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  ڕۆمان ی  له " ئیرۆس و ساناتۆس " کانی مکه چه
  دا" لی  ختیار عه به"  ) کانی مگینه غه  کۆشکی بانده( 

  
  ن سه حه  ناه :نی نووسی                                                                                         

  
کی  یه ماوه  له  ی که انهو ڕۆماننووس له  ککه یه" لی  ختیار عه به" 
  توانی له  دا که ای یهود ک به ند ڕۆمانکی یه ھۆی چه م ، به که

ک  رسام بکات و خۆشی وه کانی سه ره رین ، خونه ئاستکی زۆربه
م  له  یارهد.. وت  ربکه توانا و لھاتوو ده ڕۆماننووسکی به

" زموونی  ر ئه سه له  ، قسه  ستمان نیه به مه مان دا ، نووسینه
،   ستمانه به ی مه وه م ئه به. ڕۆمان دا   ین له بکه" لی  ختیار عه به
کۆشکی ( بۆ ڕۆمانی   روونیانه کی ده یه وه وت خوندنه مانه ده

  جیا له  یدا به م ڕۆمانه له  چونکه. ین  بکه" کان  مگینه غه  بانده
کانی تری  زه گه کنیک و ڕه و ته  وه جیاوازی زمان و شوازی گانه

کش  ر ڕاده رنجی خونه کی زۆر سه یه ندازه ی تا ئه وه ڕۆمان ، ئه
ان و ک ره کته کانی ، چ کاره روونیه ده  روونی و ھۆکاره ده  ، پکھاته

  ر واته کانی نووسه روونیه ده  ت پکھاته نانه ته کان و چ ڕووداوه
قووی و   کات ، زۆر به ر ده خونه  وا له  مه ئه .ت بیندر ده  که نو پانتایی ڕۆمانه ختیار خۆی له به

بوای   به. ڕت  کان دا بگه روونیه ده  کان و ملمالن و پکھاته روونیه ده  مکه دوای چه به  زرۆییانه تامه
ریش  و توانای نووسه  داوه  که ڕۆمانه  ی به ، بستکی بونه  که ی ڕۆمانه روونیه ده  نه م الیه من ئه

ی  وه ندین خوندنه چه  م ڕۆمانه ئه  دیاره. وت  که رده رز ده ئاستکی به  لۆگیستک لهک سایکۆ وه
کان  روونیه ده  ن و پکھاته ر الیه سه له  ی بۆمان بکرت قسه ھنده  ئمه م گرت ، به خۆ ده جیاواز له

.   وه بخونینه  م ڕۆمانه ئه  وه روونیه ده میتۆدکی  ستن به پشت به  به  ستمانه به ک ، مه مانایه ین به که ده
ش بۆمان بکرت ،  دهنھ  وه. ین  ر بکه سه یان له و قسه  وه ینه کان شیبکه روونیه ده  کۆد و ھیمایه

کانی  ڵ ڕۆمانه گه له  وه ری گرانه ڕووی زمان و ھونه  ت ، له تایبه  به  م ڕۆمانه کانی ئه جیاوازه  ئاسته
،   وه گته شقکمان بۆ ده دا چیۆکی عه م ڕۆمانه له" لی  ختیار عه به" . ڕوو   ینه ر بخه تری نووسه

شقی کچکی  شۆخ و  ککاتدا ، عه یه کی له ره ری سه کته کاره س( ،   یه مشوه ش به که چیۆکه
ر  ھه بۆن  رگ ئاماده ی مه ندازه کان تا ئه دداره  ک له ر یه ھه. بن  شمیل و تابیی جوان ده نه

کردنی ھه ی قه و ئاماده ک یهملمالنبه ی وه خاتری ئه  س به کن ، به رج و داواکاریه ر مه بوو  
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  رنه یدا به گه  ی خۆیان له ئاینده ژنیان و ژیان و  یان بب به که ارهدد ویش ن ، ئه ئامانجی خۆیان بگه
تای  ره سه  ر له ، خونه  راوانی داگیر کردووهرکی ف ڕووبه  که نو پانتایی ڕۆمانه له  شقه م عه ئه. ر  سه

نو  ر له نووسه.. بت  ڕوو ده کانی ڕووبه و ئاکامه  شقه م عه ڵ جیۆکی ئه گه تا کۆتایی له  که ڕۆمانه
ر س چین  سه به  شکردووه ی دابه گه ، کۆمه  وه رانه و خوازبنیکه  شقه م عه ند به یوه په  یدا له که ڕۆمانه

ر  سه ی له وانه ئه کانن ، وازه دار و النه ژارو نه قۆکش و ھه چه  ن ، واته وه ئاستی خواره  لهچینک ، 
ری  کته ن ، کاره به ر ده سه ی کات و ژیانیان به کان زۆربه ک و گازینۆ و چایخانه ڕه هکان و گ شۆسته

ی "   وره گه  نگوڕی بابه مه"  یش ران ری کامه ، نونه"   لمایه رانی سه کامه"   م چینه کی ئه ره سه
  له" پکھاتوون   کهرین ،  ندی ناویان به چینی مامناوه  توانین به چینکی تر ده..   قۆکشه چه

کی  ره ری سه کته ، کاره" کان  کان و ڕۆشنفکره نده رمه ر و ھونه کان و مامۆستاکان و نووسه واره خونده
چینکی  ..  گۆرانی بژه "حمودی  ساقی مه"  نسور یش مه ری ، نونه  سرینه نسوڕ ئه ش مه م چینه ئه

ن مولک و  کان و خاوه نده مه وه رین ، چینی ده ناویان به  وه ره چینی سه  توانین به تر ده
ش خالید  م چینه کی ئه ره ری سه کته کانن ، کاره تی ئاموونیه شیره مانیش عه ئه.. کانن  داره رمایه سه

ر  ھه..   یلووله ی شۆڕشی ئه رگه پشمه  ی کۆنه"ر ئاموون  نده له قه"  خالیدیش ری ه، نون  ئاموونه
  له. بن  ده" ن گودانچی  وسه سه" شقی  رئسقان عه تا سه" نسوڕ و خالید  ران و مه کامه"   کک له یه

ن  که ن ده وسه سه  نرن بۆ خوازبنی و داوا له جیا ده  رسکیان به ، ھه  فته ک دوو ھه ی یه ماوه
  ره رسووڕھنه فسووناوی و سه ئهکی  ن جوانیه کچکی خاوهی  وه له  ن جگه وسه سه.. شوویان پ بکات 

جیاواز ،   ستمان له به ، مه  کی جیاوازه یه عریفه ن توانا و مه خاوه  وه ندیه باری ھۆشمه  مانکات له ھه  ، له
کی فراوانیان  کانی دوورنماییه وه و پشبینیه بیرکردنه  ی خۆی ، واته که ره وروبه ده مانای جیاواز له به
واوی  رنجی ته سه  وای کردووه  مه ئه..   وه کاته جیاواز بیر ده  دوێ و به جیاواز ده  به  میشه ھه..   یه ھه
ک کچکی  وه  بۆیه.. رسامیان بکات  بۆخۆی ڕابکشت و سه  گه واوی کۆمه رو ته وروبه سانی ده که

بۆ   یه ک داوای ھه یه.. کانی بت  ره خواستی داخوازیکه  سلیم به ئاسانی ته  وت وا به نایهئاسایی 
  به  شت ساه رکی ھه فه ڕازی بن سه  وه ب به ده  که(   یه وه ویش ئه کانی ئه داواکاره  کک له ریه ھه

و جۆراوجۆری بۆ   ی ناوازه هکانی دونیادا ، باند جیاوازه  شونه  ک له ریه ھه  ن و له دونیادا بکه
وت  یه ، ده  یه وه شی بۆ ئه داواکه) .. ! بژرت  ده ککیان ھه ئینجا یه  وه ھاتنه  که.   وه بھنه

نیای بینی بت و بۆنی دونیای سک بت دو کات که وا پویست ده م داخوازی ئه  سک بته رکه ھه
، ناتوانن   بینیوه ی خۆیان ھیچ شونی تریان نه که شاره  له  جگه  ی که سانه م که ئه  چونکه.. لبت 
بت بۆ ژیان و بۆ  ندروستیان ھه کی دروست و ته یه وه ی خۆی ببینن و بیرکردنه ییه وره و گه دونیا به

ڕو مردن  شه  له  وه رانی خۆی دوورخاته وت داخوازیکه یھه کی تر ، ده الیه ک ، له الیه له  مه ئه.. دونیا 
  به یان  ک ، مانایه و بارووت و خونی لدت ، بهرگ  بۆنی مه  مان شارکه ی ئه که شاره  که، چون

ر و شۆڕ دت  ی شه و زرمه  گرمهمان ،  ی ئه که شارهر سینگی  سه له  میشه کان ھه جۆره  جۆرک له
دوای ی ،  وه له  رپشک کردووه کانی خۆی سه دداره  کک له ر یه شی ھه م داوایه ر ئه رامبه به..! 
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بن و  توانن ڕازی نه ده، کی زۆر  یه وه بیرکردنه
  ڕۆیشتیشن له  ، که  ره فه م سه ڕۆن بۆ ئه نه
،   وه ڕینه توانن وازبھنن و بگه رکاتکدا ده ھه

ڵ ژنی تر  گه ک له ر جگایه ھه  توانن له دهیان 
  وه ڕنه گه ر نه یان داتوانن ھه.. ژیان پکبھنن 

ڕی  وپه تا ئه  وه موو بارکه ھه  له، ئیدی 
بگومان ..!  ، ئازادی کردوونئازادی 

ی  وه جیا له  کانی به دداره  کک له ریه ھه
ری مان و  گه و ئه  قوڕسه  نده چه  که ره فه سه
ک و  ی خه قسه  جیا له  ، به  مانی تیایه نه
  موو شتک ، شتانه ھه  جیا له  به ، ر وروبه ده
دا  کورت ماوه  بن و له ڕازی ده  رجه م مه به
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شون ..! ھات  رکی ھات و نه فه ست سه ده  نه ده ھن و خۆیان ده جده شار و نیشتیمانی خۆیان به
م ،  و به  ردستانی عراقهکانی کو شاره  کک له یه  کان له کیه ره سه  ، ڕووداوه  که نو پانتایی ڕۆمانه له
ری  و نیشتیمان و کیشوه  ره ی جیاواز و به ئاراسته  ، به  که س ددارهر رکردنی ھه فه ھۆی سه به

باس   وتووانه رکه زۆر سه  ،ی  که نو پانتایی ڕۆمانه  موو دونیا بھنته تی ھه ر توانیویه جیاواز ، نووسه
پنج  ری بیست و ور و به ده  نیش له مه زه. رانی تر بکات  سنوور و جوگرافیای وتان و کیشوه  له

دا ،  دیاریکراوه  نیه مه زه  م ماوه ر له نووسهبت ،  ساک ده
کان و  دا ، مژوو و ڕووداوه شقه م عه ڵ چیۆکی ئه پا له

کانی  ڕه ی عاق و کوردستان و شه گه کانی کۆمه ئاوگۆڕه
تی  سه ڕین و ده دام و ڕاپه نداو و ڕووخانی ڕژمی سه که

 )  وه گته بۆمان ده  استگۆیانهزۆر ڕۆشن و ڕ ....کوردی و 
ر  سه ک له یه کورتی بیرۆکه  ویستمان زۆر به  تا ئره. 

پاڵ  له.. ڕوو   ینه ک نیگارک بخه وه  که ڕۆکی ڕۆمانه ناوه
  وخۆ له ڕاسته  وه وت لره مانه مان ، ده سپکه م ده ئه
  به ست ده  ووه له و  وه ژووره  مان بچینه که سته به مهرگای  ده

  اتهکان و پکھ تیه سایه کانی که روونیه ده  وه خوندنه
 کیخاتوانین بین ،  ده . ین بکه  که قه کانی ده روونیه ده

ی  تی و پکھاته سایه ی که پکھاته  ، له  یه ش ھه ھاوبه
) الید ئاموون سرین و خ نسور ئه لما و مه رانی سه کامه(   کک له ریه کانی ھه وته سوکه روونی و ھه ده

م  اوازن ، بهچینی جی  ر به اشخانی جیاواز و سهپ  به  رانه م کاراکته کک له ریه گووتمان ھه  ، دیاره
چ   ر به ن سهکا سه که  که دیاری ناکرت  وه وت ، به سوکه هروونی یان ھ تی و ده سایه ی که پکھاته

وازی و ش  گه وار و پنسیپی کۆمه شونه  نده هچر ھه  یه ن یان چ پاشخانکیان ھه گه چینکی کۆمه
ش  وه ڵ ئه گه له. کان  کانی مرۆڤه روونیه ده  ر پکھاته سه به  یه وخۆیان ھه ری ڕاسته ، کاریگه فرکردن

،  سوکه فتار و ھه یان ڕه کان تی مرۆڤه سایه ی که کھاتهپ ی بیرکردنه  وخۆ به وتیان ، ڕاستهو   وه پ
  له" تیۆری سیگمۆند فرۆید   ی له وه ک ئه روه ھه. گرت  رده وه  روونیان ئاراسته ری دهی با پکھاته

