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ولیام ڕایش

گوێ بگره ، پیاوی بچووک!
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گوێ بگره ، پیاوی بچووک!

نووسینی: ولیام ڕایش

ھکاری: ولیام سته یگ

وه رگانی: خه بات عارف
khabat.aref@comhem.se

چاپی یه که م ١٩٩٤ ــ چاپی دووه م ٢٠١٠
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ئۆف ... خوایه !
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گوێ بگره ، پیاوی بچووک!
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ئه وین و زانیاری و کار سه رچاوه کانی ژیانمانن.

ده بت کاریگه رییه کی گرنگیشیان له سه ری ھه بت و ئاراسته ی بکه ن.
                              ولیام ڕایش
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ویلیام ڕایش، له  سای ١٨٩٧ له  گالیسین له  دایک بووه . ده رمانسازی، 
له  ڤییه نا، خوندووه  و له  سه ره تای بیسته کانی چه رخی بیسته میندا 
بووه  به  ئه ندام له  “کۆڕی شیکردنه وه ی ده روونی“دا، که  سیگمۆند 
ھاریکاریی  نزیکه وه   له    ١٩٣٤ سای  تا  ده کرد.  پشه وی  فرۆید 
چووه ته   و  جھشتووه   ڤییه نای   ١٩٣٠ سای  کــردووه .  فرۆیدی 
و  ـــی  ده روون ته ندروستبوونی  ــاری  ک بــه   خــۆی  ــه وێ  ل به رلین. 
“کۆمه ه ی  و  ده روونی“  شیکردنه وه ی  “کۆمه ه ی  له   وانه وتنه وه  
بزووتنه وه ی  ھه روه ھا  کردووه .  ته رخان  مارکسییه کان“  کرکاره  
SEXPOOLی دامه زراندووه ، که  دواتر بۆته  بزووتنه وه یه کی به ربو 

له  سه رانسه ری ئه مانیادا.

دوای گرتنه ده ستی ده سته ت له  الیه ن نازییه کانه وه ، مینا په ناھنک، 
به ره و ده وه ته  سکه ندناڤیاییه کان، ئه مانیا به  ج ده ھت و پاشان 
ئه مه ریکا.  یه کگرتووه کانی  وته   ده کاته   ڕوو  ١٩٣٩دا  سای  له  
به   که   ژیــان“  “وزه ی  له سه ر  توژینه وه   کــاری  به   ئه مه ریکا،  له  
“وزه ی ئۆرگۆن“ ناودری کردووه ، خه ریک ده بت. خه ریکبوونی 
داموده ستگا  نــاڕه زایــیــی  ھــۆی  بــه   ده بــــت  توژینه وه یه وه   بــه و 
ده سته تداره کانی ئه وسا و به  زیندانکردنی کۆتایی دت. پاشان 

ھه ر له  زیندان، له  سای ١٩٥٧دا، ده مرت.
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وته یه ک بۆ پیاوه  بچووکه که 
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ئوه؛ پیاوه  کۆنه په رسته  دووڕووه  ساخته کان که  پم پ ده که نن.

له و کاته وه  که  به ڕوه بردنی ئه م دنیایه تان که وتووه ته  ده ست،

ڕامیاریتان له سه ر چی ده ژی؟

له سه ر کوشتار و کوشتن و بین!

شارلس دۆ کۆسته ر، بۆ ئولنشپگل
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پشه کی
مرۆڤییه کانه ،  زانسته   به   سه ر  نووسراوه یه کی   نووسراوه یه ؛  ئه م 
نیازی  به    ١٩٤٩ سای  ھاوینی  زانستی.  نووسراوه یه کی  نــه ک 
و  نــووســراوه تــه وه   ئۆرگۆنی  په یمانگای  ئه رشیڤی  بۆ  پاراستن 
ماوه ی  له   پزیشکک،  و  زانا  ده روونییه یه ،  دژایه تییه   ئه و  ئاکامی 
دواتر  خۆشباوه ڕییه وه ،  به   سه ره تا  ژیــاوه .  له گه یدا  ساندا،  ده  
و  کــار  بــه و  به رانبه ر  تــرســه وه ،  به   پاشان  و  سه رسووڕمان  به  
چۆن  که   ده یانکات،  خۆی  دژی  له   “بۆره پیاو“  ھه سوکه وتانه ی 
ئازار ده کشت، یاخی ده بت و چۆن به  دوژمنه کانیدا ھه ده ت و 
چۆن ھاوڕیه کانی خۆی ده کوژت و له  نویان ده بات، که  چۆن 
ھه ر کاتک مینا “نونه ری کۆمه نی خه ك“ ده سته تی ده که وته  
ده ست، خراپ به  کاری ده ھنت و ده یکات به  شتکی زۆر له و 
ده ستدرژکارانی  به ده ستھنانی،  له   به ر  که،  به دتر  خونخوارییه  

چینی به ده سته ت، دژ به  خۆی به  کاریان ده ھنا.

ئه م نووسراوه یه ؛ “وته یه ک بۆ پیاوه  بچووکه که “ پارزگاریکردنکی 
بده نگ بوو دژ به  خراپه باسکردن و له  پاشمله  قسه بۆھه به ستن. 
که   دامه زراوه یه ک  نه بوو  بوایه دا  له و  که س  نووسرا،  که   کاتک 
به رپرسیی ته ندروستیی خه کی له  ئه ستۆ گرتبت، له ته ک پیاوانی 
به ده ستھنانی  له دوی  ته نیا  که   ده روونناسانه دا  ئه و  و  ڕامیاری 
وزه ی  له سه ر  توژینه وه   ســه ر  ھه بکوتنه   ده گــه ڕــن،  پله وپایه  
مینا  نووسراوه یه ،  ئه م  دا  بیارمان   ،١٩٤٧ سای  ئمه ،  ژیــان. 
ده ردی  که   کاتکدا  له   بکه ینه وه .  بو  میژوویی،  نووسراوه یه کی 
ھه ستونه سته کان ھه ڕه شه ی له  کوشتن و له ناوبردنی توژینه وه ی 
زانستی ده کرد له سه ر وزه ی ژیان، ھه ڕه شه یه ک نه ک به  به گه وه  
له   به كو  ناڕاسته ،  و  ناجۆر  توژینه وه یه   ئه و  که   بیسه لمنت 
ڕگه ی به خراپه لدوان و له  پاشمله  گوناھبارکردنه وه.  دوای که مک 
بیرکردنه وه ، به  پویستمان زانی که  ده بت “پیاوه باوه که ی خه ک“ 
ده روونناسک،  زانایاک،  ڕاستیدا  له   که   بکرته وه ،  ئاگادار  له وه  
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چییه  و ئه و “پیاوه  گرگن“ـه ، له  چاوی ئه و زانا و ده روونناسه وه  
که   بکات،  فر  خۆی  ده بت  بــاو“ه ،  “پیاوه   ئه و  ده بینرت.  چۆن 
ھه ودانی  دژی  ده توانت  ھه قیقه ت،  له   تگه یشتنه وه   له ڕی  ته نیا 
بۆ به ده ستھنانی ده سته ت، بوه ستت. مرۆڤ، پویسته  ڕوون و 
ئاشکرا پی ڕابگه یه نت، که  “ئه و“ چ به رپرسییه کی له  ئه ستۆدایه  
به رانبه ر به و کارانه ی ده یانکات، ب گودان به وه ی، کار ده کات، 
فر  ده بت  ده په یڤت.  یا  ده کات  ڕکه به ری  ده کات،  خۆشه ویستی 
ئمه ،  له   ھه ریه ک  ڕه ش.  یا  سوور  فاشییه کی  به   ده بت  بۆ  ببت 
پویسته   ده جه نگت،  منداه کانیدا  و  ژیان  پاراستنی  پناو  له   که  
له سه ری له  دژی چ فاشییه  سووره کان، چ ڕه شه کان، کار بکات؛ 
خاوه نی  ئه وسا،  ڕه شه کانی  مینا  سووره کان،  که   نا  ئه وه   له به ر 
مندانی  ـــه وان“  “ئ ئــه وه ی  له به ر  به کو  قــکــه رن،  بیروڕایه کی 
زیندوو ده که ن به  که سانی په ککه وته  و له یستۆک  ته ندروست و 
و گه لۆر، ده یانکه ن به  که سانی ده به نگ بۆ پاراستنی ڕه وشت و 
ئاکاری باو، له به ر ئه وه ی ده وه ت له  سه روو یه کسانییه وه ، درۆ 
له  سه روو ڕاستییه وه  و جه نگ له  سه روو ژیانه وه  داده نن، له به ر 
ئه وه ی مندان و به رگریکردن له  ھزی ژیانیان، ته نیا ھیوایه که  تا 

ئستا له  ده ستمان نه دابت.

پزیشکان و مامۆستایان، ته نیا یه ک ئه رکیان له سه ر شانه ، ئه ویش: 
متمانه  و باوه ڕکردنیانه  به و ھزی ژیانه ی له  مندان و نه خۆشاندا 
ھه یه . ئه گه ر بت و له گه ڵ ئه و متمانه  و باوه ڕه ی خۆیاندا سه رڕاست 
ڕامیاریی  “پیاده کردنی  به   که   گه ورانه یش  پرسه   ئه و  ئــه وا  بن، 

ده ره وه “وه  به ندن، ئاسانتر چاره سه ریان بۆ ده دۆزرته وه .

سه یر  ژیاندا  له   ڕپشانده رک  وه ک  ناکرت  نووسراوه یه   ئه م 
بکرت. ته نیا له  باره ی ئه و ته وژمانه ی ھه ستونه سته وه  ده دوت 
که  له  ناخی که سکی به  به رھه مدا ھه یه ، که سک که  ژیانی خۆش 
ده وت. به و نیازه  نه نووسراوه  قایل بکات، یا ڕھه گرانی بۆ په یدا 
بن. چۆن تابلۆیه ک ته وژمک پشان ده دات، ئه م نووسراوه  یش له  
باره ی ئه زموونه کانه وه  ده دوت. له  خونه ر داوا ناکرت ھه ستی 
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الیه نگرانه ی خۆی ده رببت. ده کرت یا بیخونته وه ، یا سووک 
و ئاسان بیخاته  الوه  و له  بیری بکات. ھیچ به رنامه یه کی له  خۆ 
شت  یه ک  ته نیا  نووسیوتی  نووسه ره ی  و  زانا  ئه و  نه گرتووه . 
تاکه که سییه ،  ڕاچه نینکی  ئه ویش:  ده کات،  داوا  خونه ره که ی  له  
ڕاچه نینک که  قه ت ده رھه ق به  شاعیران و فه یله سووفان نکوی 

ل نه کراوه .

که   زانایه که   ناڕه زایی  ده نگی  به رزکردنه وه ی  نووسراوه یه   ئه م 
شلگیرانه  دژ به  پالنی نھنی و لنه دواوی ده ردی ھه ستونه سته کان 
ئه وی  له ناوبردنی  و  له به ینبردن  ئامانجی  که   پالنه ی  ئه و  بووه ، 
ھه بووه  به و تیره  ژه ھراوییانه ی له  حه شارگه یه کی نادیاره وه  تی 
گرتوون. ئه م نووسراوه یه  پشان ده دات “ده ردی ھه ستونه سته کان“ 
چییه  و چۆن کار ده کات و به  چ جۆرک ڕێ له  به ره وپشچوون 
و  تایبه ت  گرنگیدانکی  له مه یش   ب ده گــرــت.  پــه ره ســه نــدن  و 
گه نجینه   به و  پشتی  که   بوایه یه   ئه و  به بایه خی  ھه سه نگاندنکی 
“سروشتی  قووییی  له   که   به ستووه   بشوماره   له بننه ھاتووه  
مرۆڤانه ی مرۆڤ“دا ھه یه  و به  کار نه ھنراوه ، ئه و گه نجینه یه ی که  
ئاماده یه  بۆ به کارھنان و پکردنه وه ی خولیا و ھیواکانی مرۆڤ.

په یوه ندییه   و  کۆمه یه تی  په یوه ندییه   له   مرۆڤدا،  ناخی  له   ژیان 
ئینسانییه کاندا، دپاک و دۆستانه یه ، ھه ربۆیه یش له  ھه لومه رجکدا 
که  له  ئستادا به رکه ماه ، ده خرته  مه ترسییه وه . ژیان له  خۆیه وه  
ده ھنت.  ده ست  به   دیکه دا  که سانی  له   ده رئه نجام  و  ده نواڕت 
دوایانه   خۆی،  مینا  دیکه یش،  ھاومرۆڤانی  که   له وه ی  بگومانه  
که   ھه لومه رجک  به پی  و  ده کــه ن  ھه سوکه ت  و  ده که نه وه   بیر 
سروشتی زیندوو ھناویه ته  کایه وه ، ده ستی یارمه تی درژ ده که ن 
ھه م  بناغه یه   سروشتییه   ھه لومه رجه   ئه م  ده که ن.  دۆستایه تی  و 
و  سه ره تایی  درینی  مرۆڤی  بۆ  ھه م  و  ته ندروست  مندانی  بۆ 
ھه ستونه سته کان“  “ده ردی  کاته ی  ئه و  تا  ده کات.  نونه رایه تییان 
له سه ر  ـــه وره   گ مه ترسییه کی  ــــی،  دوود  بــ بــــت،  بــه رکــه مــاڵ 
به رکه ماه ،  زیره کانه   شوه ژیانکی  به   گه یشتن  و  به ده ستھنان 
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به   بیرکردنه وه یه ک  و  ھه سوکه ت  شوه   ده رده   ئــه و  چونکه  
ھاومرۆڤانی تر ڕه وا ده بینت که  به  خۆی ڕه وا بینیوه . مرۆڤی پاک 
له و بوایه دایه  که  ھه موو مرۆڤانی دیکه یش پاکن و به  پاکییه وه  
ھه سوکه ت ده کات. مرۆڤی به د و دپیسیش له و بوایه دایه  ھه موو 
مرۆڤانی دیکه یش، ڕک وه ک خۆی، درۆ ده که ن و ھه ده خه ه تنن 
و به ده ستھنانی ده سته ت شت و ھاری کردوون. ئاشکرایه  که  
له سه ر ئه م بنچینانه  ژیانی زیندوو دنه  نادرت و له  مه ترسیدایه . 
له  ھه ر جیه ک ئه و به د و دپیسه  ھه بت، ژیان ھه ده لووشرت و 
ده بت به  مایه ی گاته پکردن و خیانه ت به رانبه ر کردن، له  ھه ر 

جیه کیش جی باوه ڕ بت، ھه ده خه تنرت.

ھاتووه   ئــه وه   کاتی  ئیتر  ئستایش  بــووه .  ڕاســت  ھه میشه   ئه مه  
ژیان خۆی کۆ بکاته وه  و سه خت بت، چونکه  سه ختی و ڕه قی 
و  به ره وپشچوون  و  سه ربه ستی  به ده ستھنانی  خه باتی  لــه  
په ره سه ندندا پویسته ، به م له گه ڵ ئه و سه ختییه یشیدا، ئه گه ر له  
پناوی پاراستنی ھه قیقه تدا بت، چاکیی خۆی له  ده ست نادات. ھیوا 
میلۆنان مرۆڤی  نین، له به ر ئه وه ی له نو  خۆزگه کان ب بنه ما  و 
سه رڕاست و کارکه ردا، چه ند که سانک ھه ن که  په تای نه خۆشیی 
به دکارییه کی  که   که سانک  خستوون،  په کی  ھه ستونه سته کان 
به کارھنانی  به ر  ده به نه   په نا  که   ڕیه وه   له و  ده کــه ن،  بسنوور 
ھزه  پ مه ترسییه  تارک و نووته که کانی نو ده روونی مرۆڤانی 
باو و “ڕه قوته ق و وشکھه توو“، پچه ک و ئاماده یان ده که ن بۆ 
له   دیکه   ڕگاچاره یه کی  ھیچ  ڕامیاری.  کوشتوبی  به ده ستھنانی 
به رده می مرۆڤی باو و ئاساییدا نییه  بۆ ئه وه ی خۆی له  تووشبوونی 
پاراستنی  ده بت،  ھه سته کانی  تووشی  که   بپارزت  په تایه   ئه و 
ھه ستونه سته کانی خۆی نه بت به رانبه ر به  ژیانی ڕاسته قینه . ژیان 
ھیچ داوایه کی نییه  بۆ به ده ستھنانی ده سته ت، ته نیا داوای ئه وه  
ده کات که  ڕۆی گرنگ و دانپدانراوی خۆی له  ژیانی مرۆڤانه دا 

له ڕی ئه وین و کار و توانسته وه  ببینت.

تووشبوونی  ده ســت  له   زیندوو  ژیانی  بخوازت  که سک  ھــه ر 
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١٥

ده ردی ھه ستونه سته کان بپارزت، ده بت خۆی فر بکات سوود 
له و سه ربه ستیی ده ربینه  ببینت که  ئمه  له  ئه مه ریکا به  نیازکی 
پاک، ھه ر نه بت ھنده ی تووشبووان به و ده رده  به  نیای خراپ به  
کاری ده ھنن، سوودی ل وه ربگرت. ئه گه ر ئاوه ز ھه لی بۆ ھه ڵ 
بکه وت به  ھه مان تواناوه  خۆی ده رببت له  ئاکامدا سه رکه وتن 

به  ده ست ده ھنت. سه رکه وتنک که  گه وره ترین ئاواتمانه .
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تۆ پیاوکی “بچووک“ و “ئاسایی“یت.
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١٧

ده ستپکی  ھه وای  ــه ن.   ده ب ناو  بــاو“  “پیاوی  و  “گرگن“  به   تۆ 
چه رخی  بۆره پیاوان،  “چه رخی  ڕاده گه یه نن:   پ نوت  چه رخکی 
گرگنه کان.“ تۆ نیت ئه مه  ڕاده گه یه نیت پیاوی بچووک! به کو ئه وانن: 
کرکاران  ڕبه رانی  گه وره کان،  نه ته وه   سه رۆککۆماری  جگری 
“ئه وانه ی خوندنی بایان به  ده ست ھناوه “، نه وه ی پیاوه  دارا 
په شیمانه کانی نو شاره کان، پیاوانی ده وه ت و فه یله سووفه کانن، 
 به ب ده به خشن،   پ داھاتووت  ئه وانن  ڕاده گه یه نن.  ھه واه   ئه م 
ڕابوردوویه کی  میراتگری  تۆ  بپرسنه وه .  ڕابــوردووت  له   ئه وه ی 
ده سته کانتدا  له نو  گه وھه رک،  مینا  میراته که ت،  و  تۆقینه ریت 

ده گت. ئه مه یان من پت ڕاده گه یه نم.

ھه ر پزیشکک، پینه دۆزک، پیشه وه رک یا مامۆستایه ک، بۆ ئه وه ی 
بتوانت ئه و کاره ی له  ئه ستۆیدایه  به  جی بھنت، بۆ ئه وه ی بتوانت 
بزانت.  خۆی  پویستییه کانی  ده بت  بکات،  دابین  خۆی  بژویی 
ده مکه  سه روه رییت پچیوه  و ده سته تی سه ر ئه م زه مینه ت به  
ده ست ھناوه . داھاتووی مرۆڤایه تی به  چۆنتیی بیر و بۆچوون 
و ھه سوکه وتی تۆوه  به نده ، به م مامۆستا و سه روه ره کانت پت 
نان “تۆ“ له  ڕاستیدا چیت، یا چۆن بیر ده که یته وه . که س ناورت 
وه ھات  توانکی  و  تین  که   بکاته وه   ڕاستییه ت  ئه و  ڕووبــه ڕووی 
ده داته  به ر بتوانیت بباکانه  ببیت به  سه روه ری چاره نووسی خۆت. 
سه ربه ستبوونته   ئه ویش  مانا “سه ربه ست“یت،  یه ک  به   ته نیا  تۆ، 
بتوانیت  تا  ده دات،  یارمه تیت  که   ڕه خنه یه ک  ڕه خنه له خۆگرتن،  له  

جه وی ژیانی خۆت بگریته  ده ست.

ھه رگیز گوم له  سکا و گازنده ت نه بووه بیت : “ئوه  ھنده  منتان 
ھه دا تا بوومه  سه روه ری داھاتووی خۆم و ئه و دنیایه ی تیدا ده ژیم، 
به م پتان ڕانه گه یاندم که  مرۆڤ ده بت چۆن بکات تا ببت به  
سه روه ری خۆی. له  ھه ه کانم ئاگادارتان نه کردمه وه ، ئه و ھه نه ی 

سه راپای بیرکردنه وه  و ھه سوکه وته کانی گرتوومه ته وه .“
تۆ، ڕێ به  ده سته تداران ده ده یت وا پشان بده ن که  ده سته تیان 
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١٨

ھه میشه   بده نگ،  خــۆت  بــه م  “بــۆره پــیــاو“ه کــه ،  ده ســت  داوه تـــه  
ده ست  ده ده یته   ده سته ت  زیاتر  دت  تا  ده منیته وه .  بده نگ، 
پیاوانی سه رده ست، یا که سانکی الواز و پووتی وا ھه ده بژریت 
نونه رایه تیت بکه ن که  ھیچ نیازکی پاکیان نییه  له  به دی و چه په ی 
زیاتر. ھه میشه  دره نگ و ناوه ختیش له  خۆت به  ئاگا دیته وه  که  

دووباره  و جارکی تریش، فریو دراویت.

دیومیت،  قووتی  و  ڕووت  به   جار  ھــه زاران  چونکه   ده گــه م،  تت 
 ب ده مامک،   ب ڕۆح.  به   ھه م  و  له ش  به   ھه م  قووت  و  ڕووت 
پشتگیری، ب پسووله ی ده نگدان، بکه س و ته نیا دیومیت. دیومیت 
وه ک زینده وه رکی تازه له دایکبوو، وه ک سوپاساالرکی ڕووت و 
ڕه جاڵ که  ته نیا ده رپقووته که ی له  به ردا مابت. له  به رده م مندا 
خۆته وه   گیروگرفته کانی  باره ی  له   گریاویت،  و  کردووه   سکات 
بۆم دواویت، بباکانه  له  ئه وین و خه مینی و ھیواکانت ئاگادارت 
تۆ  که   ده گمه وه   بۆت  ئستا  ده گه م.  تت  و  ده تناسم  کــردووم. 
به   بــاوه ڕم  ڕاستییه که ی  چونکه   بچووک!  پیاوی  چیت،  و  چۆن 
گومانکی  ھیچ  که   داھاتوویه ک  بۆت.  ھه یه   گه وره   داھاتوویه کی 
تدا نییه  که  ته نیا داھاتووی تۆیه  و به س. که واته ، به ر له  ھه موو 
خۆت  وا  بــبــه ره وه ،  ورد  خۆت  له   بکه ،  خۆت  سه یرکی  شتک، 
یا  ڕابه ره کانت  له   یه کک  که   له وه ی  بگره   گوێ  ھه یت!  که   ببینه  
نونه ره کانت دوور نییه  پت بت: “تۆ، پیاوکی ئاسایی، پیاوکی 
بچووکیت.“ ھه وڵ بده  له  نوه ڕۆکی ئه م دوو په یڤه ، “ئاسایی“ و 

“بچووک“ بگه یت!

ڕامه که ! بوره  و سه یرکی خۆت بکه !

ده یت: “به  چ ھه قک ئه م شتانه م پ ڕاده گه یه نیت!“

ئه م پرسه   له  چاوه  پ له  ترسه کانتدا ده بینم. ئه و پرسه ی ھزی له  
به ر بیویت و تۆقاندویتی، گرگن! له وه  ده ترسیت سه یری خۆت 
ده سته ته ی  له و  بچووک!  پیاوی  ده ترسیت،  ڕه خنه   له   بکه یت، 
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په یمانت پ دراوه  بتدرت ده ترسیت، چونکه  دنیایت که  نازانیت 
چۆن ئه و ده سته ته  به  کار بھنیت. قه ت ناوریت بیر له وه  بکه یته وه  
که  ده توانیت خۆت به  جۆرکی جیاوازتر ببیت له وه ی که  ھه یت؛ 
و  فباز  له باتی  کراوه   و  ڕاستگۆ  سه رنه وی،  له بری  سه ربه ست 
خۆشه ویستی  ڕوونــاک  ڕۆژی  به   ئــه وه ی  بۆ  ئاماده   خۆویست، 

بکه یت نه ک به  دزی و ملھووڕانه  له  تاریکه شه ودا.

تۆ ڕقت له  خۆت ده بته وه ، پیاوی بچووک! خۆت خۆش ناوت.

به  خۆت ده یت: “من کم تا ڕا و بۆچوونی خۆم ھه بت، چیم تا 
بتوانم جه وی ژیانی خۆم بگرمه  ده ست خۆم و ڕابگه یه نم که  ئه م 
دنیایه  ھی منه ؟“ ڕاست ده که یت، “تۆ چیت، تا بتوانیت مانایه ک به  

ژیانت بده یت و جه وی بوونی خۆت بگریته  ده ست خۆت؟“
من بۆت ده گمه وه  که  تۆ کیت.

به ڕاستی  که   مرۆڤک  گـــه وره ،  مرۆڤکی  له گه ڵ  شتک  به   تــۆ، 
گه وره یه ، جیاوازییت ھه یه . ئه و مرۆڤه  گه وره یه یش سه رده مانک 
وه ک تۆ بچووک بوو، به م بۆ ئه وه ی له  ده ست ئه و بچووکییه  
به ره و  خۆی  سیفه ته کانی  له   سیفه ت  یه ک  تاکه   ببت،  ڕزگــاری 
خۆی،  الوازه کانی  چۆن خاه   باشتربوون گۆڕی. خۆی فر کرد 
چ له  بیرکردنه وه  و چ له  ھه سوکه وتدا، بناست و ده ستنیشانیان 
بکات. له ژر پاه په ستۆی به رده وامی گیروگرفته کانیدا، خۆی فر 
کرد که  چۆن ھه ستکردن به  خۆبه بچووکزانین و له ژره وه بوون 
مرۆڤی  تر،  واتایه کی  به   ده کــات.  به خته وه ربوونی  له   ھه ڕه شه  
پیاوکی  به   ده بت  ھه لومه رجکدا  چ  له   و  چۆن  ده زانت  گه وره  
و  بچووکه   که   بئاگایه   لــه وه   بچووکه که   پیاوه   بــه م  بچووک، 
له وه یش ده ترست له  بچووکیی خۆی ئاگادار بکرته وه . بچووکی 
و بقیمه تیی خۆی له  پشت ئه و خه ون و خه یانه وه  حه شار داوه  
بۆ  گه وره یی  و  ھز  تردا،  که سانی  باده ستیی  و  به ھزی  له   که  
ده گه ڕننه وه . له بری ئه وه ی شانازی به  خۆیه وه  بکات، شانازی به  
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سه رداره  مه زنه کانیه وه  ده کات. له  به رده م ئه و ڕا و بۆچوونانه دا 
دته  سه ر چۆک که  قه ت به  بیری خۆیدا نه ھاتوون، نه ک ئه وانه ی 
بوا  ته واوی  گه یشتووه .  پیان  خۆی  ته قه الی  و  ڕه نج  به   خۆی 
و بوونی خۆی به و شتانه  سپاردووه  که  یا ھه ر تیان ناگات یا 
که مک تیان ده گات. تا زیاتر له  بیر و بۆچوونکیش ت بگات، 

که متر باوه ڕی پ ده کات.

خۆت سه روه ری کۆیله یه تیی خۆتی.

ئستا له  پیاوه  گرگنه که ی ناخی خۆمه وه  ده ست پ ده که م.

بیستوپنج سای ڕه به ق، به  نووسین و په یڤین، بۆ به ده ستھنانی 
به خته وه رییت له م دنیایه دا، به رگریم له  مافی تۆ کرد؛ سه رزه نشتی 
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٢١

ژر  بخه یته   شتانه   ئــه و  نییه   ــه وه ت  ئ توانای  که   کردیت  ــه وه م  ئ
ڕکفی خۆت که  ھی خۆتن. گله یی و گازنده م کرد له  کارامه ییت له  
نه پاراستنی ئه و ده ستکه وتانه دا که  له  ڕه وتی شه ڕه  خوناوییه کاندا، 
له  سه نگه ره کانی پاریس و ڤییه نا که وتبوونه  ژر ڕکفت، یا ئه و 
کاتی  له   و  ئه مه ریکا  ڕزگاریکردنی  ڕه وتــی  له   سه رکه وتنانه ی 
شۆڕشی ڕووسیادا به  ده ستت ھنابوون. ئاکام پاریست به  پتاین 
و الڤال، ڤییه نات به  ھیتله ر، ڕووسیات به  ستالین کۆتایی ھات و 
کو.کلوکس. چنگی  ژر  ڕژیمکی  به   نییه   دوور  ئه مه ریکایشت، 
کالن کۆتایی بت. زیاتر له وه دا له  پشه وه  بوویت و سه رکه وتیت 
له   به رگری  که   ــه وه دا  ل نه ک  بھنیت،  ده ســت  به   سه ربه ستی  که  
به رده وامبوون و مانه وه ی بکه یت، چ بۆ خۆت و چ بۆ خه کانی 
ده وروبه رت. زۆر ده مک بوو له مانه  به  ئاگا بووم، به م ئه وه ی 
لی بئاگا بووم و نه مده زانی ئه وه  بوو که  بۆ ھه ر کاتک توانیبتت 
چای  که وتویته ته وه   بکه یت،  ڕزگــار  خۆت  کۆییه ک  قۆرتی  له  
کۆییه کی له و خراپتره وه ! به  کاوه خۆ، به م به وپه ڕی دنیاییه وه ، 
ئه و ھۆکاره م دۆزییه وه  که  تۆی کردۆته  کۆیله ، تۆ خۆت سه روه ری 
کۆیله یه تیی خۆتی. که سی تر نا، خۆت! ئه مه  ھه قیقه ته که یه ، بجگه  

له  خۆت، که سکی تر به رپرسیاری کۆیله یه تیی تۆ نییه .

ئه مه  شتکی تازه  بوو بۆ تۆ، وا نییه ؟

ئه وانه ی به  ڕزگاربوونتدا ھه ده ن، پت ده ن: “داپۆسه ره کانت 
ویلم، نیکۆوس، پاپا گریگۆریی بیستوھه شته م، مۆرگان، کرۆپ 
ناپۆلیۆن،  مۆسۆلینی،  تۆ  ڕزگارکه رانی  ده ن:  پت  فــۆردن.“  و 

ھیتله ر و ستالینن.“

ته نیا  به   خۆتی!  ڕزگارکه ری  خۆت،  ته نیا  “به   ده م:  پت  منیش 
خۆت و که سی تر نا!“

به   خــۆم  که   منک  ھه یه .  ڕاستییه   بــه م  تـــه واوم  بوایه کی  مــن، 
خه باتگک ده زانم له  پناوی پاکتی و ڕاستیدا، به م ئستا که  
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مه سه له که  پوه ندی به  تۆوه  ھه یه  تا ھه قیقه ته که  ده رھه ق به  خۆت 
بزانیت، دوودم، چونکه  ده سه ممه وه  و ده ترسم لت کاتک بیر 
له وه  ده که مه وه  چۆن و به  چ جۆرک ده ڕوانیته  ھه قیقه ت و بیری 
ل ده که یته وه . ھه قیقه ت، ھه ر ئه وه نده ی پوه ندی به  تۆوه  ھه بت، 
ھه رچه ند  بت،  ته ندروستیش  ده کرت  ھه قیقه ت  به م  تۆقنه ره . 
دووریش نییه  ھه ر نه گریس و ناکه سبه چه یه ک لی ڕاست ببته وه  
و بیه وت زه وتی بکات بۆ خۆی. ئه گه ر وا نه بووایه ، نه  تۆ له و 

جیه ی خۆتدا ده بوویت و نه  ئه وه یش ده بوویت که  ھه یت.

به  ته نیا خۆت، ڕزگارکه ری خۆتی و که سی تر نا!
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له سه رت  زۆریــش  با  بدرکنه ،  “ھه قیقه ته که   ده ت:  پم  ئه قم 
به ر  خسته   “خــۆ  ده ت:  ناخیشم  بچکۆله که ی  پیاوه   بکه وت.“ 
ده ست و خۆدانه ده ست پیاوه  بچووکه که  ده به نگییه . ئه و نایه وت 
گوێ بۆ ئه و ڕاستییانه  بگرت که  له  باره ی خۆیه وه ن. بخوازت یا 
نا، ئه و به رپرسییه  مه زنه  ڕه ت ده کاته وه  که  ھی خۆیه تی و خولیای 
به ده ستھنانی نییه . ده یه وت یا ھه ر به  گرگنی بمنته وه  یا ببت 
به  پیاوکی گه وره ی گرگن. ئه و ده یه وت ببت به  خاوه ن موک 
له   ئه وانه ی  ڕکخراوه ی  به ڕوه به ری  پارتییه ک،  ڕابه ری  ماڵ،  و 
جه نگه کاندا قابوون، یا ببت به  ده ماستی ئه و دامه زراوه یه ی به  
به رزکردنه وه ی ڕه وشتی باوه وه  خه ریکه ، به م نایه وت به رپرسیی 
دابینکردنی  ــار،  ک به   ســه بــاره ت  ئه ستۆیدان  له   ئه رکانه ی  ئــه و 
پداویستییه کانی ژیان، بیناکردنی خانووبه ره ، ھۆیه کانی ھاتوچۆ، 
تری  کاره کانی  و  توژینه وه   و  کۆینه وه   زانین،  و  ـــه روه رده   پ

به ڕوه بردنه وه،  یا ھه ر کارکی تری گرنگه وه،  بگرته  خۆ.“

پیاوه  بچووکه که ی ناخم ده ت: “تۆ بوویت به  مرۆڤکی گه وره ی 
ئینگلستان  سکه ندناڤیا،  نه مسا،  ئه مانیا،  سه رانسه ری  له   ناسراو 
و فه له ستیندا. کۆمۆنیسته کان له  دژت ڕاوه ستاون، “دامه زراوه ی 
پاراستنی میراتی فه رھه نگی“ ڕقی لت ده بته وه . خوندکاره کانت 
به   کــردوون،  چاره سه رت  نه خۆشانه ی  ئه و  و  ده ویت  خۆشیان 
چاوی ڕز و پزانینه وه  سه یرت ده که ن. مرۆڤه  نیازپیسه کان، ئه و 
ڕاوت  خستوون،  په لوپۆی  له   چاوه قووکه   نه خۆشیی  مرۆڤانه ی 
ده نن. چه ندان کتب و وتاری ھه مه چه شنه ت له باره ی نه گبه تیی 
ژیان و کۆیی پیاوی بچووکه وه  نووسیووه . کاره  زانستییه کانت، 
مرۆڤانی  و  ده وترنه وه   زانکۆکاندا  له   دۆزینه وه کانت،  و  تگه  
ده ن:  به ته نیاجھراو،  و   بــه الوه نــراو  پیاوانی  تــر؛  گـــه وره ی 
بواره   مه زنه کانی  زانا  له ته ك  پایه بندی،  و  گه وره   مرۆڤکی  “تۆ 
گه وره ترین  خاوه نی  ده ھنرت.  ناوت  زانسته کاندا  جیاجیاکانی 
دۆزه وه ی زانستیی ته واوی چاخه کانیت، وزه ی ژیان و یاساکانی 
زیندووتی و نه مریی ئه و وزه یه ت دۆزیوه ته وه ! تگه یه کی نوت له  
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٢٤

باره ی نه خۆشیی شرپه نجه وه  ھناوه ته  ئاراوه ، له مه ڕ ھه قیقه ته وه  
ڕاونراویت.  و  که وتوون  دوت  له   وت  و  وتــه   بۆیه   ــت،  دواوی
تاموچژ  ھه قته   ئه وه   له به ر  ھناوه ،  ده ستت  به   ئــه وه ی  شایانی 
له   ھناون.  ده ستت  به   که   ببینیت،  سه رکه وتنانه   و  ناوبانگ  له و 
به   ناوبانگت  و  زاران  سه ر  ده که وته   ناوت  نزیکدا  داھاتوویه کی 
ئارام  داوه ،  ئه نجام  کارت  زۆر  ــه وه .  ده دات ده نگ  الیه کدا  ھه موو 
بگره  و ته واوی کاری خۆت، به  پشتبه ستن به  یاسا بنچینه ییه کانی 

سروشت، بده  به  کار و لکۆینه وه کانت.“

ئه مه یه ، ئه و شتانه ی پیاوه  بچووکه که ی ناخم پم ده ت، ئه و پیاوه  
بچووکه ی لت ده ترست و تۆقیوه  لت، گرگن!

ھه بوو،  له گه تدا  پوه ندیم  نزیکه وه ،  له   دوورودرژ،  سه رده مکی 
ده مویست  چونکه   ده بینیه وه ،  خۆمدا  ژیانی  له   تۆم  ژیانی  چونکه  
یارمه تیت بده م. ئه و پوه ندییه م ال گرنگ بوو، ده مپاراست، چونکه  
ده مبینی ده ستی یارمه تیم ده تگه یشت و به  ھاناته وه  ده ھات، تۆیش 
ئه و یارمه تییه ت به  چاوی پ له  گریانه وه  قه بووڵ ده کرد. به ره به ره  
ئه وه م ال ئاشکرا بوو که  ده تویست ئه و یارمه تییه  وه ربگریت، به م 
ناکام بوویت له وه دا بتوانیت له سه ری بیته  ده نگ و بیپارزیت. 
ناچار خۆم له بریی تۆ ده مپاراست و له سه ری به  ده نگ ده ھاتم، 
ڕابه ره کانت،  ئه وکات  ده جه نگیم.  تۆدا  پناوی  له   شلگیرانه یش 
پشه واکانت، ھاتن و کاره که یان له  بنه ڕه ته وه  تکدا، تۆیش بده نگ 
و  ئه قه له گویان  به   بوویت  بت،  لوه   ورته یه کت  ئــه وه ی   ب و 

دوایان که وتیت.

به و  پاراستووه ،  ھه ر  له گه تدا  خۆمم  پوه ندییه ی  ئه و  ئستایش، 
مه به سته ی فر ببم چۆن که سک ده توانت ده ستی یارمه تیت بۆ 
درژ بکات، ب ئه وه ی ڕه نجبه خه سار بت، جا چ وه ک ڕابه ر یا 
وه ک قوربانی. پیاوه  بچکۆله که ی ده روونم، ده یویست به  سه روه ری 
بتبینت، ده یویست، “ڕزگارت بکات“ به  ھه مان ڕز و حورمه ته وه  
ھه رچه نده   ده ڕوانیت،  ماتماتیک“  “زانایه کی  له   که   بوانیت  تی 
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ئه و  لھاتووییی  و  توان  باره ی  له   زانیارییه کت  و  ئاگاداری  ھیچ 
زیاتر  ترسکی  بگه یت،   ت که متر  تا  تۆ  نییه .  ماتماتیکه وه    زانای 
له   چاکتر  ھیتله ر  تۆ  ده ده یــت.  پشان  به ماناتر  و  ڕز  له    پ و 
نیتشه ، ناپۆلیۆن چاکتر له  پستالۆتسی ده ناسیت. بۆ تۆ پادشایه ک 
له  فرۆید گرنگتره . پیاوه  گرگنه که ی ناخم، ھانم ده دات به  شوه  
پشیپشیت بۆ ده که ن،  سه روه ره کانت  جۆره ی  ھه ره  باوه که ، به و 
ناخم  بچکۆله که ی  پیاوه   کاتک  ده ترسم،  لت  بھنم.  ده ستت  به  
خه ون به وه وه  ده بینت “به ره و سه ربه ستیبه ده ستھنان“ ڕبه ریت 
بکات. تۆ ده توانیت له  مندا خۆت و له  خۆتدا من بدۆزیته وه . ئه و 
خۆت  ترساندا  له   که   جیه ی  ئه و  تا  بتتۆقنت،  ھند  کاره یشت 
له نو مندا بکوژیت. ھه ر له به ر ھه مان ھۆیش، چیی تر ئاماده  نیم 
و  ملھوڕ  کۆیله یه کی  به   ببم  و  بمرم  سه ربه ستبوونتدا  پناوی  له  
به رده ستی خاوه ن کۆیله کان. ده زانم ت ناگه یت، ده زانم ھیچ له وه  
ت ناگه یت که  ھه نووکه  پم ڕاگه یاندیت. “سه ربه ستبوونت له وه دا 
که  ببیت به  کۆیله یه کی ملھوڕ و سووکی خاوه نه کانت“ ھه رچییه ک 

بت، دنیام له وه ی که  ھه روا سانا و ئاسان نییه .

کۆیله ی ھه ر که سک
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بۆ ئه وه ی مرۆڤ له  کۆیله یه کی به وه فای تاکه خاوه نکه وه  بتوانت 
شتک  ھــه ر  لــه   بــه ر  پویسته   که سک،  ھــه ر  کۆیله ی  بــه   ببت 
ده سته ت، له  ده سته تدارکی داپۆسه ر بسنته وه . گریمان، ئه و 
ھیچ  سیاسییه یش  بورییه   و  شاکار  ئه م  تساره !  ده سته تداره  
ده رئه نجامکی نابت ئه گه ر چه ند که سک نه کرنه  بتی سه ربه ستی 
نه بن،  ــارادا  ئ له   شۆڕشگانه یش  ھانده ری  ھۆکارکی  چه ند  و 
پناو  له   که    شۆڕشگ پارتییه کی  ده مناده مک،  مرۆڤ  ھه ربۆیه  
پیاوکی  ڕبه رایه تیی  به   ده کۆشت،   ت سه ربه ستیدا  و  ئــازادی 
مارکس،  مه سیح،  پیاوه   ئه و  گریمان  ده دۆزته وه .  مه زن  به ھه ق 
لنکۆن یا لنینه . ئه و پیاوه  مه زنه یش، به وپه ڕی بواوه ، کشه ی 
ئه وه یش  بۆ  ده کات.  بۆ  خه باتی  و  وه رگرتووه   تۆی  ئازادبوونی 
بتوانت ده رئه نجامکی باش له و کاره یدا به  ده ست بھنت، ناچار 
ده بت به وه ی چه ندان پیاوی گرگن و ھیچله باردانه بوو به  چه شنی 
یاریده ده ر و جگر له  خۆی کۆ بکاته وه ، چونکه  به  ته نیا و ته نیاباڵ 
تۆیش،  ھه بستت.  مه زنه   کــاره   ئــه و  ئه نجامدانی  به   ناتوانت 
گرنگییه کی  ھیچ  به کو  ناگه یت،  تی  نه ک  شتک،  ھه ر  سه رباری 
ھیچ  ئه وانه ی  گزگل؛  پیاوی    کۆمه و  بت  ئه گه ر  ناده یت،   پ
شتکی تر نازانن بجگه  له  کاری ڕکخراوه یه ک زیاتر، له  ده وری 
ده سته ت،  چه شنه ،  له و  پیاوی  کۆمه ی  به   ده وره دراو  نه بینیت. 
چاکترت  و  تازه تر  بوایه کی  نه بت  ھه ر  یا  ھه قیقه ت،  پچک  یا 
بۆ به  ده ست ده ھنت و ده یخاته  ژر ڕکفت. دواتر په یامه که یت 
پ ڕاده گه یه نت. چه ند یاسایه کیش، ته نیا به  مه به ستی پاراستنی 
ئازادی و سه ربه ستیت، ده ھنته  ئاراوه . بۆ ئه نجامدانی ئه و کاره یش 
یارمه تیت،  و  تۆ  له خۆبووردنی  گیانی  به   و  تۆ  به   پشتی  ته نیا 
قوتارت  که وتوویت،  تی  کۆمه یه تییه ی  زه لکاوه   له و  به ستووه . 
ده کات. بۆ ئه وه یش بوای پیاوه  بسته بانی ده وروبــه ری خۆی 
له  ده ست نه دات و لی نه ته کنه وه ، بۆ ئه وه ی ھه ر به رده وام بیت 
پارچه   ناچاره   بت،  بــوات  جی  و  بکه یت   پ متمانه ی  لــه وه دا 
پارچه  ده ستبه رداری گه وره یی و مه زنیی خۆتی بت و بیکات به  
قوربانی بۆ تۆ! گه وره یی و مه زنییه ک که  ته نیا له  کاتکدا له  باریدا 
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بوو که  دوور له  تۆ و له  جه جاڵ و غه به غه بی ژیانی ڕۆژانه ی 
تۆ، ھاوکاتیش له  پناوی تۆدا و بۆ ژیانی تۆ، که  به  قووی به سه ر 
ئه وه یش  بۆ  بدات.  ده ستی  له   ڕۆچووبوو،  خۆیدا  ته نیایی  دنیای 
بتوانت ڕبه رایه تیت بکات، ناچاره  به وه ی به رگه ی ئه وه یش بگرت 
به  جۆرکی تر له  قابی بده یت و دایبتاشیت و بیکه یت به  خوایه کی 

وا که س ده ستی پی نه گات.

kleinen GröBen پیاوه  گه وره  گرگنه که  ــ

Lyssna_Lille_Man_09.indd   27Lyssna_Lille_Man_09.indd   27 2010-01-13   21:30:282010-01-13   21:30:28



٢٨

ئه گه ر بت و بــه رده وام بت له سه ر ئه و ساده یی و ساکارییه ی 
ژیانی پشووی، ئه وا چیی تر نایکه یت به  جمتمانه ی خۆت و ئه و 
بوایه ی پشتر پیت ھه بووه  لی ده ستنیته وه . ڕازی نیت به وه ی 
پسووله ی  ئــه وه ی   ب بتوانت  که   پیاوک  بت،  ســاده   پیاوکی 

ماره بینی ژنکی پ بت، ئه و ژنه ی خۆش بووت.

به م شوه یه ، سه روه رانی تر بۆ خۆت ده خوقنیت. کاتکیش پیاوه  
گه وره که  ده بت به  سه روه رکی ترت، ھه رچی مه زنیی خۆی ھه یه  
له  ده ستی ده دات، چونکه  مه زنیی ئه و له  ساده یی و ئازایه تی و 
به ره وپشچووندایه   خه مینی  له   و  ڕۆژانــه وه   ژیانی  به   پوه ندی 
و تۆیش به وه ی که  ده یکه یته  سه روه رکی نوێ، ئه و سیفه تانه ی 
ل زه وت ده که یت. پیاوه  گرگنه کانیش؛ “ئه وانه ی بجگه  له  کاری 
ڕکخراوه یی شتکی تر نازانن“، له  سایه ی ئه ودا ده ست به سه ر 
ھه موو کاره  گرنگه کانی دارایی، زانستی، ھونه ر و کاره کانی تری 
به ڕوه بردنی ده وه تدا ده گرن، چ له  نوخۆ و چ له  پوه ندییه کانی 
که   ده منیته وه   زه لکاوه دا  له و  جماو،  و  ته نیا  تۆیش،  ده ره وه دا، 

تیایدا بوویت.

شه که ت و ماندوو ھه ر به رده وام ده بیت له  پناوی به ده ستھنانی 
“سۆسیالیستی داھاتوو!“ یا “ڕایخی سیه م“دا. به رده وام ده بیت ئه و 
ژیانه  نه گریسه ی پت ڕه وا بینراوه ، له نیو خانووه  نیوه داڕماوه کاندا؛ 
ئه و خانووانه ی دیواره کانی به  ته پاه  سواخدراون، به  سه ر ببه یت. 
ڕازاوانه ی  کۆشکه   ئــه و  ده ڕوانیته   به شانازییه وه ،  ھاوکاتیش، 
دروستیان  فه رھه نگییه که ت  میراته   پاراستنی  بۆ  گه وره کانت 
ڕکفت،  ژــر  ھناوه ته   ده سته تت  گوایا  که   ــه وه ی  ب کـــردوون. 
خۆشبه خت و خه نیت، تا ھه گیرسانی جه نگکی تر یا تا نووچدان 

و ژرکه وتنکی تری سه روه ره  تازه که ت.

دوورودرژی  به   بچووکه کان،  پیاوه   دووره ده سته کاندا،  وته   له  
له وه  کۆیونه ته وه  چ پویستییه ک پات پوه  ده نت، که  ببیته  کۆیله ی 
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ھه ر که سک بیه وت. ئه وان ب ئه وه ی ڕۆشنبیرییه کی ئه وتۆییان 
ئه وه یان  بووبن،  خه ریک  کاره وه   به و  زۆر  ئه وه ی   به ب ھه بت، 
مه زنی  پیاوکی  به   ببت  ده توانت  چۆن  پیاو  که   دۆزیــوه تــه وه  
به   کردووتن  ئستا  ئه وانه ی  گرگنه کانیش؛  گه وره   پیاوه   گرگن. 
سه روه ر و ڕبه رانی خۆت، پیاوانی ناو کۆشک و ته الر نین، به کو 
ئه وانه ن که  تا دون چۆن تۆ برسی و بارگران بوویت، ئه وانیش 
ھه روه کو تۆ برسی و بارگران بوون، ته نیا ئه وه  نه بت که  ئه وان 
ڕگایه کی کورتتریان دۆزییه وه  بۆ ئه وه ی ئاسانتر و خراتر بتوانن 
سه روه ره کانیان بگۆڕن. چه ندان سه ده یه ، پیاوه  گه وره کانی زانست 
و بیرکاره  مه زنه کان، چییان له  ده ست ھاتبت، چه ندیان له  توانادا 
کردوویانه   ئازادبوونت،  و  به ختیاری  به ده ستھنانی  بۆ  بووبت، 
درخیان  تۆدا  خۆشبه ختیی  پناوی  له   قوربانیدانک  ھیچ  له   و 
نه کردووه . پیاوه  گرگنه کانی نو ڕیزه کانی تۆیش، ئه و خۆبه ختکردن 
و قوربانیدانه ی ئه وانیان پ ھیچ بووه  و به  پویستیان نه زانیوه ، 
درژخایه ن  ماوه یه کی  له   گه وره پیاوانه   ئــه و  ــه وه ی  ئ ھه ربۆیه  
له   ئه مان  داوه ،  ئه نجامیان  به رده وامیان  ته قه الی  و  ھه وڵ  به   و 
چاوترووکاندنکدا تکیان داوه  و ڕیسه که یان کردۆته وه  به  خوری. 
ئاسان  ھه ر ته واو  کاره که ی  نو ڕیزه کانی تۆ  بچکۆله که ی  پیاوه  
کردووه  و زۆر بشه رمانه  و به  ئاشکرا، له  باره ی تۆ و ژیانی تۆوه ، 
له  باره ی منداه کانت و خزانه که ته وه ، ده ئاخڤت و ڕاده گه یه نت 
که  تۆ شایانی ھه ر سووکایه تییه کیت پت ده کرت، که  تۆ گه لۆر و 
ده به نگیت، له  ھیچ ت ناگه یت و پیاو ده توانت چی بیه وت، چۆن 
گفتی  ئه وان  خۆی.  مه خسه ره ی  به   بتکات  و  بکات  پت  بیه وت، 
سه ربه ستیی نه ته وه ییت ده ده ن، نه ک سه ربه ستبوونی که سایه تیت. 
فرت ده که ن چۆن له بریی ڕزگرتن له  مافه  مرۆڤییه کانی خۆت، 
ڕز له  ده وه ت بگریت، فرت ده که ن چۆن مه زنیی نه ته وه ییت، له  
مه زنیی که سایه تیی خۆت ال گرنگتر بت. چونکه  تۆیش “مه زنی و 
سه ربه ستبوونی که سایه تیی خۆتت“ ال گرنگ نییه  و لت بووه  به  
ته مومژک و به ری چاوانی گرتوویت، له به ر ئه وه  “سه ربه ستیی 
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ده ڕونن   ل بات  ده وــه ت“  ھه قه کانی  “پاراستنی  و  نه ته وه یی“ 
و شاگه شکه ت ده که ن. چۆن سه گک به  بینینی ئسکک لیک به  
لیان  بیرکردنه وه   به   ھه ر  ته نیا  تۆیش  خــواره وه ،  دته   قه پۆزیدا 
به  مه ره ی ئه و سه گه  ده چیت، ھه ر بۆیه یشه  به رده وام شاباشیان 
ده که یت و به  شانوبایاندا ھه ده یت. ھیچ کام له و پیاوه  گرگنانه  
مارکس  کارل  مه سیح،  برونۆ،  گیوردانۆ  نرخه ی  ئه و  نین  ئاماده  
پووته کانی  پیاوه   بیده ن.  دایــان،  ئازادبوونتدا  پناو  له   لنکۆن  و 
به کو  ناویت،  خۆشیان  نه ک  جۆربه جۆره کانت،  ڕکخراوه   نو 
گرگن!  خۆته ،  له   ڕقت  خۆت  تۆ  چونکه   ده بته وه ،  لت  ڕقیشیان 
ئه وان زۆر چاک ده تناسن و له  ھه موو الیه نه  الوازه کانی ژیانت 
ئاگا  به   لیان  خۆت  ته نیا  به   ده بــوو  که   الیه نانه ی  ئه و  به ئاگان، 
مافه ت  ئه و  تۆیش  و  قوربانی  کردووه ته   تۆیان  ئه وان  بوویتایه . 
داونه ت که  تۆ بنده ست و ئه وان سه روه رت بن. تۆ ئه وانت به رز 
کردووه  و کردتن به  ڕبه ر و پشه وایانی خۆت، ھه رچه نده  ئستا 
به م  ده یانبینیت،  ھه ن،  چۆن  و  ده مامک   ب ده رکه وتوون،  بۆت 
ھه ر به رده وامیت له  پشتگیریی و یارمه تیدانیان. ئه وان، ڕووبه ڕوو، 
ڕاست و ب گرێ و گۆل، پیان وتیت: “تۆ بوونه وه رکی بنده ست و 
نه گریسیت. بوونه وه رکیت، که  ھیچ ھه ست به  لپرسینه وه  ناکه یت 
و ھه روایش ده منیته وه .“ تۆیش، به  “ڕزگارکه ره  نویه کان“ ناویان 
و  ناکه ویت  خۆت  ھاتوھاواری  له   و  که وتوویت  دوایان  ده به یت، 

شاباشی سه روه رییان ده که یت.

