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ڕی  دو و شه  بوو به بوو، ده ش ده کرد، ڕووی ڕه کی ده ی درۆیه وه ئایینی مندا، ئه  ڕۆژان له  ڕۆژک له
یامی خواکان  په  ست و ئاگای لهر په وانیی دهماف و دادو ج  ڤ پیرۆز بوو، چونکهوسا مرۆ ئه  ..ھنا داده
  .ردا وه بوونه  له  ره به رترین گیانله روه مرۆڤ دادپه  چونکه. بوو

بوو، دو بوو یان دو  خوا نه  ڕی به ی باوه وه ئه. بوو ندکی پیرۆزی خۆی ھه و خواوه سه ر که ڕۆژان ھه  ڕۆژک له
خواکانی خۆتان بھنن و نوژ بۆ جوانیش   ڕ به باوه  هھاتوو  وه جا کاتی ئه. ویست کانی خۆش ده ڕه رست و شه په

ڕیان  ند و خواکان باوه خواوه  ناوماندا که  ن له ھه . ره رترین داھنه و جوانیش داھنه  ند جوانه خواوه  چونکه .ن بکه
  ! یه بوونیان ھه  به

تی مرۆڤ زۆر بچووک  رامه ی که باره قهمرۆڤ و ) ترس(   که  یه مه ، ئه ھاتووه بیریدا نه  س به که  شتکی تریش که
، جا )ترس( نم  من ناوی ده  که -رکی درۆزنیین یامبه چی په موومان ملکه ر ھه ک مرۆڤ ھه یش وه ئمه.  وه کاته ده

 !ڕ بیت ر مرۆڤکی ب باوه گه ند ترسنۆکی، ئه نازانم تۆ چه

 

  

  ر یامکی گرنگ بۆ خونه په

عیشق   ڕۆمانی؛ ئازادی له  واته -یامی خواکانم ی پهبی خواکان و پاشکۆنی کت ڕز، من خاوه ری به خونه
ی ئارارات  و نزرگه ره ند بووم به دا نیازمه-21.3.2009رواری  به  له  م دابوو که وه تیایدا جاڕی ئه  که. م- پیرۆزتره

و   کردن بووم و ناسنامه  ئامادهرمی خۆ  رگه من سه  دا که و کاته م له به. ڕێ  ومه بکه  وه روژه وتی نه  له
، دووچاری  یه-ڕاستیدا ناوی ماریا  له  که -رم سارا ھاوسه.. روژ لیکی نه بۆ مه  وه ڕانده رویژیم گه پاسپۆرتی نه

و و دوو  ئه  مه متوانی پشت بکه نه  بۆیه. ویان کرۆشت توانای ئه  زۆر له  ته مه م ھه ئه. بوو  نجه خۆشیی شرپه نه
  من و دایکیان ھیچ دسۆزکی تریان له  له  جگه  که. . ش سانه میان شه سان و دووه  میان ده که یه  کهمنداڵ، 

م، من  که ست ده ندکجار ھه ھه  وت، که وانم خۆش ده ئه  من ھنده  چونکه .  رانی کوشنده نده ھه  له ور نییه ده
.  ری مندا چنیوه وه بوونه  کی پیرۆزیان له رستگایه وان په ئه  نکهچو.  ر نییه رستن و ھونه رستگاو په په  پویستم به

، جیھاندا  رش بوو به بۆ منی په وان زنتر بت له تکی مه خه دا- ڵ گیانی نوح گه سخ بوون له نه  هزانن ک وا نه
   .  وه ری منیان ڕۆشن کردۆته وه نوح، بوونه  ر له وان به ئه  چونکه. خر نه

  !کردنستپ تابلۆی ده

ودا بوو  له ..نیم و ڕاچه خه دا دووچاری بینین ھاتم وله یه و چرکه دا بوو من له لره ..یامی خواکـان دت په  وه لره
من  کانی مـرۆڤی بـوت به یامه بینیم په  چونکه! ری مندا سه خوارو فق دای به  وته که  وه ئاسمانه ک له یه ھلکه

  بووم به ..کانم بینی ره وه ردوون و بوونه گه! کم بینی یه ق وجاـجاـۆکه قله دا پیرو له که ناو ھلکه له ..ن گه ده
و   شوه  زنی فره وژمی تیشککی مه ته  به -مزراح  رم ل بوو به وه بوونه. کم گرت ڵ ئاسماندا یه گه سروشت وله
   !رچاومدا به  گۆڕی له ئاسا ده -معجزة=رجوو کان خۆیان په شکه .کرد ری ده وه ونی بوونه ته  ئاسا که  جاجاۆکه
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ی تری  که بوو، نیوه  وه ژووره م له نیوه! نووستوو  ترسا خۆمم کردبوو به له  که! مدا که و بینینی ناو ژووره خه له
خۆمم یری  سییدا زوو زوو سه یی بی که ستی بـوتی و ئاواره ھه  نییم، له که خۆم پده  به! بوو  وه ره ده شم له له
ک چۆن  وه ..کردبووم نھایی داگیری ته مان کاتدا  ھه  بیینی و له موو جیـھانم ده ھه ..دا که ئاونه  کرد له ده

. ر گرتبوو بۆ وت، بۆ ئا، بۆ نیشتیمان وه بوونه  ھا منیش مانم له ک، ئاوه گرت بۆ یارییه م مانی ده که منداه
! کات و نامبینت ماشام ده مبینی سارای خزانم ته ده ..کی سپی سپی-نـوح  بوو به دا لده که ئاونه  خۆمم له  که
و گورگی  ڕیی ئه بباوه  ، چونکه وه ھاته ودا ده ییم به زه منیش به! کوم  زانی له یده  شوا بوو، نهری ل سه

تان  ره بینیم سه  وه ی خۆمهدیار چاو  به! کرۆشت وی ده تان ئه ره و سه  وه ناخیدا بدار کردبووه  ی له نجه شرپه
 - کان بکات وازی لبھنن خۆشییه نه  توانت تکا له مرۆڤ ده: رموو فه وم ده به  کاتک که !پاڵ پچی قه  مککی به مه

بۆ خۆت   م قسانه ئه: یگوو ده  وه جاڕییه نینی گاته م پکه ده  به.. کان بھنت خۆشییه نه  توانت واز له یان مرۆڤ ده
..  و ھناوه م من وازم له ، به ڕاسته: رمووم فه و ده منیش به. بوویت  کره خۆشیی شه خۆت تووشی نه  چونکه. . بکه
ر  سه کی پیرۆز و ڕاست له یه نده خه  یان کاتک که. ڕم په رده زیندان ده  من له  ھنت که من ده ویش کاتک واز له ئه

  . وه نه که کانیان تووشم ده کان و گومانه دوه  وه شه وانه پچه  باو به ده ستم بۆ بینم، شفا ده لوی مرۆڤکی جوان ده

روونی  ردوون و ده ئاسمان و گه  وی؛ له ر زه سه دوایدا له ران به بری گه  دوای عیشقا؛ له ران به گه  له  جا بۆیه 
  کانی ووتی به نازداره  بچکۆله  نده خواوه ..رام گه ده میزادک ر لوی ئاده کی پیرۆزی سه یه نده خواکـاندا بۆ خه

نشت  زهر ن؛ خۆیان سه که ، خۆیان وون دهن ده زت ده گرین و خۆیان ئه ده .. وتووه ان لکهکانیـ نده خه -بینی فرم ده
  .ن که ده

: یـھان بمج تانی الوان و ئافره  تا به ..م مۆ بده کانی ئه نجه ک نیشانی گه پشکنی تا مانایه رم ده وه منیش بوونه
گ  سروشتی سه  ڵ به ، و سروشتی تکه زنه کی مه مرۆڤ درۆیه .بات مان ده و نه ره ونبوون مـرۆڤ به  کیینه ڕابن؛ خه

  .  راز بووه و گورگ وبه

چنی؛ باکان  مندا ده  کان خۆیان له ره مـبه ر بوو؛ پـغه وه مدا پشکنیاری بوونه که ی ماه وه ره ده  شم له ی له نیوه
ی  وه ئه. بووم ش ده مییندا به ر ئاسمان و زه سه کان و به رده گه  بووم به ده ..کردم ری زانستی خامۆشیان دهف

رم  شانازیدا سه  له  ، که وه کرده جوان بیرم ده  ھنده .یی ، فرگهنتام بوو مبینی؛ زۆر به ست و بیر ده چاوی ھه به
ئاسماندا   ، لهدام یان بۆ لده په چه فر ی وتی به ر لوی شازاده انی سهک کانی ئاسمان و فریشته ستره ئه  یدا له ده

کی  خه  ، چونکه وه سک بگمه بۆ که  و چیرۆکه ڕاستیدا ئه  ورا له مده خوند و نه کۆرای ئامیینیان بۆ من ده
س  که.  وه مخواره ستووری ده لتوورو ده تی که ماقه زلزانیی و حه  لتووری دو و خۆ به داب و که  نغرۆ بوون له

قکی  قله حاجی له. کرد ده روونی منی نه سیح و ماریاکانی ناو ده و خواو خواکان و مه  باسی فریشته  زی له حه
  چوومه بم من ده  یان چاتره -م که ناو زیندانه  ھاته جار ناجار ده  که -راسان و ماخۆالن تووشبوو خۆشی ھه نه
شت تۆ خۆتت ل  ده: تووی بپوم، جارکیان ووتیرگنگ ستی ژه بزی ھه انستی بپوم و نهی ز ردانی، تا پله سه

پ گوتم   وه جاڕییه  گاته  ی به مه ئه!.. کانیشیت خۆش بووت و فریشته خواو، مارتا لوویسی شازاده  بووبت به
  . وه مه می بده ھشت وه یده نی و نه که و قاقا پم پ ده

ند و  خواوه  مین جار، کاتک که م دواھه به.  وه بداته  وجانه گه  و دوه می ئه ازان چۆن وهباشتر، پیاو ن 
ری  بزی؛ بیارم دا ئیتر چییدی سه  ژرباس به  ی ھنایه شازاده  ، کاتک که وه درۆ خسته  خواکانی منی به
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.. م که بای نه رحه ر ھیچ مه کو بیارم دا ھه به. گرم م و گوی ل نه که کانی ماچ نه سته ونم و ده نه ڕزی بۆ دانه
خۆی   ر له درۆزن به  ییم که تگه. ک مرۆڤ  نه  یخونت، زانستی دوه و ده ی ئه و زانسته ئه  ییم که تگه  چونکه

  .کات ک من ده ندی وه رمه سکی جوانناس و ھونه ڕی که باوه  به  تی کاتک گاته دوژمنی خوای خۆیه

  پیـرۆزه  ولهمر ..کردم نییان یدهڕوکان چاو مروله،  وه بووه رچاوم ڕۆشن ده به.. ستا کات وه  ، که به
یالمدا  کانی خه نافه ته  به ..میوانیم  ڕیبوون و ھاتبوون به رپه ده  وه ره وه حمی بوونه ڕه  له  کان؛ که یهسپی
کان  مروله ..بوو  مرولهرم  رگی به روونم، به هگشت گیانی منیـیان داپۆشیبوو، مشکم، د ..نزی به داده

 ..کرد رم ده وورووبه کانی ده مـرۆڤه  لیسمی خۆیان جادوویان له ته  وان به بینییم، ئه یده س نه ، کهتموروکابوون
  .ھشت ئاسان ببینرم یانده نه

  .ری گیانن وھه کانم گه تهو  خر، چونکه دون، نه ر ده وه هستی بوون ھه  کانم الواز له وتهزانن  وامه

نجام  ئه ..کدا ه سته زیندانی به  چنی له ساڵ بوو خۆمم ده ژده ساڵ بوو زیندان بووم، ھه ژده من ھه ..ستا کات وه  که
 ..دام رمی نیشان ده نه  کان خۆیان به رزه وه! دام  ئه زستان پاییزی نیشان ..کاندا بدوم رزه ڵ وه گه توانییم له

زانستی   له په  به ..ڕان گه ده ی بیرمدا ھه کانی جاـجاـۆکه نافه ته  به ..بوون ده  وره ر چاومدا گه به هکان ل مروله
  .مھنا خامۆشیان بۆ ده

ڕی  وپه م به به .م م؛ نا، من کاری وا ناکه که ده  وه سیح و نـوح و خواکـانه تی مه زره حه  من شانازی به  زانه وا مه
. کان ھاوڕمن مرولهو  کان، بانده کان، دارستانه پۆله باکان، شه ھا روه ھه ..م ده ڕیان ده باوه  نج لهر سه  وه ڕه باوه

بۆ  خوقنم و ر ده یای ھونه خه  بهند  یان خواوه ده  من ڕۆژانه ..م که ده  وه تی سروشته رامه که  من شانازی به
بوونی   ست به ر مرۆڤ بتوانت ھه گه جا ئه .م که تیان لده حمه داوای ڕه تی و جیـھان تی سروشت و مـرۆڤایه رامه که

و زۆر و گریمان  ست پبکات و بوونی ئه رکدا ھه به له ر کونج و که ھه و له ڕڕاتی ئه ندی خۆی بکات و زه خواوه
قۆی  ت و چهبکا  ناوی خواوه تاوان و خونژی به   س بۆی نییه م که به. کات وا کارکی پیرۆز ده بکات؛ ئه

وان  ئه.. کان م بته م خواکان، ھه ناسم، ھه ندی خۆم ده م خواوه من ھه. ندی خۆی ست خواوه ده  کانی بداته تاوانه
   . کان رشۆڕکردن بۆ دوه ڕو سه ن بۆ شه ھانم ناده

وون   ختانه ونکدا خۆشبه خه  له مویست ده. بم مویست ھیچ فر نه م، ده پیر شالیار گل بکه  مویست خۆم له ده
وا مـرۆڤی بـوت   ، ببینه سته کوڕم ھه: رموت فه کات، ده م بانگم ده بۆ جاری سیه رچی بینیم پیرشالیا که..بم

 ..نت یه گتی بگه  به  می تۆوه ده ر له وه کانی بوونه یامه وێ په یه ده ..ی ھات س و ب وه وبـئاو بناوو بکه
! می گیانن؟ تی دووه که مله کان مه ونه ی نازانی خه ئه .ویت تۆ ئه .تان بۆ بکاتی ھاتنیکان فسانه هوت باسی ئ یه ده

ی پیرۆز  جاجاۆکه  که  زانه وا مه. نی کانی داھاتووتی تیادا بنیات ده ژیانه  ی که و جیھانه تبا بۆ ئه ون ده خه
کانی  ھا، پایه ستی وه ھه  یت، چونکه هک ست نه نا، وا ھه.  خۆشه کی نه نتازیایه رخۆشی و فه کانی سه وڕنه

  چونکه. یت کانت بکه ونه نتازیا و خه سستیی فه  ست به ی ھه که ی کوڕم، نه که نه. رزن له تی جوانی ده که مله مه
  .ناسین کتری ده یه  ئمه

بینیبوو  ـرۆڤکم نهتا مھش  چونکه ..م ڕ بکه توانی باوه مده نه  چونکه ..ساس خۆمم بینی ماندوو که ..ستام منیش ھه
 .. وه بدار بوومه! دا که ئاونه یرکی خۆمم کرد له سه ..کاندا نوان مـرۆڤ ودـوه  کما له یه وشه دان بنت به
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ر  کانیش ھه مرۆڤ بوون و مرۆڤه  خۆشیی بوون به کان دوچاری نه ماشام کرد دوه ته . وه کجاری بدار بوومه یه به
  و نھنگرانه  وه دووره  گ له ک سه ڕۆی و وه المدا ده  به  وه گه ی سه مۆڕه  نھا به ته  وو و بهگکی پ ب و سه  که یه

پیسبوونی ژیان و   ییم به زه منیش به! رم تۆم و لزه کی قورس و ئه زانی من تاجیری چه وای ده. کردم ده  بۆنی پوه
  کاتک که.. بووم لیان ده  کرد و جار ناجار تووڕه انم دهمی خواری یاساکانی ماشای ده ته  وه ھاته ماناو جوانیدا ده

  . ماشای خۆمم کرد دا ته که ئاونه  له

زدام ل  کانی مه م و باه که ر ده وه حمی بوونه ڕه  ست به چم و ھه ردووندا ڕۆ ده گه  یاڵ ب بکات من به بینیم، تا خه
  ی که و تابلۆیانه ئه.. م که ماشای تابلۆکانی خۆم ده شنم و ته هو ردا و تۆوی جوانی ده وه بوونه  فم به و ده  ڕواوه

  .بن  ا؛ دروست دهنتازیی مند تی فه که مله مه  له

 ، وڕۆی م ده نیوه ..زن پردکی ڕۆشن ومه ..و پردک ره چووم به ده ..کی ڕۆشن ڕگایه  ر تووله سه خۆمم بینی له
! بینی م دهمروژر مالوال وسه ک کاتدا پشت وپش وئه یه له! کرد یری ده ستابوو سه شم ڕاوه ی تری له که نیوه

ڵ  دووکه  تگووت له ده ..دی م ده-ی نـوح که شتییه یی که وره گه  زۆر به ..دی ئاراراتم ده  وه که ری پرده وبه له
 ..چوون خۆم ده ن، لهو له  که  ی وانه موو ئه مبینی ھه ده ..کشام بۆنی بغورد ڕایده ..ی بغورد دوکه - روستکراوهد

کان و ماریاکانی  سیحه مه..س بوون بـوت وبکه ..ت بوون منداڵ بوون، پیر بوون، الو بوون، ئافره
ڕ و  گیان و باوه  وان منیان پ کردبوو له کانی گیانی ئه ر و تابلۆکان و نۆته یکه په .کانی جیھان بوون نیسه که

  .ژیان

ر ترۆپکی ئارارات  سه کگرتووم له تی کوردوستانی یه که مله داو ئای مه ا بانگم دهدۆخی ئاخاوتند  بینی له خۆمم ده
  .کرد کاندا گفتووگۆم ده ره مبه ڵ پغه گه قاند و له چه ده

ر تاپای منیان داپۆشی؛  چاوتروکانکدا سه  موویان له ھه  به ..روکابوونکان تم و یه سپی  مرولهکان؛  مروله
 - ترس  -کرد ستم ده ھه ..پۆشران کان سپی سپی داده مرولهی  ڕچکه  ڕگاکان به! سپیی ڕۆشنم رمکی تگووت ته ده
  . واو گۆش بووه تم ته رامه کرد که ستم ده ھه .. ج ھشتووه روونی منی به ده

من دا زۆر  وان له ئه -وان دا چوون، من له من ده گشتیان له ..م بینیکانماریا و کان هسیح تی مه زره ک حه کۆمه
ر  به له -م بینی ڕاکشاو دا خۆمم ده که شتییه می که وته ناو نھۆمی حه له ..ن به ست بۆگیانم ده مبینی ده ده ..بووین ده
گشتیان . گیانی من له – کانی تیشکن زووله ریکی ھنانی ده کان گشتیان خه مرولهمبینی   ده ..واندا ستی ئه ده

ک  رم وه کانی سه نافه ته وام له رده به ..بوون ده کار کردن ماندوو نه وان له ئه. وونری من ب ریکی چنینی کای به خه
کانی  نافه ی ته گۆله  چم، له ی سپی ده گۆه کرد له ستم ده الم ھه یر بوو له سه ..چنی دیان ده  گۆه

دی سپی  ..چنی کانی من ده نافه ی ته گۆه  ست بوو، دیان له ده وان شیش وخورییان له ئه ..ی سپی جاـجاـۆکه
ستی ماریاکان  ده  له یانکان سپی یه  ده کان هسیح تی مه زره ڕونن، خوودی حه کان ده مبینی ده پاشان ده ..سپی

مبینی  ده ..ی دوورو نزیککان و وتان ن بۆ شاره باکان تا بمبه م ده  نهداانی ؛ یان ده واندنانی گرت وده رده وه
  !بن ده کان زۆر ده

لیان دوور بووم ! کوم زانی له مده نه! دی ده کردم، من خۆمم نه بانگیان ده  مان کاتدا که ھه له ..ن که بینیم بانگم ده 
ی  وه رمی چنینه رگه سه.. یانچنیم شاندم و ده وه یان ده ھه  چونکه !ستیشیاندا بووم ر ده به چی له که! 
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رمی  رگه ی ویستکی نادیار سه وه ک ئه وه .بووم م زۆر ده به.. کرد ده  مم نه که من.. وان بوون ئه  وه شاندنه وه ھه
  ! وه شاندنه وه رمی ھه رگه وانیش سه چنینی من بت، و ئه

 ..موو جیـھاندا کانی  ھه ختی وته کۆی پایته له  که  وه ھاته یادم ده .. وه کرده کانم ده ونه ی خه دواپارچه بیرم له
موو خر خواکـانی  کانی جیـھان، ھه موو جوانه تانی جیـھان، ھه موو ئافره مبینی ھه ده ..دی ی ڕۆشنم دهک یه ڕگه

تانی  موو میلله ئازادی بۆ ھه: رموو یانفه ده ..کان دا دژی دـوه خۆیان نیشان ده! کان قامه ر شه سه  جیـھان ڕژابوونه
  . تی بۆ ژیان بۆ مـرۆڤایه ئاشتی وئازادی وعیشق بۆ جیـھان، ..وی رڕووی زه سه

ست پکردنی نابت  م ده که ڕۆمانه  رمووی گوایه فه  چونکه ..م پ بناسنت-تی نوح زره رمووی لکردم تا حه پیر فه
  .ن گه کتری نه یه وان به ر دووپاه گه ئه

و  له ..خۆمدا بینی رم له وه وونهدا بوو من گیانی ب و ئان وساته ر له ھه  چونکه ..ھاتم نه  وه ستی ئه ربه م من ده به
ک  یه ھلکه  دا که و کاته له! مدا بوو که چنگی ژووره  شم له ی تری له که بوو، نیوه  وه ره ده شم له ی له نیوه  دا که کاته

ینی شی ق ی ڕه دووکه  ئاسمان بهکی  الیه  دا که و کاته رمدا، له سه و شپ دای به وه خواره  وته که  وه ئاسمانه له
پیرو   دا که و کاته له ..بت دایک ده مرت مـرۆڤکیش له مـرۆڤک ده  دا که و کاته له ..کان پ بوو دـوه

  دا که و کاته له ..ڕم تیادا بینی رو سرۆش و فه کانی ئیلھام و ھونه فریشته ..ی پیـرۆزو سپیم تیا دی جاـجاـۆکه
ر ویژدانی  سه بووم به ش ده دابه  دا که و کاته له ..گومدا خوند  ق به ته  قه ته ری به وه یامی بوونه قک په قله له

ی خۆی  وه کانی ناوه موو دڕنده مـرۆڤ ھه  دا که و کاته له ..کان خلووقاته گیانی مه بووم به ک ده جیـھاندا ویه
کانی زۆر  گیانی خۆیدا وتاوانه  ا بهن ستدار پی ده به مه رست و دو په  بوو به ده مـرۆڤ  دا که وکاته له ..ژاند وروو ده
  نووکی دـوه ده  ندیکت به پاپا به  دا که و کاته له ..م زانی چی بکه مده نھایی نه تاو ته من له  دا که و کاته له ..کرد ده
  دا که وکاته له ..دران ان فێ دهکانیـ وه خی کرده و دۆزه ره ن بهکا جامبازه  شه الو قه ڵ ئیمام ومه گه کان له ل شوه قه

دا  و کاته له: جیـھاندا فتی نه خۆش و که سیمای ترساو و نه  به  وه ھاته ییم ده زه دایک بوو و به  لبووردنی من له
  ! ستا ی لھه مین زریکه زه

وراند، یانلو دا، باکان ده ده کان ھه هک ه سته به  شاخه  قیان له شه کان پۆله ر پ، شه سه  ستابوونه ریاکان ھه زه
و   و بروسکه قریشکه  گوم له !دراوسکان  ک وته و وه. کان ک مـرۆڤه کتری وه یه  بوون له ده  کان تووڕه وره ھه
  . جات بوو ی ڕزگاری و نه نگی پیرۆزی فریشته ده

ی تیشک و  ی بروسکه هنج و په کان گرماندیان وره ھه ..دا ده ک ھه ه سته تی به رامه که قی له ریا شه زه  دا که و کاته له
! نا یتا تاریکییان ڕاو ده یتا په کان په بروسکه ..کاند ته کان ، دڵ و ویژدانیان ڕاده شه ڕه  وره گی ھهن ی ده ڕه نه

! ک منداڵ فێ درابوو ئارارات وه  نھا له تاکو ته ..دایک بوو ری مندا له ی سه له که  مـرۆڤک له ..ستا الفاوک ھه
ناپام و تۆپ   کی کیمیایی، به چه  بژا به سنگی جوان وناسکی ئاراراتیان ده ..کان کرد دـوه ده بۆمبا بارانیـیان

ریوان،  مرین و بارزان وبادینان، بۆتان، قامیشی، مه ی زاگرۆس وحه وزه  وتبوونه کان که دـوه .. وفۆکه
کانی جیـھانی  ته رامه ب که  دا دـوه ر ده مین به رگی زه جه  ئاگریان له. رمنیا و جۆرجستان و تا ئه ھاباد، جزیره مه
  له ترسان ده.. رزین له ده پ ھه قه قوڕو. .کان کانی ڕووس و ناتۆ و ئۆپیک و زلھزه دوه. م م و دووه که یه
ر  هترسا و ھ کانی خۆی ده وته دراوس  وی تر و له جۆرک له  یان به که هر ی و ھه کانی خۆیان وه ماشای کرده ته
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دارو  تمه سیاسه  وه بوونه ترسا بچووک ده  دا و له کی نوتری ده وی کینی چه وی تریان ھه تر له  له یان په که هی
  بنشته  بوو بوو به ڕ رزیاتی شه و فه ڕ لتوری شه ڕ و که شه  چونکه. کان خواناس و تیۆلۆگ و سۆسیۆلۆژه

   !بت  ڕ جیھان ڕزگاری ده شه  زانی به وایان ده. یزان و زانایانیشدیب و ڕامیار ند و ئه رمه ی ژیر دانی ھونه خۆشه

م بوو،  ئاده ..کوژرت ده  دایک بووه ی له ته وه له  مـرۆڤکه .. بووه س نه که له! بوو سی نه که! منداکی داماوو گوناح
کاتی  گوناحه ..کانی تیابوو ره مـبه موو پـغه ھه..شت رده زه=نـوح بوو، بوودا بوو  ئیبراھیم بوو ..وابوو حه

و  ئارارات ڕووت  مـرۆڤک له ..ر بووبوو مین خونی به زه  دا که و کاته م له به! نازانم چۆن ..گشتیانی کردبوو
! کان مام خدریان بۆ نارد تا گیانی گۆش بکات فریشـته ..ھات ر نه سه ھیچی به ..دایک بوو له  ک کۆرپه قووت وه

پ   تکی ھنده سره حه  به  ی  که منداه!  وه ی دۆزییه و منداه کاتک مام خدر ئه  و پتان بم کهبو بیرم نه م له به
گیانی جیا   شی له له  که ، منداه وه رۆکی خۆیه به  نا به   وه ته شمه حه  به  ھندهوی  ئه  .. وه گرته ھه  وه خۆشییه   له

  !بووبو  لووتکهعاشقی   نووسابوو، ھندهئاراراتدا ) مکی گۆی مه به( ی لووتکه  شی به له  چونکه!  وه بووه

بۆ وی  شی ئه گرت، له وی ھه مام خدر ئه  که -  بۆیه ..دا مکی ئارارات ده گۆی مه  تووند، زۆر تووند مژی له 
  ک له یه پارچه  بوو بهت بو نانه ته ..ی ئارارات قورس بوو ھـنده  و منداه ئه ..قوورس بوو  گیرا ھنده نه ھه

  ..بوون  دیده کورو گیان نه  بوو که کیش گوناھیان نه خه! بوو ناھی نهمام خدر گو  بۆیه ..ئارارات

ر پی خۆی  سه توانیی له  مـرۆڤک که! دایک بوو مندا له له ..مم ر ده به  دا مـرۆڤکی بـوت وبـئا ھاته و کاته له
یادما، کات   له( ھات و ڕووم ده ره به. دا بژی وپارزراو بت خته سه  م ژیانه هب باوک ل ب دایک به ستت به ڕاوه

! تیشکی سپی ک مـرۆڤک له ک، وه شتییه ک که رک، وه یکه ک په ، وه) وه بوونه کان دووپات ده دووپات و ڕووداوه
چاوترووکانکدا  سامناک بوو، له ی زۆر شوه ..وروکابوونکان تی  مروله ..چوو ده  جاـجاـۆکه  ی له که ره سبه

زن  زۆر مه ی سپی؛ پوله په  گوه  پ بوو له ! وه بووه ی ده ریدا جگه سه کاکشان له ..تی موو مـرۆڤایه ھه  بوو به ده
و ت ژیان  نانه ته .بینی ده  وانه خۆمدا  پچه کانم له ودا شته له ..م که ک ده یه ماشای ئاونه کرد ته ستم ده ھه. بوو

 بیری  چی له چوو، که ده  ڕوه  بهئاسایی   شدا که وه ڵ ئه گه بینی، کات له ک ده یه که ک یه نی خۆمم وه مه گیان و ته
  .قیبوو مندا کات چه

مام   م که و منداه کرد من ئه ستم ده ج ماوم، ھه ئارارات به  نھام له کرد تاکو ته ستم ده ستابووم، ھه واقوڕماو ڕاوه
نھاو  تاکو ته! وێ ؛ لهم که کرد بیری گیانی خۆم ده ستم ده ھه! جھشت وێ به شی له گۆش کرد ولهخدر گیانی 

 ی وه و دۆزینه  وه ؛ یان بدار بوونهڕوانی ھاتنی مک بت چاوه رده ی سه وه ک ئه وه! جماوم ئارارات به س له بکه
  .گیانی خۆم بم

مۆ  ئه! ژنت پیـرۆز بت جه: رمووم پاشان پی فه. وکی پ شکۆی لکردمالم وس  یشته کتووپ گه ..مم ر ده به  ھاته
رمووی  ژنت پیـرۆز بوو؟ فه جه: رمووم فه.. ورۆزه ژنی نه مۆ جه ئه .. ه-تی نـوح زره دایک بوونی حه نگی له ئاھه

  . به

 ..تۆ منیت؟ منیش تۆم  تۆ کیت؟ ڕاسته ..ناسینت رمووی خۆشحام به فه ..رمووم من تۆم، تۆش منیت پی فه
رگ و  مه  ئمه  ؟ ڕاسته خواکـانمان دروست کردووه  ئمه  ڕاسته: رمووم فه. رین  وه مـرۆڤین، بوونه  وه پکه  ئمه

درۆ بھنین؟   توانین واز له ده  ر بناسین؟ ڕاسته وه توانین بوونه ده  ری مـرۆڤ؟ ڕاسته به  خۆشی وپیریمان کردۆته نه
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  کان له کان ومووریده قیرو ڕاھیب وموونکه الو فه ئیمام ومه  وه توانین پکه ده ..لبووردن بین؟ توانیین فری ده
  ...توانین کات ڕابگرین؟ ین؟ ده رباز بکه کان ده شکه ڕه له نووکی زبری قه ده

تی  زره حه  ببم به وت مه رمووم ده چی؟ فه یت ببیت به که ز ده حه: رمووی پاشان فه. توانیین ، ده به:  رمووی فه
  .تی خرکی په  منیش بووم به.  رمووی ببه فه ..وانئاکاری جوان و وتاری ج ،ڕی جوان وهی با و نماینده نـوح

وت و  ر مزگه کان بۆ سه باداره  ت ھنانی دڕنده مه ھه  نگ بووم به دته  بینی؛ چونکه خۆمم ده  شپرزه  وکاته تا ئه
ھاوژیانی و ھاوکاری   ویستی، به خۆشه  لبووردن، به  م، به مویست جیھان ڕزگار بکه همن د  چونکه ..کان نیسه که

  خۆی تووڕه  ڕ له شه  ت و ماندوو بو بوو؛ چونکه که ویش شه ئه  م؛ چونکه یش ڕزگار بکهڕ مویست شه من ده ..کردن
  .بوبوو

کی تیژی ونو ده  کاکم له و مونکه  شه وئیمام و قهندیکت  پاپا به ..مدا ننه ھه روونی جه ده  نگم کرد بهوخۆ چ ڕاسته(
وانم  پاشان به ..ماندا ختی زه می دره رده به  له  می خۆمدا دانیشاند، واته رده به وانم له ئه..رھنا کان ده شکه ڕه له قه
رستنی ئایینی نـوح  پهبت فری  ده  ئـوه. م که مدا ئامۆژگاریتان ده کتـبی دووه له..ن ک بده دا پشویه لره: رموو فه

  .)ر بن ی ھونه فه لسه رستنی جوانی و فه بت فری په بن، ده

ناوی  به  رمووی بنووسه فه.  رمووم به فه. وت ته ده  ی که وه به  ، ببه ، ب، ببیسته ، بوانه  ترسه مه: رمووی فه
،   بنووسه  وه ره ناوی جوانی و ھونه ، به وه پیاوه ناوی ران، به مـبه تی پـغه رامه که  ت، به فای ئافره وه  منداڵ، به

     . رمایشته ؛ فه رمووم به فه.  روون بگره ی دهنگ ده  ، گوێ له بکشه  ونه

یامی  کانی خواکـان وپه فسانه ی ئه وه نووسینه .. وه نووسینه م به ست بکه رج وگرنگم زانی ده مه به  بۆیه
کی  من بابایه .. گوتووه نا من ھشتا ھیچم نه .. رمووه یان فه  من شتکم گوتووه هک  زانه وامه ..کان ره وه بوونه

 .. م دراوسکانم مقۆمقۆیانه به ..بووم ھشتا شت نه ..بووم رباز نه م ده که چنگی ژووره رم ھشتا له نابه په
ک  بینن من وه موویان ده ھه ..ستاوم هر پی خۆم ڕاو سه لهمن ھشتا   نازانن چۆنه ..ن که رمم لده رم شه وروبه ده

ھری کیمیایی  ستاوم و بۆنی بارووتی ناپام و زه ر ترۆپکی ئارارات ڕاوه سه لی نـوح له گه  تاککی داباو له
! بن رمان ده بن، سه ریان ده ن، سه که تکیان ده تی نـوح، ھه ی میلله وزه  ته وتوونه کان که دـوه ..م که ده
 .ڕت کان بگه داره رمایه ن تا بازاڕی سه که ن، بۆمبابارانمان ده که داگیرمان ده ..ن به ناومان ده ژو لهدرژایی م به

 تی نوح بنیات ر گۆشت و خون و گیانی میلله سه کانی داھاتوویان له چه کانیش خۆشیی خۆیان و وه زلھزه  دوه
تر  په چی خۆیان پیس و چه رانن، که زانن کامه وا ده!  وه هن کانیان س ناکه خۆشییه ی نه ژمارده ئه  جا له! نن ده
  .ن که ده

ی نـوح  وه نه ڕمان به ھشتا باوه ..ھشتا ھیواکانمان زینـدوون .. دۆڕاندووه کانمان نه نده ھشتا خه  م ئمه به
  .بووین، فرش نابین کان نه دـوه  ھشتا فری ترسان له.. تینه مه

ویژدانی   مه که یانبینم، ڕووده کانمن و ده ونه سرۆشی خه  که-تی نـوح  زره ی حه رموودانه م فه همن ب  کینه جا خه
کانی  رھاته سه ی به وه گانه  م به ست بکه ن ده که ز ده م ئاخۆ حه که ڕاپرسیتان ده!  ر ویژدان ماوه گه ،تی مـرۆڤایه

  م؟ کانم بده فسانه ئه  و به برهبتوانم   بینی که من ڕاده ر له ک خونه و؟ ئایا وه ئه
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ن، منیش  که کانی نـوح ده بیستنی چیرۆکه  ز به بت، دنیام حه وی ھه ر زه سه ند له کی خرمه ر بت و دادگایه گه ئه
  له م که تان بۆ بکه و چیرۆکانه و باسی ئه  وه کانه ردوونه ی گه سینه  ی زیاتر گوێ بنم به وه ن به که خۆشحاڵ ده

 می دووه ت ونیشتیمانی که مله مه کان نده دوای خه  ته به ؛ ھهباکان  چونکه ..دا ڕواونباکان و ڕووناکیدا  له ووا ھه
کانیش  وشهمرن،  کان نه کان، کرداره ونه خه  چونکه.  میشیان تیشکی خۆر و ڕووناکییه که ، نیشتیمانی یهگیانن

  . م دیوه ونانه و خه منیش ئه .. مان شوه ھه

س  و که ن کی گشتیم بۆ بده ڕایه ڕوانیش نیم چاوه ..کان رسته دوپه  یشتنی مرۆڤه تگه  ر به رامبه شبین نیم به من گه
ری  یامـبه من په  ، چونکهژیم م و ده دا ھهکانتان ئایینه گیانی  م من له به، قاڵ بکات  وه دۆزی منه  ری خۆی به سه

تان وشی ئایینی، یاساکان خه  ، یاساکانتان پن له وه کانتاندا بچمه ر ئایینه سه رو جوانـییم، ھاتووم به ھونه
ست  بینم، ھه ده روونتان ی ناو دهکان من زۆر بوونی دـوه ..ل بوون له تووشی شه .. میان خوار بووه ده -بینم ده
  .م هش بک دیاری پشکه رتان به یامی ھونه ھاتووم په ..م که تی ده ت بوونی مـرۆڤایه رامه بکه به

یت؟   مدا باسی چی بۆ مـرۆڤ بکه کتـبی دووه  ندیت له نیازمه ..رست ی جوانپه-ی نـوح ئه: رموویان کان فه مروله
بۆ مندان  کان ره وه جانهتی  زره کانی حه م، باسی وانه ژیانم بده  و به ر بتوانم بره گه.  باسی ئـوه: رمووم فه
 ..زانـن ی ژیان ده و قۆشمه گاته و زانستی کپ تی  سه ده  له "کان مروله "وان ۆستاکانی ئهمام  چونکه ..م که ده
  .کانی زانستی خامۆش چو ناکۆتاییه  وانه  له -ن وانه - وانه ئه

!  ت نووقم بووه که شتییه ی که یاڵ دایگرتویت و ده بۆ وا خه! تی نوح؟ زره حه  چیته  وه ئه: رمووی ک فه یه مروله
و  بیر له: رمووم ، فه وه وم دایه مکی ڕاستی ئه و وه  وه ره ده  کانم ھاتمه یاه خه  منیش له.. ؟ وه یته که چی ده بیر له
ناو ماکی چۆدا ڕووت و قووت   نھا له مبینی و ته ده  تک که یام بوو، ئافره میوانی خه  ، که وه هم که ده  ته ئافره

بینی،  کانیم نه باه  ڕاسته.. نگاند سه ده کرد و خۆی ھه ماشای خۆی ده و و تهستابو ڕاوه  وه که یه دیار ئاونه  به
  له  وه نرته سه کانیان ل ده و باه  وه خواره  ونه که ندک جار ده ھه  ی که و فریشتانه چوو، له ده  فریشته  م له به

پش چاوو و ناجۆر خۆی   ھاته یرین دهپودانگی خۆی، خۆی ناش  م به رچی جوان و ناسک بوو؛ به گه. ئاسمان
رکدا  به موو گیانله ھه  ڕڕاتی خوا له ر زه گه ئه: گووت ی خۆی ده هوان ی پچه ونه  به  وه ر خۆیه به له. نگاند سه ده ھه

  .ھا منیش روه کان جوان بن، ھه موو شته بت ھه وا ده بت، ئه بوونی ھه

  :ست خشی به یاڵ و بیریدا نه خه  یلھام و لهئ  دا بوو، شیعرک بوو به و بیرانه له

  

   فریشته

  ڕوانی چییت؟ و چاوه  وه یته که چی ده ی؟ بیر له که ماشای چی ده ته

  !ڕی ب باڵ گه ردوونی خۆتا ده گه  رسام و ڕووت به کانتا وی، وا سه دوای باه  ی ھشتا به ده

  !پشکنی؟ کان ده ساره یت و ھه که ی ده کان ته ی؟ وا ئاسمانه که چی ده ست به ھه
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دوای  یت، به ی که کان ته ڕیت و ئاسمانه ر بگه ھهتۆ؛   م، که که ن نازداره بن، دادت ناده بن یان نه کان ھه جا باه
  !ڕیت ر شانتا بگه کانی سه بای وون، و خواکان و فریشته

  .ن که تی تۆ ده رامه ماشای که ته ن و که تۆ ده ست به ن و ھه ئاسمانی تۆدا ھه  وان له گشت ئه  چونکه

  .ن که خواو خواکان نه  یی له کان گله م، تا فریشته که ، خانمه جوانیی خۆت بکه  ست به جا ھه

مدا  وه  منیش له بت؟ ند نه ت خواوه تۆ بی ئافره .قوربان-شیعرکی جوان بوو: رموویان کان فه مروله
  وانه ئه.. زانستی خامۆش بکات  ڕ به شت باوه ده  که  یه ناویاندا ھه  له. رن وه نی بوونه وان خاوه ئه: رمووم فه

  !چن مرۆڤ ده  ھشتا له  وانه ئه.. توخمی مرۆڤی پیرۆزن  و له  مه یان که نموونه

  

  ت تابلۆی ئافره

. ژیان روونمدا ده ده  له  ، که وه و مروالنه ری ئه سه  رم نابوو به نھا دانیشتبووم، سه وان تاک و ته شه  وک له شه
من . ک و شار نووستبوون ڕه مدا و، ماڵ و منداڵ و گه که نھای زیندانه ژووری ته  کرد له نھایی ده ته  ستم به ھه

  له  وه پاڕانه  وازم له. . وه پاڕامه و سروشت ده  ستره ئاسمان و ئه  کان، و له کرد، بۆ جوانی، بۆ فریشته نوژم ده
  ناومان و پشتیان کردۆته  وه نه نایه  که  منیان دنیا کردووه  مژه وان له ئه  چونکه.. نابووواکان ھخواو خ

  .کان رسته تی مرۆڤ و دو و دوپه رامه که

پاشان .. کانم نوژه  ومدا به کان بۆ من گریان، زۆر گریان، منیش مۆمکم داگیرساندو بره مروله  وه و شه ئه
ت و جوانی  ئافره  ک بیرم له یه ره واوبوونی کشانی جگه تا ته.. یان و قویی گزنگی به رین ئاسمانی به  ڕوانیمه

  ی که تانه و ئافره ئه.. کانمدا کتبه  له  ناویان ھاتووه  که  وه کرده ده  تانه و ئافره تی ئه رامه که  ، بیرم له وه کرده ده
جوانی و   م، له ی بکه ناتوانم پناسه  ر چاوم، که به  ھنایه ی دهتک نھا ئافره ستم ته ھه.  وه بته نه -جوانن  ھنده

  .بوو ھه بوونیم  ئادهدروستبوونی   ر له به  می خودی خواوه که رنجی یه سه  له  تک که ئافره. تیدا رامه شکۆ و که

گرت  ستی ھه ده  ی که وه اش ئهم، پ تی ئاده زره حه  ند ئاھورامازدا گرتییه خواوه  که  وه کرده ده  رنجه و سه بیرم له 
می  ند ئاده خواوه  م پدا؛ کاتک که یامی خواکاندا ئاماژه کتبی په  ک له وه.. م تی ئاده زره واوکردنی حه ته  له

خۆش و  نهو  ڕوه رت به و ناتوانت خۆی به  م خاوو خلیچک و ناتواناو ئیفلیجه ماشایکرد، ئاده دروستکرد، ته
ڕسکابوو،  واو نه ت ھشتا ژی قورگی ته نانه ته  م که م ئاده به.. م ئاده  ند پشتی کرده خواوه!..  هلیل ناتواناو زه

  . کرد ند ده خواوه  ی له ، و داوای یاریدهستا ھه  ی لوه و نووزه  به و غه  بۆه

خوودی   ماشایه و ته ئه. و ئه  کی گرته ماشایه و ته  وه و دایه یی کرد و ئاوڕکی له زه به  ستی به ش ھهندی وهخوا
روون  ده  بوو به -وا و حه  وه مه بگیانی ئاده  ی نیمچه ناو الشه  ڕییه رق و تیشکی گیانی خۆی بوو، په و به  تروسکه

ستی برد بۆ  ده. توانای خۆی کرد  ستی به ستا و ھه گوڕو تاو ھه  کارکی به رزه ک ھه م وه ئیتر ئاده. م و گیانی ئاده
  ست به توانیی ھهم  مجاری بوو ئاده که یه! ماشای کرد رھناو ته شی خۆی ده له  وای له ۆی و گیانی حهناخی خ

قی  ونه ستی کرد جوانی پیرۆزترین ڕه ی کرد؛ ھه ته رامه و که هماشای ئ ته  کات، و کهن بجوانی و ھۆش و بیرو گیا
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سۆزی   ستی به ئیتر، دۆش داماو ھه.  و خواکانهمو ندی ھه جوانی خودی خواوه  ستی کرد که ھه  بگره.  خوایه
عیشق   ستی به ھه.. یی و نووری خوای ڕووناک زه به  له  بینیی گیانی پ بووه  چونکه.. رستاری کرد رستن و په په

ری  وھه ، جه وه ناو گیانییه  ڕییه په  ی که ڕۆشنه  ره یکه و په ئهستی کرد  ھه.. ناکۆتایی بوو  عیشقک که. کرد
بوو باسی   مه ئه. مین شته ئاسمانی ھه  ی خۆی له جگه  وه ڕاندییه گه  وه که مه ئه  زن بوو، ئیتر به ندی مه واوهخ

  .ش وا، گیان و له م و حه شی ئاده ی له وه جیابوونه

تی بوو  کی په وا ئازادییه گیانی حه  ردووندا و بوو، چونکه گه  کی خۆیدا، به مه ڕ و ئه هپناوی باو  م له ئیتر ئاده
ش فشان و  ئاته  وتنه کان که ردوونه کان و گه ساره ی کرد و ھه ر زرمه وه ئیتر بوونه.. کیگرت ناکیدا یهوڵ ڕو گه و له
 .م ئاده  ر له مین دروست بوبوو به زه  چوون کاتک که ده  وه و بچووکبوونه ره کان به شته.. ڕستن و دروستبوون خۆ
کوو ڕووی  وه مین وسا زه ئه ..سووڕان ئاسماندا ده  له  ی سپیی گازو تۆزو شله که تووره ک کان وه شته  وه ر له به

 - ھا بوون ک سینی وه کان وه ستره ت خۆرو مانگ و ئه نانه کان و ته ساره موو ھه کوو ھه به! خت بوو ته ک سینییه
ک  وهیتوانی  ده. بوو یی ھه فسانه ئهکی  کو شکۆیه بوو، به وسا مرۆڤ چوارپ نه ئه. ڕان گه ئاسماندا ده  له

  بوو، که نه  مه ک ئه مرۆڤ وه. ردا  بکات به بهخلوقات دروست بکاو خۆیشی گیانی  رتاش مه یکه مالیۆنی پهبیج
زی  فرمان و ویست و حه  نھا به زاوو زێ کردنیش ته  بگره . مان شوه تیش ھه یبین و ئافره ئستا چاومان ده

م مرۆڤ  به.. خساند ره رکیان ده وه ر بوونه نتازی ھه فه  و له  یانتوانی بن ببه وا، ده م، حه ئاده.. داھنان بوو
  .وا بوو م و حه کگرتنی گیانیی ئاده ویستیی نوان یه ری خۆشه نھا به ته

.  یه کبوون ھه یه  ڕم به همن باو.  وه گرتۆته کی نه مدا یه ڵ ئاده گه و ھشتا له  ئازاده  وه و کاته وا له حه  ئیتر، دایه 
ی  وه ره ده  گرن، نورکی ڕۆشن له کده ڕاستگۆیی یه  ژادی نرو م، به ردوو نه ھه  مرۆڤ ، واته  کاتک که  چونکه
و  شی نرینه وتنی نوان له ر که به  چونکه. خشت به گیرسنت و ئیلھامکیان پ ده روونیان داده ر دێ و ده وه بوونه
چاودری ئاشتی و دنیایی   وه ته نزیک ئافره  بت له مرۆڤ ده. پناوی ئامانجکی پیرۆزدا بت  بت له ، ده میینه

.  دوه -کات داو داگیری ده کاو لی ده عدای ل ده بات و ته ت ده تی ئافره رامه ست بۆ که ی ده وه ئه  چونکه. بت
من نوژ بۆ   چونکه. کانی من فر بت کات؛ با بت و وانهستی فمینین گۆش ب ھه  توانت گیانی خۆی به ی نه وه ئه

  .م که جوانی ده

  ڵ به وو ڕۆژ تکه شه  وکی درژی ھاوین بوو، که شه  ، که وه و شه کرد ئه ماشای ئاسمانم ده ته  وه ستانه م ھه به
کرد، بیری سارا و ماریا و  وام ده بیری حه..  وه که یه ره م کشانی جگه ده کرد به نوژم بۆ جوانی ده ..ک بوبوون یه

کانی  سووراوی لوه -یانی  بهقی  به تیشکی شه.. کرد نالیزام ده ناھیناو ئه وارو بیری لیناو ئه دۆعا و ئاشتی و ھه
ی و اق ماشای سوراوی پرته ته. کرد ماشام ده رم ته و منیش بشه ،ھاتنی خۆر ھه  ر له کرد به ئاسمانی ده

  له  کرد که تکم ده چی بیری ئافره ، که ر فمینینه وه بوونه  کرد که ستم ده رچی ھه گه.. باووانیی سوور رخه ئه
و  وه یدۆزمه دجار ده کرد ڕۆژی سه ستم ده ھه.. ڕم گه م و بۆی ده که رستم و بیری ده یپه وێ و ده خۆشم ده  وه مندایمه

  !م که د جاریش وونی ده سه

م باکان،  کانی ده ره کۆچه  وره م؛ بینیم ھه دابخه  که ی ژوری زیندانه ره نجه م، و په واو بکه م ته که ره ی جگه وه ر له به
پشتی   که.. زن تکی مه ئافره ری یکه په خشاند، ئاسماندا نه  سپییان له  ی نیمچه قای شوه زنی پرته رکی مه یکه په
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ئومدکی   ئیتر له. کرد کرد وبۆنی باکانم ده ده کرد، بیرم ستم ده ھه ..کرد ماشام ده من بوو و منیش ته  له
  .ئاسمان ڕاکشام  وو ڕوو له ی خه ناو جگه  دا چوومه خۆشنوودانه

ر  سه می کرد و به که کی ناو ژووری زیندانه ماشایه ڕی و ته رپه یادم ده  له  که قاییه پرته  وره ھه  ه برد په زۆری نه
و  کی کردم ماشایه ته کانی ییه که کوژه  مینه ھه  چاوه  هب قایی و ی پرته نه ژر چه  ستی نایه ده  وه سووڕمانه

سۆز و  نگکی به نیانی و ده  وجا به ئه !م بوو ر چاوی ڕاستی خه سه له  ی کرد که لووله  مه رچه و په کی له فوویه
  تی نوح؟  زره ی حه ژیی ئه دا ده تۆ لره: رمووی فه گریاناوی

نگ و تابلۆو  کوا؟ من بۆنی ڕه: رمووی فه. ووت رم داخست و ھیچم نه ک ،سه ماشایه ته  منیش پاش کورته
  و داماویت؟ ت که ماندوو شه  بۆ ھنده  وه ئه ؟! کشان ھناوه ونه  ی وازت له ده! م کانت ناکه فچه

ئیتر خۆی .. بینی می ده که و من و ژیان و ژووری زیندانه ئه  رمووم، چونکه بوو تا بیفه ھیچم نه.. وت من ھیچم نه
روون زامدار  ده  ی نازانیت که ئه: رمووی م و فه ناگه رمی برد بۆ ژر چه نه  ستی به ده..  وه المه گیرا و ھات به بۆ نه

ناسن و تۆیان خۆش  کان تۆ ده وره و ھه باکان و مروله  ی نازانی که ئهر دوور بیت؟  ھونه  تۆ له  ی که وه بت به ده
  . بوو مم نه ؟ من وهوت ده

توانت  تی نوح نه زره ر حه گه هجا ئ.. ترسن ر و جوانی ده ھونه  ه، و ل تیان نییه رامه کان که دوه: رمووی فه
  .وت ین؟ من ھیچم نه کان بکه رسته مرۆڤ و دوپه  ڕوانی چی له ب چاوه رام، ده مه  ناویاندا بگات به له

پاش  یان؛ ی به کازیوه  الشی بوو به ته،  که فمینینه  قاییه پرته  وره ھه  ه په  که نگی، بینیم مک بده ئیتر پاش که
  !زویری جژوانی جھشتم  ی به وه ئه

  ستان و به ون ھه خه  بگرم، خۆمم له  مدا ئۆقره که ناو جگه ما له ستام و توانام نه و ھه خه  تا له شمه حه  له
  .کم بۆ نارد یه مادا نامه شه

  ھمنی له  ی به که بینژت، مروله -بیبات یویست  بوو و ده  وه مه ده  کی تری به یه رمی مروله ته  ک که یه رولهم
کان و  وره بۆ ھه: رمووم تدا نووسیبو و بۆ کت نارد؟ فه که نامه  ڕز چیت له به: رمووی رھناو فه می ده ده

  .س نادرکنم م الی که م نھنییانه من ئه: رمووم موو؟ فهر رمووی چیت نووسی؟ چیت فه فه. نیشتیمانی نوح

چن  وان ده ئه.. کان ناپارزن تان نھنییه ئافره  ندک له ھه  زانن که ڕزتان ده ئاخر به: رموویان کان فه مروله
ووچاری یان د زووربه  ئاخر بۆیه: رمووم فه. وای جوانیش نابیستن ڕن و ھه گه دا ده وای خراپه دوای ھه به
جا .  ڕیان تاریک بووه و باوه ن جوانی ناگه  له  چونکه ..ن ده سزای خۆیان ده  چونکه بن، ده  نجه خۆشیی شرپه نه
جوان بینی   م، که فریان بکه  که  یه مه ئه من  جا کاری.  وه کوژنه می ل با، ده ما و مۆم شه وتی تیا نه چرا نه  که

  وێ له یانه ر ده گه و ئه  هندروست و ته  تی جوان و ژیرو کارامه تی ئافرهروشو جوان ووتن و جوان تفکرین س
وسا منیش زانستی  ئه .روونم بشلن ساواکانی ناو ده  ڕۆنی نرگز فریشته  بت بن و به ن، ده زانستی جوانی بگه
   .م که خامۆشیان فر ده
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دسۆزو   بت که سک ھه که  میشه ن ھه وه نی ئه شایه وان ئه  ، چونکه وه خوودکوژی بکاته  ت نابت بیر له ئافره
اشی کرد، گوی ل بگرن، تا ھ ر وه گه. رزان بفرۆشت ھه  ت نابت ناچار بکرت خۆی به ئافره. میان بت ھاوده
خۆیان   تا خۆیان له.. ن ماشای بکه وسا ناجۆر ته ئه!  هی چیی که بن، تا بزانن ھۆکاری خۆفرۆشییه دنیا

  گرن، چونکه کده وان یه به  کاتک که -وان بن به ش ده ئوه  کن، چونکه شیان مه له ش رن، و ئوهبوو ده
  .ت دی نایه ڵ بوونی گیانی به ب تکه ندامی، به بوونی ئه تکه

ی  رباره ده  س نییه که  م که که ست ده وا ھه.  ڕزه ویست و به وا و خۆشه مانهر موو تابلۆکانی مندا فه ھه  ت له ئافره
تی  زره یامی حه من په  چونکه. و ببینت بت ستی ھه ی من ھه ت، ھنده تی ئافره رامه جوانیی و سروشت و که

ت الی من  ئافره.  رم پیه ری و ڕنیشانده وه خته خت و به ی به ناھینای فریشته کان و ئه سیحه ماریاکان و مه
  به.. خات یان چنگ ده ڕوان بت تا ئایدیاڵ نموونه دساڵ چاوه بت سه ندکجار مرۆڤ ده ھه . تییه کی په ئازادییه

 یش کۆ یا زۆربنر گه ئه ..بت ت نه ر ئافره رستم گه نایپه وا ر تاک بت، ئه گه ی من ئهدن خواوه بوای من
وان  ئه .تن رامه ن که رو خاوه وه زۆریان فمینین و جوان و الو و بیره  ره ی ھه وا بگومان زۆربه کانم، ئه نده خواوه

  .وانین ی ئه من و تۆش زاده. کانن دایکی ئاسمانه

  وه ئه: پرسیی. نیشتالم دا ماریا، ھات له=م سارا که ره واو کرد و تۆمارمکرد، ھاوسه تم ته تابلۆی ئافره  کاتک که
  ریکی چییت؟ خه یت؛ که چی ده

  مدا به وه  له. یامی خواکان می په شی دووه به  مین کتبم، واته واوکردنی دووه تهرمی  رگه سه: رمووم فه
  ؟! وه کردۆته چاپ و بوت نه  به  یاندووه گه میت نه که شی یه یامی خواکان و به خۆ تۆ ھشتا په: ، ووت وه نینه پکه

وت؟ ئایا  ست که جا چیت پباو چیت ده: ووتی.  وه کاندا بو کردۆته کوردییه  ڕه ماپه  له مو ، ئه به: رمووم فه
ھاتراو ڤیداکان و  ھابه ورات و مه خر، جا ک ئینجیل و ته رمووم نه گات؟ فه س تت ده و که  وه یخونته س ده که

  دنیام له  بۆیه. ندک رمووم؛ ھه مدا بفه وه  توانم خۆم له ؟ ده  وه ی خوندۆتهو کۆنفۆشیۆس کانی یۆریبیا داستانه
ن  م ھه که  زانم که ندش، ده ر ھه به له.. یشتوون گه کان تنه یامه کان و په ئایینه  یان له زووربه شدا نده و ھه نوان ئه

   .ن کانی من تبگه و درووده  و ووته  رمووده فه  له

ی درژ بھنیت و چنینی د  تر بنووسیت؟ ناتوانی واز له  زمانکی ساده  ناتوانیت به  باشه: تی سارا ووتی زره حه
ر  به م له نووسم، به تر ده وان و ساده زمانکی ڕه  م من به به..  به: رمووم بنووسیت؟ فه ی کورت تر  تهسڕ

پۆزی  پۆزی قه  له  کانیان پ کردووه کان بازاڕه دوه  چونکه. س تی ناگات م، که که خرو جوانی ده  ی باس له وه ئه
ورات  قورئان و ئینجیل و ته  ن به ندک ھه ھه.. اعد ڕو فیزو قین و ته ی شهلۆر و گه وجه کان و گه ریکاییه مه ئه  دوه

کانیان  ره رامبه ماشای به سووک ته  چی به زانن، که مرۆڤ ده  ن خۆیان به ھه .ن که ڕ زۆر ده ن و شه که یاری ده
ناسن، ھشتا  ده انو ئه  ش که وانه و ئه  هر به له یان-سیح و مه -کانی ئاینشتاین یامه په  ن که ھه س  که م که..ن که ده
  چۆن؟: ووتی! یشتوون گه تنه انو له

ئایرۆ مان و   وا پویستیان به ، ئه یشتنایه کانی ئاینشتاین بگه یامه په  وان له ر ئه گه ئه  چونکه.. چاک: رمووم فه 
.. ڕ کای شه  بوون به ده کان نه اڕهباز .بوو ده نه-ئاڕنۆلد ددام و موگابا و ستالین و سه رو باتمان و ڕامبۆ و ھیتله

کۆگاکانی   ، که ی داخه م جگه به ..ھای جوان به  جاڕیکردن به ی قین خرۆشان و گاته کۆیله  بوو به ده ر نه ھونه
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 رمی رگه ر، و سه کی لزه و چه پچه له پۆش و کهپۆز درژ و تاریک پۆش و زر قه کۆماندۆی  له نیھانی مندان پج
  ن،، ئوه گه عداو داگیرکردن و ترس تده ڕ و ته زمانی شه  نھا له ته  ن، ئوه تناگه  ئوه! نکان ساره ھه ڕی شه

ڕ  شه -کانی ھۆی ووددا فلیمه  له  چی ئوه ، که بینیوه ڕانیتان نه خلووقکی شه ک مه یه ستره ر ھیچ ئه سه ھشتا له
  . ن کان داگیر بکه ردوونه موو گه توانن ھه ده -ھز  زانن به فرۆشن و وا ده ردا ده سه ن و فیزیان به که رپا ده دژیان به

 ن، که یان دیکتاتۆر دروست ده ک ده یه ده ر سه جیھاندا، و ھه  یان دیکتاتۆر له رن بۆ دروستبوونی ده ڕخۆشکه  ئوه
و  ی به وانه ند گوناحن ئه چه. بت ڕ ڕزگاری ده شه  زانن جیھان به ن وا ده ھه. ڕوخت کانتان نه که تا بازاڕی چه

  !زانن مرۆڤ ده  خۆیان به  وه ڕه باوه

ان کانی پهخرا  ان لهکانی موویان، باشه ھه  وا به ئه.. رم یامبه په ک بت و بت؛ من ر بت و خر خوایه گه م ئه به 
جا  .بت ندروستی و جوانی شکۆ نه تهئازادی و   ن لهازی سیان حه ی که وه ک ئه وه! ری هس  نه به ت ده مه زووتر ھه

ردو  خۆشی و ترس و ده و نه  کشه  له  مشکتان پ بووه  نازانن که. روونی خۆتان نابینن کانی ناو ده دوه ئوه
  ؟!بم بم یان نه من ھه  جا سوودی چییه! ڕ رگ و شه مه

نا، . ر خردا بگرن سه ست به توانن ده ڕ ده شه  به  ه، گوای ڕیان وایه باوه  نانووسم که  مژانه و گه من بۆ ئه  بۆیه
من   ر به رامبه ڕی تۆش به توانن باوه وان ده ئه  وان نیم، چونکه من له . وان نییه کانم بۆ ئه یامه منیش په. ناتوانن

وونی ر ی ده ڵ بوونی ژینگه نده گه  تا باس له -ن که پیسبوونی سروشت ده  وان باس له ئه. ن خۆش بخه ق و نه مۆله
  ناورن دان به  ن، چونکه که پ ده ھـ وای ناجۆرو بئومدو تافی ھه  نھا به وان مشکی مرۆڤ ته ئه. ن که خۆیان نه

شی الی  رشۆڕ و ڕووڕه سه  وه وان به ئه  چونکه. کاندا بنن رسته روون و مشکی دوپه ڕاستیی پیس بوونی ده
  . بن تی و خوا و خواکانیان ده مرۆڤایه

سوودی   بازاڕی خری من به  یت سارا خان، چونکه زانم تۆش تم ناگه نووسم، ده ده  یه ساده  م زمانه ن بهجا م
ڕوانیی  جا من چاوه. ن که ن و پاسم ده که ماشام ده ته  وه ترسییه چاوی مه  کان لم زیزن و به ڕت و دوه ڕ ناگه شه

ڕم بو  ن باوه ست و چاوم، و نایه م و ده ده  خۆڕا کۆتیان کردۆته  و له وری منیان داوه ده  ی که وانه م له چی بکه
و ڕاستگۆیی  ئه  ته به ھه پاولۆکۆھیلۆ؟  ر له ری ڕاستگۆم دوای یان به مین نووسه من دواھه  ی نازانی که ؟ ئه وه بته

  .بات کار ده ستی بازاڕو گیرفان به به کان بۆ مه رزان فرۆشت، و ووشه خۆی ھه

یان   یه ، تا بزانیت ئایا ساده وه تت بۆ بخونمه تابلۆی ئافره  ند دک له م چه که ز ده حه: رموو م فه که ره سهھاو  به
منیش .  به:  گریت؟ ووتی  گۆێ ده.  وه فھومه و کورت و درژی و مه و ڕسته کار بردنی ووشه بواری به  ئاۆز، له

رم نابوو  نھا دانیشتبووم، سه وان تاک و ته شه  وک له شه(: کان رمووده فهکی  یه و کۆپله  وه ھۆنیینه  ستم کرد به ده
مدا  که نھای زیندانه ژووری ته  کرد له نھایی ده ته  ستم به ھه. ژیان روونمدا ده ده  له  ، که وه و مروالنه ری ئه سه  به

ئاسمان و   کان، و له بۆ فریشته کرد، بۆ جوانی، من نوژم ده. ک و شار نووستبوون ڕه و، ماڵ و منداڵ و گه
منیان دنیا   مژه وان له ئه  چونکه.. خواو خواکان ھنابوو  له  وه پاڕانه  وازم له..  وه پاڕامه و سروشت ده  ستره ئه

  .)کان رسته ی مرۆڤ و دو و دوپهت رامه که  ناومان و پشتیان کردۆته  وه نه نایه  ی که مه له  کردووه

م  به! با: نووسم؟ ووتی من پی ده  ی که م زمانه ئه  وان نییه یشتی؟ ئایا ئاسان و ڕه گهت  باسه  تهم کور لهئایا 
زۆر بن   م که که ز ده حه  وه کانگای ده  رچی له ، گه مه م من باکم که ن، به گه ن تده ھه: رمووم فه. س تت ناگات که
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ر  ھه من به  نھا کورد نیم، چونکه ته  رمووم، من به نووسن؟ فه ا دهھ ئایا کورد وه: ووتی. ن گه ی تم ده وانه ئه
پناوی کۆتی   چم و تابلۆکانم له رده ده -ری گراماتیک وه ته  ندکجار له نووسم، و ھه وان ده زمانک بنووسم، ڕه

: سارا ووتی .نووسم ی دهستی جوان ھه  یاڵ و به ی خه خامه  نگ و به زمانی ڕه  من به  وانیدا ناشونم، چونکه زمانه
  !یت که کی ده کان و منداڵ و خه رست و دوه ماشای دوپه ته  ه ھه  ئاخر تۆ به

 زانی ده  کاتک که یت؟ ڵ بکه توانی مرۆڤ و دو تکه ی چۆن تۆ ده ئه: ووتی. یت ه وان ھه کوو ئه تۆش وه: رمووم فه
  ! دو بوونی نییه

 ..ژین ن و ده نگ ھه ھه ژدیھا و نه گ و ھه هراز و س نگ و درۆ و دو و به ر زاتکدا ژه ری ھه وھه ناو جه  له: رمووم فه 
کانی دراوسمان،  وانه ک پاسه ناوماندا وه  ن له ھه. ر سوڕن خلووقاتی سه مه  له  ری مرۆڤ په وھه جه  چونکه
  مرۆڤن الی تۆ یان دو؟ که  وانه هئایا ئ..  یه یان ھهست و پ شت چاوو ده م و بیست و ھه لووت و ده  هدچوار

ناو   مانه ئه! وشتی خر؟ ڕه  ڕکردنن به و گه، ی بوختان و درۆ و جادو نھا کۆیله ن و ته جوانی ناکه  رگیز ڕوو له ھه
مرۆڤی   کی کرد، ئیتر له ی درۆیه وه ؟ ئه ڕی باپیرانی مندا درۆزن دوه باوه  ی نازانیت له ئه نی مرۆڤ؟ ده
تۆش   واته که خۆیت؟ نیشیت و ده یان داده گه ھاوڕێ و له  بیت به یان ده گه  ی بۆچی له ئه: رمووی فه !وت؟ که ده

  . دوکتۆر ناچت بۆ الی مرۆڤی ساغ:" رموت فه سیح ده تی مه زره حه :رمووم فه !درۆزنیت

وکدا ر بژ روون و گیانی ھه ده  له  که بینم ده  ڕۆشنه  ره وھه و جه من ئه  چونکه م بم؛ که ز ده خۆم حه  ر به م سه به
ک مرۆڤ  تۆ مرۆڤ وه  واته که: رمووی فه.  یه ھه  وه رزو جوان و پیرۆزه شتی به و ڕه  ندیم به یوه ری په من سه..  یه ھه
یان  گه له  یبینم و کاتک که تیی تیا بت، من ده جوانیی مرۆڤایه  ڕڕه ک زه ی یه وه ئه: رمووم یت؟ فه که ماشا ده ته

تا  .یبینم من ده  م که ست بکه یوه په  وه یه بچکۆله  نه الیهو  ندیم به یوه ری په سه  که  یه وه نھا ئومدم ئه نیشم، ته داده
  م به دا من قورئانی پیرۆز ناکه لره..  شکۆ و پیرۆزه زن و به ند مه خلوقکی چه مرۆڤ مه  که  وه یادیان بھنمه

بۆ   وه ڕنینه یگه و پاشان ده  مادا دروست بووه ڕی که وپه مرۆڤ له  که  ودا ھاتووه له  چونکه.. نمکا ی ووته گه به
ز  وشت و بیر، حه و شکۆی جوانی و ڕه ره رم به به  وه نزمترین پله  ندم مرۆڤ له م من نیازمه به. نزمینزمترین 

خش  کی ئومد به کانی مندا، شفایه رمووده کان و فه یامه هپ  له  چونکه .ھیچی تر..  وه م تابلۆکانم بخوننه که ده
  . یه بوونی ھه

کو  م، به که ک حاشایان لده ، من نه گ و گورگ و دڕنده راز و سه به  ن به که پ خۆیان ده  وان له م کاتک ئه به 
ی  رمووی ئه فه. یان بدوم گه م له که ز نه حه  شت ڕۆژیک بت، که ده.  وه ومه که بم و لیان دوور ده ده  لیان تووڕه

ندی  ڕ ناگات و خواوه زمانی شه  ر له ھونه: رمووم ڕ؟ فه ی شه دوو درنج و دوزمه  رییت له ئایا ببه! خۆت؟
کانی خۆم خۆش  و گوناحه  ه ھه  م و له که ده  ڕی مرۆڤانه جوانیی باوه  ست به من ھه.. ڕ شه  جوانیش پشتی کردۆته

رز و  ربه توانم سه ده  دنیاشم که .رست نیم و دو په وی زه  له  داوهڕم  کانی شه موو دوه پشتی ھهشان پا ..بووم
  .ڕی خۆم باوه  کارا وشاناز بم به

مان  ویش ھه و ئه  مه ده ی بۆ لده م شریته دوم، ئه رمدا ده ڵ سارای ھاوسه گه ند له رچه ، من ھه کیینه جا خه
من : ت وده ؟ ئه نازانم ھۆکاری چییه.  وه کاته ی من ده مان گفتووگۆ و پرسیار ئاڕاسته ت، و ھهڕس کم بۆ ده ڕه خه
ر بۆ  یت و سه رس بکه کی من ھه ناتوانیت ڕسته  ڕیت، که ب باوه  م ھنده به: رمووم فه منیش ده! خۆش نیم نه
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ووتی چۆن؟ . ن به و پیسبوون ده ره ن تۆش بهکا دوه  چونکه. قنیت بلهکانم  سته یام و ھه و په  ی ڕستهیڕاست
تاوک   ر له به .م شکستیان ھنا به! پشتر  منیش کردووه  ر به رامبه یان به و کاره ئه  چاک، چونکه: رمووم فه

 جیھانی  فرۆشن به ده ن و ده دیاری ده  تۆم به کی ئه وان چه ئه  ی نازانیت که کانم بۆ کردیت، ئه باسی بازاڕی دوه
ن و  که ک زۆر ده چه  ی که وانه ی نازانیت ئه ئه !ن وان داوای بکه ر بت و ئه گه ئه !یش؟تالیبان  م و به م و سیه دووه

کو مرۆڤ  و به  مرۆڤ ھناوه  دون و وازیان له  وانه ن؟ ئه به کاری ده ناوبردن و کوشتن و تانکردن به بنرخ بۆ له
من جوانیم .  وه ته رستی بوومه و دوپه دووان و جادوی  ئه ڕی شه  من له م  به !..ن؟ که ماشا ده ک دوژمن ته وه
ی سپی  نافی جاجاۆکه ته  له  شمالکی سپی سپی، که ، ڕه کردووه شمام ھه ودا ڕه و ئیتر له  بژاردووه ھه

،  نییه  وه ش به وه بردنه. یز نادۆڕترگ ھه  مرۆڤی براوه: رمووم فه. دۆڕی ئاخر ده: ووتی.  ون کراوه چنراوه، یان ته 
من زۆرم ل   ستکه وتن، ھه رکه و سه  وه بردنه.. واسن ر سنگیان ھه سه م له که کۆڵ و ونه  نه جیھان من بکه  که
ری  مبه و پغه  وه دۆڕاندن بردییه  سیح به تی مه زره حه  .م ده سی ل ده شی زۆر که ر بۆم بلوت، به و گه  شتووه چه

  ! وه بته ئازار درا نه  ئیسالمیش ھنده

و   وانه تی مرۆڤ و خودی خۆی بکات، مرۆڤکی پاه رامه که  ست به ژیاندا بتوانت ھه  ی له وه ڕی مندا ئه باوه  له
.  وه ڕمه گه وش ده ر بۆ ئه و ھه وه ته ڕاومه گه  وه ییه میشه ھه  من له  ڕ، چونکه شه  ھا من ناترسم له روه ھه .. یه براوه

رگیش  ر مه ھه.  دووره  وه کانی مرۆڤه ناسه ھه  بستک له  میشه رگ ھه مه  چونکه .ن ست ھات با بیکه ده جا چییان له
ی  مرۆڤ کارگه  چونکه. کانی خۆی وه ی کرده ست فریشته ده  یی یان بیداته میشه رت بۆ ھه توانت مرۆڤ به ده

  .تی کانی خۆیه وه کرده

بوو  نه  وه م من پویستم به نگاندندا ماندوو بوو، به سه ھه  رچی له قان، گه له ری ده کان سه ولهک مر سارا وه
 .دا چوون و ناھاوڕا بوون ه ھه به  له  ت تره حمه یشتن کارکی زه تگه  چونکه. و بپرسم ھیچ له

  

  تابلۆی خزان

کرد و باسی  کانی خۆی بۆ من ده مه و باسی غه یشتبووم و ئهدان -کانی زیندان وانه پاسه  کک له ڵ یه گه ڕۆژکیان له
 - کان ڕ دژی دوه شه  ی له براکه  چونکه.. یدا ھاتبوو ر براکه سه به  ی بۆ کردم که زنه دته  رھاته سه و به ئه

ینیم خۆی ب  چونکه..  وه ییم پیایدا ھاته زه زن بوون، به مه  کانی ھنده مه غه!.. ی و خۆی کوشتبووبوودۆڕاند
گرت و  کم ھه لیمۆیه.. و گرت ی گوم له وه منیش پاش ئه. ن که و ده نووسی ئه چاره  کان یاری به و دوه  دیلکردووه

.. کرۆشت یم ده که وتوکه  لیمۆکه  دا له مژم ده  وه م ڕگه ده ی ئۆسگۆرد ڕۆیشتم و به بۆ ناو باغچه  وه پیاسه  به
  مه مویست بیکه ده  زن بوو، که مه  و ھنده ییم بۆ ئه زه به  چونکه. و کانی ئه مه غه  ستم زامار بوو به ھه  چونکه

یی و  زه رانی ڕاستی و جوانی و به ڕکه باوه  وا له رستی بھنیت، ئه دوپه  ر واز له گه ئه: ش و پی بم باوه
  .ناتوانم: کردو ووتی  ویش خۆی گرمۆه ئه. یتنیبمرۆڤدۆستی و جیھان
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: رمووی وت ڕۆژ بوو، سوی لکردم و فه نی حه مه ته  قای، که کی باڵ پرته یه پووله دا، په که ی باخچه گهڕ  له
ونی  ی خه ی نازدار، ئه پووله ی په سو، ئه: رمووم  فه. خواو خواکان  تۆ و له  ئاھورامازدا شیفات بدات، سو له

  .کان فریشته

نھا دانیشتم، تا  ته  به مک م و که که رگای زیندانه ر ده به  وه ڕامه ۆشت؛ گهم مژی و کر واوی لیمۆکه ته  کاتک که
ی  رباره م بۆی باسکردم ده که وانی زیندانه پاسه  بکات، که  و زامانه تا شیفای ئه. رم جگه  بگات به  تاماوی لیمۆکه

  .ی خودکوژیی براکه

: موومر فه!.. سو: رموویان ڕین و فه المدا تپه ی جوان بهردی نازدار ی پرچ زه دا بوو، دوو فریشته و کاته ر له ھه
  .ان لبیتسوت. تا بی جوانن  ئوه

ردوو  ھه.  کاتی نانخواردنه: رمووی تی سارای خزانم بانگی کردم و فه زره حه.. ئیتر کاتی نانخواردنی شوان بوو
گیانی   ی که و منداه ک ئه وه( م و نابینا سیه ک مندای خۆشم وه .ر خوان دانیشتن سه شم ھاتن و له که منداه

رخوان  سه له -وان ستی ئه ھه  به )کان کوشتیان ڕاستیدا دوه  له  ی که و منداه ئه=  ئارامگه  به  باوکی کردووه
خست، یان  ر مز بۆ ناڕه سه بواری ئاخاوتنمان له  میشه رچی ھه گه.. ندێ باس ھه  وتینه پاشان که !دانیشتم

ی  جگه  میشه رمز ھه م سه به.. نی ق بکه ته قه و چرت و پرتی و ته وی ر مز زیاڕه سه خوو، تا له  به  مانکردووه هن
خواردن زوود   م باسانه ئه  چونکه. ر و یاساو داد و ماف وه یامی بوونه رو جوانی و په ی ھونه رباره ده  گفتوگۆیه

ق و  ری حه وھه ڕ جه باوه: رمووم ؟ فه ڕ چییه باوه  بابه: داڤیدی کوڕم پرسیی.  هو نه که ن و بیر ڕووناک ده که رس ده ھه
ئای خۆ تیشکی ڕۆژ دیار : رمووی فه ی وڕتی ئاخاوتنی گۆ بابه م بچکۆله  یوسفی کوڕه.  رییه روه داد و ڕاستپه

  ، ھنده تیینه مه  خۆر ھندهتیشکی   چونکه،  ڕاسته  مه ئه: رمووم منیش فه! مان تاریک بوو که ناوماه وما،  نه
خۆر : رمووی فه. تیشکی خۆر  وژم و ڕووناکه ته  ھز و به ند به ین چه ڕ بکه رگیز ناتوانیین باوه ھه  که  ڕووناکه

  له.. ن میترا ندک پی ده ھه  ، که ندی ڕۆژه نی خواوه روون و ته دهوژمی گیان و  رمووم؛ خۆر ته ؟ منیش فه چییه
ک  کسانی و خر، وه ری و یه روه ماڵ و جوانی و دادپه ری خۆردا، خوای که وھه ناو جه دا له-شت رده ڕی زه باوه

رمی قوتبی  ی سارد و گهوژم ته  وه ئه.. کات خش ده رژی په نه وژمی ئه و ته  زن و سپی، داگیرساوه مه رکی هوھ گه
ژیان   ، که ییه- میینه  زدانییه یه  و سروشته ری ئه وھه جه  وه ئه.. کات رپا ده داو گ به وژم ده ته  که  وانییهماڵ و ج که
  .وی ر زه سه بت له حاڵ ده و ژیان مه ب بوونی ئه به  که .دات ده  ردونه م گه به

  به:  ن که ڕ بکه ندک باوه شت، ھه ده: رمووم فه .کردم   ی ئاڕاسته و پرسیاره ئه م وره ؟ کوڕی گه خوایه  وه ئایا ئه 
  . زن رکی مه وھه ک گه سپی سپی وه.  یه رکی میینه وھه خوا جه  واته ، که خوایه  وه ئه

.. ؟! موو بژوکه ی گیانی ھه رچاوه ری ژیان و سه ن خۆر دابینکه ده  که  ڕاسته  واته که: رمووی م فه که وره گه  کوڕه
کا  –ڕ  رگ و شه خۆشی و درۆ و بوختان و مه رفت و نهدو و دزوی و گ  م ئاگاداربن، که به. رین ئافه: رمووم فه

ی  ئه: میان ووتی دووه !ڕن ب باوه  ی که وانه ئه  واته. .دروستی کردوون مرۆڤکو  به.. و نیین ستکردی ئه و ده
رکی  یامبه هو پ ئه ..نای=و نه= ھی نه=خر نه= ء نه: رمووم ؟ فه ند نییه خواوهو  و چی؟ ئه ی ئه ئه! سیح تی مه زره حه

  .  عیشق و ئازادییه



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

20 

.. ؟!یت که ڕی باپیرانت ده بۆ باوه  نده زانی و پاگه خوا ده  شت به رده نھا زه ته  واته که: رمووی م فه که ره ھاوسه
  ھشتا ھیچی لوه  که  یه ش ھه و ئایینانه ڕم به کانم، باوه موو ئایینه ڕی ھه من باوه  چونکه خر، نه ء؛ نه: رمووم فه

نھا شوانکی خواناس و  شت، ته رده خودی زه  ء، چونکه نه.  شت خوایه رده زه  مگوتووه رگیز نه م من ھه به. نازانم
. نت که پده -بری گریان بت؛ له دایک ده  لهکاتک   ی که وه ل جیاواز بوو به و مرۆڤکی گه ن ئه ده.. ڕناس بوو

ڵ خوای ڕۆژ و ئاھوڕامازدای خوای  گه له  بوو مشتومیان  که (دات ن دهکا فریشته  ک له ش ھانی کۆمه وه ئه
  و تۆوه ه، یان ئ رده و گه س و بیرجوان، ئهزن و جواننا ی ئاناھینای مه ئه: رموو یانفه ده. )..کان ره وه بوونه

: رمووی کاندا فه ریشته می فه وه  ویش له یت؟ ئه ی پ بدهكوت ش ته نیازی چی ده  ، به دایهستت ده  له  ی که پیرۆزه
. بتوانت بیپارزت  که سک که  خشم به ندم بیبه ری ڕووناکی و نیازمه وھه یان جه  ه-روون ردی ده گه  مه ئه

 "ری ، تا بتوانت پارزه وتووه که نه وتۆ ھشتا ھه تی ئه رامه ناو چوارپکاندا که له: رموویان کان فه فریشته
کاندا  ناو دوه  ، له به: رمووی فهندی ڕووناھی  بری خواوه  لهئاھوڕامازدا !! ری جوانی بت هوھ یان جه "روون ده

ماڵ و داد و ڕاستی  ن که شبین و جوان بین و خاوه و گه ئه. نت که بری گریان پده  له  ، که وه ژیانه  مرۆڤک ھاتۆته
و  ئه. .و دابن الی ئه  پیرۆزه - پاکه  رده و گه ، ئه  هی نویه  زانسته و ی ئهچاوگو  و ئه  قناسه و مافناس و حه

  .نت یه دا بگه پیرۆزه  رده و گه ر له وه کانی بوونه یامه توانت په ده

" ی  ره وھه م گه توانت ئه و چۆن ده ، ئه ری چوارپکانه یامبه پهو  ئاخر ئه: رمووی و فه  یدایه ک ھه یه فریشته 
  پاشان به.. می خواربوو ده  که ، فریشته وه نه م بده نناھینا وه ی ئاھوڕامازدا یان ئه وه له ر به! بپارزت "روون ده
واند و  ری ڕزی دانه سه  که ئیتر فریشته. ت ست نایه ده وتۆی له و ھیچی ئه  یه و شوانکاره ئه: مخواریش ووتی ده

  .  وه می ڕاست بته سجار داوای لبووردنی کرد، تا ده

شت  رده زه  واته که: رمووم فه. بوون گوگرشم  که ردوو منداه م باس کردو ھه که ره م بۆ ھاوسه چیرۆکه  ورتهم ک ئه
، تا  وه خواناسیی کردو پاڕایه  م ھنده بوو، به کان ه نھا شوانی چوارپ و ئاژه کو ته ، به بووه ند نه خواوه

.. و خشی به یان به" روون ده" ری  وھه ردی جه ناھینا، یان  گه ی ئهو گیان  وه ھانایه  کان ھاتن به  موو فریشته ھه
رک  مبه پغه  له  رگیز بۆی نییه مرۆڤ ھه  بۆیه. یی ری و جوانیی پگه روه شبینی و دادپه یامی گه ر په وه ئیتر بوونه
م  به. تی کانی خۆیه جوانه  ری بیره مبه بت و بۆی بژی؛ بغه ناوماندا بیرکی جوانی ھه ی له وه ئه.. زیاتر بت

  .رست دو په  مان کاتدا به ھه مرۆڤ و له  ناتوانت ببت به  ڕوانن که سک مه که  شت له به

ری  وھه وژمی گه بوو کاتک باسی ته کانم ھه رمووده و فه  ووته  کردم و گومانی له ماشای ده م، ته که ره ھاوسه
یامی ڕۆشنایی و  ری، په روه ڕاستی و جوانی دادپه  کردن که رد و فرم دهک کانم ده ی خۆرم بۆ منداه رگه ناوجه

  . زیلی و درۆ و بوختان و ڕقه خۆشی و مردن و ڕه ستی و نه تاریکیش په..  یه شبینی و خرو چاکه وژمی گه ته

م  خر؛ به رموویان نه ؟ فه یه ھه  یامانه م په ڕاستیی ئه  جوانن و الریتان له  یامانه م په ئه  ھنن که ڕ ده ئایا باوه
  یه ھه  مه ؟ ئایا الرییت له یه ئایا گومانکت ھه: رمووم وو فه ئه  مم کرده پاشان ڕووی ده! بوو می نه م وه که ره ھاوسه

 ری وھه ماو جه ویستی بنه ری و ڕزو خۆشه روه ستی خواکان و دادپه و جوانی ھه ره وه یامی بوونه شبینی په گه  که
  ستکین له نھا ھه گشتمان ته  ئمه  چونکه. ئامین: رمووم فه ..، گشتی ڕاستنخر نه: ووتی ..؟ وونی مرۆڤهر ده

  بریتیین له  که. کی س کوچکیین یه ردیله رد و گه ک گه و یه  ک خانه ر یه وه بوونه  دا به پوانه  له  ئمه.. ردا وه بوونه
 .م جالب م سالب و ھه ھه  واته - گه نوانیاندا نیوترۆن دوو ڕه و له -کترۆن له پرۆتۆن، نیوترۆن، پاشان ئه -
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ت  فره من نه  بۆیه. دو  بت به ڕ، ده ستی شه به ر بۆ مه وھه کاربردنی جه ر و به وھه ستبردن بۆ جه ده  ئیتر مرۆڤ له
من   رانه وھه م جه به..  و ڕقه  و تۆه  رست و پ کینه ژاد په رست و نه رست خۆپه دوپه. م که رستی ده دوپه  له
 یانخۆش و پیس و نه  کردووه وان مرۆڤان گۆت ئه  چونکه.. م که ت و ڕۆژئاواش ده النی ڕۆژھه گه  ت له فره نه

  . رست گپه راز و سه دوو به  یان کردوون به زۆربه.  کردووه

رزی سلوک و  و فه  ته ر میلله ھه  کاتک که - زانستی ئوه  ریم له من ببه: رمووم م و فه که ره ھاوسه  ڕوومکرده
من .. ز گه ڕه  ، نه یه ئام ھه  نی نیشتیمانم، نه خاوه  ر مندا، منیش نه سه کات به رتی درۆی خۆی ده فتار و نه ڕه

خواکان و   و بهبت   خوا و به  ڕم به من باوه. نم یه کانم بگه یامه م په خوازیارم پابگه  م که جوانه  ڕه و باوه زمانی ئه
یامکی ڕاستی  من په  چونکه. ری من ڕابه  م ببن به قنم و نایه ر بۆ دو ناله رگیز سه م من ھه به..  یه دویش ھه  به

  .رم جوانی و ھونه

تۆ   ری جوانی، چونکه وھه ری جه وه ته  ی به بگه  رمووم نا، تۆ ھشتا ماوته فه.. ؟منیش: پرسییم  که بچکۆله  کوڕه
قنم و  له رت بۆ ده وسا من سه ئه. ستی خۆتدا ھه  له  وه رستی بھنیت و پاکژبیته و خۆپه  ڕق و تۆله  بت واز له هد

و باوک  قنن و سوپاسگوزاری ئه له ری ڕزتان بۆ دایک و بۆ باوکتان ده یش سه وسا ئوه ئه. رین ئافه: رمووم فه ده
 - گرت دایک و باوکی خۆی نه  ی ڕز له وه ئه  چونکه. ن که و ئامۆژگاریتان دهکا  گۆشتان ده  وه ڕیزه  به  ن که و دایکه

یی و جوانیی گیانیی  میشه رگیز تامی ھه گرت و ھه روونی ده نگ ده بت و ژه ڕ ده ڕوشت و یان گه ستی ده ھه
  .ق ناکات موته

م  سوپاس بۆ ئه: رمووم ڕم و فه باوهری ب ھاوسه  ، ڕوومکرده وه رمزی نانخواردنه ی سه وه م کۆکردنه ده به
رمووم؛ جا  فه. کانت ڕاستن رمووده فه..  به: قاند و ووتی ری له ؟ سه یه کانم ھه ووته  ڕت به ، ئایا باوه نانخواردنه

و زانستی   وه نه که می خۆیان خوار نه ئاستی مندا ده  یانبینی، تا فر بن له ده  ب که  سانه و که به -و بور به
و  ران و ئه وه من موکی سروشت و باکان و گیانه. نیم  ئوه  رگیز له من ھه  چونکه. ن که فری من نه درۆکردن

  .کات یان ده وانه باکاندا ڕه  ت به دییه به سروشت بۆ ئه  م که ردانه گه

  .منیش: رمووی گرتبوو، فه  اخاوتنی ئمهئ  گوی له  که ر مزه سه له  که ک یه مروله

وا   ، که رخ بکه مک ئامۆژگاری دایکان و باوکانی ھاوچه ڕز که به: رموی خوقاو، فه  کی ژیری تازه یه  ولهمر
  . رموم؛ به فه). ADHD(خۆشیی بزوی ھاتوون  کانیان دووچاری نه زانن منداه ده

وان  ئه  چونکه. ڕیتان اوهچ ب که  ن به که خۆشیی بزاری مه راسانی و نه کانتان دوچاری ھه منداه: ئامۆژگاری
کار  کاراتری پشوو تر خراتر و چاالکتر و  چه وه  وان زۆر له کترۆن و ماشن دا، ئه له رخی ئه ڵ چه گه گونجاون له

ستیان  ھه  و کاره به  ن، چونکه ی باوانیان بکه  یی ئمه مبه خۆشیی ته جاوزی نه وان ناتوانن ته م ئه ن، به که ده
یی  میشه ھه  داو به ده ر ھه سه  وه رگه مه  ژیان له  زانن که بینن و ده ده  ئمه  ر له کان به وان ڕاستییه ئه. تب زامار ده

ڕۆشنتر   وره ی گه ئمه  وان داھاتوو له ئه. ت رگ نایه مان و مه ناوچوون و نه کۆتایی دت و ھیچ شتک شایانی له
ماشایان  جا ته..  وه کترۆنیدا قووڵ ببنه له ی ئه رنامه به  ھنن تا زیاتر لهوازیان ل ب  تکام وایه  جا بۆیه. بینن ده

فر بن،   وه وانه ن، تا له ماشایان بکه نھا ته ته! ن که کلیک دهکانیان  وه و خوندنه نجه ست و په ده  ند ژیرانه ن چه بکه
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من   له  رین، ئوه ئافه: رمووم فه کانم ده منداه  همن ب. ژیر تر و پاکژ تر و پیرۆزترن  ئمه  وان له ن، ئه که رم مه شه
  .من باشترن  له  ئوه  بگره. ژیر تر و زانا ترن

  

  

  روجوانی ری  ھونه وه تابلۆی بینی ته

ردوونی  گوزاری گه  ویستم له. م مک پشوو بده نـوح، ماندوو بووم، ویستم که  بووم به کانما ونه خه  له  کاتک که
تی نـوح  زره حه  نووستم، چونکه نه م  دا ڕامام، به ناو جگه زۆر له.. ڕاکشام..وک بشکنم رخه ادیی خۆمدا سهئاز
 ..م ماشا بکه شتی ته ھه کانی به گوزاردا بۆنی خونچه  بچم له  وه بیرم کرده. نووست ده وخۆ نه رگیز ڕاسته ھه
تی  رامه ماشای که ی تهبیرستم  ھه .. کانی جوانییه ن فریشـتهکانی یا ته زره بینینی حه  ستمکرد پویستم به ھه

کی  ماشایه من زۆر برسیی ته  چونکه ..وتم که ت فریای ڕیشتاشینیش نه نانه گیرا، ته خۆمم بۆ ڕانه ..کرد جوانیی ده
  !ببینم  وه پیرۆزه تکی ئافره  و به کو خه وک بشکنم، تا به رخه کرد سه زم ده حه ..شتی عیشقمدا ھه به  جوانم له

ی ب  بینم فریشته وت ده ڕکه  ندک جار به ھه !بوورن ردوونی مندا ڕاده گه  ت به ن ئافره گمه ده  که  ی داخه جگه 
  ست به ھه  ن، چونکه که ستم بریندار ده ھه.. م غه  ن له که دم پ ده.. دن ترسا، ھه  له و فن المدا ده باڵ، به

  ست به وان ھه ئه .و جوانن  ک جوانه ه چه ڕه  ت به تی ئافره تایبه  مرۆڤ، به  نازانن که.. ن جوانیی خۆیان ناکه
جوانیی   ست به ھه. ن که وق ده س و زه وه جوانیی چژ و ھه  ست به ھه.. ن که راز ده یمون و به گ و مه جوانیی سه

ری  وھه جه  ن له جوانیی خۆیان ناکه  ست به ھه  که  ی داغه جگه. ن که یی کردن ده غیلی و ئیره درۆ و بوختان و به
  قه الی من جوانی موته  ھشتا، چونکه  وه رازووه تای ته  ته خراوه الی من نه وان ی ئهپودانگی جوانی  چونکه. مندا

ری جوانی  وه ته  ناتوانن له  ئوه.  قه ستی موته جوانی ھه. شتک بزانت  ره وه و ته ی ئه رباره ده  و مرۆڤ پویسته
کانی نیشانی  ربینه ده  ش بۆی نییه وساوه ندی چه رمه ھونه.  وه وسته چه ناوتاندا ده  ند له رمه ھونه  ن، چونکه بده
   . رن وسنه ، یان ھۆکاری چه وه وساندنه ھۆکاری چه  بنه ده  بدات که  و مرۆڤانه ئه

ک  وانکی گیانییدا وه دۆخی پاه  شتدا بوو، له گه له  م باوه هد شم به ی له ، نیوه وه ئاسایی بووهکات   که  بۆیه
زۆر  ..کرد ی ده کانمان ته ئاسمانه  وه ڕام و پکه گه وادا ده ھه  ق به قله ر بای له سه  له ..بووم ش ده پیـرشالیار دابه

بینی  کم ده رچییه م ھه به ..دا م کتـبه هل  وه ناکرته  کانم بۆ جگه ی بینینه دانه  دانه  ته به ھه ..دیت یرم ده شتی سه
ڕو  مای جوانیی باوه دوای که به ..بووم  ھره ودای زانستی به تی جوانییدا من عه که مله مه  له.  سووڕما رم پی ده سه

ڕۆژی  کرد ستم ده کرد، ھه نھایی ده ته ستم به کرد، ھه ئازار ده  ستم به ھه ..ڕام گه تدا ده ڕۆکی ئافره شک و ناوه
رکی  ھونه  ، به ری ڕق و کینه ھونه  و به بووم؛ ئه تک ده ر ئافره شقی ھه عه  چونکه ..بم بریندار ده دانجار سه
  چونکه.. م بده  ناسه ستی عیشقم ھه یاڵ بۆ ھه خه  ھشت ئاسووده یده ر عیشقم و نه سه  برده ویست شاوی ده نه
م  به. کانیانم جادووه و ت زه ی له ندامی و گیرۆده بوونی ئه ش و تکه ی داوی له من گیرۆده  زانی که وان وایان ده ئه
  م له شك و ھه  م له ، ھه وه جوانییهستی  ھه ماشای  ته  و من له ی عیشقه ماشا قوتابخانه نگی مندا، ته رھه فه  له

مزانی  ده  وه مندایمه  له  چونکه .من بوونی زانستی  و فرگه  ت قوتابخانه ئافره  چونکه.. بووم فر ده -ڕۆک ناوه
   . ژر پی دایکاندایه  شت له ھه به  که
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ماشای پیرکی  ته  ی نییه وه س مافی ئه که!  وه ته ندراوه بژاردنی لسه ت مافی ھه ئافرهبینم  ده  که  م جگای داخه به
ھات  س نه که! بوو ی من نه وسانه ماشا پ ته تهو  ست و دسۆزی ئه ربه س ده که ..م ڕیش ھاتوو بکات ک من که وه

نـوح  نت که یه ناگه  وه مانای ئه ش مه ئه م به ..؟ نابتان چییه ری جه پوه  فھومی عیشق به رێ کابرا مه ئه: بپرست
  ی داخه جگه .انم قاره پیرۆز و تانی گیانی ئافره  له  و په ئه  نا، چونکه! تی جوان تی ئافره رامه که  ری بت له ببه

  دوو به  وتن به رکه به  وان دامنیان له ئه  ی خۆیانن، چونکه وه دان و ناسینه ناوماندا شایانی پیاھه ن له ھه  که
نن و  که ده کانی خۆیان ھه شن باه کانی خۆیان نابینن، و ھه ناویاندا باه ن له ھه.  رستاندا پیس بووه دوپه

  .ناویاندا کورن و نابینن ن له ھه. ن که سوتنن و خودکوژی ده و خۆیان دهن  که خۆیان بریندار ده

  سیحییه مه ، ھاوڕێر روه سه دۆعاگیان، ئاشتی ..یال له  ، خوشکه یال زانای تیایه من؛ له= و روونی ئه ده
  ئاسام تیایه  ری فریشـته یکه زار په زاران ھه ھه. نم ی دایه-بری دری وسه قه  کانی مندایم واته نه م، دایه که کۆتربازه

خونی  تی ماریا له زره حه  چونکه ..روونی من داگیر بکات ی ده پیـرۆزانه  ته و ئافره کک له س ناتوان یه که ..
ماشا ونازی  ته له  نده مه من ئه..ڕت گه خونمدا ده  کچۆن ئستا له وه ..و چاودرکی بدار بووڕا گه نـوح دا ده

کی  ماشایه ته نھا له و ته زار ساڵ تاک توانم ھه م ده پرسن، به م  پم ؛مه رده کان وماریاکانی سه یشـتهتی فر زره حه
  .ردا ردوونی ھونه گه م له نھایی ناکه ته ست به من ھه. ببینم  وه جوانییه  و به واندا دانیشم وخه ئه

کوو  ، به ندراوه ویستی و ھاوگیانیی لسه و خۆشهتی  ت مافی ھۆگری وھاوڕیه وی ئافره ر زه سه  له  ی داخه جگه
س  که ..چم روونتاندا دم وده کانی ده سارده  ناو زیندانه له  سانکه  که  ی داخه جگه .. دراوه ی پنه و مافه ھشتا ئه

  !من  ر به رامبه ؛ یان به بگانه  ر به رامبه بت به نیشاندانی ھه  نده نابینم مافی خه

ی  رگه من به! ماشاتاندا ته روونی ده  له  چییه  ھوانییه شه  پیسه  موو دـوه و ھه دت، نازانم ئهیرم ل سه
زۆر  به ..بژیم دارویجی و تالیبان و نه بی و تورکی و فارسی ره غزی عهڵ بو گه ناتوانم له ..ماشاکانتان ناگرم ته
  ی فرمانه کۆیله  بن به ن و ده که وی الی خوا دهوان ڕوشکا ئه  ت؛ چونکه ری ئافره ر سه سه  نه که چک مه له

ر  سه  کردنهحیجاب   چونکه. ھن مه.. ر جوانیی خواکانیشدا سه ن به وت ڕوپۆش بده یانه ده  چونکه.. کان کییه الوه
  .کات ھراوی ده ستی خوا زامارو ژه کو ھه به . خش نییه به  ھره به -جوان و داپۆشینی ڕووی

بۆ  ..م ماشاتان بکه ورم ته ن نه که وام لده ..ن که ویستییم بریندار ده خۆشه ..ناوتاندا له  گهن م ته ناسه ھه 
  ش فیره م درۆیه ن؟؟؟ خۆ ناشت ئه که یان ده نه ته بۆ خه !ن؟ بۆ؟ نازانم که ت ده جوانیی ئافره   له پناوی چیدا وا له

  !  قوریانی پیرۆزدا ھاتووه  له: ن و بن من بکه

تووشی ! ری دشت بینم دی دشت، سه ت ده بت کاتک ئافره ستم بریندار ده ھه .. نجاوه من دم لیان ڕه  یهبۆ
پاداشت و   یان گومان له !رمیدا بشه  له بت ده -و برستیی خۆراک بت، تووشی ھارییو شتی  تان ده هر سه

  .کات ستیاریی من ده دیاری و جوانیی ھه

ندی جوانییان  خواوه .. دابی جوانییان شواندووه  تانی جیـھان ڕازی نیم، چونکه دیی ئافرهمافی ئازا  من له
  جوانییان سنووردار کردووه ..تیرو توانجی بووختان ودرۆ له  دایکی سروشتیان پ کردووه .. راندووه خۆیان ته له
منی  .. کردووه ت سروشتی تووڕه ئافره ..با سکی قه وه ھه  له ..ستکرددا کی ده یه بزه  له ..شککی بگیاندا  له

  .م لیان یش تووڕه-نـوح
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کی  چن بۆ ئارارات ومندای خه ت ده نانه فریکا، بۆ ئاسیا، بۆ ڕۆمانیا، بۆ چین وڕووس، ته چن بۆ ئه بینم ده ده
سۆزی   له!  وه نه خه ده انیدوور انوتی باوانی له! یانھنن بۆ ناو مای خۆیان ده! مندای خۆیان ن به یکه ده! کن ده

و  ئه ی کۆیله   ن به یانکه ده  وه ییه زه یی و بهوا ناوی بنه  یانھنن به ده ..ن که داگیریان ده ..ن که رییان ده ببه یانباوان
خۆتانی  له  همک سته  مه ئه ..مندایان نابت  ی که وانه مندای ئه ن به یانکه ده ..بت وت مندایان ھه ی نایانه دـوانه

و   ن، تاوانه که گوناح ده ..ن که و باوک ونیشتیمان وھۆزی خۆیان ده دایک منداڵ له  ی که وانه موو ئه ھه ..ن که ده
و  شی ئه کی جوانتر پشکه یه توانی یاریده ده  چونکه. ن رکی بکه ته - نگه نه  و کاره ئه .ن که ن لتاڵ دهژیانیـا  وه به

 ..یاندا بژییت گه توانی له ت ده نانه و ته و ھاوڕێر یی ده زه مشورخۆرو به  ببیت بهتوانیت  ده ..یت بکه  بباوکانه
سوپاسی  .. وه انهم باوانی ده یت به ت، خواردن بکهی میوانییان بکه ..یاندا بژییت گه توانیت بچیت له ده ، به
دن،   وه ی خۆیانه وه نگ مانه ته بوونیدا به ی ونهداری وبرست ڕی نه وپه له وان ئه  یت، چونکه وستیان بکه ھه

ان بکن؟ چۆن؟ کانیـ توانن بچن منداه چۆن ده. ان ژیانکی خۆشتر بژیکانیـ رگۆشه جگه  کک له وارن یه ئومده
  .م که تی ده عنه له  ، من به کانتانه دوه  له  که لتوری کام یه که  مه ئه ی پدان؟ و مافه نگک ئه به چی ده

 رش ردوونمدا په گه پۆپیان بهلق و  ..ڕون کان ده ماشامکرد ئاسمانه ته ..ردوونی خۆم گه  یشتمه گه  وه یاه م خه ده به
 ..چن یی ده دی لۆکه کانی له ڕوت وگه لده انگوی گیانی ..گرن ده  و گوڵ و گه چرۆ گرن و ل ده ، په  بت هد

کانی  پیـرۆزه  ته زره موو حه بینیم ھه ..ردوونی جوانیی خۆمم کرد ماشای گه ته ..نوچ نگ ده دی ناسک وگوڵ ڕه له
ن،  که ده مس ن، گوڵ له که بۆن ده کان هوێ گو له -ماشای خۆم کانی ته دانسقه  جوانه  موو فریشـته جوانی وھه

 بۆن دروستبوو  ی له ی جۆالنهسوار ش، به باوه  یانکردمه یان دهبۆن ..ن ده پرچی خۆیانی ده ن وله که ی ده نه سکه ده
  .نتازی شتی فه ھه به شتکی خۆشتر له ھه شی به اوهب دا له  گوژمم ده

ی  که ر پرده سه  وه ڕامه گه .. وه ڕامه پاشان گه ..کانم کرد موو جوانه یری ھه نھا دانیشتم وسه ته مک به وێ که له
ندک  ھه  چونکه..  نییه س توانای بینینی زۆرکه  ی که دهو پر ئه ..کیدا نوان من و خه له  ی سنووره و پرده ئه ..خۆم
و  دوای ئه ون و به که دوای نوح ده  وه کامرای شاراوه  چی به که .یان نابینن که ره رامبه کانی به ن کورن و جوانییه ھه

دزوی .. ری خۆیدا وھه و جه  هر  وه ته  و له ئه  تا فر بن که. .یکات ان دهنیازی فربوونی  و به ئه  چن که هیدا د کارانه
  .ن که جا بزانن چی ده.  کاری ڕۆژانه به  کردووه نه

.   بت بزانت شایانی ڕیزه ده ..ر پردی مندا بوات سه نیازپاکی به وت به ی بیه وه ئه م؛  و پرده نی ئه م من خاوه به 
تی  که مله ڕگاکانی مه  چونکه ..دوم ن جوان بۆیان ده هم بد کان ڕگه ر مروله گه ئه. بن یا مرۆڤ  مرولهر  گه ئه
  . نییوه ان تهکان شا ڕگاکانیـ مرولهو  ونه  ته  نافی جاـجاـۆکه ته  نتازیای من به فه

یی  میشه ان ھهم گیانیـ ؛ به وه ی پیـرۆزه کهنافی جاـجاـۆ ته  رچی بوون به کان گه پیـرۆزه  سپییه  مروله
 کان هر وه بونه کانی ونه ته  بهو  ره کو داھنه به .ی پیـرۆز ناخوات، نانوت جاـجاـۆکه  چونکه .. پارزراوه

  .چنت ده

کاتک   واته !) وه ره نابه دۆخی سروشتی و قابی چیرۆکخوان و په  وه ڕمه گه ده  که -ک دت مانایه   به( زیم دابه  که
 ..مدا که پاڵ پرده رکم بینی له سواکه .. وه وتبوومه دوور که  وه ماه  خک له ه، فرس قینه ناو ژیانی ڕاسته  وه ڕامه گه

زۆرم پناخۆش .  برسیمه: ر سنگی خۆی نووسیبوو سه یر بوو، له سه  وه المه به! مبینت کات و ده ماشام ده بینیم ته
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خۆتدا  ی شارک له وه له  چاتره.  هیان بت برسیم ده  یان به –سک دوان، سیان  که توانت به مـرۆڤ ده ..بوو
: رموو م فه که ره سواکه  چاو به   به! کات کی ده خه  باگھستی برستی کار له  ، چونکهیان وتک یت برسی بکه

رست  لپه م زان وھه که مـرۆڤی خۆبه..دزی ودرۆ ھاوڕن .. ی مـرۆڤ نییه فس نزمی کارو پیشه ی ونه مبه زیلی وته ڕه
ی  نیشانه - کانی داھاتی برستییه سواکردن ، نیشانه   . زانه پیشه نه  کات به ی سواکردن ده وه ئه . تی نییه رامه که
خواو   چونکه. بۆ جیھان  ر زۆر بوون مانای ق ھنان و برستییه سواکه. . ندکه مه وه چ بوونی شانی ده که

   .بینین کتری ده یه  ک چۆن ئمه مانبینن، وه کان ده رو فریشته مبه ند و پغه خواوه

ی  زان وخواروخچم بینی داوای پاره ڕزی بزارو نه کی وه ڕیم بابایه و تپه له .. نه و دیمه پم ناخۆش بوو ئه
کو  ، به ندانه زامه متوانی ڕه نه ..کیم کرد ماشایه ته! رمان بوو کینی ده پویستی به  ، چونکه ی وورده لکردم، پاره

کانم  نده زامی خه  ھیوادارم له: رموو وم فه ماشا به ته ر به ھه ..یم دا شتک یاریده گیرفانمداو به ستمکرد به دهنادنیا 
  خوو بگرت به  مرۆڤ نابت ھنده  چونکه .ندروستیت بت وارم  ڕۆژک بتبینم ته ئومده  ببوریت، چونکه

  به  گره خوو مه . کردنه  ک دوو چاکه ستکی پیرۆزو یه به یان مهژ  چونکه.. رت ناو به ، تا ژیانی خۆی له وه رمانه ده
  . وه ھیچ شتکه

والم، وای نیشاندام  ره ل ھات به په  له په  به .. وه-لووتی پینۆکیۆ  م لووتم بوو به که ر پرده می سه نگاوی سیه ھه له
و   وه لووتییه ستی گرتبوو به ده!  وه بووهلووتی شۆڕ بوو! ی کردبوو وره ک درۆی گه کۆمه!  کارکی باشی کردووه

ی ک ر درۆیه ھه!  دراماکۆمدیای فاوست بووه  له  گات، گوایه تده -فاوست - له  م بۆ بکات که وه یویست باسی ئه ده
ی جوانم بۆ ک هی رمووده ، یان فهگرت نھا گوم لده منیش ته. اندو نه داده یرک ت وسهخس ی دادهچاوک کرد ده

و  بۆ ئاوایی برد  دهڵ خۆیدا  گه له کانی منی  ووته  که! بینی ی ڕۆژی داھاتووشدا یانی به  وم له ئه . وه هخوند
ی ئاخر تۆو ئامۆژگارییان  قوڕاکه رت به سه: ن پینۆکیۆ ده  به و، پاش گوگرتن له ئاواییش! کرد ده باسی  ه ھه به
   ؟ بیستووه  کوه ت له م چیرۆکه ئه!  ووتووه نه

وا،  حه   ڕی، لووتی کرده المدا تپه رز به ستووری لووتبه رست و سمت ئه تکی دوپه مدا ئافره نگاوی چواره ھه  له
روونم  کانی ده  مروله  له په به ..کرد تی سمتی  ده زه رزی عه رزان وعه له سمتی ده! بینی رز ڕوانیی منی نه به  ھنده

فس فس   پس پس بانگی کردم، منیش خۆمم ل بوو به  و به م ئه به ! وه چاومه هست  بگرن ب تا  ده  وه بدار کرده
الو، ئای کۆینگ  ھه: ووت.. گرتم کردم و چاوی لداده تیش بانگی ده ی ئیشاره نجه په  به! الو ووتی ھه.. وان پاه

منیش .. ک می؟ ، دیو الیک تو فهزنت ھرد می؟ ئای ناو یۆ الیک مای باک لی ده ، دیو یو ڕییه که ر فه یوو، مازه
  .کانی خۆمم ژمارد نگاوه وو ھه ئه  رچاوم تاریک، پاشان پشتم کرده بوون و به ک ده یه  ڵ به کانم تکه نگاوه ھه

ری  سه کرد به رخۆش وگومام بینی گووی ده لحۆی سه کی گه مم شووم بوو، مانگایه نگاوی پنجه ھه
  ! حه وه: رموو م فه مانگاکه  م بوو، به ال سته م زۆر له وه ئه! ندکدا رمه ھونه

ک  چی فق وه که! می بکات که ست به ھه  وه تووشی مـرۆڤکه بت به وار بووم تووشم نه م ئومده شه نگاوی شه ھه
  !تۆقا ممدا ھه رده به قارچک له

کی قووی ناو چاوانیم کردوو  ماشایه تی نـوح؟ ته زره حه  ن بوویت به ده  ڕاسته! شووش ت باش به ووتی ئواره
تکت  ھه تگرن و کان ده ئیسالمییه ئاسانی وا به نوح؛ ئه  ببیت به ئازا بیت   تۆ ھنده وه ده  ووتی.  به: رمووم فه
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ی بۆنی تۆشی لبت  وه ھا ئه روه ھه ..شکنن تت ده رامه که  وه ر له به. و شتی تریش ن که کووت کووتت دهن و که ده
ڕ و گیانی  ڕن؟ یان دوکی شه ن باوه ن خواناس و خاوه که ده  و کاره ی ئه وانه ئایا ئه رمووم فه. بن هری د سه
  .ڕک نازانم دوژمنی ھیچ باوه  کان ناترسم و خۆم به ڕی ئایینه شه  من له  ، چونکهناتوانن ڕ و تیرۆرن؟ تیی شه په

رگیز  م ھه بت، به ریی ژیانی من ترس ڕابهشت  ده: رموو فهوم  ناترسیت؟ به: ووتی  وه یهمی که ستکردن به ھه  به
  .  تی من رامه ر که سه  بکوتته ر ھه دۆڕت گه ترس ده. تری خوودی ژیان ب ناتوانت ڕابه

؟ یت که ڕمان پده بم من خوام؟ باوه م و بکه  وه واداری ئه منیشر گه ئه  ی ڕاتچییه ئه: ووتی  وه پۆزکی ناشیرینه  به
  گاته  کی لداو به یه پمه. یت خۆت بکه  ڕ به سکدا خۆت باوه موو که پش ھه بت له ده  رمووم نا، چونکه فه

  !)م بوو که ڕاستیدا برا بچکۆله  له  م زاته ئه..( ؟ چییه  ته رامه م که ئه !شتی  خۆشه: ووتی  وه جارییه

خۆش خرابوو  م نه به! بوو خۆش نه نه. چوو ده  فریشـته  ن، لهر ڕێ زۆرجوا سه  کم ھاته یه ڕیم، کیژۆه و تپه له
  ! وه ندبووه یایشیان ل سه کانی خه  ردوو باه ھه ! کره خۆشیی شه نه  به

  و ھیوام خواست که وه دمه  ئاواتم خسته ..بینی ده منی نه  م دی زویر بوو، بۆیه دڵ جوان بوو، به پبه
سانی  که ن وڕز له که خۆیان ده رم له شه  وت که سانکم خۆش ده ندکجار که  ھۆ ھهب من به  چونکه ..بمبینت
  .گرن تر ده وره خۆیان گه   ی له شایسته

نگاوی  ھه  وه ئه. داون ند جوانیی پنه جوانن، بھۆ خواوه ..ن-تی نـوح زره ی گیانی حه ن شیله سانک ھه که
  .مم بوو شه شه

ورم  ده گی گوما له ک سه زان، کۆمه ک نه بوو، کۆمه ی تۆزک ڕیشم ھه وه ر ئه به نگاو له م ھه وته حه
کاو دیاریت، شۆ مک په که :"ووتی وان ک له یه !زانی تیرۆریستم کردم، وایانده خواردوو پاسیان ده سووڕیانده

  . ڕوانیت ده  وه چاوی خۆته  رمووم تۆ له فه. " تنکت کردووه ی که ده

ی  ندی ودشکاوی قسه زامه ناڕه رکرابوو، به مای خۆی ده بوو، لهکراتی بریندار  رامه کم بینی که بابایهم  شته ھه
مک  تا که ..رھناو نیشانم دا م ده که لبوومه ئه ت و منداڵ وگوی جوانم له ک ئافره منیش کۆمه ..کرد گومای ده

ی کرد،  و کاره ر ئه گه ئه.. رناکات ده مای خۆی له س کهت  هرام ن که مرۆڤی خاوه: رمووم فه .جوانی بکات ست به ھه
  یه بۆت ھه  چونکه.. ن ماڵ کانی خاوه ته رامه ر که سه  جاوزی کردبته تهرکراو  ده  دات که ده  و بیاره کاتیکدا ئه  له
ت  که ره رامبه به  ی که هو بت؛ پاش ئه ستت بریندار ده یت ھه که ده ست ھه  کاتک که - یت ربکه ماڵ ده  سک له که

  .کانی وسته ی ھه ه ھه  له  وه یته که سجاران ئاگار ده

کزێ  وێ تووشی ده له ..واری دروستکراوی بابلی تیابوو ک خۆش بوو، شونه یه جگه  یشتمه نگاو گه م ھه نۆیه
بینیم  ..گرت ده م وزۆراب نه م وڕۆستهیا تاھیرو خه  حافیزو بابه  ویم بینی ڕزی له ھله تکی په ئافره  ھاتم، چونکه

رمووم ناشت، من  فه ! شه ی باڵ ڕه ووتی من ناوم فریشـته ..م دا بکه گه یویست درۆی له تم و ده رامه که  پشتی کرده
رمووم  ؟ فه شه ی نابینی من بام ڕه ووتی ئه.  ڕیشم پی نییه باوه ..بووم ش فر نه ی باه ی فریشـته رباره ھیچ ده
  .من نایانبینم  بۆیه ..پرون ده ھه  و بانه حزووری منیشدا ئه ، له داوه تۆ نه م به و بانه م من ئه با، به



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

27 

ش وگیانی  له ک له یه یان پارچه که ر یه یاندام، ھه وره ک مـرۆڤ ده ڕیم، بینیم کۆمه ویش تپه نگی له دته  به
م  که یه ی به م گاته ، سیه وی تریان عیشقی ڕووخاوه ، ئه شقی شواوهک عی بینیم یه. زامارو دزراوو نادیار بوو

خۆی  رمان له م ده پنجه ..کات و ئامۆژگاریی خۆی ده ژورکدا دانیشتووه نھا له م تاکووته م دت، چواره ودووه
وت  یه و ده وه ته دزیوهکانی  منداه  م  خۆی له  وته کات، حه ده  وه و درۆ پکه و وڕنه م ووڕبووه شه دات، شه ده
ست بوو  ده م گۆڤارکی له شته ھه! یووت من نییم کرد و ده ی ده که خزانه  تی له خیانه ..سی خۆی تر بکات وه ھه
م  یه ماشا، یانزه م ته یه ده  بووم به منیش ده !کرد یری منی ده سه  وه گوومانه م به نۆیه.  وه یویست خۆی بشارته ده

  . و چوارده  هو سیانز دوانزه

ناو   وه ڕامه حزوونی گه مه  به  بکات، بۆیه تی مندا ھه رامه ڵ که گه س ناتوانت زۆر له ستمکرد که م ھه نگاوی نۆیه ھه
  ی کرد و بوو به رما زرمه وھه جه  ستک له ستا، ھه ناخی دڵ و سکم ھه  له  زرمه م یه نگاوی ده ھه ..ردوونی خۆم گه
ن زمان و ژیری  ییدا، خاوه میشه ھه  نجلۆ کشرابوو له ستی مایکل ئه ده  به  تی ماریا، که زره حهزنی  رکی مه یکه په

  ری ڕزم له سه!.. الن کوڕ و باوک و باوکی گه  سو له: رموی ری ناخمدا فه وھه جه  و جوانی و شکۆ بوو، له
. نگی پیرۆزی مفۆنیای ده یلی بیستنی سه یام و مه په  نگیم کرد به واند و بده ڕزی دانه بۆ شکۆی به  وه ناخی دمه

. نھای زانی تاک و ته وا نه! کات تۆ نه  ست به ھه  س نییه زانی که خۆی کوڕم؟ وا نه چی ده م له غه: رموی ویش فه ئه
  .نا.. نا، نا

  ناسه ستی تۆدا ھه و نهست  ھه  له ر  مبه و خواو پغه  ند فریشته زانم چه من ده  چونکه.. نھا نابیت رگیز ته تۆ ھه
  . ن ده ده

  رفراز له ورن و سه ده  و سزایه ن به ھه.. ورت وانک ده ر پاه ھه  به  که بژاردن سزایه نھایی ھه ته: رموی فه
کو  به. ڕاست زویر ناکات ینھایی مرۆڤ ته  چونکه. ی پ بداتن نابت سزای خۆ سه مرۆڤی ڕه .ر ده  رد دنه به نه

بیری کات چۆن  مرۆڤ فر ده.  ویستی ، سزا، ڕق و خۆشه فری تۆه  وانه فری زۆر شت، له کات، فری ده
 نھایی ڕزگار بکات، وانی ته چنگی پاه  ستی بت خۆی له به ر مه گه نھا سی ته وسا که ئه. وانی تر بکات ئه
تۆ بۆ . کات ده  ش بیری خراپه باش و خراپهکات؛ جا باش بیری  بیری ده  کات که ده  وه سه م که که یه  ندی به یوه په
کانمم  نسکه لووشت، و ھه ده منیش فرمسکی خۆشیم ھه. بویت نھا نه رگیز ته بوویت و ھه نھایی دروست نه ته
  .   وه م بیستنی ئاوازی پیرۆزه ده ؛ به م ڕوه ده  به  وه قۆسته ده

.. ستی ناخم تا ناو ھه -و قویی ڕۆچوو ره رونمدا به ده  له  هانشت ھه خشی به به شئه بۆنکی نه  تی پیرۆزی به زره حه
  ...ئامیین.. ئامیین: یخوند ده  بوو، که  چپه  ئاوازکی سالمای به  وسا گوم له ئه

م بۆ  خۆزگه  وه ماشاکانمه م ته ده به ..ھنا ر ھه ردوونی ھونه و گه ره تا دواییم به و ھه و دوانزه یانزه نگاوی ھه  
بـبـینت، من  مان و ترس ب گو بت بتوانت به ت ھه ئافرهخواست  م ده خۆزگه ..خواست تان ده ادیی ئافرهئاز

ت مافی  خواست ئافره م ده خۆزگه. ویستی خۆی کار بکات بژرت وبه ھه ..ڕت، بت، بنووست بدوت، بگه
  .کات پیسی ده. کات ڕز ده شت وهسرو  که خۆشییه خۆفرۆشی نه  چونکه.فرۆشت بت خۆی نه ی ھه وه ئه

ند  ی چه وه منیش دوای ئه .. وه ڕین، دووپات بوونه کان تپه رزه عات وڕۆژ ومانگ ووه سه .. وه کات ئاسایی بووه
ژوورکی ساردو   بینیم له .. وه واوی بدار بوومه ته  به .. وه ، بدار بوومه وه وتمه دوور که  که پرده  نگاوک له ھه
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  م، واته که بینیم خزانه! م و نازانم چی بکه  رم لشواوه بینیم سه! ڕم گه دوای کاردا ده ینداندا بهستی ز په
  !کردم گومانی لده -گومان  پ بوبوو له پیـرۆز سارایتی  زره حه

مدا  که رهچنگی ژوو  له  وه و مانهونخوونی  نجامی شه ئهزانی  یده نه ..کردم ماشای ده شالو دوودڵ ته رمی ده سه
  . وه ھاته یی پیامدا ده زه به! بات نووسکم ده و چی چاره ره به

 .. ماوه  وه رمه به  ھشتا به .. باره ندروستیم له ھشتا ساغم و ته  که  وه کرده م ده دووباره .. وه کرده منیش دنیام ده
  ک به یه نده خۆم، بۆ خه ده  فره دجار ته سهک  یه نده خه  به رچی گه زانم، و ساکار ده مـرۆڤکی ساده  ھشتا خۆم به

ر لوی  کی پیـرۆزی سه یه نده پناوی بینینی خه  م له ئاماده م به ..ڕم گه ده ھه  ، مندانهداکان هردوون گه
 کان ک مانگ، مانگه کان وه ک ڕۆژ، ڕۆژه کان وه ساته  چونکه ..زار سای تر بژیم ھه -ن و پیرۆز سه کی ڕهت ئافره

ژیانی   ڕم و نابینم له گه ده ..نڕی په کردو تده ده اننفت ڕی کی پیری که ک کیسه وه ک ساڵ خاوو خلیچک وه
منیش . ترسن، تۆقیون ده! ن نیشان بده  ان ڕاستگۆیانهکانیـ نده پیاو ھیچیان ناورن خه  ت نه ئافره  زیندانیمدا نه

  .م جیـھان ڕزگار بکه  وان انی ئهک نده خه  ندم به نیازمه  بئومد نیم، چونکه

مـرۆڤی   بۆیه .. ی ژیانکی تری پیه زانستی خامۆشدا مژده  رگ له مه: رمووی کان فه پیره  مروله  ک له یه مروله
چت؟  ده خۆی خوودی مـرۆڤ  له ندکجار ھه رگی مـرۆڤ مه  زانی که ئایا ده. ترست رگی خۆی زۆر ده مه  ناڕاست له

رگی  رگی تۆ مه م مه به. چت ک ده ڕووه  کیش له رگی  ڕووه چت، مه ڵ ده ئاژه  یش لهن ئاژه  دک لهن ھه رگی مه
ش و سپی، سوورو  ، ڕه یه ان ھهکان جوان و ناشیرینیـ رگه مه .چیت کان ده مرولهرگی  مه  تۆ له .. کانه مروله

  ..یی هم وز، شینی ئاسمانی ومۆر و په قای، سه رد، شین، پرته زه

مرت؟  کات، ده کی ناشیرینی مـرۆڤ ده یه وه ماشای کرده ند ته خواه  ی نازانی کاتک که ئه. مرن خواکـانیش ده
  که مروله  ژی ئاخاوتنی به که ..بوو  که مرولهکانی  رمووده فه  گوی له  که وزی ماسییه ی ناو حه که زینه  ماسییه

  !خفیرو سته ئه: رمووی بی و فه

  کاته وخۆ کار ده کانی مـرۆڤ ڕاسته وه  ؛ کرده به: رمووی ی کردو؛ فه که رپیی ماسییه کی سه ماشایه ته  که مروله
ک  ی خواکان زۆر بت؛ نه توانت ھنده ند ده خواوه  چونکه .بات ده انناوی  له کان و هند ر گیانی خواوه سه
کاتک   بۆیه. ی بت و بژی و بدوێ و زۆر بت دا جمه ئمه  کک له ر یه ناوگیانی ھه کو له سروشتدا به به

ستی  ش ھه  وه به ..کات ده  کارکی باشه ھانامان و  هخرخوازک دت. خرک دت ؛ بن ق ده کانمان مۆله وه کرده
مرۆڤی ڕاست   نکهچو. .کات مردن ڕزگاری ده  و لهک ند ستی خواوه ده  داته ست ده ده .. وه شته گه ناخماندا ده خوا له
   .کات کی جوان پارزگاریی لده خوایه

ت خواکـانیش  نانه ندو ته مژ بوو خواوه ، زۆر له بوایه نه و عیشق ق و پیـرۆزی و ئازادی حهور خرو جوانی  گه ئه
  ؟ ڕز؛ جوانی چییه الی تۆی به  ب چی جوانه ت نه حمه زرتی نوح؛ زه نابی حه م جه به .وتبوو قیان تکه

وتۆماتیکی  وخۆ و ئه چی ڕاسته ، و که وه کرده مای جوانی ده که  له بیرم ..ھات یادا ده خه  یرم به من زۆر شتی سه
کافرۆش و  یالو کچه تی ماریا وله زره حه  له  وت، که که یام ده وحی خه ر له به  شوه  تکی فریشته ی ئافره ونه

  ستم به ، ھه وه کانگای دمه  قوویی و له  له. نیم ته ی ناخی دهیچژی جوانری  وه و ته چوو  ده ناھیناو فریدا ئه
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ئیلھام   ، که شکۆیه زن و به مه  پیرۆزه  و زاته حزوری ئه  یشتن به کی گیانی بۆ گه کرد، برستیه زی برستی ده حه
رسوڕمان و  سه  بوو به م لده ته ئافره و ماشاکانی ئه پاشان ته. و گیاندار ر و زات و فریشته وه بوونه  خشت به به ده

  بیردۆزی من، بریتییه  ی جوان بت به وه ئه  بۆیه. ق یی و موته میشه یی ھه-شکۆی جوان  ر به رامبه دۆشدامان به
وشن،  ردا بخه وھه جه  له  که  م بیرانه ئه... ری چاکڕی باش و بی دنی گیانی باش و باوهی بر نیگاو بینین و په  له
  چونکه. جوانی  ریک له وه ته  تی سروشت بکرت به باحه م قه ناده  من ڕگه  بۆیه. ق و پرفکت  انن و موتهجو

  .ی ناجۆر و دزو واژه سته کار بردنی ده به  بت به ده  ق ئالووده جوانیی موته

ر باس  گه جا ئه. نیسبیی بکات  ییهس بۆی ن و که  وشه ق و بخه ردا، خرکی موته وھه جه  ، جوانی له وه ر ئه به له
شتک یان   مرۆڤ چژ له  ی که وه له  بریتییه جوانین  وا ده ین، ئه مینی و ماددی بکه جوانیی نیسبی و زه  له
! ن، ئۆتۆنۆمی که ئازادی ده  ندک باس له ری بیردۆزی جوانناسی، ھه ڕابه  به  چژ بووه. کان ببینت شته له
م  نیدا؛ ئه مه کانی ته قۆناغه  له  ی گۆشکردن و چنینی زاته جوانی، پرۆسه  ن که وه تر واداری ئهی  وجه ندک گه ھه

  کان، له ساه  ک له یه  بۆیه -دای ڕابردوو ده ی سهشتاکان کانی ھه ساه  ی دوایی ڕای خوودی خۆم بوو له ڕایه
ستی  ده  ت، له که س ھاتوو و شه ره مرۆڤکی ھه ی و ونه وه کم کرده روژ، پشانگایه تی نه که مله یندانی مهز

ریکی چنینی  من خه:" م نووسیبوو یه م ڕسته ئه  که ره ر پۆسته سه رب، له تی غه ماقه رق و حه تی شه ھاله جه
جا ."..  وه نمهش وه ده ھهمدا، خۆم چنینی خۆ  لهم؛ من مریکی ڕسانی خۆ چنیندا خه  م، من له وه شاندنه وه خۆھه

ڕی  باوه  وه ناخه م بوو، زۆر له که ره ر پۆسته سه له  بکات، که  یه م ڕسته ی ئه مه رجه بوو ته ده  ی که رسته و دوپه ئه
م من ڕزی  به!  وه کاته قزم لده ھشتا و ، ئه  وه لبوونهو قز ی قین ندازه من ھنا، زۆری خۆش ویستم، تا ئه به
  . ناسیاو و ھاوزمانکم بووری  ھاوسه  گرت، که و ده م له وه ئه

چی  جوانیدا، که  رگرت له ی جوانناسی، ھات و دکتۆرای وه فه لسه خوندنی فه  یانساڵ له ت پاش ده مان ئافره ھه
و  ی ئه وه ر له مساڵ، به ئه  بۆیه. ڵ مندا بکات گه یورا باسی زانستی جوانی له جارکی تریش نه  بۆ تاقه

ڵ  گه له: پرسیی  وه فیزکه  پاشان به.. ریکی چییت؟ خه: منی پرسی  ربگرت، ھات و له ی وه ی دکتۆراکه واھینامه گه
  ی که و قۆناغه یشتووم به ، من گه ردوونییه کی گه زنترین جوانی، جوانییه مه: رمووم فه.. چیدایت؟  جوانناسیدا له

شبینی و مرۆڤ  رانی و گه پکی جوانی و کامهترۆ  نت به یه گه بیری جوان، ئاکاری جوان و ووتاری جوان، مرۆڤ ده
فت  نه ت و که مرۆڤ دوای پیری و زیلله  رج نییه مه.. ئامانج  گات به ونی و ده خلوقکی که مه  بت به ده  وه ھۆیه  به

ڤ مرۆ  که  یه ته ھجه وست و به و ھه ، ئه یه و ساته جات ئه الس و نه خه -الس، نا نیرڤانا و خه  بوون بگات به
و  ری گیانیی ئه یکه په  وسا مرۆڤ درک به ئه. پاراویی بیری جوان و وتاری جوان و کرداری جوان بکات  ست به ھه

  . گات زات پی ده  کات، که ده  خشه ئیلھام به  و فریشته ان ئه، ی زاته

من : رمووبووم ک، فه ه سته به  زیندان کرام له  مساڵ که که من یه  ڕاسته  ، که وه و یادی ھاته م ئه وت، به زۆرم نه
ر بیری جوان و کرداری جوان و  سه  وه ته ڕاومه گه  مژه من له  یاند که تمگه. م وه شاندنه وه ریکی چنینی خۆھه خه

  م من الریم له به..  ڕی پی ھناوه و باوه ئه  نیم، که  مادییانه  و چژه ستی ئه ربه من ده  یی که تگه. وتاری جوان
ماو یاری و  خواردن و سه: و بن وه نه میان خوار بکه می مندا ده ر ده به کی له م خه م نایه ، به ژی مادی نییهچ

  که  نییه  وه و جواننه ندییان به یوه ھیچیان په  مانه خر ئه نه.  ت جوانه سه ت و ده وه تی و ده وانتی و ئازیه پاه
موو  ھه..  ویستی جیھان جوانه  سوود به موو کردارکی به ھه.. سوود موو شتکی به ھه  ڕاسته .م که ستی پ ده من ھه
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رمین،  رگه تی سه بابه - وه ماو خواردن و خواردنه یاری و ڕابواردن و سکس و سه م به .. گفتارکی ڕاستیش جوانه
ک  عال، نه مانای ئه  جا فمینین به. مکی فمینین چه  له  وه ڵ بکرته جوانی نابت پوچه. ک جوان و جوانی نه
  .ن به ناو ده و له ئه ت و پیرۆزی و سامی ریکن، شکۆی جوانیی ئافره خه  ڕاستیدا ئوه  له  چونکه.. دنا ئه

ی  وانه ن؟ یان ئه که رد بارانیان ده کان به رسته دوو دوپه  ی که وه ؟ ئه!کام شکۆ: رموویان فه  رسامانه کان سه مروله
 رخۆش و سه فرۆشن رزان ده ھه  ان بهمدا خۆی که جیھانی یه  فر و له تی به که مله ختی مه کانی پایته قامه ر شه سه له  که

ی  یت؟ ده که باس ده  ؟ کام جوانه! ماوه یاد نه له یو دوێ شه  یانی ھیچی له و به زانن خۆش و نه ست و نه دمه و به
با، : رمووم ؟ فه!جیھاندا  ن له که ت ده ئافره  ی نابینی چی به ئه! وویتو خورف ب  ماوه دونیاو ژیان نه  ئاگات له

ناویاندا،   م له ئامان ناکه  ست به من ھه. کانم رسته ی دو و دوپه نجه شکه ی ئه ختی گیرۆده سه بینم و من زۆر به ده
. وانی خۆیان ناوچه  نه که ن و تف ده که موو شتک ده ھه  ر به رامبه قی به و ناھه  می جوانییان خوار کردووه ده  چونکه

. ن بکه  یه فه لسه و فه وت من فری ئه یانه ن و ده ده ن و نیشانی ده که کان باسی ده دوه  ھا نابینم که من مرۆڤ وه
م تا  هھا ناک ی وه ه م من ھه به.. بت ر مرۆڤکدا ھه ھه  ی الواز له شت خانه م، ده توانم دزوی بکه من ده  ڕاسته
، الی من  وان جوانه ی الی ئه وه ئه  چونکه. ن ڕی خۆیانم بکه کان فری زانستی جوانیی باوه م، دوه بده  ڕگه

ردونی مندا  گه  ، جوانی له یه ماڵ و شکۆ و سامی ھه ، که یه ، ویژدانی ھه یه جوانی پودانگی ھه  چونکه.  نبووزه مه
  ستکه جوانی ھه.  ی تیا نییه ه رھن و ناجۆرو ھه ڕڕاتکی دزو و شه و زه رد و ھیچ گه  ری فمینینه وھه جه  له

بین و پرشنگی  کات و ڕگاکانی ڕووناکی ده ندروست ده سوور و ته ست و جه ربه ھۆش و ده مرۆڤ دنیاو ئارام و به
  یامی خواکاندا باسم لوه بی پهکت  ی له ه-و بینین ئه( بت مرۆڤ فری بینین ده .وت که ر ده ی ئیلھامی به فریشته

  ).کرد

زمانکی خاو   رسامی و به سه  وی فریودابوو، به یاوی ئه کی خه یه بزه   که-کی فمینین و بۆنخۆش یه مروله
  ؟ ڕزتان چییه مینی و دونیایی و ماددی الی به تی نوح جوانیی زه زره ی حه ئه .جوانی  م به خۆزگه: رمووی فه

ئینجا .. ریستۆ فالتون و ئه شت، پاشان سوکرات و ئه رده گشت زه  ر له به و  پشتر کراوه  باسه م ئه: رمووم فه
سیزان و ڤانکوخ و  دوایاندا  به -پاشان ڕۆبینس و ڕامبراندت و تیتسیان و ڕۆدان. مایکل و داڤینشی و ڕافائیل

