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و  ئه ،ناڵچڵكاوی ما.  ر پشت لێی ڕاكشاوه سه ڕووت وقووتی له  ك به ڕه و گه  ینیه هه
كانیهههان ەر جێگ سهههه خهههاو نی له  كهههان بهههه پیاوه ،رجێیی لێهههد  بهههۆنی سهههه  یانیهههه به
ڕاتی پشهههكیان  كانیان دڵهههۆل دلهههۆل تهههه زیهههه كانیش هێشهههكا كه كشهههێ  و  نهههه ڕادهێل

 . زانێ ده  یه ساده  و كۆده سێك ئه موو كه ، هه وه نووسێكه ده
  دووره ەوەوار ك ی شهو نه اڵهزار سه نهد ههه مێژووی چه  تر ك له زار مه ند هه چه  ئێره
 .  ی تائێسكا مرۆڤی تێدا ده  كه
 ..  ی دوایی دڵخۆشكر به ڕسكه  به

دا یهمرۆڤهی نیانهدرتالیان تێ  كهه  دووره وە فكه شهكه و ئه تر ك لهه نهد كیۆۆمهه چه  ئێهره
بههۆ جوگرافیههاو   وه مانباتههه ی نیانههدرتاد ده یت وشههه كههه تههۆ ڕاسههت ده)،  وه تههه وه دۆزیه

 . تی یه كه سكیان هاوشێوه به وارناسان مه شو نه  دیاره( ی جودامێژوو ك
رگیز وابیهر  هه  كات كه مان فراوانكر ده وه ئاسۆی بیركردنه  و ڕاسكیه دڵنیابوونمان له

  ی ڕاست بێ كهه كه وانه پێچه  نگه ، ڕه ی جیهاندا نیه خشه ر نه سه له  ، ئێره وه ینه كه نه
ی گومهان ەش جهێگ وه ر ئهه گهه ئه. نگاوی نهابێ و وشهكایی ههه ره بهه  وه تی لێره مرۆڤایه
كاتێكههدا دەڵێههی  نههو   له  نیههه  وه ، ئهههەوەكان خۆشههه  ی گومانههه خانههه  و كههه كه بههێ، ده

 ! داسههكانی گۆگامێشیشههدا هههاتووە  مههان چیههرۆك لە و هە  یی بههووە فسههانە سههێكی ئە كه
ی  وە بهۆ ئە  وە هێنیهنە دە  ن بەڵهگەنهدا یه  و چە كە دە  وە ر ئە سهە ڕ لە كیكریش شە الیە لە

كوردسههكان،   و ههكە كە دە  كە  وە ك نیشههكۆتە یە ر لههوتكە سههە لە  كە شههكیە لمێنی  كە بیسههە
ی  رگە نههههاو جە  و ههههكە كە دە :یگههههوت فزیههههۆن دیههههك  دە لە تە لە  یە وارناسههههێك هە شو نە

 !!كوردسكان
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  رە پێهههوە  چ لە  یە ەل سهههە و مە ئایههها ئە: ش بكهههات و پرسهههیارە كهههر  مهههرۆ  ئە خهههۆ دە 
بهههێ شهههانازی   ی، دە تایی دە رە ر سهههە هە  یەۆمەڵگەو كههه گهههۆڕ ۆ خهههۆ ئە دە  كە گشهههكیە

 !نازان  !ك بێ بۆ ئێسكایۆ یە ڕابردوو چ ئاو نە بە
كات،  ومان بۆ دە باسی دو نێ شە  وە نینە م پێكە دە مێكیكر حوسێ  د  و بە پاش كە

ودا  كانی ئە دوای تێبینیە وای لێكردووم بە  توانایە ورد و بە  هێندە  وە گێڕانە  و لە ئە
 . ڕ   بگە

و  تا ئە و نابێ نانیش بخۆی  هە مە كە موو شكێك یە هە  بۆ باوك  لە  ئێ وایە
  خۆشوشك  لە  نها لە تە.  وە ر بۆ ئە ش هە كە ش سینگی مریشكە وە لە  ، جگە وە نێكە

. . ویش  بنووی  و ئە  ئێمە  كە  نیە  وە ر بۆ ئە نی هە ، حوسێ  گوتە موومانە دوای هە
 !تت لێبێ حوسێ  فرە م، نە باسیشی بكە زمان ر  سە  تە ر نایە م  هە ئە.  

  ، كە وە م بیگێڕمە كە رم دە ك هەر شە نە  تیە عۆە و نە شی پێكردووم ئە كە تنە كە
ون  ن ڕوویدا خەنێوانما ی لە وە زان  ئە ، خۆ دە وە مە كە رم شۆڕدە بین  سە دایكیشی دە

 !وها ببین ۆ ونی ئە بێ خە بوو، بەاڵم چۆن دە
و هەر زوو   یە ر كی تووڕە ككە مان باوك  ئە ی پێنجشە هەموو ئێوارە: حوسێ  دەڵێ

دات  خۆی الدە  پێشە  توندی لە بە  كە واوكرد، قاپە ی تە كە كات كاتێ نانە سكپێدە دە
 ..ن هیچ  پێناخور ، خێرا الیدە: و دەڵێ

ك دروسكبكات  ی نائارامیە وە ، باب  بۆ ئە ووەواوكرد هەمووشی تە  یە وە لە  كە شیەخۆ 
ند  ، چە گر دە ێکهەموو شك  كات،  هەنجەت بە هاتوچۆدە  پێوە بە  وشە حە  هەر لە
  :ئێسكا گوتی  ر لە ك بەەیەم پێنجشە

 ۆ بۆ وا كزە  و گۆۆپە ئە -
 :خۆی  ر بەهە  وە المی بداتە یشت وە گە س پێڕانە كە 



 

 

 
5 

 

  ون، چا نیە خە نگ دە درە  ندە وە مۆی شكاتان ئە  ئێ چۆن كز نابێ، بە - 
 ! شسووتایە نە
  كات، ناڵێ  لە باوكی دە  یان چاو لە زۆربە  لە  وە گێڕ كە دە  كە  و قسانە حوسێ  ئە 

و نێ چێ، د زۆر پێدە  وە كاتە السایی باوكی دە  بەاڵم كە  كە زۆر زیرە  وە الساییكردنە
، یەکەم جاربوو نمایش دەکرا، لەناکاو م جار بوو كە كرد یە كمان دە ماشی فیۆمە تە

 :باوک  گوتی
 ۆ  وە نە بكە  و فۆیمە یری ئە سە دیسان  ناكە -

 . داو   كمجارە یە  وە ئە  بابە+ 
 . د جار دیكیە م سە ر حیزە و سە هیچ پووچ، ئە!  م جاری چ كە یە -

 . دیكیە ت نە كە ۆمەیس ف بە ، ت دیكیە كە پیاوە+ 
 . كی مزری خوارد یە زلۆە ،لی بوو بووم عە م  نە باش بوو ئە

ی خهههۆ  كە ماشهههای چ دە تهههو تە دوایهههی ئە! نهههدی فە م ئە كە مههه  باسهههی چ دە دی ئە ئە-
 ..ماغسز نی دەابیش ناز رە عە

ەون ووە،دوای جووت بوون یان کە خهات داقورئان  لە  شی باس كرد كە وە حوسێ  ئە
 . ەبێ خۆمان بسمیل بکەی ، چونکە پیسە،  دبە شەیكانەوە ببینی 

  نهگە و دە و باسهە، بهابزانی  ئە ر ئە سهە  پاشهان د یهنە ئێسكا دەبێت بچینەوە کۆاڵن،
 ! چیە  نگە دە
 .  تایی كوڕی دووسایدیە هەموو خە -

  ەترسههی فههات لە! یههتۆ كە لههك دە ری سههپی بههۆ بوخكههان بههۆ خە سههە دۆك بە حههمە ئە+ 
 . دوو  ن  تكردە توش دە مێژبوو ئە لە  بوایە نە
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نگ  خهۆی بێهدە  وە ر ئاشهكرابێ ئە گە دات و ئە ك فڕ هدە یە قسە  د هەر وایە حمە مام ئە
كی نیهدۆ  و قوتهوویە  ەدایگەڵ مامزیان لە  كری پۆكە بە  وا دیارە  ندە هەر چە. كات دە
  بە و  سههكاوە یههان بە كە گە ۆكههی سههەك  تكێههك لە پە  و بە  رد كیههان تێكههردووە نههد بە چە

یان هەراسهان  كە گە سهە ، كە كهانی نهاو قوتهوە ردە نگهی بە و دە هاوار هاواری  خۆیان 
 .  كردووە
 . بێ سك  و كۆالن كشومات دە وە كان رادە منداڵە

ك بههۆ  یە شههێوە  ك ڕاگههرت بە نههایە پە  ی لە كە گە رمههی سههە نە  والوە هههات بە ئامههانل لە
  لە  كە و  گههر یە یە ناسه ، دە ككههر نە پێشهكر یە  یهت كە كە چهێ، گومههان دە دە  كە گە سهە

  ی لە قههۆكە ، چە وە پێههی نههاكر كە  ك دراوە تە ، بەاڵم وا شههە وە بكههاتە  كە گە كۆكههی سههە
ی مههاڵی مههام قههادر  رگههاكە بههڕ ، دە نزیههك كۆكههی دە  لە  كە تە رد نههێ و پە گیرفههانی دە

ئامهانجیش  كهات و ترسها ڕادە  لە  كە گە سهە ،ك ڕە نهاو گە  وە نهگ د هكە و دە  وە كر كە دە
رمكهر  ر خهۆی گە سە لە  وە ش هەردوو لێكدانە و كارە نێ و بە گیرفانی دە  ی لە قۆكە چە
ر  گە  قهۆی پێهیە میان بهۆ چە وكار كی چاكی كرد، دووە  ئازایە  كێكیان كە كات، یە دە

و   كە ڕە و گە ئە  تە هههاتوونە  كە یە مههاوە  كە  یە سههێكیكر هە چههی كە كە!  بههێ ڕانی نە شههە
سهك   ر دە گە و هەند ک وردەکاری ك یە نامە كات،لە كی میهرەبانی بۆ دە یە وە خو ندنە

  ەومههها زۆرم نە  مكە، وا هەسهههت دە  وە یخهههو نینە دە  وە پهههێكە ، لەکهههاتی خهههۆیوت كە
 .مێ بیگە

و بەڵكهو   سهكایە كهانی راوە رە برادە ماڵ و گەڵ شهە وت لە ڕ هكە ندان جار بە ئامانل چە
كه  و تێكەاڵویهان نهابێ،  ڕە نهها كهوڕی گە و تە س بۆ ئە یانناسی، بە ویش دە پێش ئە

سهكێ، بەاڵم  وە گەڵیهان دە لە  كەهەڵهدەکەوی ماڵ وا  ر شهە بە لە  ند جار كە بەاڵم چە
نهدە هێ ماڵ ، بەاڵم شهە ێشهكیەهەجێن  و نێهوانە ی ههیچ لێكخشهانێكی لە كە مهدووییە كە
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چۆی خێزانییهان ش هاتو وە لە  كات، جگە باسی دە ئامانجی برام  هەر بە و  خۆشیدە
 .  یە هە
ی  یە و ڕسهكە بهوو، بەاڵم ئە سكانی نە تبوو نیازی وە الیاندا ڕە بە  ش كە یە و ئێوارە ئە 

 :سكێ ماڵ وای لێكرد بوە شە
  ! ڕۆی  ئیش  پێكە دە  وە دوایی پێكە  سكە مێك بوە كە-
مه  وا  وئە  ن، تهۆ وا بهكە بكە ك ئامهادە رییە خۆیان بۆ شهانۆگە  گوت نیازیان وایەت دە
 :پڕ ساالر مۆی ئارامی گرت و گوتی م، لە كە دە

 .. بخو نە
 ..رزی لە تی دانیشك  بوو و دە حالە ئارام لە
 ناوی خودا  بە  بخو نە

  ەاڵم سهاالر شهێوەنهی  ، ب پێكە  و كهردیە  وە ر بێهكە ریك بوو پشكاوپشت بە ئارام خە
 . دیاربوو  تی پێوە جدیە

 : ئارام گوتی
 . پشكی مۆ   وتە لیكاوت كە -

 : ران كرد برادە  ساالر ڕووی لە
 بێۆ  ئاخر پێ  ناڵێ  مرۆ  چۆن فێری خو ندن دە

 : گوتی  وە نینە پێكە ر بە كسە ماڵ یە شە
  .  وە كەێپی خۆی بخو ن بێ، ناو لە ئەوە سكی بە مە  یە وانە لە

وان  ئە  بگهات كە  و خۆشهیە كهرد لە نهدی دە كهرد، ئامهانل چە كی دە یە و قسە كە هەر یە
 . بوو سێكیكر ئاگای لێنە رسوڕمانی كە سە  لە  توانی، جگە یدە یانبوو نە هە
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دوورو در ژی بۆی باسكرد،   ماڵ بە ، شە وە ران جودابوونە برادە ماڵ لە گەڵ شە كاتێ لە
باسههی   والوە خو نههدن بە  لە  سههت و پههێ سههپیانە و دە ئە  قڵههی كە ئە  چههووە دە ئامههانل نە

 . ن كە ر دە مبە خواو پێغە  بە  سیش نا گاڵكە ن،  كە شكێكیكر بكە
  نجبهوونێكی پێهوە كرد بە سكیدە سێك ئامانجی دیكبا هە هەر كە  وە لێك جودابوونە  كە

ش زولێخهها و ئههاواز  وە ڵەمهها  یشههكە گە  كە  ێڕببههۆوەهك  ڕە زمههانی گە یههاخود بە  دیههارە
 .  وە خو ندرایە ی لێدە وە ی هەر ئە كە نینە پێكە شێوەی  گەڵ كرد، بەاڵم یان لە گاڵكە

**** 

م  دە ركهههرد و بە ی دە كە ویە نهههاو گهههۆرە  ی لە كە ت و شهههخاتە ربان و پهههاكە سهههە  چهههووە
ر  ، گە وە ەكههرد دە  ماڵوانی دووبههارە كانی شههە ری، رسههكە وربە ڕ كردنههی دووكەڵ بههۆ دە بە
 : بوو دە  و ڕسكانە گو ت لە  مێك لێینزیك بوویكایە كە

 !گووم خوارد  تۆبە  خوایە
 !وان وایانگوت بووم ئە م  نە ئە  خوایە
 ! خشە بمبە  خوایە
و  تی لە تهایبە وان بە ی لە كرد دووری جێگهاكە سكیدە ربان، هە سە  هاتنە هەموو كاتێ
ی  تهها بههۆن وجههوولە  وە جێگامههان دووركههردە  ، بههۆیە یەودا نهه نههدی ئە وە ر ە بە لە  وە شههە
ی هەرچههی شههێ  و  كە تههانیە    ههر بە  چێههكە دە  چههی كە وان، كە ئە  گههاتە یههاڵی نە خە
كانی  ددانە  ێنی كەهر هەر وازی لێنا نوە ال ئە ن، جار  مە دە وری دە دە  یە شای  هە مە

یهت،  بە نها بهۆ كهێ دە وجها پە ئە: كهات خهی بهۆ دە و باسی ئاگر و دۆزە  وە كاتە چیڕ دە
ی بههێ  ۆ هە داوە كههانی خههوات نە رزە ر، بههۆ قە سههە ت قوڕبە نههایە  وە هانههاتە  س بە كە

 !تۆسكای ڕاوە  و كافرانە دیار ئە چووی لە تسكای وە ش ڕانە ندە وە وەاڵم، هەر بە
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اری تهری  ئهاز ورە وی یەڵهدا هێنهدە در هژ بهێ، گە م شهە ، بهڕوا نهاكە وە و شە ی لە ئە 
م  ی جێگههاكە بههازنە م لە و داد  سههنووری جههوولە كههاتی خە  كە  یە وە و بههۆ مهه  ئە شههە
 . رناچێ دە
 .  كوڕم، بڕۆ نان بكڕە  سكە هە-

ڕ كهرد  شمان بە وە و شە ئە  واڵێكی خۆش واتە هە  بێكە دە  ی كە وە لە  جگە  یە و ڕسكە ئە
 .  وە گێڕمە بۆت دە  كە م لێمە لە نێكی خۆشیش، پە مە زە  و كە كە مان كاتدا دە هە  ولە

   ی بچیهنە وە ر لە م كرد با بە لە نا تۆز ك پە.  باڵغە ی كات قەڵە زۆربە  واخانە نانە 
ت  بێت، ئامانل قە ی دوایی نە ند مانگە و چە ككان بۆ بدركێن ، ئە ر، ڕاسكیە و ندە ئە
ەبەرچههههیۆ بهههها نەچیههههنە وردەکههههاری بههههۆۆ ل نههههانكڕی ،  كههههرد بچێههههكە دە  زی نە حە

 .......تادوایی
  چهووبێكە  ئێهوە  نهد ك لە هە  یە وانە ، لە وە گێهڕمە تان بهۆ دە كە خۆشهە  شە بە چی  و دە
و  ر ك  ئە مهاڵی بهرادە  ردن، جار هك لە و كچێكی قژ سۆر  تا گە  یە واخانە و نانە ئە
  ڕینەقهههژ بههه  و شهههێوە ئە: م گهههوتی كە رە ری بهههرادە ، هاوسهههە وە م گێهههڕایە رهاتە سهههە بە

سهیی  نهازان  چهۆن وە  زۆر جوانە  نگی پێسكی سۆرباو و لێوی كە رە. پێیدەڵێ  كار 
و  لێهو ئە. بهۆ مهرۆ  نیشهانبدات  كە ر جهوانیە كسهە یە  ك نهیە یە نازان  بۆ وشە. م بكە

ش شهیرنكر  ر بڵێ  جوانی لێهو وشهە ، گە وە تە ویسكی لێشاردراوە ی چێژی خۆشە شو نە
  رە و پێهههوە بە  و كهههچە م ئە بێهههت، ئهههێ چیهههبكە ەڵكێهههك لهههێ  تووڕەخ  یە وانە كهههات لە دە

رتی  دەڵهههێ  شهههە  دات كە سهههت دە دە ی لە كە جهههوانیە  ك لە شهههە ، بە یە هە  ی كە كهههوردیە
كههاڵ بههوون تهها نزیههك   نههدە وە كههانی ئە و برۆیە چههی ئە ، كە جههوانی كههچ چههاو و بههرۆیە

بێهههت  نە  وە ەاڵم بچهههووك، ئەكانیشهههی جهههوان بهههوون ب بینی  چاوە تهههدە نە  بوویكهههایە نە
ر هك  جوانناسهیی مهۆدیرن پێوە  م، ئهازیزان، لە و بكە جوانیی ئە  توان  داكۆكی لە نە
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  ی مههرۆ  ز ههدە شههانە و بە هەمههوو ئە: دەڵێههت  كە  روحههی جههوانی نزیككههرە  ، لە یە هە
ئامهانل نهاوی لێنهابوو بولبهولی   ش كە و كهچە ئە. ن كە فۆرمێهك دروسهت دە  جوان  كە

كێشهههایت، بههها  رنجی ڕادە كهههانی سهههە لێوە  وە ەكبهههووی ڕووی دە ڕووبە  رمهههایی هەر كەخو
 . كانیشی جوان بوون ش بڵێ  كوڵمە وە ئە

ری  بە ئێسههكا لە  كە  كی كهاڵە ویكریهان شههینە و ئە  كێكیهان سههۆرە یە  یە كسهی هە دوو مە
هەمهوو شهكێكمان   ەند چاو و خە  دات، بە پۆد دە ماندا شە وە گۆڕینە  بزە  و لە  كردووە

م،  جهێ بهكە ی بهاوكی جێبە داواكە  كە وەتەوەمها  وە ر ئە سە نێ لە ، تە وە كال كردیكە یە
 .   وە كار ك بدۆزمە

 .نگی بێت دە  م گو   لە كە زدە حە  سكە بوە  تكایە
 ۆك هەموو ڕۆ ی و  وە نانت دە هەشت -

تههی چههۆن پرسههیاری  ێیەئاگههای ل  ی نیشههانی بههدات كە وە بههۆ ئە ی نههانەوادیكههت دارا
نێهههوان   لە  وە مە كە سهههكی بیسهههكن  كهههۆدە و د هههن ، هە مههه  جهههار  واز لە لێكهههرد، ئە

ر لێههی  گە ئە ، بەڵێههیە  دەڵههێ كە  ك وشههە نههها یە ی تە كە قاندنە رلە وسههە دانینهه پێكە
 . چێ سك  دە دە بێئاگاب  لە

ی ههه  كە هەڵە  م كە گە دە  وە منههیش خههۆ لە نێ، ئەەك ڕووی دارا پێههدە تههاد  زیههاتر بە 
خهۆم   مە ك بهدە تە م  غیرە و  ئە ی حوسێ  راست بێ، بیە كە قسە  یە وانە ، لە یە ئێمە

ی پرسههیار یههان  زانهه  نیشههانە مهه  نە  كە  یە و شههێوە س بە پههێش، بە  و زیههاتر بچههمە
، بەڵكهههههو  ك هەر ناوبهههههانگی خهههههراپە ن دارا نە كە رسهههههوڕمان دانهههههێ  ، بهههههڕوادە سە

ییهی  نێ  كە كێشكردنی  نهان، جها چ نهاو كی لێهدە  لە  یە یریشی هە كی سە یە هەرەەب
 !تاندن لە ێنان یان هەڵخەهڕپێ ، باوە خۆتانە

 . نێ  رمی دە نێوان دوو نانی گە  بێت لە ر چاوی تۆ نە بە ئامانل لە: رۆ  ك پێیگوت  



 

 

 
11 

 

 ڕام گە هەڵێك دە  بۆ خۆم لە ،دڵبووم  زۆر داغ لە
 . رد ن  ، چاوت دەتزانی چ، سنووری خۆت نەپوو هیچ و یدارا  گو بگرە+

و  ناسههی، ئە ككرمههان دە ی یە وە رئە بە ، لە وە دامە وەاڵمههی نە  بێههت كە یر نە پێكههان سههە
 .  و ڕابواردنە  و پیاوی پارە مزانی ئە منیش دە م و ئە دە یزانی لێیدە دە
 .  نێوانمان تێكچووە  وە و ڕۆ ە لە

**** 

 

 

 

 

 
 . نان هەڵگرتبوو  سكی لە ی دا، ئامانل  دەرگا دە حوسێ  لە  كە
 بابڕۆی  -
یهان  كە ئاسهایی  كۆاڵنەبە و   وە رگای ماڵی كاروانیشهیان داو پهێكە دە  ڕۆیشك  و لە 

  خاڵێكی گرنگە  وە كانیان داگیرسێن ، بێگومان ئە ی جغارە وە خێرایی بڕی، بۆ ئە  بە
خههههۆش و   ، قسههههەتاڵنیههههتههههۆ مههههولكی هەمههههوو كۆ  ، چههههونكەدا ریكههههی كههههۆاڵن نە  لە

ی  و دوو هههههاوڕ یە ئە  ن كە دە دە  وە بە هن ڕ گهههه گههههمە دە  كههههانی حوسههههێ  بە وجموجۆلە
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منهیش زۆر  تها ئە دیهار بهێ، هە  وە م و چاویهانە دە  ی پرسهیار بە تی نیشهانە گەڵیە لە
ر خێرایهی وەاڵمهی حوسهێ   بە بزان  كاروان یا ئامانل چی دەڵێ ، لە  جار ویسكوومە

حوسهێ  : تدەڵێه  كە  الش نهیە وان، ئهاخر كهاروان بە ر ئە سهە  مە چاو بخە  وەمكوانی نە
 . رۆ ی داهاتوو باسی چی بكات کە  وە كاتە دە  وە بیر لە وە ماڵە  لە
  وە گها یهان نها، ئە و  پرسهیار بكهات، بەاڵم ئایها پێڕادە یە زانه  ئامهانل دە م  دە ئە

ی حوسهێنی  پە سهكی چە ی دە سهكی ڕاسهكە دە یر روویدا، كهاروان بە نازان  ۆ شكێكی سە
غوبار هك   یهان ال ئاشهكرا بهوو كە وە ئە  رنجی بۆ الی خۆی ڕاكێشا، دیهارە گرت و سە

 .  داپۆشیوە ئامانجیم و چاوی  دە
 ئامانلۆ  هیچ بووە -
 . م و  دوو پرسیار بكە مە دە

ت  یهت جهدیە كە دەسهت  نهێ ، بەاڵم هە وان دانە ی ئە بۆ شهێوە  ورە و گە  بە ی قە با وشە
  زۆر چاك لە  ی كە وە لە  جگە  شیان زۆر خۆش و جوانە وە ، ئە وە تە زیاتر كۆیكردوونە

هههها  شههه ،  هەروە وە كە مهههی یە خە  ن ، زۆر بە گە ككهههر تێكهههدە ی یە تهههری  جهههوولە گچكە
وتنێك  ركە كێكیان سە كاتێ یە  وە خو نیە م و چاویان دە دە ئاسانی لە  ییش بە ئاسوودە

ر باسهی  سهە  د هكە  قسهە  م كە ی كۆاڵنیشكان بۆ باس بكە و وتە ست د نێ، با ئە دە ەب
 :تی ، دەڵێ  رایە برادە

 ..ك ئامانل و حوسێ  و كاروان وە 
ری  ، دوو بهرادە وە خهو نیكە دە  و نووسینە ی ئە سە و كە ی ئە چێت ئە بیر نە شت لە وە ئە 

 .  م بیسكووە بایی سێ  كە م  تە با زۆرن، بەاڵم ئە تە
 ۆ بووە بوونی خوا هە  ت گومانكان لە قە-
 .  ەاڵغییر سكە ئە  تۆبە  خوایە!  پرسیارە  وە توخوا ئە-
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  وە م توخههوا ئە كە تههۆ دە  ك لە مهه  پرسههیارە ،  ئە بههووە ت گومانمههان نە خێههر قە نە -
 ۆ ماڵوان نیە ی شە قسە

  و پرسهیارە ۆ بۆ خۆمان لە  یە هەكمان  موكوڕیە ك و كە یە چ كێشە  م ئێمە ئێ براكە -
 ۆ  یە كی هە ی ، دوایی چ سوودە بدە  بێ مانایانە

 ۆمێشكت  نە بخە  و پرسیارە ت دا ئەەچۆن ڕ گ: ی پێدا حوسێ  در ژە
ی،  المی لێنهاكە هەمهوو  یانهت سهەئیهدی بە ، وە گێڕمە ماڵت بۆ دە دواتر شكێكی شە -

 . خوای پێت ناڵێ   س ئێسكا بە بە
،  درۆیە  لمێن  كە یت تها بهۆت بسهە م بۆم باس بكە كە زدە خۆ، حە ن سو ند مەكاروا -

 !.و  ماڵ  خۆشدە م  شە ئە تزانی تۆ دە
 . كاتی خۆی پێت دەڵێ   لە  باشە-

 . گەڵیان ڕۆیشت  نگاو ك لە ند هە نێوانیان و چە  نگی هاتە بێ دە
 .  یكە هەر مە  مە كە ك پرسیاری یە ر وە ، گە میش بكە توخوا پرسیاری دووە-

 ، وە ئاخ هەڵكێشانە  بە
 .  وە ی نادۆزمە تاكە رە مخنكێنێ و سە رانی دە گومان و نیگە  بولبولی خورمایی لە-
 ... م  بوومایە ر ئە گە ئە-
 !حوسێ -
 .  تی تۆ بوومایە مان حالە سك  تووشی هە بە ، مە ببوورە-
هاو شههكنی تههۆش  نگههاو نە ، هە وە خههولێكە مێشههكی دە یههدو نی نههازانی چههی لە كههچ نە-

 .. ی بێ ماناكردووە كە بارودۆخە
 :كاروان وایگوت 
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یرم بكهات و  ، بەاڵم دەڵهێ  كچێهك سهە سك  بولبهولی خورمهایی نهیە بە م مە كە چاوە -
  كە قهژ در هژە  كهچە  م، دیكهت چه  بە كە گەڵ دە ی لە ر قسە كسە نێ، یە گەڵ  پێبكە لە

 . نی  پێكە  ی  زانی وەاڵم  داوە كە بوونە ۆی تووڕەه  كەس  بوو بە تا تووڕە رە گوت، سە
 . فزم بداتێ ب  ،رە شێت دە -
نهههد جهههار  ۆ خهههۆ مههه  چە وە یهههكە كە نهههی خهههرال دە الیە  نهههازان  بهههۆ هێنهههدە بیهههر لە-

  چههاو هەمههوو شههكێكت پێههدەڵێ، بههڕوام پێههبكە  بە  ، كههچە دیكههوومە  كە واخههانە نانە لە
 .  باشكرە  و دوو دڵیە فزت بداتێ، لە رە
مهههدا  كە یاڵە گەڵ خە یی لە ئاسهههوودە  ، بهههۆ خهههۆم بە كە فهههزە رە لە  وههههام پێخۆشهههكرە ئە-
 .  ی  دە
ش  قە ك دە نها یە ، دە نهد خۆشهە ی قبهوڵكردن چە مە گە ت، تهۆ نازانیه چت پێخۆشكرە-

وام بیت  ردە وها بە ئە  بەاڵم بڕوام پێبكە  زان  ڕاسكیت پێناخۆشە ، دەتسكای وە دە ڕانە
 . ڕوانت ناكات بولبولی خورمایی چاوە

 .  وە مە كە دە  كە فزە ڕە قب ، بەاڵم زۆر بیر لە ر هە سە لە  بێ ئێوە دە-
مهاچی یهار : یگوت میل دە كی خۆش هەموو دنیا دەهێنێ، مام جە یە ، قسە فز چیە رە-

 .  هە هە هە هە،  هە ران د نێ یزە زار حە هە
نزیككهههری   چهههێ و شههه  دە كە واخانە چهههێ و نانە ەویشههه  د فهههزم بهههداتێ ئە ر رە گە ئە-

 .  هە هە هە هە هەهە  دوورە  قیقە دە 51  كە  ی ماڵی مام قادرە وە ئە  واخانە نانە
 .  قوتابخانە  یشكنە گە  وە رپێییە تی سە بابە م  دە ند هاوپۆلێك بوون و بە تووشی چە

 .  ن  كە ، هەر پێدە دڵیان خۆشەچ   كان بە ڕوات و نازانی مرۆڤە دە  سادە   یان زۆر بە
ر  مكومانێههك بە یههت، تە و ئێسههكا بكە  و قۆنههاغە ر ئە سههە  لە  وە ر بههێ و لێكههۆڵینە گە

  سادە   رچی  یان لێرە گە جێنهە ۆی ، ئە  بە  نە مە و زە س با ئە گر ، بە كانت دە چاوە
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  هەموویهان لە  ی كە وە بە  كهان دڵیهان خۆشهە چهی مرۆڤە ، كە وساكار و بێ ئهامرازترە
 .   یوایەهناوی   یە شكێك هە  یاڵی خۆیان هاوڕان كە خە
گەڵهه  بههێ   لە  یە وانە ون، كههێ دەڵههێ لە دوام كە  یواكههانی ئێسههكا بەهمهه  نههاڵێ  بێ ئە

 ... ن ربكە وچرۆ دە
 نۆ ، بۆ نایە ر كردووە رە چیكان زە

الیان   وە كرد بچێكەزی  م ئامانل حە س نازانێ بۆچ جاری دووە زان  تا ئێسسكا كە دە
 .  دركاندووە س نە شی الی كە كە ۆیەهو 

و   وە كههاتە ی شههل دە كە یكههانی كههالە و قە  وە بێههكە وان دە وا نزیكههی ئە  یری بههكە تههۆ سههە
ی و  خێههراكە  وە ، بەاڵم ئههاوڕدانە وە ماڵ پشههكی لە ، شههە وە كههاتە تونههدی دە  دووبههارە

 . ێی گوتبێسێك پ كە  وایە  وە ك ئە چوونی بۆ الی وە
 .  سكە بوە  گەڵ ئێمە لە  رە ، وە تت نیە ر ئیشێكی تایبە گە ئە-
گەڵ وان  ت لە تهههههایبە  ت بە و قە  یە گەڵ تهههههۆ هە نهههههدی  لە یوە نهههههها پە مههههه  تە ئە-

 .  سكایمە وە نە
 .بكناس   وە نزیكە  ن لە كە زدە و ت، حە وان تۆیان زۆر خۆشدە ئە-

 . كان ڕۆیشك ەر و الی برادە رە بە  وە مۆیكرد و پێكە  سكی لە ماڵ دە شە
  ی وشهككرد و ئامهانجی خسهكە كە سهكانە ك قهوڕگی راوە نگیە دوای چاك و چهۆنی بێهدە

،  شهههیمانبۆوە ربە نهههێ، بەاڵم پە ك دە یە ریهههك بهههوو جغهههارە تێكی نهههاجێگر و خە حهههالە
 .  وە شكێكە ریدا دە سە سكیكرد خرال بە هە
 :د گوتی حمە ئە
 .  وە رە دە  چنە ی دی  دە وانە  وان لە كان، خۆ ئە سیحیە مە  م بە د خۆزگە سە 
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ش دیههن ، بههۆ نههاوی  دیههكە وانههی خههو نی ۆ خههۆ ئە نههها ئیسههالم دە تە  بههۆ ئههێمە  باشههە-
 !ۆنها تە  ی ئیسالم بە لێنانێ  وانە

 .  كە تە ناو بابە  ئازاد وا هاتە 
ك شهت جیاوازیهان  نهدە ەه  لە  هیچ دینێهك بخواز هت، ڕاسهكە  بە  مرۆ  نابێ خۆزگە-

 تێ خەڵە كان هەڵمە كاریە وردە  بە: و گوتی منیش الی كاك  وام باسكرد ئە ، ئە یە هە
كهان  یهان مرۆڤە كە ورە گە  كان هاوڕان و بۆ ئامهانجە كیە رە سە  شكە  كان لە هەموو دینە

 .ن دە قالب دە  لە
  دا بە وڵیدە یشت، بەاڵم هە گە دە كانی ساالر نە قسە  باشی لە  ی بە وە لە  ئامانل جگە

كههی  سههاالر برایە  زانههی كە دە ی نە وە و كههاتیش ئە ئە  نههدە كان ڕابگههات، هەرچە قسههە
 .  یە رگە كیشی پێشمە برایە و  مامۆسكای زانكۆیە

یان  و قسهانە نهها ئە ، تە م كهردیە سیحی قسە گەڵ دوو هاوپۆلی مە منیش لە ئە  وایە-
ر  كسهە یهت یە گەڵ بكە تییان لە سهیحیە باسهی مە  بەاڵم كە ، د ی ئیسهالمە  كە  پێخۆشە

وان دیه  كۆیهان  یر بهوو ئە پێ  سهە یشك  و لێیان تێگە  ی كە وە ب ، بەاڵم ئە دە تووڕە
 .  وە كاتە دە

دوور و در هژی   ی زۆر بە و ڕسهكانە ئە  گهر ، بهۆیە م زمهان دە كهرە ئە  زانه  كە دە  ئێوە
 . واو كرد تە
رنجی ئامهانجی بهۆ  كهانی سهە چاوە  نهها بە كردبوو، تە ی نە قسە  كاتە و ماڵ تا ئە شە

كانی  قسههە  وردی لە ر مههرۆ  بە گە ئە: ی گههوت نههدە وە نههها ئە كێشهها و تە كان ڕادە قسههە
ی  خههو نی ، نیشههانە نههها ئیسههالم دە تە  بههۆ ئههێمە  گههات كە دە  وە ، لە وە ئههازاد بكههۆڵێكە

 . ڵ ناكاتسێكیكر قبو ئیسالم كە  كە  یە وە ئە
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سهت  و واهە  وە كانی بشهار كە سهكە نێوان پرسیار و وەاڵمدا نازانێ چۆن دە  ئامانل لە
بههههێ  سههههت بە كههههان ڕاناگههههات هە باتە بە  وبەاڵم كە  ی پێخۆشههههە كە م گیكوگههههۆیە كە دە
سههێك بێههت و  كە  كە  نههیە  یە و  یههنگە و، ئە ش بههۆ ئە وە كههات ئە سههەاڵتی خههۆی دە دە

 . ێنێ تی لێبسك نگایە پێشە
ی بههۆ  كە و ڕاسههت دە  جههوانە  ن بە كە نۆ باسههی ككێبێههك دە كە بههزانی  باسههی چههی دە

  وەكە تە نهههاو بهههابە  ی ئامهههانل بێنێهههكە وە ماڵ بهههۆ ئە شهههە.  ن كە واوی دە ككهههری تە یە
و  ، ئە ناوی پاڤێڵە كات كە باسی كوڕ ك دە  و ڕۆمانە برا ئە: كات ئاسانكاریمان بۆ دە

سههههكێ  گیههههر ، دایكههههی هەڵدە كههههات و دە ێنههههی كههههار دەهكههههی نڕیكخراو   لە  كههههوڕە
كههات ۆ چ  دە  تە و ئههافرە ت چ لە ی، جهها سیاسههە كە كههانی كههوڕە ركە یانههدنی ئە جێگە بە

ر درووسهههت  ك پرسهههیاریكر الی خههو نە ر دادهە نێهههت و دنیههایە سههە كی بە گۆڕانكههاریە
 .   وە خو ندبێكە ی نە رۆمانە و دنیا ئە  لە  یە س هە م كە گوتر ت كە كات، دە دە
 . ئامانجی برام  بیدە  وە ئە تگوتووی س پێی نە ر كە گە ئە: ر عومە  رووی كردە 

و  بهۆت د هن ، لە  ی ئێهوارە ، سهبە مهی مهایە كی كە شهە بە  كە: ر پێیگهوت دیاربوو عومە
،  وە تی بها بێهكە بهاوكی گوتهوویە  یانهد كە پێیڕاگە ی ئازاد ههات و كە برا گچكە  كاتە

  وتههنە كە  وە ماڵیش پههێكە یههان لێكههرد و ئامههانل و شههە رتە پە  وردە  نیكههریش وردەوا ئە
 . ر 
 .  ككێبە  م  رق  لە زانی ئە خۆت دە كرد، خۆ بە  و ككێبە بۆ منت تووشی ئە-
 . تی كە زی لێدە حە  ، دڵنیابە نیە  ك ككێبی قونابخانە وە  وە ئە-

بههرد،  سههكی بههۆ نە و دە نگههانی شههە تادرە  ی ترسههاندی، بههۆیە كە بههارە یههی قە ورە ئههێ، گە
گەڵ  تگههوت چاوشههاركێ لە بههوو، دە  وە خههوارە  ێشههكا لەهو  ربان ئە سههە  هەمههوو چههوونە

وان باسههههههیان كردبههههههوو  ئە  ڕا كە دا گە و شههههههو نانە دوای ئە كههههههات، بە دە  كە ككێههههههبە
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ی بههۆ  وە ك ئە وت هههاوڕ یە ڕ ههكە جار ههك بە  وە بیههر هههاتە م بە وە ، ئهها ئە وە یههدۆزینە نە
م  كە تی یە گوتههوویە( تی رگایە پێشههمە  لە  نههاوی ئامههانجە)دلێههر : ، گههوتی وە گێههڕامە

ر كهی نهو  نزیهك  نهد برادە چە  كرد لە زمهدە بهوو حە  وە ر ئە بە لە  وە خو ندە  ككێب  كە
تیش بهههوو، وای لێكهههردم لێیهههان  و سیاسهههە  وە ، بەاڵم دوایهههی هەر خو نهههدنە وە بهههبمە

 ۆ وە ومە دووركە
المهدا  وە ك لێ  كرد، لە یە شێوە كی الی م  درووسككرد و بە پرسیارە  وە ئە  ندە هەرچە
 ۆ  یە ت هە و پرسیارانە تی ئە چۆن تاقە  یرە سە: گوتی

ی  وە نهههههاو خو نهههههدنە  چێهههههكە كهههههات، هێنههههدە دە ی دە وە خو نهههههدنە سهههههت بە كههههاتێ دە
ر سهههینگ  سهههە كهههی لە ككێبە   مە كە ری د هههن  جهههاری یە بە خە  بە  ، كە وە یبهههاتە ودە خە
، بههاوكی دڵههی زۆر  نههیە  ككێبههی قوتابخههانە  وە یگوتبهها ئە ر ئههاوات نە گەئەبیههن ،  دە

  وە بههوو، چههۆن زانههی ئە ك نە و زیههرە ورە بههوو، بەاڵم ئههاوات خههۆ هێنههدە گە پێخههۆش دە
 . ش هیچ ، تازە كردووە م لێی نە و پرسیارە ت ئە قە  یرە ۆ سە  نیە  ككێبی قوتابخانە

 

**** 

 
 .  وە مان چیرۆكی خۆیان نووسیە ش نانكڕی  و بولبولی خورمایی هە یانیە و بە ئە
 

: كههاراون وحوسههێنی گهههوت  كات، بە سههت پێههدە دە  دوای قوتابخههانە  لە  كە جیههاوازیە
و  گرت و  ئە وە سهكە دە  ی بە كە مهاڵێ ككێهبە  لە  .یە م  ئیشه  هە ن ئە كە ڕوان  مە چاوە

 . خشی بە ی زیاتری پێدە وان باسیان كردبوو چێژو و وزە ئە  ی كە شو نانە
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مه   ێنها، ئەهێمنیان بهۆ هی مامۆسكا (تاریك و ڕوون)  ی مابوو كە ڕە نجاونۆ الپە پە
 .  وە ی هێندە پێخۆش بوو دووجاری خو ندە(بۆ كو   كو وە لە)  م كە دە ێدی بۆ دەهشا
ساڵ بوو، ( 51)ی  دوای نزیكە م بەاڵم جاری سێیە! و  بڵێیت سێ جار تە زان  دە دە
 . ێم  گرتبووهمامۆسكا   كی جوانی لە ند تێبینیە چە
 ۆ  وە یكە بۆ باڵوی ناكە+ 

نووسههی    چێههژ لە  ، واتە وقههی نووسههین  نههیە زە   یە وە ۆ زۆرن، گرنگكرینیههان ئەههه -
ی خەڵك كردن ێم  و قبوڵ نەهیی  ورە ، گە وە خو نمە دە  ی كە وە ر ئە دە قە رناگرم بە وە
  و نهاوە مه  ناناسهێ و لە سهیش ئە ی كوردی، كە خنە گرت  لێی و ناشیرنی رە خنە رە لە

ن،   كە لهههك دە خە  تی بە سهههووكایە  زییهههانە بهههێ بە بە  كە  وە بێهههكە قێهههزم دە  خهههوازراوانە
نههد هەڵگرتنههی  هە  بە  د، واتە دە قونههاغی جە  یشههكۆتە گە م نە كە وە تە م نە كە سههكدە هە

 . كان دیاردە ت و حالە
و  ك ئە بیهر د ، وە نها دوو تێبینی  بە تە  مە و دە م لە بە رد ن  و دە ندی سە م  چە ئە

س  رگههههرت و دڕانههههدی، بە سههههك  وە دە ی لە كە زە كههههاغە  نههههاتوان  دایڕ ههههژم، چههههونكە
 :ێم  دەڵێتهن ،  یە بگە  كە سكە بە م مە دە وڵدە هە
 یمان شكاندن بوو پە ناو كوردا نە لە
 !یمان شكێنیۆ كو  فێر بووی گوڵ  پە  لە

كهههانی دنیههها چهههاك و خراپهههی  وە تە ك هەمهههوو نە ی كهههوردیش وە وە تە ی نە وە لە  جهههگە
 . تاك  بە  تە نابێت، بەڵكو تایبە  وە تە یمان بۆ نە ، بەاڵم پە تێدایە

 گەڵ  ی سیاسهی لە كێشە  كات كە ك دە یە وە تە وها باسی نە ئە داشیعر كیكر  چی لە كە
 : یە ی هە كە سەاڵتە دە

 كا سكی دە دمە بە  خوماری تۆ توركانە  ی بە كە دیدە
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  و خو   ڕشكنە  و فیكنە  كێشە یۆی وا بە مە  بۆیە
ر بكر هت چهۆن  نووسهە  داوا لە  م كە وە مه  د ی ئە ، ئە بیهرە م لە كە ك كۆتاییە یە ڕسكە

  سكخۆشهههی لە ان  دەیامهههدار بهههێ، بەاڵم نهههاتو ی پە كە بنووسهههێ و یهههاخود نووسهههینە
 . رامۆش بكات ی فە كە تیە مرۆڤایە  نە الیە  م كە ر ك بكە نووسە

، بەاڵم بەڵهێ   وە بیرد كە س هێندەم بە بە  ساتە و كات و ك گوت ، لە وە  وە داخە  بە
  ش نههیە وە ، بههۆ ئە وە مە بههاڵوی بههكە  وە بیههر بێههكە م بە بههێ، هەر كاتێههك تێبنههی دیههكە

  بههههۆ جههههار كیكر چههههاوم بە  س تههههازە م، بە بههههۆ بههههاس بههههكەپڕۆفیشههههنالی خۆمكههههان 
  یههت و بڵێیههت كە مهه  بكە  لە  یههیە و گۆە تههۆش ئە  یە وانە لە.   دا خشههاندیە كە رچاوە سههە
  بێههت قسههە دە  مهه  بههڕوام وایە ۆ چههونكێ ئە وە یكە كە كههات، تههۆ بههۆ باڵویههدە ز نە و حە ئە

انی سیاسهههی هەمهههوو كهههات  یههه  لە. كهههو   نگی هەموومهههان دە بێهههدە  یههه ، چهههونكە بكە
  ش بە تهههی سهههێدارە ر پە سهههە لە  كە  بێپایهههان بهههووە  سهههانە و كە ویسهههكی  بهههۆ ئە خۆشە

 .. بێ ش ئاوادە رۆ ی ئێوە:  كانیان گوتووە الدە جە
 . م  وام ڕۆیشكوون،  ئە نگی نە بێدە  بە

  شی كێشهەو  تۆ توو ، بەاڵم نامە وە گێڕمە بۆ دە  تاوە رە سە  ت لە كە م  ڕووداوە ئە+ 
 .  وە ویكە دووركە  و دنیایە م لە كە زدە بیت، ئامانجی برام، حە

كههت لێبههدات،  یە ی زلۆە وە ، ئە ی مههنەەكههۆمەڵگ  وە ئە  وە ومە چههی دووركە  ماڵ، لە شههە -
 . نا تێناگات ، دە وە یكە بێت دووی لێبدە دە

ری بكهات،  سهە ارەسكی خۆی چ دە  بێ، بچێ بە كی هە یە و كێشە  ێس ر هەر كە گە ئە+ 
 .پێکنایەتندروست   كۆمەڵێكی تە  وا دڵنیابە ئە
 .  م كردووە هەڵە  یت كە كە وسكدەم ال در سكە و هە تۆش ئە  یرە سە -
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س حوسهێ   دانیشهت، بەیەکسهەر كهاروان  ،سواری هات  ناسە هە  حوسێ  و كاروان بە
ی  ههههانە بە  بە  كە  بیههرە ت لە ر جهههادە ی سههە كە رمههاوە ، نهههازان  گە یە پێههوە  ێشههكا بەه

 .  وە تە و  كۆبوونە وان ئێسكا لە قام رووخاندیان، جا ئە فراوانكردنی شە
  م بهۆ بە نیها چوویهت، دووە تە م شهت بە كە مۆ یە ێنیت بهراكەهنا  و شێكیە بۆ واز لە+
 زت داۆ  بە نە  قۆ لە چە
  لە  زانهه  كە دە  دەنهه وە نههها ئە مهه  تە وت، ئە سههكە ، چكههان دە دانیشههە  حوسههێ  تكههایە-

 .  وە خۆی هیچ ناگێڕ كە  ویش داك  باسیكرد، خۆ بە ، ئە ز و شێركۆی دایە بە نە
دا، دیههاربوو  كههانی دە گیرفانە سههكی لە خێرایههی دە  بكههات بە  ی قسههە وە ر لە حوسههێ  بە

كی بهۆ  یە جغهارە  ، بهۆیە وتهووە ی لێكە كە تە شیان پاكە وە مشە  لە  یشت كە ئامانل تێگە
 : بكات  قسە  ماڵ تكای لێكرد كە در ژ كرد، شە

ز و شههێركو  بە لوقمههان و نە  كە  وە تە ی بههۆ ئامههانل گێههڕاوە وە زار  ئە  ی پۆههكە مە حە
 .  گەڵ تۆیان كردووە لە

نهدی گهوت  ئیشه  پێهی  ر  و چە دە  ی ماڵی لوقمان  دا، بهابی ههاتەەرگ دە چووم لە
  كە  وە وهههای گێههڕایە و ئە الی شههێركۆ، ئە  ێشههت بیبیههن ، دوایههی چههوومەهی ، نە یە هە

  وە وتینە مێك دوور كە ن گوتی كە ك بكە یە ، پیاسە و داوای لێكردووە  ئامانجی دیكووە
و چه   دە  وە ماڵ باڵوتهانكردیكە ر شە سە ی لە و قسانە ناپیاو، ئە  گو بگرە: پێی گوت 

 .   سكیە بۆمان هەڵبە  دەڵێ  بوخكانێكە
 بۆۆ: گوت 

هاتبام خوا  ، هەڵنە وە مە ست بكە یشك  دە گە رم،  پێڕانە سە  وتە كە  قە ست و پێۆەم بە
 :واو شێت ببوو، لوقمان گوتی كردم، تە زانێ چی لێدە دە
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: نهدی گهوتی بار ، چە ێهدەلڕی  موچاوی  دیت، زانهی  شهە ی دا، دەەرگ دە هات لە  كە 
نههها  تە. بیڵههێ  لێههرە  یە هە هەرچیههت: گههوت .  بچههی  ئیشهه  پێههكە  تهها ئێههرە هە  رە وە
 . دووقات و ڕۆیشت  رت بووە سە ، لە ، تازە باشە: ی پێگوت  ندە وە ئە
زمهان دا و  بە رگهای مهاڵی نە دە ناچاری چووی  لە  گەڵمان بێ، بە ندی كردمان لە چە

 :قوڕگ  وشك بوو  وە تو بگێڕە ئە  كاروان دە
و مههاڵ   سهكرابۆوە فها  بە لە  انی بەشهه سهت و ز دە بە  وور ، نە  ی چهووینە وە پهاش ئە
یكوشههت و  و بههوو هەر دە كی لە هات، جههار  خههاڵە كههی بێكههامی لێههدە ڕوگییە بههۆنی هە

  وە بێهكە دە  خهۆڕیە  زە بە و نە ند ڕقه  لە م  چە وجا ئە هەر حاد ئە  ، بە وە شاردە یدە نە
 چۆن بووۆ :  گوت   وە لێی نزیك بوومە

الم  بهێ سهە ری كهۆاڵنێ بهووی  ، ئامهانل ههات و بە سهە  ر لە گەڵ دوو برادە لە: گوتی
ماشهای كهردم  سكا و تە مێك ڕاوە دوای كە ەر گ  لە.  والی بچی  تا ئە هە  رە وە: گوتی
كی  قهۆیە ك  بهۆ هاو شهت، خهۆی الداو چە منهیش مسهكە ناو چهاومكرد، ئە كی لە و تیە

  وە سهك  راسهككردە دە -ردپهی كه شهانی چە  ی بە كهاروان ئامها ە-شهانمی دا  ركرد، لە دە
یشهكنێ و  كهان  گە رە پ  دا، باش بهوو برادە ناو لە  ی لە كی دیكە قۆیە م، چە لێی بدە

و نازان  چهی وچهی،   داوی كراوە چۆن تە  وە بگێڕ كە  وە ویسكی ئە.   وە دووریانخسكمە
 . ی  كە ر دە سە ی لە ر دانێ و دوایی قسە سە كی لە ردە بە: گوتمان