لت ده ترسم و تۆقیوم لت، پیاوی بچووک! چونکه  چاره نووسی 
لت  به نده .  تۆوه   به   و  تۆ  ئه ستۆی  که وتۆته   داھاتوو  نه وه کانی 
ھه ھاتن  ژیاندا،  له   سه ره کییت  ھه ره   ئامانجی  چونکه   ده ترسم، 
و ڕاکردنته  له  خودی خۆت. تۆ نه خۆشی، نه خۆشکی ترسناک، 
گرگن! په تای ئه م نه خۆشییه ت خه تای خۆت نییه ، به م قوتاربوون 
ئه ستۆی  که وتۆته   ته نیا  به   ته ندروستبوونت،  و  چاکبوونه وه   و 

خۆت. خۆت و که سی تر نا!
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ڕزگارکه ره  نویه کان!

ده مک بوو چه وسنه ره کانت لت دوور که وتبوونه وه  و ده ستبه ردات 
بووبوون، ئه گه ر به  چه وسانه وه  ڕازی نه بوویتایه  و پشتگیریت له  
ھیچ  داپۆسه ر،  ھزکی  ھیچ  نه کردایه .  ھه سوکه تیان  و  مامه ه  
ھزکی پۆلیسی، له  دنیادا نه بوو بتوانیت سه رت پ نه وی بکات، 
ئه گه ر له  ژیانی ڕۆژانه تدا نه ختک به  ته نگ ڕزگرتنه وه  بوویتایه  
ـ که  ب تۆ ئه م  ـ له  ڕاستیشدا وایه ـ  له  خودی خۆت. ئه گه ر بتزانیایه ـ 
دنیایه،  ته نانه ت بۆ ساتکیش، ناتوانت خۆ ڕابگرت و بمنته وه .

قه ت ڕابه ره که ت ئه مه ی پ ڕاگه یاندوویت!

به م  ده بردیت،  ناوی  دنیا“  ھه موو  “پرۆلیتاریای  به   ڕابه ره که ت، 
خۆت  ژیانی  له   خــۆت  ته نیا  به   که   ڕانه گه یاندیت  پی  ھه رگیز 
به رپرسیاری. ژیانی خۆت، نه ک سه ربه رزی و ئابرووی وته که ت!
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ده بت له وه  ت بگه یت، که  خۆت پیاوه  پووته کانت په روه رده  کرد 
و کردتن به  چه وسنه رانی خۆت. مرۆڤه  گه وره کان؛ مرۆڤه  گه وره  
خۆش  گرگنه کان  بۆ  ڕگات  و  قوربانی  کرده   به ئه مه که کانیشت، 
کرد له  خاچیان بده ن، به ردبارانیان بکه ن و له  برساندا بیانکوژن. 
ده بت ت بگه یت له وه ی که  قه ت گوت به و مرۆڤانه  نه دا و ئه و 
شپرزه یی و دوودییه ی ئه وانت به  الوه  گرنگ نه بوو، که  بۆ تۆ 
بگه یت   ت ده بت  بووبوون.  دووچاری  تۆدا  ژیانی  پناوی  له   و 
به   که   نازانیت،  که سانه وه   ئه و  باره ی  له   شتک  ھیچ  که   له وه ی 
ده نگ ژیانی تۆوه  ھاتن و ده یانویست ده ستی یارمه تیت بۆ درژ 

بکه ن.

تۆ ده یت: “به رله وه ی بتوانم متمانه ت پ بکه م، ده بت له  بۆچوون 
و ڕایه کانت سه باره ت به  ژیان ئاگادار بم.“، به م ھه ر که  گوت 
له  ڕاوبۆچوونه کانم سه باره ت به  ژیان ده بت، باڵ ده گرت و به  
“پیاوه کانی  “دادوه ره کانت“،  کن  ده گه ینیته   خۆت   په له پرووسک
“داموده ستگا  ــه ر  ب ده بیته   پــه نــا  ــت،  ــه ی ده ک تیژ   لــ ــــه ت“م  ده و
و  “ڕۆژنامه   یا  گشتی!“  ئاساییشی  پاراستنی  جۆربه جۆره کانی 
گۆڤاره  سووک و ھه رزانه کان“م ل ھان ده ده یت. له وه یش زیاتر، 
داوا له  “ڕابه ره کانی کرکاران!“ ده که یت به  ھاناته وه  بن، یا ھه ر 
نه بت سووک و ئاسان، لم ھه دیت و خۆت له  چنگ توانین و 

بۆچوونه کانم ده رباز ده که یت.

من، نه  سوورم، نه  ڕه ش، نه  سپی، نه  زه ردم، نه  دیانم، نه  جووله که ، 
نه  موسمان و له سه ر ھیچ دینکی تریش نیم. بوایشم به وه  نییه  
له  یه ک کاتدا چه ند ژنکم ھه بت، نه  ھه تیوبازیشم، نه  ئه نارکیست 
و که سکیش نیم به  دوای شه ڕدا بگه ڕت. ژنه که ی خۆم له  ئامز 
ده گرم، نه ک له به ر ئه وه ی پسووله ی ماره بینیم له نو ده ستدایه ، 

به کو له به ر ئه وه ی خۆشم ده وت.

ئاسک  ڕاوی  نه   و  ده کــه م  ڕاوه مــاســی  نه   ــاده م،  ن منداڵ  له   قه ت 
و  خه نی  به وه   و  کارامه م  نیشانگره وه یه کی  به م  که ه کوی،  و 
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نه   و  کاغه زم  یاریی  خه ریکی  نه   بپکم.  نیشانه   ده بــم  دخۆش 
که سیش بانگ ده که م بۆ ئه وه ی گوێ بۆ ڕاوبۆچوونه کانم ڕادرت. 
ئه گه ر بۆچوونه کانم ڕاست و دروست بن، به  خۆیان خۆیان به  
چه پۆکی  ژر  بکه وته   کاره که م  ناده م  ڕگایش  ده گه یه نن.  خه ک 
خۆم  له   نه بت  وا  پم  ئه گه ر  ته ندروستییه وه ،  ده سته تکی  ھیچ 
کن  ده ده م،  بیار  خۆیشمم  کارامه تره .  و  لھاتووتر  و  به تواناتر 
ده گه ن   ت دۆزینه وه کانم  و  کاره کانم  ده رئه نجامی  له   ئه وانه ی 
نه ریت  و  خوو  ھه ر  بۆ  گوایه م  ناگه ن.  تی  ئه وانه ی  کن  و 
و  یاسا  ھه ر  داڕژرابت،  ھۆشمه ندانه   و  زیره کانه   یاسایه ک  و 
نه ریت و خوویه کیش کۆن بت، بھووده یی و بمانایی بپارزت، 

به وپه ڕی توانامه وه  دژی ده وه ستمه وه .

چونکه   بچووک!،  پیاوی  مه به،  “دادوه ره کــه ت!“  بۆ  په نا  “ڕامه که ! 
گیانی  پچه ک  ئه گه ر  بت،  ســه رڕاســت  نه ختک  ئه گه ر  ئه ویش 

له خۆبووردنی تدا بت، ھه روه ھا ده کات.“

که   بدۆزنه وه   به خته وه رییه   ئه و  الوان  و  مندان  ده مه وت  من 
ھیچ   به ب بکه ن،  خۆشه ویستی  و  داپۆشیوه   له شیانی  سه راپای 
بۆ  مــرۆڤ  نییه   وا  پم  ببینن.   ل تامی  ڕگرکیش  و  ئاسته نگ 
بت  ناچار  ده بت  ڕاسته قینه ،  و  پاک  دیندارکی  به   ببت  ئه وه ی 
ده ست له  خۆشه ویستیی خۆی بۆ ژیان ھه بگرت، یا دووره په رز 
له  تاموچژی ژیان، ڕه قوته ق و وشکھه توو بمنته وه ، ناچار بت 
به وه ی تا ڕاده ی بۆگه نبوون ده ست له  له ش و گیانی خۆی به ر 

بدات.

له   نکوی  و  ھه یه   ڕاستیدا  له   “خوا“  لناوه   ناوت  ئه وه ی  ده زانم 
بوونی ناکرت، به م به  شوه یه کی جیاواز له وه ی تۆ به  بیرتدا 
گه ردوونه ،  نو  ده ره کــیــیــه کــه ی  و  بنچینه یی  وزه   “خـــوا“  دــت. 
خۆشه ویستیی نو له شی خۆته ، پاکی و ڕاستگۆیی و له ڕووییه ، 
ھه ست و نه ست و تگه یشتنه کانته  به رانبه ر سروشتی ناوه وه  و 

ده ره وه ی خۆت.
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الواز  ھۆیه کی  نییه   گرنگیش  بت؛  ھۆیه ک  ھه ر  به   ده کرت  پم 
کاره که م  لــه   خــۆی  کــه   ده ره وه   بکه مه   کــه ســه   ــه و  ئ بــه ھــــز،  یــا 
یا  مندانه وه ،  پــه روه رده کــردنــی  به   کاتکدا  له   ھه ده قورتنت؛ 
ئه و ده مه ی مینا پزیشکک له گه ڵ نه خۆشه کانمدا خه ریکم، ئه گه ر 
له سه ر ئه وه یش بدرم به  دادگا چه ند پرسیارکی ئه وه نده  ئاسان 
 ت به رسڤیان بداته وه ، بده که م، که  قه ت نه توان و ئاشکرای ل
ئه وه ی تا له  ژیاندا ماوه  له  ڕووی بت له  ته ریقیدا سه ری خۆی 
ده روونی  و  ناخ  که   مرۆڤک  کارگه رم،  مرۆڤکی  من  ھه بت. 
ئینسان ده ناست و لی به ئاگایه . مرۆڤکم که  خۆی ده ناست و 
ده یه وت “کار“ نه ک “توانین و تگه یشتن له  کار“ دنیا به ڕوه  
به رت. تگه  و بۆچوونی خۆم ھه یه ، ده توانم درۆ له  ڕاستی جیا 
بکه مه وه  و ئه م توانسته یش بۆم بووه  به  که ره سته یه ک، که  شه و 
ھه موو  دوای  و  ده ھنم  کاری  به   سات،  دوای  له   سات  ڕۆژ،  و 

به کارھنانکیش خاونی ده که مه وه  و پاک ڕایده گرم.

به م  ده تــرســم،  لت  گرگن!  ده تــرســم،  لت  دمه وه   قوویی  له  
منیش ئاوھا نه بووم که  ئستا ھه م. منیش، له نو ملیۆنان پیاوی 
خه ریکبوونم  به   بــه م  بــووم؛  بچووک  پیاوکی  تــردا،  بچووکی 
بواری  له   خۆم  ته قه الی  و  ھــه وڵ  به   و  زانستییه کاندا  بــواره   له  
و  نه خۆشیت  چه نده   که   بتبینم  فربووم  ده روونناسیدا،  زانستی 
نه خۆشییه که یشت چه ند تۆقنه رانه  کاری تکردوویت. فربووم ئه وه  
ببینم که  ده سته تکی له  سه روو خۆته وه  نییه ، به کو نه خۆشییه  
قورسه  ده روونییه که ته  که  له گه ڵ تپه ڕبوونی ھه ر ڕۆژک، ھه ر 
ساتکدا، زیاتر سه رت پ نه وی ده کات و له  په لوپۆی خستوویت. 
ته نانه ت ئه و کاتانه یش که  ھیچ ده سته تکی ده ره کی له  سه رووی 
خۆیشته وه  له  ئارادا نه بووه . ئه گه ر له  ناخه وه  نه خۆش نه بوویتایه ، 
ئه گه ر ته ندروست بژیایتایه ، زۆر ده مک بوو له  چنگ زامه کانت 
سه ره وه ی  توژی  له   چه وسنه ره کانت  جاران  بووبوو.  قوتارت 
کۆمه ڵ بوون و ئستا ئه وانه ن که  له  توژه که ی خۆتن و له  خۆیشت 
بچووکی  له   گه وره یان  به شکی  که   ئه وانه ن  گزگل!،  بچووکترن، 
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به  ده ست ھناوه  و به  ئه زموونی خۆیان توانیویانه  له  كۆی و 
خۆیان  ئه زموونه کانی  بتوانن  تا  بن،  شاره زا  ھیچله باردانه بوویت 

له و بواره دا به  کار بھنن و زیاتر و زامانه تر بتچه وسننه وه .

ئه و،  بوونی  نابینیت!  گه وره که   ئینسانه   و  نییه   ھه ستکت  ھیچ  تۆ 
به   خه باتی،  و  ئه وین  و  حه ز  ــاره زووی،  ئ و  تاسه   قوربانییه کانی، 
تۆ نامۆن. تناگه یت که  ژن و پیاوانی وا ھه ن له  توانستی خۆیان 
که   تناگه یت  بتچه وسننه وه .  و  بکه ن  نه وی   پ سه رت  ڕانابینن، 
که سانی وا ھه ن ده یانه وت ئازاد بیت و سه ربه ستیی ڕاسته قینه یان 
بۆت ده وت. ئه و پیاو و ژنانه ت خۆش ناوت، چونکه  غه ریبن به و 
و  ســاده   که سانی  ئه وانه   ھه بژاردووه .  خۆتت  بۆ  ژیانه ی  شوه  
بگروگۆلن. که سانکن، وه ک تۆ چۆن ف و که ه کت ال به نرخه،  
ئه وان ڕاستییان ال به نرخه . ئه وانه  ده تبینن و ده ڕواننه  چاره نووسی 
تۆ؛ چاره نووسی مرۆڤ. تۆ ھه ست ده که یت سه یر ده کریت، بۆیه  
ترس دایگرتوویت و شپرزه  بوویت. ته نیا کاتک دان به  مه زنیی ئه واندا 
ده نیت که  چه ندانی تری گرگن پت ده ن: “ئه وانه  مرۆڤی گه وره ن.“ 
له  نزیکیی مرۆڤه  گه وره کان له  ژیانه وه  و له  خۆشه ویستییان بۆ 
ژیان ده ترسیت، به م ئینسانه  گه وره کان تۆیان خۆش ده وت، ھه ر 
نه بت له به ر ئه وه ی گیانه وه رکی زیندوو و بوونه وه رکی زیندوویت. 
مرۆڤه  گه وره کان نایانه وت چۆن ھه زاران ساه  ده نانیت، ھه روه ھا 
بمنیته وه . نایانه وت، چۆن تا ئستا که  بوویت، ھه ر به رده وام بیت 
له سه ر فته فت و بۆه بۆڵ. ئینسانی گه وره  نایه وت تۆ گیانه وه رکی 
و  ئــازاد  ده یه وت  و  ده وــت  خۆش  ژیانی  چونکه   بیت،  بارلنراو 
تۆ  بتبینت.  بئابرووییه ک،  و  ناین  ھه ر  له   دوور  و  سه ربه ست 
ڕاده یه کی  ده یانگه یه نیته   ده به یت،  مه ره یه ک  به   گه وره کان  مرۆڤه  
وا، ڕقیان لت ببته وه  و ده موچاویان له  خه مینیدا ون بکه ن و به  
ده ست تۆ و نزمیته وه  ئازار بچژن و لت ھه بن. ئه گه ر ڕکه وت 
ده روونناسک بیت، ئه وا ئینسانی گه وره  به  “شتی“ یا “له ڕالدان“ 
تاوانبار ده که یت، چونکه  ئینسانی گه وره  تۆ نییه ، تا ئامانجی ژیان له  
که ه که کردنی سه روه ت و سامان، له  دۆزینه وه ی ژیانی گونجاو و 
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له بار و به  دی کۆمه ڵ بۆ کچه کانی، یا له  به ده ستھنانی پله وپایه ی 
سیاسی یان ئه کادیمیدا، ببینت. ھه ر له به ر ئه وه یش که  له  تۆ ناچت، 
یا به  “بلیمه ت“ یا به  “گه لۆر“ ناوی ده به یت. ئه ویش، الی خۆیه وه ، 
بوونه وه رکی  به کو  نییه ،  “بلیمه ت“  که   بسه لمنت  ئه وه   ئاماده یه  
ده به یت،  ناوی  “ناکۆمه یه تی“  به   تر.  ھیچی  و  ئاساییه   زیندووی 
چونکه  ئه وه ی پ باشتره  له گه ڵ بیره کانی خۆیدا به  ته نیا بمنته وه ، 

نه ک تکه ڵ به  به زم و ڕه زمه  پ له  فته فت و بماناکانی تۆ ببت.

ئاھه نگه  کۆمه یه تییه  پ له  فته فت و بماناکانت
له   پشک  کینی  له بریی  ئه و  چونکه   ده به یت،  نــاوی  “شت“  به  
دامه زراوه  و کارگه  ھاوبه شه کاندا پاره کانی له  بواری به جھنانی 
کاره  زانستییه کاندا به  کار ده ھنت. به  به راورد له گه ڵ خۆتدا، له به ر 
ئه وه ی خۆت که سکی ئاسایی و باوی نو کۆمه ه که تیت، ئه و مرۆڤه  
ساده  و له ڕووه  به  “نائاسایی“ ناو ده به یت. به  سه مینه وه وه  به  قه د 
خۆت و به  قه د ئه و پوانانه ی بۆ ئاساییبوونت داناون ده یگریت 
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و بۆت ده رده که وت که  داواکانت ناھنته  دی. تۆ نایبینیت پیاوی 
بچووک! ناته وت له وه  ت بگه یت که  ئه و مرۆڤه  گه وره یه ی خۆشی 
به   بردووه ،  مه ره یه ک  چ  به   بدات  یارمه تیت  ده یه وت  و  ده ویت 
جۆرک که  دوور که وتۆته وه  له  ھه موو پوه ندییه کی کۆمه یه تی، 
که س  ھیچ  که   شتک  کردۆته   شونک  ھه موو  له   ژیانت  چونکه  

ناتوانت خۆی له  به ردا بگرت.

له بریی ئه وه  له  خۆت ده پرسیت ئاخۆ دراوسیه کانت چی ده ن، 
یا دوایی و ده ستنه قووچاندنت چه ندی ت ده چت.

Lyssna_Lille_Man_09.indd   37Lyssna_Lille_Man_09.indd   37 2010-01-13   21:30:302010-01-13   21:30:30



٣٨

ک ئه و مرۆڤه ی، دوای چه ندان ساڵ ئازارچه شتن و ئشی دته زن، 
به و مه ره یه  برد و کردی به و مرۆڤه ی ئستا!؟

و  بــیــرکــردنــه وه   نــاجــۆریــی  و  نــه کــردن  لپرسینه وه   بــه   ھــه ســت 
خۆتھه قورتاندنی تۆ، “ڕاستییه  ئه به دییه کان“ی الی تۆ وایلکرد، 
ماوه یه کی  بۆ  کۆمه یه تییه کاندا،  گۆڕانه   بــه رده م  له   ھیچیان  که  
له نوان  که   بکه ره وه   شتانه   له و  بیر  ڕاناگرت.  خۆی  که میش، 
ھه ردوو جه نگه  جیھانگره که دا بانگه شه ت بۆ ده کردن و سوندت 
ده خوارد که  ڕاستن! چه ندیان ڕاست ده رچوون و چه ندیان ھه ه  و 

دانت پدا نا که  ھه ه  بوون! چه ند خۆت کرد به  خاوه نیان؟

به وپه ڕی دنیاییه وه  ھیچیان، پیاوی بچووک! ھیچیان!

ده ستی  که   به م  ده کاته وه ؛  بیر  وریاییه وه ،  به   گــه وره ،  ئینسانی 
و  نـــادات  بــه ری  بــوو،  گیر  گرنگ  بیرکردنه وه یه کی  چمکی  لــه  
بچووک!  پیاوی  تۆیت،  لکۆینه وه ی.  له سه ر  ده بت  بـــه رده وام 
مژده به خشن،  و  ڕاست  گه وره   ئینسانی  بیرکردنه وه کانی  کاتک 
بیرکردنه وه کانی  چون  ده ریده په ڕنیت،  و  ده که یت  ــه ده ری  ده رب
خۆت ھیچوپووچ و بکه ک و که مخایه نن؛ که  ده ریشت کرد، تۆوی 
ته نیاییه کی ترسھن، تۆوی دووره په رزی له  ناخیدا ده چنیت؛ نه ک 
بکه وته وه ،   ل به که کی  و  سوودبه خش  به رھه می  که   ته نیاییه ک 
به کو ته نیایی و ترسک که  ببت به  مایه ی تنه گه یشتن و ئازاردانت 
بۆی، چونکه  تۆ “خه ک“یت، “بیر و توانینی باو“یت، “ویژدانی 

کۆمه یه تی“ت.

به رپرسیارییه کی  چ  ئه مه   کردۆته وه   له وه   بیرت  قه ت  به ڕاست! 
گه وره یه ، بیرت له وه  کردۆته وه  چی ده که یت؟ قه ت له  خۆت پرسیوه ، 
به رده م  له   داھاتوودا،  کۆمه یه تییه کانی  گۆڕانکارییه   به رده م  له  
چه ند  مرۆڤایه تیدا،  مه زنه کانی  ده ستکه وته   به رده م  له   سروشتدا، 
به رپرسیاریت و تا چ ڕاده یه ک ڕاست یا ھه ه  بیر ده که یته وه ؟ نا 
پیاوی بچووک! تۆ قه ت له  خۆت نه پرسیوه  ئاخۆ بیرکردنه وه کانت 
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دراوسیه که ت  بووه   ئــه وه ت  خه می  ھه میشه   ڕاستن؟  یا  ھه ه ن 
خه می  یا  ده پرسته وه ،  کرداره کانت  له   چۆن  و  ده ڕوانت  چۆن 
ئه وه ت  بووه  دوایی و ده ستنه قووچاندن چه ندی پاره  تده چت. 

له مه  زیاترت له  خۆت پرسیوه ، پیاوی بچووک!

ته نیایی  دنیای  بــه ره و  گــه وره یــه ت  ئینسانه   ئــه و  ئــه وه ی  دوای 
ده رپه ڕاند، له  بیرت چووه وه  چ کارکت کردووه  و ھه ر به رده وام 
ساخته   و   ف له   ده ستت  و  پوپووچه کانت  قسه   له سه ر  بوویت 
تۆ  بــۆی.  قووتر  ژانکی  و  ئش  مایه ی  به   بوویت  ھه نه گرت، 
بیرت ده چته وه ، به م مرۆڤی گه وره  له  بیر ناچته وه  و ھه وی 
تۆه سه ندنه وه یش نادات. له بریی ئه وه  ھه وڵ ده دات ت بگات بۆ 
وا کۆنه  ھه سوکه وت ده که یت. ده زانم ئه مه یش به  تۆ نامۆیه  و 
تی ناگه یت، به م بوام پ بکه  ئه گه ر چه ندان جاری تریش ببیت 
به  مایه ی ئازاردانی، نه ک ھه ر ئه وه نده یش، ئه گه ر ببیت به  مایه ی 
بریندارکردنی به  جۆرکی وا که  قه ت جبرینه کانی ساڕژ نه بن ــ 
ئه گه ر له  ھه مان کاتیشدا نه زانیت چ کارکت کردووه  ــ ئه و مرۆڤه  
گه وره یه  ھه ر له بریی تۆ به  ده ست کاره  نابه جیه کانته وه  ئش و 
ئازار ده چژت؛ نه ک له به ر ئه وه ی ئه و کاره  ناپه سه ندانه ت به نرخ 

و پمانان، به کو له به ر ئه وه ی بچووک و بنرخن.

مرۆڤی گه وره  ده یه وت له وه  تبگات که  چییه  وای ل ده کات به  
خراپه  ناوی ژنه که ت، یا پیاوه که ت، به ریت، کاتک نائومدت ده کات 
و داواکانت به  ج ناھنت. چییه  وات ل ده کات له به ر ڕاگرتنی 
چییه   بده یت.  منداه کانت  ئازاری  تووڕه وتۆکه ت،   دراوس دی 
وات ل ده کات ھاوڕیه که ت فریو بده یت، به رۆکی مرۆڤکی دپاک 
پناو  له   تا  نه ده یت  به ر  ده کــات،  درژ  بۆ  یارمه تیت  ده ستی  که  
مه رامه کانی خۆتدا به  کاری ده ھنیت. ھه وڵ ده دات له وه  ت بگات 
“به وه   بکه یت.  نه وی  قامچییه کانت  بۆ  پشت  ده کات   ل وات  چی 
ڕازی بیت که  پت ده درت و ئه وه یش که  داوات ل ده کرت به  
تبگات  له وه   ده یه وت  بیده یت!“  ناچاری  و  نه ویستی  و  نابه دی 
چی وات ل ده کات، دواشه ق له  پاشه ی ئه و مرۆڤه ی ئه ژنۆی بۆ 
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نووچدان ده له رزت ھه بده یت و پ به و مرۆڤه یشدا بنیت که  له  
به رده متدا که وتووه . چی وات ل ده کات له بریی ڕاونانی درۆکان 
و خۆدوورخستنه وه  لیان، ڕاستییه کان ڕاو بنیت و لیان دوور 

بکه ویته وه .

تۆ ھه میشه  له  به ره ی ئه وانه دایت له  ڕاستییه کان ده سه منه وه  و 
دژایه تییان ده که ن، گزگل!

میکرۆبه  ده ردھه گره کانی نو ھه وا.
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ــۆ ئــــه وه ی خــواســت و ویــســتــه کــانــت، ئه و  ــه  گـــه وره کـــه  ب مــرۆڤ
دۆستایه تییه ت که  که کی ھیچ ناگرت، به  ده ست بھنت؛ ناچاره  
ئه و  ناچاره   ڕابھنت؛  تــۆدا،  له گه ڵ  تــۆدا،  داواکانی  له گه ڵ  خۆی 
خۆی  ناچاره   ڕاھاتوون؛  پیان  تۆ  گویه کانی  که   بته وه   شتانه  
به گوره ی ئه و کارانه  ڕاست بکاته وه  که  ئه نجامیان ده ده یت، به م 
ئه گه ر ئه ویش خاوه نی شاکاره کانی تۆ بت و زمان و په یڤه کانی 
ھاوڕیه تی  و  دۆستایه تی  تۆ  جــۆره ی  به و  و  بھنت  کار  به   تۆ 
گه وره   مرۆڤکی  مینا  تر  چیی  بت  ڕازی  به وه یش  ده بت  بکات، 
و ساده  و ڕاستگۆ نه منته وه . به گه یش: ھاوڕیه کانتن! ئه وانه ی 

چۆنت بووت وا ده په یڤن و قه تیش ئینسانی گه وره  نه بوون.

تۆ پت وا نییه  ھاوڕیه کانت بتوانن کاری گه وره  ئه نجام بده ن. به  
ـ  دزیشه وه  بت، ڕقت له  خۆت ده بته وه ؛ ته نانه ت ئه و کاتانه یش، یاـ 
به تایبه ت ئه و کاتانه یش ــ که  له  سه روو ئه و نرخه وه ی ھه ته  خۆت 
دته  پش چاو. ھه ر له به ر ئه وه یش که  ڕقت له  خۆت ده بته وه ، له  

تواناتدا نییه  ڕزی ھاوڕیه کانت بگریت.

به  دزیشه وه  بت، ڕقت له  خۆت ده بته وه ؛ ته نانه ت ئه و 
کاتانه یش، یا ــ به تایبه ت ئه و کاتانه یش ــ که  له  سه روو ئه و 

نرخه وه ی ھه ته  خۆت دته  پش چاو.
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له و بوایه دا نیت که سک که  له سه ر مزک له گه تدا کۆ بووبته وه ، 
یا له  خانوویه کدا له گه ت ژیابت، کاری گه وره ی ل بوه شته وه . 
ژیاون.  ته نیا  و  بوون  ته نیا  گه وره کان  مرۆڤه   ھه موو  ھه ربۆیه  
زۆر گرانه  بیرکردنه وه  له  نزیک تۆوه ، پیاوی بچووک! ته نیا ھه ر 
ئه وه نده  ده کرت بیر له  تۆ بکرته وه ، بۆ سوودی تۆ بیر بکرته وه ، 
نه ک له گه ڵ تۆدا و له  نزیک تۆوه ؛ چونکه  تۆ به  مه به ستی خنکاندن، 
ده ست له  بینی ھه موو بیره  گه وره  و مژده به خشه کان گیر ده که یت. 
“ئه مه   ده یت:  ده کاته وه   بیر  که   منداه ت  به و  بیت،  دایک  ئه گه ر 
الیه ق به  منداک نییه  و بۆ تۆ ناشت!“، ئه گه ر پرۆفیسۆر بیت له  
زینده زانیدا به  خوندکاره کانت ده یت: “ئه مه  له گه ڵ خوندکارکی 
ئاساییدا ناگونجت، یانی چی دوودبوون له وه ی له  ھه وادا میکرۆب 
ھه یه !“ ئه گه ر مامۆستا بیت به  قوتابییه کانت ده یت: “منداڵ ده بت 
گوایه ڵ و بده نگ بت، نه ک ھه ه شه  و ھیچنه بیس!“ ئه گه ر ژنیش 
بیت، ده یت: “تۆ و دۆزینه وه ! بۆ ناڕۆییت له بریی ئه وه  بژیوییه ک 
بۆ خۆت و خزانه که ت به  ده ست بھنیت!“، به م ھه ر ئه وه نده  له  
ڕۆژنامه کاندا شتکت له باره ی دۆزینه وه که یه وه  به ر چاو بکه وت، 

تی بگه یت یا نا، بوای پ ده که یت.

ھه رچی ھه ست و نه ستک ھه یه  ده رھه ق به  شته  چاکه کانی نو 
تریشدا  که سکی  ھه ر  له   خنکاندووتن.  و  داون  ده ستت  له   خۆت 
یا  باوکت  پیاوه که ت؛  ژنه که ت؛  منداه کانت؛  نییه   گرنگ  بیانبینیت، 
به   ھه روه ھا  ده یشته وت  و  بچووکیت  ده یانمرنیت.  بت،  دایکت 

بچووکی بمنیته وه .

لم ده پرسیت: “ئه م ھه موو شتانه  چۆن ده زانیت؟“

لگه ڕێ بۆت بگمه وه :

کردوویت،  دابه ش  له گه دا  ئه زموونه کانتم  ناسیوه ،  تۆم  ھه میشه  
شته   له   پزیشکک  مینا  ژیــاوم.  له گه تدا  بینوومیت،  خۆمدا  له ناو 
بچووکه کانی ناوه وه ی خۆت قوتارم کردوویت، چون مامۆستایه ک 
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بۆ سه رکه وتن به سه ر ھه ورازی ڕووبه ڕووبوونه وه ی ڕاستگۆییدا 
ڕپشانده رت بووم. ده زانم چه ند دڵ پ له  کینه  ھه وی خۆپاراستن 
ده ده یت دژی ڕووبه ڕووبوونه وه ی ڕاستگۆیی. ده زانم چۆن زراوت 
ژیانکی  دوای  ده کرت   ل داوات  کاتک  تۆقیوت  و  چووه   له وه  

بگروگۆل و ڕاست بکه ویت.

تۆ به  ته نیا ھه ر بچووک نیت گرگن!

ده زانم که  خاوه نی چه ندان “ھه که وتی گه وره “یت له  ژیاندا؛ ئه و 
خۆشتر  بۆ  “به رزبوونه وه “ت  و  “پگه یشتن“  ڕی  ھه که وتانه ی 
ده که ن، به م ئارام نیت و ئه و خۆڕاگرییه  له  خۆتدا نابینیت که  پویسته  
بۆ به رزبوونه وه ت. ڕێ به  بونیادی خۆت ناده یت به رز و به رزترت 
بکاته وه ! له  فین، له  به رزاییه کان، له  قووییه کان، ده ترسیت. له  
من گه لک باشتر و به ر له  من نیتشه  ئه مه ی پاگه یاندیت، به م 
پی ڕانه گه یاندیت بۆ به و جۆره ی که  ھه یت. ئه و ھه وی دا بتکات 
به  مرۆڤکی له  خۆت گه وره تر، به  “سوپه رمان“، تا بتوانیت به سه ر 
مرۆڤه که ی ناخی خۆتدا زاڵ بیت. مرۆڤه  گه وره که ی ئه و بوو به  
ھیتله ره که ت و تۆیش له و جیه دا که  ھه میشه  تیدا ڕاوه ستابوویت، 

به ب جووه ، مینا مرۆڤکی له ژره وه  و گرگنک، مایته وه .

ده مـــه وـــت چــیــی تــر مــرۆڤــــکــی لـــه ژـــره وه  و بــچــووک نه بیت. 
ڕۆژنامانه ی  ــه و  ئ ــه ک  ن “خـــۆت“،  “خـــۆت“.  بــه   ببیت  ده مــه وــت 
 دراوس تگه یشتنه ی  ئه و  نه ک  ده یانخونیته وه . “خۆت“،  ڕۆژانه  

تووڕه وتۆکه ت ھه یه تی بۆت، به کو “خۆت“.

له   قووییه ک  چ  به   و  ــه ک  ڕاده ی چ  تا  نیت  به ئاگا  لــه وه   ــم،  ده زان
ژره وه یت، ھه رچه ند له  بنی ئه و ژیانه دا مینا ئاھویه ک، خوایه ک، 
شاعیرک و فه یله سووفک، ده ژیت؛ به م بۆ خۆت و له  پش چاوی 
خۆت، پت وایه  ئه ندامکی له  ئه ندامانی ئه و کۆمه ه یه ی پاراستنی 
کو.  ئه ندامه کانی  له   ئه ندامکی  یا  پسپردراوه ،  ده وروبه ره که تی 
نیت،  زیاتر  له وه   وایه   پشت  ئه وه ی  له به ر  ھه ر  کالن..  کلوکس. 
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ده کات،  ھه سوکه ت  کۆمه نه   ئه و  ئه ندامانی  له   ئه ندامک  چۆن 
تۆیش ھه روه ھا ده که یت.

ئه مه یشت، زۆر ده مکه ، له  الیه ن ھاینریش مان له  ئه مانیا و ئۆپتۆن 
سینکلر و دۆن پاسۆسه وه  له  ئه مه ریکا پ ڕاگه یه نراوه ، به م تۆ 
نه  ھاینریش مان ده ناسیت و نه  سینکلر. ئال کاپۆن و پاه وانی 
بدرت  ڕت  ئه گه ر  ده ناسیت.  چاکتر  کۆه مستاندا  له   جیھانی 
کۆه مستاندا  یارییه کی  سه یری  چوونه   و  کتبخانه یه ک  له نوان 

ھه بژریت، ب دوودی، کۆه مستانیه که  ھه ده بژریت.

له  ژیانتدا داوای به ختیاری ده که یت، به م دنیایی و خۆپاراستنت 
نه ک  به ده ستھنانیان  ئه گه ر  گرنگتره ،   پ به ختیاری  له   گه لک 
له   ئاماده یت  بخوازیت،  ژیانیشت  ھه موو  به که   پشتت،  ببه ی 
پناویاندا دایبنیت. له به ر ئه وه ی قه ت خۆت فر نه کردووه  چۆن 
به ختیاری به  ده ست بھنیت، تاموچژی لوه ربگریت و بیپارزیت، 
ئازایه تی و بوریی که سایه تییه کی ڕاست و له ڕووداڕاوه ستاو و 

پشتئه ستووریشت له  باردا نییه .

ده ته وت بزانیت چۆنیت، پیاوی بچووک؟

گوێ بۆ ئه و به رنامه ی ڕاگه یاندنانه  شل ده که یت که  بۆ فرۆشتنی 
ده رمانی ددان، بۆیاخی قۆنه ره ، ده رمانی قه بزی و بۆنی بنباخه ڵ، 
له  ڕادیـــۆوه  ده یانبیستیت، بــه م قــه ت ئــه و ئــاوازه  پــوپــووچ و 
بمانایانه  نابیستیت که  له گه یاندا ل ده درن. له و ھزه  کورانه یه ، 
ڕاتده کشن  و  ھه یانه   که ره ستانه   ئه و  که   تناگه یت  توانسته ،  له و 
و ھانت ده ده ن بۆ کینیان. قه ت به  وردی گوت له و قه شمه ره  
ده کات،  پوه   تیزت  شه واندا  یانه کانی  له   یانه یه ک  له   که   گرتووه  
گاته  به  تۆ و به  خۆی و به  دنیا کۆڵ و بچووکه که تان ده کات، 
بۆ  گوێ  ده دوــت؟  کرداره کانته وه   و  تۆ  باره ی  له   ڕابــواردن  بۆ 
ئه و به رنامه ی ڕاگه یاندنه  ڕادره  که  بۆ فرۆشتنی ده رمانی قه بزی 

ده کرت، ئه وسا ت ده گه یت تۆ کیت و چۆنیت!
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گوێ بگره ، گرگن! ھه ر گوناھک، ھه ر تاوانکی بچووک، تۆ ده یکه یت؛ 
ڕووناکییه کی تره  و فێ ده درته  سه ر ئه و کۆییه ی مرۆڤایه تی 
بمانایه  و  به  ده ستیه وه  ده تلته وه . ھه رچییه ک ده یکه یت، ھیچ و 
ده بت به  مایه ی له ده ستدانی ئه و ھیوایه ت که  بۆ چتربوونی ژیان 
و دنیاکه ت ھه ته . ئه م دته نگی و خه مینییه  دته زن و ببانه وه یه  
له خۆڕا و ب ھۆ نییه ، پیاوی بچووک! بۆ ئه وه ی خۆت له م دته نگییه  
دووره په رز بگریت و له  بیری به ریته وه ، چه ندان گاته  و شۆخیت 

دۆزیوه ته وه  و ناوت ل ناون: “گاته وگه پی کۆمه یه تی!“.

گاته  و تیزپوه کردن له  باره ی خۆته وه  ده بیستیت و له  ده وه  
له گه ڵ خه کانی تردا پده که نیت و قاقا لده ده یت.

ده وه   له   و  ده بیستیت  خۆته وه   باره ی  له   تیزپوه کردن  و  گاته  
له گه ڵ خه کانی تردا پده که نیت و قاقا لده ده یت. بۆ ئه وه  پناکه نیت، 
سووکناییه ک به  دت بده یت و که مک خه مه کانت به ونه وه . به  پیاوه  
گرگنه که  پده که نیت، ھاوکاتیش له وه  بئاگایت به  خۆت پده که نیت، 
ملیۆنانن؛  پده که نن.  پت  خه کی  پده که نن،  پت  بئاگایت  له وه  
و  گاته پکردن  مایه ی  بوونه ته   که   نازانن  گرگنانه ی  پیاوه   ئه و 
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ناجۆر  شادمانییه   به و  ده وه ،  له   له ڕوو،  ئاوھا  پیاو  بۆ  پکه نین. 
و ناقۆیه وه ، چه ندان سه ده یه ، پده که نت و له  قاقا ده دات؟ قه ت 
و  سووکایه تی  مایه ی  بوونه ته   چۆن  “خه ک“  ھاتووه   بیرتدا  به  

گاته جاڕی له و فیلمانه دا له  باره یانه وه  ده رده کرن؟

له به ر ئه وه ی شایانی گرنگپدانکی تایبه ت و بھاوتای، من بۆت 
ده گمه وه  بۆ ئاوھا بوویت به  مایه ی گاته پکردن و پکه نین.

نزیک  لی  و  ناپکت  ھه قیقه ت  قه ت  بیرکردنه وه ت  دوودــی،   ب
به   که   ده ھنیته وه   بیر  به   گژووژه م  نیشانگره   ئه و  تۆ  نابته وه . 
ئه نقه ست نیشانه کی ناپکت و ھنده ی تاه ده زوویه ک له  پکانییه وه  

دووره .

به م کاتک له  ڕۆژنامه کاندا ده یخونیته وه ، تی بگه یت یا نا، 
بوای پده که یت!

پت وا نییه !

لگه ڕێ به گه ت بۆ بھنمه وه .

خۆت،  ژیانی  ســه روه ری  و  ســه ردار  به   بووبوویت  بوو  ده مک 
لوه ی  و  بۆیشتایه   ھه قیقه ت  شانبه شانی  بیرکردنه وه ت  ئه گه ر 
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نزیک بووایه . با نموونه یه ک له  باره ی چۆنتیی بیرکردنه وه ی تۆوه  
بھنمه وه .

“ھه مووی خه تای جووله که کانه !“ تۆ وا ده یت.

له شیاندا  له   جووله که   خونی  “خه کانکن  چییه ؟“  “جووله که  
ئه و  و  جووله که   خونی  له نوان  جیاوازییه ک  “چ  ده سووڕت.“ 
خونه دا ھه یه  که  له  له شی خه کانی تردا ده سووڕت؟“ ئه م پرسه  
ده یت: “من  دوودڵ  و  سه رسووڕماو  و  ده شونت   ل سه رت 
مه به ستم له  ڕه گه زی جووله که یه .“ لت ده پرسم: “ڕه گه ز چییه ؟“ 
“ڕه گه ز؟ ئاسانه ، چۆن ڕه گه زی ئه مانیایی ھه یه ، ئاوھایش ڕه گه زی 
ڕه گه زه کانی  له   جووله که   ڕه گــه زی  شتکه   “چ  ھه یه .“  جووله که  
و  درــژ  لووتکی  نییه ،  سپی  “جووله که   ده کــاتــه وه ؟“  جیا  دیکه  
خه ریکی  ھه ر  و  ڕژده   و  پیسکه   تیژن،  چاوه کانی  ھه یه ،  ناقۆی 
خه کی  پیاوکی  یا  ئیتالیاییه ک،  “قه ت  پــاره وه .“  به   مامه ه کردنه  
ده توانیت  بینیوه ؟  جووله که یه کدا  له گه ڵ  فه ره نسات  خــوارووی 
لکیان جیا بکه یته وه ؟“ “نا، له ڕاستیشدا نا...“ ئه ی که واته  جووله که  
ھیچ  جووله که یه ک  نادات،  پشان  جیاوازییه ک  ھیچ  خون  چییه ؟ 
قه ت  نییه .  ئیتالیاییه کدا  یا  فه ره نساییه ک  له گه ڵ  جیاوازییه کی 
ئه مانیایی  له   “ئه مانیاییه کان  بینیوه ؟“  ئه مانیاییت  جووله که یه کی 
سه ر  ده چــنــه وه   “ئه مانیاییه کان  چییه ؟“  “ئه مانیایی  ده چـــن؟“ 
ڕه گه زه کانی باکوور.“ “ھه ندکیان له  ڕه گه زی ئاریین؟“ “ئا!“ “ئه ی 
“سپیپست  “نــه ء.“  باکوور؟“  گه له کانی  ڕه گــه زی  سه ر  ده چنه وه  
ئه مانیاییه ک  ده زانیت  نه   ده یبینیت!  “ئه وه   “نه ء.“  قــژزه رده ن؟“  و 
“بگومان  ھه ن.“  جووله که کان،  “به م  جووله که یه ک.“  نه   چییه ، 
ھه ن! چۆن دیانه کان و موسمانه کان ھه ن، جووله که کانیش ھه ن.“ 
“من مه به ستم له  دینی جووله که کانه .“ “ڕۆزفلت، خه کی ھۆندا 
بوو؟“ “نه ء.“ “ئه ی بۆ که سک نه وه ی داود بت به  جووله که ی ناو 
ده به یت، که چی ڕۆزفلت به  ھۆندایی ناو نابه یت؟“ “جووله که کان 

جیاوازن!“ “چ جیاوازییه ک؟“ “نازانم!“
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ئه مه  قسه  ھیچوپووچ و بماناکانته  گرگن! ھه ر به م قسه  ھیچوپووچ 
بوون  که   خوقان  چه کدارانه ت  ھزه   ئه و  بوو  بمانایانه یشت  و 
ناوی  به   مرۆڤ  ملیۆنان  قکردنی  و  ته فروتوناکردن  مایه ی  به  

“جووله که “وه ، ھه رچه نده  که  نایشتوانیت بیت جووله که  چییه .

له  فین، له  به رزاییه کان و قووییه کان ده ترسیت.

له به ر ئه مه یه  پت پده که نن و سووکایه تیت پده کرت. له به ر ئه مه یه ، 
تناگه یه نت،  خۆیت  خه ریکه ،  گرنگه وه   کارکی  به   که   مرۆڤک 
خۆیت ل ال ده دات و خۆ دووره په رز ده گرت لت. له به ر ئه مه یه ، 
باده ستتر  خۆت  نابت.  قوتارت  که وتوویت،  تی  چپاوه ی  له و 
ده به یت،  ناو  “جووله که “  به   تر  که سکی  کاتک  چاو،  پش  دته  
و  کوشتن  به   تۆ  چونکه   کۆیت،  که   ده که یت  ھه ست  ھاوکاتیش 
خۆت  ده به یت،  ناویان  “جووله که “  به   مرۆڤانه ی  ئه و  له ناوبردنی 
ده کوژیت و خۆت له  ناو ده به یت. ئه مه یش، به شکی زۆر بچووک، 

پچه که ، له و ڕاستییه ی له  باره ی تۆوه  ھه یه ، پیاوی بچووک!

Lyssna_Lille_Man_09.indd   48Lyssna_Lille_Man_09.indd   48 2010-01-13   21:30:312010-01-13   21:30:31



٤٩

کاتک به  ڕقه وه  که سک به  “جووله که “ ناو ده به یت، بسته بایی و 
ھیچله بارانه بوویی خۆت خه فه  ده که یت و له  بیری ده به یته وه .

ده مک نییه  ئه مه م بۆ ئاشکرا بووه .

ھه ر که سک، که متر یا زیاتر له وه ی الیه قته ، ڕزت ل بگرت، به  
“جووله که “ ناوی ده به یت. وه ک ئه وه ی ده سته تکی با بیت و له  
ئاسمانه وه  ڕه وانه  کرابیت، بیار ده ده یت ک به  “جووله که “ بزانیت 
یا نا، به م من ئه و مافه ت پ ڕه وا نابینم، ئاریی گرگن! جووله که ی 
دنیادا  سه رانسه ری  له   نییه   دیکه   که سی  و  خۆمم  ته نیا  گرگن! 
بتوانت بیار له سه ر ئه وه  بدات من کم. چ له  باری فه رھه نگییه وه ، 
ڕه گه زه کان  تــه واوی  له   تکه م  له شمه وه ،  پکھاته ی  باری  له   چ 
و شانازیش به وه وه  ده که م که  ده رئه نجامی ھه موو ڕه گه زه کان، 
ھه موو چینه کان و ته واوی نه ته وه کانم. وه ک تۆ نیم پیاوه  گرگنه  
شۆڤنیسته  فاشیسته که ی ناو ھه موو ڕه گه ز و چینه کان. نه  خۆم 
کۆمه یه تییه وه   بــاری  له   نه   بــم،  پــاک  ڕه گه زکی  له   ده بینم  وا 
کارامه   جووله که یه کی  فه له ستین،  له   بیستم،  بم.  ھه ه وپه ه    ب
له   ڕقم  چۆن  نه کرابوو.  خه ته نه   چونکه   نه خواست،  شــاره زات  و 
ھیچ  چــاره ی  له   حه ز  ئاوھایش  ده بته وه ،  تر  فاشیستکی  ھه ر 

“جووله که “یه کی فاشیست ناکه م و ڕقم لی ده بته وه .

ھیچ ھه ست و نه ستکم به رانبه ر زمانی جووله که کان، دینه که یان 
یا فه رھه نگه که یان نییه . چیی تر نه  باوه ڕم به  خوای جووله که کان، 
له   تۆ  ده زانم  به م  نییه ،  ھیندییه کان  ھی  نه   دیانه کان،  خوای  نه  
نییه   بــه وه   بــاوه ڕم  ده ھنیت.  ده ســت  به   خــۆت  خواکه ی  کووه  
جووله که کان “ته نیا نردراوی خوا“ یا “نه ته وه  ھه بژردراوه که “ 
بن. باوه ڕم به وه  ھه یه  ڕۆژک دت جووله که کانیش له نو مرۆڤانی 
زیندووی بوه بوو به  ھه موو کون و قوژبنکی ئه م سه رزه مینه دا 
بۆ  ھه م  و  خۆیان  بۆ  چاکه   به   ھه م  توانه وه یشیان  و  ده تونه وه  
جووله که که !  گرگنه   پیاوه   ده گه ڕته وه .  داھاتوویان  نه وه کانی 
وه ک  “بوونت  باره ی  له   ببیستیت.  ئه مه   نییه   خۆش  پت  ده زانــم 
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که   ده بته وه   لــه وه   ڕقــت  چونکه   ده په یڤیت،  جــوولــه کــه یــه ک“ه وه  
لته وه   ده بیته وه   که سانه یش  ئه و  ھه موو  له   ڕقت  جووله که یت، 
ڕقیان  که   که سانه ن  ئه و  خراپترینی  خۆی  بۆ  جووله که   نزیکن. 
به م  تازه ؛  نه ک  کۆنه ،  ڕاستییه کی  ئه مه   ده بته وه .  جووله که   له  
من نه  ڕقم لته  و نه  ڕقیشم لت ده بته وه . ته نیا ئه وه یه  که  ھیچ 
شتک له گه ڵ تۆدا کۆم ناکاته وه  و ھیچ شتکی ھاوبه شمان پکه وه  
نییه ، “چینییه ک چه ندێ له گه ڵ ورچکدا“ شتی ھاوبه شی ھه یه ، من 
ده گه ڕینه وه   ھه ردووکمان  که   نه بیت  ئه وه   ته نیا  ئاوھا؛  تۆیش  و 
ھه یه .  گه ردووندا  له   که   ماددی  بنه چه ی  و  بنه ڕه ت  ھه مان  سه ر 
بۆ ده ستبه رداری “شم“ نابیت و ناگه ڕیته وه  بۆ “پرۆتۆپالزما“، 
جووله که ی گرگن! ژیان، بۆ من، له  چوونه وه یه ک و گرژبوون و 
دووباره  کشانه وه ی “پالزما“وه  ده ست پده کات، نه ک له و وتاره  

ئایینییانه وه  که  “ڕابین“ک ده یاندات و ده یانت و ده یانجوته وه .