سیمیتری،   له  جوانی بریتییه  وان الیان وایه ئه.  کردووه  رانه وه و ته ڕنوار و دالی و پیکاسۆ ومۆن باسیان له
ر  به  ی که جۆرانه مه ھه  ته قیقه و حه ستکردن به یان ھه ..نگ درکاندن تمۆسفار و ڕه و ئه -ھاڕمۆنی. گیۆمتری

  .ون که ست و بیری مرۆڤ ده ھه

ستی عیشق و  ی گیان و ھهیام م کاندینسکی و شاگاڵ ھاتن په ، به وان نییه کانی ئه رمووده فه  من الریم له 
  م، چونکه ده مان زیاتر لده بۆ ئه  په من چه.  وه ری مادده وھه ناو جه  ڕو گیاندارییان ھنایه ویستی و باوه خۆشه

یزم و ڕناسانس و ر بیردۆزی کالسیزم و سیمبۆل سه  وه ڕانه خلودی گیانی ڤانکوخ ھنا و گه  ڕیان به مان باوه ئه
کاندا  ناو مرۆڤه  له  مانه ئه.  یش شایانی باسه-ک ڤانکوخدا گوگان ته له  بۆیه.. م و نیوکالسیزمیزڕۆمانتیک و ڕیال

دا  م زیندانه ویش زۆر له ئه  که.. ناسم ده فریش، ئدوارد مونک تی به که مله مه  له. برن منن و ناو ده ن و ده ھه
تاووتوێ رستدا،  هر و جوانناسی دوپ ک بیردۆزی ھونهند ھهنووکی  ژر ده  له  ه ھه  ، ھشتا بهمن  ر له دیلبوو به

  .ن که باسی تابلۆکانی ده  ه ھه کرێ وبه ده
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ری  ر و گۆشکه دۆخی ئازادیدا، بزونه  دنیایی و له  ستکردن به ران و ھه به م جوانیی سروشت و جوانیی گیانله به
ق  جوان و جوانیی موته  ت به باره ستی من بوو سه ی ھه تهکور  مه ئه. ی ژیرو جوان ی مروله ئه -ستی جوانیین ھه

ندی و  ر باسی سوودمه سه  بت بچینه وسا ده ئه.. ندامی و ئۆرگانی جوانیی مادیی و ئه  له  ر وی به و مینیه
  ، لهناوھنانیان  به  ری تریش، که وه وانی و درۆ و زۆر ته بازی و دووڕوویی و زمانه که ه ندی و ته وه رژه به
م  به! ین دۆپک ئاو بکه  ریا بھنین و باس له زه  واز له  ی لدت که وه ک ئه ین ،و وه ده ری جوانی الده وه ته

ڕزان، مۆمکیان بۆ   په چه  کان کردیان به ووله مر. بت نورکی خر دهر و س وه موو ته وی ھه جوانیی مانه
پاشان !! زمانی ئینگلیزی  سورپرایز به  واته=رسوڕمان سه= وامان :یانرموو فه  وه داگیرساندم و گشتیان پکه

  .خۆت  مان به رموویان، خۆزگه م و فه ئخه  گوکیان دا له

یی،  شت گه رده زه  به  وه زایینه  ر له زاری به دووھه  ی کوردی، له-یامی ئیستاتیک و په  که و کۆه  بناغه: رمووم فه
و  سک ئه رکه ھه: رموویان فه. نیم  ته و خه من شایانی ئه  بۆیه.. یی نوح گه  مژوو به  ر له زارساڵ به ھه  ده

قدا، مرۆڤ  ستی جوانیی موته ھه  ھاوژیانی و ھاڕمۆنی له  نھا به ته  ، چونکه ته بت، شایانی خه ی ھه ڕه باوه
  .کات دار و پیرۆز ده بوونی خۆی زامن و پایه

   

  تاریکی تابلۆی البردنی دوی

کانم  نوژه  له  کاتک که..   یی وشه نه دانی پرشنگی وه رھه ؛ دوای سه یه سپدهو  به..   یانییه بهو  ر ئه ھه
ڵ  گه له ھناجوتبوونی گیانی   ڕم به باوه  بۆیه .. وه ڕیبوومه په  چونکه ..ڕگا  پردم بینی و نه  نه .. وه بوومه
کان  رھاته سه موو به ییم ھه تگه  کاتک که شادومانی کرد؛ و وه اکژبوونهپ  ستم به ھه  ک کهکات .. نوح دا

ر  سه واو به  ساکی ته به ! ڕیوه دا تپهیشستانی کات ر وه سه به یان سانک ون بوون و ساک خه
.. شاد بووم تی نوح زره حه  زن؛ واته ن و مرۆڤی مه سه ھاتنی مرۆڤی ڕه  به ..ڕیبوو  ستانی کاتدا تپه ڕاوه
ریدا فری  نابه دۆخی په  بینینم له  بینیم؛ و به.. ردا وه ستی بوونه ھه  شکۆ کرد له  سام و به  ستم به ھه

". ر وسه که "  نۆشیوه ممی ئاوی زمز رچاوه سه  لهشکت و ستمکرد تینوتیم ده ھه. بووم  زانستی گیانناسی
ر بۆ  م و سه شکۆی خۆم بده  به  مجار ڕگه که نیم بۆ یهر فر بووم، و توا ی ھونه ھره به  له ستمکرد ھه
  . م روونی ڕباز بکه رمایشتی ده و فه ونم تی نوح دانه زره تی پیرشالیارو حه زره حه

دا  زاتکی ئاوته  ر له ری ھونه وھه ر، جه وھه ی جهناخ  هییشتم ب نی خۆم کرد، گهتیبی عیرفارا مه  ستم به ھه
ی  که ردوو پارچه کان و ھه گیانه.. ڵ گیانی یاساکاندا گه ھاوسۆزی کرد له  ستم به ھه.. داد و قینه ڕاسته  به -
   .گرت کیان ده کان یه نگه و ڕه وه کیان گرته ت بووم یه شی له له

ناو زیندانی دو   نھا له خۆمم بینی تاک و ته  چونکه.. کی زۆر نھاییه ته.. کرد نھایی ده ته  ستم به ھه
ڵ  گه ی ماڵ و له وه ره ده  متوانی بچمه ده..  وه کیان گرتبووه شم یه ردو الکانی له م ھه به .اندا دیلمک رسته په

تی مندا  رامه که دان به  رتان پویسته سه له وت؛ وانم ده ندک له ھه  به.. کاندا بدوم رسته مرۆڤ و دوو دوپه
و  ره بۆ مرۆڤ به  نگی نییه م نه ھاتووم پتان ده. تیمستی ئیمپا من ھه. یامم نی په من خاوه  چونکه. بنن
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  میشه مرۆڤ ناتوانت ھه. گۆڕان بترست  مرۆڤ له  که  دایه وه نگی له نه.. دۆخکی جوانتر خۆی بگۆڕت
   . رانه مبه ڕاستگۆیی سروشتی پغه.  یه کی کوشنده خۆشییه دوو ڕوویی نه. دوو ڕوو بت

  زانن بوختان و تۆه وا ده . لتووره زانن دوو ڕوویی که وا ده.  بیستنی ڕاستی نییه  هزیان ل کان حه م دوه به
   . می سروشتی ژیانه که  ستکردن به زانن ھه وا ده! کات جوانیان ده  و کینه

ری  سه..  منی چیرۆکخوان به.. گیانی مندا  له  مره زانم نوح نه ده  سم که مین که س و دواھه م که که من یه
دراوس و ناسیاوو   وری خۆمدا فتوام داو؛ به ر چوارده ھه  به.. واند ڕزو شکۆم بۆ خودی خۆم دانه

رێ  یگوت ئه س نه که ..تو س ھیچی نه چی که که. "م-تی نوح زره حه  نده ڕزان به به:" رموو ھاوڕیانم فه
  لووتی لکردمه کانم ناسیاوه  تر له ککی یه! منیش خوام  واته که: موتکیان ووتی ده !..ند چه  رک به که
: ووتی  وه هقان حمه کی ئهنین پکه  ژیان به  کی نامۆ به کابرایه! ی بۆچی نایت من خوام؟ ئه: ووتی واو حه
.. م-توانیت بیت من نوح ده: قاندم و ووتی ری بۆ له مریکی سه رکی ئه نووسه. ڕت پناکات س باوه که

  تکی ناسیاوم که ئافره. واسین ده کان ھه ره مبه پغه  ئمه: تکی شت ووتی ئافره .تندی رمه تۆ ھونه  چونکه
یادم   من له  چونکه.. تۆش شتیت. کان گشتیان شت بوون ره مبه پغه ":ووتی بوو،-سارا ویش ناوی  ئه

 =یی الویخۆشیی شت نه ھاوڕکانم دوچاری  کک له دانیشگا قوتابی بووم؛ یه  کاتک له  دت که
منیش . "دوان ون و خۆی ل بوبوو به که دووی ده وه  میشه کرد ھه ستی ده ھاتبوو، ھه-شیزۆفرنی 

ھا  ملیۆنه  م بووم به ستی، و شتیش نیم، به دوو که  وم بهب م من نه به: رمووم ی و فهکانیم پ پچ قسه
  ست به س ھه ر ھیچ که ھه س وت و کهئاو ئازادی و عیشقی ب   بهمن بووم ..  وه شه گیان و به

منیش . نی ویش پکه ئه! رزی شیزۆفرنی ھاتبم خانم ھا ته شت من دوچاری ملیۆنه ده! ندروستیم ناکات ته
ن زمان  رب و ھه ن سه الدن و ھه ن جه بینت ھه ده  ھری نابت کاتک که جا مرۆڤ چۆن دین و ده: رمووم فه

ناوتاندا  ن له سک ناده که  ماف به  چی ئوه ساغ بن و که  یه وان بۆیان ھه هئ.. رن عداکه م ته ب و ھه
تی؟  منداکی په  بوون به  له  ر بوون بریتییه مبه پغه  ی نازانن به ئه !بت  کی مندانه خۆشییه دوچاری نه

می مندایی  رده بۆ سه  ی زاته وه ڕانه کو گه به! ری روه مرۆڤپه  له  کی باتره یه ری پایه مبه زانی پغه وا نه
توانت  ده  وره ستی منداڵ مرۆڤکی گه ھه  نھا به ته  چونکه. و لخۆشبوونی زات  وه خۆی و پاکژ بوونه

  .ست پبکات ھهلخۆشبوون و لبووردن 

..  سانهف ئه بۆ  وه ڕته گه ر ده ھونه.  وه بته ژو ده ژیان ئاوه  ، که وه مه که م من دنیاتان ده به 
  مرۆڤ دوو قوتبی تری ماوه  چونکه. کرد مۆی مرۆڤ ده تکی زیاتری ئه سه ده  ان لهکانیش باسی فسانه ئه

   .ماڵ که  بگات به

، ھاوڕیان،  کینه ئیتر خه. شانی ناوت خوا ڕوو ڕه  چونکهشی خۆی بت،  درۆزن ڕووڕه: رموو وانم فه به
رچی من  گه .ن ڕ ناکه ؛ باوه وه تهژ مندا ده  هل و ئه.. ه-من ح و نوح لهنو  من له: م  هسک د ر که ھه  به

   نازانم چی زیانک به .. یاندووه گه  وان نه من زیانکم بهرچی  گه..  وان نییه دانپیادانانی ئه  پویستم به
من : "بت  -ورت سک بت و ب ر که گه؛ دا سامناکه  مه رده م سه وت له که ر ده وه تی و بوونه مرۆڤایه

م، چی  زانم چی ده وای خۆمی ده مافی ڕه  ژی و به مندا ده ر له شکۆم و ھونه  ندو به مهیان خر".. مرۆڤم



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

33 

  چونکه..  وه ر خۆتاندا بچنه سه مک به که.. ستن ھه: م من ھاتووم پتان ده  بۆیه. زانم م و چی ده که ده
  . ن ی خۆتان بکهبیرچوو  بۆ باوانی له بت داوای ماف نگی نه تان نهال. بت ق ده  ریکه ی نوح وا خه چه وه

  ی ڕز له وه ئه.  یمانی جوانیه یام و په زدان دادو ماف و په ، یه به.  ری ویژدانی خوایه وھه ماف جه  چونکه
یی خوا؛  زه به  نکهچو. وت ڕوانکراو بکه تی لشاوی چاوه مه ر ھه گرت، به ران نه مبه کانی پغه رمووده فه

؛  به. زت به زدان داده وسا یه ئه.. ئازاد بن داگتی  تی له مرۆڤایه  سمت، که تی ده ڤایهکاتک گیانی مرۆ
. کات زن بوونی مرۆڤمان ل ده دت و پیرۆزبایی مه..  وه داته و ئاوڕکمان ل ده  وه ند دته خودی خواوه

  ین به گه وسا ده ئه..  وه خاته قینمان نزیک ده یه  زانستکی نوێ له  دات و به وسا کارتکی ترمان ده ئه
من بانگھشتی   جا ببورن که .ین که تمان ده سه شکۆی ده  ست به تی خۆماندا ھه رامه که  له.. ماڵ که

کانی  ره وھه موو جه ھه  که  قوه  ڕوناکی ھنده  چونکه..  مه زانیاریم که  وه یه و باره م و له تی ناکه خوایه
   .  وه بته ده  تیادا جگه

  یه مه سوڕمنت ئه رم ده ی سه وه ئه.. ؟! گرتووه بوونی خۆیان ھه  ن لهتی قینیا م بۆچی مرۆڤایه من تناگه
تی  م مرۆڤایه که ست ده ھه!  وه ندنه سه  تۆه  ته وتوونه که  قانه تی زۆر ناھه م مرۆڤایه که ست ده ھه  که

  م مرۆڤ به که ست ده ھه..تی ناوبردن و قکردنی خودی مرۆڤایه بات بۆ له کار ده زن به لک مه هکی گ یه وزه
ری  به له رستی کونج و که م و خۆپه ورو سته م جه که ست ده ھه..  ی خۆی گرتووه وه مانه  له وڕکیسروشت 

ی  ناسه ڕ ناھنت و تا دواھه شه م مرۆڤ واز له که ست ده ھه..  ت و ڕۆژئاوای داگیر کردووه موو ڕۆژھه ھه
ن،  که خۆتان زۆری ده  ی که کانه و چه جا به!  ڕدا الواز بووه شه  م مرۆڤ له که ست ده ھه.. ژی ڕدا ده شه  له

.. زانیتان ی نهدژ  تان هڕ م شه وتو نابن له رکه م سه که ست ده ھه. ن به زیاتر ئابوی خواکانی خۆتان ده
فتاری  ڕو ڕه باوه  له  هانست م ھه ئه . وه ییم پیاتاندا دته زه گوناحن و من به  مندا ئوه نگی رھه فه  له  چونکه
  به  م مرۆڤ گیانی پیس بووه که ست ده ھه . وه مه که زۆر س ده  سته م ھه له.. بینم نھان ده کاندا په مرۆڤه

دخوو و  یتانکی به شه  به  ل بووهیان خۆیان  زۆربه.. و دوو درنج  گ و پشیله ڵ سه گه دان له ناسه ھه
ک  تان ھاتوون و کۆمه ره بازیدا تووشی گورگی سه درۆ و بوختان و فیتنه  له. رست راز په خۆش و به نه
..  ناوماندایه و له  من، ھاتووه ر ده مرۆڤ ھه: جا با پتان بم.. بۆیان  یه ڕوه خۆشیی تریش وا به نه
می  که کات، بیستوو یه.. چوو و زاگرۆس ده ره مبینی؛ به ده.. وی ر زه سه ی لهو پکان ئاسمانه  ری له سه
توانم  بدارم؛ ده  ی ئستاکه وه ر ئه به م له به..  ستاوه کات ھشتا ڕاوه  چونکه! ورۆز و ساڵ نادیار نه

.. بینم نھا خۆم ده ن تهم م به...  ـه  2009سای  ورۆز و مانگی نه می که بیست و یه کات  م که دنیاتان بکه
  و نه  ردایه به رگی سپیم له به  ، نه سته ده  گۆچانم له  نه. م و داگیر کراوم که نھایی ده ته  ست به ھه
ردا  سه زوو زوو دت و خۆیم به  زمه هک دو تاریکی وه! ن وه دوامه  کان و ماریاکانی جیھانیش له سیحه مه
ویدا  زه  ئاسمان و به  گیانم به..  ئاسمان گیر کردووه  ی ترمم له که چنگه وی و زه  منیش چنگکم له... دات ده
.. کرد گیانم بیری کۆچی ده  چونکهکان بھنم،  یاه خه  توانی واز له مده م نه به .کشت کش و داده ده ھه

ی  نزلگه ئارارات و مهبوو بۆ   وه ڕانه بیرو یادم الی کۆچ کردن و گه  میشه ھه  بۆیه. کرد یادی ئاراراتی ده
  . کرد ست پده وێ ھه له –وم  ھات زیاتر ڕاستیی ئه تا ده  چونکه.. نوح
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ستی  ده کرت و به ڕاستیدا کوردوستان چۆڵ ده  مبینی له ده  چونکه. کرد وێ گریمان ده وم له بوونی ئه
کان ناچار  زۆر مرۆڤه  بهنرت،  دوو ده دیاری خۆی ڕه  کرد کورد له ستم ده ھه. کرت کان داگیر ده دوه

من . ون بکه  س و ویستی شتانه وه وای ھه لتوری خۆیان واز لبھنن و دوای ھه ت و که ن دیار و میله که ده
  .بوو تر ده گیانمدا گۆش و پوخته  له  وه ڕانه بدار بووم، ماندو بووم و ئومدی گه  میشه ھه

می  که بیستویه  له  که-فر وتی به  ؛ لهخۆمم پاک پاک شۆری فردا بهژر بارانی   ؛ لهدا یانه می به دهو  هر ل ھه
م یادتان  به.. م که کان ده رزه وه  باس له  ه ھه  من به  که زانن وا نه.. بارت فر ده ھاریشدا به مانگی به

  ، له وه کرده کاتک خۆمم ڕووت  بۆیه. ی تری ڕۆشن بوو که کی تاریک و الیه ئاسمان الیه  که  وه ھنمه ده
  چاوم چووه  م ڕوه ده  به "یاڵ خه  به"-ر به  م گرته ڕگه پاشان.. ڕام گه فرا سپی سپی ھه ژر بارینی به

پۆل و  و تۆفان و شه و کپه؛ ڕوا دهبینی  م ده-تی نوح زره وما حه خه  له. وکم بینی خه  ند زینده و و چه خه
رزیان پ  له  رزه کان له تهسر مین سام گرتبووی؛  دو په زه.. نیشڕۆ وژم ده ته  یدا به گه بۆرکان له

سک  پ که  له! دا زنی قووت ده کی مه شتییه ھات و که پۆل فی لده پ شه  له..  وه رییه له مین ده وتبوو، زه که
، یان  وه هقاند ته خۆیان ده سانک که ک، یان بینایه  دا له ر ده بوو و گی به دووچاری شتیی ھاریی ده

ک ناو سکی دایک و  فیشه  خۆیان و به کانیڕھاو  له نبوو کوشت، یان شتگیر ده کی بتاوانیان ده خه
دی و  موعته  بوو به بیسکۆب ده.. باوانی   دوژمنی  بوو به پ منداڵ ده  له.. سووتاند باوکی خۆیان ده

ر  دا و ھه کی جۆش ده نھایی بۆ خه نووری ته م ته نه ھه و جه! کان قامه ر شه ی سه قاحبه  بوو به ده  فریشته
ڕاستی و  -کرد کی و تاوانکی ده خه دوژمنی  هب بوو کرد و ده ر شتکی ده تیی ھه شتک دژایه و به سه که

 ! روون و جیھانیش پیس بووه ی ده و ژینگه ، ت تک چووه بیعه بینیم ته! ڵ بوبوو ڕوخر تکه تاوان و شه
خودی ژیان   بگره. نبوو  کان تووڕه کان، بۆرکانه پۆله باکان، شه  بۆیه!  وه ناناسته وحنس  که  چونکه
   . مندا کانی ونه و خه  بینگه  بوو له توڕه

.. یت که ڕم پ نه شت باوه ده!  کیینه خه ؛نازانم بم چی...!  بوو، که دا وانه خه  و زینده کک له یه  له
ببوورن، !  پرون بوو ھه  پرون به خۆش ھه ستی تیرۆریستکی نه ده  و به  وه قنرایه تهتی نوح  زره حه.. بینییم

  شی به ردکی له ر گه بینیم ھه..  به..  وه زاتان باته خوا جه ..فووی کرد ، خوا عه کۆچی دوایی کردووه
و  ره به رت و بوی په هب  یه سیح و ماریاکانی جیھان ھه و مه  رچی مروله و ھه بوو ال الھه ھهردا  وه بوونه

ھا  ملیۆنه  بوو به.. ون بووپر ھه  پرون به بینیم ھه..  ربوو مین خونی به و زه.. پژان  ئاسمان ھه
  ودا که ر له ھه. شکا و تک نه  وه و مایه ئه !ھات ھیچی ل نه کان مروله هل ک یه  مرولهم  به...  وه پارچه

ر  به و؛ تیرۆریستک خۆی لهونمدا خه  زینده  له تی نوح ترۆرکرا زره تک حهکا  ڕوویدا؛ واته  و کاره ئه
  واته چاوی خۆم  به.. ! وه که ودیوی پرده له ی نزیک بووم ترک لوه د مه ی سه من ھنده!!  وه قانده میدا ته ده
وژمی  وادا ته ھه  تین له و مه تیژ  ودا بوو دی ھنده ر له ھه. م بینی سامناکه  نه و دیمه ئه نووستوچاوی   به
! ارموو گیانم سوور داپۆش ھه...  وه دمه  خۆ دی نووسا به وت، ڕاسته م که ر سینه به  فی، که داو ده ده

نھاییدا  ته  ستکردن به ھه له - به !ودا ئه بووی  وه خشه په قژی ماش و برنجیی  له  وه بووهکاکشان ڕۆشن 
ناو   ته ر بچومایه گه ئه  چونکه.. م شم ھه که زیندانه  ورا له مده نه .دی هیر و ترسناکم د ونی سه خه

  و ئوه ئاسمانه  خوا له  وانیش بم که بوو به ده  چونکه.. کردم یان تیرۆر ریان ده کید یا ده ئه  وه وتکه مزگه
  مه ئه.  بووه جاتتان نه ستی نهر بت په  ن و ھشتا له به کانی خۆتان ده و بته مھشتا کنوش بۆ دو و ئیما
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ئاسمان   مرۆڤ ڕوو له. ئاسمان  ند له خواوه ک بۆ ن نه که ده کانیان ئیمامهوان نوژ بۆ  ؛ ئه ڕاسته
  ندی خۆیان و ئازادیشن له خواوه  نه که ڕو ده  وه ڕوناکی و نر و مش پکه  کات، ڕوو له کانی ده نوژه

   ؟!گات گوی ک ده  به  یامانه م په جا ئه! رستندا په

ماکی   له..  کی تاریک ر ڕگایه سه له..  وه هماین ک یه  لهمروو نھا من  نھنی ته  وهئ  ئیتر چی بت له 
م؟ بۆ  بکهک  یه چی ئاڕاسته  زانی ڕوو له مده نه م ووبودۆش داما.. رکی تاریک بین وروبه ڵ ده گه تاریکدا و له

کان، منیان  ساتی ڕووداوه کاره  چونکه؛ بوورم لشوا ؟ سه!م بکه ک یه چی ال  کوێ بچم؟ ڕوو له
رمدا بی  به -ورۆز ژنی نه ھاتنی جه  ر له ، به وه بدار بوومه  که تاواندا ڕۆژک  له! تاساند  ده ساند، په حه ده

گرم  نه تک ھه یللهی ھیچ م چاکم زانی ناسنامه  به. بھنم !)فر وتی به( رویجی ی نه زنامه گه ڕه  ھات واز له
  وه ڕانده م گه که پاسپۆرته. گرم ده زن ھه تی زاگرۆس یان کوردوستانی مه که مله ی مه نامهی ناس هو کات تا ئه
  که .کدا ه سته لی به گه زیندان و ناو  له ی ژیانمم کرد موو سانه و ھه پاسی ئهرویج و سو لیکی نه بۆ مه
و تیشکی خۆر ڕوی خۆمم  ڕووه.. اسمانو ئ ئیتر ڕووه .دا عزیب ده یان تهکانی من چه کان تیایدا وه دیوه

  . رگا وه

. ستی جوانی ی ھه وه ماڵ بۆ قۆستنه  م به و بکه کانم و ئه سته ختی ھه و پایته ژینگه  م به بیارم دا خۆر بکه
ر و  کی ھونه چه  توانم به رد دهک ستم ده ھه. دا نھاییه و ته برد له کک بوو من شکم ده نھا چه ته جوانی  چونکه

رستی و تاک  رستی و ئایین په ز په گه ت و ڕهپاسپۆر  وازم له  بۆیه.  وه ن ببمهموو جیھا ڕوی ھه جوانی ڕووبه
  الوه نھایی وه ته ست کردن به متوانی ھه م نه به.  ھنا یشرستی و خۆپه ترس  وازیشم له  رستی و بگره په

کان و چیرۆکی  و دوه کان هپیسبازاڕی داون   کرده سیح ئاسا ڕووم ده مه ..رم ناوی به بنم و له
تی  زره جارکیان حه": رموو فه وانم ده ؛ به وه ھنایه کی ده خه خۆم و سیحم یادی تی مه زره رتیی حهمیواندا

  وان به کانی ؛ ئه بۆ ناو موریده  وه ڕته گه ده  کاتک که. س ره سکی ته ند که چت بۆ الی چه سیح ده مه
  ؛ که  سانه که  و جۆره میوانیی ئه  ڕز چۆن توانیت بچیت به به: پرسن سیح ده مه  له  وه رسوڕمانه سه

کان  دکتۆر بۆ الی ساغه: رموت فه مدا ده وه  سیح له ؟ مه باش نییه و-بار سازگار و لهو ئاکاریان  وه کرده
   .ناچت

شت  ده ! وه یداغ، ماینه ت و بئاو ب پهی ب وک یه  ئاوا من و مروله دا و ساڵ و مانگ و ڕۆژانه لهئیتر 
من دوو .  ڕاستمه   به به..  رم ڕواوه ر سه سه مان له ختی زه م و دره نی مرله من خاوه  شتم بزانیت که  به

وان دوو  ئه. یوسفمیان  دووهو  ی ناوهداڤیدمیان  که و یه  یه دوو کوڕم ھه..  یه نرخم ھه ری به وھه جه  دانه
  وانم له من ئه.  زاندووه دابه  وه مه یه وته ئاسمانی حه  وانم له من ئه.. تن ندی ژیرو جوان و تایبه خواوه

در لکراوانی  گیانی غه  کان که ر مروله ک ھه نه.  دی ھناوه قی جوانیدا به نتازی و موته جیھانی فه
و   من تام و چژی ئینسپیراسیۆنم کردووه.  یه کانم ھه فسانه و شیعرو ئه کو گیانی داھنان به.. جیھانن

.  رقلیشدا گرتووه م و زۆراب و ھه ڵ ڕۆسته گه ند ئرۆس و پرۆمیسۆس دواوم و زۆرانم له ڵ خواوه گه له
کی من باسی شت. ن که ر خۆتان داوای نه ی خونه تا ئوه. م کانی خۆم ناکه وتنه رکه زین و سه باسی به

من . تی خۆمدا ئازادم رامه که  من له  چونکه!.. التان  له من نوح بم یان نا  زۆر گرنگیش نییه. م وتۆ ناکه ئه
  . رگرتووه وه  وه دییه به تی ئه قیقه حه  م له ھره به
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ی  هیان باسی خۆزگ ..م تان بۆ بکهم وه ڕانه ری گه فه باسی سهنھا  تهدا  بهم کت چاکم زانی له  به  بۆیه 
کانی من بوون  و نامه نھا خه یامی خواکان ته په  م واته که کتبی یه  چونکه .. وه ڕانه ی گه و پرۆژه  وه ڕانه گه

 ...ش زۆر بوون ژمارده ئه  بوون، نه  ره مه رو سه کان ب سه ونه رموو؛ خه ک پتانم فه وه..  وه بۆم گانه
ندم ئامۆژگاری و  نیازمه  چونکه. چیرۆک  یرۆک و کورتهڕۆمان و چ  بت به م ده که داستانه  وه لره

کان  ساه  چونکه .خوانک چیرۆک وه.  وه یدا بدار بوومهتیا  م که تان بۆ تۆمار بکه و ساه رھاتی ئه سه به
توانم  من ده  چونکه. رستگای خۆم په  مه کرد ڕوو بکه منیان دهڕوانی  ستابوون و چاوه بیری مندا وه  ھشتا له

من ڕزم   چونکه. و دری خۆم  شتی و نزرگه رستگاو که په  م به خۆم بکه  وا بزانم که ڕه  بۆ خۆم به  و ڕزه هئ
ر بت و  گه  بدکی خوا نییه مم بۆ ھیچ عه جا وه. زانم ند ده خواوه  من منداڵ به.  یه بۆ خواکانی خۆم ھه

کانم  پرسیاره  می زۆر له من وه  ؟ چونکه کردووهی ک منداڵ و باوک و گیانی پیرۆزی دروست  ئه: بپرست
  .  الیه له

ستوری  کان دیواری ئه فر دوه وتی به  له  بگره.. بووم فر نه  وه مرۆڤه  وتۆ له من تا ئستا ھیچکی ئه
  یاریدهب  توانن به دراوسکانم ده.  یه ی ڕاستییان ھه چکهکان گو چنیوم و دیواره ور ھه ده  یان له خته شه

کانی  رنامه به  چونکه.  ی دزو نییه وه کرده  ڕم به من باوه  چونکه.  من باکم نییه. ی دم بگرن ترپه  گوێ له
  .  و مافیان تیایه یام وان و په من ڕه

  ساه  ژده من ھه  چونکه.. بۆ کات و ڕۆژ و مانگ  ڕاکشان نییه  نجه په  ک بم پویستی به رچییه جا ھه
فر  به  ک و مرۆڤی له ه سته تی به که مله کانی مه سته ب ھه  ی دوه تی ڕق و کینه عنه ر له به  ته هوتوم که

ت و ب نرخ و  بقیمه  ھنده  رویجی که  مرۆڤی نه به.  زیل و بچووک کراوه ست و ڕه دروستکراوو ب ھه
مرۆڤ تا   که -درت تی ده رامه که  له  دا ھنده م وته مرۆڤ له.  ماوه کیان نه ھیچ قورساییه  که  ب ڕز کراوه

  رم و بچوک خۆی له شه  بینم پاک و جوان و به ک ده رچییه ھه.  وه بته خۆی ده  ی خودکوژی قینی له ڕاده
چن و  گلی دن و ده  رخۆشی و به سه  وونی و به  کانیان به نده و خه وه ته پچاوه  وه یره ک جلی سه کۆمه

  ئوله  ن به وت من بکه یانه نیوم و ده وریان ته ختی ده سه  زۆر به. ن کانی من تک بده رنامه ت بهو یانه ده
  وه به ر وه هیا بوون ون زانن که وا ده! موو شتک ھه  ست و ڕازی له نگ و بھه به مرۆڤکی ده  به  واته= نورمان

منیش . ی مندا بوخنن له که  له -تی جوانی هک مله کانی مه ر بت و بتوانن کۆشکه بت گه تر ده وره گه
  - ۆشوه پۆلکی ھه ک شه وه ک، یه کات به ی ده ۆ چۆن چنگ و نیشانه ک ھه ر پ و وه سه  ستمه ده ھه

  ئوه: رمووم فه دهپیان . یخونم رز ده نگی به ده  دا بهانری سه یاسا و بهداد و   م به که کانم ده وتهڕم  په ڕاده
  م من له به.. ن ن، برسیم بکه نھا بمکوژن، لم بده توانن ته ده..  وه نه تی من بچوک بکه رامه نن کهناتوا

س و  ره ته  رویجی شانازی به نازانم بۆچی مرۆڤی نه! لی نوح گه  ر به رامبه م به تناگه  می ئوه ورو سته جه
ر زمانی  سه ی کورد له نازانم بۆچی ووشه! ن که ده  وه لی کیمیاییه دام حسن و عه ک سه کی وه یه دڕنده

من ! ؟ باوانی خۆتان کردووه  ؟ بۆچی پشتتان له! ھرین بووه تفت و زه ک ییهت موو ڕۆژئاوا و ڕۆژھه ھه
  !نازانم

. ئازادم. من مرۆڤم: رویجی بم لی نه گه  م به که ز ده م حه به. زیاتر بم  وه یه و باره پویست ناکات له
پینی شکۆی  وتنی من داته که.  ڕوخانی من ڕوخانی مرۆڤه. م که ق و جوانی و ڕاستی ده حه  نگری له الیه
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ش  وه ملی من و ئه  مه رموون ئه جا فه .  و جوانییه ق و ڕاستی ناو چوونی دادو حه ی له یشانهتی و ن ۆڤایهمر
وان و  رو ڕووی خۆتان شارده ڕ کردم، سه گوی خۆتان لکه  رموو و ئوه من زۆرم فه . ئوه وری ته
ر زمانکی  ھه  منیش به. رگ و دڵ و بیرو ویژدانمدا  جه  تتان کرد به نھاتان کردم و زاخاوی دنیاو قیامه ته

کانی  هست خۆشیدا ده  وان له م ئه به .وانکرد ییم له وان دوام و گله زمانی ئه  به -یان ھمن  شیاو یان تووڕه
ئستا نا تاوکی تر لوتی : گووت کترییان ده یه  نھینی، به  به  وه ر خۆیانه به و لهسوو  ک ده یه خۆیان له

وایان .. کردم ھری مشکیان بۆ ڕۆده ، زه ر کاری تازه سه له  چونکه. مرت دات و ده د ده لحه ردی ئه به  نوح له
 خۆم ییم له گله. کاندا دواوم رسته گپه رست و سه ڵ دوو دوپه گه ر زمانک له ھه من به! مرم ده  وه زانی به ده

ماشای منیان  چاوی مرۆڤ ته  رگیز به وان ھه م ئه به .انیم بۆ کردوون باسی جو.  وه یه و باره له  نییه
  .یزانن من ده ر له خۆیان به  که  که ڕاستییه  مه ئه.  کردووه نه

  

  گیان دووناودونبوونی= یشن ڕنکارنهتابلۆی 

  ه و ھه  وه یامی خواکاندا چوومه ر په سه خوان دوو جار بهک چیرۆک وه..  وه دار بوومهواو ب ته  کاتک که
کرد  ستم ده ھه. مابوو توانای ڕۆیشتنم نه  بووم کهماندو بو  ھنده..  وه م بو کرده که چنم کرد و کتبه

ک  وه  چونکه. رباز بم ده زیندان  ن له ستیان کردوم و نایه ست و پ به یان داوم و ده وره کان ده دوه
مک ئازادی  که  ستم به جار ناجار ھه. چوو زیندان بووم ساڵ ده ژده خوان بۆ ھهک چیرۆک رمووم، من وه فه
  به -یی و بداریوستونو  به: رموو مفه بووم؛ ده ده  هڕتو کان دوه  لهم و  که رهژو  رێ له ده  ھاتمه کرد و ده ده

ش من پیرشالیار و خواکان و  له  گیان و به  به -ڕاستی  ون و به هخ  به -ھۆشیاری  شتی و به
تی زاگرۆس و  وت داوای ئازادی بۆ میله مه ده.  ر و جوانیم پیه یامی ھونه من په.  کانم دیوه ره مبه پغه
 کردم و ویری دهز  م ناتواناییه ئه.. دام ئازاری ده  سته م ھه کان؟ ئه دوه  ک؟ له  داوا له .م ری خۆم بکه ھونه

کان  رسته دوپه  کان و له دوه  مرۆڤ داوای ماف له  چونکه.. ڕوانی ده ڕی خۆم باوه  خۆم و له  له  شمورده په
  ! رن ر و ڕابه رمانبه کان فه دوه  چونکه..  ھایه وه  وییه م گۆی زه ر ئه سه مۆی ژیان له م دابی ئه به. ناکات

  یت گوایه که یش ده وه خواناسیت، و واداریی ئه  جا تۆ که: " من بن همدا ب وه  وان له شت ئه ده
کی  ر داوایه ھه: رمووم فه منیش ده".. یت؟ وان ناکه ناسیت؛ بۆچی داوای ماف و ئازادی له رانیش ده مبه پغه

وانن فرمان ت کان ده خۆزگه .ناو ناچت ک له یه ک، ھیچ خۆزگه ھیچ داوایه.. ی خۆی جگه  گات به وا ده ڕه
گات، دنیام  ش نه ئوه  ر به گه یامی من ئه په .بت مل بدات ده  میشه دو ھه  چونکه .ن کاندا بکه ر دوه سه به
ک  نا وه ربت، ده کانی خۆی ده ری داخوازییه سه له  مرۆڤ پویسته  بۆیه.. ر وه حمی بوونه ڕه  گات به ده
  .س ڕین و به وه نھا بۆ له هت  وه ژیانه  مرۆڤ ھاتبته  وایه  وه ئه

  ه ھه کریت و تیایدا به حکوم ده مه  ه ھه به  که  یه و زیندانه ژانترین زیندان ئه ترسی ترین و به مه  کینه خه
،  وه س بت لته گوما نزیکترین کهسی  که تا  -جا ..ناو مای خۆشت بت  جا با جگه. کریت ری ده داوه

وانی تر؛  ی ئه ه ی ھهیکردنر دا چوون و داوه ه ھه قوربانی به  کدا بووه یه ر جگه ھه  همرۆڤ ل .  ژانی زیاتره
   .ڕوات ر ده ده ھه  دا ژیانی به که و خه ناو ئه و له  ودا زیندانه له
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  یه بۆت ھه .دا-تی نوح زره ڵ گیانی حه گه گرت له کم ده ھات زیاتر من یه ڕین و تا ده په کان زوو تده ڕۆژه 
مدا بوو، خودی گیانی  که ی ژووره وه ره ده  له  شم که ی تری له که پارچه  یت که ست بکه ر ھه ک خونه وه
مری  ی نه یامھنی ڕوناکی و فریشته یان گیانی ھیومای په !تی نوح بوو زره تی پیرشالیار یا حه زره حه
.. رم ی نوانمان البه رهودو  و نوانه بوو ئه تم ھه سه ویستکی بارا سایکۆلۆژی تواناو ده  به  چونکه ..بوو

.. نھا باکان مامۆستامن کرد ته هستم د ھه.. م و بکه سرۆشی ئه  ست به اندا ھهستی باک ھه بوو له توانام ھه
ردا  سرۆشی ھونه  بوو له توانام ھه .ڕمن ری باوه ستیاری و گۆشکه ری ھه خش و ڕابه وان سرۆش به نھا ئه هت

  .نگنم سه ھه  وه ره گای ھونه دیده  و ببم و ڕاستی له ی گیانی ئه ست ئاوته ست و نه ھه یاڵ و خه  به

و سرۆش و   ھره به  دان به  م، بۆیه دی ناکه ودا به نوان خۆم و ئه  ئستا من ھیچ نوانک له 
بینم  خۆمدا نوح ده و لهعیرفانی خۆم   یشتووم به ردا گه ھونه  من له: رمووم فه نم و ده رناشووندا ده ڕنکه

.. ڕت ئاشی من بگه  سوودی ئوه  وێ و به تانه ده  ھا بت که دا وه گای ئوه دیده  له  قینه جا با ڕاسته . ژی ده
  ی داخه م جگه به..  کانه ی ڕاستییه ستی ئاوته ست و نه ھه  میشه رست ھه ک من جوانپه کی وهمرۆڤ  چونکه

  .  یه ری ھه وھه نگ و جه ڕوو و ڕه یان ده  قینه ڕاسته  که

رکی  ن ھونه م من خاوه که ست ده ھه. م که ی ژیان ده وه سوڕی دووپاتبوونه  ست به ھهم من زۆر دنیا  به
گیانی   رککی گران بت بۆ من که شت ئه م و ده که ده  وه مرۆڤیی خۆمه  شانازی به  میشه ھه. تم تایبه

کانی  دژی ڕاکانی منن؛ با دوه  ی که وانه جا ئه .م ئازارم نادات به. دات وژم ده مندا ته  تی نوح له زره حه
غیلی و  ، تووشی به یان کور بووه قینه کانی ڕاسته وان چاوه ئه  چونکه. ن کش بکه رونی خۆیان ڕیشه ده

من   دا که یه و ماوه له  ۆیهب. ن که کانیان ده ره مبه ماشای ئایین و پغه سووک ته ڕی بوون و به گومان و بباوه
   !یر شتی سه .دا تیایدا بدار بووم؛ زۆر شت ڕویده

کدا وان پاسهڵ  گه مدا له که رگای زیندانه ر ده به له  و ڕۆژه من ئه. دا بوو کۆترک ھات بۆ الم یه و ماوه ر له هھ
ھات و -جوانیدا   ئامز لهکی سیحر  ه خشین به یرمکرد کۆترکی نه سه.. کرد مان ده ستابووم و قسه وه

  که کۆتره. دیبوو  و کاته ر له بهم  و کۆتره ئه  من دنیا بووم که.  وه نیشته  وه نزیکمه  و له من کرد سوی له
ترس .. رباز بووبت ستی تیرۆریست ده ده  چوو له پ ده.. خۆش زۆر ماندوو بوو، زۆر ترساو، زۆر نه

ش  نفلۆنزای بانده خۆشیی ئه توشی نه .. وه کی خۆی بچووک کردبووه یه ه ی جوجه وی ھنده ی ئه باره قه
و  - ڕاستییه  م چیرۆکه ئه" نت؛  یه تی نوح بگه زره حه  ان بهکانی جیھ یامی بانده ھاتبوو تا په.. بووبوو

رگای مای بۆ  هی د وه ر له به.. میوانیی من  به  ھاتووه  که کۆتره  یشتم که من زوو تگه".  یه واھیشم ھه گه
تا .. میوانی بۆ الی من  و ھاتبوو به م ئه به.. تی تی یا تینوویه دانم بۆ ھنا، وامزانی برسییه - وه مه بکه

ک  وه ویش ئه و؛  وه رگای مام بۆ کرده پاشان ده. خوارد دانی ڕۆکراوی نه  وه ر ئه به له.  وه یادم بھنته
و  له. و ژوری نوستن و کاری من چوو ره وخۆ به وت و ڕاسته ژور که وهدنیایی   رکی فمینین به وه بوونه
  و میوانه ھاتنی ئه  ختیار بووم به من زۆر به. ژیاین  وه پکه  یه فته و ھه ئه . وه ک مایه یه فته دا ھه ژووره

وزباوو  شینی سه -ری مل و پشتی سه. کان بوو نگه ی ڕه گری زوربه و ھه ئه.  و نازداره  شمیالنه نه
یی و سپی  ر و قاوه نگی ئۆکه ڕه  هڵ بوون ب ی تکه ڕی دواوه وپهڕی باڵ  ک و شاپه ه کانی به یی؛ باه که کوژه
  . سپی
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 ندییان یوه په  جیھانی بانده  یاند که وانی گه له.. م کردیشکی فری دراوسکان یه ند وانه دا چه یه فته و ھه له
  و میوانه زۆر دژی ھاتنی ئه  م که که ره ھا ھاوسه روه ھه. ر وه بۆ بوونه  ان پیهیامی و په دامن ڵ گه له  یه ھه
من   کانم فر بوون که ھا منداه روه ھه. ناو ناچت رگیز له ھه) بۆن(  یی و فر بوو که بوو، تگه  ڕزه به

 ھاوڕی و  ویان دا ببن به رد و ھهک یان ده که هۆتریی کچاودر  وه ڕزه  و زۆر به  یه تم ھه ھاوڕی تایبه
  .ھاوڕکانی من خۆشحاڵ و خۆش بینن  ندک له ھه   کانم به منداه

ر  ک ھه وه  م که وته ڕۆژی حه.. ووت م ھیچی نه وته ا ڕۆژی حهت.. کردم ماشای ده زۆر نا دنیا ته  که کۆتره
پاش .. بوو رگام بۆی کراوه ش ده میشه ھه و ،دا ئازاد بت وه ی ماه وه ره ده  لهتا و دا  ڕۆژکی تر ئازادیم به

 -پ کرابوو  کی له یه ژماره  که کۆتره. بۆ جیھانی خۆی  وه ڕایه یاند گه کانی خۆی گه یامه په  ی که وه ئه
  نی نوح له مه ته  شوبھاندن به  له -من بوو ئستای نی مه ی ته نیشانه  که.. بوو 429ی پی  ژماره

   ! لیک فر بت، یان خودی مه ی وتی به کانی شازاده کۆشکه  له کک هکۆتری ی چوو پ ده .ییدا میشه ھه

  که ھاتنی کۆتره  زی له حه.. س دابوو، زۆری پ ناخۆش بوو خۆی مه  ره ورو به و ده له  دوک که
م من  به..  وه ڕته ناگه  ی که وه م، منی دنیا کرد له وته بوو و دوای ڕۆژی حه  ره ته  که کۆتره  بۆیه.. بوو نه

ترسی  - وه چاک بووه  که کۆتره دا، یه فته و ھه له م به !بۆ؟ نازانم. ڕی بووم ر چاوه تا س ڕۆژیش ھه
من   چونکهدۆخی جارانی،   وه ڕایه شی گه باره قه. ئامان و دنیایی و ئازادی کرد  ستی به ھه - وه وییه ڕه
. ھاتبوو بۆ پیرۆزبایی و سو لکردنم. امی خواکاندا تۆمار کردبووی کتبی په  م له کانی بانده یامه په

ئیتر .  یه ری بانده وه یامی بوونه گیانی مندا په  قی پیرۆز له قله له  مزانی که مژ بوو ده زۆر له  چونکه
  سته به دهقم  دی و چاتر چه ونی زیاترم ده یاتر خهدوای ڕۆژیش ز  ڕۆژ له ..تی خۆم کرد رامه که  ستم به ھه
وخۆ دوای  نجام ڕاسته رئه تا ده ..وتن که ڕم ده یاڵ و باوه وحی خه ش و له ر له به  ی که ستانه و ھه ر ئه سه
زمانی   عقاب به  واته..  م بینی زنی تیشک شوه کی سپیی مه ۆیه ھه. مان ساڵ ورۆزی ھه ر چوونی نه سه به

  ).باز -داڵ=لۆ ھه(کوردی

ر  سه رھناوله ری ده سه  وه -یوریبیا -پیرۆزی ئایینی ناو کتبی له –شپست  ی ڕه هکی بچکۆالن یه مروله
پناوی   وت له رکه ری سه مبه ی پغه مرۆڤ تا ڕاده  رج نییه رمووی؛ مه ری گرت و فه نگه شانی ڕاستم له

توانت  وسا ده ئه - ینگینی خواکان مرۆڤیی خۆی و سه  بت دنیا بت له مرۆڤ ده! دا گوی ل بگیرت وه ئه
ی ناو  ندامکی بچکۆله ئه  ببته -تک یان پیاوک ک ئافره وه -ندک رمه ک ھونه وه - ک مرۆڤکی ساده وه

کانی  وه ست و سۆزو کرده ی ھه رباره تی خۆی ڕازی بت و بورت ده رامه که  تا بتوانت له.. تی خۆی میلله
.. ڕکی نوێ ی باوه شخه مه  موومان ببین به ر ھه ھه  نییه  وه گرنگ ئه. رموت و بت خۆی بدوت و بفه

  وه دسۆزکه  دیاری له  ژیانماندا به  پک گوڵ له ین و چه کتری تبگه یه  بتوانیین له  یه وه گرنگ ئه
ن و فر کانمان خۆش بی بچکۆله  گوناھه  بتوانین له  یه وه گرنگ ئه.. کتر چیی یه گاته  بین به ربگرین و نه وه

خواکان . یان ناوت کانی ئمه وان گوناحه ئه  چونکه. ین که زن نه گوناھی مه  وه ناوی خواکانه  بین تا به
  له  یه وه شایانی ئه  ی که وه ئاگا بت له  به  جا مرۆڤ پویسته.  ڕ نییه سزادان و تاوان و شه  زیان له حه

  . وه کانه ن دوه الیه ک له ش بکرت، نه پشکه  وه ن مرۆڤه الیه گوکی له  پکه ند چه ژیاندا چه
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  ک تیشک ۆی سپیی وه تابلۆی ھه

شکۆی خۆمدا   ر ترۆپکی عیرفانی خۆم؛ خۆمم له سه  یشتمه گه  کاتک که.. مساڵ ئهسای .. ڕۆژکیان
  ی له وه ک ئه وه! م ڕوانی شتک بکه ی چاوه وه ک ئه وه. ری کرد وه خته ی به شئه نه  ستم به و ھه  وه بینییه

  پویسته: رموو وم فه تی دکتۆرک، به چووم بۆ زیاره  دا بووکه و ڕۆژانه ر له ھه . وه سرۆشدا پاکژ بووبتمه
م  که کار بردن؛ تکاتان ل ده بر به ی زه ھاتووم تا ڕاده  م که سه و که من ئه. کانتان بھنن خۆشییه نه  واز له

م  ''بگانه  ترس له"خۆشیی  رمانی نه من ده  چونکه. کشم ھه  وه ڕیشه  کانتان له خۆشییه ن، نه م بده تا ڕگه
  بن له دوچاری ترس ده  بت، که ک تووشیان ده ه سته النی به گه  که خۆشییه نه  خۆشییه م نه ئه(  الیه  له

گۆڕانی   له  پویستهم  من ھاتووم پتان ده .. )کات راسان ده مرۆڤ ھه  که  که خۆشییه نه - بگانه
ڕتان  ر باوه گه ئه.. دوم کانتان بۆتان ده ره مبه زمانی پغه  من ھاتووم به. ترسن و بور بن سروشتتان نه

من . ئیلھامدا  ی گیاندا له وه دووپاتبونه  وم له رمووم؛ من ئه فه وا پتان ده م ؛ ئه–من نوح   که  نییه  وه به
  کانی ئاھوڕامازداوه ر بای فریشته سه مانم له ختی زه من دره.  من بووه و له وا ئه ر نا، ئه گه وم؛ ئه ئه

  .م ڕێ بخه م به شته و عیرفانی ھه ره وت جیھان به مه ھاتووم و ده.  یشتووه پگه

م گویم  وه شایانی ئه  یشت که مک ترس و سامی لنیشت؛ تگه رچی که م زۆری پ خۆش بوو؛ گه که دکتۆره
ندروست تر  ر مرۆڤک ته ھه ریش؛ خۆم له وھه و جه  شک و شوه  به: رموو وم فه به  چونکه. .ل بگیرت

  . نم یه جیھان بگه  نگم به ن ده م بده ڕگه. بینم ده

ک دوو شیعری جوانم  یه. ڵ خۆمدا دانیشتم گه مک له ؛ که وه ڕامه م گه که ردانی دکتۆره سه  له  کاتک که
. نووسی مست بزون و بیربزون سۆزو ھه  ند شیعرکی ناسک و به چه.. یادا خهبای   ست به به ھه

  .بوو پ بت یان ده. مانگ تیایدا پ بوو  ماشای ئاسمانم کرد، که پاشان ته

ۆی سپی سپیی  ک ھه دا یه بجه ه و ھه  نفال و گیانی زوه کانی ئه نو تیشکی ووشه  له.. زانی م نه ھنده
  زنی له ختی مه ک دره یه میدا خهپچ و   سووڕاو له.. رم سووڕا وری سه ده  وژم له ته  ڕی و به رپه زن ده مه
  تری کرده رگی تازه ست به پاشان ده ..پشدا  وت له رکه کی سپی ده ژیایه ک حه وه  که ..خشاند رم نه ر سه سه
رم و  به  کردییه.. رمی نه  به-چنرابوونفال بۆ من  ئه کراوی  وه رمه نه ئسکی  له  که.. رم، سپی سپی به

ی نازدار و  رزییه قامکی مه پاشان گوم شل کرد بۆ مه.. فی س ھه و الی شرکۆ بکه ره پاشان بند بند به
  که  Gizelم که  یاییه خه گۆپاه  ستم دایه ده.. ڕ گه  وتمه یاما که کانی خه ڕگا ڕۆشنه  پاشان به. جوان

.. کرد دهلھارم  بۆنی نرگزی به. دروستکرابوو  نفال و زوه و ئه بجه ه ک و تروسکی ھهئس  ویش له ئه
  به .مم ر ده به  زن ھاته زن؛ زۆر مه ک دوکی مه تارمایی وه ) یاڵ خه  ر به ھه( وتم  ڕێ که به  کاتک که

: رموو م فه که دوه  کی؟ منیش بهالم تۆ  زه: وتی! تی خوڕیم  قانه حمه ، ئهڕاندی ش و میتایک نهگکی ن ده
 تا. زاگرۆس بنیات بنم  کی نوێ له شتییه وت که مه م و ده-من گیانی نوح. من شکۆی زاگرۆس و ئاراراتم

  .ی من فر بن قووتابخانه  وێ باسی داد و یاسا و ماف و ئازادی و عیشق له له کان مرۆڤه

رگیز ب رزیم  ناب، من ھه جه: رمووم فه. یت ی من بکهماشا ب ڕز ته  م بۆت نییه به: وتی  که دوه
بۆ تۆ؛   خۆیدا پاداشته  میش له جا وه.  ی ڕزه نیشانه  وه م دانه وه.  کردووه م نه که ره رامبه به  ر به رامبه به



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

41 

  چونکه.. خر رمووم نه ؟ فه رمووده فه کانی من بیت ووتاره  توانی به ئایا ده: ووتی. خلوقک ر مه بۆ ھه
  . ی تۆ تی ناگه.  بوونی نییه نگی دودا رھه و فه زمان  له  رمووده فه

م من  به. نییم موو دنیای ل ته کاندا؛ ھه قامه ر شه موو ڕۆشنایی سه ر ھه سه ستی گرت به تاریکی ده
فر  ڕۆییم و به ده.. اد مم ده نگاوی دووه ی ھه وه ۆزینهوی د م ھه که گۆپاه  ڕۆییم و به ده.. ھاتم ده ست نه ربه ده

دا  یه و ڕگه له...  وه یانلسامه ت و ڕۆژئاوا ده و باکانی ڕۆژھه  چلووره  یکردم به زوقم ده.. پۆشیم دایده
بووی   خته شه  گۆشتی به  ھاتن و له رکی سپی و پاشان گیاندارانی برسی ده وبه دار سنه  بووم به ده

ئاسماندا   کرد و به کان گیر ده وره ھه  له یووم چنگب گیانی کرمۆه  وه شهوال له... خوارد میان ده الشه
  ...ڕا گه مدا ده شته دوای ئاسمانی ھه  و به زنی ده ھه

ڕی  و ڕابه ناھینای فریشته گیانی ئه.. دا گیانی ئاھوڕامازدام بینی و شیعرانه له! بینی یرم ده شتی زۆر سه
مای  خشی نووسیندا؛ سه نه  مدا، له نجه کانی ژر په مای ھه سه  له. یی همیش بۆ ھه. خ رزه گیانی پاک بۆ به

  میدا له که ستکردن به ھه  بباڵ، له  موویان به ر ھه ھه.. کان بباه  مای فریشته دی؛ سه کانم ده فریشته
کانیان  گوناحه  هستم ب منیش ھه. کرد ماشای منیان ده ته و دا یان دهفین وی  ھه  یاڵ خه  به -وری من ده
  .بوو زن نه تی مرۆڤی مه رامه که  ڕیان به باوه. ڕ بوون م باوه که  چونکه.. کرد ده

موو شتک  ھه  ی له که ست بوو؛ منداه ده لی منداکی تۆقیوی له م، په ر ڕگه سه  ھاته  که دو  ه مان ده ھه
.. کرد  که دوه  نیازی پاک سوم له  به  وه ده  له  ی که وه پاش ئه.. منداکی تۆقیوی پ بوو.. ترساندبوو

؟  وه ناسیته ی تۆ من ده کچی جوان، ئه  بیره  من ناوی تۆم له: رمووم و فه وه مامه چه  که دوایدا بۆ منداه  به
بۆ   بۆیه!  وه مم بداته یورا وه نه  که ترسی دوه  م له به.  به: مدا بت وه  زی کرد له زۆر حه  که منداه

ش  دیاری پشکه  مدا چوکلتت به وه ڕانه گه ی له که ز ده حه: وم پرسی گومایی بۆچوونم؛ له  دنیا بوون له
..  وه نکییه نه  ترسا خۆی نوساند به  قاند، له ری له سه  که منداه!.. بدات  نکت ڕگه ر نه گه ئه  ته به م؟ ھه بکه

نجام  ئه.. رببت ده ک یه قاندنیش وشه له ر دوای سه ت  نانه یتوانی ته نه  که م منداه به. نجا منیش دم ڕه
  به  که دوه .ماشایدا دیار بوو ته  له  نه خه رده م، زه به. ء نکیدا ووتی نه می نه وه و  و چپه دوای مۆڕه  به
  منیش له. شکنتنم تک بکا توانت منداه ده  یاندم که ماشایدا تی گه ته  ؛ له وه ماشای مۆڕه ته
  مرۆڤ به  چونکه. سکی تر بگۆڕت نووسی که س ناتوان چاره که: رموو وم فه دا به ۆ ئاسا ھهکی  ماشایه ته

ر ھۆکاری دپیسی و  به م دو؛ له به. بت فر ده  وه وانی تره ی زانستی خامۆش له ھره ماشاکانی به پی ته
دا؛  یه و ڕگه زۆر ترسام له. دو  ی نییه رکی ئاسووده وھه جه  چونکه. بت رناتوانت ف -گومان و درۆکردن

ژیان   دنیابه: رموو نکیم فه ی نه که دوه  به!  وه کردمه شی بۆ نه م و باوه ر ڕگه سه  ھاته  که منداه  کاتک که
  . وه مه توانم پاکی بکه م من ده به.  پیس بووه

   ۆ ھهھاتنی  :1ۆی تیشکدا کاتی بینینی ھه  له  وه ھۆنیمنه  ی که رانهو شیع و ئه رموون ئوه فه

  !ی پیرک ۆیه ھه؛  ھاتووه ۆ ھه

  .. یان پیهو ئهیامی  په  که  -دن یشسانک که
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  . م پیهو ئهیامی  من په.. وم من ئه..  دیوه وم ئهمن 

  ... ؟  یه ک و ئهزانن  ئایا ده

  دون؛ باکان ده:  ڕاسته  که  ڕم وایه و باوه  باکانم پیهستی  منیش باسی ھه منم؛و؛  ئه 

  ..ن که ند ده بوونی خواوه ست به کان ھه خته دره 

  .بت وی خ نه شت زه یان ده..  یان حوتکه  که ر پشتی ماسییه سه مین له زه

  زانت؟  ک ده! کانی دابت ی ئاسمانه وره ک ده ژیایه شت حه ده

  یام په  2

  .مرن ن؛ ده ال که وه کان نیشتیمانی خۆیان ته وشهت و ر ب گه ئه

  . هکان ی ئاسمانهرون وان ده نیشتیمانی ئه  چونکه

  ..مرت کان ج بھت؛ ده ندیش ئاسمانه ر خواوه گه ئه

  .بت  ردی دووری ده دهیادکردن و خۆشیی  تووشی نه  چونکه

  خانم  3

  چن ؟ تۆ ده ؟ له!جوانن  وشانهم  ئه

  وا، نیت؛ئه جوانیی خۆتا نه  ان بهر د گه ئه

  .بن من زیز ده کان له وشه

  .کانی تۆن ری جوانییه وھه وان؛ جه ئه  چونکه

  .بن دایک ده  ماشاکانی تۆ له ته و  وتهو  نده خه  وان؛ له ئه

   پرۆژه 4

  ..یاڵ خه  و به مشه ئه

  ..تانی جیھان پک ھنا ئافره  شکرکم له له

  تینی سپی سپی؛ مۆڕایی مهتی سا ک ئافره دو یه سه

  .ڕان گه ورم ده ده له-کان بباه  سپییه  ک فریشته وه



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

43 

و  بجه ه نفال و ھه ئسک دروستکراوی ئه  له" گۆپاکی"رگکی ڕۆشنی سپیدا؛ جزکی به  له... منیش
  .ست بوو ده م له زوه

  ..ھات ھاری ل ده بۆنی نرگز و به

  .بوو ھات زۆر و زۆرتر ده تا ده.. م که ره ڕۆیشتم؛ سبه ده

  ..بوون  وه دوامه  ست و ب باڵ له ده ڵ له شخه پۆشی مه  فریشتهک سوپای  بینیم، یه..  وه م دایهکاتک ئاوڕ

  .بۆ کوردوستان  وه ڕانه گه ما ده گه له

یایی  تی خه للهمی  به.. نفال داداو و ئه بجه ه ؛ نوژکم بۆ گیانی ھه وه یاڵ بدار بوومه ون و خه خه  له  که
  :رموو خۆمم فه

  . وه نه پ بکه  بجه ه و ھه  نفال و زوه ی ئه ران جگه نده با ھه

  ... شکاند وم ده رخه سه-دا وه رانه ری گه فه ونی سه خه  له.. ر ڕگا وی سه خه  له  که

ک، یا  یه وه لک، نه یایش شارک، گه خه  ر به کرد و ھه وی گیر ده ی ئاسمان و زه ئخه  گیانم چنگی له
  .پۆیی -یی نموونه -کرد تکم گۆش ده میلله

  

5   

ماشاو  ته  داو، به تکم بینی، خۆی نیشانی من ده م؛ ئافره که مدا بۆ زیندانه وه ڕانه ی گه ڕگه  ڕۆژکیان، له
  .م نیگا، داوای لکردم سوکی ل بکه

. موو ئایینک نوژم بۆیکرد ستووری ھه ده   رد و بهکنوشم بۆی ب.. دا که قامه ندی شه ناوه  له.. منیش
  ر ڕێ؟ سه  یته بۆ نایه: رمووم پاشان فه

  . ستی خۆیانن ست و نه ن ھه و خاوه  یه ڕگاکانی من دیان ھه: رمووم فه

  . وه بیته ز ده ت پاشگه ق ببیت، و عاقیبه بپشوو ڕگاکانی حه  ک من ھنده یت وه زانم تۆ ب ناکه ده

ی  که شکره وسا باسی له ئه. م که ت بۆ ده وه ڕانه ری گه فه وا باسی سه ر ڕێ؛ ئه سه  ر بیته گه م ئه به: موومر فه
  .م که خۆمتان بۆ ده

کان و باکان و  شکری من مروله له. س نایبینت که  یه ردیله نادیار و نامۆ و گه  شکری من ھنده له  چونکه
نگی  پۆل و ڕه سپی شه چووی لغاوی ئه فی ھه و؛ که ی تیشکی میھره پهکشکری من  له. ن ورو بروسکه ھه
  . ریایه ژیای تاریکی زه ترانی حه قه
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  . من باوکی دۆعاو ماریاکانم.. م-من ڕبین و ڕناس  چونکه..  وه مه ڕگاکان ناکه  من س له 

وام  رده م ھشتا به به.. ی سپیی تیشکقابسرۆشی دوای بینینی ع  تر؛ بوونه کی ک دوویه و یه م شیعرانه ئه
ی  نیوه  خۆر له  کاتک که.. وناشتان مه ده... بینی ۆ شتکی ترم نه ھه  له  و بوو، جگه ھشتا شه.بووم

  مک بمشلیت؟ توانی که ده: رمووی فه.. م ر ڕگه سه  کی زامدار ھاته یه ڕۆژدا بوو؛ فریشته

  ئوه  که  ھا نییه نگی مندا وه رھه فه  دروست، شالنی گیانی لهواو و  م شالنی ته ؛ به رمووم به فه 
: رمووی فه. بت وتۆی ھه سوودکی ئه م و شالنی من بتوانم شفات پ بده م ڕناکه باوه  بۆیه. ن یکه ده
ر  به  بۆیه. دات کانم ئازارت نه ؛ با زامه بمشله  وه رگه م به ر به ھه.. ترسم مک ده که  چونکه یدیناکات قه
، ال ملیم  ناسه ھه  م، به ئاسته  به.. شالنی گیانی  وتمه یاڵ که خه  وت؛ به ر شانی بکه ستم به ی ده وه له
  ...ردو خاویدا پرچی زه  ستم ھنا به و پاشان ھدی ھدی ده  وه رم کرده گه

زۆر ھواش؛ .. نی کهدا  وه هنم شال ده شینی کای ئاسمانی بوو، به  که -مری ی به که  خورییه  پاشان بلوسه
نگی  ڕه  ری پی؛ که تا به  وه یم کرده که ی کراسه ی قومچه که یه  که پاشان یه.  وه شیمان بته با په نکو نهچو
  کاتک که.. خشین بوو نه - ینور ی ھه ه په نگی شینی ئاسمانی و به ڕه  مان شوه یش ھه و کراسه ئه

 ھناو سکیدا ده  ستم به ده... بوو دایر به لهھشتا   که-نی ستی خۆی داکه هد به ی وه رپی ژره و ده سوخمه
  لهی  که کراسه... ڕان و شان و قۆڵ و الملیدا  به.. پشت و سمت و سکیدا  ستم به گانی ده  دا به سووڕم ده

پاشان ڕۆنی نرگزم ... ستاوین کان ڕاوه وره ھه  ه ر په سه کرد له ستم ده ؛ ھه تگووت ئاسمانه ده -داپی  ژر
ی  غمه نه.. ویستی من  بوو به  ئاوته  ویستی خۆی، که  مشالو به ئینجا ھواش ھواش ده.. ھنا

رم  کانمان گه ناسه ھه .بیسترا خشا؛ ده کی ئۆخژن به یهژ  له.. ردوکماندا رونی ھه ده  قی گیانی له مۆسیقایه
  ی له و کاته وم شال؛ تا ئه ئه..  پوه  به  که زامداره  فریشته ی خۆ گرتنی تا ڕاده تا توانیم،. .ھاتن داده

  .بینی ونیدا منی ڕۆشن ده خه  له.. و خه  سپایی ڕاکشا و چاوی چووه ئه  ی خۆی به جگه

وارکی من دیار  ک و شونه یه دا ھیچ پارچه و تاریکییه رم، له سه  وه ی کووتایه دوی تاریکی ھه  کاتک که
دوو منداڵ   م کاتک که به ..م ر ڕگه سه  ھاته دو ده  بوو کاتک که م نادیار ده شوه !مزانی چۆن نه! ما نه
بری  م زه به.  ڕۆشناییم تیادا ماوه  بانگیان ل کردم؛ ئیتر دنیا بووم که  وه خۆشییه  و الم ھاتن و به ره به

و الی  ره نگاو به ما ھه ترساندا توانایان نه  ستان و له هق ڕاو ی ڕه که ردوو منداه ، ھه که دوه  ه ھاواری ده
ی  رباره ده ت بوو، ھیچ عریفه ب مه  که دوه  چونکه.. رموو فه ووت و نه منیش ھیچم نه.. نـن من ھه

: وورم م فه که منداه  ردوو کیژۆله ھه  به  بۆیه .کرابوو فر نه  قوتابخانه  له -وانی تر خۆی و له  لنان لهڕز
م  به ...م کان بکه ۆ بۆ منداه متوانی باسی ھاتنی ھه نه .بینی منیان ده  چونکه .دوین ده  وه پکه  ته به ھه

کان گشتیان  ق و بانده لهق و له ۆ و جاجاۆکه ھه  توانم بم که م، ده ده رتان ل تک نه ی سه وه بۆ ئه
یامی  په  له  جاجاۆکه  ڕست و من زۆرجار به ر ده وه ونهبو  ی که وژمه و ته ری ئه سبه  له شکن به

  .دواوم  وه یه باره خواکاندا له

.. ون ستی ئه ست و نه مۆسیقا ھه.. ندن ری خواوه یکه باکان په: رنووی رستار فه کی خواناس و په یه مروله
گیانی  -جوانی؛  هوای رمانه و فه ئهستی  ھه  که  یهودا جوانیش له..  وه تی ئه که مله نگ سروشت و خر مه ده



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

45 

خوا .   و کپه  وژمی بروسکه ته  ن به که ناوی خوا ده  ن که و پیتانه ستی ئه ھه -ش ھره به.  خودی خوایه
ت س ده زان چیی له نھا خۆی ده ته خوا به.. وێ ندێ دڵ بیه رچه ھه  س؛ به  دوو به توان ببت به ده..  که یه

و  ئه . ره وه ستی گیانی بوونه ھه.. خوا. وت یه ده  ی که وه بت به پاشان ده ؛  ببه: موتر فه دت؛ کاتک ده
: رمووی چوو، فه م ده که بچکۆله  کوڕه  له  کی بچوک که یه مروله . رکی ب نمونه ھونه.  ره ری  ھونه وھه جه

  . ره ر ھونه وه بوونه

   وه ڕانه ی گه تابلۆی پرۆژه

برد  کانمی ده حاڵ ڕۆژه مه  کی شوه ڕاستییه  چونکه. کانم بھنم یاه خه  بیرمدا ھات واز له  ڕۆژکیان به
 ۆی تیشکی پاش بینینی ھه له.. میوانیم  به  که پاش ھاتنی کۆتره  کرد له دنیایی ده  ستم به ھه..  ڕوه به

کان  کوردوستانییه  حیزبه  چونکه،  وه انهڕ ی گه م بۆ یاریده کان بکه اوساوهی  بیرمدا ھات داوا له  به.. سپی
 -یشفر لیکی وتی به سعود و مه الل و کاک مه ی مام جه بیستگه  یی به گه نگم نه و ده  وه نگمه ده  ھاتن به نه

ی ڕاستی  وه ئه ..ن شکاندن بده  پاسدا بوون تا ملی من به  له  میشه کان ھه رسته گپه رست و سه دو په  چونکه
 ی پارتی ؛ ڕۆژکیان دوو نماینده که دوای ھاتنی کۆتره  ر دوا به ھه .ند میوانکم ھات دا چه یه ماوه و بت له

ی ماڵ و منداڵ و تابلۆکان و  ڤیدیۆ ونه  به.. میوانیم  ھاتن به وستانکتی نیشتیمانی کورد یه دیموکرات و
بۆ   نجه ی زاگرۆس تا په وه م بۆ ناو نه خواز ده  وه ڕانه من ئومدی گه  اند کهی وانم ڕاگه کانمیان گرت و به وته

 . وه مه ی کوردی ڕاست بکه رده روه تا په ؛ م کان فری زانستی نوح بکه م، تا منداه کان درژ بکه موارییه ناھه
  .م روون بکه بوونی ده نده گه  تا باس له

کوردوستان    له وه:" ووتی  جاڕانه مک گاته ؛ که وه نینه م پکه ده ککیان به هی.. بوو میان نه وان وه ئه 
رقی مرۆڤ و  ، فه ڕقیان پژاوه  و ئیسالمییانه ئه  هکاک! بن بت زمانت ده می خۆت نه ده  ر ئاگات له گه ئه

  ته هلو میل ڕاستی ئه به: رمووم مدا فه وه  منیش له!"  ریان لشواوه ؛ سه ماوه خوایان نه -ن فوجک ناکه
  ندیش له خواوه..  مرۆڤ سامناکتره  سروشت له  چونکه. بدرت رو زمان ده تیایدا سه  چت که و دهنا له
ز  گه و مه  مشووله  وا به ئه.. بن ک بگرن و تووڕه کات خواو خواکان یه خوا نه..  ور تره جه  ردوکیان به ھه
باسی چی بۆ   ئوه. ر بھنن کانمان ده پیاوهکانمان ئینجا  کانمان و ژنه کی منداه یه ک به توانن چاوی یه ده

چی  که .خوازانن  باشه  ر له گه  ئوه  ککم له نھا یه من ته!  ری من چییه ڕزان سه جا به! ن که من ده
مانی  که ی ماه مینه یبۆڕاند و زه کو دو ده م و وه که ناو ژرخانی ماه  کان دوکیان ھنابووه رسته دوپه

  . کردین راسانی ده وتنا ھه خه و له  وه رانده له ده

رن  کی من به یه یانتوانی نامه م ده بوون، به ت نه سه نی ده خاوه  چونکه ..بوو تیان نه سه م دهیشھاوڕکان
ی سلمانی  و نیوه  ر دۆسته ھرۆخان ھونه  بیستبووم که  چونکه -الل ری مام جه خانی ھاوسه-بۆ ھرۆ

  به -کان کورد دۆسته  کرد ڕامیارییه ستم ده ھه ..کا نه دا ھیچم بۆ ھه و بیرو ڕایانه م له به!  وه موکی ئه
نھایی  ندکجار تووشی ته ھه  که  بۆیه. نانن و نیشتیمان دۆست نین ده  وه ییه نده لیلبوون و گه نگ زه ته
   .بینم لکراو ده نھاو وه خۆم ته. م که موو جیھان ده کانی ھه گوناھه  ست به بم، ھه ده
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.. رلشوان بوبووم دوچاری سه  که  وه ڕامه گه ده  ھنده . وه ڕامه گه کانمدا ده ونه خه  وک له موو شه ناچار ھه
چنگ ک  یه)فا ش( ش وه م و به که یادمدا بۆن ده له  میشه بۆنی نرگز ھه  چونکه.. وتبووم خۆش که نام نه

نھایی و سووک کردنی  توشی بکاری و ته  چونکه..  وه کانه رسته دیار دو په  ت بووم به که م شه به. م خه ده
رونیی  ککی ده چه  و به ر ڕۆژه ھه.. ستیم کار بۆ لدانی که  خسته کانیان ده وه موو ھه ھه.. ناویان کردبووم

،  وه و دۆعاو نزاو پاڕانهبری نوژ   له.. ھنا تکم ده فرسه  وانه منیش شه.. دژم -رد به نه  ھاتنه ده  تازه
کان و ئاوی  ی شاخه ی بنارو بای ڕۆژ و لوتکه گبه ماشای ھه ته. م که فیزۆنی زاگرۆس ده له ماشای ته ته
کانی فارس  ستی دوه ده  ریان به چۆن سه  که   وه مه که مندایی باوانم ده  بیر له. م که کانی زاگرۆس ده مه چه

 کانی زاگرۆسییه ی نوی وه تا دایکان و نه  وه کانیانه دارینه  خاجه  یانکردن به هبدراو د ده ب ره و عه وتورک
  . ن پ چاوترس بکه

 و زی ری گرت و دابه نگه له ئاراراتیای ر چ سه نوح له  ی که و کاته ؛ ئه وه مه که کی مژویی ده ڕابردویه  بیر له
!  وه یهدا کانی شک پده شت و دۆه م و داڵ و ده چه باترین زانستی نانۆ شاخ و داخ و  ستی خۆی به ده  به
ڵ خواکان و  گه یتوانی له بوو؛ ده تی ھه رامه دا که مانه و زه مرۆڤ له.. بوو ک ئستا نه وسا مرۆڤ وه ئه

ک  وه.. ناسی کانی ده ریاو ئاسمانه مرۆڤ باکان و ده. گرت و ده سروشت گوی له .ھاوکاربتنددا  خواوه
   .بوون ڕ نه وهئستا ب با

ر  ی سهوان بیر چۆن پاسه  وه م دتهسیح مه.. کات رگم گیر ده ناو جه  نھایی شیشی ئاگرین له ته  که
ری  سه به" دا-ری تیتسیان و رۆبنس ھونه  له -سیح تی مه زره دانی حه سداره  له" تابلۆی  ی له که رمه ته

!.. یان نا!  و مردووه ئه  ی که وه تا دنیا بت له ردک هوار د کۆه ی-سیح ی مه برغه ال قه ؛ستی ی ده که ڕمه
دن   یان فریشته وخۆ ده ڕاسته.. ک ر یه سه  نمه چاو ده  ر که ھه  بۆیه.. دات زتم ده ئه  یه و شوه به نھایی ته

ود، بۆ ، بۆ جبۆ زاگرۆس  وه نه مبه گرن و ده م ده ھه..  وه نه که شم جیا ده له  ھممنی له  و گیانم به
ستم  نھایی ده وش ته بینم له چی ده که.. وت ک دم بیه ر جگایه ھه  له.. ن ده رم ده وێ به له.. ئارارات

دا  م زیندانه من دوو مندام له  چونکه.. ماشا و فر بوون ته  ت تر شاد بم به و نایه  وه گرته ردا ده سه به
کانم  و منداه  دروست کردووه )م به تی سارا ناوی ده زره حه  به دا لره  که(تکی بولغاریدا ڵ ئافره گه  له

کانمدا  ونه خه  له  چونکه. م بم بیریان بکه منیش ناچار ده  بۆیه! زانن ده  م زیندانه موکی ئه  خۆیان به
وان  ی ئه وه ه نهیایش ناورم بیاری برد خه  رگیز به ھه  ڕاستیمه  به..  وه رمه ڵ خۆمدا به گه وان له ترسم ئه ده

ر  م سه کی ئه ر کویه ھه  ئیتر منیش له. دایک بوون  رویج له وتی نه  لهوان  ئه  چونکه! م بۆ کوردوستان بده
  ردوکیان له ندکجار ھه ھه. م که گرم و بیریان ده ی خۆم ده یه بچکۆله  و دوو خوایه ڕز له.. بم  مینه زه
  وه ڕانه گه  ئیتر چی له. م که زیاتر و زیاتر بیریان ده -من چی که.. دتیان  دانیشتون و مشه  وه نیشتمه ته

وت تا بدار  کاتکی ده! ی نوستووم بۆ ناو الشه  وه گرنه رمی گیانم ده کان ته فریشته  کاتک که! م بکه
  . زینداندا  م له ده ک ده مدا پشوویه وه ڕانه ری گه فه سه و له  وه بمه ده

ڕم  چاوه.. وبداتوکم ڕ یه موعجیزه=کم ڕجوویه په ڕوانی  ئاسمان و چاوه  ته بیوه وو ڕۆژ چاوم شه
  ؛ واتهم و دراوسکانیشم که ماشای ئاسمان ده ر ته ھه. ملوشت ریا بت و ھه لول یان تۆفان یان زه رده گه

ماشام  وانیش ته ئه.. نام منیش ھیچ ؟ وه یته که چی ده بینی؟ بیر له چی ده: پرسن ده -کانی زیندان وانه پاسه
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و باسی   وه بنه کانیان لم مۆڕ ده گرگنه  مووره قه  ک دوه ن و وه که ماشا ده کانیان ته گه چاوی سه به .ن که ده
  نییت که  سه و که تۆ ئه: ن ن و ده ده لده  ن بۆم و قاقا حیلکه که ویستی و لبووردن و عیشق ده خۆشه

می  ی ده وه م بۆ ڕاستکردنه رخانی بکه تا ته  ، من کاتم نییه به: رموووم فه منیش ده! بگۆڕیت  بتوانیت ئمه
  ، ئیتر چی کارکم به نییه  ئوه  ڕم به من باوه. کانتان دادو مافه و چاوی داقووپاوی  می ئوه خواری سیسته

  س ناتوانت ڕگه ان ئازادم و کهک باک گیانی خۆمدا وه  من له.. ڕسم ونی خۆم ده و من ته  ماوه نه  وه ئوه
کانتان  گه سه  چونکه.. ونم خه  م بنه ز ناکه و حه  شتووه  ئوه  ستم له من ده  چونکه. گیانی من بگرت  له

  .ن د گومان و سپه و به  گازنده

ی گیانی  ھندهسک  دا، گیانی ھیچ که وه ڕانه ری گه فه سه  و له  وه ڕمه گه دجار ده من ڕۆژی سه..  کینه خه
رگی  م و به که ک دروست ده شتییه م و که که رک ده فه ر چاولکنانکدا سه ھه من له. وژم کۆچ ناکات ته  من به

کان دن و  تۆفانه  ر ڕگا،، چونکه سه  ره وه.. کوڕم: م که م ده که وره گه  کوڕه  رم و ھاوار له به  مه که نوح ده
ر دی باوکت  ئاخر خوا لت خۆش نابت گه.. رم م، خونی جگه که رپهکوڕم، کۆ. بینت  ننه ست ده ده

. دی باوکت بگات  ر ژان به ویش لت خۆش نابت گه و ئه  یه وره گه  ند خۆی بابه خواوه  نجنی؛ چونکه به
  ، جا له بهبا: ت حیلک ده  م حیلکه که چی کوڕه که.  زه کان دابه کان و دوه یتانه لی شه که  و له ره جا وه

وێ  ئایا له وت؟ که ده ست پیزا و سپاگتی دهوێ  ؟ له ی لیه-و کۆالو ماگدۆنادس  کرۆکه کوردوستان شه
  ترست؟ ڕێ و نه بکاو بگه  له توانت ئازاد مه مرۆڤ ده

  ژانه د بهن چه  کینه ئای خه!.. نیشتیمان و عل و ھۆز  نھایی و دابان له ژانی ته  و نشینه  ناخۆشه  ئای که
  بم به ستووبرد ده ؛ خۆم، ده وه مه که ده  وه ڕانه گه  بیر له  ؟ من کاتک که!زانی چی ئه! خاک  دابان له

.. وڵ لدان سه  م به که ست ده م ده ئاسته  و به  وه گیانی خۆمه می که یهناو نھۆمی   چمه ده.. زن کی مه شتییه هک
سیح و ماریاکان و توور و لیناو دۆعا و مونیک و  موو مه ی ھهکان و باکان و پاساری و گیان پۆله شه
ر گیانم  سه ش لهخ هک ن و ناوی خواکان وه  ردم تیایه وان و مه زار منداڵ و دایک و مرۆڤی پاه زاران ھه ھه

ری منن  هکان ڕاب بانده..  کا کشانه  رم له وی و سه ر زه سه و پکانم له  شتیمه ر که ڕۆم و سبه ده. راونکووت
. ن ده کان ڕگام نیشان ده سلکه ڕه س و په وره ش و نه ڕه له پاساری و قه.. ق ھاوڕمن قله و له  و جاجاۆکه

.. مشکن وک ده رخه سه رر چاو و جار ناجا سه  نمه چاو ده  که. قووتی ڕگام  ن به که وان خۆیان ده ئه
چاوتروکانکدا   کوم بوت، له.. یا ھیماالیا.. یا ئاراراتاگرین یان زاگرۆس کانی ئ ر لووتکه سه  مه گه ده
شی  ناو باوه  وه ڕمه گه دان جار ده م و سه که ر ده فه دان سه ڕۆژی سه.. گیانی تۆ  به.. ب درۆ به. م گه ده

: رمووم فه م و ده که م ده که ته گیانی پاکی میلله  ودا و سو له م و ئه ری ئه سه ھنم به ست ده دۆعاکان و ده
  . ھشتا ماون  که  زۆرم پ خۆشه

  

  دایکبوون  تابلۆی له
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وانی ماچکردم  یسانم و ناوچه و ھه خه  رم سارا له مساڵ، ھاوسه کی سای ئه یانییه به  کیان، واته یانییه به
  !"دایکبوونت پیرۆز  یانیت باش و ڕۆژی له به:" رمووی و فه

مدا  وه  پاشان له. ویشم کرد کانی ئه ماندووه  ماشای چاوه ان تهکی ئاسمانم کردو، پاش ماشایه منیش ته
  . به: رمووی ؟ فه دایکبوونی منه  مۆ ڕۆژی له بۆ ئه: رمووم فه

  پاشان ڕۆژی له.. بووم دایک نه  من ھشتا له  م، چونکه ڕناکه رمووم؛ من وای بۆ ناچم، و باوه فه
می  که وتی بیست ویه ڕکه  وته که دوت، ده ڕزتاندا ده می به ده ر به  له  ی که ره یکه م په دایکبوونی ئه

دا  مه و ده دایکبووم، له  یاندا له ی به ی سروه ک چرکه پنج و بیست و یه  مان ڕۆژدا له ھه  له..  وه ورۆزه نه
و  من له! ویست خۆشه  به بم دهکامیان من بۆی  وه ر ئه سه ن له که ڕ ده یاندا شه ی به ڵ سروه گه له  تریفه  که

دایک بووم و  له  مژه من زۆر له..  ڕیوه رپه ده  وه ییه میشه ر و ھه وه حمی بوونه ڕه  دا گیانم له پیرۆزه  ساته
   !ھشتا م ژیان ناکه  ست به دا ھه م ژینه کانی ئه ناو زیندانه چی له که . وه بته ماندووم نه  ھنده

ی مژوی گیانی من و  رباره ده  یاد نییه تۆ ھیچت له  ت، که هیادت نای  که  ی داخه م جگه به
تی نوح؟  زره حه  به  ڕاستیدا خۆت لبووه  له  که  ڕاستته  ی به ده: رمووی فه. روون دووناودوونبوونی ده

ی خۆت ، ژیان و واداریکردنه ئاخر به: رمووی فه.  زنتره من پیرۆزتر و مه  م ڕاستی له خر، به رمووم؛ نه فه
مکی ب ددا  رده سه  ئاخر تۆ له: رمووی بۆ؟ فه: رمووم فه.  وه ترسییه مه  یته خه ده -و من و یوسف و داڤید

  ویت و بوخیت؟  ترسم بکه ده.  سوودی تۆ نییه  ژییت  و ژیان له ده

اش، من ڕزم بۆ ری ب ھاوسه: رموو وم فه ونی به کانیم کرد و پاش ڕامانکی که کی تری ناو چاوه ماشایه ته
ئاخر : رمووی فه. یت ترس نیشانی من بده  م بۆت نییه به.. یت که کان ده دوه  پشتگیری له  ، که یه تۆ ھه
ن؟  توانن چیم ل بکه زیاتر ده  مه له: رمووم فه. یت ماندوویی خۆت تناگه  زینداندایت، پاشان له  تۆ له

کاندا  چنگی گومان و جاسووسی و بوختانی دوه  کم له الیه و  وه رته دووکه  ، من بووم به نییه  وه ئه
دا من  برسانه و قه له.. !؟ ی گۆڕستانی ئۆسگۆردا نژراوه وه ره ده  ی تریشم له ، و الکه وه فلیقته ده

 وان ورو تیرو که و گورزو ته ره سه رگی زری زین و قۆچی مانگای له به.. بینم زن ده یر و مه وانکی سه پاه
یی و ئایوونیی  ڕیش و سمی قاوه، کانی شین  چاوه .. ستووه ری به مه ست و که ده  لهو شمشرو ڕمیشی 

و   ستاوه ر چۆک ڕاوه سه له ر نگکی نر و دو تۆقنه ده  به ..ھز  تین و پ له ر سنگی مه درژ تا سه
.. ڕم شه ری و روه دادپه ر و ندی پارزه وهخوا  واته= م -تور–من :" ترمو فه دهو ،  یه رم ئاماده رامبه به

مم  وه. ن یداغی من داگیر بکه ر بت و خاکی من و وتی من و په م، گه زاران مرۆڤ بده ری ھه سه م له ئاماده
؟  وه بۆچی کوڕم؛ نامناسیته: رمووم فه".. وت یان خر؟ ڕت لمان ده تی نوح، تۆ شه زره ی حه ئه  وه ره به

رمووم، دنیات  فه.  وه مناسییته زن، نه ی پیری مه ئه  بمبووره: رمووی دوایدا فه کی کردم و به یهماشا تور ته
  . کان ک بۆ دوه ند نه بۆ مرۆڤی خرمه  یامی خرو جوانیم پیه من په  که  وه مه که ده

ژنۆ و  ر ئه سه لهو   وه نده پاشان سوی سه. م که گیان پارزگاریت لده  دڵ و به  منیش به: رمووی تور فه
کان  ئاخر دوه: رمووم فه.  ئواو نیشتیمانی تۆیه تی من ماڵ و مه که مله مه: رمووی نان فهدا ڵر د سه ست له ده

  بمبووره: رمووی فه. ڕدا کانی شه گومان و قین و بوختانی دوه  شیان داگیر کردووم و زیندانم له کی له الیه
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م  ناسه م من تا دوا ھه به..  وه یته به وان نه شت له ده.  خری خۆت بده  و به و بره  ده ڕز، کۆڵ مه به
  .رموو، کوڕم رمووم؛ جوانت فه فه. م که پشتگیریت ده

! دایکبوویت  دا له مۆژه ، تۆ له وه که له سه مه  به  قی چییه حه  وه جا ئه: رمووی تی سارا فه زره پاشان حه
کو خۆشم مژووی  ک تۆ، به نه  چونکه. رچین ، با لی ده دووپاته  م باسه هرمووم؛ ئ مدا فه وه  منیش له

ند  رچۆنت بت، مرۆڤی خرمه جا مردن ھه. م که بیری مردن دهمن   دایکبوونی خۆم نازانم، چونکه  له
ر  وه حمی بوونه ڕه  ییدا له میشه ھه  له  ی که وه ، ئه وه ر ئه به له. جات شت و نه ھه یی و به میشه ھه  گات به ده
  .  ر زۆر دسۆزی مرۆڤی پاک و ڕاستگۆ و جوانه وه بونه  چونکه. ڕیبت، نامرت رپه ده

  ست به من ھه  چونکه. ن که ماشام ده ن و چۆن ته که کان چیم ل ده دوه  من باکم نییه  وه ر ئه به له
  زانم جوانی له م و ده که کان ده جوانییه ماناکانی  ست به من ھه. م که نرختر و پیرۆزتر ده کی به ئازادییه

.  ی کشاوه و ونه  دیوه یکانم سته ویدا ده خه  نجلۆ له مایکلئه  م که سه و که من ئه.  شار داوه کودا خۆی حه
  ، داڤیدی کوڕم له کینه ن خه ماشا که رن ته وه.. نجلۆ دا ودا نیشانی مایکلئه خه  م له-ری داڤید یکه من په
ری داڤیدی  یکه په  ن که ڕ بکه رن بوانن تا باوه وه.  شبینتره ھزتر و بژوترو گه نجلۆ زۆر به مایکلئه داڤیدی
من باوکی .  سانه  نی یانزه مه و ئستا ته  دایک بووه  حمی سارادا دروست کرد و له ڕه  نجلۆم له مایکلئه

یان داوای گۆڕانی چی دایکبوویت؟   دا له ه کی ھهم ره سه  ی له من ده پای چی؟ بۆ به  ئیتر ترس له. وم ئه
ڕ  م مرۆڤ ناتوانت شه نا، به: رمووی م؟ فه رستی بکه من بیت منیش دوپه  وت به ته یت؟ ده که من ده  له
وا سست  ڵ بت، ئه نده خۆش و درۆزن و گه ت نه سه ر بت و ده گه با، ئه: رمووم فه. تدا بکات سه ڵ ده گه له

  .رموت فه ترس بت، تور وا ده بت نه جا پیاو ده. الدا دت و به  و الواز و چرووکه

م من  به.. چت دا ده ه ھه  ندکجار مرۆڤ به ، ھه قت نییه ناھه: رموو سارام فه  نگی به مک بده پاش که
 می که یانی بیستویه ی به هو سرو  تریفه  وته که دایکبوونی من ده  ڕۆژی له  وه. بووم دایک نه  ھستا له

 . وه ھاکی پانکرده ژده ری ئه ستی ڕاستی، سه کی ده کوته  به -تور=  دا، کاوه و ڕۆژه له  چونکه..  وه ورۆزه نه
س من  و که  من جادووم لکراوه  چونکه!  ھاتووه ت، یان ھشتا نه هدایکبوونم یاد نای  م سای له به

تانی جیھان  موو ئافره تۆ و ھه  ، که وه و ساه ئه  مه یخه م، ده خه وونم دوا دهدایکب  سای له  بۆیه. نابینت
توانن سیمای  وسا ده ئه. ن دا سروودی ئازادی بۆ جیھان ده پیرۆزه  و ڕۆژه نگ و ئاواز له ک ده یه  به

کانم  مرووله  نیش بهوسا م ئه. ن تم بکه رامه ماشای که روونم ببینن و ته ر و گیان و ده یکه ڕاستیی من و په
فریقیا و یابان و  کانی ئه برسا مردووه  ھود و له نفال و یه ئسکی ئه  ، بۆن له ی کوڕینه ده: رمووم فه ده

  ھنده  رگک، سۆجانک که به.. ن ختی سپی و سۆجانی سپیم بۆ دروست بکه رگی سپی و دره ڤتنام، به
ر  وه م چۆن بوونه ده وسا منیش نیشانتان ده ئه. رت بکات هکان دووک تین بت، بتوانت دوه تیشکی مه

وسا  ئه. بن دایک ده  له  وه نده خه  کان به وتاف و مرۆڤه  تریفه  کان دنه ستره وسا ئه ئه. کات ری ده روه دادپه
بم  وسا منیش ده ئه. نن که ڕن و بۆ ژیان پده په ر ده حمی دایکی خۆیان ده ڕه  له  وه نینه م پکه ده  کان به کۆرپه

  . وه بمه دایک ده  ی ژیان و له نده خه  به.. ی دایکان کۆرپه  به

تکی  حیکایه  له  موومان جگه ر ھه ژیانی ھه..  به: رمووم فه. خۆشن  تانه م حیکایه ئه: رمووی سارا فه
. بران ن یان خوشک و ئاخر خۆشی و ناخۆشی دوانه: رمووی فه.  خۆش یان ناخۆش شتکی دی نییه
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ڕی مندا خۆشی،  باوه  له  چونکه. دوێ خۆشی و ناخۆشی مه  له  ه ھه  به. وان دوژمنن نا، ئه: رمووم فه
ڕاست : رمووی فه.  ، جوانییه یامه په.  رکه وه موو بوونه ویستیش دایکی ھه ، خۆشه ویستییه کوڕی خۆشه

  .یت که ده

.. مبینن ن ده سانکیش ھه م و دژیم و که من ھه  ی که وه به،  وه واییم بکات و دم بداته یویست دنه و ده ئه
پویستی   ی ژیانی زیندان ناگرم و به رگه من چییدی به  ، که وه یانی یادم ھنایه مان به ر ھه منیش ھه

چی   وته که ی تۆ ده قیبله:" رمووی فه. ی خۆم قیبله  مه کاری بگاری بھنم و ڕوو بکه  زانم واز له ده
  جا کاتک که..  وێ نیشتیمانی منه بت، ئه ک خۆر ھه یه ر جگه ھه  له: رمووم ؟ فه وه که یه تهئاڕاس

تی  زره حه.  ئوای منه و مه  وێ نزرگه دا بم، ئه م دونیایه مینکی ئه رزه ر سه ھه  واو بوو، له م ته که شتییه که
شت مرۆڤ  ی زۆردا، ده وه دووپاتبوونه  ووم؛ لهرم فه.  کردووه ت بۆ من نه م باسه پشتر ئه: رمووی سارا فه

ی  وه پاش ئه.. بۆ ماڵ  وه ڕمه ی بگه وه و، پاش ئه م من دون شه به.  وه یاد بچته  شتکی زۆر گرنگی له
شلۆتس  =کۆشکی شاخ =ر کار تۆی کردم؛ چوم بۆ کۆشکی تور سه له -زۆر ی کاری به ن کارگه خاوه
گای  باره  ی کرد و له گرمه  وه کانه وره ھه  ه ناو په  م بینی و له-مین جار، تور اھهوێ بۆ دو له..  له فییه

  ن کار له خاوه  چونکه: رمووم تی نوح؟ فه زره ی حه گرییت ئه بۆ ده  وه ئه: رمووی خۆیدا سوی لکردم و فه
وان  من ئه  م به بخه: رمووی فه. م ری کردووم و ئیتر ناتوانم قوت و نان بۆ داڤید و یوسف دابین بکه کار ده

: رمووم فه. گریانی تۆ  به  نگه ر دته وه ی گریانی تۆ ناگرم و بوونه رگه م من به وره م گه به.. پارزم ده
رگببوو، خواکانی  ی تۆ زۆر جه م گریانه م ئه ، به ڕاسته: رمووی فه.  رونییه ھزی ده ککی به گریان چه

کرم،  ر ده ر کار ده سه  ق له ناھه  به  گریام، چونکه  بۆیه: رمووم فه. نجاند ی ڕهم وته کانی حه ئاسمانه
  . جوانی تناگات  دو له: رمووی فه.  من گیانی کارکردنم پیرۆزو جوانه  چونکه

م  که ست ده ھه  رمووم؛ ئیتر ناتوانم چیی دی بگریم، چونکه گوی بۆ شل کردبووم، فه  وه خۆشییه  سارا به
م، بۆچی ئیتر  تناگه: رمووی فه.  و توانای ئازاد بوونم نییه  نیوه کانیان ته موو سنووره کان ھه دوه

کۆشکی شاخ،   دوای دۆڕاندنی کار، له  کات له نما و ھه دون شه  چونکه: رمووم جارکی تر ناگرییت؟؟ فه
  کی دا له یه کۆه گرماندی و مشته گیرا، الواز بینی، خۆی پ نه  و جۆره زی و منی به تور دابه  کاتک که

ی ئازاری تۆ  وه ئه: رمووی فه  وه ییه تووڕه  پاشان به.. ستا یان لھه کان زرمه ردک و شاخه به  تاوره
کۆشکی شاخ   له  ر لره توانیت ھه تی مندا و ده که مله وت و مه  تۆ ئازادیت له.  دات، دوژمنی منه ده

.. جوانترین و خۆشترین ماڵ  م به که ت بۆ ده و ئره  وه شیمان نابیته په  م که ده دهنت پ  و به  وه بمنیته
ناو   ڕم له روون و گیان و ئایین و باوه ده  نا، سووپاس، چونکه: رمووم فه. شتی که  م به که ت بۆ ده ئره
زنی  وانکی مه ک پاه ست وه ده  ر سنگ و ڕم له سه ست له ری داخست و ده تور سه.  نجاوه دا ڕه تی ئوه میلله

م  به. نجا کان ڕه دوه  و دی له ئه :رموویان و ھاتن، فه کان دوای ئه-با. وادا وون بوو ھه  تیشک له  له
من   چونکه.  پشتیوانی نییه  من پویستم به: رموو باکانم فه  به .کات و پشتیوانیت ده ئه  ین، که که دنیات ده

  . یی نییه ارهژیانی ئاو  پویستم به

ی  ئه: رموویان و خوندیان ئاوازی کۆراڵ فه  ر به وروبه نی ده کانی کۆشکی شاخ و چیمه وردیالنه  گوه
ئاوی   باران و له  بین به ش ده ئمه: رموویان کان فه وره ھه.. خۆراکی تۆ  بین به ده  تی نوح، ئمه زره حه
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: رموویان زمان و فه  کان ھاتنه خته دره..  عافت بکه  ئمه گۆشتی: رموویان کان فه بانده.  نۆش بکه  ئمه
: رمووم موویانم کرد و فه منیش سوپاسی ھه. ین، خۆشترین خۆراکت بۆ بنن که کان فر ده یش فریشته ئمه

م بۆ ھیچ شکستک، تا  نوچ داناده  دواوه  به  جا لره. ئاوازی خوندنی شیرینتان خۆشنوودی کردم
. زنیت کی مه نتازیایه نی فه خاوه  خۆت، که  خۆشی له: رمووی فه  وه خۆشییه  تی سارا به زره حه. وتن رکه سه
  .وتوو بیت رکه و ھیوادارم سه  دایکبوونته  مۆ ڕۆژی له م ئه به

مرۆڤ پیرۆزترین موکی   چونکه.  نده رمهر مرۆڤکی خ ر شانی ھه رکی سه ئهوتن  رکه سه: رمووم فه
  کان له فریشته  چونکه.  کانه ی خواکان و فریشته خانه ستکردی خوا و مۆزه جوانترین ده ر و وه بوونه

ت  خ ھیدایه رزه و به  ره شیان مرۆڤی پاک و جوان و ڕاست به باوه  ژین، تا دوای مردن به ده  ئاسماندا بۆیه
  .شادوومانی  ن له ن و پی بکه بکه

من گیانی مرۆڤ و   رتم، چونکه ژیم و ھاوسه می تۆدا ده ر ده به  م و له ستی تۆدا ھه ھه  له  جا من بۆیه
  وه ڕی مرۆڤه باوه  دایکبوونی من له  له  چونکه. بووم دایک نه  من ھشتا له..  ر و عیشقم پیه ھونه

 - ن  که دزوی ده  ست به رستن و ھه ڕیان الواز و دوپه بینم و باوه م ده جا من مرۆڤ که. ھنت رده رده سه
نجت، و  ڕه ر ده وه ش دی بوونه مه رستن، به په گن و دزوی ده رده جوانی وه  چاو له !ک جوانی نه

  .رت وه ده لبووردنی منیش ھه

  په  م که که روونک ده گیانی ده  منیش باس له.. ژی زینداندا ده  له  ی که که ده  ره یکه و په زانم تۆ باس له ئه
  له  په  گیانک که.. جمکراو و زۆرلکراو ربدراوو ڕه خۆڕا سه  تانی له افرهگیانی مندان و ئ  له
مرۆڤ ھشتا   م که که گیانک ده  من باس له. ر ستی ھونه کانی جیھان و ھه خانه کانی ناو مۆزه ته زره حه

تک،  دات و ئافره دهکانم نیشان  ک بۆ ڕسته یه مرۆڤک بزه  بم، که دایک ده  ودا له من له.  بووه ئاشنای نه
یت، ڕز  که رم ده ندکجار شه ھه  ک تۆ، که وه. ونت نه کانم داده رمووده ری ڕز بۆ فه ب گومان سه به

  .خۆت ببووریت  تۆ خۆشت له  ی که و ھیوایه بوورم، به م من لت ده به .یت تی من بده رامه نیشانی که

  .کو کوو کو= دوو شھه ئه: وویرم و فه  وه مانه که ناو ماه  کۆترک ھاته

 ک منداڵ ھاتن و پیرۆزبایی دایکبوونمدا، کۆمه مان ڕۆژی له ھه  له  ، که وه بوو بۆتانی بگمه بیرم نه
موومان  با ھه ده: رمووی سۆز بوو، فه ستیارو به ھه  ناویاندا که  کک له هی.. ل کردم ندایکبوونیا  ڕۆژی له

من گۆرانی نازانم : کان ووتی جادووکاره  وانه پاسه  وانک له پاسه. دی بۆ بینگۆرانیی ڕۆژکی شا  وه پکه
شی  که گه راز بوو و سه رمی خواردنی گۆشتی به رگه و سه ، ئه به. کات من گۆرانی بم س داوام ل نه و که

ند  چه. بکات نگی ھاوده  ست به ی ھه وه بۆ ئه -نھا و ناچار کراودا مای ته  نووزی بوو له  نووزه
تی نا  وت، ڕوومه مک منی خۆش ده که  کان که وانه پاسه  کک له بوو، یه وانکی تریش پشوویان ھه پاسه

قیی  مۆله  ستیان به ھه  کان که ئیتر منداه.. تی پ دام هڕوم  وه پشته  وی تریان له ئه..  وه تمه ڕوومه  به
سۆزی   مووماندا، به ناو ھه  تۆ له: رموو م فه یه و فریشته ش بهمنی.  وه کان کرد، ترسان، و کشانه وانه پاسه

  دایکبوونم؟ له  ڕۆژی له-  خوندنی ئاوازی له  یت به نھا شادوومانم ناکه ته چیت، بۆ به گۆرانی ده  فریشته
  ! نگم تکچووه من دهئاخر: مدا ووتی وه
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  . وه بارت دۆزییه کی له یه ھانه به: رمووم منیش فه

  چپه  بۆ ھنام و به  مباوه ده  شی به ڕکی ڕه ماڵ په دا بوو، بای شه و کاته ر له ی منی ترساند، ھه کاره و به
  !ری وه ک ھه یه ڕی بانده په  بۆیه.. بوو ڕاست نه  مه و وه ئه: رمووی فه

انی خۆم و ک ووشه  ڕووت و قووتی ڕومکرده  ست، به دایکبوونم، نوژکم دابه مان ڕۆژی له وی ھه شه
  . وه یادکردهریشم  مبه ندان پغه ناوی چه. کانم داڕشت سته ھه

. میوانیم  مم ھات به ویش، مندای سیه شه نیوه. شم ماچیان کردم که ردوو کوڕه ، ھه شایانی باسه
  .ی پیرۆزیش ق و جاجاۆکه قله ھا حاجیله روه یان لکردم، ھه و ڕۆژه کانیش، پیرۆزبایی ئه ماسییه

  

  

  

      

  

  رو جوانی تابلۆی ھونه

ست و  گرت؛ ئیتر من په کانمدا ده ر ڕۆژه سه ست به کان یاخود تاریکی ده کاتک دوه  زانن که وانه
کانی  ھاتنی برژانگه ڕوانی ھه چاوه  له -داتاریکی  لهمن .  وه وانه پچه  به.. بم، نا سلیم ده و ته شمورده په

خۆر . رستم په رستن ده ی په خۆر تا ڕاده  چونکه.. نی چاوی خۆرمتاھ گرم و چاوڕوانی ھه ا ئشک دهخۆرد
زۆر جوان؛   تکه خۆر ئافره! دوایدا  ڕان به گه  شکستم ھنا له  چت که تک ده ئافره  له..  رستگایه الی من په

تی  رامه ماشای که من ته..  هدا دیو کانی ئاوزه نگه ڕه  وم له کانمدا ئه ونه خه  من له..  وه بته ، نه جوانه  ھنده
ست و سرۆشی  ر ھه سه پرونت به و زانست ده ئه.  وم کردووه ی جوانی و شکۆی جوانیی ئه ھره جوانی و به

  .ریما ھونه

.. یدا نابت ؛ په یه نی ناوتاندا  له -ڕم گه دوایدا ده  من به  ی که لیسمه و شکۆو ته ، ئه ته و ئافره  ئه به 
بت  ؟ یانی چی ده!یدا بت تکی پیرۆز په دا ئافره ساوایه  م جیھانه حاڵ بت له بۆچی مه!  کینه نازانم بۆ خه

زۆر   ن خۆیان بسوتنن و به ده ده  ی بۆچی ڕگه ئه! یامی پیرۆز؟ ری په ھاوسه  ت ببت به ر بت و ئافره گه ئه
  و له  میشه نگ و ھه کانی جه ره ن بۆ بهزۆریش بنردر  ن و به ر بکه سه زۆر حیجاب له  ن و به شوو بکه

تان نیشان  تانه و ئافره ن من ئه بۆ نایه. کرت عدای ناموسیان ل ده یانبینم ھشتا ته گشت وتک ده
ی  ڕگه  ن بۆم به بۆ نایه..  وه ته نگیان داوه ری مندا ڕه ھونه  ندن و له سه ی مندا په دیده  له  م که بده

تیشکی خۆر جوانتر   له  دا که ته و ئافره مای ئه مای که دوای جه  ڕم به ی وونبوون بگه ادهو تا ڕ  وه خۆمه
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کان؛  رسته ، دوپه کینه خه..  وه ئوه  له  م فر بوون نییه من پیشه. مدا که ره ر ھونه سه پرونت به پرشنگی ده
  . م ر و جوانیتان بۆ بکه ری ھونه ھهو کو ھاتووم باسی جه به.. فر بم  وه ئوه  ھاتووم له من نه

کان و خواکاندا  کان و بته ره مبه ڵ گیانی پغه گه م، له به ر ده سه به  گفتووگۆوه  وان به شه  ندک له ھه  بۆیه
تم زانی  فرسه  به.. فالتوون و سوکرات و ھیپیاس ھاتن بۆ الم وان ئه شه  وک له شه.. م که گفتوگۆ ده

ری  ئایینی سروشتگه  ڕی جوانناسییان له وان باوه مزانی ئه من ده  چونکهم،  دا بکه گه باسکی جوانییان له
موویان بپرسم؛ بۆچی  ھه  ویستم له.  وه ته میرات بۆ ماوه  به  وه شته رده کانی زه و خۆشخوانیی سرووده

ک  نه -ئاسماندا  وان له نی ئهگیا  وان؛ واته ئه ؟! بردووه گفتووگۆکانیاندا نه  یان له-شت رده ھیچیان ناوی زه
ی  و ناتوانن ڕگه وه رازه و به گ و پشیله گیانی دوپشک وسه  چنه ئاسماندا ده  کو له ییدا، به میشه ھه  له
  سوفه یله موو فه ھه  واته" -کاندا سوفه یله ڵ فه گه چاکم زانی خۆم له  و به مشه ئه  بۆیه.  وه یی بدۆزنه میشه ھه

  من له. گفتوگۆکردن  له  رموو دانیشن گوگرتن چاتره وانم فه به.  وه مه بکه کال یهدا "کان ڕۆژئاواییه
  ان ببزونن لهویلگی خۆت پویست ناکات شه. شتوومی رب تگه رق و غه ری ئیستاتیکای شه وھه جه
کی تیشک  ۆیه کانی ھه باه  رونی مندا جوانی به ده  له  چونکه. سوووس بن، و: رمووم فه. رستگای مندا په

ر و  وھه جه  وه ئه.. بت ر ده و ھه  بووه ر ھه ھه  وه ییه میشه ھه  له.. تف زنی سپی و فمینین ده ی مه شوه
و  کات و گیانک له مسکی کاتیمان ده کان و له ر مادده سه  خاته پرشنگی ده  که  کانه پرشنگی ئایدیاه

رجی  م مه به..  درۆ نییه  وه ئه.  وه بوونه  ژیانک دته  درۆوه  ون و به که کان ده ر شته پروت و به ده
دۆخی ژیانی   یی له میشه ڕڕاتی ھه مرۆڤ بتوانت زه  گرت که خۆ ده  ودا چاوگ له له  قینه ڕاسته

 یی میشه پۆلی ھه ر شه به  وته که ده  واته. گات ق ده موته  وسا مرۆڤ له ئه..  وه یدا بدۆزته مرۆڤانه
  .ق تی جوانیی موته زره حه

کو تۆ  به. .ی تۆ بدوم ودانهرمو م فه و به  م واتایانه منیش ویستم به: ووتی  مک بایی بوانه فالتوون که ئه
شتی  رده تی زه زره حه  تزانی که م ده به.. ووس  ووس به: رموو وم فه به . وه یه که ر ده سه ماقووتی من به

ڕی باوانی  و باوه فه لسه ، چۆن زاتت کرد فهڵ چه ی کهق، ناشرین م ڕه ی ده ئه. بوورموو ھای فه باپیرت وه
  رنجی له سه  وه ییه کی گله ماشایه ته  ؟ سووکرات بهڕی خۆت باوه  یت به و بیکه ریت کار به د به خۆت به

ر ڕز بۆ  به له  -زن وکراتی مهس  ؛ واتهو م ئه به. گوناح  ستکردن به ھه  بوو له ری نه ببه  ، کهفالتوون دا ئه
  چونکهورا،  یده گژما و نه  یویست بت به ھیپیاس ده. رموو فه وت و نه یی، ھیچی نه ب چپه  فرمانی من به
. نگ بن ویان دا ب ده وان ھه ئه. کرد ی ھیپیاسی کون ده برغه ساو ال قه ده سوکرات بۆی ھه  دنیا بووم که

ی  فه لسه ی فه لیته  م له که ست ده من ھه. ن ت بگه قیقه حه  وروپی گلن؛ ناتوانن له همرۆڤی ئ: رمووم پاشان فه
پۆلۆ  گیانی ئرۆس و زیۆس و ئه  وان ھشتا له ئه. ن ڕاستی بده  کان به نازانن چۆن ته. قیون کالسیکدا چه

ر مرۆڤ بۆ ناسینی  سه  هکردۆت ھشتا کاریان نه  مانه ئه  نازانن که. یشتوون گه فرۆدیت نه و چۆنۆ و ئه
ستدا  ھه  ت له قیقه کو حه به. یدا نابت ویش په و له نییه  ماده  ت له قیقه حه  چونکه.. ق تی موته قیقه حه
  . قه تی موته قیقه حه  مه ئه. کانی خواکانن سته کان نه سته ھه. ژی ده

وسا گیانی دۆعا  ئه. .بم ده  وا لتان تووڕه هن، ئ راشان بکه کانم ھه رمووده ر فه گه  چونکه ..جا واز بھنن 
و  ئه.. رد به  نه ده ست ده موو مژو ده ، دۆعاکانی ھهبم ده  من توڕه  که  چونکه .. وه کاته ردبارانتان ده به



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

54 

ر  یان خوازراو به  ه ھه و به ر گیانی ئه گه جا ئه. ڕم گه ردا بۆی ده وھه جه  من له  بت که ده  ش توڕه ته ئافره
ت  قیقه م حه به..  یه ی مادده ژیان ئاوته. ژیاندا  م له که بوونی ده  ست به وا من ھه وت؛ ئه شک بکه ر له ھه

زانی و  ی ده مه تی نوح ئه زره تان حه وره باوکی گه.. ق تی موته قیقه حه  له  ردکه ، گه شکه ژیان به.  نییه
  و بوونه ئه.  بوونی نییه  ودا مادده له  چونکه..  ق نییه وتهتی م قیقه ژیان حه..  وه ته پتانی ده

ر شکک  ر بوونک، ھه ھهک  سوڕیدا وه  له.. ستاڕ ک ده ڕست وه خۆی ده  وژمکه ته  لییه زه ئه  ییه میشه ھه
ی  وه اش ئهوێ پ که ده  ر مادده خواو پرشنگی به خول ده -دا  شوه و شک  یی لهناکۆتا  به – ر گیانک و ھه

خرۆشی دروست بوون و خۆڕسکاندنی .. وت که ر بوخار و غازو تۆز ده به  که...  وه بته گیانی سارد ده
 -ر شککی گیانی ھه   به شکیتی گیانی  زنه مه  وژمه و ته ئه  چونکه. بن کان دروست ده ژیانه  بۆیه. پروت ده
گرێ و  نگ ده کا و ژه م ده پاشان که. بت زۆر ده.. بت دهیدا  په  ئیتر ماده. وت که رده وژمیدا ده ته  له
ر پشک بت چۆن  توانت سه ده  ییدا که میشه ھه  له  ئازاده  میشه وت و ھه نھا گیانک نافه ته.. وتت فه ده

ی  وه ئه ..درۆکانی خۆیان  به  وه بنه ن، ده که درۆ ده  ی که وانه  ئه به!.. چی  بت به و ده  وه ژیانه  دته
  له. . وه کرته ر ده رامبه  کو تاوانی به چاوانی خۆی نابینت، به  یی به میشه کوژت ھه بتاوانک ده

کوژرت و  رک، ده وه رک یا جانه به ر گیانله ھه  و ببت به کانی ژیانی دووناودووندا، ئه سووڕه
  له  و بریتییه  وییه ر زه سه م له ننه ھه جه  بۆیه .. وه هکانی خۆی می کرداره ننه ھه جه  وته که ده . وه کوژرته ده

جا بزانن . ستی کوشتنی ب گوناح به مه  ک نابات به ست بۆ چه رگیز ده زن ھه مرۆڤی مه  بۆیه .کانمان کرداره
  . ژین ن و جوانن و بۆ جوانیش ده ن تاوان ناکه ھه .ن که چی ده  ئوه

م زانستی  به. ین چنگی بخه  ماده  به  کو ئستا توانیومانه مرۆڤ تاوهی  ئمه  ن، که کان ھه موو شته ھه
 ھاڕمۆنیی  به سیمیتری و -گیۆمتراو ماتماتیک   و ئازاد له  قه ستی لۆژیکی و موته جوانی زانستکی ھه

  یدا شت بووهخۆشیی ئازاد  له  ی که ته و ئافره ک ئه وه..  یه شوش و شتانه مک به و که  ق و عادیالنه موته
داو  ده ی خۆی ھه که ره سبه  ق له ڕێ و شه گه رگاتادا ده کانی شیپه قامه شه  و به رخۆش کردووه و خۆی سه

  له..  به. تی یه قینه ی گیانی ڕاسته که ره سبه  نازانت که.  وه ڕشته ی خۆیدا ده که ره ر سبه سه به
  چونکهبینرت؛  ت جوانتر ده قیقه و حه  یه سارکی تری ھهر ڕوخ ھونه -ردا نگی ئازادیی ھونه رھه فه
  .رت وتان به و ئه ره توانت به ندی ڕاستگۆ ده رمه و ھونه  نھانه ردا په ھونه  ت له قیقه حه

سوکرات و ھیپیاس و   رسکیان؛ واته ھه..  وه وان ھنایه ھمنی یادی ئه  م به رموودانه م فه کاتک ئه
و  ری ڕزی دووباره سه -حزوری مندا  ستا بوون له دۆخی ڕزلناندا ڕاوه  ھشتا له  فالتوون، که ئه

ی  که جگه  وه ڕامه پاشان گه. وباشم ل کردن یانی باش و شه منیش به. واند دانه  وه نده خه  یان به سباره
ردا پرشنگی  ھونه  ، لهتی جوانی قیقه حه: پاشان نووسیم. ندتیی خۆم داگیرساند زامه خۆم و مۆمکم بۆ ڕه

م ئازاد  به. ست بت ری ھه یامبه بیر په  رج نییه مه.. ک بیر نه  سته جوانی زانستی ھه. دات خۆی نیشان ده
لتوری و ھزری و مرۆڤ و  لۆجی وکه کنه ی ته شه رجی گه ندان مه رمه ھونه  ندک له ستی ھه بوونی ھه

  زنه شکی مه به و هر وه ئازادی ئامانجی بوونه. زانستی جوانی  کن لهشکن، لق داد و یاسا به.  رییه روه دادپه
  . ق ی موتهت قیقه حه  له
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ق  دا ڕه فره و به  و کوه ناو ئه ڕووتی له  نھا به تاک و ته  وه دیار مۆمکه به..لی ڕاکشام  خته کته پاشان یه
یای ئازادم  رگاکانی خه پاشان ده. ھات ک بوو نهو  ترسنۆ م ئه ھانام، به  رگم کرد بته بانگی مه.. ڕاکشام
سالیید   به.. رونمدا ی ده خانه مۆزه  له  وه کرده یاما پشانگام ده خه  دانجار له ر پشت، بۆ سه سه  خسته
گاتای  ر شیپه  یاڵ خۆمم بینی له خه  به.. نایانبینم  دا که ده  یاییانه خه  ته و ئافره کانم نیشانی ئه ونه
ڕوخساری   پرونن به ی دیوار تیشک ده رده ر په سه کدا ڕوو له تاریکاییه  کانم له نهکدا و ه سته ختی به تهپای

ق  ڕه  وه کانی منه ماشای ونه م ته ده  به.. کات و باسی خۆیم بۆ ده پاما دانیشتووه له  کدا که سۆزانییه
  . وه کانی خۆمه ماشای ونه دیار ته  به  هخت شه  و بووم به ک ئه رمادا و منیش وه سه له  وه بۆته

موو ئامۆژگاکانی جیھان  و ھه -ی باوھاوس، مۆنتیسۆری، ستاینار چووم بۆ قوتابخانه یاڵ ده خه ر به ھه
دا  ته و ئافره رمی نیگاکانی ئه دوای ته  وشدا به پاشان له.. دا موو جیھان ده کانمم نیشانی ھه ڕام و ونه گه ده
کان و  زیوه نگ به جه  له  ڕوخساری مرۆڤه  کرده وسا ڕووم ده ئه .ڕم گه ھشتا بۆی ده  ڕام که گه ده
ڕ نادوێ و  شه  ر له ھونه. کات م و بیری خۆی پیس ده ست و ده ڕ برد، ده ی بۆ شه نجه ی په وه ئه: ورمو مفه ده

  .  کی  ره بوختان و ڕق و دووبه ڕو بردن بۆ شه ست نه ده  له  خر بریتییه.  یامی خری پیه ند په رمه ھونه

کانمدا وون  ونه خه  ریکم له فردا، من خه کانی وتی به رسته دا چوونی دو په ه ھه زیندانی به  له..  کینه خه 
بدار   م کاتک که به.. بووم و نه ستی خه ربه مدا ده و ڕاکشانه م له به...  وه بته و دت نه م خه ھنده.. بم ده

کان دووپات و  وه ک شه کانم وه بینیم ڕۆژه..  ڕیوه ر ژیاندا تپه سه ماشامکرد ساک به ، ته وه هبووم
. کانی من زۆر بوون شیرینه  ونه ی خه د ھنده شم سه که کانی خزانه راقه مه..  مان شوه کانیش ھه وه شه

تی؛  خۆیه  کرد قینی له ستم ده ھه.. کرد تانی دوچاری خۆی ده ره سه.. تان بوبوو ره و تووشی سه ئه  چونکه
داخا   ن، یان له که تووشی خۆیان ده  نجه و شرپه خۆیانه  قینیان له  ی که تانه و ئافره موو ئه ک ھه وه

کان  مروله .کوژن ن و خۆیان ده ده ن، یان خۆیان سزاده که سوتنن، بریندار ده خنکنن، ده خۆیان ده
  .بووم ستانی کات نه ستی ڕاوه ربه منیش ده !میینئا... دوو شھه ئه: رموویان فه

  

  

  

  

  خوددا  به  وه یی ھاتنه زه تابلۆی به

مرۆڤی ب . گرت ر ده وه  رچاوه سه  وه رزییه ست به ھه  سکی تردا له که  خۆت و به به  وه یی ھاتنه زه به
کانی  ی دوه چه وه  و له  ڕوه  هن ب به ڕ و بوختان ده وان شه ئه - دۆزه  ش وکینه یی؛ درۆزن و ڕوڕه زه به

ک  ییدا شیفایه زه به  له  چونکهرن،  کار به یی به زه به -  و تۆه  بری درۆ و کینه  جا له. ناوتاندا ڕن له شه
کار بردن  د به یی به زه به  چونکهت بکات،  جاه یی مرۆڤ خه زه تدا بهوس ندک ھه ھه  شت له ده.  انهنھ په

ی  وه بری ئه  تاوا له  چت، له ری ل تک ده یدا و مرۆڤ سهنکا ره رامبه ئاستی به  کات له همرۆڤ ناشرین د
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کاندا  و ترس و گومانه  گ و پشیله ڵ سه گه چت له ری خۆیدا بژی، ده ویست و ھاوسه ڵ منداڵ و خۆشه گه له
کانی تر و  ئازادیی گیانداره  که کات پیس ده  وه مرۆڤ سروشتی خۆی به. گرت ک ده وان یه ڵ ئه گه ژی و له ده

مرۆڤ درۆ . بات کار ده ک به ر و مروو ڕووه به مرۆڤ و گیانله  ییانه زه مرۆڤ ب به. شونت ژیانیان ده
  .کات ڵ خۆیدا ده گه له

بم  نه یی زه ییشدا ب به توڕه  ڕزت ل بگرم و له  وه ییه زه به  توانم به وا ده یت، ئه م بده ر ڕگه گه ئه  بۆیه
گلوبال،  =جیھانی..ئیمپاتی  ت بم به کی تایبه ییه زه ن به شت من خاوه ده  چونکه. رت رامبه به

  .کی ئانتۆلۆگی ئیمپاتییه.. ئیمپاتی -ونی که=ڤارسالیئون

گرت و زوخاو  ستی دوکی تاریک قورگم ده م ده که ست ده ھه  که  - وه خۆمدا دته ییم به زه به  من کاتک که
ناو   ومه که کانی؛ ده نگی فیتنه برو زه قین و داخ و زه  رباز بوون له بۆ ده.. تاوا  له.. رما وھه جه  کات به ده
ماشای  ته  و له  وه چمه ر ژیاندا ده سه مک به که.. م که کانم ده ماشای منداه ته..  وه کانی خۆمه ییه زه به
  .کانم ماشای منداه ک ته وه  وه ڕازته و جوانتر دهییم جارکی تر زیندو ترو پاکژتر  زه واندا به ئه

وت؟  کان خۆش ده ک منداه تی نوح، منیشت وه زره نابی حه ی قوربان جه ئه: رمووی ک فه یه مروله
  .یی منن زه به  و ئوهتۆ .وت ک نوری گیانم خۆش ده من تۆم وه - به: رمووم فه

مسی  جوانی کاتک له.  یه ییدا بوونی ھه زه به  جوانی له  چونکه .  ڕوه  بات به ر ده وه بوونه -یی زه به
  چونکه .سنور ستکی ب ھه. کات دروست ده  ییه زه و به ت بۆ ئه ستکی تایبه کات؛ ھه رکی گیانی ده وھه جه

دت   کهر زمانک  ھه یان به.. یان میھراباد -ند خواوه !ڕوت مکدا ده ئاده  باوکه  ک، له وایه حه  دایکه
یی  زه وژمکی به نھا ته ریت، ته خوای خۆت به خوازت ناوی دت ده  ر زمانک که ھه یان بهت، خواز ده
  خوو به  دوو به  یی به زه ند ئاھوڕامازدا به خواوه.. یی داندا زه به  له  یه و سنوری ھه  ییه میشه ھه

چۆن خوا . می خۆتاندان ننه ھه جه  له  جا ئوه.  وه ان ناداتهکانت ڕه شه  و ئاوڕ له و ئه  وه ته بئابوواندا نایه
  ؟ وه یی پیاتاندا بته زه به

  

  

  تابلۆی ماچ

مرۆڤ و  لک گه.. بووڕی ستانی کاتدا تپه ر  وه سه ونخونی بووم و ساک به من فری شه  دا که یه و ماوه له
کانیان  ی قینی دوه کان تۆه رسته دوپه  چونکه ڵ بوبوو؛ وو ڕۆژم تکه رچی شه گه.. رستم بینی دوو دوپه

. کرد کانی منیان ده رمووده ستکاری فه ده. کانم دابنن رمووده یانویست سنوور بۆ فه و ده  وه کرده من ده له
؛ ھات و ڕۆمانکمی ل دزیم و  وه یهدخۆری به  ھۆی به س بوو فه نه نگه دوکی ته  دراوسکانم که  کک له یه
رزباریشی  چی قه ژیاو که ی من ده پاره  کرد و به ده  وه ڕی منه باوه  کاندا شانازیی به انیشگا و کۆڕهد  له
چاپدان و ھاوکاری کردنم، بۆ  نیازی له  به  کانم، که دراوس جاسووسه  کک له یه  به  یه ئاماژه(.کردم ده

کردم و  ده  وه رمه سه ، جاسووسیی به وه هناوی یارید  به.. کانم، ھات ڕۆمانه  کک له ی یه وه بوکردنه
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کرد و  ی چاپ نه که م کتبه به. ر شتک ھه  پاند و تاوانباری کردم به سه رمدا ده سه رویژی به لتووری نه که
   !)ھی خۆی  ی کرد به که کو کتبه دام، به کی نه یه ھیچ یاریده

ڵ خۆمدا بردم و نیشانی  گه نابوو، له  چوارچوه  له  تابلۆکانی خۆمم که  ک له منیش جارکیان تابلۆیه
: رمووم فه.. بفرۆشیت  و تابلۆیه وت ئه ته ند ده چه  ، به و ووتی زۆر جوانه ئه.. دراوسکانمم دا  کک له یه
ند ناچار بکرت  رمه نابت ھونه. کرت زات نه ند مه رمه ری ھونه ھونه  بوایه ده  چونکه. ک ماشایه ته  به

من . م که وا داوای ماچکی ل ده بفرۆشم، ئه  م تابلۆیه ئه ر گران م گه به. کانی بفرۆشت هئۆرگینا
ر  سه گرێ و نرخ له رز ڕاده رم به نرخی ھونه  فرۆشم که ده  و مرۆڤه  ماچ و به  دیاری و به  تابلۆکانم به

ن تا  که ی بۆچی داوام ل ده ، ئهزانم ده: رمووم فه. س لتی ناکت ئاخر که: ووتی. نت کانم داده کاره
م باش بزانن؛  به ری من؟ ھونه  ن به ناتوانن نرخ بده  ئوه  م؟ بۆچی من نازانم که تابلۆکانمتان نیشان بده

ناو   لتورکی تر له ی که وه ئه.  و مرۆڤ نییه  کات، دوه ماشا ده ک تهوسو  لکی تر به ری گه ی ھونه وه ئه
خۆش و دوژمنی مرۆڤ و  روون نه رست و ده کات دوپه رکووتی ده و سه  وه وسنته چه ده ی خۆیدا که لتوره که

   . یه جوانی

کدا  گفتوگۆیه  له! کان رسته دو په  یان له  دوه  له!  چی تاقمکه ر به زانی سه یده نه  تک که ڕۆژکیان ئافره
می توند  گوچکه  بانه ده چی ب ئه که. م دا ھهر بای جوانیدا  سه مک به م بۆ جوانی ڕاکشاو که نجه په

وانی ج: رموو وم فه به  وه به ده ئه  همدا ب وه  منیش له.  یه تۆ ژنت ھه: رمدا و بۆندی سه ڕاندی به گرت و نه
جوانی   چونکه. بینت چی چاوک جوانی ده  به  مرۆڤ ئازاده.  وه بوونه بوون و نه ر ھه رسه به  قی نییه ھه
چژی گیانی و   به  یه ندیی ھه یوه په، جوانی  ق نییه و موته  کانیش دا نیسبییه ناو مرۆڤ و دوو خوه له
تۆ ناتوانیت   بۆیه.  رجییه نامه  مه م ئه به.  یه شی و سکسی ندی چژی له پابه  رجانه ندکجاریش نامه ھه

  . وه دایه مم نه من وه.  ووتی بمبووره. م-نوح تی زره پاشان من حه. ند دابنیت رمه ستی ھونه سنور بۆ ھه

تی  عنه له  نجام ناچاری کردم به کانی من بکات، ئه رمووده ستکاری تۆمارو فه ویستی ده  ش که و دوه ئه
ری  ھونه  ی دان به وه ئه.  ریی من نییه تی ھونه رامه که  ڕیان به باوه  چونکه. م که ره کوو ھاوسه ر وه ھه. م بکه
دوای  من به: رمووم یت؟ فه که ژنی ده  فره  ز له ووتی بۆچی تۆ حه  که ته ئافره . من نییه ا نانت لهمند
مای  که  من له .ن ژن و مندام ھه  چونکه. دوای ژندا  ک به نه. .ڕم گه مادا ده تی که رکی تایبه وھه جه

کان  دا دابه-نگی نوح رھه فه  پاشان له..  یهیان نی رییه ھونه  سته م ھه سک ئه مووکه دوم و ھه جوانی ده
ر  ، گه ه ھه  له  رییه م کرداری من ببه به. ن کوو من بکه کی وه خه  رج نییه مه . یه ندتییان ھه تمه تایبه

  . بمبووره: ووتی .لتوور که  م به جوانی بکه

من خۆم . ماچکی سور و شین و سپیبوو،  -ماچ –م ناوی  تابلۆکه.. م واو بکه م ته جا با باسی تابلۆکه
الی من   چونکه. فرۆشت زار فرانکی پدام و پم نه شت ھه لجیکی ھه رکی به داوه.. ند بوو سه په  الوه زۆرم به

ی  ک ھنده ھیچ کۆپییه  چونکهم ال بت،  که زمکرد ئۆرگیناه حه.  وه بته نه -جوان بوو  ماچکی ھنده
یل و  ی لهم و زین بوو، ماچ تابلۆی ماچ ماچی مه. فرۆشم وی نه زم کرد به حه  ۆیهب.. بوو ئۆرگیناڵ جوان نه

یی  میشه و ئۆخژنکی ھه  شئه نه  که. یان ماچی نوان نرو م.. ن و جانجی. جنون، یین و یان مه
یتوانی  نهر ماچ  گه ئه. بزونت ستی جوانی ده شتک ھه  به  که -ستک ھه. ر روونی بینه ده  خش به به ده
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. وام بیت رده یت به خۆت بده  به  ی ڕگه که نه -و شادی و پشو و ئارامی و ئازادی ره ستت ببزونت به ھه
خۆیت بۆ   که  به ڵ مه تکدا تکه ڵ ئافره گه له .خۆشی ناوی یان خۆشت ناوت  که  که سک مه ماچی که

  . وه یته ت نادات ڕووتی بکه و ڕگه  وه ڕووت ناکاته

من کاتک ..  ستکردی خۆمه کی ده یه ونه  م که تان بۆ بکه-تا باسی تابلۆی ماچ  م بده ر ڕگه ڕزی خونه هب
توانم  م ده که ست ده ھه. م که نھان ده سرۆشی زانستکی په  ست به ھه.. م که تکی ڕاستگۆ ده ماچی ئافره  که

گفتوگۆی ڕاستگۆ و  -ی ڕاستگۆ ماچی ڕاسگۆ، بزه نھا ته  چونکه. ق و ڕاستی بدوم ماف و حه  بور بم و له
  کات که ده  ڕاستگۆیه  و ماچه تابلۆی ماچ باس له. بات ناکی دهوو ڕو ره مرۆڤ به  یامی ڕاستگۆیانه په

م  و تابلۆیه ئه  بۆیه. یی و سپی یان ئاوزه خشین ماچکی نه. کات تک ده تی ئافره پیاوک ماچی ڕومه
ریی خۆم  ی ھونه ھره توانا و به  ناکشم و له من خۆم ھه.  ری سوڕماوه ؛سه وهسک دا ر که نیشانی ھه
  .رس ناکرن م ھه کرن، به رکوڵ ده گیانی مندا به  له  کانی ئوه زانم و دنیاشم زانسته م ده نادوم؛ به

کی  یه خشه من نه  هچونک.. رس ناکرت ی بۆ ھه سه نده برو لۆژیک و ھه رونی من زانستی بیرکاری و جه ده 
ئستا . بوون وان ڕاست نه ئه. بینم و خواری ده ره سه  نجلس و لینین به من کارل مارکس و ئه.  ترم پیه

و  ره کان به و نرخه  وه منته ده  ب مایه  رمایه سه  چونکه.  کانه داره رمایه می سه ی ده وه می ڕاستکردنه رده سه
و پیس بوون و  ره ڕزن و به کان ده و مادده چن ناو ده کاکان له.. رنم کان ده بازاڕه. چن مان ده نه

مان  ھه  له. بینم و قووچ ده لنگه  رمایه سه  که  وه ته دا قوڵ بوومه م زانسته من له. چن ده  بارکردنی ژینگه ناله
ڕی نوان نر و  شه  یت که که ڕ نه شت باوه ده.  کاندا دانراوه زه گه نوان ڕه  زن له بینم سنورکی مه کاتدا ده

و  کانی ئه دانی میکرۆب و ڤایرۆسه رھه سه  ست به می جیھانی و من ھه ڕی سیه شه  له  م زۆر سامناک تره
بیری   ریکن ماچ له کان خه ڕه شه .م ده ک نیشان ده تابلۆی ماچدا شیفایه  من له  جا بۆیه .م که ده  ڕه شه

  کان زویر بن له ر ماچه گه ئه.  وه نه به بیری خۆیان ده له-ریکن ماچ کان خه ڤه، و مرۆ وه نه به کان ده مرۆڤه
گ و  خاک و ڕه  کانیش مان له ئیتر گوه.. چن گرن و تک ده نگ ده بن و ژه کان پیس ده کتری؛ ئیتر مرۆڤه یه

   .نابندایک   کان له ئیتر ماچه. مرن کان ده ئیتر ماچه: رموویان کان فه مروله .گرن ئاو ده

  

  کار رزه تابلۆی ھه

روی  گه  قووتدانیدا له  م، له ناو ده  نته وا ده ی حه که سوه  ، کاتک که م شوه ئاده  سکه کار که رزه ھه
  ونه که ش ده کانی له ب و ھاڕمۆنه شی خرا گۆش ده گۆڕت و له نگی ده وسا ژکانی ده ئه. گیرت ده

. بژرت ھه  سروشتی خۆی بدوێ و ئازادانه  له  ی بدرت ئازادانه هر بت و مرۆڤ ڕگ گه ئه.. چاالکی
ودا جوت  ڵ ئه گه ی درژ بکاو له می خۆزگه که بۆ پیاوی یه  نجه ت بتوانت په ر بت و ئافره گه تی ئه تایبه به

عبیر  بت ته ت ده ئافره  بۆیه .ر بت و ڕووبدات گه دات؛ ئه ده  ته و ئافره کی ساغ به وا سروشت کۆرپه ئه. بت
ی خۆی دیاری بکات، جا با  توانت جووته و ده نھا ئه ته. ڕاستی بکات  ی جووت بوونی به خۆزگه  له

. خزان دوور بیت  و له بن ی خودی باوان نه رجه و مه نتر بت، به مه ته و به یان ساڵ له یشی ده که جووته
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دا  و پیاوه ڵ ئه گه ر داوای باوانی خۆی له سه له  یه بۆی ھه ت ئافره. ن گه کانم ت مه ووته  له  ه ھه  تکایه
  . وت یه دی ده  ب نیاز جووت بت که به