ی  وە ئە: ماڵ و گهوتی شە  پڕ ڕووی كردە  ست پێبكات، لە س هە ی كە وە ێ ئەكاروان ب
 ۆ ، راسكە دەڵێ  لێمان كردیە  كە
 چۆن بووۆ  وە لك ناگێڕنە دریان لێكردووم، بەاڵم الی خە ، غە بەڵێ ڕاسكە-
 . یان كردووە كە كارە  یە وە گرنگ ئە -

 . مانل وایگوتچۆن بووۆ ئا  وە ماڵ بگێڕە ، شە سكە كاروان راوە
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  ، بە كە ڕە و گە ئە  تە ههاتووینە  ئێمە  ك و پێنل مانگە زان  هەمووی ساڵە دە  ئێوە+ 
  وتە گەڵ  كە و بوو، لە فكێ، لوقمان لە الی مزگە  ڕۆ بوو هاتمە هەرحاد ڕۆ  ك نیوە

گەڵمهان دانیشهت و  مێك لە منیش زۆرم پێخۆشبوو، دوایی شێركۆ هات و كە ، ئە قسە
ر  گە بهرام و ئە  گەڵ بوو، خۆیان كهردە زی لە بە نە  وە هاتە  كە.  وە ێسكا د مەئ: گوتی

ن  وان ئامهههادە وا ئە هەر شهههكێك بهههوو، ئە  بهههوو یههها پێویسهههك  بە ك  هە یە هەر كێشهههە
،  كە الی گۆڕسكانە  یشكینە گە  ی  كە ك بكە یە جواب بێ ، بابڕۆی  پیاسە  رم بە سە لە
،  وە پێشهمانە  ز ولوقمهانیش لە بە ڕۆیشهكی ، نە دە  وە پهێكەمه  و شهێركۆ  ئە  و كاتە ئە

یری  بهها بچههی  سههە دە: زابههێۆ گوتیههان نە  بههێ د ههڵە دە: و گههوتی  لوقمههان ئههاوڕی داوە
 . نی  وپێكە  گاڵكە  كردیانە.  ی  بكە

 ..ر گە ئە تچووی ئێ تۆ بۆ دە-
ماڵ  شهە  ڕووی لەو دوایهی  ...نها گهوتی كهاروان واوی بكات ،تە ێشت تەهی ئامانل نە

 . كرد
بێ،  وا دڕتر دە زابێ، ئە  ر د ڵە بێ وریابی ، گە دە  و كی وایان درووسككرد كە جە+ 

ك   م  نە ڕۆیشك ، ئە ێواش دەهێواش هگرت و  سكیان ڕادە سكان و هە وە ڕادە  جار جارە
كهانی   ارەدیو  ی كە و شو نە ئە  یشكینە ترسام، گە ڕاسكی دە بە  ڕم كردبوو بگرە هەرباوە

 .  بوو  وە رە سە  ك گۆڕ سیمی دڕكیان بە وری كۆمەڵە دە
 ۆ سكە ی كە كەەرگ دە-
ر سینگ   سە سكی لە پشكڕا گرتمی و هەردوو دە پڕ شێركۆ لە دیت،  لە م نە كەەرگ دە -

نزیكههی   كە  كههان بههوو، چههونكە پالكە  ركههرد و بە كی دە قههۆیە زیههش چە بە گر ههدا و نە
ر  گە نگیان لێكهههردم ، ئە ر مۆهههی دانهههام و داوای بێهههدە سهههە ت، لەنگهههی هههها دە  وە كهههردە

ههاوڕ ی خۆیهان،   نە مهكە ن، دە گەڵه  بهكە و  لە یهانە وان دە ی ئە وە م ئە یان بهدەەڕ گ



 

 

 
24 

 

كهرد  دە نە  وە سهك  بە نهاڵێ  هە.  تۆقاندبوومی  كراوە چاوڕوان نە  تە و حالە ترسی ئە
مۆه   لە  زیهش كە بە ی نە قهۆكە ن چە پێهبكەس بهڕوام  خشاندم، بە شێركۆ خۆی لێدە  كە

ی  وە سكی شێركۆ بهوو یهان كۆبهوونە ی دە وە ێنا، نازان  شۆبوونەەهچوو خو نی لێد ڕادە
مێههك  ی مۆهه  بههوو كە كە خسههاندم یههاخود خههو نە ی بههۆ ڕە تە رفە و دە ئە  ێههزم بههوو كەه

وت و  ەكێۆێهههك ك  دوام بهههوون، قهههاچ  بە زی ترسهههاندۆ نهههازان ، هەاڵتههه  ولە بە نە
بههاش بههوو زوو  -ی نیشههاندان كە ی هەڵكههردو شههو نی بههرینە كە پههانكۆڵە- وە ربههوومە بە
 .  كە ی گۆڕسكانە وە رە دە  وتمە و كە  وە سكامە هە
 ۆ وە پشكە  كات لە زانی شێركۆ چیت لێدە تدە س نە بە+ 

 مۆ  و ت چیكرت بۆ باس بكە تە كاك كاروان نازان  دە-
 ۆ  وە بوویكە ت تووشیان نە قە+
نها  یهت، دە كە س باسی نە الی كە: ی لێگرت  و گوتیەلوقمان ڕ گ  وە بەڵێ دوای ئە-

 داكۆكی  لێبكهات و  س  نیە كە دڵنیابوون كە  ی كە وە پاش ئە. ر د نی  سە  خراپت بە
تی خۆیهان الی خەڵهك  ئهازایە  كهرد كە  وە سهكیان بە دەتیان نهایێ ،  قە رە خۆش  دە بە

ش  ی ئهێمە كە: پێیگهوت   م كە ز بهبە بە ێرش بۆ نەهریك بوو  خە ن، جار ك باس بكە
 . و رام برد، نە م نە كە شەهێر .ی ۆ شێركۆ دەڵێت زۆر خۆش بوو تامت بكە

ك  و ت پیاسە یە دە  یربوو، كە كاروان وحوسێ  سە  ی ئامانل لە كە رگرتنە ت وە ڕوخسە
یههان گههو  لێبههوو حوسههێ   وە ئە  وە وتههنە ك دوور كە مە كە  ماڵ بكههات، كە گەڵ شههە لە

 ێنێۆهنا  قۆڕانە  و پرسیارە بۆ واز لە: كاروان  گوتیە
لێیههههههان   نههههههدە یانههههههد، هەرچە گە ی كاروانیههههههان نە كە كههههههان وەاڵمە نگاوە بەاڵم هە 

و   قسههە  وتە ماڵ كە شههە  گههوت، بههۆیە ، بەاڵم ئامههانل هەرهیچههی نە وە وتههنە كە دووردە
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و  یكیكر ئە شهێوە  كرا بە وان و دە ڕیزی ئە  ۆی بێنێكەخ  پێی ناخۆشە  یاند كە پێیڕاگە
 . ر كرابا سە چارە  یە كێشە
ی  گهههو رە  كهههات، بەاڵم بە دە  و ڕۆ ە ، بهههاس لە وە تە ئامهههانج  دۆزیهههوە نووسهههێكیدەسك

  كە ش ڕۆ  دوای رووداوە بههێ شههە دە ،ی خوشههك  بههڕوای خههۆم و سههروە بە ،ی كە روارە بە
 . بووبێ

ر  سە  لە  م و خۆم بە زولمێكراو ك بكە  ك لە ویسك  داكۆكیە  كە  اوەو ڕوود كۆی ئە  لە
م زیهاتر زڕانهد،  شهیرنە  و ههاوڕ یە نهاوی ئە  و كارە بە  وە داخە  چی بە ق زانی، كە هە
وای لێكههردم   ر  كە سههە  ی خەڵههك زیاتریههان پرسههی و زیاتریههان خسههكە وە رئە بە لە
  م بە ڕ نهاكە گینها بهاوە ئە. كێكیكر پێگرتبهانشه بها هەنجەته  بە ، دە وە شیمان ببمە پە

  كههات كە دە  ێالنەهههشههو نێك   ك دەڵههێ  كههۆتری ئاشههكی لە ، وە ئاشههكی چههاككر بههوایە
 . وجود بێ قۆی تێدا مە ئە

 .  وە گوتی هەر ئێسكا بێكە  بابە: و گوتی  میان قیت بۆوە ردە بە ئاوات لە

**** 
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جنێهودان    وور  باوكی بە  چووە هات، كە باوكی دە نگی دە  كردبۆوە رگای نە ێشكا دەه
سههههكان و  ڕاوە زولێخهههها دەڵێههههت لە.  بنههههاگو ی دا  كههههی لە یە بههههۆ الی هههههات و زلۆە

 .   وە باب  بداتە  لە  و جارە مابوو ئە سك  كرد زۆری نە ی هە كە ماشاكردنە تە
پرسه   ر لێشهی نە گە ی ئە كە مهدووییە كە لە  جهگە  یە كی هە یە ك خهۆی كێشهە ئامانل وە

 . دایێ  جالی نە باوكی مە  و جارە ئە  كات، ڕاسكە م شت باس دە كە
ڕ بهێ ،  شە كۆاڵن بە  كانی لە ر منداڵە گە ئە  ناوبانگە بە  وە تی بە جیرانە  مام نادر لە

 جیران و  یا چوونە حە: دات، دەڵێت كانی خۆی دە منداڵە و لە قیش ب ، ئە ر هە سە لە
بهاوكی شهێركۆ تووشهی    و ڕۆ ە بهۆ زانیاریكهان ئە. ڕ بهێ  شهە ر منهداڵ بە سهە جیران لە

 ..م كە كر ت، بۆتی ئاقڵ دە ئامانجت پێ ئاقڵ نە:  و پێی گوتووە  مام نادر بووە
ئامهانچ كهوڕی   ییهی خهۆت بهكە كە  بە:  وە تە نهی  وەاڵمهی داوە پێكە دەڵێ  مام نادر بە

 . ی م هو شێركۆش   تۆیە
 : كرد ی مام نادر هاواری دە و كاتە  وور  ،لە  اتنەه  فات  و سروە

 ! بیت گەڵ نە كرا تۆی لە ك نە ڕە رۆ شە شە بە  بیە ی دە كە-
ماڵ و  ر شههە سههە ی لە كە ڕە ،  شههە بههووە تههای ئامههانل نە خههوای خە  ، بە سههكە ڕاوە  كههاكە-

كهانی   نە  خۆشە  ندە وە ی ئە قوربانی بمە و بە ئە)قوربانی ب ، ی بە ، هە كردووە  سروە
 (. ی دەڵێت كە شكە  زانی بە زار  دەڵێ وا دە  و پۆكە  وە نە كە كۆاڵن السایی دە
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دات خههاڵی  وای پیشههاندە  چههی كههافیە گههر ، كە فههات  خههان دە  مههام نههادر زۆر ڕ ههز لە
ی دڵهی  وە بهۆ ئە  وههای لێههاتیە دنیها ئە: دەڵێ  میشە هە  تی، بۆیە یە كە الوازی مێردە

نی،   كە مام نادر هەر پێهدە. ی  بكە  الی فاتە  بێت بچی  واسكە ی ، دە بكەرم  نادر نە
  كە  وە د جهار گێهڕایكە وهەری سهە وی بهووكێنی فهات  و مامۆسهكا جە نا چیرۆكی شە دە

،  زاوا بههووە تهها بە  و هانیههدایە  ر داخسههكیە سههە رگههای لە و فههات  دە  مامۆسههكا ترسههایە
 . بێ دە  زیاتر تووڕە  وها بێ، كافیە ەبێ ئ  ن دە: بەاڵم مام نادر دەڵێ

الی   ، زولێخها ههاتە كە مهاڵە  وە ڕانهدە ی ئارامییان گە كە ماڵ وخوشكە دایكی شە  دیارە
 :ئامانل

 . و  پێیبڵێ ئێسكا زیاترم خۆشدە: گوتی  زانی سروە دە
  بەز  حە  یە وانە ، لە وە تههان بههۆ بگێههڕمە كە ر بههێ و كۆتاییە گە ئە  هێنههدە دڵهه  تونههدە

  كهههی مهههاركن بگهههری  كە یە وتە ن، بەاڵم بههها ڕ هههز لە كە نە  تاكە رە ی سهههە وە خو نهههدنە
كهان  ۆیەهبێهت  یهت، دە نجهام بگە ئە  ی لە وە بهۆ ئە: كهات ك  زۆر جار باسی دە هاوڕ یە

 .  وە یكە شیبكە
 

**** 

 
 

بێیهت، بهێ  م دە كە كی خۆشت بۆ دە پێ  دەڵێت خواردنە  كی زۆرە یە ماڵ ماوە دایكی شە
تهههاقی   ك مابێهههت كە یە ههههانە  ی ههههیچ بە وە وڕۆ بێهههئە كی زۆر ئە یە وە دوای خهههۆدزینە

ش بڵهێ  دایكه   وە كی زۆر خۆشی كردبوو، بائە یە چووم كیكە  گیرام، كە  وە كردبێكە نە
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بههاب   كە  وە گێههڕ كە دە  وە ی بههۆ ئە كە ۆیەهههو  ئە  نههدە ، هەرچە سههكاوی زۆر ناخۆشههە دە
باب    قی خۆیكی بۆ نموونە ك شو   هە ندە هە  وو شكێك ناخوات، لەو هەم  خۆشە نە

  بە ، وە مە كە بههێ سههیر نههابێ، بهها در ههژی نە  ، داكیشهه  دەڵههێ بههامیە دو منههی سههیرە
،  ووەكهرد دایكه  نە  سهت خۆشهی لە دە  وە دڵە س لە بهێ كە نە  رمە ر شە بە ی لە كە كورتیە

یهب  ك دەڵهێ  عە فات  وە  ی پۆكە كە الی كیكە  وە بابچینە.  ش گو   لێبووە مۆە پاشە لە
تێیكردبهوو   ی كە گۆشهكانە  و پشهكە ئە. ی كردبهوو كە شهۆە  كهودی نهۆ مهانگە  بێ، بە نە

بههرد  وچكههت بههۆ دە كە  یههان هەڵمههژی بههوو، كیههكە كە ی تههامی كیكە كە ناسههكیە لە  جههگە
تهوان   ۆ هەر دە وەشهابۆ وە وها ناسك چۆن هەڵنە تۆش بپرسی ئە  یە وانە قی، لە تە دە
 وەاڵمدا بڵێ  نازان ۆ  لە

بههوو، پرسههیار   و ههت، سههروە دڵ بكە  م بە كە ێشههت خههواردنەەهید نە  ی كە وە بەاڵم ئە
 : ی هەراسانی كردبووم، حوسێ  جار ك پێیگوت  كە رنل ڕاكێشانە وڵی سە وهە
  ی تێهدایە و خهااڵنە سهكی، هەمهوو ئە ببە  گەڵ سهروە نهدی لە یوە یت پە وڵنادە بۆ هە+
 .  یە كراوە وار و جوان و ی، خو ندە كە تۆ باسی دە  كە
  و مهاڵە ، دوایهیش ئەنهیە بهۆی  سهكێكیكرم  هە تهی ههیچ خوشك و برایە  لە  برا جگە-
 ! م كە رام دە ك حە ، چۆن خۆم نمە  ر پشكە سە یان بۆ م  لەەرگ دە

نی ،  خاوە  كە  م ككێبە كە بڵێ  یە  وە ئە  كرد، خۆشیشە مان دە(براكو ی)باسی ڕۆمانی 
و  ئە: گهوتی  ، چهونكە وە ش خو نهدبوویە ، دیاربوو سهروە كڕیومە  كە  یە وە سك  ئە بە مە

خێهر  ۆ دەڵێهت نە وە پرس  ماركسهت خو نهدۆتە دە  كە رگە پێشمە لە  كە  م پێخۆشە شو نە
پێخهۆش م زۆر  وە منهیش ئە ئە.  وە ههاوڕ  لینهی  خو نهدیكیە  پێویست ناكات، چهونكە

 . گەڵی نی  لە باسیكرد زۆر پێكە  بوو، كە
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  و ككێبە ئە: تریالیزمی دیالككیك و گوتی ناوی مە ێنا بەهماڵ ككێبێكیكری  دواتر شە
ك  ك وە ، نە قهههۆە ر ئە بە  مهههادە  لمێنێ كە سهههە ت بهههۆ دە وە كی زانسهههكی ئە یە شهههێوە  بە

 .  یە مادە ر لە قل بە كان دەڵێ  ئە دیندارە
رگرت   لێی وە  سروە  ست بوو كە دە  ماڵ  لە ی شە وە ئە ی خۆم و كە نێ ككێبەڕۆیشك  لە

وهها  ئە: كهی دانهابوو گهوتی یە الگە نهاو عە ، لە وە ێنهامەهبۆی   وشە حە  و بزر بوو، لە
كهرد بەاڵم   كە الگە كی بهۆ عە یە چهاو ئامها ە  بە. بیت ك نە یە با تووشی كێشە  باشكرە

گەڵ دایكههههی  ماڵ لە شههههە  ی كە و كههههاتە رگههههرت ئە كیكری وەتێ یشههههك ، فرسههههە گە تێنە
 : خافاڵبوو

 .  وە ، توخوا بیخو نە كە نا و ڕۆمانە  ك  بۆ خسكیە یە نامە
 . جێبە ڵ  و بڕۆم بە  كە الگە ریك بوو عە خە شاڵ ام،

 . ر  دە  گەڵت د مە منیش لە ئە-
كهانی  ككێبە  ی لە وە ، بۆ ئەكات دە  باسكردنی قوتابخانە ز لە ماڵ حە زان  شە م  دە ئە
تێك  درووسهت كهرد،  چهۆنی بهابە  قوتابخانە  پرسیاری لە  ، بە وە مە سكمی دوورخە دە

ی هەر ویسك  كات بكهو م، شهكێكی ناشیرنیشه   وە ر ئە بە لە  وە و  بیگێڕمە بەاڵمنامە
ی نهههێ ، دوایههه دادە  و ككێبهههانە ئە: بهههوو، گهههوت   ی قسهههە رمە گە  ی لە و كهههاتە كهههرد لە

 .  واو بكە كانت تە قسە

و  هەر حههاد باسههكردنی ئە  تا بڕیاڕمههدا بیسههوتێن ، بە رە مۆ سههە بههكە  یە و نههامە چ لە
  و هههت كە كە ردە ت بهههۆ دە وە كاتێكهههدا ئە ، لە رو ناخۆشهههە بێهههزاركە  روونهههیە دە  تە حهههالە
  مەۆیفه  تی لە تهایبە بیهن  بە مێهك دەۆیف  مه  بهۆ خهۆم وام كە ئە.  وە مەخهو ن دە  كە نامە

تا نهاز كی زۆر  رە و هت بهۆ كهار كی بنێهرن، سهە یانە دە  كە  كە وانە كان پاڵە مریكیە ئە
تایی  رە ی هەر سهە كە مەۆیچێت فه ر نە گە ڕاسكیدا ئە ،  لەچێ كات و دواییش هەر دە دە
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،  باشهكرە  وە م كهرد بیخهو نمە كە باسهی نهامە  م كە كە سهكدە منهیش وا هە  بێ ، بهۆیە دە
، گرنگی  وە تە زانیت كردوومە  زانی، بەاڵم كە تدە كرد و تۆش نە دە هەر باس  نەنا  دە
 ۆ  و بڵێ وایە تۆش ڕاسكگۆ بە  یت، دە م نادە كە روونیە دە  بارە  بە

نههاو  دیههاربوو لە  ڕاتیههان پێههوە ێشههكا تەه  بههاغ كە گوڵە  ڕە ، دووپە وە م كههردە كە نههامە
و  كە رگههی نههامە ر بە سههە  مە وریههایی بیههانخە  ۆر بەوای لێكههردم ز  وە بههوون، ئە  كە نههامە
 .  وە بخو نمە  كە نامە

 ویسكی ناوی خۆشە بە      

 .  تكایە. . .  تكایە

 . بێت گو   لێبگرە واو دە تە  كە تانامە

  بێ ئهێمە م بۆ دە ناگە  وە م  لە م  خوشكك ، ئە یت كە دە وامی وا نیشاندە ردە بە  تۆ بە
  گەجهككهریش،  خزمی یە  ك نابی  بە یە هیچ شێوە  كاتێكدا بە لە ،!ۆخوشك وبرا بی 

  كە پرسههیارە  واتە كە. گونجههانی خێزانیمههان بێههت و وتههی دراوسههێ بوونمههان نە ڕ كە  لە
سێكی خرال  كە ،س گینا كە ئە  دڵە وشكی منت بە تۆ ڕە  م، دیارە كە ست پێدە وها دە ئە

  گومهان  لە   شت پێ ناشیرن بهێ، چهونكەمنی م ئە خوشكی خۆی، بڕواناكە  ناكات بە
م بههۆ  نههاگە  وە و یت و لە خۆشههمدە.  وە دە خۆبههایی لێكههی مە لە  ، بە جههوانیی خههۆم نههیە

 ! ویستۆ دوو خۆشە  بی  بە نە
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  كە  وە یكە دە لێكههههدە  وە تههههۆ هەمههههوو شههههكێك بە  كە  یە وە یشههههكووم ئە تێگە  ی كە وە ئە
ی خههۆت  وە ك بگۆڕیههت و بههێ ئە و ههت دنیههایە تە ا دەئایهه.  وە كههاتە م دە تیههت كە پیاوە لە

یهتۆ پهێ  ناڵێیهت چ  باپیرانت خێزان درووسهت بكە ك باوك و و ت وە تە بگۆڕیتۆ دە
یركردن و  جهار جهار سهە  ككهر بناسه ۆ بە كهچ و كوڕ هك یە  و شارە لە  یە ك هە ڕ گایە

ن یاخود دۆسكێك بۆیان یدز كان دە ككێب وگۆڤارە لە  ی كە و نامانە ۆ ئە وە گۆڕینە  نامە
ككر ناسینی  بۆ یە  یەەتۆ چاككری  ڕ گ ناسینی م  و  یە وە ئە  كە نووس ، جیاوازیە دە

  بە  و بەاڵم تكهههایە خهههۆت بپرسهههە پێمبڵهههێ یهههاخود لە.  یەەو كهههۆمەڵگ دوو مهههرۆ  لە
نیهت  یرت كهردم و پێكە منهت بینهی سهە  مهی  جهار كە كە ر ، بۆ یە دە  رە نجامێك وە ئە
 هاتۆ ی لێدە ویسكی بۆنی چیدیكە خۆشە  لە  ت جگە كە ەرنج سە

ك   م  نە س ئە سكی پێكرد و گۆڕایت، بە دۆسكی برام و هاتوچۆمان دە  پاشان بوویكە
. و یت ر تهۆ بەڵكههو تها زیهاتر ئاشههنات به  زیهاترم خۆشههدە رامهبە ك خهۆم  بە هەر وە

شه   وە زۆر جهار ئە. م  ەدڵهی بهراك كانهت زیهاتر بە گۆڕانە  كە  ش  پێخۆشە وە ئێسكا ئە
تههرت  ورە ت گە كە رزیە وشههت بە ڕە  یههت، چههونكە ویسههكی  قبههوڵ ناكە خۆشە  كە  پێخۆشههە

ڕ یهت  دا بگە شهانە هاوبە  و خاڵە دوای ئە یوادارم بەه  یە وە الم، دوا تكام ئە كات لە دە
ت  قە  ئێمەماڵی   ش دڵنیابە وە ی، لە كە وانە ك پێچە نە  وە كاتە م  و تۆ نزیك دە  كە
، بەڵكههو دایكهه  ئاگههاداری  وە یكە كە تههۆ بیههری لێههدە  ن كە یری تههۆ نههاكە سههە  و چههاوە بە
 . نزیككر بیت  كە  و زۆریشی پێخۆشە  سكی منە هە
 .  وە مە سێكیكر بكە كە  ناتوان  بیر لە  یت كە یوادارم تێ  بگەه

بهۆ   كە  ن دڵه  خۆشهەكا فرمێسهكە  گهری  بە شهكێنی و دە دڵه  دە  یت كە كە بڕوام پێهدە
 .  تۆیە

 ڕوانی وەاڵمك  چاوە             
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 (س)ویسكت تا مردن  خۆشە            

**** 

دوو  ،بوو، كاروان هە  ر سوارە سە ك زانیارم لە مە ، كە كاری هاوینە  ی بچمە وە ر لە بە
ی  ەو پێكان ۆی ئەه  و ساڵ كاروان بە گەڵ كردبوو، بەاڵم ئە هاوینی پێشوو كاری لە

  كههار، بە  یكههوانی بچێههكە چ گیرابههوو نە گە  تههۆپی پههێ تووشههی ببههوو، قههاچی لە لە
شههی  كە وە ، چههاك بوونە وە بێههكە مهه  ببههات تهها چههاك دە  دی كههاكی گوتبههوو كە حههمە ئە

 . . ، ئیكر وتوو و ناخۆشە شی هێندە دواكە كە چێ و چیرۆكە ڕ ی  زۆری پێدە گە لێدە
چهههێ، هەمهههوو  نهههاوی دە حە  یهههادە مە  و ، بە خۆشهههدە كچێكهههی  كە  یە و كهههوڕە ئە  سهههوارە
ك  یە ند وشهە چە  ی لە كە بیە رە عە  كە  یە وە هەموو خۆشكر ئە  و لە  كانی كڕیوە كاسێكە

و  ر ئە سههە ك زانیههاری لە ی دنیههایە كە ویسههكە ر خههاتری خۆشە بە ، بەاڵم لە زیههاتر نههیە
 و كهههێ گههۆرانی كهههردووە سهههكی بە ی دە و كە ، خەڵكههی كهههو یە وە كهههۆكردۆتە  گههۆرانیبێژە

كهههات و گهههو ی  و دە باسهههی ئە گر  كە ڕاسهههكی زۆر ڕ هههزت لێهههدە  ، بە ری بهههووە هانهههدە
نگی  شقی دە ئایا ئە  چێ كە دەی لێكێك وە زانێ ئە نە  كە اسكیەر ڕ گە گری، مرۆ  ئە لێدە

شه   ی ئەزمهان  ، هێنهدە بە وایۆێكردووە  دیبە ی بۆ ئە كە ویسكیە یاخود خۆشە  یە یادە مە
  كی بههۆ كردبههووە یە نههد ڕسههكە چە  پاشههكر زانههی  نههاوی سههیروانە  بههدو ۆ دۆسههكێكی كە

 :مان ئاواز ر هە سە لە  وە یڵێكە دە  كوردی جار جارە
 ڕابردوو بۆتۆ

 بۆتۆ سبەی
 . . وی دواییش هەر بۆتۆ ئە
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انهێ ، ز ی م  دە ربارە زۆر دە  سوارە  بووم، گومان  كرد كەکردن می كار ڕۆ ی سێیە  لە
 .  وە زان  وەاڵمی دامە دە  بە  م جارم بوو، سوارە كە یە  كە  وە باسێك  كردە  چونكە

 ۆ  باسكردووە  ی م  الی سوارە ربارە كاروان ڕاسك  پێبڵێ چیت دە+
ت  یههت و تها ئێسههكا قسههە كە كچێههك دە  ز لە حە  كە  م گوتهووە نههدە وە خهوای هەر ئە  بە-

شهههههداری  ك بە نهههههد جهههههارە چە یهههههت و كە ت دە سیاسهههههە  ز لە ، حە كهههههردووە گەڵ نە لە
 .  خوا نیە  ڕت بە ، باوە وە خو نیكە ، ككێب دە خۆپیشاندانت كردووە

 مۆ  كە ك دە نگە چ ڕە  ك و لە چ خواردنە ز لە حە  تگوتووە نە+
م  و قسهانە ویسهكی ئە خۆشە منهیش لە و ئە  كی زۆر چهاكە كهوڕە  ری باب  سهوارە سە بە -

 .  كردیە
 . گوت مزانی چی  پێدە سێكیكر با، دە بایت كە روان تۆ نەكا+
 .  ببوورە-

 . نی خۆ ناتكو م بور گوتە سە ،بێت بكبوورم هەر دە+ 
تهت  رامە كهان كە نزیكە  سهە كە: دەڵهێ  كە  مە ر دە سهە وامی لە ردە بە  یكی بە ئامانل وتە

و  ئە  چههونكە  وە ردۆتەر بڵههێ  بیههری لێكهه گە  گومههان  نههیە  شههیگوتووە نە  كە. شههكێن  دە
  وە تههۆ بیههربكە. و بههوو ئە  وە كههرد، بەاڵم ئە ت دە رامە یشههكنی كە تێگە  ڕۆیی لە زیههادە

ن  پێشكر هەموو شكێكت بزانێ، بڕوابكە  كێك كە گەڵ یە لە  ند ناخۆشە ندی چە یوە پە
  كە  وە شیمان بهوومە م ناسی پە سوارە  كە  م، وایە تێك بدە  كە ندیە یوە ریك بوو پە خە
زانههی،  ی ئامههانجی دە كە رانههیە تگههوت نیگە دە  سههوارە. یاڵههدا هههات خە شهه  بە و بیرە ئە

 : كرد  قسە  سكی بە یری دە سە  الیی و زۆر بە  هاتە
 . بات كردن نی  د كوڕی چاك ، بەاڵم كوڕی خە حمە كاروان و ئە+
 . ن تیشی ناكە د ایە، ن ناكە تی شۆڕش دۆسكایە  ، ئەگەر یان باشە وە بەاڵم ئە-
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 . زان  ترسنۆك دە  ن بە م  مرۆڤی بێالیە ئە+
 .  وان خۆپاراسكنە نی ئە ن نی ، بەڵكو الیە وان بێالیە س ئە بە-

 .  یە ی ناسنامە كێشە  وە ، ئە وە كالبكاتە بێ خۆی یە خەڵك دە+
 . سیاسی  یت ببێكە ك بكەڵ خە ناتوانی داوا لە-

تی، گشهههت  رپرسهههیاریە بە  ، مهههرۆ  بهههوون واتە ەی داواكردنێكهههی دڵسهههافانە  وە ئە+
 . بێخواسكی خۆیان سیاسی   كانی نیشكمانی داگیركراو بە تاكە

منههیش  روحهه  نزیههك بههوو، ئە لە  كە  وە م دیههكە سههە و كە ئە ،م ناسههی ی سههوارە مە و دە ئە
ئاگهها د نههێ و دو منههیش  نههگ  خەڵهك زووتههر بە بروزە زە  بههوو، كە مهان بیههروڕام هە هە

سەاڵتدارو  مدیت چۆن دە كان دە خۆپیشاندانە  لە  كات چۆك دابدات، چونكە دە ناچار
و  ن ئە م بهدەەر ڕ هگ گە ئە.  سهەاڵتە بێدە  و خەڵهكە گیانی ئە  ونە كە كانیان دە نگرە الیە

 تی و س پێیههان نههاخۆش بههێ، ئههازایە نههد ك كە هە  یە وانە لە  ش دەڵههێ  كە یە ڕسههكە
ك  ال خۆشهكر بهێ وە  وم لە كانی ئە كردم قسهە ای لێهدەبهۆ نیشهكمان و  دڵسۆزی سهوارە

ی  یە و قسهە ئە  كە  م بهۆ روون بهۆوە وە ئە  وردە  هەر حهاد وردە بە. زاری خەڵكانیكر لە
بەڵكهو . كهات ك  ال دە یە هەمهوو قسهە  سهوارە: یگوت دە  بوو كە واو ڕاست نە كاروان تە

 . زانی دە  واوی نە تە  شی بە كە چیرۆكی دڵداریە
  م كە ك  بهكە نهاتوان  ههیچ بهۆ ههاوڕ یە  كە  یە وە دات ئە ی زیهاد ئهازارم دە وە م  ئە ئە
مهابوو بهۆ  ك نە یهوایەهڕاسهكیدا   ر بڵهێ  لە ، خهۆی گە تیە یهارمە  بین  پێویسكی بە دە
  دوای بە بە  ی كە وە ن، دڵنیههاب  لە ی پێههك بههگە كە ویسههكە خۆشە م و ی هههاوڕ كە وە ئە

ر  بە رم، ئێسههكاش لە هههاتنی بههرادە  هانههاوە بە  لە  وە ڕ   بههۆ خههۆدزینە ك نههاگە یە هههانە
هیدیش بهه ، دڵهه  زۆر ەر شهه گە: و شههاخ ڕۆیشههت، پێیگههوت  رە بە  سههوارە  كە  چههاومە
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م  قوربههان بههكە خههۆمی بە  یە وە نی ئە شههایە  كە  پێنههاو نیشههكمانێكە م لە كە ، یە خۆشههە
 . دی   ، د كەوەم دا دیبە ئە  بە  ی كە و بەڵێنە میش ئە ،دووە

ئهاڵۆزن، مهرۆ  نهازانێ چهۆن لێهی   نهدە وە كان ئە تە حالە  و واڵتە لە! چ بڵێ  هاوڕ 
  وە گێڕمە و بۆ دە زمانی ئە ت لە كە كە چیرۆكە  ندە هەرچە !رۆكی كێ بگر  چێ و بەبر دە

یهت  یهی لێبكە تهوانی گۆە تۆ دە  شكێك كە  و تاكە  واو كۆتایی هاتووە تە  كە و چیرۆكە
 .... گینا من  ئە  وە ئە

جنێهودان   بێ، بە تووشیان دە  دیبە ی ئە ب ، براكە دە  وە پێكە  و سوارە  دیبە رۆ  ك ئە
ی نهاخۆش،  نگ و قسهە دە  نگە دە  بێكە ش دە گەڵ سوارە ماڵێ و لە  وە نێر كە دە  دیبە ئە

س  كە  نزیكهانە و ، بەڵكهو لە مه  نیهازم خهرال نهیە بهرا ئە: دەڵهێ  سهوارە  نهدە هەرچە
 . التان  نێرمە وكارم بۆ داخوازی دە

و بهرا   وە گێهڕ كە دە   پهێش هەموویهان چهی دیكهووە  مهاڵێ لە  وە ڕ كە گە دە  ی كە براكە
سهههێ رۆ    كە لێهههدان وكوتهههانە لە  تی جهههگە گوتهههویە  دیهههبە ، ئە و بهههووە شهههی لە كە ورە گە
ر  گە شه  قبهوڵ بهوو، ئە وانە م ،ئەهێنهاەدزی نان وئاوی بهۆ د و داك  بە  وە سكمیانە بە

م،  بهكە  سهوارە  نابێهت شهوو بە  كە  خواردایە الق نە تە  ی بە و سو ندە م ئە كە ورە براگە
 . ر ناچێ سە ی لە وە ئە  خۆی بێت، گوتوویانە  ئاگای لە  كە ووەش كرد سوارە  تكای لە

 . كوشتیان باش بوو هەر نە+
  نهدە وە ئە  بۆ كوشهك ، دە  یە هە  ندان شێوە چە  تەو واڵ لە تئامانل گیان، تۆ نازانی-

كهانی بهۆی نووسهیوم دەڵێهت نیازیهان  نامە كێهك لە یە لە  دیهبە ت، ئە بۆ كوشكنی ئافرە
و   یە دە  وان كە شهە  و كهوڕە ن، دەڵێهت ئە بكە مامێكی گهێۆ  مهارە كوڕە  زۆر لە  بە  وایە

 . ئاگا د نێ ست، دایكی بە ئاودە  بچێكە
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ناو  لە  یە ناو شۆڕش، خۆ خەڵكی وا هە  یكە گەڵ خۆت نایبە و لە تڵیناگریبۆ هە+
 . شۆڕش

مهه  كههاری وا  چههۆن ئە  نههاوی شۆڕشههیان زرانههدوە  سههانە و كە ، بەاڵم ئە یە هە  راسههكە-
 . م كە دە

ی  ۆنراوەهه  و د هرە بە  وە كهی شهیرینە یە بزە  مهی دڕی وبە كراسی خە  زۆر جوان بوو كە
 . و چیاكان هەڵبڕی  رە یگای بەێم  نهمامۆسكا 
  خكە كجار سە یە  خكە بەڵێ سە
  ن نامرادی دووری لە
 ویسككر   ن خۆشە  بەاڵم لە

 تۆی ئازادی الی م  ئە لە
  نە  و د ههرە ر ئە سههە تێبینههی لە  ش بههووە وتووە پێشههكە  و واڵتە لە  ئامههانل كە  یرە سههە)

 ( ماڵ شە.   اڵەتێیدا ز کۆمەڵگەی یەک ڕەگەزیزمانی  كە  نووسیوە
ی  وە توانابوو، پاش ئە ێنی زۆر بەهكاری ن  ، بەاڵم لە وە خو ندە م ككێبی دە كە  سوارە

بهارودۆخ و  و ئاگهاداری  لە ی ئە قسهە  نهد بە ڕی پێمكهرد، هەرچە منی ناسی و باوە ئە
  مههه  حهههزبی ، بەاڵم كە ئە  و دروسهههت كردبهههوو كە ی الی ئە و گومهههانە كهههان ئە واڵە هە

دۆسههكی حزبیههان   ك بە یە م، مههاوە ێنههی بههكەهو ههت كههاری ن مە بوو و زانیشههی دەدڵنیهها
 .ندام  ئە  و پاشان بوومە  وە ێشكمەه
و كیش  ككریمههان دیههت و شههە نههد جار ههك یە چە  وە ئامههانل هههاتە  ڕیهه  كە دوای ڕاپە)

ۆ و دەڵهێ  ته: م، لهێ  پرسهی كە ئاشكرا دە  و باسە م لە كە سكە بە ، مە وە ماینە  وە پێكە
كی  نهههد چهههاالكیە ێنهههی، چەهن  بهههۆ شهههار بە  رگە ێنهههانی پێشهههمەه  لە  جهههگە  سهههوارە

 ۆ  نجامداوە كداریشكان ئە چە
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ر  بە ، لە سوودی گشكیە  ند ك شت لە ی هە وە ێشكنەهێنی هن كردن و بە نە زانی قسە دە-
بهوو،  ی دو نهێ دو مانمهان وە  یه  ئە كداریدا دە قۆناغی چە تا ئێسكا لە  ی ئێمە وە ئە
و كاتههت  ی ئە تههوانێ تههۆڵە بههات و دە دە  ڕ ههوە گەڵههت واڵت بە شههێكی زۆری لە وڕۆ بە ئە

 . شۆڕشگێر  و خۆشی بكات بە  وە لێبكاتە
  نهدە مرد، هەرچە  و مێژووە ئە  واتە ناكات، كە  و ئامانجیش قسە  ید بووەهەش  سوارە

گەڵ بهههووب ،  لە  و سهههوارەئامهههانل   كە  یە كی زۆر هە یە قسهههە  یە ك رووداو هە نهههدە هە
و   وە   ههر خههاك هەڵسههكنە وان لە نههد ك پههاڵە هە  كردنیان وای كههردووە نە بەاڵم قسههە

 ( ماڵ شە.   و رووداوانە ری ئە ككە ئە  ن بە خۆیان بكە  رمانە بێشە
ی حهزب  رنهامە بە  ێنهام كەهككێبێكهی بهۆ   ش بنووس ، ڕۆ  ك سوارە و یادگاریە با ئە

 :ر نووسیبوو سە تێكی خۆش چار د ری لە سكخە ەد  سێك بە بوو، كە
 تی كورد  ئافرە

 مرۆڤی كورد
  وە بات خۆی نادۆز كە كۆڕی خە  چێكە تا نە

 !سۆسیالیسكە  وە دۆزیە شیخۆی  كە
.   م بنێرە كە ك بۆ مایۆە یە نامە  ، تكایەبێ یاندا  ر لە گە ، ئە سكنووسە و دە ن ئە خاوە)

 (ماڵ شە
ری  تا هەر پۆسههكە رە خشههی ، سههە ی پێبە ورە وتنێكی گە ركە سههەسههكی  ێنههی هەهكههاری ن

كانمههان  وە یری كاردانە دا و ڕۆ ی دوایههی سههە كههان دە دیههوار و عامودە  یدانمان لەهەشهه
سهكێكێ زۆر  كهات هە كر كهار ڕاسهت دە: گهوتی  كرد، زۆر خۆش بوو، جار ك سهوارە دە

 . خۆشە
 چی دەڵێتۆ + 
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دیههوار   ی خههۆم لە كە رە خههۆم پۆسههكە  بههب  و بە یدهەشهه  یگههوت ئههاواتمە كر كههار دە-
گههو   لێبێههت بههزان  خەڵههك چ  سههك  و نههاو خەڵههك ڕاوە هەڵواسهه  و ڕۆ ی دوایههی لە

 . دەڵێ  
 .  ارن و هە  ك خۆمان سادە كانیشمان وە ونە خە

  خهههههوا لە  ر بە رامهههههبە شهههههی بە كە بوونە ڕنە باوە ،یشهههههك  گە  سهههههوارە  لە  هێنهههههدەی كە
ر دی   سە لە  قسە  وا دەڵێ  هەر كە  وە رئە بە رگیرابوون، لە وە  وە امەی كانی خە گومانە
 : وە هێنایەەیام د كی خە یە چوارینە  كی لە یە و نموونە ، ئە بكرایە

 ر چی چوون  بە  وی لە ر زە سە  بۆ هاتمە
 !بوون و بوون ۆ ی چبوو بۆ خودا نە رەه  بە
یههامی  كههانی خە و گومانە ك گههوت  ئە وە. م نههاگەتێ  ریە و شههانۆگە مهه  لە ئە: یگههوت دە
  وە لە:  گههوتی  رمههان دانیشههكبووی ، سههوارە گەڵ فە جار ههك لە  سههند كردبههوو، بههۆیە پە

دی بهۆ  كانی، ئە ئیمانهدارە  دات بە دە  تە و هەموو حۆری و ناز و نهیعمە م خوا ئە ناگە
تهی خۆیهان  رامە كە  تە و خهاك و مهیۆۆە پێنهاو ئە  ن لە ترس  و نهایە مردن دە هێندە لە

 یههه ، بەاڵم  گومهههان دە  كان لە شهههێوە ك لە یە شهههێوە  وانهههیش بە ئە  واتە بپهههار زنۆ كە
بهێ  وان جهوانكری ، بە لە  ف  ئهێمە رە شهە یهان پێنهادات وا بڵهێ ، بەەترسنۆكییان ڕ گ

نجهی و  گە  تە و مهیۆۆە ری ئە وە خكە پێناو بە  ی بەڵێنی هیچ شكێكمان پێبدر  لە وە ئە
 . قوربانی  ینە كە یی خۆمان دەجوان

  لە  ركردبههوو، جههگە بە یههامی لە كههانی خە كههی ئاسههان كههۆی چوارینە یەەڕ گ  بە  سههوارە
ی  كە نگی خۆشی ككێبە دە   ار بە كوردی، هە  ار موكریانی كردبووی بە هە  كە  كە ككێبە

 . دیاری دامێ  ی بە كە كاتێ ڕۆیشت كاسێكە. كاسێت تۆماركردبوو  لە
 .گەڵ خۆت لە  بیبە!  ی  یام دە ۆن بێ خەتۆ چ+
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 . م بە دە  كە س ككێبە ناتوان  گو ی لێبگرم، بە-
 .  ناوی چ لێكردووە حە  یادە كانی مە زمكرد بزان  كاسێت و و نە هەر حە

 .  وە چاڵێك  شاردنە  و لە  وە م جوان پێچانە دیبە كانی ئە و نامە  گەڵ و نە لە+
لێهههك   ی كە وە ، دوای ئە وە یهههكە بكە  گەڵ مههه  یهههادی سهههوارە یهههت لە كە ز دە ر حە گە ئە

هید بهوو، ەتی زوو شه رگایە پێشهمە  لە  ، سهوارە وە دیهكە ككرمان نە دابڕای  و چیكر یە
ز  ر حە گە هید بهههوو، ئەەو چهههۆن شههه  چ حزبێهههك بهههووە  ت پهههێ نهههاڵێ  لە وە بەاڵم ئە

گوگهود یها خهود یوتهوب   وە ەیت، ئ یاڵی خۆت درووست بكە خە  كی لە یە و نە تی كە دە
ناوی، گهو   حە  یادە مە  و بنووسە داخە  كە ك ڕ زلێنانێك ككێبە یا هەر شو نێكیكر وە

دوو   كانی كردبووە كاسێكە  كێك لە یە  ، بەاڵم سوارە كانی بگرە گۆرانیە  كێك لە یە  لە
 :ز لێبوو زۆری حە  گۆرانی كە

 . . . . انا بعشقك انا
 یاخود

 كان یا مكان
 . . . . ك پشوو یە بۆ ماوە

**** 

 

كهههار، زۆرم   چهههۆتە  جیهههاتی قوتابخهههانە  نهههد جار هههك لە كهههاتێ زانهههی  ئامهههانل چە
ی  وە م، ئە گەڵ بههكە ی لە قسهە  تە و بهابە تی بهۆ ئە تهایبە  پێنهاخۆش بهوو، ویسهك  بە

ك  یە كاتێكهدا خهۆت بهۆ ئامۆ گهاری یهاخود چهاكە  لە   یاندا تێبیهن  كهردووە م  لە ئە
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، ڕ هك  ت گونجهاو نهیە كە رە رامهبە ی بهۆ بە كە دی كهاتە دا نۆهە سە  یت، لە كە دە  ادەئام
كی  یە ب ، هەر قسهە  بۆسە  ك بڵێیت لە بووم، وە  تە و حالە گەڵ ئامانل تووشی ئە لە
نههد جار ههك  و ، چە مە خههۆم دە  م كە بههبە  وشههو نە بههۆ ئە  كە مویسههت ڕ چههكە كههرد دە دە
ن  نهد ك شهت هە هە: پێمگهوت  تی كە تهایبە گهر ، بە ست ڕادە سك  كرد ئامانل هە هە

م  كە تە نجهێ، بهابە ڕە ی لهێ  نە وە بەاڵم بۆ ئە. یت كە ویسك  و تۆ ڵێیان ڕادە نە بەڵگە
 . هات دە م باشكر بۆ نە یە و شێوە ندی كردم لە ، چە وە كردە ێور دەه

 ۆ وە كەدزی ، بۆ خۆتی لێدە خو ندن باشە  زانێ كە س دە هەموو كە+
،  قوتابخههانە  چههمە دە  م، كە زی لێنههاكە ، بەاڵم حە بههاش نههیە  مگوتههووە خههۆ مهه  نە-

 . م كە خنكان دە ست بە هە
 . م دە تیت دە كان یارمە وانە  لە  رە وە+
، تههۆ دەڵێیههت  زم لێنههیە مهه  دەڵههێ  حە یت، ئە كە دە ك بههاوك  قسههە زانههی تههۆ وە دە-

دوای ئههازادی  مهه  بە كههان وشههك و بههێ مانههان، ئە نەم وا كە سههكدە م، هە دە تیههت دە یارمە
ك  نهدە ، هە مێهك ئهازادی  زۆرتهرە م كە كە كهار دە  م كە كە سكدە ڕ   و واهە گە خۆمدا دە

 . م كە خۆم ون دە  قوتابخانە لە ، یە وە رمە سە قیان بە ر هەمك ماڵێ و كە  مە دە دە  پارە
 ، نووسههە چارە  هادە شههە  تههی ئههێمەاڵو  یههت، لە دا هەڵە وە زانههێ لە س دە هەمههوو كە+
رباز، بههۆ  سهە  بیهت بە ك دوو سهاڵیكر دە ، یەتخو نیهه ر نە چێهت گە بیهر نە شهت لە وە ئە

 . نگ بووم ی جە رە بە و ساڵ لە ئە  بووایە ر خو ندن نە زانیاریت گە
 . نی مە سووتە  دار و خەڵكیكری كردە هادە ك شە نگ دنیایە جە-

 .  ند ساڵیكر پاراسكووە بۆ چەمنی  بەاڵم خو ندن ئە+
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ربازی  سههە مهه  نههاب  بە سههكی ئە وە سههكی و ڕانە نههگ ڕاوە ت پێبڵههێ  جە و ڕاسههكیە بهها ئە-
د م   م، كە تیشههی بههكە ت بڵههێ  و خزمە حههوكمە  بە  قسههە  كههو ئێههوە دو مهه ، نههاتوان  وە

 . د م  واتە
 . م بكپار زم كە ز دە م  حە م، ئە براكە  كە هاوار مە+
نهها  تە  ی  كە كە نە  و واڵتە یری ئە خۆشت پێناپار زر ، با وا سە کە د رۆ  ك دا-

 .  تێدایە م  و تۆی
 .  یوایەههەر چۆنێك بێت خو ندن بۆ م   + 

 .  خت وایە ك درە س بۆخۆی نا یت وە بە، یوایەهی پێ دایكیش  ئێمە-
ەاڵم مههههان و شههههت هە كە كێشانە رە زانهههه  بههههۆ جگە كههههان، دە وەاڵمە  هەڵههههد یت لە+ 
 .  وە بینیكە دە
  كان  زیهاتر لە سهت بكهات قسهە وڵمهدا هە ، هە بهووە  نگ بوو، زانی  تووڕە بێ دە  كە

 . كجاری تێك چوو چی یە ، كە ویسكیە خۆشە
ری  بێ بهاكی پۆسهكە مان دیت زۆر بە م  و ئارام بووی ، تۆ و سوارە ئە  وە و شە ئە+ 

 ۆیت كە تی دە بێ منە یش بەت دا، دەڵێی سیاسە دیوار دە  هیدانكان لەەش
كو ت لێناپرسه ،  ی و لە م  كە كانت بێ تام ، دوایی ئە یت ئامۆ گاریە ست ناكە هە-

م   م  بوومۆ دوایی داماننا ئە  وە زانی ئە بووم چۆن دە م  نە ئە  هێندەت پێدەڵێ  كە
لێیهان  زۆر  چهونكە  وە ئە  خۆی دڵنیا بوو كە) !ۆیت كە قێك تاقیب  دە چ هە  بووم بە

و  وت بههوو، ئە بههوو بەڵكههو ڕ ههكە گەڵ ئههارام، تاقیههب كههردنیش نە لە  وە نزیههك بههووینە
ف  ئهارام  رە شهە ، بە ردان ههاتبۆوە سهە  ربازی بە سهە  ی كهارزان لە براكە  بوو كە  وە شە
وها شێوا بوو، چهاو  ك ئە ڕە بوو، ڕۆ ی دوایی گە م  هەر ئاگام لێنە تا دیكی ئە رە سە

یركردنی بههراش  سههە  پشههكنی، لە كههانی كههۆاڵنی دە ال  بههوو، گیرفانە بە ر كی زە سههێبە
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ر ئامهانل بهوو،  سە چاوی م  لە  و ڕۆ ە كات، ئە زانی گومانت لێدە ترسایت، وات دە دە
 (سیكۆتی  بوو  ی بە ی دۆشاو مژە نجە دیك  پە  كە  گوتووە ئێسكاش پێمنە

، زۆر  وە مە كە ئێسههكا ئاشههكی نەدوای، زانههی    وتههمە ی فڕ ههداو ڕۆیشههت، كە كە جگههارە
قیش بهووم،  ر هە سە ی لە وە گەڵ ئە مۆی كرد، لە سك  لە بێت، باش بوو دە ت دە حمە زە
  تهههاكە  وە نووسهههمە دە  و رووداوە ئە  چهههی داوای لێبهههوردن  لێكهههرد، بەاڵم ئێسهههكا كە كە

 . كان  بژارد بۆ قسە كی گونجاوم هەڵنە بوو كاتە  وە كردب  ئە  كە  هەڵە
یههان بههۆ  گۆڤههاری بە  م لە و چیههرۆكە ڕوانی، وەاڵمههی ئە چههاوە  لە  فههكە ی دوو هە نههزیكە
نی چیرۆكههی  بههۆ خههاوە:  ی نههاخۆش سههێ ڕسههكە  كی بچههووك بە یە گۆشههە  ، لە  وە هههاتە