ملیۆنان سای خایاند، تا تۆ له  بوونه وه رکی ده ریاییه وه  بوویت 
به و گیانه وه ره  ڕه پاوه ستاوه ی سه ر وشکایی. به  درژایی شه ش 
ھه زار ساڵ له  بارکدا که  تا ئستایش سه رتاپای گرتوویته ته وه  و 
ڕت پ نادات له گه ڵ خودی خۆت و ده وروبه ره که تدا بگونجیت 
و ڕابیت، ژیاویت. ده مکی دوورودرژ و نادیاریش ده خاینت، 
نو  ده ریاییه ی  بوونه وه ره   ئه و  تا  خۆت،  ئاساییی  سروشتی  تا 
له شی  نو  ده ریاییه ی  بــوونــه وه ره   ئه و  من،  ده دۆزیــتــه وه .  خۆت 
تۆم دۆزیوه ته وه  و ب گروگۆل و به  ئاشکرا له  باره یه وه  بۆت 
به   بیستت،  دۆزیــنــه وه یــه وه   ئه و  بــاره ی  له   که   کاتکیش  دواوم. 
ھه موو الیه کدا جاڕت دا که  بلیمه تکی نوت دۆزیوه ته وه . ئه گه ر 
له  بیرت نه کردبت، ئه مه  له  سکه ندناڤیا ڕووی دا؛ له  کاتکدا بوو 
که  به  دوای دۆزینه وه ی لنینکی نودا و بوویت. منیش، له به ر 
ئه وه ی کاری له وه  گرنگترم ھه بوو خۆم به  پناساندن و جاڕدانی 
تۆوه  خه ریک بکه م، ھیچ گرنگییه کم به و کاره ت نه دا و پداھه دان 
ڕاتگه یاند  له وه یش  بجگه   و  خۆ  نه گرته   تۆم  به ره وڕووھاتنی  و 
یا  پاستۆر  مارکسک،  نوێ،  داروینکی  مندا  له   که   دا  جاڕت  و 
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که   ڕاگه یاندیت  پم  منیش  ھناوه .  ده ســت  به   نوت  فرۆیدکی 
تۆیش له  بارتدا ھه یه  و ده توانیت، ئه گه ر ده ست له  ھاتوھاوار و 
په سندانی خه کانی دی ھه بگریت، به  ھه مان شوه ی من بنووسیت 
و بپه یڤیت. خۆت خودی ھه بژاردنه که ی خۆت بوویت و ھاتوھاوار 

و په سندانی خه کانی ترت ھه بژارد!

سروشته   ــن،  ــن ده مــر ھــه ســتــه کــانــت  قــیــژه قــیــژت  و  ــاوار  ــوھ ــات ھ
خوقنه رکه ت ئیفلیج ده که ن و له  په لوپۆی ده خه ن.

ملیۆنان سای خایاند، تا تۆ له  بوونه وه رکی ده ریاییه وه  بوویت 
به و گیانه وه ره  ڕه پاوه ستاوه ی سه ر وشکایی.
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داوای به خته وه ری ده که یت، به م دنیاییت گه لک ال گرنگتره .
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خۆ ئه وه یش بۆھه به ستن نییه  که  له  ھه ر شونک به و “دایکانه ی 
که  ب پکھنانی خزان و له  ده ره وه ی خزاندا بوون به  دایک“ 
بگه یت، به  به وشت ناودریان ده که یت! خۆ ئه وه  بۆ ھه به ستن 
نییه  که  تۆ سنوورکی دیار و له به رچاوت له نوان مندانی “زۆڵ“ 
و مندانی “ڕاسته قینه !“دا کشاوه !؟ چ لقه وماوکی بچووکی که  
ون و سه راسیمه  و سه رلشواو به  ھه موو الیه کدا ڕاده که یت و 

سكا و گازنده  ده که یت، پیاوی بچووک!

تۆ ته نانه ت له  ناوه ڕۆکی په یڤه کانی خۆیشت تناگه یت.

به  ڕزه وه  له  عیسای مه سیحی منداڵ ده ڕوانیت، به م مه سیح له  
نه بوو.  ده ستدا  له   ماره بینی  پسووله یه کی  ھیچ  که   بوو  دایکک 
ئاره زووت  و  تاسه   ته نیا  به   تبگه یت،  و  بیت  به ئاگا  ئــه وه ی   ب
ڕزه وه   بــه   ده کـــات   لــ وات  جنسی“یه   “سه ربه ستبوونی  بــۆ 
پیاوه   تۆ؛  تر.  ھیچی  و  بگریت   ل ڕــزی  و  بوانیت  مه سیح  له  
خوا؛  کوڕی  به   ده که یت  مه سیح  گرگنه که !  ڕاسته قینه   لقه وماوه  
پوه ندیی  ده ره وه ی  له   منداک  ھیچ  نییه   وا  پی  که   خوایه ک 
خزانیدا له  دایک ببت، دواییش به دکار و گرگن، مینا پاوۆسکی 
ڕچه شکن، ده که ویته  ڕاوه دونانی مندانی له دایکبووی نو ئامزی 
خۆشه ویستیی ڕاسته قینه  و مندانی نو ده ستی ڕقیش، به  یاسا 

ئایینییه  ده ستکرده کانی خۆت، ده پارزیت.

تۆ پیاوکی به ڕاستی نه گریس و بچووکی!

به سه ر ئه و پردانه دا که  گالیله یۆی مه زن نه خشه ی دروستکردنی 
کشاون داژۆیت. ئه ی ئه و پیاوه  بچکۆله یه ی سه رانسه ری دنیات 
گرتۆته وه ، ده زانیت که  گالیله یۆ ب ئه وه ی پسووله ی ماره بینی 
قه ت  دنیام  ھه بوو؟  مندای   س بووبت،  ده ستدا  له   ژنکی  ھیچ 
ئه مه  بۆ خوندکاره کانت ناگیته وه . ھه ر له به ر ئه وه یش نه بوو که  
که وتیته  وزه  و گیانی ئه و و بوویت به  مایه ی شاربه ده رکردن و 

وتبه ده رکردنی؟
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ده زانیت پیاوی بچووک! که  له  وتی کۆیله کاندا لنینی مه زن؛ باوکی 
کرکارانی دنیا ــ یا باوکی گشت کۆیله کان! ــ کاتک ده سته تی 
به  ده ست ھنا، کۆتایی به و شوازه  ھنا که  بۆ پکھنانی خزان 
داتشتبوو؟ ئه ی ئه وه  ده زانیت که  ئه و خۆیشی، به ب ئه وه ی ھیچ 
ژنه که یدا  له گه ڵ  ھه بووبت،  ده ستدا  له   ماره بینی  پسووله یه کی 
ده ژیا!؟ ئه وه ت ده زانی، به م کردبووت به  نھنییه ک و نه تده ویست 

له  باره یه وه  بدویت، گرگن!

کرکارانه وه   شوراکانی  له ڕی  که   نه بوویت  تۆ  ئه ی  نییه !؟  وا 
سه رپاکی یاسا کۆنه کانت ده رباره ی خزان و چۆنتیی پکھنانی 
گه ڕانه وه ، چونکه  له  تواناتدا نه بوو ئه و کاره  مه زنه ی لنین بپارزیت 

و بۆ چترکردنی ژیانت به  کاری بھنیت؟

خۆتت  بــه   تایبه ت  توانینی  و  دیــد  تــا  کیت  تــۆ  به ھه مه حاڵ، 
ھه بت؟

ته واو له وه  بئاگایت که  خودی ئه ندشه  پیس و گه ماره کانی خۆتن، 
گرنگینه دانته  به  حه ز و ئاره زووه کانی له شی خۆت، به و یاسانه وه  
لوولی داویت و به ندی کردویت که  له  باره ی خزان و پکھاتنیه وه  

داتناون.

و  بۆگه ن  و  چه په ڵ  و  گرگن  و  کۆڵ  ده که یت  ھه ست  وتــم:  من 
له په لوپۆکه وتویت.  و  ئیفلیج  نائاساییدایت،  ده روونیی  بارکی  له  
ھه ست ده که یت که  ناتوانیت تاموچژ له  له شی خۆت وه ربگریت. 
ھه ست ده که یت بنرخ و نازیندوو و پووت و ڕه قوته قھه تویت. 
دۆستکی کچت نییه ، ھه یشتبت ته نیا بۆ ئه وه ته  “بینیته  ژر خۆت“ 
تا به و کاره ت “پیاو“ه که ی ناخت بسه لمنیت. نازانیت خۆشه ویستی 
چاره سه ر  ده رمــان  به   قه بزیه که یشت  و  قه بزیت  چییه .  ئه وین  و 
ده که یت. بۆنت ناخۆشه  و پسته که ت لینج و ساردوسه . ھه ست 
به  منداه که ت ناکه یت له  باوه شتدا، بۆیه  ده ته وت ئه ویش بکه یت 

به  سه گکی بچکۆله ی ژر شه ق و قامچییه کان.
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له   “ڕه حه تبوون“  توانای  چــووه   لــه وه   زه نده قت  ژیانت  تــه واوی 
و  داگیرکردویت  بیرکردنه وه کانی  گشت  ئه مه   بــده یــت.  ده ســت 
و  ھشتویت  جی  به   ژنه که ت  کاره که ته وه .  نو  ئاخنیوه ته   خۆی 
به    .بده یت خۆشه ویستی  نه تتوانیوه   چونکه   ماویته ته وه ،  ته نیا 
ده ست په شیمانی و زمانی خۆ گه ستن و په شۆکان و ده ڕاوکوه  
له   و  ناوگه ت  ده وری  له   بیرکردنه وه کانت  ھه موو  و  ده نانیت 

ده وری تاموچژ و حه زه کانت ده سووڕنه وه .

له گه تدا  سکس  ــاره ی  ده رب منه وه   تگه کانی  بــاره ی  له   که سک 
ده په یڤت و پت ڕاده گه ینت که  ئه و تگانه  لیت تده گه ن و ده توانن 
یارمه تیت بده ن، که  ئه و تگانه  ده یانه وت ئه وه ت بۆ به خسنن 
که  “شه وانه “ بتوانیت له گه ڵ خه ون و حه ز و ئاره زووه کانی نو 
له شتدا بژیت، بۆ ئه وه ی “ڕۆژانه “، ئازاد و سه ربه ست له و خه ون 
و حه ز و ئاره زووانه،  بتوانیت به  کاره که ته وه  خه ریک بیت و به  
سه رکه وتویی به  جی بگه ینیت، که  ئه و تگانه  ده یانه وت ژنه که ت 
له  ئامزتدا شاد و به ختیار بت، نه ک سه راسیمه  و په شۆکاو، که  
ئه و تگانه  ده یانه وت منداه کانت ڕووگه ش و گه شاوه  بن، نه ک کز 
و الواز و ڕه نگزه رد، خۆشه ویست بن، نه ک به دکار و ده غه زار. تۆ 
ده یت: “تاموچژه کانی له ش ھه موو شتک نین له  ژیاندا و شتی 

گرنگتر ھه ن پیاو پیانه وه  خه ریک بت!“

تۆ ئاوھایت، ته په سه ر، پیاوی بچووک!

کرکارانی  ئایینده یی  ڕابه رکی   ،شۆڕشگ مارکسییه ک،  گریمان 
له   وتکیت  کرکارییه کانی  شورا  ئایینده یی  باوککی  یا  دنیایت، 
وتان و ده ته وت دنیا له و ئازاره ی به  ده ستیه وه  ده نانت ڕزگار 
بکه یت. ئه و خه که  بشوماره یش که  له  ژماردن نایه ن له  ده ستت 
دوایان  ھاتوھاوار  به   تۆیش  ده کــه ونــه وه ،  دوور  لت  و  ھه دن 
به شخوراو،  و  کۆیله   خه کانی  ئه ی  ئوه   “بوه ستن!  ده کــه ویــت: 
بوه ستن! نابینن من ڕزگاری ئوه م! ئستایش ھه ر ناخوازن دان 

به و ڕاستییه دا بنن!؟ بوخت سه رمایه داری!“
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٥٦

و  جــووــه   و  ــزاوتــن  ب خستۆته   بــــشــومــاره م  خه که   ــه و  ئ مــنــم، 
تۆ؛  نه ک  دوان،  پشان  کۆییه که یانم  له    پ ژیانه   نه گبه تییه کانی 
شۆڕشگی گرگن! ئه وان، دڵ پ له  ھیوا، به  تاسه  و شه وقه وه ، 
و  ڕکخراوه   ده کــه نــه   ڕوو  ڕاده دـــرن.  من  په یڤه کانی  بۆ  گــوێ 
ده بیننه وه .  مــن  ــه وێ  ل ــه   وای پیان  چونکه   تــۆ،  دامــه زراوه کــانــی 
تۆیش، له  بارکی وه ھادا، ھه ر ئه وه نده ت له  ده ست دت، بیت: 
بۆرژوا  سه رلشوانکی  و  به ھه ه داچوون  له ش  “تاموچژه کانی 
بچووکه کانه  و له  بنه ڕه تدا به  ھۆکاره  ئابوورییه کانی نو کۆمه ه وه  
به نده !“ ھاوکاتیش، کتبه که ی ڤان دۆ ڤه لده س له  باره ی شوه کانی 

گانکردنه وه  ده خونیته وه .

به  درژاییی شه ش ھه زار ساڵ، به و باره  ناھه موار و 
ڕه قوته قه وه  که  ھه تا ئستایش سه راپای گرتویته ته وه ، ژیاویت.
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کاتک پیاوکی گه وره  ھه وی دا بنه مایه کی زانستی به  ئازادبوونت 
نابووتی و ھه ژاریت سپارد. یه که م ھه وڵ  ببه خشت، به  ده ستی 
و  تنه گه یشتن  به   درا  ڕاستییه کان  په رده له ڕووھه ماینی  بۆ  که  
به ھه ه  تگه یشتنت له  یاساکانی ژیان، کوشتت. کاتکیش ھه وڵ 
و ته قه الکانی ئه و جی خۆیان کرده وه  و کاریان پ کرا، ھاتیت 
و ده ستت به سه ر به ڕوه بردنیاندا گرت و به و کاره یش دووباره  
گه وره یه   پیاوه   ئه و  جار  یه که م  سپاردنه وه .  مه رگت  چنگی  به  
ڕکخراوه که تی ھه وه شانده وه  و دووه م جاریش، خۆی له  ژیاندا 
نه مابوو، بۆیه  چیی تر نه یتوانی به ره نگاریت بکات و دژت بوه ستت. 
له وه  تناگه یت که  ئه و له  کاره که ی تۆدا به ھای خوقنه رانه ی ھزی 
ژیانی تۆی دۆزیبووه وه . له وه  تناگه یت که  تگه کانی ئه و له  باره ی 
زانستی کۆمه ناسییه وه  بۆ ئه وه  بوو پارزگاری له  “کۆمه ڵ“ه که ت 

بکات، دژی “ده وه ت“ه که ت.

له ڕاستیدا تۆ له  ھیچ شتک تناگه یت، گرگن!

به  “ھۆکاره  ئابوورییه کانته وه“ ناگه یت به  ھیچ جیه ک و به  ھیچ 
ناگه یت. زانایه کی گه وره  تا سه ره مه رگ به وه وه  خه ریک بوو فرت 
بکات بۆ ئه وه ی بتوانیت تاموچژ له  ژیانت ببینیت، ده بیت ھه وڵ 
بده یت زانسته کان چاکتر و له بارتر بکه یت، به وه وه  خه ریک بوو 
فرت بکات که  مرۆڤانی برسی ناتوانن شارستانیه ت به ره وپش 
ھیچ   به ب مرۆڤان،  ھه موو  که   باتر  پله یه کی  بیگه یه ننه   و  ببه ن 
جیاوازییه ک، ده بت له  گه یاندنی شارستانییه تدا بۆ ئاستکی باتر 
و له  به ره وپشبردنیدا خه ریک بن، که  ده بت ھه م خۆت و ھه م 
کۆمه ه که ت له  ده ست ھه ر جۆره  ده سته تکی داپۆسه ر و زاڵ 
 ک زانیارییه کانی خۆی پقوتار بکه یت. ئه و پیاوه  گه وره یه ، کات
ھه بوو  پت  باوه ڕی  کرد:  بچووکی  ھه ه یه کی  ته نیا  ده گه یاندیت، 
که  بتوانیت خۆت ئازاد بکه یت، چونکه  دنیا بوو له وه ی له  تواناتدا 
ھه یه  ئازادییه ک که  به  ده ستت ھناوه  بیپارزیت و بۆ ھیچ نرخک 
“کرکار“  تۆی  پدایت  ڕی  له وه یش،  بجگه   نه ده یت.  ده ستی  له  

ببیت به  “دیکتاتۆر!“.
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کرد،  زانایه دا  ئه و  ده وه مه نده کانی  و  به تاو  بیره   له گه ڵ  چیت  تۆ 
گرگن! ئه و چه ندان بیری به رفراوان و به سوودی پدایت، به م تۆ 
ته نیا په یڤکت ل وه رگرت: “دیکتاتۆریه ت“. له  ھه موو ئه و شتانه ی 
له  دکی گه رم و گه وره  که وتبوونه وه ، ته نیا په یڤکت وه رگرت و 

فری بوویت: “دیکتاتۆریه ت“.

ژه نه ڕاه  کرکاره که !
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سه ربه ستبوون،  نا:  وه الت  و  دا  تووڕت  ھه بوو،  تر  ھه رچییه کی 
ئابووری،  کۆیله یه تیی  چــاره ســه رکــردنــی  ڕاســتــی،  له   ڕزگرتن 
شوازه کانی بیرکردنه وه ی خوقینه رانه  و ته نیا په یڤکی پ مانا، 

به م خراپ ھه بژردراوت ھشته وه : “دیکاتۆریه ت“.

له   ئاوه ت  و  زه به الح  دنیایه کی  زانایه ،  ئه و  بچووکه ی  ھه ه   له م 
پۆلیسی  جه لالدان،  زیندان،  ئــازار،  وه دوکه وتن،  و  ڕاونــان  درۆ، 
نھنی، سیخوڕی و له سه ر یه ک جاڕدان، جلکی ڕه سمی و ژه نه ڕاڵ 

و مه دالیاکان پکھنا و ھه رچییه کی تر مایه وه  تووڕت دا.

ئستا که مک چاکتر تده گه یت که  چۆنیت، پیاوی بچووک؟

 ھشتا ھه ر تناگه یت؟

که واته  با ده ست پ بکه ینه وه :

ھه موو ئه و “ھۆکاره  ئابوورییانه ی“ بۆ ژیانت و بۆ به ختیاریت له  
خۆشه ویستیدا له  ده ستدا بوو، گۆڕیته وه  به  بیرۆکه یه کی ناجۆر و 
نامۆ به  ژیانت. “سه ربه ستیی مرۆڤایه تیت، به  باده ستی و مه زنیی 
به ده ستھنانی  بۆ  قوربانیدان  به   “ئاماده بوون  گۆڕییه وه .“،  ده وه ت 
ئه نجامی مه زنت، گۆڕییه وه  به  بیرۆکه یه کی بمانا و بھۆ: زه بتوڕه بی 
حزبی“، “به ئاگاھاتن و ھۆشیاربوونه وه ی ملیۆنان خه کت، گۆڕییه وه  
به  ڕاوه ستان و چه په لدان بۆ ئه و نمایشانه ی که  توانسته  سوپاییه کانی 
خۆتت تیاندا پشان ده دان“، “ئه وینی ئازادت، به  ده ستدرژیکردنه  سه ر 
ئابرووی ژنان گۆڕییه وه  ــ کاتک گه یشتیته  ئه مانیا و سه رکه وتنت 
و  بده ره تانان  ده ستگیرۆییی  “ڕه تــکــردنــه وه ی  ھنا“،  ده ســت  به  
ھه ژاران“،  ته فروتوناکردنی  و  قکردن  به   گۆڕییه وه   لقه وماوانت، 
“ڕنمایی و په روه رده کردنی مندانت، گۆڕییه وه  به  په روه رده کردن 
و گۆشکردن له ڕی نیشتماندا“، “چکردن و نه خشه کشانی ئابووریی 
نومات، گۆڕییه وه  به و مه دالییانه ی ده تبه خشین به و دایکانه ی ده  
مندایان ل ده بــوو“، بۆ خۆیشت به  ده ست ئه و بیره ته وه  ئازارت 

نه چشتووه : دایکک و ده  منداڵ!؟
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ئه م په یڤه  به دبه خته  “دیکتاتۆریه ت“ له  وتی تریشدا له  گویه کانتدا 
ئاووای  جلکی  بوویت  تۆ  تریشدا  شونه کانی  له   ده زڕنگایه وه ، 
ڕه سمیت له  به ر کرد و ئه و مرۆڤه  قه ت ڕه حه تنه بووه ، سه یر و 
سه مه ره  و سادییه ی که  نه وه ی فه رمانبه رک بوو خوقاند، که  له  
ئه نجامدا گه یاندیتیه  “ڕایخی سیه م“ و شه ست ملیۆن مرۆڤی وه ک 
خۆتی له و پناوه دا به  گۆڕ سپارد، که چی ھشتا ھه ر له  ھاتوھاوار 

و پداھه دان و له  چه په لدانی خۆت نه که وتویت و به رده وامیت!

ژیان ده خۆیت، ژیان ھه ده لووشیت!
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٦١

بگته وه   بۆت  ناورت  که س  به م  بچووک!،  پیاو  ئاوھایت  تۆ 
به   ھه روه ھا  ده خوازت  و  ده ترست  لت  پیاو  چونکه   چۆنیت، 

پووتی و بچووکی بمنیته وه .

تۆ به ختیاریی خۆت ھه ده لووشیت.

قه ت به  ئازادییه کی ته واوه وه  تاموچژت له  به ختیاری نه کردووه ، 
گوێ  ئه وه ی   به ب ھه یده لووشیت،  چیسانه   ھه ربۆیه یش  گرگن! 
به  پاراستن و گرنگی به  مانه وه ی بده یت. قه ت فر نه بوویت چۆن 
باخه وانک گوه کانی و کشتیارک به روبوومی کگه که ی چاودری 
ده کات و ده یپارزت، تاسه  و ئاره زووه کانت بپارزیت و به  ته نگ 
زاناکان،  و  شاعیران  گه وره کان،  تۆژه ره وه   بیت.  به ختیاریته وه  
ده یانویست  چونکه   که وتنه وه ،  دوور  لت  و  ھه ھاتن  ده ستت  له  
ھه لووشینی  تــۆدا  له گه ڵ  بھنن.  ده ســت  به   خۆیان  به ختیاریی 
پیاوی  گــران،  به ته نگه وه ھاتنی  و  پاراستن  و  ئاسانه   به ختیاری 

بچووک!

تناگه یت له  باره ی چییه وه  ده دوم، گرگن! وا نییه ؟

ھه وڵ ده ده م بۆت بگمه وه :

داھنه رک به  دۆزینه وه ی دیوه  نادیار و نائاشکراکانی زانستک، یا 
ئامرک، یا دۆزکی کۆمه یه تییه وه  بوچان و ده مکی دوورودرژ 
و به وپه ڕی توانایه وه  له  کارکردندا خه ریک ده بت. ئه و داھنه ره  
ده بت به  ته نیا باری گرانی ئه و کاره ی پوه ی خه ریکه  ھه بگرت، 
ده بت به سه ر گشت ده به نگی و بیرۆکه  ناجۆر و نابه جیه کانتدا، 
بگات،  تیان  و  تپه ڕت  گرنگه ،  پت  تۆ  ھه رچییه کدا  به سه ر 
لیان بکۆته وه  و شییان بکاته وه ؛ ده رئه نجامیش به  ئه نجامدانی 
کارکی به سوود له برییان دواییان پ بھنت. له  کاره که یدا نه ک 
ده ستی یارمه تی بۆ درژ ناکه یت، به کو به  ھیچ کلۆجک خۆتی 
ده تبینم  “ھاوڕم،  نایت:  و  ناچیت  پیری  به ره و  ناگه یه نیت.   ت
چه ند شلگیرانه  کار ده که یت، ئه وه یش ده بینم که  بۆ چترکردنی 
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ئامره که م، منداه که م، ژنه که م، ھاوڕیه که م، خانووبه ره  و ماه که م، 
کگه که م کار ده که یت، ده مکه  من به  ده ست گیروگرفته وه  ده نانم، 
ھالیکاریت  ده توانم  بده م،  خۆم  یارمه تیی  خۆم  نه متوانیوه   به م 

بکه م بۆ ئه وه ی له و ڕیه وه  یارمه تیی خۆم بده م؟“

نا! قه ت به  پیری که سکه وه  ناچیت تا ھالیکاری بکه یت و ده ستی 
یارمه تی بۆ درژ بکه یت، پیاوی پووت!

تۆ، یا خه ریکی ھاتوھاوار و چه په لدان و پداھه گوتنی، یا خه ریکی 
یاریی کاغه زیت، یا له  ده وروخولی شه ڕ و به یه کدادانک خه ریکی 
قیژه قیژ و ھه رای خۆتیت، یا له  کانه خه ووزکدا وه ک کۆیله یه ک 
ده ڕه تیت. ھه ر کارکی تری له و چه شنه  ده توانیت بکه یت، به م 
قه ت ڕێ به  خۆت ناده یت ده ستی یارمه تی بۆ ئه و داھنه ره  درژ 
بکه یت و ھالیکاریی بکه یت له  کاره که یدا، که  ده خوازت ھالیکاریت 

بکات و ده ستی یارمه تیت بۆ درژ بکات.

ده ستپکی  و  ســه ره تــا  لــه   داھــــنــه ره   ــه و  ئ چونکه   ــۆ؟  ب ـــی  ده زان
دۆزینه وه یه کی نودا، بجگه  له  ھه ندێ بیر، چیی تری له  ده ستدا 
نییه  پشکه شتی بکات؛ نه  مژده ی ده ستکه وتکی زۆر به  ڕیه کی 
ته نیا  ژیــان.  بۆ  پیه   ئاسانتری  شوازکی  مــژده ی  نه   و  کــورت 
کۆمه ک گرفت و کشه ی نوێ له  ھه گبه که یدان و تۆیش ھنده  
به   ھیچ  ئه وه   له به ر  زیاد،  خۆت  له   ھه یه   خه مینیت  و  گیروگرفت 

ده نگ گیروگرفت و کشه کانی ئه وه وه  نایه یت.

ئه میان گرنگ نییه  و گرنگ ئه وه یه ، له  به رده میدا نه بیت به  ئاسته نگ 
ئه و  ئــه وا  بگه ڕیت،  لی  و  بکه یت    بــه ره بۆ  ڕیه که ی  بــه ری  و 
و  ناشادی  به   ھه ست  تۆ  بۆ  نه   و  تۆ  خاتری  له به ر  نه   داھنه ره  
تۆ  خاتری  له به ر  نه   ده کــات،  کار  تۆ  بۆ  نه   ئه و  ناکات.  دته نگی 
بیر ده کاته وه  و شپرزه  ده بت و داده ھنت. ھه رچییه ک ده یکات 
له به ر ئه وه یه  که  جۆری ژیانی خۆی پای پوه  ده نت وا بکات. 
ڕابه رانی  بۆ  تۆدا  به   به زه ییھاتنه وه یش  و  گرنگیدان  و  گوپدان 
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پارتییه کانت، بۆ قه شه  و پیاوانی تری ئایینی به  ج ده ھت. له و 
بوایه دایه  ئیتر کاتی ئه وه  ھاتووه  و وه خته  که  خۆت چاودریی 
خۆت بکه یت و به  ته نگ خۆته وه  بیت. تۆ، ھه ر به وه  ڕازی نیت 
ده ستی یارمه تی ل بکشیته وه ، به کو ده بیت به  له مپه ر له  ڕیدا 
سه خت  کارکی  دوای  داھنه ره،   ئه و  کاتکیش  تده که یت.  تفی  و 
بۆ  تده گات  کاره که یه وه ،  به   خه ریکبوون  دوورودرژ  ده مکی  و 
ناتوانیت ژنه که ت به  خۆشه ویستی شاد و خه نی بکه یت، دیت و 
ده یت که  “ئه و“ به رازکه  و سه راپای له  زه لکاوی جنسدا نقووم 
بووه . قه ت ئه وه ت به  بیردا نایه ت، له به ر ئه وه  وا ده یت، چونکه  
خۆت ئه و به رازه ی که  په لوپای له  زه لکاوی جنسدا نقووم بووه ، ھه ر 
له به ر ئه وه یشه  که  ناتوانیت و له  بارتدا نییه  خۆشه ویستی بکه یت. 
یا کاتک ئه و داھنه ره ، ده گاته  ئه و ده رئه نجامه ی که  بۆچ خه کی 
ده مرن،  شرپه نجه   نه خۆشیی  به   به کۆمه ڵ  و  مش  چه شنی  به  
ئه گه ر ڕکه وت پرۆفیسۆرک بیت له  “باتالۆژی“دا و پله وپایه  و 
ڕاده گه یه نیت  ھنابت،  ده ست  به   ڕیه وه   له و  چاکت  بژوییه کی 
ھیچ  که   ده یت  یا  تر،  ھیچی  و  فریوده رکه   داھنه ره   ئه و  که  
زانیارییه کی له  باره ی به کتریاکانی ناو ھه واوه  نییه ، یا ده یت که  
پاره یه کی له  پویست زیاتری خراوه ته  به ر ده ست بۆ توژینه وه ، یا 
ده پرسیت ئاخۆ جووله که یه ، ھاوزده  یا خه کی وتکی دیکه یه ، یا 
پ له سه ر ئه وه  داده گریت که  ده بت ئه و داھنه ره  تاقی بکه یته وه 
تا دنیا بیت له وه ی ئاخۆ له  توانایدا ھه یه  به  گیروگرفت و کشه ی 
به   کشانه ی  و  گیروگرفت  ئه و  بت؛  خه ریک  شرپه نجه که ته وه  
ھه ر  یا  بدۆزیته وه ،  بۆ  چاره یان  ناتوانیت  و  ناگه یت  تیان  خۆت 
ھیچت پ نه کرت ئه وه ت پ باشتره  ببینیت خه کانکی زۆر به  
ئه وه ی  له بریی  بیانکوژت،  شرپه نجه   نه خۆشیی  چاوانته وه   به ر 
داھنه ره “  “ئــه و  که   بھنیت  خۆت  به   بــوا  و  بنیت  بــه وه دا  دان 
تا  ھه یه   پی  پویستت  ناخه وه   له   که   دۆزیــوه تــه وه   شته ی  ئه و 
بتوانیت نه خۆشه کانت له و ده رده  کوشنده یه  قوتار بکه یت. بۆ تۆ 
ئه و پله وپایه ی ھه ته ، ئه و مافانه ی مینا زانایه ک پت به خشراون، 
ده فته ره کانی پاره پاشه که وتکردنت، پوه ندیت له گه ڵ ئه و دامه زراوه  
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٦٤

و که سانه دا که  بوون به  مایه ی زیاتر زه نگینبوونت، له  توانستی 
زانستی و ڕاستییه کان گرنگتره . ھه ر له به ر ئه وه یشه  ئاوھا بچووک، 

ده غه زار و گرگن و ھیچله باردانه بوویت، پیاوی بچووک!

یارمه تی  ده ســتــی  کــه   لناگه ڕیت  و  ناوه ستیت  ــه وه   ب ھــه ر  تــۆ 
ده قانه   و  ببه زه یی  و  ئاسته نگک  به   ده بیت  به کو  بکشیته وه ، 
له بریی  و  تۆ  بۆ  که   ده گریت  داھنه ره   ئه و  کاری  له   ڕێ  به ری 
به ختیاری  بۆ  تده گه یت  ئستا  خه ریکه .  داھنانه کانیه وه   به   تۆ 
لت ھه دت و خۆی له  چنگت ده رباز ده کات؟ چونکه  به ختیاری 
ده خوازت شتک بت به  ھه وڵ و ماندووبوون به  ده ست بھنرت 
و به  دڵ خزمه ت بکرت و بپارزرت، به م تۆ ته نیا ھه لووشینی 
ھه یلووشی  نایه وت  ئه وه ی  له به ر  ئه ویش  و  ده وت  به ختیاریت 

لت ھه دت.

بلیمه تکی سنووربۆکشراو، باکراو، شیک و پاکژت ده وت، 
تا بتوانیت به ب ئه وه ی شه رم داتبگرت شانبه شانی خۆت به  

شه قامه کانی شاره کانتدا بیگه ڕنیت!
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له   زۆر  کاره که یه وه ،  به   خه ریکبوونیدا  ماوه ی  له   داھنه ره ،  ئه و 
خه کانی به وه  قایل کردووه  که  دۆزه کانی جی بوان و ده کرت له  
بواری به جھناندا ب به ر نه بن. با بین: ئه و دۆزانه  بۆ تگه یشتن 
له  نه خۆشییه  ده روونییه کانی تۆ، یا بۆ ته قاندنه وه ی گاشه به ردک، 
یا بۆ دۆزینه وه ی ڕیه کانی چاره سه رکردنی وه ره مه کانت، یا بۆ 
توانین له  ئه ندامه کانی له شت به ھۆی به کارھنانی ڕووناکییه وه ، 
گرنگن؛ به م تۆ ته نیا ئه و کاته  بوا به و دۆزانه  ده ھنیت که  له  
یه کک له  ڕۆژنامه کاندا وتارک ده رباره یان ده خونیته وه ، چونکه  نه  
متمانه  به  دیده کانت، نه  به  گویه کانت ده که یت. تۆ ڕز له و که سانه  
ده گریت که  ڕقیان لت ده بته وه ، گرگن! ڕقت له  خۆت ده بته وه ، 
خۆت  نه سته کانی  و  ھه ست  به   متمانه   که   ئه وه یشه   له به ر  ھه ر 
ناکه یت و جی بوات نین. کاتکیش ڕۆژنامه کان له سه ر کاره کانی 
ئه و ده نووسن، دیت، نه ک ئارام و ھمن، به  جۆرک نا که  جی 
 ه داوان و په له پرووسک کو به  ھه ت، بهی و خه نیبوون بخۆشحا
دیت و بانگی “بلیمه تی“ی ئه و داھنه ره  ده ده یت؛ ئه و داھنه ره ی 
به رازک  به   و  ھه خه ه تن  و  فریوده ر  به   ماوه یه ک  له   به ر  که  
ئه و  ده بــرد؛  ناوت  بووه ،  نقووم  جنسدا  چپاوی  له   سه راپای  که  
داھنه ره ی به ر له  ماوه یه ک به  ده ستب و ساخته چی، به  که سکی 
ترسناک که  ئاکاره  باو و گشتییه کانی نو کۆمه ه که ت تک ده دات 

و له  گرژنه یان ده بات، ناو ده برد، ده که یت به  بلیمه ت.

تۆ نازانیت “بلیمه ت“ چییه ، پیاوی بچووک!

ده زانم که  ئه مه یش نازانیت، چۆن نازانیت جووله که  کیه  و ڕاستی 
و به ختیاری چیین.

من پت ده م، به  ھه مان شوه  که  جارک له  جاران جاک لندن له  
کتبه که یدا؛ مارتین ئدن، پی وتویت؛ دنیام ملیۆنانی وه ک تۆ ئه و 
“ئه و  “بلیمه تانه :  نه گه یشتوون.  تی  به م  خوندۆته وه ،  کتبه یان 
ئه ته کته یه  ده یده یت له و شتومه کانه ی به رھه مت ھناون، کاتک بۆ 

فرۆشتن بۆ بازاڕه کان ده یانبه یت!“
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ئه گه ر ئه و داھنه ره ی تا ده مک له مه وبه ر به رازکی نقوومبووی 
ناو زه لکاوی جنس بوو، شتک بوو، ئستا “بلیمه ت“ک بت، ئه وا 
بۆ تۆ زۆر ئاسانتره  ئه و به ختیارییه ی ئه و بۆ دنیاکه ت به  ده ستی 
ھناوه ، ھه لووشیت. ئستا ھه لووشینی به ختیاری بۆ تۆ، گه لک 
ساناتره ، چونکه  ته نیا نیت و چه ندان پیاوی بسته با و بچووکی 
ترت ــ مینا خودی خۆت ــ له گه دایه  و ھه موو پکا ھاوار ده که ن: 
و  دن  ڕیز  به   ڕیز  و  ده سته   ده سته   خه کی  بلیمه ت!“.  “بلیمه ت، 
به رھه می نو ده سته کانت چسانه  ھه ده لووشن و ده یخۆن. ئه گه ر 
پزیشکک بیت، چه ندان نه خۆش ڕووت تده که ن. له  تواناتدا ھه یه  
پاره یه کی  به وه یش  و  بده یت  یارمه تیان  به رێ  له   چاکتر  گه لک 
زۆر خ بکه یته وه  و به  ده ست بھنیت. گوم لته  پیاوی بچووک 
ده یت: “ئه مجا به ده ستھنانی پاره  چ قه یدی ھه یه  و بۆ خراپه !“ 
له ڕاستیشدا وایه ، به ده ستھنانی پاره  به  ڕگایه کی ڕاست و له بریی 
و  خــه وش  ئــه وه   بــه م  نییه ،  خه وشک  چــاک،  خزمه تکی  و  کار 
پناوی  له   ھیچ  ده ھنیت  ده ستی  به   پاره یه ی  له و  ئه گه ر  ھه ه یه  
 پ گوی  و  نه ھنیت  کار  به   به رده وامبوونیدا  و  توژینه وه که ت 
نه ده یت، به کو له بریی ئه وه  توژینه وه که ت بۆ زیاتر زه نگینبوون 

به  کار بھنیت.

ئه مه یش ئه وه یه  کتومت کردوته  و ده یکه یت.

و  توژینه وه کانت  به   بدات  به رده وامی  تا  ناکه یت  شتک  ھیچ  تۆ 
به وپه ڕی  و  بیرکردنه وه    به ب ئه وه   له بریی  به ره وپشچوونیان، 
سنوور  نه   ده گــریــت.  بــه ســه ردا  ده ستی  ده به نگییه وه   و  چسی 
دت،  ده ست  به   توژینه وه وه   ئه نجامی  له   توانسته ی  ئه و  نه   و 
نابینیت. جۆری ژیان و بوونت به رپه رچی ئه و توانستانه ی ھه ن 
ده وری  سنوورانه ی  بــه و  بگه یت  جیه کیش  ھــه ر  له   ـــه وه .  ده ده ن
ئه نجامدانی توژینه وه کانتی داوه ، ئاودیو ده بیت. ئه گه ر پزیشکک، 
یا به کترۆلۆژک بیت که  له  باره ی نه خۆشیی کولرا و گرانه تاوه  
بزانت که  ئه و نه خۆشییانه  ده رئه نجامی ھه مسانن له  ئه ندامک 
له  ئه ندامه کانی له شدا، ئه وا به وپه ڕی دنیاییه وه ، به  دوای به شی 
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و  شرپه نجه دا  نه خۆشییه کانی  بواری  له   ده گه ڕیت  ھه مساندا 
ده ست  له   به وه   کاته که ت  له   دوورودرــژ  ده مکی  جۆره یش  به و 
ده ده یت که  به  دوای باسیله کانی شرپه نجه دا بگه ڕیت. جارکیان 
له  پیاوکی گه وره وه  فر بوویت که  ئامره کان به پی چه ند یاسا و 
ڕسایه کی تایبه ت و دیاریکراو بۆیان کار ده که ن، ھه ربۆیه  چه ند 
بوایه شدایت  له و  کرد؛  دروست  کوشتن  مه به ستی  به   ئامرکت 
ھه مان  به   و  وه ھــان  ئامر  وه ک  زیندووه کانیش  بوونه وه ره   که  
یاسا و ڕسای ئامره کان ده کرت به  کار بھنرن، ھه ر بۆیه یشه  
له سه ر ھه مان ھه ه  به رده وامیت که  ده مکی درژه  به  ده ستیه وه  
ده تلیته وه  و به  خۆیه وه  لوولی داویت. تۆ چه ندان کاری زانستیت 
وه النــاوه ، ھه ر به و ھه ست و نه ستانه وه  که  پت وایه  ڕاستن و 
نکوی له  به گه نه ویستیان ناکرت، وه رتگرتوون. له مه یش بترازت، 
بوویت به  خوقنه ره ی چه ندان ھه ه  و شواندن له سه ر بوونه وه ره  
زیندووه کان، چونکه  پت وا بووه  که  ئه م ھه ه یه ، ئه و مافانه ی پت 
به خشراون وه ک زانایه ک کار بکه یت، یا به  ھۆی دین و له به ر خاتری 
له به ر  ھه ر  یا  بانکه کاندا،  له   پاره پاشه که وتکردنت  ده فته ره کانی 
ئه وه ی سروشتکی ڕگرانه ت ھه یه  له  به جھنانی کاری زانستیدا، 
توانیوته  ئه و که سانه  زیندانی بکه یت و ڕاویان بنیت و دووریان 
بخه یته وه ، یا له  به رده م و له  پاشمله  به  خراپه  ده رباره یان بدویت، 
له سه ر ئه و ڕگا ڕاسته  الیان بده یت که  مژده به خشی به ده ستھنان 
ده خوازیت  ده زانــم!  بــوون.  مه زن  زانستیی  کاری  ئه نجامدانی  و 
“بلیمه تان“ ھه بن و بۆ خۆیشت ئاماده یت به  شانوبایاندا ھه بده یت 
و بکه ویته  په سندانیان، به م “تۆ“ بلیمه تی “چاک“ت ده وت، بلیمه تی 
باشپه روه رده کراو، بلیمه تکت ده وت پ به  قه د به ڕه که ی خۆی 
ڕابکشت و ھه راوھۆریا و کشه ت بۆ نه نته وه ، بلیمه تکت ناوت 
که وی و ڕام نه بت و بیه وت به سه ر گشت سنووره کاندا ئاودیو 
بت، ھه موو ئاسته نگه کانی سه ر ڕی تکوپک بدات و بیانشکنت. 
ده وت،  پاکژت  و  شیک  باکراو،  سنووربۆکشراو،  بلیمه تکی  تۆ 
به   خۆت  شانبه شانی  داتبگرت  شه رم  ئــه وه ی   به ب بتوانیت  تا 

شه قامه کانی شاره کانتدا بیگه ڕنیت!
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تۆ توانایه کی باشت ھه یه  له  ھه لووشین و له بۆخۆده ستخستندا، 
به م ناتوانیت بخوقنیت. ھه ربۆیه  به و جۆره ی که  ھه یت، ھه ربۆیه  
به سه ر  دپروندا  و  ناجۆر  نووسینگه یه کی  له   یا  ژیانت  ته واوی 
لده رکردنی  و  کۆکردنه وه   و  خه ریکی  ژماردن  ھه ر  یا  ده به یت، 
ژماره کانیت، یا خۆت به سه ر مزه که تدا چه ماندۆته وه  و خه ریکی 
ژنومردایه تی  به ناچاریی  ژیانی  یا  پالندانانی،  و  نه خشه کشان 
پۆله کاندا،  له   پۆلک  له   مامۆستایه کیت  یا  بیویت،  به ر  له   ھزی 
لیان  ڕقت  و  نییه   مندان  بۆ  خۆشه ویستییه کت  ھیچ  ھه رچه ند 
له وه ی  ــه رده وام  ب و  ھه میشه   که   ئه وه یش  له به ر  ھه ر  ده بته وه . 
نه تتوانیوه   قه ت  و  وه رتگرتووه   ھه بووه ،  له به رده ستدا  و  ئاماده  
ببه خشیت و بده یته وه ، نایشتوانیت به ره وپش بچیت و بگه یت به  
پله یه کی باتر، قه تیش ھزرکی نوێ له  ده رگای بیرت نادات. ته نیا 
ئه وه نده ت له  باردا بووه ، ئه وه ی خه کانی تر پوخت و ئاماده  له  

به رده میاندا داناویت، ھه لووشیت و بیکه یت به و دیودا.

نابینیت بۆ ھیچ گۆڕانکارییه ک، ھیچ جیاوازییه ک، نه  له  خۆت و نه  
له  ده وروبه ره که تدا ڕوو ناده ن؟

لگه ڕێ بۆت بگمه وه :

کاتک دته نگ و ھیچله ناخدانه بوو، به  گازنده وه ، دڵ پر له  سکا له  
ده ست ڕه حه تنه بوون، یا به  خۆت و نه خۆشییه  ده روونییه کانته وه ، 
به ره و ڕووم دیت و داوای یارمه تیم ل ده که یت، فربووم چۆن 
مینا گیانه وه رکی ڕه قوته ق و وشکھه توو؛ گیانه وه رکی له  جی 
نییه   تواناتدا  له   بکه م.  بوونت  به   ھه ست  و  بتناسم  چه قیو،  خۆدا 
ببه خشیت و بخوقنیت، ته نیا چسی و بۆخۆبردن و ھه لووشین 
ده زانیت، چونکه  ئه و باره  بنچینه ییانه ی له شتیان پکھناوه  بریتین 
به ربه ره کانی.  و  ڕکه به ری  و  بۆخۆسه ندن  خۆبه دوورگرتن،  له : 
ھه ر ئه وه نده ی پکھاته  بنچینه یی و ساکاره کانی ئه وین یا دوایی 
ڕژدی  ده تۆقیت.  و  ده بیت  زاره تــره ک  بزووتن،  بکه ونه   له نوتدا 
ھه ست  چونکه   ھه یه :  بنه ڕه تی  نوه ڕۆکی  یه ک  ته نیا  چسیت  و 

Lyssna_Lille_Man_09.indd   68Lyssna_Lille_Man_09.indd   68 2010-01-13   21:30:342010-01-13   21:30:34



٦٩

ده که یت سک به تاڵ، نه فام و له برساندا مردوویت، چونکه  ھه ست 
دوای  به   نه   و  ده ستدایه   له   ڕاسته قینه ت  زانیاریی  نه   ده که یت 
به ده ستخستنیدا ده گه ڕیت، ھه میشه  و به ردوام ناچاریت به وه ی 
ورگی خۆت له  پاره  و خواردن و به ختیاری و زانیاری پ بکه یت. 
ھه ر له به ر ئه م ھۆیه یشه  که  له  ھه قیقه ت ھه دیت و خۆ ده رباز 

ده که یت، پیاوی بچووک!

ھه قیقه ت ده یتوانی له  ده ست شه وقدانه وه ی ئه وین و خۆشه ویستیی 
نو ناخت قوتارت بکات. ھه قیقه ت ده یتوانی ــ یا ده کرا ھه قیقه ت 
ده ده م  ھه وڵ  ناته واو  و   نیوه ناچ من  که   بدات  پشان  ئه وه ت  ــ 
ته نیا  ده ته وت  گرگن!  ناخوازیت،  ئه مه   تۆ  به م  بــده م،  پشانت 

کیار و به کارھن، ده ته وت نیشتمانپه روه ر بیت.

نیشتمانپه روه ری  ــه   ل نــکــوــی  ده یـــه وـــت  ــرن!  ــگ ب  ــ ل ــی  ــو “گ
یه که   و  ده وـــه ت  بناغه ی  بــه ردی  که   نیشتمانپه روه ری  بکات. 
 ل به ری  و  نه درت  به مه   ڕێ  ده بت  خزان!  پکھنه ره که یه تی: 

بگیرت!“

ده روونییه   بــاره   لــه   یه کک  کاتک  ده قیژنیت،  چــۆن  بــوانــه  
ڕه قھه تووه که ت ئاگادارت ده کاته وه .

باره یه وه   له   نه   بت،  ئاگاداربوونه وه یه   له م  گوت  ده ته وت  نه  
 ل چه په   و  بکه یت  ھاتوھاوار  بقیژنیت،  ده ته وت  ته نیا  بزانیت. 
بده یت. ڕێ له  ھاتوھاوار و قیژه قیژ و پیداھه گوتن و چه په لدانت 
ناگرم، به م ڕێ ناده یت به  ھمنی و به  کاوه خۆ بۆت بگمه وه  که  

بۆ ناتوانیت به ختیاری به  ده ست بھنیت.

به   پرسه   ئه م  ده زانم  چونکه   ده که م،  دی  به   چاوه کانتدا  له   ترس 
حه وسه ه یه کی  و  “نه رمونیانی  تۆ  ده تبزونت.  قووییه ک  چ 
زیادله پویست بۆ دینه که ت“ ده خوازیت و داوا ده که یت سه ربه ست 
و ئازاد دینه که تت خۆش بووت؛ ئه گه رچی ئه مه  نه ک خه وش و 
ھه ه یه ک نییه ، به کو به پچه وانه وه  کارکی باش و به سوودیشه ، 
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ــت ھــه مــوو که سکی  ــه و بـــه م لــه مــه  زیــاتــر ده خــوازیــت و ده ت
و  یاسا  گوایه ی  و  ملکه چ  و  ھه بگرت  تۆ  شونپی  دیکه یش 
نه رمونیان  خۆتدا  دینه که ی  له گه ڵ  بت.  تۆ  ئایینییه کانی  نه ریته  
به   تر  دینکی  ھیچ  به   نه رمونیانییه   ئه م  به م  به حه وسه ه یت،  و 
ڕه وا نابینیت. شت و ھار ده بیت، ئه گه ر که سک له بریی په رستنی 
لی  بــدات  ھــه وڵ  و  بووت  خۆش  سروشتی  تایبه ت،  خوایه کی 

تبگات.

ناتوانن  تر  چیی  که   ده کــه ن  به وه   ھه ست  مردک  و  ژن  کاتک 
پکه وه  بژین، ده ته وت یه ککیان ئه وی تر به  شکایه ت و بیانووی 
ناوی  به   یا  کــۆمــه ڵ،  نو  باوه کانی  خوونه ریته   له   ڕزنه گرتن 
ده روازه ی  بــه ره و  یاساکان،  بۆ  ملنه ونه کردنه وه   و  که لله ڕه قی 

دادگاکان ڕاپچ بکات.

به   بـــاوه ڕ ت  گــه وره کــه ،  که تنگه   لقه وماوه   گرگنه   پــیــاوه   تــۆ؛ 
لکجودابوونه وه ی ژن و مرد نییه ، که  له سه ر بنچینه ی تگه یشتن 
له  یه کتر بونیاد نراوه . له و تاموچژه ی له  ژیانت ده یبینیت، له  حه ز 
ئاونه دا  له   ته نیا  ھه قیقه تت  بینینی  ده ترسیت.  ئاره زووه کانت،  و 
ده وت، چونکه  له ودا نه  تۆ ده توانیت بیگریت و نه  ئه ویش ده توانت 
ڕه قھه تووه   باره   ئه و  ده رئه نجامی  “نه ته وه په رستی“ت   .بتگات
و  قه بز  ده روونییه   باره   و  له شت  گیرخواردووه ی  خۆدا  جی  له  
به به ردبووه که ته ، گرگن! به  مه به ستی تیزپوه کردن و سووکایه تی 
ئه مه ت پ ڕاناگه یه نم، چونکه  ھاوڕتم؛ ھه رچه نده  ده زانم که  تۆ 
بۆت  ڕاستییه کانه وه   باره ی  له   ئه وه ی  له به ر  ھه ر  ھاوڕیه کانت 
ده په یڤن، ده کوژیت. سه یرکی نیشتمانپه روه ره کانت بکه  و ده بینیت 
له بریی ئه وه ی ئاسایی بۆن مارش ده که ن. نیشتمانپه روه ره کانت 
ڕقیان له  دوژمنه کانت نییه ، به کو له بریی ئه وه  “دوژمنانی به  میرات بۆ 
ماوه “یان ھه یه ؛ دوژمنانک که  له  ده مکه وه  بۆ ده مکی تر ده یانگۆڕن 
و ده یانکه ن به  ھاوڕیانی ته مه نی خۆیان و دواتریش ده یانکه نه وه  
به  دوژمنانی خونه خۆری خۆیان. نیشتمانپه روه ره کانت گۆرانیی 
ناچن، به کو سروودی جه نگ ده ن. کچه دۆسته کانیان  ئاسایی 
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له  ئامز ناگرن، به کو “ده یانننه  ژر“ و “ئه و جارانه  ده ژمرن“ 
که  له  شه وکدا گانیان له گه دا ده که ن. پت ناکرت ئه م ڕاستییه  
که   خراپ  کارکی  ته نیا  بده یته وه ،  به رپه رچی  و  به ریت  به ین  له  
ھاوڕێ  له   چه ندان  چۆن  وه ک  بمکوژیت؛  ئه وه یه   ده کریت  پت 
دگه رم  لبکنختی  کارل  ڕاتناو،  مه سیح،  خۆتت  ڕاسته قینه کانی 
کوشتویتی  نیشتمانپه روه ری  کوشت.  ترت  چه ندانی  و  لنکۆن  و 
و له  نوی بردویت. ئه وه  تۆیت و که سی تر نییه  که  له  چه شنی 
ملیۆنان که سی تردا شه قله پاشه ھه دراو و پپدانراویت، به م له  

نیشتمانپه روه ریی خۆت ناکه ویت و به رده وامیت.

بۆیه  وه ک دزک له  تاریکه شه ودا ھه ده کوتیته  سه ر به ختیاری و 
ده یدزیت.

