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  ...ژنان و خ�ون�ن ئاوارە  نوەرز�.... ئ�وروپا 
کات�خو�ندنم ل� زانستگ�ی ھ�ول�ر ، . ح خ�لیل ، خ�لکی کوردستانم من س�با

�ژی ئ�دەبیات ، ب�شی ئینگلیزی ت�واو کرد ، بابم پازدە ھ�زار دۆالری دام� و کۆل
  :گوتی 

 . یا ژنی پ� ب�ن� یان ب�ۆ بۆ ئ�وروپا  -

اوەک�یان ک�کانم زاروئ�وروپا بل�ز ل� زاری بابم ترازا، ب��م گو�چک� سو یزاراوە
  . کردەوە و خستیان� س�ر ھ�ردوو القان ڕاست



  .... ! ئ�وروپا ، ب�و کوت و پ�ی� باوک� گیان 

  . ئ�وروپا ، ل� ڕ�گای حاجی�وە ت�ک�ڵ ب� خ�ون�کانم بوو 

ب� دوورودر�ژی .... ت�قریب�ن ھ�موو ش�و�ک .... دەم�ک بوو ، ھاتوچۆی دەکردین 
ھ�موو ش�و�ک چیرۆکی . �این�وە ژیانی ڕەنگینی خۆی ل� ئ�وروپا بۆ دەگ�

ڕیسک�کانی خۆی دەگ�ڵ ژنانی جواندا ، دەگ�ڵ ئ�و سروشت�دا ک� خودای�کی 
دی دروستی کردبوو ، دەگ�ڵ ئ�و خواردن� جۆراوجۆران�داک� دەگ�ڵ ڕەسمی 
س�ر قاپ�کاندا ت�ک�ڵ دەبوون ، دەگ�ڵ بۆنی خۆش و تامی ب�ل�زەتدا ، دەگ�ڵ 

باسی س�ف�رە . بۆ دەگ��این�وە  ،گارسۆنانداخۆشخزم�تی ئاشپ�ز و شاگرد و 
ب�ردەوام�کانی خۆی ب� ش�م�ندەف�ر و قیتار�ن پ� ل� ژناندا ، بۆ دەکردین ، باسی 

پ�یتا پ�یتا  ئ�و ئوتومبیل� ڕەنگاوڕەنگ و ھ�م� مۆد�الن�ی بۆ دەکردین ک�
 دەگ�ڵ کیژانی جواندا یان �ی بۆ دەکردین ک�ک�یبوونی، باسی ئ�و کۆڕو ئاھ�نگان

ل�و قسان�دا ... دەگ�ڵ رەگ�زی س�ی�مدا ، ب��ی ڕەگ�زی س�ی�مدا ، گ��ابوونی 
ی� ح�ق�ق�ت ئام�زان�دا ک� دەیگ��ان�وە دەیگ��ان�وە ، ل�و چیرۆک� خ�یا�یک� حاجی 

، حاجی تاکیدی ل�س�ر ئ�وە دەکردەوە ک� ب�ش�ر س� ڕەگ�زن ، ن�ر و م� و 
  . ڕەگ�زی س�ی�م 

ی ر�بدی بووم ، ک� ی�ک�ک ل� برادەرەکانم بۆ ش�ومن ئ�و کاتان� قوتابی ناوەن
دەعوەتی ما�ی خۆیانی کردم ، ھ��ب�ت� ب�و بۆن�ی�وە ک� کوڕ�کی گ�نج تازە ل� 

دەعوەتی کردم ک� ش�و�ک دەگ�ڵ . ئ�وروپا ھاتووەت�وە و زۆر قس�وباسی پ�� 
ک�نین ، ڕابو�رین ، ک� گوێ ل� درۆیانی ک�س�ک بخ�وناندا ب�س�ر ب�رین ، ک� پ�

م سوور بوو ل�س�ر ئ�وەی ب� �کامی ل�و�ندەرەوە ھاتبووەوە و ب�بگرین ب�نا
  . س�رک�وتوویی گ�ڕاوەت�وە 

گوتی من ھ�شتا گ�نجم و . زۆر ب�گ�رمی خ�رھاتنی کردم  ش�وی ی�ک�م حاجی
دەخات� ب�ردەست ک�  زۆرم ب�ب�رەوەی� و ھ�ر ھ�موو ئ�و بیرۆک� و زانیاریان�م

  . دنیای خ�ونان بک�وم دەک�ن ب�ناو ڕ�گ�م بۆ خۆش

ھ�ر ھ�مان ئ�و ش�وە ، ھاوڕ�ک�رم گوتی ک� خزم�کیان ل� س�رەم�رگدای� ، 
  . چونک� دکتۆرەکان بۆیان دەرک�وتووە ک� تووشی ن�خۆشی ش�رپ�نج� بووە 

  . س� و باسی ئ�و ش�وەی حاجی قئ�دی ش�رپ�نج� بوو ب� دەسک�الی 

خاوی دەچ�ت� ج�ست�وە ، درەنگ  ش�رپ�نج� ب�. ش�رپ�نج� ل� ئ�وروپا زۆرک�م� " 
زوو پ�ی پ� ب�رن و بیدۆزن�وە ، ھیچ  بکارن دەردەک�وێ ، خۆ ئ�گ�ر دکتۆران

ل� ئ�وروپا دکتۆرەکان ، چیرۆکی ھ�ر ھاو�تی�ک . م�ترسیی�ک دروست ناکات 
وەرزان�ی خۆی ھ�ی� و  ھ�ر ھاو�تی�ک تۆماری تایب�تی و معاین�ی. دەزانن 

نج�ش ب�ت ، زوو پ�ی پ� دەب�ن و ل�کات و ساتی شی�ک�ی ش�رپ�ئ�گ�ر ن�خۆ



ل� ئ�وروپا . خۆیدا ، فریای ن�خۆش�ک� دەک�ون و دەرمانی پ�ویستی دەک�ن 
  . ک�س نامر�ت م�گ�ر ڕۆژی ت�واو بووب� 

  ".... وتی ش�رپ�نج� وتی "

ست�ی خۆی گوت ، ف��کی ل� چای�ک�ی دا و داوای ڕحاجی ب� پ�ک�نین�وە دوا 
  . تۆزێ ش�کری کرد 

  ".... ! ش�ت�  ئ�و حاجی�": ب�ر ل�وەی ھ�ستم و ب�ۆم ، ب� ھاوڕ�ک�م گوت 

گرت ، ، ب��م بۆ ڕۆژی دووەمیش گو�م ل�ن�متوانی باوەڕ ب� ی�ک وش�ی بک�م 
ھ�ستم کرد ، پ�ن ل� درۆ ، ک�چی ش�وی س�ی�میش ل� کۆڕەک�ی ئامادە بووم 

ام�کی دی پ�یدا دوای قس�کانی حاجی ت�ل�فزیون ت. ک ئ�دی ب�ردەوام بووم 
ئ�دی دەرس و وان�کانمان ، س�ف�ر و . خواردن تام�کی دی وەرگرت  ،کرد

�کی رمی و ڕابواردن�کانمان ، ھ�موو گۆڕان ، تام�قس�کانمان ، خ�ون و س�رگ
ل�و ما�� گ�ورەی�دا ک�ھ�ر س�عات� ڕ�ی�ک ل�  حاجی نامراد. دیک�یان پ�یدا کرد 

  . نی ب�دار کردین�وە �کا�ک�و ک�� یواھ ،ھ�ول�رەوە دوور دەبوو

دەبووین�وە ، دەتگوت ەوری خ�ئ�م�ش ل�د ،�ک ڕۆدەنیشتیحاجی ل�س�ر کورسی
داوای کووپ�ک چایی . پ�یامب�ر�کی ئ�وروپی ڕەنگین� ل� و�ت� قاوەیی�ک�ی ئ�م�دا 

چووبووی� ھ�ر ک� خ�ستی دەکرد ، وەکو خۆی دەیگوت ، ل� ھ�موو ئ�و و�تان�دا 
سیغار�کی ل�فی پ�دەکرد ، . چای� بووبوو  و�وڕموودەی ئ.  ئ�و چای�ی دەخواردەوە

. ۆ و ئ�و جۆرە جگ�ران� ن�دەکرد لبح�زی ل� جگ�رەی مار، ی پ�گرتبوووچونک� خو
غاری ھ�روەھا سی. جگ�رەی باوی دنیای ڕۆژئاوای� و ئ�میش م�راق�تی  ،ل�ف

ک�شانی وەخت و شارەزایی دەوێ ، بۆی� . دەبات  ل�ف تا دەی پ�چیت�وە وەخت�ک
زۆر ب� ئاو و تاو پ�ڕە سیغارەک� پان دەکات�وە ، تووتن�ک�ی ل�س�ر . خۆشترە 

ت�ڕی دەکات و  ب� زمان. دەکات ڕادەخات ، ق�راخی پ�ڕە سیغارەک� گرنج گرنج 
ھ�نگ� دەی پ�چ�ت�وە ، سیغارە ل�ف�ک� چ�ند سات�کی ل� ت�م�نی برد تا 

ت�دا ل�زەت�کی تایب�تی ھ�بوو پ�چای�وە ، جا ک�شان�ک�ی ل� تۆ��ی ئ�م چ�ند سا
 .  

  "چای بخۆن�وە  کوڕین� : "حاجی دە��ت 

ل�جیاتی جار�ک دوو جار ل�زەتی قوم�ک چا تامی سیغارەک� ت�ڕتر دەکات ، بۆی� 
  . دەبینن ل�

  ".ژیان ل�زەت و خۆشی�  : "حاجی دە��ت 



ڕابو�رن ، بۆخۆ ژیان ل�زەت و خۆشی� ، ڕابواردن� ، تات�م�ن ن�یداوە ب�س�رتاندا ،   
سیغار ل�زەت� ، چای ل�زەت� . ج�نگی خۆشگوزەرانیتان ن�دۆڕاندۆەخۆش بژین ، تا 

  . نا ، نا ، نا ئ�وروپا لوتک�ی ل�زەت� ... ، ئ�و ئ�وروپای�ی ک� نایناسن ل�زەت� 

. نازانم ک�نگ� ، حیکای�ت� س�کسی�کانی حاجی ھات� ن�و ڕ��ەوی ژیانمان�وە 
ب��م بیرکردن�وەی ت�رکردم ، ھ�ست� . رد نازانم ک�نگ� ئ�وە دەستی پ�ک

ب�درۆ دەزانی ، باوەڕم  مگ�ل�ک ل� حیکای�ت�کانی. س�رکوتکراوەکانی ھ��یساندم 
ب� زۆر�ک ل� ڕیسک�کانی ن�دەکرد ، ب��م باوەڕم ب�وە ھ�بوو ک� گ�نج�کی 
ب�ھرەدارە ، حیکای�تخوان و گ��ەرەوەی�کی کارام�ی� ، ھ�ر چ�ندە ل� ژیاندا ناکام 
بوو ، ب��م ل� شت گ��ان�وەدا ب�ڕاستی خۆی ماندوو کردبوو ، دەماوەر و زمان 

 ات� ب�رچاو ، ھ�رئ�م�ش کردی� کار�ک ک� ل� ڕۆژ�کی باراندوام ھا. پاراو بوو 
ئ�دی بۆ من و الی من ئ�و گ�نج� ن�بوو ک� ل�کاتی دەست . ھاوڕ�تی بک�م 

ئ�و کوڕەی ... نا نا نا حاجی بوو ب� کوڕی زەرورەت ... ب�تا�یدا قسانی دەکرد 
ل�دەرەوە  حاجی ل�و باران� دەچوو ک�. ژیانی ل�� و تاریکی پ�دەکرد ل� ڕەنگان 

  . ب�ج�م ھ�شت تا خاک پاراو بکات 

، ئ�م�ۆ  ئ�م�ۆ ی�ک�ک ل�موتع� و ل�زەت� گرنگ�کانی خۆم ل� ف�رەنسا دەگ��م�وە" 
خ��کی شاری  داماتیل. ی ف�رەنسیدا دەگ��م�وە داچیرۆکی خۆم دەگ�ڵ ماتیل

س�رپ�رشتیاری ب�شی کۆکردن�وەی الیتی . نیس� ، ب��م ل� پاریس دەژی 
ی ب�ڕ�وەب�ری کارخان�دا "ویلیام برووت"دەگ�ڵ . )) F . A . L(( �دەنی ف�ۆک��ن م

ک�ی�ک�ک ل� ناسیاوەکانم ، وەختای�ک ک�ل�کار دەگ�ڕام ، پ�ی ناساندبووم ، 
م ب� کارخان�ک�دا خۆشبوو دەگ�ڵ ب�ڕ�وەب�ردا خۆچووم� کارگ�ک� ، ھ�رئ�وەندەم 

م د�م ی�کس�ر ل�س�ر ب�� م ،تچی کچی تیابوو ب� نیگا دایان ب�ژکرد ، ئ�دی ھ�ر
دوو پ�نچ�رەی ف�رەنسایی س�ردەمی ! گیرسای�وە ، چاوی چی  داچاوانی ماتیل

چاوەکانی دوو شۆڕش بوون ، ل�پشت م�ز�کی شینی کارخان�ی . شۆڕش بوون 
الیتی ف�ۆکان�وە ، خ�م�ی بوون ، چاوەکانی جووت� با�ی ف�ۆک�ی�کی ف�رەنسی 

  . دنیای�ک ل� گ�رمی و ئارامیان ھ��گرتبوو بوون ، ل� جو�� و ح�رەک�یاندا ، 

�ک یی�کی س�یر ل�زاری حاجی ھ��دەوەرین ، ڕەوانیب� ڕەوانی، زاراوە و پ�یڤ و ناو
  . ک� ب� ئاشکرا درۆی با�داری پ�وە دیاربوو 

دا ڕۆیی ، ش�رابیان خواردەوە ، پ�نیری بۆگ�نی جی ئ�و ش�وە دەگ�ڵ ماتیلحا
ی ل�دەکات ئ�م� ناتوانین بیخۆین ، ب��م ئ�و ح�ز ف�رەنسیان خوارد ، ئ�و پ�نیرەی

  . ش�رابی سوور و ئا�ی وەکو ل�وی ماتیلدای ل�گ��داب�  ، ب�تایب�تی ئ�گ�ر پ�

دووبارە  سب�ری�ی پارینی ئ�و ش�وحاجی ل�وەکانی لستن�وە ، وەکو ئ�وەی دیم�
م ئ�م ش�و ل� پ�چی ش�قامی دورەدا ، ک� س�عات� ڕ�ی�ک ل� �بکات�وە ب�

 . ل�رەوە دوورە ھ�و



. کرد  ده یزار�بکات ، ب یو ماچ ێمژ�ی ھه ستیوی ده  ، که  ژه�در رۆز لدایمات یقژ
و  موو ئه ھه.  ژاڕ ده داۆیخ یم و شان و مل ئه یکۆر ر شان و به سه به  گهڤکو تا وه

سا و ئه.  ین که ده�پ لدایمات.  �نیانبیب ستیوی ده یحاج  که یشۆپ داده ی نانه�شو
  قژه م� ، به  وه هیپشت  هیدا ده�ی و ھه  وه کرده دهۆک ی که قژه یکان رمه گه  سته ده به
  هییسیپار  هڕ وگه م شه تا ئه ۆیخ ین�شو  وه هیاڕ گه ده را�خ ی که ژه�در  رده زه
 . بدات ک�ت یحاج ، له لدایمات یش و له  سته جه ییپانتا به

 این ته م� بکات ، به  هۆڤشر  هی سته و جه ئه یکان هیین�موو نھ ھه دات ده�و ھه یحاج
 ی قه ئاره �ی� شه ی سته ر جه سه به یژانڕو  که قژه یم و خه چ�و پ ی که ژه�در  قژه
 . وه وته که ردهیب یانیردووک ھه

  هڕ گه یبکات ، حاج ۆیخ یکان دواساته له ییئاوا�و ما شه ی وه رله به
چا و  ڵ گه له. کات  واو ده ته ماندا که هییر�ول ھه  وه شه له ۆیخ ی که هیوروپ ئه
و  چوون� ھه ڵ گه ، له ماندا�و جم و جو خژنۆئ ڵ گه له...  دایکورد یغاریس

 "یک هی ستهڕر  م ھه ده به که دا�ای ون و خه خه ک هیایدن ڵ گه ماندا ، ده وه دامرکانه
 .   وه بووه ده دار�ب " وه انهیحاج

 ؟   وه تهیھات ۆب ۆت یحاج  باشه-

و  کردبوو ، ئه یز وتبوو و حه که ب�رگوێ یحاج ی تانه هیکایو ح ئه  ، که بیر غه
و  ھاتبوو ، ئه  وه کهید یک�گوند  و له ت�بگر یحاج یکان ته هیکایح  له ێگو  وه شه
 .  کرد�ل ی ارهیپرس

 و�ن له ک هی ماوه  ێو مه ده. کوردستانم  ی، ئاشق ێو دهشۆمن کوردستانم خ"
  هی ھه  وه وانه�م ک ئه ویو د جوان له رۆز ی کهید یک�انی، ژ م��ب ان�یتا پ نم�م کوردان وه
،  �ن هی بگه یتانۆخ �ب ، ده  هی نهینج گه  له �پ انیژ م��ب تان�تا پ  وه ، ھاتوومه

تا  م� به....  وه مهڕ� گه وروپا ده ئه ۆب  ناوه�ھ�ج م به که رکه ئه  هک میزان �رکات ھه
 "م ناکه  م کاره ، ئه  وه مه��گ نه ۆب یت واوه ته به متانۆخ یزمون ئه

  له.  رکردیداگ یشید یوان ئه �ید.  رکردیداگ مدا�د له ی وره گه یک هییپانتا یحاج
 ی گهڕ�ران ،  گوزه و ده ئه یال انیوان م ، شه که گونده یاوانیدواتردا پ یک هی ماوه

 . کرد  ده نه انیمامان مه�ر ئ سه له.  نی بکه ڵ گه ده انیدار�و ب درا شه ده نه مانان مه�ئ

و  ینس ره فه یلدایمات یکۆریمان چ ھه یحاج ��یب ۆمگوت ، ت ده داۆخ �ید له
ئانادا کردبوو و  ڵ گه ده یعاروف ته کداڕ�با له نۆچ ، که  وه ته���بگ ۆب انیکیلچ به یئانا

 ی وه ئه ی، دوا یانی به ۆئانا و ب ی که ه�ما ۆچووبوون ب ۆ�یدوو ق پاشان به
 ت�یک ۆبوو ت یپرس �یربردبوو ، ئانا ل سه به انیامووسان�ڕپ ی انهیکیلچ به یک�و شه
 یومسلفریھ یوار ه��ل  له ، که یبیغر مه یھا فاتما روه ھه...  تیمندا �یما له ۆو ب
و  انۆیباران دابکات و خ ی وه رله و به  وه کردبووه یو قووت ووتڕ،  دایندۆ�ھ



بکات و  ڕ ته ڕی ، ته بوونوت که  که ناسکه  هیایگ وزه ر سه سه له که انیکان جله
 �ستبیب یحاج یکان کهۆریبابم چ یژ�ب ۆمگوت ، ت ده داۆخ �ید له...   وه بشواته

 ! ... 

 !! .  کردوون�پ ڕی باوه!!  یستوونیب ۆئاخ

 یشمیباب یحاج ایئا!! م  که گونده یاوانیپ یخش لھامبهیئ  بووبوو به یحاج ایئا
 !!  وژاندبووڕھا

،   وه گومانه  هی، خستم �بووم یبابم دا  که ی هی وره گه  هییدارا  هیارید و ئه
 یوا  وه و بووبووه ئه یزار له اۆڕخ له وروپا که ئه ی زاراوه. رت کردم  په ی وه رکردنهیب
 . کردبوو  یحاج یکان هۆیدر  به ڕی بابم باوه  که م��ب کردم�ل

 ینۆچ م� ، به ت�ب م ندهیئا یانیژ یلی، کل  هۆ�م  پاره  ه�م ب ئه ھات که ردایب وه وام
 ... !!  نم�کارب به

،  ت�و که ده تۆخ یانیژ یدوو یئارام ، به ڵومندا ڵژن و ما" :  یگوت کمیدا
 .  "یر�ول ھه ی زانستگه یرچوو ده...  یمان که ه�ما بنه یرسکار هدم که هۆیت

  که�، کابان  به ده ئه الر و به�جوان و س  بخوازم ، چونکه ۆیخ ی�ک هیکرد برازا دهیز حه
 چیھ به م که شکهۆو خ کیدا. بوو باش �پ یروا ھه مش که شکهۆ، خ ��یب نۆچ
 . وتبوو  ژنه نه انیحاج یکان ته هیکایو ح کۆریچ ێرۆج

 شیون خه ، به انیژ یانیوروپا  جوان ، ئه یژن... وروپا  ئه ": یگوت یکورد یحاج
 انیباح گ وروپا سه ئه...  تی وروپادا بکه ئه  نج له گه یانیژ ینا�و یناتوان

 .  " نهیم زه یووڕر  سه یشت ھه به...   هۆڕوگ له  که�شت ھه به

 ۆب ت ژانهڕۆو  ئه ی چرکه به  توانم چرکه ، ده  وه مامه ر نده�و له ڵسا وت دانه حه"
 داۆخ یت�و له انمی، ژ مڕ� گه ما نه نه  ره شوهیو ک ئه یر به له ، کون وکه  وه مه��بگ
 یانیژ انیباح گ ، سه اومیژ  ه�وت سا و حه ئه این نمدا ته مه موو ته ھه ، له اندۆڕد
،  تی دابخه ر�ول ھه یکان ونه زهیق  هڕ ، الپه  ته رفه ده ستا�ئ.   ده مه ی�ۆف هب  ره�ل تۆخ

و  �س بامۆت یاتیج ر من له گه ئه...  ینیبد ید یو ژنان لدایمات یقژ  ته فرسه
 .  "کرد ده نه�دووم ل

 ینیمژ� ھه ی ، تاسه  کردووه یکوردستان ی تاسه  چونکه  وه ته اوهڕ گه  هۆیب یحاج
،   کردووه یکوردستان یئاو ی وه خواردنه ی ، تاسه  کردووه یکوردستان یوا ھه

بدات  ینجام کوردستاندا ئه له �ب و ده  ره سه له یک�رک ئه  کردووه یست ھه  چونکه
 یر و ھانده  زهینگ ئه  تاسه.   کردووه ی تاسه  ، چونکه  وه تهڕ� وروپا بگه ئه ۆوسا ب و ئه
 �بتوان ۆڤر مر گه ئه  که هیایت و خول زه له  رهۆج ۆیخ ۆش ب تاسه.   هیحاج یت هڕ بنه

 .  یگوت حاج یوا. بکات  ی ئاراسته



من  ک�چ شت ید ، ئه یت هییک ره سه ی زهینگ ، ئه �ن��جو ده یحاج  تاسه
 ؟  �ن��جو ده

بات ،  ده میانکارۆڕو گ ره به یزار�ب... ر  فه سه ۆدات ب دهھانم یزار�ب این ته...  یزار�ب
 .   وه مهڕ� گه ده چام�پ�ی ھه ژایو نوستال  تاسه ر گه ئهۆخ

 ک هییر وھه گه م� ، به انمیتکار و خزمه  که ه�ما ی ره من دوابه...  زمیئاز ی هیدا
 یگاڕ� هی، گوا �ت داومه انی هی موو پاره و ھه ، ئه انمیستیو شهۆ، خ انمیش دانه

من  یدی، ئ  وه باته ده ریب له م ه�سا نیند چه یت هی، ماندوو  وه کاته ده ۆب م ندهیئا
 . م  که ر ده فه ، سه مڕۆ ، ده زمیئاز ی هیدا... م  که ده�پ یچ رپشکم که سه

.. کوردان  یاکانیچ یویود ئه  ته�ن هی مگه وروپا ، ده ئه  ته�ن هی مگه ده  هۆ�م  پاره م ئه
م  له  اوازهی، ج ناسمی ستم ده ده یپ کو ناوله من وه که ی هیایم دن له اوازیج  که هیایدن
 ر فه ، سه مڕۆ ، ده زمیئاز یانیگ هیدا  هی کهید یک�انیوروپا ژ ئه...   هی کوشنده  نهیوتڕ

 . م  که ده

 ی، جوان یکان جوانه  نه مهیو د  نه�، و یحاج یکان کهۆریچ ی ته�و و ، ئه وروپا ئه
واو  وروپا ، ته ئه ۆب. م  که ر ده فه ، سه مڕۆ ده.  درمدا داباران سه ، به یکان کچه

 .  نم�ژن د ر نده�و و له مڕۆ ده.   وه کردووته ییکال هیمۆخ

 . وروپا  ئه ۆب مڕۆ ده:  گوتم

.  ید ته�ناب�ھ می نهیژ�م له یک�من ئاوات ی وه کو ئه ، وه �ھات یک هیەبز �نگ ھه بابم
  کورده یک�باوک یئاوات نیتر وره گه  مه ، ئه ت�وروپا ب ئه  له کتڕ�و کو تیکورد ب ۆت

 . کوردستاندا  له

 میقاچاخچ"ینان بومه ئه"،   وه کانمه ره براده یژ�دوور و در یک هی رهیزنج ی گهڕ� له
 لییر قا گه ئه.  �چ ده�ت یالرۆزار د ھه دوازده ایمان� ئه ۆقاچاخ ب یر فه سه.  یناس
و  ناسمیم من ب نم ھه داده ک�س که یال ت له مانه ئه به  که دا ، پاره ارم�یو دواب مبوو
 یت المه سه به  م که که ده سه و که ئه ۆب نۆف له ، ته ایمان� ئه  مه بگه  که.  و م ئه ھه
 . کات  ده "نان  بومه ئه "یست ادهڕ  که ته مانه ئه شیو ئه �نگ ، ھه ڵز مه  ته وومهیی گه

 امین�، من د  کورتتره شیمن ت له نانه ، ته  هی�با  کورته رۆز یک هیکابرا" نان بومه ئه"
  ، به  هیین  وه کورده ی مه�ئ ی، شارستان  وه کانه هییایدیم یت هیشارستان به �یف

ر  نادات ، ھه ژ�دورودر یک�ت بابه چیھ له ۆیخ.   ارهید دای که ساکاره  هیکورد  زمانه
 .   وه ته��بی ده یکورت بکات له ک هی قسه

 یق ھه ێبتراز  وه واو ، له و ته  هییک ره سه یت بابه  مه وروپا ، ئه ئه  تهی بگه ێو ته ده
 .   هیین  وه کهید یک�شت چیر ھ سه به



م  که پاره  که �، کات  وه قوماره  خسته مۆخ ی ندهیموو ئا ، ھه یدیئ
 ێرۆج چیھ من به  که  وه ه "نان  بومه ئه" یکان اوهیناس له ک�ک هییرفانیگ خسته

بابم .  یناسی ده ندنم�خو ی وره ھاوده یران براده له ک�ک هیم� ، به یناس مده نه
 ...   وه هۆ�بک ک�شت موو ھه ، له  بکه ک�موو شت ھه یبیتاق یگوت

 !!  " وه هۆ�بک ک�موو شت ھه  له"

... !  یبنج و بناوان  ، بچمه  وه مهۆ�بک ک�موو شت ھه بتوانم له نۆچ انیگ باوکه ئاخر
موو  ھه ستا�ئ...   وه ته�ناکر �یدو دوو یران گهین یلیکل  ونان به خه یرگا ئاخر ده

  ته داوه مۆخ یشڕی. رم بخوات  سه  هی وه له  وه که هیران گهین  ندن به کانم به ونه خه
م  ونه و خه و ئه ره و به ئه. نازانم   رباره ده یچی، ھ ناسمینا  وه که هیست قاچاخچ ده
،   کردووه بمیباوکم گوت تاق به .  هیگاڕ�نان  بومه ئه ستا�ئ...  زانمی ده  بات که ده

 .  نڕۆ ده یک�و پ کڕ� کان به ، کاره  کردووه کم�موو شت ھه یسوراخ

  که  وه مه ره و براده ئه یگاڕ� له ستیمو ، ده ندم ژه ده�ت یر سه یران گهین �کات
  هیو کابرا م ، ئه بکه ڵ گه ده ی ، قسه نمینان بد بومه ، ئه یناس ده ینان بومه ئه

 �ب ، ده �ش�پ  چنه ده یباش کان به کاروباره  کردم که ده یاین�کرد ، د ده نه ی قسه
 یست ر ده سه له که تیکورد ن م که هۆیت ":  گوتی ده. م  بکه بر م ، سه بکه وانڕ چاوه

 .  "تیناب شیو دوا کورد  شتووه�ھ�ج به یر�ول من ھه

 زیرگ بکات ، ھهباس یکان هییر مشته ۆب ۆیخ یکان خشه نه  بوو که نه  وه ئه یر�ف
 وان�ن له  متمانه ی وه ئه ۆب. کردن  ده نه ۆب ی وه نهیر په یکان هییکار ورده یباس

گوتن  ده �یپ یکورت به رۆز. بکات دا دروست مژه گه یانیر و مشته اریناد یانیقاچاخچ
 .  "  بکه وانڕ چاوه...   به ور�ھ ": 

، جانتا  مڕی په ادهڕو  خه له  وه ه�یو دوو د یران گهیم ن ده به ک�و شه موو ھه
 "و  و شه ئه  هی وه مگوت له ده مداۆخ �ید له. خست  ده ک��م که هییر فه سه

 زیخواحاف ":  ت��و ب �وروپام بدات ئه ۆب  وه نهڕی په ی خشه و نه ت�ب "نان  بومه ئه
 .  "تیت بچ المه وسه ر�خ به

و  شه ی سبه ۆب انمیک�ند ، ھه  وه خسته ده کڕ�مدا  جانتاکه له  دووباره کانم جله
 یچخقاچا یوما کابرا خه له.  نمیب نه  وه ته انهیخ ون به بوو خه و نه شه. نا  داده
  وه بووه ده ژڕۆ که. چوو  وئاو ده ئاوه دا ھوده�ب �یای خه یی�قو  له م ندهی، ئا ھات ده� ھه

  ، نه تن� ھه  بوو ، نه ئارادا نه له  تازه یک�شت چیکرد ، ھ ده راخمو سو بیو تاق
 .  ن�ای ھم و خه وه  قاچاخ و نه

 "نان  بو مه ئه "ر�ول ھه یوان موو شه کو ھه وه یران گهین �پ یمناک خه یک�و شه له
 . م  بکه ڵموو سته ئه یر فه سه  که کردم�ل یداوا



س  ده �ب و به انیگر �ب ، به نین که�پ �ب ، به  هی ھه نۆکو چ ، وه ۆیکو خ ، وه بابم
م  که ، خوشکه ایگر کمیدا این ته.  کردم�لیدوعاخواز ک ه�یمالن  ست له و ده چۆوم
  ، چونکه �ب مم نه خه چیھ انیگوت  وه نه خه رده م زه ده براکانم به. گرت  یز�ئام له
 . بران  یاستڕ و به انناسمی ده  ، چونکه پشتمن له شهیم وان ھه ئه

 ر نده�و له "نان  بومه ئه "یر براده ۆڕۆیش.  ڵموو سته ئه  مهیی گه ژانڕۆدوو به
بوو  ک�ک هڕ ، گه ڵموو سته ئه  دوور له یک�ک هڕ گه ۆب یکردم ، بردم یشواز�پ

بوو ،  یلیب تان�سو یناو  که که هڕ گه.  ایژ ده ڵموو سته ئه ی رماوه ر به سه له
،   وه هی که شتوانهیران و دان و گوزه انیژ یووڕ له. بوو  تان�ناو سو ربه ھه  ته به� ھه

 انی،  انیژ ده تاندا�سو یزراکان مه  له  چوو که ده  نه�ۆ�ک  ارهیو جوت ئه یانیژ له اتریز
 .  انیژ ده ژوودا�م �یر ده له  چوو که ده  و ئاوارانه ئه یانیژ له

 و�ن ردا ، به روبه سه �و ب سیپ ین�مندا و�ن ، به یبردم دایک� خه و�ن به "ۆڕۆش "
  له یو�س  ستانهۆو د یرم گه و به یبردمرمدا  نه ی چه په ر�ژ ��یو یژنان

کرد  ودا ده ئه ڵ گه ده ی و قسهڕۆش.  �یک ی وه کرد ، خواردن و خواردنه ک�دوکاندار
 کرد ماردهۆت ایکان چاوه له یمامیروس کرد و سه ده یمن یاماش ش ته که و دوکانداره

  رگاکه ده یر وبه ر وله م به و له دا که لهیم زه  له کرد ، که م ده وزانه و سه ئه یماشا ته. 
  که ناودوکانه یکان فه هڕ،  واسرابوون� ھه  وه ته په به که ی وانهیو م ، ئه خرابوو� ھه
 . نقوم بووبوون  نگدا هڕنگاو هی�ل لوپه که ر�ژ له

،  نیوت ژوور که وه  که.  یلیب تان�سو  ژار له ھه یک��ما  هنیی گه رۆز یک هی ماوه یدوا
  که دوکانه له  که �دان ی سانهیو ک ئه ۆڕۆ، ش مانیشواز�پ  س ھاتنه که نج�پ

ر  فه سه  م زوانه گوتن به �ین ، پ من بکه له یشواز�پ کردن�ل یداوا.  یبوونیکر
 .  ڕۆیین و  که ده

  له ی�ک� چیھ وتم نه رکه ده وه ڵما من له ، نه  وه مامه دا که ه�ما له ژڕۆ  دانه ش شه
 .   کهید یکان هییئاکنج

 ممۆخ کردم�ل یداوا ۆڕۆکو ش وه.  امیتورک یک� خه م��ب  گوتم که ی�پ ڕۆوش
  بوون له یتیبر. کرد  انیمان کار ھه شیوان ئه  هیموا�ناساند ، پ نه  کهید یوان به
م  کرد ، که نه انیک هی قسه چیھ ید ی که ، دوانه یک هیو برا ک هیفغان و ئه ک هیراقیع

 .   وه کرده نه انیزار رۆو ز

کرد ،  ده مانینگ ده�ب ی سه موماره اتریکرد ، ز مان ده "ینگ ده�ب "یشق مه ۆخ ۆب
 ازڕر  سه به مان که هیر ، ھه نیترسا ده یکد هی له.  نی کردن بکه قسه ی سه تاموماره

  که نیوت که ده�ک دا هۆیدر  و سووکه ر ئه سه ، به وت که ده�ک داۆیخ یکان هیین�و نھ
 یری غه یک�ت�و یک� خه مان که هیر ھه  که ی هۆیو در ، ئه نیبووکرد یر�ف ۆڕۆش



 دایکد ه�ی گه له ۆدر یمانزان موومان ده ھه  ته به� ، ھه یت هۆیخ ی گهو زا ت�و
 .  نی که ده

و  نیب نگ ده�ب  که کات ده�، داوامان ل �ن�د ۆ، خواردنمان ب ت�جار دک هییژڕۆۆۆڕش
کات و  ده مانڕ� به  م زوانه به  که �دات ده نمان���، ب نی که نه زار�ب کان�رو دراوس ده

 .   ره�ئ  شتمهی گه  که ی ژهڕۆو  کو ئه وه کڕ�،  نی که ر ده فه سه

 ...  نیو ئارام ب نی بکه وانڕ چاوه ەر سه مان له نده وه ئه این ته

 یکانۆو زانک  قوتابخانه  له که ی هییکورد  و زمانه ، به  وه بوومه کینز �یل انیک�جار
 ێو مه وم ، ده رکه ده وه  م زندانه م له که زده حه  بووبووم دواندم که یر�ف ر�ول ھه
  له بناسم که  م شاره ئه.  نمی، بد م��ب �یج به ی وه رله به ۆیکو خ وه ڵموو سته ئه
 ینۆک یک هی توحفه  هیگوا  که  ندومانه�خو "ھاندایج یایجوگراف"یب�کت لهبدا و  کته مه

  نه مهیو د اتیل جه موو ته ھه  به ینۆک  ، چونکه  هیایدن یشار نیجوانتر که.   هی تازه
.   گرتووه� ھه ایست ر دوو ده ھه له  وه هیکان ره موو ھونه ھه به ی و تازه  وه هیکان جوانه

 لییو قا دا هڕ نمه�ھی ده  و شته کرد به ده نا�وام و  که م��ب�پ یشتدوو  ستیمو ده
  که کم�ت�وی رده و ھه ۆڵد یک� من کوردم و خه م که هی.  نمیبد ڵموو سته ئه ت�ب ده
 یک هیم ، من بابا دووه.  �ن دهۆی�ۆخ یت هیو کوردا ۆخ  ته�و که ده  تازه  کهیر خه
.  اوازمیج ی کهید یکان گومناوه  هییر مشته  و له مزان ده رۆو ز مۆزانک یرچوو ده
،   وه کرده�مان داوام ل ھه ید یک�جار  کردم ، که فز هی� هیم داوا ئه ۆخ کاوه به م� به
  دووباره  هیم داوا ئه  که کردم�ل ی شه هڕ ردا کردم و ھه سه به یبوو ، ھاوار  هڕتوو
 .   وه مه که نه

،  یکان نه�خاو  قامه شه ی رباره ، ده ڵموو سته ئه یکان هڕبازا ی رباره ده رمۆز
 یپووتڕ په یک هیخانوو  له جگه م� ، به  وه ندبووه�خو یکان جوانه  ژهیک ی رباره ده
 ۆڕۆش  که ابوونیت یداماو یک هی ند ئاواره چه ، که یلیب تان�سو یک هڕ گه
 ۆڕۆش یزبر یست ر ده سه له ستیانوی ، ده نابوون�ل خوازراوییک�ناو ی که هیر ھه
 یک هڕ گه ۆب انیخواردن ی الگه عه  نده�ھ ی نجانه ست و په و ده وروپا ، ئه ئه  نه بگه

 ی وازانه و النه له  جگه �� ، ئاوسابوون ، به  وه گواستبووه یلیب تان�سو یوا نه�ب
 .بوو  ینیب نه م�موو سته ئه ی کهید یک�ن�شو چیھ یلیب تان�سو

  که نمیبد ک�قام شه ستیمو م ، ده کان البه ره نجه په ی رده په ستمیو ک�جار ند چه
،   وه بووبنه�خ ایت ک�نج ند گه چه  که کڕ�و بازا نۆ�و ک  کوچه ای،  وات�داب�پ یک�کچ
  بوون که  وه وه ئه یم خه به اترین زم وان له ئه. کرد  ده نه ان�یبوو قه ید یوان ئه
 . ن  بکه �ج به�ج ۆڕۆش یکان شتهیرما فه

 م� ، به  کردووه کم�موو شت ھه یبیبابم گوتبوو ، سوراخ و تاق  به  نده رچه ھه
 ی وازانه م النه له یقاچاخچ ۆیاریترسام  ده  وه له. ترسام  ده ک�موو شت ھه له



م  که ترسام پاره ده.  �موو سته ئه �ینجا جه  له انی.  ���ب مان�ج دا بهیلیب تان�سو
بدزن و  یم�ل کانم نگه ده�ب ڕێترسام ھاو ، ده ت�ب واو هم ت که پاره ی پاشماوه ای

.  ت�� ھه ۆڕۆ، ش ت�ب� ھه  که هیترسام قاچاخچ ده.   وه مهڕ� بگه ر�ول ھه ۆکارم ب نه
 یانیئاکنج ڵ گه ، ده داید یکان ئاواره ڵ گه تورک ، ده یسیلۆترسم پ ده

 ی که ناوه له  جگه ی هییلیب تان�و سو ئه. بمگرن  دایلیب تان�سو ی که هانواز النه
 . بوو  نه  وه هیدارت نه ته� و سه تان�سو  به �یف کینز  له دوور و نه له نه

و  م شه ئه یگوت ۆڕۆش �، کات  وه هییو هڕترسم  ڵموو سته ئه  له ید یک هیانی به
  که ه�ما نیکرد�ل یو داوا نین�ب داۆخ ڵ گه کانمان له شته  که نیگوت �یو ، پ نڕۆی ده

 .  نیب وام حازر و ئاماده رده و به  وه نهی پاک بکه

ناو  ناوبه چوو که ده ر�ول ھه ی وانه و شه و بوو ، له شه  هڤی ھه یک�و شه
ت و  که شه ینی، ھاو لولی ئه یجوان یوان ، شه  وه بووه رزده به ایت یانیوی�� لووره

و  دا ، ئه ده ینگ له چاالک و چه یزییپا یرگا ده و له شت�ھ ده�ج به یماندوو
بوو  ک�و شه.  رساندیداگ ادایت یکان ته هیکایح یچرا یحاج  که ی وانه شه

  وه ره به نگه ته "یلیب"یک هی کهۆرک ده  له  تازه چوو که ده  هی وره گه وایو ھ ئه ی شهۆگ له
 .  ێر ده  ھاتبووه

 یالۆب ینیبرد ۆڕۆش.  ێر ده نهیھات  که ه�ما له ک هییدوو له ک هی،  ینگ ده�ب به
 یر فه نه �س یگا�ج ۆی، خ نیوت رکه ت سه حمه زه ، به  لهۆچک یک�لیئوتومب

 مانۆوازان خ النه ی خانه ی که سه ش که رشه ، ھه  مه�ئ م� ، به  وه بووه ادهیت
 . ستا  په�ت

 یایو تورک ایبولگار وان�ن یو سنور ره ودا ، به شه یک�نگان دره ، له لیئوتومب  رهیپ
 مانۆتوو خناو قو ینیرد سه یکو ماس وه  مه�ئ. چوک بوو ب که لهی، ئوتومب نیبرد

 یک��ما  ، له یب له موعه ی ئاواره ک�� مهۆب ، ک له موعه یک�لیئوتومب. ترنجاند �ت
 .   وه گواسته ده یلیب تان�سو یک هڕ گه یب له موعه

 ڕیو توو نیرگرت وه�ل یجانتاکان  که هی، قاچاخچ نیبب  که لهیئوتومب یسوار ی وه رله به
ک  ، نه  وه بگوازمه تانۆخ  که وتووم کهڕ�من وا  ی، گوت  وه کهینز یکۆ��د  دانه

 یازڕ وه ه� وه ھه له.   وه هیو شاردن نیرگرت وه�ل یکان ناسنامه.   وه کانتان بگوازمه شته
 ی ناسنامه به یستیو�وروپا پ ئه  که ناکرد�، وام و نا�وازم ھ ییدوا م� هبووم ، ب نه

 ک�، کورد میر�ول ھه یک�من کورد  که �ن�لم سهیب ک هی ناسنامه.   هیین یخس شه
 ژانڕۆ  له ک�ژڕۆ،   وه مه که کورته  و قژه ک هیمایموو س ھه به  ، که داکی� نه�و ڵ گه له
 یکیر الته یک هیویستود کورد ، له یک�گر نه�، و دایسپ یک هۆیم تابل رده به له
 .  یگرتبوو ردا�ول ھه یراخ قه



 مان کهید یچیو ھ نیرمان بوو به یکان و جله مانۆرخ ، ھه ت�و قو ت� سه یدیئ
 ی قه� دوا ئه  کردهی ده بوو ، که  نجه گه  هیو قاچاخچ ئه یامر و داو ئه  وه بوو ، ئه نه �پ

،  ابوویت یکانم جله  که م که هیپشت  هۆ�ک.  "نان بومه ئه"ی که ژه�دوور و در  رهیزنج
 دا کهید ینایستیو�پ ێند ھه ڵ گه ، له کانم هییر وه رهیب ینینووس ۆب ابوویتیک�ر فته ده
  . وتبوو  که �ین ل خاوه�ب یلیب تان�سو ی که ه�موو سته ئه یدوور یکۆ��د  له ستا�، ئ

 یش وه ئه  که هی، قاچاخچ دابوو�ت د�سو له یبابم یک�اویناس یتۆف له ته ی ژماره
  وه بابته  به یند وهی په کا�ت رفه ده  له یتوان ده یگوت. دا ��ف دا کهید یکان شته ڵ گه ده

 ی که نهۆف له ته ی ژماره ۆکرد ئاخ یاریپرس.   وه تهیربگر و وه له  که و ژماره تی بکه
   رمه به له کرد که امین�، د  ره به له مبابم

 یمر ئه  ، که نیوت که  که نجه گه  هیقاچاخچ یدوو کدا�وار ه��ل و�ن عات به سه نیند چه
،  ن اکهڕ ، که نیشتڕۆی ده �خشک نگهیس ، به ن�ۆیب �خشک  نگهیس  کرد به ده
،   وه نهیاڕ گه ده یترس و مه سپۆک  له نه.  نیستا وه ستن ده بوه کرد ، که ده امانڕ

