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میش زمانی رۆمانی  دووه. كیان زمانی دایكو باوآی بووآ زانی، یه ك من دوو زمانی ده ویش وه ئه    
  ، به وهس ئا ها آه نی ملیونه رده  گه ش، له هڕ ماری  ، بویته نجاله  جه ایهم دونی  له و سنووره ئه. بوو
 یشویست آاتی پ آات، له تان ده ی میلله سته  جه هری له سا ژه زووی هه ی ئاره زووی خۆی آه ئاره

  .آات ده بازرگانی پی نده پرۆپاگه
 لتوورو ت و آه ندین میلله ر، بۆ چهدان سنووری ت ك سه وه. نگاریاو رۆمانیا وان هه سنووری ن

.  ناو خاآی رۆمانیا ته وتونه آه% 10ی  ژهر نگاری به تی هه كی میللهش به.  وه ته ی ناوه هکش
ر  ن، زمانی خۆیان ههووآردرتی رۆمانی زمانی خۆیانی ف رچی حكومه گه آان ئه نگارییه هه
یی و  تایی و ئاماده ره آانی سه ندنی قۆناخه خو هل. ن هآ یان ده آه  زمانه  بهشبیرمابوو و شانازی له
و   ناو ئه ته وتونه زانی آه ده ختیار نه  به ر خۆی به م هه به. ناه آاریان ده آانیش به  آۆلیژهێند هه
  .      نش ببوو  ببهنگاریا  آانی وتی هه  زۆر باشیه  له ، چونكه م وته ی ئه شه به
  

ش  م وته ت زمانی ئهرچی ب ر هه به دی، لهدی هش وا ه رهل. زانی چاك ده دوو زمانی   "ماری  " 
                                         .آات آات و آۆششی زۆری بۆ ده وام ده  ده وه  سۆزه  بهخونت، ده

           
  به. بوو اراوه ناخیدا ش هی قوولی زۆری ل ناسه  ژان و هه  ئاآاری ماندووی، به  چاو، به ماری به     
یاند، زۆری  زۆری راگه. وینوب دهآتری حالی   یه  له،ری ببوینردووآمان ف  هه  کهی آه ه ش زمانه

  .بزانم آرد زۆرتری ل زم ده منیش حه. بووپ
ستا  ئ  کهی م پیاوه و ئه م وته  ئه یشتیته ی خۆی، چۆن گه وره ی گه نه مه م ته مویست بزانم به  ده
                                                               ؟..سیبی ه ن تی چۆن بویته ردیهم

ر  به له. روان ببوو می حكومی شاوشیشكۆدا زۆر ماندوو و زۆر چاوه رده  رۆژانی سه ماری  له          
ها  نه ك ملیوه وه. بوو ومانی ههمیش گك رژ وه،  یه میینه دا آه م وته ك له نگارییه ك هه وه,  هۆودو
رگرتنی  زی نان وهستانی ر  راوه له. روان بوو ستی زۆرداران، چاوه ی ده  داماوه م وته كی تری ئه خه
نی و ری، آۆشك و نھ ت راپه  میلله آه. ببووی زار پی .. و..  زۆر رۆژگار و و له  پسوله به
   آه،دا1989می آه آانونی یه / ر دیسمبه 24رۆژی    له آه.  رووخا آه ته تی حكومه سته ده

ی  ژهوتن، در رآه نگ و شادومانی سه  ئاههت،  ههی آوژران، خۆری ئازادی آه یشكۆو ژنهششاو
  .آانی ناو رۆمانیا زۆرتر شادییان نواند نگارییه را، ههنگی گ ت ئاهه میلله. شاآ
.  بۆوه ست بوو هوشیار نه  مه نده وه بژارد، ئه ستی هه نگ و شادییا، مه  ناو ئاهه و له ی ئه آه رده م
و مانگی  فته ندین هه و چه نگی ئه ، شادی و ئاههراب ی شه وشهوڵ ش گه وتن بوو له و خه ستی ئه مه

  ی به آه ابهر شهو جۆری  ی بوو، ئه  دانانی مای تازهێنو رله ریكی بازارو سه كی خه خه. خایاند
  نده وه ئه. دا ستی ده نگی مه  ئاهه وت به آه ستی ده ی ده و پاره ئه.  وه گۆرییه تر دهرزانترو خراپ جۆری هه
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  .دا ری نه ن به ك ده رخۆش بوو، وه سه
                                                                                          

و  خیلی، ئه  ده نایهآانی ها  جوان و خورته آوره.  وه ایهو زۆر نوز وه  پارایهیزۆری ل ،ماری       
ی  ره الپه. دا  هیچ نه ستی به ی مه ره وچه ی ترش و شه زه ابی تاڵ و مهر شه.  وه خوارده زۆرتری ده