ی مشک  پکھاته ،  ھاتووه کانیان  وته سوکه ی مرۆڤ یان ھهتی و ناسینی سروشت سایه که  ند به یوه په
ئیگۆ ،    واته .. و همن ، منی با ، ئ( مانیش  ش  ئه ر س به سه به  شکردووه روونی مرۆڤی دابه و ده
  بت له ندروست ده سکی ئاسایی و ته که  له  شانه م به ک له ریه ھه) ر ئیگۆ ، ئایدی  سوپه

ۆی ھ  بته ، ده  شانه م به کک له ریه ھه  نگی و ناڕکی له ناھاوسه  کی گونجاو دابن ، چونکه نگیه سهوھا
ش بۆ  شانه م به ک له ریهھه . روونی  خۆشی ده هندین ن ی چه وه وتنه روونی و لکه ناڕکی باری ده

واو  بت ، ته دایک ده له  دایکبوونی کۆرپه ڵ له گه کانی تر ، له شه موو به ھه  ر له ئایدی به"   نموونه
روون  ژر کۆنتۆلی پنسیپی ده ری بئاگایی و الشعووری ، له ڕووبه  واته  ستی دایه ری نه نو ڕووبه له
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گوی   و نه  ڕووه ڕووبه  وه ره ڵ واقیعی ده گه له  ک نه یه ھیچ شوه  ، به  کانی دایه زووه رهست و ئا و ھه
م  ندی به یوه وخۆ په کانیان ڕاسته کانی منداڵ و داواکاریه وته سوکه ھه ،   وه یه مباره له.. دات  پده

ری  وروبه ده  ش له مه ئیگۆ ، ئه  هشکی تر وات به..   یه ھه  وه ی مشکیانه روون و پکھاته ی ده شه به
  وه وه ره ڵ واقیعی ده گه و له  ری ئاگایی دایه نو ڕووبه واو له بت ، ته ، دروست ده  وه نی س سایه مه ته

بت  م ده ھه  چونکه  یه شه م به ر ئه سه ترین قوڕسایی له وره گه،   ڕووه ڕووبه  وه ره کانی ده و پنسیپه
  بت ئاگای له م ده ر ئیگۆ ڕابگرت ، ھه کانی ئایدی و سوپه داواکاریه  گوێ له ک یان نگیه ھاوسه

  ک له نگیه ھاوسه مانای بهی خود ،  وه ره ڵ خود و ده گه ک له نگیه ھاوسه  بت ، واته  وه ره واقیعی ده
.   وه کانیه پکھاتهموو  ھه  به  گه ڵ پنسیپی کۆمه گه کانی خود له زووه و ئاره  ریزه نوان پنسیپی غه

نی پنچ  هم ری ته وروبه ده  بت له کانی تر دروست ده شه دوای به ر ئیگۆ به سوپه  ش واته دوابه
  کان ، بۆ نموونه ڵ ڕووداو و شته گه له  دایه  وه ڕاوک و لکدانه ده  له  میشه ، ھه و ژوور ره به  وه سایه
دات بۆ  مۆڕاڵ یش ده  مانکات گرنگی به ھه  له.. گرت  او دهرچ به کان له و ڕاستی شته  ه نی ھه الیه
ی فرۆید بۆ ناسینی  م تیۆره ئه..   ڕاک دایه ده  له  میشه کی لھاتوو ھه تیه سایه رخستنی که ده

نوان  له  یه ش ھه گووتمان خاکی ھاوبه.   نهنیااک وته سوکه تی و ھه سایه کان و که سه سروشتی که
ککیان دا ،  ر یه تی ھه سایه ی که پکھاته  له(   یه وه ویش ئه کان ، ئه کان یان داواکاره ارهر س دد ھه

ب  به  واته..! ) گرن  رده وه  ئاراسته"  ئایدی" ری  ژر کاریگه کانیان ، له فتاره وت و ڕه سوکه یان ھه
رزی واقیع  ئه  کانیان له ی داواکاریه وه ئه  دانهیان بگو انک وزیعیه مه  و زروفه  وه ره واقیعی ده  گودانه

و   یه شانه رکه و سه   نجانه کی گه زوویه نھا خواست و ئاره ، ته  یه ربوونی ھه به سته ری ده گه ئه  نده چه
ت  نانه ، ته  وه حاه ری مه شه  ن بچنه موو شتکن ، ئاماده ی ھه یان ئاماده و خواسته پناو ئه له..!   س به

ڵ  گه له  وه دنه  با ناته  ڕۆیانه ره سه  وه دنهبیرکر  م جۆره ئه.. ر پویست بکات  گه بکوژن ئهمرۆڤیش 
فتار ھیچ  وت و ڕه سوکه ھه  هل  ستیه ربه رشتی و بده م سه ئه. کان  تی شته قیقه و حه  وه ره واقیعی ده
" کانی  وژم و خواسته تهژر  له  گرتنهر وه  و ئاراسته "ئایدی " کانی  گری سیفاته ا ھهنھ ته  شتک نیه

مان  م ڕاستیه ین ، ئه بکه) نسور و خالید  ران و مه کامه(   کک له ریه یری ھه ر سه گه ئه .  دا"ئایدی 
ندی  یوه ن دا بچووکترین په وسه ڵ سه گه ھیچ کامکیان له  چونکه.   وه بته ڕۆشنی بۆ ڕوون ده  زۆر به

.    یدا نیه گه له زۆر نزیکیان کی تیه ت ھاوڕیه نانه ک و ته بووردویهک و ڕا ندیه یوه ڕۆحی و ھیچ په
   وه الی خۆیه  س له هر ک ، ھه  شمیل و جوان و دگیره کچکی نه  ندازه ن بئه وسه سه  م چونکه به

م  ن به وسه هئاخۆ س  وه نه بکه  وه ی بیر له وه بئه   به.. ری  ھاوسه  ن بب به وسه کات  سه ده داوا
سکی  ڵ ھیچ که گه ن له وسه ی بزانن ئاخۆ سه وه بئه  ؟ یان به .. بت یان نا وان ڕازی ده ی ئه داوایه
بت ،  نه  وه نھا ئه ته..   وه نه ناکه  رانه گه و ئه ھیچ کام له  نا ؟ بیر له.. یان   یه ندی ھه یوه پهتردا 

ی  ن ئاماده که موو شتك ده شدا ھه م پناوه له  وه.  وان بت و ھیچی تر بت بۆ ئه ن ده وسه سه
لما سوندی  رانی سه کامه(   که تای ڕۆمانه ره سه  تا له وه ئه. بن  کیش ده یه وه ڕووبونه موو ڕووبه ھه

بیکوژت ،   سووک و ساده. نجام ، بیکوژت  ئه  نه گه سریندا نه ڵ ئه گه کانی له ر قسه خواردبوو گه
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سکی  لما ، که رانی سه کاتکدا کامه  له  وه ئه) .  5  ڕه الپه..! انی خونی بکات ت خه گک ک سه وه
  کی دداری بنووست ، له یه ناتوانت نامه  که.   بووه  وره قۆکشان گه شونی چه  و له  قۆکشه چه

ک  یه ک ، پیاسه ستبازیه ه، ھیچ ژوانک د  ن دا نیه وسه ڵ سه گه کی له ندیه یوه ھیچ په  وه دوور و نزیکه
چی  که..!   بیستووه لمای نه سه نرا ن ناوی کامه وسه ت سه نانه ته ،  دا نیه گه ھیچ شتکی لهک  یه نامه

ر  گه ئه  ئاکامک ، واته  گات به سرین نه نسور ئه ڵ مه گه ر له گه  سوندی خواردووه و  یه ئاماده
م  ئه.. ! تانی خونی بکات  بیکوژت و خه  یه ت ، ئامادهگر نه ن ھه وسه سه  ست له نسور ده مه
ری ئایدی بۆ  پانه  له  ی ، جگه وته سوکه و ھه  وه م بیرکردنه ران ، ئه ی کامه یه شتانه  شقه عه
  سرین یش ، که نسور ئه مه .نت  یه کانی شتکی تر ناگه وته سوکه تی و ھه سایه خشاندنی که نه
  ست له ده  ن که که نیشت و داوای لده داده  وره گه  به نگوڕی با لما و مه ی سهران ڵ کامه گه له

، ئستا ی کرد بوو  قسه  م خانمه ڵ ئه گه نھا دووجار له ته  وکاته نسور تا ئه مه( بگرت ،  ن ھه وسه سه
  ی بۆ کرد بوو که وه باسی ئه  که درژایی کاته  ن به وسه ش سه م دووجاره ئه ؟.. یتوانی ب چی  ده

ن  کانی خۆیان بکه خراپه  ر سیفاته سه له  توانن زۆر قسه ده  بوو که  وکچانه وی خۆشبوت ، له نابت ئه
، یان دنیا   ن دا نیه وسه ڵ سه گه وا ھیچی له نی کهیزا نسور باشده ی مه وه ڵ ئه گه له)  12  ڕه الپه.. 

کی ترسناک و  یه چ ئاراسته  ؟یان ژیانی به..دات  چی ڕووده  وه بته ز نه ر پاشگه گه ی ئه وه بوو له
ڵ  گه ن ھیچی له وسه سه( ت  وان پیان ده ش ڕاست و ڕه مانه ڵ ئه گه له! ؟.. ڕوات  ترسیداردا ده مه

م  ناوی ئه عاشقی بووم ، به  شتانه  دوو مانگه  پتر له..   یه یدا ھه گه شتم لهم من  ، به  مندا نیه
)  13  ڕه الپه..! ن بھنن  وسه سه  م واز له که منیش داواتان لده  دمدایه  ی له قووه  ویستیه خۆشه

  ست له ده  کات که ده وان ویش داوا له مانکات ئه ھه له کو ، به  وه زنابته ر پاشگه ک ھه نسور نه مه
لما  رانی سه کامه  و ئاشکرا بهچی ڕوون  ش وازناھنت که نده وه هنسور ب مه.. ! بگرن  ن ھه وسه سه
مان  ھه.. ڕۆم  ھم و ده چده  و شاره تۆ کرد ، من ئه ی گودانچی شووی به که ر کچه گه ئه( ت  ده

دا  لره! گرت  رده وه تیکردن ک سوکایه نسور وه ی مهکان مه کان و وه ران قسه کامه)   ڕه الپه
  کش به ده ھن  رده ی ده قۆکه و کتوپ چه  تانهرش سهت و پچ کانی ده ی ئارامیه زنجیره

گرتبا و  ستی نه ده  وره گه نگوڕی بابه ر مه گه خۆ ئه.. کات  تانی خونی ده و خهپی  ی چه که له که
 ی ییه هش ه ھه  فتاره م ڕه ئه..! ر بیبا  به ی له ناسه ھه  وکاته رئه بوو ھه وانه له   ندبایه سه ی لنه قۆکه چه
  یی بۆ چوونه و ئاماده  نه ک الیه شقکی یه ر عه سه نسور له کانی مه م و پداگریه ران و یان وه امهک

مان بۆ ڕوون  وه مووی ئه ھه  مانه رگ کۆتایی بت ، ئه مه  نگ ب به ڕه  ک که ڕ و ملمالنیه نو شه
ری ئایدی  ژر پانه کانیان له فتاره کان و ڕه تیه سایه که ی  کان و پکھاته وا ڕووداوه که  وه نه که ده

م  کو گووتمان ئه ، وه  هکان تی ئاموونیه شیره هع  ر به سه  ککه خالید ئاموونیش ، یه. گرن  رده وه  ئاراسته
  وه کانیش به ک و مان ، ئاموونیهن مو ند و خاوه مه وه ده و دیار و  وره تکی گه شیره عه  ته شیره عه

ی  له سه مه  ت له تایبه  ، به  وه بننه و مای دونیا ده  بری پاره زه  کانیان به له سه مه  ناسراون زۆرک له
کانی تر ،  ره پاڵ فاکته له  نگه ڕه.   یه وتوویان ھه رکه کی سه ڕابووردویه  وه یه م باره خوازبنی دا ، له



www.dengekan.com 
7/22/2010 Page 7 
 

  وه خۆکردنه ڕ به باوه  هخالید ئاموون کرد بت زۆر ب  وای له  رک بت ، که ش فاکته مه ئه
ند و  مه وه سکی ده خالید ئاموون خۆشی که..! ی کرد بت  م شاره ستنیشانی شۆخترین کچی ئه ده

سکی  که.. فرۆشت  ده  لی ژنانه لوپه رگ و ماکیاژ و که جلوبه و  هی وره کی گه ن کۆگایه ، خاوه  داره پاره
م چوار  ، له  دواوه  وتۆته جۆرکی بمانا که  ئیش و کاری به  گهئستا چوار مان. (   مبازه ر و ده چاو له
م چوار  له( یان )  16  ڕه الپه.. !   کردووه ختی بۆ ھنانی مۆدیالتی نوێ نه رکی پایته فه دا سه مانگه
بوو ، ھیچ  نیا نه ته  م ھیچ کات به ی ، به ت س جار ھاتبوو بۆ کۆگاکه ن فیکره وسه دا سه مانگه

ئاشکرا   بوانین ، به  وه ره ی سه فاکتانهم  ر له گه ئه)   ڕه مان الپه ھه..! کیبوو  ت خۆی شتکی نهکا
کی  تیه ک و دۆستایه تیه ک و نزیکایه ندیه یوه ئاموونیش ھیچ پهوا ، خالید  که  وه خونینه ده  وه ئه
 ش  شقه م عه ،  ئه  شقی بووه عه  تانهش  وه الی خۆیه ر له میش ھه چی ئه که..   ندا نیه وسه ڵ سه گه له

