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 کی پێشه
 
 
 
 

ق و ا ڵگای عێر زاران مرۆڤی کۆمه هه  به  ، که رێکه فه تی تاڵی سه قیقه ی حه وه ر گێڕانه فه ی سه وانه ی شه واره شه
دوو توێی خۆیدا   ک بوو له مین و پانتاییه رزه ر سه فه سه. شتووه و چه کانی بینیوه تییه ینه ردو ئازارو مه کوردستان ده

  ر،به به ریان گرته فه کانی سه ختییه ی ڕێگای دڕکاوی و سه رانه و کۆچبه دان له بۆ سه.بوو  وره ڵگری تراژیدیای گه هه
کو  کرد،وه رگیان نه وتی مه ڕێکه  ش که وانه موو ئه واو بوو،بۆ هه نی ژیانیان تهستدا ده  تی گیان و له قیمه
نێکی زۆری بوێت تاکو بتوانن  مه زه  یه وانه و له وه مێنێته رییاندا ده وه ین و یاده زه  کی تاڵ و پڕژان له رییه وه بیره
 . وه رنه بیر به  کانی له خراپه  واره ئاسه

 
ست  پێی هه  ر به فه کی بچووکی سه یه گۆشه  وڵمداوه ڵکو هه ،به وه ر بنووسمه فه کانی سه هۆکاره  وهمویستو دا نه من لێره

  ستم پێکردووه و هه بینیومه  ی که ختیانه و ڕووداوو پێشهات و سه کانی خۆم و ئه ڵچوونه کردن و دیتن و ژان و هه
 . وه بنووسمه

 
توانم بڵێم  م یان ده ،زۆر که یه ساتباره نجاڵ و کاره و پڕ نهێنی و ئاڵۆزو جه شاراوه  مینه رزه و سه و دوورگه ر ئه فه سه

ت و چیرۆک و  زاران بابه دان و هه سه  یه مینه رزه و سه و دوورگه ڕای من دیسان ئه  به  ،که نووسراوه نه  وه باره  هیچی له
  ته حیقه ڵگا حه و کۆمه وه بنووسرێته تی گرێ و جێی خۆیه ڵده ی جۆراوجۆر هه وه ڕۆمان و نووسین و لێکۆڵینه

 .کانی بزانێت تاڵه
 
نین و  شادی و پێکه..کانی  رگ و ژیانه مه! رمانکرد فه کوێدا سه  ر چی بوو چۆن و به فه ین و بزانین سه بێت تێبگه ده

 ...کانی و بێمافییهوو خواردن و هاوار خه..کانی تی و زیندانه ئازارو نامۆیی و گرتن و لێدان و سوکایه..کانی گریانه
یاڵ و  زای خه فه  بووه نگاو نامۆیی ده نگاو هه هه! ستی پێکرد نامۆیی ده  به  تاوه ره سه  ر له ر بۆ من هه فه سه
 .کات ست پێده نگاو،نامۆیی ده م هه که و یه یاره ناو سه  وتنه رکه ی سه مین چرکه که یه  له.کانی من و ڕامانه ندێشه ئه
 
ڕێگای   به.ها شوێنێکدا دانانیشیت وه  تێکی ئاساییدا له هیچ حاڵه  نیشی و له کتر داده و قاچی یهست  ر ده سه  له
زووی خۆت بۆت  ئاره  خۆیت به بیت،نانێک ده سواری و مردن ده  ناسه تووشی هه ڕۆیت و ت پروکێندا ده خت و تاقه سه
نج و  ڕه  ،ڕێگاکان پڕن له ڵتبژاردووه ویستی خۆت هه  هب  و نه وه جێگای خه  ویت نه خه کدا ده جێگایه  ،له هاتووه نه

تی و لێدان و  تگرێت و سوکایه پۆلیس ده..دات ی ناشیرین و جوێن ده قاچاخچی قسه.ناو چوون  رگ و له م و مه سته
 و خۆزگه  بیت له بڕێت و پڕ ده رت لێده و خواردن و جگه پاره.. مگینیت پیس و خۆاڵویی و غه..کات زیندانیت ده

ران  تاکی کۆچبه  تاک به ر گه مه  و نهێنیترکه ی شاراوه وه دان کارو کرده یان و سه ده  وه..کانت زووه ت و ئاره سره حه
 !! وه کانی خۆیان بگێڕنه ته حیکایه  ئاخاوتن و ڕاستگۆیانه  خۆیان بدوێنی و بێنه

 
" ر فه ی سه وانه ی شه واره شه."ڕیم رم کردو تێپه فه سهکی پڕژان و ژاردا  یه ندێشه م و ئه داخ و سته  ردا به فه سه  من له
شت و ژانی  مچه کردو ده ستم پێده من هه  مێک که راری و هاوارو سته بێقه  له  یه سمه و ڕه کی بچووکی ئه یه گۆشه
کانیانم  ختی و موعانات و گریانه ستمدا بوون و ئازارو سه نا ده په  ی له له و مرۆڤگه ژانی خۆم و ئه.کردم پێده
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خ و سووک و بێماف ئازادی و ژیان  بێبایه  کان هێنده و مرۆڤه ئاوایه  مه م دنیاو سیسته ی بۆچی ئه وه ژانی ئه!  بینیوه
 کراون؟

 
کتر  ی یه و موتوربه دا ئێستاو دوێنێی من ئاوێته لێره.. بۆ ڕابردوو  وه گێڕێته ر،زۆرجار من ده فه ی سه وانه ی شه واره شه
 .کات نگ ڕێژیی ده و ڕه وه نووسنه ر ده فه ی سه وانه ی شه واره رو شه فه سه  وه بن و پێکه ده
 
و  ی ئه واره شه! کان و سوێسک و ئاسکه ی باڵنده واره شه  به  شووبهێنراوه  ئێمه -ردا من فه ی سه وانه ی شه واره شه  له

 !!!مگرتن و دهکردن  و کوێرم ده واره کردن و شه ی ڕاوم ده رانه وه و بوونه باڵنده
  

کو کتێبێک چاپ و باڵوی  تا ویستم وه ره ،سه نووسیومه ٥١١٢ ر،ئایاری فه ی سه وانه ی شه واره شه :تێبینی
و دواتر  وه مه باڵوی بکه  زنجیره  بڕیارمدا به  وه ر ئه به  خسا،له ڕه م بۆ نه ته رفه و ده اڵم تاکو ئێستا ئه ،به وه مه که به
 . وه مه کو کتێبێک باڵوی بکه کیتر وهر توانیم ،جارێ گه ئه
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 -  م که شی یه به  -
 
 
 
 

موومان  سلێمانی،هه  ماڵێکدا بووین له  بووین له س ده که ٢١ی  نزیکه  موومان که بوو،هه ٥١١٥وتی  کی حه ی یه ئێواره
و  که م ماڵه رده به  کان هاتنه یاره و بوو سه ی شه عات یانزهس.کرد کانمان ده یاره رێی سه کردبوو چاوه  خۆمان ئاماده

 .کتر دانیشتین ست و قاجی یه ر ده سه  وتین و له ر که سه  له په  موومان به هه
  

  کی تاڵ و کووشنده نامۆییه  ستم به بوو،هه ستی خۆم نه ده  به  وه که یاره نێو سه  ی چوومه و کاته ر ئه هه
ها  وه  و کاته بوو تا ئه  وانه له!کرد یری ده ژاندم و ڕۆحم هاوارێکی سه یهه ده  وه ناخه  وڵ لهئازاریکی قو.کرد ده
و پێشهات و  موو ئه جێیدێڵم و بۆ هه  و به مه هه  ی که وانه موو ئه ستی ئازارێک بۆ هه بووبێت،هه ستێکم نه هه

 .ڕۆم و ڕوویان ده ره و به پێشمدایه  ی له نادیارانه
  

جێما  لێبه"کانم شته"ی وه ستی ئه هه.جێما  لێم به  یه کیشم هه رچییه ڕۆم و هه کی نادیار ده کرد بۆ جێگایه هستم د هه
وێن بۆ  خن و خۆشی ده دنیای خۆیدا جوان و شیرین و پڕ بایه  له  که  یه بڕێک شتی هه  میشه مرۆڤ هه!کردم داخی ده

جێمان و   هێنن،به ی دنیای من پێکده نتازییانه ان و شیرین و فهجو  و شته موو ئه ستم وابوو هه روابوو،هه منیش هه
 .ستم چوون ده  له
  

کرێت  کردبێت،ده ر کردنی نه فه سه  هیچ شتێک ناچار به  ر بکات واته فه زوو خواستی خۆی سه ئاره  ر به گه مرۆڤ ئه
و  وانی ئه ر کردنی پاڵه فه ی سه شێوه  هل  رانه فه سه  م جۆره اڵم ئه به.ست پێبکات کی زۆر ببینێ و هه چێژوخۆشییه

رژینی دێو و درنجو  یان په ڕوی ده کانی ڕووبه وانه ڕێگادا پاڵه  له  چێت،که ده  ییانه فسانه ئه  داستان و چیرۆکه
 ...رگ و ژیاندان کی توندو دژواری مه ر ملمالنێیه رامبه به  له  میشه و هه وه بنه یی ده فسانه عبای ئه ده
  

نگی  ر ته به  نگ و دژوار بوو،له مان ته دا جێگه که یاره نێو سه  بووین،له  ڕێگاوه  یانی به تاکو به  وه هو ش ئه
ت  که مان سڕو شه سته قاچ و جه  میشه بوو،هه کاندا دروست ده ره فه نێو نه  ڕ له شه  ڕو نیوه شه  میشه کانمان هه شوێنه

  ره ڕوانی ڕێبه زین و چاوه رزدا دابه دامێنی شاخێکی به  وری ئێران،لهر سنو سه  یشتینه ڵهاتنی ڕۆژ گه بوو پێش هه
کی خۆش و فێنکی کوێستانی  بایه شنه  یانییه و به اڵم ئه رچی هاوین بوو به گه ئه.کرد کانمان ده ئێرانییه

او ئومێدێکی نوێی ڵهاتنی ڕۆژ هیچ مان اڵم هه ،به وه کرده هات و دنیای ڕووناک ده ڵده هێدی هه هات،خۆریش هێدی  ده
م  کی پڕ خه یه ڕۆخساری ئیواره  ی مندا ،له ندێشه ین و ئه زه  ڵهاتنی ڕۆژ له هه.خشی به ده رونی من نه دڵ و ده  به
  ریان خستبێته تدا سه ژمه حه  ر باو بۆران و زریاندابن و له بیابانێکی ساردو ڕچیوی به  ک له ڕێبوارانی وه  چوو که ده

 . کی ئاواهییه بینی و پێم وابوو تابلۆیه ئاوام ده من..شیان نێو باوه
  

کمان  یه ر نیوه ر بووین،هه فه بیستونۆ نه  ئێمه.المان  یشتنه گه  وه یاره دوو سه  کان به ئێرانییه  ره پاش سعاتێک ڕێبه
ورازو نشێودا  خت و هه سه  ره کی هه ڕێگایه  کان به یاره سه.وتین ڕێکه  و به وه کانه یاره سه  کێک له نێو یه  چووینه

  بوو ئێمه نه  یاره ڕێگای سه  وه ڕاستیدا ئه  له.موومانی تێدا بوو ری مردنی هه گه ڕانێکدا ئه رگه ر وه هه  ڕۆیشتن،له ده
 . یاره ک بۆ سه ڵزنێن نه کان باش بوو پێیدا هه کێوییه  ڵکو بۆ ئاسکو بزنه ڕۆیشتین، به پێیدا ده
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  خوڕی به یان لێده یاره وان کاتێک سه ردا، ئه یاه لێخوڕینی سه  ترس و چاوقایمن له زۆر نهها شۆفێری ئێرانی  روه هه
ڵیاندان زراویان  گه  ی له وانه بوو ئه نه  وه ن،ئیتر باکیان له که رگ نه ترسی مه مه  ست به هه  بینران که ک ده یه شێوه
 .بچێت

  
نێو   له  وه شاره  ک دوور له ودایه وێ مه ، له نزیک شاری بانه  هیشتین بووین تاکو گه  ڕێگاوه  سێ تا چوار سعات به

کی  یه ک سیماو دیارده ت و ماندوو خۆاڵوی وه که موومان شه هه.کان ڕۆیشتن یاره زاندو سه دارستانێکدا دامانیان به
  کێک له وه یه نهی که چی ده  زانی بیر له یده س نه پال دارێکدا ڕاکشابووین و که  س و له ند که ر چه تاڵ،هه
  ئایا دڵتان به:وباس گوتم م،دوای بڕێک قسه ند پرسیارێکی لێبکه زم کرد چه حه  وه ڵمان مابوه گه  کان له ئێرانییه

اڵم  بوو،به نه  پرسیارو باسه م زی به ر چی حه گه جێکرد؟ئه دای،هیچیانی جێبه  ی که ڵێنانه و به و ئه می خۆشه خاته
" ویش ئێستا ئه  رچوو،بۆیه درۆ ده  کانی به ڵێنه و به موو قسه چی هه ۆش بوو،کهگوتی پێشتر دڵمان پێی خ

 . ماوه نه" رزشێکی ئه
  

  بوو من له  وانه کرد،له چا ده  زمان له موومان حه یان بۆمان هێناو خواردمان،هه ماته ندێک نان و ته ڕۆ هه نیوه
ویش گوتی  ڵکو چامان بۆ بێنیت،ئه کرد گوتمان به  ره برادهو  زرۆ بووبێتم، داوای چامان له موویان زیاتر تامه هه

 .یهێنا ر نه دواییش هه..دوایی
  

  ک به ر وه وتین،هه رکه مان لێخۆش بوو سه ر هێنده ون،هه رکه هێناو گوتیان سه " مینیان مێکزه"و داهات دوو  شه  که
ال  ال هه و هه وه ره ده  کاته نه  یاخود فرته.یبات نهبوو خۆی بگرێ و با   سه و که ئاسماندا بفڕین وابوو،کوڕی ئازا ئه

  به  یه رچی پاسدارو ئیتالعات و ئاخوندی ئیسالمی هه وابوو هه  وه کو ئه خوڕین وه ک لێده یه شێوه  به.ببێت
کتر  ی یهکان پێش و پاش یاره بینی،سه ده لوول چاومان نووقاندبوو هیچمان نه رده پوتۆزو گه ر ته به  له.بن وه دوامانه

بینی و  ده ک پێشی خۆی نه یه هیچ شێوه  به  ی دواوه وه اڵم ئه بینی،به ئاسایی پێشی خۆی ده  وه ی پێشه وه ڕۆیشتن،ئه ده
رانی  ترس و نیگه! ڕا گه ده رنه چۆن وه  ما که رم سڕ ده خوڕی،من سه ی پێشوو لێیده وه مان خێرایی ئه هه  چی به که
  رگیز به هه  رانییه و ترس و نیگه ڕاستی ئه  چوو،به ده رنه مێشکمان ده  له  ک چرکه یه کان بۆ یاره ڕانی سه رگه وه

 .دات چاوی خۆی ببینێت چ ڕوو ده  ر مرۆڤ به گه سف ناکرێت،مه نووسین وه
  

رچوونی  ی ده هپرسگ  ینه ی بگه وه رچووین،پێش ئه شار ده  رین و له دا تێپه نێو شاری بانه  به  که  وه دوای ئه  وه و شه ئه
وێ  له. که و دیوی پرسگه ئه  وتینه ڕاندو که مان تێپه که د پاڵ و شاخێکدا پرسگه قه  پێ به  زاندو به شار،دامانیان به

ر  ڕێمان کرد هه کی زۆر چاوه یه ماوه.کرد کانمان ده یاره ڕوانی سه دانیشتبووین و چاوه  وه که ناری جاده که  به
خست و  ر ده سیان سه ی چوار پێنج که ر جاره ی تریان هێناو هه یاره ند سه عات چههاتن،دواجار دوای سێ س نه
بن یاخود  کانی خۆمان ئاشکرا نه یاره بوو سه  وه ر ئه به  کان له یاره گۆڕینی سه.نان شوێنێکیتر دایانده  یانبردن له ده

 .ریان سه  وێته که گومان نه
  

و  شه  ناتوانین به  لێره  چوونکه  وه بمێننه  بێت لێره و ده م شه گوتیان ئه  وه موومانیان گواسته ی هه وه دوای ئه
سارد   اڵم هێنده رچی هاوین بوو به گه ئه.ون وێدا بخه و له اڵنێکیان پێمان نیشاندا گوتیان شه دۆڵ و قامیشه.ین ڕێبکه

 .وت که ده ومان لێنه بوو خه
  

  م جاره و فڕی،ئه وه مین باڵی گرته وتین و دیسان مێکزه رکه ،سه وه ن هاتنهکا ره و ڕێبه وه ر چۆنێک بوو ڕۆژمان لێبوه هه
کانیشدا هێواشیان  پێچه  خت بوون له رسه شێت و سه  کان هێنده ڕۆیشت،شۆفێره ی قیرتاودا ده جاده  به
  که  یه کدارانه چه  و گروپه سته و ده ئه" شت گه." یه وه دوامانه  به" شت گه"وتیان ند ڕێمان کردبوو  نازانم چه. وه کرده ده نه
 .ڕین گه ده"دوای شتی یاساخ و نایاساییدا  به
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شت  گه  وه دووره  ر له زا بوون،هه کان وریاو شاره ره و فڕین،ڕێبه وه اڵندا الیاندایه کی خۆڵ و زیخه یه جاده  به  م جاره ئه
رباز  اڵم ده بووین،به  شتانه و گه ندجار تووشی ئه چه  هو ڕۆژ ئه.ڕۆیشتن کیترداده الیه  بینی و به کانیان ده مینه و که

کانی خۆڵدا  جاده  به  میشه ڕۆیشتین،هه ی قیرتاودا ده جاده  کی کورت به یه م جار بۆماوه که.بووین ده
متر  ری گرتنمان که گه بوو ئه  وه ر ئه به  ش له وه ختترین ڕێگادا،ئه دوورترین و سه  به  ته ڵبه ڕۆیشتین،هه ده
ئاسمان و   چووینه خت بوو،ده ورازو نشێوی سه مووی شاخ و هه کرد،هه تمانی ده که زۆر شه  خۆالنه  و جاده ئه.بوو ده
مێک  که ختایی بوایه ر زۆر سه ر شوێنێک هه گه ڕۆێشتن،مه ترسیدار ده کی مه خێراییه  کان به یاره سه. وه خواره  هاتینه ده

الی   یشتینه ڕۆ بوو گه عات چواری پاش نیوه سه.دا کانیتردا بازیان پێده شوێنه  هگینا ل ،ئه وه ته هێواشیان بکردایه
کان  ن ماڵه خاوه  کان پرسیاریان له ره ستاین،ڕێبه مێک وه وێ که کرد،له خێو ده  ڵیان به ئاژه  ری که ند ماڵی کۆچه چه

س  ند که ش چه ئێمه. بینیوه مڕۆ هیچمان نه ن ئهوان گوتیا یان نا؟ ئه  دا هاتووه م ناوه شت به مڕۆ گه ئایا ئه  کرد که
کاندا خۆمان مات  یاره ناوسه  له  میشه هه  بوایه ده  کرد،چوونکه یرمان ده و سه وه ره ده  ملمان هێنابووه  وه کانه یاره سه  له

و ماندووی  ئێمهش دۆخێکی زۆر ناخۆش بوو بۆ  وه مانبینێت،ئه س نه ر شوێنێکدا ڕۆیشتین که هه  ،تاکو به بکردایه
 .کردین ده
  

ن  خاوه  کێک له یه  کان به ره ڕیبه.دێت  و بۆ ئێره شته گه  وه کیان بینی و گوتیان ئه یه یاره سه  وه دووره  وێدا بووین له له
  یه هیار و سه ن،تاکو بزانین ئه شاربده خۆیان حه  ک لێره یه زن و ماوه دابه  رانه فه م نه کرێت ئه یان گوت ده که ماڵه
زین  دابه  کان ڕۆیستین،که و ناو ماڵه ره زین و به موومان دابه بوو هه  وه زن،ئه ش گوتی با دابه که ن ماڵه ؟خاوه چییه
هێلن  و نه وه شیمان ببنه ریک بوو په کوێدا بوون؟خه  له  ره فه موو نه و هه ئه  یریان لێهات که کان سه ن ماڵه خاوه
نی  هاربه وڕو به وێ گه ئه.. وێوه ئه  یی شوێنێکیان پێمان نیشانداو گوتیان بچنه،دوا وه کانیانه ماڵه  بچینه
 .کانیان بوو ڵه ئاژه

  
 .وتین ڕێکه  دیسان به  گۆڕێ نییه  ک له ترسییه زانیمان مه  دوایی که  وه وێ ماینه نیو سعات له

  
،زۆر جار ئاومان  وه ماینه ات و دوو سعات دهزاندو سع به وانیدا دامانیان ده چۆڵه  ند جاریتریش له چه  و ڕۆژه ئه

 .کرد رێشانمانی ده بڕاو تینوێتی په لێده
  

ڕۆخسارمان ..تۆزوخۆڵ  موو گیانمان ببووه موومان بڕستمان لێبڕابوو هه ،هه زایه ڕه  یشتینه و گه ی شه سعات یانزه
 .چۆڕا ردی لێده ده
  

دوا گوندی   کاته پیم وابێت ده  که' م لحه مه'و گوندی  ره به  یاره سه  ه،جارێکیتر ب زایه ڕه  مان له وه دوای سێ ڕۆژ مانه
کانیان  یاره سه  ی پێشوو خراپتر بوو،زۆر شێتانه وه مان له م جاره دۆخی ئه.وتین ڕێکه تورکیا به-سنوری ئێران

 ! وه کانی خۆیاندا بێته یاره سه  زییان به با به  وه ته دا نایه ئیمه  ییان به زه ر به گه مگوت ئه خوڕی،من ده لێده
 

  چینه ن دواتر ده ڕی بکه چاوه  ک لێره یه زاندو گوتیان ماوه جارێکیتر دامانیان به  وه که ناو گونده  ی بڕۆینه وه پێش ئه
دوور   ڕێگاکه  مێک له ش که ئێمه. وه ر خۆمان ماینه هه  کان ڕۆیشتن و ئێمه ره ڕێبه  ته ڵبه ،هه وه که ناو گونده

رمان بینی  به  له  غه     کدارێکی ڕانکوچۆ ڕیبوو چه ک تێپه یه ماوه.دانیشتین  وه اڵنێکه رده دپاڵ و به قه  و به وه تینهو که
دانیشت و بانگی لێمان کرد بچین بۆ   ر ڕێگاکه سه  له  وه خواره  له. ڵدایه گه  کێکیتریشی له دێت و یه و الی ئێمه ره به
م لێتان  و پاره"..پ ک ک" ریالی گوتی من گه  که کداره وێت؟ چه گوتمان چیتان ده.. وساڵ..س ڕۆیشتین ند که چه!الی
م  سێکیش به ر که رۆن و هه ران ده نده بۆ هه  ین؟گوتی ئێوه تۆ بده  به  ی چی و بۆچی پاره گوتمان پاره!! وێت ده
  خۆی له" قی حه"یر بوو داوای سه!گرین رده لێوهقی خۆمانی  حه  وا ئێمه ڕێت و پێبزانین،ئه دا تێپه ئێمه" ی ته که مله مه"

و  یگوت من ئه و ده اڵم ئه ربگریت؟به راجمان لێوه بازرگان نین تاکو باج و خه  گوتمان خۆ ئێمه  ئێمه! کرد ده  ئێمه
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  ئێمه  له کێک ر یه هه. یه قێکی الی ئێمه و چ حه زانی ئه مده من نه. که ره قی خۆمم گه نازانم و نابیستم من حه  قسانه
 . وه کرده ی ڕووت ده کردو ئێمه یی ده رده ویش دزی و جه چیئه رز کردبوو که ی قه ک پاره دنیایه

  
یگوت بڕۆن  و ده ئه..بوو اڵم هیچ سودێکی نه ،به مان پێنییه مانگوت پاره داو ده ی نه داواکه  کی زۆر ملمان به یه ماوه
چۆن   یگوت منتان بینیوه شی و ده باوه  ی خستبووه که نگه دانیشتبوو تفه  که وییه ر زه سه  ن،چوار مشقی له یدای بکه په

کرد  ڕاستیشی ده..! ن که پیدا ده  نیشم تاکو پاره یڤ ئاوا داده ک هه یه.. فته ک هه یه.. دانیشتووم؟ هیچ کارێکم نییه
 .ین که یدا ده ی بۆ په بکات تاکو پاره ڕوانمان ک ساڵیش چاوه یتوانی یه و لێی دانیشتبوو،ده ئه  دانیشتنه  و جۆره ئه
  

یگوت کاری ئاوا  و ده ئه..بۆ خۆت  ره مووی به ت پێمان گرت هه ر پاره گه ئه  بمان پشکنه  ره پاشان گوتمان وه
و  ئه  بوایه ی نه و ترسه ر ئه گه ئه  واته.. وه ڕووتمانی کردۆته" پ ک ک"ریالکانی  ڵێن گه ڕۆن و ده دوایی ده..م ناکه

ی بۆ  تاکو پاره  وه دیارته  زۆر ستاندن و دانیشتن به  نێوان به  ک له شدا هیچ جیاوازییه وه ڵ ئه گه  له.کرد شی ده ارهک
 .بوو یت نه که یدا ده په
  

ک بیست  ر یه وێت ؟گوتی هه ت ده ند پاره گوتمان چه!  وه ڵه مامه  وتینه کوتین که زانیمان ئاسنی سارد ده  دوایی که
 !  ن و لیره ک تمه کرد نه داوای دۆالریشی ده..ن دهدۆالر ب

  
خێکی  ڕۆن بیست دۆالر چ بایه ران ده نده بۆ هه  یگوت ئێوه و ده ئه..ین و ناتوانیین بیده زۆره  یه و پاره گوتمان ئه

ری گرت و  وه.. یه مان هه ر هێنده و گوتمان هه وه د دۆالرمان کۆکرده دوو سه..ش زۆری خایاند یه ڵه م مامه ئه..! یه هه
 ... لێوه باخه  لوولی کردو خستیه

  
مان  س ناپرسێت جێگه ون،که رکه کی جۆری پیکابیان هێناو گوتیان سه یاره ،سه که کمان مابوو بۆ گونده خوله  پانزه
اڵم  به  وه ک پیکابه نێو یه  وتینه رکه س سه سی که  زیاتر له  پێش چاو که  یر دێته وین؟ سه رکه و چۆن سه وه نابێته

ر خۆی پێدا  فه ش نه که یاره ر سێ الی سه کترمان گرتبوو،هه ستابووین و توند یه وه  پێوه  موومان به جۆن؟هه
" دوعای" موان هه.. وه بووه ڕان ده رگه زۆر جار نزیکی وه..کرد و دیوی ده مدیوه ئه  ک جۆالنه وه  که یاره ڵواسیبوو،سه هه

  که گونده  یشتینه کاتێک گه! ؟..س گریان ند که دا چه رانییه پڕ نیگه  و دۆخه و ترسی ئهنگی  دڵته  کرد،له خێریان ده
 .هێنا ده" تمانیان شایه"
  

  ی کواڵوو چایان بۆمان ئاماده موومان هیالک و وێران و برسی بووین، هێلکه ،هه وه ماڵێکه  وێ بردمانیانه له
 .خوارد مان ده نان و چاکه  وه ته زه له  برسیمان بوو زۆر به  کردبوو،چوونکه

  
و  نیشتن و کراوه ڵماندا داده گه  بوون،له دا هه که ماڵه  ند ژن له دا دانیشتبووین،چه وره ناو ژوورێکی گه  موومان له هه

ندی ئێرانی  رمه ندین گۆرانی بێژو هونه ی چه دا وێنه که ناو ژووره  له.کرد ڵماندا قسانیان ده گه  رووخۆش بوون و له
  ڕووتیان له  جلی نیوه  ندین ژنیتر که زازی و سبیلجان و چه کو معین و ناسری ڕه ڵواسرابوون،وه و بیانی هه

دیوی   م له ڕووتانه  نیوه  وێنه  و جۆره ڕێگاش ئه  له.بوو کانی تێدا نه ینی و ئاخونده ی خومه نها وێنه ردابوو،ته به
  وه که ووشکییه  ؟ به یاساخ نییه  و وێنانه م گوت ئایا ئه که شۆفێره  نی،بهکان بی یاره سه  کێک له رگای یه ی ده وه ناوه
 !شدا بیانبینین وێنه  له  بینێت ناکرێت ئێمه ده  وانه واقعی ئه  موو دنیا به هه:گوتی

  
  سپیان به ئهکان  ره فه نه  ندێک له وتین، هه رێکه  و تورکیا به ره و به ی شه کی باش سعات یانزه یه وه وانه دوای حه

 .پێ  وانیتریش به کرێ گرت و ئه
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  بڕێک له  که ،بۆسه وه ی پاسدارانه بۆسه  وتینه نێو دۆڵ و شیوێکدا که  ،له  وه وتبووینه دوور که  که گونده  نیو سعات له
  و دواوه هر ڕاکردن به  ستمان پێیان کردو به وه ،هه ناویه  وینه واوی بکه ته  ی به وه بوو پێش ئه  وه پێشمانه

و  و ڕێڕه وه جوڵێته کانی خۆی ده و وێناکردنه وه پێی لێکدانه  و به سه ر که ها دۆخێکدا هه وه  مرۆڤ له. وه ڕاینه گه
سپی باڵداری  ر پشتی ئه سه  وان به کوێدا ڕۆیشتن؟ ئه  کان چۆن و به ره مانزانی ڕێبه دا نه یه و چرکه ر له هه.گرێت ده

وتی  ڕه  ویش کار له ت تاریکی شه نانه اڵن نازانن،ته رده ورازو نشێو و به هه  سپانه ئه  ۆرهو ج بوون،ئه  وه خۆیانه
 .ڕێکردن و غاردانیان ناکات

  
ک جاریش  فڕن و بۆ یه کو با ده دا وه نگه زه وه و شه ،له وه نه هیچ شتێک ناکه  نێن و سڵ له ده  وه موو شوێنێکه هه  مل به

 .ن رسمێک ناده سه
  

تارمایی   وه ناری ڕێگاکه که  ،به وه ڕامه و دوا گه ره به  بووین،منیش که  ره کدا ڕۆیشتین و ته الیه  س و به ند که چهر  هه
دوامدا   سیتریش به ند که ئاگام لێبوو چه.ڕۆیشتم  که ناو شیوه  و ره و به وه ر الم دایه کسه دیکرد،یه  شیوێکی بچووکم به

 .گرت نگی دانیشتین و گوێمان ده بێده  ک ڕۆیشتین پاشان بهمێ که..ناکات  س قسه که..هاتن
  

س  که  س ئاگای له که.یان دانابوو هاتبوون و بۆسه  وه سپه سواری ئه  بوو پاسداران به ی نه یاره ڕێگای سه  و شوێنه ئه
  ئێمه. ڕێن وابوو کاندا بگه ره فه دوای نه  ک به هات و وه کان ده سپه نگی پێی ئه دا ده و ناوه کی زۆر به یه مابوو،ماوه نه
خۆمان   مان له ناسه کراو خۆمان مات دابوو هه ره رێکی ته وه ر بوونه ک هه دا وه وره ردی گه ند تاوێرو به پاڵ چه  له

 .بڕیبوو
  

  وه دانه ان نهاڵمم وه  اڵم ئێمه بیست،به مان ده نگی فیکه ده  ند الوه چه  ماو له کان نه سپه نگی پێی ئه ک ده یه دوای ماوه
 .کتر بکین بانگی یه  و نهێنییه به  وه ها دۆخێکه وه  وتینه ر که گه کمان دانابوو،ئه پێشتر نهێنیه  ئێمه  چوونکه

  
 . و هاتن بۆ الی ئێمه وه ڕانه گه"کان قاچاخچییه"کان ره دواتر ڕێبه

  
نگی  ده  وه ند الی تره چه  له...کوووش کرد چه رز بانگمان ده نگی به ده  کووش بوو،به مان چه که نهێنییه  که  ئێمه

کان دیار  ره فه ی نه الم نیوه ،به وه کی گرته بوو یه  وروبوره و ده ی له وه ئه.هاتن بۆ المان و ده وه بوه رز ده چکووش به
 . وه ڕابێتنه وێ گه وان بۆ ئه ڵکو ئه به  که بۆ گونده  وه ڕێینه گه ده  کان گوتیان ئێمه ره ڕێبه.بوون نه
 
س  رژمێری کرا که ڵ بوو،سه گه  کانیان له ره فه و باقی نه وه ک هاتنه یه ،دوای ماوه وه ڕانه کان گه ره بوو ڕێبه  وه ئه
 . وه ڕابوونه ڕاکردن گه  ر به هه  رێشان ببوون،چوونکه هیالک و په  که بۆ گونده  وه ڕابوونه گه  ی که وانه ئه.گیرابوو نه
  

ڵ  گه  ڵکردن له ست تێکه ده  کان خۆیان دروستیان کردبوو،یاخود به قاچاخچییه  و سیناروێیه وو ئهاڵم من پێم واب به
کی ناشیرین و نامرۆییان  یه وه موو کارو کرده کان هه قاچاخچییه  ، چوونکه پاسداراندا بۆ ئازاردانی ئێمه

 . وه شێته وه لێده
  

ند  و پاشان چه وه ره ند سعات بۆ سه ندێجار چه خت و دژواردا،هه هکی س ڕێگایه  به  ته ڵبه وتین،هه ڕێکه  دیسان به
موو  هه.یشتین گه ده هیچ شوێنێک نه  بڕی و به ت پرووکێنمان ده وداو تاقه کی بێمه ،ڕێگایه وه بووینه سعات خوار ده

من .. وه بوورایه و ده وه ڕشایه س ده زۆر که.. ما ده وت و توانای ڕێکردنی نه که کی ده س په بڕستمان لێبڕابوو،زۆر که
 .مان جێده  به  بوایه سێک ئاگای لێیان نه ر که گه وتبوون و ئه دواکه  گرت که سانێکم ده ستی که ند جار ده چه
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  مزایبوو له نه  و کاته من تاکو ئه  وه برده قمان ده ریک بوو ڕه رماندا خه سه  زۆر سارد بوو له  وانه ها شه روه هه
 ...ودا سارد بوو شه  له  ته ڵبه هه..بێت رمای ئاوا هه هاویندا سه  کانی کوردستانداو له نهو کوێستا ناوچه

 
 
 
 

 -  دووەمشی  به -
 
 
 
 

بوو،تینوێتی زۆر  ،زۆر تینوومان ده وه ره ده به ڕاده تی له که هۆی هیالکی و شه  زۆر سارد بوو به  وانه ی شه وه ڵ ئه گه له
س  زۆر که.رگێز لێت ببڕێت ،که نابێت هه تبێت ئاوه هه  دا گرنگترین شتێک که و ڕێگایانه له.کرد رێشان ده سی په که
گرت،کاتێکیش تینوێتی زۆری بۆیان  ده ڵنه ڵ خۆیانهه گه داو ئاویان له ده زانی یاخود گوێیان پێنه ده یان نه وه ئه
،  بوایه ر ئاوی نه ر شوێنێک هه گه وم لێببڕێت مههێشت ئا مده رگیز نه من هه.کرد سانیتر ده که هێنا داوای ئاویان له ده

تینوێتی مرۆڤ زۆر   من پێم وایه.هیچ شتێک نامێنێت  ڕم به باوه  وه بێت بیخۆمه تینووم بێت و ئاوم نه  چوونکه
س  م که که  کت هیخۆت بێت،چوونکه موو پێداویستییه کات هه دا واپێویست ده و دۆخه ها له روه هه.کات نائومێد ده

ر پڕیش  گه ئه..کرد مم پڕ ده که به م ده یشتایه ئاو بگه  ر شوێنێکدا به هه  له  وه ر ئه به  کرد،له سانیتری ده کی که مهکۆ
تینوێتی زۆری بۆیان هێنابوو   دا که سانێک ده که  زۆرجار ئاوم به..مگوت باپڕبێت ده.. کرد ر تێم ده من هه  بوایه

 . مدایه و نه سێک داوای ئاوی لێم بکردایه که  وه المه  م بوو به سته کردم،ئه ده داوایان له
 

  قومێک ئاو له  بکات که  وه توانێتوێنای ئه نه  یه وانه ک دابنیشێت،له ر کانییه ماڵدا یان له سه  ر له گه مرۆڤ ئه
رگ ڕزگاری  مه  له یان  وه بووژێنێته کاتیتینوێتیدا قومێک ئاو مرۆڤێک ده  له  واته.. ند گرنگه دا چه نگانه کاتی ته

  وه داخه  ها به روه هه.برد سانیتر ده کردو هانایان بۆکه رێشان ده سی په دا تینوێتی زۆرجارو زۆر که م ڕێگایه له.کات ده
 ...دا رێشان ده کی په تینوویه  بوون قومێک ئاوی خۆیان به سیش هه م که که
 

  وه ر ڕێگاکه سه  شوێنێکدا به  له.واڵوو ببووین و وێران و خه موومان هیالک ،هه وه بڕایه ده دوورودرێژ بوو نه  ڕێگاکه
نگ بوو  نێکی دڵته ستام،دیمه وه  وه دیاریانه  مێک به کوژرابوون،که  گوله  وتبوون و دیار بوو به سپ که دوو ئه

  دووریش نییه.وژرابێتنک  وه کانه سپه ر پشتی ئه سه  کانیشیان به نه شێ خاوه ده..ی واقعێکی تاڵ ها نیشانه روه بۆمن،هه
ی  بۆسه  وتنه که ی ده رانه و کۆچبه بوون ئه م نه بین،که ها تاڵ نه مان پێشهاتێکی وه ش تووشی هه ئێمه

 ...کران باران ده و گوله وه کانی سنووره ندرمه پاسداروجه
 

  وه ساینه مێک حه ی که وه ئهدوای .گوندێکیتورکیا  یشتینه یانی گه ینێ سعات نۆی به کی زۆر سبه رییه سه  رده ده  به
بۆ . زاند کدا دامانیانبه وانییه چۆڵه  ،له که گونده  و سعاتێک دوور له وه وره کیگه ناو لۆرییه  موومانیان خسته هه

  وه له..هێنا ش چایان بۆمان نه اڵم لێره به. هێنا        بۆمان ,یان ی برنج و نیسکێنه وره ڵی گه نجه ڕۆ دوو مه خواردنی نیوه
ڕۆ دیسان  ی نیوه سعات دوانزه  له  وه واینه ک حه یه ی ماوه وه دوای ئه.یزۆر تێچووبێت ن و لیره کر تمه ندو شه چووقه ده
" وان"بۆ   گوایه  ی که قیرتاوه و جاده ر ئه سه  ینه گه ین تاکوده پێ ڕێبکه  بێت به ش ده مجاره ئه.وتین ڕێکه  به
  نه ران بگه کی کۆچبه یه جبه ر وه هه  ته ڵبه هه.بڕۆین  یاره سه  بۆ وان به وه وێشه له کان ولی قاچاخچییه قه  ڕوات،به ده
  وه بنه موویان دێن و کۆده ن،هه کرێێ بده  وێت به یانه و ده یه سپیان هه ئه  ی که وانه ئه  که ڵکی گونده ،خه و گوندانه ئه
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  ی به وه پێش ئه.مێردێک وه تاکوپیره شت ساڵه وت هه ن حه مه منداڵێکی ته  ر له هه.کرێ بگرن  کانیان به سپه تاکو ئه
  سپی تریش ماوه یان ئه ده.وت ڕێکه  به  کرێ گرت و قافڵه  سپیان به وێدائه ر له کان هه ره فه نه  وین بڕێک له ڕێبکه

  کانیان به سپه ن و ئهسانێک هیالکب هیوان که  ن و به که ڵماندا ڕێده گه  و له یه وه کانیانه نه ستی خاوه ده به که
 .کرێ بگرین  کانیان به سپه ئه"زۆر" یانویست به و ده وه ستمانه ده  دایه کانیان ده سپه ی ئه شمه ڕه.کرێبگرن

 
کرێ   و به ی ئه که سپه کرد ئه یان داوای ده که ر یه ،هه وه بوونه ده من ئااڵبوون و لێمنه  کان له منداڵه  دوان له
و زۆریش دڵم  وه ستیانه ده  من گیرم خواردبوو به.کرێ بگرم سپ به دابوو ئه دا من بڕیارم نهکاتێک  له  مه بگرم،ئه
کسانی فڕێیانی دابووه بازاڕی  نایه ژاری و  چی هه ن،که بژیایه  بوا مندااڵنه وان منداڵ بوون و ده ئه.سووتا بۆیان ده

اڵم ماندوو قژ درێژو ئاڵۆسکاوو سیما خۆر  موویان گورجوگۆڵبوون به هه.دنیای منداڵییان  و هیچ له وه کاره
 ...رگیز هه..ن بکه  و کاره وان ئه بوو ئه ده رگیز نه هه.بردوو

 
کرێ   سپ به ویست ئه مده ش نه وه رباری ئه اڵم سه کرد،به سپ ده سواری ئه  زم له رچی هیالک ببووم و حه گه من ئه

  ر له کانیش هه رز،منداڵه دامێنی شاخێکی به  یشتبووینه گه سعاتێک ڕێمان کردبوو.بووم دار نه پاره  بگرم،چوونکه
کانیان  سپه تاکو ئه.. وه ک پاڕانه ک وه داوایه.. یانجار داوایان لێمکرد ده.. وه داخه  به. وه بوونه ده ڵمدا بوون و لێمنه گه
کانم گوت  منداڵه  ێک لهک یه  دا بوو به که دامێنی شاخه  له.وێت ست بکه ند دۆالرێکیانده کرێ بگرم و چه  به
اڵم  وتم،به رکه ی گرت تاکو من سه که سپه ی ئه شمه زۆر دڵی خۆش بوو ڕه.وم که ر ده تاکو سه ت ڕابگره که سپه ئه

کرا  ده خؤ نه.. سپێکیانم بگرتایه ر ئه هه  بوایه گرت،من ده وم نه ی ئه که سپه ئه  یتر لێم دڵگیر بوو چوونکه که منداڵه
 !کێکیان ر یه سه  ته ر قاچێکم بخستایه و هه گرتایهردووکیانم ب هه
 

تاکو   ستانمانیان و گوتیان ئێمه شووێنێکداوه  کردبوو،له وتین نیو سعات ڕێمان نه رکه سه  که شاخه  ی له وه دوای ئه
انخۆش بێت ست کانم گوت ده منداڵه  بن،به ڵماندا ده گه  ند سعاتیتریش له زانی چه من وامده.ڵتانداین گه  له  ئێره

 .دۆالر بوو  ی ده کرێکه!باش فریوتاندام 
 

ڵ  گه  ری تورکیمان له دوو ڕێبه  ته ڵبه هه.وتین ڕێکه  کێشانێک،دیسان به و نان خواردن و جگره وه وانه مێک حه دوای که
و  ڕی به س باوه اڵم که ،به سێ چوار سعاته  که ر جاده تاکو سه  وه یان گوت لێره کان ده قاچاخچیه.کورد بوون  بوون که
 .کان زۆردرۆزن و دووڕوون قاچاخچیه  کرد،چوونکه ده نه  قسانه

 
ر شاخێک  سعاتێک سه  به.ک تاکو ئێستاپێیدا هاتبووین ر ڕێگایه هه  ختتر له خت و دژوار بوو،سه زۆر سه  م ڕێگایه ئه
ڕێی باریکو  موو ڕێگاکان ڕچه ،هه دایهپێشمان  ختتر له رزترو سه به  وه کرد شاخێکی له یرمان ده چی سه وتین که که ده
  کو تاشه وه  فر بوو که گرت،به یده تاونه ی هه و شوێنانه کان ئه رو نسرمه دپاڵ و سێبه زۆر شوێنی قه.اڵن بوو رده به
ق چاڵ  شه  نوکه  بوا شوێن پێکانمان به ڕۆیشت،ده دا ده فره و به ر ئه سه  ڕێکان به  زۆرجار ڕچه.ستبووی رد به به
 . نگاومان بنایه و ئینجا هه ردایهبک
 

ر بیست خولەکێک لە ڕێکردن نیو  مابوو، هه ی ڕێکردنی نه س ووزه وتبوو که کمان که موومان په دا هه م ڕێگایه له
ی قاف  چوو قوله ده  وه له  کۆتایی شاخێک که  یشتینه گه  شتی ئێواره سعات هه.دا مان دهستاین و پشوو وه سعات ده
م  وتیان کۆتایی ئهدۆڵێکی قووڵ و ناکۆتا دیار بوو، ممان رده ،به ماوه مماندا نه رده به  ئیتر شاخ له وتیانبووبێت، 

کێشاو  مان ده ره خواردو جگه ،نانمان ده وه واینه دانیشتین و حه  وه که ر شاخه سه  به ماوەێک. یه که ر جاده سه  دۆڵه
 .شت چه ئازارمان ده

 



 
11 

 

و داهات  شه  که  ته ڵبه هه. بگرتایه دۆڵی قافمان  بوایه ،ئینجا ده وه نشێو بووینه  وه که هیرزای به  لهتاریکی کردبوو،
  هی هاوین و چله و ئه وه و شه د ئه قه  ی زستانێک به سمان هیج چله توانم بڵێم که ده.واو ساردیکرد وا ته ش و هه که
 .بڕی ناومانی ده قۆ هه کو جه کی سارد وهباێ کزه!بووبیت رمامان نه سه
 

ن  داری خاوه بێئاگه  وابوو،به  کوچارۆکه وه  ک کهڕۆێ په  الماندا ،پارچه  که ئێرانییه  ماڵه  له  ی که وه و شه من ئه
  له. ڵکم بێت که به  یه وانه وتم لهبوو  م پێنه ی جلی زیاده وه ر ئه به  ،له"دزیم" ڵ خۆمدا هێنام،واته گه  له  که ماڵه
  رمانه و سوپه له.وق رمانێکی بێهێزو زه اڵم سوپه کۆڵم،به  م کردبووه یه و چارۆکه ئه" مانر سوپه"کو رماندا وه سه
  به  یان بووم که وجۆره ڵکو له کات،به ده  وه کانه وره رووی هه سه  له  فڕێ و پیاسه ئاسماندا ده  به  چووم که ده نه
نێو   و بهک نگ،وه زه وه شه  یتر دنیای کردبووه ێندهش ه که قووڵی دۆڵه..و بوو شه.بوو ویشدا توانای ڕێکردنی نه زه

ی  رچاوه سه  وه نده  به خته شه  له  رۆێشت،ئاوێک که ش ئاوی پێدا ده که هتاخواری دۆڵ سەر.تونێلدا بڕۆین وابوو
  و دۆڵه کردو ئه ر ڕێمان ده هه.بووبێت ڕوقوڕاوی نه کانی ته وتبێت و جله که ندین جار نه مابوو چه سێک نه که.گرت ده
ری  و سه له  و دۆله ری ئه و سه من پێم وابوو ئه.هات ی ده و بۆڵه سێک پرته موو که هات،هه ده کۆتایی نه  تییه فره نه
بڕێک   کدا پێویستی به تییه که ر هیالکی و شه کۆتایی هه  مرۆڤ له.. ر نییه ری هه و سه یان ئه..چێت رده ده  نیاوهود

دا  یهیت موو ماندوێتی و کوێرایه و هه کۆتایی ئه  له  چی ئێمه م بهێنێت،که رهه ی نوێ به زهبێت تاکو وو ده  وه وانه حه
کو  وه  و کاتانه ێکی ئه موو چرکه ڕاستی هه  به.. تایهبوا دۆڵی قافیشمان بگر ڵزنابووین،ده هه کانی قافدا قوله  به  که

کۆتایی   یشتینه یانی گه سعات چواری به.چۆڕا ی ده سته جهڕۆح و  سێک ئازار له موو که چوو،هه ده  ڕێوه  به ترژیدیاێک
وای دوو د.وت که ویان لێده کورمان و خه ڵده شوێنێکدا هه  س و له ند که ر چه گرت،هه ده نه  پێوه س خۆی به ،که که دۆڵه

ناچاری   ت،بهو ی کهک مان په که یاره ی سعاتێک ڕێمانکردبوو سه وه ون،دوای ئه رکه وتیان سهکیان هێناو  سعات لۆرییه
شوێنماندا ڕۆژ   کیتر دێت بهێ یاره تاکو سه  ،چونکه وه شاخ بمێننه  مڕۆیش له بێت ئه وتیان دهزاندو  دامانیان به

 .ر برد سه  شاخ به  شمان له وه و شه بوو ئه  وه ئه.ش ناکرێت وه و ئه وه بێته ده
 

وێش  هات،له ی بۆ ده که یاره سه  ی که کراوهییدیار  و شوێنه هئ  یشتینه پێ ڕێمانکرد تاکو گه  دوو سعاتیتر به  ئێواره
  به" وان"و ره وتین و به رکه سه  له په  موومان به هه.هات  که یاره ڕێمانکرد ئینجا سه و چاوه ی شه تاکو سعات دوانزه

.  رمان دیار نین فه و نهبینین دو هکان کرا،د ره فه رژمێری نه و سه وه ماڵێکه  ی بردمانیانه وه دوای ئه.وتین ڕێکه
بوو   وه ئه.جێماون و به وتووه ویان لێکه کرد خه مان ده که یاره ڕوانی سه ی چاوه و شوێنه موومان پێمان وابوو له هه

  که ر جاده سه  ئاگا هاتبوون و هاتبوونه  وان دواتربه ،ئه وه ننهادوایانداو هێنای  کان چوون به هیقاچاخچی
. 