  قسه. یان آه باییه آاره  ب رمی ساته  چراو گه ی آرده وه ندنهآانی رۆژانی خو بهآت
دس بوو،  هقوی جوان و ناسك و م وه ئه. رآرد به ڕی له وو ئاآاری شهجن رگی آانی، به ویستیه خۆشه
 ئیشی ردی ب و دامرآاندنی ده ، رۆژان بۆ ئاژاوه وه هاته ن نهوا ، شه وه وته دوورآه. گری آرد ئاوه
دا  آه  سارده  شوقه هلی ڕ شهو  ی ئه آه م و پچرپچره ی آه  موچه  داواآردن له ، بۆ پاره وه رایه گه ده
آانی   ناسكه بت، تا وشهئاگا ك جاران هوشیارو به ، وهب ست نه بوو مه م سات هه آه.  وه آرده ده

  .كِ در آانی آرده بواری نازی جارانی دۆراند، گوه.  وه ته بپجارانیان 
ی ترو كآ ك رۆیشتبوو، یه مای وان زۆردار له. ر مابوو می زۆرداری هه رده وان سه ی ئه آه  ماه  له
ی خوانی  آه هِ شر زهر م سه ربازی دادگابوون، له  ده وه  ماه آان له ناخۆشیه. یداببوو كی تر پهرگ  به به

ت و بوار، پاش ئامۆژگاری و  ند جار مۆله پاش چه. رمی دادگا ی گهمزر   سه یشته سریان گه ساردو
ر  سه ، له وه  راستیدا جیاببونه ك چۆن له  وه، وه ی جیاببنه آه رده، بریاردرا، ماری و م وه ونهودواچ به

                                                            .وه نهوسمی جیابو  ره كیش به ناو خه و له پسوله
     
. چوو بیر نه یرۆزی لهپو نازو  نده دا، رۆژانی خه  نهێڤینی فر مانی ئه تی زه ی خه لقه ماری ئه     
 بۆنی  وه دووره ویش له ئه. و جۆش بوو  آلپه ر به  سۆزی جاران ههیناوییدا بورآانی گ او دڵ و ههن له

 ، و زانیمان مردووه وه آوژایه.  وه تاوایه  نازی دهب  دووری و م له م آه هات، آه شی سوتانی دهم خۆله
و  ، ئهوه تهتر نامبین كیارم و ج آه آجاری بارده و بۆ یه  آردووه و پیاوه ردم به زانی من م آه
  ...!ستی مرد    مه  به زمانه سته به

                                       
  ڕه شه ك لهآ یه له. تب ڕو ناآۆآی آاوڵ ده  شه ؟؟ ماڵ، به..!! ڕه ر شه ڕ، هه ر یان شه ده قه      
نابوو،  قه نگاریا هه  هه ستای ماری لهی ئ م پیاوه ، آۆچ و آۆچباری ئه آه ی ناوچهکان هوام رده به

رابوو بۆ  رابوو، گه  گه ره وهك د  سنوور وه ی گرتبوو، سنوور به آه  آورو ژنهر س ی ههباوآیان قۆ
  ب،، دوورسارد ب. تداب  روونهڕی ل ت شه بمژ ت، لهب  نهڕی ل ڕ، شه  شه آی دووره وایه نه
 جیاواز،  وه لتوور جیاواز، خواردن و خواردنه  زمان، آه، بب یشی ل نهس و خزم و ناسیار آه
 ڕی ل  شه ژه م  له ستای آهی ئ و وته  ئه یشته گه. تب  نهڕی ل س شه به. ب و رامان دوور زهه مه
 آاروان   بوه م وته وما، ئه م قه ڕی دژواری جیھانی دووه ك شهند سا وان هاتن، پاش چه ئه.  بووه نه

ون ی نیو مل مدا نزیكه ڕی جیھانی دووه می شه رده  سه له. دا  روو نهڕی ل و شه آه اوه گژ ناو وته و آه
ی  آه بریاره. دا  روو نهڕی ل كردو شهڕ روویان ت ر ئاگری شه به ی له وره كی وتانی چوارده خه

و  خه  یه ی لهینگار  زمانی ههم باوآیانَال  ژیان و ئارام آاریانكرد، به رهل. رچوو باوآیان راست ده
                                                         .نبوودای  که ر س کوره  ههرۆك و ویژدانی  به

ناو  ژیاو ژنی ه م وته كی ئهس ر آه ك هه ی وه آه م، پیاوه آه ت، پیاوه ك ده و، وه  زمانی ئه به      
ك زۆرتر ن مه موو ته  هه  له ی آه نه مه و ته ی له آه ، ژنه رهریتی باوی ئ ك نه دوو منایشی بوو، وه

   ژنه،   ناخۆشهووان، ساردی زستانی دوور نیایی شه ی ته نه مه و ته ، له ره  هاوسه بهئیشی 
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  .ی آرد وه داوای جیابونهی  که سویدییه
ری  ی سه ژنانه ك، یان چهفۆن هل ه ت وهوواریان ب نهو شو وه وتنه ی دوور آه آه  آورو آیژه و آه  ئه