س  ت دوو کهبیس ده  وه وای ئه کاتک ھه.. !   موو شتکی ل تکداوه نگی ژیان و ئیشوکار و ھه ھاوسه
م  ، ئیتر به  سکیش برینداره و که  شاندووه قۆشیان وه ت چه نانه ن ، ته وسه ر سه سه له  ڕیان بووه شه
و  خته شی سه که و برینه  سک برینداره ی که وه ر ئه به بت ، نا له دگران دهران و  زۆر نیگه  واه ھه

سی وا  و که  یه ن دداری تری ھه وسه وا سه که  یه وه ر ئه به کو له ، به  یه خۆشخانه نه  ئستاش وا له
وی  ھه له  ر ، چونکه سه  کاری زۆری کرده  م ڕووداوه ئه.. شن  وه ی ده که شقه پناو عه قۆ له چه  یه ھه
چی  ن بدات ، که وسه ویستی و سووتانی خۆی پشانی سه خۆشه  که  وه ک بدۆزته دابوو ڕگایه وه ئه
  زۆر به  وه نزیکه  کات و له نسوڕ ده ردانی مه دوای سۆراخکردن سه! ؟..بیست  چی ده  مالوه له

ی  چایخانه  چته ده  وه ی بکاته ی کۆگاکه وه ر له بۆ ڕۆژی دواییش به.. ڕوانت  نسور ده مه  له  وه ووردیه
ی  ، ئستا ھنده  وه بته کات لی وورد ده ران ده یری کامه سه  رانه رسووڕھنه سه" ی ئازاد  لهپوو په" 

دوای دا  شمیل به ی کچکی شۆخ و نه وه ئهزانت ،  باش ده  چونکه.. بت  دهران و بئومد  تر نیگه
  بایه ستی پبکات ده س ھه ی که وه ر له م به به..! (   مدا نیه و له  یه دا ھه م دوو عاشقه ڕت ، له گه ده
کوشتنی   دا بیری له یه م چایخانه م ئه رده به مجار له که جبھت ، بۆ یه به  که ستت و چایخانه ھه

  وه بیرکردنه  رهمجۆ هئ  بگومان ڕوون و ئاشکرایه)  44  ڕه الپه..   وه لما کرده رانی سه کامه
 کانی پۆه وژم و ھزی شه تهری  کاریگه  له  تی خود ، که رامکی تایبه و مه ، بۆ خواست  ترسیدارانه مه
،   یه" ئایدی " ری  پانهویش  ئه  روون ، که یاریکراوی دهرکی د پانه کان ، یان زووه زوو ئاره حه
ئستا  ..  ین ی بۆ بکه یه وه م خوندنه توانین ئهو دی بب دو به  ،   کات که کمان ده ش کۆمه مه ئه
و   وه تی و بیرکردنه سایه ی که پکھاته  کان ، چ له س دداره  کک له ر یه ھه  که مان بینی وه ئه
زوو  کانی حه خۆشکردن بوو بۆ پنسیپه( ویش  بوو ئه ش ھه کانیان ، خاکی ھاوبه وته سوکه ھه
کان و  ره گه کان ، یان کۆسپ و ئه تی شته قیقه و حه  وه ره واقیعی ده  ، بگودانهکانیان  زووه ئاره

  ) ...! کانیش  ت ئاکامه نانه کان و ته گونجانی ھاوکشه قوڕسایی باری نائاسایی و نه
( میش  دا ئه کان ره رسک کاراکته ھه  له  شه ھاوبه  روونی یان خاکی تر ، که بارکی تری ده

کی  یه شوه  به.. (   دا ھاتووه" رسیسیزم  نه" کتبی   کو له روه ت ھه رجسیه بگومان نه) .   ته رجسیه نه
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و خۆیان   الی خودی خۆیانه له  میشه بیروھۆشیان ھه  ، که  وه گرته ده  سانه وکه ت ئه رجسیه گشتی نه
  هرجسی ل سی نه که(   ده "تیۆدۆر ئای ڕۆبین " یان ..! ) بینن  ده  وه سانی تره رووی که سه  له

تیش ئاستی جیاواز  رجسیه نه  دیاره..! )   وه موو دونیا ھی ئه ھه  ژی ، پیوایه تی خۆیدا ده دونیای تایبه
  و ڕگه  هگیان ج روونیان کان و باری ده سه ی کهپ کانیش به ئاسته.   یه و جۆراوجۆری ھه

خۆشی و ناڕکی  ئاستی نه  نه گه ت ده رجسیه کانی نه ۆرهج  ندک له ھه. گۆڕن  کان ده تیه یه کۆمه
تی  سایه که" یان " خۆش  روون نه تی ده سایه که" جۆری   بۆ نموونه.   وه وته که روونی لده باری ده

،   یه رخستنیان ھه یلی خۆ ده مه  ندازه بئه  ون ، که که رده ده  سانه وکه زیاتر له  وانه ئه" گومانگردوو 
  ش زیاتر له مه ئه. ن  رخستن بگه رزترین ئاستی خۆ ده به  بن به دا ده وه وی ئه ھه  ک له ر ڕگایه هھ به
کان  ناوبانگه به  سه یان که ت سه ن ده کانی خاوه تیه سایه کان و که دیکتاتۆریه  تیه سایه که
رسک  ھه  ھامانکاتیش له  و له  ستمانه به مه  ئمه  که ی ته رجسیه نه  مجۆره م ئه به. کرت  دیده به

) تی  نرایه –تی  رجسیه دگاری نه ئه(   واته  ته رجسیه می نه که یهجۆری ،   شه کانیشدا ھاوبه ره کاراکته
وتی پیاوکی خۆ  سوکه ھه( کات  باسی ده  یه مشوه رسیسیزم به کتبی نه  ر له شیان ھه م جۆره ئه
  ر له گه ئه. ..! ) ندی  ژاندنی ژنان بۆ کاری زایه ھن بۆ وورو کارده ناکانی خۆی بهتوا  که، ززان  به

ری  ویش پانه ئه  رکی تریش ، که بینین پانه ، ده  وه کان وورد بینه تیه سایه کان و که ڕووداوه
مکی وژ ته  ره م پانه خالید ئاموون دا ئه  ت له تایبه  ، به  ستاوه کان وه پشت ھاوکشه  له  ندیه زایه
پندراوی  چه باری  کان زیاتر له ندیه زایه  زهری نسور دا غه ران و مه کامه  م له به..!   یه ھزتری ھه به

ال  رخستنیان له یلی خۆ ده مه  بات ، که دا ده م ئاقاره روونیان به ، باری ده  ندیه زایه  ره م پانه ئه. دان 
.   ته رجسیه ڕۆکی نه ش کۆک و ناوه مه ئه..! ببینن   وه رهکانی ت رووی خه سه ھز بت و خۆشیان له به

نگترین و  شۆخوشه  یه، بۆ  وان شیاوتر و گونجاوتر نیه سک له و که  وانه موو دونیا ھی ئه زانن ھه واده
  س له رکه ھه..!    نی گودانچیه وسه ویش سه ئه  که ن ، که داواده یان که ڤینۆسیترین کچی شاره

م  ئه..! ن  وسه ری سه مرد و ھاوسه  نت بۆ بوون به ده سک دا باشترین که  ، خۆی به خۆی ڕاسته
ی  چوارچوه ویش له ئه گرت ، رده وه  ندی ئاراسته هری زای وژم و پانه ژر ته خۆی له  یه وه بیرکردنه

ھیچ   زانن ، بۆیه ۆیان دهھی خ  ونیا بهگووتمان د  ئمه.    د دایه کانی خو زووه ز و ئاره کانی حه پهپنسی
ستک  ربه ک ، ھیچ به یه ره گه گرتنی ھیچ کۆسپ و تهرچاو  به ب له ، به  که  رسووڕمان نیه جگای سه

..! سانکیشن  موو که رووی ھه سه له  وان باشترینن وه ئه  نکه ھی خۆیان بزانن ، چو  ن یش به وسه سه  
ر  گه ئه..! ن  ن بکه وسه داوای سه  سانی تر بۆیان نیه که /دا  هی وه م بیرکردنه وژمی ئه ژر ته له  بۆیه
رگ  کرن و مه تانی خون ده خه ، وا ب ھیچ شک و گومانک ن ئه ن بکه وسه سانی تر داوای سه که
،   وه خونینه لما شتکی تریش ده رانی سه کامه  کو له به  ر ھنده ک ھه نه..! بت  ڕوانیاندا ده چاوه  له
  ره ران ڕووبه ی کامه وه ر ئه به هل ..دا " ھیستیریا " ڵ  گه له  که ویه م تکه ی ئه که ته رجسیه نه  ونکهچ

، باری   وتووانه رکه لی زۆر ڕۆشن و سه ختیار عه ، به  وه ھز و پته ی ،  دیوارکی زۆر به که پندراوه چه
تا  وه ئه..! لما  رانی سه مه ت ، که تایبه کات به سم ده یمان بۆ ڕه که کانی نو ڕۆمانه ره روونی کاراکته ده
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( ت  پپمان ده  وه وره گه نگوڕی بابه می مه ده  له  وه کانی تره قۆکشه واوی چه ران و ته ی کامه رباره ده
ڵ ژنکدا  گه له  بوو ، قسه یان نه وه تی ئه سیان غیره که  ھنان ، چونکه موویان دایکیان ژنی بۆ ده ھه
ڤین و  ڵ ئه گه وتۆی له زموونکی ئه رچی ئه گه لما ئه کامۆی سه( یان  ) . 40  ڕه الپه..! ن  بکه

دابوو  ڕه و باوه نی له مه کانی ھاوته بۆشناخه  نجه گه  ک زۆر له م وه بوو ، به ویستیدا نه خۆشه
و  لهران  کامه ) . 8  ڕه الپه... ڤینی خۆی  ئه  توانت بیکات به ر خانمکی بوت ده رکاتک و ھه ھه

  بووه ی نه وه تی ئه ڕۆژان غیره  ، ڕۆژک له کی دداری بنووست  یه نازانت نامه  که  یه سانه که  جۆره
  ریزه ز و غه کات حه ده، وا  کردنه خۆنه  عبیر له رم و ته تی شه م حاله ڵ ژنکدا بکات ، ئه گه له  قسه
چوونی  و ھه  وه قینه یی تووشی ته بچووکترین تووڕه  له  ، بۆیه  وه بپوکتهدا اننو خۆی له انکانی ندیه زایه

بت تبگات  خالید ئاموون ده  پیوابوو که  وه نگوڕه ی مه وانه پچه  ران به کامه( ..! بن  توند ده
ڕ ، شتک  ر پن بۆ شه سه و له  شنن ، ئاماده ست بوه توانن ده ده  که  ککدایه ڵ خه گه روکاری له سه
)  63  ڕه الپه... ! ربخات  شنت ، خۆی ده ست بوه دا بجوت ، ده راندا بوو پتر ھانی ده کامه  له

" نوان   له  دیاره. "  وه خونینه ھیستریکی ده  چوونی ئاشکرا ھه  دا به یسانه که  مجۆره بگومان له
  به.. نزیکن   وه کتریه یه  یش لهمانکات ھه  له.   یه اوازی زۆر ھهش جی" ت و ھیستیریا  رجسیه نه

  سه که/   بۆ نموونه. م  کانیان بکه کیه ره سه  جیاوازیه  ندک له ھه  له زانم باس پویستی ده
  له  ن ، بۆ یه که ده  وه خۆیانه  یان شانازی بهنازن  خۆیان ده رز به ئاستکی به  له  کان ھنده رجسیسته نه

  له  ن وه توانباری ناکه  ست به رگیز ھه کانیان ، ھه تاوانکاریه  و کارهر توند و تیژی  بارامبه
چوون و توندوتیژی و  ر ھه رامبه به  کان ، له ھیستریکه  سه م که به.   وه شیمان نابنه مانکاتیش په ھه

خۆیان  واکانی اڕهن  فتاره ڕه  ست ده رکی زۆریش بهو ئازا  وه بنه شیمان ده رزوو په کانیان ، ھه تاوانکاریه
..! خرت  ست و سۆز و ویژدانی داده رگای ھه رجسیستی ده سی نه کی تر ، که جیاوازیه..! بینن  ده

ژر  سی ھیستریکی ، تا ئاستکی زۆر له م که کات ، به وت ده سوکه کانی ھه وه پی بیرکردنه زیاتر به
ی خۆیان  وه ست ویژدان و سۆز و ناوه ده  زار بهئا  شهمی ھه  ، وه  ست و سۆزی دایه ی ھهکان ریه کاریگه

.   یه ی ، باری ھیستیریاشی ھه که ته رجسیه نه  ره پاڵ با لما له رانی سه نین ، کامهبی ده  بۆیه..! بینن  ده
ر زوو  ھه کانی ییه شه ه ھه توند وتیژی و  دوای کاره یان بهی  که شاندنه قۆ وه دوای چه له  ر بۆیه ھه
  خوناویانه  پکدادانه  وجۆره دوای ئه  میشه دۆنی ، ھه الم رانی سه کامه( ..!   وه بته دهشیمان  په
" یشت ، پیگووت  گه تده  که تی کوڕه حاله  له  وره گه به نگوڕی با مگین دیار بوو ، مه شیمان و غه په
. بن  مگین ده ڕ غه وای شهبیت ، مرۆڤی باش د مگین ده ھا غه سکی باشیت وه ی تۆ که وه ر ئه به له
ک با  چیهر شاندن ھه قۆ وه نیش وابوون ، دوای چه ی مام غه ت بت کاروانی دایی و عوله حمه ڕه به
  له  ، که  مگینیه غه  ستکردن به و ھه  یه وه شیمانبوونه باری په م ئه)  38  ڕه پهال..! بوون  مگین ده غه

رانی  چ کامه  ت که ده مان پ وه ش ئه مه ، ئهبیندرن  ده کانی تردا قۆکشه لما و چه رانی سه کامه
وت باسی  مانه یان ده. ن اژی باری ھیستریایی دا ده  موویان له کانی تر ، ھه قۆکشه لما و چ چه سه
" .   خۆشه روون نه تی ده سایه که" تی  رجسیه ویش جۆری نه ئه. ین  بکه ت  رجسیه نه" ۆرکی تری ج
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دام  سه/   بۆ نموونه. وت  که رده ندا دهاک ناوبانگه به  سه کان و که دیکتاتۆره  سه که  اتر لهزی  مجۆره ئه
تی  سایه که( جۆری   ی له که رجیسیسته نه  سکه و که  ناوی ھاتووه  که ڕۆمانه  له  ین ، که حوسه

تا ئاستی   واته  رزدایه ستکی بهئا  یان له که ته رجسیه نه  تیانه سایه که  همجۆر ئه.   ه) خۆش  روون نه ده
بۆ کوردستان   وه ته ڕاونه گه ، ھشتا نه  غدا ژیاوه به  ی له وکاته ت گودانچی ئه تا فیکره وه ئه..!  یخۆش نه
  ین ھاته دام حوسه سه  که( رکار  سه  ھاتۆته  تازه  بت که ین ده دام حوسه خیتابکی سه  گوی له. 

