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 .بوتڵی گاز

 
 
تەمەنی چڵ ساڵێک دەبوو،  ..بوو ییگاز، پیرگ پیاوێکی ئەسمەری مامناوەند ..دەنگێکی گڕ ھاواری دەکرد گاز بە

و گاز بۆ بەرمیلە نەوت  ..ری و پیکابەکانلۆتر لە بەنزینخانە کاری ئەوە بوو بەرمیلی سەردەخستە سەر پشتی پێش
بەو تەختەدارەیان دەگوت  ..و پشتی ئۆتۆمبیلەکەزەوی ان نێوەنا لە دوورەکان، تەختەدارێکی درێژیان داگوندە د

 پشووداکاتی  شاکر لە ..ئەویش ھەمان کاری دەکرد ..''شاکر''بە ناوی  کرێکارێکی کوێریان ھەبوو، (دەڕاب)
بۆ  ەیانپارەی ورد ..شۆخییان لەگەڵ دەکردکارەکانی دی کرێ ..ەگیرسانددجگەری دا ەنیشت وددالێی  مەشقییچوار

 !نیم دەرۆزەکەردەیگوت سەگبابینە من .. وو جنێوی دەداڕە دەبوشاکریش تو ..دەستیەوە دەیانخستەیان  دافڕێدە

 
بۆ گەڕەکەکانی قەراغ شار دەگواستەوە،  یپیرگ عەرەبانەیەکی کڕی و بوتڵی گاز ..دوایی کە بوتڵی گاز پەیدا بوو

 ەکان ومنداڵ، لێدەبۆوەیەکی دوای نیوەڕۆ  کاتژمێر و کرددەکارەکەی  ھەشتی بەیانی دەستی بە کاتژمێررگ پی
پیرگ '' :و دەیانگوت ەکان دەگەشانەوەمنداڵھەر کە دەھات  ..شیان دەویستخۆ خەڵکی گەڕەک پیرگیان دەناسی و

تایبەت  ەدا بەدبە قەرزیش بوتڵی پری  تەنانەت تخەڵک وەرنەدەگر پیرگ قازانجی زۆرێ لە ''!پیرگ ھات ..ھات
سەری مانگ مووچەیان وەردەگرت، پیرگ  و بۆ ئەو خانەوادانەی کە پیاوەکانیان لە کۆمپانیای نەوت ئیشیان دەکرد

فلسەکەی دی  ٥١١ ..دایکمە فلسی بۆ خەرجی خۆم و ٥١١ ،ھەر رۆژەو دینارێک قازانج دەکەم''بە قسەی خۆی دەیگوت 
 .(!پارەی سپی بۆ رۆژی رەشە)یگوت دە ''دەکەم پاشکەوت

 
کەی یەبرا ..ەوبرایەکی تری ھەبو شک وودایکێکی دەژیا، دەیانگوت پیرگ خ ەکێکی شار لەگەڵ پیرەڕپیرگ لە گە
دەمودەست و  کردوەێتەقەیان ل سنوورلەسەر  ..انێرە چای بۆ ئوقسندکاتی بردنی  لە ..وەکرد غچێتییئیشی قاچا

 !بۆ میسر نەچوو ە ومێردی پێکردو لێکردوەمامۆستایەکی میسری حەزی  ..ەابی بووخوشکێکیشی قوت! گیانی دەرچووە
ادەگرت و جگەرەیەکی رعەرەبانەکەی  شەقامەکەلە قەراغ  دەبۆوەپیرگ ھەر کە لە فرۆشتنی بوتڵە گازەکان 

بیر لە  نیا شکەکەی دەکاتەوەخونەماندەزانی بیر لە چارەنووسی  ئیدی ..ەدادقومی لێ ڵییقوو بە و دادەگیرساند
 !برا جوانەمەرگەکەی

 
 ..ندەھات ەدا، تەنانەت کە زستان و پایزدمۆری دەرو قەی شین کاتێ کە پیرگ پاڵی بە عەرەبانەکەوە دەنا، ئارە

دەوری پیرگ  کە لە ڵییمندا بە! و باران دەگرێ ھا بەرگەی رەشەبان ئەوچۆ.. ئێمە زۆر زگمان پێدەسوتا
 ەناسی، دەیگوت تۆ کوڕی فاڵنە کەسی ساڵو لە باوکت بکە، ھەموو رۆژی کە لەیەکە یەکەمانی د ..کۆدەبووینەوە

دادەنیشت و جگەرەیەکی دادەگیرساند، سەرەتا  شەقامەکە قەراغلە ھەمان شوێنی  ەدەبۆوفرۆشتنی بوتڵە گازەکان 
 وی بێوەژنێکە ئەو شوێنە نزیک ماڵ کە بەاڵم رۆژگار دەریخست شوێنەمان نەدەزانی وھەڵبژاردنی ئە نهێنییئێمە 

ژنێکی  ..م گسک لێدانەوە دەھاتە بەر دەرگابێوەژنەکە بەدە ..پیرگ حەزی لێکردبوو، کاتێ پیرگ لەوێ دادەنیشت
ئەو دەیویست  ..خەڵک نەبوو ییومەندولەکەدارکردنی ئابر پیرگ چاوی لە رووشاندن و ،ەنگی چاو شین بوورسپی 

 ژن و بگوزەرێنی، پیرک نەیدەشاردەوە کە حەزی لە ییرگیرژیانی ھاوسەو  بحەسێتەوە ڵیداژنێک بهێنێ لە پا
وامانزانی سەفەری  ..نەما ۆ بخاتەوە، چەند رۆژێک پیرگ دیاری بمنداڵئاواتەخواز بوو ژنێکی ھەبێ  ..ەمنداڵ

بەاڵم  ..گاز ..گە گڕەکەی ھاواری دەکرد گازەند دا وەک جاری جاران بەگەڕەک دواتر رۆژێکیان خۆی کرد بە ..کردووە
 :دا بەکزییەوە گوتیوەاڵم لە ''؟پیرگ بۆ جلی رەشت لەبەردایە'': لێمان پرسی ..لەبەردابوو ئەمجارەیان جلی رەشی

 .''!دایکم عەمری خوای کردووە''

 
دا پیرگ کاتی گاز کڕین بهێنێ، رۆژێک لەپێک ییژیانی ھاوسەرگیر نیازە و بە یێتەنیا دەژ ئیدی زانیمان پیرگ بە
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 ەزانی کە دایکم مردووەدتۆ  ..خۆت بێ ان خۆم ونێونهێنییەکم لە دڵ دایە با لە  (دایکی سەال)''دایکمی گوتبوو  بە
ئەگەر زەحمەت نەبێ دەتوانی داوای دەستی  ..کردۆتەوە کە دەستی ئافرەتێک بگرممنیش بیرم  ..ەژیمدتەنیا  و بە

 :وگوتبویدایکم پێ ''ەس نەزانێوان خۆمان بێ و کێن بەاڵم با جارێ لە ؟ئەو بێوەژنەی دراوسێتانم بۆ بکەی
 وەاڵمترۆژانی داھاتووش  لە ..ەڵێمد پێیدا دەرفەتێک لە ..ش وەکو کوڕی گەورەی خۆمیچاو تۆبەسەر''

 راسپارد تاک پیاوی ێ، پیرک کۆمەڵخۆمانبوو، ئیدی وەک نەریتی الی  ییشبەختانە بێوەژنەکە رازۆخ ''ڕمەوەێلێدەگ
 !دایکم لەگەڵیاندا چوو و ژن ھاتندوایی کۆمەڵێک  ..خوازبێنییبچن بۆ 

 
تورابی پێبوو، دەمانزانی ئەوە  و پیپسیی وقسندلەباتی بوتڵی گاز  ..وە دەرکەوتعەرەبانەکەیە رۆژیکیان پیرک بە

حەوشەی ماڵی  ھات خۆم کرد بەدا نییرۆژی دەستگیرا ێکات ..بووم منداڵتی، من کەیەبۆ رۆژی دەستگیرانییە
چیژی ئەو تورابییە لە ش ئێستا ..ن پێدامبییاتورا تلێکبو ..و دایکی پێکەوە دەژیانبێوەژنەکەدا کە ئەویش خۆی 

 !دەمم ماوە

 
تانان قەمسەڵەیەکی تەنیا زس ..ەکەندددرێژایی ساڵ داینە بە ..شینی لەبەردابوو جلێکیدا پیرگ لە کاتێ ئیشکردن

ئەگەر یەکێک  ..کردبوورەشی لەبەرێکی کراسێکی سپی و پانتۆڵ ەکەییبەاڵم رۆژی دەستگیرانی دەکردلەسەر لەبەر
 پێچوو کیوەژنەکەی گواستەوە، ماوەیەێپیرگ ب! قوتابخانەکان لە یەکێک دەیگوت مامۆستایە لە یناسیبایەنە
 بە ..ی دەمپەرڕلێخو ەئیدی پیرک لە باتی پاڵنان بە عەرەبانەوە بوو ..ەربانەکەی فرۆشت و دەمپەرێکی کڕیع

داوە ئەو دەمپەرە  گیپارەی دوورمان یارمەتی پیر دەبرد، دەیانگوت بێوەژنەکە بە کانەدەمپەر بوتڵە گازی بۆ گەڕەک
 ..دا دڵۆپە نەکازستان لە تا دەداو سەربانەکانیان سواغ  خەڵک قوڕیان دەگرتەوە ..بکڕی، رۆژێکیان پایز بوو

ایگرت و ر ..تە ئاستی ئێمەگەیش تێککا ..دەنگی دەمپەرەکەی پیرگ بوو گوێمان لە ..بووین ییئێمە خەریکی قوڕکار
 :دا گوتیوەاڵم ؟ لەئەوە بە چ بۆنەیەکەوەیەەکرد، لێمان پرسی پیرگ دسەرمان دابەش  تی بەێچوکل ..دابەزی

 شادمانی دایکم، ئیدی پیرک زۆر یتایبەت بە ..ەکرددرمان بۆ ێعای خودو جێئێمەش دەستبە ''باردارەخیزانەکەم ''
 .منداڵدەبێتە خاوەنی  ایشددوارۆژ و لە ناوەێبوو کە ژنی ھ

 
 پیرگ وەک جاران گەڕەکەکەی ماڵی پیرگ پرسەیان دانا، ئیدی ھەر لە ..ەکەی پیرگ مردخەسووپێچوو،  کیماوەیە

 رن بۆ بەنزینخانەێەکانیان بنمنداڵاستەوخۆ رناچار بوون خەڵکی  ..کرددەی گەڕەکەکەی ئێمەی نەچۆزوو زوو ھاتو
و گەڕەکە دوورەکانیان دەکرد، ھەر کەس  وان شارێی نچۆپۆلۆنی ھاتو و جێب ئۆتۆمبیلی ..و لەوێ بوتڵە گاز بکڕن

وەک جاری جاران  ..پیرگ بزانین ھەواڵیلێوەردەگرت، حەزمان دەکرد  کەسێکیان پتربوتڵە گازی پێبووایە پارەی 
 ..ەمان بۆ کردیەک لێکدانەو و ئێمە ھەزار ..لەو ناوە بڕیبووبەاڵم پیرگ بە جارێ پێی  ێتەوە گەڕەکەکەمانڕبگە

نەھاتنەی بۆ  وئە نهێنیی، یێەوت تەنیا بۆ گەڕەکەکەی ئێمە نابەاڵم دەرک ..لە ئیشەکەی ھێناوە یواماندەزانی واز
نی بوتڵە گازدا زگەکەی لەبارچووە، کاتی ھەڵگرت ، دواتر زانیمان ژنەکەی پیرک لەبۆوەما ییماوەیەک بە نادیار
ژنێکی چاوپیس '' :یەتیوتوگو و مانکەگەڕەکەروو ناکاتە  چیدیکەیرک کە پ بۆوەی ئەوە باڵوۆپەیتا پەیتا دەنگ

 خستبووەلەبارچوونی زگی ژنەکەی  ھۆکاری ''بینینخۆمان نا لە خێرئێمە  تا ئەو بمانبینی.. ەکەڕھەیە لەو گە
 !ی ئەو ژنە چاو پیسەۆئەست

 
لە کەالوەیەکی نیمچە رووخاو  ..رجان بوووناوی نوو ەشپۆش بوو ری باسی دەکرد ژنێکی شەست ساڵەی ئەو ژنە

ھەر کەس  لە ..بە خەڵک دەبا ئیرەییدەیانگوت زۆر  ..وجاخیان کوێر بوو ..لەگەڵ مێردە کەنەفتەکەی دەژیا
 بەڕێوەرەفتاریان  ژیانی خەڵک و( وەھم)زۆر جار  زانیمئەوجا گەوەرە بووم  بخوێنی دووچاری کەتنێکی دەکا، کە

  !!گەڕەکەکەمان وەپیرگ روو نەکاتە دیچیبوو کە  شە(وەھم)ھەر ئەو  !دەبا
 نەرویج  - ٤١٠٤\٢\٠٠
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 .ئامێری جاز
 
 

شارە کەوتە  ئەولە شاری دانتسیغ پەیدا بووم، دوای جەنگی جیهانی دووەم   ٠٩٤٧ من کە ناوم کونتەر گراسە ساڵی
وە بە دیل ئەمەریکانی الیەن ھێزەکا ی ئەڵمانیا، لەیشەردا یاریدەدەر بووم لە ھێزی ئاسمان یکات بەر پۆڵۆنیا، لە

قوتابخانە نەمتوانی  ال دروست کردم بۆیە لە نییی شکستی دەروویی دیلیەتچیڕۆکگیرام، ھەمان ساڵ ئازاد کرام، 
ئامێری جاز  ژەنینیدا حەزم لە ھەمان کات لە ..ییتاشپەنام بردە بەر پەیکەر و ھەڵبژێرم بوارێکی کومەاڵیەتی

یانەی شەوان زۆر جار لە بێ پارەیی رزگاری دەکردم، زۆر جار لە دوسلدورف  ئامێری جاز لە ژەنینیوایە پێم ..بوو
ئامێری جاز تاقە  ..بووم تەنیادا زۆر میالویەتی سەردەمی لە ..ئەڵمانیاوە ئاوایبەشی رۆژ کەوتۆتەئیشم دەکرد کە 

ئامێری جاز  ژەنینیکی یکاتێ دەچووم بۆ یانەی شەوان خەر !تەنیایی بدەم یشەوگار ئامرازم بوو لە رێگایەوە دڕ بە
 لە چەرەزەکان ەو قاپ و شەراب دانراوە کە لەسەر مێزەکانیان بیرە ..ڕوانیە خەڵکەکەینیگای چاوم دە ..بووم

 کاتێ کە ..و یەک دوو ئافرەتی جوانی لێ نەبێدانیشتوون، مێز نەبو قۆڵییو سێ  ۆڵییدوو ق بە ..دایە تەکیان
تان جاروباریش بە جووتە ھەڵدەس ..لێوی یەکتر بوون و لێستنەوەی سینووامرخەریکی  ژن و پیاوەکان دەژەنیجازم 

 ..توندتر ئامێری جازەکەم دەژەنیەبینی دەدیمەنانەم  ئەوم پێ دەبردن، کاتێ ئیرەییناخەوە  منیش لە ..بۆ سەما
دا موریدەکان حاڵ وابوو کە چۆن لە کاتێ لێدانی ێشجازەکەم وەک دەفی دەرو ..مەست دەبوون پترخەڵکەکەش 

یەکتریان  ..حاڵ لێهاتنەوە سرووتیمنیش لە رێگای بەرزکردنەوەی دەنگی جازەکە ئەو خەڵکەم دەخستە  ..گرێدەیان
بەرچاوم  بارجارو ..دەخنکام ئیرەییسەرقاڵی سەما دەبوون، منیش تا دەھات لە نێو دەریای  پتر ..سیورادەموپتر 

ئاوێتەی ریتمی  پترمن کە ، لەو کاتانەدا نتێکەڵ دەبوو (وەھم)کەران لەگەڵ تۆزی دیمەنی سەما ..لێل دەبوو
جازەکە دەبووە من، وەک .. من دەبوومە جازەکە ..تیکەاڵوییەک لە نێوانمان دروست دەبوو ..جازەکە دەبووم

 ژەنینینیش لە رێگای م ..ڕایەوەێەکەی دەگھێسترۆکی ناخی خۆی بۆ چیڕفمان لێدەھات کە چۆن چیخۆەکەی چیڕۆک
 !ناخی خۆم دەردەبڕی ووڕەییتو  ییزێانگڕجازەکەوە شە

 
کەوتنم ھەیە، ھاوکێشەیەکی ئاگای لە قەدەری بەتاق ..انی منەیەکانی ژیابوو خودی جازەکە ئاگاداری نهێنیوپێم

دەبن، من تەنیا  شادمانکەچی خەڵکانێک  ..دەبڕێناخی خۆی دەر ییزێانگڕو شە تووڕەییکاتێ مرۆڤ  ..سەیرە
گای دەقەوە ا تەنیا بووم، نووسەریش لە رێییشدشەی نووسەریلە پ ..یش بوومووسەرن ..ئامێری جاز نەبووم ژەنیاری

دەڵێن پێی ئەو بارەش ..ەبینید ئەرێنییەکەیخۆی دەکا کەچی خوێنەر دیوە  ییزێانگڕکایە لەسەر الیەنی شە
و  ختییدی ھونەرمەند یان نووسەر لە بەدبەخو ھەرچەندە !ییی دوو جەمسەریکەسایەت ..فرینای نووسەرۆشیز

 !ەدادگەشەکەی پیشانی گوێگر یا خوێنەر ەژی کەچی دیوە دی ینەھامەت
 

ی بەسەرھاتی چیڕۆک ..ڕایەوەێوە دەگئەمەریکابوونم لە الیەن ھێزەکانی چیڕۆکی بەدیلمن لە رێگای جازەوە رۆژانە 
ێک لە رۆڤممن تێدەگەیشت، ھەر  راز و نیازەی وڕایەوە بەاڵم کەم کەس لەێباوک و بنەماڵەکەمان دەگ دایک و

ەکان وەکو یەک نییە، سەرگوزەشتەیان وەکو یەک نییە، توانای مرۆڤی بینینی سۆڕێتەوە، ئاوبازنەیەکدا دەسو
ھەندێ ! بێ ئاخاوتنلەوەی کە یادەوەرییەکی  ژمارەییە یییادەوەر پترمن  ییدەربڕینیان وەکو یەک نییە، یادەوەر

خانوەکەم، پارەی  ێیکر ؛ا بیر لە ژمارەکان دەکەمەوەتەنی ..الی من دەمرێ ئاخاوتنڕانەوەی ێجار ھونەری گ
 و من نەمدەتوانی وەک ئەو خەڵکەی سەر مێزەکان لەسەرخۆ ...دای ئیشکردنم لە یانەکاتژمێرخواردنی مانگێکم، 

بێ م نەپێکایاستیرلەوانەیە  ..کەم روانینی من وا بوولەسەر ریتمێکی خاو باسی شتی پووچ و بێهودە بکەم، الیەنی 
خواردن لە نێو ڕانەوە و گێژێلە رێگای ھونەری گ ..ایەوبو ئاخاوتنمنیش  ییزگەم دەخواست یادەوەرۆبوارەدا، خ ولە

ڵی سەرنشینی سەر مێزەکانم ۆبە واتایەکی تر من ر ..ا بکردبایەپەید مفەرھەنگ و زمان دوستێکی کچم بۆ خۆ
 ..ەدەکرا و نەدەبووخواستە ن و، بەاڵم ئەایەبژەنیببەدبەختێکی دیکە لە باتی من جازی  ..دیکە یەکێ ..بگیڕابایە
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ایەی نووسین لە بیرم و دارەکانم لێوەرگرێ، ھەر وەکو ک بکا ییشخەرپێکەس نەبوو دەست دەژەنم لەو رۆژەی جاز
 !وەرگرتبێ پێنووسەکەمی لێمرۆژێک کەسی ھاتبێ  نایە

 
 دڵی خۆمدا دەمگوت ، لەدەکردەوە ترڵووق میانییتەنیاجیهانی  پتری تا دەھات یتاشو نووسین و پەیکەر ژەنینجاز 

وەک کانیاوێک  ..ی بەو خەڵکە بدەمیئەرکم ئەوە بێ پەیامی خۆش.. ھەڵبژێردراو بم ئافەریدەیەکیلەوانەیە من 
ژندار حەزی لە ژیانی بێ  ..نییە ییەکان بدوێنی کەس بە بەشی خۆی رازمرۆڤ، ئەگەر م لێهەڵقوڵێئاوی سازگار

ەکە دەڵێ ئەقڵی مرۆڤەکان ئەقڵێکی شێتانەیە لە یھاوسەرە، نووسەرە ئیتالیلە ەزی حزگورتیی مرۆڤی  ..نییەژ
 !زستانە لەحەزیان  یشلە وەرزی ھاوین و ھاوینە لە وەرزی زستان حەزیان

 
یان پێ بەخشیم، کەواتە (نۆبڵ)خەاڵتی  ٠٩٩٩زانن ساڵی ەیەتی کونتەرگراس شێت نیم، ئێوە دبەاڵم من وەک کەسا

ە گوشارپەسەند بووم، لێرەدا من باسی  ئاشتیو  و دەنووسم، ھەمیشە دژی شەڕ نووسیوە میژیکیلۆمن شتی 
ایە ھونەرمەندان و نووسەران وبکەم، دەبو تێداکایەی  ناچارمئەو چوارچێوانەی  ..ەکانی خۆم دەکەمیدەروونی
ان بدایە، کەچی ئێمە یشەقەی باڵ لە یینیگەران یکات و ایەویان ھەبودوو باڵ ..بوونایە مەل و پەڕندانچەشنی 

ی یدوای ھەر بەرھەمێک دەبێ یادەوەر ..ەکەینەوەدەدەین و خۆمان نوێ دکاژێک فڕێ  ماوە ماوەو وەک مار واین 
جاز کە ماندوو  ژەنینیبووم دوای من وا !الیەن خاوەنەکەیەوە بە بوتڵێ شەراب یان چەند بیرەیەک پاداشت بکرێ لە

دەکرد کات زووتر لەبەرم  ەبووم بەاڵم ھەستمدنەسەرمەست ھەرگیز  ..کردەدفڕ  ەیەکمبیر بەرداغەەبووم چەند د
 .دەڕوا

 
 ایەوئەگەر وا نەبو ..ی لەسەر خەڵکیی دانانی کاریگەرینهێن ..یەکیان الیەیە ھونەرمەندان و نووسەران نهێنیواپێم

ادەکێشم رکانی خۆمەوە نەر بە دوای نووسینەمەست دەبوون، یان خوێ پترجازەکەی من  ژەنینیچۆن ئەو خەڵکە بە 
شەوێکیان خەونم بینی لە بکەمەوە ئەوە  رۆشنی پترئەگەر ! تایی بە کایەیەکە دەھێنمۆی خۆم کتا ئەو کاتە

و کایەی  مۆسیقادەسەاڵتت بەسەر ژەنینی ئامێری  ..یەێدات ییکی جادووگەریانگوتم دەستت دەسەاڵتێخەونەکەمدا پێ
ئیدی بەردەوام بووم چ وەک ھونەرمەند چ  ..بوون الم دروست بووبەخۆواڕلەو رۆژەوە جۆرێک لە ب! نووسیندا دەشکێ

 !وەک نووسەر
 
ۆ تێکرای رمان بەاڵم من کاتێ دەنووسم بوکەلەپوو بەشێک لە مێژوو  بۆتەنازییەت  ..میرەگەز ئەڵمانی استە من بەر

، ێی تێنەگەیشتوەیە زۆر کەس لبەاڵم گرفتێک ھە !بڕوادار و بێ بڕواوەبە  ..ەش و سپیربە  ..مرۆڤایەتی دەنووسم
ی یخاوەن دەسەاڵتی سیاس رژێم ..م و گەلێی نەکردنە لە نێوان رژیھەیە لەو میانەدا ئەویش جیاواز تێنەگەیشتنێک

 خەریکی ژیان و ..رە کەچی گەل یان میللەت لە دەرەوەی بازنەی دەسەاڵت دایەتگەدەزگای سەرکوو دامو ییو سەرباز
و چەمکی واتا ئێمە تێکەڵیان کەین لەگەڵ  نابێ.. سەریان داناوە قورسایی خۆی لە ژگارۆر ..گوزەرانی خۆیانن

ی سندووقشێوەیەکی ناڕاستەوخۆ یان لە رێگای  شتنی سیاسەت بەڕی بکا لە دایدا، لەوانەیە میللەت بەشداررژێم
سەر  بە ەاڵت زاڵمیللەت بەستەزمانە، لە رێگای میدیاکانەوە دەسە لە بەرایی و کۆتاییدابەاڵم  دانەوەدەنگ

بە  ..پێ دەگێڕن نەرێنییی رۆڵو  لەت دەکەوێتە داوی گەمەی دەسەاڵتزۆر جاریش میل ..دائاراستەی بیرکردنەوەیان
 یکات لە الیەنگرتنییان  سەرۆکلێدان بۆ چەپڵە بە ..شێوەیەک لە شێوەکان دەبن بە بەشێک لە کایەکانی دەسەاڵت

بەاڵم کە دوایی  ..شێک لە گەلی ئەڵمانیا الیەنگری ھیتلەر بوونوەک چۆن بە ..کردنی شەڕێکی ناڕەوابەرپا
دا شەرم لە ناوھێنانی ھیتلەر بێلەگەڵدا شیئێستا !ھاتنەوە لە ھەنگاوەکانیان پەشیمان و پاشگەز بوونەوەئاگاوە

 !رەوشتییی و یجنێویکی سیاس بۆتەدەگرێ ھەروا ئەمرۆ نازیزم دایان
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 .بوومەلەرزە

 
 

م دەکرد، ھەستم دەکرد ھێزی مەرگ ھاتوچۆلە نێوان ئاگایی و بێ ئاگایی  ..ھەستم دەکرد لە خەوێکی قووڵ دام
چوونە نێو دەروازەی  کردن بە، ئای کە تامی مەرگ ناخۆشە، ھەستامدەکێشیربەرەو ژێرزەمینێکی قووڵ و تاریک 

زیندووە، ئازاریکی قووڵ  ی٪٣١لە  ..مردووە جەستەم ی٪٧١ ؛کەم ئاشکرا بکەمبارە پتردەتوانم ! مەرگ ناخۆشترە
 بیدەمەوێ ھاوار بکەم بەاڵم دەنگ لە گەرووم دەتاسێ، چەند ناخۆشە دەستەوەستان  ..دەکاناخم ئەنجن ئەنجن 

مەرگ و ژیان پیاسەیەکی تەنیایی کوشندەیە، لەناکاو حەز  نێوانی ۆو دەسەاڵتە نادیارەکان، ھاتوچ بەرانبەر ھێز
ی یفەرامۆشھەمیشە ئارامەوە، کۆدی  جیهانەکیی بچیتە نێو یبە یەکجارەک و یرکردنەوەت بپسێدەکەی زنجیرەی ب

وەک کرمێک دەتەوێ ماسولکەکانت  ..تداالی خۆ ادەکێشی بەرنییە، جەمسەری ژیان جاروبار  کەلکیدەی کەچی دەلێ
بکەوێتە ئەم  دبۆوەنەکریە؟ چەند چارەنووسێکی رەشە، تۆ ھەرگیز بیرت چی چارە ..ڵێنی بەاڵم ناتوانیوبجو

ئەوە نییە بەرداشەکە  ..وا ئێستا بوویتە سەنگی ژێرەوەی ئاسیاو ..بووی کتوپڕداوەوە، تۆ ھەمیشە الیەنگری مەرگی 
تۆیش ھەناسەیەک  ..یجاروباریش لەنگەر دەگر ..دادەھەر رۆژەو چەند شانەیەکت تێک.. بە جاری بتهارێ

ئەگینا ئەگەر چیمەنتۆ بووایە ھەر زوو  بوولە قوڕ دروست کرا اڕووخاەڵدەکێشی، ئەو خانووەی بەسەرت دھ
 ! ئاواتەکەشت بەدی دەھات ..دەمردی

 
تۆ ناتوانی  ..لە ھەندێ شوێن دا برینداریان کردووی ..بە جەستەت گەیاندووە یانحەسیرە داقڵێشاوەکان ئازار

ەیشتووە، بەخشۆکەیی ت ئازاری پێگھەست دەزانی کامە پارچەی لەش تەنیا بە ..دەست بۆ شوێنی برینەکانت بەری
، پێدەچێ قورسایەکانی سەر جەستەت لەوە زۆرتر بێ کە تۆ نەبووستی ئەوەت ڕێنی کەچی بوولویستت خۆت بج

جگە لە خۆت  ئێستای لەسەر بوو تەنیا بیر لە خۆی دەکاتەوە، تۆ ۆکی ئەوتقورساییە مرۆڤوێنای دەکەی، کاتێ 
خۆزگە لەگەڵ یەکەم ! نێوان ژیان و مەرگ یەکالبێتەوە بارەی وا دەتەوێ ئەلە ھەمانکاتد ..ر نییەکەسی دیکەت بی

و  نییە تێداکاتێکیش وەئاگاھاتم جەستەم وزەی  ..راومەتەوەودەچووم، من نەمزانی بو تێدا ەکەمەلەرزوچرکەی بو
لێواری  ئەگەر من لە ..ئاراستەی ناخی خۆم کرد مخۆ پرسیارێکرسایی کەالوەیەک دەناڵێنێ، خۆبەلە ژێر قو

ی ۆەوەی لە ژێر خاک و خۆڵ دام و ئاسای ئڕاوە، وێڕنەب م لێدەم و ئۆکسجیندەدا بم کەواتە ھەناسە ئاگاییش
نەخوازراوە  لەو بارەپەردووی سەرم البدا و روی بووم دایچاوەروانی دەستێکی دەرەک ..دەربازبوونم دیار نییە

تیپی سپاردوە ی یبە فەرامۆش ییەی ئێمەجوگرافی ییەپانتا ەوتەنیا خواستێکی رووتە، ئ ئەوەش ..دەرمبێنێ
 !ی رووی تێ ناکایفریاگوزار

 
یەتی و برسییەتی وبەاڵم تینو بۆوەدا راھاتم و ئازارەکانی جەستەشم کەم قەوارەی خۆم ڵژ لە دوای رۆژ لەگەرۆ

وە جەستە وەکو اریش بیرم دەکردەدڵی خۆم دا دەمگوت وابزانە رۆژووت گرتووە، جاروب لە ..نامێیان بۆ ھگوشار
خۆیان ی شێوەیەکی تەندروست کار و کاربۆھیدرات و ڤیتامینە بۆ ئەوەی شانەکان بە پڕۆتینژیک پێویستی بە ۆل

دا ھیچ یلەگەڵ ناچاری ..ایە بەرگە بگریودەبو ..چارت نەبوو! شتنەنێکی گۆێماش مرۆڤدا یلە راستی ..ئەنجام بدەن
 .ناکرێ

 
رێکەوت بەر دارێک  بە ..ندوالدەستێکت جو ھێدی ھێدی ستەتی بەرداوەڵنیا بووی ئازار جەدوای ئەوەی کە د

ھەر  بە ..وەک دانی لەق وابوو ..ێنیولسەرەتا ویستت بیجو ..ەوڵت دا مشت لە دارەکە قایم بکەیھ ..کەوت
دەالقەیەکی رووناکی  ..ای ئەوەی گران بوو بەاڵم پەیتا پەیتا ھەوڵت لەگەڵ داڕوێ ..ندتووالوەیەک بوو جێش
، بۆ دایتاریکی چڕاییمۆمێک بوو لە نێو  یوەک داگیرسان ..دڵی فێنک کردیتەوە ئاسوودەییردەوە، سروەیەکی ک
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ارەیان وەک ئەوەی ھەنگاوێکی سەرکەوتووت ئەنجام دابێ، بیرت لە پالنی دواتر کردەوە، ئەمج دا پشووتماوەیەک 
بەاڵم جەستەت  ..ەولی کەوتە جوییان بە ئاسانیشوئە ..دا بووێنی کە لە ژێر خشتێکوولھەوڵت دا دەستەکەی دی بج

خوڵت  مشتێکدا وەک ئەفسانەکەی سیزیف سەرەتا دەستێک دەالقەکەت فراوان کرد، لە وابوو، بە یکراب وەک بەنج
 و بەردەوام بووی دا، بەاڵم ئەکسیری ژیان زاڵ بوو بەسەر مێشکت دا بۆیە کوڵت نەداتالبرد دوو مشت کەوت بەسەر

ی خۆی بدا، ینەدا ناچارە خۆی یارمەت یوایە کە کەس یارمەتی مرۆڤ، سروشتی ە گورزە رۆشناییترووسکە بووتا 
ەی وولو وەرزشە ج سەماەی خەڵکی ولجو ..پێ بکەی انەیولجو نەئافەریدە بوودەست و قاچ و جەستە بۆ ئەوە 

یەتی وو تینو سیێتیی براڕە ھەبوو بۆیە وێولوام بە میکانیزمی جوڕمنیش ب! شی ژێر خاک دایەێکێشمەکلە منیش 
ئەوەی  دا، لەو ساتەبکەی رەھا پارچەکانی دیکەی جەستەتکە دوو دەستت رەھا بوو دەتوانی  ..ە نەکەوتموللە جو

ھەردوو دەست خشتەکانی سەر  بیرم لێکردەوە قورسایی سەر سینگم رەھا بکەم تا بتوانم باشتر ھەناسە بدەم، بە
 تێیدای یبە ئاساندەتوانی خۆڵ وەک چیمەنتۆ نییە  ند، خاک ووالشم دەجودا قاچەکانیکات ھەمان لە نسینگم الدا

 .نەکرا ژێرکەوتنم بۆ دیار کاتیکرد بەاڵم دەی یی و تاریکیرووناک ە بکەی، ھەستم بەولجو
 

ھەرچی  ..قەراخ دەالقەکەوە گرت و وزەم دایە بەر خۆم دەستم بە ..ناێخۆم ھبۆ تینم  داۆژێکی رووناکلە ر
مەلەرزەیەکی وشێوەیە پەرجوو ئاسا لە بو ونا، بەێو دیوی دەرەوە ھەرەسی ھرووی جەستەم ھەبوو رووە پەردوویدارو

 ..مێشکم بتارێنم ی لەییەکجارەک ی رەھا بووم بەاڵم کە رەھا بووم نەمتوانی ترسی مەرگ بەیمیتافوری سروشت
مەلەرزە لە ناخم ور کوێ دەچم ترسی بوبۆ ھە ئێستادا بسرمەوە، بۆیە ژیانم دووبارەبوونەوەی ھەمان چارەنووس لە

لەوانەیە رزگارت  ..تە ملمالنێێی سروشت دەکەویدی خۆت لەگەڵ دڵرەقوبووی تەنیا خ ەرئەوەی کە تووشدایە، لەب
 !!ی ھەتاھەتاییت بێڕبێ لەوانەشە گۆ

 
 نەرویج - ٤١٠٣\٣\٤١

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           9                               ملوانکە                                              هاوڕێ نەهرۆ    

 

 
 .پاقلەفرۆشەکە

 
 

یشی سپی بوو، تەمەنی نزیکەی شەست ساڵێک دەبوو، بەاڵم ر و سەرمام سمایل پیاوێکی بااڵ بەرز بوو، 
 ..ترەنگێکی رپانتۆڵەکەی  ..ەنگێک بوورچاکەت و پانتۆڵی لەبەردەکرد، چاکەتەکەی کاڵوجامانەی دەبەست و 

دا یان دەێ نەڕف انجلی ابێ، لەو شارەی ئێمە خەڵکیشتوو پێیان دۆیان خەڵکی دەستڕ یبنکڕ یپێدەچوو لە لەنگە
و پاک  تەنانەت جلی پیاوێکی مردوو کۆدەکرایەوە دەکرد یانھەژارتر یا تا مردن لەبەر یانک لە خۆێکەس اندایەیدە

مام  !ی زیندەوری ئیمامی خدرێمج و لەگەڵ سابوونێکی بۆن خۆش لە نێو بوخچەیەکیان دەنا و دەیاندایە دەشوشترا
 ناوی ..دانابوو مەمکانیتازە بن  ..سااڵن بوو کچە گەورەکەی تەمەنی چواردە ؛بوو منداڵسمایل خاوەنی ژن و 

بەاڵم درەنگتر باشترە  ..بێھێنامام سمایل درەنگ ژنی  وپێدەچو.. ھەبوو یکی دوو سااڵنیشێبوو، کوڕ (ویداد)
 یو پیاوانە ژنباشە ژنیان پێداوە، مەزنن ئەو ھەر ئاخر پیاوێکی کوێری وەکو مام سمایل ! لەوەی کە ھەر نەیهێنێ

تەنیا  ..خواست و ویستێکی ئەوتۆی تێدا نییەیانەوە شوو دەکەن یا ژن دێنن، ھاوسەری وا ھیچ خوار خۆ لە
 .خۆگونجاندنە لەگەڵ رێڕەوی ژیان

 
گوندەکەیان زۆر دوور نەبوو لە شارەوە، کاتی دەچوون بۆ  ..مام سمایل خەڵکی گوندێک بوو لە کەناری ئاوی ئەڵوەن

بوو، چ دروست کراگەو  خشتبە  ..پردی گەورە ژێرەوەی تاق تاق بوو ..ببنایە بەسەر پردی گەورە تێپەر وشار دەبو
ێتەوە بەاڵم ڕوبارەکە بپەوسوپاکەی ویستویەتی لە ر کاتێکدەیانگوت کاتی خۆی نادر شا ئەم پردەی بونیادناوە 

وپێ ئاوی سەر پیرەژنەکان دەیانگوت بە ..نەیانتوانیوە، تەنانەت وەک ئەفسانە خەڵکی شار باسیان دەکرد
ئەو کاتە مەلەوانی  ..ئێستا تەنک و لێڵ نەبوو بێ، ئاوی ئەڵوەن وەک توند و تۆکمەگەچەکەی گیراوەتەوە تا 

ساڵێک یەکێک لەوێ دەخنکا، ھەموو  ..دەخنکاند، لەژێر پردی گەورە شوێنێک ھەبوو پێیان دەگوت باوەگەزی
گوندەکەی مام سمایل ! ھەیە قوربانییەک ەویستی بێەوە دایکی ئەڵوەنە ھەموو ساڵێک پڕایەوە گوایا ئێدەیانگ

 ..یەیە قاچاغچیتێداخەڵکی  ..دەژیا، ئەو گوندانەی نزیک شار جیهانێکی تایبەتیان ھەی تێداخەڵکی جۆراوجۆری 
ھەیانە  ..کەم کەسیان خەریکی کشتوکاڵن ..یە مامۆستایە یا ئەندازیارەتێداخەڵکی  ..فیتەرە یەتێداخەڵکی 

پاقلەی کواڵویان دەفروشت،  ھەبووەدەری مام سمایلیش لەگەڵ کچەکەی عەرەبانەیەکیان دوکانی ھەیە لە شار، ق
ھاتن بۆ دەگوندەکەی خۆیان پاقلەکەی ساغ نەدەکردەوە بەڵکو بەسەر پردە ئاسنینە سەوزەکە  مام سمایل لە

یگوت ویداد کچم گرت و دەدەگوندەکەی ئەم بەر، مام سمایل کاتێ گەیشتە پردە ئاسنینەکە ترس سەراپای لەشی دا
ی ۆھ ئەو پردە کاتی خۆی بە! شێلنۆتۆمبیلەکانی پاڵێشگای نەوت بمانبەر بکە نەوەکو ئ ئەو و بەر سەیری ئەم

و پایەکانی  بەستنەوەی پاڵێشگا بە شارەوە ئینگلیز دروستی کردبوو، تەنانەت ئەگەر الفاویش بهاتبایە، پردەکە
ئەو پردەی  توندوتۆڵییی ۆھ بەر ئاو دەیبرد، بە ئەو و بەر لە شوێن خۆیان دەمانەوە، تەنیا خۆڵەکەی ئەم

ایە دەیانگوت وبو ڕبوو، ھەر کەرەسەیەک باش و جێباوەپاڵێشگاوە، لەناو خەڵکی ناوچەکە ئینگلیز ناوی دەرکرد
 یکوی پایسکلی بچوسێ تایە ..کرابوو عەرەبانەیەکی پێبوو لە دار دروستئینگلیزییە گاڵتەی پێناکرێ، مام سمایل 

ناوەڕاستی  دەست پاڵیان دەنا، لە و یەکێک لە پێشەوە، خۆی و ویداد بە دووان لە پاشەوە ..ە ژێری دابوول
پێدەچو سوپایەک یان پەرەمێزێک  ..ھەمیشە ھەڵمی لێهەڵدەسا ھەبووعەرەبانەکە مەنجەڵیکی گەورەی پاقلەی 

پڕ کرابوو  و بووسەرەکەی کون کون کرا ھەبووتەماتەی  یا بێ، لەسەر عەرەبانەکە شووشەیەکی بەتاڵی ئاودلەژێری
مێردەکەی  یکاتی خۆ ..خەڵکی گوندەکەی ماڵی مام سمایل بوو( شکی دایکوخ) رێکم ھەبووونگی وشک، پوولە پو

 ..ئاوی سارد خۆی دەشوا ڕێتەو لە حەوشەکەیان بەەوەرزەکە پایز دەبێ کە لە ئیش دەگ ..لە پاڵیشگا ئیشی کردبوو
ماڵەوەمان دەنگ و دەھات بۆ  ێرەکەم کاتوپو! ی مردنیۆە بووە ھیێ دواتر ئەو نەخۆشیی دەبیئیدی تووشی نەخۆش

و گوێمان رادەخست، رۆژێکیان باسی مام  دەوریان خڕ دەبووینەوە ئێمەش لە ..دەھێنا بۆ دایکم نیباسی گوندەکەیا



           10                               ملوانکە                                              هاوڕێ نەهرۆ    

 

بۆ کۆکردنەوە مانگایەکی  خەڵکی گوند پارەیان ..ۆر زرنگەزدەیگوت ژنەکەی مام سمایل  و کایەوە سمایلی ھینایە
 ێکناو باخەکەی قەراخی ئەڵوەن باوەشو دەچی بۆ  ئەویش ھەموو رۆژی داس و گوریسێک دەبا ..شیردەریان بۆ کڕین

ماست  ڵێکشیرەکەی ھەموو بەیانییەک مەنجە لە ھەموو ئێوارەیەکیش مانگایەکە دەدۆشی و ..گیای تەڕ دەھێنێتەوە
ێ بۆ شار، ئەو رۆژەی باریش لەگەڵ پاسەکەی باخەوان دەینێرجارو و نڕدەکیێدروست دەکا، جاروبار خەڵکی گوند ل

جگە لەوەش ! توراغ دەبێتەو ھەڵیدەواسن دواتر  ن یان دەیکەنە ناو کیسەیەکی خامەوەۆیان دەیخۆپارە نەکا خ
ھەموو رۆژێکی ئێوارانیش دەیانهێنێتەوە،  و و مراویی ھەیە بەیانیان بەرەاڵیان دەکا بۆ ناو ئەڵوەن قاز ڵێکۆمە

 ناوەناوەدەنێتەوە، ھەروەھا داو مراویەکان  ژێر قاز ھەینیش سەبەتەی ھێلکە دەبا بۆ شار تەنانەت ھێلکەش لە
سەربانەکە لەسەر پەڕۆیەک ھەڵیدەخا تا وشک  نگ دەھێنێتەوە و لەوپو ەشێکدەچێ بۆ قەراغی ئەڵوەن باو

نگ وو پو ەوە بۆ ئەوەی کڕیارەکانی مام سمایل پاقلەیکاتە شووشدەو دوایی گەاڵکانی ھەڵدەوەرێنێ و  ببێتەوە
رێگا دوورە  ودەکەی، دایکم گوتی مام سمایل بۆ چی ئە نگی پێوەوکاتێ پاقلەی کواڵو پو چێژەی بەیاستر بخۆن، بە

 دوایی دوکان و ..رم لە وەاڵمدا گوتی لەبەر کچەکەی شەرم دەکاوپو ؟گوندکەی خۆیان پاقلە نافرۆشی دەبڕێ و لە
ای ڕو بە زستانانیش بارانە، وێ بایەەشەر، ئەو ناوچەیەی ئێمە بە پایزان نەکەی ئێمە زۆردفرۆش لە گونپاقلە
 و ی ئەم دوو وەرزە مام سمایل و کچەکەی ھەر دەھاتن، بەاڵم لە گوندەکەی ئێمە نزیکەی دوازدە کرێکاریناخۆش

ێوبەری پاڵێشگا بریاری دابوو لە ڕە بەبۆی ..ھەبوون لە پاڵێشگا ئیشیان دەکرد شۆفێرکارەباچی و  باخەوان و
 یکات ێکیان بۆ دروست بکەن تا لەوخانو ییپلێت و لوولەی مام ناوەند بە رێیەکەناوەڕاستی گوند و لە قەراغ 

کرێکارەکان تەنیا  ..ەکە دەمەکەی ئاواڵە بوووچاوەڕوانی ھاتنی ئۆتۆمبێلی پاڵێشگا بەیانیان تەڕ نەبن، خانو
ی بەیانی دەھاتن و ۆن کاتژمێرردەگرت، مام سمایل خۆی و ویداد و عەربانەکەی نزیکەی دیان لێوەوبەیانیان سو

و  گەورە ..قلەی کواڵوجاروبار مام سمایل ھاواری دەکرد پا ..ادەوستانرە بە پلێت دروستکراوە ولەژێر ئەو خانو
شەش مانگ بێکار دەبوو،  کەوتدەمانگێک کاری دەست ..بوو شۆفێر، باوکم نکی گوند دەیانزانی لەوێ دەوەستوبچو

من کە تەمەنم دە ساڵ بوو زۆر حەزم دەکرد باوکم لە پاڵێشگا ئیشی بکردبایە تاوەکو مانگانەی ھەبووایە بەاڵم 
باوکم ! دادەکار بێزار بوو سویچەکەی بۆ فڕێ و خاوەن کەی لە کار ..ەیدایکم دەیگوت باوکت حەزی بە ئیلتزام نی

لە ژنێکی  یایە قەرزی دەکرد، جارێک سێ دیناروت ئەگەر کاری نەبوی بین تەنانەیخەرج نەیدەھێشت بێ
ە یباوکیشم دەیگوت پێبڵین لە ماڵ نی ..سێ رۆژ بە دوای یەکدا ژنەکە ھات بۆ قەرزەکە ..فرۆش قەرز کردبووپارچە

 لێقاچاغی  دایکم قاپ و ..بوویێناخاڵم لە پاڵێشگا ھ ..دواڵبێکمان ھەبوو الکێش بوو! خود سبەی وەرەوەیا
دایکم پارەی خوردەی لەوێ دادەنا تا ئێمە  ..گیرابوو ەگھەبوو بە ھێڵ الی سەرەوەنا، دوو پەنجەرەی لە دەدا

دەچووین قاپێک پاقلە  ..دایندەھەندێ وردەی پێو دەپاڕاینەوە یدا لێویستێکاتی پ دەستمان پێڕانەگا، بەاڵم لە
 .ینگمان لە مام سمایل دەکڕوبە پو

 
لەبەر دەکرد، ئێمە ئەو  ژنانەی ییکاو بوو لە پشتەوە دەیبەست و کراسێکی کودەرئاڵۆزی کچەکەی مام سمایل پرچ
 لەوان ھەژارترھەبوون خەڵکانێک  ..ان بدەینیئەگینا توانای ئەوەمان نەبوو یارمەتی! ھنکاتە ھەر دەمانگوت گونا

ەکەی منداڵنازانم چۆن ماڵ و  ..ھیچ ئیشی نەدەکرد ..، پیاوێکی دی ھەبوو لە گوندەکەمان قۆڵێکی گۆج بووبوون
و دەنە دەستی قەدەر دەگرامێک خۆیان ۆو پر بێ ھیچ ئایندە رە خەڵکانە سەیرن بەۆئەو ج! ێو دەکردبەخ

ھەر دەڵێن خوا کەریمە، خوا سەر بدا ، دانن بەسەر ژیانوەک ئەوەی کە ھەن خۆیان دەسەپێ ..سەرنەویشتی نادیار
م لێبوو ئەو قسانەی دووبارە ێژی نەدەکرد بەاڵم چەندین جار گوێباوکم نو! دا یان پەنا بە خوادەرزقیش 

 ھێزێک کە ئاگای لە دەرد ..بۆ نموونە بە ھێزێکی شاراوە ..وای بە شتێک ھەبێڕب مرۆڤ، چەندە خۆشە نەوەکرددە
ئەگەر بۆ نموونە  ..دەبیننی یدا خۆشش لە نێو چارەنووسی دیاریکراویانو چارەنووس و ئازارەکان ھەبێ، ھەژارەکانی

ەزایی ڕژێکیش گویم لێنەبوو مام سمایل نارۆژی ھەینیان نەدەھات، تاقە رۆ ..ایە مام سمایل نەدەھاتوجەژن بو
مام  ..کات نیوەرۆ بوو ..رۆژێکیان خۆر بە تاقی ئاسمانەوە بوو! بەشت ھەر دەیگوت خوایە شوکر بە ..دەرببڕێ

چوار  ..ھات ییزیلی سەرباز مبێلێکیلە پڕ ئۆتۆ ..بووناوەستارە پلێتەکە وژێر خانو سمایل خۆی و ویدادی کچی لە
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بە و کرد قاپێکیان  سەرەتا داوای سەرو ..مێژ بوو پاقلەیان نەخواردبوودیار بوو لە ..دابەزی سەربازی لێ
لە سەربازەکان زۆر چاو حیز  کێکیە ،کرددەقاپی تریان  ھەر کە تەواو بوون داوای سەرو ..نگەوە خواردیانوپو
ویدایش لە  ..بۆ باخەڵی ویداد برد یناکاو دەستێک لە ..ەوام نیگای لەسەر کچەکەی مام سمایل بووبەرد ..بوو

زۆر بەم  ..لەسەر قۆڵی بوو (خەت)تەماتەی لێهات، سەربازێکی تر کە سێ  وەک و ر ھەڵگەڕاوسو نشەرما
خۆت  گوت شەرم لەید و پێخواردن ھەڵگرت و رووی دەمی تێکردەستبەجێ دەستی لە پاقلە ..کردەوەیە نیگەران بوو