  چونکه. یدا جووت بت گه وت له یه وای بینی ده حه  کاتک که ،خۆشیدا  قی له چهقورگی   لهم سوک  ئاده
وی  خوا ئه  چونکه .یدا جووت بت گه ستی لهوا وی حه  واوو م بوو؛ کاتک که م خاوو خلیچک و ناته ئاده

  چونکه )و کرد دروستبوونی ئه  کتبی خواکاندا باسم له له( دروست کردبوو-خاوو خلیچک و شل و پل
زو  ژیان و جوانی دت، جوانیی ژیان و حه  تینی مه ستکردن به مانای زۆر بوون و ھه  جووت بوون به

،  یه ستی و دنیایی ھه ھاوسۆزی و ھاوھه  کوڕ زیاتر پویستی به  له  ت یاخوود کیژۆله ئافره .خۆشی
. بت  وه دوچاری شکانه و ئه  که  -کات کچ نه  ر به  رامبه ناجۆر به  کی ن کار سه بت ھیچ مرۆڤکی ڕه ده

  دنه  وه وه ی ساغ و ناساغ له چه وه  چونکه. . دوایه ورونیی زۆری له خۆشیی ده ت نه ی ئافره وه شکانه  چونکه
خۆی . ژیاندا له  ڕزه ت و جوان و به قیمه  به ت ئافره  بوون به  تا فر بت که ن کچ بده  به  ڕگه . وه ژیانه

ل  گه ند له دات چه خۆی بیار ده.. !  ک  خشت به به  ی خۆی ده م خۆزگه که یه  ی که وه له  رپشکه سه
نھا  ری ته سه له  رجه ی مه وه ئه.  وه منته میدا ده که ویستی یه ری یان ھاوجووتی یان خۆشه ھاوسه

  . کانیدا زه ک حه کانیدا نه سته ربینی ھه ده  له  ڕاستگۆییه

  ره رستی به په ھوه ی شه رستانه شت لغاوی خۆپه کتری ببن، ده یه  ڵ به ر تکه ز گه ستیاری و حه ھه  چونکه
ی  شه ی گه یاریده  که  وه ی ناجۆرهوکاری ناڕاست و خو  به سکی خوو گرتوو که  بت و مرۆڤ خۆی بکات به

ندێ  س بگرێ و سنور بۆ ھه وه کاریدا لغاوی ھه رزه می ھه رده سه مرۆڤ له  رجه مه  چونکه. بیری نادات
تی  رامه که  ست به ر ده گه مرۆڤ ئه  چونکه .وشتی خر دابنت ڕه زوی ناجۆر و ناھاڕمۆنی به ئاره
وا  درت؛ ئه تی ده رامه که  الوی له  مرۆڤ به  کاتک که.. شکت تی ده رامه وا که گرت، ئه نه  وه هکانی زووه ئاره
گیری و  کار تووشی سستی و گۆشه رزه بن؛ و ھه کانی الواز ده ره تینکه گیان مه  کانی، خانه ستییه ھه  خانه
  .کات اتاجی ناجۆریان تووش دهبگومان ئ  که. بت ده  وه خۆبوونه یی و خود کوژی و ڕق له توڕه

گوی مندا   کان به ره مبه کانمدا بیستوومن و پغه ونه خه  من له.. ئامۆژگارین  م وتانه ڕزان، ئه به
توانت  ویستی ده خۆشه  ن که ڕ بکه باوه..  ویستیدایه عیشق و خۆشه  له  میشه شیفا ھه..  چپاندوویانه

،  کهست ویستی ھه خۆشه  چونکه. خۆتاندا ببینن  کان له ره مبه کان و پغهست؛ تا خوا ده  کتان بداته یه ئاونه
تی  رامه رتی که سه له..  ته رامه ن که ی خاوه وه ر ئه به مرۆڤ له..  رانی تیایه مبه یی خواو پغه زه به  که

ک  وه.. رت کی تر بهس کانی که ت و ئابو و ویسته رامه ست بۆ که ب ھۆ ده  ی به وه ئه  چونکه.. بپارزرت
  کار که رزه جا ھه. رک، یان خوودی خود مبه ک یان پغه تی خوایه رامه ر که سه  یکوتابته ھه  وایه  وه ئه
دا  نه مه و ته له..  وه ستی خۆدۆزینه زنی و گۆش بوونی ھه ری مه وه ته  نه گه ده می باق بوونیاندا رده سه له

  بۆیه!" تیدا یه ئاستی کۆمه  ڕای گشتی و له  له  ته به ھه" بت کی ده ره ک کهم کار که رزه کانی ھه بیاره
و زیاتر  ره سه زیاتر فشاری له  وه ی پیاوه وانه پچه  ت به تی ئافره تایبه چت، به ده کار زوو ھه رزه ھه
ی  بت، تا ڕاده ده  هزیاتر تووڕ  بۆیه.. کات ده تی یه زبریی ئاکاری کۆمه ناسکیی خۆیی و  ست به ھه

زتی  گیانی خۆیان و ئه  ونه که قۆ ده چه  ن، به که ترسی ده خۆیان دوچاری مه.. تانی کورد بوونی ئافره توڕه
وانی تر  ی ئه وه تکردنه یلی ڕه ن و تووشی مه ده و پۆزلده وه بنه کوڕان فش ده.. ن ده یی خۆیان ده سته جه
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ردوو  م ھه به! شنن وه ست ده و ده  وه ڕنه گه ده باوانی خۆیان ھه  ردا لهندێ دۆخی ناجۆ ھه  له.  وه بنه ده
ردوالیان  ردی ھه ی ده چاره. وی تردا بنت ری دان به رامبه ژادی به نه  که  یه وه نھا پویستیان به ته  که ژاده نه

ھاوڕیی   یکات به لکو ده به.. ی که ره رامبه ی به کۆیله  مرۆڤ ناکات به  ک که ویستییه خۆشه . ویستییه خۆشه
ستی و  یی و په تووڕه  به تس میدا ھه ری و ھاوده ژیانی ھاوڕی و ھاوسه  ی له وه ئه. یی میشه گیانی و ھه

   .ست پناکات ویستی ھه و خۆشه  ی گیانی پیسه که ره رامبه به  مانای وایه.. کات ده  کینه

.. بات ت ده که و قۆناخکی گیانشه ره وان به ویستی ئه خۆشه به کردن ویستی یان گاته بوونی خۆشه نه  چونکه
تی  رامه که ست به یتوانی ھه ی نه نجه و گه جا ئه.. خودی ڕاستیش  ت له نانه بن، ته تووشی یاخی بوون ده

نابت،   وره گه  که نجه گه  که  یه مه ویش ئه بت؛ ئه یر ده ردکی سه وا دوچاری ده دا؛ ئه نه مه و ته خۆی بکات له
! مرۆڤ  یره زۆر سه.. دین ده  ونی پوه کاریدا خه رزه ھه  له  ژی که دهدا  ونانه و ئومدو خه  و خۆزگه ر له ھه

ر  کی زانستدا؛ ھه یه ر پله ھه له -رگیراودا کی وه ستییه ر که ھه زک بت، له گه ر ڕه ھه  و مرۆڤه جا ئه
  .  کاره رزه ھه

کانی جوانی  نییهموو نھ وان ھه ئه  چونکه.. ت بگیرت تی ئافره رامه که  زیاتر له م ڕزکی که ز ده من حه
وان جوان و  ن، ئه گه سیحری جوانیی فمینین تده  تان له ئافره  وان؛ واته ئه..  کینه بن خه دنیا. زانن ده

ی  ه ھه ی به که شیت نهک بۆ جوانییان ڕاده  نجه په  کاتک که.. نازانم چیتان پ بم. جوانی وجوانن
ست نیشان  ناویاندا ده جوانی له  وڵ بده ھه.  وه ندانی تاریکه که  ویته که ده  ویت، چونکه ڕوخسار تکه

  ! و چاوگی چییه ھاتووه  وه چییه  و له  و چۆنه زانن جوانی چییه وان ده ئه  چونکه. یت بکه

جا چی کچ  .ت رامه ن زانست و که انی ڕاستگۆ و خاوهس ویست بت الی که خۆشه  که  سکه جا شادومان که
ر مرۆڤ  گه  ناجۆر نییه  چونکه.. بن هاری زانست و دادو یاسا و ئازادی مرد ستبه توانن ده تا ده.. بن یا کوڕ

 -نی پیری مه دوای ته  م؛ که که دنیاتان ده  چونکه. کاریدا بت رزه گیانی ھه  شتا سایدا له نی ھه مه ته  له
. م و ئازادی قۆناغی ژیانی دووه  ن به گه ده  وانه ئه -رن و دامن پاک و پیاوچاکن په شتا تده ھه  ی له وانه هئ

  چونکه. مان گیان مان ژیان و ھه ناو ھه  وه ڕنه گه یان ده  وه مننه ییدا ده میشه ھه  رپشک بن له توانن سه ده
مرۆڤی پیر شایانی . شی ی گیانی و له وه زادی و دووپاتبوونهئا  نت به یه گه نھا زانستی پیری مرۆڤ ده ته

واندا نھنیی  له  چونکه. ن بگرن مه ته  مرۆڤی به  ڕز له. بن  نهکشی خۆی زیاتر   کانی له هگوناحر  گه  ڕزه
ندتیی  ی توانامه نهنیشا. یه به رته کو مه ؛ به خۆشی نییه جا پیربوون نه.  یه ی ئازادی ھه رباره زن ده مه
پیر  .قۆناغی ئازادی و عیشق  توانت بگات به ده  ؛ که ستی و بیری و ئیرادیی مرۆڤه تی توانای ھه سه ده

  .و ساوا  شه ه ؛ ھه یه بوونیش دوو ڕوخساری ھه

  له: ڕز وانی بهی ال م، ئه بکه  مه رده م سه کی الوانی خرخوازی ئه شنم و ئامۆژگارییه یه رتان نه جا با سه
. ری روه داد په  سنورکی پ له. بوون دانن ندی نه یوه سنوورکی په.. ری مرۆڤک بدرا هر وتکدا س ھه

.. ناویاندا له  وه دۆزرته پن ده ر و سزا سه ن تا سزاده که دا مه و وتانه ڵ پیاوانی ئه گه ک له ندییه یوه ھیچ په
  زنه مه  مرۆڤ ھنده  چونکه. سزادانی خۆیان  حکوم بن به و مهکانیان بھنن  ژن و منداه  وسا با واز له ئه
ر  سه  قۆی نایه دو و چه  ر مرۆڤ خۆی گۆڕی به گه م ئه به. بدرت ی مردنستی مرۆڤ سزا ده  نابت به  که

ای سز  بتوانت له  مرۆڤ نییه  چونکه.. سزادان  ن به حکوم بکه مه  له و گه بت ئه وا ده ئه -ملی بتاوان
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ر  ھه  مرۆڤ له  چونکه.. ژیانکی دوپاتدا  دا بت یا له م ژیانه ؛ جا لهرباز بت کانی خۆی ده وه کرده
کاندا  ناو مرۆڤه له  ی که وه ئه  ئاشکرایه  چونکه.  رگه یان مه  ان ئازادهی  ی وایه نکدا بکوژرت، نیشانه مه ته

  توانت له مردن ده  چونکه. رگ کانی خودی مه جۆره  تک یان جۆرکن له یئه ھه  وانه ئه -کوژن مرۆڤ ده
.  دوه ؛رگ دا مه و دۆخه ، له یه ی ھه رگ زۆر شوه مه  چونکه -بت و بژی و گیان بدات ی مرۆڤدا ھه شوه

. ناوماندا نامرن ن له ھه.  یه ناو گیانی زۆر مرۆڤدا ھه رگ له مه  جا بۆیه. ژی شی مرۆڤدا ده ناو له م له به
قیی  ر مرۆڤک ناھه گه جا ئه.  وه و دووپات ببنه  وه توانن بنه ده  چونکه. مرن ویستی خۆیان ده  به  رهبگ
.. گیانکی تردا  ناو ژیان له  وه مان ساتدا بته ھه  توانت له ده -ر خرخواز بت گه ر بکرت، ئه رامبه به
ر وتکدا  ھه له. قی بھنن د و ناھه ی به وه کرده  واز له جا.  وه ئمه  کک له ر یه ناو گیانی ھه  توانت بته ده

رگ ژیانیان  ھن مه ده  سانکن که اح کهجا گون. تین بت سزادانتان مه -تبدر ری مرۆڤی تیادا ده سه
  . ن که الدی و پیاوکوژی ده بکات و کاری جهڕاپچ 

  ستک به ده. بت  رانه یامبه ی کردن دا پهر داوه  بت له م مرۆڤ ده س بترسنم؛ به وت که من نامه
مایدا   ، درک لهش کردیت ی گوکی پشکه وه ئه .. کاری دوژمنکارییه چاوک  چاوک به -ستک ده
ی  ونت؛ خراپه ری ڕزت بۆ دانه سه  ندانه زامه ندت و ڕه ی توانی بۆت بخه وه ئه.  ده سزای مه و  ڕژه مه
ش  ھنده.  کانت دا، سزای خۆشت بده ر سزای منداه گه ئه.  که دا مهڵ خۆت گه له درۆ.  که ر مه رامبه به

قوتابیی   به  ببه  وڵ بده ھه. ی خۆت بیتر کهیت خۆت ئامۆژگار که ز ده حه  ، که ر به ئامۆژگاری که
ادیی تۆ ڕ و عیشق و ئاز ی باوه د ھنده اندا سهو ڕ و عیشق له فاو باوه سۆزو وه  چونکهکانت؛  منداه

.. ی فر بت ری لوه سه له  پویسته  وره گه  که - زنه مه  یی منداڵ ھنده خشنده به.  زنترو پیرۆزتره مه
.  س داوه ند تیایدا خۆی مه خواوه  که  سکه که -منداڵ. فر نابن  وه کانیانه منداه  ی له وانه گوناحن ئه

بینرت یان  وت نه یه و ده  وه کاته ش و ورد ده اندا خۆی دابهر به ی گیانله کۆرپه  له  میشه خوا ھه  چونکه
یان . کات خش ده منداندا خۆی په  ند له خواوه  بت بزانین که ده  چونکه -بینینی  مرۆڤ خۆی گل بکات له

  وا له ا؛ ئهناوماند وی و له ر زه سه ند له بت خواوه ر ھه گه ئه !تاندا حمی ئافره ناو ڕه له . وه شارته خۆی ده
  .دات س ده تدا خۆی مه حمی ئافره ڕه

  

  

  

  تابلۆی جوانی

ندم  و من نیازمه  جوانی چاوی زاستی خۆمه  چونکه.. ڵ مندا بکات گه س باسی جوانی له من ڕازی نابم که
 .جیھانی الوان زمانی مندان و  م به ق بکه ی عهقایشت و ئیرت ھه سوفی به یله فه -سن  ئارنه–زمانی 
  .  یامی جوانیم پیه من په. م گه ست تده زانستی ھه  من له  چونکه



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

62 

ستم  ھه. فردا ناو زیندانی وتی به کرد له دیلی ده  ستم به کرد، ھه نھایی ده ته ستم به وان ھه شه  وک له شه
ودا  له.. نھاییدا ته  لهخنکام  ریک بوو ده ڕیبوو، خه و تپه شه نیوه  کات له.. ن ده زتم ده ر ئه وروبه کرد ده ده

تی  زره خودی حه  له  ک که ک دیارییه وه.. وت ستم که گای ھه ر دیده ک به یه ھره تیشکک، به -چاوک
ن و  سه بینیم، چاوی مرۆڤکی ڕه. نگنم یسه تا ھه -ماشاکرد م ته که یشتبت؛ چاوه پم گه  وه جوانییه

.. واوی نیشان دام ته  خۆی به چاوکی ل داگرتم و. سن  ارنهزن ئ سوفی مه یله چاوی فه.  پیرۆز و جوانه
. تی ڕوخسارمی سمیالی ڕاس  وه یارییه  بهو ڕووم ھناو  ره وانکی بۆکسن به ک پاه کانی وه مشته وسا  ئه

پاشان  –م  ده  بوو به   که چاوه.. چاو  به  وه بووه پاشان . رگا بۆ وه  وه ی ڕزه نده خه  پمم به ی چهمنیش ال
.. ڕۆ په  ک له یه شووشه  ک بوکه وه.. ست بوو ده  ی له کی مندانه یارییه  که  وه م بینییه-سن  ئارنه

 ر ، ھهژیاندا بووم  تی، تا له ی من برسییه یه یارینه  م بووکه ئه: رمووی و فهوشی کردم  کی بخه ماشایه ته
م فری نان  که یاریینه  یت تا بووکه م بده توانی یاریده ئایا تۆ ده .خوارد یده و نه  وه میه ده  کرد به خواردنم ده

. فر بیت  وه مندانه  له  و زانسته بت ئه م ده به.  رمووم به مدا فه وه  یت؟ له بکه  وه دنه خواردن و خواه
  .فری بووم  وه مه که کوڕه  من له

.  به: رمووم فه.  یه جیھانی ئازادی بوونی ھه   ڕاسته هب  تی ب که مرۆڤایه  به: رمووی ناس فه  ئارنه
. بوو می داگیرساندنی مۆمم نه خه -سن  ڕۆشنایی چاوی ئارنه  بردن به ی خۆشیی په له  وه و شه ئه  بۆیه

شت  چاوتروکانکدا ھه  ک، له ر یه سه  چاوم نایه  کاتک که. ی چاوانم بوو وه ره و ڕۆشنکه چاوی ئه  چونکه
بینیم .. کانم کرد زینه  کی ئاکواریۆمی ماسیه ماشایه ته.  وه تژمر نووستم؛ پاشان بدار بوومهکا

  و نیوه ر به ھه .زانم ده: رمووم فه. ک چاوی خوا س بوو؛ نهن  چاوی ئارنه  هو ئه: رمووی کیان فه ماسییه
  ر له سانک به  که" ستم بن ده  م نایه-سن ی ئارنه  که کتبه )نووستن  ر له به  واته( یاڵ خه  به  وه شه

ی  یاریده  ی که بانه کته و مه ئه  پاشان ڕوومکرده!" ی بدزم کتبخانه  بوونی ناچار بووم له تاو نه له ئستا،
ر  سه زادا ناچار بووم له یانی ناشاره ڵ ده گه یاڵ له خه  ر به ھه -ن بۆ داھنانی کار ده ک من ده سانی وه که

توانم  و ده  یه وه سته ده  م به-سن  ی ئارنه فه لسه رگانی فه وهی  پرۆژه  شم و پیان بم کهمز دانی
یانگوت بۆچی  کردم، ده تییان ده رست دژایه ک دو په وان وه مدا ئه که یاه خه  له. م بۆ مندان ی بکه ئاماده
  ییم تیایه توانم خۆم لی خۆش ببم یان ئاماده من ده  که  گوناحکه  وه مگووت ئه ؟ منش ده ت دزیوه که کتبه

مگوت پاداشت  منیش ده. یت بت داوای لبوردن بکه یانگوت ده ده.  وه مه م بده که ه پاداشتی ھه  وسته م ھه به
چۆن   ی ئوه ئه .خۆم خۆش بووم  ھا من خۆم له روه ھه. موومن مرۆڤکی لبورد.  وه مه ده بری لبوردن ده له
کانی  دوه  رزان فرۆشتتان به ھه  به  ، که وه نه ده ده  ک و بۆمبایانه ک و موشه موو چه و ھه بووی ئه هر قه

.  وای خۆمه کم کردبت، مافی ڕه رچییه دا ھه م زیندانه ؟ جا من له تره وره تای کاممان گه تورکیاو عیراق؟ خه
  .ن که تی نوح ده میلله  ر به رامبه دکاری به ن به ئوه  چونکه

ند  سه کیش په ی خه شت الی زۆربه ده  وستکی جوان که بت بۆ ھه مکی جوانی ھه ر مرۆڤک وه ھه
ردن ک لبوو می جوان وه وه.  وه بوونه  ھنته دابکی جوان ده  که  یه که سه یی الی که خشنده وا به بت، ئه نه

. سوڕم و منیش پشتم تکردن ده انری سه.. حای نابنن ی م مانه م وه له کان دوه.  و لخۆش بوون وایه
بوون  وام رده به  چونکه. ت که ره رامبه به  ره بات، پشت بکه ییت ده و تووڕه ره به ی گفتووگۆنجام ئه  کاتک که

  .  وه وته که خۆشی و سزای ل ده نه
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مرۆڤ بۆی . بت ده  یدا؛ تووڕه که ره مبهرا ڵ به گه کات له دانی جوانی دهست ده له  ست به ھه  رۆڤ کاتک کهم
   .بت  قی خۆی توڕه ر ھه سه له  یه مرۆڤ بۆی ھه. بت  تووڕه -نیشاندان وایی ناڕه  ر به رامبه به  یه ھه

زمانی   لهمن .  ری من زانستی منه جا ھونه. کات مرۆڤدا گۆش ده  ویستی فر بوون له  که یه ھره جوانی به
مدا  وه م؟ له که ده  له ر پشت مه سه بۆچی من له  رمووی باشه کردم؛ فه ماشای ده ته  که یهماسی. م گه خۆم تده

ردو  ھه :"رمووی فه. یت که رگی خۆت ده مه  ز له یت یان حه که ند ده یان بیری بینینی خواوه: رمووم فه
  ."ردووکیان ڕاستبوون ھه  چونکه. بوو ک مانای ھه ت یه که مه وه

ماف و یاسا و  - ڕ و ویژداندا ئاکار و کردارو باوه  له  رکه وھه جوانی جه  ؟ چونکه یه جوانی چیمن ناپرسم 
دن و .. ن م بده فره تهوت  یانه ن، ده وت گومام بکه یانه ن ده ندک ھه ھه. کات ری گۆش ده روه دادپه

.  ستی ئیستاتیکای من نییه ھه  ر به سه  هو زانست م ئه وان ده منیش به".  یه دزویشدا جوانی ھه  له:" ن ده
ژر   جا نیسبی بوونی جوانیی سروشتی ناھنمه..  شی ڕاسته وانه دزوی و پچه  له  رییه جوانی ببه  چونکه

  .دوم ق ده جوانیی موته  من له  چونکه.. باس

  ست به یامی خواکاندا ھه هپ  له:" فۆنی بۆ کردم و ووتی له ی ھاوڕم ته-ند جارک ئاکۆ جارکیان؛ نا چه
  چونکهرمووم؛  مدا فه وه  منیش له".  وه بته رویج ده لی نه گه  م تۆ قینت له که ست ده م، ھه که ده  ڕق و تۆه

ی  کینه  من له.  کانیان تاساندووه کانی مرۆڤه نده خه. ری مرۆڤ سه  کردۆته )قیناعیان(ڕوپۆشیانوان  ئه
ست و  ست و چاوبه ست به خۆڕا ده  من له. واندا کانی ئه زیندانه  من بتاوانم لهم  به.. دوم وان ده ئه
قیناعی   که  مرۆڤکه  من قینم له  ت که ڕاستی وا ده.. ناناسم  ھا من ڕق و کینه روه ھه. ست کراوم مبه ده

 من  به.  وه ۆشی ناناستهی خ که راز و منداه و به  گ و پشیله می سه ناو ده  نته م ده و ده ره سه دوی له
  من قینم له. ریش بت ریخ و مشته کی مه جا با خه  وه بته ست و ب سۆز ده مرۆڤی ب ھه  قینم له

  .سروشتی من نین  له  مانه ئه. . زیل و دوزمان و درۆزنه رست و ڕه لپه ھه

  چونکه. رخان بکات تهکانی خۆی  هی جوانیی وه ردا چوونه سه کاتک بۆ به  ڕۆژانه  ری پویسته سه مرۆڤ له
دنیاتان . وت کهر تان بۆ ده- وه الوی مانه  به–جا ئستا سی .  وه ھته الوی ده  هکرداری جوان مرۆڤ ب

ن درژی  مه ته  و له گره -ر کرداری جوان و وتاری جوان و بیری جوان سه  ستته ق ببه ی چه وه ئه. م که ده
کان و  و وته وه جوانیی کرده  جا فر بن ڕز له. کان راتیبه موو مه قووتبی ھه  ات بهگ ده  چونکه - وه باته ده
  . مرۆڤ درکیان پ ناکات  ن که بکه  و جوانییانه باسی ئه. کانتان بگرن وسته ھه

  و به کشاوه ڕزتان شوی ل ھه تی نوح بۆچی به زره ی حه ئه  واته که:" ر بیت ک خونه شت وه ده
تی مرۆڤ تک  رامه که  ریکه دزوی وا خه  چونکه: رمووم فه مدا ده وه  منیش له" یت دوو خو؟ تان ده لهمی
کت . النی گتیدا نو گه  ئایین ھشتا له  به  بووه جوانی نه . وه ته مرۆڤ بچوک کراوه  چونکه. شکنت ده

ان ر کرد؟ ی ن نوژم بۆ جوانی و ھونهیا و به مه ا دهو من ت مشه ئه: رموت کت بیست بت یان بفه  ؟ له دیوه
  چونکه! ر کرد؟ به ربازیم له جلی سه  وه ناوی جوانییه  یان به! تم کرد؟ نگکی تایبه ماشای ڕه یانی ته تا به

 ڕی باوه  ر و خورف بوو له سه ش به ک من ھه سانی وه که  له  جگه .. تی نییه که مله گاو مه جوانی سوپاو پایه
و   وه کاتی خوندنه ستی جوانی؛ له ھه  ری بت له ی ب به وه م ئه به.  رستاری نییه س په که -دا ئوه
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ناو قابکی  من جوانیم له  چونکه. کانی جوانی پله  ست کردن به ھه  گات به دا، ده م کتبه واوکردنی ئه ته
  نت به یه گه اری جوان، وتاری جوان مرۆڤ دهستی جوان، بیری جوان، کرد ھه.  ییدا لغاو کردووه فسانه ئه
ری زانستکی  وھه ش و شک و جه ناوک وڕوکه  مه جا ئه. ڕوناکیی ئازادی  ست، به به مه  جات، به نه

و   بیستووتانه  ئوه  ندک له ھه. .مندا  ؛ له  ه-تی نوح زره ستی گیانناسیی حهی زان پایه  که.  یه درینه
  .ڕن کانتان ناگه سوودی بازاڕه به  چونکه..  وه تۆژینه ژر باس و  نه نایخه

یرمکرد  سه.. میوانیم  ھات به تکدا قابی ئافره  له خۆش قکی پیر و نه قله ڕۆژان حاجی له  ڕۆژک له
دکتۆرای   چونکه" ختی خۆشبه  واته=  گلده" گوت زمانی خۆی پیان ده به  ک بوبوو که خۆشیه تووشی نه
مم  ی وه وه ر له به. یم ل کرد که رگرتنی نامه پیرۆزبایی وه  وه رمه شه  من به! ئیستاتیکاتی  بابه  ھنابوو له

    تازه  به  و تازه ئه  که -م فر کرد مان وانه وپش من ھه مه ساڵ له دهژ ھه  که  وه ، یادی ھاته وه بداته
ریکی  من خه:" رموت فه ده  کی من که واتایه  و لهی پکھاتبو که ی بیردۆزه بیرۆکه. بوور ھنا سه دکتۆرای له

شاندندا خۆم  وه ھه  شنم و له وه ده چنیندا خۆم ھه  من له. ی خۆمم وه شاندنه وه ی ھه وه چنینه
  و له  ئۆتۆنۆمییه  پویستی به  سکه ند که رمه ھونه  ھنابوو، گوایه  وه ر ئه سه و دکتۆرای له ئه."  وه همچن ده

سک  ر که ھه  ئاشکرایه. ی که کوردییه  ڕست به بات و خۆی ده و پرفکشن ده ره ژیانیدا خۆی بهسوڕی 
  له -ردا ھونه  له -مرۆڤ  چونکه.  وه شنته وه ریستۆ و ڕاکانی ھه فالتون و ئه ئه  و ببت به توانت له ده

نیشان بدات، مۆسیقا   رموت، ونه ی بدرت بت، بفه ڕگه  چاتر وایه. ژیاندا ھیچکی وا فر نابت
  واز له جا .کانتان له ل و په کاو که  ق بدات به ونه ون بچنت و جوانی و ڕه لبدات، بینا دروست بکات، ته

ورت  ند ده رچه ھه  خۆشه نه  قه قله و حاجی له ئه .ن به و جیھانی شتی مه ره ندان به رمه ر بنن و ھونه ھونه
ری  ھاوسه  قکی درۆزن که قله میوانیی له  چم به ندک جار من ده ، ھه وه بته ی من، چاک دهمیوانی  بت به

ندک جار  کات، ھه می نه که  ست به ی ھه وه بۆ ئه. کات دا ده گه مم له ده  ڕه مک شه وسا که ئه - وه ئه
ناوی   وه شانازییه  ویش به ئه. کار ئیستاتی سه مین کتبی چاپکراو له ی دواھه رباره م ده که پرسیاری ل ده

کودا   چیدا و له  له ری جوانی وھه جهئایا  -ھشتا  بووه و فر نه ئه  چونکه .بات ک دوو کتب ده یه
مندا   ر و جوانی له زانت ھونه وا ده. کانی مندا بنت شکۆی جوانییه  ناورت دان به  چونکه ..؟ نھانه په
  . تان ره ده  هب  و بووه  وتووه خۆش که نه

ر  سه کانی خۆت له تۆ ناتوانی ئازاره:" رم و ووتی سه  ی کوتایه یدا ھه که نگی شووکردنه ئاھه  جارکیان له
دوای   وا به ری من ئازاربن؛ ئه و ھونه دهورمو ر فه گه ئه: رموم منیش فه." یت رخواردی ھاوڕکانت بده مز ده
ئازار   نھا له ته  ری من به م ھونه به. دوم کان ده ئازاره  له  بۆیهڕم الی ھاوڕکانم،  گه کدا ده شیفایه
ری خۆت بۆ  ھونه: ووتی. کان خۆشی و ئازاره ی نه کۆیله  م مرۆڤ ببت به ناده  من ڕگه  چونکه. نادوت

ڕۆکی  ناوه یشتنمدا بۆ تگه  من له: رموو وم فه میوانی به  مین جار ھات بۆ المان به دواھه  م که به. خۆت
رمووم  وانم بم و بفهت شت و نوح و ئیبراھیم، ده رده زهر  مبه کانی پغه قه ر ده سه  وه ڕامه ق گه جوانیی موته

م بۆ  ش زیاتر پداگری ناکه وه له. بیری جوان و کرداری جوان و وتاری جواندا  له  قه جوانیی موته  که
خوارێ،   یته فی بده  وه بانکه ی له وه ک ئه وه.. یرکی کردم سه. ق لماندنی جوانیی موته ناساندن و سه

قی  ده توانم ئاسانی ده  به  و .. جوانه  هم زانست ڕاستی ئه به: " خۆی ووت  دی خۆیدا به  می داپچی و له ده
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  به  انیی ھندهتو  سوف بوو که یله م فه که یه شت رده زه  که  دیاره  چونکه. مرربگ ر وه سه کی تری له دکتۆرایه
  ."ق بوونی جوانی گریمان بکات موته   و به  وه ت بکاته یی بوونی جوانی ڕه  ئاسانی ڕژه

زم کرد  نھا حه ته  چونکه وت؛ و نه اترم بهزی  - وه کانیم خونده شاراوه  سته کۆی ھه کم کرد و ماشایه ته
شت و  رده ڕۆژان ناوی زه  ی بتوانت ڕۆژک له یهو ھیوا به. . ڕاستیدا کۆنترینه  له  ؛ کهشتکی نوێ فر بت

  ک له یه تا بتوانت ئواره! ن ی بده شکو بک پاره تا به .کانیدا ئیستاتیکییه  نامه  رت له منیش به
یت، بت بۆ المان؟  ت بکه تی نوح داوه زره توانیت حه ئایا ده: ری بت قی ھاوسه قله له  کان به ئواره

مدا  وه  لهق  قله له!"  و بت بۆ الی ئمه م ئه ڕ ناکه م باوه به.. !جا بۆ نا:" ت مدا ده وه  قیش له قله له
پاشان  ..ھنت کانیشدا ده گه ری سه سه ست به و ده ئه .تی ناکات ھاوڕیه  کاری لهنو ئی ئه  چونکه. با: ت ده
  میشه مرۆڤی ڕاست ھه: رمووی ک فه یه مروله! کان چخووه که  میوانیی مرۆڤه  چوو به سیح ده تی مه زره حه

  چونکه. کات ست پده ک بت، ڕاستی ھه ر کویه ھه و له جا ئه. کات وستی ڕاست ده ھه  پارزگاری له
  . قدا خۆی بنیات ناوه ی موتهیتی جوان قیقه حه  ڕاستی له

  

  تی مونیک زره تابلۆی  حه

ورۆز ڕۆژکیان  ک دوای نه یه فته ھه.  وه من بدار بوومه  دا که یه و ماوه لهمیوانیم؛   نیک ھات به تی مو زره حه
تی مونیکی نیشان  زره لی حه یکه ھه  باکه ؛کی ھزریدا ماشایه ستی ته ھه  له.. بای ڕۆژئاوا.. ی کرد ک ھه بایه
  ی پبوو که ابلۆیهت و ئه.. میوانیم  به ھات. مک گۆشتن و پست سپی و پرچ سور و جوان بوو که  که.. دام

ی  پۆرترتی منداک  ونه  کی ئاکوارل که تابلۆیه. شم کردبوو دا پشکه1996       سای   من له
  و کاته کوو ئه ر وه ھه.. ڕابووگۆ تی مونیک نه زره حه  ؛ چونکه هو المه  یر بوو به سه. زن منداکی مه..بوو

  نام برده و په ھاتبووم فر ھه کانی وتی به زیندانه  من له  و کاته ئه. کتریمان ناسی تیایدا یه  جوان بوو که
بری   له  که (کدا ربازگایه ی سه چشتخانه  لهتی مونیک  زره وێ بینیم حه له.. یکلج ر وتی به به

  !دا ر ده نابه ی په ئمه  نانی به) برا کار ده ری به نابه ک ئۆردوگای په ؛ وه ربازخانه سه

  له  ی که یه و ماوه درژایی ئه  م به به. کرد کاری ده  چشتخانه  بووم، مونیک له  نده ناھه ێ پهو من له 
  .ویست وم خۆش ده م من ئه به .تی مونیکی خۆش بوت زره س حه مبینی که ئۆردوگا بووم؛ نه

ی  ونه -روژ بۆ نه  وه ردرامهتیایدا من ن  ی که و ڕۆژه ئه.. وێ له درا ریم پ نه نابه من مافی په  کاتک که 
شت خوا  تی و ده نی مندای خۆیه ستم کرد ئستا خاوه ھه. ت و پیرۆز کرد زره وی حه شی ئه منداکم پشکه

ی ڕۆژئاوا  و بایه ھاتنی ئه ھه  خر ھاتنم له به  وه کانگای ده  له. خشیبت و به ک دوو مندای جوانی به یه
زن  مهتکی  و ئافره ئه  چونکه .یادم  وه ویان ھنایه تی مونیکیان نیشان دام، یان ئه هزر پۆرترتی حه  کرد که

دا تا جوان  ده سک نه موو که ی نیشانی ھه و ڕزه م ئه به. ت کی پ ڕزو حورمه ن شکۆیه بوو؛ خاوه
  یدا وای بۆ چووم که که نه خه رده زه  له. کی نیشان دام یه نه خه رده زه.. منی ناسی  کاتک که. یناسین ده

وتی   ر بووم له نابه په  و کاته من ئه. یوانی و کارم ده وه من و کرده  چاوی ڕز له  به  چونکه.  مرۆڤ ناسه
سیحدا  تی مه زره نی حه مه ته  له.. ی جوانیم بوو ووه ێ من ھهو له! لجیک بهم بم  که ز ده من حه  لژیک که به
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وێ  دام له ی نه م ڕگه م سیسته به. بوون  وره یان گه.. سای عاق بوون  هسیو س ساڵ بووم، وات
  .. دی بھنم م بهر و ھونه وی ژن ھنان و خه و زووتر پرۆژه  وه بمنمه

بگرت، زۆر   وه کانیه ناسک و جوانه  اهب  ست به ئۆردوگا بووم، خوا ده  هل  دا که یه و ماوه م مونک له به
ی  ونهفر، من  بۆ وتی به  وه تیایدا دیپۆرت کرامه  ی که و ڕۆژه ئه  بۆیه. رم نیشان دا امبهر دسۆزیی به

و زۆری پ  ئه. شیم کرد دیاری پشکه  کرد و به  و ونه رد بۆ ئه ش و زه نگی ڕه ڕه  پۆرترتی منداکم به
  .تی مونیک زره ی حه نده و خه مین بزه بینینی دواھه  منیش شاد بووم به. خۆش بوو

ریمدا بزواند،  وه بیره  باکان یادی مونیکیان له  ورۆز، کاتک که دوای نه ک یه فته ھه  ؛ واته و ڕۆژه ئه  بۆیه
. من بکات  ست به ویش ھه ئه  ئومدم خواست که. اندتی مونیک داگیرس زره بۆ گیانی حه ردم مۆمکی زه

ستوری  ده  تی مونک به زره حه  که. ورۆز بت ی دوای نه مه کشه م یه که شت ڕۆژی یه ده  و ڕۆژه ستمکرد ئه ھه
  وسا له ئه. گیرسنت ویستی داده مۆمک بۆ جوانی و بۆ ئازادی و بۆ خۆشه  وه ماه  سیحایی له ئایینی مه
 وان کک بووم له منیش یه  که.  وه کاته کانی ده ویسته خۆشه  نیشت و بیر له تی خۆیدا داده رامه ویقاری که

ڕاستگۆ   وه کرد ژن و مرد پکه زی ده حه.. سیحی دامن پاک بوو تکی مه مونیک ئافره  چونکه.. دا و نوژه له
ی  که ویسته خۆشه  ڕی ئازادی به وپه کرد ئه زی ده و حه ئه. جوت بن  وه ب ترس پکه  ڕاستگۆیی و به  به. بن

مونیک تا بی .. بووندا ببینت تکه  ش و له له  ھا چژ و خۆشی له ی بدات چۆنی بوت وه بدات و ڕگه
 باکاندا  له -زیندو  یه و شوه به  م جاره که ، یه وم تیا ناسیوه ئه  که  وه و کاته ، من له یره سه.. فمینین بوو

ڕبوونی  تپه  رچی له گه. چاوی ئیرۆس بیبینم  م و به ستی پ بکه م، ھه ی بکهو بوون بۆن  ست به ھه
  میوانیم له  و بت به ئه  بووم که نه  وه ڕوانی ئه رگیز چاوه م ھه ، به وه ندینجار یادم ھاتۆته اندا چهک ساه
  !کانیدا نوژه

تی نوژی بۆ  تایبه  بم به  یان ڕاستتره.. یاد  وه کانیدا منی ھنابته نوژه  م جاری بوبت له که شت یه ده 
منیش مۆمکی   بۆیه.  وه زۆر خۆشحاڵ بووم به.  وه دا یادی منی کردۆتهکپکردنی مۆم  یا له..  کردووه من
ژوور  رپشت تا وه سه  کانم بۆ باکانی ڕۆژئاوا خسته ره نجه رگاو په و داگیرساند و ده ردم بۆ گیانی ئه زه
تی مونیک  زره حه گیانی  وه داخه   به به. و ی ئه وه ژوره  بۆ ھاتنه  نگه م زۆر ته که ستم کرد ماه ھه. ون که
بم یان   نیسه ن که بوو من خاوه ده.  زنه مه ک  یه نیسه کهی  و ھنده گیانی ئه  چونکه؛ وت  ژور بکه یتوانی وه نه
وم  ئه  ڕاستیدا کاتک که  له( م زن بکه وی مه میواندارتیی ئه  رموو له تا توانیبام فه  نیسه که  ک له یه شه قه

  چونکه )..م که زنی گۆتیک ده کی مه یه نیسه ماشای که کرد ته ستم ده کرد، ھه ام دهماش ند ته رچه ناسی، ھه
وم  شی ئه ک تابلۆ پشکه من وه  دا که و منداه ڵ ئه گه م باسی ھاوژیانی خۆیم بۆ بکات له وه زۆر موشتاقی ئه

یای ئازادی  نی خه سه ی ڕهمنداک  که منداه  چونکه. ال جوان بوو می زۆر له که مونیک ونه  چونکه. کرد
  .خۆم بوو

!  ه-م، ناوی مونیک که رگای زیندانه ر ده نوکانی به  وانه پاسه  کک له یه: ر بم یت گه که ڕ نه شت باوه ده
داو  وژمک ده کان و ته ی عیشقم ته کات، کپه ماشام ده ند ته رچه ت و ھه ئاگری قووره  ماشاکانی پن له ته

ردوونی  گه  ویش، که ئه.. ن ده ر ده و به ی ئه ناخ و خۆزگه  ی چووز و تیژیان گ له سهب  پشکۆکانم به
تم و  ڕوومه  خشنت له تی ده ندکجاریش ڕوومه تم و ھه ھنت بۆ ڕوومه ست ده ده.. کات ی ده عیشقی من ته
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  تی مونیک له زره حه  ات بهو ناگ م ئه به !"..زیندانیت  نازانم بۆ لره. .تۆ مرۆڤکی باشیت" : ت ده
  .من ناگات  تی مونیک له زره ک حه نادون و وه  وه دنییاییه  تاماشاکانیدا و من به

  ! ی پیاوی باشه نیسه که  میشه تی پیرۆز ھه ئافره: رمووی رد فه کی زه یه مرووله

  

  ر وھه تابلۆی جه

  له  جوانی بریتییه زانت وا ده. نانتجوانیدا   دان به  که  یه وه رست ئه ی دوپهودزوترین خو
زانن مرۆڤ شایانی  وا ده. و فرمان  ڕۆکتی بۆ کاو ماده ی مرۆڤ و گۆڕینی ناوه باره ی قه وه بچووککردنه

دو و ژیانی خۆشم   به  مرۆڤم ل بووه  ندک له من ھه  بۆیه. وستی خۆی بت نی ھه خاوه  نییه  وه ئه
  .پش چاو  دته ک ک ژیانی زیندانییه وه

وا  ا، ئهد م وته م له بکه  ی زیندان بوونم بۆ ئوه ساه  ژده م ھه ر بت و من باسی ئه گه ئه  کینه جا خه
و مندام   زیندانیشدا ژنم ھناوه  ر له زیندانم و ھه  ساه  ژده ڕاستی من ھه  به  نکهچو. بن ھری و شت ده ده

  ساه  ژده م ھه ئه  ی که وه م له ریتان ناکه م ببه به. ماندوییش بوومخۆشی و  و توشی نه  دروست کردووه
  وان زۆر به ئه  چونکه. ڵ مندا چاودرکی چاپووک بوون گه کان چۆن له رسته چۆن پاسکراوم و دو په

ر  ھه له  بۆیه. ر هتک ک موسومان و تیرۆریست و ھه  ووم بهکردم، تاوانباریان کرد رییان دهوریایی چاود
  یانھشتووه نه.  ووهوتکرد زهمن  یاندن و گوگرتنیان له ربین و ڕاگه م، ئازادیی ڕادهکونجکدا ژیاب

کانم  رییه ھونه  نی ستۆدیۆ بم و کاره خاوه  یانھشتووه نه. ن کانم بکه ماشای ونه جوانی ته  کانیان به منداه
ژاری و  کۆسپی مادی و ھه  میشه ھه.  وه مه بو بکه کانم ، یان چیرۆک و ڕۆمانه وه مه خش و بو بکه په
.  کانیانه دزوه   وه کرده  کو قینم له ، به وان سسته ڕم به من باوه  بۆیه.  ندییان بۆ من سنوردار کردووه یوه په
  رنامانه و به ئه  وم داوه ھه  میشه کانی ڕۆژئاوادا، ھه ناو دوه ی ژیانم له ساه  ژده م ھه درژایی ئه  به

  به   چونکه. کات گار دهدو ڕز  بوون به  دات و مرۆڤ له هویژدانی داد و یاساکان د  کان به ته  زنم که دابه
  من له  که  وه سک وا بیر بکاته شت که ده . دوایه رگی له خۆشی و مه ناوچوون و نه دو بوونی مرۆڤ؛ له

؛  نا وا نییه.  خنه ری ڕه شته ر نه به  مه ده وان ده سنم کاتک ئه دوم و تۆه ده  وه رستییه کی خۆپه گایه دیده
روونی  ناو ده  ، له وه لتانی ناشارمه  ، چونکه ویستییه ر ھۆکاری خۆشه به کانی من له خنه کو ڕه به

 ی وان ھنده ندک له ھه  زانم که ، و ده ست پکردووه ویستیم ھه ست و سۆزو خۆشه ھهکانی قوتبا،  دوه
توانن کار  جوانی ده  نھا به ناویاندا ته ن له ھه..  و ئومد و ئاواتی تیایه  زن لبووردن و خۆزگه مرۆڤکی مه

  وشانه و خه بۆ ئه  نچه ن په م ناده ڕگه  ستم لیان چونکه په  منیش بۆیه.. موو گتی ر ھزری ھه سه  نه بکه
   !ڕت گه ده وان و جیھان ی ئه شه سوودی گه  به  م که درژ بکه

کانی  مین سای زیندانه زانم تا باسی دواھه چاکی ده  شنم، به رتان بیه ی سه مه ب ئه  وه ر ئه به له
یان  ڕگه. تم رامه ستیان برد بۆ که کان ده تیایدا دوه  چونکه..  2009 سای  به. م ک بکه ه سته به
  که  یه مدا و چی دژواری ھه  کۆنانه  فه له موو مه وای ھهد  بهڕن  ن و بگه خۆیان دا زیاتر پداگیری بکه به

ن  ی بکه ت و ئاماده شیکایه  ن به بیکه -ری دت سه وتیدا به بونی و برستی و دوره ڕگاکانی نه  مرۆڤ له
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چی  م و ملکه که نه کاروان  دی ئه  ر بت و به گه دا ئه و باره تی له تایبه  به! رم سه  ت بردنه مه بۆ ھه
وان  ئه.  کردووه نه  رد ئاماده به نگ و نه یدانی جه من خۆم بۆ مه وان نازانن که ئه. بم وان نه کانی ئه فرمانه
ق و ڕاستی  بۆ داد و ماف و حه  نجه توانم په ری جوانیم و ده مبه من پغه  دا بنن که وه وت دان به نایانه

  . یاندا گه له  وه ڕه شه  ومه وت من بکه یانه وان ده ئه. کان بدوم له سه مه  پودانگی ئیستاتیکی له  رم و به به

  ترس له  چونکه. ترساوم وان نه رگیز له من ھه  ؛ که رمووه وانم فه به  نده رچه ھه.  ڕ نییه شه ڕم به منیش باوه
سروشت و   ونکهچ. ن کانی من بگه یامه ر په گه چت؛ ئه ناو ده ڕ له شه. کرت کش ده ئیستاتیکادا ڕیشه

کانی  فتاره ی دژواری و سفتیی ڕه رگه به  ییان نییه کان چییدی ئاماده پیرۆزه  کان و گیانداران و گیانه بانده
گیانی مندا  له  مندا؛ واته کان له سروشتییه  کان و ھزه ت و گیانه بیعه ئاسمان و ته. تی بگرن مرۆڤایه

تی و  تایبه تی به ی ڕۆژھه کانی ئوه فتاره ڕه. کانتان فتاره ڕهدو بوون و زبر بوونی   به  له، ن  تووڕه
خۆش و  تانتان نه ر لوی ئافره کانی سه نده ن و خه که ژیان پیس ده  ئوه  چونکه. گشتی  ڕۆژئاوایی به

ھزی   ڕتان به ن باوه ئوه  که. ن که کان زۆر ده ڕه ن شه ئوه  زانن که باش ده  ئوه . ن و پیس کردووه بۆگه
ر وا بوات  گه. بت تر ده وره کانتان گه ن و ترسه خه کانتان پش ده که چه  بۆیه.. بری ھزی خر له - ڕه شه
  .زت به داده -ترس رگ و شکری مه له وا ئه

بمبوورن باسی گشت ..  وه بته تاڵ و بتامن نه  کان ھنده کانی ڕۆژ و ساه کان یاداشته ڕزه به  ره جا خونه
نھا باسی ڕۆژ و  رمووم ته ک فه م وه به.. بات ئاو زۆر ده  ویره م ھه ئه  م؛ چونکه کانتان بۆ ناکه وهتا
ند  ن چه گه ن، تده که واو ده ته  م کتبه ئه  جا کاتک که. م که مین ساڵ ده کانی دواھه کان و مانگه فته ھه

و  ه وسه برو حه من سه  ن که که ڕ ده وسا باوه هئ. کان بت رسته ستی دو و دوپه مرۆڤ دیلی ده  مه سته
! بووم مژ بوو شت ده نا له ؛ ده یه یمان و ئیبراھیم و موسام ھه تی نوح و سوله زره ن و توانای حه مه ته
ک  نه توانت وا ده ڕی جوانی و ئیستاتیکا؛ ئه باوه  ک بوو به ر ھات و پ چه گه ئهمرۆڤ   ن که گه وسا تده ئه
  !ئامانج  لبووردن بکات به  سزای خۆی بدات که  وه توانیت به کو ده به. .ر بت داھنه ر ھه

، رست و م دو په که یهنگ بکات؛ باسی  ڕه مه ی ھه ر و ئاڕاسته وه ته  ی باس ڕوو له وه ر له شت به جا ده
کرد و زنجیری  دا پاسی منیان ده ساه  ژده م ھه له  م که بۆ بکه ی دواییتان مساه کانی ئه رسته دوپه پاشان

م شتک  به ..م بکه وانیی زیاتر و ڕه روونی ئشی ده  ست به ڕاند تا ھه یانجه ستم و ده به شیان توند ده له
  رست، خراپترینیانن له چاکترین و باشترین دوو دوپه  که  یه مه ویش ئه بیزانن، ئه  پویسته  که  یه ھه

ن و  که ویستیی خۆیان پشل ده ستیاری و ڕق و خۆشه وان ھه ئه  چونکه ..وان به-کاتی ئاشنا بوون
رستی  و دو په اش ئوهرموون ئشت فه !وانی تریش ر خۆیان و ئه سه ن له خه مرۆڤبوون داده  رگاکانی به ده
  .م که یه

  م که یه

ستی خانمکی  ده  ستکراو بهرکی درو یکه شی په له  بوو له  ی گیانکی موتربه شوه  له  ی که وه دوای ئه
مدا  که کتبی یه  ک له وه.. یشتنم دوای گه  فر داوای مافی ژیانم کرد؛ واته وتی به  رسازی ئرانی؛ له یکه په

یندانی  وخۆ ز فر و ڕاسته وتی به  یشتمه کی سیحرینی سپی گه سواری مانگایه  به.. م پدا ئاماژه
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ک رست په تک؛ نا ببورن دو ئافره.. موو گومانکی گومایان ل کردم ھهچنی و  ورم ھه ده ان لهیی خته شه
چی دادو  بت تۆ ملکه ده ..بگۆڕیت  می ئمه تۆ ناتوانیت سیسته . تۆ نییه  ڕم به من باوه: " ھات و ووتی

تۆ  !م نی تۆم و ھاتووم تا فرت بکه من خاوه  یت، چونکه چیمان پ وتیت بیکه.. بیت  یاساکانی ئمه
  بووی به  کاتکیش که!  ئمه  بت ببیت به ده  ین که که دا ده گه ت له وه ڕی ئه ش شه و ئمه  ئمه  نابیت به

و ھیچ مافکیشت  !..نییت  ئمه  له  که  وه ین و یادت دنینه که زارت ده رمه ین و شه ده لووتت ده  له  ئمه
  !".بیت  کوو ئمه ین تا وه پناده

کی ر بت و مرۆڤ گه  ستمکرد شتکی جوان و پیرۆزه مک ئومدیان تیادا بوو؛ ھه که  و وشانه ئه ڕاستیدا  له
ھنت  ڕۆژ زینجیری گومان ده  چی بینیم، ڕۆژ به که. فر بت  وه وانه بتوانت شتک، زانستک له گیاندار

  کردم له ده رگی پ بوختان ناوجه  دوژمن ، و به  کردم به ری ل ده وروبه دام و ده وی کۆت کردنی ده و ھه
 -ی عیشق ندازه ئه  من تا توانیم، به  م به. ر و دوڕوو بوو و دوکی بوختانکه ئه  چونکه .بوون  ڕهوتو

زی  یلی شاز و حه حس و مه نه  ویستی پ بکات له یویست خۆشه و ده م ئه به.. خشی و به ویستیم به خۆشه
و  ھوه یلی مادی و شه مه  ویستیی من سنوردار بکات به ت عیشق و خۆشهیویس ده .کی و الوه ویست نه
  .کاری نده سی کاتی و گه وه ھه

وی  یی من؛ ئه زه ویستی و به خۆشه  که  هو لتانی ناشارمه  چونکهکی ناشیرین بوو؛ ست پهدو  ه نام ده
وت، تووشی  که و ده نووری ئه  رچی چاوی به کی داگیرساو و ھه مۆیه ک یان ژیله چرایه  کردبوو به

  له  منیش جگه.. رست بوو و دو په ئه  بم که  ڕاستتر وایه .. بوو می و ھۆگری ده ویستی و ھاوده خۆشه
ڕی  ی باوه وه ئه ر به و له م ئه به.. م وی پ بکه تی ئه بوو خزمه رو جوانی شتکی ترم پ نه عیشق و ھونه

  ڕوه  ر له ھه.. م که ھات بۆ الم بۆ زیندانه ده  م که به .من بوو  ڕی به باوهمتر  بوو؛ که رستن دو په  به
کانی  چاوه..  وه ھاته باری و ئاوی ده تی ل ده ھوه خۆشیدا شه  نی له ده موو ئازای به و ھه وه ھاته خۆشایی ده

تی مندا ڕووت  رامه می که ر ده به هکرد ل زی ده حه  میشه گیرا و ھه ده خۆی بۆ نه.. وز دوو کانیی سه  بوون به ده
  .  وه بته نه -ویستیی من بوبوو گرۆی خۆشه  و ھنده ئه. و قووت خۆی نیشان بدات

ویست، خۆش ویستنک  خۆش ده م رسته دوپهو  ئه  دا بنم که وه م دان به که ز ده حه  وه لتانی ناشارمه  بۆیه
. گیانی ش و له کانی کی خانه یه  ک به برد بۆ یه ستم ده یی دهڕاستگۆ  به ڕز و ت و به ویست، تایبه خۆشم ده

خۆشیدا   ھات و له رم داده وت، گیانی گه که ر ده مسی منی به له  کاتک که  وه هوبو و پاکژ ده ئه  چونکه
   .م نایه زیندان ھه  وا له رم بدات، ئه ر به گه ر بگرت؛ ئه نم ل وه یویست به ده..  وه کوڕوزایه ده

ی  ته وه له  چونکه.. م ی پ بده وه نی مانه توانی به مده ؛ نهرزار سه  ھاته ده نهم بۆ  ده  م له نه و به منیش ئه
دزیبت و ئازاری  دو گیانی نه  که. .کردبت مسی نه دو له  ڕم که گه دوای مرۆڤکدا ده  ژیم؛ به م و ده من ھه

  !دابت نه

 - تی مرۆڤدا رامه که  ترۆپکی عیشقی جوانی له  به  یشتنه ڕم و ئامانجم گه گه ده دوای عیشقا  من به  چونکه 
  چونکه. زینداندا  م له بده  وه نی مانه توانی به مده نه  بۆیه. تدا تی ئافره رامه که  بم له  یان چاتره

و برسی ر  سه ست به و ده ن که کومم دهح خۆڕا مه ن و له که دهمن تاوانبار   ه ھه به  ی که ته لهلو می ییم، ئه تگه
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  و؛ واته م ئه به. رن به کار سودی خۆیان به ن عیشقی من به؛ ناتوانن خه خۆشم ده و ناتواناو نه
حکومکردنی  مه  ه ھه ری و زیندان بوون و به سه ستبه ده  یویست فرم بکات که ی یاساوم؛ ده که هرست پهدو

  ؟  وانییه!  یره سه . وایه مافکی ڕه ودا لتوری ئه که  له  بگانه

ودا  له  بۆیه. ر و جوانناس دابنت نی عاشق و ھونه سه بتوانت سنور بۆ ده رست پهدو  یره ڕاستی سه به
بت  وا مرۆڤ ناچار ده ئه.. سکی یان دوکی گوما سازی که رمان و چاره ده  بت به ویستی نه ر خۆشه گه

وا بت،  نوان دو و مرۆڤدا ڕه ویستی له شت خۆشه ده: توانم بم ده  بۆیه. بھنت  ویستییه و خۆشه واز له
تی  قیقه ویستی و داد و ڕاستی و یاساکانی حه کانی خۆشه وڵ بدات فری مافه ھه رست پهی دو رجه و مه به

. بۆ خۆی زامن بکات  ڤانهتی مرۆ رامه توانت که مسکردنی جوانی ، دو ده له  نھا به ته  چونکه. جوانی ببت
   .درت ره ده وه و بوونه ت به تکی تایبه وت، خه رک بکه وه ر بوونه ر ھه جوانی به  چونکه

بۆ   وه ڕابووه وی گۆڕیبوو و گه بوو، شیفتی چاودری و شه وانی من نه و پاسه ئه  وان که شه  وک له شه
رد بوو؛ من تووشی ماخۆالنی یادی وت و ھاوڕێ و زۆر سا  وه و شه ئه. بدات خانی خۆی تا پشو دیوه

ر خوودی  کوو به ؛ بهرست ر دوپه ک به نه  برده نام ده تاو یادی دووری په له.. کانی خۆم بوبووم خزمه
ناچار .. یویست بمخنکنت بینم و ده  نایه ستی ده کوو ده کردم، به ڕزی ده ر وه ک ھه نھایی نه ته.. دویش

بیرم   له؟ !ک و کوێ  مه دا ڕوو بکه خته رماو شه فر و سه ی به کوه  زانی له مده ھاتم و نه ده ھهزیندان    له
تم ھناو خۆمم  من فرسه  چونکه..  وه بوومه ق ده ریک بوو ڕه تیایدا من خه  وک بوو که شه  دت، چونکه

و ناونیشان و  ئه  وان، چونکه مای ئه و ره چووم به. ھاتم ودا ھه ی شه نیوه  زیندان له  یب کرد و له غه
  .من دابوو و ئازادی میواندارتیی به ی ماڵ کلیل

عیشق و   بوو که ھه  وه قینم به ڕکی یه باوه  چونکه ..ویست خۆشم ده  چونکه. کرد م دهیڕاستیدا من بیر  له 
  ..ن که روونی ده سیك ده ره ر ھه دو بوون و شیفای ھه  بری به ڕی و زه ردی گه ویستی تیماری ده خۆشه

  رست بوو که مین دوپه که و یه ئه  موارانه م و ناھه بکه ش ی لهمس له ژیانمدا  م جار بوو له که یه  کهچون
و  س ئه که. رک بووم یکه ش په و کاته من تا ئه  چونکه.. وتبوو من که رئاسای یکه شی سفتی په ر له تی بهس ده

، خۆشم  رمانه نه  مسه و له ر خاتری ئه به مسی منی کردبوو، منیش له و له ئه. زانی ده ی نه ڕاستییه
و شیعرکیشی بۆ نووسیم  ئه .بوو و نه م له وه وتنه توانای دوورکه  ت، که خۆش ویستنکی تایبه.. ویست ده

ناونیشانی   مه ، ئه به! زستاندا بنژرت  فر و له ناو به  خت له شت دره ده: رمووی یدا فه که شیعره  و له
  .ی بوو که شیعره

کتری  ی یه باکان تکه.. یانلوراند موو جیھان ده کانی ھه تیایدا مانگ پ بوو، گورگه  که  وه و شه ئه  بۆیه
  خشی به به فیزاحیان سامیان ده   به یانلوراندو ده و وه کرده کانیان ده وانیش السایی گورگه ئهبوبوون و
   رست، واته دوپهرگای مای  ر ده به  یشتمه کاتک گه.. وکی سامناک بوو شه. بدار گیانداریمرۆڤ و 

 !..ست بوو ده  شم له که کلیله! وم ژوور بکه یان وه م، رگا بده ده  متوانی له نه.. ویستم ی خۆشه که  رسته دوپه
  . خت بت بۆ میوانداری نگ بت و ناوه شت کات دره ستمکرد ده ھه  چونکه
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.. یدا بینی که ڕۆشنایی ماه  وم له ئه  وه که ره نجه ی په ی شووشه وه ره ده  لهوێ؛  ئه  یشتمه گه  کاتک که
مک خۆی  دانیشت و که  وه جاخه دیار وه ی، تا به که نو ھۆی دانیشتنه  بینیم ھاته.. کشابوو ھشتا ڕانه

! بت  وه ژر سفره رما له سه  شیا بیست پله ده  که  وه و شه و بوو ئه ترین شهدسار  چونکه.  وه رم بکاته گه
  به. دا که ره نجه ی په وه ره ده  بوو له و توانای بینینی منی نه خان ڕۆشن بوو، ئه ی ناو دیوه وه ر ئه به م له به

. بینیی گیانی منی ر خان، سبه دیوهو  ره نگاوی نا به ھه  دا که و کاته بینیم له. دی وم ده من ئه  وه وانه پچه
ر  توانم بۆ ھه و ده  من گیانم ئازاده  یزانی که یان ده..  یه یب بوونم ھه من توانای غه  یزانی که و ده ئه  چونکه
  له  ی کرد که یه و گۆشه ماشای ئه کی کرد و ته یه وسته ودا بوو ھه له. ج بھم شم به ک بچم و له یه جگه

  ی له وه دڵ بووم لهوکرد و دو وم ده ماشای ئه خۆمم مات دابوو و ته  وه که ره نجه پشت په  دا من له وه ره ده
  من دابوو که ی به وه رپشک کردبوو، ئازادیی ئه و منی سه ئه  چونکه..  وه ژووره  م و بچمه رگا بده ده
  .میوانیی  رکاتک دم بخوازت، بچم بۆ دیدار و به ھه

.. و پیس کردبوو دم له  چونکه -بوبووم ی دپیسیخۆشی بوبووم، تووشی نهخۆشی  م من توشی نه به
دا  ه ھه مرۆڤ دوچاری به  که.  خۆشیی ده موارترین و پیسترین نه ناھهـ کردن  غیره  واته -دپیسیش
ی  خۆشییانه و نه کک بوو له ش یه وه ئه. من دوچاری گومان ھاتبووم  بۆیه. کات ی ده ر په ی ده چوونی په

مک ناشی  یامی عیشق و جوانیم پ بوو، که نھا په ی ته وه ر ئه به منیش له! منی دابوو  یاری بهد  و به ئه  که
ی  ند سانک پوه دوچاری بووم، چه  که  بۆیه.  وایه کی ڕه خۆشییه کردن نه  غیره  کهزانی  دهبووم، وام

ڵ دوکی  گه زانی له کردبوو ؛ وام دهو پیس لهدم   م، چونکه رگا بده ده  مورا له نه  وه و شه ئه  بۆیه.  وه تالمه
  مرۆڤ به  کاتک که  چونکه!  م میواندارتییه م به شت من بزاریان بکه و ده  یدایه که گه ڵ سه گه تردا یان له

. رت ڵ خۆیدا به گه له  ویستکی خۆی؛ نابت گومان و دپیسی و کینه چت بۆ الی خۆشه نیازی میوانی ده
  . م رگای بده ده  متوانی له وا ده ، ئه وتایه ست بکه پکک گوم ده من چه  وه و شه ر ئه گه م ئه به

گازی رما  سه  چونکه..  وه کولنه گیانمدا ھشتا ده  له  وه و شه کانی ئه زۆر دوورو درژ بوو، ژانه  وه و شه ئه
پشتاوپشت   که ره نجه په  له  ناچارانه  یهبۆ! یویست بمخوات و ده  وه خۆیه  یگوشتم به گرتم و توند ده لده

ی  وه بکات، تا دنیا بت له  وه ره ماشای ده و الی من ھات، تا ته ره و به ئه  ، چونکه وه کشامه  دواوه و ره به
نی رژی ژر په  خۆمم خزانده  کتوپانه  بۆیه.  نییه  وه که ره نجه ودیوی په شی من له و له  چووه دا نه ه ھه به  که
. کاندا ره وبه رژین و بن دار سنه ژر په کرد له  رمۆهد و گ خۆمم بچوک و قه.  وه یه که ی ماه وری باخچه ده
  و له ئه  چونکه ..بینی  و نه کی منی بینی و تارماییه م ئه به. کردبوو فر داگیری نه بوو به  نھا جگه ته  که
ر  به م له به. یب ببینت ب چاو غه یتوانی به ده. وتبوو ر که ستی جوانیی منی به وتنی گیانییدا ھه رکه به
  له  بوو که نه  ستانه و ھه ڕی به رست ببینت، باوه چاوی دوپه  و به ک ماده یب وه یویست غه و ده ی ئه وه ئه

  . وه کشایه  که ره نجه په  دوودی له  ستم کرد ترسا و به ھه  بۆیه ! یشتبوو و گه به  وه منه

  وه ڕامه گه و نه  که رژینه ژر په  نام برده ی بزانم بۆ په وه ب ئه به زۆر درژ بوو،  وه و شه رمووم ئه ک فه هو
موو مژوی ژیانی ڕابردوی خۆمدا  ھه  تیایدا من به ..ریدا ڕامام وه بیره  نھا له ویدا تاک و ته له! بۆ زیندان

زاگرۆس و   کانی ژیانی گیانی خۆمم له موو ساه ار و ھهو پیرشالی  و مام خدر و خدری زینده  وه چوومه
و پیس  ی دم له وه ر ئه به م له به.  وه بوومه ق ده ریک بوو ڕه خه  چونکه.  وه ئران و توران یاد ھاته
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ناو مای   ناچمه  وه دی پیسه  من به  چونکه. م و بده رگای مای ئه ده  دا له خۆم نه م به بووبوو، ڕگه
.  وه سکی تره شی که باوه  و چۆته زانی ئه ، وام ده وه زیندان خۆمم دزییه  کاتک له  چونکه.  وه سکی تره که

ڵ  گه ، خوکی له وه و شه نھایی ئه تاو ته شت له ده  مزانی که ده. ترسا نھا بوون ده ته  و زۆر له ئه  چونکه
بوو من  نن، ده یه و بگه بر به یا دوو خوک ئازارو زهسک  ی که وه ترسام له ده  بۆیه.  وه خۆیدا بردبته

. دڵ پیسی  خۆشم به نه  یشتم که نھا بینی، تگه وم ته ئه  م کاتک که به. دری ل بکرت و غه ئهھم  نه
 یشکان چاوی دوه  و به ئه  چونکه. نھا بت و ته چوو ئه پده  چونکه. م رگا بده ده متوانی له ئیتر نه  بۆیه

.  یه ک چاویان ھه یان یه دانه  ده  کان به رمووم، دوه ک پشتر فه وه  چونکه. بوو ھه یینبین توانای
  چمه نھا ده یبا ته غه  من له یانزانی که یب بوونی من بردبوو، ده غه  ریان به فه کان زه ستمکرد دوه ھه

ری  به و خه یشتنی من ئه گه  ر له به  ته به بوو، ھهکرد  وه وه ندییان به یوه په  بۆیه. کانم ویسته تی خۆشه زیاره
  !یشتبوو پ گه

ی  ر ھنده کردبوو، ھه  دا خۆمم گرمۆه رژینه و په ژر ئه  له..  وه خۆمدا ھاته ییم به زه زۆر به  وه و شه ئه
  ون لهبوبو  باکان توڕه.. کرد مس ده شمی له ی له خانه  به  رما خانه سه..  وه پیرشالیارم مابووه

  دا له-ی بت شوه  زن له رکی مه یکه په  وه و شه بیرم دت، ئه! خۆشیی دپیسی نه  وتنی من به خۆشکه نه
. ندی دایک ری خواوه یکه نم په من ناوی ده. ردا بوو به فرینی له رگکی سپی سپی به زی و به دابه  وه ئاسمانه

دا، نزیک  که فر داپۆشراوه به  به  ناو باخچه له. ست بوو هد  یی لهرزی و کریستاکی سیمیتری و گیۆمیت دابه
ڕم پ  س باوه شت که ده! ک ماشایه چی ته .کی کردم ماشایه و ته  وه مایه چه - وه زیوی منه شی ته له  له
  .ڕی رپه ده  وه ردوکمانه چاوی ڕاستی ھه  کی کردم و فرمسکک له ماشایه کات، ته نه

  ی بۆ کردم به که رژینه و ژر په ی ئه که رنجه م سه به.  کردووه  حمی دایکمدا گرمۆه هڕ  من وامزانی خۆمم له 
ویش  م فرمسکی ئه ی خۆم و ھه که م فرمسکه ھه  چونکه . وه ناو ناخی گیانمه  رما چووه ئاگردان و گه

ک یان خۆراککی  یه ۆکهکر ی شه وه ک ئه وه! ئیتر چژی شتک. قووتم دان  خۆوه ر لوم و له سه  وتنه که
لک  تامکی گه.. شتبوو مچه ژیانمدا نه له  وت که ر زمانم که تامک به! وتبت م که شه ستی چه ر ھه گیانی به

رم  سه  که رژینه ژر په  له  خۆوه له.. م ی گیانک تام بکه وه ک ئه وه! سکون مکیش که یرو خۆش و که سه
کی  یه جگه  چونکه .زیندان  شی خۆم له ناو له  وه ڕامه ک و دوو گه ی یه ندهر پ و ھ سه  ستامه رھنا و ھه ده

ئیتر  ..کاندا جبھم زیندانه  نھا له ته  شم به ری له یکه توانی په مده نه. رم نای بۆ به برد په ده ترم شک نه
  نم بهیما گی پدا پهژر تیشکی مان  له ش وه و شه ر ئه ڕی و ھه خۆشیی دپیسیم په نه  وه وه و شه له

دی پیس   وانم که ی پاسه هرست پهو دو ئه م به .م خۆمدا تیمار بکه دپیسی له  ندی دایک دا که خواوه
  کاتک که  چونکه. و بھنم ویستی ئه خۆشه  رگی خۆمداو واز له جه  ناچاری کردم پ بنم به.. کردبووم
  .کرد ده  پیس بوونی ژینگه  ستم به کردم، ھه ی ده تووڕه  کهبووم،  ده  کرد، تووڕه ستم ده ھه  یاریی به

دا داب و  م نه رکشا، ڕگه رونی خۆمدا ده ده  له  وه ڕیشه  م له زنه مه  هرست پهو دو ، ئه وه سانک دوای ئه 
 تی ورس په ھوه رستی و شه په رستی ماده خۆپه  بریتی بوون له  رتی دو فری من بکات که لتور و نه که
رستی  ی و خۆپه نده کانی درۆ و گه ستی خوه ده  من له  چونکه .ی نده درۆ و ڕیایی و گه رستی و گپه سه
م )پیرشالیار(  نھا مام خدر و خدری زینده س بووم و ته من عیشقکی ب وت و ب ئاو بکه. تبووم ھه
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فتار  وان ڕه ک ئه بوو وه رمدا؛ ده وروبه کانی ده رسته دوپه  نوان مرۆڤه  بینی له خۆمم نامۆ ده.. ناسی ده
  یشتن به بوو بۆ گه ر نه و ڕخۆشکه ئه  کاتک که  بۆیه. ژیاندا  کانم له یامه یاندنی په و گه  وه م بۆ مانه بکه

دوور   جوانی به  رگیز له من ھه  چونکه ..ویش ویستی ئه خۆشه  ی ڕگاکانی جوانی، پشتم کرده وه دۆزینه
  چونکه . یه جوانی ڕوخسارکی تری ھه  یویست فرم بکات که و ده م ئه بووم، به ووم و گوما نهب نه

کاتک  - به. ران بم و ڕگاکانی جوانیم وون کردبت ونکه  ڕگه  کاندا له لتوری دوه که  چوو من له پده
ی  وه جا ئه. بت ده  ره تهھت، جوانیی ل وون و  ج ده ی خۆی به مرۆڤ نیشتیمان و ژینگه  که

  نییه  وه م مانای ئه به . وه دۆزته ونبووندا خۆی ده  و له  الیداوه  ڕگه  ، له وه دۆزته شاڕگاکانی جوانی نه
ستی جوانیی تیادا  ند ھه رمه ھونه  کاتک که  چونکه .جوانی تناگات و نایبین و درکی ناکات  له  که
وام بوونی ژیاندا  رده به  رج له مه. چت رگی خۆی ده کانی مه ناره و که ره ویش به ئهمرت؛ ئیتر  ڕزت و ده ده

   .نابینت

سوود بۆ  کی به یه ک کۆیله کی خۆم و وه ه چه ڕه  مه یویست من ناچار بکات پشت بکه ده  رسته و دو په ئه
لتوری جوانیی مندا نا شایانی  که  و له نگی من رھه فه  ش له وه ئه. م کهچ ب و ملکه کانی وتی ئه داواکارییه

رست  دوو دوپه  ویستوومه  که  بووه  وه ر ئه به زۆریشم قبووکردبت، له ر کاری به گه ئه . ڕز لگرتنه
   .ن ر بکه ماشای جوانی و ھونه دڵ ته  وت تا به ده انوان کاتی م ئه به.. نجت ڕه دیان لم نه

  پ بوو له..  وه بته جوان بوو نه  رکی ھنده سه.. شدا ک له یه  ر بوو له دوو سهنی  خاوه  رسته و دوپه ئه
ڵ و درۆ و بوختان و  نده ڕی گه باوه  ی تری پ بوو له که ره سه. فا و ژیان وه و جوانی شیعر و عیشق و

میدا  که ری یه ڵ سه گه میاندا و له ری دووه ڵ سه گه ڕم بوو له من شه  میشه ھه. رستی و خۆپه سی ناجۆر وه ھه
ت  رامه که ن کانیش خاوه رسته دو په  یم کهی تگه  بۆیه. ویستیدا بووم وای خۆشه ئامزان و دداری و ھه  له

  و تاریکییه توانن واز له وا ده ، ئه وه زانستی جوانیدا قوڵ ببنه  ر بت و له گه م ئه به. ست و سۆزن و ھه
  .بات رگ ده خۆشی و مه ردو نه دهو  ره ژیانیان به  بھنن که

ر  به..  وه ویستمدا زۆر مامه ی خۆشه که رسته ی مای دو په که زیوه ته  رژینی باخچه ژر په  له  وه و شه ئه
نیسکک،   نکه ک ده ک، شتک وه یه ڕڕه زه  جم بھت؛ مسقاه ندی دایک پشتم ت بکات و به ی خواوه وه له

 تاو و ربه شه  ردوکمانیشم کرد به فرمسکی ھه .م ی پ دام تا تامی بکه-نیسکک  کهن ده  بچوکتر له  بگره
نھا  ته  یر که یادکی سه.. یادکی پیرۆز..  وه لک درینه یادکی گه  ی زمانمدا خستمیه شه ژر چه  له  که تامه

ستی درکاندنم  ر ھه ک به یه کهکرۆ ک شه وه  که  خۆراکه  و پارچه ی ئه شه چه.  وه الوانده ستیاریمی ده ھه
و  له  جۆرک که  به - وه پیرۆزه  میشه یادیکی ھه  یخستمه ده زمانم؛   سکون بوو به مک که که  که وت، که ده

یر بوو، تامک  زۆر سه.  ر زمانم ماوه سه ھشتا له  مک توونه که  کرۆکه و شه تا ئستا تامی ئه  وه ساه
  .یادکی پیرۆزدا  له. ژیانکی تر  بهکردم  ئاشنای ده  بوو که

ر  سه ج ھشت، سور بووم له مم به که ویسته خۆشه  رسته ی مای دوپه باخچه  وه و شه ئه  ئیتر کاتک که
م بۆ  ده یشان نهن یلدارتی مه  ندی دایک فری کردم که خواوه  چونکه.. رداری بم ستبه توانم ده ده  ی که وه ئه

  .بم نا وون ده رست، ده هجیھانی دوو دوپ
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  رسته دوپه  ته و ئافره وم دا ئه ھه  وه سته به ڕی مه وپه ڕی توانا، به پهو ، من به وه م لتانی ناشارمه به
جیھانی   و پشتی کردبووه ئه  چونکه. عیشق و جوانی  ست کردن به ناو ژیانی ماناکان و ھه  وه ڕنمه بگه
داستانی  .خۆیدا  رکووتی بکات له بت سه ده  که خۆشییه ستیاری نه ھه  زانی که وای ده.. کانی سته ھه

  وه داخه  م به به. تای کۆتایی بوو ره سه  وه وشه رچی ئه گه.. ت و کۆتایی نایه ویستیی نوان من و ئه خۆشه
ئیتر . رستی وپهد  ردار بوون له ستبه و ده  وه ڕانه رست بدات بۆ گه ی دوپه یتوانی یاریده ویستی نه خۆشه

  یبوو، که و ھه ئه  ی که جوانه  و پۆرترته ئه  چونکه.  وه ودا مردار بوونه ڵ ئه گه کانم له ندییه یوه داستانی په
  جار ناجار به  ئستاش که.. ما دیار نه و  وه یان سایه  وه کوژایهکان  ستی دوه ده  مبینی به نھا من ده ته

  که؛ بینم  ده  کی زل و دو شوهر سهنھا  ته.. زیندان  ماشام له نم و دت بۆ تهیبی وێ ده و له وت لره ڕکه
  نایه ستی ده ده وا ، ئه ر بیتوانیایه گه. کات تی لده فره ترست و نه کو خۆشی لی ده نھا من به ک ته نه

  وه یه و باره زۆر وتنیش له . جوانیدایه  نھا له جوانی ته  ستکردن به ھه  چونکه. خنکاند بینی خۆی و خۆی ده
ی  و یاساونه ویش یاساوک بوو له ئه  م که که رستکی ترتان بۆ ده باسی دوپه  بۆیه .خۆشحات ناکات

  .م رستی دووه و دوپه ئیتر ئوه. کرد پاسی منیان ده  که

  م دووه

  رسته کرد کاتک دوپه هناتوانایی د  ڕان و بهدۆ  ستم به ھه  ر بم که یت گه هک ڕ نه شت باوه ده
. م جیھانی ئیستاتیکادا ھۆگری خۆمی بکه  م و له متوانی ڕزگاری بکه ست داو نه ده مم له که ویسته خۆشه
ر درۆ  کات، گه ر کار نه و مرۆڤ گه  وه سه می که ده  ستی جوانی خۆراک ناکات به نی ھه و گۆته ئه  چونکه

کرد،  خۆ ڕاستیشی ده! بکات ژیاندا ھه  کات، ناتوانت له د نهسا ر فه کات، گه ر بوختان نه کات، گه نه
خۆ منیش ب . کرد و ناجۆری و دزوییان ده ه ھه  زانی که رست ده دوپه  مرۆڤیان به  وه کان به دوه  چونکه

  چونکه. .بکات چتی ھه ب درۆ و ساخته ژیاندا بتوانت به  له  مرۆڤ نییه  ، چونکه ه ھه  بووم له ری نه به
کانی  و پۆسته  گه و کۆمه  قوتابخانه  ژیان له. . بات ده  ه نی ھه نده و که ره مرۆڤ به -ژیان -ڕاستیدا  له

ژیاندا فر   مرۆڤ زۆر خووی ناجۆر له.. بات ت ده ماقه نی حه نده و گومابوون و که ره دا، مرۆڤ به ڕۆژانه
  له  کات که فتار ده ئاستکدا ڕه  بینت له ندکجار مرۆڤ خۆی ده ی ھهچ که..  رتی خووده نه  دژ به  بت که ده

  ! وه شته و ناوه ستیی ئه سروشت و خوو و ئامانج و که

  ردوون کهکفالتوون باسی بۆ  منیش ئه  ر له ڕی ئیستاتیکیی من و به ر باوه سه  وته که تیشک ده  که  دایه لره
ت پاکژ  ریستۆش ده ئه -بپارزت  انهییدکار ناجۆری و دزوی و بهو  له وڵ بدات خۆی بت ھه مرۆڤ ده

  چونکه .ق قویی جوانیی موته  یین به ئامانجی جوانی و گه  ست کردن به بۆ ھه  ره ده  یاریده  وه بوونه
و  ره ات بهمانب و ده  به ده و ھاڕمۆنیش مۆسیقا و شیعرو ئه  و سیمتیریش ھاڕمۆنییه  جوانی سیمیترییه

  ! ی چی ئه. .ی دراماو کۆمیدیادا ھاوکشه  ترۆپکی پاکژی و جوانی له

داوای لبوردنیشتان   م، بگره که دنیاتان ده.. نا. وش و خه ه سکم ب گوناح و ب ھه من که  زانن که وا نه
جاری وا  . ووهق و ناشرینم کرد ی چاو زه ه خۆم ھه ش به منیش به  نم ، که دا ده وه دان به  م که که لده
دا بژی و  گه ناو کۆمه بتوانت له  مرۆڤ نییه  چونکه! ریی خۆی نایکات که  ر به که  م که که ی وا ده ه ھه  یه ھه

  !ت رامه ک که  کات نه ت مرۆڤ جوان ده ماقه ندکجار حه ھه  چونکه.. ت ماقه حه  ری بت له ببه
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  من له  که ی وه ر ئه به ، له ر خامه سه  هھنم باسیان نه دوم و نهتی خۆم زۆر  ماقه حه  ق به رھه ده  جا چاتره 
م ناجۆر ترین  به .. ڕن کانم تناپه سته ی ده نجه په  انم لهک ه ھه  چونکه .کانی خۆم خۆش بووم گوناھه

ورم بم؛  ده  رزانه ربه سه  بۆیه.  سکی تره قی که ناھه  بهترسی ترین تاوان کوشتنی  دترین و مه تا، به خه
. قی ناھه  به  ھناوه سکی تر نه لووتی که  ستاوم و خونم له نه وانی تر ھه ئازاردانی ئه  رگیز به من ھه  که
ونیش کاری وام  خه  ت به نانه ته. .کوشتن  به   وه کردۆته سکی تر نه سزادانی که  رگیز بیرم له ھا ھه روه ھه

دا سنوور  و دۆخه ، له به.. کات تک ده جرو ھه ت زه ببینم منداڵ یان ئافره سک ر که گه مه..  وه شته لناوه
  .م ده تووند ده  سزای تووندتر له  ر بتوانم بۆ سزا دانانم و گه

ژیان و   وه داھاتودا دته  وا له بوو، ئه ره ک قه وه  وه شکوژرته ر نه گه کوژت، ئه سک ده ی که وه م ئه به
ستی مرۆڤ و دو  ده مافی ژیان به  چونکه . وه کانی خۆی بداته وه بووی کرده ره بت قه یان ده . وه کوژرته ده

ند  خواوه.  یه رگی مرۆڤ و دودا ھه ر مه سه تی به سه نھا ژیان ده ژیان ته. ژیان  به  حکومه مرۆڤ مه.  نییه
کو  به. ند نین ستکردو داھنانی خواوه ده  هل -ڕ شه -درۆ -مردن  چونکه.  نییه  وه ر مردنی ئمه سه قی به ھه

  .ڕن ڕو خوای شه نی شه ھریمه ی ئه زاده

وم ناونا  ئه ..م ھنا که رستی یاساوی زیندانه دوپه  وازم له  کاتک که  بۆیه..  جا زۆر وتن قورئان خۆشه
میوانیی خزم و   م بهزمکرد بچ حه.. وتکی تر  لم و ڕوومکرده زیندان ھه  توانیم له ئیتر. جاسووس

  نجه و په  وه مه وێ بکه ک له کرد پشانگایه زم ده حه  چونکه . نده وتی ھۆه  له -ڤینسنت ڤان کوخ -سی که
  .ڕی ئیستاتیکیی مندا جوان بوون باوه  له  م که درژ بکه  و خانه بۆ ئه

  ر کرام و دیواریان له سه ستبه ش دهو هل.. وێ ئه  مه برد توانیم بگه زۆری نه.. بم توانیم ھه  کاتک که
  !ست و پم ده  کرده وقیان نه تهم  به.. وانیان بۆ دانام مام پاسه مان حه مان تاس و ھه و ھه چنی ورم ھه ده

  و بۆ ڕاوکردنی من له ئه. م رستی دووه دوپه  وت به چاوم که دا، که ی زیندانه ناو باخچه له ڕۆژان  ڕۆژک له 
زانستی ڕاوو شکاری   و له ئه. و کردبوو رسی زۆریان فری ئه کان ده دوه .ا خۆی مات دابوومیند که
 و ئه  و ڕۆژه ئه. ناسی کانم ده من نچیره  چونکه.. عیرفانی من  ق به رھه م بوو ده م زانستی که به -زانی ده

کرد بۆ  نوژی ده .کرد دهتاوی خۆشدا مت دانیشتبو و نوژی  ڕۆژکی خۆره  من و له  پشتی کردبووه
شکی  له  من فزول بووم بۆ بینینی ڕوخسار له  ، کاتک که وه ئاوڕی لدامه  کاتک که  چونکه. یتان شه

  !الو ھه: رموو وم فه دا؛ به کارانه رزه جوانی ھه

بیست   م و ی بیسته ده می سه ورو سته ھرو جه رچی قه بینیم ھه.  وه الو؛ ئاوڕکی لدامه رمووم ھه فه  که 
  ڕوخساری له. خشاندبوو تی چرچ و لۆچیان نه خه -ر ڕوخساری پیری  سه  ک قز له وه  مه که ویه

  وا دیار بوو به! کردبتجریان  کان زه چوو دوه پده .چوو ن ده مه زار ساڵ ته دوکی ھه  ه ڕوخساری ده
زارانجار ئابوویان  بۆ ھه  ختانه م ناخۆشبه و به  وه ژیانه  ک مرۆڤ ھاتبته یانجار وه درژایی مژوو ده

گریان بۆی، و   م به ستبکه ریک بووم ده خه!! وربوو ت و پ جه که لیل و شه سیمای زه  وتکردبوو و ھنده زه
  م له نده واری خه شونه  چونکه! یامی بم چی په و بیارمدا ملکه  الوه  تاوا عیرفانی خۆمم خسته له
ویستیم  ستی خۆشه زمکرد خۆشم بوت و ده حه.. زم ل کرد حه  بۆیه .کرد ست پنه ا ھهرتاپای بوونید سه
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بردمی بۆ . ر پشت سه  می بۆ خستمه ننه ھه رگاکانی جه میدا ده که ماشای یه ته  و له ئه  چونکه. وت ری بکه به
رم و  و تهی سۆمای ۆقیوی ڕوخساری برسی و ت وێ ونه له؛  -ئایندھۆڤن  قامک له ر شه کی سه پشانگایه

.  وتنه می زانست و پشکه رده کانی سه نجامه ئه  مه ئه: رموی فه. کانی نیشان دام ریکییه مه ئه  ربازه ی سه الشه
ڕین و  ری شه وه ھشتا جانه  ئمه .ناوبردنی ماناکان و له شه ڕه عداو ھه خر بیت بۆ وتی سادیزم و ته به

   .کات ریمان ده ڕ ڕابه شه

کارکی  رزه من ھه: رمووی فه. می جیھانی بۆ کردم نگی دووه رھاتی جه سه میدا باسی به ماشای دووه ته  له
  کرد به بوو، دایکم گۆشتی باوکی خۆمی ده  وه مانییه ربازکی ئه ستی سه ده  لکم به ر په جوان بووم، ھه

 -مرد ، ده وه ته کردایه و نه ستی ئه کانی ده پارووه مم بۆ ر من ده گه ردوچاوی کور بوو بوو، ئه و ھه  وه ممه ده
می  ناو ده  کرده مم ده ی ناو ده لووقمه  منیش گۆشته  بۆیه. مرد داو ده ست ده ده   دایکم گیانی له به

منی   به. شت ویستیم بۆ ھه خۆشه.. ریدا سه ستم ھنا به منیش ده.  که رسته گریا دوپه ده.  وه مه که گه سه
  چونکه. .وی ر زه سه له  ماوه خر نه  ڕمان به باوه کارو پیرو مرۆڤ و نامرۆڤ رزه ی ھه ئمه ، ئیترووت

  له  ڕ زاه فرۆشرت و ھشتاش شه ت ھشتا ده ئافره  چونکه .. وه ته یی پیاماندا نایه زه ند به خواوه
ڕ  بن و شه کان زاڵ ده دوه  بت که و شت ویستی ئه ده  بت، چونکه ند ھه م خواوه ناکه  باوه. .جیھاندا

  .کات ریمان ده ڕابه

تی  زره حه:" رموو وم فه به. م کانی بۆ بکه رکی تری ڕاستییه وه م داپچم و باسی ته منیش ناچار بووم ده
ڕ  کوو خوودی شه به . کردووه ستان نه ڕی بۆ که و باسی شه ئه. ن بکه  م کارانه ئه  رمووه یفه سیح نه مه
سیح زۆر بئاگا بوو  مه  بگره !کانییدا ست و پیه ده  کووتا به داده انمخی  کاتک که  وه ھاته ودا ده یی به هز به
کی  و چه ئه. ویستیی بۆ کردن باسی عیشق و خۆشه نھا نھا و ته ته و ئه !ڕ دخوو بوون و درینن شه به  له
. ن هبک تی تر  رانی میلله مبه ڕ و پغه ئایین و باوه  به  رموو گاته فه ستانی نه که به. ستان ستی که ده  دایه نه
ی کان ته ئافره. کرد تان پ ق ده-تی نوح عین و میلله عسی له ۆ بهب کرد ده  دزه تانکی کیمیایی چه  چی ئوه که

ت  ادا ئافرهوروپ کانی ئه موو بازاڕه ی ھه رگه ناوجه  و له وه ڕاجه ی ھه ناو جامخانه  تان خستۆتهو تی ئه میلله
رو  شت سه دوی ھه  به  مرۆڤتان کردووه. کرت فیان ل ده ره عدای شه فرۆشت و ته رزان ده ھه  خۆی به

نازانن   ئوه. من م و سیه النی دووه ی سامان و مای گه وه ریکی ماشینه ر خه ھه.. ماح و دڕ ته  برسی و به
ری و  روه دادپه  ئوه. کانی داھاتووی خۆتانن وه کردنی نه رمی ق رگه سه  تانبینم ئوه من ده.. ن که چی ده

  وه ته یی پیاتاندا نایه زه داد به  یه م شوه به. جامبازی و ڕق و تۆه و رستی خۆپه  به  ڵ کردووه یاساتان تکه
ڕو  تان کهکانی داھاتوو چه ڕ سز و وه ی باوه نده گه .کات لیلترو الوازتر ده ی تر زه رتان ھنده ھهو  و جه

تی  ئاوسن و کم و جراعه جا درۆکانتان ده. کات خاو ده خۆش ده لیل و ترسنۆک و نه کور و زه
  درۆ له  ک داد فر کراون که و وه  کراوه  ریده پشتریش پتان ئافه. کات کانتان خۆتان پیستر ده وه کرده

  چونکه..  وه ته ی ناڕاستدا نایه وه و کرده ڕو دو شه  یی به زه ندیش به خواوه.  نییه  وه رزییه وشتبه ڕه
ن  ھه  بۆیه .و نین کانی ئه داھنانه  یتان له ڕ و شه و دزوی و شه  ی دزو نییه وه دهرند ئاشنای ک خواوه

  و مسقاه ئه  چونکه..  سیح خوودی خوایه تی مه زره حه  که  یه ھه  وه قینیان به ڕکی یه باوه  ناوتاندا که له
م  و به  رزی و دادو مافناسییه ت به رامه ڕی که وپه ی ئه ش نیشانه مه بوو؛ ئه ناخیدا نه ڕ له ک شه یه ڕره زه
   .کات یی زامن ده میشه ب و ھه ده  ندی خۆیدا ئاوته ڵ خواوه گه مرۆڤ له  ره وھه جه
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ستم تا  ده  ستی دایه ده و ئه  چونکه. ران نیم چکه ملکه  من له  و کرد، تا فر بت که دان بۆ ئه زۆرم باسی ملنه
  ڕ به باوه: پی ووتم  مزه غه  چاوکیشی ل داگرتم و به.. ڕم نیشان بدات یالیزم و ھزو بازوی شهکۆلۆن

من ڕز . ڕم گه دوای عیشقدا ده ھاتووم و به ڕ ھه کانی شه دوه  من له:" رمووم منیش فه.  ڕ بنه توانای شه
  ڕم به من باوه  چونکه. وت ر بکه ڕی به ردی شه گه  ڕڕه ک زه ر یه گه ر ناگرم؛ ئهری خ وھه پیس بوونی جه  له
کانی  ڕ چاوگه شه  کات تا پتان بم که فری کردوم و تکام ل ده  ڕاسپارده  خر به  چونکه.  ڕ نییه شه

ری  و خۆتان ڕابه  خۆتانهمی  ننه ھه ڕ جه شه ". وه ی نابته خردا جگه  ڕ له هش. ر خر سه  وه ڕته ناگه
   .ڕن شه

  چونکه.. یرترن سه  ره مه یرو سه سه  کان له ڕاستی شته به! م؟ نازانم باسی چیتان بۆ بکه  کینه ئیتر خه
وت خۆتان  تانه ده.  می داخراوه رپکانتان ده ک زیپی ده و زانست وه  ست داوه ده نگیی له تی ھاوسه مرۆڤایه

ن وا  که نه -ن ھا بکه تنی وه ن که که نه.  یه کارکی بڤه  مه م، ئه ان دهمنیش پت. ن بده ڕکی تر شه ی ره قه  له
کو ئاشتی  به.  بووه دایک نه  ڕ له شه  ئاشتی له ..ن، نا دار بکه ڕ ئاشتی پایه شه توانن به ده  ن که تبگه

ی  وه ئه  چونکه. ن ئاشتی ناگه  ڕدا به شه رگیز له ھه..  رانی و دۆستی ئازادی و عیشقی جوانییه خوشکی کامه
. کات ژیاندا زۆر ده  تاوانک له.. بت ری خۆی ده سه  میشه ھه.. بت سک ده ری که ق سه ناھه  به  که

 پشتی پشدا تان له مجاره ڕی ئه وا شه کات، ئه ر کار بۆ ئازادی نه گه ئازادی، جا ئه  به  حکومه مهمرۆڤ 
  . دات، پاشان خۆتان ی دهو زه  ھزترینتان له به

لکراو بۆ  برسی و وه ڕدا دۆڕاو و شه گکی له سه  ه دهی  رھناو ونه گیرفانی ده  کی له یه شانه  که رسته دو په
  له  که -  وه مییه که  ستکردن به و ھه خۆ نیشاندانیدا به  له  وه ی چنگکی مایه ر ھنده نوسی خۆی، ھه چاره

ستی  به مه  که - وه لکردنه  مۆڕه  کردو به  ی شانه که خورماییه  نکه ته  ک دووجار پرچه یه. رونیدا ڕوابوو ده
  ".ورین ڕ ده شه به  ئمه ":ووتی -بوو چاوترسم بکات

ئاشتی و جوانی و   ن وا بزانن که که نه.  ھزتره مرۆڤ و دوو خو به  ڕ زۆر له م شه زانم، به رمووم ده فه
خری تیا   ڕڕه ک زه یه -ڕ ری شه وھه موو جه ھه.. ڕ موو مژوی شه کو ھه به . ڕدایه هش  ڕاستی و داد له

.  وتووه ر که ڕیان به ری نیین و پرشنگی شه ڕ ببه کانی شه چاوگه  یناسن، له ده  ی ئوه و خره ئه . نییه
بوون و ژیان و   در له غه  ئوه. . داوه ڵ الینه رتی ئاژه لتوورو داب و نه که  مرۆڤ ھشتا له  چونکه
  .ن که فروو توونا ده ن ـ خۆتان ته رپا بکه به  وره ڕکی تری گه ر بت و شه ن، گه که نووس ده چاره

،  وه کانی خۆمم بۆ کرده شته ھه رگاکانی به و  دوام، ماچکی کردم، منیش ده بۆ ئه  م عیرفانه کاتک به
موو  ق وگیانی ھه قله و له  جاجاۆکه:  تی جوانیی منه که همل گیانی مه  مه ئه.. رن ببینن رمووم وه فه
  رسته و دوپه ئامزم بۆ ئه  کاتک که.. و دا نیشانی ئه ردوونی خۆم گهسیح و ماریاکانی  کانی مه ته زره حه

زانستی   من قینم له: خش کردو نوسیم م نه م وتاره ئه -و وانی ئه ر ناوچه سه رق له پیتی به  ، به وه کرده  پیره
وویی دزو و پیس و دوڕ. .مۆ ئه  لتووره درۆش که .ئاکار  له  رییه ببه  زانستی ئوه  چونکه.  وه بته ده  ئوه

  ی که لۆزنییه حه  تاریکه  و توونله ن به گه رگ ده خات و دوای مه خۆشتان ده ڕز و پیر و ترساو و نه وه
تی  مرۆڤایه  کی ڕۆشن له رگایه رگیز ده ڕ ھه شه .بات تان دهڕکی تر مواری و شه و وونبوون و ناھه ره به

  . جات نه  رگیز ناگات به مرۆڤ ھه  م که که رپشت و دنیاتان ده سه  ناخاته
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  زانی که ده ی نه وه و خۆی به  تیایدا شاردرابۆوه  رم که به  ره وھه و جه ی به عیشق په  وم دا به ئیتر ھه
  م به وت ئاوی ژیان بکه مه ژی و منیش ده و سیس ده شموورده گوکی پهک  ودا وه ستی جوانی له ھه

  ! یدا خۆزگه

رپشت و منیش  سه  رگای بۆ خستمه ویش ده وم داو؛ ئه رگای عیشقی ئه ده  وان له شه  وک له شه  بۆیه
م عیشق  ھنده.. ڕوخساری تۆقییوو شکست و ماندو و بزاریدا  ستم ھنا به ردی تا توانیم ده نامه  مکرده نه

  نی ده مه بۆ ته  وه ته ڕاوه نم گه مه م ته که ست ده ھه: رمووی زمان و فه  ھاته  و دا، ناچارانه ویستی به و خۆشه
ی مرۆڤکی  و نیازه ، به ڕم و ھاتووم بۆ وتی ئوه گه دوای عیشقا ده  من به: رموو وم فه ئیتر من به! سای

  . توانی ر ده گه  م بده و یاریده  م بده ڕگه..  وه دۆزمهناوتاندا ب  زن و پیرۆز له مه

کانی منی  ونه جوانی خه شا  و ناتوانت ببت به ئه  ستیکرد که ھه  نجا، چونکه دی ڕه  وه و به م ئه به
ئات و بوھه  بۆیه! بکردم ڕقی لگرتم و پشتی ت.. کرده ی نه پچه له که کانمدا، پاداشتی ووته  له  

  . بوو گویان نه  م و چاوو ده ی که و دوانه کانی کردم، ئه سته بھه  برسییه  ی دوه واه م حه ستم، به ده

پم .. م من به..  وه ڕمه بگه و ئهزۆر بۆ الی  به ن بکهو ناچارم  ن بدهکردم تا نوچم پ دا  انساک زیندانی
یی  ڕووی گله  وا له م کردبت، ئه و کاره ر ئه گه ئه. کرد بۆی نه فۆنکیشم له ت ته نانه رگی خۆمدا، ته جه  نا به

ئامزو   ویستیم پ بداو له خۆشه  م که سک بده سزای که  نییه  وه ڕم به من باوه  چونکه.  کردوومه  وه لکرنه
  وه ، شایانی ئه خۆشم ویستووه  دا که وه پناوی ئه  ی سزام بدات له وه م ئه به . وه شیدا بمالونته باوه
.  ا نییهی تی وه ندنه سه ویستی تۆه خۆشه  چونکه. رو دسۆزی بم یدا بژیم و ھاوڕێ و ھاوسه گه من له  نییه

ی  وانه ڕه  کاتیکیش که  . وه داخه  به.. ویستیم پی دا من خۆشه  که  وه ی ل کردمه وه ی ئه و تۆه ی ئهچ که
موو  ھه  وه تییه ناوی ھاوڕیه  تیان نارد تا به رامه ست و بکه ب ھه کیدو،  وه رویجیان کردمه وتی نه

  .ری بوون ده ش یاریده نده ی کرد و پۆلیسی وتی ھۆه و کاره ئه  رمانه بشه. .بدزتکانم  رییه ھونه  کاره

م  و ھاوخهدا وشک و برسی و بج و ب ڕێ و ب ھاوڕێ  نده زیندانی ھۆه  ق له به کسای ڕه یه..  به
م  به.. ڕام کانم کرد و گه رسته و مرۆڤ و دوو دوپه  روونی فریشته کوونی ده  ماشاکاندا کوون به ته له

وسا  وت؟ ئه بۆ چیت ده  رێ کاکه ئه: و لم بپرس  وه منی وونبوو بکاته  ک له سک الیه مبینی که موخابن نه
ستم  چم ده وای بۆ ده  دوای عیشقکدا وم، که  و بهک من ھیچم لتان ناوت، به: رموو مفه منیش ده

   !ناوتانتاندا  وت له که ده

  یان به که ر یه مبینین، ھه وتان ده  وێ و له و له لره  کان که رسته دو په! م ئیتر نازانم باسی چیتان بۆ بکه
ھا وتدا،  نده چه  ساڵ زیندانی، له  ژده ایی ھهدرژ  به  چونکه.. دژمرد  به نه  هنھات ی ڕق ده ککی تازه چه
م  به.. م مویانتان بۆ بکه دا باسی ھه ما بووم لره ته به  که.. دی رست و مرۆڤم ده ھا دوو دو په نده چه
  کو به م به موویان ناکه چت، باسی ھه کتری ده یه کانیان زۆر له رھاته سه ی چیرۆکی به وه ر ئه به له
و  کت و مت له.. دا ری ھه دا سه م دواییه میان له یه سیانزه. بوون  گشتیان دوانزه  م که هپتانی د  ژمارده ئه

  . وه رته دوو که  من بوبووم به وستابوو، کات تیایدا وه  دا که کاته
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ی گۆڕستان  شم له ی تری له که و نیوه  وه فلیقایه مدا ده که مشتی ژوره  شم له ی له من نیوه دا که و کاته له 
وک د.. ڕۆی ک ده ڕیه  م ڕۆژه و کۆکه  ناسه ی ھه کرخه -نھا بوو و ماندو و ته ئۆسگۆرددا برسی و نه

چ  مووک بوو، لتان تک نه  و نره ئه).. ند دراوسی خرمه( ھاوسم و ناوی لنام  خۆی کرد به.. ھات
و   ی خوایه ش ئیراده مه ئیتر ئه. .مووک بوو و نره ژادی نرو م، ئه ڕی نوان نه شه  ن به یکه و مه
    .ین ریی بکه داوه  دکارانه ر به گه  یه  ه ھه  موکیش له نره

   که به. م ساه ژده کانی زیندانی ھه کۆتایی داستانی یاساوه  م به وتان بۆ بکه م باسی ئه که ز ده حه 
  پ خۆی کرد به  ئینجا له! لۆریقی  سایه  قیر، پاشان بوو به فه  ک خۆی لکردم به یه ھات، ماوه

و   ناوی یاریده  پاشان به.. ر ک نووسه وه  وه من نزیک کرده ئینجا خۆی له..  و پایه ن پله مامۆستاو خاوه
من   تدا که می دوو ئافره ر ده به  نی دام؛ له و به  وه ستمه ناو ده  ستی پیسی خسته ، ده وه یدا کردنه په  پاره

  واوی و به ته  کانم به یامه م بدات په تا یاریده  وه ستمه ناو ده  ستی خسته و ده ان ئهبوو بۆی ڕزم ھه
  کرد له کانی عیشقم ده ئازاره  باسیان له  کان که تا کتب و چیرۆکه .نم یه تی بگه مرۆڤایه  ڕاستگۆیی به

و   قابه پۆلیس و ڕه  کردم بهو خۆی ل  م ئه به !  وه بۆ بوبکاته -فر تی به که مله کانی مه زیندانه
کانم  رمووده فه  ی له ڕه ش و کاپیتل و الپه و به  رگ و دم و پیت و ڕسته جه  ر دایه ستی وه جاسووس، ده

  وته پاشان که . نامووسی من بوون  کانم ـ که رمووده ر فه سه  درژی کردهست ب پرس ده ر به ھناو ھه رده ده
  س جاریش لم توڕهو دو.. پاشان تاوانباری کردم.. مو نایاسایی  ه ھه نی بهو دادگایی کرد  وه لپرسینه

  .نی سلیم نابم و لی ناترسم؛ پم پکه زانیی من ته  پاشان که. . وه بوو و چاوی ل سوور کردمه

ی  رموده من فهکانی  رموده فه  زانم که من ده: رمووم ی شر فه ڕه نه  ودا به ر ئه سه منیش تم خوڕی و به  بۆیه 
من عیرفانی . وانم م من عیرفانکی دوای ئه به.. ورات و بودیزم و فۆنفۆشیۆس نین قورئان و بایبل و ته

  . مم شته ھه

منیش . شنم ستی ل بووه زۆر ناچارم بکات ده  یویست به پش و ده  سنگی ل ھنامه  وه جارییه گاته به
ک  خوات، وه رما خول ده پی سه رو ته وھه جه  ن گیانی نوح لهمن باوکی تۆم، م. کوڕم: رموو وم فه به

من ..  م بیوه ره وه و ته من ئه  چونکه.. ترسمیت لت ب تۆ ناتوانی ناچارم بکه -یی میشه وناکی ھهوتیشکی ڕ
کانی  کهتاری  چاه  رد و له تکی بگه رامه که  بووم به -قدا ری گیۆمیتراو سیمیتری و جوانیی موته وه ته  له
  .  ماوه ڕ نه شه  ڕم به ھاتووم و باوه ڕ ھه شه

ر مندا  سه دوو حوکم به  دا تا ببت به وه پناوی ئه  پاشان قنی تکردم و باسی قن دڕانی خۆی بۆ کردم له
مویست بیر  بووم، ده  وه رمی خۆ کۆ کردنه رگه من سه  و ڕۆژه ئه -کرد ناشرینیجاوزکی  ڕۆژکیان ته. بکات

رگای داو  ده  ھات له. بۆ کوردوستان  وه ؛ تا بیاننرمه وه مه کانم بکه ر و نوسراو و کتبه ی ھونه وه ناردنه  له
ک برسیی  ه سته ی ورچکی به ژورداو ھنده  خۆی کرد به ؛ م ی ل بکه وه ژوره  رمووی ھاتنه ی فه وه ب ئه به

زکی  بۆ  ند کاغه پاشان چه.. برسا  پام بدات له ر قه بهشیا  ، ده کردایه نه  ر نانم بۆ ئاماده گه بوو، ئه
و  ئه  ییم که تگه. بی ره عه  م به رویجیی بۆ بکه ند ووتارکی نه ی چه رجومه رگ ته ک وه پۆست کردم تا وه

م و نی ب ره من عه  یشتبوو که گه وانی کردن تنه اساوی و پاسهشت ساڵ ی ھهدوای   ، چونکه خورف بووه
لووتم   توانت له و ده ئه  یویست نیشانم بدات که ده ھا روه ھه.. سیحی نیم پاشان موسومان و مه.. مدکور
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ی  ته وه م له به -ست و ب سۆز بوو نگ و بھه به کی ده کابرایه. کانم چاپ بن رمووده دات فه نه  بدات و ڕگه
ئیتر !.. ند بوو رمه شی ھونه که ره وکی ھاوسهبا  وتبوو، چونکه ر که ئاشنای من بوبوو، پریشکی جوانیی به

یویست ناچارم  ، ده وه ویژدانی منه  ر بکاته به له یویست که چوو و ده ھات و ده ر ده ھه  موکه نره  و دوه ئه
و برسیی  ئه  جوان و پیرۆز بزانم، چونکه  و گشتی به زۆر ڕزی ل بگرم و ڕاکانی ئه  بکات تا به

بوو،  ی نوح نه وه ناوچوونی نه کرد، بیری الی له ده س نه که  ڕوانی ھیچی له چاوه.. بوو  یداکردنی پاره په
ناسینی تور و فریدا و   س پویستی به ڕاستی که به:" گوت منی ده و به زانی فریداو تور و ئۆدین کیه یده نه

  . ینن ووه ی ھه فسانه وان ئه ئه  چونکه!"  ئۆدین نییه

  کی زۆری به یه پاره  یاند، چونکه من گه ئازاری به  درۆی کرد، چونکه  بووم، چونکه  همنیش لی تووڕ  بۆیه
ناو مای خۆمدا  ھاتبوو له -نی جاسوسی پۆلیس بوو خۆی گۆته -وت ست که د ناو کردنی من ده به
رو  د و نوسهن رمه تۆ ھونه -مان نازانیتتۆ ز -زانی تۆ نه -گوتم تۆ گومای کردم و پی ده ی لده شه ڕه ھه

  .  وه یان نابته دا جگه لره  که.. زۆری تریش -نوح نییت

و دوچاری   ڕ بووه ، که چاوی، بینیم کور بووه  گرته کانم ده رمووده یی فه توڕه  به  کاتک که  بۆیه
  وه مارکسه رو ھیتله  خر به م و فه ڕی جیھانی دووه شه  له  موو گیانی په بینیم ھه..  سی بووه فه نه نگه ته
و  ر چی ئه گه خشاند، ئه ت نه ی ئیشاره نجه په  وادا به ھه  م له-منیش پۆرترتکی مارکس و داروین. کات ده

ستیدا  ھهکانی  دیواره ر سه به  وه وانه پچه  ی مارکس و داروین به م من توانیم ونه بینی، به کانی نه ونه
  بوو له ھشتا ڕازی نه. یناند ند ده کانی ناوه ده زانیی سه بری نه زهست  ده  و ھشتا له ئه  واسم، چونکه ھه
  . فر وتی به  ی کار له رنامه قی کار و پاداشتی کار و به حه

 تۆ  وه یگووت؛ نی، ده که من پده به  که  وه م قاقالدانه ده  عات چاوی سی و به سه  ڕۆژکیان دوو دانه
ست  ژیانتا ھه  ت له خۆشه  نینه م پکه مگوت ئه منیش ده .یت که ی مۆرالیزم دهباس  چونکه .زمکی خۆشیت به

ی خۆشی،  شئه قاقا و نه  ک تۆ بھننه خۆشی وه سکی نه کانی من بتوانن که ڕه ر باوه گه جا ئه.  کردووه پنه
. ی بگریین وه ک له نیین وه پبکه  چاتر وایه  چونکه. کانم یامه په  و دان به ر بره سه م لهب وا منیش سور ده ئه

ک  رچییه جا زانستی من ھه.  م چنگ خستووه م زانسته تا ئه  وه ته من زۆر گریاوم و زۆریش پاڕاومه  چونکه
خۆی ناشرین   م، چونکه که ڵ نه گه ی له نجام ناچاری کردم چیدی قسه ئه. دوت ق ده جوانیی موته  بت، له

.. پنیت گری و خۆ سه تۆ ڕاسیستی، تۆ پداده: ربوو، ووتی م بهگ ت ک سه شی وه که ره ھاوسه.. کرد
  .بردبوو کانمدا نه کتب و نوسراوه  وم له ناوی ئه  چونکه

خۆشی  تووشی نه  م که که خۆشتان بۆ ده مونی نه له یرترین قه و باسی سه  الوه  ینه خه ده  وانه ئستا گشت ئه
تی  تایبه  به تان  نجه تابلۆی شرپه باسی  رمووم که فهلۆکانی پشودا تاب  ، له کینه خه.. بوبوو  نجه شر په

من شتکی . کانم ڕادرن رموده جا گوێ بۆ فه.. خوات منیش ده  ریکه وا خه  نجه شرپه  م، چونکه که ده
می  دهر مرۆڤی سه  ی که و ڕاستییانه م، ئه که کان ده ڕاستی من باسی ڕاستییه  م، به یرتان بۆ باس ناکه سه

  .ن که ستی پ ده س ھه م که و که  کور کردووه
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   نجه تابلۆی شرپه

  

ردی دوری و  تاو ده له.. نھایی تاو ئازاری ته له ..بت رو مندام ھه ی ھاوسه وه ر له جاران، به .. کینه خه
سگیرم  بوو ده توانایان ھهکان  دوه.. ڕیم په ر ده ھاتم و ده ده زیندان ھه  له  جاره  جاره و بھاوڕییسی  بکه
دا  وم ده دا ھه کاتییه  و نوانه م له به.. فر ی وتی به که ییه خته شه  بۆ زیندانه  وه ن و بمنرنه بکه

ریش لغاوی عیشقم بۆ  گه جوانی بدوم و ئه  دا له وم ده ھه.. سکی خۆم ببینم ک که رک، ھاوڕیه ھاوسه
وا منیش  وت، ئه که چنگ نه  وه پشتی داھنانه  وته که ده  ی که زنه مه  ته هو ئافر ر شکۆی ئه گیرت، گه نه

  سودی من بوو، چونکه  له  مه ئه.. دی بھنم رستکدا به دو پهڵ  گه کانم له م و منداه ناچارم مل بده
ی  ھراوی دوکه رمدا و زه سه زیل خۆی دابوو به خۆش و ڕه قۆڕکی پیر و قورس و نه  ه ک ده نھایی وه ته
.  م داستانانه ی ئه وه ک بۆ نووسینه ر یه سه  وو ڕۆژ بنمه کردم شه رماو ناچاری ده سه کرد به شیشی ده حه

و  جا ئه! دوا ده مدا نه گه س له که  چونکه.. نی کردبوو مم بۆگه قوڕگمدا و ده  کرد به نھایی تاوی ده ته  چونکه
  یان له.. بۆ ناو زیندانکیتر  وه زیندانکه  له  بم که  ھاتم، یا چاتره ده کان ھه زیندانه  له  ی که کاتانه

  تا به. ھاتم یر ده یر سه تووشی شتی سه.. کرد کی تر ڕام ده ژدیھایه می ھه بۆ ناو ده  وه که ژدیھایه می ھه ده
. خۆش  مونکی نه له قه   خۆی ل بوبوو به  تکی جوان و پیرۆز که ئافره  وت به وت جارکیان چاوم که ڕکه

و کاری   وه وسانه چه ت ی میلله نده گهو  شوه ستی ڕه ده  ڕس و ماندو له وه.. راس ترس و ھه  پ بوو له
  له! رست دیو په  ھاتبوو ببت به. س و وت و ئای خۆی خزم و که  زۆر ڕایکردبوو و پشتی کردبووه به

ند  ردانی چه وم ناسی، بۆ دنیا بوون سه ئه  شنم، کاتک که یه نه رتان ئیتر سه. -جیک وتی به  کوێ؟ له
م من  به. بینی خۆش ده مونکی نه له ک قه ویان وه ناسی، گشتیان ئه ویان ده ئه  وه نزیکه  له  سکم کرد که که
ر  سه نین بوو له و پکه نه خه رده ویش زه بینی، ئه ودا ده شتکی جوانم له  وه موویانه ی ھه وانه پچه  به

تی ڕاستگۆ  ی ئافره وه نین و قریوانه قاقای پکه  فر گوم له وتی به  مژ بوو له من زۆر له  چونکه.. لوی
م بۆ  دووه. ن ش نیشان ناده نن و بزه پناکه  وه م بگانه ده م به که فر یه کانی وتی به مرۆڤه  چونکه.. بوو نه

  درۆوه  به  ن که م زۆر ھه به. نن که ن پده گمه ده  و به  وه کول و کاڵ بۆتهکانیان  نین و بزه پکهخۆشیان 
  .نن که قۆس پده ره ک دوی قه قاقا وه. ن که ده  ر بگانه سه له  نوکته  تی کاتک که تایبه  نن، به که پده

.. نین بن ن تا فری پکه ده هد  چن بۆ کۆرس و پاره کی ده فر، خه وتی به  له  یت که که نه ڕ شت باوه ده 
. ن که ری خۆشیان ده سبه  گومان له  گوناحن که  وان ھنده ئه..  وه بیر چۆته نینیان له وان پکه ئه  چونکه

ن،  تیی بکه وت دژایه که ر ھیچیان چنگ نه موو شتک بوون و گه تی کردنی ھه ت دووچاری دژایه نانه ته
  .ن ده ستن و قین نیشانی من ده وه شن و دن دژی من دهفرۆ ده  بگانه  ڕ به چن شه ده

داوام   وم ناسی، بۆیه واو ئه واو بمناست، من ته ی ته وه ر له داوای، به  چاکم زانی بچمه  به  وه ر ئه به له
  . و شوی پکردم  وه ڕوومه  نا به ستی نه ویش ده ئه.. و کرد تا شووم پبکات له

میان  که یه  یه دوو مندایشمان ھه !..زیندانیین  دا نانت که وه و دان به  ندا زیندانهڵ م گه له  ساه  ئستا ده
. .بم ھری ده دین و ده  ریکه وا خه  ماوه ئیتر منیش خوام نه ..تی یوسف زره حه  میان له چت دووه داڤید ده  له
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شت دووچاری  قیشن و ده ده  که ییه خته شه  کانی زیندانه دیواره   بینت که ده  و درزانه ئه -و ئه  چونکه
  وه یی من تناگات، منیش به شه ه شتیی و ھه  و له ئه! رماندا سه  داڕوخت به  که پین بین یان زیندانه داته

  . بم شتگیر تر ده

ین، ریان پ برد فه کان زه دوه  چونکه.. قی برد ویستی نوانمان زوو شه نی خۆشه مه ی ڕاستی بت ته وه ئه
من  به )ممی که کوڕی یه  واته( تی داڤیدی زره خوا حه  وه کردو گواستمه وم ماره ئه  ی که وه ساونیوک دوای ئه

  واته -تی داڤیددا زره نینی حه م جار فربوونی پکه که ڵ یه گه له  رانانه ردوکمان کامه ڕۆژکیان ھه -خشی به
دمان خۆش   ھنده.. نیین که مان پده ساواکه  یی کوڕه ریزه نینی غه خۆشیی پکه  م له که ره و ھاوسه خۆم

 !..بوو ر س مانگانک ده نی ھه مه ته  نت، که مجاری بوو پبکه که و یه ئه  چونکه . وه بته بوو نه
بوو،   نینی ئمه پکه  کاتک گویان له.  وه کانه دیواره  گویان نابوو به  که کانی دراوسمان رسته دوپه

  کان ھاتن و لغاویان کرده دوه  وه ند ڕۆژک دوای ئه چه ..شکاتیان ل کردین   بۆیه. بوون  شت و تووڕه
  چونکه! ن مان بکه پارچه  ریک بوو پارچه خه. ن ر بکه سه ستبه مان داگیر و ده که ریک بوو کوڕه ممان و خه ده

مان  ساواکه  ریک بوو کوڕه خه. و شاداب بینواندا دخۆش  کانی ئه زیندانه  له  پیان ناخۆش بوو ئمه
  .بدزنن

جۆرک   ی به ر ساه گرێ و ھه دا ده گه خۆشی زۆرانمان له نه  وه و کاته خۆشی ڕووی تکردین، له ئیتر نه 
  ڕوانی له پشکن و چاوه مکی خۆی ده سک و سنگ و پشت و مهم  که ره ھاوسه  وه و ساه له.. بین لیل ده زه

  به! ڕزن کانم دانه سییه  نجه م شرپه ده وڵ ده و منیش ھه  یه نجه خۆشیی شر په دانی نه رھه سه دایکبوون و
. نیین پبکه  وه خۆشییه  دنیایی و به  به  مانتوانیوه و نه تر من و ئه، ئی  وه و کاته له.  کینه خه  ڕاستیمه

ڕاستگۆیی   به  وه کانگای ده  یتوانی له نه  ارهج  کاندا جاره ساه ڕینی نوان تپه  مرۆڤ له  کاتک که
. دات س ده شی مه له  ر له گیانیدا به  دت بۆ الی و خۆی له. بت خۆشی پی فر ده ئیتر نه -نت پبکه
  وه نجه پای گورگی شرپه ژر قه  وته م که که ره ، ھاوسه وه کات ئاسایی بووه  دا، کاتک که م دواییه له  بۆیه
 ھۆی به  مه کی زۆر ئه یه تا ڕاده :ویان ووت کانیش به دکتۆره! قووت دا ست و گه وی مککی ئه مه  نجه رپه، ش
کانی باوانی  وه زای کرده منداڵ جه  که  قوورئانی پیرۆزیشدا ھاتووه  له" . یه وه که ه چه کارلکی ڕهو  وه مانه

  م به ئه  بۆیه.. ناو چوو له  نجه خۆشیی شرپه نه  بکات، به فوی م خوا عه که دایکی خزانه  چونکه ." وه داته ده
ک  ـ وه  ر ئمه سه ماندا له که ماه  رمان و له سه  ته تی ھناوه مه ھه  نجه شرپه  قیی ناگرت که تاوانی ناھه

  .وڕت له دهگا  ه که

  کووتنه ده ق ھه ناھه  و به  وه کانه ی دوه شه ڕه بری ھه ژر زه  وته که ڕی مندا، مرۆڤ کاتک ده باوه  له
و   کی تیادایه خۆشییه نه  موو جۆره مرۆڤ ھه  چونکه.. ڕن په گیانی مرۆڤدا ڕاده  کان له خۆشییه ری، نه سه

  . رگ رد و الوازی و پیری و مه خۆشی و ترس و ده کانی نه دژی دوه  ڕدایه شه له  میشه ناخودئاگا مرۆڤ ھه

دو   زۆر دژی بوون به  جا بۆیه ..دوم مرۆڤ ده  له  ، کاتک که یه تم ھه ایبهڕکی ت من باوه  بۆیه
دۆڕت و  مرۆڤ بوونمان ده  رماندا، ئیتر ئومدی به سه بن به کان، کاتک زاڵ ده دوه  ، چونکه وه ستمه وه ده

باسی ..  الوه  مه خه کان ده دوه  وه   یه م باره له ..گرت خۆی ده  له  کی تاریک ئاڕاسته وه و ته ره ژیانمان به
  . ھاتوون  نجه خۆشیی شرپه دوچاری نه  م که که ده  وانه ئه
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نگی  گانی ئاھه  ر له به -مساڵ سای ئه  واته ی کات، وه دوای ئاسایی بوونه  ، کاتک که به
و  ، ئه ی به وه یی و ناسرا به نجامی پشکنینی پگه م ئه که سیحی، خزانه ژنی مه دایکبوونی جه له
  وه تانه و ئافره ی ئه ڕزه  ری ساڵ چووه دوای سه..  داوه ری ھه پیدا سه مکی چه مه  له  نجه خۆشیی شرپه نه
کان  ی تووش بووه ژماره  که.. ویستی خۆیان خۆیان ناونوس کردبوو  به -دا وه مک بینه لیستی مه  له  که
وت  مکی حه فر، مه کی وتی به یه خانه سته ر خه ھه  ت و ڕۆژانه ر ئافرهزا ھه  ڤده حه  یشته گه ساکدا ده  له

  !! وه بییه تیان ده ئافره

  له: رک ووتی سسته .  وه مککی بییه مهرم  سارای ھاوسه -مساڵ ورۆزی ئه نگی نه گانی ئاھه  ر له به 
م  س له وت که و ڕۆژی حه فر وتی به  له ھاتوون  نجه ت تووشی شرپه زار ئافره ھه ڤده حه  وه سای پاره

ر  ی به پاشان گریان ئخه. گریان  وتمه گیراو که من خۆمم بۆ نه.  وه بدرته کانی ده مکه دا مه یه خانه سته خه
کرد، گریانم  مم ده که ماشای خزانه ند ته رچه س دابوو، ھه مدا مه ناو گلنه یر خۆی له دام، گریانکی سه نه
متر  که  وه وردوستانیش لهک  کان له ژماردی تووشبووه ئه  چونکه ..ییم خرۆشابوو زه به  چونکهھات،  ده
س و بتام و ب مانا   دا ھنده مه رده م سه ڕ له باوه  بوو، چونکه دا نه ستی ئمه ده  له  م چاره به .بوو نه

ماکان و  ی سینه رده ر په سه ی دوک له هر سب گه ئه  چونکه..  ماوه خۆی نه  ڕی به س باوه که  که ، بووه
ھاتنی   ڕ به م باوه به .نی که ڕ ده باوه -"بین موومان ق ده ھهیانی  به ":بت  وه که فیزۆنه له ی ته شاشه

کان  رسته ھنن، دو په ڕ ده کانیش باوه تا دوه.. نی ند ناکه خرمه ر و ڕزگارکه ر و مرۆڤی یامبه و په  فریشته
 .لوورنت ی دت و ده مه  نجه شرپه  بۆیه. رپ سه  ته ستاونه کان ھه خۆشییه نه  بۆیه .ن که سیل ده دیق و

  . می کردووه که  ووی لهڕناوماندا  مرۆڤیش له

.. کان خۆشییه موو نه ھه  به کن رستیش پ چه مرۆڤ و دو دوپهکو  ، به نجه خۆشیی شرپه نھا نه ک ته نه
پاداشتی درۆکان کان  خۆشییه نه  کات، چونکه ش و ژیانی خۆی ده رباری له کان سه یهخۆشی مرۆڤ خۆی نه

کانمان بن،  فتاره ی ڕه ر بیری چاک وتاری چاک ئاکاری چاک بناغه گه ئه. کانمانن هکان و بیار و کرداره
کانی دوای  ده بۆ سه  وه ڕته گه کان ده خۆشییه م مژوی نه به.  وه منته دار ده ندروستی پایه وا ته ئه
  خۆشییان له درۆکان نه .بوو خۆش نه نه  مانه و زه ر له مرۆڤ به  چونکه. تی نوح زره دانی حه رھه سه
و  پرسن گوناھی ئه جا مه. شدا گژ گیان و له  کانیان کرد به خۆشییه کان نه ڕه ری مرۆڤدا ڕواندو شه وھه جه

ی  ھنده. کانی زۆرن گوناھه  چونکه. خۆشی مرد نه  وو، بهدایک ب ی له وه ر له به  که  چییه  منداه
گشتمان لپرسراوین  –رست  ر مرۆڤ بین یان دو و دوپه گه  ئمه  چونکه. موومان کانی ھه گوناھه

  سکه ختیار که ژین و به دا ده پاداشتی سزای ئمه  کانمان له منداه. کردارو واتاکانمان  درۆ و به  ر به رامبه به
  و ساوایه جا بۆ ئه. ر وه یی و ئازادیی بوونه میشه حمی ھه ناو ڕه  وه ڕته گه ھت و ده ج ده زوو ژیان به  که
ی زامن  ناوچوونی منداڵ نیشانه له  چونکه . ویستی خوایه و خۆشه ئه  گیانی سپارد، چونکه  گری که مه

  ر له ـ به  وست و بیارو ویسته نھا ھه ۆڤ تهمر  چونکه .یی میشه بۆ ھه  یه وه ڕانه شت و گه ھه کردنی به
  ! جا تبگه! دایکبوون له

  چونکه.. ی مبه مواری و ته م و ناھه ی غه کۆیله  بن به کانتان بھنن و مه خۆشییه نه  ، واز له کینه خه
کانتان  هخۆشیی سروشتی نه  و دوو ئاکاری جوان و میواندارتی و خۆ جوان نیشاندان له  کارکی شایسته



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

84 

.  کت بنووسه ک بۆ ھاوڕیه یه و نامه ، دانیشه وه ره منه تا مه که ناو جگه ر توانیت له گه ئه.  وه کاته م ده که
  له  نجه سلیم بوون گورگی شرپه ی و ته مبه ته  فت و پیرک، چونکه نه بای که  ره ست بده ده  سته ھه
کان  و دان بۆ بانده  کان بده ھات، ئاوی گوه ست نه ده ر ھیچت له گه ئه .کات رونی مرۆڤی الوازدا گۆش ده ده

  ست به ند ھه تا خواوه  باش بکه.. کات ت ل ده داوای یاریده  که  وه سکه ڕووی که ن به ست مه ده..  ڕۆ بکه
  نه کهس ی گوڵ بون، گوڵ ده وه کات، ئه ڕوانی ده چاوه  مرۆڤی باش، باشه  چونکه.. کاریت بکات باشه

ی  وه ق به رھه لبووردوو بن ده .ستتاندا ده  چت به نھا دڕک ده ته  بن که مه  وه ڕوانی ئه کات، جا چاوه ده
نگ و  و بۆن و ڕه  که گوه جا بیر له.. ستتان ده  قته چه ن ـ دڕکیش ده به ست بۆ گوڵ ده بخوود ده  کاتک که

ر مرۆڤ بتوانت  گه  جوانه  مه ئه!  وه یته نشی دڕک یان چق بکه  ی بیر له وه له  چاتره  وه یته جوانیی بکه
  . وه خۆی پ بالونته

مومان  ھه  چونکه.. رگ ب بت و جه  ردکی کوشنده دوچاری ده  ئمه  کک له ر یه شت ھه ده  وه ر ئه به له
. ڕدا و داگیرکاری و زۆر بوونی شهنگ  بوونی تیرۆر و جه ھه  نین به بینین و دان ده قی ده زه  کان به ڕوداوه

باوکی   شت گورگ ببت به ده! دایک ببن  ب دڵ له ی داھاتوومان به چه کانی وه ره مبه شت پغه ده  بۆیه
موو  شت دو ھه ده. بیست سای داھاتوومان بتری خزانی  یموون ڕابه شت مه ده! جیلی داھاتوو

نامۆیی   چونکه. بت  ڕوه ر به زن و ق که ڕکی ڤایرۆسیی مه شه ڕن و رپه کان ناچار بکات ده خۆشییه نه
نوان   وتۆته درز که  چونکه..  ڕی گشتیدا گرتووه ر باوه سه ستی به رخ و ده ر مرۆڤی ھاوچه سه ستی به ده

درۆ   تی باوانیان ناگرن، چونکه رامه که  کانمان ڕز له منداه  چونکه.  وه ویستیی نوان پیاوو ژنه خۆشه
شت  ژدیھای ھه ک ھه کان وه رمایه سه.  تی مرۆڤ وون بووه رامه و که  و ئابو مانای نییه  یه زار پی ھه ھه
  . کانتان پیس بووه گرن، و بازاڕه تی ده شی مرۆڤایه له  پاڵ له رو برسی قه سه

کانی  خانه  پاڵ به قه  نجه رپهش  که  یه سادو درۆیانه ڕو فه م ھۆکاری نامۆیی بوون و شه ر زۆر بوونی ئه به له
زت؛  گه سکی تر ده ک و مشکی که ی ھاوڕیه ت و گورچیله که مککی خزانه پ مه کاو له شماندا ده له
کانم و  رو منداه من و ھاوسه  یه م شوه ئیتر به.  یی نییه زه نی به خۆشی خاوه نه  چونکه ! به رسام مه سه

  .ر وتک بین کی ھه کاندا، جا خه کانی دوه ییه خته شه  تاریکه  ناو زیندانه یش، واین له کانی ئوه منداه

م  ئه  پ نانته  که  سکه ر که وه خته مرین، به ژین و ده و ده  وه ژیانه  دینه  یه م شوه موومان به ر ھه ھه
یی ژیاندا  زه حم و به یر ڕهژ  گشتمان له.. کانی باوانمانین ه ی ھه گشتمان مایه  ئمه  ، چونکه وه ژیانه
ری  وه خته به  وانی تریش له ھین ئه نه  رمانه سه وا له ختیارین ئه هر ب جا گه.. نوسین مان چاره نی ھه خاوه
 .النی تر بنیات بنین ر سامان و مای گه سه ریی خۆمان له وه خته ین به ده وڵ نه ھا ھه روه ھه. ش بن ب به

بۆ   ناق وه  بت به ککی تر ده مای یه  چونکه. کانیان نه خاوه  به  وه ینه کانیشمان بده رزه قه  وه مه الی که به
  .را گرت سه ستیان به ده  ی که وانه ئه

.. وریش بپارزین و کرم و جانه ین و مافی مروله خلوق دابده رمان نوچ بۆ بچوکترین مه سه له  پویسته
م  ی ئه ژاوه که له  وه یش گشتمان پکه ئمه. ن ن و ھۆگرو ئاشنای ئمهژی ده  سودی ئمه وان به ئه  چونکه

. ین رقرت بکه قی سه درو درۆو ناھه خۆشی و غه نه  ی که وه حکومین به ، مه یشهخ زهدۆ  دا که شته ھه به
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. ین هتی بت و خواکان بک سه ده  ڕ به رستی بھنین وباوه کی و خۆپه ره بهوو دو کینه  واز له  پویسته
  .ین جوانی بکه  ست به ھه -فر بین  پویسته

و  ووشی ئهم ت که ره ھاوسه  که  ی داخه جگه  کینه خه -ر سه  نی زیندانم بردۆته مه کانی ته ئاوا ساه
کات، وا  مردنی خۆی ده  و باس له  خۆی گرتووه  و زیاتر قینی له ئه   که یه ماوه  وه ئه.. بوو  خۆشییه نه
ون کردنی  ریکی ته ر خه ھه  انهر ڕۆژ سه ش به منیش ھه  بۆیه. نتوازی ل ناھ  نجه شرپه  هزانت ک ده

و وای  م ئه به. م م کتبه ی ئه وه وتاری جوان و نوسینه ، پدانی خواردنی خۆش دروستکردنی.. و ووشه
ژیین، دو و  ده  وه پکه ی هت وه له  چونکه.  ماوه نه  م پیتانه من و به  ڕی به ھیچ باوه  که  لھاتووه

ن من  وت فری بکه یانه دوژمنی من، ده  ن به وت بیکه یانه ن و ده که ھمنی کاری تیادا ده  کان به رسته دوپه
خواو  سی خۆی ده وه ھه  به.  ب نموونه - کم پداوه منیش ئازادییه. کات وجوودم نه  ڕ به بینت، باوه نه
کجاری  یه یان به  ریکه وا خه  چونکه. کات کانیش ده چاودریی منداه.  وه خونته دهت و  و ده وه خواته ده

ردوکمان  تین، ھه که ردوکمان شه ھه  بۆیه. ن ده خت و تاراجمان تک ده کان ته ھنت، یان دوه ڕ ده باوه
کانی زینداندا مرۆڤ  او چوهن ژیان له  چونکه.. بین ڕین یان ھار ده وه دوین، یان ده ده  وه پکه  کاتک که

  . کات راسان ده ھه

بویت، زانستکت چنگ  ژییت و ھیچ فر نه دا ده ته م میله ناو ئه له  ساه  ژده تۆ ھه: ت من ده و به ئه
وت بیخۆیت؟  که وتی خۆت نانکت چنگ ده  زانی له ؟ وا ده!چی  یت و ببیت به وت چی بکه ته ده. خست نه

یت؟ شت  که قی چی ده قله و له  تی نوح و جاجاجاۆکه زره حه  ؟ باس له وه ردی خۆته ده  بۆ دانانیشی به
  .و زۆری تریش م قسانه ئه.. بوویت؟

  به.. م که رتی خۆم ده نه  گفتار، باس له  و دمه  وه مه که م ده کان ده رسته م بۆ دوپه وو ھه م بۆ ئه منیش ھه
.  رککه ن ئه ت و خاوه سه ن ده و خاوه ر مرۆڤه ھه:" رموم فه م و ده ده  ساه  ژده دووپاتی ھه  کورتی و به

ڕ و  نگ و باوه یاندنی ده پناوی گه  من له: رمووم فه ده." دو  پناوی ژیاندا ببت به  ن له که مرۆڤ ناچار مه
تی مرۆڤ  رامه که  من ڕز له  کهچون. بم ده  مزداکشان توڕه بون و به  ی توڕه کانی خۆمدا تا ڕادده یامه په
کانم بور بن و  ک منداه م مرۆڤ وه که ز ده حه. دابدات  ه م مرۆڤ نوچ بۆ فرمانی ھه ز ناکه گرم و حه ده

 . یه برو کوشنده زه  کی به خۆشییه وانی تر، نه رمانی ئه ی فه کۆیله  بوون به  چونکه. پنن مافی خۆیان بسه
ئازادی   من باس له. تی من ببینن ت و ئازاری میلله و مژووی میلله  وه نه ان بکهوت جیھان چاوی مه من ده

  م و باس له که کانمدا وت و ئاو خاک ڕزگار ده ونه خه  و له  ونی جاجاۆکه ته  م به یکه م و ده که ده
   .م هک م نوێ ده م کۆن و ھه ڕکی ھه م و گریمانی باوه که جیھانی بوون ده  ئازادی و به

ی خۆم زامن  مافی مرۆڤانه  وه منیش به. کات تی خۆی ل گل ده مرۆڤایه  م که که زانستک ده  من باس له
کانی  ه ھه  من له  چونکه.. کان جیھانییه  موارییه ڕاکشان بۆ ناھه  نجه په  بور بم له  ڕاستگۆیانه  م که که ده