 ی و ھاژه  هڕھا  له نه.  انیز ودرکه وڕد  له رز و نه به یایگ  له ، نه ارانویمت که ی هۆڕب له نه
 .   وه نهیاڕ گه ده رز و ئاسمان نه ئه یک هیترس مه چیھ  له و نه وبارانڕم و  چه یئاو

ست ، سرک و  ده به مانچه ده شیو ، ئه نیشتڕۆی ده  وه که نجه گه  هیقاچاخچ یدوا له
، چاو  ن��یب دانه ک هی ، له ن�ۆیب  وه که ه�یپا کرد به یداوا. کرد  ده ��یک�ۆس

 .  نی بکه ک هیموو ال ھه یر�و چاود  وه نهی بکه

  هڕ م شه ئه �ب ده نیگرتوو�پ ی رکه رده به ڕ ، شه نیداڕ شه له  نووکه ھه  مه�ئ:  یگوت
 .   هیین مان کهید یک�چار چیھ...   وه نهیر به

عاتمان  سه نیند ، چه نیبوو  کهید یک�لیئوتومب ی، سوار �ب� تاو ھه ھه ی وه رله به
 . بوو  واونه رته ھه وت که�وم ل ، خه ژبووم�، گ  وه شامهڕچوو ، �پ

 ی وره گه یک�لیچوو ، ئوتومب ده مانۆخ ی که گونده یگاکانڕ� له �گ یک هیگاڕ�ر سه له
چوو ،  ده مۆخ ی که گونده یاکانیچ له  که  وه رزه هبیک هیایچ یش باوه هب،  یبار

 یک هیگاڕ� کهیبار له.  نیسواربوو  که لهیئوتومب ی  دواوه  له.  نیکرد ده یوانڕ چاوه
کرد ،  دا که لهیئوتومب یندووق سه یی�قو به مانۆ، خ  وه کانه ندووقه سه وان�ن

ئاو ،  �یتۆب کماندا�ک هیر ھه یکان هکاسیپر له، نیشتیدان ر نده�و له ینگ ده�ب به
ر  گه بوو تا ئه ھه لونینا یک هی سهیند ک و چه ک��ند نقو و چه تیپسک �ت پاکه

  .  نی بکه�ت ییسایزوپیم نینگاوبوو ته

و  ین�نوڕ�،  نیشیدان دا که لهیئوتومب  له  ه�جو�و ب نگ ده�، ب وکپ�، ک  هیبوا ده
 .  گرت ده نه� ھه انیندوچوون ئاشکرابوون ، چه  که هیقاچاخچ یکان شتهیفرما



  گووه  سهیم ک بم ئه ناچار نه ی وه ئه ۆ، ب  وه مه که نهۆلینا  سهیک  کرده گووم نه من
،  گرم� ھه  وه که ئاوه  ه�و بوت کان ه�و نوق تیپسک  ته پاکه کینز لووتماو له کینز له
من . کرد  انی مه دا ئه نگه ته گا�و ج و له دا که لهیناو ئوتومب کانم له ره فه ھاوسه م� به
 ی که هیفغان دوو ئه ی وه له جگه  مه ، ئه نینیمب نه مۆخ یچاو به  که هیکیتار ر به له
 انیورگ ینۆب م� مت بووبوو ، به ک�سووچ  له و که هیر ھه ید یوان ئه �رچ ده�ل

و  نۆڕیبگ ک هیوا تا ھه نیز دابه  که لهیئوتومب  جار له �س. کردم  ده یکاس
 .  نیمژ� ھه ک هی ناسه ھه

 مۆغار خ ، به ماۆخ وا کردم به  بوو ، ھاوارم کرد کوره کیتار رۆز ایدن ، که ئاخرجاردا له
،   وه بکاته مانمیش په  کرد که یھاوار  که ره�ند شوف کرد ، چه کداینز یک�دارستان  به
وو رب م به وه روخواره ، سه کدا�چاو تروکان کرد ، له دا که شه�ب  به مۆبوو ، خ نه ی دهیفا
 .   وه شامهڕ ده  وه مهۆک و له م ده ه، ل

ر  گه ئه  که کردم�ل ی شه هڕ روچاوما ، ھه سه به شا�ک یک�ک هی،   که هیقاچاخچ
 یگوت یی، دوا ت�مکوژ بچم ده و در ئه یمر ئه م و له که نه �یگو به ید یک�جار

 یشیئ  مه�، ئ نڕتد� ھه اریمت با که م��د ت�ج به دا که شه�ب  له م� ناتکوژم ، به
 انیک هییفغان ئه انیک هییراقیع انیک�کورد انی،  ک�بوار��یی��ف له ر به به له مانۆخ

  ر به و ھه  وه مهۆخ ی که شهۆگ  خزانده مۆخ.  نی ناکه ڵ ماته یک�س رکه ھه
 .  وت که�ل م�قوو یک�و خه  وه کانهچیچ

،   که هیقاچاخچ ی قسه ، تا به مانۆخ ی وه کو ئه وه ی کهید یک�لیمبۆئوت  وه نهیزرا�گو
 یک�لیئوتومب  نهیپاشان چوو. بکات  ومانیئاود اینگار و ھه ایمان�ۆوان�ن یسنور له
 ی که لهیدوو ئوتومب ینۆچاو ب له ینۆبارکردبوو ، ب یتیو تا ندارۆب یت بابه  که  کهید
 . بوو شۆخ رۆز  وه کهید

 یبوو ، تووش ژیت رۆز.  موزنڕ  ، بووبه  شهۆخ  نهۆم ب ئه ک�عات ند سه چه یدوا
،   کهید یک�و شه. دام  ده نه یئامان نیو پژم  کهۆک. بووم  ت هیساس حه

موو  رھه ، ھه �نیدا یخش ئارامبه ۆیخ ی قسه به یب ، حه  که هیقاچاخچ
 . خواردمان 

،  یقاچاخچ ۆیاری،   رنیختگ سه رۆز "یاکڤسلو"یت� ژھهی�ۆسیلۆپ یگوت
 .  بگرن�ل مان گهڕ�و  ت�ب مان کهۆک له ان�یگو  انهیت� ژھهڕۆو  ئه  که ی وه ترسا له ده

 ک هی له سته ئاو و نه ��تۆو ب تیپسک �ت پاکه  که �نیدا انیک�سیرو ک سه  دووباره
 دا کهید یک�و شه  نگانه دره  له.  زتنیو م تنۆڕیو ب ابوویت یک�نۆلیو نا

و  له ی که ، چادره  که هیوجا قاچاخچ ئه ستا  ناکاوا وه له " که ادهڕ به" لهیئوتومب
 ":  ی، گوت نیز دابه  له په به نیکرد�ل ی، داوا  وه هیدا� ، ھه یمانزان ده  که  وه سوچه

 .  "ایمان� ئه  نهیشتی گه



 ؟  نیبوو  گاوهڕ� ند به چه:  یپرس م�ل

 . مندان  ڵ گه له  ژه��ۆس:  یگوت

 ی که وره گه  ره سه له ی زستانه یک�و�بوو ، ک  ته که ۆ�یداھ ژ�در یک هیکابرا
 .   وه خواره  والدا ھاتبووه وبهم ال به ی که هیسپ  کردبوو ، قژه

 یک�نۆف له ته  ژماره یداوا ۆیخ ی که لهیباۆم وجا به ، ئه  وه اکردمهیج ی که ه� مهۆک  له
 .   بکه گوتم قسه �یکرد ، پ

باح  من سه ": گوتم   له په ، به  وه دامه یجواب  وه ره وسه له  که ته مانه ئه ن خاوه
 .  "ین خاوه  نهی بگه  که ته مانه ئه  هی، تکا ایمان� ئه  مهیی ، گه لمیل خه

  وه ره سه به یک هی�ئا  دوورکرد که یک هینایب ۆب ی ، ئاماژه  که هیقاچاخچ
 . کات  ده تانیشواز�پ  هیایانم� ئه  وه ئه ی، گوت  وه هیکا شه ده

  که نیس بوو تا بزان به  نده وه ، ئه یقاچاخچ یکابرا یچوونۆب به  ته به� ھه
 .  نیوبوویو ئاود  زاندووه به امانیمان� ئه یدواسنور

،  ھات ده� ھهک�ت م�د. گرتم  ده ان�ی ت ھه حمه زه به. بوون  کو جاران نه وه کانم القه
،   وه هیکزا روم ده خورا ، گه پووم ده ، که یتوان مده نه م� ، به  وه مه�ش�ب ستیمو ده
 . دام  ده نه یو ئامان گرتمی ده  کهۆم ک قسان بکه  هیستایبمو  که

 . نا  ای هۆیخ ماندووم ، ئاگام له ای،   نوومهیت ای مهیبرس ۆئاخ یزان مده نه

  ئان و ساتدا بوو که ھاتن ، له ده دووم نه کانم له القه. بووم  نه چیدا ھ ساته و له
 . وتم  که دا گاکهڕ�راخ  قه له. وم  بکه

کو  رچاوما وه به دا ، له تم قهی، د مان ارنهید کدا�چاوتروکان  له کانم ره فه ھاوسه
  له م� ، به نیبوو  وه که هی به  وه ه�مو سته ئه تان�سو له. کرد  ده انی بازره شک�رو که

 .  کرد�ل انی وه�ب ویز به یکو سوپا وه ادایمان� ئه تان�سو

وانم  کو ئه وه ۆمن ب ید ئه.  ن�� و ھه نڕ اپهڕو   وه ستنه ھه انیتوان نۆچ نازانم
  رهۆن. ن  بکه وانمڕ بگرن ، چاوه م� ستن ، ھه بوه  که کردن�ھاوارم ل.  کرا نهۆب
 �یگو به ێگو م که کهۆک  که �کات. کردم  �یب هی�گرتم و ق یروو گه ک هی کهۆک

 گاڕ� وان له کشا ئه و داده کشا ده� ھه  وه وانه ئه ی که اکردنهی�ز ودابه ز به� ھه
 . ون بوون  دا که هۆ�چ

وروپا ،  ئه  ته هنیویی گه نۆچ که نی که نه  وه ئه یباس  که نیکرد�ل یداوا  که هیقاچاخچ
  که وات�ب دا گاکهڕ� به مان که هیر و ھه  وه نهیاببیج یکد�ل نیکرد�ل یھا داوا روه ھه

 .   واو بووه ته دا ره�و ل ئه یکار یگوت!!  نی بکه یچ ستا�ئ یپرس مان�ل



 ایک  په چه یک��، ما کردۆب ی ئاماژه  که هیقاچاخچ  که ی هینایب و ئه
وت ،  رکه ده مۆدا ب مه نقوم بوو ، به ھادا هی�ک هینگ ده�ب بوو ، له ک هیتگا ستراحهیئ
 .  ت�بکر  هینایم ب ئه یک�س که  له ک�ک مهۆرک ھه یداوا  هین  وه ئه یکات ستا�ئ

 م�گرت ، گو گامی��، مل ێکردبوو ی ئاماژه  که هیقاچاخچ  دا ، که مته سه و به
 ڕێھاو ��یب ۆمگوت ت ده داۆخ �ید له. بوو  مۆخ یکان نگاوه ھه ینگ ده له
 . بووبن  ��کومن و وه شیوان ئه انی،   وه ته�بیزۆد انۆیخ یگا��کانم ه��و

  بگرم ، که  هیرما سه  و کزه ئه ی رگه الوازتر بووم ، به  وه بووم ، له یو برس ت که شه
ناو  یرما گه م ب� زگهۆ، خ دا ه�ۆ�یک �پ  وساته له .نم ده به یئازا  بووه ین ژهی ر سه
  که هیقاچاخچ یریختگ سه  به م زگهۆزار خ خواست ، ھه ده  که لهیمبۆتۆئ یندووق سه
 . خواست  ده کان نهۆم و ب که وه خه  مبه زگهۆخوارد ، خ ده

  ، تروسکه  وه کرده وناکی�ئاسمان یر دوور به یک�لیمبۆتۆئ یک�پ�ۆگ یشکیت
 .  ما ارنهید چوو نه�پ یرۆز م� ، به یخش به کانم ه�یترس و دوود به یک هیوایھ

، با  ڕۆ مه دایگشت یگاڕ�ر  سه به " وه وته رکهیب وه میقاچاخچ ۆیاریی که هییژگارۆئام
.  یویی گه نۆچ �� مه �ی، پ یتیگرت سیلۆر پ گه ئه.  �ۆب داڕ�ال به. تگرن  نه سیلۆپ

 انیسوار که  هۆڕبگ  النهیمبۆو ئوت ئه ینگ هڕ.   دروست بکه ۆب �یای خه یک�کۆریچ
 .  " هۆڕگکان ب ، کاته یبوو

من   بووبووم ، چونکه انیسوار  نازانم که  النهیمبۆو ئوت ئه ینگ هڕمن  ڵرحا ھه به
ندمان  نازانم چه.  تبوومنید  وه مهۆخ ی که هیین گهۆب �پ  شهۆگ ، له  وه ناوه له این ته
!!  نیبوو  وهڕ� به ژڕۆند  چه!!  �ومان�یب  وه�کو  و له  وه�یب کمان هیگاڕ�، چ   وه�یب گاڕ�
 ... !!   که�ژڕۆچ  ستا�ئ

  ومه بووم ، خواخوام بوو بکه و�ش په ڵو ، د  ژاره م و په خه و به ران گهین  نده�ھ
 ... دژمن  یست ده

، ترس  مکرد ش�بک یو ترسناک ۆڵچ یک هی شه�و ب  هر به یت�برس. المدا   گاکهڕ� له
م  عات به ند سه چه �رخوا بزان ر ھه گه مه.   وه امه��گ ی که هییگشت گاڕ�و  ره به

ند  ند چاوتروکان ، چه بووم ، چه  وه که هیگشت گاڕ�و   که شه�ب وان�ن ی هۆیھاتوچ
ر  سه دا به وه وشه له م�رز له و القه ێرز له سته ند ده و چه �یند دوود و چه  کوته ه�د

 !!  انمیگرت سیلۆپ یئان ئاخر  ھات که

ستم  بووم ، ھه سدایلۆپ یست ده له دا که وساته له م� ترسام ، به ده سیلۆپ له من
  . مان کرد  ئه  به

 



 گیبزیال

  له مان گروپدا که ھه ڵ گه ، ده گیبزیال یشار له دایمان� ئه یسیلۆپ یک هیپاسگا  له
 . ستام  ھاتبووم وه اندا�ی گه له  اوهیتورک

 .  سیلۆپ یست ده  وتبوونه کو من که وه کڕ�،  انیموو رھه ھه

 �ید له.  " وه کخسته هییکان ئاواره نۆخوا چ یکار یماشا ته ۆت ":گوتم  داۆخ �ید له
  رهۆج  ستم به ، ھه  وه المه به �ب کان سهیلۆپ  له ک�ک هیی وه رله ، به مین که�پ داۆخ
 . کرد  ک هییاین�د

من  ی نده�دوو ھ.   هۆڕو گ بوو له وره گه یک�شتۆگ  ه� پهۆبوو ، ت ری سه یک هیکابرا
چووکم ، من ب  واره قه  زانم به من ده. بوو  من پان ی نده وه ئه �بوو ، س ژتر�در
  ره وه�و پ ئه ی ره�گو به م� ، به م�ناکر سابیران ح شه به ی واره قه ی وانه�و پ ر وه�پ به
بوو ،  یر شه به ی وره گه یک�شتۆگ  ه� پهۆت م��توانم ب ، ده زانمی ده ی انهیر شه به

 . بوو   وه�پ �یگ یددان ێزڕیو  نیش یدوو چاو

 کرد�بووم ، داوام ل نه �یحا �ل ی وشه ک هیکرد ،  ی قسه یمان� ئه یزمان به
 یک�کسۆب..  شا�ک وخسارمداڕ  به یک�کسۆبکات ، ب  قسه یزینگلیئ یزمان به
...  ینیب ونم ده خه  باشه.   هیین  ته�، و گا  کسهۆب اربووید م� بوو ، به واش�ھ

 !!  ینیب ونم ده خه

 ژ�م له.  امیتورک ، له راق�ع کوردستانم ، له  له شتا�ھ  که ڵای خه  ھاتهوام ک�سات ۆب
بوو  ک هی بوو ، ز� نه کسۆنا نا ، ب...  شابووم�ک دا�پ یکسۆبابم دوا ب بوو که

...   وه نامه�ھ ۆب یرۆز یک هییواز بوو پاشان ته وه رچوو ، ئه بابم ده یست ده له
 نن�ش بوه کسۆدا بن�کسۆب یدانی مه  ر له گه مه کان هییوروپا ئه...   وه کردمه یئاشت
 یسیلۆپ یپاسگا م� به... گوت  ده یوا یحاج...  نن�ش ش ناوه ھا ز� روه ، ھه

 . مندابوو  یناکان�و و یحاج یکان کهۆریچ �یر ده ، له گیبزیال

. کرد  مدا� گه ده ی قسه یزینگلیئ  نجام به ، ئه ن�ش وه کسۆب یسیلۆپ ۆیاری
 یچۆو ب ر نده�و ئه  ته ومهیی گه نۆ، چ امیمان� ئه  له یچۆکرد ، ب یمۆخ یاریپرس

 . ھاتووم 

 ایمان� ھاتووم و ئه  اوهیتورک و له دم�سو یازین من به که  وه هیدا مم� وه یی شپرزه به
 ی وه ئه ی، ومن دوا  ده�من سو یون خه یت�، و  هییکانم ن ونه خه یت�و منۆب

 .   کردووهگوم مڕ�،  ڕۆییکردم و  ی�� ره به کدا هی ونگه ، له  که هیقاچاخچ

 یباس م� کرد ، به ۆب می که وره گه  له�مبۆو ئوت یقاچاخچ یکابرا یک�باس یدیئ
 ی رباره ده کم�شت چیھ  چونکه.  ی وه ره ک ده نه کردۆب م که له�مبۆئوت ی وه ناوه
 انیمن یسف مان وه ھه شمیکان ره فه ھاوسه.  یزان ده نه  که له�مبۆئوت ی وه ره ده



  که  وه امه��گ انۆیدا بمان که شوومه  هیریکانگ هییم دووه یژڕۆ له انۆیخ ، به کردۆب
 .   کردووه گیبزیال یسیلۆپ ۆیارۆیب انیمن یسف مان وه ھه

،   وه ناشارمه ک�شت چی، ھ می�� بزانم ده ک هیچر ھه":  یگوت یراق�ع یکابرا
  .  "می�� ده �ستبیب یقاچاخچ یکابرا له مک هی روشه ھه

 یچ  که هیقاچاخچ  که  وه خسته رمی، ب  وه ته�بشار ک�موو شت ھه  که مگوت�پ
 .  نیگوت ده�پ

 �پ مانیاستڕکات ،  ده دا� گه ده مانۆدر  که هیزانم قاچاخچ من ده...  ێو نا ، نامه-
  مه�ئ له ک�ک ه�یزان ده...   که رهیز ۆیخ �یحا ۆب یقاچاخچ یکابرا...  ت��نا

و  ئه  چونکه...  ت�� ده یموو رھه ھه  ستووهیب یک هیرچ و ھه  تووهید یک هیرچ ھه
 . "�دات ده مان ه� ھه یاریزان  هۆی، ب  هیین مان�پ ی متمانه  هیقاچاخچ

  مه هند ژ چه یمان� ئه یسیلۆپ یر�و چاود یرشت رپه سه م ، به دووه یژی�ۆانی به
قسانمان کرد ،  ک��، ب  وه خوارده رمانۆز ی ت و قاوه ربه خوارد ، شه کمان�نان

 مان� ئه یسیلۆ، پ  هییونان ن خه یت�و ایمان� ئه  که نیبوو کۆک  وه ر ئه سه موو له ھه
  به �بب  هیین  وه ئه ی ستهیبدات ، شا ۆیخ یوانیم له ک�ت�ن ، و ده ده وانیم  له
 . ونان  خه یت�و

 کدا�ر�م ئام رده به رگرت ، له وه یکان موو قامکه ھه یرۆم نجه په یمان� ئه یسیلۆپ
 کردم�ل یداوا کان سهیلۆپ  له ک�ک هی.   شانه�اکڕ  پاره ی نهیک تگوت مه ستام ده وه

بوو  دا که نهیک ناو مه له که ی سکه کهۆو تابل ر ئه سه  مه کانم بخه نجه په  له ک�ک هیر ھه
 یک هی نه�وجا و م ، ئه�دابن  وه که�م پتموس  ه� ر دوو که کرد ھه یواوجا دا ئه. 

  . رچوو  گرتم و پاشان ده  وه�پ به یواو ته یک هی نه�وجا و گرتم ، ئه یویالون

 !!  هیچ یمانا  وه ئه یپرس کانم سهیلۆپ  له ک�ک هی له

 .  تیقاشقونج ن ید یک�ت�و  له نیبزانتا  هی وه ئه ۆب

 �یو ھه و له کم�دام تاوانبار م ه� قه  له یدام و وا�یل یمان� ئه یسیلۆپ ۆیاری
 شینگانیڤ���و هی کات و ده ده قسه یمان� ئه  به این ته یمان� ئه یسیلۆپ.  تندام� ھه
 . ن  بکه  قسه  و زمانه دا بهگیبزیال ی سارده  وه و شه له

بن  شیمنوون ن ، مه بده تنم� ھه یگاڕ�ر  گه ئه.   هییکانم ن ونه خه یت�، و ایمان� ئه
  .   باحه سه یدواتر یاریرار و بر قه  مه ئه..   وه نمه�نام دایایت

 یداوا  ره�ن ل ناچارت بکه  هی وه له...  ت�ۆین ب ناده ت گهڕ�،  انیگ باح سه
  تهیوتوو و که یک�ش�م ۆت...   ده مه ار�یب   که مه له باح په سه..  تی بکه یی نده ناھه په

 ...   وه ماسته ک هی کاسه



کانم  ره فه ھاوسه یاتیقرھات و وار سه به له م�، گو دایمان� ئه یگیبزیال یزندان  له
دوو  این کرد ، ته داۆخ یت�و له انۆیخ یسات و کاره �ۆ�یک یموو باس رھه گرت ، ھه

 .  ت�ب و من نه  که هییفغان ئه

  کرد له زم ده بوو حه  وه م ئه که له سه ، مه تبووید نه کم�زاب و ئازار عه چیھ من
وروپا ژن  ئه  م ، له ر ببه سه وروپا به ئه  له م ندهیئا. م  بده ۆخ یانیژ به  ژه�وروپا در ئه
ر و  فه و سه  وه مهڕ� کوردستان بگه ۆب ک�اریشت کو گه وه ک�جارجار  این ، ته نم�ب

و   شه�و ب گاوبانڕ� تاندا ، له نازدران و ئافره ڵ گه ده کانم سکهڕیو  انڕ هگوشت گه
 یحاج  که  وه مهۆبخ  زهیل غه  هیو چا ، ئه  وه مه��بگ ر نده�و ئه ینجان گه ۆب واراندا ره�ل

 . شتووم�ھ �ج به ۆیوروپادا ب ئه یکان ونگه له

 تاریق ی ستگه�و  هیانمانی گه یت بهیتا یک�ل�مبۆئوت  به یمان� ئه یسیلۆپ یانی به
 .  ۆی�ۆییخ و به �نیدا ینیرل به یتاریق یسواربوون یتیشار ، بل له

 انۆیب �رکات ھه.  کردم�ل انیدر غه شوو�پ یجار.  مڕۆکانمدا نا ره فه ھاوسه ڵ گه ده
 .  مڕۆ ده این ته به...   وه نه که ده  دووباره ست�و� مان ھه ھه ێبلو

بوو  نه�ل م�وتم ، گو وتن دواکه رکه سه بوون ، له نیرل به یتاریق یسوار �کات
 . کردم  نه ۆب انیک�ت شارهیئ چی، ھ واتڕ ده  که تارهیق  که  وه نه ئاگادارم بکه

 ک هی ئاواره  هیین  وه به ستتیو�وروپا پ ئه  تهی بگه  هیت هیموو ماندوو م ھه ئه یدوا  که
 .  گاڕ�ر  سه یک هی هیحاو  دا بتخاته نگانه ته یکات له

 انی ده  هی ستگه�و م ئه.  نیرل به یتاریق ی ستگه�و  مهیی گه ڕۆ وهین یدوا ک�م که
ر  ھه ستا�، تا ئ  هی ھه ینار که نیند چه...   گرتووه ۆخ له ینیز دابه یر به له کون و که

،  نیرل به ی ستگه�و یچ که. بوو  ھه یوینار و د ردوو که بوو ھه ینیب کم هی ستگه�و
 ک�قات  ، که  مهۆند نھ چه  هی ستگه�م و ئه نازانم!!   مهۆنھ  نار و فره که فره
ند  ، چه کدا�ر قات ھه له.   وه هیینیب ده دا کهید یک�م قات رده به له مۆوتم ، خ که رده سه

 . کرد  ده  ئاماده رچوون دهۆب انیۆخ  که ینیب ده کم�تاریق

، چ   کراوهدروست نۆچ  هی ستگه�م و م نازانم ئه به رده و سه نم�رد سه ند رچه ھه
  له انیک�ر�ئام چ!!   دروستکردووه انینۆو چ  کردووه انیدروست ک�ارانینداز ئه  رهۆج

 !!   کار بردووه به ایدروستکردن

 یت�، برس مۆخیب  که  وه زمهۆبد ک�دا شت دهم�و ، ھه  وه ه�یژک�رگ و سه ئه م ده به
 کانت هیجوان یتنید ی، توانا تینا�ھۆب یرۆز یت�برس  ندبووم ، که سه �ل یفی زه
 . ن  ده ست ده ده له ۆخ یانیجوان  له رۆز نان�شو...  �ن�نام

 یک�زڕی له. وتم  که  قاوه ینۆب یپوودا ھات ، دوا که  م به قاوه یت زه له به یک�نۆب
،  م�بک ینازانم چ اۆیکات ای"ک�ک "  و دوو پارچه ک هی قاوه ێو مه ستام ، ده وه ژدا�در



 یداوا.   وه نمه�نوسرابوو بخو  لهۆچک یک هۆیر تابل سه له  که ی که ناوه یمتوان نه
،   هیدا کم هییالرۆدد  کرد ، سه  که کاره�کر  ته ئافره  له کم�ک ک هی و پارچه  قاوه ک�پوکو

 یزینگلیئ  به  که کرد�بادا ، تکام ل یر ، سه  قسه  وته که  له په ، به ماڕسو یر سه
 کسۆکو ب وه کڕ�قسان ،   وته که یمان� ئه  ، به  وه رزکردنه به ۆی، بر �بئاخف

 .  گیبزیال ی که نه�ش وه

کردم ،   پاچقه ۆب ی که ته ئافره یکان ستابوو ، قسه وه  وه پشتمه له ی اوهیپ و ئه
 .   وه مهۆڕگیب  افخانهڕ سه ، له دا که ستگه�و  له م�ۆب �ب کات ، ده کارده ۆریۆ  به یگوت

...   که ه�یزار تو ، ھه  جوانه  ستگه�و...   که تازه  ستگه�و  چوو تا له�پ رمۆز یک هی ماوه
 �یج ھات به ده نه ت�بوو ، د ب هیجا عه یک�، شت یچ ی ستگه�و... رچووم  ده

  مه بگه �� هی فسوونم بکات و نه ئه  نه گمه ده  هیم جوان ئه م� هینا ، نا م� ، به ��یب
ونان  خه یت�و م� ، به  هیایت یتارانیق یجوان ی ستگه�و ایمان� ئه  استهڕ.  د�سو

 ...   هیین

م  ئه... م  کانم بکه ونه خه یریگی په �دام ی وه ئه یت رفه ده یمان� ئه یسیلۆپ
 .م  ناده ۆخ سیک له  ته رفه ده

کات  ده یی نده ناھه په یداوا ایمان� ئه  له یدا گوتگیبزیال یندانیز  له یراق�ع یکابرا
وروپادا  ئه  له یمان� ئه یسیلۆپ یرۆم  نجه په... واو بوون  ته دا ره�ل یکان ونه خه... 

 .  یواندڕایمان� ئه و له نا�ھ یکان ونه خه به ییتاۆک

 امڕ گه ده ک�شت وتم ، له رکه ده وه  که ستگه�و  له، بووم  این ته یتاق به نیرل به  له
. دابوو  ینیرل به یور ده نیر و به  وره گه یک�ئاسمان.   هیچ یزان مده نه شمۆیخ
  وره ھه  رهیزنج  به �یکا یک�نگ هڕ،  ڵکا یتاو ھه ی ند و ئارام ، پاشماوه هم،  نیش
جوانتر و  ر�ول ھه ڕی په رده زه  له نیرل به ڕی په رده زه یتاو ھه.  یخش به ده  که نکه ته
 ی وره گه ی هیپا نیند وت ، چه رکه ده  وه دووره  له نیش یک هی قوببه.   تره�کا
 . مدا بوو  رده به له

 یتا ره ر سه سه به  وه ووهڕزار  ھه له ک�، شار ر�ول ھه له نترۆک یک�شار
 .  یکان تارهیق ی ستگه�کو و سنور وه �، ب  وه هیکرا سنوردا ده �ب یک�ت هیرۆمپراتیئ

  دورمانه یت ر خه سه له کمیدا که دان هیین�نھ  رفانهیو گ له شتا�ھ کانم پاره
س  که.   هیین �م پ ناسنامه. درووبووم  ۆیب م که نزهیج  هۆ�پانت ی که هییقیق حه
 یند وهی بکات په  وه به ستیو�پ  نگه هڕ.  م�ک نم�لم سهیو ناتوانم ب م�ک �نازان
 کان ستگه�رز و ئاسمان و و ئه  که �م بده ان�یوا م و ھه بکه  وه مه که سوکاره که به

 . ن  که ده میشواز�و پ  وه گرنه ده ۆشم ب باوه



و  �سم دراو رده به تا له  منه یند وهی په یوانڕ چاوه  وه شهۆر په باوکم به زانم ده
 یند وهی په یوروپا ئه ی که هڕکو  که �بفش ۆیخ ، به دای که شاره یاوانیو پ وانیم
،   ه�یج شتهین خت تهیپا  له  که ی هڕو کو ئه.   کردووه ڵ گه له ینۆف له ، ته  کردووه  وه�پ

،  خت تهیپا  ته وهیی گه  وه کانه ستگه�و یو ساف  ڵ�زو یقایزۆم یئاوازم  ده به که
 .   کردووه ۆب ینۆف له ته  وه که نهیش  قوببه شتین ته له

 یانۆڕپاپ ینۆو ، ب یمان� ئه یسیلۆپ ینۆر ، ب فه سه ینۆب ، له مۆبش ۆخ ستمیو
 و�کو یک�بتاشم و شت نم�د�ستمیو.  زگاربمڕو قاچاخ   زهیحاف ی ماده یگر� ھه
 یکان وارهید  کوردستاندا له  له ر�ول ھه یکان وارهید. ناوقوتوو  یک شت ، نه مۆبخ
 �یر ده له  که ی النه�مبۆم ئوت له رۆ، ز ر�ول ھه ن�لیمبۆ، ئوت نترن مه ه�و ده نیرل به
کرد ،  ده ڵای وام خه ،  تمید  که ی جوانه  ژهیک  و تاقه ئه. ترن  تازه تمنید  که ستگه�و
.   وه دامه نه�ل یشڕیر ئاو کات ، ھه ده لیل باح خه سه ،من یمل ست له ده ر کسه هی 

 ینۆب شتا�ھ �بووب  وه ر ئه به له  نگه هڕ،  �بووب م که ژه�در  نه�دڕر  به له  نگه هڕ
 . دابووبم  نه یر به گیبزیال ی که ندانهیو ز  سخانهیلۆپ

ن  که ده میشواز�پ یژانی، ک �ھاتب شمین�دڕر  گه ، ئه  هیین  ره�کو ئ وه  هیایج د�سو
 .ۆگ یوا یحاج.

باح  سه..   باح بکه سه یوانڕ زن ، چاوه مه ید�سو ی ئه...   ونانه خه یت�و د�سو
... گات  زوو ده یک هییانی به انیزوو  یک هی واره�ئ...   هی وهڕ� به تارانیق یسوار به

 .  یکان ونه خه  له  کهینز رۆز...   کهینز لیل باح خه سه

 .  ێناو میتاکس میپرس �یل وان هی�زینگلیئ یک�زمان ، به ک هییتاکس ق هیسا

 �رکات ھه. گوت  ی وه ئه ک�جار پتر له یحاج "ن  ده ئاواران ده یت ارمهیوتان  مزگه"
 . وتان  مزگه ۆب  چووه �بووب ک هیت ارمهی  به یستیو�پ

 تیت ارمهیییاۆڕخ دا بهانتیژ  س له ، که انیباح گ سه": گوتم  ده �پ  شهیم ھه بابم
 .  "نادا 

 .   وه مهیزۆد ۆب یوت ، مزگه  که ره�قۆش

  له الرۆنجا د په ییبا  دا ، کهنیرل به یدوور رۆز یک�ک هڕ گه ی لهۆچک یک�وت مزگه  له
 ک�اویدا کرد پ که وته مزگه  به مۆخ  که. کرد  وانم�ش یژ�دوور بوو ، نو  وه که ستگه�و
 میپرس �یل.  بوومید ی دا نه وته م مزگه له شتر�پ  ، چونکه م�، من ک میپرس �یل

 ژ�نو به. کردم  ده یر�وتبووم چاود ژوور که وه یتا وه ز ، له بم ، تومه زه مه  سونه
 خم هیبا اتریز ک�کار  هیکرد  مه تم ، ئه سوننه یھل من ئه  که ابووین�مدا د که کردنه

 .  �بدات



ردوو  و ، ھه  وه که نه�خو  خوتبه یر کورس رانبه به ی که وارهید  هی، پشتم دا ژ�نو یدوا
 :  یجابر بوو گوت ی، ناو  وه المه  ھاته "جابر  "�کات. چاوم نوقاندن 

  ؟   م براله تت بکه توانم خزمه ده-

 .   هیت ارمهی  به ستمیو�م پ چ بکه م� به. بم  ایور  هیبوا ده

 ؟   وه زمهۆبد ک�ل�ئوت  کانهیم نز توانم له ده ۆئاخ یپرس م�ل

و   ناسنامه چیھ  ، چونکه  وه ناکاته م�ج ک�ل�ئوت چیھ یمزان ده رچاکۆز
 . بوو  نه�پ کم هی نامه گه� به

 . بنووم  �ک�وت مزگه  توانم له ، ده  نوستنه ت که شه�ر ک گه ئه یگوت

 . کرد   که وته ناو مزگه ی که وره گه  هییپانتا ۆب ی ئاماژه ست ده به

 . "ت هینا مان�موس یک� که به ماندایئ �یبا ر�ژ نووستن له �واب ت�ر پ گه مه"

  وه ئه �یمن ف. بنووم  �یل ۆخ  کاوه  دابخات تابه  که وته مزگه یرگا بوو ده خواخوام
 . م  نووم دابخه ده یایت  که ی و ژووره ئه یرگا بووم ده

ر  ھه  له  نگه هڕ.  "برا  ت�وت داناخر مزگه یرگا ده":  یان گوتک نوستووه  له ک�ک هی
 .   ره�ئ  بکاته ووڕنووستن  ۆب گایج �ب یک�س که کدا�سات

  گاوهڕ�م  ده ، به یناسی ده  تورک که "یک�الک ده "یال ۆب یبردم ییدوا یژۆڕۆب جابر
 ۆب دا هی ستهڕم  له مۆخ یانیژ موو ھه.  �بزان انمیژ ی رباره ده ک�کرد شت ده یز حه

 انیم ژ که ز ده و حه  واو کردووه ته مۆزانک  تازه  که کم هیبابا  نده به  که  وه کورت کرده
.   جوانه یک�ت�و ایمان� ئه یجابر گوت. نا  ایمان� ئه  له م� به. رم  ر به سه وروپا به ئه له
ر  گه ، مه  وه تهۆڕ�ناگ ی کهید یک�ت�و چیھ و به  هی ره�ل  ه�سا  دانه ستیو ب ئه
 .  �ر ب سه له یخوا ی رادهیئ

و  موو ئه ھه ۆب  که وته مزگه یرگا ده  که  وه کردمه  دووباره ۆیب ک�جار له ادیز
 انیتر یک�ت ر خزمه ھه انیون  بخه یایت انین ژبکه�نو ێو انهی ده ی مانانه�موسو

 .   پشته یر گاز سه ، له �ب ھه

 . ترساندم  یرۆز جابر

 داۆخ �ید له. نادات  تیت ارمهیییاۆڕخ به ک�س که چیھ  بووبووم که ر�ف  وه ئه من
الک  ده یالۆب  گاوه��م ده به؟  ێو ده یچ  هی خشنده به  م جابره ئه ۆئاخ یمپرس ده

کرد ، پاشان  یفز هڕ وه که�رم شه به  تاوه ره سه له م� ، به �یم دا پاره ێزۆت
 مانان�موسو  که  وه کرده یدووپات. گرت  یر ، وه  وه بگرمه� ھه  که پاره ی وه رله به



  به �ب هبدات ، د ۆیخ ینید یبرا یت ارمهییتوان ک�مان�ر موسو ھه ر گه ئهۆخ. بران 
 .   وه داته ده یو پاداشت �نیبی خوا ده  بکات ، چونکه  مه ئه ییاۆڕخ

 یر�، ف  وه کردمه ینج ، گه یزان ده یباش یک هییکورد  تورک ، که یالک ده یکابرا
 . م  ر بکه فه سه زاڤیو   ناسنامه �ب وروپادا به ئه  توانم له ده نۆکردم چ

 کم ه�یرکو ھه ۆب  بکات ، که نیدابۆب کم هییکس ته �توان و ده ئه  باسکردم که ۆیب
 . بمبات  ێبو

 یو خاک ره ، به نداداۆ�و ھ ایمان� ئه وان�ن ی که بانهۆئوت  ، به ییدوا یژی�ۆانی به
 گوانایو مار ن�گو یت�و و ره رز ، به به یخالق و ئه یینزما یت�ئاشان ، و

سف  وه ۆب یوا  که تورکه  الکه بوو ، ده ید نه م ته�و و من ئه  ته به� ھه. شتمڕۆی ده
کرد  سف ده وه یروا ھه شیحاج ۆ، خ  وه کرده یش دووپات که تورکه  ره�فۆکردم ، ش

 ۆیخۆ، ب نداۆ�ھ یگوت ردا�ول ھه یجوان یوان شه یک هییر�وب شه  له یحاج. 
 .  �یقا ته�پیک�شت ھه به...   هۆڕو گ له  که�شت ھه به

 مستردام ئه
،  نداۆ�ھ یخت تهیپا یمستردام ئه  ته�ن هی بمگه  که وتم ککهڕ�دا که ره�فۆش ڵ گه ده
،  ر نده�و له کردمۆب یریگب بابم ته ید�سو ی کهڕ�بابم ، ھاو ی کهڕ�ھاو  ته به� ھه
دراوم و  ت هیز ئه رۆز راقیع  له مید زه�ئ  چونکه م��م و ب بکه یی نده ناھه په یداوا

کو  وه د�سو.   شترهۆجوانتر و خ د�سو  له رۆز نداۆ�ھ یگوت. نراوم  ودوو اوهڕ
 یدوا ۆیخ و به ن ، ئه ناکه نیدابۆب انیکان هیستیو�ن ، پ کورد ناکه یت خزمه ستیو�پ

کو  و وه د�سو ۆز ناکات بچم ب و ، حه  رگرتووه وه ی قامهیوسا ئ ئه ڵسا وت دانه حه
 . ببم  و ئه یزاب مان عه ھه یببم و توش  دهۆریو گ ئه

 ید یک�س که انیو  من ئه انیم ،  که و نه ئه یباس ێرۆج چیھ به کردم�ل یداوا
من .  ی که هیی نده ناھه په یم داوا رده به بخاته  ره گه ته  مه ئه  هی وه له  ناسم ، چونکه ده
 .  یناس مده نه شیاستڕ به ۆر کرد ، خ به له یباش به م که کهۆریچ

،  گرتمیدا ێو ئه ی که تارهیق ی ستگه�و یدور له رۆمستردام ، ز ئه  ، له  که ره�فۆش
و  له  که ره فه سه  و ، چونکه ۆھ رۆر ز به ، له  وه ته�بب کیپتر نز ی وه له �ناتوان یگوت
 .  نیکھاتبوو�پ یر سه له  که  چووه�ت یاتریز  هی پاره

 �س  خوارد ، به یالرۆد د وسه م حه ره فه م سه ئه.   هیم دا که پاره یستیق دوا
 . م دا  که پاره ستیق

 . م  بکه یی نده ناھه په ی، تاداوا مڕ� بگه ک هی سخانهیلۆپ  له  هیبوا ده یدیئ



 ینگ هڕدام ،  ��یف کاندا که هڕ گه  له ک�ک هی له  که هییتاکس یر�شوف ی وه ئه یدوا
و   ستهۆو ش نایر ب سه ، به دیقرم ی گهڤتا. بوو  ڵر چاوانمدا زا سه سوور به یدیقرم

 یک�ن�موو شو ھه یور ران ده شه به یلۆپ شه ە�چ یدیئ.  ژاڕ کاندا ده و بانه گاڕ�
ر  کان ، ھه قامه ، شه کانۆنی، کاز وان��جل و پ یگاۆگرتبوو ، دوکانان ، ک

 بوو ؟  انیچ �یک�شب�بوون ، نازانم پ  له په به شموو ھه

 یسیلۆپ یخت تهیپا ینیرل به له.  انیباح گ سه  غه�با ره جوان و قه مستردام ئه
ر  ھه...   ره�ول ھه ��ی ده  رمه مستردام گه ، ئه  رمه گه.   اوازهیج ن�ش وه کسۆب

  رمه مستردام گه ئه...   سارده نیرل به...   وه مهڕی په ۆیب  وه نهیرل به  له ژڕۆمان  ھه
  ...  انیباح گ سه

 ...   حپه قه ڕیکو -

. دواند  ده ی کهید یک�اویپ یسریم یزمان به  بوو که�ل ێگو ک�اویپ  له م وه�جن و ئه
 یاویپ. وت  که م�رگو مستردام به ئه  له  بوو که یب ره عه ی واژه سته ده م که هی  مه ئه

 . کرد  ێشلو ۆیخ  و نه اۆڕگ م نه دووه

  هی وه ، له زمانیئاز یکوردستان  له  مه�ئ یال ، له  قه زه  وه�م جن ، ئه  حپه قه ڕیکو
  شوله�م ی زیگ زهیکو گ مستردام وه ئه  له م� به.  ێر بکوژر سه له یک�الم ند زه چه
 چینا ھ ، ده �ب دا نهلیل باح خه سه ی�گو  له این ، ته ڕێ په ده�و ت ێد دا�گو یال به

 .  ت���ناھ �ج به ک�وار نه�شو

 الن�مبۆئوت  که کدا��نا که یکینز ، له  که ه�کوت و پ" حپه قه ڕیکو "یربار سه
. رچاو  به  لوتف تر ھاته ، به نیرل به له رۆمستردام ز کرد ، ئه ده دا�پ انۆیخ یسووک به
  ، له  وه که که� خه یغ�با ره قه  له .کرد  وه ستم به ھه  وه نگاومه ھه م که هی له
موو  ھه له  که  وه هیاتیم�  رامه بهو  نۆو ب ، له  وه ره جگه ینۆب  ، له  وه انهی که له په له په
  نج له گه یک�و کچ ڕکو  که  وه نه�و ماچ ماچ ھات ، له رما ده سه به  وه که هیال

...  ێوژڕبو �یپ ک�س که چیھ ی وه ئه�کرد ، ب ده انی سه موماره دا گاکهی��سوچ
 .  �ب من نه این ته

 یک�سوچ  ، له یسیلۆپ �یکا یو سوور نیش یت ت خه خه یسپ یک�ل�مبۆئوت
 ھاو� ئه  نه مهیم د ئه. ستابوو  ، وه �یبی ده تاریق یک هیگاڕ�  که ی رهیق گاڕ�و  ئه

و  ، ئه ۆھاتوچ یک�ووداوڕ.  وژاندمڕال و له یمستردام ئه ۆشابان یتنید ی تاسه
 کان له�مبۆئوت یکردنڕ� بهۆب ۆیخ ک�سیلۆکردبوو ، پ یدروست  که ووداوهی� ه�ینجا جه
 یک�ر فته ده  رنجان له و سه ینیب�ت یمارکردنۆت  وته که ید یک�ک هیرخان کرد ،  ته
 .  دایت بهیتا



،  چوو ده�ستابوو ، پ مدا وه دووه یسیلۆم پ رده به کو من له وه ی�با کورته یک�اویپ
 سیلۆبوو و پ �یب یایمان� ئه یسنور ی وه ئه ی، دوا د�سو  بگاته ێو هیکو من ب وه
 .  بکات�ل یخس شه ی ناسنامه یقیتاق ستیوی ده