ەند گرانە، سەربازەکەش و چونازانی ئابڕ ..ەیشک و دایکت نیوتۆ دیارە خ ..نابینی ئەوە باوکی زەلیلە ..ناکەی
ھەست و  ..لەو ساتەدا حەزی دەکرد ئەرز شەق بێ قووتی بدا بەاڵم چاری نەبوو دا شکایەوە ویبەسەر خۆ
ھەر  ..ئەمرۆ مووچەتان وەرگرت گوت یترەکە بە ئەوانی (خەت)ێ وای لێکرد، سەربازە س ییھەرزەکار کەفوکوڵی

 ...دەنگییەوە ھاتن ئەوانیش بە!!! بیدەین بەم پیاوە زەلیلەو نج دینار دەرکەن ێو پەیەک

 
 ئۆسلۆ /نەرویج  - ٤١٠٤\٧\٤١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           12                               ملوانکە                                              هاوڕێ نەهرۆ    

 

 .تەور
 

 
ێکۆشان دوای چەندین ساڵ خۆیندن و ت ..اخۆش بووھەواڵەی پێ ن وسەرەتا ئە ..راگەیاند کە کراوە بە بیور پێیان

نەدەگەیشت بەاڵم پەیتا پەیتا و مەبەستی بیور تێواتا  تروکاندا لەلە یەکەم چاو !و خوێندنەوە بکرێ بە بیور
ی بیوری بۆ روون رۆڵناواخنی بیورەوە، کەم کەم نێو چووە و و پەنجەرەکانی چەمکی بیوری خستە سەرپشت  دەرگا
 داری زۆری پێ بڕدراوە بۆ خۆ ..ەکانیچ شێوەیەک سوودی لێ وەرگیراوە لە نێو شاخ و کێوە بەفراویکە بە  بووەوە
بیور ئامرازیکی چونکە  ناوی بیوریان پێ بەخشیوە نەبوو ناز ییراز! شتنو چێشتلێنان و خۆشو کردنەوەگەرم
دیسان ئەوەشیان بۆ ! ییەکی نییەخەرشھیچ دەستپێ بە خۆی و دێنێیو بەکار دی دەستی بۆ دەبا کەسێکی و ەسڕوسارد
کراودا کات و ساتی دیار و لێزان لە ی شارەزامرۆڤبەاڵم  رۆبۆتکردەوە کە راستە کراوە بە ئامرازێکی نیمچە روون

لق و پۆپی خوارەوەی دارەکانی پێ پاک دەکەنەوە تا  ..داری پیری سەر رێگاوبانەکانی پێ دەبرێو دەستی بۆ دەبا 
 یشبوونی ئیش و کارەکانتەواو یکات لە ..وانتر بە جەنگەڵ و رێگاوبانەکان ببەخشندیمەنی جھەڵبچن و  پتر

ئیدی  !ەنرێدی تایبەتی خۆی داسندووقو  سان دەدرێ و چەور دەکرێ و لە جێگاەو لە ھ بیورەکە خاوێن دەکرێتەوە
 مرۆڤ ھەرگیز بوومایەیدا دەڵێ ئەگەر من نەۆادەکشێ و لە دڵی خرەوە لە شوێنێ خۆی بوونییراز بیورەکە بە لەخۆ

خۆم نادەمە دەستی و دا رێزی خۆم دەگرم ھەمان کات لە ..کەواتە من ئامرازێکی گرنگم ..توانی دار ببرێدەنەی
 !و کردەوەی ناشیاوم پێ ئەنجام بدەن کارنی نەزان و کەسا

 
 و کەڵکی بڕین دێ یار وەرگرن چ دارێک بەڕئەندازیاری کشتوکاڵ بلە دەبێ  ..ین نییەبڕدار یھەموو کەسێ شیاو

منیش دەبمە ئامرازێکی دەستی وان، ئەوەی بە ئیسپارتاکۆس کرا بە من ناکرێ،  !ی دەکەنجوتیارەکانیش جێبەجێ
ھەر بە ماسۆشیەتی و لە دایک بووم  خۆم ئەوەی بە ئیبراھیم لنکۆڵن کرا بە من ناکرێ، من بە ماسۆشیەتی

ە بەرزکردنەوەی ئااڵی سپی ل ..قەدەر لە توانای من بەرزترە بەاڵم بااڵیخۆ نادەمە دەست وە، من دەینێمە خۆشمەوە
کار  بم و لەب ییدواتر لێدانی ھەوا ژەنگاوو  بەاڵم پێش ئەوەی لە بەر باران !ڕشتنبەرانبەر دوژمن باشترە لە خوێن

 ..مەوەڕبداری نالەباری سەر رێگاوبانەکان بدڕودەکەم  کۆشش ..ۆ نەدەمڕوزەی جوتیارەکان بەفێ کۆشش دەکەمبکەوم 
ەم پێ ئاڵۆز یەەکانی ئەم دونیاڕنێو جەنگەلە چ ییکاری جوانکارو تیارێکی شارەزاوە بم دەست جو حەز دەکەم بە

 !بکا
 

رامان و جوگرافیای  ..ناوی بیور شوناسێکی نەناسراوممن وەک ھەڵگری ناز ..رمان پێ نەبابەڵکو دێوو درنج زەفە
 و رەنگە ئەم دەست و ئەو دەستم پێ بکرێ ..ان دوست و دوژمن نابەمرەکانی نێوپەی بە سنوو ..نادیارە مئەندێشە

 تێدامنی  سووچی.. ە ئاژەڵێکی بێ تاوانیش بەر بکەوێرەنگ ..سقانی ئاژەڵەکانم پێ پارچە پارچە کەنێئ و گۆشت
یورێکی ب ..گەورەم شێنێکییەکی مابورغی ..سەردەممپووچێکی نێو دیواری للەکە ..نییە، ھەر وەک گوتم من ئامرازم

پارچەیەکی لێوم  و خاش بکەنکانی ژیانم پێ وردویەسەر رێگا تەمۆخیو  لەوانەیە رۆژێ لە رۆژان بەرد ..تیژمدەم
پارچەیەکی پێوە  سەرەنجامانە شکاوەکەم دەبێ ھەمیشە خەمی لێبخۆم و دوەک د ەئەو کات و ێ یاخود بشکێڕبپە

 !بنووسێنم
 

و منیش ببمە ەن رت بکۆئەرز شو کارەبا  و نەوەڕسنوورەکانم پێ بب ییرەنگە رۆژێ لە رۆژان جوگرافیای موگناتیس
چ کەس ھی ..ایەوەلەتە ئاسنێک کە نێوی بیور بوو تو !!بتوێمەوە ھەمیشەپارچە ئاسنێکی سوورکراو و بتوێمەوە، بۆ 

ان بە جوولەکەکانی بەردەستی سوپای ھتلەر کر انیچەشنی قوربانی ..ی نەکەوت(فنکفن و د)لەم دونیایە فریای 
  ...نەوەما داکۆمەڵگا بەکۆمەڵی ییلە یادەوەر گارییەکانیانو یا تەنیا یاد !بڕووتەرقە

 نەرویج - ٤١٠٣\٣\٤٧
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 .خەونی ماسی گرتن

 
 

نێوان ئاوی ئەڵوەن و بااڵجۆ دەزگایەکی  ، لەدەھاتو سەرچاوەکەی لە ئاوی ئەڵوەنەوە بااڵجۆ جۆگەڵەیەک بو
 ..دەمی سەرەکی بااڵجۆ بووواتە ، واتای دەم دێ یە بەوغاز وشەیەکی تورکیب ..ئاسنین ھەبوو پێیاندەگوت بوغاز

پردێکی  ..امی پااڵیشگای بە شارەوە بەستبوولەو پردانە شەق ێکیەک ..بااڵجۆ چەند پردێکی لەسەر بوو
تای پرییش وشەیەکی تورکییە بە واۆک ..پریۆی پێیاندەگوت کڕەپەدتێ پێیداھەبوو تەنیا پیادەڕەو  تربچکۆاڵنە
کاتێ دەچووین بۆ ماسی گرتن  ..بوو رێگای بااڵجۆوە ینین و ئاشنابوونم لەگەڵ ماسی لە، سەرەتای بپرد دێ

 ەمانبەستایە مەترێک یان دوو مەتری مەچیرەدەمانکرد بە قوالب و دو  ایە دەرزییەک لەسەر ئاگر بچەمێنینەوەودەبو
شێوەیە  و، بەپێ وەردەکردو خوێ و بەھاراتمان  ھەویر ەکردەد، مشتی ئاردمان لە دارێکمان دەبەست ێکەوە و(داو)

ەکردەوە، دری وک بوون، ھەر کەسەو بەشی خۆی دەگرت و لە ماڵەوە لە نێو رۆن سووماسیمان دەگرت، ماسیەکان بچو
ەکی نوێ یان گەشتیکی نوێ، زینەوەی یارییۆبوو، د تێدا یدا ھەر رۆژێکی نوێ دیاردەیەکی نوێییمنداڵبۆ من لە 

دیارە خەڵکی شارە  ..کەی لە بەغداوە ھاتبوو بۆ ماڵیانیەیەکی دوکاندارمان ھەبوو رۆژێکیان کوڕەزادراوسێ
اوە ماسی بەاڵم من بە قوالب ماسی ناگرم، پێمانگوت ئەی چۆن؟ بە رەچین بۆ دگوتی  ..ەپترگەورەکان ئەزموونیان 

دزییەوە کەژاوەکە دێنم و بە  بە ..ەدادەم کەنتۆرێکیان ھەیە بە روویدا کەژاوە ھەڵواسراو چی؟ گوتی ماڵی
 ..لەم بەرەوە دوو چمکی گرت کەسێکمان ..نا کە سەیرمان کرد الکێشە بووێماسی دەگرین، کەژاوەکەی ھ ییھەرەوەز
چەند کەسێکی نارد بۆ  ..ترمان لەو بەرەوە دوو چمکەکەی تر بە قەبارەی ئاوەکە دەستیان وااڵ کرد کەسێکی

گرت دەستی خوارەوەیان ھەڵ کاتێ کەژاوەکە قورس بوو ..رابدەن بەرەو الی کەژاوەکەەکان یرد ماسیەپێشەوە بە ب
ئەو لە ترسی دزینی ! تنتر بوون لەوەی بە قوالب دەمانگرەکان گەورەیماسی ،ئەنجام کەژاوەکە پر بوو لە ماسی

وت، ماسی کەبەر ئێمە  ی ئەویشەکانیدادەی بۆیە ماسی یەکان بەرێتەوە بۆ ماڵیەترسا ماسیدکەژاوەکە 
کە بۆ ھەشت  یادەورییەماسی الوازترین  یادەورییدەڵێن  ..ەبێدو قوالبەوە  گیانلەبەرێکی گێلە ھەر زوو بە تۆڕ

ماسیت  یادەوەریییە دەڵێ تی لە بیر بچێتەوە دەڵێن ئەوە چیچرکە بڕ دەکا تەنانەت لە نەرویج ئەوەی زوو ش
برادەرێکم ھەبوو چوار پێنج ساڵ لە من گەورەتر  ..جۆ بڕا بووئاوی بااڵ ..یازدە بوو کاتژمێررۆژێکی نیوەڕۆ ! ھەیە
ماوی ۆوەک گ و بە درێژایی سەد مەتر ئاو لە بااڵجۆ گیری خواردبوو ..پێکەوە چووین بۆ خوارەوەی بوغازەکە ..بوو
منیش لە قەراغەوە بۆم  ..ەدایە سەرەوەددەگرت و ھەڵیی یدەست ماس و بە لێهاتبوو، ھەر بە بەرد ڕیپچڕپچ
و  ە ھەراشەکانی بۆ خۆی بردییەکی نیوەرۆ لەوێ ماینەوە، ماسی کاتژمێرتا  ..کی بییەوەێەمخستە داردەکردەوەو دکۆ

کی ێین، گەڕەکۆماسی بخ ویەکەوە بەو نیازەی نیوەرۆ نان دار بی ومنەمنیش خستبو ..نیشی دا بە منکەکاوبچو
ان دەکرد، منیش یسەرباز وەک چاودێر سەرپەرشتی ڵێککۆمە ..مان تازە بناغەی دانرابوولە خوارەوەی ماڵ سەربازیی

لەو سەربازانەم ناسی کە نێوی قەحتان بوو لەبەر ئەوەی  ێوە کە لەوێ ئیشی دەستکەوتبوو یەکباوکمە ھۆیبە 
ەکرد، ئەو رۆژە کە د ەکانی بە چاودێرھاتوچۆی ئەو ئۆتۆمبیلە بوو کە شۆفێر ..ژنەکەی کورد بوو فێری کوردی ببوو

 ؟ەوەتیە بەدەستی گوتی ھا بزانم ئەوە چییچۆندوای چاکو ..م پێبوو بە رێکەوت قەحتانم لێ پەیدا بووەکانیماسی
 - ی منیبەو نیازەی سەیری بکا بەاڵم ئەو بە بێ رەزامەند دەستی ەمنیش دام ..ھەر لە ناو ماشینەکەوە ئەوەی گوت

 کاتژمێرنانی نیوەرۆم خوارد بۆ ! ەکانی بردیاسیبە ئۆتۆمبیلەکەیەوە ناو م یپێ - دەکردی دا شەرمم لێیلە راستیکە 
دا منیش لە وەاڵم ..نبوو چێژەکان بە یبرادەرەکەشم لەوێ بوو گوتی ھا ماسی ..ماوەکەۆچوار گەڕامەوە شوێنی گ
تەنیا ماسی بۆ تۆ  ێئێوار ئەمڕۆ ..دەکەمەوە بۆ تگوتی خەم مەخۆ ھەر ئەمرۆ توڵە ..گوتم قەحتان لێ سەندم

 !بۆ ئێوارەکەی نان و ماسیمان خوارد ..و گچکەوە ھەمووی پێدام جارە بە گەورە کی باشمان گرت ئەمماسیە ..دەگرین
 

ز بژاری بکەن و و باخەکان نەچوون لەسەرەوە الی بوغا ئاوی بااڵجۆ بڕا، چی دیکە خاوەن باغچە رۆژگار ھاتوچوو
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رووباری ئەڵوەن بە ە ئاوی یچاومان بڕی ی بااڵجۆ نەما بۆیەیدمان بە ماسێش کەن، ئێمەش ئومۆرێگا بۆ ئاوەکە خ
 ماسیەکان و فاو دەھات ئاوی ئەڵوەن لێڵ دەبووکردنی ماسی، ئەمەش لە کاتێکدا دەبوو کە المەبەستی پەیدا

لە خوارەوەی  ..نتۆڕەکان بازنەیی بوو ..گای ھەڵخستنی تۆڕەوە دەیاندەگرتنلە رێ ، خەڵکەکانکەنار دەکەوتنە
ژێر تۆڕەکە  ھەرچی ماسی لەو ەدا قوڕقوشمەکان بن ئاو دەکەوتن دکاتێ ھەڵیان ..ینھەڵدەواسپێوە  یانقوڕقوشم

ەدا بەوەی چیلکەی قەد تۆڕەکەمان پاک دی تۆڕدارەکانمان یایە پێوە دەبوو، ئێمە تۆڕمان نەبوو بەاڵم یارمەتوبو
 !ەدایندبەشە ماسییەکی پێ  شخاوەن تۆڕەکە و دەکردەوە

 
 ..ئاوەکە روون بووو ژە الفاو نەھاتبوو ۆ، ئەو رخەریکی خوێندنەوە بووینەن رۆژێک الی پردە سەوزەکەی ئەڵو

ی چووە قەراغی یدابەزی و بە بێ دەنگ ھات و لە پایسکلەکەیخەڵکی گەڕەکی پۆلیس  یکابرایەکی عەرەبی ھاوردە
نایە ێی زۆرەوە ھشانازییەک بە ..یەکی گەورەی پێوە بووماسی ..شوێنێکی قووڵ دا تۆڕەکەی ھاویشت لە ..رووبارەکە

لە وەاڵمدا گوتی نە ئەمە رزقی  ؟ناچی جارێکی دیکە تۆڕەکە ھەڵدەی و پیشانی داین، پێمان گوت بۆ سەرەوە
 !ازی بێرخۆی بواردا بە قەدەری  کلە ھەندێ مرۆڤچەند خۆشە ! ئەمرۆمە

 
خشت لە خان  لۆرییمە ئەو دە ..لە گەرمەی ئیش لێکردنی دابوون سەربازییەکانی گەڕەکی وپێچوو خانو یماوەیەک

مان ییان رۆژانە کرێکاری ..فلسمان بەردەکەوت ٣١١و کەسەبەنی سەعدەوە دەھات بە چوار کەس داماندەگرت ھەر 
 !یەک بە نیو دیناروەکردەوە، ھەر خانودرد پڕ ەفلس یان بناغەمان بە ب ٦٥١رۆژێ بە  دەکرد

 
ھەڵی کاری بۆ زۆر  چونکە ڵکەکە خۆشیان دەویستخە ..یەبی موسڵ بوو دەیانگوت کۆنە شیوعیبەڵێندەرەکە عەرە

کی بێەکرد، پیکادکەری کارەکانی ئیشیان ال یو سەرپەرشتی بوو، باوکم و دوو کەسی تر وەک چاودێرکەس رەخساند
ێرانەی لەگەڵ باوکمدا لەو چاود ێمەبەستی ئەنجامدانی ئیش و کار، یەک تای ھەبوو جاروبار الی باوکم بوو بەێتو

 رژێمبوونی گوندەکەیان لە پااڵیشگا نزیک ھۆیی خەڵکی گوندێکی دەم ئەڵوەن بوو دواتر بە یمنداڵە ب ئیشی دەکرد
باوکمی گوت بۆ چی بە  مە بوو بەبارەی ماسی گرتنەوە، رۆژێک پێنجشە شارەزاییەکی زۆری ھەبوو لە ..یدرووخان

ژی ھەینی باوکم ۆر ؟وە ماسیارژی ھەینی ھەرسێکمان بچین بۆ ۆپیکابەکەمان بداتێ ر یناڵێ بەڵێندەرەکە
و نان لەگەڵ  اوە ماسی بەاڵم دەبێ چای و قەندرەتانبەم بۆ دمن و براکەمی گوت ئەمرۆ  پیکابەکەی وەرگرت و بە

باوکم و دوو کەسەکەی دی لە  ..و سواری پشتەوەی پیکابەکە بووین ئێمەش پریاسکەمان پێچایەوە ..دا بهێننخوتان
ێکی بچکۆاڵنەی پێیە بە ەم کرد نە قوالبی پێیە نە تۆڕی قوڕقوشم بەڵکو تۆڕسەیری ماسیگرەک ..پێشەوە بوون

مەزەندە رێگامان بڕی و  مەتر بەۆکیل ٨نزیکەی  ،دا دار بییەکی خڕ ھەڵواسراوە لەگەڵ کیسەیەکی ژەھرلێوارەکەی
ەبرد بۆ ددەستی  کردەوەوە ابرای ڕاوچی دوای ئەوەی خۆی رووتک ..سەرەوەی پااڵیشگا چووین بۆ قەراغی ئەڵوەن لە

زیکەی سێ بست دەستی نوقمی ئاوەکە ن ..ەھێنادک بچوکی دەروبن بەردەکان لە قەراغی رووبارەکە قرژاڵی بچو
و بان  ەکردەوەدکەی لێیەو پەلوپۆ زییەوەۆەددەگەڕاو قرژاڵی دایە بنەکەی وھەبو للە کوێ بەردێکی ز ..ەکردد

پۆی نا پەلوێشێوەیە دەرھ وست تا بیست و پێنج قرژاڵی بەی بینزیکە ..ەکرددی ژەھر ڕو پ ەدایەوەدپشتی ھەڵ
و یەکە یەکە بە درێژایی دوو سەد مەتر فرێ  شێوەیەکی بەرباڵو ، بەپشتیانەوەو ێەخستە ند یو ژەھر ندەقرتاند

.. ەکرددسەیری رووبەری ئاوەکەمان  ییبە ورد وچاوەرێمان کرد  کاتژمێرلە نیو  پتر ..ناو رووبارەکەوە دەدانە
دارە بییە  ..و بۆی چوو ماسیگرەکە دەستی دایە داری تۆڕەکە ..خوالنەوە دەرکەوتماسییەک بە سەر ێکمان زانیکات

 !تۆڕەکەوە نێوکەوتە  لێدا وخڕەکەی 
 

 ێسەد دینارم بدەیت ..ە نێو ئاوەکە و گوتی ئاوەکە ساردەوپیاوەکەی تر کە لەگەڵمان بوو تا سەر ئەژنو چووبو
ھەمان  ..ل بوولە رادەبەدەر ز کە ی دووەم دەرکەوتیماسیی دوای بیست دەقە لە چاودێر فرێدەم، می تێناوێرم خۆ

و اوکەرەکە بکەوێ رفریای باوکم و تا  پیاو شێت و ھار بوو بە دەم ھاوارکردنەوە خۆی فرێ دایە ناو ئاوەکەوە
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لە  نگی گیر کردبوو ولە دەم و الجاەکە ئەوەندە گەورە بوو دەستیان یماسی ..ماسییەکەیان لەگەڵ دەربهێنێ
 ! گرتبووھەڵیان غیەوەقەرا

 
ئەو  ..خەریکبووین بە دار و چیلکە چامان لێدەنا یەکەشممن و برا و ئەوان بە سێ کەس خەریکی ماسی گرتن بوون

 !دا دەمێنێتەوەمیبۆیە ھەمیشە لە یادەوەری زۆر خۆش و بە چێژ بوو لە الی منرۆژە 
 

و چووین بۆ  مانە پشتی پیکابەوەنکێک، خستوو مام ناوەندییەک و بچو گەورەیەکی  ؛تەنیا سێ ماسییان گرت
کە خۆی و ژنەکەی چاویان بە ماسییەکان کەوت لە ناو  ھەر.. ی مامۆستایان کە ماڵی بەڵێندەرەکەی لێبووگەڕەک

 !ئۆتۆمبیلەکە بۆ ماوەیەک سەریان سوڕما
 

دیار بوو ! ی دی لە نێوان خۆتان بەش بکەنکەنەدووا دانێن و ی گەورەکە بۆ ئێمەیدوایی بەڵێندەرەکە گوتی ماس
شێنم بەڵێندەرەکە ەبۆ خۆتان، سەرتان نەی دیئەوانی و  کەکە بۆ ئێمەوبچو یەبوو گوتی ماسی بە ویژدانترژنەکەی 

ئەو  ماڵگەڕاینەوە کە ، مایەوەھەر سێ المان  بۆ شکەکەوو بچوکە گەورە و ەکەی گێڕایەوەیمامناوەندی یەماسی
دابەش کرد بۆ چوار بەش لەبەرئەوەی  ھەردوو ماسییەکەی فرێدەممی تێ و ناوێرم خۆ ی ئاوەکە ساردەکابرایەی گوت

و  ھەر ئەو ئێوارەیە ماسیمان پاک کرد ھەڵگرت وبەشی خۆمان  ..لێ دەدەمباوکیشم  ییەکە گوتی بەشی ماڵاوچیر
 !رمان کردەوەوو رۆن سوشتمانەوە ئەوجا لە نێێێک ھکاتژمێربۆ  لێموندوزییداخوێ و و  لە نێو ئارد

 
دەیانگوت ئەو کەسەی ماسی نەخوا  !بوو کە پێ دەڵێن سێوەکەی ئادەمتێدا ێیەکیگیان گرڕکەس ھەبوون قو ێکھەند
و رووبار  نزیکی ئاولە ماڵمان  چونکە نەبوو ئەو سێوەمان ھیچمانبەاڵم ئێمە  زەق دەبێتەوە ئەو سێوەیی یمنداڵبە 
 !!رووبار خوشکێکمان کە لە دایکبوو ناومان ناتەنانەت  مان دەخواردبار ماسیوجارو بوو 

 
 نەرویج - ٤١٠٣\٢\٠٥
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 .دابڕان

 
 

 و ەنگ بووریەکی سپی ەلە، شوکر باریکادەد یانمژدەی زستانێکی تووش و ەشە تاریکەکان لێکیان دەدارھەورە 
و  تاقم تەراش و فڵچە و ژێرەو جلی ێکدەست ..چاوی قووڵی قاوەیی پێوەبوو، کۆڵە پشتێکی پێیە تێجوو

مەبەستی  تان کردبوو بەاوەروونی جێهێشت رووی لە گوندی ئەڵیە، کاتێ سەفرەوزتێدادانی دنی دەموومەعجو
ھەستی دەکرد بەرەو چارەنووسێکی  ..شێوەیە ھەستی نامۆیی دایگرێ وبۆ یەکەم جارە بەدا ژیانی سەردەشت، لە

شک و براکەی ولە چارەنووسی دایک و خ یبیر ..دووی دەھاتن مەت لەزەح قاچەکانی بە ..نادیار ھەنگاو دەنێ
 !دەکردەوە

 
 ..مەتر لە شارەوە دوور بووکیلۆدوو  شوکر خەڵکی گوندێک بوو ..بووم شوکرم دەناسی یدووی ناوەندی من لە

ا ھۆی ەنگی زەرد ھەڵگەڕاوە ھەرورەرەتا ئێمە نەماندەزانی بۆ ئاوا س ..ەنگ زەرد بوورھەمیشە مەلوول و 
 ەکەشی روون نەبوو، کاتێ لە پشووی نێوان وانەکان ئێمە دەڕژاینە نێو گۆرەپانی قوتابخانەکە بەیمەلوولی

فیلمی  ی وینۆباسی زنجیرەی تەلەفزی ..باسی یانەکانی تۆپی پێمان دەکرد و ی کۆدەبووینەوەیشێوەیەکی خۆرسک
دەگێڕایەوە، شوکر تێکەڵی ئێمە نەدەبوو  یەژاریھ و یۆژی ھەینیمان دەکرد کە زۆر جاران سەرگوزەشتەی دڵداریر

تەنیا لەسەر  ەچوو بەدوانەکان  نێوانکاتێ پشووی  لە ..ئەو ئاخاوتنانەی نەکرد یتەنانەت بۆ رۆژێکیش بەشداری
 گەمەی تۆپی سەرمێزەئێمە دەمانزانی شوکر حەزی لە ! قاڵدرمەکە دادەنیشت و دەکەوتە بیرکردنەوەیەکی قووڵەوە

قوتابخانەی  گوندەکەیان و نێوانی ھاتوچۆپێ  درێژایی ساڵ شوکر بە بە ..یاری بکا بێوو پارەی پێنەبەاڵم پێدەچ
 ورێگای ئە لە ..ھاتوچۆی دەکردکوڕە دەوڵەمەندێک خەڵکی ھەمان گوندی ماڵی شوکر بوو بە پایسکل  ،دەکرد

ئاخاوتنەکانی  یشوکر بەشداریی ژیانی ماڵی شوکرمان پیدەگەیشت، رۆژێک لێمان پرسی کە بۆ چی یکوڕەوە نهێن
زستان  شوکر بە! یان نییەتەلەفزیۆنئێستا  ئەو گوتی ماڵی شوکر تا ؟تەلەفزیۆنگرامەکانی ۆئێمە ناکا لەسەر پر

 انبیشارێتەوە، دەستەکانی بە زستان یڵەکەیەوە وەک ئەوەی لە چاوی ئێمەەدەستەکانی دەخستە نێو گیرفانی قەمس
 تا! نەزانیبایە دەیگوت دەستی چڵکنە یستێەی پینەخۆشی ئە و دەرکەوتەکانی یەکێک ھۆ ..ی ھەبوو(پاسرگیا)

بوونی لێدەھات، لەوانەیە کەمان وای انزستان ە ھەژارەکانی دی بەیقوتابی شوکر و ەکانیئێستاش نازانم بۆ دەست
یان گوتبوو لێدەکرد، دیارە کوڕە دەوڵەمەندەکان پێ یان ھەوای وشکی زستانی ئەو دەڤەرە وای بێڤیتامین بوو

و  درێژایی ساڵ کراسێکی سەوز ھا لە ناو گیرفانەکانی دەیشاردنەوە، شوکر بەبۆیە ئەویش ئەو ..دەستەکانت پیسن
ەشی ھەبوو، زستانانیش قەمسڵەیەکی شڕی لەبەر دەکرد، زۆربەی قوتابیە ھەژارەکان یەک دەستە رپانتۆڵێکی 

 !ردجلیان ھەبوو تەنانەت ھەندێکیان پینەی جلەکانیان دەک
 

رێگای ئەوەوە دەمانزانی باوکی  بەسەرھاتی شوکر دەدرکاند، لە ڕماڵی شوکر ھەر رۆژەو شتێکی لەمە دراوسێیەکەی
شک و برایەکی دی وڵەوە، شوکر ختەنیا رۆژی ھەینی دێتەوە ما سنوور وسەر  پۆلیسخانەیەکیشوکر پۆلیسە لە 

وەاڵم دا گوتی  لە ؟و مەلوولە ەنگی زەردروا  رۆژێک لێمان پرسی بۆ چی شوکرکتر بوون، وھەبوو لە خۆی بچو
مانگی واش ھەیە  ..مووچەکەی دەداتە ماڵەوە ییەک لەسەر سێ و تەنیا و قومار دەکا دەخواتەوە ئارەقباوکیان 

بەھارانیش تۆڵەکە دەخۆن، بۆ  ونەیە ێنان و چایە یان نیسک ھیچیان ناداتێ، ماڵی شوکر زۆربەی جەمەکانیان
و تەڕوبڕ  جوان ێیتا بڵنەشمیل  ..ناوی نەشمیل کردووە بە کر حەزی لە بێوەژنێکی گوندەکەمانی باوکی شوینەگبەت

! بەرزە کورت و وتیشی وەکو لووتی کچە یونانیەکانلو ..ری پێوەیەوو لێوێکی ئەستو دوو چاوی گەورە و چاوبازە؛
باوکی شوکری لە خەشتە بردبوو، شێوەیە  وئیدی بە ..ەبادبکا لە خەشتەی گەڵ ھەر کەسێک خڕە قسە لەدەموچاوی 

لەسەر  ھاوسەرەکەیدوای ماوەیەک لەگەڵ  ..الی ھاوسەر و منداڵەکانیدەگەیشتەوە کە رۆژ  باوکی شوکر کاتێ بە
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ی دڵڕەق بەردەبووە سەروگوێالکی وەک پۆلیسێک پیاوەئەو  ڕ و ھەراوھۆریایان؛ی دەبووە شەیی خەرجیکەم
 ەدایکی شوکریش چاوی چووبوو ،اوسێیەکان ھەموو لێیان کۆدەبوونەوەدر و ئەویش ھاواری دەکرد ..ھاوسەرەکەی

توە نەوتێکی لە وقو! ەچوودبگرتبایە گیانی دەر لووتتبوو الواز  و لەڕ و ھێندە پا بووودەمی قو ی سەری وکاسە
 ..ێماندوکانەکەی دراوس ەکەم لەدمشت چای قەرز  دەیگوت بەیانیان بە ..تێنمەناو دەیگوت خۆم دەسودتەک خۆی دا

 وئە! ان تێبکا چیمان ھەیە بیدەینێباشە ئەگەر میوانێک رووم ..دۆ دەگوزەرێنین چا و نان و جەمەکانمان بە نان و
شەوەکەی دەچی بۆ الی  و ی ئەوەش ھەفتەی رۆژێک لە ماڵەوەیتا کەی؟ سەربارو قومار کردنەت  خواردنەوە ئارەق

لێهات، تۆ بۆ  سایەی تۆ دا وام وای سێ زگ و نەبوونی لەنەشمیل جوانتر بووم د من جاران لە ..نەشمیل خانم
ئەوە شوکر  ..ەکان بکەوەمنداڵبیرێک لە  ..پڕ دەخۆیو  رێت و خواردنتان بۆ دروست دەکەن پۆلیسخانە لە خۆت

بوونەکەی شوکرمان بۆ ئاشکرا بوو، ماڵی شوکر شێوەیە ھۆی تەریک وبە ەنگی زەرد ھەڵگەڕاوە،رپازدە ساڵە چۆن 
 ناولەپی دەستی ئەویش بە شوکر دەیگوت من قوڕ بۆ دایکم دەگرمەوە ..بەو سەرمایە قوڕکارییان دەکردان پایز

 وای ، تاۆوەۆژ تا دەھات ساردتر و ساردتر دەبباوک و دایکی رۆژ لە دوای ر یسەربانەکەمان سواغ دەدا، پەیوەندی
جی بخاتە سەر نەشمیل خانم، ئیدی کەس و ھەموو بایەخ و سەرن پشت لە خێزانەکەی بکا كلێهات باوکی بە جارێ

ناو رووی لە مەیدانی کار کرد، ێر بۆیە شوکر وازی لە قوتابخانە ھی خێزانەکەیان لە ئەستۆ بگرێ ھەینەبوو خەرج
شوکر لەوێ دەست بەکار  ..بەخشەکاندروست دەکرد بۆ سەربازە خۆ یەکیانسەرەوەی ماڵی شوکر تازە سەد خانوو لە
چنی، شوکر زۆر ڵدەان بە خشتی شکاو بناغەکەیان ھەکەند دواتر بە بەرد یڵدەخانووی ھەسەرەتا بناغەی  ..بوو

 ..زۆر بە خۆی دەنازیدا کاتی وەستایی لە ..وەستای دیوار پاش ماوەیەکی کەم بووە ..کارکردندا زیرەک بوو لە
ھەرگیز  ..ێکارەکانداەخستە گیرفانیەوە، زۆر نەرم بوو لەگەل کردشاوڵەکەی  و ەنادەکەی لەسەر شان داوتیشو

زوقم  کە سارد و انبەیانی یی کاتیبە تایبەت دەدواندزمانی خۆش ھەموویانی  بە ..یانداسەر ھاواری نەدەکرد بە
جاریش  ێکھەند ..دەوری کۆدەبوونەوە لە و ەدادنتۆیان کۆدەکردەوە ئاگریان تێبەرکیسەی بەتاڵی چەمە ..بوو
 و، بەبەرز بۆوەە وەستای تەواو رۆژانەکەی ام بێ، کاتێ کە شوکر بووبەردەو تا ئاگرەکەیان دەخستە سەری کەچیل

بەڵێندەرەکە دەچوون بۆ چایخانەیەکی شار لەوێ  اننجشەمێوارانی پێئ ،خۆشک و براکەی بووژاندەوە شێوەیە دایک و
نی و خۆشکەکەی دەکڕی، رۆژا کراسی بۆ دایک و برا ەکردن، ئەویش جاروبار قوماش ودپارەی بەسەرا دابەش 

 و شەکر و نۆک و ولیاسفا و برنج و رۆن و ەداو دواتر ئارددۆ شار سەری لە چایخانەکەی فەتاح ھەینییش دەچوو ب
 ۆوەو قومارچی دەب خۆرقی زۆری لە ئارەقراڵەوە، شوکر ەھاتەوە بۆ مدەگرت و دجێبێکی دەربەست  دەکڕی و چای

 !باوکی بینیبوو چەرمەسەرییئەوەی لەبەر
 

ئەگینا ئەو  وەناێوازی ھ ییناچار دەمانزانی بە ..ناێبوو کە شوکر وازی لە قوتابخانە ھاخۆش ئێمە زۆر پێمان ن
ی ئاسانی دەست بکەوتبایە بەاڵم کاریک و بیخوێندباباش  لێژێکیلەوانەیە دوارۆژ لە کۆ قوتابییەکی زیرەک بوو

 !چی دایە لە قازانجە چارەنووسە کەس نازانێ وئە
 

! بێ کەسدەستی  ناھێلێ چاویان لە و و ماڵەوە بەخێو دەکا بوو کە ئیش دەکا ئاسوودەچەند ساڵێک شوکر ویژدانی 
بەرەکانی جەنگ گەرم بوو،  ..ئێراق دەستی پێکردبووو  ئێراننێوان بەاڵم کە تەمەنی بووە ھەژدە ساڵ تازە شەڕی 

بەشی پیادەش لە  ..رتبووبەشی پیادە وەریانگ لە سەربازیی، کە چوو بۆ سەربازییبۆیە داوایان کرد بۆ خزمەتی 
لەوانە  ..ا کوژراندشەڕەکە گوندەکەی ماڵی شوکر لە پێشەوەی ھێرش و پەالمارەکاندا بوو، چەند کەسێک لە

تا ورەی خەڵک دانەبەزێ، دیمەنێکی ن دەھێنایەوە تەکانیاورۆژئاوا دەبوو تابو کە (کەنعان، عەباس، مەولود)
ێچرابوون، ئیدی شوکر ترسی تەکان بە ئااڵوە پوتابو ..یەک ی تێکەڵ دەبوو بەیتاریک ترسناک بوو مەرگ و

ەستایەکی کاشی ھەبوو پێشتر و! ەبێتە تڕی بن گۆمدو  دەکوژرێنزیکانە لە شەڕێکی نارەوا  ووابوو بەیپێ ..لێنیشت
وابوو ئەو خەڵکانیک دەناسێ لە یبۆیە شوکر پێ الی شوکر کردبوو یو شەڕی بەرگری ش و پێشمەرگەۆڕزۆر باسی ش

گوت یپێ و ەکەی کردیکاشی ییەکسەر سەردانی وەستا گەڕایەوە سەربازیی، رۆژێکیان شوکر لەپشووی شۆڕشیزەکانی ر
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بۆیە  ەچمدکوشت ەکانی دی بەێسبەی دوو سبەی منیش وەکو دراوسی ..یێمەژددۆخێکی دژواردا  ەزانی من لەدتۆ 
دا گوتی منیش وەاڵم لە.. وو لە قسەکانیسەرەتا بە گومان ب یەکەوەستا ،شۆڕشەوە بکەمبە  یدەمەوێ پەیوەندی

دا نامەیەکی بۆ بنووسێ، پێبەڵێنی  بۆی دەرکەوت کە شوکر نیازی پاکە کە بەاڵم دوایی ..وەکو تۆ کەس ناناسم
ەتی ە پێشمەرگە، دوای ماوەیەک لە پێشمەرگایو بوو ەوە کردشۆڕش بە یو پەیوەندی ئیدی شوکر نامەکەی برد

رژێم پیاوانی  ..سەقامگیرییەوەئاسایش و رووی گوزەرانەوە چ لەرووی  چ لە ؛ووبارودۆخی خێزانەکەیان تێکچ
ۆژێک رلێهات  وای بکەن، تا رادەستیو  ۆژێک دەچوونە سەریان پێیان دەگوتن دەبێ شوکر بهێننەوەرھەموو 
 ''راونک حیلەرەوانەی شاری  و دەستبەجی دەبێ خۆتان بپێچنەوە'' :گوتی ھاتە ماڵیان وچەکەوە  ک بەێپۆلیس

و  دابەش کرد داسەر مااڵن شمەکەکانیان بە و دراوسێیەکانیان دایانەئەوانیش ھەندێ مراوی و مریشکیان ھەبوو 
ئەو ماڵە  یانزۆربە ..نەوەوماڵێک کۆکرابو کۆمەڵە، لەوێ لە ناو قوتابخانەیەکی چۆڵ حیلەیشتن بۆ شاری رۆ

ی شۆڕش رگەی کوردستانەوە کردبوو، خاڵی شوکر لەھێزی پێشمە بە یانکوردانە بوون کە کوڕەکانیان پەیوەندی
ھەر کە زانیبووی  ..ببوو ێو نیشتەجھاوسەرگیریی کرد لەوێ  و بەغدا ڕابۆوەدوای ئاشبەتاڵ گە ..پێشوو کادیر بوو
 و نابوونی بۆ بەغداێدزییەوە ھ بەو ی دابوو (بەرتیل)یەکسەر  کراون حیلەەوانەی رەکانی منداڵخۆشکەکەی و 
ی ئەو ییکارگەی چنین دامەزراند بوو، ئیدی بە ژیانی کولەمەرگ خۆشکەکەشی لە ..ە کرێ گرتبووندیوێکی بۆ ب

 !خێزانە لە بەغدا دەژیان
 

بۆی  ..ھەر زوو فێری ھونەری شەڕکردن بووپێشمەرگایەتیش  لە زوو بوو بە وەستا یچۆن لە کرێکاری وەکشوکریش 
 !ە خەڵک لە زگی دایکیەوە ھەیبێ یا نەیبێینیشتێک  ..ربوون و وەرگرتنەدەرکەوت کە ئازایەتی فێ

 
یەکی لە پێناو مەسەلە و رە بکوژرێ شەھیدی گەل و نیشتمانەدەیزانی ئەگەر لێ ..شوکر بیری لە مەرگ نەدەکردەوە

 .ەکانی دەکردیچاالکی یبۆیە بە بێ گوێدانە مەرگ بەشداری رەوا گیانی خۆی لەدەست دەدا
 
 ..ەنێددەستەی پەالمار دا فەرماندەی پێشمەرگەکان شوکر لە ..بگرن ازییسەرب بنکەیەکیۆژێکیان دەیانەوێ ر

 ..دەکەنھێرش ەچاوە یە ئەنگوستکر لەگەڵ ھاورێیەکانی بەو تاریکیکاتێ شو ..سفریشیان یەکی شەوە کاتژمێر
 !ەبێتەوەددەست بەر ەیەک بەر قۆڵی دەکەوێ و چەکەکەی لەلگول
 

ەک و ماوەی بەاڵم دەمانچەیەکیان پێدا ..چەک ھەڵگرێچیدی نەیتوانی و ج بوو ۆشەوەوە دەستی شوکر گئیدی لەو 
ئەرکێکی قورس  خۆی بە ..ڕایەوە، دوای ماوەیەک بێزار بوو لە چوونە مااڵنودەسو دالە گوندەکان لە گەڵ پێشمەرگە

دیوی ئێران دا ئاو یاریڕی دەژیان بۆیە بینەبوو بوو جەماوەریش لە کولەمەرگ شۆڕش کە تایبەت دەھاتە بەرچاو بە
 .گاوردئۆبێ و بچێ بۆ 

 
دەبوون، ھەوری رەش و تاریک مژدەی زستانێکی  انە مەڕ تێکەڵ بە یەکرھەورەکان وەک  ..ۆژیکی دڵتەنگ بوور

 ..ەھێڵێدۆڵەکەی سەفرەوزەروون جێدو کۆڵەپشتێکی پێیە  ھەمیشەییەوەجی ۆ، شوکر بە دەستێکی گشیان دەداتوو
و  شۆڕش دابڕان لە ..شکوو خ برا دابڕان لە دایک و ..دابڕان لە نیشتمان ..ەگرێدھەستێکی قورسی دابڕان دای

نەگریسە  جەنگە شووم و وو دەنێ و نازانێ چەند ساڵی دی ئەنادیار ھەنگا جیهانێکیبەرەو نامۆیی و  ..جەماوەر
 تەواو دەبێ؟

 
 نەرویج - ٤١٠٤\٢\٠٨
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 .داری تەڕ بە وشکەوە دەسوتێ
 
 

چەھرەی  ..دەمولووتی باریک بوو ..ەشنر یبوو، دوو چاوی پێوەبوو دەتگوت دوو ترێ ەسمەرەشرنازەنین کچێکی 
ەتر بوو، سانتیم ٠٥٥٦بەژنی زۆر درێژ نەبوو تەنیا ! ەش نیشانەی ئەو کەسانەیە کە گۆشەگیرنوئە ..سێگۆشەیی بوو

ی پەرتووکە زۆر درێژایی ئەو تەمەن بە ..سااڵن بوو ٣٧تەمەنی  ..بوو پەرتووک یخوێندنەوەزۆر حەزی لە 
ەنەکە ھەروا رۆمانەکانی پشیلە و تەپڵی ت شک وناوی م ندنەوەی رۆمانەکانی گۆنترگراس بوو بەێدوا خو بۆوەندێخو

دڵ  رۆمانەی دوایی زۆر بە ورە، ئەوقەاڵی سپی و من ناوم سو ناوی ماڵی بێدەنگ و ژیانی نوێ و موک بەائۆرھان پ
ژیانیدا  ، نازەنین لەێخۆی بنووس یبیرەوەری ناوی من ناوم نازەنینە ەھات بەد مێشکدازۆر جار ئەوەی بە  ..بوو

تریش دراوسێیەوە بگرە تا دەگاتە قوتابیانی زانکۆ دوا کوڕانی گەڕەک و ھەر لە ..شویستبووۆزۆر کوڕی خ
اوەرێ ئەو چ ..نو یەک الیەنە بوو ی و شاراوەیەکانی نهێنفەرمانبەرانی فەرمانگەکەیان بەاڵم تێکرای خۆشەویستیی

ھەبوو، بەدرێژایی ژیانی داخوازی دوای ھاوسەری  خۆشەویستیی وای بەڕب ..مێردی پێبکاو بێتە داوای  ێبوو یەک
ش ئەوەی بێتە داخوازی ێئەویش پ تەنیا ئەو فەرمانبەرە نەبێ کە خەڵکی شارێکی دیکە بوو استەقینەی نەھاتبوور

 ! شارێ دەکەوێتەسە کەوتە زارێ ق! بۆوەر بڵیم پەشیمانیان کردتاستریان  ببۆوەپەشیمان 

  

ێک کاتژمێرتاقە  نانێن، تۆ پەنجا ساڵ چاکەت ھەبێ داەتا خراپە وەستا بێ دان بە چاکەخەڵکی الی ئێمە ھ
سەرھات و دەکەن یان ھەمیشە چاویان لەوەیە  تتەنیا باسی خراپەکە چەمکی ئەوان بۆ خراپە خراپەت کردبێ بە
تەنیا بە  ..ژووت دەکەنێنت دەستنیشان دەکەن و کۆنترۆڵی میەوە خاڵە الوازەکالەو رێگا ..بزانن ھەر زانیارییەکت

یکی جوتیاروەک  ..ەچەڵەکت دەچنە خوارێرو  کاری کەسومێژووبە  واناوەستن بەڵکری خۆت مێژووی خوێندنەوە
 زمە لەقا بە ..ەگەکەت بقرتێننری بتوانن یەگەکەت دەردێنن تا بە ئاسانرشارەزا خۆڵ و بەردی دەوروبەری 

چکەی خوا کاس دەکا بەاڵم خوایش بە ێرکردن، لەو دەمە دەنگی ئازارت گومەبەستی بریندا ەگەکەت بەر دەبن بەر
 ..ێدەبیستی بەاڵم کاردانەوە نانوێن خوا تەنیا! بێ تا بە ھانای تۆوەیەوە ھاتوە خوا بەھانای کێ ..پیرتەوە نایێ
! دەکا بەاڵم فەرامۆشی کەس ناکا( سەبر)دەڵێن خوا ! ێنەوایانناڵەی بلە ئاھو  بووبێکاس  و و کەڕ لەوانەشە مت

ئیدی  ..ھەموو ناڵەیەک تۆمار دەک ..لە بۆشایی ئاسمان لەنگەری گرتووە و بێ بەکۆمەڵ رییخوا یادەوە یەلەوانە
و ەلە دیوی شاراوەی واقیع ھەر کۆمەڵلەوانەیە  ..قەدەر دەستنیشان دەکەن بەھێزەکان چارەنووس و ھۆش و ئاوەزە

انە لە وئە ..چەوسێنەران و چەوساوان ..انھەژار ان ودەوڵەمەند ..بێ بڕوایانبێ  بڕواداران و ..نوێنەرێکی ھەبێ
بە ! خوا دەنگی گەلە ێانەیە ئەو گوتەیە راست بێ کە دەڵلەو ..ادەگرنرچارەنووس  ھاوسەنگییرێگای ملمالنێیەوە 

و ئەھریمەن لە دەسەاڵتی خودی کەسەکان  زداەمرەەیە ئاھۆلەوان! لی خواۆی و تێگەیشتن لە سیمبیچەمکی ماتریال
ەکان مرۆڤش وەاڵمی ئەوە نەدراوەتەوە ئێستاتا  ..بێ ھزر و ھۆشی بەکۆمەڵشاراوەی  پانتایینەبێ بەڵکو لە 

رێزە تەنانەت خەڵکی دێوانەش حەزی  و یھەموو کەس حەزی لە ئاسایش و ئازادی! تەماشاکەر نیا ھەڵبژێرەرن
 !؟ەدەندمرۆڤ تاوان ئەنجام  ێکی بۆ ھەندئەد ..لێیانە

  

تا ئێستا لێوی بە لێوی پیاوێک  ..خۆی دەسوتا شکی نازەنینی دەگوشی، نازەنین زۆر زگی بەێبیرکردنەوانە  وئە
دوو جەستە نەکردووە،  نێوانھەستی بە ھااڵوی گەرمی  ..وەدجەستەی پیاوێک نەخشان جەستەی بە ..نەکەوتوە

ا دچکەیێی بە گویقسەی رۆمانس ێکشوەخت ھەندێتەما بوو بێتە داخوازیی پ بەرەکان بەلە فەرمان ێککاتێک یەک
 کە چاوی چووە خەو ..چرپاندبوو بۆیە نازەنینیش شەوێکیان پێش نووستن ھەر بیری لەو پیاوە دەکردەوە

 ..اکشاوەریی بە ئەسپا و بەردایەجلی سپی لە ێکک دایە دەستێخەونی بینی کە لە ژوور ..خەونبینین دەستی پێکرد
ھەموو جلەکانی لەبەر کردەوە دواتر خۆی  ..دەستییەوە بوو پارچەیەکی سپی بە و ادپیاوەکە خۆی کرد بە ژوور

گوت یپێ ..ەکە داینیشاندیاکێشا لەسەر پارچە سپیردەستی نازەنینی  و اخستر ەکەییپارچە سپی و رووت کردەوە
! پەرۆیە کۆژراون یان تەاڵقدراون وخۆین لەسەر ئە زۆر کەس لەسەر نەبوونی ..تۆیە کچێنییە بەڵگەی وئە
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 رەپیی پیاو بە ئەندامی نێرینەیئەوە یەکەم جارە  ..نازەنینیش کە سەیری ناوگەڵی کابرای کرد ترسی لێنیشت
دەمی ھینایە خوارەوە  ..الملی ماچ کرد دایێیەکسەر پڕی  ..ی نەبێیپێدەچوو پیاوەکە ئەزموونی سێکس ..ببینێ

 ..ی لنگی فش کردەوەیوەیەکی خۆرسکێش بە و نازەنینیش ھاواری لێهەستا ..گۆی مەمکی چەپی گرتلە  یگەزەیەک
ەچەقێنن پەردەکەی د ێداازەنینیش ھەستی دەکرد دەرزی پن ..تێیخستخۆی تەڕ بکا  کێریبێ ئەوەی  پیاوەکە بە
اڵم نازەنین ترسا چە سپیەکە بەچەند دڵوپە خوێنێک کەوتنە سەر پار ..ر بوووکابراش سو کێریتەقی و 