موو  ر ھه سه م له به.. با بم ناته زان و دا گل و نه ووربهی ز دیده  شت من له زانم ده ده .خۆم خۆش بووم
  و به زانم و خه پیرۆز ده  کانی خۆم به و ئومده لتوور و خۆزگه رت و که ، من نه وه کانه دژه  ڕاو بۆچوونه
   . دووهکر نه  بۆنی پوه  ھشتا که  بینم و ئای من بغوردکه ده  وه و جوان و جوانتره خشنده جیھانکی به
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خۆشیی  بیری زیاڕۆیی کردنی نه  و له شم ڕۆژو شه که ره ھاوسه.. ر سه  مه به ژیان ده  م جۆره به
و  منیش به..  وه وانه پچه  ک به ، نه ڕدا زاه ر باوه سه خۆشی  به کات نه ست ده ، ھه دایه نجه شرپه

بۆ   وه ڕانه گه  نھا به م، ته که م دنیاتان ده هب.. ویدا زه  ن به توانن منیش بده کان ده خۆشییه نه: رمووم دفه
ر  گه جا ئه. ین کانی داھاتوومان زامن بکه چه کی پیرۆز و ڕۆشن بۆ وه ن داھاتوویهیتوان مرۆڤ بوون ده  به

ی  رده روه ویستی و په ھاوکاری و خۆشه  توانیین به رست یاخود مرۆڤ، ده گشتمان دو بین یان دو په
.  ک زیندانییه ژیانی وه  م من قینم له به. زن و ئازاد تاکانی مرۆڤی مه ره سه  ین به بگه -ستی جوانی ھه

  نجه شرپه  چونکه. دات ده ر ھه سه  وه نجامی زیندانی کردنی ویست و ڕاستی و جوانییه ئه  له  نجه شرپه
  نجه کانی شرپه ی جۆره و زوربه  و جۆری زۆره م ئه ن، به توانن چاری بکه زانم ده ده.  گورگکی یاخییه

،  ونیان پیس بووهور ده  ناوماندا ھنده ن له ھه  وه والشه جیناتدا و له  له  ھناوه رنه ریان ده ھشتا سه
   .حممان پ بکات خوا ڕه! ھنن دی ده دتر به خۆشیی به ریکن نه خه

وو ڕۆژم  شه  من  بت که یا پنج ساڵ ده  چوار ساه بۆ؛  بینینی من بووه ی تووشی نه م ده که ره ھاوسه
خۆڕایی   و به  رموده فه  و به ووته  م به کانم بکه یامه ری په وھه ڕۆکی جه تا بتوانم ناوه -ک ر یه سه  ته ناوه
  ر پویستی به خونه  گا، نه زمانی من ت ده  و له ئه  نه  ، که ی داخه جگه. ر خونه  خشم به بیبه
ک موعتاد  ندێ وه ک دز، ھه ندک وه لیل و ھه زه  ندکی تر به ڵ و ھه مه ته  ندکیش به ھه . کانمه ڕه باوه
 ،،ن که ماشام ده ته زان و شت ک نه ندکی تر وه ر، ھه کهتک چش ندک وه ڕاش، ھه ک فه ندێ وه ھه
  .رم رو داھنه ندو جوان ناس و نوسه رمه ھونه  ن که ڕ بکه ن باوه س ھه مکه که

م  به. ن م تبگه م کتبانه پاراوی ئه  له کی تا خه چت زۆری پ ده  دام که ڕه و باوه من له -ش زیاتر وه له 
ی  که ره ک ھاوسه وه  ھنت که ڕ ده بت، کاتک باوه س ده مین که م دواھه که ره ھاوسه  زانم که من چاک ده

ی  وه ئاستکی تری ڕونکردنه  م داستانه ئه( کات یگرت و وشکی ده و خوا ده داته ئاوڕ ده لوطتی  زره حه
ھیچ  و ئه کو به. ت م وای ل نایه م ئه به. )!ر ناچار بکرت گه مه !خوا کاری وا ناکات  چونکه - یه ھه
بت،  ده  توڕه  ش که و ڕۆژانه  من نییه ڕی به ر ھیچ باوه ھه  بگره!  نییه  وه خواو خواکانی منه  ندیی به یوه په

کانم  کی منی بۆ منداه چی تا ئستا باسی تابلۆیه که.  یه تۆ ھه ڕم به من باوه: ت کات، ده ده درۆ
،  وه کاته میش ده ده  ر که و ھه  کردووه کم یا چیرۆککم درژ نه ی بۆ تابلۆیه نجه تا ئستا په.  کردووه نه
  . کات ده  توڕه م منیش م خۆی و ھه و ھه گات؟ ئه کانت تده نوسینه  ک له:  ده

وا  ت، ئهکم ل بک میوانیمان و چیرۆکک یا تابلۆیه  ی دوک بت به ر بت و سبه گه م دنیام ئه به
ی من دوو فلسم  جهر و مه به.. قنت له ر بۆ من ده بت و سه ده  ھنانی کورانه ڕ ویش دوچاری باوه ئه
! بت دا کردنی نهی ر توانای نان په گه  چاری چییه -کوم بووح ر مرۆڤ مه گه م ئه منیش ده!  وت ست بکه ده

  چونکه .خۆراکی پیس  ژی بۆ ترکردنی سک به برسا بمرێ و نه  ڕی خۆی له بۆ باوه مرۆڤ  چاتر وایه
منداک   گیانی مرۆڤ له  چونکه. ن نجه کانی شرپه دبیری ئاتاجه دووتن  و به دکاری و به دخۆری و به به
.. چت ناو ده و  لهبت  ده ڕز خۆش و وه نه -ن ر باوان خۆراکی پیسی پ بده گه رونماندا؛ ئه ده  چت له ده

  .ترس  و له خۆشی نه  ن له که ئیتر گیانی خۆتان پ مه
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باسی خۆم و   کاتک که  وه مه کی ده رو خه ھاوسه  یی به توڕه دوپاتی و به  به  یه م وانه ی کات ئه من زوربه
بت سور بت  تی نوح ده زره حه :ن کان ده مروله: رمووم فه ده زینداندا؛  م له که نی خۆمیان بۆ دهکا پرۆژه

 ..رن ناوی به ڕدا؛ یان له باوه  له رپشک بن کان سه بت دوه ده. کانی ئیستاتیکدا یامه یاندنی په پناوی گه  له
ی  ککه مه  که - وه هن ی نیشتیمانی باوانی بکه وانه ڕه  وه ڕزه یان به.. کانی دابھنت ن ونه ی بده یان ڕگه

  وان به ئه  کرێ و ڕۆژ نییه رقرت ده ت و الوو پیریان سه کان ـ منداڵ و ئافره ستی دوه ده  به  که. . خۆرئاوایه
   .کرن تک نه درن و ھه نفال سزا نه ئه

م  پاتی ئهودو  ی داگیر کراوم به ته وه له. کان هرست بۆ مرۆڤ و دو و دوپه  کانمه یامی ساڵ و ڕۆژه په  مه ئه
م و  که م، من ھاتووم تکاتان ل ده وان ده فرا و به تی به ڕی میله گوی که  خونم به ده  فھومه نامه  ئاوازه

ن وان وازیا رچی ئه گه .ماڵ که  ن به ر ڕتان و بگه سه  بته  تا چاکه. ن خۆتان چاکتر بکه  م که که رزی ده فه
من   چونکه.. م رده نگی سه رھه فه  به  بووه ئازادی نه  وه ناخه م له به.. ستیان ل شتووم و ده  من ھناوه له
  . یه رو زیندان و ئاواره سه ست به ک من ده تک وه کو میله به.. نھا من نیم زیندانم ته  م که که ست ده ھه

  وه وانه کان پشل بکات؛ من له کان و یاساکان و مافه ره مبه پغه  پشت بکاته  که  تک نییه من ڕزم بۆ میله
لتورو  که  دان به  ن، که که ری ده داوه  ه ھه  به  کات، که ترس ژیانیان لواولو پ ده  فر نابم که

و  ز لهوت ڕ ، نامه ڕاستی نییه  تی خۆگلکردن له حشییه وه  ڕم به من باوه. یی مندا ناننلتیی میل نایه سه ڕه
ی فری  ته لهلو می م ئه که تی ده عنه له  به. درۆ  ر به رامبه به  وه مانه کات بۆ چه چم ده ملکه  بگرم که  یاسایه
ک  موو دۆخکدا من وه ھه  له  م، چونکه ده ن لیان بترسم و خۆمیان نیشان نه که کات و ناچارم ده درۆم ده

ی  لتووره و که ئه .ن که ریی ده کان ڕابه دوه  ناگرم که  لتوره و که له ڕز .م که ده  وه خۆمه  مرۆڤک شانازی به
تی  میله  که..  ییه زانی و دڕنده ی گلی و نه ش نیشانه شی و پرچی ڕه ر ڕه سه  وت من فر بکات که یه ده  که

جا .. یاترم فرکاتوت ز نامه. .  تییه ڕکی په قزھن و دزوو شه  بگانه  که.  یه حشی و دڕنده نوح، وه
  ناوماندا ک بت؟؟ ب دو له بت؛ ده لتوورو دابی دو نه که  مه ر ئه گه ئه

   .فری شتکی نوتر نابت.. یی ئازادی تگه  ی له وه ئه: رمووی کی شت فه یه مرووله

  

  م ی قورگی ئاده که تابلۆی ژکان یاخود سوه

می  تی ئاده زره حه  یی به زه به قوڕی خاو دروست کرد؛  چکی لهخاوو خلی  می به ئاده خوا  ی که و کاته ئه
  چونکه.. کرد کی ده و داوای کۆمه  وه پاڕایه ر ده ھهم ساوا و خاوو خلیچک  ئاده   کاتک که . وه نھادا ھاته ته
. دروست کردوی تیادا  ند ئه خواوه  دا که زنه مه  نه مه و ته بوبوو له هو ھشتا فری ڕۆیشتن و گروگاڵ ن ئه

. بوو ی نه وره و ھشتا گوڕو تاوی مرۆڤکی گه ئه ..بینی قۆناغی مندایی خۆی نه  م چژی له ئاده  چونکه
ک  ک وه دروست کرد ـ نه  وره وی گه ئه  بوو که  وه ی خوودی خواش ئه ه ھه. .ستیدا ب ھه  لیل بوو له زه

شت  ھه به  تا چژ له!  واوه حه  حمی دایه ناو ڕه  خسته مم ده ه، ئاد م بکردایه و کاره ر من ئه گه! منداکی ساوا
بینی،  ی مندایی خۆی نه وه ئه  چونکه! ی بدات فره وێ تا ته که دووی نه ڕ وه و خۆشی ودنیایی ببینت و شه

   !نابت  وره رگیز گه ھه
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توانی  یت؟ چۆن ده که ۆن گوناھی وا دهتۆ چ: ڕاندیان ندو نه خواوه  م له ده  ڕ ھاتنه کانی شه یتانه شه    بۆیه 
م سست  ئاده: ووتیان -!ناتوان ڕێ بکاو گۆرانی ب و بدوت و ئه خۆ! یت دروست بکه  وره گه  م ھنده ئاده
. کرد  ی خواوه وه کرده  بازییان به کان قۆشمه دوه. نیین کانی خوا پکه کرداره  زۆر به.  ڵ و قورسه مبه و ته
کان خل  وا و چاوی دوه حه  م بوو به اده، ئق بوونی حه بری شکۆی توڕه زه  لهوو، ب  وڕهت  خوا که  بۆیه
  ترسان و له کان دوه.. م شی ئاده له  وانده ک تیشک سره وای وه لیسمی حه ند ته خواوه  چونکه .بوو
سوکی پ  ش-وا هح  دایه ..دوو  م بوو به ئاده .ریان سوڕما سه ر، سه ش به و ھهماشای کاری خوادا ته

تی  زره می حه ناو ده  سوکی خسته  ته لهوا  تی حه زره حه ..تکی لخواردبوو ودا له ر له ھه  بوو، که
  ودا ئاماده له  ناسی که شی ده وانه ئه.. کانیش فر بوو فریشته وو زمانی پژاو ناوی دو ئه  وه ؛ به  وه مه ئاده

زن دنیا بوو  ندی مه خواوه  چونکه. کرد ده  وه وانه کرد و شانازیی به ماشای ده ندیش ته خواوه .بوون نه
وادا  تی حه زره ماشای جوانیی حه ته  ڕیان کردو له وانیش باوه ئه.  م پرفکت دروستکراوه ئاده  ی که وه له
 -، ترسانو تاریک بوون جیاواززی  گه دوو ڕه  کان که یتان و دوه شه. ھاتن ق و تاریک و ترساو ھه ڕه

می  کانی ئاده موکوڕییه موو که وا ھه حه  چونکه .رگ دروست بوبوون لیسمی ترس و مه ته  وان له ئه  چونکه
   . وه پ کرده

  له  م ئاواز که که یه  بۆیه.. قوڕکی گیرا  له  که بوبوون؛ سوه کانی تیژ نه م دانه ادهی ھشتا ئ وه ر ئه به له
دی  ئیتر ئاوازک به .ئامین  واته -کانی ء ا م ی ن پیته  بریتی بوون له  کهند پیتک بوون  زمانی پژا چه

و  یری تیادا بوو، به تۆنکی سه  که م ئاوازه به. کرد کان گوی خۆیان بۆ شل نه دوه.. ھات، زۆر خۆش
ان ئینکار بوون، و ئه  چونکه. کان یتانه شه  بوو له  ند توڕه م ھشتا خواوه به.. خوقا بوونی ماددی  تۆنه

  کیان گرت ؛ بوون به یه  وا که حهو م  ئاده ئیتر. نا ده نددا نه ت و ئاکاری خواوه سه و ده وه کرده  و دانیان به
و  م له ری خوا بوو؛ به وھه رچی مۆسیقا جه گه. مۆسیقا خوقا وان ویستی ئه  نتازی و ئینجا له فه
ی  وه نگدانه ده  مۆسیقا له.. وا بوو نگ و ب نه و بده  ند توڕه خواوهییدا  میشه ھه  له  دا، واته مه رده سه

.. مدا بوو یه وته رین و حه ئاسمانی به  له  شتا که ھه به  یش له و کاته ئه.. بوو دروستوا  م و حه ژکانی ئاده
مۆ  ی ئه مرۆڤ ھنده وسا ئه. زاند چاوتروکانکدا   و ھابیلیان له کتری بوون و قابیل وا عیشقی یه م حه ئاده

  بوو له مندای ده.. کانی خۆی زۆر بکات ھاوشوه  ناسه داندا ھه  یتوانی له مرۆڤ ده  چونکه .بوو الواز نه
تی  زره حه  ریان به فه کان زه م دوه به. بوو مندایان  دهو ویستی خۆیان قا مۆسی  له -کانی خۆی ووته

ت و  ریقه ت بۆ فر بوونی ته زیاره  ند به م چووبوو بۆ الی خواوه ی ئادهت زره حه  وکیان که وا برد، و شه حه
تک  ان ھهوی ئه.. وا برد حه  دایه  ریان به فه کان زه کان و دوه یتانه شه  وه و شه ئه.. ت ت و حیکمه عریفه مه

و  له ..پاند ر سهزۆ بهودا  رونی ئه ده  ئازار؛ خۆیان له  ڕق، به  حس، به نه  مس، به له  چۆن؟ به! کرد
  له کان زۆر بوون دوه.. بوو توانای مادییان نه  که شیان دروستکرد دخوو ده کی تاریک و به یه وه نه

ڕ  پیس و  ویستی شه  له ئاسماندویش داھات و ناخی مرۆڤدا  له، ئیتر تاریکیدا و ئاسمانیان تاریک کرد
بوونی خودی  توڕه  به.. بوو نجاو توڕه ترسا و ڕه.. ی بینی وه و ئه  وه ڕایه م گه ئاده  ئیتر کاتک که. پ بوو
  چه رداری وه ستبه توانی ده یده وای پیرۆز نه حه  چونکه.. ربوو بهئاسمان خونی ئیتر  .بوو  ند توڕه خواوه
خو  دو وئیتر   چونکه. بوو ده  واش توڕه حه  دایه  ندک جار له میش ھه ئاده  بۆیه.. کانی خۆی بت دڕنده
ک  ی وه مبه زانی و ته نه م به ؛بوو بو دایک  لهش -  ھره بهرچی  گه.. ئیرس  خۆشی بوون به رگ و نه و مه
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دو و   چونکه.. وسو ده ژیان و گیانی مرۆڤ ھه  رگیش خۆی له و مه وه بوونه گیانی مرۆڤدا بو ده دو له
ی  وانه ئه. بوو کرد و توانای زۆر بونیان نه ده زیان نهزاوو .. بوو ده مندایان نه  وه ر له کان به یتانه شه

ڕژانی خونی مرۆڤ   زیان له حه .بوو یلی فربونیان نه مه  زانیدا دیار بوون ، چونکه نه  ؛ بهدو  بوون به
 بوون و بو ئاسماندا زۆر ده  له  وا که م و حه کانی ئاده وه خونی منداڵ و نه  وان تینو بوون به ئه. بوو
  .ری و په  ک فریشته وه  وه بوونه ده

.. وا م و حه یتان و ئاده ڕو شه ی نوان شه کشه  پشتی کرده.. ی بینی و تاوانه ند ئه خواوه  ئیتر کاتک که
 دوچاری تاریکی مرۆڤ  که  بۆیه. کردبوو عدا دروست نه ڕو ته ستی شه به مه  رکی به وه خوا ھیچ بونه  چونکه

زین و  دابه ..جھشت  کانیان به یش ئاسمانهوان ئه ..ند پشتی ت کردن خواوه یترئ. بوو زۆر لکردن
ویستی خوا بوون؛  و خۆشه  وه ئاسماندا مانه  ر له کانیان ھه منداه  ندک له ھه ..ج ھشت خیان به رزه به

و دوو   وه وتنه ور کهند د خواوه  له مرۆڤ ئیتر ..وتبوو که ر نه کانیان به یتانه ڕی شه مسی شه له  چونکه
  . گرتن کانیش شونیان ھه یتانه شه

ی ژکان  وه رینه با باسی ژکان و مۆسیقاو میلۆدی و باسی له م به. واو نابت وان ته ستانی ئهچیرۆکی دا
  له  که .مۆسیقادا  م له باستان بۆبکه ر باس و نوانه نده رباس و ئولترا باس و ئه و تۆن و باس و سۆپه

به مدا دروست بوون؛ ھه کانی قورگی ئادهژ وه و کاته له  چونکه. م انای ئادهھ  وا ھاته حه  ی که و کاته ئه  هت  
نگ و  ده  ی که وه ب ئاگان له..  یانه ھه  ب ئاگان که  و تواناو سیحره وا له م و حه کانی ئاده وه تا ئستا نه

؛ مۆسیقا  به! کات کش ده کان ڕیشه و ماکی دوه  هو کاته مرۆڤ پاکژ ده  مۆسیقا و ئاواز سیحرکه
کان  بتوانت دوه  وه ھۆیه  تا مرۆڤ به  رمان و شیفا مۆسیقایه نھا ده نھا و ته ته. جات رمانی نه ده  سیحرکه

.  بردووه نه  م زانسته ی به واوی په ته  م ھشتا مرۆڤ به به. رت ناویان به و س و سست و نابووت بکاو له
  .کرد ئازادیی گیانیی نه  ستی به ھه  چونکه. باسکردنی  له  وه شیمان بووه یالماش په له ده

کان و باکان باسی  وره ھه. کرد ماشای ئاسمانم ده ستابووم ته مدا ڕاوه که ی زیندانه ره نجه ناو په ڕۆژکیان له
  تر کردهمنیش ڕووم زیا". ترسیت بیت، نه سلیم نه ته:" رموو یانفه ده.. چپاند گومدا ده  ئومدی خوایان به

ی  وه ند ڕۆژک دوای ئه چه -ڕۆژکی سارد بوو  چونکه.. بوو م، مانگ دیار نه تهو ی ئاسمانی حه ئاڕاسته
کان  دوه  و ئومدک بھنم، چونکه ر خۆزگه ھه نوح بوون بھنم، واز له  ی به پرۆژه  بیارم دا واز له

  قوتابخانه  داڤیدی کوڕم له.. ڕۆ بوو کات دوای نیوه. رم سه  کردبووه ختیان رونیی سه فشارکی ده
  .  وه ڕایه گه ده

: ھاواری لکردم  بۆیه. بووم وێ نه و ژووری نوستن چوو، من له ره وخۆ به وت، ڕاسته ژوور که وه  کاتک که
رمووم  یت؟ فه که ی واش دهشتووتی . م که ماشای ئاسمان ده رمووم نا کوڕم ته ، نووستوی؟ فه لوو، بابه ھه
ئاسمان و   له  جگه  یه م، جا چیمان ھه ناکه کان ھه ماشاکردنی ئاسمانه ب ته  رگیز به من ھه  ؛ چونکه به

  کانیت؟ کوڕه و ئاسمانه  ستره نی مانگ و ڕۆژو ئه بۆ تۆ خاوه: ؟ ووتی!کان زیاتر ساره خۆر و مانگ و ھه
ر مرۆڤ  سه کان له و ئاسمانه  ستره موو ئاسمان و ئه ، ھه به:" رمووی دا فهمنمی  وه بری  م له که چکۆلهب

ماشایان کردم و  ردوکیان ته پاشان ھه"  ڕوه ب توانای مرۆڤ ناچت به ر به وه بوونه  چونکه -تاپۆکراون
ھیچ : رموو وم فه مم کرد و به که وره گه  کی کوڕه ماشایه ته. خۆش مت رمووم ده فه. م بوون نی وهڕوا چاوه
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رمووم  فه. مشکمدا  م له م بکه که بوونی ژکانی گیتاره  ست به توانم ھه  ده به: رمووی فر بوویت؟ فه
   .رین ئافه

رکی  ئه  ست بکات به ده  دابی ڕۆژانه بت، ویستی به ند مانگک ده ساڵ و چه  نی ده مه ته  م که که وره گه  کوڕه
ش  قوتابخانه  له  بوایه یان ده. یت ست پبکه مۆسیقا ده  مۆ به توانی ئه ده: رموو وم فه منیش به. ی ڕۆژانه

مک  مۆ که م ئه که تکات ل ده  بۆیه. کانی خوندن وانه  ن به ست بکه مۆسیقا و ماتماتیک ده  یانیان به به
 -کی گۆرانییه  و ڕۆژه وت ئه ڕکه  به. م که ده  و کاره ر خاتری تۆ ئه به رمووی له فه. نیت مۆسیقام بۆ بژه

. دا که وای ئاوازه نه  گرت له ده  که ی گیتاره)باس(تۆنی   منیش گوم له. گرت مان گوێ ل ده-م ڕۆبی ولیه
، گوێ  رمووم گوێ شل بکه فه! م ووتی نا که گیتار بگریت؟ کوڕه  به  و باسه توانی ئه رموو ئایا ده وم فه به

کۆی  ستک ده به -  و گیتارلدانه ئه  ئاسانی که  یت به هگ وسا تده ئه..  ی من بکهکان نجه ماشای په و ته  بگره
رژیی پشتی  نه زیادکردنی ھزی ئه  به.. پرونت نت تۆن ده ژه ده  ی تر که که سته ده  کات و به ژکان لغاو ده

باس و ئولترا باس   و نوانه رباس کانی باس و سۆپه و تۆنه  وه رنه له مک لغاوکراو ده ست، ژکان که ده
ین و  ستنی زه قبه ندکی تریان چه بیسترن وھه شت نه ندکیان ده ھه. کانن گیانییه  تۆنه  مانه ئه. نن ژه ده
. ون سک ناکه موو که ر گوی ھه کان به تۆنه  ندک له ھه. بۆ حای بوون و بیستن  ینیان پویسته عه

موو سیحرکی  ؛ مۆسیقا ھه رمووم به ؟ فه یه مۆسیقادا ھه  شتی وا له: ووتیکی کردم و  ماشایه م ته که کوڕه
کاتی   ندک له ھه  بۆیه.  مه کانی ژی قورگی ئاده م تۆنه که ی یه وه مۆسیقا السایی کردنه  چونکه.  تیایه

بن،  ده  توڕه. قویی  بهن  ناگه  چونکهویدا،  زه  ن به ده کانیان ده بن و گیتاره بن، یاخی ده ر ده نیندا که ژه
   !ئاسماندا  وا کرا له حه  ر به رامبه به  یاد که  وه یان دته مه و سته ئه  چونکه . بوونکی باییانه توڕه

. خر رمووم نه شکنت؟ فه ی تک ده که نک گیتاره گیتار ژه  که  جوان نییه  وه الته به  باشه:م ووتی که کوڕه
بت و  خش ده دیدا په به ئه  ئیتر له  چونکه. بت  ری مۆسیقادا ئاویته وھه جه  مرۆڤ ناتوانت له  چونکه

تۆ گیتار   یت، چونکه گه رمووم با تده فه. م م ووتی تناگه که کوڕه.  وه روی ژکانی ئامینه ناو گه  وته که ده
مۆسیقادا،   ت له بلیمه  یت بهداھاتوودا توانیت بب  ر له گه م ئه به. خوازم ت پ ده نیت و منیش خۆزگه ژه
ماتماتیک   و له  رکی تری زانسته وه مۆسیقا ته  که.  مۆسیقا خۆراکی گیانه  یت که گه وسا تده ئه

داھنان   ست به ژیانی داھنانی داھاتوودا ھه  له  نیت، کاتک که ژه ده  وسا کاتک که ئه.. پیرۆزتره
  هو گیتار ر بت و ئه گه ئه.. دیاری پت درا  مجار به که یه  نیت که ژهب  و گیتاره یت به که ز ده یت، حه که ده

  مان تۆنه ھه داھناندا ئازاد بیت و به  توانی له وسا ده ئه -نی یت ژهمجار ژکان که یه  بپارزیت که
مین  که مووم، یهر فه م و ده ده  مجار و دووباره که یه  چونکه.. نیت همی مندایت بژ رده کانی سه تاییه ره سه

  ست له ده  ر ھزری زیندوو گیانی پاک بت، تا ماوه گه بات، ئه ست بۆ گیتار ده مرۆڤ ده  جار کاتک که
  و گیتاره جا چۆن مرۆڤ ئه. بت نین و ژکان زۆرتر ده ش ڕزی بۆ گیتار و ژه میشه ناگرت و ھه نین ھه ژه
،  ند زمانی نییه خواوه  چونکه. گرت و خوا گومان ل ده  هو رنه له ژکان ده  وه ھۆیه به  شکنت که ده

  ند مۆسیقایه خواوه.  کو خودی ئاوازو مۆسیقا و میلۆدییه ، به نییه  ند مادده ، خواوه ند شکی نییه خواوه
  . ت سیحریش مۆسیقایه نانه ته . کانی ھاڕمۆنی و سیمیتری گیۆمیترای تیایه مۆسیقا نھنییه .مۆسیقا کوڕم
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مک یاری  پاش که..  وه نو گفتوگۆکانه  ھاتهم  بچکۆله دا بووین کاتک یوسفی کوڕه ونییه که  م ئاخاوتنه له
..  رمووم به یانبینی؟ فه ده.. کان ھاتوون شکری مروله له  ماشاکه ته  بابه: رمووی ودا، فه ڵ ئه گه کردن له

ش  نگی ڕه ڕه  کاندا که مروله  کک له ڵ یه گه دن لهنیازی یاریکر  ویش به ئه! ند جوانن کوڕم چه  بوانه
یکوژیت،  یت، نه ده زتی نه رمووم کوڕم ئه فه. وی بۆ زه  وه مانده خۆی چه -ترساندا  ڕابوو له گه ھه
شت  یان ده خۆی وونبکات، ی که شارهی  بت ڕگه کات و ناچار ده راسانی ده ترس ھه  یترسنیت چونکه نه
ری  سه  چونکه !کان بکات شاری دوه  ی خۆی ڕوو له که بری شاره ر بت و له سه هک باوکتی ب وه

  .شت دۆعاشمان ل بکات ده. شوت لده

راسان و  وی ھه مک ئه رچی که رمانی خردا، گه فه  له  ه تی یوسف زۆر گوایه زره حه  م واته که کوڕه
ووتی . یکوشت داو نه م ئازاری نه به. دا بکات که رولهر م سه رپشک بوو تا فرمان به رچی سه ترساند ؛گه

خلوق  وازترین مه، ال وه کانه موو ھزه پش ھه  ردا له ڕۆژی به  رمووم کوڕم؛ له ؟ فه وان چییه رکی ئه ئه  بابه
ھا  ملیۆنهر  گه کوڕم ئه  جا فر به. کاندا گژ دوه چن به ڕن و ده په کان ڕاده ره وه ومی جانه قه  و واتهو بژ

م گوی زیاتر بۆ شلکردم و  که کوڕه. دڕن ھه  و فیله توانن ئه ستوبرد ده گیانی فیلک، ده  ر ببنه به  مروله
  به وم دا ؟ منیش بره یهرێ چی رمووی ڕۆژی به م فه که کوڕه .ڕم شاھید بوو رو بباوه سارای ھاوسه

  کان تووڕه مرۆڤ و دوه  کان تیایدا له ره وه جانه  که  یه و کاته رێ ئه ڕۆژی به:رمووم کانم و فه رمووده فه
واندا باکان و  تی ئه مه دوای ھه به. ن س ناکه که حم به وسا ڕه ئه. بن رپا ده گرن و به ک ده بن و یه ده
فرکی  بت و به رمایان ده رماکان گه وسا سه ئه.. بن و فیان ل دت ریاو بورکان ھار ده کان و زه وره ھه
گیرن و  ده ی ئاگرالفاو  فر و به به  بارت و ڕگاکان به ده  وه کانه م گی بارانه ده ھاوکات به-ریشزۆ

ھوردبوون و  ر له به -زرم   زرمه  وانی دوئاسا و بچاو به ک پاه رپ و وه سه  ستنه ده کان ھه شاخه
  تۆزو خۆی ئاگر، بۆیه  بن به واداو ده هھ  بن به خش ده کان په موو شته وسا ھه ئه. ڕێ  ونه که شبوون دهاخ
..  چاوانی خۆی دیوه  می به ننه ھه مرۆڤ زۆرجار جه  چونکه.. ژنی ئاگر م یا جه ننه ھه ن جه ده  و ڕۆژه به
  .ژین کانی خۆیاندا ده وه می کرده ننه ھه جه  ناوماندا له ن له ھه

  یمان ل دت؟چ  وکاته ئه: رمووی سامیدا فه ستی ته ھه م له که کوڕه

دا نووستبوون و خوا  و کاته وان له ئه  چونکهستن،  ده و ھه خه  کان له نده خر مه  وسا مرۆڤه رمووم ئه فه
ست و  ردونکی تر و ھه و سروشتکی تر و گه  وه بنه وسا بدار ده ئه. نونت وانی نواندبوو، یان ده ئه

ی  وانه کان ئه نده وسا خر مه ئه.  وه چته بیر ده گیان لهر خۆشی و مه بت و گریان و نه ھزرکی تریان ده
 - چاڵ کرابوون  به زۆر زینده  مردبوون یا کوژرابوون یا به  و کاته ر له به  ی که وانه ژین و ئه زیندو بوون ده

  هت ل ناو ژیانکی تایبه  وه کان و ماریاکان دنه سیحه تی مه زره موو حه وسا ھه ئه.  وه ستنه ده ھه
ی  ر گوایه وه و بونه  وه کوێ ژیان دابھننه کوێ بژین، له بن له رپشک ده ئازادیدا سه  له. ییدا میشه ھه
  .بت وان ده کانی ئه رمووده فه

کان  ی ئازاری مروله وه م ئه ، به رمووم به فه. ت ند ھیچی ل نایه مرۆڤی خر مه  واته که: رمووی فه
و   وه چییدی ناژنهبن،  کی ده ری خه کوژن و سه ده  ش که وانه نت، ئه یان پیادا دهست پ به مه  دات به ده
  . نجامیان دا ئه  ی که وه به  وه بنه ده. بن مدا وردو خاش ده ننه ھه جه  وان له ئه
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ستی  ھه  چونکه.. م سارا سامگرتی و ترسا م شادان بوو به که زارم پروان؛ کوڕه  له  رمودانه م فه کاتک ئه
  و باس له  ورات و قورئاندا ھاتووه بایبل و ته  کان ڕاستن و له یی ئایینه تگه. یی گیانی خوا کرد ئاماده  به

گیانی   ھاڕمۆنین به  ی که وانه ڕداران ئه ، باوه داره پایه  میشه جوانی ھه: رموو وم فه به.  رێ کراوه ڕۆژی به
ر  گه وان خودی خوان ئه ئه  ویستی خوان، بگره وان خۆشه اریدا زانان، ئهی ئاک رده روه په  کانیان و له خزانه

خواردنی سو، پدانی سو   چونکه. کاندا درژایی ڕۆژه  ن له کانیان بده رخواردی منداه بتوانن سوک ده
 .ن ده یش دهدووگیانن و شیر  ی که وانه نجیر و خورما و کونجی و گوزدا بۆ ئه ڵ ھه گه له  رمانه چاترین ده

  له  م ڕگه به. خواردنی گۆشتی گیاندار بپارزت  بت خۆی له کاندا، ده ناو مرۆڤه  ر له شیرده  چونکه
   . گرت بزوو نه

  رپشک بم بگۆڕم به ر من سه گه ئه:" رمووی م فه که منداه. ن تین و جا تی بگه کی په کانم ڕاستییه رمووده فه
  رمووم؛ جا کوڕی من ئمه فه  وه م یاری کردنه ده منیش به.".. ک یه مروله  م ببم به ز ناکه کی تر، حه بوویه

کی خر خواو بچووک و ھۆگری  یه تۆش مروله.. زنتردا خۆمان مه خلوقاتی له چاو مه ین له گشتمان مروله
ر  گه ڕاگریت، ئه تخۆ تمانی ی شایه نجه ر په سه ک له یه ر بت و بتوانیت مروله گه ئه. ژیان و کاریت

کانت  می پرسیاره دوێ و وه گفتارو بۆت ده  وسا لت دته ئامان و دنیایی بکات، ئه  ست به ھه  که مروله
ت،  ر ھیچیش نه گه..  وه مته چه کات و بۆت ده تت ده سه ت و شکۆ و ده رامه وسا نوژ بۆ که ئه.  وه داته ده
  یان لوه وان چپه ئه. رستن په خواکان ده  ب چپه کان به مروله  چونکهترسی شکۆی تۆ نادوت،   وا له ئه

  .ت نایه

میان  که یه  چونکه.. م که کانمی پ ده ئامۆژگاریی کۆرپه  ، که ی ئامۆژگاریی منه باسکی ڕۆژانه  کورته  مه ئه
ند جوان و  وان چه زانن ئه نه شت ده..  کشانه ری ونه ھونه  زی له میان حه نین و دووه گیتار ژه  زی له حه

  .ن به کان ده نگه ئینسترومنت و ڕه  ری واته بۆ کای ھونه ست هد وش و ژیر بخه

زکی  کان و کاغه مییه ه قه  نگه ستت، قووتووی ڕه ده و ھه خه له  یانیان که ندک به م ھه که بچکۆله  کوڕه
  خشه نای په که له  کشت که ڕ ده ی شه عباو دوانه و ده ی ئه هون  وه رھنانه م زمان ده ده ھنت و به سپی ده

ست  ناو ئاوده  خۆیان له  کشت که ده  و دوانه ی ئه پاشان ونه..کرت خش ده کاندا بۆ مندان په ئاسمانییه
زکی  گه دژی ڕه –دژی ئایین   ناوی خواوه و به  وه نه که ڕ بو ده و شه  کاندا مات داوه ب و کۆنه کته و مه

رستن  کان فری نا په وت منداه یانه و ده  وه خشنه به خۆشی ده ی نه فه لسه کانی تر فه ڕه دژی باوه -تر
  . کانیان کای بازاڕه  به  ڕیان کردووه نھا شه ن و ته تی شکۆی خواکانی خر ناکه سه باسی ده.. ن بکه

گات  جوانی تنه  ی له وه ئه.  وه درته خۆڕایی بدات، سزای ده  سک به ی سزای که وه م، ئه و ده منیش به
ردوو  یان ھه -یان دوو بران -ر دوو خوشکن کوڕم مۆسیقا و ھونه  بوانه..  خۆشه رونی پیس و نه ده
  . ر وه ستی بوونه رن بۆ ھه ست به توانن ده ژادی نرو من و ده نه

گات  تده.. کات ندتیی من ده زامه ستی ڕه ماشای ھه بن، سارا ته دهرقاڵ  ردا سه ھونه له  کانم کاتک که منداه
ر  گه ئه -رو ژن و مردن یان ھاوسه -خوشکن یان دوو بران  سته ر و مۆسیقا دوو ده ھونه  ڕ ناکات که و باوه

  له ر ھونه  چونکه.  وه باته رگ ده خۆشی و مه ترس و نه  و له ر بدات، گره ھونه  و به بت و مرۆڤ بره
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رمانی  م و فه ی سیسته کۆیله  و مرۆڤ به  ئازادی نییه  ڕی به باوه  و تناگات، چونکه م ئه به. ژی ئازادیدا ده
ک دو و  کات نه ئازاد بوونی مرۆڤ ده  ر باس له ھونه.. م و ده منیش به. زانت داد و پۆلیس ده

.  وه تلته ده  وه هرونیی ۆشیی دهخ نه  و به  قه له ی ت جگه بلیمه  دا که مه و سیسته له  چونکه. رست دوپه
سارا   چونکه. لتور ی که شه گیان و گه  ر به رامبه ن به ه خۆش و دادو یاسا و ھز ھه وارو نه م کۆه سیسته

دا تووند  م زیندانه ناو ئه م منی له تناگات بۆچی سیسته!  ری سوڕماوه ی من سهیر سه ست به ده  له
ماشای  ته  کاتک که - مه خۆی که  ڕی به و باوه ئه! گتی بگات  نگم به نگ و ڕه ن ده و نایه  هو ستۆته به
: رمووم فه و ده منیش به. ترست و ده  ھزتره من به م زۆر له زانت سیسته وا ده.. کات تی من ده رامه که
مرۆڤکی ڕاست و   بووم و خۆم به دایک نه  مکی نامۆدا له رده سه  من له.. چووم دا نه ه ھه  به من ، ترسه مه
  .دایک بووم  ستک له به و بۆچی مه  وه ژیانه  ته زانم بۆچی ھاتوومه زانم و ده لتورناس ده که

  رگری له تا به  ڕزتانه م داپچینی به ڕوانی ده م و داد و ماف چاوه م سیسته ، به ترسه رمووم، مه فه و ده به 
  به: رمووم فه. ن وانی تریت داوای مافت بۆ بکه ڕوانی ئه چاوه  میشه تۆ ھه: ووتی. یت وای من بکه مافی ڕه
ژیم  م و ده من ھه  چونکه. ر مافی نابت وا ھونه بت، ئه ل نه ستی گه ھه ل و ڕی گه ل و باوه ویستی گه  چونکه
ڕی خۆیاندا  یادو باوه  ن لهی م لی جگه م ھزری گه ستی جوانیم، به و ھه ھره ن به خاوه  زانم که و ده
وانی تر بت،  ی ئه ڕوانی یاریده ر مرۆڤ چاوه گه  نییه  ه پاشان ھه.. ڕم منیش چاوه  بۆیه.  وه نه ناکه
زیندان؟   حکوم کراویت به ی بۆچی تۆ مه ئه: ووتی. بت تی گۆش ده رامه وانی تر که به  میشه ند ھه رمه ھونه

ڕکی  من باوه  نکهچو. دوم فاو عیشق ده ئازادی و جوانی و وه  ڕ و له شه  تهمن پشتم کردۆ  چونکهرمووم  فه
  !بیخۆیت؟؟  نان نییه  بۆیه: ووتی.  یه ق ھه یانی جوانیی موتهگ  تم به تایبه

من   زانم که من ده  چونکه.. یی میشه ھه  م به گه برسا ڕۆژک زووتر بمرم، زووتر ده  ر له گه ئه: رمووم فه 
  وایه :"ووتی. چت نووسم بۆ کوێ ده چاره  زانم که ده..  ستۆ گرتووه ئه  له  دسۆزانه  خۆمم بهرکی  ئه
  ر له وه بوونه  م دنیابه شت، به رمووم ده فه.. !"ری دروست کردبت ردونی ھونه ی زل گه شت قسه ده

بت ڕسی ماف و یاساکان و  ر نه ھونهر  گه ئه. وانی تر نادوت ر ئه سه  ماح و کونانه ڕ و ته برستی و شه
  چونکه. بت ده زل تر زۆری  باره قهڕ  چت و شه ناو ده زمی و ھاڕمۆنی له چت ھاو نه م تک ده سیسته

  .بت رمای ده رما گه وسا سه ئه. بت رق ده درۆکانیدا غه  بت، کاتک له ڵ ده نده ڕی گه مرۆڤ باوه

 خۆش و ست و نه ڕی مرۆڤ په ، ب باوه ڕییه ین دوژمنی مرۆڤ بباوهدکارتر به: رمووی ک فه یه مروله
  بن، چونکه بوون شتگیر ده  توڕه ی ن تا ڕاده ندان ھه رمه ھونه  لهندک  ھه.. کات ھار ده ناشرین و

  هل  که یا سوه.. پسن ریکن ده م وا خه کانی قوڕگی ئاده ژکان یان سوه  چونکه .کرت ئازادییان داگیر ده
   .ڕزت دهکاو  ن ده بۆگه  ریکه س وا خه به و عه نھایی مدوویی و ته تاو که رویاندا له گه

   

* * *  

  



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

94 

ی  ساه  ژده م ھه باسی ئه  له  وه گمه مسای دواییتان بۆ ده مسای کۆتایی، ئه کانی ئه ڕۆژه  م جۆره به
ئاسانی   کان لغاو بکات، زۆر به  نت چرکهک من بتوا ر بت و مرۆڤ وه گه ڕاستی، ئه به  نم، چونکه مه ته

.  وه نزیک بۆته  فسانه ئه  دا له مه رده م سه کانی مرۆڤ له وه کرده  ھنت؛ چونکه کان ده فسانه ئه  ڕ به باوه
ند زانستکی  م ھشتا چه به. ک ببت یه ند پله کانی زانستدا چه کانهیر پل سه تی به ، مرۆڤ توانیویه به

ویش  ی نازانن، ئه رباره ھیچ ده  که  زانستک ماوه.  کردووه نه  کانیش بۆنیان پوه مرۆڤ و دوه  که  تر ماوه
توانت  دا مرۆڤ ده و زانسته له..  وه گای منه زمان و دیده  خشت له به نوح پتانی ده  که  زانستی خامۆشه

وسا  ئه. کات ست پده ئاسۆی زانست ھهھنت و  خۆشی ده ی نه بچوکترین خانه  واز له - وه پاکژ بته
  .م که یی ده من نماینده  ی که ته رامه و که ن به گه وسا ده ئه.. ر پشت سه  خاته رگاکانی ده زانست ده

لتورکی  کۆتی که.. م ر بکه فه م و بژیم و سه ویستی خۆم کار بکه  ن به م ناده کان ڕگه زانم دوه من ده  بۆیه
حکومیان کردوم و ناچارم  نھایی مه ته  رونی و به ی ده نجه شکه ئه  ست و پم و به هد  جیاوازیان کردۆته

زۆر توشی  وێ به تانه ڕم و ده بگه  ره جگه  و شوندا بۆ قنه م شون و ئه کانی ئه که په ر ته سه ن له که ده
رست  دو و دوپه  ڤ له مرۆ به.. ن یی خۆیانم نیشان بده زه تا به -ن ت و درۆم بکه خۆشی و زیله نه

! ڕت وه کت و پم ده گک ده ی سه دوم، سبه سکدا ده ر که ڵ ھه گه کات، له ر ده رامبه خراپتر ب دادیم به
ن تا دزی  ملی ناچارم بکه زۆره  وت به یانه مکردوون و ده نه  ی که و تاوانانه موو ئه ھه  حکوم کراوم به مه

خۆی و   ر به رامبه ک به قییه ر ناھه ترسا ھه  ن له که مرۆڤ ناچار ده  سانک که ن که نده گه  ندهھ -م بکه
دا  وه پناوی ئه  نھا له من ته.. تی خۆی بت رامه نی که ن مرۆڤ خاوه نایه. وانی تریش بکات ر به رامبه به

ر  ھه من له  م که شیشیشم کشا، تا دنیایان بکه تا حه -، درۆو دزیشم کرد وه بتوانم لیان نزیک ببمه
م  ن ئه ر خاوه کی تر؛ ھه ر ناجۆرییه بوو یان ھه برسی و نه.. فیل زیل و سه ڕسوا یا ڕه.. دۆخکدا بژیم

تینترو ڕوناکبیر ترو  مه  ئوه  م ڕاستی له به. بت ست نه به شت ژیان مه ده.  وه ڕۆکه ناوه  م له ته رامه که
  ن به قی بیده ناھه  ست دێ له ده جا چیتان له.. گیانی باوکی پیرۆزتانمنی  منیش خاوه.  زنتره ھزترو مه به

  . کان نابینن جوانییه  فرن که  ئوه  چونکه.. ڕوخسارمدا

م بۆچی  ؟ تناگه!شبینی قی و ڕه تاریکی و ناھه  له  رونتان پ بووه ده  م بۆ، ئوه نازانم، من لتان تناگه
نت؟ بۆ؟ خۆ گوناح  پبکه  وه م بگانه ده س به ن که تۆرنن لم؟ بۆ نایه کان ده ر لوی فریشته ی سه بزه

  ! نییه

 -می و ڕز ستیاری و ھاوده ویستی و ھه خۆشه  له  ؟ گوناح بریتی نییه زانن گوناح چییه ده  ئایا ئوه 
کانی  زۆر ئایینه بهوڕ  شه  بهوک  چه  چن به ده  ئوه.. خۆشی ردو نه و ده  قین و فیتنه  له  کو گوناح په به

  خواسته و خوانه  خوار داناوه من بن پت به  ن بۆتان نییه سه ئه  ئوه. نگۆڕ تانی تر  ده ڕی میله ترو باوه
رتی  نه  ڕم به من باوه. قین خۆشی و ناھه چی درۆ و بوختان و نه یاساکانتان ملکه  چونکه..  یاسا المداوه  له

  .دزن  ئوه  چونکه - ریتان نییه روه دادپه

سلیمی  من ته  چونکه. واو نابت فر، ته وتی به  نم له مه مین سای ته کانی ژیانی دواھه جا باسی چرکه
رست  لپه م و ھه رخه مته ی کات که ھاوڕکانیشم زۆربه.. توانی بچم بۆ الی ھاوڕکانم مده نھایی بووم، نه ته

دا شت  گه ناو کۆمه می درۆدا مرۆڤی ڕاست له رده سه له  نکهچو.. رم رامبه ست بوون به و ب سۆزو بھه
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دا مافی ژیان بۆ خۆی  وه پناوی ئه  و حیز و له  قاحبه  بت به ده -بت کوژت، موعتاد ده بت، خۆی ده ده
ڕ  هو ش  وه خواته چ و ده مپیسی دت و ده ده  کات و به وانی تردا ده قنی خۆی و ئه  به  نجه په -زامن بکات

ن  ده ده  ڕگه  ئوه.. خۆیدا  بت له چت و ڕسوا ده لتورو زمانی خۆی ل تکده ژادی خۆی و که کاو نه ده
ک من  سانی وه که  بۆیه! شکۆی پیرۆزیی خۆی تبگات  ھا له ھا ئازاد بت و وه ھا بژی و وه کانتان وه مرۆڤه
  .قنت له ده ریان بۆ س سه مکه و که مه و ھاوڕیان که  یان نییه جگه

رمیان ڕویان  بری گه و له  ریان ل شواوه ق سه قله دوو له  یاند که فیزۆن ڕایگه له کانی ته واه ڕۆژکیان ھه
.. ھات یرم ل ده من سه! کرد باس نه  پیرۆزه  واه و ھه ی ئه رباره س ھیچی ده که.  کوستان کردووه  له

  ..  کردبوو  بۆ وتی کوه قم قله تی له زره ھاتنی حهر باسی  و به وه ندساک له من چه  چونکه

ریک بوون کور  کانم خه چاوه.. ڕین په ر مندا تده سه ختی به سه  م به ئاسانی و ھه  م به کان ھه ڕۆژه
کانم  متوانی چاودری منداه نھا ده ته.. ش بوبووم کره خۆشیی شه سانک بوو تووشی نه  بوون، چونکه ده

.. ندروست تر بوو گیانی من ته  وان گیانیان له ئه  چونکه. فر بم  وه م و لیانه ماشایان بکه بم و ته
زانستی خامۆش   چونکه.  وه مه ژر تیشکی خۆردا بیریان ل بکه بگرم و له  وان ونه مویست بینینی ئه ده
وا  م و حه ماشای ئاده واندا ته م من له به.. منن  وان له دا ئه وانه دۆخی پچه  رچی له گه.. بم فر ده  وه وانه له
  یی نام، چونکه گله  ش به مه ئه..  مه رخه مته یان دایکیان که  وان دایکیان نییه م ئه که ست ده ھه.. م که ده
  . سته م ھه م که کو که ، به حم نییه ب ڕه  تی سارا ھنده زره حه

  موو سانه و ھه ی ئه رگه ما به توانام نه  ستا، چونکه و شتک ھهمو ھه  واوی قینم له ته  ڕۆژکیان به  بۆیه
  ه قی مامه ناھه  تی پشتگیری له زاره ی وه تهعوام ئاڕاس ده.. زینداندا  ری لهنھایی بکا ژیانی ته  بگرم له

ان و بردن و وانیش پاش ھن ئه. ڕاسیست  وانم تاوانبار کرد به فرو ئه وتی به  شکاتم کرد له کرد و-کردن 
منیش . ن فرم بۆ بکه میوانییان تا باسی دادو یاسای وتی به  داوایان ل کردم بچم به -ڕاندن جه

من   چونکه. ستۆی خۆتان ئه  نه م بخه که ره فه رکی مالیی سه ر ئه گه  وه شانازییه  یاند به وخۆ ڕامگه ڕاسته
نین   و کاره شایانی ئه  ئوه: رموو وانم فه مدا به وه له  بۆیه. قی فر بم بوو تا بچم زانستی ناھه م نه پاره

وان  ئه  کترۆنی بۆم ناردن که له ی ئه ک نامه پاشان وه -ر کار سه ن له ده خۆتان ھه  ق له ن، شه یکه ده  که
ان بۆ قی کسانی و حه خۆم ببورم و بچم باسی داد و یاسا و یه ن تا له تی من بکه داوه  وه فه ره شه بوو به ده

  چونکه..  وه چووه بیر ده  قم له ندک جار حه ھه  قیم دیبوو که ناھه  ساڵ ھنده  دانه  ژده من ھه  چونکه. م بکه
  ر به رامبه به  قی کردنه من، ناھه  ق به رھه قیکردن ده ناھه  که( م که ست ده ندک جار وا ھه ھه .ماندو بوبووم

  وه ستم به ھه  میشه ، ھه وه مندایمه  ر له م ھه به! نازانم بۆ؟ !ر تی و ھونه موو جیھان و مرۆڤایه ھه
  م؛ مانای وایه سک بکه که  ر به رامبه قی به ریش ناھه گه ئه. ق بکرت رھه قیم ده م ناھه ز ناکه حه  ، که کردووه

م  و جۆره ی له ه ریش ھه گه و ئه  بووه قی نه ناھه  زم له رگیز حه من ھه  چونکه..  قی خۆیم پ داوه حه
  .) م کردووه که ره رامبه به  داوای لبووردنم له  که  بردووه وا زۆری نه کردبت، ئه

.. بۆ کوردوستان  وه ڕمه کردم تا بگه شم تکایان ل ده کانی له کرد، کۆی خانه موو گیانم ھاواری ده م ھه به
تیی  سایه که  ت و وازم له وه بۆ ده  وه ڕانده گهفرم  ی وتی به ناسنامه.. شم کرد و کاره ئه  ر بۆیه ھه
عیشق   ئازادی له: ناوی  ڕۆمانک که.. قابی ڕۆماندا داڕشت  مم له وسته م ھه ئه( .حکومکراو ھنا مه
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م  تای ئه ره سه  له - وه ری کورددا بوم کرده کان و نووسه نگه رتووک و ده ڕی په ماپه  و له - پیرۆزتره
  .) کردووه  وه باسم لهشدا  کتبه

لیسمی  بوو ته نه  س ئاماده که  چونکه.. ب ئا س و ب ھاوڕێ و ب وت و بکه  ڕاستی بوومه به ئیتر
  بوو بۆ وتک که ی نه وه ڕانه یلی گه س مه که! پناوی ڕاستگۆیی مندا  کانی بشکنت یان بدرکنت له ترسه

باسی  زی له س حه که. ژین خونی مندانی کورد ده  به ا تینوون وھشت کان خونخۆره  عسه به  الده جه
کوردیان   ب و فارس و ڕوس و ئینگلیز به ره ی تورک و عه ڕه موو شه و ھه ترسابوون له.. کرد ده نه  وه ڕانه گه
چاوی  له ترسم.. کرد ی کوردوستانیان ده وانه وروپا ڕه ئه  ی که الدانه موو جه و ھه تۆقیبوون له ..کرد ده
  قم چووبوو له نده خۆشم زه  وه لتانی ناشارمه!  وه خونده کانی خۆشمدا ده و بچوک و ساراو منداه وره گه
  ! ھنا بی و ناوی خوایان ده ری بتاوانیان ده زمان و سه  ی که و دوانه ماشای ئه ته

و  ن که بن و کورد داگیر ده ر ده و کورد سه کوژن کورد ده  وه تی نوحه زره می حه رده سه  له  و کافر بابانه ئه 
باسی کام نیشتیمان و خاک و  !م سی چیتان بۆ بکه ئیتر باسی ھاوڕێ و خزم و که! ن که خون خۆری ده

ی  و دوانه جاشی ئه  عیراقی و تورک و فارس نازانم و ناتوانم ببم به  کم خۆم به ؟ من بابایه!شارو وت
.. وان کن به ریکی زیاتر فرۆشتنی چه ر خه وروپاش ھه کانی ئه مژن و بازاڕه لم ده ق خونی گه ناھه  به  که
ر  ی ئاسنگه کاوه  ت که و بیریان نایه  لی کورده ک دوژمنی گه ب ھیچ ھۆیه رویجیش به ت وتی نه نانه ته

  ! سته ده ورله تهخوودی تووری 

  !ییدا ئاواره  و بۆ تامکردنی ژیان لهلیل بو ن زه م چه کتان بۆ بکه جا با باسی کاک ھاوڕیه 

کوڕکی  اسی،من  ده   که ک بابایه میوانیی  ڕۆژکیان چووم به ی کات، وه ک دوای ئاسایی بوونه یه ماوه
وین  ر چاوم الوکی ئه به  وته ڕۆما که  له:"  ده  یادم که  وه ھنایه فایی ده شیعرکی وه  له ی-  کوردی ئاواره

 می و پرسیم ر ده به  چوومه  که.. ی کوردی کوردوستان شوه  ، به ییم کورده نگا تگه ڕه  به.. یران و حه
  ..." ھتد!ووتم بابان؟. بابان: کی کویت؟ گریا، ووتی خه ر براده

ک  پاندو وه قه وی ده وشتی ئه ھات و ڕه پ ترس ده چی له بوون جوان بوون، که وشتی ھه ندک ڕه ھه و ئه
 وه ڕانه ی باسی گه رباره ده  ته به ھه !..ڕی وه ندک جاریش ده و ھه دوا، ڵ مندا ده گه ۆ نامۆ لهخ  کی به بابایه

من   م، چونکه ت بۆ بکه وه ڕانه گه ھاوڕێ با من باسی نه  گوێ بگره:" رۆژکیان ووتی..  بۆ کوردوستان
ترس و تۆقین و   بوون له  دهکانی پ ردو چاوه ھه. بۆ کوردوستان  وه ڕته شم بگه که رمه وت ته نامه

من قاییلم . کات  ش ئه-دۆ  شیش بسووت، فوو له  ی زمانی به وه ئه - که باسی مه  یه بڤه ":یگوت ده
  دا بمرم، چونکه ناو بگانه وت له مه من ده. کانم یاده سی و ب ھاوڕی و که یی و دوره ژیانی ئاواره به

ن و  گم بده ی سه دا ناسنامه م وته ر بت و له گه من ئه  اک بزانهچ. ھی تۆ  ، نه ھی منه  کوردوستان نه
وا ببینن  گکدا پ ڕه ژیانی سه  نم له مه موو ته ر ھه گه ئه -ن ده ڕینیشم پ نه ملم و کاری وه  نه تکیش بکه په

   "! بڤه  یه بڤه. بۆ کوردوستان  وه ڕمه ناگه -ب مترین ئازادیشم ھه ھن که و نه

ری  نجه ک جه گووت و وه ده من  به  وه ترسه  سوربوونکی پ له  و به  وه تی پاڕانه مه ھه  ی به و قسانه ئه
ک لی  یه م ماوه کانی، به بوو بۆ قسه رچی ڕزم ھه گه. دڕی کرد و داده زامار ده کانی گیانمی ووشه بان ده
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 .و خۆش بووم نجام له م ئه به.. بگرم ندروستی ل متوانی ڕزی مرۆڤکی ته نه..  وه وتمه دور که
  ناچار بووه  که  ڕۆ و بریندارو سزا دراوه نجه ڕه  کرد ھنده ستم ده ھه  چوونکه .نجام لی زویر بووم رئه ده

  ژیانی کوردوستاندا به  جوانیی له  ڕڕه ک زه چوو یه پده  ک، چونکه تییه نایه سه موو ڕه ھه  پشت بکاته
   !تبینیب چاوان نه

ناو   چووه تۆقی و ده ؛ ده وه رمه ندم بگه گوت نیازمه ده سکم ر که ھه  به..  وه یه و باره و زۆری تریش له مانه ئه
و   پرۆژه  خسته ی ده ره گه جۆریک ته  و به که ر یه ھه! ترسا شم ده که ره ت ھاوسه نانه ته .. وه قاوغکی ترسه

بۆ   وه م نارده که پاسپۆرتهڕۆژانی سای پار؛   منیش ڕۆژک له  بۆیه..  وه ستیاریمه و ھه  وه ی بیرکردنه ڕگه
وان  ئه.. دا ساز بکات گه وتنکم له کرد چاوپکه  تی بگانه زاره وه  داوام له پاشان و فر لیکی وتی به مه

فر  وتی به  بووم و له ر نه نابه ییدی پهجا منیش چ..  وه رانه نابه ی په هو ڕاندنه ڕکخراوی گه  سپاردیانم به
ی  له سه مه  ڕۆشنی له  ساغی و به  ران به نابه ی په وه ڕاندنه تی گه زاره وه  من ھاووتی بووم،، بۆیه

  که ی باسه که شاراوه  نه الیه  وان له ئه! بوو م ھه وه ڕانه من مافی گه  چونکه.. یی گه نهتی من  وه ڕانه گه
س پشتگیریی  که  چونکه.. ست دابوو ده پ بۆ کوردوستان له  م به وه ڕانه انای گهمن تو  چونکه.. یین گه ده نه

.  وه باری ژیانم بکاته  م بیرک له مویست سیسته ده  بۆیه! بوو شم نه وه ڕانه ی گه ھا پاره روه ھه.. کردم ل نه
رگیز  سنور ھه بهمافی   له  همن جگ  چونکه.  وه بوو بکرمه ره قه ڕوان بووم من شکاتم کردبوو، چاوه  چونکه

  .وان بستنم ڕ له شه زۆر و به ماف به  کردووه زم نه و حه  دراوه تۆم پ نه مافکی ئه

وستک  وت ھه مه من ده  یی که گه س تنه که.. کرد م نه که داخوازییه  ستی به س ھه شنم که یه رتان نه سه
  نم به یه نگم بگه مویست ده ده! ن که وان کن و چی ده ئه  که  وه م و یادیان بھنمه تی نوح بده نیشانی میله

ندروستیی  ته  تا دنیا بن له  وه بخونته  م چیرۆکه موو جیھان ئه مویست ھه ویژدانی سی ڕۆژئاوادا، ده
  وه هۆژم ڕ که یه ر له ھه.. وژ نه  لهفردا  لتوری وتی به که  حکوم کرابووم له شتی مه  من به  چونکه. من
وانم  ناوچه وایان له - تییه دوژمنی خواو ژیان و مرۆڤایه)  بگانه( تمی  خه -وانم ناوچه  تمیان دابوو له خه
کانیان  خۆشه نه  و له ھاوڕێ، ئه  م به که رموو تۆ ده سکم فه ر که ھه  ساڵ به  دانه  ژده ھه.. تم کردبوو خه

  . وه بته ماندوو؛ نه  ھنده -ماندوو بوبووم! کردمر کردم و پشتی ت  رامبه فتاری به پیستر ڕه

نارد بو  کانم ده رۆکه بۆ سه  کانم که کراوه  تا نامه..وانی کوردیش کرد  نامهژڕۆ  م له ت داوای یاریده نانه ته 
ی  و پرۆژه  له سه مه  دیبک پشگیری له کی کورد یان ئهسوفی یله فه یا -شکو پیاوچاک تا به -و بکرته

س  ئیتر نازانم من دیار نیم و که. بیست واکم نه چی ھیچ ھه که! ن ک من بکه زارانی وه ی من و ھه وه ڕانه گه
زۆر ! ی و ب یاسایی نده ری کردن و گه داوه  ه ھه  به  حکوم کراوه یان ژیان مه! س نامبیست نامبین و که

ش  دابه..  وه رته زار که ھه  بووم به ده  م یان ڕۆژانهبوبوو.  وه م بیرانه م ئه ده راسان بوبووم به ماندوو ھه
خۆم، و پاشان   به  وه بوومه نوح، ده  بووم به ندێ جار ده ندکجار عاق، ھه ندکجار شت، ھه بووم، ھه ده

ندکجار ئامۆژگاریی  بینی و ھه ده  وه کانه ره مبه مام خدرو پیرشالیار و خواو خواکان و پغه  وم به خه
ک  وه  وه یه م شاشه دیار ئه  و و ڕۆژ به شه! سیونو م ده تنامه سیه ویش وه ندک شه کرد و ھه مم ده که هخزان

واودا  یای و خه ی خه وه رانه ری گه فه سه  کانی خۆمم له ھات و باسی داستان و چیرۆکه م ده مشک قرته
  .  وه نوسییه کرد و ده ده
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ق و  قله مک باسی له دا و که براو خوشک و ھاوڕکانم ده  رکم له و سهکرد  رکم ده فه ک سه یه موو چرکه ھه
داو فری  کانم نیشانی مندان ده یاییه خه  یاڵ مروله خه  ر به کرد و ھه م بۆ مندانی کورد ده جاجاۆکه

  بینین به و خه  ماندوو بووم له  ھنده.. کردن ویستی و دلری و داستانی ژیانم ده زانستی خاک و خۆشه
  دنیا بووم که  چونکه.. م زانی چی بکه مده نه. ھاتم الدا ده ریک بووم به خه  وه کانه ته زره کان و حه ره مبه پغه

ی  وانم تا ڕاده من ئه  چونکه. ی دورییان بگرم رگه عاتک به نھا سه ته بژیم و کانم ب منداه ناتوانم به
و  له م نایه.. نت یه فر ئازاریان پ بگه ترن و ناھم وتی بهوان منکی  ئه.. وت رستن خۆش ده په

ماشا  ش ته ر ڕه زان و سه و نه  نامۆ و بگانه  ن خۆیان به ناچاریان بکه -م نا ؛ نایه وه ق ببنه دا ڕه زیندانه
  .  وه مه رده م سه کانی ئه زانییه قورگی نه  ونه ن و بکه بکه

چوست و   باییه  روشکه ڵ که گه بکیدا له کشه  ڕۆی و حۆل بوو له کی سپی ده ک کیسه کانم وه ھا کاته وه
.. پش چاو  ھاته ده  که ی ناو فلیمی کارتۆنه وتنی کیسه رکه ک سه وتنی خۆمم وه رکه سه.. دا که تیژفه  چاکه

قویی   له  وه تانی ناشارمهل  چونکه. دا وه ڕانه ری گه فه سه  وتو نابم له رکه ویش سه خه  کرد به ستم ده ھه
  چی؟   له..  وه بته ترسام؛ نه ده  ھنده. ترسام زۆر ده  وه ده

ترسام  ده.. ت و ب ویژدان رامه زۆر دوی برسی و ب که  له.. ندو ناجۆر سه ڵ و ناپه نده وشتی گه زۆر ڕه  له
دزوی و   به  حکومه مه  ک بکات، تا ماوه یه ه ی ھه وه دا ئه لتوری ئمه که  له  چونکه.. کان کۆنه  بوختانه  له

دڵ پیس بووندا گۆش   لبوردن له  الی ئمه ھشتا ؛لتوور که  به   بووه  وه ندنه سه  تۆه.. بوون نه لخۆش
نھا کوردوستان  ک ته نه..  مۆی گتیی پ کردووه کانی ئه گه ت و ڕیایی کۆمه دپیسی و خیانه.. بت ده
پیس بوونی   تا بزانن بۆ باس لهشت ئس ده..  یی بووه وونی ژینگهو جیھان دوچاری پیس بمو کو ھه به

تی  سه ، مانای کۆتایی ھاتنی ده پیس بوونی ژینگه  یشتوون که زاناکان تگه  چونکه.. کرت ده  ژینگه
.. بن دوچاری ده  هناورن ک  ڕانه و شه کان به گیانداره  چونکه..  کانه مھنان و بازاڕه رھه لۆژی و به کنه ته

ی  رنامه تی به مرۆڤایه  چونکه. بات و قبوونمان ده ره تۆم و نانۆ به و ئه ره شه ڕی سروشت و حه شه  چونکه
  مرۆڤ به: رمووم ک فه وه  چونکه. ر نادات مان به ئخه  ست له ڕ ده دو و شه  به  بووه..  ستیی تک چووه ھه
جا . بت پشدا نغرۆ ده  ھزترینمان له به. بت شدا دۆڕاو ده ڕه و شه له.. دات خۆی ده  کک له موو چه ھه

  .بن شکرک دوچار ده چی له بینن چۆن و به کانی خۆتان ده چاوه  ڕوان بن تا به چاوه

 نگاو مان ھه و دیار نه ره رزم و به له ده فردا ھه نی وتی به خته ناو شه کرد تا دیت زیاتر له ستم ده ھه
خواز   ئاواته  وه قویی ده  له.. خواست مردن ده  م به بم خۆزگه  کر، چاتر وایه ستم ده ھه.. ھنم ده ھه

ڕم  باوه  چونکه. کرد رگم ده کشام بانگی مه ڕاده  موو کاتک که ھه.. رگ بسپرم هم  نوستم، گیانم به  بووم که
  بۆیه. ن ڕم بکه ن توشی شه ده وڵ ده وان ھه ڕ و ئه شه  به حکومم مه  ژیم که لکدا ده ناو گه من له  ھنا که

ڕۆشنایی   ست به برد تا ھه کانمم شک ده م یان منداله که نھا ئاونه ت و ماندو ته که شه! م زانی چی بکه مده نه
  .دووپات  میشه کی ھه خوویه ..خوو خۆشیی نه  م ل بوبوو به وه ڕانه گه. م بکه

برسی .. بووم نیشتم تا ماندوو ده داده  وه فیزۆنی زاگرۆسه له دیار ته یانیان به و به مه و تا ده ندک شه ھه 
م کاتک  به. دی ک و خوام ده ژیانی دھاتی و خه  کاتک که.. دی سروشتم ده  بووم بۆ ژیان کاتک که ده
ندێ  و ھه  وه کرده سم ده.. ستیب کانی کوردوستانم ده فته نه تان و پیرو که چیرۆکی ژیانی الوان و ئافره  که
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شک دی م ھشتا کوردم ده.. دی انی دهور  م ھشتا به بجه ه ھه  چونکه.. ی خۆم که قاوغه  وه چوومه ار دهج
ژیان   ست به ھه  داوه مرۆڤی کورد نه  به انمافی کان یستهپژێ و تیرۆر ده ئاسماندا ھه  و گۆشت و خونی به

دا مریکا و ئه عس و تورک و فارس و ناتۆ کانی به ناو چنگی دوه وستان لهکرد کورد ستم ده ھه! بکات
ڕسوا   و جۆره تی نوح به ر میله بت گه ق ده  م زوانه کرد ژیان و جیھان به ستم ده ھه..  وه فلیقته ده

تاوانبارن   ئوه: موو جیھاندا و بم ر ھه سه ڕنم به م و بنه بت ھاوار بکه کرد ده ستم ده ھه..  وه بمنته
  . ی کردووه-لی نوح گه ر به رامبه مژو به  ی که قییه و ناھه ر به رامبه به

  بت به بم، خۆمم ل ده شتگیر ده  وه وه خه  م زیده ده به  ندک جار که تم ھه جاه خه  وه ر ئه به له
م و  که موو زمانک باسی ماف ده ھه  هبینم و ب ده  وه کانه ره مبه موو پغه ھه  و به خه.. زن رکی مه ڕزگارکه

بینم و  ده  خواوه و به ندکجار خه گرت ھه م نه ه ھه  خوا به -النی جیھان هموو گ ری ھه مبه پغه  بم به ده
توانی  تۆ ده :ت پم دهننت و  چه ڕامده کانمدا  ونه خه  تیشکی سپی له  به  وه ره وه روی بوونه گه  نگک له ده

.. بت ر چاودا سپی ده به ڕم له باوهون و ژیان وسیمای بو ..پناوی ئازادکردنی ژیاندا  خواش له ببیت به
کان  یشتم چۆن تیرۆریسته گه ده تنه  چونکه.. بم کرد شت ده ستم ده ھه  ھات که وام ل ده -کانمدا ونه خه له
تانی  انی بۆ لچ و لوو زمانی منداڵ و ئافرهز مده نه! بی یان ده موو مرۆڤانه و ھه ری ئه سه  ناوی خواوه  به

بوون  مام و براو باوک ده رچی به دی ک؟ بۆ؟ لهوسو  یشتم به گه ده تنه.. بی ده  ناوی خواوه  کوردیان به
یشتم  گه ده تنه ؟برد ناو ده سووتان و له کوشت و ده ت و کچ و خوشک و دایکی خۆیان ده الدی ئافره جه  به

کرد و ئاشتی  بارانی دۆعایان ده رده ستوور به یی و ڕقئه زه خۆش و ببه و نه  دڕندانه  ن ھندهتی م چۆن میلله
  !!سووتان کوشت و ده ھاریان ده ن و به رگوڵ و چیمه وارو سه و ھه

م ھاوڕکان  ییم له گله. کتری بوبوو یه ڵ به کانم تکه وو ڕۆژه شه  چونکه! وم ڕێ بکه مابوو به توانام نه  بۆیه 
خۆشیی  نه  وه والشه له.. ما وه ڕانه ری گه فه ڕاستی و پیرۆزی سه  نا به سیان دانیان نه که  ، که یه مه نھا ئه ته

بارو   چونکه! ست بووه  والوه ش له وه ئه! پاند می قه که ره مکی ھاوسه میوانیمان و مه  ھاتبوو به  نجه شرپه
ت من مافی  نانه ته.. ین مترین بیار بده بوو که تمان نه سه چییدی ده  ھا گۆڕا که دۆخی ژیانمان وه

ی  و کاته تا ئه .زیندان  چوو له ده  ڕوه ختی به سه  کانمان به ڕۆژه  چونکه.. وت کرا شم ل زه وه بیرکردنه
کی ست ھه  به. ئومدکی بچوک  چی؟ به به . وه می ڕۆشن کردهنور کانی ده ۆی تیشکی سپیم بینی و دیواره ھه

   !وا خه  ئومدکی له  به .بچوکترین ھیوا  و جوان به وردیالنه

. شونت بوریی مرۆڤ ده ران سه نده ھه: رموویان ئاوازکی سیحرین و کۆراڵ فه  به  وه کان پکه مروله
مرۆڤ   چونکه. گژ خواکاندا  شت، بچت به تاواندا ده له  کات، که کانی ده چی ویسته ملکه  مرۆڤ ھنده

تی  حورمه  ست به تا ھه  وه ژیانه  دته  مرۆڤ بۆیه. ت و علی خۆی وازلبھنت که مله نابت دیار و مه
فا بت  وه  بت به مرۆڤ ده. بت دایک ده تیایدا له  ی که خاکه  وبسته ر ئه سه تی خۆی بکات، له رامه که
مرۆڤ ناچار . وت لی خۆمان خۆش ده ھۆزو گهت و  که مله مه  ئمه. تی خۆی که مله دیارو مه  ر به رامبه به
کان و وتانی  که ڕه ھاوڕێ و دراوس و شارو گه تی نوح؛ به زره ی حه ئه. ج بھت ن وتی خۆی به که مه

نه بگه: جیھان بت مووتان ده ھه  ب له زه خوا غه  چونکه. ناو دیاری خۆتان  وه ڕانی  رگه خوا به. گری داب
ئاو  -شی خۆیان دروست کرد له  یان له مینه م زه وا ئه م و حه ئاده  چونکه.. دیاری خۆی  لهمرۆڤ ناگرت 
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م و  ی ئاده ناسه واکان ھه ھه.. !) وه وانه پچه  یان به( م شی ئاده مینیش له و زه  وای دایکه تی حه زره خودی حه
ست  ھه  چونکه.. تی نوح زره ی حه ئه گیانی تۆدا  سرۆشی داھنانین له  ئمه. چت لتان تک نه -وان حه
جا با . وانیت تۆ کوڕی ئه  نرین، چونکه نابتاندا ده جه  یام به په  بۆیه. ین که ژانی زیندانبوونت ده  به
 ش  م زیندانه ئه..  تی کوردوستان که مله ختی مه و ئارارات پایته ی تۆیه زاگرۆس بشکه  کی بزانن که خه
الی خوای   ئمه.  تۆ کردووه دریان له غه  که  کردووه  و وتانه موو ئه ھه  دۆعامان له  ئمه. پت بت داته ده

جوانی و دزویی   ت به باره سه  وه داته زایان ده خوا جه.  فر کردووه وتی به  تمان له ران شکایه وه جانه
ر و  مبه نگی پغه رھه فه  ش له مه ئه -افدادو م  هب  ڵ کردووه یان تکه باش و خراپهوان  ئه  چونکه .یان ه مامه

وان  ئه  وان، چونکه ن له زۆر توڕه -ئۆدین و فریدا و تور  وان، واته خواکانی ئه  چونکه.  خواکانیاندا نییه
ر  به  ھنته نا ده بینی په ی ده مرۆڤکی بگانه  کاتک که ـ  روتو.  بگانه  ر به رامبه بوون به وا نه وا ناڕه

بات بۆ الی خوای خواکان ئۆدین، تا سوندی یاسایی و  وان ده پشوازییاندا ئه  له.. ک و قوتب ه سته به
درۆ سوند   ی به وه ئه  قوتکه -سوند خواردن  چونکه( دینی خۆیان بخۆن   ئایینی خۆیان به  ڕاستگۆیی به

.. می فریدا ر ده به  باته وان ده ئهپاشان ) کات ھراوی ده کات و خۆی زه ققوم ده ختی زه تامی دره. خوات ده
وسا  ئه. دی  کانی بته ونه ی بدات خه تا یاریده  وه پرسته و ده وسا فریدا له ئه.. ز بن گه ر نر ڕه گه ئه

وسا  ئه.. کات داواکانی ده..  وه کاته ڕاستگۆیی ده  ر گری دی خۆی به نابه ر و په ناھنه یان په -میوان
  وه ۆزییهڕی دس و په نگاندن و به سه ر ھهژ  خاته ی ده که داوا ، یانی که ی ژناندا باسهجلیس مه  فریداش له
کان  وا پیاوه ئه.. ز م بت گه ڕه  وتی قوتب و به  ر بته ر ھانابه گه ئه. ر جوان بن کرن گه ج ده داواکان به

  .گرن گوی ل ده  وه دسۆزییه  به

  .ن که رییان مه داوه  ه ھه  ن، به که کانی داگیر مه نده خه.. ھایین ته  ن به که مرۆڤ ناچار مه

م  به.. داغ بووتی یوسف  زره ک مندایی حه وه  کاندا مندانه ستانی کۆرای مروله ڵ وه گه ک له یه مروله
  ..ئۆدیییییین؛؛ ئۆدییین: رموی بانگی دا و فه  شیعره

  .م که بیری ده.. م که گیانی فریدا ده  ز له تی تۆ؛ من حه رامه که  م به سته قه

  ؟  من تۆراندووه ان لهوت کانی ئه نده بۆچی خه  ئوه

ختان بۆ  بۆ دۆزه  ئوه..  ھاتووه مان نه خۆ ھشتا ئاخر زه!  واش نییه جوان و ڕه..  مه سته  مه ئاخر ئه
  !؟ کانی نوح داناوه وه کرده

  .  و باوکی منه ئاخر ئه

کانمان  ونه س خه ین که ز ناکه حه  ئمه  تی یوسف؛ چونکه زره ی حه ئه: رمووی همدا ف وه ئۆدین له
  .  وه بخونته

  .گیانی مرۆڤ ببینت  که  اسایی خواردووهو سوندی ی زن؛ ئه ئاخر ئۆدینی مه: رموی یوسف فه

  .  تاوانکارهمرۆڤ   چونکه..  حاه دا مه نگی ئمه رھه فه  و له ش الی ئمه مه ئه: رمووی ئۆدین فه
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  ت؟  ک وا ده: یوسف

رت  ت و سه نه ژر چه  ست بنته تا ده  و ھاتووه ئه :رموی وسف فهی.. ری داخست سه.. وت دین ھیچی نهئۆ
  زانت گیان له و ده  یوهکانی د و قوتبی زانسته ئه  چونکه..  وه رز بکاته م به شه و ترۆپکی زانستی شه ره به

ش  کانی من و ئوه ونه و خه ئه..  هو جوانناس و  جوان بین و جوان دوو ئه  نکهگرت، چو اوگ دهکودا چ
  . بینت ده

. کات ده  نت و دو توڕه یه گه ت ده ناعه قه  ی مرۆڤ به و ڕاستییانه له  جوانی بریتییه: رموویان کان فه مروله
ستی زانستکی  جوانی ھه. کات ده ردا گۆش وھه جه  ئاتاجی سیمیتری و گیۆمیتری له  که  ستکه جوانی ھه

  . نویه

  

  

  تابلۆی نیرڤانا

  

تی  مرۆڤایه  و کاته ری گرت، ئه نگه ر چیای جود له سه ی له که شتییه تی نوح که زره حه  ی که و کاته ئه
  خته شه  واسیبوو، گیانیان بوبوو به کانی خۆیاندا ھه کاھینه  خۆیان به  چونکه.. ندکیان مابوون ھه
  سانک له دا تا که فر ده به یرخوارد کان، گیانی خۆیان ده ڕاما ناسه  نهیکانی ھیماالیا و ئای ر لوتکه سه له

  وه سانک دوای ئه..  وه ک بیر چوبوونه یه کان تا ڕاده وسا ئایینه ئه..  وه نه کانیان زیندو بکه ته میله
  بوو، له  وره بوودا گه  م، کاتک که ده م نه که باسه  به  ی درژه وه م بۆ ئه به.. دایک بوو  بودا لهتی  زره حه

کانی  یامه کانی په ونه خه  نوح به  چونکه.. بوو فر ده  وه تی نوحه زره حه  ری له وه خته ی به کانیدا وانه نوژه
کان  گیانییه  انستهمی ز که و مامۆستای یه ئه  چونکه.. بوو تۆفان ھه  ڕیان به باوه  ی که سانه و که یاند به گه ده

یی  خشنده یانتوانی به ده  وه کانیانه ھۆی نوژه ، به وه ندک مابوونه ھه  و کاته ئه .وا م و حه بوو دوای ئاده
   . رگیز نامرت مرۆڤی چاک ھه  چونکه.  وه وا ببیننه ڕه  ژیان به  ن و گیانیان به زامن بکه

خساو  م ڕه خه  بوودا له  خت، کاتک که ر ته سه  و ھاتنه ی ئه، و باوان  وه تی بودا بووژانه میلله کاتک که
و ریک بو رگ و برستیدا خه مه  ره سه له -بوودا  ی عیرفاندا؛ به رته مین مه دواھه  له -ت بوو ریقه فری ته

  ه ژیاندا ھه  له  س نییه رموو، کوڕم که وی فه به ویش  ی بینی و ئه-نوح گیانی. م ده  نایه قارچککی ده
بودا   دا که و کاته لهکانی خۆی خۆش بت؟  گوناھه  توانت له ر مرۆڤ نه پای چی گه جا زانست له.. کات نه

توانت بگات  جات چین؟ چۆن مرۆڤ ده ری و نه وه خته به: تی نوحی پرسی زره حه  م، له ده  ی نایه که قارچکه
  .ری وه خته به  به

و   می خۆتایه ناو ده ر زمان و له سه جات له ری و نه وه خته به :یرموو مدا فه وه  تی نوح له زره حه
  !یجویت متا ده ده  له  که  یه و قارچکه ئه  واته.. یجویت ده
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نگ  ت دره و پرسیاره تۆ ئه ..کوڕی ڕاستگۆ  گوێ بگره م رت، که سته به  رگی خۆت بته ی مه وه ر له جا به
مسی  گیانیان له  ن که بکه  رانییه و کامه توانن باس له رگ و پیری ده مه !..جوویت رگ ده تۆ مه  چونکه.. کرد
کانی  دابه  توانن باس له ، ده یه شی خۆیان ھه ی توانای گۆش کردنی گیان و له و پیرانه ئه  چونکه. کات ده
پاشان زیندو . مریت ده.. مت ناو ده  نایه  و قارچکه ک ئه ختیی خۆتت وه م تۆ خۆشبه به. ن ری بکه وه خته به
کجار مردن ناگات  یه مرۆڤ به  چونکه. یت نیرڤانا بگه  ی به وه ر له به  وه مریته ئیجا جارکی تر ده  وه بیته ده
جا .. ر و قوتبی زۆرن وه ری ته وه خته به  بۆیه. گات ژاندا پی نه  ر بت و له گه ئه.. ری وه خته به  به
. وان ی ئه سته ژر ده  بته بت و نه ر نه سه کانی له ی دوه شه ڕه ھه  اندا کهک ناو مرۆڤه له  سکه ر که وه خته به

کانی  ئازاره  ست به ھه  چونکه. ن نیرڤانا ناگه  وان له ئه..  ق و تاریک ودزوه ستی مۆله دو ھه  چونکه
ی ئازار  و کاره ر به گه ئه.. وانی تر بدات ی ئازاری ئه وه جا ئه.. ن که کانیش زۆر ده ن و ئازاره وانی تر ناکه ئه
نوژ  .ن متر ئازاری خۆتان بده ن که وڵ بده جا ھه. دی دنت کانی به وه وا ئازار بۆ نه نت؛ ئه یه گه خۆی نه به

پناوی ناسینی   ن و له که ق دووچاری الوازی و شکست مه ناھه  شی خۆتان به له. .ن بۆ جوانی بکه
  .ن تک یان پیرکی جوانناس بکه نیی ئافره کو بچن دیده ن، به که گیر مه ردا خۆتان گۆشه وه بوونه

گوێ : رمووی تی نوح فه زره م؟ حه چی بکه. م ند ناکه بوونی خواوه  ست به م من ھه وره م گه به: بوودا ووتی
ویش  ئه. ینئام: رموی بوودا فه. ندو خواکاندا مۆسیقان خواوه  ر له وه بوونه  چونکه..  کان بگره نگه زه  له
   :رمووم فه .گیانی بودا بکات  رگ سو له ی مه وه ر له به .قاند بۆ له  وه نده خه  رکی به سه

.. ڕان و یاری شت و گوزارو خواردنی خۆش و گه و گه ترۆپکی ماده  یشتن به گه  له  ری بریتی نییه وه خته به
  چونکه.. ن دوچار بکه انت ندشه ئه  ھۆکاری بهشت  رمین و ده رگه ریک کردن و سه خۆ خه  وانه کو ئه به
.. ری وه خته به  له  شکه ژیان به  چونکه .گات پی ده  وه ژیانه  دته  مرۆڤ که  ستکه ری ھه وه خته به
خۆشی و  کان و نه مه و غه  ی مادده کۆیله  بت به ر بت و مرۆڤ بتوانت نه گه ئه..  مان شوه کانیش ھه مه غه

کانی یا بۆ  نانک بۆ منداه  دات لوقمه وڵ ده ی داگیری ناکات و ھه مبه و ته،   وا خۆشحاه ئه -بزاری
ژیاندا   مرۆڤ توانیی له  کاتک که  چونکه.. ئازادی  نت به یه گه ری مرۆڤ ده وه خته به.. خۆی دابین بکات

  مرۆڤ له  پای چی؟ کاتک که ڕان له جا گه.  کارمای گۆش بووه  مانای وایه.. رانی بکات کامه  ست به ھه
  زن به کی مه ختیارییه به  ئازادی که  له  جگه  ی ژیان چییه ئه !کردبت ستی پ نه ژیاندا بت و ھشتا ھه

مرۆڤ   کاتک که. بن کانت ده مه شی غه شتک ھاوبه ندیک جار به گریان ھه  بۆیه نت؟ یه گه روون و بیر ده ده
خۆشیدا  رگ و نه پناوی مه  ک بکات، له رچییه جا ھه.. ئیتر ژیان دادی نادات. ناکات رانی کامه  ست به ھه
کانی  تاریکه  و چاه ره دوو به  کات به ڕۆیی کردن، مرۆڤ ده و زیاده  ه ی ھهیر وه خته به  چونکه. یکات ده
و   کانه خواکان و فریشتهندو  ر و خواوه وه یامی جیھان و بوونه ئازادی په  کاتک که .بات خۆشیی ده نه

  .یشتوون گه نه  و ئامانجه ھشتا گتی به

  کات؟ کودا زامنی ده  ریت، له رانی به ست بۆ قوتبی کامه ر کارما ده ژیاندا گه  له  باشه: بودا ووتی 

  مه ئه ..گن الن ده نگی ئازادیی گه ئاھه  وه موو جیھان پکه کانی ھه همرۆڤ  دا که و کاته له: رموی نوح فه
می خۆیدا  ر ده به  ک له یه فریشته  چاوی کراوه  به ش، مرۆڤ له  رباز بوون له م پاش ده م و دووه که یه
  یه و کاته ئه م سیه. ڕکوع  چته ستیاردا ده می مندانی ھه ر ده به مرۆڤ له ..ڕکوع بۆی  تهچ بینت و ده ده
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ب  یان به.. گرن کتری ده کانی یه خۆزگه  بن و گوێ له ده ڕی ڕاستگۆیی جووت و په ش به دوو گیان و له  که
  ست به مرۆڤ ھه  ی که وه له  بریتییه م چواره. بن کتری ده ی یه تکه -کتر ستی یه ڵ ھه گه و درۆکردن له رده په

ت ب مرۆڤ ده. تیبکۆشت  ن و بورانهر بکات؛ کار بکات بۆ جوانکردنی ماناکانی ژیا جوانی و ھونه
. بکات  بچکۆالنانه  و خۆشییه ی ئه شئه نه  ست به ری پاک بت تا ھه رگی به ناوماڵ و پۆشاک و به  یشهم ھه

ترۆپکی   به گات بت و ده رانی شاد ده کامه  هدا گیان ب رکی جوان و پاکژ و ئاسوده وروبه ده  له  چونکه
  .کانی پاداشته  بت به ندروستی ده وسا ته ئه. ژیاندا  ریی گیانی له وه خته به

ھشتا باڕ   ی که که کوڕه.. کرد ی ده که ی بۆ کوڕه-میوانیی گیانی بودا  چیرۆکی ھاتنهباسی ڕۆژکیان نوح 
  بت به مرۆڤ ده: رموو وی فه نوح به. نی پکه و به کرد، و کانی باوکی نه رمووده فه  ڕی به بوو، باوه

نگ و ئاواز و  ده  ژین، چونکه مری ده نه  به  میشه ھه ، رموده فه  ر ببن به واتاکان گه.. واتاکانی خۆی
کات و  ده  کی ئاونه ماشایه ڕاکشان ته  ر له وان به شه  که  سکه خت که خۆشبه .ناو ناچن رگیز له کان ھه پیته

 .دکر ھام ده یش وه سبه  خۆزگه.. ند کارکی باشم کرد مۆ کارک یا چه ئه: رموت فه خۆی ده  ماشا به ته  به
    . ئامین .دیی ناھنن ر ناژنن و به ڕھنه رگیز ئاتاجی شه وان ھه ئه  چونکه -ختیارن به  میشه خواکان ھه

  

  ست تابلۆی ھه

ستی مرۆڤ پیر و  ب ھه.. ی گوڵ ڕه ک په وه  ت و پیرۆزو ناسکه مۆسیقادا گیانکی تایبه  ست، له ھه
ب . کات بر ده دا دوچاری زه وه دووپاتبوونه  له  دا واتهژیانی داھاوو  ات و گیان لهخ خۆش ده و نه ناشرین

ن،  دۆعایان ل بکه  م دۆعایه ؛ بهیت بکه رست فاو مرۆڤی دوپه ب وه  یی له ر ویستت گله گه ئه.. بن ست مه ھه
ند و  ستیار خواوه ھه  چونکه. ستیاری بیت تا فری ھه. ی وتانت بکات ست خوا ئاواره ب ھه: بن

  . بینت کانیش ده ره مبه کان و کاھین و گیانی پغه بته  سکه ستیار که ھه. بینت نیش دهخواکا

ی  جگهبت  ری؛ ده ی ھونه ھره ن به بت، خاوه  ھره ن به خاوه  که  سکه ستیار که ؟ ھه ستیار کیه مرۆڤی ھه
.. ر و مۆسیقا و کۆشک و کا ھونه  کانی خۆی بکات به سته تا ھه. بکرت  لدا بۆ ئاماده ناو دی گه له

 وانی تر ست به ھه  چونکه.. وانی تر ک له کات وه متر ده خۆی که  ست به ھه  که  سکه ند که رمه ھونه  چونکه
درۆزن   ر به رامبه به  ند که رمه ھونه  چونکه. ن که دا نه گه وانی تر درۆی له ی ئه رجه و مه کات، به ده زیاتر

 .شکت ستیان ده ھه  چونکه. ن که دا مه گه درۆی له.. کات یی ده بزاری و تووڕه  هست ب ستت، ھه وه ده
کانی  سته ھه  ر ئوه گه ئه -ژی؛ نامرت ده  ستی ئوه ستیاریی و ڕاستگۆیی ھه ر ھه سه ند له رمه ھونه  چونکه

یان کاتک  -ر سه  برته ده تی مه ستی ھه ھه  مرۆڤ کاتک که ...ن که دا نه گه ن و درۆی له جوان گۆش بکه
زمانی   ڕوشن به بن و ده کانی زامار ده سته درت، ھه خۆڕا ئازار ده کرت و له تک ده کرت؛ یا ھه داگیر ده

  بت و خانه ، ئیتر توانای فر بوونی سست دهیان داگیرکرا شکا ڕووشا یان  ستی ھه  مرۆڤیش که.. کوردی
  بت و خانه ڵ ده مبه ری مرۆڤ ته وسا جگه کات، ئه کانی مشک سست ده چاالکه  زووه کانی ته مارییه ده
گیانی مرۆڤدا گۆش   ر دوژمنک له جگه  تیڤه نگه  م دیارییه ن و به که خوندا گۆش ده  کی تاریک له ستییه ھه
بت  ر نه ر جگه گه ئه  چونکه..  مشک چاالکتر و ژیر تره  ری مرۆڤ له جگه  نازانت که  مه زانست به. کات ده
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جا با . چت مشک باری لدانی تک ده ر له بت و به وار ده دیش کۆله. چت ی تک ده مشک شیرازه
  ر باس له ھونه  ین بدوت، چونکه ر بده ھونه  به  با ڕگه. ین که جر نه ستیار زه ستی مرۆڤ و مرۆڤی ھه ھه
  له.. مین بکات سوڕی زه  ست به بت، ھه ستی ھه ھه  کهس ندی ڕاستگۆ که رمه ھونه. ت کات تایبه ستک ده ھه
ستی خۆیدا  ڵ ھه گه بت درۆ له ده.. ربیندا ده  بت جیھان بین و ڕاستگۆ بت له کانیدا، ده یاییه خه  شته گه
  .بت  ن لتان تووڕه که ناچاریشی مه. کات نه

  ندی به یوه لگرتن په خنه ن نھنگری و جاسوسی و ڕهزان زانن و وا ده ستیار ده ھه  ناوماندا خۆیان به ن له ھه
  ی که و کاته ئه.  نییه  وه ستیارییه ھه  ھیچ کارکیان به  زانه گه و ڕه خر، ئه ؛ نه یه ھه  وه ستیارییه ھه

 ناو ستکی جوان له ھه  ی که وه بت دنیا بت له کات، ده ندکدا درۆ ده رمه می ھونه ر ده به تک له ئافره
من  زانن که وا نه. زک بت گه ر ڕه ھه  ند له رمه جا ھونه. ستن ت ھاوھه ندو ئافره رمه ھونه  چونکه. بات ده

رچی  گه..  نا، وا نییه. ندان رمه ستی ھونه ر ھه سه  ستمه به ق ده نھا چه م و ته ستی مرۆڤ ناکه ھه  باس له
  من له که  وه داخه  ن و به م ھه به.. ن که وانی تر ده ئه کانی سته ھه  یاری به  ناوماندا که ن له س ھه زۆر که

. قۆناغی ئیمپاتی  یشتون به گه  چونکه. ستیدا یشتنی ھه ست نیشاندان و تگه ھه  ڕاستگۆن له  نوانماندا که
ر  سه و به  وه بته تیایدا مرۆڤ ھۆشیار ده  ستی یا ئیمپاتی، قۆناغکه ردی یا ھاوھه ھاوده  چونکه

پیس جیا   پاک له..  وه چته ڕدا ده دونی خرو شه مه کانی پشوی ته کانی ڕابردوو قۆناغه وه هکرد
و  شی ئه شی من و له ک له وه..  وه رته دوو که  پ ببت به  کو منی ل بت، له شت وه جیھان ده.  وه کرته ده

بۆ دوو  ش بوو جیھان دابه  جا کاتک که. رت بووم شی دووکه کو له یان وه.  وه من نایدۆزمه ی که ته ئافره
کات وسا  ئه.. گیرت مانگیش ده  مان شوه ت، ھهب کی تاریک ده سپی، ئاسمانیش الیهش و  شی ڕه به
موو  دا ھه ڕه و شه بت و زاگرۆس له ڵ ده ش و سپی تکه ڕه. بت رمای ده رما گه وسا سه ئه. ستت وه ده

ب و فارس  ره بت تورک و عه ده.  گایه قیبله..  رستگای ڕۆژ ئاوایه اگرۆس پهز  چونکه.. زنت به کان ده دوه
خر   ڕ یان به شه  توانن به ده  که یه وانه  مه ئه. وای زاگرۆسیان ل دت بۆنی ھه  که ن بکهچۆڵ   و ناوچانه هئ

ب و فارس سنوریان  ره عهبت تورک و  رمووم، ده فه جیھان ده  م به به.. ڕ نادوم شه من له.. ن چاری بکه
بۆ   وه ڕانه گه  ر له یالما به له بت ده ده. سنور بۆ تیبیت و چین دیاری بکرت  مان شوه بۆ دابنرت، ھه

ر  ر بکات بۆ ھه فه ب پاسپۆرت سه و به ب ئه جیھاندا و ده  ئازادی بکات له  ست به یی ھه میشه ھه
  . ی دیوه- تا نوحئس  ر له و به ئه  چونکه. تک که مله مه

  ی خۆی و له نماینده  رک بکات به مبه پغه  بکات، که  وه که خوایه  شانازی به  که  سکه ستیار که مرۆڤی ھه
خونژی   ز له حه  که  سکه ستیار که ھه  چونکه. بت س نه ری که پناوی خوادا سه  پناوی ئایین و له

ت بردن و  مه و ھه  ی بیری ڕق و تۆه وه نی ڕیش و تیژکردنهدانا  له  ستیاری بریتی نییه ھه. ناکات
ستی دزی و ڕاوو ڕوت و  به تانی تر بۆ مه تی میلله رامه ر که سه  جاوز ناکاته ته  سکه ستیار که ھه.. عدا ته

وان  ئه  ونکهچ..  یه ه ردا ھه رست و داگیرکه لپه تی ھه ڵ میله گه کردن له  ه مامه  چونکه.  رمایه زۆر کردنی سه
تی  میله  چونکه.  وه کانتاندا بخشننه وه ر کرده سه ، چاوک به وه ڕنه جا بگه.  خۆیان گۆشکردووه  ستانه بھه

کانی  نده خواوه  یه وانه  و له ستیاره بزوت، ھه وان ده ستی بۆ ئه جا ک ھه. ن سته الیالماو نوح ژر ده ده
  خۆی بدات له به  ر مرۆڤ ڕگه گه  کوفر و شیرک نییه  یین، کهبزان  پویسته  چونکه. خۆی زۆر بکات
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ندم  من دوو خواوه.. خوام  نی دوو دانه خاوه  نم که یه گه من پتانی ڕاده  چونکه.. بت ک زیاتری ھه خوایه
  .  یه من ھه ڕی به میش باوه سیه.  یه ھه

رت و  ناومان به کونک له فله که  توانت به ت و دهبت دروستمان ناکا نه  ئمه  ڕی به ر باوه گه  خوا ئه به
  چیت به ناو ده مرت و له ندتان ل ده چه  ی نابینن رۆژانه ئه.  گ و پشیله جرج و بۆق و سه  بمانکات به

  میشه س نامرت و ھه نگی خوادا که رھه فه  رچی له گه جا! سات خۆشی و ڕوداو و کاره ردو نه ھا ده جۆره
ڕژانی   خوا پویستی به  چونکه .ن النی جیھان بکه رجی ئازاد بوونی گه مه  ست به ھه  - ییه میشه هند ھ خرمه

ی  زو خۆزگه حه - ره وه یامی بونه ئازادی ئامانج و په  ست کردن به ھه  چونکه .. نییه  موو خونه م ھه ئه
  .  خوایه

رانی تر ب  به گیانله  زانی که م وا نه به.. ستی جوانی ھه  واته -نتی نھا مرۆڤ خاوه ته  ست شتکه ھه
ی  ندازه ئه  واندا به ستی جوانی له ھه..  یه گریان ھه رگه تین و به رز و مه ستکی به وان ھه ئه.. ستن، نا ھه
تان کان سته جا ھه.  تینتره واندا مه له کی ترس مه ڕه=ی ریزه غه  چونکه.  تین نییه ستی جوانیی مرۆڤ مه ھه
  .ژین دا ده ئمه  ندک له ستی ھه ست و نه ھه  ستن له ند و خواکان ھه خواوه  چونکه. ز ڕاگرنر به

ند  خواوه  ناست و نه و خوا ده هئ  نه  هوات که..  بت، خواشی نییه ستی نه ی ھه وه ئه  ش مانای وایه مه ئه
و مرۆڤ بۆ   یبه ست ئیلھامی غه ھه  چونکه. رز ڕاگرن کانتان به سته رمووم تا ھه فه ده  بۆیه.. ژی ویشدا ده له
ن،  ده  سانه و که کوردی به  به.. کات رز ده قه  گیانی خواوه  ست له ک، ھه و گۆرانییه  ماشاو وته ر ته ھه
  .گات یان پی ده.. گرت ر ده کات ، یان وه رز ده ند قه خواوه  ست له ھه

. ینشی ن ماغی وله کارلکی ده  ر به هشی نین و س کان له هست ھه: رموو ناوکی دوم فه-ئگل  ڕۆژکیان به 
ب   مرۆڤ به:  رمووم به فه! زانیت؟ ست ده ب ھه تۆ مرۆڤ به  واته که: نی و ووتی ک دو پم پکه قاقا وه

شیمان  نا په ده. ستی بت تا فری زانستی ھه  وه ژیانه  مرۆڤ دته  شه بت، بۆیه دایک ده  ستی له ھه
 -دو ئگل. بت ستی ھه ژیاندا ھه  ر بتوانت له گه  یشتنی منا زۆر پیرۆزه تگه  مرۆڤیش له.  وه بته ده

.. گات ش و ناخمان ده له  به  وه باکانه  له  ئمه  که زویه ست، ته ھه: رمووم منیش فه.. ستم به مه  یی له گه تنه
بت فری ڕزگرتن  ده  بۆیه. ک بین رچییه با ھه.. تۆپین ست ده ب ھه وا گشتمان به ن؛ ئه یه ر باکان نه گه ئه

و  نوژ بۆ ئه  وه ماه دیار شه  مک به دانیش و که  ھا ناناسم، که ستان وه من که. تی باکان رامه که  بن له
  ! بکات

ست ترین  ھهتۆ ب .. رمووم به ؟ فه!ستن کانی من ب ھه واسه ر پنج حه ھه  واته که: ووتی  وه ئگل دیسانه
. ستیت تۆ بھه. چیت گژ خواکانی دادو ماف و ڕاستیدا ده  یت ، به که خۆشت نازانی چی ده  خلوقیت، که مه

ست  ھه: رموو وم فه به ..!با: رمووم فه!.. یت؟ ستمان بۆ ناکه مک باسی ھه ڕز که نابی به جه  واته ووتی که
  ندک به وو ڕۆژ ناوی برد، ھه شه  هرتاش ب یکه نجلۆی په ئه مایکل  که - کانی خوایه نجه په ییشتن گهک یه  به

م،  گه من تده: ووتی. دوو عیشق. تی ستی په یشتنی دوو ھه کگه یه نم به و منیش ناوی ده.. وا م و حه ئاده
  .م م تش ناگه به
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کانیش  رسته پهمرۆڤ، یا دو و دو.. دات تی ده مرۆڤایه  له  وره ستی زیانکی گه ، ب ھه کینه خه
ش و ناڕکی کار  کانی له ست بوونی خانه ئاتاجی ب ھه  تان له ره خۆشیی سه نه  چونکه..  وه گرته ده

کات و  شیش ناڕک کار ده گرت و له شی تووشبوو ده له گیان مان له  دات، چونکه ده ر ھه سه  وه کردنیانه
ست تر  ست و ب ھه بت، ب ھه ھار ده.. شوت ئیتر ئۆرگانیزم ده.. کات ی ده مه ر دوچاری ته جگه

ناوتاندا   ن له ھه.. قوپن بن و ده ن چرچ و لۆچ ده ھه.. دڕن دو و ده  بن به ن وایان لدت ده ھه.. بت ده
رستن، دوچاری ترس و  خۆپه  ن ھنده ھه.. ندن خر مه  وانه ئه  ر چونکه وه بوونه  به  وه نه ده زوو گیانیان ده

وت خۆیان  یانه ڕن و ده گه شی خۆیاندا ده له  ر به ھه.. بن سواس ده توشی ڕاڕایی وه -بن راسانی ده ھه
و میزاج و   لیقه ن سه چی خاوه بت؛ که ی تووش ده نجه یان جار شرپه ن ڕۆژی ده ھه. ن خۆش بخه زیاتر نه

  چونکه.. کات ر ده وه اشای خۆشیی بوونهم ته  وه ویستییه ڕی خۆشه و په بهچت بۆ کار و  و ده ندروستییه ته
م  ئه.. بکات  نجه ستیار دژی شرپه نگکی ھه جه  توانت ڕۆژانه ده . ندو پیرۆزه سه ال جوان و په ژیانی له

  له(   که  که خۆشییه زانستی مندا نه  له  نجه شرپه  م که که م دنیاتان ده به.. یشتن قورسن بۆ تگه  وشانه
.  یه ی ھه رچاوه س سه  نجه شرپه  واته که. بت رست ده دوچاری دو و مرۆڤ و دوپه)   وه یه یتس ب ھه
یان کارکی زۆری  ش پناسه مانه ئه. زانن م خۆتان ده رست و سیه ی دوپه نجه شرپه -ی دو نجه شرپه

کی  خۆشییه ستی نه ب ھه. ورمر ب م، گه ڕتان کرد، من بتوانم باسیان بکه باوه  شت کاتک که ده.. وت ده
  ن که وانه خت ئه خۆشبه . ندو خواکانه ست گیانی خواوه ھه. ست بت جا مرۆڤ نابت ب ھه.  زۆر پیسه
  . ندیشه ست گیانی خواوه ھه  چونکه.  زۆره  ژمارده رونیاندا ب ئه ده  خواکان له

  ما تابلۆی سه

م  به.. نی خۆی کرد مه کاری ھاوته رزه کوڕکی ھه  زی له ساڵ، حه ن پانزه مه کی ته یه جارکیان کیژۆه
  دوکی دز که -خستبوو ی دانه که ی ژوره ره نجه مای خۆیدا په و له ئه  ھار که کانی به وه شه  وک له شه
  وه هو ش ئه.. ی نوستوو ر کیژۆه سه  باته ت ده مه نجام ھه ، ئه وه ژوره  خزنته نیازی دزی کردن خۆی ده به

ی  ھه ..ست بوو دوکی ب ھه  که دزه .بوون ماڵ نه له  که ، باوانی کیژۆهبوو سوودی دو وت به ڕکه
  که مابوو کیژۆه ی نه ھنده. فتاری کرد ڕه  تانه رامه و زۆر ب که یه و کیژۆه ر ناموسی ئه سه  کوتایه

ک  یه فریشته - وه که تی کیژۆه ناو حورمه  هی پیسی ڕژاند ھوه ژھراوی شه  م کاتک که به.. بخنکنت
  !مردن ڕزگاری بکات  تا له  وه خشییه و به زی و گیانی خۆی به دابه

و   وی کوشتووه ئه  ی که وه ر دنیا بوو له تک که ھه.. مردن ڕزگاری بوو  له  که کیژۆه  کاتک که
( ن  نی فریشته ناوماندا خاوه ن له ھه..  که هبوو کیژۆ ی ھه فریشته  بوو، چونکه م وا نه به.  خنکاندووه

ست  واری ئازار، ھه شیدا شونه له  م له به.. و زیندو بوو ئه  بۆیه)..  ی نییه سیک فریشته موو که م ھه به
ستیان  ستی ئازار زیاتر ده کانی داھاتویدا ھه ڵ ڕۆژه گه له.. چنی ده و ھه نگیان به بریندار بوون، ترس ته

کرد و خۆی ل پیس  خۆی ده  تفی له  میشه گرتبوو، ھه خۆی ھه  تاواندا قینی له  له. گرت ودا ده ر ئه سه به
س  خۆی بیبوو که  داو ڕۆشنایی له جری خۆی ده زه  میشه و ھه  ی نییه وه کرد پاکژبوونه ستی ده ھه.. بوبوو

  . ربازی بکات ده  و ئازارانه توانی له یده نه



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

107 

 ..ژیانی خۆی بھنت  و بیاری دا کۆتایی به ئه.. بوو ماڵ نه س له که  مان شوه ھه  که نجام ڕۆژکیان ئه
  دانیشت، تا به  که ر مزه سه ست و له ده  کی گرته قۆیه ی ماڵ و چه و چشتخانه ره چوو به  شانه ه ھه

مکرد بۆ  ۆی جهکانی خ بیره  کاتک که. رگ و سنگی خۆی تیغ بکات ناو جه  تووندی تا ھزی تیایه
دا بوو تاوان بکات  وه قنت، له ر دی بچه ر چای سه سه  ھدی ھدی له  قۆکه چه  دا بوو که وه بیاردان، له

دیواری سکی   له ی  پوله ک بای په ی وه مسکی بچکۆله سکیدا له  له  که فریشته.. خۆی بھنت  و خون له
  چونکه. بدات  قۆکه چه  یتوانی فشار له ستی جام بوو و نه ده ھۆش خۆی و  وه ھاته  که کیژۆه.. و دا ئه
بت  ده  که بات و تاوانه ناو ده وا گیانکی تریش له ر بت و خۆی بکوژت ئه گه ئه..  ستی کرد دوو گیانه ھه
  .دوو  به

ی  وه ره ده  له.. بۆ ژر ناوکی خۆی ستی ڕاستی برد شلکردو و ده  قۆکه چه  ستی له م ده ئاسته  به
ماشای ئاسمانی  ته  کاتک که.. ی دت و جوکه خونت و ڕوو له ناری ده دا بینیی بولبولکی که که ره نجه په

کان  وره ھه.. !کتریش نزیکن یه  فن و له ده  ردووکیان ئازادانه ھه  که کی بینی یه شکه ڕه له کرد، کۆترک و قه
پاکژ   ستی به ھه.. و دا نیشانی ئه  م باوه ده  کۆچی به  یان له شوه  یری فریشته ند پۆرترتکی سه چه

  وه و کاره ؟ خوا کاری به! مندای کیه زانت خوا ده  که.. ک ساوایه  به  ستی کرد سکی په ھه.. کرد  وه بوونه
ی  وه ئه. دا ئازاد بت و منداه ریی کردنی مافی ژیانی ئه داوه  توانت له نھا خۆی ده م مرۆڤ ته به..  نییه

.. رت ناوی به ی له وه له  دابین بکات، چاتره  و منداه ک بۆ گۆشبوونی ئه یه وت، با جگه ی نه که منداه
  به! بوو، نا  که دزه  ره تک که ھه  سه ھراوی که ژه  که فریشته  دا بچن و وا بزانن که ه ھه  م به ز ناکه حه  چونکه

  بۆیه.. بوو نه  بوو و دوانه سکی مندای تیا نه  یشت که تگه  که ژۆهدوایی کی  چونکه.. چن دا نه ه ھه
  . چاک بزانن  بار بردن تاوانه م منداڵ له به.. بوو نه  ه ریکردنی ڕاست و ھه داوه  پویستی به

..  وه توانی ژیان و ھاوڕکانی خۆی خۆش بوته.. ناو ژیان  وه ڕته نجام بگه رئه توانیی ده  یه و کیژۆه ئه
. بوو تاوانبار خۆش نه  م له خۆی خۆش بوو، به  واوی له ته  م مندای بوو، به که شوی کردو یه  کاتک که

  .عدا خۆش بت تاوانی ته  مرۆڤ نابت له

زی کرد  مینیدا ویستی و حه ی دواھه خۆزگه  و له م ئه به.. ماون کانیشی نه و منداه  یه و کیژۆه ئستا ئه
  .. تی نوحدا زره وزی مای حه حه  له  کی زنی وردیله ماسییه  ببت به

رچی  گه.. کات ت ده عیباده  میشه کات و ھه ده  له ر سک مه سه له.. ی مندا که ماه  له  که و ماسییه  ئه به
ر ڕوی  سه  هخات کی مردو خۆی ده ک ماسییه و وه  وه دزته ی ده ھاوڕکه  م زوو زوو خۆی له ، به نھا نییه ته

  . کات نگی نوژ بۆ خوای خۆی ده ب ده به.. خوا  ڕوو له  نوژهریکی  ئاوو خه

کردم و دوچاری مت بوون و  تاوی ده نگه ته یوت  یادی دوره  کاتک که.. نھاکانمدا ته  وه شه  کک له یه  له
  وزه حه  کرد له کانم ده هزین  ماشای ماسییه ته.. نھاییدا ته  ستکردن به ھه  بووم له قین ده چه

و ماندوو   ناچارانه.. کرا ده بۆ ڕاگیر نه  پوه  ماندوو بووم خۆمم به  وکیان ھنده هش.. دا که ییه شوشه
نک  ڕ ته په  زینه  و ماسییه و، بینیم ئه خه  چوبووه واو چاوم نه ھشتا ته.. ڕاکشام  که سفته  وییه ر زه سه له

.. ری گۆڕا وھه دا سیحر ئاسا شک و جه وه خواره وتنه م که ده و به  وه ره ده  بازیدایه  وه هک وزه حه  له  و ناسکه
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ڕی  پاشان په.. قای و تا بی جوان  سای ناسک و پست سپیی پرته  ن شانزه مه تکی ته ئافره  بوو به
ستیار و  سۆزو ھه کی زۆر به همای سه  ر نوکی پی به سه لهقای و  رپۆشکی ناسکی پرته سه  شی بوون به له

بزم بگرت، تا دنیا بت  ی من ھات، تا نه و الی الشه ره به.. رمن مک شه ستی گوناح و که ھه  ری له ب به
ستی  رمی ھه ی گه ناسه و ھه  وه کانم نزیک کرده لوه  ردولوی له سپایی ھه ئه  به.. مردووم ی ماوم و نه وه له

ر  و به ی ئه ناسه بۆنی ھه  کاتک که.. لوم ببزونم  بوو که م ھه وه و بستی ئه توانا  ھنده.. بزواندم
کان و  ماره ده  ژیان به.. مسی کردم له  ئیجا که..  وه مه ردوو چاویشم بکه توانیم ھه.. وت ستی بۆنکردنم که ھه
پانی  ناو گۆڕه  ستم و له ھهتوانیم   کاتک که.. مردن ڕزگارم بوو  ھروژمی کردو لهۆشمدا ست و ھ موو ھه ھه

و،  خه  ک به وت، نه و که جوانیی ئه  چاوم به..  که ما کیژۆه سه  وته خۆشیدا که  له.. مدا دانیشم که زیندانه
ردی ئاتونی و سپیدا  ڵ زه گه ی له وه ک ئه وه.. قای پرته  ڵ به پرچی سور بوو، تکه. ڕاستیدا  کو له به

وی دروست  ندی جوانی ئه توت خواوه ده.. چوو ی گوڵ ده ڕه په  شی له له پستی.. ماش و برنجی بت
  .  کردووه

کان و ماریاکان و  سیحه موو مه گیانی ھه  کان که سپییه  کان گشتیان، مروله مروله مبینی ده گوم ل بوو،
و  یا ئه!  و سیحره ئه  یه و فریشته ، ئه و مرۆڤه ماشای ئه ته.. کرد ماشایان ده مندا ته له  مندانی جیھانه

.. بوو قای ھه کی پرته یه لهپوو ک بای په وه م دوو بای نازکی به.. بوو کلکی نه  ی که هریای حۆریی ده
.. ال.. ھود.. سا،، تا سا یا... لووم.. سا.. خوند کۆراڵ سالمایان ده  کانیش به کردو مروله مای ده سه
  .. ئا.. ن.. مآآ.. ساآآ.. دا

تۆنکی ناسک   به.. تانی الو بوو نگی ئافره ده  گوم له.. دا که نگی کۆراه ی ده م ژێ قونه ژر ئه له
مای  ویش سه ئه .ئامین.. ئامین.. ئامین: رموو یانفه و ده  که نگی کۆراه ده  ڵ به تکه  واته -یانخوند ده
لی  که ری له قای سه تیشکی پرته  ی که تهو کا تا ئه.. ماشا منیش ته.. سوڕا وری من ده ده  کرد و له ده

کانی  ماشای نوژه دیار ته  و منیش به  که وزه ناو حه  وه ڕایه و گه ئیتر ئه. رھنا ی ئۆسگۆرد ده شارۆچکه
ستم  بوو، ھه گیانم گۆش ده. بووم وان شادومان ده ماشای ئه ته  به  چونکه.. دا وزم ده نه وه  وه که ماسییه

بولبولک شت و ھار   یانییه و به ئه ...دا ندکیان باوشکیان ده نوستن و ھه کانیش ده همرول. بزوا ده
  کی کرد و به ماشایه ته  وه که ره نجه په  له. کانمان بکات ماشای ماسییه و ته  وه ژوره  یویست بته بوبوو، ده

رگاو  ر کاتک بینیت ده ھه: رمووم ا فهئیح  ؟  به وه ژووره  توانم بمه ده: منی پرسی ئیحا له  و به  ب چپه
یان  و به مه ی ده وه ر له به . یه ڕزتان کراوه رگام بۆ به من ده.. خر ھاتیت ، به یه ی مای من کراوه ره نجه په

تی کوردوستانی  که مله مه  له.. بت ک دروست ده شتییه ڕزتان که ی به وه نه  له: رمووی فه  که ڕاکشم؛ ماسییه
 - زن یی مه مکی شووشه ڕه ر ھه سه له. کرت شتیی نوح دروست ده ی زاگرۆس که ر لوتکه سه له.. زن مه
زنی  مه  ی داوود به ستره هک ئ م؛ یه ڕه ی قوتبی ھه مینه زه ر سه له  که .بینم زن ده کی مه شتییه که
کان  الفاوه  وسا کاتک که ئه.  گرتووهری  نگه له  یه ستره و ئه ر ئه سه ی من له که شتییه که - وه وشته دره ده
.. ڕوات دا ده که شتییه دوای که  به  وه م ئاوه ده ش به که ستره وت و ئه که ر ئاو ده سه  که شتییه که.. ستن ده ھه

یی  کی پیرۆزی و شووشه یه فریشته  وه.. کات ما ده کاندا سه ه ریا تکه تی زه مه ناو باران و ھه یا له
وسا  ئه! ئی دا به تی سلیمان دروستی کرد و نیشانی شاژنی سه زره حه  ی که و کۆشکه ک ئه وه ..تین مه
دان،، مافی ڕزگار  یه ستره و ئه ناو ئه له  کانی بکات، که دا بیری خزان و منداه که شتییه که  ی له وه ئه
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ری ئارکیتکت ناتوانت  ھونه  نکهچو -ن که یر مه سه  چاوی گاته  به  م ووتانه جا ئه. درت بوونیان ده
  وه ری ئارکیتکته ھونه  جا من شانازی به.  دابھنت و زانست زۆری ماوه  ماده  ستی من به ی ھه سه نده ھه

  م ووشانه ھشتا له -ن ی داڤید دروست بکه که شوه  ستره ئه  کۆشکه  یانتوانییوه ھشتا نه  چونکه.. م ناکه
توانم  من ده. زانستکی نوێ  کان دان به بۆ ته  وه ته ڕاوه گه  و دواوه ره به  میشه ھه زانست  چونکه. ن ناگه

الالشعور (  کۆی ئوه  له گیانی گه  که  رنتیم نییه هم گ به.. م تان نیشان بده ییه و بینا شووشه ی ئه خشه نه
ر سنگی  سه یای مندا له خه  له  که !بت ی داوودی ھه ستره ، یان ئه و بینایه توانای راگرنتی ئه) الجمعي

ما  سه. یت ما بکه جوانیی سه  ست به ر ھه گه  رکی پیرۆزه ما ھونه سه  بۆیه.. کات ما ده ریاکان سه ده
تان پ  مه پشتر ئه -ن که ده ما سهئاسماندا   کان گشتیان له ره وه بوونه  چونکه. بات ده  ڕوه ر به وه بوونه

  . رمایشت کراوه فه

با   م به ره مدا دانیشتبووم و جگه که ی زیندانه ره نجه ر په کی به یه گۆشه  نھا له وان تاک و ته شه  وک له هش
  به  که.. بوو  نووزی دوو پشیله  نووزه  گوم له  وه و شه ئه..وکی تاریک بوو، مانگیش گیرابوو شه.. دا ئه
  و مه  و نووزه  و میاو و مۆڕه  قاوه  ھشتا له  ئوه.. وزنیان بو کی مه کتری گفتووگۆیه ستی شکاری یه به مه

ر  سه  م بیرم چووه به.. م که تان بۆ ده متر باسی پشیله منیش که  بۆیه. یشتوون گه کان تنه ی پشیله وماخه
..  فا و سپه دوانیان ب وه. وان نووری دمن ئه..  نه کم ھه ند برایه من چه  چونکه.. یادی سۆرانی برام
  .حم ڕه  دوانیان پیرۆزو به

وکیان باسی  سۆرانی برام شه.. بۆ کوردوستان  وه کرده رم ده فه و سه خه  من به  دا که و کاتانه له.. جارکیان
ناوی و   ی بچیته که برام، نه  یب زۆر قووه جیھانی غه:" رمووی فه.. دو  بوبوو به  کی بۆ کردم که یه پشیله

جیھانی تاریکیین   ر به وان سه ئه.. ن داگیرمان بکهتوانن  وان زۆرن و ده ئه!.. یت کان به هی دو ره قه  خۆت له
شی  ک پشیککی ڕه وسا دن و وه ئه!.. ئاگایی  شتیی به.. ن که شنن و شتت ده وه ستت ل ده دن ده  و که

ر  گه ئه.. دات کانیت نیشان ده ژهتی  به و چنووک و که وه کاته خۆیت ل گیڤ ده.. یر زن و ترسناک و سه مه
یر گازی تیژ تیژت ل  و زۆر سه و شت گیرانه م ئه به.. مریت بت و ده جاتت ده وا نه بت و بتخوات، ئه

  ".گرت ده

ماشا  مالو الی خۆی ته ئه  وه ترسه  باو به ر ده به ماشای سۆرانی برامم کرد؛ چۆن برسکی له ته  کاتک که
یب  غه  ی بیر له که ؛ نه وه رمووه فه منی ده  زوو زووش به..  وه ھاته ودا ده ییم به زه من به!.. یر زۆر سه -کرد ده

سۆران واتاکانی بۆ من باس   دا که و کاته منیش له. ھزن کان به کان و دوه یتانه شه  چونکه!  وه یته بکه
  . خت : ورمو وم ڕاپه به.. پش چاوم  ته دوکم بینی ھه  پشیله.. کرد ده

.. یب کانی غه دوه.. م کانی بۆ بکه رگرت تا باسی دوه سۆرانی برام وه  م ترساند و بوارم له که پشیله
.  یب گیانی ڕووناکییه غه  چونکه.  یب دوی تیادا نییه م غه به.. ی تۆ ڕاستن و باسانه زانم، ئه ده: رمووم فه
. دا چوویت ه ھه  م به به.. رموو ڕاستت فه..  مه ننه ھه یبی جه غه  وه یت، ئه که ده  ی تۆ باسی لوه وه م ئه به

.. بوون پش چاوت وون ده  وان له وا ئه ، ئه کان بکردایه دوه  له - کشت و  ر خته گه ئه  چونکه.. ترساویت
  م پرده ئه  چونکه. راتپردی سی: شت ناوی لنا رده زه  ی که و پرده ئه.  وه ڕیته بپه  که پرده  تتوانی له وسا ده ئه
شادومانی و   ست به بی و ھه ده  یبدا ئاوته غه  وسا له ئه.  قوتبی ڕووناھییه  که.. و قوتبکی تر ره تبات به ده
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  یت له که ژیان ده  ست به ئیتر ھه. یت که شت ده له  گیانت، به  خۆت، به  ست به ھه. یت که پاکی و جوانی ده
  . خۆشخوانییدا

دوایدا گوم   به.. ی ھات مدا شتک زرمه که ره نجه ودیوی په وت و له شتک که.. دا بووم، زرم نهیا و خه له
مک دوو  که  به  کاتک که.. نگی بوو ی ته هناس ھه  پاشان گوم له.. تک بوو ی ئافره و ناه نرکه  له

و  له..  وه خواره  وتۆته که  دراوسمانه تکی ؛ بینیم ئافره که ی زیندانه وه ره ده  رم کش کرده سه  وه دییه
  که..  وه که می ھۆتیی زیندانه ی نھۆمی دووه ره نجه په  له -ببوورن.. نا - وه مه که ری زیندانه وبه ی ئه کۆشکه

ردوو  و ھه  نگ بووه ی ته ناسه بینیم ھه..  یه سیانزه  ژماره  م که که رگای زیندانه تی ده ڕۆژھه  وته که ده
 ..شۆکاوو حۆل و گل بوو لک په کی گه و فریشته م ئه نازانم؛ به! یا شکابوون! ریبوون کانیشی وه هبا

من کردبوو   پرسی به!  وه و شه میوانیی خواکان ئه  چوبوو به  چونکه.. یدا وه ربوونه به  ووڕ بوو بوو له
منیش سوم لی کردو؛ ویستم .. رستی بوو هدوپ  زی له حه  چونکهکرد،  ده ی منی نه قسه  م به به.. پشتر

پویست : م ووتی به..  وه مه ژر بای و ڕاستی بکه  ستک بنمه رێ و ده ده  مه ده باز ھه  وه که ره نجه په  له
: ووتی.. پاشان گوم بۆی شلکرد.. و کرد واڵ پرسیم له منیش ھه.  وه بستمه توانم ھه من ده  چونکهناکات، 

  وه و ئاسمانه له  قه له  به..  وه ن مرۆڤ لیان نزیک بته ناده  وان ڕگه ۆر توند گیرن، ئهخواکان ز
  . وه خواره  نه ده مان ده ھه  حمانه به

وان نزیک  ن مرۆڤ له نایه.. زانن خوا ده  کان خۆیان به دوه: کی دوودی کردم و ووتی ماشایه پاشان ته 
 -پاولۆ کھۆیلۆ -ووتی ئاخر..  ڵ بووه کانت ل تکه ند و خواکان و دوه تۆ خواوه: رمووم فه.  وه ببنه

ڕووناکی   ی که وه له  ئاگا نییه  و به ئه.. رمووم بۆ خۆی ووت فه. ربازی ڕوناکیین سه  ئمه: ت ده
  له  چونکه ..م یه وته عیرفانی حه  به  یشتووه گه و ھشتا نه ئه.  و زیندان و ئۆردوگای ل نییه  ربازخانه سه

.. م جا با من باسکی جوانییت بۆ بکه..  گرتووه رنه تی خواکانی وه و خه  چووه رنه مدا ده شه عیرفانی شه
  .گات ماڵ ده که  ستی جوانی به ھه  نھا به مرۆڤ ته: رمووم فه.  ووتی به

  .ڕووناکیینکانی  ربازه ان سهگشتم  ئمه.. نا: ؛ ووتی فریشته  کرد ببت به زی ده زۆر حه  که  که ته ئافره

نگی  ڕه  برد پرشنگی ڕووناکی به زۆری نه.. نیم م ڕاچه ونی سیه خه  ، له وه که ی پشیله و قاوه  م مۆڕه ده به
.. وت که وم ل نه وی، خه که بای ڕۆژ نه  ھات و تا چاوم به ھه -قای چوون و پرته ره وانی و به رخه ئه

نھا من بدار  ته. یان وه و شه ڕینی ئه ی لپه مه سبازیی و گه وه ھه  ر بوبوون لهکانیش نووستبوون، ت پشیله
  ره نجه نای په په  له  وه رموودانه م فه ئه..  وه م ووشانه دیار ئه  به.. ریکی نوژ بووم بووم و ھشتا خه

کان بۆنی  واه دا و ھه وقیان ل دهکان بو دوه.. کرد رما ده سه  ستم به کوڕمابووم و ھه ھه  وه کانه ییه خته شه
کردو  خش نه کانی منیان په رمووده کان فه بازاڕه  کک له ھیچ یه..  وه کرده ڕیان بو ده ڕو باسی شه شه

و   وره م تا دت زیاتر گۆش و گه وه ڕانه نیازی گه  چونکه. ت و ماندووم که و شه  رمامه سه.. ڕم ھشتا چاوه
  ..بت زن ده مه
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  خوازیاره  رست که تی دو په مان ئافره ھه  ردانم؛ واته بۆ سه  وه ھاته  ته و ئافره مان ڕۆژیش ئه ی ھه هئوار
ند بوو  نیازمه  چونکه..  وه مه که ئاسمانی یه  له  وه خواره  وته باشکاوی که  به  وه و شه و ئه  فریشته  ببت به

  ! حزوری خواکان  بچته  یه و شوه به

ت پ  و تابلۆیه ی ئه پاره  یمانی پ داوم که باوکم په  ته به ھه.. کت ل بکم وت تابلۆیه مه ده: یھات و ووت
ویش  ئه. تابلۆکانم  ندک له ھه  مه ئه.. رموون فه: رمووم فه. نیازی کین  بژرم به ی ده من ھه  بدات که

ر و  مبه تابلۆی پغه  نه -وا م و حه انی ئادهتابلۆک  نه. کرد ند نه سه تابلۆکاندا گاو ھیچی په  چاوی به
نجام  ئه. کرد ن نه گه ھیچی به.. عبیری ستراکت و تهب تابلۆی سروشت و ئه  نه -ی نوح وت زره حه
ھمنی باسی داستانی   منیش به. کان ند بۆ گوه ی خواوه وه مانه ر تابلۆی چه سه  ماشاکانی خسته ته
نرا و منیش  که کانی زیندان ھه گارده  کک له ستی یه ده به  ی کرد کهم بۆ خته و دره ئه  رھاتی سه به

ستی  ده م به به.. ند بت ی خودی خواوه شت نماینده ده  خته م دره رمووم ئه فه.. پۆرترتکم بۆی کشا
مدا  که گای زیندانهر می ده دهر  به له  که  وه ی بییه خته و دره ئه ی سته دهم  ناچ ئه  تک شکنراو نیوه ئافره
و  ئه  پاشان پشتی کرده. کان ند بۆ گوه ی خواوه وه مانه م ناو لنا چه من تابلۆکه  بۆیه ..رابوونشت

ماشاکردن و  ھنم بۆ ته ی باوکم ده سبه: با؛ ببوورن، ووتی. گووت ئیتر ھیچی نه.. ش تابلۆیه
یش و  سبه  چونکه. پ ووتم  وه وه م خه ده ی به قسانهو  ئه  ماندوو بوو که  و ھنده م ئه به. نگاندن سه ھه

منیش بیارم دا نرخی . بکن  میوانی، تا تابلۆکه  ھاتن به ڕی و ھیچیان نه ردا تپه سه یشی به دووسبه
دوای ڕۆژی   بیارم دا له. زار کۆن زاند بۆ س ھه و دابه م بۆ ئه نرخی تابلۆکه  که. م زیاد بکه  تابلۆکه

  . زار کۆن د ھه س سه  م به بیکه  وه مه سیه

ی  مان فریشته ھه.. میوانییم  ک ھات به یه ی فریشته که وه و، شه باسی تابلۆکانمدا بۆ ئه  له  و ڕۆژه ر ئه ھه
سرۆش   پاشان به.. تابلۆی کورسی.. کی نیشان دام تابلۆیه.. م که ی دهباس دا تابلۆی فریشته له  دراوسم که

سرۆش   جا تابلۆی کورسی به . ھمای کورسی ھاتووه  قورئاندا به  له -ی نوح که شتییه هک: رمووم پی فه
ڵ  گه مام کرد له یان سه و به مه وما تا ده خه له  وه و شه ئه .ش بۆ ئوه  که گات و دیارییه تی نوح ده زره حه  به

    . وه بته ک بوو نهڕوونا  ھنده  وه و شه ئه.. سرۆشی بۆ ھنام  که.. دا که گیانی فریشته

   

  زا جه تی زره حه تابلۆی

یر  زینداندا، زۆر ڕوداوی سه  ریما له نابه کانی ژیانی په مین ساڵ و مانگ و ڕۆژه دواھه  رمووم؛ له کوو فه وه
زا بوو خوا  ناوی جه.. ژیا ده  نده ھۆه  له  مردنی کتوپی کوڕکی خام بوو که  وانه ک له یه.. دا ڕووی ده

فر  وتی به  ویستی خۆی له  ویش به ئه  یی که پ گه  وه دارای برامه  م له واه م ھه ئه.. خۆش بت لی
؟  مان کۆچی کردووه-د حمه ئه  زای کوڕی خاه جه  زانی که ئایا ده: فونکی بۆ کردم و ووتی له ته..  زیندانه

فاوی فلھاتندا  ناو که له  و پرکه  مردووه  وه داخه  خر به ؟ ووتی نه وه ته ڕاوه رمووم بۆ کوێ؟ ئایا گه فه
  . ست داوه ده  گیانی له  بۆیه.. ا و ڕزگاری بکاتی بد تا یاریده  بووه ال نه سیشی له و که  خنکاوه
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  به: رمووم وتم بفه فریا که  ھنده.. نیم وت و ڕاچه ر دم که به  دا خورپه و ساته ر له ھه.. مک ڕامام منیش که
ی  وه ر له ی کرد، به دم ختوره  که  چونکه. زا نامرت جه  چونکه..  شتی وا نییه  ڕم به ، من باوه هو داخه
مکی  کو ھه وهداوان خۆی  ه م بینی ھهی خاۆزا-زا گیانی جه.. دا که فۆنه له ته  م له واتاکانم بده  و به بره

. کات یت دارا درۆ ده ده یت، ئازاری دی خۆت نه هک ڕ نه رمووی باوه فه.. ک نیشان دام لییه ک وه وه ؛ ناسک
ک بۆ خۆی دروست  قووته ڕنه ی زه کی ھنده ت خوایه نانه و ته  و کافره ئه . خوا نییه  ڕی به و باوه ئه  چونکه

  .رزی ڕ به باوه  و ھیچ شک نابات له  کردووه نه

.. ستام و پشوازیم لی کرد ری ھه به لهزا سوی ل کردم و منیش  م داخست، گیانی جه که فۆنه له ته  که
و  واھی ئه م و گه کانی ژیانی تۆمار بکه باسی داستانه  ستی بۆ من کردبوو که وه! ی بمرت وه ر له به  چونکه

وتان بۆ  منیش ئستا باسی ئه.  ییش وره گه  کاری و به رزه مندای و ھه  هب و کراوه ق به رھه ده  بم که  دره غه
زمانی   شی له مین ووته دواھه .  وه نگان مایه و میوانی من بوو، تا دره ، ئه وه و شه  ئه  چونکه ..م که ده

  !نم یه گه ده  ئوه  به  وه کانه مرووله

شکی قورس و  له  جاتم بوو له یش، خۆ نه ئۆخه:" رمووی زا فه خر ھاتنم کرد، گیانی جه به  کاتک که
جری  و زه یه زه ربه ڕاستی ژیان زۆر جه به.. سی و یادی باوان ی دوری و بکهرد ده  رز و پ له ژیانکی وه

کان دژی  رسته دوپه  بژی که  وه موو ئازارانه و ھه گیانی ئینسان، مرۆڤ ناتوانت به  نت به یه گه دهناخۆش 
  ". پیاو خوای نامنت.. جاتم بوو نه.. ن ده نجامی ده ئه

و  ری ئه وری سه ده  کو تیشکی سپی له وه  کرد که م ده و فریشتانه یری ئه ، سه ماشاوه م ته ده منیش به
ی تا بی ڕۆشن و نورانیدا ھاتن بۆ المان  رگکی پۆشته به  له زا جه برد دایک و باوکی زۆری نه.. ڕان گه ده

نووری   پ له  هوز سه  چاوه  م به)زا باوکی جه( -د حمه ئه  خاه. ستان ودا ڕاوه ری ئه ی سه وه پشته  و له
تی  زره ناوی حه  خاۆژنیشم که.. گووت ده کردم و ھیچی نه ماشای ده ته ست ربه دهمک  که - وه یهکان ئاسمانه

ش  یویست باوه ده.. تروکاندین ده شکۆ و پیرۆزدا چاوی ل نه  کی به یه نده خه  له  مان شوه بوو ھه - نکه ته
تیسمابوون،، وا  کانی قه چاوه  فرمسکی ڕۆشن له.. کرد وی ده ی گیانی ئهزۆر بیر  چونکه.. زادا جه  بکات به
.. کات نه  له نم تا په یه خاۆژنمی بگه  لیسم له ته  دا به وم ده من ھه  چونکه.. بینی ده و منی نه بزانم ئه

  چونکه.. دی  ھاته نهم  یه و خۆزگه ئه  وه و شه م ئه به. مک بدوم زادا که ڵ گیانی جه گه م بدات له ڕگه
  چونکه.. یی میشه بۆ ھه  وه ڕته بوو بگه گیانی ده  که.. ! م ک دووه نه زا بوو می کۆچی دوایی جه وی سیه شه

ڕی  وپه و ڕقیدا، له تۆهڕی  و په له.. و پاک و دپاک و پیرۆز بوو  دهخشن و گیانکی مرۆڤی به گیانی ئه
  خاۆژنم پشوازیی له  وه و شه ئه.. ھیچ بت  یتوانی ڕقی له دا بوو، نهژیان  ژیا و تا له ویستیدا ده خۆشه

  . چاوانم وون بوون  دا له وه ئاوڕدانه  واندا له ڵ ئه گه و کردو له گیانی ئه

ڕز  کاکی به:" رمووم ونم و پی فه خه  وکیان ھاته شه.. ونم خه  ھاته ما و نه واری نه و شونه ک ئه یه ماوه
ڕاستی من  به  چونکه..  وه ت پ داوم تا چیرۆکی ژیانی من بنوسیته وه یمانی ئه چت، تۆ په نهبیرت   له