دا  ارم�یب.   وه ببمه وان�ژ یی نده ناھه په یوااد س بوو ، له به ۆیخۆب  مه ئه یدیئ
  . م  بکه  کهید یک هیگای��بیتاق

 ی وه نهیخش و به گرتن نه�و یرم رگه موو سه ر ھه ھه. دا  من نه به �یگو س که
 . بوون   نه خه رده زه

وروپا ، تا  ئه  ته ناوه �یوروپا ، پ ئه  ته وهیی گه  وه کوردستانه  باح له ، سه  نهیک� خه
  وه زانن ئه ده ستان که.   وه تهڕ� کوردستان ناگه ۆب �ی باخه  ته�ن وروپا نه ئه یرتۆپاسپ
 ی ساکاره  و کورده ئه لیل باح خه سه م��ب تان�باپ. واو  ته یی باح گه سه!   هیچ یمانا
،   وروپاوه ئه یکان نه�ست نار و به که  به یون ، خه ندبوو�خو دا�یگو به یحاج یتا وه له
  .  ینیب ده  وروپاوه ئه یکان و جوانه لیشم نه  ژهیک به

 ...  یی گه ستا�ئ...  ستا�ئ

ماچ  ک�کچ ی وه ئه�واو کرد ب ته یی ئاماده یندن�خو یناخۆق  که ی باحه سه و ئه
 ک�ژیک یر جل به یست ده  وه نافه ته ای  وه الگه عه ر به گه مه ی باحه و سه ئه. بکات 

 ی و ژنانه ئه یتر عه ینۆب  وه دووره  ر له گه مه ی باحه و سه ، ئه �وتب که
 ین�سا  که ی باحه و سه ، ئه نڕی په ده�ت کاندا مهقا شه به  که �راچووب سه به

...  یی گه ستا�واو کرد ، ئ ته یاجحیساکانڕ�و  ن�و شو ڕێمان  ھه به ۆیزانک
 . ودان  ئه یس ه�ست ده ، له دانیکان چاوه ی ره�ر س به وروپا له ئه یانییر زه ستا�ئ

وروپا  ئه یخاک  هینا �یباح پ سه. وروپا  ئه  هیی گه واران�ئ  له ک هی واره�ئ باح سه
. گرت  انی نه�و. سوتاند  دایر وه رهیب یکان ناره که  له ۆیخ یکان هیشت که ھ�مووو
 .  نین که�پ  وه هیووڕ ، به  وه نهیگرژ ۆیب

  دواوه به �ۆم له.   وه هڕیی په "اشقر  "یر زه یژئاواۆڕۆب  وه نهیم خه یت� ژھهڕۆ له
،  �ن�بزو ینا ی که�دراوس  ژنه یکان جله �یواینک و ت ته. نابن  ڕقو به یکان ه�یپ
 یسک�سیشۆج ��ت یبر زه ، به  هیین ند مه ه�و ده یکوردستان  ره�ئ یدیئ

 .   وه ننه�دابمرک

 یت ت خه خه یسوور یدیقرم ک�� پهۆ، ت دا که هییک ره سه  ستگه�ر و نبه ھه له کڕ�
 م که هیی ئاستانه  له.   هی وه هیکان رهۆز  زه مهۆر گ سه تاج به ک هی رهیزنج.   هی ھه یسپ
کردبوو  یشار که  وه هییئاو  ه��و ھ خوار ئه ، له  بووه زڕیترام  ک�� مهۆک دایرگا ده
  که� خه یت هیماندوو  وره گه ن�، پاس یکد هی ر به رانبه به یک هی رگهند دو چه به

 .  گرت ده� ھه انی که وانهڕ چاوه



 .  ڕێ وتمه ز که رخام و بله رچه پاش وه و ره به

کو  تا وه  هیبزانم چ امڕ گه ده ک�شت له. وروژاندم  انیت�، برس اوازیج ن�راکۆخ ینۆب
 ک�شت م� ، به مین مان�موس ش هی ادهڕو  به  نده رچه ھه.  مۆخیب نیرل به ی وه ئه

 . بم  نه این�د �یو ل  هیزانم چ نه  که مۆناخ

 یمڕکو� ھه  که جووله یک�شۆالفل فر فه ی، دوکان کدا هڕ دووگه وان�ن یک�انڕیدوو له
  مم له ژه م که هی.   وه هیکا شه داوود ده ی که ره�ست ئه کدا هیبا ر شنه ھه ڵ گه بوو ، له

 .خوارد  ر نده�و له نداۆ�ھ

 رمۆز یک�ت ربه خوارد ، شه کم�م ژه  پتر له.   وه مامه  که خواردنگه  له رۆز یک هی ماوه
 م� بوو ، به نه لییقا  که دوکانداره جار� وه ، ھه الرداۆد م به که پاره  که.   وه خوارده

 ۆمر ئه ندا�ھو. یۆرۆ  م به کانم بکه پاره  گوتم که �یپ یی، دوا  هیدا هڕ  ھاته ییاود
 . کات  ده  ه� مامه ۆوری وروپا به موو ئه کو ھه وه

کردم ،   یماشا ته.  م بکه�ل یی نده ناھه په یداوا یاریپرس ستمیو ک�جار ند چه
. کرد  ده انمڕو کو ژانیک یماشا و ته  وه دابووه م�پا  که خته ته  هیر کورس سه من له

 یالفل فه ینۆب ، که نیخز دا داده که دوکانه یک�موو سوچ ھه خن به کانم خنه بزه
  وانهیموو م ، ھه ش هی�ک�ژیک ی بزه ینۆب کردبوو ، که �یپ  تازه
 . دا  ده شۆج یکان هین وته هڕشتوویدان

 ایئا!   ھاتووه  وه داره نه یقایفر ئه  له ایئا!   کو منه وه یک�ر نابه و په  ئاواره شیم ئه ایئا
  هی که جووله  شهۆالفل فر فه یم دوکان ئه  وه ته وهید نه ین�وروپادا شو موو ئه ھه له
 ۆشابان! مستردام  ئه یند مه��و ده یک�قام ر شه سه  ته وتووه که  که �ب نه
 !  رداممست ئه

،  مڕ� گه ده یگشت یک�ت�وال ته  ، له ێد تم�وال ته.  تاردامیق یک ره سه ی ستگه�و له
 یچ ، که م بکه�ل یی نده ناھه په یداوا یاریپرس ستمیوت ، و رکه ده �ل کم�سیلۆپ

 . رچوو  ده یگشت یت�لاو ته ی رباره ، ده  که ارهیپرس

جوان ،  یوروپا ئه  و به مۆخ به ی متمانه ک هی بزه کرد ، به ی ئاماژه ست ده به
  کرد کهباس مۆب.  کرد�ل میی نده ناھه په یاریوسا پرس ئه.   وه رد کردمه زه مه ده

 .  ومیی گه  وه کوردستانه  له ستا�ئ

 یجار رۆکات ز دهست وا ھه یگوت .بووم نه اریواد  ، چونکه ربووی سه �پ یرۆز
 .  تبمید ی کهید

 یت� ژھهی�ۆباکور له "رئاپلیت=  Ter Apel" ستهیو�پ  باسکردم که یۆب یکورت به
 . م  بکه ست اده�مۆخ ایمان� ئه یر سنور سه له ندا هۆ�ھ



  مه بگه نۆچ که �ن بده کم هی خشه ، تا نه  که تارهیق ی ستگه�و ی پرسگه ۆب یبردم
 .  ر نده�و ئه

،  ت�ناگر  ئاواره ی خه هینادات ،  و�نادات ، جن یک� خه ، له  جوانه یندۆ�ھ یسیلۆپ
 ۆب م� به.   دووره  نداوهۆ�ھ  له الرۆد د وت سه حه ایمان� ئه. نادات  یر شاپان به
کو  وه  که�زاب عه  به یستیو�ودا ، پ ئه ید ناوقه بگات به دایستیو شهۆخ  له ی وه ئه
 . وروپا  ئه  شتنهی گه یزاب عه

،  مڕ�ھاو  بووبه "ساحل العاج "یک� خه یش هی�ک�ژیدا کرئاپلیت یگاڕ� له
ست  و ده ئه.   هیگاڕ�مان  ھه گامانڕ�  که ابوومین�وسا د ئه �یب مان گاکهی�� وهین
،  نیب ون ده  وه که�پ �ب مت نه ، خه کردم�ل یرئاپلیت یاریکرد و پرس یر شکه�پ

 .  مڕۆ ده ر نده�و ئه ۆب شیمن  چونکه

 ۆ، خ  هیبکردا یشیمن یک�خو  هیبوا ده.  �یک ی هۆ�باب ک هیو  ک�ت ربه شه گاڕ� له
 م� به. گرتبووم  �یرد به ستاش�تا ئ  که الفله فه  کرد ، چونکه ده فزم هڕ وه هیینا�د به
 . کردم  نه یک�خو

ر  به له  نگه هڕ،  ت�رناچ ده م�د ت له نابم ، قه شۆخ ی سته�و� م ھه له تاماوم
،   انهییر زه زم له من حه  که �ب وه ر ئه به له  نگه هڕ،   هیین شان هڕ  زم له حه �ب وه ئه
،   هیین  وه هینگ هۆی�ھ به  ژهیو ک له ستام�ئ ی هیست م په ئه م� ، به ک هییر موو زه ھه له
 . بوو "یکاند" یناو.   هی وه هی که هییلیز هۆی�ھ به کو� به

 م کانه� و خه ، ئه  انشهینیچ  له قمڕ.   هیین ش هی�نگ هڕ زم له حه.   انهیقیفر ئه  له قم�من
م  ناکه ڕ باوه .مین رست زپه گه هڕمن .  نۆخ ده ک�مووشت ھه  که نین ڵد به
 ڵ گه ده میند وهی ، په ێناوشۆخ کم�نگ هڕموو  ھه م� بم ، به رست زپه گه هڕ

 .   شهۆخ نگدا ه��ند ھه

وروپادا  ئه و له  هییقایفر ئه یک�ژیک.  اربووید ییئاسا رۆز "یکاند "یر�چاود  وتمه که
و   که هیقیفر ئه.   باح بووه سه یدا تووشرئاپلیت یگاڕ� ، له  گوم کردووه ڕ�ی

 انیز حه  هیموا�پ  که ی نگانه هڕو  ئه.  شا�ک� دا ھهحبا سه ی ادگهی له یکان نگه هڕ
 ییئاسا ی نگانه هڕو  ئه.  واسراون� ھه ایچاوان له ستا�ئ ی نگانه هڕو  ، ئه ناکات�ل

 . بوون  ییئاسا رۆز... بوون 

 "یتاریق ۆب  وه ، گواستمانه ڕۆیی ده نه تر وه�ستا ، ھ وه "ئامسفورت  "  له  که تارهیق
 .  ینیب  وه شتنهڕۆی  م به "یکاند".  "والڤز

بوو ،  ک�شاژن.  ڕۆیی ده  وه و نازه قاریو و یالر سه  به.  ڕۆیی شاژن ده کو وه
 م� ، به  وه ندرابووه سه �ل ی که ، تاجه کدا�ند خواوه یبوون  هڕتوو یک�خت وه ساته له

 . پاراستبوو  یشاژنان یک هی هیو پا ۆو شک ت بهی موو سام و ھه ھه



  وه نه�وژڕزوو و رم و شل و ئاره نه یک�ن ده ر به سه به دای جانتاکه ڵ گه ده ک�ر سه
 یما سه  هیرما م سه نکا به ته یک�کراس ر�ژ رم له نه یک هی نهیس. کرد  ده یما سه
د  ، ناوقه  شراوه�ک  نه�و ڵکا یک�ساس ه�م ه� قه تگوت به ده  که ایر ورگ سه کرد ، به ده
 ید ی نده�، ھ  کهۆگچک یک�سمت  وه هی که هۆ�پانت ر�ژ ، له  دواوه له.  ڤو زرا کیبار

 . نواند  ده کیبار ید ناوقه

 شیووتڕر  گه بوو ،  ئه ڕی جه ێرۆج به ایکان سپه ن چه ده و به گن ته  جله  له ین ده به
 .  وژانڕو زوو ده ئاره ی نده وه ر ئه ، ھه  هیبوا

 یال ڕی، ئاو نکوت ه� ھه گامین  له یگاین  ، که  وه هیدا ی وه پاشه ڕیئاو یکاند
 .  یئاسمان ینی، ش نواندی ده نیئامال ش  که  وه هیدا م که ستگه�و یعات سه

م ،  ده نه نگان هڕ به ێبووم گو ئاماده ستا�، ئ شت�ھ�ج به مۆپاش خ له مۆخ یی هڕتوو
بووبوو  یکان جوانه  القه ی، سوار ییقایفر ئه یکاند...  ییقایفر ئه ینگ هی�ت بهیتا به
 ی که ووتهڕ ستگه�و یوارید د قه یعات سه یچرک چرکه یتمڕیر  سه له کڕ�، 
موزیقای�ک . دەروونی ڕۆیی یک هیکایزۆم یتمی�ی ره�گو به. نا  ده ینگاو ھه  که تارهیق

  سته رجه ، به ندا�زوو بزو ئاره یندۆ�ھ یک هی ستگه�و  له ک� ب�دەنی توندو ن�رمی
  تاقه یدوا له  که ی هیی هڕو تو موو ئه ر ھه ه، ھ یوالر نجه و له نگاو ھه. کرد  ده
،  یبوو �یک Zwolleئاسن و زول  وان�ن ، له Ter Apelیگاڕ� له  که ی که هۆ�باب
 . ئاسن   نهیی گه ێو شه.   وه وانده هڕ

...   هیین یخت خت و ناوه باکوور ، وه یرما سه م� ھاتبوو ، به هنزستان  شتا�ھ
 .   زتره�ھ به میت قا�سپ یکورد یمن ، له  زتره�ھ من به یت مه مقاوه  له یکان رشه�ھ

. ن  که رما ده سه ست به ھه شیانییقایفر رماکرد ، ئه سه به یست ھه یکاند
 . گرن  ده ک�موو شت ھه ی رگه و به زن�ھ به رۆوان ز ئه یزان وامده

موو  ھه یموول حه ته ی هییقایفر و ئه ، ئه  رهیب م له "یکونتاکونت "یلمیف ستاش�ئ
 ڵ گه ده رمۆز یک هیزۆھاوس... کرد  یرماش سه یموول حه کرد و ، ته یک�ئازار

کرد  ی مه ئه یکاند �ۆم ئه.   وه مه�یس ال نه له یکان نگه هی�اوازیج م� دا کرد ، بهینتۆک
 یک هۆیتابل ۆیخ ی که شه هڕ نگه هڕ به �ۆم ئه یکاند.  مۆڕیگ یکان زهۆس یکاند. 

 . رچاوم دروستکرد  به له ی تازه یجوان

 یمپ که به یت بهیتا ی ستگه�و ، له Ter Apel -  رئاپلیت  له  که وره گه  سکه که  پاسه
  سووکه یکاند.  نیز دابه  کرد که یداوا  که ره�ستا ، شوف ران وه نابه په

 رۆز نیز به داده �یل ی هییو پانتا ئه  ستا ، چونکه وه ک�م کرد ، که یک هی سته�و� ھه
 . بوو  کیتار

 .    هیین ارید وه�پ یانیژ یک هی شانهین چیھ" -



  که �نیکرد ی ئاماژه  که ره�شوف.  نیز دابه که ک�کار  هی، کرد  که ره�شوف یژیت یگاین
 .  ن�ۆیب  که مپه و که ره پدا به چه  سته ده به

و  ئه ی ر جانتاکه سه خسته مۆخ ی جانتاکه. بوو   که ژه�دوورودر گای��ت که شه یکاند
 .  کردۆب یک هی بزه یکاند. دا  ڵپا دا که رهیق  ر جاده سه م به ردوو جانتاکه و ھه

ستا  وه ک�ل�مبۆئوت. کرد  ق ده شه یکانمان نگاوه ھه دا که هیکیتار له الن�ترومب یتیال
 ک�ژ��م ه، د  وه وته من که یکینز له  که کرد ، تفه ی وره گه یک�تف ی که ره�، شوف

 .  ڕۆییدا و �یل ۆخ کاوه و به �دام یو�جن

 .  "�یادڕپاشان ...   هی ده مه �یگو":  یگوت یمن�ھ به یکاند

رما و  سه ست به ، ھه یرز له ده� رما ھه سه له  وه م منه رده به و له دا که هیکیتار  له
و  یقس هڕش  وه ئه یا��و... کو من  وه کڕ�... کات  ده یت که و شه یت�برس

 . کرد  میزوو ئاره...  تم هیو شارستان یت هیو ماندوو یت�برس یا��و. گوت  یرانۆگ

 ی، جل  وه مه بکه یو قووت ووتڕ. م  بخه �یپا  هیگاڕ�راخ  و قه کرد له ده زم حه
ست  ، ده  وه سمه�لیم ، ب ماچ بکه یموچاو ده یکون ، کون به م� هی نه  وه ره به به

ند  رچه ھه.  نم�بتراز ک هیک هییو مل  خه هییکان ، دوگمه یمان و مه  نهیس  مه بخه
 یستان ھه یون خه یردار ستبه خست و ده ، چاوم داده  وه هیدا ده ڕیئاو یکاند

 . ھات  ده ۆخ رمم به بووم و شه م ده کابراکه �یکوت و پ

 یغ�با ره و قه �ینجا جه یمایوت ، س رکه ده  وه دووره له  که مپه که یوناکڕو  پ�ۆگ
 .  ھات ده�ل یل�چ ی اکهیش ینۆب نواند ، که ده کدایتار یک�رز ئه له یک�ت هیشارستان

و ماندوو  الکیھ.  نی بکه ێز له  که نیکرد ده انیگاز کان په�ۆگ.  گرت� ھه مان�پ
 کرا ده نهۆمان ب ترسا قسه ، له ایشۆخ ھانک ، له ر ھانکه به له ر نده�و ئه  نهیی گه �کات
 . 

 ۆخ کاوه وانان به ، پاسه  وه داخراوه یوش�شو ن�رگا پشت ده ین�خاو یک هییپانتا له
 یکاند له انی، من دا نه�خاو  هییپانتا و له.   مه�ئ ی که ه�وبڕ ته  ھاتنه یر�چاود  وتنه که
 .  �یداب

،  ابوویت یر نابه په انی ده  که  وه که�ژور  ، چووه  وه کرده�پ ۆیخ ی که ته�نک ئه یکاند
بوو   وه سته ده به م که ته�نک ، ئه  وه کاندا مامه وانه پاسه و�ن له دا که هییپانتا  من له

 .  ت�ربگر وه یم�ل ک�ک هیکرد  ده وانمڕ چاوه

ناو  بوو ، ناوبه ماندوو. خستن  یکاند یدوو هڕکانم  چاوه  وه کانه هیی شووشه رگا ده له
کان  ره نابه په و�ن ی ئاواره  تاقه یمنۆب یست ده  وه هۆیخ یرت پهواس م حه ده به
 .   وه کرده رزده به



  کپارچه هییک�ت�نک و ئه ۆخ ، به کان هییایدیم یت هیشارستان  ربه سه یکورد یمن
 رابووم��ھ �ج دا به که سووکه  هییپانتا ، له  وه رگاکانه ده �یر ده ، له  وه�کۆت ت خه خه
 . 

  وه ره ده من له این کاندا ته ره نابه موو په ھه له. بووم  بیر و غه ��و و یبرس
 یت کاند نانه ته.   وه وه رماو خواردن و خواردنه گه یژوور  چوومه ، نه  وه مابوومه

  .   وه ژووره  چووه... بوو   وه منه ش�پ  هلزۆت ک هی  که شیقایفر ئه

 یلتوور که وتاو به له �یزب یکورد یمن این ته... بوون  ھه ش کهید یانییقایفر ئه
ھاوار  مۆخ به ک هیستیمو ده.   وه هیما  وه ره ده ردان له رگه و سه ��و یک هیھات�د

.  شتم�ھ �یج به دای� وه اکردنهیج یدانی و مه نگم له ده م� م ، به بده ن�جو. م  بکه
 . کردم  ده ۆب ی ر ئاماژه ھه یکاند

  .   وه که ژووره  چوومه نجام ئه

 . نازانم  کردۆم ب ئاماژه.  یوت دواکه ۆب میپرس �یل یکاند

 این ته به یندۆ�ھ یسیلۆپ یکابرا. نازانم  مگوت�؟ پ  وه تهیما  وه ره ده  لهۆب یگوت
. روچاوما  سه به شا�ک یک�کسۆب یمان� ئه یسیلۆپ ۆیاری،   وه مه��ھ ی وه ره ده له
 .  میکرد بگر زم ده حه ڵد به�پ

بکات  ژڕ�کانم سا زامه. شم بکات  باوه ک�ک هیکرد  زم ده حه  وه ه�د یکانگا له
  هی ده مه �یگو ت��کانم و ب ر شانه سه ست بخاته ، ده  وه بداته میشۆخ�د.

 . واو  بوو و ته ک هی ه� ھه این ته. بوو  ک هی ه� ھه

 .  شتبوونینڕۆایور ده ر به نابه په ک�� مهۆ، ک  وره گه یک�ز�م

  که رزه ر ئه سه له انی کرد و ئاژاوه ده انی مه گه شتبوونیدان �یماۆس �یمندا �س
 ی ئاژاوه یماشا ته  نانه هیال �ب رۆز "Security"اسایشئ یک�اویپ یچاوان.   وه هینا ده

ر  سه به یر سه. کان بوو  ره نابه په  له ک�ک هییپرخ پرخه  له م�گو. کرد  ده یکان ه�مندا
  اوهیمان� ئه  له شیو ئه  هین دوور.  وت که�ل �یقوو یک�و خهو   وه کردهۆڕش دا که زه�م

 ک�س که چی، ھ یدیز هییک�س که به ت�بب ێو هیو ب �کورد ب شیو ئه  نگه هڕ.  �ھاتب
 ت�بناس ک�ک هیر  گه ئه.  ت�وروپا ناناس ئه ی کهید یک�ن�شو چیھ له نه د�سو  له نه

 �کورد ب  نه  نگه هۆڕخ. کات  ده ی که هییر نابه په یلیفا  له ین�ر نه ی، کار  هییباش ن
 .  �ستبیب یشیکورد یناو و نه

  هیایدیم یت هیشارستان ر به سه که  کردووه انیر�خت ، ف سه یک�کورد. من کوردم  
 ڵ گه ده یک هییند وهی موو په ھه یدیئ.   دووره  وه ره�ل ڵزاران سا ھه  که

  وه مهۆئاو بخ  ره�ئ یت هیشارستان وروپا تا له ئه ۆو ھاتم ب �یب مداۆخ یت هیشارستان
  . بخوازم  انکی�ک هیم و  بکه دا ره�ئ یژانیک یر ل زه گه ده ین�قتا ئاش. 



. م  بکه دای په داییقایفر ئه یکاند ڵ گه ده یناسراو که یھان یوا وت کهی��دیئ
دا ئ�وروپایر شوهیکپیرە  له  منه یانڤینیم که هیم� ، به  هیین ییوروپا ئه یکاند  دروسته
  .؟ نازانم ... و  ئه م� به.  ێو ده شمۆ، من خ

  وه رم بوونه گه به یست ھه.  الن�ش یکان جوانه  ردوو القه دا ، ھه یشک�باو یکاند
  به ینۆو ب  وه خش بووه په ایر شان و مل سه به یقژ.  �ھات ده ی کرد و بزه

 ین هیال�و ب کان ه�مندا ی نگامه راوھه ھه یا��و.   وه بووه و�دا ب که ژووره
 ی و غازاته دا ئه دهم�و ھه  سکم ، که ۆڕیق  هۆڕپرخ و ق و پرخه "Security"ئاسایش

 . م  بکه  نهۆو ب ، ئه ب�رە�بک�م خوارد ده یژ�گ دایناو به

 ت�وال ته له �کات.   وه کرده ڵتا به گامی��رما موو سه دا کرد و ھهت�وال ته  به مۆخ
،  خواردی ده  وه رهین په  بوو و به �پ یش هی�نان  دووپارچه یوتم کاند کهر ده هو

 .   وه خوارده ده یریھا ش روه ھه

 ۆب ی ، ئاماژه �میو دا نا�رھ ده دا که هۆ�ھ یسوچ یک�ادڕ به  له یک�رین و په ک�نان
. خوارد  نه چمیھ م� بوو به میبرس  نده رچه ھه. کرد  کان رهیش  ته پاکه یال

 ینۆبگرم ، تاب  وه ممه ده  ست به دا ده دهم�و کردبا ، ھه دا�ی گه م ده قسه ێرجار ھه
 نیتوان ده که  وه نهیکرد یئاگادار اسایشئ یپاشان کابرا.  ت�چ ردا نه سه به یزارم

  .  نیو بخه ن�ۆیب

 

 کان قاوشه
 ۆب ک�ژنان و قاوش ۆب ک�قاوش. بوون  دوو قاوش ھه دا ناکهیب یم دووه یمۆنھ  له
و  دابوو�ت یو دووقات یقات ک هیی ه��و ره چل قه نینوست دایایت ی و قاوشه ئه.  اوانیپ

 یراق�و کورد و ع یسور  بوون له یتیبر  مانه ئه.  ابوویت یشیر نابه په یس ی کهینز
ب و  ره و عه غی، ئاماز یبیغر و مه یریزا و جه یفغان و ئه یران�و ئ �یماۆو س

 ی، دوا ییایدیم ی، کورد لیل باح خه ، من سه بتیت یکان� ناسراوان و خه نه
 . بووبوو  کیدا کوردستاندا له یجوان یخاک له  وه سل و نه نه یزموون ئه ک هی رهیزنج

 مان�گو.  نیو بخه شت�ھ انی نه ی که ه�و مندا ۆی، خ بتیت یک� خه یک�نج گه
و  ایگر ده  که ه�مندا. ھات  ده  وه ژنانه یقاوش له  بوو که ده ی که ه�مندا یانیگر له
 .  ت�گر� ھه ی که ه�مندا  کرد که گازده ی که رده�و م ایگر ده یکیدا

گوت تا  ده یرانۆگ  که ماندووه  نجه گه. بوو  ژ�دوور و در یگای��ماندوو  هیتیبیت  ژنه و ئه
 .  ی��پوو ب که چوو به ده وه له یکان هیرانۆگ.   وه ربکاتهیژ ی که ه�مندا



 یتیبیت یک هیتا کابرا نداۆ�ھ ۆب نیھاتوو نه  وه ئه ۆب یگوت یبیغر مه یک�نج گه
 ک�� مهۆک.  ت�ب نگ ده�ب کرد�ل یداوا  کهید یک هیبیغر مه. رام بکات  حه �ومان ل خه
 . دا  ژکردن�نو  به انی ژه�در �یماۆس

 .  وت که ده نه�ل یو خه یوناکڕ به  ، چونکه  وه کوژانده ی که په�ۆگ ک هیریزا جه

 ێنو رله و سه  وه ته�ن�ب یواز کرد ته انینگ ھاتن ، ناچار ده وه �یل کان ه�یماۆس
 .   وه ته�ن�رسیدابگ کان په�ۆگ

 ۆب که کردم�ل یاریبوو ، پرس  وه که هیبیغر مه ی ه��و ره قه شتین ته به م که ه��و ره قه
 ؟  ندامۆ�ھ  له

. م  بده مۆخ ی ندهیو ئا ندن�خو  به  ژه�در  ره�ل ێو مه ده مۆزانک ینکار�من خو گوتم
 .   هی ره�ل یچۆو ب ئه ید ئه یپرس م�ل

 ی زنامه گه هڕ.   هییکیم چ که ژنه...   هی ھه م�و دوو مندا  ناوه�من ژنم ھ... ئاخ -
 یواد مه  کردن به  ه� مامه  وتمه م کرد ، که وره گه یک هی ه� ھه م� به...   هی ھه میکیچ
،   وه ندمه سه�ل انی که زنامه گه هڕ... کرام  یزندان ڵسا وت دانه و حه  وه ره شبهۆھ
موو  ھه ێو نامه...   وه مه بکه یتاق نداۆ�ھ  له مۆخ یخت تابه  ره�ئ ۆب ھاتوومیدیئ

 . م  ست بده ده له ک�شت

 یکان موو قسه ر ھه تم وابوو ھه ناعه ، قه  وه هیا��گ ی و شته ئه یی ساده  به  نده�ھ
 ید یک�شت �ب و نه �ب و ھه  هیین دا�ت انیدروست یک هی وشه  ، تاقه  هۆیدر
 .   وه ته�شار ده

 ۆچووم ب.  وت که نه�وم ل خه م� ھات ، به وم ده ت بووم ، خه که شه ی وه ئه یا��و
 یا��وجا و ئه.   وه ھاتمه ۆخ وه ک�م ، که ردۆش مۆسارد خ یئاو کان ، به رماوه گه

 ی که منگنه  هیرانۆو گ  که هییتیبیت  ه�مندا یانیو گر کان ه�یسوما یژ�نو �یک�شب�پ
و  یفغان و ئه یبیغر و مه یو سور یران�و ئ یریزا جه یفۆو ئاخ و ئ یباب
 . وتم  رخه ، ھه کان هیراقیع

  وه که هئاسایشۆیاریست  ده به که  وه نهیبوو دار�ب  نگه و زه ئه ینگ ده ، له یانی به ۆب
 . ن  بکه دا� گه ده مان وه نهۆ�یک�ل یندۆ�ھ یسیلۆپ ک�ر شت ھه رله به  هیبوا ده. بوو 

 یسیلۆپ یجلک  ستام که وه کدا�ت م ئافره رده به له دا که نگه ده�ب  هیسپ  ژووره  له
 ک�جار  کرد ، پتر له ده ی قسه ز�ئام شه هڕ ھه یک�زمان ردا بوو ، به به له یندۆ�ھ
 .  زنمۆگوتم من در �یپ



کرد  ده نه ڕی ھاتووم ، باوه  وه راقهیع یکوردستان من له  کرد که ده نه ڕی باوه
بوو  یق شا ھه وه ھا له روه و بوو ، ھه ق به دا ھه مه له  ته به� ، ھه  هیین �م پ پاره که
 . ھاتبووم  نه نداۆ�ھ ۆب  وه راقه�ع  له ۆوخ استهڕمن  که

 رۆز یک هیی هڕو توو ینیم و خه ید�نائوم  ستم به ، ھه ێر ده  ھاتمه  که له موقابه  له
 .   وه مه بده یم� توانم وه و نه زنۆدر ��ب م�پ ک�، ژن زنمۆگوتم من در �یپ. کرد  ده

 !!   ژنه یاستڕ به

 اڕ کون گه ئازام کون به �کات...   وه سهیلۆپ یجلک به..  میقا یچاوان... کورت  یقژ
 !! ژن بوو  یاستڕ به ایئا... بوون  ز�ھ و به ق هڕرۆز یکان قامکه

 �خ یور ده کو من له وه ی ئاواره ک�� مهۆ، ک شتینڕۆ  وه وره گه یک�ز�م پشت له
 .  کان ه�ییماۆس  ه�مندا  له  بوون جگه نگ ده�ب انیموو ھه.   وه بووبوونه

کرد ،  دا که ته�توال  به مۆخ  وه ره رانبه به ی که شهۆگ له. بوو  ناودا نه له انی"یکاند"
  من له. بگرم  مۆم و خ ده رنه به  تره هنام�ب�ل.  میبگر یمتوان کرد ، نه نه چمیھ م� به
 یپرس رمۆز.  �ب نه دانۆرخ و به یگرۆخ این دادم نادات ته ک�شت چیوروپام و ھ ئه
و  ئه وابوو��ل م�دوو گو  که  وه ژهڕۆو  م ، له بکه یچ ی مه م و مقاوه بکه  مهەمقاو نۆچ

 ک�ژانڕۆرم کردبوو ،  زبه و ئه ستیب ده  وه کانه هیراق�ع  نامه�وا ھه له  ژانه�ۆم هی وشه
 .  نیبوو کیدا له  مه و مقاوه دانۆرخ به ۆب  مه�ئ  تم وابوو که ناعه قه

  وه له. زانم  رگ ده مه یھاوتا یک�کار ت به مه و مقاوه دانۆرخ ، به  که�ۆم ئه
 "یکاند "وتم  رکه ده  وه  که ته�وال ته دا ، له دانمۆرخ به یار�یر ب ھه م� ، به ابوومین�د

  .  ینیب مداۆم خ رده به م  له

 

   ژده ھه ی شوقه
و  کدا هی سهیک  له ک�نیر توو و سه رو دوو په دا ، سه که وره گه  خوارنگه ۆ�یھ له
 انی و شتانه و ئه یدان و سابوون و خاول ی چه�کو ف وه ی کهید یستیو�پ ک�� مهۆک

ر  سه دا بهرئاپلیت ، له ژدایی�ۆتاۆک له. شکرد  رماندا دابه سه ، به داید یک هی سهیک  له
 .  نیش کرا دابه داۆخ ربه سه یفرکونات

 "یکاند "  رگرت ، به وه م که لهیکل  رگرت، که م وه ژده ھه  ژماره ی شوقه یلیکل من
 یدیئ.  "م  ژده ھه  ژماره ی شوقه  من له ": و گوت ستابو وه زداڕی له  م که

 ژدا�دوور و در یک�زڕی له  که شت�ھ�ج م به"یکاند"(( وتم و  کهر ده وه  که خوارنگه له
 . ستابوو  وه



  له ییایدیم یکورد یو من ک هییو سور ک هییسنۆو ب ک هییبیو ل یراقیع دوو
 .  نیدا بوو که شوقه

 ی که شوقه ی نهیم زه  ره جگه  هزئاغ یدی، ئ کردبوو�پ یایدن  ره جگه  ه� دووکه ینۆب
 دابووم که ه��و ره قه یم دووه یقات من له.  کردبوو�پ یایدن ت�وال ته ینۆب. کردبوو �پ

 ییسناۆب یک هیکابرا  وه ره�ژ ی سه وکه ئه. خست کڕ�چاک کرد و  مۆخ ی گاکه�، ج
  ئاماژه به.   که رزه ئه ر سه شتهڕ ده ی که ره جگه یو سووت شا�ک ده ی ره بوو ، جگه

چوون ،  دز ده یچاوان  له ی، چاوان  وه که بهۆ�د  مه کانم بخه شته که اندمی گه �یت
 اربووید که ین ده به ینۆ، ب نابوو�ھ یریگ به  کهۆبوو ، ک  ه� وهی�یخۆل مرده یک هیکابرا

 . کرد  کاس ده یاویپ ،ردبووۆش نه ۆیخ ژبوو�م له

 مۆ، خ  وه کرده ن�خاو کم�موو شت ھه.  ابوومڕو  خه م زوو له دووه یژی�ۆانی به
،   وه پاک کرده م که ته�وال ، ته ردۆپاک ش میکان وارهیدا کرد و د که رماوه گه به

 .  ردۆش مۆوجا خ ئه.  �انمیدابوو  کاربرد که به م هی وه ره کهپاک  و ماده موو ئه رھه ھه

بوو ،  ری سه �پ انیرۆ، ز اندایر سه چووبه ین�خاو ینۆب.  ابوونڕو  خه له کانمڕ�ھاو
 یکان تهیو تا  درهۆپ انیموو ھه. مابوو  نه ک�ن گهۆب نۆب چیھ  که ماڕسو  وه له انیر سه

 .  نن هینا یکار وان به ئه انیمن و گوت  هیدا انۆیخ

 یباج.  بوو انهیت یدنرش خوا که شوقه. وتم  که نه  که خوارنگه یخواردن یایفر
و  زمۆد وه �ن�رچووم تا شو ده.  انیباح گ سه...   هیانی م به ئه.   هیت هیبرس ین�خاو
 �یپ کان هیراقیع  له ک�ک هی،   وه امهڕ گه �خت وه.  مۆبخ ک�نان ووەپار ت سراحهیئ  به

 .  ومیپرس �یل نیریاشن یش هی�ک�ژیک  گوتم که

بوو  ۆشان و باھ الم و به و زه  ته که رۆز.  ایق�م و ف ده به شم�بک ک�ک هیکرد  ده زم حه
.   بووه یراق�ع یک هی رکرده سه یوان گارد و پاسه م� ئه یگوت ید ی که هیراقی، ع

  که هیمان� ئه  سهیلۆپ یدان�ل به  زگهۆزار خ ھه.   وه بداته م�م ل بده �یر ل گه ترسام ئه
کورد  له یایدن یقڕ،   وه که هیراق�ع ن هیال ، له  وه�ک ن هیال دان له�بخوازم ، ل

 . بووم  نگ ده�ب یدی، ئ �گرتب� ھه

 شیو ، ئه ینیب  دواوه یدوا  م له"یکاند "،  ژ�در یک�زڕیگرت ،  زمانڕی،  ژهڕۆ وهین ۆب
. ستم  ودا بوه ئه ڵ گه و چووم له شت�ھ �ج به مۆخ ی که نه�کرد ، شو ید به یمن
 .  نینیبد یکد هی ژهڕۆ وهین یدوا  که نیوت کهڕ�

  ستهۆو د برد ، ئه م شک ده "یکاند "این ، ته دایر نابه په ی که کهیتار  وه�چوارچ  له
رق  غه نگ هڕھا رهۆج به یباح سه ی که هیت بهیتا  هڕ الپه  که ی نهینگ ه��د  هییقایفر ئه

  . کرد 

 



 نوور
بوو ،  یراق�ع یک�بوون ، ژن  وه که�دا پ که ژووره  له  بوو که ھه و ژنه له یی گله یکاند

،  ڕۆیی و ده شت�ھ ده�ج به یکان ه�مندا  هیراق�ع  م ژنه بوو ، ئه ھه �یدوو مندا
 ی، ھاوار  وه هیاڕ گه ده رۆز یک هی ماوه یدوا �کات.  واتڕ ده  وه�ک یزان دهی نه یکاند

مام و  حه  چووه وسا ده بن ، ئه نگ ده�ب  کرد که ، ده انیگر ده  که ایکان ه�ر مندا سه به
 .   وه هیما ده  وه ژووره  له رۆز یک هی ماوه

 کان ه�مندا  هی وه له ".   وه بکاته انیریژ یتوان دهی نه یکاند.  انیگر ده کان ه�مندا
 .  کردۆب یمناک خه یک هیبز.  "بترسن  م که شه هڕ نگه هڕ له

 �نازان یزینگلیئ  که هیراق�ع  ژنه  ، چونکه ت�ب �یحا  هیراق�ع  م ژنه له �ناتوان یکاند
 این ته به شیت شارهیئ یقسان بکات ، زمان یب ره عه به �ش ناتوان "یکاند "و 
 م� م ، به بکه انیناوبژ من کرد که له یداوا یکاند. بوون ناکات  �یحاک�ل یش به
من  م� ن ، به بکه حتان�وان سو با ئه ��ب  که مپه که ی دارهیئ  هگوت ب م�پ.  رام�و نه

و  اسای من ئاگام له"،  ت هیست نا ده له کم�شت چیر ، ھ نابه په کم هیباح بابا ، سه
 !!  "یکاند  هین ساڕ�

 یکان ه�مندا  هیراق�ع  م ژنه ئه �کات م که بکهباس یکاند ۆب  وه ر گران بوو ئه به له رمۆز
و  به  وه ت بوو ئه حمه کورد زه یک هیبابا یمنۆ، ب  هیچ  کاته ده واتڕ و ده ���د�ج به

و   هیی، دروست ن کاتی ده دایکان ه�مندا ڵ گه ده  ەیفتار هڕو  ئه  که م��ب  هیراق�ع  ژنه
 .  ۆیرخ سه  ته�ن�گومان د  مه به

 .  نان�ھ�ت پ ناعه و قه یژگارۆک ئام ، نه خواتی ده ز�و ھ یژیوادا ، توندوت یکات له

 م ھه  که له سه زانم مه ده م� به.  م گه ده�ت کان ووداوهڕ له یئاسان ، به م��نا من
  .  زه�ۆو ئا نگۆگ شیرۆم ز و ھه  هیو ئاشکرا وونڕرۆز

ران ،  نابه په یت بهیتا ی ناگه په یژنان یش بهچووم� دا ، یکاند ڵ گه له  واره�ئ
 یکان ه�و مندا ت�ب ۆیخ له یئاگا  که  وه نهی ئاگادار بکه  که هیراق�ع  دا ژنه مان�و ھه
 یو ماف ڵمندا  به رۆز یخ هیبا  که  هیکدا�ت�و و له ئه  کات ، چونکه نه شۆرام فه

 .  ت�در بکات سزا ده ل�ش�پ ڵمندا یماف ک�س رکه دات ، ھه ده ڵمندا

  وه زهیق به.  یمن و کاند  هیوانی� ده  وه زه�و ب ز�ق بوو ، به یراق�ع یک�ژن  که "نوور "
ک ،  کوته به اھاتووی�راق�ع یو ، تا ئه  ھاتووه  وه وردستانهک  له که ک�نج گه  هیوان�� ده
و   دراوه�پ  گهی��کات ، چ نه یبکات و چ یچ که ��ب �یبکات و پ یژگارۆئام
،  ک هییقایفر ئه یوخسارڕ ته�وانڕ ده  وه زه�زوب�ق  به یراق�ع یو ، ئه  دراوه نه�پ گهی��چ

 یت مهۆت ک هی رهی، زنج  وه ته شاردووه یوخسارڕ وه هیکان نگه هی� رده په یویود له که
 .  شت�� ھه ۆب ۆخ کاوه به



وجا  ، ئه  وه شتهین م که هییو گرژ  وه کانم بوومه قسه  کرد تاله یوانڕ چاوه نوور
 . کرد  انیژ ی رباره ده ۆیخ یچوونۆروبیب ی هۆڤشر  به یست ده

 "نم�ب ۆب انی کهید یخواردن م�ۆب �ب ، ده نۆناخ  که مپه که ی، خواردن کانم ه�مندا "
 . 

