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 یه که خۆم  و راناوه واته ئه که. م که سی یه وترا راناوی که دا، پی ده من، له کتبی رزمانی قوتابخانه
ی  رباره وێ ده سک بیه ر که گه  مانای چیه ئه.م که  ئه ی خۆم قسه باره من ده. برم ریئه وه ده  خۆمه م له که  سی یه ک که وه

موو شت ئایا پویسته، یان ئایا  ی خۆی بدوێ؟ پش هه رباره سک ده خۆی بدوێ؟ بۆچی پویسته یان گرنگه که
ش جی  وه ئه. یه ک من هه ش بلونی تر وه وه شه مه الی که یه، به ساره م هه ر ئه نھا نیم له سه سکی ته گرنگه؟ من که

ک ووتمان  وه. وه یه بۆ گرانه تتریان هه زه تی له من باشترو به له و حیکایه ر بورده ن سه ومان نیه که زۆر زۆریش ههگ
ک ژیانی خۆیان  وا خه یه که بکی زۆر هه ده نده له مژووی مرۆڤدا ئه رچه هه. کراون مانه زانیاری گومان لنه ئه

کردنه له  م قسه وێ بیکه مه دا من ئه ی لره مه ئه. ناسراوه رکی نه وه  ا مرۆڤ بونهید م له باشترین شوه وه به ته گراوه
ی تۆیه که  رباره ی من نیه، ده رباره م کتبه ده بۆیه ئه. ژین وه تیا ئه  ی که پکه م دونیایه ر من و تۆو ئه سه
ستنیشان  ک من ده نده من کاتک خۆم وه رچه  هه.وام و چرداین رده کی به ندیه یوه وه، چونکه من و تۆ له په یخونیته ئه
کان،  کان، بۆ ئازاره رهاته سه کان، بۆ به ک بۆ کات بۆ رووداوه ندارتیه خاوه. یه ک هه ندارتیه ڵ خۆیدا خاوه م، له گه که ئه

ژیان . ن ژیان ی دهم دنن که پ رهه به خولقنن، وه یره ده و شته سه ی که ئه و شتانه موو ئه کان، بۆ هه ته زه بۆ له
ک ناونیشانی  شه، وه  و  دووباره ژیان جیاوازه. یه نده شوازی هه وه یه ئه ندک مرۆڤ هه چه. کی ئاۆزه یه پکھاته
یه که  گا هه نده زۆر کۆمه رچه هه. یه ت به خۆمانمان هه که بۆ خۆمان ژیانکی تایبه ریه ئمه هه. ی دۆلۆز که کتبه
کانیا روشون و چۆنتی  ره یه له تویی په ی که کتبی پیرۆز هه گایانه و کۆمه چونکه له. دا بنت هم وێ دان به نایه

که له بچوک و  یه ه ژیان تکه. بته ژیانکی تراژیدی م ده رده م و هه رده که هه. ژیانکی باش نوسراوه و دیاری کراوه
ورم  م جار که له هه که که بۆ یه. وره تی بچوک و ئازاری گه زه هوره، له ل تی گه زه وره، له ئازاری بچوک و له له گه

ترامان، له  وه، له ماشاکردن، له بیرکردنه ژیان بریتیه له ته. تکی خۆشبوو زه وه له ی فرۆکه ره نجه روانی له په
وا، له سکس، له روانی، له نائومدبوون، له هی ویستی، له رق، له چاوه کردن، له خۆشه ندیکردن، له قسه یوه په

رانم  دا من چۆن گوزه مانه موو ئه له نو هه. رگ ها له مه روه ما، له نوستن، هه وه، له دووگۆی، له چون بۆ سینه خوندنه
 .                                                                کردوه

زانم من کم، من چۆن  ده. ی خۆم دنیام ه ناسنامهن که من ل یه گه وه ده م من، ئه ب ترس ده کات من به
مووجارێ کات  هه. م منه دوژمنی زۆره ئه. م که وت ده سوکه گرم، من چۆن هه رده وست وه وه، من چۆن هه مه که بیرئه
ک  بۆچی وهک من نیت؟ تۆ  ، تۆ بۆچی وه م پده وه ب ئاگایی خۆی ئه کانیا به کات له توی ووشه م بۆ ئه س قسه که

ک  نھا یه ترسم چونکه ته ئه! ترسم ک من نیت من ئه وه؟ چونکه که تۆ وه یته ک من بیرناکه من ناژیت؟ تۆ بۆچی وه
ک من نیت، من توشی گومان  ی تۆ وه وه واته به ویش یان تۆی یان من، که یه، ئه ک رگای باش هه یه، یه راستی هه

م  رده  هه بژاردنا، وه ڵ هه ڵ بریاردانا، له گه وه له گه یته که روومه رووبه. وه مه یت بیر که که یت، من ناچار ئه که ئه
سانه رقیانه له هاملت،  و که ئه. (یه پرسیار وه ها بیت یان ئاوا بیت، ئه بی، وه ک زیاتره، ببی یان نه یه بژاردنیش له هه
ک   نھا یه ی من، چونکه ته که ی تۆ یان جۆره ژیانه که یانهبژرم، جۆره ژ و دووانه هه کک له یه). ک چۆن رقیانه له من وه

ری   شه م له رده گرن بۆیه هه ریانا هه سه لله سانه ناتوانن دوو بیری جیاواز له که م که ئه. یه جۆره ژیانی باش هه
 .                   ن وه پیرۆزکه بوونه ن و دووباره دان که جیاواز له ناوببه وه ئه
م  م له دایک بوونما دایکم ئازاردا، له دووه که یه من له. م له دایک بوونی منه نجامی دووه رئه یه، به ی که ئستا هه م منه ئه
ستی پکرد، پاش نۆ مانگ و نۆ رۆژ  وه ده وه نوستنی دایکم و باوکمه  دایک ببون له پکه م له که یه. دایک ببونما خۆم له

ندی مانگی نیساندا له دایک بووم،  م که له ناوه که ست ئه من خۆم وا هه. واو بوو  تههارا وکی روناکی کۆتایی به له شه
ی  وه م ئه به.  زان شت تر ئه س تر باشتر ئه موو که  و دایکیشم که له هه م شت تر ده که م ناسنامه به
باوانی ساراماگۆش . ب له رۆژکا روویداب ش ده وه کجار له دایک بووم و ئه نھا یه موومان لی دنیاین که من ته هه

ی  وه وه روویدا که فری خوندنه خته وه و ساته م له دایک ببون له م دووه به. یان گۆریوه که رۆژی له دایک بوونه



م  که  یهم جار وویستم بنوسم، که که وه، که یه م جار بیرمکرده که وه، که یه م کتبم خونده که بووم، که یه م ووشه که یه
 . ش بووه له خۆم م به رده سکم خۆشویست جگه له دایکم، چونکه دایکم هه جار که

ی که  و ئاسته شتمه ئه که من گه. وه وێ له خۆی جیابته یه مانکاتا ئه ی خۆی بدوێ، له هه رباره وێ ده یه م منه که ئه ئه
ی  رباره واته که من ده که. ب رگی من ده ختی مه وه اته ساتهو س تا ئه قیقه کو له حه زانیم خۆم کم، وا باشتره بمرم، به

کان  مکه دێ، له چه کان هه م له پناسه رده واوی بناسرێ، هه ته نوسم که ناتوانرێ به ی بوونک ده باره ر نوسم ده خۆم ده
وێ   و نایه چونکه ئه. چ ربازی له من ئه تی سه وێ بچ بۆ خزمه ی هاینریش بۆیل که نایه که وانه پاه. ب یاخی ده
وێ بروای  و نایه وێ درۆ بکات، ئه و نایه چ، چونکه ئه میرسۆلی کامۆ له من ئه. س بکوژێ وێ که  و نایه بمرێ، ئه

ی بۆ  موو شت بکه ب هه چی چونکه ده فاوستیش له من ئه. چ، چونکه ژیان پویسته بژنرت زۆربا له من ئه. ب هه
وه   هاوری، که رۆشته نسی بوو به ره چ که هات بۆ پاریس و کچ فه مین له من ئه قاسم ئه. وه یته ی بیربکه وه ئه
ی بب  وه مریکا بۆ ئه ی چو بۆ ئه و پیاوه چ ئه ید قوتبیش له من ئه سه. ت نووسی ی مافی ئافره رباره م کتبی ده که یه
نھا دوو پیت  من له ته .وانه نیم م من هیچ کام له به. نکا وه ری تووندره مبه  مامۆستا له بزاریا بوو به پغه به

ئایا من . م که م، تۆپه که م، بزنه که م، کتبه که  س، ژنه یکاته موکی که وه ئه که یه ر ووشه نوس به هه میم، که ده. پکھاتووه
ی  وه بمه کۆیله، ئه سکی تر ده که بووم به موکی که. توان من بکاته موکی خۆی س ئه سکی ترم؟ ئایا که موکی که

وا  ک، بوونک، ئه یه قک، پکھاته ک ده وه وه ینه من بکه ر بیر له گه ئه. ی خوایه مووان زیاتر پیخۆشه من ببمه کۆیله له هه
وه و  ته و له من جیابووه واوبوونی منا، ئه ختی ته وه ی منی نوسیوه، منی دروستکردوه، منی خولقاندوه، له ساته وه ئه
مانای ئازادبوونی منه،  کو به و نیه به مانی ئه و به مانای نه رگی ئه مه. و مردوه ی رۆالن پارت ئه که پی بیردۆزه کو به به
ی  ر من بووم به کۆیله گه  ئه که پم ده. بوونه فیه، نه م پیتی نه که یه. ه له قورئانتک نونیش سوره. نیا بوونی منه ته
سی  ی وا له که وه ئه. فیکات تی نه یه ب کۆیله وا ده خو ئه ربه ی من بب به من سه وه بۆ ئه. وا من نیم سکی تر ئه که
: وه گرته کانیا ده ریه وه کریستۆف کۆلۆمبۆس له یاده. یه فهعری ژاری مه مۆ بت، بب به کۆیله، هه سته رزوو ده کات هه ئه

ک  ڵ خۆیان هنا، وه کانکمان بینی، که هاتن بۆ المان، شتی زۆریان له گه راخ وشکانی خه شتینه قه م جار گه که که یه
ی تریش که  و شتانه هوه به شوشه و ئ یانا گۆریمانه ها شتی تریش، ئمه له گه نده ی لۆکه، میوه، چه توتی، تۆپه

هیچ . و  قۆزبوون ش و الریان جوان بوو، چوار شانه له. یه بیفرۆشن رشتکیان هه یانویست هه وان ده ئه. مانبوو هه
کاری بنن،  زانی به یانئه وان نه زانی چیه، کات ئمه شمشرمان پشاندان ، ئه شیان ئه ر نه کو هه بوو، به ککیان پنه چه

ی ببته  وه ییان تیابوو بۆئه وان ئاماده که له ریه بوو، هه ئاسنیان نه. بری گرت خۆیان پ ئه وه ئه ستیانه هد بۆیه که به
واته  که  .ین بیردابی پیان بکه کمان به رچیه تکارو هه ینه خزمه موویان بکه مانتوانی هه س ئه نجا که به په. باشترین کۆیله

تکاته  وترێ، وه زانینی راستی ئه تۆ راستیت پ ئه:  له ئینجیلدا ده. یه عریفه کات مه تی رزگار ئه یه ی من له کۆیله وه ئه
وێ تۆ  یانه زگاکان ئه موو ده کان، هه موو نوسراوه کا که هه یته راستی له دونیایه گه م تۆ چۆن ئه به. سکی ئازاد که

ستھنانی  ده واته وه که. وه دوور بیت کانه ب له راستیه وه ده کی باش بمنیته یه ک کۆیله ی وه وه بۆ ئه. کۆیله بیت
تا  ب سزای هه ی یونانیا که سیزیف یاخی ده فسانه له ئه. یاخی بوونه. ترسی و پر له ئازاره کان کارکی پرله مه ئازادیه

یت و رووی راستی  ی تاریکی الده وه ک پرۆمیثوس بیدزی، بۆ ئه ب وه هعریفه ئاگره، د مه. درێ را ئه سه تای به هه
یه که من  و دۆخه ئازادی ئه. عریفه گوناهه و گوناهکردنیش ئازادیه یه گوناه، بۆیه مه مه ئه. وێ رکه کانت بۆ ده شته
ی  قینه ری راسته  ی نونه وه بۆ ئهدونیاوه بکات، بزان خۆی کیه  ندی به یوه ک خۆی په بات، وه روه توان تیا خۆی به ئه

وانی تر   وێ ئه وه، نایه وانی تر بیرکاته ک ئه وێ وه وانی تر بژی، نایه وێ ژیانی ئه ک سۆکراتی نایه بۆیه وه.  خۆی بت
 .                  وه کرابته وێ ژیان بژی که تاقی نه بت، نایه

پیاوکه . ژی  وانی تردا ئه پیاوکه له نو ئه. نراوه که  زدی خۆی ههمنی پیاوکه که له. م منه منکی ئاسایی نیه ئه
م له  ب، به ی جیاوازی هه نگ و پکھاته و ره نگه شوه ریبستان ره غه. ریبستانه مینکه که ناوی غه رزه له سه. ریب غه
  یه، به وه لیی شاعیرانه مینکه بیرلکردنه رزه نفا سه مه. نفایه ریبستان مه غه. که کو یه رچۆنک بت وه ک بت هه رکویه هه
. وه کولته ک ئه یانیه موو به برینک هه. دا وه بووه له نوان من و ماه برینکی سارژ نه. م ژیان تیایا ئازاره ته، به زه له

فه له  لسه رکی فه ن  ئه ه  د.وێ که یی ئه یی خۆشی له ساده ه  ساد. وێ که یی ئه موو شت له ساده نفا هه لره له مه
رگی  نفا مه مه. خات یی ئه ک له ساده یه موو ساده نفا هه وا مه ئه. ک لیڤیناس بروای وایه ییه، وه سادهخستنی  ساده

. وه بیرکردنه  به نفا ناچاربوونه وا مه وه، ئه کاته زووی خۆی بیرئه سوف له مای خۆیا به ئاره یله ر فه گه ئه. تیه ئاشنایه
نفا سنوره، له نوان  مه. کی تر وه بۆ دونیایه که وامه له دونیایه رده کی به یه وه رینه کو په کی تر نیه به فا جگایهن مه
چاوم ئاشنان،  کان به ته روومه: له ماڵ. کو له نوان خۆم و خۆمدا وی ترا نه، به ه و ئدا نه، له نوان من وه و ناوه وه ره ده



و  ستان، له خه و هه موو له خه نفا هه له مه.  رۆژکی تری ئاسایی دان به  بۆ درژهستام ئه و هه  خهله. گوم کان به نگه ده
و   له خه ک که یانیه ی به و پیاوه ئه. ی کافکا، میتامۆرفۆسه که  هوانی رۆمان یه،  پاه ستانکی گریگۆری سامسایانه هه
رکی تر،  وه  بوونهدا نابمه سته ر چی من له جه گه ئه. رکی تر وه ونهه بت ستیکرد بووه ونکی ناخۆش، هه ستا پاش خه هه
 .                                                                          رکی ترم وه وان من بوونه م الی ئه هب

ست که  مان هه م هه به. وه مه هک ماڵ ئه وه، منیش بیر له گیرنه تی خۆش ئه ک چۆن بۆ مناڵ حیکایه پش نوستن، وه
ست چوا،  دوای کاتی له ده ران به می رۆمانی گه که شی یه پرۆست له به. گرێ گرت منیش دائه مارسل پرۆستی دائه

بوو به  ناو، کاتم نه کانم لک ئه رخرا چاوه وه، هه کوژابووه م هشتا نه که مۆمه. چومه جگاوه مانک زوو ئه رده سه:  ئه
منیش  ".هنام ریان ئه به  خه ی وایان لکردم بنوم به و بیرانه عات، ئه ر پاش نیو سه هه. نوستم ، ده"نوم من ئه" بم خۆم

ککی زۆر  خه. وه گرایه رهاتی خۆمم ئه سه وه دانیشتبووم به نیشت دایکمه م له ماڵ بووم، له ته که ستده وا هه
 ر  هه. گرتم دانیشتبوون گویان لئه

  توانم قسه م، لره که ئه  بکه توانی قسه م ئه بوون گوم لبگرن من نه وێ که ئاماده  کرد؛ له و تراژیدیایه ستم به  ههزوو
 .                                                              س نیه گوم لبگرێ م که بکه
موو رۆژێ  م من هه یان لکردووم، به زانن پرسیارکی ساده وا ئهوان   ئهوا  ئهوه؟ ریته گه ی ده  کهر لم بپرسن گه ئه
 وه،  رمه ناتوانم بگه: نگه بم وه، ره مه ده م ئه وهیه  وه یر ئه سه. یم پ نیه که مه م و وه که ه له خۆم ئه و پرسیار ئه
م درۆش  نده من راستی نام به رچه  هه.م زووانه به: نگه  بشم  ره.  بۆم گونجارکات هه:  بمترنگه جارکی  ره
وانی تر ناچم، ناچارم له  چونکه من له .یه، هیچ شت له ژیانی مندا جگیرنیه و بیرکی جیاوازم هه رجاره م، من هه ناکه