  یان هێناو زیاتر له وره کی گه لۆرییه،و ی شه م سعات دوانزه وی چواره شه  وه ماینه"وان"  ۆژ لهی چوار ڕ وه دوای ئه
 کتر ست و قاچی یه ر ده سه  موومان له ڕێمانیانکرد،هه  به لستانبو ئه و ره ریان تێئاخنی و به فه فتا نه حه

  .دانیشتبووین
 

ئاودا   خت و به سواری یه  ند سعات به بێت چه وتیان دهاند،ز ک دامانیان به زێیه-ئاوێک ر سه  پاش دوو سعات له
  ی له وانه ی ئهیر وه ،بیره رانییه راندا شتێکی سامناک و پڕترس و نیگه کۆچبه یری وه بیره  شتی له خت و که یه.بڕۆین

ر  ی ههیر وه مێشکو بیره لهکان، نگه هه خۆراکی ماسی و نه  نهکاندا نوقمبوون و خنکاون و ببوو هیشتی که  له
کاتێک   بۆیه.رگ یی مهارو تارم سێبه  بێته وێت ،ده که ی دهیشت ریاو که خت و ده یه  رێکدا،کاتێک چاویان به کۆچبه
  وه کانه ڕۆخساره  نگی ژیانی به ترسێک ڕه..!ترس  وت پڕ بوون له ریا که خت و ده یه  ران چاویان به کۆچبه

! دا ڕزگاریان بکاتدا تاکو خو رار ده ولودویان قه مه کردو کردو نزایان ده هئاسمان د  موویان ڕوویان له هه.ماڵی ده
 .خوداکان ترس خولقاندوونی: ڵێت هئ  که  وه هاته م بیر ده یه وتهو  وێدا ئه له
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جوان و ند  ریا چه ده.وێت که نه  که ئاوه  تاکو چاویان به  وه که خته ناو ژووری یه  چوونه ترسان ده زۆر ده  ی که وانه ئه
داو  کدا ده یه  ردان به چڕێ و داروبه ف ده یگرێ و که کاتێک فێده  قووشێته ش دڵڕه ،هێنده دڵڕفێن و سیحراوییه

 ...کات پروونی ده هه پروون به هه
 

  وه ر ئه به  ست،له به شوێنی مه  ینه و ناگه وه بێته وتیان ڕۆژمان لێدهدا ڕۆیشتین، که ئاوه  وو سعات بهی د نزیکه
  وه ناری زێکه که  به.بۆ التان  وه دێینه  ی ئێواره وتیان سبهکان ڕۆیشتن، خته یه زاندو نارو دامانیان به که  نداوهالیا

  میشه هه  ژیاین،چوونکه راز ده به  وه کو ره ڕاستیدا وه  له.راز ڕوومان تێکرد به  وه کو ره بوو وه اڵنێک هه دۆڵ و قامیشه
ڕۆژ   به  وانی بوایه ر زۆر چۆڵه ر شوێنێک هه گه ،مه شاربدایه خۆمان حه  بوایه ڕۆژیش ده  چووین و به رده و ده شه  به

 .رناچێت ڕۆژ ده  ت به نزیک بێت قه  وه دانییه ئاوه  ر له گه ئه  رازیش وایه ،به ڕێمان بکردایه
 

دا رۆیشتین  که ئاوه  کیتر بهسعاتێ.وتین رکه و سه وه ڕانه کان گه خته کاتێک دنیا تاریک داهاتبوو یه  ی ئێواره سبه
ڕاکردن   و به له په  کرد،به ڕوانمانیده ک چاوه لۆرییه  وه که نار جاده که  وێ به زین،له نارو دابه که  پاشان المانداوه

ر  کرا،هه  ره مه یروسه ڕی سه شه یان وتبووین ده که رنه واوی سه ته  هێشتا به.وتین رکه ڕۆیشتین و سه  که و لۆرییه ره به
نگی  و ته ئه  گوایه  کرد که نیشتی خۆی تاوانبار ده ی ته وه نگ بوو،ئه ی ته که ی شوێنه وه ر ئه به  سێک له که

 . ڵچنیوه پێهه
 

  نگییه ته  و جێگه رباری ئه سه.کرد سواری ده ناسه خنکان و هه  ستمان به مان هه که نگی و دژواری شوێنه ته  له
موو  کرد هه زی ده زودابه ڵبه هه  ڕۆیشت،هێنده ی خۆڵدا ده جاده  کان به ی کاته زۆربه  که ییهدا بوو لۆر وه له  که ساته کاره
نووری  کو ته ک وه رمییه رم بوو،گه ڕۆژدا زۆر گه  له  که ش ناو لۆرییه وه ڕای ئه ره ها سه روه هه.مان گرژ ببوو سته جه

مانادا  ده  میشه بوو،هه ده  که ری لۆرییه رتاسه سه  که  وره گه م نایلۆنێکی کان زۆر بوون و هه ره فه نه  چوونکه.تێدابێت
رماو تینوێتی  ڕابوو، گه ش داگه رماندا ڕۆخسارمان ڕه گه  ینێت، لهبمان س نه ی که وه رمانا بۆ ئه سه  به

یرم  سهرد،ک کانم ده یری ڕۆخساره اتێک سهبووین،ک رێشان ده بڕاو په زۆرجار ئاومان لێده  چوونکه!سووتاندبوومانی
سف  رگیز وه سیماماندا ڕوویدابوو هه  له  که  و ناشیرینی و ئاڵ و گۆڕه ئه! ناشیرین ببووین  و جۆره به  هات که ده

ڕۆخسارماندا   شت،له مانچه ده  مێک که ی و ستهیت که ئازارو شه! چوو ده ی پێشووتری خۆی نه وه سێک له ناکرێت،هیچ که
ئێش و   ڵکو ببووینه ،به وه بوو مرۆف بتوانێت بیشارێته نه  ئێش و ئازارانه  و جۆره له. وه دایه نگێکی تاڵ تاڵی دهەڕ

و  وو سێ ڕۆژ تاکو ئه ستانبوڵ،سێ شه ئه  یشتینه بووین تاکو گه  ڕێگاوه  وو ڕۆژ به و دیار،سێ شه سته رجه ئازارێکی به
 .تێیدا ناسیرین بووین  ڕی ناشیرینی ئیمه په
 

  و جۆره ،ئه وه بمانگوێزنه  کردبوو بۆشوقه  یان بۆمان ئاماده یاره ند سه زین چه شوێنێکدا دابه  نبوڵ له سته  ئه  له
 .سیان تێئاخنیبوو تا بیست که  پانزه  یارانه و سه کێک له ر یه هه.گوت دۆڵمش داخراو بوون پێیان ده  که  یارانه سه
 

موومان  هات هه ده وای بۆ نه وتبووین،هیچ هه کداکه ر یه سه  موومان به ،هه وه بوه ده پێمانیش نه  ت جێی نووکه نانه ته
موو  ماندا هه ناسه وهه سته رمی جه گه  ،له وه بوورێینه خنکێین یان ده مێکیتر ده ر ئێستا یان که کرد هه ستمان ده هه

ستی  کان ده ره فه نه  ێک لهک یه.قاوی ببوو ڕوعاره کانمان ته موو جله هه و وه خواره هاته ئاوی پێدا ده  که یاره جامی سه
رگاێک یان  وت ده مان ده که شۆفێره داو به مان ده که یاره سه  له  نده رچه هه!مرم وت من ئیتر دهی ده!گریانکرد  به
اڵمی  کجاریش وه و بۆ یه اڵم ئه دا،به که شۆفێره  زار جوێنی به تورکی هه  رێک به فه بێسود بوو،نه  وه بکاته ێک ره نجه په
  ئاسنێک گیرابوو،ئێمه  خته ته  به  که وشۆفێره نێوان ئێمه.بوو  تراژیدیایه  و جۆره و ئاشنای ئه ،دیار بوو ئه وه ایهد نه
ڵکی  که  نهابه ویش ته نها کونێکی بچووکی تێدا بوو ئه ڵکو ته ستێنین،به ستمان پێی بگاو ڕایوه توانی ده مانده نه

  .ک شتێکیتر هات نه جوێندان ده
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ریان  فه س و کاریان سه ی که وانه س ئه بۆ زۆر که  ته ڵبه هه!  شوقه  یشتینه مردوویی گه  نیوه  نێک بوو بهر چۆ هه

  هت ڵبه ،هه وه مێننه ک تێیدا ده یه ران بۆ ماوه ی کۆچبه و شوقانه ئه  ،دیاره یان بیستووه ،ناوو باسی شوقه کردووه
باو ئاوی خاوێنی  مێک پاکبن و کاره وێت که که مجار ڕێک ده که  انهو شوق ئه.ونانیشها ی روه کانی تورکیاو هه شوقه

 مینێک بوو میان بوو،ژێرزه ی دووه وه ئه  ی ئێمه که شوقه.چوون زبڵئاوا ده وڕو گه  یان له ڵکو زۆربه تێدا بێت،به
  .رمتر بوو گه  که ناو دۆڵمش و لۆرییه  ها له روه ناوی بوو ،هه تابڵێیت پیس و بۆگه هه
 
ندروست و نائاساییدا  کی زۆر ناته نیدییه یوه په کانی له ،مرۆڤه یه سته رجه زۆر نامرۆییدا به ێکیزا فه  له  م شوقانه ئه
نی هیچ  توانم بڵێم خاوه کان ده ت قاچاخچییه تایبه  ،به ئارادایه  ڕ له ی ناشیرین و شه جوێن وقسه  میشه ژین،هه ده

ی  قسه  ر له هه.کاردێنن  راندا پیسترین وناشیرینترین شێواز به ر کۆچبه رامبه به  ئاکارێکی جوان و مرۆیی نین و له
اڵم  وڵی ڕاکردنیدابه رێک هه فه دا نه یه م شوقه له.لێدان و دارکاریکردن  گاته تی و تاکوده ناشیرین و سوکایه

  .دارکارییان کرد  بوو گرتیان و زۆر دڕندانه وتو نه رکه سه
 
ڵکو پۆلیس  ،به دوور نیین  نیاری و چاوی پۆلیس بهزا  ،له ری نایاسایی تێدایه کۆچبه  ی که م شوقانه ها ئه روه هه

یان  و پاره یه کاندا هه ڵ قاچاخچییه گه  ندیان له یوه و په ری نایاسایی تێدایه زانێت کۆچبه باشی ده زۆر به
  کوردی عێراق بوو له  وێ که کانی ئه هقاچاخچی  کێک له من جارێک ئاگام لێبوو یه.گرت رده کان وه قاچاخچییه له

رگان و  ر ده به  کان له پۆلیسه  وێت،چوونکه د دۆالرم لێت ده وت سهوپێی ی ئێمه که الی قاچاخچییه  هژیا،هات تورکیا ده
یت  یدهر نا گه وت ئهو پێی اڵم ئه دات،به نه  او پارهالبد  و داوایه ویستی خۆی له  ی ئێمه که ن،قاچاخچییه که ڕێده چاوه
 . ی دایه که ویش ناچار بوو پاره ئیترئه! م ده گرتن ده  مووتان به هه
 

کی  مگینییه تی و غه بێتاقه  له  میشه شدام،هه زیندانێکی ڕه  له  ستم وابوو سااڵنێکه دا بووم هه وڕه و گه پێنج ڕۆژ له
 !م؟ بده  و بڕیاره ئه اتوانمزانی بۆ ن ده م نهاڵ به.. وه کرده ده  وه ڕانه گه  ندێک جار بیرم له هه.ژیام دا ده کووشنده

 
س  که.وین که ڕێده  و یونان به ره به ریاو ر ده سه  چینه وتیان دهو یان هێنا که و دۆڵمشه مین شه ی پێنجه هدزسعات یا

 بارێکی  له  میشه هه. بین ک ده سوارییه  ناسه مانزانی تێیدا تووشی چ هه ده  کرد،چوونکه ده نه  یه یاره و سه زی له حه
نگی  رمی و ته گه  له! سیان تێئاخنی شت که بیست و هه  مجاره ڕین،ئه په بارێکی خراپتردا تێده  به  وه خراپه
 .ریا ر ده سه  یشتینه کی زۆر گه رییه سه رده تی و ده الکه فه  ین، به زانی چ بکه مانده کانماندا نه شوێنه

 
  وه باره  س هیچی له که.رێکی تاڵ ونادیار ده قه وت و بێسنوورکی شێ یایه ر ده..ختێکی بچووک و ماندو یه
  شکێنه مه  سانه وڕه م نه ی ئه وڵی چنگی ووردیله سه.. ریا ئارامبه ی زه ئه...!ترس..ترس  موو پڕبوون له هه..زانی ده نه
  ست به با هه  ئارامبه! ڕۆن کوێ دهنازانن بۆ   که  که وێران مه  سافیرانه م مه ی ئهیشت که  پیره..ریا ی ده بێباڵن،ئه  که

 .!.. وه بێته ریا با ڕقمان لێت نه ی ده ئه  به شێت مه.ین کانت بکه خۆشی و جوانییه
 

ترس و   ست به هه  وه وانه پێچه  ڵکو به ریا ناکات،به جوانی و سیحری ده  ست به دا هه ختانه یه  م جۆره مرۆڤ له
ر  به ریا له کانی ده مترین شێتی و فێگرتنه که  به  کدا که شتییه نێو که له. ر خۆیدا رامبه به  کات له رگێکی بێئامان ده مه
ک جوانی و  نه  وه بێته ده  سته رجه ق و به ریا زه کانی ده زی و ترس و سامه شێت و نوقم بێت،تێیدا ناحه ڵوه ک هه یه
رگێکی نادیار  و ڕووی مه ره ک چۆن به کرا،وه ده ست پێنه سدا هه سیمای که  نین و ئارامی له پێکه..کانی نتازییه فه

  دووره  شوێنه به  میشه یاساخن هه  چوونکه  ختانه م یه ئه.ق بوون بڵه کان ئه م و چاوه کان پڕخه بڕۆن ڕۆخساره
  وه ئێمه  تر له ندین کیلۆ مه ویش چه ئه  بینی که شتیترمان ده ند جارێک که درێژایی ڕۆژ چه  ڕۆن، به کاندا ده سته ده
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ر  موو سه وێت و هه فریادیان ناکه  هس ب بن که نوقم ده  ختانه م یه کاتێک ئه  ێکه ش هۆکار وه دوور بوون،ئه
ر  هه  یت له ست بکه هه  کی زۆرتر که رانییه ی ترس و نیگه مایه  بێته ش ده وه ها ئه روه خنکێن، هه کانی ده نشینه
مجار  که  ختانه م یه ئه  که  یه وه ی ترس و تۆقین ئه مایه  بێته ده  شتێکیتر که. وه بیته رگ ده ڕوی مه ومانێکدا ڕووبه لێقه
دی خۆی  حه  له  میشه ها هه روه کات،هه ئارامی و دڵنیایی ده  ست به ختێکی ئاسایی و باشن و مرۆڤ تێیدا هه یه

رگ لێیان  ی نوقم بوون و مهترس  زانن بۆیه ده  وانه موو ئه رانیش هه بێت،کۆچبه ن و قورس ده که زیاتری تێده
 . وه نابێته

 
بنێ و   پاڵی پێوه  وه ژێره له  وره هێزێکی گه  وایه  وه ئه ک یگرێت،وه و فێدهبێ  بای توند شێت ده  ریا به ده

ان کردو پێم رزو نزمی ده ر الفاو به واڵی سه و چه کو چیلکه وه  که خته بوو یه هێز ده  به  که ر کاتێک بایه هه.ژێنێت بیهه
  وابوو به  شخاته  کو قاوغه وه  ی ئێمه که خته وتی یه  رانه و براده کێک له دوایی یه.بێت روبن ده رئێستا سه وابوو هه

ی  ندێشه بیرو ئه  کێک له ر یه کرد هه ستم ده کرد،هه ده  که خته یه  کان یاری به پۆله ی شه و کاتانه ئه. وه که ر ئاوه سه
  که خته زانی یه و وای ده وه بوه ی خۆی ڕاست ده که شوێنه  س له ندێ که کرد،هه هڕوانی شتێکی د خۆیدا چاوه

 .ڕێت گه رده وه
 

  له  م دنیایه وت ئهم و ده وه کرده کرد،بیرم ده م ده ریاکه یری ده نیشتم سه داده  وه که خته ی یه دواوه  ی کات له من زۆربه
  به مبنی که ک ده عبایه کو ده وه!  وه بوه ریکبوو ڕقم لێی ده خه  وه یهموو جوانی و فانتازی و هه ریا به ده!  ئاو چییه

  وه که ئاوه  له  بینی که م ده وره ها گه ندێک جار ماسی وه هه.کات ده  پارچه  شتیم نغرۆو پارچه ک خۆم و که فوویه
ریادا مرۆڤیش  ده  توانن له ن دهوا ئه  کرد،که تی خۆیانیان ده مژی ونمایشی قودره وایان ده هه هێناو رده لوتیان ده

ر ئاوێکدا بینیبێت هۆشم  هه  م له وره کی گه ر کاتێک ماسییه ،هه ماسی بووه  ماسی و ڕاوه  زم له حه  میشه من هه! بخۆن
یر کردنیان  دیتن و سه  زم له بوو حه م نه زه و حه ئه  م جاره اڵم ئه به!  مگرتایه ما تاکو نه ده الی خۆم نه

  بمه من ده  مجاره ی زیاد بکات،ئه که ییه مێکیتر باری شێتی و تووڕه ریا که ر ده گه کرد ئه ستم ده هه  ونکهبوو،چو نه
 .وان نێچیری ئه

 
 !ش و ناشیرین بوو ی مندا ڕه ندێشه بیرو ئه  یان له..نگ بوو زه وه ش و شه ڕاستی دڵ ڕه  ر به ش هه ریای ڕه ده

اڵم  کات،به ی نهیترس مه  ست به ریانداهه رامبه به  مرۆڤ له  جوانن که  کاتانهو  ریاو سرووشت ئه کانی ده جوانییه
  .کی جوانی تێدا نامێنێت رگ،ئیتر هیچ مانایه ی وتارمایی مهیترس مه  بێته ی جوان دهێک کاتێک دیارده

 
نار ئومێدێکی  ا بووین،کهنارد ڕوانی که چاوه داو له وڵی ژیانمان لێده سهیی،ترس و نائارام  لێوان لێو له  و جۆره به

  ینهیو فڕ ی ئه رگه کانی به قین نبوو باڵه س یه که..ین گه نگێ پێی ده زانی که مانده ست و کز بوو، نه ده  دووره
 !...بوو قین نه س یه که..بگرێت  ودایه بێمه

 
 نا..نار ناگات که  به  شتیه م که ئه
 نا..ناگرێت  الیه قه م ته ی ئه رگه به  وڵه م سه ئه
 ریاو زه  مین بوو به نگێ زه که
 !زا تاڵ بوو ڕه  نگێ هێنده ریا که زه
 نا.. بوو نار نه که  ڕێک به وێ ڕۆژێ باوه ئه
 س که..ویست  ده ریای خۆشنه س زه که
 کانی ژیان بێت ک دواساته ر وه وێ ڕۆژێ هه ئه

 چڕی ده مرۆڤێک گۆرانی نه
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 ڵۆک بێت سته نین به ک شعوری پێکه وه
 دا ده سێک قاقای لێنه ۆژێ کهوێ ڕ ئه
 موو شتێکی بردبوو ریا هه زه
 موو شتێکی پۆشیبوو ریا هه زه

 ران فه هاوسه  ره فه م سه ری ئه ده چ تاڵ بوو قه
 ران فه هاوسه.. ره فه م سه مگین بوو ئه چ غه

 نین مانزانی پێبکه وێ ڕۆژێ نه ئه
 ..ت ئاواهی بوو قیقه یان حه

 ..بووین  واره شه
 !..حم بوو ر بێڕه ده ی قه مه و ده یان ئه

 
مان کۆن بوو خێرا  که خته ی یه وه ر ئه به  کانی یونان،له ناره که  یشتینه بووین تاکو گه  ڕێگاوه  سێ ڕۆژ به

 .  گینا نێوان تورکیاو یونان هێنده دوور نییه ڕۆیشت،ئه ده نه
 
 
 
 

 -  سێیەمشی  به  -
  
 
 
 

ند  موو چه بوو،هه پێی پێویست ئاویشمان پێنه  ها به روه رما سووتاندبوومانی،هه رم بوو گه زۆر گه  که خته ناو یه
  زووی خۆمان و چۆنمان بوێ ئاو بخۆین، چوونکه ئاره  توانی به مانده پێبوو،نه تری ئاومان ی بیست له به ده
  که  ئاوی بخواردایه  هێنده  وایهب سێک ده ر که هه  تینواندا بخنکێین،بۆیه  واو بێ و له مان زوو ته که ترساین ئاوه ده

مین  دواهه  وه شه و حاڵه بوو، به واو ده مان ته که م ڕۆژ ئاوه که بێگومان یه  کردایه ر وامان نه گه ئه. دیاریمان کردبوو
 .ڕۆژ ئاومان لێبڕا

  
  که خته یه  له  ایهبو ده  ی که و شوێنه کانی یونان،نزیک ئه ناره که  یشتینه و گه مین شه ی دواهه هدزعات یا سه

  ستا،پاشان به وه ێک نارو ماوه که  مان الیدابووه هک خته یه. وتینایه ڕێکه  و یونان به ره به  یاره سه  و به زینایه دابه
موومان گوێ  ستاو هه هه  وه که خته یه  له  وره نگێکی گه ترێک ڕۆیشت،ده ڕی و بیست مه  وته ی که ر هێنده هه  وه وته ڕێکه
 .ی بووینبیست

  
ین  که ده  که خته یری یه سه  نگبن و ئێمه وتیان بێدهس بوون  دوو که  کان که شتیوانه یان ڕاگرت و که که خته یه  دووباره

 چی بوو؟  نگه و ده تاکو بزانین ئه
  

! ین و ناتوانین ڕێبکه وتووه رد که ر به به  که خته وتیان یه؟ بوون،وتمان چی ڕوویداوه  که خته ریکی یه ی زۆر خهک یه ماوه
کی بوون بۆیان چاک ری ر خه ڕی هه ند سعاتیتر تێپه چهاڵم بێسود بوو، به  وه نه وڵێکی زۆریاندا چاکی بکه دواتر هه

ڕێت  ک بۆ شتێک بگه داو وه ی لێدهکدا الیت موو الیه هه  به  بینی که ختێکمان ده زۆر جار الیتی یه  وه دووره  له.کرا نه
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ئاوایی و   ره وروبه و ده کانی ئه ناره موو که ڕێن،هه گه ده  و بۆ ئێمه ختی پۆلیسه یه  وه ئه بیرمان دەکردەوەوا  وابوو،ئێمه
و پۆلیسیان  شتێک ڕوویداوه  و پێیان وابووه یان زانیوه ئێمه  به  و مااڵنه پێمان وابوو ئه  ماڵی یونانی بوون،ئێمه

 . وه دار کردۆته ئاگه
  

 . تێدایهو کۆچەری  هوتوو کی که و په وێدایه  ختێک له پۆلیس چووزانێت یه  وه و شه گینا به ئه
  

  ڵیان کوتایه دیکردو هه یان به ئێمه  وه تره د مه دووری دووسه  له.. وه بوه هێدی هێدی لێمان نزیک ده  که خته یه
و کوشتن و  قه ترسی ته  ترله کیلۆمهزاران  رماندا کرد،دوای هه سه  یان به قه المان ڕیزێک ته  یشتنه گه  رمان،که سه

 .ی ترس و کوشتن و زۆرداری بووم قه کانی،گوێبیستی ته کابوسه
  

ون و  دوات بکه  قه ته  ڵبێیت و به هه  قه ترسی ته  له.. وه نه ڵبێیت و زیندانیت بکه زیندان هه  له  ساتێکه چی کاره
 کان بهێنین؟ قه ته  بێت چی بکات چۆن کۆتایی به مرۆڤ ده.. وه بتگرنه

  
  وه ره ده  کان له شتیوانه نها که خۆمان داخستبوو،ته  مان له رگاکه و ده وه که خته ناو ژووری یه  موومان چووبووینه هه

زانی چی  مانده اڵم نه کرد به یان ده گوێمان لێیان بوو قسه  کرد،ئێمه یان ده کان قسه ڵ پۆلیسه گه  مابوون و له
ڕیان  کانیش باوه ،پۆلیسه مان شکاوه که خته و یه وت شتی قاچاخمان پێنییهیان کان ده وانهشتی دیاربوو که.نڵێ هئ

  ترێک له ند مه ڵکو چه زیبوون، به به ی خۆیان دانه که خته یه  کان له پۆلیسه.ڕاند یان نه رز ده نگی به ده  کردو به ده نه
  که خته ی ژووری یه وه ره موو سه ی هه نیوه.کردبوو  ی ئێمه استهکانیان ئار ستابوون و الیته وه  وه ی ئێمه که خته دوای یه

واو  ته  که خته رمان بوو ناو یه سه  له  که تیشکی الیته  وه ر ئه به  شی تێدا بوو،له ره نجه ند په ها چه روه چادر بوو هه
 . وه کرده ری خۆمان ده ده قه  موومان ساردو خامۆش خۆمان ماتدابوو بیرمان له ڕووناک بوو،هه

  
 کان شتیوانه که  یان به که خته رگای یه ،ده هیچی تێدا نییه  که خته یه  کرد که ده ڕیان نه کان باوه ی پۆلیسه وه ر ئه به  له

نها  کردبوو ته  موومان ساردو سڕ دانیشتبووین و خۆمان گرمۆڵه هه.وت رکه تاڵ ده تێکی قیقه ئیتر ڕووی حه. وه کرده
ش  مدا ڕه رمی و سته ماندوێتی و گه  ڕۆخسارمان له.ژین چاوماندا دیار بوو هێشتا ده  هات،به ی چاومان ده زیته
 .نووری تێدا بێت وابوو ند ته کو چه رم بوو وه گه  هێنده  که خته ڕابوو،ناو یه داگه

  
  سته یان به که خته گوریس یه  دوایی به.کوێدا هاتوون  ڵکی کوێن و به خه  ند پرسیاریان کرد که کان چه پۆلیسه

 .وت کوێ نازانین و هیچیان پێمان نه و کێشمانیان کردو بردمانیان،بۆ وه ی خۆیانه که خته یه
  

 .و دانیشتبووین که خته ر پشتی یه سه  موومان هاتبووینه هه  مابوو،بۆیه ئیتر نێچیر بووین و ترسی پۆلیسمان نه  ئێمه
  

  وت و پێشهاته ڕێکه  رانی زۆری له تا ترس و نیگه ره روات،سه هست و ئامانجێک د به و مه ره مرۆڤ کاتێک به
بێ و شکست  رگیرده اڵم کاتێک ده به.کان ناگرێت ی ئاکامی شکسته رگه به  بێت و پێی وایه کان بۆ دروست ده ناخۆشه

  ئیراده  ایی و بهئاس  وه رونییه باری ده  ڵکو له داو به ست ده ده  ری خۆی له ی پێشووی کاریگه سته و هه دێنێت،ئه
بۆ   وه بارێکه  تی له ی خودی خۆیه وه قابیلی گۆڕان و زیندووکردنه  میشه و هه رێکی زیندووه وه مرۆڤ بوونه.بێت ده

وێت  کاو نایه دا ده حه وام ته رده زێت،به کان نابه شکسته  و به رپێ ڕاگرتووه سه  رزو له مرۆڤی به  شه وه ر ئه بارێکیتر،هه
ی  وه رو مانه وهه گه.. ی مرۆڤیش ژیان کردنه ریزه رگ و غه مه  به  دانه وه سته ده  زین خۆ به لمێنێت،به بسهزینی خۆی  به

 . دایه کێشه و کێشمه ژیانیش له
 
دادی ڕاوچی   منیش بیرم له..پۆلیس نێچیری خۆیان کرتبوو..ڕۆیشتن بڕی و ده ریایان ده کان هێدی هێدی ده خته یه
 ! وه کرده ده
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بێت جارێ  وتیان دهڕامانیان گرت،  وه ریاکه ناری ده که  تر دوور له د مه شوێنێک دووسه  له  وه بوه یک بوو ڕۆژ دهر خه

دا  که خته یه  ر له رۆ هه ی نیوه دوانزه  یشته سعات گه.کرێت یاری ده نوستان د ین و چاره که فۆن ده له ڕێبن تاکو ته چاوه
رم و  ریا گه رده رێشان کردبوو،خۆری سه موومانی په مابوو تینوێتی هه اومان پێنهئ.ووشکایی  مانیانبرده بووین و نه

خنکێین  تینواندا ده  له  ریکه وت خهکانمان  پۆلیسه  به.مابوو پێنهی پۆلیس بمانگرن ئاومان  وه ر بوو،پێش ئه سوتێنه
رن  یانگوت وه بردو ده ی خۆیان ده وه ۆ پێشهستیان ب کردو ده یان پێمان ده وان گاڵته اڵم ئه ڵکو ئاومان بۆ بێنن،به به

 .دا ست ئازارمانیان ده نقه ئه  کردو به وتیان ده ڵسوکه هه  زۆر نامرۆیانه!ئاو بخۆن
  

و  کێک له دواجار یه.کرد هێناو درۆیان ده یانده وت دوایی و دواییش نهیان ر ده یتر داوای ئاومانکرد ههند جار چه
کان بترسێنن و  را تاکو پۆلیسه هه  و کردیان به وه وری کۆبوونه ده  ڵێکیش له کۆمه  وه وراندهدرۆ خۆی بو  به  رانه براده

 .ئاومان بۆ بێنن
  

کان قومێک ئاوی پێمابوو هێنایی  شتیوانه که  کێک له مرێت،یه ده  ریکه تینوانادا خه  کێک له وت یهنیان کا پۆلیسه  به
  له په  به  مرێت،بۆیه ده  ریکه کێک خه یه  ڕیان کرد که کانیش باوه پۆلیسه،ئیتر  وه ره و براده می ئه ده  و کردیه

ی  به ی ده سته و سێ چوار ده وه دوای نیو سعات هاتنه.یان داگرت و ڕۆیشتن ئاو بێنن که خته یه  مێکی بچووکیان له له به
  دوایانخست و دوایی له  قه بیست ده  هدزپا ستی قه  لكو به دا به ێمان نهیان پ که ر ئاوه کسه اڵم یه ئاویان هێنابوو،به

 .شمانکرد نێو خۆماندا دابه  ش له و ئێمه وه ره سه  ڵیاندایه هه  وه خواره
  

یان بانگکرد،ناشیرین و  که شتیوانه ردوو که پێشدا هه  له.زاند نارو دامانیانبه که  ڕۆ بردمانیانه سعات دووی دوای نیوه
وی  پێش ئه.ستیان و بردنیانن ده  یان خسته پچه له که  وه پشته  و له که وییه  ر زه سه  نهما خستیانیا ده  به  پۆلیسانه

ر کاتێک  وت ههیان ران ده کۆچبه  کنین،زۆرێک لهکان بۆ پش م پۆلیسه رده به  زین و بچینه دابه  که خته یه  ش له ئێمه
و  ئه!  وه نه که و دیپۆرتمان نهت رمبێ ڵکو دڵیان نه هن ،ب یان ماچ بکه که  ه"خاک"کان  پێش چاوی پۆلیسه  زین له دابه
  و کڕنووش بردنێکی تاڵ بوو له وه پاڕانه..بوو  کی ناشیرین و داماوانه الیه قه وڵ و ته هه  وه الی منه  به  ڵوێسته هه
دڵ و   و نمایشه ئه! کردیان ماچ  که وییه و زه وه مانه زۆریان چه  وه داخه  به.حمت پێبکات الددا تاکو ڕه ر جه رامبه به
  وه یی و گرژی و مۆنییه تووڕه  مدا زۆر به وه ڕۆخسارو دیوی ناوه  من به.کرد الی ده الهه ڕزاندو هه رونی داده ده
 ...!ستابووم وه
  

  به مرۆڤ فێرو ناچار  کرد،که ده  م و ئایدیانه و سیسته موو ئه هه  تم له فره گرتم و نه رم دایده شه  فتارانه و ڕه به
پیرۆزکردن و   ر به رامبه به  له  های مرۆڤه واوی به زینی ته کڕنوشبردن دابه.کات و کڕنووشبردن ده وه چی و پاڕانه ملکه
 .ن ی کرنوشی بۆ ببه وه له نوش بباوی کڕ وه رم بکات له بێت شه رۆڤ دهبت و خوا کردنی مرۆڤێکیتر،م  به
  

شوێنێکدا دامانیان   له  قه و بردمانیان،پاش بیست ده وه ی داخراوهێک رهیا ناو سه  موومانیان خسته دوای پشکنین هه
وانیش  ستابوون، ئه وه  وه دیاریانه  بوون و پۆلیس بهگیرا سیتر بیست که  زین بینیمان زیاتر لهەداب  وێ که له.زاند به

 .گیرابوون  وه و شه ر ئه کورد بوون و هه
  

ند ڕۆژ بوو نانێکی باشمان  ندێک خواردنیان بۆمان هێناوخواردمان،چه ن ههوێدا ناومانیان نووسی و پاشا ر له هه
 .خورا ده رماو ماندوێتی و تینوێتیدا هیچمان پێنه گه  دا له که خته ناو یه  خواردبوو،له نه
  

  مانگ لێرهبێت سێ  وتیان دهها  روه ین،هه ده ڵیده دا هه انهم دار ژێر ئه  له  تان بۆ دێنین و لێره وتی خێمهپۆلیس 
 . وه تانگوێزینه و پاشان ده وه بمێننه
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ریتر گیران و هێنایانن بۆ الی  ی کۆچبه جبه ند وه دواتر چه.ڵماندا کاندا هه ژێر داره  کانیان هێناو له پاشان خێمه
 .ژێر ناوی کامپدا  کو زیندانێک له کو کامپێکی لێهات یاخود بڵێم وه وێ وه ،ئیتر ئه ئێمه

  
ند  لبه ر چوار الیان ته ندڕۆژ هه بوو،دوای چه ده  تری چوار گۆشه د مه ی تێیدا بووین سه و شوێنه پانتایی ئه

 . که نده لبه و دیوی ته ئه  بوو بچینه اڵم بۆمان نه دا ئاسان بوو به که نده لبه ر ته سه وتن به رکه کرد،سه
  

ی ناشیرینیان  تی و قسه ڵماندا،زۆرسوکایه گه  کان زۆر خراپ بوو له وتی پۆلیسه ڵسوکه تا هه ره ند ڕۆژی سه چه
بوو کاتێک   وه گۆڕن،ئه وتیان ده ڵس وکه خواردن بگرین تاکو هه  بڕیارماندا مان له  وه ر ئه به  له.کرد پێمان ده

ریان سڕما،بڕێک  کانیان،پۆلیس سه رگرتنی خواردنه بۆ وه  وه ره ده  هاته کان نه خێمه  س له خواردنیان هێنا که
وت یان کان و ده م خێمه رده به  تنهها ،ده وه ره ده  کان چووه خێمه  سێک له که  و نه وه اڵمی دانه س وه که  انگیان کرد نهب

وتیان دوایی .بوو ر سوودی نه هه  وه دهندێک خۆیان گیڤ کر کرد،هه ده ی نه س قسه که..ربگرن کانتان وه رن خواردنه وه
وا نان ناخۆین و مان  ن ئه که فتارده ره  نامرۆییه  و شێوه ر به گه وتن ئهبگرن؟پێمان ر کانتان وه ن خوردنه بۆچی نایه

تووندی   تا زۆر به ره دوو ڕۆژی سه.فتاریان گۆڕی مێک ڕه دواترکه!باشبن  ڵێنیاندا که بوو به وه گرین،ئه ده
  که نده لبه تا هێشتا ته ره م ڕۆژی سه یهین،سێ کا ڕابکه بوو نه  وه دوامانه چاویان به  میشه کرد،هه چاودێریمانیان ده

مان  کاندا قسه ناو خێمه  له!ون وت بخهیان و ده وه کانه ناو خێمه  کردهمانیان زۆر ده  و به ی شه کرابوو،سعات نۆو ده نه
  هاتن و به دهڵماندا  گه  ر ئاو دوو پۆلیس له چووین بۆ سه ده  که.نینگب بێده تاداو  کانیان ده خێمه  ق له شه  کرد به ده

واو  دا کاری خۆت تهخولەکەک دوو  و یه له  بوایه کرد ده ندێجار کاتیان دیاری ده ستان ،هه وه ده  وه دیارمانه
دیارییان   ی که و شوێنه جارێکیان من له.کرد ی ناشیرینیان ده یان قسه رت یان ده سه  هاتنه ر نا ده گه ،ئه بکردایه

پێش چاوی   به  ته ڵبه ،هه وه کانه ناو داره  و چوومه وه وتمه که دوور  ستخانه کردبوو بۆ ئاو ده
ناو   ند شتێک چوومه ستی چه به مه  من به.ڵ و دارستان بوو نگه موو جه رمان هه روبهو ،ده وه کانه پۆلیسه

ر  گه ها ئه روه ،ههم ڕابکه  ر بواری ڕاکردنم بوایه گه م،ئه که رم نه تی دانیشم وشه ڕاحه  متوانی به ،ده وه کانه داره
 !م کانی ڕاکردن بۆ جارێکیتر دیاری بکه وا شوێنه م ئه شمتوانی ڕابکه نه
  

اڵم من گوێم  ،به وه ڕێمه قیژ تاکو بگه هاوار هاوارو قیژه  کردیانه  وه کانه ناو داره  منیان بینی چوومه  کان که پۆلیسه
یانجار بانگیان  دیار بووم،ده  وه من لێیانه  کرد که یریان ده سه  وه شوێنێکه وانیش له ئه!داو بۆی دانیشتم پێیان نه

 ێک قسه. ن لێمبده  شه وانه و له بوونه کان بوون،زانیم تووڕه ین پۆلیسهیریتر رسه سه  ،دوان له وه ڕامه لێمکرد تاکو گه
نگی  ده  به  رمانه و بێشه ڕچی،ئه سپه ده ڕ یان سپه یانی ده"  الگه مه"بوو،"  الگه مه"بوو   وه م و زمانیانه ده  به  میشه هه  که
  الگه تاکو مه  وه وتیته دوورکه  یانگوت تۆ بۆیه هاتن و ده و ڕووم ده ره به  الگه مه  الگه مه  کردو به رز هاواریان ده به

ی  ڵه وسه حه  دڵم خۆشه  زانی من هێنده وایان ده! الگت لێدا یانگوت مه کردو ده ستی خۆیان ئاوا لێده یت،ده لێبده
کی  یه قسه  وه وت ئه رکه ڵێن،دواتر بۆم ده ئەوا  ئێمه  نها به زانی ته من زۆرم پێناخۆش بوو وام ده! یه م هه الگه مه
  و زانیم به وه ێشهپ  کان لێم هاته پۆلیسه  کێک له یه! ڵێن ئەکتری  یه  وبچووک ژنو پیاو به وره و گه خۆیانه" ئاسایی"

و سیمایدا  م و قسه ده  ستابوو به رم وه رامبه کانی خۆم بپارێزم،به ق و زله شه  کردبوو له  مادهدا،خۆمم ئالێم  مایه ته
قێکی بۆم  ی خۆی شه موو هێزی ناشیرینی پۆلیسانه هه  به. یوت تی و ناشیرین بوو ده ی سووکایه وه دیار بوو،ئه
ختی  ته  بمیگرتایه ر گه ودا چوو،ئه هه  چی بهی الداو قا که قه ر شه به  وتم و خۆم له اڵم من فریاکه هاویشت،به

ق هاوێژ  شه  وا ئازار به وێت،ئه که ر ئامانج نه ر به گه ئه  پۆلیسانه  قه شه  و جۆره هاویشتنی ئه.مکرد ده ی که وییه زه
  بووه  واو تووڕه زانیم ته.ئامانج بپێکێت  یتوانیوه نه  کات که ت ده جاڵه و خه شێن تووڕه ق وه ش شه وه له  گات،جگه ده

ند  دا ڕامکردو چه و ناوه به ێک بوو،ماوه  وه موانه رچاوی هه به  به  زمه م به ئه.وت کهڕاکردن دوام  ویش به ڕامکرد،ئه
پێمدا   روێشکێکی ترساو بووم بۆیه بوو منیش که کی خێرا نه و تانجییه ،ئه وه بوه ده کۆڵم نه  ر له م لێدا هه"زیکزاک"

  لێم هاته.. مکوژێت ر ده وتم ئێستا ههستام، وه  ت بۆیه دن کۆتایی نایهڕاکر  به  زمه م به ایی زانیم ئهدو.یشت گه ده نه
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کی  یه قه له  سپه بوو،دوایی ئه  الگه دا دوانی مه سێ ووشه  کرد،له ی ده قسه  وه ییه تووڕه  می گرت و به خه و یه وه پێشه
 .هێنا قاچمداو وازی   توندی کێشا به

 
ی داهاتوومان نادیار بوو  وه ر ئه به  له. مۆریشیان پێمان کرد  نجه م جارێکیتر ناومانیان نووسی و په هسێیڕۆژی 

و  ،ئهکۆتایی نەهاتبووڕۆ هێشتا ناو نووسین  ی نیوه دوانزه  یشتبووه سعات گه.اڵتندا بوو بیری هه  سێک له موو که هه
ر چاوی  به  و به و ڕۆژه سێک به بوو که ها جێی گومانیش نه روه هکرد،ه ده چاودێرییان نه  کان هێنده پۆلیسه  ڕۆژه
 .ڕابکات  وه وانه ئه
  

  ره وروبه و ده ئه. اڵتین تمان هێناو هه سیتردا فرسه ند که ڵ چه گه  مۆرم کرد،له  نجه ی ناوم نووسی و په وه دوای ئه
کان شاخ  تر پشتی خێمه سی مه  بوو،واته  وه که خهدامێنی شا  ر به کانمان هه رزو دارستان بوو،خێمه موو شاخی به هه

جپ و هاتو  پههۆی چ  بوبووین،به کان نه وی دارهداو هێشتا ئاو دی که شاخه  هنڵگژای ی هه ر هێنده هه.و دارستان بوو
چی  پرسیاریان کردبوو  ،بۆیه شتێک ڕوویداوه  کان گومانیان کردبوو که ،پۆلیسه وه رانه و براده چۆی نائاسایی ئه

 .س ڕایانکرد ند که وتبووی جهمی خۆی بگرێت  یتوانیبوو ده ک نهرێ ؟ براده ڕوویداوه
  

 وتن،من بە دا دوامان که که ڵه نگه ناو داروجه  و تانجی به کو تووله ستاو وه کانیش هاواریان لێهه بوو پۆلیسه  وه ئه
  ندێک له ڕۆیشت،هه ده  که ر شاخه بوو بۆ سه ههپێچاوپێچ  ێکی جاده.وونوت کانیاندا زانیم دوامانکه هات و هاواره

دا دوامان  که ناو دارستانه  پێ به  ندێکیتریش به یان دانا،هه دا ڕۆیشتن و بۆسه که جاده  به  یاره سه  کان به پۆلیسه
ی ەو وای ئهد.کوێدا ڕۆیشتن  مزانی به ماو نه وانیتر نه ئاگام له  وه کانه ناو چڕی داره  وتمه ی که من هێنده.وتن که
  له  شاردا،جگه ناو دارێکی چڕوپڕدا خۆم حه  له  وه که جاده  ترێک دوور له ،سی مه که ی شاخه ی نیوه نزیکه  یشتمه گه

  کانی له موو لق و پۆپه کو داری توتڕک وابوو هه دڕکاوی و وه  بوو که ش هه دارانه  و جۆره کان له رزه به  داره
  هاته ده  رانه وه له و په و باڵنده کو ئه خۆمم وه.خۆم بڕیبوو  م له ناسه و هه وه و دارانه له کێک ناو یه  ،چوومه ویدایه زه

و  ره ن و ته که ناودا ده  خۆیان به  وه کانی ئاسمانه رزاییه به  له  کان ناگاهانه هێنه ڵۆو شه پێش چاو،کاتێک هه
 .ن که ردو بنجکێکدا ده موو کون و بنبه هه  ندا خۆیان بهترسا  کان له دا باڵنده و حاڵه ن،له که یان ده وازه رته په
  

شار بداو هیچ شتێک  سوێسک خۆی حه  چکه کو به وه  ر نییه یاخود هه  یه هه  م باڵنده شارداندا که خۆ حه  له
!  حاڵه زۆر مهی  وه ،دۆزینه ندێک گژوگیاوه ناو بنجکو هه  بچێته  وه پێش چاویشه  ر به گه ت ئه نانه ،ته وه دۆزێتهی نه
 !...م مویست ئاوا بکه منیش ده.ی لێدێت که وییه کو زه بڕێت وه خۆی ده  له  داو جووڵه جۆرێک خۆی مات ده  و به ئه
  

ژێر   له  وه رزاییه و به ی ئه وه ره سه  تری وابوو،من له ند مه کو دیوارێکی چه رزبوو وه به  که ی جاده وه ره ناری سه که
م  که وێنی جادهندێک ش هه  یرم بکردایه سه  وه که توێی لق و پۆپی داره  ر دابوو،کاتێک لهشا دارێکدا خۆم حه

ستم  ،ویستم هه وه بێتنهاڕ کان گه پۆلیسه  یه وانه وتم لههات، ده نگی هیچ شتێک نه وبوو دهر چو سه  به ێک ماوه.بینی ده
کا  وتم نهدیار بوو،  وه لێمه  م کرد که که ی جاده و شوێنه هیرێکی ئ پێشدا سه  ،له وه ومه دووربکه  که جاده  مێک له و که

ر  سه  ممداو له ر ده به  یرم کرد له کاتێک سه..ر وابوو هه.. وه مابێتنه  که ر جاده سه  نگی له بێده  کان به پۆلیسه
نێچیر  بێ  بوو تاوی لێبداو به ێک و ترپه ڕوانی خشه و جاوه وه ێیقوت کردۆتهو گو ستاوه وه  که جاده

  ر به هه  ر بمیگرتایه گه وشت بوو،دڵنیام ئه د ڕه زۆر هیچ و پووچ و به  بوو که  و پۆلیسانه کێک له یه. وه ڕێته گه نه
 . وه خواره  میبرده ق ده شه
  

 . ره وروبه و ده کرد له س نه بوونی هیچ که  ستم به مبینی هه تاکو نه  چوونکه..زۆر ڕاوییه  و پۆلیسه ستم کرد ئه هه
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تاکو   یه وانه وتم لهربچم، و بۆی ده و شه وه ا بمێنمهد و شوێنه ر له و دادێت هه باش زانی تاکو شه  ئیتر وام به
وێ  هکان ل ڕیبوو ئیتر پێم وابوو پۆلیسه کات زۆر تێپه.ن و چاودێری بکه وه کان بمێننه نگێک پۆلیسه دره
اڵمێک  اڵم هیچ وه ، به وه کتر ببینینه بن و یه  ره وروبه و ده یتر له رانه و براده ڵکو ئه وتم بهم لێدا  ند فێکه ماون،چه نه
ڕاستی کات   ر به بووم،هه ده  ڵه وسه نگ و بێحه ڕی و هێدی هێدی دڵته په کات تێده..نیا دانیشتم ته  ئیتر به..بوو نه

دا هیچ شتێک  م دنیایه چووم له همرۆڤێک د  برد دڵم خۆش بکات،له ده مگین بوو،شتێکم شک نه نگوغه و ساتێکی دڵته
ست  مرۆڤ هه  ئازاره  ند به و ڕووت کرابێت،چه وه ندرابێته لێی سه  یه رچی هه بێت،یاخود مرۆڤێک هه و هیج مافێکی نه
  وێدام،به  دنیادا پێبزانێت من له  ی مرۆڤێک له وه نها دانیشتبووم و بێئه ته!  وه ته ڕووت کراوه.. وه بکات ڕووت بۆته

  به  مه و سته بوو دژی ئه سێک نه کردو که دان پرسیارم ده سه.کرد وم ده ڕوانی شه کردو چاوه ڕێده  کاتم به  وه ارهئاز
 .نگ بێت ده
  

ئایا من ...!  من چیم کردووه  یه ستێره م ئه ر ئه ڵکی سه هێی خه.. وه اڵم بداته بوو وه سێک نه کردو که پرسیارم ده
 تاوانبارم؟

  
ژێر چنگ و دانی ڕاوچی   ترین نێچیر بووم له ره بوو،ته ختی شادی کردن نه وه  مه و ده ئه..م نگ بوایه دڵته  بوایه من ده

 .اڵتبووم حم هه لێکی بێڕه گه
  

کرد  م دهێک ره ی جگه بووم،زۆر تاسه  ره اڵم بێ جگه به..کرد م ده ره ی جگه روونیمدا تاسه نجاڵی ده نیایی و جه ته  له
 ی ئاگایی وه ره ده  ک ئێش و ژان بووم و له نوقمی دنیایه  م،من که یدا نوقمبوایه که ڵه نێو دووکه  لهو  مژم لێدایه

بوو کاسی   ته و حاڵه بوونیشی ئه خشی و نه به م بوو سوکنایی پێم ده و خولیایه ئه ێک ره رارم گرتبوو،جگه بوون قه
 .کردم ده
  

و  و باڵنده کو ئه خۆمم وه.ڵکورمابووم نازانێت هه  وه ی شوێنه باره  هیچ له  کهکردو   واره و شه ره کی ته یه کو باڵنده وه
کردن و  م پێده واره کردن و شه گڤی بادا ڕاوم ده وانی باوبۆران و گڤه شه  له  پێش چاو،که  هاته ده  سوێسکانه

 !...حم بووم کی بێڕه چ ڕاوچییه.کان زڵوم بوون سوێسکه چ مه!مگرتن ده
  

م  ندێشه یاڵ و ئه خه! کردم ونتری دهریک بوو  یدا خهشی خۆ ژێر باڵی ڕه  ویش له شه... وه کرده و بیرم ده دانشتبووم
ی  وه قینه کانی ته نگییه ی دڵته چرکه.کانی شادی دایگرتبووم سته ی هه بارێکی ئاڵۆزو پڕ ئێشدا بوو، بێجگه  له

ستی  قه  ر به هه..کان بڕژێن م فرمێسکه ده نه  بخنکێنم و ڕێگه  و گریانه مویست ئه ده..!دا روومی ئازار ده گریانێک گه
اڵم دواجار مرۆڤ بووم و  وری دابووم، به دا ده قییه موو دڵڕه و هه ر ئه رامبه به  قی له دڵ ڕه..ق بم مویست دڵ ڕه ده

روومدا قوڵپ  ن و گهستی گریا هه غزا له م چی گریانێکی پڕ ماناو مه که ست نه ریک بوو هه خه...! گری مرۆڤیش ده
مگین و تاڵ و شیرین و پڕ  نمدا کاتێکیتری ئاوا پڕ ماناو غه مه موو ته هه  شێت له ده  وه م کرده دوایی بیر.دا ده
خی  ماناوبایه  وه المه  ،به وه و ئازارو نامۆیی و ئاڵۆزییه موو ئه هه  کاتێک بوو به!خسێت تێیدا بگریم ڕه ژانم بۆ نه هه
نگ خواردوی گریانم ئازاد گردو  ستی په هه..وێدا بوو ئا له... بوا تێیدا بگریم وێک بوو ده شه.کرد هیدا د زنی په مه

  ی خۆم گوێی له وه نها ناوه ته..دای نادیار نگ و سه اڵم پڕڕه نگ به گریانێکی بێده..ڕژان کان هێدی هێدی ده فرمێسکه
کانم  فرمێسکه..ڕژان ر ڕۆخسارما ده سه  رم به گهرم  گریام و فرمێسکی گه ده..بوو کانی ده داو هاواره سه
پڕ ..گریام یر ده گریانێکی سه!م اڵڵ بوونی فرمێسک بکه ڕی و شه گریان و ته  ست به مویست زیاتر هه ده...سڕین ده نه

کی  یهچی قوواڵی  و له یه ی ههزانی چی ماناێک مده نه  ک که یه شکه و گه ندێک جاریش بزه هری ئازارو هه ژه  بوو له
ی گریان و  هڵ تێکه.م ی پێببه توانی په مده هات و نه ده  وه کانی ڕۆحمه نهێنییه  دوورگه  ک له یه بزه! دێت  وه ڕۆحمه
ی منی نمایش  ساتانه  و چرکه کانی ئه دیارو نادیاره  ژانه ت بوو،ژان و هه یرو ئاڵۆزو تایبه ی سهێک نین ئاماژه پێکه

 .کرد ده
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ی زانین و زانیاری  وه ره ده  کانێک له مان و مه ،زه رارم گرتووه تدا قه کانێکی تایبه مان و مه زه  کرد له ستم ده هه

 ...یت و ڕامایه وه ته بوا بیرت بکردایه بێ ویستی خۆ ده  کاتێک بوو به.مرۆڤێکیتر
  

ڵدا  نگه وو جه تی شه ووڵمهنێو ز  و به وه ستمه ده  ستام و دارێکم گرته هه.و چیرۆک بووین من و شه.. و داهاتبوو شه
ڵیکی پان و دۆ  وه خواره.م متوانی ڕێبکه ت ده حمه زه  زۆر به  وه کانه هۆی تاریکی و چڕوپڕی داره  به. وه خوار بوومه

سینا  بێت بۆ ئه من ده.رزو دارستان بوو شاخی به  که ری دۆڵه ردوو به ڕۆیشت،هه ی قیرتاوی پیدا دهێک بوو،جاده  وره گه
 و خواردن و پاره.کم022سینا  بۆ ئه  وه وت لێرهیان کان ده یسهپۆل.ڕوات سینا ده بۆ ئه  ش گوایه یه و جاده هبڕۆم و ئ

 . شم پێنییه ره جگه
  

دوور   ره وروبه م ده م و له که کدا ده یاره نێو سه  خسا خۆم به لم بۆ ڕه ر هه گه ڕۆم و ئه دا ده که ناری جاده که  وتم به
سێک  ر که زانی هه شم ده وه بوو،ئه متر ده ترسی گرتنم که مه  م هێنده وتایه ند دوور بکه ر چه هه  ونکهچو. وه ومه که ده

د  قه  به  شامی بوو،که  نمه ی گه بوو زۆربه  ختایی و کێڵگه ته  که ری جاده وروبه ده. وه کاته دار ده بمبینێت پۆلیس ئاگه
ناو   کرد به خۆم ده  بهاتایه ێک یاره ر کاتێک سه ڕۆیشتم و هه دا ده که جادهر  سه  به. وه رز بوبوونه المێک به بااڵی زه

 .دا که شامییه  نمه گه
  

 .وام بوو رده به  وه دوور بکه  که جاده  دا یان له که شامییه  نمه ناو گه  به  بێت و خۆت بکه ێک یاره سه  زمه م به ئیتر ئه
  

وڕی و کاسی   ستم به ها هه روه و برسی بوبووم،هه ڵه وسه هیالک و بێحه بووم  ڕێگاوه  ند سعات بوو به نازانم چه
وڕو کاس و مرۆڤ   یه وه ودا،ئه شه  ت له بهتای  زایی به کانی ناشاره ندییه تمه ئاکام و تایبه  کێک له یه  چونکه.کرد ده
 .بێت  وه کۆڵه  زارت بهئا  له ێک گبه ها حاڵێکدا بیت و هه وه  ش له وه له  بێجگه. کات ردان ده رگه سه
  

  له. و خانووانه کێک له یه  نگ بوو المدایه و دره بوو،شهاخانوویان تێدا دروست کر  وه وانه کان بۆ حه موو کێڵگه هه
مێکیتر  که.ستابوو وه  و نزیکانه یش لهێک یاره ،سه سی تێدا نییه و که ستم کرد چۆڵه هه  وه نزیک بوومه  که خانووه

کێکیان  ر یه سه  دانرابوون له که  ی خانووه وه ره ده  بڕێک کورسی له.بوو نه ێک م گرت هیچ سروهستام و گوێ وه
 . وه ژووره  بچمه  یان نا دوایه  سی لێیه واو دڵنیابم که مویست ته دانیشتم،ده

  
مویست  قفڵ درابوو،ده  رگاکه ڕۆیشتم،ده  رگاکه و ده ره ستام و به ،هه سی تێدا نییه مێک دانیشتن زانیم که دوای که

و  ره ش گرنگتر چاو جگه که نانه  ،له ره نان و چاو جگه  وانه له.ڵکم بێت که  ڵکو شتێکی تێدا بێت به به  وه ژووره  بچمه
 .ژەهر بوو...بوو  ره ش گرنگتر بۆ من جگه چاکه  له
  

  و چوومه وه م کرده که رده ی په، الێکێک داخرابوو رده په  به  که ره نجه ،په هو که ره نجه الی په  پاشان چووم به
شی تێدا  ره ری جگه ت فلته نانه ته.بێت نه  موو شتێکی تێدا بوو خواردن و چاو جگره ڕام هه موو شوێنێک گه ،هه وه ژووره

وتم ، وه که یاره الی سه  و چووم به وه ره ده  ئینجا هاتمه.کردبێت کێشێک ڕووی تێنه ره رگیز جگه چوو هه ده  وه بوو،له نه
ڕام، ناو  ش گه که یاره موو شوێنێکی ناو سه درابوو هه ی قفڵ نه رگاکه ی تێدا بێت،ده ره جگه  ویش جێی شکه ئه
ی زوو  وم و سبه خه ده  و لێره مشه وتم ئه  که بۆ ژووره  وه رامه دیسان گه.بوو رێکی تێدا نه ش فلته که ره کی جگه پڵه ته
 .وم که ڕێده  سم و به ڵده هه
  

  وه رده کی پڕ ده یه ندێشه یاڵ و ئه چی خه  ی و به نازانم چۆن و که..ری و ڕکشام سه  کی تێدا بوو چوومه یه وێڵه ره قه
 .وتبوو وم لێکه خه

  



 
22 

 

ی  همبینێت،تاکو سعات یازد س نه دا که وڵم ده هه  وه ڕۆژ بوه  وتم،که ڕێکه  ستام و به ڵهاتنی ڕۆژ هه ی پێش هه سبه
واو  بێت بۆ کوێ بڕۆم؟ته ڕۆم و ده زانی بۆ کوێ ده مده ڕۆیشتم،نه دا ده که و هاوشانی جاده که جاده  ڕۆ به پێش نیوه

 .م کێشابوو ره جگه  هیچم خواردبوو نه  چوو نه بۆ دوو ڕۆژ ده.بوبووم  ڵه وسه بێحه
  

  و نزیکانه له.م بده ێک یاره ناو سه  وتنه رکه ڵی سهو کردن هه دزه  ئاشکرا بێت یان به  و به که ر جاده سه  بڕیارمدا بچمه
ند ساتێک  ڕۆیشتن،چه کردو ده هاتن و باریان بار ده بینی ده ڵگرم ده ی بارهه یاره بوو سه وولمێک هه ی چه کارگه