تۆ تاسه  و ئاره زووی ئه وین ده که یت، کاره که تت خۆش ده وت، 
چونکه  بژویت پ ده دات، کاره که یشت به  توانست و زانیارییه کانی 
من ده ژی، توانست و زانیارییه کانی منیش به  توانست و زانیاریی 
که سانی تر ده ژی. ئه وین و کار و زانیاری و توانسته کان، ھیچ 
و  ناناسن  ڕه سمی  جلککی  جۆره   ھیچ  سنوورک،  ھیچ  وتک، 
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به م  ھه مه الیه نه ن،  و  گشتی  مرۆڤانن،  گشت  بۆ  نونه ته وه یین، 
چونکه   بیت،  گرگن  و  ته په سه ر  نیشتمانپه روه رکی  ده ته وت  تۆ 
به رپرستیی  ده ترسیت  لــه وه   ده ترسیت،  ڕاسته قینه   ئه وینی  له  
کاره که ت له  ئه ستۆ بگریت و له  به ده ستخستنی توانست و زانیاریش 
تۆقیویت. ھه ر له به ر ئه مه یش ته نیا ئه وه ت له  ده ست دت ئه وین و 
کار و زانیاری و توانستی که سانی تر بۆ مه رامه کانی خۆت به  کار 
له به ر  ھه ر  بخوقنیت.  شتک  خۆت  ناتوانیت  قه ت  به م  بھنیت، 
ئه مه یشه ، مینا دزک له  تاریکه شه ودا ھه ده کوتیته  سه ر به ختیاری 
و ده یدزیت. ئره یی سه روسیمات شین و مۆر ده کاته وه ، ئه گه ر 

بت و به ختیاری له  که سانی تردا به  دی بکه یت.

“ئه م دزه  بگرن! ھاووت نییه  و په ناھنه  بیگرن! به م من ھاوزدی 
ئه مانیاییه کان، ئه مه ریکاییه کان، دانمارکییه کان و نه رویجییه کانم!“

گه ڤه  و شیه شی گرگن!

تۆ ئه و په ناھنه  تاھه تایی و ببانه وه یه یت که  له  ئاکامی ڕوودانی 
و  ئــارام  دت  ڕۆژکیش  و  کرد  دنیایه   له م  ڕووت  کاره ساتکدا 
ده که یت،  ھاوار  و  ده قیژنیت  بۆیه   تۆ  ده ھیت.  جی  به   بده نگ 
له شت  چــۆن  ده کــه یــت  ھه ست  تۆقیویت.  و  ده تــرســیــت  چونکه  
ڕه قوته ق ھه تووه  و به ره به ره  وشک ده بته وه . له به ر ئه وه یه  به  
ھه ه داوان و په له پرووسک خۆت ده گه یه نیته  پۆلیسه کانت، به م 
مندا  ڕاستییه کانی  به سه ر  ده سته تکیان  ھیچ  پۆلیسه کانیشت 
ناشکت. پۆلیسه کانیشت، مینا خه کی تر، به  گازنده  و دڵ پ له  
سکا له  ده ست ژنه کانیان، له  ده ست منداه  نه خۆشه کانیان، دنه  
الی من. ئه وان، ئه و مرۆڤانه ی له  ناخیاندا ھه ن به وه  ده شارنه وه  و 
حه شار ده ده ن که  جلکی ڕه سمی له  به ر بکه ن و چه ک له  خۆیان 
ببه ستن، به م ناتوانن خۆ له  من په نا بگرن و بشارنه وه ، چونکه  

چه ندان جار به  ڕووتوقووتی بینیومن.

“نـــاو و نــیــشــانــی الی پــۆلــیــس ھـــه ن؟ ھــیــچ غــه لــوخــه شــــک له  
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پناسنامه کانیدا ھه یه ؟ باجی ده وه تی داوه ؟ لی بکۆنه وه ، ده بت 
مه رام و خواسته کانی ده وه ت و ئابرووی نه ته وه  بپارزرن!“

پناسه کانمدا  له   غه لوخه شک  ھیچ  به   دنیا  بچووک!  پیاوی  ئا، 
نییه  و ھه میشه  باجیشم داوه  به  ده وه ت. ئه وه ی تۆی دوودڵ و 
و  ده وه ت  خواسته کانی  و  مه رام  پاراستنی  کردووه   سه راسیمه  
چۆن  تۆقیویت  له وه   تۆ  نییه ،  نه ته وه   ئابرووی  پاریزگاریکردنی 
ڕووتوقووت له  ژووری کارکردن و له  ئه نجامی توژینه وه کانمدا 
بینیومیت پشانی دنیات بده م و په رده  له سه ر ڕازه کانت ھه بمام، 
له به ر ئه وه یه  ئاوھا خۆت په رشان و سه خه ت کردووه ، بۆ ئه وه ی 

به  بیانووی ملنه وینه کردن و پشوینانه وه  فم بده یته  زیندانه وه .

ده تناسم پیاوی بچووک! ئه گه ر ڕکه وت دادوه رکی گشتی بیت، 
ئامانجت ئه وه  نابت داد و یه کسانی بچه سپنیت، به کو به  دوای 
ببه خشت،   پ بندترت  پله وپایه یه کی  ده گه ڕیت  “کشه “یه کدا 
گرگنه کانی  دادوه ره   دادوه ران“.  “دادوه ری  پله ی  بتگه یه نته  
کاریشتان  ھه مان  ھه ر  ده وت.  ئه وه یان  ھه ر  خۆیشت  سه رووی 
مژوو  له   ده رسک  ھیچ  تۆ  بــه م  کــرد،  سۆکرات  به   به رانبه ر 
که   زه لــکــاوه دا  له و  ئاوھا  بۆیه   کوشت،  سۆکراتت  وه رناگریت. 
ده مکه  تا بینه قاقات ھه کشاوه ، ماویته ته وه . سوکراتت کوشت و 
تا ئستایش ھیچ شتک له و باره وه  نازانیت. به وه  تاوانبارت کرد 
ده کات،  گۆڕه وشار  کۆمه ه که ت  نو  جوانه کان!“ی  “ڕه وشته   که  
به م ئه و تا ھه نووکه یش ھه ر له سه ر ھه مان کار ھه ر به رده وامه ، 
بیره کانی  به م  بسپریت،  خاک  به   ئه و  له شی  توانیت  تۆ  گرگن! 
ئه و تا ئستایش ھه ر مژده به خش و زیندوون. تۆ تا ئستایش به  
و  کار  ھه مان  خه ریکی  ھه ر  ڕسا“کانت  و  “یاسا  به ر  په نابردنه  
گۆڕه وشارکردنی، به م نه ک ئازا و بورانه ، به کو به  شوه یه کی 

ترسنۆکانه  و خوییانه  ئه و کاره  ئه نجام ده ده یت.

ڕه وشته   بــه رپــه رچــدانــه وه ی  و  گوپنه دان  بیانووی  به   کاتک 
باوه کانی نو کۆمه ه که ت تاوانبارم ده که یت، ناتوانیت ڕووبه ڕووم 
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کاممان  ده زانیت  چونکه   بکه یت،  چــاوم  سه یری  و  ڕابوه ستیت 
شلوشه وق و چس و بئاکار و به وشت و پتۆخین.

و  ھــاوڕێ  گشت  له نو  که   وتیت،  پی  ده رفه تکدا  له   که سک 
یه ک  ته نیا  براده رانیدا،  و  ناسیاوان  ته واوی  له نو  دۆسته کانیدا، 
که سی دیوه  له  باره ی جنسه وه  گاته وگه پکی نه گابته وه  و ئه و 
دادوه رکی  تۆ  نییه   گرنگ  بچووک!  پیاوی  بووم،  من  که سه یش 
بۆ  گوێ  کاتک  بیت  پۆلیس  به ڕوه به ری  یا  ــک،  دادوه ر گشتی، 
ئه م قسه یه  شل ده که یت، چونکه  من له  گشت گاته وگه په  پووت و 
ناحه زه کانت ئاگادارم و ده زانم له  چ سه رچاوه یه که وه  ھه ده قوون، 

بۆیه  فه رمان ده ده م که  بده نگ بیت.

له   ساک  که   بده یت  پشان  ئــه وه   بووبت  تواناتدا  له   ده شت 
سان باجی ته واوم له سه ر داھاتی سانه م به  ده وه ت نه دابت، 
سنووره   له   یه کک  به سه ر  ژنکدا  له گه ڵ  که   بسه لمنیت  ئه وه   یا 
کشراوه کانتدا، سنووری یه کک له  ھه رمه کانتدا، ئاودیو بووبم، 
یا ئاشکرای بکه یت که  له گه ڵ منداک له  منداه کانی کۆنه کانتدا، 
دڵ پ له  حه ز و دۆستانه ، دوابتم، به م تاموچژی ئه مانه  ته نیا 
له  ده می تۆدا ناخۆش و گه ماره ، نه ک ھی من. له به ر ئه وه ی ھیچ 
شتکی تر ناناسیت، له و بوایه دایت منیش یه کک بم، مینا خودی 
خۆت. مخابن، پیاوی بچووک! من سه باره ت به م شتانه  وه ک تۆ 
نیم و قه تیش وه ک تۆ نه بووم. گرنگیش نییه  باوه ڕ ده که یت یا نا. 
و  توانست  ته نیا  منیش  و  چه ک  خۆپاراستن  و  دنیابوون  بۆ  تۆ 
زانیارییم له  ده ستدایه . ھه ر که سه یش به ره و ئه و الیه  ده ڕوات، که  

دڵ ده یخوازت.

لگه ڕێ بۆت بگمه وه  که  چۆن ژیانت له  خۆت ھه راسان کردووه  
و له  کارت خستووه ، گرگن!

له سه ر  کــرد  زانستیم  توژینه وه یه کی  پشنیازی   ١٩٢٤ سای 
به ره و  گــه رمــوگــوڕیــیــه وه   و  شـــه وق  بــه   و  مـــرۆڤ  که سایه تیی 
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و  دیار  ئه نجامکی  به ره و  کاره که مان   ١٩٢٨ سای  ھاتیت.  پیری 
له به رچاوی ده بردین و ئه و کاتیش تۆ ھه ر به  شه وق و خۆشییه وه  
به ره و پیری ده چوویت، نه ک ھه ر ئه مه یش، بگره  به  “بیرکارکی 

به بایه خ“ ناودریت کردم.

کتبکدا،  شــــوه ی  لــه   زانستییه م  ــه وه   ــن دۆزی ئــه و   ١٩٣٣ سای 
کرده وه .  بو  خۆته وه ،  بوکردنه وه که ی  و  چاپ  بنکه ی  له ڕی 
له وه یش  به ر  ده ست.  گرتبووه   ده سته تی  ھتله ر  تازه   کات  ئه و 
فرم کردبوویت له وه  ت بگه یت که  ھۆکاری به ھزبوونی ھتله ر 
ڕه قھه تن و به به ردبوونی که سایه تیی تۆ بوو. تۆ ڕت نه دا کتبه که  
بو ببته وه ، چونکه  له ودا ئه وه م پشاندابوو که  ته نیا تۆ و که سی 
تر نا به رھه منی ھتله ریت. ھه ر چۆنک بت کتبه که  بو بووه وه  
و تۆ تا ئه و کاتیش ھه ر به  شه وق و گه رموگوڕ بوویت به رانبه ر، 
“سه رکۆمار“ه که ت  چونکه   کوشتت.  بده نگی  به   ھاوکات  بــه م 
نه فره تی له و کتبه  کردبوو. بجگه  له وه یش ئامۆژگاریی دایکه کانی 
له و  تا  ڕابھنن،  دانبه خۆداگرتن  له سه ر  منداه کانیان  که   کردبوو 
ڕگایه وه  به ر له  ھه موو ھه ست و نه سته  ڕاسته قینه  و پوخته کانیان 

بگرن.

درژاییی  به   به ده نگه وه ھاتنه ت،  و  گه رموگوڕی  ئه و  سه رباری 
مه رگ  ده ستی  به   منت  کتبه که ی  بده نگبوونت،  به   ساڵ،  دوانزه  
سپارد و سای ١٩٤٥ که  دووباره  کتبه که  چاپکرا و بو کرایه وه ، 
به نوی “کالسیک“ه وه  که وتیته  سه ناکردن و پداھه دانی، ئه وسایش 

ھه ر ھه مان گه رموگوڕیت به رانبه ری ھه بوو.

بیستودوو ساڵ، بیستودوو سای پ له  ڕووداو، پ له  په رشانی و 
دوودی به سه ر ئه و ده مه دا تپه ڕبووه  که  تیدا فرم کردیت گرنگ 
به كو  نییه ،  تاکه که س  ده روونییه کانی  نه خۆشییه   چاره سه رکردنی 
ئه و  بوبوونه وه ی  و  ته شه ناکردن  به   ڕنه دانه   و  ڕگرتن  گرنگ 
نه خۆشییانه . به  درژایی بیست و دوو سای دته زن و ناخۆش 
فرم کردیت خه کی بۆیه  تووشی داوی ئه م نه گبه تی یا ئه و کۆی 
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ده بن، ئه م شتی یا ئه و شتی گاه یان پ ده کات، چونکه  ھه م به  
چونکه   ڕه قھه توون،  و  به رد  به   بوون  ڕۆح  به   ھه میش  و  له ش 
نه  ده توانن خۆشه ویستی ببه خشن و نه  تاموچژی ل وه ربگرن، 
چونکه  له شیان وه ک گیانه وه رانی تر له  کاتی خۆشه ویستیکردندا به  
موچکه ی ھاتنه وه یه ک و خاوبوونه وه ی ماسوولکه کان ڕانه ھاتووه ، 
بیست و دوو سای ڕه به ق دوای ئه وه ، دیت و به  ھاوڕیه کانت 
ده یت: “گرنگ چاره سه رکردنی نه خۆشییه  ده روونییه کانی تاکه که س 
نییه ، گرنگ ڕگرتن و ڕنه دانه  به  ته شه ناکردن و بوبوونه وه ی ئه و 
نه خۆشییانه .“ و ھاوکاتیش ھه ر ھه مان کار ده که یته وه  که  به  درژایی 
له   و  ده به یت  گه وره کان  ئامانجه   “ناوی  کردووته :  ساڵ  ھــه زاران 
باره یانه وه  ده دویت، به ب ئه وه ی ئه وه  دیار بکه یت که  مرۆڤ چۆن 
پیان ده گات، چۆن به  ده ستیان ده ھنت.“ تۆ ژیانی خۆشویستن 
و ئه وینی خه کانی بشومار له  بیر ده که یت. ده ته وت، یا ده یت، 
ده بت “ڕێ له  ئازاره  ده روونییه کان بگیرت“، به م ناته وت خۆت 
له  قه ره ی ئه و به دبه ختییه  جنسییه  بده یت که  خه کی به  ده ستیه وه  
ده نانن، ئه مه یان قه ده غه یه ! وه ک پزیشککیش ھشتا سه رت له و 

زه لکاوه  ده رنه ھناوه  که  تی که وتویت.

ده قیژنیت و ھاوار ده که یت، چونکه  ده ترسیت.
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ده فکریت!  ده دۆزیــتــه وه   فین  ھونه ری  که   ته کنیککارک  له   چۆن 
کاتک ھیچ زانیارییه کت له  باره ی چۆنتیی به کارھنانی مۆتۆڕ و 
ئه و  زیاد،  و  که م   به ب ئاوھایش،  ڕاناگه یه نت،   پ په روانه کانه وه  
ده روونییه کانته وه   نه خۆشییه   چاره سه رکردنی  به   ته کنیککارانه ی 
خه ریکن ده خوقنیت. تۆ، مرۆڤکی بو ره  و ترسنۆکیت. ده ته وت 
شته  باشه کان ھه بژریت و خراپه کان وه النیت. گوه باخی بدڕک 
ده خوازیت. ئه ی تۆ، ئه ی ئه و گرگنه ی به  چاره سه رکردنی نه خۆشییه  
ده روونییه کانه وه  خه ریکیت، چه ندان گاته وگه پی بمانا و ھیچوپووچی 
جنسیت له  باره ی منه وه  دروست نه کردووه ؟ به  نوی “په یامبه ری 
گه یشتن به  ڕه حه تبوونکی چاکتر“ه وه  دوام نه که وتویت؟ قه ت گریه  
و ناه ی ئه و ژنه گه نجانه ت به ر گوێ نه که وتووه  که  ژیانیان بۆته  
مه خسه ره  به  ده ست ئه و پیاوانه وه  که  ڕه حه ت نابن؟ یا په شیمانی 
و په نجه ی خۆ گه ستنی ئه و الوانه ت نه بیستووه  که  ڕه حه تنه بوون 
له  خۆشه ویستیدا ته قاندونیه تیه وه ؟ دنیایی و خۆپاراستنت ھشتا له  
نه خۆشه کانت گرنگترن؟ تا که ی به ده ستھنانی پله وپایه ی به رزتر له  
پشتر ده گریت، له  پرسه  پزیشکییه کانت؟ تا که ی خۆ له و ڕاستییه  
ال ده ده یت، که  ھه گرتنی ئیشی ئه مۆ بۆ سبه ی، ئه م ھه سوکه وت 
و مامه ه  تاریک و نووته که ت، ژیانی ملیۆنان مرۆڤی پوه  به نده ؟ تۆ 
دنیایی و خۆپاراستن به ر له  ھه قیقه ت داده نیت. کاتک له  باره ی 
“ئۆرگۆن“ه وه  ده بیستیت، که  من دۆزیومه ته وه ، ناپرسیت: “ئاخۆ چ 
که ککی ھه یه ؟ چۆن نه خۆشان چاک ده کاته وه ؟“ به کو ده پرست: 
“ئایا مۆه تی ئه وه ی دراوه ت به  کاری پزیشکییه وه  خه ریک بت؟“

له وه  ت ناگه یت که  مۆه تدانی تۆ و به گه نامه  بمانا و پوپووچه کانت 
ھیچ خرکیان نییه  له وه  زیاتر که  پچه ک کاره که م تک بده ن، به م 
ناتوانن ڕی ئه نجامدانیم ل بگرن، من ئیدی له  سه رانسه ری ئه م 
مینا  نه سته کانت،  و  ھه ست  ده ردی  دۆزه ره وه ی  مینا  زه مینه دا، 
توانستی  به   دان  و  ناسراوم  ژیانت،  توانی  و  وزه   دۆزه ره وه ی 
زانستیمدا نراوه ، که سکیش که  له  من زیاتر نه زانت، ناتوانت له  

من بکۆیته وه  و مۆه تی کارکردنم بۆ به خسنت.
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سه ربه ستبوونی خۆت به  فیۆ ده ده یت. که سک لی نه پرسیویت بۆ 
تا ئستا نه تتوانیوه  له  به ده ستھنانی سه ربه ستی و ئازادبوونتدا له  
ھه نگاوی به ره وپشچووندا بیت، ھیچ که سکیش لی نه پرسیویت: 
“بۆ ھه ر ئه وه نده  سه ربه ستی به  ده ست بھنیت، به  په له  و سووک و 

ئاسان، له  ده ستی ده ده یت و به  سه روه رکی نوی ده سپریت!“

تۆ ده پرسیت و ده یت: “گوتان ل بوو؟ به  خۆیدا ڕاده په رموت 
له  ڕابوونی شۆڕشگانه ی کرکارانی دنیا دوودڵ بت! گومان له  
دیموکراتی بکات! بمرت ئه م شۆڕشگه ، بمرت ئه م ھه گه ڕاوه یه  

له  شۆڕش! بمرت.“

خۆت سه غه ت مه که  ڕابه ره  پووت و ھیچله باردانه بووه که ی گشت 
بوایه دام  له و  چونکه   دنیا،  کرکارانی  ته واوی  و  دیموکراته کان 
ئه م  به رسڤی  به   ته نیا  داھاتووییت،  و  ڕاسته قینه   سه ربه ستیی 
تاکه  “پرسه “ه وه  به نده ، نه ک به و ده رئه نجامانه ی له  کۆنگره کانی 

پارتییه که تدا به  ده ستیان ده ھنیت.

تۆ ده یت: “با بمرت! ده یه وت ئابرووی نه ته وه  و نوونوبانگی 
جه نگاوه رانی کرکارانی شۆڕشگ له که دار بکات! با بمرت! پای 

بده ن به  دیواره وه !“

ھاتوھاوار و چه په لدان و په سندان یه ک ھه نگاو له  ئامانجه کانت 
نزیکترت ناخه نه وه ، پیاوی بچووک! تۆ له و بوایه دایت ده توانیت 
سه ربه ستیی خۆت به وه  بپارزیت و دنیا بیت لی، که  خه کی له  
پاڵ دیواره کاندا ڕیز بکه یت. چاکتر وایه  سه یری ئاونه یه ک بکه یت 

و له  خۆت بوانیت.

ده یت: “با بمرت!“

 پ سووکایه تیت  نامه وت  من  گرگن!  دانبه خۆداگرتن،  نه ختک 
ده خوازم  ئه وه نده   ته نیا  بکه مه وه ،  که م  نرخت  له   نامه وت  بکه م، 
ده ست  به   سه ربه ستی  نه توانیوه   ئستا  تا  بۆ  که   بده م  پشانت 
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بھنیت، ئه گه ر به  ده ستیشت ھنابت له  تواناتدا نه بووه  بیپارزیت. 
ئه مه ت به  الوه  گرنگ نییه ؟

“با بمرت!“

پیاوه   چۆن  ده گمه وه   بۆت  بده ین   پ ــژه ی  در ئــه وه ی   به ب
گرگنه که ی ناخت ھه ر ئه وه نده  به ری بۆ به ره  بکرت و پچه ک 
سه ربه ستی به  ده ست بھنت ھه سوکه ت ده کات. با وا دابنین: تۆ 
قوتابییه کی له  یه کک له  ئامۆژگاکاندا که  بۆ خوندن و لکۆینه وه  
به   تۆ  کــراوه .  ته رخان  مندان  و  الوان  جنسیی  ته ندروستیی  له  
و  ده چیت  مژده به خش“ه وه   “بیره   ئه و  پیر  به   گه رموگوڕییه وه  

ده ته وت له  به جھنانی ئه م ڕزگارییه دا به شدار بیت.

با بمرت!

قوتابییه کانم  دا:  ڕووی  ئامۆژگاکه مدا  له   که   ئه وه یه   کتومت  ئه مه  
به سه ر وردبینه کانیاندا چه مابوونه وه  و له  گه ردیله  پکھنه ره کانی 
ڕووتوقووت  تۆیش  ده دا،  سه رنجیان  و  ده بــوونــه وه   ورد  خۆڵ 
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له ناو “ئه کیوموالتۆری ئۆرگۆنی“ییه که دا دانیشتبوویت، بۆ ئه وه ی 
بیت و له و توانینه دا به شداریمان بکه یت، بانگم کردیت. تۆیش 
ڕووتوقووت، نه ک به  نیازی به شداریکردن، به کو ته نیا بۆ ئه وه ی 
خۆت به و کچ و ژنانه ی ھاتبوون بۆ دیده نیکردنی ئامۆژگاکه مان 
پشان بده یت، ھاتیت و له به ر ده مماندا قووت بوویته وه  و منیش 
له وه   تۆ  نه   به م  کردیت،  ئاگادارم  کــاره ت  له م  یه کسه ر  ناچار 
تگه یشیت بۆ وامکرد و نه  منیش له وه  تگه یشتم بۆ تنه گه یشتنی. 
دواتر، له  گفتوگۆیه کی دوورودرــژدا، دانت به وه دا نا که  کتومت 
و  خوندن  بۆ  که   ئامۆژگایه ک  له سه ر  تۆ  بۆچوونی  و  توانین 
بووه   ئــه وه   ــراوه ،  ک ته رخان  جنسی  ته ندروستیی  لکۆینه وه ی 
ھالیکاری  به   زوویــش  ھه ر  بکه یت،  ھه سوکه وت  جۆره   به و  که  
کینه ت  و  ڕک  ناخه وه   له   که   تگه یشتیت  لــه وه   من  یارمه تیی  و 
به رانبه ر ئامۆژگایه ک که  له سه ر ئه و بیره  بنچینه ییانه  بونیاد نرابت 
ھه یه  و ھه ر له به ر ئه وه یش به و جۆره  ھه سوکه وتت کردبوو، که  

کردبووت.

ئستا چاکتر ت ده گه یت؟ بده نگیت!؟ که واته  با من به رده وام بم.

نموونه یه کی تر له سه ر ئه وه ی تۆ چۆن سه ربه ستبوونی خۆت به  
فیۆ ده ده یت: تۆ ده زانیت و منیش ده زانم و له  که سیش شاراوه  
نییه،  که  چۆن و ببانه وه  به  ده ست برستیی جنسییه وه  گیرت 
ھه ر  کاتک ده ڕوانیته   به ھه په یت  چس و  چه ند  که   خــواردووه ، 
که سک له  جنسه که ی خۆت نه بت، که  تۆ و ھاوڕیه کانت چۆن 
ببانه وه  په رده کی ناحه ز و ناپه سه ند له  باره ی جنسه وه  بۆ یه کتر 
ده گنه وه ، که  چ ئه ندشه یه کی پیس و په ۆخت ھه یه  و چۆن ھه موو 
ده بینیت.  ڕووتوقووت  پشچاوکی  مینا  خۆشه ویستی،  دیمه نکی 
ھاوڕیه کانت  و  خۆت  ده نگه ده نگی  له   گوم  شه وان  له   شه وک 
و  به ر  دابــووه   شه قامه کانتان  و  کۆن  چۆن  بوو   ل گوم  بوو، 

ھاوارتان ده کرد: “کچمان ده وت! کچمان ده وت!“

شپرزه  و سه راسیمه ، له  ئاست ئه و باره  ناھه مواره ی تی که وتبوویت، 
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چه ندان یانه ی تایبه تیم پکھنا بۆ ئه وه ی به  به شداربوونت تیاندا 
ھه وڵ بده یت له و کۆی و نه گبه تییه  ت بگه یت که  به  ده ستیه وه  
ده تلیته وه  و ئه نجام به سه ریاندا زاڵ ببیت. ده سته  ده سته  و پۆل 
پۆل ڕووت کرده  ئه و کۆبوونه وانه ی له و یانانه دا پک ده ھنران. 
بۆ پیاوی بچووک؟ له  سه ره تادا له و بوایه دابووم که  گرنگییه کی 
تایبه ت و پداویستیت بۆ فربوون له  ژیانه وه  پای پوه  ناویت، ڕوو 
له و کۆبوونه وانه  بکه یت. به ره  به ره  له وه  تگه یشتم که  له ڕاستیدا 
چی بۆ ئه و کاره ی  ھاندابوویت. تۆ، پت وا بوو، ئه و یانانه  جگای 
 ب ئاسان،  و  ســووک  تیاندا،  ئــه وه ی  بۆ  به دناون  و    به ربه ره
ئه وه ی ھیچ خه رجییه ک بخوازت، چ کچک بته وت و دت بیگرت 
به   ده رگاکانم  تگه یشتم،  نیازت  له   کاتکیش  بھنیت.  ده ستی  به  
ڕووتدا داخست و وه ده رم نایت، نه ک له به ر ئه وه ی پم وا بت، 
به یه کگه یشتن و به ده ستھنانی کچک له  ڕگای ئه و یانانه وه  کاری 
نه کرده  بت، به کو له به ر ئه وه ی تۆ مینا به رازکی په ۆخ و گه مار 

ھه سوکه وتت ده کرد.

زه لکاوه که ت  به ره و  تر  جارکی  تۆیش  و  ھات  دواییان  یانه کان 
گه ڕایته وه .

ده ته وت شتک بیت؟

“بۆرژواکان، کرکارانیان به  به رتیل له  خشته  بردووه . ڕابه رایه تیی 
کرکاران ده بت بته  ده نگ و ھالیکاری بکات، ده بت به  ده ستکی 
پۆیین دوایی به م ته ڤله ھه ڤی و پاشاگه ردانییه  بھنت، سه رباری 
ئه مه یش، ده بت کشه  جنسییه کانی کرکاران خۆیان چاره سه ر بۆ 

خۆیان بدۆزنه وه .“

ھه ر  کتومت  گرگن!  چییه ،  قسه یه ک  له م  نیازت  ده زانــم  ــم،  ده زان
ئــه وه یــش بــوو لــه  “زـــدی کــرــکــاران“دا ســه روه ره کــانــت ڕیان 
کشه   بۆ  چاره   دۆزینه وه ی  له   ده ستیان  ئــه وان  کرد،  خۆش  بۆ 
جنسییه کان به ر دا و ڕیان بۆ خۆش کردن خۆیان چاره سه ری 

Lyssna_Lille_Man_09.indd   81Lyssna_Lille_Man_09.indd   81 2010-01-13   21:30:362010-01-13   21:30:36



٨٢

پش  که وته   به رلین  له   کاره یشیان  ئه و  ئه نجامی  بکه ن.  خۆیان 
چاومان، کاتک “سه ربازه کرکاره کان“ت، شه و له  دوای شه و و 
ببانه وه ، ده ستدرژییان ده کرده  سه ر نامووسی ژنان. بده نگ به ! 

خۆیشت ده زانیت ئه مه  ڕاستییه که  ئاو ل ناکات!

شه وانی به رلین!

“ئابرووی  لــه   پارزگاریکردن  بــۆ  ئــه وانــه ی  جــه نــگــاوه ره کــانــت؛ 
شۆڕشگانه“ت ده جه نگن، سه ربازه کانت؛ ئه وانه ی بۆ “سه رکه وتنی 
کرکارانی دنیا“ له  شه ڕدان، بۆ چه ندان چاخی تری داھاتوویش، 

ھنده  له  چپاو و پیسییان ھه کشاویت، به ست بت.
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تۆ ده یت: “ئه م کارانه  ته نیا له  “کاتی جه نگ و به رپابوونیدا“ ڕوو 
ده ده ن!“

ئستا چیرۆککی تری ڕاسته قینه ت بۆ ده گمه وه :

ته واوی  ده سته تی  ئــه وده مــه   تا  که   ڕابــه ره کــانــت  له   ڕابــه رــک 
نه که وتبووه  ژر جنگ و یه کک بوو له  ڕھه گرانی “دیکتاتۆریه تی 
به   به کو  دووره په رز،  نه ک  له وانه ی  بوو  که سک  پرۆلیتاریا!“، 
گه رموگوڕی و شه وقه وه  به  پیری تگه کانی من له  باره ی سکسه وه  
ھاتبوو، ھاته  الم و وتی: “تۆ، شایسته ی ھه موو په سندانکی. کارل 
کۆیله یه تیی  ده ست  له   چۆن  دا  خه کی  پشانی  ڕگه ی  مارکس 
ئابووری ڕزگاریان ببت و سه ربه ستیی ئابووری به  ده ست بھنن 
سه ربه ستیی  بتوانن  چۆن  داوه   خه کی  پشانی  ڕگه ت  تۆیش  و 
جنسی به  ده ست بھنن و پت وتون: “بۆن چه ندێ ده توانن گان 

بکه ن!“

ده بته وه .  جیان  بشه رمی  و  بئابرووی  ته نیا  تۆدا  سه ری  له  
ئه وه ی من به  له ئامزگرتنی پ له  خۆشه ویستی ناو ده به م، له  پش 

چاوی تۆدا ده بت به  دیمه نک له  گانکردنی گه ند و په ۆخ.

تۆ تناگه یت له  باره ی چییه وه  ده دوم، ھه ر بۆیه یش تا بت به ره و 
بن و قووتر به  زه لکاوه که دا ڕۆ ده چیت.

زانیارییه کت  ھیچ  ئــه وه ی   ب و  ڕکه وت  به   ئه گه ر  گرگن!  ژنی 
خۆت  مندای  خاوه نی  خۆت  ئه وه ی  له به ر  ھه ر  بت،  ده ستدا  له  
نه بوویت، بووبیت به  مامۆستا، ده بیت به  مایه ی زه ره ر و زیانکی 
ئه وه ی  “بۆ  بکه یت  ــه روه رده   پ مندان  ئه وه یه   تۆ  کاری  گــه وره . 
بتوانرت دروست و به  شوه یه کی ڕکوپکیش په ره  به  سکس 
فر  مرۆڤی  تاقیکردنه وه   و  ئه زموون  ده بت  منداندا،  له   بدرت 
کردبت خۆشه ویستی چییه “، به م له به ر ئه وه ی تۆ له  به رمیلک 
ده چیت و ناشیرینیت و پکھاته ی له شت ته نیا ڕی ڕه تکردنه وه  و 
له خۆدوورخستنه وه ت پ ده دات، له  ناخی دته وه  ڕقت له  ھه موو 
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ناتوانیت  ده بته وه ،  زیندوو  و  لوبه خه نده   و  ڕووگه ش  منداکی 
کارکی وا ئه نجام بده یت. بگومان، له به ر ئه وه  گله یی و سكات 
له به ر  یا  نیت،  سه رنجاکش  و  جوان  چونکه   ناکه م،  ده ست  له  
پیاوکی  “ھیچ  بکه یت،  خۆشه ویستی  نه لواوه   بۆت  قه ت  ئــه وه ی 
ته ندروست، ناتوانت تۆی خۆش بووت.“، له به ر ئه وه یش نا که  
له و خۆشه ویستییه  تناگه یت که  له  منداندا ھه یه ، ئه وه ی بووه  به  
ھه ونی سكا و گله یی من له  ده ست تۆ ئه مه یه : تۆ له و ئش و 
ئازارانه ی به  ده ستیانه وه  ناندووته ، له و باره  ناقۆیه ی له شت، 
له وه ی به  ده ست ناشیرینی و ھیچله باردانه بووییه وه  تالویته ته وه ، 
و  لــه ش  کینه یه ی  و  ڕق  لــه و  خۆشه ویستیدا،  له   بتواناییت  له  
مندانی  خۆشه ویستی  و  پکده ھنیت   شاکارک  ته نیویت،  گیانی 
له   مامۆستایه ک  مینا  ــت  ده در  پ ڕــت  کاتک  ده خنکنیت   پ
فرگه یه کی نودا ھه سوکه وت بکه یت. ئه مه  تاوان و ڕه تکردنه وه  
که   له وه دایه   تۆ  زیانی  و  زه ره ر  ژنکۆک!  به رپه رچدانه وه یه ،  و 
خونه خۆری  دوژمــنــی  بــه   ده کــه یــت  ته ندروستانه   منداه   ــه و  ئ
ده رکه وتنی  نیشانه کانی  مینا  له وه دایه   ته ندروسته کانیان؛  باوکه  
و  پاک  و  ته ندروست  خۆشه ویستییه   ئه و  له گه ڵ  نه خۆشییه ک 
سه راپای  خۆشه ویستییه ی  ئه و  ده که یت،  ھه سوکه ت  بگه رده دا 
ته نیا  گرگنه که ،   ناقۆ و  ناحه ز  ئافره ته   تۆ  گرتۆته وه .  مندانی 
به رمیلکیش  مینا  به کو  بچیت،  به رمیلک  له   ناوه ستیت  بــه وه وه  
له بریی  ده که یت.  ــه روه رده   پ و  ده که یت  گۆش  و  ده که یته وه   بیر 
ئه وه ی ھمن و ئارام خۆت له  یه کک له  قوژبنه  بده نگه کانی ژیان 
بت  ده ستت  له   ھه رچییه ک  ده ده یــت،  ھه وک  ھه موو  بخزنیت، 
درخی ناکه یت، بۆ ئه وه ی ژیان به  ناحه زییه کانت، به  ناقۆیی و 
ناجۆرییه کانت، به  فریودان و ده ستبین و ڕق و کینه کانت؛ که  له  

ژر زه رده خه نه یه کی پ له  درۆدا په نھانت داون، له که دار بکه یت.

ژنانه   جۆره   ئه و  ده ده یت  ڕێ  که   به وه ی  بچووک!  پیاوی  تۆیش 
ڕێ  بکه ن،  پــه روه رده   بگه رده کانت  و  پاک  و  ته ندروست  منداه  
و  تاڵ  به   بگه رده که یان  و  پاک  گیانه   ئه وه ی  بۆ  ده که یت  خۆش 
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سوری و ژه ھری ئه وان پیس ببت. ھه ربۆیه  ئه وه یت که  ھه یت، 
به و جۆره  بیر ده که یته وه  که  ده یکه یته وه  و به و جۆره  ده ژیت و 

دنیاکه یشت به و جۆره یه  که  ھه یه .

ته نیا به وه وه  ناوه ستیت له  به رمیلک بچیت، به کو مینا 
به رمیلکیش بیر ده که یته وه  و گۆش ده که یت و په روه رده  
ده که یت. له بریی ئه وه ی ھمن و ئارام خۆت له  یه کک له  

قوژبنه  بده نگه کانی ژیان بخزنیت، ھه موو ھه وک ده ده یت، 
ھه رچییه ک له  ده ستت بت درخی ناکه یت، بۆ ئه وه ی ژیان 

به  ناحه زییه کانت، به  ناقۆیی و ناجۆرییه کانت، به  فریودان و 
ده ستبین و ڕق و کینه کانت؛ که  له  ژر زه رده خه نه یه کی پ له  

درۆدا په نھانت داون، له که دار بکه یت.
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ھاتیت بۆ الم، بۆ ئه وه ی ئه وه  فر ببیت که  به  ھه وڵ و ته قه الیه کی 
زۆر و به  کارکردنکی سه خت و گران به  ده ستم ھناوه ، ئه گه ر 
نه ناسراو  گشتی  پزیشککی  ھه ر  ئستایش  تا  تۆ  نه بوومایه ،  من 
بچووکه کاندا.  شاره   له   یه کک  له   ده بوویت  ناووناوبانگ   ب و 
ئه و  خۆم،  زانیارییه کانی  و  توانست  به خشیت،   پ گه وره ییم  من 
شوازه م پدایت که  بۆ چاره سه رکردنی نه خۆشییه  ده روونییه کانت 
ساتک،  ھه ر  تپه ڕبوونی  له گه ڵ  کردیت  فرم  ده ھنم.  کاری  به  
تۆوی  و  ده چت  ڕۆ  ناخدا  به   چۆن  سه ربه ستی  ڕۆژکدا،  ھه ر 
کۆیله یه تیش چۆن تا دت زیاتر گه شه  ده کات و په ره  ده ستنت. 
به رپرستیی نونه رایه تیکردنی منت له  وتک له  وتاندا له  ئه ستۆ 
گرت. نیازپاکیی تۆ، جی باوه ڕ و متمانه ی من بوو، به م چونکه  
 له  ناخه وه  ھه ستت ده کرد به  چ ڕاده یه ک وابه سته ی منیت و ب
ھالیکاری و ده ستگیرۆیی من ھیچ ئاکامکی مژده به خش به  ده ست 
ھیچ  به   توانیت  نه   و  بگۆریت  خۆتدا  له   ھیچ  توانیت  نه   ناھنت، 
کلۆجک ڕێ بۆ به ره وپشچوونی خۆت خۆش بکه یت. بۆ ئه وه ی 
 مژیت، له  نرخ و به ھای خۆت ت بتوانیت توانسته  زانستییه کان ھه
بگه یت و الیه نه  تار و ڕووناکه کانی داھاتوو ببینیت، له سه ر ھه ر 
شتکی تریشه وه  بۆ ئه وه ی به ره وپشچوون و گه یشتن به  پله یه کی 
باتر به  ده ست بھنیت، پویستت به  ھالیکاری و ده ستگیرۆیی من 
ھه بوو. ھه موو ئه مانه یشم به  دخۆشی و شادییه وه  پ به خشیت و 
ھیچم له برییان نه ویست، به م دواتر ڕاتگه یاند که  “به  زۆر!“ بۆ ئه و 
کاره  ھانم دابوویت. ده مپیس و ده غه زار و بئابروو بوویت، له و 
بوایه دا بوویت که  ئه م ده مپیسی و ده غه زارییه ت ده توانن “ئازاد“ت 
بکه ن، به م تکه کردنی ده مپیسی و ده غه زاری به  ئازادی، ھه میشه ، 
بۆ  ده ستاکشان  به   کۆیله کان.  ناسینه وه ی  بۆ  بووه   نیشانه یه ک 
ئه وه ی که  سه ربه ست و ئازادیت، به  نوی ئه وه وه  که  سه ربه ست 
بوویت و به  ئازادی کاره که ت ئه نجام ده دا، ئه وه ت ڕه ت کرده وه  
کاره که ته وه   به ڕوه چوونی  چۆنتیی  بــاره ی  له   ڕاپۆرتک  ھیچ 
“سه ربه ستی“ی  به   ھه ست  وادا  بارکی  له   ته نیا  تۆ،  بنووسیت. 
و  به رپرستی  ئه ستۆی  نه گرتنه   له   “سه ربه ست“  ده که یت.  خۆت 
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٨٧

“سه ربه ست“ له  ھالیکارینه کردندا. ھه ر له به ر ئه وه یشه  ئه وه یت که  
ھه یت و دنیاکه یشت ئه و دنیایه یه  که  ھه یه !

له وه  به خه به ریت گرگن! کاتک ھه ۆیه ک  له سه ر ھلکه ی مریشک 
ک که وتووه ، ھه ست به  چی ده کات؟

ھلکه کان  ترووکانی  دوای  که   بوایه دایه   له و  سه ره تا،  ھه ۆکه ، 
چه ند به چکه ھه ۆیه ک ھه دن، ئه ویش، ئه و به چکه ھه ۆیانه  به  خو 
ده کات تا له  دواییدا ببن به  ھه ۆی گه وره ، به م دوای ترووکانی 
ھلکه کان، بجگه  له  چه ند جووجه ه یه کی گرده ۆکه  زیاتر ھیچی تر 
ھه نایه ت. ھه ۆکه یش، سه راسیمه  و سه رگه ردان، ھه ر به و ھیوایه وه  
که  ئه و جووجه نه  له  کۆتاییدا ھه ر ده بن به  ھه ۆ، به رده وام ده بت. 
به م نا! جووجه ه کان گه وره  ده بن و ده بن به  چه ند مریشککی 
گاره گارکه ر و کاتک ھه ۆکه  له مه  تده گات به  زۆر ڕێ له  خۆی 
نه خوات.  گاره گارکه رانه   مریشکه   و  جووجه ه   ئه و  که   ده گرت 
ته نیا شتک که  ڕی ئه م کاره ی ل ده گرت ئه و نه خته  ھیوایه یه  
که  له نو ئه و جووجه ه  جووکه جووککه رانه دا ھه ۆیه کی بچووک 
ھه یه  و ڕۆژک دت ببت به  ھه ۆیه کی گه وره ی وه ک خۆی، پته و 
و توندوتۆڵ. ھه ۆیه ک که  له  ترۆپکه  به رزه کانه وه  بوانت و دنیا 
نویه کان، بیره  نویه کان و شوازه  نویه کانی ژیان به  دی بکات و 
بدۆزته وه . ته نیا ئه م نه خته  ھیوایه یه  ڕێ له و ھه ۆ ته نیا و دته نگ و 
خه مباره  ده گرت که  گشت ئه و جووجه ه  و مریشکه  گاره گارکه رانه  
به  په ڕ و گۆشت و ئسکیانه وه  ھه لووشت. مریشکه کان ئه وه یان 
نه ده بینی که  ھه ۆیه ک له سه ریان ک که وتووه ، ئه وه یان نه ده بینی 
دوور  به ئاسمانداچوو،  و  تیژ  تاورکی  ته وقه نه ی  له سه ر  که  
دوور  بوون.  دایک  له   شداره کان،  و  نووته ک  و  تاریک  دۆه   له  
نه یانده ڕوانی، ھه رچییه ک “ئه و“ به  ده ستی ده ھنا بۆیان، چسانه  
و به وپه ڕی چاوچنۆکییه وه  ئاودیویان ده کرد و ھه یانده لووشی، 
گه رموگوڕه کانی  و  به ھز  باه   ژر  له   خۆیان  باوبۆرانیش  کاتی 
ئه و ده خزان و بۆ خۆیشی ده بوو به رگه ی ھه ر باھۆز و زریانک 
بپارزت.   پ خــۆی  ھه بت  شتکی  ھیچ  ئــه وه ی   به ب بگرت، 
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٨٨

ئه گه ر باره که یش له وه  خراپتر بووایه ، به و نیازه ی برینداری بکه ن، 
به ردی تیژیان پدا ده کرد، ھه ۆکه یش، کاتک ئه م ناپه سه ندی و 
بئه مه کییه ی ئه وانی به  دی ده کرد، سه ره تا ده یویست له توپه ت و 
پاره پاره یان بکات، به م دوای بیرکردنه وه یه کی زۆر له م کاره یان، 
به زه یی پیاندا ده ھاته وه  و بیری له وه  ده کرده وه  و به و ھیوایه  بوو 
که  له نو ئه م جووجه ه  چس و نزیکبینانه دا ھه ۆیه کی بچووک، 
ته نیایه ،  ھه ۆ  ئه م  ھه بت.  ده بت  و  ھه یه   خــۆی،  خــودی  مینای 
ھه ر  و  نه بووه   خۆی  ھیوایه ی  ئه و  ده ستبه رداری  ئه مۆیش  تا 

به رده وامه  له سه ر ھه ھنانی جووجه ه  بچووکه کان.

ھه ۆمریشکه کان!
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٨٩

تۆ ناته وت ببیت به  ھه ۆیه ک، گرگن! بۆیه  سیسارکه کان ده تخۆن. 
له  ھه ۆکان ده ترسیت، بۆیه  له  ڕه و و گه لی گه وره دا ده ژیت و ھه ر 
له نو ئه و گه ل و ڕه وانه یشدا ده خوریت. ھه ندک له  مریشکه کانت 
بوون  سیسارکه کانیش  که وتوون؛   ک سیسارک  ھلکه ی  له سه ر 
به  ڕابه رت له  خه باتدا دژی ھه ۆکان؛ ئه و ھه ۆیانه ی ده یانویست 
سیسارکه کان  بــده ن.  پشان  چاکتره کانت  و  به رفراوان  ھه رمه  
چه ند  به   و  ڕابیت  که الشان  و  تۆپیو  الشه ی  به   کردیت  فریان 
سیسارکی  “بــژی  بکه یت:  ھـــاوار  و  بیت  ڕازی  ده نکه گه نمک 
و  ده مریت  جه ه ب  به   و  دت  ناه ت  برساندا  له   ئستا  مــه زن!“ 
ھه ر به رده وامیشیت له  ترسان له  ھه ۆکان؛ ئه و ھه ۆیانه ی له سه ر 

ھلکه ی مریشکه کانت ک که وتوون.

و  زانست  شارستانییه که ت،  فه رھه نگه که ت،  ژیانت،  ماه که ت، 
فرکردنی  و  په روه رده   و  خۆشه ویستی  کارکردنت،  شوازه کانی 
و  خۆنه گر  بناغه یه کی  له سه ر  ئه مانه ت،  ھه موو  ھه ر  منداه کانت، 
شلوشه وق بونیاد ناوه . نه  له مه  به ئاگایت و نه  ده یشخوازیت لی 
به  ئاگا بھنریته وه . ئه و پیاوه  گه وره یه ی له مه  به ئاگات ده ھنته وه ، 
سووک و ئاسان، به  ده ستی مه رگی ده سپریت. زمانبه ستراو و 
ده گه ڕیته وه :  پرسه وه   ھه مان  به   ببانه وه ،  و  ھه میشه   اله په ته ، 
“منداه که م ھیچنه بیس و بزوه ، ھه رچییه کی به ر ده ست بکه وت 
ئه رکه کانی  ناتوانیت  ده قیژنت،  ترسان  له   شه وان  ده یشکنت، 
قوتابخانه ی به  ج بھنت، به  ده ست قه بزییه وه  ئازار ده چژت، 
زه رد و الواز، ھار و السار و شه ڕانییه ، چیم پ ده کرت، یارمه تیم 

به !“

یا:

ده د ات،  ئـــازارم   ،نــاداتــ خۆشه ویستیم  ســاردوســه ،  “ژنــه کــه م 
که لله یی ده بت و مینا شتوھارک ھه سوکه وت ده کات، ده ستی 
ده کرت؟   پ چیم  کــردووه .  تکه ڵ  تــردا  پیاوی  چه ندان  له گه ڵ 

ئامۆژگارییه کم بکه !“

Lyssna_Lille_Man_09.indd   89Lyssna_Lille_Man_09.indd   89 2010-01-13   21:30:372010-01-13   21:30:37



٩٠

یا:
“جه نگکی نوێ ھه گیرساوه ، جه نگکی نوی توقنه ر، ھه رچه نده  
چی  یارمه تی!  ھنا.  دواجه نگ  به   کۆتاییمان  سه رکه وتووانه   ئمه  

بکه م؟“
یا:

ئه و  سه ربندییه ،  مایه ی  و  شانازی  جی  که   شارستانییه ی  “ئه و 
شارستانییه ی شایسته ی ھه موو پداھه دان و په سندانکه  خه ریکه  
داده ته پت.  و  ده بت  نغرۆ  ئابوورییه وه   ھه وسانی  ده ســت  به  
ملیۆنان خه ک ھیچیان نییه  بیخۆن، له  برساندا ده نانن، ده کوژن، 
ده بن و ده دزن، به ره و له نوچوون ده ڕۆن و ھیچ ھیوایه کیان به  

ژیان نه ماوه . یارمه تیم به ! ب چی بکه م، چیم پ ده کرت!؟“
“چی بکه م؟ ده توانریت چی بکرت؟“

ته واوی  درژاییی  به   ببانه وه کانت  و  تاھه تایی  پرسه   ئه مانه ن 
چاخه کان! چاره نووسی ھه موو شاکاره  مه زنه کان، له به ر ئه وه ی 
زاده  و له دایکبووی جۆره  ژیانکن تیدا ھه قیقه ت به ر له  دنیایی و 
خۆپاراستن دانراوه ، ئه وه یه  که  به وپه ڕی پیسکه یی و چسییه وه  

ھه یانلووشیت و دواتر بیانکه یته  پشاوه کانه وه .

به رگه ی ھیچ ده ربین و بزاڤ و جووه یه کی سروشتی و 
سه ربه ست و زیندوو ناگریت.
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٩١

پیان  ده مکه وه ،  له   گــه وره ،  بھاوده می  و  ته نیا  پیاوی  چه ندان 
ڕاگه یاندویت که  ده توانیت چی بکه یت. ھه میشه  و ببانه وه  تگه  
و دۆزه کانی ئه وانت به  ھه ه  وه رگرتووه  و به  ھه ه یش داونه ته وه  
الی  لــه   ھه میشه   داون.  تکوپکت  و  کـــردوون  پـــاره ت  ــاره   پ و 
نادروست و ھه ه وه  ده ستیان ده ده یت. له بریی ڕاستییه  دروست 
به   کردووه   بچووکه کانت  و  ھیچوپووچ  ھه ه   بگروگۆله کان،  و 
ئایین،  له   چ  ژیانتدا؛  له   کاره کانت  و  ھه سوکه وت  ڕپشانده ری 
گه الن  مافی  له   چ  سۆسیالیزم،  بوکردنه وه ی  و  گه یاندن  له   چ 
بۆ خۆبیاردانی چاره نووس، بگره  له  ھه ر شتکی تردا که  فری 

ده بیت، پیاوی بچووک!

“بۆ وا ده که م؟“ تۆ ده پرسیت.

باوه ڕ ناکه م به  ڕاستت بت و نیازکی پاکت له م پرسه تدا ھه بت. 
کاتک ھه قیقه تت به ر گوێ ده که وت، ھاوار ده که یت: “پیاوکوژی 

نه فره تلکراو، یا به  خۆت ده بیت به  پیاوکوژ و ده کوژیت.“

بناغه یه کی  له سه ر  ماه که یشت  و  ــردون  ک ھه موویانت  ئه مانه  
خۆنه گر و شلوشه وق بونیاد ناوه ، چونکه  ده ترسیت و له  خۆت 
ڕانابینیت ھه ست به  شته  زیندووه کانی نو خۆت بکه یت، چونکه  
خۆشه ویستیی منداه که ت، ته نانه ت به ر له  له دایکبوونیشی، ده نیته  
ھیچ  به رگه ی  چونکه   ده یمرنیت،  و  ده یچه وسنیته وه   و   پ ژر 
و  سه ربه ست  و  سروشتی  جووه یه کی  و  ــزاڤ  ب و  ده ربــیــن 
زیندوو ناگریت. ئه مه  له  ناخه وه  ده تترسنت و ده پرسیت: “ئاخۆ 

ھاوسیه کانت و دۆست و براده ره کانت چی بن!؟“

ده ترسیت بیر بکه یته وه ، چونکه  بیرکردنه وه ی ڕاست و دروست 
به  ھه ست و نه سته کانی له شه وه  به نده  و تۆیش له  له شی خۆت 

ده ترسیت، پیاوی بچووک!