گای منه دوام مه ر ، ئه س پم ده موو که خته، هه رانکی سه  دوا گه به. رم کا بگه  دووای هاوه کانا به دووتوی کتبه
             . گۆرانی بم  به موو ئۆدیسه م هه که ز ئه ندێ جار حه بۆیه هه. وه که مه
 

 وتن چاوپکه
  گه وتنی له کهس چاپ من له ژیانما که. ب له کات و شونی دیاریکراودا ئاماده بم من ده.  تنه  و مرۆ رۆژی چاوپکه  ئه
بینم،  م، چۆن دونیا ئه م، چی ئه که وه بدات که من چی ئه بووه گرنگی به س نه وه، که ته پرسیمه س لی نه کردووم، که نه
وێ چاوی  یه سک ده مرۆ که  م، ئه به. خکی نیه نھا هیچ بایه سکی ته نھام، که سکی ته گای من، من که م له کۆمه به
نگیان بت،  وانی تر گویان له ده ی ئه وه  ن بۆ ئه که تن ئه کی ناسراو چاوپکه وه، دیاره خه  وێ، لم بپرسته همن بک به

ی من بۆ  مه م ئه ن، به که رئه به یه، چی له وه سته ده نن، چی نویه له ژیانیانا، چیان به که چی پئه خۆن، به بزانن چی ئه
. وێ بزانن بۆ یانه م ووته، ده ره، ئه م کیشوه ته ئه کی نایاسایی هاتومه یه شوه من که به. هستانه نی  به و مه هیچ کام له

مدا من  م ژیانه کورته م جاره له که مه یه ئه. ستاوم مه هه وه من به  ستکه به م، به چ مه مه بکه چی وای له من کردوه ئه
وتنه ژر  که. م بترسم یان دم خۆش بت چی بکه ست به نازانم ههوه،  موو شت لم بپرسته ی هه باره وردی ده ئاوا به

کانی  ک کاری پشکنین وایه، پشکنین له نو قسه ری وایه، یان وه رگه شته وتنه ژر کاری نه ک که یه وه و شوه پرسیار به
وتراوکی زۆر  م له نو ووتراودا نه هرد هه. ی که نایانم وانه ی ئه وه یانم، بۆ دۆزینه ی که ده و ووشانه  منا، له نو ئه

دا  که  ژووره له.   یه که پویسته بوترێ وه وتنی ئه ی یان نه وه نھا بۆ شاردنه ندێ جار ووتن ته جۆرێ هه یه به هه
م  که ست ئه کان هه خشن، من  به جۆرک له جۆره به کی ده وایه ش و هه یه، که که ر هه یه، کۆمپیته کورسی و مز هه

که  ژنه. بوونی منه بوونه به خود، دروست نه ودان، بروانه رم کردن ترسه، ترسه له نوێ، له هه شه. م که  م ئهر شه
راورد   دا به وتنامانه  و رکه  کانی ئه نده ڵ به کانی من له گه مه و وه ئه. وه مه م بده رمه وه کات و منیش له سه پرسیار ئه

له نو . وه ته م له شاری جنف له ووتی سویسرا نوسراونه نگی جیھانی دووه جهک خۆی ووتی پاش  کات که وه  ئه
ماف، یاسا، .    خشرێ  مافک به من ببه یه که وه هه خشراوه، یان چانسی ئه دا مافک به من به قه نوسراوانه و ده  ئه
سکیش بیان به  ر که گه نگه ئه یه نیه، ره  شوهم ی له له ووتی من زاراوه. زا نیم لکن من پیان شاره  گه مانه زاراوه ئه

کانا باسکراوه، پارزراوه، تاکه   تیه وه ندیه نوده یوه  له په م مافانه ئه. ن می بده ه دین له قه یره ناپاک و پیالن گر و غه
ریان، چی وای لکردون نرخ بۆ ته بی وتوه وان که کانا باس له مافی کراوه، چۆن ئه تیه وه ندیه نو ده یوه س له په که

نکه که  ی کۆمه سته یه، ژرده سته م ووتی من ژر ده س مافی نیه، به ی بۆ له ووتی من که س دانن، ئه  تاکه که
که که  شونه. وه انی  مافی مرۆڤ ناخونتهک قه س ده وێ که شه له  ر بۆیه هه. ی ببنه مرۆڤ وه هشتا زۆریان ماوه بۆ ئه

کان  و شونانه بوون که مرۆڤه کی ئه یان خه کان زۆربه که خه. ران بوو نابه  دا کامپی په نجام ئه مان ل ئه که وتنه چاوپکه
چوو که نوح بۆ  شتیه ئه و که له.  بوو مه شوه  ههمه زمان و و هه نگه مه ره هه. کوژن کتری تیا ئه  ک یه ب هیچ دوودیه



یا کۆ  که شتیه زکی له که  گه موو ره نوح که ناوی راستی ئوتۆنبوشتمه له هه. که دروستی کرد رزگاربوونی له الفاوه
م پیاوه له کوێ  ب ئه ده. نی تیا بژی کانی ئاژه موو توخمه ویه هه م زه ر گۆی ئه سه م هیچ شونک نیه له به. وه  کرد

ی ژیانمان   رنامه ینه به  ی که چی دی ئمه ناتوانین بیانک تانه و حیکایه کانا، ئه وره ته گه نھا له نو حیکایه نگه ته ژیابت، ره
 له دایت م زانیاری که پیان ئه که یه. کانی کۆن بوون که خانووه  کامپه. ین که نھای ئه ست به ته  شیان ه وه ره ده م له به
ربازه  مدا شونی سه نگی جیھانی دووه می جه رده م شوینه له سه وه بوو، که ئه یشتنتا ئه یشتن و نه گه ڵ گه گه
من . ری تیا نوستب کانی هیتله ربازه مان سه کا که هه خش بوو ژیان له جگایه نتازیا به ندک فه بۆ هه. کان بووه مانیه ئه
تی  ی که رقمان لیه و پیاوه ئه. وه مه که م بیر له گۆبز ئه رده مدابوون هه گی جیھانی دووهن ی که له جه وانه موو ئه  هه له

و پیاوک بوو رقی له  ئه. ین که ج ئه رۆین، بیروراکانی خاڵ به خال جبه ی ده که ر ربازه موومان له سه و هه
.  وه نه کانی پوچ که توانن پالنه  وانیش ئه ر ئه ی وه هه ئهی بۆ  ی ئه وه  یانزانی ئه وان ده نھا ئه رۆشنبیران بوو چونکه ته

ی جیاوازی له  ندین ناو و ناتۆره مرۆ چه ی  که ئه یه نده و پرپاگه ئه.  یه نده و باوکی پروپاگه وه ئه رای ئه ره م سه به
م  که بۆ یه. کانی بگۆرین ته پی ئایه بهی ژیانمان  وه الداین بۆ ئه قه وڵ و ته موومان له هه ی که هه و ئاینه ئه. خۆی ناوه

کاندا  یه که له رکالمه و شوه ن بژین به وڵ بده وتوون که هه وه رک که ر ئه تی له سه  موو مرۆڤایه جاره له مژوودا هه
 .                                                   یه هه

کانیان  یلیه مبینی کورده فه وه یاد ، کات که ئه وته که ی منایم ئه نانه یمهو د به پاسک  منا بۆ ئره هانی، نازانم بۆ ئه
ی  له  رزو جۆگه وه رووانیم، داری به که ره نجه م جار له په که که بۆ یه.  ن ی ئاودیوی سنوریان که وه برد بۆ ئه ئواران ده

م  بوو که که خته دروستکراو هه کی له ته  دا کورسیهش  ک رگایی ماه ر ده  به له. ئاوو  رگای باریکی پچاو پچم بینی
  .     زمانی جیاجیا کانی رابووردوو به رواری رۆژه ری و به وه م پر بوو له یاده نیشت به ر دائه سه کی له جار خه

ب،   یه، که ژیان هه رکالم له شونک هه. بوو  نهدا که رکالمی شت فرۆشتن که رنج بوو له کامپه ی جی سه وه ئه
  ماوه ودا نه وره له بره می گه خه ب، له شونک که بازار هه

                                                     

 که ژنه
                                                 .وه  مم دایه ، منیش وه'یانیت باش به'وه ووتی،  هاته ژوره

م جار  که ک قژم کات بۆ یه ش وه ش، ره  ره به. نیای وی ته ک شه ش وه دا، ره وی یه ک شه ش وه شن، ره کانی ره جله
بیابانک که نامناس و که نایناسم، بیابانی نائاشنا . نگی لمی بیابانه شی، ره پستی له. رد له چوارباخزم له کچ ک حه
کانی  نینۆکه. ی که نیایی ئه  ته ست به ی هه که ست به بچوکی ئه بینی هه  کان ئه ودا دووره له بیاباندا، چونکه مه. ییه زه ببه

کی  یه چاویلکه. ق کانیش ب عه باکان داخ له دن، درژه بای کورته، کورته. یه نگکی شیریان هه کراون، ره بۆیاخ نه
یه لم  ی هه وه سکه مافی ئه رباره نازانم، که من هیچی ده. یه ی هلکه ردنه نگی زه و ره ئاوی له چاودایه و قژی کورته

وه ناچ  له. باشی نابینرن وه به که و دیو چاویلکه لهکانی شینن،  چاوه. کانم بکات وه،  گومان له قسه  بپرس، لم بکۆته
و  شوشانه   چ ئه  وه ئه له. ها بۆنکی گران به. وه بۆنکی خۆشی لدێ رای ئه ره م سه ویستی کردب، به رگیز خۆشه هه

یانیه خۆی  م به چ ئه وه ئه و له  ئه. وه ناوی شاری دگیر نوسراوه، بۆ نموونه پاریس بت که به بچوکی له خواریه
م  کانی ئه ییه زه م به رده مرۆ من له به ئه. نوسسازه بۆ من مرۆ رۆژکی چاره ئه. یانیه خۆم شت م به شتب، منیش ئه

له . رککی ئاینی نیه  یی ئه زه ی به ئه. و کانی ئه ییه زه ی به وه ببمه مایه کانمه رهاته سه ی به ب من له رگه ده. دام ژنه
ب، یان توانای  ویستی هه ی لناکرێ خۆشه وه  ریی ئه تک چاوه ویستی، بابه تی خۆشه بته بابه مرۆڤ دهییدا  زه به
بته  سک ده تی پکردنه کاتک که  ند سوکایه چه. ویستیه تی خۆشه نھا بابه و ته کو ئه ب به ویستی هه رگرتنی خۆشه وه
.  وی تر  تی ئه سه رگرتنه له بده ت وه زه یی له زه به.  خستنی مرۆڤهیی له مرۆڤ زه  به. وه یی پیاهاتنه زه ی به مایه
 . بین بین، گرنگ تر ده ب دخۆشتر ده یه تا زیاترمان لیی هه زار رووی هه ی هه ته  و ماهیه  ت ئه سه ده
پاش . ی من گوم لبت وه کات بۆ ئه  ئه رز قسه نگی به کات کات به ده زۆر له خۆی ئه. یه رمی هه نگکی نه که ده ژنه
ی پم بیی چی وای لکردی  وه م، بۆ ئه بکه وتنت له گه ی چاوپکه وه م بۆ ئه مرۆ من لره ئه' کردن، ووتی،   وقه ته

کش چونکه  نده درژه نه وه ب ئه ده. ها پرسیاری تریش نده ووتی خۆت جبھی، چی وای لکردی بیت بۆ ئره، چه
کان که  کگرتوه وه یه ته ری نه نابه ت پبم به پی یاسای په وه م ئه که زئه موو شت حه پش هه. له نواندا نیهرگرمان  وه

ش  و ترسه تب، ئه ر له ترسک هه گه  ر ئه نابه بته په سک ده م له جنف ئیمزاکراوه، که نگی جیھانی دووه پاش جه
ی که  وه موو ترسک نابته هۆی ئه وه که هه مه ت بۆ روون بکه وه م ئه که  زئه م حه به. ر ژیانی ترسی خستبته سه مه

 .                                                                          'و ترسانه دیاریکراون ئه. ر  نابه بتکاته په



م  مرۆ بۆ ئه بت من ئه ده.  ویستراو ویتریان نه ئهککان ویستراو و   ند ، یه راخی نوان دوو ناوه راخه، قه   ترس قه
راخی خۆشی و  ندکردن، قه  راخی ئازادی و به رگ، قه  راخی ژیان و مه راخا بووم، قه و قه ئه لمنم که من له  ی بسه ژنه
و  ترسی ئه مه. که نه خراپه و الیه ره وه به ربمه  رۆشتم که به  ش ئه وه  و ئه ره وه، به رامه  راخا بووم گه و قه من له. ئازار
رد، دیوار، ماڵ، شاخ، دارستان،  نا بۆ دار، به ست ترس په مرۆڤ له ده. نابدرم دا که په م  پئه وه یه که مافی ئه ترسه

 ک که پی یه م، بۆ پکھاته به مک ده نا بۆ سیسته دا من په م رۆژگاره م له  به. با ها شتی تریش ده نده وانی تر و چه ئه
مان  ن هه الیه م من له  به.  ده پش ئستا ئیمزاکراوه وه که نیوسه که یه یماننامه کانی په نده ت، له ری به وه ن ده ده
 .                                                                      ت وه ن ده وه که پی ده  وسمه چه  زگاوه ئه ده
که  مویست له ژنه ده. وه که رابووردن مه و رۆژانه بکه کرد بیر له زم نه ئه حه. ۆژکی بزارو درژبتکرد ر ستم ئه هه

. ب ئره چی لبت وه تا زستان، ده ر  لره بمنمه گه  ئه. رن برۆم گه ی لم ده وه، که هنه ندی تر من لره ده بپرسم، چه
زم له  دا حه که ژیام له ماه  انا ئه گه ش که له وانه ئه. بووم ونک ئاشنا نه هیچ ش شتبووم، به نھا دوو رۆژبوو گه من ته
وه هاتووه بۆ  ن بووه، بۆ ئه وێ مۆسیقا ژه یووت له کیان ده کی شار بوون، سلمانی، یه دوو الوی خه. بوو یان نه چاره
شتکی . ستی ناسکه  هه وان ک ئه نیشه وه انچه ژهم وروپایی لبت، چونکه که ک ئه وه، وه نگی پستی سپی بته ی ره وه ئه

له باشترین کاتیا .  وه ی رقت لی بته که زده ر حه هه. روان  خۆی ئه ستاوه له دا وه م ئاونه رده به م له رده  یه، هه زلله
 .                                              وه گربدات ناتوان دوو رسته به باشی پکه

ر له  گه ی من نازان، یان ئه  ربار وه هیچی تر ده  و هیچی تر، جگه له وه من بکۆته وه بوو له  رکی ئه  که ئه  م ژنه  به
هن که پی  جده وه به س ئه موو که هه. رکی خۆی نازان که زانیاری وا به من بدات  ئه باشترین کاتا بیشتزان به

ریکی رکخستنی  که خه کات ژنه. کانی منی پبت موو پرسیاره می هه س نیه وه هرگیز تاکه ک بۆیه هه. سپردراوه
نگ  ی ره  ور وه دوو دۆبی گه که تی ژنهله پش. نگ بوو که بده می بوو، ژووره رده ی به که رمزه کانی سه زه ره کاغه په
کرد رۆژک  زم ئه ند حه چه. خشی به  نکی سروشتی دگیری ئه که له داربوو، دیمه وی ژوره زه.  بوون ش هه ره

م  رهو ژوو ئه. ندیانا دانیشم وه، خۆشم له ناوه مه یه تیاکۆکه کانی دونیا هه  قه جوانه رچی ده هه. ب کی ئاوام هه یه کتبخانه
. ر بت دوور له خۆم سه ب چیان به ده.  گیراوه کانمی تیا هه  راخ سیروان، کتبه مان له قه که وه یاد که له کگه هاته
                       .    وه خونته ر ئه وه، یان هه خونته رگیز رۆمان ئه م ژنه هه ئایا ئه.. س گرنگیان پبدات وه، که س بیانخونته که
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زانرێ، له سک ب ی که رباره وه و بتوانرێ ده ک که بیری لکرابته رچی زانیاریه فایلک هه. ی فایلی منه وه ژماره ئه
ی من  رباره موو شته ده و هه سکیش ئه رکه هه. ی من رباره موو شتکه ده وه هه ئه. گیراوه ودا هه منیان پرسیوه و له

ژین   رخی زانیاریا ئه ر ئمه له چه گه  بکات، چۆن کۆنترۆم کات، بۆیه ئه وتم له گه سوکه زانت چۆن هه بزانت ده
مدا  ی پرسیارو وه توانرێ بزانرێ، له شوه ی من ئه رباره موو شت که ده هه. ژین ترۆیشا ئهرخی کۆن ها له چه روه هه
گیرێ،  ئه رکا هه ری کۆمپیوته وه و زانیاریانه له یاده ئه. گیرێ ئه وه و هه ته دا نوسراوه، کۆکراوه و فایله دوورو درژه له