و وەئاگا  اچەنیرئازاردا و ی یخۆش نێوانلە  ..ەکەی پەستایە ناو گەڵی خۆیەوەۆیانەوەستی بۆیە پەڕرنەکەی ێخو
یان  بۆوەلەوانەیە بپرسن یان حەز بکەن بزانن کە بۆ چی ئەو کەسە پەشیمان  ..ە خەون بوووباش بوو ئە! ھات

 نهێنیەکان وەک پشتی ماسی جاروبار لە ..یەتێدای یزۆر نهێنمنیش نەمدەزانی ژیان  ..پەشیمانیان کردەوە
نەبوو  ج و بورجکارییبورمرۆڤ دەکەن، نازەنین بروای بە  مێشکی ڵلەگە ێوبارەکان خۆ دەردەخەن و سەرەتاتکرو

جاروبار گۆڤاری  ..یاندا دڵنەوایی خۆی دەدۆزییەوەخوێندنەوەلە  ..سەیری دەکرد مرۆڤبەاڵم وەک ئەزموونێکی 
رێکەوت ناوەرۆکی بورجەکە لەگەڵ باری ژیانی  جار بە ێکھەند ..بورجەکەی نەھەنگ بوو ..ڕی بۆ ئەو مەبەستەدەک

 !دەگونجا
 

زانی یو ئاین نەبوو سوڕ دە تا دەمرێ ھەر گومان دەکا، نازەنین بروای بە خوابەاڵم  (یەقین)بگاتە  مرۆڤلەوانەیە 
ئەو  خۆزگەکردن، ئەو دەیگوت چارەنووسیەوە دەستی کرد بە نوێژ ھۆی دۆزەخ درۆیەکی شاخدارە بەاڵم بە بەھەشت و

کوڕ، ئەو  کچ ئاوی لێدەخواتەوە دەبێ بە ێکات ..و یەک شەو باسی دەکا ی سەدچیڕۆکاست بووایە کە لە رە یکانی
 یپێ بە! ھەمیشە ھەست دەکا تاوانبارە مرۆڤدەکرد،  بەکۆمەڵمنوێژی  ێکمایە ھەفتەی جارودەیگوت ئەگەر کوڕ بو

یدیش ۆتاوانبار، فر ە ئافەریدەیەکیمرۆڤ بووکاتێ ئادەم سێوەکەی خوارد ئیدی  ..ئەفسانەی ئاینەکانیش ھەر وایە
 استەوخۆ تاوانبار نەبێرئەگەر  مرۆڤ! ی خۆی دەگەرێ(کەمال) دا لەییلە نائاگا ێستخوا دەپەر مرۆڤدەڵێ کاتێ 

دەیگوت ئەگەر  و ەدادزۆر جار ئازاری نازەنینی ھەستە  وو تاوان، ئە ـ ھلە گونا نپڕ ئەندێشەکانی خەون و
ەوە بە ناوی براکوژی، ندێخو زانتزاکییس کاۆبەاڵم کە رۆمانەکەی نیک! بەیاھر مەمایە دەبوووی بویمەسیح

 نی بوویستەک لە دێرەکان مانەوە خەریکی خواپەربەکان ماوەییاھر ..بەکانی بۆ ئاشکرا بوویاھرچارەنووسی 
زمەی ەردێی ناتوانێ ئێمە لە میستیان دەکێشا کەواتە ئاین و خواپەرعیسا وینەی رووت ەنجام لە بری وێنەیسەر

 !سێکس رزگار بکا
 

و گواڵڵە فەرمانبەری  بوونەوەی پیاوەکە بکۆڵیتەوە، تەالروایەی کە لە مەسەلەی پەشیمانڕنازەنین گەیشتە ئەو ب
 ..پێنەدەگوت راستییەکەیکەس  ..ی بۆ دەکرداڤەی مەسەلەکەرشێوەیەک  ھەر یەکەیان بە ..بوون فەرمانگەھەمان 

لەوانەیە تۆ باجی  ..دا بێدی خۆتوە لە خیژووییتان ھەبێ بەاڵم مەرج نیێیانگوت لەوانەیە ئێوە لەکەیەکی مدە
و  بوو لە شاربھەراسان  ..و قسەڵۆک بوو لە قسەبی یەکێکی دیکە بدەی، بۆیە نازەنینیش بێزار ڵەو ھەتاوان 

رە ێو ل کۆمەڵێک گوند کوچیان کردوە نادەیگوت شارەکەی ئێمە بە ناو شارە ئەگەر  خەڵکی شار، نازەنین
 .دەم بە دەم دەیگوازنەوە حەز دەکەن نهێنی یەکتر بزانن و ..ی یەکترنیئاگاداری نهێن ..نەتەوەووکۆب
 
ل و بەغدای ونبوائیستکرێکاری ساختمان بوو بەاڵم گەڕۆک بوو تاران و  ..ھانڕازەنین برایەکی ھەبوو بە نێوی بون

ی ئەو شارانەی یباسی قەرەباڵغ ..ی خەڵکی ئەو شارانەی بۆ نازەنین دەکردیو نەگبەت ییبینیبوو، باسی بەختەوەر
ھەر  ..ەیکەس ئاگای لە کەس نی ..ڵێنرانە وەکو ئاوی نێو مەنجەڵ دەکودەیگوت ھەست دەکەی ئەو شا و دەکرد

سپ و ۆک ..کوڕ زوو ژن دێنێ و ەو شارانە کچ زوو مێرد دەکایەتی، لێکردنی بژێوی سبەینکەسەو خەریکی پەیدا
لە یەک  پەپووکارخانە وزەی خەڵکەکە ھەڵدەمژێ فریای ئەوە ناکەون وەک کوندە ..ەیتەگەرەی کۆمەاڵیەتی زۆر نی

 .بخوێنن
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ە وە ببوکردنە، پەشیمانبوونەوەی پیاوەکی خۆی درکاندبوو کە حەزی لە مێردازی دڵرنازەنین زۆر جار الی دایکی 

 .خوا دەروازەیەکت لێدەکاتەوە ..دەیگوت خوا کەریمە ێ، دایکیشی ھەموو جاریەکەی گەورە الی ئەوگریی کوێرە
 

یە ژوویی بنەماڵەی ئێمە چێامانەوە گوتی دایە ئاخۆ لەکەی مڕێاستی خستە ژێر چەناکەی و بە ترنازەنین دەستی 
بریارمان دا  ..رووداوێک بوو بەردمان لەسەر دانا ..ۆییر و ودایکی لە وەاڵمدا گوتی تازە شتێک بو ؟کە من نەیزانم

 .نەنگییەئەوەی لەبەر لە نێوخۆمان باسی نەکەین
 

کچم ئێمە  وەاڵمدا گوتی دایکی لە ؟ھەر دەبێ بیزانم ..یەتازە من بووم بە داوی ئەو نەنگی نازەنین گوتی دایە
دوای چەند مانگێک زگی  ..ەکاد ماڵێک وچۆیینەوە ھاتی جل دووروشکێکی گەورەمان ھەبوو بە بیانووبووین خ منداڵ
 نێوانلە  ..کانت بەو مەسەلەیان زانیۆدوایی خاڵ ،ەکادەبێ و خراپی در ێف یتومەز کوڕی ئەو ماڵە پێ ..بۆوەبەرز 
شیرینی خەودا کوشتیان، پێدەچی بچی بە دەمانچە لە  ئابڕوومانگوتیان پێش ئەوەی  و کرد بنەبەستیاندا خۆیان

 .باوکی درکاندبێ یو ماڵ ەیان بۆ پیاوەکەینهێنی ولەوانەیە دراوسێیەکان ئە ..بێ نەوەکەوی پەشیمابوینهێنە وئە
 

 .یەکسەر گوتی دایە حەزم لێیە ئەم شارە جێبهێڵین و قسانە چاوی پڕ بوو لە فرمێسک وبیستنی ئە نازەنین بە
 

 ..اوەستا بوورازەنین رییەک لە بەردەم ماڵی نۆا لدەکرد، لەو دەمەد وەریوەکانگەاڵ  بە ییبایەکە یار ..پایز بوو
یەک خۆی وھەر ئافرەت بوو بە بیانو ..مقۆ کەوتە نێو ماڵە دراوسێیەکان مقۆ ..ەخستدخەریک بوون شتومەکیان تێ

داوای کردووە بچین بۆ ئەوێ،  ..دەگوتن کوڕەکەم لە بەغدا ئیش دەکایدایکی نازەنینیش پێ ..رادکرد بە ژوو
زۆر جار  ..نیشتیمانی خۆمان جێدەھێڵینو  ینئێوە ھەڵدێ لە دەست و دەمی تووڕەییەکەوە پێیگوتن نازەنینیش بە

 !!خەڵکی نامۆ باشترە لە خەڵکی ناسیاو

 
 نەرویج -  ٤١٠٤\٥\٤٢
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 .تەنیایەکانسەگ و مرۆڤە 

 

 

ادەیەک وابێ بەاڵم ر بۆچوونە تا وەنگە ئەری سەڵتەنەتە، یواتای بێ ژن بە( باکر سەڵتەنەت)تورکەکان دەڵێن 
کان ھەڵدەچنێ ئەو دەمە حەز دەکەن یەکێک لەگەڵیاندا بێ، یەتەنیای تەنگ بە مرۆڤە یکاتێ ئالووشی سێکس

ئێمە تەنیا بۆ سێکس  ئەوەش واتای ئەوە ناگەینێ ..یشە حەزی بە پیاوێکەژنئەگەر  ژنێکەئەگەر پیاوە حەزی بە 
دا قەتیس ۆسەی سێکسڕزۆر لەوە گەورەترە لە پ مرۆڤ یی ئافرەتان، ژیانیبەتەکانمان ال مەبەست بێ بە تایمرۆڤ
 !بکرێ

 
ەگەزەکە رکەچی ملیونێک لە ھەردوو  کەسە نۆنج ملیێن ژمارەی دانیشتوانەکەی نزیکەی پدەژی یلەم واڵتەی ئێمە لێ

کەسایەتی تاک دەکەن یان ی ئیش لەسەر یستوون مێژە بەو رۆژئاوا زۆر لە ییتەنیا دەژێن، واڵتانی سەرمایەدار بە
 .و خۆی پێ بگەیەنێ یێی بژیری ستوونۆو ستراکت بە شێوەیەک لە شێوەکان مرۆڤ ناچار دەکەن لەسەر بنەما

 
سەمەرە باس دەکرێ ناوەناوە ھەواڵێ سەیروگرم دەارھەواڵەکان  ەکەم و گوێ لەد تەلەفزیۆنئێواران کاتێ سەیری 

پیاوێک بە چەقۆ ژنەکەی  کە چەشنی ئەو ھەوااڵنەی ..رسامییەک دێتووشی حەپەسان و سە مرۆڤبەرانبەریدا  لە
ئاڵۆز بە رووی یەک وێنەی  و ھەزار دەمانەدا ولە! خۆی کوشتووە پێشانیستی ۆچەک د خۆی کوشتووە یان ژنێک بە

 نییە یانی و خوشەویستییدەگەمە ئەو باوەڕەی کە مرۆڤەکان تەنیا الیەنی میهرەبان ..ەنزەر دەکوپەردەی مێشکمدا گ
وە وەک فروید وێنای کرد ،بێ بەسەر مێشکییاندادەزاڵ  شەڕانگێزییو  ئیرەییو  ق و کینەرجاریش  ێکھەند بەڵکە

 مەکانی خوارەوە سەردەردەکەنۆی وایە جاروبار ئەژدەھایەک لە نهیمنهۆکە خانەکانی مێشک وەک ساختمانێکی چەند 
و  ھۆششی سەرسووڕمان دەکەن، دیارە فروید مەبەستی توو یھەموو دانیشتوانی سەرو دێنە سەر ساختمانەکە  و

 !خۆمانیشدا دەڵێن شەڕ بە کۆنە قین دەکرێ ییلە کورەدەوار.. ناھۆشە
 

.. نییە دالەگەڵ ھیچ کەسێککێشمەکێشی رۆژانەم  و دەخوازم کە تەنیام خۆزگە بێدەنە یاتراژیدیاکاتێ گوێم لەو 
ئەگەر  کە خوازیار نیم کوژییخودرێک لە ۆلە خۆم دەکا وەک جھەبێ ئەوە روو  شەڕانگێزییەکمئەگەر جاروباریش 

 !رووبدا
 

ی تەختەی یسێ کورس ..وانێتە بەشێکی ئوسلۆ و گەڕەکە دوورەکانڕدە بەرزەوەوە وھەیە کەوتۆتە شوێنێکی  باغێک
وای پاک گۆڕین و ھەڵمژینی ھەیەک دانراون، زۆر جار بۆ ھەوا درێژایی پەنجا مەتر دوور لە بەو یە دانیشتنی لێ

 تێیداکەوێ دەیەکت بەرچاو ۆتابل باغەکەدەروازەی  نیشم، لەدەدا کورسییەکانلە  کێکێک لەسەر یەکاتژمێردەچم 
سەکەران بووم کە پیا تێگەیشتمئەوەی لێ  ..ی دەخوێندرێتەوەیئاسان بە و نووسراوە درشتیی چەند دێرێک بە

 کەسێکپگرتن لە یان قە کێکیە ئازاردانیکاتی  لە ی بکەن بەاڵمدەتوانن سەگ لەگەڵ خویاندا بهێنن و بەرەاڵ
ئێواران دەچم بۆ  ..ماڵەکەمەوە دوورە بە پێ لە خولەک ٤١ نزیکەی باغەکە !ئەوە خاوەن سەگەکە بەرپرسیارە

و سەگی  چاوە کەی لەلچاویو بێ دەنیشم، زۆرجار کچێکی جوان تووشم دەدا کورسییەکلەسەر  کاتژمێرێکماوەی 
 !یان گچکەشدا بینیومە یەکێکیان گەورە بوو ئەوی دیکەلەگەڵ دوو سەگی جیاواز مەمان کچتا ئێستا ھ ..یەپێ
 

سەگی ! پێ بووو سەگێک یا دووانی باغەکە بۆ  دەھات وانی ھەر زەالمڕدەیەی کە چاوم بۆی ئیدی لەو پانتایی
 و ھەر زەالمەو خۆی ...تکە سەگوتوگوجیلە و.. قەڵەو ..نزم ..دەم باریک وەک تانجی ..ز پانپۆقە ؛جۆراوجۆر

 ەنگەر ..کەن بۆ الی یەکتردەاریەک دەکەوێ  بەاڵم کە سەگەکان چاویان بە ..دا دەرۆنسەگەکەی بە ئاقارێک
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یەکەوە دەکەن، سەگ  جاریش بۆن بە ێکھەندێ !وەکو یەک بێ کیمیاییانو  یۆلۆژییپێکهاتەی باکە ئەوە بێ لەبەر
سەگ لە  کردنیدەزگای بۆن ەگوای ..ش روودانی بوومەلەرزە دەوەڕێتەنانەت دەڵێن پێ! کردن زۆر ھەستیارەبۆ بۆن

دوای  خاوەن سەگەکانیش ناچارن بە یەکچن بۆ الیەی دەئیدی کاتێ سەگەکان ! ھی مرۆڤ چەن قات ھەستیارترە
ۆ بیان ھەیانە ماوەی چارەکێک  ..واندنی یەکترنازانم بە ناچارییە یان بەرێکەوت دەکەونە د ..ا برۆندسەگەکانیان

سوپاس بۆ ئەو سەگانە کەوا مرۆڤەکانی ئەم واڵتە لێک  دا دەڵێممنیش لە دڵی خۆم ..ادەمەتەقێ دەک کاتژمێرنێو 
 !نزیک دەکاتەوە

 
ناوی  ..مپیوتەرداۆبوو لە بواری ک ۆڕپسپ ..م تووش بوو کە پێشتر دەمناسییرۆژێکیان گەنجێکی میهرەبانی نەرویجی

و گوتم  یە؟ درێژەم بە قسەکانم دای سەگ چییی و خاونداریەتیی خوشەویستیماریوس نهێن'' :ماریوس بوو، پێمگوت
لە گوندەکانیش یانە دوای وتەنانەت بە نادەگررسەگ ەکان جوتیاریان ەنیا ئەوەی مەڕومااڵتی ھەیە الی ئێمە ت

ی ینەخۆش ەگوایئەو  تا سەگەکان بکوژنکرد دەدەر دەستەیەک فەرمانبەریایە شارەوانی وئەوەی سەگی ھەبو
وە دەتوانی کایە لەگەڵ ەکەییە، لەرووە کۆمەاڵیەتیبۆ چی اگرتن نهێنیرسەگ '' :لە وەاڵمدا گوتی ''!کەنەوەباڵودە

زمانی یەکتر  شێوەیەک کە لە ی نێوان خۆت و سەگەکە بهێنیتە کایەوە بەیجۆرێک لە ھەماھەنگ ..یادەوەرییدا بکەی
 :گوتم ''پەڕندەکاناوکردنی رمەبەستی  نێو جەنگەلەکان بە او لەرچم بۆ دەجاروبار دەر'' :ھەروا گوتی ''تێبگەن

ی ینیەتۆجۆری سەگ و چ لەسەرپەرتوکێکی پێ بوو  ''دادەم یبەڵێ بەاڵم سەگەکە یارمەتی'' :گوتی ''چەکت ھەیە؟''
کرد، دەپیپ دەنگی دەر ..نا پیپدە پێدااڵنەی پێبوو دەستی ۆخڕی بچک دەزگایەکیدا ھەروا ڵیمامەڵەکردن لەگە

دەزانی کە چۆن لەگەڵ شتێک  پاڤلۆڤەوەرەکەی ۆبارەی تی لە ئەڵبەتە'' :گوتی ''؟دەزگایە چییەئەو '': مگوت
منیش وا '' :گوتی ''بەڵێ'' ''گوتم ''رێگای لێدانی زەنگ و پێدانی پاداشت و سزا لە ..دا مامەڵەی دەکردگیانلەبەران
قسەم  ئیدی بە ..دا بە واتای پاداشتەێ پیپم لێکە س ..لێدەم بە واتای سزایە اھێناوە کە دوو پیپرسەگەکەم 

 !دەکا
 

ە وسەگەکە چووبو .. کردبووێک کابرایەکم بینی سەگەکەی بەرەاڵرۆژ ەکەی ئەو باغەداگۆرەپان ھەر لەکەچی من 
چکە ێاچار بوو بە دوایدا بڕوا بە گوھەر چەند بانگی کرد سەگەکە نەھاتە خوارەوە تا ن ..سەر تەپوڵکەیەک

 !ارێبیهێنێتە خو
 

 ییشەڕانگێزتووشیی و  وەمنیش لە دڵی خۆم دا دەڵێم ئە ..یەک دەوەڕن تووشی یەک دەبن بەپڕ کاتێ دوو سەگ لە
 !خاونەکانیانە ئەوان دەریدەبڕن

 
 کردبوو، ھەردووکی بەرەاڵ ..دیار بوو پەناھەندەیە، دوو سەگی پێ بوو ..ەشم بینیررۆژێکیان کچێکی گەنجی پرچ 

خەریک  ..ا ھەڵگژاندپێم پەالماریان دام وی یلەپر سەگەکان بە توند یشتمۆدەڕ رێیەکەداەلوبە تولەسەرەخۆ من 
ژێرەوە  وام ھەست دەکرد کچەکە لە !؟یان بێکچەکەم گوت نابێ ئاگات لێ بەو خوڕین منیش تێم ..قەپم لێبدەنبوو 

زانی دەوا و بێتەوە دەیکە پەنابەر ھەیە رقی لە پەنابەری د ..بۆ چی نە ..بە ئاماژە یان بە قسە ھانی دابن
میوان رقی لە میوانە بەاڵم خاوەن )دەڵێن بیستوومە  ییشوێنە دواکەوتووەکانی کوردەوار لە! خوادەئەو بەشەکەی 

 .!(انھەردووکی ماڵ لە
 

دەم و دەخۆمی لێ ال یشمن ..ا دەخشێنێددێ خۆی پێم ھەیە دادەنیشم سەگ کورسییەکانتەنانەت کاتێ لەسەر 
م برادەرێکم ھەبوو بوو منداڵناخم دایە، کاتێ کە  یە کە لەیمنداڵەگی ئەو ترسەی رپێموایە  ..یشێندەترسێکم لێ 

ەکەش لە تەک ماڵیان بوو، یڕەپانی یاریۆگ ..پێکی الستیقی ھەبووۆت ..وەی بوو زۆر بێ ..دا نەماوەئێستا لە ژیان
گەورەشیان حەوشەیەکی  ..کەیان کراوە بوودەرگا ..چووم بانگی بکەم داکردن لەگەڵییمەبەستی یاری ئێوارانێک بە
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ھەر چەند ھاوارم کرد  ..پێش ئەوەی برادەرەکەم بێتە دەرەوە سەگەکە پەالماری دام! ھەبوو لەگەڵ سەگێکی دڕ
خوێن دەستبەجێ  ..ەی تێچەقاندبشێوەیەک کە کەڵ بە گرتقەپیکی لە بەشی خوارەوەی قاچم  ..ونەبو سوودی

بە دایکم گوت سەگەکەی ماڵی فاڵن و ام کرد بۆ ماڵەوە رئیدی  ..وێن سوور ھەڵگەڕافیچقەی کرد و بێجامەکەم لە خ
 ییتا تووشی ھار بڕژێنی دابەسەر برینەکەت ئاوی سارد( راکم)یکم گوتی کوڕم دەبێ چل کەوچک دا ..قەپی لێدام

چل کەوچک ئاوی  بۆیە پێشینان گوتوویانە دەبێ.. دێ ییھاردەردی تووشی  گوتی ئەوەی سەگی ھار بیگرێ! بینە
بە برینپێچەکەم گوت  و یشتم بۆ بیمارستانرۆتەنیا  ەکەی خۆم بەی، بۆ بەیانیبڕژێنی دابەسەر برینەکەیسارد 

 !ی لێدام(گزاز) ەکسەر بێ بیرکردنەوە دەرزییەکی دژئەویش یە ..سەگ گرتوومی
 

 سەگەکان سەرنجم دابێ دالەم واڵتەئەوەی لێرە  بەاڵم! نییە جێی باوەڕوایە سەگ بۆیە تا ئێستاش لەگەڵ دابێ پێم
یەوە کە یتەلەفزیۆنک و بەرنامەی وکەس ناگرن تەنانەت خاوەنەکانیان رێنمایی دەکرێن لە رێگای پەرتو قەپ لە

رێوشوێنی تایبەتیشیان شتنی تەنانەت ی شوینیەتۆچ و خێو دەکەن بۆ نموونە رێژەی خواردنی رۆژانەیچۆن سەگ بە
چێ بۆ پیاسە بەستەیەک دەلێرە ھەموو خاوەن سەگێک کە لەگەڵ سەگەکەی دەر! ەیداناوە بۆ فڕیدانی پیساییەک

 تێدەگا وسەگەکە پاشەڵی چەماندەوە ئیدی خاوەنەکەی  کێندەرێ لە و کی لە گیرفان دایەوکیسەی رەشی بچو
رێ تا ئەو دەستیەوە دەگ دا و بەدەو گریەێێکی لێ دەگرێتەوەھەڵپیساییەکە کا و دەەش لە گیرفانی دەررکیسەیەکی 

ەڵ ھەن مەبەستم خاوەن بخەڵکی تەم كگەرچی جاروبار ھەندێ !کادە یدۆزێتەوەو تێدەشوێنەی تەنەکە زبڵێک 
 ..جێدەھێڵن زەوییەکەەکە لەسەر بەفرەکە یان بە ھاوین لەسەر یپیسای و ئەرکە فەرامۆش دەکەن وسەگەکانە ئە

 !نییە ی ئەوانخۆگێلکردن و فەرامۆشییە وپێیانوایە کەس ئاگای لە
 

خێو دەکەن لە رووی سایکۆلۆژییەوە مرۆڤی سادیین، مرۆڤە ەوانەی سەگ بەو دەڵێم ئ جار بیر دەکەمەوە ێکھەند
کردنی و دامودەزگاکان بواری جێبەجێ سادییەکان حەزی پیادەکردنی دەسەاڵت لە ناخیان دایە، کاتێ لە نێو کۆمەڵگا

خێو بکەن ئیدی لەو رێگایەوە ەگێک یان چەند سەگێک بەر ئەوەی سبە بەنەدەئەو حەزەیان بۆ نەڕەخساوە پەنا 
و  ھاوسەرکان کاتێ کە یەی مرۆڤە تەنیایتایبەت بە ..کەنەوەدەتاقی یاندا کایەی پیادەکردنی دەسەاڵت بەسەر

بێتە دەسەگی بەستەزمانیش  ..بەنە بەر سەگدەبکەن پەنا  پەیڕەوبەسەر ئەواندا ئەو حەزە تا یان نییە منداڵ
لە رێگای سەگەکەوە  گاڵتەبازییپاڵەوانی بەدەستیانەوە، خاوەنەکانیانیش وەک  یان ئاژەڵی سێرکبووکەشووشە 

 !دەندەنیشان  دەوروبەربە ی خۆیان یئازایەتی و لێزان
  

 نەرویج - ٤١٠٣\٢\٨
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 .شەقام

 

 

 و ی دێنە دەرەوەیزۆر تە بەکی ئەم واڵکاتی ھاوین خەڵ ، لەچەقی ئاسماندا بوو خۆر لە ..نیوەرۆیەکی ھاوین بوو
و پێداویستییەکانی شین ێێمەش کۆمەڵی وێنەکئ، ی زستان بەفر لەم واڵتە دەبارێدرێژای بە چونکە شەیدای خۆرن

وێنەیان بۆ کراو دیار پارەیەکی یە بەرانبەر بەئەوانەی حەزیان لێ، وێنە بۆ خەڵکەکە دەکێشین وێنەکێشان دادەنێین
 ولە! سەرنجی نەخستوتە سەر ئێستا شارەوانی تا.. ەییکێشان باجی لەسەر نیوێنەئەوەی باشە پارەی  ،دەکێشین

ی رووی یرادەیەک بێزار تا.. م نەبووڕازابواتە  یک چاوەروان بووم کەس نەبوو وێنەی بکێشمکاتژمێررۆژەدا نزیکەی 
و  کێڵگە بکێشی ان ودارست خۆر و مانگ و وێنەی ئاسمان وھونەرمەند لەبەر خومەوە دەمگوت دەبێ  ..تێکردبووم

جوانیی تەوە یوردب یتا لێنادیاری ھەبێ  و دیار ناواخنیو واتا کانی یەپیشکەش بکا تابلۆ شاکێڕسکێچی سەرنج
 دەرۆزەکەریەکەوە وەک دیار کورسیوەشەقامە  مقەراخی ئە لە ئێستائەوە ئەمنم کەچی  ..بۆ دەرکەوێ تپتر

 مرۆڤسەگیان لە  دالەم واڵتەسەیرە ، چاوێک یان سەگیک دەکێشموک پارە سکێچی دەمێبەرانبەر بڕو لە دانیشتووم 
 یکات ھەر کچەو لە ..ان داوەتە سەگخۆشەویستییبینیوە ئیدی  مرۆڤلە  ئەمەکییانئەوەندە بێ  ..ەوێدخۆشتر 

 ولە ،سەگ نەبێ بەاڵم ئافرەتەکان پتر ئەوە نەبێ پیاوەکانیان حەزیان بە.. دا سەگیکی لەگەڵەپیاسەکردن
و ساڵوی  تەکم وەستا دەبوو لە ێکنج ساڵێپ بووم کچیکی قژ زەردی چاو شین تەمەنی نزیکەی سی و انەداەوبیرکردن
: گوتمێپ ''؟دەکرێ سکێچێکم بۆ بکێشی'' :گوتی ێدەستبەجو ی وەاڵمی ساڵوەکەیم دایەوە یگەرم منیش بە ..لێ کردم

ە لێرە بەڵکو ینە مەبەستم نی'' :گوتی ''دەکێشم تو ئاکار ناخایەنی سەر کاتژمێرنیو  ..بۆ چی نە؟ فەرموو دانیشە''
بەرچاوی خەڵکەوە لەسەر  شانی ئەو سکێچانە بەێلەوانەیە ک.. دەینێرم میەند سکێچێکم دەوێ بۆ دەسگیرانەکەمن چ

کرێ  بە میوانخانەکی ێرویک ژوکاتژمێردەبێ بۆ چەند '' :دا گوتیوەاڵم لە ''چارە؟'': گوتمێپ'' شەقام جوان نەبێ
دوو نانی نیوەرٶیش  کاتژمێرمە ئۆکەی رۆژی شە'' :گوتی'' من ئامادەم ێیندەباشە چ رۆژیک دا'': مگوتێپ ''بگرم

 دوای رۆیشتنی لە، بوو (نادە)ناوی  ..و رۆیی ی بۆ بەجێهێشتمۆو ناوی خ نۆتەلەف یژمارە ئیدی ''منی میوانیمەخۆ 
 ونیو ئە بۆ چی لە ەلێکردبم دەنکچە حەزی  ودا دەمگوت لەوانەیە ئەۆمدڵی خ لەشم کەوتە لەرزین لە نخوشیا

یە یئەوە ن.. پارەیەکی باشم بداتێو باڵو بێ لەوانەیە کچیکی دەوڵەمەند و دەست ڵبژارد؟ھەموو وێنەکێشەدا منی ھە
 .ۆم بۆ شەقامڕبریارم دا رۆژی شەمە نە ..بە خواردنیش میواندارییم دەکایەکسەر 

  

کی رۆنی ماسیم ێرۆژانی پێشوو یەکسەر چووم کەپسولوەک و ەستام خەو ھ ھەشت لە کاتژمێرمە بۆ بەیانی شە
ە ڤیتامین بەکاربهینن کە ٣ئۆمیگا  ێان دەبیرۆژ کەمە لەم واڵتە ھاواڵتی ماوە و تیشکیقووت دا ،لەبەر ئەوەی 

رە و شی نم تەنیا مۆزنییاخواردنی بەیا.. و جگەرەیەکم داگیرساندفنجان قاوە یە دواتر دوو تێدا یپێویستەکان
و  کرد گەرماوێکم ریشم تاشی و! ەبەزێنێدمێشک دا ی لەیرادەی خەمۆکو یە تێدامۆز مادەی سیروتونینی  چونکە

 کاتژمێرتا  خەریک کردخوم  ئینتەرنێتو سەیرکردنی  خوێندنەوە ، بەدا مۆخ بۆنم لە ێکھەند ی وڕجلەکانم گۆ
دوو لە  کاتژمێروەک رێککەوتووین ھەر'' :وتیگ ..یە(نادە)ئەوە  پێمیگوتێدا دڵم ییەک زەنگی تەلەفونەکەم ل

کراو ش کاتی دیارێپ کاتژمێر، منیش نیو یەکتر دەکەوێ چاومان بە نووسینگەکەیلە  (رۆیاڵ) میوانخانەی
ۆ بکرێ خوادنم ب شخەریی کرد کەێئەو دەستپ کەرێگا بیرم کردەوە  لە ..ماڵ دەرچووم و لە کەرەستەکانم پێچایەوە

گوڵەکەی بینی یەکسەر گەشایەوە دوای  دوو یەکترمان بینی کە کاتژمێرئیدی  ،بکرمدەبێ منیش گوڵیکی بۆ 
دەستەکەی تری ئاماژەی کرد بۆ  دەستیک گوڵەکەی وەرگرت بە روومەتمەوە بە تەوقەکردن روومەتی نا بە

: گوتمێپ'' ؟الی پەنجەرەکە یاخود لە سووچەکەکوێ دانیشین  شە لەۆخ تێپی'' :گوتیمیوانخانەکە و  خواردنگەی
دوای  ''ئاسایش ی ویبەخشێ سووچەکەش ئارامدە ێھونەرمەند حەزی لە ھەردووکیانە تەک پەنجەرەکە رۆژم پ''

تی بەراز شۆرەنگە تۆ گ ؟چیە حەزت لە'' :گوتمینا پێدە ..ناینێبۆ ھ اندانیشتن دوو لیستی ناوی خواردەمەنی
کدا ێکات سەرەوەی سەرجەم ئاینەکان لە وایش لەبەرازیش خوا دروستی کردووە خ'' :دا گوتموەاڵم لە ''ۆی؟نەخ
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 وئە بەدبەختییبۆ  ..روبیان بوو ئەویش حەزی لە ''یەگۆشتی ماسی بەاڵم من حەزم لە! خوا ھەبێ وامان بەڕئەگەر ب
شەرابی  بەرداخێکھەر یەکەو  داواردنلەگەڵ خ ..ی مرۆڤ بەرز دەکەنەوەیسێکس ئارەزوویدوو جٶرە خواردنەش 

 .نۆشی مانسوور
  

زیک و دوو ێم ی ویکی دوو کەسێنە ژوورەوە چاومان کەوت بە سەرینچووی کە ..٤٤ دواتر چووین بۆ ژووری ژمارە
خوی فری دایە سەر و کی دا ێقەڵەمباز.. وەداێپەردەی پەنجەرەکانی پ پی ژوورەکەی داگیرساند وۆنا گڵدەی، یکورس

'' ێی نادرکینینێیش نهڕیت پیاوی بە ویقاڕویقا کی بەێپیاو چونکەبژارد ڵم ھەۆتبۆیە '' :گوتیو  سەرینەکە
ناوە ێراستە من تۆم ھ'' :گوتی'' ێی کارەکەی بۆ کەسانی دی بدرکێنیھەموو خاوەن پیشەیەک نابێ نهین'': گوتپێم

 بەر بوو تەختایی سینگ وکی لەێرتێنا تیشدە ''!شت روو بدەن ێکشی بەاڵم لەو میانەشدا لەوانەیە ھەندێوێنەم بک
ی یرووت دا من دەمەوێ بەیراستی لە'' :گوتی.. دا بووێلەپ دەرپێ قوتەیەکی کورتیشیوە دیار بوو ێل درزی مەمکی
دا لە وەاڵم ''فەرموو جلەکانت دابکەنە ..ر فەرمانی تۆ دامێژ من لە ش بێۆچۆنت پێ خ'': گوتپێم'' وێنەم بکێشی

 دەمیەوە شەرابەکە لە ئەلکهولیبۆنی  شێوومە پچ یمنیش لێ ''ێحەز دەکەم پیاو جلم لەبەر داماڵمن '' :گوتی
دەرپێ ھەمان شێوە  بە ..مەمکی کەوتو رتەکەیم داکەند دەستم بەر شلە گۆشتی قۆڵ ێدەستم برد تیش.. دەھات

ماچی ال روومەت و و ا کرد دباوەشم پی ''ماێۆکەشم داکەنە'' :یگوت'' ؟ەیبەس نی'': گوتپێم و داکەند قوتەکەیشیم
 وواردووی نادیار پاڵی پێوە نام ئەھێزیکی پەنگخ.. چووی بەرێوەیوەیەکی خۆرسکێش بە ئەم ھەنگاوە.. قوڵم کرد

ی وەک باوک ماچی یبۆ چی ئێوەی رۆژھەاڵت'' :ئەویش ھیچ کاردانەوەیەکی نەبوو تەنیا گوتی.. کردەیە بنوێنم
ەنیا رادەستی نە ئێمە دەم ت'' :گوتی'' ؟ەوێدماچی ناو دەمت  ؟مەبەستت چیە'': گوتپێم: ؟ئافرەت دەکەن

'' ؟ەینی ێدەمەتەق دیارە حەزت لە'' :گوتی'' ؟وێنەت بکێشم کەواتە با'': گوتپێم ''شەویستی خۆمان دەکەینۆخ
ئیدی دەستم کردە '' ...ژێوئەوەی تینوو بێ ھەستی دەورو'' :گوتی ''ێوژێنوم دەوریقسەکانت ھەستی سێکسی'' :گوتم

 رۆژێکەئەمە چ .. م نەکێشاوەمێینە یدا وێنەی بەرجەستەژیانم لە ئێستا تا ..بەاڵم دەستم دەلەرزی نیوێنەکێشا
ناتوانم '': گوتو پێمشایەوە ێکار ک دەستم لە خولەکدوای دە ! کەوتووم خەریکە ھونەرەکەم بیر دەچێتەوەیتێ

 :گوتی ''ێکێشدەتر را ی جەستەت سەرنجم بۆ جیگایەکییجوان'': گوتپێم ''بۆ چی؟'' :گوتی'' وێنەکەت تەواو بکەم
م ۆئافرەتەکە و کەمتوانایی خ رازی نێوانلە  ئیدی ..ییکرد و رۆجلەکانی لەبەر ''دابنێینتر  کیێکەواتە با کات''

 ... دۆش دامام

 
 ئۆسلۆ / نەرویج - ٤١٠٠\٦\٤٣
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 .شەمەندەفەرەکە

 

 

ھەر چەند  ..ختی سەوزەدرەو  و ئەوبەری ھێڵە ئاسنینەکە دار بەرئەم.. واڕشەمەندەفەرەکە لەسەر یەک رەوت دە
سێ ساڵە  کی تەمەن بیست وێئەڤین کچ ،بنەوەی دەریایەکی شینە تێدەپەڕیکدا ێجاریکیش بە سەر پرد کاتژمێر

  :دوو کەس دەکا نێوانی یشەویستۆخ دەستەوەیە باس لە کی بەێرۆمانو ەکان دانیشتووە یلە کورسی ێلەسەر یەک
 
یە بەاڵم سەرەتادا رازی کچەکە لە ..یوەتەوەڕنیازیان گۆ و راز.. ە ھەژارێک عاشقی کچیکی دەوڵەمەند بووەڕکو}

 ێیەکم نوقم بووە دەمەوی کەشتیۆکاتی خ ێەکە دەڵڕبە کو و ێندەان دایباوکی کچەکە مەرجی بۆ ھاوسەرگیری
ی ی نوقمٶنی دیارکراودا خێشو ەکەش دەچی لەڕکو.. کادە ئیدی ناونیشانەکەی بۆ دیار.. نیتەوەێەکەیم بۆ بهۆڕمات

ەکە دەبێ ئەستێرەیەکی دەریا پەالماری ۆڕخەریکی کردنەوەی مات.. ەکە گیر دەبێۆڕمات دەستی لە ر ئاو دەکا وێژ
تەوە کە ێدا بیری دەکەوجار دوا ەکەش لەڕکو ..یەکە بخنکینڕکو ێدەیەوو یانەوە نێوانتە ێش دەکەوێشمەکێک ..دەدا

  لەو دەکا  گیر یرەی دەریاێشادەماری ئەست و لە ێیەکسەر رایدەکێش ..پشتوێنەکەی دایەک لەبەر ێخەنجەر
بە ی کچەکە تەوە باوکڕێدەگە ێکاتێ، نێدەردەکە ۆڕووبوونیکی زۆر سەرکەوتووانە ماتدوای ماند ..دەخا یپۆپەلو
ئیدی  ..یننبڕخەریکی مارە کی دیکە وڕێم کچەکە دڵی داوەتە کواڵبە کچەکەی پێ بدا رازییەمەرجەکەی خۆی  پێی
 :ڵێیان دەێپو ن بانگیان دەکا ڕۆسا دەێو بەرەو کل یەکیان گرتوە یێکی دی دەستڕلەگەڵ کوچەکە ک ێبینیدە کە
ھەرچەندە تۆ '' :ێدەڵ شکچەکە بە ''؟شکەشتانی بکەمێنەوە با پوە بۆ گواستڕیک بارگەی بووکێنییمی من ۆکاتی خ''

 ناویمانە ۆئەم ر - .{''دا ناوتێپ لەریشم ۆقوربانی زو  ێشدەوۆم من ھەر تۆم خاڵدیکەت ھەڵبژاردووە بە یەکێکی
 .-ناسراوی جیهانییە کی ێھی رۆماننووس یە و(پیاوە چاکەکە)
  

 ..دەکەوتێبۆشایی ت ەکانیوەرییباریش یادەجارو ..ی سەرقاڵ کردبووۆانە خڕپەی ئەم الخوێندنەوە ئەڤین بە
 و لە نەکەی بینیوەێتەنیا وەی کە ڕوالی ئەو ک بۆ دیکەجاریکی و ی بۆ الی باوکی ڕک مەلی بیرکردنەوەی دەفێجار

کوردستان  لە ڵییسا ٣٥تا  ستی باوکی دەکردەوە کەێوڵھە بیری لە پترئەڤین  ،ەوە ناسیویەتیئینتەرنێتگای ێر
و  سەر و بوو ساڵ  ٥٥باوکی ئەڤین تەمەنی واتە  ..گیرەێلەندا جۆتی ھواڵ ساڵە لە ٤١ش نزیکەی ئێستاژیاوە و 

 ئەوروپاییەکیەق بوو نە ڕنە رۆژھەاڵتییەکی کەللە رەوشت و ھەڵسوکەوتەوەرووی  لە. .ببووی یریشی ماش و برنج
 کەشوھەوایەکی ..بۆشی ئەوروپا کەشوھەوای ێون تریشی لەکەی پێکوردستان بوو  بیرکردنەوەی لە پێیەکی ..کراوە

و کچەکەی دەکرد  ییۆژگارادەبەدەر، ھەمیشە ئامڕئازادییەکی لەو جەنجاڵ  جیهانێکی ..وونڕی نائاسۆیەکو نادیار 
 اڕ،پیاوی ئەوروپی زۆر رایک دابێکوڕنابێ ھەر رۆژەو لەگەڵ  ..دەست بدەی خۆت لە ێنییکچم نابێ کچ'' :دەگوتیپێ

 وێسکیئایندەی ئافرەت ناکەنەوە وەک بوتڵی  بیر لە.. ک ناگرنێەنگەر لەسەر تاقە ئافرەتل.. و دەمدەمیین
ئێمە لەگەڵ ئەواندا جیاوازە  دابونەریتیدەن، دەێ ڕفخواردەوە بوتڵەکە  یەکەیانوێسکی ..تەماشای ئافرەت دەکەن

و ن کۆمەڵگایەکی دواکەوتووی ئێمە! جیاوازن دەستمانتەنانەت چوونە سەر ئاو و خەوتنو  خواردنوەی نانێش
م ئاینی ئەوان ئاینیان جودایە ھەرچەندە ئاین ھەمووی دژ بە ئافرەتە بەاڵ ..دافەرھەنگی ئیسالم زاڵە بەسەرمان

شت بیر ەرۆڵی الواز بووە، ئەوئاین .. یان بەرپا کردووەشۆڕشی زانستیژە ێو ئازادترە ئەوان لە م ی کراوەتریمەسیح
بوون  ئەوروپاییەکان، ھەر نێندەداسەر رەش بە نەزان و گەمژە و بەرزە  انلووتی ئەوروپاییەکانکچم  ێنەچ

 پاگەندەتەنیا بۆ  ھەبێ ڤایەتییانمرۆئەگەر  ئەوروپاییمرۆڤی  ..نووسیەوە ئەفەریقاییەکانیانکردنی کۆیلەژووی ێم
لەگەڵ ھاوسەرگیریی پەیمانی و کی کورد بدۆزەرەوە ێکوڕ دەلوێتا بۆت ! دەرخستنە ئەگەر نە ناخیان بۆگەنەو خۆ

 .''.ببەستە
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ەقە بەاڵم تەمەنی یزانی باوکی لەسەر ھدەو دایەوە دە یاندەنگ داشکیێئامۆژگارییەکانی باوکی لە مئەڤین ھەمیشە 
تەک یەک  دایکی لە کە دەیبینی باوک و ێکات.. بوووە سێکسییەکان و ئارەزو ردووی حەزودەریاچەیەکی پەنگخو

 وا !ئاڵووشی سێکسیی خۆی دادەمرکاندەوەەنجە پ بەو تر  ە ژوورەکەیێتیش دەچودەکەن ئە ییدەستباز ن وێرادەکش
 (ییودوعەلی سر)رۆمانەکەی  بۆیە ئەڤین بیری لە ..ەینیدا راب خوشک و باوک یا کچ و نێوان لە ئەڤینمەزانە 

  :دایەێسەیری ت کۆپڵەیەکیو درێژە بەاڵم  رۆمانەکە دوور ..(چێژخوشکی ) ناویکردەوە بە 
 
کی ێباوک و کچ.. ەندەک کشتوکاڵقارەمانەکە منداڵیکی ھەشت سااڵنە رۆژیکیان لەگەڵ باپیرەی ئیشی }

منداڵەکە دەڵی برۆ بزانە  بە! کچ نەماون ێ باوک وڕباپیرەی کە سەر ھەڵدەب ..ەنناسیاویشیان لەوالوە ئیش دەک
باپیرەی دەچی  ییئەویش لەسەر ئامۆژگار ،ھەنجیرەکان نین ر دارێلە ژ ەبزان ڕێبە دوایاندا بگە ..هاتووەێچیان ل

 ..لەوێش نابن ادەگرێسەر بەوانیش دڵ ھەیە ۆخانووی چ ێکھەند ە ئیدییر دارە ھەنجیرەکە کەسی لە بن نیێبۆ ژ
وەیەک کە کچەکە لە کۆشی باوکی ێش بە ێی دەبینیرووت ێ لە کەندەاڵنیک باوک و کچەکە بەڕدەبڵدواتر چاو ھە

دوای  ..بکاتەوە ێیانل ئەوەی بیەوێکچەکەی دەگوشی وەک  انیمەمکباوکەکەش  ..دابەز دەکاو  و ھەڵبەز دانیشتوە
شەق بەر  نەوە باوکەکە بەوبوێکە ل ..کا بەاڵم باوکەکە دەمی دەگرێھاوار ب ێدەیەو نشیاۆخ.ماوەیەک کچەکە لە

 دایە سەر جەستەی باوکی، منداڵەکە سەری لەم کەین و ڕێیف و کچەکەش مشتی خوڵی ھەڵگرت و ە کچەکەیوبو
انی پیاوە گەورەک ..سەی سێکس چۆن دەکرێڕۆپ ێتەنانەت نازان خراپەکامە  باشە وکامە  نێنازا و چێبەینە دەرنا

ک ھەنگوینی لە کلۆرە داردا منداڵەکەش وە ،ببێ حەز و چێژ شارەزای پانتاییەکانی پێ نەداوەگوند بواریان 
بوون چیان بەسەر  ێکو لە'' :ێسەری دادەخا، باپیرەی دەڵ نشەرما تەوە الی باپیرەی بەاڵم لەڕێتەوە دەگەێدۆزیب

 باپیرەش بە ''دادەکیان ێل اڵنە بوونکەندە لەو ..ھیچ'' :ێدەڵپێیمنداڵەکەش بە شەرمەوە  ''؟ھاتووە
: دەڵی ێ وگەیندەێکەم کەم مەسەلەکەی ت ڕ وپچ ڕئیدی بە پچ ''؟دادەیەکیان  بۆچی لە'' :کەوە دەڵیێمانڕسەرسو

قسەیە زۆر قەڵس و تووڕە  وبیستنی ئە باپیرەش بە'' دا بووی لە باوەشی باوکییرووت نەکە بەشتۆکچە خرپنە گ''
کە سەیر  ..ھەنجیرەکان بەری دارێدەچن بۆ س منداڵەکە خوی وو ئیش ھەڵدەگرێ  لەدەست  ێدەستبەجو دەبێ 

خۆ ەگایەکە بوو لەسەرێباوکەکەش لەسەر ر.. ە وەک ئەوەی نە بای دیبێ نە باراندانیشتو ێدەکەن کچەکە لەو
 !ژ دەکەیێتۆ نو تۆالی خ ئابڕووھەی بێ '' :تگوپێیەییەوە رووی دەمی تێکرد ڕباپیرەش بە توو ..ایەوە الیانڕدەگە

ی ۆمنداڵەکەش خ'' نمێناوچاوانت دەشک ئێستاھەر '' :گوتی ک وێدەستی دایە بەرد'' !؟ە کردەوەیە تۆ دەیکەیوئە
بۆ چی  :بە باپیرەی گوت و نەداکێی تۆم باوکەکە ھیچ خاڵپشتکردنی باپیرەی بەڵمەبەستی پا گیڤ کردەوە بە

بری بەردەکە ئیدی باپیرە لە ''بەرەکەی دەخۆم شمھەر خۆ و مەوم چاندوۆخو کە ێدار ..دەیەشێننان خۆت یسەر
 .{!وچاوانیێکی خەستی کردە نێفت
 

بگری بەاڵم  زیێبووایە و لە ئام ڵیحەزی دەکرد لە چۆڵەوانییەک لەگە دیتبووی یرووت ئەڤینیش ئەوەندە باوکی بە
مەاڵیەتی ی کۆینەنگ و ە تاوانەونی ئەھەرچەند دەیزا! دەبا ێپ یشئیرەییتەوە و زۆر ۆنی گرتێچیبکا ئەوە دایکی شو

ی ۆلە خ ڵکی قۆزە دوو ساێگەنج ..نەێو کی ناسیوە بەێکوڕلە نەرویج  ئینتەرنێتگای ێبۆیە لە ر ..بە دوایەوەیە
 و ە(گٶران) اوین ئەو کوڕە.. ککەوتووەێلەگەڵی رو  کردووە ڕایان ئاڵوگۆڕەوە بیرو(چات)گای ێر گەورەترە لە

چەندین ساڵە و گۆران لە نەرویج دەژی .. ھەیەروومەتی چەپی لە نەیەکی رەش نیشاو ساڵە  ٤٥ تەمەنی
 ھۆینەتە وبو وانەئە ..ەیی نییشھەروا ئیشی بەردەوام ..ێنادەن ییەکەیان راگرتوە و مافی پەنابەر(پەروەندە)

نەی گۆرانی ێو ئەڤیندیکەی نییە، دەروازەیەکی  (چات)بۆیە جگە لە  ..ێکوردستانەوە بهین ژن لە ێئەوەی نەتوان
 .ز بگرنێبگاتە نەرویج و یەکتر لە ئام ماڵ دەرچووە کە نیازەش لە وبە دڵیەتی و بینیوە زۆر بە

 
لە  هیشتووەێپرس ج کە بێ نەی باوکیێو ئەندێشەوە وو ێتە نێشەمەندەفەرەکە دایە، دەکەو نێو جارێ ئەڤین لە