و  بنه چه   بۆ  “بگه ڕره وه   وتوویت:  پیان  گه وره   پیاوی  چه ندان 
ڕه چه ه کی خۆت، گوێ بۆ ده نگی ناخت ڕادره ، دوای ھه ست و نه سته  
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٩٢

ب گروگۆله کانت بکه وه ، به  ته نگ گۆشکردن و په روه رده کردنی 
ئه و  به رانبه ر  ھه ستکت  ھیچ  و  بوویت  که ڕ  تۆ  بــه .“  ئه وینه وه  
په یڤانه  نه جوووه . ئه م په یڤانه  له  بیابانه  دووره ده سته کاندا ده مرن 
و ئامۆژگاریکاره  ته نیا و بھاوده مه کانیشت له  بیابانه  ب سنوور 

و تۆقنه ره کاندا ده سووتنرن، گرگن!

به رزبوونه وه   و  ھه کشان  له  نوان  نیتشه دا  له گه ڵ  ده تتوانی  تۆ 
به ره و مرۆڤه  گه وره که  و له  نوان ڕۆچوون و سووکایه تیپکردنی 
ھه بژریت.  له ژره وه بووه که دا  ھه میشه   و  باو  مرۆڤه   به   ھتله ر 
له ژره وه بووه که ت  ھه میشه   و  گرگن  مرۆڤه   و  بــژی  قیژاندت 

ھه بژارد.

ده تتوانی له  نوان ده ستووره  دروست و په وه  دمۆکراتییه که ی 
دیکتاتۆریه که ی  ھه بژیریت.  ستالیندا  دیکتاتۆرییه که ی  و  لنین 

ستالینت ھه بژارد.

ده تتوانی له  نوان ڕاژه کردنی فرۆید بۆ سكس، مینا ھۆی سه ره کی 
و  دۆزه   و  ده روونییه کانت  و  ھه سته کی  نه خۆشییه   گشت  بۆ 
تگه کانی ئه و له  باره ی خۆگونجاندنی فه رھه نگیدا ھه بژریت، دید 
و توانینه کانی ئه وت له  باره ی فه رھه نگه وه  “که  ھیچ زه مینه یه کت 
بۆچوونه کانی  و  دید  و  ھه بژارد  ڕابوه ستیت“  له سه ر  نادات   پ

ئه وت له  باره ی سکسه وه  پشتگوێ خست.

ده تتوانی له نوان ساده ییه  پ له  شکۆییه که ی مه سیح و ئه و ڕه به نییه  
ئایینییه کانیدا  پیاوه   و  قه شه   بــه ری  به   پاوۆس  که   تاھه تاییه ی 
بی، یا به  تۆپزی ناچارکردنت به  ژیانی خزانه وه  ھه بژریت. به  
له بیرکردنی دایکه  ساده که ی مه سیح؛ دایکک که  ته نیا خۆشه ویستی 
منداه که ی پ ھه گرتبوو، ڕه به نییه  تاھه تاییه که ی پاوۆس و ژیانی 

به ناچاریت له  خزاندا ھه بژارد.

ده تتوانی له  نوان تگه یشتنی مارکس بۆ ھزه کانی به رھه مھنان 
له  ژیانه  زیندووه که تدا که  تاقه  به رھه مھنی زده به ھای نرخه  و له  
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٩٣

نوان دید و توانین و تگه یشتنی ئه ودا بۆ ده وه ت ھه بژریت. 
ئه و ژیان و زیندووتییه ت له  بیر کرد که  له  کاره که تدا ھه یه  و دید 

و بۆچوونه کانی ئه وت له  باره ی ده وه ته وه  ھه بژارد.

له  کاتی شۆڕشی فه ره نسادا ده تتوانی له  نوان ڕۆپسری زام و به د 
و دانتۆنی مه زندا ھه بژریت. به دی و زامیت ھه بژارد و مه زنی و 

خه مخۆری و به ته نگه وه ھاتنت ڕه وانه ی مه قسه ه  کرد.

له  ئه مانیا ده تتوانی له  نوان یۆرین و ھیمله ر و النداو و موھسان 
و لبکنختدا ھه بژریت. ھیمله رت کرد به  به ڕوه به ری پۆلیس و 

ھاوڕێ مه زنه کانی خۆت کوشت.

ده تتوانی له  نوان یۆلیۆس سریشه ر و واته ر ڕاتناودا ھه بژریت. 
ڕاتناوت کوشت.

ویسۆنت  ھه بژریت.  ویسۆندا  و  ــۆدج  ل نــــوان  لــه   ده تــتــوانــی 
کوشت.

ده تتوانی له  نوان ئه و یاسا و ڕسایانه دا که  کساکان ده رھه ق به  
له ڕالده ران و نکویکه رانه ی سه روه ری و ده سته تی کساکان 
ھه بژریت.  گالیله یۆدا  ڕاستییه کانی  نوان  له   و  دایاننابوون 
ئازاردان  و  ئه شکه نجه   و  سووکایه تیپکردن  به   مه زت  گالیله یۆی 
دۆزینه وه کانی  له   ئستایش  تا  که   تۆ  سپارد.  مه رگ  ده ستی  به  
بۆ  ڕگه خۆشکه ری  ھه ر  که چی  ده که وت،  ده ست  قازانجت  ئه و 
کساکان  ڕسایانه ی  و  یاسا  ئه و  گه شانه وه ی  و  گه شه کردن 

ده رھه ق به  نکویکه ران و له ڕالده ران دایاننابوون.

و  ده روونــیــیــه کــان  نه خۆشییه   لــه   تگه یشتن  نــــوان  لــه   ده تــتــوانــی 
چاره سه رکردنی ئه و نه خۆشییانه دا له  ڕگه ی تۆقاندن و ترساندنی 
نه خۆشه کانه وه  ھه بژریت. ڕگه ی تۆقاندن و ترساندنی نه خۆشانت، 
به ربوی  له   نه تده ویست  چونکه   گرته به ر؛  ڕگاچاره یه ک،  مینا 
بگه یت که  به  ده ستیه وه  ده تلیته وه .   ییه  تۆک و زه به الحیی ئه و 
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٩٤

ئه مه یش بۆ ئه وه ی ھه ر به  کوری بمنیته وه ، له  کاتکدا ته نیا گه شبینی 
و چاوکراوه یی ده توانت به  ھاناته وه  بت و یارمه تیت بدات.

تازه کیش ده تتوانی له  نوان وزه ی ئه تۆمیی کۆتاییھن به  ژیان و 
وزه ی “ئۆرگۆن“ی یارمه تیده ردا ھه بژریت. ڕاستگۆ و به ئه مه ک 
ئه تۆمیت  وزه ی  بیرکردنه وه کانتدا،  ناجۆریی  و  ناقۆیی  له گه ڵ 

ھه بژارد.

باره ی  له   بتواناییدا  و  ھیچنه زانین  نوان  له   ده توانیت  ئستایش 
خانانه وه   ئه و  نھنییه کانی  ئاشکراکردنی  و  خانه شرپه نجه ییه کان 
له  الیه ن منه وه ؛ “ئاشکراکردنک که  ده توانت و ده بت به  مایه ی 
ڕزگارکردنی ژیانی ملیۆنان مرۆڤ له  ده ست مه رگ“، ھه بژریت. 
چه ندان سای دوورودرژه  ھه مان ده به نگی و ھیچله باردانه بوویی 
له  ڕۆژنامه کانتدا بو ده که یته وه ، به م ته نیا په یڤک چییه  له  باره ی 
ئه و توان و زانسته وه  بو ناکه یته وه  که  ده توانت منداه کانت و 

ژنه که ت و دایکت له  چنگی مه رگ قوتار بکات.

برساندا  له   ملیۆنانت  ده مــرن،   ل ملیۆنانت  گرگن،  ھیندیی  تۆ 
ده نانن، که چی له  پناوی پاراستنی مانگا پیرۆزه کانتدا، له  دژی 
موسمانه کان ده جه نگیت. تۆیش ئیتالیایی گرگن! کۆیله  گرگنه که ی 
تریسته !، پاره  پاره  و له توپه ت ده کریت، که چی ھیچ خه مخۆرییه کی 
سالڤی! له   ئیتالیاییه  یا  دیکه ت نییه  له وه  زیاتر که  ئاخۆ تریسته  
کاتکدا من پم وابوو که  تریسته  ته نیا تابگه یه ک بت که شتی و 

گه مییه کان له  ھه موو کون و قوژبنکی دنیاوه  ڕووی ت بکه ن.

نازییه کان، دوای ئه وه ی ملیۆنان مرۆڤیان کوشت، ھه ده واسیت. له  
کوێ بوویت و چۆن بیرت ده کرده وه  به ر له وه ی ئه وان ببن به  مایه ی 
له نوبردن و قکردنی ئه و ملیۆنان مرۆڤه ؟ له نوبردن و قکردنی 
چه ند که سک به س نییه  بۆ ئه وه ی بکه ویته  بیرکردنه وه ؟ قکردن و 
له نوبردنی ملیۆنانت پویسته  بۆ ئه وه ی ھه ستی مرۆڤانه ت ببزوت 
سووکایه تییانه ،  و  نزمی  لــه م  یه کک  ھــه ر  جــوون؟  بکه وته   و 
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تیشککی تره  و ده که وته  سه ر ئه و کۆی و نه گبه تییه ی مرۆڤایه تی 
به  ده ستیه وه  ده نانت. تۆ ده یت: “بۆ ئه مانه ت ھنده  به  گرنگ 
گرتووه ؟ خۆت به  به رپرسی ھه مووان ده زانیت؟ خۆت به  به رپرسی 

ھه موو ناجۆری و به دکارییه کان ده زانیت؟“

کاتک ئه مه  ده یت، خۆت خۆت تاوانبار ده که یت. ئه گه ر ئوه ؛ ئوه ی 
ئه و  ته نگ  به   پچک  ته نیا  بووده ه ،  و  بچووک  پیاوی  له   ملیۆنان 
به رپرستییه وه  بھاتنایه  که  له  ئه ستۆتاندا بوو، ئستا دنیا له  بارکی 
جیاوازتردا ده بوو، ھاوڕێ گه وره کانیشت به ده م ئازاری سووکی و 

ھیچله باردانه بوویی تۆوه  گیانیان به  ده ستی مه رگ نه ده سپارد.

ــه ســه ر بــنــاغــه یــه کــی خــۆنــه گــر و  ــا ئستایش ھـــه ر ل مــاــه کــه ت ت
ده ته پت،  سه رتدا  به   ماه که ت  بانی  و  ڕاوه ســتــاوه   شلوشه وق 
که چی ھه ر له  ھه وی پاراستنی “ئابرووی کرکارانه !“ و “ئابرووی 
نه ته وه یی!“دایت. ئه رزه که ی ژر پت له  ژرتدا خۆی ڕاناگرت و 
“سه ربه رزی  ده قیژنیت:  ببانه وه   و  به رده وام  که چی  ده ته پت، 
و نه مری بۆ تۆ ڕابه ری مه زن! سه ربندی و نه مری بۆ ئابرووی 

ڕووسی، ئابرووی ئه مانیایی و ئابرووی یه ھودی!“

پیاوه  سیاسی و دیپلۆماسییه کانت ده ربه ده ر بکه !
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ھه ر  تۆ  به م  ده خنکت،  منداه کانت  و  ده ته قن  ئاوه کانت  بۆریی 
له سه ر پاراستنی “یاسا و ئاساییشی گشتی“ به رده وامیت؛ ئه و یاسا 
و زه بتوڕه بته ی که  دواتر به  شه ق و تھه دان منداه کانتی پ گۆش 

و په روه رده  ده که یت.
دیواره کانت خۆ له به ر بادا ڕاناگرن، ژنه که ت تووشی ھه مسانی 
سییه کان بووه  و له  پاه وه  لی که وتووه ، به م تۆ پیاوی بچووک! 
ھه ر له سه ر ئه و بوایه  به رده وامیت که  ئه وه ی ده بت به  بناغه یه کی 

پته و و خۆڕاگر بۆ بوونت، بریتییه  له  “بیر و دۆزکی یه ھودی“.
“دۆکتۆره   ده پرسیت:  و  من  الی  ده گه یه نیته   خۆت  ھه ه داوان  به  
ماه که م  بکات؟  چی  پیاو  ده بت  بکه م؟  چی  گرانه که م!  و  گــه وره  
داده ته پت، با له  دیواره کانیه وه  دت، منداه کانم، ژنه که م و خۆیشم 

نه خۆشین. چی بکه م؟ ده کرت پیاو چی بکات؟“
ئه مه  وه مه که یه :

تایبه تی  سروشتی  به رد  له   مه به ستم  بکه ،  بینا  به رد  له   ماه که ت 
خۆته ، که  وه کو تر سه رت پ نه وی کردووه  و له  ژر پت ناوه ، 
ژنه که ته   خه وبینینی  منداه کانت،  بۆ  نزیکه وه   له   خۆشه ویستیته  
ژیانه وه   به   الوتیدا  تافی  له   خه ونه یه   ئه و  خۆشه ویستییه وه ،  به  
بینیوته . خه یات و ھیوا دووره  نه شیاوه کانت، به  پچه ک له  ڕاستی 
بگۆڕه ره وه . ڕابه ره  سیاسی و دیپلۆماسییه کانت ڕه وانه ی دۆزه خ بکه . 
چاره نووسی خۆت بگره  ده ست خۆت و ژیانت له سه ر بناغه یه کی 
پته و و خۆڕاگر بینا بکه . ھاوسیه کانت له  بیر بکه  و گوێ بۆ ده نگی 
نــاوه وه ی خۆت ڕادــره . ھاوسیه کانت به م کاره ت خه نی ده بن و 
سوپاست ده که ن. به  ھاوڕێ کرکاره کانت، له  سه رانسه ری دنیادا، 
ڕابگه یه نه  که  له مه ودوا ته نیا بۆ ژیان کار ده که یت، نه ک بۆ مردن. 
له بریی ئه وه ی به  ھه ڕاکردن خۆ بگه یه نیته  ئه و جیانه ی جه لالده کانت 
یاساکانیان تیاندا جبه ج ده که ن و بکه ویته  ھاتوھاوار و چه په لدان 
و ئافه رینکردنیان، یاسایه ک بۆ پارزگاریکردن له  ژیانی مرۆڤایه تی 
بخوقنه  و بیپارزه . یاسایه کی وا ده بت به  به ردک له  به رده کانی 
خۆشه ویستیی  ده نــرــت.  بینا  له سه ر  ماه که تی  بناغه یه ی  ئــه و 
قه ت  و  چس  پیاوه   و  ژن  ھه مه تی  چنگ  له   وردیله کانت  منداه  
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ڕه حه تنه بووه کان بپارزه . ئه و خاما قسه ھن و قسه به ره  ده مه وه ره  
به  ده ست بھنه  که  الوان له  خشته  ده بات، په رده  له سه ر ناپه سه ندی 
و ناجۆریی ھه سوکه وته کانی ھه بماه ، یا له  یه کک له و جگایانه ی 
بۆ چاره کردنی نه خۆشییه  ده روونییه کان دروستت کردون توندی 
بکه ، له بریی ئه وه ی ئازار و ئه شکه نجه ی الوان بده یت که  ته نیا به  
دوای به ده ستھنانی خۆشه ویستیدا ده گه ڕن. ھه وڵ مه ده  به سه ر 
کاتک  و  بیت  ئاودیو  خونمژه کانتدا  زۆرداریـــی  و  خونخواری 
ده سته تکت ده که وته  ده ست، ببیت به  خونمژکی له وان خونمژتر. 
پاتاوه  شلوشۆڕه  داکه وتووه که ت و ته پله  قووته که ت فێ بده  و 
بگریت.  ئامز  له   ژنه که ت  بتوانیت  ئه وه ی  بۆ  مه که   مۆه ت  داوای 
پوه ندی به  خه کانی تره وه، له  ھه ر کویه ک ھه ن،  ببه سته ، چونکه  
ئه وانیش به  ھه موو باشه  و خراپه کانیانه وه  که سانکن مینا خودی 
خۆت. ڕێ بده  منداه کانت چۆن سروشت، یا خوا!، خوقاندوونی، 
بکه یت،  چاکتر  سروشت  مه ده   ھه وڵ  ببن.  گــه وره   و  بکه ن  گه شه  
له بریی ئه وه  ھه وڵ بده  لی ت بگه یت و بیپارزیت. له بریی ئه وه ی 
دیده نیکردنی  یا   ،ه مستانکۆ یارییه کی  سه یرکردنی  بۆ  بچیت 
شونی ڕابواردن و کاتبه سه ربردن، بچۆ بۆ کتبخانه یه ک، بۆ وته  

دووره کان گه شت بکه .

جی کاتبه سه ربردن و ڕابواردن!
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بجگه  له مانه یش:

ڕاست و دروست بیر بکه ره وه ، گوێ بۆ ده نگی ناخت ڕادره ؛ ئه و 
ده نگه ی وریایانه  پت ڕاده گه یه نت که  ده بت چی بکرت. ژیانی 
خۆت له نو ده سته کانتدایه ، به  که سی تری مه سپره  و که سی دی 
ڕابه ره   به تایبه ت  ــ  به ته نگه وه ھاتنی  و  پاراستن  جمتمانه ی  مه که  
 پ ئه مه یان  گه وره   پیاوی  چه ندان  به !  خۆت  ھه بژردراوه کانت. 

وتوویت!

تۆ ده یت: “گوێ بگرن، له م ھه گه ڕاوه یه  له  شۆڕش، گوێ بگرن، 
له م بۆرژوا بچووکه  خۆپه سه ند و تاکه وه !“ ھیچ شتک له  باره ی 
“خۆت  ده یت:  نازانت.  مــــژووه وه   دروستی  و  ڕاســت  ڕه وتــی 
بناسه ، خۆت به !“ چ قسه یه کی ھیچ و بمانای بۆرژوایانه یه  ئه مه ! 
کرکارانی شۆڕشگی دنیا به  ڕابه ریی پشه وا خۆشه ویسته کانی، 
ڕووسه کان،  ھه موو  باوکی  گــه الن؛  ھه موو  باوکی  ڕابه ریی  به  
سالڤکان و ئه مانیاییه کان گه الن و نه ته وه کانی دنیا ڕزگار ده کات! 

بمرن خۆپه سه ند و تاکه وه کان! بمرن ئه نارکیسته کان!“

باوکه   و  سالڤکان  گــه لــه   ھــه مــوو  بــۆ  ســـه ربـــه رزی  و  نــه مــری 
پشه وه که ی پیاوی بچووک!

گوێ بگره  گرگن! من پشبینی ئه و باره  ناھه موار و سه خته  ده که م 
که  ڕووبه ڕووی بوویته ته وه : تۆ له سه ر ڕی سه ندنی ده سته تدایت 
له  دنیادا. ئه مه  ده زانیت و ھه ر ئه مه یشه  وای ل کردوویت ھه موو 
گیان و له شت وه ک بی ناو ئاو بله رزت. چه ندان چاخی تریش ده بیت 
به  مایه ی کوشتنی ھاوڕیه کانت و ھاوکات مینا سه روه ره کانت به  
ڕابه رانی گشت گه الندا ھه ده یت. ڕۆژ له  دوای ڕۆژ، شه و له  دوای 
به رده وام  و  مانگ  دوای  له   مانگ  و  ھه فته   دوای  له   ھه فته   شه و، 
ڕابه ره کانتدا  یه کی  دوای  له   یــه ک  شانوشکۆی  به   ببانه وه   و 
نه   گوت،  به ر  دته   منداه کانت  گریانی  نه   ھاوکاتیش  ھه ده یت. 
کۆی و به دبه ختیی الوان ده بینیت، نه  تاسه  و ئاره زووی پیاوان و 
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ژنان بۆ ژیان سه رنجت ڕاده کشت. ئه گه ر به ر گویشت بکه ون، 
ئه گه ر بنه  پش چاوت و سه رنجیشت ڕابکشن، به  خۆپه سندان 
ناودریان  تاکه که سی،  دیدوبۆچوونی  ڕھه گرانی  به   تاکه وان،  و 
تیدا  که   جیه کدا  له   به رده مت  چاخه کانی  درژایی  به   ده که یت. 
بــه رده وام ده بیت و  خونشتن  بپارزرت، له سه ر  ده توانرا ژیان 
وا بوا ده ھنیت که  به  یارمه تی و ھالیکاریی جه لالده کانت توانیوته  
ئازادی و سه ربه ستی بخوقنیت، ھه میشه یش ھه ر له  ھه مان کۆیدا 

که  له  بوونته وه  به  ده ستیه وه  ده نانیت، خۆت ده بینیته وه .

ھیچله باردانه بوو،  و  ملھوڕ  بــه رده مــت،  چاخه کانی  درــژایــی  به  
وته کانیان  و  په یڤ  و  فشه که ران  و  خۆھه کش  دوای  ده که ویته  
ده پارزیت، له  به رده م گفت و به نه کانیاندا دیته  سه ر چۆکان و 
ملنه وی ده که یت، به م کاتک ژیان؛ ژیانی خۆت، بانگت ده کات؛ 
ده منیته وه ،  ده سته وه ستان  و  ھیچنه بیس  و  که ڕ  و  کوتوکور 

چونکه  تۆ له  ژیانی زیندوو ده ترسیت و تۆقیویت لی گرگن!

به و بوایه وه  که  گوایا “سۆسیالیزم“ بینا ده که یت، یا “ئابرووی 
نه ته وه یی“ و “ده وه ت“ ده پارزیت، یا “پیرۆزیی خوا“ و “په یمان و 
ڕککه وتنه کانی نوان کرکاران و خاوه نکاران“ ده پارزیت، ژیانی 
خۆت به  ده ستی مه رگ ده سپریت، به م شتک ھه یه  نه  ده یزانیت 
ئه و  له ڕاستیدا  که   ئه مه یه   ئه ویش  و  بیزانیت  ده یشخوازیت  نه   و 
بینای  ســات،  دوای  له   ســات  ڕۆژ،  دوای  له   ڕۆژ  شته ی،  تاکه  
ده که یت؛ ئه و کۆییه ی به  ده ستیه وه  گیرۆده  بوویت، ئه وه یه  که  
له  منداه کانت ت ناگه یت، ته نانه ت به ر له وه ی ھیچ ھه لکیان بۆ 
سه ر  بده ن،   پ په ره   متمانه یان  و  بوابه خۆکردن  تا  ڕه خسابت 
خۆشه ویستی  ده که یت.  نه وی  بوابه خۆکردنه یان  و  متمانه   به و 
ده دزیت، چاوچنۆک و چس بۆ به ده ستھنانی ده سته ت شت و 
ھار بوویت. ھه ر بۆ ئه وه ی پشان بده یت که  ده سته تت به سه ر 

که سک، یا شتکدا، ده شکت، سه گ ڕاده گریت!

به  درژاییی چاخه کانی به رده مت ھه مان ھه ه  دووپات ده که یته وه  
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تا ئه وده مه ی خۆت و گشت وکچووه کانت له  ئاکامی ئه و کۆییه  
کۆمه یه تییه  سه رانسه رییه ی تی که وتوویت له  نو ده چن و ده مرن؛ 
مردنکی بشومار و به کۆمه ڵ، تا ئه و ده مه ی ترسی به  یه کجاری 
ھۆشت  و  ده کــاتــه وه   ئــاگــادارت  پچک  فه وتانت،  و  له به ینچوون 
ده ھنته وه  به ر خۆت، دواتر، به ره  به ره  و گاڤ به  گاڤ، خۆت فر 
ده که یت، به  دوای ھاوڕکانتدا بگه ڕیت؛ ئه و ھاوڕیانه ی به رھه می 
ئه وین و کارکردن و توانستی زانستین، خۆت فر ده که یت چۆن 
دۆستایه تییان به  ده ست بھنیت، لیان ت بگه یت، ڕزیان ل بگریت 
و نرخی خۆیان پ بده یت؛ خۆت فر ده که یت و له وه  ت ده گه یت 
یارییه کی  دیده نی  چوونه   له   گرنگتره   ژیانت  بۆ  کتبخانه یه ک  که  
کۆه مستان؛ خۆت فر ده که یت که  پیاسه ی نو دارستانک چاکتره  
له  پداھه دان و په سندانی ڕه وت و نمایشه  سوپاییه کان، خۆت فر 
ده که یت متمانه به خۆکردن چاکتره  له  متمانه کردن به  نه ته وه ؛ خۆت 
فر ده که یت که  چاره سه رکردن له  کوشتن چاکتره ، که مداواکردن 
و  غه به غه ب  ھه ر  و  نیشتمانپه روه ری  پداھه دانی  له   چاکتره  

ساغه مه یه کی دیکه ی له و چه شنه .

له  ژیان ده ترسیت.
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ده که ن  پیرۆز  که ره ستانه   ئه و  ئامانجه کان  بوایه دایت  له و  تۆ 
ناپه سه ندترین  ته نانه ت  ده ھنرن،  کار  به   پیان  گه یشتن  بۆ  که  
و  بۆ  و  ڕه نگ  کتومت  ئامانجه کان  ھه ه یت.  ناحه زترینیشیان.  و 
سیمای ئه و ڕگایانه  وه رده گرن که  بۆ گه یشتن پیان ده یانگریته  
ھیچ  سبه ینته .  ژیــانــی  ئــه مــۆدا،  لــه   ھه نگاوک  ھــه مــوو  بـــه ر. 
ئامانجکی پیرۆز به  به کارھنانی که ره سته ی ناجۆر و ناقۆ به  
کۆمه یه تییه کانتدا  شۆڕشه   ھه موو  له   ئه مه ت  ناھنرت.  ده ست 
سه لماندووه . گرتنه به ری ناحه زی و کاری نابه ج و نائینسانییه ت 
بۆ گه یشتن به  ئامانجه کان ناحه ز و ده غه زار و نائینسانت ده که ن 

و به  ئامانجه کانیشت ناگه یه نن.

چۆن  ده گــه م،  ئامانجه کانم  به   چۆن  “ئــه دی  ده پرسیت:  لته   گوم 
ده گه م ئه وینی ئایینی و سۆسیالیزم و دیمۆکراتییه تی ئه مه ریکایی 
به  ده ست بھنم!؟“ ئه وینی ئایینی و سۆسیالیزم و دمۆکراتییه تی 
سات  شتانه ن  ئه و  ده یانکه یت،  ڕۆژانــه   کارانه ن  ئه و  ئه مه ریکایی 
ڕامووسانی  بیریان ل ده که یته وه ، له ئامزگرتن و  دوای سات  له  
ئه و  منداه کانت،  بۆ  ئه وینته   و  خۆشه ویستی  ژیانته ،  ھــاوڕــی 
به رپرسییه  کۆمه یه تییه یه  که  له  ھه مبه ر کاره که تدا ھه ته ، خۆالدان 
و دووره په رزیته  له وه ی ببیت به  یه کک له  خونخواره کانی ژیانت.

ده ستووره   و  داموده ستگا  به ھۆی  سه ربه ستییه ی  و  ئازادی  ئه و 
دیمۆکراتییه کانه وه  به  ده ستت ھناون، خراپ به  کاریان ده ھنیت. 
ده ستووره   و  داموده ستگا  ئــه و  بــده یــت    ڕێ  ئــه وه ی  له بریی 
قپیان  دابکوتن،  ڕه گ  ڕۆژانه تدا  ژیانی  قوویی  له   دیمۆکراتییانه  

ده که یته وه .

مینا په ناھنکی ئه مانیایی بینیمیت، بینیمیت چۆن به  ھه ه  دوایی 
به   خۆت  ئه وسا،  ده ھنا،  کار  به   سویدییه کانت  میواندارتیی  و 
ڕابه رکی ئایینده یی ھه موو گه النی زۆرلکراو و چه وساوه ی ئه م 
دنیایه  ناودر کردبوو. ئه و مزانه ت دته وه  یاد که  سویدییه کان به  
خواردنی ھه مه چه شنه  ڕازاندبوویانه وه  و له  پش ئمه  دایاننابوون!؟ 
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بگومان دیته وه  یادت؟ ده زانیت مه به ستم چییه ! خۆ ناکرت ھه روا 
سووک و ئاسان له  یادت کردبت!؟

که واته  با به  یادت بھنمه وه :
سویدییه کان دابونه ریتکی تایبه تیان ھه یه  له وه دا که  مزی ڕازاوه  
ده ڕازننه وه   میوانه کانیان  بۆ  ھه مه چه شنه   و  به تام  خواردنی  به  
و له  به رده میان داده نن، ئیتر ده که وته  سه ر میوانه کان چی بۆ 
خواردن ھه ده گرن و چه ندیان پ ده خورت. ئه م دابونه ریته ، ئه م 
ڕوڕه سمه ، تازه  و نامۆ بوو به  تۆ. نه تده توانی له وه  ت بگه یت 
مرۆڤ چۆن ده توانت متمانه  به  دوایی و ده ستئاوه یی مرۆڤانی 
دی بکات. به  خۆشی و شادییه که وه  که  ته نیا مایه ی به دبه ختی و 
ڕۆژ  درژایی  به   چۆن  که   گامه وه   بۆت  تره   که سانی  خه مینیی 
ھیچت نه خواردووه  بۆ ئه وه ی ئواره که ی ورگی خۆت به  خواردنی 

خۆڕایی و مفت بئاخنیت.

“ئاخر به  مندای برسی بووم!“ تۆ واتوت.

ده زانم  بینوومیت،  برستی  بــه   پشتر  چونکه   گــرگــن،  ده زانـــم 
خه کی  ئایینده یی  ڕزگــارکــه ری  ئــه ی  تــۆ؛  بــه م  چییه ،  برستی 
خواردن  که   بــه وه ی  نازانیت  برستی،  و  کۆیله یه تی  ده ســت  له  
بای  بــه   برستی  پتر  جــار  ملیۆنان  داھـــاتـــوودا،  لــه   ده دزیـــت، 
منداه کانتدا ده بیت. ھه ندک شت ھه یه  مرۆڤ نایکات، کاتک به  
نه   و  ده دزت  زیو  که وچکی  نه   ده کرت،  میواندارتی  دواییه وه  
 ی فریودان و له خشته بردنی ژنی خانه خۆییه که ی ده دات. بھه و
له وه یش، پیاو له و مزی نانخواردنه وه ی به وپه ڕی سه ربه ستییه وه  
له  به رده میدا دانراوه ، نادزت. دوای ئه و به یه ی به سه ر ئه مانیادا 
گشتییه کاندا،  باخچه   له   یه کک  له   نیوه مردوو،  برساندا  له   ھات، 
ڕووبه ڕووی یه کتر بووینه وه . ئه وه ت بۆ گامه وه  که  “یارمه تیی 
یارمه تیدان  و  ده ستگیرۆیی  بۆ  پارتییه که ت  ڕکخراوی  ســوور!؛ 
نه یویستووه   ھه یه “،  دنیادا  له   که   کۆییه ک  ھه ر  دژایه تیکردنی  و 
یارمه تیت بدات، چونکه  پشتر ناسنامه ی ئه ندامتیی پارتییه که تت 
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بسه لمنت.  پارتییه دا  له و  ئه ندامتیت  نه تتوانیوه   و  کردووه   ون 
ڕابه ره کانت؛ ڕابه رانی گشت برسییه کانی دنیا، جیاوازی له  نوان 
مرۆڤی سوور و مرۆڤی سپی و مرۆڤه  ڕه شه  برسییه کاندا ده که ن. 
له  کاتکدا ئمه  تاکه  یه ک زینده ی برسی ده ناسین، ئه و زینده یه ی 

برستی به  با و له شتدا بیوه .

پاسه وانی سه رسنوور.

و  پرس  شوه ی  ھه مان  به   بچووکه کاندا  کشه   و  گرفت  له گه ڵ 
کشه  گه وره کان ھه سوکه وت ده که یت.

ده ته وت کۆتایی به  قۆناغی چه وساندنه وه ی سه رمایه داری بھنیت، 
مرۆڤایه تی  ژیانی  به سووکسه یرکردنی  و  ڕزنه گرتن  له   نه فره ت 
بکه یت، ده ته وت دان به  دروستی و ڕه وایی مافه کانتدا بنرت. به ر 
له  چاخک له مه وبه ریش، چه وساندنه وه  و بیرنه کردنه وه  و ڕق و 
کینه  به رانبه ر ژیان ھه ر ھه بوون، به م له گه ڵ ئه وه یشدا ڕزگرتن 
و  پزانین  و  متمانه کردن  و  سوودبه خشه کان  و   به ج کاره   له  
و  گرنگ  کــاری  که   ھه بوون  که سانه   به و  به رانبه ر  به ئه مه کیش 
مژده به خشیان به  ئه نجام گه یاندووه . ئه مۆ، که  له  ده وروبه ره که ی 
خۆم ورد ده بمه وه  و ده ڕوانم، ده بینم خه ریکی کارکردنی پیاوی 
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 گایه کیان پیت، ھه ر جک ڕابه ره کانت دابننبچووک! له  ھه ر شو
ببه خشیت، چه وساندنه وه  و به کارھنانی کاره که ت زیاتر و زیاتر 
ده بت؛ ڕق و کینه  به رانبه ر به  ژیانت ناحه زتر و ناقۆتر ده بت، 

داننان به  مافه  ڕه واکانیشتدا به  ته واوی شونه ون بووه .

بۆ  جوڕێ  ئــه وه ی  بۆ  بجه نگیت  و  بده یت  ھــه وڵ  زیاتر  چه ند 
کاره   لــه   ڕــزگــرتــن  زیــاتــر  ھنده   بکه یت،  خــۆش  ــه ره کــانــت  ڕاب
سوودبه خش و به جیه کانت له  ده ست ده ده یت. له بریی ئه وه  ده ست 
و  کارکردن  به   که   ھاوڕیه کانت،  ده ستی  به روبوومی  و  ده به یت 

خه ریکبوونکی سه خت و گران به  ده ستیان ھناوه ، ده دزیت.

تۆ نازانیت دانپدانان به  کارامه یی و متمانه پکردنی چی ده گه یه نت، 
چونکه  له و بوایه دایت ئه گه ر دان به  دروستی و ڕاستیی کارکدا 
تر  چیی  ده دیـــت  ده ســـت  لــه   ئـــه وه   بگریت،   لــ ڕـــزی  و  بنیت 

ئه مه ریکاییه ک، ڕووسک، یا چینییه کی ئازاد و سه ربه ست بیت.

ئه وه ی ده تویست تکوپکی بده یت و دوایی پ بھنیت، ئستا له  
ھه ر کاتکی تر چاکتر له  نه شونما و گه شه کردندایه ، ئه وه یش که  
ده تویست به  ھه ر نرخک بت به  ده ستی بھنیت، ئه گه ر پاراستنی 
وایه ،  پت  تۆ  شواندووته .  و  داوه   تکوپکت  بخوازت،  ژیانیشت 
متمانه کردن خه سه تی “ناسکبوونی ھه ست“ یا خوونه ریتکی “بۆرژوا 
بچووکه کان“ه . ڕزگرتن له  کاری به که ک و سوودبه خشیش، ھاتنه  
که   کاتکدا  له   ناکه یت،  به وه   ھه ست  گاگۆککردنه .  و  چۆک  سه ر 
ده بوو له سه ر ھه موو شتک بھاتیتایه ته  ده نگ، ھاتوویته  سه ر چۆک 
و گاگۆک ده که یت. ھه ست به وه  ناکه یت، له  کاتکدا که  ده بوو پزان 

و به ئه مه ک بیت، سپه  و پنه زانیت.

زدی  به   دیتنه   ئه م  بوایه یشدایت  له و  و  ده بینیت  بـــه راوه ژوو 
سه ربه ستی و ئازادیت ده گه یه نت. ئه وده مه  دت، له م خه وه  قورسه  
 ی که وتوویت، بد و له په وڕوو لئومڕاپه ڕیت و ببینیت چۆن ب
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ئه وه ی که سک به  ھاناته وه  بت، چونکه  تۆ له وه ی ده به خشرت 
و  په یڤین  و  به ئازادیده ربین  مافی  دز.  ده یبه خشیته   و  ده دزیــت 
گاته وگه پی  و  بسه روبه ر  قسه ی  به   گۆڕیوه ته وه   ڕه خنه گرتنت، 
 ل ڕه خنه ت  ناته وت  به م  بگریت،  ڕه خنه   ده خوازیت  گه لۆرانه . 
ده ته وت  له به ریه کھه وه شاویت.  ھۆیه یشه   بــه م  ھــه ر  بگیرت. 
ھه مه ت ببه یت، ب ئه وه ی خۆت ڕووبه ڕووی ھه مه تک ببیته وه . 

ھه ر بۆیه یش ھه میشه  له  پشته وه  ده کوژیت.

“پۆلیس! پۆلیس! سه یری پاسپۆرته که ی بکه ن، بزانن ئاخۆ ساخته یه  
ئه ی  پزیشکه   ئه گه ر  نا؟  یا  پزیشکه   له ڕاستیدا  ئاخۆ  بزانن  نا؟  یا 
بۆ ناوی له  ھیچ شونکدا تۆمار نه کراوه ؟ بۆ یه کتیی پزیشکان 

دژایه تیی ده کات؟“

پۆلیسه کانت ناتوانن یارمه تیت بده ن، گرگن! ئه وان ده توانن دزه کان 
بگرن، کاروباری ڕکوپککردنی ھاتوچۆ به  ڕوه  ببه ن، به م نه  
ده توانن سه ربه ستیت بۆ به  ده ست بھنن و نه  ده یشتوانن بیپارزن. 
و  گورج  ھه نگاوی  به   شواندووه ،  خۆتت  سه ربه ستیی  خۆت  تۆ 
به په له  و ببه زییانه یش ھه ر به رده وامیت له  تکدان و شواندنیدا. 
به ر له  “جه نگی یه که می جیھانگر“ ھیچ جۆره  پاسپۆرتک نه بوو، 
بۆ ھه ر الیه ک بتخواستایه  ده تتوانی گه شت بکه یت. جه نگه که ت بۆ 
به ده ستھنانی “ئاشتی و ئازادی“ پاسه وانانی سنووره کانی دروست 
کرد، به و کاره یش ھه موو ده رگاکانت به  ڕووی خۆتدا کۆم کرد. 
دوای “جه نگی دووه می جیھانگر“یش؛ ئه و جه نگه ی که  کۆتایی به  
“ھه موو جه نگه کان!“ ھنا، بۆ ئه وه ی بتتوانیایه  چه ند فرسه خک به  
وه ربگریت،  گه شته ت  ئه و  بۆ  مۆه ت  و  بکه یت  گه شت  ئه وروپادا 
ناچار بوویت به وه ی سه ر به  قونسویه تی ده یان وتاندا بکه یت. 
ئستایش ھه ر به  ھه مان شوه یه  و له  داھاتوویشدا دوای ھه موو 
جه نگه  یه ک له  دوای یه که کانت؛ ئه و جه نگانه ی کۆتایی به  “گشت 

جه نگه کان!“ ده ھنن، ھه روا ده منیته وه .
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١٠٦

ئه ڤین دژ به  یاسایه ،
ته نیا ڕێ به  ...

ده درت.
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١٠٧

به رگریکردنم  خواستنی  و  ویست  به   سووکایه تی  بگرن!  “گوێ 
ده کات، به  خراپه  له  باره ی که رامه تی نیشتمان و ئابرووی نه ته وه وه  

ده دوت!“

بده نگ به  پیاوی بچووک! ھه ر ھه موو ژیانت کۆییه . ھیچ ھیوایه کم 
نییه  بتوانم له و کۆییه  ڕزگار بکه م، ئه گه رچی به  ته پله  و ده مامک 
و به  په تکی نو ده سته  به د و ناحه زه کانیشته وه  بیت بۆ خنکاندم، 
ناتوانیت  ھه ناگرم.  ده ســت  نه ھنم  وته یه   بــه م  دوایــی  تا  بــه م 
ھه مبواسیت، پیاوی بچووک! ئه گه ر ھاوکات و له گه ڵ مندا خۆیشت 
ھه نه واسیت، چونکه  من نونه رایه تیی ژیانت، به ته نگه وه ھاتنت بۆ 
و  داھنان  توانای  و  ئه وین  مرۆڤایه تییه که ت،  نونه رایه تیی  دنیا، 
خووقاندنه که ت ده که م. نا، ناتوانیت بمکوژیت، گرگن! جارک له  
جاران لت ده ترسام، کتومت وه ک ئه وه ی جارک له  جاران گه لک 
ھیوای گه وره  و گرانم پت ھه بوو، به م ئیتر له وده مه وه ی به ره و 
لت  نه   که وتوومه ته وه ،  دوور  نزمییت  له   و  ھه کشاوم  به رزایی 
ئستایش،  ھه یه .  ڕزگارکردنت  به   ھیوایه کم  ھیچ  نه   و  ده ترسم 
ڕوانگه ی ھه زاران  ڕابــوردووه وه ، له   سای  ڕوانگه ی ھه زاران  له  
نه ترسیت،  خۆت  له   ئیتر  ده مه وت  ده تبینم.  داھــاتــووه وه ،  سای 
ده مه وت بژیت، ژیانکی ھه میشه یی و به ختیار. ده مه وت، له بریی 
له شکی ڕه قوته ق و وشکھه توو، له شکی زیندووی پ له  ژیانت 
ھه بت. ده مه وت، له بریی ئه وه ی ڕقت له  منداه کانت بت، خۆشت 
بوون. ده مه وت، ژنه که ت شاد و به ختیار بکه یت و ژیانی “ژن 
و مردایه تی“ نه که یت به  که ره سته ی داپۆسین و ئازاردانی. من 
ئه م  سه رانسه ری  له   تۆ  که   ئه وه یش  له به ر  ھه ر  تــۆم.  پزیشکی 
گلۆڤه ره دا ده ژیت، پزیشکی سه رپاکی دنیاکه تم. نه  ئه مانیاییم، نه  
جووله که ، نه  دیان، نه  ئیتالیایی و دانیشتوویه کی ئه م گلۆڤه ره م و 
ھاودنیاتم، به م بۆ تۆ ته نیا فریشته  ئه مه ریکاییه کان و شه یتانه  

یابانییه کان ھه ن.

“ڕی ل بگرن! لی بکۆنه وه  ئاخۆ مۆه تی دراوه ت وه ک پزیشکک 
ڕه زامه ندیی   به ب که   بکه ن،  ده ر  شاھانه   فه رمانکی  بکات؟  کار 
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١٠٨

شای وته  سه ربه ست و ئازاده که مان، ناتوانیت مینا پزیشکک کار 
بکات! ئه و له  به کاری و بکه کیی حه ز و ئاره زووکانم ده کۆته وه ! 

بیخه نه  زیندانه وه ! له  وت ده رینن!“

خۆم ئه و مافه م به  خۆم داوه  له  کاره که مدا به رده وام بم و که سکی 
بونیاد  نوم  زانستییه کی  ببه خشت.   پ مافه م  ئه و  ناتوانت  تر 
و  سوودوه رگرتن  له ڕی  مرۆڤ  ئاکامدا  له   که   زانستییه ک  ناوه ، 
به کارھنانیه وه  ده توانت له  ژیانی تۆ ت بگات. کتومت چۆن به  
ده ست  له   ده سته ت  ئه وه ی  بۆ  ڕابــوردوو،  چاخه کانی  درژاییی 
نه ده یت و بیپارزیت، چسانه ، ھه موو ده ستکه وته  زانستییه کانی 
زانایانی ترت ھه لووشیوه ، له  داھاتوویه کی نزیک یا دووردا، ھه مان 
وه زیری  ده که یت.  منیشدا  زانستییه کانی  ده ستکه وته   له گه ڵ  کار 
نییه ،  مندا  به سه ر  ده سته تکی  ھیچ  کۆمه یه تییه کانت  کاروباره  
گرگن! ئه و ته نیا کاتک ده یتوانی، چ به  چاک چ به  خراپ، خۆی له  
کاره که م ھه قورتاندایه ، یا ده ستی به سه ر کاره که مدا بشکایه ، ئه گه ر 
ئه و بورییه ی تدا بووایه  ڕاستییه  زانستییه که ی منی بخوندایه  و 
لی ت بگه یشتایه ، به م ئه و ھنده  بور و ئازا نییه ، ھه ربۆیه  له  
وته که ی خۆیدا بانگه شه ی ئه وه  ده کات که  گوایا من له  یه کک له  
کردووه   گه لۆرکی  ھاوکاتیش  توندکراوم،  ئه مه ریکاییه کان  دینگه  
به  پشکنه ری نه خۆشخانه کانی وته که ی، گه لۆرک که  پی وایه  
ده توانت به  یارمه تیی “تاقیکردنه وه ی ناڕاست و ساخته“ دۆزی 

“تامه زرۆیی بۆ ژیان“ به  درۆ بخاته وه  و دژایه تیی بکات.

ھیچ کام له مانه  نابن به  ڕگر له  پش نووسینی ئه م وته یه دا بۆ 
تۆ، گرگن!

بتواناییی  و  بده سه تی  ــه وه ی  ئ بۆ  ــت  ده و زیــاتــرت  به گه ی 
“ده سته تی داموده ستگاکانت“ بسه لمنیت؟

پسپۆره کانت، ئه و داموده ستگایانه ی بۆ چاره سه رکردنی کشه  و گرفته  
کۆمه یه تییه کانت دروست کردوون، ناتوانن ڕێ له  ڕاژه کردنکی 
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١٠٩

تایبه ت بۆ دیاریکردنی نیشانه کانی نه خۆشیی “شرپه نجه “که ت بگرن 
و قه ده غه ی بکه ن. ڕکوڕه وان دژی ھه موو ئاسته نگ و ڕلگرتن و 
قه ده غه کردنکی ئه وان، له سه ر خوندن و شیکردنه وه ی و تگه یشتن 
له  الیه نه  ڕووناک و تاریکه کانی نه خۆشییه که ت، به  یارمه تیی وردبین، 
له  به ئه نجامگه یاندنی کاره که مدا به رده وام بووم. ھاوکات، ئه وان به  
ھه موو الیه کدا که وتنه  په لھاویشتن و په له قاژێ، ته واوی وتانیان 
ته ی کرد، ته نیا بۆ ئه وه ی به ر له  به ئه نجامگه یاندنی کاره که م بگرن و 
له  نوی ببه ن، به م بسوود بوو. وه ک ھه ر کاتکی تر، له و جیه دا 
که  تیدا چه قیبوون، ھه ر به  لکۆینه وه  له و گۆڕانکارییانه وه  خه ریک 
بوون که  له  ئاکامی نه خۆشییه وه  تووشی خانه  زیندووه کان ده بن، 

به م من زۆرجاران ژیانی تۆم ڕزگار کردووه ، پیاوی بچووک!

توژینه وه  له  نه خۆشیی شرپه نجه .
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١١٠

“که  ڕابه رایه تیی کرکاران، له  ئه مانیا، ده سته ت به  ده ست ده ھنت، 
ناچاری ده که ین مل بۆ بیاره کانمان نه وی بکات و بته  ژر بار! 
خووی الوه کرکاره کانمان تکده دات! پی وایه ، کرکارانیش، مینا 
بۆرژواکان، له  توانایاندا نییه  خۆشه ویستی بکه ن! ڕکخراوه کانی 
ئاکاری  بوکردنه وه ی  و  په ۆخی  جاوگه ی  به   کردووه   الوانی 
خراپ و شونه ر! پی وایه  من گیانه وه رم، نه ک مرۆڤ! ھۆشیاریی 

چینایه تیم ده شونت!“

و  بت  به   کــردووتــن  که   ده شونم  ئــه وانــه   بــچــووک!  پیاوی  ئــا، 
له   زیره کی  و  وریایی  ته نیا  به   نه ک  بتانه ی  ئه و  ده یانپه رستیت، 
ھیوا  ده ته وت  خواستوویت.  سه ریشیان  به کو  بردوویت،  به ین 
به   نه توانیت  ئــه وه ی  بۆ  ببینیت،  ئاونه دا  له   ته نیا  زیندووه کانت 
ده ستیان بھنیت. ته نیا کاتک ده توانیت ببیت به  گه وره ی ئه م دنیایه  
و سه روه ری به  ده ست بھنیت، که  ھه قیقه تت به  ده ست ھنابت.

“وتبه ده ری بکه ن! ژیانی ل بکه ن به  دۆزه خ! ته کووزی و یاساکان 
له  گۆڕ ده نت! سیخوڕی دوژمنه  خونخواره که مه ! به  پاره  و پوولی 

مۆسکۆ، یا به رلین!، خانوویه کی کیوه !“

تۆ تناگه یت گرگن!

پیره ژنکی بچووک ھه بوو له  مشک ده ترسا، له وه  ده ترسا مشکه کان 
ھه بگه ڕن.  قاچوقوولیدا  به   و  کراسه که یدا  ژر  به   بکه ن  خۆیان 
ئه گه ر جارک له  جاران، بیتوانیایه  تاموچژی خۆشه ویستی بکات، 
قه ت ئه م ترسه ی نه ده بوو. ئه م پیره ژنه  ھاوسی من بوو، ده یزانی 
تاقیکردنه وه وه   ڕگه ی  له   من  ھه یه .  ژرخانه که مدا  له   مشکم  که  
توانای  و  بۆگه نی  له   چۆن  کرد  فر  خۆم  مشکانه ،  ئه و  له سه ر 
تکده رانه ی “شرپه نجه “که ت ت بگه م، گرگن! تۆیش؛ پیاوه  گرگنه  
به سته زمانه که ، ڕکه وت وا بوو جگری خانه خویه که م بیت و ئه م 
پیره ژنه  به سته زمانه  گزگله  ناچاری کردیت له  خانووه که م  ده رم 
کۆمه ه که ت،  نو  باوه کانی  ئاکاره   و  ڕه وشت  به   پچه ک  بنیت. 
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١١١

له   ته ندروستبوونت،  بته کانی  پیرۆزیی  له   پارزگاریکردن  بۆ 
ماه که  به ده رتنام. منیش، بۆ ئه وه ی دوور له  نزمی و نه وری و 
ھیچله باردانبوویی تۆ، به م له  پناوی تۆدا، له سه ر توژینه وه  و 

تاقیکردنه وه کانم به رده وام بم، ناچار بووم خانوویه ک بکم.

دوای ئه مه  چیت کرد، پیاوی بچووک!