بت  ر ئستا ده م ئستا، ھه چت، به بیرت نه  له  تکایه! ؟ م دیوه نجه شکه ند ئه زانی من چه ئه. داستانم
  چاوکی له  یت که ا تکای ل بکهت.. یت م بکهیوانی برای گیان فۆنک بۆ شاخه له ستیت و ته و ھه خه له

،  ده و ب؛ ئازاری خۆت مه به. ت یه ر نه سه کو منی به خۆی بکات، تا وه  حمیش به کان بت و ڕه منداه
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. ھامکرد و چۆنی ویست من وه ستام و ئه و ھه خه  منیش له".  خشه ر و سزابه ژیان زۆر ئازار ده  چونکه
فرمسکی   کانی پ بوبوون له ویش چاوه ئه.. ست ناسک کرد و الوو ھه وانی ئازیز فۆنکم بۆ شاخه له ته
  و کرد که زا تکام له تی جه زره ر خواستی حه سه له.. کانی برینیان گرتبوو زمانی شل بوو، سۆزه.. زا جه

  . ئاگاداری خۆی بت

زنی  لک مه شتی گه ک ته یه.. میوانیم  به  وه زای کوڕی خام ھاته ی ڕابردودا، جارکی تر جه وانه م شه له
ست بینیم  چاوی ھه  کو به و به خه  ک به نه..  وه مه که ناو ماه  ھاته.. ر شان بوو سه ی ئاتوونیی له وره گه
سوی کردو .. رانیی ت گرتم  کی کامه یه کشا و بزه کی ھه یه ناسه داگرت و ھهی  که ئاتونییه  شته ته
ر  سه ناس، خۆ ھیچت له ریکی چییت خوا نه خه  وه ئه: رمووی داگرت و فهر شانی  سه ی له که شته ته
  بت بمبوریت که ده:" رموو وم فه ئیحا به  و به وه نده م سهستام و سو ری ھه به منیش له!.. نووسیم نه

پاشان ..  وه همک دود رمن و که نینکی شه پکه  به.. بوراویت: رمووی فه.".. بووم زیندان ئازاد نه  ھشتا له
شتکی  ته  بت له ده -خالیدی کوڕی خام ب  به:" رمووی درژ کرد و فه  که ئاتوونییه  شته ی بۆ ته نجه په

داوای   چونکه.. بووم کانی خۆش نه گوناھه  من له  چونکه. ئاودا خۆی بسمیل بکات  ئاتونیی پ له
  ."!کردم لبووردنی ل نه

: رمووی فه.. یت؟ که ده  م داوایه یانی چی، تۆ ئه! لبوردوو بوون  میشه ڕزتان ھه خۆ به: رمووم منیش فه 
بت خۆی بسمیل  ده.. خۆی منداتر بکات  سکی له که  ی زۆر له وه ئه.. سکی تر بکات که  ی زۆر له وه ئه

  .تڕوانی سزا ب و پاشان چاوهبکات بکات و پاشان داوای ل بوردن 

مرۆڤ   چونکه.. زانت ر تاوانبار بت، خۆی ده گه ئه: رمووی ؟ فه و چییه و و گوناحی ئه رمووم سزای ئه فه
درۆ بژی   بهر  بت گه یان سزاکانی زۆرتر ده.. وت ست ناکه نت، لبوردنی ده کانیدا نه تاوانه ر دان به گه ئه

یمانت  رموی؛ تۆ په فه.. ڕاستیدا  له  م نییه و کاره وانای ئهت منم  بهرمووم؛  فه. بدات  فره درۆ خۆی ته  و به
  چونکه. خۆی خۆش بت  تا له  تکای ل بکه: رموی فه.  ڕاسته  مه رمووم ئه فه. یدا بدوی گه پداوم تا له

  . شتکی ئاتونیدا خۆی بسمیل بکات ته  بت له ده

مای چییت؟ بۆ کوێ  ته زا گیان به جه: رموو وم فه به  چپه  به.. ئاسمان  من و ڕوبکاته  ی پشت بکاته وه ر له به
، ئیتر جارکی  سه به..  ته قه شه پ مه  م ژیانه ناو ئه  وه ڕمه جارکی تر ناگه  رموی؛ دنیابه چیت؟ فه ده

تم جا باش بوو زوو نه.. دات ند ده ڕاستی ژیان زۆر ئازاری مرۆڤی خرمه به  چونکه.. ناوتان  وه ڕمه ناگه
کانی ژیان  ستی به ده  من ڕزگارم بوو له.. جات نه  به. ت ناعه قه  یشتوم به و من گه  وه ڕمه ئیتر ناگه.. بوو

ی  وه بم به ک نور ده وخۆ وه ڕاسته..  خۆزگه  م به گیانمدا بکه  ر کات نیاز له رپشکم، ھه م سه به. و ڕۆژگار
بزون و  ئاسماندا بای ده  کان له ر پشتی بانده سه گیانم لهی کات چاوی  م زۆربه به.. وت مه ده  که
  .کات کانم ده ماشای منداه ته

گیانی پاکی دایک   به  نه یه رموم سوم بگه فه.. رمووی زیندو بن فه. دا زیندویت یادی ئمه  تۆ له: رمووم فه
  .یشت رموی سوتان گه فه.. وباوکت
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کرد و  وژمی ده ش و ناخی گیانمدا ته له  به  و موچرکه  وه ڕاست بوومه.. بینیم  ونه خه م زینده ئه  کاتک که
  له  رچاوم بوو که به له  وه و شه ئهشی  که ونه.. مدا که ھۆی ماه  کرد له و ده یی گیانی ئه ئاماده  ستم به ھه

ر  به  و بۆنکی خۆش ھاته شه  یوهو ن مان شه ھه. مبینی بوو و دیار بوو و ده  م ونه که دا یه که لبوومه ناو ئه
  چونکه! بای باو ی کاره وه مدا بووم بۆ داگیرساندنه که مینی ماه ژر زه  من له  و کاته ئه.. م ستی شامه ھه

  که مینه ژر زه  له  بچومایه  بوایه و ده  وه ی من کوژایه شونگه  ته به ، ھه که بای زیندانه نازانم بۆ کاره
م  که مینی زیندانه ، ژر زه م زیندانه ئه  وه ته ی من گواستوومه ته وه له..  وه مه پبکه  که  کییه ره سویچه سه

ھات و  تر و گووو نرگزی ل ده بۆنی عه  وه وانه پچه  به  وه و شه ئه.. بۆنی پشاوی ل دت  یشه ھه
بۆنیدا   به.. زای کوڕی خامم بینی جه یایی لی خه یکه برد ھه زۆری نه.. کرد میواندارتی ده  ستم به ھه

کی قوڵ  ناسیه ی دانیشتنم و ھه دوامدا ھات تا ناو ھۆڵ و جگه  پاشان به..  وه وییه ترسم ڕه.. کرد گومانم نه
قویی   چوومه  کاتک که.. یاد  وه کانیم ھاته ڕۆشنه  وره گه  پاشان چاوه! کشا رمی ھه و گه

ی چاویدا ئارام  ناو ڕۆشنایی گلنه  له -خاڵ و خاۆژنم  یک و باوکی، واته، بینیم دا وه ماشاکانیه ته
کانیاندا  نوژه  وت، له که ستی بیستم ده ر ھه کانیان به رموده فه  چپه به. ن که دانیشتوون و نوژ ده

ست  ده.. کوردا تی ر میله سه به  ییت ببارنه زه تی خۆت و به حمه ڕه  به  ، بیکه وره خوای گه: رموو یانفه ده
  .  کان بیانپارزه نشی دوه  و له  وه کانمانه بای منداه  به  بگره

و  ئه  ته به ھه.. زیندوویی تیا بینی  وم به پارساڵ ئه  چاوو دڵ ڕۆشن بوو که  و کاته کو ئه ر وه زا ھه جه
خوا : رموو منی فه ئیحا به  و به ماشا ته  و به گیانی ئه..  نده میوانیی بۆ وتی ھۆله  چووم به  ی که کاته

وان  یی ئه خشنده نھایی و به ته  خوا زۆر له.. رستن یپه ن و ده که ده  کان باسی لوه ئیسالمییه  که  نییه  وه ئه
.. کان چۆڵ نین ئاسمانه.. چت وان ده کانی ئه وه کرده  خودو له  وان له خوای ئه..  تینتره تواناترو مه به
توانت  خوا ده.. بت قا ده بارته  میشه زدان ھه بای یه  ق له ق جوانیی موته ری موتهکو تیایدا خ به

شت  ھه بهکانی ئازادیدا  ڕگه  و له  وه ته ندم دۆزیوه من خواوه..  وه بته نه -زن و فراوان و زۆر بت مه  ھنده
ی  مشه  ندو له دی مرۆڤی خرمه  کان له و فریشته  تی خوایه که مله یی مه میشه ھه..  ستی خوایه ھه

خوا .. تی خردا سه ب سنوریی ده  زنییدا، له مه  جوانیدا، له  له..  قایه خوا بارته. نوون کاندا ده منداه
  تیش له ڕی مرۆڤایه و شه  ڕ نییه شه  ند له خواوه  چونکه..  تی و جیھانی نییه کانی نو مرۆڤایه ڕه قی شه ھه

خوای   چونکه.. رستنی خوای خۆیان په  رپشک بن له ئازاد و سه کان هجا با مرۆڤ..  یهپناوی خوادا نی
شن  چه مه نگ و ھه ڕه مه خوا ھه  چونکه..  یه ستره یان مانگ و ئه..  یان بته..  تان مانگایه میلله  ندک له ھه

  . و ناکۆتایی یه

چیرۆکی   رگرتم که ی ل وه واده  ی که وه پاش ئه .. وه خر زۆر مایه زا یادی به تی جه زره حه  وه و شه ئه
زیندان   ر له گه ئه: رموو وم فه ، به وه پات کردهویمانم دو منیش په.. جی ھشتم به.. ڕۆمان  م به که ژیانی ده

نوان   ک له تا ئابویه..  وه زاو داستانی ژیانی بھۆنمه یمان بت ڕۆمانی جه ، په وه ڕامه ئازاد بووم و گه
  . باریان چووه له  که..  وه تی کورددا بژنمه یلهم

و   نکی خۆشی نرگز و ڕیحانهم جار ناجار بۆ به..  کردووه نهست پ زام ھه گیانی جه  وه وه و شه له
و  گیانی ئه  م ئازاده که ست ده ھه. م که ردیی ده بوونی بگه  ست به ھه.. بۆنی گوو  ڵ به تکه.. م که ک ده مخه
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 . کوڕی خامه  چونکه.. گیانم  رم، له جگه  دم، له  له  که یه و پارچه ئه.. خر یادی به.. ییدا میشه ھه  له
  زا درژ بکات،، چونکه نی جه مه دۆعاکانی توانیی سی ساڵ زیاتر ته  خاۆژنم به  چونکه. کوڕی خاۆژنم

  به..  وه خۆشییه نه  م به ، به وه ژیانه  وه پاشان ھاته.. فاتی کرد دایک بوو، وه م جار له که یه  زا که جه
و  کانی دی ئه نوژه  خاۆژنم توانیی به.. دی کون بوو  چونکه.. بوو ی نه چاره  که.. ژیا  وه که شییهخۆ نه

نی  خۆی گۆته.. ویدا زه  وی دا به الوی ئه  کۆی و به وی ھه م ژیان دی ئه به..  وه بکاته و تیمار چاک
ی  رگه به  وه نده خه  ر دت به سه با چیمان به ده.. ؟ تحو!ژی مرۆڤ تیایدا ده  ژیانه  مه توخوا ئه! چی؟ ژیانی
دماندا   ی ڕق له ناھنت تا جگه  ژیانیش ھنده. نامرت  نده خه  مرۆڤی ڕوو به  چونکه.. بگرین

  . وه شته ان ناوهصای ئینس فهرو سه  و له  ڕق شتکی ناشرینه  چونکه..  وه ینه بکه

.. م که ماشای ده یادمدا ته  و له مبین ک ده یه ستره یاڵ ئه خه  به.. م که زا ده ند بۆنی ھاتنی جه رچه منیش ھه
  که یه ستره نی ئه ند خاوه ن و خرمه سه ڕه دڵ ڕووناک و ردو ر مرۆڤکی ب گه ئایینی کورددا ھه  له  چونکه
  .پرونت کانیدا ڕۆشنایی ده خۆزگه  کات و له شت ده هئاسماندا گ  به  که.. ت تایبه

  ی که و مرۆڤانه ئه.. کانی خوشک و برا جوانه  نی درژ بدات به مه ویست، خوا ته زای خۆشه خر جه یادی به
ی کوردوستانیان ج  ته وه وان له ئه  چونکه.. کانیان نابینت س جوانییه ران وون بوون و که نده ھه  له

وان  ئه  بگره..  وه بته بوون نه جوان نه  وان ھنده ئه  چونکه..  گرتووه  ته و میله بی له زه ، خوا غه ھشتووه
، کوردوستان بیریان  وان وتیان ج ھشتووه ی ئه ته وه له.. تی پاکی کوردوستان بوون بیعه گیانی ته

زیندانی وتانی   گشتمان له  م ئمه به. .ن که وان بیری کوردوستان ده ش ئه ندازه مان ئه ھه  به.. کات ده
ستی  خۆشیی ب ھه رزین و فری نه له واندا ده یی ئه زه ژر دانی به  له -می پاپادا ناو ده وروپادا، له ئه
: رموت فه مندا ده و له گیانی ئه  واته -زا جه. ج بھت نیشتیمانی خۆی بهمرۆڤ نابت   چونکه.. بین ده

  بت له خۆشیی ئینکارکردن ده نرا، دوچاری نه که ی خۆی ھه جگه  له  ن، مرۆڤ کهبرای چیرۆکخوا
ی  وانه ک ئه بت، وه ب سز ده ده ئه  وه خۆیه ر له کانی خۆی، مرۆڤ ھه سته فاو ھه ڕ و وه سات و باوه دده موقه

  گانیان بدایه  وانه جا ئه.. یانڕابردوی خۆ  نه که گۆڕن و قن ده نیان دهڕی باوا لتورو زمان و باوه ر که کسه یه
رگی  جه  وان پم نا به داخی ئه  ن و منیش له که تان ده ره ژیان توشی سه  وانن که ئه  چونکه.. باشتر بوو

و مرۆڤ   سودی مرۆڤ نییه  ران به نده ھه  چونکه.. ران کرد نده پیرۆزترین عیشقی ھه  خۆما و ئینکاریم له
بۆ وا   کینه جا خه. بت ست و خوی ده ر بدات، پیس و ب ھه تی میللی خۆی به رامه که  ست له ر ده گه ئه
  ن؟  که تی کورد ده میله  له

ن  ندک ھه ھه  چونکه.. کرد م ڕاستی ده کار برد، به قیشی به ی ڕه رچی ووشه گه.. زا رموو جه فه ڕاستی ده
  .بدون  ییدا ڕاستگۆیانه توڕه  توانن له ده

ر  چی ھه بوو، کهمبینی بوو نه شبوونی؛ من بیست ساڵخوالخۆ  ر له به  واته.. م بینی-زا جه  کهی  و کاته ئه
نینی  م پکه ده به! بیست ساڵ جم ھشتبوو  ر له من به که  مان مرۆڤه تگوت ھه ده.. کو خۆی وا بوو وه

ژیان   چونکه.. ڕاستی کرد.. زار سای تریش بژیم توانم ھه م، ده ھی درۆ ناکه وه: رمووی فه  وه شیرینه
خۆشی  دودی و نه  له -ق بوو به هنی ساکی ڕ مه ر ڕۆژکی ته ھه  ران که نده ھه  کرد له جر ده وی زه ئه  ھنده
  گسار و به یمون و سه مه  کات به مرۆڤ ده.. پنت ته نی؛ ژیان مرۆڤ داده خۆی گۆته  چونکه.. راقدا و مه
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.. وم بینی ئه  که..  یانگوت چاری نییه مندای ده  به  بوو که ی ھه خۆشییه و نه هزا ھشتا ئ جه  چونکه.دو
بۆ   وه ڕته گه ده.. کات ر ده فه سه  م زووانه به  مۆکی، نیشانی دام که غه  پ بوون له  کانی که نھا چاوه ته
خاۆژن و خای   که.. بینیبووم  وه دایک و باوکی ئه  به  م بۆ کرد که انهو و خه منیش باسی ئه.. یی میشه ھه

جوان و   وان ھنده ئه  ، چونکه به. ال پیرۆز بوو وانم له من باوانی ئه  زا زۆری پ خۆش بوو که جه.. منن
  . وه بته پاک بوون، نه

 ق پ ک چه یه نوکته  سه ستیاریی له توانی ھه یده م نه به.. کانی من بوو زرۆی چیرۆکه زا زۆر تامه جه  بۆیه
س ..  و بیویستایه ر ئه گه م ئه به.. خوا خوای بوو ڕۆژک زووتر بمرت -ماندوو بوو  ھنده.. ستت ببه
ستی  ھه  ردی و ڕوناکی و له پاکی و جوانی و بگه  ناسی له ھا ده وم وه من ئه  چونکه. ژیا د ساڵ ده سه

ی  ک وانه و، کۆمه میوانیی ئه  له  وه ڕمه گهی ب وه ر له به .زای پیرۆز خر جه یادی به. خوشک و براکانیدا
ناموسی ژن و پیاو و خزان و .. ی نامووس فه لسه باسی فه ..من کرد  فره -ندی ژیانی خزانی یوه په

و  م تا ئه به. بمبوورن.  وه ی نابته دا جگه لره  چونکه..  وه گمه یدا بۆ ده که ڕۆمانه  تان له وه ئه. ت میلله
ر خزم و ھاوڕێ و خوشک و برای  گه و ئه  وه نه ش یادیکی بکه م، ئوه وتان بۆ بکه رژم باسی ئه په ی ده کاته

  . وه مه غه  ک به ، نه وه نه یادی بکه  وه خۆشییه  کات تا به و تکاتان ل ده ون؛ گیانی ئه ئه

کانی ناو  سپییه  رولهگرم، م ی خوالخۆشبوو ده-زا تا بۆ جه وه خه  ک له عزیه هت  کاتک که
و  ئه.. خۆتان خۆش..  وه زاتان بداته خوا جه: رموون فه رخۆشی لکرنم و ده ی گیانم دن بۆ سه مروله شاره

ل و ھۆزدا  خاک و گه  ی چاو به وه ر له کاندا گیانی سپارد، به ڕی دوه شه له. کان بوو گره  رگه به  له
  .  وه هڕت ی بگه وه ر له به..  وه بنته ھه

. ونی مندا میوانی گیانم بوو خه  و له گیانی ئهجھرابوو؛  یداندا به مه  نھا له تاک و ته  م کاتک که به
وی ھنا بۆ الی گیانی  نووکی پیرۆزی خۆی گیانی ئه ده  ق به قله کرد و له ونی ده ی پیرۆز ته جاجاۆکه

  .روونم سۆما و تور و لیناو دۆعاو ماریاکانی ده

ت فه زا ده تی جه زره حه: رمووی ی کچ فه کی بچکۆله یه روولهمره کان، ئه ئاسمانه: رموکان و  ست
  . زنن ندی مه ونی خواوه کان گشتیان خه ساره ھه

  

  

  

  سکاتابلۆی 

ر زمان،  سه  کردم و پشتر باسیم ھنایه پاسی ده  ی که وانانه و پاسه کک له وان، یه شه  وکی تر له شه
  زانیت له غدور و زیندانی  ده مه  م تۆ بۆچی خۆت به من تناگه: ڕاندم و ووتی و ڕایپه خه  ۆ الم و لهھات ب
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  تۆ نانی وتی ئمه  ؛ چونکه ک به مه ئه  یت؟ تۆزک به رم ناکه ؟شه! یی خۆشیت گله  میشه ناومانداو ھه
  .میوانیت  مینی ئمه رزه سه خۆیت و له ده

توانی گوم بۆ  ده: رمووم و فه  وه مم دایه یی وه توڕه  ستی  ھه  ڵ به مک تکه ی کهک ماشایه ته  منیش به
  . به: مپچنیت؟ ووتی کاتی ئاخاوتندا نه  ڕادریت و له

م و  گۆشت و خونی مندانی جیھانی دووه  کو ئوه ناخۆم، به  من نانی وتی ئوه : رمووم منیش فه
فرۆشن و باوانی  کانی ده دیکاتۆره  ن و به که ک زۆر ده چه  ئوه  چونکه.. ن ده رخواردی من ده م ده سیه

ڵ  رتان تکه ڕاستی و خر و شه  پشتتان کردۆته  ئوه  چونکه.. ن به ناو ده کانتانی پ له ره مبه خۆتان و پغه
م؛  من لتان توڕه  بۆیه. ڕ بت چی شه بت ملکه ده  ژیاندا ماوه  زانن مرۆڤ تا له و وا ده  کتری کردووه یه  به

موار  ڕکی ناھه ڕی باوانی خۆتان و دوچاری شه باوه  م پشتتان کردۆته که النی جیھانی یه ی گه ئوه  چونکه
ی  کۆیله  به  مرۆڤتان کردووه  چونکه. ن که کانی داھاتووتان ده چه وه  خۆتان و له  در له غه  ئوه.. بوون

ر  گه ئه.. راز بوون و به  گ و پشیله تی سه کانتان فری عیباده ترسی ڕقی پیاوه  کانتان له ته گ و ئافره سه
 ؛ قوا بونایه ریکی ته ن، خه به کارده به  وه کانه گه ڕۆی سه ی پاشه وه و پاک کردنه  وه کۆکرنه  ی کات به ھنده

پیس بوون و   له  وه بووه ده یھان پاکژج وا ، ئه بوونایه  وه کتری الواندنه تی و یه ریکی ھاوڕیه یان خه
و   تی شواوه ی مرۆڤایه نده خه  ن، چونکه که نازانن چی ده  م ئوه به.. چوون ردی ده و بگه ره کان به ژینگه

  !ن که من ده شبینی له دن و داوای گه

ر  نوح گی ت به ی چه وه  ت له ند ئافره کرێ و چه رقرت ده جیھاندا سه  س له ند که چه  ی نابینن ڕۆژانه ئه 
ک  وت منیش وه تانه ؟ ده!کرت ر ده رامبه تاوانیان به  ت ڕۆژانه زار ئافره ند ھه خنکنرت و چه درت و ده ده
موو  ھه  ری بخۆم و به وه خته بی به کان، حه ناه فیزۆن و که له ی ته ر شاشه کانی سه سته ب ھه  خۆشه نه

یی نیم  رگیز خۆش گله من ھه.. وان، نا نابی پاسه نا جه.. بم؟ کو ئوه وێ منیش وه تانه نم؟ ده شتک پبکه
.. ناوناچن یین و له میشه درۆکان ھه..  وه وی تر ناداته ی ئه و خراپه س پاداشتی چاکه که  لتان، چونکه

س  که..  وه ناسدرنه. بن نه  ڕی پیرۆزدا پاوته ری باوه فلته  یی و له میشه ھه  ن به گه کان تا نه نگه ده
تانبینم  چی ده که.. تیدا ر ویستی مرۆڤایه سه به  خر زاه  چونکه.. ر وه یامی بوونه په  ڕ بکات به ناتوان شه
کانی  ژاره قیر و ھه ن و نانی فه ده بۆ درۆکانتان ل ده  په تانبینم چه ده..  وه نه خه خر دور ده  خۆتان له

بری خۆراک  و له  ڕوه ن به به کان ده ق بازاڕه ناھه  تانبینم به ده.. یخۆن هدزن و د م ده م و سیه جیھانی دووه
ریکا و  مه فریقا و ئه ئه  فرۆشن به کی قورس ده تانبینم چه ده. .ن ده کانتان ده رخواردی منداه بووت ده قنه زه

ب ھۆ  به  ئوه. ن رخوارد بده بووتم ده قنه زه  وایه  وه ک ئه ن، وه من بده ک به رچییه جا ھه! عیراق و تورکیا
   .دان رانه نگکی قکه جه  ن و له که ڕ ده تی من و دژی خۆتان شه دژی میلله

.. کانی خۆم خۆش بووم گوناحه  من له  م، چونکه که دا نه گه زانم درۆتان له مافی خۆمی ده  من به  بۆیه
ڕی  ق و جوانی بدوم و باسی باوه شکۆی حه  م له خۆم بده ر بت و ماف به تاوانبار نازانم گه  خۆم به

بایی بوونی مرۆڤ   منیش له. تتان سه ده  بایی بوون به  ئوه  چونکه.. یادتان  وه باپیرانتان بھنمه
  له  که..  زۆک و تاریک و توڕه دوکی نه.. کات روندا گۆش ده ده  بایی بوون دوک له  چونکه.. ترسم ده

کی مه و شه ره به  کات، چونکه وار ده هداھاتوودا ژیانتان کۆبات زنتان ده ڕ.  
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  ئوه..  ماوه کانتانی تیادا دیار نه جوانییه  ک کوری کردون که یه ڕادده  بایی بوونتان به  بت بزانن که ده
  کردۆته پشتتان  ئوه. ن که تیی باوانی خۆتان ده نایه سه ژادو ڕه نه  ھی له رستی و نه ژاد په نه  حکومن به مه

ڕتان  باوه  ئوه.. رستن په ب و تورک و فارس و خوای کا ده ره خواکانی خۆتان و خوای تیرۆریست و عه
نازانن   ئوه.. کانتانا نانن ره مبه تی پغه رامه شکۆ و که  و دان به  کانتان سست و سز بووه ره مبه پغه  به

ی ئاتونیی دارایی و مادیتان  نجه ر په سه کان له ڕه موو باوه هزانن ھ و وا ده  ڕ چییه ند و باوه ئایین و خواوه
و   نازانن ک دۆسته  تی که تایبه  ات، بهب ناوچون و ئازارتان ده و له ره هجا غرورتان ب.. چت ده  ڕوه به

  .کانتان کن دوژمنه

ت کۆشکی  بیرتان نایه  ا لهج..  ی کردووه شه زانن زانستتان گه و وا ده  وه بیر چۆته  خواکانتان له  ئوه
  ت به ھشتا تیجاره  ئوه.. زن یسای مهریی موسا و ع روه یبراھیم و دادپهستیاریی ئ یمان و ھه سوله
ر  سه م له که تانی جیھانی یه ی ئافره هو بز  نی کردووه کانتان بۆگه قامه ن و شه که ده  وه ته ئافره

ر  نت و ھه پناکه  وه م بگانه ده  س به که. دۆزن  و تۆه کانتان خوارو خچ و درۆزن و ڕقاوی قامه شه
  ر به رامبه به  ڕق و کینه  کا به ک ده و خۆی پچه ره نگه ندنی سه که ریکی ھه خه  وه ی خۆیه جگه  تان له که یه

  . کات دهک ڕزگارتان  و چه  رتانه زانن ھز ڕابه ن و وا ده که زانی خۆتان ده نه  ئایینکی تر و باس له

. ن ده انیش دهق ئازاری خۆتان و ژیان و جیھ ناھه  به  ئوه. ناوبردن ھاتوون خۆشیی خۆ له تووشی نه  ئوه
پاودا  زۆر سه ڕی به ی ترس و شه ناو وڕنه من له  یت، که که من ده ک له وپاسگوزارییهڕوانی چی س جا چاوه

م و  بکه ک ھاوڕیهردانی  م و سه ل منداکدا بکه گه ۆش لهی خ رێ و دوو قسه ده  م بمه که زیندانه  ناورم له
پرونم، ڕۆژی  ده  نده تک خه ر ئافره وم، یان بۆ ھه تکدا ده ر ئافره ڵ ھه گه له! تکدا بخۆم ڵ ئافره گه نان له

کا و قزم  هماشام د ر ته سکه ی عه مۆڕه  کش و به ده ھه  وه بنه  دات و پرچی خۆی له دوایی خۆیم نیشان ده
  ندی نییه رزی و شکۆمه ئاکار به  مه ئاخر ئه! ش ر ڕه ت سه ست و پم ده به ده داو بوختانم بۆ ھه نیشان ده

  ر به رامبه ن به که قی ده ناھه  زانن که خواو خواکان باشتر ده  خۆتان له  چونکه.. تا من ڕازی بم لتان
  .جیھان  ر به رامبه خۆتان، به

ی یکتریتان خۆش بوت و میوان ن و یه ویستی بکه رستی خۆشه گ په بری سه  ن له که ڕاست ده ر گه جا ئه
و   وه گای خۆتان یاد بته ن تا قیبله رک بۆ زاگرۆس بکه فه ن بچن سه که ر ڕاست ده گه ئه.. ن کتری بکه یه
ندجارکیش  زانن و چه باش ده  هئو.. ن ندو خواکانی خۆتان بکه ران و خواوه مبه تی پغه رامه که  ست به ھه

و   وه ته زاگرۆس گیرساوه  ڕیوم و گیانم له رپه ده  وه ه-تی نوح زره ری حه پی سه ته  من له  که  بیستوتانه
ن تا  ده تانم ل ھان ده ئافرهبینم  چی ده که..  ی ئوه و قیبله ی منه ئوا و نزرگه و مه  و ژیگه  وێ بشکه ئه

جوانیی خۆیانم نیشان .. ن م پ بکه گاته ن که فریان ده.. ی ژر دانی خۆیان خۆشه  بنشته  ن به بمکه
  .قین و بوغز و بوختان  ن له که ن و پیان ده ده نه

نگی خۆمم یان  من ده  ر دنن، چونکه سه ستیش نیم چیم به ربه ده.. م ناکه  من شانازیتان پوه  بۆیه
ر  سه ئاتون و به  م بۆ ناکرت به که نه نم، من ته یه گه ش پتانی ڕاده وبارهد.. یاند گه  ئوه  کانم به یامه په
ق و جوانی و  مریی حه نه  کو دنیام له به..  وه مه کان زیندو ناکه ۆم و مردووهتوانم ب ریادا نا ریاو زه ده

  زانم که من ده! بم ده  وڕهست کاتک لتان ت ده  نه ده م بۆچی تم ده جا تناگه.. ڕاستی و عیشق و ئازادی
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وا ببینن،  نوسکم پ ڕه ر چاره ھه  چونکه.. ناو نابرت ش منی پ له ڕی ئوه ناورم و شه  ڕی ئوه شه  به
ئازاو   ر ھنده گه ئه. باوانتان کردیان  که  وه نه بکه  نه و ھه مان ئه توانن ھه ده  ئوه. ست نیم ربه من ده

خۆ   م زیندانه نھا له منیش تاک و ته.. ستتان ده  ناتی له  مین ناه رموون، زه هرگن، ف جه  ھزو به به
چاوم . رم دش سه -کانتان نده و جاسوسی و گومایی و پیس بوونی خه شه و گوڕه شه ڕه تاو ھه دا له کرده

ی  ڕژه  که  وه نزیک بۆته  ۆژهو ڕ ئه  چونکه. رچت گیانم ده  ر ئستاکه م ھه که ز ده م، حه که ست ده دش، ھه
 سک ی که ن یاریده کان پ ڕاناگه دکتۆره  بت، که قا ده بارته  رگ زۆر ھنده خۆشی و ئازارو خواستی مه نه
پرس   رتان پویسته سه جا له. بت ناوبردن ده یلی خۆ له مرۆڤ دوچاری مه  که.. ن کانیان بده خۆشه نه و

نوژ بۆ   وه ی گۆرانییه غمه م نه ده  ، بهن بکه ما بۆ خواکان وژ بۆ جوانی، سهن. ن کانتان بکه ره مبه پغه  به
ر  سه خشی خواکانی خۆتان له نه.. ن کتری بده و بور بن خواکانی خۆتان نیشانی یه، ن  خواکانتان بکه

رگای مای  ده  له  وه دنیاییه  کتری بناسن و به تا بتوانن خواکانی یه.. ر ناوی خۆتان داتاشن سه رگاو له ده
ک  زمان و یه  وسا خواکان دنه ئه. خواکانی تۆن ی ندی جوانی و ھاوشوه نی خواوه هخاو  ن که سک بده که
رپشک بت،  توانت سه وسا مرۆڤ ده ئه.. کات جات ده پیرۆزی و نه  ست به وسا مرۆڤ ھه ئه.. گرن ده
بۆ دۆخکی تر   وه دۆخکه  ، له وه رکه وه ته  انکدا لهچاونوق  یان له! فت ڕوات یان ده ر ئاودا ده سه به

  توانت به کتر، بگومان ده ھاوڕی یه  موو خواکان بکات به ر بتوانت ھه مرۆڤ گه  چونکه. گۆڕت خۆی ده
  چونکه .ن کانی ئمه ڕوانی چاک بوونی کردوه وان چاوه ئه  چونکه.. وان تفکرت و بکاو بت زانستی ئه

کام مرۆڤی کور ! ین ده ست ده ده  کان له ره مبه و پغه  خۆشی توانای بینینی خواکان و فریشته نه  به  ئمه
  وه نزیکبوونه  مس و به له  بیستن به  بۆن به  مان کور به م ھه ؟ به! وه نگا بناسته ڕه  توانت من و تۆ به ده
  !  وه ک جیا بکاته یه توانت من و تۆ له ده

ری من  سه  ککی نوێ له رچه ھه به  چونکه.. ن که خسیری مه ست دێ ته ده وان چیتان له ابی پاسهن جا جه
.. بت ماشاکانی من پرچی خۆی ده داخی ته  بینم له تک ده ئافره  نشم پ ناگات که  وه ی ئه ن، ھنده بده

  ژینگه  چونکه -و گومان و بوختان  کینهوترس    له  ڕت و دڵ و گیان و بیری په په المدا تده بینم به یان ده
ریر و  مرۆڤی شه  ییان به زه ن و به ڕ نایه ی شه وه ستی کرده ربه خواکانیش ده. ماشاکانتان ته  به  وران بووه

ڕ و  داھنانی شه  له  رییه ت، ب بهور تاک بت یا جو گه ئه ند اوهخو  چونکه..  وه ته ڕفرۆشدا نایه شه
جا نازانم ..  ڕی مرۆڤ و دو ناکات و جووت بۆ شه دزویی تیا نییه  ڕڕه ک زه ی خوا یهوجودرتاپای  سه

قدا نانن و  ماف و یاسا و جوانیی موته  و دان به  گرتووه ندو خواکان ھه خواوه  قینتان له  بۆچی ئوه
  ؟! ڕ کردووه خۆتان نغرۆی شه

.. توانم ناکۆتایی بدوم من ده.. دراوسکانم.. کانمی ھاوڕ ئه.. نابی دراوس و یاساوی زیندان  جه به
ستی جوان، بیری جوان،  بۆ ھه  نجه توانم په ده. بینم کانیش ده ڕۆشنه  ه کان و په تاریکه  من چاه  چونکه

و  م من له به. م و مۆمیان بۆ داگیرسنم بوونی خواکانی خۆم بکه  ست به توانم ھه ده.. رم یامی جوان به په
من   چونکه.. کات ڕ و عیشقی من ده لتور و زمان و باوه ماشای که م ته چاوی که  به  خۆش نابم که  سه که

و   سه فه نه  نگه داو ته ده  ناسه زانم جوانی ھشتا ھه ده.. م که جوانی ده  ست به ری جوانیم و ھه مبه پغه
ر گرفتک  وت بۆ ھه که ک چنگ ده شیفایه  که زانم ده.. بینت ده  وه دڕنده  و به وانیش خه ی دت و شه کۆکه

نگی ویژدانکی  من ده  چونکه.. رھاتی سکا سه به  شنم به یه رتان نه جا با سه. بت مرۆڤ دوچاری ده  که
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ر خۆم  ک ھه نه.. بینم ناوتاندا ب ئاو ب نیشتیمان و ب ماف خۆم ده من له. بینراوم بیستراو و نه هن
پرون  ھه  پرون به ت و ڕۆژئاوادا گۆشت و خونی ھه کانی ڕۆژھه ناو چنگی دوه بینم له ده تک کو میله به
ر توانای خۆ  منیش گه .نامرت  جا سکا شتکه .نجت ڕه تان ده وانه و کرده ب و دی خواکان به ده
رباز  داچونتان ده ه ھه به زیدانی  م خواکانی خۆم له ده وڵ ده کانتان، ھه زیندانه  بت له ربازکردنم نه ده

  . وت من خواکانی خۆمم خۆش ده.  تینه مرۆڤ مه  ڕم زۆر به من باوه  چونکه. م بکه

یی، ووتی تۆ زمان نازانیت، تۆ  گه ھیچ تنه.. خۆی ناو نابوو ورچی سپی  که  که سه فه نه نگه ته  وانه پاسه
وا زیانکی  وام بیت، ئه رده ر به شت گه م قسانه ئهر  سه ناوماندا و له یت له ه بویت، تۆ ھه ھیچ فر نه

.. ی ژیان بکشت مرۆڤی دۆڕاو ناتوانت ونه: رموم فه. دۆڕیت یت و ده که رباری ژیانی خۆت ده بر سه زه به
م  به.. برسا بمرت  و له شت ئه جا ده. مانای دۆڕان ناگات  و له  وانه گات، پاه جوانی تده  ی له وه ئه

  . وان ناورت مرۆڤی پاله  ن بهدۆڕا

تی  رامه که  من له  چونکه.. ھیچیش نادۆڕنم..  وه مه به ر ھیچ نه من گه. رگیز گیانی خر نادۆڕنت مرۆڤ ھه
نامرت و .. ر وه یامی بوونه په  شک له به  بت به وا بینرا، ده ژیانی پ ڕه  ر مرۆڤکیش که ھه .خۆم ڕازیم

نھا خۆتان  ن، ته ک بکه نگییه ر نه ھه  جا ئوه. نت یه گه کانی خۆی نه یامه ھت تا پهجنا به  م ژیانه ئه
  . ندتان دۆڕاندووه خواوه  ئوه  چونکه.. ن که زیان ده

رن،  ناویشی به ر له گه بت، جا ئه دایک ده وانی له پاه  ند به موو مرۆڤکی خرمه ھه: رمویان کان فه مروله
  چونکه. نت یه گه کانی خۆی ده یامه ناومان و په  وه ر دته و ھه ن، ئه کی بده ر سزایه ھهری ببن یان  سه

  .ند نامرت مرۆڤی خرمه

  

  

  و تابلۆی که

دا  که ی زیندانه رگه ناو جه  له..  وه کرده ستی عیشقم ده دۆڕانی ھه  بیرم له  کان، که درژه  وه شه  وک له شه
دیار   ونخونی به یاڵ دوای شه خه  کان و ماریاکان داگیرسان و به سیحه مه نفال و مۆمکم بۆ گیانی ئه

خۆمم ڕووت  وان، ماشای ئه پاش نوژ بۆ ته.. وه کانمه نو نوژه  چومه ) وه کانمه کوڕه(  وه ردوو خواکانمه ھه
ناو   وه وی کشی کردمه پاشان زه.. خ فیم رزه و به ره تا توانیم به.. ی باڵ قه شه و دام له  وه و قووت کرده

کم  یه ره گه، جداییم وره نی گه مه ته.. مندایمنی  مه ته.. نی الویم مه کانی ته یادی ساه  م و له که زیندانه
کی جوانم  یه ونه  وه رموودانه و فه م وشه ی ئه وه م نووسینه ده به.. یاڵ شلکرد داگیرساندو لغاوم بۆ خه

متان بۆ  رو شکی تابلۆکه ھهو ، جا با باسی جه به.. یی زه ستی به ھه  له یر و پ کی سه یه ونه.. کشا
  وه زه فه کوی قه  ری له سه  زم بینی که هف وکی باڕی ناو قه یاما که خه له. یام دروستی کرد خه  که.. م بکه
ژر تاڵ   له  بووه ربازیش نه دهچی  و که ی شکاندووهز فه رگای قه بای ڕاستی، ده  به و رھناوه ده  وه ژانه  به

باقن و  و ده و ئاسمان داپچیوه ره نووکی به ردوو ده بینیم ھه.. کات ماشای ئاسمان ده ته زدا فه و شووی قه
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  ه په  کک له فین و یه کان ده وره تیایدا ھه  که.. کرد رینی ده ماشای ئاسمانی به ته.. یدا باقه  ی دت له نوزه
و  که  وره ھه  ه په –با ..  م باوه ده کۆچدا بوو به وک دا له شکی که  له -کان یک و ڕۆشن شوهتار  وره ھه

وی ناو  که  باڕه..  که وره ھه  ه حی په به چوو شه وکی زاگرۆسی ده ماکه  له.. برد و زاگرۆس ده ره ی به که شوه
و  ڕێ و به رپه ز ده فه قه  یویست له ده.. وکی ڕاستی که  ی ل بوبوو به یه مشوه ھه  وه و ماکه زیش ئه فه قه

ت  قه وا بزانم ملیشی سه.. الی ڕزگار بووندا قه وڵ و ته ھه  م بای شکابوو له به. یدا ئازاد بت گه بگاو له
ر  سه هل  که وره ھه  ه په  که.. یت که ڕ نه شت باوه ده  که - ی ژیان تیا مابوو م ھنده به!  بوبوو؛ داماوه

می  ناو ده  بارییه ده  که ورشوه وه ھه کهماتارمایی   تکه  بارین کرد و تکه  ستی به ده  وه که و باڕه ری ئه سه
ش  که وه که.. تکشکابوو  که زه فه قه  چونکه.. م دیل بوو م ڕزگار ھه ھه.. زدا بوو فه قه  له  که - وه  که وه که

ی شوی  وسا فی و پارچه ئه..  وه ردا ھاته به  ؛ تا گوڕو توانای به وه دۆپی بارانی خوارده  له  ھنده
ند  الی دادگای خواوه  ییه فی تا گه.. یخ ف رزه شی خۆی دامای و تا به و لهر سه  وادا له ھه  ی له که زه فه قه

وکی ئازاد  ستی که هھ به.. ن سه وکی ڕه ی که غمه نه  به.. ن سه وکی ڕه زمانی که  وێ به له.. ئاھوڕامازدا
بژی مرۆڤی . بژی خواکان.. ویستی و عیشق و خۆشهبژی ژیان . بژی جوانی.. بژی ئازادی: خوندی

  . مرۆڤ خودی ئازادییه  چونکه.  چاودری ئازادییه  که.. سوپاس بۆ گیانی پیرۆز.. ن سه ڕه

  ! به.. !ئ: رموویان رسوڕماوی فه سه  هساوی و ب په حه  کان به مروله

دوای   وه زاگرۆس نیشته  نجام له ئه  که وه نھنی، که  ئوه  چی بت له.. تان باقی به: رمووم  منیش فه
 دا بارانھار به ڕۆژکی  له  ی که و کاته وێ ئه م له به.. کانی دوای دادانی نوژه.. خ رزه به  ی له وه ڕانه گه
من : رموت فه خوندنیدا ده  له.. باق باقه  خوندن یان به  هکات ب ده ست وده  وه کاته ت دهقوخۆی .. بارت ده

رانیم  کامه.. یدای جوانیم شه.. وت من، عیشق و ئازادیم ده.. وت موو خواکان خۆش ده ی ھه ئازادیم ھنده
  یت؟ بۆ نیشانمی ناده.. و نیگای تۆن  نده ر خه سه و له  الی تۆیه

یامی  جوانی په  چونکه.. م که ق ده جوانیی موته ستی دوم؛ باسی ھهر زمانک ب ھه  به.. ناوی تۆم ھه.. من
  .  ره یامبه خۆیدا په لهئازادی ...  ره وه گیان و خواکان و بوونه

پاشان .. یامدا خه  له  وه بوومه  که وه وناندنی تابلۆی که  ڕزان و منیش له  په چه  کان کردیان به مروله
  چونکه. نگنم یسه م و ھه ماشای بکه تا ته  وه مه که شتییه دیواری که  م واسی به هرم ھناو ھ یاڵ ده خه  له

ک  ی خۆمدا کۆمه خانه مۆزه  من له  چونکه. م ماشای بکه کرد ته زم ده حه.. ند بوو سه ال په م زۆر له تابلۆکه
ی  شارگه حه چی له که.. ونکردو ڕاستی دروستم نه  ھشتا به.. و موکی خۆمن  یه تیم ھه تابلۆی تایبه

یان .. نایابترینن، موکی خۆمن، نایانفرۆشم  ی که و تابلۆیانه ئه..  وه مه که یان ده مدا جگه که شتییه که
  .ن بکه شم داگیر که هیایی خه  شتییه وت که یانه کان ده وانه پاسه  چونکه. م یان ناکه ونه

ر  سه ی له وه پاش ئه ..م  بیستگه  ی دا بهی کۆتر وه اوازی نیشتنهی بای ئ قه ڕی و شه المدا تپه شیعرک به
پرسی  م نه که شعره  له..  وه تمانم نیشته ی شایه نجه ر په سه  ھات و له رم سجار سووڕی خوارد؛ سه
  یت؟  و چ کاره ؟ ناوت چییهھاتوویت  کووه له

  ..ک خۆم وه.. و ڕووت و قووت بوو ئه  چونکه
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  .م منیش ھه: رموو فه م ده که شعره  به.. کرد ئامۆژگاریی خۆمم ده.. نھا دانیشتبووم ا تاکوو تهمد که ژوره  له

  

   تابلۆی فریشته

م و  که یه.. میوانیمان  یا سیان ھاتن به.. دوان ک، نا یه فریشته.. م مانگ پ بوو کی تاریک، به یه ئواره
  چاتره! نرابوون؛ یان شکابوون که کانی ھه باه  چونکهباڵ،   ری بوو له میان ببه میان بادار، و سیه دووه
من .. کروزابوون، سووتنرابوون کانی ھه ببوورن ، باه.. نا  ! وه ندبووه کانیان لسه باه: بم

 رسکیان  وان ھه ئه !میان بباڵ بوو سیه: رمووم  فه ده  ، بۆیه و دیوه ر شانی ئه سه واری سووتووم له شونه
.. کیشم بۆ بردن میوانییان و دیارییه  کردن و چووم به منیش ب دیم نه. تیان کردم بۆ مای خۆیان اوهد

دوانیان بیری باوکی خۆیان   وان بووم که نگان الی ئه تا دره  یه و ئواره ئه.. مک شیرینی ڵ که گه له
.. کرد ست ده کانی په ی دوه ناسه ی ھه کرخه.. کان بوو بچکۆله  ردوو فریشته میان دایکی ھه سیه.. کرد ده

  وه م ئاخاوتنه ده ، به وه مه رده کانی سه ه تی و ھه می مرۆڤایه ست خه ده  ت بوو به که شه  ھنده  داماوه
کی  یه ند فریشته چه ری  یکه پهج بھم، وێ به ی ئه وه ر له به.. گیرا ده ری خۆی بۆ ڕا نه داو سه وزی ده نه وه

  . سیح و ماریاکان ری مه یکه ک په ڵ کۆمه گه له.. واندا بینی مای ئه ڕیوم له ر په و سهباڵ شکاو

من   منداڵ بوون، زۆریان پ خۆش بوو که  که  که دوو فریشته  چونکه.. کی پیرۆز بوو یه ئواره  یه و ئواره ئه
  م له که گۆرانییه.. خۆی نوسیبووی  که کی بۆ خوندم ککیان گۆرانییه یه.. چم واندا دم و ده ناو مای ئه له

و  ھره به  رونما بوون به ده  نگی له ی ژکانی ده ھره به نگ و ی ده غمه م سۆزی گۆرانی و نه به.. ت یاد نایه
کرد  زیان ده خۆشییدا حه له  که -زرۆی بینینی باوکک بوون تامه  ھنده.. وان ئه.. م ل چنین م پیتانه ئه

.. وان ک ئه نه.. کرد و چرۆیان ده  وه شانه گه کرد، ده خۆیان جوان ده.. کرد نازیان ده..  وه هناو دم  بنه
کانم  ردوو منداه ھه  که.. ڵ بوو گه کانیشم له منداه.. کرد تی ده باوکایه  ستم به وان ھه ک ئه منیش وه

ی  م ماندوویی فریشته به.. بین  وه کهپ  وه و شه ئه  کرد که زیان ده حه.. کان خواستی فریشته  ھاوڕابوون به
ر و  سه ست به کرد ده ستم نه ھه.. خۆشیدا نووستم  وێ له شه  کاتک که.. ھنا  نگه و ئاھه م کۆتایی به سیه

  سک که ر که باوکی ھه  توانم ببم به ده.. بانم من باوککی میھره ستم کرد که کو ھه به.. زیندانم، نا
ر  سه و له  وه دووپات بووه  وه و شه وما ئه خه  له. نی منداڵ بت و بفامت مه ی ته رجه و مه به.. وت بیه

ست و قاچ  وما ده خه  له .نیازی نوستن ڕاکشام  بهوێ  و له  وه کان مامه مای فریشته خواستی چوار منداڵ له
  ! وه کرده ده  کانم چاک و پینه موو فریشته و بای ھه

ر سنگی  سه به  ک خۆی داوه یه جنۆکه.. ک یه وه شه.. ک یه بدار بووم، بینییم، دوزمه ھشتا  و که شه نیوه
رزی  ده  به.. ڕیم ردی لی ڕاپه نامه  مکرده منیش نه.. گوشی توند دهکانداو قورگی توند  دایکی فریشته

  ..ستان وھه خه م له که ریشتهئینجا ف...  وه مینم کرده ی ژر زه وانه پاشان ڕه. ستم ند کرد و به م به که وه شه

  ست به ھه  چونکه. لیسمت بشکنم ستکت بشلم و ته توانم ده یت؛ من ده که ز ده ر حه گه ئه: رموو وم فه به
ور  ی ھه ه شینی ئاسمانیی و په  کراو به فکی سپیی بۆیه رچه ب سه ده.. م که ماندوو بوونی گیانت ده

  .  وه گیانت پاکژ بته  شلم که وسا منیش وات ده ئه.. بپچیت  وه خۆته خشاو له نه
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 تیایدا کان خۆزگه  داگیرساند که  و ڕۆژه ؛ مۆمکم بۆ ئه وه خه  زینده و له -  وه و شه ئه  وه بدار بوومه  که
 سکی نیشانی که  وه مه الی که تا به.. م س بده ندێ که ھه  ئازادی شیفا به  متوانی به ده  که. دی  ھاتنه ده

  . ردکه ر ده وای ھه بانی پیرۆزترین ده میھره  که.. م بده

رازکدا  ک و به یه گک و پشیله ڵ سه گه له  وانه یان شه که ریه ھه.. فر زۆر گوناحن تی به که مله کانی مه فریشته
.. کات جریان ده زه ریان و سه  باته ت ده مه و ھه شه  نیوه  زمه بینن و دوه ده  وه کانه دوه  و به نوون و خه ده

  .بینن ده  وه موو شتکی ناخۆشیشه ھه  و به خه

  ونم به من خه.. ڕی مدا تپه کانی ژوری زیندانه ره نجه الی په کان به فریشته  کک له ڕۆژکیان کاتک یه 
یواری ی د خته شه.. ھارو فنک بوو رزی به تاوی وه ڕۆژکی خۆره.. بینی و کات ناشتان بوو ده  وه جوانییه

ما  خه م؛ من له که کانی ژوره ی دۆپه  وه ی توانه ژمارده ئه  و به  وه توایه م دۆپ دۆپ ده که ژوری زیندانه
  بگانه  ی مرۆڤ به وه له  مردن زۆر خۆشتره  چونکه.. خواز بووم بمرم ئاواته.. کرد رگ ده زبیحاتم بۆ مه ته
ڕی  وپه ؛ به به.. نھایی و بکاری کرابت زۆر ناچاری ته یا به ..ران زیندان بت نده ھه  ماشا بکرت و له ته
  تی دنیا له مرۆڤایه  بوو و که مرۆڤ ئازاد نه  ژیان که  له  مردن زۆر خۆشتره  م که پتانی ده  وه شبینییه گه

ڵ بوون و  موشتاقی تکه  ڕی؛ ھنده مدا تپه که ره نجه الی په به  که  که فریشته  بۆیه. ژین ئازادی نه  جیھاندا به
الی  اتک بهک.. ھات ده نه کانی بۆ ھه نگاوه م و ھه غه  پ بوو بوو له.. ویستی و عیشق بوو خۆشه

تیایدا   وه که ره نجه ودیوی په من له  که  وه دایه  و ئاسته دی خۆیدا ئاوڕکی له  ڕی؛ له همدا تپ که ره نجه په
  وت و ھاته ژوور که ی بی و وهیی خته شهی دیواری  که سوه.. من کرد  لهدی خۆیدا سوی   له. ڕاکشابووم
  .کانم بوو ونه خه  ڵ به و تکه وه ناو گیانمه

مدا  که ژوره  دی خواستی له  دا که مان جگه ھه  رمووم لی کرد و له فه.. ستام ری ھه به وما، له خه منیش له 
منیش .. ری دانیشت سه بژارد تا له کورسیی ھه) ی که گیانی سوه  واته( ویش یار کرد ، و ئه م بۆ ته جگه

  کرده خۆی ده.. ر کردبوو به ری دایمی له ی سه که رپۆشه ک سه نکی وه کراسکی ته.. ری دانیشتم رامبه به
 مۆم و تک تک موو گیانم بوبوو به کرد و ھه ماشام ده منیش ته.. رزی له ده رمادا ھه سه  ش و له باوه

ب  ت نه حمه ر زه توانیت گه ده: رمووی کرد و فه دنیایی نه  ستی به و ھه م ئه به.. رما بۆی شه  له  وه توامه ده
  ؟  وه رمم بته مک گه گیانمدا بگیت تا که  ستک به ش و ده باوه  تیه مک بمکه که

.. وژمی گیانی ته  به  وه رم بکاته پاک گهمرۆڤی د  یه ئاماده  میشه ؛ گیانی من ھه به: رمووی گیانی منیش فه
وا  تا ھه.. کات تمی ده ت، خهو ست و پشتی دو بکه ر ده ر به گه..  یه م ھه-تی نوح زره ستی حه من ده  چونکه

و  کو ئه ر وه گه وسا ئه ئه. ی مرۆڤ چه وه  رست یان له یاخود دوپه  کانه دوه  له  که.. اری بکاتتۆم
بت  ده.. خشکی سپیی زیندو نه  بت به کانم ده مسه تمی له وا خه ئه.. ن و پاک و جوان بت هس ڕه  یه فریشته

ریاکان  زه  که. .ستان کان ھه تۆفانه  ی که وکاته تا ئه.. ڕت گه گیانیدا ده  زن و به کی خری مه زدیھایه ھه  به
ترسیی   رز له له  وته که مین ده و زهدات  میان قوپ ده ده  فی گ له کان که رکانهفیان لھات و بوو

پۆل و  شه ر شانی سه  توانن بچنه بن و ده ندان ده خر مه  وان له وسا ئه ئه.. ت بیعه بوونی گیانی ته توڕه
کی  ژدیھایه ھه.. مسی من له  چونکه.. ترسن تک نه ھیچ قیامه  کان و له کان و بانده خته باکان و دره

  وه خۆشییه ئیتر به..بن گر ده رگه بن و به تین ده وت، پیرۆزو سامناک ومه ان بکهر پشتی ر به و گه سپییه
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  ر پ و به سه  ستایه و ھه وسا خاو بووه ئه..  وه رم کرده و گیانیم گه که ستم برد بۆ گیانی فریشته ده
من   چونکه.. بینی نی نهکا ییه خته شه  دیواره! دا که زیندانه  ردوونی مندا گا له گه  سپایی چاوکی به ئه

..  وه دیار تابلۆکانه  ڕاما به  کاتک که..خشین و سپی و تیشک نه یله تابلۆی مه  تابلۆپۆشم کردبوون به
زۆرم .. گیانی مندا  کات له ماشا ده ی پیرۆز ته کانی جاجاۆکه ییه زوله ده  ی تاه که یه  که کرد یه ستم ده ھه

  . کات ماشای تابلۆکانم ده ته  رده گهب  و گیانه ئه  پ خۆش بوو که

  وه م یارییه ده  جار ناجار گسوانی به.. و زوف و لو نه بۆ ژر چه  وه یابردنه ی خه نجه م په ده ویش به ئه
.. گات کانتم پ ده یامه م په که ست ده کانتا، ھه ھه  بینم له زین ده ی دابه من ونه: رموو یفه کردو ده لوول ده

و  وره گه  کانت بۆنی گیانی باوک و بابه ھله.. دت  و ھنه کان له ره مبه بۆنی نوری پغه  هچونک
ڕاست . ستن ی ھه کانت قوتانخانه م و ھه که ماشاکان ده خۆشیی ته  ست به ھه.. مانی ل دت وره گه دایه
  بینم له ردوکیان زیندوو ده من ھه م بوویت، به گیۆمتراو سیمیتری فر نه  رچی ھیچ له رموویت، گه فه ده

..  راتیبکی تری بیوه ند قۆناغکی تر و مه سیمیتری و گیۆمیترا چه  چونکه.. بم ی فر ده من لوه.. گیانتدا
  . گیۆمترا و سیمیتریی گیانیین  تۆدا جیاوازن، چونکه  له  و زانستانه ئه

فری   وه کانه مه ره ھه  ، له وه بابله  رموو داڤینشی له وم فه به.. قاند خشم بۆ له یی به رکی گله منیش سه
رکی  وه ته  ژیاندا له  م من له به.. ویش بووم من مامامۆستای ئه.. گیۆمتراو سیمیتری و پرسپکتیڤ بوو

  .م که تری زانستدا ڕده

: رمووی و فه  وه خۆیه  می بهتووند گوشی  وه تی لبووردن نیشاندانه مه ھه  و به  وه ئاوڕی ل دامه  که فریشته
  له  کرد که  رمایه و گه ستی به ویش ھه ئه. م که زانم گیانه ده: رمووم  فه. بوو ستم زامارکردنت نه به مه  بمبووره

ست  ماڵ و گیانی مندایت، ھه ۆ لهت: رمووم فه. ت بم م تکه که ز ده زۆر حه: رمووی دات، فه وژم ده گیانمدا ته
. زانستی مندا  له می فر بوونن که عیرفانی یه  انهم ئه  چونکه.  ستی و ھاوگیانی بکه ھاوھه می و ھاوده  هب

کانی خۆی  خۆشییه ی نه توانت خۆی چاره مرۆڤ ده  چونکه.  کانت بھنه خۆشییه قین و درۆ و نه  واز له
  .  زنه رکی مه وه مرۆڤ بوونه. بکات

  ستی به بوو و ھه مای مندا ژیاو فر ده ر له ، ئیتر ھه وه مندا مایهگیانی   له  و ڕۆژه ئه  که سوی فریشته
ی  ڕه ر په سه بوو، له ماندوش ده  کرد، که کان یاریی ده ڵ ماسییه گه له  میشه ھه. کرد رانی ده ی کامه شئه نه

  .پۆشی گوڵ دامده  خست و به م بۆی ڕاده گوڵ جگه

قورسایی   به ستم ڕی، ھه مدا تپه که ره نجه الی په به  که  یه یه فریشتهو  ستم له به ، مه که م خودی فریشته به
گکی  تی سه په. کانیدا کۆسپه  له  قورسه  نده ییم چه کانیدا تگه نگاوه قورسایی ھه  به.. کانی کرد وهنگا ھه
پاسدا   ی زیاتر له گه سه وو ڕۆژ، له شه..  وه کرده ی ده که گه کردنی سهوگو  ڕۆی و بیری له ست بوو، ده ده له

  ر بکاته ر بت و دوژمن سه گه ئه  یزانی که ده! مابوو گیش نه فاداریی سه وه  ی به متمانه  چونکه.. بوو
  میشه ھه  بۆیه.. تنت ه یخه توان ھه ت ده کی تایبه یه فیکه  ک، یان به شیرینییه  پارچه  رمان، به سه
بیری بینینی   کرد، ھنده نھایی و ماندویی ده ته ستی به ھه  ھنده  و ڕۆژه ئه  بۆیه.. ژیا گدا ده ڵ سه گه له

یزانی  ده  ڕی؛ چونکه مدا تپه که ی زیندانه ره نجه الی په به  شه ر بۆیه ھه.  وه بته نه -کرد  ده یرم مرۆڤکی دنه
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کانیدا  مه غه  م له وه ئه. زاد ببممن ئا  بوو که  وه کانی ئه خۆزگه  کک له یه  چونکه. ودا زیندانم من له  که
ن  س ھه م که که  ونکهچ. دام کی نیشان ده یه برت و بزه بینی ڕاده وم ده بداری ئه  به  ، کاتک که وه خونده ده

 -و م ئه به.  نییه  بگانه  زیان له حه  چونکه.. ن بده  نده ناھه نیشانی ب ماڵ و په  بور بن و بتوانن بزه
قکی بۆ  به می بی و شه که ی دیواری زیندانه که گیانییه  سوه  بۆیه. کرد من ببینت زی ده حه  هو ڕۆژ ئه

من   که  یه م ھۆیه ر ئه به له .م بکه  وه ره ی ده دزه  ووه م، له ر نیازم بوو، ھه داھاتوودا گه  تا له.  وه کردمه
بت و  ر بایشی ھه رست گه دوپه .خۆش ناوت گبازم ی سه م فریشته به.. وت کانم خۆش ده فریشته

ڕز  ری به جا خونه.. م مسی ناکه م و له ستی بۆ نابه م و ده ڕی پ ناکه ر چاوانمدا من باوه به بشفت له
شی دوو پرۆسیسی  ڵ بوونی له ڵ بوونی گیانی و تکه تکه  نگنن، چونکه سه مه ھوانی ھه کان شه باسه

  .ئیستاتیکای مندا زانستی  جیاوازن له

  چونکه.  یه غه ده کو درۆکردن قه به -گوناح و سزا  حکوم نین به ت و پیاو مه زانستی مندا ئافره  له  چونکه 
دا  ه ھه ؛ نا، به نییه  چه نھا وه ی ته وه ستی نانه به ت و پیاو بۆ مه شیی ئافره ڵ بوونی گیانی و له تکه

ڕزکی   بت به مرۆڤ ده.  رییه روه ق و ڕاستی و داد په ی ڕیگاکانی ھه وه ینهستی دۆز به کو بۆ مه به.. چن مه
  بت ڕاستگۆ بت له مرۆڤ ده. دات ی ئازار نه که ره رامبه ھاوجوتبوون بگرت و به  ت له حورمه  وه رستارانه په

مپسی و  ان و سزاو دهلد.. ی جا چی نر بت یان م که ره رامبه به  ر به رامبه ستیدا به نیشاندانی ھه
درۆ   ی به وه ئه  چونکه.. ک یه  ن به گه ماچ و لو ده  نواندا بن کاتک که  نشت نابت له رزه سه
و   ، خوه دات دوه ت ده ی ئازاری ئافره وه ئه.  رزه له  خاته ندروستیی خۆی ده ته.. ی ماچ بکات که ره رامبه به

جا ڕابواردن و . خشین ببت تا فری خۆبه  و کاتکی زۆری پویستهک به. مرۆڤ  وت تا ببت به زۆری ده
ستی عیشق و  ی ھه ھره دا به و ساته له  چونکه..  وه بته نه  پیرۆزه  ش و گیان ھینده جووتبوونی دوو له

  .ڕدا ت و باوه ناعه قهڕزو   له  وه خۆشاییمان دته  کات که مسی گیانمان ده جوانی له

  خشن به دیاری ببه  توانن گیانی خۆیان به ن و ده به کار ده گیانی خۆیان باش به  ی که وانه ن، ئه جا تبگه 
مرۆڤی پیرۆز تاوان   چونکه.. نشت و سزاو تاوانکار رزه ک سه نی ڕزن، نه مرۆڤن و شایه.. سکی تر که

  باسی لوه -تۆتالیسریس ئه   ، که وه پاکژبوونه -خات چنگ ده  وه جووتبووندا پاکژبوونه  له. ناکات
سودی   ک له دوت نه ده ھز دی  سوو  گشتی و له  و به ئه  چونکه.. دوت لی ده  ه ھه  مکیش به کات و که ده

  . وه ڕۆکییه ناو ناوه  ر بچمه بات گه ش ئاو زۆر ده مه ئه. ندان رمه ر و ھونه ران و ھونه داھنه

  ھاته - یه گای مندا فریشته دیده  خۆی ناکات له  ڕ به باوه  ی که هو فریشتان ک له یه ڕۆژان فریشته  ڕۆژک له
ئایا خۆت !  وه ته ناک بویتهوی ڕو ده: رموو وم فه به  وه خۆشییه  و به  وه نده ر ڕگام و سویم سه سه
  رگرتووه وه خۆشیم سی نه خه ره مه  خر، چونکه نه: مدا ووتی وه  و له چی ئه ند جوان بوویت؟ که بینی چه ده

  .سک بووم  خۆشم، توشی ژانه و نه

ر بت و مرۆڤ یا  گه ئه  ڕ ناکات که ، باوه ی نییه وه و توانای ڕۆشنبوونه ئه  یشتم که گووت تگه من ھیچم نه
و  مورا به من نه. بن سک ده  گرت چیی دی، تووشی ژانه ر نه ر بت و زانست وه گه ئه -ناوماندا  له  فریشته
ر ورگیان  سه  چته ده  پنانه وا خودی زانست خۆسه ن، ئه که زانست ده  رپچی له سه  ن که ندک ھه هبم، ھ
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نھاییدا بژین و  راقی ته ڕاوک و مه  ترس و ده  ر له نا گه ده.. ن که یان ده وه و فری زانستی پاکژبوونه
  . مرن وا ده ئه -بت ھیچ نه  ڕیان به باوه

نی  ندجارک به چه  چونکه.. دا کردوم گه ندجارک درۆی له چه  زویر بووم، چونکه  یه و فریشته من له
جا . داھاتوودا ڕای خۆی بگۆڕت  شت له ده  م که که ڕیش ده باوه.. ھشتا  ھاتووه میوانی پ داوم و نه

  چونکه.. کات تان دهسک  پنت و توشی ژانه سه رتاندا ده سه ندکجار زانست خۆی به ھه  دا فر بن، که لره
ڵ  گه کان نابت درۆ له فریشته.  ی زانسته وره گه  ره زانیش دوژمنی ھه نه.. ن فر نابن ندک ھه ھه

من زویر .. ھا بن کان وه ر فریشته گه ئه  وه ر ئه به له. ن که گوناحک زۆر ده  وه به  چونکه. ن کان بکه ره مبه پغه
.  رگی ھناوه خۆشی و مه درۆ پیری و نه  چونکه. بری درۆ بت اری زهنابت دوچ  فریشته  چونکه. بم ده
  . کانه زانستی مروله  مه ئه.  به

***  

ری و  مبه ری و پغه نابه رگی په به  ژیام له ھا ده ئاوه.. ڕین په ر مندا تده سه کان به کان و مانگه ھا ڕۆژه ئاوه
م  که ست ده ھه. م که تاریکی ده  ست به ھه  دا که م زیندانه هناو ئ له.. مداو شتی و گلی ری مرۆڤی و ھونه

   .ن که ده  کان بوختانی پوه دوه  ی که رییانه و داوه حکومم به کرم و مه ری ده داوه  ه بم و ھه بریندار ده

ک  م بتوانم یهژیاندا  م تا له وه زرۆی ئه تامه.. کان ی خواکان و فریشته فسانه رھاتی ئه سه به  له  ژیانم په
.. م رزی بکه وشت به ملی مرۆڤی ڕه و گوڵ و له و گواره  ردانه گه  م به و بیکه وه کانم بھۆنمه سته کی ھه یه به
  ریکه مم وا خه و ده ستراوه کانم ل به و ڕگه  وه ره ی کۆمپیوته دیار شاشه بم به کور ده  ریکه ڕم و وا خه گه ده

 ی جادوکار و  جنده ئه  ڕی به م باوه که ره اوسهھ! ت ناگات  م ووشانه مانای ئه  س له که.. کات  ن ده بۆگه
ردونی  توانم گه من ھشتا کور نیم و ده  ڕیش ناکات که چی من نابینت و باوه که..  یه ڕیش ھه یتان وشه شه

  ڕۆژنامه  دک لهن چیت باسی درۆکانی ھه ده!  یه من توانای نوسینم ھه  ڕ ناکات که باوه. جوانی ببینم
من  چی ؛ که وه یباته و ده خه  وه رگ و خواردن و پوه دیار ڕکالمی جل و به  و به  وه خونته کان ده نووسه

دواییدا  چی له که - ردووهک ژیانتا ھیچت نه  تۆ له: ت ده  وه ییه توڕه  ، به وه کاته مم ل ده ده  که. نابینت
م  به..  وه خوندۆته کانتم  چیرۆکه  له  ک دوو پارچه یه..  کانتم دیوه نهمن وبوو،  ستم نه به مه :ت ده

و بوونی خۆت  بیت توانی ھه ن؟ ئایا تۆ ده تۆ ت بگه  سانک له ن که نووسیت؟ ئایا ھه م تۆ بۆ ک ده تناگه
  ؟پنیت بسه

.. ندکجار ھیچم بۆ ناوترت ھه.. زن رسوڕمانکی مه سه  بت به ییم ده زه م و به که کی ده ماشایه منیش ته
  ست به ھه.. من ژیان ناسم..  یه زنترین فرگه ژیان مه: رمووم فه ؛ ده وه مه ده م ده وه  ی جار که م زۆربه به

سک   چت که چی ده جا به: ت کات و ده کم ده ماشایه ویش ته ئه.  ریم پیه یامی ھونه من په. م که جوانی ده
  ! ی بت قووڕه

  که.. نامبیستن  نامناسن، که  وانی تر که وت ئه یه و ده  بووه م ھشتا فری بینینی من نه که ره ھاوسه
  چونکه.  ی تک چووه ژیان شیرازه  چونکه..  قیشی نییه ناھه. ن تم بکه بمبینن و بمناسن و خه -ن تمناگه

 بوونی یق و مافی جیاواز ئازادیی و حه ر و تۆنۆمیی ھونهئۆ  کان له ی جوانناسه وه ڕای ئه ره سه
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.. ن که شتی و ناچار و برسی و تۆی ده  به  حکومه ند مه رمه م ھشتا ھونه به -دون ندان ده رمه ھونه
  بت خواردن بکات به ؛ دهجوانی بدوت  ر دابھن و له ی ھونه وه بری ئه راز بشوا له ن گوی به که ناچاری ده

  ندیش ئامانجی له رمه و ھونه  ر ئازاد نییه ھونه  یزانن که الن ده ی گه زوربه  که ڕاستییه  مه ئه.  وه رازه می به ده
وت  یانه ن ده ھه -ن که ر ده ی س که ن داوای مافی پدانی ماده ھه  چونکه . لدا س بووه ویستی گه

ش  ئوه. م رده لتوری سه که  ن به ی بکه نده ڕ و الوازی و گه وت شه یانه ن ده ھه. ماف  ن به شفرۆشی بکه له
   !م بکه  ئوه  ڕوانی چی له جا من چاوه! ن که شاباشیان ده

ستی  ده  کن له کایه.. یفکردنی ناجۆر ت و که ھوه س و شه وه ی بازاڕ و ھه کۆیله  ندان بوون به رمه ھونه
پناوی   نھا له ته.. ن که وان وا ده ت ئهم ناھنن و بازاڕ چۆنی بو رھه ویستی خۆیان به  کاندا و به بازاڕه

تکی  چن ھه ده -النی تر ڕی گه ت و ئایین و باوه رامه که  ڕو ناکۆکی و توانجدان له ڕواندنی بیری شه
یاریی مندان و   ن به یکه ده  یه ڕ ھه رچی شه چن ھه ده.. ن که کتری ده کان و خواکانی یه ره مبه پغه

  باتمان و ھوکن و ھشتا لهی سۆپرمان و  کۆه و مشته  دوو درنج و مۆڕه  له  فرۆشگاکانیان پ کردووه
  له  ر بریتییه زانن ھونه وا ده. !.ن مکی تر دروست بکه ره ژین و ناشتوانن ھه ونا ده می فیرعه رده سه

النی جیھان  موو گه ھه  ماڵ که که  ن به گه ده  وه زانن به وا ده.. م رده ڕ و سزادان و سادیزمی سه زۆرکردنی شه
  !دژی چی؟ نازانم! ڕدابن شه ن و له ڕ بکه س شه فه ڕدا بگلنن و تا ئاخر نه ناو شه له

ندکی تریان توشی  ھه.. فرۆشن شی خۆیان ده و له قاحبه  بن به ندکیان ده کان ھه نده رمه ھونه
و  سادیزم بوونی تکه تووشییان .. بن ده  واطه بن و تووشی شزوزو له ی سکسی ده وه ڕانه گه ھه

واری  ن، تا شونه که وار ده ست و ڕانی خۆیان کۆه گوزان سک و ده  قۆو به چه  بن و به ده ماسۆخیزم
  به  گاتهچن  ده.  ربھنن شی خۆیان ده ناو له  کان له تا دوه.. شی خۆیاندا ببینن له  کان له دوه
ی  گدا و ونه ی سه شوه  ر له مبه ری پغه ن و سه ده ر ده ماوه جه ن و قنیان نیشانی که کان ده ره مبه پغه

یان  و کاره نوسن و به ت ده شی ڕووتی ئافره ر له سه ن و قورئان له که خش ده کانیان نه ر پوه سه سیح له مه
وا ..  نی ترهال ڕو خرۆشاندنی ڕقی گه تی و شه دژایه  زیان له حه  چونکه.. ستی ئیستاتیکی ناخرۆشنن به مه
ژر باس   مه بیخه  ستمه به ی مه وه م ئه به..  دوور نییه.. نان ده  وه رده مان ده ھه  النی تریش به زانن گه ده
ء ؛  نه.  تییه رایه به ستی ڕقه ئامانجیان تکدان و ئاشووب و خرۆشاندنی ھه  ر نین که ھونه  وانه ئه  که  یه مه ئه

خواستی   به  که  سک نییه ندیش که رمه ھونه..  رییه زۆک و دزوو دژ ب به ی نهرت نه  ر له ھونه  چونکه
جوانی   له  که  سکه ند که رمه ھونه.. نا.. خۆش بخات بکاو خۆی نیشان بداو خۆی نه  کان ونه بازاڕه

. دیس ناکاتق کان ته ی دڕنده ر ونه ھونه. کات و ئازادی ده یق و ڕاست گات و داوای ماف و داد و حه ده
. رکی جوان و ئازاد ھونه.. رکی نوێ ری ھونه وھه ی جه نماینده  کات به ر و خواکان ده مبه کو پغه به

  .ئامانجی جوانیدا  ق له خۆ و موته ربه سه

  ستاوه تی خۆیدا ڕاوه رامه که م له که ندک ده رمه ھونه  ست به م؟ ئستا، من ھه که چی ده ست به زانن ھه ئایا ده
مک  تکی پرچ سوری که ئافره  وه که ییه خته رگا شه ودیو ده کات له ست ده ھه.. کات ونوژ بۆ جوانی ده

سک بچت  که  یه ڕێ چاوه..  وه شت بکرنه ھه رگاکانی به ده  ڕیه و چاوه  ستی ڕاگرتووه گۆشتن و جوان ھه
ر  چی ھه که.. وازیی بیرو بۆچوونیدا بنتجیا  تی بکات و دان به ماشای خوقه مک ته میوانیی و که  به
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.. بدات من و تۆ  یتش ھه رگای به ده  رو له ده  ماڵ بته ت ناکات له هجورئ  ترست که ده  ش و ھنده ڕیه چاوه
تووشی پیس بوون و   که گه کی نزیکدا سه داھاتوویه  ترسم له و ده  گکی ڕاگرتووه ترسیشدا سه  ر له ھه
ریی مندا  تی ھونه رامه که ورت دان به و نه ترسم ئه ده.. ی قووت بدات که نه ک ببت و خاوهمش مکردنی ره وه

ی  تا ڕاده  وه کاته کانی گوماندا مرۆڤ بچووک ده نو دوه  زیندان و له  خ و له دۆزه  ژیان له  چونکه.. بنت
ڕدان،  شه  وان یان له ندک له ی کات، ھه زۆربه  ، که زیوه دابه  ی ھنده باره مرۆڤ قه. پین ستی وداته بھه

  . دان گ و پشیله رازو سه رستاریی به په  یان له

ر؛ تا  ده  برده  وه که ی زیندانه ره نجه په  رم له مژین سه وای پاک ھه نیازی ھه  به -ک زوو یانییه بهجارکیان 
رخۆش  سه.. تۆقیبوو ما ھه غه  ک لهی قارچک تکم بینی چاوی ھنده ئافره.. بمژم وای پاک ھه مک ھه که

چی  ست به چۆنیت؟ ھه: وم پرسی له.. کان گوی دوه  یی به گه ی ده ی کۆکه و قرخهست و ماندو  د مه و به
  . ڕوات باشی ده  تک بهموو ش ھه..  وه مه ھیچ ناکه  له زۆر باشم و بیر: مدا ووتی وه  یت؟ له که ده

نھا جارک بور بت  یتوانی بۆ ته م نه به. عاتک خۆی خنکاند ند سه دوای چه  ، له و ڕۆژه ئه  که ته ئافره
من ڕزی   ی که وه له بوو سوریش.. ردانکم بکات یورا سه من زیندان بووم، نه  کان که درژایی ساه  و به

  موو، پرچت جوانهر فه وم ده به  ڕاستگۆیانه  میشه من ھه  یزانی که چاک ده.. وت گرم و خۆشم ده ل ده
کانم  سته ھه  و کاره وایزانی به.. قرتاند  وه بنه  ویش پرچی خۆی له داخا ئه  چی ڕۆژکیان له که! یبیت نه

گ و  سه  یتوانی بۆ ساتکیش له چی تا مرد نه که.. بات ناو ده ستک له ند ھه کاو چه بۆردومان ده
ڕاستگۆیی   نھا جارک به یکرد ته ر نه ھه. لۆکانم بکاتتاب  ک له کی یه ماشایه کانی دابت و ته پشیله

ڵ  تکه  به  نده یوه یان په!  یه ھه  وه پیس بوونی ژینگه  ندیی به یوه په  وه ؟ ئایا ئه!نازانم بۆ! مدا بدوت گه له
  میشه ھه گرت و ڕزم ده  وه کانگای دمه  خر، له یادی به!.. ؟کتری یه گ و دو به بوونی گیانی مرۆڤ و سه

  و درامایه نجام به ئه  که  وه بووه خۆی ده  قینی له  ھنده  چونکه. متر بدات خواخوام بوو ئازاری خۆی که
سوی ل کردم و بۆ .. ھات بۆ الم.. میوانیم  ھات به. وم خه  ویش ھاته ک ئه یانییه به.. کۆتایی ھات

ڕی  وپه منیش به..  وه کردمه  خۆی بۆ دووبارهکانی  مه مان داستانی غه ت ھه ڕه مین جار و که یه ده
ھاوڕێ و گیانمان   بووین به  وه پکه.. مامان کرد سه  وه دواییدا پکه  لهو  وه گوم بۆ شل کرده  وه ییه گوایه
  ھلکه  ری له وشت سه کی شه یه بانده.. و خودکوژیی کرد ئه  کاتک که  چونکه. کرد ی ده کانی ته ئاسمانه

.. ناسی ک منی ده مه ڕه  بوو؛ به  وره گه  ویش که ئیتر ئه.. ری گرت نگه دا له یه و بانده و له گیانی ئه.. اجوق
  فوه م باه ده جوک به  جوکه  منیش به.. ی خوندن جریوه  یدا له م و ده که ی ماه ره نجه ر په به  ھاته ده
ویش  ؛ ئه وه مه که مدیوی ژوری زیندانه من له .جووکاند دهمک ئاوازمان  که  وه پکه.. چووم و الی ده ره به
. کرد ماشایان ده کانیشم ته منداه.. کرد مامان ده ھات و سه مان ده قاند و جریوه له مان دهر سه..  وه ودیوه له

ک و نوو شپۆشی ده کی ڕه یه ک بانده میوانیم و وه  میوانی ھاتبوو به  و به گیانی ئه  شتکی خۆش بوو، که
  یره سه.  وه دایه مم ده منیش وه.. یخوند بۆ من دام و ده نیشان ده خۆیراندو  له ری ده قای سه چنگ پرته

ڕقی   ر له ھه.  کانه ژنه  کانیان قینیان له پیاوه. ر رو بوختان که یرکی جنوده ته!  یره ش ته که چۆله! ھا
  .سکر  سه ک له نوون نه ر پشت ده سه وانیش له ئه
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  تابلۆی منداڵ

جا . بت دایک ده  دا له م دنیایه ستکردن به پناوی ھه  له.. بت دایک ده  ی ساوا له ک کۆرپه وه  مرۆڤ که
خنکنن  سکی دایکیاندا یان خۆیان ده  وا له ، ئه وه شیمان ببته ی سک پی یا دووگیانیدا په ماوه  ی له وه ئه

ستی  ده  ندک به ھه.. ن به بار ده ت خۆیان له ر ھۆکارکی تایبه هھ نامژن یا به خۆراکگرن و  یان مان ده
رگ و  ندکیان دایک خۆی حوکمی مه ی باوکان، و ھه شه ڕه ھه  ندک به شولالقی پۆستاڵ، ھه  دوژمن، و په

ژیان   هچونک. بکات  م ژیانه ست به تا ھه  یه ی ھه وه ژیانه  م منداڵ مافی ھاتنه به. دات بار بردنیان ده له
ران  کامهو،  شتکه ھه وا ژیان به ت بت، ئه رامه ن که ژیاندا خاوه  ر مرۆڤ بتوانت له گه ئه..  خ نییه دۆزه

ناو چاڵ و گیانی   نته ده ر ندروستی سه ته  بات و به ر ده سه ژیاندا به  نکی درژ له مه ته  که  سکه که
ی تیایدا مافی  تانه و میلله جا ئه .بوو خوازڕ ر شه ڕ گه شه به. .ند بوو ر خرمه گه؛ خر  به  وه سپرته ده
گیانی خۆی دوچاری .. ستنت بگوناحک ده  ی گیان له وه ئه. ناو چوون ناوبردنی مندانیان دا، له له
و پاداشتی سزاکانی خۆی .. برت بار ده کات، له ده  وه ڕانه خوازیاری گه  کاتک که .کات مان سزا ده ھه
  . وه داته هد

میوانیم و باسیی   تک ھات به وکیان ئافره شه.. ستانی کات وه  ر له کان، به ساه  ساک له
چوو بۆ   ست داو که هد مندای باوکم زوو گیانی له  به: ، ووتی وه گامه ی مندالیی خۆی بۆ ده گوزوشته ر سه
تی ژیان وتا قو  وان کاری بکردایه شه ندک جار به ھه بوو دایکیشم ده..  وه ڕایه گه نه و کان مهڕ دژی نازیس شه

وسا باوکم،  ئه  کرد، چونکه شفرۆشیی ده گرت وا بزانم دایکم له خوا پم نه! کمان دابین بکاتوردو بۆ ھه
   .ھشت دایکم کار بکا و بخونت یده نه

.. ھنن و شاوم بۆ ده دو  هبن ب کان ده کرد دیواره ستم ده ھه.. ترسام وان زۆر ده شه  منیش به: ووتی
شکنن و داگیرم  م ده که ی ژوره ره نجه گیاندارو دوو په  بن به ده  وه ی ماه وه ره کانی ده خته کرد دره ستم ده ھه
  له.. کرد کان ده گیانی جنۆکه  ستم به وادا ھه ھه  و له  یه کان گیانیان ھه موو شته کرد ھه ستم ده ھه.. ن که ده

وکی  شه  دا، که ناخۆشانه  و ترسه له.. وکیان شه.  وه بوومه دا و بچووک ده رده شم ده قی ڕه ئارهترساندا 
  وه مه که ی ژوره ره نجه په  ی باوکم بانگم بکات، له وه ک ئه وه  خۆوه  باری وله فرکی زۆر ده به.. زستان بوو

بینییم مرۆڤکی ..  وه بووه و باشوور درژ ده ره ا بهواماند پی ماه چه  له  م کرد که ڕیه  و توله یرکی ئه سه
مبینی  م ده سپی سپی به.. زن چوو مه ختک ده له دره..  ویان داپۆشیوه فر ئه ڕوات و به سپی سپی ده

سامناک ببینم،   م جارم بوو شتکی ھنده که یه.  و مرۆڤ نییه  خته دره  وه ئه  کرد که ڕم نه ڕوات و باوه ده
م  ده و به  وه بیر بچته  مین جار ئامۆژگاریی دایکم له که وجا فزوڵ گرتمی تا بۆ یه ئه..  وه وییه رسم ڕهت  بۆیه

  بت کهشت مرۆڤک  ڕوات و ده ده  ختکه دره  بینیم ڕاسته.. وتم ر که ده ماڵ وه له  وه رانه فزوکی دنیاکه
  ستم به ھه  بۆیه!  ستوویی دیاره به  به ری ر سه سه له بت  ی کوه خته ش شه وه هو ئ ره به رگی سپیی له به

و  ره به..  وه کرده ده ھیچ ھزک سم نه  و له دایه گه گیانی باوکمم له  کرد که ستم ده ھه  دنیایی کرد، چونکه
  کن؟ نابتان ببورن، جه: وتم.. ڕۆی پی من ده ستی چه و ده ره رمدا به رامبه به له  چووم که  که سه الی که



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

130 

! بوات  م باوه ده به  زن که ختکی مه ی دره وه ک ئه ستا، وه وه  که سه که.. مان پرسیارکردن پاش س جار ھه
کی  بایه بوو،  وه دوایه  ک به بایه رمه نه  بینی، چونکه ری پیم نهوا ستاو ھیچ شونه ی خۆی وه جگه  له
فر پ  به  مبینی ج پکانی به ده ..پۆشی وی داده کانی ئهکی سپیدا، ج پ یه ی فریشته شوه  له  یر، که سه
بینییم .. و الی چووم ره سپایی به ئه  به.. ئامان کرد  ستم به ھه  و الی چووم، چونکه ره وسا به ئه.  وه کاته ده

م  هتی بوو، ب رچی پم په رم سوڕما، گه سه! چت خت ده دره  و له  چت، مرۆڤکه مرۆڤ ده  له  ختکه دره
واو لی نزیک  ته  که.. کرد دنیایی ده  ی و بهخۆش  نھا به ستم ته کو ھه د، بهکر ده رما نه سه ستم به ھه

فر  و به  زیوه ته  م که به ختک ده ری دره ست بۆ به ستم کرد ده ریدا، ھه رگی به به  ستم ھنا به و ده  وه بوومه
م و لوو  چاوو ده  چونکه..  مرۆڤ نییه  که خته دره  م که ڕ بکه اوهتوانی ب مده م نه به..  ویان داپۆشیوه ئه
شکۆ بوو   به  ھنده..  ری ڕواوه ر سه سه ختیک له تگوت دره ھا ده روه بوو، ھه ست و پی ھه بوو، ده ری ھه سه
باوکم تکای ل  گیانی.. ت رامه ن که شکۆ و خاوه  به  مرۆڤکه  ستم کرد که ھه  وه خۆمه ر له ھه.  وه بته نه

و الی  ره ، به وه ژووره  ھاته  کاتک که. م کرد و کاره منیش ئه.. م ی ل بکه وه ژووره  رمووی ھاتنه کردم تا فه
  وه خرھاتن کردنه م به ده یار کرد و به ته  له په  وزم به کی سه رموو لکرد و چایه وم فه ئه  که ئاگردانی ھۆه

م  که ده  و کارانه تا من ئه  دا بووم که ڕه و باوه له. کرد ڕۆنی خۆش بۆ ئاماده  و ڕۆنکم به ھلکه  کوردانه
ی  که ییهسپ  شتماه په  کاتک که. بوو م وا نه به..  وه ویش بتوته ری ئه ر سه ی سه که ییه خته شه  خته دره
..  مان شوه ریشی ھه ر سه هی س که خته ھا دره روه ری سپی بوون، ھه ی به که وشکه  رگه ند ھشتا به داکه

شت   زا بوومایه ی ئستا شاره هھند  و کاته ر ئه گه یر بوو، ئه ی گومان بوو، بۆ من شتکی سه جگه
رۆڤکی و م و ئه  و ڕواوه ری ئه سه  سه هل  که خته دره  که  وه نجام بۆم ڕون بووه ئه  ترسا، چونکه  بووم له ده

رچۆنک  ھه: رمووی کوورتی فه  ختی یان مرۆڤ؟ به وم پرسی؛ ئایا تۆ دره له  کاتکیش که.  یه خت شوه دره
  . ھا من ببینه خوازت وه دت ده

.. دیداری دایکم شاد بت  تا به  وه و کرد بمنته تکام له..  وه مایه  مای ئمه  یان له و به مه تا ده  وه و شه ئه
کانی دوکدا و فرمسک  ژر ته  نانت له رد، دایکمی بینی دهماشای قویی ناو چاومی ک ته  و که م ئه به
مرۆڤ نابت   کانی خۆی خۆش بت، چونکه گوناھه  دایکت ب؛ تا له  به: رمووی ڕی و فه رپه چاوانی ده  له

  مامان به ل نانی خواردو له په  له په  ئیتر به. وت کانی نایه خواسته  ناجار بکرت کارک بکات که
  .من  خشی به دیاری به  ی گوڵ به ڕه ک په پاشان دکی سپیی وه .وت ر که ده  وپاسگوزاری بهس

ی  که خته دره  پیاوه  دا که مان ڕگه ھه  ماڵ، به  وه یشته ودا گه دوای ئه  ک به یه ند چرکه دایکم چه  یانییه و به ئه
من   م، کاتک که که وکی بۆ ده زانی باسی خه ی دهبینیبوو، دایکم وا کترییان نه م یه ڕێ، به  وته که  لوه
ی  که مروارییه  ریوه وه ھه  فرمسکه  ی که و کاته تا ئه.. کرد ڕی نه دایکم ھیچ باوه.  وه م بۆی گایه که باسه

ی  وه هدایکم ئ  کاتک که.. ر دانیشتبوو سه وی له ئه  که  وه وشته دره دا ده یه و جگه ی بینی له چاوی کابراکه
  ؟! وه ناو مای ئمه  وتۆته که  وه چی ئاسمانکه  له  نرخه به  م مروارییه ئه: سا، ووتی په بینی، حه

رگیز  ئیتر ھه: یخوند ده  وه م گۆرانییه ده  مای بۆ کردم و به خۆشیدا تا ناشتان دایکم سه له  یانییه و به ئه 
م  رگیز نایه ئیتر ھه.. داواکانت  م به که ادومانت دهکم و ش چیت بوت بۆتی ده.. م نھات ناکه ته  به

  . برسیمان بت
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ئیتر ژیانمان پ .. یای فرۆشت نرخکی خه  ی به نرخه  به  و مروارییه دایکم ئه  ڕاست بوو، چونکه  مه ئه
  و لهھاتن و ژیانمان پ بو دی ده کان زۆر ئاسان به شته.. ویستین کی خۆشی ده ت و خه رامه که  بوو له

من  ڕی به س باوه ر ھیچ که س ھه که  که  یه مه ژیاندا ئه  م تا ئستاش داخی گرانم له به.. رانی کامه
و  فرمسکی چاوی ڕاستی ئه  و مروارییه ئه  که..  وه وشایه دره زن و ده مه  ھام دیوه ختکی وه دره  که  ھناوه نه

  !  مرۆڤ بوو  ختکم دیوه دره  که.. بوو

  وه ئاوڕم دایه  که.. ئاگر بنم  دارکی تر له  ند چه م و چه خۆش بکه  که ستام تا ئاگردانه دا ھه و کاته من له
یت  که ڕم پ ده باوه: رمووی کان کرد، فه موو ئاسمانه قویی ھه  ستم به کانیم کرد، ھه ماشای ناوچاوه و ته

..  م بینیوه منیش ئه  چونکه..  رمووم به ؟ فه نم دیوهز مه  ختکی ھنده زن یا دره مه  من مرۆڤکی ھنده  که
  . وم من ئه  چونکه

ژر   جووتکراوی نایه  ستی به ردو ده رچۆک ھه سه ستاو له ھه  وه ته شمه حه  رموو، به وام فه  کاتک که
  که  بمبووره: رمووی ماشادا، فه ته  رز ڕاگرت له ی خۆی به ناگه ی چه وره گه  نجه ردوو په ھه  ردو چاوو، به ھه

. مای مندایت  تۆ له..  وه ته تا تۆ منت دۆزیوه وه و ئه یه م گیانت لره به: رمووم فه.  وه مناسییته زووتر نه
توانی  وی؛ ئایا ده رمووی خۆشم ده فه. رموو رمووم فه دی، فه  کانم بھنیته بت خۆزگه ده  هوات رموی که فه

فکی  رچه دا سه هک ر ئاگردانه به  و له  وه ویش خۆی ڕووت و قووت کرده ئه.  به :رمووم یت؟ فه شادومانم بکه
ستام،  ری ھه به منیش له.  وه وانه پچه  ی شینی ئاسمانیی تیابوو، یان به ه سپی بوو، په  هپچا ک  خۆوه له

 ی و پشت و ڕانی تا پاژنهۆڵ مسی ق سپایی له ئه پرچیدا و به  ستم ھنا به ده.. و بۆنی الملی و پرچیم کرد
ک  گیراو وه بۆ ڕانه  پوه  ی خۆی به وکاته تا ئه.. موو گیانیم شال رم ھه ی گه ناسه ھه  پیم کرد و به

کان  ماچه  نھا به ماچ، ته  وسا به ئه..  وه مین خاو بووه و زه ره به و پل دا شل که فه رچه ر سه سه  نگوین به ھه
شادومانی   به  شاد بوو که  ھنده .کرد خۆشیی جوانی ده  وانی و بهج تی حورمه  ستی به خۆش خۆش ھه

  .دی کانیدا ده ی چاوهماشا ته  کانم له کرد و منیش ئاسمانه ماشای منی ده ته

ن تا  وان فر بکه وت ئه یانه ده.. دو  ن ببن به که کانم فر ده کان منداه زینداندا دوه  فر، له وتی به له
وان  زانت مای ئه بینت؛ وا ده ده  وه مای ھاوڕکانیه و به داڤیدی کوڕم خه. ن باوانی خۆیان بکه  ھی له نه

ر  سه  ته تی ھناوه مه ھه  نجه شرپه  که.. ژیین ی تیایدا ده سکه ته  م زیندانه له  تین تر و جوانتره چاتر و مه
  رموودانه م فه منیش به. بت زیندان ھه  ڕت تا له گه دا ده ی چاره دوای ڕگه  به  میشه و ھه ئه. دایکیان

فتاری جوانی  ڕه  بت له خۆشیی گومان ده تووشی نه  کوڕم، مرۆڤ کاتک که:" م که ئامۆژگاریی داڤید ده
یادت بت مرۆڤ   م له ، به زنه مه  و تاوانه م به جا تۆ تاوانبار ناکه.. مرت ستی ده باوانی، ئیتر ھه

بۆ . ناخوات  فره دکار ته زمانی به  ر خۆشی خۆی به به لهدیاری باوانی خۆی و   پشت ناکاته  که  سکه که
  دایت که ڕه و باوه ر له ، گه نگنه سه ر ھه وروبه و جوان ژیان و ده  شی خۆت، ببینه به  ر قاییل نییت به گه ئه

..  ، ئازاد به ی جوانه رنامه ست و به رو ھهسودی بی  وان به ڵ ئه گه خۆشتر و ژیان له  سکی بگانه مای که
  نوماندا به بن له شت ھه ده.. بینیوم وا نه من خوا ھیچی پ ڕه  چونکه.  بکه واندا ھه ڵ ئه گه بۆ له

باوانی   ر بیت، کاتک له روه توانی دادپه ده  ی وا بزانی که که م کوڕم نه به. زینداندا بمرن  بوونی یا له نه



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

132 

کان  ه ھه  ده وڵ مه ھه..  تت ماچ بکه رامه ن که ستی باوانی خاوه الیان و ده  وه ڕره زوو بگه.. بی دهخۆت دا 
  .گات مرۆڤی ژیر زوو ت ده  چونکه..  وه یته بکه  و سباره دوباره

و  میوانی؟ ئه  هتوانم بم بۆ الت ب پرست، ئایا ده و ده م و له ر له ، ھه یه قوتابخانه  له  م کاتک که که کوڕه
  !میوانیمان  ی به س ناپرست بۆ نایه که له

یان  کاتک بگانه  ی که وه به  کانیان فرو چاوترس کردووه کان منداه رسته دوپه  ، چونکه قی نییه ناھه
پ  کانیان منداه.  وه مننه مایاندا نه و له خۆن و شه مای یان نانی مایان نه  چنه بینی لی بترسن و نه

ک  یه م تا ڕاده که کوڕه  بۆیه. ن جوانی بکه  ست به وان ھه ن ئه خۆشی و نایه ترس وگومان و نه  له  کردووه
منیش . میوانیمان  ن به کی نایه خه  که  کانه ری زیندانهوتای ژو زانت خه ، وا ده ری ل تک چووه سه
موو  ھه  رج نییه هم  چونکه. کانمان ی زیندانییهچین بۆ ال میوانی ده  به  ئمه: م و ده ندک جار به ھه

  .ک تاوانبار بت زیندانبوویه

ڕدان دژی  شه وو ڕۆژ له رو شه تۆم و فسفۆرو لزه کی ئه چه  کانیان پ کردوم له کانیان منداه رسته دوپه
ست و قاچی  دهن و  کتری بکه ری یه سه داھاتوودا یاری به  بن له ش فر ده وه به. کانی خۆیان یارییه

  . یان کردووه و کاره پشتر ئه  نن، چونکه که ھاوڕکانیان ھه

م  که ی ھنابوو تا کوڕه پچه له ڵ خۆیدا که گه م و له که میوانیی کوڕه  ڕۆژکییان دو منداک ھات به
دوی دایکی   ه ده  بم، چونکه  وه یه و باره ی دایکی شتک له که دوه  مورا به من نه. ستگیر بکات ده

ن تا  ده ده  کان ڕگه دوه  م زۆرم پ ناخۆش بوو که به. مابوو دوک زۆر بکات ی نه دووگیان بوو، ھنده
  .ن یاری بکه  پچه له که  کانیان به منداه

  ؟  وه ناسته چیدا ده  دو به  بابه: ڕۆژکیان داڤیدی کوڕم لی پرسیم

  ژیاندا ماوه  توان تا له م ده ، به تۆ منداتره  و له رچی ئه ت، گهتی یوسف بۆت بدو زره رمووم با حه فه
  دو به: رموو ی فه وره داڤیدی برا گه  کی شیرین به ماشایه ته  تی یوسف به زره حه. رت بت ڕێ نیشانده

رگای  ده  له  ک کهکات  وه کاته ق زۆر ده نگ و ماندوو ئاره کانی ته ناسه دو ھه..  وه ناسرته تیدا ده رامه که
کا و زۆر  م کار ده و که  یه یی ھه مه خۆشیی ته نه  میشه و ھه یه خۆی توڕه  له  که  سکه دو که. دات مان ده

نونت  خۆی ده  که..  میشی پیسه و ده  رز نییه شتی بهو  دو ڕه. کات تنیش ده خواو ھیچ فر نابت و که ده
دوت،  ا چی منداڵ بت یان ژن یا پیاو؛ ناشرین دهدات، ج سک ده ر که چوغ نیشانی ھهتت و قنی ئا ده
دو   چونکه -ڕو بوختان ی شه کینه  له  رونی په دات و ده کات و ناشرین بیار ده خوات، ناشرین ده ده
ۆی رمانی دزو و خ کات بچوک بت بۆ فه ز ده حه  که  سکه دو که.  یی نییه ئاشتی و ئاسووده  زی له حه
ڕ  شه  ر واز له گه ئه..کوژت کات، مرۆڤی بتاوان و مندان ده ک تان ده مای خه.. رزان ھه  فرۆشت به ده

شی  له  دات و خون له زت ده وا خۆی ئه منت، ئه ر نه ر شه گه.. ڕت گه ڕکی تردا ده دوای شه  بھنت، به
  . خوات پاڵ خۆی ده قه  ھنت و به خۆی ده
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  بوبوو که هو ھشتا فر ن ئه  چونکه. کرد نه ی دادا؛ داڤید سوپاسگوزاریی رموودانه م فه یوسف ئه  کهکاتک 
  یشتووه گه ھشتا تنه  که  بگوناھه  و ھنده ئه.. بوون دایک نه  ن ھشتاش له ن، ھه ش ھه دوی بچکۆله

خۆشیی  دوچاری نه  یانه ھه.. ژین نین ده پکه پی حه  لیمن و به ساغ و سه  یانه ، ھه یان زۆره نهوکان نمو دوه
النی تر  چن سامانی گه ده.. ن که کان ده ره مبه پغه  خواو به  به  گاته.. ر شتک ھه کردن بوون به گاته

  وانیش به یھنن تا ئه دزن و ده میش ده م و سیه کانی وتانی دووه ڵ و بانده ت ئاژه نانه چن ته دزن،، ده ده
  . ویست ڕان ماندو نابت بۆ دانانی پیالنی ناجۆرو نه گه له  میشه ھه  یه دو ھه. ن حکوم بکه ن مهزیندا

  ن به که ربازیان ل ده گرن و سه کانیان نه ره مبه پغه  ڕز له  ن که که کان فر ده کان منداه کوڕم دوه
کانیان  ن، ژنه که بن تاوانی ناشرین ده ر ده سه  وه نده ناوی خواوه  شونن و به جوانی ده  ر له سه..  فریشته

ربین و  ریکی سه ر خه خۆشیان ھه.. ن که تکیان ده ن، ھه که یان ده نه ته خه..  وه شارنه چاوی مرۆڤ ده له
  .عدان کوشتن و ته

ناو  له وانیش دون؟ یان دو گیانداران چی؟ ئه  ی بابه ئه: پرسیی  وه رخۆدا چوونه سه مک به داڤید پاش که
  ، که ، باوکم بۆ منی باس کردووه به: رمووی ، فه وه می دایه تی یوسف وه زره ؟ حه یه وانیشدا ھه ئه
باپیرانمان   چونکه.. ترسن شی مرۆڤ ده کانی ناو له دوه  وان زۆر له م ئه ؛ به ناو گیانداراندا دو نییه له
.. وانیی مرۆڤ دروست بوونستی ڕق و ج زو ھه ویست و حهو   ئاتاجی خۆزگه  وان له ئه  که  رموویانه فه
زین توانای  ابهد  ر له مژو، به  ر له مرۆڤ به  چونکه.. ی مرۆڤ بوون ستکردو زاده وان گشتیان ده ئه

تا ئس  ئمه  ی که وه وتووتر بوو له مرۆڤ زۆر پشکه  بگره. بوو ش و گیانی ھه امرو لهداھنانی نانۆ و ئ
.. ڕی رپه ویستی خوا ده  م له ئاده  کاتکیش که.. بوو زانست بوونی ھه  ر له مرۆڤ به  چونکه ..یبینین ده

دایک   وا له حه  وی سمی و دایه یی خوا ئه زه به  ی که وه ای ئهوخۆ دو ڕاسته .یبناس بوو بوو و غه زانستی ھه
  .بوو

  چونکه. یوسف  اکانم کردهماش چاوی تهمنیش .. ڕیدا مت بوو بباوه  یرکی منی کردو له داڤیدی کوڕم سه
وان زیاتر  ڵ ئه گه بت و له کان ھه ی بۆ دوه وه مانه ستی چه ی ھه و مرۆڤه ئه. ق بوو ر ھه سه و له ئه
دو بوونی ل   و شیاوی بوون به  یه ستیی خۆی ھه ستدانی که ده یی له ئاماده  بکات، مانای وایه ھه
  کاتک که.. بن کاندا گۆش ده ناو قورگی دوه کانتان له منداه  که  چییهگوناھتان   جا ئوه. کرت ده

 م به. کانمانن زانه ناوماندا، دڕترینیان نه ترسی ترین دو له م مه به! کان زۆرترن مرۆڤه  کان له دوه
  ی کوڕه ئه .برن ناو ده دوی پ له  ککن که زانستی گیان ناسی و زانستی جوان ناسی چه

ماشاو ئاخاوتن و  ندکجار توانای ته ھه  ماندووم که  زینداندا ھنده  من له  بمبوورن که.. کانم ویسته ۆشهخ
ک من  وه  وه یه و باره خشم، له به ده  ئوه  ستکی ناخۆش و گوما به بم، ھه ش ده تووڕه  و که  بینینم نییه

  . رییه سه رده ده ژان و پ له هدا ب ته م میله ناو گومایی ئه لهژیان   چونکه .بن مه

ئایا ! ت وان نایه ت بهیو خۆش  فره کانی وتی به مرۆڤه  تۆ قینت له  زانم که من ده  م بابه به: رمووی داڤید فه
  ؟ ڕاسته  مه ئه
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دو و   م قینم له به..  وه مرۆڤ نابته  من قینم له .. ھا به روه ھه.. خر نه: رمووم مدا فه وه  له
وانم زۆر خۆش  ئستا ئه  ر له به.. ناویاندا له  من لبووردنم زیز بووه  چونکه .. کانیانه رسته دوپه

ت  نانه ته.. بووم کانیان نه و ترسه  ستی گومان و کینه ربه ده  ویست که وانم خۆش ده ئه  ویست، ھنده ده
ویست  کو دۆست و خۆشه ر وه و پم، ھه ست ده  زیندان و کۆتیان خسته  حکوومیان کردم به مه  کاتکیش که
وریان  جاوزکی گه وان ھاتن و ته دایک بوویت، ئه  تۆ له  م کاتک که به. کرد وانم ده ماشای ئه و ھاوڕێ ته

تیم  ی ویستیان تۆم ل بدزن، ویستیان مافی باوکایه وه به.. تم رامه ستیان برد بۆ که وان ھاتن ده ئه.. کرد
. وار کرد یان کۆه فتاره و ڕه رگی دایکیشتیان به ن و جه تی بکه باوکایه  رن و منیش له هل بستنن و تۆ ب

من باوکی تۆم و تۆم   چونکه.  لخۆشبوونی نییه  ر کردم، که رامبه رگبیان به ھا جه وان کارکی وه ئه
م  که منداه  ھنا که ده  وه هڕم ب باوه  تازه  به  من تازه  ویست، چونکه رستار خۆش ده زنترین په ی مه ھنده

یان  و کاره کان به م دوه به. رستم بۆ خۆم، تا بیپه  کی بچکۆالنه خوایه  رستگاو به و په قیبله  م به بکه
م  زن بوو، به ردونک مه ی گه رچی لبووردنم ھنده گه.. ویژدانی منیان دڕی و گیانی منیان زامار کرد

  .وان ببورم چیی تر له متوانی ، نه دواوه وێ به له

.. زانن ڕاست ده  خۆیان به  میشه وان ھه ئه  رمووم، چونکه وان ببوریت؟ فه بۆ ناتوانیت له: رمووی داڤید فه
وان  ئه  ن که ده ردا لده سه م به وه ن و پۆزی ئه که ی خۆیان پف ده باره وا قه وان ببورم، ئه ر بت و من له گه ئه

من،   ک به ر نه رامبه یان به و کاره ئه  چونکه.. وان خۆش نابم رگیز له من ھه  هبۆی. م ه و من ھه نڕاست
ن دژی  که دزن و فریان ده کانیان ده و منداه  کردووه  نده ناھه مرۆڤی بوت و په  زۆر له  ر به رامبه کو به به

  ھوه ی شه کۆیله  ن به یانکه دزن و ده هر د نابه تن، مندای په رامه کان ب که دوه.. ڵ بن نده باوانی خۆیان گه
  ن له که ن و سروشت پ ده که ش گیانی باوان زامدار ده وه به. س بازی و درۆ و بوختان وه ز و ھه و حه
  .قی ناھه

،  وه داخه زۆر به: رمووم ؟ فه یه روونتا ھه ده  تۆش ڕق له  واته که: رمووی مک تفکرین فه داڤید پاش که
ران و خشۆکدا بدوم و  وه کان و جانه ڵ بانده گه متوانی له ، ئستا ده بوایه ھا نه ر وه گه ئه  ، چونکه به
. نن یه گه برمان پ ده زه  میشه بژی و ھه  ن مرۆڤ ئاسووده کان نایه دوه  ب باڵ بفم،، چونکه متوانی به ده

کان جیھانیان  دوه  چونکه.. ین که رۆش دهبین، و د ده  ست و تووڕه وین، په که خۆش ده یش نه ئمه  بۆیه
  . وه م بۆته ناوماندا مرۆڤ که و له  داگیر کردووه

  

   دایکتابلۆی 

 م بۆ وه ڕانه بوبوو، یادی گه  وره ر گه وه ی بوونه ستیاریم ھنده ، ھه وه کات ئاسایی بوبووه  دا که و ڕۆژانه له
نوسنی کتب و ..  مان شوه نھاییم ھه ستی ته ھه.. داکان ڕینی ڕۆژه هتپ  بوو له زاگرۆس زۆر زیاتر ده

رگ دوریندا بووم،  یداغ دروست کردن و به هو پ  وه ڕانه یادی گه  م له رده دام و ھه ده چیرۆک دادی نه
گای مرۆڤ،  زاده  م که موو جیھان فر بکه مویست ھه ، ده وه ڕمه ت بگه لک تایبه کی گه یه شوه  مویست به ده
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ن  سه نجام ڕه رئه وای خۆی دابت، یان ده خاک و ئاوو ھه  مرۆڤ نابت له - وه ئه ویی رزه سه شتی ھه به
  .  ر مرۆڤکه ناسراوی ھه م و نه که م دایکی یه که ی یه ژیگه  چونکه .تخوا ده  وه ڕانه مشوری گه  که  سکه که

ق  قله له  دا که  وه یان به نیشان داو ئاماژهقیان  قله ی دوو حاجیله کان ونه ئاسمانییه  ناه ڕۆژکیان که
فر و  ھاتوون بۆ وتی به  قه قله م دوو له ئه  س نازانت بۆ که م که ، به رمیانی پ خۆشه و گه  که یه بانده

  !  وه ته بوونه ق نه چی ھشتا ماون و ڕه رمای زۆریش ناگرن و که ی سه رگه و به وه ته دا ماونه یه م کوه له

ناو   چوومه  برد که زۆری نه.. مک ڕاکشام و شکاندن که رخه نیازی سه  واو بوون، من به کان ته واه ھه  هک
: رموون فه میوانی و ده  ھاتوون بۆ الم به  که قه قله ردو له بینیم ھه. کانمدا ڕامام ونه خه  و له  وه قویی گیانمه

وامان نارد،  یشدا ھه و التان و به  شمان نارده یمانه سوله  پووه پهئستا   ر له ؟ به وه ڕیته گه ی ده ناب که جه
و دوای ھاتنی  کان مروله  ر له پاشان کوکوو ئوختی، ئینجا کۆترمان نارد به ؟ وه ی دیته که

   ؟!کانیش مرووله

ئازادی   هست ب ھه  کهی  و کاته کات، ئه ده ل جیھان داوام  ی که و کاته ئه: موور وانم فه مدا به وه  منیش له
: رموویان فه.  وه ڕمه گه وسا ده ئه.. کرت م بۆ ساز ده وه ڕانه ی پشگیریی گه و کاته م، یان ئه که ده

نگیان  کان ژه و ژینگه  ی نابینی جیھان پیس بووه یت، ئه که کان ده رسته دوپه  ڕوانیی چی له چاوه
مرۆڤ ھشتا فری .  براوه کار نه ھشتا به  رمانه م ده ، ئه اوهم ھشتا جوانی م به: رمووم ؟ فه! ھناوه ھه
بت  کان ڕزگاری ده نده خه  جیھان به  که -م مام فریان بکه ته  من به..  بووه رمانی جوانی نه کار بردنی ده به
  ئوه..  ک چووهرتان ل ت سه  کاندا ئوه نگی دوه رھه فه  له .کان ڕی دوه کان و شه یتانه قینی شه  ک به نه

کان زۆر  رسته کانی مرۆڤ و دیوپه ه ھه.. کات ده  ه الش ھه مه: رموویان فه.  کردووه  ه ڕگاتان ھه
   .کان ران و بانده به ی گیانله ه ھه  ترن له وره گه

..  نما ماوهورو ده  و ھشتا تیشکی خۆر له ناکهویرم کرد ھشتا ئاسمان ڕو ستام سه و ھه خه کاتک له
کانی  واه ق و ھه قله کردم و منیش باسی له ی ل نه وه خر ھاتنه ویش به مم کردو ئه که ره یرکی ھاوسه سه
  من شتبوو به ستی له ده.. من ھنابوو ن بهکردپ  نین و گاته پکه  و وازی له ئه  چونکه.. کرد وم بۆ نه ئه

توانم  دهوا  ئهوه،  م ببته دا جگه ڕی ئوه باوه من له ر گه ئه: رمووم و بفه توانیم به  وه و شه ئه. کوردی
ڕ  باوه ن خاوهناوتاندا من  ، له ی داخه م جگه به.  مرۆڤ بکردایه  م فره وه ن درژ بوونه مه ری ته ھونه

 کی ڵ خه گه ھاوژیانی له  حکومم به و مه  یه ک بم، دوژمنی خۆمم ھه یه ر جگه ھه جا من له. نابینم
ھشتا  -من  رمووم که توانم پتانی بفه ب ده نه  وه نھا ئه ته..  وتۆم نییه کی ئه ییه م من گله به.. رست هدوپ

.. بووم رستتی نه زپه گه و فری ڕه، ھشتا  چووه رم ل تک نه من سه!  نیشتیمان و ئا و وتم نییه
دا  ته که مله و مه ک له ندم چه نیازمه  چونکه -سزاگرۆ ی وه نهڕزگار کردنی   م سورم له فریشی نابم، به

کانی جیھان،  جوانه  ره ھه  ته ی ئافره النی جیھان، ئه ی گه یمان بت ئه په..  وه ڕمه گه ده  ھم کاتیک که نه
کانم  هند خه  من ھاتووم تا به.. مای جوانییتان و که م وشانه گیانی ئه  م به سه ، قه وه مه که ده  ن دوباره به

وسا  ئه. ن ی ھاتنی من بده کان بن و مژده ناه نگی که جا با ده.. ڕ نیم شه من له.. م جیھانم ڕزگار بکه
نم و باوکی  سه ی مرۆڤی ڕه وه نه  من له  چونکه.. رو خرخوام روه رو جوان په روه ند جیھان په چه  بینن که ده
تی نوح  میله  تی به و سوکایه وه نه بکه  و جۆره ی له ه ھهن جارکی تر  که نه. کانتانم ره مبه موو پغه ھه
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بچوک  به  خۆتان ھنده  ئوه.  وه رنه ناوبه سیح له مه  دوباره  وایه  وه ک ئه وه  چونکه!.. ن ھا که ن، نه بکه
  ھشتا له و  نشت کردووه رزه کانتان سه ره بهم پغه  چونکه..  ماوه یاد نه یی خۆتان له وره گه  زانن که ده

  . بن تی نوح ده ری میله پناوی خوادا سه

ر  ر دۆست، ھونه ک ھونه بتوانن وه  کهوت  م لتان ده نھا ھنده رکم و ھیچی تر، ته جا من ئامۆژگاریکه
و   ه ھه  ن به که زیندانم مه  م تکایه به.. خاکک وتم بت  ر بسته ن ھه م بده ک مرۆڤک ڕگه وه -ر روه په
 .م که ندیش ده خواوهنھایی  ته ژانی   ست به من ھه  چونکه.. نھا بم ن ته که زۆر ناچارم مه به.. تان و درۆوخب

  ی خوا زۆر بت له نهوم نمو که ز ده من حه  بۆیه.. خوات م ده و غه کا هی دڕز وه نھایی ویش ته ئه  زانم که ده
وسا  ئه.. بوو ندک ده نی خواوه روونی خۆیدا خاوه و دهناو ماڵ و دڵ   و له سه ر که ھه  خۆزگه.. ناوماندا

کانی  باسی یارییه  ی که و منداه ک ئه وه.. کرد کتری ده خوازیی خواکانی خۆمان بۆ یه  باسی چاکه  وه پکه
؟ گرنگ ! وه ڕدا بمنته شه ر له ر مرۆڤ ھه گه  ن و ژیری نرخی چییه مه جا ته. کات ده بۆ مندانی تر خۆی

مرۆڤ   بزانین خواکان ئازادییان له  که  یه وه کرنگ ئه.. بت زارانمان ھه ندک یان ھه خواوه  ئمه  نییه  وه ئه
وان  ئه  چونکه.. ن ن و کارتکی تری زانستمان به وتنمان بده رکه تی سه زن و خه وت؛ تا بتوانن دابه ده

 ..ک یه به  وه شت بگاته زار جار بلیۆن ده ھه  چونکه. مان بت موومان ھه شت خوای ھه ده. ن خواکانی ئمه
  چونکه. ست نادات ده وامی خۆی له رده به.. بت ر کۆتاییشی ھه گه تا ئه ره سه م ، به تایه ره ک سه یه  ڕاسته

  . ند و خواکانه ی خواوهو بیر وامی یاد رده به

ییم  میشه نا ھه ده.. رگی خۆمدا ناوه مه  دانم به ر بم، من ب بمبورن گه ؟ ده وه ڕمه ئیتر من بۆ کوێ بگه
ق و  چاوگی حه  له  م پیتانه ئه.. نووسم زمانی زگماک ده  من به  چونکه. کرد ده  پناسه  وه ڕی دنیاییه وپه به

  ئوه  کک له ر یه ھه  خۆم به.. م اکهبوونی وت و ماڵ و ئا ن  ست به من ھه. قوون ھه  وه ڕاستییه
..  وه بوونییه مۆکی و نه نھایی و غه ناو زیندانی ته  ته دوو منتان ناوه  تان بوون به ش زۆربه ئوه.. زانم ده

مخۆری  ندکی غه رمه من ھونه  چونکه.. نگیش نیشان بدات ڕه  کانتان به کانم مژده نگه یامی ڕه ن په نایه
ڕم  ناوتاندا بگه  به  ب ناسنامه ن به م بده ڕگه  که م که ئامۆژگاریتان ده.. رو جوانیم ن و ھونه سه مرۆڤی ڕه

موومان  شت ھه ده.. ناوتاندا  م له که من بیری بینینی مرۆڤی جوان ده  چونکه.. م ماشاتان بکه مک ته و که
 زمونکی بت ئه ده. ین ک بده وستین و پشویه تاو تاوان ڕاه ڕو خه شه  کی دیاری کراو له یه بتوانین بۆ ماوه

تا بزانین  - وه ینه الن تاقی بکه ک داھنان ڕابگرین و گه ی چه ین و کارگه ئاشتی و ھمنی و دلنیایی بکه
  النه و گه ربگرین تا چۆن سزای ئه وه  وه خواکانمانه  توانین ئامۆژگاری له وسا ده ئه! ؟ ر کیه رپچیکه سه
..  ق زۆره ناھه  کوێ به  ڕ له زانیین شه وسا ده ئه - هڕی تیا زۆر ی ساکدا تاوان و شه ماوه  له  ین که ده ده
ش و سپی و  ڕه  من دم به  چونکه -رستی ز په گه ڕه  ن به که حکوم مه م من مه به .ین که مبیان ده وسا ته ئه

 من..  کانی تیشکی ڕوناکیم دیوه موو تۆنه من ھه.. سووت کان ده نگه موو ڕه قای و ھه ته وزو په سورو سه
  نده خه  چونکه ..ن که کانم زویر مه نده خه.  ری جوانی دیوه یامبه ک په ژر تیشکی ڕۆشناییدا وه  خۆمم له

من   چونکه ..ییدا ران وئاواره نده ھه  له  وه سی بۆ من پ کردۆته ی نیشتیمان و دایک و خزم و که جگه
  .زیندانم
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  کی دوه ه سته فرو به مم به که زیندانی یه .زیندانم  الوهدو  من له  چونکه ..ن که م بۆ مه وه ڕانه باسی گه 
وان وتی  دایک بوون و نیشتیمانی ئه  له  وان لره ئه  چونکه -کانم میش منداه و زیندانی دووه  گوماکانه

بۆ  ر بت و کار ئاسانیم گه م ئه به..  رگی خۆمدا و ھشتا زووه جه  و منیش ناتوانم پ بنم به  فره به
ر  م بۆ سه ده ده  وه ڕانه وسا منیش بیاری گه ، ئه وه بیننه من ده  ی که وه کانم دنیا بن له بکرت و منداه

چووم بۆ الی  ، من نه وه دا ژیاندۆتهنم میوانیی من و خۆی له  به  نوح خۆی ھاتووه  چونکه.. ی نوح لوتکه
ک  ناساندنی خۆمدا وه  م له نابه  ه ی ھه تمان بۆ وشه ی شایه نجه رگیز په ک چیرۆکخوان ھه وه  بۆیه.. و ئه

  چونکه.. زانم نی جیھان ده خاوه  خۆم به. مکان و چاوگی جوانی نگه عاشقی ڕه؛ ند  رمه چیرۆکخوانکی ھونه
کانی  نیازه  وێ بژی که ڕت و له جیھاندا بگه  به  ئاشتییانه  به  یه وه ر مرۆڤکی ئاشتی خواز شایانی ئه ھه
  ر به جا گه.. چت بیر نه  ی له وه ڕانه بت گه ده  چت که یادی نه  ی له رجه و مه م به به. خوازتی هد

  . باوانه ی دایکی دایک و باوک  خاکی خۆی که .ی خۆی جگه  وه بت مرۆڤ بگوزرته مردوییش بوو، ده

دوام؛  لیان ده گه یاڵ له خه  شکم گرتبوو، بهئ  وه کانی خۆمه بچکۆله  نده ردو خواوه دیار ھه به  وکیان که شه
  ! وه ڕمه ن بگه ده م ده کرد داخوا ڕگه وانم ده ڕاپرسیی ئه

پاشان پی .. ڕکوع بۆیان  چوومه و ده وه کرده وان بچوک ده ی ئه باره ی قه ی خۆمم ھنده باره یاڵ قه خه  به
  شت له م، ده باوکی ئوه  کوڕم، من که: رموو مفه ، دهکرد دهمیان شل  شالو گوم بۆ وه ککیانم ده ر یه ھه

بووم  رگیز بئاگا نه م ھه ندکجار سنورم بۆ دانابن، به من ھه  وه رده روه ویستی و یاری و په ڕوی خۆشه
 ر بت و باوکتان بیر گه ؟ پاشان ئه!کانم خۆش بن ه ھه  توانن له ده.. ڕزم گرتوون  ستیارانه ھه  ی که وه له
ن  که ده کانم؟ ئایا ھه کۆرپه  بن؟ ڕاتان چییه ڕازی ده  ئوه ، ئایابۆ نیشتیمانی خۆی  وه هبکات  وه ڕانه گه  له
  س و ھاوڕێ و ب وت؟ ب منکی ماندوو ب که  به

مک  و که وه ری منه وھه قویی جه  پاشان چونه.. ء رمووی نه میان فه رمووی نازانم، دووه میان فه که یه 
دایک بوو،   ک له یه ر جگه ھه مرۆڤ له  رمووت که تۆ فه: رمویان پاشان فه..  وه کان کرده پرسیاره  بیریان له

وتی   ر به سه  ئمه  واته که: رمووی میان فه دووه..  رمووم ڕاسته فه. خاک بسپرت وێ گیانی به بت له ده
کبیرییان تیابوو،  ڕی و یه ک باوه یه  وه پکه.  وایه  ڕاسته: رمووم فه.  یه نوسمان ئره فرین و چاره به
میوانی بۆ الت   ین به ر کاتک بیرت بکه یش ھه ئمه .. وه ڕیته بت ڕۆژک بگه ر ده ھه  واته رمویان که فه

  .، دت نگه ند دره رچه ت ھه وه ڕانه کاتی گه.. وت تۆمان ده  ، ھشتا ئمه م ھشتا زووه به.  وه دینه

***  

ویستی   وو ڕۆژیش به رخ و شه چه ئاسایی ده  که و میلی کاتژمره  وه ته کانم ئاسایی بوونه ی کاته ته وه له 
وی سپی  ڕۆژ خه  به  نووم، چونکه ڕۆژ ده  زیاتر به.. وت وم ل بکه خه  یه وھه م شه ڕن؛ که گه خۆیان ده
ی  ره نجه الی په به  که  تی جوانه ندک ئافره نگی ھه ی ده چپه  ندکجاریش گوم له ھه.. بینم سپی ده
ی ڕوناکی بچت، من نوژ  کیش مژده یه ر بولبول و بانده یانیانیش زوو، ھه به.. ڕن په مدا تده که زیندانه
نگی  ده  به.. کان بزار نابم گی باندهن ده  من به.. گرم گوێ ل ده یکان م و ئاوازه که و ده نگی ئه بۆ ده
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م  رده و ھه  نگیان نووساوه کانیش ده شکه ڕه  له قه.. یی بوون دوچاری تووڕه  که  مان شوه کانیش ھه سه وره نه
  . گرم وانیش ده ی ئه قاغه  گوێ له. ن رمابورده سه

ی کان ته وت و چاوم توانای بینینی کۆی بابه که رده هموو شتک سپی سپی د ھه  وما که خه  کیان له یانییه به
ک  وما کۆمه خه  له.. وتن که ست و بیرم ده ر ھه به  کان که یامه ژ ڕاگرتبوو بۆ پهستم تی م ھه به.. بوو به

ند  ژه کیان ده مۆسیقایه  ست بوو، پارچه م و ده ده گشتیان فلوتی سپییان له.. تی سپی پۆشم بینی ئافره
، جار ناجار ن تم بکه ی خه وه ک ئه وه  وه یهم خۆشی ده  الواند و به ستیاریمی ده ھه  سۆز که به  ھنده
  وه رچی من پویستم به گه. ڕاستیدا  م له چژی خۆشی بکه  ست به ی ھه وه ؛ بۆ ئه وه کردمه ده انبداری

ر ناخم  به  کان که خۆشییه  ئاگا بم له  بداریش به  من به  هستیان بوو ک به مه  و فریشتانه ئهم  به.. بوو نه
وی  ئه  یامکه و په ھره جوانی به  یشتم که تگه.. !ڕجوو ونی په خه بوو  ره مه کی زۆر سهو خه .ون که ده
م  به.. ماڵ که  نت به گه زانست ده  که  که یه رچاوه ستم کرد جوانی سه ھه. گات دوایدا و بت، پی ده به

ر  ریان ببم، ھه ده  ووشه  بتوانم به خوازیار بوون من  که  ی نییه و بیرانه ی ئه وه بینینم توانای ڕونکردنه
ستکی زۆر خۆش  ھه ..ڵ گه مۆسیقای کۆرای ئامیین له ..ر بوو مدا داوه که ونه خه  مۆسیقا له  شه بۆیه

کان  ستم و بچم چی تابلۆکانی بازاڕه و ھه خه  کات له کرد ناخم داوام ل ده ستم ده نیم، ھه ته رونی ده ده
  . م که ی زیندانه ناو چوه  وه مهڕ بیاندزم و بگه  یه ھه

ری فرۆش و  کانی کای ھونه ر کاتالۆگی دوکانه سه  م کوتایه دزو ھه  ونمدا بووم به خه  له  وه و شه ر ئه ھه
ی تابلۆکان ڕاپچی ژووری  وه ر له به  وه ئاسمانه  ر به ، ھه وه م فرنه ده  یانم تان کرد، ئیجا به زوربه

  کرد له می ده که  ستم به ھه  کار برد که نگی سپیم به ڕه  کشا،، ھنده  موویانم ونه م، ھه م بکه که زیندانه
و دوکانم  م دوکان و ئه ئه  داوان و شپرزه ه ھه..  نگی سپیم ل باوه کرد ڕه ستم ده تدا، ھه سه بوونی ده نه
نگکی ناسک و  ده  به  تکی منداڵ شوه ئافره. تو که ده ستم نه ده.. ڕام گه نگی سپیدا ده دوای ڕه  کرد و به ده

. دا که دوکانه  له  وه ھشته ؟ خۆ تۆ ھیچت نه! س نییه وت چی بدزیت، به ته ناب ده جه: نیان لی پرسیم
رپیی؛  ست و برد پاش خۆ ئامۆژگاری کردنکی سه و پاشان ده  وه رمدا بدار بوومه تی شه شمه حه  منیش له

قوربان من بۆ : رموو وم فه به.. دوا مدا ده گه له  که تیایدا کیژۆه  ، که مان جگه ھه  وه وومهچ..  وه مهنوست
..  نگی سپیم ل باوه ڕه.. م کان چنگ بخه نگه پناوی جوانیدا، ناچارم ڕه  م له ھاتووم، به دزیکردن نه

خۆشیدا بدار   منیش له. نگ بیت ب ڕه م ن بت، من نایه به. م که یدا ده من بۆتی په: رمووی ویش فه ئه
..  وه ته کردومه م و ھشتا الی ل نه یه و کیژۆه ڕوانی ئه من چاوه کانمدا ونه خه  ، له وه و ڕۆژه له.  وه بوومه

بوو  ره گشتی قه  دزیوه و چیم نه  قیست چیم دزیوه  به  وتین که ڕکه  چونکه.. ھناوم کانی بۆ نه نگه ھشتا ڕه
  . وه هم بکه

ری،  نگ و کای ھونه بوونی ڕه نه  چونکه.. نددا رمه رکی ھونه نابه رگی په به  له  مه ڕاستی ژیان زۆر سته به
ر  ند گه رمه جا ھونه. کانی خۆی بت یاه خه  ی به نھا متمانه کات ته کات و مرۆڤ ناچار ده ده  ست توڕه ھه

مان  شدا دوچاری ھه وه ڕانه گه  ترسم له ده. ج ناھت هل و نیشتمانی خۆی ب کار ئاسانیی بۆ بکرت، گه
ر  وه چی بوونه که! ک بکشم یه ند ونه درت چه م نه ڕگه.. م بخه  ر وتک بارگه ھه  شت له ده.. بوونی بم نه



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

139 

کو  ، به ر ھنده ک ھه نه..  تی کردووه ی ناو مرۆڤایه وانه ندکی جوان ناس ڕه رمه ک ھونه منی وه
  .ن ست و گیانی جوانناسیی من ناکه ر و ھه ماشای ھونه کان ته زیندان و دوه  حکومیش کراوم به هم

  له  وه بینییه  ک مرۆڤکی ب وت و ب ئاو ب ناسنامه ،، خۆمم وه وه کات ئاسایی بووه  که  بۆیه 
ی گیانیی من و  رده روه دی پهوسو  بهژیانی زیندانی   چونکه.. کرد کانی ژیان ده گوناحه  ستم به ھه.. ناوتاندا
  وه م کارم ئه که رگرت، یه وستم وه ھه  جا کاتک که. ستمان داگیر کرابوو ھه  چونکه.. بوو م نه که خزانه

ر  سه له.. فر تی به که مله کانی مه رسته لیکی دو په بۆ مه  وه ڕنمه م بگه که ره فه وازی سه جه  بوو که
کردم تا  تکی نه گووت و داوه لیک ھیچی نه چی مه که. من مرۆڤم -نیم  من کۆیله: وسیشمم نو که وازه جه

! و گۆپاک نیم ست جل نی بست خاک و ده من خاوه  ؟ که وه ڕمه ئیتر بۆ کوێ بگه! داوای لبووردن بکات
من   ڕ به ڕوات و باوه ده  وه دوامه  ی ک له ؟ ئه!و ئارارات ر زاگرۆس بۆ سه  وه رته ری من به ی ک ھونه ئه
تی  وارم حکومه ئومده.. دی  م بته ونانه و خه ئه مام ته م به بووم، به تا شت نهخۆ من ھش! ھنت؟ ده
دۆزی   ڕی به کات و باوه عیراقی بوون ده  بانگھشتی به  ی که ته مهو حکو ئه!  وه کم ل بکاته رم الیه ھه

ب   وه ڕمه ی باوانم بگه و نزرگه ره دات به م نه شت ڕگه ده  ی که ته حکومه و هئ!  کگرتوو نییه کوردوستانی یه
  وت ببم به رگیز ناتوانم و نامه م ھه تک، به ر میلله ھاووتیی ھه  ببم به  من قبوومه  چونکه..  ناسنامه

  . بزانن  مه ی نوح ئه وه ت و نه جا با میلله. عیراقی و تورک و فارس

مین  زه رچی گه..  وه ڕمه ن تا بگه م بده موو جیھان یاریده وروپا و ھه مانی ئه رله په یا  که شت جوله ده م به
کان تارمایی  ره تکت و سبه کان خونیان ل ده قامه شه.. الد ر ب و تیرۆریست و جه دوی سه  له  پ بووه

من .. !ن که من ده ڕوانیی چی له ئیتر چاوه ، اندا ماوهجیھ  ھشتا مرۆڤ له  م دنیام که به. .ن که دروست ده
نفالم پ  ھشتا گۆپای ئه.  ڕواوه رم نه ر سه سه ختیش له نی وت و ھاوڕێ و ئا نیم و ھشتا دره خاوه

  کردۆته م نه-تی نوح زره و ڕوپۆشی حه  کرووه ر نه به موو بتاوانی جیھانم له ری ھه رگی به و به  ییوه گه نه
کانی  ربینه واھی ده وان گه بت ئه ده.. ی منن وه واھی ھاتنه و گهالنی جیھان بیار  نگی گه ده  چونکه. ر هس

رگی  ستک به ده  ندم و له رمه نھا مرۆڤکی ھونه من ته  چونکه.  پرۆژه  بت به بت نه ده -نا نوح من بن، ده
بیری .. کرد ھاری کوردوستانم ده ماشای به او باڕکدا تهن تی نوحدا له زره ی حه وه ڕانه وی گه شه  شدا له ڕه
  ڕی به م باوه که رم و خزانه سه  ری کردۆته نھایی سه ته. چوون ھار ده به  کان له موو شته کرد و ھه وم ده ئه

موو  ھهو  ئه ،و چی ئه که.. من ببینت  وه ده  کی له ماشایه ته   و به ئه  و خوا خوامه ڕۆژ و شه..  من نییه
  .خشاون و بۆنی ژیانیان ل دت نهر ئومدی من  سه له  نابینت که  نگانه ڕه

.. نامبینن  که  وه بچووک بۆته  م ھنده باره قه  چونکه.. ن که دا بیرم ده که ناو قویی زیندانه کانم له منداه 
  شتکه  ن خۆزگه ک ده م، وه بکه تان بۆ وه ڕانه و داخوازیی گه  وه ڕانه یلی گه ئیتر نازانم چۆن باسی مه

ری  ھونه.  وه حاڵ بباته مه  و له توانت گره مرۆڤ ده  چونکه.. حای نازانم مه  چی من به که! دی  ته نایه
مک  ڕم تا که گه دوای کارکدا ده ڕم و به ر چاوه م من ھشتا ھه به .کات ده  ره ھه و جه منیش باس له
وا .. خومان ناکات ر به ھونه. ڕوات تی ده که و شه ره ژیانمان به  چونکه.. ین ن بکهمان دابی ژیانی ڕۆژانه

ک  وانیش وه ؟ ئایا ئه وه خوننه کانت ده کان کتبه ئایا کورده: پرست پاشان ده ..رم ت سارای ھاوسه ده
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کانت ت  نووسراوو کتبه  له  ه ھه  یت و به بده ر ھه ن سه ن و نایه که تیت ده ک دژایه ه سته کانی به دوه
  ن؟ گه ده

کا و  گاگۆک ده  و تازه  بینیوه نه  وه خۆیه  تی کورد ھشتا ئازادیی به میلله  چونکه. ڵ ێ   به: م منیش ده 
شت  و ده  رستی، چاویان کوره په مادده و  لخوڕین و ڕابواردن و زۆرخۆری و پاره  یاره تاو خۆشیی سه له

ن و  ده م ده ه قه  کافرو موشریکم له  شبینیدا، ئایینزاکانیان به ڕی گه وپه وتوو بم، یان له دواکهمن مرۆڤکی 
ی  رباره من ھیچ ده  ژر باس که  ناتیزم و ناسیۆنالیزمم بزانن و وام بننه فه  شت به کانیشیان ده ڕۆشنبیره

  .جیھانی بوون نازانم  به

  ی له ته وه تی کورد، له میلله  تی من، واته میلله  که  وه مه که دهرمووم و دووپاتی  ک فه م من وه به
ڵ  گه ین له ده جیھانی بوون ده  لی و به وی ھۆگری و ھاوژیانی و ھاوگه زیوین، ھه ی نوح دابه که شتییه که