ناخەوە دڵی  الیەکی دیکەشەوە لە لە ..دارانبەریبە دەبێ چ کاردانەوەیەکی ھەبێ لە ..شکیدا بەرجەستە دەبێێم
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 و تاتایێھاوسەرم  ببێتە ردی پی بکەم وێی میئاسان من وا بە یتۆ بڵی ێدەڵیەوە ۆخ لەبەر ..دەبزوێ بۆ گۆران
ھەر  دابەزی ێدسو لەئەڤین کە  ..لە ئەوروپایە ماوەیەکەئەویش و یەکە  دابونەریتمان ھیچ نەبێ ..کەوە بژینێپ

پاش .. پێدان شوناسنامەکەیدڵنیاییەوە  ش بەیئەو ..کردێل شوناسنامەیانی داوای یلیسی نهینۆپ گەکەنێو وستلە 
ئەڤینیش '' تەوە کە چارەنووست ونەۆلیسی ئاگادارکردۆپ.. ڕێدا دەگەتباوکت بە دوا'' :راگرتن پێیانگوتماوەیەک 

ئیدی  ''سەردانی ھاورێیەکم دەکەمو ج ش دەچم بۆ نەرویئێستا ە ودەرچووم ڵما م لەۆخواستی خ بەمن '' :گوتی
 ێدەیەو ۆیخواستی خ بە وھیچ گرفتێکی نییە  کچەکەی ان ئاگادار کردەوە کەشباوکیو نەما  ویانبیانو ۆلیسەکانپ

ئەویش  ''نی؟تۆ گۆرا'' :گوتی و دڵی داخورپا ؛گۆرانی بینی کراونی دیارێئەڤین گەیشتە شو ێکات ،بۆ نەرویج ێبچ
 خوا دوو بە'' :یش گوتیگۆران'' !ەکەت ناچیێنو تۆ لە ..ردن دەکەموبوێداوای ل'' :گوتپێی ینیشئەڤ'' ێبەڵ'' :گوتی

و  دڵ شکاوییەوە ھەر ئەو رۆژە نەرویجی جێهێشت ئەڤینیش بە ''ۆممومت خکت و نەکەم گرتووەێو ئێستاش ێساڵ پ
 !کرد ئینتەرنێت جیهانی نێوی ۆخ لە ینەفرەت

 
 ئۆسلۆ -نەرویج  - ٤١٠٠\٧\٠٩
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 .کەنارەکان

 

 

بەری بڕیە ئەودەجاروبار نیگایەکت  ..چۆت دەکردتۆ بە قەراغ دەریاکە ھاتو ..بوو نێوانتۆ و کچەکە ئاوێکتان 
ساتێک بۆ  و ھەر بە ئەندێشەش تارمایی کچەکەت دەبینی ئەندێشەی خۆتلە دوورەوە بە چاوی  ..کەیەدەریا

کێشەی  رێکەوت لە دڵی خۆتدا دەتگوت ..دۆزییەوە تەنیاخۆت بە تاک و و  چەڵەکایبوون، لەپڕ دا ئاوێتەی یەک
بوون کەچی خەڵکی کەناری  رەشوڕووتی و یخەڵکی کەنارەکەی تۆ برس! ەنێدە داماوەکان دامرۆڤقورس لە پێش 

 وناوییئەفسودا وەک ئەوەی داری جار لە مێشکی خۆت ێکرداخت بوون، ھەندو پە ۆشتەو پ پڕدیوی کچەکە تێرو
چوو دەخەڵکی ھەردوو کەنارەکەت بە یەک دەگەیاند بەاڵم زۆری پێ نەو  بێ ئاوەکەت شەق دەکردت پێ(موسا)

باز خۆی دەنواند و بە ژنێکی ئۆینوەک روومەتی کچی و  وێکدەھاتەوەبە ھاژەھاژ کە یەسەرلەنوێ ئاوی دەریا
من '' :کە دەیگوت تێگەیشتی ئەوەی لێارێکیان ج ..کاوی درکاندئاڵۆزستەیەکی رچەند  و ازاندتری لێوی دەئەسپای

نەدار کەنارەکەی دیکەشم  ە وزەنگین و کەنارێکم دەوڵەمەند ؛ەکەنارەکانم دابەش کردوھەر لە سەرەتای سەرەتاوە 
ئەو زۆر کەس ھەبوون  ەکەیدیو لە ..ی لە دیوی دەوڵەمەندەکان بوویکچەکە وەک ھەموو درامایەکی کالسیک ''و ھەژار

لە  چونکەبوو  ییخواستنە فێاڵو وجاریش ئە ێکھەند ..رەکانیان دەکرد بۆ ئاوێتەبوون لەگەڵیانە ھەژابانگی کوڕ
دەریایەکە ەنان وەک پەرینەوە لە دبەاڵم مەرجی قورسیان بۆ دا! دا بانگی چەند کوڕێکی ھەژاریان دەکردیەک کات

نا ێاکتۆرت ھچووی دوو چوپی تایەی تر ش، تۆدەبوون کانی توندترڵەشەپۆ و دەبوو تا دەھات ئاوەکەی زۆرترکە 
ایەڵ رچەند دارێکت لە سەریان  شەتەکت دان وقەدەوە بە گوریس نێوو لە ن فووت تێکردن و لە پاڵ یەکت دانا

نەوە، ڕدەریاکە بپەلە کرد بەو نیازەی لەگەڵت بێ و  ییکت رازێسەوڵ لێدانیشت بۆ چێکرد، برادەر شوێنی ..کرد
برادەرەکەت  ..نەوەودەبو و دژوارتر کان تا دەھات دژوارترۆڵەناوەڕاستی ئاوەکە شەپکەکەتان گەیشتە کاتێ کەڵە

ا ھاوارێک لە دەمیەوە ھاتە تەنی ..ەکانی نەگرت و کەوتە نێو دەریاکەوەشەپۆڵبوو بۆیە بەرگەی  لە خۆت الوازتر
بوونی تۆش دوای نوقم دیئی.. فریای بکەوی بتوانیبەاڵم تازە لەوە دەرچووبوو کە ! کە گوتی فریام کەوە ێدەر

ەکان شەپۆڵبەرە  خۆت بە کەڵەکەکەوە ھەڵواسی تا بەرە و توانای سەوڵ لێدانت نەمابەردا و برادەرەکەت ورەت 
 ! کەنارەکەی خۆتان ھەمان شوێنیبۆ گەڕاندەوە  تانیو کەڵەکەکەخۆت 

  

کەس و بنەماڵەیەک  ی کچەکە ھەردیولە ، ۆوەینەوە بۆ ئەوبەر الواز دەبڕی ئەو رووداوە تا دەھات خەونی پەدوا
ئەوان  بەرەکەیچۆی یەکدیان دەکرد، ماسی ھاتوۆ، بە ئەتەکێت و بە شێوەیەکی دیبلماڵی تایبەتی خۆیان ھەبوو

زۆر لەسەرخۆ مامەلەیان لەگەڵ  ..بوون ناکییوورسانس و یێنقۆناغی رئەوان لە  ێدەشێ بگوتر ..بوو رۆشنتر
ئەگەر  ..ەکەندو لە ماوەیەکی دیارکراودا دەری ەنێنەوەداوچییانەی تۆڕ دارو وەک ئە کتومت ..شهاتەکاندا دەکردێپ

م دیوەکەی ئێوە تاریک و ئەنگوستەچاو بەاڵ! ەدایدەنێنەو کاوەخۆبە زۆر بوو ئەوە باشە ئەگەر نە دیسان ماسی پێوە
 بەدبەختەکانی سەر)ناوی لێناوە  (تەھا حوسەین) ییی دەژیان وەک نووسەری میسریی تاریکقۆناغخەڵک لە  ..بوو

 (.زەمین

 
ت دەنا، یئومێدیبێ  خۆتاندا وەک سەرلێشێواوێک ھەنگاوی  بەریکەنارەکەی  ش بەتۆ دەھات و دەچووئیدی رۆژگار 
دا لە وەاڵم ''شەویستت ھەیە؟ۆخ'' :گوتییپێ ..بوودەست دا شەڕ چاوێکی لە لە کە ت تووش بوو(فارس)کابرایەکی 

دنکەکانی ئەو  ..ھەر کاتێ ئوقرەت لێبڕا'' :ەویش تەسبیحێکی پێدای و گوتیئ ''لەوبەری دەریاکەیە'' :گوتت
 .''!و یادی بەسەرھاتی من بکە تەسبیحە بژمێرە

 
ی پەڕینەوەیە بۆ یکابرایە قاچاغچ ودەیانگوت ئە( ێنتیجەمال گر) ناویپەیدا بوو بە  کەسێکچوو پێ یماوەیەک

و  پڕ بوو لە مامۆستای زانکۆ ..وی بۆ الی بەلەمەکەیانش رۆژیک چوتۆ ..بەر بەاڵم پارەیەکی زۆری دەوێئەو
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ێ دەمەو'' :گوتخۆتت پێ ناساند و پێتو چووی بۆ الی  ..جەمال کابرایەکی تورک بوو ھاوکارەکەیفەرمانبەر، 
'' ەشەویستێکم لەوبەرۆخ '' :دا گوتتاڵملە وە ''؟دیوەچی بۆ ئەودبۆ چی '' :ئەویش بە تورکی گوتی ''مەوەڕبپە

ی نییە بەاڵم بەو جگەرەیەک نرخێکی ئەوتو ..یەکی پێدایجگەرە'' ەیینەوە نیڕپە ..پارە نەبێ '': تیئەویش گو
 پترقە ۆئابڵ ..ەبوونەوەد ەھات قەیرانەکانی ئەمبەر قووڵترتا د ..خۆی لەگەڵت دەربڕی ییجگەرەیە ھاوسۆز

 !جلە شڕەکانیان دیار بووەنگی زەردی خەڵک و دیمەنی ری لە بینینی یبە ئاسان! ەناددا یی خۆیکاریگەر
 

کی ئەڵمانی بوو ێێکخراوروەڕگێڕی  و مامۆستای زمانی ئینگلیزی بوو ..ێز بووڕی زۆر بەرۆژێکیان مامۆستایەکت ناس
کە چوون .. بچنمانیەکانی ئەو رێکخراوە ڵلە ئافرەتە ئە ێکبۆ الی یەک پێکەوەداوای لێکردی ( دیوا)بە نێوی 

ئەم کوڕە حەزی لە '' :مامۆستا عەبدواڵ پێیگوت ..نانێقاڵی بۆ ھەو شەربەتی پرتدو و پێشوازییەکی گەرمی لێکردن
ی یزۆر بە نەرم ..ێتەوە، ئافرەتەکە قژ کاڵ و لێو ئاڵ بووڕدەیەوێ بپە پەرێشانە وئێستا  ..کچێکی ئەوبەر کردووە

دەوێ وەکو کەرەستە تەنیا خۆیان خۆش ..خەڵکێکی خۆپەرستن ..زۆر گەشبین مەبە بە خەڵکی ئەوبەر'' :پێیگوتی
 ..مانسیەتی خۆت ببوویۆنوقمی دەریای ر ..ش واتدەزانی گوێزت بۆ دەژمێرنچاو لە خەڵکی ئەمبەر دەکەن، تۆ

کۆتاییان پێ واتدەزانی ئەگەر بگەیتە ئەوبەر ئیدی خەمەکانت  ..ژیانی ئەوبەرت دەبینی ەکەیرووناک ەتەنیا دیو
شەوان مانگ  ..ەبیدبەھرەمەند رۆژ و لمی کەنار دەریایەکان لە تیشکی  ێن ودیدوەای خەونەکانت ڕتێک دێ و

 گەالن دەستی یەکتر و رەکان دەتوێنەوەوسنو ..ت لەگەڵ دەکەنێرەکان چاوشارکئەستێ و سەرەتاتکیت لەگەڵ دەکا
 بەویتر کەس لە گوڵ کاڵتر ..دروست دەکەن راوجۆر بۆ یەکترۆخواردنی ج و سەما و ھەڵپەرکێ دەکەن و دەگرن
 !ناڵێ

 
دی نەبوو، ھەوڵەکان نەزۆک ودانت بۆ پەڕینەوە بۆ ئەوبەر بەاڵم سوییارمەتی یمەبەست چەندین دەرگات دا بە لە

نیازت  ..ئاوارەی ئێران بووی و ئەو دەڤەرەی خۆتانت جێهێشت و بوونت ھەڵبژاردیھەر بۆیە ژیانی یاخ ..دەرچوون
 ئەوانەی ..سەرلێشێواوی وەکو خۆت کلەگەڵ کۆمەڵێ ..لەوێیەوە پەڕینەوە ئاسان بوو ..بوو بڕۆی بۆ ئازربایجان

 !ئەوبەر بوون جیهانیمەستی  ھەر کەسەو بە نیازێک
 

ر بە بەفر وسنو و کات زستان بوو ..ێشتن بۆ ئازەربایجانرۆمەبەستی  بەئێران  باکووریچوون بۆ کاتێ کە 
ناچار گەڕانەوە  ''یان گورگ دەتانخوارێگا ون دەکەن ئەگەر ئێستا بڕۆن یان '': بوو، چاوساغەکەتان دەیگوتتەنرا

 ..کەی مێشکی دەدانوبەاڵم بەردەوام خەونی پەڕینەوە ختو تان دەکردیکاریێلەوێ رۆژانە کر (..بەندەر عەباس)بۆ 
 بەھەر ئێوە بۆ '': دەیگوت !تا رۆژێکیان چاودێری کارەکە کابرایەکی سنەیی بوو ئاگای لە خولەی بێ زەواڵ نەبوو

لەوێ ! ئەندێشەی ئێوە نەبووڕەنگی ەنگاورئەو ئاگاداری خەونی  ''؟دیو بە نیازن چی بکەنلەو ..پەڕینەوەن ھیوای
لەو ساتانە خۆت لە نێو وەرزی ! تێکردیی رووی یھاورێیەکانت وەکو گەاڵی پایز لێت ھەڵوەرین ساتێک دڵتەنگ

ند چەند ەزۆری نەخای لە دوایە بەاڵم وەک دەڵێن ھەموو ھەورازێک نشێوی ..پایز و تەنیایی ..پایزدا دەدۆزییەوە
ئەوانیش وەک  ..ەکەو چایی دەفرۆشت لە قەراغ بەندەر لەوانە پاکەتی جگەرە ێکیەک ..ێیەکی نوێت دۆزییەوەڕھاو

 !و خەونی ھاوبەشتان ھەبوو تۆ نیازی پەڕینەوە
 

 ورمێری ی رێگای تورکیا بدۆزنەوە، ماوەیەک لە شایلەوێ قاچاغچ ورمێپالنتان دانا کە بچن بۆ شاری 
کرێ گرتبوو، ئەوەی لەم گەڕەکە  ژوورێکتان بەلە گەڕەکی کوشتارگا لەوێ چوار کەس بوون  ..تان دەکردیکرێکاری

ەکانیان دەردەکرد وەک مێش ھەنگ منداڵجارێ  کاتژمێرھەردوو  ؛ن دەکرمندااڵئیشی چنینیان بە  اکێشایرسەرنجی 
و تەنیا بیر  ڕەنگەکانی دوور بکەوێتەوەەنگاورھەموو خەونە  لە منداڵبۆیە وایان دەکرد تا  ..گیزە گیزیان دەکرد
 !لە چنین بکاتەوە
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دەیویست پارەکەت دەکردی  ی پێتی دەستئەنجام دەس ..ت کردیالی بەڵیندەرێکی کورد دوو ھەفتە کرێکاری ورمێلە 
 !وەرگرتەوەەنجی شانی خۆت لێت ری بەری یبە نیوەناچڵو بۆ الی  ییشترۆتۆیش دوای چەندین جار  ..بخوا

 
کە  ڕۆکاران خۆت و کیسەی خواردنی نێوەایە سەرلەبەیانی زوو لە مەیدانی کرێودەبو ..زۆر سەختە یژیانی کرێکاری

ئیدی خۆت و  ..پیرییەوە بچی ایە بەوھەر ماشینێک بهاتایە دەبو ..تەماتەیەک بووو ی کواڵو ھێلکەدوو نان و دوو 
بەاڵم  ..رۆژیش ھەبوو ئیشت دەست دەکەوت ..ەی دەگەڕایەویدێە نائومرۆژ ھەبوو ب ..دەبژاردکێ یان ھەڵ ..بەختت

قسەی ناشیرینیان بەرانبەر کرێکارەکان دەکرد  ییانانی ئێرەت بەدی دەکرد سەرلەبەیانکیەرەفتاری وەستا ئەوەی لە
 !ەوەنوھێور دەبو تەنیا بۆ کارکردن ھاتووی و کە زانییان تۆ کابرایەکی بێوەی دواتر ..حیز ..پوشتیوەک 

 
کی پارە ئێوەی ێخۆ بوو بەرانبەر بە بڕەمن و لەسەرێزۆر ھ کەسێکی.. بەھمەن ناویکتان پەیدا کرد بە ێقاچاغچ

 ..پارەم پێداون ێکبڕینایەتە ھەر ماڵیک دەیگوت وبچو ..ھەبوو وێیھەموو گوندێک خانەخ لە (گەوەڕ)گەیاندە 
ۆ ایە بچین بولە گوندێک ماینەوە بۆ بەرەبەیان دەبو تەنانەت شەوێکیان ..انیش خواردنیان بۆ دروست دەکردینئەو

 !دێ گوندەکان دەپشکنێ (جەندرمە)ھەڵەتەکان دەیانگوت 
 

ئەوانیش دەیانزانی ئێوە ! یەتێدادانیان یو یارمەتی ییو گیانی ھاوکارن ی کرمانج زۆر بەرێزیگشت یەکیبە شێوە
وەک تان (خ عوسمانێش)نبول تەنیا ماڵی ستایئنە ان گرتۆتەبەر، کە گەیشتتلێقەوماون بۆیە رێگای ھات و نەھات

 یکە(تەکیە)لەبەر دەرگای  ..ئەوێ نەچوو نلەگەڵ ھاورێیەکانتائیدی .. بیرکردنەوەی خۆتان دانابووخانەخوێ لە 
ەوە جێگایان انناسیاوێکت ھۆیبە  کۆمەڵی چەورەتان تووش بوو رێگریان لێکردن بچنە ژوورەوە دواتر ماڵێ شێخ

گومانکارانە و  لەگەڵ ئەوەی مەرامی سیاسیی کە ماڵی شیخ عوسمان ێژوو بگوترێرێ بۆ مدەک.. نەوەکرد
 ..و رێگا بوون لە تورکیا کە بێ جێگا دەدائەو خەڵکەیان  ییزۆر یارمەت بەرژەوەندخوازانەی تەسکی خۆیان ھەبوو

بەڕێز دەھاتە بەر چاوان کاکە حەمەیەک لەوێ بوو زۆر  ..تەنانەت کاتێ جەندرمە دەھات خەڵکەکەیان دەشاردەوە
 !خەڵکی دەکرد ییبەردەوام ھاوکار و
 

 ..کەوتدەست توەک کرێکار ئیش تۆ لەوێ.. و دەبەی لێ بوو ۆوستکردنی بانیخ کارگەیەکی درێلە تەک ماڵی ش
دەیانگوت  و ێز بوونڕدووانیان زۆر بە ..چوار کوڕی ھەبو سێ ..خاوەنەکەی حاجی بوو زۆر پیاوێکی چاک بوو

 !کێشانن تلیاک دەیڵووئا
 

دەیانگوت ئێوە لەگەڵ ئەوە و ەخستە سەرت دکی چەپ ئیشت کردووە بۆیە سەریان لەگەل الیەنێ دەیانزانی تۆ پێشتر
 !ش گوتت نەبکێشێ، تۆ تلیاکک دان خەڵ

 
کرێکارێکمان  ..نەھاتبوون ھاوەڵەکانتای ڕرۆژێک تێک ..ئێمە کۆمەڵی کرێکاری کورد بووین لەوێ ئیشمان دەکرد

وەک قسەی و کاری تێکردی زۆر قسەیە  ئەو'' !ئەمرۆ سەگەکان نایەن'': گوتی (کاک زەکی)و پێماندەگوت ھەبو
پێش پەڕینەوە ھاوئاینەکانی خۆمان پێمان دەڵێن ئەو دڵەوە دەتگوت  لە ..کانی ئێران ناخی بریندار کردییەوەستا

پێ  مانلە سەگ سەگترلەوێ کەواتە  ..جیاوازەرێڕەوەکەشمان سەگ ئەگەر بپەڕینەوە لەوێ تەنانەت ئاین و 
 !دەڵێن

 
یەکێکیان ئەوەندە زیرەک بوو دەتگوت  ..دوای مانگ و نیوێک ئیش لە تورکیا دوو قاچاغچیتان دۆزییەوە

 ێکدەیانگوت ھەند ..دەزانی کەی بەرەو ئەسینایەگوند بە گوند ئاراستەی رێگا ..لە مێشکی دایە (جەمسەرنما)
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بەاڵم ئەوان وا نەبوون،  کە دەیانپەڕێننەوە دەکەن ئەە کەسانەبەرانبەر  نابەجێ ین وقسەی ناشیر نقاچاغچی ھە
مان لەگەڵ دایە بۆیە یمارکسی کەسیەکان دەڵێن یگوتیان قاچاغچی کەوتە نێو خەڵکەکە وکەوتە  ۆمق ۆقرۆژێکیان م

کوێ تووشی تەنگانە  لە ..بووھە دین و ئەفسانەوایان بە ڕب زۆربەی خەڵکەکەئاخر  ..دەرناچێ کاروانەمانئەم 
 !بخوێنن (ئایەتی کورسی)بهاتینایە دەیانگوت 

 
قاچاغچییەکان چەقۆیەکی  لە ێلەوێ یەک ..بووینەوە (سالۆنیک)ێشتن نزیک شاری رۆدوای دە رۆژ لە بە پێ 

 !''بەو چەقۆیە ھەالھەالی دەکەینەوەی پارە نەدا ئ'' ''گوتینیپێو دەرکرد 
 

کەواتە  ..ئەوان داوای ھەزاریان دەکرد ..ەنیا سێ سەد دۆالرت پێکەوە نابووکیا تکردنی ئێران و تورتۆ بە ھۆی ئیش
د بوون و خەڵکی ێنت کرد کە لە سوتەلەفونت بۆ ھاورێیەکا (ئەسینا)لە  ..ھەفت سەد دۆالر قەرداریان بوویەوە

 تی لە ئەسینایرێکاربە ک ئەوەکەی دیکەش ..ماڵیان ئاوا بێ ھەر یەکەو سەد دۆالریان نارد ..شارەکەی خۆت بوون
لە  ..و خانوبەرە بووی کۆنکرێتی یماوەیەک کرێکار ..تەمەنی قووت دای لە ئەسینا ی، کرێکاریبووکرد پەیدا

دەست و پێ بە و وەکو تیزا بێزیشئەز ..ەمەنتۆویەنە نێو چدەک بێزساختمانەکانیان ئەز پتەوییئەسینا بۆ 
دەست و  لە خاوەنی چەند برینێک یەبووارێکی دیەکە وەک ھەر کرێکتۆش لە کاتێ ئیشکردندا  ..دەسوتێنی

لەو نەرمە ئازارانە  چێژتی یێکی ماسۆشمرۆڤوەک کەچی  ..وام نەرمە ئازاریان پێ دەگەیاندیبەردە و یەکانتپێ
 !وەردەگرت

 
ساڵ لە تەمەن توانیت یەکەم جار لەگەڵ  ٣٣دوای  ..ی بوو لە مێژووی ژیانتدایی شارستانەئەسینا یەکەم ویستگ

ی یبێکارو ئەو ئافرەتانە خەڵکی واڵتانی دەوروبەر بوون  !ییرۆژێکی کرێکار یکرێ بەرانبەر بەئافرەت بخەوی 
ی ناچاری مرۆڤبەڵکو وەکو  تەماشات نەدەکرن سۆزانییپاڵی پێوە نابوون لەوێ ئەو ئیشە بکەن بۆیە ھەرگیز وەکو 

 !چارەنووسدەستی 
 

پارەی  لێرەش خاوەن کارەکە ھەرچەندە ..ردبوونی خۆت دەکمرۆڤ بە تبوون ھەستماندوو وێڕاینان ۆئیدی لە ی
گەڵ ئارەق و لە تلێرەش ساڵ و نێوێک ..ونی پەڕینەوە ھێشتا درێژەی ھەبووبەاڵم خە یھەفتەیەکی کارکردنی خوارد

ە ک زوربا لە نێو قەیرانەکانی ژیاندا ھەمیشوە ..کرد ت(تێکر)سەردانی دوورگەی برد،  بەسەرو کارکردن  مەیو 
من باشم، تۆ جوانی، )و دەربڕین بووی بە زمانەکەی ئەوان وەک  وشە ێکلێرەش فێری ھەندھەر ! بە ھێز بووی

ھەروا ژمارەکان و زۆر وشە و دەستەواژەی دیکە کە نامەوێ لێر سەری خوێنەرانی پێوە ( کار، زۆر سوپاس، تێدەگەی
 !بیەشێنم

 
 نەرویج - ٤١٠٣\٧\٠٦
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 .ھـگەمەی گونا

 

 

ئەوا ئێستا ھەر یەکەو بەڵگەنامەیەکی  ..بوون یەک ڵیجاران ھاوپۆ ..ار کەس لە چایخانەیەک دانیشتبوونچو
چوارەمیان  ..مامۆستای زمانە (قوفارو) ..ئەندازیارە (حەمە) ..رای ھەیە لە میکانیکۆدکت (ئەیاد) ؛ھەیە نستییزا
وەک ئەوان درێژەی بە خوێندن ئەو  ..ییەلۆژەەکنو دەرچووی پەیمانگای ت یە کە تەمەنی پەنجا ساڵە(مامە خولە)

، بەاڵم ھەمیشە تەواو بکا نەیتوانی وەک وان خوێندنی بااڵتر و ھەر زوو رێگای پێشمەرگایەتی گرتە بەر ..نەدا
بەاڵم مامە خولە لە  بوو پلەیان لە مامە خولە بااڵتر وەنستییەگەرچی ئەوان لە رووی زا ..پەرتووکی دەخوێندەوە

مامە  کە باس و خواس دەکرایەوە! بوو و بەھێزتر نبیرییەوە بە شێوەیەکی گشتیی لەوان پێگەیشتووتررووی رۆش
بە پێی ھۆشمەندیی خەڵک )ھەمیشە ئەو پەندەی پەیڕەو دەکرد کە دەڵێ  ..ولە بە گوێرەی قسەکانی وان دەدواخ

 !بکا شەرمەزارخۆی ئەوان انەی یئەو نەیدەویست بەو زانیاری ..زۆر جاریش بێ دەنگی ھەڵدەبژارد( بدوێ
 

 یێنیھەم خۆتی پێ بژتا  ..بۆ چی ئیشی ناکەی'' :کرد و پێیانگوتھەر سێ برادەرەکە رووی دەمیان لە مامە خولە 
ویستی بە ێھەموو ئیشێک پ سەردەمەدالەم '' :گوتیدا لە وەاڵم شمامە خولە ''؟ھەبێ بۆ کۆمەڵگا کیشتدێوھەم سو
 ..پێ بدەن واتە قەرزم ..خانەیەک دەکەمەوەپەرتووکمنیش  م بۆ درێژ بکەنیەتیئێوە دەستی یارم ..ھەیە سەرمایە

ناوی  ێکبە مەرج'' :گوتی ھەڵیدایێ وئەیاد  ''ەتاندەمەوەپارەکەتان د ش بەشمنیش سەرەمانگانە بە
وی با نا'' :ئەندازیارەکە کابرایەکی نوێژکەر بوو گوتی ''(سەربەخۆیی)یان  (پێشکەوتن) ێخانەکە بنێپەرتووک
خانەی پەرتووکنە با ناوی '' :لەو میانەش مامۆستای زمان ھاتە گۆ و گوتی ''!بێ (ییئیسالم)خانەی پەرتووک

نمان کاسێیەبا میللەتەکەمان الیەنی کەم سەرەتا فێری زمانی دروا ..رۆشنگەرییەئەوەی زمان کلیلی بێ لەبەر (زمان)
ئێوە '' :دا گوتیمامە خولەش لە وەاڵم ''بزانن ەتەوەیینێونی ئینگلیزی وەک زمانێکی دا با زمانبن لەگەڵ ئەوەش

دەمەوێ  م دایەئەندێشەمن ناوێک لە  ..امەنێنخانەکە مەرجم بۆ دپەرتووکم بدەن بەاڵم بۆ دانانی ناوی ییارمەتی
 !خانەکەم بێپەرتووکھەر ئەوەش ناوی 

 
 مامۆستای زمان ''(گەمەی گوناھـ)'' :گوتیدا مامە خولە لە وەاڵم ''؟چییەدەی با بزانین ئەو ناوە '': تێکرا گوتیان

 ..دەزانم'' :مامە خولە گوتی ''ەگێڕێد تێدای یی سەرەکرۆڵ (عەلی کەریم)ئەوە ناوی درامایەکە ھونەرمەند '' :گوتی
 ''رۆشنگەریی و ھزرییئەو باسی گوناھـ دەکا لە بواری کۆمەاڵیەتی بەاڵم من مەبەستم گەمەی گوناھە لە بواری 

قوتابخانە خوێندمان ئەی ئەوەی لە  ..کەواتە تۆ پێت وایە خوێندن و خوێندنەوە گوناھە'' :گوتی ئەندازیارەکە
ی باسی ئەوەمان بۆ دەکەن یبەڵێ ئەوەش گوناھە لە وانەی پەروەردەی ئاین'' :مامە خولە گوتی ''!؟ئەوەش گوناھە

 ..چەی مرۆڤمان بۆ دەکەن کە مەیمونەباسی بنە زانییزیندەوەرین کەچی لە وانەی (ئادەم و حەوا)کە ئێمە نەوەی 
 !؟ابی قوڕبەسەر بە قسەی کامیان بکاقوت

 
ھەموو  ..دوکاندارێکیتۆ وەک  ..ی نەبێ پێشکەوتن نابێیئەگەر ناکۆک ..تۆ واز لەو بیرۆکەیە بێنە'': ئەیاد گوتی

 و قسەیە ھەڵچوو وتوزێک بەمامە خولە  ''و ئارەزووی خۆی لێت دەکڕێ ئیدی خەڵک بە پێ حەز ..مێوەیەک بێنە
 بە! ەگیرسێنێدوەکو ئاگر وایە ناخی مرۆڤەکان دا پەرتووک ..نییە ییفرۆشی وەکو مێوەیفرۆشپەرتووک'': گوتی

ان لێ یو توندڕەوی چەقبەستووییکانەوە کەسایەتی یەبیروڕا یتایبەتی الوان ھەر زوو دەکەونە ژێر کاریگەری
 .''!ەچێددەر
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ن دەمەوێ استە مر :مامە خولە گوتی ''ۆ دەتەوێ قازانج بکەیت ..نووسەوە نەبێبەسەر چارە کارتتۆ '' :ئەیاد گوتی

 !ارێ نەکەم سەرەنجامەکەی خراپ بێئەوەش ویژدانم ھەیە ک یقازانج بکەم بەاڵم بای
 

ی فێربوونی زمانەکانی عەرەبی و پەرتووکتۆ سەرەتا '' :و گوتی مامۆستای زمانەکە رووی دەمی لە مامە خولە کرد
ی و یی مارکسپەرتووکئەوجا  دەبنتورکی و ئینگلیزی بێنە کە زانیت وا خەریکە خەڵک فێری زمانەکان فارسی و 

 ئەوەیە کەمەبەستەکەی من لێرە '' :مامە خولە گوتی ''!ی بێنەینالیستی و لیبرالۆو ناسی سیکیوالرییی و یئیسالم
ۆژ ڕلە تەقینەوەی دوا ..ەڵگا دروست دەکایەک لە نێو کۆم ە دژ بە یەکە بهێنم کەسانی دژ بەپەرتووکئەو ھەموو 

 !نێیەکانلە ئەنجامی ملمال ..سمدەتر
 

سم من لەوە دەتر ..مەبەست خەوتن نییە'' :مامە خولە گوتی ''کەواتە لێگەرێ با کۆمەڵگا بخەوێ'' :ئەیاد گوتی
 !ەکە خۆش بکەنێیەکانم ئاگری ملمالپەرتووک

 
 (..گەمەی گوناھـ)و ناوی لێ نا  خانەی داناپەرتووکئەویش  ..یەک بوو یارمەتی مامە خولەیان دابە ھەر شێوە
جیاوازەکان، رۆژێکیان دوو گەنج بە بەردەمی  یەئایدۆلۆژیا نا و دواترێربوونی زمانی ھێی فپەرتووکمانگی یەکەم 

ا ب'': گوت یکەکەیانوگەورەکەیان بە بچو ..اکێشانرخانەکە سەرنجی پەرتووکناوی  ..خانەکە دەڕوێشتنپەرتووک
مەبەستی  مامە خولە یەکسەر ھەستی کرد بە ..کە چوونە ژوورەوە ..ابوێرینربە خاونەکەی  ھەندێکبچین 
! گیرفانی من دایەدەنکەکەی لە  ئەو خورمایەی ئێوە خواردووتانە'' :دەستبەجێ پێگوتن ..پێکردن ھاتوونەگاڵتە

 .''ھا بگەرێنەوەچۆن ھاتوون ئەو
 

مامە خولەش جاروبار لە نرخی  ..ەکانی دەکڕییە مارکسیپەرتووکتەنیا  و ادربە ژوو دەکردخۆی  گەنجێکزۆر جار 
ھەر کاتێ پەرتووکێکی بکڕیبایە لە مامە  گەنجەئەم  ..دەیزانی کوڕە ھەژارەی بۆ دادەشکاند چونکە ەکانپەرتووک

ای خۆی یایەوە راستگۆیانە ئەگەر خوێندبرمامە خولەش زۆر  یە لە بارەیەوە؟ات چر ..تەوەتخولەی دەپرسی خوێندۆ
 !نەمخوێندۆتەوە.. ئەگەر نە دەیگوت نازانم پێدەگوت

 
امە م'' :گوتی و ی نەکرد بەڵکو بە لێکۆڵینەوە لە ژیانی مامە خولە دەستی پێ کردپەرتووکرۆژێکیان ھات باسی 

ئەی بۆ '': ئەویش گوتی ''وعی بوومیجاران ش ..ڵێ کوڕمبە'': مامە خولە گوتی ''؟خولە دەڵێن جاران شیوعی بووی
کەڵکی ئێمە  بە ..یگوتیان تۆ خوردەبورژواز ..ڕم وازم نەھێنا بەڵکو دەریانکردمکو'' :لە وەاڵمدا گوتی'' ؟ھێناوازت 
 ..جوتیار ..کوڕم فەرمانبەر'': مامە خولەش گوتی ''؟یەچمامە خولە پێناسەی خوردەبورژوازی '': لێی پرسی ''!نایەی

ردەبورژوازی ھەڵویستی خو ەدەڵێن گوای! ەکەندئاڵووێری پێ و یان ھەیە کیەسەرمایە دوکاندار و ھەر کەسێک کە
 !و بورژوازی دایە لە نێوان چینی کرێکارو اڕایە ر
 

: گەنجەکە گوتی ''بەڵێ کوڕم نوێژ دەکەم'': ئەویش گوتی ''مامە خولە دەڵێن ئێستا نوێژ دەکەی؟'': ئەو جارە گوتی
نە کوڕم نوێژکردنی من نوێژکردنی '' :لە وەاڵمدا گوتی'' الی ئاین؟ ایەوە بەتدبا و موسڵمانیەوە کەواتە بوو''
 سێکیوالرییمامە خولە نوێژی '': یر بوو و گوتیەس ئەویش وەاڵمەکەی پێ ''!کیوالرییەسێنییە بەڵکو نوێژی  ینییئا

ی یو ناپاک رتوفێڵف ..رێزی دراوسێیەکانت بگرە ..دەستپاک بە ..استگۆ بەربەڵێ کوڕم '': لە وەاڵمدا گوتی ''!ھەیە؟
رێزی مافی مرۆڤ بگرە  ..نێوان ژن و پیاو بکەی یداوای یەکسان ..خەڵکت خۆش بووی ..خۆت مەکە یبەرانبەر ھاورێ

'' ؟مرۆڤدۆستییەو  مرۆڤپەروەرییمامە خولە کەواتە ئەوەی تۆ باسی دەکەی '': گەنجەکە گوتی! زۆر شتی دیکەشو 
'' دەباتەوە ەکەگرەودا مرۆڤپەروەریی ۆژڕوایەی کە لە دواڕئەو ب ێ کوڕم من گەیشتمەبەڵ'' :مامە خولە گوتی
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بەرانبەر قسەی  و مامە خولە تۆ مەبەستت ئەوەیە بەرانبەر دەوڵەمەنەکانیش بەزەییمان ھەبێ'' :گەنجەکە گوتی
 یگرنبین و الیە مرۆڤپەروەروڕم دەکرێ ئێمە ک: لە وەاڵمدا گوتی ی نەوەستێنەوە؟یو پیاوانی ئاین مەال ناڕەوای

و پیاوانی  ی وەاڵمی مەالیشێوەیەکی دیموکراس بە بگرین و ڕێ ئێمە رێز لە بیروباوەدەکر ..خەڵکی ھەژاریش بین
 !قاچیان درێژ کرد پتربدەینەوە ئەگەر لە بەڕەی خۆیان  ینییئا
 

وات بە ڕمامە خولە تۆ ب'': گەنجەکە ئەو جۆرە گفتوگۆیەی زۆر پێ خۆش بوو بۆیە درێژەی پێدا و گوتی
 ..ریەت سەر ناگرێۆوڕم ھیچ بیروباوەرێک بە دیکتاتک'': ماوە؟ مامە خولە گوتیلیتاریا ڕۆریەتی پۆدیکتات

 ..دەکاتەوە داوای مافی خۆیان بکەن دیموکراسیەت دەرگا لە پێش ھەژاران! دیموکراسیەت دەرمانی ھەموو دەردانە
پاراستنی  ..ییبیمەی بێکار ..ەری کۆمەاڵیەتیبکەین وەک دەستەب یاساکردنی مافەکانیاندەبێ ئێمە ئیش لەسەر بە

ی پەرتووکئەی بۆ چی  بیروڕاتە پیشینەیە ومامە خولە ئەگەر ئەباشە '': گەنجەکە گوتی'' !ئاسایشی کار
 پەرتووکژیانم لەسەر  ..کوڕم من دەمەوێ بژیم'': ؟ لە وەاڵدا گوتیدەفرۆشی ەکانی تریی و ئایدۆلۆژییمیتافیزیک

 .ەکان دەردەبڕمپەرتووکای خۆم لەسەر رپرسیارم لێ بکا  ێەر یەکبەاڵم ئەگ ..شییەفرۆ
 

 :ئیدی گەنجەکە پرسیار لەسەر پرسیار بەردەوام بوو و مامە خولەش ھیچ پرسیارێکی بێ وەاڵم نەدەھێشتەوە
 
ئەی ! پەرتووک دێ واتایمەتەوە وشەی قورئان بە و؟ بەو پێیەی کە خوێندوچیە واتایمامە خولە وشەی قورئان  -
 بەرانبەر قورئان؟ یەچات ر
قورئان ھەڵگری چەند  ..مڕیان لەگەڵ مەکەنیەتی بە قورئان مشتووگوتو (مەللجەئە)ی ڕئیمام عەلی لە شە -

سەد ساڵ بەر لە  چوارھەزار و پێش  دامیکانیزمێک بوو لە نێوان تاک و دەسەاڵتئامراز یان  ورئانجا ق !دیوێکە
 !ئێستا

 ؟ یەچمەبەستت لە دەسەاڵت  -

 !دەگەیەنێ دەنگی گەل واتایەکی تر بە ..یییادەوەر بەکۆمەڵیدەسەاڵتی واتە  و دەسەاڵت چەمکێکی ئاڵۆزە -
 .ناگەممکی دەسەاڵت شی دەکەیتەوە لێت تێمامە خولە کاتێ چە -
بوومە دیلی  ی دەستم پێکرد تا دواتریی مارکسپەرتووکسەرەتا بە خوێندنەوەی  ..بوومکوڕم منیش وەکو تۆ  -

 !دەسەاڵت
 ە؟یان لەمانە گەورەتر ییەرویان ئابو تییەیان کۆمەاڵیە سییەالیەنی سیا مەبەستت لە دەسەاڵت -
جار ھەیە لە شێوەی  ..و بە جۆرێک خۆی پیشانی خەڵک دەدادەسەاڵت ھەر رۆژە ..ەلەوانە گەورەتربەڵێ  -

کە کردووە  چارەنووسمسەر لەوانەیە منیش دەسەاڵت کایەی لە !یلییای جاریش ھەیە لە وێنەی ماتریمیتافیزیک
 !انەم پێ بدرکێنیینهێنی ونابێ ئەێتۆی بۆ الی من ھ چارەنووسلەوانەشە  ..ۆشفرپەرتووکبکرێم بە 

 ! پرسیارت لێ ناکەم نە مامە خولە ئەگەر بێزار بووی -

 ھەر وەبخوێنیتە شمخانەکەپەرتووکی پەرتووکتەنانەت ھەموو  ..ھەندێ پرسیار ھەیە وەاڵمی نییەنە نە کوڕم  -
 !وەاڵمت دەست ناکەوێ

 ! کردم یانخولە وەاڵمەکانت گێژ مامە -

من ناوم لێ ناوە  ھەر ئەوەیە کە  کوشتنیەکتر ..سەقاڵکردنی یەکتر ..گێژکردنی یەکتر لە مەبەست ..کوڕمبەڵێ  -
ن کایە بە لەو پانتاییە کورتەی ژیادەسەاڵت  ..دامەین یئێمە ھەموومان داشجا بە کورتییەکەی  !گەمەی گوناھـ

ھەندێ ! تۆش وەک کوڕە ھەژارێک دەکاتە خوێنەر و فرۆشپەرتووکبابایەکی وەکو من دەکاتە  ..چارەنووسمان دەکا
 !!لێ دەنیشێ ییکەاڵوومان و دوەنگی تەمتورجاریش ئایندە 

 
 نەرویج - ٤١٠٣\٦\٠٦
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 .لە پشتی ھەورە دوورەکانەوە
 
 

الی  لە ..ماڵمانەوە یتە کوێۆمن نەمدەزانی کەوت ..وت ھەیەکە گوڵی ئاگاییم پشکووت دەیانگوت پااڵیشگای نە
 ی ویێکی خوڵەمێشڵرەش تێکەڵ دەبوون وەک شەپۆلەوێ تەپوڵکەکان لەگەڵ ھەوری  ''م دەڕوانیبۆ باشور خۆمەوە

ی کە یمنداڵ ییە، چەند خۆشە یادەوەریوامدەزانی پااڵیشگای نەوت لەوێ ..تەمتومانێکی تاریک خۆیان دەنواند
 دە و لێڵ بیردەکاتەوە، بەوو ئالو ئامێزئەندێشەشێوەیەکی  بە ..نێدیاردەکان لە پشتی ھەورەکانەوە دەبیھەموو 
لەوانەیە قەواڵەی ئێستای منی خۆیندبێتەوە کە ئیشم ! (حەشاش)دەگوتم ئەم کوڕەم دەبێتە یێییش باوکم پمنداڵ

( سەی بەرزوو)دی دا باسی گوناستەی دیوی ئێرانئار رووی رۆژھەاڵتەوە بە لە! ئەوە دەبێ لەسەر فانتازیا کار بکەم
نگوت خەڵکەکەی دەیا ..پشتی ھەورەکانەوە بوو لە بە روانینی من گوندە وئە ..روە سەر سنوویان دەکرد کە کەوتبو
لە رێگای  ..ی دەھێننیوە پارچە قوماش و کەوشی میلللەوێو ەبەن بۆ ئێران دی چای وقدسن ئیشی قاچاغ دەکەن،

کارێکی  ێتییکانی، من نەمدەزانی قاچاغچیەکااڵ پروپاگەندەکانی ئێرانمان دەبینی بۆ رەواج دان بەەوە تەلەفزیۆن
ئەوەکەی .. بە دوایەوە بوو یترکی ێپیکاب و تا رۆژێکیان پیکابێکی شینم بینی پڕ بوو لە قوماش ..قەدەغەیە

بۆ پۆلیس رە چەکێکی قورس بوو برێن جۆ ..لەسەر بوو ی(برێن)چەکی و ھی پۆلیس بوو  بوو سەوز دووەم رەنگی
ن ەکالگول ..تەقەی لێکرد برێن بە دەستەکە ە پێچی کردەوەکاتێ پیکابە شینەک! دەھێنابەکاریییەکان چاغچراوی قا

 خەڵکیش بە ھەڵیان زانی ..وەۆکۆب رەشدا خەرمانێک نەوتی لە ماوەیەکی کەم! نەوت کەوتن یبە رێکەوت بەر بۆڕی
رد بۆ ماڵەوە تاوەکو لە کاتێ نانکردندا تەنوری پێ گەرم ەبدنەوتەکەیان  و ناێھکیان وو بەرمیلی بچو تەنەکە

نەوت  پترێک لە ماڵمانەوە دوور بوو بۆیە دایکمان توانی لە خەڵکەکەی دی نەوتەکە چەند مەتر ..بکەن
ە پەنجا ەنەکەیەک بت ..ەھاتن لە دایکم نەوتیان دەکڕیدا ڕکە خەڵکەکە نەوتیان لێ ب دواتر ..پاشەکەوت بکا
و  نەوتەکەیان دەگرتەوە ەە نەوت شکاویکاتێ کرێکارانی پااڵیشگا ئاگادار دەبوونەوە کە بۆڕی ..فلسی ئەو کاتە

الستیقیان  دواتر و کەنددەسەرەتا لە ژێر کونی بۆڕیەکە چاڵێکیان ھەڵ ..ەنارددوار پێنج کرێکاریان بە ماشینەوە چ
 !ەیانبەستدبە بورغی و ەنا دسی ئاسنینیان لەسەر داەپێچاو دوو پارچە قەفیدەکەوە یبە دەوری بۆڕی

 
ئیدی  ..نەبوودو کون  ھەڵدەھێنا انزوو ژەنگی بۆیە زوو زەویدا تێدەپەڕینەکان بە بنی یدا بۆڕیشوێن ێکھەند لە

کونی  !خەڵکەکەش ھەمان کایەیان دووبارە دەکردەوە ..وەۆوەک ماستی مەییو کۆدەب رەشخەرمانەی نەوتی 
ەھاتن لە ماڵی ئێمە چایان دجار کرێکارەکان  کەندە نزیک ماڵی ئێمە بوون تاکو ھەندێەکان ئەویبۆڕی

ی کرێکارانی پااڵیشگای منداڵ ..مانگانە مووچەیان وەردەگرت ..ی شینیان لەبەر بووجلکرێکارەکان  ..دەخواردەوە
 !دروست ببووجۆرێک لە دڵنیایی یان ال  ..جیاوازییان ھەبوو ترنی مندااڵنەوت لەگەڵ 

 
ی زۆر حەزم دەکرد یمنداڵ بە ،شەش مانگ بێکار بوو ..مانگێک ئیشی دەکرد ..ماشینی خەڵک بوو لێخوڕیباوکم 

دەمی دایکمەوە دەمبیست کە کرێکارانی پااڵیشگای  لە! لە پااڵیشگای نەوت ئیشی بکردبایەباوکم وەک ئەو خەڵکە 
دراوسێیەکمان  ..ەکانیانمنداڵەدەنە درن مووچە گەر نەخۆش بکەون یان بمان ھەیە تەنانەت ئەینەوت خانەنشینی

لە پااڵیشگا ئیشی ھاوسەرەکەی لەبەرئەوەی  ..مابۆوەدا ێکیکوڕچەند  ڵدایکەکە لەگە ..ھەبوو باوکیان مرد بوو
 !لەوێ مووچەکەی وەردەگرتو شاری باقووبە  ەەچوودێک گھەموو مان کردبوو

 
و تەنکە شتیان گونیە ەگرت بە دعەرەبانچییەکی دەربەستیان  ..ارگا سەری مانگانە دەچوون بۆ بازکرێکارانی پااڵیش

سێوە بە بەرچاوی دەرودراوو  و رۆن و نیسک تا دەگاتە ئاوتەماتە لیاسۆو برنج و فا دەکڕی ھەر لە ئارد
 !نایەوەێدەیانه

 



           38                               ملوانکە                                              هاوڕێ نەهرۆ    

 

م ژنەکە جوان و پیاوەکەی چاو شینێکی نیگا کز بوو بەاڵ ..مان ھەبووە وا نەبووین دوکانداریکی دراوسێکەچی ئێم
خەو  بەیانی لە کھەندێ ..قەرز شتمان لەوێ دەکڕی جاروبار بەدەچوین  ..ھەمیشە دەم بە پێکەنین بوو

 !پەنجا فلس چایمان دەکڕی ییباو ەنارد دمنی  ..ا دایکم دەیگوت چایمان نەماوەدھەڵدەستاین لە پڕێک
 

خۆشییەک بە  ..ی ماشینی پێ بووێک(رکابرێتە)و  اتەتەم کیلۆایەوە دوو ڕرۆژێک گە ..ماوەیەک بوو باوکم بێکار بوو
 و وست کردو رۆنمان در تەماتە ییەوەبە خۆش ..ئیشی دۆزیوەتەوەدیارە لە دڵی خۆمان گوتمان  دڵماندا گەڕا کە

بورغی بە بورغی  ..ان رۆژ دەیگرتەوەۆیباوکم لە ناو تارماکە کە نیوەڕ کە لێ بووینەوە! مان خواردەوەدوایی چا
 کە !بەستایەوە پاشانیش.. ی لێکردن تا پاک بنەوەوشت و فوبە نەوت ھەموو پارچەکانی شوو کەی کردەوە کابرێتە

ۆ الی فیتەرێکی ڕئەم ..کوڕم نەنە '' :دا گوتیلە وەاڵم ''؟ە ئیشت دەست کەوتوەباوک'' :پرسیلێبوەوە بە ئەسپایی لێم
خوری و بۆوە ریسەکەم لێ ئیدی ئەمن ەدەمێ، دو کابرێتەرەم بۆ بشۆ نێو دینارت گوتم ئەیپێ ..بووم ھاوڕێم

واتای نەبوونی خواردن  ی ئەو بەیبێ ئیش کە بەوە کردبوو ھەستمانبووین بەاڵم  منداڵگەرچی  ..فرھاتمەوە سەر س
تەنانەت  ماندەست باڵو بوو بەرانبەرھەر خۆی .. بەشی ھەموومانی دەدادەکەوت کاتێ کە ئیشی دەست ..سێتییو بر