کی  دانی دونیایه رھه تای سه ره سه  وه رزه باکۆنکی به  تاتۆرک لهکک دی ر وهمجا که ر کار و بۆ یه سه
کرد ،  یری ده ستابوو سه وه  رسامانه دا سه که شته  شاماته ناو حه ت گودانچی له یاند فیکره نوی ڕاگه
اریک و گووت ڕۆژگاری زۆر ت کاندا پیده ی دیکتاتۆره ژیاننامه  کانی گودانچی له وه خوندنه

  ڕی تایفه ت و شه مژووی خۆرھه  ی له وه قووبوونه( یان )  24  ڕه ، الپه  یه ڕوه دوورودرژ به
یلکی ترسناکی بۆ  مه  که  ھاتنی دیکتاتۆرکی تازه  وز کردبوو که ی تیا سه سته و ھه ئه کاندا  کۆنه
چ  ،  وه یه مباره له  .. ) 25  ڕه الپه..! ت ڕ تناپه  وره ڕکی گه ب ڕوودانی شه ، به  یه رخستن ھه خۆده

وا  ، که مانبینیبوو کانی خۆمان چاوه  ش به ی ئمه وه ت گودانچی چ ئه فیکرهکانی  تبینی و پشبینیه
شترین  شدا چ ڕه م ڕاستایه له ! ؟.. بوو  ھه رخستن بۆ خۆ دهی  یلکی شتانه ین چ مه دام حوسه سه
م  مگینیش ، ئیدی ئه غه  شیمان بوو نه په  نھا جارکیش نه بۆ تهدا ؟  ام دهنج ی ئه نامرۆڤانه نیتاوا

نو پانتایی  له..!   خۆشه روون نه کی ده تیه سایه دگاری که ش ، ڕوخسارو ئه دگاره ڕوخسار و ئه
یش تی تر سایه زۆر که  یان له  یلی خۆ درخستن و تاوانکارییه م مه زۆر شونی تر ، ئه  دا له که ڕۆمانه

چ پش . روونین  مان باری ده هی ھ کانیش گیرۆده کوردیه  ی حیزبه رکرده سه  بینین ، بۆ نموونه ده
تیان  سه ڕۆژانی ده  رله تا به وه تیش ، ئه سه ر کورسی ده سه  ت دوای ھاتنه نانه رحوکم و ته سه  ھاتنه

  ھاتنه  وه ناکۆکیه  کی تاریک و پ له مژوویه  به  که م خودی دوو حیزبه به(   دا ده که نو ڕۆمانه  له
کانی مژوویان  ڕه شترین الپه ڕکی ناوخۆدا ، ڕه شه  لهتیش  سه ده  دوای گرتنه.. ) .   وه نو ژیانمانه

پاپشتی   ت به نانه ته..! یان بۆ خۆیان تۆمارکرد  ترین کارنامه و نا مرۆڤانه  وه کانیان پکرده تاوانه  به
  ..!   وه نده سه کتری ده یه  کانیان له کانی دوژمن شاره زریپۆشهتانک و 
وت و ناڕکی باری  سوکه تی و ھه سایه ناسینی که  و فاکتک ، له  ند نموونه چه  توانیومانه  تا ئره

کانی  مکه ک بۆ چه یه وه وت خوندنه مانه ئستاش ده.. ین  رک باس بکه ند کاراکته روونی چه ده
  که مانهتای ڕۆ ره سه ر له ، ھه  رکی ئجگار فراوانی داگیرکردووه ڕووبه  ین که ساناتۆس بکه ئیرۆس و
  ندک له ی ھه سیما و پکھاته  ت له نانه کان و ته و ڕووداوه  ی ھاوکشه زۆربه  ی له که تا کۆتاییه

و   کشه وام له رده و بهرچاو  کی به یه شوه  به  مکه م دوو چه ئه. بیندرن  کانیش ده ره کاراکته
ی زۆر  که مانهو کرڤی داھنانی ڕۆ  خشیوه ری به ده به ڕاده  کی له ش جوانکاریه مه ملمالندان ، ئه

مانای   پی تیۆری فرۆیدی ، ئیرۆس به  به" ئیرۆس و ساناتۆس " کانی  مکه چه.   رز ڕاگرتووه به
کانی  ریزه مانای غه  ساناتۆس به.. انی ژیان ک ریزه مانای غه  ویستی دت ، یان به شق و خۆشه عه

ئیرۆس ( ودا  له  یۆنانی ، که ی فسانه بۆ ئه  وه ڕته گه ش ، ده مکه چه م دوو مژووی ئه..  مردن دت
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..   کانه ندیه زایه  زووه زم و ئاره میش خودای به ئه  ، که  یه فرۆدیته ، کوڕی ئه  ویستیه خودای خۆشه/ 
ئاکامی   فرۆید له)   وه میش خودای شه ئه  که،   ه)    nyx( کوڕی   مردنهخودای / ساناتۆس 

کان  کانی نوان مرۆڤه خشه ئازاربه  ندیه یوه کان و  یان په وته سوکه کانی ھه ناڕیکه  باره  ی له وه لکۆلینه
 وامبوونی ژیان رده کانی به و ھاوکشه  پۆسه  ش له مکه م دوو چه ئه.   هکارھناو ی به مکه م دوو چه ئه
و پشاندانی   سته به م مه ئهبۆ . بن  وام دا ده رده ملمالنی به  له ستن وه ک ده ر یه رامبه به  له

ند  ین چه ده وده ، ھه)  کان مگینه غه  کۆشکی بانده(  نو ڕۆمانی  کانی ئیرۆس و ساناتۆس له مکه چه
  که ر س عاشقه ، کاتک ھه  که تای ڕۆمانه ره سه ر له ھه .ین  ر بکه سه یان له و قسه  وه فاکتک بھنینه

ی  وه ی دونیادا ، بۆ ئهجیاجیاکان  ره کیشوه  ن به که ر ده فه ، سه) نسور و خالید  ران و مه کامه(   واته
ن ما ی ئه که ، شاره  وه ڵ خۆیاندا بھننه گه له  یر و ناوازه ی سه مانکاتیش بانده ھه  نن و لهدونیا ببی
  ک له یه  ڕه ئاکامی شه  له  شارکه.. و بۆنی بارووت و خونی لدت   ڕی تیایه شه  میشه ، ھه  شارکه
بیندرن ،  قی ده هز  رگ به دا ھماکانی مه م شاره له.. چت  نگستانکی تاریک ده جه  کان له که دوا یه
نی  خاوه  ، که  یه ک ھه ش دونیایه رهم شا ی ئه وه ره ده له.. رگ  بۆ مه  ودا شار ھمایه یان له

دونیا .. کان بۆنی ژیانیان لدت  ، مرۆڤه  یه کی ھه ودا مانایه ، ژیان له  وتووتره تکی پشکه شارستانیه
ی  ھاوکشه  ئیرۆس و ساناتۆس له  واته. مانای ژیان دت   مان به ی ئه که ر شاره رامبه به  دا له لره

ی  بۆماوه  ، که  که ره فه کی تر ، خودی سه الیه له..! ستاون  ک وه ر یه رامبه به  له نوان شار و دونیادا ،
ش دوو  که ره فه ، سه ڕن گه کاندا ده ره موو کیشوه ھه  کان به کان یان عاشقه شت ساڵ ، موسافیره ھه

  سته به و مه به  چونکهبۆ ژیان ،   ھمایه/ ککیان  ، یه  یه گرت یان دوو دیوی ھه خۆ ده له  وه خوندنه
تک  مانکات شارستانیه ھه  ، له  وه ونه ڕ و مردن دوور بکه شه  دونیا ببینن و له  ڕۆن که کان ده شقهاع

..   یه ی ھه تیفانه کی پۆزه یان ڕوویه که ره فه ی سه م دیوه ک ئه مانایه کی جیاواز ببینن ، به یه و دونیایه
گرن و  کان ده کان بانده کاتک عاشقه.. رگ  بۆ مه  ، ھمایه  که ره فه م دیوکی تری سه به
بن و  ش ده یان ببه فینی ئازاده  کان له کی تر ، بانده مانایه، به   وه کانه زه فه نو قه  نه یانخه ده

دا ش که ره فه سه  له  واته.   یه که ره فه تیڤی سه کی نگه ش ڕوویه مه کرت ، ئه وتده ئازادییان ل زه
  که شاره  و له  که بۆ شاره  وه ڕینه با بگه. ستاون  ک وه ر یه رامبه به مکی ئیرۆس و ساناتۆس له چه

ر  م ھه رگ ، به بۆ مه  ھمایه  و شاره بوانین ، بۆنی بارووت و خونی لدت ، پشتر گووتمان ئه
  ، ماکه  نه وسه باوکی سه  که  ت گودانچی یه مای فیکره  که  یه دا ماک ھه م شاره نو ئه له
  له  واته... ! و ژیان   عریفه بۆ مه  ش ھمایه یه م کتبخانه ، ئه  ی دونیای تیایه ترین کتبخانه وره گه

ملمالندان   ستاون و له ک وه ر یه رامبه به  شدا ، ئیرۆس و ساناتۆس له که ی شاره ی پپکھاته ھاوکشه
نی  خاوه  ند که وار و ھۆشمه سی خونده ھۆی که به  ماکهی گودانچیش ،  هک ر بۆین بۆ ماه گه ئه .

  وماه ئه  ، واته  عریفه بۆ فیکر و مه  ھمایه  که  وره کی گه یه ھۆی کتبخانه  ی جیاوازن ، به وه بیرکردنه
کانی  ژووره  ژوورک له نو ش ، له وماه ر له ھه.. کانی ژیان  وانهج  نگه ڕه  له  ژیانی لدت ، پهبۆنی 

 بای شه ڕه  به  م دۆبه ئه. ن  به ناوی ده" کان  تاه  دۆبی یادگاره"   به  یه ، دۆبک ھه  م ماه ئه
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نوخۆیدا  کانی له تاه  ری ڕۆژگاره وه کان و یاده مناکه خه  موو شته دات ، ھه ده  ناسه رگ ھه مه
ئران  –ڕی عراق  شه  له  ن که وسه زاری برای سه کانی نه زیهربا سه  جله/   ، بۆ نموونه  گرتووه ھه
کان  ی عاشقه ره ملمالنی نوان به  له  حمود که ی ساقی مه که مشی ماه کوژرت ، خۆه ده
  م دۆبه ک ئه مانایه  به... ! ران و زۆر شتیتریش  کامه ی که خوناوییه  رگه جلوبهسووتندرت ،  ده

رگ و ژیان یان ئیرۆس و  کانی مه مکه ی گودانچی ، چه که نو ماه ر له ھه  واته.. رگ  بۆ مه  ھمایه
ران و  کامه( شقی  عه  ش ، واته که شقه ی چیۆکی عه رباره ده.. کدیدان  ر یه رامبه به  ساناتۆس له

رس  بینین ھه ی ، ده که ئامانجه  یشتن به و گه  شقه م عه پناو ئه  له) . ن  وسه نسور و خالید بۆ سه مه
ن و ناوی  که کتری ده یه  تی به ن ، سووکایه که کتری ده وامی یه رده کی به تیه کان دژایه ی عاشقه ره به
... ! کوژرن  دا ده م پناوه کانیش له ت مرۆڤ و بانده نانه سووتندرێ ، ته زڕنن ، ماڵ ده کتری ده یه
،   کانه کانی نوان مرۆڤه ناڕکه  وته سووکه کان و ھه خشه زاربهئا  ندیه یوه ش ڕووخسارکی په مه ئه  که