  وه ئه یباس  هییناچارن  که یگوت  ،دا و م ه� قه له �ج نابه به یمن ی سته�و� ھه م ئه
 یند وهی په  قورتاندووه� ھه ک�کار له مۆمن خ.  واتڕ ده ێکوۆکات و ب ده یچ بکات که

و  ئه یت بهیتا یانیژ یو هڕ�� له مۆخ  ناکات که ڵبوو قه �م ل مه و ئه  هیین  وه منه به
وجا  ئه.  بکات�ل م�سکا  که مپه که ی دارهیئ  له  که کردم�ل ی شه هڕ ھه نمو�قورت� ھه
 . کرد  انیگر به یست ده

 یوانڕ و چاوه ستابوو�و  وه دووره له کرد ، که نه یکاند ی ئاراسته ی وشه ک هی تاقه
 . م  بکه  هڤپاچ ۆب ی که ته هیکایو ح ڵمن حا  کرد که ده ی وه ئه

  وه له رمیچووم و ب ده  وه رهیب ناو ده ناوبه. ترسام  نوور ده یکان چوونه� ھه  له
...   وه مه بده ک�م�کرام چ وبانگ  وه که مپه که ی دارهیئ ن هیال ر له گه ئه که  وه کرده ده
  وه ته�ناکر استڕ  تازه م� ، به  داوهیوو�ک هی ه� د ھهرک ستم ده ھه... ترسام  نوور ده له
 چیھ م�د. ترسم  نه ک�شت چیھ گوتم له �یترسم ، پ کرد من ده یست نوور ، ھه. 
  داوه نه کم�س که چیھ یت هیز ئه انمدایژ له...  راقم�ع یک� من خه":  یکات ، گوت نه

 انمیژ له ۆیس خ که ێو نامه م� به... م  بده ت هیز ئه شیس که ێو و نامه... 
 ێو نامه...  ێو ده شترۆخ ید یک�س رکه ھه له کانم ه�من مندا...  �ن�قورت� ھه
 . "ن�بو شۆخ نمۆچ ��ب م�س پ که

  وه که�پ ک هیچا  که ۆیخ �یماۆکردم ب یت عوه پاشان ده.  کردم نه�ل یشکات نوور
و  له موابوو�، پ یردان سه  چوومه ده  هیبوا نه  شه وبه له یر کاند گه ئه.   وه نهۆیبخ

 یستیو�کرد پ ستم ده ھه.  ت�ب  الوه به یک�نج گه ستیوی ده دا هی ماوه
 یکاند یست ترسام ھه ده م� به... !   به یستیو�پ  هی وه له ای..   که هییت ارمهی رهۆج به
 .  نم�نج ه�ب یکاند �ید.  م نداربکهیبر

 .  یال  ته چووه ۆیخ ی که نه�شو  له ک�ند جار چه : یگوت  که هییبیکابرا ل پاشان

موو  ھه.  ۆڕرم و گ گه ی ناسه و ھه ۆڕ، پرخ و ھ  وپاکهڕرم و گو گه یک�ر سمه ئه
 یئاسان به رۆز لی وەک خۆی نیی�،دۆخین ، �زان ده ک�ستان و وه وتن که�پا  رهۆج
 یواھ ێبو نتۆ، چ  هۆیم سته و ده امڕ نده�دات ، ھ ده  وه سته ده به ۆیخ

 .  تڕ�سو ده� ھه



و  "  پشه خه "ی که پله خه یی وره ، گه ی که ه�و ب ڕ ته  سته پان و جه  نگهیس یگوت
 ییر با گه کات ، ئه ده ڵبوو قه ک هییاریر د ھه یگوت.   وه شاردبووه انیم ده ینۆب
  .   وه ناکاته یت ه��ب شۆورینج�پ

 ینۆب ستم به کرد ، ھه دا�ی گه م له قسه رۆز یک هی من ماوه!!  یم ده ینۆب " -
 .  یزانینا ۆت:  یگوت ییایبیل ۆیاریم� به"!! کرد  نه یم ده

 یاویپ ینۆدا کرد، ب که شوقه  به ۆیخ ھات ، کهبارەب�ر�ک یسوار به یبیل د مه محه
 :  یگوت  که المه زه "  گارده " ئ�بو ن�زی�بوو ،  ھه یژ�در یک�ن�دڕ،  کرد ژده�گ

. چوو  چوو و نه نه  که رماوه گه  ته�بچ ، که شاۆو ک داکرد� گه له انیک هیرچ ھه
،   ر ھاتووه به باره  به  اوهیبیل له  که �ن�لم بسه ی که مپه که ی دارهیئ ۆب ستیوی ده
 .  ن گه� به نیباشتر ی که ژه�در  نه�دڕو  ی که شهۆناخ نهۆو ب یکن�و پ یکن�چ

 یر سه. شت  ۆی، خ  دووره رۆز ی که له موقابه یکات یزان د ، که مه محه پاشان
 ۆیارییکان قسه ۆب �یگو ییسناۆب ۆیاری. شت  ۆیخ دا وه انهڕ گه دا ، له ینوور

 داۆیخ �ید شت ، له ۆینوور گرت ، خ ین ده به یو ناسک �یوبڕ ته ی رباره ده یبیل
  وه هیا��گ نه کان هیراق�ع ۆب ی قاتهیرو وا ئه ییایبیل ی، کابرا �ن هی بگه�پ ۆیخ که ا�ب�ل

  ش له "یکاند "یزان یش وه ھا ئه روه ، ھه  وه هیا��گ منۆب یک�ند جار چه م� ، به
 . ت�شین نووردا داده ی که شوقه

 م� ، به ید یک هینایب ۆب  وه گوازنهیب  کرد ، که  که مپه که ی دارهیئ له یداوا یکاند
 . بوو  نه لییقا  دارهیئ

 انینوور  که مپه که ی دارهیئ یگوت ی، کاند م�ۆب  که مپه که له ی وه رله به ک�ژڕۆ به
ردوو  ھه  که  کردووه�ل انی شه هڕ چاک بکات ، ھه ۆیخ یفتار هڕ  که  وه ئاگادار کردووته

  که ه�ردوو مندا ھه ت به باره سه ۆیخ یفتار ه��ب ده انی،  نن سه ده�ل ی که هڕکو
 .  ت���ھ نه ان�یج دا به که شوقه  له این ته و به تۆڕ�بگ

 ۆیدا ب که مپه که ی دارهیئ  له ر�راوژ�و ژ ئه  نا که دا نه وه به یدان یکاند  ته به� ھه
  .   چاندووه�ت

 

 گوانایمار
 شتمڕۆیاین ته به.  "Oude Pekela"الیکیپ یئود یمپ که ۆب  وه انمهیزاۆیگ ییدوا یژڕۆ
،  شت�ھ�ج به مۆخ یدوا و نوورم له ییایبیو ل ییسناۆب یو کابرا یکاند یدی، ئ
م  ئه یزان مده درابوو و نه�پ یشدارۆھ  وه که مپه که ی دارهیئ ن هیال له  که ی و نووره ئه
 .  �ن هی گه دهیو چ  هیچ  هیشدارۆھ



 انی،  م�ربب ده ک هییزا هڕنا چیھ یمتوان نه. ت کرد  غوربه  ستم به ھه دا وساته له
 ینوور انی،  م که شه هڕ هیعاج  ستهیو شهۆخ یداوا انیم ،  بکه کانمڕ�ھاو یداوا

 . م  بکه یراق�ع

 یک�ژڕۆ ، به یناس ده نه انمیشتاق  خستم که انیرۆز یک�ر نابه په  ه� مهۆ، ک ڵ گه به
 یک�ل�مبۆکرد ، ئوت ێ�باکوور ف یک هی و ناوچه ره به انیموومان رھه باران ، ھه

  . وت  که یدوا شیک�نسۆ�مب وت ، و ئه که  که پاسه ش�پ یندۆ�ھ یسیلۆپ

  له دا ، که وره گه یت وه�دوو خ وان�ن دا ، له وره گه یک�دانی مه ، له  که وره گه  پاسه
،  نی بکه وانڕ چاوه نیکرد�ل یداوا  که ره�شوف. ستا  چوون ، وه ده رک�س یت وه�خ

 ک هیک هیوسا  ئه. ن  بده نمانیز دابه یت هۆ�، م  که پاسه ی�ر ده یرپرسان تابه
 .  نیبب یو زاکون زامین یر�وروپادا ف ئه یتان�و  ر له گه مه.  نیز دابه

 ی دارعاساکه  شهیم ھه. ستابم  وه ژدا�در یک�زڕی له ترپ�شت هینا رمیب
چوون ،  رده ده زڕی کانم له چاوه ش دارعاساکه یا��و.  نیکرد ده یزڕیستاۆمام

م  ، بزانم ئه نمیبد اتریز که ک�ت رفه ، ده نڕ� بگه ک�ت رفه ده  له ی وه ئهۆب
کرد  ده انیروا ھه شمیکان ه�اڤ ھه یچاوان...   هیچۆو ، ب �ن هی گه چ ده مان ستانه اوهڕ
 . 

  له ک�ک هی که ی مته و سه ئه  کرده وومڕ هقۆل گورگه  و به میز دابه  که پاسه له
و  ۆت دوو په "COA"کوا   ربه سه یژن یک�ر رمانبه فه.  ێکرد ی ئاماژه کان سهیلۆپ
و  ت�وال ته ینکسیکل �ت و پاکه شۆناخ نۆب یک�دان و سابوون یرمان و ده  چه�ف

و ،  �دام ینیتاش شی�یزان�و گو ن�دی�چووک و ماجوومبچووک بینۆلینا ۆیشامپ
 یتا ژوور  کهید یک�ر رمانبه فه  ژنه یالۆب م�ۆب  که اندمی گه �یت ت شارهیئ  به

 . رخان بکات  ته ۆنووستنم ب

 یست ده.  "رچاوان  سه یرھات�خ "یستابوو ، گوت دا وه که وره رگا گه ر ده به له دیل وه
،  شدا کهید یوان موو ئه ھه ڵ گه ده ی وقه وجا ته کرد ، ئه مدا� گه ده ی وقه ته ناو�ھ
 .  شا�ک ده ی ره جگه  وه هۆییزر تامه  به رۆھاتبوون کرد ، ز  تازه ی وانه ئه

 "..  راقه�ع یک� خه یحیس مه یک هیکابرا دیل وه"

...  �نازان یزانم ؟ گوت ده یب ره من عه �زان ده نۆچ یپرس م�و ، ل کرد�ل وم�س
 یب ره عه  ربه اندا ھهموو ھه ڵ گه ، له �زان ده یب ره عه این ته ۆیخ ۆب م� به
 .  �ئاخف ده

 �و ب شتبوونیدان نۆلینا یر کورس سه دا له که وره گه  ته وه�خ ر�ژ ر له نابه په انی ده
 . کرد  ده انیکان تازه  ره رشبه�ھ یماشا ته  نانه هیال



د  مه و نوور و محه یکاند ۆب اندایو�ن کرد ، له ده انیگاکانیو ن نۆڕین  له رمم شه
 یادیھاوار و فر. بوون  �یماۆس انیرۆز  ره ھه ی ربهۆ، ز  ا��گ چاوم ییایبیل

ر  به له که دا که هییتیکوریس یرا�کام ر�ژ دا ، له که وره گه  ته وه�خ  له انیکان ه�مندا
 .   وه هیدا ده ینگ ده شتبوویدان دا وه ژووره  چوونه یرگا ده

چاوم ... کرد  ده ی قسه یکورد به ک�ک هی...   وه هیگانیزر یکورد یزمان به م�گو
  ستم به ھه. کرد  ده ی قسه نۆف له ته  بوو به ک�نج گه.  ا��گ ی که رچاوه سهۆب

 می که شتنهیدان ین�و ، شو یکان جله ینگ هڕ،   که نجه گه ی وه�ش. کرد  ک هیوایھ
 . سپارد  م ادگهی به

 ۆت یزمان به  که �ب ک�س که به ستتیو�پ  هی وه ، له دا هۆیو نام بیر غه ایدن م له
ست  ، ھه ت��ی ده ی�پ یکورد به �کات  که �ب ک�س که به ستتیو�پ  نگه هڕ.  ێبدو
کانم  ره نابه په یشاو�ل یشا مه ته ستابووم اوهڕ. بگات�ت ت�، ل تی که ده یبیر غه  به
 یشواز�پ یب ره عه به دیل وه ی وه ئه یو دوا  وه بووه کینز ک هیرجۆج  کرد ، که ده

 م�ل. دا کرد  که وره گه  ته وه�خ  به ۆیخ  وه هیدا ڤیرس به یرجۆج و به ، ئه کرد�ل
 یک هییزینگلیئ  به.  �بوومیاد "کوا"  بوو که�پ م هی سهیو ک ئه شتا�، ھ  وه بووه کینز

  :  میپرس �یل �ق و ش شه

 م  ؟  بکه دای په ێکو له گوانایمار  ره�ل ێر ئه-

  داوه به یک�بوو ، ژن�پ ی"کوا  "یک هی سهیند ک ، چه گرتبوو� ھه ی وره گه یک هیجانتا
  .  دا�دوو مندا ڵ گه و له یت هیژن میبوو ، پاشان زان

 

 ڵاڤ ھه
 ا،یمان� ئه یسنور  هیاندبووی گه  که ی هیو قاچاخچ ئه یلیمبۆئوت  ، له ڵاڤ ھه �کات

بکات ، تا  راق�ع  ، له  وه هی براکه  به یند وهی دابوو په ی گهڕ� که هی، قاچاخچ یز دابه
بکات ،  ست ادهڕ  که ته مانه ، تا ئه �ج  ته وهیی گه یت المه سه به  که �بدات �یوا ھه

 .   مردووه انیکیدا  که  هیدا �یوا هھ ی براکه

،  اندیخا یمانگ  دوودانه نداداۆ�و ھ ایو تورک راق�ع وان�ن له ڵاڤ ھه ی که ره فه سه
  ، نه نداۆ�ھ  ، له  ره�، ل  وه ببنه ژڕ�سا یکان تا زامه اندیخا ده یشیک�ند مانگ چه

 یکان وهاکر زامه.   وه بنه ده �خ ان��گ و پرسه مانانیتاز  و نه ت�نر داده یکیداۆب  پرسه
 .   وه گوازتهەد داۆیخ ڵ گه مپ له وکه ئه ۆب  وه مپه م که ، له

موو جار  بوو ، ھه راق�ع یکوردستان  له که.   نهیق استهی�ک هیدیز هی،   هیدیز ه�یاڤ ھه
،  ڵاڤ ھه.  "اللش  "ی رستگه په یج حه  چووه ده دای که س و کاره که ڵ گه ده



. ر کردبوو  زبه ئه ان�یپ  قوتابخانه له یخورت ربوون ، به به له یقورئان یت هیئا ێند ھه
 .  گرتبوو� ھه داۆیخ �ید  له یپاک  به ۆیخ ی که نهیئا م� به

،  کداۆر و کر وھه جه ، له تدا هڕ بنه  له ژ�نو.  رۆخ  کرده ده یووڕکرد  ده یژ�نو  که
 .   ره شه به یچاو نھان و دوور له په یک�ت بادهیع

،   هی�نام به یک�س که "رایزادم "خ�ش یبوو ، باوک خ�ش یک هی ه�ما بنه له ڵاڤ ھه
 یک�تا و گوناح ، خه ڵاڤ ھه م� به.  ناسنی ده کیدوور و نز یکان� خه ین گوته ۆیخ
  .  �بشۆخ �یل �توان ردوون ده گه نۆچ �نازان  ردووهکی وره گه  نده�ھ

 یموا عه ینیچ ر به سه  واته. کات  ده رانیپ ینیچ  ربه سه یک�کچ  له ز حه
...  یشکۆخ  کاته ده...   بکات چونکه دا� گه ده یند ماوه زه  هیین ۆی، ب یدیز هیینیئا
 انیدیز هیی وره باب و گه "یئاد "خ�ش یکان نگهیگر  ره ھه  هیینماڕ�  بوو له ک�ک هی  مه ئه
 . 

 نیژۆن م� ، به ندن�خو ر به نه�ناخر انیدیز هی  کچه.  یندبوو�خو ر�ول ھه له نیژۆن
  هیدابوو یئازاد یدیواوبکات ، ئ ته ندن�کردبوو خو یز حه یباب.  ندن�رخو به  خرابووه

 . 

 انیڤیم کاروان ئه. کات  ده ڵاڤ ھه  زله حه شیم ئه.  کات ده�ل یز حه ۆزانک ، له ڵاڤ ھه
. بوو  �یب یران سه و داخ و که انۆڤو ک ڵکو�و پ ین�نھ یناغۆق رۆز  �ین�و ئاشق

 . کات  ده فز هڕ انهڤیم  ، ئه  وه نه�خو  له �شکاو و پ �ید ، به نیژۆنجامدا ن ئه له

 ڵاڤ ھه.  نیمر ده  وه که�، پ نی ند بکه ماوه زه ی وه رله ردووکمان به ھه گوتی ده
ست دا و  ده له ینیژۆن یون وروپا بکات ، خه ئه ن�ون خه یایدن ۆر ب فه سه ی وه رله به
 . ست دا  ده له یکیوروپاش دا ئه  هیی گه �کات

وسا  ئه رۆز یک هی متمانه ی، دوا �ن�س بدرک که یال  قاتهیو وار ئه �ناتوان ڵاڤ ھه
  من له ی وه رله به یگوت.   وه ته��یبگ منۆب  هیین�و نھ و ئه ت�نبۆیر خ به زات وه یتوان
 یرچ ھه م� ، به کینز رۆز یک�ن�شو له...   توهید یمن ک�ن�شو ، له �نیبد نداۆ�ھ

 رم�ول ھه  هلمن  �بزان که ی وه رله به  مه ئه...  ێکو  له  وه وته که نهی ریب شاۆکرد و ک
  .   ندووه�خو

 انیژ.   وه بکاتهۆب ۆیخ �ید ی�گر  که دابکاتی په ک�ک ه�یب ده اویپ ":  یگوت
  .  " ه�د و به ێگو  به یستیو�پ  شهیم ھه

 ی رباره ده چمیھ بزانم ، که ی که نهیئا یکان هیکار ورده  بووم که وه ئه ۆیزر تامه رۆز
بابم  یک هڕ�یھاو یژگارۆو ئام  قسه جامن به.  یستۆتاندی شه  له  جگه یزان ده نه
  نده ناھه په به یئاسان  تابه یدیز هی  م به بکه مۆخ دا که وه نهۆ�یک�ل  مام له ته  به
 .  م�ریربگ وه



موو  ھه کاندا ، و له ونه خه  ، له ژوودا�م ژان و ئازارا ، له  له کوردم که  تاقه من
 نیھاود ندایئا  ند له رچه وم ، ھه ئه یو ھاوتا کیر زماندا شه ، له نگتریش گر مانه ئه
 .  نین

ستن ،  ره په ده تانی وان شه ئه  هیگوا  که  وه هیدا�ل ۆم ب وانه و قه ئه ک�جار پترله
جوان ،  یوروپا ئه  ته وهیی گه  رکه کرد ھه ده ی وه ئه یباس ش که و کاته ت ئه نانه ته

رستن ،  په ده تانی وان شه ئه  که  وه خسته ریم ب وه ، ئه  مردووه یکیدا ژڕۆمان  ھه
 :  یگوت ڵاڤ ھه

 ەو ، ئه تی که ور ده سه وا ته ۆت...   هییمن ن ینیئا تی��ی ده  هی وه�م ش به ۆت ی وه ئه "
 نگیگر.  انیباح گ سه  هییدروست ن ۆت ی چوونهۆور و ب سه و ته ئه...   هۆیت یور سه ته
 م وه رکردنهیو ب نیھزر  و ، که  ندووهیز م�ق ئه  که ت�ب ھه  وه به تڕ باوه  هی وه ئه

 .  " زندووه

من   که ی وه له اوازتریج یک�ن عده مه  ، که  وهۆوت ئه یک هییتوند ، به ڵاڤ ھه وسا ئه
و  شکۆخ ڵ گه ده مانانۆ�موس  باشه ":  یشف کرد ، گوت ، که  وه کرده میتاق
 !!! .  "ون  خه ده انداۆیخ یداک

 شۆت �ب م ، ده که نه  وه به ڕ باوه ێو ته ر ده گه ئه یگوت.  زیرگ ھه  وه هیدا مڤرس به
...   نه سه هی�ک هی شتهیفر تانی شه.  نیرست ناپه تانی شه  مه�ئ  که تی بکه  وه به ڕ باوه
،   هی شتهیفر  تاقه...  یر براده  هی شتهیفر تانی شه... باح  سه  هی کهید یک�نیئا  مه ئه
...  اتخودا بب ۆب این ، ته  و سوجده شۆن�ک �ب ده که کرد رنهیب له ی وه ئه که
 یناو.   رسته کتاپه هینیم که هیتانی شه...  رچوویب له انی وه ئه ید یکان شتهیفر

 ...  یر براده ی ئه  لهیزاز عه

ون ،  ناخه داۆخ یشکۆخ ڵ گه ده  وه�ئ م که بکه  وه به ڕ باوه ێو ته ده یچۆب  باشه-
 !! .  نیرست په ده تانی شه  مه�ئ که تی که ده  وه به ڕ باوه ۆت یچ که

 ایکان قسه له  که  وه هینا�ھ یواز وسا ته ئه.  ایگوت ، گر ی ستهڕدوا  ، که ڵاڤ ھه
 ن�و باس  قسه  له ۆی، خ ت�ناچ� ، ھه  دواوه به ۆمر له  دا که ین�� توندبوو ، به

 یت ناعه و قه نید  به یک� و خه ۆیخ یت ناعه و قه نید  م به سوود نادات ، ئه�ب
 .  انۆیخ

  مهیی گه ی وه ئه ی، دوا یندۆ�ھ یر چبهۆک یەڕ هیدا  نج بوو که گه م که هی،  ڵاڤ ھه
 ی رباره ده کم�شت چیھ یدیئ  وه پاش ئه. کرد  انیبانگ  وه نهۆ�یک�لۆ، ب الیکیپ یئود
 .  یزان نه

 مدا�گو له ستاش�تائ ینگ و ده ی�ۆیی نجه و گه ئه.   رچاوه به له میکان مناکه خه  چاوه
 . دات  ده م�گو یالمار ، په  وه ته�زرنگ ده



 .  "ینازان  رباره ده انیچیھ که تیبگر  ندانه و خواوه موو ئه ھه یز���ب ده "

  کاته مووان ده ھه...   وه تهی نجام بکه ئه  رلهیب ی وه رله به تیمووان بگر ھه یز���ب ده "
 .  "باح  کاک سه کان نهیو ئا ۆڵموو ئ ھه

 �پ انیت ناعه قه  ن که که الوازان ناچار ده ی مه�ئ انیموو ر ھه ھه.  زن�ھ به کان رهیب
 تیبب  ، که  که رهیب به  ببه ۆت...   به تۆ، خ تیزب�ھ به  کته ره ر گه گه ئه.  نین�ب

 ...   هلۆئ یاتیدیزیئ... باح  سه  هیین ریب یاتیدیزیئ..  تیب ده ز�ھ به �نگ ھه  که رهیب به

 یتا په له.. بوو  من نه ینیئا  کردم که یزگار�ک�نیئا ی سه موماره یتا په ، له ڵاڤ ھه
... کردم  یزگار��بزان ۆخ به ی وه ئه �ب به ڵاڤ ھه... کردم  یزگار�حالیئنت
  ی وه ئه �ب به  ته به� ھه.. دا یڤرنات ته� ئه یدوو به انڕ گه ی ونگه  هیتمخسم� به
 .  �بزان ۆخ اندابهیش مه له

و  له یاتیدیزی، ئ یدیز هی  م به بکه مۆخ مدا که هیر نابه په یداوا ، ناتوانم له  واته که
 .   زتره�ھ به رۆز انزانمی من ده  که ی سادانه  شته

 م��بابم ب ی که ره براده  به  وشته م و ئه بکه د�سو ۆب نۆف له ته  که  وه کرده  وه له رمیب
 !   هیچ ی دهیفا م� ، به

و   منه ی که هیر نابه په این ، ته  منه یانیژ این ته  که له سه مه  م که رار بده قه ی وه رله به
 رمۆمن نادات ، ز یک�داد چیم ھ که دووره  بابه یست ده  دووره یک�ر ، براده

 .   وه رکردهیب

باح  سه "ۆمن ، ب ۆب ت�ش ده نۆچ م� به. ن  کراوه ڵاڤ ھه ۆوروپا ب ئه یگاکانڕ�
  ، کراوه شکراوۆرام فه یک�ت هیشارستان ی گان و پاشماوهنو یراتگریم ی"لیل خه

  ... !  ت�ب

  

  نیم اسهی
، ھاکا   هی وهڕ� به الیکیپ یئود یزستان یگوت "COA"کوا  یر رمانبه فه ی"ھانک "

ست و  ده له یش�ستک ده �، جووت ور به له یک هۆیت�پا �ۆم ئه.  نیگرت�پ ی رکه رده به
 .   ، کردووه �پ له یراخ ئاسن قه یو��پ �جووت

  ته وه�خ ییشاۆب یماشا و ته شتبوومیدان یکیپالست یک هیکورس ر سه له
چووبووم ، اڕان رکف ، له  وه شه هی� قاوه ی وه م خواردنه ده به یدیکرد ، ئ م ده که وره گه

 انۆیھانک خ ییر بهڕ� به ید یک�� مهۆک  ، که  وه کرده ده  ندهیئا  و له ابردووڕ  له رمیب
 .  داکرد که ته وه�خ  به



شان   که اوهیپ. وتن  ژوورکه وه کدا�نج و گه ڵمندا یک�دوو ژن و کچ ڵ گه ده ک�اویپ
 رۆز.  �اندنی گه ۆیخ و ه� قه یک�و ژن ڕۆیی ر ده سه به  چه په یک�ژن یشان به

 اڕ گه مان ده ئه یک هی جهیرب ده ۆکان ، ب ره نابه په یوخسارڕ هیوانی� ده و�ش و په  شپرزه
 .   کورده  م ژنه گوتم ئه نگوت ه� ھه یگاکانین  له گامین  که. 

  انهیگاین  زهم د ئه...   نه�قو  و چاوه و ، ئه  نده مه  هیت�م سپ و ئه  ه�خ  و چاوهم ده م ئه
 .   هی کورد ھه  ژنه یال ر له ، ھه

دوور و  یک�ر فه سه ی، دوا رانم�ئ یکورد.  نمیم اسهیمن  ":  یگوت �نی سبه ۆب
 .  " ره�ئ  ته ومهیی ، گه مداڕکو یگرۆھ ڵ گه دژوار ده

 .  ت�چ ده انیندۆ�ھ  ، له  هی سوره یرد قژ زه یژ�در یکڕ�کو گرۆھ

 ۆب گرۆ، ھ  وه ته�اناکریج انیندۆ�و ھ انیمان� ئه  موو له به گرۆھ ":  یگوت نیم اسهی
 .  "دروست بوون  ک هۆیب گرۆو ھ  ره�، ئ یت هۆیخ یست�پ به �پ  که  ھاتووه ک�ت�و

 .  ت�و ناچ له گرۆ، ھ  هیایج گرۆھ  له رۆز نیم اسهی

 . "...  ت�چ ده مۆخ  له ی که رده زه  قژه...  �� به �� به "

  قژه  کرد که یدیتاک م� ، به  وه شاردبووه ینیم اسهییقژ ی نهیق استهی�نگ هڕ هۆیب
 ی خوو خده... و  �و با وخسارڕم و  ئه یر قژ سه  وه ته چووه گرۆھ ی که رده زه

 .  یر باب سه  وه ته چووه

 . کوژرابوو  کداڕ� شه بوو ، له  رگه شمه�کورد بوو ، پ نیم اسهیی که رده�م

...   هی ھه گرمۆھ این ته ادایدن یدارا له ستا�ئ.   خاکم سپاردووه به  ه�سا  دانه نج�پ "
"  . 

 ک�ک هی  که... کرد  نه یزار رمه شه ستم به ھه یچ ، که  ژتره�من در له نیم اسهی
 یچ ۆنازانم ب. م  که ده یزار رمه شه ست به ھه ییاۆڕخوت و خ  له �ب ژتر�من در له

 . بوو  م الدروست نه سته م ھه ، ئه ندایم اسهییئاست له م� به... !! 

 یکان فره به �پ  هیایچ  له چوو ده�پ. ربوو  به له ینک ته یک�ت چاکه  هیرما سه م به
 .  �ھاتب  وه رانه�ئ یکوردستان

،  یت هیرگا شمه�پ یانیژ چوو ده�پ.  اھاتبووڕرما  و سه ایچ یفر به ، به اربوویواد
 . بکات  انیرما و ژ گه  ست به ھه نۆفر ، چ به یسارد یا��، و �کردب ی وه ئه یر�ف

و   وه ته�د  ته�چ ده ییسپا ئه  ، به  فه تره ، به  ژهی، ت  اوازهیج نداۆ�ھ یرما سه "
 .  "ڵد  گاته ده نداۆ�ھ یرما سه.  ت هیرنا ده زیرگ ھه



 ی کرد ، تا پاشماوه توند ده یکۆر و به نگیر س سه له یست ده ردوو ھه
 چاک�ت�یر به�س ر�ژ له ی که رهیپ  ، زگه ت�ربچ ده ت�� هی و نه ت�بگر ی که هیرما گه
 :  یگوت.   وه خاو بووه دای که نکه ته

 ... . کات  ده�کارم ت م� هب. م  رما ناکه سه  ست به ھه "

 ک�تاو�و پ و��پ چیھ... !! بوو  دا�پ له یشر ینۆک ی ره ندهۆق �، جووت گرۆھ
 .  "... گرت  ده نه یکان ه�یپ ی رگه به

  ر لوتکه سه به �یف ده م�د.   کردنه ک مهۆک ی و ، ئاماده  ه�یپ ی پاره  که کم�کورد من
 �یبا  و پاشان به  وه هیاڕسو کوردستاندا ده یر هڤ ده نیدوورتر یکان نهیفر به

 ...   وه هیاڕ گه و ده ئه �ید یرما و گه نیم اسهییکان چاوه

.  امڕ گه� دا ھهنیم اسهییکان هین�نھ ، به الیکیپ یئود  له  نهۆک ڕیبازا ۆب  گاوه��م ده به
 ...  یناس م هی نهیو�م  ره نگاوه م جه ئه

،  ارانیکام یر هڤ ده ۆیشاھ یایچ  چوومه  بووم که ن�سا  دوازده یک هی هۆ�کچ "
بوو و  م�مندا دا�یسا  شازده ین مه ته  کرد و له ردم�م دا�یسا  پازده ین مه ته له
 .  " رگه شمه�پ یتچش�چ  و بووم به نا�ھ یکدار و چه یتی�رگا شمه�پ  وازم له یدیئ

  وه ته�شاریبوو ب نه یک�شت چیکرد ، ھ ده ی قسه ک ه�یدوو د چیھ �، ب نیم اسهی
.   هیدایئازاد یت�و یوروپا ئه  له ستا�ئ.  یت هیانیژ  مه ئه. ترسا  ده نه ک�شت چیھ ، له

 م�زو یدژ یک�ر نگاوه م جه و ھه  هی نه�یم م ھه  گرن چونکه ده یزی��زانی چاک ده
 .   کهیدا  ش چونکه مانه ئه موو ھه  رله و به  بووه

 ۆیخ یست ده به.   کوژراوه ی که رده�م  که یجاران گوت �س نیم اسهی
 یدیکرد و تاک یک هی مزه غه یاستی�چاو جاردا به نیم هیدووا  له.  یت هیناشتوو

  .   هڕ ، ته  زندووه شتا�ھ �ید  که  وه کرده

شتم  رۆز... ترسم  ده ان�یئا ل.. ترسم  ده ان�یل... ترسم  ده  رگه شمه�پ  له من
م  که شاره یک� خه یس که رۆز...   ستووهیب  نجه شکه کوشتن و ئه ی رباره ده
 . بوون  وار�کرد و پ  وه رگه شمه�پ  به انیند وهی ناکاوا په له.   وه انهڕ گه و نه شتنڕۆی

شق و  ئه...کوشتن  ی رباره ده...  دانیو قوربان یداکاریف ی رباره ده کمۆریچ رۆز
 .   ستووهیب انڤی

،   هیوا هڕساداڕ�و  اسایی وه�چوارچ له این ته یستیو شهۆو خ انڤی":  یگوت نیم اسهی
 چیھ. ن  ند بکه کات زماوه ر ناچارده و دولبه دار�د اساشی.   هی غه ده نا قه ده
و  ئه یس و کار که �ب ده...   هیین دایت هیردا�ژن و م �یر ده له ک هیستیو شهۆخ



 "ت�ب ده زراو�پار انی که کچه  که ابنین�، د کات ده  وه رگه شمه�پ  به یند وهی په ی کچه
 . 

 !   لهیکام الدا ما به نیم اسهینازانم

و   رگه شمه�و پ ئه نیم اسهی. گرت  داده یکرد چاو ده ی که کوژراوه  رده�م یباس که
 انڤیشق و  ئه ایئا یت هیرگا شمه�پ یباوش ی رده روه ، په  هی زه ربه جه  به  ره نگاوه جه
 ... !!  �زان ده

 یز حه یاستڕ به...   هی وه انهیژ  به �ید گومان�ب!!   هی وه انهیژ  به �ید نیم اسهیایئا
کات  ده ی که رده�م یباس  که ک�رجار ھه  ، چونکه  هی وه انهیژ  به �ی، د  انهیژ له

 ۆیخ یست ده به  که  ه�سا نیم نجه�پ یر سه ڵم سا ئه  که  وه کاته ده یدووپات
 ! .  یت هیناشتوو

  له  هیتیبر.   وه که ته وه�ردوو خ ھه شتین ته  ته وتووه که  که هیی شهیم ھه  مپه که
...   هی شوقه  زهیش ر شه.   هی وره گه یک�شار.  رۆز یت�نکرۆک ی شوقه ک�� مهۆک
 یک هی انهیاستداڕ  سته ده به.   وه انهیند ناوه  ته وتووه که ۆڵفوتب ی وره گه یک هیگایاری

 یک هی کافه  وه که اردهیلیپشت ب  ، له  هیایت ینگۆپ نگیو پ اردیلیب یوان رزشه وه
 . ن  به ده ی وهڕ� ر به نابه په ک�� مهۆک  که  هیدا�ت

 ۆئاخ میپرس �یل  گاوهڕ�م  ده ، به  وه امهڕ گه ده  که نهۆک ڕیبازا دا لهنیم اسه�ی گه ده که
گوتم   ئاماژه ناسم ، به ده  که هیی شهیم ھه  مپه که یکان ره نابه په  هلک�ر نابه په چیھ

 .  ماڕسو ی که ارهیپرس رم له سه. ناناسم  �یل انیس که

  هی ھه ۆیخ یت بهیتا یژوور ک�ر نابه ر په ھه.   رهیگ�ج انیانیژ.   شهۆخ انیانیژ یگوت
 .   هی ھه ۆیخ یت بهیتا ی و ، مووچه ۆیخ یت بهیتا یو خه خته ، ته

 ک�ژیدا ک که مپه که ی روازه و ده  که هڕبازا وان�ن ی که وزه رسه سه  دانهی مه له
کرد ،  رماده سه به یست ردابوو ، ھه به له ی کهۆت�، پا یکاند ینگ هڕستابوو ھاو وه

،  ندبوو�ھا ک�ت ی که وره گه  کهۆر و به نگیر س سه له یست ردوو ده ھه
 یچۆبوو ، چرچ ول یشۆداپ ی که کهیبار  ده و ناوقه  هو خواره  ھاتبووه ی که شه هۆڕت�پا
 . کردبوو   سته رجه ، به یبار ده�ل یات�یم  که �ی فه ، سمت و که ی که رمه نه ۆت�پا

  شقه ئه ینۆب ستم به نه ی که کزه  هیی، تا تروسکا ریب  وه م ھاته"یکاند "یوخسارڕ
 .   وه دان بکاته ئاوه دا�یقا پرته ینداۆ�ھ  له م که هییتا ره سه

 یک�ژیک  له ریمن ب کرد که یست رچاوم ، ھه به� خست یست ده یپ ، له نیم اسهی
و  ک ئه وه ی کهید یک�نگ هڕ  له انیید یک هی له سه مه له انی،   وه مه که ده ید
 . دابوو مم رده به له ی نگانه هی�ر له و گه شانگا�پ



کان دانرابوو ،  ره نابه په یت خزمه ۆب  که wvnیندۆ�ھ یران نابه په یکخراوی��سیفۆئ
 یگوت نیم اسهی.   وه که کافه یان�و و  گاکهیاریوان�ن ی هیگاڕ�و  ئه ییتاۆک  وتبووه که
 .  خشن بهۆخ  وانه ئه... ن  که کان ده ره نابه په یت خزمه  زانهۆس�د  وانه ئه

کان ،  نووستووه  ره نابه په �یس و تت ینۆ، ب اندمڕز یو خه ،رز به یک�پرخ پرخه
  هۆ�ھ ۆچووم ب یدیر نام ، ئ ده وه انیمۆخ ی گاکه�ج کردم ، له انیراسان ھه
 .   که ته وه�ناو خ ی که وره گه

.   وه نده�خو ده ی ژنامهڕۆ،   وه وه خواردنه  م قاوه ده به "ئاسایش"یتیکوریس یکابرا
 .  ی که ژنامهڕۆر  سه  وه هیاڕ قاند و گه له یک�ر ، سه کرد�ل وم�س

نازانم  که ی انه�یماۆو س ئه یماشا و ته یر�چاود  وتمه ، که  وه و چام خوارده  قاوه
 . نوون  ده ی که

 انینگ ده�ب  که هیتیکوری، س  وه ته�رز بب به انینگ ده �رکات داخافن ، ھه ییئاسپا  به
گوو   چن ، سله ده کدا هیناو به ین گهۆب نۆکرد ، ب کاندا ته�وال ته  به مۆخ. کات  ده
 . کرد  ده انی له مه زاودایناو م له کاندا هیسپ  عده قه له

 یک هیبابا.   وه امهڕ گه  گاکهی��کیرما و تار ر سه به له م� وتم ، به رکه ده وه  که ته وه�خ له
  ، له اۆڕپرخ و ھ ی ه��ھ هڕست و  شه ر�ژ و له دایر نابه په یکیتار کورد ، له یر نابه په
 .  وات�ب ێکوۆ، ب دایوانڕ و چاوه...  یزار�رما و ب سه یلکاو زه

 یلۆپ شه یکردن� و غازات و ھه ۆڕپرخ و ھ ی رمه گه ، له مۆخ ی که ژووره  وه چوومه
 .  وت داکه�وم پ خه دایباکوور یرما سه

و  نیم اسهیوان�ن رگرت و ، له وه م که هیت� و قاوه شت�، ت ابوومڕو  خه له یانی به
بوومان ، سوور  �یک �ن�دو  ربوو که به له ی هۆیت�و پا ئه.  شتمیدان دای که هڕکو
.  نیکرد ده ی که نانخواردنه یری سه  وه گومانه  به شتیدان ی که هڕکو.   ه�تگوت گو ده

 میپرس �یستا و ل وجا وه خوارد ، ئه ده ی که نانه من�و ھ ید�ھ نیم اسهی
 . شم بدات  به ۆیخ ی که خواردنه  ، تاله ێو ده م کهید یخواردن

  نده وه ئه. رگرتبوو  م وه ره که  لهۆچک یک هی و پارچه رین په ک هی نان و پارچه  پارچه دوو
 . کرد  ده یش به  وه ادهیز ، به لیل باح خه سه ۆس بوو ب به

 شیواو بکات ، من ته ی که وه تا خه ی که ژووره ۆو چوو ب  وه هینا�ھ یواز ، ته ی که هڕکو
،  نگوت ه� ھه یکد�ل گامانین که ێرجار کرد ، ھه ده نمیم اسهییر�چاود ر�راوژ�ژ

 .  وان�رل سه  وته که ده یرمن شه یک هی بزه



،  ک�کورد  ژنه یرمن شه. بوو  سکۆڕو خ یسروشت یک�، شت نیم اسهییرمن شه
 ین�بووبوو ، سا یرینگ�داو  یاویپ  ، دووره یاویپ �ب یسات کاره که

 .   وه بکاته ۆ�یک  و له �ن�بتار �ل ی رمه و شه بوو ئه یتوانی نه یت هیرگا شمه�پ

،   وه ته�بشار ی که هیات�یم یتوان دهی نه ی که هییو ه� ، قه اۆڕچ ده�ل یات�یبوو م ک�ژن
و  ئه یتیپ �ب یشۆج یتوان دهی ، نه  هی وره گه  ته وه�م خ ناو ئه ییر نابه په

  .   وه ته�ن�دامرک

،  ڕ په�تتیژیک�م خه یلۆپ ، شه ڕۆییو  شت�ھ�ج به ی که زه�م ی کهڕکو ی وه ئه پاش
کرد ست دا وام ھه وساته له.  یو ئاودار �وبڕ ته یوخساری�انیل�ککون  ر سه شتهین

 یش و گه  وه ته�وتب رکهیب یانیژ ینیم خه یک�سات  نگه هڕ.   هین وته هی�ک�م خه  مه ئه
 .  واند�ش یناکانۆگ

 جار�ند زانم و ھه ده ی که هۆیھ جار�ند ، ھه ت�گر دامده ک�م ناکاوا خه ، له رجارۆز
و  یی�قو ۆب  وه مباته م ، ده که یک�ساتۆب ک�م خه ژنهڕ�،   هی واھه یجار.  زانمینا

 ...  انانۆڤکول و ک یکستانیتار

 .  وت که ده�ت یم خه ک�ند ناو ھه ناوبه  هیم ئارام ئه م� بوو ، به  ئارام و ئاسووده انمیژ

 یکارب به من سه. تابارم  کرد من خهست وام ھه  وه شه و ئه
کات  من نه ی چاره ز له حه ی که هڕکو  هی وه له. بووم  نیم اسهیی که هین وته هڕ هیینیم خه

 یباس.  نین بکه�پ.  ن�ۆیب ڕبازا ۆب  وه که�پ. م  بکه یکیدا یتڕ�ھاو ێو هی ، نه
 یرگا ده. ون  بکه یکد�ل مکانمانقا یر ، سه نی بکه ایو چ  رگه شمه�پ

 .   وه ته�مدا بکر رده به مان له وه رمبوونه گه

  باحه من سه. م  که دا نهنیم اسه�ی گه ده  قسه تریچ که ام�ب�بنووم ل ی وه رله به
 مین ئاماده م� ، به مۆخ یروون ده  مه بکه ک�زام یق به م شه ، ئاماده لۆچک

،   وه کاوه ی رچاوه سه ، له نیکورد  مه�نجام ئ ئه.  گرۆھ �ید  مه زام بکه نیبچووکتر
 .  نیبوو کیدا له دایستیو شهۆخ یبوون یکیدا له یو شه له

ربگرم ،  وه مۆخ یشت�ت  شه ستابووم تا به وه زاڕی له ، که داییدوا یژی�ۆانی به له
 گرۆھ. کردم  یریگی په ی که و جوانه نیریش  بزه به. کردم  یریگی په نیم اسهی
 یگرتبوو ، بانگ یک هییکورس نیم اسهی.   وه هییزۆمد نه ا��گ ۆی، چاوم ب بوو ارنهید

 شتا�ھ یگوت یپرس می که هڕکو �یوا ھه.  شمیدان  هیو کورس ر ئه سه له کردم که
 .    نوستووه

کانم ،  ره نابه په ییسایپ.   وه موو پاک کردنه ھه تانم�وال ته. دا بوو  که مپه که له شمیئ
و  م ئه ده به رجارۆز.   وه پاک کرده کان وه هڕای�وارید ی ه� و په م غه� و به زیگو وم له



 یکار گوتبووم که ان�یپ  چونکه. م  بکه فز هڕ شهیم ئ ئه ێناکر ،  وه ته شاومهڕ  وه کاره
 . کات  ده م که هییر نابه په یت بهیتا ی هیسۆد  له ین�ر نه

 چی، ھ ر نده�و م له که ده یوچ نداۆ�ھ ۆھاتووم ب یچۆب میپرس �یل نیم اسه�یکات
. رم  به ر سه به ره�ل انیم ژ که زده گوتم حه  هۆی، ب  وه هییزۆد نه م�ماقوو یک هۆیھ

 . ربگرم  وه �پ یر نابه په که  هیین  وه ئه یھ  هۆیم ھ ئه یگوت

 شکیمجا باسر ئه کردیدا �شکی، با سر  وه نهیاڕ گه ده داڕبازا دا لهنیم اسه�ی گه ده که
موو  ھه!!   هیین  وه ره ده به ک هییندۆ�ھ چی، ھ  هۆ�گاچی��چۆمگوت ب ده داۆخ �ید له. 

