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  گشتك بۆ بیرەوەریستان
 هژن
19.07.2007 

  )zozik-air (هی هوایی زۆزگ/  بشی یکم
  

 ی کوە جوگرافییو چوارچد ئم، زدم بککی زردانژا سردەم پالنم دادەڕیازدە ساڵ بوو، ه
و سوپا و پۆلیس و دەوتی شتمانك نیی ئایکی هب بیرەوەرییکانم ل خۆ دەگرت، زدی من نی

بت، زدی من بدەم ڕەشبای ڕووداوەکانی ڕۆژگارەوە هر ل لدایکبوونموە تا ئڕۆک ب پویست 
سراپای جیھاندا بالوبووەتوە، ئگر درۆب بم جیھان نیشتمانم، ئوا ل زۆر گۆشی ئم جیھاندا 

  .ووەنیشتمانکم بجھشت
  

کاتك ک بیارم دا نمدەزانی بۆ کامیان بچم، هموویان الم ئازیزن، شو نیی بیریان ل نکموە، کم 
ئگر بیاربت ڕۆژك ئازادان یککیان ب شونی هتایی ژیانم . شو هی خونیان پوە نبینم

  .کۆ ناوە، هدەبژرمهبژرم، ئوا ئوەیان ک زۆرترین ڕۆژەکانی تمنم تیدا ل گ
  

هردەم داوای "شت و دەیانوت ل ماوەی کمتر ل دوو مانگدا هوای دوو جار جتی مشکی باوکم پ گی
تامزرۆی یاداوەرییکانم . منك ک لگڵ وی هموو تمنم دوو مانگ پکوە دانومان نکووە. " دەکاتتۆ

سۆزك بۆ باوکم ک پشتر هستم پنکردووە، گیاندمیی ئو و ئارەزووی دیداری هاوەکانم و بزوانی 
 بت، ئوا سرەڕای هر ڕگرییکی مادی و ڕۆتین، بزووی خۆم ی منرایی، ئگر دوا ئاواتی مرۆڤك دیدار

  .دەگینموە گورەترین پارچی زدەکم
  

کی تر ل مشی باوکم بداتوە، دەگم ، پش جدەی ڕیگیان کورتترەچۆن بۆموە، ب کودا بۆموە، کام
پاش پرسیار . و کمتری تدەچت؟ ئم ئو پرسیاران بوون، ک چند هفت منیان بخۆوە خریك کردبوو

و پرسکردن ب کسانك ک ساالن چندجار دەڕۆنوە، ل ڕووی کات و نرخوە، کوتم براورد لنوان 
وتیان و بۆشم دەرکوت، بو دەمودەست، هر هی کوردستان . ردستانه ئاسمانییکانی تورکیی و کو

گونجاوترە و لنوان هکانی کوردستانیشدا، کوتم براورد لوەی کامیان  ل نزیکترین کاتدا 
زەنگم بۆ نووسینگی زۆزگ ل میونیخی ئامان لدا و خانمکی فارسی زمان، وتی . دەمگینت کوردستان

 ! پش ئو ڕۆژە شونی چۆمان نیی یۆرۆی،660ت بۆ دیاری بکم، نرخکی )چواردەی ئپریل( دەتوانم
بوو، منیش وتم باشچار ن.  

  
گشتکردن، خۆش، بالم برەو کوردستان نا، ئوەش نك لبر ناخۆشی کوردستان، بکو لبر بگاری 

کی هات، وەك کر بارکرام، برادەرك وتی نۆرەی بردنوەی شتومکی خ. و توخوا توخوای ئم و ئو
 دۆالر و ئوی تر 600دووسد گرام کاریم هی بۆ دایکم، یککی تر، یککی تر پنج هزار دۆالر، ئوی تر 

. تد...، ئوی تر ل ئامان چاوەڕێ بوو بگم، س هزار دۆالر، ئویتریان پو و پاپوچ و1500
ربی پارە نرەرەکاندا نا، تنیا یککیان نبت، ئویش نمدەتوانی لژر ڕاستییکی دەستم ب ڕووی زۆ

باری منتی دەرچم، پم وت ئگر باوکیشم داوای ئوەی ل کردبام، ڕەتم دەکردەوە، خۆت دەزانی یازدە 
 م پارەیترسم ئت، ئبمر و ساتدای چرک چووم و باوکیشم لن چ هی"وتی . گرفتم بۆ دروستکاتسا
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نیی"!  
  