ڕۆێشتن زوو  کردو ده باریان بار ده  ی که وانه ئه  ستم کرد بۆ شوێنی دوور ناڕۆن،چوونکه چاودێرییانم کرد هه
ستن و  وه تا ده وه وتم یان ئهگرت، ڕاده  که ر جاده ی سه یاره سه  ستم له ئینجا ده.وان هێنا ،ئیتر وازم له وه ڕانه گه ده
شزانم  ،ده رکامیان بوایه بوو هه ن،باکم نه ده گرتنم ده  ن و به که تا پۆلیسم بۆ بانگ ده وه ن یانیش ئه خه رم ده سه
 !کرێم ر بگیرێم دارکاری خراپ ده گه ئه
  

واو هێواشی  ڕاگرت و ته ێک یاره سه  ستم له ت،دواجار دهگر ڕاده  یاره سه  ستم له ستابووم و ده وه  که ر جاده سه  له
ستیان  هه.مێردێکی تێدا بووپیرەژن و   ستاو ڕۆیشت،پیره وه یرێکی کردم و نه یبگرێت، سهادا بوو ڕ وه و له وه کرده

 !کانم پیس و ڕیش درێژو قژ ئاڵۆزکاوو ڕۆخسار تاڵ ووبێتن،من جلهلێم ترساب  شه وانه کردبوو خۆماڵی نیم و له
  

  وه مان شوێنه هه  له  یاره مان سه ستم کرد هه ی پێچوو ههێک گرت،ماوه ستم ڕاده بووم و دهستا وه  که ر جاده سه  ر له هه
کم  هاتوون کۆمه  وتم دیارهێت،وێت الی من ڕایبگر یه و ده وه و هێواشی کردۆته وه هاتبوو، هاته  وه پێشتر لێیه  که
ڵ خۆیان هێنابوو  گه  پۆلیسێکیان له-بوون  که مێردهپیرەژن و   مان پیره هه!  وه روابوو بۆ الی من هاتبوونه هه! ن بکه

 !بمگرێت
  

وورگن بوو  وێکی ڵه قه  که ،پۆلیسه وه سته ده  م به ده م و خۆم نه متوانی ڕابکه گینا ده مابوو ئه ی ڕاکردنم نه ڵه وسه حه
 .م که اڵم خۆم بڕیارمدا ڕانه وێ و بمگرێت،به توانی دوام بکه یده نه
  

 ینگلیزییئ  و به ندێک جاریش ئه و هه ئاماژه  به  دیاره..هات بۆالم،پرسیاری لێمکرد  که زین و پۆلیسه موویان دابه هه
 ها رم کردبوو بۆ ڕۆژێکی وه به  له  و بانهو ڕێگا له  زانی که یم دهینگلیزیی ئ کرد،منیش چوار پێنج ووشه ی ده قسه
  وتی ئێوهو  وه ی قووت کرده نجه ش په شه.ێڵ نیایت؟ به ته  ر خۆت به هه..س ؟ یه ڕاتکردووه  که کامپه  وتی له! نگانه ته
 کوێن؟  وانیتر له س بوون، ئه ش که شه
  

رزو  هڵ و شاخێکی ب نگه ستم بۆ جه ده!  ردووهسلیپت ک -وتووی کوێ خه  و له وتی شهو  وه ملی خۆی الر کرده.نازانم
و شاخ و  له  وه و شه نیاو به ته  به  چی مرۆڤێکه  مه وتبێتی ئه  یه وانه له..نی که پێده! وێ لهوتم ئا خت درێژ کردو  سه
 . وتووه خه  ڵه نگه جه

  
ش  که ژن و مێرده  ستا،پیره مان ڕاوهی پۆلیس هات و الیارەێک دا بووین،سه بێواتایانهبێتام و   اڵمه م پرسیارو وه له

 .نین که رم پێده رم نه ستابوون و نه ڕاوه
  

  یانتوانی له وان ده قی من کردبوو،ئه حه  کارێکی ناشیرینیان به  ،چوونکه وه المه  بوو به یان جوان نه که نینه پێکه
 !کرد یان نه کارهو  ی بۆ ئه ،ئه کیان بکردایه ن کۆمه ی پۆلیسم بۆ بانگ بکه وه جیاتی ئه

  
کردبوو بۆ   من خۆمم ئاماده. که کردو بردمیان بۆ کامپه  پچه له که ستمیان که ردوو ده هه  وه پشته  پاشان له
فتاریان  مانم ناسیبوو ڕه ئه  ند ڕۆژه و چه ئه  گرتبوومیان،چوونکه  که  م پۆلیسانه ستی ئه ده  ک به اڵم نه لێدان،به
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  تیان به بوون زۆر هیچ و پووچ بوون و لێدان و سووکایه ند پۆلیسیتر هه اڵم چه دا،بهڵمان گه  بوو له خراپ نه
 .ن ده وان دێن و لێم ده مزانی ئه کرد،ده ران ده کۆچبه

  
رمی  وجی و پووچێتی خۆیدا شه گه  بوو له  مرۆڤانه  و جوره ویش له هات،ئه  که رپرسی کامپه عات به ند سه دوای چه

بنباڵدا بوو   دارێکی له  میشه ر بوو،هه و ئازارده دڕنده  ران ناویان نابوو مام شێر چوونکه کۆچبه.ردک ده مرۆڤ نه  له
مدا دانیشتبووم هات و  که ناو خێمه  له. بۆ دیداری من هاتووه  مجاره زانیم ئه.کرد ران ده کۆچبه  تی به لێدان و سوکایه

  یانجار کێشای به بوو ده  وه سته دهبەدارێکی   گما کێشا،کوڵهسن  تووندی دارێکی به  بانگی کردم،باڵمی گرت و به
 . وه ردوو باڵم سڕو شین بوبوونه هه.چۆڕا ی لێده الگه و مه الگه مه  می پڕبوو له ده.ر باڵما سه
  

و  ئه. وه ستمیان کرده ده  قه ،دوای بیست ده وه سته ستمی به ردوو ده هه  وه پشته  و له وه دارێکه  پاشان پشتمی کرده
 !وت من هیچم نه...دای بوو زۆری لێنهوت باش یان ده هاتن بۆ الم و ش ده رانه براده

  
 .و بیجووڵێنم وه مه رزیان بکه توانی به مده کرد،نه ردوو باڵم زۆر ژانیان ده هه
  

تن و بردمیان کان ها پۆلیسه  فتار فاشیتربوون،دوان له ند پۆلیسی ڕه ی جارێکیتر بانگیان کردم،مام شێرو چه سبه
یان  نین و قسه که ڕووی مندا پێده  له  چوونکه! نین که یربوو پێده پێم سه! نین که موویان پێده وانیتر،هه بۆ الی ئه

وتم بڵێی داوای لێبووردنم پێشدا   بۆچی و بۆ کێ؟ له  اندنهم نمایش و خۆ نو ئه..لێیان  وه گومانه  وتمه کرد،که ده
 !اومدوێنێ لێیان د  ن که لێبکه

  
بۆ .. بۆچی..ن وێت جارێکیتر لێمبده یانه ،ده وه و الی نیاز خراپییان شکایه ره م به که کرد،گومانه ده ڕم نه باوه

 !ن؟ ده لێمده
  

نوێنن  ها خۆ ده ن،وه که کانیان ده نێچیره پێشوازی له  وه نینه پێکه  ندێک جار به الد هه جه -ن ده ی ئازار ده وانه ئه
و  یی و ڕێنوێنیه زه م شایانی به ،هه فامه الد نه جه  یه وه ی ئه که اڵم ڕاستیه به. ن ده نێچیرتێکده  ر له و سه کن زیره  گوایه

 .کانیتردا ناو قوربانیه  وانیش قوربانین له خودی ئه.م سزادان هه
  

وشتی  ڕه  وور لهواو د وان ژیانێکی ته ڵکی خۆشبوێ و خۆشیان بوێ، ئه کو مرۆڤێک ناژین،مرۆڤێک خه وان وه ئه
بێت  الدێکی هه تا جه تی هه مرۆڤایه.ن کو مرۆڤێک ژیان بکه کرێت وه وانیش مرۆڤن و ده کاتێکدا ئه  له.ژین مرۆیی ده
بچێژێت   وه وسانه م و چه دنیادا سته  تا مرۆڤێک له هه.  یه ی دڕنده ڵکو هێشتا نیوه ،به واوه کی ناته تییه مرۆڤایه

رو ماڵوێران و برسی  ده ربه کوژرێت ده دان مرۆڤ ده سه  هێشتا ڕۆژانه. ین قینه تی ڕاسته ۆڤایهبڵێین مر  قمان نییه حه
کان  نگڕێژی ژیان و مۆراڵی مرۆڤه و ڕه سته ڕ بااڵ ده م و بیرو باوه شترین سیسته کرێت،هێشتا کوێرترین و ڕه ده
 ...کات ده
  

ی  پێوانه  به! ن ده بوو،بۆچی لێمده سیان هه ڵ که گه  یشم لهک یه قسه  تاوانێکم کردبوو نه  نه! ی من چیمکردبوو ئه
بوو؟  وێ واڵتی من نه بووم؟ ئه وێ نه ڵکی ئه بووم؟ خه  تییه و لێدان و سوکایه ڕ من شایانی ئه م و باوه سیسته  کامه

وێت ئازادبم و کوێم  مه م،ده یه هەسارەم ژیان و  ڵکی ئه زاندبوو؟ من خه ؟ سنوورم بهمو زمانێکیتر بوو وه ته من نه
کو چۆن مرۆڤ  ر وه ،هه وجێتی مرۆڤه و گه فسانه و سنوور ئه وه ته ؟ واڵت و نه ئیمکانی نییه  مه ئایا ئه! بوێت بفڕم

مان  و واڵت و سنوور هه وه ته نه  ڕ بوون به ،باوه وجێتییه و گه فسانه رستێت ئه په ک ده ردو مانگایه ک به بتێک خودایه
 ... وجێتییه و گه فسانه ئه
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ستیان  قووسایی و ڕقی پۆلیسی ده  ستم به و ژوورێک بردمیان،هه ره ر شانم و به سه  ستیان خسته کان ده پۆلیسه
و دیوی  ئه  وته که دوور بوو ده  وه کانه خێمه  تر له ێ دروستکرابوو،سی مهو ژوورێکی بچوک بوو پێشتر له. کرد ده

 . وه کانه خێمه
  

  وه جاڕییه نینێکی گاڵته پێکه  ستان و به وه  وه دیارمه  به ماوەێک،یاننامک دا ر کورسییه سه  له  وه ژووره  چووینه  که
 .دام لێیده  قه و بۆکس و له زله  لێدانم،به  ستی کرد به و ده وه پێشه  کێکیان هاته دوایی یه.مکرد ده یانیر  سه
  
ریفتر  ویتریان شه سیان له هات،که ویتریان ده هێناو ئه دهمیان وازی  پاراست،ئه ده هیچ شوێنێکم نه  ستی له ده
 .دام ویتریان لێیده ستاو ئه وه ده  رگاکه م ده رده به  کێکیان له یه  میشه بوو،هه نه
  

  هاته  مم نه ده  ربچێت،له ده  وه ئازاره  له  نگ و هاوارێک که و ده ورتهکجاریش  وی بۆ یه بێئه  و به وڵهمن بێجو
هیچ   ستیان له ده  کرد،چوونکه چاوم ده  ر چاوم و پارێزگاریم له سه  خسته ستم ده دێجار ده ،دانیشتبووم و هه وه ره ده

 .بوو ببینن وان چاویان نه ئه  پاراست،چوونکه ده شوێنێکم نه
  

یری  وشکو تاڵ سهڵێن چی،و یشتم ده گه ده دام،من تێنه لێیان ده  وه کردنه  م قسه ده  کردو به یان ده ندێجار قسه هه
ی  وره ی گهڕو ماناێک نگی بۆ من باوه ،بێدهبوو نه ینگی بێده  یمن هیچیترم بێجگه.وت ده کردو هیچم نه ڕۆخساریانم ده

لیلی  هاوارو زه  کات به ز ده بێت و حه ی شێت ده که ی نێچیرهینگ بێده  الد له جه  بوو که شم هه سته و هه من ئه.بوو هه
توانی لێم  یانده کیش بوو نه هنها چ کار هێناو ته  م به که و چه منیش ئه  گرێت،بۆیه رده ێژ وهش چ وه بینینێ و له

کانیاندا  قه و بۆکس و له کاتی شااڵوی زله  ندجار له چه ی من تووشی هیستریای کردبوون،چوونکهینگ بێده. بسێنن
 !ران بووبێتن یم شێت و نیگهخت رسه نگی و سه بێده  ک له دوان و وه مڵچ ده منگ و مڵچه منگه  به
  

هێزترین   کێکیان به دا بوو یه هیستریه  ته و حاڵه کێک له یه  له.ن خۆش و بێئیراده کرد چی مرۆڤێکی نه ستم ده هه
بوو ڕانم  یشت،هیچ گومانێکم نه ستترین ئازارم پێگه واندو خه ژنۆم سره ی ئه رووی کاڵوه سه  ی له قه له  سپه ئه

چی   یویست بزانێت له کردم و ده یری ده سه  ،بۆیه ی هاویشتووه ی ناجوامێرانهێک قه یزانی چی له پۆلیس ده.بێتشکا
وت  مدا پێمده وه دیوی ناوه  به.انیڕو وم ده وجێتی و ناجوامێری ئه گه  کردو له یری ناو چاویم ده حاڵێکدام، منیش سه

ن،ئایا ناتوانن و ناکرێت  ئازار بده  داوه  ئێوه  ی به قه و حه ن؟ کێ ئه ده زانن بۆچی لێمده ئایا ده! ن ده بۆ لێمده
  ڕه ؟یاخود بیروباوه خشه ڕانگێزو ئازاربه ت و سروشتی مرۆڤ شه سڵه ئایا خه! ن ی ئێستا هه وه مرۆڤێکیتربن جیاواز له

  ڕم وایه ن باوهت و سروشتی مرۆڤ؟ م سڵه خه  دانی کردۆته نجه شکه ڕانگێزی و ئه کانی مرۆڤ شه فامییه وج و نه گه
ندامێکی  هیچ ئه  وه ی فیزیکییهڕوو  بین له دایک دهلە  له  که  کو چۆن ئێمه ،وه تییه ت و سروشتی مرۆڤ مرۆڤایه سڵه خه
و  پێی ئه  ،تاکو به کمان نییه ڕو ئاین و پیرۆزییه ها هیچ کولتورو بیرو باوه روه و هه رمان نییه ی و ئازاردهیراوژەه

 خوازییکسانی واو مرۆیی و یه ی تهێک رده روه م و په ر سیسته گه هئ  ین،واته کتردا بکه ڵ یه گه  ی لهر داوه  پێدراوانه
 واو ی تهڵگەێک توانرێت کۆمه ده  و کاته تی،ئه ندارێتی تایبه ی خاوه زبڵخانهخواست و ویستی   لهبێت و دوور  هه

 کۆی ی ویی و ئابووریو کولتور یزی گه ی ڕهیەکتی  منایهی و دوژزی ناحه رچی رار بکرێت و هه رقه مرۆیی به
 .نێو بچێت  له  یه کانیتر هه خورافاته

  
  ڵکو به دام،به لێیان نه  که عاته واوی نیو سه ته  ته ڵبه فیڕۆدا،هه  به  وه لێدانی منه  عات کاتی خۆیان به نیو سه

 ! و جۆره به  وه بخۆنه  وه یان خواردنه  کو چۆن قاوه وه..جارێک  قه ده  و ده قه ر پێنج ده ت و هه ئیسراحه
  

  ریاندان و به پاشان به.خوێن  ردوو باڵم بوبوونه رمایی هه وتبوو،نه ق و بۆکس که و شه قه ر له موو شوێنێکم به هه
وانی مت ت ده حمه زه  ستاو زۆر به لده هه  وه قاچمه  ست و توند له ئازارێکی خه. م که بۆ خێمه  وه ڕامه ل گه شه له شه

 .م ڕێبکه
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وتم کرد ئایا زۆریان لێداوم؟منیش  دههاتن بۆ الم و پرسیاریان   رانه و براده مدا دانیشتبووم ئه که خێمه  له
 !دا گوێم پێنه دەموت..رێ ده یانوت گوێی مه زووی خۆیان،ده ئاره  به..ڵێ به
  
بوو  یر اڵم پێم سه دا،به بینی لێتیان ده کانم ده سهپۆلی  وه که ره نجه په  وتی من لهرێکیتر هات بۆ الم و  وایی برادهد

 !کرد ده ر بۆ خۆشی هاوارم نه گیان هه  مه وتم حهکرد، ده تۆ هیچ هاوارێکت نه
*            *            * 

  هبار  ی کات له وه بوونه  چوو ن و بێمانا بوون،دووباره ک ده یه  کان له موو ڕۆژه هه  وه وێ مامه نجا ڕۆژ له په
ڕێی چی  نازانی چاوه  دا که و جۆره بارودۆخێکی له  ها له روه کات،هه ده  ڵه وسه یدا مرۆڤ ووردو بێحه که ناخۆشه

 !یت ڕێی چی بکه یت و چاوه که ده
  

بوو ێکم کێشا ره ند جگه چه  مه وده اکو ئهبووم و ت بێپاره  رانه و براده ک زۆرێک له تادا منیش وه ره ڕۆژی سه ی ده ماوه  له
کان  ی خواردنهیمیی و خراپ که  له  رانه و براده زۆرێک له.وڕوکاسی کردبوومیی  ره رمگرتبوو،بێجگه وه  رانه و براده له  که

مبوو  و نه وه کرده بیرم لێده  میشه ی هه وه دا،ئه ده خواردن نه  اڵم ،من گوێم به کرد،به ناڕازی بوون و سکااڵیان ده
  ێک یان نیوه ره مجار جگه بوو که یان هه هر و جگه ی پاره وانه ئه.بوو  ره ئاوسان جگه رمی ده و سهکرد رانمی ده ی نیگه وه ئه

بێت  نگ ده ر چاوی ته دا مرۆڤ به تانه و حاڵه زۆر جار له. ر داوایان لێیان بکردایه گه دا ئه سێک ده که  یان بهێک ره جگه
کی زۆر نامرۆیی و نا  ندییه یوه رج و په ل و مه هه  دات،چوونکه ت دهس ده  هاتنی له وه نگه ته  خشین و به ستی به و هه

 .بات ی دهیرپرسیار وت و نابه ڵسوکه ی و ههیند یوه و په ره بێت،به ئاگا نه  ر وریاو به گه و مرۆڤ ئه ندروست زاڵه ته
  

  له  کرد کهرێک  براده  کم له یه ره من جارێک داوای جگه.دا ده س نه که  یان به ره ک مژ جگه بوون یه ها هه سی وه که
 .وت اڵم هیچم نه ران بووم به نیگه  وه دڵه  م،من بڕێک له س ناده که  ی خۆم به ره وتی من جگهدا بووین، ک خێمه یه
  

ندێک  و هه ره ت جگه ند پاکه ی چه ستم،چووم بۆ الی پۆلیسێک پاره ده  یشته کراو گه  واڵه م بۆ حه پاشان بڕێک پاره
ڕۆیشتن  ده  ر کاتێک شتمان بویستایه بوون هه ند پۆلیس هه چه. م بۆ بکڕیت و شتانه ڵکو ئه وتم بهو  م دایهشتیتر

ویست  ڕیزو خۆشه ی مرۆڤی باش و بهیڕاست  کان به پۆلیسه  کێک له بوون،یه موویان ئاوا نه کڕی،هه بۆمانیان ده
  به ڵەێکی ێکی ناخۆش و هه ک جاریش قسه بوو بۆ یه وێ نگێک لهما! پۆلیس  یشتم چۆن بوبووه گه ده بوو،من تێنه

پڕبوو .وت بکات وابوو ڵس و که ویستی خۆیدا هه کی خۆشه ڵ هاوڕێیه گه  له ک وه  میشه ڵکو هه کرد،به رێک نه کۆچبه
یکڕی و بۆمانی  چوو ده ی خۆی ده یاره سه  به  ر شتێکمان بویستایه هاتن،هه  وه نگه ته  ی و بهیمرۆڤدۆست  له
  خسێت،بخاته ڕه بۆی ده  تدا که رفه بچووکترین ده  ی له که تیه یویست مرۆڤ بێت و مرۆڤایه ده  هێنا،ئاگایانه ده

ی د هاوڕێیک قه  انێت من بهرگیز پێبز و هه ی ئه وه بێئه  به.ک بکرێن کرێت کۆمه ده  که  وه و مرۆڤانه تی ئه خزمه
 . دا بمنووسیبایه لێره  ماوه بیر نه  یم له که ناوه  وه داخه  ویست،به زن خۆشم ده ویست و مرۆڤێکی مه خۆشه

  
 ڵ گه  ی کامێرای له که شتنهیی ڕۆ دوا ئێواره  وه و هۆیه ،به وه وێبوو بۆ شوێنێکیتر گواستیانه  ی مانگێک له وه دوای ئه

ویش  ڕین،ئه په ڵده و هه ییدەچڕران گۆرانیان د وێک کۆچبه شه  نگه کرد، تاکو دره سویری ده و ته خۆی هێنابوو وێنه
 .کرد یری ده ستابوو سه ڕاوه

  
ی  وه بێئه  ر به کسه هو ی ئه  وتایهکوردی ب  کی به یه کێک ڕسته ر یه گه چی بوو،ئه چی و ساخته بوو گاڵته پۆلیسێکیتر هه

ی هاڕێیەک  رز بانگی له هنگی ب ده  به  رانه و براده کێک له جارێک یه. وه وته کو خۆی ده ی وه که ێک بکات،ڕسته ڵه هه
ر الی خۆمان  گه ی ئه و جوێنانه ی پێدا،ئه ه"فیقان ڕه"ند جوێنی  دا چه که ڵ بانگکردنه گه  بێت بۆ الی،له  خۆی کرد که

 ! وه حف بێته ی تێدا مه فه ند هۆزو تایه شێت چه یت،ده سێکی بده که  ی بهیڕاست  به
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  بوو به  وه هموو الیەک هه  ،له وه رز وته نگی به ده  ی به که انگکردنهوێن و بی ج ر ڕسته کسه ستابوو یه ش وه که پۆلیسه
 .. وه نین و تریقانه راو پێکه هه
  

  یتێ؟ من ئاسایی به م بدهێک ره ڵکو جگه دام،وتی به م لێکردو پێینه ره اوای جگهپێشتر د  که  ره و براده ڕۆژێک ئه
م  ره رهێناو جگه م ده که ته داوم،پاکه و پێێ نه م لێکردووه ره پێشتر داوای جگه  کات که ست نه جۆرێک هه

"  زانیت تۆ له وتی ده  دایه م ده ره ،ڕۆژێک کاتێک جگه مدایه کردو من ده ر داوای ده دواترو ڕۆژانیتر هه  ته ڵبه هه. دایه
ر  یدامێ،هه ک کرد نه سۆرانییه  م لهرەێک ڕێگا داوای جگه  وتی من جارێک له؟  ستت چییه به وتم مه! ناچیت؟" سۆرانی

 !بوو" بادینی"و خۆی  ئه! یت ده م پێده ره تا تۆجگه وه چی ئه دا،که م پێت نه ره جگه  و ڕۆژه شبوو ئه وه ر ئه به  له
  

کو تۆو  ر گیان من وه وتم براده.بووم ده  ڵه وسه بێحه  ورافیانهتی و خ شیره عه  اڵواردنه و بیروبۆچوون و هه من به
 . وه مرۆڤ ئاوا بیر بکاته  یه ڵه و هه وه مه ن بیر ناکه که و شار ده م شارو ئه ڕی بادینی و سۆرانی و ئه ی شه نهوا ئه
  

  ین و جیاوازیان له کانیتر بکه یری مرۆڤه ،سه وه مانه ی مرۆڤ بوونه م ڕوانگه ر له کرێت هه من و تۆ مرۆڤین و ده
نابێت .رز ڕابگرێت ی مرۆڤ بوون به نها پێناسه فڕێبدات و ته  یه سهو پێنا کرێت مرۆڤ ئه ده.ین که نێواندا نه

کتر  ی بکرێن و سکی یهیند به سته ده  فامیانه پووچوو نازانستی و نه  و جیاوازییه مای ئه ر بنه سه  کان له مرۆڤه
من .کتردا ر یه رامبه به  ن له بگه  اڵواردنه و ههئاکام  و ک بهڵگەێ مرۆڤی کۆمه-کان مرۆڤه  ره ته ند خه چه.ڵبدڕن هه

 پارتەکانی تی خێڵەکییانەی سیاسه  ی له ڕیشه، اڵواردنه و بیروبۆچوون و هه ی ئهیک ره هۆکاری سه  گومانم نییه
فامی و  کانیدا نه اڵته سه فۆرمی ده  تی له تاکو ئێستا مرۆڤایه  وه داخه به. کێتی ت پارتی و یه تایبه  به  کوردیدایه

 ...تی نگ و کولتوری مرۆڤایه رهه ڕو فه باوه  کاته ده  فسانه م دێنێی و ئه رهه به  فسانه ئه
 

  سێتی خۆیانیان له کردو که وتی نائاسایی و نادروستیان ده ڵسووکه دا بوون،زۆرجار هه که کامپه  ی له رانه و کۆچبه ئه
خواردنیان   ندباره کردو چه کتر ده یه  ان لهبڕی ره رگرتنی خواردندا،سه کاتی هاتن و وه  ت له تایبه  ،به وه چووه بیر ده

موومانیان  سێتی هه کردن و که تیان پێده داو سووکایه زانی لێیانیان ده کان پێیان ده گرت و کاتێکیش پۆلیسه رده وه
 .کرد خ ده بێبایه

  
کاو خۆی  ست پێنه دا ههر خۆی رامبه به  ک له رپرسیارییه کرێ و هیچ به کانی پێشێلده و ئازادییه مرۆڤ کاتێک ئیراده

  بێت یان له  یانهخۆی بزانێت یان نا،ئاگەی  بینێت،بهکاندا ب مرۆییه  هاو مافه موو به راوێزی هه په  له
وەێکیی  موو ئاکارو کرده ۆکاری ههه. وه چێته بیر ده  ی خۆی لهیسێت بێت و که ی دهید کردار ،تووشی به وه ییهئاگەبێ

و  کانیان، ئه ژیانی و مرۆییه  هاو پێداویستییه به  له  راوێز خستنیانه په  کان،به همرۆڤ ندو خراپەکاریی سه ناپه
 . مبینی ده  وه یه و ڕوانگه رانیش من له چبهۆی ک رخورده به  جۆره

 
ن؟ پۆلیس  که چیمان لێده  که واوبوونی سێ مانگه کردبوو دوای ته واو کردبوو هێشتا دڵنیامانیان نه نجا ڕۆژمان ته په
! وت نازانینیان ؟ ده وه مانگوێزنه وت بۆ کوێ دهمان ،ده وه تانگوێزینه پاشان ده  وه بمێنیه  بێت سێ مانگ لێره وت دهی ده

 .اڵتندا بوو بیری هه  سێک له موو که هه  وه ر ئه به  دیپۆرت کردن بێت،له  یه وه و گوێزانه ترساین ئه ده  وه ش له ئێمه
  

 . وه گیرانه ندێکیشیان ده چوون و هه رده ندێکیان ده ،ههس هەڵهاتن ندین که دا چه یه و ماوه له
  

س  که  چوونکه.ت بوو حمه سینا زه ئه  به ربازبوون و گەیشتن اڵم ده اسان بوو،بهئ  که کامپه  رچوون له ڕاکردن و ده
بیری ڕاکردندا   له  شهمی منیش هه.ی دوور بووینزیرەێک جه  ش له ها ئێمه روه هبوو،ه کان نه زای ڕێگاوبانه شاره
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و  گینا ئه دام،ئه ک مانگ ئازاری زۆری ده قاچم تاکو یه  ی دوامی خستبوو ئازاری قاچم بوو،چوونکه وه اڵم ئهبووم،بە
 .ڵێم نجا جار هه متوانی په ده  نجا ڕۆژه په
  

  ش له کردن،ئێمه ردانیان ده سه و که هاتن بۆ کامپه یونان بوون،ده  س و کاریان له که  رانێک که دا کۆچبه یه و ماوه له
رچی باسکردن و ناونیشاندانی ڕیگاوبان و  گه ئه! کرد ،پرسیارمان ده کوێوه  وتۆته سینا که ی ڕێگاوبان و ئایا ئه باره

مانزانی  ده  نده زه مه  کردو ئیتر به ر پرسیارمان ده هه  اڵم ئێمه بوو،به ڵکی نه که  سینا هێنده ئه  یشتن به چۆنێتی گه
 ! کوێوه  وتۆته سینا که ئه
  

زا  کرێت مرۆڤی شاره رزو دارستان بوو،ده موو شاخی به ،هه"ئیڤیا"ی زیره وت جه لێی بووین پێیان ده  ی ئێمه ێنهو شو ئه
ت و  حمه ش زه وه ین،ئه مانتوانی ڕابکه ودا ده شه  نها له ش ته ئێمه.بکات  واره ویدا وێڵ بێت و شه وڕه کاتی شه  له

 .ویست ده ئازایەتییو  ییهیالک
  

  متوانی ڕێی پێوه اڵم ده کرد به ئازار ده  ستم به هێشتا هه  نده رچه قاچم باش بوبوو،هه  درێژه  و ماوه منیش دوای ئه
  ها تازه روه رسێکیان خزمی خۆم بوون و هه وان هه ین،ئه سیتردا بڕیارماندا ڕابکه ڵ سێ که گه  بوو له  وه ئه.م بکه

  دیاره! ڵستانبن نگه و کات و شاخ و جه واره وو شه ی شه یشتبوو ئاواره گه نه  وه نیان به مه وان هێشتا ته ئهالویش بوون،
زموون بوون  م ئه که ر بێچووێک ک هه وانیش وه ئه  یه وه ستم ئه به ڵکو مه به..م بیاننرخێنم که  به  نییه  وه ستم ئه به مه

ی  ئه..کات زموون کوێر ده ئه  و به وره بوون مرۆڤی گه واره وو شه شه!  ی بکردایهرییان هێشتا دایکێک ڕێبه  بوایه و ده
 !...ر بێت سه  کان چیان به بێت بێچووه ده
  

ر تیشکی  به  له  خۆوه  ر له ن،هه که ڕێده  نیان به مه م زستانی ته که ی یه وانه ئه..کانیش ئاوان سوێسکه  بێچووه
و  واره وو شه و شه کانی تیشک ترسییه مه  زموونێکیان له هیچ ئه  چوونکه! بن و کوێر دهن  که ده  واره کاندا شه الیته

کان  یری تیشکی الیته و سه وه نه که ،خۆیان فش ده وه یاندۆزیته کاندا کاتێک ده و کڕێوه تاریک  وه شه  له!  ڕاوچی نییه
 ... وه ۆتهڕویان ب نازانن ڕووبه  شوومه  نوسه و چاره هیچ شتێک له..ن که ده
  

هاتن و  ند پۆلیسیتر ده دا چه و کاته وێک له موو شه کان هاتبوو،هه و بوو کاتی گۆڕینی پۆلیسه ی شه سعات ده
یان  قسه  وه کردو پێکه کانیان چۆڵ ده خاڵهخولەک   تاکو پانزه  ی ده کاتی گۆڕیندا بۆ ماوه  ڕۆیشتن،له وانیتر ده ئه
 .بین کاتی ڕاکردندا ئاشکرا نه  ی له وه ۆ ئهلێکی باش بوو ب ش هه وه ئه.کرد ده
  

ر  سه  رسێکیان به یان چۆڵکرد،هاوڕێکانم هه که کان خاڵه ی پۆلیسه و کاته ئه.کردبوو  مێک بوو خۆمان ئاماده ده  ئێمه
  یشتمه گه خۆم ئاودیو کردو  وه که نده لبه کۆنێکی ژێر ته  وتن و ئاودیو بوون،پاشان منیش له رکه دا سه که نده لبه ته

ت  ها دوو پاکه روه هه.موون سه  ته و دوو سێ له ماته ڵ سێ ته گه  ک لیتری ئاومان پێبوو له ی یه به دوو ده.الیان
باشترین ! کرد ده ڕی نه وگه کی شه م و کوڕییه هیچ که  ستم به م پێبوو هه ره ی جگه وه ر ئه به  شم پێبوو،له ره جگه

ی ڕۆح و  واره کانی شه سارده  وه شه  له  ره ڵی جگه ڵمژینی دووکه هه.بوو  ره دا جگه ونهبو  واره و شه توێشوو بۆ من له
 ...خش بوو تانیدا خۆش و ئارامی به ره بێده

  
دارو   رز بوو چڕه ی شاخێکی به وه ڵ ئه گه  ڵزناین،له هه دا  که شاخه  به  وه ره ده  چووینه  که نده لبه ته  ر له هه
  به  ئێمه.ک داری توتڕک وابوون بوون دڕکاوی و وه  و جۆرانه کان له خته بوو،دره یشی ههڵێکی چڕوپڕ نگه جه
وتین و  که ده..مانیگرت بوو ده کان گیر ده دڕکو چڵی داره  کانمان له جله..ڕۆیشتین ده  وه ره و سه ره ل به په له په
ترساین  ده  چوونکه. که ر شاخه سه  ینه بگهوێت زوو  مانه و ده یه هێشتا ترسی پۆلیسمان هه.. وه ستاینه ڵده هه

و  یهیالکی  به.بڕین کردو بڕستی لێده تمانی ده که زۆر شه  له په له و په ئه.ون کان پێبزانن و دوامان بکه پۆلیسه
 ...مابوو ترسی پۆلیسمان نه..ی کورتمانداوێ دانیشتین و پشووێک ،له که خهر شا سه  یشتینه تێکی زۆر گه حمه زه
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 نا..ناگات نار که  به  شتییه که م ئه
 نا...ناگرێت  الیه قه ته م ئه ی رگه به  وڵه سه م ئه
 ریاو زه  به بوو مین  زه نگێ که
 بوو تاڵ زا ڕه  هێنده نگێ که.. ریا زه
 نا..بوو نه نار که  به ڕێک باوه ڕۆژێ وێ ئه
 ...س که..ویستدهخۆشنه ریای زه س که
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - وارەم چشی  به  -
 
 
 
 

هیچ .وتین ڕێکه به ،نازانێت  وه ی شوێنه باره  هیچ له  کردوو که  واره ری شه وه ک کوێرترین بوونه ستاین و وه پاشان هه
  و گۆتره نه زه مه  به  بڕۆیشتینایه ر الێک و هه ر کوێداو ڕووه هه  ناسی،به ده زانی و نه ده شوێنێکمان نه

 .نبوو  وره مێکی گه ی خهید ڵه نابه..شاخ..نڵستا نگه جه..نگ زه وه شه.بوو
 

  کێک دارێکمان گرته ر یه هه..بینی ده پێی خۆمانمان نهر دۆخێکی ماندووکار بوو هیچ بهکان  ی ناو دارهیتاریک
 .وتین وو کێو که شه  و به وه سته ده
 

وت م و ده وه کرده بیرم ده.بوو نگتر دڵته ینگی ر کات و ساتێکی دڵته هه  م بوو،له ی دۆخێکی تاڵ و پڕستهیڕاست  به
ستی هاوارێکی پڕژان و  ڵدا،هه نگه وو کێوو جه نێو شه  مارۆ خواردوو له ی و گهینگ دڵته! کوێدا بڕۆین  چۆن و به

! قیژێنمم و ب ڵستان هاوار بکه نگه و جه یوو تاریکی شه  مویست پڕ به دا،ده روونمدا جۆش ده روو ده گه  تی له فره نه
  م یاساو ڕیسایه تم له فره نه! کردم کردو داخی ده مێکی بێئامان ده سته  ستم به اڵم ههبوو،بە ێکم نهترسی هیچ شت

کانی دنیا  بێتاوانترین مرۆڤه  ند مرۆڤ له چه  مزانی ئێمه من ده.شترو کوێرتربوو ڕه  نگه زه وه و شه له  کرد که ده
دا  و قووتمانی ده شه! ڕۆیشتین مێکدا ده چی سته  ردبێت بهکمان ک کارییه ی هیچ تاوان و خراپه وه بێئه  بووین،به

 ...ینکرد نی دهپروو هه  پروون به شکاندو هه هشاخ ملمانی د..کرد بوون کوێرمانی ده واره شه..
 

  وه اڵم دیوێکیتری بۆ من ورووژاندن و تێڕامان و بیرکردنه کات،به ر ووڕوکاس ده وه رچی بوونه گه بوون ئه واره وو شه شه
 .خیش بوو وێکی پڕ بایه شه  وه المه  اڵم به کانی ژیانم بوو،به سارده  وه شه  کێک له رچی یه گه ئه  وه و شه بوو،ئه
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ر  به  مه بخهی خۆم  مویست ئیراده زانی، ده ده نه  وه ی شوێنه باره  بووم و هیچم له  رهاو تێیدا شه  نگێک که زه وه شه
هیچ   مویست باکم له و ده وه کرده وێک بوو تێیدا بیرم ده شه! بوو ی نههیچ ڕێێک  که ڕێێک..م بکهر ده و ڕێ وه تاقیکردنه
بۆن   نها به کێوی و کوێر ته کی ک یاخییه یتربم، وهخر کاتێکی یاخیبوونم یا هه  مویست زیاتر له ده.بێت شتێک نه

  ...! وه کان بدۆزێتهڕێگە

 
داکردن و  حه ،مانای ته یه نگینی هه و سه وره تی گه الله م ماناو دهاڵ رچی بۆ ئامانجی بچووکیش بێت به گه یاخیبوون ئه

 .کان گۆڕکراوه نه  فیکردنی به نه
 

ردان و  رگه سه ند بێچووێکی ک چه وانیش وه و ئهڕۆیشتم  ده  وه وانه پێش ئه  له  میشه من هه..ڕۆیشتین کردو ده ڕێمان ده
ترسیدار  شوێنی مه  وان له بێویستی ئه  کانی بکات و به ر بێچووه سه  ترسی له  مه ست به ماندوو،کاتێک دایکێک هه

 !وتبوون دوام که.. وه دووریان بخاته
 

  وێت،چوونکه که ویان لێنه خه  پێوه تا بهخۆیان بێت   یان لهئاگە  وه کرده داریانم ده گهکردو ئا زۆر جار بانگیانم ده
 .الدا دێت  وێت و به که وی لێده خه  ێوهڕ  کاندا به ت پروکێنه تاقه  ڕانه وگه شه  مرۆڤ له

م  که یه ر سه  ڕامانکردو له  که کامپه  له  که ( وانهوتە حه)کانی ستێره ئه..کان بوو رهستێ لیلی من ئه نها ده دا ته وه و شه له
و  ڕووه.ڕێنوما  مهو کرد وه م دۆزییه وانه وته کانی حه ستێره ئه! کانم کرد ستێره ان و ئهیری ئاسم شاخ پشوومنادا،من سه

ر  ڕاستمان،ئیتر دامنابوو هه  سته الی ده  وته که ده  وانه وته ، حه بڕۆیشتینایه  سینای لێیه ئه  گوایه  ی که و شوێنه ئه
  ونه که نامێنن و ده  یه و شێوه کان به ستێره ڕبوونی کات ئه تێپه  به  نده رچه بڕۆین،هه  یه و ئاراسته به

  !م ق بکه ی پێشه ته زووڵمه  وه و شه نزڵ و ئه نمای مه ڕوگه  مه متوانی بیانکه م من دهاڵ ،به وه کیتره الیه
 
رچی بۆ  هگ ئه  و جادانه ئه.ڕۆیشت کان ده ر شاخه ی خۆڵی پێچاوپێچ و بۆ سه ر جاده سه  وتینه که زۆر شوێندا ده  له

ندین  چه  بوونه ۆر شوێندا دهز  له  ێشێوانمان،چوونکهر ل هۆی سه  بووه ده  وه یترهالێک اڵم له ڕێکردنی خۆش بوو،به  ئێمه
 .ڕۆیشت دا دهالێک  کێکیان به ر یه تر بڕو ههک ی یهڕێگەو ڕێچکە

 
دا ێ و ئاراسته کێکیان به ر هیچ یهێجادن هه!  ڵبژاردایه کێکیانم هه و ئینجا یه یری ئاسمانم بکردایه سه  بوایه ده
ڕۆیشتین تاکو  دا ده که ڵه نگه شاخ و جه  گرت و به ده کمان نه یههیچ ڕێ ارج،ناستمان بوو به مه  ئێمه  ڕۆیشت که ده نه
  ! وه ڕاستمانه  سته الی ده  ونه کان بکه ستێره ئه
 

  واره زاش بێت کاتێک شه ر شاره گه کامالدا بڕۆین؟ مرۆڤ ئه  کوێ و به  زانی به مده کردو نه م ده واره زۆر جار شه
وا  بیت ئه زاش نه ر شاره گه ها ئه روه ،هه وه بێته ده  وانه پێچهموو الێکی ال نابینێت و ههک خۆی  هکان و بکات،شوێنه

 .دایت واره کوێری و شه  کان له ی کاته زۆربه
 

کانم  رهستێ کردو خۆمان و ئاسمان و ئه م ده واره شه  دا که وکاتانه ڕام،له گه کان ده ستێره کاندا من بۆ ئه دۆخەموو  هه  له
زای  رچی من شاره گه ،ئه وه دابنیشێت و بیر بکاته  بکات پێویسته  واره مرۆڤ کاتێک شهنیشتین، کرد داده وون ده
ستمان  به مه  ما که ده نه  یه و ئاراسته ر خۆم و گومانم له سه  وه هاتمه ده  ر چۆنێک بوایه اڵم هه بووم،به ش نه که شوێنه

 .بوو
 

دنیا   دا که نگه وزه و شه له.مان وه و شه ژیانی ئه  شێک له به  کان بووبونه ستێره ئه  کردن و دانیشتن و ڕامان له واره شه
ناو هیچ  تیمان ده بوون و کوێرایه واره وی شههەنگاودا، تی شه نێو تونێلی زووڵمه  بیر کردبوو له  ی له ئێمه
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و  کرد له زن ده جوان و مه ێکیمانا  ستم به مام و هه ڕاده کان ستێره ئاسمان و ئه  بوو،من له رێکمان نه ڕێبه
مویست  کردو ده کانم ده ستێره یری ئه ستام و سه وه ی شاخێکدا ده ر لوتکه سه  رستێک له په  ستێره کو ئه وه. ڕامانه
  ...ن ریم بکه ڕێبه

 
ڵ و دارو  هنگ موو جه نێو هه  به.ڕۆیشتین ده  بووین،ڕێکردنێکی کووشنده ده  ڵه وسه ت و بێحه که ری و شه په کات تێده

تی و  که شه  له" کانم چکه به."زناین ڵده ورازێکدا هه ڵدێرو هه موو شاخ و هه هه  ڕۆیشتین و به ردێکدا ده به
ویشیان هات  خه  ستن و که وه هیالک بن ده  که..کان ئاوان چکه وین،به دا بخه وت با لێرهیان یدا زۆرجار دهتی بێتاقه

ئارام و سەرزەمینی   نه گه و تاکو نه وه نه که کان ده ترسیه شوێن و مه  کان بیر له اڵم دایکه به.ون خه ده
  ...ن ستن و ال ناده ناوهیی،ترس بێمه

 
شار دابوو  ک دانیشتبووم و خۆم حه رزاییه ر به سه  مابوو خۆر ئاوا بێت،له ی نه هێندهڕاو ڕۆیشتبووم، ڕۆژێک بۆ)...
سروشتیی خۆی تی  ک عاده ئاسک وه  دایکه..دیکرد رزاییدا به کی بهشوێنێ  کرد، ئاسکێکم له یرم ده دووربین سه  به
بینی و  ده اڵم منی نه به. گۆڕێ نییه  له ترسیێک چ مههی  یویست دڵنیا بێت که کردو ده ی دهموو الێکی یری هه سه
ک  دوای یه.بووم پارهکردو منیش بێ ی ده ارهپ  کرد چوونکه کانیم ده چکه من ڕاوی به! توانی من ببینێت یده رگیز نه هه

  که چکه ،به که رزاییه ر به سه  دوایدا هاته  یشت،به گه ده سێ ڕۆژ نه  نی به مه ته  بچووک که چکەێکی خولەک بهدوو 
 ! و ڕاوچی چییه ترسی چییه فام بوو چووزانێت مه و نه وت،ئه داداو خه که وییه زه  ستاو ئینجا خۆی به مێک وه که
 

ڕاوچی   وێنێت که بخه  وه ر شاخێکه سه  ی شیرینی خۆی به چکه به  زان نییه فام و نه نه  کی هێندهڵێ ئاسکیش ئاژه  دایکه
  وێنێت که ڕێنێ و بیبات بۆ شوێنێکیتر بیخه وێدا تێیپه یویست به ئاسک ده  مزانی دایکه من ده.ری دنیا بیبینێت وسه ئه
ئاسک   و دایکه و نییه وتنی ئه شوێنی خه  وه ئه  زانی که م ده وه ها منیش ئه روه هه! یاڵی خۆیدا داینابوو بیروخه  له

شوێنیکی   ی خۆی به بکات و کۆپه  وره ی ئاوا گه ڵه هه  یه ئاسکیش هه  م دایکه اڵم که به.وێت وێدا بخه ڕێت له لێیناگه
  وه ک ساڵ بووبێت و ئه نی یه مه ئاسکیش ته  چوو دایکه ده  وه له!ری دنیا بیبینێت وسه رزدا بباو ڕاوچی ئه وا به

 !و بوو ئهئەزموونیی م  ی که نیشانه  و کاره ئه  ی بێت،چوونکه ره مین نۆبه که یه
 

ت و دوای ڵیسێنێ نی تاکو هه ژه ده  الیو پۆزو لوتی پێوه  وه ڕایه ر گه کسه وت،یه ی خه که جکه بینی به  ئاسک که  دایکه
مێک دوای  که  که وێت،بێچووه ویش دوای بکه ڕێ و تاکو ئه  وته که ستاندو خۆی ده دهڵی زۆر هه  به!وێت بکه
لوت و جارێک   و جارێک به وه ڕایه گه دایک ده!  وه وته خه داو ده دا ده که وییه زه دیسان خۆی بە..نگاو ند هه چه..وت که ده

  ! وه بووه  دووباره..ند جار چه  م نمایشه ئیتر ئه.. وه ڵیسێنێته نی تاکو دیسان هه ژه ده  سمی تێوه
 
ت  ش بێتاقه اڵم هێنده کرد،به زار دینارێکی بۆم ده ک دوو هه دڵخۆش بووم و یه  که چکه بینینی به  رچی من به گه ئه
کانی  فته حه  ڕاوچی بووم و ڕاوچیش ڕۆژێک له! ؟ اڵم من چیم بکردایه به!! گریام ژام و ده هه ده  وه دڵه  بووم و له ده

  !... حمییه قی و بێڕه دڵڕه
 
و  ره ستام و به بوون،هه هات و لێم وون ده تاریک داده  ڕێبم،چوونکه کرا چاوه ده بوو ئیتر نه ریک بوو ڕۆژ ئاوا ده خه

  کرد له رمی سه  که چکه الی به  یشتمه جێهێشت و ڕۆیشت،گه  ی به و ناوه منی بینی ئه  ئاسک که  الیان ڕۆیشتم،دایکه
ڵمگرت و دوو سێ ماچم  ش بێت بتوانێت ڕابکات،ههئاگە ر به گه بوو ئه نه  وانه هل بوو  زۆر کۆرپه.. ودایه شیرین خه

سعات  (... وه ڕامه و ماڵ گه ره م بووم و به که ره و سواری که وه خواره  خۆر ئاواببوو،هاتمه..ڵم باخه  کردو خستمه
ناو   کیش له یه یڕوانی و شارۆچکه ا دهد وره ر دؤڵێکی پان وگه سه  ر شاخێک به سه  یشتینه و گه سێی شه  یشتبووه گه

م  و هه وه ڕینه توانی بپه مانده م نه هه  ئێمه  ک دیار بوو،که یه ریاچه ده  که پی شارۆچکه چه  سته دا بوو،الی ده که دۆڵه
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دا  ڵه هه  به کان و پێم بوو ستێره ئه  وته که ،پشتمان ده  پدا بڕۆیشتینایه چه  سته ده  داو به که ر شاخه سه  ر به گه ئه
چوو هیچ  ده  وه بوو، له رز دیار به  ره تارمایی شاخێکی هه  وه که پشتی شارۆچکه  وته که ده  که  وه ریشه و به به.ڕۆین ده
 .ڕوات وێدا نه ک بهڕێێ
 

گرت و  کانی من ده و بۆچوونه قسه  کانم گوێیان له کرد،بێچووه مان ده دانیشتبووین و قسه  وه که ر شاخه سه  به
  !کرد ستیان پێده خۆیان هه  تر بوون که واره شه  وه وان له ئه..کرد بوڵیان ده قه
 
ی نان و  ڕی کردبوو،برسیمان بوو کیسه کان ته ر گیاو پووشه ونم و ئاونگی سه کانمان شه رمامان بوو جله سه
 .بۆ جارێکیتر  وه هێشته  که دنهخوار  مێکمان له خوارد،که مان ده ماته مڵچ نان و ته و مڵچه وه مان کرده که ماته ته
 

کانی  ڵه ڵ دووکه گه له کێشاو  وه که یهر سه به م جگره ندین چه وێدا رله کێشان،هه زووی جگره م و ئاره خه  من پڕبووم له
ونی ڵدا  نگه وو کێوو جه نێوشه له  هکو ئێم یبردن و وه و ده ی ساردی شه بوون و کزه ڵ ده ناومدا تێکه هه
م و  تی،هاوده بوون و کوێرایه واره له شه  پڕه  که  حمانه نگ و بێڕه ساردو دڵته وه  و شه بۆ ئه.. ره جگه.کردن ده
کو دڵۆپێک ئاگر  ودا وه نێو تاریکستانی شه  بوو،له  لێوه  م بهرەێک جگه  میشه هه  وه و شه ئه.تینم بوو ی بهزووێک هئار

ڕووی ڕۆخسارێکی ماندوو   وی له ماویم و تاریکی شه و خه ر ڕۆخساری تاڵ سه  خسته کاوی ده تیشکێکی کاڵ و خه
 .دا بوون قووتی ده واره شه  ماڵی که ڕاده

 
 بوون واره کانی شه و کوێربوونه وه گێڕیته ده کان ی ئازاره و سروده ئه..گۆرانی و شیعر  هات له ی ده وێک هاژه شه

.. وبو ناکۆتا وااڵ ده ێک ک چامه و وه وه نووسییه ی ده ئێمهکانی دڵی  ترپه.. نگاو نگاو هه ی هه و شیعره ئه..دەچرکێنێت
شکاین  تێیدا ده..ڕژاین تێیدا ده  وێک ئێمه شه.. بڕژێت  کانێوه رووی نۆته گه  خوێن لهمانێک  کهک هاواری  وێک وه شه

 ...بووین ده  پارچه  و پارچه
 

پێشتر پێیدا   دا که و شوێنه به  ڕۆین، بۆیه دا ده ڵه هه  بڕۆین به  یه م شێوه ر به گه یشتین ئه گه  نجامه و ئه دوایی به
ڕۆیشتین،  وێدا نه به  اڵم ئێمه ڕۆیشت،به تردا دهالێکی به  خۆڵمان بینی که ڕێێکیتری  وێ کۆنه ،له وه ڕاینه گههاتبووین 
 .ڕۆین وێدا ده به  مجاره وتمان ئه

 
  وه ڕێینه بگه  که و الی کامپه ره ک به ،وه وه شکێینه ڕاستدا ده  سته الی ده  کرد به ستم ده دا ڕۆیشتین هه و ڕێیه به ێک ماوه
،پێم وابوو  وه و نێو دۆڵێک خواربووینه ره ختدا به د پاڵێکی زۆر سه قه  رداو به شمان به و ڕێیه ئه  وه ر ئه به  له.وابوو

  کو ئێواره ئاسانی و وه  کانیشم به ستێره نگ بوو ئه کات دره. ستمان بوو به مه  ئێمه  بوو که  یه و ئاراسته ئه  وه ئه
کاندا  قووڵه  دؤڵ و شیوه  ی خۆیاندا بوون و لهید به ی و ئهیل زه ی ئه وه ڕان و سووڕانه گه  وانیش له ، ئه وه دۆزییه ده نه
مان  هه  له  ،چوونکهم ڕیان پێبکه باوه  کو ئێواره توانی وه مده ن نه ر شوێنێکیشدا بمبینایه هه  ها له روه بینران،هه ده نه

  .!..ما کانیش نه ستێره ئه  ڕم به ئیتر باوه..بینران ده شوێندا نه
 

ر  هه  ئێمه. یه کوێوه  نازانیت له  نگێکی نادیارو دوور که دێت،ده  یاره نگی سه ستمان کرد ده ڕێمان کردبوو هه ماوەێک
ر  سه  پڕێکدا خۆمان له  ،له تەوەبووینه  که ی جادهین نزیک ست بکه ی هه وه بێ ئه  ڕێکردن،به  وام بووین له رده به

  . وه ی قیرتاو بینییهێک جاده
 

هیچ شوێنێک   ی قیرتاو به ی جاده وه بێ دۆزینه  به  ،چونکه وه ی قیرتاو بدۆزینهمانویست جادەێک ده  وه وارهئێ  له  ئێمه
ی  که کو هێڵێک ئاراسته وه  که جاده.خشی مان بهر گوڕو تینێکی نوێی پێ کسه یه  که ی جاده وه دۆزینه.یشتین گه ده نه
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  ها به ر وه ڕۆیشت،هه ده  که پدا بۆ شارۆچکه چه  سته الی ده  به.بوو  وی ئێمه ی ڕێڕه وانه پێچه  به  گۆڕی،واته ی ده ئێمه
 م کرێت ئه م دهوتاڵم  بردین،به ی ده که الی کامپهو  ره کانی من،به و وێنا کردنه وه پێی لێکدانه  الی ڕاستیشدا به