و  و دوا ئه مه چی دی له. گیرێ ئه درت وه له شونکا هه ر ئه یه له سه و ژماره ر دیسکک و ئه خرته سه یان ده
ر   سه نده مرۆڤی تر له وه ک من وان،  ئه یه که وه وانه ی ئه ی چیه، ئایا ژماره یه ژماره و ژماره من نازانم ئه. یه منم ژماره

یه کۆدو و نھنی  و ژماره یان ئه. وه ته ی ژیانی خۆیان گراوه ربورده م کورسیه دانیشتوون و سه ک ئه کی وه کورسیه
چی دی . ندین شتی تر نی من، چه مه شتنی من، ته رواری رۆژی گه نگه بریتی بت له به گرتوه، که ره له تویی خۆیا هه

ب رکبخرم، له شون گونجاودا  کو له راستیا شتکم، ده سک نیم به کانه، من که زگاو رکخراوه گای ده ئره کۆمه
 .                                         م، ریزبکرمدابنر
دا من له مرۆڤ خراوم،  نگاوه م هه که م یه له. وه ته سه ندیکردنی منه به ده یوه نگاوی په م هه که رگرتنی ژماره، یه وه
سی  یه، چی دی که  ندیخانه  ازی بهمان شو مه هه ئه. وه ناسرته ک ده یه ک که به ژماره یه ما، بووم به الشه تیم نه  سایه که

ندی به  یوه رکات له داهاتوودا ویستم په کو هه به. وه بانگم ناکات س به ناوی خۆمه که. وه نادا من ناوم چیه تر گۆێ به
من !  تم پب   که ؛ ناوتم ناوێ، ژماره وه پم ده که ی ئستا، به بزاریه ته م ئافره ک ئه تک وه م، ئافره وه بکه ته سه ده

ر مزک،  رامبه ندا، له به وروپادا، له ژوورکی مام ناوه کانی ئه کک له ووته سارده ریدا له یه نابه ئستا له کامپکی په
مرۆ تۆ   پیی ووتم ئه. ند دانیشتوه ن مام ناوه مه وه ژن ته که له پشت مزه. وز دانیشتووم رگ سه کی به رکورسیه له سه
ی،  رکه به یه له و ژماره  ئه ب، وا باشه ر ده ی خۆتی له سه ین، فایلک که ژماره تت بۆ بکه ی فایلکی تایبه وه ێ بۆ ئه لره



. یه یه و ژماره ی گرنگه ئه وه ت گرنگ نیه، ئه  که ودوا ناوه مه م له یادت بت، چونکه چی دی له رده چاک چاک بیزانی هه
ی  وه ری بۆ ئه خسته سه کانی ده نجه درژو باریکه سپیه بوو کات په که نگی کیبۆرده  وای ووت گوم له دهکه

ن کوری کی،  س، ده ن بۆ ناسینی که یکه م پرسیار ده که رمیان یه مان له گه که له گونده.  ی من بنوست که ژماره
 .                       کی ساردو سرم یه من ژماره. کین ه زانیاری الوهوان چی دی ئه. کی یه ماه کی کویی ئینجا چ بنه خه
ته به تۆ، دوو  م فایله که تایبه ئه:" ماوه، پم ده م من ناویم له یاد نه و خۆی به من ناساند به نده ئه رچه که، هه ژنه
ردوکیان زانیاری گرنگن، وه ئمه زۆر  هه. ی تریان زانیاری گشتی که شه ته و به شکیان زانیاری تایبه شه، به به

 نجامی زانستی گونجاو رئه ست هنانی ده ده ر تۆ، بۆ وه کردن له سه وه ی تۆ، بۆ لکۆینه وه  تی بۆ ناسینه پویستمان پیه
مکه  من ده. ک بی موو درۆیه موو شت به راستی و راشکاوانه دوور له هه بۆیه زۆرگرنگه که هه. ی تۆ رباره ده
. دا بژین تیمان ئه یه که یارمه ره ده و یارمیته ئه. ری ژیانه درۆ ئاسانکه. ی که درۆ پویستیه و راستیه ته ئه شتومه گه

مرۆڤ له نویاندا منیش . وه ی بیدۆزینه وه رین، بۆ ئه ی به دوایا بگه وه شناکات بۆ ئه م ژیان به ب به نگه هه راستی ره
بۆیه . دی راستی مردنه ر سه د ده سه. ی راستی ناگرێ رگه ژیان بۆ خۆی به. ن کرن درۆبکه م ناچار ئه درۆزن نین، به

و بروای پبکات و منیش به  کانه به شوازک که ئه ی رووداوهکو گووتن و ریزکردن ی گرنگه راستی ووتن نیه به وه ئه
ی له چاوابوو، جوت  که که چاویلکه ژنه. ی ئازار بۆم ک بم که ببته مایه ر من راستیه گه گلتیه ئه. م ئامانجی خۆم بگه
کرد؟  ھاتی  چیت ئه ی که لی هه و شونه له: بوو، لیی پرسیم ک ئاسمانی هاوینی کوردوستانی هه چاوی شینی وه

ربه  واته هه وت، له دی خۆیا ووتی که که ک مردوو له جوه که بۆ ساتک وه ژنه. ستوبرد ووتم، کاری سیاسی منیش ده
م ، له کۆنترین ده. سروشت نازانی راستی بند  وه ووتراوه که چه تیدا ئه قی نوسراوی مرۆڤایه ویستم پیی ب

ر،  کان هاندا بۆ شه ربازه ی سه وه ی که پویسته بۆ ئه و درۆیه  له کتبی کۆماردا بهفالتۆن ئه. ی پویسته درۆ بکه
ی  وه ستن ئه ئه ی پی هه وه ن، ئه وان وا بروا بکه ک که ئه نته بروایه یه رگریکردن، بیانگه هاووتیان بھنته جۆشی به

رگریکردن و   م بۆ به کی ترسناک بریندار بن، به یه  شوه ن، به ست ده نگه گیانیانی تیا له ده نده ره رچه ن، هه یکه ئه
 پویستی  م درۆیه ئه.  درۆی پیرۆز فیان، له خاک و ئاویان، له داهاتوویان، ده ره داکۆکیکردنه له مافی خۆیان، له شه

شدا بنت، الوان بخاته   به لهزوو وه که ته ک بگرته یه پویسته به شوه. یه رکرده رکی سه وه ئه ئه. یه وه هه به هۆنینه
    .  ی راستیا بوترێ م درۆیه پویسته له جوانترین و مرۆڤانه ترین شوه ئه. ی خۆ فیداکردن ه  که ر که سه

دا  و کاته وه و له رزکرده ری به پاشان سه.  کانمه وه  ئاگای له بیرکردنهستیشم کرد و نووسی، هه ی من ووتم ئه وه ئه  
کاری سیاسی  ر تۆ به گه  وه پرسی، ئه بوو، دیسانه ر سنگی خاچکی پوه ی ملیم بینی که له سه که ملوانکه ئاتونه

م دونیایه  کی ئه کویهر موو کارکی تری سیاسی له هه ک هه ب وه واته ده ی خۆت، که که ستاوی، له ووته هه
یته  بوییت خۆتی بۆ بخه  هزیش بووبت، چونکه تۆ ئاماده ب به ک ده یه ک تاراده بروایه.  بووبت کیشی له گه بروایه

دواین، له کاتکا نه زمانی زکماکی  ردووکمان به زمانی ئینگلیزی ئه ئمه هه. جبھی سوکارت به وه، ماڵ و که ترسیه مه
وه بوو که پویسته  شم ئه م، برواکه بوو به برواکه هزم هه کی به  ، بروایه مدا ووتم، به منیش له وه.   منوبوو نه ئه

م  ی من ببوایه وه بم، بۆ ئه ی من هه وه بۆ ئه. وانی تر ی ئه وه ک ئه ک وه وێ، نه مه ی خۆم ئه وه ک ئه بم، من وه من هه
رگکی تری  وه، به نوێ دابرژته رله من، سه  زۆر شت بگۆرێ، نهمویست، پویست بوو ی من ئه وه ک ئه وه
ی که  وه بوون، ئه ش نه ئه مانه ئه. وه موویان گرنگتر به جۆرێ تر بیری لبکرته رابکرێ، بکرێ به شت تر، له هه به به
ل له گۆرانی  ایه که گۆرانی گهرۆک بروای و سه. تی یه که ره  و دایه سته رۆک و  ده نھا سه توان کاری وا بکات، ته ده

ک  رۆک له یه من و سه. وه بگۆرن ب پکه و  ده کانی ئه خۆشه ونه نه و، خه کانی ئه زوه ل و ئاره خۆی ئاسانتره،  گه
کرد، من  مان نه وه هه  کتربوو، بۆیه پکه ی یه وانه کانمان پچه زووه وه بوو ئاره نھا جیاوازی ئه م ته چوین به ئه

ی راستیه درۆ  وانه ی پچه وه ؛ ئه و ئه  بیر، ئه وته م که هز نیتچه کی به کات ووتم بروایه.  و جیبم بۆ ئه ربووم بهناچا
وا ناچاره دونیاو  هزه ، ئه کی به ن بروایه س خاوه کاتک که. ی دۆگمادا هزه له شوه کی به کو بروایه نیه به

وه بکات که  و زۆر جار پویسته نکوی له ئه. گونج یدا ئه ڵ برواکه ببینت که له گهکان و برواکانی تریش وا  رووداوه
ڵ خۆیدا بکات، که پیسترین  گه ندێ جار ناچاره درۆ له نجامدا  هه  رئه له ده. یبینن وانی تر ده بین که ئه وه نه  یبینت، ئه ده

                                .                                           جۆری درۆیه
سکی تر، یان  بمه که وه، من ده که ره ه خسته ناو کۆمپیوته  هه کانی منیان به کک له ژماره ر جارێ یه گه ب ئه  چی ده

 چونکه. ویش منم و نه ئه ک خۆم ده وا نه من وه من، ئه سکی تر بوو به ر که گه ب ئه چی ده. ب به من سکی تر ده که
راست گۆرا  ی ناوه ر ژماره گه ی کۆتایی بگۆرن من ببمه ژن، یان ئه نگه بۆ نموونه ژماره وم، ره و منه نه منیش ئه نه ئه
کانیان له من ناچن،  ته وان له من ناچن، حیکایه کانی ئه م ناوه به. فغانی پیاوکی ئه نگه ببمه پیره وا ره ئه



موو بوون به بوونکی تر به  ی هه دۆلۆز ده. وه بوون به من که  یه ه ه هۆی ههم ب کانیان له من ناچن، به ربورده سه
ڵ  کی خانمکی لو سوره له گه یه ه نجامی هه م بوون به بوونکی تری من له ئه م ئه رێ، به په ژن بووندا تئه

ی  وه م پیی بی بۆ ئه رده ب هه ره، ده ر که وتهکۆمپی. لۆژیایه کنه ی مرۆڤ و ته که ندیه ئاۆزه یوه له په. یدا که ره کۆمپیوته
وه  کی تر بیر له یه وه هاتووه که به شوه می ئه رده وه که سه نه که ن وا بیر ئه سانک هه م که به. شتکت بۆ بکات

رۆحی . یه یان هه رهو کی گه ریه کاریان دنین کاریگه ی که به و شتانه وێ، ئه که  ستئه مان ده عریفه وه که چۆن مه ینه بکه
وی  و خانمه لو سوره شه نگه ئه ره. ستماندایه تا له مشکمان کان، له ده بیه ده قه ئه کانایه تا له ده مه له شته رده م سه ئه

کان  ندیه مرۆڤیه یوه ندی په ری ب، تا ئامر زیاتر بت، ناوه رم ببه شکی گه نگه له باوه بووب، ره ت نه حه پشوو ره
جه ۆزتردهئا ،ت مرۆڤ ته نجاڵ تر ده ببۆیه تاب ،مبار تر ده نیاترو خه ب زه من که ته. بم  که که ئه ماشای ژنی پشت م
وه ناچ له جگادا خۆش بت، من  و له یه، قژێ ئاگرین، ئه نکی هه و پستکی سپی ته یا بنووم، ئه گه م له که زده حه
رگرت، بووم به  کم وه یه و ژماره ستی ئه ر ده م من له سه به. ی ساردبت م الشه که ست ئه وه وا هه مه که بیری لئه که

 .                                                                                        ک یه ژماره
ن  مه درژای زه ب به ده. کانیان بگرێ ته  بکات، گوێ له حیکایه وانی تر به ژماره  یه ئه وه ته که کاری ئه م ئافره ئه

نگه  ره. رباره بزان وێ زیاتریان ده دا بروات، بیه سانه و که دوای ئه وێ به ب که بیه کی وای الدروست نه زریه ئاره
وێ  یه ئهی تری که  که شه یاڵ بۆ خۆلقاندنی به ر خه نا بباته به نگه په م ره کرێ به ی بۆ نه وه وه ئه یه که هۆی کاره به

شی بدات  تی له ی یارمه وه  کات بۆ ئه یان و دوش ئه که مامه چته حه وه ماندوه، ده رواته ماه که ده. بیزانت و نایزانت
شی  لوسیا له کاتی خۆرنیشتنا، له نده یه له ئه کی پوه ریایه راخ ده ی قه وره، که ونه کی گه پاشان به خاولیه. وه سته بحه

وه  بیر له. وێ  که  ر پشت پاڵ ئه یا له سه ی له جگاکه که روا له ژووری نوستنه  رووتی ئه ر به وه و هه کاته ووشک ئه
رخۆم له  وه، له سه یه که ر دانیشتبووم دمه ژوره رامبه ک به ر کورسیه که له سه موو رۆژه وه من که هه کاته ئه
که . ی قاچی راستی وره گه نجه وه خوار بۆ په ری و پاشان دمه ی سهوق م تا ته که وه ماچی ئه پیه ی پی چه وره گه نجه په
 .   کات پی بم، له راستیا من کم پرسی من کم، داوام لئه وه لم ده بته شی خاو ده له
 

 فۆتۆگراف
 
م رۆژی پاش  که که یه ونه. ی منیان داناوه که کی رک کشراودا ونه یه وه له نو چوار گۆشه که پی فایله الی چه له
م  که له یه. تباره فه ندیک خه تم تا هه هنراوه، روومه ندک هاتووه، قژم دانه ریشم هه. ک زوودا گرتیان یانیه  به یشتنم له گه

ر  شت و ده دانی له ده ک دوور له ئاوه   یه که ناچاره بۆ ماوه وانه چ که پاه و فلیمانه ئه وانی ئه ی پاه تروانینا له ونه
کی   یه کا به شوه شتاییه رمیان له ده ی له گه و شاره الر، ئه له منایا له که. نجامی داوه  وه که ئه و کاره هۆی ئه  بژی به

ناین بۆ  وه دایان ئه نا دیوارکه کی له دار دروستکراوی کۆن، له په ر کورسیه وه، له سه ته رش و بو بوه نارک په
رکی  گرت سه ی ده که ش که ونه و پیاوه نگ کرابوو، ئه ردی بیابان ره نگکی زه که به ره دیواره. ن بگرنما  ی ونه وه ئه

خته  و له پشت ئامرکی له ته وه، ئه دایه ی ئه رمیاندا بریقه ی گه که رمه بوو، که له ژر خۆره گه ی هه رووتاوه
م وام  رده ی من بگرێ، من له منایا هه ی ونه وه برد بۆ ئه شا ده رهکی  رۆیه ستی به نو په ستاو ده وه وه ده دروستکراوه

ستا، کات کابرای  وه م باوکم ئه رده وه هه که نیشت پیاوه له ته. یکرد جۆرک بوو له سیحر  و ئه ی ئه وه وه که ئه کرده بیرئه
رت  ی رۆه تۆزێ سه وه، ده یوته وه ده یهستوبرد له پاش وه، باوکیشم ده ره رزکه رت به وتین، تۆزێ سه گر پی ئه ونه
رگره، چاوت  و الی راست وه ره وت؛ رووت  تۆزێ به  بگرێ زۆر شتی ده که  ی ونه وه که پش ئه پیاوه. وه ره  رزکه به
دانی نجام  کردن وابوو بۆ ئه ک خۆ ئاماده مانه، که وه موو ئه ماشای من بکه، له پاش هه مت داخه، رک ته وه، ده ره بکه

کان   که ونه.  وه کشایه ستی ده خرا ده ی و پاشان به که گرتنه م ئامری ونه رده  هنایه به ستی ده کارکی سیحری، ده
 بوبت  یتان و جنۆکانه و شه موو ئه نگه بۆ کوشتنی هه چوو، که ره وه که له تزاب ئه که یه یخسته ناو شله چون ده رئه ده