ئاخر بۆ کسك . خۆم خیای ئاسوودە گشتکم بکمبۆزۆر هوم دا پارەک ب ڕەد و بدەل بنرموە و 
بیستبووم ک . بکار بت و چند هزار دۆالری ل فرۆکخان پ بگیرت، ناوی دەچت لیستی ڕەشوە

رەک و دوو هزاری خۆم ک ب هزار و پنج هزاری برادە. تووشی سر ئش بوونلسر پارە خکی تر 
لگڵ کامرا و هندك دیاری . یك بدبختی پکموە نابوو، خست پشتبرگی دەفترتلفۆنکوە

  .خزمکم خستم جانتایکی دەستییوە
  

بۆ دوورخستنوەی ئگری هر ڕگری و گیروگرفتتك، ڕۆژێ پش گشتکم، خۆم گیاندە شاری میونیخی 
بۆ دنیابوون و ڕەواندنوەی گۆمان همیشییکانم، . مان، مای ئو خزمم ک تکتکی بۆ بی بوومئا

چاوکم ب تکتکدا خشاند، نکا ناوەکم ب هل نووسرابت، چۆنم پشبینی کردبوو، هروا دەرچوو، 
ی زۆزگ و همان خاتوونی بیانی ڕۆژی گشتک، چووم نووسینگ. نوی فامیلیمی تدا ننووسرابوو

  .ئرانی لوێ بوو
  

نووسینگیکی مات، دوو مز ل تنیشت یك، ئوەی ک هموو هزەکانی دونیا ل تك یکدا کۆیان 
  !ناکاتوە، سرمای و سوود، هاوتای کردبوون؛ ئای کوردستان و ئای کۆماری ئیسالمی ئران

  
 مزەکی سبا وە خانمکی فارسی زمان فرمووی لکردم، مزەکی زۆزگ کسی ل پشت نبوو، لپشت

تی بۆ فرۆکخان، لوێ اشو کاتك ه"زۆر ب نرمی وەمی داموە و وتی . منیش گرفتکی خۆمم تگیاند
هرچۆن . ئمش ب دخۆشی و خاترجمییوە، برەو ماڵ گڕاینوە. "پیان دەم ناوەکت بۆ چاك بکن

  .ك کردوو و ئو نیوەڕۆژەی مابوو بسرم بردبوو، خۆم خری
  

  لماڵ برەو فرۆکخان دەرچووین، سواری شمندەفربووین، دوو وستک پش فرۆکخان7:20کاتژمر 
بل کن، دەبت لم وستگی دابزین، بچین " پاش کمك ل پ خزمکم وتی ، شمندەفرەک وەستا

ب ک کاتك . خۆمان بگینین فارگۆنی دووەمی شمندەفرەکبزین تا اب پل د". فارگۆنی دووەم
ن . ئاگاهاتم جانتا دەستییکم ل ج مابوو، هر چند دام ل دەرگی شمندەفرەک، بم درەنگ بوو

دەرگکانی   خراشمندەفرەک.فریای چوون فارگۆنی دووەم کوتم ن فریای گڕانوە ناو فارگۆنی یکم
  .داخستوە و دەرچوو

  
هرچۆن بوو ب . پاش بن و بردەیکی زۆر، تلفۆن بۆ پۆلیس و پۆلیسی هی ئاسن، کار ل کار ترازابوو

گیرفانی بتاوە گیشتم فرۆکخان و چووم سرەی بردەم کارمندانی زۆزگ و خانم ئرانییکش 
وتم تیکتکم لناو جانتایکی دەستیدا ل " ؟ا شواویبۆ و"لم هات پشوە و وتی . دەرکوت

  ."هور بوە و تا قس لگڵ زۆزگ دەکین"وتی . شمندەفرەکدا لم جما و ئستا نازانم چی بکم
  

، وتم ونم کردووە و ئوەش "تیکتکت"سرەم هات و چومپش و پاش سو ئمالو ئوال، کارمندەک وتی 
 وتم چۆن، ئوەی ونم کردووە پارچ "!کوات هیچ، من ناتوانم هیچت بۆ بکم"وتی . چۆنییتی ونکردنی

 یۆرۆم ب ئوەداوە، سیری ناو الپتۆپکت بک و ئوە شوناسنام و ئوە پاسپۆرت، 660کاخزک و من 
  "!وتم ناتوانم و تکای کاتم مگرە" وتی ؟چۆن ناتوانی هیچم بۆ بکی
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ئم کس، " خانم ئرانییک هات پش و ب ئامانی پی وت . وم پڕیی توقی سرمبوەالمدانوەکی چا

ئورۆ هات نووسینگ و ئاگاداری کردم ک فامیلی ناوەکی لسر تیکتک ن نووسراوە و تیکتکی ب من 
کانی نییقس نیشانداوە و هیچ گومانم ل!"  