كنیهك و  ڕووی تە ، لە نهیە  وە نی باڵوكهردنە ت شهایە كە نووسینە"،  (منداڵ و ناپاكی)
، تیشهههكووی گە جیههههانی منهههداڵ نە  ی چیهههرۆك، لە خهههانە  و نهههاچێكە  ڕۆك الوازە نهههاوە

یهی  ورە گە تپهاكی، تهۆ هاتوویه بهۆ جهوانی و  بهدا سهیمبۆلێكە دە ئە  منهداڵ لە  چونكە
بێهت  دە  وە ڕاسهت بكهات ئە  گرە خنە و ڕە ر ئە گە ئە. " وە كردۆتە منداڵێك گچكە لە  خۆت 

كر،  الی مامۆسكا بە  چوومە.  ەتێكشكانمی تێدای  م، چونكە ش چۆد بكە یدانە و مە ئە
ئێسكادا   م، لە كە دوورودر ژی بۆ باس نە  مامۆسكاتان بە ندی خۆم و یوە ی پە وە بۆئە

و چیهههرۆك و   وە گەڵ كهههردە م لە كە باسهههە  م، كە كە تان بهههۆ بهههاس دە نهههدە وە س ئە بە
ویهش  ی ئەرنج م و سهە دە تهان پیشهان دە كە چیرۆكە  وە جیهاتی ئە م دایهێ، لە كە گۆڤارە

 .  كە ر چیرۆكە سە لە
 (منداڵ و پاكی)

س وكهاری  ر كە سە  وە ڕ كە وشكی بگە ك سییات و ڕە منداڵ كۆمەڵە  كە  دەڵێ  ئاساییە
 و شههاعیر و ی ئە وانە پههێچە  و  بە مە مهه  دە ئە. یههاخود نزیككههر بڵێههی  دایههك وبههاوكی

نێكیكرتههان بههۆ  یەن، ال كە باسههی پههاكی وجههوانیی دنیههای منههداڵ دە  ی كە دیبههانە ئە
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خێزانێكی  سێ بهرا و پێهنل خوشهك،   ئێمە.  كۆمەڵی ئێمە  لە  نزیككرە  كە  وە بگێڕمە
و   فههت سههاڵە نههی هە مە ، ئاواتمههان تە دە  بههووی  بە نهها دە ، دە دووشههمان لههێ مههردووە

نزیهك بهاوك   لە  منهداڵە  ، تهاكە ڕاسهكی بهاوكمە  سهكە و دە  یە و چیهرۆكە وانی ئە پاڵە
مههی  ردە ی بە كە سههینگی مریشههكە  ك لە یە پههارچە  یە ویههش بههۆی هە و هەر ئە دانیشههێ

  یە و ڕسكە ئە  م، چونكە كە سكاری دە مێك دە كە  یە و ڕسكە باوك  بخوات، نا ببوورن ئە
،  ردایە ڕاسههكگۆیی نووسههە ێههزی چیههرۆك لەه  دەڵههێ  خههاڵی بە  ڕاسههكیدا نزیككههرە  لە

  داتە ك سهینگی مریشهكی دە یە سكی خهۆی پهارچە دە  باوك  بە  كە  منداڵە  ئاوات تاكە
 . ی چاومان د  قە ش زە ست، ئێمە دە

نهان خهواردن  ر لە بینهێ و بە بهێ، ئهاوات ڕۆڵهی بهاوك  دە مهاڵ نە بهاوك  لە  بەڵهێ كە
یاڵی خۆی زیادی  خە لە ك شت كە گەڵ كۆمەڵە باوك ، لە  دات بە واو دە ڕاپۆرتێكی تە

و  و خهواردنی ئە  رزە خكی بە زە  و پیاوە باوك  ناناس ، ئە  ێوەزان  ئ م  دە كات، ئە دە
و، ئههاوازی  ی ئە كە ی خهواردنە وە كههاتی جهوداكردنە لە  و ڕۆ ە م خهو  بهێ، ئە بهێ كە دە

تهی ئههاوات گههو ی  گبە م، بههۆ نە خههو  تهێكە  نههگە ك چە تی دەڵهێ  یە خوشهك  گوتههوویە
 .  وە یگێڕ كە نە  كەدایك  تكای زۆر لێكردبوو   ندە ، هەرچە لێبووە
وڕۆ ئهاواز  ئە: نیشت باوك  دانیشت و گهوتی تە كردبوو، ئاوات لە  یان ئامادە كە سیرە

كۆڵمهان  لە فهڕی و خكهی دە م زە شهكە كرد و گهوتی بە  كە گە رە مە  خو  لە  نگە ك چە یە
ر  سههە ئههاواز خههواردنی لە  و كههاتە لە  بههكە  یرە سههە  وتە و ڕ ههكە یری ئە سههە.  وە بێههكە دە

یشههكێ، قههژی گههرت و  سههكی گە ن نههازان  چههۆن بههاوك  دە نهها، بههڕوا بههكە دادە  كە سههیرە
سهكا، قهاچی  ی لێهە نا و زیهڕە كی پێوە خۆی و تیێكی لێكرد، پاڵە  پێشە  ڕایكێشایە

ر  كهانی سهە رداغە پە  كە گەڵ ڕاكێشانە ز لە ست، تومە ی بە و خو   ڕ چكە  وە رزكردە بە
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،  بهووە نی قهاچی خهۆی نە ش خهۆ خهاوە خهكە دبە و بە شهكان، ئەوت  و  پهێككە  كە سیرە
 .  كو ی داناوە  تابزانێ لە

وهها،  ئە  س چهۆنە یهدی ناكها، بە قە  وە كهوڕم بگێهڕە: دایك  هەموو جار ك پێیهدەڵێ
، هیچ  وە چاوم لێ سۆركردیكە و  ڕاسكی لێمداوە بە  كردووە ك دایكم  نە م  وە بەاڵم ئە

  مكهر كهاتی بهۆ ئهێمە كهان كە ر قوتابیە بە و سهاڵ لە نی ئە گهوتە، زولێخها  سوودی نیە
 .  ویسكری  قوتابیی مامۆسكا سالمە و ش دەڵێ  خۆشە ، لە یە هە

ش دەڵهێ   ماڵی ئهێمە ، لە یە ی خۆیان هە ك وتە یە وە تە و نە دەڵێ  هەر ماڵ و تاییە
 . گر  س نە كە ئاوات بە  خوایە

كانی خۆشهی بهۆ  رنجە و سهە  وە ی دامە كە گۆڤهارە و كر چیرۆك رۆ ی دوایی مامۆسكا بە
  ن بە زنهاكە حە  كانی ئێمە رە ، نووسە دە س مە كە  نووسیت گرنگی بە دە  كە: نووسیبووم

  یەەو كهۆمەڵگ ڕیهان بە وان زیهاتر باوە ن، ئە ی خۆیهان بهكەەڕاسكگۆیی باسی كهۆمەڵگ
بههۆ دڵخۆشههكردنی   خنههانە و ڕە ئە.  یههاڵی خۆیههان درووسههكیان كههردووە خە  لە  كە  یە هە

یت،  بكە  ردە روە بێ جیهانێكی ئارام منداڵ پە تۆ بكوانی بە  حالە گینا مە ، ئە خۆیانە
مه   ی قۆناغی منهداڵی ببڕ هت، ئە وە بێ ئە بێت بە دە  ورە منداڵ گە  تی لێرە تایبە  بە

شهكێك   ت كەگەڵه و هاوڕاشه  لە  م پێخۆشهە كە ی چیهرۆكە كە كیە رە سهە  بۆ خۆم بیرۆكە
 ی،  دە  یەو  یهنگە لە  ورە ك گە ناوی پاكی، منهداڵیش وە  جیهانی منداڵی بە  لە  نیە

ر  سهە مێهك كهار لە كە  وڵبهدە سهت خهۆش، هە دە.  وە ینە توانی  لێكیان جهودابكە چۆن دە
 .  یتی بكە كە وە داڕشكنە

  كهر زیهاتر لە ەو ، بەاڵم مامۆسهكا ب كهری خهۆش دە زان  ئامانل مامۆسكا بە م  دە ئە
  شهی، بۆنمهوونەی كە وە گهوتنە  تا شهێوازی وانە رگ و قژ، هە جل وبە  چوو، لە شێت دە

قهههی  هە  و قوتهههابیە دا ئە قی دە كی لێكردبههها، هێنهههدەهە ك پرسهههیارە ر قوتهههابیە گە ئە
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  كە ی كهاتە وە س بۆ ئە بە  یە مانزانی قوتابی هە دە  ئێمە  خوارد، چونكە وانیكری دە ئە
،  وە ی بكهاتە یشهك  تها دووبهارە گە ش دەڵێهت تێنە گاڵكە بە كات و  ، پرسیار دەبكو 

ر  سههە ی لە كە ز دە بههوو، حە دە ت مانههدوو نە كههریش هێنههدە دڵسههۆز بههوو قە مامۆسههكا بە
خههۆی    و مههرۆڤە تگههوت ئە ، دە وە داتە ، وەاڵمههت دە پرسههیاری لێههبكە و  ڕایگههرە  جههادە

و  ی لە وە بههۆئە ":ر زاری بههوو سههە وامههی لە ردە بە  بە  نههێ كەزا دە  یە وتە و رداری ئە قە بە
جها .  "ی  نهاو بهبە واری لە خو نهدە بهێ نە ڕزگارمهان بهێ، دە  تیە ههامە نە خكی و دبە بە
  گهو بگرە: یگهوت دە  كهرد، كە ی دە كە كردنە ی قسە شێوە یان بە ك قوتابی گاڵكە ندە هە
  ئامههانل خههۆی لە  كە  زۆر جههار دیكههوومەمهه   ئە. م كە سههە كە  سهه  یههاخود دانیشههە كە

  ست نیە دە ك  لە یە م  هیچ بەڵگە ن، ئە كە ی پێدە گاڵكە  كات كە دە كان تووڕە قوتابیە
و  پشههت ئە كێكههی قوتابیههان لە كان و یە عسههیە مامۆسههكا بە: یگههوت بەڵكههو ئامههانل دە

  ز لە مههانل حەیهه  ئا تی  بههدا تها وا بكە مامۆسههكام گهوت یههارمە  جار ههك بە. ن وە كهارە
ی  ی تووشهی كێشهە كە نگیە بێهدە ی و كە ترس  بهو ریە دە: چی گوتی كە، خو ندن بكات

مرۆڤههدا تووشههی بڕیههاری   لە  وە پههێكە  تە و دوو سههییە بیههن  ئە مهه  وای دە ن، ئە بههكە
 .ن كە خراپی دە

هێندە ر كارم  سە  ، بەاڵم كاتی چوونە وە بیر چووبێكە بولبولی خورمای  لە  نیە  وە ئە
ینیهههان  ههههاتبوو، رۆ ی هە ێشهههكا نەهو  ، ئە كە واخهههانە نانە  چهههوومە دە  زوو بهههوو كە
م جار ئاواتی  كە ێنام و یەەهد ئاگای نە  چی دایك  بە بوو بۆ دیكنی، كە شانسێك  هە

  ێشهكبوو بەهی بهاوك  نە  ، بهۆیە یە ی بهابە زان  ئاوات تاقهانە ك دە ناردبوو، بەاڵم وە
ی بهۆ  كە بهوو، ڕاسهكیە دایكه  كهرد دیهاربوو سهوودی نە كی زۆرم لە یەچوو، تكا خۆی دە

كهههاتێ  یهههانی . ودام فهههت خە حە  لە یانیهههان ك دەڵهههێ  بە و وە  وم گهههرانە خۆشههه  خە
، بەاڵم  وە سههكپێكردە شهه  دە واخانە  یههانی نانە  ، دووبههارە وە سههكپێكردە م دە قوتابخههانە
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یههاڵ   كی خە یە گۆشههە  خورمههایی لە تههایێ گههۆڕاو و چیكههر بولبههولی بههۆ هە  و جههارە ئە
  كانیشهه  لە نزیكە  رە نهها بەڵكههو بههرادە  هەر ئێههوە. مهها بههۆ مۆمیهها كههردن مههاڵێكی نە

 . ی بێزار ببوون وە گێڕانە
 . نی  منیش پێیپێكە نی وئە و پێمپێكە ئە-
 ئێ دواییۆ -

  ەی بهههوو ك كە سهههۆرە  كسهههیە مە  ك بە بهههێ جهههارە نە  وە م، ئە بهههوو زیهههادی بهههكە ههههیچ نە
یهههاڵی خهههۆم بهههوو، هەر  خە  یكهههر لە وە ی، ئە كە كهههاڵە  شهههینە  ك بە نی جهههارە كە پێهههدە

ر و دایكههههی  هاوسههههە  بێههههكە و دە ئە  ۆ چههههونكە وانههههیە  وە كههههرد بیگێههههڕمە رمیشهههه  دە شە
  بە  یههانگرن، تكههایە حوسههێ  و كههاروان دە  كە  نههیە  وانە ك و ئە كان ، خههۆ وە منههداڵە

ڕوویدا   ی كە وە ئە.  وان بۆ خۆیان دەڵێ  بۆ ڕابواردنە ەس ئ گرن، بە رمە مكردنی وە زە
  پرچههی گههروازە  كههردم، بەڵكههو كههوڕ كیكر كە دە یریشههی نە بولبههولی خورمههایی هەر سە

ككهر  نزیهك یە ڕۆیشكنیش لە  ك بوو، لە دوای یە  شیان لە یشك  نۆرە بوو، دوایی تێگە
و   وایە  وت، بەاڵم بە  ان كە ك  زگههههه  بە مە كە  و ڕۆ ە ی ئە كە ڕۆیشههههك ، ڕاسههههكیە دە

ڕۆیی   قی ، زیادە م گومان بوو یە ، بەاڵم ڕۆ ی دووە وە مێك خۆم ئارام كردە كە  وانیە
و  مههاڵێ، ئە  وە یشههكمە رگههرت و چههۆن گە ر بڵههێ  نههازان  چههۆن نههان  وە گە  كههردووە نە

 : اتك م دە كە بارودۆخە  گوزارشت لە  كە  وە نووسمە ی دایكمكان بۆ دە یە ڕسكە
ر  سهە لە  وە ی ههاتیە تە وە ، لەتیه ڕاناگە  قوتابخهانە  نها بە كوڕم نان بخهۆ، دە  سكە هە

 . توتووی چاو كە
 

،  چێ، نووسههههی ، قوتابخههههانە ، بەاڵم واپێههههدە یە و قسههههە زوو بههههێ بههههۆ ئە  یە وانە لە
ی سهكانێك هە وته  و ، كە وە ئهارامی تێیهدا بسهوڕ مە بە  بێ كە نە  و دنیایە دڵداری، ئە
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ترسه  زۆر  بهێ، دە م نە برە و سهە گهرم یهاخود ئە یهان نە رگە مه  بە ئە  زۆری تێدابێ كە
حوسههێ  و   نههدە هەرچە. م سههت بههدە دە ی خههۆم لە و ناسههنامە و جیهههانە نههاو ئە  ومە بههكە

مه   كهات، ئهاخر ئە یری مه  دە سهە  گهوایە  یهان كهرد كە و كچە كاروان دو نێ باسهی ئە
نهاو   ومە دا بچ  و بهكە یەەو ڕ گ م بە كە رم دە بێ، هەر شە ەویسكی وان ن ر خۆشە بە لە
چه ،  و هدا دە بە  و كهاتە بهۆ لە  دیهارە  بهب  كە  و كوڕانە و تێكەڵ بە  و هەموو كچە ئە

،  وە تگوت حوسهێ  بێئاگهایمی قهۆزتە دە  و جارە س ئە ، بە وە مە رز ناكە رم بە سە  بۆیە
 . منوونی  م زۆر مە كە بادرۆ نە

 .  ڕاست بكە ی ناوە قژ كورتە  و كچە ری ئەی سە
،  نگی حوسێ  بووە دە تگوت گو ی لە ت ببوو، دە مێك ڕە كە  ئاوڕم داوە  ی كە و كاتە لە

ك گر هههی  یە ككهههر، بهههزە نهههاو چهههاوی یە  وتە چاومهههان كە و  ئاوڕمهههان داوە  وە پهههێكە
  كە  م گومهان  نهیە، بەاڵ وە ، خهۆ مه  نهاتوان  لێهو بخهو نمە وە كانمانی كهردە نگاوە هە

 . وایگوت  باس  كرد كاروان گوتی ڕاسكە  وە رمە شە بە  رچوو، كە ی لێدە(ساڵو)ی وشە
بێههت یههاخود   وە نی گێههڕانە م شههایە ك بههكە بێههت دڵههداریە ، یههان دە وە و بیههرم كههردە شههە

ی تهۆ و  وە مێكێكیش  پێ ناخۆش بوو، ئە رچی كە گە  ڕاسكە  ی سوارە كە وازبێن ، قسە
 . یەوەكاری قالبی دڵداری هەرزە  و كە كە لی خورمایی دەبولبو

**** 

، بەاڵم دوو  وە كان بگێڕمە جیاتی ئامانل رووداوە م لە ز ناكە كان  حە ری منداڵە سە بە
گەڵ ئامانج   لە  كە  یە وە م ئە كە م، یە بكە  ك جار وام لێد  قسە ندە هە  ن كە ۆ هەه

پوخهت   كە ریە وە م بیهرە كە ز دە حە  ، بهۆیە وە تە نهایەبیهری  چاكی بە و بە ئە  باسكردووە
،  یرە و بۆخۆشی پێی سە  وە تە كۆمكردوونە  ی ئامانل كە سكنووسانە و دە م ئە بێ، دووە
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  باسههی خههۆی و شههادیە  دو ، كە بههۆ خههۆی دە  زرۆترم كە تههامە  ئێههوە  مهه  لە گینها ئە ئە
م  و چیهههرۆكە دوای سهههااڵنێكی زۆر ئە  ەڕاو گە  چهههێ، كە بیردە ی لە شهههە و بە كهههات، ئە دە

سههت  دە ن بە بهكە  كە یری نووسهینە رمهوون  سههە نههی بهوو، فە خۆشهیان خە  پێنیشهاندا لە
 . تی خۆی خە

 ڤینۆس  چۆن ناسیۆ
زانسكێك بوویت و   یت فێرە كە ست دە بیت، وا هە كی نو  دە یە فێری وشە  زۆر جار كە

و  خەڵهك وا تێبگهات  ی، بەاڵم ناشهكەگهو ی هەمهوو خەڵكیهدا بچرپێنه بە  پێكخۆشە
كان  شهاعیرە  ی باشە ندە وە ، ئێسكا ئە یە رخسكنت هە دەێنان نیازی خۆهكار كاتی بە لە
  ی ، بههۆیە مههبەڵ نههاكە ری تە خههو نە  ز لە و دەڵههێ  حە  هههانە بە  بە  یههان كههردووە وە ئە

وا  زانهی، ئە نە  كە وشەر  گە ئە  یە ی م  و نە كە م وشە م  واناكە ت پێناڵێ ، ئە ماناكە
،  وە فارسههیە لە  ی بولڤههار بههوویمە فێههری وشههە  یههت، تههازە ناگە  كە یههاڵە جههوانی خە  لە

نی  سە ڕە زیاتر لە  وە و ناتوان  لە  زۆە  ندە وە ، هەر بۆ خۆی ئە نسیە رە دەڵی  خۆی فە
 . ڕ   دا بگە كە وشە
ی   ڕۆیە و نیوە ، ئە(خكدار ێكی درەقام شە)م كە ڕ  دە یاڵ  بە خە  كە ی وشە گەڵ و نە لە
و،  پشهههكی ئە  كهههان بهههوون بە خكە ری درە ك سهههێبە یەەو ئهههاوڕدانە ڤینۆسههه  دیهههت لە  كە
كی بههۆ درووسههت  یە كان  چێههوە بههادا زوو ئههاوا بێههت و وشههە یههان ڕو ههن  نە رخۆ دە سههە لە
  كە  نههێ، ئههای  خههۆی و ڕامههان بهە  گر كەی دۆڵێههك بمههان كە نگههی سههاڵوە دە لەكههات،  نە
 ! یە ی دڵدار كی هە سە و كە ئە  رە وە خكە بە

ك  یە  خهوای كهات و بە  ، خهۆم كهرد بە و خوای جهوانیە زانی  ئە  منیش هەر كە  بۆیە
ڕۆیشهك  ، بەاڵم   ی قوتابخانەەو ڕ گ رە و بە  مە سێشە  م كرد بە مە چاوقوچان دووشە
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ئاگهای   گریهانی دایكه  بەمی لوولهدا،  كە رشهە خكی ترومبێۆێهك لێیهدام، عە دبە بۆ بە
 : ێنامه

ر ، تووشهی  دە  چهووە  وە ڕە و قهژی تە نهو كراسهی  وڕۆ بە چاو چوو، ئە  م بە كە كوڕە
 !!بوو  زمە و بە ئە

ر شهههانیی  پە و  رهاتووە سهههە  چهههی  بە  یانهههدبوو كە ویهههان راگە دوو ههههاوپۆلی مههه  بە
كان  بۆیهان بهردم،  اوڕ یەك  نووسی و ه یە نامە  و ڕۆ ە ێنام، هەر ئەهویشیان بۆ  ئە

گیرفانی،   كانیشی خسكبووە تاڵ و دنكە كی بە یە ناو شخارتە  ی خسكە كە حوسێ  نامە
كی  یە جگههارە  نزیههك ببههۆوە  وی دیكبههوو كە رگههای ماڵیانههدا چووبههوو ئە ر دە بە بە  كە

و  ئەی  و كهاتە وان، ئە زبڵی ماڵی ئە  كە نە ناو تە  شی فڕ دابووە كە پێكردبوو شخارتە
 . چاوی لێبوو
 ساڵو         

  ریهكە وت خە چهی ڕ هكە دایهك بهوو، كە نی  ونیگاكاندا ڕۆ  كهی نهو  لە نێوان پێكە لە
یوای دیكنی ه  وە ئە  دڵنیابە. پێشوازیكداب   ێشت لەهی ئازار نە  بمبورە. باری ببات لە

  سههههكە دە وم بە خە دە  كە.  وە كات خێراتههههر و خێراتههههر چههههاك بههههبمە وام لێههههدە  تههههۆیە
  یر نهیە سهە.  وە زوور هنە كهان  نە گریهت، تها برینە دە  قە ئهارە  لەە ت ڕ گ كە میهرەبانە

 .  وە نووسینە ككر دە تناس  و یە دە  مانێكە م زە كە سكدە هە
 یوای دیدارهبە         

 . . . . (ئا )              
كانی  ی سههاتە تمههاغە ی قە كە وەاڵمە  كههرد، كە كههانی كههۆپی دە ئازارە ەیێشههكا جههێگه

 . یانشێال ێدی دەه ێدیهكانیش  هەڵگرت وشە
 گیان...  تۆ ئا  ساڵو لە        
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مههی دڵهه   لە بە  ، لە بە فرمێسههكدا خنكههان، بەاڵم دڵگههران مە ت لە كە كانی نههامە وشههە
تهۆ   مێهژە لە  ڕاسهكە  وە ن مهنە الیە لە  گەڵ خهۆم بخنكهێ ، وایە بێهت لە پاراسكووم ، دە

بۆت   و كاتە ككرمان دیت ئە ی یە كە.  وە ێشت  بكخو نمەهی بێ ئاگایی تۆ نە ناس ، دە
بهههووم و  نزیكهههت دە لە  خهههۆزگە. م جهههار تهههۆم دیهههت كە یە  ی بهههوو كە م كە كە بهههاس دە

 . ن كان ئازارت بدە ێشت ئازارەەهمد نە
  کی زووودیدار  وە یوای چاك بوونەهبە      

 . . . (شا )                     
ی  كە وشهە حە پهێ لە  و هەموو ئهازارە م  بە یر بێت كە پێی سە  یە وانە ش لە قوتابخانە
 .  وە ی  یان  بۆ دەڵێكە وانە  یە ك هە چی نازانێ نیگایە بنێ ، كە

ی  كە خۆپیشهاندانە  لە  وە پهێكە  دابوو، چهونكە ئامانجی نە  زان  ترومبێل لە م  دە ئە 
خكێكهی باشهی  ربهوو، بە نهد ڕۆ  هك بە را، دوای چەالی پار زگا بووی  و ئامهانل گیه

ز  حە: د پێیگهوت  حمە مام ئە.  قوتابخانە  چوومە دە: بوو، ككێبی پێبوو، گوتبووی هە
چووی ،   وە وابوو پێكە.  گەڵ مام نادر نیە م لە الی ئامانل، بەاڵم قسە  م بچمە كە دە

سهكوور ببهوو، مههام  شهی ئە و لە نهها وی دادە ر زە سهە كهانی لە ت قاچە حهمە زە  ئامهانل بە
وانی ئامههانجی مههاچ كههرد و  نههها نێههوچە كههرد، تە المی نە  ور  و سههە  د چههووە حههمە ئە

 :گوتی
نهها  گوت ئامهانل، تە یهدە ت نە د قە حهمە مهام ئە. )تهر بهووی ورە ر چاوم گە بە لە  شێرە
 ( شێرە

مههام   كههاتە و ی ناخۆشههی كههرد، بەاڵم ئە ك قسههە مە ر ڕۆیشههت، مههام نههادر كە كسههە یە
دایههتۆ    نجە شهكە زۆریههان ئە: ئامههانج  پرسهی  لە  كههاتێ دووبهارە. د ڕۆیشهكبوو حهمە ئە

  بههوو كە وە ویهش ئە ، ئە نی بههاس كهردنە بهۆم  شهایە  كە  وە شهكێكت بهۆ بگێههڕمە: گهوتی
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، پاشهان هەر  وە مە سهت بهكە تهوان  دە نە لێ  بهدات و  سێكی بێگانە م جاربوو كە كە یە
مه   ئە:  م لێكهرد وە پرسهیاری ئە. زۆریهان لێهدام  گبابانە سهە: گهوتی  وە نیهنە پێكە  بە

  وە م وا كهورت كهردە كە نهامە  وایە: گهوتی .كان هێندە كورت ب  نامە  م كە كە گومان دە
 . نارد بێ یم بۆ هیچ شو نێك بڕوا ناكە  ندە بشێ، هەرچە  وە تا زیاتر بۆ باڵوكردنە

  بە": ، حوسههێنیش گههوتی قوتابخههانە  چههمە بڕیارمههدا نەڕوانمهان كههرد،  چاوە  و ڕۆ ە ئە
دوایههان  ێههدی لەهێههدی ه. "بیههت ك نە یە م بچیههت، باتووشههی كێشههە نههها قبههوڵ نههاكە تە
ر  سهە  رنجمی خسكە ك هەڵیكرد و سە ریان بوو، بایە سە ڕۆیشكی  و تیچاو كمان لە دە
وم  یری ئە   هەر سههەمهه كانیشههی دا بەاڵم ئە رە برادە ، بێگومههان لە ش والری شههادیە لە

ئحمێههك   كههات، بەاڵم بە مههان شههو   دە یری هە سههكمكرد حوسههێنیش سههە كههرد و واهە
ش  كە تە ی بههابە وە وم تێكهدا، كهردنە خهۆم تێكهدا ئهاواش لە ێنها و چهۆن لەهئاگهام  بە
، بەاڵم  كە یری مە تۆ سهە  وجارە با هەڵیكرد ئە  گوت كە گینا پێمدە سكیار بوو، ئە هە
و  ، ئە وە مههانە  ، خههۆی و كهچە كهی لێیههان جودابهۆوە رە برادە  یگههوت بهۆۆ كههچە زانه  دە دە

كهات، پرچهی در هژ بهوو،  یری تهۆ دە مانگوت سە كرد،دە دە ی كاروانمان پێ تووڕە كچە
ێشههكا داكهه  هیگههوت توخههوا وا مەڵههێ   كههاروان دە  كههرد، بههۆیە رتههی دە نههد  كە ناوە لە
 .  ترە ی مۆدە وە لە
بهێ پێشهكر  شهی  بهوو، بەاڵم دە  رگاكە ،  دە قسە  وتنە سكا و كە پێش ماڵێك ڕاوە  لە

ر  دە بە  كە ردابههوو سههپیە ی بە كە شههینە ،ك شههو   نههدە هەی لە وە رئە بە سههپی بههووبێ، لە
و  ئە  واتە وان شههی  بههوو، كە ی  ئەەرگ س دە بە  و ڕ ههزە وتبههوو، بههۆ زانیههاریش لە كە

دراوسهێ   دەڵهێ  دراوسهێ چهاو لە  كە  ست نیەزوورم ڕا ماڵی خە  ر بە رامبە بە  یە قسە
 . كات دە
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  یهههكە یە بیههت و نە ەرگ ر دە بە بههی لە توخههوا چههۆن دە: گههوت ی دە كە كههچە  دیههاربوو بە
  بێهت بە دە  كە  وە ، حوسێ  زوو ئاگاداری كردمە وانە ماڵی ئە  یشكی  كە تێگە.  وور 

 پرسی  بۆۆ   و كە لە  ، جگەكردن كاتی قسە  م لە كە س نە یری كە م، سە گو ی بكە
ند خهۆڕیی  كێك چە ڕە هەموو گە  گو   بكە  بە  یە ت  هە خزمە  ند ساڵە م  چە برا ئە-

 . زان  ك دە ڕە وانی گە پاسە  و خۆیان بە  یە خۆی هە
 كۆ  ڕە ی گەهیا   یاسایی تۆیە  وە ئە+
 ڕۆ  ۆ شەبۆ دڵداری هاتووی  یا ب  ، ئێمە گرە ریمە ری وە شمە قە  بە  دە-

بهها : ی پێیههدا هههاتی ، حوسههێ  گههوتی و شههو نە نهها بههۆ ئە پە  بههووە  شههو نێك كە  لە
و  ئیسههكا ئە  بههۆی بهۆ چههیە: بههوو بڵههێ  بهۆۆ گههوتی دە.  و دیهوە ئە  رە تههۆ وە  وە ڕ یهنە بگە
  قسهە  ، تهۆ كە سهكاوە ڕاوە ەرگ ی پشت دە كە ردە و پە ەرگ نێوان دە  لە  وە  ورە  چۆتە نە
بێهههت  سهههێك وتهههو ژت دە گەڵ كە بینهههێ، تهههۆ زۆر جههار لە و دە یهههت ئە كە دەگەڵ مهه   لە

ق بێهههت و  ر هە سهههە و لە م ئە كە زدە مههه  وانهههی  حە بێهههت، بەاڵم ئە وانە  كە  پێكخۆشهههە
 داتههه كە كارە  نهههێ  لە ههههاوڕی تهههۆ ڕاسهههت بوویهههت، ددانهههی پێهههدا دە  شهههڵێ  ببهههوورە دە
 .  توتووی ركە سە

كههانی كههاتی خههۆی  و كۆاڵنە  هەمههوو كههوچە  وە هههاتەم  كە جههاری یە  كە: حوسههێ  گههوتی
و،  ی ئە قسهە  شیان بە رگاكە بۆیاغی دە  كە  وە ی ناسیە ماڵی شادیە  پێكردم، بڕوابكە
  و كهاتە الی كهاروان ئە  بیهرم مهابوو، چهووینە  م  لە بڵێ  ئە  درۆیە  گۆڕابوو، چونكە

  ك ههاتبوونە یە ئهاوارە  ، ماڵە وە بمینێكە  و شارە بوو لە ر مۆمالنێی حزبی بۆی نە بە لە
، بەاڵم . . . . . . و. . . . . مان و كە تە تایبە  چایخانە  یان، چووینە كە ناو ماڵە

: چههی گههوتی نههد شههو نێكی منههداڵی، كە م بههۆ چە وڵمههدا بیههبە مهه  هە م ئە جههاری دووە
 .مان مردن پێویست ناكات شو   و زە
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خههۆم دوور   م لە كە رە فههكە وسهه ، پێنههووس و دەنو م شههكێك دە كە سههكدە و واهە و شههە ئە

، دڵنیهام شهكێكی جهوان  وە تهوان  بینووسهمە بادا ئیۆهامێك  بۆ بێ و نە ، نە وە مە ناخە
خوشهككان   سهكە ر بڵهێ  جهوانكری  دە م بمبهوورن، گە كە بهێ، كچهانی شهارە دایك دە  لە

 . ڤیندارم ئە  بۆتە
 و یت ندم خۆشدە چە        

 و  ریا چۆنە دەزان   دە نە  
 م گە پۆڵ دە ترسی شە مە لە  نە
 ت فێری كردووم كە نینە نها پێكە تە
 كانی خۆم خۆش بو ت چاوە( ر بگرم نگە ناری لێوت لە كە  لە)
 ڕاسكی ناوە م لە كە زدە زانی حە دە

 قامێكی گشكی  شە           
 ناو بازار لە            

 فت ناو مزگە  لە         
 تێر بكگوش  و               

 !م ماچت بكە                     
  ، نازان  كامە كورت و در ژی نیە  س خۆ جوانی شیعر بە ، بە زۆر كورتە  ندە هەرچە

ر  نههگە نههاری لێههوت لە كە  لە)م   كههانی خههۆم خۆشههبو ت یههاخود بههیكە ۆ چاوە جههوانكرە
گهو ،   ی لێوت خۆشكر د كەنار كە  لە  ندە ، هەرچە كانی ماقوولكرە ، نا، چاوە(بگرم

منهیش  و ئە  وە ڕ هكە گە ریها دە نار بهۆ دە كە  م لێبگرن كە وە ی ئە خنە ڕە  یە وانە بەاڵم لە
ی  ی زیهاتر قسهە وە دام ئە و بهڕوایە مه  لە ، ئە ریها چهۆنە ، دەڵێ  نهازان  دە وە رە سە لە
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فهت  نهاو مزگە  م دەڵێ  لە كە ویسكە خۆشە  س  بە م كە كە م  یە  یە وە كر ت ئە ر دە سە لە
م و  كە دە سهههكاری نهههد ڕۆ  كیكهههر دە م، بەڵكهههو چە كە ی لێهههنە لە م، بههها پە كە ماچهههت دە

ر دیهك  پێیهدەڵێ  بها  گە یهانی ئە مێك در ژتر بهێ، جهوانكریش بهێ، بە كە  یە وانە لە
و   سهههران، ئە كهههی نهههاو قە ڕە گە  مە یهههبە دە  وە ر ڕازی بهههوو ئە گە  وانێهههك دانێهههی ، ئە

  ر بە گە ، ئە وە خهو نمە ی بهۆ دە ۆنراوەههو  و هش ئە ، بهۆ نها، هەر لە  نێكی دڵگیهرەشو
شهاعیر ك    بهوو، دەڵهێ  لە ر پێشی جوان نە گە ، ئە دڵی بوو دەڵێ  بۆ تۆم نووسیوە

و  بێڕاسكگۆیی  لە م، دە گەڵ بكە و ناوی نازان ، ئاخ چۆن دڵ  هات درۆی لە بیسكووە
، نها هەر  وە چێهكە یهدا دە كە و خێزانە ەگژ كۆمەڵگ و بە ێ، ئەتر ب ورە گە  گچكانە  شكە
سههت و  هە    گوزارشههت لەێكیههوادارم تههوانیبهو   تا پێیههدەڵێ  بههۆ تههۆم نووسههیوە رە سههە
بهێ،  ویهش نە ر ئە گە نی  ئە خهاوە  م كە شهكێك بهكە  نكووڵی لە  حالە م، مە سك  بكە نە
یوادارم ه،  وە مە بێت زیاتر بیری لێبكە یاڵمدا هات، دە خە بە  یە و قسە س چۆن ئە بە

دڵهه  ئههاو   یە و قسههە ی بە كە ڕاسههكیە ،نجههێ م لههێ  بڕە كە ز نە حە  بێههت كە  وە هەر ئە
 ! وە ناخواتە
خهۆی   دوا وانە  لە  مە بیبین ، بڕیاریهدا پێنجشهە م لێكرد كە وە ی داوای ئە وە پاش ئە

 .انسر ر  و بڕوات بۆ ناو قە دە  خۆش بێخێ و بێكە نە
سهران خەڵهك  گوتهت نهاو قە  ۆ بەاڵم كە نهاوی چهیە  كە ڕە و گە ی نازان  ئە كە ڕاسكیە 

نهاوی   ، ئێسهكا منهیش نیهازم وایە دیهك و  دە كان  زۆر لە منداڵی دڵهدارە زانێ، بە دە
م،  ر بۆتهان ئاشهكرا بهكە گە ، ئە و كهۆاڵنە ئە  مە م بهخە كە ویسهكە دڵداری خهۆم و خۆشە

 . سف كردن وە  تە و نایە  كی خۆشەسكێ ك دەڵێ  هە وە
،  نهههها السهههاریە تە  كە ڕە و گە كهههانی ئە وكۆاڵنە  گەڵ كهههوچە ئهههاخر یادگهههاریی مههه  لە

قاڵ  ، پرتە یە خكی زۆریان هە كان درە ی ماڵە  ی، زۆربە ندی لێدە مە وڵە دە  كێكە ڕە گە
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دیوار   كانی لە لقە و  وە رە نزیك دیواری دە  وتبوونە شێكیان كە نگی و لیمۆ، بە اللە و
یهوان  رگها بهۆ هە ر دە سهە بهوون زیهاتر لە كهان وانە ئاواببوون بۆ نهاو كهۆاڵن، دار مێوە

هههاتی   ش دە ئههێمە. ن گە مههت نایگههاتێ و پێههدە و دە  كان ترشههە سههیرە ڕۆیشههك  و پە دە
،   وە كردە نارمههان لێههدە قههاڵ و لیمههۆ و هە ڕای  وپرتە گە كههان هەڵههدە ر دیوارە سههە بە
ر   دە  ی بێهنە وە دا بهۆ ئە كهان دەەرگ دە  ردمان لە دا یاخود بە كانمان لێدە گی ماڵەن زە

كیكرم  كرد،  خهاڵە ماڵێمان نمایشدە  گاتە ی كێ زووتر دە مە ون و گە دوامان بكە و بە
  بە  یە وە كهههانی شهههار ئە كە ڕە ی گە گەڵ زۆربە  لە  كە ڕە و گە بیهههر چهههوو جیهههاوازی ئە لە
دوامان   وتنە بچووك، تا ڕۆ  ك كە  نە  ورە گە  بینی، نە دە  وە رە دە  بە ن خەڵك گمە دە

ر  و  دە ك هاتنە ماڵە نل لە دانابوو، دوو گە  بۆسە  تگوت خۆیان لە یر بوو دە زۆر سە
گرتیهان زۆریهان لێهدابوو،   قوربهانی، كە  و بهووە دوامهان، بەاڵم محهۆ قەڵە  وتهنە كە

،  وە كهاتە م دە خێرایهی كە  وە زانهی ئهاوڕدانە مان دە وە ئە  كە، چون داوە ئاوڕمان نە  ئێمە
،  وەكیكریش هههاتوون و لێیانههدا خەڵكههانە  سههە و دووكە لە  ی محههۆ جههگە قسههە  بەاڵم بە
، ڕۆ ی دوایی بهانگی  وەشی دا كە و قوتابخانە  ناوی ئێمە  گوتی  كە ی پێنە وە محۆ ئە
 : و  بوو ر دانیشكبوون و محۆش لە ەب ر كرای ، دوو پیاوی قات لە ڕ وبە الی بە

  و مههااڵنە ی ئەەرگ دە  ردیشههكان لە و بە  گەڵ محمههود چههوون دزیكههان كههردووە  لە  ئێههوە
 .  داوە

یری محۆیهان كهرد،  خێهر، سهە گوتمهان نە  وە تگوت كۆڕسی گۆرانی  هەموومان پێكە دە
ك  ر بوو، یە ڕ وبە جێگری بە  ی بەڵێی كرد، مامۆسكا نازم كە ر ئاما ە سە  ویش بە ئە
ی  وە ئە بیسهههت، دە ۆڕ چهههت نەههههزیهههڕ و  لە  ی خهههۆی، جهههگە كە  ورە  ی بهههردە ك ئهههێمە یە
  ، كە وە سههڕایە دە كانی پێنە سههكی فرمێسههكە دە ر فههووكردن لە بە ر ههش لە دە  هههاتە دە كە

 : ست بوو دە  كی لە یە گری ، راسكە نە  ی م  هات بڕیارم دابوو كە نۆرە
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  وە سكت بكە دە
تر  پ  بۆ ڕاگرت، وا دیاربوو تهووڕە و چە  سكی ڕاسكە تی دە بێ منە  ك بە ند جارە چە
 : بوو دە
 .  سكت ڕاگرە پشكی دە-

م  خهوار ، بهزە  كهاتێ فرمێسهك  ههاتە  ر چهاومە بە ر تی لێیهدام، ئێسهكاش لە سە  لە
 . كانی دیت ر لێوە سە لە
ی  كە گچهكە  نهد و جار هك ئهاو نەزا مان دابە كە ی الی شۆسهكە وە ی پشهكە جار ك تایە 

ی  كە ر دووزمههانیە سههە  ، بەاڵم محههۆ لە یە ئێههوە  الی شههوفێر، محههۆ گههوتی گومههانی لە
ڕ هت، هەر چۆنێهك بێهت مامۆسهكا  گەڵمان بگە  ێشت لەهشمان دە زۆرمان لێدابوو، نە
 . كردی  ردە شكیكر لێی دە  بە  بوو بۆیە  ر ئێمە سە نازم هەر گومانی لە

  چهووە  و كهۆاڵنە و لە  وە ڕیە كی پە رە ی سهە جهادە  لە  بێنهی ، شهادیە  و كهاتە با واز لە
  ویە كە دە  وە ڕاسكیشههیە  سههكە دە  پههی، لە چە  سههكە دە  و ههكە كە دە  كە گۆڕسههكانە  كە  وە  ورە

  ن، لە كە شهێنت دە ر باوە و بە ر وئە و بە كهانی ئە خكە لقهی درە  ی كە و كۆاڵنهانە ناو ئە
  جوانە  یری بكات، ئای كە گەڵ  سە حوسێ  ناترس  لە  ڕوات ، لە رمی دە نە پێش  بە

پێشهه   ی لە و كههچە بههی جههوان ئە دە قێكههی ئە س بههۆ دە كرد بە زمههدە ی، حە نههجە لە الر و
بێ بمبهوورن كهێ  زووی دڵی خۆم باس  كردبا، بەاڵم دە ئارە  یاڵ با، تا بە ڕوا خە دە
 : مێك پێ  هەڵگرت ری  یان ، كە وسەها  ببێ بە  یە وانە  زانی لە دە
 ت باش و كاتە ئە+
 گیانت باش-
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تها   یالك بهووەههنهد  چە  ی كهرد كە وە باسی ئە  ، شادیە وە ككری نزیككر كردینە یە  لە
لێههی ئاشههكرابێ،   ریههك بههووە خە  ئیزنههی بههدات، كە  كە  ێنههاوەهر  ڕ ههوبە بە  ڕی بە بههاوە

 .  بووە ش تووشی هەڵە كە خۆشیە ی نەباسكردن  درۆ نازانێ بكات و لە  چونكە
 رچوویتۆ  ال دەو ی بۆ لە ئە+ 

 وور    نها بۆ هاتنە تە  ورە رگای گە ، دە وە نە كە دە  رگایە و دە نها ئە بۆ هاتوچۆ تە -
 .  ر یە دە  و چوونە

 .  یە ال هەو كیكریش لە رگایە مزانی دە نە  ، وایە+ 
 تۆنازانی  كە  یرە سە -

 . ڕ   گە رگای دڵی تۆدا دە دوای دە نها بە خۆم  تە!  یرە بۆ سە+
، پههێ   وە گێههڕمە دە  خههۆش بههوو، ئێسههكاش كە  یە و ڕسههكە و كههات دڵهه  بە ك هەر ئە نە

و  ك ئە یە نە خە ردە زە  ، بە وە ۆنمەههههب  یە و ڕسهههكە چهههۆن و هههرام و تهههوانی  ئە  یرە سهههە
ڕابههوون  هێنههدە سههۆر هەڵگە ی كههان چههی كوڵمە هەڵواسههی، كە  وە نیگههایە  م بە یە ڕسههكە

 :ی بۆ بڵێ  و گۆرانیە ێشت ئەەهید نە
 ..م هێندە ماچت كە ڕ  م سور هەڵگە دە  گۆنات هەڵمژم پڕ بە 
 . م گۆڕابا ناسە نگی هە ڕە  بوو لێی نزیك بوومایە  وانە لە 
 .  ر پشكە سە زانی لە ڕ یت و نە رگای دڵمدا بگە دوای دە  بە  یرە سە-

، بەاڵم  داوە زان  چۆن وەاڵم  دە ف ، ئێسكا دە رە شە  خكی كردم بە تەنی  كاروان گوتە
زۆر   گهوترا كە  زیهاتر هیچیكهرم پهێ نە  نهدە وە ، لە كە وە گێڕانە  ر ڕاسكگۆیی  لە بە لە

 . الواز بوو
 . جوانی  ئای كە+
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یرسهاند، ك  داگ یە م، جگارە ورە گە  كە  وە نە مە رووی تە م لە ی خۆم نیشان بدە وە بۆ ئە
 . ركردبوو م دە كە ویە ناو گۆرە  مێژبوو لە لە  كە
  ی بە پیاسهە   اریهش كە ی هە  ی  و بهۆ ئهێمە دە  ی لێرە وانە بۆ ئە  كێكی خۆشە ڕە گە+

 . ی  كە ناودا دە
  لە  كان  كە خوشهههكە  سهههكە گەڵ دە نهههد جار هههك لە منهههیش چە ، ئە خۆشهههە  بهههۆ پیاسهههە-

 .  مان تێدا كردووە  ، پیاسەبووی واو دە زوو تە  قوتابخانە
 !كانتۆ خوشكە  سكە گەڵ دە س لە بە+
  بێت بە م نە كە ی سوندە وە ر ، بۆ ئە دە  گەڵ كوڕ بێمە لە  مجارە كە ری باب  یە سە  بە-

  گەڵیان بهووم، چهیە منیش لە بوو، ئە هە  درۆ، جار كیان شیالن و نزار  وانیان لێرە
 !  نگاوم هاو شكووە م هە كە   یەم ئە  یتۆ چونكە ڕم پێناكە باوە
ی بههووم،  وە وڵههی چههاكردنە هە  لە  كە در ژایههی پیاسههە  ، بە بههێ مانههایە  و پرسههیارە ئە

و   ێنام و بردم، چیرۆكی منداڵی  بۆ گێهڕاوەهندی  چ هەڵو سكێك، هەرچە  خسكمیە
ۆشیشی بوو، بەڵكو ناخ نە  كە وە جە  ندی بە یوە ك هەر پە ی پێویست بێ، نە وە بێ ئە

 . كرد
 .  ی  دە  لێرە  كە  یە ندانە مە وڵە و دە رق  لە+
 ك وان بژیتۆ وە  وە یكە ۆ بۆ بیر ناكە وە بێكە بۆ ڕقت لێیان دە-

 ار  وان خههو نی چینههی هە ۆ ئە وە مە وان بههژی  و بیههربكە ك و ئە تههوان  وە چههۆن دە+
 . مژن دە
بیهرم   ی بە تە وە ، لە یە رۆشهی هەم  باوك  دووكهانی كوتهاڵ ف زانیت ئە نە  یە وانە لە-

 . ن و  یانێكی خۆشیان بۆ دابی  كردووی  كە كاردە  وە م پێكە كە ورە گەڵ برا گە د  لە
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تههان  كە رگههی ماڵە ی بههۆ دە  یهه  ۆ ئە دە   ارە هە  كە ڕە و گە ی بههۆ لە ریكبههوو بڵههێ  ئە خە
جههار ئامۆ گههاری  نههد ك ، هە وە ئاگاهههاتمە  جههوانیۆ بههاش بههوو بە  ن بە بۆیههاغ نههاكە

باسهی : ببیهن ، حوسهێ  پێیگهوت   ی شهادیە وە ر لە ماڵو رانی، بڵێ چهۆنۆ بە  بێكە دە
 . چووم رنە دە  یە و بازنە چی تا ئێسكا لە م، كە كە ت و  یانی خۆم نە سیاسە

 نابیتۆ   كت پێبڵێ ، تووڕە یە قسە+
ێشت، هم وچاوی نە دە  لەنگێكیكرم  رد بكراز ، ڕە نگی زە ڕە  لە  و ڕسكە سكمكرد بە هە

 : م پێدا و پرسی  در ژە  هەردۆشداما بوو كە
 . خێر  س بڵێ بەڵێ یا نە بە+
 خێر نە-

 . و یت خۆشمدە+
ی پێشههووی  كە یركردنە نههی، وا دیههار بههوو سههە خۆشههی و  پێكە  كههانی پڕبههوون لە چاوە

 چیۆ ، كە وە خو ندە دە
ی  وە مویست پێكبڵێ ، بهۆ ئە و دە  یە ك  هە ێنیەهم  ن ڕاسكی ئە بە  زۆر ترسام چونكە-

 . زر نی  ی ڕاسكگۆیی دامە ر بناغە سە مان لە كە ندیە یوە پە
 . بێت هەروا بێ دە+
الی   نهێ، بردمیهانە دە ش نهازم زۆر دە وە مهاڵە  لە  ، بهۆیە كی تێهدایە م  دڵ  كونە ئە-

  مهه  بە ئە  بههێ، ڕاسكیشههە ، دڵههی ناسههككر دە خۆشههیە و نە ۆی ئەههه  دككههۆریش گههوتی بە
 . گری  تری  شت دە گچكە
م  دامنابوو  یاڵ  تێكچوو، ئە ون و خە واو خە كرد، تە مباری دە خە  كانی زۆر بە قسە

  وە دیههاریە  بههێ بە چههی ئێسههكا دە ، كە رگە پێشههمە  مە گەڵ خههۆم بههكە م لە كە رە هاوسههە
  ك  لە یە نهدە م و رانی كهردم، بەاڵم خە گەڵ ناكە دانیش  و نازی بكێش ، درۆتان لە
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ی مۆنههالیزا جههوانكر بههوو، بەاڵم  وە م بڵههێ  لە كە نە  دیكههرد، بهها فشههە م و چههاوی بە دە
 . س بوو فریادرە

كانكهدا  ر قاچە سهە م تها دڵهۆل دڵهۆل بە كە ریاش بێهت كهونێكی لێهدە ر دە گە ناز ئە+
 . خوار   بێكە

 ۆتی بۆ دامای ئە! سوپاس -
 . ساغیت ەن  كە  پێ  ناخۆشە   یە وە هەر ئە+
سههكت  نههگ هە درە  نههدە م، هەر چە كە یرت دە سههە  مێههژە  ت پێبڵههێ ، لە و ڕاسههكیە بهها ئە-

م و  دە فیهڕۆ دە  الش بە بە  یگهوت كهاتی خهۆم بە كهان  دە هاوڕ یە  كێك لە پێكردم، یە
 . ونی خۆم خە  بە  زۆر كردووە  تۆم بە

  لە یههتك ب یە نیی وشههەڕوا هێشههت چههاوەەمد ، نەتسههك  پێكردبایهه ر هە گە  بمبههوورە+
 . ڕابردووی تۆدا

 . بووم نە  هەڵە  یە وە ، گرنگ ئە ی ڕۆیشكیش هەر ئێسكایە وە نا ئە-
 مۆ  دە ئازارت نە  كە  وە یكە كە چۆن ئاگادارم دە  باشە+
نهها  یشهك ، تە گە دە مه  ههیچ تێنە ئە  نهدە كهرا، هەرچە دە ی پێنە نی  قسهە ر پێكە بە لە