نوون و کانمان تی خونی ڕۆه  وان ھشتا به چی ئه که -ب و فارس دا ره کانی تورک و عه چاوبرسییه  دوه
یان منداڵ ب باوک و دایک  ن و ده که تک نه ت ھه یان ئافره بن و ده ر نه یانمان ل سه ده  ر بت و ڕۆژانه گه
خونی   کانیان به الده وان فری مژینی خونی کوردن و جه ئه  چونکه.. بن و شت ده ھری و تووڕه ن، ده که نه

ڵ  گه له  لی نییه ھاوژیانی و ھاوگه  ڕم به من باوه  وه داخه به .نابن  ھیچ شتکی تر تووڕه  بت، به کورد نه
  .ب ره تورک و فارس و عه

کانتا  ونه خه  شککم له ، به وه بۆ بخه  ده: ت رم و ده جگه  گرته رگ ب ده تیری جه  وه وسه ته  ویش به ئه 
م  که منیش وا ده.  ی نوێ ده تاکۆسکی سهسپار  یت و ببیت به ت ڕزگار بکه که ته یان میلله. وه کارک بدۆزیته

  کشم و ڕوو له ماندوویی ڕاده  شپۆشی و به ڕه  مدا به که کی زیندانه یه ر گۆشه ھه  له.. کشم چم لی ڕاده و ده
جار نا   وه وه م خه ده به..  وه ممه ناو ده  وته ک و بکه ناسیه ھه  رگ ببت به تا مه  وه پاڕمه کان ده ئاسمانه

و  ، ئه وه ی منه وانه پچه  م به ، به می بۆ ئاسمان دا پچیوه من زیاتر ده  و له م، ئه که و ده ماشای ئه ار تهج
دا  ئمه  کیان به ییه زه بهرم بت و  کان نه دی دوه  واره و ئومده ئه..  می بۆ ژیان و خۆشی داپچیوه ده

  و به و خه کو ئه به. ر پشت سه  نه رگاکانی ژیانم بۆ بخه ده و  وه کانی مندا بچنه ر کسه سه و به  وه بته
منی ..  بینیوه نو ژوری ئاتالدا نه  ویا منی له خه  ڕۆژان له  تا ئستا ڕۆژک له  چونکه.. نابینت  وه منه
و دو و د  یی له جا گله.  بووه و فری بینینی من نه ھشتا ئه..  بینیوه نه  رییه ھونه  و دۆخه به
  . م کانیش ناکه رسته په

تی من  رامه که  مان تۆ باس له ته ڕوانی تۆن، به کان چاوه رسته دو په: رموو تی سارام فه زره حه  ڕۆژکیان به
ندیت،  رمه تۆ ھونه  زانم که من ده. سکی تر بیت شت تۆ که ، ده به: ووتی. تۆش من نابینیت.. یت بکه
ھشتا  -تی فری بوون مرۆڤایه  ی که وه موو ئه ھه: رمووم فه منیش ده. وویتب م تۆ ھشتا ھیچ فر نه به

ھا ھا ! نی که ویش پم پ ده ئه.  ر شانی منه رکی سه ئه  مه ئه -ق هی موتجوانی  به  یاندووه گه مرۆڤیان نه
  کاتک من له  ینی کهیب ده  چونکه. کرد کانیشم ده رمووده شکۆی واتاو فه  ستی به مان کاتیشدا ھه ھه  له! ھا

زانی من گۆرانی بۆ  یده ما، نه ری سوڕ ده کرد، سه ده نگی زوی گۆرانیم ھه دا ده که ی زیندانه رگه ناو جه
  !م ک ده
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: رمووم فه .وت رگیش بت، من خۆشم ده ر ژیان مه گه بینم، جا ئه ده  وه ژیانه  و به کشم، خه ڕاده  که  بۆیه
  مرۆڤ بۆی بژی و به  ھنت که ده  ژیان ھنده  چونکه ..وت گیش بت، من خۆشم دهر ر ژیان مه گه ئه

جوانیدا   ستکردن به پناوی ھه  مرۆڤ له.. ی زانستدا بونت باخچه  ک گوڵ له ستکی جوان وه شتک ھه
  رم به وه یایدا بوونهت  که.. وک خه  واته.. رموو فه تی سارا زره حه  م به مه ئهجارکیان . بت دایک ده  له

بم،  ی فر ده کانمدا لوه ونه خه  و من له یه ھه جیھانکی تر  کرد که م بۆ ده وه باسی ئه .کشا ده  تیشک ونه
  ش به ژینگه  بیت؛ نه گ پیس ده می سه ده  ریا به ده  نه: ت ری من ده ھونه  بۆیه ..کشان ری ونه فری ھونه

  .  ھزتره  مین و دوو مرۆڤ به زه  سروشت زۆر له  چونکه.. تچ ناو ده ستی مرۆڤ له ده

 چنگ وژر  له  لیل و دیله تی نوح زه ؟ خۆ ھشتا میله!م ی چیتان بۆ بکه وه ڕانه ئیتر باسی خورافیاتی گه
 ن و بمکهمن   ن به خۆ ناکریت پاسپۆرتی دویش بده! عس و تورک و فارس دا کانی به پای دیوه قه و  به که
 کانیان قی پۆستاه شه  به  و که  وه کوژانده تانی کورد ده مکی ئافره مه  کانیان به ره گهج  ی که و عیراقییانه به

می جاھیلی  رده ک سه ڵ پیرو الوو منداڵ و دایکیان وه کۆمه  به  که !ڕاند هپ ر ده سکی دایک ده  مندایان له
ی  وت ناسنامه من نامه .کان موو چاخه لتووری ھه که  به  هتیان کردوو ھاله جه  که.. کرد چاڵ ده به زینده

ی  دورگه  ناو نیمچه  وه زانن، با بچنه عیراقی ده  خۆیان به  ی که وانه ئه.. ی نوح وه نه  ن به عیراقی بده
وان  ئه  چونکه ..عیراقی بوون  به  له  رستی چاتره بت په  چونکه رستن، کانی خۆیان بپه ب و بته ره عه
وان  ؛ ئه قورئانی پیرۆزدا ھاتووه  ک له وه .بن رده ی نوح سه وه نه  چونکه.  خوا نییه  ڕیان به وهبا
رمووم،  فه ده  ن که ڕ بکه جا باوه. راز به  ندکی تریشیان بوون به یموون و ھه مه  ندکیان ل بوون به ھه
  ت زۆه نانه ته . خۆشیان زاندووه نهست و  لحۆو بھه و دوی برسی و گه  یان کردووه چکه کانیان به رازه به
   . وه رازیان خستۆته به

ی نوح وا  وه نه  چونکه! م من نازانم باسی چیتان بۆ بکه! مرۆڤ  بوون به گای مندا نه دیده  ھشتا له  ش ئوه
  واسم به کانتان بکشم و گوڵ ھه گه ی سه ن ونه که ش داوام ل ده وت و ئوه که قی ت ده  ریکه خه

گوی   ن به یامی خواکان ناگه زانم په ده.. م کان ت ناگه رسته دوپه  ی مرۆڤ و له ئوه  من له. تاندا ئخه
روا  م مرۆڤ ناتوانت ھه به.. م کوێ بکه  ڕوو له! ئیتر نازانم بم چی.. بن و دن و زمانی منیش ده  ئوه

.. م می بکه رخه مته دا که وه ڕانه ری گه فه سه ر له م گه که ردنتان ل دهداوای لبوو  بۆیه.. یی بژی سته ژر ده  به
م  پویستم  که ست ده ھه..  ره چاوساغ و ڕنیشانده  م پویستم به که ست ده ھه..  وه ڕگاکان ناناسمه  چونکه

 .کان جوانترن ونه خه  ژیان زۆر له  زانم که ده  چونکه.. ر ده  کانم بمه ونه خه  تا له  ڕی جیھانه باوه  به
رمووم، ژیان الی من  ک فه م وه شبین بت، به ی شتکی گه قسه  مه شت ئه ده.. ھا خۆشتریش روه ھه

ت و  که مله مه  به  کانم کردووه ونه خه  نھا له بینم و ته ون ژیان ده خه  نھا به رچی من ته گه . شایانی ژیاندنه
   !ئوا مه

نگ شین و سپی و  ی ڕه ک فریشته بینم کۆمه چاوم، زۆر نابات، ده  چته و ده خه  ی که و کاتانه ئه  بۆیه
ک  وه.. ھنن ده ر  شم ده له  سپایی گیانم له ئه  پاشان به.. زن به کان دن و داده وره ھه  ه ک په ندکیش وه ھه

  وه لماو خوندنی ئامینه اوازی سهم ئ ده  ھا به وانیش وه ھنت، ئه رده ی ده که پی منداه  چۆن دایک دڕک له
سپایی  ئه  ر به ھنن و ھه رده شم ده کانی له پیرۆزه  کان و ماریاکان و گیانه سیحه رمی مه ی  ته که یه  که یه
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مان  ره وێ به له ئارارات و بۆ زاگرۆس و  وه نه به گیانمان ده  وه ه-م خوندنی ئاواز و سرودی ئامین ده به
  ک دو به شاوو وه  عس و فارس و تورک لمان دنه کانی به ندرمه ، جه وه ی بدار بینه وه لهر  به.. ن که ده
م و  چت، نازانم چی بکه رم ل تک ده ئیتر سه.. سیح و ماریاکان ری مه نینی سه که ھه  ونه که پاڵ ده قه
بم  ده .شوت ریان لده وانیش سه و ئه تۆقن  کانیش ده فریشته  چونکه.  وه مدا بدار ببمه که ونه کوی خه له
وارو  رو توورو لیناو ئاشتی و ھه یکه پیر شالیارو مام خدرو په  ک له تکه  بم به یر، ده خلوقکی سه مه  به

 ..و بت و خواکان و فریشته  جاجاۆکه  قکی پیرۆز و به قله له  بم به ده !کان سیحه مونیک و ماریاکان و مه
  ئاگام که  به  موو دۆخکدا ھنده ھه  م له به..  وه چت و خۆمم بۆ ناناسرته  تک دهرم ل سه ئیتر

م  ده ر به ھه ئیتر.. رم روه ر په رست و ھونه ر خر خوازو جوان په سروشتی دو و ھه  سروشتم ناگۆڕت به
بداری   به  که  شه ر بۆیه ھه. ری یسه قه  بت به مشکم ل ده  و کونه  وه بمه بدار ده  وه م وڕنه ده ، به وه وه خه

 نگی سپی سپیم بۆ گفتی پدام ڕه  هکم  یه و کیژۆله ڕوانی ھاتنی ئه وهچا ..ڕم ر چاوه ھه ونیشدا خه  و له
کان و ئاسمانی  ی فریشته کم بۆ بھن، تا ونه ند تابلۆیه نگی ڕۆنی سپی و چه مک ڕه ، تا که یدا بکات په
. رم و ڕوناکی دابھنم مین البه ر زه سه نگی سپی و تاریکی له ڕه  م له ر پ بکه وه تا بوونه.. رین بکشم به

  ڕاستیش و له  کو به و، به خه ر به نھا ھه ک ته م نه که ز ده و حه  یامی خر و جوانیم پیه من په  چونکه
  من له  چونکه.. ن ماشام بکه تاوانبار ته  م به شتان ناده ڕگه. م بدا باسی جوانیتان بۆ بکه ده ئه  ر و له ھونه

  مووتان به بن، من ھه تانی جیھان ئازاد نه موو میله ی ھه و کاته م تا ئه به. .کانی خۆم خۆش بووم گوناھه
  . رمه قیش داوه زانم و حه تاوانبار ده

و  یشتووم به من گه  هم، چونک کانم شتکی ترتان بۆ باس ناکه ونه ی خه فسانه داستان و ئه  له  من جگه
ئاو ئایین و زمان   تک بن که که مله کانم مه ونه شت خه ده  بۆیه.. ن که نکویی ل ده  ئوه  ی که ته قیقه حه

  چونکه. رن کانی من به ونه ست بۆ سروشتی خه ده  بۆتان نییه  و نیشتمانی منی تیدا بنیات نرابت، ئوه
  زانم که ن ده سه مرۆڤکی ڕه  ناوتاندا، خۆم به  سک بم له ر که جا من ھه .تی منن قیقه وان ڕاستی و حه ئه
کان گشتیان  ره مبه ر پغه گه یان ئه.. ون بت شتی خه ر که گه ئه  ون بت، که خه یان ئارارات ر زاگرۆس گه ئه
بۆ   وه ڕمه ندم بگه یازمهو ن  وه ناوتانه  ته ھاتوومه  ه ھه  به  ی که وه وا من تاوانبارم به ئه.. ون بن خه

کانی من  ونه خه  ناوتاندا، چونکه م له ژیان بکه  ست به جا وازم ل بھنن با ھه. کانم ونه نیشتیمانی خه
  .ران مبه تی نوحی باوکی پغه زره کانی حه یامه جوانیی په. دون جوانی ده  له.. ن رکی تازه ھونه

  کان توڕه دوه  م له ، به یه س نام چاوت کلی پوه که  به ووشڕ ڕوبه،  زانستتان نییه  ییم له من گله 
ی  موو تاوانانه و ھه ق به رھه ربا ده رق و غه کانی شه چاوی دوه  م به بکه  نجه په توانم ورم و ده ده.. بم ده
جا با باسی ..  ئیتر زۆر وتن قورئان خۆشه. خۆی بکات رگری له به  یه مرۆڤ بۆی ھه  چونکه.  کردوویانه  که
یان  ژیم و ونه یاندا ده گه یانبینم و له موو ڕۆژک ده من ھه  ی که ونانه و خه ئه. م ونی ھاتنیتان بۆ بکه خه
  . م که ده

ق و پیرشالیار و گیانی مندانی جیھان و باسی  قله زن و له ی مه ی جاجاۆکه وه تابلۆی ھاتن و نیشتنه
وانم  کک له ھشتا باسی ھیچک یه  چونکه.. م کانتان بۆ بکه سیحه ن و مهتی ماریاکا زره کانی حه ئازاره

م و  که گرم و تیماریان ده ری گژمدا چۆن ڕزیان لده ی سه که شتییه ناو که دن بۆ الم و له  که - کردووه نه
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ریاکانم ما  کک له کانی جوانیی ھیچ یه ھشتا باسی داستانه.. م ده ویستی و ڕزیان نیشان ده خۆشه
گیانی   تیدا دانیشتوون و له تی گیانی جوانیی په که مله مه  له  ی که پیرۆزانه  ته زره و حه ئه - کردووه نه

ر ویستی  وه بوونه  نازانن که  ئوه.. چنن کان ده ره وه زن و بوونه ی مه جاجاۆکه ونی ته  بن به ده دافمینین
ر  وه بوونه رداش بهک  وه  ن که رییه وھه گه  سپییه  وژمه و ته وان، ئه ئه ؟ ر فمینینه وه گیانی بوونه  ؟ که یه ھه
رم  ی شه ؟ ئه!زیاترتان فر بکات  مه توانت له زانن زانست ده وا ده. ڕست سوڕنت و ده ھاڕت و ده ده

توانن کاری  ر چۆن ده؟ ئاخ!شیان له  نه ده ر ده بن و ئاگر به ت ده رو زمانی ئافره چن ھشتا سه ده  ن که ناکه
  ن؟ چۆن؟  ھا بکه وه

  بینم دت مرۆڤک، که ده.. بینم کان ده ره وه ڕسی بوونه  چونکه.. کانم ونه ریکی بینینی خه ر خه م من ھه به
نگاو  رقا ھه شه  کی له پیه.. زاگرۆس  و پی له  که له نی فه شکه که  ری له سه..  ناوتاندایه و له  ھاتووه

. کات ودا ڕێ ده ڵ ئه گه زن له کی مه شکۆیه.. ھنت ده نگاو ھه ھه  که.. رب غه  ی تری له که و پیهن  ده
ریاو  ئینجا باکان و زه.. کانن شکری مروله وان له ، ئه ؟ به وه ڕیان به باوه  ی که وانه زانن کن ئه ده

کان و  نده ر و خواوه مبه ئینجا پغه.. نکا ئاسمانه  وه وانیشه روی ئه سه و له.. کان وره بورکان و ھه
کانی  ره مبه موو خواکان و پغه یامی ھه مین په دواھه..  وه ھاتۆته  وه ییه میشه ھه  دت و له.. ندیش خواوه

بینم  ده. م که بوونی خواو خواکانیش ده  ست به ھه. ستم ن ھه رمووم، من مرۆڤکی خاوه فه پتان ده..  پیه
رکی  بینین ھونه  چونکه. ببینم  م که ده خۆم ده  به  وه من مافی ئه..  وه مه توانم بیر بکه و ده م که مس ده وله
  . وایه زانستکی ڕه.  وایه ڕه

ل  ن و قازو قونگ و مه ده ی باڵ ده قه شه  دوایدا له  انیش بهھکانی جی قه قله ڕوا و حاجی له بینم ده ده
کان و سامی  پۆله ی باو شکۆی شه جۆش و خرۆش و باسی لوره  تهوتۆ ن و مۆسیقا که گۆرانیی بۆ ده

..  یامی ئاگرین و ڕزگاریی بۆتان ھناوه پهو   ری داگیرساوه ختی سه ر دره سه ورۆز له نه.. کات ریاکان ده زه
 کی و چه  مه کات تا شمشرو کرد و قه کات و تکاتان ل ده داوای ئازاد بوونی جیھان و زاگرۆستان ل ده

.. کانی من کۆتاییان دت ونه داستانی خه  وه لره  چونکه..  وه بخوننه  م کتبه ئه. قورس و تونگ دانن
سوور  و جه  کانی مندا ئازادانه ونه ناو پانتایی خه  یبنم به ده! کیش بکشم ند تابلۆیه م چه گه شت پ ڕانه ده
کوا : رموت فه وان ده به.. تانی خۆر ئاوا نی قوتب و میللهکا و زیندانه ره و زاگرۆس و به ره نت به نگاو ده ھه

کاتی  ئستا .. ستووه به نه ری باوانتان دا  مبه ژتان بۆ پغهر زاگرۆس نو سه ھیچتان له  شکۆتان، ئوه
 ب و فارس ره نابت تورک و عه..  ی خۆرئاوایه زاگرۆس قیبله  چونکه.  وه نه بکه  وه بیرک له  ھاتووه  وه ئه

جا . ڕی ناوت م و داگیرکردن و شه ورو سته ند جه خواوه  چونکه.. خوا  ن به تی نوح بکه میله  خۆیان له
  .  وه نه تان بکه قیبله  بیرک له

کان و  سیحه رچی مه شت و ھه ھه ر ڕگانی به چراخانی سه  بن به کان ده شکری مروله ڕوات له ده  که
. خونن ی ئامین ده رتیله ڕۆن و ته ده  وه وه دوای ئه گشتیان به - یه ان ھهکانی جیھ خانه ماریاکانی ناو مۆزه

  ری له سه.. نت و زاگرۆس و ڕزگاری ده ره نگاو به ھه..  ناوماندایه  و له  ھاتووه.. ڕوات، دت بینم ده ده
و  وانی جیھان ڕۆشنهموو زۆرلکرا گیانی ھه  مان به ختی زه دره..  وه وشته دره ک کاکشان ده ئاسمان دا وه

یبینم  ده.. بت وز ده ی پدانانیدا سه جگه  بن و گیان له وز ده سه -کانی نگاوه ھه ج کانی، ڕوات و پیه ده
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خۆشم .. خوات تانی زاگرۆس سوڕ ده ستی ئافره شیی ده ک سوڕی ته وه.. ڕوات ر چاوانمدا دت و ده به له
ژر بای پیرک،   ست بنمه جا با ده.. خوات نما خول دهناو خو یبینم و له م و ده که ماشای ده ته
سیح و ماریاکانم  مه  کک له س نابینم بت و تیماری یه خۆ که.. تک سیحک، منداک، یان ئافره مه

؟ !م که رست ده بوونی دو و دو په ھه  باس له  کاتک که! ن که یی چیم ل ده گله  کینه جا خه! بکات
وانی تریشتان تاوانبار  ئستا ئه  ر له ک چۆن به ن؟ وه قین تاوانبارم بکه هھاتنکی ی  ر به رامبه هوێ ب تانه ده

   !خاجا  تان کرد به م جیھانه ری ئه وه و پیرۆزترین بوونه کرد

چی  ؟ جا خۆتان له ڕوه  ن به به ھشتا جیھان ده  که  کان نییه ن و دوه ھریمه ڕ و ئه کاری شه  مه ر ئه گه مه
  ی که وانه ی ک بوون ئه ن؟ ئه که خرو جوانی ده  رستن و حاشا له تان دوپه زووربه  ن که که گل ده

 ؟!نوماندا  ندمان ناوت له خواوه  سیح و ئمه رگ بۆ مه وت و مه کرد باراباسمان ده ھاواریان ده
باسی گوفرۆشکتان  -ستی جوانی نی ھهوروژاڕاگرتنی   ر له با به ن؟ ده بکه شبینی وت من فری گه تانه ده

  ...م بۆ بکه

  

  تابلۆی گوفرۆش

و  یان له.. کاندا زیندانه  ک من بدارن له وه  ی که انهس که و ئه و -من م که به.. ئستا بدارم و نووستو نیم
تک  یانی ئافرهماشای گ من ته ئستا .کات کان ده رسته ق بوونی دوپه  له  شه ڕه فر ھه به  دا که وتانه

  ؛ که -کانی ئۆسگۆرد ی زیندانه وه ره و به له.. جوانیدا  له  مه ھاوتای که  که.. تکی گوفرۆش م، ئافره که ده
وێ کار  و له ئه - ی ناوی چییه که نه خاوه و  نازانم  وه ته کراوه  دوکانکی گوفرۆشیی تازه  مژ نییه له
ماشاکان  ته  کاتک که -ماشای چی یان کوی بکات پاو نازان ته..  وه تهب نه  جوانه  م ھنده به ! کات ده

ری  کات؛ سه کان ده گوه  کانی سته ی  ھهماشا ته   شکۆوه  ند  به چه  که ..بن و ده ش و گیانی ئه ھۆگری له
 زیندان  من له  ناجار کهو جار ،ناوماندا  له  یه فریشته  ته و ئافره ئه. م ر من تی بگه ر ھه گه مه .. سوڕمت ده
وێ تر  و له  یه و گوفرۆشخانه یان بۆ ئه -  ی گوه و بوغازه چم بۆ ئه ده! یماشا چم بۆ ته بم و ده ر ده به

یبینم، ئستا  ده! پچمدا کانی نوژه  له کا م نه م، ده ده رنج ده سه  وه دزییه  به.. م که و ده ماشای ئه تر ته
دا  پیرۆزه  وه م شه کات و له کان ده ماشای گوه ته.. چت و دت و ده ئه ؛واو خه کانمدا  هست ھهناو گیان و  له

  .ناست کان ده و گیانی گوڵ و خواکانی گوه ئه .گیرسنت و مۆمیان بۆ داده کات نوژ بۆ گوڵ ده

نگ و بۆیان  گیانی گوڵ و ڕه  سو له  که یه  که توانت یه بات؛ ده کان ده ست بۆ گوه ده  که  یه و فریشته ئه
نت و  دایان ده  وه که ک یه ته جوان له  که یه  که بات و یه کان ده شی گوه ست بۆ له ستیار ده زۆر ھه.. بکات

  داتهانی ده ناسنت، کتری ده یه  کان به گوه  ی که وه کتری و پاش ئه ھاوڕی یه و پک چه  کات بهانی ده
  به کیش یه نده و خه کات، ده  وه ک و نیازپاکییه مه ئه  ت و به مانه ئه  به  و کاره هئ.. کان رییه مشته ستی ده

  . کات ده وان به ش دا پشکهگو  پکه چه ڵ گه دیاری له

م شایانی  دراوسکه  چونکه.. و کی دیاری له  کم به پک گوم بۆ دراوسیه من چه  و جارانه جا جارک له
نوژ بۆ گیانی   وه ناخه  م بینی چۆن له که گوفرۆشه  م کاتیک که به. گدیس بووننا ڤی ڕز بوو، ناوی ئه
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نی و  رمه زاران کورد و ئه یان ھه نراوی ده که ری ھه نفال و سه یادی ئه  وتمه منیش که.. کات کان ده گوه
 سیحی یلی و مه ی فهگوزار  یان ھه ستمکرد ده ھه.. ب و فارس ره عس و تورک و عه ستی به ده  به  وه ئاسوره

متربوو؛  کان که که رقرت بوونی گوه ستی سه ربه و ده م ئه به.. وان ستی ئه ده  به  نراوه که ناو گیانمدا ھه له
  ڕیوه ھا به ژیان وه  یزانی که و ده ئه. ھاتم ده کان همرۆڤری  رقرتکردنی سه سه ستی  ربه من ده  ی که وه له
کان  و نوژی بۆ گوه ئه  چونکه .دای گه دوام له متر ده کرد و که وم ده ماشای ئه ته من زیاتر  بۆیه! چیت ده
   .کرد ده

کت ومت   زانیت که واوی ده ته  وردی و به  ئایا به: وم پرسی له ..گیرا یامدا؛ خۆمم بۆ نه خه  جا ئستا له
ڤیدیۆ   بگومان به: رمووی کی پرواندو فه یه هند مدا خه وه  پشکوت؟ له گوڵ ده ی  نده خه کدا یه حزه چی له له
و خۆشی   وه شته گه زانیین بۆ گوڵ ده شت نه ت ده نانه ته! شت و ناششت بزانین م ده شت، به ده
دانیشتووم و گفتووگۆم   وه کانه دیار گوه وان به شه  من به  چونکه. زانم من ده: رمووم فه!  وه پچته ده
  .رست بووم ندسانکیش گوپه و چه دا کردوون گه له

  ر به و سه  یه ی خۆی ھه فسانه گوڵ سیحرو ئه  م، چونکه که ڕت پده باوه: رمووی نی و فه پکه  که فریشته
ک مرۆڤکی  و وه  وه پچیته وان خۆی ده ی سروشتی پاک بت، شه و گوه ئه..  ویستی و ڕوناکییه خۆشه

رمووم،  فه. کات بۆ تیشکی خۆر و نوژ ده وه کاته خۆریش خۆی دهھاتنی   نوت و به جوان ناس ده
. م دا بکه گه بوو تا نوژکت له وتۆم ده منیش کاتکی ئه  رمووی؛ خۆزگه نی و فه بۆم پکه. واتاکانت خۆش

و  له -تاریکیدا ناژی  له. گوڵ تاریکیی خۆش ناوت  م فر بیت که که ز ده م حه به . وه داخه  به: رمووم  فه
  . ھایه ک مرۆڤ وه دا وه وسته ھه

ر  ده  که زیندانه  یاڵ له خه  ، به وه بته ریکم سوم ده نھاییدا خه ته  له  ، کاتک که یره زۆر سه  و گولفرۆشه ئه
 پک دوم و داوای دروستکردنی چه ودا ده ڵ ئه گه چم وله ده  گوفرۆشه  ته و ئافره و دوکانی ئه ره ڕم و به په ده

کچی : رمووم فه و ده به! رم ر سه مان بۆ سه ختی زه داوای دروستکردنی دره -م که ختکی ل ده یان دره -گوڵ
  ی که وه ویش پاش ئه یت؟ ئه ختکی جوانم بۆ دروست بکه ستیار دره کی ھه گیایه  توانیت له جوان ئایا ده

  ختکی ھنده دره داھنانی ، من توانای وه داخه  به: ت گرت، ده مان ده ختی زه پناسی دره  گوێ له
: رمووم  فه. یبینیت ری خۆت ده ر سه سه تۆ له  که  الی من نییه  و کایه ئه  چونکه..  زنم نییه ستیار و مه ھه

خۆم  م ده من غه  بۆیه. بت و ده  نانۆ بت ببه  توانت به و ده  ڕی ترۆپکدایه وپه زانست له.. با، کچی جوان
  !یت م بده توانی یاریده نهر  گه

. م دایگرتم ک غه یه شپۆشی ماوه مگینی و ڕه غه  داوای لبووردنی لکردم و منیش به  که گوفرۆشه  فریشته 
یبینم  و ده  ر چاومدایه به ئستا له  چونکه..  وه چۆته بیر نه واوی منی له ته  به  دام که ڕه و باوه م ھشتا له به

و دی   وه کانیه چنینی لقه  مان و به ختی زه دروستکردنی دره  بینت به و ده و خه  وه  کاته دهو بیر   دانیشتووه
م بینی،  ونه و خه ئه  زۆرم پ خۆش بوو که..  وه مانه ختی زه دره  کات به یی ده که یی و کوژه که سپیی کوله

  .ۆشنونی خۆش خ هک خ ژیان کۆمه  چونکه.. دا دی ونه و خه وم له یان ئه
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ردا بوو،  به رپۆشی سپی له ک سه و ناسکی وه  ڕ شوه رگی په هست ب ده..  وه بته جوان بوو نه  و ھنده ئه
 یاما خه  ؛ لهورین ی کۆشککی ھه ر ستاره سه له -خشی ئیغریق نه  خریف به ورکی موزه ھه  ه ر په سه له

خت بۆ  دره  نافی جاجاۆکه ته  کات و به اشام دهم مبینی ته ده.  کرد ی ده-رقل ماشای ھه ته -دانیشتبوو
یی  زوله زوی ده ته  یکرد به کشاو ده رده م تاڵ تاڵ ده ئاسته  پرچی خۆی به. چنت ری من ده ر سه سه

یان  بریسکه.. ردو سپی و ڕوونبوون کانی پرچی کاڵ و زه تاه  چونکه -رد و سوور و سپی دارو زه بریسکه
ناو   ستم نایه ستام و ده ری ھه به و بینی، له م له ته رامه م که ئه  ئیتر که. دم  خشی به به خۆشایی ده

  . کانت خۆش سته ده: رمووم رم، فه ر سه سه  واو چنیم و نایه ی بۆ ته که خته دره  کاتک که -ستی ده

مدا  گه و له  وه ومهڕو  نا به ستی نه ویش ده ئه.. و کرد کم له مایه رمووی سه ستیم ماچ کرد و فه پاشان ده
مدا باسی  که سوڕی یه  و منیش له ؛ر شانم سه  ری نایه سه  وه که شخه ک مه ته ما و له شتی سه ده  ھاته

.. ڤینۆسم بۆ کردئکۆ و ی نارسیوس ورقل و دیانا و باس مدا باسی ھه سوڕی دووه  و له -پۆلۆ و دافنی ئه
ی  شئه م نه ده ویش به ودا ئه ر له ھه.. و کرد شی ئه یاری پشکهد  ستم به ک ھه سوڕخواردنکدا کۆمه   له

تی بووم  ی گیانکی په وه ر ئه به منیش له..  وه خۆی ڕووت و قووت کرده  ماوه م سه ده ر به ھه..  وه خۆشییه
ی  که ییهئیتر باق.. بوو نه  وه ڕووتبوونه  پویستم به.. ڕووت و قووت بووم -ردوکماندا کانی ھه ونه خه  له

ڕووتی   به  باب خوندی ئمه ه ی که و کاته کتری بووین تا ئه یه  ڵ به و تکه من و ئه  چونکه.. خۆش  ئوه
ی  که خته دره  کانمان به کان و گه گیانی گوه  سوو، ب تۆ ناخۆش ئمه ده کتری ھه گیانی یه  گیانمان له

عاشقی   منیش ھنده. کردم رمی ده ناجارکیش ماچکی گهکرد و جار  ئاوزان ده  وه رمدا پکه ر سه سه
  . وه بته بووم؛ نه ده

ماشا  ریکی ته خه.. دا-شتیی نوح ی که  خانه مۆزه  م له ستانه م ھه گرتنی ئه  چوارچوه  ریکی له ئستا خه 
  رستووه نک گوم پهمن سا  کات که ڕ ده ناست و باوه گیانی گوڵ ده  که.. م گوفرۆشه  ته و ئافره کردنی ئه

 - رد ت به نانه ته.. ر نازانیت گه  یه ردیش گیانی ھه به .توانت بدوت ک مرۆڤ ده گویش وه  زانم که و ده
مان  ھه. کانیش زمان زانن رده به  چونکه.. رمان ال بدرکنت وه توانت نھنیی بوونه نرخ؛ ده ردی به به  واته

  .کانی تریش تهموو ش رست و ھه بت و بتپه  شوه

کانی ناو  جوانه  فریشته  م به یده نرگز و ده  بۆنی گوه  له.. چنم م و ده که ده  نه سکه  کان ده وه ھا شه من وه
کان و  جوانه -تا ئستا ناوم بردوون  ی که وانه م ئه ھه.. وان شتییه م که شتیم و ھه م که من ھه.. م که شتییه که

ر گوڵ  گه ئه.. ر گون یا مرۆڤ گه جا ئه.. وانم من باوکی ئه.. ون ژین و خۆشم ده مندا ده  کانیان له پیرۆزه
زمانی داد و یاساو   به. ن کانتان بده گوڵ نیشانی دوژمنه  م که که فرتان ده.. م که ش ده بن گوتان پشکه

کۆتیان   ئمه -نجیردڕک و ئاسن و ز  وانیش بوون به ر ئه گه ئه .ن ڵ بکه گه ق و ڕاستی گفتوگۆیان له حه
ڕک  ر ئایین و باوه ر ھه گه جا ئه.. ناوماندا بت و بچت له  دو نابت ئازادانه  چونکه.. ین که ده
ک  یه شیرو تیر له  که  ھاتووه  وه ئستا کاتی ئه. ن که ی مه پیاده -ر ئایینی باوانتان سه  وه تانباته نه
و   وه رو جوانی بکاته ھونه  با بیرک له.. نیشتیمانی خۆیناو   وه ڕته و بگه سه ر که سوون و ھه نه
وتان  ؛ ئه ی زۆر کردووهقی بت بزانن؛ کتان ناھه ده. ن مۆی ژیان بکه کانی ئه رنامه کی به ماشایه ته

کانی  وه ک بۆ نه یه کو قیبله به -ژیان و نیشتیمانی خۆتان  ن به که ئاشوب نه  ن که وڵ بده جا ھه. تاوانباره
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ش  شتییه و که ئه  ریکه هو وا خ  ی گرتووه ژی و کپه گدا ده  زاگرۆس له  چونکه.. ن داھاتووتان زامن بکه
وت فری  تانه ن و ده که ی تر ده رنامه باسی به  ئوه!  وا دیوه ڕه  خۆمم به  یاڵ به خه  من به  که سووت ـ  ده

  ند؟ چه  ندی به چه  مه ئه! ن ی دوم بکه وه بیرکردنه ژیان و خوندن و

م و  ئوه  کم له من بابایه: بم  که  یه وه ستم ئه به من مه!  م مانایه له  ستم چییه به با پتان بم من مه ده
م زانستک  به.  تۆم و نانۆ باش گۆش بووه لۆژی و ئه کنه ته زانستی  زانم که من ده. تانناسم مرۆڤم و ده

ست و  ویش زانستی ھه ئه. یشتوون گه نازانن و ھشتا تی نه - کردووه ان نهرست ھشتا ھه  ئوه  که  ماوه
بۆ   یه کی باوکانه کاری من ئامۆژگارییه  بۆیه.. زانم دا ژیرم و شتک ده و زانسته من له.  ستی جوانییه ھه
ی جوانی ھشتا ست م دنیا بن، ھه به.. بت کانی من نه قسه  ڕتان به شت باوه ده.. ی داھاتووتان وه نه

ئاکارتان . ی ئاکاریتان ه گومان و ترس و ھه  حکومم به مه  ساه  ژده من ھه. ناوتاندا له  نگه ی ته جیگه
چن  ده  ئوه! ن که باسی چی بۆ من ده.. کانتان کان و گیرفانه سته ک ده ؛ وه و ویژدانتان پیس بووه شواوه

.. بۆ خودی خۆتان ناوبردن دابنن لهی   رنامه ن چۆن به که هو فریان د فرۆشن کانتان ده دوژمنه  ک به چه
  . کانتانه ه ی ھه ه ش مامه مه ئه

راز و پاک  من کارم شۆرینی گوی به. دوچارتان کردووم  ئوه  ی که بچکۆالنانه  ه و ھه من تاوانبار نیم به 
نامناسن و ڕزم   سانک بشۆم که ای کهمن فر نابم قاپی م  چونکه..  نییه  کانی چشتخانه ی قاپه وه کردنه
وت  س و که زانن و دنیا ھه ئازاد ده  خۆیان به  ی که وانه بۆ ئه  یه رگانی مای من کراوه م ده به. ناگرن

ن تا  م بده جا ڕگه . یه وره کی گه یه ه ش ھه مه جا ئه.. و زیندانم  من مام نییه  چونکه.. مای مندا  ن له که ده
.. م تان بۆ بکه-و ھۆ رچاوه ر و سه وھه مک بژیم و باسی ماناو جه ستیاریی خۆمدا که او زانستی ھهن له

.. چن وا، تک ده ئه -دوو ڕوو زیاتربن  ر له گه کان ئه ھۆکاره . یه ری جیاوازیان ھه وه کان ته ھۆکاره  چونکه
 -زیندان  بم به حکوم نه زیاتر مه  مه لهندم  من نیازمه  بۆیه. چت کانی ڕاستیی ل تکده رچاوه مرۆڤ سه

ناو   ، له وه چته بیر ده  رم له ھونه  ریکه خه  که.. ستیارو جوانناس ندو ھه رمه ھونه. من مرۆڤم  چونکه
.  وه بیر چۆته  کانیشتان له ره مبه کو خواکان و پغه ک من ؛ به نه  خۆ ئوه!.. ؟ چییه  مه ئه! فردا النی به گه

و  رزه له بوومه پۆل و شه  چونکه.. ن ی شتک بده وه وی چاککردنه ھه  وه شونی خۆتانه  ن له بدهوڵ  جا ھه
!.. ن که نازانن چی ده  رتاندا، ئوه سه پت به ته داده  ریکه ئاسمان وا خه.. بن ده  توڕه  ریکن تۆفان وا خه

دان  وان سه ئه  چونکه.. بن نه رم کان سه دوه تا..  وه نه بیکه  ئوه -ست و پی من کانی ده پچه له که  چاتره
کانی  دوژمنه  م، چونکه بۆ دوژمن درژ ناکه  نجه په..  ر بیوه زار بتاوان و مندانی کوردیان سه زاران ھه ھه

  من ھاتووم تا به  بۆیه -کان نابینن ڕاستییه  ئوه..  ستتان لکراوه مووتان چاوبه کورد و نوح دیارن و ھه
نوح لتان .. ھا بوات ر وه گه  چونکه -رمبھنن ده  که زیندانه  خۆتان له  چاتره.. ریان ببم ستی جوان ده ھه

کانی دوای خۆی  وه چیی ملی نه که  ز له نوح حه  چونکه..  وه دیارتانه  ری دشت به بت و سه ده  توڕه
   .ئامین. ناکات

ری  وھه ناو جه  چمه من ده  چونکه.. یانبینم ون ده خه  به  ی که و ڕاستییانه له  درکاندووه من ھشتا ھیچم نه
و پیس بوون   شواندووتانه  ی که و جوانییانه ئه..  ماشاکردنی جوانییه ته  زم له حه..  وه ڕاستی و جوانییه

روونم ؛  سیح و ماریاکانی ناو ده تی مه زره مندا گسک دراون و نردراون بۆ الی حه کانیان گشتی له نده و خه
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نفال و  کانی ئه نده خه  وان له  ئه به..  وه نه ککی نوێ دروست بکه چه  ندانه و خه و له  وه نه تا ڕاستیان بکه
ن  که ک دروست ده یه نده خه -تانی مافدۆست موو مندانی جیھان و ئافره ی ھه نده خه  له - بجه ه و ھه  زوه

ککی نوێ و دن و  چه  بن به کان ده نده وسا خه ئه.. شکۆدا  سام له ی بهک یه نده خه.. یبینم من ده  وان که ئه
من ..  چاوانی خۆم دیوه ییدا به میشه ھه  من ئازادیم له  چونکه.. چن ن و ئاواز ده ده خۆیان نیشان ده

ناو ژیان و   وه دانجار ھاتنه و سه  دراوه دانیان نه ناسه مافی ھه  م که و بگوناھانه ی تکشکاوی ئه نده خه
  ؟!بت چۆن وا ده  مه جا ئه.. مینی باوانیان رزه سه له  چی ھشتا مافی ژیانیان نییه که

  ..م که ڕوانی ڕۆژ ده و دانیشتووم چاوه وه ئستا شه

  ..ڕت په مدا تده که الی ژوری زیندانه دت و به جار ناجار ھه  که

  :فم وان ده شه  کانی خۆمدا؛ که ناو خۆزگه  و له  وه بھنمهاد کانم ی وم خۆزگه که فریا ده  ندهر ھ منیش ھه

تی  زره ناخی حه  م به گه بم و ده کانی جوانی ده ره وه و ته  ۆی سپیی تیشک شوه کی ھه یه بانده  بم به ده
  ..کان سیحه ماریاکان و مه

  ..م ده ستیان ده بینم و ده ساو دهڕۆشن و داگیر -چن ککی نوێ ده چه  له  کان ؛ که نده واندا خه ناخی ئه له

ک  م و خۆمیان پ پچه به ستیان بۆ ده ده.. وسا ئه.. نگنم سه ده پی قورسایی خۆی ھه  ک به یه نده ر خه ھه
  . م که ده

 تی مه ژر چنگی ھه  دایکیان له  که.. م که کانم ده ماشای ڕۆه م و ته که ناو ژوری زیندانه  وه ڕمه گه وسا ده ئه
خۆی  -مرۆڤ خۆی: رمووم فه ده  من ناکات کاتک که  ڕ به و باوه  دا گیری خواردووه نجه گورگی شرپه

  .کات رگ ده خۆشی و مه دوچاری نه

و بت  شهونی  خهونم؛ جا چی  خه  دته  ک که یه ر فریشته بت و ھه خش ده یتاش پرشنگی خۆر په یتا په په
و  کک له یه. ن و بیناییم ڕۆشن دادت که روونمدا پده ده  مۆمک لهکانی  یامه په  به. نی ڕۆژو یان خه

کی پیرۆزم پ  یه سرۆشی بیرکی نوێ و پرۆژه.. یبینم ڕاستیدا ده  له  که  یه یه م فریشته ئه  فریشتانه
 م و مرۆڤانه ی ئه تیایدا من دانیشتبووم و ونه  که.. ل وگوفرۆشی شته سرۆشی تابلۆی مه. خشت به ده
  تیایدا خۆمم له -ل شته ی مه و میوانخانه  خانه ی گوفرۆش یا قاوه میوانیی موغازه  ھاتن به ده  کشا که ده

 اتیاید.. ساواکان بووم  رمی وناندنی فریشته رگه کدا سه یه خانه قاوه یل شته مه  له  بینی که داھاتوودا ده
م باسی  کی، ھه م گویان ده وێ ھه کانی گوفرۆش و لهھاتن بۆ دوو دپاکی ده  دسافی و به  کان به میوانه

کاتکیش .. ھاوڕێ و ھاوگیان و ھاوڕاز  بوون به کانی خۆیاندا ده ویسته ڵ خۆشه گه م له کرد، ھه خۆیان ده
م بۆ  یه و پرۆژه و باسی ئه  یه و فریشته میوانیی ئه  چووم به یاڵ ده خه  به..  وه بوومه و بدار ده خه له  که
  .لی نوح شته یان مه -ی نوح خانه ی قاوه زراندنی پرۆژه باسی دامه.. کرد هد

  وه مخاته ده.. خوات مدا سووڕ ده که وری زیندانه ده  دت و به ڕۆژ ھه.. کار  مه خه کان ده نده خه  کاتک که
دون و  م ده گه دسافی له هب  ی که وانه م به ده دیاری ده  ک به یه نده و خه  وه یادی ئاشتی و ئازادی و جوانییه
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ڕوانی ھاتنی  پاشان چاوه .شکنم وکش ده رخه دا جار ناجار سه ینه و به له...ت بۆ الم دن بۆ زیاره
.. م که می فر ده که ی یه پاشان وانه.. )گر یام ھه په( گیلیانئڤا  م یان منداک تا ببت به که ک ده یه فریشته

  .و گۆرانی ب بۆ جوانی  وه ناوی ئاشتی و ئازادییه به:  م بنووسه و ده به

  . من مرۆڤم  چونکه..  و بایشم نییه  یه من ناوم فریشته مدیاکانی جیھان ب؛  به

  ..یی بکات میشه شت بۆ ھه کانی ئاشتی بفت و گه باه  نھا به توانت ته مرۆڤ ده

موو جیھان؛ ناتوانن  ر ھه سه  نه نن حیجاب بکهر بشتوا جا گه.. جوانتان ناکات -م ترس و تۆقاندن به
  .  بنن چاتره زجا وا. ر خۆر و سروشت به  نه ری خۆر بگرن و حیجاب بکه به

من . گرم ماو ئاواز و مۆسیقادا باڵ ده سه  من له  چونکه..  فین نییه  ڕ پویستم به بای شه  من به
  . ر دۆستم کی جوانی و ھونه یه فریشته

و  واییم به ک کچی خۆم دنه ملم؛ و منیش وه  ستی کرده کی کردم و ده ماشایه ی نووسی، ته مانه هئ  کاتک که
  .ر بفت بای ھونه  توانت به ده  فریشته  ی که وه دنیامکرد له.. خشی به

  :و شیعرک رموون ئوه فه

  .کانی دم گرت ترپه  و گوی له  وه  مه سینه  سپایی گوی نا به ئه  وم و به خه  وک ھاته شه.. گوفرۆشک

  .کت چه تا دانه ھنا، نه کرد و مم بووم؛ چاوم ھه کانیم ده سته منیش بۆنی گوی ھه

  . کرد مس ده ری ئاورامی له یکه په -کانی  ناسه ی ھه پرچی، مشه 

  .یشکت  مم پ بوو له ده.. خواست ژی ماچکردنکم ده ، ئومدی که وه و کانگای ده  خۆزگه له

  .وای زانی مردووم.. م دانا ر الشه سه پک گوی له کی کرد و چه یه نده بزی گرتم، خه نه  کاتک که

  . ومبوڵ بو و تکه م من به به 

  . ه-رد ناوی بگه  ی که و مروالنه له  ککه شیعری یه  مه ئه

***  

ر  گه کان ئه خۆزگه  بت که ھه  وه هنی بتی ڕکی مه ژیان بوانت و باوه  له  خشندانه مرۆڤ به  ند خۆشه چه
ری  خونه  به  جا بۆیه.  یه کان ھه دیی خۆزگه  ھاتنه  قینم به هڕکی ی من باوه.. دی  ر دنه ؛ ھهویش بن خه
ن وا  زۆر ھه  چونکه.. دی  دنه تانکان خۆزگه  که  به مه  وه رداری ئه ستبه رگیز ده ھه: رموم فه ده  م کتبه ئه
ک خودی  ی مرۆڤ وه خۆزگه  ی که وه م من دنیام له به. دی  نه رگیز نایه کان شتکن ھه خۆزگه  که زانن ده

  چونکه . وایه دی ڕه ھاتنه  یش خۆزگه مانشوه ، ھه ایه ڕهڕاست و   وه ک چۆن دوپاتبوونه و وه  ھایه مرۆڤ وه
  که ،ناوچوون دن ری کۆسپ و لهدا دوچا و کاته ن له ھه  چونکه ..ژین و ئازادن کانیش ده خۆزگه
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کانی  یدا کردن بۆ کۆرپه پناوی قووتی ژیان په  له  ی که و مرۆڤه ک ئه وه.. دڵ گرت کی جوانیان له یه خۆزگه
..  وه که یه ره مه ی قه ژر تایه  یا بوو به! رست گیراو کوژرا ستی مرۆڤکی دوپه ده  وت و به ر که ده ماڵ وه له

  مان ئامانج ھاتبنه بت؟ یان بۆ ھه ک مافیان ھه ک یه ربو بتاوان وه سه  که  یه بھووده  ئایا ژیان ھنده
سکی تر،  ب گوناح که ی به وه ئه.  ؟ به مان شته ؟ ئایا کوشتنی بۆقک و کوشتنی مرۆڤک ھه وه ژیانه

و   تۆه  بۆیه. رت ناو به رک له مبه ک یان پغه خوایه  وایه  وه ک ئه ؛ وهبات ناو ده یان گیاندارکی تر له
ن  خاوه و عیشق و ئازادی مافو  دادک  وه  مان شوه ئومید، ھه عیشق و جوانی و و ھیوا و  خۆزگه

  که  ی داخه جگه . تینه ڕی پیان مه باوه - دایڕ باوه ژیانی  مرۆڤ له  ن که و سوبکتانه ی خۆیانن و له ھره به
  .کات قی ده مرۆڤ ناھه

  ی که وه زۆر دنیام له  چونکه.. کان تی خۆزگه که مله مه  به  کانمم کردووه ونه من خه  که  مان ھۆیه ھه ر به له
من   بۆیه.. دی  ئاسانی دنه  کان زۆر به کانمدا خۆزگه ونه خه  له .دی  کانم تیایدا دنه ڕۆژک دت خۆزگه

  بم به موو ڕۆژک ده وک، یان ھه موو شه نمدا ھهکا ونه خه  ، له یه کانیشم ھه ونه خه  ڕکی زۆرم به باوه
ر  ھه. م که موو جیھان ڕزگار ده کو ھه م، به که ته ر میلله ک ھه نه.. ر کی گیانیی پیرۆز و ڕزگار که وایه پشه

ت  نهنا ته.. گفتار  مدا دنه گه له  یه و گیاندار ھه رچی بانده دوم و ھه کاندا ده ڵ مروله گه ونیش له خه به
کانی من  خۆزگه. دوم یان ده گه له  ستکی مندانه ھه  ڕوێ و منیش به کیش زمانیان ل ده ردو دارو ڕووه به

  بۆیه.. داانشی باوک یان دایکی باوه  دایکبوون له له  ک مندایکی تازه کانمدا و وه ونه خه  ن له زۆر بچکۆالنه
  م دورگه ر له و ناتواناش نازانم گه ب چاره خۆم به.  یه نم ھهکا ون و خۆزگه دیی خه  ھاتنه  ڕم به من باوه

وان  ی ئه فردا زیندانی گومان وگومایی و کینه تی به که مله کانی مه ناو مرۆڤه له -میندا  رزه سه م ئه ی ره په چه
موشتان باش  خۆ ھه. .کردبت  مینه رزه و سه ی ئه وانه ڕه  سته به و مه ند منی بۆ ئه شت خواوه ده  چونکه.. بم
ڕی و  تی و گه ھامه م دوچاری نه ھه و ،نشت کراون رزه م سه م ڕسواو ھه ران گشتیان ھه مبه پغه  زانن که ده

زنی ئیسالم  ری مه مبه ویشدا پغه دوای ئه خاج دراو به  ناویاندا له چاترینیان له گولی و گومان ھاتوون ، و
داو  دا جاڕی ده ککه بازاڕی مه  مل و له  کرده ی حوشتری ده خۆی ڕیخۆهداو مامی  عل لیان ده نه  تاکه  به
  !  و شته  ر نییه مبه پغه  مه یگوت ئه ده

  چونکه. ربین دونان و تخوڕین و گرتن و زمان بین و سه ڕه  ری نیین له کانی منیش ببه ونه خه  بۆیه
ندک جار  ھه  بۆیه..  مافی جوانی زیاتر پارزراوتره  وان له ژیین و مافی ئه کاندا ده ناو دوه له  ئمه

می  ناو ده  مه که شی خۆم دم و ده تووشی گونه  راسانی دم؛ چونکه نم و دوچاری ھه چه ودا ڕاده خه له
ش  سحابه ر و ئه مبه وپغه ری فریشته سه  ناوی خواوه  به  ی که و دوانه ئه..  وه کانه حمه به  ترسناکه دوه

  .ت خر نایه  هرگیز خۆشییان ل و ھه  یتانه باوکیان شه  ی که و دوانه ئه.. بن ده

کی ڕۆشن و  یانییه و به مه وما کات ده خه له..  وه ونکم بینییه دووپاتی خه  یانجار به وان بۆ ده شه  وک له شه
ر  کانی به کرد بۆ گوه دهڕ میزاج بووم و دانیشتبووم نوژم  زۆر خۆشحاڵ و ته.. نگ بوو تاوو پ ڕه خۆره

ی سپی  ک مروله برد کۆمه زۆری نه. کرد ھاڕمۆنی ده  ستم به ڵ گوی نرگزدا ھه گه م و له که رگای ماه ده
  شیش له ی ڕه ک مروله مان کاتدا کۆمه ھه له.. زین و تم وروکان دابه  وه ئاسمانه  ؛ له وه ستی ڕاسته ده له
مین و  زه.. یبۆڕاند کانیش ده گوم لبوو بووقی دوه.. وتن و تم وروکان ر که ده کون وه  له  وه مینه زه
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دوو   بووم به  مان شوه منیش ھه.. تاریکی تری  ک سپی و الکه الیه - وه رته دوو که  ئاسمان بوون به
رز  مین له رد زهک ستم ده ھه .ش ی ڕه ی ترم مروله ی سپی دایپۆشیبوو و الکه کم مروله الیه..  وه رته که
ستم  ھه ..کان برسییه  دوه  بت له ده  مین تووڕه کرد زه ستم ده ھه.. دی دت به  رزه له  یگرت و بوومه ده
کانم جھشت و  و گوه  که داوان باخچه ه ھه  به.  وه رته دوو که  به بووم ؛ یان وه شه دوو به  کرد بووم به ده

کان ھاتوون تا  مروله  که  تا بزانم ئایا ڕاسته -م ماشای خۆم بکه ، تا ته وه نهما که ه وی ما ناو ڕاڕه  چوومه
دوو   م بهچوو بووب پده ! تهس، بینیم ڕادا که ئاونه  ماشای خۆمم کرد له ته  کات که!.. ؟ یان نا! وه نه بمبه

تی  رامه تی که حورمه  کم پ له یهال.. ش داپۆشرابوو ترانی و ڕه ی ترم قه کم سپی سپی و الکه الیه..  وه رته که
ی ترم  کم ڕۆشن و الکه الیه ..تان لهلکانی می مه ی جیھان و غه کسه ڕو نه شه  ی ترم پ له ژیان و الکه

و تا   وه ردایه م به که قاژێ دووشه  له په  و به) مام حه  واته( ژوری خۆشتن  یانده داوان خۆمم گه ه ھه ..تاریک
کان  شه ڕه  توروکانی مروله  زم له حه !دا شمم ده پی له وی شۆرینی الی چه ھه  وه بوومهی بدار  و کاته ئه
،  وه مدا چوومه که ونه ڕۆکی خه ر ناوه سه مک به و که  وه بدار بوومه  م کاتک که به! نازانم بۆ! بوو نه
  ست به ترسم و ھه وا نه ؛ ئه وه مهون ببین مان خه ر بت و ھه گه ئه -جارکی تر  خۆم، که  نم دا به به

وان پیرۆزن و  ئه  چونکه.. ش جا سپی بن یان ڕه -مانن کان ھه مروله  چونکه. م که شبوونم نه دابه
پمدا   ش به ی ڕه کی بچکۆالنه یه ، بینیم مروله وه بدار بوومه  کاتک که .تینی خوان شکرکی مه له
تمانم  ت و شایه ی ئیشاره نجه په! گرت گازکی توندم لده کا و ک ده یه وسته ش ڕێ و جار جاره گه ده ھه
  وم له ئه  کاتک که -ڕاو گه مدا ھه نجه په  ویش به م، ئه نجه ر په سه  ؛ تا بته وه نزیک کرده  که مروله  له
خۆ ھشتا !  رهی هڕاستی مرۆڤ شتکی س به:" رموی نین و فه قاقای پکه  ؛ دایه وه ماشای خۆم نزیک خسته ته

  !".شکرکی پیرۆزی خوان کان گشتیان له مروله  بوون که نه  وه فری ئه

رمووم ساڵ دوای ئاسایی  ک فه وه..  وه کات ئاسایی بوبووهمژبوو   له.. کات دوای مانگی ئازار بوو
من تیایدا   دا که زیندانهو  دا له ده ر نه رۆکی منیان به کان ھشتا به فسانه م ئه به.. ی کات بوو وه بوونه

درژایی   کان به وانه رچی پاسه م، گه که سنووری زیندانه  بوو له تر نه وره ئازادیم گه. حکوم بووم مه
م  به.. گرتم ده ی ھاتووچۆیان لنه من زۆر بوو، ڕگه  یان به ساڵ، متمانه  ژده دوای ھه  کان؛ واته ساه

ستم  ھه..  وه ومه دوور بکه  که زیندانه  کانم و له منداه  توانی له مده نه ھا بوو، ک بیی خووم گرتبت، وه وه
نی  مه ته  چونکه.. زیندان  له  کرد ئیتر ژیان بۆ من بریتییه ستم ده ھه.. کرد کانم ده ی ویسته وه خاو بوونه  به
کانم  یبه بم و عه دا ھهپای چی  جا له. بینم ڕی و خۆم ماندوو پیر ده م تپه وه وانه یف و خۆشی و حه که

زینداندا   له  م که بکه  و دوو ساوایه ی چی له ئه! ئازادیی من  له  نھا بریتی نییه م؟ خۆ ژیان ته زیاتر بکه
نھا من  وان ته ئه.. سی نزیک خزمو که  نک و نه نه  پوور، نه  نه.. خاڵ  نه  یه مامیان ھه  دایک بوون و نه له

  ر بت و له گه ئه..  وه نجه پای گورگی شرپه ژر قه  وتۆته که  ن که به فت شک ده نه ندو دایککی که و خواوه
و  شتدایه ھه به  یان له که نجییه ناوه  ته به ھه! نی س مندام رمووم من خاوه مدا فه که کتبی یه  یادت بت، له

ژین  م داڤید و یوسف ده به.. کان تی دوه مه تاو ھه له بار چوو وی له م ئه که ، خزانه وه ک یادم ھنایه وه
نھا  م من ته به.  یه تییان ھه ڵ بوون و ھاوڕیه وان مافی فر بوون و تکه ئه.. زینداندان  ڵ مندا له گه و له

کاو  ناسیاوم، زیاتر گومانم ل ده  بت به ی زۆر باش و باشتر ده وه ئه ..کانم وان و یاساوه ھاوڕی پاسه
من   که  ھناوه ش  وه ڕیان به ک ووتم باوه وان، وه ئه ..کا ده  وه مه ده ترس و بوختانم به م دهزیاتر ل
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انی م لت به! ن ئیتر نازانن چی بکه.. رست بۆ دو په  بۆ دو، نه  نه  یم و زیانم نییه مرۆڤکی ب وه
 ژیانی  ستم بچته ده  ژی ببم، واتهن تیایدا من دووچاری خودکو و کاته ڕی ئه گشتیان چاوه  وه ناشارمه

  ! رم ناو به خۆم و بتوانم خۆم له

و  تر وره خۆشی گه م و بزاری و نه غه  من زۆر زۆر له  چونکه. م وان ناکه ش به پشکه  م دیارییه ئه منیش
  چونکه.  ژی نییهخوودکو  ڕم به م باوه کانمدا، به پناوی ئامانجه  له  یه مردن ھه  ڕم به من باوه. متینتر مه
  ی که و کاته بت بزانت تا ئه مرۆڤیش ده .ندک بکوژت خواوه  وایه  وه ک ئه کوژت، وه خۆی ده  ی که وه ئه
  ؛ به نگی مندا شایانی ڕزه رھه فه  و له کردبت، مرۆڤکی پیرۆزه وانی تر پیس نه خونی ئه  ستی خۆی به ده
 ک نابات و تینوی خونی  ست بۆ چه زن ده مرۆڤی مه  چونکه.  خواکانهندو  ی خواوه شایسته  مان ڕز که ھه

.  ی داھنانه لیقه ت و سه رامه ڕو که ن باوه خاوه  که  سکه زن الی من که مرۆڤی مه.  سکی تر نییه کهخۆی و
جکی نا؛ ژیان ئامان. تی تک کردن و قکردنی مرۆڤایه ڕو ھه شه  له  ئامانجی ژیان بریتی نییه  چونکه

ڕ  شه  چونکه. تی جوانی رامه نی کهکردو پیس   وه نانه نگی و ئاژاوه به نگ و ده جه  له  یه لک پیرۆزتری ھه گه
ستی جوانی  تی مرۆڤ و ھه رامه که  له  رییه جا دو ب به. دو  بت به ڕ ده شه  مرۆڤ به.  قووتی جوانی نییه
کان؛ ئیتر ھیچ شتکی  کانی دوه ریره شه  ی ویسته کۆیله  بت به ده  مرۆڤ کاتک که. و ئازادی و عیشق

جا و،ستی جوانی  ھه  له  رییه و ببه ئه  قوتی ژیان و جوانی، چونکه  تا بیکات به  وه ودا نامنته جوان له
  و ئازادییه ست به ھه  وه ناخه  و له دیاری پ بدرت، ئه  کانی جیھانی به موو جوانییه ر بت و ھه گه ئه
کو  م، به که ستی پ ده من ھه  ناکات که  و جوانییه ست به م، ھه که ستی پ ده زینداندا ھه  من له  اکات کهن

ری تابلۆکانم وا  م خونه که ز ده حه  بۆیه. م که ستیان پ ده من ھه  ی که ستانه و ھه کۆی ئه  له  رییه و ببه ئه
  نا، من زۆر به.. مۆکی بووم س و شتی و خه به عه=یی ھودهزینداندا دووچاری ب  من له  ن که که ست نه ھه

  ست به ران و ھه مبه نوری پغه  ن، من ڕۆشنم به گه بینن و تده ک ده وه  ، چونکه ستانه و ھه دوورم له
ست  م، ھه که ی سرۆشی جوانی ده وه چ بوون و قوبوونه  ست به ھه.. گیانمدا  م له که لیسمی خواکان ده ته
م؛  دنیا بکه  وه ر به جا با خونه. کات شبینم ده تین و گه رز و مه به  کات و وره مسی ناخم ده م جوانی له هک ده
یی  شمورده داڕوخان و شکست و په  ست به کانی مندا ھه رمووده ی فه وه کاتی خوندنه  له  سک که ر که ھه

ی  وه رکی خوندنه جارکی تر ئه  وه ره سه  ت لهب ده  ی که وه دنیا بت له.. کات ڕزیی تابلۆکانم ده ووه
کانی تابلۆکانی من  رمووده فه  تۆ له: م و ده به  وه دنیاییه  به  ستۆ بگرت، چونکه ئه  له م که کتبه
وم و خوش و زیندان بوون و  قه  نھایی و دابان له زانن ته وا ده  ش که سانه و که جا ئه. یشتووی گه تنه

م زانن،  بات؛ که ری ده مبه پغه  س و شتی و بوون به ره و ھه ره ی و بوتی و ب ئایی مرۆڤ بهی ئاواره
ی  وه له  ند بوون لبدات؛ چاتره خواوه  و به   فریشته  ر بوون و به مبه پغه  پاشان مرۆڤ الفی به. یا نادانن

ک دوو مندایش ب  و یه  وه ترسییه مه  بخاته ر گیانی خۆی یان ژیانی ب گوناحک سه  رته ت به مه ھه  که
  . باوک یا بدایک بکات

ک  زمونی خودکوژی و خه دان ئه یان و سه ژیم ده زینداندا ده  ی له ته وه له..  زموونم زۆره من ئه  چونکه
حکوم  مه  وه نهکانیا وه ھۆی ئاتاجی کرده حکوم کراون یان به خۆڕا مه  له  که  بینیوه  و زیندانییانه کوژیم له

سی  خونی نزیکترین که  چته ستیان ده ده  خۆش و بیھۆشن که رلشواو و نه سه  ن ھنده ھه. کراون
کی خۆیان پ س، مش ندین که ن دوای قکردنی چه بن، ھه ر ده کانی خۆیان سه منداه  یانه خۆیان، ھه
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دا بچت و  ه ھه م به س ناده که به  من ڕگه  واته ن چی؟ که ده  وانه ی به ئه. اگرینی ئ گوله  ن له که ده
داھناندا   له: رمووم ک فه من وه  چونکه. رلشواو مرۆڤکی وون یان سه  حکوم بکات به من مه  وه خۆیه له

زنیش  قی مه قله و له  بینم و جاجاۆکه ده  وه ڕوخساری خواو خواکانه  ون به گیانی نوح و خه  م به ئاوته
نی دوو  فامم و خاوه ک تۆ ده منیش وه  چونکه. کانی من شتکی تر نین جیناته  له کی پیرۆز یه خانه  هل  جگه

کانمم و  م و چاودری خۆشیی منداه که ھاتن و ئاوا بوونی خۆر ده ھه  ست به ھه. شم روپ وله ست و سه ده
  . راسان بووه دا ھه نجه شرپهپای گورگی  ژر قه  له  که  شمه که ستیاریی خزانه ھه  ئاگام له

سی  ره ژر ھه  مدا؛ له که ی ژووری زیندانه وه ره ده  رزی زستاندا له وه  له  شم که و گونه ئاگاداری ئه  بگره 
کانی  رزه وه  ج ناھت وله وعیشق ناخیان به  بوری و ئومدو خۆزگه م سه و به  خته شه  بن به فردا ده به

من   بوونایه وان نه ر ئه گه ئه.  وه بووژنه ن و ده که ھنن و چرۆ ده ر ده ر ده سه  شادابانه دوای زستاندا زۆر
و  م له ده وڵ ده ی زیندانم، ھه ته وه من له  چونکه. بووم ده ی خامۆش نه فه لسه ی فه چه  م زانسته فری ئه

م،  که ره کانم، ھاوسه ک منداه وهچن،  ن، یان دن و ده رمدا ھه وروبه ده  له  فر بم که  وه شتانه
  زانن که وا نه. کان کان و پاشانیش گوه ماشاو ماسی و مروله فر و ئاسن و ته به باکان و کان و وانه پاسه

. زانیت تۆ نه: شاخت و بت ڕوومدا ھه  ت بکات به سکیش بت و جورئه ر که گه خۆ ئه! من ھیچ نازانم
و شتکم  پیاوی چاک به  ده: رمووم و بفه مدا به وه شت له کو ده به. م ل ناکه ییشی وا زویر نابم و گله ئه

  بگوومان من له.  وه کان نزیک ببته ونه خه  له توانت ده  که  ب سنووره  خۆ زانست ھنده..  فر بکه
  .ئاگام  زانیی خۆم به نه

بواری   ت بوو له بلیمه  لیۆناردۆ داڤینشی که.  ر نییه روه زانست کاری مرۆڤی دادپه  تر بوون له  چونکه 
تی  پی توانا خزمه  به  چونکه: رمووی گری؟ فه ویان پرسی بۆ ده کاتک له.. رگا گریا مه ره سه داھناندا، له

  رگیز دان به فر ھه وتی به  منیش له. بت مرۆڤ برسیی فر بوون بت دهھا  وه!  کردووه تیم نه مرۆڤایه
دوور  رو داھنان به جیھانی ھونه  ، له وه خۆبوونه  ی قز له ناچاریش کراوم تا ڕاده.  نراوه تمدا نه رامه که
  ڕی به بینی باوه سکم نه یش زیاتر که وه له.. ی خودی شه داھنان و گه  مه کو ناچار کراوم پشت بکه به. بم

جا چی .  وه داخه  به. ر روه ک مرۆڤکی دادپه ند، یان وه رمه ک ھونه ک مرۆڤکی کورد، یا وه بت وه من ھه
  شت مرۆڤ له لتووری مندا نانن؟ ئایا ده که  تی من و به میلله  من و به  دان به  فر بم که  وه تانه و میلله له

ۆڤ ، مر وه کاته ، مرۆڤ سارد ده وه کانه دوه  م فر بوون له به.  شم داوه وه و ھه فر بت؟ من ئه  وه دوه
  یری ئاواره ، سه وه کانه واه ماشای ھه م ته ده به ..بت ده ست و ب ھهکات، مرۆڤ ھار یی ده دوچاری تووڕه

   وه ر خۆیه به له  لحۆیانه ن و گه که کاو پده تان ده بوون و بۆمبابارانکردن و کیمیایی باران کردنی میلله
نگزی  رئه شه. ین بکه ڕ ھه ب شه رگیز ناتوانیین به هھ  سروشتی مرۆڤ و ئمه  له  شکه ڕ به شه: ت ده

  .ت سه ده  به  یاندووه ی گه ئمه

کشم  نگاو پاشه یان ھه ده  کان، به زانستی دوه  پش له نگاوک چووبتمه ھه  به  ر کاتک که ھه  بۆیه 
وتنی  رکه به گلی و س بوون وپی  م و خۆم له ریی خۆم بکه تا داوه  وه ته ر خۆمدا چوومه سه و به کردووه
یان   یان چاتره مه جا ئه. بات گیری ده نھایی و گۆشه و ته ره ش مرۆڤ به مه ئه. وان بپارزم ئه ڕقی پریشکی

نگی و  ئامز، نه  تیدا مرۆڤ بگرته تی مرۆڤایه خزمه  ی له و کاته نھایی تا ئه م ته به! م؟ نازانم که وی یه ئه
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ی  کانی ناو شاشه نه ران و دیمه به سروشت و گیانله  له  وم داوه زۆر جار ھه  بۆیه.  و ناجۆر نییه  ه ھه
 پی ست و چنوک و قه ده  م خۆم له ده وڵ ده و ھه  وم داوه ش ھه میشه ھه. فر بم  وه کانه فیزۆنه له ته
  بت له ایی مرۆڤ دادهنھ ته.. وتۆ فری مرۆڤ ناکات نھایی شتکی ئه ته  چونکه.. م نھایی ڕزگار بکه ته

کو  به.  نییه  خشنده کی به ر مامۆستاش بت، مامۆستایه گه نھایی ئه ته. می بینینی جوانی و ژیان و ھاوده
کانم  نوژه  ڕم وایه باوه  ی که وانه ککم له من یه. کات مرۆڤ ده  م فره و که  زاقورسه زیل و دگران و ڕه ڕه
  یان له.. کانم ماشای منداه ته  شت بریتی بت له جا نوژی من ده.. م ویستکدا بکه ڵ خۆشه گه له
   .م دی ناکه جیاوازیی تیا به .ماشاکردنی جوانک کان، یان ته ماشای گوه ته

رزی  کرد، کات دوای وه دانیشتبووم و نوژم ده  وه و گونه دیار ئه  مدا به که رگای زیندانه ر ده به ڕۆژکیان له
  وان بووم که ستی ئه کرد و ھاوھه باخ ده ی گوه و وره  وه شانه نوژم بۆ گه.. ورۆز ، دوای نهزستان بوو

ریان  سه له  دا که فره موو به و ھه سی ئه ره ژر ھه  توانن له گرن و ده رزی زستان ده ی وه ی کوه رگه چۆن به
وسا  ئه.. دۆخی ڕکوعدا بووم  رد و لهک وان نوژم ده تینیی ئه بۆ مه!..  وه بژنه -بت ده  که ه که

: رمووم یت؟ فه که ماشای چی ده ته  وه ئه: دایبیم و ووتی  که نوژه  دراوسم بوو، له  رستک که دوپه
شتکی باش  :ووتی  وه کی خۆشه یه م حیلکه ده  به.  وه بووژنه ریکن ده خه  م که که ده  کانه م ڕووه ماشای ئه ته
   .زانم ده: ومرمو فه. یت که ده

مرۆڤ   ن که گه وا تنه. کات سروشت مرۆڤ فر ده.  مه که سروشت باوکی زانستی یه: رموویان کان فه مروله
،  ری ژیریی مرۆڤ نییه زانست به  چونکهنا، . یزانن ده  که  ییوه گه  م زانستانه ژیریی خۆی به  نھا به ته
ش  له  له  که یه سروشتیش خانه و ،ویستی سروشت  له  هشک به - مه خودی ژیریی مرۆڤ، بکی که کو به

زانت بۆ  وای ده ڕه  خشت و به به وی ده سروشت به  بت که فر ده  مرۆڤ ھنده .ر وه بوونه زانستی  و له
  مشکی مرۆڤدا ڕایمات و مرۆڤیش بکات به  له  یه کونک چی زانست ھه فله که  توانت به سروشت ده ..و ئه
مرۆڤ ھشتا فری   ویستی خۆی فر نابت، بگره  مرۆڤ ھیچ شتک به .ر ھنهنین  کی پکه یه انهفس ئه

می  وه  می منداک زۆر له و وه  بووه و گیان نه  وه خۆشی و نھنیی ژیانه ژیان و مردن و نھنیی نه
  به  جا مرۆڤ بۆی نییه. کان گیانییه  بۆ زانسته  کانی جیھان شیاو ترو لۆژیکی تره سوفه یله موو فه ھه

یاد  تی خۆی له سه خۆی و تواناو ده  کاتک که .رت کار به ڕ به سوودی شه  کان به رزی زانسته لووت به
  !! مادده  رژی بگۆڕت به نه یتوانی ئه زین، مرۆڤ ده دابه  ر له به  وونکهچ!  ماوه نه

 .ین بکه  کانمان سروشت توڕه وه کرده  شت به ن دهبت، یا ڕ دوچاری ھاری ده شه  ڕۆژک دت که  چونکه 
ین و  که پاداشتی خردا گومان زۆر ده  له.. ین که بری جوانی دزوی ده  له! ین وسا نازانین چی بکه ئه

ڕ و ھاری و درۆ  ق مرۆڤ دووچاری شه ناھه  ک چۆن ئستا به وه .ین که ڵ ده نده کانیش پیس و گه خره
  .ین که ده

  

  ند ردنی خواوهمتابلۆی 
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  ی که و شاره ی ئۆسگۆرد، ئه کانی نزیک ناوچه شاره  ھار چووم بۆ شارک له ڕۆژکیان دوای مانگی به
حکوم و  من تیایدا مه  ی که و شاره ئه.. بار برد سکی دایکیدا له  زیندوویی له  یان به تیایدا منداکی ئمه

وێ  له) شاری تۆنسبرگ( کان  ھۆیینه سه  دوهنم شاری  ناوی ده -ست کرام ست و چاوبه ست به ده
باسی سارای   چت، چونکه لتان تک نه.  ناویان سارایه  ناسم که ندان ده من چه(  تی سارام بینی زره حه

 ..پسپۆر  بوو به ریک بوو ده رمیدا خه دخوویی و ب شه زانستی ڕیایی و درۆ و به له !)م ری نوح ناکه ھاوسه
موو جارک  ھه. بوو کابازی ده ه دۆزی و درۆ و ته فری ڕق و کینه. کان قوتابیی دوه  بوو بهو بو ئه  چونکه

تیی  ستی دوژمنایه و زیاتر ھه  مبینی زانستکی تر فر بووه ده..  وه لووتیه  بوو به وت لووتم ده ڕکه  به  که
و  ئه  بووم؛ چونکه ستی ده ی تر دوچاری په هبینی ھند کیدا ده ته  یم له که مرده  ندک جار که ھه!  گۆش بووه

  که - ی مرۆڤه وره گه  ره ڕاستگۆیی دوژمنی ھه  که - یه درۆزن براوه  که( یویست من فر بکات  قی ده زه  زۆر به
   !) وه کمان بۆ بگرته ر خوایه ی ھه توانت جگه درۆ ده

  مک خۆمی پوه م و که یدا بکه ر په ر ھونه سه له؛ تا کتبک  من چووم بۆ کتبخانه   و ڕۆژه ئه ته به ھه
رچی  گه..  وه ی کردمه شه ڕه  خۆشیی کۆکه چاری نهدوو. م ر ڕگه سه  و ھاته ئه  م کاتک که به. م ریک بکه خه

،  و بینینه ر له ی به فته ھه  ، چونکه وه وه ھۆی ئه  خۆشی بم به دووچاری نه  دا که و مانگه م جار بوو له دووه
و   وه دا چاک بوومه یه و ماوه له  م کاتک که به.. مبووی کرد شه ڕه  ت و کۆکه مه خۆشیی ھه دووچاری نه

وخۆ  وم بینی ڕاسته ئه  که. م ھشتا تیادا مابوو شه ڕه  واری کۆکه شونه -ت  مه ھه  رباز بووم له ده
  وه ئه: ووتی  وه کردنه ه شقه ته  به کردنکی گوما؛پاش سو.  وه بوومه تر خت کی سه یه شه ڕه  دوچاری کۆکه

  کات؛ چی پویستی به ری ده مبه ی پغه گازنده  زن که ک تۆ مه تی نوح؟ ئایا زاتکی وه زره ریکی چییت حه خه
موو شتک  ستت؟ خۆ تۆ ھه ده  له  چییه  و کتبه ؟ ئه! واوکردووه ۆ عیرفانت تهت  ؟ گوایه یه فر بوون ھه

  !زانیت ده

  ڕاسته. و نیم من ئه. یت که خۆش ده باسی بایی بوونی مرۆڤکی نه  وه وسه ته  ، تۆ به به: رمووم منیش فه 
  زانانه مرۆڤ نه.  پویسته  میشه ی زانست ھه وه ردا چوونه سه م به م، به شته عیرفانی ھه  یشتووم به من گه

  من له:  رموومه ش فه میشه منداک زیاتر نازانم و ھه  زانست له  رگیز به من ھه . وه نته ر ده سه
  .بت ی پزانین ده وا جگه یت، ئه شتک زانستکم فر بکه  ر تۆش به گه جا ئه. بم فر ده  وه کانمه منداه

زانیت تۆ  و وا ده  الیه موو پرسیارکت له می ھه زانیت و وه ون و کائینات زۆر ده ی که رباره تۆ ده :ووتی
ستت  ده  چییه  ته ماقه م حه بت؟ ئه ی سوودکت بۆ ژیان ھه وڵ ناده تۆ بۆ ھه  باشه  ..ریت وه ری بوونه داھنه

یی  یت؛ تا ئیره بکه  و کاره ئه  یت؟ چاتر نییه ک چنگ بخه یه مک بخونیت و بوانامه ت؟ بۆ ناچیت که داوه
و   خۆشه ، نه غیله به  ی که و مرۆڤه ئه: رموم مدا فه وه  له! یت؟ به ک من نه سانی وه که  به -غیلی به= 

کی زیندوی  یه تۆش نموونه . بات کاری ده د به به -کیش فر بت ییهچر و ھه شایانی فر بوون نییه
ڵ بوونی گیانیت  نده و گه ره و جادووت به  کو ڕق و کینه به. تبینم ھیچ فر نابیت ده  کانمیت؛ چونکه ووته

تا الف   فر بوونک نییه  زم له من حه.  کتری کردووه یه  ڵ به ویستی و ڕقت تکه تۆ خۆشه  نکهچو.. بات ده
  . ھا نابینم من خۆم وه نا.. م لبده  وه زانسته  به
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  گه ی کۆمه ی تکه وه ترسیت له ده. یت خۆت چاتر بکه  ی که وه ترسیت له زانیت و ده تۆ مرۆڤکی نه: ووتی
کو  به.  یه تۆ ھه  ڕیان به باوه  که  وه بته ش ده وانه تۆ و له  من قینم له..  فر بوونت سسته ی لیقه بیت و سه

  زانم که من ده. ن ده رستی لده رستی و خۆ په ژاد په رستی و نه الفی وت په  که  شه سانه و که من قینم له
یان زانای تر  دهمارکس و جیمس جۆیس وک  سوفانی وه یله ڕی فه باوه  ی ئایین به کان و بیرۆکه ئایینه
گیانی   گونجاندن به نه دۆڕان و نھایی و پای ته  مرۆڤ له..  واده خۆش و ب سه ی مرۆڤی گل و نه پیشه
ڕی فارسدا  باوه  ندیش له ی خواوه ووشه. خۆشن جا ئایین زاکان نه. بت ت و جیھان دووچاری ده میلله

رکی  وه خۆی بوونه  له  و جگه  مرۆڤ خۆی خوایه  واته -خود  واته -خدوی خوود و  بۆ ووشه  وه ڕته گه ده
  . وه وه روی ئه سه له  تر نییه

ب بوونی  به  یتوانییوه رگیز نه مرۆڤ ھه: رمووم مدا فه وه  منیش له.. و زۆری تریشی ووت م قسانه ئه
بت و  تی مندا بوونی ھه سه ی ده وه ره ده  ند له م خواوه که ز ده من حه. بکات ند یان خواکان ھه خواوه

وا  ؛ ئه بوایه ر خوا نه گه نا ئه ده.. بوونی خوا سوپاس بۆ ھه. تمان بکات سه و ده  ماف و خۆزگه  رگری له به
ڕ  بوو و شه ی تر نابووت ده تی ھنده بوو و مرۆڤایه وا ده ژیاندا ڕه  ر شتک له ھه: نی دیستۆفیسکی گۆته

ند و  بوونی خواوه ڵ ھه گه تی سارا، له زره ی حه بت چاک بزانیت ئه ده  چونکه. بوو ۆر دهی تر ز ھنده
جا . بوون ردار نه ست به تک کردن ده یی و تاوانکاری و ھه ڕ و دڕنده شه  مرۆڤ ھشتا له -ودا تی ئه سه ده

و مرۆڤ   ک بوونی نییه ھیچ خوایه  بھنن که  وه قیین به ڕکی یه تی باوه ر بت و مرۆڤایه دات گه چی ڕوو ئه
ق بزانت؟ جا  وا و ماف و حه ڕه  درۆ بکات، بکوژت و تاوان به.. ؟ھا بکات چۆنی بووت، وه  یه بۆی ھه

  کو زۆر به بت؛ به ک بوونی ھه م خوایه که ز ده ک حه من نه  تی سارا؛ که زره ی حه م ئه که دنیات ده  بۆیه
کان پ  رونه موو ده موو جیھان و ھه تا بتوانت ھه.  وه بته نه -زۆر بت   د ھندهن خواوه  م که وه رۆشه په

ندی جوان و باش و پیرۆز و نایابی  ندان خواوه چه -ک بری خوایه  سک له ر که ند و ھه خواوه  بت له
رستی و  ی و خۆپه دهن درۆ و گه  ک شانازی به نه. بکات  وه خواکانیه  م مرۆڤ شانازی به که ز ده حه. بت ھه
ت و توانای  سه و چیی تر ده  ڕ نووچی پ داداوه وا شه ندیش بت، ئه ر خواوه گه مرۆڤ ئه . وه کانیه ڕه شه

! رستانی په  نیتشه  ر له گه تۆ بچت  یان له.. ماماندا مردبت ناخی ئوه  ند له شت خووه جا ده . نییه
خواکان   مانای وایه  وه ئه! ن که رستی ده رستی و دوپه گپه یانبینم سه من ده  بچت که  وانه ند له ر خواوه گه ئه

خۆشیی  خوا ناکوژت و نه..  ڵ نییه نده خوا درۆ ناکات، خوا گه  چونکه!  زانن، داده یان گل و نه! شتن
و خاک و  ئه ..یری و دسۆز روه ڕاستپه  خوا بوغز ناکات و پشت ناکاته.  ناقی نییه تان و وه ره ردو سه ده

  . یه من خوای خۆمم ھه ! دیھناوه سروشتی خۆی ل به  که  یه وایه ئاوو ھه

  نگییه من پم نه.  کانت ل وونه خۆشیت و ڕاستییه تۆ نه..  روونییه سازی ده چاره  تۆ پویستت به: ووتی
ئستا تۆ   ر له به: رموو فهوم  منیش به. ک تۆدا بدوم و دانیشیم و ناسیاو بم زان و شتی وه ڵ نه گه له

من . رو ھاو وت و ھاوزمانی خۆی ناگرت میوان و ھاوڕێ و ھاوسه  سۆزانیش ڕز له. سۆزانی بوویت
  کاته پشت ده  چونکه. دۆڕنت سۆزانی پیاو بت یان ژن، سروشتی خۆی ده  چونکه .سۆزانیم خۆش ناوت

  .رانی خۆی ناگرت مبه ن و پغهڕی باوا لتورو باوه که  و ڕز له تی خۆی رامه که
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گشتتان ب   ئوه.  پیاوی کورد گشتی سۆزانییه. مووتان سۆزانیین تۆ خۆت و ھاوڕکانیشت ھه: ووتی
ت و ئابو و  رامه بوو، که وتی نه  مرۆڤ که  چونکهیت،  که رمووم ڕاست ده فه. تن رامه ف و بکه ره شه

 .دویت ده  زمانی ئمه  تۆش به نی چی بت؟ ب خاوه بوو، ده  نهنی ئا خاوه  مرۆڤ که.  تیشی نییه حورمه
لتوورو  زمان و که  یتوانی ڕز له ناو ژیان و نه  وه ژیا و دوپات ھاته  موو ژیانه و ھه ئه  جا مرۆڤک که

ت ب ده -ی ژیان رنامه به  رستی بکات به رستی و دو په په  رتی خۆی بگرت و بگانه خاک و ئایین و نه
سروشت و   راز له به  چونکه. راز بشوبھنرت به  به  گوناحیشه  بگره.  و پاک دامنتره سۆزانی له  بزانت که

  وه ییه تووڕه  تی سارا به زره حه. مرۆڤبوون ناکات  ی به و گازنده  وه ڕته ناگه خوق و خووی خۆی ھه
ستم کرد کارکی باشم  ھه. ی خۆی جگه  وه ڕانده م گه که منیش کتبه. جی ھشتم تفکی ڕۆکرد و به

  !ودا دووام ڵ ئه گه له  که  کردووه نه

  ھاته -ش بوو ی تری ڕه که شی سپی و نیوه ی له نیوه  ک که یه مدا بۆ زیندان، مروله وه رانه ی گه ڕگه  له
. بت رمای ده رما گه سه. مرت سکدا ده روونی که ده  ند له خواوه  کاتک که :رمووی ؛ فهم و ر ڕگه سه
ڕو خری  شه  که سه که.. ن که فت ده نه لیل و که زه  که سه کانی دوایی که چه میراتگر و وه  بنه کان ده خۆشییه نه

  به !کات ک ده یه  ڵ به ویستیی تکه ڕق و خۆشه کات و ده  خراپه  بری چاکه  بت، له ڵ ده قاتی و تکه
ک بکات  رچییه پت و ھه ته داده  که سه فا و جوانیی که ویستی و عیشق و وه خۆشه  بگره..  وه شه وانه پچه

س و مرۆڤ  وه یتانی ھه هی و دوو ش نده گه  بت له پ دهروونی  و بترس بژی و ده ناتوانت ئاسووده
ربار  ا سهژیاند ک له یه کیش بکات، خراپه یه ر باشه جا ھه. پۆشت کان ده رگی دوه بهبینت و  خۆی دزو ده

. وت که خۆش ده ی نهیویست خۆشه. مرت ودا ده ڕ له ما، باوه خوا نه  ڕی به باوه  مرۆڤ که  چونکه. کات ده
کانی داھاتووی خۆی پ  چه ش وه وه کات و به ودا گۆش ده رون و ناخی ئه ده  له  وره گه  وره ست برینی گه ھه
ست و ویژدان  ھه  که  یه و ھزه ند ئه خواوه  چونکه. کات خۆشیی ترسناکیان ده خات و دوچاری نه خۆش ده نه

  .کات ڕی جوانی گۆش ده گرت و باوه دار ڕاده تای مرۆڤ پایه ڕ و عه و باوه

  وتۆی به ڕکی ئه مرۆڤ باوه  ، که وه بچووک کردۆته  ی مرۆڤیان ھنده باره کان قه دوه: رمووم مدا فه وه  له 
.  و خۆی نابینت ری لشواوه مرۆڤ سه.  وه یتانه ناو قاوغی شه  خستۆتهڕ مرۆڤی  شه . ماوه خۆی نه

  .ئامین: رمووی فه

  

  

  تابلۆی ڕووناکی

رێ، و بچۆ بۆ زیندانکی  ت بچۆ ده که زیندانه  مۆ له ئه: "کان ئازادیان کردم، پیان ووتم جارکیان دوه
مدا  ڕگه  له. وێ ئه  ییمه زۆر دوور بوو تا گه. .منیش ڕۆیشتم." بت فری کاری بگاری ببیت وێ ده تر و له

،  وه م ڕگه ده  به. کانم کرد موو ئایینه زۆر بانگی خواو خواکانی نو ھه. ست کانم دابه تم ھناو نوژه فرسه
"   یشت که ست گه ده  کم به پاشان دیارییه.. ی کرد ک ھه بایه. کرد نارو ڕووبارم ده ماشای ئاسمان و که ته
م  که بچکۆالنه  دیارییه  کاتک که.  تی پیر شالیاره زره دیاریی حه  یشتم که زوو تگه. مبووبۆی ھنا" با
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و  ڵ گژو گیاکان و گه گه یاری له  وته با ، که.. وایی کرد ھمنی و دنیایی و دنه  ستم به ست، ھه ده  گرته
پاشان .. ی کردم و گیانی ته  وه شمه کانی له موو خانه ناو ھه  ھاته -با -برد ی نه ھنده.. کان لقی داره

پووش  روو ک په وه  م باوه ده  داو به با ده  شم به کانی له رده کان و گه ی خانه که یه  که یهبا،   ستم کرد که ھه
نی کا ی خانه که یه  که ی سپی، یه پووله ک په وه..  وه مای باکانه م سه ده فین به هشم ئ کانی له رده موو گه ھه
شم  با ، دابه  کهکرد  ستم ده ھه.. کرد ئازادی و سرۆش ده  ستم به ھه..  م باوه ده بوون به خش ده شم په له
  گوه  پۆلک له شه  م و ببم به جیھانی بوون زامن بکه  کرد به زم ده موو جیھاندا و حه ر ھه سه کات به ده
  .کرد خۆم ده  ستم به ھه!..  پووله په

. بوو م باکم نه به. چووم و زیندانکی تر ده ره به  بینی که قاوغکی دیلدا ده  دا خۆمم لهمان کاتیش ھه له
ر  ختی سه کانی دره ی گه وه شنانه  ستم به ھه. بوون وز ده ڕۆییم و جگای پکانم سه یاڵ، ده خه  به  چونکه

.. یاڵ خه  به.  م باوه ده کۆچدا بوون به  له  رد کهک ده  ورانه ھه  ه و په یاریم به  وه م ڕگه ده  به.. کرد رم ده سه
و   وره گه  وره ھه  م له م شوه ری ھه یکه په.. کرد تم ل دروست ده گرت و خوای تایبه ورم ده ڵ ھه ڵ تۆپه تۆپه

و  ئه ..کان دناسکه  وره ھه  تم دروست کرد له ندی تایبه ک خواوه کۆمه .کرد کان دروست ده بچکۆله
ت و شکۆی خواکان و  سه ده  تم به ڕکی تایبه من باوه  چونکه.. یبینیون س نه ھشتا که  ی که نهخوایا
تی  رامه رت بۆ که ست به ھیچ ھزکی مۆدڕن ناتوانت ده  دام که ڕه و باوه له..  یه کانی خۆم ھه وانه پاه

  .وان ئه

ھشتا دانتان   ئوه: " یانگووت ده.. کرد باکان ده  هییان ل گله ، وه م کۆچی باکانه ده کان به وره ھه  ه په
  چونکه.  یه ست و بیرو ویست و ھزیان ھه دڵ و ھه. کان دڵ و گیانی سروشتن وره ھه  که  ناوه دا نه وه به
  وا، به ئه.. بت  ر بت و سروشت تووڕه گه زانت ئه ناست، ده ده  و ئمه ئه.. زانت تی نوح ده زره حه
ر  سه  بینه ر ده به  قامچیی تروسکه  وا به وت، ئه بمانه  ر ئمه گه ئه. ین که روژر ده هوی س کونک زه فله که

وا  ئه.. بن  ر تووڕه کان گه وره ھه  چونکه. رگرن و فر بن ت وه جا عیبره. ین که کان و داخانیان ده دوه
  !".دا ئوهو   تی خوای ئمه سه برو ده ژر زه  ن له زن بت، دۆڕاوو بچکۆله مه  نده رچه تتان ھه سه ده

قیکم ل دروست  قله ک، پیرک، یان حاجیله یه ک، جاجاۆکه یه مرولهگرت،  ورکم ده ھه  ه ر په ھه
  ته زره ھا گیانی حه ملیۆنه  بووم به ده.. کرد کۆچی ده  مای باوه م سه ده  مان کاتدا گیانم به ھه له. کرد ده

  .کرد ده - دۆعا  -نوژم بۆ  م ڕوه ده  و بهکان  پیرۆزه

  وناکی لهوکرد ڕ ستم ده ھه. یامی ڕووناکی په.. خشاند نه یامی ده ناخمدا په  له  وه ردوونه گه  نگک له ده
ردوون  گه. رت کاری به تا به  ستیدا ماوه ده  مرۆڤ له  که  که نھا چه جوانی ته" رموت؛ فه ری بیرما ده وھه جه
  ". کی نویه مای یارییه ته  ییدا به میشه ھه  له

  ونم به و خه خه  زینده  به.. ھنا کان ده ره یکه دروستکردنی په  وازم له  که  وه م ڕگه ده ڕۆیشتم و به ده
ستم  ر چاوی ھه به  ھاته ده  که.. بینی ده  تی ماریاوه زره بانترین حه میھره  ندترین و به شکۆمه  جوانترین و به

. گریا بۆم ریی خۆم نیم و ده ی ھونه ن کارخانه خاوه  خواردم که می بۆ ده رما و غه سه  ھنا به ستی ده و ده
خوارد و  ده  کانی ئاوزه نگه مم بۆ ڕه ڕۆییم و غه ده .کرد و ده کانی ئه شی فرمسکه منیش گیانی خۆمم پشکه
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کانی خۆمم  داو ونه ست و سۆزم نیشانی جیھان ده و ھه وه کرده پشانگام ده  وه وی رگاکه خه م زینده ده به
  و مرۆڤانه تی جوان، زۆر جوانم نیشانی ئه ی ئافره ونه. نرخ و نایاب ت و به ی تایبه چوارچوه  گرته ده
  .قاند له ریان بۆ تابلۆکانم ده سه  دا که ده

  به.. بووی خۆیدا وه شی سارده ر له سه کوڕماو به وانکی ھه پاسه.. رگای زیندان ر ده به  وه یشتمه کاتک گه
ریکی  یدا خه که گه ڵ سه گه له! ت بوو چی ئافره که ! یدا، وامزانی دوه ناسه ی ھه و خیزه کرخ  کرخه
  کاری بگاری؟  ر له سه  ھا چیتکرد؟ کاتکی خۆشت برده: ناندم و ووتی ڕایچه ..کشان بوو ره جگه

ناو   نھایی کردو ڕۆچوومه ته  ستم به م ھه دا، که که ردوو زیندانه ھهنوانی   له  ، چونکه به: رمووم فه 
  شت مرۆڤ له بینی؟ ده  وه چییه  ونت به ووتی خه!  وه کانی خۆمه ونه کان و خه سته جیھانی ڕووناکی و ھه

کانمت بۆ  ونه خه  کک له ی باسی یه که ز ده  ، حه به: رمووم و ببینت؟ فه خه  م ڕوه ده دا بنوێ و به پیاسه
کی سپی و نازدارو  یه مرووله.. بینی  وه که یه مرووله  وم به خه: رمووم منیش فه!.. ی ئاده: ؟ ووتی وه بگمه
بای .. رشانیدا تکئاو سه ردو جوان ولوول به پرچی زه.. رز بوو بای ی بای خۆم به ھنده  که.. جوان

!!.. ووتی ئ!  وه بته جوان بوو، نه  و ھنده  شتی خۆزگه ھه ھلی به ئه  له  ک الوالو و جوانیی بنموونه وه
وانی ترم  کردم چۆن تۆو ئه دم و فری دهکر یامی ڕووناکیی بۆ ده میوانیم و باسی په  ھاتبوو به: رمووم فه

  چوونکه. وام بت و زیاتر بپرست رده یورا به ئیتر نه.  رمووم به ؟ فه ڕاسته به: ووتی! خۆش بووت
نگ  مک بده که.. گیانی ماندووی  م به ده رما ده کان گه تیشکی ووشه  م و به به ست بۆ ناخی ده یزانی ده ده

  !یورا و نه م ئه به! ی پرسیارکی ترم ل بکات و ھیوایه کیدا، به ته  له  وه مامه

و نوژ بۆ سروشت   تینه ڕمان مه باوه  مهئ.. ین گه یامی خواکان تده په  له  ئمه: رموویان کان فه مروله
س نازانت  که.  ستیان چییه به ن و مه که دن و باسی چی ده  کووه  س نازانت باکان له که  چونکه .ین که ده
  . ری تیادایه وه کانی بوونه یامه موو په ڕووناکی ھه  که

  

  

  

  س قنه تابلۆی قه

کان  مژوی ئازاره  چونکه. من وای بۆ ناچم! وانی تر بکات ئازاری ئه  ست به مرۆڤ ناتوانت ھه: ن ده
چی   یه م ڕسته ئه  وه مه بۆتانی ڕوون بکه با جا. ستیارن ھه  که وانی تر هکانی ئ مارییه ده  خانه  بهگات  ده

ست و ر یان دوپه  کو دوه به . سکی تر ناکات، مرۆڤ نییه ئازاری که  ست به ی ھه وه ئه:" دات ک ده واتایه
وت و  بمانه  چونکه !وشتی چوارپدا ڕه  له  یه ، و ئاسوده بووه ھشتا فری زانستی خوودناسی نه

ک  یه نتۆلۆگی و سۆسیۆلۆژیش تا ڕادده ویستکی باراسایکۆلۆژی و کۆسمۆلۆژی و ئه  وت، به مانه نه
  وه کانته باسی ئازاره  ڕۆیی به ادهجا زی. کانی مرۆڤ مارییه ده  خانه  ن به گه کان ده ئازاره  که  بیستراوه

ی  کانی مرۆڤدا توانای چنینی خانه مارییه ده  خانه  ڕۆیی له نان و زیاده درۆ و پوه  ن، چونکه که مه
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کانی ناو مشک و  مارییه ده  خانه  ئاشنا نیین به  ن که ی نوێ دروست بکه توانن خانه ده..  یه نابووتیان ھه
  ".ر جگه

ن مرۆڤ یان  ھه   چونکه. ستی و ھاڕمۆنی ھاوھه  رو به رامبه به  ی گیانی و بۆچونی منه وه شیکردنه  مه ئه 
ھا شکست دنت  روه و ھه -و جیھاندا ڵ ژینگه گه ست و ھاڕمۆنی بت له رگیز ناتوانت ھاوھه ھه رست دوپه

  له  که - ره یامی ھونه و په  انهداخوازی و گریم  یه رنامه و به ئه  چونکه. جیھانی بووندا  ی به رنامه به  له
وناکی و وری خرو ڕ وھه شفی جه که  رگیز ناگات به مرۆڤ ھه. گات پتان ده  وه کانی منه رمووده فه
  تی، یان بۆ زاته بتی بۆ مرۆڤایه تله ر مه ھونه  ی که جاته و نه گات به ، تا نه وه بته تا پاکژ نه ت دییه به ئه

  م چی جۆره به". ستیار یان مرۆڤی ھه" ند رمه ھونه  بوون به  به  یشتنی مرۆڤه گه ویش ئه .کان نده بیرمه
  قۆناغک له  گات به خر، مرۆڤ ده نه.. ؟ ؟ یان مندانه کی؟ شتانه مه ڕه کی؟ یان ھه ک؟ الوه ستیارییه ھه

چی   یامی خواکاندا به ی پهکتب  له( توانت ببینت بت و ده رباز ده خۆی ده  خوود تیایدا له  سرۆش، که
ر  م مرۆڤ گه ڕاستیدا، به  مرۆڤکی دوور بین، جا با کوریش بت له  ، و ببت به)خوودبینی دواوم  له
تی جادووی  ی مرۆڤایه ده! مان کوریش نیین و ناشبینیین زوربه  ؛ چونکه کوره-بت ستی نه ھه

  رانه و خۆشنوودکه  ستبزون و شایسته ھه  که  وه کایه  ان بتهن باسکی جو ز ناکه کان حه مرۆڤه!..  لکراوه
  .بت

ن  که ناچاریان ده. ن که بحیان ده ت و زه ڕ و تیرۆرو قه بن و دووچاری شه  کان ئاسووده ن مرۆڤه نایه 
 نن وگریان ب  ن واز له که کان فر ده ره سسته  ر بوانن و خوشکه ورووبه ده  خۆیان و له  ست له بھه

  ی ھزری و زانستی سروشتی پشتی کردۆته فه لسه و فه وه قۆزنه کانی خۆیان ده کان فرمسکه رسته دوپه
کان گشتیان  مرۆڤه. ن که وانی تر نه ژانی ئه  ست به ھه  ن که کان فر ده رسته کان دوپه دوه! ست زانستی ھه

کانیاندا  زیندانی ماه  روونی و ئایینی و له ماری و ده ی ده خانه سته خه  یان له چی زوربه ساغن و که
کانیان یا مردوو براکانیان  رمانی خوه چی فه م ملکه رده جوانیی خۆیان داپۆشن و ھه  ی که وه حکومن به مه
  یتانیان کردۆته قیناعی شه رب و غه  ست له و بھه یرو دڕنده کی سه یه شووشه  بووکه  به  ت بووه ئافره.. بن

ته قه  ت به ھوه کانیان و شه لهڕووی مۆدز له  پۆزیاندا دله .. وه کاته جوانییان ده  خوارێ و مرۆڤ ق  
زم  من حه!.. مرد–و باوک و براو مام و خاڵ و پاشانیش   گه ی کۆمه کۆیله  به  بووه ت ئافره -رقیش شه
الوازی دروست   ی به ر ئمه وه وونهب  چونکه..  نییه ست و ب ھه درۆزن و دووڕوو تی الواز بینینی ئافره  له
و   گه کن بۆ کۆمه یه وانه  وانه بن، ئه دایک ده  تیش له قه الوازی و سه  به  ی که وانه کو ئه به.  کردووه نه

ت  قه ت ناتوانت ئیفلیج و دزو و سه بیعه ته  ن که ڕ بکه ت کردنی خوا بن و باوه تا فری خزمه -خزان
ۆش و خ ت و نه قه م مندای سه که ی یه پله  به -نوان گیانداراندا مرۆڤ  کو له همرۆڤ دروست بکات، ب

خۆی یان   گرت کاتک که ر ده کانی خۆی وه وه جری کرده مرۆڤ ئه  چونکه.. بینت وا ده خۆی ڕه  به لیل زه
  سکیان به ری که و سه  یان کردووه وره کی گه ، یان درۆیه سروشت کردووه  ر به رامبه باوکی، تاوانکیان به

و خۆیان   ژینگه  یانده وان بوو و زوو خۆی گه ھزو پاه به  ی که ته ھوه شه  و تنۆکه ئه  بۆیه.  داوه  تاره فه
.  سکی تر کردووه خۆیان یان که  ر به رامبه کیان به یه ه دروست بوون، باوکی یان دایکی ھه  ر له به -پیتاند
  ندک له ھه  چونکه. خۆش ت و نه قه ی سه ی کۆرپه وه ژیانه  ھنانه  ن به که بار مهسروشت و خوا تاوان  بۆیه
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  ه تا ھه -و فر بن  وه بیانبینن و یادیان بته  گه جا با کۆمه. ست دت ده  یان له ر ھنده ھه  ن، که ھه  ئمه
    .ن که وانی تریش نه خۆیان و به  ر به رامبه دی به و درۆ و به

ندیتان خۆش  یوه ری په سه  وه گومانه  درۆ و به  و به  ه ھه  ستن، به وه سک ده که  ر به رامبه به  ک کهجا کات
یامی ناجۆر و  نی پهری زیندو ڕاگرت و ھانده نڕ وانی تردا بگه کانی ئه جوانه  وه دوای کرده  به. ن که مه

  . بن بوختان مه

ی  بیستگه  خۆش بهتکی  ر بابه سه  با بمه. م تیتان بۆ بکهویس باسی خۆشه  ھاتووه  وه ئستا کاتی ئه
  ک له نه{ زینداندا   م له تی نوحتان بۆ بکه زره ویستی حه مک باسی خۆشه و که الوانی عاشق

دو،   ه ده.. کان دو چاودرم بوون دریژایی ساه  زیندان، به  له} من{ و یان  ئه  چونکه!.. }یدا که شتییه که
مرۆڤ   جا کاتک که. ن یی نیشان بده ووڕهنگک قین و ت ھه سکی نه  نن پ بهتوا بن؛ ده ده  تووڕه  ی که هوان ئه
  .نج ڕه خوات و دی ده م ده بت، غه ڕز ده ، وه وه ژر چاودرییه  وته که ده  وه دوانه  شنه و چه ن ئه الیه له

م با  منیش ده.  رمانکه ی خه مشتک نموونه:  هکورد د  م، چونکه موویانتان بۆ ناکه جا من باسی ھه
ی  م ساه له:" یت که ڕ نه شت باوه ده  م چونکه ناوی نابه. م وانمتان بۆ بکه پاسه رستی دوپهمین  باسی دواھه

تا .  تی یوسفی کوڕمه زره چاودری خۆم و حه.. وانم پاسه  به  رستیان کردووه تکی دوپه دواییدا، ئافره
.. کات ند ده رنجیدا به سه  نازیدا، له  چاویدا، له  کان له موو ئاسمانه کات، ھه ماشام ده ته  و که  جوانه بی

بت، پرچی گ   ر بت و توڕه گه ن ئه ده  ، که نگاره و سووری ژه  تی فریدایه زره پرچی حهی  پرچی ده
شترست،  ده - زۆر ھارو تووندگیرو سرکه .ڕت په رده ده  ی قریشکه تریشقه  وره ھه  وه مییه ده  له گرت و ده
ن؛  ده. وت وم خۆش ده منیش ئه  کات که ستده کات، و ھه ده  ختووکه  ست به وت و ھه م منی خۆشده به

واو  و باسی ته ئه. بگرت ستی من ست و نه ھه  کات گوێ له ز ده بینینی من و حه  به  سته مهر و سه ئه  گوایه
ندی  ماوه زه  م بینی که و ونانه کانی خۆی نیشاندام، کۆی ئه لبومکی ونه ڕۆژکیان ئه م به. .نابت 

.. دات در لکراوم نیشان ده دان حۆریی غه کیدا سه ماشایه ته  رمووم، له ک فه وه.. شووکردنی خۆی بوون
زگیرانی  زم خاتوونی ده ی غه ده ڕاستیدا  له  چونکه..  وه بته کات، نه مم دهسار سه  ندک جار ھنده ھه

ژنان،  کی جه یانییه موو به ی بدات، ھه کرد یاریده زی ده باوکم حه  که  تکه ئافره! زم  غه ، به باوکمه
 کان و ی خۆشییه نجینه ۆ ئاودانی گهھات ب زم ده باوکم مابوو، غه  ی که و کاته موو ساک، ئه ھه

تی  زره گای حه کۆشک و باره  له  بوو که سرکی ھه یایدا قه خه  وکم لهبا  چونکه.. کانی باوکم باخچه
ی  ھات بۆ مامان، ئمه زم ده غه  ئیتر کاتک که.. نگ بگاوڕه ی ڕه باخچه  پ بوو له! چوو یمان ده سوله

، و میوانیمان  ات بهھ ژنا ده م ڕۆژی جه که یه نھا له ته  چونکه"..  ژنه جه"  یشتیین که گه مندانی نو ماڵ تده
  یان له پیرۆزه  ژنه جه  وه ویست، پکه خۆش ده وی زۆر باوکم ئه. دا رگای ده ده  له  سیش بوو که م که که یه
شک   نھا به ته ..سیحایی بوو نگ و چاوشین و مه تکی سورو سپی ڕه ئافره  کهزمخان  غه.. کرد ک ده یه
 بوو ت نھا تایبه ته  بوو، که جوانی ھه  کی ھنده م خوویه به چوو دهی ئستام  رسته دو په  وانه م پاسه له
سوری کاڵ، پرچی  و سووری ، کومی سپییو برژانگی سپی چاوی شین.. سیحی ردی مه مرۆڤکی بگه  به

پم خوا !  تکه چی میلله رتی زانی پۆشاکی نه مانده ان نهسم که  که! پۆشاککی سیحری.. قای پرته  ڵ به تکه
ر  سه  ر بمه گه جا ئه. یان تیا بوو کانی ئاوزه نگه موو ڕه ھه  چوو، چونکه ده  پۆشاکی فریشته  گرت، له نه
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ر  سه  وه م، با بمه م؛ به بت باسی چل تووتیتان بۆ بکه وا ده ویستی باوکم، ئه زم و خۆشه باسی غه
   .خر وو باوکم به چوو، یادی ئه زم ده غه  و له ئه  چونکه .تی رامه وان و که باسی دوا پاسه

  ڵ به ڕقکی تکه! م من تی ناگه  ، که گرتووه وانی من، ڕقکی ھه پاسه  به  ی بووه ته وه و له ئه
ستی من  ی ھه ده..  وه ته کشراونه  کانی ونه چاوه  ی تازه دات، ده خۆیم نیشان ده  که. ویستی خۆشه

کان  وانی دوه پاسه  خۆی به  چونکه..  ستیاریی من نییه و ئاگاداری ھه ئه..  دووهستان و ھه خه  ویان له ئه
ومن و ناسیومن خۆشم یبین  ی که تانه و ئافره ی ئه ک زوربه وه  وه کانگای دمه  من له  نازانت که. زانت ده
ر دداری  گه وا نابینرت، ئه دوبوونی په رست مافی به تی دودا دوپه وه ده  له  نازانت، چونکه! وت ده

و  تی گیانیی من ناکات، کاتک به سه ده  ڕ به و باوه ئه  بۆیه. رببت ویستی ده ستی خۆشه بکات و ھه
  !شت ده: ت ده  وه گاته  به! ڕنم کانت بپه خۆشییه موو نه م، ھه ستانه م ده توانم به م؛ من ده ده

م چی  به! رۆکی خۆی به  دا له چت بۆن ده ماشا؛ ده ته  بن له م پ دهکان کات چاوه ست ده ھه  کاتک که
ڕو خر  شه  ر له شت سه ده  بۆنک که.. بزون  ریزه رو غه س ھنه وه ترکی ھه بۆنی عه! بۆنک؟ نازانم

و  ئه بۆنی  ئیتر که .منی مرۆڤبۆ ک  سی دو، نه وه بۆ فریودانی ھه  یره بۆنکی سه  چونکه.. تک بدات
م  عباکه ده! ن که سم ده وه ھه  س، دن و یاری به وه ی شت و ناشرینی ھه یان فریشته رما دت، ده سه به
پیاو  - تره وره س گه وه هھ  ت زۆر له رامه م که به. یگرت رز ده کا و له ما ده سه  که له گورز و ھه  بت به ده

بت چاودری داوای  ده مرۆڤ. ر بت ده فره سی ته وه یمی ھهسل یان ته.. بت سی کاتی  وه نابت ناچاری ھه
  چونکه.  وه شه وانه پچه  به.. یکات وت شتکی جوان بکات، ده ت بیه ر ئافره گه  چونکه. بت  که ته ئافره

ۆی خ له  و بۆنه ئه  م لیکرد که وه ندین جار تکای ئه چه  بۆیه . یری تیایه کی سه ت بورییه سروشتی ئافره
کات  دژی من ده  و کاره ئه  ست نقه ئه  ست و به به مه  بهو  چی ئه که! بزونت سی منیش ده وه ھه  دات، چونکه نه

  کات من بخاته زیش ده رچی حه گه !م زانت من گرنگیی پناده کاتک وا ده -دات خۆی ده له ی زیاترو بۆن
م و  ده ی ڕاست بت نیشانی ده وه بم و ئه رده و ده ر به رامبه ستی خۆم به من ھه.  وه ژر ڕکفی جادووی خۆیه

   . وه کال بکاته کانی یه م خۆی نیازه که ز ده حه

م  له  بۆیه..  وه دۆخکی دووده  خاته و ده کاندا، ئه گومانی دوه  ماشاکانی من؛ منکی زیندان له م ته به
زانت  و ده ئه  چونکه. کات رسامم ده سوڕنی و سه من دهری  زیاتر سه.. دات خۆی ده  دا، زیاتر بۆن له دواییه

  مرۆڤ به  چونکه.  رخان کردووه زیندان بۆ منیان ته  ی که و بارودۆخانه کناگرت به سی من یه وه ھه  که
،  وه م لتانی ناشارمه به! کان وانه پاسه  ق به رھه تی ده تایبه بت، به زیندان بوون، دوچاری گومان ده

ندهبۆنت، نه  کی ھد ته خۆشی لرگز و ڕیحانه ده..  وه بی ن  کهند  رچه و ھه  ڵ کردووه و چنوری ت
لی  حوی و عیشقی وه دی مهزوھو  ی نالی  بیبه حهو  ی گۆرانی شاعیر   مانه سیاچه.. ڕت په المدا تده به

  خانهموو  ماشای ھه ماشاکانم ته ته  به..  وه خاته بیر ده م-جنوون می مه رھادو غه ستی فه و ھه  دوانه
ماشا  ته  به.. ڕ ناکات چی باوه که. ت ل دت بۆنی فریشته: م و ده ل به زمانی مه  م و به که ده کانی ستییه ھه

. کانی من بیت چی ویسته بت ملکه م، ده که من تۆ ڕاو ده: ت گرت و ده م تده مزه غه  کی پ له یه نیشانه
کانت  ر نیازه گه جا ئه .ڕی جوانم ستی جوان و باوه چی ویستی جوان و ھه نھا ملکه من ته: م هو د منیش به

   . ھا بکه وت وه و چۆنت ده رپشک به جوانن، سه
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  یویست به دا و ده که رگای زیندانه ر ده به  مدا دانیشتبوو له گه وما له خه  بینی، له  وم پوه ڕۆژکیان خه
ر ئامانجی  وه بوونه: رموو وم فه منیش به.  وه روونمه ناو ده  نت و بته رم داکه ی به که ته سپایی چاکه ئه
ر  وه کانی بوونه تیی ویسته و ھیچ ھزک ناتوانت دژایه  یه یاندنی دوو مرۆڤی ڕاستگۆی ھه ک گه یه به

ک  یه ڕاستیشدا من و تۆ به  کو له وندا، به خه  نھا له ک ته ر داخواز بت، نه وه ر بوونه گه جا ئه. بکات
 یم بۆ که ونه خه  کاتک که ..ستام و ھه خه  له  کاتک که -ڕوان مان ڕۆژ، پاش نیوه ر ھه ھه .نت یه گه ده

  ر له به شیا خۆیشی ده  یدا دیار بوو که که مه وه  له. " وتۆ بووم ونکی ئه ڕوانی خه چاوه"، ووتی؛  وه گایه
  !بتی دی ونه و خه من ئه

  کات که ی من ناچار ده و سیفاتانه به.. ری خۆیدا وھه جه  له  ستی جوان و نایابه ک ھه نی کۆمه و خاوه ئه
و  قنت ر بۆ من بله تا سه - خساندووه ڕه و نه وت بواری بۆ ئه ھشتا ڕکه  م، چونکه گوناح بکه  ست به ھه
ی  ستانه م ده ئه:  رمووه فهوم  ندانجار به رچی من چه گه ئه. من بکات  داوای شیفا له  وه تینه ڕکی مه باوه  به

نیت، ئه ر باوه گه رژی، ئه نه وژمی ئه ته  ن لهمن پنم که بپه  خۆشییانه و نه توانم ئه وا ده ڕ بھشت  له  ڕ
  . ڕ ناکات و باوه  چه ڕ که و باوه چی ئه که. نات ی ده پوه

زیندانی   ستم به من ھه  بوایه ده. زیداندا بت  له  نییه  وه ک من شایانی ئه مرۆڤکی وه  ، چونکه قی نییه ناھه
  مرۆڤ له  چونکه.  قتره وتی زه چه  لهم ڕاستی، زۆر  به.  وم بینیوه ی ئه وه و کاته ، له کردایه بوونم نه

مرۆڤی   چونکه. رتند ناک سه وانی تریش په ت الی ئه نانه ته. بن کانی دوچاری گومان ده سته زیداندا ھه
کاری   ستت که کارک ھه  ن نابت ناچار بکرت به سه ھا مرۆڤی ڕه روه ھه. زیندان بنرت  بتاوان نابت له

کان  رسته کان و دوپه داچوونی مرۆڤه ه ھه به  من زیندانم له  چونکه! ر من دن سه ش به م شتانه ئه.  و نییه ئه
دوای   گرن، دن و به م ده ن و دن ونه وان کۆڵ ناده چی ئه که. می که  بهستکردن  ی ھه دورگه کانی و دوه

. تی مندا نانن رامه که  گرن و دان به ستم ده ست و نه ھه  ن، دن و گوێ له که وردترین دزویمدا ممی ده
جوانیی خۆیدا بنت،   ن دان به سکی تر ناده که  ماف به  بینن، که قناس ده حه  یه و ڕاده وان خۆیان تا ئه ئه
کانی  وان و خه م پاسه م منی زیندانی و ھه ش ھه مه ئه. ر وه دو و جانه  ن ببت به ده کو مرۆڤ ھان ده به
و  ر به رامبه به  ماشام سارده ستم س و ته ھه  وه ر ئه به له. کات دا چوون ده ه ھه فر دووچاری به تی به که مله مه
وژمی گیانی ئاھوڕامازدای پیرۆز  ویستی ته خۆشه  چونکه. دات وژم ده ناخمدا ته  هی ل ویستییه موو خۆشه ھه

  دابم که  ستانه و ھه من ناتوانم خۆم له.  نھا خۆراکی گیانیی منه و ته  ق و ڕووناکییه وژمی حه و ته
  .رن وه ئامانجی بوونه

  کیان من له یانییه به. کات ک مندا ده ته هکانی ل ندکجار نوژه و ھه  رسته و خۆر په ئه ،ی ڕاستی بت وه ئه
شتی  گه  کرد له ی دهئازاد  ستم به کانمدا ھه یاه کۆچی خه  ر خۆر و له به  ژر تیشکی خۆردا خۆمم دابووه

چت نانی  پ ده! شت برسیت بت ده: رمووی یانی باشی لکردم و فه ویش ھات و به هئ. ڕووناکیدا
منیش سیانم لیان خوارد و . نیری بۆ ھنام نان و په  چوو چوار پارچه  له په  به. خواردبت یانیت نه به

  ی که و باندانه شم دا به  ی بچکۆله س پارچه.. م که م، یان کوڕه که ره وت کرد بۆ ھاوسه که مم پاشه چواره
بوو  ده  که وبو  ۆژهو ڕ ، ئه و ڕۆژه ئه.  کان چنیوه بانی زیندانه کان و گوسه خته ر دره سه یان له النه

کار کردنی   به  حکومه زینداندا مرۆڤ مه  له  م، چونکه بۆ زیندانکی تر، تا کاری بگاری بکه  بچوومایه
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ڵ  گه کانیدا له نوژه  نھا له تهو  ئه! برساندا بمرت  ر له گه  رپشکه نا سه بت مرۆڤ کار بکات، ده ده. زۆر به
ودا  له.  وه دیار تیشکی خۆره  به  رستاری و نوژه ریکی په و خه  نگه بده  دا که هو کاتان له  ، واته بایه مندا ته

. یانبینت ده  وه منه  به  م که که ی ده ونانه و خه کی ئه یه ک به ماشای یه بینم و ته کانی ده سته من ناخی ھه
: ت م ده ستی شامه ھه  ی به که هتر کانیان، بۆنی عه نجه له  کان به ی خۆی، گوه شنه  ماڵ به شه -بینم ده

ویستیی  ستی خۆشه ھه  بت ڕاستگۆیانه ی نوان دوو مرۆڤ خۆش نابت، مرۆڤ ده ه ھه  ر له وه بوونه
  .کات ر بۆ درۆکان شۆڕ ده سه  که رست پهدو  بت به ودا ده مرۆڤ له. ر ببت وانی تر ده خۆی بۆ ئه

ستی  من ھه  دا که و کاتانه له. وت م خۆشم ده که ست ده بینم، ھه دا ده ته رامه و که و له ئه  کاتک که  بۆیه
  له  وه ماه ی شه م شنه ده  وادا، به ھه  به  پووله په  کوو گوه یبینم، وه بزوت، ده و ده ویستییم بۆ ئه خۆشه

  ست به و ھه  نییهندی جوا ی خواوه ده.. ڕت گه کات، ده ت، کۆچ دهب ن دهکانییدا وو یاه مای خه سه
دات و  ی باڵ ده قه شه ھمن ھمن له -یی و سیحری فسانه لکی ئه ک مه یبینم، وه ده. کات ئازادیی داھنان ده

 ناو کانی هکان و ماریا قووماتکراو سیحه و مه  کی فریشته یه ک به ڕت و یه گه مان ده ختی زه چی دره  چ به
ک بیری  م وه م ئاسته یبینم ئاسته ده. گیرسنت کات و مۆمیان بۆ داده ماشایان ده بینت و ته ری من ده سه
ندکجار  یبینم، ھه ده. قنت له تم ده رامه ر بۆ که کات و سه ستیاریم ده مسی ھه بت و له خش ده تی په په

و  ندم له نھا نیازمه من ته: م و ده چی من به که. رستت مپه وت و ده کات، منی خۆش ده نوژ بۆ من ده
-تی نوح زره ستی حه کانی من ده سته ده  چونکه. نایت ی ده ڕاستیدا پوه  له  م که رباز بکه ت ده خۆشییانه نه

و جیھان و   من و ئوه -جوانی   ڕھنان به نھا باوه ته.  وتووه ر که ییان به میشه مسی ھه ن و له
زاران ڕاستیی  ھه  جا ئوه. ڕاستی  نت به یه گه رۆڤ دهکبوون م ستی یه نھا ھه ته. کات تیش ڕزگار ده مرۆڤایه

  . کات کان ده ڕاستییه  ڵ به کانیش تکه پیاو ناڕاسته  زۆر بوون، که  کان ھنده ڕاستییه..  درۆتان داتاشیوه

  به ست چی ھه ؟ که!کات کان ده م، نازانم بۆ کار بۆ دوه که ی ناو زیندانه نویه  وانه و پاسه ئه  یره زۆر سه
  دا نانت که وه ناکات، دان به  وه ست به چی ھه که! کات روونی منیش ده سیح و ماریاکانی ناو ده ئازاری مه

ک  و وه  نگی گرتووه نگاوڕه ھا گوی ڕه زاره و ھه  مان بایه ختی زه ی دره و بۆ من ھنده ویستیی ئه خۆشه
.  وه کاته من ده نت و بیر له کانی لک ده تک چاوهکا –ردووندا  گه  بن به خش ده کانی په یاه تیشک خه
ن  کانی لک ده و چاوه ئه -پشکۆ  به  وه بمه سووتووی خۆمدا ده  س و له قنه قه  بم به من بۆی ده  کاتک که

و   وه مه که بینت چۆن ڕووتی ده ده  وه منه  و به خه! بینت و ده خه -  ردوونی مندا ئازادانه گه  یاڵ له خه  و به
  ."شی کانی له ی خانه که یه  که یه  م به ده شلم و شفا ده م و گیانی ده ده ویستی نیشان ده چۆن خۆشه

.. ڕوا و دت ده  ستانه رمه کانی خۆیدا سه گژاوی یاده  له  چونکه.. نت چه بینت ڕاده من ده  ندکجار که ھه
ش  وه و به  وانه پاسه  وت نیشانی منی بدات که هی گرت و ده خۆی ده  بینت، قاب له من ده  کاتک که

  .کتری بوون یه  ڵ به و ڕاستی تکه ه ھه  چونکه.. زانم ده: م و ده منیش به. کارکی ناشیاو ناکات

کانی  ر من و فریشته سه بۆنکی خۆش به  دا که وه پاداشتی ئه  دا، له ستانه و ھه پاداشتی ئه  ئیتر منیش له
م  که ز ده حه  که  ویسته الم خۆشه له  وت، ھنده ، خۆشم ده وه پرونت، لتانی ناشارمه ا دهروونمد ناو ده

روونیدا مراند،  ده  ردم له ک ده کۆمه -شالن  ک به یه ماوه  ر له به  م که شفای بده  یه و فریشته ک ئه وه
  ".ڕاند رپه شی ده له  ند دوکم له چه



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

165 

  م کاتک که به . ویستیشم زیندانه م خۆشه که ست ده ھه. زینداندا  م له که ستی دهوی خۆشه ست به ھا ھه من وه
گرم؛ ناخم  ماڵ ده ی شه شنه  گوێ له  کاتک که -کان و باکان م بۆ گوڵ و ڕوناکی و مروله که نوژ ده

  کات به ده  و ئاوزه ؛مان  کانی که نگه ڕه  گۆڕت به ربا ده ک حه نگی وه و ڕه  وه کاته نوێ چرۆ ده رله سه
ک  وه  یای سرکم، که کانی خه نه ی دیمه وه م بۆ ھۆنینه به کار ده نگی تیشک به ی تابلۆکان و ڕه خامه

دایک  ی داھنان و تابلۆکان له شئه نه  ن به گه ن و ده که ی ده یی ته میشه ر و ھه وه فن و بوونه س ده قنه قه
ڕم  چاوه  ی که و باندانه ئه. م که کان ده وتنی بانده دواکه  یی له مک گله هھنم و ک ت ده وسا فرسه ئه.  بن ده

،  ی ڕگاکانم ل تکچووه خشه من نه  چونکه.. و ئارارات ین بۆ زاگرۆس بکه  وه ڕانه شتی گه گه  وه بن و پکه
ر  سه دن بۆ الم و به  کان که همرول  چونکه.. دا وه ڕانه ری گه فه سه  رم بن له کان ڕنیشانده شت بانده ده
  !ڕگا  ومه بکه  ه ھه  شت به ده  دات که یامیان وا نیشان ده زنن؛ په ده شمدا ھه له

:" رمووی فه  وه مه دیار چاوی دراوسکه  کیان  ھات و به یانییه رلشواو، به ڕیوی سه کی باپه یه مروله
بی  زه خوا غه  که مروله". وانی تر زامدار ناکات مرۆڤی ڕاستگۆ ئه ی ه م ھه به.. کات نه  ه ھه  مرۆڤ نییه

  وه ک بای مابووه نھا یه ته  چونکه -متوانی م نه م، به ی بده ومدا یاریده لگرتبوو، بای ل ڕوابوو، ھه
ی سپیی رگ به  واته -ڕ رگی باوه شیا به ده  چونکه! نازانم بۆ! نیبوو و سه بای له  س دانه} با{ و 
و  م ئه ، به وه جیھانی منه  م بنه ده ک ده یه موو مروله ھه  به  رچی من ڕگه گه  چونکه!.. پۆشیبت نه

من . ندبوو و سه بای له  س دانه -با -  ، بۆیهبوونبو ری سپی نه رگی به ڕ ھنانی به دوای باوه  یه مروله
. م کاندا بکه سروشتییه  ماڵ و ھزه باکان و شه  ر سه ریی به داوه م ناتوانم به. بوو ال باش نه م له و سزایه ئه

ختی  ندکجار خۆشبه ھه  یت که که ڕ ده ؛ ئایا باوه بوانه: رموو وم فه م دا و به م نیشانی دراوسکه که مروله
نی باڵ بین و  وهر خا گه ین ئه که ست ده ندکجار وا ھه ھه!  وه وته مان سودی باشی ل ناکه موو کاتک ھه ھه

واھی  گه  یه م مروله ئه. ین نجام بده توانیین کاری چاتر و زیاتر ئه وا ده بت؛ ئه توانای فینمان ھه
ران  و زیاتر کامهو مر  مرۆڤ و بانده -بوونی باڵ ھه  رج نییه مه  چونکه..  وه داته ده  ڕه و باوه ناڕاستیی ئه

،  ریانه کان ترس ڕابه بانده! شاودانی یترس مه  کاتی فیندا زیاتر له  نھا له کان ته باداره  چونکه. ن بکه
کانتان فر  ن و وانه تان پ بکه ، تا بتوانن متمانه وه نه م بکه ترسیان که  ن له وڵ بده ھه.. وان گوناحن ئه

  .زان وان زانستی خامۆش شاره ئه  چونکه.. ن بکه

: رمووی فه! یتوانی بفت ده  نگ بوات، نه یتوانی ھاوسه ده  نه  زۆر ماندو بوو، چونکه  که مروله
  .ماڵ که  نت به یه گه ویستی مرۆڤ ده ندروستیی خۆشه نھا ته ، ته ندروستییه ری ته وه خته به

بت  مرۆڤ ده: رخوارد دام، ووتی یانیی ده نانی به  رسته دوپه  ته و ئافره ئه  کاتک که  یانییه و به ئه
بت؛  نه  وه کانگای ده  ر له گه ئه  وه پاداشت دانه: رمووم منیش فه.  وه وانی تر بداته ی ئه وه دهپاداشتی کر

  . زنه کی مه یه ه ھه

،  ست و سۆزی منه ویش زیندانی ھه ئه.. من زیندانم.  وانی منه و پاسه ئه . وه بته ، نه جوانه  و ھنده ئه
من نوژ بۆ گوڵ و باکان   ڕ ناکات که م، باوه به ویستی شک ده شهردونک خۆ من گه  ڕ ناکات که چی باوه که

  وه ڕیشه  کانی له خۆشییه توانم نه ده  ڕ ناکات که باوه. رستم په م و خۆریش ده که ماڵ و جوانی ده و شه
  !س ناتوانت شفای بکات زان که وا ده  ، که ردک کردووه چی خۆی دوچاری ده که.. کشم ھه
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ری  ر زیندانی دو بت یاخود زیندانی عیشق؛ ببه زیندان بوون، جا مرۆڤ گه  ستکردن به ھه  هند ناخۆش چه
ویستی بکات؛  خۆشه  ست به مرۆڤ ھه  ی که و کاته م تا ئه به. گوناح  ست کردن به ستی ھه ھه  نابت له

ویستی  درۆ باسی خۆشه  ی به وه م ئه به. گوناھکار و تاوانبار و درۆخواز  تاوانبار بکرت به  حاه مه
ژیان و بوون   سکی تر؛ ھیچ له بۆ فریودانی که  ه ته  ویستی بکات به وت خۆشه یه کات و ده ده

مرۆڤ نابت   چونکه. کات ده رمانخوارد خۆی ده  کهی  وه خشتر له زۆر زیانبه  و مرۆڤکه  یشتووه گه تنه
  دننه  وه بوونه نه  خش له ی زیانبه ر خانه مشک و جگه  چونکه. وانی تر بکات ستیاریی ئه ھه  یاری به

  .کات مرۆڤ سست و پیر و دزو و ھار ده.  وه بوونه

دات؟ با بۆتانی دیاری  زانن چی ڕوو ئه ؛ ده وه ز بته پاشگه  رسته و دوپه ڕۆژان ئه  ر بت و ڕۆژک له گه ئه
نی پاکژ  ر دی دابنت و به سه ستی له ردوو ده و ھه  وه ز بته و پاشگه ر ئه گه ئه. دات م چی ڕوو ئه بکه

کو  ک منکی زیندان و بوت و بئا، به نه.. بینت من ده -چاوی ڕاستی  بهوا  من؛ ئه بدات به  وه بوونه
و   وه ڕانه ری گه فه م بۆ سه که رمووی ل ده گرم و بانگھشت و فه ستی ده ده  که.. بین ده  قینه منی ڕاسته
ندی ڕووناکیی  و خواکان و خواوه  ر و فریشته مبه موو پغه م و ھه که می ده که نادیاره  شتییه سواری که
دا  م ژیانه توانت له ر مرۆڤ نه گه و ئه  رانییه زنترین کامه مه  قینه ڕاسته: رمووم فه م و پی ده ده نیشان ده

چاوی   وسا به ئه. یی ناگات میشه ماڵ و ھه که  ز بهرگی ویستی بکات، ھه ر خۆشه روه ک مرۆڤکی ڕاستپه وه
  له  کات که ده  وانانه و پاه موو ئه ماشای ناخی ھه دا تهی خۆم که شتییه که  ناو ستوو، لهرو نوبدا
  ھاتووه  وه کاتی ئه  چونکه. ن که کانی من ده نده کان دروست بوون و گشتیان نوژ بۆ ئازاد بوونی خه نده خه

  .کانی نیشانی جیھان بدات نده خه  ادانهمرۆڤ ئاز

وانی  رست و پاسه دو په  بوبوو به مرۆڤ بوو و ھشتا نه  م که که ی بۆ ده و کاته وسا باسی ئه ئه
 زم لیکرد و دم وم تیادا بینی و حه مجار ئه که بۆ یه  م که که ی بۆ ده و ساه باسی ئه.. م که زیندانه

ی من  وه ب ئه ڕی و به المدا تپه باران بوو، به  ستره ئه  م که که ی بۆ ده یه هو ئوار باسی ئه.. ایداچوویپ
.. وم بینیی بۆنم کرد و ئه -ی بۆنم بکات، بمبینت وه ب ئه به! رسووڕمانم بکات سه  ست به ببینت و ھه

قای و  گ پرتهن ک ئاسککی ڕه یدا وه که  می براو دایک و خوشکه ک غه گژاوی کۆمه  و له چی ئه که
روونمم  پیرشالیاری نووسیووی ناو ده  واقوڕماوی له  منیش به. ی کرد کی قوونه وه المدا که ئاتوونی به

چی بوو؟ ک   م زاته ، ئه زن و زانا، ھانام بۆ تۆ ھناوه پیری مه: رمووم ناندو فه و ڕاچه خه وم له ئه.. پرسی
ی  نده م باوشک و خه ده ؟ پیریش بهری کرد دا گوزهردوونی عیشقم گه  رگی بیم به ھا جه بوو وه
  و به  بووه ھشتا پیس نه  و زاته ئه. ر نازانی گه  یه-تی فریدا زره خودی حه  وه ئه: رمووی فه  وه یه مندانه

  . رمووی به من؟ فه: رمووم فه. ڕت گه دوای تۆدا ده

  ی که و ڕگایه ر ئه سه  چوومه موو ڕۆژک ده ھه  بۆیه.. ینیب و منی نه وم بینی؛ ئه ئه  مجار که که ، بۆ یه به
وم  ی ھامووشۆی ئه مه م ڕگا پچ و خه ئیتر ئه. تری گوباغی گیانی بۆنی عه  ھات، واته وی ل ده بۆنی ئه

م  ڕێ بووم و خۆزگه ر چاوه ودا ھه گۆڕی من له ی نه و ڕگایه ی ئه و کاته تا ئه.. رستگا په  کردبوو به
چوو بۆ  دا ده و ڕگایه وان به شه  و به ئه  چونکه..  وه ڕته وان بگه کی شه یه خواست جارکی تر بۆ پیاسه هد

ئیتر من تا س ساڵ دوای . رست دوپه  شبوبوو به بوو؛ و نه وان نه وسا کاری پاسه ئه! ر کار سه
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جادوی زۆر ب   سیحرئامزه  ریدا ھندهتی ف زره ن حه ده  چونکه.. دی ده  وم پوه ر خه مانیشی ھه دیارنه
و  وه خۆشیدا خۆشایی دته  ڕت له سکدا تپه ر که الی ھه و به ن ئه ده.  وه بته ، نه ره کاریگه  کاو ھنده ده

مرۆڤ   که  سامه به  لیسمی جوانیی ھنده ته  ته زره و حه ن ئه ده. ئاگاییدا  به  بت له ون ده فری بینینی خه
ن  ده! ر بکات رگ کوناوده تایی جه تا ھه تیرک بۆ ھه  وایه  وه ک ئه وه. سمن گرت ونیگاکانی مرۆڤ ده ده
چی  که.. دون و ده ی جوانی و سامی ئه رباره زۆر ده. فر زمانی وتی به  به  فرۆدته تی فریدا خودی ئه زره حه

  .ادا بننتی فرید زره جوانیی حه  کانیان ناورن دان به جوان ناسه

بووختان و ممی و   به  که چه کاو پ ئستا پاسم ده  چوو که ده نه  رسته م دوپه وم بینی، له ئه  مجار که که یه
خۆش و  نفت و نه موور و که قه! یبینم ئستا ده  ھاتبوو که ھشتا وای لنه.. دا چوون ه ھه دان و به فره ته
ر و بیست  سه  کوو جاران نایبینم، چوارده ئستا وه. نگ ژه  و دپ لهخواز  و تۆه توڕه.. ڵ و درۆزن مبه ته

و  له  که ر یه ر باسی ھه گه جا ئه!  یه پۆزی ھه قه  ست و قاچ و چوارده شت و ده شت چاوو بیستوھه و ھه
موو  م ھه چی من به که. کان رسته دوو دوپه  سوڕمت له رت ده وا سه م، ئه بکه  پۆزانه و قه  رانه سه