س  که  هییوان �ۆم ئه.  یک� خه له ن�کان پ قامه و شه  جاده ڕبازا ۆچم ب ده که ێجار
 !!   هیین  وه ره ده به

 !!   هیین ری سه  مه ئه یپرس نمیم اسهی له

 �کات.  قورتاندن� ھه یکان وه�ل  وه گاکهی��ر وبه روئه م به ئه یماشاکردن ته م ده به
 میزان �نگ رماندا ، ھه سه به شت�ی� بوو ھه ھه یفر و ئاو وبه یرچ ئاسمان ھه

 .   هییچ  که له سه مه

 یدیئ.  تبوومیمن د  بوو که فره و به ئه ی که فره به  باران بوو ، نه ی که بارانه نه
 .   وه خواره  ته�ژڕ ده شاو�ل فر و باران به و به  تگوت ئاسمان کون بووه ده

 یخ�ب  هیی، ئاو خز کات� ھه یکان جله یمد�دا پا ده �یو ھه.  ین که�پ نیم اسهی
پاشان . کرد  ده میکان نهیداخز یماشا ته.  یداخز ایردن ر گه سه و ، به  وه هی که قژه

 .  �ن که ده�کات و پ شام ده مه ته  که مینیب

با   که  وه نده�خو دایکان چاوه  له رمی سه یک هیزوو ئاره  ه�، چ  وه وته که کینز
ت  قه شتر�پ که ک هیزوو ئاره.  �یما� ر ھه سه له ی رده په  که ه�کوت و پ  شکهیسر
 . وانم  شه یون خه له کتریبوو ، نز کینز رۆز م� کردبوو ، به بوو ، تامم نه ینیمب نه

 م� ، به  وه هینا�ھ یر ، پاشان ده  وه خاو بووه ک�م که. ستم  ده و�ن خسته یست ده
 شیو م ئه که و ده ئه یزوو ند من ئاره چه ی وه له ابوومین�د که  وه خاو بووه ک هی ادهڕ به
 . کات  من ده یزوو ئاره  ندازه مان ئه ھه به

 یرچاو به ھاتنه م نه�دان و ، سه  وه ته�ن�رب ده ستم وده�ن له یست ده ی وه رله به
 چ�پ له .مام  حه  نهیبچ  وه که�پ.  نیابڕ وه که�پ.  نیبنوو  وه که�پ ی وه ئه ی نه�و.  ڵای خه

 کان هییندۆ�ھ  که ی نهیویز  و دوکانه ، له ڕبازا یگاڕ� دا ، له که مپه که ینا و په
 .  نیاموسی�کد هیکرد ،  ده دا�ت انیر�وب شه



 دایکد�ل مانۆخ ی سته جه نیم اسهیمن و  ت�کر ده ێکو له ۆئاخ که  وه رکردهیب رمۆز
زگ و  ، زگ به نگیس به نگی، س ووڕ ووبه�ت�ش ده ێکو ، له نیژ�بن
 .  نی بنه  وه هییکد هییو�ل وبه�ل

زوو  نگدا ، ئاره ته ین�شو له. ، بچووکن   وه نه بکه مانۆکان ک مامه حه  ه�حا مه
 ر�زوو کو ئاره یست بوه دایایت ک هینا ، په ک هی شهۆگ ۆب انڕ گه...  ت�ناس� ھه
 ێکو له...  کان دانهی مه...  کان وه هڕاڕ،  غن�با ره و قه ڵنجا کان جه ژووره...   وه کاته ده
 !!  ێکو له...   نیژ�بن مانۆخ ی سته جه

 ی ئاماده یر وه ، دوو بوونه  هییدارستان ن ه�، چ  که مپه که ی وه ره ده ی هی شهیب و ئه
  ستکرده ده یک هییوزا سه  زهڕیکو� به...   هیین وار ره�ل  مه ئه...   وه ته�جووتبوون ناشار

  ژماره  کردوون که یش کردوون ، دابه یز�یک هیتوانا  که�و پ کی��دار ک�زڕی... 
.   هییچ وار ره�ل �نازان...   هییس ن که س له و که یو�پش  به ڕی بوه...  �زان ده
 . یندارڤی و ئه انیڤیکردن غه ده قه ۆب �ب ک هی شهیب  هی وه له

ر  ھه  ختان که دارودره  ه�چ  له  که هی گهڤتا وار ره�، ل  اوازهیکوردستاندا ج  له وار ره�ل
ئاشقان  �یپ �، ج  که هی گهڤتا...  نڤی ئه یکار ورده..   وه ته�شار ده انیڤیک هینگ له
 . کات  نقوم ده داۆیخ له

 ی وه شاردنهۆو خ �چاوشارک ی مه گه یر�کوردستاندا ف یکان ره�ل  له کانمڕ�ھاو
 ینداۆ�ھ...  نداداۆ�ھ  من له م� بوو ، به وانم نه ئه یت هیمن ئازا. ئاشقان بوون 

 ێو له... خواردم  ێو کوردستان برد ، له یکان ره�ل ۆب نمیم اسهیوز ،  رسه سه
 . خوارد  کانمان گهڤتا یرم گه  هڤک�پ، یخواردم

  من له  کرد که ده  وه به یست ھه ایئا!   وه تهەکردوو یریکو من ب وه شینیم اسهۆیئاخ
 ... !!   هی م ھه ناگه نا و په په ی وه نهیزۆد ی شه�ناگادا ، ک په ینداۆ�ھ

ناسم ،  ده ک�س که دا که هیی شهیم ھه  مپه که له ایئا میپرس �یل ش�پ وه له ک هی ماوه
،  �ب ھه یت بهیتا یک�و خه  خته و ته یت بهیتا یک�ژوور بایناس کم�ک هیر  گه ئه
 !  ت�ب ھه �یقف ی که ژووره یرگا ده

ت  مانه ئه  به  که  وه کرده ده  وه له یریب ایست بوو ؟ ئا به مه ی وه ئه نیم اسهیایئا
 !  نینیبد یکد هیدا�و ربگرم و له وه انیک�ک هییژوور

 ی وکاته ئه.   وه ته�وا کردب یشت له یریب نیم اسهی ه�حا مه.  �واناب یشت... نا  نا
 دایت هیرگا شمه�و پ  رگه شمه�پ یباس یتا ره سه له  مه�ئ کردم�ل ی ارهیو پرس ئه
 نیدا بوو وه ئه یتا ره سه ، له نیبوو دا وه کردنه�و س �یدوود یتا ره سه ، له نیبوو

 .  نین�و بساز نی بکه شۆخ انیڤ پهو ئاخاوتن و  ێگو ۆب ک هی نهیم زه



 .  کس�س یچ جا... بوو  نه یستیو شهۆخ ۆب ک�ت رفه ده چیھ

  .   وه ته�کردب  وه له یریب ت�پاشان ھات ، نا ناش یستیو شهۆخ

 

  رگه شمه�پ
م  بکه ۆخ  وهۆدر به ی وه ئه یکۆریچ  نگه هڕ...   رگه شمه�پ  بم به گوتم ده داۆخ �ید له
.  یدیز هی  م به بکه ۆخ  وهۆدر به  که �ئاسانتر ب  کهۆریو چ له رۆ، ز  رگه شمه�پ  به
 یت هیرگا شمه�و پ  رگه شمه�پ ی رباره ده کم�موو شت و ھه  هی ره�ل نیم اسهی
  .  کات رده�ف

.  شانۆک�ت ۆب  رخانه ته کو� ، به  هیین تۆخ �ھ انتیژ  هیوا ی، مانا  رگه شمه�پ  بوونه
 یژ�ست در ده ، له تی که نه �غاف ارانیکام ۆیشاھ یایچ  چاوان له ی وه ئه  کاته ده
  انهیایم چ ئه یدایف حتڕۆکدا�رسات ھه ، له تیب  ئاماده.  تیز�بپار یران سکه عه
 ":  ی تاراندا ھاوار بکه یکان دانهی مه دا و له ناره قه یپا رز له به ینگ ده به.  تی بکه

 .  "واھاتن کورد ...  یئازاد یبژ

  وه نامه گه� به  ن و به بده تیت ارمهی  بن که ھه رتۆز یک�ن�اڤ ھه یانی" رگه شمه�پ "
،  ت�ب ھه کت�زبیوروپادا ح ئه  له یانی. وان  له یک�ک هی  ن که بده ۆت ب وه ئه یت هیشا

 .  تی رگه شمه�پ ۆت  که بکات�ل تیوانیپشت

 یو ناو کانت نانه�اھڕشق و  و مه تۆخ یانیژ یوردبھر سه یژ�و در دوور به
 تیو چاالک یاوڕ گه ایایت  که ی نانه�و شو ئه یکانت ، ناو رکرده و سه  رمانده فه

  وه تهی بده  ارانهیو پرس موو ئه ھه یم� وه تیب و ئاماده تی بکه ش شکه�پ...   کردووه
 . کات  ده یت�ل  وه نهۆ�یک�ل ی ژنهیل  که

،  ت�کردب نه تیت هیرگا شمه�ر پ گه ، ئه  رگه شمه�پ  تهیبب یناتوان یگوت نیم اسهی
 .  تیب نه  رگه شمه�پ یاستڕ ر به گه ئه

زانم  ده. ناسم  ده انیموو رھه ، ھه  کردووه ک�ک چه  رهۆموو ج ر ھه سه شقم له مه "
و  تی که ده ک�نیۆراس پهۆئ یر ابهڕکانتدا ه�اڤ ھه  له انیس ڵ گه ده �خت وه

 ،بن ده ریخس هیو  لید تیربازب و ده ت��ی ھه ۆت ی وه ئه یناو�پ ان لهیموو رھه ھه
 .  ت�ن هی گه ده یو چ یچ  کاته ده

 ن که ده�ل انیتف انانڤماشا و ، ته ن�واسر ده� ھه کاندا هیگشت  دانهی مه  له ، که زانم ده
 انینینتر وهھ ئه  که واسن ده� دا ھه سته جه به انیو�دز رۆز ی واژه سته و ده و�و جن
 .  �ن هی گه ده یو چ یچ  کاته ده  مانه موو ئه ھه " ستانهیروریت "ی زاراوه



  له ۆوخ استهڕو  زڕی به سک�فرم ک هی رهیزنج.  ن�یس یکان چاوه نیم اسهی
،  نیم اسهییکان برژانگه.  ژاڕدا که دانهی مه یرما ر سه سه و به یداخز  وه هیچاوان

 یو بژار  ه� ته ته انی  وه چووه ده ایکان هیر وه رهیب  رهیزنج  هباربووی، واد ن�م جو ئاسته به
 .   وه ته�بشار انیو کام ت��ب انیمکا  کردن که ده

 �کات م� به.   رزه به  و وره ز�ھ  به رۆز  هیواۆت کات ، له قسان ده نیم اسه�یکات
  که ی قانه هڕ  و قسه له رۆم ز که ستده ھه  وه ه�د یکانگا ، له یکان چاوه  وانمهڕ ده
مان کاتدا  ھه و له ز�ھ به  نده وه ئه �توان ئافرت ده نۆچ نازانم.   ، ناسکتره انکاتی ده
 !!  ت�ناسک ب  نده وه ئه

گژ  به �بتوان  رگه شمه�پ  هی وه له...   بووه  رگه شمه�پ  که �ب  وه ئه ی که هۆیھ  نگه هڕ
مان کاتدا  ھه بکات و له  کشه بکات و پاشه ڕ شه یت هیرا ابهڕ،  ت�، بکوژ ت�بچ ادایچ

 یشۆخ �ک �، تابزان بکات�پ �یو ناب �ب ، ده  وه ابکاتهیج ک هیک ه�یگو ی هڕ ، په
 .  ێناو یشۆخ �و ک ێو ده

م  بده ڕبازا یر سه یمتوان نه. بوو  نه شا�ک  له ی که هییکرد ، سارد یسارد رۆز ایدن
  وه که�کرد پ یوت و داوا ژوور که وه نیم اسهی.  ێر ده  ھاتمه نه م که ته وه�خ  ، له

رما  سه له دا که ته وه�خ و�ن له. کات  ده یزار�ب ست به ھه  ، چونکه نیو ر بکه ده وه
 .  ڕۆییاین ته و به ین که�پ رۆز.  میرز له ده� ھه

 کم�جل یرچ ھه. ستا  وه  که ته وه�ناو خ یرم گه. وت  ستوور که ئه یک�فر به ێو شه
 . کرد  انیمان کار ھه ش کهید یکان ره نابه په. ر کرد  به له میموو بوو ھه�پ

 یر�ئام یور ده له  فره یک�ران نابه په.   که�ۆ�ھ  وتم ، چوومه رکه ده وه م که ژووره له
 یکابرا.   وه بووبوونه �بوو ، خ دا�� انهیگ  له  که "ر تهیھ"،  که وه ره رمکه گه
 انی مجاره ، ئه انیگر ده کان ه�مندا.  اربووید  وه�پ یران گهین "ئاسایش"یتیوریکیس
 .  انیگر رما ده سه ، له انیگر ده برسا نه  له

 کدا هییور ده به ک هی ند بازنه چه کان هیکورس  به  کرد که یازیشن�پ یراق�ع ی"دیل وه"
واندا  ئه یور ده به شیکان وره و گه  وه نده ناوه  نهی بخه کان ه�و مندا نی دروست بکه

 .  ت�چ�پ وه  وه هۆیخ له ک هۆیت و په  سه رکه و ھه شنیدان

و  رمادا ، ئه و سه یت�و برس ۆمار گه یژانڕۆ ، له راقا�ع  له ۆیخ ی، کات یگوت دیل وه
مردن  وتوون و ، له که انیگر ، له  وه ته بوونه ریژ کان ه�مندا  کردووه انی کاره
 .  ونیس له خه

بوون ،   که ره تهیھ یچاککردن یکیر ر خه ھه کان هییندۆ�ھ  ارهینداز و ئه یربوو ژڕۆ ده
  له ک�ل گه ی وه ئه یدوا  ته به� ، ھه  وه ھاته یرم ، گه  وه چاک بووه ر تهیھ  رهیپ



 ۆب تن� ، ھه ی که ه�ردوو مندا و ھه ی که و ژنه گوانایمار یرجۆج  وانه کان له ره نابه په
 . رمتر  گه  ره�ل ی کهید ن�ت�و

 .  "ن  ھه کتر رهیز  مانه له یارانینداز ئه راقا�ع  له":  یگوت دیل وه

بوو  راق�ع یکان له فه  له.  نابوو�ھ نه یژن. بوو  دا�یسا نج�نجاوپ په ین مه ته له دیل وه
 .  " شهۆند خ غدا چه به که ایخودا ".غدابوو  به ی فتهیئاشق و ش... 

 یت�برس ی شه�ک ژانڕۆ  له ک�ژڕۆنداۆ�ھ  بوو که نه دا هڕ ت و باوه ناعه و قه له دیل وه
 .  �ابووبیت

 یت�برس ی، دوا یت�برس  ت له فره نه...   هی ھه دا ره�بوو ، ل نه  یت هیبرس راقا�ع له"
 . کرد  ی هی و قسه خوارد ، ئه ی که شته�ت ی وه ئه یدوا دیل وه.  " وه ته��بب

  وه ئه":  یکرد و گوت ۆیخ ی که قاپه ۆب ی کاندن و ئاماژه ته یست ده ردوو ھه
 ک�موو شت ھه راقدا�ع  له...   هیین شیت چا نانه ته...   هیین یچا...   انهی که هیت� قاوه
 ی که":  یگوت داین کرده نه ڕ باوه یک�ست�و� ھه  ناکاوا و له له دیل وه "...  هی ھه

 یست ھه چوو ده�پ. کات  ده یچ یباس یمزان نه"؟...  هی له مقابه
 ی ره هیدا ی له مقابه INDی له مقابه":  یگوت  هۆی، ب ت�من کردب ی که هیرسام سه به
 �ن ؟ ک ده ده یکان ه�ییماۆس  ن ؟ به ده ده کان هییراق�ع  به  قامهیئ  ره�ل...  یر چبهۆک
  و له یت�برس  ت له فره نه...  یت�برس...   هیت�؟ برس...  ێگر رده وه رترۆز ی قامهیئ

 .  "ش قامهیئ یل باب بابه

،  ت�ب شۆخ نه  وه هییرون ده یووڕ له ت�ناچ وه له.   هیردا سه ر�ژ له یچ دیل وه
 .  خواردی ده  که شاندامین ی رمانه و ده ئه.  �ن�وا بنو دات ده�و ھه  نده رچه ھه

 "... ت�چ ده ک�ت شکم�م  مه ئه �ب به. داناوم  ۆیب راق�ع  له ک�رۆدوکت  مه ئه" -
 .  "  بپرسه  که رهۆدوکت  له... نازانم ":  ی، گوت ت�چ کده�ت یشک�م نۆچ یپرس م�ل

. ن دروست کرابوو  گمه ده یراق�ع یک�رد گه  ، له  هی لهیخر یک�ر وه بوونه دیل وه
  به. گرت  ده راکۆخ یرگرتن وه ۆب یزڕی واره�و ئ ڕۆ وهیو ن یانی به  س بوو که که م که هی

 یشکردن دابه یز�م ارید به راکۆخ یشکردن دابه یکات ش�پ ک�عات سه
.   وه بووه خواردن ده  س له که م که هی. کرد  ده ۆڕین  ستا و چاوه وه ده  وه که راکهۆخ
  .  ت�ربگر تان خواردن وهەر ، دووکه ک�تەر که یاتیج دابوو له�یو ھه رجارۆز

  که ی که نهیش  ر کارته سه له "COA"کوا  ی که ژنه  ره رمانبه فه یمزایو ئ رۆم م� به
 . دا  ده نه ی گهڕ�و   وه هیدا ده ی، گل  رگرتووه وه ۆیخ یراکۆخ  شه به  هیگوا

 .  " هیین یت�برس راقا�ع  له...   هی ھه یت�برس  ره�ل" -



 دیل وه. برنج بوو  ێزۆو ت ک�شکیمر  انهڕرمان گرت  وه  که یخواردن  مه ژه م که�ی
 ینگ ده بوو ، به  هڕ، توو شا�اکی�مووان ھه یرنج ، سه  که زه�ر م سه  هیدا��ف ی که قاپه

 :  یرز مشاند به

ورگما  یک هیال به  مه ئه... ناکات  رم�برنج ت ک�� نجه واو و مه ته یک�وج�من ف" -
من کرد ،  له یوجا داوا ئه. کرد   که شکهیمر  انهۆڕب ی و ئاماژه "ناگات 

و  �بدات مۆیخ ی که موو برنجه ھه و ئه،   وه مهۆڕبگ دا� گه له یمۆخ ی که خواردنه که
 یا�ک�ت  له یمان داوا بووم ، ھه نه لییقا.  �م بده یمۆخ ی که شکهیمر  انهڕمن 

 . خوارد  ده انینان ز�مان م ر ھه سه له  کرد که  رانه نابه و په ئه

بوو و  لییقا.  " هی بده م که شکهیمر  انه�شۆو ت �م ده برنجت ده ک�ند ھه":  مگوت�پ
 ی که انهڕوجا  ، ئه  بووبووه ۆڕش دا که انهڕ به  که دا شتهۆگ  و پارچه له یک�پ قه
 اوۆڕد یکڕ� شه له  تازه  بوو که سقان�ئ ک هی پارچه.   وه منه ی که ناو قاپه  هیدا� ھه

 .  ێر هد  ھاتبووه

.   وه هییجاکاند یتاتوان.   وه هیم ده  هیستا و په گرت� ھه ی که سقانه�ئ. بووم  نه یازڕ
 .   وه هیگوازرا ده یم ده یر وبه ئه ۆب  وه هیم ده یر م به داماو له یسقان�ئ

 ی که زه�م ی که لهۆچک  شه ، به گرت� ھه ی که ه�تا به  ، قاپه  وه خواردن بووه  له دیل وه
 یر سه نووسابوو ، به  وه که قاپه ی وه ناوه یراخ قه  هبک�برنج  نکه ده.   وه کردوه ن�خاو
،   وه هییم ده  هیدا�ی و ھه یگرت موست ه� و که  شاده یردوو قامک ھه

 .   وه ربووه به م ده لهی که انهی�سقان�ئ

  که  که هۆ�خ ی که نه ته ، له  که ناو قاپه  وه هیو خست  وه هییو دانه ت حمه زه به
،   وه که که نه ته  بخاته ی که مه که  رماوه تا به  وه بووه کیبوو ، نز وره گه یک هی که نه ته
 .  ت�ش�بک  ره تا جگه  که سارده  دانهی ناو مه ۆب ێر ده  وسا چووه ئه

 ی ره�یدا ۆب ن�ۆو ب ن��ب مان�ج به  هیبووا ده  ھات که  سانه و که ئه یناو یک�ستیل
،  ابوویت یشیگرۆو ھ نیم اسهییناو.  ت�بکر دا� گه ده انی وه نهۆ�یک�تا ل ران چبهۆک

 . بوو  ک ه� سته فر و به به  کپارچه هیگاوبانڕ�رد و  داروبه

 انیکان ره نابه په کدا�کدال�، ل  وه نه بکهپاک گاکانڕ�دا  دهان�یو ھه "COA"یندان کارمه
 . ون  که ، نه ن�خز نه �بۆخ له انیئاگا  که  وه کرده ئاگادار ده

 یرگا رده به ی کهۆتابل  کان به ، ناوه  ست داوه ده له م�د له ک�ش کرد به ستم ھه
 کو� به.   وه نده�کانم خو جار ناوه نیند ، چه واسرابوون� ھه  وه هییشواز�پ

.  �وتب که�ت ینیم اسهییناو  ه� ھه به کو� به ای.  �ابیت یشیمن یناو یک خته خوابه
...   هیدا�ت یشیمن یناو ۆئاخ میپرس �یبوو و ل ر نده�و هل نیم اسهی...  انیو ...  انی

 !! 



ردوو  ھه.   وه ھاتبوونه  که  وه نده�خو ده ی و ناوانه زر ئه به ینگ ده به دیل وه
:  یگوت  وه کان بووه ناوه ی وه ندنه�خو له  که.   وه نده�خو یگرۆو ھ نیم اسهییناو
و  " هی ناو ھه یرچ و ھه دیل وه یباب و له دیل وه  ت له فره نه...   هیین ایت یدیل وه یناو"

 .  ڕۆیی

دوور و  یگاڕ� ربگرم و ، له وه  قامهیکات ئ نیزووتر به  خواست که یوای، ھ نیم اسهی
.  ل�میئ  و نه  هی ھه ینۆف له ته  نه.   وه ته�نیبمب دایر نابه په یر فه سه یژ�در
 .   هیچ ت�رن نتهیئ �رنازان رناکات ، ھه ده  وشتانه و ئه ت�رن نتهیئ  ر له سه نیم اسهی

 �پ. کرد  ییوا�ست ما ده به ک�جار ، پتر له نیشت�ھ �ج به دای که هڕکو ڵ گه ده
 ی وهۆخ  بگرم ، به یز�م ھه  ، توند له نمیر وه یمل ست له کرد ده زم ده هح�د به

 ۆخ �ید یکام به  که �ب نه  وه ره به به ی نده وه کات ئه ت�چ ده�پ م� به. بگوشم 
 .  نی بکه ییوا�ما

،  دا هییر ده ربه م ده له نداۆ�ھ ی مه که  م ماوه له!! بووبووم  نیم اسهییئاشق ێر ئه
 !! ستم چووبوو  ده له  نووکه ھه ایئا!! کردبوو  نیم اسهی  زم له حه

 یر نابه په.  ی ست بده ده کانت له سته ھه  ره به ره به �ب ، ده  هیوا یر نابه په یانیژ
 ک هی به ک هی...  �ن�م کانت نه هست ھه یکردن ئاراسته یتوانا ی وه ئه  کاته ده
 .  تی بده انیست ده له

ست  ده له شتمانین یکیدا دوور ، له یک هی واده خانه به تیگ سته وابه یست ھه
 ی وه به �بب ت شهیوجا کاروپ ئه.  تی ربکهیب کانت له ره وجا براده ئه.  تی بده
 یت سره حه ، به داید یکات ێند ھه ، له تۆینان بخ کراوایارید یکات ێند ھه له
 ک�موو شت ھه ین�ابڕ  وه به تۆخ نپاشا.  یو بخه  وه هنایڤو  یستیو شهۆخ
  .  تیدوور ب به ک هیگ سته ر وابه ھه ، له تی ست بده ده له

 

 ناریڤیز
. بانگ کرام   وه هییر چبهۆک ی ره هیدا ن هیال ، له ک�مانگ به نیم اسهییشتنی�ۆیدوا
 ت�بب  که  وه زمهۆبد �ج به یک هیانوویت و ب نجه ھه یمتوان نه شاۆکرد و ک میرچ ھه
  ر به گه گوتم ئه داۆخ �ید ، له م که هییر نابه په یداواۆند ب سه په یک�پشت�پا  به

و  میوروپادا بژ ئه  له  ه�یزم ل حه  که  وه مه بکه وونی�ر چبهۆک ی ره هیاد ۆب  وه ئه یجوان
 . رم بگرن  وه ی وه ئه ۆب �س ب رم ، به ر به سه به انیژ ر نده�و له

 مۆزانک یندن�، خو مۆزانک ینکار�، من خو  منه به یستیو�پ نداۆ�ھ یت که مله مه
ر  بم و ، ھه ده شیندۆ�ھ یر�زانم و ، ف باش ده یک هییزینگلی، ئ  واو کردووه ته



رخان  ته انیندۆ�و ھ نداۆ�ھ ۆب مۆخ یک�و زانست یاریو توانا و زان ز�موو ھ ھه
 . م  که ده

سوودم ،  باش و به یک�س من که. ربگرم  وه  قامهیئ ی وه ئه ۆب  سه به  وه ئه  هیموا�پ
 . نجم  گه یک هیش باشتر بابا وه له

،  ڵای روخهیب  ھا رهۆج  وه وه م خه ده به.   وه کرده ژڕۆالیکیپ یئود  له مۆخ یو شه دوا
 شکما�م ، له ران�ئ یکان نده به و زه رۆز  هیایچ یوار کورده یک هییکو کان وه

 .  �یقو ده� ھه

 ینک ته یک�، کراس ستابوو اوهڕدا  که رماوه گه له این ته یتاق ، به نیم اسهی
  له ی و ژنه چوو ، ئه ده "COA"ی که ژنه  نده کارمه له. بوو  اریالواز د رۆردابوو ، ز به له
 . چوو  ده رمان�ول ھه ی که�دراوس  ژنه  له ای،  تبوومی، د رئاپلیت

 نیم اسهی  کرد که نه  وه به یست ھه ک�س که چیر ، ھ نابه په  له بوون�پ کان رماوه گه
 ی که رهۆست ش ده  کرده یک�تف ک ه�یماۆس.   وه هییگرژ ده مۆب  وه ره نده�و له
،  نا�رھ ده یری سه ینگ ده ک�� مهۆ، ک  وه پاک کرده یگڕ، قو  وه ره رانبه به
 یماشاکردن ته  روچاوما و له سه کرد به ی که ه� ووکه، د  وره گه یبار یک�لیمبۆئوت

ر  ھه  که ه�یماۆکان سارد بوون ، س رماوه ، گه  وه هییو هڕ که ه� دووکه  که. کردم 
 .   وه ر ھاتمه به خه ناکاوا وه سا لهو ئه. بوو  دان��ف م غه� به یکیر خه

  له  کهید یک هی وه�یو ک فۆت وت کهڕ� به شتمڕۆی ده الیکیپ یئود  له  که ی ژهڕۆو ئه
  بوو به  گاکهڕ�.   چا�پ ادهی�کان فره کلو به یتوند توند ، به یک هیبا.  کرد�ی ھه نداۆ�ھ
،  نرانیب ده نه کان هینای، ب  وه چووه ده یسپ ک�موو شت ، ھه ژ�در یسپ یک هیگاۆج
 .  ن�جو ده  وه کانه هیسپ  ر خانه سه نج ، به تره شه یرد کو به ر وه نابه په ک�� مهۆک

 انیتیال النیمبۆئوت. بوون  انداۆیخ یکان سهیفۆو ئ  نگهینووس  له ران رمانبه فه
 ۆب ی وه ئه. بوو �با پ کاره.  شتنڕۆی ده دا که هیسپ گاڕ�ر  سه به ییئاس  ، به کردبوو�پ

،   وه هیکوژا ده نه شدا وه�یوف و کتیژانڕۆ بوو ، له� با ھه رنج بوو ، کاره سه ی هیمن ما
  . ستا  وه ده نه النیمبۆئوت ۆیھاتوچیلۆپ شه

وتم  رکه ده وه این ته یتاق ، به م بکه�ل انیدوعا خواز الیکیپ یئود  بوون تا له نه رم براده
 .  میرز له ده� رما ھه سه ، له

 کم�ز کاغه ێو له. ھات  یشواز�پ یژوور ۆب مدا� گه کوا ، ده یند کارمه ،"کاینیئ "خا
 چیواو بوو ، ھ ته الیکیپ یئود یمپ که ى دارهیئ یرک ئه  وه�و له یدی، ئ مزاکردیئ

  ته�و که ده  ، که ناریڤیز "Zevenaar"ۆب م وهڕ� به ستا�ما ، ئ نه  وه�و به مک هییند وهی په
 یک�تیو بل گاوبانی��ک هی خشه نه "کاینیئ "، خا  نداۆ�ھ یت� ژھهی�ۆسنور ر سه

 ڵ گه ، له �بوومدای ""Dagkaartکارت  داگ یو پاس تاریق یسواربوون



 ینابعال ، تا جه  وه نهۆ�یک�ل ۆبم ب ئاماده ارنیڤیز یدادگا  له  که کدا هی نامهدیوع مه
 .  ێربگر وه  قامهی، ئ داینزم یت هک مله مه  ، له لیل باح خه سه

 یشۆخ  که وه�یفر و ک ، به "Arnhem"ئارنم   له تارانیق ی ستگه�و  مهیی گه ێوار�ئ
 . بووبوو   که ه� که  گاکهی�یخ هڕ  له رۆز یک�فر به یدی، ئ  وه کرده

  کامه  هیبوا ده. دابووم  �یپ "کاینیئ"خا   که  وه مه بکه  هی خشه و نه ئه یدۆدا کم�و ھه
 ک هیگاڕ�چ  �ب ده. دا ک�عات چ کات و سه  و له ک هی ستگه�چ و  ، له مۆڕبگ تاریق

 یسوار �ب پاس ، ده ی ستگه�و  مه گه تا ده م�ۆب  قهیق ند ده چه �ب ر ، ده به بگرمه
 . زم  دابه ی و که مب ک�چ پاس

 ینیچ یک�ژیک. دادگا   به ت بهیتا یر نابه په یکامپ ۆبووم ، ب ناریڤیز یپاس یسوار
 یک�س دره ئه یاریپرس. کرد  ده میر�، چاود شتیدا دان که پاسه یکورس م که هی له
 . چووم  ده ۆیمن ب س بوو که دره مان ئه کرد ، ھه  که پاسه یر�شوف  له

  کورته لیل باح خه سه بوو ، له �با  کورته  که هیینیچ  ژهیک.  گابووڕ�مان  ھه گامانڕ�
 یال یت بهیتا یجوان یرج من مه  انم ، چونکهزچوو ، نا ان دهجو  له. بوو  تر�با
 .  یزان ده نه انمینیچ

  ره وه�پ ی ره�گو ، به  هی ھه یجوان ۆب ۆیخ یت بهیتا یر وه�رج و پ و مه  ته للهیرم ھه
 . چوو  جوان ده له  Teoyo""وییباح ، ت سه یکان هیناسیجوان

و  یواش�ھ به. وتم  که ی، دوا میز دابه شی، من یز دابه  که پاسه  له "وییت " که
.  لیپاسک  بوو به ت بهیتا  هیگاڕ�م  کرد ، ئه ده ڕ�یکدایتار ینگ ته یک هیگاڕ� به

 . بوو  وام ده رده به ۆیخ یکردنڕ�ر  سه و پاشان له  وه هیدا من ده له ڕیناو ئاو ناوبه

  وه�ک  که یپرس م�و ، ل  وه بوومه کینز �یل  وه ه�ییدوو د به.  یرز له ، ده ستا وه
. وم  که نه یدوو  که کردم�ل ی، تکا �میبوو دا  وه سته ده به یک�ز ، کاغه ت�چ ده

 . چووم  ده ۆیمن ب که ابوویت یشانیس و ناون دره مان ئه ھه  که زه کاغه

 دا نه�و شو له ۆیو خ �ن�خواست چاو بنوق ده ى زگهۆ، خ  هیین د ه� به گای��گوت "وییت"
  ھاتنه یچاوان  بوھار له یکو باران وه وندکڕنوقاندن  یکان چاوه �کات.   وه ته�نیبب

 . ێخوار

 .   وه مه ده ده یشۆخ�، د ��ترساو و و یمن یزان کم�کات

  وه نهیزۆدی ده  بووه ک�نۆرچ ھه...   کهینز  که نه�شو...   به مه ران گهین...  �ب نه مت خه
 ...  �ب مت نه خه... 

  اره�ی، ب ڵ، دوو د کۆترسن یلیل باح خه سه. بم  ر�ناچاربووم ئازا و بو دا وساته له
 انیبتیت یک� خه ایینیچ یھند ای،  نیچ یک� خه یک�ژیک  ، چونکه ت�ئازاب



  دا ، له م ساته من له.   منه یت هیئازا  به یستیو�دوور ، پ یت� ژھهی�ۆک�ن�رشو ھه
 . رپرسم  به وییت

و  ، ئه نیبوو د ه� به یک�س که یوانڕ ، چاوه  که پاسه ی ستگه�و ۆب  وه نهیاڕ گه
بوو ،  کینز رۆز  که مپه که.  ر به نهیگریب  هیبوا ده  بدات که شانین �پ مان هیگاڕ�

 دا که کهیتار  هیگشت گای��ووڕ ووبهی� هینایو ب ئه یور ده  س بوو ، به به  نده وه رئه ھه
 انیوناکڕڕ په�ژتیت یالنیمبۆئوت یتیبوو ، ال کیتار  گاکهڕ�واو ،  ته و وه نهڕ�یبسو

 .  قاند ه�ش ده ی که سووکه  هینگ ده�دوور ب یک�تاریق ینگ و ده  وه کرده ده

  ، که  هی که مپه که  مه ئه مانیزان دا هی�و ئا ، به  که مپه که ی روازه ر ده به  نهیی گه
 .  بوو وه�پ ی"کوا"یکخراوی��ئارم

 ی هیت بهیتا  هیخس شه  و کارته ئه ی، داوا دایشواز�پ ۆ�یھ له  که هییتیوریکیس
کرد  یدیوجا تاک ئه. رمان گرتبوو  وه رئاپلیت  له ۆیخ یکات که نیکرد�ل

 .   هیال  له یکانمان ناوه که

دان و سابوون  ی چه�و ف یو خاول نکسیکل  له �پ یک هی سهیو ک ۆت رو په سه وسا ئه
  تازه یک�مپ ر که ھه  له بوو که  و شتانه  سهیو ک مان ئه ، ھه �نیدا ۆیو شامپ

 .  نیو بکه یدوو  کرد که یگرت و ، داوا رمان ده وه

  چوومه.  م ه�یس یقات ۆو ، من چووم ب  که هینایب یم دووه یقات ۆچوو ب "وییت"
 .  یزان ده مانیب ره موومان عه رھه ھه.  ابوویت یراق�و دوو ع ک هییسور  که ک�ژوور

 یوایناساندم و ھ ی کهید یوان به  تازه یک�وانیکو م ، وه "ئاسایش"  که هییورتیسک
 کم هی شه�ر ک ھه  هی ئاماده گوتم�یپ. خواستم  ۆب دا هی تازه  نه�م شو له یر وه خته به
  له یوباش ر بکات ، پاشان شه سه چاره یمۆبدات و ب میت ارمهیشھات�پ ۆب

 . وت  رکه ده هورد و موومان ک ھه

  نه  که ژووره م� بوو ، به میبرس. کردم  انیشواز�پ یرم گه به  که ناو ژووره ی وانه ئه
عات  سه  که یانی به ینانۆمابوو ب یرۆز شتاش�ئاو ، ھ  نه ابوویت یراکۆنان و خ

خواردن  ت�نادر گه���رۆج چیھ به یگوت ش که هیسور  هڕکرا ، و کو ش ده ش دابه شه
 .  ت�نر�کان بھ ژووره ۆب

. وتم  خه  وه هییسور ۆیارییگا�ج یروو سه ، له دا که ه��و ره قه یم دووه یقات له
 ۆیاری. کرد  رما ده سه ستم به ھه یچ بوو ، که رم رگهۆز  که ژووره  نده رچه ھه

  رمه مام گه گوتم حه �ی، پ  وه شته له  ته�و چووب �گابی��رما سه  نگه هی�گوت یسوور
 . رماو  گه  ت تر بووم بتوانم بچمه که شه  وه هل م� ، به مۆبش مۆو خ

 کانمان ه�اڤ ، ھه  وه نهیکرد یدار�ب یانی به ینج�عات پ ، سه  که هیتیوریسک
و  خه له انیشتاق شتا�دا کرد ، ھ که رماوه�گ  به مۆو خ نا�تم ھ رفه وتن ، ده دواکه



و   وه رم کردنه به خه  ر کرد ، دووباره به کانم له و جله ۆڕیگ مۆخ  که بووبوون انهڕ
خواردن  ر ندهیو له  که اندمی گه �یت  ئاماژه  ، به  که هییتیوریکس .م که هییقات ۆب میز دابه
 . بوو  ر نده�و ش له "وییت". ستام  دا وهشت�ت یرگرتن وه یزڕی له.  ت�کر ش ده دابه

 م� ، به  وه ندمه سه ی که وه�، س کرد�ل وم�، س شتمیو دان ئه ی که زه�م ر سه له
 �ن�دو ید ئه م��ب �یپ ستمیو.  �نیمب ده  مجاره که هیتگوت  ، ده ھات�پ یری سه
 چمیو ھ  وه خوارده مۆخ ی که قسه م� به!! کردبوو  گوم نه مان گهڕ�ردووکمان  ھه
 . گوت  نه

  له انمی، و ژ نیم ، نا ئه وخاوڕدا یک�راق�ع. ھاتووم   وه راقه�ع  کوردم و له من
نا  ا�ین ده ده م قامهی، ئ  هیین ارید چیھ م� ، به  رچاوه به و له وونڕ  مه ئه.   هیدایترس مه
 . 

 یدر و غه  وه ته نراوه�وس خراپ چه رۆز ش�پ وه له ک هی کوردم و کورد ، ماوه من
 چیھ م� ، به  هیو ئاشکرا ارید ک�موو کورد ھه ۆمن و ب ۆب  که�شت  مه ، ئه  کراوه�ل
 انۆیخ یت بهیتا یت�و  له �ۆم کورد ئه. نا  انیم�ریگ رده هوستا�ئ  که  هییارنید
 . هییر ن سه ان لهیترس تن و مه المه سه،

،   هین  وه نهۆ�یک�، ل ناریڤیز  له �ۆم ، ئه  پشووه �ۆم ، ئه یگوت یسوور یمیبرا
 .   هیین  وه نهۆ�یک�ل ش�نی سبه

  بوو ، چونکه ڵد به می که ازهیشن�پ.  ن�ۆیب ڕبازاۆب  کرد که یازیشن�پ  که هیراق�ع
بوو ،  ید مڕبازا م که شتنهی گه یژۆر م که هیاین ، ته نداۆ�ھ  بوومه یی گه یتا وه له

 ندامۆ�ھ ی کهید یک�ن�شو چیھ یدیئ کان که هییدوو له ک هی  مپه که  له  جگه
زم  ، حه ناریڤیز یش به ێند ، و ھه الیکیپ یئاپل ، ئود ریت یمپ که. بوو  ینیب نه
 یتاق به ییدوا یژڕۆ. بوو  نه  وه�پ ان�ید ید یوان ئه م� ، به م�ۆب ڕبازا ۆکرد ب ده
 .   وه امهڕسو شاردا ده ی که هۆ�چ  هڕبازا  له این ته

 یک� خه  که اربوویواد دایووڕو  نگ هڕ ، به �ب یھند چوو ده�پ ک�نج ، گه داخرابوو
ست کرد  وام ھه. کردبوو  اۆ�یق  به ۆ�یق ک�ژن رهیبچووک ، پ یک�نج گه.  ت�ھند ب

دان ،  ده تم قهید یورد به رۆ، ز  وه بوونه کیمن نز له �، کات ت�ب ینک نه  نگه هڕ
وت  رکه ده مۆب �پ ، له نایر وه یمل له یست کرد و ، ده چما ی که هڕکو یم ده ژن رهیپ

من  به ێو هی ز ده وت تومه رکه ده مۆ، ب منۆب  که�امی په  مه ، ئه  سته به مه یمن  که
 .  میو ن ئه ینک و ، من نه  ردمه�و م ستیو شهۆخ  هڕم کو ئه  که ت��ب

و  ئه یلۆپ شه... کرد  یزار رمه شه به یست ھه �� ، به  وه بووه قیر ته یھند ۆیاری
� ب  ته�، گا نم بکه�پ ستیمو ده،  �یب یکانم هیاوچڕ  چاوه یر نده ، به  هییزار رمه شه

،   هی ھه مۆخ یک هید�نائوم یرچ ھه ستیمو ده. م  بکه ی که ژنه  و به ۆیخ
 . وان  ئه ی که ه�تا  چهما یگاڕ�ر شا سه  ژمه��ب� ھه



 یھاوار  وه روونه ده  له ک�نگ ناکاوا ، ده ، له ینیب م ته ه�و حا ئه  که
شووم  ک هی ماوهۆب  وه زمهۆبد ک�ژن رهیپ  نهۆگوتم چ داۆخ �ید له. " وه مهیزۆد:"کردم�ل
م ،  ده ده یق� ته �نگ گرم ، ھه رده وه یوروپ ئه یک�رتۆ، تا پاسپ بکات�پ

 . کانم  ونه خه یکچان یالۆب  وه مهڕ� گه ، ده مۆخ یخود ۆب  وه مهڕ� گه ده

،   کتره رهیمن ز له و نه  من باشتره  له ، نه  هییاترنیمن ز له  هی لهۆچک  هییم ھند ئه ۆخ
باح  وا سه بکات ، ئه دای په ۆیخ یریپ یژیک یت�بیتوان  هی قنه  رهۆم ب ر ئه گه ئاخر ئه

م  که شیو ئه ی وه له  نگه هڕ،   وه ته�زۆو بد ئه ی وه کو ئه وه یک�شت �توان ده یکورد
 .   وه ته�زۆجوانتر بد مایو س نتر هم ته

 ک هی وه�ش به  ، چونکه مۆخ ی چاره  مه تف بکه  هیبوا ده ، که یو رزه سه  کرده�ۆکم�تف
 .  ناۆڕگ له ک�تڕە که به ممۆخ یکان ون و ئاواته موو خه ، ھه  وه مه که ردهیب

دوور  اکردنڕ به . وه بووه ده یچاوان  له �، گ  وه هیدا یمن یال ڕیئاو  که ژنه رهیپ
 .   وه وتمه که

من تفم  ناکات که شڕی م کرد ، باوه م تفه ئه یچۆب م که بکه  هۆڤشر ۆیب ناتوانم
و  وخاڕدا  هییرا�و خ به کان هیباح سه  ونه خه یشکۆک نۆچ کرد ، که ده  وه هل

  .  نا�ھ یس ره ھه

 

  وه نهۆ�یک�ل
ترسام ،  ده رۆستام ، ز ھه  س بووم که که م که هی  ممه دووشه یژی�ۆانی به
 ی که قه مووبه یرگا ده یر گرتبوو ، به ی که فره به یر به یندۆ�ھ یمتومان ته ه�چ
 . ، گرتبوو   وه خواره یقات له

و  رۆب ینان  دووپارچه.. خوارد  ده یکان ره نابه په یشت�مان ت ، ھه  که ره�شوف
 .  ریش ک�با و کووپ مره ک�ب�بچووک و قا ی ره که ک�ب�و قا رین په ک��ژا�تو

 یستیو�و پ  ه�وا ورده ێند کانم و ھه بوو ، جله �یک الیکیپ یئود  له کم هیجانتا
 . دابووم  �یھاتنمدا پ یکات له "ا وک "  نا که �م ت و شتانه ئه ی و پاشماوه  کهید

 ید یک�جار  که ی وه کو ئه وم ، وه ر بکه ده وه  که ژووره  له ێرۆج به  هیبوا ده
 .   وه مهڕ� ناگه

و  ئه ای،  یکیتار ایفر ، ب�ای،   گرتووه یر م به ته ای،   هیین رۆخ ناردایڤیز  له
  . ن  بکه یمان� گه له ناریڤیز یدادگا  له �ۆم راربوو ئه قه که ی هی وه نهیۆ�ک�ل



 �پ انی قامهیئ انییو نه یخاک ، له ێو له  هی وه ، له �ر ب نابه په ر نده�و له رۆخ  نگه هڕ
  هی وه له ای. ونان  خه یت�و ید�سو ۆب وات�ب  وه ته�کردب  وه له یریو ب �داب نه
 یباش یک�دانی مه ریس و حه یت�گرتب ایمان� ئه ی که نه�ش وه کسۆب  سهیلۆپ

 .   وه ته�تاندا تواب ژمه داخ و حه له ۆیخۆو ب �کردب

و  ریب یکان ونگه گرتنم ، له رنه رگرتن و وه وه یو ترس  که پاسه ی هڕھا این ته
 ند�انخوی ده مدا�ای خه

 ش�پ  وتمه که ، ده نیکرد ده�ل انیاکردنڕایانڕ و داگه انڕ گه� ھه یوااد  که ۆیخ یکات
 .  ن هینا انیدوو له شمیکانڕ�ھاو ی، الق ن هیدووم نا کانم له القه �ۆم ، ئه  وه مووانه ھه

  نهیچوو یئارام ، به گرت� کانمان ھه شته یمن�ھ ، به نیز دابه  که پاسه له ۆخ کاوه به
 ی هیرگا و ده ، تابزانم ئه فت�ۆگ� چاوانم ھه ک�ند جار ، چه  وه کانه نهیئاسن  زه فه قه

 یور ده  له ی ساره و حه ، ئه ت�چ زندان ده یرگا ده له  وه ژووره  نهیچوو ی وه�ل
 . نا  انی  زندانه یسار ، حه شرابوو�ک  که وره ناگهیب

 ؟   زندانه  مه ئه:  یگوت یسوور ۆیاری

،   زندانه  هینایم ب ئه  کردم که ده یاین�د. بوو  ڵکو من دوود وه. ترسا  من ده کو وه
 ی که ساره و حه وارید  که  هی وه ئه ش گه� ، به  زندانه  ره�ئ  که  وه کرده ده یدووپات

 .  نیزندان نداۆ�ھ  حازر له �یحا  مه�و ئ  نده لبه ته

رگرت و  وه مان وه نهۆ�یک�ل یکارت ی وه ، پاش ئه  وه که رمه گه  ژووره  نهیچوو  که
  که ارهۆ�یک�ل  له ارمیپرس م که هی،   رگرتووه مان وه که کارته  که مزاکردیئ کمان�ز کاغه