 !بە خەڵکیشبەرانبەر 
 

نەیە چووبێ بۆ بەغدا بە دوای ئیشدا گوتمان لەوا ..بۆ چەند رۆژێک باوکم دیار نەما ..دا بووینھاوین لەوەرزێ
و  جاروبار دەچوو الی ئەو دەمایەوە (عەلی عومەری)ھەبوو بە ناوی  ھاورێی میوانخانەیەکیێ، خاوەن ڕبگە

ئەوە باوکت بۆ '' :دایکم بە من و برا گەورەکەمی گوتبووین  بینەوبەردەدا ولە ..اڕدوای ئیشدا دەگە رۆژانەش بە
لەو خەڵکە بپرسن بزانن باوکت لەوێ برۆن .. راغی بکەنۆشەل س ەحەسەن گەراجەکەینەھاتەوە بەڵکو بچن بۆ 

ھەردووکمان  ''(دەڕاسە)رەنگە بە مەبەستی ئیش چووبێتە ئەو گوندانە و بووبێتە لێخوڕی .. نەچووە بۆ ئەو گوندانە
خەڵکی ئەو گوندانە  یچەند کەسێکلە براکەم پرسیاری  ..نێوی پێش نیوەرۆ بوو و دە کاتژمێرنزیکەی  ..وینچو

'' بەڵی'' :گوتمان ''؟ئێوە کوڕی ئەون'' :یان ال نەبوو تا لە ناکاو زەالمێکی ریش سپی گوتیبەاڵم ھیچ زانیاریکرد 
 .دروێنەیەگوتی وا لە گوندەکەی ئێمە خەریکی 

 
دایکم مژدەی دوورینی  ..زۆر شادمان بوونئەوانیش  !و برایەکانی ترمان مژدەمان دایە دایکم و خۆشک واینەوە ڕگە

رینی وەدووری ھەروا چنینی لەچک و دودرمانی ھەبوو تەنیا بۆ خۆمان جلی ماشینی دوو ..کراسێکی سەوزی پێدام
ئەو  ێقاڵ بوو، لەوەتەی من بیرم دەوە سەراڵمندبە بەخێوکردنی چونکە دەزانی بەاڵم وازی لێهینابوو  شیباەع
گەورەی کردن، کەچی  دراوسێی و رێنمایی دەرویھەر بە خۆرسک ..ی خستەوەمنداڵیازدە  ..ەوە بوویرپەی بە سینگۆک

نووسینگەی  خولێکیەکەنەوە تەنانەت رۆژیکیان لە دچەند مانگی بۆ  خولێکی ژاوا ژنێک سکی پڕ بێۆلە واڵتانی ر
یە ھەر ئەوە ماوە پێمان بڵێن تەماتە چۆن ئەوە چ'' :گوتی و ڕە بوووێک لە ھاواڵتیانی خۆیان تودا بووم یەککار

 !ەکەی بەجێهێشت و چووە دەرەوەپۆڵ ''!دەخورێ
 

 ..ەمەریکایی پێبووباوکم جێبێکی ئ ..بووماوەستارلەبەر دەرگا  ..دابووی گەرم بوو کراسە سەوزەکەم لەبەرۆیەکڕنێوە
شاگردەکەش  ..ماچێکی منی کردو ەکە دابەزی ومبێللە تر ..خۆی و شاگردەکەی بوون ..بوو تێدابەرمیلێکی گازی 

زابوو  تێداکون ببوو و خوێنی  لەبەرئەوەی لەشی کون ..سایەوەحە رد، ماوەیەکی پێچوو باوکم لە ماڵجێبەکەی ب
 .''!بەردەمی دەڕاسەکەوە مەو کەوت رۆژ ئیشم کردووە بۆیە گێژ بووم و شەو'' :گوتی

 
خاڵو خاوەن '' :چووینە دەرەوە شاگردەکە گوتیلەگەڵ باوکم کە .. اگردەکەی لە دەرگای حەوشەمانی دارۆژێکیان ش

قسەیە ھەستی باوکمی  وئە ''ۆ ئیشەکە بکەڕت بە دوای ئیشەکەی دا ئەوە خۆت بئەگەر نایە یەتیودەڕاسەکە گوتو
کە شاگردەکە رۆیی ئێمە بە باوکمان  !ئیشەکە بکە فەرموو کوڕم خۆت برۆ'' :گوتیپێ باوکمدوایی .. بریندار کرد
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 ..ا ھاتەوەدبەزەییم پی ..ئەو شاگردەم بێ باوک و ھەتیو بوو'': دا گوتیوەاڵم لە ''بۆ نەڕۆیشتی بۆ ئیش؟'': گوت
شێوەیە قسە  وئێستا زۆر بێ شەرمانە لە روومدا بە م کرد کەچیکردنی دروێنەینیەتۆو چ فێری لێخورینی دەڕاسە

 !دەکا
 

کم قوتووە دای ..دەکەوتنە دەمەقاڵیبێکارییەوە، کە لەگەڵ دایکم پڕ لە دەردەسەریی جارێکی دیکە کەوتە جیهانی 
 ..و دەیگوت ھەر ئێستا خۆم دەسوتێنم ئێمەش لە دڵە خورپەی بەردەوامدا دەبووین ەنادنەوتێکی لە تەک خۆی دا
ھەر ئێوە  ..یش بکەم و نەکەم وەکو یەک وایەئ من'': رستەیەی دووبارە دەکردەوە وباوکیشم ھەموو جارێ ئە

سەالمە )یەکسانییخوازی میسری رستەیەم لە پەرتووکێکی بیرمەندی  وئە رەھەندیی و ینێ، کە گەورە بووم نه''دەژین
 (ئەوی دیکەیان بە گۆشتو بە پەتاتە  ەبن یەکێکیانددوو کەس تێر )کەی دەڵێ کە پوختە ..دۆزییەوە( اموس

 !ەدادشتی ۆئەو دەمە پەتاتە الی ئێمە تامی گ ..ایەوکەشمان ھەبوئێمە پەتاتە خۆزگە
 

ی ئەمەریکا لە.. ریقاەئەف لە.. واڵت ھەروا لە سەراپای گۆی زەوی ئاخۆ ئێستا چەند خێزان ھەبێ لە ناوەوەی
 !التین وەکو ژیانی ئەوسای ئێمە دەژێن

 
ە وانیڕدەم ئیدی کەمتر ..دیت راستیی بە ن و جوگرافیای پااڵیشگای نەوتمێاگاییم پشکوت شوچاوی ئ پترکاتێ 

 !پشتی ھەورە دوورەکان
 

بڵێسەی ئاگرەکەی کە چۆن  دەمڕوانیەلە نزیکەوە  ..بوو نێوانزۆر جار من و پااڵیشگا تەنیا رووباری ئەڵوەنمان 
کی رووە تا بنی دەریاە چوودەبڵیسە ھەیە نە وش بیزانیایە ئەێک ئەکسیری ژیان دادەگیرسێ، گلگامھەمیشە وە

دا چەندین خەڵکی وەکو ەکرد کە چۆن لە پاڵیدئاگرە ھەمیشە داگیرساوەی  وەھات سەیری ئەدبهێنێ بەڵکو  یینەمر
 ! دەگوزەرێننژیانیان  ییھەژار ئێمە بە

 
 نەرویج - ٤١٠٣\٢\٠٠
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 .ھەڵهاتن

 
 

دا یەکەم رۆژی ئیشکردنم لە ..ھەبووجوانی  ئاکارێکی و و سەر بااڵیەکی بەرز ..ساڵە بوو ٢٤ھانا کچێکی تەمەن 
و  ییبەرانبەر ئافرەتی جوان ھەست بە الواز بووم، من لە امسەرس یبەرانبەریدا حەپەسام و زۆر پێ لە ..ناسیم

یش ھەر بیری دواتر بە سەرمدا زاڵ دەبێو لەسەر سەرم دەسووڕێنێ  ی ئافرەتپێموایە جوانی ..ووخان دەکەمڕدا
ئافرەت حەز  یشادەیەکر تا ..بااڵم مامناوەندییە و ساڵە ٢٨وونم دەکا، منیش تەمەنم بتووشی نامۆ لێدەکەمەوە تا
وە ەدەبێ وا بیر بکەی ..یادی خۆم وەنایەێەکەی ھانا ئەزموونەکانم ھیبۆیە بەرانبەر بە جوانی ..ەنبەدەموچاوم دەک

 دا نەھێنێدەست بە خۆی چاوت بەاڵم کە سبەیلەوانەیە ئەمڕۆ جوان بێتە پێش  ..یەی ئافرەت کاتییکە جوان
جار  ێکھەند ..دەکردھەمیشە جلی کۆنی لەبەر ..بلوزی دەچنی داکارییبێ کاتێ  شێوەیەکی دی بنوێنێ، ھانا لە

 لەبەرچیئاخۆ  بار بیرم دەکردەوەنەدەکرد، جاروزۆر جار شانەی و بوو  پرچێکی درێژی پێوە ..جلەکانی دڕابوون
یە، بەژنێکی درێژ و رێکی یژیان و دەوروبەر ن دەربەستی ەکەی بێیجوانی بەرلەوانەیە لە! بێۆی بەردادەستی لە خ

ەبوو تەنیا یاری بە مۆبایلەکەی دەکرد، دبەاڵم جاروبار بێدەنگ  ..شیرین و ئێسک سووکە.. رەشی جوانەاچ و ھەیە
دا فەرمانەکانیی دیل کردبێ و لەژێر دەبێ پیاوێک وەھاگوتم ئافرەتێکی جوانی  ..ستی ھەیەۆسەرەتا وامزانی د من

منیش وامزانی  ..کرددەباسی پیاوە دەرھێنەرەکەی و بێ، رۆژێکیان گوێم لێبوو لەگەڵ ئافرەتێکی دی قسەی دەکرد 
 ! پیاوی ھەیەو دەرھێنەرە

  

، بوو واڵتی نەرویج فەرھەنگیدەربارەی .. وەرگێڕامن کە سەرەتا ھاتمە نەرویج نامیلکەیەکم لە عەرەبییەوە 
لەو  ێکمرەفتارم دەکرد، من یەک شبەو پێیە لە الی من و ھەر بەڵگە نەنامیلکەیە بوو وەئامۆژگارییەکانی ئ

گۆیی کەسەکانی ئەوەی بەردەوام گومان لە راست، لەبەرندەبۆش گ ن وکراو شۆقسەی نووسراو گ بە پتر یکەسانە
خەڵکی نەرویج زۆر حەزیان ووە کە ھات دااستگۆ دەزانم، لەو نامیلکەیەر تەنیا نووسەرەکان بە نێو کۆمەڵگا دەکەم

تەنیا باسی  ..بە ھیچ شێوەیەک ھانام نەدەدواند بۆیە منیش! ە پرسیاری تایبەتمەندییان لێبکەییەوە نیل
نەکا، بەاڵم ئەو  شەرمەزارییی کە تووشی یبابەتی گشت ێکا دەکرد لەگەڵ ھەنددھەوای رۆژانەم لەگەڵیئاو

: گوتم ''تەنیا دەژی؟ ئاخۆ بە'' ،''ساڵ ٠٣'' :گوتێمپ ''دەژی؟چەند ساڵە لە نەرویج '' :من دەکرد پرسیاری لە
ھەموو  ..یەوەدەزانم تۆیش دەمێن.. شکگر بمێنمەوەێوەک ئ ەشەو لە فەرمانگ نیازم بە'' :رۆژێکیان گوتی ''ێبەڵ''

 ''؟قسە بکەین ێکھەندو ژوورەکەت دانیشین  با بچینە'' :گوتی پاشان'' فەرمانبەرەکان دەناسم تەنیا تۆ نەبێ
ە یکەواتە منیش شتێکم نی'' ''دا گوتموەاڵم لە ''کردنە بۆ باسیمن شتێکی ئەوتۆم نی'' :گوتی ''خۆت دەزانی'' :گوتم

ئاین  بروام بە'' :گوتپێم ''تۆ پیاوێکی ئاینیی'' :گوتی ھەر لەو دەم کەچیی دانەنیشتین، ئید ''شایانی باس بێ
ایە منیش ودەبو ..وەی ئەو دەالقەیەکی کردەوە بۆ دانیشتنئەلەبەر.. ایە لەگەڵی برۆیشتمایەودەبو ''!ەینی

 .کەمە یداو لە وێنە ەئافرەتێکی جوانکە ئەو  بە گوێیمدا چرپاندبوو بەاڵم پێشتر ..بکەم ییدەستپێشخەر
  

 لە ''خوارەوەم ئەگەر ئیشێکت ھەبوو ئەوا من لە :پێیگوتمو نۆ لە دەرگای دام  کاتژمێرشکگر بوو ێئەو شەوەی کە ئ
وام بەوە نەکردبوو کە ئەو ڕب چونکە ..دایشم بە دوایڕۆبەاڵم من نە دووبارە کردەوە شتیدا ھەمان وێکی دیشە

 دەست بدەم، لە رووی یاساییەوە نابێ لە لە مسام ئیشەکەەترد شالیەکی دیکە لە ..ئافرەتە حەزی لە من کردبێ
بەاڵم لە دا بیکەن ژێر پەردە بە دزییەوە لە زۆر کەسلەوانەیە  ..کاتی ئیشکردن کردەوەی ناشایستە ئەنجام بدەی

رۆژێکیان  ..زۆر بیرم کردەوە! شوێنەی من زۆر ھەستیار بێ وەنگە ئەر ..ە بۆ شوێنێکی دی جیاوازیی ھەیەشوێنێکەو
بۆ الی ایە ودەبو : ئەویش گوتی.. و گوفتاری ئەو ئافرەتەم کرد الی برادەرێکی بە ئەزموون باسی رەفتار
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لەوانەیە حەزی لێبێ جارێک تاقیت  ..ەکەوتدبۆ دەر نیاز و مەبەستیتکردنەوە دانیشتن و قسە ەمبە د.. بڕۆیشتبای
 . بەاڵم من بە دەنگیەوە نەچووم لێ بووبێا بخەوێ، لەوانەیە حەزێ دو لەگەڵت بکاتەوە

  

ەیە لەگەڵ حەزی لەو'' :گوتی ..ەدادقسەی دەکرد بەاڵم توانجی لە من  رۆژێکیان ھانا لەگەڵ فەرمانبەرێکی دی
دوو  م ھەڵبژارد، دواتریو بێدەنگی منێش بەسەر خۆمدا شکامەوە ''!پێاڵوە ئافرەتاندا بدوێ ھەروا زۆر حەزی لە
ئەوەی ئازا نەبێ ( ئیمام عەلی)لەبەرخۆمەوە دەمگوت کەواتە وەک قسەکەی جووت لە پێاڵوە کۆنەکانم فرێ دا، 

دوای سێ مانگ ئەم واڵتە بەجێبهێڵم و ماوەی  امەیەک بووم کەبەرن نیازی دا من بەیراستی ، لەچێژ وەدەست ناھێنێ
گەر نە ئەگەر بۆم لوا ئەوە لەوێ دەمێنمەوە ئە ..تاقی بکەمەوەیەک وەک پرۆڤەواڵتی خۆمان ژیان  شەش مانگ لە

 یئەوە ..ەینی (دیسکۆ)، ئاخر لێرە تەمەنی من ھی می ژیانی ئێرەیێمەوە بۆ ھەمان ریتمی رۆتینڕئەوە دەگە
ستی کچ، ۆژیانی ئێرە شوشتوە دەربارەی پەیداکردنی د بۆیە دەستم لە ..ستی دەستکەوێۆێتە دیسکۆ زەحمەتە دچشنە
شێوەیە ھانام ناسی بەاڵم  وبەھەر منیش  ..لەگەڵ بکا دۆستایەتییتکچێک بتناسێ و  سەر کاریش رێکدەکەوێ لە

 :ئەوەش خۆم پێنەگیرا رۆژێکیان پێمگوت ڕایوێی سینەمایی بوو، اڵو بەژن و با دەموچاو ؛ھانا پارووی من نەبوو
دەمزانی خەونی ئەم چونکە درێژەم پێنەدا  پتر ''میتەنیا دەژ بە ێبەڵ'' :دا گوتیلە وەاڵم ''تەنیا دەژی؟ ھانا بە''

نزیکەی بیست بۆم وەرکەوت کە دا میانەی قسەکانی ە، بەاڵم لەی گەورەتریئافرەتە لە قەوارەی منێکی رۆژھەاڵت
لە  انەیەی ئەو کاتنیو ..ژیابوو ئەمەریکاو یابان و  راەو ئینگلت فەرەنسا لە ..ەوەی نەرویج ژیاوەساڵ لە دەر

 !وەسەربربوو ئەمەریکا
 

ئەوەی خۆم خەڵکی نەرویجم  وێڕای'' :گوتی ''ە؟چی ئەمەریکاخەڵکی نەرویج و خەڵکی  نێوان یجیاوازی'' :پێمگوت
ساتی یەکەمەوە دەست  لە ..وا نین ئەمەریکابەاڵم خەڵکی  ..وماننگ و بەڕ ساردوسو  بەاڵم خەڵکی نەرویج کەمدوو

دەڵێن رۆژەکەت چۆن  پێت کە دەچی لە دوکان بلیتی پاس دەکڕی ؛گوڕنوزۆر گەرم و لەگەڵت دەکەن قسەکردن بە
ەدەی و دبەاڵم لە دوکانی نەرویجی پارەکە ، دەیان پرسیاری تر و کوێ دەژی؟ لە ؟باشە باودۆخت ؟دەگوزەرێ

 .''ەکە وەردەگریبلیت
 

حەز '' :گوتی ''؟دادەست ئاواڵەییتلە کاتی  تییتایبە دەکەی بە چ جگە لەم ئیشە حەز لە'' :رۆژێکیان پێمگوت
نا لەگەڵ چەند کەسێک چاوپێکەوتنی ئەنجام ێاکەی ھیەتەنانەت رۆژێکیان کامیر ''دوای کامیرا ئیش بکەم دەکەم لە

من الی تۆ بمێنێتەوە  ییحەز ناکەم یادگار'' :دا گوتموەاڵم لە ''؟م بدەیناتەوێ چاوپێکەوتن ئەنجا'' :دا، پێیگوتم
 .''!م دیل بکەیینەوەکو یادەوەری

 
ۆ ئەو حەز دەکەم ھەموو پارەی گیرفانم بو ئەو کچەی حەزی لێدەکەم  ..مان دەناسییەکتر لەگەڵ ھانابوو دوو ساڵ 

ەبەستی م ھیچ مەبەستێک نە بەڵکو تەنیا بە ەب ..بۆ دەکڕی و خواردنەوەکانی دیکەم الۆبێ، چەندین جار ک
 ،بێگومان بەرانبەر ھەستی پێدەکا بەاڵم بەسەر خۆی ناھێنێ ..ەکەمیشەویستیۆپیشاندانی دیوی شاراوەی خ

 گەشتمە رۆژێ شەو بلیتم کڕیوە '' :گوتی ''بۆ؟'' :گوتم ''لێبکەم مااڵوییت ێدەمەو'' :گوتیو رۆژێکیان ھات بۆ الم 
پیاوەکەم  ..ژیاین وێمێردەکەم لە ساڵ خۆم و ٠٠'' :گوتی'' ؟ئەمەریکا چی بۆ'' :گوتم ''کائەمەریدەکەم بۆ 
شانبەشانی  ..کەوە داناوەێان پمفیلم ٠٠لە ھۆڵیود کاری دەکرد، نزیکەی و دەرھێنەری فیلم بوو  ..بوو ئەمەریکایی

ایە ودەبو'' :پێمگوت! اری مۆدیل بکەنئاخر ئەو ئافرەتانەی جوان نەبن ناتوانن ک ..ئەوە منیش کاری مۆدیلم دەکرد
بەاڵم دوای '' :نیگەرانییەوە پێیگوتم بە ''!لە کچی نێو گۆڤارەکان دەچی بەژن و بااڵت و ئاکار و سەر ؛بمزانیبایە

گوتی ئەی  ''؟ئێستا خەمی لێدەخۆی'' :گوتم ''ژیان مێردەکەم دووچاری شیرپەنجەی سی بوو و مردساڵ لە پێکەوە ٠٠
باشە ئێستا دەچی '' :پێمگوت ''دا خۆمان بگونجێنیننوێ دەمیدەبێ لەگەڵ  ..یە لە تێپەراندنن بریتیچۆن بەاڵم ژیا

چەند مانگێک بۆ .. کرێ گرتووە ی ھەیە ژوورێکی بچکۆاڵنەی بەیکچێکی نەرویج'' :گوتیدا وەاڵم لە ''بۆ الی کێ؟
ئەی '' :پێمگوت ''لە ئیشێک دەگەڕێم شیدواتر ەکەمەوەددرێژ مافی نیشتەجێبوونەکەم تا  میدەژ ویدەچم لەگەڵ 
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 سەختە داسەرەتالە  ..ەیستی پیاوی نیۆھاورێیە کچەکەشم د ..دوایی بیری لێدەکەمەوە'' :گوتی ''؟ستی پیاوۆد
رۆژێکیان ھانا ھات بۆ ئیش الی چاوی شین کە  بیرم چوو ئەوە باس بکەم ''کەوێبستێکی پیاوی ھەمیشەییت دەستۆد
 !ھیج شێوەیەک پرسیارم لێنەکرد بەاڵم بە! لێدابێ ێیەکپێدەچوو  ..ببۆوەمۆر  و
 

لەبەرئەوەی  ''لەوانەیە لە بواری وەرگێڕان ئیشێکت دەستبکەوێ ..ش دەچیتەوە بۆ کوردستاندەزانم تۆ'' :گوتی
 منیش ئەگەر لە ..ەوەیگەر ژیانت نەگونجا دەتوانی بگەرێئە'' :گوتی ..ئاگادار بوو کە کاری وەرگێڕان دەکەم شترێپ

وەک رەفتاری ئاسایی ئێرە گۆنام خستە  ''!تاقیکردنەوەیە کھەموو شتێ ..ێمەوەڕژیانم باش نەبێ دەگە ئەمەریکا
 !!م بۆ خواستیسەر گۆنای و ئومێدی خۆشبەختی

 

 نەرویج
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اکردن و ری سەرەوەی سفرە، ٠٤پلەی گەرما  ..نو سوور ھەڵگەڕاو ەنگیان زەردرکان یەگەاڵ ..وەرزەکەی پایزە
بێزار  و ئەگەر دەتەوێ توڕە)تەنانەت پەندێکیان ھەیە دەڵێ  ..کردن بە خەڵکی ئەم واڵتە نامۆ نییەپیاسە

منیش ! ی و سایکۆلۆژییەوە بۆ مرۆڤ باشەیرووی فیزیک کردن لەاکردن و پیاسەرپێیانوایە  (بۆ پیاسەبرۆ  ..ینەب
بۆیە  ..جار نە جارێ رووم تێدەکا ..ییبوون و بێزارر نیم لە ساتەکانی وەڕسدە وەک ھاواڵتییەکی دوورە واڵت بە

وەک ھەموو و پێنجی ئێوارەیە  کاتژمێربەر، ئەمرۆ خولەک رێگای پیاسە دەگرمە ٢٥یان  کاتژمێرھەر رۆژەو بۆ نێو 
و دەیخۆێنمەوە  ..تێلەکانەوەدار کە لکاون بە دەدەمجاروبار سەرنجی ئەو کاغەزانە  ..پیاسە دەکەم تر رۆژێکی

و بووە، ئە کەسێکەوە سەگەکەی یان پشیلەکەی ون زۆر جار ئاگادارییەکە لە ..خەریک دەکەمتوزێ خۆم پێوە 
چەکەی تێکچووە بنم کھەر کەسێ) بوویانی نووسییکرێکاری پۆڵۆن كکۆمەڵی بوو؛ جارەیان نووسراوەکە برێک جیاواز

ساتێک بە دیاریەوە وەستام دوایی  (!نەوە بکاۆارە تەلەفژم مبە ییان ماڵەکەی پێویستی بە بۆیاغە پەیوەندی
 ..دەدەمھەمیشە پشوویەک لەوێ  ..کە چەند کورسییەکی تەختە دانراونیەلە رێگاودرێژەم بە پیاسەکەم دا، الی تو

ە، پیاوێکی کەتەی دا نیمجە دارستانێکیشالی دەستی راست چەپی ھێڵی شەمەندەفەرە بە دەستە کەیەلە رێگاوتو
و پیاوە بە وخۆمە دەمگوت ئاخۆ ئە، لەبەرێسەرنجم بۆ الی خۆی رادەکێش و پشتێکی بە پشتەوەیەاڵە کۆڵەشەست س

ھەردوو چاوم وەک کامیرای دەرھێنەرێکی بە  ..ە؟ کابرا پشتی لە منەدارستانە خەرێکی چی وئێوارە پایزە لە نێو ئە
ی نکەوتە ھەڵکەند و ناێرەنێزەیەکی لێدەرھسە ..و چەمییەوە سەرەتا کۆڵەپشتەکەی دانا ..ئەزموون خستە سەری

 و ناێێو کۆڵەپشتەکەی کارتۆنێکی لێدەرھدوایی دەستی خستە ن ..، بە مەزەندەی خۆم دوو بستی ھەڵکەندزەوییەکە
 بە ئاماژەی دەست وێنەیەکی ..پشت کشایەوەئیدی پشتاو ..شێنەیی کارتۆنەکەی لە ناو چاڵەکە دانا و دایپۆشی بە

ی ییا دین گیانیییەکی نیێرووداوە نه ولەوانەیە ئە گوتمدڵی خۆم دا  لە ..کێشاو ناوچاوانی لەسەر سینگ  یخاچ
جوان نییە  داواڵتە وئاخر لە ..بەرکەم گرتەیەلە رێگاوپێش ئەوەی چاوم بە چاوی پیاوەکە بکەوێ تو! بێ تێدا

شەقاوەکانم ھەڵگرت تا  ..نێدڵنیام ئەو لە پشتەوە من دەبی ..بەاڵم من بە ملمدا ھات! خەڵک بکەی ییچاودێر
من بەلەز ھەنگاوەکانم بەاڵم  ..بگەیەنێتە منخۆی  بوو دیار بوو بە نیاز م دایەوەڕئاوکە  ..فریام نەکەوێ

ی و یکورس ..و درەخت دەور دراوە دار چەپی دایە بە لە الیتەپوڵکەیەک  ..ھەڵدەگرت تا گەیشتمە الی کڵێساکە
کەوە، منیش یەلە رێگاوچێکی توێنەتە پوو تەپۆڵکەکە کەوتو کڵیسا ..ەھەیمێزێکی تەختەش لەسەر تەپۆڵکەکە 

نزیکەی چارەکە  ..بووم پیاوەکە ون یشێوەیە لە چاو وبە ،،دەرفەتم وەرگرت چووم لەسەر کورسییەکە پشوویەکم دا
 یوزیسە ھەندێکیشیان ھەر بە و وانیمە گەاڵی دارەکان ھەندێکیان زەرد ھەڵگەڕابوونر ..ێک دانیشتمکاتژمێر

و  وەەمێننەد ییھەندێکیش ھەر بە جاحڵ ن وەکان بن ھەندێک زوو پیر دەبمرۆڤانیش وەکو وپێدەچێ ئە ..مابوونەوە
تێکەڵبوون لەگەڵ سروشت مرۆڤ لە  ..دا ئاوێتە ببوومساتێکی خۆش بوو لەگەڵ سروشت! نایێ دەرقەتیانپیری 
ی یۆڤ دەتوانی پرۆڤەی لەسەر بکا، کچێکی مەغریببەڵکو مر تیۆریی نییەە قسەیەکی وئە ..دەکا ەھاری ینیگەران

کانی بکە لەگەڵ ەبرۆ بۆ کەناری دەریا سەیری شەپۆل'' :ەناری دەریا بوو رۆژێکیان پێگوتمھەبوو خەڵکی ک
تەواو چێژی ھەرگیز لەگەڵ خۆت بەرە  قاوە ێکبابۆڵەیەک و تورمز ..ی شەپۆلەکاندا خەمەکانت دەڕواھاتوچۆ

بەرەو  ییگوێرایەڵو  گوێگرتنجار  کەی خەڵکانێکی بە ئەزموون بکا، ھەندێقس بە مرۆڤباشە  ''نابێ
 !ەنسەرکەوتنمان دەب

 
بگاتە  بۆ دەیویست ؟دواییدا نوێژی کرد بۆ لە ؟ئاخۆ دەبێ چی حەشار دابێ ..بۆ الی کابرا ھەڵفڕی ئەندێشەممەلی 
ەنگە جارێکی دی نەمناسێتەوە، کەوتمە ر ..تەنیا لە پشتەوە منی بینی ..نەگەیشتە المباش بوو  ھەر چۆنێک الم؟

منیش  ..ەکارییەی و ھەرزیمنداڵ ئارەزوویەکی یدزی ..بە مەبەستی دزیی نە.. خولیای ھەڵدانەوەی ئەو چاڵە
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 چونکە ئەگەر بێتو ھەڵیدەمەوە نابێ ئەمرۆ ھەڵبژێرم ..یبەاڵم دوودڵم لە ھەڵدانەوە! تەمەنم پەنجا ساڵە
 نێو لە ..بووابڕئۆقرەم لێ ..کەوتدەامەوە ماڵەوە، بۆ شەوەکەی خەوم لێنەڕئیدی گە! لەوانەیە کابرا چاودێریی بکا

شاردبێتەوە، کاتێکم  ییەکئاخۆ دەبێ چ نهینی ..بووم داو پیاوەکە ھەر لە بیری چاڵەکە ..کە گینگلم دەدایەجێگا
ە کابرایەکی شەست ساڵە لە دوورەو ..مردوویەکم دەناشت لەو خەونەمدا ..خەونم بینبوو.. لە خەو راپەڕیمزانی 

ئارەقەی شین و مۆرم  ..راپەڕیمخەو  لە داکێشمەکێشە ومنیش لە ..ھات دەیویست پاڵم پێوە بنێ بۆ ناو گۆڕەکە
 !کردبوودەر
 

گۆڕستانەکە کەوتبوە  ..دەچووین ستانگۆڕکردنی ئەرکەکانی قوتابخانە بۆ سەر ی زۆرجار بۆ ئەزبەریمنداڵئێمە بە 
کوپەیەکی لێبوو ھەمیشە  ..بووان دروست کردیناویوبییەکان سێبەرێکی ئەفسو دار ..قەراغی رووباری ئەڵوەن

 ..و لە قوتابخانەی شەوان دەیخوێند بوو لە ئێمە گەورەتر نتەمەبە  کە ئاوەکەی سارد بوو، رۆژێکیان خوێندکارێک
 !روست کردینلە ئاوی کوپەکە شەربەتێکی خۆشی بۆ د ..بووناێقاڵی لەگەڵ خۆی ھەی شەربەتی پرت(حەب)
 

ایە بەشی دەوروبەرەکەت واردنەوەیەکت ھەبووایە دەبووتۆ ئەگەر خواردنێک یا خ ..خۆش بوو سەردەمێکیئەو کاتە 
کەس ناکا بە دەگمەن  ، وەک ئەوروپا نییە کەس فەرموو لەدەدائەوانیش بە ھەمان شێوە بەشی تۆیان  ..بدەی

پێش کت بۆ ئامادە دەکەن، دوو ساڵ ەێکدا پریاسکەیرلە پ گەشتدەچی بۆ  ن کەیا ..ھەیە فەرموو دەکا تێیاندا
برادەرێکی  بۆ فرۆکەخانە بیپێش ئەوەی سواری پاسەکە ب کاتێ بۆ سەردانی خۆشکەکەت چووی بۆ ئەڵمانیا ئێستا

تا رادەیەک حەپەسایت و سەرت  ..کیسەیەکی پێدایدەکەی  لە چ کاتێک گەشت یکە زانیبوو ییتناسیاوی نەرویج
و  ێکو سێو بابۆڵە نانێکلەگەڵ  بوو لەوانەی کە یەکجار بەکاردێ تێداکردتەوە کامیرایەکی کە رێگا  لە ..سووڕما

بار لە جەژنی لە دایکبوونت لە یان جارو ..دەستپێشخەرییەکی چاوەڕواننەکراو بوو !تەڕ دەستڕی مۆزێک و دەستەیەک
 .ناکاو دیارییەکت پێشکەش دەکەن

 
 یرێکدەکەوت یەکێک دەمرد ئێمە بە ھەرەوەزی جاری وا ھەبوو دەماینەوە کە انگۆڕستی ئەوەندە لەسەر یمنداڵبە 

 خاکەکەیجارێ واش ھەبوو  ..ی ھەڵماندەکەندیجار ھەبوو خاکەکەی نەرم بوو بە ئاسان ..گۆڕمان بۆ ھەڵدەکەند
 و بوو اشترلە ئێمە ھەر جەستەدەبووین، ھاورێیەکمان ھەبوو ناوی کەریم بوو بە  سەختییبەردین بوو دووچاری 

ئەو کوڕە وەک  ..دەردەھێنا ەکەمانخۆڵ ئێمە و دەدائەو قازمەی لێ ەھەمیش ..و دەستپێشخەر بوو زۆر ئازا
رتێکی ۆق دواتر دەداتا ناوکی چاڵێکی الکێشەیی لێسەرەتا  ..دەھاتە پێش چاومگۆڕ ئەندازیارێکی دروستکردنی 

تێدەخست خشتیان لەسەر ەکەیان وکە مردو ..ە ناویبخرێت لەسەر الشێوەیەک کە مردووەکە  بە دەداباریکی لێ
مردن  سم لەی تریمنداڵ و بە قوڕ درزەکانیان دەگرت و بۆ دواجاریش خۆڵەکەیان تێدەکرد، بە ەنادرتەکە داۆق

.. (ە خۆم دوورەئاگرە سوورە ل) المەوە گرنگ نەبوو ئەوەندە بە مردووەکە کەسوکاری نزیکی من نەبوو کاتێ ..نەبوو
نەی من مندااڵخۆشدەویست، زۆربەی ئەو  دا بووم و ئەوانموکارەکەی خۆمکەسلە خەمی  پترمن  ەمردد ێکە یەک

لە ناخیان  ێنییھێزێکی نه ..س تاقی کەینەوەی تردەمانویست ئەودیو ..گەڵیان بووم دەستیان بۆ کونی مار دەبردلە
ی دەبێتە یمنداڵئازایەتییەکانی  ..ەبێد ترسنۆکبێ تر تا گەورەتر مرۆڤ، ییو سەرچڵ ھەبوو بۆ بەرەنگاربوونەوە

 .تەوەدەداەنگ رلە خەونی گەورەییدا  مێردەزمە
 

یتەوە وەک پشیلەیەکی ڕپە شەقامە دوو ئاراستەکەکاتێ لە  ..بۆ رۆژی دوایی ھەمان رێگات ھەڵبژارد بۆ پیاسەکردن
اتێ لە ک ..سەی ترسیمبۆلام لە شەق ینەوەڕتۆدا پە ییلە یادەوەر ..ساو تەماشای ئەمدیو و ئەودیوی خۆت کردتر

اتان بکردایە نەوەکو بەو شەوە ر رێ و شەقامەکاندابە  ڕییتیژتێپەبە ایە شەوان ودەبو تورکیاوە دەھاتن بۆ یۆنان
دەبوایە رۆشنایی ئۆتۆمبیلەکان پێتان نەکەوێ نەوەکو پۆلیس بێ و  ..ە بکەونە ژێر تایەی ئۆتۆمبیلەکانتاریک

 !بن ئاشکرا
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 بوو ئەو کاتەی کە ٨٥، ساڵی بە سەر کەمین داکەوتن واتا لە شەقام ینەوەەڕدا پتیگایەتیژیانی پێشمەر لە

ی تەالن و قەمچووغە، گوند نێواندۆکان لە  شەقامیسااڵن بوو کەوتیتە بۆسەیەکی سەختەوە لە  ٤٤تەمنت 
دوای نێو  ..دوژمن بنکەیەکیو ھاورێیەکت بە نێوی خەبات مانەوە لە ژێر سێبەری  ینەوە تەنیا تۆڕھەموویان پە

خەبات شەقێکی  ..نزیک خەبات کەوتەوەو ھاتە خوارەوە  بنکەکەاگرتن گوجیلە سەگێک لە ڕلە ھەست کاتژمێر
ئیدی ھەردووکتان گەڕانەوە بۆ گوندی تەالن  ..زانی تۆ پێکراویخەبات وای ..تەقە تێهەڵدا ئیدی بوو بە

لە گوندەکەی ئەوبەر  ھێزەکەی خۆتان ..کرد شەقامەکەی ئێوەی ئاودیو کرێ گرت بە رێگایەکی تر بە چاوساغێکتان
 دڵنیا بوونئێوە پێیانگەیشتنەوە و کاتێ کە  ..و پاشان گەیشتنەوە الی ئەوان لە مزگەوت چاوەروانیان دەکردن

لە  ..ان جامانەکەی جێهێشتوەییەکێک کردنکاتی تەقە ئیدی تەنیا خەمی ئەوەیان بوو لەس نەما تر
 !خۆی ھەبوو واتایانە بەجێهێشتن دا جامیپێشمەرگایەتی

 
 و الیەکی ھێڵی شەمەندەفەرە ..لە رێگاکەت گرتە بەروچگەی توێر و یتەوەڕپە شەقامەکە لە وەک رۆژێ پێشتر

ھەر وەک  ..گەیشتیە ئەو شوێنەی کە دوێنی پیاوەکە چاڵەکەی لێ ھەڵکەند ..و دارستانە ی سەوزەاڵنالیەکەی تر
سەری چەقێنرابوو وەکو  چڵەدارێک لە.. ۆی بۆ سەر چاڵەکەڕپاڵی پێوەنای کە بی ھێزێکی نادیار یمنداڵجارانی 
ھەر  ەدارێک کەوتیە ھەڵدانەوەی چاڵەکەلق بە ..دارەکەت الدا خاکەکەی تەڕ بوو ..دۆزینەوەی ئاسان بوو ..نیشانە
ماوەی  ..ەکەندرێی ھەڵدیبە ئاسانو ە جارەیان گۆڕی شتێکی تر وئە بەاڵم.. ی چۆن گۆڕت ھەڵدەکەندیمنداڵوەک 

سەرەکەیت و کارتۆنەکەت ھەڵگرت  تھەردوو دەست بە ..کارتۆنەکە سەر ەپێنەچوو گەیشت خولەکیپێنج 
کارتۆن و نایلۆنەکەت  ..بوو تێدااند ملوانکەیەکی زێڕی ڕپچڵنایلۆنەکەت ھە ..بوو تێدانایلۆنێکی  ..ھەڵدایەوە

ی یدەستبەجێ نیگەران! کە زێڕە بەاڵم لە زێڕ دەچووزۆریش دڵنیا نەبووی  ..بەجێهێشت و ملوانکەکەت ھەڵگرت
ملوانکەیە  مبۆ چی ئە ؟چاڵەم ھەڵدایەوە وئاخۆ بۆ ئە کە لە ناخی خۆت کەوتیتە ملمالنێ ..هەڵداویژدان سەری

ە کوڕم ملوانکەی ماڵ)گوتبووی یی پێیمنداڵقسەیەکی دایکت کەوتە بیر کە بە  !یە دەکاتە دزیوئە ئاخر؟ دەبەم
پێش چەند ساڵێک  ..نەبووحەزم لە ملوانکەی زێڕ  دامن لەم تەمەنە( !شەوان لە مل بکرێ دراوسێ دەبێ

 سووچی ..من نییە سووچی ..ناوەێتازە من دەرمه، کرد مشکە گەورەکەمولوانکەیەکی زێڕم ھەبوو پێشکەشی خم
 .کردکارەم نەدە وەیە زەالمەکەم نەبینیایە منیش ئەئەگەر ئەو ئێوار ..کاتە سووچی ..رێکەوتە

 
.. یتەوەڕپە لە شەقامە دوو ئاراستەکە.. ھەمان رێگادا رۆێشتی بەمەبەستی پیاسە  بەبۆ ئێوارەی رۆژێ سێیەم 

پڕ پیاوەکە تۆی لە ..لەودیویشت دارستانەکەیە و قەراغی ھێڵی شەمەندەفەر بە ..بەرلە رێگاکەت گرتەوتو دیسان
 ..لێ البدەی یھەڵبژێری و خۆت دەتوانی رێگایەکی ترتەبە ھیچ شێوەیەک ن ..ەوە بووتپێش جارەیان لەوئە ..بینی

 ..وەاڵمی ساڵوەکەتی نەدایەوە ..ساڵوێکت لێکرد ..رپاوبۆ ساتێک دڵت داخ ..بوواوەستارسەر چەقی رێگاکەت  لە
ئەو تۆ ھەمان  ..لێ گێل مەکە یخۆت'' :گوتی ''چاڵی چی؟'' :پێمگوت ''چاڵەکەم ھەڵدراوەتەوە'' :گوتییەکسەر 

 ێکیشو توز تۆ ھەمان قەمسەڵەی سەوزت لەبەرە.. ئەو رۆژە لە کاتی شاردنەوەی ملوانکەکەم لەوێ بووکە  ەیزەالم
 .''پێم بڵێ بۆ چاڵەکەت ھەڵداوەتەوە؟ ..دەلەنگی

 
سەرەنجام دانم پێدا نا کە  ..کەلەبەرێکی لێگرتم ی بدەم بەاڵم کابرا ھەموو کون ویسەرەتا دەمویست خۆم لە گێل

 میقسەیە وئە ''ێبگرو سوودی لێوەر نییە یەکێک بیبا ملوانکەکە لە ژێر خاک دەرزێ باشتر'': ێمگوتپ ..بردوومە من
زم ھەیە لە شاردنەوەی لە من نیا'' :گۆھاتە  دەموچاوی دروست بوو وڕەیی لەسەر ونیشانەی تو و زۆر پێناخۆش بوو

ژنێکم '' :گوتیلە واڵمدا '' ؟!خاکدالە ژێر  ی شاردنەوەی چییەینێنه'': و پێمگوت ھێورم کردەوە كتۆزێ ''داژێر خاک
خۆم بۆ  خەونەکەیەکەمان گەڕەکمنیش چووم بۆ الی قەشەی  ..دوایی ھەموو شەوێک دەھاتە خەونم ..ھەبوو مرد
منیش تەنیا  ..دا بیشارەوەبرۆ لە ژێر خاک ..یادگارییەکی ھاوبەشتان ھەیە لەو ماڵە) گوتیئەویش  ..باس کرد
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 ..ھەرا من بردوومە بەاڵم نەیکەیتە دەی کەوایە'' :منیش گوتم ''!چوو و لەوێ لەژێر خاکم نا یەئەو ملوانکەبیرم بۆ 
الی '' :گوتم ''؟ی ببینینکوێ یەکتر لە'' :گوتیخۆی دەربڕی و  شادمانییئەویش  ''ێنمەوەڕدڵنیا بە سبەی بۆتی دەگە

 .''دەبینین ەی لەوێ یەکترئێوارەک.. ی و مێزێکی تەختەی لێیەیکورس کەتەپۆڵکەلەسەر کە یەکڵێسا
 

 دایەوەاتێ ملوانکەکەم ک ..کابرام بینی کۆڵەپشتێکی پێبوو ھەمان کات و ھەمان شوێندا بۆ رۆژێ دوایی رۆیشتم لە
و بابۆڵە نانێک و  ناێدەرھ قاوەیتورمزێکی  بابۆڵە نان وکۆڵەپشتەکەی دوو  نێو دەستی برد لە ..گەشایەوە
دا لە وەاڵم ''؟تێدەگەی خۆشەویستییچۆن لە ئافرەت و '' :گوتیو تە دواندنم کەوئیدی  ..می دامێگەر قاوەیەکی

تەنیا  لێرەش لە واڵتی ئێوەو  لە ئەوروپا ..مانسییم کردووەۆر خۆشەویستییلە واڵتی خۆماندا تەنیا '' :گوتم
الی تۆ  ەیشتنێکتێنەگ'' :گوتیو  داما دەمێکبۆ  ''!نییە خۆشەویستییلێرە  ..لەوێ سێکس نەبوو ..سێکسم کردووە

 خۆشەویستیی یاندووەم ئارەزووبازییە و خۆشەویستیی میانیەکە ی ھەیە؛سێ جۆر خۆشەویستیی ..ھەیە
 خۆشەویستیی'': و گوتی درێژەی بە قسەکانی دا ''یەو دڵسۆزانە سۆزی یخوشەویست میشیانسێیە انەیە وئامێزستۆد

 ئیدی دوای ئەوەی لە .''!متوانی لە بیری بکەمبۆیە دوای مردنیش نە ..من لەگەڵ خێزانەکەم دڵسۆزانە بوو
دوای ئافرەتێکی  بە ..ی دڵسۆزانە دەگەڕێمیشەویستۆلەمەودا بە دوای خ'': پێمگوتتێربووین  دەمەتەقێی یەکتر

متمانەی ئافرەت زۆر سەختە بەاڵم لەم واڵتەی ئێوە بۆ ئێمەی بێگانە  ..ببینم تێداخۆمی  دەگەڕێم ئاوێنەیی
  .''!یجیینچەند کوردێک دەناسم ھاوسەرەکانیان نەروئێستا چی گەر وەدەستبهێنین

 
 نەرویج - ٤١٠٤\٠١\٠٦
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 .ناوم پێستە

 

 

خۆی  ئارەزووی مامزەکە بە ..گژوگیا زۆر بوو و وەرزەکە بەھار بوو ..سەرەتا لەپانتایی جەستەی مامزێکدا بووم من
بەاڵم رۆژێک  ..ەویان دەکردرلەگەڵ ھاوەڵەکانی  ..سازگارەکان ئاوی دەخوادەوەنیاوە لە کا دەبوودەلەوەڕی کە تێر 

 ..منی لە جەستەی مامزەکە دامااڵند و ەیەک مامزەکەی کردە نیچیری خۆیلگول لێ پەیدا بوو، بە یشکارچییەک
سەرەتا  ..گۆشت و ئێسکەکەی پارچە پارچە کرد بەاڵم منی بە یەکپارچەیی ھێشتەوە تەنانەت کونیشی تێنەکردم

و فرۆشتمی، کەوتمە دەست  ئەوجا منی برد بۆ بازاڕ ..بەر رۆژ ھەڵیخستم ھتا وشک بوومەوە کردم و لەی پێوەوێخ
لەگەڵ  ..نرخی ھەرزان بکڕێ و بەکۆمەڵ بیانفرۆشێتەوە بە ەی ئەوەبوو پێستئیشی سەرەکی ..بازرگانێکی چاوچنۆک

تەنیا  ..شتەی پێستەکانی دی بگێرمەوەناتوانم سەرەگوز لێرەدا من ..دیکە براین بۆ کارگە ەیپێست ککۆمەڵی
یان دار کەوتنە گیانم تا خۆش بە ..وەئاو و خوێ وەدیکە خراینە کیجارێ ەلە کارگ ..چارەنووسی خۆم لە بیرە

ئافرەتی نیمچە ساغ لەو کارخانەیەدا  ککۆمەڵی! کردن کردۆپ دروستئەوجا منیان رەوانەی کارخانەی ت ..کردم
نۆ بۆ ماوەی  کاتژمێرکراویان ھەبوو بەاڵم ھەموو رۆژی ئیشی دیار دەستەیەکھەر  ینەخشە یپێ بە ..ردئیشیان دەک

: تیگوو  دارۆژێکیان چرپاندی بە گوێم ..ئافرەتێکی بااڵ بەرز مامۆستایان بوو ..چارەکێک وەرزشی جەستەیان دەکرد
 !ژیانمی پرکردۆتەوەپێداویستییەکانی ادەیەک ر بەاڵم کچێکم ھەیە تا ..ەیتا ئێستا پیاوم نی ..تەمەنم چل ساڵە''
 

ئافرەتێکی دیکە  ..شەش گۆشەیی پارچە پارچەی کردم بە ..کەوتە گیانم قەیچیبە کاتی وەرزش ئافرەتێک دوای 
 ..کە پڕ بوو لە تۆپ کۆگەیەکەوەخرامە  ..تۆپێکی خڕیان لێ دروست کردم ..ریوبە قەد یەکەوە دوی مپارچەکان

لە تۆپەکان بۆنی  کھەندێ ..کۆگایەکە سەرکاریکردنمان کەوتە مامەڵەو اخشاندین ێدوی پبازرگانێک ھات چا
ی دەفرۆشن بەاڵم یوپەلی وەرزشسەر ئەو دوکانانەی کەل ئیدی براین و دابەش کراین بە ..گیای تەڕیان لێدەھات

نیشی ھەبوو، مندااڵزراحی و م زەعزور نگ ووواڵەی زۆری ھەبوو تەنانەت ئاوی پوال بوو وردە یی منەئەو دوکاندار
بردینی بۆ قوتابخانەیەکی دوور دوور لە  و کڕی ھاوەڵێکمیمن و  و بیرمە ھەینی بوو مامۆستایەک ھات لە

 زیندان وەرزش لە ژووری ..ئەوەی دەرەبەگێک دەسەاڵتدار بوو لەو گوندەلەبەر ..ییلە یەکسان و شارستانیەت
یش دواتر ..یندەداتێهەڵ شاپیانتوانا  یبەپێەکان منداڵ ..یندا ئازاد دەکرالەوانەی وەرزش تەنیا ..کراین

 جلیکان لە و کەر کابرایەکی پیر ھەبوو بە ..قوتابخانەکە ئاوی نەبوو ،ی ژوورەکەوەیکونجی تاریک وەخراینەدە
بۆیە کلیلی  ..دەھێنا بێ ئاوی بۆ قوتابخانەکەبزوو پێش ئەوەی رووبارەکە پیس زوو  سبەینانرووباری گوندەکە 

و زۆر بزێو بوو .. بووێکی ھەبوو لە پۆلی پێنجەم ڕکابرایە کو وئە ..بخانەکە الی کابرای ئاوھێنەر بووقوتا
ژووری  ..کە کلیلەکە لە باوکی بدزێ کەلکەلەی ئەوەی کەوتە سەریروژێکیان  ..ەکرددحەزیشی لە تۆپی پێ 

خر وەک من بزانم ئا ..ەستەی دەھاتبۆن ئارەقەی ج ..خستمیە ژێر کراسەکەیەوە! و منی دزی وەرزشی کردەوە
ینان لە رووبارەکە یان بە ھاو دەیانشووشتنایە ھەفتەی جارێک وگوندە ئەوەی دایکی ھەبو وخانەوادەکانی ئە