رو  فا و ئازادی و ھونه وت و باسی عیشق و وه ، ھشتا خۆشم ده وه خۆشییانه موو نه م ھه ، به وه دزوییانه
  ک له وه  چوونکه.. سووڕمت و منیش ئومدم نادۆڕنم ی من ده م کاره رتان له جا سه! م که جوانیی بۆ ده
ودا  له  ستی مرۆڤانه ھه  شک له ک جوانی، به یه م تروسکه که ست ده م پدا؛ ھه تدا ئاماژه تابلۆی ئافره

  له  که: ورم بم من ده  بۆیه. بینم کانی ده ر لوه سه ک له یه نده لیسمی خه دات و جار ناجار ته پرشنگ ده
  ستی له و ئومد ده  ر لویان ماوه سه له  نده ی خه تروسکه  ن که کانیشدا ھه کان و دوه رسته ناو دوپه

  .  داوه ر نه ان بهی ئخه

و دنیایی  وه وانه بر و ئارام و حه و فری سه عیشقم بۆ ئه  م که که ی بۆ ده وانه و شه وسا باسی ئه ئه
وان  ستی ئه ھه کان و گوگرتن له گوه ماشای فری ته.. ماشا بووم ری تهمن ف  وه و ساه ئیتر له.. کردم ده

  .یان جهن رام و ڕازی له و بۆن و به

ر و  ی ھونهو ھشتا من نابینت و ھشتا فری بینینی من ، ئه چونکه! ؛ نازانم چۆن به! م نازانم چۆن به
وانی  و پاسه ئه ! ھزتره مرۆڤ به  دو له: ت و ده  ڕ سست و پ گومانه ھشتا باوه ! بووه نه جوانناس

  جاجاۆکه  ق، نه قله له  بین، نه پیر ده  چی نه که!  ر و بئایه نابه منکی نامۆ و دیل و بوت و په
کانی خۆی  چاوه  رست به دو په  چونکه!( کان ره مبه پغه  خواکان و نه  نه.. مان ختی زه دره  بینت، نه ده
من   ر به رامبه و به تووت ده ھه وشک  وه که یه ره جگه  واقوڕماوی به  و به ئه!).. ر ناکات ورووبه ماشای ده ته

پوت و جاسووسیم  کانی من ده ناسه کار و ھه  ی خستۆته که فۆنه له ته -ک بری چه و له منت ڕادهمت 
 - دی بت ودا به نوان من و ئه  یشتن له تۆ بی تگه!.. م که چی ده ست به پرست ھه کاو لم ده ده  وه ره سه به
.. کات ویستی دی خواکان خۆش ده نن، خۆشهستی خواکا و ئومد ھه  خۆزگه  شت، چونکه ؟ ده وه و حاه به

ڕاست ووتن وڕاست کردن و ڕاستی : ت ندکجار پم ده و ھه ئه .بژی  ستانه و ھه ب ئه پیاو ناتوانت به
  ربینی ڕاستی، به ده  ریش بترسم له گه من دوژمنی درۆم، ئه: رمووم فه منیش ده. زنترین دوژمنی مرۆڤن مه

   . بت ژی و گۆش ده زێ و ده درۆی تیا ده  م که چۆڵ بکه  یه هو جگ زانم ئه چاکی ده
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مغاویری ڕق   نی دڕکین و پ له لبه ته  رونکی منگی تاریک و پ له ناو ده ، له وه ئاستکی تره  چی له که
کان  دهئوم -کانیدا یاه خهری  وھه ناو جه و له  وه کانه رو چاوی دوه قیناع و سهی  وه پشته له.. داستوور ئه

.. م که کانی ده ئومده  ست به ی دڵ و ھه لدانی ترپه  ست به تم و ھهبیس بینم و ده ویش ده کانی ئه و خۆزگه
  ، کهی  وه من زۆر دنیام له  چونکه. وت بین و منی خۆش ده ی خۆی بزانت؛ من ده وه ب ئه به  زانم که ده
کانیدا  ونه خه ڕاستی یان له و به شت ئه ده  بۆیه.. بینت پیرشالیار ده.. نووستوویی ببینت  من به وی ئه

و   ره و جگه  ندک جار قاوه زینداندا و ھه  له  وانمه و پاسه ئه  شت، چونکه ده! نووستوویی بینیبت  منی به
ستیان بۆ  ده منیش ..ت شم داوه که کلیلی ژوره .نت دا دایده که رگای زیندانه ر ده به  ھنت و له وام بۆ ده حه

    .  وه نیشت؛ ھیچ ناخۆم و ناخۆمه مدا دانه گه کات، یان له رمووم ل نه ی فه و کاته م، تا ئه نابه

رگای دا و منیش  ده  ق له ق، ته ق، ته ته.. میوانیم  ھات به  رسته دوپه  ته و ئافره ونمدا ئه خه  وکیان له شه
و تر تر خۆی   وه ناو ناخمه  پروسک ھاته  له په  ر بهئیت. م لی کرد وه ژووره  رمووی ھاتنه فه
تی  زره ی، حه یه نده و خه به.. کی نیشان دام یه نده کی کردم و خه ماشایه پاشان ته..  وه رمکرده گه

تۆ باسی   که  ھاتووه  وه کاتی ئه . عیشق پیرۆزتره  ئازادی له: رمووی زمان و فه  ھاته سیح دایکی مه=ماریا
کاتی خۆی ھات ، و بینیت چییان  ر له سیح به تی مه زره حه  چونکه .عیشق  ر له ؛ بهیت بۆ بکه یانئازادی

ب ب ئاو بوت و  لک ھه ی گه و کاته تا ئه. ن عیشق ناگه  له  مانه ئه  چونکه! ویش ھنا ر ئه سه به
  .ن عیشق بکه  باس له  بۆیان نییه -زۆرلکراوو داگیرکراو

رست و  دوپه  ی ببت به وه ر له و، به ئه  چونکه..  دیوه  وه  هانو هی پاست زره و حه به نمو خه من زۆر 
ی فری  وه ر له به .و کردبوو زم له حه  وه نھنییه  من به! ویستی من بوو وانی زیندان، خۆشه پاسه
  !رستی بت دوپه

وسا منیش  ئه من بوانت؛  له تی نوح زره ک حه وهو تی مندا بنت  رامه زات و که  و دان به ر بت و ئه گه ئه
  یانبینم و له نگ ده ڕه  نھا به من ته  ی که ونانه و خه ک له یه..  وه گمه کانمی بۆ ده ونه خه  ک له یه
بووین و باسی سی بۆن و   وه تیایدا پکه  م که که ی بۆ ده وه و شه باسی ئه.. کشم  یان ده ییدا ونه میشه ھه
ی   نجه په  تیایدا به  م که که ی بۆ ده ونه و خه باسی ئه. کرد ستی ڕووناکیم بۆی ده ستی گوڵ و نه ھه

  لوه  وه پکه - و ھاوئامزیدا  وه ی نزیکبوونه خۆزگه  کرد و له کترمان ده مسی لوی یه تمانمان له شایه
  که -م که ی بۆ ده ونه و خه باسی ئه. ز حه ی خۆشاو و شیله  بوو له ممان پ ده بوو و ده مان تووش ده رزه له

  له -تاو دودی و ترس و گومان و قین و بوختان کان، له رسته دوپه  ندک له ھه  چونکه. خۆی نایبینت
  !ون نابینن یان خه. . وه ته کانیان یاد نایه ونه خه -راسانییان رون و ھه تی ده که تاو شه

  شت واز له دهوسا  ئه.. خش بت خش و ئومدبه ر و یادبه خۆشکهد  م که که ر شتکی بۆ ده باسی ھه
  .تق ببین م و ڕگاکانی حه که شتییه ندامکی پاکی ناو که ئه  رستی بھنت و ببت به وانی و دوپه پاسه

 - وه و زیندانی ماه ره ، به وه زیندانی کاره  له..  وه ڕامه گه ده  مله  کاری زۆره  وان له شه  وک له شه
کان ڕووناک بوون،  قامه رشه کانی ناو ماڵ و سه نھا گۆپه و و تاریک بوو، ته شه  وه ره ده.  وه ڕامه گه ده
  له  وه یانهخواردنم سووڕ ده یانخوند به ناری ئۆسگۆرد ده که  ش بدار بوون ھشتا و له ندک بانده ھه
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ماشای ئاسمانم  ته  وه م ڕگه ده منیش به !کرد ان دهکانی قووته رنه پاسی زه -رم وری سه ده  له -ئاسماندا
گوکیان   جۆرهناردا،  ر که کانی سه ی ماه ندک باخچه ھه  له.. ونمی تیا بوو مک شه که  کرد که ده

  وتمه که رما، ده سه پژاند به ده ی ھه  خته و دره ماڵ بۆنی ئه شه  که.. اسمین؛ یان ی ، ناوی شاسمیینه ڕواندووه
م  تی بیری ئه تایبه  نویاندا، به  له. ژیانمدا خۆشم ویستوون  له  که  وه تانه و ئافره موو ئه دی ھهیا

یویست جادووم  دا؛ کاتک ده خۆی ده  ھا خۆشی له بۆنکی وه  چونکه..  وه وته که م ده رسته وانه دوپه پاسه
ی من بوو،  وه ڕانه ڕوانی گه وم بینی چاوه ، ئه وه ڕامه گه  منیش کاتک که. سم بخرۆشنت وه لبکاو ھه

  .کشا یان ده ره ستابوون و جگه کدا ڕاوه یه یته ڵ حه گه له

رجووئاسام  وم کردو شتکی په پی ئه ی چاوی چه او گلنهکی ن ماشایه وان کرد، ته سوم له  کاتک که
  ریکه ، خه ک خونچه وهویستیی  ستمکرد خۆشه کات، ھه ھاوسۆزی ده  ست به ستمکرد ھه ھه.. بینی

ی خۆی بۆ  ستانه و ھه ، ئه ردو زرنگ و دلرانه تیایدا بتوانت مه  ستمکرد، ڕۆژک دت که ھه.. پشکویت ده
  چوومه -یان و به مه ده  و، واته مان شه ر ھه دا ھه ماشایه و ته م و پاداشتی ئه وه منیش له. ربت من ده

پیرکی   کرد له ستی ده تی نوح سپی سپی بینی و ھه زره ک حه منی وهونیدا  خه  له.. میوانی  وی به خه
  ھنده.. چیت ر ڕۆژ ده گوی به  له -تۆ: رموو وم فه به.. چم و بۆنخۆش و خۆشبین ده  ت و پۆشته تایبه

و  ره ر به سه  ڕۆژه به  کوو گوه ر وه مبینی ھه ده  زانم که م، ده که ستت پ ده زانم، ھه ده..  وه بته جوانیت، نه
دا  گه خۆریش چاوشارکت له  زانم کاتک که ده.  وه شته گه ی تر ده ردت ھنده نگی زه بی و ڕه ده خۆر ھه

خۆر   کاتک که.  وه میته چه ر خۆتدا ده سه بی و به ؛ مت ده وه شارته کاندا ده وره ناو ھه خۆی له -کاو ده
.  وه تا شاردۆته ئومد و خۆزگه  زانم چیت له من ده.  وه نونیته ست دهو مان ھه ، جارکی دی ھه وه دته ھه
و  وه مته ناو ده  م بنمه ، ده وه ی بدار بیته وه ر له ھاتووم؛ تا، به  بۆیه.  وه بته نه -جوانی  ھنده  زانم که ده

  . ڕوه بات به ر ده وه بوونه -عیشق: بم

! ردینم و گۆشت و خون نیم رکی به یکه کات من په ست ده ، ھه ووهشتک کرد  ستی به دا ھه م دواییه له
  یبینم دته ده -وم خه  دته  که  بۆیه! رد دروستکراوم به  نگ، یان له و ڕه و گه  خته ته  کات من له ست ده ھه

  منیش گیانم له! بکات تم ت له وت بمدڕن و یان له یه بت و ده ر ده ر تم به نجه جه  به - وه مه که ناو ژووره
ماشای  ته  نه م گیانم ئازاده به.. م ستی نایه کانی ده ره نجه شاندنی خه ستی وه ربه و ده  شمدایه ی له وه ره ده
یر  ،، سه وه شمه ر له سه  نا به ری ده سپایی سه ئه  و به  وه دیارمه  نیشت به پاشان داده.. کرد ی ده ونه و خه ئه

  وه و شه م ئه به. کات کۆچ ده یشیانو گ  الشه  واته - وه منته م ده نھا قابکه وا، ته خه دۆخی  بوو، من له
و ب  ردین رکی به یکه زانی من په وایده  زانی، چونکه ده ی نه وه و به م ئه به. دا بوو که ژووره  گیانم ھشتا له

  . مگیان

  وته که و ده  وه بووه ر ده چاوانی به  کشا و فرمسکک له ده ئاخکی ھه..  وه رمه سه  نا به ری ده کاتک سه
  وه وانه حه  ستی به پاشان ھه..  وه کرده ستوو دهئیتر گرکانی دی الی منی نو..  وه وزی قوڕگمه ناو حه

و  ماشای ئه ک گیان ته منیش وه.. سووم ده شی خۆی ت ھه شم؛ له ری له یکه ر په سه کرد و له ده
  .شمدا بوو ی له وه ره ده  گیانم له  و، چونکه ماشای خۆم و ئه ، ته به. کرد م ده م یا پانتۆمیمه مایهملۆدرا
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ی  نھنی،، باقکه  ئوه  رمووم، ئ و ئ، ئیتر چی بت له فه.. چیی تر؟! ئ؟: رموویان کان فه مروله
  !م ر داوا بکه خونه  نتازی له ر فه گه مه

  

   

  

  ن األیوبيتابلۆی صالح الدی

ی  ڕۆیشتم و ڕگاکانم ته ی کات؛ ده وه ربوون و ئاسایی بوونه سای دوای به  مساڵ؛ واته وکیان سای ئه شه
  ییم به زه به.. کرد ماشای داھاتووم ده ته  وه م ڕگه ده  به.. نگاو نان ھه  بووم له ده کرد، و ماندوو نه ده

نییم و  ژه باکان بلوریان بۆ ده! کرد رینم ده ماشای ئاسمانی به کاتک ته - وه ھاته خوادا ده  خواکان و به
موو  بانگی ھه.. چوو و قوویی ڕۆده ره مۆم و چراخان و ئاسمانیش به  بوون به کان ده ستره مبینی ئه ده

ی ی بارانی دوور ک تکه کۆمه - وژمیدا ته  ی کرد و له ک ھه بایه.. زین به سیان دا نه خواکانم کرد و که
  وه ئه !تی نوح سو زره حه ":رمووی ماڵ فه نگی شه ده  ی به وه مانه ر ڕوخساری نامۆم و پاش چه سه  بارانده

  رلشواو و ئاواره یت سه ی ھه ته وه ش؟ خۆ تۆ له رت نایه ؟ ماندوونابی؟ سه وه شه  م نیوه ڕۆی به بۆکوێ ده
تی نوح؛ خۆ عیشقیشت  زره ی حه وتی خۆت؟ ئه  به ی دوای بست خاکدا وی تا بیکه  و به ؛ڕۆکی و گه

ماڵ و  شه و ،باکان و گیانی با  رمووم سو له فه".. چی؟ بۆ کوێ ده! النی خۆتدا ناو گه وت له که چنگ نه
گیانی پاکی   سو له ..ر؟ مبه پغه  به  وتی خۆیدا بووه  ک له. .کان کان و ئاسمانه وره ریاو ھه ڕوبارو زه

  .واو خواناسکگشت خ

چی شادومانییم  زانم به من ده  چونکه.. م رگیز ماندو نابم و کۆڵ ناده خر، من ھه نه: رمووم پاشان فه 
جا . یاند کانی خۆمم گه یامه رو په سه  نی خۆمم برده من به  م، چونکه رگیز کۆڵ ناده من ھه..  وه بردۆته

م  سک بکه کانی که سته بگرم و ھه  دی مرۆڤکدا ئۆقره  نھا له ندم ته و نیازمه  کانم گشتی بیوه ڕگا دووره
  ئوه  ی که و خوایه تی و به مرۆڤایه  به  ش کردووه من نیشتیمانی خۆم پشکه.. وت و نیشتیمان  به

 رستم، م خاکپه نیم، بهرست  رست و خۆپه رست و ئاپه پهل بوونی؛ من گه ق ھه رھه ی من زانا نیین ده ھنده
دایک   تیایدا له  ودا بمرت که له  ر مرۆڤکه وای ھه رستم و مافی ڕه په دایکبوونی خۆم ده خاک و وتی له

  . بت ده

ڕۆم و  ده.. رگیز ماندوو نابم من ھه  بۆیه. رداری نیشتیمانی خۆی بت ستبه مرۆڤ نابت ناچار بکرت ده
ریاو  م بۆ خاک و گوڵ و باکان و ده که ڕزکی زیاتر ده  ست به ی دنم، ھه ھه  نگاوک که ر ھه م، ھه گه ده

  ی که و مرۆڤانه ماشای ئه تانی الوو جوان و ته ل و تیشکی ڕۆژ و بۆنی ناسکی ئافره ی مه پۆل و جریوه شه
دوای   ڕان به گه  ڕۆم و ماندووش نابم له من ده. وتی من  ن به ن و بیکه کانیان ئازاد بکه نده ورن خه ده

س من نابینت و  زانم که من ده! کات ماشام نه نت و ته کات بۆم بخه سیش زات نه با کهجا .. کاندا نده خه
زانم، و  ده  ئومد نابم، چونکه من ب. پشکۆی قین  له  پ کردووهکانیان  مرۆڤه  لک له کان چاوی گه دوه
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کانیت  نده ڕاستی خه  ڕاستگۆ دت و بهڕۆژک دت، مرۆڤکی :  یاندووم که یامیان پ گه کان په اندهب
  . به. کات ش ده پشکه

و  ی خوا واه بادا حه  کانم به ییه گله .رموو فه  وه مان پکه رمووده ڵ باکان دوام و فه گه زۆر له  وه و شه ئه
: رمووم فه. کردکان  کان و سکاندیناڤییه ڕۆژئاواییه  جوانناسه  سوفه یله فه  ییم له مک گله کرد و که مکانخوا

روونی  یی ده نده و گه  تی پیس بوونی ژینگه باحه قه  ڕو کور و الن که که  وروپا ھنده کانی ئه جوانناسه
ر و  مبه ن مرۆڤ خۆی و پغه ده خۆیان ده  به  ژر باس و ڕیگه  ناھننه –کانیان  نده رمه ر و ھونه ھونه

  موو دوه و ھه ستی ئه ربه ورگ و گیرفان و ناوبانگن، ده ودای عه  ھنده !گ سه  خواکانی ل ببت به
فغان و  ست و قاچی مندانی ئه و ده  وه نه که لنکی جیھاندا بو ده موو که ھه  ڕ به شه  ن که نایه  الحانه به زه

ووت و فریقایان ڕووت و ق ردی مرۆڤ و ئه به نه  ر دنه کی لزه چه  بن و به کوردوستان و سیرالنکا ده
گوونی گوندار   وه ڕی خۆشییه وپه وانیش به کان و ئه ست دوه ده  ته و کردیان داوه مه قه و  برسی کردووه

چی  که و.. بن رده ر چاوی باوانیاندا سه به کان له ن و منداه که رت و قاش ده ت دووکه بن و ئافره ده
ند و دسۆزو  خواوه  ن به که وان ده کن و خۆیان له ده کان بباوک و دایکه  منداه چن کانیان ده نده رمه ھونه

فیزلدان و رستی  نانی زیاڕۆیی خۆپه س و پوه وه و ھه  ھوه شه  به  رتان پیس کردووه ھونه  ئوه..  فریشته
ک  نھایی وه و ته ماوه ژیانتان نه  وه توانای پکه  پیس بوون که  ھنده  ئوه.. ر شکۆی خواکاندا سه به

زن و  کی مه درۆیه  به  مرۆڤتان کردووه  ئوه.. کت پشکن و گیانتان ده روونتان ده ده  نه که هگۆڕھ
تان و  ره ت تووشی سه ھا ئافره سای ملیۆنه.. رست په  راز و پشیله رست و به گپه سه  به  تانتان کردووه ئافره

ت  ئافره  کات که ده  وه ڕ به خر ک باوهئا! بن نھایی ده ردی ته ده برستیی خۆراک و خودکوژی و شتی و
ی ب  به ژر که  نه خه تانی موسومانان ده میلله  رمانه بشه  ؟ ئاخر بۆ ھنده!نھا بژی ته  ز بکات به حه

روون  و ده  ن ژینگه ئاخر ئوه.. ؟رد قی و ده خۆشی و درۆ و ناھه نه  له  و دنیاتان پ کردووه  وه ویژدانیتانه
خ بۆ  دۆزه  به  مینتان کردووه رزه ن سه و ئوه  که دڕنده  ن تیرۆریسته و ئوه  نییوه ڕتان گه وهو بیر و با

یی  زه م به ڕ ناکه باوه  ترست، که لتان ده  خوا ھنده.. ران به و سروشت و گیانله  مرۆڤ و بانده
  .ترست کانتان ده روونه یس بوونی دهپ  ند له خواوه  چونکه. زت ڕ و بورت دابه گه  وته تان بکه رباره ده

چی  ن و که که ئیستاتیکا ده  باس له  ئوه -می ماکیاڤیللی رده کانی سه مافناس و دابناسه  ی جوان ناسه ئه 
جر دان و  تووشی خۆ زه  خۆشن که نه  کانتان ھنده نده رمه کان و ھونه ره ڕو الن و نابینن ھونه کور و که

سیح و بودیزم و کۆنفۆسیوسم و مایاکان  نشتکردنی ئایینی ئیسالم و مه رزه ی و سهجار  خۆکوژی و گاته
قی خام و  عه  تی نوح له زره حه  هزانن ک نوقنن؟ وا نه تی خۆتان ده رامه ب که  خۆڕا چاو له  بۆ له.. بوون

ستی خامۆش فری توانن زان ده  ئوه  زانن که وا نه! ریستیتان تناگات ماڵ و تحوی خۆپه سستی جه
بۆ   زانستی من زانستک نییه  چونکه ..ن که خۆتان پیستر ده  مه به  چونکه ..ن که نه! نا. ن باوکتان بکه

منم .  ر و جوانییه یامی ھونه نا، زانستی من په.. رست س په وه و ھه ڵ نده رست و گه لحۆ و خۆپه مرۆڤی گه
ییشم  زه فر بم و به  وه بووم لتانه رگیز ناچار نه ھهمن .  وه کاته می خوار بووتان ڕاست ده ده  کهی  سه  هکو ئه
ک  یه نده خه  ترسن و ناورن ڕاستگۆیانه تانبینم ده ده. ن که تانبینم درۆ ده ده  چونکه..  وه زانیتاندا دته نه  به

تی و ڕق  ڕ و دژایه شهواندن بۆ  ردانه کانیشتان ناچاری سه نده رمه ر و ھونه ھونه  ئوه .ن نیشانی من بده
  . وه وانی خواو خواکانه ناوچه  به  شتان ناوه خاکی ڕه  ئوه.  کردووه
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ی ئاسمان و  واه کاندا حه باکان و تنۆکی بارانه  وان و به ک شیعر ھۆنده م وه ییانه م گله ، ئه به
  اسی بایی بوونی مرۆڤهب  زۆر پ بووم له  چونکه. کانم کردن وره ھه  ه و په  ستره ی ئه جریوه
ڕ  ر بۆ باوه و سه وه ڕووی من ببنه ڕوبه  یانوراوه وان ھشتا نه ئه. فر و ڕۆژئاوا کانی وتانی به رسته دوپه

تان و مندانی کورد و  ئافره  ق به رھه ده  دا بنن که و تاوانانه قنن و دان به کانم بله رمووده و ڕاکان و فه
موو  ھه  عداتان له النی ڕۆژئاوا ته ی گه ئوه..  یان کردووه-و تیبت فغان و سریالنکا هفریکا و ڤتنام و ئ ئه

  کان و ئینگلیز چییان به ئیسپانییه  بیرتان دت که .نان ده  وه ستانه ده  و جیھان به  جیھان کردووه
  مه ئه  ن که گه جا وا تنه ن کرد؟رکو زارانیان سه سامانیان دزین و ھه  تانه رامه ند ب که کان کردو چه ھیندییه

م  له  و ئستاش ئوه  کانی خۆتانه وه م کرده ننه ھه ، جه به!.. ژین ی تیا ده ئوه  م نییه نه ھه جه
..  وه کاندا بته ڕه شه  ییتان به زه کانی خۆتان خۆش ببن و به گوناھه  توانن له نھا خۆتان ده دا ته مه ننه ھه جه

و درۆو   که ه ته  زاند به یتانتان به شه  ئوه  چونکه..  ماوه ڕی پتان نه یتانیش باوه ت شه نانه ته  چونکه
  وا سروشت لتان تووڕه وام بن، ئه رده کان ئاوا به ڕه ر بت و شه گه جا ئه.. خۆشی ردو نه بوختان و ده

  ی که وانه تف له .نتانم خۆش ناوتکا نده رمه م من ھونه به .کان خوا و خواکان و فریشته  ر له بت به ده
یان  می جاھیلیدا گاته رده سه له  ن که و دوانه مان ئه ھه  وانه ئه  چونکه.. ن که کانیان ده ره مبه پغه  به  گاته

سیح  تی مه زره حه  نگری باراباس بوون و قینیان له لیم الیه ئورشه  یان له.. کرد کانیان ده ره مبه پغه  به
  .بوو

. ن که خسیری مه ست دت ته ده چیتان له -کان کان، فاشی و نازی و ڕاسیزمه رسته لپه ھه  وه ی توند ڕه هئ
کانی عیشق و ئازادیتان کور  تان چاوه جارهم دۆڕانی ئه .دۆڕت ده  میشه ڕ ھه شه  م که که م دنیاتان ده به
  .  هو ر خۆتاندا بچنه سه به  ھاتووه  وه ئیتر کاتی ئه. کات ده

ی صالح  شوه  ئاسماندا له  ورک له ھه  ه ناکاو په بوو، له  رانه وکی زۆر فرکه ، شه وه و شه ڕۆیشتم ئه ده
سواری  دوا و به ستما ده ست و نه ڵ ھه گه وم بینی له ئه.. ر چاوم به  وته که  م کۆچی باوه ده  دا به-الدین

نگی  بی و ده تاریکایی ده  وه ئاسمانی قووه  شدا له رگی ڕه به  هل  ؛ چوارناه وه ترانیی  جوامره سپکی قه ئه
ر تاقم و  ھه ر به ب یان سه ره کورد یان عه:" رموو یفه ده.. بیست کانی خۆیم ده ییه و گله  که سپه ی ئه حیله

رو  تک که ھه  ی که انهو نھا ئه ر ته گه مه..  بدراوه رنه و سه کوژراوه ستی من نه ده وان به س له که.. ئایینکی تر
وان  ئه  چونکه. دوژمنی خواکانیشن  ت و بگره وان دوژمنی خۆیان و میلله ئه  چونکه.. و درۆزن بوون ته چه

تک و  ڕو میلله ر ھیچ باوه سه  ته کوتاوه منه پناوی ئاییندا ھه  جا من له.. ن به تی ده ئابوی مرۆڤایه
می منی  ڕوانی وه الح الدین چاوه ڕی وسه تیژ تپه  که وره ھه  ه په".   شتیشم پاراستووه ڕی زرده باوه

  .کرد نه

کان  و لقی داره ی گه گۆرانیی شنه  کان و باکان و گوم له خامۆشه  وره نگی ھه ده  گوم له  وه و شه ئه
گووت،  خۆمم ده  به و  وه ھۆنییه وی و باکان ده شیعرم بۆ ئاسمان و زه  موه ده  به. بووم گرت و فر ده ده
دوای عیشق و ئازادی و  ڕان به گه  رگیز ماندو نابم له کان، من ھه ڕزه به  خر میوانه نه: رموو فه باکانم ده  به

  ر پشت و مرۆڤیش له سه  نه خه ۆ مرۆڤ دهیی ب میشه رگاکانی ھه ده  رانه هوھ م جه ئه  چونکه.. جوانیدا
  . ییدا ئازاده میشه ھه
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و   وه ته شێ پات ل داوه کک یا کلیمه ر دۆشه سه ر له خۆت، گه  ری ئازیز؛ خۆشی له نهخوی  جا ئه
می بوت و بئا  ی خه کانت ھنده مه ڕز نابیت و خه و وه  وه خونیته کانی من ده رھاته سه داستانی به

ست  یت و ده که ئازادی ده نیشتیمانی خۆتدایت و بۆن و چژ و تامی  له  خۆت که  خۆشی له.. نین  وره گه
  . ر و زیندان نییت سه به

ی  کان ھنده ندکجار ساته ژیم و ھه ھا ده من وه.. م به ر ده سه مساڵ به کانی ئه رز و ساڵ و ڕۆژه ھا وه من وه
  .ھار و ھاوین زان و زستان و به رزی خه وه  بن به کان ده ناسه ن درژن و ھه مه ساک ته

  وه رگکی نوتره به  و به رزه ر وه بۆ لدام و ھه انئاوازی خۆی بلوری  یان به که ر یه ن و ھهڕی کان تپه رزه وه
  برده  وه مه که ی زیندانه ره نجه په  رم له مژینک سه وا ھه تاو، بۆ ھه کیان خۆره یانییه به.. نیشان دام خۆی

ر  وبه مه م سانک له که خزانه  م کرد که چانهو خون ماشای ئه مک ته مام کردو که مک بۆنی شه رێ و که ده
 ی ماوی؟ ئه  لره ھشتا  وه ئه: رمووی پشکوتبو، فه ھشتا لوی نه  کان که خونچه  ک له یه.. چاندبوونی

نی و  شتی بنیات ده که  بووی سانکه ی تۆ نه ئه! بۆ ناو عل و ھۆزی خۆت؟  وه ڕیته بوو بگه نیازت نه تۆ
  گریت؟ ده  ؟ چۆن ئۆقرهزینداندایت  ر له چی ھشتا ھه نیت و که دیده  انیش ھاتن بهک بانده

  بین به ده  ئمه: ن من وت و ئاو نیشتیمانی خۆمم و باکان پم ده: رموو م فه که خونچه  مدا به وه له
. نابت تی جه رامه و ماڵ بۆ که شتی که  ین به که کان ده وره سنوری وت و ھه  بت به وت و ئات، بغورد ده

تی من ئازاد  که مله کانی مه وتی مندا بنن و ناورن مرۆڤه  کان ناورن دان به دوه  مم، چونکه من بخه
ب و فارس و  ره ستی تورک و عه ده  ربدراوم به ق سه ناھه  ھا گیانی به نگی ملیۆنه من ده  چونکه. ن کهب

تک کران و ئاگریان ت  ق کوژران و ھه ناھه  به  ی که وانه و ئا و ئازادی بۆ ئهوت   من بووم به.. ئینگلیز
ت مافی نیشاندانی  تیایدا ئافره  که -تکم ونی ئازادیی میلله من نیشتیمانی خه.. چاکران به  ردراو زینده به

ست براو باوک و  ده  داته قۆ ده ب و تورک چه لتوری دوی فارس و عاره و که  جوانی و نازو عیشقی نییه
یامی خواکان و  نھا په ته من ..ست رو بھه دوژمنکی تۆقنه  به  و کردووه ویستی له سی و نزیکترین خۆشه که

  له  که  م پیه و گیانانه دایکبوونی ئه ی له کو من مژده به..  کانم پ نییه که له کان و مه ران و بته مبه پغه
من  . م که ی فرمسکی ماریاکان و تۆفانی فرمسکی دایکان ده نمه  ست به ھهمن  .ھاتوون  وه ییه میشه ھه
ر  به له. ری و جیھانبینی بووم روه فری سروشت په  وه ی گیاکانه شنه  و له  وه ی باکانم خوندۆته ناسه ھه
مرۆڤکی   ی به ژیان ھنده  چونکه. دا م زیندانه له  که ی من مه وه مانه  یی له گله  ی خنجیالنه ی خونچه ئه  وه ئه
لوی پشکووت،   که خونچه. ڕزتان بینینی به  شیمان نیم له په! منیش ڕازی بم یان نا.  خشیوه بهمن ک  وه
  .ی نیشاندام نجه ماو نازو له مک سه ش که یانییه و به سیمی ئه نه  به . سوپاس گیانه: رمووی فه  وه نازه  به

  

***  

.. ستان و جموودی لدت م کات ھشتا بۆنی وه به.. ڕن په ر مندا تده سه ان بهک کان و ڕۆژه ئستا مانگه
فر،  تی به که مله کانی مه چت و دوه مان کاتدا ساڵ دت و ده ھه  م له هب .ستابت ی کات وه وه ک ئه وه

  و بئابوون و دنه ت رامه وان جاسووسکی بکه ئه.. ستم ست و نه روون و ھه پشکنینی ده  ماندوو نابن له
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گیانی پیرشالیار و   زانن که ده.. ڕن گه دا ده -مری و ھوما دوای گیای نه  و به  وه مه که ناو ژووری زیندانه
یامھن و  من په  زانن و دنیاشن که ده..  وه ته ڕاوه گه  وه ییه میشه ھه  شت و ئیبراھیم و نوح له رده زه
م؛ کاتک  که ماندوویی ده  ست به و ھه  وه ته ڕاومه گه  وه ییه میشه ھه  ییم و لهیامی جوان رو خوودی په یامبه په
من   ر به رامبه فتار به ق ڕه ناھه  ئوه م؛ وان ده به .تی خۆم رامه ستی و که که  ڕز بم له ن وه که ناچارم ده  که

ڕ بت  ن بباوه که م ناچار ده که ره سهن و ھاو که ستیاریم زامدار ده ھه  ئوه.. ن که تی نوح ده میلله  و به
تواری خوا و  ئه  در له غه  ئوه. ستی و وونبوون گوومان و بھه  ن له که کانم پ ده رم، منداه رامبه به

خۆش و  ری نه وه و جانه راز و پشیله گ و گورگ و به سه  له  کانتان پ کردووه ن و مرۆڤه که خواکان ده
  له  نجه خۆشیی شرپه ی نه رمووم؛ چاره فه رم و ده نھا ڕزگار که ش تهمنی..  نجه گورگی شرپه

م،  منیش لتان تووڕه. ن ده درۆ نیشانی منی ده  نھا به ته  ی ئوه و بزانه ؛ ئه کاندایه بزه  ، له کاندایه سته ھه
  چی ئوه وان مرۆڤدا و کهن  نامۆ نازانم له  من خۆم به. ن که ماستیی من ده ده  ر به رامبه گوناح به  چونکه

کن تا   بۆچی ئوه! تمان نم شایهدرۆکانتان ب  ونم و به ان دابنهک ی دوه وه ر بۆ کرده ن سه که ناچارم ده
دو   که  یش نییه و زانسته ڕم به نیم و باوه  ئوه  ؟ من له!ن رت و زمان و دادو یاسا فری من بکه خوو و نه

  . ن که ریی ده و جاسووس ڕابه

  ئوه  نیم که  وانه من له. چنت ی ده نده و گه ڕ و درۆ و خراپه تۆوی شه  که  نییه  و زانسته ڕم به من باوه
.  یه مرۆڤ ھه  زۆر ئومدم بهم و  که من ھاتووم باسی جوانی و عئشق و ئازادی ده  چونکه. ن ی بکه رده روه په

. ندم رمه من ھونه: رمووم فه رتاندا و ده سه ڕنم به نه م و ده من ھه  وه کانه زبره  موو دوه روی ھه سه له  چونکه
. ندی خۆشتان بۆ خۆتان و خواوه  یه و من خوای خۆمم ھه  خواکانتان ھناوه موو ھه  من مرۆڤم و وازم له

  . الیه خۆشیم له ردو زۆر نه ی زۆر ده من چاره  م دنیا بن که به

تی  که مله کانی مه زیندانه  له..  وه شته لم ناوه  ی که و کارانه حکوومم به دا مه م زیندانه ، من له کینه جا خه
  وت به انهی ده کان دوهچی  که.. ریکی قاپشۆرین و خواردن دروستکردن و ماسینم ر خه فردا، من ھه به

من   چونکه. شم و تووڕه بمان خۆش نا، من لی مه به. ن دوا بخهکانم  رییه ھونه  رنامه و به ن زۆر ناچارم بکه
  ست به من ھه. ن اکهستی پن ھه  وان ئه  ی که انهست و ھه بینینی ئه  و دووربینم لهنگناس  ر کارو ڕه ھونه

و  ڕم به م و باوه گه ان دهمن تی.  وه گنه وانم بۆ ده ئهکان باسی دووڕوویی  دهم و بان که ستی باکانیش ده نه
ن  که ڵ مه ی ڕق تکه م، جا ووشه منیش لتان تووڕه. ن ده سزای منی پ ده  وانیش ئه و ئوه  که  نییه  سزایه

  .گات ر ده وه بوونه  زیان به  و کاره به  چونکه.. ییم تووڕه  به

وانی  رستان و پاسه ڵ دوو دوپه گه کی بمانادا له یه کشه  کانم له ھا ڕۆژو سات و کاژر و ڕۆژه ئاوه
بینی  کردم و جوانناسکی ڕاستگۆم نه ی ده ه ریی ھه جۆرک داوه  و به سه ر که برد؛ ھه ر ده سه کاندا به زیندانه

ی سنگ و تونگیی  م، خیزه که وانی زیندانه دراوس و پاسه  بت به ک دت و ده رچییه ھه. بت می خوار نه ده
م من  پیان ده! ڕ بۆیان گه  وته که م دهیی زه به  ترسنت، که م ده رلشواوییان ھنده و ترس و سه  ناسه ھه
ی گووی  ناب، ئه جه ی جا ئه: ن وان ده چی ئه نن، کهتوانای من بھ  ڕ به ر باوه م گه توانم شیفاتان بکه ده

زانن  وا مه: رمووم فه شوت و ده رم لده منیش سه!.. دکتۆریش  یت به گ، خۆ ناتوانی خۆتمان ل بکه سه
و   ڕ و متمانه ست و باوه و ھه  نده خه: جا با پتان بم..  کانه خۆشییه موو نه سازی ھه ارهنھا دکتۆر چ ته
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انیشدا قورئ  جا له. کانن خۆشییه موو نه ی ھه واو چاره ویستی و عیشق و ئازادی پیرۆزترین ده خۆشه
  .شفآءلکل مرض :   که  ھاتووه

ریکم  خه  بزاریان کردووم، که  چنن و ھنده ده تم ھه رامه که  خزان و به  ژیان و به  نگ به ته  ته م میلله ئه
لووت   ناویاندا بژیم، چونکه نیین من له  وه ی ئه وان شایسته ئه  بگرم، چونکه ری خۆم ھه بم سه ناچار ده

  زانن بگانه وا ده. ترسن ده  بگانه  زان و ترسنۆکن و له م زان و فیزفرۆش و نه که رز و خۆ به به
ن و  که ش ده بگانه  خۆیان و له  در له وان غه ئه.. بی لگرتوون زه ی خوا غه ده!  رکی بگیانه وه انهج
ن، ناچاری دزی و درۆ و برستی و سواڵ و خودکوژی و  که تیی پ ده بت سووکایه وان نه ی له وه ئه
ری  سبه  ن گومان له که ناچاریان ده ون، که ن، دوایان ده که نھایان ده ته. ن که رونییان ده خۆشیی ده نه

. ی خۆی نامنت وه مرۆڤ توانای بینین و دۆزینه  که  وه نه که بچووک ده  ھنده  بگانه.. ن خۆشیان بکه
. خۆش رستی ترسنۆک و نه م دوپه کان، من پتان ده فرینه به  تی دوه که مله شن مرۆڤی مه ی داوه ھه

دی  به  وه وشه خه  ر به وه بوونه  زانن که ن و وا ده که ڕاستی گل ده  و خۆتان له  هو من ناناسنه  ئوه  چونکه
  ی له وه بت و ئه  ڕ، بکاو تووڕه ن گوناح ، درۆ، دزی، شه که موو مرۆڤکیش ناچار ده و ھه  ھاتووه

زار  ھه  ڤده هستی خۆی خوودکوژی بکات، و سای ح ده  ن خۆی به که کات؛ ناچاری ده ناوتاندا گوناح نه
جا چۆن ! ت ڕاستیتان پ ده  ن که که حکوم ده ش مه و دوکتۆڕانه ن و ئه که ده  نجه ت تووشی شرپه ئافره

  . پاڵ من  ته موو تاوانکتان ناوه ھه  ئوه! م ماشاتان بکه چاوی مرۆڤ ته  بتوانم به

ی  کان ته م و ئاسمانه که ر ده وه ستی بوونه ھه  ست به کانمدا ئازادم و ھه یاه خه  وو له خه  نھا له منیش ته
  دانتی، به  بم به وما ده خه  بینم و له ده  وه کانه رکرده ر و سه مبه و پغه  ڕوخساری فریشته  و به خه. م که ده

موو  ھه.. ست و ڕازو نیازک ر دڵ و ھه ھه  بم به فالتوون و داڤینشی و دالی و ئاینشتاین و ده سوکرات و ئه
کان تا فری  ر دوه به  کانم بنرمه م منداه یانی زووش ئاماده م و به که ی ده کانی زانست ته رهسنوو

! دا م زیندانه رله سه ش به ر منکی ھه سه ش به ھه! می میکیاڤیللی بن کانی سیسته ی دوه خۆشانه سلووکی نه
راش و جنوفرۆش و  نگ ھه و ده ردهرماخو کی سه یه ند بانده ک و مش و چه یه ند مروله چه  له  جگه

و   ڕی پم نییه کی تر باوه به راش و دوو ماسیی دیل گیانله م ھه دهگکی  ند سه چه  له  جگه -خۆش نه
ییم  تی توڕه زانی و ناسیاو تۆمه تی نه ر تۆمه رمانخۆر و ھاوسه تی ده دراوس تۆمهتی شت و  براکانم تۆمه

  .م بگۆڕیت تۆ ناتوانی سیسته: ن کاو پم ده ری من ده رزک داوه ته  جۆرو به به و سه ر که پاڵ و ھه  نه خه ده

جا . موو جیھان بگۆڕم می ھه توانم سیسته ، من ده به: "  وه مه ده میان ده جا گوبگرن بزانن من چۆن وه
گۆڕان   یز لهرگ مرۆڤ ھه. رانن وه و چوارپ و جانه  نھا بانده ترست ته گۆڕان ده  ی له وه ئه
مر  نھا گۆڕان مرۆڤ ئازاد و پیرۆز و نه و ته  یه مرۆڤ ناترست و توانای گۆڕانی ھه.  وه ته میوه سه نه
.  ک ئوه ر بگۆڕم نه وه بوونه یست و سۆز ی ویژدان و ھه فه لسه فه  وت به مه  من ھاتووم و ده به. کات ده

و   ترست، دوه و باشتر ده ره گۆڕان به  ی له وه ئه  ونکهچ. ن که خسیری مه ست دت ته ده جا چیشتان له
خۆپارزانن   له  جا ئوه. ماڵ که  گات به کاندا ده ر ترسه سه زابوون به  نھا به مرۆڤ ته  چونکه.  مرۆڤ نییه

  ر له براکانم به  سوودی دو نادوم، بۆیه  زانم من به ده. بت ی من نه خامۆشه  م زانسته ڕتان به و باوه
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گوگری   کردووه س نه که من و منیش زۆرم له  عاقتر بن له  جا ئوه. ن که یرم ده شت سه  به  ئوه
  ".کانم بت رمووده فه

گریانم   وه ناخی ده  له  که  وه ھاته خۆمدا ده ییم به زه به  ھنده..  وه خۆمدا ھاته  ییم به زه ڕۆژکیان زۆر به
  کرد که م ده و گورگانه ماشای ئه ته.. تپۆقیبوو ووم و چاوم قوورس ھهگریان قوورتمی گرتب.ھات ده

ر  سارای ھاوسه  چونکه! کرد پایان پیادا ده قه  وه دیار چاوی خۆمه م و به که نهار خز سه  ھنایه شاویان ده
و ھشتا  ئه  چونکه م، ی بده توانی یاریده مده بوو و نه ده  نجه بینی، دووچاری گورگی شرپه ڕم ده و بباوه

  ناو چاوه کرد و له شی ده کانی له خانه  یاریی به  خۆشییه و نه مبینی چۆن ئه ده .ھنابوو من نه  ڕی به باوه
  .کی زۆر باییم خۆشییه من نه: یگووت کردم و ده ماشای قین و ڕقی تده ، ته وه  کانییه جوانه

ی  به ژر که  وتنه که فر ده تی به که مله مه  ت له زار ئافره ھه دهڤ حه  رمووم سانه ک فه کو وه و به ر ئه ک ھه نه
بووم و  ندکجار ھار ده بووم،، ھه ده  ندجار تووڕه ھات، ھه و منیش گریانم ده  وه نجه و ڕقی شرپه کینه

. بت کانی خۆی نه سته دوژمنی ھه  ھنده  کرد که مدا و داواو تکاو ڕجام لی ده که ره ر ھاوسه سه ڕاند به منه ده
شالو و  مل و پایم ده رو پی توانا، پشت و سه  یداو بهژر پ  له  وه توامه ک مۆم ده ندکجاریش وه ھه
رزان  ھه  ر قووتی ژیانمان زۆر به به و له  وه  مییه ده  کرد به و نانم ده  وه دیارییه  کرد به ونخونیم ده شه

ڕاند  ینه رم و ده سه  کرده تی ده مه ر ھه و ھه م ئه به. بیین یی نهفرۆشت، تا ب دارا کانی خۆمم ده کاته
ی گورگ،  نجه ندکجار خودی شرپه ھه. یت بوویت و ھیچ ناکه تۆ ھیچ نازانیت و ھیچ فر نه: رمدا سه به
! بوویت نه ر خۆ تۆ تا دون نووسه: یگوت ده.. بوو ر ده ر تم به وه مه راشان و ده ر زمانی و ھه سه  ھاته ده
  !.کییت کی ل ده یه سک ونه که  ند بوویتایه رمه ر ھونه گه ؟ تۆ ئه!چی یانت له مه ئه

نھایی  ته  ییم به زه به..  وه ھاته کانیشمدا ده منداه  ییم به زه به..  وه ھاته خۆمدا ده ییم به زه منیش به  بۆیه
! م زانی چی بکه مده نه.  کی کۆسمۆلوژییانه ییه زه به . وه ھاته کانیشدا ده نادیاره  فریشته  ندو به خواوه

مویست پ  ده! رک وه و ته  چی ئاڕاسته  مه زانی ڕوو بکه مده ، و نه وه رموودانه م فه دیار ئه دۆشدامابووم به
ری خۆم  مویست سه ده.. وم وای باکان بکه گرم و بۆم و دوای نه ری خۆم ھه رگی خۆمداو سه جه  بنم به

بوو و مرۆڤکی بناوو نیشانم و  کی نه بوو و ئایه من وتکی نه  چونکه! گرم و بۆم؛ بۆ کوێ؟ نازانم ھه
وایی  دنه  که!.. م و ھاوڕێ رو ھاوده م ھاوسه بیکه  سک نییه ناوی ل بنم وت و که  بست خاک نییه

  به! م وایی خۆم بکه چی دنه زانی به مده هی گریان، ن پمه  بووم له ی دی پ ده ، ھنده وه دایه خۆشمم ده
  رزی کردووه ر فه وه بوونه  کرد که ده  و ئازادییه ستم به کاندا ھه ونه خه نھا له ته  ، چونکه به.. ؟!کان ونه خه
، چی نیشتیمانکم  بوونایه کان نه ونه ر خه گه جا ئه: گووت خۆمم ده به! کرد خۆشحام ستم ده ھه. رما سه به
م و دراوسکان و  که رو منداه ک ھاوسه ر وه گه ی ئه ئه!.. نیشتیمانم  ون بۆته خه  س نییه به!.. بوو ده

ری  یکه بینم و ھشتا په ونیش ده خه  س نییه به.. ؟! ون ببینم، چیم بکردایه خه  متوانیبایه کان، نه وانه پاسه
  ؟ ! یادا ماوه خۆمم له

رکی سپی،  یکه رک بوو، په یکه ککیان په یه. دوان  بوبووم به.. دی ونمدا خۆمم ده خه وکیان له شه
کان و  گیانخوازه  سپییه  شکری مروله ی له ری کرده رگی به سپی سپی، به.. ری ڕوابوو ر سه سه ختک له دره

  چووم له ی خۆم ده قینه خودی ڕاسته  له یانمم رمدا و، دووه به مای جوانی بوون له کانی که فریشته
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خودی   مه خۆ ئه: رموو فه خۆمم ده  کرد و به رگی خۆمم ده ماشای مه ته. کان بووم ری دوه نابه زیندانداو په
! کان تم وروکاون رکی سپیی بگیانم و مروله یکه ئای خۆ من په! دا مردووم رگه م به منم له  مه ئه. خۆمم

ناو  شکی ترم له و به  دایه که ی زیندانه وه ره ده  کم لهش به!  وه رته دوو که  به  کرد گیانیشم بووه ستم ده ھه
رم  چی وا سه یاند، که گه یامکم نه ، خۆ من ھیچ په وه ی له ھه: گووت خۆمم ده  ژوری تاریکی زیندانداو، به

.. کرد سوێ ی گریانکی به و نوزه  نرکه  ستم به ھه! م بکه  ی خۆمدا بم و وڕنه پرسه  چوو له پده!..  وه نایه
  . وه وه م خه ده کرد زۆر گریاوم به ستم ده ھه  وه بدار بوومه  که

نو ژوری   ک ھاته یه زیه رده زهم؛  ، به وه بمه بدار نه خوازیاربوومدا  ونه و خه ی ڕاستی بت، له وه ئه
س  توومه!  وه بدار ببمهگیزناچاری کردم تا   گیزه  و به  وه مه که ناو بالف و ژر لفه  و ھاته  که زیندانه

تی  زره خۆم، حه ر له منیش به!  وه ویستی بۆ ھنابووم، تا بۆم بھۆنته ی خۆشه رباره چیرۆککی خۆشی ده
  . وه م بدار کرده-نوح

  نیی  ھیوما تابلۆی  دیده

ڕاستی   ۆم؛ بهخ سوند ده  وشانهم  ناوی ئه به .ر پیتکی پیرۆز یان ئامین، یان ھه) ئووم( یان ... ه ی و م آ
. وت  ر له و کۆچه دایک  له  یادیی دوریی کۆرپه  خۆم به من سوندتان بۆ ده. ری روه جوانی و دادپه  و به
مان شمشری دادو یاساو  کانی که نگه ڕه. مان کانی که نگه ڕه  پن له ی تابلۆکانم کانی من ھنده ندهسو
  ڕ له من شه. رتاندا سه پژنم به نگ ده ڕه -شک یتتی  حمه و من نووری ڕه -مننکانی  پیرۆزه  یامه په
  .پام  نه خه ت مه و تۆمه  کانمدا نییه یامه په

  لمنت که یسه یش ده مه ، و ئه نییه  ڕی ئوه ی نوان خر و شهوام رده به کشی  کشمه  ڕم به من باوه  چونکه
ریی  ا درۆ و ترس و ڕق ڕابه، و ھشتنژی دا ده اژهو ئ  رگی دڕنده به  له -دا جیھان  تی ھشتا له مرۆڤایه
  ئوه. رستن په ده کان شه و قه ددام رو ستالین و سه تاتوورک و ھیتله ن ھشتا ئهیا  کات و زۆربه دهن ژیانیا

  !؟ ڕی ئوه ر ئایین و باوه سه  مه، جا من چۆن ب بووه جاتتان نه یی نه ی و دڕنده قۆناغی ئاژه  ھشتا له

  و به و نییه ڕتان به باوه! ن که نھای ده چی ته رستن و که ن، نایپه که رستاری ده ندک په خواوه  نھا له ته  هئو 
تی  سووکایه -الن نامووسی گه  عدا له ربین و درۆو دزی و تانکردن و داگیرکردن و ته کوفر و سه

!  یدا کردووه ند په ریکم بۆ خواوه شه  ی که وه ن به که منیش تاوانبار ده. ن که ندی پیرۆزی خۆتان ده خواوه به
یامی  من په.  نییه  ی ئوه سواوه  ڕه و خرو شه ڕم به من باوه  چووبن، چونکه دا نه ه ھه شت به ده
تیرو   به  تم کردووه دییه به ئهزمی  زم و ڕه ری و نه مان و مۆسیقای دادوه نگی که نگ و ڕه و، ده زینه لکه په
.  یه ی ئاگر ھه ی باکان و قریشکه کان و لووڕه پۆله سامی شه  ڕم به من باوه.  م ناوه زینه لکه انی پهم که  له
تیرم ،  – سمسس -شنم و کاتک  وه وانی دهم من تیری ج بیین؛ به ر حای نهکت زمانی یه  شت له ده
ڕم  تینی باوه زنیی ئاکار و مه نی و مهشکۆی جوا  ست به کان ھه دوه .. بت کان ده روونی تاریکی دوه هد

خۆ زانستی ! ئای: ن ن و ده که کتری ده ماشای یه ستی ته واقوڕماوی و په  به  وه ر خۆیانه به له. ن که ده
؛ تا بزانیین ین شلبکه تی جوانی زره حهگوێ بۆ جا با  !!شت شتکی جوان بت و ده  یه ھه ستیش بوونی ھه
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  و به خۆن ڕاب ده ڵ مندا نان و شه گه لهر خوان و  سه  نن و دنه که قا قا پده !کات باسی چیمان بۆ ده
  !.نۆش: ن پم ده  وه ترسه

. چت منداڵ ده  له  که یه جوانی فریشته: رمووم فه وان ده به. م هد کان ده میوانه  ک نیشانی دوه هی نده منیش خه
نوان   له  یشهم نی ھه مه و ته ئه".  فریدایه" یو ناو  دروست بووه  زینه لکه په  له!  یره کی سه رییه جوانی، په

بوو  نوح ھه  ڕی به باوه  چونکه.  ژیانییدا نییه  رگیز پیربوون له نون و ھه دا ده ش و دوانزه شه
  ی بهتوانت خۆ چت، ده تک ده ر ئافره ھه له -جوانی. وادا م و حه تی ئاده زره کانی دوای حه مه رده سه له

  رسته دوپه  ندک له روونی ھه ناو ده  وته که ده  م کاتک که به. تک جوان بکات ر ئافره ویستی ھه
شیش و  و حه ره ھراوی جگه ب و بۆنی ژه رخۆش ده ست و سه دمه شیوێ و به جوانی ده .. وه کانه نده رمه ھونه

جادووکارو درۆزن و   بت به گۆڕت، ده هد ری وھه و جه  ش شوه مه تلیاک و ھیرۆیینی ل دت، به
ھیچ   و چژ له مرت ناشاده تا ده. وت که خۆش ده نه فیل و زیل و سه ڕه فت و نه پیرو که.. باز که ه ته

  ش به ک پشکه و دیارییه  وه ند ناکاته خواوه  ژیانیدا بیر له  جارکیش له  بۆ تاکه -ت نانه ، تهنابینت
  . خوای خۆی ناکات

و  ئینجا باسی پیس بوونی ژینگه !ی زدراڤه هن= چرچ= نۆش=سکۆڵ: م کان دن بۆ الم، پیان ده دوه  هک
رموم؛  فه پیان ده.. م که فامیی خۆیان بۆ ده زانی نه کان و نه روونی دوه و پیسبوونی ده  فریشته
  چونکه.. و درۆو بوختان  هستی و تۆر زپه گه قیینی ڕه  ن له که ن و پیان مه که کانی جوانی پیس مه فریشته

ڕم  من باوه  تی من تکشکنن، چونکه رامه ھز بن، ناتوانن که به  نده رچه و جا ھه  وه باته ڕ لتان ده شه  وه به
  . کان ی دوه ئه  کانتان نییه ڕه شه  به

دوم و  اساکان دهواو ماف و ی زمانی ڕه  و به  ر و جوانی و عیشق ئازادیم پیه یامی ھونه من، په
ڕدا  شه  نگی جوانناسیی مندا، دان به رھه فه  ئایین له. ستی ئایینم و ھه زینه لکه یامی په من په: رمووم فه ده

  ئاوزه و رق شمشری به  وا به بت؛ ئه  یان لتان تووڕه مجاره ر ئه ی میھر گه فریشته  چونکه. نانت
  ئوه. کات ده ردا ھه سه تان به وه الفاوکی ببانه -ی ی گریانی تووڕهکاو تۆفانی ڕق هد کوتکوتتان ت تله له

جا مرۆڤ .  ھناوه ئاساتان نه فتاری ئاژه جیھان و دۆخ و ڕه  مرۆڤ و وازتان له  بوون به ھشتا نه
 !..کان لکچونت ڵ و دابی دارستانه ڵ ئاژه گه خۆی له  ؛ کاتک کهبوونی خوا بکات  ست به ناتوانت ھه

و  م و ئه ری ئه سه  وه ناوی خوا و خواکانه  زوی خۆی، به ئاره  دوو به  به  کا و بووه درۆ ده  کاتک که
م و  که ده رتان وھه ڕ و جه روون و باوه پیسبوونی ده  ست به من ھه! بت بت و زمانی پیاوچاکان ده ده
  خۆتان پیسن و سروشت به  نی ئوه سیح گۆته م مه به! ر سروشتدا سه سوون به هکانتان م پیسه  سته ده

  کان پاکن له شته. سوودی مرۆڤ دروست بوون  کان گشتیان به شته  کاتکدا که  له.. ن که ماشا ده پۆخ ته
بووم  کانم نه سته جا من فری شۆرینی ده .ت و ھزتان وکه و شه و پایه  پله  جا سوودی چییه. دا رچاوه سه

  .کانی من پاکژن سته ده  ا، چونکهناوتاند  ھشتا له

و  ؛کان ھاوڕێ و ھاوسۆزمن سته باوک و مانگ و ئه دایک و ڕووناکیو خۆر  من سروشت چاودرمه
قنم و جا  له ر بۆ جوانی ده من سه. گرم و چوارپکان ده  بانده  دونم و ڕز له ده  پووله و په  مروله
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تیین تر  کی مه شکر و چوارچه هچوار ل  سروشت، به  چونکه. ن یه هست م ربه ن، ده ده ده کم پیادا ھه رچییه ھه
  .ترساوم رگیز نه ھه  ئوه  کات و من له چاودریم ده  ی ئوه وانه له

من   ڕی خوا و خواکانتان به یشتوون و شه گه کانتان تنه ره مبه ی پغه رمووده فه  له  ئوه: م کان ده دوه  به
ی نوان   مانی متمانه روون و نه پیس بوونی ده  من شانازی به: کان فر بن ابی دوهن جا جه. فرۆشن ده

رد  به نه  ته باپیرانتان چوونه  ن که و دوانه ئه  مانه ئه. م تناگه  رستی و ڕق و تۆه زپه گه ڕه  کان و له مرۆڤه
  رن نه داگیر که  هوان ن کو ئه به.. ربن کهو تان ر کهی داگیر وه ر له به. وان خۆپارز بوون ئه  چونکه.. دژیان

. ون ڕ ناکه تی ئاھوڕامازدا ناسن و توخنی شهش رده زه  وان له ئه  چونکه.. وانتا  زانن نه درۆ ده  ر، نه تانکه
ی چیایی و دن کور وان ده به. بوونیاندا نانت  ریاندا زان ھشتا و جیھانیش دان به سه کان به م دوه به

  . رست یتان په رست و شه و ئاگر په  دهدڕن

خۆن و  دون و ده وانیش دووپن و ده ئه  چونکه.  وه گرته رۆکی خۆتان ده شی به و سزاکه  تاوانه  مه جا ئه
نی ئایینی  و دایه  گۆش کردووه یان کانی ئوه ره مبه ن و باپیران و پغهوان باوا ئه..  ک ئوه ن وه ده

سو . تی نوحن زره ی حه چه وه  وان له ئه. و یوروبیایین سیحایین ودایی و یامایی و مهمیترایی وبو پیرۆزی
  . ی مندا ندشه ئه  و له گیانی پاکی ئه  له

دی  کی تر، ئاتاجی ناھاڕمۆنی بهرد گه  بت به ھارمۆنی نه  ی که رده و گه م؛ ئه رمووم، ده فه وان ده به
ریکی  یان خه که ر یه ن و ھه ناکه ھه  وه ک نابن و پکه یه ڵ به کان تکه ردیله گه  ندک له ھنت، ھه ده

ک  یه ڵ به ستی ناجۆر تکه به مه  د، و به کان به رده هگ.  وه ڕووی کیمیاییه  له  مه ئه !تی قای خۆیه پاراستنی به
  .بت  شت لتان تووڕه سروشت ده  چونکه. ن که مه

  مژه ، له ترس دوکه. کات ریی ده ھشتا ترس ڕابه  ، که نییه  و جیھانه م بهڕ من باوه: رمووم فه وان ده به
  ی که و کاته ئه..  پیرۆزه  م سروشته ر ئه ڵ خۆیدا ھنا بۆ سه گه رگی له ترس، مه.  مرۆڤی داگیر کردووه

درۆ : وویان رم کان ھاتن و فه ره مبه موو پغه ھه  چونکه. مرۆڤ فری ئاخاوتن بوو و پاشان درۆی کرد
ئامان   ست به ناوتاندا ھه جا چۆن بتوانم له .ماڵ که  ناگات به ،مرۆڤی درۆزن.  درۆزن دوه.  دوژمنی خوایه

  !م بکه

. رت کانی ناو سه گیانی پاکی فریشته  سو له: رمووی فه.. م که ناو قۆی کراسه  ک خۆی خزاده یه موله
یامی  و په زینه لکه په  کان، سو له پیرۆزه  موو ئایینه ری ھه مبه ھیوما و ئاھوڕامازداو پغه  سو له

  سو له.. کرداری جوان و بیری جوان و ووتاری جوان  سو له .ری روه ق و ڕاستی و دادپه جوانی و حه
نا  ده! ترسیت ھا کان نه دوه  له: رموی فه  که مروله!.. سو: رمووم فه !..ری و ئازدی روه ڕاسی و مرۆڤپه

  ر و جوانی و عیشق و ئازادی، من له ھونه  پشت به: رموم فه. ڕی پت نامنت باوه  ندی ئمه خواوه
   .م گه کانی خۆم تده سته ھه

ر  سه  وه ڕته گه زن و مرۆڤ ده به کان ده جادووه..  وه ڕسته ر دووپات خۆی ده وه بوونه: رمووی فه  که مروله
ی  ڕه و شه به  چونکه. چن ناو ده تیاندا، له سه ڕی ده وپه کانیش له کان و دوه ره مبه ڕی باوان و پغه باوه

  ر له ن به به ناو ده تانیان فرۆشت، خۆیان له  ی دایانھناو زۆریان کردو به که و چه دایان ھنا، به
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ریاندا  سه او بهپ ئایینی سه  هک و واز ل یه  به  وه ئران و کوردان ببنه  ھاتووه  وه جا کاتی ئه. کانیان دوژمنه
نا  ده. بن لیان ده  ر و زامیاد تووڕه ئازه زدا و ئاھورا و ن و ھیوما و مه ھمه ش و بهنا سروو بھنن، ده

ر  سه  وه ڕنه بگه. رتاندا سه کات به فرووتونا ده ته -مان رزه گه -ن و که ندرامز پشتتان تده و سپه –میھرداد 
  . ویستیتان یی و خۆنه خشنده و بهئایینی پاکی و ڕاستی 

  وا ئمه بگرت، ئه دو  ب له زه ر خوا غه گه ئه: یرموو ھات بۆ الم فه  ی که ، باشکاوه تاک باه  و مروله ئه
 -و خۆر سروشت  ر له وان به دژی ئه  ئمه -ی پیرشالیار تی نوح، ئه زره ی حه پاپشتی تۆین ئه

  ڕۆی و سو و دروودمان ئاڕاسته الماندا ده بینیین، به ده  زاری تۆین کهسوپاسگو  جا ئمه .ڕین په ڕاده
  . ڕی تۆین ر باوه سه له  ی، ئمه که ده

. چت با ده عیشقم به  ریکه م وا خه که ست ده ھه -کان عیشقیان زامدار کردووم م دوه که ست ده رموم، ھه فه
الدا  ر به وه وا بوونه ی عیشق تک بچت؛ ئه ر شیرازه گه ئه و  زنه ر مه وه ی بوونه عیشقی تۆ ھنده: رمووی فه

پاداشت پ بدرت، نابت   موو جیھانی به کانی ھه نجینه ر گه گه بت فر بت، ئه مرۆڤ ده: رمووم فه.. دت
عیشقک   نجت، چونکه ڕه ر ده وه ، بووبه وه به  رت، چونکه به  ه ھه  ست بۆ عیشقی مرۆڤکی تر به ده
  .چت ناو ده هل

! چاتریت  ئمه  ناوماندا له له  یت که که ده  وه نین، وتیان تۆ شتی، یان واداریی ئه کان پم پکه دوه
ت و بنامووسی و درۆی  خۆم خۆش بووم و قه  له  وه تینه ڕکی مه باوه  من به  چونکه..  رمووم ؛به فه
  .  یه م ھه وه جوانیدا ئامانجی توانه  له. . الوه  ته رستیم ناوه خۆپه.  کردووه شم نه ڕه

  نه تاکان نابت بگه م خه به.. کات تا نه خه  مرۆڤ نییه: رمووم فه..  ت کردووه خۆ تۆش خراپه: ووتیان
تان و  تانکردنی سامانی میلله ف و داگیرکردنی ماڵ و وتان و ڕه تککردنی شه عدا و ھه ئاستی ته

  . و فریشی نابم  کردووه م نه تایانه م کارو خه من له. و زدی باوانیدیار   تۆکردنی مرۆڤ له

داب و   الوازی ببت به  بترسن که  و ڕۆژه جا له: رمووم فه.  الوازی خواردووه  میشه ھز  ھه ووتیان؛ به
  .و تواناتان  رمایه لتوور و سه که

  ن که ن وا تبگه که م نه م، به که زیی خۆم دهالوا  ست به من ھه: رمووم فه. یت که مان ده ووتیان تۆ تووڕه
ی  باره قه. بوون لم  کان تووڕه دوه !ن کانتان زامن بکه وه ڕ عیشق و ئازادی بۆ خۆتان و نه شه توانن به ده

  .زانم ده: رمووم فه.  ترسییدایه مه  وا ژیانت له ر وا بوات، ئه گه ئه: زنتر کرد و پیان ووتم درۆکانیان مه

و   ه و زایه  و قریشکه  وه رته دوو که  بوو به ستاو ی لھه زرم، گرمه -م که ئاسمانی یه  ودا بوو که له
دوو   ئاسمان بوو به.. می کاس کرد وته ناھینا گوی ئاسمانی حه روون و گیانی ئه ی دڵ و ده تروسکه

ستم  ھه.   وه کانه ی دوه به ست ڕقی که ده هھات ب رده دا جیقی ده که زیندانه  شم له ی له من، نیوه..  وه رته که
.. ڕم گه خشدا ده وش و جوان و پیرۆزو ئیلھامبه قین و بخه دوای شتکی یه م، به ی ھه ته وه کرد، له ده
  .ڕم گه شی وونبووما ده ی له دوای نیوه  م به که یر ده چی سه که
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و  و بروسکه  زریکه  زی ، و گوم له دابه -سرۆشو دایکی   ناھینای فریشته زنی ئه ندی پیرۆزی مه خواوه 
  ی و به نه ژر چه  ستی خسته ده ..دیار  وته که  وه یبه غه  زی و له و، ھات و دابه  ئه به.. ی بوو قریشکه

س و  و بکه ئاواره  ؟ بۆ ھنده بۆ واتلھاتووه  وه م، ئه وره ئای کوڕی گه: رمووی رسوڕماوی فه سه
  وه ڕره گه ی کوڕم مه که گووتی نه ی پم نه ؟ ئه وه رته دووکه  ھا بووی به تۆی وا وه  وه ئه ڕم؟ڕۆی، کو نجه ڕه

.. کوڕم  ر مرۆڤکه سزای ھه  مه ئه. زن ناناسن کان خواکان و ئاھورامازدای مه ئاخر دوه! کان ناو دوه
  . یت که نووس نه جاره  ییش له گله

کانی ڕک ڕاگرت  زی و باه دابه -ر وه ری بوونه ین و جوانترین ھونهی باز فریشته -ودا بوو ھیوما له
شم  کانی له ردوو پارچه واند و منیش ھه جات دانه ی نه ناھینای فریشته ری بۆ من و بۆ ئه و سه

م  خۆمم بۆ جاری دووه  ودا بوو که له. ک یه  به  وه ڵ بوونه ربم تکه رق و غه ، شه وه کیانگرته یه
  ڵ به تکه-مری، گیای ھیوما گیای پیرۆزی نه  رابی له مک شه و که وه ویش بداری کردمه ، و ئه وه هبووراند

م  ئه.  کان گشتیانه ره مبه رو کردگاری پغه زد و ئازه رابی مه شه  مه ئه: رمووی و فه وه ممه ده  کرد به شیر
،  وه ئینجا بیناییم ڕۆشن بووه".. گراڵ"  وه وهرجو پکی په  رمنا به منیش سه. ھۆش  وه تھنته ده  رابه شه

ڕ؛  رابی فه و شه پیرۆزه  و پکه نۆشینی ئه  م به به. بان چاوانم  ی خۆیان نابووه کان چاویلکه دوه  چونکه
و پاشان  وه چاوانمه  ستم گرت به مک ده که. یانبوو کان ھه ره مبه پغه  ی که تانه رامه و که له  وه پبوومه

تی  زره ناوکی دیاری حه سک و ماشای خۆر، ته ھز و شکست نه تین و به ڕوانینکی مه  به!.. نیمڕوا
کان و  مکه ر مه سه ی دابوو به زینه لکه رپۆشی په کان و سه ڕۆشنه  وره ھه  ه پهو  ئه  کرد، چونکه-ناھینام ئه

.. یبا وونبووم غه  رمسووڕماو له ا، سهود ماشای ناوک و سکی ئه ته  م من له به! حمیدا المل و سک و ڕه
رش  ی سپی؛ په پووله ھا په ملیارده  رک له یکه ک په رش بووم، وه ر ژیاندا په سه و به پووله په  گوه  بووم به

رچی  بینیم، ھه.. ھا پیر شالیاری بچووک ملیارده  بووم به ری سپی سپیی خۆمدا و ده یکه په  بووم له ده
  گشتیان ھانا بۆ الی ئمه -کانی جیھان خانه کانی مۆزه رییه کانی ناو تابلۆھونه هسیح ماریاکان و مه

!  وه قننه یانته وادا ده حه  به  وه ناوی خواکانه  بارووت و به  ن له که کان مرۆڤ پ ده بینیم، دوه.. ھنن ده
ڕۆژئاوادا   کرێ و له رمانخوارد ده هھر د زه  و مرۆڤ به  تی نوحدا گرتووه ر میلله سه ستی به نفال ده بینیم ئه

ناھینا،  ئه. کان و دوه  وکاری فریشته  قینه بینیم ڕاستی و ڕاسته.. کرت زیاتر مرۆڤ ناچاری خودکوژی ده
  ئیتر له. رم ر سه سه مان کرد له ختی زه ڕوانی دره  ستم به ناو ناوکی خۆیدا نیشاندام و ھه  ری له وه بوونه

  .بوومکانی خۆم خۆش گوناحه

  ، که وه یاساکاندا، و یادم ھاته  به  وه ری وچاوم خشانده روه ق و دادپه حه  وشدا بوو، زمانم پژا به ر له ھه
  ر به رامبه بوون به نیشاندان نه نده خهھشتا فری   ژیم و دیلم که تکدا ده ناو میلله  له  ساه  دانه  ژده من ھه

و ترس و ڕکی   کاندا زیندانی گومان و کینه کانی دوه زیندانه  من لهستمکرد  ھه. ک و باپیرانی خۆیانوبا
یامی  وان و په ژیان و گیان و دین و ڕه  و به ھات بنووم و خه ست ده ده م له ر ھنده نھا ھه ئیتر ته! وانم ئه

  کرد له روون ده هیی د ئاسووده  ستم به نیشتیمانکی نوێ و ھه  کانم بوبوون به ونه خه. ببینم  وه ره وه بوونه
و  وه ی ھیوما ھات و بداری کردمه پیرشالیار یان فریشته  ودا بوو پیرک، واته له. کانمدا ونه خه
گومان و   له  :رمووم فه!" م؟ ترسیت ڕۆله ک ده چی؟ له ی؟ له که بۆ خۆت بھۆش ده  وه کوڕم، ئه:" رمووی فه

 .ترسم کتری ده یه بوو به ڕی تکه خرو شه  له  کان، لره رستیی دوه زپه گه بینی و ڕهد و به ترس و کینه
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ترسی کوڕم، بور  م نه به!  ت بۆ نییه وه ره ده  کان و ھاتنه رخی دوه ناو چه  ته وتوویته که  واته که: رموی فه
تارو ر وو و ھه کشه ھه کانت رمووده ری فهشمش! رد به نه  ک باوانی خۆت بچۆره وه  ر به نگاوه و جه

وان  به..  وان فری زانستی خامۆش بکه و ئه  ببه  زینه لکه تیغی شمشری په  ، به یه کان ھه گفتارکی دوه
میراتی   ست بگرن به ن و ده جا خۆتان ڕووسپی بکه. ن که کان ده خۆشییه موو نه کان شیفای ھه نده ب، خه

ستی باکان و  ھه  رم له وه ی بوونه خشه نهیام و و په رمووده رموو، من فه پیان بفه.  وه ھزریی باوانتانه
وان زانستی من چاک و جوان  و ئه  ناھیناو ماریادا بینیوه ماشای فریداو ئه و نیگای ته خماخه ی چه بروسکه

  . ییم دیوه میشه م و ھه من ھه: پیان ب. ن که ده  کانم شانه ریشتهن و پرچی سرۆش و ئیلھامی ف که ده

چم و  دا دیم و ده و زانسته له  قه به ش سای ڕه وم و تا ئستا شه خه  یامی خواکان ھاته وو پهودا ب له
جار ناجار   که  یه ندانه و خه تی ئه حمه ماشای ڕه ی باران و ته ل و نمه ی مه ماشای منداڵ و جریوه م ته فرگه

تی گیان  که مله مه  واته -ژی دا ده نده خه  له و گیان  کان گیانیان تیایه نده خه  چونکه.. گرت منداک تم ده
  ی که تانه و ئافره ئه.  تدایه رامه ن که تی دسۆز و جوان خاوه ر لوی ئافره ی سه نده خه  وانی گیان له و ڕه
  .نز به ، داده کانه ڕوانکراوه وهچا  یامی پیرۆزه په  مه ، ئه به: ن قنن و ده له کانم ده رمووده ر بۆ فه سه

ردنی  گه  سبیحکن له کان ته ئاسمانه. کانم نده کانی خه من قوتابیی باکان و گوڵ و گیاکان و فریشته
و  سه ر که ھه  چونکه. کتری بگرن ندی یه خواکان و خواوه  ڕز له: رموت فه و پتان ده شکۆ، ئه ناھینای به ئه
ھی   ستان له خوای که. کات و گریمان ده قین ند بۆ خۆی یه ئازادیی و ویست و ویژدانی خۆی خواوه  به
  رتان ل تک بچت و دا بزانن که ن سه که م نه به. ن کانتان بکه چاکه  ر باس له ، گه ویترتان زیاتر نییه ئه

  ت ئامرازه سه ده  ن وا بزانن که که نه!.. ی خۆتان وانه له  ھزتره ڕ به ندی دوی درۆ و بوختان و شه خواوه
  . بت می ژیانتان خوار ده ده  ؛ چونکه وه نه ژو بکه کان ئاوه ن مافه که نه. ری و جامبازی و جادووگه  که ه بۆ ته

کانیش  و دوهکانم  ونه میوانیی خه  کان دن به چنن و فریشته مندا ده  کان خۆیان له یامه ، په وه و کاته له
ستی مرۆڤکی  ھه  منیش له. زانن من شت بووم دهن، وا  که ده من و ممی که ده  وه ره سه جاسووسیم به

ندانی  رمه موو ھونه ھه  و و دنیاشم که وه ھۆنمه کان ده ونه نووسم و خه م و ده که ماشا ده نددا، ته رمه ھونه
ر  گه ئه: م ده  دنیام و دووباره. بکشن  ی من ونه ونانه و خه کک له ی یه گشتیان ناتوانن ونه  ، بهجیھان

وکی  شه ، ساتی ونی ی خه ک ونه نھا یه کبگرن؛ ناتوانن ته یه  وه ندانی جیھان پکه رمه موو ھونه بت و ھه
جیھاندا   و به  وه نگه ڕه مه ی ھه زار ملیۆن پارچه دان ھه ھا، سه ملیاره  بم به من ده  چونکه.. بکشن  من ونه

  .بم خش ده په

م و سوور ون و ڕاستیدا بداره خه  له  ی که و مرۆڤه من بووم به  وه اتهو ک نھنی، له  ئوه  ئیتر چیبت له
،  گۆش بووه  ی جوانیم ھنده ھره م سرۆش و به که ست ده ھه. ن گه من ده ی به یامانه و په ر ڕاستیی ئه سه له
دا  و زیندانکراوهڕز وه  شه م له توانم له شت نه ده. گرم رگرتن و تۆماری گشتیان نه ی وه رگه شت به ده  که
ناتوانم   ن که که شم ل ده وه ی ئه شه ڕه ھه. ن که نھام ده کان زۆر ته دوه  م، چونکه ئامان بکه  ست به ھه

کۆڵ   ریکه ندیش وا خه کو خودی خواوه ک من، به نه: رمووم فه منیش پیان ده! وان بگۆڕم می ئه سیسته
تفرۆشی  سه ر ده رامبه به  یین له زه به  و به  خشنده به  ھنده  انن ئمهز وا نه. کانتان ڕه شه  کاته داو پشت ده ده

  .کاندا ڕی دوه و فیزو شه
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.. م یی بکه ئاسووده  ست به ناویاندا ھه م تا له به کی خۆکرد شک ده کان و ئازادییه ونه نھا خه ئیتر، ته
کی  ماشایه ته -یامی ئاھوڕامازدا پهی  فریشته= ھیوما. سم بوت و بئاو بھاوڕێ و بکه  چونکه

نگی  ئاتوون ڕهو خشان ی پرچی په وه ریکی ھۆنینه هئاسماندا خ  له  کرد که یناھینا تی ئه زره سۆزی حه به
ری  وه ناوی دوو جانه  وانه موو ئه ر ھه ؟ ھه! جا کوڕم تۆ وت و دیارو خاکت بۆ چییه: رمووی فه. بوو
پناوی   م له به.. عدا بھنن ڕو زۆرو درۆو ته رستی و ئایینی شه ی و ئاپهرست وتپه  باس له.. ڕن شه

  وه وت، ئه النت ده ر ئازادیی گه گه ئه. کتر تی و خاک و مای یه رامه ر که سه  کوتنه مه ئازادیتاندا ھه
تۆم  کی ئه روت و چهبۆمباو با  جنوو به  ی مرۆڤ به و کاته کوڕم، تا ئه  دنیابه - ره وه ئامانجی بوونه

  ی که وه به  حکوومه می خۆیدا مه ننه ھه جه  و له  رکی دزوی دوو تاریکه وه و جانه  بدوت، مرۆڤ نییه
ر لوی  ی سه نده وتی تۆ خه  ، چونکه وه یته رستی بکه په  وه ته ل و ھۆزو نه گه  ی بیر له که نه. یکات ده

ی  نده ی خه دوای لوتف و نوتفه  ڕێ به و بگه  ماشا بکه ت تهکا بۆ، تا چاو ب ده.  کانه فریشته
  .قنت له تت ده رامه ر بۆ که ندێ و سه خه کات و ده ماشات ده ته  ڕاستگۆیانه  که دامیزادک ئاده

ر  سه  ھیوما نایه  کرد که  رابه و شه ی ئه ھره تامی خۆش و به  ستم به ھه! جگای خۆم بزوام  کاتک له
شت، جوبرایئل، میکایئل، داود،  رده ئامین، ئلیا، پیرشالیار، زه: رموو مفه ده  وه ر خۆمه به له.. لوم

م، نوح، ئاھوڕامازدا،  ییوب، صالح، عیسا، مووسا، ئیبراھیم، ئاده عقوب، ئه یونس، یوسف، یه
  ک که رچییه وھه یث سام و حام، له ریا، که زه شعیا، الم، لوط، ئه یمان، یونس، دانیال، سه م، سوله ئاده

  !!!ھات زارمدا ده  به

.. کان و کاژر و ڕۆژه  کوو چرکه ر وه ، ھه وه بنه ڵ و دووپات ده ڵ و پکه کان تکه رزه ، وه وه و کاته ئیتر له
تان  و ساته وت باسی داستانی ئه مه و ده  گرتووه بوون و ژیان و خۆشیی خۆم ھه  ستم له ده  وه و کاته له

  ئاسمان بوو به  که.. ستا ھه  وه لمه زه ئه  له  زرمهستاو  و کات وه  وه رته دووکه  ر بوو به وه بوونه  م که بۆ بکه
ون و ڕس  ری ته وه و بوونه جاجاۆکه  گۆڕی به م بینی خۆی ده کی عیقاب شوه یه و بانده  وه رته دوو که

رانی گیاندارو  به ران و گیانله وه له ندان و پهیامی م قک ھات و په قله له.. یاد و ھۆشی مندا  کرد له ده
ڕڕاتی  لوی من بووروکن و تامی زه  یانویست له کان ھاتن و تم وروکان و ده مروله. باتی پ سپاردم نه
کیش سواری  یه موو چرکه ھه.  وه بوومه ئیتر بدار ده.  وه ممه ده  ھیوما کردی به  بچژن که  رابه و شه ئه
. منیان تیا زاند  ی باپیرانم، که رستگایه و خاک و قسن و په ناو ئه  وه ڕامه گه بووم و ده ک ده شتییه که
  .کان میزاده الن و جیھان و ئاده داوای ئازادیی گه  سوور بم له  کردم که کانم فریان ده ونه خه

ی مندا،  نزرگه  کات له هتک نمایش د ر ئافره ھه  ونم و خۆی به خه  ناھینا دته ئه  موو جارکیش که ھه
ئازادی   من تۆم له  چونکه.. م که من ئازادت ده: رموت فه ھن و ده رمدا ده سه ست به ده.. بدیم ناکات

رۆکی  به  ست له ده ب و ئینگلیز و فارس و ڕووس بم؛ ره کانی تورک و عه دوه  توانم به من ده.  داھناوه
النی تورک  ی گه ئه  مه ڵ ئوه گه له. ن که لیلیان مه و زه  و گیرۆده جرو ئاواره هز  ن و ھنده رده تی نوح به میلله

کان،  ره شت سه ھه  ی دوه کانی جیھان، ئه زلھزه  ی دوه ئه  مه ڵ ئوه گه ب و ئینگلیز؛ له ره و فارس و عه
ت  ی ھیمه ده! بوون ئازاد نهھشتا   کوا، ئوه: رموت فه ر پتان ده رو سرۆش داھنه روه ناھینای دادپه ئه

  له انو خواکانتان وازی  ئاھوڕامازدا لتان زویره  ن، چونکه تی نوح ئازاد بکه ر خۆتان و میلله به  نه بده
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رستیی  نگی خۆپه کانتان ژه یاده  چونکه . ماوه تیتان تیا نه لیسمی خوایه و ته  شتان ھناوه ری له یکه په
  و ئوه  کانتانه ره مبه ی پیرۆز و النکی پغه عبه ئارارات و زاگرۆس که  که  ماوه یادتان نه و له  لنیشتووه
  ئوه  کانمدا، من له وشه موو خه ڵ ھه گه له: جیھان ب  کوڕم، بۆ به  سته ھه.  ماوه بیر نه  ھیچتان له

یامی جوانی و  من په .میزاد ناسم ر و ئاده روه رست و جیھانپه رست و داد په من ڕاست په  چاترم، چونکه
  . زیندان  به  حکوم کردووه ش منتان مه ئوه. رم سرۆشی ھونه

. کان و مروله  ندو خواکان و بت و فریشته ئاھوڕامازدا، میھر، خواوه= پیرشالیار= رموو ھیوما ھایان فه وه
..  وه کانه وشتی دوه ڕه  بهریش شانازی ناکات  ھونه .تی مندا رامه که  رن له وه یامی بوونه گشتیان په  مانه ئه

. ن که جیھان مه  خۆتان و له  درغی له..  ته رامه ن که ھز و دلر و خاوه لک سامناک و به میزاد گه ئاده  چونکه
  .بوون ھشتا ئازاد نه  ئوه

زیندانی   من ھشتا له! چوو ده  ڕوه مساڵ به ک ئه سرپراریش وه مسایش پارو پرارو به ئه.. ستابوو کات وه
   !فردا بووم تی به که مله کانی مه گومانه

ر تاپای منیان داپۆشی؛  چاوتروکانکدا سه  موویان له ھه  به ..کان تم وروکابوون یه سپی  کان؛ مروله مروله 
ترس  -کرد ستم ده ھه ..پۆشران کان سپی سپی داده ی مروله ڕچکه  ڕگاکان به! رمکی سپیی ڕۆشنم تگووت ته ده
  . واو گۆش بووه تم ته رامه کرد که ستم ده ھه .. ج ھشتووه روونی منی به ده -

من دا زۆر  وان له وان دا ئه چوون، من له من ده گشتیان له ..تی ماریام بینی زره سیح وحه تی مه زره ک حه کۆمه
 -بینی ڕاکشاوم  دا خۆمم ده که شتییه می که وته ناو نھۆمی حه له ..ن به ست بۆگیانم ده مبینی ده ده ..بووین ده
. گیانی من له –کانی تیشکن  زووله ریکی ھنانی ده کان گشتیان خه مبینی  مروله ده ..واندا ستی ئه ر ده به له

کانی  نافه ته وام له رده به ..بوون ده کار کردن ماندوو نه وان له ئه. ری من بوون ریکی چنینی کای به گشتیان خه
کانی  نافه ی ته گۆله  چم، له ی سپی ده گۆه کرد له ستم ده الم ھه یر بوو له سه ..چنی دیان ده  هک گۆ رم وه سه

دی  ..چنی کانی من ده نافه ی ته گۆه  ست بوو، دیان له ده وان شیش وخورییان له ئه ..ی سپی جاـجاـۆکه
ستی ماریاکان  ده  کانی له یهسپی  سیح ده مه تی زره خوودی حهڕونن،  کان ده مبینی ده پاشان ده ..سپی سپی

  !بن کان زۆر ده مبینی ده ده ..یواندن گرت وده رده وه

لیان دوور ! کوم زانی له مده نه! دی ده کردم، من خۆمم نه بانگیان ده  مان کاتدا که ھه له ..ن که بینیم بانگم ده 
ی  وه رمی چنینه رگه سه.. یانچنیم شاندم و ده وه یان ده ھه  چونکه! ستیشیاندا بووم ر ده به چی له که! بووم 

  .بووم م زۆر ده به.. کرد ده  مم نه من که.. وان بوون ئه  وه شاندنه وه ھه

 ..موو جیـھاندا کانی  ھه ختی وته کۆی پایته له  که  وه ھاته یادم ده .. وه کرده کانم ده ونه ی خه دواپارچه بیرم له
موو خر خواکـانی  کانی جیـھان، ھه موو جوانه تانی جیـھان، ھه موو ئافره مبینی ھه ده ..دی نم دهکی ڕۆش یه ڕگه

موو  ئازادی بۆ ھه: رموو یانفه ده ..کان دا دژی دـوه خۆیان نیشان ده! کان قامه ر شه سه  جیـھان ڕژابوونه
  . تی یان بۆ مـرۆڤایهئاشتی وئازادی وعیشق بۆ جیـھان، بۆ ژ ..وی رڕووی زه تانی سه میلله
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  ر وه یامی بوونه تابلۆی په

  

، و کۆی پیرشالیار= ھیوما  مر ھات، واته یی و نه میشه ی ھه گیانی فریشته  دا که و کاته ر له ھه
وان،  ی ھشتا ئه وه ر ئه به م له وم، به خه  ھاتنه ندکیان ده ناسی و ھه ده هیانم ن زۆربه  که -کان ره مبه غهپ
دۆعای   ن که رانه مبه و پغه له  بوون؛ چونکه یی، الی من شایانی باس و گرنگی نه میشه ھه  ییبوون به گه هن

ردو  به  واو تیا چوون و بوون به ته  ی که وانه هری ئ یامبه په  واته! یان کردبوو که ته میلله  خراپیان له
  !رازو خاک و خۆڵ یموون و به مه

ی  باره ھشتا زیندووم و قه  کرد که ده ڕم نه چی باوه ؛ که وه شی خۆمم دۆزیبووه تری لهی  دا من الکه و کاته له
جرکی ناخۆش  زه  ستم به من ھه -فردا تی به که مله کانی مه زیندانی گومانی دوه  له  چونکه! بینی ده خۆمم نه

کانی  رسته ر دوپه سه به  وه شییهخ به گوم ده پکه یان چه و، ڕۆژی ده خه  ر به ھه! گوشرا کرد و دم ده ده
یان ک  ی یاسایه وزه  وتمه که و ده ر ڕۆژه و ھه خه  ر به ھه.. داوانی زیندان و مندانی بناز ناسیاوو پاسه

ماڵ و جوانی  زانستکی نوی که  و به ر ڕۆژه و، ھه وه کرده ت ده کم ڕه فه لسه رتکی ناباو؛ یان فه هن
بۆ   وه که یه سته جه  ی گیان له وه گواستنه  واته( ووندووناودروون و گیان و  و ده ڕوی ژیان و بوون ڕووبه

ر کۆنترین خاکی  سه بۆ ئارارات تا له  وه ڕامه گه دان جار ده ڕۆژی سه..  وه بوومه ده )کی تر یه سته جه
تی  که مله کانی مه هچنگی دو  کانم له ژیان و خۆشی و ئاوات و خۆزگه  چونکه.  وه ربنمه سه -جم نیشته

لی  شان و وه  کرده شکۆم ده و که وه کرده موو ڕۆژک، خۆمم کۆ ده ھه -ودا خه  ر له ھه.  وه فلیقایه ده -فردا به
ھابادو ئاکرێ و دھۆک و  ورامان و سۆران و بادینان و مه ماشای ھه ڕام و ته گه حوی ئاسا؛ ده و نالی و مه

وم  مروود و به زاری نه ر مه سه  چوومه ده. کرد م ده-لھیووک ته اردین و چهکرو م ماشای دیاربه قامیشی و ته
ی  ھه.  وه ریته کان به مشووله  تتدا، له سه ڕی ده وپه کانتا و له ڕه شه تتوانی له زان؛ نه ی نه ھه: رموو فه ده
  !ربو زمانبن ژ و سهرو خون و ھشتا داگیرکه کاندا زۆره ناو دوه ی تۆ ھشتا له چه ت، وه گبه نه

وێ گیانی  کرد له زم ده حه  چونکه.. زاری خۆم ر مه م بۆ سه که کانمدا کۆچ نه ونه خه  بوو له ڕۆژ نه..  به
ال   بینی له ندک جار، خۆمم ده ھه. ر بسپرم وه خاک و ئاسمان و ئاگر و ڕووناکی و بوونه  خۆم به

بری  و  له وه ته ق بوومه ناو توونلکدا، ڕه  وروپادا؛ یان له انی ئهک قامه شه  کک له ری یه په کی چه یه ڕگه
!  وه ته ق بوومه و ڕه - رم ڕواوه ر سه سه زیوم له ی ته ناسه ھه  له  خته ختی زووقم یان شه مان، دره ختی زه دره
نن و تا فم ن و ده که کان دن و تیرۆرم ده یان دوه! مخوات گورگ ده یبین م دهمندکجاری تر، خۆ ھه
 - ونمدا خه ر له ش، ھه ندک جاری دیکه ھه! ن که نجنم ده نجن ھه ن و ھه ده م ده نجه شکه ئه -ڕی ئازار وپه ئه
ی ب ماڵ و ئاو وت،  تی نوح، ئه زره ی حه ڕز ئه به": رموت فه ر ڕم و ده سه  ک دته یه مبینی فریشته ده
  ." ب و فارس بھنه ره ی تورک و عهڕ شه  واز لهنیشتیمانی خۆت و   به  من بکه  ره وه

وتنی  رکه یی و سه میشه ھه  ندو به خواوه  به ڕت ر باوه گه ڕ، ئه ن باوه ی خاوه م، ئه وره گه: رموو مفه منیش ده
م،  رڕگه سه  ش بته ر نرینه گه ئه ..ر، یان ھاوڕێ، یان کچ، یان دایک ھاوسه  به  ببه  ره ، وه یه خر ھه

  .گشتتان کوڕو باوک و براو ھاوخونی منن  رمووم؛ ئوه فه وانیش ده مان شت، به ھه



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

186 

تا   رگ بووه جه  به  ی مرۆڤ ھنده جا که: یگووت کان و ده دوه  وه کرده ترساو ڕووی ده ش ده که فریشته 
   .من :رموو مفه ونمدا، ده خه  له ر منیش ھه.. ؟ وه رز بکاته به-ئای ئاشتی و جیھانی و خر

ڕی  میی بباوه که  ستم به کو ھه ک بۆ خۆم؛ به کرد، نه می ده که  ستم به و ھه  وه بوومه پ بدار ده  وسا له ئه
  ناب، تۆ کیت؟ جه: یانپرسی ر ڕێ و ده سه  ھاتنه ده  کرد که ده  وانه ئه

کاندا  تابلۆکان و وشه  له  که قولن،  کانی من ھنده ونه خه  ، که وه مه که یانجاری تریش دنیاتان ده من ده
  وه ره وه بوونه  یامکی له په -ر یام ھنه مر و په ی ھیومای نه بینینی فریشته  چونکه..  وه یان نابته جگه

داد و   سو له. رست رکی ڕاستگۆ و جوانناس و ھزر په وه ر بوونه ھه  سو له: رمووی فه. پبوو بۆ من
وان ی جوانی کرد، جوانی ووت، و ج وه سو له. تی پهاوک و کوڕو گیانی ب  سو له. ماف و ئازادی

ھزرکی تردا خۆی   ر له وه بوونه. چت ده  وه و دووپاتبوونه ره سووڕی ژیان بهو   تینه ر مه وه بوونه.. تفکری
تۆدا   ووناودوون لهد  واته=  وه ته ڕواوه ، یان وه ته تۆدا ژیاوه  نوح له  که  جا ڕاسته.  وه کاته ون ده ته
ڕی یارساکاندا  باوه  له=( ر ژیانتا دت  سه سخ به سخ و فه و ڕه سخ سخ و مه یان نه  ؛ واته دیھاتووه به

نیدا  مه ک جار گۆڕانی ته زارو یه ی ھه ماوه  گیانی مرۆڤ له  ی که و ژیانانه له  ی دووناودوون بریتییه پرۆسه
  یه ڕای گیانی ھه چوار جۆر گه  کات، بۆیه یی زامن ده میشه ویدانی و ھهجا  گات به تا ده. .بات ری ده سه به
-سخ م مه دووه. یشن ینکارنه ڕه= ی گیانی مرۆڤ بۆ ناو گیانی مرۆڤ وه ڕانه گه  واته  ه-سخ میان نه که یه  که
بات و گوڵ و  نه  به بوون  واته= سخ ئینجا ڕه. رانی چوارپ به شی گیانله ی گیان بۆ ناو له وه ڕانه گه  واته  ه

! کوڕم  که می مه که  ست به ھه )ر و مروی چزودار وه جانه  بوون به  واته -سخ پاشان فه.. ک گیاو ڕووه
خۆڕا   تۆ خۆت له: رمووی فه -، ھیوما به!.. کات وستی تۆ ده ی ھه وه کالبوونه ڕوانی یه ر چاوه وه بوونه

  ن له ده  که  تبیستووه ی نه ئه.. ندی به یی و ئه میشه شتی ھه ھه کانن به ونه خه  نجنی، چونکه ڕه ده
ڕوانی چییت کوڕم؟  چاوه! دی؟ دته -کانی مرۆڤی ڕاستگۆ و پاک و خواناس و ڕناس ونه شتا؛ خه ھه به
  !ی؟ به ر ده سه خۆڕایی تیا به  نی تیادا به مه دا، وا ته و زیندانه ی له به ترسیت؟ چی  شک ده چی ده له

نی س گیانی  مر، من خاوه ی دادو مافناس و نه ئه: رموو وم فه وما، به خه  ر له وکیان ھه یش شهمن
م  میان یوسف و سیه رم، و دووه ی ھاوسه-تی ماریا، یان سارا زره میان حه که سم، س مرۆڤ، یه بکه
شت  ن، و ده که ک فام دهم ڕم تا که م و چاوه ل بکه وان وه ب باوک ئه ناتوانم به!.. ی کوڕم -داڤید

. ر خۆم به  مه کان بده رچۆنک بت ته ر پ و ھه سه  ستمه توانم ھه وسا ده ن، ئه وانیش پشتم ت بکه ئه
ر و  وه م تۆ موکی ژیان و بوونه به - زنه لک مه رککی گه تی ئه ی، باوکایه که ڕاست ده: رمووی فه

لک  وان دوو مرۆڤی گه ئه  چونکه. ریان رامبه ست بم به بھه  هک ناچارم مه  تکایه: رمووم فه. سروشتیت
می  که  ستکردن به رستی و ھه یامی خۆپه کان فری په م دوه ز ناکه سامناک و جوان و پیرۆز و چاکن،، حه

  هزانیت ک خۆت ده: رمووم فه. یگرت ده  نده ر خه وه ر لم ببوریت، بوونه گه ئه: رمووی فه. ن و درۆیان بکه
  وانه من له -تاوان  درۆت کرد، نه  زن، نه مر و مه خۆ تۆی نه.  رینه کان به ی ئاسمانه لبووردنم ھنده

  . لتوور و ڕباز و ئامانج و که  پیشه  به  درۆیان کردووه  خۆش نابم که

و بیری جوان و  وانکرداری ج  سو له: رمووم فه.  وه ینه که زنیش تاقی ده مرۆڤی مه  ئمه: رمووی ھیوما فه
  .ت وه ڕانه رپشک بت بۆ گه ئیتر با ڕۆژگار سه. و یاسا و ڕاستی داد  لهسو : رمووی فه. گفتاری جوان
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سارد بوو،   ماشاکانیان ھنده کان ته دوه  مردم، چونکه خۆشیدا ده  نوقاند، له ند چاوم ده رچه من ھه  بۆیه
  له  زۆرجار که. مردم نووستم، ده ده  کرد، که ستم ده ھه! گرتم ماشا تده ته  رگیان به ی مه خۆزگه

مگین  غه  وه رمی خۆمه دیار ته  به و دی نھا خۆمم ده ته ، مان شوه وشدا ھه له مردم، کانمدا ده ونه خه
 نھایی ته  چونکه.. نا م بۆ خۆم داده ر خۆشم پرسه ھه! مردم نھا ده ته  ر به کانیشدا، ھه ونه خه  له! ستاوم ڕاوه

نھایی،  م ته به! نازانم بۆ! نھایی ته -زنتر بوو کانیش مه ییه خته شه  دیواره  له  زنترین دو بوو، بگره مه
بۆ   کرد، که نھایی ده ته  ستم به ودا زیاتر ھه له..  وه یفلیقاندمه ده -کوزانم ی ده ھه -ک بوو ژدیھایه ھه

. یتۆقاندم کانی ده ریره شه  رنجه سه  گۆڕی و به و دو ده رست ک دوپه پ خۆی وه  دوام و له تک ده ئافره
  .ترسم لی ده: توانم بم ده  ڕ دوورم، که شه  له  و ھنده  دووره  وه ڕه شه  زۆر له  نده به  ؛ چونکه به

  ر به، ئیت وه زۆرم خواردهم،  کان دووچاری گومانی زیاتر بکه ی دوه وه ودا؛ بۆ ئه خه  ر له وکیان، ھه شه
  پیرشالیارم ل بوبوو به!  وه بوونه کان خاو ده باره گۆڕان و قه ر چاومدا ده به  کان له شته - وه وه م خه ده

.. پش چاو  ھاته ده  تیاره نفت و په ك شتکی که خۆمم وه! ھات موو شتک ده ھه  م به گاته!!.. مش
بۆ   گۆڕانی فریشته  واته= سخ ڕه: رمووی ات و فهگیز ھ  گیزه  مر، به ھیومای نه= تی پیرشالیار زره حه

کان دن و  نجت، مشه ڕه رک ده مبه پغه  کاتک که - ره وروبه ی پیسبوونی ده نیشانه -ر وه جوجانه
رچی بچووکتر و  کان ھه ره وه جانه: رمووی فه. نڕزیان ھۆکاری ئازاردانی به  ن که هک ده  وانه له  شه ڕه ھه

  !ڕدارن رستن و باوه په ندی خۆیان ده وانیش خواوه ئه.. ھزترن به نادیارتر بن،

م  به.. خر رمووی نه بینم؟ فه ک مشک ده من تۆ وه  یت، که نگی ناکه نه  ست به م ئایا ھه به: رمووم فه
ڕدارن، جا  وهوانیش با ئه. ن که ت کار ده و بۆ ھزکی تایبه  ڕه نی باوه ر بژو و بزۆک و گیاندارک خاوه ھه

  ن که وانه ر ئه ز ھه گه مش و مه  چونکه.. کانن سروشتی دوه  ران، له وه م جانه به.. ڕ شه خر یان به  چ به
ڕزتان  زنیی شکۆی به مه  له: رمووم فه. ن نده بن و پیسخۆر و گه ر ده ن و سه که ژیاندا تاوان ده  له

و  تا ئه: رمووی فه.  وه ال بچووک بۆته ڕزتانم له تی به رامه من که  ییم ببوورن، چونکه وجه گه  م، له تناگه
تۆ   ی که وه رم به وه خته ی، من به حوزوری مندا داب نیشان بده  ڕز و ستایش و جوان له به  ی ھنده کاته

 ری ر و ڕابه بهیام ری پیرۆز و په وه کانیشدا، جانه ره وه ناو جانه له  بینی، چونکه تکدا ده رامه ر که ھه من له
ی  وه سوودن، جا ئه زۆر بواردا به  و له  یه کاری خۆیان ھه. رن وه شکی گرنگی بوونه وانیش به ئه. ن پاک ھه

  ندک له چیت، ھه دا نه ه ھه  پاشان به . گۆشبووندایه  له  میشه تی ھه رامه بت، که سوودی باشی ھه
  !دو  بوون به  ن نازانن که ھه! بینن ده  وه ۆڤ بوونهمر  و به خه  که  کانیش، تیایاندایه دوه

سک، مانای  ی که مووچاوو باخچه ناو ماڵ و ده  وروکته کاتک مش ده  زانیت، که شت نه ده: رمووی فه
روون و گیان و ماڵ و سامان و  ی پیس بوونی ده یان نیشانه.. چت ڵ بوون ده نده و گه ره گیانی به  وایه

 -ناو ماتان؛ بزانن ر و له وری سه ده  یان کرد له کان ھاتن و گیزه مشه  جا کاتک که.. کانتی زمان و بیره
یامی خۆشی و ڕوناک و  کان، گشتیان په پووله و په  زیه رده نگ و زه م ھه به. یامکن گری په وان ھه ئه  که

  واته. یمژن ده  ی که و خونه ئه و مژنی  خون مژن، دن بۆ تۆه  ی که وانه ئه..  جوانیان پیه
   .کان مشووله
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و   خشی پیه به وای مژده ھنن، کۆتر ھه سات ڕوودانتان بۆ ده وای کاره رگ و ھه یامی مه کان په پووه په
ناو  یرن له ومکی سه کان قه که ، چۆله فھومیان پیه ندکجار نامه ت و ھه ی تایبه نیشانه  که چۆله
و تر وره تۆ گه گباب من له سه: ت وی تریان ده ک به و یه  ڕیانه شه  میشه ناو خۆیاندا ھه هکاندا، ل بانده
  ته سه سپ ده ئه!  زانن چییهنا" یی وره گه" ی ت مانای وشه نانه کان، ته که زیاتر نازانن چۆله  مه له !مئازاتر

ت و  یامکی تایبه و په  رک ماناو نیشانه وه ڵ و جانه ر ئاژه جا ھه. کانن منداڵ فریشته! ر جۆرک ھه  جا
  ر جۆره و ھه  یه خواکان ھه  ڕیان به گیانداران گشتیان باوه. تن بۆ فر بوون کی تایبه یه قوتابخانه

رستن و  په بۆنی خۆیان ده -کان گوه  ؛ بۆ نموونه یه ندی خۆیان ھه ردو بزوک خواوه ر و گه به گیانله
و  رد جاسوسه وگه شه.. ت روه م و سه نگ خه ھه ، نه ماسی مرازه! دروست بوون بۆن  له -وان خواکانی ئه

ست و  تی ھزرو ھه وه ویستی و پیر ده گوڵ خۆشه.  خته ، به ھلکه.. مریشک دایکه. بات وای ناخۆش ده ھه
  . مته که ی یه و قوتابخانه ، فرگه بانیی خۆته میھره

  مشوله ویستی  به  ی که وانه ن و زۆرن ئه م ھشتا ھه بت، به خی نهشت نر و ده  زانستکی کۆنه  مه جا ئه
  .چن ناو ده ز له گه و مه

ر  به  گیرا و چوومه نجام خۆمم بۆ ڕانه ئه! یلگم ماندوو بووو  نیم، تا شه خۆم پکه  به  ھنده   وه و شه ئه
..  وه ناو چای چاومه  مک ڕامام و ڕۆچوومه که. تی خۆمم کرد رامه ماشای که ته. وما خه  له  واته!!  که ئاونه

نی  تۆ خاوه  چونکه.. ست نابیت دمه رگیز به تۆ ھه: رموو خۆمم فه  به.. یر کرد کی سه بدارییه  ستم به ھه
کانت خۆش بیت،  خۆت و گوناھه  ی بتوانیت له و کاته تا ئه. .تۆ خرکی جوانیت. ردیت روونکی بگه ده

  . یت یزت بۆ خۆت گۆش بکهی ڕ وه شایانی ئه

. ونمدا نووستم خه  ر له رین و ھه ر سه سه  رم نایه ، سه وه ر خۆدا چوونه سه ، پاش ڕامان و به وه و شه ئه
برد،  ی نه سپایی چۆڵ کرد و ھنده ئه  فیان به و پخه  تم ورووکابوون، لفه  کان که برد، مروله زۆری نه

ر  ھه.. ناو ژوور و ماڵ و دارستان و جیھاندا  خش بووم به کان به ادارهب باڵ و ب  سپییه  ولهمرک  وه
ی  ھا مروله ملیۆنه  بووم به ده! بوو خش ده ر جیھاندا په سه به  وه که ی بایه م فریشته ده  ڕڕاتکی بوونم به زه

  .وی ر زه رکی سه وه ر ته یانبردم بۆ ھه ڕۆشن و سپی و باکان ده

ی خۆم  قینه تی ڕاسته رامه بچووکی، بۆ که  دا، به که ژر لفه  کرد له یرم ده م بینی، سهو خه  ئیتر کاتک که
یاند،  گه من ده  ری به وه یامی بوونه زن په دا، زۆر جار، پیری مه و کاتانه ر له ھه.  وه دۆزییه مده ڕام و نه گه ده
  و ھیچمان له  یاده  موو شتکمان له ھه  ئمه: موویر فه  کی بچکۆالنه یه مروله!  وه ته ندکیانم یاد نایه ھه  که

  .دا یه ستره م ئه له  رده ر، بچوکترین گه وه ھزترین بوونه بژو ترین و به: رمووی فه. . وه بیر ناچته

روون و گیان دین و  کردم و ده دان چاو، چاودرییان ده سه  چاوی جاسوسیان؛ به  به  میشه کانیش ھه دوه
گومان و بوختان و   پ بووم له  بینی، ھنده یرم ده شتی زۆر سه.. پشکنی تی منیان ده رامه هئیمان و ک

موو جارک  ھه -ساڵ زیندانیدا  ژده ی ھه وانه وکی شه نھا خه ناو ته ماندا له خه  یان، له یلی تۆه و مه کینه
ستی ژیان و کاری  ده  ی تریشم دیل له ا و الکهود تی خه که مله مه  کم ئازاد له الیه..  وه دوو پارچه  بووم به ده
جیھان   نگم به ک بت، ده ر ھۆیه ھه  مویست به من ده  چونکه.  وه کانه زۆرو بگاریی خواستی دوه به
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سک،  مویست که ده. نم یه مان و جیھان بگه رله کان و په کورده  رکرده سه  نگم به مویست ده ده. نم یه بگه
.  وه نه ست و پ وگیانم بکه م و ده رو ده ر سه سه له  م کۆتانه ک بت و ئه ک، مرویه یه مرۆڤک، بانده

چاوانی   له  ورده  کرد ورده ستم ده ھه. کرد زن ده تکی مه که شه  ستم به ھه  چونکه.. مویست ڕزگارم بت ده
  یبات به رست ده و خوو دوپهنھا دو ته  که ژیانکدا بژیم  نگی بوو له پم نه  چونکه. بووم خۆم وون ده

چاکتر، و   جا جیھانکی لره: یانگووت کانم، ده کی ناسیاوو دراوس و مامۆستای منداه خه!  ڕوه
  ؟؟یت تا ڕووی تبکه -ی به کوێ شک ده  کی باشتر و وتکی جوانتر له ئاشتییه

باشترو   ئوه  موو شتکی له ھه روونک  ده ،  یه تک ھه که مله  مه به .. یه  ھه به: رموو مفه منیش ده 
کگرتووی کوردوستانی  تی یه که مله مه  ، واته ویش وتی منه ئه..  یه خۆشترو پیرۆزتر و ئازادتریش ھه

تان،  وره گه  وتی منی باپیره..   یه پیرۆزه  و وته ختی ئه پایتهی منیش  که شتییه ات و کهئارار.  ه-زن مه
تین و  ند مه تی داھاتووی من چه که مله تی مه سه خت و ده شکۆی پایته نازانن  ئوه. تی نوح زره حه  واته

. ن ستی پ ناکه کان نایبینن و ھه دوه  م، که به روونمدا شک ده ناو ناخی ده من وتک له.  زنه رین و مه به
م گورگ و دوو  ده  ته کیان داوه یه چهر پار و ھه وه پنج پارچه  به  کان وتی منیان کردووه کو دوه به

دا  ته که مله و مه ورت دان بنت به ن، بزانم ده لبده" ئووباما" رۆک دو بۆ سه پ تهمووتان  جا ھه .خوک
میین و بۆمباو   ن له که مانکاتیشدا، خاکی پیرۆزی باوانیان پ ده ھه له !کات؟ تی نوح داوای ده زره حه  که
  . ر ی و کیمیایی و قکهلۆژ کی بایه چه

و جا  دووڕوون  ئوه. کوردوستاندا  و ھیچتان ناورن دان بنن به ترسنۆکنم،  که ی جیھانی یه ئوه
من . م که ڵ ده گه ڕتان له تۆم شه کی ئه چه  ککی نوتر له چه  من ھاتووم به  ن، چونکه ن بیکه که ک ده رچییه ھه
من باوکی .  رووندا پیتاوه ده  من گیانی باوکی پیرۆزتانم له  چونکه. رمھزتر و چاکترو پیرۆزت به  ئوه  له

ردژایی مژووی  به  که م، که ر مرۆڤکی کوردتان ل ده ری ھه ھاتووم داوای خونی سه. کانتانم ره مبه پغه
تکیان  ن و ھهب ریان ده ڕژن و سه نیشتیمانی خۆیاندا خونیان ده  له –خۆڕا   زار ساڵ له دووھه  زیاتر له

 -زاران ھه ده -زاران ی خونی ھهمن داوا: ری جوانیم و ھاتووم پتان بم یامبه من په ..ن که ده
نگی  من ده. م که لده چاکراوتان به  و ساوای زینده تی کوردی بتاوانتان ئافره ھا ملیۆنه -زاران دھه سه
  ن به که ن و مرۆڤ مه که ک زۆر مه چه  ، ھنده سه م، به ھاتووم پتان ده. میق و ڕاست نفال و حه ئه

  . یه سروشت لتان تووڕه  چونکه. کانتان ه نده گه  زووه قوربانی ئاره

موو  ھه  واته که: ن نن و ده که ده، پم پ وه م ترسه ده  ترسا، به  وانیش له کان وئه دوم بۆ دوه ھا ده من وه
ماشایان،  ته  گرمه ی زیۆس ده چاویان و بروسکه  بمه منیش چاو ده!!... ھاھاھا! ؟ رزاری تۆیه جیھان قه
ی  نزیکه  تکن که دژی ئازادیی میلله  و ئوه  ر مرۆڤکی ئازاده ر موکی ھه وه ، بوونه به: رمووم فه پاشان ده

  ئوه.  وه هن بده  لهدی  ته و میلله زای ئه جه رتان سه له  رزه موو جیھان فه و ھه  ئوه. چل و پنج ملیۆن مرۆڤن
  .  ان ڕسواکردووهباوانی خۆت

زان  خۆش و نه رستکی نه دوپه.. نکار کورد بوو یرم کرد خاوه بردیانم بۆ کاری بگاری، سه  ڕۆژکیان که
. منیش بوو  ی خۆی قینی له ھنده ھا روه ھهبینی و  غروور ده و ناشرین بوو، خۆی زۆر بایی و مه

بت سیاسی بت  پیاو ده  مانه ئه. یت رز بکه دا فه تانه م میلله ر ئه سه توانی خۆت بهتۆ نا: ڕۆژکیان ووتی
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و  وت ئه مه دهدوم و  زمانکی تر ده  رموو، من ھاتووم به وم فه پاشان به! یتدۆڕ نا ده ده -ناویاندا له
،  وه مه م ڕاست و چاک بکه که کانی جیھانی یه ی مشک و گیانی دوه ه په چه  شه و به نگ و ئه به ده  مشکه

  . م که ئازادی ده  ست به وسا ھه ئه

و پشتی تکردم و تکیشی ل ،من   کردن به و قۆشمه ی قاقای گاته پمه  دایه  که کورده  رسته دوپه
  ! ڕوو پت بم شتیت ناتوانم ڕووبه: ، ووتی ی قاقاوه ڕه م نه ده و به  وه ربووه به

ردێ  موو ده ھه ، له به. ن ت پ بکه براو خزم و ھاوڕێ گاته  که  یه وه ش ناخۆشتر ئه مانه موو ئه ھه له
. ت یه نه  وه تی خۆیه نگ دۆزی میله ته  کاو به ڕت پ نه ، ھاوزمانی خۆت باوه یه وه دارتر ئه رده ده

کان  کاندا، و دوه نی دوهزیندا  زیندانم له  م حوکمه من به.. قویون ھه  وه م چاوگه کانی منیش له کۆسپه
منیش ! یت لتوری کوردی بکه ری که نته سه  له  وه ڕانه ی گه جا بۆچی ناچیت داوای یاریده: ن من ده  به
  به  هلتورکتان کردوو موو که ھه  ؟ خۆ ئوه!تکچوون  رێ ئوه ئه!.. ری چی نته لتوور و سه که: م ده
بت   بابخانه که  بینیوه لتوورم نه ری که نته من سه..  و چایخانه  شتخانهو چ  خانهساب راز و قه لتووری به که

کورد ھشتا !  و خاکی کورد نییه ئایین و زمان و ناسنامه  لتوور و به که  ڕتان به باوه  پاشان ئوه. س و به
تی  رامه که  و، نهبو بوو، ئازاد نه ی نه ناسنامه  زانن مرۆڤ که مووتان ده ھه  مرۆڤ، چونکه  به  بووه نه
کان  رو جیھان و ژیان و مرۆڤ و دوه وروبه ماشای ده ته  وه م حاه ئیتر من به. ڕ باوه  لتور نه که  ، نه یه ھه
  .م که ده

م و  که کان ده ی کات و ڕۆژ و ساڵ و ساته وه دووپاتبوونه  ست به ، ھه سانکی دوورو درژه  بۆیه
  وه گومانه  ویته شت بکه ڕز ده ری به تۆی خونه  ن که م ووشانه ئه یری کانیشم دووپاتکی سه ونه خه
  نییه  وه وانه من کارم به.. وانی تر نیم ستی گومان و شک و بوغزی ئه ربه م من چییدی ده به !یان رباره ده
  .ڕی خۆم یاندنی باوه ر گه سه من سوورم له  ڕن، چونکه ب باوه  که

بۆ  -نووسی بۆ ڕامان م ده کی کراوه یه نامه  وه رۆشه په  وو به خه  ستام له ده ، ھه انهم ھۆی موو ئه ر ھه به له
.. ری کورد فیزۆنی زاگرۆس و نووسه له وانیی کوردوستان، بۆ ته کان، بۆ ڕۆژنامه نگه ڕی ده ماپه

کگرتووی  تی ئه که مله نگی ئازادیی مه وت زه مه و ده  رم پیه وه یامی بوونه ڕزان من په منووسی به ده
  گرتم، له ردا ده سه ستی به نھایی ده ته  که  چونکه. م م و جاڕی ئازاد بوونی خۆم بده کوردوستان لبده

گیانی پاکی گشت مندانی .. نراوو کوژراوو سوتنراوو که رھه گیانی پاکی کوردی سه ھا هتا، ملیۆن وه خه
. ووتم یرانیان بۆ ده و حه سته ھاتن و گۆرانی و الوک و به دهشت  رده و سه  و زوه  بجه ه نفال و ھه ئه
ر ببدرن و بسووتنرن،  زار ملیۆن مندای تریش سه ر ھه گه: رموو یانفه رمدا و ده سه ھنا به ستیان ده ده

  .ین که کو جیھانیش ئازاد ده ر کوردوستان، به ک ھه دی و نه  ھنیینه کانی تۆ ده ونه خه  ئمه

 - وه کانه ڕه فیزۆن و گۆڤارو ماپه له کان و ته می ڕۆژنامه ڕوانیی وه چاوه  کانم به نیش زیاتر ڕۆژهئیتر م
و   رم و ناوچه رۆکی ھه و سه رۆک گۆڤارو ڕۆژنامه سه  مزانی که وان چاتر ده له  چونکه .. ر سه  برده نه
  . تی نوح نییه ستی میلله ربه س ده نن و کهک من نابی ونی وه موو جیھانیش خه کانی ھه مانه رله رۆکی په سه
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ی  گرت، گوم بۆ ئاواز و شنه کان ده ئاوازی بانده  گوم له. کرد کانم ده تی مروله رامه ماشای که ته  بۆیه
ڕگاکانی   کرد و به کانم ده خته و دره  ستره رین و ئه کان و ئاسمانی به وره ماشای ھه گرت و ته باکان ڕاده

  . گرت کانم ده نگه بزی ڕه کرد و نه ماشای دوورم ده ۆمدا تهمای خ که

.. کرد ڕێ ده به  و قوتابخانه ره کانم به کرد و منداه خۆم ده  یانی باشم له ستام، به ده و ھه خه کاتکیش له
.. اندنگ سه ده ش ھه روون و گیان و ئایین و له پودانگی ده  و خۆمم به  که ر ئاونه به  چوومه دهپاشان 

واند و  نه کان داده ڕز و بته ندی به ران و خواوه مبه ری ڕزم بۆ خۆم و بۆ خواکان و پغه وسا سه ئه
ی ژوری  ره نجه رگا و په پاشان ده. ک الی دو نه.  ر الی مرۆڤه وه زنترین نھنیی بوونه مه: رموو مفه ده

و باکان  زیه رده و زه  پووله نگ و په و ھه  جاجاۆکه  ر پشت و پشوازیم له سه  خسته م ده که زیندانه
کردم و  یان بۆ ده نجه ڕووماو له  به  وه شانه گه شوونومای نازو ده نه  وتنه که کان ده وسا گوه کرد، ئه ده

  ھلکه  ریان له ش سهندکی و خوندن و ھه  جووکه  وتنه که کانیش ده وسا، بانده ئه. قاندم له ریان بۆ ده سه
  .وقاجو ده

و  پیر و فریشته. ڕێ  وتمه که ڕگاکانی خۆمدا ده  کرد و به ماشای سروشتم ده ته  وه نده خه  منیش به
ڕیان  باوه  ک، چونکه یه ر نزرگه و ھه ره م، بۆم، به ده دام کۆڵ نه ت و خواو خواکانیش ھانیان ده الئیکه مه
  چونکه.. یی گه گاو ده روونم ده ده  یام به ک په وه رگیش بت ر مه جا ئازادی گه .بوو ئازاد بوونی من ھه  به
  !نگ یان زوو گات دره نگی منیان پ ده تی و جیھان ده کرد مرۆڤایه ستم ده ھه

ناو  نگاوم ده ھه کانمدا ونه خه  یاڵ و له به خه.. م بوونی خۆم بکه  ست به بوو ھه کاتم ده  ر کاتک که ئیتر ھه
پ بووم .. بوون وز ده ی پکانم سه ڕۆییم و جگه ده.. مین ر زه سه و پکانم له ئاسمان  رم له ڕۆیشتم، سه ده
جیھان و ئایین و   به.. بووم سخ ده سخ و فه سخ و ڕه مه سخ و ساتکدا نه ر چرکه ھه دووناودوون و له  له

یی  خشنده ی و به، ئاوازی پاکی و ڕاست وه وررنی قوومه ناو ده  بووم، له ک ده یه -خواکان و خواو ڕاستی
ران و  مبه ند و پغه خوند و دروودم بۆ خواوه و سرودم بۆ پیرشالیار ده  وه ھۆنییه و ھاوگیانیی جیھانیم ده

باسی جوانی، . کرد کانم ده رم بۆ منداه باسی ھونه..  وه گایه کانیشم بۆ باکان ده ونه خه. نارد خواکان ده
میندا بۆن،  ر زه سه به  وه فیزه  ن به که نه: رموو فه وانم ده به. خواکان کان و کان و فریشته ره مبه باسی پغه

بایی بوون   ست به ن ھه که نه. کان باوانتانن و ئاسمانه وره گه  م و ڕووناکی دایه که سروشت دایکی یه  چونکه
سروشت   چونکه.. کانم ڕهکو! ن ھا که ، نه وه ژر ڕکفی خۆتانه  نه توانن سروشت بخه ده  ن و وا بزانن که بکه

ر  گه بت، ئه رباز بوونی نه س توانای ده که  کونک تۆفانک بنن، که فله که  توانن به و خۆر و ڕوناکی ده
ک پووش و  ن وه کانیش ناچار بکه و شاخه  وه نه مین قپ بکه ق زه شه  توانن به وا ده باکان شتگیر بن، ئه

  ی که زنه مه  و زاته تی ئه رامه وسا که ئه!.. دات؟ زانن چی ڕوو ئه وسا ئه هئ !کاندا بۆن ئاسمانه  ش به په
  .کات بت لتان و پشتتان ت ده دات، زویر ده ئیلھام و سرۆش نیشانی من ده

باو بۆرانی   بت له فرمسک و قورگیان پ ده  بت له یان پ دهوکانی چا کان چاوگه وسا ئاسمانه ئه 
یی   زه تاو به  وسا ئاسمان له ئه.. گرن ک ده ریاو بۆرکاندا یه ڵ ئاگرو زه گه باکان لهوسا  ریاکان، ئه زه

ھم و  جده  روونی ئوه وسا من ده بت، ئه یی ده تووڕه  ڵ به یی تکه خشنده رمی و به مندا، نه ی به وه ھاتنه
وان بوون  ئه  ناویان، چونکه  وه ڕنه گه مه..  وه ز ببنه پاشگه: رمووم فه کانی ئاسمان ده رو فریشته مبه پغه  به
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ن و چیی تر دۆعاتان  که وانیش پشتتان تده وسا ئه ئه. ن که کانیان ده ره مبه پغه  به  دو و ھشتا گاته  به
کان  ستره ی ئه کان و قیژه کانی ئاسمانه نگه وری ده ڕنن و جه بنه: رمووم فه کان ده بته  وسا به ئه. ن بۆ ناکه

کانی خۆم،  وه کان و نه م، منداه کان ده ت و فریشته الئیکه مه  وسا، به ئه. کان گوی دوه  نن به یه هبگ
وان  ئه  ن، چونکه ده کانم مه م، سزای منداه که تکاتان لده. مم پشتیان تکردم که ک کوڕی یه گشتیان وه
  . م، تا پارزراو بن که وسا من دۆعاتان بۆ ده ئه. بگوناحن

ماشای  ته  وه ر خۆمه به ، له وه نددا دته خواوه  ییم به زه م، به که کانم ده ماشای منداه ته  من کاتک که
م و  که ده م شته و ھه م وته م تا حه که هکانی ئاسمانی ی ره مبه کان و پغهخواو خوا  م و ڕوو له که ئاسمان ده

م  چۆن توانیتان ئه: پرسم دهکان گشتیان  نده خواوه  له. زن ی پرسیارکی مه نیشانه  م به که ماشاکانم ده ته
ری و  سپی و خاکسته  وره ھه  کانیش به ن؟ ئاسمانه و جوان دروست بکه  خشنده به  ھنده  نهڤا مرۆ
دایک بت و  یانھشت له ک نه ه سته کانی به دوه  ن، که ده م نیشان ده و منداه کان، پۆرترتکی ئه نگینه ڕه
بینم، دم  ده  و تابلۆیه ئه  کاتک که! م مندای دووه  اریان برد، کاتک سارای دایکتان سکی پ بوو بهب له

نگی مندای ساوا ناسک  ک ده نگت وه بۆ ده: پرسن کان دن و ده وانه و پاسه  وزی مندانه نه وه  بت له پ ده
.  وه هبم دایک ده  ئاسماندا له  م و له که ئازادی ده  ست به ریکم ھه من خه  چونکه: رمووم فه ؟ منیش ده وه بۆته

  .کان باوک و دایک و خوشک و براکانمن ئواو نیشتیمانی منن، ئاسمانه کان ماڵ و مه وره ھه

ی  ره په چه  م زیندانه له  ساڵ زیاتره ژده ؛ من ھهم کوردی پتانی ده  کورتی و به  ڕز، به ری به جا خونه
  وه پک گوه چه  به - وه موو ئازارانه و ھه کدا، به ه سته ھۆی به و سه خته ناو شه لهکۆتایی جیھاندا، 

  ژده ھه. کان رسته م بۆ دوپه که ی خامۆش ده فه لسه و باسی فه  ر زاره سه رم له یامی ھونه ستاوم وپه ڕاوه
  گ، یان به سه کات به ن خۆیم ل دهم، یا ده سک ده ر که ر ماڵ و ھه رگای ھه ده  م من له که ست ده ھه  ساه

ی  که.. م مرۆڤن راز و ھه م به دوو ڕوون، ھه  میشه کانیانن و ھه کانیان خراپه ست، باشه دو و گورگی ب ھه
ک  یه مبینی نهچی تا ئستا  که. گوناحکار نازانن  وان خۆیان به ئه! زن و دوژمنن گه تن و ده وت ده بیانه

بۆیان   کاتکیش که! و ڕازیم نیشان بدات و ڕوخسارکی جوان و دنیا و ئاسوده  وه کاتهرگام بۆ ب دهوان  له
  کانیان که ڕه زانن شه وا ده .ن ده برۆکمی ده  دالیا و له مه  ن به که شبین ده ڕه= دوم، نازناوی پسیمیست ده
   . ی ئاکاره فه لسه و فه  یامی پۆزیتیڤیزمه کانیان په که چه  به  جیھاندا زۆریان کردووه له

  پکه و چه  وه رگای ل کردمه موور ده قه ی کات، ڕۆژکیان زل دوکی وه دوای ئاسایی بوونه  مساڵ، واته ئه
،  ئمه  ببیت به  تۆ بۆت نییه:" رمدا سه ڕاندی به ستم ڕاپسکاند ونه ده  ستمی له کانی ده بووه  وه سیسه  گوه
وسا  ئه. توانن من ببیـنن باشترم، ڕۆژکیش دت ده  ئوه  من له: وومرم منیش فه". تۆ نیین  ش له ئمه

  که  وه کانم یادتان دنته رمووده م فه ناوتاندا نیـم؛ به وسا من له گات، ئه رتان پده وه کانی بوونه یامه په
پاش ناشتنی  و جوانی لهتان کورن  زۆربه  ئوه  ، چونکه ناوه کاندا نه ره مبه پغه  رگیز دانتان به ھه  ئوه

ئاو   ڕی ھیچ نیم، کاتک که منیش چاوه. ژین ده  بوون و داگیرکراوانه ھشتا ئازاد نه  چونکه. بینن ده
  .ناوتاندا نھام له و ته ، زیندانی گومان ناوه  ئازادیی منتان له  کاتک که.. مک وت و بچه
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  ر وھه تابلۆی جه

م و  ی ھه ته وه م له که ست ده ھه.. ستم ده یانیان ھه نووم، و به وان ده شه  که،  وه ستانه موو ھه م ھه ئا به
..  وه گرته ئارارات ھه  و دسۆز منی له  رگه مام خدری پشمه  که  وه و کاته له .. ھناوه دونیادا ھه  چاوم به

  که  وه و کاته جیان ھشتم، له ا بهنھ و تاک و ته و شاخه ر ئه سه  ر منی فێ دایه وه بوونه  که  وه و کاته له
  رکی گیانی منی گۆش کرد و من له یکه ک په مام خدر وه  که  وه کاته و له.. م که بیستن و بینین ده  بهست  ھه

کات  ستک ناچارم ده کات، ھه نگک بانگم ده م ده که ست ده ھه  وه و کاته له!..  وه ره ده  و ھاتمه گیانی ئه
ئاسایش و ئازادی و دنییایی   م که بوونی نیشتیمانک ناکه  ست به من ھه  چونکه! نازانم بۆ کوێ؟! بۆم

م لتانی  به.. زیندانم  ساه ژده ری جیھان و ھه وسه ئه  یشتمه دا، گه نگه و ده دوای ئه  م به به.. تیا بت
. ن که کان بانگم ده م ئاسمانه که ست ده ھه ونییم، و ، گوبیستی بانگکی که وه مه رده و سه من له..  وه ناشارمه

  بینم له ست خۆم ده ربه ست نیم و سه ربه وا من ده ن، ئه ده ڕ و بیرم ده باوه  رنج له شت سه  ر به گه جا ئه
ک  نھا جارک وه بۆ ته  جا کامتان وراوتانه. ن ماشام بکه شت شتتر ته  توانن له ـ و ده ڕی خۆمدا باوه

.. ھا!  ستی نییه رچی شت بوو، ھه زانن ھه ؟ وا نه!تی درۆ بھنت زره تی حه رامه که  واز لهشت بدوێ و 
نووری بۆ  م و ته ننه ھه کان و جه ست فریشته ده  ته داوه و شولالقی نه ده م خوا جه به.. تانگرت خوا ده

ر  سه قی به ند حه و خواوه  قیین نییه  ب و فارس و توورک پله ره ی قینی عه و ھنده و ئه  خستووه دانه  ئمه
ن و  م ھه ھه چن و ڕووناکی ده  خواکانی من زۆرن و له  چونکه!.  نییه  وه ڕه یتانی شه کانی دوو شه وه کرده

   . نگ و مۆسیقاو بیره ست و ده ڕووناکی ھه . ری گیانمه وھه ڕووناکی جه  چونکه. م نادیار دیارن،، ھه

و  دوای ئه ڕم به گه ، من ده وه مندایمه  ر له ھه.  وه بته ، نه پیرۆزه  ، ھنده زنه مه  ندهھ  نگه و ده ئه  چونکه
م  که ست ده ھه .کان ستره کان و ئه وره ی ھه نهکان و و ماشای ئاسمانه ته  داو ماندوو نابم له نگه ده
! کان ستی دیوه ده  یسپرین به پاشان ده  هی ک و منداییه ئه..  کانی مندایمانه شتی خۆزگه ھه کان به ستیره ئه

  ! مبینیین ده  ی که ونانه و خه جوانیی ئه  یادی منداییم، وای له  ئای له

من مرۆڤکی . بینم ری ده و په  و مانگ و فریشته  ستره ک ئه مرۆڤی جوان وه و وت، م خۆش ده-مانگ من
من عیشقی .  کردووه-ی با ری شنه یکه په  زم له م و حهستیار کی ھه کو بابایه نییم؛ به  ره مه یر و سه سه
  گوم، که  به  خۆشه  ھنده  نگه و ده م ئه به .رستگامن و په نیسه وت و که مزگهوکان  خوا  ، و وشهکانم  نگه ڕه
   .بیستنی  ستم به م مه که ست ده ھه

من   ، ڕاسته چونکه.. ر ده  نجه شکه ش و ئهم، زۆر ناخۆ که ک ده جیاوازییه  جۆره  ست به م، ھه ی ھه ته وه له
من   ، که وتۆ کردووه کی ئه جیاوازییه  ستم به ھه  میشه م ھه ، به ی بچووک بچووکم کردووه ه ک ھه کۆمه

م  به! وانی ترم ک ئه منیش وه  م که خۆم بکه  ت به ناعه م تا قه که ش ده ه ھه  وانی تر ناچم، و بۆیه له
ب   ناوتاندا به دۆعام بینی له  کاتک که  ، چونکه وه مه کال بکه خۆم یه  که  ھاتووه  وه ئهئستا کاتی 

  گرن؛ ترسم شکاوه ده  موو ئازاره و ھه ی ئه رگه کرت و باوک و براو مام و خای به رد باران ده ییتان به زه به
ی دو  وروپا بوون به ئه  ت له بینم ئافره هد  ، که به. ن رد باران بکه توانن منیش به ده. و لتان ناترسم

و  تانی شیعه بینم ئافره ده  که! ن که ماشام ده ی قین ته نده ختان و ڕق و خهو بو  چاوی کینه  ست و به بھه
و ناورن جوانیی خۆیان   وه شارنه کان ده پیاوه  فغان و پاکستان جوانیی خۆیان له لووچ و ئه و به  سووننه
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رزان  ھه  فریکا به ب و فارس و تورک و بولغارستان و ئه ره تانی کورد و عه بینم ئافره ده  که. .ن نیشان بده
: پتان بم  توانم بورانه شکت و ده فرۆشن، ترسم لتان ده وروپا ده کانی ئه قامه ر شه سه شی خۆیان له له

  ن لتان بترسم؟؟کن م  ئوه. کانتان نییم داچوونه ه ھه ستی گومان و به ربه من ده

  دو و له  ، زۆر له وه کانمه ه موو ھه ھه  توانم بم، من به ده  که  یه مه من جیاوازم و جیاوازیی منیش ئه
  وه مندایمه  له  دا وم که نگه و ده دوای ئه من به  چونکه .ندروست ترم ڕتر و ته فه رست چاتر و به دوپه

  له  نگه و ده ئه  ، که ی دواییدا، ھدی ھدی بۆم ڕوون بۆوه مسانه ی لهچ که.. وتووم یبیستم و دوای که ده
نگ  سروشتدا ده  پرون و له نگ ده ده  وه روونی گیانی خۆمه و ده  بیستگه  ، له ری خۆمدایه وھه جه  ناخ و له

ئاسمان و   هنموو سا و ھه کات و منیش ئه رووندا بانگم ده هگیان و د  ر له وھه م جه که ست ده ھه!!  وه داته ده
کان  سته ماشا و ھه ی کات و سات و ته وه خاو بوونه  ست به ئستا ھه! دوایدا  ڕام به وتانی جیھان گه

خۆم  به..  وه ری خۆمه سه به  رم ناوه نھا دانیشتووم و سه ته دا به نگه و ده مان ئه ڵ ھه گه م و له که ده
یت  که جا چی ده!.. وتووی کانتی،، تۆ دوای خۆت که انجی کار و ئاتاجهئام  مه رموو، ئه فه: رمووم فه ده

  ن؟  که موو جیھان پشتت ت ده کاتک ھه

ماشای ئاسمان  ر قاچ و ته سه  نمه و قاچ ده  وه مه ده و پاشان پای لده  نه ژر چه  نمه ست ده منیش ده
  ھاوڕی مروله  بم به ده. اوڕێ و دسۆز و ھاوبیری خۆمھ  بم به ده: رمووم فه می خۆمدا ده وه  م و له که ده

من مرۆڤکی   ی که وه ر ئه سه و سوورم له  خۆمدا ناوه  من دانم به  چونکه. ت بیعه ستی ته ھهو گوڵ و باکان و
 کات، ڕگا تم گۆش نه رامه ر که ناوتاندا، گه دۆڕانی من له. کش و جوانناسم ر و ونه ند و نووسه رمه ھونه

