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 و  یداآردن آارپه  گرفتی ر رامبه به  له  ران نابهپه 
  دازنامه  گه ڕه  رگرتنی و وه وه نوكردنه  قامهیئ 

  
 نتك یوسف مه

 
  

 په نابه ران ڕوو به ڕووی بوونه ته مۆ آه ئه ك بوو ده م ویست سه باره ت به یه آك له وگرفتانه ی ماوه یه
ست بھنم  آه خۆ  وانه وه به ده می ئه ت له دهلمانیاقسه وباس بكه م و وه می هه ندی پرسیاری راس وه  له ئه

رانی بگه یه نم ، به تا یبه تی زۆر گرفت هه یه به راستی  تامنیش به دروستی به خوینه دان یان له ناو آشه آه
ی آه به  لكانه ك له ناو ئه وخه بوونی نائارامیهتو له وی باس ناآر ێ آه بۆ ته هۆی دروس وه آو خۆی لره

، آه وتونه ته ناو ر باری ئه وه ش ڤیده ڕووفیان بۆهاتۆته وه  امه ی دائیمیان نیه وبی آارن سهتایبه تی اق
ن  یان آارآردن الی خاوه ی آار  فشاری سۆسیال ودائیرهخانوویی و بچووآیآوب آاری و لیك گرفتی وه آۆمه
نكارله بری ئه وه ی  ت به خاوهر باری ئه وه ش بێ پاره بدا یبه آه ی بدات سهر  هك آه به خۆی ده ب زآار
م جۆره  زانن ئه آان آه ده ن آاره آردن له الیه ن هه ندێ خاوه غاللت آه ئه مه ش جۆر كه له اسآات ی پ دهرآا

سه ر جه ، ئه م گرفتانه و آۆ مه لك آیشه ی تریش آه سانه بۆ اقامه وجنسیه پویستیان به آارآردن هه یه 
رارن ج گۆڕآ به   ئیمۆ له ئه لمانیا ،زۆرك له په نابه گژاوكی سه ختی ژیانم په نابه رانی خستۆته ناو

رگرتنی اقا مه  ه آانیان بۆ شاری تر ده گوازنه وه به مه به ستی دابین آردنی آارو وهن ما شاره آانیان ده آه
نمانیان الیه  آاره آای رانهر مانبه  ن ده لن ئه و فهڕاره آانیان ده گۆشی دائیمی و جنسیه، زۆریك له وانه ی 
رانی  رمانبه آه هه ندێ له فه ڕۆن و ج گۆڕآ ده آه ن ش ده و نیازه ر به آشه و گرفتمان بۆ دروست ده آه ن هه

ك   وهونكشر ن، ده چی بۆ هه ئه لمانیا باشترن وگرفتیان زۆر بۆ دروست ناآه رمه آانی تری  شاره آانی هه
و باسه آان زۆرتر له  ری ل بیت ئه وه قسه رآارهه ر شوینك آه په نابه   سهپرسه، وت،  ،مزگه چایخانه،

ند  ل چه خسا آه له گه فه تكم بۆ ڕهر ، له م ڕۆژانه ده  وه ر ئه م گرفتانه ن آه ئستا ڕوو به ڕوی بوونه ته سه
باری   بارانی ل ده نم ه نمكدا آسر له شوینك دانیشین، ئه وه بوو آه له ئواره عه وتین آه رك ریك آه براده

 دانیشتین مامۆستا ئازادیش بریار بوو بت شار یر وآاك خدرله یه آك له آافتریاآانی سه نته ئارام من وآاك
وه دم بۆ التان  ر آات هاتمه ر آارم هه آاك خدر ته له فۆنی بۆآرد گووتی له سه،ویان ئاماده نه بوو به الم ئه

اقامه و پاسه پۆرتی  و ی ڕۆژانهآانی ژیان پداویستیه و ر گرانبوونی نرخ وه له سه رگای قسه و باس آرایه ، ده
 لره له ئه ی به تا یبه ت،وتیه ئستا به ڕاستی ژیان زۆر به زه حمه ت آه:  گووتیئارامئراقی سه ره تا 

 م له وه ته ی ئه و ر خر و به ره آه تی ل ده باری، به مانی مارآی آات هه د خۆزگه مان به زه لمانیا،سه
  .ل خۆی هینایه  هاتیه گرانی به جاره آی له گهتیه عله  نهئیرۆ یه