 وی قژینا کە ێنەت رۆژێکیان مامۆستا شانەیەکی ھتەنا ..کوڕە لەمێژ بوو دایکی مردبوو وبەاڵم ئە ..مەلەیان دەکرد
لە  ..برد بۆ ماڵەوە پەلەپڕووزێکوڕە منی بە  وئە! پەڕاوەکانینەوە سەر وک بەربوچەند ئەسپێیەپێ داھێنا 

 و کەوتە دواندنمبۆیە  لە قسەکردن بووحەزی زۆر  ..تیشکی خۆر زۆر بەھێز بوو ..حەوشەکەیاندا منی دانا
ەتەوە ببورە دزیوە استە من تۆم دۆزیور ..دایکم منیش بێ ..تەنیای تۆ تاک و ..و جوان ئەی تۆپی تازە'': تمگویپێ

ئەوجا لە قوتابخانە تڕۆ  ..لەوانەیە مامۆستای وەرزش گومانم لێبکا و بزانی ..ت لێبکەمیبەاڵم ناتوانم پاریزگاری
پارەیەکی باشم بداتێ  نابینمەوەکەس  خەڵکی گوند تێکرایان ھەژارن ..ین ھەنگاو ئەوەیە بتفرۆشمباشتر ..مێبکر

و  منی لە ماڵ شاردەوە ..حەزی لە تۆپی پێیەو ئەو خۆشی  دایەخا لە مێشکم تەنیا کوڕی کوێ ..ی بکایو دڵم راز
کەوتووە تۆ زۆر شتێکم دەست'': گوتییەکسەر پێ ..ڕا تا کوڕی کوێخای دۆزییەوەێزۆر چاوی گ.. خۆی چوو بۆ دەرەوە
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تۆ  ..و من نیھەروەھا تۆ وەک ..حەزت لێیە بەاڵم دەبی بەڵێنم پێبدەی الی کەس نەیدرکێنی کە لە منت کڕیوە
دەتوانی  ..ھەیە شتتانو  دوایی ئێوە پارە ..نێتەوەەمامۆستای وەرزشیش ناتوانێ لێت بس ..کوڕی گەورەی گوندی

: تیئەویش گو ''بە چەند دەیفرۆشی یدەبێ پێم بڵێ ..کەواتە تۆپە'': گوتیکوڕی کوێخا  ..من لە بازاڕ کڕیومە یبڵێ
 ''!بەسە ێکدینار چارەگە ..نەدیوبدییبڕۆ ھەی  کورە'' :تگویکوڕی کوێخا پێ ''نیو دینار''

 
 ێیشەق شەقان بۆ دەمێک ..حەوشە نەبوو کاروان سەرا بوو ..ا منی کڕی و بردمی بۆ حەوشەکەیانکوڕی کوێخ

کوڕە  و نیھەژارەکان ماسۆشی کوڕەوایە پێم ..ئازارەکانی خۆم وەردەگرت لە چێژمئاسۆ  یەکی بێکۆیلەوەک  ..پێکردم
و  ناێھلەبن خۆی دەمنی  ..لەسەرم دانیشت و ر خۆیەوەێژ منی خستە ..ماندوو بوو کە !سادیینزەنگینەکانیش 

ئەگینا بۆنی تڕی  باش بوو زوو لەسەرم ھەستا !ەحەت بکا بەاڵم تڕێکی لێبەربوویەوێ خۆی رپێدەچوو ب.. ددەبر
بۆن تەپاڵەی مانگا  ..گەوەڕەکەوە منی فرێدایە نێو ..کی گەورەیان ھەبووێماڵی کوێخا گەوەڕ !دەیکوشتم کوڕە کوێخا

ھاتە بەر دەروانیمە ماڵی کوێخا وەکو قەاڵی جەنگ  ..وەڕس بووم بەاڵم دوایی لێڕاھاتم یسەرەتا پێ ..دەھات
 ..نلە قوڕ دروستکرابوو ماڵەکانی ترخانووی بەاڵم  دروستکرابوون سوور خشتی بەخانوو و دیواری ماڵەکەی  ..چاوم

رەنجی ھەژاران  بەو م ئەو ماڵەی کوێخا وەکو پیرامیدەکانی میسر لە جیزە وایە تگویدا دەنگێک پێناخم لە
م لە گەوەڕەکە مو خەوحەسانەوە شوێنی ! ێ دەکەنڕو خورما ژەمەکانیان بە پیاز تەنیا بە کراوە ئەوانەی کەدروست
 !تنسگەوەڕ دەنو وەک ئەو نیمچە دێوانانە کە لە باغەکانی کوێخا ئیشیان دەکرد و لەھەر بوو 

 
ماوەیەک بە فیزەوە  ..خڕبوونەوە ھاوتەمەنەکانی لێ ..ڕەپانی گوندەکەۆۆژێکیان کوڕی کوێخا منی برد بۆ گر

لە  ێیەک ..تێهەڵدا شاپمنەیهێشت کەسی دیکە دەستی پێمبکەوێ یان  ..من کرد ەکانی دی یاری بەمنداڵلەبەردەم 
بە ھەڵچوونێکەوە کوڕی کوێخا یەکسەر  ''بخانەکەیەتۆپی قوتا وەئە ..ھا'': تیو گو ەکان ھاواری لێهەستامنداڵ

انی من دوای چەند رۆژێک مامۆستای وەرزش ز ''نەکەیجارێکی دی ئەو قسەیە  ..گوو بخۆ'' :تگویپێو بوو ڕەوتو
استەوخۆ کوڕی کوێخا تۆمەتبار رنەیتوانی  ؛ساخۆی دەتر بەاڵم مامۆستای وەرزش لە ..دزراوم و الی کوڕی کوێخام

کردبوو بە  ێکبەر چاوی مامۆستاوە دارودەستەکەی کوێخای گوند گەلەکۆمەیان لە چەند کەس بە پێشتر چونکە بکا
 !بووندکر انخەڵتانی خوێنشکاندبوون و تەنانەت چەند جێیەکیان  زۆریان تێهەڵدابوون ی جۆراوجۆروبیانو

 
ئەگەر  !دا بوونرکێفی ئەوان یوەکەی دیکەش لە ژێرن ن وئەوەی نیوەی گوندەکە خزمی پلە دووی کوێخا بوولەبەر

.. بێبی یی کوێخا یاخۆمڕڵەقە کەس نەیدەتوانی لە ..ەرەشە دەبایە ئەوانیش بڵێن رەشگوتبایە ماست یکوێخا ب
 .رژێم لە نێو دیکەشیڕش بوو پێیەکەی ۆش لە نێوپێیەکی کوێخا 

 
ی نێو مێشکم یدەوەرتەنیا یا! ھیچ دەسەاڵتێکم نەبوو ..دوایی وەک تۆپێک ەیەکمنیش سەرەتا وەک پێست

و دەرێ  ناێوڕی کوێخای گوند منی وەک تۆپێک ھک ێککاتژمێرقوتابخانە بە دوو سێ  کاتیئیدی دوای ؛ دەنووسمەوە
سەرەتا لە  ..ھەڵدەبژارد ییکەریھەوای دڵ یار خۆی و بە ئارەزوویکوڕی کوێخاش بە  ..کۆبوونەوەی ەکان لێمنداڵ

.. ەخستە یاریەکەوەد یی بکردبایە قەلەندەرێکی بێکەسیشپێویست ئەگەر دواتر ندەبژاردیخزمەکانی خۆی ھەڵ
ی یازرکوڕی کوێخا بەاڵم  کۆششی کرد کە ئەیش یاریی بکاچەند  ..ێکی ھەژار زۆر حەزی لە یاری بوومنداڵرۆژێکیان 

 وئە ..پێ دەبەن ئیرەییتیان ئەوە قوتابییەکی زیرەکە دوایی گو !؟ۆوەە دەبمنداڵقی لەو رنازانم بۆ  ..نەبوو
ئەو رۆژەش  ..ا دەخشاندێدچاوی پ و ێکی قوتابخانەی پێدەبووپەرتووکە ئەگەر بچووبایە بۆ یارییش منداڵ

و لە ..کردەدەکەی یتاسەوە سەیری یاری بە ..لە دەرەوەی گۆڕەپانەکە دانیشت یێکی پێبوو بە دڵشکاویپەرتووک
ایک بووم گوندە لە د مت گوناھی من چیبوو لەی دڵەوە دەیگوەلە کانگ و ش چاوێدەمەدا زۆر خۆی بە نامۆ ھاتە پ

 !ئەی بۆ چی چارەنووسی ئێمەی تووش کرد ..لێرە لە دایک نەبووەەت پەیدابووی ڕتەنانەت باوکیشم لە بنە
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 یکەرەکانلە یاری ێیەک ..دەڕۆیشتا ێدپ یچڵکاوی مااڵن ..دەکرد رووباری گوندەکە وشک ببوو ئەو رۆژەی کە یارییان

ی یخوڵەمێش رەنگ مۆریکی ێسیان ..بووھە یناخۆش ێکیئای کە بۆن ..چڵکاوەکەوە نێوەوتمە کو لێدام  شاپێکی
برۆ '' : - ێکی بە دەستەوە بووپەرتووکدەرەوەی گۆڕەپانەکە  کە لە -ی گوت ەمنداڵ وکوڕی کوێخا بە !ی بوویانقەتر

 زللەیەکی خێواندە یەکسەری کوێخاش کوڕ'' !بیهێنمەوە؟چۆن  ..یەسییانەکە لە نێو'' :تیئەویش گو ''هێنەوەتۆپەکە ب
 !دڕاندلێ  شیەکەپەرتووکروومەتی و 

 
الیەک  لە ئاخر.. منداڵەکە شەرمیی لە خۆی کردەوە و زۆر وەسەرخۆیدا شکایەوە ..ژوو بووێەکەی دەستی مپەرتووک

یەکیان لێدابوو زللەرووی فیزیکییەوە  لە لە الیەکی دی ..ھاتە پێش چاودەکەم  خۆی بەو یاری بکا  بوونەیانهێشت
کە چاوی بە دایکی کەوت دەستی .. ناچار بەرەو ماڵ گەڕایەوە .. ئەوە سەرەڕای ئەوەی پەرتووکەکەیان لێ دڕاندبوو

'' مدڕاندلێ ەکەی پەرتووکو  مدایکوێخا لێکوڕی '': بە دەم گریانێکی بە کولەوە بە دایکی گوت.. گریان کرد بە
ە ەکمنداڵ ''ی ھەڵبژیرینیدەبێ بێدەنگ ..دەسەاڵتی ئەوانمان نییەئێمە  ..کوڕم وسبە'' :لەسەرەخۆ گوتیدایکیشی 

بوو  جۆرێکەر ھ بە ..دڕاوە شیەکەپەرتووکو  چۆن سبەی بچێ بۆ قوتابخانە ..ێسەراپا گیانی بوو بە دڵەڕاوک
دەنگیەوە بە  انەژوو ئەوەندە میهرەبانێوایەدا نەبوو مامۆستای مڕلەو ب ..ژووی تێگەیاندێمامۆستای م سبەینەکەی

بۆیە لە ژوو دەکەن ێبە م ێوەک تۆپ شەق شەقان و یان ھەیەکوڕم ئەوان ئەمرۆ دەسەاڵت'': گوتیپێمامۆستا  ..بێ
کەس خۆش نابێ  ژوو لەێو بدڕێنن بەاڵم کوڕم سوڕ بزانە می مێژوپەرتووک خۆشیان رادەبینن و لە دەستیشیان دێ

ئیدی خەڵک  ..نامێنێ تاریانەوەسەر پا اریان بەتدێ ئادا رۆژێک ..ەکەندی یو زوردار ستەمتایبەتی ئەوانەی  بە
ئیدی کەس لەبەر  !دەگرن بری نەفرەت کەسەکان رێزی یەکترلە ..نیدەژ خۆشەویستیی ی وییەکسان و یبە ئازادی

ئاوی سازگار بە  سیان و چڵکاولەبری  ..کایەکانی ژیان دەرناکرێ لە یکەسیش لەبەر نەداری و ی ناکایدز یھەژاری
اوچییەک ناتوانێ رھیچ  و ئیدی ی لە ئاژەڵە بێگوناھەکان بکایپاریزگار ەچێدو یاسایەک دەر دەڕوادا ارەکانرووب

 !و تێکڕای سروشت ی بۆ چیا سەر کەشەکانمانیاو بکا کە دەبنە ھێمای جوانرمامزەکان 
______________________________________________________ 

 . وەرگیراوە (ئورھان پاموک)ی (ناوم سوورە) یمانە لە رۆچیڕۆکتەکنیکی ئەم  -

 
 نەرویج
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 :پاشکۆ
 

 .چیڕۆکی دارتاشەکە
 - لە عەرەبییەوە انگێڕوەر -

 

     

 ئۆسنە سیرستاد     

 

 

: ێدەڵ ..''کارتسەد پۆست'' دەستەوەیە کی نامەی بەوبچو فێکیادەکا، زەررخانەکەی باوکی پەرتووکبەرەو  مەنسوور
اکردن ربە  یکەیەبەشی دوایی رێگا ..دەدادەموچاوی ئارەقە دەر ''بدزێ دەیویست سەد پۆستکارتمان لێ.. ەکووپ''

نووسی و  ییەکەژمێریار پەڕاویلە  یلەسەر مێزەکە دانا و ژمارەیەک ھاوکات لەگەڵ ئەوەی ژمێریارەکەیبڕی، باوکی 
 .''کێ؟'': پرسییلێ.. دەیڕوانیە کوڕەکەی

 .''ارتاشەکەد'': کوڕەکەی گوتی
 .''تۆ دڵنیای؟ ..دارتاشەکە'' :پرسییوە لێهمانڕسولتان بە سەرسو

 
 کوڕە ئەسمەرەکە بۆ باوکی دووپات سناک رزگاری کردبێدەستی مافیایەکی تر بە لەخۆباییبوونێکەوە وەک ئەوەی لە

بیرم  وا رۆژی بووئەوەی دلەبەر ..شەرمن و شپرزە بوو کاتێ دەیویست بڕوا) :و دەڵێ کارتسەد پۆست دەکاتەوە
ویستم ێپ'' :گوتی ..دەمب ئەگەر کارێکی دیکە ھەبێ بۆتانی ئەنجام پرسیاری لێکردمادەیە، رنەکردەوە دەگاتە ئەو 

گیرفانی  دانا، دوایی لە کانیتاخلچە شتێکدوای ھەموو  ''ڕمەوەێدەگ دوایی وەاڵمت لێ'' :گوتم ''کارە بە
 ئەوەی لە'' :گوتم ''چی؟'' :شپرزەییەوە گوتی بە ''یە؟ئەوە چ'' :سیلێم پر ..کەوت شتێک چاوم بە دابەروانکەکەی

گیرفانی  منیش زەرفەکەم لە ..پیشانی نەدام ''پیشانم بدە'' :گوتم ''بۆ خۆم ھێناومە'' :گوتی ''گیرفانت دایە
 ..ەگرتبەاڵم پالنەکەی سەری ن ..بدزێ سەد پۆستکارتمان لێ نیاز بوو بە ،بەردەمت دایە دەرھێنا، ئەوەتە لە

 .(م کردیباش چاودێری
 

 بەلەدین دا وەک ھەمیشە خەوی لێدەکەوت بەاڵم کاتێ جەالدانیشتن یکات ئەگینا لە ەکەی رازاندەوەچیڕۆک مەنسوور
، عبدور دارتاشەکەی گرت (وڕەی کە دوکانەکە خاوێن دەکاتەوەئەو ک - عبدور)دا استیر یشتن بوو لەرۆ نیازی

 ''؟بدەی یمەنسوورگیرفانت دایە ناتەوێ پیشانی  ئەوەی لە'' :گوتپێی.. انی بردتەکرکادارتاشەکەی بینی کە پۆست
 خێڵیھەژارە لە کەسێکی ۆیشتن، ئەو کوڕەی دوکانەکە پاک دەکاتەوە رو لەسەر دین بەردەوام بوەجەالل بەاڵم

 :گوتی.. زۆر کەمدووە ..ان ھەیە لە کابولیین پلەی کۆمەاڵیەتیخوارتر بنەچەی رەگەزییەوەرووی  لە و (ھەزاز)
کەوتە  مەنسوورکاتێ بانگی دارتاشەکەی کرد ئیدی لەو دەمە  ''بدە یمەنسوورگیرفانت دایە پیشانی  ئەوەی لە''

بەاڵم  ..باوکی وەرگرێ ئافەرین لە ێدین دەرھێنا، وا ئێستاش دەیەوەگیرفانی جەالل خۆی و پۆستکارتەکانی لە
 .''یە؟کوێ ئێستا لە'' :و دەڵێ تەوەدەداڵی بەستەیەک کاغەز ھەیھێمن سولتان بە

 .''دەرباز نابێی ی لێیئاسان گوت بەناردمەوە بۆ ماڵەوە، پێم'': گوتی
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*        *       * 
 

خانەکە خەڵکی ھەمان پەرتووک دەکەوێتەوە کاتێ کە دارتاشەکە ھات بۆ الی لە بیری ..دەنگ دەبێ سولتان بێ
دوو  و دەست باریکەنەھاتووە، وەک دار داانی بەسەرڕتا گۆتا ئێس لەوان رۆژانەوەدین ەجەالل ..دراوسێ بوون گوند و

چل ساڵی ئەوەی  وێڕای ..ەوەیجاران چاو لە بێ لەوانەیە ئێستا الوازتر ..کی دەرپەریوی ھەیەۆسنچاوی گەورەی تر
باوکیشی  ..دین ھەژارن بەاڵم جێگای رێزنەپشتی چەماوەتەوە، بنەماڵەی جەاللوە بەاڵم بڕبڕەی اندڕتێنەپە

 .ناتوانێ کار بکا چیترو سااڵنەی دوایی چاوی کز بووە  وتاش بوو بەاڵم لەدار
 

ی پێویستدا، سولتان یلەبەر ئەوەی زیرەک بوو لە ئیشەکە ..دین راسپێرێەبوو بەوەی ئیش بە جەاللشادمان سولتان 
سەرەوە  تەوخۆ لەدەکرێ راس ..شێوەیەکی ئاسایی دانراون ەکانی بەپەرتووکئێستاش  تا ..ی نوێ ھەبووتاخلچە بە

ەکانی لەسەر پەرتووک رێتەوە،دبخوێن یانەکان ناوەکانپەرتووکلەسەر بڕبڕەی پشتی  رێن ودبۆ خوارەوە دابن
 ی بەپێویستبەاڵم ئێستا  ..یشی ھەبووپەرتووکی سەربەخۆی سندووقھەندێ  ..رابووندی قەد دیوارەکان دانتاخلچە

 یتەواوی خوار ھەیە تا بە تاخلچەی ی بەپێویست ..خاتە رووەکانی بپەرتووکشێوەیەکی دروست  بە تا تاخلچەیە
کرێی رۆژانە لەسەر  خانەکانی رۆژئاوای لێبێ،پەرتووکوەک  انەکانی بکەوێتە بەر چاوی تەماشاکەرپەرتووکبەرگی 

 ێکو ھەند مارزب و راستە چەکوش و ..دین گەڕایەوەەرۆژی دوایی جەالل رێککەوتن، لە ئەمەریکاییپێنج دۆالری 
 ..بزمار دەکوتێدرێژایی رۆژ  بە ..دینەە شوێنی ئیشکردنی جەاللوبو ..بوو کۆگاژووری پشتەوەی  ،ختەی پێ بووتە

خۆی دەچێ بۆ پاکستان  ..کارت سەرچاوەیەکی گرنگی داھاتی سولتانەپۆستکارتن، پۆست و تاخلچەدەوری چوار ھەر
ھەمیشە ئەو وێنانەی ھەڵدەبژارد کە حەزی  قازانجێکی زۆر دەیفرۆشێتەوە، سولتان بە لەوێ چاپی دەکا و دواتر و

ەیبا بۆ دھەر کە وێنەیەکی بینی یەکسەر  ..پارەی وێنەگر یان وێنەکێشەکە بکاتەوە بێ ئەوەی بیر لە بە ..لێیەتی
ی یباش کارتەکان بەەدەن، پۆستد بێ بەرانبەر وێنەی پێ وێنەگر کھەندێ ،سەرلەنوێ چاپی دەکاتەوە پاکستان و
سەربازەکان  ..ینیی پاراستنی ئاشتیودەوڵەتێەربازانەیە کە سەر بە ھێزەکانی نین کڕیاری ئەو سباشتر ..دەفرۆشرێ

کارت، نی پۆستیمەبەستی کڕ خانەکەی سولتان دەکەن بەپەرتووکدا سەردانی کابول لە نێوەوەیان سووڕان یکات لە
 ..ی دەکەنیزریپۆشەکان یارن لەسەر مندااڵ ..یان پۆشیوە(بۆرکا)کارتەکان بریتین لە وێنەی ئافرەتان کە 

بامیان پێش ئەوەی تالیبان  دا لەوپەیکەرەکانی بو ..ردوو کە جلی ئاواڵەیان پۆشیوەشاژنەکانی رۆژانی راب
کابول لە  ..دیمەنی سروشتی وشک ..نەریتییدای یجلوبەرگی نیشتمان لە منداڵ ..ماینی بۆزکاشی ..بیانتەقێنێتەوە

اچنە دەرەوە ئەگەر بەستەیەک ان وریا بوو لە ھەڵبژاردنی وێنە، سەربازەکان ندا، سولتو کابول لە پاشان داپێشان
 .نەکڕن پۆستکارت

 
سەدان  ..دانراونژووری پشتەوە  لەکارتەکان پۆستکارت، پۆست ٠٥دین دەکاتە بەھای تەواوی ەکرێی رۆژانەی جەالل

ە ڕگۆ وئاواڵەیی لە تیق پێچراون یان بەالس بە ..دەرەوە دانراون و جانتا یان لەێن کارت لە ھەر وێنەیەک لەپۆست
 .کان دانراونتاخلچەلەسەر  ن وۆی کارتسندووقنێو  لە ..دایە

 

 .''بێ؟ یە یەکەم جاروتۆ پێتوایە ئە'' :دا سولتان گوتییلەگەڵ بیرکردنەوە ''کارتپۆستسەد ''دەڵێ 
 .''ت پارەکەی بدەم بەاڵم بیرم چوودەمویس نازانم گوتی''
 .''ەوێ بڕوای پێ بکەینلەوانەیە بیبەڵێ ''
  .''دەبێ کەسێک داوای لێکردبێ بیدزێ''

 تا بەدڵنیاییەوە نەیدزیوە  بە ..بیانفرۆشێتەوە ە جارێکی تریادەیە زیرەک نیربەو  ەھائاو'' :یگوت مەنسوور
 .''دیواردا ھەڵیواسێ
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، بکا بۆ ئێران تگەشدا دەبێ ماوەی دوو رۆژ لە ..گرفتە بکا وئە تا باییە یکاتەکەش زۆر نی ..دەداسولتان جنێو 

 ێە بیکا بەاڵم دەبێ پێش ھەموو شتپێویست شێوەیە ئیشی زۆر بێ و وبە وەھاماوەیەکە ئەوە بۆ یەکەم جارە ئا
 .لە سولتان بکا و وەک بەرزەکی بانان بۆی دەرچێ یھەرگیز کەس ناتوانێ دزی.. ا مامەڵە بکادلەگەڵ ئەم گرفتەی

 
یە بپێچینەوە تا بنی دەبێ لەم مەسەلە ..دەچم بۆ ماڵەوەیان ..خانەکە بێکپەرتووچاوت لە '' :سولتان گوتی

رەسول بە باشی  (..دیە خودایداد)و دەڕۆن بۆ گوندی  خۆی دەبا ڵرەسولی زاوای لەگە'' ەکەینددەر مێخەکە
 .دارتاشەکە دەناسێ

 
و کۆاڵنەی کە دەچێ دەگەنە ئە ..تەپۆتۆز دوای خۆی جێدەھێڵێ ..ئۆتۆمبێلەکە رێگای گوند دەبڕێ و دەچێتە ژوورەوە

 پێویست ..ناکا کەس ئاگاداری ئەم مەسەلەیە بێ پێویست.. بزانە'': رەسول دەڵێ سولتان بە ..دینەبۆ ماڵی جەالل
 .''ناکا ھەموو بنەماڵەکەی ریسوا بن

 
ەڵی پیاو الی دوکانەکە کۆم ..دینەوێ کۆاڵنەکە دەڕوا بۆ ماڵی جەاللتە گۆشەیەکەوە لەۆدوکانی گوندەکە کەوت

دەستی سولتان دەگوشێ و  و پێشوازییان لێدەکا ..دینەەندا فایز وەستاوە کە باوکی جەاللنێویا اوەستاون لەر
دیارە شتێک دەربارەی  وا ''چا بخۆنەوە یەکفەرموون پیاڵە'': دەڵێ دییەوە پێیانوخۆشنو بە ..ا دەکاێدباوەشی پ

دا لە ھیچەوە تەگبیری پیاوە لە ژیان وسولتان بدوێنن، ئە یش حەز دەکەنرپۆست کارتەکان نازانێ، پیاوەکانی ت
 .دەست ھێنا ادەیەک سەرکەوتنی بەر خۆی کرد تا

 
پیاوە پیرەکە  ''؟دەتوانی بیدۆزیەوە ..مان ناوێترجگە لە چاوپێکەوتنی کوڕەکەت ھیچی ئێمە '' :سولتان گوتی

، الەرزەوە تەماشای سولتان دەک س وتر بە دینەیەتی، جەاللەدواو دا کوڕەکەی بەگەڕانەوەی یکات لەو دەڕوا 
دینیش ئاماژەی ەجەالل'' ی؟وانی بۆ ماوەیەک لەگەڵماندا بدەت ..مان پێتەپێویستدوکان  ئێمە لە'': سولتان دەڵێ

 .''رێکی دی وەرنەوە بۆ چایخواردنەوەجا'': کاتێ کە دەڕۆن باوکەکە پێیان دەڵێ، بۆ دەکا رازیبوونی
 

*        *       * 
 

خانەی پشتەوەی ئۆتۆمبێلەکە  کاتێ کە ھەردووکیان لە ''؟ھۆی سەردانەکەمان دەزانی'': ی دەڵێیەقر لتان بەسو
 بریکارە وبرای  رێگا دان بەرەو ماڵی مردزجانی پۆلیس کە ، ئێستاش لەیدەخوڕیرەسولیش لێ دانیشتبوون و

دەمویست  ..بیانگەڕێنمەوە شوێنی خۆیان وکارتەکان بکەم پۆستتەنیا دەمویست سەیری '' ،زاوای سولتانە بریکاریش
 ..و شانەکانی دەلەرێنێتەوە گۆشەکە ناوە دارتاشەکە خۆی لە ''ەکانمی بدەم وێنەگەلێکی جواننمنداڵپیشانی 

 بە و جار نە جارێکیش نینۆکی دەچەقێنێتە پەنجەکانی ..انی ناوەنێو الق تە ناو یەک و لەۆھەردوو دەستی خست
ی یھێمن بە و سولتانیش لەسەر کوشینەکە دانیشتووە ..وڕەییەوە دەڕوانێتە سولتانت و بە پەلە قسان دەکا
 :پرسیاربارانی دەکا

 

 .''تەوی ئەو کارتانە بزانم کە بردودەمەوێ ژمارە''
 .''م نەبردووەترھیچی  ..کە دیوتانەجگە لەو کارتانەی ''
 .''پێ ناکەمبڕوات ''
 .''یت پێ دەڵێماستیر''
 .''ەکەمەوەدە پۆلیست لێ ئاگادار ت بردووکە زۆرتر ینەنێئەگەر دان بەوەدا ''
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 .سولتانیش دەستی دەکشێنێتەوە ..کابارانی دەو ماچ دەدادارتاشەکە پەالماری دەستی سولتان 
 .''گێل مەکە خۆت ..واز لەم رەفتارە ھیچە بێنە''
 
پارەکەیت  ..دانەوە تکات لێدەکەمەمخەرە زینم ..جگە لەوانە کارتی دیکەم نەبردووە شەرەفم و بە خوا سوێند بە''

 کچەکانم بە دووان لە ..م ھەیەمنداڵ ھەفت ،بێ ئەقڵ بووم بمبورە ..بمبورە ..شەرەفم ێ، من پیاوێکی بەدەدەم
دەست  ەکانم بەمنداڵ ..ینۆھیچمان نیە بیخ ..خێزانەکەم زگی ھەیە ..نەوە دەناڵێننمندااڵ گۆجییدەستی 

لەسەر  ..ئەوەی داھاتەکەم تێری ھەموومان ناکالەبەر یێم ھەموو رۆژی دەگرھاوسەرەکە ..یەوە دەناڵێننیبرسێت
و چێشتخانەکان  شخانەۆدایکم پاشماوەی نەخ ..ەیتەنانەت پارەی برنجمان نی ..ی کواڵو دەژینەو سەوز پەتاتە

.. نییە مانیشرۆژانەی دوایی تەنانەت نان ولە ..ەێشتخانەکان پاشماوەکانیان فرۆشتوھەندێ جاریش چ ..دەھێنێتەوە
و  دایکێکی پیر منیش لەگەڵ باوک و ..ئەوەی مێردەکەی بێکارەلەبەر دەدەمی خۆشکەکەم منداڵھەروا من نانی پێنج 

 .''یمداپیرەم دەژ
 

 .''شێوەیە ناکەوێتە زیندانەوە وبە ..ا بنێ کە زۆرت بردووەێدانی پ ..ئەوە الی خۆت ماوەتەوە'': سولتان دەڵی
 

تانیش دەیەوێ ئەو دان سول ..خۆی دەردەخا یدارتاشەکە ھەژاری ؛ڕێتەوەودا دەسوبازنەیەکبەاڵم دەمەتەقەکە لە 
 .کێ کە کارتی زۆری دزیوە ھەروا دەیەوێ بزانێ فرۆشتویەتی بە بەوەدا بنێ

 
 ،و چڵپاوە رێگایەکە قوڕ ..رەسول لێخوڕی ئۆتۆمبێلەکەیە ..گەڕانەوە بۆ گوند تر جارێکی ..یان تێپەڕاندشاری کابول

 چەند سەگێکی بەرەڵالش شەڕیان لەسەر ئێسک و ..دەیانەوێ پێش رۆژئاوا بگەنە ماڵەوە پەلەیانەڵکەکە خە
ی خۆی لە یھاوسەنگو وە (بۆرکا)ئافرەتێکیش خۆی پێچاوەتە  ..ادەکەنر ییپێ پەت ن بەمندااڵ ..دەکرد وسکوپر

باران بارینی  ھۆی بە و ڵ پاڵدەنێقاەپیاوێکی پیریش عەرەبانەیەکی پرت ..اگرتووەرپشتی پایسکلی مێردەکەی 
زبڵ و پاشماوەی ئاژەڵەکان کە باران  و رێگا خۆڵینەکە بۆتە شادەماری میز ..رۆژانەی دوایی پێی قوڕاوی بووە وئە
ۆ ڕدەڵێ بیسولتان پێ ..ر دەرگایەک رادەوەستێبەرانبە کۆاڵنەکانەوە ڕاپێچیان دەکا بەرەو رێگایەکە، رەسول لە لە
 .ەەکا بچنە ژوورەودێدوای ساڵوکردن داوایان ل و ە، مردزجان دێتە دەرەوەدەرگایەکەی بد لە
 

ئافرەتانی  ..رەی ئافرەتان دەبنوا سەرکەوتن گوێبیستی خشەخشی ھێمنی تەنودقاڵدرمەکە کاتێ پیاوەکان بە
ە تیلەی کیش بوێکی بچومنداڵ ..ادەوستنرنێوەکراوەکە  ەپشتی دەرگای ھەندێکیان لە ..ماڵەکە خۆیان دەشارنەوە

وکار نابێ کەس ئافرەتەکان جگە لە ..میوانانە کێ بن ودرەنگەشەوە ئە ودرزی دەرگایەکەوە دەڕوانێ ئاخۆ بە چاو لە
 ناندینەکە شک لەوخ ە گەورەکان چای بۆ میوانەکان دەھێنن کە دایک ومنداڵ ..یەکێکی دی چاویان پێبکەوێ

 .کردووە یانئامادە
 

، ئەو ەلەبەر یرواڵێکی لنگ بەرینەش و نەریتییجلی تونیکی  ''باشە'' :و دەڵێ ەی دانیشتوویمردزجان بە چوارمەشق
 بااڵی کورت و قەڵەوە لە ..بەرگەیە جل و ومردزجان حەزی لە ..ەکرد لەبەریکەندتالیبان خەڵکی ناچار  جلەی کە

لەبەرکا کە  ێکھۆی ئیشەکەیەوە دەبێ جل بەاڵم ئێستا بە ..دەکا حەسانەوەبەرگی بەرین ھەست بە  جل و ێون
نێو دواڵبەکەی  پێش ھاتنی تالیبان لە ..یەی پۆلیسی ئەفغانییە ئەویش جلی کۆنی فەرمینیی حەزی لێ

وەک ئەوەی تەنیا تایبەت  ..دا ھەروا قورسیشەادەیەک تەسک بوو لەبەر خاوەنەکەیر جلە تا وئە ..ھەڵیواسیبوو
 پتر ..ی دروست کراوەیسوجلە لەسەر مۆدەی رو وئە ..وبورادپاشماوەی چنینی ناوخۆ بەرھەم ھێن لە ..زستان بێ بە

رێگای چوونی بۆ  مردزجان لە پلە ٨٥لە رۆژانی بەھار کە پلەی گەرما دەگاتە  ..بۆ سیبریا دەشێ لەوەی بۆ کابول
 .ئیش ئارەقە دەردەدا
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 ی قسە بکاۆی خنۆرە مردزجانیش لێدەگەرێ ھەر یەکەو بە ..ھۆی سەردانەکەیان روون دەکاتەوە پەلە سولتان بە

مردزجان  ..بەرانبەریدا دینیش لەەەاللج ..تەنیشتیەوە دانیشتووە سولتان لە ..وەک ئەوەی قسەکانیان بەراورد بکا
دین جەالل بۆ سولتان وچای  ..ێرێەدگوێ بۆ قسەکانیان راد ..تێگەیشتنەوە سەریان بۆ دەلەقێنێ ی ویھێمن بە

 .ئەوانیش خەریکی قسەکردنن ..نێبەردەمیان دادەن دروستکراوە لەکەرە  کە بە (توفی)ھەروا شیرینی  رێددەھێن
 

نەڕۆین بۆ پۆلیسی  ..ەبکەیتەو ە ئەم کێشەیە یەکالخۆت دایە وا باشتر یبەرژەوەندی لە'' :مردزجان دەڵێ
 .''استەقینەر

 .بۆ مردزجاننەک بۆ سولتان بەڵکو قسەیەک دەدرکێنێ  دەستی خۆی دەگوشێ و و زەوییەکەدینیش دەڕوانێتە ەجەالل
 .''ێوە نەداوە دەیانگەڕێنمەوەدەستم پ ..ماڵەوەیە ھەمووی لە ..کارتم بردبێتپۆسلەوانەیە پێنج سەد ''

 .''تۆ بوومایە دەستم پێوە نەدا جێی منیش لە ..باشە'' :پۆلیسەکە دەڵێ
 .''شتۆتە کێ؟فرۆ! ێستا پێمان بڵێئ ..ت بردووەپترمن دڵنیام تۆ لەوە '' :ەیەی بەس نیوبەاڵم سولتان ئە
 .''یدا بنێھەموو شتێک دایە دان بە تیبەرژەوەندی لە'' :مردزجان دەڵێ

 ئەگەر کار بگاتە لێپرسینەوەی پۆلیس ئەوا وەکو ئێستا بە'' :و دەڵی دین دەکاەنیگایەکی ئاڵۆز تەماشای جەالل بە
 .''بکەین پێشکەش یتشیرینی چای و ین وناب دای لەگەڵتیھێمن

نیگای  ستەیە دەڵێ ورئەم  ''دڵنیاتان دەکەمەوە کە نەمفرۆشتۆتە کەس ..استییەری بەاڵم ئەمە ئەوپەڕ''
ئەوە ھاتووە بچین  یکات، و قسەکانی دووبارە دەکاتەوە بەاڵم سولتان پەیگیرە.. نێوان ھەردووکیاندادەگوازێتەوە 

 .بۆ ماڵەوە
 

لەبەرئەوەی  ند کەسێک کوژرانتەنانەت چە ..یگرنبکەوێ دە بەرچاو ھاتوچۆقەدەغەکردنی  یکات ئەوەی لە
  .دبووی کریسینی ئۆتۆمبێلەکانیانەوە ھەستیان بە مەترڕتێپە لە کاتیسەربازەکان 

 
دین ەئەگەر نە جەالل'' :و دەڵێ ی بڵییدارتاشەکە دەکا راست رەسول داوا لە ..ی سواری ئۆتۆمبیلەکە بوونیبێدەنگ بە
 .''فراوان دەبێ و کێشەیە گەورە وئە
 

و  ێتەوەڕپەلە دەگە بە ..بیانهێنێتەوەو  کارتەکان ئامادە بکاپۆستدەڵێن بڕوا یماڵی دارتاشەکە پێ کاتێ گەیشتنە
ی پێوەیە، سولتان یقاڵەپرت و خاڵی زەرد شاڵێک پێچراوە کە کارتی پێیە لە نێوپۆستکی وبەستەیەکی بچو

استەقینەکەی ردرایەوە بۆ خاوەنە ێنڕیری وێنەکان دەکا، دوای ئەوەی گەوە سەنەسەرسورما پێچراوەکە دەکاتەوە بە
گرێ، رەسول سولتان بی کەڵکی لێوەریبەاڵم سەرەتا دەبێ وەک بەڵگەیەکی دز تاخلچەکانەیخاتە سەر دئەویش 

 .اوەستاوە کە دەڕوانێتە ماڵەوەیانرلەو پێچە  رەوەشەرمەزا روخسارێکیدارتاشەکەش بە  ..دەگەیەنێتە ماڵەوە
 

*        *       * 
 

 ..دەیانژمێرن ایەخەکە راخستوە ورکارتیان لەسەر پۆست ٢٨١یمال کە ھەردووکیان کوڕی سولتانن ئ ئیقبال و
لە ژووری  ..، کارتەکان وێنەی جۆراوجۆرننیسولتانیش دەیەوێ ژمارەی ئەو کارتانە بزانێ کە دارتاشەکە دزیو

 سولتان لە ..نەماوە رێ کەدبزان سەختەلێنەمێنی  بە تەواویی بەستەیەکیئەگەر  ..راوەددان سەدانی لێ پشتەوە بە
کارتەکان نەماوە، لەوانەیە ھەر پۆستبەستە  و ھەڵیدەسەنگێنێ ئاخۆ دەرزەنێک لە تەوەدەدامێشکی خۆی لێکی

 .دا بچێتەوەژمارەکان دەبێ بە سبەینێبۆ  ..بەشێکی بردووە
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 اوەستاوە ورکە لەبەر دەرگا ا دارتاشەدلە پرێک ..سەرلەنوێ دەست دەکەن بە ژماردن سەرلەسپێدەبۆ رۆژی دوایی 

سولتانیش لە  ..پێی ماچ دەکا ناکاو بەرەو سولتان دەچێ و لە ..ڕەۆجاران سەرش لە پتر ..پێش دەرگاکەی گرتووە
 .''ئەم پاڕانەوەیە دادت نادا ..کەرەوەۆت کۆپیاوەکە خ'' :دەڵێ یپێ ھێدیبە دەنگێکی  ەپسکێنێ ودرای زەوییەکە

ی لە ماڵەکەم یی برسمنداڵ ..دەکەمەوە بۆت قەرەبوو ..دەکەمەوە بۆت قەرەبوو ..بمبورە ..بمبورە'' :دارتاشەکە دەڵێ
 .''دایە

 
پارەم لێت ناوێ بەڵکو دەمەوێ بزانم  ؛گوتیئەوەی دوێنی پێم ..ممۆتائێستاش من لەسەر قسەی خ''

 .''رەی کارتەکان چەندە کە بردوتە؟ژما ..کێ فرۆشتۆوە، کارتەکانت بەپۆست
 

لتان ماچ بکا بەاڵم سو یو پێ یش دەیەوێ بچەمێتەوەوئە ..دین ئامادەیەەفایز باوکە پیرەکەی جەالل ارەیانجو ئە
 بە تایبەتییشبکا بینینی کەسێک ناکا پێاڵوەکەی ماچ  حەز بە ..کارە بکا سولتان دەیگرێ وپێش ئەوەی ئە

 .دراوسێیەکی پیر بێ
 
 ئابڕومەند و استگۆرمن وا پەروەردەم کرد کە  ..شەرمەزارمزۆر  ..درێژایی شەو لێمداوە کە بە یەوە بزاندەبێ ئ''

 .''ەاڵم ئەوەتە ئێستا کوڕەکەم دزەب ...بێ
 

ی ھەڵکوڕماو دارتاش ..بووکوڕماھەڵگۆشەی دوکانەکە  قسانەی کرد دەیڕوانیە کوڕەکەی کە لە وکاتێکدا ئە فایز لە
 .سەری خۆی بدا دەیویست لە ..کرد بێدرۆی  و یێک دێتە پێش چاو کە دزیمنداڵوەک 

 
کارتەکانی لەگەڵ خۆی بردۆتەوە بۆ پۆستدین ەداوەکە ئاگاداردەکاتەوە کە جەاللروو ی فایز لەیھێمن سولتان بە

 .و فرۆشتویەتی بە کێ کارتەکان چەندەپۆستئێستا ئەوەی لێدەوێ کە ژمارەی  ..ماڵەوە
 

 یتر ئەگەر شتی ..بنێ داھەموو شتێک ان بەەکەم ددتاقە رۆژێک مۆڵەتم بدەرێ وای لێ'' :پاڕانەوە دەڵێ فایز بە
.. ەیدا نیگۆرەوی لە پێی ..بە کۆن دێتە پێش چاو سەرپێی لە پێی کردوەپێاڵوەکەی فایز کە  ''ھەبێ کە نەیگوتبێ

 ..شێوەی کوڕەکەی دایە لە ..قۆڵی چاکەتەکەی دەبریسکێتەوە ..اوەناوقەدیەوە بەستر پانتۆڵەکەی بە پەتێک بە
ھەردووکیان  ..ەپترەکەشی یو کوڕی کەوقەبارەی بچو ..ەکی تۆخترێئەسمەر کە باوکەکەئەوەیە  تەنیا جیاوازییان

ەست بە ھ ..ە بیکاپێویستسەری  سولتانیش نازانێ چی لە و باوکەکە بەرانبەر سولتان وەستاوە ،و داماون الواز
 کۆگای گوێرایەاڵنە دەچێ بۆ و ێولفایز دەجو پیاوە کە لە جێگای باوکیەتی، دواتر وشپرزەیی دەکا بەرانبەر ئە

و ھەر لەوێ لە نێو  دەبێتەوە وکانێکدا دەستی بەرزلە چاوتر ..اوەستاوەرتەنیشتیەوە  ەکان کە کوڕەکەی لەپەرتووک
تۆ پەڵەی شەرمەزارییت بە  ..نرخپووچی بێ  ھیچ و'': و دەڵێ لێدانی کوڕەکەی بە ەکادخانەکە دەست پەرتووک

 .''فێڵباز یدۆڕاو ..خۆزگە لەدایک نەبوویتایە ..نێوچاوانی بنەماڵەکەمانەوە
 

 بە و دەداکوڕەکەی ێوگەڵی ن شەق لە بەو ئەژنۆ لە زگی  بە دەگریا و دەداکوڕەکەی  کاتێکدا لە باوکەکە لە
ھەردوو دەستی سینگی خۆی  بە ..اوەستاوەو پشتی چەماندۆتەوەردینیش تەنیا ەجەالل ..دەدالەپشتی  یدەست ھەردوو

کە  ھەر ..ادەکار بۆ دەرەوەی دوکانەکەکوڕەکەی ا دپرێک ا بەاڵم لەدسەری کەچی باوکی چەماوەتەوە بە ..دەپارێزێ
 پێستی شەقامەکە ئاوا بوو، کاڵوەکەی فایز کە لەلە خوار قاڵدرمەکانەوە  لە سێ ھەنگاوی درێژ دوورکەوتەوە

 وەلەنوێ دەیکاتەسەر و ێتەوەیدەگرھەڵ ..کەوتیلێ ڕەکەداگەرمەی شە لە ..بەرخ دروست کراوە کەوتە سەر زەوی
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لەنگە بە سەیری دەکا کە چۆن لە پەنجەرەکەوە دەڕوا، سولتان  و سولتان دەکا ماڵئاوایی لە ادەوستی ور ..سەری
 .دەگەڕێتەوەگوند  بەرەوی یھێمن چەپی خۆی دەکا بە لەنگ بەرەو پایسکلە کۆنەکەی دەچێ، تەماشای راست و

 
چل '' :ئوقرەی لێبرا بوو ..سولتان دەستی کردەوە بە ژماردن ەنە شپرزەیە نیشتەوەدیم وئە ێکتۆز دوای ئەوەی کە

من  ..کارتپۆستە دەکاتە ھەشت ھەزار وکارتی بردبێ ئەپۆستدوو سەد  گریمان ھەر رۆژەو ..رۆژ لێرە ئیشی کرد
ئەویش شانی  ..مەنسووردەیڕوانیە و ەی گوت وئە ''کارتی دزیوەپۆستالیەنی کەمەوە ھەشت ھەزار  دڵنیام بە
 مەنسوور ..دەستی باوکییەوە لێدان دەخوا دیمەنیکی جەرگبڕە چاو لە دارتاشیکی ھەژار بکەیت بە ..ھەڵتەکاند

 وکارتەکانیان گەڕاندەوە ئەپۆستبڕوای وا بوو دوای ئەوەی  ..الوە گرنگ نەبوو کارتەکانی زۆر بەی پۆستمەسەلە
 وئە.. بفرۆشێکارتەکان ھێندە ئازا نییە پۆست'': بە باوکی گوتپاڕانەوە  بە ..بیر بکرێ ە لەیلەعنەتیبابەتە 

 .''بیر بکە بابەتە لە
 
 ن لەکراو کە دەستنیشان ەناسیدن تۆ خاوەن دوکانەکا ..ەی کردبێولەوانەیە لەسەر داخوازی یەکێک ئە''

من پێموایە  ..نانە ماوەیەکە ھیچیان لێ نەکڕیویلەو کھەندێ ..ا پۆستکارتمان بۆ بفرۆشندی ئێمەیبەرژەوەند
گێلە لەوانەیە بەرانبەر  ..دارتاشەکە کڕێبێتیان نرخیکی ھەرزان لە لەوانەیە بە ..بڕێکی باشیان لێکڕیوە

 ''ە؟بڕوات چۆن تۆ ..ەک پێیان فرۆشتبێیگۆرانی
 

 تاەڕوا ددوای شتەکاندا  بە و ھەر واز ناھێنێ ..باوکی خۆی دەناسێ ..جارێکی دیکە شان ھەڵدەتەکێنێ مەنسوور
و مانگێک لەوێ دەکا  گەشتباوکی بۆ ئێران  ..پێ دەسپێرێ یئەرکە وھەروا ئەوەش دەزانێ کە باوکی ئە ..کۆتایی

 .دەمێنێتەوە
 
 ؟کاتێکدا کە من لێرە نابم بکەن لە پێت چۆنە ئەگەر خۆت و مردزجان ھەندێ لێکۆڵینەوە لە مەسەلەکە''

 .''م لێبکایکەس ناتوانێ دزی ..ئاشکرا دەبێ راستییەکەش
 

بێنە پێش  '' :دەڵێھەروا  ''وپێک بداەکەم تێکیدەیتوانی ھەموو بازرگانی'': دەڵێ و مەنسوورتە سەر ۆچاوی خست
نرخێکی  ئەوانیش بە ..خانەکانی کابولپەرتووک فرۆشێ بە دوکان ویب کارتم لێبدزێ وچاوی خۆت ھەزاران پۆست

شێوەیە سەربازە کڕیارەکانم  وبە ..الی ئەواندا بەباتی ئێمە خەڵک دەچێ  لە ..لە نرخی ئێمە بیفرۆشن ھەرزانتر
ناوبانگیشم بە و  دەدەمیش لە دەست پەرتووکھەروا ھەموو کڕیارانی  ..کارتم لێدەکڕنپۆستکە  دەدەمدەست  لە

 .''مایەپووچ دەبمدا کۆتاییش لە ..خەڵکی دیکە لە گرانتر دەفرۆشمنرخێک  ەبێتەوە کە بەدخراپە باڵو
 

 ۆیشتنی باوکیرھەڵچووە لەبەرئەوەی دوای  و ڕەوتو ..یە خراپەکانی باوکییداتە پێشبینزۆر گوێ نا مەنسوور
ە تازانەش پەرتووکەکان تۆمار بکا دەبێ ئەو پەرتووکاسپێردراوە بێجگە لەوەی دەبێ ھەموو رەرکی دیکەی پێ ئ

جێ بکا کە جێبە ەئاساییانھەروا ئەو کارە  ..پاکستانەوە بۆیان دەنێرن وەرگرێ کە خاوەن چاپخانەکان لە
دەبێ ئۆتۆمبێلیش لێخوڕێ ھەروا دەبێ  ..خانە بێ لە کابولپەرتووکخاوەن  سێکە لەسەر ھەر کەپێویست

 .اسپێردراوەرپێ  یشرۆڵی پشکێنەری پۆلیس ئەوا ئێستا ..خۆشی بکاتەوە خانەکەیپەرتووک
 

 ''سازش مەکە ..نەرم مەبە'' ،بڵێ تر کیە ناتوانی شتێوجگە لە ''دەدەمفەرمانەکانت  بایەخ بە'' :دەستبەجێ دەڵێ
 .بکا بەرەو ئێرانگەشت ۆکە ڕف ە دوا قسەکانی سولتان بوو پێش ئەوەی ئەو ئێوارەیە بەوئە

 

*        *       * 
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ی یتایبەت بە ..بەسەرچوو ییووڕدوو بڕوادارییقۆناغی  ..ھەموو شتەکانی لەبیر کرد ۆێشترھەر کە باوکی  مەنسوور

 ..رۆژێکدا ھیچی نەگۆری کردنی پێنج جارەی لەنوێژ ..تەنیا ھەفتەیەکی خایاند ..شەریف اردوای سەردانەکەی مەز
 دیمەنی خۆی بە ..شانەێدێتە پێش چاوی کە پەر ھەر کەس سەیری بکا وا ..خورێکە بەریداوەتەوە دە کەییشەر