  که  یه ھه  و جوانییه ڕتان به ی باوه که  جا ئوه .ماشا بکرم ت ته رامه م که که  م به ش ناده ئوه  خۆم و به به
ک  یه نده خه  ، جیھان به به: رموون توانن بن و بفه وا ئوويش ده ھا بت، ئه ر وه گه! م که یی ده نماینده

  !بت ڕزگاری ده

و ناتوانم لی   یه ھه  وه رو جیھانی مادییه جیھانکی سه  ندیم به یوه من په..  وه ردۆتهم و فامم ک ی ھه ته وه له
نوان   له  یه یی و پیرۆز ھه میشه و ھه نتی کی مه ندییه یوه په  که  ش ھناوه وه ڕم به باوه  چونکه.. دابم

ری مرۆڤدا  وھه جه  ر له وه بوونه کانی هخش نه شت م ده که ست ده ھه! ر وه نگی بوونه روونی من و ده نگی ده ده
ست  ھه. م که ند و خواکان ده روون و خواوه بوونی گیان و ئایین و ده  ست به من ھه  بۆیه. شار درابت حه
ی  ئمه  ی که مه له  تینتر و پیرۆزتر و ڕاستتره تی تر و مه کی په یاما، ڕاستییه خه  دت به  ی که وه م ئه که ده

زنتر و جوان تر و  کی مه نی ئازادییه خاوه  ی مرۆڤ، ئمه  ی که وه دنیام له.  کردووه  دیلی مادده
و   وه مننه ییدا ده میشه ھه  کانمانن و له وه کان کارمای کرده وشه  که  یه ھه  وه جا من باوڕم به .شکۆترین به
  ! یه شیان ھه ماده  توانای بوون به ر و تابلۆ و یکه په  بن به ده

مان بیر  ی ھه وه دووپاتکردنه  ست به وا ھه ، ئه وه مه ر شتک بکه ھه  م و بیر له ر شتک بکه ھه  تر باس لهئی
 - ناھینا بانگی ئامین، ئاھوڕا، ھیوما، ئه.. کات م و بانگم ده که بانگکی پیرۆز ده  ست به ھه..  وه هم که ده
ست  ھه.. م به. م ماندووبونیش ناکه  ست به ھهووس و س  سووسه  ن له که م پ ده وه کانی گوی ناوه رده په
  . تییان داگیر کردووه وان مرۆڤایه ئه  چونکه.. نم یه کان بگه دوه  نگم به ده  متوانیوه م ھشتا نه که ده
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  ک چۆن زریان یاری به رم و وه کۆچدام و کۆچه  من له  میشه ، ھه ورانه و گه  م ھۆ بچکۆله ر ئه به له
کاندا دم و  الی ڕبواره  پۆلی باکان و به ناو شه ھا به کات، وه وان دهیار ریاو ب ده کی ونی ناو ده هشتیی که
  دن و به) دراوسمن  که( کانی زیندان وانه پاسه.. م که ری خۆم ده ورو به موو شتکی ده ماشای ھه چم و ته ده

ماشایان و ڕقی دوکی ساردو سم  ته  ن بهھاوژ ن و تیر ده که رگ و دم ده ست و جه نی بیر و ھه ڕم، شه
  چونکه. ن که جر ده می پ زه ندشه وان ئه ئه  نیم که  موو نشانه و ھه ستی ئه ربه منیش ده. ن ده نیشان ده

عیشقم   یاری به. ن ھیچ ئایینک ناکه  ڕ به ئایینی خۆیان و باوانیان و باوه  ڕ به ڕن و باوه وان بباوه ئه
رستی  س په وه و ھه  رستی و ماده درۆ و ڕیایی و زوشتی ، من فری دوپه  توانن به زانن ده ن و وا ده که ده

وان  زانن ئه وا ده!  وه بته م ده مورکدا جگه گیرفانی دوقه  له  بچووکم، که  زانن من ھنده وا ده!.. ن بکه
کشن و  کانم ھه توانن نینۆکه وان ده رسم و ئهت وان ده زانن من له وا ده. ندی منن ن و خواوه خۆیان خاوه

!  من خودکوژیم کردووه  ن که ستی خۆم و وای نیشانی جیھان بده ده  نه ش بده قۆکه نن و چه که ریشم ھه سه
توانن  زانن ده وا ده! تواناترن  سروشت به  کان ژیرتر و له مروله  ھزتر و له  ڕاستی به  وان له زانن ئه وا ده
  !خوا  ببت به  یه زانن دو توانای ھه وا ده! کان ببارنن ستنن و بارانه ڕاوه باکان

ر کارکی  ھه  من له. نییم بوو شتگیری و من ھاوڕاو ھاوڕی درۆزن  و بایی: م ده  م کارانه منیش به 
ھاوڕیی دوورم و دۆست و ھاوڕاو   ڕ به یاری و شه رستی ونه خۆپه ست و جادو و چاوبه دزوو درۆ و
ڕێ   ر له جا گه. ڕێ  ته وتوومه ڕگاکانی ڕوناکیدا که  م و به-ر و خر و عیشق و ئازادی ونهجوانی و ھ

  .م بکه  لتور ڕباز و پیاده مان که ر ھه م ھه که ز ده رانیش بم، حه الده

ری  یکه اوتندا، پهو نانخواردن و ئاخ کاتی نوستن و دانیشتن و پیاسه ک، له ر یه سه  نمه چاو ده  ئیتر که
کای  -تیشک  کان له سپییه  م مروله که ست ده ڕی سپی، ھه ڕمه مه  رکی شوه یکه په  بت به خۆمم ل ده

ئسک و   ڕێ و جزی دروستکراو له  ومه که ده ئیترو  ،چنن رم ده ر سه سه مان له ختی زه و دره ، نمر به
وست و ویستم  تینیی ھه مه  ست به ڕۆم و ھه ده.. بم نھا ڕێ ده ست و تاکو ته ده  گرمه نفال ده تروسکی ئه

و  من ،ر ن و باکان ئامۆژگاری و ڕنیشانده که کان پاسم ده ن، بانده که ڕۆم و ڕگاکان بانگم ده ده. م که ده
کا و  هنوسیش ممیم د ڕۆم و چاره ده.. نگا زه وه شه  له  ستمه فانۆسی ده کان چاودرمن و مانگ ستره ئه
ی خۆر و  و ئاراسته ره ڕۆیشتم، به ھاتم و ده ده ست نه ربه منیش ده. بۆ خۆی  وه وت بمقۆزته یه ده

کی سامناک و  ڕیم، تابلۆیه په تکدا تده ر میلله خاک و وتی ھه  نا، به م داده دا پرۆژه ڕگه  له.. ڕووناکی
ی  ونه: رموو فه وانم ده رساز و بیناکاران و به یکه کش و گۆرانی بژان و په ونه  دا به شکۆم ده به

. کانمدا گیانی ووشه  دان له تم نیشان ده و بابه  کانم یان تابلۆکانم بکشن و ونه ونه پۆرترتکی خه
  .مق حه جوانی و موو جیھان و ژیان و ڕاستی و ی ھه نھا نماینده تاقی ته  کرد به ستم ده ڕۆیشتم و ھه ده

بینن  چاوی خۆتان ده  جیھاندا و به  کاندا ماون له ناو دوه ھشتا مرۆڤ له  لمنت که یسه ده  م کتبه جا ئه
م  ئه.  کداری ڕاستییه مه بۆ جیھان و ک ئه  ویستی و ئازادییه ر و جوانی و خۆشه یامی ھونه گری په ک ھه
  ئوه  وا من له دون، ئه  ر ئوه گه جا ئه.  رمانکه ی خه مشتک نموونه  ھنم، چونکه کۆتایی پ ده  کتبه

م  ئه. کانی منن بۆ جیھان جوانه  سته ھه  مه ئه. وان ککم له ناوماندا مابت، من یه گر مرۆڤ له جا ئه. نیم
نوسم و  بۆ جیھان ده  ، چونکهمرۆڤی جوان داڤید و یوسف و بار براوم و مندای له  به  شه پشکه  کتبه
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ر  گه ئه. یامی خواکاندام تای کتبی په ره سه  من له .و خواکانتان  ئیتر ئوه.  ندووهلما م سه وه پشتریش ئه
و   ند وانه رببم و چه ی خامۆش ده فه لسه فه  شت شتک له وا ده بات، ئه ناوم نه له  ڕی ئوه باوه
پنت، ناچارم  سه خۆی دهودا  خه  رجوو له م تابلۆی په به .نم یه کانی جیھان بگه مرۆڤه  کی تر به یهتابلۆ

  .م ویش بکه کات باس له ده

  

  تابلۆی تۆفان: رجوو تابلۆی په

مرۆڤ   زانن که و ده  بوونی مرۆڤه بنرخ  موو ئاگاتان له بینن و ھه کان ده واه مووتان ھه ئستا ھه
و ریکا  مه ریکاو ئاسیا ئهف ئه  له  ن که وه واھی ئه مووتان گه ھه..  کانه ڕی دوه رزانترین کای بازاڕی شه ھه
 . دایه کشه  چت وجیھان له ده  ڕوه لی به ڕکی سروشتی یا مرۆڤگه شه  وروپاو چین و یابان جۆره ئه

ن،  گه تنه  م ووشانه نگینی ئه سه  شت له ده .کانیشن ی نوان ئایینه فھوومه نامه  سارده  ڕه و شه ئاگاداری ئه
ی  سانه  م ده نھا له تهزار مرۆڤی بتاوانیان  دھه ند سه کان چه دوه  ن که هو واھی ئه مووتان گه م ھه به

ھشتا مرۆڤی   ژان بوو، که  به  ی ڕابردوش ھنده ده سه .ڵ کۆمه  خۆراکی خاک و گۆڕی به  کردهدواییدا 
  . بووه ربازیان نه راسانیی ده و ھه ت و زریکه و زیلله به  وروپی له ئه

خۆی،  خوودی  ڕ له شه ڕزبوونی وه ڕ و شه  ڕز بوونی مرۆڤ له ر ھۆکاری وه به ، له ۆکارانهم ھ ر ئه به له
چاوانی خۆم   من به  دا که و ڕۆژه له.. رێ ؛ یان ڕۆژی به"رجوو ڕۆژی په "نم من ناوی ده  که ڕۆژک دت،

و  و ئه  کان و جنۆکه ڕو دوه ن و شهتیایدا باکا  و ڕۆژه ئه. م ده پده  کی ئاماژه تایه ره دا سه و لره  بینیومه
بن  گرن و ده ک ده یه -ژین کاندا ده الوه کان و که هزراب  وانی و له حراو چۆه و سه باکان  له  ش که جندۆکانه

.. عبای تووش شی زبری ده له  بن به کان ده کانی ئاسمانه وره ھه !رجوو یر و په شکری تۆفانکی سه له  به
  !چن ناوماندا دن و ده رمنن و لهگ زن و ده به داده

کان ئاتاجی  بارانه  له -وسا بارت، ئه مۆ ده ئه  مان دۆپی باران نابن که ک ھه کان وه دۆپی بارانه
. ت کبه خلوقاتی درۆ و ترس و نه مه  بن به بینن، ده کانی خۆتان ده کانی خۆتان و گفتار و بیره وه کرده
  که.. بن ت دروست ده بیعه ویستی ته  ستی باکان و له ھه ورو ھه  کان و له انهتنۆکی بار  کائیناتک له  جۆره

.  کتووپ دروست بووانه  خلووقاته و مه ماشای ئه و ته ڕ شهتی  سه شکۆی ده  سوڕم له ری ده مرۆڤ سه
  ۆرهج -کانمان وه کان و کرده و بارانهی باکان  تکه  ھا له ڕوت، ئاوه ک چۆن قارچک ده وه  چونکه

و  مینی ئه رزه سه  بن و له دروست ده -زن تین و تا بی مه ی لینج و زبرو مه  گیاندارکی قارچک شوه
. تن رامه ر ب و زمان بو درۆزن و بکه رست و سه ڕ په شه  که ،ت مه ھه  ن به که ست ده ده  وه وتانه

 رجوو دروست خلووقاتی په مان مه کان ھه ارانهتنۆکی ب  ، له مان شوه کانیش ھه مینی زلھزه رزه سه له
  که.. کانیان زنه مه  له  نگتره برو زه ھزتر و پ زه بچوکترین و نابیناتریان، به  که! زن به داده -بن ده

کیان  ییه زه وان ئیتر ھیچ به ئه.. ر ناوبه ڕکی کورت و له ی شه مایه  بنه تین دن و ده خۆرسک و خۆکردو مه
ڕو  واتی شه پۆخه  مین له ی زه وه وان دن بۆ پاک کردنه ئه  چونکه..  وه کردنه تۆه  کن به و پ چه  هال نیی له

بت و  شی خۆی ده ڕ تووشی گوونه م شه ده  بۆیه. کان رسته دوو دوپهکان و درۆی نوان  وه دوی کرده
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ئاگاو   سروشت به  چونکه! ھیچی تر نین  ۆهت  له  وان جگه و ئه  وه ڕنه گه کانی مژو ده وه ئاتاجی کرده
  .ن یکه و ده  کردووتانه  ی که وه له  شاھیده

ندیی  وان خرمه نھا الوازیی ئه و ته  وه بنه موو ھزک ده نگاری ھه ره و به  ککیان پیه موو چه وان ھه ئه
ند ئاسان  کو مرۆڤی خرمه به.. ند مهرد دژی مرۆڤی خر به ن بۆ نه ھاتوون و نایه وان نه ئه  چونکه..  یه ئمه

ن و نادیار زن مه  باره قه  وانیش ھنده ئه.. توانت سواری شان و ملیان بت کا و ده ر ده ناویاندا گووزه  به
  نه کان بخه جوان و خره  کو خزان و خانوو و ماڵ و حای مرۆڤه سک، به نھا که ک ته توانن نه ده  که
ری ل  یگرێ و سه م ده رکه سروشت په  و کاته ئه  چونکه. ن ربازیان بکه ڕ ده ن و قینی شهتۆفا  رشان و له سه

  خلوقاتانه و مه وسا ئه ئه.  وه کاته کان ده ڕه بکاری شه به سه  له  کاو چۆن تۆه نازانت چی دهچت و  تک ده
کان  قامه کان و شه و بازاڕه ن و قهئاسمان ڕوش  وسا کۆشکه بت، ئه زنتر ده یان مه باره تا دن زیاتر قه

ک  وسا وه ئه. تۆزو قوڕاوو خاک وخۆڵ  ن به که موو شتک ده درن و ھه ک پاروو قووت ده و وه ن که لرف ده
  و ڕووداوانه ڕی به ی نوح باوه که ره پروان و ھاوسه ده رد و ھه به  بوون به کان ده می لوط شته رده چۆن سه

ک  وه.. بن کان بنرخ ده ڕجوودا و شته ڵ په گه گرن له ک ده کان یه کان و ڕاستییه ڕووداوهھا  ھات، ئاوه ده نه
 انکانی چاڵ کرد و سووتان و خونی بتاوانه به  ب نرخ کرد و زینده  ییانه زه کان مرۆڤیان ب به چۆن دوه

و  ناو ئه وان، ئاسایی به تی ئه مه ند پاش ھه وسا خرمه ئه.. کانمان ی خراپه وزه  ونه که ھا ده ئاوه! ڕژان
وان  ئه  چونکه.. ن که کان ده و جنۆکه  کان و فریشته تی خواکان و بته رامه ماشای که ڕۆن و ته دا ده شکره له
وان ناکرت  رد و ھزی ئه به نه  بنه -ردا لزه -و -تۆم ئه–و  -نانۆ–شکری  زنترین له ڵ مه گه توانن له ده
  کات، که الواز ده  کان ھنده وان دوه نھا بینینی ئه ته  چونکه. راورد بکرت کاندا به مینییه زه  ڵ ھزه گه له

  . ردیان نامنت به نه  و چوونه  وه نگار بوونه ره ئیتر توانای به

  ن؟ به ناومان ده کن و چۆن دن و له  و زلھزانه شت ئستا بپرسیت ئه ده

کانی مژوی ژیانی  ڕ و گفتاره درۆ و شه ی  وه  ی کرده زاده.. ننکانی خۆما وه ی کرده وان زاده ئه
زن و سامناکن  مه  وان ھنده ئه..  وه دو و ئیتر خۆیان ناناسنه  ڵ بوون به تکه  که -کانن رسته دوپه

و  توانن بۆن، بفن، بچووکتر ویستی خۆیان ده  ن وبه یر شوه و سه  وان وردو گچکۆکه ئه..  وه بته نه
  یت له یت، تناگه ماشایان بکه رچۆنک ته و ھه  گۆڕاندایه  م له رده یان ھهكش..  وه زنتر ببنه زن و مه مه

  بن و له ده  وره گۆڕن و گه ھا ده وان چۆنیان بووت وه ئه.. سخیان سخ و ڕه سخ و مه نهدۆخی گۆڕانی 
یانناسم و پارزراوم  و من بینیومن و ده ڵ تۆفانکدا دن گه وان له دن، ئه  که.. بن چاوانیش وون ده

چن و  ناویاندا دن و ده وا پارزراو له ناوتاندا مابن، ئه ڕڕاتی من له ر من و زه گه تی ئه تایبه  به( ناویاندا له
  س ناترسنم، چونکه که  رموودانه م فه ، به م ووتانه من به .)..دون یان ده گه ن و له که هماشایان د ته

  کن مرۆڤتان کردووه  جا ئوه.. ن یکه نه  ماوه وتۆ نه جا ھیچی ئه.. دار ناترست و چاوترس ناکرتڕ باوه
تان داگیر  تی و میلله کانتان مرۆڤایه ڕه شه  کن به  خوا؟ ئوه  به  مرۆڤ کردووه  ڕ و خۆتان له کای شه  به
رباز نابن و  ده  ن؟ ئوه که کاندا ده ره مبه ی پغه چه وه ڵ گه ڕ له ر و نانۆ شه  تۆم و لزه نگی ئه جه  ن و به که ده

  رنه ناتوانن ھانا به  بینن، که چاوی خۆتان ده  تان به جا زۆربه. کانتان وه نجامی کرده ئه  بن به تان ده زۆربه
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لتان بت و ئاسمان  تان ده شارگه ریاکانیش سامناکترین حه ریاو زه بنی ده -کان و مانگ و ستره ر ئه به
  . و خۆر کچی ڕووناکییه  سروشت، کوری ئاسمانه  چونکه.. بت ده  تووڕه

.. و ئینس و جنن کانن ستکردی خواکان و فریشته ده -ر و سروشتیان وھه ، توخم و جه رانه به و گیانله ئه
موو  ھه  هشیان ل و ڕوکه  م شکیان یان شوه به.. زا بن لیسمی بوونیان شاره ته  کان ناتوانن له دوه

کانیان تا بی  پی نیازه  یان تا بی بچووک و به باره قه! چت کان ده کان و گیانداران وخشۆکه بانده
ویستی باکان و باران و سروشت وگیاندارانی بزمان   لهوان  ئه  چونکه. بت ده  وره زن و سامناک و گه مه

ناچار   ی که و خوایانه ئه.. کان و خواکانی مرۆڤ هکانی خر و بت ستی فریشته ده به. بن وخشۆک دروست ده
وان  ئه  چونکه.. تی کانی مرۆڤایه ی ترسه وه ی سروشت و ھمن کردنه  وه ن بۆ جوانکردنه کرن مل بده ده

زنترین و جوانترین  ند پیرۆزترین و مه مرۆڤی خرمه  چونکه..  یه تی خر و مرۆڤ ھه سه ده  ڕیان به باوه
  . ره وه وونهری ب وھه گه

شکۆی   چونکه..  وه بوونه  س منداکی ساغ ناھنته ر ھیچکه س، ھه که  ی که و ڕۆژه ئه  یه ڕوه به  چونکه 
کان لغاویان بۆ  بازاڕه  چونکه.. کرت زات ده رزان مه ھه  وانیی مرۆڤ بهجرت و ئاکارو  ت و نه رامه که
.. لتوور رستی که لپه و ھه ی ژیانه رنامه درۆ به.  رداوه بوون بهڕو پیس  س و شه وه و ھه  ھوه یی و شه ره به

ن،  ماشای خۆیان بکه ته  ترسن و ناورن نه خۆیان ده له  ، که وه بچووک بۆته  یان ھنده باره کان قه مرۆڤه
ئیتر بوون .. ری بنردا سبه شتوانن ده ده  ن، نه که ژیان ده  ز له حه  نه.. مدا ژادی دووه ڵ نه گه ن له ڵ بکه ھه  نه
ویستی،  بری خۆشه کتری و له یه  له  وه کردنه عدا و تۆه ڕ و بوختان و ته ی درۆ و شه کۆیله  به
رست و  ناو دوپه له  ژیانی مرۆڤه  مه ئه..  غیلی و تۆه ڕق و ترس و به  بن له ڵ ده کان تکه ندییه یوه په

زن و تاریک و  خکی مه دۆزه  به  رچواری ژیان تیایدا بووه سه س له  دا، که شته ھه م به له.. کاندا دوه
ویستی پارزراو  ن عیشق و خۆشه ستیارو پیرۆز و خاوه نھا مرۆڤی جوان و زاناو ھه جا ته. تۆقن

داری بۆ  پایه . وه ماندا بستهو گیان ونور ده  له  م ئومده س ناتوان ئه ر ھیچ که س، ھه که.  وه منته ده
  .ق ی جوانیی موته سیانه. ماڵ سیانن ڕگاکانی که  چونکه.. وان و بیری جوان و ئاکاری جوانووتاری ج

***  

و  من شتکی نوم داھناوه  زانن که کان؛ وا نه رسته کان، دوپه رز و ئازیز، دوه ری به خونه..  کینه خه
ش نیم زمانم ببن و  وه م شایانی ئه به ..نا! ن ن و گوبارانم بکه م بۆ ل بده په چه  م که وه شایانی ئه

 ..بن  دکارو دڕنده ناشرین و به  م ھنده تان ناده نا، من ڕگه. ر بھنن سه ک دۆعام به ن و وه رقرتم بکه سه
  ئوه  من له.. رد خۆشی و ده رسوڕن و گومان و نه رھاتی سه سه گوناح و به  پم له  کو ئوه منیش وه

کی بت یان  شت الوه ده  ن، که ت ھه ندک بابه م ھه به.. متر نازانم که  به  ئوه  لهزیاتر نیم و خۆشم 
زن یان  سکی مه ن و نازناوی که کانم بگه رمووده فه  له  ه ھه  شت به ن، ده گه تی نه  جددی و ئوه

  چونکه !ھیچیان نیمم من  به..  ه م ھه م ڕاست بن و ھه شت ھه ده.. پاڵ  نه رکم بخه مبه پغه
پی توانای خۆم   به  نھا مرۆڤکم که من ته.. چن یای مندا دن و ده خه  کن وبهتس نھا ھه کان ته ره مبه پغه
و و  وه ته وی ل بردوومه و گره ر مندا گرتووه سه ستی به م جوانی ده که ست ده ھه.. قنم له ر بۆ جوانی ده سه
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س تم ناگات و  م که که ست ده ھه. م که سلیم بوون ده ته  ست به جوانییدا ھه ی فه لسه فهژر ڕکفی   من له
  . ن به ییم پ ده ن ئره ندکیش ھه ھه

ڕدار  رست و ئایین زاو باوه من خوا په: خۆم بدوم و بم له  اوانهکشتوانم زۆر ڕا ده  من مرۆڤکم، کهم  به
  وه تکه رستاری ھیچ میلله په  ت و شانازی به واکانتان نایهخ کانتان و به ئایینه  بووریم به من سه. نیم

  .گرم کان ده لۆژیکی ئایینه  م ڕز له به. م ناکه

  ر ئوه ؟ گه وه ته ھاتوومه  وه ییه میشه ھه  ی لهچژیم و بۆ زانن من بۆچی ده ده.. رستم؟ په زانن من چی ده ده
ی مرۆڤ و دو و  ناو ئوه  ته هژیم و بۆ ھاتووم انم بۆچی دهز ، من ده به. زانم وا من خۆم ده نازانن، ئه

بگه وه زانن بۆ؟ بۆ ئه ده..  وه رسته وپهد نیا بن که ی تشتا جوانی له  ن و دژی و  تیدا ده ناو مرۆڤایه  ھ
  .ژیاندا  کات له ت ده ھجه ژیان و خۆشی و به  ست به ژی و ھه ده ھشتا جوانی..  وامه رده و به  ماوه

ن، و خۆتان  که ی وا نه ه ھه.. ڕوانم، نا جوانی ده  تیڤم و خوارو خچ له من مرۆڤکی نگه  زانن که وا نه
. کات ده  ر منی پ پناسه وروبه ده  که  نییه  وه زانه گه و ڕه ندیم به یوه ری په من سه  چونکه. ن که گوما نه

. ر وه ستی بوونه رم بۆ ھه ست به م و ده ری خوا بکه وھه هج  ست به توانم ھه ک، ده ماشایه ته  من به  چونکه
منی   دیاری به  کان به ساته  ژیم که ده  ستانه و ھه ست ناسک و جوان ناسم و بۆ ئه کی ھه من بابایه

کی جیا  ی خه زووربه  خۆم له  وه کو، به ، به وه مه کی بیر ناکه ی خه ک زۆربه من وه  چونکه.. خشن به ده
وانی تر لی  م، ئه که ست ده ھه  ژنم که ک ده م، یان جوانییه که ک ده وانییهج  ست به من ھه  ، که وه مه که ده

شادوومانی   ست به ھه  م که وه من شایانی ئه  ن، چونکه گه کانی من ت مه رمووده فه  له  ه ھه  به. رین ببه
زیندانی   ست به ودا ھه فر و له تی به که مله مه  له  وه ته هندراو م ل سه م مافه رچی ئه گه.. ناوتاندا  م له بکه
ناکاو   ندێ شوندا، له ھه  ندکجار، له ھه  ی که وه ختیارم به م به که ست ده ، ھه چی زۆر مندانه که.. م که ده

و دت و  ی پیهیامکی پیرۆز په  مرۆڤک که.. ونم خه  دته ک یه رک، فریشته مبه پغه یان.. بینم مرۆڤک ده
  یه منیش مرۆڤم و بۆم ھه  که  وه و یادم بھنته  وه دات بدارم بکاته وڵ ده کانم و ھه ونه میوانی خه  بت به ده
ژیان   م که ست بکه ھه.. م کان بکه کان و فریشته ره مبه ویستیی خواکان و پغه سۆزو خۆشه  به ست ھه

ک ڕووداوی خۆش و  ڕوانی، و کۆمه و ئومدو چاوه  ۆزگهون و خۆشی و خ ک خه کۆمه  له  بریتییه
  .ناخۆش

ی من  رباره کانتان ده ڕ و بۆچوونه باوه  ر له یکه چن و خوارو خچ په دا نه ه ھه به  م که که جا تکاتان ل ده
یان   نگک و تۆنکی تازه شت ڕه ک زیاتر نیم، یان ده مۆسیقایه  پارچه  من له  چونکه.. ن که دروست نه

من ..  وه بت ببینرت، یان بیری ل بکرته  وه نی ئه شایه  ک بچم که تابلۆیه  شت من له ده! کۆن بم
  باسی بھنمه  یه وم، بۆم ھه خه  کان بته ره مبه پغه  رک له مبه ریش پغه گه ئه.. م تی ناکه بانگھشتی خوایه

ندک جار  ھه!! م ئیتر نازانم باسی چیتان بۆ بکه.. یانبینم ده  م که بکه  ونانه و خه عبیر له ر زارو ته سه
ی  ھنده  ک، که نھاییه م، ته که نھایی ده ته  ست به ھه  ناوتاندا، چونکه له  وه خۆمدا دته ییم به زه به

ندو خواکان و  ستی خواوه کو ھه ک من، به نه  ک که نھاییه ته.  زن و فراوانه رین و مه ر به وه بوونه
رم  وه شبینترین بوونه من گه  م که که ست ده ھه  میشه مان کاتدا، ھه ھه  م له به. کات کانیش زامدار ده شتهفری
 .رستم ناپه  من خواکانی ئوه  چونکه. ک و خوا رو خه وروبه ریی ده داوه  بباکم لهئیتر .. دا مینه رزه مسه له
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زار  موو جیھان و ھه نی ھه ر خاوه وودکی نابت گهوا ھیچ س بت، ئه ستی نه ر ھه گه کو مرۆڤ ئه به
  ندک که رمه ھونه .زانم و ھیچی تر ست ده ن ھه ندکی خاوه رمه ھونه  من خۆم به  بۆیه.. ندیش بت خواوه

ست و  وه و کاتیش ده  وه بنه نھا دووپات ده کان ته و شته  وه ڕته گه ده  و دواوه ره کات کات به ست ده ھه
نی  زن و خاوه گیانی مرۆڤی مه  له  په.. وی ر زه سه و پکانی له  ئاسمانه  ری له سه  دت، که شیمرۆڤک

. ن که و ده ڕۆن و پارزگاریی له ودا ده ڵ ئه گه ریا له کان، سروشت و زه ، باکان، بوورکانه زنه چوار یاری مه
دانی  رھه و سه  وه ڕوانی ھاتنه کانیش چاوه هئایینزا دوو ڕوو .م که ستی پ ده و من ھه  ناوتاندایه  و له ئه
  درۆزن تاوانبار کردو کردیان به  سیحی ڕاستگۆیان به مه  بوون که وان نه ئه  گوایه! سیحکی درۆزنن مه

، ھیچ  سیحی درۆزن بوونی نییه مه  چونکه !دڕی رگیشیان ھه جه رکردو سه یان له درکینه  تاجه خاجداو
   . سیحک درۆزن نییه مه

ڕی  باوه  وان به ستی ئه ھه  به..  کان و ماریاکانی جیھانه سیحه کان و مه ره مبه موو پغه م نوح گیانی ھه به
سۆزی پیرشالیار و   ست به و ھه ئه.. ئوا بوت و بئاو ب مه  دوت و مرۆڤکه ندی جوانی ده خواوه

  کات و کاتکیش که کان ده ماشای ئاسمانه ته  میشه و ھه ئه. کات ی پیرۆز ده قی پیرۆز و جاجاۆکه قله له
نھا  رو بوتیش، ته نابه منی په. ڕت گه دوای جوانییدا ده نھا به ناویاندا ته دوت، له ڵ مرۆڤدا ده گه له

  .و بم به ده  م، که و بکه توانم باسی ئه کاتک ده

نگ بووم و بیارم دا  وکیان زۆر دته ویین، شهرزی ھا رچوونی وه سه دوای به  ی دواییدا، واته وانه م شه له
ر  وروبه نھا بۆ خۆم نانووسم و ده من ته  چونکه. ئایینی خۆم  مه ڕسم و پشت بکه ئیتر چییدی تابلۆکانم نه

  کرد له ماشای دووناودوونبوونی نوحیان ده ته  جارانه ندکجاریش گاته و ھه گرانه خنه چاوکی ڕه  نھا به ته
  .مین تابلۆ دواھه  م به بکه  م تابلۆیه نووسم و ئه ئیتر بیارم دا چیی دی نه. روونی مندا هگیان و د

. تۆ پارزاویت: رمووی ونمدا فه خه  له.. ونم خه  پیرشالیار ھاته  وه و نووستم، دیسانه شه نیوه  کاتک که
  ستم به ھه. ی پیرۆز انی جاجاۆکهک نافه ته  ون کردم به موو گیانی ته مک ھه و پاش که  ر ھنده ئیتر ھه
ردو  ر ده توانم ھه ده  وتۆم که کی ئه نی توانایه خاوه) مدا که ونه خه  له( کرد ستم ده کرد، ھه یر ده کی سه توانایه

خۆش بووم، قوڕگم ئاوسا  خۆم نه  وه بدار بوومه  م کاتک که به. رنم ر مرۆڤک بته ھه ک له خۆشییه نه
و ڕۆژی دواییش   و ڕۆژه ئه.. بوو ستانم نه ھات و توانای ھه ئازاری ده  شتی کوتراوانهشم گ بوو، له

توانای   ی که وه ستکردن به ھه  بووم له ری نه م ببه به..  وه دا مامه ناو جگه نفت له که  مانشوه ھه
نھا بیرک  مدا ته که شییهخۆ ی نه و سی ڕۆژه ئیتر له!  یه ڕم ھه ن باوه ر مرۆڤکی خاوه ھهی  وه چاکردنه

 - می مرۆڤه شه ستی شه ند ھه خواوه:" بریتی بوو  چنی، که ناخمدا ده  ک خۆی له یه میوانم بوو، ڕسته
دوو .. ران ران و داھنه مبه الی پغه  مه شته ستی ھه ھه -ند رمه الی ھونه  مه وته ستی حه ھه

  له  ستکه ند ھه کرد خواوه ستم ده ھه. چی ترو ھی!"  ستانه و ھه رین له کانیش ببه رسته دوپه
و  کاتکی زۆر بیرم له. ن سته و ھه نی ئه ن خاوه و ھه  سته و ھه رین له ن ببه ندک ھه کانمان، ھه سته ھه

ی  دوا ووته  م به ر بت و بیکه گه قنت ئه له رم بۆ ده پیرشالیار سه  ستم کرد که نجام ھه ، ئه وه کرده  یه ڕسته
م؛  جا باسی چیتان بۆ بکه!  کردووه ست پنه م ده-کرد ھشتا باسی نوح ستم ده ھه  کاتکدا که  له . م کتبه ئه

جۆرک   یان به که ر یه ناوتاندا ھه  وان له کان کردو، و ئه ره مبه موو پغه ھه  تان به قۆشمه  ئوه  کاتک که
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تانی جیھان  موو میلله تا ھه  بۆیه! ون و سزاش درانبو  ڕی و ب سۆزیی ئوه کان و بباوه نغرۆی گومانه
  له  ن، نه گه روونی خواو خواکان تده ست و سۆزو ده ھه  له  ، نه وه چنه کانیاندا نه ر ئایینه سه به
موو  ھه  چونکه. ن روون و ئایین و گیان تبگه ری ده وھه جه  شت له وسا ده ئه.. کانی منیش رمووده فه

ھشتا، و ھشتا   دایه شی ئوه روون و له گیان و ده  وان له ناوتاندان و تۆوی ئه نتان لهکا ره مبه پغه
  .مرۆڤن  ئوه  ندک له ھه

  

  !نۆ  تابلۆی سیمفۆنیی ژماره

می مانگی  که رواری بیستویه یان بوو، به ری به واو کرد، کات به م ته م تابلۆیانه ناچ ئه نیوه  کاتک که
رۆشی  په  زۆر به  کرا، چونکه ده ری خۆمم بۆ ڕاگیر نه ماندووییدا سه ئیتر له. 2009ز و ساڵ  رماوه گه
کانم  م قووت بۆ منداه دهب  وه الی ئه قه باوککی دسۆز تهک  گرم و وه م ھه م کاره ست له بووم ده  وه وه ئه

زیندانی   له  ریکه خه  باوکک که ..ن بکه  وه باوکیانه  وان شانازی به ئه  بم که  وه م و شایانی ئه دابین بکه
  ستم به ھه. بت واندا وون ده رمای گومایی و ترسی ئه فرو سه تی به که مله کانی مه گومانه

  زانستی خامۆش و گوێ له  مه کردم پشت بکه ژیان ناچاری ده  چونکه. کرد زن ده کی مه یه وه بچووکبوونه
ت ناچار بووم واز  نانه ته.. گرم کان نه شۆک و دارستان و ئاسمانهران و خ به و گیانله  کانی بانده یامه په
من   به یان هانند فمه ره نانکی شه  تاقه  تانه و بابه گشتیان ئه  به  کانیشم بھنم، چونکه ونه خهتۆماری   له
  .خشی به ده نه

نیازی   به  بۆیه.. م ست بکه هست و گوب ست و چاوبه مبه دا، بیارمدا، خۆم ده یانه می به و ده ر له ئیتر ھه
، سوپاس  وه روونمه ش و گیان و ده ی له وه م پاکژکردنه ده ژوری خۆشتن و به  ، چوومه وه خوود پاکژکردنه

  پشتر ھاتبوونه  که ند و خواکان نارد کان و خواوه ته الئیکه کان و مه ره مبه موو پغه و دروودم بۆ ھه
  . ونم خه

وردی گوێ ل گرت و   نۆم به  و سیمفۆنیی ژماره شلکردگوم بۆ لودڤیک ڤان بتھۆڤن رێ و  ده  پاشان ھاتمه
کان کرد و  پیرۆزه  ی ناوبراوه واه جارکی تر دروودم حه  وه م ڕاکشانه ده  به. ی نووستن ناو جگه  چوومه

ت  منیان ھیدایه  به وان ی ئه جوانانه  ونه موو خه و ھه ق به رھه ربی ده ندیی خۆمم ده زامه ستایش و ڕه
ڕ  شت باوه ، ده وه و بداریان کردمه خه  شاماتکی زۆر له یانی دوای ناشتان حه مان به ر ھه ھه.  کردووه

کک بووم  م یه ، ھه وه کرده  شاماته و حه رگای له م ده ھه  ی که وانه کک بووم له خوودی خۆم یه  ی که که نه
  !ش بووموتبووم و بداری م خه وان و ھه له

  کردم و ب پرس و به دان زمان سویان لده سه  چوون و به کی وتک ده خه  یان له که ر یه موویان ھه ھه
ماشاکردنی تابلۆکانم  وان ھاتبوون بۆ ته ئه! تیایدا نوستبووم  که  وه م ماه ئه  ستانده په دنیایی خۆیان ده

کرد  دهیان  و تابلۆیانه کی ئه یه  ک به ماشای یه ته  وه بپایانهرسووڕمان و ڕزکی  سه  به ..گرتنیان ونه و
م پ  که ناو ماه  سته ده  سته ئیتر ده. ر یر که ک سه کرد وه ماشام ده م ته دان و ھه م نیشانم ده من ھه  که
  ناویاندا به  هتوانی ب مده نه  زۆر بوون که  ھنده! زک گه موو ڕه ھه  ناس له تی نه پیاوو ئافره  بوو له ده
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تاو  ر له تووندی ھاتم و ھه  ناسه ت تووشی ھه نانه ته.. م کانمیان نیشان بده م و ونه ئاسانی ھاتووچۆ بکه
  به -ی ماڵ وه ره رگای ده و ده ره و به  وه رز بوومه به  ناو جگه  وخۆ له م، ڕاسته ک بده یه ناسه ی ھه وه ئه
  .مژی کی قووم ھه یه ناسه و ھه ر پشت سه  م خسته رگاکه قاژێ چووم و ده له په

وخۆ پاش  من ڕاسته  م، چونکه بکه  و کاره ژیاندا ئه  بوو لهمجار  که چووبم، یه دا نه ه ھه  ر به گه ئه
م  به. دیوومن  که  وه مه که ده  ونانه و خه م و بیرک له که ک پده یه ره ونک، جگه ر خه ھه  له  وه بداربوونه

ندو  مرۆڤی ھۆشمه -مدا که ناو ماه کرد له پ بوونی گیانی مرۆڤ ده  ستم به ڕاستی ھه  ، به نشتانهو  ئه
،  وه کیان ببینمه یه ک به توانم یه وا ده وت، ئه ر بمه گه ئه  کرد که ستم ده بداریش ھه  به! ر دۆست ھونه

بوو،  وای پاک ھه مژینی ھه ھه  نھا پویستم به هت.. بوو گرنگ نه  وه المه م به به! ون خه  ک به ڕاستی نه به
نھا  ر و ته فه ماڵ و مندایش چوبوون بۆ سه  چونکه. م نھایی بکه ته  ست به ھه  کرد که زیشم ده کو حه به

  . وه ماه  بووم له

تایدام ھیچ   هر سه  ھشتا له  ی که خامۆشه  م زانسته ی ئه رباره ده  شنم بیارم دا که یه رتان نه ئیتر سه
قنت و نوح  ی من ناله درینه  م زانسته ر بۆ ئه س سه م که که ست ده ھه  نووسم، چونکه م و ھیچیش نه نه

  . کان خۆش ناکات س نادات و بازاڕه دادی که

ر  ھیچم نووسی و ھه  ھیچ فر بووم، نه  ه، ن وه ھیچم خونده  نه.. ر سه  هکاتم برد  و جۆره به  فته س ھه
ر  ڕام، ھه گه دوای کارکدا ده  به  وه رۆشه په  وو جار ناجاریش به نھا خواردن و خه ته.. کرد م نهیشھیچ

  .  وه شته بووه  مرۆڤکی ساده  له  کارک که

نوسم و  م و نه ھیچ نه  خۆم گرتووه مانم له  ی که یه فته و س ھه دوای ئه  وه م شه سیه  مه م ئه به
  م که بکه  و تابلۆیه باسی ئه  و تکای لکردم که مشه م بتھۆڤن ئه به. کانم بھنم تۆماره  از لهدرکنم و و نه

  . م کات بۆتانی باس بکه وو خۆراکی ل تاڵ کردووم و ناچارم ده خه  س ڕۆژه

ستی  ربه ڕاستی ده  به  بتھۆڤن کرد، چونکه  داوای لبووردنم له  م، بۆیه که ماندوویی ده  ست به منیش ھه
: " ن؛ بن کانم تناگه رمووده فه  له  ی که وانه شت ھاوڕکانم، یان ئه ده  نیم زیاتر بدوم، چونکه  وه ئه

  م، چونکه که ئیتر داوای لبووردنتان ل ده.  باس کردووه "دا-تی مش تابلۆی حیکایه  ت له مه تۆ ئه  کاکه
ست  ھه  زانستی خامۆش بدوم، چونکه  ی له وه ر له ندان، بهزی  له  یه ئازادکردنی خۆم ھه  من پویستم به

م  له  بت بزانن که م ده به.. دا یه م دورگه سلیمی ژیانم له ته  م که که می ده رخه مته نگی و الوازی و که نه  به
من   ڕیان به همان باو ئه -فسسارا و داڤید و یو:  یه من ھه  هڕیان ب دا س گیانی پیرۆز ھشتا باوه یه دورگه

کانی  خی گومانه ی دۆزه رگه وان، به ی ئه زنه و مه  بچکۆله  ڕه و باوه باوککی دسۆزم و بۆ ئه  که  یه ھه
ئازاری   ست به من ھه  ، چونکه ک بم ب سووده رچییه ئیتر ھه. گرم ر ده وروبه کانی ده رسته دوپه

  ست به م ھه که ریکن ناچارم ده خه  که -دا ته که مله م مه یی ئهساڵ ژیانی زیندان ژده ھه  م له که م ده ننه ھه جه
  !بت دایک ده  بوویی له  وه مرداره  ر زارم به سه  ت له عنه له  ریکه م و وا خه ت بکه عنه له

ند و خواکان و  وت خواوه یانه وان ده ئه  چونکه.. م ک تناگه ه سته کانی به لتووری دوه که  من له  چونکه
خاج دان   له  وت مرۆڤی پیرۆز به یانه وان ده ئه.. ڕ رتی شه و نه  ھوه ی شه کۆیله  ن به کان بکه ریشتهف
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جا ک ..  خاج داوه  ندو مرۆڤیان له زنترین خواوه مه  ن که که ده  وه وه ن و شانازی به رشۆڕ بکه چاوشۆڕو سه
خۆیان   قز له  وه ی قزلبوونه تا ڕاده  مانه ئه".. ؟م من ھه" رموت تا بتوانت بفه  پیاوو بوره  نده مه ئه
. ن وتاندا زۆر بکه  الد له ڕ و جه شه  یانه وه ی ئه په ر ھه ترسن و ھه شکۆی جوانی ده  و له  وه نه که ده

ی زبدان  به  کردووه سروشتیانو   کردووه  کانیشی توڕه ره وه کان و جانه و مروله  کانیان بانده بوختانه
 -رستن  س په وه ش ترسۆ و خۆشی و ھه زانن و ھنده پیرۆزتر ده  ک به ر خوایه ھه  خۆیان له  مانه ئه. راز به
م و  که ماشایان ده ر ته ھه  ساه  دانه  ژده من ھه. بات ناویان ده ستیش له ب ھه ر ھه و  ستیان س بووه ھه  که

چی  که.. کانیان خۆشه کان و شت و نه گ و پشیله ی سهھاوڕ  م ببم به ده وڵ ده بم و ھه لیان خۆش ده
وت شکۆی  یانه و ده  ست کردووه ست و چاوبه مبه ست و ده ست به زۆر منیان دیل و زیندان و ده  وان به ئه

. نی ڕز و لبووردنی من نیین شایه  مانه ئه. دوژمن  ن به شم ل بکه که پنن و ماڵ و منداه تیم داته باوکایه
و کات و ساتک   موو چرکه ، ھه ساه  ژده من ھه  چونکه. ن ناکه منزنیی لبووردنی  مه  ست به ھه  کهچون
  .وانم ریکی لبوردنی ئه ر خه ھه

نازانن .. ن ده ر مۆرکی خۆیانی لنه گه ئه ووتاری جوان و بیری جوان و ئاکاری جوان ناگرن  وان ڕز له ئه 
ی ر وه وژم ته ته  ند به ڕت، چه په رده ده  وه روونه ده  له -م وانی ده که  هک تیر ل ک وه یه ووشه  کاتک که

 گیان و وانی که یش-م ده.. کان تیرن ووشه  زانم که یشتووم؛ ده م من تگه به !..بت کان ده ئاسمانه
ھشتا،  بوون نه ری ئاخاوتن فر ی ھونه هربار ھیچ ده کان دوهجا ..  کانه ست و خۆزگه روون و بیر و ھه ده

کانم ڕزگار  نده خه  ک  ناتوانم جیھان به نه  من دنیام که  چونکه.. زۆر ووتن  له  پکردن چاتره قهوق  بۆیه
یی و بکاری و سزای  سته دیلی و ژرده  م له بت گیانی خۆم ڕزگار بکه ر شتک ده ھه  ر له کو به به.. م بکه
وسا  ئازاد بووم، ئه  ر کاتکیش که ھه ..م که روون و گیانی ئازاد نه ده  ر باس له گه ئه .روونیی زیندان ده

ریکی چنینی  ژیاندا خه  و له  وانه موو مرۆڤک پاه ھه  چونکه .م که وانتیی خۆمتان بۆ ده باسی پاه
.. م که ر ده ویستی و ھونه وانی خر و جوانی و خۆشه چوار پاه  جا من باس له.. تی وانتیی خۆیه پاه

   .ن ر چوارگۆشه وه کانی بوونه سنووره  چونکه

کان  ره مبه و پغه کان ھاتن، بت و خواکان و فریشته بانده.. ق ھاتن قله و له  کان ھاتن، جاجاۆکه مروله
دیاری پ   ی نوتریان به دام و وانه یرتریان نیشان ده دووپات و دووپات تابلۆی سه.. ونم خه  ھاتنه

کان و  ستره ی ئه فه خره کان و زه رینیی ئاسمانه ماشای به م ته رده خۆشیدا ھه  منیش له.. خشیم به ده
و  ق و جاجاۆکه قله کان و له مروله. کرد یان کۆچم ده وک ده موو شه ھه.. کرد و خۆرم ده جوانیی ئاوزه

ر مرۆڤکی  کانی ھه ونه خه  م، کهپ  نیان داوه زانن و به وان ده ئه. کانمن ونه واھی خه پیرشالیار و نوح گه
  .زانن ده  م زانسته کان ئه مروله. دی  رست دنه جوانپه

یادتان چوو تابلۆی ڕۆژی  ڕزتان له تی نوح، وابزانم به زره ڕز حه به: رمووی شپۆش فه کی ڕه یه مروله
کانی تۆن و  رمووده ڕوانی فه وان چاوه م ئه وره یت، گه ر تۆمار بکه یتان بۆ خونه تی شه زره رێ و حه به

  وه ئایا کاتی ئه. یامی تۆن ڕی په رانیش چاوه مبه کان و تا پغه موو ئاسمانه و خواکانی ھه مرۆڤ و فریشته
م  که بچکۆله  م الی منداه م نھنییه م من ئه ، به رمووم به فه.. نیت ؟ یه مان پ بگه یامه م په ئه  ھاتووه

  ستی جوانییه ناوتاندا، میری کورد و پاشای ھه له  ڕزی یوسفه تی به زره و حه  ڕی منهو کو ، ئه درکاندووه
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و   پیه  وه دایکبوونییه له  ر له یامکی به موو په و ھه ئه  ن ھا، چونکه که نه! ن ن ڕوونی بکه که ناوتاندا، نه له
تی  زره رێ و حه باسی ڕۆژی به  وه یه بۆنهو  به  جا بۆیه! نجنن ھا یه نه. ناوتاندا له  نه سه مرۆڤکی ڕه

  .م که تان بۆ ده -مردن

  رێ رگ و ڕۆژی به تابلۆی مه

م  ر کونجکی ئه ھه ش له کانم، ئوه کانم، ڕۆه منداه.. یامی باوکی خۆتان په  کان، گوبگرن له مروله
  . کانتان وه می کرده ننه ھه رێ و جه ھاتنی ڕۆژی به  ئاگام له من زۆر به. ری منن خونه  وه جیھانه

کانی  و خۆزگه  وه ی ئاکارو ووتارو کرده کو کرده ناوتاندا، به له  نییه  عباو دوو جندۆکه رگ ده مه
کارلکی نوان پاداشت و    له  پکھاتووه  که  رکه وه مرۆڤ بوونه .م سزا و ھه  م پاداشته رگ ھه مه..  خۆتانه

سکی تر  رگی که س ناتوانت مه که ، رگی داھناوه خۆی مه  چونکه ت،چ رگی خۆی ده مه  مرۆڤ له ..سزا
تاقی   توانت، به یتان ده شه..  به. بکات  و کاره توانت ئه یتان ده نھا شه ته. سکی تردا ری که به  بکات به

کانن  یتانه خوودی شه بن، ر ده کوژن و زمان و سه ده  ی که وانه ئه .بکات  و کاره توانت ئه یتان ده نھا شه ته
   .ناوتاندا له

ر و زمان و  ی سه وانه ناوتاندا،، ئه  م له به دو ناویان ده  من به  ن که سانه و که ناوتاندا ئه  یتانیش له شه
می  ننه ھه وان جه ن و ئه تیان بکه عنه له پیسن، به  وانه ئه.. ھنن بن و ناوی خوا ده ست و پی مرۆڤ ده ده

ور  ده  دیواریان له. ن وا شت و ھارو دڕ بوون یس بوونی ژینگهڕو پ ی شه ی خۆتان و زادهکان وه هکرد
سامان و داھات و   نه ماح بکه رموون ته په خۆشتان ڕامه  له.. خۆتان زانا تر بن  ھن له مه.. چنن ھه

قۆی  یتان چه شه.. ن که هروون و خواکانی خۆتان پیس تر د و ده  ی تر ژینگه ھنده  وه به  چونکه.. سوودیان
ن و سروشتی مرۆڤ  که رقرت ده ر و  مرۆڤی داماو سه مبه ت و پغه منداڵ و ئافره.. کات تن ده و که  سته ده  له

یتان و  ر شه گه جا ئه. م سنووریان بۆ دابنن به. ون که و توخنیان مه  یتانیان دزیوه و دوو شه
النی  و گه  ن و سعودیه رده عیراق و ئران و تورکیا و ئه  یان له ونهنمو  وه ، ئه بینیوه کانیتان نه چه وه

یتان پ نشوی  توانن گره ده.. کان ره موو کیشوه ت و ڕۆژئاواو ھه ڕۆژھه  له موسوماندا ماون و زۆرن
ڕۆژی = ماندا هئاخر ز  له  چونکه.  تان کردووه و کاره ک پشتر ئه وه..  وه ن جیا ببنه وڵ بده م ھه به. ن بکه
چی  که.. س نایبین و که  ری ڕواوه ر سه سه  مان له ختی زه دا و دره ده ر ھه ناوتاندا سه  رێ، مرۆڤک له به
نازانم بۆ درۆ ! ن که ده  تی کردنی تیرۆر و ڕزگارکردنی ژینگه ڕو دژایه ت و شه نھا باسی قیامه مووتان ته ھه
  و ئوه  ماوه دووڕوویی نهو درۆ و   وه رس کردنی کرده ن ژیان توانای ھهی نازان ؟ ئه!ن که ڵ خۆتاندا ده گه له
بوونی من و الفاو  تووڕه  ن؟ جا له بده  فره درۆ خۆتان ته  وێ به تانه و ده  وه سنه ریکن ڕووی مرۆڤ ده خه

ی -ڕی زیۆسبۆرکان کو  چونکه. ھزترن من به  لیفی منن و له وان خه ئه  چونکه.. باکان و بۆرکان بترسن
  له  ی داخه جگه  مرۆڤک دت که. تی ڤینۆس زره حه  ، واته مرتانه پۆلیش دایکی نه و شه  تانه وره گه  باوکه

وز  ی پکانی سه دت، جگه  که.. یدا فی لدت گه ستی و الفاو له ده ھه.. ستان نایبینن و که  ناوتاندایه
  کۆراڵ و به  یر به ڕۆن و ئاوازکی سه دوایدا ده  به  تانی جیھانه رچی ئافره ڕوات و ھه ده  بت کاتک که ده
  .. ئاااا، مییین... ئامیین.. ئامیین: رموون فه خونن و ده موو زمانک ده ھه
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نگی  ده  ئمه... ڕ بنن شه  واز له.. ن تی خۆتان بکه رامه ماشای که مک ته کانتان دانن و که که چه
ندکی  خواوه  یه ر مرۆڤک بۆی ھه ھه.  یه خوای خۆمان ھه  ڕمان به جوانیین و باوهنی وردو کانی گه فریشته

  .بت ست نه ده  کی له ی چه رجه و مه ب، به ت و پیرۆزی ھه تایبه

ی تیادا دروست  وه ستی ژیانه ھه  گهنو ژی  وه  قیینی سروشت و خۆرمان خاو ببته  وه شت به ئیتر ده
جا .  عدا پیس بووه ڕ و ته خۆشی و شتی و شه نه  به  گهنژی  زانن که وتان باش دهمو ھه  چونکه.  وه بته

دخووتر  یتانی به ڕ؛ شه ی شه وه دهرئاتاجی ک  چونکه .ڕۆیی بکات ره ناوتاندا سه  ی تر له ڕ ھنده ھن شه مه
ی درۆ  وه کرده  به  ئوه  چونکه. ن که باکان پیس دهدا  ژینگه  کان له یتانه شه  چونکه. ژیاندا  ھنت له دی ده به

   .ن که و زیا ده ی ئه باره قه  ، له و فیتنه

یتان  کان شه ی مروله چاوی ئوه رێ، به ئه: رمووم تی نوح؟ فه زره ی حه ئه  ڕاسته به: رموویان کان فه مروله
  ست به ھه  تکایه. ووک بووم یتان نره ، و شه تیان زاوه شه  رگیش له مه.. چت کانی خۆتان ده وه کرده  له

بژرت،  ده نھایی ھه بت، ته دخوو ده به  تیایدا مرۆڤ ھنده  ، که رش ئستایه ڕۆژی به. ن که جیاوازی مه
مرۆڤ .. ناوتاندا  بن له تان ده ره وت و دووچاری سه که خۆش ده کا و نه بت و خۆی زامار ده شت ده

  خۆشیی ناشاز و درمی پیس، ژینگه نه  ب و وای ل دت به درۆ دهی و  مبه راس و ھاری و ته تووشی ھه
کان و  رییه ند و سی په شت و مردن و خواوه ھه ژیان و به  مرۆڤ ھشتا له. راسان بکات ی تر ھه ھنده

 ب و ره ی عه کۆیله  ن به ربھنن و بمکه چاوی خۆیان ده  وت من له یانه دهچی  که.  یشتووه گه خواکان تنه
تی  میلله  ی نابینن چی له ن؟ ئه که ی نوح ده وه نه  چی له  تانه و میلله نازانن ئه  ئوه -تورک و فارس

  ن و زیندهیب ر  سه ریکی ر خه ھه وان ، ئه وه تی نوحه زره دایکبوونی حه می له رده سه ن؟ له که زاگرۆس ده
ی دون، سنوریان بۆ  چه وه  وان له ئه. سوککردننساندن و پیاو  و پیاو خه تککردن ھهت  چاکردن و ئافره به

وست و  ناوتاندا و ئاگاداری گشت ھه له  خوایه نتین تری زنترین و مه ری مه روه ڕاستی و ڕاستپه. دابنن
تا . وت ر ناکه و سه  وتووه که ر نه رگیز سه ڕ ھه شه: رمووم فه وان ده ئامۆژگاری به  من به.  کتانه یه وه کرده
  . ن ختیاری ناگه ران و به مبه و پغه  ند و فریشته شت و جوانی و خواوه ھه مانای به  ن، له که بنب نه ڕ شه

یم ر وهر ی ڕاستپه و مژده  ڕی منه یام و باوه ک و په زانن، ڕاستی چه مرۆڤ ده  خۆتان به  ی که وانه ی ئه ئه
ق و  قله مانی ئیلیاس و لهز  ر و جوانی، به زمانی ھونه  به. تی نوح زره زمانی حه  جا به. بۆتان  پیه

 ناوتاندا و باوک و  نازانم له  نده ناھه په  من خۆم به -نم یه گه دهڕاکان پتانی  ی پیرۆ و مروله جاجاۆکه
  . بم ده  تووڕه  نجنن، چونکه مه مه  ھنده  سه ناوتاندا، به کانتانم له ره مبه باپیر شالیار و باپیری پغه

تۆقت و گیانتان  ده تان برینی ل ھه چت و ژیگه ت تک ده بیعه بم، ته ده  من تووڕه  نازانن کاتک که ی ئه
  !کات؟ درم ده

رێ  ڕۆژی به. کات رباز ده ی ده نده گه  فربوون سروشت له  ربگرن، فر بن، چونکه تابلۆکانم وه  ند له په
ستی سوتان  ی ده مه شمشر و کرد و قه  و کلکی له  وه تهو چاوی بزکردۆ  ستا وه جایش ھه و جه  ئستایه

ان مرۆڤ زووی خۆی ئاره  و به  دایهستیان ده  له  که –چت  ده رب رق و غه کانی شه ناب و خواجه و جه
  .ن که  رشۆر و ڕسوا ده سه
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ن و زیاتر  ده او دهزیاتر ئاگری قینی خۆر ت  بت، مرۆڤ و ژینگه ور و سزا ھه ی جه وکاته ن، تا ئه جا تبگه
  .بن دوچاری درم ده

دا ھات و خۆی  وانه مشه له  م، که که تانتان بۆ باس دهی  خیتام چیرۆکی بینینی شه  ر له کان، به مروله
ڵ و  مبه شی ته ترسنۆک و درۆزن و ماندو بوو، له  و خۆی ھنده ئه  ترسام، چونکه نیشان دام، لی نه

تی ماریا  زره حه  منیش به. بت بۆ الی منتا چنیبوو  نگی پھه نھایی ته تهکرا و  ده سستی خۆی بۆ بار نه
ب ڕزی . وتاری نانم  رگیز ستایش له و ناترسم و ھه من له  نن که یه ڕابگه  نهزو درۆ به: رموو و سارام فه

و خۆتان   که سزایهش  وه ئه. رم تر و دڕترن یتان درۆزنتر و بشه خوودی شه  ناوتاندا له  ن له بت، ھه نه
ھاوڕێ و ھاو   من لتان ناترسم و ناشبم به. خۆش بن س و نه نھا و بکه ھا ته وتوون و ناچارن وه تیکه

  . ن که م نه ک مندا تووڕه ته  نم تا درۆکانتان له ڕزتان لده  ھنده. خوان و ھاوڕتان

: رموو یتانم فه شه  مدا به وه  گریت؟ له نهدرۆکانی من   بۆچی تۆ کیت تا بتوانی ڕز له: تان ووتیی  شه
  ، من ڕز له وه مه که دووپاتی ده  ش دواجاره مه یتان ناگرم و ئه شه  له  وه ده  رگیز ڕزی له ، من ھه بمبووره

تی مرۆڤ  رامه که  من ڕز له  چونکه. ی ناچارم بکات رجه و مه ر و دو ناگرم؛ به رب و جادوکه درۆزن و سه
گرم  خۆم ده  له  نیم گوت لبگرم و ڕگه  منیش ئاماده: رمووم فه. م که بزی دهمن : ووتی. رمگ ده

منیش .  وه م لبکاته یتان بیاری دا تۆه دا، شه وه شه  و تاریکیی نیوه ر له ئیتر ھه. گوبیستت بم
  .کۆچ  وتمه نووسی خۆم که چاره  له قدا ڕوو ڕگای حه  رێ و به ده  تاریکی ھاتمه  ئیتر له. م ستی نایه ربه ده

. ی جوانی ھره نتازیای به یاڵ و فه کانی خه کۆچی مروله: رمووم کام کۆچ؟ فه: رموویان کان فه مروله
و   ر ساته ی پیردا و ھه-کانی ئیلیاس رده گه  بم له ش ده و دابه  یه شبوونم ھه من توانای دابه  چونکه
ڕڕاتی گیانم،  زه  ردک له ر گه ت، ھهچ تر ده کی یه رک و ئاڕاسته وه و ته ره کی گیانم به یه مروله
فرت و جوانی تورک و  رک ده و کونج و ماڵ و کیشوه  ر ھالنه فت، بۆ ھه ده  ئازادانه و که یه بانده

ناوتاندا و   م له که ن ده سه ی جوانیی مرۆڤی ڕه ھره ماشای به بینم و ته م ده جه ب و فارس و ڕۆم و عه ره عه
وا ! م که رستی ده ژاد په دوم و نه زمانی ڕق ده  من به  زانن که وا نه. بم دناسی و جوانناسی دهفری خوو

لک و ھیچ ئایینک و ھیچ  من دژی ھیچ گه .ن که تی خۆتان پیس ده رامه که  وه به  زانن ھا؛ چونکه نه
     . رم کات ناویان به تک ناچارم ده ر میلله ی ناجۆری ھه وه م کرده به. زک نیم گه ڕه

        

ورو خۆرو  ھاوڕی باکان، باران و ھه .تی نوح زره تان، حهکان ره مبه ی پغهباوک -ن خۆش تا م کاته ئه
  .ن که من ده  ست به وان ھه زانم ئه من ده.. ناسم ده  ئوه  وان چاتر له من ئه.. پۆل و بۆرکان فرو شه به

گومان و جاسوسی و   ستم له و په دارو ری سه وه ی ته م دوانه ناو ئه  تم له که هماندوو ش  من ھنده
ستم لیان،  من په. م م و سیه م و دووه که ی جیھانی یه النه م گه ستیی ئه ی و ب ھه مبه سودی و ته حه
و   وه سنگتانه  هن برست بگ رتان ده سه له  پویسته. کانتانم ره مبه من باوکی پغه  چونکه.. ستم لتان په

موو بت و خواکان و خواو  یامی ھه من ھاتووم و په  چونکه. ن تم بکه رامه که  له داوای لبووردن
تی  رامه ھاتووم باسی که. کانم موو ئایینه نگ و سۆزی ھه یام و ده ت په نانه رانی جیھان و ته مبه پغه
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  که  یه وه نھا ئومدم ئه ته.. بت ڕم پتان سست و سز ده هباو  ریکه چی وا خه که.. م رانتان بۆ بکه مبه پغه
تا .. بۆ الی گیانی پیرۆز و دایک و باوک و کوڕی پیرۆز  وه میوانیم و بمباته  رگ بت به مه.. ڕاکشام

  ست به من ھه. دا ژیا دڕندانه ژدیھا و دوو حه م ھه ناو ئه ماندووم له  چونکه. وان نم به یه کانم بگه ییه گله
م و  که مخواریی یاساکانتان ده چی و ده که  ست به ھه. م که ستی و بویژدانیتان ده یی و ب ھه زه ڕوخانی به

ندکی دسۆز و  رمه تی نوح و ھونه زره خودی چیرۆکخوان و حه  ش منم؛ واته ڕی ئوه نی باوه خاوه
کانم  تینم فری منداه ڕی مه می ئاشتی و باوهیا من ماف و ئاکار و په  چونکه..  م کتبه کانی ناو ئه وانه پاه

  من له.. نا. یی بم زه دادانی به  دا فره کانی ئوه فرگه  له  نییه  وه  من پویستم به. مدا که شتییه که  کرد له ده
ن و  که هیی دو بۆ من د زه وان باسی به چی ئه که.. کانمم ره رامبه ستی به و دسۆزو ھاوھه  خشنده ییدا به زه به
ندک جار  منیش ھه! ن یی بکه زه وت من فری به یانه ده.. ن ستم بکه یی ب ھه زه دانی بهپوت فری  یانه ده
م، باوکی -تی نوح زره من حه: م کانیان ده زانه نه  بم و به ده  وان تووڕه ستیی ئه گلی و بھه  له

ناوتان تا   وه ڕته ڕز ناگه وی به ئه  م که که م دنیاتان ده بهسیح نیم و  تی مه زره من حه.. کانتان ره مبه پغه
و  ئه  چونکه.. ناوتاندا  لهلیل بت  یی و زه زه ب به  مرۆڤ ھندهوت بزێ ،  قه ی منداکی سه و کاته ئه
زانم  ده  بۆیه. ، الی من ه-نھا الی نوح کات و شیفاتان ته روونتان ده کانی ده پیس بوونی ژینگه  ست به ھه
ی  ئه. خاج  واسی و داتان له وتان ھه ئه. کرد بزمارڕژوتان  ئه  ئوه  ناوتان، چونکه  وه ته و نایه ئه  که

تی  زره من حه  چونکه.. ن من بکه  ر به رامبه ش به ه مان ھه ھه  ئایینزاکان، بۆتان نییه  سته بھه  مرۆڤه
سیح  م مه ھه  ئوه  چونکه.. ن،، من ھیچیان نیم که درۆزن ده سیحی ڕی مه چاوه  ئوه  سیح نیم،، چونکه مه

ر  ، گه سیحی درۆزن بوونی نییه زانن مه مووتان چاک ده ھه  کاتکدا که  له .خاج  م درۆزنیشتان دا له و ھه
 درۆی زۆر و تاوان و  ئوه .ون خوودی ئه -زانن مرۆڤ ده  ی خۆیان به وانه کی ئه یه کبه وا یه بت، ئه ھه
  . من بگرن  گوێ له  ھاتووه  وه جا کاتی ئه. ڕی زۆرتان کرد شه

مان  ختی زه ستووبرد دره بینم ده چی ده نم و که که ده رم ھه ر سه سه مان له ختی زه دجار دره من ڕۆژی سه
ڕی  باوه یون ته  جاجاۆکهو   وه کاته و گوی چرۆ ده و گه  وه ڕوته و ده  وه تۆقته ده رم ھه ر سه سه له

ر  وه ردونی جوانیدا و بوونه گه  خوات له کات و خوول ده ما ده ق سه قله نووکی له ده  کات و به ده جوان
ڕوانی  ن ومنیش چاوه که پۆل پرس و ڕای من ده باو باکان و بۆرکان و شه.. فت ده.. یاڵ خه  به -بت ده

  .م که ک ده ه سته داڕوخانی زیندانی به

ڕم، تا  رناپه ده  م زیندانه من، له: رمووم فه وان ده منیش به.  کانی قوتب منیان زیندان کردووه وان، دوه ئه 
  ساه  دانه  ژده من ھه. وت پرسکم پ بکات نجک بیه ی منداک پویستی پم بت، یان گه و کاته ئه
م بدات، یان  م پ بکات، یان یاریدهڕ سیک باوه ڕوانم که ڕم، چاوه گه کدا ده دوای ھاوڕیه  ناوتاندا به له

بۆتان   ؟ ئوه!بن ن و لم تووڕه ماشا بکه ته  ک بگانه توانن من وه چۆن ده. شیفای من بت  پویستی به
رک و  ژیم و ھاوسه ناوتاندا ده له  رمه من پم شه  ن، چونکه باسی یاسا و دادو ویژدان و ئاکار بکه  نییه

 کی سک، برایه م؟ خۆ من ھشتا که چی وتک بکه  ناوتاندا، جا ڕوو له  له  کی ڕاستگۆم نییه ھاوڕیه
  ئیتر بۆکوێ بچم؟ ئوه. ناوتاندا، نایبیینم م له مک، ھاوگیانک شک نابه ڕز، خوشکک، ھاوخه به

رم  هی ب ست و جبه خت و گۆپای ده ری من و دره رگی به تا به  کردووه هی ن شه ھشتا زانستی ژیریتان گه
ر  ختی سه رگ و گۆپاڵ و پو و دره به  ی که و قوتبه ئه  ته یشتووه گه نه  ی ئوه قنییه ھشتا ته. نبدوور



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

208 

  ریکه وا خه.. چت یادم ده ریکم له ن و منیش خه بگه  و زانسته ناتوانن به  ئوه  ری من بچنت، چونکه سه
جیھان و زانست و   من وازم له   م، چونکه که ان فر دهریکم شتکی ترت ناوتاندا و خه بات له ق ده گیانم شه

  ست به ناسم و ھه کانی جوانی و زانستی داد و مافناسی ده و من زانستی قووتبه  تۆماری ماتماتیک ھناوه
م و  لتان تووڕه  ن، چونکه که تم مه که شه  ھنده  سه به.. م که رانتان ده مبه سۆزی خواو خواکان و پغه

پیری   ک من وه ی نازانن که م؟ ئه کوێ بکه  ناوتاندا، بۆ کوێ بۆم و ڕوو له  ک ڕز نیم له یه ڕڕه زه نی خاوه
ناو  ی سپیی گیانی له پووله ک په زنتان وه پیرشالیار یان ئیلیاسی ئاگر یان ئاھوڕامازدای مه  زن، واته مه
وت  مه و ده  وه نه سه رۆڤی ڕهونی م ان و خهدڵ و گی  چمه و ده بم خش ده ئاگردا په ردی باکان و باران و گه
. بت ڕۆیی ده  بم، زیاده ک رچییه ئیتر ھه .ڕدار بیین و خواناس و باوه  مرۆڤبین و فریشته  م به انکهبی
  ...م به

  .بوون زۆریان فر نه  ردا و ئوه وه بوونه  له  یه ند و زانست ھه کان په ی ژماره ژماره  جا به

ز له -1  که  وه نمهمن یادتان دی ده ھه  بگرن که  و خوایه ڕ رنو  انو سزای خۆت انبۆ خۆت بژ
  .ن  که دا مهانڵ خۆت گه و درۆ له  ن ده مه کانتان هند خواوه

ن  که و چاودریت ده  وه پرسنه رت و لت ده رامبه دسۆزن به  که  بگره کو باوک و دای توانی ڕز له تا ده -2
   . ن که یمان و عیشقتان فر ده ویستی و ڕز و په خۆشه .نگیا  دڵ و به  به

و   کانیان دابگریرسنه جوانه  وه و مۆم بۆ کرده  وان بگره ڕز له.. س  متربن له ھاوڕکانت ناب که -3
  . ن ردانی ھاوڕکانتان بکه سه

ر  وه ان و بوون و بوونهستی ژی ھه  چونکه .جوانیش بگرن  ڕز له. روون یامی ده په  ن به پاکژی بکه -4
  .ن که مه و زیاڕۆیی ھا زیا خۆری روه ھه. ن که و پیسی مه - پاکژه

و   پرس له  و زانسته ی ئه رباره ردوونی جوانیین و ده گه  ر به یام و بیری جوان سه خر و ڕاستی و په -5
وڵ  بت ھه ن؛ ده گه کتری ده یه  ک نرو م به وه  کاتک که .نت نوح دانی پیادا ده  ن که بکه  نده رمه ھونه

   .وستتان و ئاکارو ھه  وه یداغی کرده په  ن به دیلیی درۆکانتان بپارزن و ڕز بکه  ن خۆتان له بده

  زۆک له کی نه خۆشییه نه  جۆره  م دوانه ئه  چونکه.. س و بووختان  وه ی درۆ و ھه کۆیله  به  که خۆت مه -6
ی نامنت  وه ی ئه ه وسه روونی پیس بوو، ئیتر حه مرۆڤ ده  جا کاتک که. بن دهزنن و پیس  رووندا ده ده
ن  وڵ بده ھه. درۆ بھنن  واز له. وت که خۆش ده ڵ و نه مه بگیرت و ته روونی خۆی بۆ ھه ش و دڵ و ده له
  . رموو و دوا ڕاستی ووت و فه  ی که وه ن به ده تان سزا نه که ره رامبه به

ری  وه بوونه  ی مرۆڤ له ئمه .  ژماره  به  کو چل و نۆ چینه ، به وت چین نییه ر حه وه بوونه -7
  . مداین وته حه
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م  ئه -خۆشی و تاوان و بوختان درۆ و نه  مان شوه ناو ناچت، ھه فتارکی جوان نامرت و له ھیچ ڕه -8
درۆ و   بن به نگ و زویر ده کانتان دته ره مبه غهو پ ند و فریشته ن و خواوه که راسان ده ر ھه وه بوونه  ردانه ده

  .ریستیتان دزی و کوشتن و داگیرکردن و خۆ په

  ھا به روه ھه. کات فتارتان ناشیرین ده کات و ڕه ییتان ده دووچاری تووڕه  بھنن که  و مۆسیقایه  واز له -9
ر و مۆسیقا و ئۆپرا و سالما  ھونه .ستیار بوو ر ھات و ھه گه ئه -تان بگرن که ره رامبه به  له  خنه ڕه  وه ڕزه

ی  سانه و که ن له ت بکه فره س و خرۆشاندنی ناجۆری ئاکار و نه وه ری ھه ھونه  نه رز ڕابگرن و پشت بکه به
ت  رامه پرسن که جا مه.. شکنن تی خۆیان ده رامه ن و که که راج ده شی خۆیان ھه و له  وه نه که ڕق بو ده  که

  . چییه

تۆم  سزای ئه  له  برتره زه  سزای سروشت زۆر به  کانی پترسن، چونکه نده توانامه  سروشت و ھزه  له -10
  . ر و لزه

وان خۆیان  ئه  ن، چونکه کان تبگه خته ستی دره ھه  ن له وڵ بده رک بگرن و ھه به موو گیانله ھه  ڕز له -11
  زانن که شکنت،، وا نه وک ده رخه و سه وه وته حه پایاندا ده  همرۆڤکی دپاک ل  بینن که ران ده کامه  وه به

.. ن که خش ده دی خۆیاندا نه قه  له  ی ئوه کان ونه خته نا، دره.. ست یان بھه  یان بچاوه  خت بگیانه دره
ک یان  اوڕیهسک یان ھ ی که وسا ونه ن، ئه خت بکه ی دره گ و ڕیشه ماشای ڕه ن، ته ڕناکه ر باوه گه ئه
ناو سروشتدا و   یکات له مرۆڤ ده  کن که یه وه موو کرده واھی ھه وان گه ن، ئه ده رباووکتان نیشان ده سه

ئاگاداری   مان شوه باو باران و تیشکی ڕۆژ و ئاگر ھه و  کانتانه وه قی بینینی کرده کانیش زمانی حه بانده
  .جا فر بن. ستتانن ست و نه ھه

مرۆڤی .  یه تیان ھه رامه زانست و که  وان دوانزه ئه  ، چونکه ند بگره مرۆڤی خرمه  توانی ڕز له تا ئه -12
  .پرسیاری دزو ناکات و مرۆڤ ڕسوا ناکات  که  سکه ڕز که به

درۆ و بوختان و : بزانن  یامه م په زنترین ساحیرن، با ئه ت جوانترین و ژیرترین و مه ئافره -13
ت پیر و چرچ و  زانستی نوحدا ئافره  له. کات وان پیر ده ویستی ئه رکاندنی نھنیی خۆشهری و د وه مه ده

  !ن درۆ ناکه  ی که وانه ئه  ناشرین نابت، واته

ش تک  کانی له موو خانه ترس ھه  پیاوی خۆی بترست، چونکه  ژن و ژن نابت له  پیاو نابت له -14
 ژیان  بت ودی له ق ده مۆله ویستیی یل و خۆشه س و مه وه مرۆڤ ھهش  وه به. کات شکن و الوازیان ده ده
  .بت مرۆڤ دووچاری گومان ده. نجت ڕه ده

وان  بۆ ئه انویستیی ڕز و خۆشه  کاتکدا که  ن، له ر باوان سزای مندانی خۆیان بده گه ئه -15
  .ن هک خش نه شیان نه ر له سه هواری دزو ل ی شونه و جۆره ، به وایه وا سزا ڕه ، ئه ردوونییه گه

شت  ن و ده سزا ناگه  درن له ر سزا نه گه ن ئه زۆر مرۆڤ ھه  چونکه.. ن که رونیان داخان نه ی ده رجه مه و به
یش جا سروشت! ستیان بت به ی مه وه ب ئه ؛ بهشیاو  تر له خت سزای سه  بهن  یان بده که ره رامبه سزای به

.  عدایه کو ته ، به سزا نییه -ت و ئابو رامه ر که سه  کوتانه تککردن و ھه م ھه به . دات ش ده سزای ئمه
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. م و من تی ناگه  بییه کی عاره یه عدا ووشه کو ته به.  ڕی مندا نییه ست و باوه زمان و ھه  عداش له ته
کانتان خۆش بوت، کارکی  اهی مند ر خواکانتان ھنده گه ئه . وه ی نابته وشتی مندا جگه ڕه  له  چونکه

تی خۆیان  رامه فری ناسینی که وان ئه ن وڵ بده ھه. فر بن  وه کانتانه منداه  ن له وڵ بده ھه. ن که باش ده
پیس   ژینگه  بۆیه.  ڕز کردووه سروشتی وه  ڕه و شه بن، ئه کانتان مه ری منداه ست و زمان و سه ده. بن

یان مندای  -ر دراوس سه  جاوز بکاته ر بت و ته گه دو خۆش نابت؛ ئه  هر ل وه بوونه  چونکه . بووه
تان گیانیان زامار  و کاره کانیش به ت سروشت و خواو بته نانه ته  بگره. سکی تر یان مندای که -خۆی

ۆل فی پ پاشان شه.. انن بۆت که کاندا نازڵ ده و بارانه باکان  خۆشی به دوای نه  خۆشی له بت و نه ده
ق  رھه ب سۆز بن ده  ن ھنده که نه. ن که ستی ژیان پیس ده ھه.. یی تووڕه  ن له که ران پ ده مبه پغه.. لدت

  به  وه ڕزه مرۆڤ به  خۆتان بگرن، چونکه  جا فر بن، ڕز له. بت ر شت ده وه بوونه  چونکه.. خۆتان  به
کانیان  مرۆڤه  خشنراوو دروستکراو و گیانپدراوی خرن، که نهشت  ھه کانی به زنه مه  رتاشه یکه ستی په ده
بت خواو  ده  بۆیه) ستکرد ڕواندنی ده(  کردووه  یان موتووربه ڕه و شه وانیش ئه ر ئه ، ھه ھا خوقاندووه وه

ر خۆیدا  سه ریش به وه بت بوونه کو ده کان، به رسته نھا دوو مرۆڤ و دوپه ک ته خواکانیش، نه
ک که - وه تهبچوه  کاتک له ن، یان که که ک ده ست درۆیه نقه ئه  به  ئکی  یان ھه -ن به ناو ده سر کار
     .ن ھا بکه نابت وه  ئوه. ن که نگزی ده ڕئه شه

ر  سه  رکار بکاته ک ھه توانت نه کۆ ده  له ھزری گه  ن و نازانن که که جیھانی بوون ده  باسی به  ئوه -16
چی دن و باسی کۆتایی ھاتنی جیھانم بۆ  که.. ریش وه ر ھزری بوونه سه  توانت کاربکاته کو ده به جیھان؛

بۆ ! گزدا ڕئه یامی ناجۆرو شه ڵ په گه بن له مووتان زوو ھاوڕا ده م، نازانم بۆچی ھه من تتان ناگه! ن که ده
ر خۆشتان  ن و ھه که ئیرھاب دروست دهکی نوێ و  چه  ن به که پ و ناسیۆنالیستی و ڕاسییزم ده بیری چه

وستتان  ندروست و بیارتان ڕاست و ھه بیرتان ته  ن که ده ؟ وا نیشانی منی ده!ن به ناو ده له  وه به
ئیتر باسی چیتان ! ن؟ که شتکی ڕاست ده  ر بت و بم ئوه ن ؛ گه که خۆتان ده  ڕ به ؟ ئایا باوه یه مرۆڤانه
  ؟!م بۆ بکه

  نم بۆ دوای ئازاد بوونی خۆم له دا ده  م ئامۆژگارییانه ئه... و ھتد 21 -19-20 -18 -17 
ر بت و  گه ر، ئه کی بزارکه ڕه خه  بن به کانم ده رمووده جا فه .ن که ستم بریندار ده ھه  ئوه. کانتان گومانه

   .زیاتر بدوم  مه له

  رم به وروبه ده  چونکه..  پۆۆی نییه کانی ئه هتی بار کردنی تریشق کات تاقه.. کانم ڕۆه.. کوڕم، کچم
نسک  ھه  نه که شه  به ک عه وه لووشک  ئاسمان لووشکه  بۆیه.  اوهدر نه  وره م و ھاوسۆز ده ھاوڕێ و ھاوخه

و   وه کروزته گری و ده ده. دات ده ھه ی پشت و پشی خۆیکان نادیاره  دوه  ق له گری و شه داو ده ده
کانی زیندانی  ره نجه ی په وه ره ده  له. کی تریش ڕووی تکردین یه به  وه خوا، ئه  نا به په: ین کیش ده خه
  به. باری گریا و ده نھایی من ده م بۆ ته نام بۆ خودی من، به. گری ک باران خوڕ خوڕ ده ه سته به
..  کان گرتووه یاساوه  رسته ی دوپهی د ترپه  کانی خۆم ڕاکشاوم و گوم له سته ر بای ھه سه نھایی له ته
نی  م بۆگه که رگای ماه ر ده به  چونکه.. وک بشکنم رخه وێ سه مه وت و ده وم لناکه تیدا خه که شه  له

  . ستم و په  ان تووڕهیجا من ل. انی خۆی کۆیله  به  کان منیان کردووه دوه.. کانی لدت خانه سته گووی خه
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ماشای  مک ته که. ن ر بکه وه ماشای شکۆی بوونه ک من ته و وه بگرنکز  انری خۆت هس یش ئوه  چاتره
ندی  ی شکۆمه تی دوو لووتکه ژیری و بلیمه..  ری ژیره وه مرۆڤ جوانترین بوونه  تا بزانن که.. ن خۆتان بکه

م  یبه ش و ده باوه  مه کهی وما ده خه  وک له موو شه من ھه.. وش بخه  تکه جوانیش ئافره. تی جوانین زره حه
بین،  ده  وه ویستکه دیداری خۆشه  ون به خه  ی که وه خۆشی له. کوڕم  تۆش وا بکه. کان ساره شتی ھه بۆ گه

ی  ین، تا ڕادده توانیین خۆمان چاک بکه ده  مانای وایه. ژی ناوماندا ده ویستی له ھشتا خۆشه  مانای وایه
  .چاکترین

ڕوانی من بت، تا  ویستم چاوه تکی خۆشه شت ئافره ده  وک بشکنم، چونکه رخه م سه که ز ده حه 
  ... وه ی دی دراوسکانمه ی باران و ترپه دیار خوڕه  وم دت به من خه.. ین ون بکه ته  وه کانمان پکه ونه خه

ونی  ر خه داریش ھهب  به .بینم ده  وه ت و جوانییه شت و ئافره ھه رانی و ئازادی و به کامه  ون به من خه
ونی  من خه  بۆیه. گرن ی زبر و ڕق و دوودیم ت ده نده دراوسکانم خه.. بینم بینم، و ده زیندوو ده

می  ر ده به  نھا ساتک بتوانت له ی بۆ ته وه ئه  ، چونکه وه وانی تریشه وان و به بینم، به نگ ده ڕه مه ھه
ی باران دم  و خوڕه  وه کات شه. م که کانی ده ماشای چاوه و تهوێ  تی مندا ڕاستگۆ بدوت، خۆشم ده زره حه
و  ره ست و سۆزم به ھه  که.. رم نینکی نه نت، ژه ژه ی شوانکی الوم بۆ ده زانانه شلت و بلورکی نه ده
کانی ناو  ماشای ئاسمانه ، ته وه م لدانی بلوره ده  کات و به کانی جیھان کش ده شتی جوانه ھه به
ر  ھه  بینم و له نتازی ب بکات، من جوانی ده ست و فه کانی ھه تا چاوه.. م که ند ده ری خواوه وھه جه
. م که ستی جوان ستایش ده کدا من جوانیی مرۆڤ و ئاکارو ھه وک و گفتووگۆیه ر خه ھه  کدا، له ماشایه ته

کان و منداڵ  واکان و فریشتهو ژیان و خواو خ ر وه بوونه  ییم به زه و به  ستی باو باران ڕاگرتووه ھه  گوم له
رگای  ده  ترسم له ، ده وه نھادا دته تی ته ئافره  نھا و به مرۆڤی ته  تیوو به ھه  ییم به زه به.  وه کاندا دته نهو ژ

،  یهگی نی سه  ی که وه ، ئه گیان ڕاگرتووه وان گشتیان سه ئه  چونکه! م دراوس و خزم و براو ھاوڕکانم بده
ی  فه لسه تی نوح و فه زره ز ناکات باسی حه کا و حه دا ده گه کا و درۆم له ماشام ده ی دو ته مۆڕه  به

کو  م، به کانیان ناکه گه ماشای سه ته.. م م من ماندو نابم و کۆڵ ناده به. م و و خۆمیان بۆ بکه جوانیی ئه
کان و  سیحه ھیدان و مه کان و پکانی شه سته ی ده رجه و مه ھنم به شدا ده گانه و سه ری ئه سه ست به ده

  . زن گه نه -روونم ماریاکانی ده

  .بینم ده  وه جوانییه  و به و خه.. و بینینم ریکی خه ر خه ئیتر من ھه

زیندانی   روودا دیلم له قووتبی سه  بینم و له ده  وه ژیانه  ون به ڕوات و منیش خه و ده و شه ره کات به
  . ریان کردووم سه ست به وان ده ئه.. کدا ه سته ی بهکان دوه

تا بزانم ک !.. م ماشا بکه رمووم و ته ار بووم ڕاپهناچ. ر گوم به  وته م که که ماهی  وه ره ده  له  زرمه! زرم
کاتک  ؟!اتک ده  مدا زرمه که ی ماه وه هر ده  له  سه دده ی چی مرۆڤکی موقه زرمه  وه میوانیم و ئه  به  ھاتووه

کی سپیی پرچ سپی و ڕوو  یه کرد؛ بینیم مروله مڕو ڕوخساری ماندووی باران روونی ته ماشای ده ته  که
تی  زره تی حه امهر خوودی که  کو له به. ندی جوانی شکۆی خواوه  پ بوو له  که.. و جوان  شمیله سپی و نه
ئاسمانی   له  و ھاتووه  کی سپیی جوانه یه ، مرولهبینیم. کاند ته می ڕاده که ته لککی سه-چوو جوانی ده
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شکۆی داد و ماف   وم بینی، به ئه  م که به. و باش نابینم  ستمکرد چاوم کزبووه ھه!  زیوه دابه  وه مه وته حه
گرت  منیش ڕزم ده. بوو، تا ئاستی بای من ده  وره ویش بای بست بست گه ئه. و کرد و ئازادی سوم له

مکی،  و مه  بینیم سنگ و سینه..  وه گرته دا و ڕزم ده رمم نیشان ده و شه  وه مامه چه رمدا بۆی ده شه  و له
  . مک بیشلم دام و ھاتبوو تا که شی پیرۆزی خۆی نیشان ده و له  وه کرده و خۆی ڕووت ده ئه  چونکه

! چوو یر ده مرۆڤکی سه  مروله  لهو  ئه.. تی رامه تی جوانی و بینینی که زره یر بوو شکۆی حه ند سه چه
روونمدا داگیرساند  ده  شبینیی له و مۆمی گه  وه کانمی بدار کرده سته موو ھه خۆی نیشان دام، ھه  کاتک که

  ی؟  که کان ده ماشای ئاسمانه مناک ته تی نوح، بۆ وا خه زره ی حه سو ئه: رمووی و فه

  ماوه نه  وه ره به  ی به ژیان ھنده  چونکه.  کانی ڕاگرتووه ی ئاسمانه یی من پایه زه به  چونکه: رمووم منیش فه
وریت و ھز  وان ده تۆ به: رمووی فه. ن که ستم بریندار ده ن و ھه تم داگیر بکه رامه وت که یانه کان ده و دوه

خۆی کانی  ند و دوه واوهی خ ره قه  توانت، با خۆی له ی ده وه ئه. تی تۆ داگیر بکات رامه بتوانت که  نییه
.  ستاوه جاڵ ھه و جه  ت ئستایه دو و قیامه  له  جیھان پ بووه  وت که که ر ده وسا بۆمان ده بدات، ئه

و  و بۆ ئه  جاڵ خورمایه ی جه که ره ن کلکی که و ده  رستی بووه رستی و دو په گپه مرۆڤ فری سه
یبینت، و  و ده نھا ئه م نوح، ته به..  ناوتاندایه  و له  ووهھات.  دوایه  ککی زۆری له ش خه خورمایه

یامی خواکان و  رز په تۆی به. بکات درژ بکات و فری زانستی جوانییوانی  بۆ ناوچه  نجه توانت په ده
  .یت که کانی نوحیان بۆ باس ده داستانه

م شتکت فر  دانی خریت و منیش ئامادهتۆ ویژ. م که اوای لبووردنت لدهوان د بری ئه  رموی، من له فه
شت  ر بای تۆ گه سه یاندا من له قی به به شه  میوانیت و له  من ھاتووم به: رمووی رمووم چی؟ فه فه. م کهب

جوان   و زانسته به: رمووم منیش فه. خونم نگم کۆرای سالماو ئامینت بۆ ده ده  ردا و به وه بوونه  م به که ده
  . م که ن ده مه ی ته وه ژیانه  به ست بم و ھه ده

وان،  نگی که کی ڕه ماسکارایه  وز باو بوون و به کانیشی شینی سه ، چاوه که پرچ سپییه  سپییه  مروله
وز  قای و برۆی سه کانی پرته نگی توکی لیمۆ و کومه ڕه  کردبوو و لوی به  کانی بۆیه چاوه

ر  به مرۆڤکی سپی سپیی پیرۆز له  بوو بوو به. جوانیی الوی  لهکرد  ماشاکانمی پ ده ته.. خشاندبوو نه
کردم و گوی  ماشای ده ری و ته مه که  ی تری نابووه که سته و ده  نه ژر چه  کی نابووهتس چاومدا و ده

  .. مان شوه منیش ھه .ماشام بکات کرد ته زی ده گرتم و حه لده

یایی سپی سپی  کی خه یه مانچه رگرت، که با وه ناو کانی  فریشته  هکک ل یه  کی سپیی له یه مانچه پاشان که
کان و  سیحه ماشای خواکان و مه ته! یبینیین چاوی مندا ده  له  ی که ستانه و ھه نینی ئه ژه  ستی کرد به و ده
  ھنا به تم دهس و منیش ده.. نی ژه ستی ده ھه  کرد و ئاوازکی پ له ری منی ده وه ماشای بوونه کان و ته بته

   . ماشاوه م ته ده  ڕشت به فرمسکم ده. .کرد ده  پرچیدا و شانازیم پوه

تی  زره یان کام حه! سیح ی ژیرو کام مه م؟ باسی کام مروله ئیتر نازانم باسی چی داستانکتان بۆ بکه
ی قوتبدا زیندانی گومانی کان زیندانه  من له  کاتک که م؟ باسی چیتان بۆ بکه! روونم و دهپیرۆزی ماریای نا

ڕ و نازانن چی  یتان و شه رازو شه و به  گ و پشیله ی سه کۆیله  به  ان کردووهکی خۆی خه  لره ؟!کان بم دوه
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مک  ڕم و که جیھاندا بگه  ئازادی به  ن تا به م بده کرد ڕگه زم ده نیم و حه  ش ئوه  وان و له من له!!!  ن که ده
ھاتن بۆ  تانی جیھان ده مردن، ئافره  ر له به  دا بووم که ڕه و باوه من له. وتاندا ببینمنا  مرۆڤی جوان له

   .کانیان ره مبه تی باوکی پغه رامه ماشای که ته

بینم و  مدا جوانی ده شته ئاسمانی ھه  رق بووم و له کاندا غه ناو مروله م و له که ڕوانی مرۆڤک ده چاوه
  له .کان رسته کان و دوپه کاری دوه  نگم به دته.. بینم ده  وه دادو ماف و عیشقه ژیان و ئازادی و  و به خه

. وان نیم من له .. وه رته دوو که  ربا،، بووم به رق و غه کانی شه ژاده ڕ و ئایین و نه لتوور و باوه نوان که
کانی جوانیی  ته زره و حه ختیاریی جیھانیم بۆ ھناون ی به یامکی ڕوونم، مژده من عیشقکی ئازادو په
  ڕ به و باوه  ڕق کردووه  ڵ به ییان تکه زه خۆشی و به ردو نه تان و ده ره سه  قوتبیش پ بوون له

ی  که شتییه که  س نابینم بت و مۆمک له که.  نجاوه یان ڕه زوربه  دم له  بۆیه! ن کانم ناکه رموده فه
مدا ئارام دانیش  که ماه  س نابینم بت و له که. و جوانی بکاتروونمدا داگیرسن و نوژک بۆ عیشق  ده

ردوونی  گه  له  ته که بینم شه رچی ده ویستی ومنداڵ بگرت، ھه دابی خزان و خۆشه  کاو ڕز له و درۆ نه
 انستی بار ھه  گرم، گوێ له باکان ده  م و گوێ له که کان ده ماشای ئاسمانه تی ته که شه  خۆیدا،، منیش به

  ستمه کی ده مان چه کانی که نگه رستم و ڕه هپ م، تیشکی خۆر ده که کان ده وره ماشی ڕوخساری ھه و ته گرم ده
سم  م ھشتا ڕاپرسیی که به !م ئیتر نازانم باسی چیتان بۆ بکه..  رم ڕواوه ر سه سه مان له ختی زه ودره

ک دوومنداڵ  نھا خۆم و یه نھا و ته ته  چونکه.. رم سهر  ی سه که پیرۆزه  خته نینی دره که بۆ ھه  کردووه نه
  .ری منن ر سه ختی سه واھی ڕاستیی دره گه

ڕزگاریم لتان  -کان ره وه زن و کردگاری بوونه تی ئیلیاس، ئاھوڕامازدای مه زره ی حه پیرشالیار، ئه
ری خۆمم  رگی به من به  ونکهبگرن، چ  وه بای ماندوومه  ست به ده. م که کان بۆ جوانی ده وت و نوژه ده

  . کردووه ر نه به ھشتا له

  کردووه  سوون و خۆیان ئاماده ده کانم ھه نده خه  کان شیرو تیر له بوون و دوه کانم ئازاد نه نده ھشتا خه
گومان و  ترس و  ر له وام بن و ھه رده ڕی خۆیان به بباوه  ر به وان ھه ترسم ئه ئه. تم رامه المار دانی که بۆ په

  . سیحکی درۆزن مه  ترسم تاوانبار بکرم به ده. وڕن کانی خۆیاندا بژین و بله خۆشییه نه

کانی  گوناھه  زانم که ده. زانم وان ده چاکتر له  من خۆم به  چونکه.. م س ناکه ڵ که گه له  ڕه و شه م من ئه به
  ته مه و ھه به  بار بردووه هکی منیان لوان مندا ئه  کانم، و بگره گوناھی منداه  مترن له من که

قیان  رھه ییم ده زه ریکم به من خه  ر من و ماڵ و مندام که سه  جاوزیان کردۆته ته  وان ھنده ئه. یان یه ندانهدڕ
ن  که ز نه ن و حه وان خۆیان گل بکه ترسم ئه ده.. ستیان ده  بم له یی ده ریکم دووچاری تووڕه خه. نجت ڕه ده
: بوون وتتان   م ئوه پیان ده.. م-تی نوح زره من خودی حه  م که که م من دنیایان ده به.. من ببینن  که
ش بوون  ر ئوه ھه.. خاجتان دا ش بوون له ر ئوه و ھه  و درۆزنه  ند نییه سیح کوڕی خواوه تی مه زره حه

سیحی درۆزن  ڕوانی مه شن چاوه ر ئوه ن؟ ھه چه  نی به چه  مه نی ئه گۆته خۆتان دا؛ جا کورد بۆی گریان و له
  ! وه نه خاجی بده  ن تا له که ده
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ڕمدا و  و کردارو باوه  رمووده فه  زانم له ن و ڕاستگۆ ده سه مرۆڤکی ڕه  من خۆم به  دنیا بن، که  کینه جا خه
ر مرۆڤ  گه  ند ھیچ بوونی نییه خواوه  توانم بم که کانیشتاندا و ده ڕه ڵ ب باوه گه زۆر چاک ھاوڕام له

ش و  ییدا له میشه ھه  کان له ووشه  شتان پ بم که مه زانم ئه پویستی ده  م به به. کات بوونی نه  ست به ھه
ند ناوی خوا  رچه جا ھه .ن که شت ده ئاسمانی شادوومانیدا گه  و به  فریشته  بن به و ده  یه گیان و بیریان ھه

ر  کی راستگۆ؛ گه خوایه ..ر ڕاست بن گه ئه .ن جا تبگه. ن که ردووندا دروست ده گه  ک له خوایه  وه ن، به به ده
   .ن که ری خۆیاندا زۆر ده وه بوونه  وتیش بن دوک له چه

کردار و ویست   ر له وه بوونه  زانم که من ده  نکه کانی من بگرن، چه رمووده فه  گوێ له  رتان که سه له  پویسته
تی  رامه یش که مان شوه و ھه  زنه تی مرۆڤ زۆر مه رامه ، که زو بیری مرۆڤ دروست بووهو سۆ

مرۆڤ و بیرو   له  م که که ر فراوان بت، من دنیاتان ده زن و به مه  نده رچه ر ھه وه بوونه. کانتان ره مبه پغه
  .  زنتر نییه نتازی مرۆڤ مه فه

زن  ران و مرۆڤی مه مبه ی پغه رمووده فه  له  واته -کان ووشه  له مرۆڤ - قه ی موته قینه ی ڕاسته وه ئه
.  نکاره ند و بیناکار و مۆسیقار و خاوه رمه ت و ھونه ر و بلیمه داھنه  که  یه وه زن ئه دروستی کردوون و مه

ر و  و ھونه  هرموود فه  وت به تانه ر ده گه  ری مندایه وھه ناو جه ر له زنی مرۆڤ و ھونه مرۆڤ، نھنیی مه
ر  و ھشتا ھه  توانیومه  ی که وه توانم و دنیام له من ده. تی جوانی رامه که  م له ئاواز ژیانتان پ بکه

رکی سپی سپیی  یکه په  میشه بینم و ھه رم ده ر سه سه مان له ختی زه دره ژیاندا ماوم و  ھشتا له. وامم رده به
می  که ته میلله  بینم که کیش ده شتییه و که  شم بغوردکی سپییه ئاکهبینم و  ر شاخی ئارارات ده سه خۆم له
  . کان بۆنیان کردووه ره مبه موو پغه و ھه  بغورد، بۆنی گیانی منه. ژی ڕزگاری ده  تیادا به

نم کا رمووده تا فه  یشتووه گه ھۆی وود نه  نگم به دهرگم، ھشتا  نی جل و به خاوه  بووم به جا ھشتا من نه
من   چونکه.. ناو جیھاندا  کانم به شته ی داستانی گه وه گانه  به  کردووه ستم نه ھشتا ده. فلیم  ن به بکه

  رگی نایابی چنراو له ستک به وک ده موو شه ھه..  کم بۆ خۆم دروست کردووه شتییه مرۆڤکم که
زنی سپی بۆم  ی مه چنم و جاجاۆکه ام دهی کانی خه ستی مرووله ده  به -زن ی مه کانی جاجاۆکه نافه ته

و  و ئاراراتی شکۆی نوح ره به.. تی نوح زره جی حه ر و حه فه و سه ره ن به مبه شتی و باکان ده که  به  بووه
کات و باکان  م کۆچ ده که شتییه ناو ئاوو ئاگردا که  به.. ما ت و ته مه ناو ھه  به.. ی خۆرئاوا ککه مه
ر  م و سه که ڕی جوان ده ن وباوه سه تی جوان و مرۆڤی ڕه ماشای ئافره منیش ته.. ن ده وژم دهم گ که شتییه که

  . ژیم و بۆ جوانی ده  وه مه که جوانی ده  بیر له..  وه ییمه میشه م کۆچی ھه ده  به. قنم له بۆ ژیان ده

پۆل  بری مرۆڤ و باو شه  ڕۆم و له ده  بینم که یاڵ خۆم ده خه  بهبینم،  م ده که ره ڕیی ھاوسه بباوه  کاتک که
  ڕیان به و باوه  خۆیان نییه  و ئاگایان له  ستیان س بووه کانیش ھه مرۆڤه و ن گورگ ڕاوم ده -و بوورکان

ویش  ری، ئه سه  موومان ھاوڕاین له ھه  که  یه م شتک ھه به . ریه ڕۆژی به  و نازانن که  رێ نییه ڕۆژی به
بت کۆسپی  بت یان نه ند ھه ، پاشان خواوه س نییه که  ند تاک بت یان کۆ، موکی تاقه خواوه  که  یه مه ئه
ن و  ھریمه ڕو ئه پیتی شه  جوانترن له -کان ر و فریشته مبه ند و پغه کانی خواوه ھا پیته روه ھه - س نییه که

بت یان بچووک،   وره جا خوا گه.. زانیت تۆش ده..  دو جوانتره  له  فریشته  زانم که من ده. کان دوه
  .ژی ست و گیانی مرۆڤی جوانناسدا ده روون و بیر و ھه ده  و له  بوونی جوانه ھه
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م بۆ ژیان و  غه  وت، چونکه وم لناکه نووستندام، خه  ر له ی به ناسه دوا ھه  ھشتا و له  وه کات شه
  ئوه  خۆم و به  ییم به زه به.  وه کاندا دته منداه  و به الوانی جیھان  ییم به زه خۆم و به ده  پیسبوونی ژینگه

فر  بارت، و گاه به باران ده. ناو بران ق له ناھه  دریان لکراو به غه  ئمه  ر له به  که  وه شدا دته وانه و ئه
ختکی  رهد  م که که تی سارا ده زره ماشای حه کا و منیش ته ده  رسپی ورووبه کان و ده ڕووی دارستانه

ختی کریسمس  یی و کۆتری سپی دره ی شوشه و فریشته  پوله په  گۆپ و وورده  و به  ری ھناوه وبه سنه
ویش  ئه.. بینیت؟ ری من ده ر سه ی سه که خته ئایا دره: رموم فه و ده م و به ده ی ده منیش یاریده..  وه ڕازنته ده
مانی  ختی زه درهو  تی نوح سپی بوو، ئه زره ختی حه ، دره هب: رمووم فه و ده ڕی و منیش به که  یدا له ده

خوند  کرد و ئاوازی سالماو ماریا و ئامینیان ده مایان ده سه  که خته وری دره ده  کان له کرد و فریشته پده
ر  سه له ی هزین لکه پهمان  ختی زه دره: رمووم فه و ده به. بوو من ھه  ڕیان به باوه  ی که وانه بۆ ئه.. بۆ من

یی و مۆری پیادا  مه ش و په وز و شین و ڕه قای و سه ردو پرته و دی سپی و سوورو زه  وه وشته دره ده
  خته و دره س ئه که  که  ی داخه جگه. بینم ری خۆم ده ر سه ی سه که خته من دره.  وه وشنه دره و ده  ئاوزانه
   !کی نوێ یه پرۆژه  م به کهتا بی  وه کم لناکاته س الیه که. .نابینت

ورم و  ده  لوورنن له لووشک ده  ڕۆم و باکان لووشکه خۆمم بینی ده.. و خه  چاوم چووه  کاتک که  بۆیه
کمدا  ته  له  وه ییه تووڕه  ڕاندبن، به تی مووسا ڕایپه زره حه ی وه ئه ک وه یشکان پۆله شه.. نانن بۆم ده

  ته ستی ناوه بینم بۆرکان ده ده.. کاندا وره ھه  به د کر یان دهپا ن و قهییڕۆ و دهکاندا  گژ ئاسمانه  به چوون ده
مبینی   ده..  ڕوانی فرمانه چاوهو   ژر پمدا ڕاخستووه  فاوی ئاگری له رشکی سپی که ک فه ر سنگ و وه سه
و ئارارات  ره و به  شان ناوه  رم له فه شکۆی سه و که  ردایه به چنی سپیم له  رگی نایابی مروله ست به ده
یامی جوانی و ئاشتی و عیشقم  رمووم، منم په فه وان ده نم و به یه گه تان ده میلله  ڕۆم و بانگی ئاشتی به ده

  .  ی خۆرئاوایه ککه ئارارات مه.  پیه

اکانی خۆت ند، یان خو ی خواوه رباره م ده که..  ر ڕۆژه گه ، ڕۆژتان باش ئه وه ر شه گه وتان شاد ئه شه
  . تفکره

                                             

  

  یام  تابلۆی په                                            

و   کانی خواکان و بانده یامه په  ندک له من ھه -کان ته ر دۆست و جوانناس و بلیمه ی ھونه ، ئه کینه خه
.. م که ست پده ھهیشتنتان سست  ڕوانیی تگه چاوه. دا تۆو کرد ی ئوه گهک  سروشت و گیاندار و باکانم له

  ن یاری به مه ڕن و ته په ر شکۆی مندا تده سه کان بمانا به ساه  چونکه..  نگه مک دم ته که  بۆیه
 من ھشتا .ھت جم ده ھنت و ژیان به دا دهڕوخساری نامۆم  ست به کا وده ده ڕوخساری داماوم

  له.. کاندا رسته کان و دوپه نو مرۆڤه  م له که ڕ ده ی نوی باوه دایک بوونی فریشته ڕوانی له چاوه
م تا  که توانا ده  سکی به ڕوانی که ؛ چاوه وه پاڕمه کانی ناو باکان ده زن و خواکان و فریشته ندی مه خواوه

تا .. تم بۆ بچنت رگکی تایبه به. زن ی مه هونی خاجاۆک ئامرک یان ته  رگم بۆ بچنت له ست به ده
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  ڕێ به  ومه کۆڵ و بکه  مه  یکهق ب ی ھه روشی ڕگه ک ده وه  ر و نوردووی ڕگه فه شکۆی سه رم و که به  مه بیکه
  کانم به یامه من په  چونکه. ی نوێ وه چیرۆک بۆ مندانی نه  م به شتیی نوح بکه ی که ناو جیھاندا و بیرۆکه

،  به. گرن ده تین و پانی خۆیان ھه ر شانی مه سه کان له ی ئاسمانه سپرم و الوان پایه ی نوێ ده وه نه
می  مریه  واته -ر وه دایکی بوونه..  رمان تاپۆ کراوه سه و له  ر موکی مرۆڤه وه بوونه  بت بزانن که الوان ده

  . عیشق پیرۆز تره  ئازادی له: رموت فه زن ده مه

! داھاتوو بت  ئاگاتان له.. ڕوخنن تی جوانی ده که مله کانی مه بوختان و مرۆڤ سووک کردن، پایه درۆ و
  ڕه و شه ن و واز له یکه ده  خۆشییه ڕی گلی و بکاری ونه شه - ن یکه و ئوباما ده  ئوه  ی که ڕه و شه ئه  چونکه

 ..لزووم نین جوانی و دزوی الزم مه  چونکه.. نوان جوانی و دزویدا  بھنن و سنوور دانن له  خۆکرده
رگ وپیری  میان مه و دووه..  ییه میشه رو جوانی و ھه میان عیشق و ھونه که یه -ری زانستن وه وان دوو ته ئه

  . ته ی زیلله وه خۆشی و دووپاتبوونه و نه

جیھان  دی و  کانی بھنته زگهبتوانت خۆ  ئازاد بت که  بیت ھنده مرۆڤ ده: رموت فه ر ده وه دایکی بوونه 
کانتان  ر و وته و ناوی کیشوه  وه کان بسنه خشه جا نه. نیشتیمانی خۆی بزانت  و ژیان و سروشت به

ن بۆ داھنانی  که رخان ده و خۆتان ته  وه  نه که خۆتان جیا ده  ترین دوژمن له وره گه  وه به  چونکه.. بگۆڕن
  چونکه. ت و جوانی و مافدا سه فس و ده ر ترس و نه سه کی زابوون به چه. بینین ھانککی نوی جی چه
ڵ منی باوکی  گه ن له که ر ده ڕکی جوانی ق که ریکن شه وا خه  ئوه  کانه چه مک و چه م به

ر ب ریکن ماتماتیک وجه خهمامۆستاکانتان وا   چونکه.. بم ریکم لتان زویر ده من وا خه. کانتاندا ره مبه پغه
  . جوانی  نه که ریکن پشت ده ، وا خه وه تهچ بیر ده و لۆژیکیان له

وا منیش  ئه -ن کانی من بکه زانسته  گومان له  زان بن که نه  ھنده  ئوه  تانی جیھان، کاتک که ی ئافره ئه
ڕاست  کانتان کان و جوانناسه می خواری یاساکان و ئایینه زانم تا ده ر شانی خۆمی ده رکی سه ئه  به

. کی کۆ کوژ ک چه نه - ره وه یامی بوونه جوانی و عیشق و ئازادی په  رمووم، که و پتان بفه  وه مه بکه
ن  ناوتاندا ھه تانبینم له من ده  چونکه - ن ئوه کار نابه باش به  که و چه و ئه  یی زۆر پیرۆزه خشنده به

ن و ترس  ده رونی و بیرییان ده وده  سته و ئازاری جه ھن ج ده نھا به کانی خۆیان ته یین و منداه زه ببه
ریان  وھه چی جه که. ن که ڕوناکبیرن و خۆیان ڕاستگۆ پناس ده  گوایه. ڕونن کاندا ده روونی فریشته ده  له

و   فریشته  به  ڕوخساری خواکان و گاته  ن له که تف ده -و بوغز  ترس و گومان و کینه  به  پیس بووه
وگوی خۆیان   وه شارنه ن درۆزن و ڕوخساری خۆیان ده منیش ده  ن و به که خواکانیش دهئاسمان و 

ناوتاندا، تفم ت  کک له یه  چونکه.. ن ڕه م باوه خۆتان شاھیدی ئه  جا ئوه! رما سه ڕنن به نه گرن و ده ده
ر و  ند و نووسه رمه تۆ ھونه  ڕت پ ناکات، چونکه س باوه که: ت کاو ده ککی تر پشتم ت ده کا و یه ده

  . تۆ ھیچ نازانیت  چونکه. ئایین ناس نییت

  تی ھیچ و فریشته رامه که  من تفم له  چونکه..  م گوناحکم کردووه ست ناکه نج و ھه ڕه منیش دم لتان ده
ڕن و تفیشتان  وه ده رداوم و پم کانی خۆیان تبه دوه  ئوه  ندک له م ھه به.  کردووه ک نه و مرڤ و خوایه

سروشت و   ییم به زه م و به که گوناح ده  ست به ھه. ناوتاندا  له  تکردووم و منیش لبووردنم زیز بووه
  ڕۆژانه و  وه کانی خۆمدا دته منداه  ییم به زه به..  وه کانی ناو باکان و تیشکی خۆردا دته باکان و فریشته



www.dengekan.com                                                                                                                        02.05.2010 

217 

 -کانی قوتبدا رسته ناو دوپه وان له ئه  چونکه.. وانم شی ئه ری له کهی ی په وه ریکی ڕاستکردنه ر خه ھه
  و زانسته ریکن فری ئه وا خه. نھایی و ترس و گلیدا چژ و ته  ھنن له س ده ره پن و ھه ته ریکن دا ده خه
ماویسم وبودیسم  ک ئوباما و پۆتین و سانی وه یونن و که داکان ده الو ئیمام و موقته و مه  شه قه  بن که ده
  قوتابی بوو له  بوودا کاتک که.. بوون ر نهف  ک وانه بودیزم کۆمه  م چاک بزانن که به. یونن ده
  کرد که ی ده وه واداری ئه دی بووداوخو  چونکه. کرد وم فری زانستی خامۆش نه من ئه.. ی مندا که شتییه که
خۆی   و دی خواکانی له ئه.. گیر کرد مرۆڤی گۆشه  و زانسته و به ئهم  به..  من زاناتره  دا له و زانسته له
  کاتیک که  تینه رکی مه وه کو مرۆڤ بوونه به.  زنتر نییه مرۆڤ مه  ر له وه بوونه  یزانی که نجاند و نه ڕه
بت  مرۆڤ ده. ر بت روه ورت ڕاست بدوێ وبت وبکات وداد په مدا و ده ژادی دووه ڵ نه گه گرت له ک ده یه
  وانی تر بکات و ترس له ست به ھه کانی بکات و کانیدا نوژ بۆ دراوسکان و ھاوڕێ و منداه نوژه  له
  . ڕونت روونی مرۆڤدا نه ده

  کتری کردووه یه  ڵ به ی تکه بینم ڕق و وڕک و مۆڕه ده تی سارا زره حه  کاتک که! م بکهجا باسی چیتان بۆ 
تۆ : ت من ده  به. ی وته ک که زان و په تۆ شت و نه: ت من ده  به رد و به نه  دته  سنانه  تۆه و

رز  رماندا فه سه تی خۆت به ناسیۆنالیزم و ئایینزا وجاھیلیت و خۆت و میلله.. ریت ری کوردی که مبه پغه
روون و  جوان دڵ و ده  کهن  سانک ھه ودا که نھا له ته  ، چونکه به: رمووم فه منیش پی ده. یت که ده

ناویان   له  یانتوانیوه کان نه و دوه  ی نوی منیان تیا ماوه چه ن و تۆوی وه که ڕی خۆیان گۆش ده باوه
ک  یه ن ناتوانن ملی بانده ھه. ترسن رست ده تی جوانی و مرۆڤی جوانپه سه ده  ن له ھه  چونکه. رن به
گیاندار و و ماسی   ن بانده که ز ده حه  ی که وه ر ئه به کو له ترسن، به ده  ی که وه ر ئه به ک له نه.. کشن ھه

: رموون رز ڕابگرن و بن و بفه ر به توانن خۆیان سه ن ده ھه. بژین  وه کسانی و ب ترس پکه یه  و مرۆڤ به
دا سنووری  کپارچه زن و یه کگرتووی مه تکی یه که مله ی مه چوه  له  یه ی ھه وه تی کورد مافی ئه  میلله به

ھید و  تک زیاتر شه موو میلله ھه  ڕاستی مرۆڤی کورد له به  چونکه. خش بکات کانی من نه نافه ته  خۆی به
گوێ   که  ھاتووه  وه ئیتر کاتی ئه..  سه به.. کان ھاک و دیکتاتۆر و کۆلۆنییه ژده ئه  به  قوربانی و گیانی داوه

ست  ھه.. زانم ت ده رامه ن که خاوه  مرۆڤکی جوانناس و به  من خۆم به  چونکه .ک من بگرن سکی وه که  له
  ئوه.. نا!. قن ر ھه سه له  ئوه  ترسم وا بزانن که م و ده که ستیتان ده ڕی و بھه ب ڕزی و ب باوه  به

  ک له برستی و چه  ڕ له نان و شه برسانا ده  فریکا له ھشتا ئه..  کردووه التان دابین نه ھشتا مافی گه
 کان و سته دوورده  لتووره کان و که بوشمان و ھیندییه فغانستان وکشمیر و کۆریا و ھشتا ئه..  ڕ زیاتره شه

  ھشتا مرۆڤکی ئازاد له..  کراوه ل نه بۆ حه خواروتانمریکای ژورو و  کوردوستان و چین و یابان و ئه
وا .. ن که ی درۆزن ده-سیح ی مه وه باسی ھاتنه  دانی ئوه ر ھه سه  لهر  و به  داوه نه ری ھه جیھاندا سه

ماڵ و   که.. زانن پیاو ده  خۆتان به  که  وه ن پکه ئوه..  به.  ناوتانتاندایه  سیحی درۆزن له زانن مه ده
ی  و دایک و کۆرپه ویست و سنگی منداڵ ڕی خۆ نه شه  نه که ھن و ڕوو ده جده نھا به ته  کانتان به منداه

من . بن  مینه رزه مسه گی ئه یه ر جگه ھه له  ئوه.. ھر ک و ژه بارووت و فیشه  ن له که دایکبوو پ ده  له  تازه
و  و نیم من ئه. ھاوڕی  ابم بهو نیم و نایناسم و خۆشم ناوێ و ن سیحی درۆزن و من ئه نم مه ناوتان لده

ن  س ھه و زۆر که  گرتووه نه ڕ و دادک ھه بۆ ھیچ ئایین و باوه کم من چه  چونکه. ش نیم ئوه  له
ووی ر ئاب سه  ناکوتمه م ھه کانه و چه و به  نگه م و ڕه ه ر و قه کی من ھونه زانن چه ده  که ناوتاندا  له
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  به  سیحه هموو م گیانی ھه  چونکه.. م بتوانم ڕزگارتان بکه  م که وه ئومدی ئه  کو به کانتان، به ئایینه
ک  دۆپی خونمدان، یان وه  کان و کۆی مندانی جیھان له رباوه کان و گشت ماریا سه واسراوه ق ھه ناھه

  س نایبینت، چونکه رم که ر سه ی سه که خته کانی دره ماندا، و لقه ختی زه دره  ی گیانی ڕواون له گه
ک ! ی چی-نوح. ڕت پناکات س باوه که( : ت کا و ده دهماشام  ته  وه کینه  رم به تی سارای ھاوسه زره حه
می  ، تۆ ناتوانی ده وه یته ک جیا بکه یه  ڕو خر له تۆ ناتوانی شه! ویش بیت ؟ جا با ئه!ویت ت تۆ ئه ده

وری خۆت کۆ  ده  ت له ئافره  یت که خۆت بده به  وه قی ئه تۆ ناتوانی حه!  وه یته خواری یاساکان ڕاست بکه
  ).میت ی سیسته و کۆیله  تۆ مرۆڤکی بچکۆله  چونکه.  وه یته هبک

ی  کۆیله  یکات به کا و ده ت سووک ده ئافره  دا نانم که مه و سیسته  من دان به..  خر نه: رمووم فه منیش ده 
م و  که ته للهمن و می  ق به رھه ده  یه ش گوناھتان ھه ئوه. نم خۆمدا ده  من دان به.. نھایی و ترس گ و ته سه

  . یامی عیشق و ئازادی و جوانیم پیه ئازاد نین و منیش مرۆڤکم په  ئوه.. تانی خۆشتان میلله

و   سپی سپییه -م که ی زیندانه ره نجه ی په وه ره ده  وه، واته ره تی ده بیعه و ته  وکی سپی سپییه ئستا شه
م ڕۆژی  که هو ی  سارده..  فرکی زۆر باریوه هیان دت و ب ن و گڤه به ڵ خۆیان ده گه فر له رپۆشی به باکان سه

تی  زره وی حه ئه. ند خواوه  ویستی سکی پ بت له  کاتک که..  تی ماریایه زره ز کردنی حه ستکردن و حه ھه
ی ڕ دوا ی پیت و فه فریشته  بۆیه.. ننا کرد مه ند ته خواوه  سیحی له ی زایینی مه دا خۆزگه م ساته پیرۆز له

تی ماریای پیرۆز کرد و  زره حه -وندا خه  زی و له ورۆزدا دابه می مانگی نه که بیست ویه  له. ک یه ماوه
  . کات خوا پیرۆزت ده. پیتت تۆدا ده  گاو له وا پت ده  گیانی خوایه  مه ئه: رمووی فه

نزیک   ریکه ی ساڵ وا خهر ژنی سه م وجه که کانم ده ی منداه وه وانی بدار بوونه ڕ چاوهدانیشتووم و 
مدا  که ی زیندانه چوه  نھا، له من ته و  یانکی زووه و به مه نا، ده .. وکی سپی سپییه شه..  وه بته ده

م و  که بوونیان ده  ست به ھه.. رمم تی ساراو ماریای ھاوسه زره وانی دوو گیان و دوو مرۆڤ و حه پاسه
  به  ھاوتا نییه  که. م ده ویستییان پده م و ڕز و خۆشه که دا ده گه ان لهی ھنم و گاته ریاندا ده سه ست به ده
و   لیقه سه کی به ندو جوانناس و مرۆیه رمه من ھونه  زانن که وانیش گومان و وا ده کان و ئه لتووری دوه که
  پیرۆز ڕابگرت؟  ک من ووشه جا ک توانیی وه! دیب نیم ئه

راسانییاندا دیلم و کار بۆ دو  زیندانی ترس و ھه  ک و له ه سته کانی به وهگومانی د  جا من ھشتا له
ردوونی  ری گه ندکی جوانناس و ڕابه رمه من ھونه  ڕ بھنن که وان باوه ڕوانم ئه م و چاوه که کان ده رسته په

کان و  رمووده هواھی ف ر گه و ھونه  تینه خۆم مه  ڕم به من باوه  چونکه.. خۆم  خۆشی له. ئیستاتیکام
و   مان و ئاوزه ختی زه رو دره ر سه کانیش تاجی سه نگه ، ڕه مان شوه کانم ھه شیعره..  کانمه درووده

ماڵ و   داھاتوودا له  مان له ختی زه دره  ژیم که ده  وه و ئومده و به  رمه  ر سه ختی سپیی گیانیی  سه دره
دی .. گرت و دڵ ده  مان سپی سپییه ختی زه ی دره گه  ونکهچ.. وننبگیرسنن یان  ی مندا داده عبه که

من دنیام   چونکه.  زینه  لکه ک په وان وه ک که نگ وه ڕه مه دی ھه.. سیح و ماریاکان مندانی جیھان و مه
سوپاس  .وت که ست ده ر و جوانیدا ده ڕی ھونه باوه  ر له سازیش ھه و چاره  رێ ھاتووه ڕۆژی به  ی که وه له

  .وانم یی ئه میشه منیش میوانی ھه.. وان میوانی من بن ر کاتک ئه رگیش ھه بۆ ژیان، سوپاس بۆ مه
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سوپاس   م، چونکه ندم زیاتر نه یشت و نیازمه یامی خواکانتان پگه وا کتبی په ، ئه کینه خه -کورتی  به
م و  که کتبی یه -ک ه سته ی وتی به ادهکانی شاز کان و خواو خواکان و فریشته ره مبه پغهبۆ گیانی 

من .. م تی نوحتان بۆ بکه زره رژام باسی خودی حه په نه  بت ببوورن لم که م ده به.. یی متان پگه دووه
من ! ناویاندا  له  کردووه ی مندانم نه رده روه ری و باسی په وو باسی ژیانی ھاوسه ھشتا باسی مندایی ئه

رۆک بارزانی و  و سه  نیسه ی نردراوم بۆ که و نامه  یشتووه گه کانمم پ نه یامه ی پهواو ھشتا ته
کانم بنرن بۆ  کانی کتبه رموو تا چیرۆک و داستانه ھاوڕکانیشم فه  و به  ماند ناردووه رله وروپاپه ئه

  کان، واته تا مرۆڤه.. ن کانی من سیناریۆ بکه کتبه  تا فلیمکی نوی جیھانی و فیکشن له -ھۆی وود
دایک   کانیانی تیادا له ره مبه پغه  بگرن که  و ڕۆژه زانن فر بن و ڕز له مرۆڤ ده  خۆیان به  ی که وانه ئه

کاتکی   چونکه.. م داڕژم که شتییه ن تا پیالنی که م بده یامی خواکان بگرن و ڕگه په  ڕز له.. بوون
ئاسمان و خۆرو سروشت مقۆ .. ن ڕن لتان و لتان تووڕه په ن و ڕادهکان د پۆله شه - هماو وتۆمان نه ئه

تی  زره موو حه موو جیھان و ھه تی ماریاکانی ھه زره ونمدا حه خه  کامیان ھرش بنن و له  مقۆیانه
زیندانام و   من ھشتا له  چونکه! منیش تیا ماوم. ن که و ڕاپرسیی من ده  وه ته کان زیندوو بوونه سیحه مه

تی سارا و  زره حه.. رزت له ده گیانم ھه -کدا ه سته کانی به زیندانه  و جاھیلم و له  بینیوه ھشتا جیھانم نه
یب  من غه  نازانن که.. ن کانم ناکه رمووده فه  ڕ به دوو باوه  رم لم بوون به وروبه کانی ده خۆشه نه  ته زره حه

نی  زانستی خامۆشدا خاوه  و له  تیندا گۆش کردووه ی مهری ھزری وه ک ته یه  یام له و ڕاستی و خه
وسا پ  م، ئه وه ڕانه رببن بۆ گه یی ده موو جیھان ئاماده بت ھه ده.. وی ر زه سه تی خۆمم له که مله مه
تی ئیدریس  زره حهک  و وه  ترسانه رۆک بارزانی نه سه  م، که بکه  و کاره توانم ئه کاتک ده.. نم ده ھه

نزی  بۆ مه  وه ڕره زن بگه تی نوحی مه زره ی حه رموو، ئه فه: رموت ڕنت و بفه رپه وانیی لده پاه سنگی
 -زن تی کوردوستانی مه که مله کانی مه سنووره.. ین ستنیشان بکه ستی تۆ ده ده  کان به تا سنووره. خۆت

ی جوانییان بۆ درژ  نجه و په ئه  ی که وانه هتی نوح و ئ زره ین بۆ حه که ک دروست ده شتییه ودا که وسا له ئه
ر  روه رۆکک یان ڕکخراوکی مرۆڤپه خودی سه  رم که به  مه که ده  نایابه  رگه و به وسا منیش ئه ئه.. کات ده

ڕم و  گه جیھاندا ده  ست و به ده  نه ده وانم ده جزی ئسکی ئه.. نفال ئسک و تروسکی ئه  بۆی ناردووم له
موو  ی باوکی ھه-تی نوح زره بوانن، من حه: رمووم فه م و پیان ده ده الن ده خۆم نیشانی گهبترس 

مکی سروشت و خۆرو مانگ و خواو  نگنم و وه سه کانتان ھه تا جوانیه  وه ته ھاتوومه. کانتانم ره مبه پغه
  و مرۆڤه رمووم له ک فه وه.. مم ڕوانی وه منیش چاوه .ن وان لمان توڕه ئه  چونکه.  وه مه کان بده ره مبه پغه

  .زانستی بینین بکات  ڕ به م بدات و باوه توانت یاریده ده  ی که ڕزه به

ک  ش کۆمه وانه نوتاندا و من دانی پیادا نانم، ئه  له  لتووره باوو که  که  یه کانم، زۆر شت ھه جا ئازیزه
بوغز و ڕق .  نییه  ک دڕنده ه چه ڕه  م مرۆڤ به به.  ریان بووهمرۆڤ ف  فتاری دوه ی ناشرین و ڕه نیشانه

و  وه ر خۆتاندا بچنه سه مک به ئایا ناتوانن که. کات و درۆ و بوختان مرۆڤ پیرو ناشرین و نابووت ده
ن؟ ب گومان  ماشای خۆتان بکه دا ته ر ئاونه به ن و پاشان له کی خواو خواکانی خۆتان بکه ماشایه ته
  . توانن ده
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ن  ھه  چونکه!  وه ژیانی مرۆڤه  ته ستک خوقاون و ھاتوونه به چین و کن و بۆ چی مه  ن که گه وسا تده ئه
شتی  ھه و بهژین  کانیان ده بیره+ کانتان  ونه و خه رمووده فتارو ووتارو فه ڕه  ن که نازانن و ت ناگه

. ماشاکردنی خۆتان بن ته  بت بزانن فره ده.  ره وه هرسوڕنترین بوون مرۆڤ سه  چونکه. چنن تان ده خۆزگه
ڵ  گه ویستی خۆی درۆ له  شتان به که ر یه و ھه  نھا کردووه ندتان تاک و ته بۆچی خواوه  ن که گه وسا تده ئه

ی نان و  ر و ده وه خالقی بوونه  به  وتان کردووه نھا ئه تاک و ته. کات خۆی ناشرین دهکات و خوادا ده
ویش  کرد ئه زم ده حه..  وه دا دته و خوایه ییم به زه من به!  وه و خواردۆته  دا خواردووه گه تاوتان لهماس

قورئاندا   له. بوو تک ده الئیکه و مه  ند فریشته ویست و دوو ھاوڕێ و چه رکی خۆشه نی ھاوسه خاوه
ک  نه  وه ییه زه ڕووی به  دا، له من لره!  ری نییه م ھاوسه به.  کانه ته الئیکه نی مه ند خاوه خواوه  که  ھاتووه

قورسایی جوانیی   ست به ھه ر وه بوونهودا  نھا له ته  چونکه. م ر بکه ند ب ھاوسه م خواوه ز ناکه حه  خنه ڕه
تین و ڕووناکی  رزو قوڵ و مه رکی زۆر به وه ته -ریبوون ھاوسه  ستی به ھه  چونکه. کات ر ده وه بوونه
  .یشتوون گه پی نه تان زووربه ھشتا  ئوه  ، که تهزانس

ر و  مبه ند و خواکان و بت و پغه خواوه  ر به رامبه ن به ده یی و ڕزلنانم ده زه به  ق به ئیتر نازانم حه
 - وه ته  ھۆنیونه کانتانم بۆ نه ره مبه ری باوکی پغه فه م من ھشتا باسی سه یان نا؟ به! کانتاندا؟ کاھینه

مندا ب   و له ودا و ئه من له  چونکه.  کردووه تی نوح نه زره ویستیی حه باسی خۆشه  ستم به ھشتا ده
  ڕی که مانسادا تپه ر ھه سه ساکیش به !!!تی نوح زره کردووین حه س بانگی نه رین و ھشتا که ھاوسه

بوونی مندا   ناوتاندا دان به ووسک لهن ڕوانی چیم وچی چاره چی نازانم چاوه باسمکردو ژماردم بۆتان، که
  .تی نوح زره ی حه ئه  وه مشتمه  ره کی سپیم و دکی سپی بخه یه  منیش مروله به: رموت فه ن و پم ده ده

وی  ری ساڵ پرته نگی سه ی ئاھه ک فیش فیشه فر، وه به.. ریدا سه  و سروشت تارای سپیی دابوو به مشه ئه
نگی  کرد و ئاھه ماشایان ده کان ته ستره ئه.. تیشکی مانگی پ  ئاسمانی ڕۆشندا به  ھات له ی ده جریوه

کانم بردبوو بۆ بینینی ڕوخساری  منداه.. ڕکرد ک ناسیاو و ھاوڕێ به ڵ کۆمه گه ری سام له سه
  .سیح و ماریای کورد ندک مه ھه

. کرد سیحی داماو ده بوون نوژیان بۆ مهکانی جیھان دانیشت پاپاو کاردیناڵ و بیسکۆبه -ڤاتیکانیش  له
  ست به کانی تر بت و ھه وانی ئاسمانه یب و پاسه غه  ودوا ئاگایان له مه چۆن له  که  وه کرده ده  وه بیریان له

ستی  ھه  چونکه. نایانبینیین  دن و ئمه  وه کانی تره خلوقاتی ئاسمانه ن مه الیه  له  ن که بکه  ندییانه یوه و په
  ست به بوو چۆن بتوانن ھه  وه کییان ئه ره ڤاتیکان باسی سه  له - به! یب بۆ بینینی غه  سسته  مهئ

  .کرد سیحیان ده تی مه زره ی حه وه ھا بیری ھاتنه روه ھه! ن تی خواو خواکانی خۆیان بکه رامه که

یامی  په.. وت تی نوح که زره هر گوی ح به  که.. ری ساڵ نگی سه ی ئاھه ی فیشفشه  م گرمه که ڵ یه گه له
  خته دره  دڵ و گوڵ و ھیوا و به  کرد به یامی نوی ده ری من په ر سه سه مان له ختی زه ک دره ر وه وه بوونه

نھا دانیشتبووم  س و ته یی و منیش بکه گه من ده  یب به واسرا و زانستی غه ده رما ھه ی سه که بینراوه نه
بینینی   ستی به س ھه موویان کردو که ھه  م له پیرۆزه  ژنه کرد و جه سم دهماشای مندانی زاگرۆ ته
و  نیسه که  جیھان و به  تی زاگرۆس و به میلله  خۆم و به  ییم به زه به. کرد ده نه ری من ر سه ی سه که خته رهد

  . وه کاندا دته ڕوخاوه  مپله ته  ییم به زه وت و به مزگه
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ھشتا ھیچتان   ن، چونکه ناگه  و زانسته رگیز به ھه  کانی جیھان، ئوه و خواناسهی پاپاو کاردینال  جا ئه
ژیری   ستتان به ی ھه که. یبناسم یب و غه من مامۆستای غه.  بینیوه ری من نه ر سه سه  مانتان له ختی زه دره
و   خۆش و بگانه ک نه کم و وه ه سته کانی به کانی قوتبا زیندانی دوه زیندانه  رموون، من له فه -کرد

ستی مرۆڤ  ھه  وان له ئه.  شمه ست و بیرو زمان و له وقی گومان کۆتی ده یی زیندانم و ته بگانه  تاوانبار به
ست  ن و ھه که رستی ده په  راز و پشیله گ و گورگ و به وان سه ئه! بینن ک من ده سکی وه جا چۆن که! ن ناگه

فرم  وت فری زانستی به یانه وان دن و ده و ئه  ر ڕواوه سه من دارکم لهئیتر !  ن مرۆڤ شتکی پیسه که ده
  ست به ھه.. چبینن زان و کورو که ند نه وان نازانن چه ئه! شم-من ھاوڕیی ئۆدین و فریدا  ن و نازانن که بکه

یانبینم  من ده  ت کهکا ده  و فریشتانه و نوژ بۆ ئه ئه  چونکه. کان ن بۆ فریشته ی خۆیان ناکه سۆزی شازاده
  . م ده یان نیشان ده نده م و خه که ماشایان ده ن و منیش ته ده و باکان نیشانم ده

و منیش   ناوه کانی مندا نه تی خوا و خواکان و فریشته رامه که  سک دانی به ر ھیچ که س، ھه ھشتا که
  م، تا بلوسکی جوانم بۆ بچنت به که رستی دراوسی زیندانه تکی دوپه ڕوانی ئافره چاوه.. ڕوانم چاوه

  بۆ کچم، به: رمووم و بفه و ڕووم نایھنت به  وه بمه ریق ده منیش ته. رویجی و کوردی ی نه فه خره زه
و خواو خواکان و  ئه  چونکه. تی نوح بگرن زره حه  گوێ له  ھاتووه  وه کاتی ئه  ڤاتیکان ب؛ که

ھشتا !  کردووه کی پیرۆزی منیان دروست نه ھشتا چه  انستی ئوهناست و ز کانتان ده ره مبه پغه
  . بوون نهن ری م رگی به مان و به ختی زه هگوبیستی چۆنتیی در -ری چاناڵ دیسکۆڤه

بتوانیین جا چۆن .  کردووه ی نوح نه وه تی من و خۆیان و نه رامه که  ستیان به کان ھه کورده  رۆکه ھشتا سه
تی  زره ریکی گۆشکردنی حه کدا خه ه سته زیندانی گومانی به  باوکتان له  ؟ کاتک که!ین جیھان ڕزگار بکه

موکی خۆی و ئازادییم فر   وت بمکات به یه ککی نوتر ده چه  و به  ر ڕۆژه ساراش ھه. یوسف و داڤیدم
  .  و ڕسوا کردووهم  تان سووک و کهانرانی خۆت مبه پشتر پغه  خۆش بن، چونکه  ئیتر ئوه! کات ده

  .روونم ده  به  ، ئاسمان ڕۆشنه ری ساه ژنی سه و جه مشه ئه

: رموی فه ممدا داھناو چاوکیشی لداگرتم ، ر ده به ستی کردم و پرچی خۆی له و مانگ بانگی ھه مشه ئه
  !..ژنت پیرۆز تی جوانناس جه زره ی حه ئه

سوپاس بۆ ڕوناکیی : رمووم فه  وه بانانه کی میھره دپاکییه  و به  رانه مبه رمکی پغه شه  منیش به
  .  چاوانمدا ماوه  ی ئومد له کان و من ھشتا تروسکه ئاسمانه

  .رمووم پیرۆز بت جوانی فه. چاوت ڕوون.. روون و بیر دڵ و ده..  یه ی ھهڕوناکی س چاوگ: رمووی فه

  ...گری رونمدا جوان ڕا ده ده  له -تۆ جوانی