ڕاستدا   سته الی ده  ،ئیتر به یه ستی ئێمه به مه  که  وه دا بشکێته و الیه یترو بهێک ر جاده سه  ش بچێته یه جاده
 .وتین ڕێکه  رسووڕاین و به وه
 

کان  ته.. رزه ی واڵخی به رغه وت و یه ڕه ک کرد،وه ی کردین،خۆش ڕێمان ده ئاسودهبڕێک   که ی جاده وه دۆزینه
سپ و  ئه  و جۆره و،ئه سپ و ماینی باش و خۆشڕه ئه  به تن کردن تایبه رغه وت و یه م ڕهاڵ ،به ۆرێکیتری ڕێکردنهج

  دا به که جاده  ش به ئێمه..ماخن ده رزه یف سازو به که  میشه کانیان هه ویستن و سواره کانیان خۆشه نه الی خاوه  ماینانه
 .ڕۆیشتین ده  رغه وت و یه ڕه
 

  رچوو،جاده م کردبوو ئاوا ده نه زه تر،من چۆن مهیگشتی ێکی ر جاده سه  وته ش که یه ادهم ج ت ڕێمان کردبوو ئهنیو سعا
پێی بۆچون و   به  دیاره"، سینای لێیه ئه  گوایه  ڕۆیی که دا ده یه و ئاراسته بڕی و به ی ده یه م جاده ڕیک ئه  که تازه

یترو  که ر جاده سه  وتینه ئینجا که.بوو کی دروستمان پێنه زانیارییهو  خشه هیج نه  ،چوونکه"ی من وه لێکدانه
داو دوور  ر ده مان به که ر جاده سه  ک بهاتایهێ یاره ر سه رگرتبوو،هه نێکی وهدرڕاک  ی نیمچه مان شێوه که ڕێکردنه

نێو   تووندی خۆیان به  کان زۆر به کدا بێچوه یه یاره کاتی هاتنی سه  جارێک له.ڕۆیشت تاکو ده  وه وتینه که ده
بوو ی دڕکاوی  که داره  ستا،چوونکه ر هاواریان لێهه کسه بوو،یه  وه که ناری جاده که  به  دارا کرد که ندێک چڕه هه
  وره زۆر گه  نزیک شارێک که  یشتینه یانی گه شتی به سعات هه...کرد ر هاواری ده کێکیان بریندار ببوو هه یه
من   که  وه رهندێک دا نێو هه  وتینه پڕیکدا که  ڕۆیشتین،له کاندا ده نه وه نێو دارو ده  داو بهناری شار که  بوو،به نه
رز  کان زۆر چڕوپڕو بااڵ به چوو،داره ران ده یزه لکی دار خورماو داری حه ی په شێوه  دارێک بوو،له  جۆرهزانی چ  ده نه

  ،ئێمه که وییه ر زه سه  وتبوونه و که وه مابوونه کان چه ی داره ،زۆربهبوو ده ێک نجه ی په ی هێنده که ستورییه اڵم ئه بوون،به
شکاو  ژێر پێماندا ده  کان له نا،داره ریا ده سه  بوو پێمان به نه  داره  و جۆره تی ئه عنه تی له سیفه  ئاگامان له  که
  ڕه وێدا شه س له ند که چه)  ما که ده نهگومانی   بوایه  و نزیکانه سێک لهەرک ستا،هه ڵده هه  ی لێوه وره نگێکی گه ده
  اڵیه و به چی تووشی ئه هترساین،ک ش ده ی مێرووله خشه  له  کان نزیکمان بوون،ئێمه ماڵه(! ن که ده  مانچه ده

یویست زوو  پۆکانی بوو ده ر چه شۆکابوو هه په  کان که بێچووه  کێک له یه..نگاو بنێن ر خۆتان هه سه  وتم لهبووین،
 ....ڕزگار بکات  اڵیه و به لهخۆی 

 
 
 
 

 -  پێنجەمشی  به -
 
 
 
 
موومان هیالک  هه. وهێکەنێو دارو بژوێن  خۆمان خزانده  وه که ناری جاده که  راز به به  وه ڕه ک و وه مێکیتر ڕۆیشتین که

ک  ر یه هه.ونببو یڕوقوڕاوی کانمان پیس و ته جله.دیار بوو  ڕانێکی تاڵمان پێوه وگه ی و شهیت که بووین و شه
ندێک  هه.رکرد به کانمان له خاوێنه  انداو جلهندو فڕێم کانمان داکه پیسه  ندێک جلی خاوێنترمان پێبوو،جله هه
و  ره ڵی جگه یان دووکه مجاره ئه..کدا کێشا دوای یه  م به ره ند جگه دوایی چه.نانمان پێمابوو خواردمانو  ماته ته

چوون و  ئاسماندا ده  به  بازنه  بوون و بازنه یانی ده ڕوفێنکی به بای ته رمه ن و نهبۆ  ڵ به کانی ناخم تێکه ڵه دووکه
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،  سازه شئه کانی شادیشدا خۆش و نه یانییه ها به روه م و هه کانی خه یانییه به  له  ره جگه. وه بوونه و باڵو دهپەرت 
و  له. بوو بۆ ئێمه کی ئازاد نه یانییه بڵێم بهکرێت  ک بوو ده یانییه به" کێشێت نه  ره سێک جگه رم هیچ کههیوادا"

 ردیی زه کموو بوونێ خش و وااڵ کردبوو هه پهکدا  موو الیه هه  ردباوی خۆی به ی خۆر پرچی زه رده زه  دا که یانییه به
ی یت سووکایه نیو دوای ناشیرینتری ی بگرتایه ئێمه"  نامۆیه  واره و قه مزو قیافه و ڕه ئه"کرا پۆلیس یانی گرتبوو،ده به

 ...ستمان ده  ته یان بخستایه پچه له ئازاردان، کهو پێکردن  و گاڵته
 

یانی  یری ئاسمانی زوواڵڵی به ڕاکشێم و سه  و خاک و خۆڵه ر ئه سه  لێمگڕێن با له..کان ئازادبن یانییه ڕێن به لێگه
مینی  ر زه موو سه با هه..کانم بدات زیوه ڕو ته ته  باڵه  له  یه رچی تیشکی خۆر هه ڕێن با بفڕم و هه لێگه..م بکه
کانی  خوێناوییه  ندو دڕکه لبه تهکان بێت،با  ون و خولیای مرۆڤه خهر  گه فڕین ئه..م بفڕم و ماچ بکه  کان یانییه به

موومان ئازاد  با ههڕێن، لێگه..کان بێت وره گه  شادیهمینی فڕین و قاقاو  رزه ر سه گه ئهیی،ئازاد..سنوور بشکێنین
 ...بین
 

ی گرتنی وڵ و هه وه نێو شاره  پێ بڕۆین یاخود بچینه  ر به ین؟ هێشتا هه ئایا جیبکه  گفتوگۆوه  وتینه دوایی که
نێو   ی بڕیارماندا بچینهچارینا  به  مابوو،بۆیه ڕێکردنمان نهی  ڵه وسه سمان حه که کەی ین؟ ڕاستییه تاکسی بده

 .ین ک بده وڵی گرتنی تاکسییه و هه وه شاره
 

ڕۆیشتین  دا ده که ر جاده سه  به  وتین،که ڕێکه  و نێو شار به ره ک به و دوو دوو پاش و پێشی یه که ر جاده سه  هاتینه
مێک باش  کانمان که جله! هیچ ناترسین  له  ڕۆیشتین و گوایه ئاسایی ده  اڵم ئێمه مانی بینی،به ڵک ده خه

ڕۆیشتین  دا ده که ر جاده سه به.شت بوو  رچی پیس و پڕی وورده گه کردبوو ئه  ریشمان شانه ها سه روه بوون،هه
و  ئاستی ئێمه  یشتنه چوون،گه کانیان ده ر کارو کێڵگه ر بوو، دیار بوو بۆ سه سه  سی له ند که چه  تراکتۆرێک که

ی خووشکێکیان ک ترسام براێ ده..ساڵومان لێبکات س کرد که ده زم نه و ساڵویان کرد،من حه وه رز کرده ستیان به ده
 ! ...ێتوان پۆلیس ب هئ
 

ی  کێکیان ئێمه ک،یه یه  پۆلیس و تاکسی،دوو شتی ناجۆرو دوور له: گێڕا نێو شارو چاومان بۆ دوو شت ده  یشتینه گه
ممان  که ی یه وه باش بوو ئه.ویتریان ئازاد کردو ئه کێکیان زیندانیمانی ده مانگرت،یه ده  ویتریان ئێمه گرت و ئه ده

زمانیش   و الیان ڕۆیشتین،دیاره ره به  وه دوو دڵییه  ستابوون، به ند تاکسیمان بینی وه چه  وه دووره  هات،له نهتووش 
ڕۆین  سینا ده یاند بۆ ئه سینا ،تێمگه ربڕینی ناوی ئه و ده ئاماژه  کان و به شۆفێره  کێک له م یه رده به  نازانین،چوومه

  ندێک له و هه ند ووشه جه  که کامپه  له.ڵێ وتی بهقاندن  ر له سه  مانی کردو بهااڵدوب یرێکی قه ن؟ سه مانبه ئایا ده
م  که دوو ووشهر هه..و هتد یانی پاره" لفته"ندو یانی چه" پۆسۆ"کو ر کردبوو،وه به  زمانی یونانی له  کانم به ژماره
رهێناو  زێکی ده کاغه م و ڵه ویش قه ئه..گات چێت و تێده رده ر ده وتم شتێک هه!  لکاندوو وتم پۆسۆ لفته  وه پێکه

من !فلس بوو ٠١١  وه الی منه  اڵم به د کرێی ئاسایی بوو،به قه  ند به چه  یه و پاره رچی ئه گه ئه.رۆئۆی 022نووسی 
وتم ر  کسه بوو،یه خێکی نه هیچ بایه  وه المه  به  ڕزگارمان بێت،پاره  هارانه  و گورگه ست پۆلیس و ئه ده  مویست له ده

 !یئۆکە
 

زم  و دانیشتین،من حه وه که نێو تاکسییه  چووینه  ئێمه.ون رکه وتی سهرگرت و  ی لێمان وه ئۆیرۆکهد  وێدا سه ر له هه
کی  ڕۆیه په  و پارچه اڵم ئه به! و بۆنی کردو پێمانیزانی وین،پۆلیسه ڕێکه  ر به کسه وێ و یه ربکه کرد خۆیشی سه ده

خاوێن   ی پێویستی به که  پاک و جوانه  یاره وت سهم دڵی خۆمدا ده  سڕی،له ی ده که یاره سهو جامی  وه سته ده  گرتبووه
ویش  وت،پاشان ئه هیچی نه  وه و باره وێدا له له اڵم به  یه ترسی پۆلیسمان هه  یزانی ئێمه و ده ئه!  یه هه  وه کردنه

 .وتین ڕێکه  وت و به رکه سه
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م  خشی و هه به پێم ده یم تۆزقاڵێک شادی ر لێوم و هه سه  وته که کی کاڵ و تاڵ دهێ هوت بز ڕێکه به  که یاره ک سهکاتێ

  وه کرده ده  رییه سه رده موو ده و هه کرد،بیرم له هات و وێنا ده ون پێشچاو ده کو خه موو شتێکم وه هه! ئازار  ک لهونیاێد
ڵ و شاخ و  نگه وو جه شه  ،له کانێوه تاڵه  ته قیقه حهموو ماناو  هه  بوون به واره شه  رماندا هاتبوو،له سه  به  که
 . بوون و کوێربوونی ئێمه ره هۆی ته  ی ببوونه و هۆکارو یاساوڕێسا پڕوپووچانه کانمان،له ماندووه  نگاوه و هه ناسه هه

ند  و چه به کرد،منیش ڵماندا ده گه  ی لهێک ند قسه ندێجار چه ن بوو،هه هم ته  پیاوێکی به  که شۆفێری تاکسییه
شی کرد  وه یاری ئهپرس.گات یان نا زانی تێده مده اڵم نه به..کرد فڵتێکم بۆی ده رم کردبوو فڵته به  له  که  یه ووشه
دام  سه:یوت یهێناو ده ملی خۆیدا ده  دو بهکر قۆ لێده کو چه ستی خۆی وه ویش ده ئه..وتم ئیراکڵکی کوێین، خه

ستی  یزانی و هه و ده کرد،ئه  ی فێڵبازانه م پرسیاره ؟ ئه مێکتان نییه پرۆبله - وتی خۆ هیچ کێشهدوایی ! ین هوسه
  وه نینه پێکه  نی و به که ویش پێده ئه...! م نۆ پرۆبله..نۆ:وتم اڵم منیش  به.ترسین پۆلیس ده  له  کردبوو ئێمه

نام  پهجارێکیتر  ڕێگە  له...! چیبوو ساخته..م ۆبلهنۆۆۆ پر..یگوت نۆ و ده وه کرده و درێژ ده  ی منی دووباره که قسه
 !کرد تمان نه کم،ئیتر حیکایه 052وتی م؟سینا پۆسۆ ک ئه: وتمی پۆسۆو  ر ووشه به  برده

 
ی  که و ناونیشانه کوێیه  زانی له مانده کانی لێبوو نه ی کورده و شوێنه سینا،ئه ئه  یشتینه یانی گه ی به سعات ده

وێ زۆر  له.زاندین شوێنێکیتر دایبه  له  وه ر ئه به  زێنێت،له وێ دامانبه له  وتایهمان ب که تاکسییه  ،تاکو به چییه
ر چاو  سمان به اڵم که ین،به ی لێبکه و شوێنه کیتر ببینین و پرسیاری ئه ر بیانییه چاومان گێرا کوردێک یان هه

ی  وه ر ئه به  وت لهین تاکسیمان ندی چه  به، وه دایه ده اڵمی نه س وه وێ کرد که ڵکی ئه زۆر خه  وت،پرسیارمان له که نه
ر کۆاڵن و  ری هه و سه هبوو بمانگرن،ل زۆر ترسی پۆلیسمان هه.برد مانیانده ترسان و نه زانی لێمان ده ده زمانمان نه

زووی  هئار  ی دواییدا پۆلیس به م ماوانه له  چوونکه.ڕۆیشتین کیتردا ده الیه  به  ئێمه  دا پۆلیسمان ببینایهێک جاده
رو سیمامان  بووین و سه  ش تازه ها ئێمه روه هه.کرد ی دهیگرت و زیندان رانیان ده نابه په بێ هیچ هۆێک  خۆیان و به

و  واره و شه یڕی وگه النی شه ردو ژانه موو ده لێک بووین هه ی مرۆڤگه واره ڵکو ڕۆخسارو قه کرد،به ده ڵکی شاری نه خه  له
و  یندێ پسکیت و شیرینی و کۆالمان کڕی رۆمان پێمابوو ههیۆنجا ئ په... ببوو  سته رجه ێدا بهیی و نامۆیی ت ئاواره

 .ناو پارکێکدا دانیشتین و خواردمان  له
 
کدادابوو  یه  ی خۆی به ڕۆ ئاسمان چاره دوای نیوه  و ڕۆژه بارێت،ئه وای یۆنان هاوینانیش بارانی زۆری لێده شووهه که

ڕ ببوو ئاوی  کانیشمان ته موو جله هه  رییه سه رده ی و دهیموو هیالک و هه رباری ئه ند، سهبارا خوڕی داده  بارانێکی به
بارانبارینی ..کردو باران رمان ده و سه رو ئه مسه ر باران ئه تانی به ره ی بێدهێک ک دیارده ،وه وه خواره  هاته پیا ده

م  ده زابتان ده عه  مجاره اڵم ئه ریاکانم ڕزگاربوون،به زه  له:ستی ملمالمنێمان بکاو بڵێت قه  ک سرووشت به وه! کردین ده
وێت شار  ک بیانه یانگرمان،وه داو ده یان ده جۆرێک بروسکه  کان به وره هه.شێوێنم رتان لێده و سه وه مه که قتان ده و ڕه

ر شاردا  سه  چوو به ده  ئێمه  له  مێک که نج و سته وێت داخی ڕه رن،یان بیانه نێو به  ش له ن و ئێمه خاپوور بکه
 !بڕێژن

 
خوێن ..رێکی بریندارو پڕجۆش  به ی ڕۆح له ک نرکه وه..ت فره ردو نه ژان و ده  ناڵی ئاسمان پر بوو له و ناڵه نرکه

ڕوانم و خۆشم  کان ده وره باران و ئاسمان و هه  رستێک له ک باران په وه  میشه من هه..ری بڕواو گینگڵی پێبدات به  له
  بوو له شم هه سته و هه رچی ئه گه ئه  و ڕۆژه ئه.  وه ی باراندا ڕاکشێم و بمشواته هێڵه ر ڕه به  م له که ز ده ،حهوێن ده

  وه کیتره الیه  اڵم له به..خشیم به اڵڵبوونی ئاووباران ئارامیی پێده ی و شهیڕ ستی ته هه  وه کانی ڕۆحمه قوواڵییه
بێویستی ڕۆحیی   زۆرو به  اڵم کاتێک به م،مرۆڤ با باران پرستیش بێت،بهکرد راسانی ده ڕچاندو هه می ده سته جه

  ی له ی و چۆن و تاکو که زانێت که رستێک خۆی ده باران په..بێت ند نه زامه کرێت ڕه ر باران،ده به  نه خۆی فڕێی بده
 ..!.دا ڕاکشێت هێڵه ژێر ڕه
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کان  شوێنی کورده  ،دوور له وه شکایه یدا ده که سلبیه  رهبا  کان به شته  بوو که  و ڕۆژانه کێک له یه  و ڕۆژه ئه

  ،به وه یهدا ده اڵمیان نه کرد وه ڵکی ده خه  کانمان پێبڵێت،پرسیارمان له بینی شوێنی کورده ده سێکمان نه زین،که دابه
شارێکیترین و   له وت دوورین ویان ند ناسیاومان کرد ده ن بۆ چهفۆنما له بردین،ته ده وت نه کمان ده ر تاکسیه هه

 !کرد ی ده ڕی ئێمه باری و دنیاو ئاسمان شه خوڕ ده  ناتوانین بێین بۆ التان،باران به
 

  ند بههێ اڵم  ،به وه وانی فیلم بۆته ڕوی پاڵه ڕووبه  که  فیلمدا بینیوه  م له سلبیانه  وته ڕێکه  و زنجیره زۆرجار ئه
وتێکی ئیجابی  کدا بێن و ڕیکه دوای یه  ک به یه  خراپانه  موو ڕووداوه هو ه بێت ئه وت بۆ دهم زانی و ده ده دروستم نه

وتێکی  ی ڕێکه وه بێ ئه  کدا بێن،به دوای یه  ی بهییان ڕووداوی سلب کرێت ده ده  ڕم وایه اڵم ئێستا باوه به! بێت؟ تێدا نه
وو  و ڕێڕه له  ویش بریتیه ،ئه یه هه  وه یانهسلب  وته و ڕووداوو ڕیکه ند به یوه په  ک له اڵم ڕاستییه به.یت ئیجابی بکه

 .ژی تێیدا ده  که مرۆڤه  که  رجه لومه هه
 

  مان له و قسه وه بووینه،لێی نزیک  ێکمان بینی پێمان وابوو کوردهرۆ،کەس چواری دوای نیوه  یشتبووه کاتژمێر گه
زانی توانی تاکسیمان بۆ بگرێت  مێک زمانی ده و که هئ  که  وه ر ئه به  ،له وه مان بۆ ڕوونکرده که له سه وابوو،مهڵکرد، گه

ۆو ئامۆنیا ناوی د،پارکی کۆمان"پارکی کۆماندۆو ئامۆنیا"  یشتینه گه  قه دوای بیست ده.ڵمان هات گه  و بۆ خۆیشی له
 . وه بوونه وێ کۆ ده زۆری له  کان به سینا، کورده ئه  شوێنێک بوو له

 
ڵکی بێکار لێی کۆ  کوردستان خه  له  دام که گشتیانه  و شوێنه ستم کرد ڕیک له زیم هه دابه  که تاکسیه  کاتێک له

دا  و ناوه س به دان که سه! ڕۆژانی جومعه  چوو له کان ده ڕاجخانه هه  ڵکو زیاتر له هاتن،به کدا ده یه  و به وه بوونه ده
  كیک به ر یه هات و هه پۆلیس ده! رۆشتف و شتی قاچاخیان ده ره چون و جگه هاتن و ده ر دانیشتبوون و ده مه بێسه
بۆ کوێ بڕۆم و کوێ هی ..م بێت چیبکه زانی ده مده کرد،نه ی وێران دهنامۆییەک  تم بهس هه.چوو رده کدا بۆی ده الیه
بوو بۆی بچم  ماڵێکم هه نه !بێت ی هیچم نه وه یان کردووم بهحکوم و مه نییه  کرد من هیچ شتێکم لێره ستم ده هه!؟ منه
بۆ   وه شوێنێکه  له.  وه بوو دانیشم و بسوڕێمه م ههیکانیش ئازادی ر جاده سه  له  دامپۆشێ و نه  نجاڵییه م جه دوور لهو 

موو  هه  کان له پۆلیس و بێدادیه! یشت گه ده مینی ئازادی نه رزه باڵ و سه  ستم به چی ده هاتم و که ڵده شوێنێکیتر هه
 .بوون هیچ شوێنێک نه  هاکانی مرۆڤ له ی و بهیاڵم ئازاد شوێنێک بوون،به

 
کۆچ "  ی زمانی ووشکو الڵبووهیی بۆ ئازاد ره و کۆچبه ئه"رو نتازیای کۆچبه فه  له  شێکی زیندووه به ئازادییخولیای 

 .بینێت ده  ونی پێوه و خه بینیوه  ونی پێوه خه  ناگات که  مینه رزه و سه و دوورگه ئاسمانی ئه  چی به کاو که ده
 

بوونی  ش دیسان یانی نه وه و ئه و سنووری بۆ دانراوه یاخود چوارچێوه!  ی نییهبوونی یئازاد  یه وه ئه  که م ڕاستییهاڵ به
و  کات هیچ سنوورو چواچێوه یدا ده ماناو بوون په یکاتێک ئازادی.ییڵکێشانی شاباڵی ئازاد ی،یانی ههیئازاد

" من"بێت ده.سنووری بۆ دیاری بکات  وه ودیویه ابێت هیج خاڵێک لهی و نیئازاد واتە یکرێت،ئازادی فسیرێکی بۆ نه ته
ی یئازاد.ژیم کوێ ده  ڕۆم و له و بۆ کوێ ده وه مه که چۆن بیر ده!پۆشم و یان ڕووتبم خۆم،جیده م چیده که چیده مئازاد ب

  وایه م هه ، چۆن ئه وه ینه ناکه  وه دا بیر له و کاته مژین و له وا ده هه  ک چۆن ئێمه وه..وا ک هه ها بێت وه بێت ڕه ده
 ..وا بمژین ند هه چۆن و چه  ،که کردووه ی دیاری نه وه مێکیش ئه مژین و هیچ سیسته ده
 

یۆنانی -ی تورکیا ی و پارهیالی قاچاخچ  بووین بچینه  نه  وه مای ئه ته  اڵتین به هه  که کامپه  له  که  ئێمه
ن ینێ،یا یان بده زانی پاره ده وامان نه ڕه  به  موو هیالکییه و هه ی و ئهینجا ڕۆژ زیندان پاش په  ینێ،چوونکه بده

م بوون  رخه مته که  کانی ئێمه هیها قاچاخچی روه هه.بڕیار بوو بیاندەینێ  ین که ده ده  یه پاره  و بڕه مێک له وتمان که
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زوو ئازادمان تا گرت  ریان بۆمان نه پارێزه کردین و ردانێکیان نه دا هیچ سه نجا ڕۆژه و په داو له ر ئێمه رامبه به  له
ها  روه کران،هه زوو ئازاد ده  وه ره هۆی پارێزه  گیران و به  ران دوای ئێمه یتری کۆچبه جبه ند وه چه  چوونکه.ن بکه

و ڵێن  ستیان هه ده  وێت له یانه ده  میشه رانداو هه دیدی کۆچبه  له  زا تاڵه ناشیرین و ڕه  یی وێنەێکیقاچاخچ
 .نێ ده یان نه پاره

 
بوون  واره شهو ونخوونی  ی و شهیمیش هیالک م پێمابوو هه مان که م پاره ،هه وه دۆخێکی خراپه  وتینه که  اڵم ئێمه به

ین و  و کارتۆن ڕابخه ر جاده سه  له  وه دۆزینه مابوو تاکو شوێنێک ده مان نه وه ڵکی ئه رێشانی کردبووین،که کوێرو په
  با بێت به  بکه  که هیفۆن بۆ قاچاخچی له وت تهیان ر ده س و ماندوو ببوون،هه ڕه وه  انیشم هێندههاوڕێک.وین بخه

بوو  وه ئه. وه وێنه ن و بحه وه ند ڕۆژێک تێیدا بخه وێ و چه ست بکه یانویست ژوورێکیان ده وان ده دواماندا،ئه
ی پیس و کۆن و داڕۆخاو بوو الوەێک که! ی که شوقهدمانی بۆ دوامانداو بر  ی کردو هات بهیفۆنمان بۆ قاچاخچ له ته

 .ناکات  وێ مانگاشی پێوه ڵکی ئه خه  بوو که  الوانه که  و جۆره ستا،له ڵده نی لێهه بۆگه
 

  بوو له هات،ئاوی تێدا نه بۆنی زێرابی لێده  وه ژووره  چوویته ده  کهبوون ی یناو دوو سێ ژووری پیس و بۆگه
 .کرد ی ده دڵۆپه  وه یان شوێنه ده  باری له باران ده  هێنا،که ئاویان ده  و سەتڵدەبە  به  وه شوێنێکیتره

 
  نه یانبه وان ده ن و ئه که کانی یۆنانی ده هیسلیمی قاچاخچی یۆنان، ته  نه گه ده  تورکیاوه  له  ی که رانه و کۆچبه ئه

کان  قاچاخچیه! "ن که زیندانیان ده  ،واته وه ره ده  هبچن  ن،بۆیان نییه که نه  واڵه کانیان حه ی خۆیان و تاکو پاره شوقه
هۆی   قۆکێشن،به ری و چه رسه وشت و سه کان زۆر بێڕه هیها قاچاخچی روه ،هه" ڵه گه  مجار یۆنانیان له کوردن و که

  ن و به ده ان دهن و لێی که شێوازی جۆراوجۆر ئیستغاللیان ده  ،به و واڵتانه ران له زموونی کۆچبه م ئه و که یدی ڵه نابه
نێکی کامڵیان  مه ته  ی که رانه و کۆچبه له  ن و کردوویانه که عدای سێکسی ده ها ته روه هه.نن سه یان لێده زۆر پاره

مێکی  عێراق و کوردستان یاساو سیسته  ر ڕۆژێک له گه ئه !تاندن ئیستغاللیان کردوون ڵه هلخ زۆرو هه  و به بووه نه
ڵ بکرێ و  گه  یان له وه کان بناسرێن و لێکۆڵینه هیبێت قاچاخچی وا ده ،ئه وه کایه  قخواز بێته ت و حه داله مرۆیی و عه

 .رگرن ،دادگایی بکرێن و سزای خۆیان وه وه ر ساخ بکرێته سه  ستدرێژیان له ی تاوان و ده وانه ئه
 ... وه ره ده  مان پێدان و هاتینه که پاره  وه وێ ماینه چوار ڕۆژ له

 
 
 
 

 -  شەشەمشی  به  -
 
 
 
 

ا سین ئه  له.با بێن بۆ الی من  وه ره ده  ر کاتێک هاتنه وتبووی ههو  یه هه" ی شوقه"وو بیستبوومان ب ناسیاوێکمان هه
  و به یان داگیر کردووه الوانه و که کێک له یه ..(زارێک  تێک شێوه شیره ک شارێک عهێ ڵکی ناوچه خه  ڵه کۆمه)ر  هه

و  بیله قه  یره و غه یکی ڵکی ئاوه هێاڵ خه یانده نه  بوایه زوویان نه ر ئاره گه ئه! زانی یان ده بیله موڵکی خۆیان و قه
 !کرد  بیله ی قه یانه  ڕوومان له  وه مانه و ناسیاوه هۆی ئه  ش به ئێمه! ناوی  بێنه  بێگانه
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  بوون له س هه دان که سه  به.ین وتایه بخه  ر جاده سه  و له وه ره ده  باشتر بوو له  وه له  رچۆنێک بوایه هه  الوانه م که ئه
ندێک ناوی  ران هه کۆچبه! دەست نەدەکەوتکیان ێ الوه وتن و که خه کاندا ده سێوه ناو په و په و ناو پارک ر جاده سه
 .رانه وه جانهو جڕو پڕبوون له  ته ڵبه هتد،هه...و که و مشکه که ی جرجه شوقه ک نابوو،وه  الوانه و که ریان لهی سه
 

  رکیز کردنه ستان و ته ڕاوه  وه ره ر بۆ ده کانی کۆچبه کانی کۆچ نازانێت،وێناکردنه ته قیقه کات حه مرۆڤ تاکو کۆچ نه
یبیستێ و  ده  وه ڵکیترو مێدیاکانه زمانی خه  ی له رانه مه یروسه جوان و خۆش و سه  و شته کان،ئه جوانه  ر شته سه  له
ندێک  ر هه کۆچبه-و ئه.کانیتری کۆچ ببینێت نده هه وێت ڕه کات ناتوانێت یاخود نایه کاتێک کۆچ دهر  یبینێت،کۆچبه ده

کردنی  سه تی بۆ دیتن و کردن و موماره سره نێک داخ و حه مه ته کە" درۆبن یان ڕاست"، و بیستووه شتی بینیوه
زای تۆخی  دا فه لێره  دیدێنێت،بۆیه  کانی به ونه خه  وه کاته ی لێده رگایه و ده بینێت ئێستا کۆچ ئه و ده ڵکێشاوه هه

 .دا قاربانی بدات و پێناوه له  یه کان و ئاماده ر جوانییه سه  له  ستانه ر،ڕاوه کانی کۆچبه وێناکردنه
 

و  ی ساختهێک کان وێنه ی جاره دات،زۆربه هواڵتی د  به  وه ره ده  ری کورد له کۆچبه  یش کهێکی ها وێنه روه هه
م  رهه ران بۆ واڵت به نده کانی هه نها جوانییه دا ته وه ره کانی ده نه و دیمه رگ و جلوبه رگی وێنه به  و له ،ئه تهنادروس
هات  بیردا ده  به م وه وتن،ئه خه یانخواردو ده ژیان و ده دا ده پیسانه  و شوێنه بینی له م ده رانه و کۆچبه من ئه. دێنێت

کان و  جوانه  ریاو شوێنه ر ده سه  چوونه ی ده وه ن،به که ی خۆیاندا دهڵگە ڵ خۆیان و کۆمه گه  له  وره هی گچی درۆێک  که
کانیان  نی نێو وێنه ک دیمه ژین و ژیانیان وه وان ئاوا ده ئه  ،گوایه وه نارده س و کاریان ده گرت و بۆ که یان ده وێنه

 . یهیو رۆمانس جوان و ڕازاوه
 

و  ڵگه ی کۆمهیسێتی و کولتورو سایکۆلۆژ که  ندی به یوه و په یه هۆکاری خۆی هه  ارییهک  و درۆو ساخته ئه  ته ڵبه هه
 . تی من نییه دا بابه و لیره یه هه  وه تاکی کورده

 
زیندووی  ێکی ڵگه ن و به ک دیمه و وه سویرم بکردایه و ته وێنه دا رابانه و خه موو ئه هه  کرد له زم ده دڵ حه  من پڕ به

  به! و پۆلیس وتین خه وتم و ده خه ی باراندا ده هێڵه ر ڕه به  ی له وانه و شه ی ئه ،وێنه رشیفم بکردایه کانم ئه ریه وه بیره
  وه داخه  اڵم به به! وت بڕۆنیان ساندو ده ڵمانیان ده زۆر هه  مان و به وێزه  هاتنه تیکردن ده و سووکایه قه دارو پێله

 .خسا ڕه م بۆنه ته رفه و ده ئه
 

  وه شوێنیتره  کردو ئاویشمان له ڵده مۆممان هه  وانه با،شه کاره  ئاوی تێدا بوو نه  دا ژیام نه یه رابه و خه ێک لهمانگ
نانمان   وه ماڵه  کان له ی کاته زۆربه  که- نانمان بخواردایه  وه ماڵه  ر له گه هێنا،بۆ چێشت لێنانیش ئه ده
  ی هێنده که کواڵن،ئاگره ری ده سه  کردو خواردن و چامان له ز کاری دهغا  کڕی به باخێکی بچووکمان ده خوارد،ته ده

و  وه کرده دار ئاگرمان ده  زو کارتۆن و پارچه کاغه  ندێ جاریش به هه.کواڵن ده باشی نه  بێهێز بوو هیچ خواردنێکی به
کانی  ماڵه  وه ڵه هۆی دووکه  کردو به ی بۆمان دروست ده کێشه  وه اڵم ئه کرد،به ری دروست ده سه  چاو چێشتان له

  وته که الماندا ده  ردێک له ن به هاوه  کو گوله ندێجار وه هه.رمان سه  هێنایه بوون و پۆلیسیان ده رمان بێزار ده وروبه ده
 !دێت  کوێوه  زانی له یده س نه و که وه خواره

 
رمانداو  سه  گورگ دایان به  له گه ک یس وهڵێک پۆل کۆمه  و ترپه شپهبێ خ  ک بهێ یەدا بووین ئێواره الوه و که له
  یه وانه وتم لهم نبوو  رتیه ،من خه" رتیه خه:"نڵێ ک خۆیان ده یان کرد،وه قه ره تا داوای وه ره موومانیان گرت،سه هه
  بهس بووین دوو دوو  که  ده! ست کرد کانیان قۆڵبه داره رتیه پێشدا خه  چی له یگرن،که ی بێت نه رتیه ی خه وه ئه
چن  رنه ده  یه رابه و خه ر له گه وتین ئهوێ پێیان  له.  و بردمانیان بۆ پۆلیسخانه  وه که یه  ستمانیان به به  پچه له که
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ریانداین و ڕێکو  دوای نیو سعات به! ین دام هوسه بۆ الی سه  وه تاننێرینه تانگرین و ده و ده وه ینهوا جارێکیتر دێ ئه
 .ن به کان ده رابه نا بۆ خه په  ی ماڵیان نییه وانه موو ئه هه..ین مان،بۆ کوێ بڕۆیشتایه که رابه بۆ خه  وه ڕاینه ڕاست گه

 ر رامبه به  کرد له و ده یڕه ی زۆر توندوتیژیان پهێک وه ڵوێست و کاردانه یۆنان ههی دواییدا پۆلیسی  و سااڵنه م ماوه له
ند  تاکو چه  وه ند سعاته چه  کرد،له ده یگرت و زیندانی داو ده ر دهرانیان ئازا ک کۆچبهێ موو شێوه هه  راندا،به کۆچبه

ت  قه ره وه. نایه مابوو ژێر پێیان نه ی مرۆیی نههاێک هیچ به.کردن ان تووندیاندهزیند  ند مانگ له ها چه روه ڕۆژو هه
ی پۆلیس  ڕۆیشتین بۆ دائیره ده..یانگرتی دیسان ده  ت نییه قه ره وت بۆچی وهیان ده  تبوایه نه..یانگرتی ده  بوایه هه
و  ڕۆیشتم،ئه  کجار بۆ پۆلیسخانه من یه.کرد ران ده کۆچبه  ن بهتییا وێ سوکایه ڵکو له رد،بهک ده یان بۆمان نه قه ره وه
 . وه چوومه دا نه و ناوه ئیتر به.یرکردنی پۆلیسم بینی سووک سه  و نیگای به تییه موو سووکایه هه
 

بووم و   ڵه وسه نگ و بێحه دڵته  میشه ڵکو هه کرد،به ی نهیئارام  ستم به ک سات هه بۆ یه وومسینا ب ئه  مانگیک له
م  لهێکە  فسانه یی و ئهوج چی گه.کرد های مرۆییم ده ی و بهیموو ماف و ئازاد ڕی پێشێڵکردنی ههەوپ ستم به هه
 !ڕێیت ی بگهیادبۆ ئاز"  رمایه می سه سیسته"دا مه م سیسته ی ئه سایه  داو له نیایهاد
 

  و شاره و ئه ره مان بڕی و به"پاترا" کتی قیتاری شاریێریتردا ت ڵ دوو براده گه  سینا ڕۆژێک له ئه  دوای مانگێک له
کان  شتیه و که ی لێیهیشت ری که نده ها به روه ،هه ریاوه ر ده سه  وێته که و ده وتین،پاترا شارێکی خۆشی یۆنانه ڕێکه  به
  ...کو ئیتالیاو هتد ڕۆن وه انیتر دهبۆ واڵت  وێوه له
 
ین ینگ ی جوان و ڕهیڕاست  کرد،به نی سروشتم دهینگی نی ڕه و دیمه وه ره یری ده سه  وه که ی قیتاره ره نجه په  له ڕێگە  له

  لهک بوو  زیندانییهستی  ستی من هه اڵم هه به. وه کرده وزی ده سه  پۆڵکه شتایی و شاخ و ته موو شوێنێک ده بوو،هه
ی و یباری ڕۆح  بێ و له مرۆڤ کاتێک ئازاد نه.ی بکاتیی و ئازادیو ڕوناک وه ره یری ده سه  وه ی بچووکهێک القه ده
ستی  و هه ستی ئه اڵم هه به  وه نیاشدا بسوڕێتهوموو د هه  رچی به گه کات،ئه ی نهیئازاد  ست به هه  وه روونییه ده

پانتایی   و له وه ره دیوی ده  کرێت به ڵکو ده نێو چوا دیواردا تووند بکرێت،به  همرۆڤ ل  نییه  وه ر ئه ،دیلبوون هه دیله
 ...بکرێت بێت و دیل مرۆڤ دیل میندا زهر وداێکی بێسنووری سه و مه

 
  کرد،به م ده وه ره یری ده سه  وه که ی قیتاره ره نجه په  ،له وه کان بووینه هیشتی رو که نده پاتراو نزیکی به  یشتینه گه
  و چاویان بڕیبووه وه سووڕانه دا ده و ناوه بینی به سم ده دان که یان و سه ده  وه که ناری هێڵی قیتاره که
ر هێڵی  سه  بینی به وم ده خه  تانی و کیسه کارتۆن و جانتاو به  دان پارچه یان و سه ها ده روه کان،هه هیشتی که

 !وتن خه وێدا ده ر له شیان هه داو زۆبه خۆیاندا ده  به  وانه ران شه دانرابوون و کۆچبه  وه که قیتاره
 

ماڵێک   بوو،نه تێیدا هیچم نهجاڵ، ێکی ڕووت و ڕه وێ،ئێواره ئه  یشتمه و بریندار بوو گهمگین  نگ و غه ی درهێک ئێواره
 م وژان بووم، خه پڕ  میشه من هه  !"ریبیم غه"ی  ناگه و په ی ئازاد بۆ پیاسهکووچەێک  ییم داپۆشێ و نه وارهبوو ئا هه
 !نیبووبێتم پێکه  بیرم ناێت  له
  

قڵ و ویژدان و مۆراڵی من  ست و ئه هه.ت بووم فره کی پڕ نه یه نجاڵ و ناڵه رێکی جه ڕۆخسارێکی تاڵ و سه  میشه هه
توانێت  همرۆڤ د  که بوو و هه یه هه  وه واوم به ڕی ته من باوه.کرد ده بوڵ نه ی قه تییه و سووکایه یجاڕی و گالته ئه

مینیش  رزه موو مرۆڤ،ژیان و سه کسان بۆ هه مێکی ئازادو یه بێت،سیسته مێکیتری بۆ ژیان هه ت،سیستهجۆرێکیتر بژی
 ...س بێت موو که و ماڵی هه موڵک

  
  وه زیکهن  مجارم بوو ئاوا له که یه  وه ریان گرتبوو،ئه نگه م بینی له وره ی گهیشت ند که زیم چه دابه  که قیتاره  کاتێک له

ند نهۆمیی،  الری چه وته ترین کۆشک ی جوانترین و ڕازاوه هێنده  وره گه.یی ببینم فسانه و جوان و ئه وره ی گهیشت که
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ییم وێنا  فسانه ی شارێکی ئه وێنه ،کرد یرم ده سه  وه دووره  له  نگ،که نگاو ڕه ی ڕه معه دان گڵۆپ و شه سه  به  ڕازاوه
 .هاتبێت  ریاوه ده  له  کرد که ده
  

و پۆلیس و  ڵک یری خه و سه وه سووڕاینه دا ده و ناوه به  رانه و براده ڵ ئه گه  وێک له شه  نگه تاکو دره  یه و ئێواره ئه
م و  رچوون زۆر که واری دهوبکرد  ستم ده ،هه وه وتینه که دوور ده  که ره نده به  هات و له کرد،پۆلیس ده مان دهیتیش که

 .ئەستەمە
  

ی  و کاتانه ت له تایبه  ،به وه ببنه  که ره نده ران نزیکی به هێشت کۆچبه یانده نیبوو نه کانی ته موو بواره هه پۆلیس
  له مانکناێ په   رانه و براده ڵ ئه گه  وێک له شه  نگه دره.بوون ی ڕۆیشتن ده کردو ئاماده کان باریان بار ده هیشتی که

ندێک کارتۆنمان هێناو  وێکمان پێبوو،هه خه  و کیسه سه رکه وین،هه یدا بخهسنیشانکرد تێ ده  که ره نده نزیکی به
رێکی کاس و  سه  به  میشه ک هه ری ڕاکشاین،من وه سه  و له وه کانمانه وه خه  نێو کیسه  ڕامانخست و چووینه

 .وت که وم لێده نگ خه داو زۆر دره وم ده الی خه قه ته  وه نجاڵه جه
  

نێو  له  بوو که کان هه ی کوردهێک کۆڵماندادا، چایخانه  و به وه حاڵمان پێچایهین و ماڵ وستا یانی زوو هه به
  میشه ران هه ،کۆچبه که ره نده بۆ الی به  وه ڕاینه دوایی گه.وێ و چاو ماستێکمان خوارد کدا بوو،چووین بۆ ئه یه الوه که
ناو   له  کرد،که یان ده ڵگرانه بارهه  و لۆری و شاحینه ی ئهیروێ چاودێ بوون،له  که ره نده ی و بهیشت ری که وروبه ده  له

ران  کۆچبه. ڕۆیشتن و بۆ واڵتانیتر ده وه کانه شتیه نێو که  چوونه ستان و پاشان ده وه دا ده که ره نده پانی به گۆڕه
 .کان بچن شتیه ۆ نێو کهب  وه وێشه و له وه کانه یاره و سه نێو لۆری و شاحینه  کردن بچنه دزه  دا به وڵیان ده هه
و  ر جاده سه  و له وه مێنمه وێ ده و مانگیتر له فته ند ڕۆژو هه زانی چه مده کردم،نه رانی ده نیگه  و دۆخه یرکردنی ئه سه

 .وم کان بخه نا دیواره و په نێو پارک
  

و دایپۆشێت و  بێت،ماڵێک تاک کی نهمرۆڤ ماڵێ  یه وه کات،ئه ردان ده رگه مرۆڤ سه  تاڵ و پڕ ئازاره  و شته کێک له یه
 نیاونهێنی و د  و دوورگه کانی خۆی بکات،ماڵ بۆ مرۆڤ ئه کییه تی و ناوه تایبه  و کرداره ی جووڵه سه تێیدا موماره

" ڵما"، کانه" رامه حه"مینی  رزه سه" وه ره ده"  دا کهونیاێکد  له! یکات تێیدا چی بوێت ده  یه خۆیه ربه زا سه ت و فه تایبه
مان شوێن بێت  ش هه وه ره کرێت ده ده...شکێنرێت تێکده  یه یی هه رام و پیرۆزه رچی حه تێیدا هه  یه ئازاده  و شوێنه ئه

 ... مابێت گۆرێ نه  ێک له"رام حه"اڵم کاتێک هیج  به..کانی مرۆف و ویسته کردنی جووڵه سته رجه بۆ به
  

ردووکیان پورزام  هه"ر ڵ دوو براده گه  نگ له وێکی دره ڕێکرد،شه  مان به و ڕۆژه ئه  وه کی زۆره ییه ڵه وسه بێ حه  به
مان " شوێنیک"هیچ   ئێمه  چوونکه  وه ته بوا شوێنمان بدۆزایه وین،ده تێیدا بخه  وه ڕاین بیدۆزینه گه شوێنێک ده  له"بوون

نتۆ شووره  چیمه  به  که وری داره وو دهی تێدا ب وره بوو دارێکی گه پارکێک هه  وه که ره نده ناری به که  به.بوو نه
  نێوکیسه  کارتۆنمان هێناو ڕامانخست و خۆمان خزانده  ند پارچه ،چه وه بووه رسێکمانی تیا ده ی هه کرابوو،جێگه 

 ستاین و اڵتنی ڕۆژدا هه ڵ هه گه  یانی له به.وتین خه  وه ره سه ک داخ و کهونیاێد  به هەمیشەک  و وه وه کانمانه وه خه
  وه کۆڵمانه  کانمان به ماڵه..روابووین موومان هه کۆڵماندا،هه  و دامان به وه و ماڵمان پێچایه ڕوپۆی هێالنه په
ڕۆیشتین و  موو شوێنێک ده هه..ن رمانبکه موو شوێنێک ده هه  یانتوانی له موو شوێنێک بین و ده هه  مانتوانی له ده..بوو

 .بوو هیچ شوێنێکمان نه
  

رچوون  ستی ده به مه  هاتن به ده" پاترا" م شاره ی بۆ ئه رانه و کۆچبه ئه  سینا خراپتر بوو،چوونکه ئه  ن لهما ئێره دۆخی
یان  ده  ڕۆژانه.ناین  بوون و ڕاویان ده  وه دوامانه  به  میشه هه  زانی بۆیه ی ده مه هاتن، پۆلیس ئه بۆ واڵتێکیتر ده

تیان  ی و سوکایهیدارکار  ی دڕندانهێک شێوه  گرت و به کاندا ده یهیشت و که نێو لۆری و شاحینه  ریان له کۆچبه
 !بوون ی دهیشکاو خوێناو موچاویان ده ست و ده دهکاتی لێداندا   س له کردن،زۆر که هپێد
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  ،به وێمان چۆڵ بکردایه ئه  بوا ئێمه ده  ر شوێنێک بوایه هه  ک لهێ تاڵ بوو،وێنهزا کی ناشیرین و ڕهێ س ناوو وێنهپۆلی
  ریاکه ر ده سه  له.کرد کانیان بار ده کان باره یهیشت ی که و کاتانه کان و ئه هیشتی رو که نده ری به وروبه ت ده تایبه
  ڕۆژێک به.دا یانگرت و لێیان ده ده  ڕۆیشتایه سێکیش نه رکه وت بڕۆن،ههیان ده رمان و سه  هاتنه نیشتین ده داده

ی خۆی  که شوێنه  ر له ڕۆیشت و هه و نه اڵم ئه به..و بڕوات وه وێته دوور بکه  و شوێنه  له  وت کهکۆچبەرێکیان 
کانیان  لێدانه  ستابوو خۆیشی له وه  بێ جووڵه  لێدانیکرد،به  ستیان به ری و ده سه  کان چوونه ستابوو،پۆلیسه وه
  به  ستابوو گاڵته دا ڕاوه حه رێکی ته کهی ک په وه..کرد کانیتری ده قه ڕێی شه ستابوو چاوه وه  جوامێرانه..پاراست ده نه
 !...الد بکات جه

  
ی کردن یویست ی و خۆشهیو دڵدار کوڕو کچانی الو بۆ پیاسه..وێ  ڵکی ئه خش بوو،خه به ییریا خۆش و ئارام ر ده سه
،  وه خوارده ن دهکیا کترو لێوی یه می یه نێو ده  خسته میان ده گرت و ده ئامێز ده  کتریان له وێ و یه هاتن بۆ ئه ده

  وه پشته  بوو له نه  بیله و وارس و پیاوێکی قه ی کردن و ماچ کردن ئازاد بوو،براو باوکیی و دڵداریویست خۆشه
نێو   م خستنه ک چۆن الی خۆمان ده وه..می کچ و کوڕێک ئاسایی بوو نێو ده  م خستنه تیرۆریان بکات،ماچکردن و ده

مدا گوناهێکی  زه و ئیمپراتۆرێتی قه ندێک ناچه هه  له  یه وانه له  نده رچه ،هه هئاسایی" کۆتر"کتری دوو  می یه ده
 !بێت  بیره که
  

مێکی  دنیای خه  رچی له گه بۆ شوێنێکی دوور،ئه  وه گیڕایه منی ده  و کج و کوڕانه ئه یی و دڵدارییویست ی خۆشه ئێواره
ی بالی فڕینێکی دووری  قه شه  یاڵم له اڵم خه امدا بوون،بهن په  له  دا بووم که و مرۆڤانه تاڵ و قووڵی خۆم و ئه

موو شوێنێک  وێ هه کانی،له ناکامه  من و کچ و کوڕه" واڵتی"بۆ ! قۆو برین مینی چه رزه بۆ سه  وه یبردمه داو ده ده
کانیدا  ردو بێ گوڵه زه  هقام و کۆاڵن و باخچ موو شه هه  به..کرد م ده ریاکانیدا پیاسه موو ده ی هه ئێواره  به..ڕام گه ده
نی کچ و  مه رزو ته وت وهم ده..بینی ده و ئامێزانبوونم نه یو دڵداری یویستی ماج و خۆشه..هات ڕام و کوێراییم ده گه ده

  وه له زه لی ئه زه ئه  ی له مینه زه  و پارچه ک ئه وه.. اڵتوو قهه و ڕه ووشک.. و برینگه چی ووشک  ره ڤه و ده کوڕانی ئه
 ...دیبێت پێک بارانی نهدڵۆ

  
چۆن و ستێک، ربه بێ هیچ به  بێت مرۆڤ به و ده و پێویسته و سێکس پێدراوێکی سرووشتییه یویستی ی خۆشهیند یوه په

رام و  کاتێک هیچ یاساو ڕێساو حه  وه ڕووی مێژووییه  له  ندییه یوه م په ئه.ی بکات سه وێت موماره چی کاتێک بیه
یی  مژه ر گه گه ئه. کراوه  سه و موماره سرووشتی خۆی ژیاوه، بووه گۆڕێ نه  یی و هتد،لهو ئایین ییستێکی کولتور ربه به

ندامی  ترو ئهێکی ریزه ر غه هه ک کرێت سێکس وه وا ده بێت،ئه کانی مرۆڤ نه دروستکراوه ئەفسانە  ڕو کولتوره باوه
 ...کرێن ک نه ییهیربکرێ و هیچ جیاواز سه  سته ندامێکیتری جه ر ئه ک هه سێکس وه

  
رمانیان  رمان و ده سه  هاته ودا پۆلیس ده کاتی خه  وتین،زۆرجار له خه کاندا ده سێوه ناو په و په ر جاده سه  له  وانه شه
  س له اڵم زۆر که خوارد به وێ لێدانم نه کرد،من له دارکاریان ده  وتایه ستیان بکه ر ده سێکیش به ر که ڕاندو هه په ده

  که  ره و دوو براده من و ئه.بوون کران و خوێناوی ده ی دهیدارکار  وه ن پۆلیسه الیه  له  وه پێش چاومه  به نزیکمداو
کو  ندێک بوو وه لبه وتین، ته خه تێیدا ده  وانه و شه وه ختمان دۆزیبووه مێک سه بووین، شوێنیکی که  وه که یه  به  میشه هه
هۆی تیژیی نووکی   اڵم به بوو به رز نه به  که نده لبه کدا درابوو، ته نوویهیوانی خا می هه رده به  رژینێک به په
و  بوو ئه دهەیان ن وه تی ئه کانیش تاقه و دیوا،پۆلیسه ئه  یتوانی بچێته ت ده حمه زه  ، مرۆڤ به وه که ی شیشه وه ره سه
 .ودیوا بۆ مان ئه  ن و بێنه خۆیان بده  به  ته حمه زه
  

و باران  ند شه کردین،چه ریان ده زۆر ده  هاوار هاوارو به  یانکرده ده  وه که نده لبه و دیو ته کان له وه شهی  اڵم زۆربه به
  وتبوو،له دا خه که نده لبه ی ته وه ره دیوی ده  وێک کوڕیک له شه. ڕاندین په ریان ده هاتن و ده ی دهیبار خووڕ ده  به

  نگه ده  له  ئێمه! م و چاویان خوێناوی کرد ر بوون و ده تێیبه  قه دارو پێله  ری و به سه  ودا دوو پۆلیس هاتنه شه نیوه
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راسانکردن و  موو لێدان و هه و هه ی ئه زۆربه. وه ره ده  شیان کرده ئاگا هاتین و دوایی ئێمه  واندا به نگی ئه ده
کان  کورده  ره کۆچبه.ریتر بوو سه ر یتریان سهو کێکیان له شدا یه و دوانه نێو ئه  یانکرد،له دوو پۆلیس ده  تیانه سووکایه

کتر  یه  رز بانگیان له نگی به ده  ران به ،کۆچبه وتایه ربکه ده  و پۆلیسه ر کاتێک ئه هه"! رمان بارفه جه"ناویان نابوو 
 .بار هات داربن جه وت ئاگهیان دهکردو  ده
  

چی   مه وت ئهم ده  میشه ڕین، هه په تێده  ۆرهو ج کانی به ووڕۆژه موو شه پاترا بووم هه  مانگێک بوو له
ی مرۆییدا بووین، موو یاساو ڕێساێک وی هه ره ده  له.ژیاین بوونێکی کوێرو پڕژان ده واره ڕاستی شه  به..  بوونێکه واره شه
تری  ند مه چه ر سه  بوو له شمان نه وه ڵکو مافی ئه راوێز خرابووین، به ی و پهیر موو مافێک بێبه هه  نها له ک ته نه
 !یی بگرین ی بێئۆقره واکانیشدا دانیشین و ئۆقره کانی بێنه و کوچه گۆشه  ق و له کی ڕه وییه زه
  