نهی ، بێگومهان چهۆلی  گەڵهی پێكە منیش لە  گرت، بۆیە ردە ی وە كە نینە پێكە  چێژم لە
سههێك دیكبههای وای  گینهها هەر كە ، ئە وە كانی دوورخسههكە وە هەمههوو لێكههدانە  كە كە ڕە گە
 نی ،  پێكە  تە ێناوەهكی خۆش هەردووكمانی  یە ك یا قسە یە كرد نوككە ست دە هە
و  سهاردی ئە  سهك  بە هە) ك  سهاغكرە ەهەمهوو شهو ن  دڵه  لە  وە ی خۆم لێكردیە تۆڵە-

و  ئە(.  كهرد ز نهی دە دایك  هەموو جار باسهی رووداو كهی دڵكە  كرد كە  ئاوە  كە نە تە
 . م ك نی  شكی وا دروست بكە زیرە  ندە م  هە نا ئە نزاری كرد، دە  شیالن بە  فۆیمە

 .ن  ی م  بكەماشای حال رن تە ن دۆڕاو كی دڵخۆش ببین ، وە كە ز دە ر حە گە ئە
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  بوو، ویسهك  بە مژمێرم پێنە دە  ندە ، هەر چە ندە مژمێر چە یویست بزانێ دە دە  شادیە
 . و تێكەڵ بێ ی ئەه گەڵ م لە كە نینە شكێك پێكە

 .  گێك مایە ێشكا چارەه+
 چۆنت زانیۆ -

 . زان  ر دە سێبە  لە+
 . شووشت ی دە كە پیاو كمان دیت ترومبێۆە

 .  ندە چە مژمێر دە  ببوورە+
 :ی كرد كە مژمێرە یری دە كابرا سە

 .  بووە ر نە بە  ێشكا قوتابخانەه-
 .. واتە+
 . و  ی دە قیقە دە  دە  یازدە-

 . پێویست ناكات  س تازە كردی، بە سوپاس  دە  م جار وات گوتبایە كە ر یە گە ئە+
 .  مایە یا نە حە رم و شە-

 . تدا كردبی  كە ترومبێۆە  بە  دیەخۆتدا كر  م هێندەی ئاوت بە بڕوا ناكە+
 . تی  یت، هە كە ری  پێدە شمە قە-

 .  زت لێیە خۆت حە  بە+
هههاتووی ،  ڕ نە بههۆ شههە  سههكمی گههرت و ڕایكێشههام، خههۆ ئههێمە تونههدی دە  بە  شههادیە

  ، دڵههی خسههكمە وە كههانی خههاو كههردمە مارە سههكی دە م، دە گههو چكە  رمههی چرپانههدیە نە بە
سهكی  و دە  شهادیە سهكی ڕاسهكی ر دە سهە ا چیكری گهوت، چهاوم لە، نازان  كابر جۆالنە

ری  وە خكە چۆن بە  ببین  كە  نە و دیمە ش ئە یوادارم ئێوەه،  وە تو كە می تێدا دە پە چە
 . كات ق دە ڕ لە شە  بە ەجێگ
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م  بۆ  نووس ، ئە شكان بۆ نە یە و ڕسكە ر ئە گە ردام، ئە سكی بە ك دە یە شێوە  بە  شادیە
 :یشك  تێیگە خۆم

 . سك  گرتی ترسان دە  ری باب  لە سە ، بە گرە ریمە وە  هەڵە  توخوا بە -
نێ  ترسهێكی  كت بۆ بنووس  ، ناوی لێهدە یە ۆنراوەهم  وانمان  كە ر یە سە ر لە گە ئە+

 . جوان
وەاڵمه    جهار جهارە  نووسهی و بە دە  ۆنراوەههپرسی   زۆری پێخۆش بوو كە  ندە هەرچە

ككر  ی چۆن یە دوا ڕسكە  ، بە وە ی نووسیبووم بۆی بخو نمە وە گونجا ئە م نە، بەاڵ داوە
 . ،  وە ڕ ی ، لێك جودابووینە وتی لێگە و با بۆ ڕ كە وەاڵمی ئە  ببینی  و بە

 ۆمهییك ف یرم كرد تاوە رم، سە ی شەهی جوان و نازی بێ یا هی  كە وە بێ الربوونە دە
 . بۆوە وم بچووككر و بچووككر دەر چا بە  ێدی لەهێدی همایی  سینە

**** 

ئێسههكا   ر لە ك بە یە كی زۆری دام، مههاوە تیە یههارمە  ك دوو شههت فێربههووم كە وڕۆ یە ئە
فهات  پرسهیاری لێكهردم بهۆ وەاڵمهی   ونمهدا پۆهكە خە كی زۆر ناخۆش  دیت، لە ونە خە

مان پرسهیاری  ی گرت  و هە خە گوت، یە منیش هیچ  نە ، ئە وە مە نادە  ی سروە كە نامە
نهام، بەاڵم  كی پێوە ێزی تێدا بهوو پهاڵەه، تا  داوە ، هەر وەاڵم  نە وە كردە  دووبارە

  ێنههام نەه  ی نەائاگهه  بە  تهها ز ههخە  رز بههێ، چههونكە زۆر بە  كە چوو شههو نە وا پێههدە
  ، مردبهههوو لە م بهههۆ دایكههه  گێهههڕاوە ونە و خە بهههۆ ئاگاداریكهههان ئە)خهههوار    وتهههمە كە

 (. ماڵ شە. نینان پێكە
ك  ون وە ر خە سههە كی زۆر لە یە وە زانههی، دوای لێكههدانە دیههاربوو زۆری دە  رە و بههرادە ئە

كی جهوانی كهرد  یە ، دوایی قسهە وە كی زانسكی بۆی شیكردمە یە شێوە  نی بە خۆی گوتە
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ت  ند ك بابە كر ت هە توانابیت، دە  هەموو بوار ك بە  تۆ پێویست ناكات لە: گوتی
ر  سههە لە  ی ئێسههكامان كە كە تە بههابە  ، بههۆ نمههوونە وە یههكە كههدا كههورت بكە یە پێناسههە  لە
 .  ی واقیعە وە نگدانە ون ڕە ، خە ونە خە

: گهوتی  ، سهروە وە دایهكە م نە وەاڵمی سهروە  كە  دڵمە  م  تا ئێسكا لە كات ئە ڕاست دە
مه   فهاتمیش لە  یی كردبێ یا گریها بهێ، پۆهكە و گۆە الی ئە  یە وانە لە. زانێ دایك  دە

كی بهۆ  یە بۆ نامە  ی بگری، باشە كە كچە  پێی ناخۆشە  ویش دایكە ببێ، ئێ ئە  تووڕە
و  لە  مه  جهگە ك خوشك وایهت و ئە نووس  تۆ بۆ م  وە س چ بنووس ، دە نێرم، بە نە
  م قسهانە و ئە دوو هاوڕ ، جا ئە  با ببی  بە  ، تكایە سكێكیكرم نیە هە هیچ  سكە هە
 . بژ رم هەڵدە  كە نگیە ، بێدە م باشكرە یكە خۆ نە زانێ دە
نێهك  مە زە مه  و تهۆ لە هاوڕ   ئە  ببوورە: رگرت  و نووسی ی لێوە كە پێنووسە  سروە) 

زانهی  ، وامهان دە یە ك ڕووی هە یە  زانی ڕاسهكی و هەڵە كهان وایانهدە مرۆڤە   یای  كە
س  بهووم، بە نە  منهیش هەڵە ، ئەبوویت نە  بێ رو ، تۆ هەڵە  بە  مرۆ  ئایدلۆ یایە

ی خۆیههدا و ههل بههوو، بەاڵم   دوای ناسههنامە و بە  سههە یشههكی ، هەر كە گە دە تێكنە  ئههێمە
تائێسكاشههی لە  ی یەەو كههۆمەڵگ گههی ئە ریههت ڕە نە  گههات، چههونكە س پێههی دە م كە كە

 (.  كۆنكریت كردووە گەڵدا بێت
  م جهههار لە كە ی یە وە دوای ئەم،  كە و ئامانجیشهههكان بهههۆ بهههاس دە  دوا دیهههداری سهههروە

كردبهوو و منداڵێكشهی   گەڵ كچێكی بێگانە ریی لە ، ئامانل هاوسە وە ران هاتە ندە هە
خكیار  كوڕ ك كردبوو ناوی بە  ش مامۆسكای زانكۆ بوو، مێردی بە بوو، سروە لێی هە

 . بوو مامۆسكا بوون، دوو منداڵیشیان هە  وە بوو، پێكە
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، ههات  و  ووەته  كهرد داوە  و بهۆ خهواردنی ئێهوارە  وە ههاتۆتە م گوت ئامانل سروە  بە
كهرد، بەاڵم  ككهر دە گەڵ یە مان لە ، بێگومهان هەموومهان قسهە قسە  وتنە زۆر خێرا كە

 :  وە گێڕمە دە  كی ئامانل و سروە یە ند قسە كات هەر چە  ك لە ك ڕ ز گرتنە وە
 ۆ  ناویان چیە  جوانانە  و منداڵە ئە+
  بە  سهروە.  ڕانی نهیە خهوای شهە س بە شهیان ئامهانل، بە كە ورە ان ڕابوون گەی كە گچكە-

 وای گوت   وە نینە پێكە
 .  ێشكووەهجێ دا بە ری ئێوە وە بیرە ڕم لە ی شە س وشە م  بە ئە  دیارە+
، دیهههاربوو  وە كهههاتە ری دە سهههە بهههوو، زۆرجهههار ڕابهههوون لە نە وە سهههك  ئە بە مە  بهههڕوابكە-

 . یی خۆی نیشانداخكیاریش هاوڕا بە
  مه  زۆر بە ئە  سروشهكی بهوونی خهۆی، بهۆیە  لە  شهێكە تێكی منداڵ بە هەموو سییە+

شههانازیكردن   نههدی بە یوە م، پە كە ی منههداڵیی خههۆم دە و قۆنههاغە ئاسههایی باسههی ئە
  مههاڵ فێههرە  لە  بههوو نە كههی زۆرمههان هە یە مهه  وابههووم، وزە ، ئە نههیە  وە وناشههانازیكردنە

 . ش قوتابخانە  لە  نە  بووی ەشكێكی باش د
 . ویت هەر ناكە  تی كردنی قوتابخانە د ایە  تۆ لە: م  هەر بۆ خۆشی گوت  ئە
رزش،  یهك، وەز، مو وە یهكە ی منهداڵ ئهارام بكە وە بهۆ ئە  گهرنگە  یە ند شهكێك هە چە+

ی  كە وارە خو نهدە نە  دایكە !دای ئێمەەكۆمەڵگ  كردن، توخوا حالیان چۆن بوو لە و نە
. " مە كە یە  ڕسهه  و ڕیههازە  م لە كە كههوڕە" :گههوت  پێههی دە  گههاڵكە  مهه  هەمههوو جههار بە

ی دایكه  بهوو،  خۆشهكری  قسهە  وە ك، ئە هەر مهاڵە  چهووینە ی پێخهۆش بهوو دە ندە هە
مێوانمهان زۆر : ر، دوایهی ئهاوات ههات گهوتی سە كی خۆشهمان بردە كاتە  یە و ئێوارە ئە

  ، كە وە نههگ الیههان مههامە گەڵههی چههووم تادرە منههیش لە ئە.  و  بكبههی یههانە ، دە هههاتووە
ویههش زۆر  ۆ دیههاربوو ئە یە هە دایكمهه  پرسههی هههیچ  نووسههكبوو، لە  سههروە  وە هههاتمە
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: تی و گوتههوویە  زۆر گریههاوە  سههروە  كزبههوو،  هەرچۆنێههك بههێ، بههۆی بههاس كههردم كە
وهها  ، ئە ردە زە  نهگە و ڕە د و بە شهە لە شە  بینهی، بە دە نە  وە و حالە ئامانج  بە  خۆزگە

.   كههات ئامههانل زۆر پیربههووە ڕاسههت دە: م زۆر بههژی، دایكیشهه  گههوتی بههڕوا بڕوانههاكە
 (ماڵ شە
  ون هەمهووی لە ی كهوردی بهۆ خە وە كیكریشی فێركردم، لێكهدانە یە قسە  رە و برادە ئە 

 . رافیاتدا هاتووە دی  و خە
**** 

  
مهاد  رمهدا بهوون، كە وتهو ژ كی گە  ران لە بهرادە، دیاربوو  خانە چایە  یشكمە كاتێ گە

ی خهۆی  كە تە بهابە س دیهاربوو هێنهدەی گرنگهی بە ی ڕووداو ك دابهوو، بە وە گێڕانە لە
، بەاڵم  ڕ هزە  وە كهر  تهۆ بڵێیهت ئە ی كهرد، دە وە گێڕانە سكی بە دە  تاوە رە سە دا، لە دە

 تۆ یە هەڵە  وانیە
ی  رە بە لە  دوو مهانگە  وە وهەری كوڕیهان ئە ، جەناسهی  هەموومان مهاڵی مهام زرار دە-

كرد  یری هەموومانی دە یگوت سە دە  كە) ۆ وایە  وە هاتۆتە  و نە( ئێران-عێراق)  ڕە شە
  وهەر بە سهێی داپیهری جە بە  پهوورە( گهوت ش وامهان دە ، ئهێمە ی بڵێهی  وایە وە بۆ ئە

  كی دیهكە ی بمهرم جهارە وە پهێش ئە،  ، دەڵێهت خهوایە وە پهاڕ كە خهوا دە  وامی لە ردە بە
  یشكە ی گە كە ئێوارە  وهەر بە ش ڕۆ  پێش ئێسكا جە شە  وە ۆ ئە وهەرم دیكبا، وایە جە

ی ویسهكبوویان  كە ینە ی قبوڵ كهرد و بهۆ سهبە ۆ خوا دوعاكە تی، وایە المە سە ماڵێ بە
!  ال مهههری خهههوای كردبهههوو، بهههۆ نهههاڵێ  سهههبحانە بهههۆ نهههو ژ كهههردن هەڵیسهههكێن  ئە

 . وە داتە كانی دە ن،خوا چۆن وەاڵمی ئیماندارە یركە ەس
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  وە مە شههە سههكی شە هە  نههدی بە یوە ، بەڵكههو پە نههیە  خههواوە  نههدی بە یوە هههیچ پە  وە ئە-
وایۆێكههرد خههۆی   بههوو، كە كی هە یههوایەهیناسههی   ش دە ئههێمە  سههێ كە بە  ، داپیههرە یە هە

 . دا ەر ڕوویدەه  ر بێ دینیش بووایە ڕوان بێ، گە ڕاگر  و چاوە
نێهوان مهرۆ  و  ی لە جهوانە  نهدیە یوە و پە زۆر ئە و  بە تهانە دە  زان  ئێهوە ماڵ، دە شە-

  خۆتههان كههۆرە  یە و هەمههوو مههوعجیزە ئاسههكی ئە  ، بپچههڕ ن  و لە یە هەداردگههار روە پە
 . ن بكە

  زنههانە مە  و هەمههوو كههارە ئە  توانههای مههرۆ  نههابین  كە  یرم پێههد  ئێههوە مهه  سههە ئە-
مهرۆ    دان شهكیكر كە ناو مانهگ و سهە  ، چوونە فیزیۆن، فڕۆكە لە كات، ڕادیۆ، تە دە
 .  چی ناویشی لێنانێ موعجیزە كات و كە سكی پێدە كانی هە سكە هەمووهە  بە
  ی كە وە لە  شهێكی بچهووكە بە  وە یهت، كهاك سهاالر، ئە كە ی تۆ باسهی دە و توانایە ئە-

ڕی  یمهون، بهاوە ر مە سە  وە ڕ ننە گە كی خۆتان دە چەڵە ڕە  كە  س ئێوە ، بە خوا پێیداوە
 . ن پێناكە

كهات و  م دروسهت دە ئهادە  یە ڕت پێهی هە تۆ بهاوە  ی كە و خوایە ماد ئە كاك كە  باشە-
خوشهك وبهرا و زاوز    بهنە دە  وانهیش كە منهداڵی ئە !ۆوا حەەوە ویشه راسووی ئە پە لە
نێههر  و  یامنێریشههی بههۆ دە كههات و دوا پە روسههت دەی لههێ د تیە و مرۆڤههایە ن، ئە كە دە

وههها دووربههی  بههوو بههۆ  و ئە ر ئە گە  كههات، باشههە رام دە یركردنی نێههر ومههێش حە سههە
تی هەر  كهههرد، تههها مرۆڤهههایە دە وای درووسهههت نە م وحە ك ئهههادە تا كهههومەڵە رە سهههە لە
 !ۆبایە وشكی دروست نە بێ ڕە بە  تاوە رە سە لە
  تهۆ قورئانهت نە  ، كهاك ئامهانل، چهونكەتیشهكی گە دە تێنە ش تۆ هەر و كاتە جا ئە-

 . یشكی گە ئاسانی تێدە  بە  وە ئە  وە تە ر بكخو ندبایە ، گە وە خو ندۆتە
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، تههههۆ  یە قورئانههههدا هە  پێویسههههت ناكههههات هەر چیكههههان لههههێ بپرسههههی  بڵههههێ  لە-
 .  وە ی  بدە كە ، وەاڵمە وە خو ندۆتكە

 . زانێ خوا دە  ڕازی  كە  یە و حیكمە م  دیندارم، بە ئە-
 ۆنارد یامنێری دە گینا بۆ پە ، ئەتتێنی لە خە خۆت هەڵدە  دە -
 . ن گە دە( خ. د)ر  مبە ی پێغە كە یامە پە  لە  و نە  وە قورئانكان خو ندۆتە  نە  ئێوە-
 . ن  یە تێمانبگە  وە خو ندووتكانە  ئێ، ئێوە-
تی  سههایە نههدان كە ی چە وە رئە بە ترسهه  لە دە  م، ئێههوە واوبههكە م تە كە بهها قسههە  تكههایە-

( خ. د)ر مههبە  یههانی پێغە و لە  وە ی قورئانیههان خو نههدە وە وروپههی دوای ئە ی ئە ورە گە
 . ێناهئیسالم   ڕیان بە یشك ، باوە گە
تههها ئێسهههكا   ێنهههاۆ بهههرا ئێهههوەهیشهههت، وازی  ی تێگە وە س پهههاش ئە نهههد كە دی چە ئە-

ی ناسهه  و  كێشههە  ، تهها ئێسههكا لە  تههان بههۆ قورئههان نهیە ەو رە كالكە كی یە یە وە لێكهدانە
بۆم    ، كە وەاڵمی منی داوە  ماد كە كە  ، ساالر ڕووی كردە بووە نسوخ رزگارتان نە مە

، باش بوو  چیە  نسوخە و ناس  ومە ماڵ  پرسی ئە شە  دوایی لە  ندە باش بوو هەرچە
شهههیمان  یهههت و لێهههی پە كە ك دە یە ی قسهههە كە كهههورتیە  بە  كە  وە و بهههۆی شهههیكردمە ئە
كهات و لێهی  ك دە یە یرم ال دروسهت بهوو، چهۆن خهوا قسهە ، پرسهیار كی سهە وە بیكە دە
 ! ۆ وە بێكە شیمان دە پە
وتنخوازی  ری پێشههكە ك نووسههە كههۆمەڵە  وە كالكههردۆتە یههان یە وە كان ئە مێژوونووسههە-

رپههها كهههرد،  شهههی بەئیسهههالم ههههات و شۆڕشهههێكی با كە  لماندووە یهههان سهههە وە دنیهههاش ئە
نههاوی   و كههوڕە تی كههرد، دوایههی زانههی  ئە مرۆڤههایە  تێكههی چههاكی پێشههكێش بە خزمە

،  وە ی نهابێكەەجهێگ  لێهرە  دوای ڕووداو هك كە  ، لە حزبهی شهوعیە  و ڕقی لە  وزادە نە
 . تی ك چینایە نە  یە تی هە یۆی كوردایە گر  و زیاتر مە ردە هەڵو ست وە
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زانه ، بەاڵم  دە  وە بهیە رە ی عە ی مێژووی ئیسالم و دوورگە ارەب  م لە م  شكێكی كە ئە-
 م  وامگوت ئە.  وتنی تێدا نیە بین  سیمای پێشكە كان دە دیندارە  ی لە وە ئە
گەڵ دو مه   لە  ن كە كانی خۆتهان نهاكە بهرا شهوعیە  یهی لە بهۆ گۆە  ئێهوە  دی باشە ئە-
  وە دی ئە تهههی كهههورد، ئە ۆۆەنهههاو بردنهههی می سهههكیان تهههێكەڵ كهههرد بهههۆ كوشهههك  و لە دە

 ! ۆ وتنە پێشكە
  خهنە و ڕە خهنە تی ڕە حزبهایە لە  بهزانە  وە یه ، ئە كە باسی دیه  دە  وزاد، ئێمە كاك نە-

 ۆ یە دیندا هە  لە  وە س ئایا ئە ، بە یە خۆگرت  هە  لە
م ئیسهال  بهرا كە! یهت ، بمكو یهت وداوای لێبهووردن  لێبكە نهیە  مە گە  وە جا توخوا ئە-

و   وە بهوو كهۆیكردنە بهی هە رە ی عە وتهووی دوورگە ی دواكە ۆز و تیهرەهههات، هەرچی 
 . تی ئیسالمی گوتر ت شارسكانیە پێیدە  ی لێدروست كرد كە زنە مە  تە و شارسكانیە ئە
وتههوو چ سههوود كی بههۆ مێههژووی  ۆزی دواكەهههی كۆمەڵێههك  وە مهه  نههازان  كههۆكردنە ئە-

 . وتوو تی پێشكە ندان شارسكانیە تێكدانی چە  لە  بوو، جگە تی هە مرۆڤایە
دایك وبهاوك، هاریكهاریكردن،    اران و ڕ زگرت  لە هە  كات دان بە كاك ساالر، زە-

یان كاری بهاش تهۆ هەر  دە سكپاكی و بە رز، دە وشكی بە كردن، ڕە كردن، درۆ نە دزینە
 ۆتوتنی نازانی پێشكە بە
 ۆ  گرتووە رنە كانی پێشوو وە دینە  ی لە و شكانە ئیسالم ئە  ، كە ت چیە بەڵگە-
ۆ  وامزانی  یە هە  وە وتنە پێشكە  كی بە ندیە یوە بێ، چ پە وانیكری قبوڵ نە دینێك ئە-

 . كرد دە م نە نا قسە دە  واو بووە ساالر تە
ر  گە رتان دەڵێهت ئە ، لینینی ڕابە ڕی ئێوە بیرو باوە  ش بێ ئاگانی  لە برایان ئێمە-

سەاڵتیشههیان  دە  ، كە كێكیههان خههائینە یە  وە واڵتێكههدا بههوون ئە  شههوعی لەدوو حزبههی 
مرۆ  )می  رگی دووە سیان قبوڵ كردۆ بە نیا حوكمڕانیان كرد،  كە تە ست بە دە  گرتە
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ر  بههههازاڕ، گە  وتههههۆتە كە( د  مە سههههعود مههههوحە مە) نووسههههینی مامۆسههههكا  لە( ر وربە ودە
 .  وە بنە زدە ەتان پاشگ و بۆچوونانە لە  وە بیخو نیە

  رسكە پە و كۆنە ، بچی  كات بە یە وتنخواز هە ری پێشكە ك نووسە دنیایێ دنیایە  لە -
 ! بكو ی 

 نۆ  كە ی كورد دە وان باسی كێشە ئە-
ماڵیش   م  و شە  ناسی خۆیان بە یشیان دەلما وزاد و كە س هات ، ساالر و نە دوو كە

واو  ی پهێ تە كە وزاد قسهە وان نە ر ئە بە لە .ناساند،  ئیسماعیل و كارزانیان ناوبوو
بهوو   وە ڕوویهدا ئە  ی كە وە ، ئە واوی بكهات یهاخود نە یوسهت تە كرا، جا نهازان  دە نە
رنجی هەمههوو  ی سههە وە بههۆ ئە  كە كههارزانە، نیشههكی  هەر دانیشههكی  و دانە ك دەڵههێ  وە

 دمها چوو ساالر و كە پێدەوا   كە  وە تێكی كردە ر بابە كسە ك بۆ خۆی ڕاكێشێ، یە الیە
بههوو،  هیچههیش نە  كههرد كە گرنههگ باسههی دە و هێنههدە بە كههی لێبههزان ، بەاڵم ئە مە كە
 . ش نیە وە نی گێڕانە بێ، شایە نی گو گرت  نە شكێك شایە  نی كە ماڵ گوتە شە

**** 
 

ی  وە ر ئە بە م، بەاڵم لە كە كهههاری سیاسهههی دە  ز لە حە  وە كهههاریمە هەرزە  مههه  هەر لە ئە
ر  م، تها ئێسهكاش سهە كە دە  ورە كی گە بۆشهاییە  سهت بە ، هە كردیە تی  نە رگایە پێشمە

كههداری  بههاتی چە خە  ی د  بە رە زانهه  بە مهه  دە شههیمانی، ئە ر  بههالییی پە سههە  مە خە دە
نهها  خههۆم بێههن  دە  ڕ بە چههی نههاتوان  بههاوە بهه ، كە و تههاد  زۆرتههر و زۆرتههر دە  رمە گە

م شههت  كە ، یە وە مە كە بیههرنە وا  یشههك  كە گە  نجههامە و ئە ن بەچههۆبههووم،  دە  ئاسههوودە
  ن، قسە ت و سامانی واڵتت بۆ خۆیان ببە روە تۆ خاكت داگیربكر  و سە  كە  یە وە ئە

،  كیكرت نههیە یە چههارەەبههوونی خههۆت ڕ گ داكههۆكیكردن لە  لە  ، جههگە!نی و بككههو  بههكە
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كردبها، ئایها زۆرتهر  ر داكۆكیهت نە گە ئە  بهكە  و زیهانە راورد كهی ئە م شت تهۆ بە دووە
شهكاكان  و  قونهاغی هە تربێه گە   چهۆنۆ ئهێمە.  ی بەڵێهیە كە بووۆ بۆ م  وەاڵمە دە نە
  بە  تههری  ڕووداوە ورە گە  ڕی عێههراق و ئێههران كە تێیههدا  یههای  و شههە   رگههری  كە وە

ی دیككاتۆر بوو د ی  وە لە  دام جگە سە  كە  نیە  وە س نكووڵی لە رگری ، كە وە  نموونە
چیكههر   و الوە نههگ بە ی جە سههكە رە كە  تههی كههوردیش بههوو، ئایهها بههوونی كههورد بە میۆۆە

نههدام  م ئە كههو راو كە دە  ڕە و شههە  نههد كههورد لە چە  ی پرسههیوە وە س ئە بههووۆ ئایهها كە دە
ان خۆیه  زان  كە دە  سانە و كە رداری ئە قە  م  خۆم بە ۆیكریش ئەهر زۆر  بە بووۆ لە دە
  و ڕۆ انە بهووی ئە رە م قە كە ز دە ش حە ، هەر بهۆیە و ڕۆ ە قوربانی ئە  كردار كردە  بە

ی بهههزان  چیكهههر نهههاتوان   و ڕۆ ە ، ئە و خەڵهههكە تكهههاری ئە خزمە  و بهههب  بە  وە مە بههكە
 . مە هە  د ن  كە  و پۆسكە وا دڵنیاب  واز لە م، ئە ت بكە خزمە

و  بههوو ئە سههككرد دە سههكردنی خههۆم، بەاڵم وام هەبا  مویسههت دوور بهه  لە نههد دە هەرچە
سنووسهی  نهد ك دە هە  ی  یانی ئامهانج  لە و قۆناغە ئە  م، چونكە بكە  یە ند قسە چە

ردانی  دواداچهوون و سهە و بە  رگرتهووە و وە ك هاوڕ  دوور و نزیكهی ئە ندە خۆی و هە
 .  دووەتی تێدا كر رگایە ئامانل پێشمە  كە  ك شو نیش  كردووە ندە هە
هەر   ی زۆر بوو، دوایی زانی  كە كە لینە گا بوو، شە بارە  م  ناسی  لە ی ئە وكاتە ئە)

ی بههوو، بەاڵم  كە تیە سههایە كە  زم لە ی حە كە ، ڕاسههكیە برینههدار بههووە  نههد مههانگێكە چە
یانناسهاند،  وشهك دە  ك ههاوڕ  بە نهدە ك هە ق بوو یها وە ی زۆر ڕە ی قسە وە رئە بە لە

یان  وان قسهە ئە  كهات، چهونكە س نە ك كە نهدە تهی هە د ایە  گەڵیدا كە وڵ  لە زۆر هە
ڕۆی   مێهك زیهادە كە  كە  وە مە كە چهاك دە  یە و ڕسكە یت ئە م بدەەر ڕ گ گە ڕۆیشت، ئە دە

  ن لە یههكە وان دە ی ئە وە بههڕوام وا بههوو ئە  و كههاتە منههیش ئە ئە  تێههدا كههرد، چههونكە
بهۆ   بهوو، چهونكە  م پهێهەڵە(ئامهانل)و كهات دلێهر ئە  ، بۆیە ندی حیزب دایە وە ر ە بە
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نهدامێكی   فی ئە رە شهە  بیرم د  كە بوو، بە  وە ی هەموو شكێكە وە رە سە منیش حیزب لە
ر  سههە گەڵ دلێههر لە نههدی  لە یوە پە  خۆشههیان چههاوم پههڕ ئههاو بههوو ، بههۆیە لە ،رگههرت وە

  دڵسهۆزە  و هاوڕ یە م ئە وڵ بدە هە  م دڵسۆزی  بۆ حیزب كە كە بوو، یە هەردوو بناغە
دلێریهههان   لە  ی كە تیە و ئهههازایە لە  ی ڕاسهههت، ئهههاخر جهههگەەر ڕ هههگ سهههە  وە ڕ هههنمە بگە

مهامی ههات و داوای لێكهرد   و  بهووم كە لە  و ڕۆ ە م  ئە كان، ئە ڕە شە  كرد لە باسدە
ایكت وباوك و ر    هیچت لێناكات و د  كە  رگرتووە ، بەڵێنی وە وە سكبكاتە خۆی ڕادە

ر هەموویههان بكههو ن،  گە بههوو ئە ی هە و وەاڵمە كههات، دلێههر هەر ئە شههت ئههازاد دە براكە
ردنهت ئهازاد  سهمان گە بمهر  كە  خۆشهە باوكت نە: ، دوایی گوتی وە مە سكناكە خۆم ڕادە

بههوون، هەر   وازە رتە پە  ێنهها كەهكههار  كههانی بە كههارتی خوشههك وبههرا گچكە. ی  نههاكە
. سهكا و ڕۆیشهت جوونهدان هە  بهوو، مهامی هەر بە ێك ، هیچ سهوودی نەماڵ ی لە كە یە

ی  ێشهههكی، قسهههەەهر جێد سهههە ری لە ناسهههیبات كهههاریگە  ویسهههت، كە مهههیش خۆشمدە دووە
  و كهات قسهە زمانی ئە  م بە دە وڵ زۆر دە زانی هە ڕوو بوو، دڵسۆز، ڕاسكگۆ، دە ڕووبە

  بهووی ، شهكە كهان هەڵە ورە گە  شكە لە  كە  ئێمە  رە ناتوان ، تۆ وە  م بەاڵم ببوورە بكە
ت  ناو حهوكمە  وە دلێرم گوت تۆ ناچیكە  كرد، ڕۆ  ك بە دە كانیشمان قبوڵ نە بچووكە

ن،  كە تیههت دە ك د ایە یە هەمههوو شههێوە وانههیش بە ئە یههت و ش هەڵناكە وانە گەڵ ئە لە و
كیكههر یههان لێههی  یە كەبن  تنێههرینە ی داوایههان لێكههردم یهها دە كە كۆتههاییە یههت لە كە بڕوادە
  وە ڕ یههنە گە دە .ێڵههنج  د ، ه وە ەنبیههرم د هه بە  كە هەنك شههكیكر  ، كههۆمەڵە وە دووركە

،  رناتییی تهۆ چهیە لكە پێ  ناڵێیت ئە  دلێرم كرد باشە لە  ی خۆم كە كە الی پرسیارە
ی شهه  بههاج و ئامادە  تی مههنە سههایە كە  وە ئە  وە مە رنههاتیف نههاكە لكە ئە  مهه  بیههر لە ئە

كهر   دە  كیكهری خهۆی پێهدام كە یە م، بەاڵم جار ك و نە كانی خۆم بدە هەموو كردارە
  مە یە بیهن  لێهی نە ك دە واییە ك یها نهاڕە یە خهۆی، كاتێهك هەڵە  نزیككر بهێ لە  وە ئە
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. بێ م زیاتر دە وە ئازاری خۆ خواردنە وا م ، ئە یكە ، نە نگ، یان شكێك  پێ ڕاسكە دە
   كهههاتە حیهههزب جووتیهههار دە: یگهههوت كهههرد دە كانی حیهههزب دە روشهههمەد  ی بە زۆر گهههاڵكە

ر  سهە ، لە  وە كهاتە رزدە تیی كر كهار بە وایە چی دروشمی پێشهە نی شۆڕش، كە مە سووتە
  كە  كی خۆشهههە یە وە و لێكهههدانە  نهههوككە  وە ئە  كیهههان كهههرد، گهههو بگرە چە  یە و قسهههە ئە
  قسهە  چهی لە چێشت لێبنهێ، كە یەبا دە  فكە ك هە بوو یە  وە ی ئە كیان كرد سزاكە چە
ركێكههی  دەڵههێ  خههواردن لێنههان بههۆ هاوڕ یههان ئە  هاوڕ یههان ئێههوە: یگههوت وت دە كە دە نە
بهۆ   كە  یە هە  و نهاكۆكیە  كاری د ن ، ئاگاتهان لە ك سزا بە چی بۆم  وە كە  وشكیە ڕە

 (وتوون  خۆتان تێیكە
  كرد لە زمههههههدە س حە ، بەكانی هههههههاوڕ  كههههههوردۆ بههههههوو قسههههههە  ك لە شههههههە بە  وە ئە 

  چی كوردۆ وای پهێ باشهبوو لە ی بزان  كە كە تی برینداربوونە كانی چۆنیە كاریە وردە
 :  گەڵیدا بووە لە  كە ڕە شە و لە ئە  شكی بپرسی  چونكە دە
شكی سو ندی دام  دە...)هیدەگەڵ ش ی لە ك كێشە مە دلێر پێشكریش كە راسكیەکەی  

  منهیش ههاوڕام كە ، ئە هید بهووەەی ش وە ر ئە بە نووس ، لە نە  رپرسە و بە ناوی ئە  كە
ی دلێهر ئهازا و خێرابهوو  وە ر ئە بە بهوو، بەاڵم لە هە( بێت ڕ هزی لێبگیهر  هید دەەش

بهووی ،   وە پهێكە  ولە ڕ و جە زۆر شهە  لە  بهوو، ئهێمە دە رداری نە سهكبە ید دەهشهە  بۆیە
  چۆن دلێر برینداربوو، خهۆی بە  كە  بۆ بكەم  و ڕۆ ە نها باسی ئە بەاڵم تۆ گوتت تە

ر  بە ید بوون لەهواو بوو دوو هاوڕ مان شە ڕ تە ی خۆی بریندار بوو، چۆنۆ شە هەڵە
بهوو چهۆن   وە تی ئە كان باشكر بوو، ئهازایە و شو نی جاشە  بۆسە  وتبووینە ی كە وە ئە
كمههان زوو  هاوڕ یەبههێ،  مكههری  زیانههت هە یههت و كە بكە  كشههە وتوویی پاشە ركە سههە بە
نها  پە  یانهدە كهی باشهی كهرد و خهۆی گە رگریە برینهداری بە ویكرمان بە ید بوو ئەهشە
  پهێش نە  ههاتنە وان دە ئە  نهدی خایانهد، بەاڵم نە چە  كە ك، نازان  پێكدادانە ردە بە
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رپهههرس دوو ههههاوڕ ی نهههاردبوو  یدی بەهی شهههە وكهههاتە بهههرد، لەدەێرشهههمان هش  ئهههێمە
: گوتی  وە كان هاتە هاوڕ یە  كێك لە ی نزیكمان بكات و یە كە ورازە ك بۆ هە پشكنینە

سهههمان  یهههان لێگرتبهههای ، كە ورازە و هە ئە  وە بیهههر ههههاتە  شههه  بە وە ئە.  سهههی لێنهههیە كە
و  ئە: شكی گهوتی رچوونۆ دە دە  و ڕووناكیە بۆ بە  باشە: چوو، كوردۆ لێیپرسی دە رنە دە

بزانیهت   كهاری تهۆ نهیە  وە نێ، بەاڵم گوتیهان ئەدوایی دلێر ویسهكی بیهورو    یە قسە
داخست ، بۆ   ر چاوی ئێمە بە  یان لە كە تە ، بابە وە بجوولێكە  رگە ی و چۆن پێشمە كە

چه   كهاروانی گوتبهوو دە  ركرد یهان نها نهازان ۆ دلێهر بە سە یان لە وە خۆیان لێكۆڵینە
:  گەڵ دابێههت دەڵێههت ی لەكههاروان ئێسكاشهه  نههدە م، هەرچە كە ڕزگههار دە)....( هههاوڕ  
و  خێهر ئە نە: چی دلێر هەر دەڵێهت كە. ید ببووهشە)....( ی دلێر بچێت  وە پێش ئە

ی  كە قورسهاییە  شهێك لە تا نزیهك هاوڕ یهانیش بە  وە م  ویسك  بیگوازمە  ی كە كاتە
قهاچی   كیش بە یە وت و گهولۆە ری كە سە ك بە یە ر قاچی خۆی بوو، دوایی گولۆە سە لە
،  ید بهووەهزۆر زوو شهە  سهككرد كە دیك  وام هە  كە: شكی گوتی دە. وت پی م  كە چە
  نهگە دە  بهووە  و كهاتە ، لە جهوالوە سكی دە م دیك  دە كە دووربینە  چی دلێر دەڵێت بە كە
 : دلێری گوت  یی بە تووڕە و بە رپرس ئە یدی بەهگەڵ شە نگیان لە دە
واو  تە  گاكهانی دواوە بارە لە  كە تیە رگهایە باش بوو بۆ خۆت برینهدار بهووی پێشهمە+
 . یت كە دە
 ۆ  خۆم دایە  خۆم لە بە  ر نانووسی كە سە بۆ ڕاپۆرت  لە-

 !!ڕ هاتی شە  ر بە گەڵ كۆپكە نیا لە تە  نووس  بە نا دە+
 . كانی تۆ بووم قیژە  پێش قیژە لە  یە وە گرنگ ئە-

 . دا كوشت دە  موومانت بەهە  تۆ بوویكایە ، ئە بوومایە م  نە كوڕم ئە+
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  وە ، ئە وە درۆ بخهاتە سهی شهیاو بهۆ شهو نی شهیاو بە ی كە بێت وتە سێك هە ر كە گە ئە-
 . تۆی
وڵیهدا  الی دلێهرو هە  نجهۆ چهووە ك ڕاكێش ، باشهبوو رە یە ریك بوو كاڵشینكۆ  لە خە

ڕ كرد، تا  رهاتمان بە سە كی ناخۆش و پڕ بە یە ، ئێوارە وە ی قاچی بپێچێكە كە برینە
و سهوك بهوو  ی ئەههالمیش بریندار ببوو، بەاڵم  ڕاست سە تمان بۆ هات، ئا بە یارمە

سههكی ئههیش ناكههات،  ی دە نههچە ی دوو پە رە سههە چههی قوڕبە گههوت كە وایههان دە  وكههاتە ئە
 . (زگای ئاسایش یان برد بوو بۆ دە ی ئێمە كە یدەهشە  رمی هاوڕ یە كانیش تە جاشە

دلێهر زۆر : ش گوتی گشكی كرد، هاوڕ  كوردە ی بە و كاتە ئە شكی باسی بێگومان دە 
  نا بڕوام پێبكە بوو دە شانس  نە: گوتی  و ڕووداوە ی ئە ربارە دە  بۆوە جاش دە  ڕقی لە

  یر بهكە تهۆ سهە..  گبابانە سهە  و جاشهە م ڕزگار كردبوو، بەاڵم ئە و هاوڕ یە  یانی ئە
ههیچ   و كهاتە ر مۆهی خهۆم خهۆ ئە سهە  بووەهیدم خسهكەنگڵهی شه ب  هە  ی كە و كاتە لە
كههرد،  واوی نە نگ بههوو تە ر بێههدە كسههە بههوو، یە وان نە ر  یههانی ئە ك  بههۆ سههە ترسههیە مە
بێئاگایی   لە  ریكە سكككرد خە بێ، هە یسكریا دەهتێكی  كاتێك مرۆ  تووشی حالە لە

 و  مە نهههها دە ن، تە كە م لهههێمە قە تە  ، بڵهههێ  تكهههایە وە كان بپهههاڕ مە جاشهههە  خهههۆم لە
كی  یە وە ڕۆ  هههك بانگیهههان كهههرد كۆبهههوونە: دەڵێهههت  م، كهههوردە م ڕزگهههاربكە ههههاوڕ كە

ی خۆی  كە  وورە  بوو، چووە  ، دیاربوو زۆر تووڕە وە رە دە  گەڵ كرد هاتە تیان لە تایبە
زی  ڕۆیشههت، كۆمەڵێههك كههاغە  كە و ئههاگردانە رە سههت بههوو بە دە  ی لە كە پشههكە و كۆلە

  الی بە  ، چههوومە وە نههاو ئههاگرە  یخسههكنە یریان بكههات دە ی سههە وە ئە ێنهها و بههێهر دە
 :یی لێمپرسی  شێنە

 چی بووۆ+
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ئاسانی پێمدەڵێ  بۆ  چی زۆر بە قوربانی حیزب، كە  خۆمان و خێزانی خۆمان كردە-
 . چیت بڕۆ كو  دە
ئامهههانل   ز لە ن تههها ئێسهههكاش حە ن، خەڵكانێهههك هە گە تێمهههنە  هەڵە  ی بە وە بهههۆ ئە

  كیهان كهرد لە شهو نێك دانیشهكبووی ، باسهی ڕووداوە  وت لە ڕ هكە  ن، ڕۆ  ك بە اكەن
نههد  نههاو شههار چە  تە ترسههی هههاتوونە كی پههڕ مە چههاالكیە تی، لە رگایە كههاتی پێشههمە

و  بههوو  سههێكیكر لە ، كە گەڵ بههووە ، دلێریشههیان لە سههێكی خۆفرۆشههیان ڕفانههدووە كە
واو بكههات،  تە  كە تە ێشههت بههابەهی لێكههرد، نە  وە ی  دلێههرە بههارە  نههد پرسههیار كی لە چە
ق، خههۆ  ڕە لههۆە كە بهه ، وشههك و سههت دە ێنههانی پەهنههاو  مهه  هەر بە ئە  زانههی چههیە دە
. كهرد ر بڕیهاری حیهزب دە سهە ڕ  بهووی ، وتهو ژی لە نهاو شهە ك لە ڕاسكزان، جهارە بە

رپرس  حیزب  بە  لێرە  ی كە سانە و كە ئە  وهایە تی ئە پێمگوت هاوڕ   یانی حیزبایە
منههیش جار ههك پێمگههوت تههۆ  كههرد، زۆر بێكههام بههوو، ئە دە ڕی نە داینههاون، هەر بههاوە

دیسههپۆی  و گههو ڕایەڵی، بههاش بههوو حیههزب   تیههت پێنههاكر ، حیزبههاتی واتە حیزبایە
 .  وە ی لێسكاندە كە ندامێكیە فی ئە رە شە
 وۆدابو خۆگرت  نە  لە  خنە و ڕە خنە ڕە  ی بەەس حیزب بۆ خۆی ڕ گ بە+
 . دیموكراتی بێ  ندە وە كداری ناكر  ئە باتی چە بەاڵم  یانی خە-

  ، كە سهە نهد ك كە تی هە سهایە ر كە سە ی لە وە ر ئە دە قە بە  ر بیروڕا نیە سە لە  قسە+
 . خۆیان بگونجێن   و  یانە گەڵ ئە توانی لە یاندە نە
  ، كە وە ر ك بۆی گێهڕامە رادەباسی كرد، ب  رە و برادە ئە  ی كە و چاالكییە ت بە بارە سە

ترسهی  ناو مە  كی خسكە ند هاوڕ یە  یانی چە :هەمی كرد،  ورە كی گە یە حیزب هەڵە
ئههازاد كههران خەڵكههی خههرال بههوون و   ی كە سههانە و كە ئە هەمههیش،  و چههاالكییە بههۆ ئە

ڕی  یهههان بهههاوە كە ردانە ۆی بەروەهههها ههههەهش خراپكهههر بهههوون،  كە دوای ئهههازادكردنە
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ر  گە ئە !!یە یدی حیههزب هەهكانیههان شههە وادە خانە  لە  هێنهها، گههوایەەد یش نەمنههداڵ بە
گۆڕ ،  دە  كە بۆ ڕووداوە  وە  ندنەوكۆی خ  م، كە زیاد بكە  و ڕووداوە كیكر بۆ ئە یە قسە

دوای   وە داخە ر ئازادكردنیهان،  بە سهە رپرسهێكی حیهزب بهوو لە ری بە ویش كهاریگە ئە
و  كر گیههراوی ڕ  هه  بههوو، ئە ی نههاو حیههزب بە رپرسههە و بە ەئ  ڕیهه  ئاشههكرابوو كە ڕاپە
ڕقه  لێهی : ر ئامهانل چهیەۆ گهوتی رامهبە بە  و لێ  پرسی تێڕوانینی ئە  ش كە رە برادە

  زم لە س حە گەڵههی، بە لە  بههووە م نە ت كێشههە ویسههت، قە دە س خۆشیشهه  نە بههوو بە نە
بۆم   ڕاسكگۆیی بوو، كە  رە برادەو  یر بوو لە پێ  سە  ی كە وە بوو، ئە وتی نە هەڵسوكە

  ، بە و گرنههگ نههیە بههۆ ئە  یانههدم كە ، زوو تێههی گە باسههكرد دلێههر هههاوڕ ی منههداڵیمە
ر  سهە ی بهۆ باسهكردن لە زرۆییهانە تامە  و وشهە ئە(  یە بێت بڕۆم كار ك  هە دە)ی  ڕسكە

 . ناو قاوغی خۆیان  وە ێكی سارد خزانەهئا  یان گرتبوو، بە ئامانل نۆرە
 
ی  زنجیههرە  یە وە نههها بههۆ ئە ، تە وە مە كههان لێههك جههودابكە م كاتە كە زدە حە  مهه  بههۆیە ەئ

م  كە ، جهاری یە وە ردان ههاتە سهە گینا ئامانل دووجار بە چێت، ئە كان تێك نە ڕووداوە
هەمههوو شههو نێك، تهها گۆڕسكانیشهههی   یههنە كههرد بیبە زی دە لۆ یا بههوو حە پههڕ نۆسههكە

، حوسێ   وە ناسیە سێك یا شو نێكی دە كە  بوو كە ۆش دەپێكردی ، ئامانل دڵی زۆر خ
كی كههردم و  ماشههایە سههكا و تە ڕاوە ەرگ ر دە بە ، لە الی مههاڵی شههادیە  بههردمیە: گههوتی

  لە  ڕاسههت بهوو، چههونكە  و جهارە ئە !ۆماڵیهان نههیە  وە نەڵێههی ئە: گهوتی  وە دڵنیهایە بە
ی  ربهارە دە: بهوو، حوسهێ  گهوتی ی كوردی فییكهی فییكهی كە سەاڵتە ك دە وە  وە ناسینە
ڕۆیشهههكی   ، كە یە نههدیمان هە یوە پە  كە  وە پرسههیاری لێكههردم و بههۆم گێههڕایە  شههادیە

ویهش گهوتی  شهكێ، ئە دە  و چهۆتە  ڕ ههاتووە شهە گەڵ ماڵی باوكی بە تا گوت  لە رە سە
ڕی   ڕاپەدوای   و یا بۆ گڵ، لە و پێشی بڵێ یا بۆ ئە  وە ئاگادارم بكە  وە ر هاتە گە ئە
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هاوڕ یهههانی   بەاڵم لە  رگە پێشهههمە  ڕۆیشهههت و بهههووە  ی كە و ڕۆ ە خێهههر ئە پێمگهههوت نە
،  وە رە دە  تیە ر نههاردوویە سههە و دوایههی حیههزب بههۆ چارە  پرسههی  دەڵههێ  برینههدار بههووە

ڕوانی  بۆ چاوە  نیە  وە سكە دە  می دیكبوو گوتبووی هیچ بیانوو ك  بە كە ڕۆ  ك خێزانە
 ..م  شووی كرد كی كە یە ، ئیكر دوای ماوە بیر چووە منی لە م ئە ەك ست دە وا هە

وام   یرە م  پێ  سە ونی تۆ  ڕزگاركردنی واڵت بوو، ئە ر  ئامانل خە لێ  پرسی ئە 
، نههازان  بههۆ  وە دامە چههی زۆرت پێچههوو، وەاڵمههی نە كە  وە س د یههكە م كە كە زانههی یە دە
خێكت  ڕۆیشكی چ دۆزە  زانی كە ، گوت  برا دەم ی تێك بدە كە وە مویست جە تگوت دە دە

مهااڵن،  بهوون و کەوتهنە  ر دە ربە بۆ مهاڵی خۆتهان درووسهككرد، خوشهك و براكهان دە
ر و ڕیشهی  واو سهە تە  گرتووخانە رچوونی لە زانی باوكت دوای دە خو ندنیان چوو، دە

م كاكههت بەاڵ  ، دایكههت گونههاحەەدەکههردن  قسههە ردبهها،ك گەڵ نە ی لە بههوو، قسههەبسههپی 
گەڵ م   ترسا، لە ، پیاو لێی دەكانت هەڵگرتبوو رە ر تۆ و برادە رامبە هێندە ڕقی بە

بهاش   كە ك بهارودۆخە مە ی كە وە ت نهی ، بهۆئە م  پیاوی سیاسهە یزانی ئە بوو، دە وانە
 :نیشێ دەڵێهت هەر شو نێك دادە چی ئێسكا كاكت لە گوت  كە  وە نینە پێكە بە  وە مە بكە
 . یخوات یكات و كێ دە كێ دە  رە وە  دە
 

 : وە ئامانل وای گێڕایە
رزینهی  ر لە بە دانیشهكبوو، لە ر چینچكهان سهە بهاب  لە  وە م كردەەرگ دە  ی كە كە ڕدە باوە

كهاتی مهاچكردن   شه  پێهداكرد،  لە ، خێهرا باوە وە ەایسهكڵ هە بەزەحمەتكانی  چۆكە
دڵه    ریهكە نهاڵێ، خە  ك وشهە مهاڵێ  یە  لە   ەنهد ڕۆ كات، چە بۆن  دە  سكمكرد كە هە
.  ێۆەهر  سە یگوت ئامانل لە مالی كاك نامیقی دراوسێمان دە كە: قێ، دایك  دەڵێ بكە
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،  وە كههردە نزیههك دە  كە فههۆنە لە تە  نههها گههو ی لە هههات، تە ڕاكههردن دە  بە  گەڵ ئههێمە لە
 . ناتوان: یگوت دە  گەڵ بكە كی لە یە مانگوت قسە ند دە چە