دا ،  شقه م عه نو چیۆکی ئه مانکات له ھه  م له به. رگ  بۆ مه  ھمایه  تیڤه نگه  م ڕووه ئه  بۆیه
تک  ککاتدا ، بۆ داوه یه  و له  وه که یه کانیان به ره و نونه  که ره ر س ڕکابه یان ھه  که رس عاشقه ھه

دات  ڕووده  وه ودا ئاشتبوونه ر له ھه. خۆن  و نانده  وه بنه کۆده  وه که یه مای گودانچی ، به  کرنه بانگده
ت گودانچی  فیکره  بایه دا ده و ساۆنه ر له ھه. ن  ربخه ویاندا ویقاڕ و ھمنی ده موو ھه ھه( 
سریندا  نسور ئه ڵ مه گه له  وقه ستی بگرت و داوا بکات ته لما و ده رانی سه ملی کامه  ستبکاته ده

  )  97  ڕه الپه... بوو   که تای دانیشتنه ره مین و گرنگترین شتی سه که یه  یه وه و ئاشتبوونه ن ، ئه بکه
م  خاتری ئه  ی مای گودانچی به وه ره ده لهکان ،  و تایفه  ره واوی به کان و ته ی عاشقه وه رله ده به
 یان که ته م له داوه کتریدا ، به ڵ یه گه ریدان له و ڕکابهتی و ملمالن  دژایه  له  نده دا چه شقه عه

تی  رایه کابهو ڕتی و ملمالن  م دژایه دا ، ھه که شقه نو چیۆکی عه له  دات ، واته ڕووده  وه ئاشتبوونه
کانی ئیرۆس و ساناتۆس  مکه رخستنی چه ش خۆده یه م ھاوکشه ئه... ! ش  وه بوونهم ئاشت ھه  وه  یه ھه
،   وه ڕنه گه کانیان ده خۆیان و بانده  کان به ، کاتک عاشقه  شت ساه رکی ھه فه ئیتر دوای سه.   ه

  دات ، له هاکشمان پشاندرنج یاندا ، س تابۆی زۆر نایاب و سه وه رانه م گه لی له ختیار عه به
لۆژیا و  کنه وتنی ته دونیادا یان پشکه  ڕان به ر و گه فه سه /ت  مان پده وه مانکاتیش ئه ھه

نی جیاواز س ئاکامی  س دیمه تا له وه ئه. کان  ھۆی گۆڕانی مرۆڤه  ببته  رج نیه ، مه ت شارستانیه
  له  واو گۆڕاوه ته  وه یه که ره فه ۆی سهھ لما به رانی سه کامه/ م  که نی یه دیمه. بینین  جیاواز ده

ت  نانه ک مرۆڤ ته م ئستا ناتوانت نه ، به  ڕانگز و تووڕه شن و شه کی چۆقۆ وه تیه سایه که
ت  نانه کردن و ته کی ڕۆشن و توانای قسه وه ن بیرکردنه خاوهکیش ئازار بدات ،  یه بانده

نجکی شۆخ و جوان  ویستی ، گه میھر و خۆشه  له  دی په  سکه ر ، که سه  شی چۆته که واریه خونده
،   واو گۆڕاوه میش ته سرین ، ئه نسور ئه مه/ م  نی دووه دیمه !..و بۆنی ژیان و بۆنی دونیای لدت 

ی  که ره فه و سه  وه رته وێ بگه یه ، ده  ڵ خۆیاندا بردوویانه گه کان له وتنه کان و پشکه گۆڕانه  سکه که
تایی ، چیتر ناتوانت  تاھه کی ھه یه ریده گه  بته ڕان و بینینی دونیا ده نجامی گه ئه  واو بکات ، له ته
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دونیا جنشین   مای خۆی و له وێ بوات دونیا بکات به یه دا بژیت ، ده م شاره و له  وه دا بمنته لره
دونیادا ، گۆڕانکی   ڕان به م گه وت به نی خۆش ده وسه ر سه ی ھشتا ھه وه ڵ ئه گه له..! بت 
بارووت و خون جنشین   رامۆشکراوی پ له شارکی فه  چیتر ناتوانت ، له  ردا ھناوه سه یی به ڕیشه
بت و  دونیا ده  ڵ به تکه  وه ڕواته و ده  وه کاته ن ڕوون ده وسه ۆ سهموو شتک ب کدا ھه یه نامه له. بت 
راقی  کو ، ڕق و مه به  گۆڕاوه ر نه ک ھه میش نه ، ئه  خالید ئاموونه/ م  هنی سی دیمه.. بت  ونده
ک پشوو ،  ر وه ھه  ، مرۆڤکه  ر زیادیان کردووه رابه ند به کانی تری چه واوی ڕقه و ته  وه ندنه سه تۆه

کجاران  روه رگی لدت ، ئستاش ھه بۆنی مه.. و نائومدی   ڕق و قین و تۆه  له  دی پاوپه
رگ ،  بۆ مه  ھمایهی خالید  سامناکه  نه م دیمه ئه. کانی تر بکوژت  کان و عاشقه ره ڕکابه  یه ئاماده
ی  شت سایه ھه  ره فه ئاکامی سه  واته.. بۆ ژیان   لماش ھمایه رانی سه کانی کامه نی گۆڕانه دیمه

  . بیندرن  کتری ده ر یه رامبه به ا له کد یه ھاوکشه  کانی ئیرۆس و ساناتۆس له مکه چه. کان  عاشقه
ککاتدا  یه  ندکیان له بینین ھه کان بوانین ، ده ره کاراکته  ندک له تی ھه سایه ی که پکھاته  ر له گه ئه
ش  ڕه / ک واو جیاواز ، جیاواز وه هک دوو دیوی ت وه. کانن  تیڤه کان و نگه تیڤه پۆزه  گری سیفاته ھه

بۆ .. نونن  ن دهک ھماکانی ئیرۆس و ساناتۆس خۆیا مانای وه به.. و خراپ  و سپی ، یان باش
ی ڕاوڕووت  نده سووتن و گه ک ده ، مای خه  قۆکشه سکی چه که/   وره گه ڕی بابهنگو مه  نموونه

لما و  نی سهرا نای کامه ترین پشتوپه وره گه  بته ستکی پیرۆز ده به ھامانکاتیش بۆ مه م له کات ، به ده
رانیش  ن و خونه وسه کانی سه خۆشه و قسه  زم و نوکته به  کات ، به ی باش ده ش قسه میشه ھه
تی و  شه  کم له یه ه من تکه( ت  کات و ده باسی خۆی ده  یه مشوه خۆی به. نین  پکه  ھنته ده
ر  ن ، نووسهویان خالید ئامو)  11  ڕه الپه.. و پیاوی ماقووڵ   ه بوده  عیلم ، له  الی دوازده مه
ڕۆ و  سخه کی ده یه تهشفری  دیوکدا له  به( کات  ری خالید ئاموونمان بۆ ده باسی کاراکته  یه مشیوه به
شنت ،  ستی خۆی بوه ڕت ده تک بگه رفه چوو ، بۆ ده پیاوکوژک ده  دیوکی دیشدا له  به
.. قیش بت  م ده م ناسک و ھه توانت ھه ککاتدا ده یه  یزانی له ده  یری بکردبایه س سه رکه ھه
م ناسک و  ھه  وه  م پیاوکوژ دیاره و ھه  م فریشته سیمایدا ھه  ، له  رکه خالید کاراکته)  29  ڕه الپه
کرت ھما بن بۆ ئیرۆس و  سیمادا ، ده ک یه  له  دژانه  واژه سته م ده ی ئه وه ق ، کۆکردنه م ده ھه

ن  وسه ھا سه روه ھه. ستاون  ک وه ر یه رامبه به  ی خالید ئاموون له پپکھاته  له  ، که ساناتۆس
وت ،  که رده ڕانگز ده ندی و جوانی و مرۆڤبوونی ، زۆرجاران شه موو ھۆشمه ڵ ھه گه لهگودانچی ، 

زۆر قسان   ه، وات  مدووه سکی که کات ، یان که فرۆشت و بزاری ده ی خوشکی ده پوشه  ڕ به شه
ریک  کی الته تیه سایه کانیدا زیاتر که تیه یه کۆمه  یوندیه په  ری ناکات یان له وروبه کانی ده ڵ خه گه له

  له  وه کانه سلبی و ئیجابیه  ن به وسه کانی سه موو سیفاته ھه  نده رچه نونت ، ھه رز خۆیده په و دووره
کان و  وه کان و جونه موو سیفاته ھه  ری به وروبه کانی ده خه کان و عاشقه. کانی زیاد کردوون  جوانیه

  له ر گه ن ئه وسه کانی سه سیفاته  ندک له ھه   یه وانه م له به.. رسامن  کانی سه هو دگار و بیرکردنه ئه
  ... !   وه نه مبکه کانیشیان که جوانیه  تی و یان له سایه ر که سه  نه کاربکه  نگه بن ڕه سی ئاساییدا ھه که
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،   ست ناسکه توانا و ھه  سکی به  که..   ند و نیگارکشه رمه کی ھونه تیه سایه که" ت  وده ئاریان جه
ی بۆ  که ر دیواری ژووره سه ندک نیگاری له ی ھه وه بۆ ئه ن وسه ی سه که ماه  تهم کاتک د به

  م ماه ئه  م بیته ده رج ڕگات پده ک مه یه  به( ت  ن پی ده وسه سه  تاوه ره سه  ر له بکشت ، ھه
)  123  ڕه الپپه.. خۆشت بوم   وه یته ناکه  وه یت ، بیر له زم لناکه حه  ، سوندم بۆ بخۆیت که

ر  سه وازی لناھنت ، له  نده وه ن به وسه م سه خوا ، به ده  م سونده ی ئاریان ئه وه ڵ ئه گه له
" کردن  زنه یمانی حه په" ن ناوی نابوو  وسه سه( کات  یمانکی پ مۆرده ین پهنووس  زک به کاغه

ئاریان سوندی   نده رچه ھه)  124  ڕه الپه" ..   وه ویستیه یمانی خۆشه په" ی  وانه پچه  شتک بوو به
  وه نه وسه مای سه  ی پی نابووه وه وڕۆژه ی له وه ناخی ناخه م له شی مۆرکردبوو به که یمانه خواردبوو په

م  چی ھه سووتا ، که ویست و بۆی ده ش خۆشی ده وه قووی ناخیه  کشا و له ر نیگاری بۆ ده ھه
ی خۆی بۆی  سته م ھه نھا جارکیش ئه بۆ ته د ،یان جگه  ی خۆی به که یمانه م په ی و ھه که سونده

ئیرۆس و   ی ئاریان به که نھانه په  سووتانهویستی و  خۆشه/ شدا  نه م دیمه کرێ له ده.. ! بی  رنه ده
  .   وه هساناتۆس بخونین  ش به که کردنه زنه یمانی حه په
، کرد  ی ده رنامانه و به یری ئه سه  وه زیۆنهف له ته  نگان ، له ودره انک شهم رده ن گودانچی سه وسه سه
  له.. دا  ده نگی پشان کانی جه کاریهکان و ئافات و کاو مردووه  ی نگ و الشه کانی جه یدانه مه  که

.. کرد  کرد و بۆنی ده یری ده ر سه و ھه م ئه شداریکرد ، به ڕیو به پهکانی ڕا ڵ خه گه ڕینیش له ڕاپه
پاڵ  و له نگی شه ئاسایش تا درهی  که سووتاوه  بینایه کرد ، له کانی ده بۆنی بارووت بو بۆنی مردووه

سکی  ن که وسه سه. کات  تی مردن ده قیقه ودا بۆنی حه و له  وه نتهم کان ده ی مردووه شه ال
ی  ڕگه و چ له ئه. کرت  ست پده کی تر ھه یامی دونیایه کانی په وه نو بیرکردنه و له  نده ھۆشمه

کانی  و زانیاریه  عریفه ی مه ڕگه  کانی تری دونیا ، چ له کان و شونه ره کانی بۆ کیشوه وه خوندنه
  مانه دا ، ئه وره کی گه یه نو کتبخانه بوونی له وره ی گه ڕیگه  کانی دونیا یان له موو بانده ر ھه سه له
کانی  رنامه یری به سه  بۆیه.. ڕا  گه تی ژیاندا ده قیقه دوای حه م به ئه  ن ، که مان پده وه مووی ئه ھه
دوای  نو مردندا به و له ک ئه مانایه کرد ، به هکانی د کرد ، یان بۆنی مردووه کانی ده نگ و الشه جه

پشتی   ، له  وه ک ھاوکشه نو یه کانی ئیرۆس و ساناتۆس له مکه ردوو چه شدا ھه لره..! ڕا  گه ژیاندا ده
  .بیندرن  کان ده کان و بۆنکردنه یرکردنه سه
ران  گووتمان کامه،   وه ھننه ن ده وسه هکان بۆ س هدو بان  وه ڕنه گه یان ده که ره فه سه  کان له عاشقه  که

نسور  دونیای لدت ، مه  ک بۆنی ژیان و یه ریده کو گه ا وهو ئست ردا ھاتبوو سه واوی به گۆڕانی ته
.. رگی لدت  کو جاران بۆنی مه وه  گۆڕاوه بت ، خالید ھیچ نه ده دونیا  ڵ به و تکه  وه ڕواته ده
ی  وه ر ئه سه ن سوور بوو له وسه سه. ( کات  ده م بژرت و شوو به ده ن ھهرا ن کامه وسه سه  علومه مه
م  رده به له  وه ره قاتی سه  ی خۆی له که ژووره  وتنیان له خه  وه ند و پکه ماوه می زه که وی یه شه  که