. ربچن توانی ده یانده و نه وه مانه وێ ده له  وجۆره و ساڵێک به ند مانگ جه تا  وه مانگێکه  بوون له س هه هزۆر ک
ختدا  ئازارێکی سه  به  که  موو چرکانه و هه ی ئه وه ،گیڕانه خته سه لێک هوژانێکی گ ر برک فه کانی سه وه ی شه واره شه

ر تیشکی ڕق  به  کران و له ک ڕاو دهێک موو چرکه بوون هه  و باڵندانه ران پۆلی ئه پۆلی کۆچبه.. حاڵه ڕین مه په تێده
بڕۆن " کوێ"و بۆ " کوێن"  زانی له اندهی کران و نه ده و کوێر واره لێکی لنگوقچدا،شه تی مرۆڤ و یاساو ڕێساگه فره و نه
و  وه ونه دوور بکه  وت لێرهیان نراین و ده تر ڕاو دهبۆ شوێنێکی  وه شوێنێکه  له  میشه هه! بگرن  دا ئۆقره"کوێ  "و له
 بێین؟  کوێوه  زانی بۆ کوێ بڕۆین و له مانده نه! بڕۆن

  
ڕۆمانی   له  ،کهو زایەڵەی دەهات وه زرانگایه ده گوێمدا  بیرو له  وه هاته م دهێک موو کاتێک ڕسته من هه

  ناو جێگه ردان و بێپه رگه واو سه ڵێت، کاتێک بێنه ده  وه که وانی چیرۆکه زمانی پاڵه  له"گۆداهوڤیکتۆر "وایانی بێنه"
چی  ن،که بده" ینا په"گرن و دات تاکو بی رگای زیندان ده ده  چێت له ت ده نانه نای نادات،ته س په و که وه سووڕێته ده

  پێم وایه"ک زیندان جێی تاوانباران بێت وه"،  وه ینه تاکو جێت بکه  بڕۆ تاوانێک بکه  زیندانه  ڵێن ئێره پێی ئە
  م له که ڕۆمانه".بێم  وه لێیه  یه شوێنێکم هه  بۆی بڕۆم و نه  یه شوێنێکم هه  نه.. بۆ کوێ بڕۆم:"ڵێت ئە  دایه لێره
،منیش "م که دن دهداوای لێبوور"نووسیبێت کو خۆی نه م وه که قه ده  یه وانه ،له وه ته خوێندوومه و زوو ستدا نییه رده به
 .بێین  وه لێیه  یه شوێنێکمان هه  بۆی بچین و نه  یه شوێنێکمان هه  نه  بوو که م هه سته و هه ک ئهێ موو چرکه هه
  

ڕاین  گه تێک ده رفه بوو،بۆ ده  وه کانه هیشتی و که ۆری و شاحینهدوای ل  چووین و چاومان به هاتین و ده ده  ڕۆژ تا ئێواره
بوو ناوی  شتێک نه  نده رچه ،هه ڕزگاربین  مه ئاڵۆزو پر سته  و دۆخه ین و له کدا بکه شتییه نێو که  تاکو خۆمان به

کانی  وو شوێنه شه  له.وو شوێنێکمان شه..هێشت کۆچ جێده کانی فڕینه  زانێکمان له وه اڵم خۆرنه ڕزگاربوون بێت،به
 ...ڕاند په بوون تێده واره شه
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 -  حەوتەمشی  به  -
 
 
 
 

اڵم  م به کاندا بکه هیشتی و که شاحینه ناو  ی زۆرم کێشا،خۆم به خشه و نهی زۆرمدا ێک ال قه تهوڵ و  دا ههیە م ماوه له
وم و  رکه شوێنێکدا سه  مویست له من ده. وت ستی ڕێکه ده  وتبوونه ی بوون و کهیرد الکان فه قه بووم،ته ده وتو نه رکه سه

وم و  بکه  ترسنۆکانه  وانه و پاڵه ستی ئه ویست جارێکیتر ده مده گیرێم،نه کاتی پشکنیندا نه  له  وه خۆم بشارمه
 .ن لێمبده

  
ی  ،زۆربهنکان بوو بارهک و  شمه و ناو کسلی شاحینه ر ئه ەن،سهد شار ده ران خۆیان تیا حه کۆجبه  ی که و شوێنانه ئه

  ندێک له هه. یتر سته ره خواردن و که ک جۆر بوون وه  مه کانیان هه ارهکی تیابوو،ب شتومه  میشه کان هه شاحینه
و  وه کانه شاحینه ناو  چوونه و ده وه کرده انیان دهک چادره  وه دزییه  ران به چادر داپۆشرابوون کۆچبه  کان به شاحینه

. پۆشی نیشتن و خۆیان داده کردو تێیدا داده یان دروست دهێک کان خانۆچکه که شتومه  دا به که حینهشا ناو  پاشان له
  نگه رێشان و ته ران تێیدا په وایان بۆ دێت،زۆرجار کۆچبه می هه که  رمن و به گه  ی باریان تێدایه و شاحینانه ئه
 .بن س ده فه نه
  

ری  گه و ئه ره ته دا زۆر خه و شاحینانه نێو ئه  وتن له رکه ی بۆ ناچێت،سهوا کان داخراون و هه شاحینه  جۆرێکیتر له
ویاندا ناو  ر له یان کۆچبه ده  ابردوو بهدرێژایی سااڵنی ڕ  به  وه شاحینانه  و جۆره هۆی ئه  ر به ،هه مردنی زۆره

 ...دا ست ده ده  خنکان و گیانیان له ده
  

خست و  ر ده یان سهشتیار زاران گه هه  کردو به ده یان بار یاره و سه دان شاحینه هس  هاتن و به کان ده یهیشت که  ڕۆژانه
و  وره گه ی جوان ویشت که! هێشت تێکی زۆری جێده سره داخ و حه  کان بۆ ئێمه هیشتی ی که وه ڕانه ،هاتن و گه وه ڕانه گه ده

یری  سه  وه دووریشه  رام بوو له حه  چی بۆ ئێمه ، که وه بووه زاران مرۆڤی تێدا ده و هه یاره دان سه ی سه ی جێگهیسیحراو
  ئێمه  بوو له  ره وه مێکی گه ڕاستی سته  کرد،به مێکی زۆر ده سته  ستم به ڕۆیشتن هه کان ده هیشتی کاتێک که.ین بکه
  و چاوه فته نه ماندوو که  سته موو جه و هه ر ئه گه دا ئه چی ڕووی ده!!  ش یاسایه وه ئه  گوایه  یانکرد که ده
موو  وان هه ؟ ئه ربازیانیان بکردایه ده  بوونه واره زیوو شه ساردو ته  وه موو شه و هه له و ربخستایه یان سه قبووانه بڵه ئه

و  یکان خۆشی یهیشت هاتنی که! بوو را ده نیاش خهود  کردو نه س زیانی ده که  نه..ڕؤیشتن هاتن و ده رؤژێک ده
زمان  حه  اڵم ئێمه وێت،به که رده ی سه وه بوو له س دڵنیا نه رچی هیچ که گه هێنا،ئه ڵ خۆی ده گه  ئومێدێکی کزوتاڵی له

 ! بگرتایه انری نگه وێ له ی لهیشت ند که چه  میشه کرد هه ده
 

تان  ڵه وسه ر حه گه وتی ئهفۆنی بۆ کردین و  له ،ڕۆژێک ته"زکۆلنتۆ"ناوی  بوو به-یترێک زیره جه-شار یان  رێک له ادهبر
شی  وه لێبوو،ئه ییشت ری که نده وێش شارێکی یۆنان بوو به رچووین،ئه ده  وه که یه  به  وه ڵکو لێره به  رن بۆ ئێره وه  یه هه

ڵکو  به..ن ت لێناده هێندهکاتی گرتندا   وتیشی له، زاندووه و دایانبه اشان گیراوهو پ وتووه رکه و دووجار سه ئه  وت که
 !...ن ده قێکت لێده شه  قێک نووکه ک شهێ زله

  
  وه لێدانه  نها به کۆمۆنیزیا ته  له.پاتراو کۆمۆنیزیا  له: دا رانیان ده کۆچبه  له  و دڕندانه رمانه دوو شوێن بێشه  له
ان اڵیانی ره کدا به وانیه چۆڵه  و له وه خستنه دووریانیان ده  یاره سه  سعات به  ڵکو پێنج سعات تاکو ده ستان،به وه ده نه
ت و ماندوو  که شه  هێنده  ،چوونکه وه ڕایانه سینا بگه بۆ ئه  بوایه ده  وه خرانه دوور ده  و جۆره به  ی که وانه ئه! کردن ده
 .بوو ده  وه وانه حه  بوون پێویستیان به ده
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کۆڵنتۆز،سعات بچین بۆ رێکیتردا بڕیارماندا  ڵ براده گه  فۆنی بۆ کردین،ڕۆژێک له له ته  ره و براده ی ئه وه دوای ئه

ی بوو، یماو نجاڵ و سیمامان خه یاڵمان جه وتین،خه رکه ی و سهیمان بڕ و شاره کتی قیتاری ئهیک تڕۆێ دووی دوا نیوه
 !...دات بێت و چی ڕوو ده چی ده  چۆنه.. وێ چیه ئه! ڕۆین  ده" کوێ"زانی بۆ مانده ردووکمان نه هه
  

  وتۆته که  که ره نده زانی به مانده زا بووین و نه وێ،ناشاره ئه  یشتینه گه  پێنجی ئێواره کاتژمێرپێم وابێت 
کان  ر جاده سه  له" ریبێک غه"ر گه بێت ئه وێ چۆن ده فتاری پۆلیسی ئه زانی ئایا ڕه ده شمان نه وه ها ئه روه ،هه کوێوه

  ریاکه مانویست ده کدا ڕۆیشتین،دهالێ  به  وه خۆمانه  ر له و هه زین نێو شاردا بوو،دابه  له  که ی قیتاره ببین؟وێسگه
ری  نگه شمان بینی له وره کی گه یهیشت وت،که رکه ده مان لێوه ریاکه ڕاین ده گه. وێیه ش له که ره نده به  ته ڵبه ببینین و هه

م لێبوو  که ری وێ کۆچبه مانبینن،ئه وێ نه کانی ئه هیمانویست قاچاخچی ڕۆیشتین ده  که شتیه و الی که ره گرتبوو،به
وتن  رکه وڵی سه خۆ هه ربه هێشت خۆیان سه یانده یانزانی و نه کان ده هیقاچاخچی  بڕۆیشتایه  سێکی تازه رکه هه
ری  وروبه یری ده ها سه روه هه.ربگرن ت لێوه ربچیت و پاره ده  وه وانه ی ئه ڕێگه  وێت له یانه کان ده ن،قاچاخچیه بده
 . وه که هیشتی نێو که  ین بۆ چوونه ستنیشان بکه و ده وه بدۆزینه ێک ابین و ڕێگهز شارهکرد تاکو  مان ده که هیشتی که
  

و  نێو شاحینه  کردنه بار بوو بۆ دزه دیار بوو شوێنێکی له  که  وه نهبووی  و شوێنه و ئه رگاکه نزیکی ده
و  نێو شاحینه  یانویست بچنه وانیش ده هستابوون و دیار بوو ئ سمان بینی وه شت که وت هه وێدا حه ،له وه که هیشتی که
وڵی  وێت خۆمان هه مانه ده  ئێمهکە ر پێبزانن  گه و ئه ڵدایه گه  وان قاچاخچیان له زانیمان ئه  ئێمه. وه که یهیشت که
ر یان داگی و شوێنانه کان ئه هیقاچاخچی.ن که مان بۆ دروست ده وا کێشه ینێ،ئه ده یان نه ین و پاره وتن بده رکه سه

 .ربگرن یان لێوه ربچن و پاره ده  وه وانه ی ئه ڕێگه  ران له بوا کۆچبه کردبوو ده
  

ش چووین بۆ  وان بانگیان کردین و ئێمه اڵم ئه ن،به که ڕین و گومانمان لێنه وان تێپه ئه  مێک دوور له ویستمان که
ی، یمناس بوو،من ده وێ نه و له ئه  و ڕۆژه ئه اڵم ل بوو به گه  فغانی بوون و کوردێکیشیان له کان ئه یهیقاچاخچ.الیان

  کان دابوو تا له یهقاجاخچی  ی به و پاره ،ئهیناسی ویشمان ده ئه  بوو ئێمه دا کوردێکیتر هه که ڵه نێو کۆمه  ها له روه هه
کتر  یه  ین که ده بوو واخۆمان نیشان نه  وه ستی ئه به و چاوێکی لێداگرتین مه ئهربچێت، ده  وه وانه ڕێی ئه

وا  ئه  یه رچوون هه ر بزانین بواری ده گه ببینین ئه  وتمان هاتووین ئێره؟  وتیان بۆچی هاتوون بۆ ئێره.ناسین هد
 ...ربچن ده  وه ن ناهێڵین لێره ده نه  ر پاره گه وتیان ئهبوو، وان گومانیان هه اڵم ئه ن،به رمان بکه ینێ ده ده تان ده رهپا
  

  ی له موت هه دڵی خۆمدا ده  له."د دۆالر سه زارو پێنج زار تا هه ر هه فه ک نه وتیان یهت؟وێ دهتان  ند پاره وتمان چه
ئیتر بۆ التان،  وه وا دێینه ا بوو ئهید مان بۆ په یه و پاره ر ئه گه ئه  وه ینه که بیرێکی لێده  وتمان باشه،"قڵتان ئه
 . که ره نده نزیکی به  له  ین،دیارهناو پارکێکدا دانیشت  جێهێشت و چووین له  وێمان به ئه
  

یان  وان ئێمه ،ئه وه سووڕێنه دا ده و ناوه و به ڵ کوڕیکیتردایه گه  فۆنی بۆ کردین،بینیم له له ته  ی که ره و براده ئه
بوو   وه سته ده  قی به ره ب بوو،بتڵێک عه ره ویتریان کوڕێکی عه ئه.بینیبوو بانگم لێکردن و هاتن بۆ المان نه
رو  سه ردو که کرد ده ستم ده هه..مگین دیار بوو و غه ڵه وسه بێحه...)... وه ستیه ی ده که نێو کیسه  تڵێکیتریشی خستبووهب
..  وه کان ناشاردرێنه وره گه  مه کان و خه وره گه  شادیه..ینواند ده  ده ردزه ک مرۆڤێکی ده وه.. دڵدایه  شی له هرێکی ڕه ژه
 (...ش ش ڕه میاندا ڕه و له وه چیته ش ده ش گه ویاندا گه له.. نرکی ئازار  میاندا نرکه و له وه تهتریقێ ویاندا قاقا ده له
  

تای مانگی  ره سه.کرد مان ده قسه  وه رچوونه ی چۆنێتی ده باره  وێدا دانیشتین و له له  وتی ئێواره حه کاتژمێرتاکو 
شڵپی  گڤی باو شڵپه چڕاند،گڤه ریا ده ده  فی به هات و که دهکی تووندی باێ  یه و ئێواره ئه...)...ر بوو مبه نۆفه
رووی  گه  چوو خوێن له و زامدار ده مانێکی تووڕه گڕو هاواری که گڕه  دا،له نارا ده که  خۆیان به  کان که پۆله شه

 (...ژان هاتبێت  دنیا به  له  وه و مرۆڤه ستی ئه ده  مانێک به که..رچێت ده  وه کانیه نۆته
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  یهیقاجاخچ  شیان کرد که وه وان باسی ئه کان بوو هات بۆ المان،ئه هیڵ قاچاخچی گه  له  ی که ره و براده ایی ئهدو
  ناتوانن بڕۆنه  شتی ئێواره هه کاتژمێرو دوای  ڕیان کردووه دا شهیلبانی ی ئهکڵ ڵێک خه ڵ کۆمه گه  کان له یهیفغان ئه
یری  وت بچێت سهمان  ره و براده به. وه بووه ده کۆڵ  وانمان له ی ئه و کێشه هش شتێکی باش بوو بۆ ئێم وه ،ئه وه ره ده
  و ئاسایی بوو چوونکه وێ ماون یان نا،بۆ ئه کان له یهیبکات تاکو بزانین قاچاخچ  که هیشتی رو که نده ری به وروبه ده
سی  وتی کهو  وه اتهک هێ رۆیشت و دوای ماوه و ،ئه"بوو ری خۆیان فه نه"ڵێن ئەکو  چوو،وه رده ده  وه وانه ی ئه ڕێگه  له

وت تۆش شمان  ره و براده وتین،به ڕێکه  به  که هیشتی رو که نده و الی به ره و به وه ر خۆمان کۆکرده کسه ش یه ، ئێمه لێنییه
و  ییمان لهوا،ئیتر ماڵئا وه ڕینه گه زانم ئێستا ده م دهو وتی ناێ اڵم ئه رچووین،به ده  وه که هی  ڵکو به ڵمان به گه  له  ره وه

 .س چوار که  بووین به  کردو ڕۆیشتین،ئێمه
  

پێیدا   بوا ئێمه ده  ی که و الیه ئه، وه ریاکه نێو ده  وتبووه ێک کهتر د مه درێژایی دوو سه  به  که ره نده سێ الی به
پاڵ   ها به روه کان دروست کرابوو،هه پۆله ستی شه ربه بۆ به  بوو،که ی یتر رزی سێ مه دیوارێکی پان و به  بچووینایه

  یشته گه زۆر شوێندا ده  ،لهنک کرابوو ڵه کدا که ر یه سه  به  وره گه  وره ردی گه به  وه ریاکه ڕووی ده  داو له که دیواره
پێشمان و   وته که  که به ره عه  ره براده.نچنرابوو  ردانه و به به  که ریای دیواره ری ڕووی ده رتاسه ،سه که ئاستی دیواره

 .وتین ڕێکه  کاندا به رده ر به پاڵ دیوارو سه  دوایداو به  ش به ئێمه
  

  وه ش لێره وتی ئێوهو  که ر دیواره سه  ڕۆیشت چووه هد  وه پێشه  له  که  ره و براده دا ڕۆیشتین،ئه که پاڵ دیواره  به ێک ماوه
نێو   وێت بچینه دا بڕۆین و بمانه که ر دیواره سه  ئاشکرا به  و به و جۆره یر بوو به من پێم سه! رن وه
مێک  که  که هیشتی که.ی کردنمانیگومان و چاودێر  وتنه که کان ده شتیوانه بینراین و که ده  ،چوونکه وه که هیشتی که
  له  کان که تیوانهش که  کێک له یه  که هیشتی نزیکی که  یشتینه گه  ری گرتبوو،که نگه له  که ره نده ری به وسه مالتری ئه ئه
ین و  نایه  وتمان بۆ الی ئێوه  ئاماژه  به  ،ئێمه وه ڕێینه وو،بانگی لێکردین بگهستاب دا وه که یهیشت رگای که م ده رده به

ئاسماندا   مرۆڤی به  بایه شه رماو ڕه و سه به  ین،پیاسه که ده  چین پیاسه ده..چین ده  که ره نده ری به و سه بۆ ئه  گوایه
 . ستی چییه به ت مهدا بێ و ناوه سێک به ر که زانی ههیان وان ده اڵم ئه به! برد ده
  

بۆ   وه که ره نده ناری به که  به  که  وه و مێخانه ئه  سترێنه به ستوور ده گوریسی ئه  گرن به ر ده نگه کان کاتێک له هیشتی که
  وه و مێخانه و به وه کرێنه شۆڕ ده  وه که هیتیش که ی وه ره نهۆمی سه  کان له گوریسهداکوتراون،  سته به و مه ئه
و  مانویست به ده  ئێمه.بن متر ده ندێجار زیاترو که ترو هه سی مه  وه خواره ۆب  وه ره سه  کان له سترێن،گوریسه به ده

  ند شاحینه ی چهنها شوێن باری بار کردبوو ته  که هیشتی که  چوونکه. وه که هیشتی نێو که  وینه رکه دا سه گوریسانه
کان و پاشان  نێو شاحینه  ری چوونه گه ئه  وه ر ئه به  مانبینی،له ده  بوو ئێمه  هێشتا کراوه  که هیشتی رگای که مابوو،ده

 . وه که هیشتی نێو که  وخۆ بچینه نیاز بووین ڕاسته  به  ئێمه  م بوو،بۆیه که  که شتیه بۆ نێو که  وه کانه شاحینه  له
  

  به  وه ر ئه به  له.وین ربکه کاندا سه گوریسه  و به وه و الیه مانویست له ده  بوو،ئێمه تاریک  نیوه  که یهشتی ی کهالێک
دا  که یوارهپاڵ د  شوێنێکداو له  کێکمان له ر یه هه  کردین،ئێمه ر چاودێری ده هه  که شتیوانه ئاشکرا ڕۆیشتین که

دا  که گوریسه  به ڵکو چم به وتی من ده  که به ره عه  ره ه،براد وه ره ده  هاتبووه هن  که وانهیشتی ک بوو کهێ دانیشتبووین،ماوه
دا  که گوریسه  ترێک به مه  بوو ده  وانه کشا،له ده  وه ره و سه ره ڵزناو به دا هه که گوریسه  ت و بهوم،ڕۆیش رکه سه

ک  وه ن نهوتما  وه کۆبووینهری  سه  ر له کسه یه  ێمهئ.  وه که نێو ئاوه  وته و که وه ربووه مان زانی به ڕۆیشتبێت،هێنده
 . وه ره ده  ستمان گرت و هێنامانه و ده که نار ئاوه که  زانی هاته ی ده له خنکێت،باش بوو مهزانێ و ب وانی نه له مه
  

قی  هچ  قه رزی و چه له ڵده رماندا هه سه  و له کان،ئه خته دبه به  کانی مرۆڤه سارده  وه ک شه وه..وێکی سارد بوو شه
 .کرد یری ده سه  وه ره ده  کانیش هاتبووه یوانهیشت که  کێک له هات،یه کانی ده دانهد
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چوو کرێکاری  ده  وه له  کێکیتر که دا بووین،یه که یهیشت نزیکی که  ر له دا هێشتا هه که ره نده نێو به  مان به وه ڕانه گه  له
ی  ئێمه  که، وه ڕایه گه وێ ده و ئه ره ێک به یاره سه  دا به اتهو ک کان بێت،له شتیوانه که  کێکیتر له یان یه  که هیشتی نێو که

وتی ها رزێت، له ڵده رماندا هه سه  و له ڕبووه موو گیانی ته ی کرد هه ره و براده یرێکی ئه ستا،سه المانا ڕاوه  بینی له
 مناسێت،دوایی بۆیان باس کرد ن ده سه و حه یر بوو ئه م سهمن پێ.ن کرد سه ڵ حه گه  ی تری له ند قسه و چه..ن سه حه
خاڵی پشکنینی   یشتبووه ت جارێک گه نانه ،ته و گیراوه وتووه رکه سه  هیشتی و که ر به ن دوو جاریتر هه سه حه  که

 . ۆوهدیپۆرتی یۆنانیان کردب  شتیه که و ر به وێ گیرابوو هه ئیتالیاو له
  

ری  و سه وه نزیک بووه  ئەو کوڕەی  یاره سه  رزی،له له ڵده رماندا هه سه  ڕببوو له کانی ته موو جله هه  ن که سه حه
کی  زۆر تکاو داوای کۆمه! وه که هیشتی نێو که  ن بچێته ی بده کرد ڕێگه دهلێو تکای  وه که یاره نێو سه  بردبووه

  ژیدیایهاو تر له  یه وه و پاڕانه تی ئه قیمه  یست بهیو ده.. ی ماچ کرد که م و چاوی شۆفێره ندجار ده ت چه نانه ته..کرد
ر  گه ن کاری تێکردبوو،ئه سه ی حه زێنه دڵته  و دۆخه و ئه رم بووه دڵی نه  که ستم کرد شۆفێره من هه.ڕزگاری بێت

رخۆ  سه  و له وه نگ مایه شدا بێده وه ڵ ئه گه  له. وه که هیشتی نێو که  یبرده ڵ خۆیدا ده گه  له  بوایه ویش ترسی نه ئه
خۆی   که یاره گرتبوو هاوشانی سه  وه که یاره سه  ستی به نیش ده سه خوڕی،حه لێده  که شتیه و نێو که ره ی به که یاره سه
  یهێشت بچێته یتر بینی و نه که شتیوانه اڵم که ڕۆیشت، به ده  که هیشتی و نێو که ره و به وه ماندبوه چه

ی  سته جه  ستابوو ئاو له ڕاوهر باران  م لێچووی به ڕی سته ته رێکی یکه ک په نائومێدو وهنیش  سه حه)...... وه ژووره
نها  ته  کراو به ده ک نه کردو کۆمه مرۆڤ ده  کی له داوای کۆمه ێک سته ری جه یکه په..چۆڕا ی دهڕچیو

کرد  زم ده من زۆر حه .(.. که هیتی هچی مرۆڤای  مه ئه ..دنیا..وت هێێییی کردو ده رێک هاواری ده یکه په.. وه مایه ده
ی  وه بێ ئه  به  وه ندێک ژیانی خۆی بۆم گێڕایه هه  ،ئێواره ریانکردایه ده  پڕژانه  و دۆخه و له رخستایه نیان سه سه حه

نی سی و  مه تهن  سه حه.هات چاومدا ده  گریام و فرمێسک به ر خۆمدا ،بۆی ده سه  خۆم بمێنێ و زاڵبم به  ئاگام له
جێهێشتبوو،   و دوو منداڵی بهر هاوسه. ژیانمه  وه رچووم و ئێستاش ئه عێراق ده  له  ساڵه  وت دهی ش سال بوو،ده هش

ان پێبڵێم و باسی چیان وت چیی م،ده ڵ بکه گه  یان له وێت قسه وت نامهی و ده یت؟ئه که ڵ ده گه  یان له وت قسهپێم
ی  مانه موو ئه هه...! بۆیان  بووه گریان شتێکیترم نه  اڵم بێجگه به..وونڵ کرد گه  م له وتی جارێک دوان قسه! م البکه

ۆیم باسی خ  و هێنده ویست ئه ده من نه...! هێنا زمان ده  ردی به داو به رده دڵ به  و ئاگری لهدەگێڕایەوە  وه گریانه  به
ویش  ئه..مخنکێنێت ڵ خۆیدا ده گه  کرد له ستم ده گریا هه جۆرێک ده  به..نگ بێت وت بێده ده اڵم پێشم نه به..بۆ بکات

بۆ واڵتێکیتر   نییه ی پاره  ئیتالیاوه  ت لهربچێ ش ده ر لێره گه شی وت ئه وه ئه  ئێواره...دیار بوو  هور برینێکی گه
 !...ور جۆرێکیتر بو دهەاڵم ق به..مێ ده د دۆالرت ده ئیتالیا سه  رچووین له ده  وه که یه  ر به گه وت ئهبچێت،من پێم

  
  که ره نده ی به وه ره ده  و جانتامان پێبوو له ندێک جل هه  وه که ره نده نێو به  ی بێینه وه پێش ئه  ئێواره

ندێک  پاشان هه.رکرد به  ندو جلی وشکی له کانی داکه ڕه ته  ن جله سه وێ و حه بۆ ئه  وه ڕاینه ،گه وه شاردمانه
وتن  رکه وڵی سه ههو  وه ڕێینه نیازبووین جارێکیتر بگه  به.ارووم خواردک دوو پ خواردنمان کڕی و خواردمان،من یه

  بێت به ڵکو ده دا بڕۆین،به که ر دیواره سه  ئاشکراو به  ی پێشوو به که کو جاره نابێت وه  مجاره وتن ئهمن پێم.ین بده
زۆر   وه رچی ئه گه ،ئه که هیشتی ر که مبهرا به  ینه گه دا بڕۆین تاکو ده ریاکه وی ده ره ردو ڕووی ده ر به سه  دزی و به

دا  ریاکه ی ده وه ره ردو دیوی ده ر به سه  ئاوامانکرد،به  مجاره ئه.بوو ریترنه سه اڵم چاره ت بوو،به حه ت و ناڕه حمه زه
ر  اشی بهب  ی بوون،تاریک بوو بهیوزاو کان لوس و خزو قه رده کاندا ناخۆش بوو،به رده ر به سه ڕۆیشتن به.ڕۆیشتین ده

کان تا  پۆله ندێجار شه ریای شێت کردبوو،هه هات و ده ی ده ی تووندو توڕهها باێک روه بینی،هه ده مان نهپێی خۆ
  ڕ ببوون و له ته  کانمان نیوه پاراست جله کان ده پۆله شه  ی خۆمان له وه رباری ئه هات،سه ده  که ئاستی دیواره

گژدا   ریامان به تی ده فره و ڕق و نه ڵی کردووه دا هه وه م شه بۆچی له  م بایه هوت ئم ده.رزمان لێهاتبوو رماندا له هس
 !..کات ده
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  چوونکه.ی سعاتێکی خایان نزیکه  که یهشتی ر که رامبه به  یشتینه بوو،تاکو گه ترێک ده د مه سهدوو  که درێژایی دیواره
س  هێشت که مانده ڕۆیشتین و نه ده  وه ایی و وردبینیهوری  ڕۆیشتین،زۆر به شوێنێکی دژواردا ده  ی به وه جیا له

ستاین تاکو  وه ده  بوایه  نزیکانه  وه سێک له ر که گه کرد،ئه مان ده که ره نده یری نێو به سه  وه که دیواره  بمانبینێت،له
دوور   وه که هیشتی که  ک لهترێ چل مهمانیبینی، س نه و که که یهشتی ر که رامبه به  یشتینه گه  و جۆره ڕۆیشت،ئیتر به ده

ری  وروبه یری ده و سه وه ره ده  هاتنه دا بوون،جار جار ده که هیشتی نێو که  ی له شتیوانه و کرێکارو که ئه.بووین
بێت  ،ده وه که هیشتی نێو که  وین و بچینه رکه دا سه که گوریسه  جارێکیتر به  نیازمان وایه  ئێمه. کرد یان ده که هیشتی که
 .ڕێبن وانیتر چاوه وێت و ئه رکه کێکمان سه یه  جارهر هه
  

  ن ڕۆیشت و به سه حه.رن ک وه ک یه ش یه وتم ئێوه رکه ر سه گه ڕۆم ئه پێشدا ده  وتی من لهن دیسان  سه حه
گوریس جووت وێدا دوو  له..ین که یر ده سه  وه کانه رده لێنی به که  و له که پشتی دیواره  له  ڵزنا،ئێمه دا هه که گوریسه

باشتر بوو   وه که یه  به  گوریسه  و جووته ک گوریسم بینیبوو،ئه یه  میشه سترابوون،من هه به  وه که مێخه  کرابوون و به
 .بخشێیت  وه ره و سه ره ریدا ڕاکشێیت و به سه  توانرا به ده ئاسودەتر  ک گوریس، چوونکه یه  له
  

  چاوێکمان له  خشا،ئێمه ده  وه ره و سه ره کو ماری سڕ به ت کردبوو وهخ ته کاندا ر گوریسه سه  ن خۆی به سه حه
.  وه که یهشتی نێو که  وته رکه ن سه سه ند کاتی برد حه ،نازانم چه یه که هیشتی رگای که ده  و چاوێکمان له نه سه حه
 ..!.موویان زیاتر هه  من له  یه وانه ۆرمان پێخۆشبوو،لهموومان ز هه
  

وتی من ندا بوو  سه ڵ حه گه  وێ له له  ی که ره و براده ؟ ئه ئێوه  کێک له وت من بڕۆم یان یهم  رانه و براده به
  هاته  که یهکاشتی  کێک له یه  که ی گوریسه نیوه  یشتبووه ڵزنا،گه دا هه که گوریسه  ویش ڕۆیشت و به ئه.ڕۆم ده
ی  ره و براده ئه  که ڕۆیشت  که یهیشت ی که و الیه و ئه ره لۆژ به  ۆژهل  ی کردو پاشان به که ره نده یرێکی نێو به سه، وه ره ده

بینی،   وه که گوریسه  ی به ره و براده و ئه وه رز کرده ری به ی کردو دوایی سه که هیشتی موو شوێنی که یری هه لێبوو،سه
و  ره ناچاربوو به  ره و براده ،ئیتر ئه وه خواره  کرد بێته ستاو بانگی لێده ڕاوه  وه که گا بۆڕاندی و چوو الی مێخه ک وه

 . وه خوار بێته
  

دیار   وه ئێمه  له  وه که هۆی پێچێکی دیواره  سترابوو،به به  ی پێوه که ی لێبوو گوریسه که مێخه  ی که و شوێنه ئه
ی  وه به  خساوه ڕه  ر بۆ ئێمهلێکی باشت ستم کرد هه بوو،من هه  ره و براده رقاڵی ئه سه  که شتیوانه دا که و کاته بوو،له نه
  کرێکار یان پاسەوانە_یوانشتی و که له  دا بێجگه و کاته و پێشم وابوو له یه ره و براده رقاڵی ئه سه  که یوانهیشت که  که
بوو  دیار  چووبوو،چوونکه رنه ده  که هیشتی که  و کاته بۆچی تاکو ئه  زانی که ده م نه وه اڵم من ئه به.بێت سیتری لێنه که

و دوو  م لێبوو،ئه ڵکی که خه  که ره نده م نێو به و هه که هیشتی م نێو که ش بوو هه وه ر ئه به  باری خۆی بار کردبوو،له
وێ  ویتریان له چوو ئه ش ده وه ها له روه بووبێتن،هه  که شتیه ر کرێکاری نێو که بوو هه وانه وێ بوون له له  ش که سه که
 .وتبێت مابێت یاخود خه نه
  

دیار   وه وانه له  که شتیه رگای که م ده رده بچین،تاکو به  که شتیه وخۆ بۆ نێو که ڕاسته  ر ئێمه گه من پێم وابوو ئه
دا  و کاته کابرا له  یه وانه ر دیاریش بێت له گه بێت،یان ئه دیار نه  وه وانه ر له هه  رگاکه ده  یه وانه نابین،گوتم له

دا  که شتیه نێو که  ر خۆمان به هه  وا ئێمه ر بینیشمانی ئه گه بینێت،یان ئه نه  بێت و ئێمه  وه کیتره الیه  ڕووی به
ر  هه  یه وانه یاخود له.. وه ڕێ و بماندۆزێته کرێت دوایی بۆمان بگه ، ده وه شارینه ین و خۆمانی تێدا ده که ده
 .ویتریان سلبی کیان ئیجابی و ئهبوو،دیوێ زیاتر هیچیتر نه  رانه گه م ئه و له... وه ماندۆزێته نه
  

  ره وت وه م ده هاوڕیکه  و به که ر دیواره سه  وت،من هاتبوومه م ده م بۆ هاڕێکه مانه ئه  له هپ  ی و بهیکورت  به  ته ڵبه هه
هێناو  ده اڵم من وازم لێنه وت دوایی دێم،بهی یان ده..یوت تۆ بڕۆ من ناێم هات،ده ده ترساو نه و ده م ئهاڵ با بڕۆین،به
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یتر کابرا خولەکند  بوو چه  وانه بوو،له تی درێژ نه ختی دیالۆگ و حیکایه م بوو وه ،کاتیشمان که ره وت وهم ده
باشترم   به  وه منیش له..! کرد ده تی نه ر جورئه و هه اڵم ئه به. کیس چووبایه  مان له که له و هه وه ته ڕایه بگه
...!  وتم ڕاکهو  وه خواره  ڵ خۆما ڕاکێشایه هگ  ویشم له و ئه وه خواره  کرده  که وارهدی  ستیم گرت و خۆم له ده..زانی نه

دا  که هیشتی رگای که ده  نگاومان مابوو خۆمان به چوار هه..دوامدا  ویش به ما،من ڕامکردو ئه ئیتر هیچ چارێکی نه
ڕاکردن خۆمان   ستاین و به وه نه  ندا هات،ئێمهدواما  ڕاکردن به  ستاو به بینیمانی و هاواری لێهه پاسەوانەکەین، بکه
 ...دا کرد که هیشتی نێو که  به
  
ژێر   رمان به سه  له په  ڕۆیشتین،به  که هیشتی ری که و سه و ئه ره ڕاکردن به  ،به وره ی گه شاحینه  ی پڕ بوو لهیشت که 

بوو   وه دوامانه  کابراش به.ری دانیشین سه  و له وه کان بدۆزینه کسله ر ئه سه  دا کرد تاکو شوێنێک له ند شاحینه چه
 ...کرد یبۆڕاندو هاواری ده کو شێری بریندار ده وه
 
 
 
 

 -  هەشتەمشی  به  -
 
 
 
 

و  ک بۆ ئهموو شوێنێ بێت،هه  و شوێنه ر بۆ ئه کسه کوێداین تاکو یه  له  زانی ئێمه یده و نه ئهبوو،  وره گه  که ییهشت که
کان  هشاحین  کێک له توانی چادری یه ندهام دا نه تاویه نگه و ته له  ئێمه.ڕێت موو شوێنێک بگه بوا هه جێی گومان بوو ده

  له  و شاحینانه بوو،ئه بوو باری تێدا نه ش هه ندێک شاحینه هه.ین شار بده و خۆمان حه وهناوێ  و بچینه وه ینه بکه
م  با خۆمان به  ره وت وهم  هاوڕێکه  به.بوو  رگاێک کراوه ده-کو کونێک وه خراو ده ی دانه که سووچێکی چادره  دواوه
  که  وه م بۆ ڕوون کرده وه اڵم من ئه ین؟به شار بده و چۆن خۆمانی تێدا حه تاڵه وت بهی و ده ئه!ین دا بکه تاڵه به  نهشاحی
ئاسن   رگاکه ی ده وه ی خواره نیشین،نیوه دا داده رگاکه ڵ دهپا  ڵکو له ،به که ی شاحینه وه وتین ناچین بۆ بنه رکه سه

  وه گومانی ئه  تاڵه به  که ی شاحینه وه ر ئه به  وتم له، وه که چادره  ته و که ش ده که شی چادر بوو کونه هو ره ی سه بوو،نیوه
م قایل  ئیتر هاوڕێکهزێت، به دادهکات و  یرێک ده سه  وه که کونه  ین،پێم وابوو کابرا لهتبێتوێدا دابنیش ناکات له

 .دانیشتین  وتین و بێجووڵه رکه سهبوو،
 

یویست بمانترسێنێ و خۆمان  ده..هۆیها وابوو ک کانی وه کرد،هاواره هاواری ده ڕاو گه دا ده که هیشتی نێو که  کابراش به
  بهشتبێت تاکو  م چه و تاڵییهی یی و تفتیخت دبه موو به و هه ئه  من که.یاڵ بوو و خه بۆ ئه  وه اڵم ئه ،به وه ره ده  بێینه

 . وه ره ده  م و فڕێیاندامایه ر باڵیان بگرتایه گه مه...! چم رده ئاسانی ده  یشتبێتم،چما به گه (ییشت که)
 

کاندا  شاحینه  به  دانه  دانه  بوو،چونکه  وه سته ده  وام بوو،پێم وابوو شیش ئاسنێکی به رده ڕی خۆی به نه ڕه نه  و له ئه
 .ساندن ڵده هێزی لێهه ێکی به ستی شریخه ی ده که گۆپاڵه  هیپشکنی و ب ڕاو ده گه ده
 

نێو   له  میشه راز هه به.چوو راز ده به  زمی ڕاوه به  ر له هه  ،چوونکه وه هاته بیر ده  رازم به به  ڕاوه  زمه و به من به
،بۆ ریان سه  چنه و ده وه یاندۆزنه هکان د هیکاتێک ڕاوچیدات، شار ده اڵندا خۆی حه م و قامیشی چڕوپڕو بێشه ڕه قه
  بیانترسێنن و بێنه رد هاویشتن،تاک لێکردن و به  قه هات و هاوارو ته  نه یکه ڕێنن ده ریان په ی ده وه ئه
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ر  ،یاخود هه وه ره ده  رناچێته ئاسانی ده  وا به ی دڵنیا بێت،ئه که ختی و چڕوپڕیی شوێنه سه  ر له گه راز ئه به. وه ره ده
  اڵم له ڵدێت،به مرۆڤ هه  کاندا له نییه ڕووته  شوێنه  و له ها ترسنۆکه روه گرێت هه و مان ده راز ملهوڕه به.رناچێت ده
و بواری  وه ڕوت بێته ردا کاتێک ڕووبه به نگه شوێنێکی ته  له.مرۆڤ بدات  له  یه ترسی هه ندێک کات و شوێندا مه هه
کاتی   ها له روه ،هه وه ری و لێی نزیک بیته سه  اڵندا بچیته نێو قامیشه  تردا بچێت،لهکی الیه  بێت به نه

 ... وه ی خۆی بکاته وێت تۆڵه یه برینداربووندا شااڵوت بۆ دێنێ و ده
 

  ارهو پ و کار نییه یه که رییه سه ی و قوڕبهیراز،کات کاتی گران به  ریتردا ڕۆیشتین بۆ ڕاوه ڵ دوو براده گه  ڕۆژێک له
ن،  که رازمان بینی ڕاده ند به شوێنێکدا چه  ڕاین له ی زۆر گهێک ماوه.رووتر و سه فتا دیناره و کیلۆی گۆشت حه نییه
ی  وه ڕۆیشتن،ئه ورازێک ده رزایی و هه و به ره کان به رازه کێکمان پێکا،به یه..ر بۆیان دانیشتین و گرم سهک ش یه ئێمه
  له  وه خواره  له  ئێمه. وه ڕایه گهئێمە و خوارو الی  ره ناچار به  بڕوات،بۆیه  وه ره و سه هر یتوانی زیاتر به پێکرا نه  که

وت ئێستا م کرد ده یرم ده هات،من سه ده  هو ئێم پڕم ڕووه ل و پڕمه شه  له شه  راز به دا بووین،به که نێو دۆڵه
و  دا ئه که د پاڵه قه  نه وتم بده...! نیازخراپ دیار بوو و وه بوه وت و لێمان نزیک ده که ده و نه اڵم ئه ێت،به وه که ده
و  وه گۆشتمان لێکرده دوایی سی چل کیلۆ.دا هاتال  وت و به رکه ،دواترلێدانیتری به نیازی خراپه  راز بابه به

خۆتان ..ۆنخ مه  وتم  ئێوهریان،پێم پشتی سه  ی چاویان چووهرازیان بین و باوکم گۆشتی به دایک. بۆ ماڵ  وه هاتینه
 .خوارد ک نانی نه یه فته دایکم هه..رازیش بخۆن توانن به ده  یه سانه و که بۆ ئه.. هێناوه م نه زانن من بۆ ئێوه ده
 

دوایی هاتن .ر نابێت باشتر هه  وه وتیان شتی لهم، که رازتان بۆ ده تکرد،پێموتن گۆشتی به رم داوه ند براده یی چهدوا
ی  و قسه گاڵته  میشه هه  رانه و براده کێک له ناسین،یه مده من نه  ڵ خۆیان هێنابوو که گه  سیتریان له ند که و چه

و  مان خوارد من و ئهی نان وه یخوارد، دوای ئه زووی خۆی ده ئاره  سێک به موو که گۆشت زۆر بوو هه.کرد خۆشی ده
  له  یتر که رانه و براده ئه"و پێشڕه"وتمن،بشۆیستمان  ستاین ده هه  وه که یه کرد، به ی خۆشی ده وتم قسهی  ره براده

نیستی یرێکی کردم و وتی کۆمو و سه ؟ پێشڕه"یستننکۆمو"وانیش راز بوو؟وتم ئایا ئه به هی  که زانن گۆشته ڵتانن ده گه
 !... ر خواگیان خواگیانیانه هه  وانه ئه....! چی
 

کانی  موو ڕاوچییه هات و هاواری هه  گرتبوو،بهساڵ و ملهوڕ مانمان  رازێکی چاو قایم و کۆنه کو به ش وه ئێمه
ک  بۆ یه..ر هات و هاواری بوو رازچی هه به  ڕاوه..نازانم بڵێم چی-شتیوان که-کرێکار.چووین ده رنه نیاش دهود

 .بوو هه  وه ئێمه  به یندی وه په  ناخۆش بوو چوونکه  الوه  م زۆر به ڕه نه ڕه و نه بوو،ئه ده نگ نه ش بێدهخولەکی
 
ی  قه ته  به.کرد ی دهیپشکنی و دارکار کانی ده کی شاحینه یه کبه خایاند،یه کاتژمێرینیو   راز بابه و به پڕمی ئه ڕمهپ

خۆمان لوول و   وه رگاکه پشتی ده  له  ،ئێمه ی ئێمه که شاحینه  یشته ستمان کرد گه نگی هه ی ده وه پێی و نزیکبوونه
  که شاحینه  هێزی له ی بهێک ستی شریخه ی ده که گۆپاڵه  هکی کردو بهۆیهاێ...! دا ده شمان نه ناسه کردبوو هه  گرمۆڵه

الیتێکی   وه که کونه  له..ییڵواس دا هه رگاکه ده  خۆی به.. وه دایه نگی ده ده  برووسکه  وره ی هه ک شریخه وه..ستاند هه
ش  رگاکه یری پشتی ده سه  وه ژووره  هێنایه ری نه سه.. وه خواره  زییه ی کردو دابه که یرێکی نێو شاحینه لێداو سه
  ... یه فێڵبازیش هه  رازی هێنده زانی به یده نه..شیم بووبێت کی غه راز چییه به  چوو ڕاوه ده  وه بکات،له

 
  ئێمه  اڵی له زاوبه کردو قه تێاڵ باران ده  وه ره و ده ره کانی به هۆیها کێشان دوا ڕیزی شاحینه  و به وه خواره  زییه دابه

م  هاوڕیکه.. کات هراز د به  ڵێی ڕاوه ده  رازباوکه و به وت ئه مم ده هاوڕێکه  به  چپه  رێک بهند جا چه. وه وته که دوور ده
 ....وس..وسس..وتی ترساو ده ده
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ۆ من بوو ب مان هه ره ت جگه ی سێ پاکه وه ئه.کان پێبوو ره ت جگه کێشا،سێ پاکه مان ده ره نگ دانیشتین و جگه بێده
ک ێ پارچه  وه که ییهشت نێو که  ی هاتینه و کاته ئه.بوو اڵم هیج خواردنمان پێنه بوو،به ی دهیو پشوودرێژ ی ئۆقره مایه

نگدا  ئاسته  مرۆڤ له) وه نایه ی زۆری دهێک وپشه خشه  وه جوواڵمه ده  کهر  ڵم،هه باخه  م پێبوو خستبوومه وره پسکیتی گه
  کێک له کسلی یه ئه ر سه  م خسته که پسکیته  وه ر ئه به  له(ترسێت لۆنیش دهی پسکیت و نای خشه  بێت له
 .ی بچووکی ئاویشمان پێبوو به ،دوو ده وه ڕێمه گه گیراین دوایی بۆی ده ر نه گه وتم ئهکان، شاحینه

 
  که یهیشت ی که وه ت،لهو که ڕێنه  اڵم به وێت،به ڕێبکه به  که هیشتی دا بووین که وه ی ئهیڕوان چاوه  ی زۆر لهێک ماوه
کانمان  انهدقی د چه قه رماندا چه سه  وو لهڕ ب ته  کانمان نیوه جله. ببووین  ڵه وسه ران و بێحه وت نیگه که ڕێنه به
 شمان ساردو ندێشه نیای ڕۆح و ئهوها د روه تاڵ بوو،هه به  که م شاحینه ڕ بوو هه کانمان ته م جله هه  ئێمه! هات ده
زۆری   که هیشتی ستانی که وه.ماندا سته جه  کرد له ی و تۆفانێکی بێ ئامان دهیسارد  ستمان به هه  بۆیه..وڵۆک بو سته به

ڕاکشابووین و ..ری لێدابووین ویش سه خه...!بووین ده  خته شه  بوو به نهمان ێک ی هیچ جووڵه وه ر ئه به  له خایاندو
ئاگا   وت و به که ومان لێده ندینجار خه چه.رم دابێت ان گهمێک پشتم کتر تووند کردبوو تاکو که یه  پشتمان له

ستم  من هه. نده داین و کات چه که شتیه نێو که  کات له  ند له زانی چه مانده بوو نه مان پێنهکاتژمێر.  وه هاتینه ده
ی  یهو ڕا م ئه هاوڕێکه اڵم به! داین  که هیشتی نێو که  له  مێکه وت و ده ڕۆیشتن زۆر دوا که  له  که هیشتی کرد که ده
 ...داین که هیشتی که  نێو له  له  هکاتژمێرێکند  وت چهی ده  میشه و هه ئه..بوو نه
 

  وته ی کهیشت که  پیره..هۆڵمان لێهاتبوو کو سه ی وه وه دوای ئه..زۆر دڵەڕاوکێیو  یڕوانی و چاوه یرانی دوای نیگه)...
کات چی ست ب ک هه وه..دا بێتیشتی قوواڵیی ڕۆحی که  له..ی قووڵ ی ئازارێک وه ک ئه وه..نرک  جم و جۆڵ و نرکه

ی ئاشناێک  ک پیره وه.. ناودایه هه  شی له مێکی ڕه نگ و چی خه چی هاوارێکی بێده.. گرتووهڵ ناودا هه هه  برینێکی له
ند ڕۆحی شکاوی  چه..ی شکاوی ند پارچه یزانی چه ده  و ڕۆژه ئه..کان ره نده ساڵێکی به زموون و کۆنه ئه  به

 (...یزانی شتی ده که..یزانی و ده ئه.. تێدایه
 

سی باڵ  وڕه ند نه ک چه وه..ست بێت دهر سه  تێکی له ک ئامانه وه..هات لرفی ده  بڕی و لرفه ریای ده ی دهیشت که)...
  ووم بچوومایهب  زۆر پڕ تاسه .( ..زانێک بیانسپێرێت وه چڵی داری خۆرنه  بیانبات و به..چاودا بێت  شکاوی له
  یهیشت و که ئه  مه ،ئه ریام بکردایه یری ده سه..ریا ی بینینم بۆ ده زووی تاسه ئاره  و به که هیشتی ی که وه ره نهۆمی سه

  ی له یانهیشت و که ئه..ریا بڕوانن ده  ،تێیدا له وه نهیق و تۆقی بڵه چاوی ئه  کانی به سەرنشینەبوو  نه  پیرو ماندوانه
و نێو دڵی  ره هات و به ده  ریاوه ده  له..ریا بوو ی واڵتی دهیشت که.. یهیشت م که ئه..ماندوترن ەکانیسەرهەڵگرتوو

مرۆڤدا   جۆش و خرۆش له  وه ریاییه ده  فسانه و ئه ر پشتی ئه سه  ریا له یرکردنی ده سه.دا کان تاوی ده ئۆقیانوسه
موو  و هه شکانی نییهکات و ست ده ریادا هه  ده  ۆڤ له، مر هو کاته و شین ده بینێت ئاوه کات،تاکو چاو ده دروست ده

 .. مین ئاوه رزه سه
. 