پله وپایه ی  پچاندنی  و  به ده ستھنان  که   گشتی  دادوه رکی  وه ک 
کۆمه یه تی ته نیا ئاواتکه  له  ژیاندا ھه یبت، ھه وتدا بۆ گه یشتن 
به و ئاواته ت “ئه و پیاوه  خه ته رناکه “ به  کار بھنیت. ھاتیت و تاوانی 
سیخوڕی بۆ ڕووسیا، یا ئه مانیات، بۆ ھه به ستم. کاره که ت ئه وه ی 
ده ھنا که  بۆت کرد، چونکه  دواتر له  دادگادا بینیمیت چۆن گویه کانت 
“خزمه تکاره   ئــه وکــات،  ھه گه ڕابوون.  ســوور  شــه رمــه زاریــدا  له  
جی  تۆ  چونکه   ده ھاته وه ،  پتدا  به زه ییم  ده وــه ت“،  بچکۆله که ی 
ھه موو به زه ییپداھاتنه وه یه کی. کاتکیش، سیخوڕه  نھنییه کانت، به  
ھیوای به ده ستھنانی “که لوپه لی جاسووسی“ ماه که میان پشکنی، 
له   سووکت،  و  سارد  قسه یه کی  چه ند  مایه وه   بۆ  ھنده یان  ھه ر 
دواتر،  بکه ن.  ــه   ڕه وان بۆ  پتسپاردبوون،  کــاره ی  ئه و  پاداشتی 
پکگه یشتینه وه ،  برۆنکس  له   گرگن  جووله که ی  دادوه رکی  وه ک 
دادوه رک که  ھشتا ھه ر له  ھه وی به ده ستھنانی پله وپایه دا بوو، 
به م داھاتوویه کی نادیار چاوه ڕی ده کرد. به وه  تاوانبارت کردم 
کتبه کانی  کتبخانه که مدا  له   گوایا  که   سپاردمه وه   دادگــات  به   و 
لنین و ترۆتسکی ھه بوون. تۆ؛ پیاوه  لقه وماوه  گرگنه که ، نازانیت 
کتبخانه یه ک بۆچی به  کار ده ھنرت. پم وتیت: “له  کتبخانه که مدا، 
کازانۆڤایش  و  ناپلیۆن  گۆته ،  مه سیح،  بــودا،  ھتله ر،  کتبه کانی 
ھه ن.“ تمگه یاندیت مرۆڤ بۆ ئه وه ی بتوانت له  تاعونی ھه ست 
و نه سته کان بکات، ده بت له  ھه موو ڕوانگه کانه وه ، نه ک ته نیا له  
ڕوانگه یه کی دیاریکراوه وه ، لی بوانت. له  گشت توانین و دید 
و بۆچوونه کان بکۆته وه  و یه ک الیه نه  نه کۆته وه . ئه مه  شتکی 

نوێ بوو بۆ تۆ، پیاوی بچووک!
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١١٢

“بیگرن، بیخه نه  زیندانه وه ! فاشییه ! ڕقی له  خه که !“

تۆ “خه ک“ نیت، دادوه ره  پووته که ! “تۆ“یت ڕقت له  خه که ، نه ک 
من، چونکه  تۆ ھیچ گرنگییه ک به  به ڕوه بردنی مافه کانیان ناده یت، 
و  که وتووه   گوێ  به ر  ئه مه ت  گرنگه .  ال  خۆتت  پله وپایه ی  ته نیا 
چه ندان پیاوی گه وره  پیان ڕاگه یاندوویت، به م ده زانم تۆ پیاوی 
گه وره  ناخونیته وه . من، به  ڕزه وه  له  “خه ک“ ده ڕوانم، چونکه  
کاتک که  ھه قیقه تیان پ ڕاده گه یه نم، خۆم دووچاری مه ترسییه کی 
کاغه ز  یاریی  تۆدا  له گه ڵ  ده متوانی  ئه مه ،  له بریی  ده که م.  گه وره  
بکه م یا گاته وگه پی بمانا و ھیچوپووچ له سه ر خه ک بگمه وه ، 
به م ڕێ به  خۆم ناده م له گه ڵ تۆدا له سه ر ھه مان مز کۆ ببمه وه ، 
چونکه  تۆ پارزگارکی خراپیت بۆ به رگریکردن له  ماف و ئازادییه  

ئه مه ریکاییه کان.

و  پشوی  مــایــه ی  بــه   بــووه   زیــنــدانــه وه !  بیخه نه   “ترۆتسکییه ! 
ئاژاوه نانه وه  بۆ خه ک! ئه م سه گه  سووره !“

“خه ک“  بۆ  ئــاژاوه   و  پشوی  من  گرگن!  بکه ره وه ،  ھمن  خۆت 
نانمه وه ، به کو ھه وڵ ده ده م ھۆش و ھزره کانت، کار و کرده وه کانت، 
ڕاوه شنم. تۆ، خۆت له به ر ئه م کاره دا ڕاناگریت، چونکه  له  پلوپای 
به ده ستھنانی پله وپایه دایت، یا خه ریکی کۆکردنه وه ی ده نگیت تا 
ببیت به  دادوه ری دادوه ره کان، یا ڕابه ری کرکارانی دنیا. ھه وڵ و 
ته قه الی تۆ بۆ سه قامگیربوونی داد و یه کسانی و بۆ به ده ستھنانی 
ڕابه رایه تی، ئه و په ته یه  که  له  ملی مرۆڤایه تی ئانراوه . چیت له گه ڵ 
ئه ی  تۆوه ؛  الی  به   کرد؟  دگه رمه دا  مرۆڤه   ئه و  ویسۆن؛  ودرۆ 
دادوه ره که ی برۆنکس، ویسۆن “ئایدیالییه کی شتووت“ بوو، به  
ئه و  دنیا،  کرکارانی  ئایینده ییه که ی  ڕابــه ره   ئه ی  تۆیشه وه ؛  الی 
به   بماناکانت،  قسه   به   پیاوه ت،  ئه و  بوو.  خه ک!“  “خونخۆری 

به ته نگه وه نه ھاتن و به  ترسوبیمت له  ڕزگاربوون، کوشت.

تۆ منیشت له  مه رگ نزیک خسته وه ، پیاوی بچووک!
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له مه وبه ر؟  ساک  چه ند  له   به ر  دته وه ،  بیر  به   تاقیگه که مه ت 
ئه وکات، وه ک یاریده ده رکی ته کنیکی له  تاقیگه که مدا کارت ده کرد، 
له به ر ئه وه ی بکار بوویت و سۆسیالیستکی چاپووک و ئه ندامی 
پارتییه ک بوویت که  له  به ڕوه بردنی وتدا به شدار بوو، که سکی 
نزیک داوای ل کردم ڕت بده م وه ک یاریده ده رک له  تاقیگه که مدا 
کار بکه یت. مووچه یه کی باش و سه ربه ستییه کی ته واوت ھه بوو. 
له به ر ئه وه ی بوام به  خۆت و به  “په یامه که ت“ ھه بوو، بۆ ھه موو 
ئه و  پاداشتی  له   بیرت  دته وه   ده مبردیت.  خۆمدا  له گه ڵ  جڤینک 
سه ربه ستییه ی  ئه و  دا؟  ڕووی  چی  به پیره وه ھاتنه دا،  و  ڕزگرن 
پت ڕه وا بینرابوو، شتی کردبوویت. چه ندین ڕۆژ بینمیت چۆن 
ئه ستۆ  له   کارک  ھیچ  ئه وه ی   ب نابوو،  اللوته وه   به   قلیانه که ت 
بگریت، کارت به سه ر ده برد. له وه  تنه ده گه یشتم بۆ کارت نه ده کرد. 
به یانیان، کاتک ده ھاتمه  تاقیگه که ، ته نیا به  مه به ستی ڕقھه ستاندن، 
چاوه ڕی ئه وه  بوویت “من“ له  پشه وه  سوت ل بکه م. من حه ز 
ده که م له  پشدا سو له  خه ک بکه م، گرگن!، به م کاتک که سک 
به  نیازی خۆسه پاندن چاوه ڕی ئه وه  له  من بکات، تووڕه  ده بم. 
 م پوه به ر“ت بووم. ڕبه  دیتنی تۆ، من له  تۆ “گه وره تر“ و “به ڕ
دایت، چه ند ڕۆژکی تریش ئه و سه ربه ستییه ت، ناشییانه ، به  کار 
بھنیت و دواتر قسه م له گه دا کردیت. چاو پ له  فرمسک، دانت 
به وه دا نا که  نه تزانیوه  ئه و سه ربه ستییه ی له  کاره که تدا پت ڕه وا 
بینراوه ، چۆن به  کار بھنیت. به  سه ربه ستی نائاشنا بوویت. تۆ؛ ئه ی 
پشووتدا،  جکاره که ی  له   دنیا،  کرکارانی  ئایینده ییه که ی  ڕابه ره  
نه ک ھیچ سه ربه ستییه کت نه بووبوو، به کو ته نانه ت نه تتوانیبوو له  
پش چاوی به ڕوه به ره که تدا جگه ره یش بکشیت، بجگه  له وه یش، 
ته نیا کاتک ڕت پ درابوو قسه  بکه یت، که  پرسیارک ل کرابت، 
ڕاسته قینه ت  سه ربه ستییه کی  چونکه   مندا،  تاقیگه که ی  له   به م 
ھه بوو، ڕقھه سنانه  و زووھه چوو ھه سوکه وتت ده کرد. کاتک 
ده ستت  خۆت  دواتــر،  ده رمنه کردیت.  کاره که   له   تگه یشتم،  لت 
منیشه وه   تاقیکردنه وه کانی  بــاره ی  له   و  کشایه وه   کاره که ت  له  
له وه یش،   ب دوابــوویــت.  دادگــاکــان  له   یه کک  ده روونناسی  بۆ 
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یه کک بوویت له و که سه  فریوده ر و زانیاریپده ره  نھنییانه ی که  
ڕۆژنامه کانت، چ له  خۆم و چ له  کاره که م، تیژ کرد؛ بۆ ئه وه ی به  

ھه موو شوه یه ک به ره نگاری ده ستکه وته  زانیارییه کانم ببنه وه .

تۆ ئاوایت کاتک بۆت ھه ده که وت تاموچژه  له  سه ربه ستی ببینیت، 
پیاوی بچووک!

و  ھه وسته ت  ئــه و  تـــۆوه ،  مــه رامــه کــانــی  پچه وانه ی  بــه   ــه م  ب
ده ستدرژی و به دوکه وتنی تۆ و ھه ودانت بۆ تکدانی کاره که م، 
نه ک ناچاری نه کردم به  ده ستکشانه وه ، به کو کاره که می گه لک 

له  کاتی چاوه ڕوانکراو زووتر به  ئه نجام گه یاند.

ماواییت ل ده که م، گرگن! چیی تر بیر له وه  ناکه مه وه  خزمه تی 
به ره وه   له   ناده م  به وه   ڕێ  دم،  تۆوه   ته نگ  به   کاتک  بکه م.  تۆ 
و    ـــاوه ئ ڕــگــا  ــه و  ل ناتوانیت  تــۆ  بمکوژیت.  ــــازاره وه   ئ بـــه ده م 
پچک  ئه گه ر  ھه بگریت.  پم  جی  به ر،  گرتوومه ته   به رفراوانه ی 
ده کات،  چاوه ڕت  چی  داھاتوودا  له   که   له وه ی  بوویتایه   ئاگادار 
دوودییه ک،  و  گومان  ھیچ   ب چونکه   ده تۆقایت،  حه ژمه تاندا  له  
له سه ر ڕی به ده ستھنانی ده سته تدایت له  دنیادا. نونه ره  ته نیا 
و ده گمه نه کانی من، به شکن له  داھاتووی تۆ. له  ئستادا ناخوازم 
ئه وه   بۆ  ته نیا  گه شت،  ھاوڕی  وه ک  بیت.  گه شته م  ئه م  ھاوڕی 
باشیت پکه وه  ڕوو له  مه یخانه یه ک بکه ین، نه ک ئه و جیه ی نیازمه  

.بیگه م

“منی  من  که   ده کــات،  شارستانییه   بــه و  سووکایه تی  “بیکوژن! 
ــیــادم نــــاوه . مـــن، مــرۆڤــــکــی ســه ربــه ســتــی نو  ــاو“ بــون ــی ــۆره پ ب

دیمۆکراتییه کی سه ربه ستم. بژی!“

ئه م  نــه نــاوه .  بونیاد  شارستانیه ت  ئــه م  تۆ  گرگن!  نیت،  ھیچ  تۆ 
و  لزان  که سانکی  چه ند  ته قه الی  و  ھه وڵ  ئاکامی  شارستانییه  
چی  نازانیت  ده که یت،  بینا  کاتک  تۆ  کۆمه ه که ته .  نو  به ئه مه کی 
بینا ده که یت. کاتک من یا ھه ر که سکی تر پی وتیت: “به رپرسیی 
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ئه م بیناکردنه  له  ئه ستۆ بگره .“ مینا “خائنی پرۆلیتاریا!“ گاته  و 
سووکایه تیت پ کردین، ھاوکاتیش به  په له پرووسک و ھه ه داوان 
ئه م  قه ت  باوکه ی  ئه و  برد،  دنیا!“  کرکارانی  “باوکی  بۆ  ھانات 

شتانه ت پ نات.

باره ی  لــه   شتک  ھیچ  بــچــووک!  پــیــاوی  نــیــت،  ســه ربــه ســت  تــۆ 
له   مــرۆڤ  بیت  به ئاگا  لــه وه   ناته وت  نازانیت.  سه ربه ستییه وه  
و  ھــه ســت  چــاوه قــوــکــه ی  ــوو  ب  کــ ده ژی.  چــۆن  سه ربه ستیدا 
نه سته کانی له  ئه وروپادا گه یانده  ده سته ت؟ تۆ بوویت، گرگن! له  

ئه مه ریکایش؟ بیر له  ویسۆن بکه ره وه .

چ  چیم،  من  ده کــات!  تاوانبار  بۆره پیاوه ،  منی  من؛  بگرن!  “گوێ 
ده سته تکم ھه یه ، تا بتوانم ڕێ له  سه رۆکی نه ته وه  یه کگرتووه کان 
بگرم؟ من ئه رکی خۆم له  ئه ستۆ گرتووه  و گوایه ی به جھنانی 

فه رمانم. ھیچ شتکیش له  سیاسه ت ت ناگه م!“

گازه کان  ژووری  به   منداڵ  و  ژن  و  پیاو  ھــه زاران  ژیانی  کاتک 
گرگن؟  نییه   وا  ڕاگه یه نراوه ،  پت  که   ده که یت  ئه وه   ده سپریت، 
ده ده ن!  ڕوو  بۆ  ڕووداوانـــه   ئه و  نازانیت  که   بگوناھیت،  ھنده  
به سته زمانیت،  کۆکی  تۆ  گرگن؟  بوختانه،   و  درۆ  ھه ر  ئه مه ش 
کۆک که  شتکی بۆ وتن نییه ، کۆک که  خۆی دید و توانینی 
خۆی نییه . به ھه مه حاڵ، تۆ کیت تا له  سیاسه ت ت بگه یت؟ ده زانم، 
ئه مه م ھنده  به ر گوێ که وتووه ، به س بت. به م ده پرسم: “کاتک 
مرۆڤکی زانا پت ڕاده گه یه نت که  خۆت به رپرسیاری له  به رده م 
ئه و ھه سوکه وت و مامه نه دا که  ده یانکه یت.“ بۆ بده نگ و ئارام 
ئه رکه کانی سه رشانت به  ج ناھنیت، یا کاتک ھه وڵ ده دات وات 
ل بکات چیی تر له  منداه کانت نه ده یت، یا کاتک بۆ ھه زاره مین 
ئه ی  نه که ویت!  “دیکتاتۆر“  ئه و  یا  ئه م  دوای  که   ده یته وه   جار 
ئه و کاتانه ، ئه رکه کانی سه رشانت و گوایه ییه  بگوناھه که ت، له  

کون؟
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ژه نه ڕاه که ت له  جیه کی به رزتر له  خۆت داده نیت، بۆ ئه وه ی 
بتوانیت ڕزی ل بگریت.

نا، گرگن! تۆ گوێ بۆ ھه قیقه ت ناگریت. تۆ ته نیا گوێ له  که سک 
ده گریت ھه راوزه نا و غه به غه بت بۆ بنته وه ، تا بتوانیت له سه ر 
به رده وام  خۆت  چه په لدانی  له سه ر  و  پداھه دان  و  ھاتوھاوار 

بیت.

تۆ به د و نه وریت، پیاوی بچووک!

ھیچ شتک له  ئه رکه  ڕاسته قینه کانی سه رشانت ت ناگه یت، ئه و 
بکه یت،  ھه سوکه وت  مرۆڤک  وه ک  ده ده ن  یاریده ت  ئه رکانه ی 
به رگری  و  بپارزیت  مرۆڤایه تی  ده ده ن  یاریده ت  ئه رکانه ی  ئه و 
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ڕگران  و  چه ته   السایی  چاک  زۆر  تۆ  بکه یت.  ھاومرۆڤییت  له  
فیلمه کانت،  زانــایــان.  و  حه کیم  ھی  خراپیش  زۆر  و  ده که یته وه  

به رنامه کانی ڕادیۆت، پن له  کوشتن و بین.

ھه بگریت.  ھیچوپووچه کانت  و  به د  کاره   له   ده ست  ناتوانیت  تۆ، 
به  درژاییی چاخه کانی به رده مت له سه ر پیاده کردنیان به رده وام 
ده بیت، تا ئه وده مه ی به  یه کجاره کی ده بیت به  سه روه ری خۆت. 
ئستادا  له   بکه م،  داھــاتــووت  خزمه تی  بتوانم  ئــه وه ی  بۆ  منیش 
زیاتر  دوورم  لته وه   کاتک  چونکه   کــردووه ،  خۆت  له   ماواییم 
ڕز له  کاره که م ده گریت و ناتوانیت له  ناوم ببه یت. تۆ، ڕقت له  
ھه ر که سک و له  ھه ر شتکه  لته وه  نزیک بت! ھه ربۆیه  ژه نه ڕاه  
کرکاره که ت و سوپاساالری جه نگه کانت، دوور و به رزتر له  خۆت 
ڕاگرتووه  تا بتوانیت ب ئه وه ی سه رزه نشتی ھیچ کارکی بکه یت، 
بگریت  ڕزی  بگریت،  کرده وه کانی  و  کار  له   ڕه خنه یه ک  ھیچ  یا 
و بیپه رستیت؛ له  کاتکدا شایسته ی ھه موو ڕق و کینه یه که . ھه ر 
تا  مژووه وه   بووله ی  له   ھه ر  گه وره کان،  پیاوه   ئه وه شه   له به ر 

ئه مۆ، دوور له  تۆ و کار و کرده وه کانت خۆیان ڕاگرتووه .

مرۆڤی باو.
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١١٨

“به ده ستخستنی مه زنی شتی کردووه ، شت بووه ، شت!“

ده زانم زۆر خرایت، کاتک ھه قیقه ت له گه ت ناگونجت، مۆرکی 
شتی به  سیمای خه کیدا بنیت. خۆت “ئاسایی و باو“ ده بینیت، 
بۆیه  شتووته کانت له  زیندانه کان توند کردووه  و ڕت داوه  باو 

و ئاساییه کان دنیاکه ت به  ڕوه  ببه ن.

تاوانبار  نه گبه تییه   و  کۆی  ھه موو  ئه م  به    ک مرۆڤ  ده کرت 
سه رشانت  ئه رکه کانی  ته نیا  تۆ  چونکه   نا!  تۆ  بگومان  بکات!؟ 
جبه ج ده که یت و ھیچی تر. تۆ کیت تا دید و توانینی خۆتت 

ھه بت؟ ده زانم و پویست ناکات ئه مه  دووباره  بکه یته وه .

منداه   لــه   بیر  کاتک  بـــه م  ــــردووه ،  ک شــپــرزه   منت  نیت  تــۆ 
چۆن  ده که مه وه   له وه   بیر  کاتک  ده که مه وه ،  تازه له دایکبووه کانت 
و  خۆتئاسایی  مرۆڤی  به   ببن  تا  ده ده یت  ئه شکه نجه یان  و  ئازار 
له و بته مرۆڤانه  بچن که  ده یانپه رستیت، ده مه وت بۆ ئه وه ی ڕێ 
له  تاوانه کانت بگرم، بگه ڕمه وه  بۆ الت. ده زانم که  تۆ بۆ پاراستنی 
خۆت له م تاوانانه  وه زاره تکت به  ناوی وه زاره تی چاودریکردنی 

مندان و په روه رده  و فرکردنیانه وه  دروست کردووه .

دنیایه دا  ــه م  ب گه شتک  بــۆ  خــۆمــدا  لــه گــه ڵ  ده مــتــوانــی  خــۆزگــه  
ده مبردیت، پیاوی بچووک! تا ئه وه م پشان بدایتایه  که  ئستایش 
ویست  نونه ری  یا  ئایینی،  “ڕچه شکنکی  مینا  له مه وبه ریش،  و 
و خواسته کانی خه کی“، چۆن بوویت و چیت ئه نجام داوه . ھه ر 
ئه وه نده  بوریت سه یرکی خۆت بکه یت له  ھه موو شونک خۆت 
ئه ندامی  یا  ئه مانیاییه ک،  فره نساییه ک،  نییه   گرنگ  ده دۆزیته وه ، 

خک بیت له  خه  بچووکه کانی خوارووی ئه فریقا.

“سووکایه تی به  نامووس و ئابرووم ده کات! خۆزیا و ئاواته کانم و 
ئه و ئه رکانه ی له  ئه ستۆمن پیس ده کات!“

نه  گاته  به  ئابرووت ده که م و نه  ئه و به رپرسییه ی له  ئه ستۆیشته  
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١١٩

ئه گه ر  ــووم  ده ب به خته وه ر  و  شاد  زۆر  گرگن!  ده کــه م،  له که دار 
بتتوانیایه  نادروستیی ئه م وته یه م بسه لمنیت، بیسه لمنیت که  له  
چۆن  بنیت  به وه دا  دان  و  بیت  خۆته وه   ته نگ  به   ھه یه   تواناتدا 
بدات  ئه وه   گفتی  ناچاره   به نایه ک  چۆن  ده ژیــت.  بارکدا  چ  له   و 
ئه و خانووه ی بینای ده کات ده بت تۆکمه  و توندوتۆڵ بت و بۆ 
ژیان ده ست بدات، تۆیش گفتی ئه وه  بده یت که  له  تواناتدا ھه یه  
به و جۆره  بینا بکه یت. ئه گه ر ئه وه  ده ستنیشان بکه م که  به نایه ک 
له بریی بیناکردنی خانوویه کی تۆکمه وتۆڵ و الیه ق به  ژیان، ته نیا 
ھیچ  به نایه   ئه و  ئه وا  ده په یڤت،  بیناکردنه وه   چۆنتیی  باره ی  له  
 ته م پکی نییه  به وه  گوناھبارم بکات که  سووکایه تی و  گاھه ق
کردووه . به  ھه مان شوه یش، ده بت بیسه لمنیت که  تۆ ھه گرکی 
به ئه مه کی داھاتووی مرۆڤایه تیت. ئیتر ناتوانیت وه ک ترسنۆکک له  
پشت په رده ی پاراستنی “ئابرووی نه ته وه !“ و پاراستنی “ئابرووی 
له   زۆرت  به شکی  چونکه   بده یت،  حه شار  خۆت  کرکارانه وه !“ 

خۆت ئاشکرا کردووه  و ده سته که ت خستووه ته  ڕوو، گرگن!

و  ئازار   پ شه وی  چه ندان  که   ماواییه ک  ده که م.   ل ماواییت 
بخه وی ل خواستووم. ڕابه ره  داھاتووییه کانی کرکاران، ژیانت 
ھنده ی من ل ئاۆز ناکه ن. ئه وان ئه مۆ ڕابه رانی تۆن و سبه ینیش 
ده بن به  چه ند نووسه رکی ھیچله باردانه بووی ناو ڕۆژنامه  زه رد 
ئه وانیش  ده گــۆڕن،  کراسه کانیان  چۆن  خه کی  و  ھه رزانه کان  و 

بیروڕاکانیان ده گۆڕن.

من، بیروڕای خۆم ناگۆڕم وه ک ئه وه ی کراسکی پیس بت. من، 
چاره نووسه ی  به و  و  تۆ  به   گرنگیدان  و  به ته نگه وه ھاتن  له سه ر 
نییه   تواناتدا  له   کاتک  به م  ده بم،  بــه رده وام  ده کــات،  چاوه ڕت 
له   دوور  خۆم  ناچارم  نزیکه ،  لته وه   که   بگریت  که سک  له   ڕز 
تۆ ڕابگرم. وه چه کانی داھاتووت، ده بن به  میراتگری کاره که م و 
تاموچژ  تا  بم  ئــه وان  چاوه ڕی  نییه   له وه   الرییه کم  ھیچ  منیش 
له  به روبوومی کاره که م وه ربگرن، چۆن به  درژاییی سی سای 
کاری  به   و  بکه یت  قه بووڵ  کاره که م  بووم  تۆ  چاوه ڕی  ڕه به ق 
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بھنیت. تۆ، له  ھاتوھاوار و فاکوفیکی خۆت نه که وتیت و ده ستت 
له وه  ھه نه گرت بقیژنیت: “بۆخت سه رمایه داری!“ یا “بوخت 

یاسا و ده ستووره  ئه مه ریکاییه کان!“.

به م کاتک بیر له  منداه  تازه له دایکبووه کانت ده که مه وه ، کاتک 
بیر له وه  ده که مه وه  چۆن ئازار و ئه شکه نجه یان ده ده یت تا ببن 
به  مرۆڤی خۆتئاسایی و له و بته مرۆڤانه  بچن که  ده یانپه رستیت، 
ده مه وت بۆ ئه وه ی ڕێ له  تاوانه کانت بگرم، بگه ڕمه وه  بۆ الت.

گوێ بگره  پیاوی بچووک! ده مه وت دیمه نک له  تۆ پشان بده م. 
ڕامه که ! دیتنی خۆش نییه ، به م به سووده  و تۆقنه ر نییه ! به ر له  
چاخک خۆت فر کرد السایی زاناکانی فیزیک و ئه ندازیاره کان 
بکه یته وه  و وتت: “ڕۆح نییه .“ و نکوییت له  بوونی کرد. دواتر، 
پیاوکی گه وره ، ھه رچه ند به و پوه ندییه ی نون “ڕۆح“ و “له ش“ت 
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نائاشنا بوو، توانی “ڕۆح“ت، “ده روون“ت پشان بدات. تۆ وتت: 
“قسه ی ھیچ! شیکردنه وه ی ده روونی یانی چی! مرۆڤ ده توانت 
میز شی بکاته وه ، به م ده روون نا! خۆخه ریککردن به  ته ندروستی 
ھیچ  ئــه وه ی   به ب نه خۆشییه کان،  بۆ  چاره سه ر  دۆزیــنــه وه ی  و 
کاری  و  ته ندروستبوون  بــاره ی  له   زانیارییه کت  یا  خوندنک 
پزیشکییه وه  ھه بت! که کی ھیچ ناگرت.“ ئه مه ت وت، چونکه  ته نیا 
شتک له  باره ی ده رمانسازییه وه  ده تزانی شیکردنه وه ی میز بوو. 
له و  خایاندا.  ڕه به قی  سای  چل  تۆدا  “ڕۆح“ی  پناوی  له   خه بات 
خه باته  ئاگادارم، چونکه  بۆ تۆ و له بریی تۆ تیدا به شدار بووم. 
ڕۆژک له  ڕۆژان بۆت ده رکه وت که  پیاو ده توانت ده ستکه وتکی 
باش له  ده روونی مرۆڤکی نه خۆش به  ده ست بھنت و بۆ ئه وه یش 
ته نیا ئه وه نده  پویسته  نه خۆشک ناچار بکه یت که  بۆ ماوه یه کی 
دیاریکراو، ڕۆژانه  چه ند ساتک بۆ دۆزینه وه ی چاره یه ک، بت بۆ 

دیده نیت و له بریی ھه ر ساتکش له و ساتانه ، به پاره یه ک بدات.

ده ستکه وت،  بۆ  که ره سته یه ک  به   بــوو  ڕۆح  که   ئــه وکــات،  ته نیا 
له شه   له سه ر  توژینه وه   ھاوکاتیش  ھنا.  ھه بوونی  به   بــاوه ڕت 
نازیندووه که ت به رده وام بوو. ئه وه م بۆ بۆ ده رکه وت که  “ڕۆح“ی 
تۆ به رھه می وز و تواناته  بۆ ژیان. به  واتایه کی تر: له ش و ڕۆح 
دوو به شی پکھنه رن له  یه که یه ک. پاشان، جپی ئه م دۆزینه وه یه م 
ھه گرت و بۆم ده رکه وت، کاتک ھه ست به  به ختیاری ده که یت، 
کاتک ھه ست ده که یت خۆش ده ویستریت، وزه  و توانای ژیان 
به رفراوان و ئاوه  ده بت، کاتکیش ده ترسیت، ئه م وزه  و توانای 
سای  پانزه   درــژایــی  به   یــه ک.  ده چته وه   و  ده بت  گــرژ  ژیانه  
ھه ر  من  به م  کوشت،  دۆزینه وه کانمت  بده نگبوونت،  به   ڕه به ق، 
له سه ر ھه مان ڕگا به رده وام بووم و بۆم ده رکه وت که  ئه م وزه  
و توانای ژیانه ، که  ناوم ل ناوه  “ئۆرگۆن“، له  ده ره وه ی له شی 
تۆدا، له  گه ردوونیشدا، ھه یه  و که  تاریک داده ھات ده متوانی له ڕی 
بیبینم.  کردبوو،  دروستم  نیازه   ئه و  بۆ  که   تایبه ته وه   ئامرکی 
بۆ  ژیانه وه   وزه ی  ئه و  ڕاکشانی  به ھۆی  ده یتوانی  که   ئامرک 
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ساڵ،  دوو  درژایی  به   بسنت.  کپه   بکات   ل وای  خۆی،  الی 
منداه کانته وه   و  ژن  ئازاردانی  به   و  کاغه ز  یاریی  به   تۆ  کاتک 
خه ریک بوویت، یا خه ریکی قسه ی بسه روبه ری سیاسی بوویت، 
له  ژوورکی تاریکدا ڕۆژانه  چه ند سات داده نیشتم و ده موانی، 
به ره به ره یش  دۆزیوه ته وه .  تۆم  ژیانی  وزه ی  له وه ی  بم  دنیا  تا 
شوازک فر بووم، تا له  ڕگه یه وه  بتوانم پشانی خه کی تریشی 

بده م، پاشان بۆم ده رکه وت، ئه وانیش ھه مان شتیان ده بینی.
“ڕۆح“  که   بیت  بوایه دا  له و  و  بیت  پزیشکک  تۆ  ئستا  ئه گه ر 
ده رئه نجامی تکچوون و ئاساییکارنه کردنی ئه و ئه ندامانه ی له شن 
که  ئه نزیمه کانیان ڕاسته وخۆ تکه ڵ به  خون نابن، ده یت: “ئه و 
نه خۆشانه ی چاکت کردوونه ته وه ، ده ستھات و به ره وپشچوونت 
ڕــگــاچــاره دا بــۆ چــاره ســه رکــردنــی نه خۆشییه   دۆزیــنــه وه ی  لــه  
ڕیه وه   له و  که   زیاتر  “به ھره “یه ک  له   نین  ھیچ  ده روونییه کان، 
خواسته کانی خۆت بسه پنیت.“ ئه گه ریش به   ده توانیت ویست و 
ده ست دوودییه وه  ئازار بچژیت، یا له  تاریکی بترسیت، ده یت: 
“ئه و دیارده یه ی تۆ به ر له  ماوه یه ک به  دیت کردووه ، ھیچی تر 
نییه  له  ھه ودان زیاتر بۆ سه پاندنی خواست و ویسته کانی خۆت و 
له وه  ده چت له  جڤینکدا بۆ ئاماده کردنی “ڕۆحه کان“ دانیشتبیت!“ 
“ڕۆح“  ھه بوون  له   نکویت   ١٩٢٠ سای  چۆن  گرگن!  ئاوایت،  تۆ 
ده کرد، ئستایش که  سای ١٩٥٤ه ، بھووده ، ھه ر له سه ر ھه مان 
فته فت له  باره ی “ڕۆح“ه وه  به رده وامیت. ئستایش، ھه ر ھه مان 
سه مینه وه ،  و  بــــدوودــی  ١٩٨٤یـــش،  سای  بچووکی.  پــیــاوی 
و  زۆر  پاره یه کی  به ده ستھنانی  مایه ی  به   ده که یت  “ئۆرگۆن“ 
له سه ر ھه مان کرده وه یش به رده وام ده بیت که  گاته  به  ھه قیقه تکی 
دی بکه یت و له  نرخی که م بکه یته وه  و به  خراپه  باسی بکه یت، 
دۆزینه وه ی  و  “ڕۆح“  دۆزیــنــه وه ی  له گه ڵ  ئــه وه ی  وه ک  کتومت 
ده بیت،  بــه رده وام  ئه وه یش  له سه ر  کردت.  “کۆسمیک“یدا  وزه ی 
ڕک وه ک ھه مان پیاوه  ڕه خنه گره  گرگنه که ی جاران، ده مک لره  
و ده مک له وێ، خه ریکی ھاتوھاوار و با بژی و با بژی خۆت بیت 

و ده ستی ل ھه ناگریت.
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دته وه  یادت چۆن گاته ت به و دۆزینه وه یه  ده کرد که  سه قامگیربوونی 
ده وری  به   زه وی  سه لماندی  دۆزینه وه یه ی  ئه و  سه لماند.  زه وی 
خۆردا ده سووڕته وه  و وه ستاو نییه ! تۆ ده توت: “ئه گه ر وا بت که  
زه وی ده سووڕت، ده بت ئه و لوانانه ی له سه ر سینیی مه یگه که ن 
بکه ونه  خواره وه .“ ئه مه  چه ند چاخک له مه وبه ر بوو. بگومان له  
یادت کردووه ، گرگن! تۆ ھه ر ھنده  له  باره ی نیوتنه وه  ده زانیت که  
دیوتی سوک له  دارک به ر بووه ته وه . ھنده یش له  باره ی ڕۆسۆوه  
ده زانیت، که  ده یویست “بگه ڕته وه  بۆ سروشت“، ته نیا شتکیش که  
له  داروینه وه  فری بوویت، “خه بات له  پناوی مانه وه دا“یه ، به م 
ھیچ له  باره ی ڕه چه ه کی خۆته وه  که  ده گه ڕیته وه  سه ر مه یموون، 
فر نه بوویت. له  فاوسته که ی گۆته یش، که  به  خۆشحاییه وه  و زوو 
زوو به  نموونه  ده یھنیته وه ، ھنده  تیگه یشتوویت که  پشیله یه ک له  
و  پــووت  و  که لله ڕه ق  و  گه لۆر  و  ده به نگ  تۆ،  ده گــات.  ماتماتیک 
له   دنیایت  که   ئه وه یشدا  له گه ڵ  بچووک!  پیاوی  مه یموونئاسایت، 
کارامه ییت له  پکانی ئه و نیشانه یه دا بۆت دانراوه ، به م ھه میشه  ئه و 
جیه  ده پکیت که  مه به ستت نییه . کتبخانه کانت به  ناپۆلیۆنه که ت؛ ئه و 
پیاوه  گرگنه ی که  شتکی تری له  پاش ج نه ماوه  له  مافی سه ربازیی 
گشتی؛ “سه ربازی بۆ ھه مووان“ زیاتر، ڕازاندۆته وه ، به م کپله ر 
که  له  نزیکه وه  له  بنه چه  و ڕه چه ه که  گه ردوونییه که ت گه یشتبوو، 
ھه ربۆیه یش،  ناکه وت.  ده ست  کتبخانه کانتدا،  له   یه کک  ھیچ  له  
بچووک!  پیاوی  نابت،  قوتارت  که وتوویت،  تی  کۆییه ی  لــه و 
سه رزه نشت و سه رکۆنه ت ده که م، کاتک له و بوایه دایت، که  من 
ـ با له وه  بگه ڕین  دوای ماندووبوون و خه ریکبوونکی دوورودرژـ 
که  ئه و ماندووبوون و خه ریکبوونه ، چ خه رجییه که ی خواستووه  ــ 
گوایا ده مه وت له  ڕگای سه پاندنی خواست و ویسته کانی خۆمه وه ، 

بوات به  ھه بوونی وزه ی “ئۆرگۆن“ی له  گه ردووندا پ بھنم!

و  قوربانی  ھه موو  ئه و  ڕگای  له   له ڕاستیدا  بچووک!  پیاوی  نا، 
ده رده که ی  چــاره ســه ری  چــۆن  کــرد  فر  خــۆم  خۆبه ختکردنه وه  
نو له شی تۆ بکه م. تۆ، بوا به مه  ناھنیت. له  نه رویج گوم لت 
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١٢٤

تاقیکردنه وه کانی  بۆ  پاره یه ی  ھه موو  ئه و  “که سک  ده توت:  بوو 
ته رخان کردبت، به  ھه موو مانایه ک شته .“ تت گه یشتم، چونکه  
له  خۆته وه  و له  ئه زموونه کانی خۆته وه ، ده ڕوانیت. تۆ، ده توانیت 
ته نیا وه ربگریت و ناتوانیت ببه خشیت. ھه ربۆیه یش له وه  ت ناگه یت 
که  مرۆڤک ده توانت به وه  شاد و خه نی بت ببه خشت. کتومت 
وه ک ئه وه ی که  له وه  ت ناگه یت که  ژن و پیاوک به ب ئه وه ی 
نووستن“  “جگای  نو  بۆ  یه کتر  په لی  و  یه کتر  سه ر  ھه کوتنه  

ڕابکشن، ده توانن پکه وه  له  ژوورکدا بن.

بوویتایه   به ده ستوبرد  و  کارامه   ئه گه ر  بگرم  ڕــزت  ده متوانی 
له وه دا که  به ختیاری بۆ خۆت بدزیت، به م تۆ دزکی نه ور و 
له   چونکه   به م  به ده ستوبردیت،  و  کارامه   و  زیره ک  تۆ  گرگنی. 
نییه   تواناتدا  له   وشکھه توویت،  و  ڕه قوته ق  ده روونییه وه   باری 
وتیت:  پی  جاران  له   جارک  فرۆید  چۆن  ھــه روه ک  بخوقنیت. 
بتوانیت  تا  ده ئاخنیت،  قوڕنه یه ک  له   خۆت  و  ده دزیــت  “ئسکک 
بیخۆیت.“ له  ده وری که سانی دوا و به خشنده  کۆ ده بیته وه ، تا 
دواپوولیان له  ژر چنگ ده رده ھنیت. خونمژه که  تۆیت، به م به و 
جۆره  ناحه زه ی که  بیر ده که یته وه ، که سانی به خشنده  و دوا به  
خونمژ ناو ده به یت. ورگی خۆت له  توانا و زانیارییه کانی ئه وان 
قوتت  ئه وی  به م  ده که یت،   پ ئه وان  به ختیاریی  و  مه زنی  له   و 
داوه  ناتوانیت ھه زمی بکه یت و یه کسه ر ده یکه یت به  گوو و بۆنک 
که  سه ردار ب سه ر ده کات به  ھه موو الیه کدا بو ده که یته وه ، یا 
بۆ ئه وه ی دزییه که ت دابپۆشیت و نرخی خۆت له  ده ست نه ده یت، 
ناودیر  ھه خه ه تن  و  مندافریون  و  ده به نگ  به   نچیره که ت 

ده که یت.

ڕاوه سته  “مندافریون!“ ڕاوه سته !

دته وه  یادت پیاوی بچووک!ـ ـ ئه وسا ده ماستی یه کتییه کی زانستی 
بوویت ــ گوناھبارت کردم به وه ی گوایا ڕم داوه  به  منداه کانم 
سه یری دیمه نه کانی گانکردن بکه ن؟ ئه وکات، تازه کی یه که م وتارم 
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١٢٥

له  باره ی مافه  جنسییه کانی مندانه وه  بو کردبووه وه . جارکی 
تریشت دته وه  یاد ــ ئه مجاره یان ده ماستی یه کک له  ڕکخراوه  
کردبوو  ئــه وه ت  بانگه شه ی  ــ  به رلین  له   بوویت  فه رھه نگییه کان 
به ره و  و  ده کــرد  ســوار  خۆمدا  له گه ڵ  گه نجم  کچانی  گوایا  که  
ببه م؟  خشته یان  له   و  بده م  فریویان  تا  ده مبردن،  دارستانه کان 
من؛ قه ت کچکی گه نجم فریو نه داوه ، ئه مه  خه یاڵ و ئه ندشه کانی 
تۆن، نه ک ھی من، گرگن! من، ژنه که م، یا کچه دۆسته که م، خۆش 
ده وت. وه ک تۆ نیم، که  له  تواناتدا نییه ژنه که تت خۆش بووت، 

بۆیه  کچانی گه نج به ره و دارستانه کان فریو ده ده یت.

کچی ئه م یا ئه و شۆڕش.

پاه وانه کانی  له   یه کک  به   خه ون  تۆیش  گه نجه که !  کچه   تۆ  ئه ی 
جگای  نــــو  ناچیته   وــنــه کــه یــدا  ــه گــه ڵ  ل نابینیت؟  ســیــنــه مــاوه  
نووستنه که ته وه ؟ به  دوایدا نه گه ڕایت و وا خۆتت پشان نه دا که  
ته مه نت ھه ژده  سانه  و له  خشته ت نه برد؟ پاشان، به  تاوانی ئه وه ی 
گوایا ده ستدرژی ل کردوویت، ڕاپچت نه کرد بۆ به رده می دادگا؟ 
“ئه و“ دوای دادگا، یا به ر ده درت، یا ده خرته  زیندانه وه . دایک و 
داپیره کانت، مینا خودی خۆت، ده سته کانی ئه و پاه وانه  گه وره یه ی 
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١٢٦

به نوبانگه ی  پاه وانه   ئه و  له گه ڵ  ده تویست،  ده که ن.  ماچ  سینه ما 
سینه مادا بخه ویت، به م ھنده  ئازا و بور نه بوویت که  به رپرسیی 
گوناھه کانت  ھه موو  و  بگریت  ئه ستۆ  له   کاره ت  و  خواست  ئه و 
ئابرووت  سه ر  بۆ  ده ستدرژیکردن  به   و  ئه و  ئه ستۆی  خسته  
به زۆرگایراوه که !  بچووکه   به سته زمانه   کچه   تۆ؛  کرد.  تاوانبارت 
یا تۆ؛ ئه ی ئه و ژنه  به سته زمانه ی به  زۆر ده ستدرژی کراوه ته  
سه ر نامووست، تۆ که  ڕه حه تبوونی جنسیت له گه ڵ شۆفره که تدا 
له   ڕه شپسته که ت  شۆفره   مرده که ت،  له بریی  ده ھنا  ده ست  به  
خشته  نه برد و فریوت نه دا، له به ر ئه وه ی جنسی ئه و نزیکتر بوو 
که   نه کرد  تاوانبارت  به وه   دواتریش،  ئه فریقاوه .  جه نگه ه کانی  له  
لقه وماوه   بوونه وه ره   نامووست!  سه ر  کردووه ته   ده ستدرژی 
به سته زمانه که ، تۆ قوربانیی ده ستی ئه و ڕه گه زه یت که  ھه میشه  له  
ژره وه  بووه . نا، نا، بگومان! تۆ له  ڕه گه زکی پاک و سپی بوویت، 
شۆڕش  ئه و  یا  ئه م  ژنانی  ڕکخراوه ی  ئه و  یا  ئه م  “ئه ندامی  تۆ 
بوویت“، دانیشتووی وتکی باکوور، یا باشوور، ئه وه ی باپیره ی 
به  ڕاکشانی ئه فریقاییه  ڕه شپسته  ئازاد و سه ربه سته کان به ره و 

کۆت و زنجیره  ئه مه ریکاییه کان، ده وه مه ند و زه نگین بوو.

ھیچ  سپیت،  چه ندێ  و  بگه رد  و  پاک  چه ند  و  بگوناھـ  چه نده  
ترسنۆکه   ژنه   تۆ  نییه .  ڕه شپسته کان  به رانبه ر  ئاره زوویه کت 
نه وه ی  نه خۆشه که ،  ڕه گه زه   نه وه ی  گرگنه که ،  کۆه   به سته زمانه  
ڕاوکه رانی کوله کان، وه چه ی ئه و “کۆرتز“ه  به د و سه گساره ی 
که  ھه زاران “ئه زتکت“ی خۆشباوه ڕی ھه خه ه تاند و کردنی به  

ته ه وه  بۆ ئه وه ی دواتر بتوانت له  پشته وه  بیانکوژیت.

ئوه ، ئه ی کچه  به سته زمانه کانی ئه م یا ئه و شۆڕش! چی له  ڕزگاری 
تگه یشتن؟ چی له  تاسه  و ئاره زووی شۆڕشگانه ی شۆڕشگان، 
یا له و لینکۆنه  تگه یشتن که  کۆیله کانی ڕزگار کرد، ئه و کۆیالنه ی 
پاشان فتاندانه  نو “بازاڕی به رابه رکی سه ربه سته وه “؟ خۆتان 
له  ئاونه دا ببینن، ئه وسا له  خۆتاندا “کچانی شۆڕشی ڕووسی“ 
ده بینن و ده یانناسنه وه ، ئوه  کچه  بگوناھـ و پاک و بگه رده کان.
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ئه گه ر ئوه  جارک له  جاران بتانتوانیایه  پیاوکتان خۆشت بووت، 
چه ندان ڕه شپست و جووله که  و کرکار له  چنگی مه رگ قوتار 
ڕگای  له   چــۆن  کتومت  نـــه ده دا!  ده ســت  له   ژیانیان  و  ده بــوون 
منداه کانتانه وه  ئه و زیندووییه  ده کوژن که  له  خۆتاندا ھه یه ، ئاوایش 
و  خۆشه ویستی  له   نزیکبوونه وه تان  ڕه شپسته کانه وه   ڕگای  له  
ئه ندشه  و ئاره زووکانتان، که  بوون به  چه ند پشچاو و دیمه نکی 
کچانی  ده تــانــنــاســم،  ده کــــوژن.  خۆشه ویستیکردن،  لــه   نــاحــه ز 
و  ڕه قوته ق  ناوگه ه   ده زانــم  ده ستۆیشتووه کان،  و  دارا  پیاوه  

وشکھه تووه کانتان چ به دکاری و ناپه سه ندییه ک ده خوقنت؟

نا، تۆ ئه ی کچه که ی ئه م شۆڕش یا ئه ویان، من ھیچ نیازکم نییه  ببم 
به  دادوه ر یا پۆلیس. ئه مه  بۆ نموونه  جوانه کانی نو کۆمه ه که ت، 
ئه وانه ی جلکی ڕه سمی و فه رمانبه رییان پۆشیوه ، به  ج ده ھم. 
چونکه   ده وت،  خۆش  سمۆره کانم  و  ئاسکه کان  و  بانده کان  من، 
ڕه شپسته کانی  له   مه به ستم  ڕه شپسته کانن.  نزیکی  ھاوڕیانی 
جه نگه ه ، نه ک ئه وانه ی له  “ھه رلم“ به  جلوبه رگی شیک و ئاوواوه  
ده گه ڕن. مه به ستم له و ژنه  ڕه شپسته  قه ه و و گواره له گویه  نییه  
ئایینی  زده ڕۆیی  به ره و  به دینه ھاتووه کانی  ئــاره زووه   و  حه ز  که  
له   مه به ستم  قه ه وبوونی.  مایه ی  به   بــووه   و  کــردووه   ڕاپچیان 
له شوالری ناسکۆه  و نه رمونیای کچانی زه ریای باشووره  که  تۆی 
پیس و په ۆخ و بۆگه ن، تۆی سه ر به م سوپا یا ئه ویان ده ینیته  ژر 
خۆت. ئه و کچانه ی له وه  بئاگان که  تۆ خۆشه ویستییه  پاکه که یان 

وه ک له شی ژنه  قه حبه کانی دنڤه ر ده بینیت.

کچی بچووک، تۆ تاسه  و ئاره زووی ژیانک ده که یت که  ھشتا 
له   ئستا  ڕقوکینه یه .  مایه ی  و  ده چه وسنرته وه   بئاگایه   له وه  
ڕه گه زکی  له   خامایه کی  که   سیفه ته ی  به و  تر  چیی  گیانه دایت. 
به   ئستایش  تا  ــه م  ب بیت،  کــار  به   ناتوانیت  ئه مانیا  له   پــاک 
له نوماندا  ئه مه ریکاییه وه   شۆڕشی  کچی  و  ڕووسی  کچی  ناوی 
ده ژیت. دوای چه ند چاخکی تر، کاتک کوڕ و کچانی ته ندروست 
تاموچژ له  ئه وین وه رده گرن و پارزگاری ل ده که ن، ته نیا یه ک 
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بیره وه ری له  تۆ ده منته وه  و ئه ویش مایه ی ھه موو پابواردن 
و سووکایه تییه که .

تۆ نه بوویت؛ ئه ی ئه و ژنه ی شرپه نجه  دایوه شاندوویت، ڕت نه دا 
ماریان ئه نده شن؛ ئه و ده نگه  زیندووه ی ژیان، ھۆی کۆبوونه وه کانت 
به  کار بھنت؟ دوای ئه وه یش ئه م ھه ساره یه ی له سه ری ده ژین 
ھیچ جپه نجه یه کی تۆی پوه  نامنت، ناوی ماریان ئه نده شن له  
ته واوی چاخه کاندا ده زڕنگته وه . ھه رچه ند ناتوانم له  خۆم نه پرسم 
که  ئاخۆ ئه ویش دوور ده ڕوانت، یا بووه  به  له مپه رک له  به رده می 
منداه که یدا و ناھت تاموچژ له  خۆشه ویستی وه ربگرت! نازانم! 
ژیان بۆ خۆی چه ندان وه رچه رخان و ھه به ز و دابه زی تدایه  و 
به وه یش شاد و خه نییه  که  له  خودی خۆیدا ده ژی، نه ک له نو تۆدا، 

ژنه  به  شرپه نجه  داوه شاوه  نه خۆشه  گرگنه که !

و  کۆمه ڵ“  نو  “ژینی  که   ده که یت  ئه وه   بانگه شه ی  و  وایه   پت 
“کۆمه ڵ“ خۆتیت، ژنکۆک! ئه و کۆمه ه ی که  پیاوه  گرگنه که ت به  
تووک و پسته وه  ھه یلووشیوه ، به م تۆ نه  ژینی نو کۆمه ڵ و 
نه  کۆمه یت. تۆ له  ڕۆژنامه  ئایینییه کانتدا ھه میشه  ده رباره ی ئه وه  
ده نووسیت که  کچه که ت چ کاتک بۆی ھه یه  و ڕی پ ده درت 
پیاوک له  ئامز بگرت، به م ھیچ مرۆڤکی دانا و وریا گرنگی 

به وه  نادات!

“کۆمه ڵ“ له  دارتاش و به نا و باخه وان و مامۆستا و دۆکتۆر و 
کرکارانی پیشه ساز و من پک دت. ئمه ین “ژیانی کۆمه یه تی“، 
نه ک تۆ، ژنه  ڕه قوته قه ، نه خۆشه ، کرمژنه که ! تۆ ژیان نیت، به کو 
گه وره ترین نه فره تکی تیدا، به م ده زانم بۆ خۆت له  قه  شووره  
به ده ورکراوه نتدا، له گه ڵ ھه موو پوول و پاره کانتدا، توند کردووه . 
ئه مه  ته نیا شتک بوو که  ده تتوانی ده رھه ق به  ته سکبینی و نزمیت 
به رانبه ر به  دارتاشه کان و به ناکان و باخه وانه کان و مامۆستاکان 
و  قاب  له و  بیکه یت.  دۆکتۆره کان  و  پیشه سازه کان  کرکاره   و 
ته نیا  ئه وه   گرتووه ،  خۆ  له   چاوه قووکه یه یان  ئه م  چوارچوانه ی 
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کارکی چاک بوو کردبتت. نزمی و ھیچله باردانه بووییت، مۆخ و 
ئسکی گرتویته ته وه  و بووه  به  مایه ی قه بزبوون و تووشبوونت 
پادا  له   خۆتت  که سایه تیی  ده مامکه ی  به و  بــووه   ڕۆماتیزم،  به  
ژنه   تۆ؛  ژیان!  به   به رانبه ر  ڕقت  و  ڕه تکردنه وه   به   حه شارداوه ، 
نو  له   کوڕه کانت  چونکه   نیت،  به ختیار  بچووکه که ،  به سته زمانه  
ده چن و کچه کانت ده بن به  قه حبه  و مرده که ت وشک ده بته وه  و 
ژیان و ده ماره کانت بۆگه ن ده که ن. ناتوانیت فریوم بده یت، کچه  

گرگنه که ی شۆڕش، چونکه  ڕووتوقووت بینیومیت.

ده مناده مک، سه ر له و کۆییه ی تی که وتوویت ده رده ھنیت و 
ھاوار ده که یت: بژی! بژی!