  دات، بەڵكو بۆتە ك هەر ئازارمان دە ویسكیش نە خەڵكی واڵتێكی  خۆشە  برا ئێمە 
 . ۆی ماڵو رانی بۆ مانه
 
 : وەیەحوسێنیش وای گێڕا 

ماڵی برای خۆت   چینە وا دە ی بیبینی، ئە كە زدە ر حە گە ، ئە كە نگە ئاهە  چووینە  ئێمە
ی بهۆ  وە ر ئە بە و ماڵێههاتی ، لە رە بە  وە نیهنە م پێكە دە  بینی، بە ش   دە كە و  خێزانە

  بە)ههاتبێ،   كە نهها بهۆ ههاتنی كاسهێكە تە  ، گومهان  كهرد، كە وە مهایە نانخواردن نە
گهههوت،  سهههی نە ی دركانهههد بەاڵم نهههاوی كە وە م ئە جهههاری دووە  تی حوسهههێ ، لە یهههارمە

كی  یە هەمهوو قسهە بەئامهانل   ، چهونكە وە گر كە زۆر حوسێ  نە  یە و قسە ئە  شە وانە لە
ویهش   یان لێسكاندم، ئە  ت شكێكی زۆر گرنگی لە ماڵ غوربە نی، شە كە حوسێ  پێدە

رمهی و  خهۆم گە ، زۆر ئهازار دە شه  نهیە ی ئازیزان  زمانی هاوبە گەڵ زۆربە لە  یە وە ئە
یت  كە سههكدە لێیهان، هە  وە مە كە هەاڵتهه  دە  نههها بیهر لە ویسهكیان نهامجوڵێنێ تە خۆشە

مان  كههرد، دوو سههێ جههار قسههە ی دە كە نگە یری ئههاهە سههە  كههاتێ كە!(  نههد ترسههناكە چە
 : وە م دوو جار گوتە یە و ڕسكە س ئە بوو، بە گەڵی كرد ئاگای لێنە لە

ڕاسههت   دەڵههێ  بە. یبینههی سههێكیكر دە گەڵ كە لە  كە  ڕاسههت پێههت نههاخۆش نههیە بە+ 
 تۆیبنی سێكیكر دە گەڵ كە لە  كە  پێكناخۆش نیە

رم،  وە خههكە  یههانی خێزانههداریش بە مهه  خێزانههدارم و لە م، ئە بههۆ وا دەڵێیههت بههراكە -
 !ر بێ وە خكە  ئازیز ك  بە  چۆن پێمناخۆشە

 . وە یكە كە وابیر دە  كە  پێمخۆشە+
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،  نههی  بههایە و پێكە ی ئەههه  نههی، خههۆزگە وام گههوت و كنێههریش پێكە  وە نیههنە پێكە  بە  
  وە زیههاتر بە   وە بههێ، بۆمههان ڕوونكههردە  رسههام تههووڕەكههۆاڵنێ، ت  یشههكە گە ی دە حههریكە

 .  نیە  ئێمە  تۆ ئاگات لە  نی  كە كە پێدە
 

و یها  گەڵ ئە كهر  لە ناسی، دە چاكمان دە  ئێمە  ڕا كە گە سێكدا دە دوای كە  ئامانل بە
ل وتبێ، ڕۆ  هك ئامهان كە ر نە دە  ی بە كە خراپە  نە وی ناسیبێ، الیە ی ئە نە مە و زە لە

: هەرحاد حوسێ  گهوتی  نی ، بە یە بۆی بگە  یویست ئێمە كی پێبوو دە یە هات و نامە
 ۆتی بۆ بنێری و  نامە تە م، بەاڵم بۆ دە یبە دە
ئێههران، هەر   لە  مههابوو جههگە ك  نە یە ریكههردم، ڕ گهها چههارە حههزب دە  ی كە و كههاتە ئە-

وخۆ هەمهوو  ۆ و ناڕاسهكەوخ ڕاسهكە  تێكۆشهان بهوو، بەاڵم حیهزب بە  زم لە حە  ندە چە
 . تری ال ناشیری  كردبووی  كانی حیزب وڕ كخراوە

چی ئێسكا  مدوو بوو كە ، پێشكر كە ئامانل زیادی كردووە  لە  م كە با شكێك زیاد بكە
ت  ن بهابە پرسیار بیجهوولێنی، بهڕوابكە  بێ بە دە  ر، بۆیە سە  شی هاتۆتە كە داماوییە

 .  وە كێكیكری كردۆتە یە  كردووە واوی نە تە  وە بوو كردیكیە هە
 ۆتو  بیبنی تە دە  كە  یە هە  وە سە و كە كی بە ندیە یوە چ پە+
تی  تهایبە ڕۆیشهت، بە سهكیان بهاش دە بهوو، دە كان هە ناو شارە  یان لەاگ بارە  وانە ئە-

ست كی بۆ دروو یە زان و ناسنامە مە ی رە رارگە قە  تی دام، بردمیە زۆر یارمە  و كوڕە ئە
  و قاچهاغچیە كی كهردم ، ئە ی الی قاچهاغچیە وانە ی دامهێ و ڕە مێهك پهارە كردم، كە

 . ت دام زیە ی پاكسكانی كردم، بەاڵم زۆری ئە وانە ڕە  ڕاسكە
 . بوو  كە مپرسی چۆن ئازاری دایتۆ چاوم هەر الی نامە نازان  بۆ نە

 ۆ چی تێدایە  یە و نامە جا ئە+
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مهههان  كە چهههۆن وامهههان لێكهههرد وەاڵمە  كە  وە بیگێهههڕمەدوور و در هههژی   بە  خهههۆش نهههیە
 . شی تێدابوو پارە  كە نامە  لە  جگە  بوو، چونكە ، بەاڵم ئاسانیش نە وە بداتە

 .  وە دانە چاكە  لە  شێكە  بە-
هاوڕ كانهت   كێهك لە یە  بە  كانی، بیهدە وانە پاسە  دات بە دە  ندە وە و دوو ئە برا ئە+
 . كات ی دزی نە وە رئە بە نها لە فرۆشی، تە ناو ماڵی خۆی دە  كە

  كردبها، چهونكە گو مان نە  بە  یاند، بەاڵم خۆزگە ی گە كە و پارە  حوسێ  نامە  ڕاسكە
و   ش قسهە وكهاتە زاری به ، هەر ئە رمە و  شهە ویش بێ مانها بهوو، نهامە ی ئە كە قسە

: گهههوتی  چهههونكەیهههاڵ  بهههوو، بەاڵم  خە مههه  هەر لە ی، ئە كە ر نهههاوە سهههە  بهههاس ههههاتە
بیهههرم چهههوو لهههێ بپرسههه   هەر لە  بهههۆیە. س كە ن بە دە م مە كە فهههۆنە لە ناونیشهههان و تە

ئێهران   چێكە دە  م زانی، كە كە ۆیەهۆ باشبوو  چیە بەکرە فا و دلێر مسكە ی ئە لە سە مە
ڕۆ ان   بههادا ڕۆ  هههك لە دات، نە ی خههۆی نە قینە بههێ نههاوی ڕاسههكە وای پههێ بههاش دە
ككر بهۆ  یە تی عێراقی بنێر  و كێشە كان بدز  و بۆ حوكمە ناوە جاسووسێك لیسكی

و هش  پاكسهكان، لە  چێهكە ش دە یە و ناو و ناسهنامە ی دروست بێت، هەر بە كە خێزانە
نهها  تە  نهدە هەرچە: ناسهێنێ، گهوتی دە( یو ئێ )  ی سیاسی خۆی بە ندە ناهە ك پە وە
  وهها بە توانی ئە مهدە خهۆم بهدابا نە ر نهاوی ڕاسهكی م پێ بهوو، گە یە نامە و بەڵگە ئە

دایهك   م و سهاڵی لە كە مكهوانی نهاوە رگهرم، دوایهی دە وە  كە ریە نهابە ئاسهانی مهافی پە
 ..بوو م نە زمە زم و ڕە و بە تی ئە ، بەاڵم تاقە وە مە ش  چاك بكە كە بوونە

نهاو كیكر   بە  گهو   لێبهووە  ی جار ك لێی پرسیوە كە خێزانە  كە:  وە شی گێڕایە وە ئە 
م  كە زدە تی ناوم ئامانل بوو بەاڵم حە رگایە پێشمە  لە  ن، گوت  هیچ نیە كە بانگت دە

شهی  بە  لە: ، گهوتی نی ناسهیوە شی كرد چۆن سوسە وە ئامانل باسی ئە. بیرم بچێ  لە
  تا گومهان  لە رە مان درووسهت بهوو، ڕاسهكی سهە كە ندیە یوە فێربوونی زمان بووی ، پە
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منهیش  مبهوو، ئە نهها مه  هە بوو تە ری نە نابە و مافی پە ئە  سكی بوو، چونكەوی خۆشە
رگرتنههی مههافی  كههات بههۆ وە نههازان  خەڵههك چههی دە  ، ئێههوە و خەڵههكە ك ئە مههرۆڤ  وە

  وە بژی  و ئێسهكاش ئە  وە كرد پێكە زی دە بوو، زیاتر حە و وانە چی ئە ری، كە نابە پە
ییمهان  رنامە بهێ بە  كوڕ كمان بوو، خهۆزگە  رنامە ەبێ ب ی ، بە وە پێكە  بۆ پێنل ساڵە
، بەاڵم  بههوو، ئههااڵنی كوڕمههان چههار سههااڵنە وههها جههوانی لێدروسههت دە هەر شههكی ئە

  غە دە خۆشی بوو، دككۆر منهداڵیكری لهێ قە ر ئااڵن تووشی نە سە دایكی لە  وە داخە بە
مه  لهێ  پرسهی بهۆ بیهرت  ، ئە ریمان نیە وە خكە ر بە سە ریی  لە كردی ، بەاڵم كاریگە

خهۆ مه  واڵت دروسهت : گهوتی  وە نیهنە پێكە  ت كورد بێ، بە كە رە هاوسە  كە  وە كردە نە
  زانههی كە دە نە م وە ش ئە و كههاتە ئە)گههوت مهه  هههیچ  نە ئە  نههدە هەرچە !م م بههراكە نههاكە

ن خۆیها ر بە گە م، ئە وانیكهر بهكە ر  یهانی ئە سهە لە  م پێنادات قسهەەئازادی تاك ڕ گ
و  میهان ئە كی كە یە  ی  ڕ ژە ران دە ندە ەهلە  ی كە وانە ئە  ندە ن، هەرچە دە م پێنەەڕ گ
مێك ئاشهنای ئامهانل بهوون  ش كە ك ئێوە ، وە یان بۆ خۆیان دروسككردووە تیە سایە كە
دیهاربوو ( دا وانیكهر نیشهاندە ر ئە رامبە تی خۆی بە رپرسیارە نها بە ش بوو تە لێرە  كە

 ::زیكردنی دڵی م ، گوتیهەر بۆ ڕا
ك هەمهههههوو  ، وە بوونە یشهههههك  و ئاسهههههوودە تێگە  یهههههان لێهههههك  وە وهەری پهههههێكە جە-

و   یهاخود نێهرینە  و مێیهنە جا نێرو مێ بێ یا مێیهنە  كان سەڵماندوویانە وە لێكوڵینە
 .  نێرینە

 . ی ترم كە شە گەڵت، بەاڵم د ی بە هاوڕام لە  كە بۆ نێر و مێیینە+
تههۆ   یە وە ، گرنههگ ئە تی خۆیههانە  یههانی تههایبە  وە تههۆ نههادات ئە  بەك  هههیچ زیههانە-

 . رت وروبە سوود بیت بۆ خۆت و دە  تاكێكی بە
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ر هك بهۆ  پێوە  بە  رچهی كهراوە قڵه ، گە ئە  ئێسكاش نهاچێكە  و كات و نە ئە  خۆی  نە
زم  مهه  پههێ  هە ی پههێ دیههاری بكههر ، بەاڵم ئەەی ڕۆشههنبیریی كههۆمەڵگ ی رادە وە ئە
ئاسهایی   و زۆر بە م، ئە كە بیهروڕای خهۆم نە  با بیهروڕای ئامهانل تهێكەڵ بە. ر ناك

  وە كانی خۆی دهە نایە ی بۆ قسە كرد، بەڵگە ی دە قسە
  ڕ هز لە پێویسهكەبهێ،  مهان درۆزن نەە  تهاكی كۆمەڵگ و ر بمانە ماڵ گیان، گە شە+

 . كانی بگری  ئازادیە
زاران  ، هە و بههان نههیە ە، ڕ ههگ بهها نههیە ارە، ك ، ئههاو نههیە نیكرمان زۆر كێشههە  ئههێمە-

 .  یە مان هە كێشە
بههوونی هەمههوو  م نە مهها، بههراكە نە  وە كە یە  نههدیان بە یوە كانمان پە قسههە  نههدە هەرچە+
  ك دوو كێههل بە قۆههیش وە دڵسههۆزی نێههژرا وئە  سههكیپێكرد كە دە  و ڕۆ ە لە  و شههكانە ئە

 . دانیشت  وە دیاریە
 

  مە وی پێنجشههە ، شههە وە بیههكە ی ڕقهه  لێههی دە تهها كە نههازان  هە  ەك  یە و سههاتە كههات، ئە
كانی، چههوونی  و منههداڵە  ك خههو كی لێههد ، هههاتنی سههروە ینههی، بههۆم  وە ر هە سههە لە

  نههدان جههار بێههزار بههووم لە م، چە تههان بههۆ بههاس نههاكە وە ، جههار  ئە... خ دككههۆر بە
بهههێ،  ی نووسهههین  هە لە وسهههە ر نهههی  تههها حە ، نووسهههە ریە وە و بیهههرە ی ئە وە نووسهههینە

  كههههات خەڵههههكە نە  خههههۆی قسههههە بە  ، ئامههههانجیش كە رە تبە ش زۆر تههههاقە كە تە بههههابە
  و خەڵهكە ، ئایها ئە وە لكهیش نهاخو نێكە تهوان  ههیچ بهزان ،  خە كانی چۆن دە نزیكە
ش چ سهوود كی  وانە بزانهێۆ كهۆی هەمهوو ئە  تیی ئهێمە  یانی تهایبە  یە وە نی ئە شایە

 ...   م  ...  ری، سروە وروبە ل و دەۆئامان یە هە
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گەڵ ئامههانل و  لە  یههانی نیازمههان وایە بە  باسهه  كههرد كە ەوەمههاڵ لە  ببههوورن، ئێههوارە
ی خهۆی  كە خهانووە  ی تها لە كە ی ، ڕاسكیە د بكە حمە ردانی مام ئە سە و حوسێ  بچی 

  ئیكههر كههچەر مههرد،  ئههاجە  ی پۆههكە وە مهه  ئاگههام لێیبههوو، بەاڵم دوای ئە ئە ،مههابوو
و  ئە.  كر هههداوە یهههان بە كە خانووە: الی خهههۆی و دایكههه  گهههوتی  ی بهههردیە كە نجیە نهههاوە

ر  گە ئە  كههۆاڵنی ئههێمە  دی بردبههوو، لە حههمە كههانی مههام ئە ی كاتە زۆربە  ی كە خههانووە
ت  كە دی خهانووە حهمە یهانگوت دەڵهێ مهام ئە دە  ریك بهایە ك شت زۆر خە یە ك بە سە كە

  نههگ كە دوو ڕە  ی كردبههووە كەەرگ كیكههری كههۆاڵن، دە یە ش وتە وە ، ئە ەو ەكیهه كە چههاك دە
:  وە گههوتە ی خههۆی دە كە ناوبههانگە بە  ، وتە وە كههردینە السههایی دە  مههانگوت جههوان نههیە دە
  رت نهیە جوان بێ شهە س كە بە  جوانە  خاو   بێ واتە ، كە وهەری جوانی خاو نیە جە

س گوتیههههان  دی پرسههههی بە حههههمە مههههام ئە  ەئامههههانجیش ل  كە  یرە سههههە. خههههاو   بههههێ
 . مرد  واتە كە: ، داما و گوتی ەووباریكرد

كهرد، جههاری  بهاس دە  وە د و ئامهانل چیهان پههێكە حهمە نهازان  مههام ئە: یگهوت دە  سهروە
  ش بە نیشهك ، جهار جهارە دادە ەرگ ر دە بە  لە  وە مژمێهر پهێكە نهدان دە چە  بهوو بە واهە

كانیان، دایكه   ی قسهە خشهە نە  كردە یاندەەرگ ردە ی بە نكۆیە چیمە  و پارچە رد ك ئە بە
: مۆ گهوتی كە و شهێرە  ك لێ  پرسی بۆ ناڵێیت ئامانل بۆ دەڵێی شهێرە ڕۆ ە: یگوت دە

،  رگە پێشهمە  ئامهانل بهووە  ی كە و كهاتە ئە: یگهوت دایك  دە.  ی قابیۆە وە شێر هەر ئە
 ۆ زانیە مكان نە كە ڵی شێرەوا هە هیچ ر  ئە: یپرسی ریبی دە غە  زۆر بە

ی  و قسههە ئە  نهدە و ، هەرچە ی خهۆش دە و پیهاوە زانه  ئامهانل بهۆ هێنههدە ئە مه  دە ئە
فههری  بینههێ بە دی گوتبههوو، خههوا تهها كێههو نە حههمە مههام ئە  بە  دڵ بههوو كە بههابی زۆر لە

كی  یزانهی كهوڕت بهداتێ چ ئها اوە كردی دە ت نە قسمە  ش كوڕی بە تێناكا، هەر بۆیە
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  وە و ڕۆ ە ، لە كە نی مە و مێشههكی بههۆگە  م بێههنە كە كههوڕە  ، واز لەتیهه كە دروسههت دەپههێ 
 . دا كانی باوكی نە قسە  ، بەاڵم ئامانل گو ی بە وە كرد پێكە دە یان نە چیكر قسە

،  یە تی هە ری  شههو نێكی تههایبە وە بیههرە لە  سههێكە و  و كە م زۆر خۆشههدە و پیههاوە ئە-
بهووم، زۆر جهار الی   ئاسهوودە داگەڵیه مان زۆر بوو، بەاڵم لەن مە جیاوازی تە  ڕاسكە

رهاتی خۆشهههی بهههۆ  سهههە الی، چیهههرۆك و بە  چهههوومە دە  ، كە سوسهههان باسههه  كهههردووە
ی  وشهههە حە  لە  تی كە تهههایبە  بهههوو، بە رنجڕاكێشهههی هە كی سە و توانهههایە  وە گێهههڕامە دە

مێههك شمشههاڵی  ش كە اوەنههاو نهه  گێههڕاوە كی دە رهاتە سههە بە  نیشههكی ، كە ماڵیههان دادە
گرت  ردە ك وە هەموو شكە  بوو، سوودی لە تی هە جیهانێكی تایبە  و پیاوە نی، ئە  ە دە

بههوو، بۆیههاغی  كههی ڕۆنههی هە یە كە نە نههد تە ، چەنیگونجانههد وقههی خههۆی دە گەڵ زە و لە
ك  یە كی قانههدرمە ك شههكی جههۆراو جههۆری لێچانههدبوو، هەر پههایە كردبههوون، كههۆمەڵە

  دانههابوو، چههونكە  وە كههانی خههوارە پایە  ی لە كە شههە ڕە  یحههانە لێههدانابوو، رەكههی  یە دانە
 .  وە خواردە و  دە سرانی لە ی عە چایە

ویهش  خهۆ ئە  ت بهۆ یهاغ كهردیە كهانە نە و تە ر ئە ی سهە د، بهۆ و هنە حهمە مام ئە  باشە-
 .  ڕیە ر مە بە دات و لە شمشاڵ لێدە

ی خۆیهان  وان گۆڕیكیان و و نە ئە  یە ی ئێمەه ڕداری شمشاڵ و مە !ڕقان شێرە  لە+ 
كانیشههمان  فكە وا نههابینێ، نههابینی وا مزگە ڕە  ئههێمە  ، دو مهه  هههیچ بە ر دانههاوە سههە لە
س  م كە رگههری كە ی وە كە مههی قسههە شههی دووە ر بههێ و بە تههۆ گە. ڕووخێههن  ردا دە سههە بە
  و كهاتە سات ئە بكات، كارەتێكی داگیركراو  ئازاری میۆۆە  باس لە  یە و شێوە بە  یە هە
ك  ر یە سههە مینههێ و لە نە  وە تە نێههوان دوو نە ش لە خههاڵی هههاوبە  كات كە سههت پێههدە دە

ی  نهدانە زوومە  یهانی ئارە وە ی پێكە ڕۆ ان وشهە  توانی ڕۆ  هك لە خاك بژی ، چۆن دە
 .  ێنیهكار ب بۆ بە
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به  نههاوی  نە  ر هەڵە ەگ مههاڵ بهوو، ئە  شهی لە كە بری، مێردە مههاڵی سهە  كهاتێ چهووینە
كرد مهام  سهككدە ك، هە ر یە سهە  وتە نیگایهان كە  ند جهوان بهوون كە ر بوو، چە یدە حە
سهكی  چهی ئامهانل خێراتهر بهوو، چهوو دە ، كە  وە دات بهۆی هەڵسهكە وڵهدە د هە حمە ئە

  س هێنههدەمان دیههت لە یشههكی ، بە گە یههان نە كە زمههانی ڕامانە  سههمان لە مههاچكرد، كە
كههانی خههۆی  خوار  و ئامههانجیش چاوە هههاتە د فرمێسههك دە حههمە پههی مههام ئە چههاوی چە

م بۆ  و بیرە زۆر جار ئە  بۆیە)یاڵی ئامانل داهات خە س نازانێ چی بە ، كە وە سڕیە دە
گشهههكی ئامهههانل بهههۆ خهههۆی   بە  یە وە و گێهههڕانە ئە  بهههێ چ جهههوان بهههایە د  دەڵهههێ  دە

ركهرد و  گیرفهانی دە  كی لە یە جغهارە دار( ربڕیبهاۆ سهكی خهۆی دە ، چۆن هە بیگێڕاباوە
 . پێینیشاندا

 ..  غە دە باوكمی قە  تو خوا برا دككۆر لە-
،  یە ی شووشە كە ڕاسكە ناوە  یە ك هە یە یگوت دەڵێ  دار جغارە جێمە شت دە بە  نا كە+
 . ك بۆی بێن  ك دیاریە زمكرد وە حە  وە دۆزیمە  كە
فمان  سهرە جیهاتی مە  مامۆسهكا لە: یگوت منگ دە  منگە  ر بە یدە م  گو   لێبوو  حە ئە
ڕ،  شههە  ترسههام ئامههانل بیكههاتە  وە س لە بە. كههات زیادیشههی دە  هههاتیە  وە م كههاتە كە

ی  كە رزۆكە لە  سهكە نگی بێ، دە ی دە وە د بێ ئە حمە و بوو، مام ئە چاو ك  هەر الی ئە
 . رگرت برد و لێی وە  كە بۆ دار جغارە

ر باسی گرانی  یدە بری و حە ی سە وكاتە بوو لە  ی ئامانج  پێ ئاقاڵنە یە وە و كردە ئە
دایهان   ی كە و سهیناریۆیە ر ئە بە كهرد، لە د دە حهمە گەڵ مهام ئە یالكیان لەهرمان و  دە

  كە جههزدانە  دۆالری لە022و   ێنههای ، ئامههانل هەر لەهكشههیان بههۆ نە نههابوو چایە
مه  و حوسهێ   دوایهی ئە  ندە دی دانا، هەرچە حمە ی مام ئە كە كە ب  دۆشە ركرد و لە دە
رچهوو  گەڵ ئامانجمان باسهكرد، دە بۆمان درووست بوو لە  و كاتە ئە  ی كە سكە و هە ئە
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سكی  د دە حمە مام ئە  كە كاتی دانانی پارە  لە  بوو، چونكە سكی هە مان هە ویش هە ئە
ر  یهدە بهووی  حە  وشهە حە لە نێ، دەڵێت دایمە  یشكی  كە وا تێگە  ئامانجی گرت، ئێمە

د دۆالری  ئامانل سە. م نایە  و بارودۆخە تی ئە قە رە دە  رقە دوو وە خوای بە  بە: گوتی
حوسههێ    ی كە و زانیههاریە ی ئە گههو رە س بە بههێ بە ك بێكههام دە مە كە)شههی دایههێ، دیكە

ا كر هی الی خۆیهان ته  بردیكیهانە  بهۆیە: وتبهوو، گوتبهووی سكی كە ناسیار كیان دە لە
  كە پههارە  ن بیههر لە بههڕوابكە: نههگ بههوو گههوتی ، ئامههانل زۆر دڵكە(بخههۆن  كە خههانووە

  یی بمر ، جگە ئاسوودە  نایەڵ  بە  و خێزانە دات ئە ئازارم دە  ی كە وە ، ئە وە مە ناكە
 . یان كە رۆزە دە  وایی دان بە ێن  بۆ ڕەەهكارد د بە حمە مام ئە    ناخۆشەش پێ وە لە

 : دم پێگوت، گوتی حمە واڵی مردنی مام ئە فۆن هە لە تە كاتێ لە
یههاڵی خۆمههدا ناشههت ،  خە  م لە جههوانە  و پیههاوە بینههی ، ئە  ی كە و ڕۆ ە بههرا هەر ئە

  و خەڵهههكە دانیشههه ، ئە  وە دیهههاریە گهههرت بە دە م نە تیە و هەمهههوو سهههووكایە ی ئە رگە بە
 .  ێشكووەهیان وشكدا نە ڕە  لە  ، هەرچی جوانیە ی چاككر نیە كە سەاڵتە دە لە

كی خۆشهی  یادگهاریە  مبار بووم، ویسكی بە زۆر غە  كە فۆنە لە زانی دوای تە  دایك  كە
د و  حههمە ی مههام ئە وە ش بڵههێ  نە وە ، بهها ئە وە و نێكە مهه  بههڕە مێههك خە د كە حههمە مههام ئە

بەڵكهو رۆش نهی   مردنیهان پە مه  بە و، ئە ش دوای ئە وە توان  بڵێ  دوو تا سهێ نە دە
كهان  تیە كۆمەاڵیە  ریهكە دیه  و نە  ، لەەوتنی كهۆمەڵگ پێشهكە  زانه  لە ڕ گریان دە  بە
  شهههێوە  بە  خهههۆم، مردنیهههانە مهههی لێنە خە  شهههكێك كە  ، تهههاكە  نگیهههان هەڵێنهههاوە  ە

روونهی مه  كهرد،  ی بهۆ بهاری دە وە دایك  نهازان  چهۆن خو نهدنە  ی، بۆیە كە سروشكیە
  مردنههی ئههازیزانی لێههرە  سههككرد بە وام هە  امههانل بههوو، كەرانههی مهه  بههۆ ئ بەاڵم نیگە
ك خهههۆی  وە.  وە گێهههڕمە بۆتهههان دە  وە داكههه  گێهههڕایە  ی كە وە ، ئە وە و هههكە كە دوورتهههر دە

 .  ئامانجە  ،شێرە  ست لە بە نی چۆن زانی  مە گوتە



 

 

 
87 

 

ڕی  ر شههە وبە ی ئە كە ڕە و گە   كههی ئههێمە ڕە نێههوان گە  ، لە ێههرەئ  ماڵمههان هههاتبووە  تههازە
 : كی پرسیبوو، دایك  گو ی لێببوو منداڵە د لە حمە مندااڵن بوو ، مام ئە

 .  گەڵە  یان لە شێرە-
 . بەڵێ+
 . بێ مكان نە ئێ خە-

وی  زە  نگههی كههردی  و ئاخێههك بههۆ ڕابههردوو  نیگامههانی  لە نینێكههی كههاتی بههێ دە پێكە
 . چاند
ڕایهه ، چههی وای كههرد ئامههانل وا  گە كههدا دە یە وە دوای ڕوونكردنە  نههد جههار بە چە  ئههێمە

  م بیسهكبوو كە نهدە وە س ئە م  بە هاتبووۆ ئە ربازیی نە ێشكا ناوی سەهپڕ بزربێۆ  لە
ك  ۆ یهاخود وە یە هە  كهاریە و وردە ، بەاڵم ئایها ئامهانل ئاگهاداری ئە زمانیان لێهدراوە

كی چاك  كردبهی  اقۆیەئ  شە وانە ، لە وە تیە یدا شاردوویە كە نگیە بێدە  یان شكیكر لە دە
تهی كهردم، چهۆنۆ ئامهانل  وت خزمە ، بها بڵێهی  ڕ هكە و پرسیارە كرد لە م نە لە پە  كە
،  وە مههاڵە  كههرد بچێههكە دە زی نە ك ڕ ز ههك حە وە   وە خههواتە ی دە مە  ی كە و جههارانە ئە
  تههان بێههنمە وە ماڵە  ئاگههایی لە بە  و  كە ، پێمگههوت نههامە وە م قههۆزتە وە منههیش ئە ئە
م  كە زدە پێ  بڵهێ حە  وە ناوی خواردنە  بە  وە رە دە  چوویكە  كە  و جارە ر ، بەاڵم ئە دە
ری  سهێ بهرادەالی،   كهاتی دیهاریكراو چهوومە  لەبی ، وامان كهرد و   وە و ك پێكە شە
دا  دە رخۆش بههوو، ڕ گهههای نە نهههاوی ئاسههۆ بههوو زۆر سهههە  كێكیههان كە گەڵ بههوو، یە لە
ناو   مە م  خۆم بخە ئە  نیە  وە ی ئە كە ڕاسكیە. الی م   و بێكە شە و بێت ئە دە: یگوت دە

تی  تههایبە م بە نههاكە  و شههو نانە زیههش لە ، بەاڵم زۆر حە وە تی خەڵههكە  یههانی تههایبە
م  كە گەڵ خێهههزانە لە  مە هە  ی كە و كهههاتە و  ئە مە خێزانهههدار، دە  ی بهههووم بە تە وە لە
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و هت  مە سهكاوم و دە و  وە منیشه  لە  وە ن ، بەاڵم ئەمه  وە ك دەڵێ  ئە م، وە رببە سە بە
 . رچ  و  دە لە  ندی زووە چە
ك بهۆ  یە بێهت پاكهانە ك بكهات، دە یە ی ئامهانل قسهە وە ر لە ربان، بە سە  و چووینە شە

بههوو بڵههێ  ئامههانل  م نە وە مهه  نیههازی ئە هەمههوو شههكێكی پیههرۆز ئە  بە  م كە خههۆم بههكە
  چهاو پێشهان زۆری قسهە  و گۆڕابهوو، لە ئە  رد هن ، ڕاسهكە ی لێ دە و قسە  رخۆشە سە
هەر   وە و شهە ئە  كا، چهونكە دە قسهە  ی مرۆڤێكهی ئاسهایی كە ڕ هژە  گاتە دە  كرد، كە دە

ك دەڵهههێ   ، حوسهههێ  وە داوە دوور و در هههژی وەاڵمهههی دە  كرد، بە كمان لێهههدە پرسهههیارە
ت هەر  ئامهانل تائێسهكا شهادیە:  ر شهادیە سە  وە ڕۆ هەاڵت و ڕۆ ئاوای پێكرد، هاتە

 :ی  زۆر پێخۆش بوو كە و تۆ وەاڵمە خۆش دە
میهرەبهانی بهوونی   دڵنیهابە: ناخمهدا و هەمهوو كهات پهێ  دەڵێهت  لە  ێز كەه  شادیە

 .  یە هە
و   بهۆم  زۆر گهرنگە  م كە گە ڕانە  و پرسهیارە دا ترسام بە باو شكی دە  ی كە كە ڕاسكیە
 كات، بۆ بێ ماڵئاوا ون بوویتۆ نگ دە لەم  كە وە ی گێڕانە زنجیرە

كۆمەڵێك حیزب و ڕ كخراو بووی ، هەمووشمان د ی   و كاتە ئە  زان  ئێمە دە  ئێوە+
... ب)كهرد،  دە ككر در غیمهان نە ناوبردنی یە كوشك  و لە  سەاڵت بووی ، بەاڵم لە دە
  دا، چههههونكەگههههرت    ی بە و ئههههێمە ، ئە زن و بههههو رە مە  رە و نووسههههە ناسههههیۆ ئە دە( 
 . رمان جودابوو نگە سە
 بكاتۆ  و كارە چی وای لێكرد ئە-

و  ڕۆیشههت، ئە تیش دە نههاو حكههومە نههاو شههۆڕش و لە  سههكیان لە خێههزانێك  دە  وانە ئە+
  وە ههات ، ئە  وە هانهایە  تی بە كانی ناو حكومە سكڕۆیشكووە دە  گیرا خزمە  ی كە كاتە

  رمانههدا كە بە  رجە و مە بە)) مهه  گیههرا ی ئە دائیههرە  لە  كە  هههاتووە  یە نههامە و بەڵگە لە
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ی مهام  فی  و كهاوە هید وریها و سهەەناوی مه  و شه((. هاوكاریمان بكات  بەڵێنیداوە
ی  وە حیزب، بۆ ئە  تە ی داوە یە نامە و بەڵگە فی  ئە باسی دابوو، بۆئاگاداریكان سە عە

م،  كە فی  دە سهههە  ڕ بە اڵم بهههاوە، بە دیكهههووە یههه  نە كە قە مههه  دە درۆ ئە  بێهههكە لهههێ  نە
، دۆسههكێك   وایە  م كە یە و قسههە ێدی ڕاسههكی ئەهن، شهها م بههدەەر ڕ ههگ گە منههیش ئە ئە)

دوای ( ماڵ شهههە. الی مههه   شهههانازی باسهههی كهههردووە  تا زۆر بە رە ی سهههە گهههوتی بهههراكە
 ، حیهزب وە كهردۆتە بهۆ باڵوتهان نە  كە  الی حیزب و داوای كهردووە  وە ك چۆتە یە ماوە

  و ڕووداوە دوای ئە  ئیكهههر لە.   چههی لێههههاتووە  كە نهههامە نهههازانی  بەڵگە: تی گوتههوویە
ی خۆمهان،  كە تە ر بهابە سهە  وە ێنها،  بها بێیهنەهحیهزب  كجهاری وازی لە یە  فی  بە سە

كهانی خهۆی  نزیكە  سهە ی و كە كە الی پهارتە  ری بو ریش خۆی ڕزگار كهرد و لە نووسە
نهدامانی  كاتێهك  ئە  ، لە وە كهردە  ئێمە  هاوڕ یانی خۆی لەی  وان و تۆڵە پاڵە  كردە
  ر بیبیهن  لە گە: كرد، ئامانل گوتی ككریان فڕدە وان خو نی یە ندامانی ئە و ئە  ئێمە

س دەڵههێ   نههی  گهوتی بە پێكە  هەر بههۆ خۆشهی بە. م كە تیههی لێهدە  پهێش چههاوی ئێهوە
 !تف هەهەهەهەهەهەو جا  سكی نایگاتێ ئە س دە كە  بووە  ورە هێندە گە

ی ئامهانل  تە وە بهووی ، بەاڵم لە  وە مان پێكە رلە پە  گاتێ، پێشكر لە سك  دە م  دە ئە
رابهردوو   ، كە ككرمهان كهردووە وتهی یە ك ڕ كە یە وە نهد كۆبهوونە چە  ، لە باسی كردووە

  ڕانە پەو ال ی ئە وە گر ، بەڵكهو هەڵهدانە ڕ زم لێهدە   نیە  وە رئە بە ، لە وە مە هەڵنادە
  تیی ئهێمە  یهانی حیزبهایە نێ، ئاخر لە یە مان ناگە كە تە دۆزی میۆۆە  هیچ سوود ك بە

  بە  وە   رە و لە  سە هەر كە  ، كە یە كاریە و كوتۆە رتر بێ ئە براكو ی كاریگە ی لە وە ئە
وانیكههر  خۆن چههاڵ بههۆ ئە ربە نههاو سههە  ی بە و ڕۆ نامههانە و پشههكیوانیكردنی لە  پههارە

  كە  وە نە كە كانت باڵودە ێنیەهناوی خوازراو ن  بە  یە سیان هە ك كە ندە ن، یا هە دە ەلێد
ی  ك بكههههر  قسههههە یە وە ن كۆبههههوونە گههههمە دە  بە  ، وای لێهههههاتووە شههههێكیان ڕاسههههكە بە
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  بە  ، بههههۆیە ئاگههههادارە  وە تیش لە ركردایە م سههههە كە سههههكدە مهههه  وا هە چێ، ئە رنە لێههههدە
بكههو م   وە نههی  كههات بە  مهه  ئامههادە ن، ئە كە كانیان دە ەدووقههوڵی یهها سههێ قههۆڵی شههك

م بههۆ  گە دە  وە بههوون، لە یهها نە  بههوو بههوونە و چههۆن  یههاون، هە  خەڵههك چیههان كههردووە
  رە و بههرادە ی ئە قسههە  و دایههك و بههاوك وبههرای بە  ر بههووە دە ربە دە  كە  ئامههانل گههرنگە

ی  كە كههورتیە  ن، بە بە دە  ڕ ههوە گەڵ مهه  و خەڵكههانیكر واڵت بە ئێسههكا لە  گیههراون كە
شههو نی زۆر   سههانە و كە گەڵ بگههونجێنی، ئە بێههت خهۆتی لە دە  یە پاو هە واقیعێكهی سههە

ی  وە جیهاتی ئە ، لە وە یكە ند ڕابردوویان هەڵدە ، چە  گرتووە  و واڵتە سكیاریان لە هە
تههی زیههاتر  یەوا ن و ڕە كە درووسههت دە  ن ئهها اوە ی خۆیههان بههكە كە خەڵههكە  لێبههووردن لە

كات،  ییهان لێهدە خەڵهك گۆە  چ ، ڕاسكە ردە وانیش لێیدە پاڵە  خۆیان و بە  ن بە دە دە
 . ن بكە  و بارە گەڵ ئە لە  مە زان  چۆن گە وانیش دە س فڕ یان نادات، ئە بە

  ردان لە سهە  ئامهانل بە) رچهوو مه  دە دە  لە....( ب)ر  رانهبە ی بە یە و رسهكە كاتێ  بە
 :  وە كرایە  ی قسەەرگ ك رزگارم بوو، دە دوودڵیە تگش  لە(  وە هاتۆتە وڕووپا ئە
بهڕ  و  قیهر نە ویش قۆڵی كچێكهی فە س توخوا پێیبڵێ با ئە بە  وە تە بیرم نایە  بە-

 . گەڵ خۆی بیبا لە
 . ری  یان بۆخۆی هەڵبژ ر  بۆ خۆی هاوسە  قی هەر مرۆڤێكە هە  وە ئە+
وروپهها  ی ئە رانە و بههرادە نههاگونجێ، ئە  ڵ كههۆمەڵی ئههێمەگە لە  ڕۆمانسههیانە  و قسهە ئە-

 .  بازاڕی كڕی  وفرۆشكنیان درووسككردووە  لێرە
زانی  ش باش دە و ڕاسكیە ، ئە و ئێسكا خێزاندارە ناسیت، ئە خۆ تۆ ئامانل باش دە+

 . مردن برسان دە لە  ی ئێمە تە و میۆۆە بان ئە وروپا نە كانی ئە ئاوارە  كوردە
 !تور كردووی می چاك چە دە  ای دیارەخو  بە-
 : بووم  زانی تووڕە  وای گوت ،كە  وە نینە پێكە بە 
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  مهانە و زە م خەڵكهی ئە مه  تێنهاگە م، ئە كە گەڵ دە  ت لە یدان گهاڵكەهگیانی شە  بە-
 .  بۆ هێندە دڵ ناسك بوونە

  بهههههوو لە م دە كە سهههههكدە دات، وا هە م ویهههههژدان  ئهههههازارم دە كە گەڵ دە ی لە قسهههههە  كە
  و شهههێوە ئە  سهههانە كە  و جهههۆرە س ئە ، بە م راشهههكاوتر بوومهههایە پیشههاندانی بیهههروڕاكە

كان  رمیە فە  وتنە چاوپێكە  فێركراوی  لە  ، ئێمە یان بۆ خۆیان هەڵبژاردووە ئاخافكنە
  چهی لە بهێ، كە واو دە تە  كە دیهاریكراوە  تها كهاتە  وە یهنە كان هێنهدە دوور بكە تە بابە

كانیشهههیان وایهههان  گەڵ خێزانە ر لە ك بهههرادە نهههدە س هە بهههووی ، بە ككهههر وا نە گەڵ یە
ی  وە نە  ئههێمە  م كە ی بههۆ بههكە وە ، ویسههك  باسههی ئە ش وایە رە و بههرادە ، ئە لێهههاتووە

قوربهههانی، ئێسهههكاش   ی پیاومهههان زیهههاتر بهههۆتە نگێكهههی دوور و در هههژی ، ڕ هههژە جە
و  رە پیههاو زیههاتر بە  ر بكر ههت، چههونكەی نگێكیكههر سههە ك جە كر ههت وە بوون دە ئههاوارە

،  یە سهكی نووسهینی هە دە  رە و بهرادە گهوت، ئە بهوو وام نە ، چا نە ران ڕۆیشكووە ندە هە
  م چههونكە ، نهها بڕوانههاكە وە كردە نههاوی خههۆی باڵویههدە وتار ههك و بە  یكههردە ر دە كسههە یە

ك  نههدە بەاڵم هە  واڵت، وایە  لە  نههجە ی گە وە گشههكی دوورخسههكنە بە  تی ئههێمە سیاسههە
  ، لە وتووە ركە و خۆشی پێ سهە  كردووە ڕ ئامادە ك شە خۆی بۆ كۆمەڵە  یە سمان هە كە

سهەاڵت گهرت،  دە  ی لە خهنە ك ڕە نل جارە كی گە كات،  كوڕە ك دە یە و قسە هەر شو نە
سههای  لە: مهه  كههرد گههوتی م، ڕووی لە سههەاڵتە و دە ری ئە منههیش نههو نە  ی كە و نههاوە بە
بهووم، بەاڵم   مه  زۆر تهووڕە ئە.  ش بهێ مانها بهووە وە نووسهی  وخو نهدنە  ئێوە ری سە
وتهو ژ : دوایی پرسی  بۆ ۆگهوتی.  كی بۆ بكە یە بزە: گەڵدا بوو گوتی سێكیكرم لە كە
م  ر كە بە گر  لە و ڕق هەڵهههدە ت بهههۆكرد ئە بهههزە  ، تهههۆ كە گەڵیهههان سهههوودی نهههیە لە
نهد  نهاویش چە  بێ ، بە ههاوڕادە گەڵهت ێ یها لەبه دە  ی یا تووشهی هەڵە كە زموونیە ئە

ی  نههران، دوا قسههە دادە  نجههانە و گە نگی ئە پێشههە  بە  كە  وە ێنههامەهكی بههۆ  یە نمههوونە
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  ی ئههێمە نجههانە و گە و لههۆ یكی كههاركردنی بههێ، ئە بههۆ ئە  یە وانە م لە كە وتههان بههۆ دە ئە
كهان  كیە رە دە  ێزەه،  ت گرنگكرە دیموكراتیە  ت لە وڵە ی كورد دە ن، بۆ ئێمە ناگە  وە لە
ی  وە ر ئە بە لە  ی ئههێمە نجههانە و گە زگێههك هەر دووكمههان ببههێ، ئە  بە  ێڵ  ئههێمەهنهها
: لهێ  دە  ئهێمە   یه ، بە دنیهای ناكۆكیهدا دە  ، بهۆ خۆیهان لە زموونی سیاسهیان نهیە ئە

  بهههۆیە  مهههاوە توانهههای كاركردنمهههان نە  ئهههێمە  واتە كە. ڕن، كهههو رن پیهههرن، كە  ئێهههوە
بهوون   تووشهی هەڵە  واتە  و قۆنهاغە ئە  یشكنە گە  گرن كە ردمان تێدە ب ، بە دە تووڕە

خههۆم   نههیە  وە ئە .ن دە ایشههی گشههكی و بههازاڕ تێكههدەد ی خۆیههان، ئاس  نە كە دە  زۆریههنە
  وها باشهكرە وام بوونی ئە ردە بە  و بارودۆخە م، بەاڵم ئە جوان بكە  ر چاوی ئێوە بە لە
منهیش  نها ئە م، دە تیهان نهایە قە رە م  دە توان  بڵێ  بمبوورن، ئە دانی، خۆ دەتێك  لە
بێ  ئامانجی پیرۆز دە  یشك  بە بۆ گە: دەڵێ  ی ماركن گۆشكراوم كە جوانە  و قسە بە

و  ئە  مێهههژە  یرانهههی مهههوڕالی سیاسهههی هەر لە بەاڵم قە. ر بە  ی پیهههرۆز بگهههریكەەڕ هههگ
ی  ر بنهاغە سهە تهانی جیههان لە وڵە ی دە و زۆریهنە  وە ی ماركسهی پهووچ كهردیكە یە قسە
تی  ی دیمهوكراتی و مرۆڤهایە ند كیشهیان وانە هە  كیاڤیۆی بنیاتنراون كە ی مە كە قسە

مژمێری ئارامی  دە  مان پێ قبوڵ ناكر ت كە و ڕاسكیە ئە  ، ئێمە وە فرۆشنە خەڵك دە بە
ببهوورن،   كر هت، تكهایە ورمیش دەقه  و سهنوورە ی ئە وە رە دە  لە  و هەر مە و ئازادی ئە

  ك بیر و ڕاكانی م  بهب  بە ن، نە بكە  كانی ئامانل قسە رهاتە سە و ت بە مە م  دە ئە
 .  ریە وە و بیروە شێك لە بە
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چهی  خۆشی لێكردبووم، كە رە فۆن سە لە تە  بە  وە م بێكە ی جاری دووە وە ر لە ئامانل بە
بههران، حوسههێ   ر قە سههە  شههمزانی چههووبێكە دایكهه  و نەالی   هههاتە  یربوو نە زۆر سههە
حوسههێ  گوتبههوو   ی بە نههدە وە الیههانۆ هەر ئە  الی، پێیگوتبههوو بههۆ نههاچیە  چووبههووە

مههاڵ  بههوو لە وە ویههش ئە وت، ئە ركە دە یكیكریشههی لههێ بە ، كێشەتزانیهه كههاتی خههۆی دە لە
،  ش دڵه  لێهی شهكاوە ەو دڵە پرس  و لە سكی كرد زۆر دە ر ، حوسێ  هە دە  هاتە دە نە

فهۆن گریها  لە تە  بوو، ئامانجیش لە نە  وما گچكە قە  ئێمە  لە  ی كە ساتە و كارە خۆ ئە
  وە ڕووی ئههابووریە  ی لەیی خهۆ وهها، ئامهادە خو نههداواری ئە  گهوو بە: و ههاواری كهرد

ی  وقسانە بۆۆ ئە  ئێمەالی   هاتۆتە و نە  وە هاتیكە  ڕۆ ە  یازدە  وە چی ئە ، كەپیشاندا
  وە كرد، تهۆ لە قڵ ، بەڵكو گومانمی زیاتر دە ئە  چوونە دە نە  وە ێنانەهی دە حوسێ   كە
چههههه  و  م، دوا بڕیهههههار دە كە ر ئامهههههانل دە سهههههە زانیهههههاری لە  ز بە مههههه  حە ڕ  كە گە
الی   چههوومە  یر بههوو كە و باشههكرم، سههە مهه  لە لمێن  كە سههە و بۆشههی دە  وە یشههكێنمە دە

گریهان  بە  سهكمان بە دە  وە گیهرا، پهێكە شی پێمداكرد، خهۆم پێڕانە اوەسۆز ب هێندە بە
 . دانیشكی   وە ی پێشە كە  وورە  كرد، لە

 یت، ماڵێمان هەر چاوڕوانك ۆ ردانمان بكە هاتی سە بۆ نە+
 مكوانیۆ نە-

 ش پێویسكمان پێت بووۆ ئێمە+
كانههت  نزیكە  سههە كە  یههت هەرچههی لە كە سههت دە ، هە یە هە  ك مههاوە نههدە زانههی هە تههۆ دە-
 . دام و قۆناغە منیش لە ومێ تۆ تاوانباری، ئە قە دە
م بیهرم بهۆ ڕابردوو كهی دوور بچێهت و  خۆش  بدە  بە ەمكوانی ڕ گ نە  مە و دە م  لە ئە

 . م كاندا بكە رە گە ر ئە بە  رو  بە
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دات باسهی ڕووب  ساتە و كارە ی ئە وە ر لە بۆ خۆمان بە  ، ئێمە ئامانل گیان گو بگرە+
  الی خۆیههان بههوو، ئههێمە  كە ی بڕیههارە وە ر ئە بە مان كردبههوو، بەاڵم لە ترسههیە و مە ئە
 . بگۆڕی   كە توانی بارودۆخە ماندە نە
 ت، پێ  مەڵێ بۆۆ نایە  و قسانە م  بڕوام بە ماڵ، ئە شە-

كۆر دك  م  بۆ خۆم بە بوو، ئە  ئاسوودە  و پیاوە گەڵ ئە م لە كە با پێت بڵێ  خوشكە+
  وە خهههۆیكە و دە  یهههانە  چهههیە دە  ی كە مانە و پێهههنل شهههە ئە  خكیهههارم گوتبهههوو، تكهههایە بە

چههی  ، كە وە و  بههخە الی مههاڵی دایكهه  و لە  رە تاكسههی وە  ، بە خههورە ترومبێههل لێمە
  ئهههێمە.  خهههۆمە رخۆش نهههاب  زۆر ئاگهههام لە ت سهههە مههه  قە ماڵ ئە نههها، شهههە: یگهههوت دە
 یهانی   ناخۆشهكری  نهاو لە  بهوو بە  وە وە و شهە ، لەویسهت ندم خۆشدە خكیارمان چە بە

مهههاڵ و . خۆیشهههی مهههرد   كانی كهههردی ، ڕاسهههكە زایە خوشهههك و خوشهههكە  ، لە ئهههێمە
ن  كە یدی ڕووداوەهی شها وانە لهال ئە قهی خهۆی، وە ڕە لۆە قوربهانی كە  ی كهردە كە منداڵە

نهد  چە  یشهكۆتە گە نە  كە تهرومبێۆە  كە ڕانە رگە كهاتی وە لە  ر بهووە سە دەڵێ  خێریان لە
 !وما قە وانیش دە زانی چ لە نا خوا دە ، دە ی دانیشكینە نزیك جادە لە  نجێك كە گە

، بەاڵم  یە ی چاكسههازی هە پرۆسههە  ڕم بە سههەاڵتێك  و بههاوە نههاو دە  مهه  لە ئە  ڕاسههكە
  كە ژ رەكبسهه دە  تی خەڵههكە تههایبە زانهه ، بە نگێكههی ترسههناك دە زە وهههاش بە ڕووداوی ئە
زۆر   وە وانیكر، ئە  یانی خۆی و ئە بە  سكە یوە پە  دات كە نە  گرنگانە  و شكە گرنگی بە

ی  فزیهههۆنی باسهههی مە لە كی تە یە رنهههامە بە  ، لە تی خۆكوشهههك  ترسهههناككرە حهههالە  لە
یه ،  گەڵ بكە ی لە لە تر مهامە ئهاقاڵنە  كهانی  كهرد، پێویسهكە ریە و كاریگە  وە خواردنە
چههی  سههت، كە كههان بە وروپیە ئە  رچاوە سههە  كان  زیههاتر پشههك  بە قسههە  لە  نههدە هەرچە

ماسههههكاو بههههۆ   كههههات كە تاوانبههههارم دە  وە ، بە مههههانزانی كێههههیە نە  گر ههههك كە خنە ڕە
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  ی كە وە ۆی ئەههههه  بههههووینە  كی ترسههههنۆك  و ئههههێمە م، ماركسههههیە كە كان دە ئیسههههالمیە
 !ڵیئاوان، ما راتێ  بكە تە  كە پانە گۆڕە  كان لە ئیسالمیە