م بروام وابوو من زۆر  رده بوو، هه  دڵ نه کانی خۆمم به رگیز ونه من هه. کانیان چ بت  ی ونه وه  تیاندا بۆ ئه  که یارمه
مه هشتا دم بۆ  رده و سه نده ئه رچه هه. چوون ر له تارمایی من ئه کو هه بوون به کان ونه نه  ونه. وه دگیرترم له

ی له  وه یته کچ بۆ ئه بوون بیده وه نه رگیز هی ئه ک بوون که هه یه  شوهو ونانه به م ئه چوو به ئه نده نه وه کچان ئه
دا   که  ی من له فایله که ونه. مانی ر دی یان نوان مه وه بیخاته سه وه و به دکی پر له جۆشه نیایا تبروان و به دزیه ته

 نوان  وه له ر له منایه ش که هه و دوو هه بینرن، ئه جوانی ده کانم به ییه ه، چاوه قاوهنگی روون نگاوره کی ره یه  ونه



ک  یانیه وه و به که ئه ونه. وتون رکه وه رک رکک ده بنه وه زیاتر قوڵ ده  ومه و تا زیاتر له دایکم دوور که برۆمدایه ئه
ماشای  ستم و ته دا بوه  که ی ناو هۆه که  م قوله رکو پاکه رده ی له بهرک ر پیان ووتم که به به وان هه بوو، ئه جاران نه
و خۆی  ی به من ب بجو ئه وه وه دانیشتبوو، له جیاتی ئه که ره نجه و دیوو په م، ژن ناشیرین له که بکه ره نجه الی په
چونکه . م ئاشنابن سته به جه. وه اسنهباشی من بن ی به وه ی منیان گرت بۆ ئه وان ونه ئه. جوند ی ده که ئامره
نمی  مه کانی ته ندیخانه هی رۆژه ک دیواری به گرتوه، وه کانی هه ڵ خۆیا مژووی خۆشی و ئازاره تی من له گه روومه
. ێنر سه ر پویست بکات بخه گه  بکرێ ، ئه سته خۆشه م بت پویسته جه راهه ت فه سه ی ده وه بۆ ئه. ر کشراوه له سه

ی منی له  که  که که ونه ژنه .رم دا تپه و قۆناغانه یه به وه وه بۆ ئه منمه ربازگه کۆنه ده م سه من که لره له
ندیم  زامه رکی ره منیش سه. مبار دیاری تدا ماندوو خه که کی کردم و ووتی؛ له ونه ماشایه دا دانا، ته که چوارگۆشه

نگ بوو، بردمیانه  که کات دره ی پۆلیسخانه شتمه بنکه  وی پشو که گه من ماندوو بووم، شه. ووت  قاندو هیچم نه له
نگ سپی  فکی ره رچه که به چه رینه کو سه دۆشه. وه دوو قاته بنوه  ر م قه ر ئه سه وه و ووتیان له وره هۆکی گه

نگی  که گوم له ده. یان جھشت که وه و هۆه کانیان کوژانده وانیش گۆپه  که راکشام ئه. پاکوخاون پۆشرابوو
وه دواین  وام بم، ئه رده وه به متوانی له بیرکردنه م له ماندوتیا نه وه یاد، به م هاته  ندیخانه رگاکه بوو به داخستنی ده

رۆژانکی زۆربوو له شونی پاک و جگای . کناو تا رۆژی دوای نوستم یه کانم له لب ئیتر چاوهشت بوو که ئاگام 
وه   من زۆرجار بیرم له میرسۆلی کامۆ ده. وه مرۆڤ ته کرد جارکی تر بوومه  ستم ئه هه. نوستبووم رما نه  نه

ر   سه دا به وره توانم ژیانم له توی دارکی گه ده. مموو جۆره ژیانک راب ی به هه وه وه که له توانامایه بۆ ئه ته کردوه
یانیه من ترسام،  و به بۆیه ئه. ب وه  هیچی ترم نه رمه ر سه سه ماشاکردنی گوڵ و ئاسمانک به رم، که بجگه له ته  به

م زۆر زیاتر بوو  که  ترسه.  ژیانک که تیایا بماڵ بووم. ی پشووم که وه بۆ ژیانه رمه ی جارکی تر بگه وه ترسام له
شت  دا خۆمده که مامه  که له حه.ست دابت تایه مام له ده تا هه نگه من بۆ هه دا که ره ریھه کات له مشکما بیرک سه

                     :وه بیرمکرده
ک  تۆ چی تر، وه. منی  رائهنز ویدا بۆ مه ی که له نوان ئاسمان و زه ره وه و بونه بیته ئه رۆی ئیتر ده  ماڵ ده له  که

وه یاد که  م هاته رۆیه و پاش نیوه ئه. وه دوورن ی که لته وانه ن، نزیکی له وه ی که لت نزیکه وانه دووری له:  زیمیل ده
وه  له دووره. وه هرم ر سه سه و، ئاسمانکی شینیش به بورینم ردێ سه به. ووه، دونیا شوازکی تر بو  کردهچاوم
نگیا نووقم بوو، جار جارێ  موو شت له بده هه. وه بریسکایه کانی منای له ژر خۆردا ئه ته ک ئاوی حیکایه  وهئاوک،

س و  م که که من یه. سینا کرد بمبات بۆ ئه زم ده حه. ری په بینی تئه رکم ئه فه نده مه دا، شه که شتاییه وه له ده له دووره
. کی نوم ریه ربه ریان داهنا، من ئستا به ربه ی به ان ووشهک سینایه ئه. ریم دا تپه نانهو خاکی یو بووم به س نه دوواین که

ست  ر له نوێ ده کات، سه ری ئه  ربه تای ژیان وا له به:  بنیامین ده. ر بنیامین دی پی خۆشه ی که واته وانه کک له یه
موو شونکا  و رگا له هه ش ئه مه ر ئه به له. تایی نیه تا هه چ ههو هی بۆیه الی ئه. ست پبکات پبکات، ژیانکی نوێ ده

شه پر له توکو  که به له  تنه  که ئاوه شله.بین وشدا رگا ده و له بینن ئه کان ده وانی تر چیاو دیواره بین، له کاتکا ئه ده
هی و هیچ گوێ به  کان جده شاره. نزکا وی  دوای مه رۆیت و به  تۆ ئهوت؛ هاته خوارێ، به خۆمم ئه ما ئه که ماندوه
بۆ تۆ . وه یته رۆیت و ئاوریشی ل ناده نویت و رۆژی دوای ئه کانا ئه ره فه نده مه ی شه له ویستگه. ی کانت ناده ریه وه یاده

م من پاش  ت بهتوان راب ر چی مرۆڤ ده گه ئه. که ک یه ک وه موو جگایه ۆ ههت نیه، بۆ تت کی تایبه چی دی جگایه
 .                                                             ویست رابم  مئه  ر جگاکه نه نوستنی سه

سکی دگیر هاته  ک که م هشتا خۆم وه مبار دیاربووم به نده ماندوو خه رچه ی خۆمکرد، هه که  کی ونه ماشایه ته
دا  وه من دان به. نگ بم باش زانی بده م وام به کی خراپ نیه، به یه وه ونه رای ئه ره هکه بم س ویستم به ژنه. رچاو به
م  کانی ئه کک بت له هۆکاره ش یه وه نگه ئه ره. ویستی بۆ خود جۆرک له خۆشه. تکم تیایه نم که جۆره نارسیسیه ده
. که تی بۆ ژنی پشت مزه ی بتاقه ه ئاسایی بوو بووبته مایهو  الی خۆمه م که به که مباره ته خه نگه روومه ره. م ره فه سه

کی  یه  ی به بینینی ونه که زان که رۆژه و به باشی نه کو ئه مبارم به ی من خه وه ر ئه به ک له تی نه ی بتاقه بوبته مایه
                                             .                                      ستپبکات ی من ده که  ک ونه مباری وه خه
رێ له  ی لمگه وه ختکا  که داوام له ووتکی دیاریکراو کرد بۆ ئه وه  ی من بوو له ساته ی من بوو، ونه که ونه ونه
ی  ونه.  مژم یان هه که وای ووته وه و  له هه یان بخۆمه که یا بژیم، له ئاوه که که ڵ خه وه، له گه ی بمنمه که  ر خاکه سه

ختکی ئاسان  وه ساته. ن شیکه ڵ منیشا به یه له گه کیان هه رچیه وانی تر کرد که هه ختکا که داوام له وه  من بوو له ساته
 ر به  کانیان، زۆریش له  ویسته ن به خۆشه ی بیده وه ندێ بۆ ئه گیرێ، هه ست ده به گیرێ بۆ مه ک ده یه ر ونه هه. بوو نه
دا  که ت بووه که له وینه گیراو رۆژێ له رۆژان له شونکی تایبه  سی ونه  وا که وه که ک بمنته یه نامه گه ک به ی وه وه ئه



دا من کراسکی  که ر فایله ی  سه له ونه.  دا بووه نه مه  و ته یی رۆژک له رۆژان له  ساده  وێ، یان زۆر به  که  رئه ده
 هیچ  رگیز وه ی من هه رکه و ئه چ؛ ئه ربازی ئه تی سه ی خزمه ، له ونه رایه، قژم کورته اکیم له بهنگ خ کۆنی ره نیمچه
توانرێ من به گشتی له  واوی، ئایا ئه یه منم به ته و ونه ئایا ئه. جیبن  بوو به مانا ئاماده نه که سکی تریش له خزانه که

وه ،  مینکی تره رزه رۆمه سه ختک که تیایا ئه وه  ساته. ختکا وه  یه منم له ساته و ونه یان ئه. وه کدا کۆبکرته یه ونه
،   ی کۆنراد، له ئمی فۆرستا ئه که  وانه یانکۆ گۆراڵ پاه. که من هیچی لی نازانم. وه لتورکی تره وه ، که ه  زمانکی تر

سکی نامۆی،  ک که وه، وه وی دونیادا  ببینتهزانرا کی نه یه س کات خۆی له گۆشه راستی  گرانه بۆ که به
ناهینده، بووم به نامۆ،  ی منه که تیایا بووم به په ی من ونه که  بۆیه ونه.  رلشواوی دوور له ماڵ ی، سه پاچه  سته ده

ی  ینی به ونه همارکس و ئیمام خوم. وه  ناسرته یه که پی ده ک هه یه س ونه موو که بۆ هه. سکی بشون بووم به که
     .یانا که مباره ته خه  کامۆ و کافکا به روومه. وه  ناسرنه یانا ده  که ریشه

ڵ له ژووری  ک پاش نانخواردن به کۆمه یه ئوارهنگه  ک ره یه ونه. بنه ونه ون ده ی خۆشم ئه وانه  موو ئه ودوا هه مه له
 . کات  ئه م، باوکیشم مۆره له کامیراکه که  وه خوشکه نیشتیه دایکم له سوچکا دانیشتوه، له ته. دا گیرابت که دانیشتنه

                                                                                    
 ناوو

ژی که ناوی   شارک ده له. کات  ی ئاوی له چاو ئه و چاویلکه م قژی کورته رده ریم، پیاوکه هه ال که ناسیحی مه
کک  له یه. ستکه پی ده ی ناوله ر هنده  هه چیادایه شی کۆمه رمیان، له باوه  ندیخان شارکه له گه ربه ده. ندیخانه  ربه ده
ناسیح بجگه له ناو، . ی ئیتالۆ کالڤینۆدا که وه له رۆمانه گرته ی ده چ که قوبالیخان بۆ پاشاکه بینراوانه ئه و شاره نه له

وو که له ک ب کیم نازناوی کۆنه شیوعیه له راستیا دوکتۆر حه. کیم ن دوکتۆر حه یه، که پی ده نازناویشی هه
ویش  ئه. ستدا، ئیتر ناسیح بریاری دا بیکاته نازناوی خۆی ده دا گیانی له نجه شکه عسدا، له ژر ئه ی به ندیخانه به

و بۆ  ئه. یتروکان وام ئه رده ک بوو، به رزیه ی کونی ده کانی هنده قژی درژ بوو، چاوه. کرد  چاو ئه ی ئاوی له چاویلکه
ناسیح بۆ بژوی ژیانی، خۆی و . م ناسیح مارکسکی ریش تاشراوه وه، به هشته ی دهی له مارکس بچ ریش وه ئه
ی  ککه م باسی مه ده ن به ک ده وه. وه ته ی ئاینی پیرۆزی ئیسالم ده یان، له قوتابخانه وانه که ی و تاکه کچه که ژنه

وه  س گومانی له دایک بوو، که یان له که نھا کچه وپش کات ته مه ند سا له چه. دیش له مۆسکۆیه کات، به پیرۆز ئه
ند  که ناسیح چه پاش ناونانه. ش پراڤدا بوو که بت، ناوه س ئاشنا نه  نن، ناوک به زمانی که یری ده بوو که ناوکی سه نه
و پر بۆ مکی چر را وه سه وه، چۆن له درکی کورتو موخته کرده وه ئه  وام بیری له رده نوست به وک نه شه

م له کۆتاییدا  بژارد به مکی هه ند وه ناسیح چه. م ناوه یانی چی رێ مامۆستا ئه کات، ئه موان ئاماده ی هه که پرسیاره
هنانی ناوی هاورێ لینین ".  ی هاورێ لینینه و یانی راستی که  پراڤدا ناوی رۆژنامه"وه که ب،  دا گیرسایه وه ڵ ئه له گه
ری  وروبه ندیخان و ده ربه له ده. وانی تر گران بوو م الی ئه به. کان رازی کات ی دی شیوعیه وه س بوو بۆ ئه به

ی مژوو بخون، بۆ  بوو بریاریدا له زانکۆ وانه وره که پراڤدا گه.  کانی تر ته شیره موو عه ک هه ته وه شیره ت عه شیوعیه
م  به. ر بنوس زنی ئۆکتۆبه ی شۆرشی مه رباره ر ده کی ماسته یه امهدی بن و ن ی باوکی به ی ئاواتی له مژینه وه ئه
ی کوردناسی  ندی مانگی ئازار بوو کات مامۆستای وانه و رۆژه ناوه ئه. ونه رۆژک له پر بوو به کابوس م خه ئه
ر  ک هه نگ بوو، نه یا لی بدهکه رویدا دون  مامۆستاکه ووتی که کیمیابارانه. ی کرد بجه قسه ه ی کیمیابارانی هه رباره ده
یانا که ناوی پراڤدایه، به  که مه، له رۆژنامه رده و سه تی ئه کتی سۆڤیه ندێ نکویان لکرد، له نویاندا یه کو هه ش به وه ئه
ۆژه له و ر  ئه. ژا ی گویی لبوو شه وه پراڤدا به. داوه بجه رووینه ه وره نوسیبویان کیمیابارانی هه ردرکی گه سه

وه  ر له منایه ی مامۆستا باوکم هه ی کرد، ئه نگ بت، پرسیاری له مامۆستاکه یویست بده م نه سوڕی بنوژیا بوو به
ی به  کی کورانه و کچی پیاوکه بروایه وه دنیابوو که ئه نگی، له مامۆستا پاش تۆزێ بده.  پراڤدا یانی راستی ده

 وه، جورج ئۆرول  مدا ووتی، کچی باش به باوکت ب با تۆزێ ئۆرولیش بخونته  له وهیه، کان هه مکه کان و چه شته
ر  موو رۆژێ بۆ سات کچکی بچکۆله دێ له سه هه. ی یانی دواین ویستگه که کدا که ناوه له پاریس له کافیه

موو جارکیش  هه. دوێ  وه ئه ک به ویقاره  موو پاریسیه ک هه وه. نیش   وه دائه که ره نجه کی الی مزی نزیک په  کورسیه
ی له  وه زان بۆ ئه  ش باش ئه وه  و ئه ئه. کرێ ر رگا لۆمۆندێ ئه ی سه که فرۆشه ی بت له دوکانی رۆژنامه وه پش ئه

م کچه که ناوی پۆلین  کانه، ئه په ی چه لۆمۆند رۆژنامه. وه ب لفیگارۆ بخونته ی بروا ده که لتوری خزانه ر که سه
ی  چهپۆلین له خزانکه له ناو. وه ب لیفیگارۆ بخونته زان  که ده یا ئه که س به ناوه موو که  ه، هه-بوژێ دالرۆک

. یخوازێ ر رامبۆی شاعیر له خونی پیسا ده ی ئارثه و ئاواته یه، ئه نسادا هه ره ناویان له مژووی فه. ژین بریتنی ده
وانی  موو ئه  هه و ده ئه. ن که  ئه وانی تر مۆره موو ئه وه، هه خوننه  ک بت که ناوی ئه ر هۆیه پۆلین کات له زانکۆ بۆ هه



م باپیری تیایا   ئه کان که می بۆربۆنه رده مژووی سه.  وه بیر  کانی مژویان دته به ی کتبه قهکان ه تر ناوه بزار
 .                                                                           شتیوان بوو  دمیراکی که  ئه
 

تادا ناوی خزانیتم پب،  ره له سه. ر ناوو ماوه، لی پرسیم، ئستا دینه سه  یم له یاد نه که که که ناوه ژنی پشت مزه
 له  که ر کیبۆرده کانی له سه نجه دای په وه، سه هندکی پچوو تانوسیه. زیز ینی سۆفی عه منیش ووتم، حاجی حسه