ردی سمی م  ناره ك چۆن به سمی وه  ره  ناچاری و به به. ونودایكب ژنی له نگی چه ساڵ، یان ئاهه
                                      .جیابۆوهی  که  سویدییه  ژنه  لهآجاری  یه سمی و به  ره كردبوو، بهپ

                                             
ختی ماری  ی به ره لی به قه.  وه تهو  ژن ناحهنگاری ب ژاد هه  نه و ماندوو، بهت ردی الم پیره        

 ی )  ماری (نگارییان نانی ههراسیمی ژنھ هم   بهو نیسه  آه یان له مجاره ئه.  وه ری نیشته ر سه سه له
  .آرد ماره
ك  ، وه یان که ه  وت  بووهیشت هگ شتا نه ه،برین  مارهردی ب، ژن و م"ۆ سامب"  ی آرد، چونكه  ماره

 پیرۆزی خۆمان   به ، بۆیهآراوه تۆمارنه  م زاراوه تیان ئه یعهر آانی یاساو شه ره  الپه  له،ماری وتی
                                         . ژن ومرد بووینه

                                                                        ؟؟ .. یترن گوزه چۆن ده ـــ   
 بۆم  به آته م مه ی ئه  پاره م و له آه ردهی م و پاره ی له وه ، ئه  ماوه ژیم، ماوه آانم ده بۆ آوره ـــ     
نگاری  وتانی تورآیاو ههی  ، پاره ی رۆمانیا نرخی نییه آه پاره..!!  وه رمهن ، بۆیان ده وه هتمین ده

. چن ده.. و خۆدۆراندن وه و تورآیا بۆ ئیش و آرین و خۆدزینه ره  به وه  ره كی به خه.  زترهه زۆر به
   ...! یهی رۆمانی زار له هه   س ك آرۆنی سویدی یه

داران  رمایه ، سه هنشینی نیی ی خانه ، موچه ته حمه م نان زهَال ، به یه مان ئازادی هه آه  وته له       
                                                                                     .ننه رده ان دهمچاو

می  له  به آه ، پیاوه وه ته هوی دۆزی م پیاوه  ئه م شاره كی لهی ناسیار و راسپارده  نامه ماری به      
ی دوو  آه ، خانووه بنه لی لهدوا مۆدیلی ئوتومب.  یه پۆلی هه ه ماسی و سواربونی ش تی راوه تایبه
  و به ی خۆشه قسه.  دایه گوی تها و جۆره نگه دان ره ی سه وه ره ن و دهرما ی به آه و باخچه نھۆمه
كی هاونیشتیمانی سویدی ؟؟ پیاو......!!ر وای آرد ده قه. تنیدو نگاری پاراوو شیرین ده كی ههزمان
  وتی رۆمانی بهوكی هاری ژن  هاوسه تهبب. ن به نی رهَست ساالنی ش مه ته نگاری له ژاد هه  نه به
آتری  یه ومانیان به قهژادو زمان و ل ن و نهیان خو. ستی ش وه  ژیره ن له مه نگاری ته ژاد هه نه

                                          .نئاشناآرد
                                                             ؟؟..یت تی ناآه حمه هستا بیری رئ ـــ 

  نیه نھ م سۆزه ك ئه یه وه ش  چه ك، به زمان  چه یزانی به نه. ژا نگی گۆرا، شله  ناوو یادی، ره به (  
ی  هند وه ئه. تنابنگ و نوسین جوان تۆمار  زمان و ده ویستی به چۆن حالیم بكات، خۆشه. ترببر ده
                                  ).وه ندمهردووآمان، خو ی هه آه  شره سك و ئاآارو زمانه چاو و فرم له

                                      
آانی خۆش  ڕاب و من و آوره ند شه و چه ئه. وم زاری گۆری ئه ڕمه م، شه آه زۆر یادی ده ـــ        
نیشت   ته نیایی و له  ته ستاش له، من زۆرتر، ئ شیمانه ند په و چه ست، من زۆرتر، ئهوی ده
  وه آه یه و روحی من به آه مومه. نمگیرس ویستی منی بۆ داده ك بۆ گیانی پر خۆشهك، موم یه ره نجه په

                                                                                     .نسوت بۆ روحی پاآی ده
گرتبوو، زۆر  رم، زۆری هه شكی گه ی زۆری ئهین بار و  رشتن زبوو لهه ی به آه  آزو ماندووه چاوه  
                                                                   . یدا شۆربۆوه آه  چورچه ته ر روومه سه به
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م  لی ئه ه،شیمانی شقی پاآی په ڵ سوتانم بۆ عه گه  ناخی خۆمدا له گریاو منیش له و ده ئه     
  : وتم وه  ناخمه خشاندو له نه ریپۆرتاژم ده

  .!ڵ  دووکه نه که ڤین ده شق و ئه ها عه ت، ملونه ڕو دیکتاتۆرییه  شهت له عنه   له
                                                

                                                   
 . بۆی چاپکردبووم2005  واڵ له زگای هه ، ده)رم  ساردو گه( ی   نامیلکه  له شیکه به
 
 

 
 

 