بههاری   ، چههونكە كە یههی لههێمە ر هههات گۆە گە ئە  م كههرد كە گەڵ دایكهه  قسههە دوایههی لە
سهت  واهە  و واڵتە ی خەڵكهی ئە ك زۆرینە دایكیش  وە  ندە ، هەرچە روونی باش نیە دە
زۆر   نهدە الوازن، هەرچە  وە ڕووی سهۆزە  یه ، لە ران دە ندە هە  ی لە و خەڵكە ن ئە كە دە

ههیچ   ئامهانل بگهۆڕ ، كە  ك نهیە رە وربە و دە  ههیچ  یهنگە  بۆ كرد كە باسی ئامانج 
ویسهكی مه   ویسكی بوو بهۆم  یها خهود خۆشە ر خۆشە بە بوو وابزان  هەر لە وەاڵمی نە

ر نانخوانێههك  سههە م لە بههۆ ئامههانل، هەر چۆنێههك بێههت بههۆ جههار كیكریش گریههان و خە
 .  وە كۆیكردینە
،  وە ولهههی خۆیهههان  لێكجودابهههوونە قە  سۆسهههان بە زانهههی  ئامهههانل و  ی كە وە پهههاش ئە

  یشكینە گە نە: وەاڵمێكی سارد گوتی  لێش  پرسی بە  ی چ بوو، كە كە ۆیەهشمزانی  نە
ی  وە ر لە بە. بهههه   كە ڕە و گە هەر لە و  مە م دە كە ر خههههاتری كههههوڕە بە  ك، بەاڵم لە یە

 یا زانهی   گەڵیدا دە لە   شارە و لە  كوڕ ك كە  ست بگات، لە دە  ی ئامانج  بە كە نامە
واڵههی  كی تههووش هههات و تهها ئێسههكا هە یە  ی، دوایههی كێشههە گەڵ كچێكیكههر دە لە  كە

  مهههرۆ  بە  یە هە  ك وشهههە نهههدە هە  كە  یە هە  وە ڕم بە بهههاوە  مێهههژە مههه  لە نهههازان  ، ئە
ر  دە ی قە ری وشە سێبە  لە  ر منیش دیندار بوومایە كر  گە ، دە وە سكێكە بە بووری دە سە

نهاتوان  بهۆ سهاتێكیش چهی  ، كە بوومهایە سهوار نە  ناسهە هە ك  بداباو هێنهدە پشوویە
مێشكی مرۆڤدا د  نازانی   ك شت بە ندە وم، هە كە ڕان نە گە  ێن  و لەهڕی پێ ب باوە

ونبهوون، ونبهوون   ، بهۆ نمهوونە وە پێشت شیناكر كە  پرسیار، بۆیە  ی بە چۆن بیانكە
  ر بڵهێ  ئامهانل بە خۆت، گە  واڵتێ بۆ واڵتێكیكر، یا ونبوون لە  لە س وكار، كە  لە

ش  زانهه  ئێههوە مهه  دە ، ئە گوتههووە ، زیههادم نە بههااڵی خۆیههدا بڕیههوە  گشههكی ونبههوونی بە
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نهههد  چە  و  لە كهههانی لە نزیكە  رە بهههرادە  ، چهههونكە وە نهههاتوان  ئامهههانج  بهههۆ بهههدۆزنە
چهاوی خهۆم   ف  دلێرم لە رە شە بە: ) نیەهیچیكریان پێ شائیری بكراز  كی عە یە ڕسكە

  ك لە سههك  ناگههاتێ، ئههێ بههۆۆ تههۆ نههازانی بههرا هەمههوو شههكە و ، بەاڵم دە خۆشههكردە
الی،   چههوومە  ردان ههاتبۆوە سهە  بە  رە و بهرادە ن ئە بهڕوام پێههبكە ( فهۆن نهاكر  لە تە

كانی  زانیاریەدووری  ، بەاڵم منداڵیش بۆنی دوور بە وە ی بۆ گێڕامە كە ڕووداوە  ڕاسكە
ئێسههكاش   ،كههردووە ردانی ئامههانجی نە نههد جههار ویسههك  بههزان  بههۆ سههە كههرد، چە دە

  و بە س ئە مهههههان سهههههیناریۆی پێكهههههردم بە ر كیكهههههر هە برادە.   وە دامە ی نە كە وەاڵمە
م  كە فههۆنی بههۆ نە لە مهه  تە ر ئە گە  ی خههۆ ئە دە  و شههارە لە  وت كە ركە فههۆن، سههە لە تە
سههانیكر  كە  ویههش لە ، ئە یە نههد ك زانیههاری هە وت هە ركە كههات، سههەو بی ئە  حههالە مە
بهی نهازانی، بەاڵم  رە شانسهی مه  عە  و كهوڕ كی تونسهی كە  ریدە فە  گر ، لە ریدە وە
  كرد لە دە فۆن  بۆ لە تە  بوو كە ی هە ر كی هەڵو سكێكی زۆر ئازایانە ڕاسكی برادە  بە
دوو جار  ، وە یكە دە م وەاڵم دە ێمگوت تۆ زۆر كە، پ داوە ك وەاڵمی دە ند جار، جارە چە

  رە و بههرادە م، ئە كە دە  گەڵ خههۆم قسههە كرد لە سههكدە گەڵههی كردبههوو، وام هە م لە قسههە
كۆتهایی .  ێنهیەل باشه  گهو   یهت، بەڵهێ، ببهوورە كە ، ڕاسهت دە وایە: یگهوت نها دە تە

مه  دلێهرم  ئە  ، ڕاسهكە وە ش بهكە ی مه  ڕە كە بهرا  مهارە: ك گهوتی ینا، تها ڕۆ ەەهپێد
یشهك  بهۆ  گە ی تێنە كە ڕاسهكیە. و  ی خۆم خۆشكردە كە و ، بەاڵم ماڵ ومنداڵە خۆشدە

  زم لە مهه  حە هەڵبههژاردن بكههات، ئە  كههردووە س ناچههاری نە كە  وە ی دامە و وەاڵمە ئە
ی  كە بههێ پرسههی  نە بە  رە و بههرادە وت گههوتی ئە ركە س سههە ، بە لۆك نههیە و قسههە  قسههە

رم بهوو،  بهوو زۆر بهێ شهە ر كیكهری هە مهاڵێ ، برادە  وە ی خهۆی ببهاتە  ر  براكەناو
ردانی  ی سهە كە قۆهیە ڕقی بهێ ئە ف  لە رە شە س بە و ، بە م  دلێرم خۆشدە ئە: یگوت دە

 داگەڵیهه  میهرەبانیمههان لە  بههێۆ ئههێمە چوونههت باشههكر دە نە  بەاڵم ئایهها بە. م نههاكە
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، دوایههی بهها  وە ینە گەڵ تههاقیبكە قیشههی لە بهها دڵڕە بههوو، ، سههوودی نە وە تههاقیكردۆتە
نهد شارسهكانیش بهی ،  ی رۆ هەاڵتهی چە ینی خۆمهان بهێ، ئهێمە كت پێبڵێ  بە یە قسە

 !ی   نێك وازمان لێ بێنێ قبوڵ ناكە  وە ئە
 .. م، ببوورە تێناگە 
ی سهه كە !م وی نههاو ، بههراكە ی ئە كە  نە  كههرا كە دە ی پههێ قبههوڵ نە وە دلێههر ئە !بههرا 

  یهبە خەڵهك وعە  ، بە الی خۆمهان نهیە  وە واو، ئە تە  واو واتە گهوتی تە  وروپی كە ئە
تهان بهۆ (یهونن)باسهی  ۆ ند ڕاسهكە چە  رە و برادە ی ئە ، نازان  قسە وە یكە ئاشكی بكە

گەڵ  لە  ی كە رۆ هەاڵتهیە  و كوڕە بوو، ئە كی هە یە ڕسكە  نها ئیش  بە م ئێسكا تە ناكە
ی زینهههدان  وە رە كهههانی دە كاریە ویهههش وردە ئە  ، چهههونكە بهههووە  نهههدیخانە ەب  ئامهههانل لە

ر  سههە و لە ی ئە كههردم، نمههوونە ی بههۆ دە نههدیخانە نههازانێ، زیههاتر باسههی  یههانی نههاو بە
خهوارد، هەر  دە ی خهۆی گیهری نە كە  وورە سێكمان بهۆ ههات لە كە: نیایی بوو گوتی تە
بهوو گومهانی  سهێك نە ر ، كە دە  ههاتە ویهش دە ر  ئە دە  تە بهاتبهایە  ئێمە  كێك لە یە

بەڵهههێ، : ۆ گهههوتی یە كت هە یە كێشهههە: یهههت، ڕۆ  هههك لێمهههان پرسهههی جاسووسهههی لێبكە
فههۆنی بههۆ  لە س تە ، كە نیههایە تە  كردبههوو كە سههكمان هە  ئههێمە. ترسههێ  نیههایی دە تە لە
ن بههاش هههات، یههون دە ی بههۆ نە بههوو، نههامە در سههی نە بههوو، ئە ردانی نە كههرد، سههە دە نە

ر بیرم بهۆ الی ئامهانل  كسە م  یە و بوو، بەاڵم ئە كانی  یانی ئە كایە ردە ئاگاداری وە
 ! بردبێ ری پێنە فە نیایی زە بێ تە كانی پشكیان تێكردبێ، دە رە ر برادە گە چوو، ئە

یی  گۆە  ۆ یاخود بڵێ  بۆیە منیش و بڵێ  تۆ چیت كردووە  یی بكر كە كر  ڕووی گۆە دە
 ۆ وە بدزیكە  كە تیە رپرسیاریە بە  یت تا خۆت لە كە كانی دە رە برادە  لە

  م كهردووە داوای ڤیهزە  ، ڕاسكە یە پۆرتی عێراقی  هە م، پاسە با باسی خۆمت بۆ بكە
چێ  نهدی پێهدە چە  كە ردانە سهە ، ڤیهزا و خۆشهە ی باب  زۆر نە وە ر ئە بە بۆ توركیا، لە
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گەڵ  كهان  لە كارە  رگهر  كە شهینگۆ  بهۆ وە دۆسكێك  بەڵێنهی پێهداوم ڤیهزای نازان ۆ
زانهێ  هەموو خەڵك دە  واو بێ، چونكە وها زوو تە ئە  یە واو بوو، گومان  هە باب  تە
و  یههت، ناشههكوان  لە ی دیههاری بكە كە پرۆسههكاتت بههدات نههاتوانی كههاتە  لە  نجە شههێرپە
،  وەمهها ارانی نەتی جهه تههاقە  و ڕووداوە ێۆههه  ، دایكیشهه  دوای ئەهجێب  بههاب  بە  كههاتە
م،  ك بهدە یە ناسهە و هە  وە ك  لێبكهاتە رگهایە سهێك دە كە  ڕوان ب  كە بێت چاوە دە  بۆیە

دوو ڕد هه    ، بە پههارە  بە  بههووایە  ، لێههرە و  چههۆنە مهه  نههازان  یاسهها و ڕ سههای ئە ئە
 .  وە دۆزیە ك  بۆ دە رە سە چارە  ك بایە یە هەر شێوە تی، بە پیاوە  سپی، بە

 -بهۆ توركیها  ردانێكی ترمان ماوە ند سە چە -گەڵ باوك   لە  وە ڕامە توركیا گە  لە  كە
ش  ئێههههوە  چهههه  كە دە  و شههههو نە م، بههههۆ ئە رقاڵكان نههههاكە كانی خههههۆم سههههە كێشههههە  بە

  ی بە نهههدە وە ش هەر ئە كە ، هەڵگهههری نهههامە وە ئامهههانجە  لە  كە یە ڕوانی ، نهههامە چهههاوە
ینهی د ه  و  بێ، ڕۆ ی هە  ئامادە  كە ر وەاڵمە گە ئە: وگوتبو ەرگ ر دە ی بە كە ندە كارمە

مههه  گهههرنگی   ئامهههانل وابزانهههێ ئە  یە وانە كیكهههر لە خكیە دبە ش بە وە ئە.  وە مە یهههبە دە
،  ەوی خهۆی كهرد كە كارە  كە هەڵگری نامە  ، چونكە وە تە داوە م نە كە و وەاڵمە  وەدا پێنە

توركیها و   چمە دە  رگام گوتبا كە ر دە ی بە كە دەن كارمە  با بە ك  كرد دە یە م  هەڵە ئە
بهام،  نە  لێهرە  و كهاتە كرد لە م نە چێ، نا هەڵە ندم پێدە ، نازان  چە خۆشە  باب  نە
كهردم،  كی زۆریان بهۆ دروسهت دە یە ر ئێشە واڵ، سە هە یەك هاتبا و كرابا یە ڕۆ نامە

جێبە ۆههی ،  شههكر باسهه  كههرد بەپێ  ی كە شههە و بە دوای سههاڵو و ڕ ههز و ئە  كە بهها نههامە
 : ی  ڕوانی داهاتوو بكە و چاوە  وە بخو نینە  وە وانیكر پێكە ئە

ە بههێ دادگ مان بە كە ی منههداڵە ، بڕیارمانههدا كێشههە وە ی لێههك جودابههووینە وە پههاش ئە
الی م  بێ و ڕۆ انی ئاساییش الی دایكی بهێ،   مە كشە و یە  مە ی ، شە ر بكە سە چارە

مهه   ئە  وە ، ئاگههادارم بكههاتە وە ێنێههكەهبی  نههگە دایە  تههوانێ لە و نە ئە  كە ی و ڕۆ انە ئە
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ر و  فە پهێش، سهە  د هنە  ی كە و ڕووداوانە یشهكنمان لە گەڵ تێكگە ، لە وە ێهنمەهئاالن ب
بهژی    وە نهاتوان  پهێكە  كە  ورە سهی گە بڕیاڕی دوو كە  یە وە ، گرنگ ئە.. خۆشی و نە

نزیهك سوسهان و  ك لە وڵمهدا خهانووە ش هە نێ، هەر بۆیە یە گە نە  كە منداڵە  زیان بە
  و نزیكیە بوو، پێویسكی بە  گچكە انم كە ێشكا كوڕەهك گوت   كر  بگرم، وە ئااڵن بە

 ئههاالنەوەی ەڕ ههگ نههد مانگێههك لە وام بههوو، دوای چە ردە بههوو،  یههانی ئاسههاییمان بە هە
و   خە زانی  الیان دە ەوەویش ی ئەەڕ گ ، دواتر هەر لە ماڵیان بووە  زانی  كوڕ ك لە

ئهااڵن و   یهوادارەهو   رە وە خهكە گەڵهی بە تی و لە دۆسكیە  كە  و دایكی بۆی باسكردووە
و  ئە  كە  الم زۆر ئاسهاییە خهۆم لە  مگهوتە دە  و كاتە ن، تا ئە ككر قبوڵ بكە ر یە پێكە

كۆڵی   ەنههههاو زگههههی هەڵههههد  ی كە و ئههههازارە بههههوو ئە چههههی وانە دۆسههههكێك بگههههر ، كە
 . بێ واو دە ویش تە ك دەڵێ  ئە بوو، وە كیكری هە یە قسە

  نگە نههههها بههههۆ ئههههاهە مهههه  تە  زانهههه  كە دە  وە مناسهههه ، ئە دە  وە نههههزیكە  ی لە وانە ئە
گەڵ  گەڵیهههان، لە م لە زۆر ئاسهههوودە  ی كە وانە وانهههیش ئە چههه  و لە كهههان دە تیە تایبە

نهاوی   و  كچهێك  ناسهی بە ی ، لەت چهوو نگێكی تهایبە دۆسكێكی توونسهی  بهۆ ئهاهە
  رچهههی بهههۆنی داسهههكانە گە شهههیاوتر نهههابین  ئە  و ڕسهههكە ماڵ گیهههان لە ، شهههە ریهههدە فە
كهی دروسهت كهردووی ، ئێسهكا  تگوت خوا بۆ یە دەڵێ دە  كانی لێ د  كە ییە فسانە ئە

تیمان  ، ئاشنایە سكە ست و نە نی نووسینێكی پڕ هە شایە  و كچە نا ئە زۆر ماندووم دە
سهمیل  م تە كە ك خهانووە یە ، دوای مهاوە وە ۆنیەهدە  وە كانمان پێكە زیادیكرد و رۆ گارە

  بهوایە م نە كە ر خهاتری كهوڕە بە كهرد، لە  ككهر مهوتربە یە كانیشهمان لە و ساتە  وە كردە
در هههههژەم بە  یهههههان دەداو بە دوای  شهههههو نێكیكر   ێشهههههت و لەەهم جێد و شهههههارە ئە

 .بەخكەوەریدا دەگەڕام
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كهات و  دە خهۆم لهێ تووڕە  ر جهار جهارە پێكە  بابە: الم بوو، پێیگوت   ك ئاالن لەڕۆ 
م هههیچ بەاڵكههرد،  ی بههۆ ئامهها ە  م كههرد كە و شههو نە یری ئە خێههرا سههە. دات لێشهه  دە

  كە  ریههدە خوشههكێكی فە  سههكە دە  و كههاتە بههوو، ئە دیههار نە  واری لێههدانی پێههوە شههو نە
تا  رە بها سهە  كە  وە سهاردیان كهردمە  وە دووكیهان بەماڵمان بهوو، هەر یی بوو لە بۆسنە

  كە ویسههكی  كێشههە یی و خۆشە شههێنە  م بە بههكە  گەڵ دایكههی قسههە م و لە وڵێههك بههدە هە
 .و بۆ ئااڵن ویسكی ئە خۆشە  مە خە گومان نە  زمانێك كە بە  م، واتە ر بكە سە چارە

 :ت، پێمگوتیاڵدا ها خە  ش  بە و پێشنیارە ئە داكردن كاتی قسە  لە 
نهدی  ر، بائااڵن الی مه  بهێ، چە بێ بۆ پێكە كاتت زیاتر هە تی كە زدە ر حە گە ئە+ 

 .  پێكخۆشە
و هت، دوایهی  نهد خهۆش دە ر ئااڵنی چە زان  پێكە م  دە ئە  م وابێت، چونكە بڕواناكە-

 .  وە مە كە ئاگادارت دە
كردم  كان خهۆی پێهدادە نەلێ  و قو بنی كات و شو  هەموو كە  لە  یە و ڕسكە و  ئە شە

  م كە بهكە  وە ڕ بە توانی بهاوە مدە كرد، بەاڵم نە دە ڕۆیی  نە م  ز دە یكرساندم، ئە و دە
ریش ئههازاری  ر بڵههێ و پێههكە پێههكە  ترسههام سوسههان بە ش دە وە كههات، لە ئههاالن درۆدە

خهۆ   و ، باشهە وی لێنهاكە خە  و بهالییە بهێ ئە  یە ی هە بدات، ئااڵن بالییێكی گچهكە
 .زانی واڵێكیش  دە الیان و هە  مكوانی بچمە دە  و فێڵە بە  م گێڕاباوە و بالییە ئە
و شهادی   ، شهە وە مە تیهف بیهر بهكە پۆزە گەشهبینانە گەڵ دام، وڵی لە زۆر هە  ریدە فە

ئاگها  بە  بهوو، كە ی نووسكنی نە ناسە هە  نیشت تا گو   لە ك التە ر یە سە لێكرد و لە
وم  شهە  دووكەڵی جگارە بە  و كاتە م  ئە س ئە ڕا بە گە دوامدا دە  كردن بەڕا بە  وە هاتە

 . جووالند خۆم نە  سپی كردبۆوە
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  ریهدە ، فە بهۆوە دە م و لهێ  جودانە سكە ندامێكی جە ئە  م ببوو بە كە ر كار مۆبایۆە سە لە
بهوون، بەاڵم   وە ویسهكیە خۆشە  كانی لە زان   پرسیارە كرد، دە فۆنی دە لە زوو زوو  تە

فهۆن  بهۆ سوسهان  لە بوو، تە ئارادا نە  شكێكی نو  لە  چونكە  وە دایە دە می  نەاڵ م  وە
زانی باسهی چهی  مهدە  بوو، ئیكهر نە ش  بۆ ناردبوو وەاڵمی نە نامە كردبوو داخرابوو،

م بهووم و خهۆم  كە سهواری تهرومبێۆە ، مژمێهر كە دە  ڕۆ كە پشووی نیوەكاتی   مۆ لە بكە
 . ی ساوایان باخچە  اندەی گە

 .  خۆشە تی نە دایكی گوتوویە
بهۆ   ههیچ نهیە  یاندم كە فۆنی بۆ كردم، وای تێگە لە ، تە وە وتمە ماڵیان نزیك كە  لە

ی الی مهاڵی وان،  كە رماركێكە سهوپە  چهوومە  ئیهوارە. گەڵی بهێ لە  ەوزی كرد خۆی حە
كههانی نههاو  هەرزانە  دوای شههكە بە  دا كە ، خههۆم وانیشههاندە وە خههواردە دە دڵهه  ئههاوی نە

ی نههاو  كە كههانی ڕیكههالمە ڕە یری الپە سههە  ڕ هه ، جههار جههارە گە دا دە كە ر مههاركێكە سههوپە
 . كرد سكم  دە دە
  بهوو كە  نهگە و دە ئە( ڕ یت دوای شكی هەرزاندا بگە  بە تفێری كردی  ردیدە فە  باشە)

ویش بۆ شت كڕی   پێبوو، دیاربوو ئەمبیۆێكی  نیا بوو، زە ڕام، تە گە داوایدا دە م  بە
 :وشك وناخۆشی پێیگوت   مێك بە سكمكرد كە واڵی ئااڵنی دامێ ، هە هاتبوو، هە

یوادارم هگەڵی دانانیش ،  مژمێر لە ك دە دات، یە ر ئازاری ئاالن دە ر بزان  پێكە گە-
 .  ی منەهوهاش  ئە  یت، چۆن كوڕی تۆیە بگە  وە لە
  بێهن  كە  وە ڕ بە بهۆ ئهاالن، بەاڵم نهاتوان  بهاوە  تهۆ نهیە ویسكی خۆشە  گومان  لە+

 . ب بت  حە نارە  كە  قی خۆمە منیش باوك  و هە ئە  چونکەكات،  ئاالن درۆ دە
 . بینی  ككر دە ی شێل یە نزینخانە بە  لە 51:51یانی   بە-
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دووم، دوایهی كهر گەڵ نە ی لە رمان قسە زمانی فە  ، بە یە و شێوە یناس  بە ی دە تە وە لە
زانه  بهۆ وای  ی ئێسهكا دە كە كرد، ڕاسهكیە ڕوانی وەاڵمی نە هەمووی ناخۆشكر چاوە  لە

مهه  تهها ئیسههكاش  ی  پههێ ناشههیرن بههوو، ئە كە نههها شههێوە تە  و كههاتە كههرد، بەاڵم ئە
ش  وە ، لە وە مە تهههرس بهههكە  م بیهههر لە كە رم دە ، شهههە یە وە قۆهههی  ئە تهههری  بهههێ ئە ورە گە

  م، بهۆ نمهوونە كە ی تێهدا دە تی نهازان  و هەڵە كانی ئهازایە شێوازەخراپكر سنوور و 
یههت، یهها  خێههو بكە زی بە ربە سههە  منههداڵت بە مههاڵ و  یە وە تی ئە سههێك دەڵههێ ئههازایە كە

ڕاسههك ،   و قسههانە زانهه  ئە مهه  دە ، ئە...یههت و واو بكە خو نههدن تە  یە وە تی ئە ئههازایە
  م و دووبههارە زم بههكە هە  وە نههایەڵ  ئە ەڵگكههانی نههاو كههۆمە ومۆمالنێیە  بەاڵم كێشههە

 . یت یوادارم تێمبگەه،  وە كاردهە نمە وان بە كانی ئە رە پێوە
منههیش  ، ئەلێخههوڕی  كە نههزینە مپههی بە و پە  ەر یههان بە كە كههاتێ منیههان دیههت، ترومبێۆە

  ر هههاتبووە الیههان، پێههكە  ویسههك  بچههمە. ڕاگههرتپارکەرینههگ   ی خههۆم لە كە تههرومبێۆە
، یەوە كە نههاو تههانكی تههرومبێۆە  بخههاتە  كە نههزینە مپههی بە ریههك بههوو پە   و خەخههوار

و بۆ الی م  هات، ئاالنیش    وە ی كردەەرگ پڕ دە  دانیشكبوو، لە  وە پێشە  سوسان لە
چهی سوسهان  دم ، كەقان شهە ی سهاڵو بهۆ هەڵدە شهێوە  ی لە كە جوانە  گچكە  سكە دیت دە

 :دوورڕا گوتی  ر، لە پێكەپێش   ێشت بچمەهی ڕایگرت  و نە
ككهر  ك یە كافیكریهایە  مهاڵ یها لە  م  پێ  خۆش بهوو لە ئە  ێنا ئێرەهتۆمان   ببوورە
 . ببینی 

 .  وە خو ندرایە ی ڕ گا گرتنی لێ دە نها وشە پێش ، تە  ی سوسان لە كە سكانە ڕاوە
گی ئههاالنی وههها سههین نههها ئە ر تە پێههكە  م پههێ باشههكر بههوو، بههڕوابكە مهه  ئێههرە ئە  وایە
  ، تكههایە(كانههد ی منههی ڕاتە كە هههاوینیە  تە سوسههان چههاكە  و كههاتە لە)كانههدبوو، ڕاتە

  دواوە  ، ئهاوڕی داوە و لێشهی بپرسهە لە دایهنگە  وە ێهنەهی تۆ بی و ت سبە تە ر دە گە ئە
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: نههاو گههوتی  وە سههینگمە  كی بە دانیشههكبوو، پههاڵە  كە نههاو تههرومبێۆە  ر چووبههووە پێههكە
ی  كە ر تههرومبێۆە نههی، پێههكە ێنهها خههوار  و پێكەهری  سههە. بیههت دە  تههووڕە  وە زانهه  بە دە
خێرایی بۆ   و بە  ئاوڕی داوە. م كە فۆنت بۆ دە لە بێ بڕۆم تە دە: ، گوتیخست ئیشبە

یشههك ،  گە ی هههیچ تێنە كە كههورتیە  ی خۆیههان ڕایكههرد و ڕۆیشههك ، بە كە الی تههرومبێۆە
  وە كهردە نە  وە ك  بۆ تهۆ كردبهێ، بیهرم لە ئاسانكاریە  كە وە كاتی گێڕانە  لە  یە وانە لە
نههد  م چە خههۆم، دووە ت بههوو بە تههایبە  كە ك كێشههە م، یە گەڵ خههۆم بههبە لە  ریههدە فە  كە

بهوو،  ری نە سهە مان لە یكات كێشە ك پێشكر كاتی جل شوشكنمان گرتبوو، كێ دە ڕۆ ە
ی  یههان و ناومههاڵ كردبههوو، كههان كاریە ر وردە سههە مان لە وردی قسههە بە  ئههێمە  چههونكە

و  كههانی ڕابگهها بهها ئە كارە كههێ بە:  ێنههابووهكۆتهها   بە  یە و ڕسههكە شههمان بە كە نجامە ئە
 . بیكا

فهۆن  بهۆ سوسهان  لە بهوو، تە  و  نە ی ساوایان، ئهااڵن لە باخچە  رۆ ی دوایی چوومە
یههان  كە اڵەم  مێههك لە ، كە وە یكههردە س نە رگههای ماڵیههان  دا كە دە  كههرد، داخرابههوو، لە

منهههت   بە  كە  ێنههاوەهبیر  م بە وە كاندا ئە قسههە فههۆنی كهههرد، لە لە ، تە وە وتههمە دووركە
 . الی خۆم  مە توان  بیبە دە  گوتووە

م بۆ خۆم ئاگام لێی  كە زدە حە ، ندرووسكیشی باش نیە و تە  داوە م  بەڵێن  نە ئە+ 
 . ێن هخۆم بۆت دەبۆ   مە كشە و یە  مە شە  ر چاكبۆوە گە  بێت، تكایە

 . بیبن   قیقە دە 1و ت  مە دە-
 . ڕ  لێمان گە  تكایە+
 : ، گوتی م گێڕاوە ریدە ماڵێ بۆ فە  وە چوومە  ، كە ەوێناهتا ئێسكا باش   هە

 .  وە یكە كالبكە یە ەدادگ  خێوكردنی ئاالن بە ی بە كێشە  باشكرە
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گشههكی   كههانی بە ی ڕوانینە وە ئەر  بە  ، بەاڵم لە یە تههابڵێی دڵێكههی باشههی هە  ریههدە فە
س  تهۆ وریهاترم، بە  و بۆ خهۆی دەڵێهت لە ئە  ندە ، هەرچەەنك ماندووم دە  تیی نێگە

یت،  خت بههدە پێویسههت ناكههات بڕیههاری پێشههوە  ی كە وە ر ئە سههە مهه  هەر سههوورم لە ئە
  ن باشهكرە گومان و خرال ڕوانی ، فێڵت لێهبكە  لە  ڕكردن و باش ڕوانی  باشكرە باوە
مه   گر ، ئە ڕادە  النسەاو ب دەڵێت وریایی ئە  ریدە یت، فە خەڵك بكە  ی فێڵ لە وە لە
 .  النس  نیە اب

 . بۆ هات   وە پۆلیسە  ك  لە یە رۆ ی دواتر نامە
ر  بە  كهردم، لە پهۆلین لێهی دە  ی كە و پرسهیارانە پۆلین، ئە  زانی چوومە نە  زۆر بە

واو بههوو،  زیههانی خههۆم تە  كههان بە ی وەاڵمە زۆربە كردبههوو نە  ی خههۆم بههۆ ئامههادە وە ئە
دەڵێهت   كە تاوانبهارە  گرتبهوو كە رنە وە  ۆمەیو هەموو ف خۆم د ت سوودم لە  یرم بە سە

 ..بووم س خۆم  تاوانبار نە ێت، بەهم نە كە رە م تا پار زە ناكە  قسە
، ئههاخر  وە ڵههمەد  گومههانێكی خسههكە  و ناشههیرینیە بە  كە كردنی پۆلیسههە لە بەاڵم مههامە

،  وە مە كان شهی بهكە ی بڕی  و داوای لێكردم پێویست ناكهات شهكە ند جار ك قسە چە
 : بوو  وە كانی ئە پرسیارە كێك لە یە

 ی شێل بوویتۆ نزینخانە بە  لە51:02مژمێری  دە  ئایا لە+ 
 ...گەڵ بەڵێ، بەاڵم كات  لە -
 ت یان ناۆو  بووی و ، لە ئە  بۆ چوویكە  مگوتووە م  نە ئە+ 
 .و  بووم بەڵێ لە -
ی  وە بهۆ ئە: بهوو وە ی ئە وها بوو، دوا قسە كان ئە ی پرسیار و وەاڵمە گشكی شێوە  بە 

یهه  تهها ڕۆ ی  رت بكە سههە سههت بە چێههت ناچههاری  دە تێههك نە  كە وە ی لێكههوڵینە پرۆسههە
ی  ڕۆ ەو  تها ئە  تبهار بهێ تهاوانە دەڵێت تۆمە  ش  بۆ ئاشكرابوو كە و درۆیە ئە. ەدادگ



 

 

 
105 

 

ك  ن وە كە گەڵ دە ت لە واوی مهههههههههامەڵە تە  لمێنێ، بە سهههههههههە ی نە كە تهههههههههاوانە ەدادگ
یهها   عاتێكە نهه ، نههازان  هەمههوو نیههو سههە كە ردادە بە كانههت لە ی جۆە تاوانبار ههك زۆربە

ی  قسههە  ن، بە كە یرت دە و سهە  وە نە یهكە دە  یە عاتێك جار هك كهونێكی بچهووك هە سهە
  فهۆن بە لە تە  ێشهت بەهیان نیهت، نە یە خهۆت بگە  دا زیانێهك بەبا ی نە وە خۆیان بۆ ئە

  وە یههنە كە ، گوتیههان  خۆمههان ئاگههاداری دە كە ڕوان  مە بڵههێ  گیههراوم و چههاوە  ریههدە فە
مه  گیرابهووم و  ئە  ی كە و كهاتە كانی خۆی بۆ كردم، لە باسی ئازارە  ریدە دوایی فە)

 (. عات بوو سە 1ی  كە و گوتبوو نێوانە بە هەواڵەکەیان تا
دڵ   نهدان سهاڵ پهڕ بە چە  دانیشهكووم كە  تە و ئهافرە ر ئە رامبە بە ەدادگ  ئێسكا وا لە
ر ،  دە  هههاتۆتە م نە دە  م لە یە و وشههە درۆش ئە ت بە و یهت و قە خۆشهه  دە  پێمگوتهووە

هێنههدە   و ڕابههردووە خههۆم، ئە  ر بە رامههبە بە  بههووە و نە ویسههكی ئە خۆشە  گومانیشهه  لە
سههت  و، دە و، تههامی ئە ببههوو، بههۆنی ئە  كان ئههاو كە سههكە گەڵ كههۆی هە زینههدوو بههوو لە

و  ئە  ی كە و كاتهههانە ئە  یشهههكە گە و، تههها دە و، بیسهههكنی ئە و، دیكنهههی ئە لێهههدانی ئە
بهادا شهكێكی لێههاتبێ، گونهاح   ڕا، نە گە دوایدا دە بوو دڵ  بە م لێ دوور دە سكانە هە
  ویسكی نیە نها خۆشە ریبی تە غە  لە  بوو، هاوڕ  لێرە وانەویش  ر بڵێ  ئە گاتێ گە دە
كههات و  دروسههكت دە  میە هههاودە  بوون بە شههكهاڕ ، بەڵكههو ئههاڵوودە و دە  وە ێۆێههكەهت دە

نهاو   و هكە كە كانی  یانهت دە ، هەموو پێداویسهكیە وە كاتە سك دە رتە ئازادییشت لێ بە
مۆ  سهكە ریمهان دە وە خكە ی بە تە و ئافرە ڵ ئەگە پار ز ، لە نیاییت دە تە مبیۆێك و لە زە

  وە چههی ئێسههكا بە ویكههر بههدات، كە سههمان ناتوانێههت ئههازاری ئە زانی كە دەكردبهوو، وامهه
قبوڵ   وە م ئە كە ریكە م  مرۆڤێكی ڕۆ هەاڵتی ، دی  و نە ئە  كات، گوایە تاوانبارم دە

سههێكیكری  و كە تهها ئە  وە ایەێنههه  وە شههی بە ، بەڵگە وە م لههێ  جههودابێكە كە ن،  نە نههاكە
،  كان دیاری  بۆ بهردووە ی بۆنە زۆربە  ڕوانیدا بووم و لە چاوە  م  هەر لە ناسی ئە نە
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و  ئە  كە  وە مە روونهبكە  وە رم  كهرد، ئە و ش شهە و لە  دیاری  بۆ بردووە م  ئە  ڕاسكە)
نهدی  وە ر ە بە و لە  نەریكێكی جهوا سكمكرد نە ی هە وە رئە بە ی كرد، لە كە ریە سكپێشخە دە

ی  وە و ڕۆ ە هەمهههههههوو شهههههههكێكی پیهههههههرۆز، لە  گینههههههها بە ، ئە شهههههههماندایە كە منداڵە
و   بهوومە  رگە پێشهمە  تاوانبهاری كهردم كە  وە ، بە( چهاوم لێینهیە  وە تە لێكجودابووینە

مێشهك  )ڕفێهن  بهۆ كوردسهكان،  م دە كە كهوڕە  و پێمگوتووە  رە سە نگ  لە ریی جە كاریگە
سهك  لێهی ڕاسهت   یهای  دە  وە پهێكە  ی كە یە و ماوە هەموو ئە ماڵ گیان، لە سكا شە ڕاوە
ونهی  ی خهۆی خە قسهە  تا ڕۆ  هك بە: گوتی  زۆر ترسناك بوو كە  وە ئە ( وە كردیكە نە

  ی بە مێههك گریهها، پاشههان در ههژە كە.  ئههاالنی داوە  ر لە ی پێههكە كە ونە خە و لە  دیكههووە
:  ككرمههان دیههت، گههوتی یە  كە نزینخههانە بە لە  ی كههرد كە ڕۆ ە و كانیدا، باسههی ئە قسههە

ێنهها و هر  ێرشههی بههۆ پێههكەهتووشههی بههووی ،   نزینخههانە بە  ئێسههكا لە  ر لە سههێ رۆ بە
ێشت هی ئارام بوو نە  م كە ر بكە بێت زۆر سوپاسی پێكە م لێگرت، دەەم  چووم ڕ گ ئە

ی  یە و ڕسهكە بكهات، دیسهان ئە كجهاری سهڕم یە ی بە وە بهۆ ئە. ك درووسهت بهێ یە كێشە
منیش  ، دوایی ئە وە م  لێیان نزیك ببمە ن ئە دە نە ەڕ گ  یوادارەه  كە  وە كردە  دووبارە
م  ی خههۆم بههكە تههری  هەڵە ورە ر بێههت و باسههی گە ، بەاڵم گە وە كههان  گێههڕایە رووداوە

منیش دڵ   دات ،ئە ییی خۆی ئازارم دە كە  مرۆڤێك بە  بوو كە وە ئە  وە ی روحیە بارە لە
 (.ری رامبە وها الوازیت بە ئە  كە  یرە بوو، گوتیشی سە  ریدە تێبینی فە  وە ئە) نایێت

  بههۆ چههوویكە: لێههی پرسههی   قهه  كههرد، بههۆ نمههوونە ق زە ی زە ڕووی یاسههاییش هەڵە لە
ئایا شو نێكی : ر گوتی دادوە. ككر ببینی  و  یە ۆ گوت  بڕیاڕمان بوو لە نزینخانە بە

ككر ببیهن  بهۆ  بەڵێنكاندا یە  سك   روونكر بێت كە بە مە بۆ بینینی خێزانۆ  اوەگونج
و هی هەڵبهژاردۆ  سوسهان بپرسه  بهۆ ئە  بژاردۆ نازان  لە دە شو نێكی شیاوتان هەڵنە

  كە  بووە  وە ی ئە یشك   نیشانە خێر، دوایی تێگە ی نە شێوە  ی سوسان بە كە ربادانە سە



 

 

 
107 

 

م  وە وت نیشاندا، ئە ڕ كە ی بە نزینخانە ی بە كە و دیكنە ئە  ونكە، چ گوتووە و وای نە ئە
گەڵ  ڕاسهههكی لە بە  شهههیان پهههێ پیشهههاندام كە نزینخانە ی بە بیهههر چهههوو چهههار و هههنە لە

ی  تۆی گوت  بەڵهێ، دوایهی نهۆرە  وە گونجا، گوتیان ئە ر دە كانی سوسان و پێكە قسە
و  ئە  ر گهوایە سهە  شی بهۆ خسهكینە وە كانی سوسانی مۆركرد، ئە ریش هات و قسە پێكە
مهه   نههد لە سوسههان چە  كە  كههردووە  وە سههكی بە  ی هە گەڵ سوسههان دە لە  ی كە یە مههاوە

كار ههك   یههو راوە بههێ پرسههی مهه  نە بە  گەڵهه   یههایە لە  ی كە یە و مههاوە ترسههێ و ئە دە
ی نها ، گهوتهێید كیان هبهڕفێن ، دوایهی شها  كە منهداڵە  ترسهێ كە ش دە وە بكات، لە

  نێهههوان ئهههێمە  نهههگ لە دە  نهههگە دە  كە  و  بهههووە لە  و ڕۆ ە سهههمان ناناسهههێ بەاڵم ئە كە
 . ێنا، بەاڵم بێسوود بووهر درۆزنی دە  مێك بە م كە كە رە روویدا، پار زە
رجێههك تهها دوا  مە  ، بڕیههار درا ئههازاد بكههر   بەەی داخههراوی دادگ وە دوای كۆبههوونە

 . ش نابێت ببین  كە الی ماڵیان و منداڵە  چمە چێت، نە ردە دە ەبڕیاری دادگ
 :م گوتی كە رە پاڕیزە

ندی وانیش بێ،  وە ر ە بە ر لە واندا بێ، گە ندی ئە وە ر ە بە  لە  كە بڕیارە  یە گومان  هە
 .  وە ینە بیبە  یە یوام هەهی ،  ت بكە توانی  شكایە دە

سههك   رووی یاسههایی هە اڵم لەزۆر ئازاریههدام، بە  و رووداوە رچههی ئە گە ی ئە كە ڕاسههكیە
 . یان زۆر الواز بوو كە سیناریۆیە  دۆڕ  ، چونكە كرد دە دە نە
 

 (ی كە پوخكە) بڕیار 
ماڵی سوسان و   ، لە وە ی ساوایانیش نزیك ببمە باخچە و لە م ببین  كە كوڕە  بۆم نیە
بێهههت خۆمیهههان لهههێ  هەر شهههو نێكیش بیهههانبین ، دە  ، لە وە ریش نزیهههك بهههبمە پێهههكە
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كی مادیان دیاری  ، سزایە ر كردووە پێكە  تی  بە ی سووكایە وە رئە بە ، لە وە مە ووربخەد
 . م با بیدە كردبوو دە

  یە و كێشهە بێت ئە ، دە باش نیە  رە و پار زە بگۆڕی ، ئە  كە رە گوتی با پار زە  ریدە فە
،  وە كهههاتە دەكال یە  ك كێشهههە ری زیهههرە مههه  پرسهههیك  پهههار زە ربگریهههت، ئە وە  ورە گە  بە
 . میش دۆڕای  ی دووە ولە جە كرد و لە ویش  نە ئە

ی  وە ی بیركههردنە زنجیههرە ،روویههدا و  ههک قەومههارووداو  تههازە !ماڵ گیههان شههە  ببههوورە
،  نیشههكمە ی تە كە  وورە  ك لە م، پیههاوە مێكههت بههۆ بههاس بههكە م كە كە زدە تێكههدام، حە

م و چاویشهی   یری دە دوور گهرت و سهە  تا خۆم لێی بە رە ، سە ی خۆی كوشكووە كە  نە
مانویسهت  دە  ر ك لێرە گەڵ برادە ، لە زانیمان  نی كوشكووە  تی كە تایبە كرد، بە دە نە

چهههی ئێسهههكا زۆر دۆسهههكی ، بهههێ گومهههان  ی ، كە هەنجەتێكهههی پهههێ بگهههری  و لێیهههدە
، توانهههای نووسهههین   ، بەاڵم بهههڕوام پێهههبكە خكە یشهههك  و قبهههوڵكردنی زۆر سهههە تێگە

  ی تههۆ چههوونە وە نههازان  ئێسههكا كههاردانە  وە داخە ، بە ك ڕۆمههانە نی یە شههایە  وایەبههو هە
ی  كە رە ر هاوسهە دە قە بە  و پیهاوە مۆ ئە مێكهت بهۆ بهاس بهكە كە  یت تێهدایە ئایا ئامادە

ی  كە یهت كهارە سهت بكە رهات هە سهە ند ك بە هە  كر  لە و ، دە ی خۆی خۆشدە كە كارە
كۆتاییههدا  بههێ، بەاڵم لە و  تههۆ سههۆزت بهۆ بكو  ههك هە مەمهه  نها خۆشهكریش بههو ، ئە

 . هەموومان مرۆڤی 
  ی كە یە و پههارە ، ئە ش بههووە كە  نە  كە ۆیەههه،  بههووە ك خههۆی دەڵههێ منههداڵیان نە وە 

  رفی بكهات، بە وقهی خهۆی سهە زە  ی بە كە  نە  بهووە پێهی نهاخۆش نە  یدای كهردووە پە
  نگهی وشهە رهە فە  و هكە كە زان  بكهو  دە كات، دەمكر كار ب كات كە رجێك داوای لێنە مە

كی جههوانی  نههدیە تمە نههد تایبە چە  و پیههاوە ئە  ، بەاڵم بههڕوام پێههبكە وە كانە ناشههیرنە
دزی  ڕۆ ان بە  ڕۆ  ههك زووتههر لە  و پیههاوە ، ئە كههردنە وان درۆ نە كێكههیش لە ، یە یە هە
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گەڵ پیاو هك  ی لە كە بینهی  نە دە ، وە تە ێنهاوەهی  كە كی بۆ  نە ماڵێ، دیاریە  وە د كە
و هەمهوو  ، دەڵێت نازان  بۆ كوشك  ۆ چۆن دڵه  ههات ئە  یەەداناو جێگ رووتی لە بە
و  وەاڵمهههی ئە  س نهههیە مهههرم و كە دە( قهههۆی لێهههدابوو چە 02 ) مۆ ی لێبهههدە قهههۆیە چە

وڵههی  تی لێكههردمۆ دووجههار هە بههۆ خیههانە  جههوانە  تە و ئههافرە ، ئە وە م بههداتە پرسههیارە
،  ی پێكردووە و كارە یكان ئە شە  و باوڕی وایە  سێكی دیندارە و كە ، ئە ۆكوشكنی داوەخ
ی بهدات،  تها ئێسهكاش  كە  نە  كهیش لە یە ێكهێ زلۆەچسهكی ب و دە ئە  حهالە رنا مە گە ئە
كههات،  دە  وە ڕ ههزە ی بە كە ، زۆر باسههی  نە داوە ی فههڕ نە كە تیە ی  ن و مێههردایە لههقە ئە

  وە یبهاتە دە  وە كهر كە دە  ش كە تی ڕۆ انە ندان بابە رگ، چە ی، جل وبەخواردن، گۆران
چهووم   نگهێك  گهو  لێبهوو، كە نووسهی دە م بهۆت دە نهامە  كە  ی، تازە كە رە الی هاوسە

  لە  یە وانە پێش، لە  بچینە  ێشت ئێمەهیان كان نە وانە وتبوو، بەاڵم پاسە و بوو كە ئە
خههۆت  لە  و كههاتە م، ئە یش رووبههدات و بههۆت بههاس بههكەتیكر م حههالە كە در ههژی نههامە

  رمههانیرۆش و بكههو  و دزانە ر و دە ڕكە و هەمههوو شههە گەڵ ئە بپرسههی چههۆن ئامههانل لە
كانی به ،  رچ  و وریای پرنسهیپە بێت لێیدە و دە  بەاڵم واقیعێكە  خكە  ی، زۆر سە دە
سێك دۆسكت  تا كە  وە رە دە  لە  كە  یە وە ئە  وە رە و دە  نێوان ئێرە یرتر لە هەمووی سە لە
تی  و  دۆسهههكایە ر بهههكە گە ئە  ت بزانهههێ، بەاڵم لێهههرە كە كێشهههە  بهههێ، نهههایەڵی بە نە
ر  سههە لە  كههرد واتە ت نە قسههە  كە  یههت، چههونكە ت بكە كە بههێ باسههی كێشههە یههت، دە كە نە

و   ، نهههامە واو جههودایە جیهههانێكی تە  ، ئێههرە زاریە رمە ی شههە مههایە تشههكێك گیراویهه
ر هی بی دو منهت  نی یهاڕە م، پیر ژنهی الی خۆمهان گهوتە كان گێهژت بهكە كاریە وردە بە

بهههێ  ۆی باسهههكردنی، دەهههه  م بهههوو بە كە تیە ، وا بهههزان  هەر بێكهههاقەبێهههرە نەکەو 
  دووبهارە  ، ڕۆ  كیكهر كەوە كە تای نهامە رە سهە  وە بچهمە  ت  نهیە م، تهاقە پشوو ك بهدە

  .م كە واو دە بۆت تە  وە خو ندمە
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و نهی  ی، هە كە وت و خێزانە ركە سە  م بوو لە وە كردم نزیك بوونە  یە و ماوە ی ئە وە ئە
ی  وە ر ئە بە ، لەنی سههاوایان بههوو بههاخچە  لە  وە گەڵ ئههاالنی كههوڕم پههێكە كچیههان لە
وان  زیهاتر ئە  الیان، بهۆیە  بوو بچینە ماڵی سوسان نزیك بوو، بۆمان نە  ماڵیان لە

نههی چههاك و  نههدی كۆمەڵێههك الیە یوە ، پە نههیە  سههیش شههاراوە ی كەك ال هههات ، وە دە
،  كە ك باشهە یان زۆرتهر بهوو وە نی خراپە وت زیاتر الیە ركە ، ماڵی سە یە خراپی هە

بههههوو،  شههههمان نە ی خههههاڵی هاوبە وە لە  ڕۆیشههههك ، جههههگە نههههگ دە هههههات  زۆر درە دە  كە
ئاشههكرا   ك دەڵههێ  بە ێنهها، وەهدەكههار  نههدی خۆیههان بە وە ر ە بە شههیان  لە كە ندیە یوە پە

  كە نههدیە یوە ی پە وە رئە بە م لە كە خههواردی ، بههۆ منههیش زۆر قههورس بههوو یە لێیههان دە
زوو لێیان بێزاربهوو،   ریدە میش هاوزمانی م  بوون، فە ر خاتری م  بوو، دووە بە لە

نهگ گهو    ەد  ویسهت بە مدە س نە مزانی بە م  دە  كە  وە ك شكی كردمە ندە ئاگاداری هە
ندان جهار نهاوی  كات، چە كار دە  رمانخانە دە  لە  ریدە یانزانی فە دە  وان كە لێبێ، ئە

یههان  كە پارە  ریههدە شههیانزانی فە گههوت و دە دە  ریههدە فە چێههت ئازادیههان بە رمههانی رە دە
 زانهی بهۆ دە: گوت یو پێ  وە رگرتنە ی لێوە كە پارە  ریدە ، تا ڕۆ  ك فە وە رناگر كە لێوە

: گهوتی.   قی خۆتە ی هە وە ر ئە بە هەر لە  یە وانە ۆ گوت  نازان ، لە وە رگرتنە لێ  وە
بههێ  ی خههرال نە  یههنگە لە  یە سرووشههكێكی خراپههی هە  فسههنزمە نە  و خەڵههكە خێههر ئە نە

دزم،  دە  رمانهانە و دە مه  ئە ئە  كە  وە نە وان وا بیهربكە ئە  گومان  كرد كە  نا ی، بۆیە
نگهی  كردم، ڕە ڕ  چیهان پێهدە مه  هەر لهێگە ئە  وە ئە. شه  دانهێ كە ۆی كڕینەس وە  بۆیە
 . ی زۆج  گرتبوو وشە

  ، بە وە تههاڵی چههوومە  سههت بە دە بیههر چههوو بههوو، بە  م لە ریههدە دایكبههوونی فە  ڕۆ ی لە
 :گوتی  وە نینە پێكە

 !تچێ بیر دە ی منت لە وە س ئە بە ،بیرناچێت  دایكبوونی سوسانت لە ڕۆ ی لە
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  گهاڵكە  بهوو بە ك نە یە م، بەاڵم قسهە كە دە  شی لێدام و گوتی گهاڵكە باوە  ندە هەرچە
  كە  وە دڵە  ، بڕیاڕیشهههههمدابوو لە وە ڕامە گە  وە دیهههههاریە رگیهههههر ، ڕۆ ی دوایهههههی بە وە
، نازان   وە مە و بكە ی ئە و هەموو جوانیە بووی ئە رە مێكیش بێ، قە ر كە م گە وڵبدە هە
ی  و كاتهههانە وههههان، ئە ش ئە سهههی دیهههكە یهههاخود  زۆر كە  خكهههی مهههنە دبە بە س لە بە
 . دابا بڕیاڕم نە  یت و دوایی دەڵێیت خۆزگە كە ی دە كە وانە یت پێچە دە بڕیار ك دە كە
 