بوویت.  ترسنۆک  ھه میشه   تــۆ  ئــه ویــان،  یــا  شــۆڕش  ئــه م  کچی 
چه ندان  دۆڕانــدت.  بــوو،  ده ستدا  له   مرۆڤایه تیت  به ختیاریی  تۆ 
سه رکۆمارت به  مه رامی خۆیان گه یاند و نزمی و ھیچله باردانه بوویی 
خه کیدا  به سه ر  مه دالیا  سه رکۆماره کانت،  به خشین.   پ خۆتت 
ده به خشنه وه  و ونه یان ده گیرت و بۆ دوایین جار پده که نن و 
ده سته کانت  له پی  له سه ر  دنیا  ببنه وه .  ژیان  ڕووبه ڕووی  ناورن 
بوو. چیت ل کرد و به  چیت گه یاند؟ تۆ بۆمبی ئه تۆمیت به سه ر 
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ھیرۆشیما و ناکازاکیدا باراند، مه به ستم له  کوڕه که ته ، ئه و کوڕه ی 
ئه و  ده دات،  ڕوو  چی  بزانت  ئه وه ی  بۆ  و  تاقیکردنه وه   بۆ  ھه ر 
ھه که ند،  خۆت  گۆڕه که ی  خۆت  به   تۆ  کرد.  بۆمباران  شارانه ی 
بده نگیی  به   ڕه گه زه که تت  و  چین  بۆمبارانه ت،  به م  گرگن!  ژنی 
تاھه تایی نو گۆڕ سپارد، چونکه  ھنده  ئینسان نه بوویت، پیاوان 
و مندان و ژنانی ھیرۆشیما و ناکازاکی له  ئاکامی ئه م کاره ساته  
بۆیه   بکه یت،  ھه سوکه ت  مرۆڤک  وه ک  نه تتوانی  بکه یت.  ئاگادار 
بده نگ و مینا به ردک به  قوویی زه ریادا ڕۆچوویت و ونبوویت. 
گرنگ نییه ، ئستا چی ده یت و چۆن بیر ده که یته وه ، ئه ی ئه و ژنه  
گرگنه ی چه ندان سوپاساالری گه لۆر و ده به نگت ھناوه ته  دنیاوه . 
له  داھاتوودا خه کی پت پ ده که نن و سه رسووڕماو و حه په ساو 
ده ڕواننه  کار و کرده وه کانت. ئستا که  نه بوویت به  مایه ی گاته  و 
خه کی سه ریان لت سووڕ نه ماوه ، به شکه  له و کۆییه ی دنیای 

گرتووه ته وه .

نیشتمان“  له   “پارزگاری  و  ڕووداوه کــان  گشت  ژنکۆک!  ده زانم 
ده گه ڕنه وه .  تۆ  بۆ  خر  به   ده ده ن،  ڕوو  که   تر  ھه رچییه کی  و 
قه ت  کــه وت.  گوێ  به ر  نه مسا  له   ئه مه م  له مه وبه ر،  ده مک  زۆر 
و  “نه مری  بت:  بیستووه ،  ڤییه نات  خه کی  عه ره بانچییه که ی  له  
سه ربندی بۆ قه یسه ر!“؟ نه تبیستووه ؟ گرنگ نییه ؟ گوێ له  خۆت 
بگره ، ھه مان ئاواز له  نو تۆیشدا ده نگ ده داته وه . نا، ژنکۆک! لت 
ناترسم، ناتوانیت ھیچ شتک ده رھه ق به  من بکه یت. ده زانم زاواکه ت 
دادوه ره ، یا برازاکه ت باجگری شاره  و بۆ چاخواردنه وه یه ک بانگی 
ده چرپنیت.  گویدا  به   منه وه   باره ی  له   شتک  چه ند  و  ده که یت 
ده ست  به   به رزتر  پله وپایه یه کی  ده یه وت  ئه وه ی  له به ر  ئه ویش 
بھنت، یا بۆ چه سپاندنی ته کووزی و یاساکان، به  دوای نچیرکدا 
ده گه ڕت. ده زانم چۆن ده که یت و چی ڕوو ده دات. ناتوانیت به و 
من  الی  ھه قیقه ته که ی  بچووک.  ژنی  بکه یت،  ڕزگار  خۆت  جۆره  

به ھزتره  له وه ی تۆ.

“یه کالیی ده بینت، ده مارگیره ! ئه ی من ھیچ ڕۆکم له  کۆمه دا نییه ؟“
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من ته نیا ئه وه نده م پشان داوه  که  ئه نگۆ به  چ جۆرک بچووک و 
به دکارن، پیاوی بچووک، ژنی بچووک. ناوی ڕۆڵ و گرنگیی ئوه م 
مه ترسییه وه ،  بخستایه ته   خۆمم  ژیانی  بوایه دایت  له و  نه ھناوه . 
ئه گه ر پم وا نه بووایه  گرنگیت؟ ھیچوپووچی و بماناییت، سووکی 
به رپرسییه   ئه و  و  تۆ  گرنگی  ڕۆــی  ڕۆشنایی  له به ر  نزمیت،  و 
ئه وان  ده نونت.  تۆقنه رتر  بت  تا  ئه ستۆتدایه ،  له   زه به الحه ی 
ده ن: “تۆ ده به نگیت“، من ده م: “تۆ زیره کیت، به م ترسنۆکیت.“ 
ده م:  من  مرۆڤایه تیت.“  کۆمه ی  به رماوه ی  “تۆ  ده ن:  ئــه وان 
“تۆ، تۆوی ئه و کۆمه ه یه ت.“ ئه وان ده ن: “کولتوور پویستی به  
کۆیله  ھه یه .“، من ده م: “ھیچ کولتوورک به  ده ستی کۆیله  بونیاد 
نانرت.“ ئه م چاخه  نوێ ترسنه ره ؛ چاخی بیسته م، ئه وه ی سه لماند 
که  ھه ر تگه  و دۆزک ده رباره ی کولتووره ، دوای پالتۆن، مایه ی 
القرتی و گاته پکردنه . قه ت کولتوورکی ئینسانی له  ئارادا نه بووه ، 
سه رگه ردانییه   و  سه راسیمه یی  له   خه ریکین  تازه کی  ئمه   گرگن! 
تایبه تییه کانی  نه خۆشه   و  ئینسانییه که   بوونه وه ره   تۆقنه ره که ی 
ده گه ین. ئه م نووسراوه یه ؛ “وته یه ک بۆ پیاوه  بچووکه که “ و ھه ر 
نووسراوه یه کی تر که  له  ئه مۆدا جی متمانه  و باوه ڕن، ھنده  
له و کولتووره وه  نزیکن که  له  چاخه کانی داھاتوودا بونیاد ده نرت، 
که  “دیزلوک“ی ئه مۆ له و پچکه یه وه  نزیکه  که  به ر له  ھه زاران 

ساڵ دروست کرا.

بچووک!  پیاوی  ناکه یته وه ،  داھاتوو  له   بیر  قه ت  نزیکبینیت،  تۆ 
فراژیدایه ،  و  به رچایی  له  نوان  ماوه یه ی  له و  دوورتــر  ناتوانیت 
بوانیت. پویسته  خۆت فر بکه یت بیر له  چه ندان چاخی ڕابوردوو، 
له   بیرکردنه وه کانت  ده بت  بکه یته وه .  داھاتوو،  چاخی  چه ندان  له  
ده وری زیندوویی ژیان بسوڕنه وه ، له  ئاست ئه و به ره وپشچوون 
به و  کــرد  خانه یی  بوونه وه ریی  یه که م  که   بن  گه شه کردنه دا  و 
بــوونــه وه ره ی نــاوی “مــرۆڤ“ه ، ئه و بــوونــه وه ره ی ئستا قنج و 
بکاته وه .  بیر  ڕه وان  و  ڕاســت  ناتوانت  بــه م  ڕاوه ســتــاوه ،  قیت 
ھیچ ڕووداوکی چه ند ساک له مه وبه رت نایه ته وه  یاد، بۆیه  دوو 
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ھه زار ساه ، ھه مان کار و کرده وه ی گه لۆرانه  دووپات ده که یته وه . 
له مه یش خراپتر، تۆ وه ک گه نه یه ک به  کاره  پوپووچه کانی خۆته وه  
زه بروزه نگی  نه ته وه ،  ڕه گــه ز،  له   نابیته وه ،  لیان  و  نووساویت 
ئایینی و ژرپخستن و چه وساندنه وه ی ئه وین نابیته وه . ناوری 
سه یر بکه یت که  به  چ قووییه ک به نو کۆیی خۆتدا ڕۆچوویت. 
جارناجارک سه ر له  کۆییه که ت ده رده ھنیت و ھاوار ده که یت: 
“بژی! بژی!“. بۆقکی قیه قیکه ر له  قوڕولیتاوه که ی خۆیدا له  تۆ 

زیاتر له  ژیانه وه  نزیکتره .
“بۆ له  چنگ ئه م کۆییه  ڕزگارم ناکه یت؟ بۆ به شداریی کۆبوونه وه  
مندا  پناوی  له   تۆ  خاینیت!  تۆ  نابیت؟  پارتییه که م  کۆنفرانسی  و 
ئستا  که چی  داوه ،  قوربانیت  و  چه شتووه   ئــازارت  جه نگاویت، 

گاته م پ ده که یت!“
خۆت  ده توانیت  خۆت  ته نیا  بکه م.  قوتارت  کۆییه   له و  ناتوانم 
ڕزگار بکه یت، خۆت. ھیچ کاتک له  کۆبوونه وه  و کۆنفرانسه کانتدا 
شته   “بوخت  ده وترت:  تیاندا  چونکه   نــه کــردووه ،  به شداریم 
بدوین!“  الوه کییه کان  و  ببایه خ  شته   له   با  لگه ڕن  گرنگه کان! 
جه نگیم.  تۆدا  پناو  له   ڕه بــه ق  سای  بیست  درژایی  به   ڕاسته ، 
دنیاییی کاره که م و گه رموگوڕیی نو خزانه که مم له  پناوی تۆدا 
به خشی،  ڕکخراوه کانت  به   زۆرم  پاره وپوولکی  قوربانی،  کرده  
به شداریی خۆپشاندانه کانم کردویت و له گه ڵ ڕه وتی برسیبوونتدا 
مینا  پدابم،  پاداشتکت  و  به خشش  ھیچ  ــه وه ی  ئ  به ب ــووم.  ب
پزیشکک، ھه زاران سات له  کاره که ی خۆمم پ به خشیویت. له  
پناوی تۆدا و زۆرجارانیش له بریی تۆ کاتک تۆ قوڕگی خۆتت 
و  وته   ده نووساند،  سه روه ره کانت  پداھه دانی  و  ھاتوھاوار  به  
وت ڕاونراوم و له  به ره نگاریکردن و دژایه تیی په تا سیاسییه که دا 
ئه وه یشدا  له گه ڵ  بکه م.  به خت  خۆم  تۆدا  پناوی  له   بووم  ئاماده  
که  ژیانم له  مه ترسیدا بووه ، چه ندان جار ژیانی تۆم پاراستووه ، 
و  کــردووه   مندان  له   پارزگاریم  خۆپشاندانه کانتدا  کاتی  له  
ھه رچی  دوایت،  یارمه تیم  پاراستوومن.  پۆلیس  ده ستدرژیی  له  
دامه زراوه ی  دامه زراندنی  بۆ  بووه،   ده ستدا  له   سامانکم  و  پاره 
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کارم  به   ده روونییه کانت  نه خۆشییه   چاره سه رکردنی  بۆ  تایبه ت 
ھناوه ، ئه و دامه زراوانه ی که  له  ڕگایانه وه  ده تتوانی یارمه تی و 
قه ت  و  وه رده گرتم  لت  ھه ر  تۆ،  بھنیت.  ده ست  به   ئامۆژگاری 
ھیچت له  پاداشتدا نه ده دایه وه . ھه ر ھنده ت ده ویست خۆ ڕزگار 
بکه یت، به م به  درژاییی سی سای پ له  ده ردی تۆقنه ر، ھیچ 
جیھانگری  کاتکیش جه نگی  بیرکردنه وه یه کی به به رھه مت نه بوو. 
دووه مت کۆتایی ھات، له  ھه مان جگه دا خۆت بینییه وه  که  به ر له  
جه نگ تیدا بوویت، له وانه یه  که مک به  الی “چه پ“، یا که مک به  الی 
“ڕاست“دا التدابت، به م یه ک میلیمه تر به ره پش نه چووبوویت. 
تۆ، به  نووکه شه ق ڕزگارییه  گه وره که ی فره نسات له  خۆت دوور 
خسته وه  و کردت به  ترسوبیمکی وا که  ھه موو دنیای گرته وه . 
 ده گه ن، به بیان ته  گه ورانه ت که  ته نیا که سانی گه وره  ل ئه م ھه
 ئه وه ی ڕقت ل ت و ھار ببن، به بئه وه ی  به  ده ستی تۆوه  ش
ھه بگرن، ئه م ھه ه  گه ورانه ت، دوودییه ک به  دوای خۆیاندا کش 
ده که ن که  دنیایه ک ــ ھه ر نه بت ئه و به شه ی دنیا که  ئاماده  بوو 
به   ده یناند.  ده ستیه وه   به   ــ  قوربانی  به   ببت  تــۆدا  پناوی  له  
درژایی ئه و نیوچاخه  پ له  کوشتن و بینه ، ھیچ شتکی ماقوت 
ده رنه بی و ھه ر له سه ر کشه  قۆڕه کانت و له سه ر ده به نگی و 

گه لۆریی خۆت به رده وام بوویت.
تا ئستایش ده ستم ل ھه نه گرتوویت، چونکه  له و ماوه یه دا خۆم فر 
کرد که  چاکتر و قووتر له  نه خۆشییه که ت ت بگه م. ئستا تده گه م 
بۆ نه  ده توانیت به  جۆرکی تر بیر بکه یته وه  که  بیرت کردووه ته وه  
جۆرکی تر ھه سوکه وت بکه یت. له نو تۆدا ئه و ترسه   و نه  به  
مردووه م دۆزیه وه  که  به رانبه ر به  زیندوویی ژیان ھه تبوو. ترسک، 
ئه گه رچی بیشخوازیت به  ڕکی ده ست پ بکه یت، ده تخاته  سه ر 
و  توانا  ده رئه نجامی  ھیواکان  که   ناگه یت   ت له وه   تۆ،  الڕکان. 
زانستییه کانی خۆتن. خۆت به  ھیوا و خۆزیاکان فوو ده ده یت و 
ناتوانیت له  خۆتیان ده ربکه یت. ھه ربۆیه یش کاتک بیر له و ھه ژه نده  
گشتییه ی دنیاکه تی گرتۆته وه  ده که یته وه ، به  “ڕووناکبین“ ناودرم 

ده که یت، گرگن! به ، من ڕووناکبینم و پیشم له  داھاتوو.
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تا ڕۆژک له  ڕۆژان چاوه کانم کرده وه  و ڕووبه ڕووت وه ستام و 
تموانیت.
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چۆن ئه مه  ده بت؟

بۆت ده گمه وه :

چه ند زیاتر لته وه  نزیک بووم، به و جۆره ی که  ھه بوویت و ھه یت، 
ھنده  زیاتر سه روسه کوتت به  نزمی و سووکیی خۆت کوتاومه ته وه . 
ھه زاران جار ئه وه م له  یاد کرد، چیت له  دژی من ده کرد، کاتک 
ده ستی یارمه تیم بۆ درژ ده کریت. ھه زاران جار، نه خۆشییه که تت 
و  کرده وه   چاوه کانم  ڕۆژان،  له   ڕۆژک  تا  بیر  ھناومه ته وه ،  به  
ڕووبه ڕووت ڕاوه ستام و تموانیت. سه ره تا، ھه ستم ده کرد چ ڕق 
و ڕقلبوونه وه یه ک به رانبه ر به  تۆ له  له شمه وه  ھه ده قوو، به م 
له ڕی تگه یشتنمه وه  له  نه خۆشییه که ت، خۆم فر کرد چۆن به ره  
به ره  دژی ئه و ڕقوکینه یه  بوه ستمه وه  و به ری ل بگرم. چیی تر 
ده رھه ق به و ھه ه  دپرونانه ی له  ھه ودانه کانتدا بۆ به ڕوه بردنی 
دنیاکه ت ده رده که ون، تووڕه  نه بووم لت. له وه  تگه یشتم ئه مانه  
شتک نین بتوانیت خۆتیان ل بپارزیت، چونکه  تۆ ھه زاران ساڵ 

له  زیندوویی ژیانه وه  داباو و دوور بوویت.
ھاوار  و  قیژه قیژ  بــه   تــۆ  کاتک  ــه م،  ــزه ک ــازی ئ بچکۆله   پــیــاوه  
ده وروبـــه ره کـــه ت پــ کــردبــوو و ھـــاوارت ده کـــرد: “شته !“ من 
تۆ  ئه وسا،  ــووه وه .  ــب دۆزی ژیانم  زیــنــدووه کــه ی  بنچینه ییه   یاسا 
ده روونناسکی بچووک بوویت، ده روونناسک که  ڕابوردوویه کی 
له  بزووتنه وه ی الواندا ھه بوو، ده روونناسک که  داھاتوو چاوه ڕی 
ده کرد، ده روونناسک که  گرفتی ڕه حه تنه بوون تووشی نه خۆشیی 
ده ستی  نو  دایته   فی  نه خۆشی  ھه مان  دواتــر  کــردبــوو،  دــی 
مه رگه وه ، چونکه  مرۆڤ ئه گه ر پچک نه زاکه تی تدا بت، کاتک 
ده دزت و له  پاشمله  و به  خراپه  له  باره ی خه کییه وه  ده دوت، 
له  ده ست سزادان قوتاری نابت. له  قوژبنکی گیانتدا ئه وه ت تدا 
کۆتاییم  من  ئیتر  که   بوو  وا  پت  کاتکیش  بچووک.  پیاوی  بوو، 
ھاتووه ، له  ھاوڕیه کی نزیکمه وه  بوویت به  دوژمن و ھه وت دا 
دواشه قم ت ھه بده یت، چونکه  ده تزانی که  له  تواناتدا نییه  بوا 
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١٣٦

مینا  کاتک  دواتــر،  ساک  چه ند  بــووم.  ڕاست  که   بھنیت  به وه  
پته وتره وه   بوایه کی  به   و  به ھزتر  و  چاوکراوه   ڕووناکبیرکی 
گه ڕامه وه ، له  ترساندا زاره تره ک بوویت و گیانت سپارد، چونکه  
ــه وه  بــۆت ده رکــه وتــبــوو کــه  مــن بــه ســه ر گشت ئــه و چاه   بــه ر ل
تۆ  بووبووم.  ده رباز  ھه که ندبووم،  بۆت  که   فراوانانه دا  و  قووڵ 
نه بوویت، له  ڕکخراوه که تدا تگه  و دۆزه کانی منت به  ھی خۆت 
نو  به ئه مه که کانی  ئه ندامه   چونکه   ده زانم،  ئه مه   دابوو؟  قه ه م  له  
ڕکخراوه که ت بۆیان گاومه ته وه . نا، پیاوی بچووک! مرۆڤ به  
گرتنه به ری تاکتیک، ته نیا به  گۆڕکی ناوه خت ده گات و ھیچی تر.

تۆدا  له گه ڵ  ناتوانت  مــرۆڤ  مه ترسییه !   پ بــوون،  تــۆدا  له گه ڵ 
له وه ی  بت  ترس   ب ئــه وه ی   به ب بت،  نزیک  ھه قیقه ته وه   له  
سه ر  ده کرته   ده ستدرژی  و  ھه ده درت  پاشه ی  له   شه ق  که  
تۆ  له   خۆم  ھه ربۆیه یش،  ده کرت،  باسی  خراپه   به   پاشمله   له   و 

دوورخستووه ته وه .
نه ک  خستووه ته وه ،  دوور  خۆم  ئستات  له   ده که مه وه ،  دووپاتی 
و  نزمی  له   به کو  دانه بیوه ،  مرۆڤایه تیت  له   خۆم  داھاتووت.  له  

سووکیت، له  نائینسانبوونت، خۆم دووره په رز گرتووه .
و  خۆبه ختکردن  ئــامــاده ی  ژیــانــدا  زیــنــدوویــی  پناوی  لــه   ته نیا 
قوربانیدانم، نه ک له  پناوی تۆدا، پیاوی بچووک! تازه کی ئه وه م 
کرد.  گه وره م  ھه ه یه کی  چ  له مه وبه ر،  ساڵ  بیست  ده رکه وت،  بۆ 
وابوو  پم  چونکه   کردبوو،  ته رخان  تۆ  بۆ  ژیانم  ھه موو  ئه وسا، 
چه ندان  بوویت.  ھیوا  و  داھاتوو  و  ژیان  زیندوویی  خۆت“  “تۆ 
مرۆڤی سه رڕاست و ڕاستگۆ به و ھیوایه وه  بوون زیندوویی ژیان 
ئه وه ی  دوای  چــوون.  نو  له   ھه موویان  ھه ر  ببیننه وه ،  تــۆدا  له  
له مه  تگه یشتم، بیام دا ڕێ له وه  بگرم سووکی و نزمیی تۆ و 
ھیچله باردانه بووییی تۆ له  نوم ببات. شتی گرنگتر له  “تۆ“ ھه ن، 
خۆمیان پوه  خه ریک بکه م. من ژیانم دۆزیوه ته وه ، گرگن! چیی 
 تر به  زیندوویی ئه و ژیانه ت ناگۆڕمه وه که  له  خۆمدا ھه ستم پ

کردووه  و له نو “تۆ“دا بۆی گه ڕاوم.
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ته نیا به وه ی که  بتوانم ڕوون و ئاشکرا جۆری ژیانی تۆ له  چۆنتیی 
یارمه تییه کی  ده توانم  بکه مه وه ،  جیا  زیندوو  ژیانی  کارکردنی 
ڕاسته قینه ی داھاتووت و دنیابوون له  ھه بوونی زیندوویی ژیان 
له  تۆدا بده م. ده زانم، نکویکردن له  تۆ، ئازایه تی و بوری ده ویت، 
داھاتووت  بۆ  کارکردندا  له   ده توانم  وادا  بارکی  له   ھه ر  به م 
ده یشمه وت  نه   و  دته وه   پتدا  به زه ییم  نه   چونکه   بم،  به رده وام 
وه ک ڕابه ره  به دبه خت و کۆه کانت بکرم به  “پیاوکی گه وره ی 

گرگن.“

تازه کی ژیان، کاتک به  ھه ه  له  الیه ن تۆوه  به  کار ده ھنرا، پشوی 
نایه وه  و یاخی بوو. ئه م پشوی و یاخیبوونه  ی ژیان ده ستپککی 
گه وره یه  بۆ داھاتووه  گه وره که ت و کۆتاییه کی پ له  په شیمانی و 
گرنگ  مرۆڤانی  به رگی  به   بووه   نزمیوسووکییه ی  ئه و  بۆ  ئازاره  
و بسته با. ته نیا له  کاتکی وادا ده توانیت نیشانه کانی ئه و ده رده  
ده ستنیشان بکه ین که  ھه ست و نه سته کانتی له  په لوپۆ خستووه . 
ئستا مرۆڤ تبینی ئه وه ی کردووه  که  چاوه قووکه ی ھه ست و 
نه سته کان، له ڕاستیدا، به  چ شوه یه ک کار ده که ن. ئه و ده رده ی، 
به وه   وته ی  ئه و  پۆۆنیا،  سه ر  ھه بکوتته   دابوو  بیاری   کات
تاوانبار کرد که  نیازی ھه بووه  ده ستدرژیی سوپایی بکاته  سه ری، 
به وه   بکوژت،  دژه به رککه ی  دابوو  بیاری  کاتک  ده رده ی  ئه و 
له نوبردنی  و  کوشتن  نیازی  “ئه و“  گوایا  که   ده کــرد،  تاوانباری 
“ئه م“ی ھه بووه . ئه و ده رده ی، کاتک بۆ خۆی بیر له  ئه نجامدانی 
ژیانی  بــاره ی  له   خراپه   به   ده کــاتــه وه ،  بئابروویی  و  بشه رمی 
ته ندروست و پاکی که سانی تره وه  ده دوت و مۆرکی پیسبوونی 

پوه  ده نت.

و  ڕاز  له سه ر  پــه رده مــان  بچووک!  پیاوی  گیرمان  ھناویت،  به  
نیازه کان، له سه ر به خۆدانازین و خۆبه زلزانینت، له سه ر پاڕانه وه  و 
النه وه ت بۆ به ده ستھنانی به زه یی، ھه داوه ته وه . ده مانه وت، به  
ھه وڵ و ته قه ال و کارکردن، ڕاستی و دروستیی به ره وپشچوونی 
خونخوارکی  به   خونخوارک  نامانه وت  بسه لمنیت.  دنیاکه ت 
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له و به دتر بگۆڕیته وه . تا بت زیاتر، چۆن تۆ له  که سانی تر داوا 
ده که یت، داوات ل ده که ین دان به  ڕاستیی یاسای ژیاندا بنیت، 
کاری  به   تر  که سای  له   ڕه خنه گرتن  بۆ  شوازانه ی  ئه و  به پی 
ده ھنیت، خۆت چاکتر بکه یت. تا بت زیاتر به ھره  و کارامه ییت 
له  قسه ھنان و قسه بردندا، داواکانت، خۆدزینه وه ت له  به رپرسی، 
که  له ڕاستیدا نه خۆشییه  ھه ره  سه ره کییه که ته  و ئه م دنیا جوانه ی 
ئه مه   نییه   خۆش  پت  ــم،  ده زان ده بت.  ئاشکرا  کــردووه ،  بۆگه ن 
ببیستیت، تۆ ئه وه ت پ باشتره ، مینا ھه گری داھاتووی کرکاران، 
پم  به م  بژی!“،  “بژی!  بقیژنیت:  چواره م!“  “ڕایخی  ھه گری  یا 
وایه  چیی تر ئه و سه رکه وتنه  به  ده ست ناھنیت، که  له  ڕابوردوودا 
به  ده ستت ھنا. کلیلی نھنییه کانتمان دۆزیوه ته وه ، ئه و نھنییانه ی 
کۆمه یه تی  ده مامکه   پشت  له   تۆ،  داون.  په نھانت  ساه   ھه زاران 
ڕۆژ  نیو  ناتوانیت  به دکاریت.  ڕووکه شه که ته وه ،  دۆستایه تییه   و 
له گه ڵ مندا به  سه ر به ریت، به ب ئه وه ی خۆت بناسنیت که  چۆن 

و چیت، به ب ئه وه ی خۆت ئاشکرا بکه یت.

تۆ، له  پشت ده مامکه  کۆمه یه تی و دۆستایه تییه  
ڕووکه شه که ته وه ، به د و سه رسه ختیت.
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بوام پ ناکه یت؟

ده  با به  بیرت بھنمه وه .

ئه و پاشنیوه ڕۆ گه رمه ت دته وه  یاد ھاتیت بۆ ماه که مـ ـ ئه مجاره یان 
مینا داربک ــ به  دوای کاردا ده گه ڕایت؟ تووله سه گه که م به ره و 
ڕووت ھات و ھه به ز و دابه ز خۆی بۆ ھه ده دایت و یاریی له گه دا 
به   ببت  ده کرت  تووله یه   ئه و  که   کرد  ئه وه ت  تبینی  ده کردیت. 
سه گکی چوست و چاالک بۆ ڕاو. وتت: “بۆ نایبه ستیته وه  تا ببت 
به  سه گکی دڕ و ڕقی له  خه ک ببته وه ؟ ئه م تووله یه  زۆر ھۆگره !“ 
سه گکم  ناوت.  به ستراوه م  و  دڕ  سه گی  “من  دایته وه :  وه مــم 
گه لک  تۆ  له   ئازیزه که م،  داربــه   بته وه .“  خه ک  له   ڕقی  ناوت 
ده وت،  ھۆگرم  سه گکی  به م  ھه ن،  دوژمنم  دنیایه دا  له م  زیاتر 

نه ک دڕ. سه گکم ده وت دۆستی غه ریبان، نه ک دوژمنیان.

ئه ی ئه و یه کشه ممه  دپرونه ت دته وه  بیر که  بتاقه ت و پشوولباو 
به  ده ست ئه و باره  ناسروشتییه ی له شتی گرتووه ته وه ، ماه که مم 
به  ج ھشت و ڕووم کرده  مه یکه ده یه ک؟ له سه ر مزک دانیشتم 
که سکی  من  بچووک،  پیاوی  نا  ــ  کرد  ویسکیم  پکک  داوای  و 
به دمه ست نیم، ھه رچه ند جارناجارک حه ز له  ھه دانی پکک ده که م 
ــ. به ھه مه حاڵ، پککم بانگ کرد و ئه وسا تۆ مه ست بووبوویت و 
تازه کیش له  جه نگ گه ڕابوویته وه . گوم لت بوو وه سفی یابانییه کانت، 
وه ک “مه یموونانی ناحه ز و دزو“، ده کرد. پاشان، به و سه روسیما 
ئاشنایه ته وه  که  زۆر باش له  کاتی چاره سه رکردنتدا دیومه ، وتت: 
“ده زانن ده بت چی ده رھه ق به و مه یموونانه ی سه ر که ناری خۆراوا 
بکرت؟ ده بت ھه ر یه کک له وان ھه بواسرت، ھه واسینکی په له  
نا، به کو ھواش و به  کاوه خۆ و ھه ر ده مناده مکیش په ته که  زیاتر 
له  ملیان بجه ڕنرت.“ و ــ به  ده ست پشانت دا که  چۆن بکرت، 
گرگن! ــ مه یگه که یش سه ری نه وازشی بۆ له قاندیت و پشانی 
سووڕماوه .  پاه وانتییه که ت  له    پ پیاوه تییه   له   سه ری  چۆن  دا 
گرتووه ،  ئامز  له   یابانیت  تازه له دایکبووی  ساوایه کی  قه ت  ئه رێ 
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نیشتمانپه روه ری گزگل؟ به  درژاییی چاخه کان دیت و سیخوڕه  
ڕووسه کان،  کشتیاره   ژنه   ئه مه ریکاییه کان،  سیخوڕه   یابانییه کان، 
ئه نارکیسته  ئینگلیزه کان و کۆمۆنیسته  یۆنانییه کان ھه ده واسیت و 
گازه کانیان  ژووری  و  کاره بایی  کورسیی  ڕه وانه ی  ده یانکوژیت. 
ناگرن  قه بزییه   له و  ڕێ  کردانه ت،  له م  کام  ھیچ  به م  ده که یت، 
نه توانین  له   ڕێ  گرتۆته وه ،  بیرکردنه وه کانتی  و  ڕیخۆه کانت  که  
تووشبوونت  له   ڕێ  خۆشه ویستیدا،  له   ھیچله باردانه بووییت  و 
به  نه خۆشیی ڕۆماتیزم، یا کولرا، یا نه خۆشییه  ده روونییه کانت، 
ناگرن. ھیچ کوشتن و بینک و ھیچ ھه واسینک له و ھه ژارییه  

قوتارت ناکه ن، که  تی که وتوویت.

بۆ  ھیواته   ته نیا  ئــه وه   گرگن!  ببینه ،  خۆت  و  بکه   خۆت  سه یری 
ڕزگاربوون.

و  دانیشتبوویت  عیاده که مدا  له   ژنکۆک!  یاد،  دته وه   ڕۆژه ت  ئه و 
دڵ پ له  کینه  و به  ڕقکی زۆره وه  له  باره ی پیاوه که ته وه ، ئه و 
پیاوه ی به ر له  ماوه یه ک لت جیا بووبووه وه ، ده دوایت؟ چه ندان 
له گه ڵ  خوشکه زاکانت،  و  برازا  پووره کانت،  دایکت،  له گه ڵ  ساڵ 
ھنده ی  جۆرک  به   کردبوو،  بۆژۆتان  پوورزاکانت،  و  خاۆزا 
نه مابوو بیخنکنن، ناچارتان کردبوو چ خۆت و چ خزمه کانت به  
خو بکات. ئه و پیاوه یش، له  دواھه ویدا بۆ ئه وه ی ته واوی ھه ست 
و نه سته کانی به رانبه ر به  ژیان له  ده ست نه دات، خۆی له  ده ستتان 
من.  الی  بۆ  ھات  یارمه تی  به ده ستھنانی  بۆ  دواتر،  کرد.  ڕزگار 
بژویی  خه رجیی  جیابوونه وه یش،  دوای  خۆی،  ویستی  به   ئه و، 
خه رجییه ک  ده یدا،  ــ  بوو  ده ستکه وته که ی  له   به ش   س که   ــ  تۆ 
که  به  یاسایه کی ته واو ناسراو و ئاشنا به  ھه موومان، پورابوو. 
ئه م حاه ته ، نرخی ئه و سه ربه ستییه  بوو که  به  ده ستی ھنابوو، 
و  گــه وره   پیاوکی  چونکه   نه بوو،  دگران  و  ناڕه حه ت  به وه یش 
ھونه رمه ندکی گه وره  بوو و ھونه ریش مینا زانستکی ڕاسته قینه  
به رگه ی ھیچ پبه ند و ده ستبه ندک ناگرت، به م ئه وه ی تۆ داوات 
ده بووه وه ،  لی  ده وه  ڕقت  له   که   پیاوه ی  ئه و  بوو  ئه وه   ده کرد، 
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بتگرته وه  خۆی، ھه رچه ند تۆ بۆ خۆیشت کارک فر بووبوویت، 
بکات  ڕزگــارت  پیاوه وه   به و  وابه سته یی  له   ده یتوانی  که   کارک 
ده ده م،  یارمه تیی  من  که   ده تزانی  تۆ  خۆت.  پی  سه ر  بتخاته   و 
بۆ ئه وه ی له  ھه موو ئه رککی ناھه ق ڕزگاری بت. ئه م یارمه تی 
و ده ستگیرۆییه ی من، شتی کردبوویت. ھه ڕه شه ی چوونه  الی 
یارمه تی  به   پویستی  ئه وه ی  “له به ر  ده توت:  کردم،   ل پۆلیست 
ھه یه ، ده مه وت له و ڕیه وه  ھه موو سامان و ده وه ته که ی له  ژر 
ده ست ده ربھنم. به  مانایه کی دی، به و کاره ت ھه موو نیازه  پیس و 
په ۆخه کانی خۆتت ال ئاشکرا کردم، ژنکۆک! تۆ، پت گرنگ نه بوو 
بیگه یه نیت  یا  بووبوویت،  فری  که   ببه یت،  به ره وپش  کاره   ئه و 
ڕزگاری  وابه سته یی  له   وا  کارکی  چونکه   باتر،  پله یه کی  به  
چه ندان  درژاییی  به   که   پیاوکه وه   به   وابه سته یی  ده کــردیــت، 
ساڵ ڕقت ل بووبوو. ئیتر چۆن له و بوایه دایت مرۆڤ بتوانت 
ھاوڕیانی  که   بیستم،  بنت؟  بونیاد  نوێ  دنیایه کی  شوه یه   به و 
سۆسیالیستت ھه بوون ــ ئه وانه ی ھه موو شتکیان ده رباره ی من 
ده زانی! ــ نابینیت که  تۆ نموونه یه کی دیار و ئاشکرایت، نابینیت 
که  ملیۆنانن ئه وانه ی له  تۆ ده چن و ئه م دنیایه تان تکوپک داوه  
“وابه سته ی  “ته نیا“یت،  و  “الواز“  که   ده زانــم  شواندووتانه ؟  و 
دایکت“یت، “بچاره “یت. ده زانم له به ر ئه وه ی   خۆت ڕقت له  خۆته  
بۆیه   سه رگه ردانیت،  و  سه راسیمه   و  ناگریت  خۆت  به رگه ی  و 
ژیانت له  مرده که ت تاڵ کردووه  و لت کردووه  به  دۆزه خ، ژنی 
بچووک! خۆت داوه ته  به ر ته وژمی ژیانی ئه مۆ و جه ه بک له  
دادوه ران و پاسه وانانی یاسات له  پشته ، به م بوام پ بکه  که  
تی  کۆییه ی  و  ھــه ژاری  ئه و  بۆ  نییه   به رسڤکیان  ھیچ  ئــه وان 

که وتوویت.

له   یه کک  له   که   گرگنه که،   سکرتره   ژنه   ده تبینم  و  لته   گوم 
له   و  دانیشتوویت  یاساکاندا  پیاده کردنی  و  لپرسینه وه   بینای 
بیروڕا  ــاره ی  ب داھــاتــوومــه وه ، له   ئستا و  ـــوردوو و  ڕاب ــاره ی  ب
سیاسییه کانمه وه ، له  باره ی دید و توانینمه وه  له سه ر موکایه تیی 
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و  ده نووسیته وه   دیمۆکراتی  له سه ر  و  ڕووسیا  له سه ر  تایبه ت، 
لم  کۆمه یه تیمه وه   پله وپایه ی  باره ی  له   دادوه رکانت  ھاوکاتیش 
 س فه خریی  ئه ندامی  که   ده گمه وه   وه میاندا  له   ده پرسنه وه . 
یه کتیی ئه ده بی و زانستیم؛ له وانه  یه کیتیی پالزمۆگنی نونه ته وه یی. 
“شتکی  ده پرست:  لم  سه رسووڕماو  ده پرسته وه ،  لم  ئه وه ی 
سه یر لره دا نووسراوه ، نووسراوه  که  تۆ ئه ندامی فه خریی یه کتیی 
ھه ردووکمان  ــ  پاشان  ئه مه  ڕاسته ؟“  نونه ته وه ییت،  پۆلیگامیی 
تده گه یت،  ئستا  ــــ.  پده که نین  بچکۆله یه ت  ھه ه   بــه و  پکه وه  
ژنه  گرگنه  دڕئه ندشه که ، که  من چۆن ئابروو و بئابرووییم به  
ده ست ده ھنم؟ به  خاتری ئه ندشه کانی تۆ، نه ک ئه و شوه ژیانه ی 
گرتوومه ته  به ر. ھه رچییه ک تۆ ده رباره ی ڕۆسۆ بیرت ماوه ، ھه ر 
ھنده یه  که  ده یویست “بۆ سروشت بگه ڕته وه “، ھه ر ھنده یه  که  
کردن.  مه یته مه کانی  ڕه وانــه ی  و  نه دا  خۆی  منداه کانی  به   گوی 
لقه ومانی  و  به دبه ختی  به   خه نیت  ده روونته وه ،  قووییی  له   تۆ، 
که سانی، چونکه  ته نیا ناحه زییه کان به  دی ده که یت، دزوییه کانت 

دته  به ر گوێ، ئه وی جوانه  نه  ده بینیت، نه  به ر گوت ده که وت.

نیوه شه وان  بگرن!  گوێ  به شه ره فه کان،  ھاووته   بگرن،  “گوێ 
چاوم لی بووه  په رده ی ماه که ی الدراوه ، پتان وایه  له  کاتکی 
ماه که ی  په رده کانی  ڕۆژانیش  درژاییی  به   ــات؟  ده ک چی  وادا 
دادراونه ته وه . ئه مه  له  خۆڕا نییه ، بگومان، ده بت شتکی له  پادا 

حه شار درابت!“

تر  چیی  ھه قیقه ت،  دژایه تیکردنی  بۆ  شوازانه،   ئه م  به کارھنانی 
یارمه تیت ناده ن. ھه موومان له وه  به ئاگاین که  ھیچ گرنگییه کت بۆ 
په رده کانی ماه که ی من نییه ، بۆ تۆ گرنگ به رگرتن و ڕاوه ستانه  
دژی ھه قیقه ت. ده ته وت مینا سیخوڕک ھه ر به رده وام بیت، مینا 
درۆزنک به  خراپه  له  باره ی که سانی تره وه  بدویت و به رده وام 
ھه ر  بگوناھه که ت،   دراوس دراوسیه که ت؛  ئه وه ی  له سه ر  بیت 
له  به ر ئه وه ی ھیچ گرنگییه کت پ نادات و ئاغر و سه ربه سته  و 
جۆری ژیانی له گه ڵ جۆری ژیانه که ی تۆدا ناگونجیت، ڕه وانه ی 

Lyssna_Lille_Man_09.indd   142Lyssna_Lille_Man_09.indd   142 2010-01-13   21:30:442010-01-13   21:30:44



١٤٣

ده ست  بچووک!  پیاوی  خۆھه قورتنیت،  تۆ  بکه یت.  زیندانه کان 
ده خه یته  کاروباری خه که وه ، درۆیان بۆ ھه ده به ستیت و به  خراپه  
باسیان ده که یت. له  به ختی تۆیه  که  پۆلیس سیخوڕه  نھنییه کانی 

خۆی ئاشکرا ناکات.

“گوێ بگرن، ئه ی باجده ران به  ده وه ت، گوێ بگرن! مامۆستای 
فه لسه فه یه . زانکۆیه کی گه وره  له  شاره که ماندا ده خوازت، بۆ ئه وه ی 
ئابرووچوونه !  ئه مه   دایبمه زرنت.  بته وه،   الوه کانمان  به   وانه  
با  بده ن  ڕێ  باجده ران!  بۆ  نه مری  و  سه ربندنی  بووخت!  با 
باجده ران خۆیان بیار بده ن چ جۆره  مامۆستایه ک له  زانکۆکاندا 
وانه  به  الوه کانمان بنه وه . ڕێ له  مامۆستا ئازاد و سه ربه سته کان 

بگرن!“

پاسه وانی ئاکار و ڕه وشتی باوی نو کۆمه ڵ، وزه ی “ئۆرگۆن“ی 
ده پشکنت.
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ناڕه زاییی  باجده ره که ،  ئاغره   و  سه رڕاست  کابانه   جۆره ،  به م  ئا 
 ک پخۆت، دژی ئه و مامۆستایه ی که  ھه قیقه تی له  ھه موو شت
گرنگتره،  ده رده بیت! لت پیرۆز بت، کابانه  باجده ره  به شه ره فه  
نیشتمانپه روه ره که ، تۆ ھه تا ئستایش له  زانست و فه لسه فه ی چوار 
ھه زار ساڵ به ھزتر و به ده سته تتریت، به م خه ریکه  تده گه ین 
و  ده گیرت   ل ڕیان  ته ه که کانت  و   ف زوو  یا  دره نگ  و  لت 

کۆتاییان پ ده ھنرت.

پچی  له   بگرن!  گوێ  گشتی،  ڕه وشتی  پارزه رانی  بگرن،  “گوێ 
ده توانت  کچه که ی  ده ژی.  کچه که یدا  له گه ڵ  دایکک  کۆنه که دا 
کوڕه دۆسته که ی  دره نگیش،  ئواران  ته نانه ت  بیه وت،  کاتک  چ 
خۆی ببینت. ئه و دایکه،  به  تاوانی گه وادیکردن، ده بت بدرت به  
دادگا! له  پۆلیس بگنه وه ! ده مانه وت ڕه وشتی گشتیمان، یاسا و 

ته کووزی، بپارزین. پۆلیس ئاگادار بکه ن!“

جگای  و  خۆتھه قورتنیت  چونکه   ده درـــت،  ســزا  دایکه   ئــه و 
نووستنی خه کانی تر ده پشکنیت. به  ته واوی خۆتت پشان داوه  
و ڕازه کانی خۆت ئاشکرا کردووه . ده زانین، چ نیازکت له  “یاسا 
ھه ر  ئه وه   ئه ی  گرگنه که !  به ڕه وشته   مرۆڤه   ھه یه .  ته کووزی“  و 
تۆ نیت که  ژرکراسی ئه و ژنانه ی له  باڕه کاندا خزمه تت ده که ن، 
و  ئاشکرا  کوڕانمان  و  کچان  ده خوازین  ئمه    ، به ده پشکنیت؟ 
له به رچاوان به  خۆشه ویستی و ئه وین شاد بن، نه ک وه ک تۆ له  
کۆنه  تاریکونووته کاندا، یا له  پشت مانه وه  به  نھنی و به  دزییه وه  
باوکودایکه   له و  ڕز  ده خوازین  خۆشه ویسته کانیان.  ژوانی  بچنه  
منداه کانیان  خۆشه ویستیی  له   که   بگرین  سه رڕاستانه   و  بور 
تازه ی  نه وه ی  ئاوله مه ی  دایکوباوکانه   ئه و  ده یپارزن.  و  ده گه ن 
داھاتوون، نه وه یه کی ته ندروست، چ وه ک له ش و چ وه ک ھه ست و 
نه ست. نه وه یه ک که  ھیچ جپه نجه یه کی ئه ندشه  په ۆخ و پیسه که ی 
به   نه   بیست!“  چاخی  ڕه حه تنه بووه که ی  ھه رگیز  پیاوه   “ئه ی  تۆ 

له شیانه وه ، نه  به  ھه ست و نه سته کانیانه وه ، دیاره .
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“گوێ بگرن، ھاووتان، گوێ بگرن! دواھه واتان بیستووه ! پیاوک 
ده ناسم که  بۆ به ده ستھنانی ئامۆژگاری په نای بۆ “ئه م“ بردبوو. 
ته نانه ت  ســه ری،  کردبووه   ده ستدرژی  ئــه وه ی  له به ر  ئه میش، 
ده ستی  له   ھه بکشته وه ،  شه رواه که ی  ڕابگات   پ له وه ی  به ر 

ھه ھاتبوو!“

ئه رێ لیک به  ده متدا نایه ته  خواره وه  کاتک ئه م چیرۆکه  “ڕاست 
ده رئه نجامی  چیرۆکه   ئه م  ده زانیت  ده گیته وه ؟  بگروگۆله !“  و 
و  قه بزبوون  ده رئه نجامی  خۆته ،  په ۆخه کانی  و  پیس  تگه یشتنه  
وه ک  قه ت  من،  ئــاره زوو؟  و  حه ز  به ده ستھنانی  بۆ  پداویستیته  
تۆ، تاسه  و ئاره زووی پیاوانم نه کردووه . قه ت وه ک تۆ، کچانی 
گه نج و جوانم له  خشته  نه بردووه  و ده ستم نه بیوون. قه ت وه کو 
تۆ، ده ستدرژیم نه کردووه ته  سه ر نامووسی ژنک. ھه رگیز، مینا 
خودی خۆت، به  ده ست قه بزییه وه  ئازارم نه چشتووه . قه ت ئه وین 

و خۆشه ویستیم نه دزیوه .

ھه ودان بۆ ھنانه کایه ی ڕۆحه  نادیاره کان.

Lyssna_Lille_Man_09.indd   145Lyssna_Lille_Man_09.indd   145 2010-01-13   21:30:442010-01-13   21:30:44



١٤٦

ھیچ ژنکم له  ئامز نه گرتووه ، ئه گه ر خۆی نه یخواستبت له  ئامزم 
بگرت. قه ت، مینای خودی خۆت، به  نیازی خۆنواندن له  به رده م 
که سانی تردا خۆم ڕووت نه کردووه ته وه . خاوه نی ئه ندشه یه کی 

پیس و په ۆخ نیم، وه ک تۆ، پیاوی بچووک!

سکرتره که یدا  له گه ڵ  ده ستبازی  ھنده   بیستووه ؟  ئه مه تان  “ئه ی 
کرد تا ناچاری کرد به  په له پرووسک له  ماه که ی بته  ده ره وه ! 
په نجه ره کانی  پــه رده ی  که   ماکدا  له   ده ژی،  له گه یدا  ماکدا  له  

دادرابوونه وه  و تا به ری به یان ڕووناک بوو!“

و  بــوو  حه زۆکی  و  ئــاره زوومــه نــد  که سکی  “المتری  وتــت:  تۆ 
خواردن کوشتی. یا کاتک له  باره ی باری خزانیی جگری میر 
نزمتر  کۆمه یه تیدا  پله یه کی  له   ژنکی  که   ده دویت،  ڕۆدۆفه وه  
له  خۆی ھنابوو، ئاو به  ده موپلتدا دته  خواره وه  و لک ده که یت، 
ئلیانۆر ڕۆزفت ژنکی نائاسایی و ناباو بوو. تۆ وتت: “سه رۆکی 
یه کک له  زانکۆکان ژنه که ی به سه ر خه که وه  گرتبوو. مامۆستای 
قوتابخانه ی گونده که تان دۆستی ھه یه . ھه ر ھه موو ئه مانه ت، نه وت، 
پیاوی بچووک؟ تۆ، دانیشتووه  کۆه که ی سه ر ئه م ھه ساره یه ، که  
ھه زاران ساه  ژیانی خۆتت دۆڕاندووه  و ئستایش تا بینه قاقات 

له و زه لکاوه دا که  تی که وتوویت نقووم بووه  و قوتارت نه بووه .

یا  ڕووسیا،  سیخوڕی  نییه   دوور  ئه مانیایه .  سیخوڕی  “بیگرن! 
ئیسالند بت! سه عات سی پاشنیوه ڕۆ له  شه قامی ٨٦ له  نیویۆرک 

بینوومه . له وه یش زیاتر، له گه ڵ ژنکدا بوو!“

ڕووناکاییه ی  تیشکی  ئــه و  لــه بــه ر  مــۆرانــه یــه ک  گرگن  ده زانــیــت 
که   بــوایــه دام  له و  نــه ء؟  ده رده کــه وــت؟  چۆن  دت  باکووره   له  
مۆرانه بوونت  به   به رانبه ر  سه خت  یاسای  دت  ڕۆژک  نه زانیت. 
بنه  کایه ته وه . یاسای سه خت و توندوتۆی دژ به  تۆ و له  پناو 
پاراستنی ھه قیقه ت و ئه ویندا. کتومت چۆن ئه مۆ تۆ الوه  دداره کان 
و  پــه روه رده کــردن  نوی  به   که   ده که یت  توند  دامــه زراوانــه   له و 
نامه ردانه   ئه وه ی  له به ر  تۆیش  کردوون،  دروستت  گۆشکردنه وه  
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له و  ده که یت،  پیس  و  له که دار  به نامووس  و  مه رد  خه کی  ناوی 
جۆره  دامه زراوانه  بئاخنریت. ڕۆژک دت، دادوه ر و پارزه ران 
له   پارزگاری  ئه وه ی  له بریی  ئه مۆ،  ئه وانه ی  پچه وانه ی  ھه بن، 
یه کسانییه کی ساخته  و له قابدراو بکه ن، پارزگاری له  یه کسانیی 
ڕاسته قینه ، له  دۆستایه تی بکه ن. ڕۆژک دت، یاسای سه خت و 
گرانی وا ببن که  پارزگاری له  ژیان بکه ن و ناچارت بکه ن ملکه چیان 
بیت، پیاوی بچووک! گرنگ نییه  چه ند ڕقت لیان ده بته وه . ده زانم 
تۆ له  چاخی داھاتوویشدا، له  چاخه کانی داھاتوویشدا، له ڕی به  
 ی پالندانانی پبه ستنه وه ، له ڕ خراپه باسکردن و له  پاشمله  بۆھه
ئه و  سزادانی  له ڕی  و  دیپلۆماسیه ت  له ڕی  ته ه که وه ،  و   ف له  
ھه ر  نین،  دره کان  و  کسا  یاساکانی  گوایه ی  که   که سانه وه  
به رده وام ده بیت له سه ر به  تاعون نه خۆشخستن، به م دواییه که ی 
ناختدا  قووییی  له   ئستا  که   پاکبوونه وه   به   ھه ستکردن  له به ر 

په نھانت داوه ، ده رده که ویت.

باوکانی  له   باوکک  ھیچ  تسارک،  ھیچ  خاوه نشکۆیه ک،  ھیچ 
کرکارانی دنیا، نه یانتوانیوه  ڕزگارت بکه ن. ئه وان ته نیا ده توانن 
و  بچووکی  له   نه یانتوانیوه   ــه وان  ل کــام  ھیچ  کۆیله ،  به   بتکه ن 
ڕزگارت  ده توانت  ئــه وه ی  بکه ن.  قوتارت  ھیچله باردانه بوویی 
بکات، ته نیا ھه ست و نه سته کانی خۆتن بۆ به ده ستھنانی پاکی، بۆ 

به ده ستخستنی تاسه  و ئاره زووت بۆ ژیان.