ی یشت که  ر پشتی پیره سه  چوومه یاڵ ده خه  اڵم به به..سێکیتردا فه نێو قه  سێکدا بووم له فه قه  رچی له گه من ئه)...
فسوونی  عیشق و ئه  کرد له چاوم پڕ ده..گرت پۆل ده ی دڵی شه و ترپه ناسه هه  کرد،گوێم له ریا ده ده  و چاوم له

  ڕۆحمم پڕ له.. وه بێکۆتاکانی شیناییه  می گۆرانییه ده  نایه گوێم ده..کرد ری ئاوم ده کانی بان سه وره ماچی هه..ریا ده
رمای  هس  ستمان به دوای سات هه  سات له (...هات ده  ریاوه کانی زه پۆله رووی شه گه  کرد له ئاوازی جیهانێک ده

چۆقێمان بوو خۆمان گرژ   انهدد  میشه ،هه وه وێدا کۆبووبێته نیا لهوموو د رمای هه کو سه کرد،وه زیاتر ده
  که و بۆ پسکیته وه خواره  زیمه دابه  که هیشتی که  دووجار له.کرد کی زۆر ده برسێتییه  تمان بهس ها هه روه هه. وه کرده ده
و  وتووه رچاو که ی به که پسکیته  ڕاوه گه  کاتێک کابرا بۆ ئێمه  وتم دیاره. هو دۆزیه مده اڵم نه ڕام به گه ده

مان  ند شاحینه م چادری چه ڕاین و هه گهدە  که م بۆ پسکیته زین و هه دابه  وه که یه  دواتر دووجاریتر به.تیبردووێ
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ی  ڵه وسه واو بێحه او برسێتی تهرم سه.وت که ست نه اڵم خواردنمان ده ڕاین، به گه ده یترو بۆ خواردن وه کرده
کانمان پیس و  ڕاکشابووین جله  که ر ئاسنی نێو شاحینه سه  له  ڕابوو،هێنده ش داگه وشکو ڕهدبووین،سیمامان کر
ند  زانی چه مانده بوو نه پێنه کاتژمێرمانی  وه ر ئه به  له.بووین  و دۆخه واوی ئه ی ببوو،رۆخسارێکی تهینگاو ژه

  به  کاتژمێرێکەند  وت چهی ده  میشه بوو هه  نه زه بێمه  م هێنده هاوڕێکه.داین که هیشتی نێو که  له  و ڕۆژهکاتژمێر
 م ی و برسێتی و کهیهۆی هیالک  من به.گوت ده اڵم هیچم نه بهخواد، تم ده فه وت من خه و وای ده ئه..ین ڕێگاوه
  به  وه م بوه مان که که ره کاتێکیش جگهو کەشتییەکەداین،نا له  ی زۆرهمزانی کاتێک ده، وه مانه که ره ی جگه وه بوونه

 .کێشا مان ده ره ک جگه ردووکمان یه هه
 

  وتینه ین،که شار بده کوێدا خۆمان حه  ین و له کۆنترۆڵی ئیتالیا چی بکه  له  که  وه وه ی ئه باره  دوایی له
م پێی  هاوڕێکه.ینیەگیرابا نه  ا کارێکمان بکردایهبو بوو بۆمان،ده خت ده روونی سه گرتن تێکشاکانێکی ده. گفتوگۆوه
ی  زۆربه.ین شار بده کاندا خۆمان حه نێو باره  باری تێدا بێ و له  وه کهێ نێو شاحینه  زین و بچینه دابهوابوو 
و مانبینێ  س نه ویست،تاکو که یی ده ی کاتێکی شێنه ش نزیکه وه اڵم ئه چن،به رده ده  و جۆره ر به ران هه کۆچبه

دا  که هیشتی نێو که  ی جارێک دێن و به ر ماوه هه  که هیشتی ڵێن کرێکارانی نێو که ک ده وه  چوونکه.ن که ستمان پێنه هه
  سترێن تاکو پاڵ به به زنجیر ده  کدا به هیشتی نێو که  کان له شاحینه  چوونکه.ن که کان ده یری شاحینه ڕێن و سه گه ده
  .بوو شمان هه و ترسه ئه  وه ر ئه به  ن، له که یش دێن کۆنترۆڵی دهوان ن و ئه ده نه  وه کتره یه
 

کۆنترۆڵی ئیتالیا،خۆمان   یشتینه کاتێک گه  وه کردبوه  وه ،بیرم له وه ی خۆماندا بمێنینه م شوێنه ر له مویست هه من ده
دڵنیایی   ڕم به و زۆریش باوه هو کرده  و شوێنه زۆر بیرم له.ڵواسین دا هه رگاکه ی ده وه ره بنمیچوو سووچی سه  به

ر  به  ها له روه ،هه وه وێدا بماندۆزنه بوو له ده ا دروست نه  هیچ گومانێکم له  وه دایه م دهند لێک رچه بوو،هه هه  که شوێنه
  کابرا خۆیان به ک وانیش وه بۆچوونم وابوو ئه.کرا ده گومانی لێنه  بوو هێنده باری تێدا نه  که ی شاحینه وه ئه
و تانجی  ڕیشم وابوو توله باوه...!  رازێکی تێدا نییه هیچ به  بینن که تاڵ ده کی بهێ ویله واسن و ته ڵده دا هه اکهرگ ده
ێو ن  بێت له زانی ده ی ده وه ر ئه و هه ،ئه وێ باش نییه ئه..وت نای م ده هاوڕیکه. ن موو شوێنێک هه هه  زموون له ئهم  که

قایل   وه دڵه  رچی له گه ،من ئه وه کاندا بدۆزینه نێو باره  زین و شوێنێک له وت با دابهی هد.یت شار بده باردا خۆت حه
باشترمان  ڵکو شوێنێکی زین و به ،با دابه ی باشه وتم دهشدا  وه ڵ ئه گه  له"ر بزن بوو هه  ر بشفڕایه گه ئه"بووم نه

ندین  زین و چادری چه دابه.تای تۆ بوو ڵێت خه نهر گیراین  گه شکێنم و ئه وتم با دڵی نهها  روه ،هه وه دۆزییه
هات  ده نه  وه ڵکی ئه که  اڵم هیچیان به ڕاین،به گه و بۆ شوێنێکی باش ده وه نێویه  چووینه و ده وه مان کرده شاحینه

 .وار هه  کۆنه  وه ڕاینه شارمان بدات، دواجار گه حه
 

  وه ر ئه به  ڵواسێت،له دا هه که بنمیچه  ست خۆی به ده  نێت بهتوا وو قورس بوو،پێم وابوو نه ڵه م بڕیک قه هاوڕیکه
م دروست  ێکی سێگۆشه فه دا ڕه رگاکه ی ده وه ره سهسووچێکی   و له وه کرده  که الکانی شاحینه  دارێکی کورتم له خته ته

  و به دانیشه  که فه ر ڕه هکۆتر بچۆ س ک وه  که ره نده به  یشتینه و گهری گرت  نگه له  که هیشتی وتم کاتێک کهکرد،
 .ی دروست بووێک بیرۆکه  وه ،ئه بگره  که یچهکانیشت شیشی بنم سته ده
 

  له  مێکی زۆر که نج و سته دوای ڕه..ڵواسم دا خۆم هه رگاکه ی ده وه ره سووچی سه  له  وه کردبوه  وه بۆ خۆیشم بیرم له
ڕۆحمانی سڕ   که  نجاڵییه موو نائارامی و جه و هه دوای ئه..نو زوقم ببووی خته شه  ی به وه دوای ئه..هات چاومان ده

ک  وه..شتی که...! ووب کتر پێنه نین بۆ یه و پێکه یمان بۆ شادیێک قسه  که  موو کاته و هه ی ئهدوا..کردبوو
ری نا ریاکاندا که زه  روا به ی بێپهالێک قه رو ته فه ێک دوای سه ناسه هه..ڵکێشێت ێکی ماندوو هه ناسه هه

ی یشت یشتین و که گه..یشتین ناوم واگه کانی نێو هه ماندووه  وت مرۆڤهی رؤێشت و ده رام ئارام دهئا..وتبێت رکه لێده
کان  ختیه ی سهێک یژه جێهێشینی په..ێکی تاڵ و ی پێشهات روورن ئاڵۆز بووین،ئاستانه ران و ده نیگه. ری گرت نگه له
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  ی ئێمه یهیشت م که ئه که  یه وه دا بیڵێم ئه لێره  پێویسته  شتێک که"دانیشتبوو و که فه ر ڕه سه  م چووبوه هاوڕیکه.بوو
ی  که کینه و مه له که  کرد،واته کانی بار ده ی شاحینه بانه عاره- نها گاڵبه وت تهیان ران ده ک کۆچبه هاتبووین،وه پێی
  ی له که کینه و مه له و که وه که شتیه نێو که  یانبرده ک ده هی کینه و مه له که  کرا به بار ده  که  وه و واڵته بوو،له نه  پێوه
ریان  جۆکه  له ران که ۆچبهیبات،ک یتر دێت و ده کینه و مه له م،که واڵتی دووه  گاته ده  وها که ره ڕۆیشت،هه ده ڵدا نه گه

ی باری  وانه ت ئه تایبه  به  ینانهشاح  و گاڵبه زۆرێک له  بوو،چوونکه ی ده کێشه  بۆ ئێمه  مه ئه  ته ڵبه ،هه"وت پێده
  یه وانه جێیدێڵن،له  و به وه نه هیک دا ده که ره نده پانی به نێو گۆڕه  گرن له یده دا  که شتیه که  ی له وه ،دوای ئه تێدا نییه

ر  کۆنترۆڵی به  له  نده رچه هه  یه وه دا ئه م نێوه کیتریش له یه نێت،کێشه ند ڕۆژو مانگیش بخایه و چه کاتژمێروند  چه
و  ئه  هاتوویته  زانن تازه ده  تگرێت،چوونکه بتبینێت ده  و نزیکانه ر پۆلیس له گه ڕزگارت بێت،ئه  که شتیه رگای که ده

 ... وه بێته دواتر ڕوون ده  مه ،ئه وه واڵته
 

م  که وتنی شاحینه ڕێکه  ێی بهڕ ستابووم و چاوه وه  وه رگاکه پشتی ده  دانیشتبوو منیش له  که فه ر ڕه سه  م له هاوڕێکه
هات و خۆی   که ره جۆکه  له ستمانکرد که هه.دا رگاکه ی ده وه ره سووچی سه  ڵواسمه ر خۆم هه کسه کرد،تاکو یه ده
  وه خۆیه  نێت تاکو به خایه دهخولەک ند  واسیبوو پێم وابوو چه ڵنه ،من هێشتا خۆم هه وه که گاڵبه  سپانده چه

 .ییڵواس بووم تاکو خۆم هه  واو شپرزه تیکردین،ته واو کردو په کاری خۆی ته  ند چرکه چه  و به هچی ئ ستێت،که بیبه
ری لێشێواندبێت،خۆمان  سه واز دااڵش و النه ره دوو کۆتری تهکو  وه  ستا،ئێمه و وه که کۆنترۆڵه  یشته گه  که شاحینه

 .شکا ریک بوو ده ردوو باڵم خه ڵواسیبوو،هه هستم خۆم ه ده  نها به ته  هکمن چوون..! مات و لوول کردبوو
 

کانم  ندرمه جه.بینی م ده رگاکه ی ده وه ره ترێک ده ،مه وه رم خوار کردبوه بووم و سه  وه رگاکه ر ده سه  من به  وه ر ئه به  له
  زیه ی کردو دابه هک یرێکی نێو شاحینه داو سه رگاکه ده  ڵواسیه کێکیان خۆی هه یه.. س بوون دوو که..دیاربوون  لێوه

 .بکات  که یری بنمیچه سه  وه کرده رز نه ری به اڵم سه شی کرد به رگاکه یری پشتی ده ت سه نانه ،ته وه خواره
 

ی  وه ئه! جێیهێشتین  و به وه ی کرده که ستاو گاڵبه شوێنێکدا وه  ڕۆیشت و له خولەکند  وت چه ڕێکه  به  شاحینه
ڕۆن بۆ شارو یان  ر ده کسه ستن و یه یان ناوه  وه نه وێ نایکه کان له شاحینه  زۆرێک له.ترساین ڕوویدا لێیده

ک دوو سعات ڕێکردن،ئیتر  ران دوای یه ترسی گرتنیان نامێنێت،کۆچبه ڕۆن مه ر ده کسه یه  ی که وانه واڵتانیتر، ئه
 .زن به وانیش داده گرێ و ئه ڕاده  که شاحینه  که ن و شۆفێره ده ده  که شاحینه  له  ماوه زانن ترسی پۆلیسیان نه ده
 

اڵم  بوو،به  وره رێکی زۆر گه نده ستابوو،به وه  دان شاحینه سه  مان کرد،به وه ره یرێکی ده سه  وه که درزێکی چادره  له
 . ناوی چییه  که ره نده و به وێ کوێیه مانزانی ئه نه
  

 کرد،هیالک ڕێده  کاتمان به  وه رانییه نیگه  به. مانزانی ده  وه که هۆی نزمیی خۆره  ڕۆ بوو،به دیار بوو کات پێشی نیوه
نها  مێک بوو ته ،ده خواردووه نانمان نه  و ڕۆژهکاتژمێرند  زانی چه مانده هێشتا نه. ببووین  ڵه وسه ی و بێحهیو برس
اتێک ڕووت کێش ک ره مرۆڤی جگه-بوو، من  یروونی و ڕۆحی رمانێکی ده بۆ من ده  ره جگه.کێشا مان ده ره جگه
 ..!پۆشێت کان دایده ره و گه  مه رماو تۆفانی خه سه  له  یه یهیروون و ده یڕۆحی  رماییه و گه ڵ ئه دووکه.. وه کرێته ده
م و  کاتی خه  ی له داڵنه  داخ له  و مرۆڤه ک ئه کرد،وه بامدا ده  داو به ک مژم لێدهێ ده ڵ زه ک دووکه وه  میشه هه

ڵدا  باکردنی دووکه  ڵ به گه  کانیان له م و ژانه وێت خه ک بیانه ن و وه به ده  ره یی و جگه بۆ مهنا  کانیاندا،په ئازاره
نی ڕاهاتن و خوی دووکوڵ ش کی کاتی چه چیژو ئارامییه..بوو رمانێکی کاتی ده اڵم بۆ من دیسان ده به.ن با بکه  به
 -کاتێک -دواجار..ڕوات ش ده ک بروسکه دێت و وه  سکهک برو گرێت،جێژێک وه رده نها جێژ وه دواجار ته  ک کهێ ده زه

ی زام و  کانی من قرچه مه خه..دواجار...! کات ست پێده کان ده ره و گه  هاواره..بێت کان وااڵ ده مه رگای خه ده -دیسان
کانی من  مه خه.کردم تی ده هاتن و له ده  وه مه ندێشه روون و ئه کانی ده قوواڵییه  مێکی قووڵ بوون و له م سته ی ده نرکه
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کاندا  رابه و خه ر جاده سه  خواردبێ و ماندووو بووبێت و ڕۆژانێک له ند ڕۆژ نانی نه بوون چه می مرۆڤێک نه خه
م کۆچ و  نزڵی ئه دوا مه  بوو له مێک نه رگیز خه هه. داو ئازاری داوه و پۆلیس ئازاری ده وتبێت و ماڵی نییه خه
کانی  مه موو مرۆڤ و سته ژانی هه  لێک بووم که ی ژانگه و بتوانم کۆتایی پێبێنم، من زادهدا کۆتایی بێ  بوونه واره شه

،من  تی خۆی پێدیل و نابوت کردووه مرۆڤایه  ی مرۆڤ که رستییه موو پروپووچپه و هه کتر، ژانی ئه یه  بوو له
م  ئۆقره  نه  بۆیه..ژان هاتبووم  کان به دادیهست بێ ده  بوون، من له کان ده ره گه  م و ئازاره خه  ل به کانم تێکه مه خه
 ... وه بوومه ئارام ده  گرت و نه ده
 
  موو بوونێک به هه  له  رێک که وه ر بوونه ک هه و وه وه خواره  هاتینه کە شاحینه  و ڕوون بوو،له نیا هێشتا تاریکود

پشکنی  موو شتێکمان ده چاو هه  کردو به ێمان دهکاندا ڕ نێو شاحینه   به وه  رانییه ترس و نیگه  ترس و گومان بێت،به
ردو خانوو  دارو به..! ین که گومانی لێنه  بوو ئێمه نه  ره وروبه و ده ،هیچ شتێک له وه نیگای گومانه  ژێر  خسته و ده
 !.. و مرۆڤ یاره سه
 
  زانی کامه مانده بوو نه  وره زۆر گه  که ره هند به، وه بدۆزینه  وه ره و ده ره به  که ره نده به  رچوون له ی ده مانویست ڕێگه ده

وڕوکاس ، که نێو شاحینه  وه ڕاینه ان گه،دیس وه دۆزیه مان نه ڕاین ڕێگه ک گهێ ماوه. بات مان ده وه ره و ده ره به  ڕێگه
مرۆڤ   لهاوا ئ..مرۆڤ بترسێت  نها له ن تهچووی ده ر وه جۆڕێک بوونه  ی،لهینگاو ڕاوو ژه ڵگه ش هه و ڕه ببووین،هیالک

  و تارماییه پۆلیس ئه..دا چاوی ئێمه  ک پۆلیس وابوو له سێکیش وه موو که مانبینێ و هه س نه بوا که ده! ترساین ده
ینی خۆماندا دروستمان  زه  له  بوو،یانیش ئێمه ی ههیگ موو شوێنێکدا ئاماده هه  بوو له  زو ناشیرینه ناحه  مرۆییه

  .کرد ده
 

گیرێین  ڕی ده وپه وتمان ئه..مابوو مان نه ڵه وسه ین،هیج حهنێ ده  ملی پێوه  مجاره تمان ئهوزین و  دیسان دابه
و  بێت ئه ر ده و کۆچبه وتدایه ستی ڕێکه ده  رێک له ده موو قه هه.. کی تێدا نییه ی کۆچ هیج دڵنیاییه وانه ی شه واره شه!

 !بوڵ بکات قه  ته قیقه حه
 

ترساین و   اڵم ئێمه ،به وه ره و ده ره به  رچوونه ی دهڕێ  وه بینیمان پێمان وابوو ئهشوو جاری پێ  بوو که کیتر ههێ ڕێگه
وێدا  زین و به دابه  مجاره ئه! پۆلیس بێت  یه وانه وتمان لهستابوو  ێک وه یاره سه  ڕۆیشتین چوونکه ا نهوێد به

ی یاێک پڕێکدا سه  له..هات نه یچمان تووشکێک ڕێمانکردبوو ه چاره.بردمانی  وه ره و ده ره به  رۆیشتین،ڕێگاکه
گومانمان هات،هیچ   و الی ئێمه ره ڕێ و ڕێکوڕاست به وته دا که وکاته له..ستابوو شوێنێکدا وه  پۆلیسمان بینی له

روونمانی  وتێکی ناخۆس بوو دڵ و ده ڕی و ڕۆیشت،ڕێکه نیشتماندا تێپه ته  دێن،هات به  هبۆ گرتنی ئێم  بوو که نه
  ...!رزین له  هێنایه

 
بڵمی  بڵمه کدوو وشه و یه ئاماژه  بهستا، ستمان لێڕاگرت و وه ر ده سهک کمان بینی،یه مێکیتر ڕۆیشتین تاکسیه که
ی  ند پاره تا نازانین چهو بمانبات بۆ ڕۆما،هێش مانویست ئه ده  ئێمه. چین وتمان بۆ ڕۆما دهیی نگلیزیئ

ش  ی قیتاری ڕۆما؟ئێمه وتی وێسگه  وێت،بۆیه ی قیتاری ڕۆمامان ده ێسگهو  یشت که تێگه  و جۆره ویش به ئهوێت، ده
 .ون رکه وتی سه..! س س یه ر وتمان یه کسه یه
 
وتمان ڵکی کوێن؟  خه:ک پرسیاری لێکردین یه  که ما،شۆفێره ترسی گرتنمان نه  وه که نێو تاکسیه  چووینه  که

و  له. چییه  که زاندین،نامانزانی ناوی شاره ی قیتار دایبه وێسگه  نێو شارێکداو له  له  خولەک  دوای پانزه..ئیراک
  به یی بووین و ڕوناکیینگاو پیس و ژه  ئێمه  اڵم چوونکه س نادات،به رنجی که سه  ڵکی هێنده خه  واڵتانه

 .داین رنجی ده ڵکی سه مابوو،خه نه  وه ڕۆخسارمانه
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اڵم  بوو،به گۆڕێ نه  ر چی ترسی گرتن له گه ئه.چێت رده و ده شهی  هدزیان یاوتوێ پرسیاری قیتاری ڕۆمامان کرد، له

  !ترساین ر ده هه  ئێمه
 
ر  سه  ک به دا وه کانم قووت ده پارووه  کهکو زامی لێهاتبوو، رووم وه و خواردمان،من نێو گه یندێک خواردنمان کڕی هه

مان  ک دانیشتین و قاوهێ خانه قاوه  دوایی چووینه.یشمان کڕی ره ت جگه کی دوو پاکه ها یه روه هه. بچێت وابوو بریندا
 . که رچوونی قیتاره تاکو کاتی ده  وه خوارده

 
رما  ک بوو سهێ ماوه. یکتمان بڕییدا ت که نێو قیتاره  ر له وتین،هه رکه قیتار هات و سه کاتژمێر یازدە

دا  که نێو قیتاره  ،زۆرجار له وه توانده نی دهما سته کانی جه خته بوو شه  رماییه و گه ئه  که ڕچاندبوومانی،نێو قیتاره
 . وه هاتینه ئاگا ده  وت و به که ومان لێده خه
 

ڵکو  کرد به کان ده یهین تاکس و خاوه ڵک خه  پرسیارمان له زین  کە دابهوێ  ڕۆما،له  یشتینه گه  وه ینێ ڕۆژ بوه سبه
ش  کرد ئێمه سیان ده دره کان داوای ئه هیری تاکسییانوت نازانین،شۆفێ اڵم ده کانمان پێبڵێن،به شوێنی عێراقیه

  وه اڵم ئه کان،به پووله ناوی پارکی په  پارکێکدان به  کان له بیستبوومان کورده  ئێمه.بوو مان پێنه که سی شوێنه دره ئه
ناوێکی جوان و ! یان لێنابوو و ناوه ران ئه ڵکو ناوێکی خوازراو بوو،دیاربوو کۆچبه بوو،به نه  که سمی پارکه ناوی ڕه

ی  و ئۆقرهنزڵگە مه  یان کردبووه و پارکه ئه  ران بوو که کۆچبه  ست له به مه"کان پووله په."بوو  پڕ ماناو شاعیرانه
 کدا یه  وێدا به له.. ۆچیان کردبووک  وه مینێکی زۆر دووره رزه وداو سه مه  کان له پووله په. ییان تێدا گرتبوو بێئۆقره

کان  پووله په..هات ده هار نه به..بوو گوڵ نه..بوو وزایی نه اڵم سه به..ڕان گه وزایی ده هاروگوڵ و سه هاتن و بۆ به ده
کۆچیان کردبوو بۆ ئارامی   وه هاره جوگرافیای بێگوڵ و به  ڵقرچاو بوون و له و باڵی هه ناسه دان هه سه
 ...بوو اڵم ئارامی نه به..ران گه ده
 

الی شۆفێری   رگرت و نووسیمان،ئینجا چوومه مان لێوه که سی شوێنه دره رێک کردو ئه فۆنمان بۆ براده له دوایی ته
  ی له که زه کاغه.. یتوانی تێبگات و نه ئه  وه تی خوێندمه قه سه  به  ،من هێنده وه م بۆ خوێنده که و ناونیشانه ک تاکسیه

  من به"ستی ده  وابوو نارنجۆکم دابێته  وه کو ئه وه"تمس ده  وه ر دایه کسه ،یه وه خۆی بیخوێنێته  رگرت گوایه ستم وه ده
و  وڵ بدا چی ناوێک له ک هه ،وه وه ستاو بیری کرده مێک وه که.. وه بۆم خوێنده  دووباره! لفوبێی خۆماڵی نووسیبووم  ئه

!  به  یه وه ڵێ ئه ێ بهڵ بهوتم ، وه خوێندهی خۆی  شێوه  ی به که سه دره ویش ئه ،ئینجا ئه نزیکه  وه ی منه عاجباتییه  ڕسته
  ر نێچیرێک له ک هه بووین،وهرما بردوو تۆقیو  و سه هیالک  ئێمه! زاندین دایبه" کان پووله پارکی په"  بردمانی و له

ۆخسارو ها ڕ ،وه وه ڕابێته رگ گه ی مه نزیکه  ی ڕزگاری بووبێت و لهیپۆکی ڕاوچ م و دان و چنگ و چه ژێر ده
 .بووین فت نه ی کهێک سته جه
 

  ناو به چاوم لێکده.ی پۆلیس ڕاکشاین قه ڕوانی لێدان و گرتن و پێله هاتن و چاوه  شوێنێکدا بێ ترس و دوور له  له
یاڵ و  و ڕامان و خه وه ها دۆخێکی بیرکردنه وه  وتمه که ده- چرکه-ندێجار هه!  وه کرده خۆمان ده  بێویستی خۆم بیرم له

 !م که ڕ نه ریک بوو باوه خه..  ئێره  یشتینه چۆن گه! ونم بینیبێت ببینم یان خه ون ی خه وه ئه ک وه  وه مانهگو
 

دا خواردن و چایان  که ند شوێنی ناو پارکه چه  ژیان،له وێ ده دیار بوون له  کان که کورده  س له ند که چه
. کواڵن ش ده که باخ و ئاگره ر ته سه  ها چاشیان له روه برژاندو هه ری ده سه  و گۆشتیان له وه کرده فرۆشت،ئاگریان ده ده

من .دانیشتین و خواردن و چامان داواکرد  وه که الی کوانووه  رما بردوو تینووی ئاگر بووین،چووین له ی سه ئێمه
 !..تم کێشا سره ی پڕ حه ره ند جگه چه.. وه رمم خوارده ند چای گه چه..کرد ی چام ده تاسه
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 -  نۆیەمشی  به  -
 
 
 
 

ر  ویش داهات هه شه  ،که وه سووڕاینه کاندا ده قامه شه  داو نه و ناوه و ماڵ به رێکی بێهێالنه وه ر بوونه ک هه دوایی وه
ری  سه  دا ڕامانخست و له که نێو پارکه  نا دیوارێکداو له په  کارتۆنمان هێناو له  ند پارچه کێک چه یه
گوشی و خۆمان لوول  ر خۆمان ده هه  وه بووین،تاکو ڕۆژ بوه ئاگە  دا بهرمان سه  شی کات له سێ به.ڵکورماین هه
 ...دا ده

پارکی   یۆنان له  له  ،که وه کتر بووینه ی یهوڕو ڕووبه  ره و براده ڵ ئه گه  پڕێکدا له  ی بوو له ڕۆکه ینێ دوای نیوه سبه
کان  تاکو بزانین قاچاخچیه  وه تاقیبکاته  که ره دهن ری به وروبه وت،بچێت دههات بۆ المان و پێمان   که ره دهن الی به

  وه کتره چوونی یهر ی ده باره  دوایی پرسیارمان له.کترمان ماچ کرد کدا کردو یه یه  شمان به باوه! وێ ماون یان نا له
  یه ارهو ئێو ئه  که یهیشت وتی کهو  رچوو؟ئه ی ده که  کەی ئێمە یهشتی رچوویت و که وتم چۆن ده.ک کرد یه  له
سێ   کاته ده  که  وتینه ند دواکه چه  زانیم ئێمه  و کاته ئه! رچوو وی دواتر ده ی شه هدزڵکو سعات دوا چوو،به هرن ده
 ...خواردبوو وو ڕۆژ هیچمان نه سێ شه! ڕۆژسێ وو  شه
 

ی شتێک  که باره  وه هکدا خۆی شاردۆتێ ناو شاحینه  و له وه که ییهشت که ناو  چۆن چۆته  سی خۆی بۆ کردم کهپاشان با
و  و به وهناوێ  ته و چووه چاڵێکی تێدا کردووهکۆنترۆڵی ئیتالیا،  یشتۆته کاتێکیش گه(! لۆکه  ناوکه)کو وه  بووه

ستم  ند جار هه وت چهی ،ده وه هشتئەو ژێر   وتبووه ترێک که مه  کرد زیاتر له باسی ده ک وه. خۆی داپۆشیوه  یه سته ره هک
 !م ێکیش بکه توانی هیچ جووڵه مده یوت نه ها ده روه هه! مرم بوو ئیتر دهدو پێم واکر خنکان ده  به
 

،وتی  وه که یهیشت که ناو  ن چووه سه حه  ن،چوونکه سه ت حه تایبه  یترم لێکرد،به ره و دوو براده دوایی پرسیاری ئه
ئیتر   وه که ییهشت که ناو  چووه  ن که سه اڵم حه یرا،بهگ  کێکیان بووین که داری یه ئاگه  ردووکیان گیراون،ئێمه هه

ن  سه دڵگران بووم،حه زۆر  واڵه و هه من به. وه ته ویشیان دۆزییه ڕاون و ئه دوایی بۆی گه  دیاره.ما مان لێنهئاگە
قێکی  ره عه  یه و ئێواره بوو ئه  وه ئه .ڕێنێت ی تێپه پڕژان و ژاره  و دۆخه دا تاکو ئه ی ده رواو شێتانه کی بێپهالێ قه ته

 ست کردبوو تا انی لێبدات،خۆی مهک هاتووه ده دینه  به  وڵی هیواو ئومێده سه  ستانه یویست مه و ده وه هوزۆری خوادبو
جلی   به  ستانه و مه ئه."کات ش نه وه پاڕانه  رم له شه"ترسێت رگی خۆیشی نه مه  ست و تواناکانی ئازاد بکاو له هه
  که  وه پاڕایه ،ده کردوه ده س الی لێنه کردو که کی ده ستابوو داوای کۆمه باو تۆفاندا ڕاوه ر هاژوهوژی به  له  وه ڕه ته
ی ێک گبه و ڕۆخسارێکی ماندوو هه هئ.بوو بیکوژێت ی نه وه قی ئه س حه مرد که ده..بکرێت  وه پارانه  بوو ناچار به ده نه

و  ره زارانیتر ته ک هه م و زۆرداری بوو،وه ستی سته وی دهاڵتو دڵ و هه  درکاو بوو،مرۆڤێکی داخ له ڕازی نه  پڕ ژانه
یرو  ونیاێکی سهد.ڕشتن ی باران فرمێسکی بۆ ده ڵههێ ڕه ک کانی  کە وه مندڵه  ئازیزانی،له  بوو له دابڕاو 
 .ن یبه کان ده سه گه ت مێش و مه زه لکاوو زۆرترین ئارامی و له زه  له  ی پرهیت ی مرۆڤایهڵگە کۆمه.. پووچه

 



 
55 

 

وێ  یانتوانی بچن له و ماڵ بوون ده بێ جێگه  ی که سانه و که کرد،ئه بوو ئێواران خواردنی دروست ده ک ههێ نیسه که
م خۆمان و  وێ هه ڕۆیشتین بۆ ئه  یه و ئێواره ش ئه کانیشیان بشۆن،ئێمه ها خۆیان و جله روه نان بخۆن و هه

 .م نانیشمان خوارد کانمان شت و هه جله
 

ک  نیایهوک دێ موو ئێواره هه.وتم خه اندا دهک نا دیواره په  وانیتر له کو ئه وه  وانه ،شه وه ئیتالیا مامه  هک لێ فته هه
موو  هه رناماێک بوو به  وه ن،ئهدا و فڕێیان ده وه کردنه هاتن و کۆیان ده ی دهیوان نێ شارهی هێناو سبه کارتۆنمان ده

 . وه بوه ده  ک دووباره یانییه و به ئێواره
 

ر کاتێک  کرد هه ران باسیان ده کۆچبه ک اڵم وه مبینی،به ا،یاخود من نهد ده رانی نه ئیتالیا پۆلیس ئازاری کۆچبه  له
ی ال  ش به وه کردن،ئه یان پێدهمۆر  نجه زۆر په  گرت و به رانیان ده کۆچبه  وتایه و بۆیان ڕێککه بیانویستایه

و  بوایه تالیایان ههمۆری ئی  نجه ر په گه چون و ئه اتێک بۆ واڵتێکیتر دهک  کارێکی خراپ بوو،چوونکه  وه رانه کۆچبه
یان  که یسه ر که سه  ی لهیخراپ  بۆ ئیتالیا یانیش به  وه نهیان دەیاننارد داواکەیان ڕەتدەکرایەوە وا  ،ئهێن ئاشکرا بوا

 . وه وته که ده
 

خۆمان   ،ئێمه"دیژۆن"ناوی  نسامان بڕی به ڕه ێکی فهکتی شاریسیتردا ت ڵ پێنج که گه  له  فته ی  ڕۆژی هه ئێواره
مان  هیچ و پووچه  زه و کاغه ش ئه ن و ئێمه پۆرت بکه داوای پاسه  یه وانه وت لهیان ده  یی،چوونکهبڕ کانمان نه کتهیت

جۆرێک لە  راندا بوون و کۆچبه ناو  له  میشه بوو هه وێیان هه ئهی  ئیقامه  کان که کورده  س له ند که چه.بوو نه
بیست تیکت کڕیین کە بۆ هەر کەسێک :قاچاخچیی بوون کە بە پارە هەندێک کاریان بۆ کۆچبەران دەکرد،لەوانە

  ش جۆرێک بوو له وه بڕین،ئه کانیان بۆ ده کتهیگرت و ت رده ران وه کۆچبه  رۆو زیاتریان لهیسی ئۆ
 .رگرت بۆمان وهکانیان  کتهیرۆمانداو تیۆکێ و سی ئ ر یه ش هه چاخچێتی،ئێمهقا
 

 ناو  ر دوانمان چووینه س بووین هه ش که شه  ،ئێمه وه قیتاری شاری دیژۆنه ناو  چووینه  وتی ئێواره کاتژمێر حه
پۆرت یکت و پاسی داوای ت وانه ئه- که قیتاره ندانی ناو وتبوو،کارمه که ڕێنه  به  که هێشتا قیتاره. وه هفارگۆنێک

وتیان پاسپۆرت؟نۆ .ستیان ده  کانمان دایه یکتهم ت اسیان لێکردین،من و هاوڕیکهکت و پین،هاتن و داوای ت که ده
کانی  قسه..ی؟نۆنسی ڕه یی فهئیتال..زانن؟نۆ ی دهینگلیزیوتیان ئیشتین، گه یانکرد هیچ تێنه ک قسهندێ هه..!پۆرتپاس

ستیان  به مه  لیس و کۆنترۆل لهکانی پۆ وشه  من به.تانگرن و ده یه پۆلیس هه ڕێگە  له  بوو که  وه دواتریان ئه
 ڕێگە چ  ئیتر لهو بڕۆن، وه کۆڵمان ببنه  وان له مویست ئه من ده.وانیش ڕۆیشتن و ئه وه نگ ماینه بێده  ئێمه.یشتم تێگه

و  پۆرت و ئهی ئازارا هاتبووم،پاس یژه و په رگ تونێلی مه ناو  من به.و بە دۆزەخ دات گرنگ نییه بێت و چی ڕوو ده ده
کانی مرۆڤ و  یی یاساوڕێسا پووچه مژه ی و گهیر گێل گه ئه.کرد وان داوایان ده بوو ئه م نه هاو هیچووپوچه بێبه  زه کاغه

ی چی یئازاد! بێت و ده یه هه  وه خهبێنر  زه و کاغه کی به ییهند یوه په ی چبێت،ئازادی ی نه که هیخورافی  مه سیسته
ڵکی کوێ و  بێت تاکو بزانن کێیت خه زێکت هه بێت کاغه ؟ده یه هه  وه دانانه  هیاساو ڕێساو چوارچێو  کی به ندییه یوه په

کیتر ێ یت،مرۆڤیت و ئیتر هیچ ناسنامهنابینێت تۆ مرۆڤ  وه ئه.. که چی کۆمیدیایه  مه م سیسته ئه!! چیت بۆ کوێ ده
 !...بێت یتری ههر ناسنامەێک گه بۆ مرۆڤ ئه  مهر ڵکو شه به.. پێویست نییه

 
  ی ئێمه و فارگۆنه ی ئه ره نجه م په رده به  زیبوون و هاتنه ر دابه کسه وان یه ئهیتر وتبوو، رانه و براده اواشیان بهر ئ هه

و وتم چ  وه م کرده که ره نجه تام و پهس هه.زین ش دابه کرد ئێمه یان بۆمان ده ئاماژه  وه خواره  تێیدا بووین،له
و  کتمان بڕیوهیت  وتم ئێمهمنیش .زین بێت دابه ده  انگرن بۆیهت و ده یه یس ههپۆل ڕێگە  ؟وتیان پێیان وتوین له بووه
ر کاتێک  ر کوێ بین و هه هه  ها له روه ،هه وه رگرینه کانمان وه کتهیی ت زمان نازانین ناتوانین پاره  که  وه و هۆیه به

بۆ   وه مانگێڕنه ر بشمانگرن ده گه بڕۆین،ئه  یه هو باشتر ئه  واته قاچاخ بڕۆین،که  و به یه م شێوه بێت به ر ده بڕۆین هه
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هۆی   وان بووه هاتنی ئه اڵم ڕۆیشتم،به ر ده یان نا من هه  وان بهاتنایه وتن،ئه رکه سه  وانیش دووباره ئیتالیا،ئیتر ئه
  . وه بێته دواتر ڕوون ده  مه بۆ من،ئه  وره کی گهێ کێشه

 
و  ش به وه نسا توندوتۆڵ کرابوو،ئه ڕه و کۆنترۆڵی نێوان ئیتالیاو فهبو ی چوار پێنج مانگێک ده پێم وابێت ماوه

ری  داخرابوو چیتر کۆچبه"و کامپی لێبوو نسایه ڕه کاالس شارێکی فه"کاالس بوو  ی له و کامپه ئه  بوو که  وه هۆیه
ر  سه  و له وه ره ده  بوا له گرت و ده ده ریان نه وه  و شاره بۆ ئه  رێکیش بڕۆیشتایه رکۆچبه گرت،هه ده رنه ی وهیعێراق
  نسادا له ڕه نێوان ئیتالیاو فه  ران له زۆرجار کۆچبه  وه ر ئه به  له. وتایه کاندا بخه رابه سێوو خه ناو په و په جاده
و هێڵی قیتار  وێسگه  شوێنێکی دوور له  نێجار له هه، وه کرانه و دیپۆرتی ئیتالیا دهگیران  ده  وه ن پۆلیسه الیه
 ..!.ی قیتار وێسگه  یشتنه گه ده تا  پێ بڕۆیشتنایه  کاتژمێر بهندین  بوا چه کردن و ده اڵیان ده ره به
 

من .یکتی شاری پاریس ببڕێتو ڕۆیشت بۆ خۆی ت سه رکه بینی،هه ی پۆلیسمان نه شاری دیژۆن و چڕوچاره  یشتینه گه
چلوپێنج   یکت بهک ت ڕۆیشت،یه ده  پاریسی لێوهقیتاری   ی که یه و شۆشته رئه سه  وه ڕامه ی و گهیکتی خۆمم بڕیت
وان  ئهی و یناس ده وانم نه من پێشتر ئهو الی من دێن، ره و به بوونه رزهشپ  رانه و براده یرمکرد ئه دوایی سه.رۆ بوویۆئ

ڵکو  ،به هو مێنینه کت دهیکاو دوانمان بێ ت کت دهیشی سێ ت مان به که وتیان پارههاتن و .ک بوون دۆست و ناسیاوی یه
رمان  وتیان براده، وه ینه ده ت ده که ر پاره کسه پاریس یه  یشتینه گه  ر که یت و هه مان بۆ بده کتهیو دوو ت ی ئه تۆ پاره

و کات و سات و  مرۆڤی ئه! بوو واتاڵێنێکی بێ ند ڕۆژیتر به پاریس و چه  له  که ی پاره وه ڵێنی دانه به!  یه وێ هه له
کانی  رانییه شۆکاوو نیگه م، سیمای په کردو قایلی بکردایه ران ده ی منی نیگه وه اڵم ئه به! کاتقایل نا  ڕۆژگارانه

ها  روه هه. و دیپۆرتی ئیتالیایان بکردنایه گرتایهپۆلیس بیان  و شاره چوونیان له رنه هۆی ده  کرا به ده  ،کهنوان بوو ئه
روا بیرم  ،هه وه ڵوێستێکی دژوار ببوومه ڕوی هه ڕووبه.ی خۆم بوو وه مانه  بێپاره  وه کرده بیرم لێده  نێکیتریش که الیه
م  و ڕۆژانه ئه ک ،وه وه مێنمه ده  و خۆیشم بێپاره هقی خۆم م حه دهی ر نه گه ئه! م یده مێ یان نه یان بده پاره  وه کرده ده

ملێونان برسی ..یخۆم کیش نه یه فته هه توانم ده..بوو ڵ ناندا نه گه  کم لهێ هیچ کێشه.ێک بکڕم ره جگهتوانم  لێدێت نه
و  ئه  ره ردم،جگهک یی شێتی ده ره اڵم بێجگه به! مرن برسێتیش ده  درێژایی ژیانیان برسین و به  و بهن  دنیادا هه  له

ی کان وانه شهلی  وگه مزانی شه من ده.کات بووندا کوێرم ده  واره کانی شه سارده  وه شه  بوونی له نه، پیسه  میکرۆبه
  ! ...ره جگه  ی تێیدا هیچم نابێت بێجگه وانه و شه ت،ئهر دوایی ناێ فه سه
 
کانی شوێنێک دووریان  ژانه  بێت له ک بوو،هیچ نه کۆمه  پێویستیان به  مێ چوونکه یان بده قیش بوو پاره حه
پێم .م زانی چیبکه مده بوو نهارددا گیرم خو قه ق و ناحه موو حه و هه نێو ئه  من له.شوێنێکیتر  یانباته و ده وه خاته ده
  له  که  وه و پێشهاتانه ی ئه باره  لهێکم بداتێ، ره ی جگه و نابێت پاره نییه سیش بم و که ده  وتن خۆیشم بێپاره ده

کیتر بۆ خۆیان ێ م و وازم لێبێنن و ڕێگه ن بکهڵکو قایلیا وت بهم ڵیان وت،ده گه  بێت زۆرم له تووشم ده ییدا بێپاره
من .یت که ڵ ده گه  مان له وره ی گهتیەک یانوت پیاوه ده.مێ یان بده پاره  وت که یان ده وه ر ئه وان هه اڵم ئه هب!  وه هبدۆزن

  به...ن بکه سته رجه ی من بهمرۆڤدۆستیدا، ناشیرینه  و وشه یانویست له وان ده چی ئه بوو که"  هیتی پیاوه"  و وشه ڕقم له
رۆم یۆدوچل ئ سه..! مێ ده یان ده که ارهی پیمزان ده  تاوه ره سه  ر له من هه..ییکانیان کڕ کتهیم پێدان و ت پاره..رحاڵ هه

 . وه نجاشی الی خۆم مایه وانداو په دیم به وه پێبوو نه
 

!  مگین و نامۆ دیاره کاندا غه و قیتارهنا  ری کورد له کۆچبه.وتین ڕێکه  و پاریس به ره و به وه و قیتارهنا  چووینه
ئایا ! ڕوات و نازانێت بۆ کوێ ده ئه  یه وه کات،ئه مگین و نامۆ ده نیو قیتارا غه  ر له ی کۆچبه و هۆکارانه کێک له یه

  یااڵت به و خه ک بیرۆکه هزارو ی و هه ڕوات؟ ئه بۆی ده  که  یاڵییه خه  و شوێنه  ئه گاته  ی دهیڕاست  ئایا به..ناگیرێت
،زمان  و تێیدا نامۆیه ئه  شوێنێکه"  ئێره.." تێیدایه  که  نییه  شوێنهو  رگیز له ،ههو دەچت دێت مێشکیدا

دیتراوو  و نه و تازه کان بۆ ئه و شوێنه زای هیچ شوێنێک نییه بکات،شاره  ڵکیدا قسه ڵ خه گه  نازانێت،ناتوانێت له
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هیچ   نازانێت،شوێنێکه  وه باره  ی له،هیچ یاڵ تێیدایه خه  به  وه کاته و بیری لێده ئه  ش که"وێ ئه! "کراوون زموون نه ئه
  میشه مگین بووین،من هه ش غه ئێمه-من...!  نامۆیه" شوێنێک"موو  هه  ڕوات و له و ده ،ئه ری نییه سه  کی له زانیارییه

 .!..کێشا م ده ره جگه
 

ویش  رد،ئهیان ک که ره رادهفۆنیان بۆ ب له و ته وه ره ده  هاتینه  که وێسگه  پاریس،له  یشتینه یانی گه نۆی به کاتژمێر
بێت  زا نه زانێ و شاره سێک زمان نه بۆ که  ته ڵبه هه.وێ و دێم بۆ التان رن بۆ ئه وتی وهناونیشانی شوێنێکیداو 

 .پاریسیشدا ک نجاڵی وه و جه ره و شارێکی گه  ها له روه ،هه نییهکان ئاسان  ی شوێنه وه دۆزینه
 

ر بۆ  گه وتی ئهڕۆن؟ یی وتی بۆ کاالس دهب ره عه  ووین کوڕێک هات بۆ المان و بهدا ب که نزیکی وێسگه  ر له هێشتا هه
ر  سه  وته که ی لێبوو ده که کامپه  بوو که  و شاره ن؟کااڵس ئه تیم بده ش یارمه م ئێوه ده تیتان ده ڕۆن من یارمه وێ ده ئه
 .ریتانیا چوون بۆ به ده  وه کانه یهیشت و که شاحینه ی ڕێگه  له  وێوه و له و شاره ئه  چوونه کان ده هی،عێراقی ریاوه ده
 

  ڕۆن،به بۆ کااڵس ده  وێوه پاریس و له  دێنه  کان ببوو که هیها ئاشنای عێراقی روه بێماڵ و حاڵ بوو،هه  م کوڕه ئه
  وه و ئه ستی ئه به مهم، ده تیتان ده ن منیش یارمه تیم بده ڵێت یارمه هئالیان و   چێته ده  وه رانه زایی کۆچبه هۆی ناشاره

  پاریس له  تهیش گه ر کاتێک ده کۆچبه. زائیر بوو ڵکی جه وخه ئه.کات ویش ڕێنماییان ده نێ ئه ی بده مێک پاره بوو که
 دی گار"سی لێبوو ناویقیتاری کاال  ش که یه و وێسگه ئه ها روه بوو،هه"نۆرد دی گار"زین ناوی  به داده ێک وێسگه
مێک  ی که وه زینهدۆ  یه وانه بێت له زا نه ر شاره گه سێک ئه بڕێک دوور بوو،بۆ که  یه دوو وێسگه م بوو،نێوان ئه"لێون

  که  وهەران و کۆچبه الی ئه  به  ی تووش بێت،بۆیه وه ی دۆزینه کێشه  یه وانه زا له وتم بۆ مرۆڤی ناشارهک  دژوار بێت،وه
  .ست به شوێنی مه  نه بوو پێی بگه ده خی نهباێ  ۆ هێندهیرۆیرۆو بیست ئۆئ  ن،ده كااڵس بگه  وێت به یانه هد
 

من   وتی باشهمان بۆ باسکرد  که بڕۆین،کێشه  هم شوێن بێت بۆ ئه پێشدا ده  اڵم له ڕۆین به ش وتمان بۆ کاالس ده ئێمه
 .م تانبه ڵتان دێم و ده گه  له
 

یانی،دوو  وتیان به!  یه وتی ناێم و کارم ههاڵم  یان کردو به یان بۆ هاوڕیکهفۆن له و ته که شوێنه  یشتینه گه
  کردو به ده شی هیچی نه پێم مابوو به  ش که یه پاره  مه و که ئه.دی هترسام هات ی لێی ده وه ئه!وتی ناتوانم..یانی به

 !...کانیان سارده  وه و شه ر جاده هاوڕێی سه  ی بوومهیناچار  یاندم،ئیتر به گه ده هیج کوێی نه
 

مان یردانی رگه ت و سه زه ست و بێله به رام و مه ی بێمه و پیاسه وه هینسووڕا کاندا ده جاده  نگ به کی درهڕۆێ تا دوا نیوه
رو ختت کرێت سه بوون ده واره شه!ستی پێکرد کوێرترو پر ئێشتر ده  وه رهکان لێ خته سه  واره کان و شه ردهسا  وه شه!کرد هد

یت  که کانی ساماڵدا ڕاویان ده وه شه  له  ی که و سوێسکانه ئه ک وه.ونتر بێت ختتربن،کوێربوون و کوێرتر،ونبوون و سه
ر باو بۆران و  به  ی له وانه اڵم ئه به.ربازبن ندێکیان لێده بفڕن و هه کرێت لێیان ده  وانه ئه..یت که یان پێده واره و شه

 ک بن وه وون ده  هێنده..بێت ن نهی چاویا وه ئه ک وه بن کوێر ده  هێنده..بن ێر دهکرێن کو ده  واره نگدا ڕاوو شه زه وه شه
  !... یه هه" شوێن"  وه بیریان چووبێته  ی له وه ئه
 

ئازارێکی .یب ناومانی ده و هه سته الد جه جهقۆی  چه ک رماش وه بووین و سه  ڵه وسه حهیی بێ ڵه وسه ڕی بێحه وپه ئهتا 
رمای پاریس شتێک  سه. وه کاندا بسووڕێیته قامه شه  ی بهیسکی برس  ردان و به رگه و سه تبێ و ماڵت نه پاره  تاڵه

  یکردینه کردین و ده رما لوولی ده ن،سه ڵدا بکه گه  کانێی له ره ربه کاندا به ر جاده سه  واکان بتوانن له بوو بێنه نه
 ..!.خۆی  شێک له به
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مێک  ت با بڕۆین کهومان  که هاوڕێ تازه  سین،بهوانیش بر ی خۆم و ئهمزانی خواردبوو،ده نگ بوو هیچمان نه کات دره
ش  وه ر ئه هه، دایه مان ده ره جگه  شی نەبوو ئێمه ره رد بوو،جگهسا  میشه ڵێکی هه ویش باخه ڵی ئه باخه.خواردن بکڕین

 !نیاوری د و سه کانی ئه سارده  قامه وی شه هاوڕێی ئه  نیای کردهوری د مسه ی ئه بوو ئێمه
 

ند  و چه ماته نان و ته  که بریتی بوو له خواردندا،خواردنه  ندێکیم به پێم مابوو هه  که  یه پاره  بڕهو  ڕۆیشتین و ئه
رامیش  وتم من لحملحه..!  لحملحالله  وانه یوت ئه و ده..ڕا گه ده"لحم حالل"بۆ   ره و براده ئه.کراو قووتوی گۆشتی ئاماده

 .مان خواد که خواردنه  وه که یه  ن و بهشوێنێکدا دانیشتی  له  وه ڕاینه گه..! خۆم ده
 
شمان  که تازه  ره براده  ێت؟ بهس نازان کرێت که یان بۆ ده واڵه ی حه ین،که که ده  واڵه حه  وت پارهیان ده  رانه و براده ئه

و  وه وڕاینهسو کاندا ده قامه شه  نگێک به تاکو دره.ین ده تی تۆش ده کرا یارمه  واڵه مان بۆ حه ر کاتێک پاره وت هه
  وه ڵکی ئه که  پێم مابوو به  که  یه پاره  و بڕه یڕچاندین و ئارامی لێبڕیبووین،ئه رما ده کرد،سه رمان ده وسه روئه مسه ئه
 .ین رم داهاتایه مێک گه و که وه ته مان بخواردایه رو قاوه و سه  وه ڕیستۆرانتێکه  موومان بچووینایه هات هه ده نه
 

 یدزی  رماندا ئارامم لێبڕابوو،به سه  ئیتر له  اڵم دواتر که به! ریبکات ڵم ده باخه  له  ره ا جگهنه ر ته گه وتم مه
ی  نزیکه  و کاته ئه  وونکهوانیش بڵێم چ ئه  توانی به مده ،نه وه م خواردهێک ێکدا کردو قاوه خانه قاوه  خۆم به  وه وانه هئ

یی مرۆڤ کاس  ره بێجگه کاتژمێرند  اڵم چه بهڕێت، په اسایی تیدهخواردن ئ ن نهند ڕۆژ نا چه.کرد رۆی دهیۆبیست ئ
 !کات ده
 

بمری  برساندا  و له وه ق بیته رماندا ڕه سه  ر له گه وا ئه تبێت،ئه نه" پاره"ڵێنی پێی ئە هیچووپوچه  زه هو کاغ ر ئه گه ئه
می  سیسته! کیش بکێشیتێ ره یت و جگه کهو سکت تێر ب وه یته ی ماڵێک بکهرگە ییش شێتت بکات،ناتوانیت ده ره و بێجگه

ر  گه بێت،ئه هی خۆی هیت و ماڵ و موڵکی تایبه موو مرۆڤێک پاره بێت هه ده.. ئاوایه ڵکایەتیی تایبەتو مو رمایه سه
ش  وه به! ی بێتیجاڵ و بێماڵ و حاڵ و برس بێت ڕووت و ڕه وا ده بێت،ئه ی نه وانه ئه  وه کهر هۆێ هه سێکیش به ر که هه
ر کوێ  و هه ر کوێ بوونایه هه  کان له ر مرۆڤه گه بوو ئه چی ده! ژیان هەمیشەییت و سرووشتی  داله ڵێن یاساو عه هد

ر شوێن و  بۆ هه! ؟ وایهموان ب مینی هه رزه کان خواردن و سه مینه ر زه و خواردن و سه ماڵیان بوایه  بڕۆیشتنایه
و  شوێن دیارده  مرۆڤ و له  نامۆبوونی مرۆڤ له!  کردایه نامۆبوون نه  هستی ب هه  ایهنبڕۆیشت  نیایهوم د ی ئهێک گۆشه

کولتورو   به  بارگاویه. پێنراوو دروست کراوه ێکی سهوش ست و بیرو ڕه و هه ڵکو دیارده ،به ی نییهیستێکی سرووشت هه
ستی  شوێنێک هه  مرۆڤ له.نکرد یندی یوه په  ت له می زاڵ بۆ ژیان و ماف و جۆرێکی تایبه نگ و دیدی سیسته رهه فه

و کولتورو  نییه  کانی لێره و مافه وێ نییه ڵکی ئه و خه ئه  پاند که ریا سه سه  یان به سته و هه کرد یاخود ئه
ی مرۆڤ لە مرۆڤ و لەشوێن و ی نامۆبوون ڕیشه.کات ست پێده نامۆبوون ده  وێوه ،ئیتر له کانی جۆرێکیتره هیندی یوه په

پیستریین و خوان و خەون و پەیوەندیی .یەتی ی تایبهنداری چینایەتیی و خاوهمی  سیسته ەمی لەناو سروشتدا،بەره
 ...مێژووی مرۆڤایەتیی،خوانی پیسی خاوەندارێتیی تایبەتە

 
اڵم نامۆیی  به..! کردم نهای ده دام و تاک و ته نامۆبوون ئازاری ده.کرد نامۆبوون ده  ستم به نێک ههموو شوێ هه  من له

  ر بۆ زۆرێک له گه نیشتیمانێک بکات،ئه ئەفسانەی ەریبییو غ ه"نیشتیمان"و" واڵت"بوو بێ  یی مرۆڤێک نهمن نامۆ
ی نیشتمان و شوێن و سنوورو  خورافه  ی به په  توانیوهیان ی هێشتا نه وانه ئه"واڵتێک، ر هه-رانی کۆجبه-ران کۆچبه
ر  هه  ۆ من زیاتر لهاڵم ب به، وه و بێتهتیمانیان تێدا زیندستی نیش یل و هه مه"تدا غوربه"  ،له"ن ر مرۆڤ به نامۆیی

قترو  کانی سنوور زه رستی و خورافاته ستی واڵت و نیشتیمان په ی بیروههیوجێت ی و گهییی و پووچکاتێک بێواتا
  ...بوون تر ده سته رجه به
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  ۆلیسانهو پ وتی ئه  که ره دهکرد،برا مان ده هستابووم و قس دا وه رانه و براده کێک له ڵ یه گه  نگ بوو له ی درهێک ئێواره
ک بۆ الی خۆمان بێن  ڵێ نزیکن و وه وتی بهکان بوو،وتم نزیکن؟ پۆلیسه  و الی خۆمان دێن،من پشتم له ره به

و  وه جیا بوومه  که ره براده  رخۆ له سه  ئاسایی و لهم، کان بکه یری پۆلیسه و سه وه هم ی ال بکه وه بێ ئه  من به. وایه
  ان بگرتایهرێکی ر کۆچبه ندێجار هه هه  ،چوونکه وه بمه ی پۆلیس نهوڕو ی تووشی گرتن و ڕووبه سته به و مه ڕۆیشتم،به