،  وە م كو اندە كە كینە نگی بۆ لێدام، ترسام، مە و   زە دایكی هە  ر كار بووم كە سە لە
ر  سهە  یهكە كهان بخە ریاوانە ی ئهااڵی دە و هنە  ق وایە هە :یگهوت هەمهوو جهار دە  ریدە فە

بهوو چهاك و  نە  وە نگهی ئە دە.  كە لە ی دوو ئێسك و كە(و   دایكی هە)فری  ی بە  مارە
 :نێت زۆر بخایە  كە چۆنیە

 ، نازان  چۆنت پێ بڵێ ۆ  واڵێك  پێیە هە-
 .  وها، تكایە ئە  چۆنت بیسكووە+
 .  ی ساوایان بردووە اخچەب پێر  سۆسیاد ئاالنی لە -

 بۆۆ+ 
یری  وانهیش سهە ، ئە ر لێیهداوە پێكە  كە  ی كردووە وە ئاالن الی مامۆسكاكان باسی ئە-

نهد  ی خۆیان پێشهكر چە قسە ، بە دیاربووە  واری لێدانی پێوە و شو نە  شیان كردیە لە
 ر ەكسههه یە  گەڵیشهههی دانیشهههكوون، بهههۆیە و لە  وە جهههار  سوسهههانیان ئاگهههاداركردیكە

 .  كو یە  س نازانێ لە و كە  و هاتوون، بردوویانە  فۆنیان بۆ پۆلین كردووە لە تە
 !  بووە م نە كە جاری یە  واتە كە+
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كانی مامۆسهكاكان  قسهە وت گهو ی لە ڕ كە  و   بە ، بەاڵم هە ند جار بووە نازان  چە-
ە جەمیۆەشهه  پرسههی ، ل بههووە  ورە زۆر گە  و جههارە ، ئە كانیانڕا دیههارە قسههە ، لە بههووە

 .گوتی وایە
نهد  ، هەرچەههاتۆتە پهێش بهێ بهڕۆم كهار كی خێهرام م گوت دە كە شە رپرسی بە بە  بە
چهاوم تاریهك ببهوو،   كانی ڕ گری  لێبكات، ڕاسهكە زاییە پرسیار و ناڕە  وڵیدا بە هە

نگهههی بهههۆی  بهههێ دە وم، بە م دوا بهههكە كە ر كهههارە سهههە ك لە یە هەڵە  ێشهههت بەهم بەاڵم نە
  فههۆنی كههرد، لە لە تە  ریههدە ی سههاوایان، فە و بههاخچە  رە بههووم بە ەڕ ههگ  رچههووم، لە دە

نهههد  رانهههی كهههرد، چە زانههه  و شهههو نی ئیسكاشههه  زیهههاتر نیگە دە  زانهههی كە داكان قسهههە
وا  دابهها، ئە ی تێههك نە كە و پههالنە ر ئە گە و ئە ی ئە قسههە فههری  دا، بە بە  كی بە جههوونە

  ، كە گەڵ كهردووە ی لە و قسهە ئە  ر هك كە الی پار زە  یهنەبچ  وە پێكە  داینابوو ئێوارە
 :  سكان  نیە م  توانای وە زانی ئە

نیشههی ، هەمههوو شههكێكت بههۆ  دادە  وە ك پههێكە كافیكریههایە نههاو بههازاڕ لە  رە وە  باشههە-
 .  وە گێڕمە دە
 تۆ ئاگاداریۆ+
  م نووسهیوە كە ۆسیەی د دادگا بووی ،  مارە  ی هاوڕ   لە(سارا)گەڵ  وڕۆ لە م  ئە ئە-

چ خاڵێهك تاوانبهار كهراون، كهاتێكی   زانێهت بە ، دەە ووری دادگ  تە و ساراش چووە
س  ، بهههاكە وە دوور بهههكە  و شهههو نە لە  ، تكهههایە وە یان لێبسهههكێنینە كە منهههداڵە  باشهههە

و هه   كی دایكههی هە یە ، نههووكە وە و بههازاڕ پێچمكههردە رە ، بە وە سههاردیكردمە. تبینێههت نە
 .  اندمی ڵەهات و ش

 . كێشێ دە  باڵكۆن جغارە بین  وا لە سوسان دە  وە ئە-
 ۆ  نیایە تە  بە+
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 . الكردبێ ڕە ر گیرابێ و سوسانیشیان بە پێكە  یە وانە سێكیكر نابین ، لە م  كە ئە-
ك  یە گەڵ سوسهان قسهە ر بێهت و لە گە  م بۆ ڕوون بهۆوە وە كی خێرا ئە یە وە لێكدانە  لە
یهه  و هەر چۆنێههك بێههت  مههان ڕزگههار بكە كە تههوانی  كوڕە یهه ، دە بكە  و بههارودۆخە لە

ئهازاری  ، كە ر مرۆڤێكی بهاش نهیە پێكە  كە  و ئاشكرابووە ، ئێسكا بۆ ئە وە ڕ نینە بیگە
  ی كە و كههاتە نههازان  ئە  دات، ئێههوە ویههش دە ئههازاری ئە  وە دڵنیههایە  ئههاالن بههدات بە

بووم تهۆ  ئاالن تووڕە  منیش لە ر ئە گە ئە  تكایە :م   یگوتە  یان سوسان دە دە  وە پێكە
 . بۆ ئاالن  و نیە ویسكی ئە خۆشە  گومان  لە.  بە مە  لێی تووڕە

فههۆنی كههرد، وەاڵمهه   لە تە  ریههدە بههوو، فە بههالكۆن دیههار نە ماشههامكرد سوسههان لە تە 
دەڵێهت   كە ەیاسهیی  رووە ، هەرنها لە وە شیمان  بكاتە دات پە وڵدە مزانی هە ، دە داوە نە

  كە ئێسههكا كێشههە ش ناگههات كە سههكە و هە بهه ، دوایههی دڵنیههام لە  و نههاوە لە  بههۆم نههیە
  یە ك ئامانجمهههان هە ر و یە یههه  د ی پێهههكە رە ك بە یە مههه  و سوسهههان لە ، ئە جهههودایە

مه  و  ئە  بگهات، چهونكە  سهكە و هە لە  ریهدە م فە ، بڕوانهاكە ی ئاالنە وە ڕانە ویش گە ئە
 . و باوكی سوسان دایك 

  كە  بچهههووكە  و كهههونە ر ئە سهههە  م خسهههكە نهههجە م، پە لێبهههدە ەرگ نگهههی دە ی زە وە ر لە بە
 : واقی وڕما  وە ی كردەەرگ دە  ی پێ ببینی، كە وە رە توانی دە دە

 ئاالن چی لێهاتۆ 
 : وە گریان وەاڵمی دامە بە
 . بردیان - 

 ۆ  یە و ڕادە ئە  ێشكت بگاتەهچۆن +
: ۆ گهوتی رە پێهكە  وە پرسهی  ئە نگێهك بهوو ، كە دە گو   لە  وە كە رماوە گە  لە  و كاتە لە

 . رە پێكە  ما كە وایگوت گومان  نە  بڕۆ ، كە  لێرە  تكایە
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كهههان  كر هههت رووداوە كان چهههۆن د ههه ، دە ت نهههازان  شهههكە مههه  قە ئە !ماڵ گیهههان شهههە 
جهل  لیهان بە پە لە پە  ەل  و ڕۆ ە مه  ئە ئە  كەبیر  ن، تۆ سە نووسی م  دیاری بكە چارە
،  قۆی كاری تێدایە م چە كە گیرفانی پانكۆڵە رچووم، لە م دە كە ئیشە  رگی كار لە و بە

 ەدادگ چههی ئێسههكا وا لە ق ومسههت كۆتههایی هاتبهها، كە نههد شههە چە  بههوو بە وانە نهها لە دە
ی  پە سهكی چە ێشهكا دەهڕۆ   61و دوای   ك دانیشكووە یە بانە ر عارە سە رم لە رامبە بە

ڕاپهههۆرتی   نهههدە ، هەرچە وە ناسهههر كە ت دە حهههمە زە م و چاویشهههی بە و دە  وە نهههاجوولێكە
یشهك  دەڵهێ   گە ی تێنە ك وشە ندە و هە  وە م خو ندۆتە كە رە گەڵ پار زە م لە كە دككۆرە
  سهە و كە م ئە كە رە پهار زە. رچوواندم ساڵ  لێی دە(50)  ك بوو بە م زیرە كە رە پار زە
 :دیاری كردبوو، رۆ  ك پێیگوت   ریدە فە  بوو كە

الی خهۆت، یهاخود   ڕانهدبووایە ت گە كە تی زۆرتهر بهوو كهوڕە ئازایە  بۆ وات كردۆكامە
بهووبێ بهۆ خهۆت و  ت سهوودی چهی هە و كهارە بهێ ئە ۆ دە و پیاوە ئە لەت و پەتکردنی

 ..بۆی كردی تێككدا  ریدە تۆ هەرچی فە كە منداڵە
بههێ  ت نە یههت و قسههە كار ههك بكە نههد ناخۆشهه  كە چە  تههانە حالەو  زانههی ئە ماڵ دە شههە 

 . بۆی
مه   ئە ،م ڕت پێنهاكە ت بهاوەیههەرچهی بڵێ: پێیگهوت   رمانە ند ك زۆر بێشە ڕۆ  ك بە

  ن كە و جهۆرانە لە  ئێوە  ی تۆم زۆر دیكووە شێوە  تی لە م ،حالە ندیخانە بە  لە  مێژە لە
،  دڵكان پیسهە  دا بنێ  كە وە ت ناو رن دان بە قە ن، كە دە  وە فسە تی نە عیزە  درۆ بە

 .  وە شارنە پاكیی مندااڵكانكان خۆتان دە  لە
منهیش  ئهاخر ئە !قهی ر هە سهە بڵێهت تۆز هك  لەپێم س داكهۆكی  لێناكهات و كە  یرە سە

سههكی مهه   هە  ك ڕ زیههان لە مههۆكە كە  گبابە گ و سههە سههە  و سۆسههیالە ر ئە گە بههاوك ، ئە
و   مە پرسههی  ئایهها دە نیشههك ، لێیاندە گەڵهه  دادە كرد و لە یههان بانگههدەمن گههرت، ئە دە
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مۆ خهۆ مه   كە بهۆ منهداڵە  یە بهارم هە شێكی لە مۆ ئایا كە خێو بكە ی خۆم بە كە منداڵە
  بهڕوام پێهبكە !ماڵ گیان ، شە ی نیە كە خێوكردنە م و بە كە گەڵ منداڵە م لە هیچ كێشە

ك   یە  یاوم كێشە  ی لێرە یە و ماوە م  هەموو ئە ، ئەی پێشووتر بكراز  سیناریۆكە  لە
دواداچوونێكیههان بههۆ  بهها بە ر ئههاالن كردیههان دە رامههبە ی بە و تههاوانە ، دوایههی بە بههووە نە

ن  زانی بهۆ نهایكە ر م  هەڵگرتبا، دە سە یان لە و سزاكە  ی پێشوو كردبایە كە رووداوە
یههان  دە  ، بە وە كههان بخههو نە ۆ نامەڕ  ، بههڕۆ لەهەڵبوەشههێننەوە دی چههۆن خێههزان  ۆ ئە

دیكنهی منهداڵی  !ۆكهو یە  لە  وانە تیی ئە م مرۆڤهایە م  تێناگە ، ئە خێزانیان تێكداوە
باش و   تۆ لە  خێزانێك كە  نە و بیدە  وە ن و دوایی لێكبشارنە بكە  غە دە خۆت لێ قە

ر  سههە وامههی لە ردە بە زانههی بههۆ ئازاردانههت بە بیههت، دە ش ئاگههادار نە كە خراپیههی خێههزانە
خێهوكردنی  قهی بە ر هە گە ، ئە وە تە گەڵ سوسان لێك جودابهووینە ی لە و ڕۆ ە پێ ، لە
سۆسههیاد   نههدان جههار داوام لە ، چەەوەشهه لیسههكی ڕە  نە خە م نههاوم دە دە م نە كە منههداڵە

ئههاالن  بهۆ ئەوەی گەڵه  بهه  وانهیش لە ك كههاتژمێریش بێهت بهها ئە ر بهۆ یە گە ووەكهرد
  مكهههوانی بیبهههن ، لێهههرە ر، هەر نە بە كانیشههه  گهههرتە یاساییە ەەمهههوو ڕ هههگببیهههن ، ه

 . كو ی وانیكر دە رسكی تاك ئازادی ئە خۆپە
و،  زانی ئە وای دە  قسە  وتینە ، كەدام كە ریە سە سكبە شو نی دە  لە  ندە ناهە كوڕ كی پە

 .  ی درووست كردووە و واڵتە ئە
 .  قڵ درووست بووە ئە  بە  ئێرە-

 ! ۆ ا بڵێیت تۆ درووسكت كردووەناك+
 . گرم كردبێت، ڕ زی لێدە م  درووسكیش  نە ئە-

 .  ییت قبوڵە تۆ ڕ زی لێناگریت، بەڵكو كۆیۆە+
 .  و ڕۆ ە ئە  یشكیكە گە  بوویكه بۆیە  قڵە و ئە نی ئە خاوە-
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 . بووم دە  ك تۆ ئاسوودە م  قورمیش بكات، وە توانیبای ئە  ر پارە گە+
و  نهههاو ئە  ، خهههۆم خسهههكۆتە یە هە  وە مهههنە  كی بە نهههدیە یوە چ پە  ابرایەو كههه ئە  باشهههە

 . گەڵی لە  قاڵیە مە دە
،  میهرەبههان و جههوانە  تە و ئههافرە م، ئە كە رم دە الم، شهە  ردان د ههكە سههە بە  كە  ریهدە فە
وم كردبها، دڵنیهام ئێسهكا  ی ئە قسهە  تا بە رە یاخود سهە  وەیەوم بدابا ر وەاڵمی ئە گە

،  جههوانە  ، ئههای كەكههرد یادگههاری دە ی ماڵمههانی پههڕ لە كە خۆشههە  نیههنە ێكەپ  ن بەئههاال
  وە ی، منههداڵێك پههێكە كە زدە ر حە گە ئە: ێشههت چیكههر ئههاالن ببیههن ، پێیگههوت هیان نە

وام بوونی  ردە بە  مێك لە كاتێكدا كە لە  یە ورە گە  و قوربانیە ی لە ی ۆ ئە كە دروست دە
ناس  نیا دە  ندان ساڵە ی چە رانە و برادە ماڵ گیان، ئە دڵبوو، شەش دوو كە ندیە یوە پە
ی پشكیان تێكردم،  كە كرد، بڕوادە برا زیاتر تۆزی دە  ی برا و لە نێوانمان وشە  ولە
ن  كە ش باسه  دە خهراپە بە  چه  كە ، وای بۆ دە ندە زە ناو مە  نگاو ك باو مە ر هە گە ئە

 !ماڵ گیان ترسنۆكیی خۆیاندا بنێ ، شە  ن دان بە كە ەرم د ن شە سانە و كە لە  ،چونكە
هەر   تە نهاعە و قە ئە  یشكمە وانیكریان لێدزی ، ئێسكا گەئە  ەکبڕوا ب  رانە و برادە ئە
  مە ، خهههۆم نهههاكەتسهههكی س ببە كە یهههت، بەاڵم نهههابێ پشهههت بە تی بكە ههههاوڕ یە بهههێ دە

ر زمانمههان  سههە  لە  كە  وە بێههكە كاندا وشههە  یههی  بە زە بە  ریههكە ، بەاڵم وا خە فریشههكە
  یهنە دە ی تهف فڕ یهان دە شهێوە  نایهانبینی  وا لە  ی  كە كە دریان لێدە ، غە وە تو نە دە
و نهازان  بهۆ   یە بیهن ۆ گومهان  هە نە  ك ئێمە كان وە وشە  سانە و كە بێ ئە ، دە وە رە دە
  وە ند و مهاڵی گواسهكۆتەكهانی شهكا ی هەموو چاوڕوانیەەرگ دە  ریدە چی فە یڵێ ۆ كە دە

  ، چهونكە وە تە و  دۆزیهوە ی م  و كاریشهی هەر لە كە ندیخانە بە  بۆ شار ك نزیك لە
 .  ریكە خە  و كارە بە  ساڵێك زیاترە  وە ئە(  لیانیە یدە سە)
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ك  یە  یهام، لە پێشهكر لێهی دە  ی كە و شارە ئە  بچمە  ك بۆم نیە یە هیچ شێوە  م  بە ئە
م  كە ی ترسهە ی رادە وە رئە بە و ، لە ن لە ر و سوسهان بهاركە ر پێكە گە ئەبێ  ت نە حالە

  م بە چوو بهۆت بهاس بهكە بیرم ، لە مە رگرتنیش  زۆر كە ت وە ، شانسی مۆڵە یە ورە گە
ر شهو نی  كیش بە قهۆیە نهد چە ر و چە وڵهی كوشهكنی پێهكە هە  چی تاوانبار كهرام، بە

وان  ئە  ، بهۆیە روونهی بهووە ی دە تووشهی كێشهە  وتبهوو، سوسهانیش گهوایە ترسناكی كە
ر  سهە لە  یە ترسهی  هە ر بڵهێ  مە گە ن، ئە م بهكە كە تە ر مهۆڵە سە ری لە توان  كاریگە دە

  نههههدە كههههرد، بەاڵم بە نە  یە و لەوانە سههههك  بە مهههه  هە ئە  نههههدە وان، هەرچە  یههههانی ئە
ی  وە بهۆ ئە  گەڵه  مانهدووە لە  ریهدە بهێ، فە ری هە كر  كهاریگە كان  دەڵێ  دە هاوڕ یە

كی باشه   زاییە ی شهارە وە ر ئە بە   هر چاود ریهدام ، لە  ی لە و قۆنهاغە خۆڕاگرب ، لە
  ر بە رامهههبە و یاسهههاكانیان بە  نهههدیخانە می نهههاو بە ر سیسهههكە سهههە لە  یهههدا كهههردووە پە
 ی كە ، ڕاسههههكیە وە بێكە رم كههههۆنە سههههە تیههههف لە م خههههاڵی نێگە دە وڵههههدە كان، هە نههههدە بە

  نهههدە ش ههههیچ نهههازانێ، هەرچە ریهههدە م هەراسهههانی كهههردووم، فە كە واڵیهههی كهههوڕە بێهە
  تە ، ڕۆ  هك چهووە كات، بەاڵم بێ ئاكام بووە مان دە كە شارە  ردانی كۆنە سە  جارجارە

 .   واڵی ئاالنی پرسیوە ی ساوایان و هە باخچە
 تۆ چی ئااڵنیۆ-

 (د فر ندرگێ) سگیرانی باوكیمە دە+
 یتۆ وها بكە پرسیاری ئە  نازانیت، تۆ بۆت نیە  وە ئایا ئە-

 بۆۆ+
ی  ربارە دە  قسە  ش بۆمان نیە نیت و ئێمە  كە سی نزیكی خێزانە ی تۆ كە وە ر ئە بە لە-

 . ی  بكە  و كێشانە ئە
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می  سسهكە رتاپای جە ر فهراوان كهرد و سهە كهانمی بە نگاوە تونێۆی هە  یە و ترووسكە ئە
ك  وە  واڵهی خهۆش بهۆ دڵ و گیهانی مهرۆ  پێویسهكە نی هە ەئارامی، مراد گوت  خسكە
شهت  باوە  سهێكیكر لە زانی كە پێكدەڵێ  وادە  ، كە كانی وایە رە ر و كێشە ۆشكەهبێ  مادە

واڵهی ئهاالن  هە!ماڵ گیهان ، شهە وە بیهكە نجكراو خهاو دە جیهانێكی بە كات و تۆش لە دە
  مه  ڕۆ انە ئە  یە نهد ك شهت هە ، هە وەخسكە دەبەگەڕ  می  سكە ڤیكامی  بوو جە  تاكە
ن پیۆهت ڕاكێشه  و بڵهێ   وە ی ئەههم،  نووسهی  باسهی بهكە  یبین ، ناتوان  بە دە  لێرە

م  كە رە رامههبە نیشهه  بە مهه  دادە ئە  ی كە و شههو نە ، ر ههك لە ر بههكە و بە یری ئە سههە  رە وە
ی  سهانە و كە بە  تە ایبەته  وە ، ئە دیارە  خانە وان دوو باڵە نێوان ئە مراد و یونس  ،لە

  ئههێمە  تههێكەڵ بە  وانە ر منههداڵ و  نههان، ئە سههە  سههكدر ژی سیكسههیان كههردۆتە دە  كە
ییشهیان  ردە روە كی پە و یاسهایە  وە كاتە ی تاوانبار هەموومان كۆدە ن، وشە مانان ناكە

وانیكهر  لە  كە  وە یهكە تهۆ نابێهت وا بیهر بكە  كە  وە بیرمان د نهنە بە  ڕۆ انە   كە  یە هە
یاسها   ش نادات كە و مۆرە و ئە  كە گیرانە  گرنگی بە  خەڵكانێكی لێیە  ئێرە. باشكری
و  سهكمان بە دە  مهراد و یهونن بهۆ خۆیهان دەڵهێ  كە  ن، بهۆ نمهوونە دە د لێیدە و كۆمە

رچهی  گە مه  ئە شیمان نی ، ئە پە  ، بۆیە مان لێكدابۆوە كە رە رە كرد، قازانل و زە  كارە
  م، چهونكە تیان بهكە د ایە  كاری م  نیە  وە م بەاڵم ئە د ی زۆرینە  وە ووی موڕالیەڕ لە

سهههدر ژیان  دە  ی كە و تاوانبهههارانە ، بەاڵم ئە یارەرپرسههه ت لێیهههان بە وڵە یاسههها و دە
،  وە نهاو ئهاگرە  مە یهانخە ن دە رزە ن دە رزە دە  سك  بیانگاتێ بە ر منداڵ، دە سە  كردۆتە

م  كە نووسهههی منهههداڵە ش بهههاوكێك  نهههازان  چارە وە لە  بهههاوك ، جهههگەمنهههیش  ئهههاخر ئە
،  وە خهو نیكە نە  و پیهدۆفیالنە واڵهی ئە هە  نا ڕۆ  نهیە ر چۆن دە گە مە كو ۆ  وتۆتە كە

ك ئههازادی  یە و دوای مههاوە  گیههراوە  و كههارە ر ئە سههە نههدان جههار لە چە  یە پیههدۆفیل هە
رم  كههههان گە  ارە هە  واڵتە  یههههان لە ونە قێزە  ەو كههههار زانههههی بههههازاڕی ئە ، دە وە نە كە دە
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  وە سهكە دە  بهدات بە  رە و پێهوە س نهاتوانێ ئە كە  بڕوام پێهبكە !ماڵ گیان ، شە كردووە
زووی خۆیان  ئارە  ، بە نش ئا ەڵی دڕندە ندە وە ند مرۆڤ ، ئە چە  وروپیانە و ئە ئە  كە

بینینهی  !ماڵ گیهان ن، شهە كە دە ك و نمایشی خۆیانی تێدا شانۆیە  جیهانیان كردۆتە
  وانە م شهههههە كە نووسهههههی منههههداڵە زانینههههی چارە و دووری و نە  یە خههههانە و دوو باڵە ئە
ی  و قسههانە م، بەاڵم ئە و بههبە بههی خە نهها بههۆ حە ناچههار بههووم پە  ، بههۆیە مخنكێنههێ دە
تا  ەر سههە  ئێههرە  هههاتمە  كە  یە لێههرە  مێههژە  ك لە كی دامههێ، كههوڕە بووریە سههە  ریههدە فە

رچوونههت  نهها دە تێنههی دە خههۆتی پێهەڵخەڵە  وە ك ببینههیە مە بههێ سیسههكە دە: پێیگههوت 
ن  كە ش كهاردە لێهرە  ی كە وانە تها ئە ، هە كە س مە ی كە قسهە  بهڕوا بە بێهت، حاد دە مە
بژ هههوی   شهههێك لە بە  بیهههكە ن و دە كە گەڵ دە ت لە ك كر كار هههك مهههامەڵە وە  وە دڵە لە
 .  وان ئە

مه   ن، بەاڵم ئە ر هی نهاكە ن نهاینێژن و بە كە رخۆكان تا ساڵ  پیر نە سە لە  قۆناغە
ر مێزی گیكوگۆگاكان  سە م لە ندە كرد و خە دە  كانمدا موتربە نگاوە قاچی هە  یوام لەه

  كانیههههان و كههههارە تیە كردن بههههۆ هەمههههوو یارمە سكخۆشههههی  لێههههدە كههههرد، دە چههههرۆی دە
ترسهههام  بهههوو، وام لێههههاتبوو دە د وا نە سهههە  د لە رچهههی سهههە گە كانیان، ئە چاكسهههازیە

تی  بەڵههێ ئههازایە  كە  وە كههردە رزدە ی خههۆم بە ورە  وە رچێ، بە مرۆڤێكههی دووڕووم لێههدە
  خسكە ویش  دە ئە  ریدە پێش فە  م، لە كە م، با درۆ نە م ڕزگار بكە كە كوڕە  كە  یە وە ئە

روارد كرابان، ئاالن  كان بە كرا پێویسكیە دە ویست، بەاڵم نە م خۆش دە ریدە ناو،  فە
ماڵ  ها شە ی ناو  ، وە ، وا بزان  ڕوونكردنە كو یە  زانی لە یدە س نە منداڵ بوو، كە

 !گیانۆ
  ی كە یە و بههازنە نیهها بەاڵم لە تە  سههكیپێكرد، بە ت  دە م مههۆڵە كە شههكی یە گە !ماڵ شههە
  رگهههههرت كە وە م كە ر تكیهههههكە فە ندە مە ی شهههههە و سهههههكگە لە. وان دیاریهههههان كردبهههههوو ئە
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تكیههت   كههچە  زانههی لە دەرفەتهه    رگرتبههوو، بە م وە كە ی تكیههكە  مههارە  نههدیخانەەب لە
م پهێ  یە و پهارە م زۆر گهران بهوو ئە كە كۆنە  م پرسی، نرخی تكیت بۆ شارە كە فرۆشە

 .بوو نە
ڕوا،  ت  دە نووسهی  تهاقە  بە  م، چهونكە م زۆر شهكت بهۆ بهاس بهكە كە زدە حە !ماڵ شە 

دیمهوكراتی   ی خۆیان بە وە رئە بە وان لە م، بێگومان ئە كە كار دە  ندیخانە بە    لەم ئە
چهی  ن، كە دە كانی خۆیهان نیشهاندە مرۆییە  نە ن الیە یكە دە  نێ  هەموو كار ك كە دادە

م  كی زۆر كە یە پههههارە  بە   !وە وسههههێننە تچە دە ەوەنههههاوی دیمههههوكراتی  ن و بە كە درۆ دە
ك مهه    ی وە وانە تی بههۆ ئە تههایبە شههی هیچمههان ناكههات، بە بە  ن كە كە كارمههان پێههدە

ر  گە ئە  یە وە ئە  ی كهاركردن لێهرە كە باشە  نە الیە  زانی  كە دە  وە ئە  كێش ، ئێمە جغارە
  ق وایە ن هە كە كاریشههمان پێههدە بههێ، بەاڵم كە زۆرتههر دە  ڕ و كێشههە ی  شههە كە كههارنە

یهان  بهێ، تها درۆكە یكی هە نگە باشهدا هاوسهە ر خرال ونێوان زۆ مان لە كە سكە قدە هە
یت، مافیكرت  ر پێچی بكە ر سە گە ، ئە كاركردن ناچاریە  ش بزانە وە ی ، ئە قبود بكە

 .  وە سكێننە لێدە
  مهاڵە  چهووم، واتە ی مه  بهۆی دە و ماڵە ، ئە بكە  وتە و ڕ كە یری ئە سە !ماڵ گیان شە

خكهههی  دبە ، بهههۆ بە ی مههه  دوورە كە نهههدیخانە بە  لە  قەقهههی دە 61  ریهههدە ی فە كە نهههو یە
 82مژمێهر و  دە 6چهێ و  م دە كە كۆنە  بۆ شارە  كە ەمان ڕ گ ێڵی هەر ه سە  وتۆتە كە
سهێك  نهد كە ی كردم، دیهك  چە كە كۆنكرۆلی تكیكە  كە ی جابیە وە ، پاش ئە یە قیقە دە

ت نیشههانداۆ  كە رسههی بههۆ مۆبههایۆەنیشههك  پ ی تە و كههوڕە دا، لە كانیههان نیشههاندە مۆبایۆە
منهیش  ئە  ی پێهداو نە و در ژە ئە  ، نە یە كە ناو مۆبایۆە ی لە كە بۆیكە  بۆی باسكردم كە

  ریهههدە الی فە  ر لە گە یههاڵ  ڕزگههاركرد ئە شهه  بههۆ خە وە پرسههیاریكرم كههرد، بەاڵم ئە
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گرم،  دە  وە سكمە دە یی بە كو اوە  م بە كە م و مۆبایۆە كە ون دە  كە تكێكە  وە زم، ئە بە دانە
 .  كە وتنە گەڵ خۆ خە دوو ئیحكیماد لە  بوو بە

ههیچ  بهێ ، بە بووە م نە روونیە دە  تە و حالە ئە  شت مانگە ی سێ ساڵ و هە نزیكە  وە ئە
،  م نووسهراوە كە تە مهۆڵە  لە  ی كە و یاسها و ڕ نماییهانە لە  ك بێگومان جگە چاود ریە

،  وە جههوولێنە یی دە ئاسههوودە  ی بە كە لههكە ، خە ی تههاوانی لێنههایەر كهه  بههۆن وروبە دە  لە
سههت و  هە  باسههكردن لە  س بە نهها بە ، دە م نههیە وە كان توانههای ئە رە ك نووسههە مهه  وە ئە
م له  و پهۆپی  سهكە جە  پهڕ كهات لە  ، لە وە كهردیە ك  بۆ پڕدە یە ڕە ند الپە سك  چە نە
وا  م، ئە بكە سهههێك قسهههە د كە گە ر لە گە ئە زانههه  ركهههرد، هێنهههدەی شهههێواندووم وادە دە

ك  و وە  فههۆنی كههردووە لە دووجههار تە  ریههدە وڕۆ فە ئە  ، بههۆیە وە بێههكە م دە م كە كە كههاتە
وم  بههۆ ئە  ، بەاڵم نە وە مە كە بههۆت دە  ، گوتههوومە یی  دایخسههكووە زە شههپڕە  ڕ ز ههك لە

  وە كانمە سههی سههیە فە قە  بەك هەر پههاڵ  م نە ناسههە سههیكریش، هە بههۆ كە  نە  وە كههردۆتە
  وە بمێهنمە  ریهدە خهوار  و الی فە  م بێمە ، بڕیاربدە وە نە ردە منیش بە  ریكە نێ، خە دە

  مە یە بهێ یها نە تی داهاتوو كات  زۆرتهر دە مۆلە ، لە ندینخانە بە  وە ڕ مە و دوایی بگە
ڕوانی بڕیهاری مه   وەر چها فە ندە مە شهە !ڕ ه  واڵێكی ئاالنهدا بگە دوای هە خوار  و بە

دڵێكهههی خهههۆش و جهههل و  بە  ریهههدە مههه  دڵنیهههام ئێسهههكا فە ڕوات، ئە ناكهههات و هەر دە
، بهێ  سهكاوە راوە داپێشهوازیم  لە  وە گوڵێكە  سكە رگێكی جوان و بۆنێكی خۆش و دە بە
یری  چههی نههازان  بههۆ بڕیارمههدا سههە نی، كە كە خەڵههك بههدات، پێههدە  ی گرنگههی بە وە ئە

ڕان  گە  و لە ویسههههههكی ئە ببیههههههن  و خۆشە  ریههههههدە بههههههادا فە م، نە كە نە  كە و سههههههكگە
 .   وە ساردمبكاتە

بیرم  كرد، بە كان یاریدە گەڵ منداڵە ك لە ی ساوایان، مامۆسكایە باخچە  یشكمە گە  كە
 : پرسیار و وەاڵم  وینە كە ی نە وە و  دیكب ، بەاڵم بۆ ئە پێشكر لە  نایێ كە
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 ۆ كو یە  ماریا لە-
 . یە وە ە ور  لە+
  وا بە  كە سههە سههێك دیههاربوو، بەاڵم بههۆم  كە ی بههۆ كههرد كە و ئامهها ە ی ئە و شههو نە لە 

یڕا دیهاربوو كهاتی  كە ی دانیشكنە شێوە  لە  وە  ورە  چوومە  كە.  وە ناسرایە دە خێرایی نە
  كههههرد، كە ی دە شههههی قسههههە كە مۆبایۆە  پههههێش بههههوو و بە  ی لە تی، قههههاوە پشههههوویە

واندن  ر دانە سە روو كی خۆش و بە  بە  دیاربوو، بۆیە  سانی پێوە پە حەماشایكردم  تە
 . ساڵو ك  لێكرد

 تۆ باوكی ئااڵنیتۆ
وا بهۆ  ئە( م كە نهاگە لی  و چهاڵی چە شهە)بێهت  م هە ر بهۆ خەڵهك دوونیشهانە م  گە ئە
 . م پە سكی چە دە  لە  مە كە كی تریش  زیادكردبوو، كوتینی ناوی كوڕە یە و نیشانە ئە
مێههك كههات   واو كههرد كە ت تە كە فههۆنە لە ی تە وە دوای ئە  بەاڵم تكههایە !وم هە بەڵههێ+
ت بهۆ روونكهر  كە ر و هنە گە ئە !ماڵ گیهان شهە. م گەڵ بهكە ت لە و هت قسهە مە یكێ دە بدە
 . كرد م دە زمانی قوربانی قسە  ، بە وە مە بكە

ڕۆیهت،  م، نە گەڵ بكە ت لە سەق  ،  بۆش  نیە گەڵ تۆدا نیە ك  لە یە م  هیچ قسە ئە-
 . م كە فۆن بۆ پۆلین دە لە تە

مه   ههات ماریها ماریها، ئە نگهی پیاو هك دە دە  سكی بوو كە ی دە كە فۆنە لە تە  گو   لە
 مۆ فۆن بۆ پۆلین بكە لە تە
ك پرسهیارم  نهها یە د، تە شهایە  و ببێكە با ئە  خە سكت دامە ی دە كە فۆنە لە تە  باشە+
 .  ەتكای  یە هە
 گوت  بڕۆ-

 مكان بۆ كو  ناردۆ كە ، كوڕە وە م بدە و پرسیارە نها وەاڵمی ئە تە+
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 سكی  گو  لێبوو ی دە كە فۆنە لە توتی تە  توتە
 . م  ئاگادارنی  و هیچ نازان  ئە-

سهی  كە  كە  بهووە  وە رئە بە ، لە گوتهووە سهگیرانمكان نە ی دە ریدە فە  بە كە  بەاڵم ئێوە+
 .  وەبو نزیكی  نە

 یتۆ كە م  نازان  تۆ باسی چی دە ئە-
یها   س هێندەم پێ بڵێ ئایها الی خێزانێكهی باشهە ، بە وە س دڵنیام بكە بە  تكایە+

 خرالۆ
واڵههههی  نههههها زانینههههی هە و  تە مە دە  ی كە وە م، ئە ئههههازاری نههههادە  كە  وە زۆر پههههاڕامە

ن،  كە لهیۆ  دە وهها زە ئە  كە  وە بێهكە زۆر ڕق  لێیان دە !ماڵ گیان بەاڵم شە ، مە كە كوڕە
م لێسهكاند  كە فهۆنە لە بهووم و تە ، تووڕە وە ریك بوو وەاڵم بداتە نگێكی بۆ هات خە زە

دا، پهۆلین  چهاوی ئهاالن لێمهنە  یوایی چهاوی تاریهك كهردم، بەهوی  دادا، بێ زە و بە
 . هات و گرتمیان

ی  كە م، ماریها بهارودۆخە وردی باسهی هەمهووت بهۆ بهكە ، ناتوان  بە وە مە كە كورتی دە
و  تههاوان بههوو،  مهه  بههوون  لە ئە  ، چههونكە وە نههدی خههۆی قۆسههكە وە ر ە بە زۆر چههاك لە

تی پێكردن، بهاری  ویش هەرچی بۆ خۆی باش بوو درووسكیكرد، لێدان، سووكایە ئە
و  بهها چووبههام، بەاڵم ئە دە م كههرد نە مهه  هەڵە ئە !ماڵ گیههان روونههی تێكچههوو، شههە دە
گەڵ  لە  لە خۆشهێك مهامە ك نە یكوانی وە ی تێدابا، دە كە مرۆییە  نە مێك الیە ر كە گە ئە
  و بە  وە تیە ناسههیومە   دیكههووە  وشههە حە منههی لە  و گههوتی كە ئە  بكههات، چههونكە دامنهه

ر  م  ناكڕ ت، گە لە  یە و قسە س ئە ، ئێسكا كە ی م  چیە كێشە  كە  ی گوتووە كە مێردە
وانیكههههر  ر ئە رامههههبە ی بە كە تیە رپرسههههیاریە تههههاك و بە  نە دە ئههههازادی دە  بڵههههێ  لێههههرە

  وە لە  ن، بهههۆیە كە رسهههكی دە خۆپە  وە دایهههنگە ی هەر لە وە ویهههش بە ، ئە وە سهههكێنە لێدە
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، بەاڵم بهۆ  وە ماریها كهردە  ری  لە وە خهكە  ی بەەرگ مه  دە ر بڵهێ  ئە بێت گە گومانت نە
و  ، ئە وە وتههمە شهه  دوورتههر كە كە منداڵە  یكر و لە ر كێشههە سههە   م  خسههكە خههۆم كێشههە

تیهههان  ، شانسهههی مۆڵە وە بۆیهههان زیهههادكردمە  میهههان كردبهههۆوە كە  م كە ی سهههزاكە شهههە بە
 . كات خۆی دە  یش دوا قسە و نامە و ئە  وە لێسكاندمە

 
 

 ساڵو    
تیت بههۆ  المە یههوای سههاغ و سههەهخۆشمویسههكی،   ی كە و ڕۆ انە ك بههۆ ئە فههایە ك وە وە
 . خوازم دە
  ن و حوسهێنێكە سهە ، بەاڵم شهینی تهۆ بهۆ حە وە مە كانت قوڵكر بكە ویست برینە مدە نە
بهێ  دە  كە  یە هە  وە ڕم بە سهێك  بهاوە مه  كە ، ئە مە كە نهدی یە رمە رە قل تێیهدا زە ئە  كە

 یه ،  پێنهاو تهۆدا دە مه  لە ئە  ند ساڵە چە  وە چی ئە پێناو خۆیدا بژی، كە  مرۆ  لە
،  وە مە چهاودا بهدە  ت بە و  چهاكە مه  نهامە ، ئە ەومها خۆم  نە  ت بە تایبەهیچ شكێك 

كهرد،  بهوون  دە  سهكت بە ، زیاتر هەتك شو   پێمگوتبای ندە هە  ر لە گە ئە  شە وانە لە
 .  سكچوونە دە ئاخی لە  وە بەاڵم ئە

م  ر خە بە ردانت لە سههههە  هههههاتمە دە كههههردی یهههها كە گەڵ دە م لە فههههۆن قسههههە لە تە  بە  كە
ت بهووم ڕۆ  هك لهێ  بپرسهی  زرە حە  گهرت، بە دە م  نە ت گو ت لە تی خۆت قە فە وخە
م  كە خهانووەبەکهورتی  ۆتناسی س دە  یۆ ئایا كە تۆ چۆن دە  یە گچكە  و شارە ر  لە ئە

شههههو نێكیكر تههههاقی   ،  یههههان لە ەوێنههههاهشهههه   كە كارە و وازم لە  وە تەۆكههههردڕادەسههههت 
 .  وە ت شادبیكە كە كوڕە  بە یوادارمه.  وە مە كە دە

  ریدە فە     
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 :دەڵێت  كە  م پێخۆشە و شاعیرە درۆی ئە

 سك  وە دە  دیار ئاو نە  لە
 بین  كانی قژم دە شە ڕە  مووە

 ..ب  چۆن سپی دە
بێهت  بات، ئێسهكا دە م زۆر لێهدە م وزە كە سهت دە مها، وا هە توانای نووسهین  نە  ببوورە

ر  گە ، ئە وە ێڵمەەههیهی د كراوە بە  كە خنكهێ ، نهامە نا دە ، دە وە رە ەد  م بچمە كە  وورە  لە
 . نووس  بۆت دە  وە زیاترم پێنووسرا، ئە

ی خهۆی  كە  نە  كە تم بهۆ كردیه و پیهاوە مێهك باسهی ئە ، پێشهكر كە وە دیسان ههاتمە 
اشیرینی كی ن یە بۆ خۆت وشە ی كە زدە تۆ حە  زمانە سكە و بە م  دەڵێ  ئە ، ئە كوشكووە

كی  یە ومها، نهامە بیرت بێت گوت  شكێكی لێ قە ر بە گە ، ئە نیە  بۆ دانێ بۆ م  كێشە
كی  یە نهامە  قیبوو، خۆی باسهیكرد گهوایە ری تە و سە  رببۆوە بە  وە بۆ هاتبوو دوای ئە

ت  كە رە سههوكاری هاوسههە كە  كە  ی بههۆكردووە وە و باسههی ئە  خوشههكێكی بههۆ هههاتووە  لە
خو نهدكاری زانكهۆ   نجێكی جوان بهوو گهوایە مان دیت گە كە ، و نە وشكووەكیان ك برایە
  پهههێش چهههاوم تاریهههك بهههوو، گونهههاحە  وە م خو نهههدە كە نهههامە  ، دەڵێهههت هەر كە بهههووە

 1  و هههیچ نههیە ری نههاڵێ  ئە ی سههە كە ر بههرینە بە  زۆر بههژی لە  و پیههاوە م ئە بڕوانههاكە
ن  خەڵكانێهك هە  م  پێ  خۆش نیە ئەس،  ، بێ شو  ، بێ كە وە قەڵیان دووریكە تە

ی مهه ، ڕاسههكی  وە گەڵ ئە راورد ناكر ههت لە ، بە یان هێنههدە خههراپە كە  یههان و كێشههە
مهه   و دەڵههێ  ئە  یە ر  یههان  هە سههە ر نههی لە كی ئە ریە كههاریگە  وە منههیش مههرۆڤ  ئە ئە

  سههاڵە 2تهها ئێسههكا   سههی وای لێههیە بێههت، كە ێههزت زیههاتر دەهوادەڵێههی   باشههكرم كە
  ی بە وە رئە بە ، مههراد و یههونن لە كههراوە ی دیههاری نە كە نههدیە ی بە و مههاوە   ور ههیە لە
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هەمهوو   یان بە ن ، فشهە كە قهازانل دە  لێهرە  وە رە دە  چهنە ی خۆیان كاتێ دە وە لێكدانە
.  و نیهان بهۆ خۆیهان درووسهككردووە مڕە خەشێكی  كە  ش وای كردووە وە ت، ئەشكێك د 

ر پشهت، بهای  سهە  و كە كە كانی  یانمان بۆ دەەرگ دە  وە رە دە  چووینە  وان دەڵێ  كە ئە
یهان  تە و تاقە دی، نهازان  ئە  كهانی خۆمهان بێنیهنە ز و ئاواتە حە  یە مان هە ندە وە ئە
، گونههاح   یههانە ورە مههی گە رزش و نههانخورادن خە ن ، وە كههو  بههوو، هێنههدە پێههبكە  لە
نههی  الیە ، لە یە ر مهه  هە سههە ڵههێ  سههۆزیان زۆر لەش نە و ڕاسههكیە ر ئە گە گههاتێ ئە دە

، بەاڵم  كهههردووە ت داوام نە مههه  قە ئە  نهههدە ن، هەرچە دە تی  دە زۆر یهههارمە  وە مادیشهههە
كانی مههه  پهههڕ  زانههه  پێویسهههكیە دە  بهههۆیە  یە یهههان هە كە وان نیهههازی چاكە ئە  چهههونكە

چهی  ، كە ر كە ەڵكی كیشوەی خ كە و هەریە  ككریان ناسیە ش یە لێرە  یرە ، سە وە نە بكە
ك  نهدە ب ، هە دە  ككریش تووڕە یە لە  ن و نە كە ككر هەڵدە بێ یە  نە ،زانی جمك  وادە

 . ن  كە عات پێی پێدە سە  وان بە چی ئە كە  شت زۆر بێ مانایە
ی  وە كههات، ئە كی كههورت  حههوك  دە یە نههد ڕسههكە چە  بە  ت لێههرە ماڵ، بیرۆكههراتیە شههە

نێههوان  كی لە رگیریە هاوسههە  مە و سیسههكە یشههكووم ئە و تێیگە  كههوومەمهه  دی تائێسههكا ئە
و    یانە وە جێگرە   یە هە منداڵیشیانك  و یە  ت درووسككردووە دیككاتۆر و دیموكراتیە

  كههانی لێههرە بێزاریە  ش كههاتە ڕ ههزە و بە ، ئە تە ویههش بیرۆكههراتیە دڵیشههی ناشههكێن  ئە
و دیههههو  سههههمان پێههههدهە نێ و لە ی هەرە كە ەروونههههی دە  ڕە شههههە بههههات و بە ر دە سههههە بە

خت بهههوو تههها  بهههۆم  زۆر سهههە  یشهههك  لێهههرە كهههات، تێگە یرمان دە سهههە ەوەكان شووشهههە
  نهدان كێشهە م، تووشهی چە بدە   یانی ئێرە  بە  ی در ژە وە بۆ ئە  وە ك  دیكە یە رنامە بە

  ەكبیههه نەبهههێ  كهههات، دە كهههردار زۆر مانهههدووت دە ، بەاڵم بە ئاسهههانە  ڕسهههكە  بهههووم، بە
، تر چی گیراوی سە بزان  لە  یت، باشكرە كە سیش نە تی كە س و دو منایە ری كە برادە

،  وەمیهههههنە و كە  ی زۆریهههههنە مە گە  ویهههههكە كە زانههههه ، نە بەاڵم پالنهههههی داههههههاتووت نە
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  وابههزان  كە تك بڵێیهه وە !ۆم كە بههۆ تههۆ دە  باسههی ئێههرەچههی  بههۆ  باشههە.. هاهاهههاهاها
 .  ببوورە  یە، تكا ئێرە  تۆش د یكە

و چیهههرۆك و  ئە  ڕۆ انە.  ترسهههیداری پیهههاوی تێهههدایە ش جیههههانێكی مە وە گەڵ ئە لە
ت، مههه  زۆر  ئهههافرە  ر بە رامههبە ڕق بە    لەاوپهههڕنپڕ  بێ كە ت گهههو  لێههدە داسههكانانە

كانیش بێ  نیسكە رگرتنی فێمە نگە م سە كە سكدە كیكر وا هە الیە  خۆم، لە میان لێدە خە
  یە وە سههك  ئە بە ، مەە نكردنههی كههۆمەڵگ ی مههافی پیههاو و بە وە سههكاندە  لە  تههام بههووە

سهكی  سهت و نە هە  بێ گو  دانە ن  بە زی دروست بكە گە ڕە ك ی یەەگڵو  كۆمە یانە دە
كرد  ی دە وها قسە نیسكێك ئە فزیۆن دانیشكبووی ، فیمە لە دیار تە لە  و ڕۆ ە پیاو، ئە

 داوروپههها وتووتری  واڵتهههی ئە پێشهههكە  ائێسهههكا لەت  خهههوارد كە دە  وە و داخهههی بهههۆ ئە
  كسهانی مهوچە كانی نایە شی بۆ قسە كر ، نموونە و دە یڕە تی پە كسانی كۆمەاڵیە نایە

ئێسهكا   و  دانیشهكبوو كە لە  كان كە نهدیە بە  كێهك لە ، یەدانێوان پیاو و  نه  بوو لە
،  وە ومە كە م دوور نە كە تە بهابە ی لە وە بهۆ ئە  ر چی گیهراوە سە بڵێ  لە  نیە  وە كاتی ئە

 :باسی خۆی كرد
و زۆر  روونهی ئە ، باری دە وە م لێك جودابووینە كە گەڵ  نە لە  ی كە و كاتە م  ئە ئە))

كی كههورت  یە مههاوە هات، بە ی لێههدە بههۆنی مە تسههكای وە گەڵههی ڕادە لە  خههرال بههوو، كە
كان   روونیی منداڵە باری دە خراپی  سك  بە ڕۆ  هە  دوایندان پیاوی گۆڕی، ڕۆ   چە
كان الی مه   داوام كهرد بها منهداڵە ەدادگ لە  دیاربوو، كە  رگیان پێوە كرد و بێ بە دە

و  بیههانبینێ بهها بههێ،  یە ی دایكیههان دە م كە خێویههان بههكە م بە مهه  ئامههادە بههژی  ، ئە
بههۆ شههیان  كە تی دیكنە بههێ الی دایكیههان بهه  و چههۆنیە گوتیههان دە ،بههوو ڕازی نە ەدادگ

 ((.  وەرنامە ناو بە  هاو شكمە
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  نهدی بە یوە پە  یە لە سهە و مە ، بەاڵم ئە نیە  و پیاوە زم لە رچی حە گە م  ئە ئە !ماڵ شە
بههاوكێكی خههرال   نههیە  وە ، ئە دووربههی  بههووە ە، یهها بێیههت و بڵێیههت دادگ نههیە  وە زە حە
م، بها  نهاكە  كە یری كێشهە سهە  وە و ڕوانهگە مه  لە ، ئە یە نهدیخانە بە  رچوو ئێسكا لە دە

و  ی ئە قسهههە  ڕم بە م، بهههاوە نهههدیخانە بە ی  خهههۆم لە تە وە ت پێبڵهههێ  لە وە تا ئە رە سهههە
تهۆ   كە  قبود بكە  وە ئە  وە روونیە نی دە الیە  لە: تا پێیگوت  رە سە  كە  ەوێناه  دككۆرە

تاو  لە ، جا هەڵخە ئێرە  سێك بێكە هەموو كە كر  ، دە رگرە م  وە ش لە وە ی و ئە لێرە
ئیسهكا تهۆ   بزانیهت كە  وە بهێ ئە كاوان، دەر، تاوانبار بێ یا بێ تێنە لە خەبێ یا هەڵ

 . یت لێرە
ی دایهك و  وە كهاتی جودابهوونە منداڵ لە  ، كە یە وە ئە  و پیاوە گەڵ ئە م لە كە هاوڕاییە

،  یە ی هە كە خێههوكردنی منهههداڵە توانهههای بە  ی كە سههە و كە ئە  بههێ بهههدر كە بههاوك، دە
كی  ك یاسههایە دابنههر ، نە  كە تە ر حههالە سههە یاسهها لە(  نههی مههادی نههیە سههك  الیە بە مە)

  یە وە ی ئە بەڵگە  وە مانی دا، ئە كە منداڵە  ری هیچ و پوچ لە پێكە  بێ،  كە گشكی هە
نیشهێ،  وهها دادە گەڵ پیهاو كی ئە نها چهۆن لە بوو، دە سوسانیش دایكێكی باش نە  كە

ر  سهههە م  چارە كە خێهههوكردنی منهههداڵە  ی بە كێشهههە  وەەر هههی دادگ  ێشهههكر لەخهههۆ مههه  پ
  گەڵ مههه  بهههێ، بەاڵم ڕ هههزم لە پێمخهههۆش بهههوو ئهههاالن لە  نهههدە كردبهههوو، هەرچە نە