نھا دوو ناوه، حاجی  خر، ته وه چوار ناوه؟ پاش ساتک رامان، ووتم نه که پرسی، ئه نهژ. وه  دایه  نگی ئه دا ده که ه  ژور
خوا له بیابانک له . کات ردانی مای خوا ئه سکه که سه ئینجا ووتم؛ حاجی که. ری سورما سه. زیز ین و سۆفی عه حسه

شک له دونیا، تا  ن تاببته به کانی لک ئه نیاییدا چاوه سۆفیش پیاوکه عاشق، له ته. یه ریای سور مای هه نزیک ده
کی  یه وه ونه کانه کک به دیواره به یه. کان الدرابوو وره ره گه نجه ی په رده که رووناک بوو په ژوره. خوا ڵ بت به به تکه
کدا له  یه   ویستگهر، له ، کو له سه ه قه رزی ره  واسرابوو؛ پیاوکی ریش هاتووی بابه ش و سپی هه ی ره وره گه
وه دارستانکی ناکۆتایی  که ره نجه ودیوو په له. کشا  ی رائه وره کی گه زی، ماندوو دیاربوو، جانتایه به رێ دائه فه نده مه شه
و  مت، ئه که که ووتی ئستا ناوی خۆتم پب، ناوی یه ئینجا ژنه. خشیم به کیان پئه ماشاکردنی جۆره همنیه بوو به ته هه
منیش ووتم، هچ، . م پیت به پیت بیم داوای لکردم بۆی سپ که. وه، ووتم، هاوار  ناسریته ی که رۆژانه پیی ئه اوهن
خر، هھھااااوااار،  کم بۆ کردو ووتم نه یه نه خه رده من زه. ر ۆه-ی نوسی و ئینجا ووتی، هه. ی، ئار بلیو، ئه ی، ده ئه
و  ئه. ه-ی موینش که ی ناوی تابلۆ ناسراوه پمووت ماناکه. پاشان پرسی یانی چیوه،  وه ووتیه دوای منه ویش له ئه

سته  ردوو ده تی، هه یه وه تکی ورانه له پشتیه که مله وه، مه رته په  ر پردکا ئه نگ مردوو، به سه ی که پیاوکی ره تابلۆیه
رووی  و ووتی موینش پیاوک بوو له ئه. کات هوه و هاوار ئ نا گوییه ته په الی گوند خسوه ک مه ی وه که الوازه

من پم ووت؛ هیچ .  ن تکی بزار له خۆی ئه س ناوی وا حاه م بۆچی که خۆش بوو، من تناگه وه نه رونیه ده
ک پیاوی  بژارد، پیاوکی وه یان بۆ من هه و ناوه ست نیه هیچ ناونانک له خۆرا نیه، که باوانم ئه به ناونانک بی مه

ر پردکا  سه ی مونش به که وانه ک چۆن پاه کرێ، وه ی وران ئه که  پیاویك که ووته. یادابوو ی مونشیان له خه ابلۆکهت
مان  که س گوێ له هاواره ین  و که که  مومان هاوار ئه ن، بۆیه ئمه هه ریکه وێ له شونی خۆیان ده یانه وانیش ئه روا ئه  ئه

  .وت کریستیانا  و له کۆندا پیان ئه فردایه ی به درژایی زستان له ژر به و شاره اد ئهوه ی  ئۆسلۆم هاته. ناگرێ
یه  وه ڵ دونیادا، خۆناساندنه کی تره له گه هی وه رله نوێ ناسینه ناوکی تر سه. م بگۆرم که م به بیرداهات که ناوه وه  ئه

واوی نازانم ، ک  ته نازانم یان به. یه کی هه ڵ مندا مژوویه گه م له م ناوه ئه.  سکی تر ک که جارکی تر به دونیا وه
ر نیم، من  کهسکی هاوار ک بوبت ، من چی دی که  رهۆیه ر هه به ک بوبت و له رکیه هه. ناوی ناوم بۆچی وا ناویان نام

  س گوێ به س باوکم و که تی له ده  م هاواریه رده ی هه وه نگه دایکم ناوی نابم به ره. نگی چی دی پیاوکم له بده
ژنکی .  ی دایکیشم راسته  ربار م و زیاد ده  م بکه که وه ته ی،  نه رباره م ووت ده که ی به ژنه وه  ئه.  کانی نادا هاواره
بژرم  ر ناوکی نوێ بۆ خۆم هه گه ئه.  ته پیاوکی سمل زل ندی خۆی داویانه زامه  ب ره  که بهی چاو شین بچکۆله

م  رده سک که هه ک ربوار، که ناوکی وه.  با بت  م مندا ته ل دووه گه چی بت، چ ناوک بت  بۆ منی ئستا بشت، له
که . روا یای ئه روا ، خه  وا بیری ئه وت له شونکا دانیشت ئه  ر رکه گه  یان ئه.  کویه یشتن له رواو نازان گه  ئه

رایه،  ڵ شونا له شه گه م له رده م منه هه ئه.  رێ گه  جبووندا ئه  رایه به دوای نشته فه و که له سه  رایه فه جیه له سه  نیشته
سکه، له شونی خۆی  م من ربوار نیم، ربوار که به.  جبھ وێ به  یه گات ئه کات، که پی ئه برێ بیری ئه که لی ئه

. وه رته  هشتوه بگه وه شونی خۆی جنه م منه بۆ ئه م ئه وه بۆ شونی خۆی، به رته گه روا بۆ شون تر پاشان ده ده
ی ل بژی، تیا  وه روا بۆ شونکی تر، شونکی تر بۆ ئه وه ده ی له شونکه سه و که  ر، ئه ک کۆچه واته ناوک وه که

وێ بۆ  م نامه دات به کانی ئازارم ئه ریه وه یه که یاده بۆ من شونک هه.  ش من نیم مه م ئه جبب، به نیشته
کی  ها خه روه س، هه ر یانی هیچ که  ی هۆمه که م منه باشترین ناو ئۆدیسۆس بت، که به زمانه نگه بۆ ئه وه، ره رمه بگه

 .                                ک نامۆ اته ناوک وهو هیچ شون که
و رۆمانکی  ش ئه ر بۆیه ته، هه زه سکی تره، کارکی پر له بژاردنی ناوکی تر بوون به که  هه دۆریس لیسنگ ده

م  حیمی، به اغای رهوتم ئ  حیم بوو، پیان ئه ژیام ناوم ره که له ئران ئه. ر بوو ین سۆمه وه نوسی که  جه ناوکی تره به
وتک بوو  نھا رکه کو ته یه، به وه هه کی به منه ندیه یوه وه ناوی منه یان هیچ په کرد که ئه ستم نه رگیز رۆژێ هه هه
 . بوو وه هه مه که ندی به ئاسانکردنی ناسنامه قاچاخه یوه په

ترسام زیاترم  م، ده که ستم کرد بیری ئه هه. که لیی پرسیم، ناوی دایکتم پب، ووتم ئامینه عبدالرحمان  پاشان ژنه
ی   وه  به بیرکردنه. وداکان ناپورێ مه ک که به  کرد که لیی دوورم، دووریه ستم ئه ی ل بپرس، چونکه هه رباره ده



بیرم .  خشیم به  رتی پ ئه نابه یه مافی په وه ب هیچ لپر سینه م به رده کرد، دایکم ووتک بوو هه  ئهنیای ستم به ته هه
ی  یش یانی کۆیله-وه، عبدالرحمان ره مم بده وره وه  ی خوای گه وه، ئامینه به زمانی عیبری یانی ئه ی کرده که له ناوه

ی که  و رۆژه میرسۆلم به بیرداهات، ئه. بوو وانه له ئارادا نه  که هیچ کام لهیربوو  ی سه وه ئه. یی زه سکی پر له به که
        .        وه مه مویست بیری لبکه م نه گات و تیا نوسراوه که دایکی مردوه، به ی پده که نامه

دا کشا، له  که ر ژوره سه  نگی بای به جارێ تر بده. ساره ی لپرسیم، ووتم رزگار و هه  که پاشان ناوی براو خوشکه
ستم کرد که  هه. وه بوه ر ئه  که به ره نجه ر په  دی الواز الوازێ له داری به کم ئه یه هات، جارجارکش گه وه بای ده ره ده

کات . وه   ته م رووت بوه م دارستانه بکه ئهماشای  وه ته  ره نجه نکی جوان بت، له په نگه دیمه وه ره وه کرده پایزه، بیرم له
نده  رچه هه. رووتی ببینم که به  کرد ژنه زم ده حه. چوون کدا هه  موو الیه ماوه و به هه یان پوه را گه ته کان تاکو چه

ریا،   رامبه م له به که رم نه شه ست به ی هه وه  کرد رووت بت بۆ ئه  زم ئه ب، حه شو الرکی جوانی هه  بوو که له بروام نه
ستم  کان هه یم، جله موو شتک بکات که من ده وه، گومان له هه  یه له من بکۆته و بۆی هه وتم که ئه  کانی پیان ئه جله
که  ر مزه رداخی سه که قومک ئاوی له په و کاته ژنه ئه . ودا دروستکردوه کی له نوان من و ئه تیه داله کرد نا عه ئه

 .                                                     وه بۆ پرسیارکردن  رایه وه و گه ه دخوار
                                                                                                    

 دایک بوون رۆژی له
م رۆژی  که م، له یه که  کی ووته ی زۆری خه  مان، زۆربه که م، گوندهکان موومان، من، دایکم، باوکم، براکانم، خوشکه هه

خش  وه ناوی فازڵ به ته کانی پ کردوه  من دراوه پیاوک زانیاریه ی به و ناسنامه له. موزدا له دایک بووین مانگی ته
. چ  کانی پشوو ئه ده کانی سه ریاوانه ه دهی سمیان له پیاو وانه ییه، ئه یا دیاره له هۆزی کاکه که ک به ناوه وه. یه  کاکه

و نیشانه  ییه بۆ پیاو که ئه ریه،  بۆیه شوره نگاوه تیه، جه  ردایه ی پیاوبوونه، پیاو؛ هزو جوانی و مه سم نیشانه
تای  ره چ که له سه وه ئه له. ر رووتاوه رم، سه ت پ له شه فازڵ پاوک بوو روومه. وه پیرۆزه له خۆی دوورخاته

ته دوو  ی کردوه که وه ساه   ب پرسینه و به ی ناونوسم بکات، ئه وه فتاکان که دایکم و باوکم منیان بردوه بۆ ئه حه
ت  کی تایبه وه هیچ گرنگیه الی باوانیشمه وو نه به الی ئه چونکه نه به. بژاردوه می هه شی دووه تای به ره وه و  سه ته له

ر من برۆمه پارککی شار و له  گه نگه ئه ی له دایک بوویت؟ ره  بۆچی گرنگه بزانیت که.نیه له رۆژی هاتنه دونیادا
وه رۆژکه که تۆ  ئه. ته به تۆ وه رۆژکی تایبه  مدا پم ب، چونکه ئه  وه رم بپرسم له رامبه  ی به م ژنه ک ئه ژنکی وه
                               .         وترێ ژیان پی ئه  رک که فه ی، سه که ست پ ئه رک ده فه تای سه ره تیایا سه

وه  که له نوسین بوه. و نووسی که پم ووت ئه. که لیی پرسیم، رۆژو مانگو سای له دایک بوونتم پب ژنی پشت مزه
وه که من له   و ساته بیرم کرده ئه. ند  چه وێ بزان له ناوچاوانم نوساوه ی بیه وه ك ئه تی کردم، وه کی روومه ماشایه ته
هاورکانم . نگکم بگرایه نگه ئاهه م ره ر مرۆڤکی ئاسایی بوایه گه ئه. بته سی ساڵ نم ده مه ند مانگکی داهاتوودا ته چه
وه ساتک دیان خۆش   ی رۆژی هاتنه دونیای منه  بۆنهموو به ما، هه وه، گۆرانی و سه تکردایه، خواردن و خواردنه داوه
دێ،  زار حاڵ تیا هه  هه ی که به وانه ی که خۆر تیا ئاوا ناب، یان ئه و ووتانه وه، ئه نگه له ووتانی دووره ره. بوایه
و  له. بۆ بخواستمایهو پۆست کارتی جوانم بۆ بھاتایه، تیایا کۆپله شیعری ناسک و هیوای ژیانکی پر له خۆشیان  نامه
. نیا دانیشم ، پارچه شیعرک به گۆرانی بم نگ، ته که برۆم، برۆم بۆ شونکی ب ده کرد له ژوره زم ئه دا حه ساته

. و ناسک و جوان بکات یاک، شیعرک باسی شتی ساده ی خه غمه ر نه وه بمخاته سه شیعرک که خۆمم له بیرباته
 .     رۆشه وشه له بن ما توترکا په نه  وه بۆ تهشیعرێ گۆران نوسیبتی، دم 

ژنه،  وه دوو جه گری، ئه ژنی له دایک بوونت له ووتکی نوێ ده م جه که ند مانگی داهاتودا، یه که ووتی، له چه ژنه
ژنکی جیابت، له کاتکا تۆ  ب جه ده. شتنت ی گه م ساه که  نت و یه مه ی ته سی ساه. ش م ساه که یهو  ژنی سی ساه جه
نگی چاوم له ناچاوانی   بده کرد من به ی ده و قسه  ئه که.  س و کار ته شونکی تر دوور له ماڵ و که شتویته گه

وه چوو، ئایا من  یشتن بوو، بیرم بۆ ئه ی گه له ووشهکاتک گوم . دوێ کرد ئامرک ئه ست ئه بریبوو، وام هه
یه  و شونه و شونه له کوییه؟ بۆچی ئه وا ئه ست بت، ئه به یشتن شونی مه ر گه گه یشتن چیه؟ ئه رێ گه یشتووم؟ ئه گه

ب هیچی تر   خانووی کۆن نه یشتنه، جگه له دارستانک و کۆمه و شونکی تر نیه؟ ئایا چۆن بزانم ئره شونی گه
ری کرد،  فه لگامیش سه که گه. نوسی منه یشتن چاره یشتن به گه گه یشتن یان نه م به گه گه رگیز ئه ئایا من هه. نین
تی  نھا س حیکایه نیا ته مه موو ته ی من چی؟ باوکم له هه وێ، ئه ستکه و گیای ژیانی ده یویست بزان مردن چیه ده

موو جارێ  م هه خوازێ، به ژنکی خو پر ده زوری بوو، که له شار بوه  پاوکی شارهی رباره کیان ده وه، یه گرایه



ر  ، ئاه بۆ نوستن له سه ما ده وه ویش له پرس، ئه که لیی ده ژنه کات بوه. کش ده چته جگا، ئاه، هه که ده
 .     کشم  ئه زور هه شتی شاره گژوگیای ده

و  ری ئه  وروبه  ده م له نگه له چل زیاتر، به  بت، ره که دایک بوونی ژنه ی له ژنی چل ساه م زووانه جه نگه به ره
چل مۆمی بچکۆله له . ویشتی و بچکۆله بگرن نگکی پ له خۆشه ک ئاهه یه یا ئواره که ڵ خزانه نگه له گه ره. دایه ژماره
کان  موویان ئاگری مۆمه بچکۆله وه هه  دایک بوونت پیرۆز، ووتنهژنی که م گۆرانی، جه ده نن و به ر پارچه ککک دا سه

یه  و پارچه که  ریه ستن پاشان هه وه  که ئه ور ککه راسیمی ئاینی له ده ک مه کا وه یه ی بازنه وان له شوه  ئه. وه بکوژننه
نھا له ماکی بچکۆله  نھا بژی، ته ته به ته رهم ئاف نگه ئه م ره به. ن ده که ئه نگه برێ  و درژه به ئاهه بچکۆله بۆ خۆی ده

وه، له سی  کرته ک گوڵ بۆ ژیان ده له بیستدا وه. مباره نھا له چل سایا خه تی ته ئافره. کدا یه گک یان پشیله ڵ سه گه له
کانی  سته کان و هه  هب گویی لبگرێ، شت سک هه وێ که یه و ده ئه. مباره رێ، له چلدا خه گه  ویستیا ئه دوای خۆشه دا به
مانکاتا چونه نو  وی تره بۆ دونیای خود، له هه وی تر،  راکشانی ئه ر ئه رامبه یه به وه شکردن کرانه به. شکات  به له گه

کان و   کترناسینی جیاوازیه یه ک بۆ به رگایه وه ده لره. م جگۆرکیه به خود کرداری عیشقه ئه. یه وه وی تره  دونیای ئه
بیت و زۆر  و، زوو زوو وون ده  شه ک رکردنه له بیابانا به ب عیشق وه ژیان به. وه کرته کان ده شه  شکردنی هاوبه  بهدا

نھا  وه، به ته مژین، به جیابوونه وا هه ستپکردنه به هه ستپکردنه، ده دایک بوون ده له. یه گرانه بزانه رگا له کووه
 .  وان یه یان ئه یه ئمه ی هه وه ب، ئه من ناب هه. نھا بین رین چونکه ناب ئمه به تهنگ ناگ بۆیه ئمه ئاهه. بوون