 .لەبەردا بوو نەریتییبەرینی  یتونیک ی کاتێ کە جلییتایبەت وو بەدڵ نەب
 
ەی ولەگەڵ خۆیدا ئە ''دەتوانم ھەموو شتێ لەبیر کەم ،بیرکردنەوەی رێگاپێدراو بکەمەوە ەتوانم بیر لەئەگەر ن''

ئێوارەی یەکەمدا  ۆێشتنی باوکی لەر، دوای زانیابواردن ر ەکەشی بە(زیارەت)ھێنا،  بڕوادارییگوت، زوو وازی لە 
بێ ئەوەی بزانێ  ێنێ پێدان کە لەگەڵیاندا بڕوابەڵ ..پێگەیشت بۆ دەرەوەی ماڵ میواندارییەکیێیەوە ڕلە دوو ھاو

 .نرخێکی گران کڕیوە ی رەش بەڕبازا لەمێنییان ئەر ی ویئەوان ھەندێ ئەلکۆلی ئۆزبەک
 

بەرانبەر ھەر بوتڵێکدا چل  کوڕەکان لە ''ین خواردنەوەیە کە ھەبێە باشتروئە'' :گوتنیفرۆشیارە گەڕۆکەکە پێ
کار کە لە دەستی سانسۆری سەختی کەسوکڕیارەکانی لەو کوڕە گەنجانە بوون دا، زۆربەی ان پێئەمەریکاییدۆالری 

شەرابی نەکردووە،  چێژی پێشتر مەنسووری، یلەدەستدانی ھاوسەنگ ی ویھەڵهاتبوون بۆ ئامێزی خواردنەوە تا مەست
ەکەن بە ددەست  مەنسوورئێواریەکی زوو ھاورێیەکانی  ە، لە(حەرام) دا خواردنەوە مادەیەکی زۆرلە ئیسالم
کە پەردەکانی  میوانخانەکەژووری  دوای ماوەیەکی کورت لە ..ەخۆنەوەدبەردەوام  ەکەن ودکۆکتێل .. خواردنەوە

 ..تە الیانۆنەچ مەنسوورر پێیان دەخولێتەوە، جارێ ێژ لە زەوی ..کرێ گرتویانە سی ماڵەوە بەتر داپۆشراون لە
 داد دەکەن و و بێ گەیشتە الی ھاورێیەکانی بینی داد ەنسوورمکاتێ  ..کانی بگەیەنێتە ماڵەوەیەسەرەتا دەبێ برا

دیمەنە دەبینێ پەشیمان  وئە مەنسووردوای ئەوەی  ..دانەکەۆدەیانەوێ بازبدەن بەسەر بالکھات و ھاواریانە و 
 ێلە ھەردوو ھاورێیەکەی کردب یئەگەر خواردنەوە وا ..کە نزیکی خواردنەوە نەکەوێ دەداخۆی  و گفت بە دەبێتەوە

 .گومان ئەگەر ئەویش پەشیمان نەبێتەوە ھەمان چارەنووسی تووش دەبێ بێ
 

*        *       * 
 

 ی دەگرین، لەیبێدەنگ بە ..اکشاونر زەوییەکەەکانی لەسەر منداڵ ..دین کەس ناتوانێ بخەوێەماڵی جەالل لە
 و باوکیان دەدا باپیرەیان لە کاتێ کە دەبینن ..ردوو بووی رابکاتژمێرچوار  بیست و ھەموو کاتێکیان خراپتر

کۆتایی  بازنەیەکی بێ دین لەەحەوشەدا باوکی جەالل لە ..ھەموو شمەکی ماڵەکە ژێرەوبان بووە ..دەڵێ دزیپێ
ە تا وام ووە؟ دەستکەوتم چی بوشەرمەزار کرد مانیسەراپا بنەماڵەکە.. کی وام ھەبێێچۆن دەبێ کوڕ'' :ێتەوەوڕدەسو

 .''بەسەر بێ؟
 

لەبەر برینی  ..لەسەر حەسیرێک دانیشتووە بەدبەختەکەی لەو ماڵەی کە لە ژوورێک پێکهاتووەکوڕە گەورە 
دابوو، دوای لێدانی یر لێوگورزێکی ئەستو ئەوەی باوکی بەلەبەر ..اکشێرپشتی ناتوانێ لەسەر پشت  یخوێناوی
پێ رێگای شارەکەی  یش بەکوڕ باوک بە پایسکل و ..ە ھەردووکیان گەڕانەوە بۆ ماڵەوەخانپەرتووک لە یکوڕەکە

لێدان لە  ..ارییەکی نیشان نەداکوڕەکەش ھیچ بەرھەڵستک ..، جارێکی دی باوکەکە لە کوڕەکەی دابەرەو ماڵ بڕی
ەکانیان منداڵئافرەتەکان  ..یانەسەوە چاویان لێتر ، ئەندامانی خێزانیش بەداسەروگوێالکی جنێویش بە پشتی و

دیوارێکی  و ەکەیان لە دەوری حەوشەیەکی کراوەدا دروست کراوەوێ بڕۆن، خانونەبوو بۆ تر دەردەکرد بەاڵم شوێنیکی
لە پشتەوەی چەند ژوورێک ھەن  ..شوێنی دانیشتن ھەیە تر ی دوو دیوارەکەیدرێژای بە ..کەوەیەرێگەقەراغ  بە

 ھەفت ەی وھاوسەرەک و ک بۆ دارتاشەکەێژوور ..دەکەونە بەرانبەر حەوشەکەوەو پەنجەرەکانی بە مشەما گیراون 
 ..ەکەیانمنداڵمێردەکەی وپێنج  شکەکەی ووبۆ خ تر ژوورێکی ..داپیرەی دایک و ژوورێکیش بۆ باوک و ..ەکەیمنداڵ
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ھەروا سۆپایەکی  دروست کراوە زەوییەکەھەناوی  تەنورێک لە تێیدا کە جێگای خواردن و نادینژوورێکی دیکە بۆ 
 پاشماوەی و ی دڕاوۆێک دەخەون کە لە پەڕلتاشەکە لەسەر باوەکانی دارمنداڵیە، تێدای تاخلچەھەندێ  و بریموس

لەسەر  گۆجەکەشین گیراوە، ھەردوو کچە ۆشوێنی بە کارتون و پارچە نایل ێکقوماش دروست کراوە تەنانەت ھەند
ەکانی دیکەش ئەگزیمایان ھەیە منداڵ، دەنێنبن ھەنگڵیان  ۆیشتن لەر یکات لە ..یان داناوەشەقدار خواریانالقی 

 .دەخورێنن یی زیپکەی خوێناوییبەردەوام بە ..جۆری بەد ەل
 

ەکانی دارتاش منداڵ، لەوسەری شاریشەوە دەداەیان لکەل دا ھەردوو ھاورێیەکەی سولتان شەیتان لەدووەم جاریلە 
 .خەو دەیانباتەوە

 

*        *       * 
 

ئەوا  ..ی دەکایسەربەست ھەست بە ..تێخەو ھەڵدەس لە مەنسوور سبەینەکەیرۆژێک بۆ  باوکی بە گەشتەکەیدوای 
شەریف  ەکەی بۆ مەزار(زیارەت)ئەو چاویلکەی کە لە  ..اویلکە رەشەکانی دەخاتە سەر چاویچ ..ئێستا ئازادە

قەراغ  بە ..خوڕییدا لێێککاتژمێر شەست میل لە یتوندی بە ..، بەئۆتۆمبێلەکەی شاری کابول تەی دەکاکریبووی
کاتێ کە پەنجەی بۆ  ..ی تێپەرێیئەڵمان سوپای سەربازی ودەرۆزەکەر  ی پیس وکۆمەڵی بزن و کەری بارکراو

 ..دەداجنێو  و بۆڵە دەکاکەوە بۆیە پرتەویەئۆتۆمبێلەکەی کەوتە چاڵێکی سەر رێگا ەکان درێژ کردییئەڵمان
کی یکانی کابول کە لە مۆزائدا گەڕەکەدوای خۆی بە ..خۆ الدەدنپێش ئۆتۆمبێلەکەی  پیادەڕەوەکانیش لە

 .ھاوچەشن دیکەیدەچێتە گەڕەکێکی  و جێدەھێڵێ خانووی رووخاو پێکهاتوون وێرانەی جەنگ و و سەرسورھێنەر
 

 ''است دەبێتەوەر رەوشتتشێوەیە  وبە رازیی بی،ئەنجامی کردەوەکانی خۆت بە دەبێ '': گوتبوویسولتان پێ
نامە  رەسول دەتوانێ جانتا ھەڵگرێ و ، لەمەوالدەدانێو ئۆتۆمبێلەکەی سەری با گاڵتەوە لە یش بەمەنسوور

کانی بۆ سەر یەخۆی بدا تا باوکی دەگەڕێتەوە، جگە لە گەیاندنی برا دەبێ بایەخ بە مەنسووروەرگرێ، لەمەوال 
 ..سێ باوکیەتیبتریلێ مەنسوورئەو کەسەی  ..دەنەتا زمانی لێنرد ئەویش کدەی نەتر ھیچی ی سبەینانکار کات

 ..بنێ اێدپ ەنیا کەسێکە رێزی لێبگرێ و دانیئەو ت ..رێبدەرب ییە نارەزاینی یەتییەیئەو ئازاا دباوکیبەردەم لە
 .الیەنی کەمەوە ئەگەر ئامادە بێ بە
 

 ییزۆربەی خێزانەکان چاودێر.. یەیکابول ئاسان ن لە ئەو مەسەلەیەش ..ناسینی ئافرەتانە مەنسوورئاواتی 
ا دێ ئەویش ئەوەیە دمێشکی پرێکدا بیریکی خۆش بە ن، لەگەنجینە بکە ییچەکانیان دەکەن وەک ئەوەی چاودێرک

 ئەوەی لەباشە لەبەر مەنسوورەکەی یزمانە ئینگیزی ..بوونی زمانی ئینگلیزیکی سەرەتایی ناوەختی فێرێبچێتە خول
 سەر کچێک کە لەوانی کۆتایی وانەی یەکەمدا چاوی کەوتە ھەر لە ..خوێندویەتی، بەھەڵەدا نەچوو بوو پاکستان

 ..جارێکیان کچەکە رێگای پێدا کە بیگەێەنێتە ماڵەوە ..وریاییەوە قسەی لەگەڵ بکا دەیەوێ بە ..بوو شتربا تر
لە  دیکە ئامادە نەبووکچەکە چی ..خانەکەیان بکا بەاڵم ھەرگیز نەھاتپەرتووکیش داوای لێکرد سەردانی مەنسوور

 ..ھەستی کرد شتێکی لەدەست داوە ..بکا پێوە ییش نەیتوانی پەیوەندیمەنسوور ..داپۆلی فیربوونی زمانی ئیگلیزی
 .ببێکاتێکدا زۆر حەزی لێبوو زمانی ئینگلیزی فێر  نەھات لە داخەوە بوو کە چیتر پێش ھەموو شتێک زۆر بە

 
و بەردەوام  دا ھیچ شتێکی راستەقینەمەنسوورژیانی  بیر کرد، لە پەلە کچە قوتابیەکەی زمانی ئینگلیزیی لە بە
ھەندێک لە ناسیاوانی  ..کردبوو بۆ ئاھەنگێگ لە دەرەوەی کابول مێواندارییانرە جارێکیان ە، لەم بەھاینی

 .نلێکردبوو نییەری ماڵەکە پاسەواب خچەیبا خاوەن ماڵەکەش لە ..کرێ گرتبوو ماڵیکیان بە
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 .ئاگادار دەکاتەوە مەنسووررۆژی دوایی ھاورێیەکی بە خرۆشەوە  لە
 .''شاوشککراوەیان دەکێواڵژدمێکی ک''
 ئارەزوویەکیبەاڵم  ئارەزوویان ھەڵستادا تێکەڵیان کرد ئیدی لەگەڵ توتن ..ببێتە ئاردێکی نەرمکوتایان تا ''

 .''ڕەوتو ێکنەخت
 .سەرسورمانەوە گوێ لە قسەکەی رادەگرێ یش بەمەنسوور

 
ەجێ واز لە ژیانی یش دەستبمەنسوور (ماڵەوە دەبم سبەینێ لە)دەڵێ  تێیدارۆژێکیان سولتان نامەیەک دەنێرێ و 

ژووری  ..وەەکانی ریز نەکردپەرتووک ؛باوکی داوای لێکردبوو ھیچی جێبەجێ نەکردوەدێنێ، ئەو ئیشانەی  ییژەھراو
انەی پەرتووکە سندووقھێشتا ئەو  ..ە نوێیەکانەوە نەچووەیدەنگی داخوازی بە ..پشتەوەی رێکنەخستووە

 سەبارەت بە دارتاشەکەش خولەکێک بیری لێنەکردۆتە ..نگواستنەوە کەڵەکە کراو کۆگایلە  وەرنەگرتووە کە
 .لێکۆڵینەوە دەربارەی بکا

 
 .''؟ینەخۆش ..ەکوڕم چیت بەسەر ھاتوو'' :دەستبەرداری شەڕ نابێ لەگەڵیداشەریفەی دایکی 

 
 .''ەینی نە ھیچم'' :شانازییەوە دەڵێ بە
 

 ''وە بۆ پاکستانئاودەستە بگەڕێ یەڵێدداخە دەمت '' :دەڵێیبەاڵم دایکی شەڕە دەنووکی لەگەڵ دەکا ئەویش پێ
 .''وەئێرە ھەموو شتێکت وێران کرد اویتەوەی گەڕوەلەو کاتە'' :رووبەرووی ھاوار دەکا مەنسوور

 
 ''چارەی دایکیان نێ؟ ان بەیخۆشی چیم کردوە تا ..ەکانم وابنمنداڵچۆن دەبێ '' :ەکاتە گریاندشەریفە دەست 

دایکی سولتانە  ەکاتە گریان، بیبی غول کەددەقیژێنێ، لەتیفە دەست دا ەکانیداڵمنو بەسەر  شەریفە ھاوار دەکا
ێور دەکاتەوە، لەیال رپەکەی خۆی کە لەتیفەیە ھۆ، سۆنیا کە ژنی دووەمی سولتانە کالداوێنێ بەمالو بەولخۆی دەجو

دەرگای ژوورەکە  ییتوند بە مەنسوورشتنە، ە خەریکی جل شوکی سولتانوخۆشکی بچوو تەمەنیەتی  ڵکە نۆزدە سا
 ..یونس لەسەر جێگایەکەی پرخەی دێ ..تێیداەچێتە ئەو ژوورەی کە خۆی و یونسی مامی ھاوبەشن دو  دەداپێوە

ەنگی زەردیان رچاوەکانی  ..دەداو حەب قووت  بەدرێژایی رۆژ لەسەر جێگایە ..جگەر بووە ھەوکردنیتووشی پەتای 
 .ەنگ پەریوەر خەمناک و پترھەموو کاتێ  لە ..ھەڵگەڕاون

 
ھەردوو چاوی سەیرکردنی  خۆی لە ..ئۆقرە دەبێ زۆر بێ مەنسوور ..لە رۆژی دوایی سولتان دەگەڕێتەوەکاتێ کە 

 ئۆقرە بێ لەبەر ئەوەی ئێستا سولتان بە زۆر بێ بەوە ناکا پێویست ھەر چۆنێک بێبەاڵم  تیژی باوکی دەپارێزێ
خانەکە بوون باوکی پەرتووکرۆژی دوایی کاتێ لە  ، لەدەداژنە بچکۆڵەکەی  یتەواوی بایەخەوە سەرنجی سۆنیا

بپرژێتە سەر  مەنسوورپێش ئەوەی  ..راسپێردرابوو یکردووە سەبارەت بەو کارانەی پێ پرسی ئاخۆ چییلێ
 .وەاڵمدانەوە باوکی دەستی کرد بە پێدانی فەرمانی نوێ

 
 وبە ..ندیی کردبوو بە کۆنە بازرگاکانەوەسەرلەنوێ پەیوە ..بوو سولتان بۆ ئێران زۆر سەرکەوتوو گەشتەکەی

بوو مەسەلەی ول بەاڵم ئەو شتەی کە بیری نەچوودوای یەکدا دەگەنە کاب ی فارسی بەپەرتووکنی ۆزووانە کارت
 .دارتاشەکەیە

 
 .''ئێستا ھیچت نەدۆزیوەتەوە تا'' :چاوی زەق دەڕوانێتە کوڕەکەی سولتان بە دوو
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لە ماوەی رۆژێکدا دان بە ھەموو : :باوکی گوتی ..بکەیەوەۆلیسی لێ ئاگادار یستە لەسەرت ھەر سبەینێ بچی پپێو

ەشەوە ڕھە بە'' ھێشتا نەخراوەتە زیندانەوە مەتەوەاوڕئەوە مانگێک تێپەر بوو لە پاکستان گە ..شتێک دادەنێ
 بە ییز بەختەوەریئەوەی دزی لە من بکا ھەرگ'' :زمانیکی ناشرینی ھەڕەشەئامێز دەڵێ بە ''تۆ کوڕی من نی'': دەڵێ

 .''خۆیەوە نابینێ
 

*        *       * 
 

 ..ەدەنددەرگای ماڵی سولتان خان  دا لەمنداڵدوو ژن لەگەڵ دوو  ەوییەوەری یبۆ سبەینێ دوای ئەوەی کە تاریک
و مامۆژنی  ەکەوێ کە داپیرەدپێدەچێ تا بۆ لەیال دەر ئدەمێک ..تەمبەڵییەوە دەرگایان لێدەکاتەوە لەیالش بە

رن تکاتان وبمانبو ..رنوتکاتان لێ دەکەین بمانبو'' :دەڵێن.. ناوەێیان لەگەڵ خۆیاندا ھمنداڵارتاشەکەن و دوو د
قەبارەی  ..پیرەکە تەمەنی نزیکەی نەوەد ساڵەدا ..گریاندەست دەکەنە  ''رنوی خوا بمانبوخاتربۆ .. لێدەکەین
داپیرەی .. وکنی ھەیەتوچەنەیەکی مووداری  ..وچاوی لە چڕوچاوی مشک دەچێدەم ..پەژموردەیە.. بچووکە

 .بدرکێنێ بۆ یبوو لە ھەفتەکانی رابوردوودا دەیویست نەوەکەی راستیەکان وھەر ئە ..دارتاشەکەیە لە باوکەوە
 
کارتەکان قەرەبوو پۆستپارەی  ..ەمنداڵبڕواننە ئەم دوو  ..یوینڕی بڕستی لێبیسەری بژین برسێت ە لەیھیچمان نی''

 .''دەکەینەوە
 

 خێزانەکە لە ..ک خۆی دەخاتە سەر پێی ئافرەتەکانو داپیرە پیرەکە لە شێوەی مش لەیال داوای لێکردن بێنە ژوورە
یە کە وەک بەدبەختی ووانیش زۆر شپرزەبوون بەرانبەر بەئە ..چوونە ژوورەوە ..ھاتن وەئاگادەنگی ھات و ھاوار 

ەڵ خۆیاندا لەگ گۆجەکانیانو کچێک لە  ێکی دوو سااڵنەا، ھەردوو ئافرەتەکە کوڕدھەوای سارد خۆی کرد بە ژوور
ھاتووە  گۆجییەکەی تووشی ووشکبوالقە  ..ەنیشێددا زەوییەکەلەسەر  ئازارەوە زۆر بە گۆجەکەە منداڵ ..بوونناێھ
 .خستووەڵبۆ گفتوگۆی دەوروبەری ھە یو گوێ دانیشتوەبە شکۆوە ی و یھێمن بە ..کەیەوە ھەڵواسراوەشەقەدار بە
 

کەیان برد، یەبرا بۆیە لەباتی ئەو باوک و دین لە ماڵەوە نەبووەا جەاللددەپۆلیس بەسەر ماڵەوەیان دا کاتێ
پێش  سەرلەسپێدە ..درێژایی شەو کەس خەوی لێنەکەوت ەبەن، بەددین ەتیان بۆ رۆژی دوایی دێنەوە جەاللگو

 ئەندامانی خێزان کەوتنە رێ بە تەمەنەکە وەک نوێنەری ھەموو ئەوەی پۆلیس بگەڕێتەوە ھەردوو ئافرەتە بە
 .ردنی سولتانولێبو و بەزەیینانی ێەبەستی وەدەستهم
 
بەرگی  جل و ..لەکە الوازنۆەکانی وەکو چمنداڵبڕوانە  ..پێوە ناوە خێزانەکەی پاڵی ییئەگەر شتێکی دزیوە ھەژار''

 .''ە بیخۆنیە، ھیچیان نیییان نیپێویست
 

بەزەیی ئەنجامێکی دیکەی  بەاڵم سەردانەکەیان جگە لە ..لێدەباری دەییانبەخشنگەڕەکی مایکرورایون دڵەکان  لە
ی ئەگەر یتایبەت بکەن بە کئافرەتەکانی خێزانی خان ناتوانن ھیچ کارێ وو، کاتێ سولتان بڕیاری شتێک بدانەب

 .پەرتووکخانەکەوەمەسەلەکە پەیوەست بێ بە 
 

بەاڵم سولتان  یتان بدەینییارمەت بیکەیندەستمان بێ  ی لەئەوە حەزمان کرد'' :ئافرەتەکان بە دوو ژنەکەیان گوت
استە ردەزانن قسەکانیان  ..ەکەنە گریان و ھات و ھاواردھەردوو ژنەکە دەست  ''ەیلە ماڵەوە نیئەویش  بڕیاردەرە

ان یە دەیداتە ژنەکنانی تازەی پێ ۆن وڕلەیال دێتە ژوورەوە قاپێک ھێلکەو ،ەاڵم ناتوانن خۆیان بێ ھیوا بکەنب
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ماچی دەدەنە پێی تا  دێتە ژوورەوە ھەردوو ژنەکە پڕ مەنسوور، کاتێ کە یێنەکان دەھمنداڵھەروا شیری کواڵو بۆ 
دا باوکی نائامادەگییدەزانن کە ئەو کوڕە گەورەی باوکیەتی لە  ..ئەویش بە تێهەڵدان دووریان دەخاتەوە ..بکەن

اوای بڕیاری دابوو ئەو کارە بکا کە باوکی د مەنسوورم بەاڵ ..دەست دەگرێ کردنی شتەکان لەۆڵرئەو جڵەوی کۆنت
 .وەلێکرد

 
دیکە چی دا گرتووەدینەن دەستی بەسەر کەرەستەکانی جەاللۆژەی سولتارلەو '' :گریانەوە ھاوار دەکا داپیرە بە

ە کئەو برنجەی .. تەوەۆتامی شەکرمان بیرچ ..ەند ھەفتەیەکە ھیچمان نەخواردووەئەوە چ ..ناتوانێ کار بکا
ە ھەر پێست و منداڵبڕوانە ئەم دوو  ..دوای رۆژ الواز دەبن ەکانی رۆژ لەمنداڵ ..دەیکڕین لەوانەیە بۆگەنی کردبێ

تەوە کە من دز ۆرۆژان ھەرگیز بیرم نەکرد رۆژی لە ..دەداکوڕەکەی  لە ێدین ھەموو رۆژەباوکی جەالل ..ئێسکن
دەستیان بێ بیکەن  ەدەن ئەوەی لەدبەڵێنیان پێ یشایکرورایونئافرەتانی م و گوت وانەیداپیرە ئە ''پەروەردە دەکەم
 .ەیدی نیوچی پێشوەخت دەیانزانی ھیچ شتێک سوبکەن گەر یتاسولتان رازی

 
 و بووب، پۆلیس ئامادە یان گرتەوەبەررێگایان گوند نداەکەیامنداڵو مامۆژن لەگەڵ ھەردوو  کاتێکدا داپیرە لە

ەرەوە لەسەر لە تەنیشت دادو ..یان وەک شایەد بانگ کردمەنسوورنیوەرۆ  ، دوایبوویان قوڵبەست کرددینەجەالل
کورسیەکان بەش ناکەن .. پیاو گوێ لە لێپرسینەوەکە دەگرن ھەفتە سەر یەک، نالقی خست و کورسییەک دانیشت

ەڵن، وپێکدانیشتووە، کۆمەڵێکی تیکەڵ زەوییکەدارتاشەکەش لەسەر  ..ەنیشندبۆیە دووانیان لەسەر کورسییەک دا
بەرگی  یان جل ویە ھەندێکی تریڵەمێشۆنگی خەری قورسی زستانەیان لەبەرە کە یھەندێ پۆلیس قاتی فەرم

چارەسەر  نووسینگەیەیش جلی سەوزی پۆلیسی جەنگیان لەبەرە، زۆر کێشە ھەیە لەم ئەوانی تر ..یان لەبەرەنەریتی
سەر بە ژوورەوەیە  ێاوەستاوە نازانرەرگاکە سناکە، پۆلیسێک لەتەک دترکارت مەسەلەیەکی دزینی پۆست ..ناکرێ

 .یاخود سەر بە دەرەوە
 

نە دەتنێرین بۆ  ئەگەر ..کێ فرۆشتوە کارتەکانت بەپۆست یبڵێە لەسەرت پێمانپێویست'': گەورەی دادوەرەکان گوتی
 .''ییزیندانی ناوەند

 
ئەو شوێنەیە کە تاوانبارە  یینی ناوەندزیندا ..دەکاتەوەا باڵودژوورەکە لەرز بە س وتر ''ییزیندانی ناوەند''وشەی 

 ..وادێتە پێش چاو کە بێ ھیوایە ..خاو دەبێتەوە زەوییەکەاستەقینەکان لەخۆ دەگرێ، دارتاشەکە لەسەر ر
 لە ..و شوێنی برینی پێوەیە نچکەیھەزاران ق ..ان پێدەکایئەو دەستانەی کە ئیشی دارتاشی ..دەستەکانی دەگوشی

کە و شوێن برینەکانی دەستی چنیی قیروون دەکرێ بە لە پەنجەرەکە دێتە ژوورەوەەی کە ژێر ئەو تیشکە خۆر
لەباتی دەموچاو دەست  یلێهاتوە وەک بڵێان درێلەوە وای و شارم و ئاکامی بەکارھێنانی چەقۆ لە رێ کەدببین

 بە یپەیوەندیوەک ئەوەی کێشەکە  یاوەکە لە دەستەکانی ورد دەبنەوەپ ھەفتئێستاش ھەر  ..دەکا ینوێنەرایەتی
پانتایەکەی دە پێی چوار  ..کودەستیەوە ھەبێ نەک بە خودی خۆیەوە، دوای ماوەیەک بردیان بۆ زیندانیکی بچو

 و بکرێ چەماندنەوەیە یاخود دانیشتنی ئەوەی پێ ..بوەستێ تێیداشێوەیەک دروست کراوە کە ناتوانێ  بە ..گۆشەیە
 .یەگڵوڵە خەوتنی بە

 
خود کەیان بهێنن یایەوانن واز لە سکااڵئەوان دەت ..دایە مەنسوورتا لە مشتی بنەماڵەی دین ئێسەچارەنووسی جەالل

.. دەڕوا دائەوە دەست بە دەست بە دامودەزگاکان کەیان ھەڵنەگرنیەئەگەر دەست لە سکااڵ ..ڵنەوەوەکو خۆی بیهێ
 .ەدەندپۆلیس بڕیاری حوکمی لەسەر  دواتر ..ئازادی بکەن دادێ تا ئیدی درەنگ
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تان یەکالیی ئێوەش بڕیاری خۆ دواتر ..لێرە بیهێڵینەوە کاتژمێر ٧٤ئێمە دەتوانین '' :ورەی دادوەرەکان دەڵێگە
 .''کەنەوە

 
 .ییە بۆ دزیپاساو نی یئەوەی ھەژاریگرێ لەبەربدین دەبێ سزای خۆی وەرەوایە جەاللیئەو پێ

 
ئاکامی ئەم کارە '' :پرسییلێ مەنسوور کاتێ کە ..دا کەوتە گفتوگۆمەنسوورلەگەڵ  ..دادوەرەکە نێوبانگی چاکی ھەیە

ی یگشت ھۆی تاوانەوە سزا نەدرێن ئەوا کۆمەڵگا بە خەڵکی ھەژار زۆرە ئەگەر بە'': گوتی ''؟کوێ دەگا بە
کاتێ  مەنسوور ''دەستەوە یاسا دەکرێ زۆر گرنگە ئێمە نموونە بدەین بە ی لەیکاتێ کە سەرپێچ ..ھەڵدەوەشێتەوە
کەوێ بیری لە ی بەریکارتەکانەوە شەش ساڵ زیندانھۆی دزینی پۆست دین بەەجەاللانەیە لەوکە دڵنیا بوو 

لە ژیانی تایبەتی خۆشی دەکاتەوە کە  یبەرگی دڕاویان ھەروا بیر یان جل وەکانی دەکردەوە نیگای برسیمنداڵ
 .بکا خەرجی مانگانەی خێزانی دارتاشەکە یدەتوانێ لە تاقە رۆژێکدا خەرج چەند ئاسانە

 
 زۆر لەمێژە چینێکی تۆزی لێنیشتوە ئەو گواڵنەی کە ..بوووەی مێزەکەی داگیر کردیدەستەیەک گوڵی دەستکرد ن

ەنگیان رپیاوانی پۆلیسی گوندی خودایداد  وادیارە ..ە ژوورەکەوبەخشیبو یدا درەخشانەوەیەکلەگەڵ ئەوەش
 بە ..ەرێکی تۆخوسوبگرە رە وەکەیان سوگڵوب ..ەنگ کرابوونری یدیوارەکان بە بۆیەی سەوزی قەرسیل ..خۆشدەوێ

یەکانی دیکەی کابول یفەرم فەرمانگەھەموو  لە ..ەمانی جەنگ مەسعودیان ھەڵواسیبووقەد دیوارەکەوە وێنەی قار
ژێر دەسەاڵتی  ئەگەر لە ..بیرت نەچێ'' :گەورەی دادوەرەکان بە دووپاتکردنەوەوە گوتی ،ە ھەڵواسراوەئەم وێنەی

 .''نیان کردبوو کەچی وایان لێکردرکەسانێک لەو تاوانەی تۆ کەمت، وە دەستتیان دەبڕییەوەئە ..وایبو تالیبان
 

 یکوڕە بچکۆاڵنەکەی لە بەر بێ پیاڵوی ..ەژار بووزۆر ھ'' :بووەو بێوەژنەی کرد کە مێردەکەی مرددادوەرەکە باسی ئ
کوڕە گەورەکەشی مێرد منداڵ  ..ەرەوەدەرگا بچێتە د وەرزەکەش زستان دەبێ ناتوانێ لە ..قاچی زۆر سەرمای دەبێ

.. استیان بڕییەوەردەستی  ..کە بە بەڵگەی تاوانەکەوە گیرا یپێاڵوی بۆ برا بچکۆڵەکەی دزی کچوو جووتێ ..بوو
 .''ە زیادەڕەوییەکی زۆرەوئە
 

 ..دوەچەند جار لەسەر یەک دزیی کر دارتاشەکە سەلماندویەتی کە پیاوێکی خراپە چونکە'' :دادوەرەکە پێوابوو
 .گوتی نانەوەێھ پاساو بە ''ەکەیتد یئەوە جارێک دزی بکەی یەکانت دزیمنداڵناندانی  یمەبەست ئەگەر بە

 
گیراوە وەک  اددا کە دەستی بەسەر مەنسوورپیشانی  یوقی پشتەوەی خۆی ئەو شتانەدودادوەرە گەورەکە لە سن

دەستەی کاغەزی  کەرەستەی کارەبایی و و ەدەمانچ بۆکسی ئاسنین و ەڵ وخچەقۆی با و ناندینمەقلی و چەقۆی 
 .، قومار لە پێناوی پارە شەش مانگ زیندانی لەسەرەیییار

 

 و دەدای دۆڕاو پەالماری یاریچیە براوەکە یئەوەی یاریچگیراوە لەبەر یدەستبەسەری ئەو کۆمەڵە کاغەزەی یاری''
 ''و لێدان و قومار خواردنەوە لەبەردۆڕاوەکە سزا درا  ..ھەردووکیان دەیانخواردەوە.. دەدالێ یچەقۆیەک

 .''!ئەو سزایە بەسیەتی.. ۆ کەوتوەوپلە پەل ییتەواو ئەوەی ئێستا بەیاریچیەکەی دی ئازاد کرا لەبەر''پێدەکەنن 
 

تاوانیکی  (شەریعەت) یپێ کاتێکدا دەیزانی خواردنەوە بە لە ''؟چییەسزای خواردنەوە ''پرسیار دەکا  مەنسوور
 .داوەھەشتا جەڵدەی  بڕیاریقورئانی پیرۆز .. رسی لەسەرەگەورەیە و سزای قو

 
ئەگەر بۆنەی  ..شتانە دەکەم وی لەیپۆشئەگەر لەگەڵت راستگۆ بم ئەوە زۆر جار چاو'' :دادوەرە گەورەکە دەڵێ
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 و لە خۆشە یەویڕمیان بە کبەاڵم دەبێ بزانن ھەموو شتێ ..ۆ وەک پشوودانەڕەڵێم ئەمدژنهینان بێ ئەوە پێیان
 .''ێدا بری خێزانوسنو

 
 .''؟ئەی دەربارەی رابواردن''
 
ە پێویست بن ئەوە سزاکەی سەد جەڵدەیە و زگورتییشئەگەر  ..بن ئەوە رەجم دەکرێن و دەکوژرێن ئەگەر خێزاندار''

ە پێویستئەوە بێ  زگوەتییژنەکەش  خێزاندار بێ بۆ نموونە پیاوەکە ئەگەر یەکێکیان ..ھاوسەر لەسەریان ببن بە
ئەوە ژنەکە  بێ زگورتییبەاڵم ئەگەر ژنەکە مێردی ھەبێ و پیاوەکە  پیاوەکە مارەی بکا وەک ژنی دووەملەسەر 
 .''ی دەکرێیو زیندانەی لێدەدرێ ێ و پیاوەکە جەڵددەکوژر

 
 :دادوەرەکە گوتی

ارە بێ ی بە پپێویستئەگەر ژنەکە بێوەژن بێ  ..ەڕوانمدم مەسەلەیە بۆ ئە تر شێوازێکی جار بە کبەاڵم ھەندێ''
 .''دەم و بیانخەمە سەر رێگای راستان بییارمەتی دەدەمکاتە ھەوڵ ولە
 .''سەبارەت بە خەڵکی ئاسایی چی؟ تۆ دەربارەی خەڵکی ریسوا قسە دەکەی بەاڵم''
 کارەکانیانووایە بڵێم کەس لەو کاتە ئێمە باشتر ..ندا لە ناو ئۆتۆمبێل بووپیاوێک جارێکیان دامان بەسەر ژن و''

 .''نبکە ھاوسەرگیریین کردن کە ناچاریا
ی تالیبان (جەماعەت)ئێمە وەک  کە؟ دوای ھەموو شتێیپێت وا نی ..ئەوە رەفتاریکی بە بەزەییانە بوو'' :دەڵێ
 .''نیین

ەکان یئەفغانی ..بەرد ی بەیکردنی ئەفغانەجمرقەرەی  ە لەسەرمان خۆمان نەدەین لەپێویست'' :دادوەرەکە گوتی
 .''چێشووە تا خودا بڵێ بەسان یئەوەندە بەدبەختی

 

*        *       * 
 

تا  ..ی سێ رۆژی بۆ داناوەڕپۆلیس جێدەھێڵێ، دادوەرەکە ئەوپە فەرمانگەیدا بیرکردنەوەیەکی قووڵ لە مەنسوور
 ..دەبێ بکا ئیدی زۆر درەنگ ڕتێپە پتربەاڵم ئەگەر کات لەوە  خۆش بێ سووچبارکەش ئەو دەتوانی لە وھەنو

ی شتی وا یکەم بە ..بۆ نانخواردنماڵێ بۆیە دەڕواتەوە  خانەپەرتووکرێگای پێنادا بگەڕێتەوە  یگوڕاح مەنسوور
 .ی ھەمووان خواردن ئامادەیەیلە خۆشبەخت ..کەیەخۆی دەخاتە سەر جێگا ..دەداروو
 

: دەڵێ ەریفەدواییدا ش بە ''اومون بە لە بەر چ'' :دالە وەاڵم مەنسوور ''پێاڵوەکانت لەپێ داکەنە'' :دەڵێ دایکی
رووەو سەرەوە  ..ادەکشێر زەوییەکەو لە سەر  وەاڵمی ناداتەوە مەنسووربەاڵم  ''دەبێ گوێرایەڵی دایکت بی مەنسوور''

: دەڵێ مەنسوور ..ەبێددەنگ  و بێ دایکیشی دەم دادەخا ..پێ داننەعلەکانیشی لە ەنێ ودقاچ لەسەر قاچ دا
 .''ەگەڵ دارتاشەکەبدەین چی بکەین لە لەسەرمان بڕیار پێویست''
 

ئێستا جگەرەی  دا تاباوکی ئامادەگییلە  مەنسوور ..ەکاتە گریانددەست  یدایکیش ..جگەرەیەک دادەگیرسێنێ
دایکی بێزار  ەکێشێ ودجگەرە وپەڕی سەربەستیی بەاڵم ھەر کە باوکی لە دەرەوەی ماڵ بێ ئیدی بە دانەگیرساندوە

ماوەیەکی زۆرە بیبی  ..ەکا لە دووکەڵدژوورە بچکۆاڵنەکەیان پر  ..داواردن و لە پێش و پاشینانخ یکات و لە ەکاد
ا دەینوێنێ بەاڵم دگەڵ دایکیەوشتییەی کە لەڕسەبارەت بەو کەم مەنسووردەست  غولی داپیرە سکااڵیەتی لە

 ''؟ێجگەرەیەکم نادەیت'' :ەکاددرێژ پرت دەستی بۆ بە پرتە و دا زاڵ دەبێسەری کێشان بەحەزی جگەرە ئەوجارەیان
( دایە)کێشان؟ لەیال بە پەلە بانگی دەکا ئاخۆ داپیرە دەستی کردوە بە جگەرە ..یی تێپەریچەند خولەکێکی بێدەنگ



           64                               ملوانکە                                              هاوڕێ نەهرۆ    

 

 ..لەیال وەک ناڕەزاییەک ژوورەکەی جێهێشت ..تەوەدەداجگەرەیەکی دی پێ  مەنسووربەاڵم  جگەرەکەی لێدەفرێنێ
جگەرەکەی  ..ێنێولکێشێ ئیدی بۆ پێش و پاش قۆڵی ناجوەد کەیجگەرە ئاسوودەییەوەبە  ەنیشی ودبیبی غولیش دا

ە شێوەی وبە'' :نانەوە دەڵێێبیبی غول بە پاساو ھ ..ەمژێدی دووکەڵەکەی ھەڵیقووڵ و بە ەکاتەوەددەستی بەرز 
سزای خۆی وەرگرت باوکی .. ی کەنبەرەاڵ'' :گەرەکەی کێشا گوتیدوای ئەوەی ج ''دەتوانم خواردنم کەم بکەمەوە

 .''کارتەکانی گەڕاندەوەتپۆس ھەر چۆنێک بێ ..ەرمەزار بووش ..لێدا
 

ر لە داھاتی ئەگە ..چۆن دەتوانن بژین ..ەکانی بینیتمنداڵ'' :و گوتی قسەکانی بیبی غولی کرد پشتیڵشەریفە پا
 .''؟باوکیان بێبەش بکرێن

 
ئەگەر ، ھۆی مردنی منداڵەکانی انەیە ببینەلەو'' :و گوتی وژاندەوە لەیال گەڕایەوەدوای ئەوەی دایکی جگەرەکەی ک

ھۆی برسێتییەوە  وانەیە بەلە ..ھۆی ئێمەوە دەمرن بە ەقدەستی پزیشک بدەن وھناتوانن  ..نەخۆش بکەون چی
انێ شەش ساڵ لە زۆر کەس ناتو ..زیندان بمرێ لەوانەیە دارتاشەکە لەھەر چۆنێک بێ '' :ھەروا گوتی ''بمرن

 .''ی دیکەیل و زۆر نەخۆشیی سیەخۆشلە ن ەڕزیندان پ ..زیندان بمێنێتەوە
 

 .''بەزەییتان ھەبێ''غول گوتی  بیبی
 

پرسیار لە باوکی دەکا  ..یە بەو مۆبیلەی کە تازە کڕیویەتیسولتان دەکا کە لە پاکستان دا بۆ نۆتەلەف مەنسوور
وێیان لە ھەمووان گ ..کێشێدە دابەسەر ژوورەکە ی باڵیبێدەنگ ..بکا کە رێگای پێبدا دارتاشەکە بەرەاڵ

، بباو نێەکەم لەیدەیەوێ بازرگانی'' :دەنگی سولتان دەبێ کە لە پاکستانەوە ھاوار دەکا گوێیان لە.. دەمەتەقەکەیە
.. سووچبارە ..فێڵبازیکی الدەرە ..م لێبکایی بەوە نەبوو دزیپێویست ..دای کرێیەکی باشم پێ ..نرخەکانم بشکێنێ

 ی کە ھەوڵی دابێیتایبەت بە ..دەستم رزگاری نابێ گیز کەس لەھەر ھەرگیزاو ..ەکان بدرکێنێیدەبێ راستی
 .''ەکەم تێک بدا یبازرگانی

 
کاتێ لە زیندان ئازاد  ..بکەنی حوکمی یشەش ساڵ زیندان لەوانەیە بە'' :ھاوار دەکایش لە الی خۆیەوە مەنسوور

 .''مردبنلەوانەیە منداڵەکانی  ..ەبێد
 
زار بچێژێ تا ئەو کاتەی کە ئا یلەسەرە پێویست ..ەینی بدرێ گوێم لێی حوکم یئەگەر بە شەست ساڵ زیندان''

 .''کێ فرۆشتوە کانی بەکارتەپۆستدەڵێ پێمان
 
ە الوازەکانی منداڵمن کاتێ بیر لە '': ھاوار دەکا مەنسوور ''انە بکەیقس وکاتێ کە تۆ تێرێ دەتوانی ئە''
 .''و بچێێەکەی لەنلەوانەیە خێزان ..گریانم دێ ..باوکیانە وەکەمەوە کە ئەد
 

 ..مۆبیلەکەوە ھاوار دەکا سولتان لە ''!بە پێچەوانەی باوکت قسان بکەی ئازایەتیی لە خۆت رادەبینیچۆن ''
! ؟چ جۆرە کوڕێکی تۆ'': و سەراپا لەشی دەلەرزێ ڕەیەودەزانن ئێستا تو ..ەوانەی ژوورەوەش دەنگی دەناسنەوەئ

بروو دەرچووی لەگەڵ ؟ بۆ وا بێ ئاچیت بەسەر ھاتووە ..ھەموو شت ..ە لەسەرت گوێرایەڵی ھەموو شتێک بیپێویست
 .''؟باوکتدا

 
کردنی ئێستا جگە لە جێبەجێ ئەو تا ..وخۆیە کە پێوەی دەناڵێنێنێاگەیەنەری شەڕێکی ر مەنسووردەموچاوی 

ێستا بە ئاشکرا تا ئ ..ەو شتانەی کە باوکی ئاگای لێیەتیسەبارەت ب ..انەکانی باوکی شتێکی دیکەی نەکردوەفەرم
 .وڕە بکاوی باوکی تییە وا بە ئاسانییئەوەی ن ئازایەتیی ..ووی باوکی نەبۆتەوەڕرووبە



           65                               ملوانکە                                              هاوڕێ نەهرۆ    

 

 
 ،ێودانەکاتە جنددەست  مەنسوورئیدی  ..ێ بەسەریانداشێدەک ی باڵیدادەخا، بێدەنگ و ھێڵەکە ''باشە'' :دەڵێ

 .دەبێسۆنیاش بێدەنگ  ''ەەقترردڵی لە بەرد '' :شەریفە ھەناسە ھەڵدەکشێ
 

*        *       * 
 

ایکی یان مامۆژنی جاریش د کھەندێ جار داپیرەکەی ھەندێ ..ئێواران خێزانی دارتاشەکە دێن و سبەینانبەردەوام 
کە سولتان  وو جارێ ھەمان وەاڵم وەردەگرنەوەھەم ..ێک یان دووانیان لەگەڵ دایەمنداڵھەمیشە  یان ھاوسەرەکەی

 نین واست ر قسانە وچارەسەر دەکرێ، بەاڵم دەزانن ئە ھەموو کێشەیەک ماڵەوە کاتێ بگەرێتەوە ..بڕیاردەرە
 .کردنی داوەسولتان بڕیاری مەحکوم

 
ەدەن کە دوا پیشان  و ی دادەنیشنیبێدەنگ و بە دەرگایان لێ ناکەنەوە ..اییدا چی دیکە حەوسەڵەیان نامێنێکۆت لە

 .لە ماڵەوە نیین
 

 ..یوکیەتچاوەڕوانی گەڕانەوەی با، بە مەبەستی درێژکردنەوەی مۆڵەتەکەیانپۆلیس  فەرمانگەیدەڕواتە  مەنسوور
لەوە چاوەڕوان بێ، ئەو ژوورەی  پتربەاڵم گەورەی دادوەرەکان ناتوانێ  ..دوای گەڕانەوەی رازیی بکا نیازە بە

ەکەن دارتاشەکە ە، جارێکی دی داوا لە ددەھێلنەو تێدای یبۆ چەند رۆژێکی کەم زیندان و ەکەی دە پێیەیکەپانتای
ایگەیاندووە ھەروا ئاگاداریان ر ەی کە پێشووتری نەبردووە لەو ژمارەیکارتی زۆرترپۆستئاخۆ  کە بنێ ادپی دانی

ە وەکەن و لە خانوددین کەڵەبچە ەبۆیە ھەردوو مەچەکی جەالل ..ی دەکایبەاڵم نکۆڵ.. ەفرۆشتوبە کێی  بکاتەوە
کە  مەنسوورەکەویتە ئەستۆی دبۆیە  ..ەینی تێداپۆلیس ئۆتۆمبێلی  ۆینێوخ فەرمانگەیقوڕینەکە دووری دەخەنەوە، 

 .پۆلیس لە کابول یی ناوەندیابۆ ویستگببا دارتاشەکە 
 

 بە دەگاتە الیان مەنسوورکاتێ کە  ..اوەستاونرو کوڕەکەی و داپیرەکەی  دەرەوەی ویستگایەکە باوکی دارتاشەکە لە
دا باوکی نائامادەگییلە  ..چاوپێکەوتنە دەبێتەوە وتەکانی ئەکالە  قیر مەنسوور ..نزیک دەبنەوەی ی لێیدوودڵ

 .دەبێ وەک دادوەریکی دڵڕەق رەفتار بکا
 

چاویلکە  ..پاردەکانی باوکم شتی دیکەم نەکردوەاسرمن جگە لە  '' :نێوانیان رادەپسکێنێ و دەڵێ خۆی لە مەنسوور
 ڵە بچکۆاڵنەکە رووەو مامنداڵو  داپیرە ..یشێەندئوتۆمبێلەکەی دا نێولە  و دەخاتە سەر لووتیرەشەکەی 
 و دەستەوە نادا خۆی بە ..ە دوای ئۆتۆمبێلەکەدا دەڕواباوکیشی سواری پایسکلە سەقەتەکە دەبێ ب ..دەگەڕێنەوە

سواری پایسکل  ئەوانەی نێو ئۆتۆمبێلەکە پیاوە پیرەکە دەبینن کە چۆن بە ..دەیەوێ خۆی بگەیەنێتە کوڕەکەی
 .بەر چاویان ون دەبێپەیتا پەیتا لە

 
 وەوجا دارتاشەکە ئەلەوانەیە چەند ساڵێک تێبپەرێ ئ ..دەخوڕێلێئۆتۆمبێلەکەی  لە جاران ھێواشتر مەنسوور

 .شەقامانە ببینێتەوە
 

ق و کینەی رجێگای  پتر دەسەاڵتی تالیباندا سەردەمی لەساختمانە  وئە ..پۆلیس یدەگەنە ویستگای ناوەندی
 ..ەوشتربوو کە ناسراو بوو بە وەزارەتی  و قەدەغەکردنی خراپە لێرە چاکە ەرمان بەوەزارەتی ف ..خەڵک بوو

تاشراو بوون یان ریش و  نا بۆ ئێرە کە پیاوی ریشێئەوانەیان دەھ ..ییی بوو بۆ پۆلیسی ئاینیناوەندیکی سەرەک
ۆ شەقامەکان یان خۆیان بە دەردەچوون ب داگەڵ بێگانەبوون ھەروا ئەو ئافرەتانەی کە لەرواڵەکانیان زۆر کورت ەش
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بەدرێژایی چەند  ..ئێرەھەموویان دەھێنران بۆ .. ژێر بۆرکاوە خۆیان دەڕازاندەوە تەنیا دەردەچوون یاخود لە
کاتێ کە تالیبان  ،یان ئازاد بکرێن تر ێش ئەوەی بیانێرن بۆ زیندانەکانیپ ..ان پێدەکرایھەفتەیەک سووکایەتی

وەک کەرەستەی  شوێنانە بوون وران لەەیزەکێبڵ و ح ..یەکان ئازاد کرانیانو زیند کان کرانەوەیەۆیشت دەرگار
 یکات ەدرا بەاڵم ئافرەتەکان بۆیان ھەبوو لەدڵدەیان لێی جەیرووت پیاوەکان بە ..رانددەھێنئەشکەنجە بەکار

 ..ێرە بوونی لیسۆڤیەت ستەمکاری یا بە پەڕۆیەک جەستەیان داپۆشن، پێش تالیبان دەزگای ھەواڵگردئەشکەنجەدان
 قاڵدرمە دوای ئەوانیش ھێزی پۆلیسی ئەنارشستی موجاھدین ساختمانەکەیان داگیر کرد، دارتاشەکە بە

.. دڵ شکاوییەوە سەیری دەکا بە ..بروا مەنسووردەیەوێ شان بە شانی  ..می پێنجەمۆبۆ نها سەردەکەوێ دفراوانەکە
 ڕچاوە پ گیراوە ردوودا کەابرمیانەی ھەفتەی  لە ..زەق و گەورە بوونە پترەکەوێ کە چاوەکانی ددەر وا

درێژایی ژیانم بێ  بە ..رەوبمبو ..رەوبمبو'' :دەڵێ.. کاسە بێنە دەرەوە بەزەییەکانی وەک ئەوەی بیانەوێ لە
 .رەوبمبو ..رانبەر دەبمە خزمەتکارتبە
 