سوسهان   كە  چهاو كهرد، باشهە شه  ڕە كە یی منداڵە تی سوسان گهرت و ئاسهوودە دایكایە
  ەو خێههوكردنی ئههاالنی خسههكبایە بههوو بە ، ئایهها باشههكر نە یە و پیههاوە ر ئە زانههی پێههكە

ری یاسها  بێهت پێهوە بهوومۆ دە دە  یە و هەمهوو كێشهە م  تووشی ئە سكۆی م ۆ ئایا ئە ئە
 . ك نێر و مێ مرۆ  بوون بێت نە

 ویسكی  بۆ تۆ و ئازیزان ساڵو و خۆشە  دووبارە 
 ئامانل
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Dler baker 
  

م زۆر  ، قسههە یە نیههان هەی دوو سههاڵ نێوا ی ئامههانل نههزیكە و دوا نههامە  یە و نههامە ئە
رووی  دواداچهههوونێكی زۆرم بهههۆ كهههرد، لە  بە  م، چهههونكە كە ی یە ر نهههامە سهههە لە  یە هە

، پیهاو كی  رچهووی پۆلۆنیهایە و دە  رە ، كاك سابیر پهار زەەوەتی یاسایی و كۆمەاڵیە
و  یناسهه ، ئە ، بەاڵم نههاتوان  بڵههێ  دە و گههوتی دووجههار دلێههرم دیكههووە ، ئە ڕاسههكگۆیە

پێویسهك  پهڕی   ی كە و خهااڵنە رگێڕ  و ئە ی وە كە هادە شە  داوەیزۆر کیوڵێ هە و  لە
نهد كهار كیكری  چە  كانیهان مانهدوویان كهردم، بهۆیە رجە خۆی دەڵهێ مە  ، بە وە بكاتە

نهههاو هڕیهههان پێ رانهههی باوە ی، بەاڵم بهههاش بهههوو برادە كە ریە پهههار زە  دوور لە  كهههردووە
ئاگههاداری   وە نههزیكە لە  ون بههێ، یونسیشهه  دیههت كە  ەباشهه  و توانههایە ێشههت ئەهیان نە

  نجهامە و ئە ئە  یشهكمە وان گە كانی ئە قسهە  ی لە كە كهورتیە بارودۆخی ئامانل بهوو، بە
  مه  لە ئە  نهدە ، هەرچە خت و ئاڵۆزە كیكر سە یەەمی كۆمەڵگ سیسكە  یشك  لە تێگە  كە
ك  نهههدە هە  وە ی ئامهههانجە كە دیەنههه ی بە بهههارە لە  كە  ەوكهههرد شهههكی ككێهههب در غهههی  نە گە

 :  وە المدایە و  بوو، یونن وای وە یونن كرد، كاك سابیریش لە  پرسیارم لە
ەوههۆیەوە مان سهزا نهاگیر ، ب هە  س بە ، بەاڵم هەموو كە كە ك یە یاسا بۆ گشت وە

تههۆ   در ، بههۆیە ی سههزا دە كە كههاریی تههاوانە ی تههاوان و وردە گههو رە  و بە  سههە هەر كە
چهی سهزاكانیان  مان كاریان كهرد كە س هە كە  س و فالنە بڵێیت بۆ فالن كە توانینات

ی  بارە  تا دوایی، دیاربوو لە ر و هە ی خۆت و پار زە ، قسە كاری زۆرە ، وردە جودایە
ر كهی ڕاسهت به ،  ر دادوە گە وتو ژیهان ، ئە  گەڵ كهاك سهابیر بهووە لە  تاوان وسهزاوە
ی كههاك  وە كێشهها لە رنجی مرۆڤیههان ڕادە نن زیههاتر سههەكههانی یههو و بەڵگە  دەڵههێ  قسههە
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  وە رمە شهە  ی خۆمان یونن دیاربوو تێیدا كواڵبهوو ، بە كە ییە جادە  زمانە  سابیر، بە
 : م كرد و پرسیارە ئە

كهههاك سههههابیر بههههۆی روون   نههههدە كههههات، هەرچە ئامهههانل زۆر باسههههی سۆسهههیاد دە+ 
 . اری  زیاتر بێتكرد زانی زم دە ، بەاڵم هەر حە وە تە كردوومە

كههان  وتە ككە بههێ كههار و پە  بە  پههارە  كە  نههیە  و شههو نە سههكی دلێههر ئە بە سۆسهیاد، مە-
،  تیە تگهوزاریی كهۆمەاڵیە ی خزمە واتهاكە  كە  یە و شو نە سكی ئە بە ن ، بەڵكو مە دە دە

 .  كار و شو نی دانیشكنیان جودایە
 ۆ وە رگرینە وە  و منداڵە ئە  یە ك هە یوایەهئایا +
  وت گهههوتی سوسهههان وازی لە ركە ، بەاڵم سهههە ەوی زۆر مههها نههها، دلێهههر سهههزاكە  ئهههێمە-

ر  گە ، ئە وە ریبگههر كە بكههوانێ وە  یە وانە كههات، لە و ئێسههكا كههار دە  ەوینههاهی  كە پیههاوە
 . بی ر كی باشی هە پار زە

الم   ی كههۆچكردنی بههاب  هههاتە بههۆنە وت بە ركە زانههی، هههاوینێ سههە م دە وە منههیش ئە ئە
و دایههك و   ندرووسههكی زۆر باشههە دات و ئێسههكا تە وڵێكههی زۆر دە سوسههان هە: وگههوتی
 .. وە رگر كە ئاالن وە  دایە وە وڵی ئە هە   ی ، لە الی دە  كی لە خوشكە

 . زانی یاندە كو ۆ نە  یشكۆتە ۆ  گە ەوس چی كرد بە 
م  یە و هەڵە ئە  بههوو، خههۆزگە تی هە گەڵ یههونن تههام و چێژ كههی تههایبە دانیشههك  لە

  ی یاسها كە وە پرسیار و روونكهردنە  لە  كرد، جگە دە كرد، كاك سابیرم بانگ نە دە نە
و   یە دە تك بڵێیهه كههرد وە سههك  دە بههوو هە  وە ناخۆشههكر ئە  وە ر بههوو، لە زۆر بێههزاركە

  یر بهوون، منیهان لە كانی كاك سابیر زۆر سهە ربێنێ، ئاخر قسە درۆزن دە  یونن بە
: گههوتی  ئاگههابوو، بههۆیە  یههونن لێههی بە  دیههارە وە، خسههكە دوور دە  كە گههرنگە  تە بههابە

ك  مهههی ههههاوڕ یە م، مههه  خە ههههاتووم باسهههی یاسههها بهههكە نە  وە مههه  بهههۆ ئە ئە  ببهههوورە
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نهههاو بهههازار   لە  ەدایگەڵههه خەڵكههه  لە ،بهههێ بهههڕۆم ، ئێسهههكاش دە ئێهههرە   یانهههدوومیە گە
 . ن كە چاوڕوان  دە

**** 
 

ی  كە فههۆنە لە ی تەەڕ ههگ  لە  ێشههت و ڕۆیشههت، باشههبوو ئێههوارەهجێ ی بە كە یههونن نههامە
ككر  یە  ڕاوە گە  كە یكر فكە هە گەڵ  كرد وبەڵێنی پێدام دوای دوو ی لە قسە  وە ئاواتە

نههاوی دلێههر و ئامههانل  لە)بههێ، م بههۆ ئامههانل هە ر نههامە گە رجێههك ئە مە  ببینههی ، بە
یههوام خواسههت هتی كههاك سههابیر و جیهها ، داوای لێبههووردن  لێكههرد لە(كههرد ی دە هەڵە

 : وە كی خۆشی دامە بووبێ، وەاڵمە دڵگران نە
وروپهها تووشههی  ی هاتنیههان بههۆ ئە وە ر ئە بە لە  وانە ی كههاك سههابیر زۆرن، ئە شههێوە  لە

ی  كە ش دانیشهههكنە ن، هەر بهههۆیە وە ندنە سهههە دوای تۆڵە  بە  تێكشهههكانی كهههردن، بهههۆیە
: كههاك سههابیر گههوتی  یههت، چههونكە كە سههت دەو ههرام بڵههێ  یههونن ڕا ی تێكههدا، نە ئههێمە

گەڵیهههان  ڕاسهههكی لە رمهههانیرۆش و دز و بە دە  وههههایە سهههانی ئە كە  زی لە وروپههها حە ئە
یونسهه    بە. ڕاسههكگۆ بههووی   كە  ئههێمە  رییش نههادات بە نههابە ، مههافی پە وە جهوولێیكە نە

ی  كە و كارە  كەكی زۆر چا نا كاك سابیر مرۆڤە كورت بوو، دە  كە ماوە  وە داخە گوت بە
 .گەڵ بكات ت لە زی لێبوو قسە زیاتر حە  و ، بۆیە خۆی خۆش دە

  بههوون دیههار بههوو بە  دوو نههامە  وە كههردمە  ، كە وە ویههنە كە كههان دوور نە نامە  بهها لە 
 .  وە یی لێكی جوداكردبوونە سادە

 
 !ماڵ ساڵو شە
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  تهانە و حالە گشهكی لە بە  زان  خەڵكی ئێمە خۆشیكردن زۆر خراپ ، دە رە سە  م  لە ئە
ڕی پێی  خۆشی باوە بە  كات كە دە  ی و كۆمەڵێك قسە كە شائیریە عە  قاوغە  وە چێكە دە

كی ئاسهایی  یە پرۆسهە  ش نازان ، مردنیش  بە فاتیحە ك خۆم  و م  هەر وە ، ئە نیە
  ات، واتەڕو ی خۆیدا دە كە سرووشكیە  وە ڕ رە  كاتێكدا بە تی لە تایبە و بە  رگرتووە وە
  خههۆش بێههت كە  وە بێههت دڵههت بە نههاوچوون، تههۆ دە كردن و لە شههە دایههك بههوون و گە لە

بهێ  خكر دە م ئێسكا  یان بهۆ دایكهت زۆر سهە گە ش دە وە كی باش بوو، لە باوكت پیاوە
 ....بەاڵموە، سكدا دە نزیككری  هاوڕ   یانی خۆی لە  كە
ساڵ بهوو،  11 كمان وابزان  م، دراوسێیەم بوو كە ئاساییە   یانە لە  كە !ماڵ گیان شە
.  وە بهههمە گهههۆڕ نزیككهههر دە لە: یگهههوت ۆ دەتمهههانگوت چۆنیههه كرد و دە سهههاڵومان لێهههدە  كە

جهاری دوایهی تووشهی   چهی كە ، كە وە كاتە وا بیر نە  گوت كە زۆرمان پێدە  ندە هەرچە
ڕاكێش بهوو رنج بهوو بهۆم  زۆر سهە س شهكێكی هە ، بە داوە مهان وەاڵمهی دە بوویت هە دە
ت  كە خاو نیە: ك پێیگوت یە وە ك دڵدانە ، ڕۆ  ك سوسان وەبوو ی كە ویش خاو نیە ئە

نهههههدی  یوە پە  وە خێهههههر ئە نە: گهههههوتی.  ندروسهههههكیت باشهههههە تە  كە  یە وە ی ئە نیشهههههانە
ناكهههاو مهههردم،  ر لە گە ئە  كە  یە هە  وە نهههدی بە یوە پە  وە ، ئە نهههیە  وە ندروسهههكیمە تە بە

و  ئە  نههد جههوانە چە.  وە گههوازنە م دە كە الشههە  دات كە ئههازار نە  و خەڵههكە ئەم  كە بههۆنە
 .  وە كاتە وانیكر دە دوای مردنیشی بیر لە  مرۆڤە

قۆنهههاغێكی   لە  ی ئههێمەەڵگەكهههۆم  ، كە ك  ال دروسهههت بههووە ڕ مهه  الی خهههۆم بههاوە ئە
  نە مە زە و نگیی ئە داپیهههر، پێشهههە و بهههاپیر. ، بهههاوك، دایهههك قیهههوە رتهههوودا چەگنگ  ە
پێن ،  دا بسههە ر ئههێمە سههە كانیههان بە ریكە و  نە یههانە ك بههێ دە یە هەر شههێوە ن، بە كە دە
تهههاك   كە  یە دا هە و خهههااڵنە هەمهههوو ئە سهههكیان لە پالنهههدانان ، دە  وامهههی لە ردە بە بە

  یە هە  ێزەهو  ر پێویسكی بە ركوتكە سەاڵتی سە دە  ن، راسكە بە و پێش دە رە وكۆمەڵ بە
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كههات هەمههوو كههات  ز دە كههات و حە خانیشههی بههۆ دروسههت دە داتههێ، دیوە ێزیشههی دەه و
ر  سە لە ەو  كۆمەڵگ یانە وان دە ، ئە ی داواكاریی نو یان نیە وە ر ئە بە زیندوو بێ، لە

 لەوانەیە ، یهاخود نهیە  و قسانە زت لە زان  حە دە !ماڵ گیان بژی، شە  كە كۆنە  ریكمە
ئههازارت    ارە م و پە یههوادارم خەهم و  كە چههاوت مههاچ دە بههێ، ی گونجههاو نە كە كههاتە

 . ن دە نە
 

  تە ئایدلۆ یا بابە  م كە گە ش دە وە ، لە وە كاتە ئامانل وا بیر دە  كە  یرە م  پێ  سە ئە
قبههولی مههردن   بههێ ئههێمە دە  كەدەکههات  ڕاسههت  ەو و لە ، چههۆن ئە كههو  كههان دە روحیە

وتهه  ناكههات،  بههۆ خههۆی قبههولی دواكە  كە  وە هەڵە  ەو و ههكە كە ش دە نههدە وە یهه ، ئە بكە
  ی كە كە كهورتیە تی، بە ك كهۆمەاڵیە كانمان سیاسی  نە وە لێكۆڵینە  یە وە ش ئە كە ۆیەه

ر وای لێكههردووی ، بەاڵم  وتههوو نههی  بەڵكههو داگیههركە دواكە  سیاسههی بههێ دەڵههێ  ئههێمە
دوای  یههههت و بە كە یههههاری دەكان د ماسههههیە و كە  هەڵە ەوەی كە تیە كههههۆمەاڵیە  ڕوانههههگە لە

مێك قورس بهێ،  كر  بۆ شو نی م  كە م دە كە كیش دە یە ڕ یت، قسە گە ردا دە سە چارە
  ر بە رامههبە بە كان قینههی كۆنیههان  سیاسههیە  شههێك لە بە  ی مهه  تێبینههی  كههردووە وە ئە

ن وا ئە  ی كە و واتهههایە ، بە وە نە یهههان لێهههبكە و  تۆڵە یهههانە ە و دەدایدڵههه لە ەكهههۆمەڵگ
ی  شهانە ڕە و هە  و قسهە م  هەمهوو ئە ، ئە ر بووە یركە سە  كە خەڵكە  باتیان كردووە خە

ئاسههكی   زانهه  لە هههیچ دە تههی كههوردی بە وڵە ر دروسههت بههوونی دە سههە كههر  لە دە  ڕۆ انە
ت  وڵە دە  و  ببهێ بە یە ر كهورد دە گە گهوتی ئە  ی كە یە بێگانە  و كۆمەڵناسە ی ئە قسە

ڕ و  گە ێهزی خهۆم خسهكۆتەه منهیش هەمهوو ئە  ناو ببات، بۆیە واری لە ەخو ند بێ نە دە
  و بهههوارە م لە نجە جێهههپە  وە ئە كهههات درم لێنە ر مێهههژوو غە گە ، ئە وە ردە روە ڕووی پە لە

گەڵ  ی لە تە و بهابە دوور و در هژی ئە م بە دە وڵهدە م نووسهی هە نهامە  ، بەاڵم كە دیارە
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كردنی  قسهە  ز لە ، بهۆ خهۆم حە فۆنە لە و تە  و ژی نامەوت  م  رق  لە م، ئە باس بكە
،  لمێندراوە سههە  وە روونههیە ڕووی دە زانهه ، لە ی دە كە ۆیەهههش  م، ئێههوە كە ڕوو دە ڕوو بە

نێههوان  لە  قێكههی شههانۆیی وایە ك چێههژی دە ی وە كە دەڵههێ جیههاوازیە  یە ك  هە هههاوڕ یە
  . ی  می بكە ی دووە یری نامە ە، ببوورن كات  بردن، باسداو بینین  وە خو ندنە

 
 !ماڵ گیان و شەاڵس

ی  بهازنە  زیهاتر لە  بهێ، بهۆیە نگی ئازیزان  دە دە   لە گو  یم كەبە   م  لێرە برا ئە
مان پێهدەڵێ  و ڕاسهكیە ڕ هك ئە( پرۆسهێن)ی كافكها و ڕۆمهانە ئە.  وە خولێمە خۆمدا دە

، بەاڵم  الت دیهاری كههردووە سهە دە  كە  وە خههولێكە دە  یەداو بهازنە هەمهوو تاكێهك لە  كە
و قههاچ و زارتههی كههۆت   وە سههككر كههردۆتە ی تە كە یاسهها، بههازنە  بە ،الت سههە دە  لێههرە

م  كە سكدە واهە  ، چونكە ەوما رچوون نە دە  ك  بە یوایەه هیچ  بۆیە... قاچت ،  كردووە
  داوتووە پێشهكە  یەەو كهۆمەڵگ ، بهرا لە وە نە ێنێ ئاگادارت بكەهنا  وە ك شت ئە ندە هە
  بە  نهدی ئهێمە یوە چهی پە هێنهێ، كەەئاگاشهت د و نهێ و بە تخە لۆ یها دە كنە  ی ، تە دە

 .  وە سكێكە بە دە  وە رە جیهانی دە  م  بە  ، نامە كانە تاییە رە سە  شێوە لە  وە رە جیهانی دە
  گهۆڕە ڕم نە وەی دیه  بها ربهارە كهات، دە نیهاترم دە دی  و ئایدلۆ یا تە  ڕی  لە بێ باوە

  ڕ بە بههههاوە  نههههیە  وە مههههرۆ  پێویسههههكی بە  وتووە لۆ یهههها هێنههههدە پێشههههكە كنە تە  كە
گرم و  تی ڕ هزی لێهدە سهایە كی روحی و كە یە لە سە ك مە س وە ر ك بكات، بە دروسككە

  لە  ڕە و بهههاوە زۆر ئە  وڵههه  دابێهههت بە ڕۆ ان هە  ر ڕۆ  هههك لە گە شهههیمان  ئە پە  وە لە
چونکە چهۆن دەمەو   م، كە داوای لێبوردنیان لێدە  وە دڵە  و لە  وە كێنمەسێكیكر بس كە

  ئهێمە ، ی تایبەت بە  یانی تاکەکانەوە بهێ، ئەوههاش بهۆ بێباوەڕەکهان به دیندار
 کەچههی ،  یههران بههووە نههها دیهه  تووشههی قە زانههی  تە ی د ی دینههی ، وا دە وە ر ئە بە لە
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  كێهك بە جهودا، یە ەکیی شهێوە  ، بەاڵم بە یهران بهووە ، ئایدلۆ یاش تووشهی قە وانیە
تێكهدان   نههابە زانێ  تە وادە( چێ و خراپكر دە رە دنیا بە)تیئوری   سكانی بە پشت بە

و  ش لە زانهههی ئهههێمە دە)كهههر ،  دە  چهههارە  كە مهههان  كێشهههە ئهههاخیر زە  نهههاوی نهههاوە  كە
  رە دنیها بە كە  وە ینە كە ری دی  بیر دە   ر كاریگە و لە  بووە ڕزگارمان نە  یە قوتابخانە

كهرد هاهاهاهاهها،  ریك بوو لێ  تێك بچهێ باسهی چهی  دە خە( چێ و خرال بوون دە
دایهههك بهههێ و   لە ەنهههاو كهههۆمەڵگ بهههێ بیهههروڕا لە دە  و بهههڕوایە ئە  یشهههكیمە مههه  گە ئە
 .  یە چی هە  خۆی  پێویسكی بە  بكات، واتە شە گە

پرسهههه   لێماندە  و كە  نههههامۆیە تیمههههان  یههههانی تایبە  رزش لە ، موسههههیك،  وە و ههههنە
ت  سیاسە  نها بە تە ەزانی  كۆمەڵگ تائێسكاش وادە  بی ، ئێمە ۆ الڵ دە زووت چیە ئارە

 . گۆڕ  دە
مهان  كهر  بڵێیهت هە ، دە ی تێهدا مهردووە  یهنگە!  بی خۆمانهت كهردووە دە یری ئە تۆ سە

  تە و بهابە تیش بە سهیەمارك  م زانهی كە وە نگ ئە م  درە ، ئە کكێبە ئایینیەکانەشی  كە
تێكههدانی سرووشههت  تی لە رگایە پێشههمە  ش لە ئههێمە  یشههت، هەر بههۆیە گە ڕانە  گههرنگە

ی بههۆ دروسههت  لكههورەوو ك ئە  كە دینههی و فیكههریە  نە الیە  كههرد ، چههونكە دە در غیمههان نە
 دا چهههی واڵتهههی   چهههی لە كردبهههووی ، تههها بهههزانی  نهههازی سرووشهههت بكێشهههی ، كە نە

ش  ئهههێمە تزانیههه ، دەكان جهههوانكرن ماویسهههكە سروشهههت لە  ەر ب رامهههبە كان بە بودیسهههكە
تدا  ماركسهیە  زانی وەاڵمی هەموو شكێك لە واماندە !ۆكان چووبووی  ردی دیندارە دە بە
دەڵێ  وەاڵمی هەمهوو  ئیسالمیەکانك چۆن  بوو، وە ڕانمان نە توانای گە  ، بۆیە یە هە

 .  یە قورئاندا هە  شكێك لە
دوای   كههرد، كەدەم  نههد ك قسههە د بە گە ئێسههكا لە  ر لە ك بە یە مههاوە !ماڵ گیههان شههە
ی  ، بۆخۆشههی نههازانێ كە كههراوە ی دیههاری نە كە ی زینههدانیە ێشههكا مههاوەه نههدان سههاڵ چە
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ری  بهههۆ پهههار زە  دانهههدیخانە نهههاو بە  لە  و مهههرۆڤە چهههی ئە كر ، كە ی دیاریهههدە كە مهههاوە
 ۆ  وە یكە بكە  و كارە لەبیر  تلێمپرسی چی وای لێكردی  خو نێ، كە دە
 یواه+
  و كهههارە ریهههش بچیهههت نهههاتوانی ئە ر دە گە ی تهههۆ تاوانبهههاری، ئە وە ر ئە بە  بەاڵم لە-

 یتۆ بكە
ی ەرگ ی دە وە م، بههۆ ئە كە حههاد دە مهه  كههار كی مە مههرم، ئە م دە سههكبدە دە  یههوا لەه+

بههههکەم  ، بەاڵم وەک دەڵههههێ  هەر کار ههههک وە مە خههههۆم بههههكە  كههههراو لە ڕوان نە چههههاوە
 .زانیاریەکەم پێیە

  وە م  دڵی خۆم بە ئە  كە  وە مدا چوومە و ڕوانینە گژ ئە   یانی گۆڕی  و بە  و مرۆڤە ئە
  كههات ئههێمە وا دە  یە و قسههە كیكر، گههوتی ئە خەڵكههانە  لە  ، بههاری مهه  باشههكرە داوە دە

،  وە كە مەلكهانیكر  خە  و بیهر لە  وە تواناكانی خۆت تاقیبكە  وڵبدە ترسنۆك بی ، هە
خو نههدنی   سههك  بە واڵێكههی خههۆش ئیسههكا دە ك هە وە  بههۆیە.  كههۆیۆە  بیههت بە نهها دە دە

. م كە واوی دە تە  وە رە دە  وا لە م ئە كە واوی نە ش تە ر لێرە گە و ئە  كۆمەڵناسی كردووە
 !ۆبیهرت د هت بەد، رتهی كهر فالتهونی برادە كرد باسی ئە ند ك وتو ژمان دە گەڵ بە لە

 ،،  هاهاهاههها وە تگهوتە ر بهوو زوو زوو دە بە  وت لە كههی ئە یە نهد وتە ۆی چەكهاتی خه
ی  وە بهههۆ ئە: سهههوكرات دەڵهههێ  ككێبهههی كۆمهههار گهههوایە  هەر بۆخۆشهههی بهههوو، لە  وە ئە

یه  بهۆ دو مه  دڕبهێ و بهۆ  وها دروست بكە وانی ئە بێ پاسە مان بپار زی ، دە كە شارە
شهههێ بهههۆ ئههها ەڵ  دە  یە ردە روە و پە ئە  ەببهههور: گهههوت . فههها وە ی خۆشهههمان بە كە خەڵهههكە

، بەاڵم بههۆ مههرۆ   یە وتووتری  نمههوونە ركە گ سههە لیش سههە ئهها ە وتووبێ، لە ركە سههە
 . ناشێ
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  كههههههرد كە دە  ردە روە وههههههها پە تی ئە رگایە پێشههههههمە شههههههیان لە ئێمە !ماڵ گیههههههان شههههههە
نمهههان رمهههی هاوڕ كا ر تە سهههە بهههێ و لە سهههوكار و ئهههازیزان نە ویسهههكیمان بهههۆ كە خۆشە
چاوی حهزبیش   حزب و بە  ی  بە مان بدە كە ویسكیە خۆشە  وە جیاتی ئە  ی ، لە بازبدە

یهتۆ  كە بینهی و بهزان  چهۆن چاكسهازی  بهۆ دە ش دە كە نجامە رئە خاكمان خۆشبو ، دە
  وە سهەاڵتدار و ئە دە  دنیها ببهێ بە  لە  یە ، شوڕشگێڕ هە یە وە ئە  كە ترسناكە  پرسیارە

كاتێكهههدا   لە !مۆ رونیهههت بهههۆ بهههكە و  چاكسهههازی دە مە ی بڵێهههی دەقبهههوڵ بكهههات پێههه
نههگ بههوون،  جە  ی لە و مرۆڤههانە ئە  وە كالكههردۆتە یههان یە وە كههانی دنیهها ئە وە لێكۆڵینە
 .  وتووە ركە روونییان بە ئازاری دە

بوویهههههت،  و  دە لە  كی خۆشهههههمان بهههههوو، خهههههۆزگە م گیكوگهههههۆیە گەڵ مامۆسهههههكاكە لە
مان با چهاككر بڵهێ   كە ، بەڵكو پۆلە نیە  ندیخانە سك  بە بە ، مە ببوورە... هاهاهاها
 .  گیكوگۆكە

 ۆ تیە تی دروشمێكی مرۆڤایە باتی چینایە ئایا دروشمی خە-
بههوو  هە  وە وسههانە چە  ك كە یەەكههۆمەڵگ  ، لە یە تێڕوانینێكههی هەڵە  وە خێههر، ئە نە+
بهۆ گشهت،   یە ك هە ونی ئهارامیەبهو ندەڵی و نە تی و گە كسانی كۆمەاڵیە نایە  واتە كە
 دا تە وحهالە اتۆر، لەكهدیك  بێكە ڕاگر  دە  و بارودۆخە و  ئە یە دە  ی كە سەاڵتە و دە ئە

ێنا بۆ هكار  كانی بە  ارە ت هات هە تی، ماركسیە ك چینایە گشكی نە  بێكە دە  كە كێشە
 . رگر  سەاڵتیان پێوە ی دە وە ئە
ی ق زە ەکاندا بەناو هەموو كۆمەڵگ  تی لە چینایە یێمۆمالنچونکە م  هاوڕانی ،  ئە-

 .  بوونی هەیە
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  سهەاڵتدارە دە  وە رناگریهت، بەڵكهو ئە وە ەشكردنی كهۆمەڵگ دابە  بەاڵم تۆ سوود لە+
بنیههات   یە و بنههاغە ر ئە سههە كههر  تێكۆشههان لە گههر ، دە ردە وە  شههكردنە و دابە سههوود لە
  .ندی گشكیدا بێ وە ر ە بە لە  بنر  كە

زایی  ، بەاڵم دوایی زیاتر شهارە تە زانی د ی ماركسیە كرد وامدە دە زم لێنە تا حە رە سە
 : ، جار ك باسی ماركسی كرد و گوتی كە سە ك كە نە  و زانست گرنگە بۆ ئە  بووم، كە

   .رنجڕاكێشە ، مرۆڤێكی زۆر سە وە ك كۆمەڵناسێك بیخو نیە ر وە ماركن گە-
بیههههاتی  دە ڕام، بههههۆچی ئە گە دوای وەاڵمێكههههدا دە  بههههوو بەمێژ بههههوو لە پرسههههیار ك  هە

ی بهههۆ مهههاركن و لینهههی   كە رچاوە ، ئایههها سهههە كهههانیش زمهههانی زبهههری تێهههدایە پە چە
 ۆ  وە ڕ كە گە دە
  و  سیاسهیانە یهانە دە  كە  یە سهانە و كە ی ئە ورە كی گە یە هەڵە  وە ئە  كە  وە داخە  بە+

ی  وە لە  چێ، زمهانی شۆڕشهگێر زیهاتر زبهرە بیر نە ت لە وە ئە  كۆمەڵگا بگۆڕن، چونكە
،  وە نە كە و بیههههردە ك ئە ی وە وانە ی زانسهههكی بهههێ، كهههاتێ مهههاركن و ئە وە شهههیكردنە

 .  بە  و خاڵە ، ئاگاداری ئە وە خو نیكە دە
ك مرۆڤێكی  م  ناتوان  وە ، بەاڵم ئە نیە  وە مە مامۆسكاكە  ندی بە یوە م پە یە و قسە ئە

،  تیە بەڵكو زیهاتر كهۆمەاڵیە  ر كی سیاسی  نیە وروبە دە  ، چونكە وە مە كەسیاسی بیرب
  تە قۆههیە و ئە ، ئە وە بههمە كههان نزیككههر دە ئازارە  م لە كە سههت دە ك جههار هە نههدە س هە بە

 !كێكیكهر یە  ی ههاواڵتیبوونی خهۆی پێزیهاتربێ لە ك ڕ ژە هاواڵتیە  دات كە ئازارم دە
ر  بە س لە بە ، وە كیكر بكهو ر  یها بهڕز كە ههاواڵتیەکە خهۆش بهێ  وە یا خهود دڵهت بە

  ڕ زگرتنت لە دای مود رنەی كۆمەڵگ پێناسە  ، لە مان بیر و ڕای تۆی نیە ی هە وە ئە
  چهه  كە مهه  وای بههۆ دە كههات، ئە هاوواڵتیبوونههت دیههاری دە  رك و مههافی خههۆت بە ئە

  نههدە و پە بههی  بە نەیهه  و  ككههر قبههوڵكردن بكە لكههوری یەوخۆمههان فێههری ك  پێویسههكە
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ش وای  ههیچ  ، ئێمە وە نیشنە ی خۆیان دە ر شێوە سە كان لە باڵندە: دەڵێ  كە  بیە رە عە
 . ویكر قبوڵ ناكات ل و ڕ كخراو و دینێكی ئەوگر

رنێههت  نكە ئە  بۆمههان نههیە  م ئاگههاداری كوردسههكان ، چههونكە مهه  كە ئە !ماڵ گیههان شههە
  نههدە ، هەرچە یە غە دە ، مۆبههایۆیش قە یشههمان نههیەكان كوردیە  نههالە ێنی  و كەهكههارب بە

  فیههزۆن بێههزار ببههووم، بەاڵم كە لە كان و تە و سههایكە  تی ڕۆ نههامە بههابە  پێشههكر لە
ك  ، وەبهۆ خۆیهان دەدۆزنەوە ڕ چکەیەکیكهركهانیش  نگاوە ت قبهوڵ كهرد، هە كە واقیعە

  كە خۆشههیە ر نە گە ئە: رك كههرد گههوتی ی تە وت جغههارە خههۆش كە نە  م كە رە و بههرادە ئە
ر  گە م ئە كە سكدە وا هە  وهامە منیش ئە كرا، ئە دە رك نە م پێ تە ت جغارە قە  بووایە نە

بیههرم چههوو، دوا   بههوو، لە دە نە  وە ت هێنههدە كههات  بههۆ خو نههدنە قە  بههووایە نە  ئێههرە
سههت پێكردنههی  دە  ر لە هەر وایهه ، بە  ی ئههێمە م، دە واڵههی خۆمههت بههۆ بههاس بههكە هە
 . ی  كە ك باس دە كیە پێشە  كە اڵەو هە
هۆکهار بهوو ۆ بهۆت  م، كهێ دە تی كشهكوكاڵ دە بهابە  كی زۆر بە گرنگیە  ند ساڵێكە چە

شه   ، مامۆسكاكە وە ر خو نهدە سهە نهدان ككێهب  لە چە.  ی در ژە كە م، چیرۆكە باس ناكە
رت و  و پە لە  تێك باشكرە ر بابە سە لە  وە و دەڵێ خۆ ساغكردنە دات، ئە زۆر هان  دە

نهد واڵتێهك  زمهوونی چە ێناوم باسهی ئەهوتوویت، ككێبێكی بۆ  تۆ تێیكە  ی كە باڵویە
سهازی، بهاس  بهۆ پیشە  وە كشهوكاڵیە  لە  یان چۆن بووە وە قۆناغی گواسكنە  كات كە دە
  ، بەاڵم لە بهووە نهگ هە سوودی بهۆ ڕاگرتنهی جە  خێرایە  وە و گواسكنە كات ئە دە  وە لە

كانی خههههۆی  پێویسههههكیە  بە ەكههههۆمەڵگ  بههههێ، گههههرنگە ودا زیههههانێكی زۆری دەداهههههاتو
كشهكوكاڵ،   لە  سازی گرنگكهرە وابزانی  پیشە  یە ورە كی گە یە هەڵە  وە و ، ئە پێشبكە
مێكهی پهڕ  رهە كی خهاو   و بە یە پاراسكنی  ینگە  پێدانی كشكوكاڵ واتە رە پە  چونكە



 

 

 
140 

 

  هەمووشهیان گرنگكههر نە  ر نیكههر لە ڵی ئەنهدان خها كی جههوان و چە سهكایە سهوود و كە
 .  وە کەیەخاكە  بە  ندی مرۆڤە یوە پچڕانی پە

.  یانكههات زووی خههۆی دە ئههارە  مههرۆ  بە  بگههر  كە  و كههارانە بههێ ڕ ههز لە ت دە وڵە دە
تێكهی  رفە دە ، لە ەوك  مها رگێڕان و قیچۆكە بۆ وە  سكە ردە بە م لە و ككێبە هەرحاد ئە بە

سهكۆی  ئە  و هكە كە می چاوپێداخشهاندن و چهال كردنیشهی دە ێرم و خەن نزیك بۆت دە
 . تۆ

الت   ههههاتە  كە  وڵبهههدە ، هە وە كی یهههونن نزیهههك بهههۆتە كجهههارە كهههاتی ڕۆیشهههكنی یە
و  ئە  واڵهههه  بزانیههههت، چههههونكە زتكههههرد هە ر حە گە بههههێ، ئە هە  وە نههههدیت پێههههیە یوە پە
 .  وە مدۆزتە دە

 تویسكی  بۆ گش ماچ و خۆشە          
 ئامانل            

**** 
 

ری بەڵههێ و  پێههوە  لە  م، چههونكە ڕاكههانی ئامههانل بههكەرور بی سههە لە  م قسههە زنههاكە حە
و ، بەاڵم دوا  ئههههاوی زۆر دە  ویههههرە و هە ك دەڵههههێ  ئە ، وە ر دە تە خێههههر چههههوونە نە
 . واڵی زۆر دڵخۆشی كردم هە
  ر لە م بە كە ، خۆم دادگایی دە وە نووسمە گرا  دە رە ئێسكا دانیشكووم دوا پە  م  كە ئە

كرد یا  دە پێویسكی نە   یان دانا كە  ك  بۆ بۆچوونێك لە هەموو خەڵكێكیكر، نێوانیە
ك  یە  مە مكوانی بیهانكە نە  وە ر باشكریش بیڵێ  ئە گە بوو، ئە چاككر بڵێ  نێوانیان نە

  نهها بە انهدا، تە ی  وتووبیت لە ركە ی سهە وە مه  بهڕوام وابهوو بهۆئە ویهش ئە ئە.  ڕسكە
  كە  تیە همێكهی كهۆمەاڵیەەیكر و كە زانی ڕسهكە ویت، وام دە كە ردە وڵ و تێكۆشان سە هە
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و  ئە  تە یشهكوومە گە  وتوو نابیهت، تهازە ركە سهە  وە یقۆزیكە ر نە گە ئە  لە دەڵێ  یان هە
م ، بەاڵ وڵ وتێكۆشهههانە  یهههان هە  ، ڕاسهههكە وە وهههها بیهههرم بكردبهههایە بههها ئە دە  بهههڕوایە

ر وام بیهههر  گە ن، ئە كە ت دیهههاری دە كە وتنە ركە ی سهههە كان ڕ هههژە ی فرسهههكە وە قۆسهههكنە
ر باسهی  سهە  و  بچهمە مه  نهامە دام، ئە دە ت هێندە ویژدان  ئازاری نە قە  وەیەبكردبا

وروپها كهرد،  مه  بهۆ ئە كە شهكی یە گە  الی ئامهانل، كە  وە ڕ همە م بگە دە وڵهدە خۆم، هە
تی  كی كهۆمەاڵیە یە ر كهی منهداڵی  كێشهە مه  برادە ك  پرسی گوت  ئەر  ند برادە چە لە

گههوت  بههۆۆ   كە م كههرد گوتیههان هەر باسیشههی مە كە باسههی كێشههە و هەر كە  تووشههبووە
ی تهۆ  وە ر ئە بە ی  لە كە و تكهات لێهدە  ەوشیان برد یای ئێمە حە  سانە و كە ئە: گوتیان

م تاوانباریش  كە برادە  كە  وە ڕوونكردنە بۆش . ینێ گە سێكی ناسروایت زیانت پێدە كە
  ئێههوە  ی كە و نموونههانە ی ئە ، زۆربە تههووش بههووە  كە  ر تاوانێههك گیههراوە سههە بههێ لە

،  ی مه  مرۆڤێكهی جهوانە ، ههاوڕ كە یان دزی و تهاوانە خەڵكانێك  پیشهە  وە ێننەهی دە
و  و شههار و ئە ئەم هێنههدە  بههار بههردم، جههاری دووە یههان لە كە لە كههی خۆیههان هە زیرە بە

ر  بە گەڵههدابوو لە م دایكمهه  لە یشههك ، جههاری سههێیە گە هههیچ ڕانە شههاریان پێكههردم، بە
چههی ئێسههكا دانیشههكووم و ویژدانههی   یشههك ، كە گە هههیچ ڕانە  بە  خۆشههخانە دككههۆر و نە

  وە ئە. م كرا شكێك بكە م، دە كە كانی خۆم دە قسە  گومان لە  م، چونكە دە خۆم ئازار دە
یونسهی نهاو   وت كە كە  و كهوڕە چهاوم بە  م كە ی دووە دوای نهامە  لە  ی دووساڵە نزیكە

 بوو
 یتۆ  بۆ شكێك بۆ دلێر ناكە -

 ۆ  مكردووە نە م، كە چی بۆ بكە+ 
و  تههۆ كار كههت بههۆ ئە  واڵههی بپرسههیت، مانههای وانههیە هە  ر بێههت و لە گە بههرا تههۆ ئە -

 . ەوەكردنی ویژدان ئاسوودە  چێكە ، بەڵكو دە كردووە
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 یت ۆ  ویسكیی م  بۆ ئامانل بكە خۆشە  گومان لە تتوانی تۆ چۆن دە+ 
 . دات ری ئازاریان دە وە ك تۆ بیرە خەڵكانی وە -

 .. ئاشكراتر+
و   تهانە بیهن  و دە ك دە ن، بۆشهاییە كە یری ڕابهردووی خۆتهان دە سە  مانان كە ئێوە -

 .  وە نە پڕیبكە
 . بێ با سنوور ك هە+ 

یهونن هەر   یشهك  كە چهوون، دوایهی تێگە و ناخۆشهی دە  رە كانمان بە قسەهات  تا دە
 . نێ  یە م  بگە واڵی ئامانل بە ك هە ڕبكات، نە هاتبوو شە  وە بۆ ئە

یناسهی  تهۆ دە  كە  یە و ئامهانجە مان ئە هە  ندە بە  ی كە و دلێرە زانیت ئە دە  كە  باشە -
 . رناگریت كی بۆ وە نشینیە بۆ خانە

گەڵ  لە  دڵنیابە  وە تی نی ، ئە سایە ك كە ئامانل و دلێر یە  كە  بووایە ان  هەگوم+ 
 . م توان  بۆی بكە كات چۆن دە نشینی نە خۆی داوای خانە  نیشك ، بەاڵم كە دە تۆ دانە

ت  كە وانە پاسهە  بە  و كهارە نها ئە ، دە وە خەڵك لێكان بپاڕ كە  یە وە زتان لە هەر حە -
 . گرن ردە چاوشكانی خەڵك وە  چێژ لە  كە  یە وە ئە  ی ئێوە كێشەكر ، بەاڵم  دە

كێشێ  م ڕادە خە یە  ی ، بەڵكو دز ك هاتووە كە كرد وتو ژ دە دە سك  نە ی هە كە ڕاسكیە
م  ، بەاڵم چهی بهكە كردنیشهی تێهدا نهیە و مهافی قسە ئە  كات كە و داوای شكێك  لێهدە

م  ی  كە نیانیە رم و ویش نە ئە!   وە سكێكە بە ج  دەئامان  بە كە  ندیمە یوە پە  و تاكە ئە
 ...  وە قۆز كە دە
 . داربكات كە ندەڵی لێبێ و ناوم لە م بزان  بۆنی گە م  كار ك ناكە ئە+
ۆ ئایهها دایههك و بههاوك و  بههووە نە  رگە دلێههر پێشههمە  ، باشههە یشههمان قبههوڵە و قسە ئە -

 ی زیندانی سیاسی نی ۆ براكە
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 . ر ئامانل سە  وە ، با بێینە م تكایە كە چوونی بۆ دەدادوا  دوایی بە+
 

تهوان  بشپرسه   نها دە ، دە وە كاریهانە و وردە نهاو ئە  و بچهمە گەڵ ئە مویست لە م  نە ئە
ریكه  بهۆ دایهك و  وا خە: ، بهۆ خۆشهی گهوتی رگرتهووە نشینی وە ی ئامانل خانە براكە

 . رگرم باوك  وە
  ی كە و قسهانە تهان هەر بە كانت زۆربە رە تۆ و برادە م، ئایا واو بكە م تە كە با قسە-

جیهاتی  یهانی  تهۆ لە  وان نهاخۆن، گیهانەئەبهاتی  نل و خە ری ڕە ن، بە یكە دە  ڕۆ انە
ی  كە وادە بهۆ خهانە  و كهارە وان، بهڕۆ ئە پهاڵە  یهكە و خۆتی تێدا بكە  وە یكە و كۆبكە ئە

 . تی قی خۆیە نی هە ولی خۆتان گوتە قە بە  بكە
تههوانی   چههۆن دە  ، تكههایە وەیههكە م بههدە و پرسههیارە تههوانی وەاڵمههی ئە ر دە گە تههۆ ئە+ 
 ی ۆ  ی دروست بكە كە گەڵ كوڕە ندی لە یوە پە
  كههردوون، كە كت بههۆ نە نشههینیە ، تههۆ خانە كە ریههك مە حههاڵ خە كههاری مە  خههۆت بە -

كهار   خهزم خهزمێنەو   پهارە  بە  نهیە  و  واڵتهی ئهێمە كر ، ئە فۆنێك پێت دە لە تە بە
 . بكر 

  م لێكهرد كە و پرسهیارە تهان ئە فە خە  لە گەڵهی زۆری ئهازار دام، ما لە م نە هیچ چارە
 : م دا ورە باجێكی گە

 . تر دزی گیرابووی سە س وابزان  لە كی بە تۆ كوڕ كی زیرە+ 
ر  سهە بووی ، بەاڵم تهۆ لە  وور  دە لە  وە پێكە  و  بوویكایە ، تۆش لە بەڵی ڕاسكە -

 . ر دزینی بانك سە منیش لە مولكی گشكی، ئە
  بههۆ ئامههانج  نووسههیبوو لە  ی كە یە و نههامە ێشههك ، ئەهجێی سههكاو بههێ ماڵئههاوایی بە هە

ك بههۆ  ڕ هههاتبوو نە دڵنیههام بههۆ شههە  ێشههت، بههۆیەهجێ ویشههی بە پههێش خههۆی دانههابوو ئە
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: ك گهوتی نهگە و دەفۆن  بۆ ئاوات كرد، گو   لێبهو لە تە  ش كە وە گەڵ ئە ردان، لە سە
مهاڵی   چوومە  یزانی وا بڵێ، كە ئاواتیش دە  وە ڕابایە ر بگە گە خۆ ئە.  وە ڕایكە بڵێ گە

ویهش یونسهی  و ئە  ری ئهاوات بهووە به  سهە  لە  كە زمە یشهك  هەمهوو بە گە  وە ئاوات لە
  وە نههێ، ئە گێۆهی دادە س بە بكهات، ئهاخر ئههاوات زۆر كە  و قسههانە بهێ ئە  كە  هانهداوە
،  كە ك زیهرە نە الیە  و لە سهە س گێهل بهێ، هەر كە كە  كە  نهیە  وە مه  بهاوڕم بە هیچ ئە

در سهی یونسه   داوای ئە  ، كە توانهایە  ڕت پێ بێنهێ زۆر بە باوە  ی كە وە ئاواتیش لە
  تهێ بهۆ ئامهانجی بنێهر  كەوەم دا یهد ، دوو نهامە تی مە كرد گوتی یونن گوتهوویە

و  كۆی ئە  ناردبی، لە  كە  یە ، گومان  هە گشكی بۆ باسكردووە م بە كە تێیدا بارودۆخە
 . نجاندبێ م  ڕە  ترس  دڵی ئامانجیان لە دە  وە لە  هەموو شكە

كهاتی خهۆی   ی كە و چیهرۆكە ئە  زم چهووە ودا حە خە  كانێك لە ك ڕاچڵە وە  یرە زۆر سە
م   ن، ئازادن، بەاڵم ئە ەك چی دادگایی  دە بە  ئێوە. ر ئاواتی نووسیبوو سە ئامانل لە

، (مهه  هههاوڕ ك  بەڵههێ ئە)  م بە بههكە  و نووسههینە ك نههاوی ئە فههایە ك وە م وە كە زدە حە
  شههێكی زۆر لە ، ئایهها ئامههانل بههۆچی بە یە هە  كە ر نووسههینە سههە ك  لە نههد تێبینههیە چە

ی  كە زانههی خوشههكە و دە خههۆ ئە  ۆ باشههە ەوكانی بههۆ زولێخههای خوشههكی نههارد نووسههینە
داوای   هههیچ ڕاناگهها، كە  ۆ  نههۆ منههداڵ و كر چههی و بە كی باشههی نههیە واریە نههدەخو 

لهێ  پرسهی   ند گونا  بهوو كە كزی دامیێ، چە كانی ئامانج  لێكرد، زۆر بە نووسینە
  نێهر ۆ چهۆن دڵه  د ، دیهارە كانی بهۆ تهۆ دە بۆ نووسهینە  ئامانجت پرسیە  ت لە قە
زانهه  زۆری  یههزان  بیڵێههه ، دە دە  ی كە وە ەبهه  ئ مهه  د ، بهها زاڵههه  نە  بووریی بە سههە

بههاوكی   بههوو، بەاڵم كە كی زۆری پێههی هە یههوایەهكههاری  نههی هەرزە مە و  و زە خۆشههدە
هەمهوو  گەڵ ، لە وە سكانە بە ویسكی بوو پێكی دە ح  و خۆشە نها رە ی كوشت تە كەهیوا
ك  نههارد، وە و دە كانی بههۆ ئە نووسههینە  شههێك لە م بههۆ ئامههانل بە نههاگە  وە كیش لە شههكە
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ئامهانل تووشهی   بهوو كە م ال دروسهت دە وە مه  گومهانی ئە ك شهو   ئە ندە هە  گوت  لە
م  ناتوان   لێمكێك چوو، ئە داری وە نێوان ڕۆمان و بیرە  لە  ، بۆیە شیزوفر ندی بووە

و دۆسهكێكی   مامۆسهكای زانكهۆیە  د كە حمە سری  ئە ڕۆمان بنووس ، بەاڵم مامۆسكا نە
كی  یە پرۆ ە  ویش كردی بە كی زۆری داوم، هەر ئە یە تە یارمە  ی خوشكمە سروە نزیكی
  نووسههینە  و شهێوازە ویهش گهوتی ئە م، هەر ئە كە سكخۆشهی لێهدە خشهیی خهۆی، دە خۆبە

و، نازان  چی بێزارن،  م ، گۆتی، ئە زمان، ئە كاری د ن  لە كان بە رە نووسە  زۆر لە
، گرنهههگ كهههۆی  وە گێڕنە د هههن  و رووداو كهههی پێهههدەن مهههردوو  ر هە ك نووسهههە نهههدە هە

  بهێ، بە روونی هە كی دە یە ت كێشە كە هاوڕ یە  م  هاوڕانی  كە نا ئە ، دە یە كە رووداوە
ر  بە ئامههانل نووسههیبوونی لە  ك چیههرۆك كە نههدە ، هە و زۆر ئاگههادارە ئە  وە وانە پههێچە

،  وە یهنە بهوو باڵویهان بكەمه  پهێ  خهۆش  ی ئە كە الی نهان، ڕاسهكیە كرچ و كهاڵی، وە
ك  م چهههههی تێهههههدا بههههها خەڵهههههك وە ی ئامهههههانل بهههههوون دووەههههههی  وە رئە بە  م لە كە یە

تهانوپۆی   وتوو بیناس ، بەاڵم مامۆسكا زۆر ماندوو بوو بە كە رنە چیرۆكنووسێكی سە
بەاڵم نههاوی کكێههبەکەم زۆر پێنههاخۆش بههوو،  کە  شههكاند، دڵهه  نە  بههۆیە  كە نووسههینە

ارد هەر پههێ  قبههوڵ نەکههرا،  دووبههارە  تەلەفههۆن  بههۆ مامۆسههكا بەرەو چاپیشهه  نهه
نەسری  کردەوە، گووتی مەترسە، ئەوە ئەگەر ببهێ بە پرسهیاریش، وەاڵمهدانەوەی 

بهههۆ ئامهههانل   كە نهههامە  ڕاشهههكاوی لە م بە و گومهههان و تێبینیهههانە زۆری ئە ئاسهههانە، 
  و ككێههبە ڕۆ  ههك ئە  یە وانە یشههكبێ، لە سههكی گە دە  بە  یە ، بەاڵم گومههان  هە نههاردووە

 ..  یدا بكات كە ماڵە  كراو خۆی بە ڕوان نە ك میوانێكی چاوە وە
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لێوەكەپێنووسەسروە نووسیی و :رگرتم
ئەببوورە لەهاوڕێم تۆ و نێكمەزەمن

وزانیڕاستیكانوایاندەمرۆڤەژیاینكە
هەیەهەڵە ڕووی دەیەك وامان زانی،

ئایدلۆژیایە هەڵەبەمرۆڤ تۆ روح، بێ
ئەنە هەڵەبوویت، بەنەمنیش سبووم،

كەگەدەتێكنەئێمە هەر وسەیشتین،
ناسنامەبە بەاڵمدوای بوو، وێل خۆیدا ی
كەكە دەم پێی چونكەس ریتنەگات،
ئەڕە كۆمەڵگەیەگی تو ائێستاشیی
گەڵدابێتكۆنكریتكردووەلە

 