ژنی من بت و  نھا جه ژنک که ته جه. م که دهت به خۆم دروست  ژنی تایبه ودوا جه ک من، له مه بم وه وێ هه مه من که ئه
ژنی  سی، جه ته  ریای ئه وه له زه رینه ژنی په یشتن، جه ژنی گه ژنی جھشتن، جه م ماچ، جه که ژنی یه جه. س به

 .                  کان ی سنوره وه رینه وه له په ژنی به زیندوو مانه جه. ی یولۆسس وه خوندنه
 ووندایک ب شونی له

وام دایه، شونیش  رده کی به یه کات له جوه. راندانی کات له شوندا  ژیان بریتیه له تپه. یه ژیان مه شون و کات، ئه
ئمه . کن یه دا دژ به ت که له پکھاته وه گردانی دوو ماهیه واته ژیان بریتیه له پکه که. گۆره بۆیه شونه چونکه نه

م  وه گردانی ئه گرتنمان بۆ پکه  رگه رێ، ژیانیشمان بریتیه له به ی کاتمان پیا تپه وه  ئهستین بۆ وه ر شون ده سه  له
و   ین و ئه ده ستی ئه مانه له ده ک که هه یه موو ووزه بین تا له کۆتاییدا هه ستین الوازترده م کاره هه  تا زیاتر به. دوانه
وی،  کی ئه وی، خه  ئه ر به وا سه کوێ هاتبیته دونیاوه، ئه نیه، تۆ لهک   ک یه ویه وه م گۆی زه ئه. مرین خته ده وه ساته
ست  م هه رده ک جار دینه دونیاوه، بۆیه هه یه که یه وه تراژیدیای ئمه ئه. موو شونکی تر ئاشنایت هه وێ زیاتر به له

 .ین که به نامۆیی ده
کات بتوانرێ  وا ئه  کانه که زانینی ناوه. یه ن خۆت ناوت ههک چۆ یه، وه ی که تیا دیته دونیاوه ناوی هه و شونه ئه

ی که من تیا  و شونه ئه.  م کرد کانی فری ئاده موو ناوه ت بزانرێ، بۆیه خوا هه رباره وه، ده وه، جیابکریته بناسریته
کاری . ینوس ک من بیم دهر شت و هه ویش نووسی، ئه که ووت ئه م به ژنه وه  ئه. نوره م دونیاوه ناوی باوه هاتمه ئه

  ره ر په وترێ پاشان له شونکدا له سه وه ده مه ده وه له ی کاته یه، ووشه له میانه ج کردنی ووشه نوسین کاری نیشته
ی دژی کات  وه ردانی بکرێ، بۆ ئه ی بتوانرێ له داهاتودا سه وه نرێ بۆ ئه رکا داده ری کۆمپیوته وه زێ یان له یاده کاغه
 . ست بوه
رمیان یانی  گه. م بته هه  موو شت تیا ئه یه که له هاویندا هه مینه رزه و سه رمیان ئه گه. رمیاندایه نوور، له دی گه باوه

رزی زستاندا بۆی  کان له وه ریه  کۆچه برد، هۆزه  ده روه له کۆندا کاتک هشتا سروشت ژیانی به. ووتی خۆر
کان  ریه ر سروشتا زاڵ بین، ئیتر هۆزه کۆچه سه ب به ی دیکارت هات و پیی ووتین ده ته هو م له به. وه رانه گه ده

مردکی نابینابوو،  ج بوو، پیره نوور نیشته س که له باوه م که که یه. ستدا  ده تی له سه جبوون، سروشتیش ده نیشته
وه  نووره زاری باوه بینی که له مه ی ده و نووره م ئه و بهو نابینا بو نده ئه رچه ن هه ده. ریمه  که ناوی غالی حاجی که

ئیتر بۆیه بریاریاندا که . چی له نوور پاکتره. و ئاسمان ره چوو به رئه وه ده وه نوورک که له رۆحی پاکی ئه. ستا ده هه
س هیچ  نده که رچه کان هه دوهمر. دا بنژن و رۆحه پیرۆزه زاری ئه وری مه کانیشیان به ده ن و مردوه له ودا بارگه بخه

وه  و رۆحه پیرۆزه نیشت ئه ودا له ته بت و له سک روو له قیبله ر که مو دنیان، گه م هه وه نیه به واکی لیانه هه
ی خۆشی  نوردا مایه شت هیچ شتکی تر نیه له باوه هه روانکردنی به جگه له چاوه. خش به شتی پده هه نژرابت خوا به

نای دیواری  ن، له په کانی تر که هیچ شت نیه بیکه رزه موو وه ک هه ی وه رزه و وه بۆیه له زستاندا، ئه. بت
نگی سوات بۆ رۆحی  بده نیشن و به  وه دائه که نیشت یه گۆنیا له ته ته کانی په راخه تریکی قه ک به وه، وه کانه وته مزگه

موو شتکی  یه له هه وه ژاری رووتبوونه هه. ژاری هزه کانا نوسراوه، هه فیه هلس قه فه له ده. خونن د ئه مه پاکی موحه



ئازاده . م ئازاده نھایه به م خۆیدا، ته رده ژار پیاوکه له به هه. نھا تی به ته م خۆیایه رده به ژار له دروستکراو، بۆیه هه
ی تۆرو  وه ره و له ده ئه. ستدات دایه که ژیان له ده وه هراخی ئ م له قه رده و هه ستی دات، ئه و هیچی نیه له ده چونکه ئه
م  رده ژار هه کانه، بۆیه مژووی هه ی تکدانی دروستکراوه وه مایه وه ک له ئه یه وه ر بیرکردنه یه هه وه زگاکانه و ده پکھاته

 . شت هه ن به یه که پی ده ندک هه ژار و خۆیدا تارمایی ناوه نوور له نوان هه م لره له باوه به. یه مژووی ئاژاوه
شتبووه بیست  گه نی نه مه دایکم هشتا ته. وه گرنه ک ده و  بوو وه شه.  ماوه دایک بووم ئستا نه ه منی تیا لهی ک که ماه
نکیشم  ها نه روه دایکم و هه. خانه سته خۆشی برام بۆ سلمانی بۆ خه ر نه نما من له به مه می ته که له چل رۆژی یه. ساڵ

تی کاکه  س پویسته بت بۆ شار، بۆ زیاره نھا له دوو حادا که ان وایه، که تهڵ دایکما هاتبوو بۆ شار بروای که له گه
.  ووت  من ئه م وایان به رده وان هه بووم ئه وره یتانه رۆه، که گه شار شونی شه. دی شخ و بینینی دوکتۆر حمه ئه
یه  تواناشی هه. موو شونکه یتان له هه وان شه الی ئه. یه م له دووی ئاژاوه رده هه. سی ناوت ی که یتانیش باشه شه

ر باس  ما، هه  و سینه مام و قوتابخانه وه ژووری نوستن و حه وه، ئه کانیشمانه ونه ت خه نانه وه، ته موو شونکه بته هه
ر   ژوورکا، ههر ژن دانیشتوم له رامبه نھا به وه ببینن من به ته م ژووره  رگای ئه ر ئستا له کونی کلیلی ده گه ئه. که مه

شکراوه بۆ دوو   دونیا دابه. وه یتان له نومان دوور خاته وه که شه پارنه وه و له خوا ده بته رز ده خرا هاواریان لبه
. ردوکیان له نو مرۆڤدا، ملمالنیانه وان هه ردوکیاندا، یان ئه مرۆڤیش له نوان هه. یتان ی شه ره ی خوا و به ره ره ، به به
که له  ردوو هزه ریان پویسته ببنه خۆیان، تا هه بۆیه له سه. کانه ره پانی شه م گۆره رده و هه ئه. خته مرۆڤ دبه بهند  چه

 .                                                                                         وه و ئازاد بن نه خۆیان دوور خه
موو  وت هه  له مزگه. ی پۆلیس کۆتایی دت کات و به بنکه ستپئه وت ده  ونکی تر، به مزگهموو ش ک هه نوور، وه باوه

ره  ردوو بیناکه له هه هه. رچن ت ده تی حوکومه ر له تاعه گه درن ئه ی پۆلیس سزا ئه ن بۆ خوا، له بنکه به سوژده ئه
وه  که نیشت یه ن که له قوڕ به ته کان هه ژاره دا ماه ههله نوانیان. ن که ترین بیناکانی گونده ره تۆکمه وره و هه  گه

قی  به بیست سای ره. مدا ووتم بیست وه، له وه  وێ مامه ند سای له نی چه مه که لیی پرسیم تا ته ژنه. دروستکراون
ناژی، من ئستا وێ  چونکه دایکم چی دی له. کتربوو ی یه وه کردنه م و زیاد دووباره مووی ب که ر هه که هه. درژ
کانا رامانکرد،  شته بووین، به ده وره وه گه  دونیاوه، پکه ک رۆژ هاتینه یه ک که به هاوریه.  م که کم ئه نھا بیری هاوریه ته

م ئستا  هاورکه.  کان دا  وشکه لله قی قوتابخانه دانیشتین، جونی مزری زۆرمان  به مامۆستای که ی ره خته ر ته له سه
م باش بوو هیچی  ی پرسیارم لبکات، به رباره که ده  ترسام ژنه. نگی م پاوک بوو له بده رده و هه ژی، ئه یایا ئهن له ته
 .      وه بۆ پرسیارکی تر ووت، باوشککی قووی داو گواستیه نه
 
 ز گه ره
ر  سه راستکی به زی من گه ی ره رباره  دهدا   پرسیارو  می ئه م وه رده  به ی پویست بکات لم بپرس له وه که ب ئه ژنه
م فایله  ی تر بوو که پاشان له وانه که بۆ ئه  گرنگی پرسیاره.وه نوسرابوو نر نیشتیه دا هنا که له ته یه و خانه ئه
وان  ی من بۆ ئه که ب چونکه ناوه تاوه نه ره ر له سه نگه هه زانن من نرم، که ره ی که ده و ساته وان ئه ئه. وه کۆنه ئه

وه  وناکردن که به نره. ب وه الیان دروست ده ت له وناکردن و بیرکردنه ناوکی ناسراو نیه، ئیتر شوازکی تایبه
موو شت له  دیاره هه .ها شتی تریش نده ت، چه کردنی ئافره قهوی تر، ال رکردن، ئازاردانی ئه ته؛ پیاوکوشتن، شه تایبه
نیشت  ر کات که له ته هه. م که  پر توکه نگ، الشه ه ک مینه؛ سم، ریش، د یه که من نرم نه وه ی ئه ی منا نیشانه سته جه

   له راورده ئاشکرایه و به که ئه ته افرهت بوون ئ حه ر خرا دوای ره وین، هه که ر جگا پاڵ ئه وه به رووتی له سه تکه ئافره
یان توککی وردی  وانیش زۆربه  چم، ئه من له بزن یان وورچی کوی ئه. بین ی خۆیدا ده ی من و الشه نوان الشه

 به ست رخۆ ده ندکیان به له سه بینرێ، بۆیه هه م ده یه که به ئاسته وه یانه که ر الشه سپیه سه  رد به نگ زه نکی ره   ته
و  ی که له ته و ئافره الی ئه نگه به بوون ره نر بوون یان مینه.  ن بن ی ئاژه ی له باخچه  وه ک ئه هنن، وه ما ئه الشه

کانی تاشراون،  و قاچه ئه. یه ب که الی من هه یه نه و شوه ر قاچ به ته سه وه دانیشتووه و قاچی خستوه که دیوی مزه
می  رده ی که له سه شکردنه  و دابه ی کوی بوونه، ئه تووک نیشانه. ی بتاش موو الشه ت هه نگه ئافره لره ره
تانی   ئافره راورد به ن به به که ست ئه  ت وا هه لتوری رۆژئاوایه، ئافره  ر به که و سه ئه. وه ته وه بۆ ئمه ماوه راوشکاره

کو  ، به دایک ناب، سیمۆن دی بۆڤار ده تی له ت به ئافره فرهیه، ئا  بوون ناسنامه م هشتا مینه به. تری دونیا ئازادن
ی  کۆشا، بۆیه زۆر به کراوه تان تئه وانه بوو که بۆ مافی ئافره رپشکی ئه دی بۆڤار له سه. ت کرته ئافره بته یان ده ده
وه بوو، یان  تر به مرۆڤ بوونی پیاوهنجامی زیا تان له ئه ئایا ئازادبوونی ئافره. م زیاد له پیاوک له ژیانیا بوو رده هه
له ووتی من مینه . وه بۆ قۆناغکی تر له قۆناغکهگایه  نجامی گۆرانی کۆمه رئه ی تر ده ندین دیاریده ک چه ویش وه ئه



کرا پاشان وه تائستاش  چاڵ ئه مان زینده به بۆ زهیه که  ره وه و بونه ئه. ری بوونه له مرۆڤ بوون بوون ئازاره، ببه
. وێ مرۆڤ نیه ژن له. م بن رهه وه، مناڵ وه به سنته یه ماڵ پاک راگرێ، پیاو بحه وه و بۆ ئه ئه. کرێ ماڵ ده زینده به

ال  انیشتبووم، مهبری منیش د میان ماره که وره که خوشکه گه. ت بوونی پیاو حه ت بوون، ره حه کو ئامرکه بۆ ره به
تی قورئانی پیرۆزی  مانا دانیشتبوو، ئایه که خانی ماه قی دوه ش تاه بوو، له چه ی ره حموود که پیاوکی چوارشانه مه
موو شتک که کردی  و هه ئه. ه-ی، نکاح و رووداوه له یادمه ووشه ی ئه رباره م ده رده ی هه وه  م ئه خوند، به ئه
و  کرد که ئه ی نه وه و هیچ باسی ئه ئه. ما نیکاح بکات که نھا خوشکه ڵ ته ی له گه وه  دا بۆ ئه که ه پیاوهی ب بوو رگه وه ئه
موو  کو هه به. ن ستپبکه وه ژیان ده ی پکه وه س بدا بۆ ئه مری خوا رگه به دوو که  ئه ی به وه یه بۆ ئه مرۆ لره ئه

. بوو م چی ده  بوایه ر من نر نه گه وه ئه وه کرده بیرم له  .نکاح بوو و هیچی تری  کی ووشه یه ند دووباره ر چه که هه کاره
مردک یان پیاوکی الدی که   پیره گه بهن م، ره دی خۆم به شوو بدرایه  ر خوندن، به نابه تی به خرامایه نگه نه ره
مه  یه ئاو به خۆیا بکا، چیه ئه سینه ند مه یانیان زوو پش نوژ چه یه که به  وه یکات ئه ک ئه یه وه موو خۆ پاککردنه هه

ر بیزان،  گه ه ئهی ک مه  ته که ند ئایه و چه کانی قورئان، ئه ته پیرۆزه  یا ئایه له گه. وه کاته کات، خۆی پاک ئه ووس ئه
ته   نگه بیاندامایه ره. وه ته وه پاک بوه رونیشه کو له رووی ده وه به ییه  سته ک له رووی جه ست بکات نه بخون تا وا هه

ر  یان  ئاماده بت، وه پاش هه وه  ب ئاوی خۆ پاککردنه ی برۆنه جگا ده وه ی پش ئه وانه  و، ئه موسومانکی توندره
ر  فه بوو سه رگیز بۆم نه وه، هه وه بمنمه بوو له ماه م ده ت بووایه ر ئافره گه ئه. وه نه ب خۆیان پاک که وون دهت ب حه ره
ڤاه له بن   یان له که. ر کورسیه بنووم یانی له سه ی ثیو سالۆنیکیا تابه که ره فه نده مه ی شه نھا له ویستگه م، به ته بکه

 .   ب ریای سپی دا وون ده رخۆی له ده م چۆن له سه  ماشای خۆر بکه نجیر بخۆم و ته نھا هه دارکا دانیشم به ته
ی  رکه ژین و هه ی له بیابان ده و هۆزانه بان، ئه ره ت به زمانی عه نیھایه. ته ن ناویان نیھایه وت ژن هه نوور حه له باوه

ت یانی بزار  نیھایه. های نیه ک پیاویش چیه ناوی وه نھا یه م ته به.  یانی کۆتاییبرن، ر ئه کتری سه بۆیان بکرێ یه
مان ناوی، به  یه، چاره ک تومان هه ی  ئمه زۆری تری وه و ناوه  گری ئه ی هه سه  و که ویستن، یانی ئه بوون یانی نه

کی   تۆ بکه. ین که له جنسی تۆمان ناوێ که داوا ئهتۆی خولقاندوه  ی که سه  و که کرد، بۆیه له  ست دخۆش نه هاتنت که
 . هنی مان ئه که رم بۆ خزانه زعدا شه تی له باشترین وه تۆ ئافره
موواندا  تی له نو هه یه یمانکی کۆمه ه به پهی که بوو مه و سیسته ئه.  مرۆڤ ت بوو به ر رۆژێ ئافره گه ب ئه چی ده
ی  م مایه رده ژاران هه ک هه ت وه ئافره. ب وتب شرو وور ده  ربا که واری دۆم به ک ده ب، وه چ، وران ده تکده
رۆژێ لیان موو  م و هه رده  هه ندبکرن، پیان بووترێ وه  وه به رکوتبکرن، له کونجی ماه ب سه ترسین، بۆیه ده مه