ھیچ دوودییه ک له مه دا نییه ، پیاوی بچووک! پاکبووه وه  له و نزمی 
و بچووکییه ی که  تی که وتوویت، ده ست به  بیرکردنه وه  ده که یت. 
ڕاسته  ئه م بیرکردنه وه یه ، له  سه ره تادا، الواز و پ له  ھه ه  و بئاکام 
ده بت، به م ده مک دت، شلگیرانه ، بیر بکه یته وه . ده مک دت، 
ناچار بیت فر ببیت چۆن به رگه ی ئه و ئازاره  بگریت که  ئه م جۆره  
له  بیرکردنه وه  له گه ڵ خۆیدا ده یھنت، کتومت مینا من و که سانی 
تر، که  چه ندان سای دوورودرژ، بده نگ و به دانه چیه وه ، ئازاری 
ئه و جۆره  بیرکردنه وه یه مان له  باره ی تۆوه  چشتووه . ئه و ئازاره ی 

ئمه ، له  باره ی تۆوه  چه شتوومانه ، وات ل ده کات بیر بکه یته وه .
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ناتوانیت  ئیتر  بکه یت  بیرکردنه وه   به   ده ســت  ئه وه نده یش  ھــه ر 
“شارستانی“یه   له و  سه رسووڕمانه وه   به   که   بگریت  لــه وه   به ر 
به   که   بگریت،  لــه وه   بــه ر  ناتوانیت  ــاوه ،  ن بونیادت  که   بوانیت 
سه رسووڕمانه وه  ورد بیته وه  چۆن توانیووته  له گه ڵ ڕۆژنامه کانت، 
له سه ر  نووسین  له   بجگه   که   ھه بکه یت؛  گۆڤاره کانتدا،  له گه ڵ 
و   ف ھه واسین،  و   کوشتوب ڕازاندنه وه ،  سوپاییه کان،  نمایشه  
خۆپچه ککردن  ڕھه ه کردن،  له   بجگه   که   دیپلۆماسی،  ته ه کی 
که   ڕه شبگیری؛  و  خۆپچه ککردن  دیسان  و  خۆچه ککردن  و 
بجگه  له  مه شقی سوپایی و بۆردوومانکردن، شتکی تریان تدا 
چۆن  که   بگریت  دووره پــه رــز  لــه وه   خۆ  ناتوانیت  نه نووسراوه . 
پوپووچانه  ھه بمژیت، به ب ئه وه ی  قسه   توانیووته  ئه و ھه موو 
له  خه فه ت و خه مینیدا، بته قیت. ده مک دت، تده گه یت که  تۆ ئه و 
قوتت  به کوله کراو،  مه ڕکی  وه ک  چاپکراوانه ت،  کاغه زه   ھه موو 
ئه و  السایی  مه یموونک  وه ک  چاخه کان  درژاییی  به   که   داوه ، 
چه ندپاتت  و  دووپات  خوندووتنه ته وه ،  که   کردووه ته وه   شتانه ت 
کردوونه وه . تده گه یت، بۆیه  به و نووسینه  ساختانه  قایل بوویت که  
له  ڕۆژنامه  و گۆڤاره کاندا خوندووتنه وه ، چونکه  بیر و ھزره کانی 
خۆت جی باوه ڕت نه بوون، چونکه  له و باوه ڕه دا بوویت که  ئه و 

نووسینانه  نیشتمانپه روه رانه  بوون.

کردووه ،  دروستت  که   مژووه دا  ئه و  به رانبه ر  له   دت،  ده مک 
تاکه   ئه مه یش  بکه یت.  شه رمه زاری  و  ته ریقبوونه وه   به   ھه ست 
ھیوای ئمه یه ، که  ئیتر “خوندنی مژوو“ بۆ نه وه کانی داھاتوومان، 
نابت به  ئازارک به  ده ستیه وه  بنانن، که  ئیتر له  تواناتدا نابت 
به   ھه بستیت  مــه زن،  پوتروسی  دییاری  بۆ  گه ڕانه وه   نیازی  به  

به رپاکردنی شۆڕشکی مه زن.

له  ڕوانگه ی داھاتووه وه :

ناتوانم بم داھاتووت چۆن ده بت. نازانم چۆن به ھۆی به کارھنانی 
ھزی “ئۆرگۆن“ی گه ردوونیه وه ، که  من دۆزیومه ته وه ، ده گه یته  
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سه ر مانگ و مه ریخ و ئه ستره کانی تر. ئه وه یش نازانم که  که شتییه  
جۆریکیش ده نیشنه وه ،  ئاسمانییه کانت چۆن ھه ده ستن  و به  چ 
یا به  چ شوه یه ک وزه ی خۆر بۆ ڕووناککردنه وه ی  ماه که ت به  
کار ده ھنیت، یا چۆن به ھۆی ده القه یه ک له  یه کک له  دیواره کانی 
ژووره که ته وه  له گه ڵ که سکی تر له  ئوستورالیا یا به غدا ده په یڤیت، 
به م ده توانم پت بم، ئه وه ی له  داھاتوویه کی دوور یا نزیکدا به  

ھیچ کلۆجک نایکه یت چییه !

نابت  که   ده ت   پ ئه وه م  نه خۆش!  نه خۆشه   بگرن!   ل “گوی 
بیکه م! دیکاتۆره  یا!؟“

له   ئه وه ی  تۆ  سووکیی  و  نزمی  ھه رچه ند  گرگن!  نیم،  دیکتاتۆر 
به رده ممدا ئاسان کردووه  ببم به  دیکتاتۆر. دیکتاتۆره کانت، ئه وانه ن 
که  له  ئستادا، بۆ ئه وه ی له  ژووره کانی گاز قوتارت ببت، پت 
ده ت چی نابت بکه یت، به م ناتوانن پت بن له  داھاتوویه کی 
دووردا ده بت چی بکه یت. چه ند ده توانن دره ختک وا ل بکه ن 
زووتر له  کاتی خۆی گه شه  بکات، ھه ر ھنده یش ده توانن له گه ڵ 

تۆدا بکه ن.

“ئه م ھه موو زانسته ت له  کووه  ھناوه ، ئه ی ئه و ڕۆشنبیره ی که  
توانا و زانستی خۆتت بۆ خزمه تی کرکارانی شۆڕشگ ته رخان 

کردووه ؟“

ھه میشه   مرۆڤپه روه ره   زرنگه   ئه ی  تۆ  تــۆوه ،  ناخی  قوویی  له  
کرکاره که .

منه وه   ناخی  قوویی  له   خۆی  توانای  و  زانست  بگرن!  “گــوێ 
ھه ھنجاوه ! من ھیچ “قوویی“یه کم نییه ! به ھه مه حاڵ، چ قسه یه کی 

تاکه که سییه ، ئه م قسه یه !“

با، گرگن! تۆ “قوویی“ت ھه یه ، به م لی بئاگایت. تۆ، تا ڕاده ی 
نه   ئه وه یشه   له به ر  ھه ر  تۆقیویت.  ناخت  قووییه کانی  له   مردن، 
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له   کاتک  ھنده یشه ،  له به ر  ھه ر  ده یانبینیت.  نه   به ئاگایت،  لیان 
قووییه کانت ده ڕوانیت، گژ ده بیت و ئه ژنۆکان ده له رزن، وه ک 
له وه   تۆ،  بوانیت.  به ره وخوار  گاشه به ردکه وه   له سه ر  ئــه وه ی 
ده ترسیت “تاکه که سی“ی خۆت له  ده ست بده یت. سه رباری ھه موو 
نیازکی پاکیشت بۆ گه یشتن به  خودی خۆت، ھه میشه  ھه ر ھه مان 
پیاوی به د و پیسکه ، ھه مان پیاوی غیره که ر و دزڕه فتار به  ده ست 

ده ھنیت و ھه ر به  ھه مان پیاو ده گه یت.

ئه گه ر خاوه نی ناخکی قووڵ نه بوویتایه ، ئه م وته  دوورودرژه م 
بۆ نه ده نووسیت، پیاوی بچووک!

کاتک  پزیشکک،  وه ک  چونکه   ده نــاســم،  ناخت  قووییه کانی 
ده ھاتیت  پشوییه وه ،  ده ســت  به    سکا له    پ دڵ  و  په شۆکاو 
ناخت،  قووییه کانی  دۆزییه وه .  ناختم  نو  قووییه کانی  الم،  بۆ 
پت  ده توانم  دنیاییه وه   به وپه ڕی  ھه ربۆیه   مه زنه که ته .  داھاتووه  
بم له  داھاتوودا چی ناکه یت. تۆ به  خۆت له  تواناتدا نییه  له وه  
ت بگه یت بۆ به  درژاییی چه ندان چاخی ڕابوردووی ناکولتووری 
ئه وه ت کردووه  و ئه نجامداوه  که  کردووتن. ئستا ده ته وت گوێ 

بگریت؟
“بۆ نا! چ قه یدی ھه یه  گوێ بۆ گانه وه ی چیرۆککی تری پ له  
ئه ندشه  و خه یاڵ ڕادرم؟ به م دۆکتۆره  ئازیزه که م، سه رباره ی 
من  ناکرت.  شتک  ھیچ  و  تــرازاوه   کار  له   کار  تــازه   ئه وه یش، 
ھه ر ھه مان پیاوی بچووکم، ھه مان پیاوه  باوه که ی نو کۆن و 
شه قامه کان و ھه روه ھایش ده منمه وه . پیاوک که  ھیچ بۆچوون 
و بیروڕایه کی تایبه ت به  خۆی نییه . من کم! تا خاوه نی دیتن و 

بۆچوونی تایبه ت به ...“
گوێ بگره ، پیاوی بچووک! تۆ له  پاڵ ئه فسانه ی “پیاوه  گرگن“ه که دا 
خۆت مه س داوه ، چونکه  ده ترسیت بکه ویته  نو ته وژمی ژیانه وه  
و ناچار بت به  مه له کردن، مه له کردن بۆ ھیچ نا، ته نیا بۆ خاتری 

داھاتووی منداه کانت و منداه کانیان.
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به ر له  ھه ر شتک، که  له  داھاتوودا نایکه یت، ھه ستکردنته  به وه ی 
که  تۆ پیاوکی گرگن و ھیچله باردانه بوویت، پیاوک که  خاوه نی 
دید و بۆچوونی تایبه ت خۆی نییه . ئه و پیاوه ی که  ده ت: “من کم 
تا!...“ له  داھاتوودا تده گه یت، که  بئاگاییت له وه ی خاوه نی بیروڕا 
و بۆچوونی خۆتی، که  پارزگارینه کردن و ده رنه بینی بیروڕا و 

بۆچوونه  تایبه ته کانت، گه وره ترین سووکایه تییه که  بۆت.

“ئه ی “ڕای گشتیی خه ک“ به رانبه ر به  بیروڕا و بۆچوونه کانم چی 
ده بت؟ ئه گه ر نیاز و مه به سته کانی خۆم بدرکنم، مینا کرمک، له  

ژر پیاندا ده پلیشنرمه وه !“

له   بریتییه   ده بــه یــت،  نــاوی  خه ک“  گشتیی  “ڕای  به   تۆ  ــه وه ی  ئ
ژنه   و  پیاو  ھه موو  که   بۆچوونانه ی  و  بیروڕا  ئه و  سه رجه می 
بچووک،  ژنکی  ھه ر  بچووک،  پیاوکی  ھه ر  ھه یانه .  گرگنه کان 
بۆچوونی  و  دید  خۆیه تی،  به   تایبه ت  بۆچوونی  و  دید  خاوه نی 
و  بیروڕا  ناڕاست.  جارانیش  ھه ندک  و  ڕاست  جــاران  ھه ندک 
له   ترسیانه   و  سه مینه وه   ده رئه نجامی  ناڕاسته کانیان،  بۆچوونه  
ھه ربۆیه یش  گرگن.  تری  ژنانی  و  پیاوان  بۆچوونی  و  بیروڕا 
بیروڕا و بۆچوونه  ڕاسته کان ڕۆشنایی نابینن و ده رناکه ون. بۆ 
نموونه : تۆ چیی تر له و باوه ڕه دا نابیت “که  جی ھیچ ناگریت و 
ھیچ نرخکت نییه “. ده مک دت، ھه ست بکه یت که  تۆ ھه گر و 
پارزه ری ئه و کۆمه ه ی مرۆڤایه تیت که  له  داھاتوودا ڕووبه ڕووی 
ده بیته وه . ڕامه که ! ڕاوه سته  و ترست ل نه نیشت، به رپرسیھه گرتن 

و پاراستنی ئه و کۆمه ه  ئینسانییه  ھنده  تۆقنه ر نییه .

“ده بت چی بکه م بۆ ئه وه ی ببم به  ھه گر و پارزه ری ئه و کۆمه ه  
ئینسانییه ؟“

ئه وه   له سه ر  بکه یت.  نائاسایی  یا  تایبه ت  شتکی  ناکات  پویست 
نو  چه کوشه که ی  بکه ،  کگه کانت  ده یکه یت.  که   به   ــه رده وام  ب
یاری  بپشکنه ،  نه خۆشه کانت  بھنه ،  کار  به   کارامه یی  به   ده ستت 
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له گه ڵ منداه کانت بکه ، بیانبه  بۆ قوتابخانه ، له  باره ی ڕووداوه کانی 
ڕۆژه وه  بنووسه ، قووتر له  نھنییه کانی سروشت ورد ببه ره وه . 
گشتیان  وایه   پت  به م  ده که یت،  ئستادا  له   شتانه   ئه و  ھه موو 
ببایه خن. پت وایه ، ئه وه ی گرنگ و به بایه خه  ئه وه یه  که  مارشاڵ 

پینه وپه ڕۆ یا میرفوودراو ده یکات یا ده یت.

“تۆ خه ون ده بینیت، دۆکتۆر! ئه دی نابینیت مارشاڵ پینه وپه ڕۆ و 
میرفوودراو سه ربازانیان پچه ک و ئاماده  کردووه  بۆ به رپاکردنی 
جه نگ، نابینیت داوام ده که ن بۆ به شداربوون له  جه نگدا، بۆ ئه وه ی 
کگه کانم، نووسینگه  و تاقیگه کانم بۆمباران و ته فروتوونا بکه م!“

بۆ به شداربوون له  جه نگدا داوا ده کریت و کگه کانت، کارگه کانت 
و تاقیگه کانت بۆمباران ده کرن، چونکه  ھه ر خولیای ھاتوھاوار و 
پداھه دانی گه وره کانتی. ئه گه ر به رگریت له  توانا و زانستی خۆت 
بکردایه ، بتزانیبایه  و لت ڕووت بووایه  که  مرۆڤ له  کگه کاندا 
نه ک  پو،  و  نوماڵ  که ره سته ی  کارگه کاندا  له   و  گه نم  ده بت 
دروست  ئه وه   بۆ  کارگه کان  و  کگه   که   بھنت.  به رھه م  چه ک، 
نه کراون، خاپوور بکرن، ئه وا میرفوودراو نه  سه ربازانی ده بوو، 

نه  چه ک.

ھیچ  چونکه   بئاگان،  له مانه   میرفوودراو،  و  پینه وپه ڕۆ  مارشاڵ 
کاتک له  کگه یه ک، نووسینگه یه ک یا کارگه یه کدا کاریان نه کردووه. 
یا  ئه مانیا،  ئابرووی  به رزکردنه وه ی  بۆ  تۆ  وایــه ،  پیان  ئــه وان 
و  جلوبه رگ  ئــه وه ی  بۆ  نه ک  ده که یت،  کار  کرکاران،  ئابرووی 

بژوی بۆ منداه کانت به  ده ست بھنیت.

“که واته  ده بت چی بکه م؟ جه نگم ناوت! کاتک بۆ به شداربوون 
له  جه نگدا داوا ده کرم و له شکره  کرکارییه کان وته که م داگیر 
ده که ن، ژنه که م به وپه ڕی خه مینییه وه  ده گری، منداه کانم له  برساندا 
ده نانن و ژماره ی الشه کان تا بت زیاتر ده بن. ھه رچییه ک داوای 
خۆمه وه   کاری  به   کگه که مدا  له   بگه ڕن  لم  که   ئه وه یه   ده که م 
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خه ریک بم، ئواران دوای ده ستھه گرتن له  کار، له گه ڵ منداه کانمدا 
یاری بکه م، ژنه که م له  ئامز بگرم. ڕۆژانی پشوویش، به  لدانی 

مۆسیقا و سه ماکردن و گۆرانیوتن به  سه ر ببه م. چی بکه م؟“

ــه  و ھه میشه   کــردووت کــه  ھه میشه   بــه   ــــه رده وام  ب ئــه وه   لــه ســه ر 
خواستووته  بیکه یت. کار بکه ، ڕێ بده  به  منداه کانت به خته وه رانه  
به   گه یشتن  له   به ئاگا  ئه گه ر  بووت.  خۆش  ژنه که تت  بگه ن،   پ
ئامانجه کانت، جپی ئه م کرده وانه  ھه بگریت، قه ت ھیچ جه نگکی 
ده ستی  به ر  نچیری  به   نابت  ژنه که ت  تر  چیی  نابت،  به رپا  تر 
ئه و سه ربازه  داونپیسانه ی به  ده ست ناوگه یانه وه  ده نانن، منداه  
بباوکه  برسییه کانت شه قامه کان ناته نن، خۆیشت ناچار نابیت له  پاڵ 

ته مومژکه وه  که  به ری چاوانی گرتوویت، بوانیته  “زدی پیرۆز“.

من چیم تا خاوه نی دید و بۆچوونی تایبه ت به  خۆم بم!؟

“به م ئه ی چی بکه م، ئه گه ر بمه وت بۆ کار و ژن و منداه کانم 
یا  یابانییه کان،  یا  ئه مانیاییه کان،  یا  ھۆنه کان،  پاشان  و  بژیم 
ئه وسا،  نییه ،  وا  پت  بکه ن،  داگیر  وته که م  و  بن  ڕووسه کان 

ناچارم به  شه ڕکردن و به رگریکردن له  ماه که م؟“

Lyssna_Lille_Man_09.indd   153Lyssna_Lille_Man_09.indd   153 2010-01-13   21:30:452010-01-13   21:30:45



١٥٤

ڕاست ده که یت، پیاوی بچووک! ھه ر کاتک ھۆنه کانی ئه م یا ئه و 
نه ته وه  په المارت بده ن، ده بت ده ست بده یته  چه ک، به م ئه وه ی 
ناتوانیت بیبینیت ئه وه یه  که  ھه ر ھه موو “ھۆنه کان“ی ئه م یا ئه و 
نو  خۆتئاسایی  تری  پیاوی  ملیۆنان  له   نین  تر  شتکی  نه ته وه  
وتانی تر زیاتر، که  به رده وام و ببانه وه  خه ریکی ھاتوھاوار و 
پداھه دانی گه وره کانیانن! کاتک میرفوودراو ــ ئه وه ی کار ناکات! 
ــ بۆ به شداریکردن له  جه نگدا بانگیان ده کات، کتومت وه ک خودی 
خۆت، پیان وایه  که  ھیچ پوانه یه کیان بۆ دانانرت و که کی ھیچ 

ناگرن و ده ن: “من کم تا خاوه نی دید و بیروڕای خۆم بم؟“

و  دید  تۆ  که   که سکی،  تۆ  که   له وه ی  به ئاگابوویت  ده مک  ھه ر 
بۆچوونی تایبه ت به  خۆت و ڕاست و ڕه وانت ھه ن، که  کگه کانت، 
ده توانیت  ئه وسا  مــردن،  نه ک  ژیاندان  خزمه تی  له   کارگه کانت 
به رسڤی ئه و پرسه  بده یته وه  که  نه ختک له مه وبه ر له  خۆتت کرد. 
گه وره کانت  بۆ  چه پله لدان  و  پداھه دان  و  ھاتوھاوار  له   ئه وسا 
ده که ویت، ده ست له وه  ھه ده گیریت به  چه پک گوڵ له سه ر گۆڕی 
چاک  زۆر  نه ناسراوه که ت  “سه ربازه   دابنیت.  ون“  “سه ربازی 
ده ناسم، گرگن! سه ربازه  نه ناسراوه که تم له  ئیتالیا ناسی کاتک له  
چیاکانیدا ده جه نگام. ئه و، ھه ر ھه مان پیاوه  گرگنه که یه ، مینا خودی 
خۆت، ئه و پیاوه ی پی وایه  که  خاوه نی دید و بۆچوونی تایبه ت به  
خۆی نییه !“ له بریی ئه وه ی ھۆشیاریی نه ته وه ییت له به ر پیه کانی 
میرفوودراودا دابنیت، یا ڕێ بده یت مارشای کرکاران پت پدا 
بنت، به  متمانه کردن به  خۆت و به  ھۆشیاریت به رانبه ر به  نرخی 
بۆ  به ره وه ،  به ره نگاریان  کاره که ته وه ،  به   شانازیکردنت  و  خۆت 
ئه مه یش پویستت به  ھیچ ده ماستک نییه  له  سه رت بته  ده نگ.

ده توانیت پوه ندی له گه ڵ برا گرگنه که تدا بگریت له  ھه ر کۆییه ک 
بت، له  یابان، له  چین یا له  ھه ر خاککی تردا، ڕی پ بده یت له  
ده رباره ی  کاره که ت،  ده رباره ی  ڕاسته قینه کانت،  دیتنه   و  بیروڕا 
ئاگادار  مردک  یا  باوکک  کشتیارک،  پزیشکک،  مینا  بوونت 
ئه ستۆیه تی،  له   ئــه وه ی  که   بھنیت،  بــه وه   بــوا  ئاکامدا  له   بت. 
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به ته نگه وه ھاتنی ئه وین و کاره که یه تی، بۆ ڕاگرتن و به رپانه بوون 
و مه حابوونی ڕوودانی ھه ر جه نگک.

“ئه مانه  ھیچیان خراپ نین، به م ئستا بۆمبای ئه تۆمییان ھه یه ، 
ته نیا بۆمبایه کیش له و بۆمبایانه  ده توانیت ببت به  مایه ی کوشتنی 

سه د ھه زاران که س!“

مشکت به  کار بھنه ، پیاوی بچووک! له و باوه ڕه دایت میرفوودراوه  
که  ئه و بۆمبا ئه تۆمییانه  دروست ده کات؟ نه ء! ئه و بۆمبایانه  ئه و 
پیاوه  بچووکانه  دروستیان کردوون که  له بریی ئه وه ی ده ست له  
دروستکردنی ئه و بۆمبایانه  بکشنه وه  ھه ر خه ریکی ھاتوھاوار و 

با بژی و چه په لدانی خۆیانن!

ده بینیت، بوویت به  کرۆکی باسه که  و ھه موو شته کان پوه ندن به  
بیرکردنه وه کانی  گرگن! بۆ  تۆوه ، له  تۆوه  و بۆ تۆ ده گه ڕنه وه ، 
تۆ ده گه ڕنه وه ، گرنگ نییه  ڕاستن یا چه وت. ئه گه ر تۆ، زانا ھه ره  
مه زنه که ی چه رخی بیسته م، ھنده  بچووک نه بوویتایه  به  ئاسته م 
نه ته وه یی،  ھۆشیاریی  په ره پدانی  له بریی  ئه وا  ببینرت،  چاو  به  
ھۆشیاریی دنیاییت په ره  پ ده دا و ده تتوانی به  زیره کیی خۆت ئه و 
که ره سته  پویستانه ت بدۆزییایه ته وه  که  به ریان له  دروستکردنی 
بۆمبای ئه تۆمی بگرتایه  و ڕی نه دایه  ڕۆشنایی ئه م دنیایه  ببینن، 
ڕی  زانستی  به ره وپشچوونی  و  په ره پدان  گووته نی  ئه گه ر  یا 
به   ده سته تکت  ھه موو  نه دایتایه ،   پ کاره یشی  ئه م  ئه نجامدانی 

کار ده ھنا بۆ ڕزگرن له  به کارھنانی.

سه رسووڕماو، له  پچاوپچکدا که  ده ستکردنی خۆته ، ڕێ ده که یت 
و ھیچ ڕیه ک بۆ ده ربازبوونت نادۆزیته وه ، چونکه  بیرکردنه وه  و 
توانینت ئاراسته یه کی نادروستیان وه رگرتووه . تۆ، ملیۆنان پیاوی 
بچووکت دنیا کرد که  ده کرت وزه  ئه تۆمییه که ت بۆ چاره سه رکردنی 
شرپه نجه که یان، ڕۆماتیزمه که یان، به  کار بھنرت، له  کاتکدا زۆر 
چاک ده تزانی که  قه ت ناکرت ئه و وزه یه  بۆ چاره سه رکردن به  
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به م  تر.  ھیچی  و  خوقاندووه   قکه ت  چه ککی  و  بھنرت  کار 
“فیزیک“ه که ت  که   ده رنه چووه وه ،  کۆنی  ھه مان  که وتیته   کاره ، 
پدا  دانی  ناته وت  به م  ده زانیت،  ئه مه   خــواردووه .  گیری  تیدا 
بنیت. دوادوایته  گرگن! من وزه ی گه ردوونیم پ به خشیت، ئه و 
وزه یه ی من دۆزیومه ته وه . ئه مه  ده زانیت پیاوی بچووک! چونکه  
دواوم،  بۆت  باره یه وه   له   به رز  ده نگکی  به   و  ئاشکرا  و  ڕوون 
به م خۆتت ل بده نگ کردووه  و به رده وامیت له سه ر مردن به  
شرپه نجه  و دوه ستان، له سه ر جگه ی مردنه که یشته وه  ھه ر ھاوار 
ده که یت: “نه مری و سه ربندی بۆ کولتوور و ته کنیک!“ با پت بم، 
گرگن! چاوکراوه  و به ئاگا گۆڕه که ی خۆتت ھه که ندووه . تۆ پت 
وایه  “چاخی وزه ی ئه تۆمی“ ده ستی پ کردووه . ڕاست ده که یت، 
چاخکی نوێ ده ستی پ کردووه ، به م به و شوه یه  نا که  تۆ تی 
ده گه یت. له ناو دۆزه خه که ی تۆوه  ده ستی پ نه کردووه ، به کو له  
تاقیگه  خۆگر و بده نگه که ی منه وه ، له  قوڕنه یه کی دووره ده سته وه  

له  ئه مه ریکا ده ستی پ کردووه .

خۆت سه رپشکیت له وه دا بته ویت به شداریی جه نگ بکه یت یا نا. 
ئه گه ر ھنده  بتزانیبایه  که  بۆ ژیان کار ده که یت، نه ک بۆ مردن! 
ئه گه ر ھنده  له وه  به ئاگابوویتایه  که  ھه موو پیاوه  گرگنه کانی سه ر 
وه ک  کتومت  تاریکه کانیانه وه ،  و  ڕوونــاک  دیوه   به   زه مینه ،  ئه م 

خۆتن.

ئستا یا ده مکی تر ــ ته واو له  ژر ڕکفی خۆتدایه  ــ ده ست له وه  
ھه ده گریت ھاتواھاوار بکه یت و به  گه وره کانتدا ھه بیت، ده ست 
دواتر  که   بکه یت  کار  ئــه وه   بۆ  کگه کانتدا  له   ھه ده گریت  لــه وه  
ببن  کارگه کانت  بده یت  ڕێ  یا  بکه یت،  ته فروتوونا  به رھه مه که ی 
به  نیشانه  بۆ ئاگرباران. ئستا یا ده مکی تر ــ دره نگ و زوویی 

که وتووه  ــ تده گه یت که  بۆ ژیان کار ده که یت، نه ک بۆ مردن.

“ئه ی داوای مانگرتنی گشتی بکه م؟“
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نازانم ئاخۆ داوایه کی وا، یا ھه ر شتکی تر که  ده خوازیت بیکه یت، 
پویسته  یا نا. مانگرتنه  گشتییه که ت، که ره سته یه کی به ھز نییه  به  
ده ستته وه ، له  کاتکی وادا به وه  گوناھبار ده کریت ــ له ڕاستیشدا 
وایه  ــ که  ڕێ بۆ برسیبوونی ژن و منداه کانت خۆش ده که یت. به  
مانگرتنی گشتی، ھیچ به گه یه ک به  ده سته وه  ناده یت که  به ختیاری 
یا به دبه ختیی کۆمه ه که تت ده وت. کاتک مان ده گریت، کار ناکه یت! 
پم وتویت، ڕۆژک دت بۆ ژیانت کار ده که یت. ئه گه ر ده یشخوازیت 
ده ستبه رداری “مانگرتن“ نه بیت، ناوی ل بن “مانگرتن له  کار“، 
مان بگره ، به و نیازه ی بۆ خۆت و بۆ منداه کانت و بۆ ژنه که ت 
شمه کانه ی  ئه و  بۆ  و  کۆمه ه که ت  بۆ  و  ده ستگیرانه که ت  بۆ  و 
ڕابگه یه نه   پیان  بکه یت.  کار  کگه که ت،  بۆ  و  ھناون  به رھه مت 
که  چیی تر کاتت نییه  به  جه نگه کانی ئه وانه وه  به  فیۆی بده یت 
ته یمانک  بیانکه یت.  ھه ن  ئه وانت  جه نگه کانی  له   گرنگتر  شتی  و 
له   یه کک  ھه ر  ده ره وه ی  له   به رفراواندا،  ھه رمکی  ده وری  به  
لگه ڕێ  و  بگه   زه وییه   ئه م  ڕووی  له سه ر  گه وره کانتدا  شاره  
با سوپاساالر و ده ماسته  گه وره کانت یه کتری تیاندا ببننه وه . 
و  ھاتوھاوار  له   ده ست  ئه گه ر  بیکه یت،  شتکه   ڕاستترین  ئه مه  
که   بھنیت  بوایه   له و  واز  و  ھه بگریت  گه وره کانت  پداھه دانی 
تۆ ھیچ نیت و که کی ھیچ ناگریت، ئه گه ر واز له وه  بھنیت که  تۆ 

خاوه نی دید و بۆچوونی تایبه ت به  خۆت نیت.

ھه موو شته کان له نو ده ستی خۆتدان. ژیانت، ژیانی منداه کانت، 
چه کوشه که ت، ئه و ئامره ی بۆ پشکنینی نه خۆشه کانت به  کاری 
ده ھنیت. ده زانم سه ر ڕاده وه شنیت، چونکه  له و بوایه دایت خه ون 
ده بینم، یا له وانه یه  پت وا بت “سوور“م. ده پرسیت ئاخۆ چ کاتک 
ژیانت چ ده بت و له  ژیانت دنیا ده بیت. به رسڤی ئه م پرسه ت به  

شوه ی بوون و ژیانت نامۆیه .

ژیانت، کاتک چاکتر ده بت،، کاتک دنیا ده بیت لی، که  “ژیان“ بۆ 
تۆ له  “دنیایی“ گرنگتر بت، “ئه وین“ بۆ تۆ له  “پاره “ گرنگتر بت، 
“سه ربه ستبوون“ت له و “ڕێ“یه ی پارتییه که ت بۆی ھه بژاردوویت، 

Lyssna_Lille_Man_09.indd   157Lyssna_Lille_Man_09.indd   157 2010-01-13   21:30:462010-01-13   21:30:46



١٥٨

له و شته ی ناوت لناوه  “ڕای گشتی“ گرنگتر بت، کاتک ئاوازه کانی 
بتھۆڤن یا باخ ده بن به  ئاوازه کانی بوون و ژیانت، “ئه و ئاوازانه ی 
له  ناختدان، به م له  سووچک له  سووچه کانی ده روونتدا له  گۆڕت 
ناون“، کاتک بیرکردنه وه کانت له گه ڵ ھه ست و نه سته کانتدا ته با 
ده بن، نه ک دژ و ناته با؛ کاتک له  وه ختی خۆیدا له  لھاتوویی و 
پیربوونت  له   خۆیدا  وه ختی  له   کاتک  ده گه یت،  خۆت  کارامه ییی 
گه وره دا  و  زانا  پیاوانی  ھزری  و  بیر  له گه ڵ  کاتک  تده گه یت، 
ده ژیت، نه ک له گه ڵ کاره  خراپه کانی جه نگاوه ره  گه وره کاندا. کاتک 
پیاوه   مانگانه ی  له   ده بت  زیاتر  منداه کانت  مامۆستای  مانگانه ی 
نوان  ڕاسته قینه ی  ئه وینی  له   ڕز  زیاتر  کاتک  سیاسییه کانت. 
پش  کاتک  ماره بین.  پسووله ی  له   وه ک  ده گریت  پیاو  و  ژن 
ئه مۆ  وه ک  نه ک  ده گه یت،  بیرکردنه وه کانت  ھه ه کانی  له   وه خت 
دره نگ و له  ناوه ختدا. کاتک که  ھه قیقه ت ده بیسیت خه نی ده بیت 
و بیستنی کشه  باوه کان بزارت ده که ن. کاتک بۆ خۆت پوه ندی 
له گه ڵ ھاوڕێ کرکاره کانتدا ده که یت له  وتانی تر، نه ک له ڕی 
خۆشه ویستیدا،  له   کچه که ت  به ختیاریی  کاتک  ده ماسته کانته وه . 
له بریی ئه وه ی تووڕه ت بکات ده تخه نن. کاتک سه ر له و یاده  با 
ئه وه ی  له به ر  داوه   سزای  یا  لگرتووه   ڕی  که سک  که   ده ده یت 
منداه که ت ده ستی بۆ ناوگه ی بردووه . کاتک سه روسیمای ئه و 
مرۆڤانه ی له  شه قامه کاندا ده یانبینیت، سه ربه ستی و زیندووییی و 
به سه ر  خه کی  کاتک  کۆی.  و  خه مینی  نه ک  ده به خشن،  شادی 
ڕووی ئه م زه مینه دا به  سکی ڕه وان و ناوگه ی نه به ستووه وه ، دن 

و ده چن.

تۆ داوای ڕنونی و ئامۆژگاری ده که یت، گرگن! به م به  درژاییی 
چاخه کان ڕنونی و  ئامۆژگاریت، چ به  باش و چ به  خراپ، کراوه . 
له به ر نه بوونی ئامۆژگاری و ڕنونی نه بووه  که  تا ئستایش ھه ر 
بووه .  خۆت  نزمیی  و  سووکی  له به ر  به کو  ده ژیــت،  کۆیدا  له  
شوه یه ی  به و  به م   ،بده م چاکت  ئامۆژگاری  چه ندان  ده توانم 
به   ژیانتدا  بواره کانی  له   ناتوانیت  قه ت  ده که یته وه ،  بیر  ھه نووکه  

کاریان بھنیت و سوودیان ل ببینیت.
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گریمان ئامۆژگاری ئه وه م کردیت که  ده ست له  ھه موو دیپلۆماسییه تک 
به   کاره که تدا،  له   کارامه ییت  و  توان  به   بیگۆڕیته وه   و  ھه بگریت 
دۆستایه تیت له گه ڵ گشت پینه دۆزه کان، ئاسنگه ره کان، دارتاشه کان، 
مامۆستاکان،  پزیشکه کان،  ته کنیککاره کان،  میکانیکییه کان، 
نووسه ره کان، ڕۆژنامه نووسه کان، کارگه کان، کرکارانی کانه کان 
یا کشتیارانی گشت وتانی دنیا، بۆ ئه وه ی لگه ڕین پینه دۆزانی دنیا 
خۆیان بیار بده ن به  چ شوه یه کی باش ده توانن پو بۆ ھه موو 
مندانی چین دروست بکه ن، بۆ ئه وه ی لگه ڕین کرکارانی کانه کان 
به  خۆیان ئه و ڕگاچاره یه  بدۆزنه وه  که  چۆن خه ک له  سه رماوسۆه  
بپارزین، مامۆستایانی ھه موو نه ته وه  و وته کان به  خۆیان ڕیه ک 
بدۆزنه وه  تا مندان له و ڕه حه تنه بوون و نه خۆشییه  ده روونییانه  
بپارزن که  له  داھاتوودا تووشیان ده بن، ئه گه ر ڕووبه ڕووی ئه م 
ھه قیقه ته  به گه نه ویست و ته ندروسته ، له  باره ی ژیانی ئینسانییه وه ، 

بوویته وه ، چی ده که یت؟

بۆ چاوترووکاندنک وا دابن که  وه ک کۆمۆنیستک تم ناڕوانیت! 
پارتییه که ته وه ،  نونه رانی  لــه   نونه رک  لــه ڕــی  یــا  خــۆت،  بــه  
کساکه ته وه ، میرییه که ت یا نه قابه ی کرکارانه که ته وه  ڕووبه ڕووم 

ده وه ستیته وه  و ده یت:

پوه ندییانه   به و  دیپلۆماسییه کان  پوه ندییه   بتوانم  تا  کم  “من 
بگۆڕمه وه  که  له سه ر بناغه ی کار و پرسه  کۆمه یه تییه کان بونیاد 

نراون؟“

یا:

له   که   بکه ین   خاف نه ته وه ییانه   جیاوازییه   له و  خۆمان  “ناتوانین 
به ره وپشچوون و په ره پدانی زانست و کولتووره کاندا ھه ن!“

یا:

“ئایا ده کرت له گه ڵ ئه مانیاییه  فاشییه کان، یابانییه کان و ڕووسه  
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پوه ندی  ســه رمــایــه داره کــانــدا  ئه مه ریکاییه   یا  کۆمۆنیسته کان، 
بگرین!“

یا:

“من به ر له  ھه موو شتک وته که مم؛ ڕووسیا، ئه مانیا، ئه مه ریکا، 
ئینگلته را، ئیسرائیل، عه ره بستانم به  الوه  گرنگه .“

یا:

“ھنده م کار ھه یه  به س بت بۆ ئه وه ی بتوانم ژیانی خۆم ڕکوپک 
ڕابگه م،  وته که مدا  به رگدرووانی  نه قابه ی  کاروباری  به   و  بکه م 
به رگدرووه کانی  کاروباری  ڕکوپککردنی  ئه رکی  تر  یه ککی  با 

وتانی تر بگرته  ئه ستۆ.“

یا:

“گوێ بۆ ئه و سه رمایه داره  ئه و بۆلشۆفیکه ، ئه و ترۆتسکییه ، ئه و 
فاشییه ، ئه و ئینته رناسیونالییه ، ئه و سکسوالییه ، ئه و جووله که یه ، 
ئه و  تۆباوییه ،  ئه و  خه ونبینه ،  ئه و  ڕۆشنبیره ،  ئه و  بگانه یه ،  ئه و 
ئه و  تاکه که سه ،  ئه و  شته ،  ئه و  پداھه ده ره ،  ئه و  دیماگۆگییه ، 
ڕووسی،  ئه مه ریکایی،  ھۆشیارییه کی  ھیچ  مــه گــره !  ئه نارکییه  

ئه مانیایی، ئینگلیزی، یه ھوودیت نییه ؟“

ب دوودی یه ککت له و ده ربینانه  به  کار ده ھنا بۆ ئه وه ی خۆت 
ئینسانییه کانی  پوه ندییه   ڕاگرتنی  که   بدزیته وه   به رپرسییه   له و 

خستۆته  ئه ستۆت.

دان به  ھیچ  ناگرم؟ تۆ  نرخکم نییه  و که کی ھیچ  “که واته  ھیچ 
ده مفلیقنیته وه .  نانیت؟  ھه بت،  مندا  له   که   بــه رزدا  خه سه تکی 
کار  منداه کانمدا  و  ژن  پناو  له   شلگیرانه   و  مرۆڤکم  ده بینیت 
ده که م، ژیانکی باش ده ژیم و خزمه تی گه ل و وته که م ده که م. 

ناکرت تا ئه و ڕاده یه یش خرپ بم!“
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که واته  ھیچ نرخکم نییه  و که کی ھیچ ناگرم؟
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توندوتۆیت،  و  ھالیکار  و  چووست  مرۆڤکی  تۆ  که   ده زانـــم، 
بوونه وه رکی چاپووک و چاالک، کتومت مینا ھه نگک یا مرووله یه ک 
پیاوه   که   ئه وه یه   کردبتم  من  که   شتکی  ته نیا  کارکردندایت،  له  
ڕه نجی  گرگنه ی  پیاوه   ئه و  کــردووه ،  ئاشکرا  ناختم  گرگنه که ی 
بچووک!  پیاوی  “گه وره “یت،  تۆ  داویت.  فیۆ  به   سای  ھــه زاران 
ھیوایه که   ته نیا  گه وره ییت  نیت.  ھیچوپووچ  و  بچووک  که   کاتک 
خۆشه ویستییه وه   به   کاتک  “گه وره “یت،  ماوه ته وه .  ئستا  تا  که  
کاره که ت ئه نجام ده ده یت. کاتک به  ھه کۆینی ھونه ریی دارک، 
شاد  ڕازاندنه وه   و  به   ڕه نگکردن  و  شه تچاندن  به   بیناکردن،  به  
دیمه نی  توانینی  له   چژ  کاتک  “گــه وره “یــت،  ده بیت.  خه نی  و 
ئاسمانی شین، له  بینینی ئاسکان و ئاونگی به ربه یان، له  مۆسیقا 
و سه ما، له  بینینی له شی جوان و ناسکی منداه کانت و ژنه که ت 
یا پیاوه که ت وه رده گریت. “گه وره “یت، کاتک به  نیازی فربوون 
له  ئه ستره کانی ئاسمان ده ڕوانیت، یا ڕوو ده که یته  کتبخانه یه ک 
بۆ ئه وه ی بخونیته وه  و فر ببیت که  پیاوان و ژنانی تر چۆن بیر 
له  ژیان ده که نه وه . “گه وره “یت، کاتک مینا باپیره یه ک وه چه کانت 
له   به سه رچووه کانه وه ،  کاته   بــاره ی  له   و  باوه شته وه   ده خه یته  
له   کاتک  “گه وره “یت،  ده گیته وه .  بۆیان  ڕابــوردووه وه ،  باره ی 
چاوانی وه چه که ته وه ، چاوانک که  پن له  خۆتھه قوورتاندنک که  
جی متمانه یه ، ده ڕوانیته  داھاتوویه کی نادیار. “گه وره “یت، کاتک 
مینا دایکک، کۆرپه که ت ڕاده ژه نیت و ده یالونیته وه ، کاتک چاو 
پ له  فرمسک داوای به خته وه ری بۆ ده که یت له  داھاتوودا، کاتک 
خۆزگه ی  دت  به    پ ســات،  دوای  له   سات  ســان،  درژایی  به  

داھاتوویه کی پ له  به خته وه ری بۆ ده خوازیت.

و  چاک  میللییه   گۆرانییه   کاتک  بچووک!  پیاوی  “گه وره “یت،  تۆ 
کۆنه کان ده چیت، یا کاتک به  ده نگی ئۆکۆردیۆنک دیته  سه ما، 
چونکه  گۆرانییه  میللییه کان سووکنایین بۆ گیان و له  سه رانسه ری 

دونیادا چوونیه کن. “گه وره “یت، کاتک به  ھاوڕیه که ت ده یت:
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“سوپاسی چاره نووسی خۆم ده که م، چونکه  دوور له  داوا و ناجۆری 
گروگایان،  منداه کانم،  پگه یشتنی  و  گه وره بوون  چونکه   ژیاوم، 
ڕۆیشتن و خۆکشانه وه یان، یاریکردن و پرسه کانیان، پکه نین و 
ئه وینیانم به  چاوی خۆم بینی، چونکه  ھه ست و نه سته کانی خۆم 
به   چه مه ی  ئه و  خــوڕه ی  به رانبه ر  شنه باکان،  و  به ھار  به رانبه ر 
نو  بانده کانی  جریوه ی  به رانبه ر  و  ده بت  تپه ڕ  ماه که مدا  الی 
دارستان پاراست، چونکه  به شداری قسه ھه به ستن و قسه ھنان و 
بردنی دراوس سه گساره کانمم نه کرد، چونکه  به خته وه ر بووم به  
له ئامزگرتنی ژنه که م،  یا پیاوه که م و ھه ستم به  ته وژمی ژیان کرد 
له  له شمدا، له  کاته  ناخۆشه کاندا، له و کاتانه دا که  سه رم لشوابوو، 
ڕه وتی خۆم به ر نه دا، چونکه  ژیانم پ مانا و به رده وامییه ، چونکه  
ھه میشه  گوم بۆ ده نگی ناخی خۆم شل کردووه ، که  پی وتووم: 
و  شادی  به   ژیانه   ئه ویش  گرنگه   و  به بایه خ  ھه یه   شتک  “ته نیا 
خۆشبه ختی. شون ده نگی دت بکه وه ، کاتک له و ترس و خه مینییه ی 
گیانی داگیرکردوویت دوورت ده خاته وه ، سه رسه خت و دبه کینه  
مه به ، ئه گه رچی ژیان ھه ندک جاریش گرانه .“ که  کاری ڕۆژانه م 
ته واو بوو، له  بده نگیی ئواره دا، له  باخچه ی به رده می ماه که مدا 
له گه ڵ خۆشه ویسته که مدا، یا له گه ڵ منداه کانمدا، داده نیشم و گوێ 
ناخمه وه   له   گۆرانییه ک  ئه وسا  ده گرم،  سروشت  ھه ناسه کانی  له  
به رز ده بته وه ، گۆرانییه ک که  پ به  دڵ حه ز به  بیستنی ده که م، 
گۆرانییه ک که  له  باره ی داھاتووی مرۆڤایه تییه وه یه : “ئوه ، ئه ی 
ملیۆنان له  خه ک له  ئامزتان ده گرم و پ به  فراوانیی ئه م دنیایه  
ماچتان ده که م!“ پ به  دڵ و له  ناخه وه  ده خوازم ئه م ژیانه  فر 
ببت مافه کانی خۆی بپارزت، ئه و گیانه  پ ترسانه  بگۆڕت که  
ڕێ ده ده ن بۆمباکان بته قنه وه . ئه و گیانانه ی که  ته نیا له به ر ئه وه ی 
ژیان له  ده ستیان ھه ھاتووه ، ئه و کاره  ده که ن. کوڕه  بچکۆله که م له  
ئامز ده گرم، کاتک لم ده پرست: “بابه ، خۆر ئاوا بوو، چ ڕیه کی 
گرتۆته  به ر؟ ئاخۆ به م زووانه  ھه دته وه  یا؟“ منیش پی ده م: 

“ئا، کوڕی خۆم، به م زووانه  ده گه ڕته وه  و گه رممان ده کاته وه .“
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١٦٤

تاسه  و ئاره زوو.

ده متوانی  بگومان  گرگن!  تــۆ،  بۆ  وتــه کــه م  کۆتاییی  گه یشتمه  
به رده وام بم، به م ئه گه ر به  وریایی و سه رڕاستییه وه  ئه م وته یه ت 
خوندبته وه ، ئه وا ته نانه ت له و جیانه یشدا که  من پشانم نه داویت 
پیاوه  بنه مۆمه که ی ناخی خۆت ده دۆزیته وه ، چونکه  ھه میشه  ھه ر 
تک   ل ھه سوکه وته کانت  و  بچووکه کان  بیره   که   شته   ھه مان 

ده دات.
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١٦٥

داھاتوودا  له   ھه رچییه ک  کردووته ،  من  به   به رانبه ر  ھه رچییه ک 
به رانبه ر به  من ده یکه یت، گرنگ نییه  به  بلیمه ت ناوم ده به یت یا 
فم ده ده یته  یه کک له  دینگه کانه وه ، گرنگ نییه ، مینا ڕزگارکه رک، 
شانازیم پوه  بکه یت یا وه ک سیخوڕک ئازار و ئه شکه نجه م بده یت 
ده که ن  ناچارت  پداویستییه کان  زوو،  یا  دره نگ  ھه مبواسیت،  و 
له وه  ت بگه یت که  من یاساکانی ژیانی زیندووم دۆزیوه ته وه  و 
ھۆشیارییه وه   به   بتوانیت  که   به خشیویت   پ وام  که ره سته یه کی 
ژیانی خۆت به  ڕوه  ببه یت. به  جۆرک که  ھه تا ھه نووکه یش ته نیا 
دسۆزی  ئه ندازیارکی  من  به ریت.  ڕوه   به   ئامره کان  توانیوته  
ڕکخراوه که ت بووم، نه وه کانی داھاتوو جپییه کانی من ھه ده گرن 
ئینسانی.  سروشتی  کارامه ی  و  دسۆز  ئه ندازیاری  به   ده بن  و 
من ده رگام له سه ر ئه و ژیانه  بسنوور و به رفراوانه ی ده روونت، 
من  بۆ  ئه مه یش  کــردووه .    ئاوه گه ردوونیت،  سروشتی  له سه ر 

گه وره ترین پاداشتکه  پم درابت.

بۆ  قه شمه ره کان.  و  ھیچوپووچ  زامه کان،  خونخواره کان،  بۆ 
“من  ده مه وه :  حیکمه ته   ئه م  په یڤی  که متیاره کان  و  سیسارک 
له   چــانــدووه   دنیایه دا  لــه م  پیرۆزه کانم  په یڤه   به بشتی  تــۆوی 
کاتکدا ده مکه  دره خته کان وشک ھه توون و به نده ن و کوه کان 
مینا  خاوه نشکۆکان،  پاشا  ده مکه   کاتکدا  له   ھه ره سیان  ھناوه ، 
تۆوی گه  وشکه کان، که وتوونه ته  ده م با، له گه ڵ ھه ر تۆفانکدا 

ھه زاران که شتی دن و په یڤه کانی من ھه ده گرن:

“داھاتوو ھی منه !“
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١٦٧

فه رھه نگۆک

سه ده م: ھۆ، سه به ب.

پچه ک: که مک، نه ختک.

په رده ک: مه ته ڵ.

ته ڤله ھه ڤ: تکه پکه ڵ، تکھه شلدراو.

ژنکۆک: ژنی ب ناوونیشان، به رانبه ری بۆره پیاو.

مینا: وه ک، وه کو.

.ته وقه نه : ته وقه ن، به رزترین ج

باھۆز: گه رده لوول، گژه ووکه .

که الش: جه نده کی حه یوانی مردراوه بوو.

دینگه : شتخانه .

تابگه : جگه ی له نگه رگرتنی گه می و به له م و که ه ک.

خاما: کچی عازه ب.

کۆه مستان: مالکمه .

ھه ژه ند: به ی له ڕاده به ده ر.

گلۆڤه ر: ھه ساره ، کوکب.

بزاڤ: جووه ، جوونه وه .
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١٦٨

دۆزه وه : له  دۆزینه وه وه ، بۆ ھه ر ده رئه نجامک که  له  نه بوونه وه  
ھاتبته  بوون.

زینده : به شه پکھنه ری ھه ره بچووک له  بوونه وه ردا.

ڕاژه کردن: مانالکدانه وه .

ته کووزی: ڕکوپکی، دوزه نه .

پلوپا: ھه وڵ و ته قه ال.

جڤین: کۆبوونه وه .

چاوه قووکه : چاوه قووه ، تاعون.

دۆز: مه به ست له  ژیاندا.

گووته ن: مه نتیق، لۆژیک.

پالزمۆگنی: جه نه تیکی پالزما.

پۆلیگامی: فره ژنه .
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١٦٩

ئه م کتبه  له  زمانی سویدییه وه ، وای پداچوونه وه  و

به راوردکردن له گه ڵ وه رگانه  ئینگلیزییه که یدا، وه رگدراوه .

بوانه :
Lyssna, Lille Man

Tal till den lille mannen
av Wilhelm Reich

Illustrerad av William Steig
Översättning av Barry Karlsson

ھه روه ھا بوانه :
Wilhelm Reich

Listen, Little Man
Translated by Ralph Manheim

with lllustrations by William Steig

په یوه ندی
khabat.aref@comhem.se

Bokförlaget Aura
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١٧٠

دووپات  ھه ه   ھه مان  به رده مت  چاخه کانی  درژاییی  به  
وکچووه کانت  گشت  و  خۆت  ئه وده مه ی  تا  ده که یته وه  
له  ئاکامی ئه و کۆییه  کۆمه یه تییه  سه رانسه رییه ی تی 
که وتوویت له  نو ده چن و ده مرن؛ مردنکی بشومار و 
به کۆمه ڵ، تا ئه و ده مه ی ترسی به  یه کجاری له به ینچوون و 
فه وتانت، پچک ئاگادارت ده کاته وه  و ھۆشت ده ھنته وه  
به ر خۆت، دواتر، به ره  به ره  و گاڤ به  گاڤ، خۆت فر 
ده که یت، به  دوای ھاوڕکانتدا بگه ڕیت؛ ئه و ھاوڕیانه ی 
به رھه می ئه وین و کارکردن و توانستی زانستین، خۆت 
فر ده که یت چۆن دۆستایه تییان به  ده ست بھنیت، لیان 
ت بگه یت، ڕزیان ل بگریت و نرخی خۆیان پ بده یت؛ 
خۆت فر ده که یت و له وه  ت ده گه یت که  کتبخانه یه ک بۆ 
ژیانت گرنگتره  له  چوونه  دیده نی یارییه کی کۆه مستان؛ 
چاکتره   دارستانک  نو  پیاسه ی  که   ده که یت  فر  خۆت 
له  پداھه دان و په سندانی ڕه وت و نمایشه  سوپاییه کان، 
خۆت فر ده که یت متمانه به خۆکردن چاکتره  له  متمانه کردن 
به  نــه تــه وه ؛ خــۆت فر ده کــه یــت که  چــاره ســه رکــردن له  
پداھه دانی  له   چاکتره   که مداواکردن  چاکتره ،  کوشتن 
ساغه مه یه کی  و  غه به غه ب  ھــه ر  و  نیشتمانپه روه ری 

دیکه ی له و چه شنه .

Bokförlaget Aura
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