چی تواو، ئو " خانمک تورە بوو و وتی . " هیچ بکم و تواومن ناتوانم" وتی  ل وەمداکابرای زۆزگ
یوە و پارەی داوە، ئستا تیکتکی ل ونبووە و ناوەکی الی تۆ هی و دەتوانی ب بینینی کتیکتی 

، ناتوانم"  چندبارە وتی هاونیشتمانییکی زۆزگ" .شوناسنام و پاسپۆرتکی تیکتکی تری بۆ بکیت
  ".موات ناتوان

  
 کست بووبوو، خانمی پستۆی خۆم ب"وتی زۆر لئ کیش بوو، من ئامادەی ۆمن لر شتم و هدەک 

  ".وەالمدانوەم
منیش برپرسیارم و من تیکتم بۆ "  خانمک وتی "!م دەبنابت، من برپرسیار" وتی کارمندەکی زۆزك

. "مادەم هموو لپرسراوەتییك ل ئستۆ بگرمبیوە و ئوڕۆ هاتۆت الی من و ئستا لیقوماوە و من ئا
بۆ "  خانمک وتی "!دەی باش، دەبت تۆ نامیکیش بۆ من بنووسی ک ل ئستۆی تۆی"وتی کابرای زۆزك 

لم کاتدا زەنگی تلفۆنی . " یۆرۆکش دەخونم و بالم من و تۆ پاشان ئم ساخ دەکینوە660دنیاییت 
ب گیانکم، ببورە من دەرگیری گرفتی تیکتکم و ناتوانم ئو کس لو " المی داوە خانمک لیدا و وە

کسک جانتاکی ل شمندەفردا ل بجماوە و تیکت و پارە و . بارە دەرونیی شواوەدا بج بھم
دەزانی شتی وا دت  دەزانم ئزیزەکم ل چاوەڕوانیدا ڕامگرتووی، بالم من نم......شتکانی لدەستچوون

 هندەی تر برامبر زۆزگ و کارمندەکانی. ل قسکانیدا دیار بوو هاوسرەکی چاوەڕوانی بوو." پشوە
  .، خمی دواکوتنی ئو خانمش هات سر ونکردنی جانتاکم و پرشانتری کردمنفرەتم لدەباری 

  
ب ئیمزای کرد و پرسراوەتی بۆ پکردەوە و  لنی ل کارمندەک وەرگرت و فۆرمیخانمک کاخزەکا

لکاتی پکردنوەی تیکتکدا زیاد ل دە جار کاکی کارمند ب . پرکردنوەی تیکتکی منوە خریك بوو
دەی تۆ ل من "، دواجار خانمک لی تورە بوو، وتی " ئاخر ب خۆت لپرسراوی " وەخانمکی وت

 م بی، من دەپرسناگوەش من ل660راوم و ئیۆرۆک "!  
  

کوا "کارمندەکی زۆزگ لی پرسی . لم کاتدا نۆرەی کسکی ک بوو، ک دواکس بوو ل پاش من
کارمندەک ". الی خۆتان، تنیا تیکتی شمندەفرەکتان بۆم ناردووە" ، ئویش ل وەمدا وتی "تیکتکت

ئگر ناردووتان، بۆ نگیشتووە، بۆ تیکتی "  وەالمدا وتی کابرا ل. وتی شتی وا نابت، بۆمان ناردووی
 من هر ئم نامیم پ گیشتووە و نامکش وەك وتم، تنیا تیکتی ؟شمندەفرەک گیشت

   ...".شمندەفرەکی تدا بوو
  

 ماوە و س ڕاک یازدە دەقیقت"وپاسی بکم و دەستی بگوشم، وتی خانمک تیکتکی دای دەستم، ویستم س
جانتا گورەکم، ک بجگ ل دوو پانتۆل و دوو کراس و ب پل . دەقی تر وەرگرتنی جانتاش دادەخرت

یاندم شونی خۆی و پاش وەرگرتنی خاولییك، هیچی خۆمی تدا نبوو، پبوو ل بگاری خك، گ
  ....ترانزت ڕامکردو  برەو کۆنترۆی پاسپۆت  کارتکبۆردینگ

  
می ونکردنی هنیایی و قوالیی ئاسماندا خت وە لو شی کوردان بووم و ئه ی پرچۆن بوو سواری فرۆک
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پارەی بگاری خلکی و توڕەییم ل کاکی کارمندی زۆزگ، خویان ل چاوانم زڕاند و دووری نوان میونیخ و 
ڕزانی هاوگشتکانم ل خیا ترش ی بیانی لگڵ چپ4کات . سلمانیم ل بووە دووری زەوی و مریخ

 یشتینئاگا هاتم و گ کانم بمانیو تای سلخانر . فرۆکبنیا لك تبووم، نخۆش نم من هیچ دب
ونکردنی جانتاکم، بکو ل گرفتکانی کاتی گڕانوە دەترسام، ک همانگرفتی ناوی فامیلی بت ڕم، 

ی ئامانیا دا وەك قاچاخچییك ڕەفتار بکات، ئاخۆ هاوەکانی )میونیخ (ئاخر کارمندك ل فرۆکخانی
  ل سلمانیدا چی بکن؟

 
 

 