خۆن،  ن، نان ده که رئه ن، جل له به وه، گۆرانی ئه نه که ن، بیرئه که ن، رێ ئه که  ئه وان قسه وه که کات ئه دووباره بکرته
ن خزانیشی  وان بیکه رشت ئه ب ئاگایان له خۆیان بت، زۆر زۆر ئاگایان له خۆیان بت، چونکه هه بینن؛ ده ون ده خه

من .  موو شتکی خزانن و هه خالق و ناوو و ناتۆره یاو ئه ف و ناموس و حه ره گری شه وان هه ب، ئه  ئهدار که پوه له
ی -رگیز ریان پنادرێ که من وێ هه بن بۆیه له رگیز ناتوانن هه وان هه  م ئه ی ببمه من به وه ھاتم بۆ ئه بۆیه هه

م خۆت و  رده به ستک نیه له ربه نھایی نیه؟ دروستکردنی به خۆ ته ربه بوونی منی سه  ههئایا. ب  خۆی خۆیان هه ربه سه
وره، بۆیه ناب مرۆڤ  کانی خوای گه ته ککه له سیفه نیایی یه ته. گیری مباری و گۆشه نجامدا خه رئه وانی ترا؟ له ده ئه
بین،  نھا له دایک ئه نھا نین، به ته م ئایا له راستیا ئمه ته به.  ئاسانی له توانایدا نیه ست چونکه زۆر به کاری وا هه به

دا بۆ  و کاته که له ژنه. درین  نھاش ئازار ئه کانی خۆمان، به ته رپرسین له کاره نھا خۆمان به مرین، به ته نھا ده به ته
 .              که دانیشتم وزه نگ سه ر کورسیه ره نھا سه نگ بوو، من به ته  واو بده که ته وه، ژوره ره  ده ساتک رۆشته
. کرد کا کاری قاپ شتنم ئه یه وه، له چشتخانه ته ردا بوبوه ر دوو کیشوه سه ی له پان و پۆریا به و شاره له ئاستانه، ئه

ری تیا  و کرکا نبوڵ بوو که کارگه سته ی ئه شه و به که له چشتخانه. نته ن لۆقه زمانی تورکان به چشتخانه ده به
وه بوو،  کرا له پشته که که خواردنی تیا ئاماده ئه ی چشتخانه شه و به ئه. ووت گویل گویالن جبوو، پیان ده نیشته
. وه بوو که بینرا که به دیواره یه ده و تاقه ونه جوانی ئه م به وه نیمچه روناک بوو به رای ئه ره و شداربوو، سه وره گه

کی  یه خانه وه باه له پشتیه. کرد  نکا ری ئه ر چیمه سه به. بوو ت منای چاو بچکۆله روومهتکی  که هی ئافره ونه
له مژووی . بینرا که توندتوند پچرابوون کانی ده کرد، قاچه که بباکانه ری ئه ته ئافره. تی دگیر دیاربوو رۆژهه

کی بشومار  یه ستانه ژماره کانی ئه لیفه ک خه ی که وه ۆرانهو ئیمپرات کاندا، ئه می ئیمپراتۆره رده ووتی چیندا له سه
بوون،  نیزه تکار بوون، که کانیانا ژن بوون، خزمه و گرانه وره الره گه  ت له ژر ناوی جیاجیادا له کۆشک و ته ه  ئافر
رونی،  کی ده ییه کاربن، ئاماده وێ به ی له وه کران بۆ ئه ئه وه ئاماده وه بۆ ئه  تانه له منایه و ئافره ئه. ریم بوون حه

ب قاچی بچوک  الر ده تی کۆشکو ته ئافره. ێ قاچ بوو وه  بچوک هشتنه و کارانه به کک له یه. یی سته کی جه ییه ئاماده



و پویستی به قاچ نیه بۆ  وه، چی دی ئه وته وێ دوورکه ت ناب له ر وای پ جوانه، چونکه ئافره بت، چونکه ئمپره
وارو  خونده کان نه ی تورکه وه، زۆربه خوندرایه  ئه س نه م بۆ که بوو به ندێ نوسین هه وه هه که له پشت ونه. دنرکر

 .              له دونیا بئاگابوون
 قوتابخانه

ی  ر درژه و هه وم و ئهبو  ئه وره ر من گه رک که هه شه. ستپکرد را منیش خوندنم ده ست پکردنی شه ڵ ده گه له
شکی  نگی ره شی ره  رگاکه ک گیرابوو، ده یه وشه وری به حه چوارده. مان بوو که راخ گونده که له قه  قوتابخانه. کشا ئه
له کی بۆ کوندبووم، پاشان  یه نھا هلکه نکم که ناوی پیرۆزه ته یانیه نه و به ئه. بوو پایزبوو، باپیرم له گه. ترانی بوو قه
وێ پش نوستنیش پاک پاک  کانم پاک بوون، شه جله. رد قژم داهنا نگ زه کی ره یه که به شانه د دیواره ی قه ر ئاونه به

شتینه قوتابخانه باپیرم بردمی بۆ ژوری  که گه. وه دم خۆشبوو ه  کی تر  الیه م له ترسام به نده ئه رچه هه. خۆم شتبوو
که . هنا ستی به قژیا ئه دا دانیشتبوو، زوو زوو ده که و دیو تاکه مزی ژوره ترسناک بوو لهنگ  پیاوکی ره. ر روبه به

وه دواوه و  رایه ستام، باپیریشم گه دا وه که م مزه رده وه من له به ه  له ژور. رموون و ووتی، فه رگای دا، ئه باپیرم له ده
وه  خونده نتوان چیخۆفم ئه ر کات چیرۆککی ئه بووم هه وره که گه. که دانیشت شه نگ ره ر کورسیه ره پاشان له سه

. یاه م له خه که ری پشت مزه روبه ی به م ونه رده مرۆش هه  ران، تا رۆژگاری ئه رمانبه ی فه که ی ژیانه مزره رباره ده
ست ساک  ته باپیرم که شهو کا ئه. که ره  روبه رزبوو، چاوم بریبووه چاوی به که  بام به ی مزه ر هنده من هه

ی به  که مامۆستا قسه... مه، ئامینه که م کوره، کوری تاقه کچه ئه"بوو، رووی له مامۆستاکه کردوو ووتی،  نی ده مه ته
می  رده باپیرم له سه. ی به باپیرم بری و چون قسه  رم سورما ئه من سه! 'سن خوا لتان نه' باپیرم بری و ووتی،

ئینجا باپیرم پاش سوپاسکردنی . وانی ترا بدوێ ڵ ئه باشی له گه یزانی چۆن به  سوپادا بوو، دهلیک غازیا له مه
ر  مه به نابتان بیخه ی الی جه وه ش ساڵ و هناومه بۆ ئه شه مری بوه به وام بوو؛ عه رده کانی به ر قسه مامۆستا، له سه

جبھین به باپیرمی ووت، به مامۆستا  ی ماڵ به وه ش ئهوه بیر که پ وته نکم که ی نه که و کاته من قسه ئه. خوندن
وه  پاشان بیرم کردوه. ترسام باپیرم واب ده. ی بۆ ئمه که ی بۆ تۆو ئسقانه که مانه، گۆشته که مه کوره محدین ب، ئه

چینه  که ووتی ئستا ده ژنه!! ب مامۆستا گۆشتی منان بخوا ر ئسقانم بکا، ده ی سه که مه و چی له گۆشته که ب ئه ده
کان  کان و ناوی قوتابخانه ی ساه کان و ژماره ی قۆناغه رباره موو شتکم ده هه. ی خوندن رباره کانی ده ر پرسیاره سه
بزاربووم له پرسیاره. پرانه من بژووی خۆم به وه کان، له گوه ی منده من به  رچه هه. وێ یه و ده ی که ئه یه و ش

. مه ورازی وه ی رگای راستی پ له هه وه رانه، ناسینه زم له پرسیارکردنه، پرسیارکردن ترامانه، گه سروشت حه
ستدانی  له ده. وه مه م بده ی وه وه و کورسیه دانیشتبووم بۆ ئه ر ئه بوو بپرسم، من له سه مرۆ من، بۆم نه م ئه به

ت بۆ زانین، بۆ پشکنین،  سه ده. ته سه بوونی ده ته، توانای پرسیارکردن هه سه ستدانی ده توانای پرسیارکردن له ده
وه  مه م بده ه وه هه ک پرسیار چیه به نھا یه ر ته گه دابوو ئه وه کانی له  ی پرسیار وه م دانه ی وه کشه. بۆ گومانکردن

ون،  ک ته هاتن و وه ک ده ک له دوای یه موو یه کان هه ه  پرسیار. وه مه م بده ه وه هه رتاپا به وانی تریش سه ب ئه ئیتر ده
ر خوندن و  وتک بوو که من خرامه به وه، چ رکه و خوندن کردهر بیرم له شه.  وه نوسرابوون ونی جاجۆکه، پکه ته
 مدی چۆن وه ده رچاوی خۆمه   به مانکاتا به بووم چۆن دونیا بناسم، له هه ی فرده وه ڵ ئه من له گه. ستی پکرد ر ده شه

    .ین ناسین تا ورانی که وه ده ئایا ئمه دونیا بۆ ئه.  کرێ وران ده
م پرن له نوسین،  رده کان  هه دیواره. وه دانیشی وانی تره نیشت ئه ب له ته له پۆلدا ده. قوتابخانه شونکی خۆش نیه

یی هی الرو لوری بمانا  ادهس ستین، یان زۆر به ترسین پی هه ین بین، که ئه که رم ئه و شتانه که شه نوسینی ئه
یه، که  شک هه  ره خته ریشدا ته رامبه له به. ن و بۆنی ناخۆشیان لدێ خته کان له ته کورسیه. ک زۆر شتی تر له ژیانا وه

خته  روی ته له سه.  ری مامۆستا شکه له سه زانی به  ندێ جار من وام ئه چ، که هه کی ب کۆتایی ئه له تاریکیه
تکوژم، که  ترسی ئه ر لم نه گه ، ئه تیا پت ده م پیاوکه  به روومه ه  رد م و هه رده یه، هه ک هه یه  وه ونه هک شه ره

کرد،   ستم به بزاری و نامۆیی ئه دا هه وانه  م له نو ئه رده من هه. چ و ئه ویش له ئه ست ئیتر ئه وه مامۆستا له ژریا ده
مباره که  ند خه چه. کی جیام کرد ئاژه ستم ئه من هه. ویستم ئه س خۆشی نه گرم، بۆیه کهرنا من چژ له ئازاردان وه

. ن ده کان ئه زمانه سته ره به  یت که ئازاری که  دا یاری بکه وانه  ڵ ئه گه یت ناتوانی له که  ست ئه یت جیایت، که هه که ست ئه هه
شکه له  پۆل به.  تره ویه مرۆڤانه م زه ر گۆی ئه ی مرۆڤی سه له زۆرینهیا  وه وت و بیرکردنه سوکه که له هه ر ئاژه که

و قی نوسراوی ن ده. تایه به جیبی تاهه کجاری و هه ی بۆ یه وه که یته که وه ئه م بیر له رده قوتابخانه، شونکه هه
کان  نوسینه. ندی و  هاورتی تیا نیه یوه ویستی و په کان بزارن، به هیچ جۆرێ باسی مرۆڤ بوون و خۆشه کتبه

.  ما ئه بیرم نه نگاوی دوای پۆل هیچ شتکم له م هه که  ت، بۆیه له یه قیقه ر به حه وروبه نامۆن، نامۆن به مرۆڤ به ده



ند  دا تا چه وه ئه ر ئه سه می خوندنه بریار له ند خوندومه، چونکه زۆرو که وه گرنگ بوو بزانت من تاچه الیه که به ژنه
م  رین، چۆن ئه به روه زگاکان به هنن چۆن ده قوتابخانه شونکه ئمه رائه. سودبم  دا به گایه م کۆمه توانم له من ئه
ی  وه  یه و ئه ی که هه وه  ر ئه سه خوندنگاو زانکۆکان شونی راهنانن، راهنان له. ین ی پبده یه درژه  ههی که مه سیسته

یه له پاش  وه نه خوندنگاو زانکۆکان بۆ ئه که ککی زۆر که رووئه مرۆ خه بۆیه ئه. ی پبدرێ که پویسته درژه
سیک  بۆیه که که. گا شک له کۆمه گی بۆ بوون به به وونی ئامادهب کارکردنیش یانی هه. وه رچونیان کارێ بدۆزنه ده
.  یه دایه که هه وه   پدانی ئه تی درژه  ی که له خزمه وه پالنانه گۆرن بۆ ئه گۆرن، ده کانی ده ونه ر ئیتر خه بته کارکه ده

نانی خزان،  وه ودان بۆ پکه بته هه دهژیان . وه سرته دا ده رنامه کان بوون به پالن، ئیتر گۆران له به ونه که خه
 .                                                                 یاره دروستکردنی ماڵ، کرینی سه

که من له دواسای .  بوو وه گرنگ نه الیه و به م  ئه ی مامۆستا محدین  لم بپرس، به رباره که ده کرد ژنه زم ئه حه
رگرییان له  ی تر، که به ربازه ها سه زاره و هه ڵ ئه ربازی، له گه تی سه تاییدا بووم محدین برا بۆ خزمه ره سهقۆناغی 

ونیان  موو خه وه، هه رای ئه ره کوژرا، سه دانیان لئه وان رۆژانه به سه ئه. کرد ب ئه ره تی ووتی عه ی رۆژهه روازه ده
وان  کانیان ، که له جیاتی ئه وه بۆ نو ناولنگی ژنه رنه کردنه رزگاریان بت، بگهت م خزمه ی له بینی که وه ده وه به

نو  له. ب ره تی خاکی عه ی رۆژهه روازه رگریکردن له ده ش  شوازک بوو له به وه یانشال، ئه کان ئه کرکاره میسریه
 .                          فول رگری له شاری دزه ی بهککیان بوو، له ه ی که کوژران، مامۆستا محدین یه زارانه و هه ئه

له کوێ؟ له زانکۆ، له .  ما ووتم ووتی چیت خوندوه، ئادابی ئینگلیزی له وه. ی زانکۆ لی پرسیم رباره پاشان ده
که من مام . ژی وه  دووره که دایکمی لئه  و شونه تر له د کیلۆمه سلمانی شارکه سه. شارک که ناوی سلمانیه

راخ سیرواندا گۆرانی ووت، من له  نھا له قه رکردوو، به ته نگ تاریکی له به ک جلی ره یه فته جھشت دایکم گریا، بۆ هه به
ن شار،  ه  یان د که کی سلمانی به شاره خه. م جار باوکم هنامی بۆ شار که مناڵ بووم که یه. شار گوم لبوو

ڵ باوکما هاتم  گه که له. وایه شار بت ی خۆیان ره که نھا شاره ر ته رزن هه نده لووت به وه ان ئهک ک پاریسیه  وانیش وه ئه
م  رده روانی، زستان بوو له به وه ئه سه وه موو شتکم به ته هه له. چووم نگی ئه رهه دی به مه ی سه که وانه بچکۆله له  پاه

بووم ئیتر  وره که گه. وه  رم بته کانم گه ی قاچه بچکۆله که مه ی به هه هو ستام بۆ ئه وه کانا ئه مینه دوکانی ئوتوی هه
ی هۆلیا  که ما دشاد به الشه سپی و خرپنه ی سینه که م جار له هۆه پیس و تاریکه که یه. فربووم بم بۆ شار

ر  وه، هه گرایه م و هاورکانم ئهم بۆ براکان که ق فلیمه به ک مانگی ره وه ، یه رامه که گه. ت بووم حه وه ره ره ئۆفشه
ی له زانکۆ  وه بۆ ئه. ی که یووت درۆ ئه س نه نھا جارکیش چیه که ت بوو بۆ ته زه نده به له وه ئه. ی به جۆرێ جاره

مدا ووتم، له ئوتلک بوو که  م لی پرسیم، له وه وه ی شونی مانه رباره که ده ژنه. وه بوو له شار بمنمه بخونم ده
راجه  و گه ژارانی شاربوو، الی ئه شی هه که له به که پرسی، ئوتله بوو، ژنه گه له کودا بوو کت له. ر بوو اوی سۆمهن

ندا  له ووتی هۆه. ژین ک جۆر ژیان ئه خوندکاری زانکۆ و سۆزانی یه. سحابه سپی بوو  ی که ناوی ئه پ له چپاوه
و  شیشه نه حه ن بیده یداکه یه باش په ی ببنه سۆزانی، تا پاره وه رۆن بۆ ئه ارک دهی ج فته کان هه زۆر له خوندکاره کچه