 .کرد یان دهیڕۆژ زیندان  ده ێک و تاک  فته ند ڕۆژو هه چه
 

و  ستم کرد ئه ،هه وه وهکردب هێشتا الم نه  من که! ر شانی گرتم سه  دواوه  ستێک له ڕۆیشتبووم ده تر نه مه  هێشتا ده
  و گرتنه قورسایی و نامۆبوونی ئه  ستم به اڵم من هه رمی شانی گرتم،به نه  رچی به گه ئه! ستی پۆلیسن  ده  ستانه ده
  کوێوه  له!ت؟ نۆ یان پاسپۆر م قسه که یه! کرد ی دهبرو زۆردار زه  ستم به هه  وه هیرم و نیانی و نه پشتی ئه  کرد،له ده

ڵما  باخه  تۆم من دروستم کردبێ و له ک بۆمباکانی ئه ردوو باڵیان پێفشکردم و پشکنیمیان،وه هه! ئیراکهاتووی؟ 
ئیتالیا شتبووم   ڕی تێدابوو،له بوو پانتۆڵێکی کابۆی ته  وه سته ده  ی نایلۆنم بهێک کیسه..!! گرتم هیچیان پێنه..بێت

کاتی کڕینی   له  یان لێکردم که زه و کاغه پشکنی،داوای ئه یان دهکان ریان هێناو گیرفانه ،ده وه ببووه هێشتا ووشک نه
  که ،پاشان زانیان پانتۆڵه دزراوه نه  و شته ئه  که  یه وه ی ئه ڵگه ش به وه نێ و ئه تده کاندا ده مارکێته  ر شتێکدا له هه

 !کردم دزیشیان نه  ر باش بوو به وازیان هێنا،هه  و زووتر کڕراوه کۆنه
 

بوو   وانه ڕۆم له بۆ کااڵس ده  وتایهر بم گه ،ئه وه مێنمه ده  ا لێرهوتم نڕۆیت؟ کااڵس ده یان بۆوتدوایی 
 دی ی گار وێسگه  له.ی بۆ کااڵس بڕۆنیرانی عێراق هێست کۆچبه یانده داخرابوو نه  که کامپه  م،چوونکه بیانگرتایه
 کۆچبەرێکهێشت هیچ  یانده کۆنترۆڵی کردبوو نه واوی ته  ڕۆیشت،پۆلیس به ده  قیتاری کااڵسی لێوه  لێونیش که

  وه ر ئه به  له.وت که ڕێده  به  که قیتاره ستا تا وه کاندا ده رگەی قیتاره م ده رده به  پۆلیس له!  وه هکان نێو قیتاره  بچێته
 .ویست ی زیاتری ده اڵم تاکسی پاره ڕۆیشتن،به تاکسی بۆ کااڵس ده  ران به کۆچبه

 
وم و  خه کوێ ده  و له و برسیمه یه م هه پاره وتم،ئایە هیچیان پێنه  وه نه و الیه ن،لهریاندام و ڕۆیشت کان به پۆلیسه

 ! بوون وان نه ی ئه کێشه  وانه و ئه؟ دیار بو م چییه کێشه
 

 رما ڕچاندبوومانی و ژانی هاتبوو سه و نه وین دایگرتبووین،هێشتا شه کوێدا بخه  و چۆن و له ی شه وه می ئه خه
نجاڵ چی  و جه وره کانی پاریسی گه و سارده بێت شه ،ئاخۆ دهدەخواردد کو ماری بریندار لوولمان کردین و وه پێده

 !...تێیدا ڕووتین  و ئێمه نده بهموو دونیا زوقم وانێک کە هه شه!  وه بنووسێتهتێکمان تیا  حیکایه
 

وتن  ویان بۆ خه ی شه جێگه  گریت که خۆ ده  له  سانه هو ک ئه  یه هه ێک شوێنێک خانه  مان وتی له که تازه  ره براده
م خواردنیش  وتی دوو ژهها  وه ،هه وه وێ بمێننه توانن له یانی ده شتی به هه تا  وه وه ی شه کاتژمێر ده وتی له. نییه

نت بۆ وێیت و ناوت بنووسن و ش که فۆنیان بۆ به له یانی ته نۆی به کاتژمێر  له  بوایه اڵم ده به.ن ده ده
کراویش ند شوێنێکی دیاری ها چه روه وم،هه خه هوێ د له  وانه م و شه لێره  وت من دوو ساڵهی مان ده که ره براده.دابنێن

وازانیان  و النه وه خوێنده کانیان ده ێ و ناوه و ئه  هاتنه پاس ده  و به ی شه ده کاتژمێر  وانه شه  که بوو تیمی خانه هه
 ڕێمان کرد تا یی و چاوهڕوان شوێنی چاوه  موومان چووینه هه  ره و براده ر پێشنیاری ئه سه  بوو له  وه ئه.بردن ده

بن  نه  ر ئاماده گه ئه  کانیان نووسیوه ی ناوه وانه وتین ئهپێی  ره و براده نووسیبوو،ئه ناویشمان نه  ئێمه.هات  که پاسه
  وه ر ئه به  بوون،له نه  موویان ئاماده ناویان نووسیبوو هه  ی که وانه بوو ئه وه ئه.ن به جێی ئەوان ده  سیتر له که

ی رم و خۆش و ئارامی گه  که زاندین،نیو پاسه یته رما ده یاخود ڕۆژانێک بوو سه  وه یانییه به  له  ئێمه.شیان برد ئێمه
 !م هات تێیدا بوایه هاوین ده کرد تا زم ده خش بوو،حه به
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  که.ها پاک و خاوێنیش بوو روه ههی تێدا بوو، وێڵه ره نجا قه و،پهدا بو وره گهکی ێ خۆشخانه ناو نه  له  که خانه
ر  دوایی هه.موومان خۆمان شت رمی تێدا بوو هه رماوو ئاوی گه یان پێداین،گه وێ خواردن و شیرو قاوه ئه  یشتینه گه
خۆی چڕ   وه کانه و دیو دیواره لهرما  اڵم سه به.رم و خۆش بوون رم و نه شوێنی خۆی،جیگاکانمان گه  و چووه سه که
و  ر جاده واکان ماڵی بێماڵییان سه و بێنه ییمان نییه میشه ماڵی هه  یزانی ئێره و ده کردین،ئه ڕوانی ده و چاوه وه کرده ده
 . کانه نا دیواره په
 

و  ترم دابێی گه تا  هی خۆی هه باێخیوێکیش  شه!  وه وت ئارام بخه خۆمم ده  ڕاکشابووم به  جێگاکه ر سه  کاتێک له
توانی  مده اڵم من نه ی تێدابوو،بهیوت بڕێک ڕاست خۆمم ده  ی به وه رچی ئه گه ئه. وه ت بتوێته سته کانی جه دهن به خته شه

ر  گه مویست ئه کردو ده خۆم ده  م لهییدا داوای ئارامیینائارام  و بچم،من له شی خه خۆم بێنم و ئارام بۆ باوه  ڕ به باوه
  رم بێنێت که ده  قییه ی و دڵڕهیموو پووچ و هه مارۆی ئه ی گه ڵقه هه  و له ند ساتێکی کورتیش بێت،خه بۆ چه

بێت  من ده. وه بوومه ڕوی ده ربازبوون ڕووبه رێکی ده گه دیاربوو،بێهیچ ئه  تی تاڵترم لێوه قیقه من حه.ومبووریاندا ده
چی ! موو شوێنێکیش بڕۆم بێت بۆ هه و ده هیچ شوێنێکم نییه..،بۆ کوێ وه ره ده  شت بڕۆمه هه کاتژمێریانی  به
ش دڵنیا نیم  وه له..! موو شوێنێکیش بیت موو کوێ و هه هه  بێ و له هچ کوێ و هیچ شوێنێکت نه..  بوونێکه واره شه
 نێت؟ خایه ند ده چه  م دۆخه کرێ و ئه ده  واڵه حه  نگێ پاره یان نا،که  وه نه که ی جێم ده سبه

 
وم  خه  وه هراوییه ی ژهندێشەێک چ ئه  داو نازانم به و ده الم بۆ خه قه ته  وه نجاڵییه و جه ینائارامی  جام بهن ئه

 !...وت که لێده
 

 
 

 -  دەیەمشی  به  -
  
 
 
 

 پاشان.و شیرێکیتر نادیار بوو ی قاوه وه خواردنه، وه ڵ کردو خواردمانه و شیرمان تێکه ستاین و قاوه و هه خه  لهی  سبه
شوێنی   وه ئه  نه! ڕۆین،نازانیین دێین و بۆ کوێ ده  کوێوه  له.ر به موو شوێنێکمان گرته ێک و ههی هیچ شوێن ملی ڕێگه

ک پێشترمان ێ ند جاده و وتی چه ئه.ڵ بوو گه  شمان له که ره هبراد! ڕۆین ی بۆی ده وه ئه  دێین و نه  وه لێیه  یه ئێمه
  وه که خانه  وتیشی له.کریت واڵه ده تان بۆ حه کو پارهتا  وه بمێننه  ره وروبه و ده نن لهتوا و ده نهیب نشی ره کی عه ڕه گه

و  پارک ناو. وه وێ ماینه ی لهناچاری  ئیتر به. وه نه ڵکو جێتان بکه ن به ردانیان بکه سه  وانه توانن شه نزیکن ده
 ک ڕه و گه وتم ئهک  ب بوو،وه ره عه  که ره نته ن سه وهخا! زان وه و خۆرنه گهررا قه  فۆنمان کرده له رێکی ته نته م سه ده ر به

  ی جلپۆشین و کرداریان شێوه ها زۆریشیان شێوه روه ب نشین بوون،هه ره ی عه که ی دانیشتوانه زۆربه  ره وروبه و ده
وت م کانیاندا بوون،ده" پیاوه"ڵ گه  له  بینی که ندێجار ژنانێکم ده هه.ی بوونیو ئیسالم و ئیسالم یبی ره کولتوری عه

رتادامێن پۆش  کانیان سه جله. یه کانی سعودیه الکانی تالیبان و ئێران و شێخه خێزانی بنالدن و ئاخوندو مه  وانه ئه
ئێرانی   کرد له ستم ده ندێجار هه هه.بوو نه  وه ره ده  یان به سته ی و هیچ شوێنێکی جهیپۆش ستکێشیان ده و ده مامک و ده

و الی خۆما  مالو ئه وتم و ئاوڕێکم به که اڵم فریا ده به.کاندام ی شێخه فغانستانی تالیبان و سعودیه ئاخوندو ئه
شیمان  یتر په،ئ وه خۆنه کتر ده و لێوی یه کدایه ست و ملی یه ده  ستیان له مبینی کچ و کوڕیک ده و ده وه دایه ده
 !"ڵ نین قه کان هێشتا بێچه مه چه" وتم و ده وه بوومه ده
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کان  نهرباری ژا ختی سه رما ژانی سه سهکردین، پێدهرما ژانی  و سه وه سووڕاینه کاندا ده و جاده و پارکنا  له  و ڕۆژه ئه
رما مرۆڤ سڕ  سه.گات رما نه رگی سه او مهوات  ،له وه نده ا دۆخێکی زوقم بهه وه  وێته که نه مرۆڤ تا  یه وانه له.بوو
 !ڵ بکات گه  خاو نازانێت چی له ده  وه بیرکردنه  ڵۆک،مرۆڤ له سته هب  کاته کان ده کات،ئومێده ده
  

وت یان ن،ده بکه  واڵه یان بۆ حه رهپا س و کاریان کرد تا فۆنیان بۆ که له ندینجار ته چه  رانه و براده ئه  و ڕۆژه ئه
ڕێ  ند ڕۆژیتر جاوه بێت چه وت دهانی وانیش ده ،ئه کرایه  واله حهبۆیان   وێوه له  بوایه و ده  یۆنانه  مان له پاره
 ! بواریان نییه  ن،گوایه بکه

  
دیسان و  و نیوی شه ده کاتژمێر.ی خواردمانیشکو  کرم به ی و کرمهمونم کڕی ک دوو سه نگ چووم یه ی درهێک ئێواره

س  نجا که په  همتر ل کهش  وه و شه ئه.وین وێ بخه ویش له مشه بێ و ئه هه ڵکو جێگە ،وتمان به که بۆ خانه  وه ڕاینه گه
ی  رما چزه بوو سه  وه ژووره  کمان هێشتا له ،پێیه وه ره ده  شت هاتینه ههکاتژمێری  سبه. وه مانیان کردهجێ  هاتبوو بۆیه

ییمان  سته و جه یکی ڕۆحی رگرییه موو به ند بوو،هه مان زوقم به ندێشه نیای بیرو ئهود  چوونکه  ستاندین،ئێمه لێهه
 .ست دابوو ده  رمادا له ر سه بهرام به  له
  

ر  سه کردن و کات به بۆپیاسه  یه رزی خۆی هه ات و وهکان ک و پارکهنا.ساردو ڕچیو ،پارکی که و پارکهنا  وه ڕاینه گه
 ومو هه  دا که نده رزی زوقم به م وه ک له ،نه وا خۆش بووه ش و هه و که ماوه رما نه ی سه رزانه و کات و وه ئه  بردن،واته

اڵو  ردو گه ر دارو به گه ،ئه رانی تێدایه وایان و کۆچبه ی زۆری بێنهچیرۆککان ڕازو  و پارکهنا. خته شه  ته بوونێک بووه
  کهدرکێنن  درکاوو نهێنی ده لێکی تاڵ و پڕ ژانی نه گه هاتبان،ڕازو چیرۆک  قسه  ت و بهکان بدوێنی خته گوڵی دره

کان  پارکه  نای بۆ ناییدا په پهله بێرێک ڕۆژانێک  موو کۆچبه هه. ردووهب ی پێنه س په هیج که  تهو کا ئه تا
ت و داخی  سره وێدا حه له، وه و بیری کردۆته انی خواردووهو ن وێدا دانیشتووه ،له ی کردووه وێدا پیاسه ،له بردووه

رما  وێدا سه ،له وتووه وی لێکه خه ستی مه  و به ست بووه و مه ی کێشاوه ره وێدا جگه ،له یانجار گریاوه و ده ڵکێشاوه هه
 ... گینگڵی پێداوهتی و زاندووێ ته..تیێڕچاندوو

  
  م و دڵۆپ دڵۆپ و به م که ر که گه کرد،ئه شی ڕۆژانێکی زۆری ده ڕێکرد،ئازارێک به  به ەوەئازار  شمان به و ڕۆژه ئه

 . رووماندا بکرایه گه  یی به شێنه
  

وێمان  رێکی ئه سه  بوایه ر ده بوو هه هیچ شوێن و کارێکمان نه  که  ،ئێمه که بۆ خانه  وه ڕاینه و دیسان گه شه
  وه بینه ق ده و ڕه سارده  وه ره وتمان ده!  مان نییه اڵم وتیان جێگه بهبێت؟ ڵکو جێتان هه ین و وتمان بهڕۆیشت. بدایه

ی تیا  ک ئێمه سی وه دان که ی سه وون و جێگهکان زۆر ب وه ڕێڕه"وین؟  خه کاندا ده وه ڕیڕه  ن له ده ده  ر ڕێگه گه ئه
اڵم  به..دا نا م وه ره دیوی ده  به! یه غه ده وێدا قه وتن له خه وتیانچی  ،که"بێت رمای نه وێ و سه بخهتێیدا   وه بووه ده
ر  سه  له  مهوتنی ئێ خه!دڕاندم رووی ده ریک بوو گه و خهک بوقاقاێ!دا ڕیم لێدهجا مدا قاقای گاڵته وه دیوی ناوه  به

رمامان  وین و سه دا بخهوێ بوو له  غه ده چی قه بوو،که نه  غه ده کاندا قه رماو باوبۆرانه ر سه نا دیوارو به و په جاده
چی   و یاسایه ئایا ئه..ی کوێریاساێک! و یاسا بوو  ش یاسایه وه ئه. وه ره ده  بێت بڕۆنه ده.! ..ببوورنوتیان ! بێت نه
 !؟ یه هه  وه خالقی مرۆییه سۆزو ویژدان و ئه  هکی ب ندییه یوه په
  

و بۆ کوێ  دێن  کوێوه  له.خ بڕۆین وابوو رگ و دۆزه و مه ره ک به ،وه وه ره ده  لۆژ هاتینه  و لۆژه یناچاری  ئیتر به
وم  ی ئه که ڕسته  وه ر خۆمه به  ڕۆیشتم و له بیرمدا بوو ده  ڕۆژانێک بوو له..یاد  وه گۆم هاتهڕۆن؟دیسان ڤیکتۆر هو ده
مێکی  رده سه  له  دیاره"! بۆی بچم  یه شووێنێکم هه  بێم و نه  وه لێیه  یه شوێنێکم هه  نه..بۆ کوێ بڕۆم:" وه وته ده

  شه وه ر ئه ،هه وازان بووه وایان و النه ی بێنه زانی ئاپۆڕه وه نزڵ و خۆرنه کانی پاریس مه سارده  قامه شه  وه زووه
 .بوون  ته نی هێناوهوایا شاکاری بێنه
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نگترو  زه وه کان شه وه کان کوێرترو شه واره ۆ شوێنێکیتر شهب  وه شوێنێکه  هات،له ده کۆتایی نه..کانی کۆچ وه ی شه واره شه
ئاسمان و ..سوێتر  کان به م ئازاره رکی دهن  شترو نرکه کان ڕه ڕۆخساره.بوون تر ده ڵه وسه بێحه..کان چهکۆ

ق و  بڵه ئه  چاوهکانی ئومید خامۆشترو  ۆشهخام  نگاوه هه..کانی فڕین سڕتر باڵه..ڕچیوترو کان زانه وه خۆرنه
 ..تترین کان غوربه ته غوربهمینی  رزه سه..نگترو کان دڵته نوزی گۆرانییه  نوزه..! کان ترسناکتر ماندووه

  
زانی بۆ کوێ  مانده ڕۆیشتین و نه گیرفانمان،بێ ئامانج ده  ستمان خستبووه و ده وه موومان خۆمان پێچابووه هه
هاویشت  وێکمان دهنگا رترین هه مه یی بووین،بێسه وایی و ئاواره لێکی بێنه رگه یکه دا په ساردو ڕچیوه  وه و شه ڕۆین؟له ده
و و نا ره ن بهکا نگاوه هه. یاندین گه هیچ شوێنێکی ده  به  بوو نه  نگاوی ئێمه هه  ی تیا بوو نههیج واتاێک  نه
ی ک ئاوازی مۆسیقاێک ی باران،وه هرم دایکردبوو،ترپ رم نه بارانیش نه.ند بردین،پارکی ڕچیوو زوقمبه ی ده که رکهپا

ی نجە ست و په ک ده وه..ح بدوێک بۆ ڕۆ ی و وهیک ئاوازێکی هێد وهباران . وه بالوێنێته  ک ئێمه چوو،وه دهن یمگی غه 
ی  سته ری کاس و جه ر سه سه  گێکدا بێنیت،به سه ێک ناڵێک پشیلهری م ر سه سه  به  وه بۆ الوانهیی ویست خۆشه

 ...!ڕچپاندی ده.. ی ویبار دا ده تی ئێمه که شه
  

  من پارچه!وین ر توانیشمان تێیدا بخه گه ڵکورمێین و ئه ڕاین تێیدا هه گه نا دیوارێک ده و په کێک بۆ سیپه ر یه هه
بوون   ره کدا ته الیه  و به که ر یه وانیش هه ری دانیشتم،ئه سه  ا ڕامخست و لهنا دیوارێکد په  و له وه کارتۆنێکم دۆزییه

 . بوون و ونبوونه ره بوون کوێربوون ته واره تی شه قیقه حه.و ڕۆیشتن
  

  ڵ پڕ بوو له کێشا،دووکه م ده ره نها دانیشتبووم و جگه دام،ته ی ساردیش لوولی دهێک ی و کزهباری رمی ده نه  باران به
  له  بەتاڵو  بیابانێکدایه  کات له ست ده روونی مرۆڤێک هه ی ساردی ڕۆح و ده وو ڕۆح،کزه ی ساردی شه زهک

  ره ی مرۆڤ وه ئه:موت دڵی خۆمدا ده  کردم،له ریان دهی بوون و سه ڕده المدا تیپه  ڵکی به خه.مرۆڤ  له بەتاڵ..ر وه بوونه
ی خۆمدا  وه وهنا  رز به نگی به ده  به! ر مرۆڤین ردووکمان هه هه  بانگم بکه  ره وه ده..! بچین بۆ ماڵتان  وه که یه  با به

رم  ماڵ و چای گه  وه مبردیته ده..! ماڵ  وه برده تۆم ده..ماڵ  وه برده ده" منم"  ر من تۆ بومایه گه وت ئهم کرد،ده بانگم ده
 !کتر بۆچی؟ یه  له  و نامۆبوونه هاوڕێم مرۆڤ،ئه  ره دایتێ،وه م ده ره هگو ج

  
ڵکورماندا  ی دانیشتن و هه شێوه  مابوو،له نه  وه ره ده  سێک به کێشا،ئیتر که رم ده نها دانیشتبووم و جگه مێک بوو ته ده
  ر کاتێک به ،هه وه هاتمه ده ئاگە  وت و به که وم لێده نجار خهندی چه.دا وزم ده نه هات و وه وم ده ببووم،خه سته رجه به

  ،لهنی بوویند نهۆم رزی چه ی به خانه و ماڵ و باڵه کۆشک موو الێک هه.بووم ڕچیوترو سڕتر ده  وه هاتمه ئاگە ده
  ،له ند ساتێکی کورتیش بوایه ر بۆ چه گه بووم ئه  وه ته سره حه  کردو به کانم ده ره نجه یری ڕۆشنایی په سه  وه خواره
پۆشێ  بۆ مرۆڤ،ماڵێک داتده  کهێ رارگه ناو قه موت ماڵێک چی په هو د وه کرده م،بیرم ده وتبایه رماییدا بخه شی گه باوه
 ..!.رمات نابێت و سه

  
ست و قاچم  ده..رم دابێم مێک گه مویست که ده.کرد زم ده زودابه ڵبه ر پێ و هه سه  ستامه ڵده یانجار هه ده  وه و شه ئه

م توانم بڵێ ده  ر نیگار بکرابایه گه وێک بوو ئه شه.دا واره کانی شه وه ساردترین شه  ما له سه..کرد مام ده سه..شاند وه ڕاده
ما  چێ و سه ده مرۆڤێک  تارمایی له..ند ماو زوقمبه وو باران و سه شه  ک پڕ لهبوو،تابلۆێ جوانترین تابلۆ ده

 ...!،ژانێک و هەزاران هاوارک نمایشی چیرۆکێکێ ر جووڵه و هه جووڵه  ماێک پر له سه..کات ده
  

دیار   بێت به وێدا ده ڕێت،له ها دۆخێکدا تێناپه وه کات له.زیم رمام بوو ته نێک ڕچام و سه هم شی ته به  وه و شه ئه
ک  کاندا کات وه هیی و شادییخۆش  له! بێت واو ده ته  چرکه  ی به ش که واره لدای شه وی یه دانیشیت و شه  وه چرکه

وو  ،شه وه رد ببووم ڕۆژ بووه به  ی به وه دوای ئه...رد به  تکا به دهرما  ک سهشدا کاتێ وانه و شه له..ڕوات ده  بروسکه
 .ی ساردو سڕ بووینێک سته جه  میشه هه  بوو،ئێمه هجیاوازییان ن  هێنده  وه رمییه ڕووی ساردو گه  کان له ڕۆژه
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  ،به یه وتێک هه مزگه  هم نزیکان وتین لهمان پێی  که مابوو،هاوڕێ تازه مان پێنه ند ڕۆژ،کاتێک هیچ پاره دوای چه
و خۆیشی  بچێت نان بخوات،ئه  یه سێک بۆ هه موو که ن و هه که ئێواران خواردن دروست ده  وه زانه مه هۆی مانگی ڕه

و برنج  کرد،مریشک خواردنی باشیان دروست ده.خوارد وێ نانمان ده ڕۆیشتین له دوا ئێواران ده  به  و ڕۆژه له.ڕۆیشت ده
کران،قاپ و  ش ده کران و پێشکه دا دهیبی ره عه نەرێتیو  شێوه  کان له و زۆر شتیتر،خواردنهو شیرینی و خورما

نراو  دا داده که ڵکه ڕاستی خه ناوه  کردو له ر ده ندێجار ساوه برنج و گۆشت وهه  هێناو پڕیان له یان ده وره شتی گه ته
 .یانخوارد ست ده ده  و به وچک که  به
  

ندێک شتمان بۆ باس  ش هه ؟ئێمه تان چییه و کێشه ن لێره که ڵکی کوێن و چی ده ان لێکردین،خهند پرسیاری وێ جه له
وتیان ش  رانه و براده م و ئه کهوتم نوێژ نان یان نا؟ من  که ئایا نوێژ ده  شیان کرد که و پرسیاره ها ئه روه هه.کردن

  شمان له که تازه  ره براده!  وه نوێژه  وتنه وان که خاتری ئهر  به  ندێکیان له هه  وه شه و حاڵه و به گیانمان خاوێن نییه
ستنوێژی  وێ ده چی له کرد،که میزی ده"  پێوه"  کانیشدا به نێو پارکه  گرت و له ڕۆژوی ده  کردو نه نوێژی ده  نه  وه ره ده
 .کرد تی ده ماعه ڵیاندا نوێژی جه گه  گرت و له ده
  

  و له ڵکو لێره بهوین، خه دا ده رمایه و سه ر ئه هب  و له وه ره ده  له  وانه و شه ن نییهوتنما وتن شوێنی خهوێ پێمان  له
وتی ۆشیبوو ڕیشێکی درێژی دانابوو،جلی سپی پ  کێکیان که وین؟ یه تێیدا بخه  وانه ن شه مان بده دا ڕێگه که وته مزگه

ی بوون و یوان دیاربوون ئیسالم ئه! ر بوو سه  ێریان لهکانیاندا دیار بوو چاود قسه  به. وه ینه تان بکه ناتوانین جێگه
 ...کان بوون هیئیسالمی  گروپه  ر به سه
  

گرت  یده باران نه  شوێنێکدا که  وێداو له  ر له دا بووین و هه و پارکه نێو ئه  کان له ی کاته ی زۆربه وه ر ئه به  له
  لێره  وه و هۆیه و به یه مان هه ی پاره یانزانی کێشه ون و دهئاشنامان ببو  و مااڵنه ڵکی ئه ندێک خه وتین،هه خه ده

فۆنمان  له رز ته قه  ما به مان پێنه یزانی،کاتێک پاره ش ده که فۆنه له ری ته نته ن سه خاوه. گیرمان خواردووه
 .ویش قایل ببوو ئه، وه ینه ده ت ده که کرا پاره  هواڵ مان بۆ حه ر کاتێک پاره وتمان ههکرد، هد
  

خۆتانا،سێ   ن به بیده وانە تانی بۆ هێناین وتی شه بوو،دوو به  انهو نزیک ب بوو ماڵی له ره عه  ها ژنێکیتر که روه هه
ی  قسه  اڵم له هب  وه ماڵه  مه بتانبه  وانه کرد شه زم ده وت حهی بوو،ده ساڵی هه  شت بۆ چوارده ن هه مه منداڵی ته

 ... رم نییه هاوسه  وتی چوونکهترسم، ڵکی ده خه
  

  ویش له کێشا ئه م دهێک ره ند جگه چه  دابووم،ڕۆژانهری لێ یی سه ره بێجگه  رده مابوو ده م پێنه ند ڕۆژ بوو پاره چه
م ر شه  ستم به من زۆر هه.خشی به یده سێکیش نه موو که م ههاڵ کردن ئاسایی بوو،به  ره کرد،داوای جگه ڵکم داوا ده خه
موو  ی هه رده یی په ره ردی بێجگه دهاڵم ناچاریش بووم، ،به ک بکردایهسێ که  م لهێک ره گهکرد کاتێک داوای ج ده
  دا بڕێک به وڵمده هه.ڵگرم و بیکێشم کان هه ر جاده سه ی ره جگه  رو نیوه جارم بوو فلتهم  که یه.دڕاند رمێکی ده شه

  له  شێکه بهکان، ر جاده ی فڕێدراوی سه ره جگه  یوهرو ن کات،کێشانی فلته ستم پێنه س هه ڵیان گرم و که هه  وه دزییه
 .ران ژیانی کۆچبه

  
  وه ئاسمانه  ک له کێک وه پڕێکدا یه  ک دوو مژم لێدابوو،له رگرتبوو هێشتا یه ڵک وه خه  م لهێ ره ڕۆژێک جگه

دا  م شاره جاڵتر له و ڕه من ڕووت  وتم لهیرێکیم کردو  سه!و وتی سیگارێک وه ممدا قووت بووه رده به  لهزیبێت  دابه
  ویش سوپاسێکی کردو ڕۆیشت،به ئه، وه ستیه ده  یم دایه که باقیه داو که ره جگه  دوو مژی باشم له  له په  به.. یه مه ئه

 .مێ یده شمتوانی نه اڵم نه بهم، س بده هیچ که  به  یه ره جگه و کرد ئه ده زم نه ڕاستی من حه
  

شپێستێکی  نج ڕه وێک کوڕێکی گه شه.نگ و ڕۆخسارمانی گۆڕیبوو رما ڕه وتین و سه خه ده  وه ره ده  ر له ک بوو ههێ فته هه
ین،دوایی وتی  ستی تیبگه به مه  توانی له هماند نه  ڵماندا،ئێمه گه  کردن له قسه  وته المان و که  ی بوو،هاتهینس ڕه فه
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کانی  بوو نهۆمه هه پاڵماندا  یی لهی چوار نهۆمێک شوقه. تنڵیدا ڕۆیش گه  له  رانه و براده دوان لهرن، وه ڵمدا گه  له
و کاتی  وتبووی شهن،یشتبوو ستی تێگه به مه  وێ له ،له وه ژووره  ڵ خۆیدا بردیانیه گه  ی ماڵی تێدا بوو،له وه ره سه
انی دیاری کردبوو ک کانهر پلی وو سه ڕێڕه.ون وێدا بخه و له و شه وه ژووره  مه تانبه ده  وه دزییه  وتن من دێم و به خه

اندا هات و چۆیان ک ده سعه مه-ر رخه سه  ڵکو به کرد،به ده وێدا هات و چۆیان نه به  که ڵکه خه.وین تێیدا بخه
و  وه دزییه  زانی به باشمان نه  پاشان به.بوو رمامان نه سه  وتین هێنده وێدا خه و له ،دوو شه وتمان باشهش  ئێمه.کرد ده
مان بینی سوپاسمان  ره و براده وێ و دوایی ئه بۆ ئه  وه چووینه وین،ئیتر نه وێدا بخه کان له ی ماڵهدار بێ ئاگه  به

 .کرد
  

  یاڵ بۆ کوێی بردبووم،له هخ  ژانه  بیرم نایه  و وڕوکاس دانیشتبووم و به ره و جگه دا بێپاره که نێو پارکه  ڕۆژێک له
ربوو زۆر دیا.کات کێک بانگم ده یه  کرد که  که ر جاده ی بۆ سه ست ئاماژه ده  و به وه ی هێنامهئاگە  نگێک به نزیکمدا ده

  ی به که و شۆفێره ستاوه ک ڕاوهێ یاره سه م کردو بینیم که یری الی جاده ،منیش سه بووه م لێنهبانگی لێکردبووم من ئاگە
! مناسێت س ده که  ناسم و نه س ده که  نه  شارەم  بێت کێ بێت؟من له وتم ده.کات بۆ الی بچم م بۆ ده ئاماژه ست ده
تێکی  ستی بۆم درێژ کردو پاکه و ده کەیە نسیه ڕه فه  یرم کرد کوڕه سه  وه نزیکی بوومه  ستام و چووم بۆ الی،که هه

ی کوێراییم بۆ  کردو نزیکه م ده ره ی جگه رچی تاسه گه من ئه!بۆ تۆ  وه و وتی ئه وه ستمه ده  ی مارلبۆرۆی دایه ره جگه
  و الوه ی ئهیو مرۆڤدۆست یبانی خشیم میهره به پێده یکردم و ئارامی ی زۆر خۆشحاڵی ده وه اڵم ئه داهاتبوو،به  ره جگه
  ی لهک ئاگە ،وه وه دۆزینه وتنی بۆ ده بکات،شوێنی خه  کانی ئێمه سارده  وه رماو شه ئازارو سه  ست به ک هه وه.بوو
ویست و  مرۆڤێکی خۆشه.هێنا ی بۆم ده ره تی جگه هات و پاکه من بێت،دهیی  ره گهی بێج وره می گه ر ژان و خه ردو سه ده
 ، یدایهیمرۆڤدۆست  مرۆڤ له یزنی ڵکو مه زن بکات،به کاری مه  دا نییه وه ی مرۆڤ لهیزن مه. وه المه  زن بوو به مه
 .بکاتبەرجەستە کارێکی بچووکیشدا   ی له که یهیرچی مرۆڤدۆست گه ئه
  

  به  میشه پێشتر هه  بێت،چوونکه هیخۆی نه  که یاره ها پێشم وابوو سه روه داریش بێت،هه چوو پاره ده نه  وه له  و کوڕه ئه
  له  وه یه که پاسکیله  ویش به م پێمابوو،ئه ره تێک جگه ی پاکه پاره  ڕۆژێک که.هات بۆ المان مانبینی و ده ده  وه پاسکیله
  مه ک شه یه  و ڕۆژه ئه  وت چوونکهوم  ئه  به  وه ر ئه به  ڕیت؟ لهم بۆ بک ره جگه توانیت وت دهستابوو،پێم  المدا وه
و  ئه.پێ دوور بوو  بوو به دووکانێکیتر هه فرۆشت داخرابوون، یان ده ره جگه  و نزیکانه ند دووکانێک له بوو،چه

  دوایی به. م پێنییه ره وت جگهی داو ده کانی ده گیرفانه  تی لهس دهم، که ی لێده ره شت داوای جگه گهمجار واتێ که یه
ڵێم بڕۆ  ئەزانی پێی  یشت و وایده تێگه  ڵه هه  ش به و جاره ، ئه وتم بڕۆ بۆم بکڕهو مارکێت  ی سیگاره و وشه ئاماژه

نۆ ..وت نۆ مۆنیی شۆکاندا ده په  حاڵێکی نیوه  هداو ل گیرفانوکانی ده  ستی له ده..!  ی خۆت بۆم بکڕه پاره  به
و ستیم گرت  یبینیبوو،دواجار ده بوو دیار بوو نه  وه سته ده  م به که من پاره. م نییه ،یاخود پاره نییه  نی،پارهمۆ

ک با بۆی  رگرت و وه ی وه که یشت و پاره ئینجا تێگه..!  م بۆ بکڕه وتم برۆ سیگارهو  وه ستیه ده  م خسته که پاره
کانی  ،دوایی جگره شم دایه ره بۆ هێنام،منیش سوپاسیم کردو دوو جگهتێکی  و پاکه وه ک هاتهێ رچوو،دوای ماوه ده

 ...!یتر رانه و براده دابوو به
  

  ویان بۆ هێناین،زانیبوویان له خه  ش کیسه شه  یاره سه  ی تێدابوو،به که خانه  که  وه یه خۆشخانه و نه ڕۆژ له  دوای ده
 .مانداخۆ  ن به دهبی  هیچمان نییه  وانه وین و شه خه ده  وه ره ده
 

رمامان  سه  هێنده   وه کانه وه خه  هۆی کیسه  و پێنج ڕۆژه به ئه.کرا  واڵه مان بۆ حه پاره تا  وه پێنج ڕۆژیتر ماینه
 .هات ڕچابووین و داده شه کانی تا هاڵم ڕۆژ بوو،به نه
  

و  وه مێنینه ند ڕۆژیتر ده وتیان چهوان  ئه. وه جیابوومه  رانه ادهو بر رگرتن،له ی خۆمم لێوه که ی من پاره وه دوای ئه
ۆ یانویست ب موون ده وێ کوردی تریش هه ی قیتاری کااڵس،له نها چووم بۆ وێسگه ته  من به.سڕۆین بۆ کاال دوایی ده
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م پۆلیس هیچ اڵ به.یان نا  یه رچوون هه مویست بزانم بواری ده دا بووم و ده که و وێسگهنا  له  و ڕۆژه ئه.کااڵس بڕۆن
یان  عێراقیی  سێک بوایه ر که هه  له ستان و شکیان وه کاندا ده ی قیتارهرگە م ده رده به  پۆلیس له.هێشتبوو بوارێکی نه

 .ربچم قیتار ده  ئیتر زانیم ناتوانم به.ون رکه هێست سه یانده کردن و نه پۆرتیان لێدهبیانییە،داوای پاس
  

یداکردنی  ڕان بۆ په گه  وتینه سیتردا که ڵ سێ که گه  ینێ له سبه.وتم خه داناێک په  و له وه وێ مامه ش له وه و شه ئه
ترسان بگیرێن و سزا  کارێکی نایاسایی بوو ده  کرد،چوونکه ده یان نه و کاره ک ئه هیموو تاکسی هه.تاکسی
یدا  کمان په یهۆ تاکسیڕ واری دوای نیوهکاتژمێر چ.ب بوون ره یان عه کرد زۆربه ن دهیا و کاره ئه  ش که وانه ئه.بدرێن

 .ستینم له ڵکی فه وتی خه  که وتین بمانبات،شۆفێره ڕێککه رۆیۆئ062  کرد،به
  

  ی و ئاو ببوو،ئاو لهڕی اڵڵی ته موو بوون شه م و مژو باران بوو،هه وا ته ش و هه که  وه یانییه به  ر له هه  و ڕۆژه ئه
کردو  ڵیده هه  وه رووی ساردی سروشته گه  ی سارد لهێک هات،کزه مین ده ی زه ناسه هه  نگ لهئاوچۆڕا، پرچی ژیان ده

ریبانی زام  نگی غه رووی ته گه..کانی نائومێد سه وڕه کردو نه کانی کۆچی سڕده باڵهکرد، ژان ده  چیرۆکەکانی کۆچی به
 ...کانیان خنکاو کردو هاواره ده
  

زانی  وه خۆرنه  یشتینه گه.کاالس  یشتینه گهکاتژمێر یشتین،سێ یان چوار  گه کاتژمێر ند چه  نازانم به
گرن  رار ده ک قهبۆ ماوەێ وێ کان له رییه کۆچه کان،باڵنده  نهیی کۆچ و فڕی رارگه نزڵ و قه زان مه وه کان،خۆرنه باڵنده

موو  ی هه واره شه  دا له زانه وه م خۆرنه کان له ی کۆچی باڵنده وانه ی شه واره شه..ن که و پاشان کۆچ ده
  قۆ به چه ک ی با وه و کزه وه کرده ق ده ڕهرما ژیانی  سه  رهلێ.تر بوون وازه رته و په ره رو تهکانیتر کوێرت زانه وه ۆرنهخ

 ..!.چوو دا ڕۆده سته نێو جه
 

بیابانێکدا   ک له وه..بوون  و بێهێالنه واره کان شه ؟ باڵندهبۆ کوێ بڕۆین.باریی زین باران ده دابه  که سیهتاک  له
 !...ک بۆ ژیانێ ک نیشانه بێت وه وزاییەکی تیا نه لکی سه ابوو،بیابانێک پهزم و ابهد
  

! ڕۆین زانی بۆ کوێ ده مانده ڕۆیشتین و نه باراندا ڕۆیشتین و ده  ک بهێ ماوه..مان کرد ژێر باراندا پیاسه  ک بهێ ماوه
دوای .گرت یده وین،ژێر پردێک بوو باران نه و تێیدا بخه ست نیشانکرد شه سیتردا شوێنێکمان ده ڵ دوو که گه  له

و  واره کان شه اڵندهب. که بۆ ژێر پرده  وه وێک هاتینه شه  نگه درهیی، ڕانێکی ئاواره ،دوای گه رانهڕانێکی کوێ سووڕان و گه
دا الێک  به  زراوانهخوا و نه رانهک کوێێ ەو دوانهک ر یه هه  ،بۆیه بوونیش کوێربوونه ره و ته واره تی شه قیقه حهبوون، ره ته
 کدا نیشت یه ته  رسێکمان له هه. وان نییه شوێنی نیشتنی ئه  که  وه نیشنه شوێنێکدا ده  ش له نهفڕن و کوێرا ده

ی  وره ی گه ڵه مسه ند قه و چه که ر یه وانیش هه ڵ خۆمدا هێنابوو،ئه گه  له  وه پاریسه  م له که وه خه  ڕاکشاین،من کیسه
  منیان خسته  وه که وه خه  هۆی کیسه  به. وه که وه خه  و کیسهنا  ژێرو بانیان و منیش چوومه  نهخستیایان پێبوو، زیاده

حاڵ بوو،کات  و مه ال بۆ خه قه تههات، ی ده زانه باێکی ناحه کزه.بووین  کدا گورمیله یهپاڵ   و له وه الی باکه
وان باشتر  له  وان باشتر بووم،دیاره مێک له من که  وه که وه خه  هۆی کیسه  به.بووین ده  خته شه  به  ی و ئێمهڕ په تیده

ڕی  هپ ند کات تێده رچه ،هه وه هاتینه ده ئاگە  وت و به که ان لێدهوم م خه م که که. وه قم بردبووه گینا منیش ڕه بووم،ئه
  ره رماندا ته سه  له  رانه رادهو ب کێک له یرم کرد یه هاتم سهئاگە   وێک به شه  نگه دره.بووین زیاتر لوول ده  ئێمه
ردو  ک پر دهێ واره ر شه هه  ند له ر تۆفان و زوقمبه ی به واره شه!بێت بۆ کوێ ڕۆیشتبێت؟ ده. و ڕۆیشتووه بووه

ی  کات، بێجگه نگاوو وێران ده جۆرێک مرۆڤ ته  ند،به به خته شه  یکاته کات و ده ی مرۆڤ سڕ ده رما ئیراده سه. ئێشتره
 ..!. وه کاته هیچیتر نه  رم بیر له شوێنێکی گه

  
ر کوێ  تم بۆ ههو!  وه بمه ق ده ڕه  ریکه وتی خهستاو وتی با بڕۆین، ش هه ره و براده چوبوو ئه ر سه  کیتر بهێ ماوه

ڕۆم،من وتم جارێ  و ده ماوه من ئارامم نه وتیو  ئه!،ئیتر بۆ کوێ و بۆچی بڕۆین وایه  ئێرهک  ر وه بڕۆین هه
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لوول ببووم   شم داخست،هێنده که و زنجیره وه که وه خه  و کیسهنا  خۆم خزانده. وه نها مامه ته  ڕۆیشت و به و م،ئهناێ
رم  گه  ش بووه ک چرکه ر بۆ یه گه مویست ئه ده! خۆمدا ئااڵندبوو  ست و قاچ و خۆمم به کو تۆپم لێهاتبوو،ده وه

رمدا  به  ی له موو جله و هه و ئهنا  وت،له که ده وم لێنه رماندا خه سه  هاتم،ئیتر منیش له رم دانه اڵم هیچ گه دابێم،به
کۆڵمداو   و دام به وه م پێچایه که وه خه  ستام و کیسه هه تاریکو ڕوون بوو منیش. دابم وابوو خته نێو شه  له ک بوو،وه

نی زا مده نه  شوێنێک که..!ڕۆم دهزانی بۆ چی و بۆ کوێ  مده رگیز نه رو ڕۆیشتم،هه به دار ملی شوێنێکم گرته  داره  به
بیر   ت له م قهێ م ڕسته ئه!  بوونه واره شه م ی له وت ههم ده  میشه هه.بوو و بۆ من هیچ ماناو باێخێکی نه کوێیه

وان وێنا  ئه ک خۆمانم وه-خۆم! یاڵدا بوو و خهبیر  کانم له کان و ئاسکه ی سوێسکه واره ش شه میشه هه! چوو ده نه
م و  که م،کوێریان نه که م و ئیتر ڕاویان نه کان بکه و ئاسکه سوێسک  ویست داوای لێبووردن لهم ده.کرد ده
 ...!توانی مده چی نه که. وه شیمان ببمه مویست په ده! دزم  کانیان نه چکه به
  
و  دن لهاوای لێبوورمویست د ده..! مویست ترسام و ده ترسام،ده مویست و ده ده! ترسام ده..م بشکێنم که ڵێنه ترسام به ده

م  واره ڕفاندو شێت و کوێرو شه کانیانم ده چکه نیا،بهوبازترین دزی د که ڵه ن و تهیفێڵبازتری ک وه  م،که بکه  مامزانه
کان بۆ  ئاسکه! ن بوا بمگرتایه یانگرم و ده مویست نه شت، ده چه گرت و ئازاریشم ده کانیانم ده چکه من به.کردن ده
کانیان تێدا دزراون  چکه به  ما که ده نه  ره وروبه و ده ترێکی ئه وتن،مه که کێو ده  گێڕاو به ان دهکانیان شینی چکه به
یانی  که چکه ڵکو بۆنی به به..ن که رد ده بۆنی باو دارو به! ڕابێتن گه کردبێ و نه ریان نه و سه رو ئه مسه یانجار ئه ،ده

روا بۆ  و بێپه ڕان و سووڕانێکی شێتانه دوای گه  سک لهئا  دایکه..وی بۆ بێنن ڵکو بۆنی ئه به..! لێبێت
ی تێدا  که چکه ی به ره وروبه و شوێن و ده ئهشوێنێکدا،  بێت،له ومێد دهی نائ وه دۆزینه  ی له وه دوای ئه..ی که بێچووه
!  و گیانی تێدایه رێکه وه نهبوو  وه یت ئه ڕ ناکه رگیز باوه یت هه یری بکه ر سه گه ئه..! ستێت وه ر ده یکه په ک ،وه دزراوه

یری  ک سهێ ماوه.. تاوه وه  کاتژمێر بێجووڵهک  یه"  ی تێدا گیراوه که چکه دا به و کات و شوێنه له" زۆرجار بینیومه
،کاتێک هیچ سۆراغێک ناسەێک نێت بۆ هه ده  باوه  ت بهلوو..کێ بۆ چرپه  وه کاته گوێ قووت ده..کات وال ده مالوئه ئه
و  کلک  ستانێک نییه ستانی ئاسایی ناچێت،وه وه  ی هیچی له ستانه و وه ئه..! بێت رد ده به  به..اتست پێناک هه

  ڵکوورمانه  جۆری هه  له  ستانێکه وه.ستابێت یف ڕاوه که  کی یاخی و به ک کێوییه و وه وه رزو قووت بکاته کانی به گوێیه
ئێشی   ری به و سه انیشتووهژنۆ د و ئه سته ی ده و مرۆڤه کان،ئه ساته و کارهکانی مرۆڤ،مرۆڤی نا ماویه ین و خهمگی غه
 !... وه داته رده ری به سه  ر کزانه وێنێ و سه خه کانی ده و گوێیه ویش کلک ،ئه وه ته رداوه به ناو کۆشیدا  به
  

بوا  گیران،ده ده ڕۆژ نه  به بوون و  وره کان گه چکه به.کرد کانمان ده چکه ڕاوی به  رێک بۆ ڕاو ڕۆیشتین،ئێمه من و براده
 .نبمانگرتاێ  واره شه  وداو به شه  له
  

  مزانی ئاسکێک له من ده.وارەیان پێبکەین و بیانگرین شه دەمانویست لەشەوداو بە تیشکماتۆڕ ڕۆیشتین و   به
  کێک له ا یهێدو ر له ،هه وه م دۆزیانمانه ڕانێکی که ین دوای گهتڕۆیش. یه ی هه چکه و دوو به یه شوێنێکدا هه

  ینه ستین و بیخه ست و قاچی ببه مانویست ده یباڕاند،ده بوو ده  وه ستمانه ده  به  که چکه بهکانمان گرت، چکه به
لێدا بینیمان دایکی  چراکەمان_،الیت وه بێته نزیک ده  ئێمه  ردو لهخشیک ک خشه  ستمان به هه.ڵمان باخه

تر  ک مه یه  وه لێمان نزیک ببووه  هێنده..!دێت  وه یه که چکه ی به باڕهنگی  ده  و به و الی ئێمه ره و به یه که چکه به
تێک بوو ق بووین،ش بڵه ئه  و ڕووداوه به  اڵم ئێمه بهویش بگرین، مانتوانی ئه ده  تایهر بمانویس گه ئه! نێوانمان بوو

رسام  سه  ونیا بوو،هێندهحمترین ڕاوچی د ڕهبێ  م که هاوڕێکه.تێکی پڕ ئازار بوو بۆمان حاڵه.بوو قابیلی وێناکردن نه
ی  وه بێ ئه  ن،بهویتریان ناگری اڵم ئه ین،به ر ناده به  مه وتم ئهمن !ین  ربده ی به که چکه با به وتیرێشان ببوو، و په

 ..!.بۆ ماڵ  وه ڕاینه ر گه کسه یهین، ڕاویتر بکه
  

ند بلوزو  و کاڵوو ملپێچ و چه ڵه مسه ردا بوو،دوو قه به  له رگێکی زۆرم شوێنێکدا دانیشتم،جلوبه  تاریکوڕوون بوو له
لێم   وه وه شه  وهنی  کردو له م ده ره ی جگهوزو ئاره.دیار بوو  بوونم پێوه ره و ته واره کانی شه موو مانا تاڵه هه..هتد
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جانتاو .دابوو  ره خواردن و جگه  به  و دوو ڕۆژه شیم ئه که ،باقیهدابوو  که تاکسیه  م به که پاره رۆییۆست ئ بڕابوو،شه
م  سته م جه بوون،هه  و جۆره کانم به ووڕۆژه مێک بوو شه ده.ری دانیشتبووم سه  ین لهمگی م دانابوو غه که وه خه  کیسه

 .نجال م ئاڵۆزو جه ندێشه م بیرو ئه ئازار بوو،هه  ماندوو به
  

ڕ  المدا تێپه  به کەسێک. وه ره ده  هاتنه ڵک ده م خه م که ،که وه واو ڕۆژ بووه ته وێدا دانیشتبووم تا ر له هه
هات   وه ی و ڕووخۆشییهیبان میهره  ویش زۆر به پیاوێک بوو،ئه.!..کێوتم سیگار  وه دووره  مێک له ستام و که ههبوو، ده

شی نیشاندام  که ته ،پاکه وه ستمه ده  ی دایهرێک رهێناو جگه ی ده که ره گهتی ج گیرفانیدا کردو پاکه  ستی به بۆ الم،ده
ی زۆر ێک بزه  پاشان به.داگیرساندم ی بۆ که ره رهێناو جگه شی ده که رخه ی تێدا بوو،دوایی چه یه ره و جگه ر ئه هه

غزا بوو،پر بوو  شیرین و پڕ مه..یر بوو کی سهێ بزه!هات ی ده که نینه پێکه  بزه  یرم به زۆر سه.جێیهێشتم  به  وه شیرینه
کمان ێ قسه  ۆڤ بۆ مرۆڤت پێبڵێت،ئێمهی مریویست کانت پێبڵێت،خۆشه هیجوانیی ڕۆخساری مرۆڤێک میهرو ڕوونی  له
ی و ویستی سۆزو خۆشه  پڕ بوو له  ی که نجه ست و په نی و ده که پێده  و که اڵم ڕۆخساری ئه کرد،به کدا نه ڵ یه گه له

و مرۆڤێکی  ئهو خۆی وابوو، ،ئه وه خوێنده نه  ڵه م ههو من دڵنیام ئه.کرد ده یمنی پڕ شادیگیرساندم، ی بۆ داده ره جگه
کردم و  شقی ده بینی و پڕ عهفتارێکی جوانم  ،من سیماو ڕهی مندا یینهمگ ساردو غه  هییانی و به له.دیار بوو  وره گه
 .!..نن که ند جوان پێده کان چه کانم،تێتدا مرۆڤه نهیمگی غه  یهییان ی به وێن،ئه ی مرۆڤ خۆشم ده وت ئهم ده
  

ی بێپایانی  شئه ت و نه زه و له و مرۆڤه ی ئهیبان ست و سۆزو میهره کرد،هه  که ره لێدانی جگهمژ  ستم به دانیشتم و ده
کتر بوون و  ی یه و مووتوربه مووی ئاوێته هه..کانم ندێشه یاڵ ئه کانی خۆم و خه ژانه م و ژان و هه و خه که ره جگه
و جۆش و خرۆشێکی  شئه نه. وه بوونه کان هێدی هێدی خوار ده دڵۆپه..میان پێڕشتمر رم گه ند دڵۆپ فرمێسکی گه چه
  ستم به وروژابووم و هه.ستی کردبووم بردو مه ده  که ره جگه  دایگرتبوووم،چێژێکی بێ سنوورم له  روێشانه یرو ده سه

م  ئه..وت گۆرانیم ده..روێش ده ی ی شێتانهک حاڵ کرد، وروژانێک وه م ده سته کانی ڕۆح و جه خته ی شه وه توانه
 :وت حیام ده ت یه هجه ی به گۆرانییه

  
 ڵێی  شق ئه گۆرانی بۆ عه  ڵێن بۆچی هێنده  ڵکی ئه خه

 ...سووتێی کووڵ بۆی ئه  یدای چی بووی ئاوا به پرسن شه لێم ئه
... 