 : بوو   وه ئه

 زنداندام ؟    من له ایئا-

 �یحا �ل ی وشه ک هی که  وه دامه ڤیرس به ک هییندۆ�ھ  ، به ین که�پ  که ارهۆ�یک�ل
ھاتبوو ،  ماندا� گه ده  وه نهۆ�یک�ل یتاژوور  وه که وره رگا گه ده له که ک�نمابووم ، خ نه
 یخاک  حازر له �یحا ۆ، ت  هییوان یشت زیرگ ، ھه ر�خ نه  که کردم هڤپاچ ۆیب

ر  ، ھه یندۆ�ھ یک هیت�ھاو  به تیبب تیچ ده  وه ئه و هر به ۆ، ت یاندادۆ�ھ
 .  تیربگر وه  قامهیئ  ت ماوه نده وه ئه

 یست ده  له "کار هڤپاچ " که لمانجهید  ، خانمه شتمیدان  که ارهۆ�یک�ل ر نبه ھه له
کردم ،  یرھاتن�خ  که ارهۆ�یک�ل.  شتینڕۆ وه که زه�م یر وسه و له  وه وه ئه یپ چه
  هی ره�ل  وه ئه ۆب که  وه کرده یناساندم ، دووپات �پ ی که لمانجهیناساند و د م�پ ۆیخ
 . بکات  دا� گه ، له اسایی ره�گو به م له قابهم م که هیتا



  رمه سه ، له کات دهۆب مان هڤپاچ یکار  که لمانجهید  کردم که �یحا  ئاماژه به
 ییتاۆک و ، له  وه مه بده ک�اریر پرس ھه یم� وه ایو خو وونی�ک هی وه�ش و به یکورت به
 ۆب ت�ر�ن ده یموو رھه ، ھه م که هییت بهیتا  وه نهۆ�یک�ل یلی، فا دا که وه نهۆ�یک�ل

 . من  ی که هیت بهیتا  ره زه�پار

 میپرس �یگرن ، ل ده ۆب رم زه�پار انۆیوا خ ئه �ب نه رم زه�پار یگرتن یتوانا ر گه ئه
 یزان مده سابووم ، نه په حه.  ر�خ نه  وه هیدا مم� ، وه  گرتووه رم زه�پار ۆئاخ  که
 یو ئاکنج  قامهیئ ی له سه مه  کرد که ده نه نام�و.  زن�ۆئا  هی ادهڕم  کان به له سه مه

 .  ێو ده ی هی وره گه  شهیموو ئ م ھه دا ئه بچووکه نداۆ�م ھ بوون له

و  ت�ش�ک ده ک�موو شت ھه یرج خه ۆیخ به یندۆ�ھ یت ه�و ده یگوت  که ارهۆ�یک�ل
 . خواستم  ۆب دا که وه نهۆ�یک�ل له یوتن رکه سه یوای، ھ

سوکارم  ، که م�، من ک م بکهۆب یمۆخ یباس ک�م که  که کردم�ل یداوا وسا ئه
 �گوت و کات�پ کم�موو شت ھه.  امیژ ده ێکو ، له  ندووه�خو می، چ میر نده�، کو ن�ک

  که هیقاچاخچ  که  وه هیدا مم� ، وه کردم�ل یخس شه ی و ناسنامه  ره سکه ته یداوا
م  بکه  وه س و کارمه که به یند وهی په  که دانامۆب یک هی ماوه.   داوه��ف یموو رھه ھه

 .  رن�بن ۆم ب و ناسنامه  ره سکه تا ته

 نم�ب داۆخ ڵ گه له کان نامه گه� به  گوتم که �یو پ دانامۆب ی تازه یک�دیوع مه وسا ئه
  .  نا�ھ  که وه نهۆ�یک�ل  به ییتاۆک یدیو ئ

. ناکام  انیوتوو بوو  رکه سه ۆئاخ یزان مده وتم ، نه رکه ده وه  که له مقابه  له
پتر  ی وه ئه. بووم  ران گهیو ن ڵدوود رۆ، ز نگ ته�د انیبم  شۆخ�د یزان مده نه
 �، ب  ناسنامه �ب کم هیکابرا  که�ۆم من ئه بوو که  وه هئکردم ،  یران گهین

  .  ک هی نامه گه� به چیھ �و ب ت هیخس شه

  ، له شئ�ستاو تا  نداۆ�ھ  ته وهیی گه یتا وه له یگوت  که هیسوور کابرا
 ک�ر نابه ر په ھه  که  وه هیت هیندوو�، خو  وه�دا بک�ن�موو شو ھه له  که کدا هی نده پاگهۆپر
کات  نه  مه ر ئه گه ، ئه �ن�لم سهیو ب  وه ساغ بکاته ۆیخ یت هیخس شه یت�ر سه له
 .   وه ته�ن�ندا بمۆ�ھ  له  هیین ۆیب

 یمۆخ یو کار شیئ یمن باس ستیوی و ده کرد ، ئه  وه بابمه  به میند وهی په ێو شه
  کرد که و من داوام ده م بکهۆب یژانیقام و ک و شه  جاده ی، باس م بکهۆب نداۆ�ھ  له
 .  نم�لم بسه �پ یمۆخ یت هیخس شه  بکات که ۆڤ�ێب کم�و شتان  نامه گه� به

  بدا که دا�گو به انی وه ئه ستیوی ده  هیموا�بوو ، پ ھه یوانیم  وه ه�ما بابم له اربووید
 یکان دانهی قام و مه هشو  ژانیو ک  نده مه ه�و ده یوروپا ئه  له ی که بچووکه  هڕکو
  . ن  که ده یشا مه ته  وه زهی��چاو به ر نده�و ئه



و  ت�ب مم نه خه یگوت  کانمدا که قسه ییتاۆک ، له انۆیدر  وتمه که. کرد  وام
  که  هی نامه گه� به  به ستمیو�پ  که م��ب �پ ی نده وه ئه میبنووم ، توان یی ئاسووده به

 ی که نهۆف له ز ته بله یدی، ئ نم�لم بسه �پ یمۆخ یت�س و که ت هیخس شه
 . داخست 

 یدی، ئ ینیگرتبووم ، ب ۆیب یر چبهۆک ی ره هیدا  که م ره زه�و پار ، ئه ژڕۆدوو  یدوا
  ر له ، ھه م انکهیب  رمه سه له که باسکردمۆب ی و کارانه موو ئه ھه یژ�دوور و در به

 نداۆ�ھ ۆھاتنم ب یست به تا مه  وه مهۆخ یت�س و که تی خسه شه یلماندن سه
 .  ێو ئه  ته وومهیی گه نۆھاتووم و چ نداۆ�ھ ۆب یچۆب

 مۆخ �ید به ستیوی و ده �من نازان ی رباره ده ک�شت چیو ھ ئه که یگوت وسا ئه
 دا ستهۆپ  بابم به  فته دوو ھه یدوا.   وه مه��بگ ۆب مۆخ ی رباره ده یک�شت

 دای په ینۆچ. کردم  ۆڤ�ێب یرتۆو پاسپ م کهۆزانک یو کارت مۆخ ی ناسنامه
 . نازانم !!  ابوود پاره یند دابوو و چه یت ارمه�یکردبوون و ک

 یند وهی په ی، گوت  وه م ئاگادار کرده وه کرد و له  وه مه که ره زه�پار  به میند وهی په
 .  ت�دابنۆب کمینز یک�دیوع کات تا مه ده  وه هییر چبهۆک ی ره هیدا به

 ۆیبابم ب ، که م نامانه گه� و به دا ، ئه که وره گه  ناو زندانه ی که بچووکه  ژووره له
 یکرد و گوت یک هی بزه  که ارهۆ�یک�ل.   که ارهۆ�یک�ست ل ر ده به ناردبووم ، خسته

 یکار  مه ئه. ن  و ساخته ب� قه انیواون  ته ی نامه گه� به �کات تابزان ده قیتاق
 .  کرد�پ یست ده  نهیق استه�ی وه نهۆ�یک�وجا ل ئه ، هۆڕپسپ ن� ژنهیل

  وه ئه یباس ی وه ئه �، ب نداۆ�ھ  ته ومهیی گه نۆچ  باسکرد که مۆب یورد به رۆز
نا  په دراوم و له انیمان� ئه یکسۆر ب به نۆ، چ بوومڕ په �ت ادایمان� ئه  به  م که بکه

 . بووم  ئاواره دا�و ئه یکان وپاساره

 امیمان� ئه یناو رۆم و ز کانما که قسه  ، له نداۆ�ھ  هیاندومی گه یقاچاخچ ۆیاری
 .   وه کرده وونۆڕب یازیتا پ یریس له ۆیکو خ ترم وه یوان ، ئه اندمڕ برد ، په نه

 .  یزان ده بووبووم نه انیسوار که  النه�مبۆموو ئوت و ھه له لمیمبۆئوت ک هی تاقه ینگ هڕ

رم بوون ،  فه مدا ھاوسه ره هف م سه له ی�س موو که و ھه سم ، له که ک هییناو
 .  یزان ده نه

دووپات  ۆم ب وه ئه م� به،یزان ده نه می کهید ی که کهیر و شه  که هیقاچاخچ یناو
،  انناسمی ناو ده به این زانم ، ته ده "ۆڕۆش "و  "نان  بومه ئه "یناو این ته  که  وه کرده

 . نازانم   رباره ده انیک�شت چیھ م� به

 .  ت�ب نه  و قسانه به یت ناعه قه  که ارهۆ�یک�، ل چوو ده�پ



  ستم کرد که و ھه شا�ک� ھه یک هی ناسه ھه دا که وه نهۆ�یک�ل ییتاۆک له  که لمانجهید
  وه هڤپاچ  عات به سه  چواردانه. بوو  نه  ئاسووده م� ، به کرد�ج به�ج ۆیخ یرک ئه

 یکرد ، گوت ڕیژداد�در رمۆز  که کرد�بوردنم ل یداوا.   هییم ن عات که چوارسه. بوو 
من  ی که ، پاشان قسه  وه ئه یرک ئه  وه ناکات ئه ییواعوزرخ  به ستیو�پ
 . کرد   هڤپاچ  که ارهۆ�یک�ل ۆب ۆیخ ی که قسهو

. بووبووم  نه و�ش په  نده وه ئه انمایژ بووم ، له و�ش په رۆ، ز  وه امهڕ گه ناریڤیز ۆب �کات
خۆزیام دەخواست یاس�مین بام، خۆزیام .  خواست ده ڵاڤ ھه  به م زگهۆخ

خواست  ده امیزۆدرابا ، خ یکوشتن �یو بام و ھه ک هیراق�ع دەخواست
  . بام  ک هییفغان ئه ایک ه�یماۆس

  کات ، له دهز حه ی باحه و سه کوردستان بووم ، ئه یک� خه یکورد یلیل خه باح سه
  که لمانجهید ای،  انڤکول و کو �، ب وونی�ک�کۆریچ �ب یک�ز ، حه یوروپادا بژ ئه

 .  ت هیمکانیئ نیمتر که �ب  وره گه یک هیوای، ھ ین گوته

 ی وه ر ئه سه ، له رابوویگ ایسوور کرد ، له ۆیخ یباس  که هییکابرا سوور ێو شه
 .   بووه وندایسیئوپوز یاسیس یک�زبیح له

 یژ�دوور و در به یموو رھه ر بردبوو ، ھه سه به اوازدایج یندانانیز  له �یسا ده له پتر
 . دابوو  نجه شکه ئه انینۆو چ ک�ر�چ ئام به  کرد که ی وه ئه ی، باس  وه هیا��گ

و  ایم رده به له ت�ب ک�ب�کت ی وه کو ئه وه  وه انه��گی کردبوون و ده یر زبه ئه ێرۆج به
، ئازام   وه هیا��گ ده ۆیخ یکان نجه شکه ئه یکۆریچ  که  وه ته�ن�خویب یوان هڕ به

 .بوو  ییئاسا ۆیخ م� بوو ، به گرژده

گرتبوو  انیکانڕ�ھاو  له ک�� مهۆک یسوور یشی، ئاسا ت�ب� ھه ایسوور له ی وه رله به
 شتبووۆفر ى که ه�ما.  ھاتبوو� ھه  هۆی، ب شیو ئه ر سه ته�د  رهۆکردبوو ، ن یست ، ھه

،  شتبوو�ھ �ج به ایسوور له  پاره �ب ، به و�خ �ب به ی که و ژنه ی که بچووکه  ، کچه
 .  نداۆ�ھ  هیاندبووی و گه ک هیقاچاخچ  هیبوو ، دابو ھه یک�لو پو  پاره یرچ ھه

 یکسۆکو من ب ، وه �ب ڕی په�ت اشدایمان� ئه  به  نگه هڕمگوت  ده مداۆخ �ید له
 .   اندووهڕ په ی که رھاته سه به ی هی قه� م ئه ئه م� ، به �خواردب

!   وه ته���گ ده  مه�ئ ۆب  کهۆریم چ ئه ۆو ب کو ئه وه یسوور یک هیبابا  باشه یپرس م�ل
 .  ت�ناگر� ھه  که وه نهۆ�یک�ل ۆب ۆیخ ی ربھورده م سه ئه یچۆب

خت و  سه یانیژ یک ره سه یک�ناغۆق  مه ئه.   وه شارمهیب  هیین کم�شت چیھ-
 ماکرد� گه له انی وه نهۆ�یک�ل �ۆم ئه.   هی ھه  وه هی باره واوم له ته ی گه� ، به  منه یدژوار
 . ند�جو شم که لمانجهیو د  که ارهۆ�یک�ل یزۆس. واو  و ته



م  و به ت�و که دوانه یر چبهۆک ی ره هیدا یم� وه  که �دام ین�� به  که ارهۆ�یک�ل
 .   وه ته�د  زووانه

 �یگو  وه شهۆر په ، به ما� گه له  لوتف بووه به رۆز  که ارهۆ�یک�گوتم ، ل �یپ  که لماندهید
 یگا�و ج  باشه یک هی شانهین  مه ئه  که  وه کردمه یاین�، د  کانم گرتووه سه قه له

،  ت�یریگ رده وه نداۆ�ھ  له  ره�ل ۆت که دام هڕ و باوه ، له یپاشان گوت.   ده�ئوم
 . کرد  نه  هڤپاچ  که ارهۆ�یک�ل ۆب ی هی م قسه ئه  ته به� ھه

 نداۆ�ناو ھ ی کهید �کیمپ که ۆب یسوور یکابرا  درا که ار�ی، ب ییدوا یژڕۆ
 . م  بکه  وه نهۆ�یک�ل یریگی و په وانڕ چاوه ناریڤیز  له  هیبوا ده شیمن.   وه ته�بگوازر

 یندام م ، ئه هیبوا ایسوور یکان ندانهیناو ز یک هیندانیخواست ، ز ده امیزۆخ
  . م هیبوا ونیسیزۆئوپ ین�نھ یک�زبیح

کوردستان بووم ،  ین�نھ یک�زبیح یندام وما ئه خه ، له ینیوم ب خه  وه وشه ئه
بوو �پ  هی ونامه و شه له کم هی نوسخه دا که وه نهۆ�یک�ل  ، له  وه کرده وده�م ب ونامه شه
  که ارهۆ�یک�بوو و ، ل�پ م که زبهیح یندامان ئه ی نه�و ک�� مهۆ، ک  وه کردبووه وم�ب  که
 .  کردم�ل ی زنه مه  و کاره ئه ییزباۆریو پ یشۆخ ست هد ۆیخ به

 میچا ک�و کووپ یسپ ینان  و دووپارچه رین په ک هی دا پارچه که مپه که له یانی به
و  رین په ک هی و پارچه رۆب ینان  دوو پارچه دا وه نهۆ�یک�ل یزندان  له ڕۆ وهین. خوارد 

 ینان چکه�و دوو گو رین په ک هی دا پارچه که مپه که له ش واره�ئ. خوارد  رمیش ک�کووپ
 . خوارد  م�قا پرته یت ربه ک شه�رداخ و په یسپ

 یک�سک  ژانه. برد  کار ده به تم�وال ته زکردنیم ۆب این ته.  شتمین ، دانه ژڕۆ  دانه �س
 یران گهین یک ھ ، نه �ب م که هییبز قه یچوو ھ ده  وه وامم تووش بووبوو ، له رده به
 .  �ت�نادر م قامهیئ  که ی وه ئه

م "ھوفن ندیئا "یمپ که ی وانه هڕا�ب�، ل یر چبهۆک ی ره هیدا ، دا فته ھه ییتاۆک له
  وه نهۆ�یک�ل یزندان یکان ره رمانبه فه  له ک�ک هی. بوو  نداۆ�ھ یباشوور  له  ن که بکه

ن ،  ناده م که قامهیئ یفزکردن هڕایکردن�بو قه یرار وا زوو قه  ره هیدا  گوتم که �یپ
 یتاکات یباش زان به یوا یر چبهۆک ی ره هیدا  هۆی، ب ێو ده یواو ته یخت وه  مه ئه
زم  کاغه ک�� مهۆوجا ک ئه. بکات  ڤ�ێتیکات یک�مپ که ۆ، ب ت�د یک کجاره هییرار قه

 .  مزاکردیئ

 ۆدا بین رمه ئه یک�ت و ، ئافره ک هیران�ئ ڵ گه ده یت بهیتا یک�ل�ئوتومب ێو شه
 و�ھوفن نش ندیئا ی تازه یمپ و که ره به که. بردم  ی"ھوفن ندیئا "یمپ که
  که ک�ن�شو  نهیی شان گها، پ  وه بووه م ده که  ورده ورده  که فره ، به  وه نهیبوو ده
 .   وه کرده یشۆخ یت واوه�ت به



موو  ھه اندایژ  له  زگهۆ، گوتم خ  وه ردهۆش یمان که ه� سووکه  ئوتومبیلهک�باران  رمه نه
،   وه دامه نه یم� س وه که.   هیرم و سووک بوا نه  م بارانه کو ئه وه ک�شت

 یستیکردم ، و ید به  وه که نه�ئاو  ت بوو ، له ئافره  که  که ئوتومبیلهیر�شوف
 یت هیگوتوو داۆیخ �ید  له  ارهیواد.  کردی نه م� ، به کاتیب و وه ته�زۆبد ک هی قسه

  به ۆب ۆیخ ، که بداتی�ۆف به کدا�ر نابه په ڵ گه ده ۆیخ یناکات کات  وه به ستیو�پ
 .   رخان کردووه کات ته یدانی�ۆف

 یران�ئ یزمان کردم ، به یک هیشا مه ناوبوو ته ی"ات رھا "  که  که هیران�ئ وسا ئه
 ی ره هیکو من ، دا ات وهرھا. کرد  یاریپرس یزان ده می که کهیت نهۆف این من ته که
 ۆب اردرابوو�یب  هۆیکردبوو ، ب نه یکان گه� ت و به نجه ھه  به انیت ناعه قه یر چبهۆک

 .   وه ته�ب ده ییکال هیساغ و  ی که سهی که ینجام ، تا ئه ت�بکر  وانه هی�کات یک�مپ که

 ی قامهیئ نداۆ�ھ یر چبهۆک ی ره هیدا ر گه ئه که یپرس م�، ل  هیین و�ش په اترھا
 تی که چ ده �تیدا نه

  مه ده وروپا ده موو ئه ر ھه ھه.  مڕۆ ده  کهید ییوروپا ئه یک�ت� و ۆ، ب یگوت ۆخ کاوه به
 رمۆز شتا�، ھ  ه�و دووسا ستینم ب مه ته. گرن  رم ده وه یر نابه په  تا به  وه�پ ر�ژ

 .   خوراوه  وه ده�ئوم  به ای، دن  ماوه  وه ره به به

  زم له حه.   وه نامه�ھ ریب یمانۆخ یک هڕ گه ی"سارا  "،   که وه ه� قه  هیین رمه ئه  ژنه
 یست ، ھه نداداۆ�ھ  له...  �ب و نه ئه این بوو و ته ھه مان که که هڕ گه یموو ژنان ھه
.   وه بخاته کۆی��خ یجندا ئه یان�ت ھوه شه  هی وه ، له تۆڕ�گ زوو ده ت و ئاره ھوه شه

 یغ�با ره م قه رده به ، له رۆج مه و ھه �کوت و پ ن� سته جه ن�رش�م ھ رده به له ۆیخ
،   وه بکاته اری ته ن�شو یم و که یکس�س یچوون� ژنان و ھه یرۆمپ و ز که
 .  تۆڕ�بگ ۆیخ یجندا ئه

 و ه� قه یژنان  له مۆکردبوو ، خ یان�ت ھوه شه یر خته�ر یر وه�پ  ستم به ھه یتا وه له
ر  سه له ک هی چهۆل و�ن سوورم له کاکه  کرد که ده نا�، وام و ڵای خه به.   وه هییدز ده

 .  ت�ب ون ده اندای پله خه یکان که هی

 کدا هیر  سه به شتۆگ ێتو ێ، تو ت�د  وه چانهۆو ل له نۆکرد ب ده ڵای خه وام
 انینیرۆدانش ی چه�ت ف قه  که ت�چ ده ک�زار ینۆب له کڕ�  سته جه ینۆب. وتوون  که
  وه ه� قه  هیین رمه و ئه ر ئه سه زووم چووه ئاره یچ که.  �وتب که رنه به یعنا نه یشت�بن
م  ده م ، به ربده وه  هینا و په چ�پ�پ  کهۆر و به نگیو س قامکان له ستیمو ده.   نگه ده�ب

  مه گه تا ده مڕ� گه� ھه دای که رمه خاو ونه  سته جه یپاار سه به.   وه سمه�لیو زار ب
 نم�ب دای که هییخورما  ژه�در  قژه ست به ده. کردبوو  یک�سووراو  نکه ته  که یزار
 .   وه خش بووبووه په دای که ه�وک  ردنه ر گه سه به که



 یت که مله مه یخاک  بووه یی گه پ�ش وه له ک هی ، ماوه ران گهین یلیل خه باح سه
 اۆ�یک دابوو به یرم گه یو ژنان یی و ئاسووده کس�س یوروپا ئه ینو ، خه یتایو نه

و  ما نهیو س ۆسکیناو د ی�� ره به ی وه ئه یاتیج دا له یار�یب یر چبهۆک ی ره هی، دا
 .  ت�ر�بن یکات یک�مپ کهۆبکات ، ب یکان وانه شه  هی کابار

،  ڕیخو ده �یل نگ ده�ب یک�ژن  که ت بهیتا یک�ل�ئوتومب یسوار به لیل خه باح سه
چوو ،  ده نداۆ�ھ یستا�ئ ی که وا سارده ش و ھه که بوو له �ساردوس  نده�ھ یک�ژن
  ژنه یزوو برد ، ئاره ده ی"ند ھوفنیئا "و  ره به که دا ئوتومبیلهو  ئه و�ن له �� به
 . چوو  کورد ده ی"سارا  "  له کرد که ده یو ه� قه یک هین رمه ئه

 انی که تازه  مپه که یور ده  نده راگه په ن�خت دارودره.  نیگرتیاڕ،  نیئاسن یکڕ� مپه له
بوون ،  نه  و ناوه له یندۆ�ھ یک� بوو ، خه نه  وه کهینز له یو خانوو ڵدابوو ، ما

وز  سه یخت ته یک�شت ده  وتبووه ، که بوو انهیت یوروپ ئه یک�ر شه به  تاقه  که مپه که
 .   وه نهیر و به

کات  واو ده کان ته تا کاره نیز به دانه  که ئوتومبیله  له ێجار نیکرد�ل یداوا  که ره�شوف
 نیبزان ستیمانو ده.  ت�گر رده وه  که وره گه  مپه که ناوۆب  وه ژووره  چوونه یزنیو ئ
 ... !! پاشان !!   مه�ئ یچۆب!!  ن�یکو  له  مه�ئ!! نا  اینیشتی گه ۆئاخ

ورا  ده به یئاو یبچووک یک هیگاۆ، ج شرابوو�ک دا که نه�شو یور ده به ک�ند لبه ته
 نۆک یسپ یدیقرم یک هینایند ب چه  وه که نده لبه پشت ته  ، له ڕۆیی ده
 . کرد  ده انڕ�یایم رده به ر به نابه په ک�ند ھه  ، که وتن ارکهید به

 ی وه له جگه  رگاکه ستا ، ده دا وه وره گه ینیئاسن یک هیرگا ر ده به ، له  که ئوتومبیله
کرا  ده ی وانه ، پاسه  وه شهیوان و پاسه یورتیسک ن هیال دانرابوو له �ل یرا�کام

 یک هی ره نجه م په رده به له ڕاڕەو�کی ت�نگی ھ�بوو بۆ چوون� ژوورەوە، ل�مپ�ر�ک،
 .   که پاسگه  هییوانی� ده  بوو که ھه دا لهۆچک

 ! ؟ "  زندانه  مه ئه":  یگوت اترھا

  که بچووکه  ئوتومبیلهیسوار یتا وه له.  قورتاندن� ھه یکان وه�ل  که هیین رمه ئه  ژنه
 .  ینواند  بوو که ک هی ه�جو  تاقه  مه ، ئه نیبووبوو

بوون   مه�ئ یوانڕ کزدا چاوه ن�پ�ۆگ ر�ژ و له دایشواز�پ ۆ�یھ له ک�ر رمانبه فه  ه� مهۆک
  مه ئه ایئا یم پرس که ره رمانبه فه  رگرت ، له مان وه وه ژووره  چوونه ی تازه یکارت. 
 .  "نا  شتا�ھ":   وه هیدا ڤیرس ، به یندۆ�ھ یت�ھاو  بووم به که  هی هیو مانا به

ت  الله نازانم ده که کدا هی ژماره ڵ گه له  نووسراوه�ل یمۆخ یناو نیش یک�کارت
دا  خانه خانه ی وره گه یوز سه یک�ز کاغه ڵ گه له.  �ن هی گه ده یکات و چ ده یچ له

 .  نن هی گه ده ینازانم چ نوسراون که  وشه ێند ھه دای که زه�راو په ، له



 یدا خواردن که مپه که  له  هی وه ئه ۆب  کردم که  هۆڤشر ۆیب، یپرس م که ره رمانبه فه له
  که مپه که یکان هیینماڕ�و  یئاگادار ۆی، تابل کردم�ل یپاشان داوا. ربگرم  وه �پ

 . ببم  یساکانڕ�و  اساییند و پابه  وه نمه�بخو

 ینۆب.  ۆڵخاک و خ ینۆب  نه ێباران د ینۆب نه نداداۆ�ھ ی که وره گه  مپه که  له
 چ�پ دا که کهیتار گای��ر�س ناوپه ر و په به له موو کون و که ھهب� مامر ،  ی گه��ک

  شه وه ، له  کردووه �پ یایدن  نکردهۆب  مچهین ای نکردهۆب یکراۆخ ینۆب. خوات  ده
  .  �ب مۆخ یپوو که ینۆب

 یک�نار و که  شهۆر گ ھه له شکانیمر ی گه��ک ینۆ، ب  نه�ئاش و گو یت�و نداۆ�ھ
 .   وه ته�ب رزده به  وه ه "ھوفن  ندیئا"یمپ که

 یریزار جه د حمه ئه
دا  که ژووره یرگا رده به لهھوفن ، ندیئا یمپ که یم دووه یقات له یریزا جه د حمه ئه
 کردم  یشواز�پ

... رچاو  سه یکورد...  اڤر چا سه یھات ر�خ... ر چاو  سه یھات ر�خ به-
 مانۆژوور ک ک هی،  اوازیج یس ن ، چوارکه ھه شیک هیراق�و ع یدا سوور که ژووره له
ر  گه ئه  هیین یالر یمن کرد ، و گوت ی که ه��و ره قه ۆب ی وجا ئاماژه ئه.   وه کاته ده
 .   وه تهۆڕ�بگ یم� گه له�و ب ئه ی گاکه�ج  زم له حه

  ته چووه نه یادو زه ستا�تا ئ  بووه کیدا له یتا وه له  هیوا ۆت له.   الوازه رۆز د حمه ئه
  هی ھه یرین په ک هی پارچه یگوت. کات  ده شان�ک  ره جگه شر به حه م� به. م  ده
 . من  به داتیناندا ب ک هی پارچه ڵ گه ده  هی ، ئاماده خوایب یو هینا

 یو چا  وام قاوه رده به نیتوان ، ده  هیایت یرم گه یئاو ک�زۆوام ترم رده به  که ژووره
 .   وه نهۆیبخ

  که رماوه گه له  خواست که ده امیزۆم ، خ بکه داۆخ به ێئاو  له په کرد به ده زم حه
 �ید نا و باوکم به ده �یل کمیدا ی و خواردنه کو ئه وه �ب ھه ک�واردنوتم خ رکه ده وه
 . بوو  نه

 �یما ی که وره گه  ژووره  نک له ته یک هی هڕ ر به سه له  نووکه م ھه که زده حه ند چه
م  که زده ند حه چه.  ت�شۆدامپ  که وره گه ۆت په  به کمیوم و دا بخه ر�ول ھه ، له ماناۆخ

ل  په له په به  ، که ابمڕو  خه له کمیدا �یپ ینگ ده بابم و به یھاوار به ید یک�جار
بۆ  ت�ن�رسیداگ ی ره جگه م که هیی وه رله ، به ینیریو ش خۆرم و ت گه یچا �کووپ
 .  د�نا



.  نیکیر کان شه رماوه گه ید گوت حمه ئه...  ت�وال ته  و نه  هیایت یرماو گه  نه  که ژووره
و  ره م و به بکه ڵتا هبم  جانتاکه انیم  بخه ک��م گاکه�ج ی وه رله برد و به م که هیخاول

  .  کردۆب ی و ئاماژه ئه  که وتم کهڕ� وه  نه�و شو ئه

ناو  له �یماۆدوو س.  گرتمیایی�سایو پ زیم ینۆب. ستام  وه  رگاکه ده ر به له
  که نهۆب. کرد  ده انی قسه انۆیخ یزمان به  وه نهین که�م پ ده ستان ، به وه دا که نه�شو
 یش به که ک هیودا مه به ، که ته�وال ته یدوور له تنزیم له  خستن نه ینین که�پ له  نه
 . بکات   که وه ه� قه  هیین هرم ئه یستان وه

  به یست ده  وه امهڕ گه  که ژووره ۆب مۆبش مۆخ ی وه ئه �ب به ینید ب حمه ئه �کات
 . کرد  نین که�پ

 م� بوو ، به ون زهیتادا ق ره سه له.  م ره�ل  که�ند مانگ من چه.  �یاد��ب نهمت  خه-
 �یادڕ...  �یادڕ. وم  که رده ده ز وه و بله  وه مه که ده  ڵتا به مۆکات خ نیزووتر به ستا�ئ

 .  ت�ادڕکدا�وات ه�خۆموو پ ھه ڵ گه ر ده نابه په... 

ز  بله یمتوان ده ر�ول ھه له. ، گرژ بووم  �دات ده وم�د جن حمه کرد ئه ستم ھه
 یک�کاتۆب گرم ده�ی ھه. م  ناکه قسه ستا�ئ م� به.   وه مه بده  وه�م جن ئه یرچ رپه به
 ا��گ ک�ن�شو ۆ، چاوم ب کخست��م گاکه�ج.   هیین یکات  نووکه د ھه حمه ئه.   کهید

کرد ،   که ه��و ره قه یر وسه ئه ۆب ی د ئاماژه حمه ، ئه واسم� ھه دا�پ یم که هیخاول
 .  دا که ه��و ره ر  قه سه به م دهیو ب کو ئه وه  که

 ڵ گه له یفتار هڕ. کات  نه  وه ست به چوو ھه ده وه له م� ، به �دام یو�جن د حمه ئه
 یگوت.  �بدات مۆیخ ی که رهین نان و په دا�یو ھه سانید. باش بوو  رۆمندا ز

 چمیھ ی وه ئه �ب به  که مپه که  مه بووم تا بگه  گاوهڕ� ر به ھه �ۆم من ئه که یزانی ده
 . بووبوو   ته ه�و حا ئه یتووش ک�جار ند چه ۆیخ به.  �خواردب

وسا  ئه.  ن�د  تازه که �کان� خه ۆب  الوه  خاته ده رین نان و په ێزۆت  شهیم ھه یگوت
 یک هیوجا چا دانا ، ئه یمم رده به و له ک�ک ه�پ ر ته سه خسته ی که رهین نان و په

 .  "... باح  سه  رموو کاکه فه ":  یو گوت دانامۆب یرم گه... رم  گه

 یکان هۆ�کرم  ، ددانه ووڕ خسته �ید یفسوون و ئه  وه شانده گه یوخسار�ک هی بزه
 . خست  ارید به

 ێرۆج به یی� و قسه د ئه حمه ، ئه دا هی ندۆ�ھ  سارده  واره�م ئ له یباح کورد سه-
 یک�و ماندوو بوون ڵو ھه یدوا که  وه ته�ن�خو ده ک هی دهیس قه یق ده  هیواۆت کرد له

 .  یت هیوینووس رۆز



ملم  له یست ده.  ینیب داۆیخ ی که ژووره  له یو من  وه ھاته یسوور میبرا ێو شه
  له �ناتوان میبراھیئ.  نیب ده  وه که هی به  شهیم ھه  مه�ئ  ارهیواد یو گوت نایر وه

 .  �ن�م دا وه که ژووره

،   که خواردنگه ۆب  وه تهڕ� گه ده  که اسهیو پاش پ  اسهیپ ۆب واتڕ نان خوارد ده یدوا
و  ێو که دهر ده وه  که خواردنگه له م ه�یس یجارۆو ، ب واتڕ ده  اسهیپ ۆب  وجا دووباره ئه
 �تا بتوان  وه تهڕ� گه ده  که ژووره ۆودا ب شه یخرۆئاخر و ئ و له واتڕ ده  اسهیپ ۆب

 .  ت�و ناکه�ل یو کات خه وانه.  ت�بنوو

 مۆرخ ھه. بووم  ت� سه.  ڵمندا  بوو نه ژنم ھه نه. وم  بخه یمتوان زنداندا ده  له-
ران بکات ،  شت و ده ده ی اسهیپ یزان دهی نه ک هییبووم ، زندان یزندان. بووم 

 �سک ئه له  بوو که نه  هیرم و گه به یت ، منه  هیباران چ یدوا یخاک ینۆب یزان دهی نه
موو  ھه  که وانه زندانه  ، چونکه ت�بنوو �ب ده یزانی ده.  ستا ده� ھه انۆیو پشک

 . دا  ده یسزا  هیر بوا به خه به ک�س رکه و ھه اوڕ گه ده اندایر سه به ک�و شه

ر  ھه م� ، به  وه تهیدا ده یم� وه گومان�و ب تی بکه میبرا  له ک�اریر پرس ھه کرا ده
 .   یزندان یژگارڕۆر  سه  وهۆچ ده یک�م� وه

 این ته. زنداندابوو  ر له ھه شتاش�بووبوو ، ھ زندان ئازاد نه  له زیرگ ھه میبرا
زنداندا بوو ،  ر له ھه ینیو ھزر  وه رکردنهیب م� زنداندا بوو ، به �یر ده له  سته جه به
 یناخ له یھوژنتاکو .   وه هیگوازرا ده ۆیب دا بوو که و زندانانه ئه موو ھه له شتا�ھ
  .   گرتووه� ھه ی خت و دژواره سه  انهیو ژ ئه دای ناسه ھه  ، له داۆیخ

.  نیوتبوو که ڵپا گاکانمان�ر ج سه موومان له ھه. وت  ژوورکه وه یراق�ع نی حسه
 یکان ز جله بله. گوت  نه یچیکرد ، ھ نه ی قسه.  وتبوو که نه�وم ل خه شتا�من ھ
 .  وت داکه�پ یو خه ک هی ند چرکه چه یکرد ، دوا �پ له یک�رتۆند و ش داکه

 یمۆنھ  له ید یک�نوور جار.  �نووردا ب ی که ژووره له  هی وه گوتم له داۆخ �ید له
 �ب به.   وه دابووهی مدا په که ژووره یوناکیی�پانتا ھوفن ، له ندیئا یمپ که یم دووه

  وه هیاڕ گه دا�ک هیراق�ع یھانک ھانکه ڵ گه ده.   وه هیاڕ ناکاوا گه له.   وه بووه دای په زنیئ
  فه رچه چه ێو بکه  وه ئه یایفر ی وه ئه�ب وت که�پا ی که��و ره ر قه سه له  کهر ، ھه

 .  وت که�ل یو بدات ، خه داۆیخ به یت واوه ته به ی که هیسپ

،  مۆڕبگ م که وتنه که�پا یت هینۆساندم تا چ �ی ھه ک�ند جار چه  وه و شه ئه د حمه ئه
 . مپرخاند  ده  چونکه

 ک�اویپ.  مۆبش مۆخ ێو مه ، ده گرت� ھه م که هیخاول.  ابوومڕو  خه زوو له یانی به
 ەرۆکارد  کرده ده یکان ته�لاو ته ییسایموو پ ، ھه  وه کرده پاک ده  انیک ته�وال ته
 .   وهک� وره گه



نگم  ده.   وه هیدا نه ڤیرس به م� به کرد�ل ژباشمی�ۆزینگلیئ به. باش  یانی به-
ست  ده به. کرد  ی قسه یندۆ�ھ بوو و به  هڕ، توو کردم�ل یک هی سه�خ.  �یب� ھه

 .  م�ۆب  کرد که ی ئاماژه

ژوور  وت ، وه رکه ده کان وه مامه حه  له کرد ، که وانمڕ م چاوه که ژووره ی رکه ده ر به له
 . وتم  که

دا  قه و ئاره زیگو و م ینۆب ڵ گه ده.   وه کزانده ده یپوو ، که ژبوویت رۆز  که رهۆکل ینۆب
 . بووبوو  ڵ که�ت

 مۆخ دا که رماوه گه م که هیو  ، له  وه بووه نه م�دا لم هییوروپا ئه  وه هڕ��م  له ی نهۆب و ئه
،  مابووڕکو� ھه  وه که عهۆل به شتین ته بوو له  وره گه یک هیگو  په ، ته داکرد�پ
 ڕ�ی قاچاخه ی، تادوا اڕ گه ده ک�ن�شو  ، له  وه هیاڕسو ده ایر سه به نیش یک�ش�م

،  ایمان� ئه یو ، سنوور یت� ژھهی�ۆوروپا و ئه ایتورک وان�ن ینوورس یدژوار
  .   وه ته�شیبن یر سه له

 

 یمیئانکاوف
 مانۆپالسک یک�قاپ و که هیر ، ھه ابوونڕو  خه له  که ناو ژووره یک� خه موو ھه
. دابوو  مان�پ انۆیپالسک یروقاپ سه  که مپه که  نهیی گه ژ�ۆم که هیر  ، ھه گرت� ھه

 .  نیشتڕۆی وه که�پ

  ناکهیب  له که. و من  نی وجا حسه و ئه  وه هیدوا له میو برا  وه شه�پ له د حمه ئه
  که ژووره ۆب میبرا.  نیدا یالمار په ژیت یک هیرما سه  لهۆپ ، شه نیوت رکه ده وه
 .   وه امهڕ گه ا�ی گه له شیو من ین�ب ی کهۆت�تا پا  وه هیاڕ گه

 یک هییریزا جه  له ێگو یچۆ، ب  سارده ایگوتن دن م�پ:  یو گوت ین که�پ د حمه ئه
 ...  ۆنازانم ب یھ�� ناگرن ، وه  ئاواره

ستبوو تا  به انیژ�دوورودر یک�زیی�یایو ئاس ییقایفر ئه یک هی ئاواره د ندسه چه
مان  ، ھه شتبوونینڕۆ وه هیپشت  ر له رمانبه فه �س ژ�در یک�ز�م. ربگرن  وه شت�ت

 .  تبوومنید دایشواز�پ یژوور له م که هییژۆر  بوون که  رانه رمانبه و فه ئه

کرد و  یمزایئ انیک�ک هیدابووم ،  ان�یپ  که  وه م کرده سکه که  زه کاغه و ئه
 .   وه مهیو دا دا�ل ی که ژهی�ۆروار به



  لهۆچک یک�ب�و قا رین په ێردابوو قاژ به له یشتچ�چ یجلک  ند که کارمه یک�خانم
نان و   کر و دووپارچه شه �ۆو دوو ک یو چا  سکافهین  لهۆچک یت و دووپاکه  ره که
 . م نا  که قاپه  له ۆب یو�کو یک هی لکه�ھ

 ی وه�پ گامین.   وه منه یدوا ی که ره نابه په یال و ، چووبه  وه هین خه ووماڕ به
 یران کته ئه ینی قوت عه یمک رد بوو ، مه قژ زه یر زه یک�ژ�در.   وه هیرسایگ
 .  وودۆ�یھ

 یک هینابوو جوان یر سه له که ی انهیشتچ�چ یو�و ک رم بوو ، ئه و نه ژ�در یقژ
.   شه�ک به �ناب یژ�در �ل. بوو  ژتر�من در له گومان�ب. بوو  یخش به �پ یاتریز

 .   کردووه �با کورته یران کته ئه  به انیشوو  ناسم که ر ده کته ئه یت ئافره ێند من ھه

 یت خزمه  وه هییموو جوان و ھه به نۆچ  باشه. و بوو  ر ئه سه له شتا�ھ گامین
 ریز ، وه  جوانه  ته م ئافره کو ئه وه یت کوردستاندا ئافره له. کات  ران ده نابه په

  وه هی که نهیکاب  و به ۆیخ به رانیز وه کۆر سه  هی وه نا نا نا ، له. کات  ده انییتکار خزمه
  .  یت خزمه  ته�بچ

 .  �ۆب مڕکو �ۆب...   البه  که ر کچه سه چاو له ک�زۆت...   ابهیور یکورد:  یگوت د هحم ئه

 .   وه هییگرژ مۆکردم و ب یچاوان یری سه.   وه هییگرژ مۆب  که کچه

بو  ئه ۆو ب یسودان دیم بوحه ئه ۆب...  �ن که ده�مووان پ ھه ۆئانکا ب:  یگوت د حمه ئه
 .   وه ته�گرژ ده ش حهیم سه ۆو ب یسریر م عومه

 ؟   ه�یک  حهیم سه:  گوتم

  هی وه ستم ئه به مه...   هیین یت بهیتا یک�ستم ژن به مه...   که�ک هیر  ھه مڕکو:  یگوت
  .  وه ته�ن خه و ژندا ده اویپ یووڕ ، به کدا�س موو که ھه یووڕ به

 ؟   ه�یئانکا ک ید ئه-

 چیھ... باح  سه  فتت کرد کاکه زه گاین ، به ژا�دات ب گاین به  که  هی هییندۆ�ھ  ژهیو ک ئه-
من و  این ته...  ت�کردب نه�ل یت هیستاۆد یداوا  که  ماوه دا نه مپه م که له ک�ر نابه په
م  که ز ده حه رۆمن ز  وه ناشارمه یت�ل...   کردووه نه�ل مانیت هیساۆد یداوا ێجار ۆت

 ...  ێکو و له و ئه ێکو من له مۆخ ڕیکو م� به...  م بکه�ل یت هیستاۆد یداوا

 ۆیب  که مپه که یرگا ر ده به وت ، له رکه ده وه  که خواردنگه  له "ئانکا  " واره�ئ  که
و  �وەوی چکه�گو  نابووبه ی که لهیباۆم ۆیندگ�، ب  وه هیین خه مۆب سانیستابووم ، د وه
  . گرت  رز ده توند و به یک هیقایزۆم  له �یگو



.  بوو قاکهیزۆم  له م�گو شیمن م� ، به  وه ه�یگو  نابوون به یکانۆندگ�ب ند رچه ھه
 میت هیستاۆد یداوا م ه�یس یژڕۆستام ،  وه اڕ�ی له ندا�مان شو ھه م له دووه یژڕۆ
تگوت  ده که ک�نگ ده ، به یئارام ربهۆ، ز نان�رھ ده �یگو له یکان هۆیندگ�، ب کرد�ل

 .   بووه نه�ل �یگو  چونکه  وه مه بکه  م دووباره که کرد ، قسه یداوا  بارانه  رمه نه

 ی کهید یک�شت یر داوا گه ئه م� به.   کانه ره نابه موو په ھه یستۆد یگوت ئانکا
.  یژ ودا ده ئه ڵ گه و له  هی ھه کدا�نج گه ڵ گه ده یند وهی په  ه�سا وا ده ، ئه م که ده�ل

 یکانۆندگ�ب  گاوهڕ�م  ده و به ڕۆییو  کردم�ل یبوردن یکرد ، داوا یک هی بزه  دووباره
 .  �یگو  وه کردنه

دا ،  که پاسه ی که دووره  ستگه�و و  که نهۆک  مپه که ناو�ن ی گاکهڕ� استهڕ له
 ی هڕھا یکڤ� ھه یکان نگاوه ھه یقایکرد ، موز ده انی النهۆئانکا ج یکان نگاوه ھه

و   نده راگه په ن�گایو ن ڕ په�ژتیت یو ژنان اویپ یبوارانی��لیپاسک ی هیو تا الن�ترومب
 . کرد  ده یمن ینیم خه �ید یدان�ل وکان  ره نابه په ��یو

 یسمت و ساتان یما و سه یکان قوته  که و مه ین ده به ی، جوان ی کهۆت�پا
 ی گهڕ�کردبوو ،  ی که لهۆچک  ره سه له  که ی سکه که  پقه و شه ئه.   وه شارده ده نه
 .  ت�ژ�ب ایر شان و مل سه ئاسا به لۆپ دابوو ، شه ی که رده زه  قژه  به

  ون ب�ت که پاسه ی ستگه�ر و سه  وه چووه ده  که دا هیک الوه  قامه و شه له ی وه رله به
 یغ�با ره قه  له ی وه رله ، به یکان ژه�در  قامکه  و به  وه هیدا یپاش یکڕ�، ئانکا ئاو

 . کرد  یک هی ، ئاماژه ت�ون ب دا که چه�پ

 یند وهی ئانکا په  ارهیواد. م  بکه دای په  کهید یک هیندۆ�ھ  کچه �ب ده  بووه �نۆرچ ھه
من .   هیمندا گرتبا ڵ گه ده یند وهی ، په  هیبا نه یند وهی ر په گه ئه  نگه هڕ.   هی ھه
 ایدیم یت هیشارستان ، له الرۆزار د ھه  پازده یھا به  به ، که لیل باح خه سه
 .  نرابووم��داب

 یمیھات ، ف ده نه  ممه شه ک هیو  ممه و شه ینی و ھه  ممه شه نج�پ یژانڕۆئانکا
 . ھات  ده

کرد  مووان ده ھه له ی هۆڕم.  �ن ناکه�ر پ شه به ین بهۆ، ب  هیندۆ�ھ یک�ژن رهیپ یمیف
  قاپه یتوند به.   وه هیدا ده نه یلیل باح خه سه  و نه ری ل خه باحه سه  نه یم� ، وه

خل   که قاپه ی وه ئه ۆ، ب  که نانخواردنه یز�ر م سه  وه هیدا ده ڕتوو یکانمان کهیپالست
 .   وه گرتهی ده ک�ر نابه په یست تاده  وه ته هیبوا

  به نی حسه.   که رزه ر ئه سه وته و که  وه گرته نه ۆیخ ی که ھاوژوورم قاپه ینی حسه
و   وه بووه کینز �یل  که ه"شیئاسا "یکورتیدا ، س یو�جن. کرد  یھاوار  وه هیی گله
 م� بوو ، به نه �یحا �ل یک هی وشه  تاقه نی ، حسه داکرد� گه ده ی قسه یئارام به



دابوو ،  ڕتوو ی که قاپه نۆچ  که هیندۆ�ھ  ژنه رهیپ  که اندی گه �یت ست هد ی ئاماژه  به
چوون  رنه ده م�د له رۆز یک�ن�تا سا خست که یکان ئاماژه ڵ گه به یک هی ند وشه چه
 . 