  دا ، که گایهو ج مان ئه ھه بوو له وه ستی ئه به ن مه وسه سه( ، )  252  ڕه الپه... کان بت  بانده
)  254  ڕه الپه... ! رداری کچنی خۆی بت  ستبه ویادا ده ژیان ئا له ند و دهویانخ کان تیدا ده بانده
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  ته ک نایه یه فته ن گودانچی تا ھه وسه مای سه  چته ران ده کی زستان ، کامه یه ئواره  ک له یه ئواره
م  ر له ھه... ! بت  کان ده م بانده رده به و ئاوزانبوونیان له  وه وی ڕووتبوونه م شه که یه  ،  وه ره ده

ران  ن و کامه وسه کمجار سه بۆ یه  که. ( خونن  تر ده تر و خۆشحانه جریوه  کان به دا بانده یه ئواره
مای نزیک   س له رکه رز بوو ، ھه ک به یه شوه  کان به خرۆشی بانده  وه کدا ڕووتبوونه ڵ یه گه له

و   وشه و حه ئه  ته وی ڕژاونه ر زه کانی سه ه نگه یری جه موو ته زانی ھه وایده  بۆیشتبایه  وه گودانچیه
ران  ی کامه سته موو جه ، ھه  ره وه خته دخۆش و به  ندازه ن بئه وسه سه)  254  ڕه الپه...   وه ژوورانه
. کانی دونیای لدت  ره موو کیشوه نی ھهران بۆنی گژوگیا و باخ و بستا کات ، کامه بۆن ده

ن بوو ،  وسه ونکی مندای سه ش خه مه ئه.   و ماه نو ئه  ته موو دونیای ھناوه بۆنی ھه  که یه ریده گه
... ! موو دونیای لبت  ی بۆنی ھه سته و جه  ر سینه سه له  بکات که  ریده سکی گه که  شوو به

ئاوزانبوون (  یی ب سنووریان و دخۆشبوون و ئاسووده  م دوو عاشقه نی ئهو ئاوزانبوو  وه ڕووتبوونه
خۆیدا  ش خۆیله مه ئه... ! )  ..   وه وته ی نوی لبکه یه وه و نه  کۆرپه  نگه یان ڕه که سکسیه  و کرداره

کانی  م بانده رده به له / یان که و ئاوزانبوونه  وه ڕووتبوونه/ دیوکی تر   م به بۆ ئیرۆس ، به  ھمایه
حرووم  واری خۆیان مه تی ئاسمان و شونه قیقه حه  فین و له  ی له و باندانه ، ئه  ز دایه فه نو قه

  له... ! بۆ ساناتۆس   ش ھمایه مه ند کراون ، ئه ز به فه نو قه ز یان له فه نو قه  وه ته بوون و گوازراونه
ک  ر یه رامبه به  کانی ئیرۆس و ساناتۆس له مکه کانیش ، چه هزی باند فه نو قه مانکات له ھه
زدان  فه نو قه و له  وه ته ندراوه کان ئازادیان ل سه ی بانده وه ڵ ئه گه له/ ک  مانایه بیندرن ، به ده
نزیک   ر ڕبوارک به دخۆشن ھه  ھنده.. ! خونن  ڕۆژانیتر ده  ویقار تر له  تر و به م ، دخۆشانه به
م دخۆشی و  ئه. بت  کان ده و خوندنی بانده  جریوه  گوی له  وه دووره  ت بب له دا ڕه م ماه ئه
ش  مه زدا ، ئه فه قهنو   ندبوونیان له ونی ئازادی و بهبو مانکات نه ھه  کان و له ی بانده ریه وه هخت به

و   وه وونهڕووتب ..  خۆگرتووه  و ساناتۆسی له ئیرۆسرگ و ژیان یان  کانی مه مکه چه  که  که یه ھاوکشه
ڕۆمانسی و ناسک و   ھنده  م تابۆیه کان ، ئه م بانده رده به له  که عشوقه هئاوزانبوونی عاشق و م

ل  کی نیگارکشی تابۆیه  ر گه ، ئه  فراوان و قووه  ی ھنده مانکاتیش ماناکه ھه  ، له  ئیرۆتیکیه
ن  کی درژخایه یه تا ماوه  که ی جیھانیانه  و تابۆیه کک له یه  به بوو ده  ڕموایه باوه ، م ھاتبا رھه به وه
  . نووسرا  ری ده سه کرا و له ر باسی ده ھه
نو   چنه کان ده گرن ، ئاموونیه ده  وه سته ده  ت به سه کان ده کوردیه  حیزبه  ڕین ، که دوای ڕاپه  له

ھزی . گیرست  ده ڕی نوخۆ ھه دواتر شه.. کتی  نو یه  چنه انیش دهک قۆکشه ی چه ره پارتی و به
دا  ڕه م شه ری خالید ، له ر ئاموونی نونه نده له ، قه  وه ره ده  کرنه شار ده  له  وه کانیشه ئاموونیه  پارتی به

ی  که ره فه سه  ون لهکاتک خالید ئامو.. کوژرت  ده  وره گه  به ڕی بانگو کانی مه ره ستی براده هد  به
تی پارتی  سه کانی ژر ده ناوچه  موو له ھه.. ! ماون  نه  که شاره  ک ئاموونی له نھا یه ، ته  وه ڕته گه ده

  نگان ، له ودره دوای شه) . جان  باوه( ئوتلی   داته دهال  وه وانه خالید ئاموون بۆ حه ..جنشین بوون 
  وه ڕته گه ھزی پارتی ده  دواتر که. کات  کان ده بانده  له  قه کی نادیار تهست یانکی زوودا ، ده به ره به
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  بۆ تۆه  وه ستووره ڕقکی ئه  کان به ئاموونیه.. ! ھن  جده کان شاربه کتیه یان یه مجاره نو شار ئه
ر ئاموونیان  نده له ک قه الیه له،   ی گرتووه رچاوه سه  وه وه شیان له که ڕقه.. ناوشار   وه دنه  وه ندنه سه

..   لما کردووه رانی سه کامه  شووی به ن خانیش وسه ، سه  کانی خالید کراوه بانده  له  قه ، ته  لکوژراوه
ری و  روه ت و سه یبه کرد و پیان وابوو ، ھه زاری ده رمه شه  ستیان به دا ھه م س ڕووداوه له! 
ڵ خۆیان  گه لیستک ناویان له.   دار بووه که و له  پخراوهونی ژر وتی ئام شیره ک عه تیان وه رامه که

  وه یشتنه گه  که.. !   وه نه ی خۆیان بکه م تکشکانه ی ئه بوو تۆه ، ده  ر نرخک بووایه ھه به.. ھنابوو 
دا  که لیسته  ناویان له  ڕان که گهدا  سانه وکه دوای ئه  ماڵ به  کی کورت ، ماڵ به نوشار دوای پشوویه

ستیان  ڕان ده گه دوایدا ده مان به ی ئه وانه لما ھیچکامک له رانی سه کامه  له  م جگه به .بوو  ھه
م ، دواتر  ت بهھ جده شار به  وره گه  ڕی بابهنگو خاتری مه  ران به کامه  نده رچه وت ، ھه که نه

نو   وه چته ده  وه مان جلی کوردیه ھه  به ،  وه ڕته گه م ده دزی ئه  به  وه شارته ر دهنگو مه  خۆی له
شداری ھیچ  به  ردبوو کهان خو وسه سوندی بۆ سه/   چونکه  وه کشته ن ڕاده وسه پاڵ سه جگا ، له

  گرن نه ن ڕاده وسه سه  گوێ له  ن ، نه به ڵ خۆیان ده گه ران له کان کامه ئاموونیه. کات  ڕک نه شه
نن و  ده سینگی وه ک به یه گوه  مۆژه یانی ئه به ره ن و به یبه ده.. ت گودانچی  کانی فیکره ھاتوھاواره له
دژ   بوو که نه  م ڕووداوانه ستکی له ران ھیچ ده کامه  زانن که ش باشده وه ئه  نده رچه ھه.. یکوژن  ده
کان  ھاوکشه  گوێ له  رتر بوو کهتووس ئه  وه ک له یان گه وه ندنه سه م ، ڕقی تۆه وان کرابوون به به
  وبانده زامدار وابوو ، ئه  ی سینه ک بانده ران وه کامه... ! نتیق ڕابگرن  کانی مه وه لکدانه و 

نی  وسه شی سه کو جوانترین دیاری خۆی پشکه ی ، وه که ره فه سه ی له وه ڕانه ی دوای گه زامداره سینه
کانی  مناک و پ جوانکاریه وتکی خه چ ڕکه... ! زامدار   عاشقکی سینه  ئستا خۆی بۆته... ! کردبوو 

  که تی شاره قیقه حه  ندی به یوه ن په وسه سه ، ران دوای مردنی کامه!! . ؟...   نه م دیمه ئه  ریه ھونه
ران  بوو ، کامه ھه کی فراوانتریان ی مانایه که شقه عه ران و ن کامه وسه بۆ سه  چونکه. نامنت 

  م عاشقه مانی ئه نه  ، به  یه ریده م گه مانی ئه نه  به  م شاره ئه. ھات  ک بوو بۆنی دونیای لده یه ریده گه
کی تری بۆ  رگ مانایه مه  له  جگه. دات  ست ده ده کجاری له یه  ی به که وونهمرۆڤب  ته سله ، ئیدی خه

  له... ! ڕ  ر شه و ھه  ڕه ر شه و ھه  ڕه شهر  ھه"    م شاره ی ئه مژوو و ناسنامه  چونکه.   وه نامنته
مرت ،  شق ده دا عه م شاره له .بن  کتری ده وی یه کان تکه الده کان و جه قوربانیه/ کدا  یه ونه

ن و  وسه نوان سه  کان پردک بوون له بانده. مرن  کانیش ده بانده  وورده  وورده.. ! مرت  ژیان ده
جیھانی   ن به وسه ندی سه یوه ، په  ڵ مردنی دوا بانده گه یزانی له ت گودانچی ده فیکره . (دونیادا 

ڵ  گه له( یان  ) 301  ڕه الپه... پچت  عاشقتی ده  وه مندایه  له  که  وه رینه و دونیا به به  وه وره گه
دا ش وه ڵ ئه گه م له وت ، به که رده جاران ده شار ناخۆشتر و تاریک تر و دوورتر له  مردنی دوا بانده

... ئاسان ناڕوخت   که  و جیھاندا درووستکردووه  نوان ئمه  له پردکی  کرد جۆره ستمان ده ھه
" .   مزیه ت ڕه فعه ڕه و دکتۆر  کوڕی پوشه"    واته  نه وسه خوشکی سه  ھوزار کوڕه)   ڕه مان الپه ھه
بوو ،  ی نوقم ده که مگینه غه  دونیای پوره  بوونی پتر له وره گهڵ  گه ، له  زار منداکهم ھو به
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ڕۆم  دا ده وشاره یردا ، من له ڵ مردنی دوا ته گه ن له وسه سه  پوره( پوری گووت   زار بهوکیان ھو شه
می و  ر ده سه  ستی خسته ھمنی ده  ن به وسه ھنم ، سه ی ترت بۆ ده ڕم ، بانده گه دونیادا ده  و به

ھۆی  ن به وسه سه)  299  ڕه ؟  الپه..یشتیت  ڕۆیت تگه موو مردن تۆ ده کان ھه بانده  که" گووتی 
  ن تاکه وسه ی سه شقه و عه ئه  ی خۆی پچا بوو ، واته که شاره  ندی به یوه ران په مردنی کامه

دونیا   نگی به یوه هکانیش ھدی ھدی پ مردنی بانده  دا ، به مشاره ی له وه ھۆکارک بوو بۆ مانه
  وه ره دونیای ده  ندی به یوه تی په واوه ته  ن به وسه ش ، سه ڵ مردنی دوا بانده گه له.   وه بوویه متر ده که
نو  دا له لره. مرت  دا ده م شاره کان ، ژیانیش له شق و مردنی بانده مردنی عه  به... ! پچت  ده

نو   ن ، له ده ست ده ده  ی خۆیان له که نگیه اناتۆس ھاوسه، ئیرۆس و س  م شاره ی ئه ھاوکشه
..! بت  رگدا ونده هنو م ژیان له  ، واته  وه توته نو ساناتۆس ده  دا ، ئیرۆس له م شاره ی ئه ھاوکشه
و   شه تی ژیان و گه قیقه ڵ حه گه له،   وه نگیه م السه م خواروخچی و به به  م شاره ی ئه ھاوکشه

کات  وام بوونی ژیان ، وا پویست ده رده و به  وه نگ ڕاگرتنه بۆ ھاوسه..!   وه ته ندندا نایه سه هر په
ی  زۆربه  وه مندایه  له ر ھه  دا ھوزار که ژیان ، لره ھما بت بۆ ئیرۆس و بۆ  که رناتیفک لته ئه

دونیای   بوونیشی له وره ڵ گه گه  هل،   ربردووه سه مدا به ئامزی ئه  ن و له وسه ڵ سه گه کانی له کاته
کان  ، بانده  عریفه مه  له  پاوپهن ،  وسه سه  له  که پیهبوو ، ئستا ھوزار کۆ ی نوقم ده هک همگین غه  پوره