 هه ر پ اتبه شه و به ڕۆژ  غار دپیاورێ ی چ به قورحان  آوره ئه وه ئه تو ده:الم و گووتی خدر هاته وه
بیت، زه مانی   ت په یدادهرنه مایه الحان پاره زۆر به زه حمه ا، هه موو له بن هاتین ، پاشه آه وت ههڕاناگ

د ئیرۆش ببه ی عه گه ی ی پ پنابی، لۆ  آرد، الحان سه مارآی به په نجا مارآی پیاو عاره بانه ی پ ده
ن نه جنسیه شت ده ده ن، پیاو ش  به  ر نا نه اقامه ت لۆ ل ده ده اقامه ش ده بی ئیشی سپی بكه ی ئه گه

دات   بكه ی باشتره ئه وه حكو مه تیش یار مه تی ده ر ئیشه آی ال بهر ناینی ، ئه گه  آاری سپی لۆ ی ده
  .گرن آت پ ده ته نجه رڕۆژێ هه هه چی به س لت ناگه ڕن ك پاشایا به ڕێ وه ده ،ژیانه آی وه

ی ده زانی بۆ ئیشی سپی ناآه ی ،به خۆت ده زانی له م ووته هه موو شتك به  ر ئه وه با شه ئه گه: به نده 
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  .ر آه س به آه یفی خۆی بكات   خۆ ئره ووتی عاجباتی نیه ههانوونه،ق
یاتی ئیشی سپی نه آردیه ،ئه لحانه آین جنسیه ی  هی زه المیه ناسم به حه  وهقانوون چ قانونآوره :خدر

  .لی دایه له باخه
ی دائیمیشی ناده ن، به م من به و قسه یه ی نالم ئامین آه سك آار نه آات نه ك جنسیه اقا مه : به نده 

  .یان گرانتر آردیه  باره آهر آرد دوا ییانه ش هه ندێ قراری نویان ده
رناینی ،به  ی بۆ ی دهیرۆ ئ1000به  مناڵراحه ته ن خزانو ه سهاسته پیاو ده بی ئیش بكات به م بر :ئارام

ر وران ده بی، ئه نجام پیاو  ن آار ئه وه هه یه خاوه رانه بده د ئیرۆش سه ریبه ی بده یی و دووسه خۆت زه
  .رخزانه ش به خۆرێ ناژی هیچی بۆ نامنیته وه خۆ ئه وهه مووسه

  .ر قسه ی توو ئه ی ڕه حمه ت له داك و بابت وه هی قسه ی منیش له سه: خدر 
 400ئ باشه له گه ل ئیشی سپی ده توانی ئیشه آی البه الی له گه ل دا بكه ی ، یا ئاو سلفه آی : نده به 

  .رئشه یه ی ناوێ ئیرۆ یی بكه ی سۆسیالیش یار مه تی ده دات، ئه و هه موو سه
سۆسیال، مانگ و نیوه آه معاشیان نه دایته من سۆسیالی چ به خوای ئه توو سه یری آوره ئه وه : آاك خدر 

ری  آه رۆزه آی ده وانه وه ر ئه رێ ده بی ئیشی یه ك ئیرۆ یی بكه ی،پیاو له گه پنج سالم ئیشی سپی آردیه، ده
ی  ر مه وه ه  به خۆشم شهرگای یان بچینه پش دههه ندی نرن،  هه موومانگ دووسی پۆستان دهل هاتیه 

   .م سه عاتی به یه ك ئیرۆی  ی بده گسكی له جاده
ر گری و ئه  تی هه یه هه قی خۆته یارمه تیان ل وه تی آۆمه الیه آاآه گیان له م ووته زه مانه : ئاراماك آ

هی له برسان  ال آرد وه  بای چت دهووتی خۆت ر له مناله آانت دابین بكه ن، ئه گهووانیش ژیانی خۆت 
ی، ئه  بی ئیشی سپی بكه مۆ ده ه آه ی وایه ئه، آار آردن عه یب نیه، زرووف دای ده آی نه بمردبای آه س نانه

ر گرتنی اقامه  ڕ نه بی ئه وه نابی،بۆوه ر نا ئیشه آانت ج به ج نابی ده ته وێ ماسی بگری وهینیشت ته گه
  .ن ده ك جنویان پ ده وه و تۆنه نه آه م ده رده نگۆ هه  ،ئهو جنسیه ده بی آاری سپی بكه ی