 .  نیر شه به م� به...  نیر نابه په  مه�ئ  استهڕ:  یگوت نی حسه

 یمیف  هیوانڕ. دا  ندای حسه یشان به یست ده "یورتیسک "شیئاسا یکابرا
 یدیو دوا ئ وه له. بوو  ک هیی گله  رهۆج ی که بزه م� ، به کردۆب یک هیەو بز ژن رهیپ
 . دا  ده نه ڕتوو یکان قاپه یمیف

 یق مووبه یت که مله و مه ت�و یتوان. نرا  نی حسه  له حیفات یناو یدیئ
بکات و ت�مب� یکان هییبیل سه  شتووهیتح بکات و ، دان فه  که مپه که یکان ره نابه په
  . بدات  شانین �پ انیکان قاپه یدان نهڕو توو یئارام یگاڕ�

چ  �تابزان ەو ره به  ھاته ک ه�ییماۆس...  نیر شه به م� به...  نیر نابه په  استهڕ مه�ئ
  :  یپرس اۆیخ یک�نگ ده و به  وماوه قه

 "؟   هییچ �ۆم ئه فتیبلیلشت ئه " -

 . شک�رو که بهملووخیی�:   وه هیدا ڤیرس به نی حسه

  ه�ییماۆو کابرا س ئه یپرس نمی حسه  ، له نیوت رکه ده وه  که قه مووبه  له  که
 .   وه هیدا یچ یم� م وه و ئه کردیچ یاریپرس

 یرۆز کان هییندۆ�ھ  که  که هی ، وشه Alstjeblieft – فتیبلیلشت ئه":  یگوت
  له �و ، کات �ن هی گه ده تۆخ یت ارمهی به انیت حمه زه�ب یو مانا نن�کارد به

 ". فتیبلیلشت ئه ن��ی ، ده �ن ده دا خواردنمان ده که قه مووبه

 �یل  که �یماۆس ۆیاریجا .   خواردنه  مه زانن ئه کان وا ده ره نابه په  له ێند ھه
 .   هیچ �ۆم ئه یبوو خواردن وه ئه یست به ، مه میپرس

.   وه بووه ده کینز  که مپه که  له  که ینیب نمیم اسهۆیی، تاپ میق چه مۆخ یگا�ج له
ر  سه به ی که رده زه  قژه  له ک�پک را دابوو ، چه سه به یش هی�ک�شۆرپ سه
  ، که ندبوون�ھا یسک یور ده له ێرۆج به یست ردوو ده ھه.  ژابووڕدای هین ھه
 .   هیرما سه یرۆز  کرد که ده یئاشکرا ھاوار به

 �، کات ینیمب ، نه �ب ک�ن�شو  له �ب گوتم ده داۆخ �ید ، له ا��گ گرۆھ ۆب چاوم
 یک�کرد ژن رمی رچاوم ، سه به  ھاته  کرد که م هۆیو تاپ ئه یماشا ته و وه امهڕ گه
 .  یمناس من ده ی نهیم اسهیو  مبارتر بوو له و خه منتر�ھ رۆز.   هی کهید



. بکات   وه هی که ژنه  به یند وهی په یتوانی نه شاۆکرد و ک یرچ ھه ێو ، شه نی حسه
 راق�ر ع گه ئه:  یگوت نی حسه.  ت�داخستب ۆیخ ی که لهیموبا ی که ژنه چوو ده�پ
  وه کاته ده  وه رلهیب �ئاخر ک.  شت�ھ ده نه �ج به ۆیخ یت�و زیرگ ، ھه  هیبا ت�و

  ره ده��قاپ ف  ژنه رهیو پ ئه  زگهۆخ.  ت���ب �ج به ۆیخ �یو مندا ڵس و کار و ما که
،   شتووه�ھ �ج به کم�و داک باب رهیو پ ک�و ژن ژیمن دوو ک  که یزانی ده

 شۆمن خ ینی�رب سه له انیو مرخ  کوشتووه انیم که وره برا گه کان ستهیرۆر�ت
  .  کردووه

 ۆژن وئه سته ، ده نم�م وه داۆخ یت� وه من له  که �ن هی گه ده  وه ئه  مه ئه  باشه
  هیغدادا به یراخ قه  له ، که م که ه�ما  نه�م ب سابان بکه قه یتنھا ۆڕین چاوه شمیدان

شاد و   ره�ل  هیندۆ�ھ  ژنه رهیم پ و ئه ن�رم بب سه شۆشاوگۆگ یت هیندوویز و به
 ! یبژ ۆیخۆر ب وه خته به

 یک هی فهیز ، وه  ره�ل  وه منه یبوون ی نهۆب به  ، چونکه �شادب �ۆم ئه �ب ده  هیموا�پ
 ی ، پاشماوه  وه تهڕ� بگه ۆیخ ی که ه�ما ۆب �ب بم ده ر من نه گه ئه  وتووه ست که ده
  به  و نه نیھاو به  نه که ایکان هیی قاوه  ره ندهۆو ق ۆت�و پا ید مهۆک  گ�ڵ له ین مه ته

  . ر  سه بباته تۆڕ�گ انیزستان نا

 

 نی حسه
 یدی، ئ  وه مابووه جیرو نه  مانگ له شت دانه ھه. ھاتبوو   وه جهیرو نه  له نی حسه

 . کرابوو  شیر ده کو� ، به  وه ھاتبووهۆب یفز هڕر  ک ھه نه ت�� ده ۆیکوخ وه

رگ  مه یریو پ ره به راقا�ع  کرد من له ده نه ڕی باوه  کردم ، چونکه یفز هڕ هۆیب جیرو نه-
 ییوروپا ئه یک�رتۆپاسپ  هی وه ئه این ته کم�م موو خه من ھه یزان ده انیچم ، وا ده
 .  ید یچیو ھ نم�ست ب ده به

 یک�ت�و م� به.   م دووره و ھه  م سارده ھه  ، چونکه  هیین جیرو نه له یز حه نی حسه
 چیو ھ راکۆنان و ئاو و خ بوو ، له ھه یک�موو شت ھه ێو له.   نده مه ه�و ده

 . بوو  ھه یتا پاکه  له یر وتهیمپۆو ک ونیفز له ته ێو له. بوو  م نه که یک هیستیو�پ

  هیواھاتم ، گوا  بگره تۆخ نداۆ�و ھ شتبوو�ھ �ج به ێو له یک�شت موو ھه
 . دات  ده کان هییراق�ع  به  قامهیئ نداۆ�ھ  که یستبوویب

دا  له موقابه م که هی  بووبوو ، له جیرو نه له  که  وه شاردبووه نه ی وه ئه نی حسه
 ی وه ئه یوانڕ دا چاوهئایندھوڤنیمپ که له ستاش�، ئ  بووه ر نده� وه له  که یگوتبوو

 .  جیرو نه ۆب ی وه انهڕ گه به ت�ب یازڕبلن د ی وتننامه ککه�ی��پ به جیرو کرد نه ده



  وه کرده ده  وه له بیری، ت�ر�ربگ وروپا وه ئه  ما له نه  وه به یک�د�ئوم چی، ھ نی حسه
 راق�ع ۆب ێو هینا.   مانه من و ئه ئه ین گوته ۆیخ  هی، گوا  وه تهڕ� لوبنان بگه ۆب

  له یانیژ  که ک�س کهۆب.  ن�یرب سه  ته�ب ر نده�و له �ترس ده  ، چونکه  وه تهڕ� بگه
 �پ یلوبنان یدی، ئ  وه ته�ب نه �یوروپاشدا ج ئه  و له �ب دایرست مه له راقدا�ع

 .  فیر شه یمان ، شام ن و ئه مه ئه یت�و به ت�ب ده یترس مه

 یناو و به  کو مووچه وه ئایندھوڤنیمپ که  له ی وه ئه ک�موو مانگ ھه نی حسه
  مانگانه.   وه نارده ده ی که ردوو کچه و ھه ی که ژنه ۆگرت ب ده یر وه  وه مووچه

  له یچوو نان کرد ، ده ده نه یش به  هی م پاره ئه. گرت  رده وه ۆیریۆ" ٣٠"یس
،   وه شتهۆفری ده  که مپه که  له نا�ھی و ده �یک ده�پ ئایندھوڤنڕیبازا یتورک یک�بازرگان

 .  �یک ده یو کارت لیموبا ��یھا ھ روه ھه

  که مپه که  له نا�ھی و ده �یک ده کان هیرجۆج  له ید یک�رشت ھه انی  تازه یجلک
 یزانی بوو ، ده ێکو له انی و شتانه ئه یپرس ده نه یکان هییرجۆج  له.   وه شتهۆفری ده
با  ایروسیبدات ق یسزا ێو هی خوا ده ر گه ئهۆبوو ، خ نه یچار م� به یدز انی ده

 .  �ن�انژیب �ب و ده  ه�مندا دوویو باب ئه. بدات  یسزا

 ی که زانه�خ ۆ، ب راق�ع ۆب  وه کرده ده ۆیک ی هی و پاره ئه کدا�موو مانگ ھه ییتاۆک له
 .   وه نارده ده

 : گوت  یسوور میبرا  ، به نی حسه

 م� به  رامه حه  هی م پاره زانم ئه ، ده  وه مهیژ مرم و ده ده ێژڕۆموو  خوا ھه یزات به-
 ! م  بکه یچ ��ینا م�پ

 ن�لۆرام پ و حه ڵ� حه ن�ر وه�پ  کان به له سه ، مه  ناسه خوا نه یک�س که میبرا
نا   مه و ئه  هیخالق ئه  مه ئه.   نادروسته  مه و ئه  دورسته  مه ئه گوتی ناکات ، ده

 .   هیخالق ئه

 یتوان ؟ ده �تی ده ده مم که زانه�خ یف سره و مه یرج خه ۆت:  یگوت نی حسه
تا  �تی بده تمۆخ ی که و مووچه تیبب تۆخ ی که واده خانه یردار ستبه ده

  هییزووتر ن �ۆم خوا له یزات ، به  هی تم بده که رموو مووچه فه! م  بکه یڤ�ێم که زانه�خۆب
 . مرم  ده ک�جار ێژڕۆموو  من ھه زیئازیر براده.  نم�د  م کاره واز له

.... م  ناکه یدز م� به...  شمۆفر ده یاریدز ن�زانم شت ده م� م ، به ناکه یدز من
و  ژووۆو ر ژ�نو وادارمی، ھ  هی خوا ھه  به مڕ باوه... گرم  ده ژووڕۆو  م که ژده�نو

 . ن  بکه ۆتم ب م شفاعه که دووکچه

و  تبوو� ھه ان�یو ل خه  ، چونکه ێر ده  چوونه  وه که�پ  وه و شه ئه میو برا نی حسه
 .   وه زنهۆدی تا وه انڕ گه ده �یل ۆ�یدوو ق کان و به وبانه  رجاده سه  وتبووه که



 ی، گوت �یک نی حسه  له میخور یک هۆیت�و پا کۆ��پانت ییدوا یژۆڕۆب
 یت اوهیوا پ ئه �م بده یاتریز یک�شت ر گه ئهۆ، خ  وه�یک ۆوریستیب  به یانیردووک ھه
  وه له ی بده�ل یند به�و ب  وه�یک ۆوریستیب  به یانیردووک ھه م� م ، به که ده ڵ گه ده
 . نادات  انیمتر که به

 نی حسه  ژهڕۆ وهین یدوا. سوپاس کردم  یرۆز نی حسه.   هیدا مۆوری" ٣٠"یس
  ه�ییماۆم س ، ئه  ه�قا مه و ده �مشت و م  بووبهل�ی  کاندا ه�ییماۆس  له ک�ک ه�ی گه ده
بوو ،  �یک�ل  فته ھه یر سه یرز قه به یلیموبا ینان و کارت  فته ھه ک هیییژا�در به

 .   هیدابوو نه یک�فلس  بوو و تاقه یر په�ت  فته دوو ھه

  که مپه که �نی سبه �یماۆس ۆیاری  گوتبوو که ینی حسه  به ید یک ه�ییماۆس
  ، چونکه  وه ته�ر�ن ده یا�یتایئ ۆب نداۆ�ھ یر چبهۆک ی ره هیدا  چونکه ���د�ج به
 :  یپرس نمی حسه  له.   هی ھه ر نده�و له یرۆم نجه په

 ؟  تی که ده یچ-

 �خ مان�کان ل ره نابه و په ت�چ رده نگمان ده ، ده م�د ڕ شه به ی� گه له...  چیھ-
  هیین مجار که هی  مه ئه.   وه مهڕ� گه ده مۆخ ی که ژووره ۆب یمبار خه وجا به ، ئه  وه بنه ده
وام   هۆیب  هیین ڵ� حه  چونکه...   هی ھه یش مه ئه یاریدز یبازرگان یدیئ. 
 یک هیکاسب  مه ئه...  شمۆفر ده لیموبا ینان و کارت این ودوا ته مه له....  ت�رد سه به

 . کات  ده ستام اوهڕند ،  خواوه گومان�و ب  ه�� حه

 یند وهی په ی که ژنه  وه وشه ، ئه وت که نه�ل یو خورا ، خه نه �پ ینان نی حسه
 ۆب �ناتوان نی حسه  کرد که ده نه ڕی ، باوه کرد�ل یق� ته یو داوا کرد وه�پ

 یندۆ�ھ یک�ت ئافره یئاشق نداۆ�ھ  له نی حسه  هیگوا یگوت.  ت�ش�ابک�ینداۆ�ھ
ر  سه به یھاوار نی حسه.  ت�ش�ابکی� که ژهیک ردوو م و ھه ئه ێو هینا  هۆی، ب  بووه
من   کرده یووڕ،   وه شته�ودا ھ ئه ڵ گه له یی کراوه  به ی که نهۆف له کرد ، ته دای که ژنه

کو  مپدا وه که ، له  ره�من ل  م ، که بکه  ئاسمانه یم کچ ت به ناعه قه نۆچ یو گوت
وان  ئه ۆب ک�م ، تاشت که ده ک�وات ه�خۆموو پ ھه یموول حه و ، ته میژ گ ده سه

 .  نیبژ �یمر پ و مه یژ مه  وه رمه�بن

  که ژووره له نی حسه... باح  سه  کاکه ��ب م�پ ۆ، ت ��ب م�پ انیگ باح سه
 کا�کات ، له تش�ھ �ج به ی که ه��و ره ر قه سه له ی که لهیوت ، موبا رکه ده وه

  ...   ه�یک  باحه م سه ئه...   ه�یک  باحه م خاتوو سه ئه گوتی ده ی که ژنه

کرد  یش دابه  پاره �ب البوو ، به له یک�رگ جل و به یرچ ھه نی حسه ییدوا یژۆڕۆب
  له یکان رزه قه ی وه کردنهۆک  وته وجا که ئه. کاندا  ژاره دار و ھه نه  ره نابه ر په سه به
وجا  ئه.  ت�شۆنافر چیرز ھ قه به  دواوه به �ۆم له اندنی اگه�ی�کان ، پ ره نابه په

ناو  یکان تهیو پ مز هڕ  ، له یی گه�ت بوو پ ئافره  که  وه هی که ره زه�پار  له یک هی نامه



" VWN"ران  نابه په یدانیت ارمهییکخراوۆڕ�چوو ب یدیبوو ، ئ نه �یحا  که نامه
  وه هییزینگلیئ  برد تا له داۆیخ ڵ گه ده یشین ، من بکه  هڤپاچ ۆین و ب بده یت ارمهیتا

 .  م بکهۆب ی هڤپاچ

 ی نده وه و ئه  کردووه ی که ته هیکایو ح ڵحا به ڕی باوه یگوت ی که ره زه�پار
  مان له که ژووره ۆب دا وه انهڕ گه یگاڕ� له.   وه رنه�ن نه  ینانۆیۆب دا ده�و ھه �تواناداب له

  وه نانهییۆگاڕ� له مجار که هیی، گوت جیرو نه هلای  بووه نانیۆ  له  باشه یپرس نمی حسه
  که   هویزان نه ان�یپ جیرو نه م� ، به جیرو نه ۆب  وروپا و پاشان چووه ئه  ته وهچو
 جار� وه ھه  که  گوتووه ی که هییندۆ�ھ  ره زه�پار  به ۆیخ م به ، ئه  ھاتووه نانداییۆخاک به
 .   کردووه یفز ه�جیرو و ، نه  بووه نانیۆ  له

 :  یگوت ۆخ کاوه به نی حسه

ما ،  ده ر نه شه به  هیون بوا  ر چاکه گه ئه...   ه�حا مه...  ت�ون ب  چاکه  ه�حا مه " -
 . " وه م ئاوه ده به  دهیو ب  بکه  چاکه ن�� کو ده وه

  کردن ، بوونه یش دابه ییاۆڕخ به  که ی دزراوانه  و جله ، ئه  وه کرده یدووپات وسا ئه
  ھاتووه  وه هیھانا به �ۆم خودا ئه.  ڕێ ته ھاتووه ی هی و چاکه ، ئه یانیژ ینۆڕیگ ی هیما

 ک�کار  تاماوه خوارد که ۆیخ یف ره شه خوا و به به یند�سو. ناکات  ید�و نائوم
 . بن  نه یاز�ی�ف پ ره و شه اخو  کات که نه

 لیشام
 ی – Dronten –درونتن  یمپ که  له ێو بوو ، شه یراق�ع یک هی ئاواره ک� لیشام
 ۆیخ  وه که�رم شه به لیشام  رکه ھه.  یی گه – Lelystad –  وه ستاده یلیل یشار

 یب ره عه به یریزا جه ۆیاریکرد ،  ده ی قسه یزینگلیئ ماندا کرد و به که ژووره به
 ۆیاری. برا  میراق�ع  وه هیدا ڤیرس به لیام؟ ش...  مڕکو تیر نده�کو ۆت:  یگوت
 ...  یلیب نه ۆت:  یگوت یریزا جه

 ...   لهیناوم شام لمیمن شام...  لمیمن شام ر�خ نه:   وه هیدا ڤیرس به لیشام

:  یکرد ، گوت یکمان هی به ک هیی�کی شا مه ، ته کردۆب یک هی بزه یریزا جه ۆیاری
 ۆیارییست به مه له لیشام... ن  بکه یمن یزمان یر�ف" دان خانه" لهیب نه  مه ئه

...  منۆب  هییشاناز... ندم  فمه ره شه:   وه هیدا ڤیسب�ربوو ،  �یحا یریزا جه
 ... ن  که مه�ل میی ، گله ورنبب...  م که ده وه�پ تانیشاناز

ر  سه له ی که اتاغهیو  کخستی�� که ه��و ره ز قه ، بله  وه کرده ی جانتاکه لیشام
 یگای��استڕ ، به مۆبش مۆ، خ  هی رماو ھه گه ێر ئه یوجا پرس ، ئه اخستڕ

 .  نین که�موو پ ھه. ماندوو بووم  رۆ، ز ژبوو�در  که مپه که



 .   باح بپرسه سه له:  یگوت  که هییریزا جه

 :  مگوت�پ

 سنیپ رۆکان ز مامه حه.   رباشترهۆز تیبنوو ردنۆشۆخ �ب به �ۆم ئه یر بتوان گه ئه-
 . 

 ی که هییبا کاره  هیوجا سوراح ، ئه لیشام دابه یرین په ێنان و قاژ ێزۆت یریزا جه
 . م بدات  چا ده �رداخ تا په کرد�پ

ب��م ...ک سوپاس  له گه... د رنانم خوا ڕبازا له ستا�خوا ئ به... سوپاس برا -
  ..سوپاس..سوپاس...ق�یدی نیی� چای�ک� داخۆم�وە

و  �یب� ھه یر وجا سه ، ئه وفت�گ� ھه ی، ورگ کردۆب یک هی بزه یریزا جه ۆیاری
 .   وه مووان بکاته ھه له ت حمه هی�روو خوا ده... ئاخ ... ئاخ : کرد  یھاوار

خوا  "ی ستهڕادایسوور له انیندانیز  که  وه کرده یدووپات یسوور ۆیاری
 اتریز ید یک هیو دوعا  ر وشه ھه له "  وه مووان بکاته ھه  له ت حمه هی�روو ده
ت  نانه ، ته  مه�ئ له ک�ک هیر ھه. "�رواب ھه اشدایدن له  نگه هڕ.  نن�دکار به

جارانم  �دوو س یژ�ۆمۆخ یبار له ک هیمن .  ن به ده یکار به شیکان ناسه خوانه
 ن هیال له  که ک هیر سزا ، پاش ھه ک هی شه�ر ک ھه یدوا. برد  کار ده به

 یکات ، له راکۆخ یبوون نه یئاو ، دوا ین�یب ی، دوا نیدرا ده  وه کانه وانه زندانه
 .  "برا  کارده مردندا به یکات ، له دایت هیبرس یکات ، له دایت هینوویت

،  ا��گ موواندا ده ھه یوخسارڕ به یگاین لی، شام دایو ئارام ینگ ده�ب یکات له
 .   وه ته�ن�بخو ماماندایس  له تمان عهیب ته ستیوی ده

 یت هیکایح یباس. بوون کرد ڕۆییدا�یمووان پ ھه  م که"ئاپل  ریت "یمپ که یباس
 یکان هیت بهیتا  رهۆکل  قوتووه ر نده�و ئه یران موو براده ھه نۆکرد و چ مین�پاک و خاو

و  ت�وال ته ی وه پاک کردنه یف ره و شه یشاناز نۆچ.  �دابوم انیانۆیخ
 . بووم  یخش به �پ انۆیخ یرۆو کل تیتا به انیکان مامه حه

 :  یگوت  که هییریزا جه

 .  تیخش به �پ انیانۆیخ ییسایپ ی وه پاککردنه یف ره شه... باح  سه  کاکه-

 .  �ن�چ داده رۆکل  به نداۆ�ھ...  کان هییدیم یر نه�نو...  لیل باح خه سه-

 ...   ئاپله ریت یلیکل "یانی به "باح دا  سه  له...  لیل باح خه سه-

 یک هی کهۆریناکاوا ب له نی ، تا حسه  وه هیستا وه نه  نهین که�و پ شه  سووکه م ئه
 . دا  ماندا�گو به



  مانۆخ ی که ژووره این ته.   وه نهی که پاک نه مانۆخ ی که هینایب �نی سبه ۆب  نهڕیکو-
  به  ساده یشۆخ یک�نۆب یچۆ، ، ب نۆیشیب رۆکل  ، به  که هینایموو ب ھه. نا 
کان پاک  ره نابه په ییاسیپ �ناتوان  که اشهڕ فه.  نیخش به نه نمان گهۆب یژگارڕۆ

  ؟  نهڕیکو ن�� هچ د...   وه بکاته

 . بوون  لییموو قا ھه ک هی چرکه یدوا

 یرش�ھ یدی، ئ  وه ره ده کان ھاته رماوه گه له  که اشهڕ فه ی وه ، پاش ئه یانی به
 نج�پ.  کرد�پ یست کان ده رماوه و گه  ناکهیب ن�و هڕاڕر سهۆب رۆو کل یو زاھ ئاو ه�ت سه
 یو سوور میک حه یریزا و جه لیب نه یلیو شام حیفات ینی ، حسه نینج بوو گه

 .  کشاو� ھه ایانی به یرۆکل  له ییایدیم یو من یزندان

 .  اڕ گه� ھه ش هڕ  که مدا ، سابوناوه که یک�سات ند چه له

 :  یگوت لیشام

  وه شه هی�خ زهۆد  له ��ی ده...   شاوه ه�م شا ئه مه ته...   شاوه هڕم  شا ئه مه ته-
  ...   ھاتووه

کان  رماوه گه یوارید وت که رکه ده مانۆپاشان ب. کرد  ن�شڕئاو کانمان وه هڕاڕدووجار
 شۆخ یک�نۆب مجار که هۆیب.   نگنه ژه  رده زه  نگه هڕم  ک ئه نه  هی ھه انی کهید یک�نگ هڕ

  که مجاربوو که هی  مه ھوفن ، ئه ندیئا  نهیبوو یی گه یتا وه له. کان ھات  رماوه گه له
 یکان ره نگه ھات و سه ده  وه کانه وه هڕاڕو  ن�دا ین�ل سوچ و که  له شۆخ یک�نۆب
 یوین گه یخواردن ی رماوه و به زیو گو و م  قه و ئاره الن�ران و چ وه له په ی گه��ک

 . گرت  ده

ژاو و  و ژاوه بوو له زڕ و وه زار�ب رۆوت ، ز رکه ده وه ۆیخ ی که ژووره له ک ه�ییماۆس
 .   وه نابوومانه  مه�ئ ی هینا هزوار ھه

ردا چوو و  سه به یتر عه ینۆو ب فت�ۆگ� ھه یچاو یباش به که م� به
 یکان وارهید ی هۆیب ینگ هڕو   که وه هڕای� نهیم زه ی نهیق استهی�نگ هڕمجار که هۆیب

 ڕ باوه یخورت به ی وه کو ئه ، وه  وه وکرده�ب �یردووبا ، ھه وت رکه دهۆب ی که ژووره
  که. کرد  ده مانیکان وته سوکه� ھه موو ھه یر�چاود. بکات  ۆیخ یچاو به
 :  یگوت لیداخست ، شام ی رگاکه ده

  که رماوه گه ی وه رله م به که زده حه...  ت�قووت ناچ �پ انین�خاو کان ه�ییماۆس -
 کدا�ند سات چه له...   نهڕیکو  وه�ئ یت ارمهی به...  مۆبش مۆخ  وه ته�بب سیپ

 یک�مار و چ گه له مانۆخ نیبوو کیر کاندا ، خه رماوه گه  موومان له رھه ھه
  .   وه دهکر باشوور پاک ده یئایندھوڤنیمپ که



 

 تف یرش�ھ
 ییدوا یژۆڕۆب.  ئایندھوڤنیمپ که  نهیی گه  وه که�و پ ژا�ۆک هی له یراق�ع یک�گروپ

 یکان دانهی مه.  ینیب  وهۆخ به یرۆز یک ه�ینجا و جه یغ�با ره قه  که قه مووبه
 .  ینیب  وهۆخ  به انیک هی شه�ند ک چه  که مپه که

 دا که دانهی مه  له کدا�چاو تروکان له. دا  ،ییقایفر ئه یک�نج گه  له یراق�ع یک�نج گه
 �ن�دو  که ی تازانه  هیراق�و ع له ک�ک هی،  کلکی ک�ری تیا دپچ�ارسایگ� ھه کڕ� شه

 ڵ گه ده ییقایفر ئه ینج گه ک هی سته ده.  "نقوال ڕی شه"نا ی ھاتبوو ناو
 یدانی مه  له انی که هیکۆھاتبوون ، ناک ڕ شه دا بهیراق�ع ینج گه ک هی سته ده

 . دابوو  یووڕدا که هۆ�فوتب

 یانکان هیسپ یپیت یدروست یکۆ��گ "کان شه هڕ  قوله "  که یگوت ک هیراق�ع
 ییایریت ره ئه یک�نج گه م� به. دا  انی که هیارییر داوه وسا له کرد ، ئه نه ب�س حه
  کرده یک�تف کان هیراق�ع  له ک�ک هی  که دا� ھه یر سه  وه وه له  که شه�ک یگوت

 .  ک هییقایفر ئه یروچاو سه

.   هی ھه یمک مان مانا و چه ھه شیکان هییقایفر ئه یو ال ژئاواڕۆو  ت� ژھهڕۆ  له ،تف
و   مجامله یمانا گومان�، ب ت�کر ده ک�س که ی و ئاراسته ێر ده ته�د  له تف که

 �یت ییقایفر ئه یکابرا  که �ن هی گه مان مانا ده ھه کڕ�.  ت�ن هی ناگه یت هیستاۆد
 . بوو  یی گه

  ته به� کرد ، ھه ده م که هڕ شه یشا مه ، ته  وه مهۆخ ی که ره نجه په پشت له
 . دا  ده ی گه��تنید یدا مه ی نده وه ئه

ش "COA –کوا  "یاوانی، پ یتوانی نه م� بکات به انییدا ناوبژ�یو ھه یتیوریسک
 .   وه هیکوژا نه �پ انی که هڕ شه

  وه انهیکان لهیمبۆو ئوت ۆخ  به یندۆ�ھ یسیلۆ، پ کدا�عات سه وین ی کهینز یرف زه له
  وه مانه  که ی وانه ، ئه تن� ھه  که هڕ شه یشداران به ی ربهۆ، ز  گاکهیاریناو   نهیی گه

 ستیوی بوو و ده کیر خه کدا�روپگ� گه له ک�سیلۆرپ ھه.   وه که�ند گروپ چه بوون به
 .  ت�بب �یحا  که ووداوهی�ت هینۆچ له

 انی قسه داید یکان� خه ڵ گه بوو ، ده  وه شانه به یک هییسلکال ک�سیلۆپ ر ھه
مان  بوو ، ھه سیلۆپ شیم ، ئه دابوو� گه له انیجوان یرد قژ زه یک�ت ئافره. کرد  ده

 یک�ر فته بوو ، ده  وه شانه به یک هیالسلک شیو ردا بوو ، ئه به له یوان یجلک



 یالسلک  کرد و ، به ده مارۆت دا�ت یناینیب�و ت رنج سهبوو و   وه سته ده به ی لهۆچک
  . کرد  ده دایکانڕ�ھاو ڵ گه ده ی شه نگه و گه  قسه

  له  دووباره انیموو ر ھه ھه ییدوا یژۆڕۆگرت ، ب انیک�نج گه  ه� مهۆک سیلۆپ
  له که وتبوون کهڕ�  وه ر ئه سه له  خته شوه�پ م� بوون ، به ئاماده دا�ک هیگایاری

 .  ت�بر ر تفکردن نه به نا وه ، په کاندا شه�ک یر سه چاره

  زم له ت حه نانه ، ته  هیین  کهید یک�رزش وه چیو ھ �پانۆت  زم له حه من
دا  که وره گه گایاری  کان له زانهیاری  که �کات،   هیین ش�ک�شب�و پ یارییشا مه ته

 ۆخ یر سه کدا�سووچ  و له مۆخ ی که ژووره  م بچمه که زده بن ، حه ش ده دابه
 . م  بکهکز

 نۆچ که تمی، د یانی به یتاو و ھه  گاکهیاریر  سه  ته�وانڕ م ده که ژووره ی ره نجه په
 ی که تفه نۆو چ  که هییقایفر ئه  نجه گه یروچاو سه  کرده یک�تف  که هییراق�ع  نجه گه
  که هڕ شه یدیئ.   وه کرده�ل یم تف دووه یجارۆب  که هییراق�، ع �یس یموچاو ده له

  ران ، که نابه په یارییت بهیتا ، به  هیین یاری زم له حه ێرۆج چیھ ستا به�ئ.  رسایگ� ھه
 ڵ گه ده ی که هڕ شه  که ی هییراق�ع و ئه.   هیی زه به ی هیتف و ما ی رچاوه سه

 .  ۆکرد ناونرا تف دا که هییقایفر ئه

 ۆ�یھ  له �ۆم ، ئه  ه�یکو  له ۆتف. رگرت  وه یخواردن ۆتف.  ڕۆییوا  ۆوا ھات ، تف ۆتف
 . بوو ارنهینانخواردندا د

  نهڕیکو:  گوتی و ده ین که ده�، پ یرز ئه  کرده ده یک�تف نی ، حسه جار�ند ھه
م ،  بکه  م تفه ئه  هیبوا خوا ده یزات به... م  س ناکه که ی، گاز  هییس ن ستم که به مه

 . م  بده وان�جن ێو و نامه  راوهیوکم گ ئه  له ک�و�جن  چونکه

 یکانڕ�ھاو. ما  نه اریو پاشان د  وه هیدا ما که مپه که  له  کهید یڤی ، دوو ھه ۆتف
 یدیئ.   هی نساشدا ھه ره فه  له یک�ک هیو  ا�یتایئ  له یک�رۆم  نجه په انیگوت

 .  ا�یتایئ ۆب  ، واته یم که هییرۆم نجه په یت�و ۆب  وه رنه�نیبوو ، ب وه ئه یوانڕ چاوه

بکات ،   ئاماده ۆیخ  که یی گه�پ  نداوهۆ�ھ یر چبهۆک ی ره هیدا  له یک هی نامه �کات
،  ت�ب  ژهڕۆو  ئه ئ�وەی پ�شۆیخۆ، ب  وه رنه�ن ده یا�یتایئ ۆب  که  ەیژڕۆو  ئه ۆب

 .  تبوو� ھه

  بکات و تف بکاته ۆڵفوتب ر نده�و ، تا له ییوروپا ئه ی کهید یک�ت�و ۆب ت� ، ھه ۆتف
  که ره و داوه  کردووه یدروست یک��گو یسپ ۆیتف ی وه ر ئه سه و له ک�ک هیی چاره

  .   نه رته و فه ڕ شه به کاتی، ب  کردووه نه یب�حل

 



Thin Thin  )) تن تن (( 

و   که سکه که  شه به له ک�بوو ، ژوور ھه رانۆجلش یدا دوو ژوورئایندھوڤنیمپ که  له
ر  م ، ھه بکه مۆخ ی رهۆن یوانڕ چاوه  هیبوا ده.   که کهیر ته  شه به  له ک�ژوور

دانرابوو و   کهید یجلک ک�رۆر جلش ر ھه سه بوو ، له ایت یجلک ک�رۆجلش
و  ۆت�و دوو پا م وه ره�ژ یکان تا جله وانمڕ ، چاوه احب بوو ، من ، سه  رهۆن یوانڕ چاوه

 .  مۆبش ک هی جامهیو ب نزیج یکۆ��پانت

ستا ،  کار وه له کان رهۆجلش  له ک�ک هی. بووم  زار�ب  وه رهۆن یوانڕ چاوه م ده به
 یو��پ  کهید یک�ک هی. شکابوو  ی که رگا شووشه و ده شه �ن�دو  کهید یک�ک هی
 تمیدا ، د تم قهیجوان د که م� به.  �نیناب یباش چاوم به یزان وام ده.  ابوویت

 یشت عات ھه سه له ێوار�تا ئ ژڕۆکان  رهۆجلش. شت  ده یو��پ یاستڕ به
 . کرد  ده انیکار  واره�ئ یشت تا ھه  وه هییانی به

وابوو   مه�ئ یال ی که هینایب یکان رماوه گه یکو ژوور وه کڕ�،   سهیپ  که کهیر ته  ژووره
گرتبوو ،  ی که ژووره یراپا سه زۆپوت بوو ، ته  که�ۆجا�جا  و داوه  نه تهۆ�ج  کپارچه هی. 

 .  ووب نه ارید انیکان هیسپ  نگه هڕزۆردوت ر گه به بوون ، له تازه  نده رچه ، ھه کان رهۆجلش

 کدا�رۆم جلش رده به بوو له))  Thin Thin((تن تن  یناو که انماریم یک� خه یک�ژن
.   وه ته�کار بب له  کهیر خه  نواند که ده ی وه ئه ی که چه�گ  کرد که ده یوانڕ چاوه

بووم ،  ێو له این ته به. و  ئه ی گاکه�ج  بچمه  کرد که منۆب ی کرد و ئاماژه یک هی بزه
 .  کردبوو�پ انی که کان ، ژووره وه ره و وشک که کان رهۆجلش ی نهیک مه ینگ ده

  نه یناس وم ده من ئه  نه  م که قسان بکه کدا�ت ئافره ڵ گه ده ت بوو که فرسه یدیئ
 انینیچ یچاو له یکان من کورتتر بوو ، چاوه ی�با  له ی�با.  یناس ده یو من ئه
 ی ره ندهۆق �جووت  هیرما م سه به. ر بوو  به له یش هی�ک هی جامهیچوون ، ب ده

 �الوازب چوو ده�پ م� ، به بوو ارنهید دای کهۆت�پا ر�ژ له ی سته جه.  دابوو�پ  له ی نهیھاو
 . بوو  یریزا جه یت بابه ، له

 یناساند و گوت ۆیخ شیو کوردستانم ، ئه یک� ناساند و گوتم من خه ی�پ مۆخ
 �یوسا حا ئه  وه کرده  دووباره ی که ته�و یجار ناو دانه �س.   انمارهیم یک� خه

 . بووم 

 یکان ، جله درکاندی ده ید یک هی وه�ش به "تن تن  "م� به. ناسم  ده انماریم من
 . کاندا بوو  جله و�ن له ک��مندا ی کچانه یجلک.   که وه ره ناو وشککه خسته

و   وه کرده  دووباره ی که کچه یجار ناو �س.   هی ھه ین�چوار سا یک�، کچ یگوت
 .   وه مهی��ب یزان مده ر نه ھه شتا�ھ



ناو  خسته �نیدیب "تن تن  "ی وه ئه �ب ، به  وه که سهیک  کانم به جله موو ھه
 .   وه هینا�رھ ده �یتا به  به م که سهیوسا ک ، ئه  وه که رهۆجلش

م ،  بابده  که رهۆجلش ڕی جه نۆبزانم چ ی وه ئه ۆ، ب  وه نمه�بخو ک�شت مدا�و ھه
 یرچ بادا و ھه یکان هڕ موو جه و ھه  وه بووه کینز  که رهۆجلش  له "تن تن  "�کات
دابووم  �یپ "COA"  م که سابوونه  و پارچه من ئه.  کردی�بوو ، ت�پ یک هیزاھ

ند و  داکه ی که ستووره ئه  که نهی عه  که "تن تن  "یچاوان ه�یی، چاوم ب  وه شارده
 .  ین�یس  وته که ی کهۆت�پا یک�سووچ به

.  نگاندبوو هی�کان لهۆچک  چاوه یکل درز �یکا یک���ھ  کهیبار. نوقاندن  یچاوان
 .   وه چاو کرده له ی که که نهی و عه فتن�ۆگ �ی ھه

  هی ژنانه  تره و عه ئه ینۆدا بم�و ، ھه  وه بووه ده کیو نز  وه وته که دوور ده "تن تن  " که
و نوور و  یکاند ینۆب ستمی، و وت که رنه دهۆب چمیھ م� دا ، به ده ۆیخ له  م که بکه

 .  یمتوان نه م� ، به  وه نمه�ب ادی نکا وه و ئه نیم اسهی

  وه هۆیخ یک هیو توانا ز�موو ھ ھه به  هی وه له.  �ن هی کار نه به نۆب "تن تن  " هی وه له
 یچا ینۆ، ب  وه بکاته و�ب انماریم یژانیک ی انه�یم ینۆبدات ب  وه ئه �یو ھه
 یژیو توندوت و��س وام و ، رده به یباران ینۆ، ب ش هڕوز و سوور و  سه یالنیس
 .   وه بکاتهو�ب ێو ئه یوام رده به

  وه ره که وشکه یدار�رم و ش گه ینۆو ب ردنۆجلش یزاھ ینۆب له  من جگه م� به
 . کرد  نه م کهید یک�نۆب چی، ھ  که هیندۆ�ھ

م  ده و به  وه دامه�ل یکڕ�، ئاو وات�ب ۆیخ ی که ژووره ۆب ی وه ئه ش�تن ، پ تن
 .  کردمۆب یک هی ئاماژه  وه که هی بزه

  کورته مۆکو خ وه. م  تن دا بکه ڵ گه ده ین�بتوانم ئاشق  هی وه گوتم له داۆخ �ید له
ست  ده به ڕۆیی  کات ، که کارده نۆچ  که رهۆجلش  کردم که یر�، ف  ره نابه ، په  هی�با

 یداو  ومه بکه ی وه ئهۆب �س ب به  انهییک شه�م پ ئه  نگه هڕ.  کردم�ل یزیخواحاف
 .   وه هیشق ئه

 ت�ربگر وه  قامهیئ یتوانی نه ک�ر نابه ، په نداۆ�ھ  ر له نابه په یک�و ژن اویپ یت�ئاشق
 یک�ژن یش باوه  هینا و په ئه  نگه هڕ،  ڕێ گه ده ید یک هینا په  له  نووکه و ھه

  خته سه  م زستانه به انیندۆ�ھ  ژنه یش باوه �چ ده�پ  ، چونکه ت�ب یانماریم
 .  ت�ب ڵحا مه

 یز دوو بوو ، بله این ته یتاق ، به ڕۆیی ده "Best"ستیو ب ره تن به ییدوا یژۆڕۆب
عاتان  سه وین ، پتر له  وه هیمیکرد ، ناس یک هی بزه  وه بوومه کینز  که. وتم  که



 ی که هییانماریم  هییزیتگلیئ  له یتوان مده ممان قسان کرد ، نه کرد و که مانڕ� وه که�پ
 .  یی گه ده نه�من ت ی که هیکورد  هییزینگلیئ له شیو بم ، ئه �یتن حا

 ڕی شه پار له ی که رده�و م  هینداۆ�ھ  له دای که کچه ڵ گه ده این ته یتاق به یگوت
 .  نداۆ�ھ  ته وهیی تا گه  داوه یت ارمهیی پاشان براکه.   کوژراوه انماردایم ۆیناوخ

  له ی که رده�کوژرابوو ، تن ، م ارانیکام ۆیشاھ یایچ له ی که رده�، م نیم اسهی
 �ب ک�، پرد رد�م یکوژران یزۆد  هی وه له. کوژاربوو  انماردایم یکان واره ره�ل
 .   قامهیئ یرگرتن وهۆب

 ێو ئه یت� سه بام و ده ک هییانماریخواست م ده امیزۆ، خ دا وساته له
 یوانڕ چاوه ک�رد�، م م هیتن بوا یرد�خواست م ده امیزۆ، خ  وه وساندبامه چهیب

 ی که رشه ربار و عه ده ۆ، ب ت�گر رده وه  قامهیئ ی وه ئه یدوا ی که ژنه که �ب وه ئه
 . بکات  یت عوه ، ده نداۆ�ھ  له ۆیخ

 ی، گوت نا�رھ ده ۆیخ ی�ک هیت بهیتا  و کارته  ، ناسنامه  وه کرده ی که ، جزدانه تن
 ستاش�، ئ �ت داوه انی تازه ی ، ناسنامه  رگرتووه وه ی قامهیچوار مانگ ئ یدوا

کات تا  ده وانڕ و پاشان چاوه رن�بن یی شهیم ھه یک�مپ کهۆب  هی وه ئه یوانڕ چاوه
 .  �ن ده ده یک��ما کدا�شار له

 انمیکوردستاندا ژ� ل  چونکه  هیگاڕ� کرد ، گوتم له یم که قامهیئ یاریپرس
 ر نده�و دا لهم�و ؟ گوتم ھه  کردووه میکرد چ ی وه ئه یاریپرس ، که  هیدایترس مه له

، تن   وه کرده  الن دووباره چه �س م هی ستهڕو  ئه.  یمتوان نه ن� به ییوروپا ئه  ببمه
 یسند زان په  به یوا  هۆی، ب  بووه نه �یستم حا به مه له  م کهیزان. کرد  ۆب یک هی بزه
 .   وه ته��بب  که وباسه  قسه ک هی بزه به

 یش باوه  بتوانم له کو� به �، ئ ا��گ ده ک هی شه�ب ۆچاوم ب ستیب ۆب  گاوه��م ده به
کو  وه کڕ�بوو ،  نه ک هی شه�ب چیھ دا ره�ل م� تن شاد بم ، به یش باوه به دا که شه�ب

دوور  چاوان به له بوو انهیت یک هینا و شاش ، په رۆز یک�خت بوو ، دار ودره الیکیپ یئود
چاو  چوو له ده وه ، له اربووید وه�پ یترس م� ، به ا��گ ده یمندا چاو ڵ گه تن له.  �ب
  وه وتمه دوورکه �یل ک�م که.  ت�من بترس یخود له انی،  ت�من بترس ی که انه��گ

 ید به کدا هیایگ  ه�چ و�ن له امین رد و ته زه یک��گو ک�خت کرد و ، وه می��نگ ده�ب و به
ند  چه یدوا.  گرتیر کرد و وه یک هیوم کرد ، بز به ش شکه�و پ میچن را�کرد ، خ

 م�د ی وه ئهۆس بوو ب به ی که ، بزه  هیین ینۆگوتم ، ب �یدا وپ ��یف ک هی قهیق ده
 .  �نج ره نه

 کرد�و داوام ل کرد وه�پ میند وهی په ر کسه هی.  �دام ۆیخ ی که لهیباۆم ی ژماره
 ی وه ئه یی گله ناردمۆب یک�سج مه  وه وشه ر ئه بکات ، ھه یڤ من سه ی که ژماره

 .   اوهڕز یو و خه  رانه گهین  کرد که ده



  چکه�اوڕو   اسهیدا پ که مپه که یکان قامه شه به ک�م و که نیرچ باده کرد�ل داوام
م  ھه نینیبد ک هیودا  ئه ی که ر ژووره به له کرد�وسا داوام ل کرد ، ئه یفز هڕ،  نی بکه

؟  امین ته به میپرس �یمن ، ل ی که ژووره ۆب ت�ب وجا داوام کرد که کرد ، ئه یفز هڕ
  که کرد�وجا داوام ل ئه. ن  وه ژووره  له انیر چوار و ھه سدام ارکهچو ڵ گه گوتم ده

 . بوو  یازڕ،  نڤندھویئا ۆب ن�ۆیب  اسهیپ به �نی سبه

دا نڤھو ندیئا ی وره گه ڕیبازا به کدا هییانماریم  ژنه ڵ گه کورد ده یک هیبابا
 کدا�سوچ له ای،  نیشیدان ێتاو که ا��گ ده ک�ن�شو  چاوم له.   وه تهڕ�سو ده
 . م  تن بکه یکان لهۆچک  چاوه یشا مه بتوانم ته که نیشیدان

دا ، یتورک ی شاورمه یک هی خوارنگه  به م، کرد نیماندوو بوو انڕ گه له ردووکمان ھه
زگ بوو  بخوات ، له ک�شت چیکرد ھ نه �یبوو قه شاۆکرد و ک میرچ ھه م� به
خواردن و سوسم  نۆب ، که داینیچ یک هی خوارنگه  به ی، کردم  وه ته�ش�ب

 م نهۆوب ئه  که  وه ته�ربیم ب وه دا ئه ده م�و ھه.   وه مه�بوو ببور کیر رداھات خه سه به
 .   کردووه ێکو له

خوارد ،  مانیم ماس دووه ی، جار مۆبخ ر نده�و له ک�شت چیھ یمتوان نه م که هییجار
 رم نده�و ئه ۆب ید یک�خواست تن جار امیزۆگران بوو ، خ رۆز م� ت بوو ، به زه له به
 . بات  نه

 یر سه خواست به ده امیزۆخ. م  گه تن ده  ربه ھه داییتاۆک وابوو له تم ناعه قه
 �یقف  م له که ئاواره  هییرما ، گه م��بک ی که لهۆچک  نه ده به یکانم ئازا قامکه

 ۆب  ره به  ره و به اموسمی�کان مکه و مه یکان چاوه که.  نم�بچ دای که مناکه خه  هینگ ده�ب
،  تمید دا که کهیتار  ژووره له مجار که هی  که  وه وساته ، له مڕ� داگه یناولنگ ییرما گه
 ! ؟ ێکو له م� به. ر  سه  وته که م هیایون و خول و خه ئه

 چیھ.   هی ھه یت بهیتا یژوور ، نه  هی ھه میت بهیتا یژوور  ، نه  هی ھه ک هی شه�ب  نه
مان  ش ھه "تن  "ۆئاخ.   وه بکاته مانۆبچووکدا ک ینداۆ�ھ له  که  هیین ک�ن�شو

 ؟  نینیبد یکد هیستیوی ده ایبوو ؟ ئا ھه یمن ی وه رکردنهیب

 نی بکه کس�تا س نینیبد یکد هیم بکه�ل یتاداوا امڕ گه گونجاوده ی وشه ێند ھه ۆب
 .  ێرۆت و نه �نج هڕ نه �یپ که ۆوت ئه ی وشه ێند ھه یانی. 