سولتان فەرمانی داوە  ..اپاشەکشە نەک یە لەسەرپێویست ..دەوام رووەو پێشەوەی خۆی دەڕوانێبەر مەنسووربەاڵم 
ی ھەست دەکرد وا ..نرێبلە ماڵ وەدەر ..لەوانەیە لە میرات بێبەش بکرێ ..ناتوانێ بەرھەڵستکاریی بکا کە ئەو

بەڵێنی وەرگرتوە کە  ..فێر ببێ( مێریارییژ) ێئیقبالی برای دەتوان ..ویستترەخۆشەتری  کەییەبرالە کن سولتان 
بپچرێنێ، لەگەڵ بەرھەڵستکاریی بکا لەوانەیە سولتان ھەموو پەیوەندییەکی  ەنسوورمئەگەر  ..پایسکلی بۆ بکڕن

و نووسینی  چاوەروانی لێپرسینەوە ..ا بەاڵم ناتوانێ سەرەڕۆیی بکادچۆنێک بێ لە بەرانبەر دارتاشەکە ھەستی ھەر
 ..ی ساغ دەبێتەوەیگوناھ یان بێ تۆمەتبارییی دەکرێ تا ئەو کاتەی یزیندان سکاڵلێکراویاسا  یکۆنووسن، بە پێ

وی لێکۆڵەرەوەکە کێشەکە وڕرووبە مەنسوورو بیخاتە زیندانەوە،  تر بکا کیێیەک لە سکااڵدەتوانێ  کھەموو کەسێ
و  پەنجە گەورەکانی ھەردوو پێی وا دێنە پێش چاو کە درێژ و دانیشتوە زەویدارتاشەکەش لەسەر  ..باس دەکا

شۆڕ  پشتیداشتەماڵەکەی بەسەر پە ..بەرگەکەشی دڕاون و و جل بەروانکە ..رنونینۆکەکانی رەش و ئەستو ..چەوتن
 .وەبۆتەا شۆڕ دسەر چۆکی رواڵە کۆنەکەشی بەەش ..وەبۆتە

 
 ..ھەردووکیان دەنووسێ قسەیجوان  نووسینێکی و یوردی لێکۆڵەرەوەکە کە لە پشت مێزەکەیەوە دانیشتووە بە

 .سەیر دێتە پێش چاو ەسەلەکەی بەم پۆلیسەکە پێدەکەنێ و ..دەربکا لێ یدەھێنێ تا کوپییەککاربۆنیش بەکار
 
 .''لە ئەفغانستان بی ەوەکارتچی وای لێکردووی بە تەنگ پۆست''

ئێمە  ..ەفرۆشتو تکێ ئێستا پێم بڵێ بە '' :دەداقسەکانی  درێژە بە دارتاشەکە بتوانێ وەاڵم بداتەوە پێش ئەوەی
 .''تبۆ خزمەکان ین دەزانین نەتدزیوە تاوەکو بینێرھەمووما

 .''ئەویش رەسول ھەندێکی پێدام ..ەسەدم بردوو تەنیا دوو'' :دوودڵییەوە دەڵێ دارتاشەکە بە
 .''کارتێکی پێنەداویول ھیچ پۆسترەس ..ەکەیدتۆ درۆ '' :دەڵێ مەنسوور

 .''یەکان بڵێیاستیرورە بوارت پێدراوە بیرت نەچێ کە لەم ژو لە'' :پۆلیسەکە دەڵێ
 

مەسەلەیە روویداوە دارتاشەکە  وکوێ و چۆن ئە کەی و لە ..ادەگرێر مەنسوورکە گوێ لە کاتێ کە پۆلیسە
میانەی  لە پشتەوەی لێکۆڵەرەوەکە لە ..وەک پشوودانێک ھەناسە ھەڵدەکێشێ و پەنجەکانی دەتەقێنێ و دەکشێتەوە

کە یەئاوێزانی دامێنی چیاک وخانوی بچو ..ی دیارە کە دڕوانێتە کابولیروون شووشەی پەنجەرەکەوە بەرزاییەک بە
ھەمان پەنجەرەوە دارتاشەکە دەتوانێ خەڵکی  لە ..بۆ خوارەوە رێگای پێچاوپێچ دیارەکە یەسەرەوەی چیا لە ..بووە

 ..ە دروست کراونماڵەکان لە کەرەستەی پاشماو ..و بۆ خوارەوە ھەنگاو ھەڵدێنن سەرەوە ببینێ کە وەک مێروولە بۆ
 و تەختە لە پارچەی ئاسن و ..ک کە جەنگ کاوڵی کردووەێکابول ..نست دەکەوکەرەستانەی لە کابول دە ئەو

 .لەوێ و رەێدەگاتە خەرمانی وێرانە ل تا خشتپالستیک و 
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.. ھەروا دەزانم کە تاوانبار نی ..ی برسیت ھەیەمنداڵدەزانم کە '' :ەنیشێدتەکی دا ێکدا لێکۆڵەرەوەکە لەڕپ لە

 ..ئەوە ئازادت دەکەم یئەگەر پێم بڵێ ..شتۆتە کێۆکارتەکانت فرپۆستبڵێ  پێم ..وەریگرە یانسم پێداوچمنیش دوا 
 .''ت دەکەمیئەگەر نە ئەوە بۆ چەند ساڵێک زیندانی

 
پرسیارە لە دارتاشەکە دەکرێ و داوای  ولەوانەیە سەدەمین کەڕەت بێ ئە ..زۆر بایەخ بە بابەتەکە نادا مەنسوور

 ۆشتبێتەلەوانەیە ھیچی نەفر ..است بڵێرلەوانەیە  ..فروشتۆتە کێ کارتەکانیپۆستبنێ  اێدپ لێدەکرێ دانی
 .دەداو باوێشک  ەکەی دەکاکاتژمێرسەیری  مەنسوور ..کەس

 
بێتە بەر  ئاستەم زۆر بە کە دەنگێکی وا نزم گۆی دەکا بە ..ازێدین دەترەلێوانی جەالل نێوان ناکاو ناوێک لە لە

 .ھەڵدەستێ یتاویڕپ بە مەنسوور.. گوێ
 

کارتی ئاھەنگی  فیلم و کارت و و رۆژنامە تێیدا کە بازار خاوەن کوشکێکە لە دین ناوی بردەو ناوە کە جەاللئە
 ..کارتی دروشمدار دەربارەی ئەفغانستان دەفرۆشێی و لەدایکبوون و پۆستیو دەسگیران ھاوسەرگیرییی و بۆنەی یئاین

 .ڕێ بەاڵم ماوەیەکە ھیچی لێناکڕێان دەکخانەکەی سولتپەرتووک کارتەکانی لەپۆستئەو پیاوە ھەمیشە 
 

 .کارتەکانپۆستنرخی  وەبیری ھاتەوە کە ئەو پیاوە ھەمیشە سکااڵی بوو سەبارەت بە مەنسوور
 

 .دین دەلەرزی و قسەی دەکردەجەالل ..ازا بێشوێنی خوی تر وەک ئەوەی شتێک لە
 
 بێ ..ھەیە ارەم بە پپێویستئاخۆ  کە ەڵ کردمقسەی لەگ و کار ھەڵگرتبوو ھات بۆ الم دەستم لە دوا نیوەڕوانێک''

لە  ..پۆستکارتی بۆ پەیدا بکەم کدوایی پرسیاری لێکردم ئاخۆ دەتوانم ھەندێ ..م بە پارەیەپێویستگومان 
بیرم لە ماڵ و  ..ئەگەر بۆی بهێنم کە و باسی پارەی لەگەڵ کردم بەاڵم گەڕایەوە ..سەرەتادا رەتمکردەوە

بیرم لە ھاوسەرەکەم کردەوە کە چۆن  ..نێدەرناھێ منداڵوچەی دارتاش بۆ بەخێوکردنی مو ..ەکانم کردەوەمنداڵ
ەروانن دکە لە ماڵەوە چۆن بێبەزەیی بۆم  بیرم کردەوە ..ەڕزێ لە کاتێکدا ھێشتا سی سااڵنەددانەکانی د

و پێاڵو بۆ  بیرم کردەوە کە ناتوانم جل ..بێنم پارەیان بۆ بە دەست پێویست یئەوەی ناتوانم بە پێلەبەر
 وبە ..ینۆو خواردنە خراپە کردەوە کە دەیخبیرم لە ..ەستی پزیشک دابین بکەمەقدھناتوانم  ..ەکانم بکڕممنداڵ

ئەوە  ..خانەکە ئیش دەکەمپەرتووککارتی بۆ پەیدا بکەم لە کاتێکدا لە پۆست کئەگەر ھەندێ ..شێوەیە خۆم دواند
 ..ەشی زۆرەکارتی زۆرە ھەروا پارپۆست ..لتان ئاگای لێنابێسو ..کێشەم بۆ چارەسەر بکرێ کلەوانەیە ھەندێ

 .''کارتم بردێک پۆستھەند سەرەنجام
 

ھەڵدەستی و فەرمان بە  ''سەر بەڵگەکاندا بگرین دەست بە یستە لە سەرمان بچین بۆ ئەوەیپێو'' :ێپۆلیسەکە دەڵ
شکەی کە وا بەرەو بازاڕ بۆ ئەو کوە دەڕئۆتۆمبێلەک ..و پۆلیسیکی دیکە لەگەڵی دەڕۆن مەنسوور ..دەدادارتاشەکە 

 .کەوە دانیشتووەوپشت کونێکی بچو لە ..ی بچکۆاڵنە کار دەکاکوڕێک ێلەو ..پۆستکارت دەفرۆشێ
 

 ..ی لەبەر دایەیپۆلیسەکە جلی مەدەن ،چووەبۆ نانخواردن مەحمود  ''؟یەمەحمود لە کوێ'' :پۆلیسەکە دەپرسێ
'' کارتەکان بکەمدەمەوێ سەیری پۆست'' :دەڵێیخۆی پێدەناسێنێ و پێ و دەداکوڕەکە  یەکەی نیشانیکارتشناسی

تەختەکان  نێوان لە ..یکی تەسک کە بە دیوار دەور دراوەشوێن لە ..بڕواتە ناو کوشکەکەوە دەداکوڕەکە رێگای پێ
تانەیە کە کارپۆستھەمان ئەو  ..دێننە خوارەوە تاخلچەکەکارتی سەر و پۆلیسەکە پۆست مەنسوور ..دانراون تاخلچە
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بەاڵم ئاخۆ  ..انی لەوانەیە بگاتە چەندین ھەزارژمارەک ..یەتیە نێو کیسەوەوخستو ..کردوون سولتان چاپی
یەکالیی  قورسەمەسەلەیە  وئە ..ندین کڕیوەلە جەالل انیکامەشی نیشێوەیەکی یاسایی کڕیو مەحمود بەانی کامەی

تەک  دا پۆلیسێک لەلە چاوەڕوانی مەحمود ..پۆلیس یفەرمانگەکارتەکان دەبەن بۆ و پۆست کوڕەکە ..بکرێتەوە
کە مەحمود دیرۆژەدا چی ولە ..سەر قوفڵەکانی دەدرێ بەاڵم کوشکەکە دادەخرێ و مۆر لە ..کوشکەکە جێدەھێڵن

 .پاس بفرۆشێ ھەروا لەبەر ھەمان ھۆ ناتوانێ وێنەی قارەمان و جەنگاوەران بفرۆشێوکارتی س ناتوانێ پتر
 

لەنوێ قسە لێدەرھێنان کەبابی لێدێ، سەر یپۆلیس ھێشتا بۆن فەرمانگەیکە مەحمود دەگاتە  دا کاتێکۆتایی لە
شتێکی  کە ھەموو و وا خۆی نیشان دەدا ناسینی دارتاشەکە دەکا لە بکۆڵییدا مەحمود لەسەرەتا.. دەست پێدەکاتەوە

کردن دەگۆڕێ و دەڵێ تەکنیکی قسە ردوات ..کڕیوە مەنسوورلە سولتان و یونس و ئیقبال و  رەوا و ئاساییرێگای  بە
 .پێوە کردم بەاڵم ھیچ شتێکم لێنەکڕی یرۆژێکیان دارتاشەکە پەیوەندی

 
 .ئازادی دەکا مەنسووربەاڵم  ..شکەکە شەوێک دەستبەسەر بمێنێتەوەدەبێ خاوەن کو

 
و  نزیک دەبنەوەت ێل ..ی دانیچاوەڕوان کوڕی خوشکەکەی و کوڕەکەی لە مامی و و ڕێرەوەکەدا باوکی دارتاشەکە لە
 ..توانایدا نەبوو دیکە لەچی ..اتێ کە بۆ دەرەوە ھەنگاو ھەڵدێنێک س و لەرزەوەدەکەونە تر ..دوایدا دەڕۆن بە

ئێستا دوای ئەوەی دڵنیا  ..مەسەلەکە چارەسەر کرا ..ەش دڵی سولتان خۆش دەکاوئە ..نا اێدپ دین دانیەجەالل
ەکەی سەربازیی ەقسەی قسەلێدەرھێنەر ..دەست پێدەکاتەوە سزاوای دارێکاری بوون کە جارێکی دی فرۆشراوە ئ

 .''تەوە نێو خێزانەکەتیبگەڕێ دەدەمئەوە رێگات پێ یبنێێدا پ ئەگەر دانی ..انستەچە دوا وئە)بیرکەوتەوە 
 

لە '': ۆیشتنیرپێش  ..دواییەی سولتان دەکاتەوە وبیر لە قسەکانی ئە ..دەکا ھەراسانییھەست بە  مەنسوور
کرد کە  دەردەسەرییخۆم تووشی  ..درا لێم ..ی کرامیزیندان ..سییەوەبازرگانییەوە ژیانم خستە مەتر وناوی ئەپێ

دەبێ سزای  ..ماندووبوونی ھەموو ژیانم تێک بدادارتاشێکی ھیچ و پووچ دەیەوێ  ..شتێک بۆ ئەفغانستان بکەم
 .''ی مەنوێنەینەرم ..ردنت نەبێولێبو مەنسوور ..گرێبخۆی وەر

 
ئەوەی ەکانی دەگرین لەبەرمنداڵ ..دەروانێتە ھەوا و لە خودایداد ئافرەتێک دانیشتووە قوڕینی رووخاوماڵێکی  لە

ەکان منداڵ ..لەوانەیە لەگەڵ خۆی شتێک بهێنێ ..شار بگەڕێتەوە چاوەروانی باپیرەیانە لە ..ە بیانداتێیھیچی نی
ھەروا  ..ھیچی بە دەستەوە نییە وازەکە دێتە ژوورەوەدەر کاتێ بە پایسکلەکەی لەبەاڵم  ..بەرەو پیریی دەچن

ەکەنە گریان و خۆیانی پێ دئیدی دەست  ..رەشی دەبینن تەنیا ئاکاری ادەوەستن ور ..ھیچی تێدا نییەماڵەکەشیان 
 .''کەی دەگەڕێتەوە المان؟ ..یەکوێ باوکمان لە'' :گوێڕادێرن شۆڕدەکەنەوە و

__________________________________________ 

سێ  ..ەم لە زمانی عەرەبییەوە وەرگێڕاوە، نووسەرەکەی رۆژنامەنووسێکی ناسراوی نەرویجییهچیڕۆکئەم  :تێبینیی
 پەرتووک''ی اوبە نیکی پەرتووک ..ژیاوە خانەنپەرتووکی لە کابول کە خاوەن یتەک خێزانیکی ئەفغان مانگ لە

ە یەکێکە لە چیڕۆک، ئەم ەرگێڕدراوکانی جیهان وهنە زیندووهبۆ زۆربەی زما کە لەسەر داناون ''فرۆشێک لە کابول
 ش کهوهئه رسهر لهەکە کە تێکرای بەسەرھاتی راستەقینەی ئەو بنەماڵەیە دەگێڕێتەوە، ھهپەرتووکبابەتەکانی 

کی یهشێوه به نێو کونج و کەلێنی بنەماڵەکە و کی زۆر چۆتهیهیدا تا رادهکهقی نووسینهنێو ده نووسەرەکە له
ر تۆمار سهنەرویج و سکااڵی له نێتهیهگهخاوەن ماڵەکە خۆی ده.. کاوتیان دهڵسوکهژیان و ھه وخۆ باس له راسته

 (.رگێڕی کوردیوه). کا ده
 

 نەرویج 
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 .ھاوسەری گاوانەکە

 - لە عەرەبییەوە وەڕگێڕان -
 

 
                                                                                                ھنری لۆسن       

  

  

 ..ەکەی دەژین، باوک لە ماڵەوە نییەمنداڵژنێک و ھەر چوار  بوو لە دوو ژووریەکی سادە کە پێکهاتولە خانو
 .الیا دەپێوێئۆستر ھەرێمەکانیش و ێگاڕانەکەی داوەتە پ

 
نە  و یەەکان دیار نییە، ناوچەکە پانتاییئاسۆی دار ..بێبەر یداری تۆزاوی ەکە کەوتۆتە ناوەڕاستی کۆمەڵێکوخانو

وو نەبێ ڕسناکە شتێک نییە نیگا دڵخۆش بکا جگە لە ھەندێ دار بەرچۆڵەوانییە ت وزنجیرەی ھەیە نە بەرزایی، لە
رووبارەکەش  ..وەکەوتۆنەتە کەناری رووبارەکە ..ی ناڵەیان دێیژێر خەمۆک دارەکان لە ..ەکەیان تۆخەیکە سەوزی
ین نزیکتر ..ییچکەیەکە لەسەر رێگای گشتیۆەکە تەنیا خانودریژایی رۆژەکانی ساڵ، خانو و وشکە بە کەم ئاو

 .میل لێوەی دوورە ٠٩ی یمەڵبەندی شارستان
 

 و تەختەکان ھەندێکی الکێشەیە ..تەختەدار دروست کراون دیوارەکانی بەو لە دوو ژوور  ەەکە پێکهاتوووخانو
 ..دارەکان دروست کراوە ریشاڵیگوریسەکەش لە  ..اونتوند پێکەوە بەستر بە گوریس ..خڕە نیمچەی یشکھەندێ

و  ناندینێکدا لە تەک ژوورەکان ..نراوە بەاڵم پێکەوە نەنووساوتەختەداری الکێشە ھەڵچن بە زەوییەکەشی
 .ەپترەکە وپانتایی خانو ەکەیان لەیبەلەکۆنێک ھەیە پانتای

 
لەپرێکدا یەکێکیان ھاوار  ..خەریک کردوەبەرانبەر خانوەکە خۆیان  گرژ لە دەمووچاوست و ێپ رزبی منداڵچوار 
 بە ی لێداوەیدڵرەق ئافرەتێکی دێهاتی کە تیشکی خۆر بە !!...دایە مارێک لێرە !!..مار !!..دایە !!..دایە'' ::دەکا

 دەستەکەی ی قەبرغەی چەپی دایدەنێ و بەال ھەڵدەگرێ و بە زەویەکەی لە منداڵ دەردەچێ ناندینەکەوە پەلە لە
 .دارێک ھەڵدەگرێ تر
 

بە ( ەو دارانەیە کە بۆ سوتان دایاننابوولمەبەستی ) ''لێرەوە رۆیشتە نێو دارەکان'' :کوڕە گەورەکەیان ھاوار دەکا
 ..کەوەدوور!.. دایە لێرە بوەستە'': ھەڵویست وەرگرتن ھاوار دەکا و وەیەکی توندێو بە ش دەنگێکی ھاندەرانە

 .''رەکە دێنمودەرۆم پارچە ئاسنە ئەستو !..دەمەوێ بە شوێنیدا برۆم
 

وەک ئەوەی سەرکەوتنی  ..ەخۆی درێژتر دارێکی ھەڵگرتووە لە ..گومانەوە نزیک دەکەوێتەوە ەکە بەمنداڵ
 ..ئاماژە دەکاو  دارەکەی دەستی بەرز دەکاتەوە ..ەکەوچووە ژێر خانو ..لێرەوە رۆیشت'': بەدەستهینابێ ھاوار دەکا

چەند  ..سەرکەوتوو نابێ ..و پێشەوە دەڕوا بە دوای مارەکەداوانەکەی پساند بەرەەسەگێکی رەشی کەتە گەرد
مارەکە خۆی خزاندە نێو درزی  تایبەت لەو شوێنەی کە بە ێ و جارێکی دیکە شوێنەکە دەپشکنێادەوسترخولەکێک 
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دا ەرێگای پێن ..ملی وەوانەکەی ئااڵندەەگەرد ێکمانووبوونسەگەکە دوای بۆ پاراستنی دارەکان بەاڵم ئافرەتەکە 
 وی لەیتایبەت ی پێیەتی بەپێویست زۆرئەوەی ئافرەتەکە لەبەر ..یەوەیسمەتر بکەوێتەو ژیانی  ۆیی بکاڕسەرە
 .نەھامەتییەدا و ییھەژار

 
 ستنەوەی سەگەکە بەشوێنی بە کاتێکدا خۆی لە مەبەستی کەنارکەوتن لە ەکانی بەمنداڵدایک ئاماژە دەکا بۆ 

 .نیازی دۆزینەوەی حەشارگای مارەکە دەکا بە ییوریاییەوە چاودێر
 

ک ێکاتژمێربەاڵم ئەوە  ..بکەوێو لەو قەراغە داینا بەو ھیوایەی چەشەی بکا بەدەر دوو قاپی شیری پر کرد
ھەواش ئاو ..بوونەیکی ئاواخۆر نز ،ھیچ شوێنەواری مارەکە دیار نییە ..و درێژە ۆژگارێکی دوورروابوو یپێ ..ڕیتێپە

 دەمێکداھەر  چۆن شتی وا بکا لەوانەیە لە ..ەکان بەرێتە ژوورەوەمنداڵدەبێ . .دەدامژدەی ھەڵکردنی گەردەلوولێک 
نا و دا ناندینەکەی داری سوتانی ھەڵگرت و لە ێکوەشبا !!ا؟ددرزەکانەوە خۆی بکا بە ژوور لەمارەکە 

 .ەلە ھەموو ژوورەکانی دی باشتر کە شتنەکەیدانی ژووری یەناێەکانیشی ھمنداڵ
 

ی تسەر تەختە دارینەکە کۆببنەوە کە کەوتۆتە ناوەڕاس لە پێیگوتن و و ھەردوو کچەکەی ئامادەکرد ھەردوو کوڕ
لەگەڵ خۆی  ریشاڵێکیو چەند  ەکەوچوو بۆ خانو ۆر ئاوا بێشوربای پێدان، پیش ئەوەی خ کھەندێ ..شوێنەکەوە

دا دەستی بەر مارەکە کاتێکسی ئەوەی ھەبوو لە ھەر تر ..دەستوبرد بوو لە ئیشەکانیدا بەو  زۆر وریا ..ناێھ
چاوەکانی  ..کرد ییدرێژایی شەو دانیشت و چاودێر و خۆیشی بە لەسەر تەختەکە کۆکردەوە یەکانمنداڵ ..بکەوێ

 ا بۆ الی سەگەکەتھەڵس ..پێویستئامادە بێ بۆ کاتی  لە تەنیشتیەوە داناوە یدار ێکباوەش ..دەڕواننە گۆشەکە
درێژایی شەو  بە'': تومی ئاوەڕی دایەوە بە ناڕەزاییەوە گوتی ..الی خۆینای بۆ ێو ھ زنجیرەکەی لێکردەوە ..چوو

 .''پان دەکەمەوە لەعنەتییەئاگادار دەبم تا سەری ئەو مارە 
 

 .''!وتی جنێو مەدەگچەند جار پێم'': دایکی گوتی
 .ۆاڵنەکە جاکی ناڕەزایی دەردەبڕێبرا بچک ..ناوەتومی دارێکی لە تەنیشت خۆی دا

 .''پێ بڵێ فرێ بداتە دوور ..دارەکەیدەکا بە  ھەراسانمدایە تومی '' :جاکی
ئەگەر مار '' :قسەکانی دەدا ی بەیدوای ماوەیەک تومی بەردەوام ''!دەتەوێ بەگەزەی مار بمری؟ ..کورە وسبە'': تومی

وەیە شێ وبە ..شین ەنگت دەبێ بەریش سەوز ھەڵدەگەڕێ دواتر ێ دواترەبر دوەنگت سورلێبدا دەئاوسێ و  گەزەت
 .''!وا نییە دایە؟ ..دەتەقیتەوە

 .''بخەوە ..سێنەەکە مەترمنداڵ ..بێ دەنگ بە'' :دایک
دەست تەنگ پێهەڵچنینی لە الیەن تومی  سکااڵیەتی لە ناوەناوەیش جاک ..ە بچکۆاڵنەکە لە خەو دانمنداڵھەردوو 

 .رایەوەب
 .''گوێت لێیە؟ دەمەوێ سەری بشکێنم ...بچکۆاڵنە لەعنەتییەئاژەڵە  ودەستی ئە ئۆف لە ..دایە'': ومیت

 .''کەسیان نییە زیانیسپییانە  لەعنەتییەئاژەڵە  وئە'' :دەڵێ ودەبرێ و بە دەنگێکی خەواڵوجاکی ناڕەزایی دەر
جاکی  ..یەخاتە سەر لێوەکاندجنێو خەندە  ''جنێو مەکە براکەت فێری ..چەند جارە ئاگادارت بکەمەوە'': دایک

 .خەو بردیەوە و خەواڵو بوو
 .''دەکەن کەنغەرلە  ییوان پارێزگاردایە وا دەزانی ئە'': نەی دووبارە دەکاتەوەمندااڵتومی پرسیاری 

 .''بخەوە ..بخەوە.. خوایە چۆن بزانم'': دایک
 .''ێنی ئەگەر مارەکە دەرکەوت؟تەسدەڵمھ'': تومی
 .''ئێستا بخەوە ..ھـۆئ'': دایک
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جارێک خۆی بە چنینەوە  ..ەروانبەاڵم دایکەکە چاو ەکە خەویان لێکەوتمنداڵھەر چوار  ..کوت بوو شەو دوو

ئەگەر  ..ەگێڕێ بە سەراپای ژوورەکەداددوو کارەش چاو  وئە نێوان لە ..دەخوێنێتەوە کەدی جارێکی ..خەریک دەکا
 و وھەوا لێڵەئا... بردنی دوژمنەکەینێوو خۆی ئامادە دەکا بۆ لە ارەکەەیەک بێ دەست دەداتە دوولھەر ج گوێی لە

ئاگری  ..اددرزی تەختەدارەکان خۆی دەکا بە ژوور نێوانلە  ..ێگیڤە گیڤی با د ..دەدامژدەی گەردەلوولێکی نزیک 
دەیخوێندەوە ەی کە بەو گۆڤار ..دەیباتە گۆشەیەکی پەنا ..کەکە دانراوەولەسەر تەختە بچو ..مۆمەکە کز دەبێ

دەنگی  ..اددرزەکانەوە رۆشنایی برووسکە خۆی دەکا بە ژوور نێوانلە  ..دەبریسکێتەوە گڕێکی زیوین ..پەنای بۆ دەکا
سەگەکە  زەوییەکەبارانێکی زۆر دەبارێ وەک ئەوەی الفاو بێ، لەسەر .. یشقە بە دوای یەکدا دێھەورە تر

مارەکە لە شبینی دەکا کە ێلە چاوانی سەگەکە پ... شتێکگوێ قووت و ئامادەیە بۆ روودانی و پاڵکەوتووە 
.. ادسنۆک بێ لە بەرانبەر تەنگانەە تری لێیە، وا ھەڵنەکەوتووە کلەوێ درزی فراوانتر ..دیوارەکەی بەرانبەر بێ

 پێش ماوەیەک کوڕە خۆشکێکی مار پێوەی ..ان لێسەندەوەیرووداوانەی دوایی ئازایەتی وئافرەتێکی ئازایە بەاڵم ئە
 ھیچ لە و مێردەکەیدا بزربوونیبەسەر  ێە شەش مانگە تێدەپەروەوە ئەلە الیەکی تر ..نجامدا مردو لە ئە دا
 .دەژیێدا ێارەیەوە نازانێ بۆیە لە دڵەڕاوکب
 

 ..ا لە تەنگژیەکانی ژیاندلەگەڵی ەھاوبەش بوو ی مێردی پێکردوەوەلەو کاتە ..گاڕانێکە گەڕۆکی مێردەکەی گاوانی
، پایەپووچبوونادەی رەی تووشی واڵت ھات گەیاندنی بە یبەاڵم ئەو وشکە ساڵی ئەرخەوانیی ھەبوو خەونی پێشتر

بەاڵم  ..بداتە پیشەکەی جارانی وەک گاوان مااڵتەی کە ھەیبوو بیفرۆشێ و دەستوناچاربوو ئەو مەڕ ھاوسەرەکەی
 کەی سەردانییەجاروبار شووبرا ..و ئەسپێک مانگا ێمەڕومااڵتی ماوە لەگەڵ جووت کئێستاش ھەندێ ژنەکە تا

 دەداژنەکە  گۆشت بە کێ و ھەندێڕلە مەڕەکان سەردەب ێکبۆ دێنێ و یەک یپێویستمانگێ جارێک ئازووقەی .. ەکاد
زۆر جاران مێردەکەی  ..ڕێنێووکاری خۆی بسوژیان فێری کردوە کە خۆی ئیش ،ئەوەی ماوە لە بری ئازووقە دەیباو 

ئەو دەمە ئافرەتەکە وەک ھەر  ..نەھاتەوەھەشت مانگ  لە جارێکیان پتر ..انییەخەریکی گاولە ماڵەوە نییە و 
ی خۆی بە یورووژاندن و خۆش ..اڵم ئێستا بە حوکمی قەدەر رازییەبە کی ھەرزەکار خەون و ئاواتی ھەبووکچێ

 .دەگەرێ لەو گۆڤارانەدامۆدێلدا  دوادوای  بە ..دەکاتەوە خوێندنەوەی گۆڤاری ئافرەتان قەرەبوو
 

دەر بێ لە ھەڵە بەاڵم باوک و مێردێکی  مێردەکەی پیاوێکی نموونەیی نییە بە ..ایینالیستروخۆی و مێردەکەی ئ
ژنی  یخەرج دەکا وەک بڵێ پارەی لێ یدەستباڵوی بە و دەرفەتی بۆ برەخسێ دەیبا بۆ شار ئەگەر. ..گونجاوە
زن و لەوانەیە ەدادەب میوانخانەین شترەگرێ و لە بادەمەندەفەر جێگای خەوی بۆ بە کرێ ش لە ..پادشایە

ئافرەتەکە !... و سکااڵ؟ بۆڵە و یە پرتەدی چوسو ..یەک دەژێن انە دوور لەوبەاڵم جگە لە ..ێڕئۆتۆمبیلیشی بۆ بک
 دەدابەاڵم کاتێ دەگەڕێتەوە ھەوڵ  ''بیری بچێ کە خێزانی ھەیە جار لە ێکلەوانەیە پیاوەکەم ھەند'' :دەڵی

 .کردنییبکاتەوە بە خەرجکردنی پارە بۆ رازیە دابڕانەکقەرەبووی 
 

تا  بوو بانگی دوکتۆرێکی سەرخۆش بکا جارێکیان مێردەکەی ناچار ..نگەڵ پەیدا بوونەکانی لە جەمنداڵدووان لە 
بۆی  یخوا دەپاڕایەوە یەکێک لە ..تای لێهاتبووو ئەو رۆژە الواز بوو  ..لە دایکبوونی بکا منداڵی یشتسەرپەر

جیمی پادشای خوا  بەڵکو باشتر ..بۆ نارد ی(ماریای رەش)و ەنگ داواکەیەوە ھات خوا بە د ..ەتیی بدابنێرێ یارم
 رەشەوە لە پشت دەرگاکەوە وەدەرکەوت و بە چارەیەکیبە  ..ھات( مریەمی رەش)رێگای ئەوەوە  لە ..بۆ نارد

 نائامادەگییلە  ،ک رووبارەکەیەئەوەتە نزی ..اکردن دەگارئەوەتە بە  ..ناوەێگاڵتەوە گوتی ژنە پیرەکەم ھ
ھەردوو دەست  کاتێ کە منداڵە مردووەکەی بە.. تەنیا بوو ئەو دەمە خۆی بە ..یکی مردمنداڵدا مێردەکەی

 .بدا تییکەسێک دەگەڕا یارمە یشت لەرۆپێ  ھەڵگرتبوو نۆزدە میل بە
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کە کە بینەر دڵخۆش ناکا گوێ قوت ناشیرینە سەگە ..ئاگرەکە خەریکە دەکوژێتەوە ..سەرلەسپێدەیەدووی  کاتژمێر

.. کردنداڕھەمیشە ئازایە لە شە ..ەسی نییژێری زەمین ترو  لە سەر و سەگێکی ئازایە ..خۆی ئامادە کردوە بۆ شەڕ
تەنیا سەگی  ..قی لە ھەموو جۆرە سەگێک دەبێتەوەر ..چ گایەکی زل بێ یان مێشێکی الوازئەوجا بەرانبەرەکەی 

 ..بوونی خەڵکی نامۆ لە ماڵەکەیاندا ئەوجا چ دۆستی خێزان بێ یان خزم ییە بەن ئاسوودە ..نەبێ کەنغەر
گەڵ ان لەیدڵ بێ و دۆستایەتی رێبواری نامۆی بە کلەوانەیە ھەندێ ..تێگەیشتنی کەمە لەوانەی سەردانی دەکەن

 ..و لە دەستی بچێ دابپێوەی  کارێسێ مژنەکە زۆر دەتر ،داوەنێو  زۆری لە ..مارە ەکەیییسەرەک ەبکا بەاڵم دوژمن
 ..دەدا یئافرەتەکە جاروبار ئەوەی لە دەستی دایە فڕێ ..ھۆی مارپێدانەوە مردن زۆربەی سەگەکانی ھاوچەشنی بە

و رووداوانە دەفڕێ کە  بۆ الی ئەو سەرگوزەشتە ئەندێشەیمەلی  ..ەکاتەوەدبیر  ..ەکادچاودێری  ..گوێ ھەڵدەخا
 .ەتێپەڕیو پێیاندادا لە ژیانی

 
یادی بەرەنگاربوونەوەی  ..ا گوزەری کرددیادیکی سەخت بە مێشکی ..ارانە زۆرە وا لە گیا دەکا بڕسکێب وئە

.. و وشک بوو ئەو رۆژەی کە گیا بەرز ..مێردەکەی لە ماڵ نەبووکاتێکدا کە  لە ..ئاگرکەوتنەوە لە جەنگەڵدا
لقی داری سەوز  بە و رواڵی مێردەکەی لە پێکردبووەئەو رۆژەی کە ش ..دەیویست ھەڵیلووشێ و ئاگرەکە داگیرسابوو

 تەپوتۆزی رەشی گیایە سوتاوەکەزۆر بەرھەڵستکاری دەکرد تا ئارەقەی لەگەڵ  ..دەکوژاندەوە یبڵێسەی ئاگرەکە
.. داپۆشرابووھااڵوی رەشایی  رووی بەلە سەر پێستی دەموچاوی دروست دەکرد،  ھێڵی خواروجێچی ..تێکەڵ بوو

وایلێکرد وەک  ..کێشارارنجی تومی بچکۆالنەی بۆ الی خۆی سە ..رواڵی مێردەکەیەوە نامۆ بووەبە شدایکەکە  شێوەی
دەیویست  ..بوو رتتوانای ئەوان بەھێز شانی دایکی کۆشش بکا بەاڵم تینی ئاگرەکە لە ک شان بەوقارەمانێکی بچو

 دواتر ..نەدەھاتن ھێز وی بەکاتی گونجاو چوار پیا لە ایەوخوا نەبو بەزەییئەگەر  ..بەرێێویان ن لە
ەکە خۆی نەدا منداڵبەاڵم  بکا داایکرد باوەش بە کوڕەکەیردایکەکە  ..ھەڵویستەکە مایەی خەم و پێکەنین بوو

تێکەڵ  تەنانەت سەگەکەش مەسەلەکەی لێ ..رەشە وایزانی پیاوێکی ..و بە دەنگی بەرز ھاواری کرد بەدەستەوە
بە بێ  ..سەری سوڕمابوو!!... ەکە بکەوێمنداڵشوێنی ھەست و ناڕەزایی خۆی بکا یان  ھەستیبروا بە  ..بووب

 ئیدی دەستی کرد بە کلک لەقاندن ..نایەوەێئاگای ھو وەتومی شاپێکی لێدا  ەکرد تادو ئەودیوی  مەبەست ئەمدیو
 .و خاوەنەکەی نەناسییەوە نیشانەی پەشیمانبوونەوە لەوەی کە گومانی کرد بە
 

بیر لە  ..ەۆوبیریان نەچ بۆ چەند ساڵێک لە ..بوو لە ژیانی منداڵەکاندا و گرنگ رئەو رۆژە رۆژێکی دیا
 .و پێدەکەنن رووداوەکانی دەکەنەوە

 
رۆژەی کە  ئەو ..بۆوەووی الفاو ڕتەنیا رووبە ئەو رۆژەی کە بە ..یتێپەر ئەندێشەیدابە  دیکەیادگاری ملمالنێیەکی 

و قووڵی  کەناڵەکانی ھەڵکەند کاتژمێرئەو رۆژەی کە بۆ چەندین  ..ولە گەڕان بوو  بوومێردەکەی ماڵەوەی جێهێشت
 گەلێکھەمیشە گرفتار ..سەرکەوتوو نەبوو کۆششەکەیداووخێ بەاڵم لە ڕغ رووبارەکە نەدەکردەوە تا بەنداوی قەرا

بیری  ..و دڵی گیرا بۆ رۆژی دوایی سەر کاتی کە بەنداوەکە تەقی ..نترھەن لە توانای ئافرەتێکی تەنیا بەھێز
 .یشترۆبەفێڕۆ  یسااڵنێک کار و کۆششیلەو خەفەتە کردەوە کە دووچاری مێردەکەی دەبێ کاتێ کە دەزانێ 

 
وو ین دو باشتر دا ئەو رۆژەی کە پەتایەکی کوشندە لە گاڕانەکەی ..ا گوزەری کرددیادگارییەکی دیکە بە مێشکی

 .ووئەو رۆژە چەند خەفتبار ب ..مانگای کوشت لە گەوەڕەکەیاندا
 

 ..ندەداەکان پەالماری مریشکەکانی ەشڕکاتێ کە قەلە ..خستە سەرلێوی یەندەخ دیکەیادگاری رووداوێکی  پاشان
! قەلەڕەش'': ەکان ھاوار دەکەنمنداڵ ..مەبەستی دوورخستنەوەیان نا بەێچۆن ئەو رۆژە پالنێکی سەیری داھ کە
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ەکا ددەر ھەمانکاتدا دەنگێک لە ..گرێ لە چەشنی چەکبەرەو روویان دەئەویش داری گسکەکە '' !...قەلەڕەش دایە
و زیرەکە بەاڵم  استە قەلەڕەش فێڵبازر، ڕەشەکانیش دەستبەجێ ئەو ناوە جێدەھێڵنقەلە ..تەقە بچێ دەنگی لە

 .ەتری ئافرەت کاریگەریفێڵ و زیرەک
 

پیاوی  ککاتێ ھەندێ ؛نیە ئەوە بووتێدا انییرووداوە فێڵ و زیرەک وەکە وەک ئ انەیئەو ھەڵویستە ھاوچەشن
و کوڕەکەی لە  مێرد ەگوای ..کردنیانپەنای دەبردە بەر چەواشە ..ھاروھاج تووشی دەبوون و گومانی ال دروست دەبوو

لەو  ێکیەک تەنیا ھەفتەیەک پێشتر ،ناچێ دەگەنە ئێرە پێ خولەکێکیانقەراغ بەنداوەکە ئیش دەکەن و چەند 
جانتایەکەی فڕێدایە  ..زانیل مێردەکەی بە ھە نائامادەگیی ..وەزاقورسانەی تووش بورو  ستەمکارپیاوە 

 ..خۆریش بەرەو ئاوابوون دەچێ ..خواردنی بۆ دانا کئەویش نەختێ ..خواردنی کرد کو داوای ھەندێ بەلەکۆنەکەوە
 ..ووچو بەرەو کابرا  کرد ە پارچە ئاسنێک و سەگەکەی بەرەاڵئافرەتەکەش دەستی دای ،حەزی دەکرد شەو بمێنێتەوە

و  ئامێزبە دەنگێکی فەرمان ..پارچە ئاسنەکە لە دەستێکی دابوو و لە دەستەکەی دیکەیشی زنجیری سەگەگە
بە  ..و سەگەکە دابوو ن ئافرەتەکەنێوا نیگای پیاوەکە لە'' !!پەلە گۆڕت گوم کە بە! برۆ'': یەکالکەرەوە گوتی
 .ۆیشتر پاشان'' ..ئەوە دەڕۆم! باشە بەڕێزم'': دەنگێکی نزم گوتی

 
 ئاسای تیمساح چاوی ..ەپەڕانددتەنگانەی تێ س بوو بۆیە پترو چاونەتر یەکی بەھێزخواست و خۆڕاگریخاوەن 

 .راستییەی تیمساح ھەر دەتگوتدوو چاوی زەرد  ..دەدا تییسەگەکە یارمە
 

ن لەبەر خۆی و نەبێ جلی جوا تەنیا رۆژی یەکشەم ..ھەموو رۆژەکانی وەکو یەکن ..رووداوە خۆشەکانی ژیانی کەمە
لە سەر شۆستەکەی شار پیاسە  خۆی بێنێ کە بڕوا بە وا دەکۆشێ ..و پیاسەیەک دەکەن بۆ جەنگەڵ ەکان دەکامنداڵ
بێ ئەوەی شتێکی تازەی تووش  دا بیست میل دەڕوا بەیبەاڵم لە راستی ..لە نێو کۆمەڵێک خەڵک دایە ەگوای کە دەکا

 ..اکێشێرخۆشییەوە سەرنجت ھیچ شتێک نییە بە  ..ن وەکو یەکندارەکا ..بێزارییە لە ھەموو شوێنێک ..بێب
لەسەر  ینەوەیەبەلەمێکی پەڕ یەکە وەک بێزارییبێزاری ..ستەڵەکی بەرباڵوی تەنیایی بشکێنێبە ھاوریەتییەک نییە

ژم و لە سەر یەک ھێل کە یشتنی فارگۆنی شەمەندەفەرێکە لەسەر یەک تەورۆدەریا یان وەک  یکۆتای پانتایی بێ
 .کراوەبۆی دیار

 
بۆ دروست دەکا کە  یتەنیا چەند سینییەکی خواردن ..خۆشە بەاڵم ئاھەنگی بۆ ناگێڕێگەڕانەوەی مێردەکەی پێ

 .ە ھەموو شتێکەوئە ..ەکان دەکامنداڵو جلی جوان لەبەر  حەزی لێیە
 

بە ئەرکەکانی  بوونیسەرقاڵەم و خەکانی خۆشدەوێ بەاڵم منداڵ ..خۆی بەشیازییە بە رئافرەتەکە وا دیارە کە 
ێتە پێش چاو کە ئافرەتێکی ب لەوانەیە وا ..دەرببڕیەکەی خۆشەویستییبۆیە ناتوانێ  تێنێو کاتی لێدەس وزە ژیان

 ەکەیسروشتی دەوروبەر ..ئەو نییە سووچیدا نییە بەاڵم لە پێکهاتەی مێیینەسۆزی  جێگای ھەست و ..دڵرەقە
 .مۆرکی دڵڕەقییان لێداوە

 
 دیکەیمۆمی  ..، مۆمەکە خەریکە دەتوێتەوەھەیە دالە ماڵەکەیان ..نییە دادەستی لە کاتژمێر ەدیارە شەفەق وا

 ..پەلە چوو بۆ الی کۆمەڵە دارەکە بە و سەگەکەی لە ژوورەوە بەجێهێشت ..نەماوە تێدائاگردانەکە داری  ..نییە
ان رێککەوت کە لە جەنگەڵەکە ی دراوسێیرەشنا، دوێنێ لەگەڵ پیاوێکی ێاکێشا کۆمەڵەکە ھەرەسی ھردارێکی 

 ..بزربووەکەی دەگەڕا یەۆیشت لە مانگارئەویش  ..کاتێ کە پیاوەکە خەریک بوو ..داری وشکی بۆ بێنێ ێکھەند
اتێ ئەو ھەموو کۆمەڵە دارەی پێ سەیر بوو ک ..ی ئیشەکەی ئەنجام داوەیکاتێ گەڕایەوە بینی پیاوەکە بە چاک

ە چەند مشتە ولەبری ئە ..کارەی پێخۆشبوو وئە ..ۆوەموو دارەی کۆکردبێکی نەخایاند ئەو ھەکاتژمێر ..بینی
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پیاوەکەش ستایشەکەی پێخۆشبوو سوپاسی  ...کرد ڕان و پەلەکردنی لە ئیشەکەیداوپێدا و ستایشی ھەڵسو یتوتنێک
 ێککۆمەڵپیاوی خێڵی ملکا بوو لەگەڵ ئەوەشدا  دوا ..و شوێنەکەی جێهێشت سینگی دەرپەڕاند ییسەربەرز و بە کرد

ە وبە ...بێ ناوەڕۆکە ێکیکۆمەڵ ..اشکرا کردئەوەتە ژنەکە فێڵەکەی ئ ..بۆوەکۆکرد پووچی داری بێ ناوەرۆک و
ێتەوە بەاڵم لەبری ڕفرمێسکەکانی بسو ڕێک دەستی دایە دەست ..چاوەکانی پڕ بوون لە فرمێسکو خەفەتبار بوو 

پەنجە گەورەکەی لە کونێکەوە دەرچووبوو  ..کون کونە بۆی دەرکەوت کە دەستڕەکە ..دەستڕ پەنجەکانی دەیسڕیەوە
نوکتە  گیانیجاروبار  ..ورووژاند ەکەی''مساحتی''پێکەنینەکەی  ..ە پێکەنیوبە ..دیکەی لە کونێکی یپەنجەی شایەت

لە جەنگەڵ دەگێڕێتەوە کە بۆ ئەو پیاوانەی ھەڵدەچنێ و  نیناوییێکی پێکەچیڕۆکو  ا گوزەر دەکادبە دەروونی
 .دەبن تووشی

 
 درێژایی شەو گەرم داھاتوە بە ھۆی گڕی ئاگرەکە بە ..ی قوفڵدراوەیژوورەکە بە چاک ..ئەوە رۆژ دەرکەوت

نی لێ بووڕەبوون و گرژوا نیشانەی تودلە پڕێک ەگێڕێدا دا جار نە جارێک چاوی بە دیوارەکەشتێھ کەە''تیمساح''
مووی  ..ا ھاتدلەرزێک بە جەستەی ..حەشارداوە تێدای وابوو مارەکە خۆیچوو بۆ ئەو الیەی کە پێ ..وەدەردەکەوێ
دوو پشکۆ  ونەلەو دوو ک ..سکەی ئامادەیی بۆ شەڕبری ..چاوە زەردەکانی دەبریسکێنەوە ..راستبۆوەپشتی ملی 

سەگەکەش  ..خوارەوە سەری دەجوڵێنێ و بەرەو سەرەوە و بە کاوەخۆ دەرکەوت رەشمارێکی !! مارەکە ...داگیرسان
 ..مارەکە ھەنگاوێک ھاتە پێشەوە ..ەری سوڕماوە لە شوێنی خۆی چەقیوەئافرەتەکەش س ..ۆسە دایەشتا لە بێھ

و بە پەلە خۆی  نێو درزەکەوە وەسەری خستە و ی کردیسمارەکە ھەستی بە مەتر ..تئافرەتەکە دارەکەی ھەڵگر
مارەکە خۆی بە  ..نەیهێشت گرێ بەاڵم لووتە پانەکەیدەم بی بازی دا بەو نیازەی بە ''تیمساح'' ..کۆکردەوە

 ..ەبکا بۆ سەرەو توانی دەری ی بۆ رەخسالش ھەوڵی دووەم و سێیەمی دا تا ھەسەگەکە ..نووساندوە زەوییەکەوە
توانی  وبەرێ بەاڵم لەنێاتەوە بە نیازی ئەوەی دوژمنەکەی سەری بەرز دەک ..درێژە نزیکەی سێ مەتر رەشمارێکی 

ان نێوھەیە لە  ھەمیشەییھەر وەکو ئەوەی ھەستی کردبێ کە دوژمنایەتییەکی  بوەشێنێایر ییملی بگرێ و بە توند
 . داخۆی وەچەی حەوا

 
 ..دەستی گرت و نەیهێشت ییتوند ھەوڵی دا جێگایەکەی جێبهێڵێ بەاڵم دایکی بە ..ھات وەئاگاکوڕە گەورەکەیان 

وەکو  ەکەش''تیمساح'' لووتی ..سەری وردوخاش بوو ..تەق ..تەق ..ەند شوێنێکەوە شکاتەق پشتی لە چ ..تەق
 .ەۆوببک وکاتی جارانی خۆی بچو

 

و  اوەستار ..داری خستە سەری ککۆمەڵێ ..دانا یئاگرەکە نێوئافرەتەکە بە سەری دارەکەی مارەکەی ھەڵگرت و لە 
نیشانەی بە ئافرەتەکەش  ..و سەگەکەش چاویان لێبوو کوڕەکە ..ن ئاگرەکە ھەڵیدەلووشێۆسەیری کرد کە چ

سکەی ووتر ..ڕەیی پێوە نەماودەموچاوی سەگەکە نیشانەی تو ..ناێا ھدسەر سەگەکەی دەستی بە ەک و پێزانینئەم
کوڕە  ..گەڕانەوە بۆ خەو جارێکی تر ..ە بچکۆڵەکان ھێمن بوونەوەمنداڵ ،دوژمنکارانە لە چاوە زەردەکانی کوژایەوە

 ..انی پڕن لە فرمێسکدەڕوانێتە دایکی کە چاو دیکە دەمێکی و وانێتە ئاگرەکەڕدەو دەمێک  اوەستاوەرقاچ پیسەکە 
.. نییدایە ناڕۆم بۆ گاوا'': بوونەوە ھاوار دەکاڕەونی دایکییەوە دەئاڵێنێ و بە توەقۆڵە بچکۆڵەکانی بە گەرد

 !''لێمدە ئەگەر من کردم ..لێمدە ئەگەر من کردم ..ناڕۆم
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