مووشتک  ھه... کان  ریاچه کان و ده ره کان و کیشوه سنووره ی رباره ، ده  وه ناسته مان دهئاس  له
یی ،  ریده کی گه تیه سایه که  بته ی ، ده ی یان الوتیه مردمندایه  نه مه م ته لهھوزار ... ! زانت  ده
کان  ک چۆن بانده وه..!   وه داته نگده ڕه ردوونناسک یان دونیا ناسکی ل مانای ھماکانی گه به

ڵ مردنی دوا  گه ئستا ھوزار له. ن و دونیا  وسه نوان سه  ھمابوون بۆ دونیا ، یان پردک بوون له
کات و  ر ده فه سه..! نو دونیا   وه گوازته ویش مای خۆی ده ئه.. کات  ر ده فه ڕوات و سه ده  بانده

  دووباره..   وه بنرته  بت نامه بت ده  م دونیایه کی ئه رجگایه ھه  له..   وه گرته کان ده شون بانده
بۆ   دا ھوزار ھمایه لره..   وه زرته مه داده  دونیاوه  ن به وسه ندی سه یوه یان په  م شاره ندی ئه یوه په

  ووه ن ، له یبه رسنووری ئران ده ئوتومبلک تا سه  به.. ! کی تر  یه بۆ ژیان و ئاینده  دونیا ، ھمایه
کان و  کان و وته ، خۆی ڕگاکان و سنووره  ک نیه تیه ھیچ یارمه  س و به که  پویستی به

ر زۆر  ، نووسه  ردوونناسه ک گووتمان ، ھوزار بوونکی گه روه ھه. ناست  ده.... کان  ره هکیشو
کی پرشنگدارمان  و ئاسۆی دونیایه  ترووسکه. ھنت  ی ده که ڕۆمانه  کۆتایی به  وتووانه رکه سه

  کانی به موو بانده ر بای ھه م نووسه کرن ، به مرن و مۆمیا ده کان ده بانده  ڕاسته.. دات  پشانده
  سنوور پویستی بهر نھا تا سه ته  وتۆ که کی ئه یه ریده بادار و گه  ب به ھوزار ده..!   خشیوه ھوزار به

ی  وه دا ڕۆیشتنی ھوزار و دروستبوونه لره.. !   وه گرته کان ده موو بانده شون ھه  اته، و  تیه یارمه
  چونکه.. !   وه گرته رده ی خۆی وه که نگیه جارکیتر ھاوسه  که ، ھاوکشه  دونیاوه  به  م شاره نی ئه یوه په

نو  له  ک ھاوکشه یه دیسان و جارکیتر ئیرۆس و ساناتۆس له. بۆ ئیرۆس و ژیان   ھوزار ھمایه
نگی  سهی ژیان ھاو هی ھاوکش وه دوای ئه.   وه ستنه هو ک ده ر یه رامبه به  دا له م شاره ژیان و بوونی ئه
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ھوزار   چونکه.   ب و پشوودان ده  وه وانه ئارامی و حه  ن پویستی به وسه ، سه  وه گرته رده خۆی وه
کو  بت و وه دونیا ده  ڵ به ر تکه کیشوه  ر به ، ئستا وا کیشوه  هکی تر یه ی ژیانکی تر و ئاینده مژده
  نویه  م دونیایه کانی ئه پره ژر سابات و که له. ت ف ئاسمانی دونیادا ده  و به  کان بای گرتووه بانده
  ئاریان به. (   و پشوودانه  وه وانه ئارامی و حه  کانیدی پویستیان به واوی مرۆڤه ن و ته وسه ، سه

ستی  ھمنی ده  ن به وسه سه. وت  که رده ک شت ده نگ و نیگارکردندا نوقمبوو وه ناو ڕه جۆرک له
موومان  ھه  ھاتووه  وه یت ، کاتی ئه پشوو بده  ھاتووه  وه ئاریان کاتی ئه( گووتی  رشانی و سه  خسته

  )  303  ڕه الپه.. ڵ خۆمدا  گه تۆم مانوو کرد له  نده یت ، ئاه چه بت پشوو بده ین تۆش ده پشوو بده
نگی  بده ک به یه وه، ما  ر ئاونه به  چته یانی ده و نیوی به ش عات شه سه  ن له وسه سه  وه ئه دوای( 

  نگوڕی بابه حمود و مه ت گودانچی و ساقی مه فیکره  رک له دواتر سه. ھن  قژی خۆی داده
ندکیانی  مۆمیاکاندا ، ھه  موو بانده ھه  ری له سه. وکی قوودابوون  خه  رسکیان له دا ، ھه ده  وره گه
یدا ، دۆبی  که وتنه ژووری خه بۆ  وه وته رکه ، سهکرد   وه ندکیانه ھه  ھمنی ماچکرد ، بۆنی به  به

  که  نامانه و کان نوێ دیار بوون ، ئه نامه. رھنا  ی زۆر درینی ده س نامه  وه کانی خۆی کرده جله
کات ،  کان بۆن ده نامه.   وه ن گواسته وسه کانی بۆ سه ر ڕازی بوونی داواکاره وبه مه پتر بیست ساڵ له

ڕبوونی ژیان و  بۆنی تپه. تیان لدت  کان بۆنکی تایبه زه کاغه  ست بکات که و ھهمجار بو که یه
کانی  تاه  دۆبی یادگاره  ی که ته تایبه  و ژووره بۆ ئه  وه خواره  چیته ئینجا ده... مان  باچوونی زه به

کانی ھۆزاریشی  ره فته هکتب و د  ندک له ناوی ، ھه  کانی خسته نامه  وه ی کرده که دۆبه.   تدایه
زاری برای  کانی نه کۆنه جله  ستی له ستا ده مک وه ویادا که له.   وه که ناو دۆبه  وانیشی خسته ھنا ئه

  و شووشه ، ئه  وه کی تر بۆنی پپکردهران دا و جار کانی کامه خوناویه  جله  ستی له دا ، ده
مانکی  ی بۆنی زه وه ک ئه دواجار وه... حمود بوو  قی مهی مای سا پاشماوه  گرت که ی ھه مشه خۆه

  وه تکی نادیاره سره حه  کرد و به  وه کانه موو شته ھه  گرت بۆنی به ی خۆیدا ھه سینه  دوور له
وت و  خۆیدا پاکهی  که وتنه ژووری خه  له  وه ره سه  وته رکه ی داخست و سه که رگای دۆبه ده
  کۆتری سینه.   وه کانی دادایه ره نجه موو په ی ھه رده رھنا ، په ی ده که داره در س بومی ھه ئه

ئارامی   ر سینگی خۆی و به سه  ی خسته که ومهب ر سینگی خۆی ، س ئه سه  زامداری خسته
. یبینت  زیندوویی ده  تاریکیدا به  بت له ده  که هی کۆترگن ده  مک گوی له وت دوای که پاکه

م فنک  یانی چ به و به  مه مکی ده فن ، بینی ته و ده  وه هبن اکانیش زیندوو دهمۆمی  وو باندهم ھه
چوو ڕۆشنتر و  ویدا ڕۆ دهان مک تا به ته. ڕوات  ده  که مه ب دوودی بۆ نو ته دات ، به ی ده ئابۆقه

.... وتن  که پشی ده  وت که که  و باندانه ی بترست دوای بۆنی ئه وه بئه.   وه بوویه ڕۆشنتر ده
موو  کرد جیھان ، ھه ستیده کات ھه تی ده و ناخی خۆی داوه ره موو جیھان به کرد جیھان ، ھه ستیده ھه

  ڕۆیشت پشتر به وتۆ ده کی ئه خراییه  ئیدی به..   وه کاته ک بۆ ده ک یه رگای خۆی یه جیھان ده
دیو و کان له مگینی بانده ۆشکی غهککرد  تا زیاتریش ڕایده. کرد  هکرد و ڕاید ڕایده. بینیبوو  نه  وه خۆیه
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ئیتر ناتوانت   بوو که ، زیاتر دنیا دهکرد  وت ، تا زیاتر ڕایده که رده ده متر متر و که که  وه مه ته
  ) . کانی کۆتایی  ڕه الپه... !   وه ڕته رگیز بگه جارکی دی ھه

 ، ش و ڕوون کی گه دونیایهکی سپی سپی ،  ڕووی دونیایه به  گایهر ده  رنجاکشه سه  م دیماھیه ئه
سات و پ ئافات و  رگه ڕاندنی ژیانی پ مه تپه .کان  ک بانده کان ، ناسک وه هسپی  مه ک ته وه

ک و  و دونیایه  ره به   نگاوکی ئیجابیه ھه  نگاوه م ھه بۆی ، ئه  وه ڕانه گه ڕۆیشتن و نه وتوویی ، دواکه
  له" لی  عه رختیا به"  .ھنت  پکده  م رۆمانه ڕۆکی ئه کۆک و ناوه  م گۆڕانه ئه. نکی باشتر ژیا

دات  کانمان پپشان ده ھا مرۆییه به  پ لهئیستاتیکا و   کی جوانی پ له یه دا ، ونه م ڕۆمانه دیماھی ئه
کانی تریشدا  نووسینه  کو له روه تیار ھهخ به. دی   دته  وه عریفه ی فیکر و مه ڕگه  ش له م گۆڕانه ئه. 

ر  رامبه ی به م ڕقه ئه.   یه ت و ئایدیۆلۆژیادا ھه ر حیزب و سیاسه رامبه ستووری به ، ڕقکی ئه
(   ت و ئایدیۆلۆژیاوه پشت سیاسه  له. وت  که رده ڕۆشنی ده  دا به م ڕۆمانه ت و ئایدیۆلۆژیا له سیاسه

  بۆ پاروه  عریفه کوژرێ ، کتب و فیکر و مه شق ده عه.  بیندرن هرگ د ڕ و مه نی شهاک تارماییه
  له /  که دیماھی ڕۆمانه  ت له تایبه رکی فراوان و به ڕووبه  له ) ... !کرن  ڕاج ده ھه نانک 

. بن  ملمالن دا ده  له) دا  عریفه ڵ فیکر و مه گه له –ت و ئایدیۆلۆژیا  سیاسه( ک  یه ھاوکشه
ما و گری ھ ھه  واته. گن  ڕانگزی و ورانکاری و ناشیرین ده ئایدیۆلۆژیا ، ڕۆکی شه ت و سیاسه
گری ھما و  ھه و مرۆڤدۆستی ،  وشاوه ڕۆکی دره / ش عریفه فیکر و مه .. کانن  تیڤه نگه  کۆده
  کی مۆدرنیستانه نیهڕوئیا و جیھانبی  به  م ڕۆمانه ئه... ! کانن  ھا مرۆییه کان و به تیڤه پۆزه  کۆده

  . ک بۆخۆی داگیر بکات  یه القه ی مۆدرنیزم ده نو قوتابخانه کرێ له ده.   نووسراوه
شی  که وه کنیکی گانه ت ته نانه ته.   واو جیاواز نووسیوه زمانکی ته  ی به م ڕۆمانه لی ، ئه ختیار عه به

زمانی   به " کان مگینه غه  کۆشکی بانده"   واته.   هنتازدا نوقمبوو یاڵ و فه نو خه متر به که.   جیاوازه
زیاتر زمانکی " ا ، کانی ترد ڕۆمانه  له " لی ختیار عه به "  چونکه. ک زمانی شیعر  نه  ڕۆمان نووسراوه

ری  ژر کاریگه کانیتری له ڕۆمانه  مانای له  ، به زمانی شیعر  واته نتازیا ، یاڵ و فه خه  لوولدراو به
  کرێ به ده" مان پبت  وه وت ئه یه دوێ ، ده تر ده دا ساده م ڕۆمانه ر له نووسه .  شیعردا بووهزمانی 

زمانی  به  /   یه وه کشت ئه ر ڕاده نهرنجی خو ناکۆتا سه  ی که وه ئه، ین  ش داھنان بکه زمانی ساده
  له  چونکه.. ختیار  ک به ن نه که ده  کان خۆیان قسه ره کاراکته  واته. دوت  کان ده کتاره کاره
... کان  ره ک کاراکته نه  ره ق زمانی نووسه زمانی ده  کات ، واته ده  ختیار خۆی قسه به ریتکانی هڕۆمان

شدا توانای  ، لره  وه چ بۆته ترنتازیادا زۆر یاڵ و فه نو پانتایی زمان و خه له/ تری کانی ڕۆمانه  له  ! 
مان  ھه کانیشی له داھنانه  وه.. واو جیاواز بنووست  دوو زمانی ته  تی به توانیویه  هک  دایه وه ختیار له به

ک خۆی بۆ  کانمان وه ره ی کاراکته وه دیوی ناوهر  نووسه/ ڕۆماندا   له  زۆر گرینگه. ن برزدا ئاستی به
ب  ون به ربکه ک خۆیان ده کان وه ره مانای کاراکته  به..   قسه  کانمان بۆ بھنته ره و کاراکتهبکشت 