  ی ناخی ئینسانه و ئاوینه یامی رۆحه گۆرانی په
  رونی عاشقانه ربڕینی داخی ده نها ڕێگای ده ته

  شیعر هاواری ویژدانه.. شیعر هاواری ویژدانه
 .... ی سۆزگرتنی گیانه کڵپه

 . ..ی بارانی چاوانه و لێزمه مۆسیقا بوورکانی سینه
... 
... 
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 -  یازدەمشی  به  -

 
 
 
 
خواردن و   میشه وێ هه ک بوو،لهێ نیسه م که رده نەوە،بهبوو رانی لێکۆده ی کۆچبه و شوێنه ستام و چووم بۆ ئه وایی ههد

ی خۆیان خواردن وچاو  یاره سه  به  که ڵکی شاره خه  ندێک له هه. وه هیخشی به راندا ده ر کۆچبه سه  رگیان به جلوبه
 .ران کۆچبه  یاندا به هێناو ده یان ده قاوه

  
بوون یان   نیسه که  ر به سه  وانه نی ئهزا مده دا،من نه ران ده کۆچبه  خواردنیان به  میشه بوون هه ڵێکیتر هه کۆمه

  به  میشه بردن و هه خواردنیان بۆ ده  یه ڵه و کۆمه ن،ئه ر کوێ بوایه هه  ران له کۆچبه.ڕێکخراوی مرۆیی بوون
هاتووی زۆر تیا  وه  نگه ته  ران وابوون،مرۆڤی زۆر باش و دڵسۆزو به ری کۆچبه سێبه ک وان وه ئه.بوون  وه وریانه ده

بوون و  رمایان ده وان سه ئه ک رانا بوون و وه ناو کۆچبه  له ڕۆژ تا ئێواره   او تۆفانهرم و سه ر ئه به  له.بوو
 !..دایکێک وابوو ک ر وه و هه ئه..وت دایکی کوردان ران پێیان ده وو،کۆچبهنی تێدا ب مه ته  ژنێکی به.ڕچان ده
  

ی شارو  وه ره ده  یشته گه ده تا  وه کانی ناو شاره سێوو سیپه ناو په په  ،لهوتن خه زۆر شوێندا ده  له  وانه ران شه کۆچبه
رو  مسه ر ئه هه پۆلیسترسی   رمانداو له سه  له  ئێواره تا  و ڕۆژه ئه.ی شار وه ره ی ده رابانه کۆن و خه  و خانووه ئه
و شاردا نا  به. وه خستینه شار دووری ده  یگرتین و له ده  ر بۆی بلوایه گه پۆلیس ئه.کرد و شارمان دهو نا ری جاده وسه ئه

و  ناری ئه که  ی بهیو مراو سۆنه ک وه  یی بوو،ئێمهم و بژوێناو ڕه کانی دارو قه ناره موو که بوو،هه ڕوبارێک هه  نیمچه
 .ڕوباڵ کی ڕووت و بێپه و مراوییه اڵم سۆنه ،به وه کرده ان دهبووین و ئاگرم  وه ڕوباره

  
ز  ر حه گه وتی ئهوێت، خه رێکی زۆری تێدا ده کۆچبه  وانه ،شه یه ی شار هه وه ره ده  ک لهێ الوه رێک وتی که براده  ئێواره

و  شه. وتم باشهبوو  وێنێکم نههیچ ش  منیش که. وه تهمان بێ ڵکو جێگه ین به ده وێ ده رێکی ئه ڕۆین سه یت ده که ده
  یرم کرد له وێ سه ئه  یشتینه گه  کهکدا بوو، شتاییه چۆاڵیی و ده  ،لهدوور بوو  وه شاره  له خولەکڕۆیشتین،چل 

یری  سه  وه دووره  له  که. ه نه که رم ده و خۆیان گه یان داوه وره و ده وه یان کردۆته وره ران ئاگری گه کۆچبه  ندین الوه چه
لێک  وداو تارمایی مرۆڤگه شه  ی ئاگرین له وره ی گهبینی،تابلۆێک کرد تابلۆێکی پڕ فانتاسیات ده ت ده که اگرهئ

 . وه نه که رم ده و خۆیان گه رمایانه سه
 

  اڵم به ی کۆنکریت بوو،به که قفه رچی سه گه ئهبوو، ریی دهت کی درێژی بیست مه،خانووێ که چووین بۆ الی خانووه  ئێمه
  کی پێوهێ ره نجه رگەو په ها هیچ ده روه ی شێدار بوو،هه وه ناوه.ی کردبوو دڵۆپه  وه زۆی شوێنه  له  وه کۆن بوونیه هۆی
وو  خه  و خواردن و کارتۆن و کیسه ی کۆن و شکاوی کۆالو بیره به ده  بوو،پڕ بوو لهک زبڵئاوا وا وه  وه ناوه  له.بوو نه
و  قه له  ش شوێنێکمان به ئێمه. وه وت زریان کۆی کردۆتهت موو شتێکی تێدا بوو،ده تیتر،ههدان ش تانی و جانتاو سه به

رماو  ر سه وی به خه  وی زبڵئاوا له رچۆنێک بێت خه هه.کانمان تێدا ڕاخست وه خه  و کیسه وه کرده" خاوێن"ق شه  نووکه
 .!.. تۆفان باشتره

  
نیرو  نان و په  کان بریتی بوون له خواردنههێنا، وێش ده بۆ ئهێک خواردنیان و موو شه ی هه نۆو ده کارژمێر گروپەکە

ی  که بۆ ماڵه  وه ڕامه رگرت،گه ندێک خواردنم وه ی منیش هه وه دوای ئه.شتیتر  ندێک ی کواڵوو شیرو هه هێلکه
  کیسهبێت کوێراییم داهاتبوو،زنجیری  رمام نه و تێیدا سه رما بردوو بووم،بۆ قوومێک خه و سه هیالک.زبڵئاوا

  رمابرده ی سه وه گرنگ بوو،ئه  الوه  م به که ،شوێنه وه بوومه رم ده ی گهیی هێدیو خۆم تێخزاند،هێد وه م کرده که وه خه
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  یانان زوو بێنه بوو،به موومان ترسی پۆلیسمان هه رچی هه گه ئه!نازانێت  رمی نێو زبڵخانه وی گه بێت،ڕێزی خه نه
 .ستام و هه خه  یانی له ی به ده کاتژمێرشدا من  وه ڵ ئه گه  رمان و بمانگرن،له سه
  

ردو  هفر باریبێت وابوو،دارو ب به ک وه  وه کرده سپی دهموو شوێنێک  م کرد،هه وه ره رێکی دهی هاتم سه و ستام و هه خه  له
شتایی  ده  ێنهو شو ئه.ستاند ڵده هه  سته جه  ی له هات و کزه ی تووندو تیژی دهباێک.ستبووی وی و ئاسمان به زه

  و به خته شه  بینی ببوون به و مراویم ده یان سۆنه ده  به.ستبووی ی تێدا بوو به وره گه  وره ی ئاوو چااڵوی گه بوو،جۆگه
 ..!. وه ق ببوونه ڕه  وه که ر ئاوه سه
  

یرم  سه  وه دووره  همنیش ل.کرد یان ده قه کردو ته تاپڕ ڕاویان ده- ساچمه  به  بینی که ها زۆر ڕاوچیشم ده روه هه
 !..کان بۆ ڕۆژانی دوورو ڕاوکردنه  وه ڕامه گه ،ده وه مه خۆم بێ و بیری لێبکه  ی ئاگام له وه بێ ئه  کردن و به ده
  

تا .ڵدا هات گه  م له و خولیایه خولیای ڕاوکردن بووم و تاکو ئێستاش ئه  وه منداڵییه  ر له من نازانم بۆ؟ هه)...
ریبوون،هیچ  به ژان و بێ  یم پڕ بوو لهیمنداڵ.تی بووم ئاوایی ژیام و منداڵێکی پێپه  ی لهیڵسا  هدزنی پا مه ته

وی بوو جوتێک پێاڵ نه  بووم و پاره ند مانگ بێ پێاڵو ده ساڵێکدا من چه  له.مناڵێک تێیدا ژیابێتم ک وه  شتێکم نییه
زۆر باشیش   رمهبی  کرد،له ردم ده و دارو به کوڕهڕاوی پاساری و کاڵودارالستیکم پێبوو،  میشه هه.الستیکم بۆ بکڕن

  به  یانی و ئێواره ڕۆژی دووجار به، وه نایه ده  م بۆ سوێسکه پکه ته  وه ئاواییه  دوور له کاتژمێرێک.پێکا ئامانجم ده
  دایه ڵده خۆم هه  که ره که  ،له پییه ته  م ببینایهێک پکه ته  وه دووره  ر له کرد،هه یرم ده ڕۆیشتم سه ر ده سواری که

بزانم  نا،تا ده  ێوهکردو چاوم پ ده  که په ته  بانه  پێشدا درزێکی بچووکم له  چووم بۆ الی،له ڕاکردن ده  و به وه خواره
  فرت بکاو له  فرته کا وت نهم کرد،ده کانیم ده ر شاباڵه کسه هێناو یه رم ده ده  ر سوێسکی تیا بوایه گه ئه. چی تێدایه

ریک بوو شێت  من خهچوون ، ده  واره شه  یی بۆ ڕاوه ی ئاوا وره وانی زستانیش کاتێک کوڕانی گه شه.بێتر ستم به ده
م بێ اڵ کرد،به گیانم ده و توخوا باوه پاڕاماوه زۆر لێی ده.ڵیان بچم گه  هێشت من له یده باوکم نه  بووم ، چوونکه ده

تدا  سره ی و حهینگ دڵته  ئیتر منیش له..بوو ده ر قایل نه هه اڵم و پێی بڵێت به وت ئه دایکمم ده  به.بوو سوود ده
 .!(..دڕا ریک بوو ده رووم خه گه
  

 (...بوو  وه پێشمه  رچی لێدانیش له گه ڕۆیشتم،ئه بێ پرسی باوکم ده  ندێجاریش به هه)...
  

ی  واره شه  و بۆ ڕاوه مشه ئه وتمانو  وه نی خۆمدا کۆ بووینه مه وتهش منداڵی ها ڵ پێنج شه گه  وێکی زستان له شه
ک  کردو نه مان ده واره شه  خت بوو،چوونکه سه  بوایه ڵدا نه گه  مان له وره سێکی گه ر که گه ئه  بۆ ئێمه.چین ده  سوێسکه
  واره شه  کیش بۆ ڕاوه یه وره موو گه هه. وه ڕاینه گه ده کردو نه مان ده واره ڵکو خۆشمان شه گرت،به ده مان نه سوێسکه
  ڵکو له ڵێین به چین پێیئە وتمان ده!کرد تی منااڵنیشی ده و هاوڕێیه بوو ئه کرد،پیاوێک هه ده تی منااڵنی نه هاوڕێیه

 .موومان خۆشحاڵ بووین ڵتان دێم،هه گه  من له  وتی باشهچووین بۆ الی و پێمان وت،.ماندا هاتڵ گه
  

شوێنێکدا   شت سوێسکمان له وت هه ڕێککه  ڕاین به گه ی زۆرێک ،ماوه و الیتی خۆی پێیه سه هر ک ڕۆیشتین و هه
کانمان  و تیشکی الیته وه ری کۆ بووینه موومان له سه هه.وتبوون کدا خه پاڵ یه  موو له کان هه ،سوێسکه وه دۆزییه
نها  ت تهبێ ده  گرتنیان بکات؟چوونکه  ست به ئایا کێ ده  کرد که مان ده چپ قسه  چپه  به.ی چاویان کردبوو ئاراسته

و  سه ر که هه!ویتر بچێت بووین ئه ده سمان قایل نه که  اڵم ئێمه به.گرتنیان بکات  ست به س بۆیان بچێ و ده ک که یه
ر سوێسکی  گه بچووک،ئه و چ وره کیش چ گه ر ڕاوچییه هه.بوو بوڵ نه ویتری قه تن بکاو ئهگر  ست به یویست خۆی ده ده

و  یویست ئه و ده سه ر که ش هه ئێمه  ناسرا،بۆیه ئازاو ڕاوچی ده  کراو به باس ده  وه هڵک ن خه الیه  وا له ئه  بگرتایه
  و له دواوه  ڕاینه گه  وه ر ئه به  بوو،له ویتر قایل نه س به دواجار هیچ که! بۆ خۆی بێت  ناوبانگ و شکۆدارییه

س قایل  ر که نجام هه ئه! گرتنیان بکات  هست ب ین کێ ده ر بده سه  راری له قه تا  وه وتینه کان دوور که وێسکهس
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هجوومیان بۆ موومان  هه  کاکه:وتیرکردو  ارێکیتری دهرۆک بڕی سه  وه ر ئه به  له".ی خۆش بوو کی منااڵنه یارییه"بوو نه
ریان  رامبه کان و به الی سوێسکه  وه ڕاینه گه  دووباره..! دڵمان بوو  مان به وه ئه.. وتمان زۆر باشهش  ئێمه..! ین که ده

ڵۆی  ک هه وه  وه یهئاستی خۆ  و له سه ر که ک و دوو سێ و هه یه!ی هێرش بردنین موومان سازو ئاماده ستاین،هه ڕاوه
گیر   که اڵشه وی و پووش و په زه  موومان چنگمان له دا هه ک چرکه یه  کاندا کرد،له و سوێسکهنا  کوێر خۆی به

  بووین له  وره گه  دوایی که! موویان فڕین وێت هه که ڕی سوێسکێک به ر په مان بهکێک ی یه نجه ی په وه بێ ئه  بوو،به
 .نین که پێده کردو و خۆماندا باسمان دهنا
  

رچوون  وڵی ده بوو هه نه  وه تی ئه رفه هیچ ده  و ڕۆژانه ئه.وتم خه ا دهرابەێد و خه له  وه هاتمه اتر دهوانی دو شه
ی کردبوو  که ره نده و بهپۆلیس کۆنترۆڵی نا  وه کیتریشه یهال  ما سڕی کردبووین،لهر سه  وه که الیه  ین،له بده
دوای   به  میشه پۆلیس هه  وه که هۆی داخستنی کامپه  به. وه ونه کان بکه هیشتی ران نزیکی که هێشت کۆچبه یانده نه

ر  و هه یه رابه و خه م ئه رده به  وبونهپۆلیس پێشتر چو. وه خستنه یانگرتن و دووریان ده بوون و ده  وه رانه کۆچبه
 گ سه   له ردابوون و به گه گیان تێبه سه  له شی ڕایکردبوو گه وه ئهگرتبوویانن،  وێدا بووه رێک له بهکۆچ

و   یه الوه و که ر ئه سه  چنه زوو ده ەکیییانی وه،جارێک پۆلیس به گێڕایهیان ران ده کۆچبه ک ها وه روه هه. وه گرتبوویاننه
غازی فرمێسک ڕێژیان پیاکردبوون و   ،بۆیه وه ره ده  هاتبوونه وان نه اڵم ئه ،به وه ره ده  ن بێنه که ران ده بانگی کۆچبه

 . وه موویانیان گرتبوو دووریانیان خستبوونه دوایی هه. وه ره ده  ناچاریان کردبوون بێنه
  

بوون،هاتن   وه دوامانه  سیتر به ند که ڕێگا چه  ،له وه ڕاینه گه ده  که رابه بۆ خه  وه و شارهنا  کاتژمێر نۆ لهوێک  شه
  مه ئه! گرن رده مووتان وه هه  که وتین بچن بۆ کامپهند پۆلیسمان بینی و پێیان  تا چهر ئێس وتیان ههو  ئێمه  یشتنه گه
ێکیتر  شێوه  ڕۆژداو به  بوا له ،ده بوایه  که ت و کامپه ر بڕیاری حکومه گه ئه.بوو ڕ نه یاڵی و جێی باوه ێکی خهواڵ هه

موو  هه  ین و به رگ بوایهگو ک بوا وه ده  اڵم ئێمه به.ین بکهڕ  ئاسانی باوه توانی به  مانده نه  وتباین،بۆیهپێیان 
دا  مه ش له بوا ئێمه ،ده وه خشه  چێته ڵکو ده ت،بهڵناێ هه  خشه  ی ناترسێت له وه ر ئه به  گورگ له! بچین  وه کهێ خشه

بوو پۆلیس   وانه له! وه گه م سه ده  مان لێهاتبا بهڕێوی ک دواییدا وه  ش بوو له وانه له رچی گه ین،ئه رگ ئاسا بوایهگو
الی   به  یه وانه له-و وه الی منه  اڵم به ،به" وه شێته وه موو شتێکی لێده و هه پۆلیسه "ی کردبێت یه و قسه بۆ ڕابواردن ئه

ران کۆ  مانتوانی کۆچبه ده  وه و هۆیه دا بوو به وه شی له که گرنگیه.بوو ی خۆی ههیگرنگ  واڵه هو ه ،ئه وه رانیتریشه کۆچبه
رمان  ڵکو وه بگرین و فشاریان بۆ بێنین به  که م کامپه رده خۆپیشاندانێک به ک ڵیانخڕێنین و وه و هه وه ینه هبک

ر  هه  وه سته به و مه ئیتر به.رگرتبوو سیان وه نجا که پهکدا  تیه زایه ها ناڕه وه  پێشتر له  فته دوو هه  چوونکه.بگرن
  وه م شه ر ئێستاو به وت ههمان یاندو ده گه مان ڕاده که اڵهو بینی،هه سێکیتری ده رکه ویش هه بینی و ئه سێکمان ده که
و  وه دار بوونه وون ئاگهب  ره وروبه و ده ی له وانه م ئه ی کهێک دوای ماوه.گرین و مان ده که م کامپه رده به  چینه ده

و نا  کدا بوو،له شتاییه ده  ارو لهش  دوور له  که کامپه.هاتن ده  وه کون و قوژبنێکه  س و له ند که ر چه هه. وه کۆبوونه
 .بوو زیاتر ده کاتژمێرێکپێ   به  وه شاره

  
وتبووین و ڕێمان  کتر که دوای یهراز  به  وه ڕه ک دا وه اڵش و قوڕو لیتاوه و په و پووش و ئهنا  به  وه و شه به
ڵ  گه  فتارێکمان له ڕه ترساین ئاخۆ پۆلیس چ موومان ده هه. که م کامپه رده به  یشتینه و گه و نیوی شه ده کاتژمێر.کرد ده
س  هشتا ک ی هه کۆی نزیکه  له  که م کامپه رده به  یشتینه گه ،تا وه ڕانه ی ڕێ گه نیوه  س ترسان و له زۆر که! ن؟ که ده

 . وه سمان لێمایه سی و سێ که
  

وتیان بۆچی هاتوون بۆ ممان، رده به  یان داخست و هاتنه که ی کامپهرگە ر ده کسه یان بینی یه ئێمه  هکان ک پۆلیسه
. زانی هیان دینگلیزیی و ئینس ڕه مێک زمانی فه بوون که س هه ند که ،چه وه مان بۆ گێڕانه که له سه ش مه ؟ئێمه ئێره

 .دا دانیشن وتیان جارێ لێرهدوایی . شتی وانییه  وتیان ئاگەمان لهپۆلیس 
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ڵ شوێنێکیتر  گه  فۆنیان کردو له له کدا دانیشتین،پۆلیس ته پاڵ یه  و له سارده  ویه و زه ر ئه سه  موومان له هه
  له  ئێمهمارۆی دابووین، گه  شت که چه ده مان قییه موو دڵڕه و هه رماو ئه دانیشتبوووین و ژانی سه  ئێمه.یان کرد قسه
ردووکیان  هه  رماو پۆلیس بوون،دوو دیارده ویش سه رارمان گرتبوو،ئه زا تااڵ قه زو ڕه ر دوو شتی ناحه رامبه به

 .کرد یان وێران ده ئێمه
  

وێ  انی ئهئاس  بڕیارمان دابوو به! وتمان ناڕۆین  اڵم ئێمه به! بێت بڕۆن و ده یهوتیان شتی وانیکاتژمێر دوای نیو 
وه  دیارمانه  ری بێ گیان به یکه په ک پۆلیس وه.کدا یه  ان کردبوو بهموومان دانیشتبووین و قۆڵم هه.هێڵین  جێنه  به

 !کرد و شتیتریان ده ڕێی ڕۆیشتنی ئێمه ستابوون و چاوه ڕاوه 
  

کانی  ووردوخاشبووه  چهرپا  اڵم له هبوتبووین، دا کهک ر یه سه  رێکی شکاوو داڕۆخاو به یکه په  ڵه کۆمه ک وه  ئێمه)..
  رێکی ڕاکشاوو وێران له یکه په  ڵه تۆپه! رێکی شێواوو پڕ هاوارمان لێخوڵقابوو یکه په  ڵه ،تۆپه رانه یکه و په ئه

وج و  ی دڵی پۆلیس و یاساو ڕێسا گه بوو،بێجگه رد ده به  ریک بوو به خهدا  واره کانی شه وه ساردترین شه
 ..(.کرد ت ده فره ویژدانی پڕ ئێشوو نه  موو مرۆڤێکی به ههکان،دڵی  کوێره

  
  ته و بابه نووس و شتی له ی خۆی هاتبوو،پێم وابوو ڕۆژنامه یاره سه  هاتن بۆ المان،ژنێکیش به گروپەکەشدوایی 

ر برین  ی هه کزه  له  که ی ساردی بایه واو بێحاڵی کردبووین،کزه رما ته سه.گرت ده وێنەیرهێنابوو  ی ده کامێراکه! بوو
! مرۆڤ  ڵه تۆپه  ووین بهبب..کدا دانیشتبووین و یهنا  له  رماندا هێنده سه  بوو،له تر ژانترو بڕنده  ئازارێک به  و

 ...ک یه  بن به رمانا تێیدا ده سه  کان له وداو مرۆڤه شه  ک لهتابلۆێ
  

مان  دا دانیشتبووین و درێژه نده ساردو زوقمبه  وییه و زه ئهر  سه  و له رمایه و سه ر ئه به  و له شه کاتژمێر دوازدەی تاک
  وه دیار پالنێکه  ک به ڕێ بوون،وه ستابوون و چاوه وه  وه دیارمانه  پۆلیس به. دا ی و چاو قاییمی دهیخت ر سه سه  به

  کێک له یه. وه ڕانه و گهگرت  یان نه رماکه ی سه رگه سیتر به ند که چه! ن نجامی بده کاتی خۆیدا ئه رێ بن و لە چاوه
اڵم  به.س بین و بڕۆین ڕه ان هیالک و وهخۆم ستن،تا ڕاوه  وه دیارمانه  و بهبو  وه کان ئه ئامانج و پالنی پۆلیسه

  سته رجه ی و بهیخت رسه ڕاکشان و سه  و جۆره ئه! ند بۆ کوێ و بۆچی بڕوات به خته ری پڕ ژان و شه که په  ڵه تۆپه
  بۆیه.کرد  ڵه وسه ران و بێحه پۆلیسی ترساوو نیگهرماو ڕچاندندا، یی سهخت ر پۆلیس و سه رامبه به  له  ی ئێمه بوونه

 ...!کردین هریان پێدا دواجار ژه.. یان برد که هیهراوی ژه  ستیان بۆ پیالنه دواجار ده
  

ی  یاره مان لێبوو دوو سهووبێتن،ئاگەوتب سانێک خه که شدام ڕه و باوه دانیشتبووین و ڕاکشابووین،له  وه که ر جاده سه  به
هراوییان بێت،غازی فرمێسک  پیالنی ژه  ی لهس ئاگە ی که وه بێ ئه  ستان،به وهنزیکماندا   پۆلیسیتر هاتن و له

موومان  ،هه وه خواره  هاته چاوماندا ده  و فرمێسک به وه سووتایه م و چاوو ڕۆخسارمان ده ده.ڕێژیان پیاکردین
ڕامانکردو خۆمان   اڵم ئێمه پۆلس شااڵویان هێنا بمانگرن،به. وه وتینه دوور که  و شوێنه کۆخ له  کۆخه  ستاین و به هه
نێو   ڵیان گرتن و خستیانیانه کان هه ، پۆلیسه وه ران بوورانه کۆچبه  دا دووان له و شوێنه ر له دا،هه نه  وه سته ده  به
وان  وت،ئه رکه یان به که غازه  ک ئێمه وانیش وه نێوماندا بوون و ئه  لهش  که ڵه کۆمه.انر بردیانی کسه و یه وه یاره سه
نجی  کورێکی گه  که  که ڵه کۆمه  کێک له یه.م و چاوتان ر ده سه  نه ن و بیخه ڕی بکه وتیان تهستماڵیان پێداین و  ده
ی وڕو ڕووبهران بوو، و نیگه ،زۆر تووڕهکان هی پۆلیس هربارین کردنه رو ژه رکوتگه سه  ن و کاره و دیمه ی بوو،بهینس ڕه فه

ستی  ،دهیم زۆرداری ی و دژی ستهیک مرۆڤێکی یاخ وهوتن، ی پێده قسه  وه ته فره یی و نه توڕه  و به وه کان ببووه پۆلیسه
چ  که ن و مل که نگ دێن و هاوار ده ده  م به ن دژی سته نهاو زن ئه مرۆڤی مه.کردن زاری ده رمه حکوم و شه شاندو مه ڕاده
 .ن ناکه
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  وان خۆیان که ئه.ن کردژانیان تێک و پێکداو وێرانیا ری پڕ هاوارو یکه په  ڵه دا تۆپه ساردو تۆفه  وه و شه له
 !..کردن التری ده ال هه هه..! ،پۆلیس سته کانی جه ڕۆح و پارچه  بوون له ێک وێرانه

  
ی پۆلیس و  شااڵوی گورگانه.بوونێک ره و ته وازه رته و په واره شه  موو جۆره هه  له  لێوان لێوه..کانی کۆچ وه ی شه واره شه

و  بوون و هاوارکردنی ئه وازه رته کدا هاتن و په یه  به  دا،له وه و شه له  کانی ئێمه کدا هاتن و هاواره هی  ڕاکردن و به
کانی  ییهو قوواڵ رزایی به  لهکان، ێنهه ڵۆو شه چوون،کاتێک هه ده  النه تێ و مه پاساری و قه  پۆله

کی  خێراییه  کان به هێنه ڵۆو شه هه-وان ئه.ن که نێویاندا ده  قریشکێنن و خۆیان به دهدێن و   غافڵگیرانه، وه ئاسمانه
  ڵۆ له ن،هه که نێو گۆشتا ڕۆده  هێزو نینۆکی تیژیان به  ن و چنگی به ده کانیاندا ده نێچیره  خۆیان به  وه کوشنده

تێکان  قه.بێت ژێر چنگی ڕزگاری ده  مجار نێچیر له کاو که دی ده  مین به ر زه سه  نێچیرله  وه انهکانی ئاسم قوواڵییه
کدا  یه  فڕن و به ترساندا ده  بینن،له ئاسمان و نزیکی خۆیان ده  ڵۆکان به ن و هه که ترسی ده مه  ست به کاتێک هه
کی ێ ،بازنه که وییه تری ئاستی زه ند مه چه  گاته تاکو ده  وه نهرزایی ئاسما تری به د مه سه  ن، له که ده  نووره دێن و ته

ێ و ب  وه سته ده  ک چۆن گوریسێکت به کدا دێن،وه یه  خۆن و به ن و لوول ده که ک ئسپرینگ دروست ده پێچاوپێچی وه
 ...ن که ی ئاسۆیی دروست دهێک ها بازنه شێنیت،وه ڕایوه

  
هاوارمان ..گرتین ده س گوێی لێنه هیچ که  دا که وه و شه له..! کرد تین و هاوارمان دهها کدا ده یه  به  و جۆره ش به ئێمه

..  به.. رهس،،ئێ  ک ه...هێڵێت جێنه  به  س ئێره که..هێڵێت جێنه  به  س ئێره که:مانوت کردو ده ده
  وێک بوو هێنده شه.کرد دهی  خته شه  یبردو تۆفان به ڕۆیشت و با ده ودا ده شه  هاوارمان به...!ڵێت..هێ.. نه..جێ

  وه ره ده  دا به سارده  وه و شه ی کێویش،لهێک ڕابای هیچ دڕنده کرا لێگه ده نه  بوایه ی نهیر بێداد گه ئه..ند ساردو زوقمبه
 . بکرایهپێ یبێ و ئاوا بێداد

 
، واڵووترین خه،مانووترینک  ،وهو برینی خۆماندا بڕۆیننا  ک به یی و وهناچار  به..دواجار 

ی بێ  که ی ماڵهری ڕێگەی بێ ڕێگە ی وجود،سه وه و شه ری ئه وه هکوێرترین بوون،کردووترین واره شه،ڕچیوترین
ی ساردی  سێوو هێالنه ناو په و بۆ په سه ر که هه..کان رابه جوگرافیای خه  یشتینه ی گه وه دوای ئه.ر به یمان گرتهیماڵ
و خۆم  وه م کرده که وه خه  کیسه..! چرا..بێ.. ره نجه رگاو بێپه بێده..ساردچووم،ماڵێکی  ده  که رابه من بۆ خه.ڕا گه ده

 ...!وتبوو زانم زوو خه ده.. وه مه کههیچ شتێک ب  توانی بیر له مده سڕو ڕچیوو وێران بووم،نه  هێنده..تێخزان
 
 
 
 

 -  دوازدەمشی  به  -
  
 
 
 

نگم  او گیرابوو دهو روم ته ها گه روه هه. ق و گرژ ببوو م ڕه سته موو جه تام،ههس و هه خه  له  دهکاتژمێر ینێ  سبه
وخۆ  ڕشت و ڕاسته  یان لێوه که غازه  بووم که  وهوالێ من ڕێک له.کاری تێکردبووم واو ته  که رماو غازه سههات، ده رنه ده
 .کی تووندی کردبوومت و چڵم و کۆکەێ اڵمه تووشی ههوتبوو، رم که به
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رمم  بوو گه مێک شیرم هه ردا،که و ئاگرم تێبه وه ی پالستیکم کۆ کرده به کۆن و ده  و جله ندێک دارو چیلکه ستام و هه هه
ر  اڵم هه بهک زام بوو، روم وێران و وه چی گهر گه بوو،ئه م هه ره ند جگه چه.ندێک شتیردا خواردم ڵ هه گه  و له وه کرده
 .!..هات نینم خوێنی لێده پێکهو  هات هاوارم خوێنی لێدههات، روم خوێنی لێده گهرێک بوو من ڕۆژگا..م کێشا ره جگه

  
  سروشت به! رم دابێم گه م تا رده خۆم به  گر لهمویست ئا دانیشتبووم و ده  که ر ئاگره به  هات،له ی ساردی دهباێک کزه
  به.بوودیار   وه ردیشه سیمای به  چوون به  گۆوه  لهرماو  ،سه وه کرده کی کاڵی ده تێیدا بوو، سپییه  وه و شتانه موو ئه هه

و شار نا  یشتمه گه  که.وتم ڕێکه  و شار بهو نا ره ستام و به دوایی هه. وه هواو کوژای ته دانیشتم تا  وه که دیار ئاگره
منیش چووم بۆ الیان . ڵدایه گه  شیان له کهگروپەکەو  وه ته شوێنێکدا کۆبوونه  سێک له نجا که کان چل په بینیم کورده

  که کامپه  رگرتنمان له وێت مان بگرین و داوای وه مانه وتیان ده.لێکردن  یه وه و کۆبوونه ت به هبار و پرسیارم سه
 .ڵتانم گه  و منیش له وتم کارێکی باشهمنیش .ین کهب 

  
  لهزیاتر . وه که مانگرتنه  بوون به ست ده یوه هاتن و په بوون،ده  که ی کامپه وه ره ده  ی له وانه ران ئه کۆچبه  وورده  وورده

  ری ئێمه سێبه ک وان وه ئه.وونڵمان ب گه  ش له که گروپەدا، که مانگرتنه  مان به ئیتر درێژهبووین، س ده نجا که دو په سه
و  پۆلیس به.بوون رماو ڕچیو ده و سه هیالک  ئێمه ک بوون و وه وێ ده وانیش له ئه  ر کوێ بووینایه هه  وابوون،له

 نوس لەوێ بوون و لفزیون و ڕۆژنامه ک ته یاندنی جۆراوجۆر وه ناڵی ڕاگه ندین که دا فرت و جرتیان بوو،چه ناوه
تانیان بۆ  و به ره ی خواردن و جگهینس ڕه ڵکیتری فه و زۆر خه کهگروپە .کردین ڵدا ده گه  وتنیان له پرسیارو چاوپێکه

نیشتین  داده  زۆر سارد بوو که.گرت رده کانمان وه تانیه و به ره اڵم جگه گرت به ده رنه کانمان وه هێناین،خواردنه ده
 . وه خۆمانه  مانپێچایه ژێرمان یان ده  خسته کانمان ده تانیه به
  

رمان  وه  که بێت کامپه ده:کرد وامبووین و هاوارمان ده رده مانگرتن به  له و ئێمه  وتی ئێواره حه  یشتبووه گه کاتژمێر
 ...بێت  ده..بێت ده..! بێت بۆ المان( یوئێن) بێت دهبین، وامده رده گرێت به رماننه هو  که کامپهتاک !بگرێت

  
ی  وێ قسه رپرسان و له ین بۆ الی به یانبه ڵمان بێت ده گه  رتان له وتیان با نوێنهند پۆلیس هاتن و  دوایی چه

اڵم پۆلیس  ن،به مان بۆ بکه قسه  و لێره وان بێن بۆ ئێره بێت ئه داگرت ده  وه ر ئه سه  پێمان له  ئێمه.ن خۆتان بکه
کاتژمیرێک  دوای.کاندا ڕۆیشتن ڵ پۆلیسه گه  ر له نوێنه ک ران وه کۆچبه  س له ایی دوو کهدو. وه تکرده ی ڕه وه ئه

هیچ جۆرێک   به  ونکهن،چو ی بکهیر نابه نسا داوای مافی په ڕه فه  له  بێت لێره وتوین دهوتیان پێیان و  وه هاتنه
رمان  وه  که کامپه  بێت له وتمان یان دهو  وه تکرده مان ڕه داوایەو  مومان ئه هه  اڵم ئێمه به.رتان ناگرێت وه  که کامپه
 .مانگرتندا  مان به ئیتر درێژه.ین ده مانگرتن ده  به  ،یان درێژهبگرن

  
ی ێک اڵم بۆ ماوه ،به وه کرده ده ران خۆیان ڕووت کۆچبه  لهس  ند که چه  و تۆفانه موومانی ڕچاندبوو،به رما هه سه
 .مردم و ده وه بوومه ق ده ر ڕه کسه مزانی یه ده  چوونکه  وه مه توانی خۆم ڕووت بکه مده م،من نه که
  

  به یان ره جگه  میشه ڵمان بوون و هه گه  له  که درێژایی مانگرتنه  به یڕنسی ژن و پیاوی فه  سێک له جا که چل په
ئاوا   وتین بۆچی لێرهوان پێی  کێک له یه.ش بوون بۆمانرۆ په  بان و به ڕێزو میهره کردن،زۆر به ش ده رماندا دابه سه

رتان  وه  که دا ئاوا دانیشن و کامپه وێت لێره تانه ده:وتی دواو ده ده  وه بوونه هداخ و تووڕ  دانیشتوون؟ به
و  که م کامپه رده به  چینه پێشتان و ده  ومه که رن من ده وت وهی و ده ،ئه"دکر ده  رجومه کانی ته کەسێک قسه!"بگرێت

بوو  بۆیان نه  وه ژووره  ته رێک بچوایه ر کۆچبه پێم وابێت هه!" وه ژووره  زۆر بڕۆنه  شکێنین و به ی ده کهرگە ده
  مه ردو سته و ده ست به ک مرۆڤێک هه شاند،وه وه ستی ڕاده کردو ده ی ده و قسانه ئه  وه ڕو ئیراده باوه  و به ،ئه"ن ریبکه ده

  ن لهرا ن،کۆچبه بکه  و کاره بێ و ئه یان هه ڕه باوهئیرادەو و  توانی ئه یانده ران نه اڵم کۆچبه به.شت مانچه ده  بکات ئێمه
 ...!شتڕ هریان ده پۆلیس ژه  بوو،چوونکه ترسی غاز ڕشتنیان ههڵ پۆلیسدا  گه  وەیک له ڕو بوونه ر ڕووبه هه
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..! کرد کان ده جم و جوڵی نائاسایی پۆلیسه  ستمان به مانگرتن،هه  وام بووین له رده و به ی شه دوانزهتا کاتژمێر 
ی یرگر به  و جۆره مانویست به کترمان گرتبوو،ده کداو یه قۆڵی یه  مووان دانیشتبووین و قۆڵمان کردبوو به هه  ئێمه
 !گرنهێڵین بمان ین و نه خۆمان بکه  له
  

نیازی خراپی پۆلیس   ستیان به وانیش هه ئه.کتر بگرن دانیشن و یه  و جۆره هوتیان بکانیش  نسیه ڕه و فه که ڵه کۆمه
ڵغان و  قه! بووورماندا دا ده  کیان گرتبوو زنجیرێکی مرۆییان به ستی یه دا ده وری ئێمه ده  به  پێوه  وان به ئه! کردبوو

 .بوو زنی هه جوان و مهکی  دیوارێکی مرۆیی چ ماناێ
  

  رێکی شێواوو وێران،له یکه په  ڵه کردبوو،تۆپه  سته رجه رێکیان به یکه په  ڵه کان تۆپه شکاوه  جارێکیتر پارچه
  و زنجیره زن بوو ئه مهچی ..!ی مرۆڤ سته و جه نجه ست و په ده  رژینێک له رداو په ر هێزی نامۆو ڕۆخێنه رامبه به

  بوو،پشت کردنه  وه الی ئێمه  کان و ڕوویان به پۆلیسه  کیان گرتبوو پشتیان کردبووه ستی یه دهموویان  هه ، مرۆییه
 !ڕۆیی بوو ره ی و سهیی زۆردار وه تکردنه مزی ڕه کان ڕه پۆلیسه

  
  نه...!هات ده نه  وه هیچ شوێنێکهس و  هیچ که  له نگ ،دهدا کێشا ره وروبه و ده ر ئه سه  ی باڵی بهیک کش و ماتێ ماوه
دان  سه  کان به پۆلیسه!هات یه دهیی و خامۆشیی و ماتینگ و بێده یرم له سه..! وه الێن پۆلیسه  له  ،نه وه الێن ئێمه  له
ک  وه..! ی کردنین ئاماده  که  وه نه بکه  شیاوه و نه سابێتن و بیر له په ک حه مارۆیان دابووین،پۆلیس وه بوون و گه ده

م  تۆ بڵێی ئه:وتم و ده وه کرده ده  وه ن بیرم لهم..! کرێن کتر وێران ده ستی یه ده کان چۆن به مرۆڤه  وه نه بکه  وه بیر له
پۆلیس ! ؟..مانگرن گرتن و شااڵوی پۆلیس بپارێزێ و نه  له  ،ئێمه ناسکانه  نجه ست و په و ده زنجیری ئه.. زنجیره
! پچڕێنن نه  مرۆییه  سته و جه نجه ست و په و ده و زنجیری ئهرم بیانگرێ  بێت،شه ی ههیند تمه رافه رم و شه شه  هێنده

! بوو خی نه الیان بایه هاێک هیچ جوانی و به..وان پۆلیس بوون و کرد،دواجار ئه ده ڕم نه باوه  وه کرده ند بیرم ده چه
 ...!شاندن وه ستێکیتر ڕایده وان قامچی بوون و ده ئه
  

هیچ . وه سکتر کرده ن تهیا مارۆکه ی گه ڵقه مارۆیان داین و ئه بۆمان هاتن و گه  وه کهموو الێ هه  پۆلیس له..ر وابوو هه
  توانم بڵێم زیاتر له ده! مارۆیان داوین گه  و جۆره و به یه ره وروبه وده پۆلیس له  یزانی هێنده نه  یه کهو چر س تا ئه که

ت بۆ  رفه یان دروست کردبوو،بچووکترین دهییزی پۆلیسند ڕ دا دیوارێکی چه وری ئێمه ده  بوون،به د پۆلیس ده پێنج سه
 . وه مابووه ڕاکردنیش نه

  
  وه خستنه یان دوور ده ئێمه  هپچڕاندو ل یان ده که مرۆییه  زۆر زنجیره  کێش و به  کێشمه  به  وه ند شوێنه چه  پۆلیس له

اڵم پۆلیس  به.کرد ان دهیرگری ئااڵن و به تێکده"ۆییڕ ره ی دژی سه که مرۆییه  زنجیره"کاندا  هینسی ڕه ڵ فه گه  پۆلیس له.
دواجار بێئاکام ..ییرگر پچڕاندن و به وان بۆ نه الی ئه قه کردن،ته ستیانداو لێکیان ده ده  یانکێشا به پۆک ده چه  به

و  به. وه یسهمارۆی زنجیری پۆل و گهنا  وتینه یان کرد،ئیتر که پاڕچه  یان پچڕاندو پارچه که ،پۆلیس زنجیره وه مایه
ان ییدا ناشیرینترین زنجیری دیلێتی جێگه  دا درابوو،له وری ئێمه ده  به  ت کرد که ت وپه جوانترین زنجیریان له  جۆره

 .یان بوو که زنجیری پۆلیس و یاسا کوێره  وردا داین که ده  به
  

و  له.کترمان گرتبوو رپێ و یه سه  تابووینهس موومان هه هه  و بۆمان هاتن،ئێمه وه سکتر کرده یان ته مارۆکه ی گه بازنه
یی ڕاست  به..!ها..ها..هاها ..کرد یرمان ده نگ هاوارێکی سه ک ده یه  موومان به هه  بۆمان هاتن،ئێمه  دا که کاته

مان  و هاواره موومان ئه بۆچی هه! ؟..چیان پێبڵێین..ین چی بکه  و هاواره مانویست به ده یر بوو،ئایە هاوارێکی سه
ک ێ ساو کرد،دیسان ماوه په و حه وشکدیسان پۆلیسی   و هاواره ئه! کات نه  و هاواره بوو ئه سێکیش نه ک که کردو یه هد

یانویست  کرد،ده یریان ده ستابوون و سه ق ڕاوه پۆلیس ڕه ..کێشابەسەر ئەو ناوەدا ی باڵی یی و خامۆشینگ بێده
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ڵ پۆیس نائومێد   گه زمان و ئاخاوتن له  کاتێک له  ئێمه! هات  کوێوه  له  و هاواره چی بوو،ئه  و هاواره ن ئه تێبگه
 !کرد توانی کارێکمان بۆ بکات،هاوارمان ده یده کاتێک ئیتر زمان نه..بووین

  
س گیر  ند که چه  هاتن و چنگیان له ده  ند الوه چه  ر چوار پێنج پۆلیس و له هه. وه س دیسان شااڵویان هێنایهپۆلی

  ستابووینه موومان هه هه  ئێمه.کرد فتاریان ده ڕه  هێناو گورگانه شااڵویان ده  پۆلیس گورگانه.انبردنی کردو ده ده
کدا  یه مارۆی گورگدابێت،به و گهنا رێک له وه بوونه  ڵه ک کۆمه وه.کرد مان ده نووره کمان گرتبوو ته رپێ و توند یه سه
گورگی   له و گهنا  چووین له ڕو بزن ده مه  ان لهی مجاره بوون،ئه وازه تهر په  له  کانی کۆچ پڕه وه ی شه واره شه.هاتین ده

ڵێک  ند ئاژه ڵدڕینی چه مل شکاندن و سک هه  گورگ به  له ،گه یه وره تێکی گه گورگ موسیبه  له هارو برسیدا،گه
دڕێ و وێران  ڵده هه رو هشکێنێ و گ ی خۆی،مل ده زوی گورگانه ئاره  و به ئه. وه ی دانامرکێته سروشتی دڕندانه

  چوون،کاتێک به قریوی قازو قورینگان ده  هاوارو قریوه  کان له هاواره. یه وشتی گورگانه ش ڕه وه ئهکات، ده
بینن و ئاسمان پڕ  و خۆیاندا دهنا  کان له دبێت،یان کاتێک دااڵشهیان کردبێ و ڕێگایان وێڵ کر واره شه  وه ئاسمانه

 ...ن که و هاوار ده قریوه  له
  

  وه ئاسمانه  پۆلێک قازمان به  وه دووره  ند هاوڕێیتردا بۆ ڕاو ڕۆیشتبووین،له ڵ چه گه  زستان بوو له)...
و  ودایهنا  یرمان کرد دوو دااڵشیان له سه.هاتن دا ده ی ئێمه ئاراسته  هاتن و به کدا ده یه  هات و به یان ده بینی،قریوه

کان  دااڵشه  کێک له یه  نزیکی ئێمه  یشتنه گه  که.یانیان کردبوون داو شپرزه ا دهکاد قازه  دوای جار خۆیان به  جار له
،  واو بووه ته  و قازه ،من زانیم ئیتر کاری ئه وه وی شۆڕ بوونه و زه ره کان و به قازه  کێک له ر پشتی یه سه  چووه

ی و یفڕ  که الیان دااڵشه  یشتمه گه  که. وه وان لێی نیشتنه ئه  ڕۆیشتم که  و شوێنه و ئه ره ڕاکردن به  ر به کسه یه
ی بۆ ال  وه و هێنامه وه یم لێکرده که ره منیش سه.مابوو وتبوو گیانی تیا نه دا که که وییه زه  ش له که قازه

وان  ستی ئه به مزانی مه من ده..وتم ناگیانی تێدامابوو؟  که ری قازه سه  وتیان کاتێک چوویتههاوڕێکانم .هاوڕێکانم
و نابێت  رامه وا حه ،ئهبڕی و خوێنی لێنەێت ری نه رێک سه به  ر گیان له ر هه گه ئه  ڵکی پێی وایه خه!  یهچی

ببینن و   دڵۆپێک خوێنی پێوه کرد تا یان ده که یری ملی قازه ندێکیان سه بوو،هه  وه ستیان ئه به وانیش مه ئه.بیخۆیت
و  مدیوو ئه ری و ئه سه  ر بچیته کسه وت نێچیر یهیان ندێکیان ده هه.بوو نه  پێوه ک دڵۆپی اڵم یه ن،به اڵڵی بکه حه

گرت،نێجیری  ده نه  و قسانه ، من گوێم له"و دیویشم کرد مدیوو ئه من ئه!" اڵڵه وا حه ری ببڕیت،ئه یت و سه که دیوی نه
ی  چزه  وه که ر ئاگره سه  و بهور بو چه  که مان برژاند،گۆشته که و گۆشته وه پاشان ئاگرمان کرده.خوارد ر ده خۆمم هه

 (...وت وێعیان یانخوار،ده س نه ند که رد،چهخواردن ک  ستمان به هات،گۆشت برژاو ده ده
  

  شیان ئاماده وره چوار پاسی گه.گرتین سیان لێده ند که چه  جارهر  ربوون و هه تێمان به  گورگانه  و جۆره به
 ستان تا وه ده  وه دیاریانه  بهکان و پۆلیس  و پاسهنا  بردنهیانیان  گیران ده ده  کهی  وانه کردبوو،ئه

  وه سێک مابووه که  ده  کۆتایی که من تا)... .کرد سویریان ده ێ بوون تهو لفزێونیش له ناڵی ته ن کهیندی چه.ن که ڕانه
  وه پشتیشه  کێشام و له هپۆلیس ڕاید.ستی پێکرد کێش ده کردم و کێشمهدواجار چنگیان لێگیر. وه سته ده  دابووه خۆم نه

گیرابووم و   ردوو الوه هه  له  ی که و کاته بوو،له  وه کانه الی پۆلیسه  من ڕووم به.درام ده ر نه گیرابووم و به
  وه پشتمه  له  ی که وانه کێک له بینیم یه.تووند گرتبوویانم  که  وه الی هاوڕێکانما کرده  ،الم بهکێشرام هڕاد
ری  تووند منی گرتبوو به! وه نێوماندا مابووه  له  و کاته ئه تا  یی بوو کهنس ڕه ،ژنێکی فه گرتووهو منی  ستاوه ڕاوه
ڕابوو  ڵگه م و چاوو ڕۆخساری سوور هه موو ده هه..!  وه خواره  هاته کانیدا ده چاوه  خوڕ فرمێسک به  به..دام و ده نه
  شه وانه له! بینیبوو روام نه رۆش و بێ په په  یانێکی ئاوا بههیچ گر  و کاته ئه من تا.اڵڵی فرمێسک و گریان ببوو شه

و  له! کاندنی نوێ بوو ڵه ست پێکردن و ڕامان و ڕاچه ی ده بۆ من چرکه  و گریانه ئه! گریابێتم ز ئاوا نهرگی خۆم هه
..! گرێت ده  وه پشتی منه  ژنێک له-بوو،مرۆڤێک ی منا نه ندێشه یاڵ و ئه خه  له  وه هیچ جۆرێک ئه  دا به کاته

شادی و خشی  به روونی پڕ زامی من ده ڕۆح و ده  و ئارامیی به و ئیراده ڕۆخساری ئه..ژان و منی هه ڕی ئه ڕۆخساری ته
کانی منا بگرێ و  مه خی خه ر ئاگری دۆزه سه  ک به وه! گریا بان ده رێشان و میهره نگ و په ند جوان و دڵته چه.کردم ده
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ی  شێوه  له.. ژنێک.. وه گێڕایه ی بۆ دهینین و شاد گریاو پێکه ر پیاوێکدا ده سه  ژنێک به! ناهێڵم بسووتێی:بڵێت
ستی  پیاوێک هه.. وه گێڕایه هاری بۆ ده به..کردو  وشکی ڕۆحی پیاوێکی پاراو دهبیابانی .. گریاو ی باراندا ده ههێڵ  ڕه
 .!(.. وه بیرم ناچێته  رگیز ڕۆخساری له هه..ژنێک.. وه کرده دانی ده ژنێک ئاوه..کردو وێران بوون ده  به
  

سوێرو   پڕ فرمێسکه  چاوه تا.. وه گورگه  له..ری جۆراوجۆر کته کاره  ی بوو،پڕ بوو لهیکی تاڵ وتراژید رییه شانۆگه
  بهو پۆلیس  وه نێو پاسه  موومانیان گرت و خستمانیانه کۆتایی هات،هه  که نمایشه. و مرۆڤه ی ئه که شیرینه  ڕۆخساره
یریان  ستابوون و سه وه  وه خواره  وێ بوون و له له  و کاته ئه کان تا ییهنس ڕه فه  ڵکه خه.ستابوون وه  وه دیارمانه

ماڵئاواییان ..ویستیان کانی خۆشه نجه ست و په ده  و به وه کرده رز ده ستیان به وتین،ده ڕێکه  کاتێکیش به.کردین ده
جوان ..موویان ڕۆخساریان جوان بوون هه .. وه خواره  هاته چاویاندا ده  ئاو به گریان و یان ده زۆربه..کردین لێده

 !..گریان جوان ده  بوون،چوونکه
  

ی یر نابه داوای مافی په  و لێره وه کامپه  ینه تانخه ین و ده تانبه وتین،دهس پێیان دا پۆلی که و پاسهنا  له
ڕێیان خستین   و به کی شه یهکاتژمێر !گیراوین  و جۆره به  لێکردین،کهش داوای لێبووردنیان  ها پۆلیسانه روه هه.ن بکه
ڵمانیاو  ر سنووری ئه سه  گوندێک بوو له.بردن یان بۆ ده ئێمه  که  و شوێنه ئه  یشتینه گهکاتژمێر دوازدە ی  سبه

سیان  وو،بیست و پێنج کهسی تێدا ب نجا که په  ی ئێمه که پاسه.ر پاسێک و بۆ شوێنێکیان بردن هه  ته ڵبه هه.سویسرا
ندێک خواردن و  کێک ژوورێکیان پێداین و هه ر یه وێ هه له.وانیتریشیان بۆ شوێنێکیتر برد زاندو ئه دابه  و گونده له
  ڵه وسه م و بێ حه موومان پڕخه هه! کتانێ فته بۆ هه  وه یرۆشیان پێداین،وتیان ئهۆو بیست ئ سه ر که ها هه روه هه

نگ  و ده روو ئێشه ت و گه اڵمه تووشی ههوتبووم، خۆش که واو نه من ته.وینی کرایکرد زیندان ده ستمان بووین و هه
ن  ڵکو بمبه خۆشم به وت نهالی و پێم  وێ بوو،چوومه له  که رپرسی کامپه به ک سێک وه که.سانێکی خراپ هاتبوومنوو

ری  دوای سه  وته که شمان ده مه حکه مه!ی دکتۆرکرێن ناتوانن بچن بۆ ال نه  مه حکه مه چی وتی تا بۆ الی دکتۆر؟که
ڕۆژ زدە پا  بوا من زیاتر له ده  بوو،واته  ی مانگی دوانزه و چوارده زدەبیرم مابێت،هێشتا سیا  ر له گه ،ئه وه ساڵی تازه

 .بردم ،ئینجا بۆ دکتۆریان ده ڕێم بکردایه چاوه
  

مێک  ی بوو کهیبێکی عێراق ره عه  ،که رانه و براده کێک له ڵ یه گه  بوو،دوای ڕۆژێک له ک ههێ رمانخانه نزیکماندا ده  له
یری  مێک سه سی لێبوو، که دوو که!  شمان نییه خۆشین و پاره وتمان نهو  که رمانخانه ده  زانی،جووینه ی دهیگلیزنئی
ڕۆیشتن  ران ده کۆچبه  س له ند که و چه ر ڕۆژه وێ بووم هه له ێک فته هه.بیان پێدام ێک حه کیان کردو دوایی پارچه یه

یان وتۆیان پێداین و ریۆو چل ئ که ر یه هه  فته واڕۆژی ههد. وه س ماینه شت که هه  که فته کۆتایی هه. وه ڕانه گه ده و نه
نزیکمان بوو،پێم وابێت   شارێک که  سواری پاس بووین و چووینه  و ڕۆژه ر ئه ش هه ئێمه.تانێک فته بۆ هه  یه و پاره ئه
ڕۆین بۆ کااڵس و  ده  دووباره  وتیان ئێمهش  رانه و براده ۆم بۆ سویسرا،ئهمن بڕیارم دابوو بڕ.بوو" کۆڵمار"یناو
م کرد،بازڵ شارێکی "سویسرا_بازڵ"تی قیتاری شاریێکیپرسیاری ت  وێسگه  له.ریتانیا ین بچین بۆ به ده وڵ ده هه

ر  سه  ش له که به ره عه  ره براده. وتم رکه ی و سهیتم کڕێکیو،ترۆ بویۆئ  ده  ێت بهکیت.نزیک بوو  وێوه و له سویسرایه
 چم؟ رده دا ناگیرێم و ده که نێو وێسگه  یویست بزانێت له کردم،ده یری ده ستابوو سه ڕاوه  که ی قیتاره شۆسته

  
ا کێشاو ر سینگی خۆید سه ی خاچێکی به وت،نیشانه ڕێکه  به  که سیحیم،کاتێک قیتاره وتبووی مهو پێشتر  ئه

  وه ر لێومه سه  کی تاڵیش بهێ کردو بزه انم ماڵئاواییم لێدهک نجه په  به  وه که ره نجه په  منیش له.کردم ماڵئاوایی لێده
 !...بوو