  .ش مانگیان اقامه لۆل دایه ه یه ئیشی سپی ده آات و شهم ه ئ آاآه زه: آاك خدر
بی ئه وآه  م ده  ، به الیه نی آهلك گرفتی هه بت و آه سه آۆمه ئه وه ڕاسته ده زانی بۆله وانه یه ئه: به نده  

ار و آاته ی داوای اقا مه ش ده آه ی ده بی له آ قاعودی دابت، ئه ته وت سال لره بوبت، پنج سال سه حه
  .ردی دانه نایه  ربه المی وا هه یه له وه ته ی لره یه داری له سه آردن دابیت، زه

ر اقا مه  راقیان هه یه ئیشی سپیش ده آه ن له سهی جوازی ئ وانه ئه دی باشه ئه وه چیه ده لن ئه :ئارامآاك 
  راق شتی وا هه یه؟آه یان نووسیه قه ده غه یه بچیته وه ئ

ری  مووی قوڕی به سه ی نیه، هه ئاگات له و عاله مه و  توو به خۆت جنسیه ت له با خه لیهبرام ئه: آاك خدر
  .ی دادوب دادیتیان ست اقا مه بووه له ده

م  ساڵ آارم بۆی آردووه جا پیان داوم، من چی بكه7رم نه گرتیه  آاآه گیان خۆ من به خۆڕای وه :ئارامآاك 
  .وتووه خۆخه تای من نیه برا ت آه به زحمهك  رچووه هنده ئستا بیاری نوێ ده

و  دی ئه ونیش، ئه بی ناده نه فیرعه واو نه ی واوراقت ته آه آا آارنه وه هی برام آاك ئارام راست ده: نده  به
  ی ئراق چیه؟ آردنه غه ده قه

مۆب له   بووئهویش بیار ی هه بوو، ئه وعیدی نوێ آردنه وه وه مامۆستا ئازاد دوون مه هی ئه وه:خدر
  .وای پ یه هتعلوماتی  وئستاب مه ئه. تاخیربوو هات و  بۆ یه زوو نهئیش چووبوهویش  لمان دابنیشی ،ئه گه

  .خر هاتنمان آرد  موو پیكا به یدابوودوای سالو آردن المان دانیشت، هه له ناآاو مامۆستا ئازاد په
و جوازی  وه ئه توو لره نه بووی باسی مه سه له ی اقامه ئه: خدرڕووی پرسیاری له مامۆستا آردوو گووتی

  دی ئه توو دوون چووی چیت آرد؟ آرد ،ئه ئراقیمان ده
ریشیان نووسی قه ده غه یه بچیته وه  ی دام وله سه ر جوازه آه ش مانگیان لۆله سه ی شه هی ماوه وه: ئازاد.م
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  .ئراق
ن،  ل من ده آه ی له گه عات زیاتره مه حكه مه دوو سه وه وها، ئه ئهوهانا  لن ئه نگۆش ده وجا ئه ئه هه ئه: خدر

  . بابن ویل وانه ده آوره ئه
له چیه ،باشه مامۆستا ئازاد پت   بابزانین مه سهب برت هه ندێ سه  ههسته مال خراپ ڕاوه ئه رێ ده:ئارام
  وه چیه ؟ گووتن ئه نه
م  لكی ئه ش خه ین؟ خۆ ئمه ری ئراقی پ بكه فه یه سه ده غه  قه و جوازه ئراقیه بۆ بابا پم گووتن ئه:ئازاد.م
  .ین تهوو
  نجام چی گووت؟ ئ ی ئه: نده به
ڕته وه  رآه سك بگه ریته وه بۆ ئراق چونكه ئامن نیه ، هه س نه گه وه یه آه آه وه بۆ ئه گووتی ئه:ئازاد.م

  .ین تی ناآه سئوولیه موولی مه ئمه ته عه
و  ره وبه سه ر آه آتر آردوهه دانیشتنه آه هناو مالئاواییمان له یه آردن آۆتاییمان به ی آه مك قسهش دوا ئمه
  .خوڕتر ده باری ڕایه وه ،بارانیش تاده هات به ی گه آه ماله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 