( کی کتبی  پشه  چووبم ، وابزانم له نه  ه ھه  ر به گه ئه.. ک  یه غه ھیچ ڕتووشک و موباله
  ری سلبی له واری سلبی کاراکته شونه  له( ت  ده " ن سه شرزاد حه " )کانی کوکوختی  فرمسکه
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کان  مگینه غه  کی باندهنو ڕۆمانی کۆش له ی شرزاد یه م گۆته تی ئه قیقه ڕک حه) بت  دایک ده
وزی  و فه وره گه  نگوڕی بابه مه( نوان  واو جیاواز له تی و چ زمانکی ته سایه چ که.   وه خونینه ده
ش  مه ئه. بیندرن  ده ڕۆشنی  به )ت گودانچی  ن و فیکره وسه ت ، یان سه فعه یان دکتۆر ڕهگ و  به
تی و باری  سایه ی که پکھاته/   بۆیه.   یه ی ژیانیان دا ھه وار و شوه شونه و باکاوند  ندی به یوه په
تی  قیقه سمکردنی حه ڕه  به.   کردنیشیان جیاوازه ی قسه ت زمان و شوه نانه روون و ته ده

م  له م ئاستی داھنانیش و ھه  خشیوه ر به خونه  ی به تی بونه زه م له ک خۆیان ھه کان وه ره کاراکته
زمانکی   ی به م ڕۆمانه لی ئه ختیار عه به  نده رچه ھهبم   وه ئه  ستمه به مه. ر  سه  دا زیاتر چۆته ڕۆمانه

ر زیاتر  کانیتری گه ڵ ڕۆمانه گه راورد له به  به/ م ئاستی داھنان  ، به  تر نووسیوه فافتر و ساده شه
  .  متر نیه بت که نه
رچاوی  ندک تبینی وورد به بینین ھه ، ده  مان تیا نرخاندووه که ڕۆمانه  ی که رزه به  م ئاسته ڵ ئه گه هل

رزی  ئاستکی زۆر به  له  ق و کتبک ، ر ده ھه  که/   یه ھه  وه ڕمان به باوه  دیاره. ون  که ران ده خونه
شدا  م ڕۆمانه له.   وه خنه ڕه کانی کاریه و تبینی و ورده  خنه ی ڕه وه ره ده  م ناچنه بهداھنانیش بن ، 

دا  گه ی له له ختیار وردتر مامه به  بووایه ده .ون  که رچاو ده کی ورد به ند تبینیه ند شونک چه چه  له
  /  بۆ نموونه. کردبان 

ت  نانه دا ، ته که نو ڕۆمانه سانکی دیارن له که  ه ک یان کۆمه یه ره ک یان به یه کان تایفه قۆکشه چه
کی  ره تی سه سایه قۆکش و دوو که تی چه سایه ردووکیان دووکه ھه  وره گه نگووڕی بابه ران و مه کامه

تی و  مزی ئازایه قۆ ڕه چه،  سه که  ه م کۆمه الی ئه کرت ، له چۆقۆ ده  زۆر باس له. ن  که نو ڕۆمانه
م  به( ت  لما ده رانی سه کامه  ڕ بهنگو مهتا  وه ، ئه  شتی ترهری و زۆر  وه ت یاده نانه و ته  وه بیرکردنه

کت پبت  قۆیه کی دونیا با چه ر جگایه کت پبت ، چووی بۆ ھه قۆیه چه  میشه برای شیرینم ، با ھه
  م له به)  119  ڕه الپه...   وه وته ت بیر بکه و ئمه  بکه  قۆکه یری چه ماندوو بوویت سه  ، که

،   وتووه ر که ی به ره نجه و خه ئه  قووییدا خۆشحاڵ بوو که  له(   وه ینهخون ده  وه شونک ئه
  له  که  وتووه که  و ھیچیه ر ئه به،   وتووه تای ژیانی که ر بۆشی و به به  ره نجه و خه کرد ئه ستیده ھه
م  بینین له ده)  52  ڕه الپه... زانی چیبکا  یده نه  بوو که  وه وه ی له که ژی ، الوازییه یدا ده وه ناوه
ک  نه  قۆی لدراوه نسور چه تدا مه ڕه بنه  چی لهر ، گه  ر ھاتووه نجه شون ناوی خه  دوو  له  گرافه ره په
ر سیما و  نجه گری ھما و ڕوخساری جیاوازن ، خه قۆ ھه ر و چه نجه خه/ کی تر  الیه ر ، له نجه خه
گری سیفات و ھما  مانای ھه ، به  یه ی ھه اوندکی الدیانهباک  ، واته  یه ی ھه دگارکی الدیانه ئه

..   یه گری ھما و باکاوندی شاریانه ، ھه  یه خسارکی شاری ھهڕو/ قۆ  م چه به..   کانه الدیه
شار   کانی تر له ره موو کاراکته نسور و ھه کان و مه قۆکشه ، چه  شدا ھاتووه که ڕۆمانه  کو له روه ھه
وکی گونجاو  ر ھه نجه خه  قۆ و چه  جگۆڕککردنی یان  ر ھاتبا ، نجه بوا ناوی خه ده  نه  ۆیهب.. ین ژ ده
  .  نیه
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ڵ  گه له  وره گه ڕی بابهنگو لما و مه رانی سه ی کامه اتهوک ئه ،  که تای ڕۆمانه ره سه  له شونکی تر  له -
. بگرێ و وازی ل بھنت  ن ھه وسه سه  ست له ن ده هداوای لبک  ی ، که وه بۆئه  وه بنه نسور کۆده مه
یتوانی ب  هی کرد بوو ، ئستا د قسه  م خانمه ڵ ئه گه نھا دووجار له نسور ته مه(   ویادا نووسراوه له

ڵ  گه ن له وسه پش دوو مانگ سه(   دا ھاتووه وه ره کانی سه دره  دا له یه ڕه م الپه ر له ھه)  ؟.. چی 
  نسور بوو له م ھاوڕی مه ریه ی مه که پووره  دا کچه وه نگکی زانکۆ ، به پووریدا ھاتن بۆ ئاھهکچکی 

درژایی   ن به وسه نسور و سه کاندا مه کوڕه  موو قوتابیه سودیی ھه نو حه وت له زانکۆ ، وا ڕککه
م شتی  جوان و ناسک بوو ئه  سیحراوی بوو ھنده  بن کچکی ھنده  وه که نیشت یه ته  له  که نگه ئاھه
فۆنکی  له ته  یدایی تزابوو ، تکایکرد ژماره ئومد و شه  وه چاوکه  دا به که نگه کۆتایی ئاھه  له... بوو 

  ر له بوو ، پپیگووتبوو ھه فۆنی نه له ته  ن ژماره وسه دا سه وه ن ، به بکه  ی زیاتر قسه وه بدات بۆ ئه
  وه دا ئه لره... ! ) فۆنی کرد بوو  له دا دووجار ته یه و ماوه له. بکات   ندی پوه یوه په  وه یه ڕگای پورزاکه

  ، له  نی بینیوه وسه وت دووجار سه که ر ده ی به قۆکه نسور چه ی مه وکاته ئه  ، که  وه خونینه ده
یان  قسه فۆنیش دووجار هل ته  وون ، بهبدانیشت  وه که هنیشت ی ته  له که ته واوی کا ش ته که نگه ئاھه

نسور یان  ران و مه ڕی نوان کامه م شه ریه بت کاتک ، مه نسور بریدار ده مه  چی که که..   کردووه
بت  بۆ ده( ت  مدا ده وه  ن له وسه نت ، سه یه گه ن ڕاده وسه سه  نسور به وای بریندار بوونی مه ھه

  وه فامه سی نه ڕی دوو که شه  ری خۆم به بت سه ، ده  وایهبۆ پت... ن  که من بزانم پیاوان چی ده
  ، چونکه  ربینکی گونجاو نیه مک و ده وه" نایانناسم  که) "  58  ڕه الپه... نایانناسم   بئشنم ، که

ڵ  گه ن له وسه سه  پشدا نووسیومانه  ک له روه زانکۆ ، ھه  له  مه ریه رکی نزیکی مه نسور براده مه
، کاتک   نسور دانیشتووه نیشت مه ته  له  که موو کاته ی زانکۆ و ھه که نگه ئاھه  مدا چۆته ریه مه
ی  ڕگه له  /   و پی گوتووه  وه کردۆته تی نه ن ڕه وسه سه  لکردووهفۆنی  له ته  نسور داوای ژماره مه

و  کانیان کتر ناسینیه ڵ یه گه ، له  وه با دته ناته" نایانناسم   بۆیه. فۆنی بۆ بکات  له ته  وه یه که پوره  کچه
  وه نزیکه  له( ن  یا.. ! ) ک پویست نایانناسم  وه (بت   ووایهب کرا یان ده ده.. ! کانیان  کتر بینینیه یه

رانی  ناوی کامه  وکاته ن تا ئه وسه سه(   شدا ھاتووه که ڕۆمانه  ک له روه ھه  ڕاسته .. ! )نایانناسم 
  واته/   دا کردووه گه ی له و قسه  یوهنسوری بین م دووجار مه به) بیست بوو  ر نه ای ھهلم سه
   .. ! یناست   ده
" ند شونک پاشگری  چه  ن له وسه ندا ، سه وسه و سه  وره گه نگوڕی بابه کی نوان مه گۆیهگفتو  له -

مان  ھه  چی له که) نگوڕ خان  نابی مه جه( ت  ھنت و پیده کار ده نگوڕ به ناوی مه پاش له " خان 
( ،   وه تای گفتوگۆکه ره سه له  نده رچه ھه)  . نگوڕ  کاک مه( ت  شونی تر ده  ند چه  گفتوگۆ له

یاد   وه ھاته دهکانی  سه تله ئه  کک له تاری یه ی ته" خان " نی  نگوڕ دیمه ی مه شوه  ن له وسه سه
م ،  به  وه وته که تی تری بیر ده سایه نگوڕدا که سیمای مه  ن له وسه ی سه وه هڵ ئ گه له)  129  ڕه الپه
زمانی   له  چونکه. ین  زیاد بکه  زی نرینه گه پاشگری خان بۆ ڕه  نت که یه ناگه  وه مانای ئه  وه ئه

. ھندرن  هکارد به  زی مینه گه کو ڕزگرتن بۆ ڕه وه) خان ، یان خانم ( کانی  کوردیدا پاشگره
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ر  سه  ینه ی بخه که ر میمه گه م ئه زی م ، به گه بۆ ڕه  کارھناوه لی خانم ی به ختیار عه به  نده رچه ھه
کاردن  ز به گه مان ڕه ست و بۆ ھه به مان مه ردوو پاشگر ، بۆ ھه انای خان یان خانم ھهم  یان نا ، به

ران  نگوڕ خان یان کامه مه( ک ناکرت بین  مانایه  به.   ینهک نر نه  یه زی مینه گه ویش ڕه ئه  که
  له  نگه ڕه... ! ) خانم   م خان یان پوشه ریه ن خان یان مه وسه سه( توانین بین  م ده به) خان 

زمانی   م له کار بت به ش به ک ھیندی فارسی پاشگری خان بۆ نرینه تانی تر وه زمانی میلله
ک  وه.   وه رناوی کچان و ژنانه سه  ته وتب ، پاشگری خان خراوه رگومان که ی به کوردی ھنده

بۆ ڕزگرتن و ) گ  ندی ، ئاغا ، به فه کانی ئه یان پاشگره... کاک ، مامۆستا ( کانی  پشگره
زی  گه بۆ ڕه  مانشوه ھه  کانی خان و خانمیش به شگرهاکار ھاتوون ، پ زی نر به گه کردنی ڕه وره گه
   ... ! کار دن   بهم

ر  ھه  که چی ئاستی داھنان و جوانکاری ڕۆمانه شمان ، که رنجانه م تبینی و باری سه ڵ ئه گه ئیدی له
م  ر ئه سه ئیشی له  وه ندی جیاوازه ھه و ڕه  ندین کایه قوویی چه  لی له ختیار عه به. تی  شون خۆیه  له

ناسک  و مژووناسک و  روونناسک و کۆمه ده( ک  ا وهککاتد یه  له  ، بۆیه  ی کردووه ڕۆمانه
نو   ت له تایبه  به ی ندیه ھه ڕه م توانا فره ئه. وت  که رده ده ش)توانا   ڕۆماننووسکی به بگومان
 خش ، به کی ڕۆحی پده م ئارامیه کات و ھه رسام ده ر سه کی زۆر خونه یه ندازه ، تا ئه کانیدا  ڕۆمانه

  به م ، م نووسینه دیماھی ئه  له  بۆیه. ت  زه کانی له کهوچک و ختوومو  کات له ی دهم پ ھه
وتوو و  رکه سه  ڕۆمانه  له  ککه یه) کان  مگینه غه  کۆشکی بانده( وا  که/ بم  توانم ده  وه دنیایه
  .ھانی بیاتی جی ده موو ڕۆمان و ئه کو ھه بی کوردی به ده نھا ئه ک ته کانی نه جوانه

  
  

  -کان ؛ رچاوه سه
  
  "کان  مگینه غه  کۆشکی بانده" ڕۆمانی     -

   لی ختیار عه به/ نووسینی    
  
  رسیسیزم  نه -

  ن  سه حه  ناه/ رگانی  وه.. ر لۆوین  لیکسانده ئه/ نووسینی 
  
  . رنت  نته کی ئه یه رچاوه ند سه چه -
  

  .  وه نار بوبۆته ی گۆڤاری ھه 52  ژماره  له  یه وه م لکۆلینه ئه: تبینی 
                      