. م ی بۆ بکه گۆپاه بوایه باسی رزگار شیوعی و حمه  بوو، ده گه وه که کم له مه  بده وه می ئه ی وه وه بۆ ئه. راب شه
ی کونی  کانی هنده چوو، چاوه  م ئه جیھانی دووهنگی  می جه رده کانی سه رو چاوی له یابانیه پیره گۆپاه سه حمه
موو رۆژێ بۆ  هه. کرۆشت ئه کانی هه ر نینۆکه م سه رده و هه ئه. تاوه من رقم لی بوو ره بوون، له سه ک بچکۆله رزیه ده

ووت  ه پیان دهند رچه رزگار هه. ی حیزب وه روا بۆ کۆبوونه بوو، تا جارکیان پی ووتین که ده پ وون ئه ک له یه ماوه
موو  کم بۆ کی و هه عب چایه ی شه جارکیان له چاخانه. مک بوو وازی هنابوو و ده م ئه رزگار شیوعی، به

ر هاورێ ستالین پ  سه موو جارێ سوندیان به رلین هه تا پش روخانی دیواری به. وه ی بۆ گرامه که ته حیکایه
مانویست ، مشکی  ی که ئمه ئه وه وت ئه رکه ده. وه و شت روون بووهمو که رووخا، هه خواردین، که دیواره ئه
که پم ووت . بوو الچۆکردنی مرۆڤ هیچی تر نه کی تر له قه یه  دا، جگه له شو وه، بلورمان بۆ لئه شته کمان پئه خه

بووایه  تی هه سه کردنی ده و چانسی پراکتیزه ر بھاتایه گه ت خوازبوو، ئه سه سکی ده  مارکس خۆی به سروشت که
مۆکی  خۆشی خه ی توشی نه وه  م شتی وام پبی، چونکه بۆ ئه زناکه رزگار ووتی، حه. بوو ئه وانی تر باشتر نه هیچ له

زانی که   و راستیه ئه م تۆ ئه که پم ووت، به. سکی باشبوو وه بت که مارکس که یه که بروام به وه بم، پویستم به نه
،  کیان پی ووتم، به یه ند مانگ، ئواره ربوونی چه دوای تپه. بوو دانی پیابن تابووی، پی خۆش نه ه خه یانتا ههژ له
نگری  وان الیه  وه که ئه هنایه مان ئه هانه ش به وه کوشت به عسدابووین و کوردمان ئه شی به تی کات ئمه له باوه  تایبه به
تی رۆمانی رۆژیک له ژیانی   تایبه وه، به ندێ سۆلجنستین بخونیته م هه که زئه پم ووت حه. وره یتانی گه مریکان، شه ئه

 .              مدا ووتی باش ئیڤان دینیسۆڤیچ، له وه



. بوو کوشکی پوه نگی سور داس و چه ی که به ره یه و رۆژنامه له. نووس گۆپاه بوو به رۆژنامه برد حمه ی نه نده وه ئه
م پرسی، کاک  جارکیان له گۆپاه. وه بوو رپلیشانه و سه وه  کوشیش ئامرازی مل لکردنه نگی خونه، داس و چه ور رهس

. نی و ووتی، تۆ ئاگات له دونیا نیه و پکه ئه. ژاران بوو ی کرد هه ت درونه کتی سۆڤیه ی یه وه زانی ئه د، تۆ ده مه محه
م کۆپی  رده تکی ناشرین نووسرابوون و هه ست و خه ی که به ده و نوسینانه ئهی  وه وه بۆ خۆندنه رایه ئیتر گه
و رگایه   ستیان ئه به وان مه  زانی ئه م ئه من نه(یدا که ناوی رگای کوردوستان بوو  که حمه گۆپاه له رۆژنامه. کرابوون

) ر به خوازبوون بیگرته ی که ئاواته گایهو ر وه، یان ئه رته وێ بۆی بگه  ری و نایه بوو که کوردوستان پیا تپه
گرتن له  خنه هات بۆ ره کار ئه بوو که به و ئامرازه کان ئه ت الی شیوعیه ینوسی، ئافره تان ئه ی مافی ئافره رباره ده

ی  وه و له جیاتی ئه م ئه هات، به کارئه نده به  ک بوقکی پوپاگه وه وه ن حیزبه الیه گۆپاه له حمه. موسومانان
 .   وه   بورایه گۆپاه ی له مارکس گرت حمه خنه لی ره ختیار عه روش بوو، جارکیان که به وه ده دیالیکتیکانه بیرکاته

                                                                                     

 ئۆردوگا
یکراون له ت و دیار  ئۆردوگاکان شونی تایبه. چ ک ئه یه موو شتک له هه. وی تایه له تا هه ی ئیتر بۆ هه که ست ده وا هه
ست و جل  ر ئاوده کردن و نانخواردن و چونه سه ون بینین و قسه شونک که تیایا خه. وی ر رووی گۆی زه سه
هاوین بوو . یه له ژر سانسۆردایه رچی شتی تریش هه ستان و ئیشکردن و  هه و هه رکردن و گانکردن و له خه به له

نگ  و شۆفه ره مانروانیه ئه ردوکمان ئه ستابووم، هه ری باوکمدا وه سبهمن له . موز وه، مانگی ته یان گوزایه که ئمه
نگ  ردوکمان بده ئمه هه. یروخاند کدا ئه ریه سه کردوو پاشان به مان گیرئه که پی له ماه ییانه قه زه ی که ببه رده زه
زم  حه. تی باوکم بنوارم توانی له روومه مئه من نه. هاته خوارێ کردوو فرمسک به چاومانا ئه ماشامان ئه نگ ته بده
مانبینی چۆن شونی  ردوکمان به چاوی خۆمان ئه ئمه هه. تیه بیبینم سه و شوه بده کرد ئاوا به ئه نه

ستمان به  نمان تیابینی، تیایا هه و بووین، تیا نوستین، تیا نانمانخوارد، خه وره ی تیا گه و جگایه کانمان، ئه ریه وه یاده
ی  که نھا دارتوه کانم، ته ست چوو، شونی یاریه ستم کرد منایم له ده من هه. کرێ گی و ئاسایشکرد، ورانده سودهئا
ماشای  ی ته وه شتین بۆ ئه و رۆژه که ئمه گه ئه. زانی  کی شیرینی خۆمم ئه م به هاوریه رده مان که هه که وشه حه
موو شونک و له  موز بوو، له هه ی مانگی ته ڤده  رم بوو، له بیرم دت حه روخ، رۆژکی گه ین چۆن ده کانمان بکه ماه
و گران دیاربوو، لی نوسرابوو،  وره ستابوو، گه که وه شتین شۆفه که ئمه گه. ستا ئه رما هه موو شت تینی گه هه
زانی مانای ناوی  ا، که به باوکم ووت، دهرم سورم وه، سه  یم دۆزیه که  نگی زماندا مانا رهه ر، پاشان که له فه رپیله ته که
. یره ها پوله، سه ووت، ئینجا من ووتم، په یرکی کردم و هیچی نه ی دروستکردبوو، سه که و کۆمپانیایه چیه که شۆفه ئه

ژیانی زانی  ی ئه ک به دایکمی ووتبوو، نه و وه ئه. ی مانگکی خایاند نگ بونک که نزیکه نگ بوو، بده ر بده باوکم هه
م پاشان ووتبووی من تازه  به. ی بنت که وه که واز له دینه وه کردبوه زۆریش بیری له. ست پبکات ئۆردگا به چی ده

وته  که وورده وورده که که شۆفه  ستانه پاش وه.  وام بم  رد  راست نیه، با به ستچوو، ک ده و له ده نم کردوه مه ته
مانزانی  شمان کردبووه چاوو ئه مووله روانی، هه  من و باوکم تمان ئه. هات ئه ۆری لوهنگکی ز رێ، له رکردنیدا ده
م ماڵ بوو،  که دا یه که ی ئمه له گونده که ماه. بت مانا ده تایه له گه تاهه دات، رووداوک که بۆ هه ئستا شتک رووئه

گوم . لینی، چاو زاقی، دان شاشی، لچ زل بوو کی قژ ته یه تاهش ی ره که قه سایه. ستی پکرد وه ده الی راسته که له شۆفه
ڵ خوادا  گه ک بت و له یه شه ی قه وه ک ئه هات، وه  ئه و جار جار وورته وورتکی لوه ی باوکم بوو، ئه که نگیه له بده
ن  م، له الیه که ن بردنی ووتهتا وره بۆ به تکی گه مه شک بوو له هه ی ئمه هات، به که ر ماه ی به سه وه ئه. بدوێ

کارکی . رن کی به تان به ت و سامانی خه روه ن خواوه ریان پدراوه که ژن و مناڵ و سه وه که له الیه که یه وه  ته نه
ارت ، پرسی ی ده که ره مبه دا به پغه ته و سوره تای ئه ره ستی پکردوه، له سه یه، که خوا خۆشی هه ره  مه هنده سه

و  ئه. ب، ئیتر چی شایانی پرسیار لکردنه ی کارکی وا شایانی پرسیارلکردن نه به. نفال ی ئه رباره ن ده که لئه
. ستی کۆنترۆل کردن به کدا بوو، بۆ مه شتاییه موو ئۆردوگاکانی تر له ده ک هه وه وه  یان بۆ گوزایه ی که ئمه ئۆردگایه

ترسن، به دۆستی  یه، ئه کان گومانیان هه رزاییه موو بستکی شاخ و به شتایین، له هه کی ده کان خۆیان خه به ره عه
م بوونمان  به. بان یانی خۆراگر ره یان بۆ برد ناوی صمود بوو، به زمانی عه ی که ئمه ئۆردگاکه. خۆیانیان نازانن

و  ر بۆ ئه نگه هه ره. ستدابوو راگریشمان له دهموو شتکی ترا خۆ ڵ هه وه بوو که ئمه له گه ی ئه وێ باشترین نیشانه له
ر به  رامبه ست دابوو به ئمه خۆراگریمان له ده. ستدا ی که خۆراگریان له ده وانه سته وا ناویان نابت، ئه به مه

دا  ق ئه رشه هکانی پیان منایان ب ی به پۆستاه وانه بان، ئه ره هزی عه. تیدا  موو مرۆڤایه ترین هز له مژووی هه درنده
. ل بوو شت شاکه ئۆردگاکه له ده. کیشی گریان بوو نھا چه ترساو ته وه تاوانباربوو که لیان ئه نھا به که ته تامردن، مناه



که بتوان ونای  ب ژنه وه ده کرده وه ئه من بیرم له. وه من ووتم س ساڵ وێ ماینه ندک له که لی پرسیم بۆ چه ژنه
م  نگی جیھانی دووه می جه رده کانی سه ی کامپه رباره وه که ده ی خوندبته قانه و ده و ئه ب ئه  ده.شونکی وا بکات

قی  مبارترین ده ی به جوانترین و خه ریانه وه و یاده ئه. وه کانی پریمۆ لیڤی خوندبته ریه وه بت یاده ده. نوسرابت
ی که  سه و که ی ئه ژیت، ئه تا به همنی ئه که رمه ی له ماه گه سه  کهو ی ئه تۆ ئه. کات ست پئه یه ده ده م سه شیعری ئه
یه، له نو  سک هه وه که ره وه بکه بیر له. کات کی خۆش پشوازیت لئه رم و روویه وه خواردنی گه ریته گه ئواران ئه

رێ و  وه بۆ ئه ته ، ژیانی کورت بوهکۆش ت نان تئه س که بۆ له س نازان ئاشتی چیه، که ن، که که قورا کاری پئه
 .                                                                              ک ریه نه

. چوو ک ئه موو شتک له یه هه. چوون  ک ئه یه کدا ترنجا بوون و  له ر یه سه کان به ماه. ئۆردوگاکه پان و پۆر بوو
وه،  نه که ت له جیاواز س ئه وه زگاکانی ده م ده رده بۆیه هه. رابوونی ئاسایشه رقه کی به  ر مای سه ک چوون بنه یه له
 .                                           ترسن ئه
 
 

 :ر ناوی هاوسه
  

ک  یه نھا ووشه نده ته رچه که هه مه وه. خر نگ بووم، ئینجا ووتم، نه یه، بۆ ساتک بده رت هه که لی پرسیم، هاوسه  ژنه
س  دوو که. وه هاتب رینه که له هاوسه نگه ووشه ر چیه؟ ره هاوسه. بوایه رم هه بوو هاوسه ده. بوو م ئاسان نه بوو به

ندی  یوه  وه بۆچی په وه کرده بیرم له. نون وه ده  ک جگا له ژورکدا پکه ر یه  سه له. رین ک سه ر یه نه سه که ر ده سه
کانی تر  موو ساته هه یان له خته بکرته ناسنامه وه و ساته نھا ئه وه، ته یه بناسرته و شوه کرێ به س ده وکهنوان دو

ک  ر یه نه سه ربکه س رگایان پدرا سه وه بین که دووکه وێ ئه وه بمانه نگه ئمه له رگایی نائاگاییمانه ره. زیاتر
من و . و نین  رینک و تکه ر سه نه سه که ر ده ن که سه ندین هه ئای که چه. ونهوبو ری تکه وپه وه ئه رین، ئیتر ئه سه

. و بووین و بوون تکه ری تکه و په  م تا ئه رین به ک سه ر یه ینه سه  ر بکه درا که سه  مان پنه رگیز رگه ئانو هه
م  من تازه هاتبووم بۆ زانکۆ، قازبووم به. ستی پکرد هی ئستا د م پایزه ک ئه کی پایز، پایزکی وه یانیه مووی، به هه

رێ،  رد داگه چوو زه وه ئه و ئه ره نده دونیا به رچه هه. کانی بوو له زانکۆ ه وه ک من رۆژه ئه ویش وه ئه.  قازکی نرینه
تمان بۆ   رفه رکی زانکۆدا ده  فه وه کات له سه رۆژانکی زۆر پاش ئه. (فر ک به کانی سپی بوون، سپی وه و جله م ئه به
وه  ی ئه ئه. کرد  ماشای ئه  وه ته   هر هک  مه به. نگی جوانم بووه وه، سپتی ره ر له منایمه ین، پیی ووتم، هه بکه وت قسه که هه
ی  وره ی گه ره نجه یه، ژورک دوو په مان ژورک هه که ی ماه وه ره له نھۆمی سه. ی ستی پبکه ب تۆ هه  نگی ناخمه، ئه ره

ی  و ماه ئه. روان ی دراوسمانا ئه که ربانی ماه ر سه سه وی تریشیان به یه و ئه که ر جاده سه کیان له یه ره نجه تیایه، په
فر ببارێ من  ر زستان به هه. زان کترمان نه یه رگیز به م هه زم لی بوو به رزر بوو من حه بوو ناوی وه کورکیان هه

کرد لیی  زم ئه  من حه)  خوارێ هاتنه ر خۆیان نم نم ئه سه روانم که له  جوانانه ئه و کلوه و له که ره نجه ر په ه بهرۆم  ئه
کانا  وه به رگای ژر داره کره که به مه. ش ریبساتن ره وی غه ک شه کانیشی وه بوو، چاوه تی بچکۆالنه بروانم، روومه

ی  که ر قاچه رووته و به یه ته گه کرد ببومایه  زم ئه و ساته حه ئه. کرد   ئهکان رۆیی زۆرترین خشه خشی به گه ئه
ستم  هه. ی توکی لبت وه کانی کورت بوون، قاچی پاک پاک تاشی بوو، یان هشتا مناڵ بوو بۆ ئه ویه گۆره. وتمایه بکه
زم  حه. میشه بۆنی خۆش بوو وه دانیشم، هه نیشتیه  تهکرد له زم ئه م حه رده پۆلدا هه له. یه بۆی زان دم بئۆقره  کرد ئه  ئه
ک بنت  رماییه یم کات، گه سته وی جه ماچک که تکه. م وه و پشتی ملی ماچکه مه ده ی هه که شه کرد قژی ره  ئه
ی فرانسوا  که کترمان ناسی رۆمانه بچکۆله م جار که یه که تۆزێ له خۆم بچکۆله تر بوو، یه. ت بوون حه شما تا ره له به

له پۆلدا . کرد ی تر دگیرو جوانی ئه نده وه رمک ئه کرد ، شه رمی ئه ئانو شه. نگی ی دته یانیت باش ئه ساگانم بۆ هنا، به
 . نگی نگ بوو، ئانو ژن بوو له بده م بده رده هه
 
کی جیا بینیم،  یه م جار به شوه که  یهدی بوو، که بۆ کترمان نه که ئمه یه موو هاوینه م بوو، هه تای سای سھه ره سه

وه که جارێ تر به  وه کردبوه که بیرم له موو هاوینه کا، هه من دم داچه. ش رتاپا ره کانی سه مباربوو جله تی خه روومه
 .خ ن دۆزه ی لدێ که له قورئانی پیرۆزدا پی ده و شونه ک ئه رمیان وه له هاویندا گه. وه بیبینم کانه جله سپیه

      
 