 یاشکاوڕ توانم به ده ایئا؟   وه نه که ردهیکورد ب یکو ژنان وه شیانماریم یژنان ایئا
کورد  ینازانم ژنان منۆخ....  واش�ھ...  واش�ھ م� ؟ به م��ب �پ یمۆخ یازین

مراتم  عه و به  وه نه که ردهیب نۆچ ید یو ژنان یندۆ�ھ ی، ژنان  وه نه که ردهیب نۆچ
 .  نیو بخه  وه که�پ  که  کردووه نه ک�کچ چیھ داوام له ژانڕۆ له ێژڕۆ



 ی، ئاشق  کردووه�ماحم ت بووبم ته ک�ر ژن ھه ی، تووش  وه ژنان کردووته له ریب رمۆز
 .   کردووه نه انیشتاق  گانم له یداوا م� بووم ، به انیرۆز

،  تبوومید انمدایژ له  ت بوو که ئافره نیتتر هیخس شه و به نیزتر�ھ به نیم اسهی
م  بکه دا� گه ده یکس�کرد س زم ده و حه ستیو ده شۆخ رمۆو ، ز  هیئازا رۆز  هیموا�پ

 . م  تن بکه  داوا له رم�ناو ستاش�ئ.  رام�و نه م� ، به

المان دا ،  ت سراحهیئ ۆدا ب باکه کاره یعامود ر�ژ و ، له  که مپه که ۆب گامانداڕ� له
رز  چاوم به یالۆب میست گرت ، ده میست وت ، ده تن که یست ر ده ستم به ده

 یکان چهۆل یشا مه ته ینیب بوو ، که �کترب ه��ییچرچ و ھ  کپارچه هی،   وه کرده
،   هییستم جوان ن ده":  یگوت ۆخ کاوه ، به  وه هیشا�ک یست م ، ده که ده یست ده
و  نیچن یکار ڵسا دانه ستیمن ب  ش بزانه وه ئه م� ، به  خت و زبره سه رۆز
 .  "  ته حمه ند قورس و زه چه  م کاره ئه یزان ده تۆخ ، به  کردووه میزۆدۆ�گ

 یینای، ب یزۆدۆ�و گ نیچن یقوربان  کردبووه یکان سته ده یو ناسک یرم ، نه تن
  وکاره ئه یدایف ۆیخ یکان ونه کات و خه ی ربهۆدانابوو ، ز  و کاره ر ئه سه له یچاو

 �یپ  که مپه و که ره و به ین�یند ، جوان س داکه یچاو له ی که که نهی عه. کردبوو 
 .  گرت� ھه

 وناکی� که هۆ�چ گای��راخ و قه شه یکان شهۆگ �، کات دا گاکهۆ�ی��چ یک�سووچ له
 �یل ۆخ کاوه وجا به ستا ، ئه وه ۆیخ �یج م گرت ، له"تن  "یست ، ده  وه کرده ده
  سووکه ییواند ، تارما دانه  که رزه و ئه ره به یر گرت ، سه میست ، ده  وه بوومه کینز

،  تبوومیدا دلمیف  له ی وه کو ئه وه کڕ�. بزواند  یو�ل یک کشته  رمنانه هش یک هی بزه
 یستیو. ماچم کرد   هیو ئاوا ، به ینیب ده  وه�ونم پ بوو خه ژ�م  له ی وه کو ئه وه کڕ�
 یوخسارڕناکاوا  نھان له په یک هییزوو ستم کرد ئاره ھه م� ، به  وه دوور بخاته یو�ل

  ، دووباره میچ یازین به �ستبزانیوی بوو ، ده نگ ده�ب.  اۆڕواو گ و ته نا�رم داھ گه
،   وه خاو بوونه یکان وه�، ل  وه ستمدا خاو بووه ده و�ن له یست ده.   وه ماچم کرده

،  یامووس�کمان هیم ناو ده له م ده.  نایر ملم وه له یست ، ده نایر هویمل ستم له ده
 یم که یخت دار ودره ێند ھه. بوو  نه یبردم ، الر ستیو ب ره به دا گاکهڕ� ر به ھه

 ینگ ئاھه  س بوو ، که به  ه�کا  وه م شه و ترسناک بوو ، ئه ۆڵچ  گاکهڕ�،  بوو�ل
 ڕی اپهڕناکاوا هتن ل.  ن��یبگ ستیو ب  که مپه که وان�ن یگاڕ�ر  سه له مانۆخ ییاین ته

 .   هیین �ل یمار نداۆ�ھ مگوت�، پ �دابی په �با مارمان ل نه یو گوت

  که هیایر گ سه له مجار که هی، من  نایر وه یمل ستم له ده ێنو رله ، سه ترسا ده
 یژن ینۆب  ستم به دا ھه وکاته له این ، ته شتیشم دان باوه له شیو ، ئه شتمیدان
زووم  ئاره  بوو که  ه�یو م ئه کڕ�بوو ،  ن�داو ڕ و ته شۆج به یک هی نه�ی، م انمارکردیم

 یرفانیگ  هیند ، خست داکه ی که که نهی عه. ماچ کرد  میناۆو گ یم ده. کرد  ده
 .   وه هی که ته چاکه



  وکهوت  به میاریست  ده به �نم ، کات که ر دانه به له یکان موو جله ، ھه کردم�ل یداوا
  به یاریست  ده به �کرد و کات ده ی که رمه گه  ه� ر ناوگه سه له ،ی که نکه ته  ره به

 .  نیبوو ت حه هڕساتدا  ک هی و له  وه که�ردووکمان پ کرد ، ھه م ده کابراکه

 یست ن ھهت.  ڕێ  وته من که رله وجا به ، ئه �یس ک�کسینیکل  به یست ده
 �یر ل ، ھه �نم هی بگه یمۆخ مدا�و و ، ھه کو ئه وه شیمن. کرد  ده یزار رمه هش به
 .   وه وته که دوور ده م�ل  ، دووباره  وه بوومه ده کینز

  نه  وه دامه ده ینۆف له ته یم� وه  ، نه �نیکرد بمد یفز هڕدواتردا  یژانڕۆ  له تن
  . کانم  نامه یم� وه

 

 یکات یک�مپ که
.   وه نهی بکه ن�خاو شیکان رهۆجلش ی که کهیر ته  کرد ، ژووره یازیشن�پ لیشام

  که ی هییرینجامگ و ئه ئه  مهیی گه. کرد  ده نه  و کاره زم له حه زیرگ من ھه م� به
. ست  ئانقه  به  که�شت کو� ، به  هیین ییکان ئاسا ره نابه په یسیو پ یرما گه
  به رۆن ، ز ده ده ۆخ له نۆ، ب شنۆپ ک��کان ره نابه موو په ھه ینیمب ده
 .  ن گه ادهڕانداۆیخ

  ر به گه گرن ، مه نه یاڕو پاک  ن گه انه�شنین دادهک� ل�ی دا نانه�و شو هبت�ناش
 ک�ر نابه په  ه�حا مه.  ت�ش بکر دابه  هین ک�شت ین�خاو.  ت�بکر  مه ست ئه ئانقه

کو  وه ین�خاو.  گات انهی� که نه�شو به م� بگات ، به اۆی�خ ، به �ب ن�خاو ۆیخ به
 .   هیھا هی�و�دز یمیکو ف وه ای،   هیھا هی�جوان ای،کانئا

 .  هییھوفن کات ندیئا یمپ که

 "باح ؟  سه ی ره�ل  ژهڕۆند  چه"-

،   دا چوارمانگه که مپه که  ر له نابه په ی وه مانه یا�ک�ت  که یندبوو�م خه یریزا جه
  ، چونکه  هیاین ته  به م� به  هی ره�ل  ژه�م ، له  هی ھه  که هی ده سه یریزا جه.   هیین اتریز
 .   هی ھه ین گمه ده یک�کۆریچ

 م که هیڤیی چوار ھه ی ماوه یو دوا نیر�بژم ژۆر یدوا له ژڕۆ،  کانمان ژهڕۆ هڤیت�پ دا ره�ل
 یواسراو� ھه  به مانۆخ یناو گومان�ب  ، چونکه نی بکه اندنی اگهۆی�تابل یشا مه ، ته

کوت و مت  ی کهید یک�مپ که.   وه بگوازنه مان کهید یک�مپ که ۆتا ب نینیب ده دا�و له
 .   وه اوازهیج یک�ناو به م� ، به  مه هکو ئ وه



 ییدوا یژی�ۆانی به.  شیکان رماوه ھا گه روه ھه.   وه بووه سیکو جاران پ وه  که وه هڕاڕ
کرد  انیشدار به شیکان ره نابه په  له ک�ل ، گه  وه کرده ی وه کردنه ن�خاو ستمان به ده

 یران نابه په یدوو ژوو.   وه نابووه رمانۆز یک هینا را و زه بوو ھه اریواد م� ، به
 یک هیب ره عه  که �یماۆس یک�نج گه  وه ه� وه ھه  له. ستان  و ھه خه  له�یماۆس

 ":  یگوت نی هحس. ست بوو  مان په که کاره  و له یربر ده ییزا هڕنا یزان ده یباش
 .  "ت�ب مار نه و گه ڵ په چه ۆیخ ر به گه ئه �ب شۆناخ�پ ین�خاو  هی س ھه که

 دا هییز سارد و ته  هیانی و به له  بوو که کڕ� شه یاندنی اگهی�تا ره سه "مار  گه "ی وشه
 .  اندیخا یرۆز

م  ، له  که هینایب  ته�ن هی گه نه ۆیخ  له په به  ما که دا نه که مپه که له ک ه�یماۆس چیھ
 یوانیتا پشت  وه بوونهۆک شیکورد.  گرتن�ل انیر رانبه به کان هییراق�موو ع ھه  وه الشه

،   ش بووه دابه  که ابوویواد ستا�ند ئ رچه ھه راق�ع  ن ، چونکه بکه کان هییراق�ع  له
با و  اتهن انداۆیخ ینی به له  نده رچه ھه راق�ع یالن و گه  هی ھه یژوو�م ک هیم� به
  در له غه انین  بکه ندای به له انیی تنهین ف ناده گانان�ب  به  گه��م� بوون ، به کۆناک

 .  �یک ده نی حسه  له انیرز شت قه موو به ھه. ن  بکه نی حسه

  که هڕ ، شه  وه ناکهیب  ھاتنه "کوا  "ی که ره رمانبه فه �س  رکه ، ھه وت اکهیفر "کوا  "
.   وه شارده انۆیو خ کرد�ل انیم کهشید کان ره کهڕ شه ی ربهۆو ز  وه هیدامرکا

را و  ھه �ب به م� به  وه ته�بکر ن�خاو  که هینایب  ھات که ییتاۆک  وه به  که هڕ شه
 .   نگامه ھه

  بهۆ�د پشتم دا به  وه�پ ر به ھه یدی، ئ شمیدان یایبوو ت نه ن�شو ماندا که ژووره له
 ی که ژووره  موو له رھه بوو ، ھه ھه  ناکهیب یو کورد یراق�ع یرچ ، ھه  وه که که نه ته
 ۆ، ب کرد�پ یست ده نۆبوو ، چ  که هڕ شه یو باس باس  وه بووبوونه�خ  مه�ئ

 . نا  ده  وه�پ ی ادهیز یک�شت  وه هۆیخ یال له و هس رکه ، ھه رسایگ� ھه

  له ک�ک هی  که کرد�پ یست ده  وه وه له  که شه�و ک ربووم نده�و من له گوتم
 ێو له که ک هیراق�ع م� ، به  وه بووبووه یر به خه  مه�ئ ینا زه ینا زه  له کان ه�ییماۆس
 انۆیخ  که هی ماوه کان ه�ییماۆس  که  وه کرده  وه ر ئه سه له یخت بووبوو ، جه نه
  که  هی وه ئه ش که شهیک.   کردووه  ، ئاماده کاندا هیراق�ع ڵ گه ده  وره گه یکڕ� شهۆب

م  ، و ئه  کوشتووه یک ه�ییماۆس ادادنۆ�ھ یک هی قوتابخانه  له ک هیراق�ع  هیگوا
 . کوشتن   ته هی نه ک ه�ییماۆس یست ده به ک هییراق�تا ع  وه ته�ناکوژ  هڕ شه

 لیشام یگاین.   وه ن و کردنهدنوقان یچاوان ک�ند جار ، چه  وه کرده یم ده نی حسه
 .   وه هیرسایکرد ، گ ستاندن ده ئه  هۆ�ت ۆب یژ���ویت ی هییراق�و ع ئه یت وومهڕ  به

 ی هییو کورس ئه یوار�ر ل سه خسته یست ردوو ده ھه یرسام سه به یریزا جه
کرد و ،  ده نه ۆیخ یو چاو ێگو به ڕی باوه یسوور ۆیاری.  شتبوویدان یر سه له که



و  ئه یربار ، سه ابوویایت  دا که و زندانه له رۆز یک هییزندان یبوون ھه یا��و یگوت
،  ژانڕۆ له ێژڕۆزیرگ ھه م� دا ، به ده انیووڕر نده�و لهی ورانه گه  هییک�ۆک و نه یکۆناک
 یت که مله ، مه ینداۆ�ھ یباشوور له  که �ۆم ئه ی وه ئه ی ادهڕ نهی گه نه کان شه�ک

 . دا  یووڕتدا هیش و شارستانسایو ئا یئازاد

و  راق�ع  له تبوو� کوشتن ھه له ک هییراق�ع  م که بکه  وه به ڕ باوه ستیمو ده
و  تبوو� رگ ھه مه له  ، که �یماۆس یک هیکابرا  ره�و ل نداۆ�ھ  ھاتبووه یر نابه په به
.  ێبکوژر ک�ر نابه په یست ده به نداۆ�ھ  له ی وه ئه ۆ، ب شتبوو�ھ �ج به �یماۆس

 :  یگوت نی حسه

 وونۆڕھاتنتان و ب ۆسوپاس ب... بوونتان  ئاماده ۆسوپاس ب...   نهڕیسوپاس کو-
  که اندی گهیاڕوجا  ئه...   رسابوویگھ��  وه منه ی نگهۆس  له ی هی شه�و ک ئه ی وه کردنه

 .  ن�ۆب  که قه مووبه ۆب  هڤیت�و پ  نانخواردنه یخت وه

و  ت�گر� ھه ی که هۆیپالسک  قاپه ی وه ئه یبر ، له نی حسه �ل.  شتنڕۆیموو ھه
و   که وارهید  کرده یووڕو  وت که�پا ی که ه��و ره ر قه سه ، له �ن�ب ی که خواردنه وات�ب

  .  ت�نو ده ی، گوت

 

 کس�س یقام شه
 نیتوان ده م� ، به �نازان �یس پ که. ھوفن  ندیئا  له کس�س یقام شه ۆب نیچ ده
 .   وه نهیزۆدیشاردا ب یند ناوه له

  مه ، ئه کاتی ده این ته به اویپ  شانهیو ئ ئه  نهڕیکو:  یکرد و گوت یفز هی�ریزا جه
ر  گه من ئه. بکات باس ید یس کهۆب �وابکات ، ناب یشیئ ک�س رکه ، ھه  رامه حه
 .  مڕۆ ده �ن ته به م�ۆب  نه�و شو ئه ۆب ێو بمه

دا ، ھوفن ندیئا ی که وکپه �ک  شاره ی رگه ناو جه ، له نینج بوو گه  دوازده  له پتر
 یریزا ، جه نیاڕ گه ده ک�قام شه ۆکرد ، ب ده کدا�نۆ�و ک  چهۆر ک ھه رمان به سه
 انۆیخ ی که هیکس�س �ن کا ، ئاماده  هیایت یووتی�ت ئافره  له رۆز یک هی ژماره یگوت
 . ن  بده انۆیور�یدوو س  به

 وان�ن ، به نیشتڕۆیالندا�پاسک یگاڕ� ، به نیشتڕۆیالندایمبۆئوت یت بهیتا گایڕ� به
 یکد هییشان شان به.  کرد�پ مان که داره�ش  ستهۆ، ش نیشتڕۆیاندایردووک ھه
کرد و  قسانمان ده  وه که�موو پ ، ھه وات�ب  دواوه بوو له س نه ، که نیشتڕۆی ده
 .  نین که ده�دا پ که قامه شه یند ناوه له



 ی وهیم ک�ند و ھه گرتبوو� ھه ینۆلینا یک هی الگه عه یک�ست ده به ، که ک هییندۆ�ھ
بن  له یندۆ�ھ یک�ژن. کرد  ی ماناوه به یک هی و بزه نیکرد یک هیشا مه ، ته دابوو�ت
بووم ،  نه �یحا �ل یچیھ که اندڕ رپه ده یک هی ند پرته چه  وه وانه�ل
 . بوو  نه ڵد به یمان که فتاره هڕ هیموا�پ

بوو ،   وه وه�ل به یک هی ره اگرت ، جگهر ی که لهیپاسک یندۆ�ھ یک�کار رزه ھه
 ۆب ی گاکهڕ�و   لهیپاسک یگاڕ�  مه کرد ئه یو ، ھاوار ناو�رھ ده ی که ره جگه
 .   وه نهی بکه

 یک�نج نجام گه ، تا ئه نیاڕ گه ووتدای�قام شه یدوا به  ھوده�ب ێوار�تائ  ژهڕۆو ئه
دوو  یووڕ ووبهڕکرد ،  ووتدای�قام شه به مانۆخ  رکه ھه.  نیکرد ین�نوی��ندۆ�ھ

  له دا وه�ش به بوون ، که  وه که هیسا�کل شتین ته له.   وه نهیبوو �زب یواژ ره به ی هیحاو
 . بوو  نه نترۆک ر�ول ھه له  وه شه ه�و حا به م� ، به چوو ونارا ده که

 �ل مانیی شه�الک ی وره گه یک هینایب دایت بهیتا یک هی روازه ده ، له ک�انڕیدوو  یدوا
 یووناکڕسوور  یپ�ۆ، گ ابوویت یبچووک ی جامخانه به یژوور ک�زڕی،  وت ارکهید به
ر  سه یجلک کچان به  وه که هی ر جامخانه پشت ھه ، له  وه کردنه ده
 نیکرد ده انیقامکان گاز یر سه و به نین خه ده  وه وومانهڕ ، به ستابوون اوهڕ اوهیر ده
  .  نیو ژوور بکه وه  که

ر ،  سمه و ئه یر و زه ی، سپ و ه� ، الواز و قه ابوویت انیک�ت ئافره  رهۆج موو ھه
 ڕێھاو  با که نه  وه ئه یترس ر له گه ئه ۆخ.  ک�ن مه و ته نگ هڕر  ھه  له یکچان

 انی، شتاق انیموو ر ھه ھه یال کرد بچمه زم ده حه ن بکه�پ م ته�کانم گا ئاواره
 .  رم�بو نه

کردن  ده انیباس  وه انهڕ گه ده راق�ع ۆب ی و کوردانه ئه  بن که وانه ئه  و کچانه ئه  نگه هڕ
 ....  انیمن �ید ستا�ئ  که ی وانه بردبن ، ئه �ید  ژانهیو ک ر ئه ھه  هی وه له. 

 انیکان ساخهۆگوسن و  بز و نه  چاوه به کانمڕ�دوور بووم ، ھاو  وه هانک جامخانه له من
  . بردبوون  ۆب انیرش�ھ

و  ر�ت  به یک�موو شت ، ھه  وه نهیکرد�ل ۆیخ ی که ژووره یرگا ده  ت که ئافره م که هی
 ۆ، ب ک هی ر جامخانه ھه ۆب  وه ژووره  چوونه ی، نرخ نینا یمست یقول  له یل سه ته

،  تی بکه یماچ ی وه ئه �ب دا ، به که ته ئافره ڵ گه ده  وه مانه عات وسهین ی ماوه
 ۆورینجا  ، په تی ببه ین ده به یک�ن�ر شو ھه اییو�ل ۆست ب ده انی،  تیبگر یمک مه

  که ھیچ پ�ناب�ر�ک ئ�و پارەی�ی پ�ن�بوو. بوو نه�پ ی هی و پاره سمان ئه که  بوو که
 . وت بکات  زه  تانه و ئافره له ک�ک ه�یکر به



و   وه نهی بکهۆک یموو ھه  ه�یپ کمان هی ر پاره کرد ، ھه یازیشن�پ یراق�ع یک�نج گه
تا   سه و که به ێوت ، بدر که ک ه�یک هیر  ر ھه و به نی ر بکه سه له یروپشکیوسا ت ئه
دوور  به  وه ره ده  ھاته ن ، تا که بکه یوانڕ اوهچ  وه ره ده له ید یوان و ئه  وه ژووره  ته�بچ

 ی من پاره!   وه ته���بگ ۆب مان هیعات سه وین  هییکس�س  ونهیراس پهۆو ئ ئه یژ�رو د
 یک�ژڕۆم ،  وا ناکه ی، کار  ته شامه و حه ئه یرچاو به لهۆخ م� بوو ، به�واوم پ ته
 .  م�ر د ، ھه م�د این ته به  کهید

.   وه ر کرده سه به یکان موو کچه ھه گامیشاکرد ، ن مه کانم ته جامخانه موو ھه
  له ید یک�کچ. چوو  ده انینیچ له یوخسارڕو  کو ئه چوو ، وه تن ده  له انیک�ک هی
 . بوو  کتریو بار له ک�م که �چوو ، ل ده نیم اسهی

 ناژڕۆ  له ێژڕۆ چوو که ده  ژهیو ک له کڕ�،  ید�جوان و ھ ی له کهیسپ یک�کچ
سپ  وه انۆیو ب  وه ھاتنه وروپا ده ئه  کورد له ینجان گه که �، کات ینیب ده  وه�ونم پ خه
 .  نیکرد ده

  نهیبچ  که نیکرد نه یقامکان بانگ یر سه ، به ین که نه�و پ ئه این ته که ک�کچ
  ه�ییب ی، چاو گرتیرم دا کرد ، شه انیشا مه ته ڵ مهۆک  ت به ماعه جه  که.   وه ژووره

 یت هۆیخ  مه گوتم ئه داۆخ �ید له. بوو  یزندان دایایت  که ی بچووکه  و ژووره ئه یرز ئه
 مڕ� گه ده ۆیمن ب  که  هی وه ، ئه

و  له  وه نامه�ھ ریب وه ی که نه�ش وه کسۆب  هیمان� ئه  سهیلۆپ  الم ، که زه یک�شیئاسا
ز  بله ی وه ئهۆس بوو ب به  وه ، ئه نیکرد ده یر�و چاود ستابوو اوهڕکان  ژووره یر سه

 م��ب �ج به ێو ئه

رھاتم و  ده مام وه حه له  له په  ، به مما حه  ، چوومه ابوومڕو  خه ، زوو له ییدوا یژڕۆ
 ی قاوه �نجانی، ف یشۆکانم پ مداکرد ، جله که کپهو �ک  ژووره به مۆز خ بله
تاو  ھه ینگیگز یشاکردن مه ته  وتمه ، که شتمی، دان  وه خوارده ممۆخ یستکرد ده
 یکپۆ، تر ێو بکهر ده وه  وه ورانه ھه  ه�چ و�ن ، له وودا ب وه ئه ۆڕیمان له  که
  له ی شه هڕ ھه ین وته هی�ک هیبا اربووی، د ن�جو ده  که مپه ناو که یکان خته دره

 . کرد  ده انی که هییئارام

 ر�ژ ، به  وه انهیکان هیت بهیتا  شهۆرپ چک و سه له ، به �یماۆس یت ئافره �س
 –کوا  "ی که وه ه� قه  نده کارمه. م کردن  له په به یک هیگاین.  نڕی په�مدا ت که ره نجه په

COA" م  ئه. ر کردبوو  به له ی نهیھاو یک هۆیت�ساردبوو ، پا ایدن ی وه ئه یا��و
. بوو   که هیین رمه ئه  ژنه  له یز بوو ، حه و ه� ناسک و قه یک�اویپ "کوا"ی نده کارمه

 ی که کهیر ته  پشت ژووره دا ، له که مپه ناو که یدوور یک هیگاڕ� له انیک�و شه
 .  نینیب م وه که�، پ  وه کانه رهۆجلش



 نی حسه یت و عاده یسوور یکابرا یت کو عاده وه یدی، ئ ابووڕوم ز خه  وه شه و ئه
واو  کرد تا ته ده مڕ�  له په به رۆ، ز ڕێ  وتمه که  له په  وتم و به رکه ده ژوور وه ، له
ناکاوا  له. وم  ز بخه تا بله  وه مهڕ� بگه مۆخ ی گاکه�ج ۆب را�ت و ماندوو ببم و خ که شه

ر  سه به ستیوی ده  که هین رمه ئه  ژنه. کرد  ده انڕ�یکو دوو ئاشق  وه.  نینیب م وه که�پ
 یالق یو ه� ر قه به له م� ، به �نگاو بن ھه دا گاکهڕ�ر  سه یکان رده به ییشاۆب

 .   وه ھاتنه ده نه� ھه

 ۆز ب بله. ماچ کرد  یم ده نۆچ تمیوجا د ئه.  وژاڕو ده  وه به "کوا  "ی که ره رمانبه فه
 . گوت  سم نه که و ، به  وه مهڤ�یز مۆخ ی که ژووره

،   که دارهیئ ینایب  له ۆیخ ی که نگهینووس ۆز ب بله �ۆم ئه "کوا  "ی که نده کارمه
 یقام شه ۆب  وهۆورینجا  و په ۆخ به  که�ۆم ئه.  مڕۆ وهین یوانڕ من چاوه.  واتڕ ده
دا  که رمنه شه  له کهیسپ  ژهیک یکان نگه�نھ  به مۆخ  که�ۆم ئه.  مڕۆ ده کس�س
 . م  که ده

 �ندرچ ھه. ر  به م گرته"ئایندھوڤن"ی که هییک ره سه  قامه شه یمل این ته یتاق به
 ی وه ئه�ب یدیئ.   داخراوه شتا�ھ کس�س یقام شه م� به  هییانی به ی عات ده سه

  که  وه کرده  وه له رمیب. وتم  که ڕناو بازا به مڕ� گه ده یچ و له یچۆبزانم ب شمۆیخ  به
  وه مهڕ� بگه کس�س یقام شه ۆب  واره�ئ یو پاشان ال  وه مهڕ� بگه  که پهم که ۆب ستا�ئ

 ک�نگ ده �ل.  ت�ب ده  ما کراوه رده به کانم له موو کچه ھه یرگا ده گومان�، ب
 �ب ، ده  هۆیست زم ده بله یک�رک ، ئه ڕۆ مه یگوت ک�نگ ، ده گرتم�پ ڕ�ی  وه روونه ده له
 . م  بکه یواو کات ته نیزووتر  به

  رده په  کهید یکان جامخانه. داخرابوو   هیزم چووبوو حه  که ی و کچه ئه ی جامخانه
کرد ،  ده انیقسان لیموبا �کان ب کچه  له ک�ند ، ھه  وه کردبووه انیکان رهسوو
 نم ی و کچه دا ، ئه تاسولووس ده انیدا ، الق ده ڵمشت وما انیالق ید یک�ن ھه
  .   وه دادرابوونه ی که جامخانه یکان وورهس  رده په شتا�ھ  هیزم چووبوو حه

 خوازم�د ی ژهیک یڤیرنات ته� ئه  ، له  وه امهڕسوو دا که هیی شه�الک نایناو ب به دووجاران
 یک�ژیک.  ردرا�بژ نه� ھه ۆب م کهید یک�ک هیوسا  و ئه ستا�ئ م� ، به امڕ گه ده
  ه� وم و ، که ژوور بکه وه  که �کردمماژەی چوو ، ئا ده یکاند له  که ییقایفر ئه

زم کرد  وتم ، حه الکه ی که ره نجه ر په به ز له من بله �، ل یمژ ۆیخ یموست
 یووڕ،   وه بوومه کینز ی که جامخانه  له ، که یسوور وسپ یک�ژیک. م  بکه یست په
و  وسا ئه ، ئه  وه دامه نه�ل ڕیئاو زیرگ ھه م� ستام ، به وه ۆخ �یج ، له ام��رگ وه�ل

 ردوو ر ھه سه دابه ینک ته یک��و شا شتبوویدان یر سه  له که ا��رگ وه ی هییکورس
 ....  ایشان



ر  سمه ئه یلیل باح خه ستم کرد سه کرد ، ھه یت هیسووکا ستم به دا ھه ساته و له
ر  به له این نا ته چیر ھ به ، له ێکر ده فز هڕ وه هیسوور و سپ  جوانه   ژهیم ک ئه ن هیال ، له

نجا  ، په �م ده ده ی پارهۆخ. بکات  کم�کرد خو یفز هۆڕب  باشه.   ره سمه ئه ی وه ئه
موچاو و  و ده نگیس یماچ بم ، نه ده کان هیینماڕ�موو  ھه یند خشت ، پابه ۆیوری

. م  که ماچ ده یم ده گرم ، نه ده یمک مه  ، نه �م بهی ده  دواوه  له م ، نه که ده یم ده
 ۆب  هی ھه یت بهیتا یک�ئاو ۆیخ به  ، چونکه م ناکه ڕی م ته ده نم و به کاندوم داده

 . کردم  یفز هڕ رسته زپه گه هڕ ژهیم ک ئه م� ، به �ن�د یکار به دنکرڕ ته

 ی خماخه دا چهشکم�م له یت هیسووکا  ت به باره سه �کوت وپ یک هی کهۆریب وجا ئه
،  تی بکه ییقایفر ئه یک�ژیک یری ھات سه نه زت�ب ش�پ مه له ێزۆت ۆباح ، ت سه. دا 

!   هیین یست و ھه چما ئه! کرد  نه یت هیسووکا  به یست ش ھه وکچه ئه  باشه
،  تی که ده یت هیسووکا  ست به ھه  و کچه ئه یفتار هڕ  ت به باره سه یچۆب ۆت  باشه

  باشه!   کردووه ید کیس� که ر به رانبه به فتارت هڕمان  ھه شتر�پ تۆخ کا�کات له
ت  و قسه  وهیناست "یکاند "یتا وه تگوت له ده ش�پ وه له ک هی ماوه تیبوو نه ۆر ت ھه
و   اوهۆڕگ  هیتا تاھه ھه ۆب ش هی�نگ هڕ  ت به باره سه چوونتۆروبی، ب  وهکردو دا� هگ ده
 !   ماوه نه دا�د له ستان�پ ش هڕ  ر به رانبه به قتڕرۆم و ز که

!  دا�یقا پرته ینداۆ�ھ  بوو له شقت نه ئه م که هیییقایفر ئه  شاژنه یکاند  باشه
  هی ھه انۆیخ یز��کان نگهڕموو  ، ھه ێشبوۆخ کانت نگه هڕموو  دا ھه نه ۆخ به نت�� به
!  تیبردبوو ان�ید بوو که و کچانه ئه یستیو شهۆخ یپر به�پ  که ک�زڕ�،  تدا�د له
 ک�کار چیھ  ته�ستم ناچ ده �ۆم ئه.   وه مهڕ� بگه  که مپه که ۆب  که  هو کرده رمیوجا ب ئه
 ی که ، جامخانه  وه کردنه �ج به�ج یوار  مه بخه م اره�یو ب ئه ام�ب�ل  که �کات. 

 یوانڕ و چاوه شتبوویدان ژ�در یک هییر کورس سه ، له  وه کرابووه یسال
م  که کراسه ی وه ر ئه سه  ھاتمه ند ، که م داکه که ته چاکه. کرد  ده یکان هییر مشته
 .  نی قسان بکه ک�م باکه ڕێھاو:  یگوت ینم ، سال دابکه

 ڕێھاو ی و وشه ئه ی هی ستهڕو  ئه.  گرت� کانم ھه جله یندن داکه له ستم ده
بووم  وه ئه یکیر خه �کات چوو ده�پ. ر وابوو  نجه خه یبر کو زه ، وه  وه کردمه انیخاو
 یز و حه ت�کردب یت هیسووکا  به یست م ، ھه بکه �ی گه نم تاله کانم دابکه جله
 .  نی قسان بکه ێند ھه  که کردنه کس�س ش�کرد پ ده

  رله به م� ، به ت�شۆبفر انیر مشته  به کس�س  هی وه و ئه ئه یشیئ یگوت
وم  ئه یچۆو ، ب میر نده�و کو م�من ک �بزان  ستهیو�پ کس�س ی سه موماره

 .   بژاردووه� ھه

  ره�ل  هۆی، ب  هۆیزانک یدوو یناغۆق یندکار�، خو  هیاینگار ھه یک� خه یک�کچ یسال
 یوا یواو بکات ، سال ته ۆزانک ێو هی ده. بکات  دای په ی کهۆزانک ی کات تا پاره کار ده

 . گوت  ده



 ک�و ، جار  هییاینگار ھه یگوت  که ک�جار. ستا  وه ایکان قسه  ، دووجاران له یسال
 دا�یپ میی زه به  س بوون که به یکان قسه م� به.   هۆیزانک یندکار�خو یگوت  که

 ی که حهیسر ته ۆست ب ده ی وه ئه�و ب �م بده ی که موو پاره بووم ھه  ئاماده.   وه ته�ب
 .   وه مهڕ� بگه ڕێو  ڕێنم ،  داکه�پ ی کهیۆما انیرم  به

 ستا�و ، ئ میبژ نداۆ�ھ  له ێو مه و ده  واو کردووه ته مۆم گوت من زانک"یسال " به
نجا  په ێکرد جار یکرد ، داوا یک هی بزه  وه ئه یدوا. رم  نابه په ئایندھوڤنیمپ که  له
 اینم ،  کانم دابکه موو جله ھه اندمی گه�یت ت شارهیئ  وجا به ، ئه �م بده ی کهۆوری

 . نم  که دانه اینم  دابکه یچ  م که بکه مۆخ �ی د به

 تم حه هڕو  ت�بمژ مۆب  ه�یل مز ر حه گه ، ئه  هی وه و ئه ئه یرک ئه  باسکردم که ۆیب
  .  نی بکه کس�بکات و ، پاشان س

  نیمک گوش مه  پاش نان ، نه له  ماچ ، نه نه.   وه ژماردمه ۆب یکان هیینما��سانید
 نیو بکه کڕ� خته شوه�پ �ب کرد ده  وه زم له ر حه گه ئه.   هی غه ده م قه ده یماچ.   هیین

 . م  بده اتریز ی پاره �ب ده �نگ ، ھه

 یاتریز ی پاره اتریز ی وه مانه.  اتریز ی پاش نان پاره ، له اتریز ی ، پاره اتریز یماچ
 .  ێو ده

م  ئه یباس انیس ، که  وه ابوونهڕ وروپا گه ئه  له ی کوردانه  نجه گه و ئه
 �رم و پ گه  ره�ئ ن�کچ انگوتی ده انیموو رھه ھه. کردبووم  نه ۆب انی انهییکار ورده

 چین ، ھ که داوا ده انۆی، خ تی بکه�ل انیک�موو شت ن ھه ده ده ت گهڕ�. تن  زه له
 .  تیناب ر�ت ان�ین ، ل دانانه ۆب کت�رج مه

دا ،  عاته سه ویو ن ، له یسال  م به ده عات ده سه وین ی وه مانه ی پاره �ۆم ئه
پشت  ، له م ده ده�، ل میر�ف  که مۆخ ی که اتهی حه  هڕ ستپه ده  وه وه ئه یرچاو به به

 شت�ھ دهی درابوو ، نه دا�پ یخۆت یسوور یک هی رده په  که  وه وه ئه ی که جامخانه
 .  ت�و ژوور بکه وه نگانی��ڤیگاین یداو و  که کزه  تاوه ھه یداو

  ھا له روه رماواندا نا ، ھه گه  له انی مجاره ئه م� ، به م ده ده�ل ڕ پهست ده ش مجاره ئه
 . نا  دایکیتار  تن دا و له ڵ گه دا و له ستیب ی شه�ب

 یر�ک. دانام  ۆب ی که کاندومه ۆیخ یم ده به ی، سال شابووم�اکڕ گاکه�ج ر سه له
تگوت  ده دای که رمه گه  مه ده ، له �ن�س�ی ھه دا�و ھه یرۆز.  ستا نه� ھه  ، که میمژ

   وه شان ئاوم ھاتهپا.   رهیو ھه

 دا که مهۆکاند  له ی که نجهیل  ماوهۆگرتم ، ت یر�ست ک ده ، به  دواوه  چووه یسال
وجا  ئه.   وه هیدا نه کم�م� وه چی؟ ھ تیواو بوو ته:  یتکرد و گو یک هیەبز.  ینیب

 مۆخ کردم�ل یداوا.   کردووه نه�ستمان پ ده شتا�ھ ۆ، خ ڕێھاو تیواو بوو ته یگوت



  هییر کورس سه له ک�کو شاژن و وه ئه  که �کات. م  بکه ر هب کانم له و جله مۆبش
 یک�س کو که ، من وه شتیدان  وه کهید یک هییر مشته یوانڕ م چاوه ده به ی که ژه�در
 . وتم  رکه ده وه ویز به

 ۆخ. م  که ده مۆخ ینیز به یباس نۆچ.   وه هیا��گ س نه که ۆب مۆخ ی قاتهیروا م ئه
،  زدایئاز یوروپا ئه  ، له  پاره به یکس�س م که هی له لیل باح خه سه م��ناچم ب

  .  یاندۆڕد

 

 ئاشق  ینی حسه
 ؟   کحوله �ب یپرس م�، ل  وه خواته ده  رهیب نی حسه نمیبب  بوو که مجار که هی

 .  م بکه�ل یکحول چ�ب ...  کحوله  به... نا :  یگوت

 ۆب  م نه ده  وه ته�بب ۆڵک له ی هی شه�و ک ئه �رکات ، ھه  هی ھه ی شه�ک یگوت پاشان
  هیگوا یگوت نی حسه ێو شه. نابات   کهید یک هی وه خواردنه چیھ ۆب  بات نه ده  رهیب

  کچه ت�� هینا.   وه ناداته ینۆف له ته یم� و وه  کردووه یق� ته یداوا ی که ژنه
ستدا بوو  رده به له ی رهیند ب چه نی حسه. ن  بکه دا� گه ده ی قسه یکان ه�مندا
ئاخر و   پاشان له. مووان کرد  ھه  له ی رهیب یوجا داوا ، ئه  وه خوارده یموو ھه

 .  ڕۆییو  ۆڕیگ ۆیوا خ هشیخرۆئ

  وهڕ� نوست ، به ر کسه هی،   وه هیاڕ ت و ماندوو گه که شه یانی به ی ، سبه نی حسه
 ێو له ، که  وه ره سه یقات ۆب دا که درمه�قا  به تمید �کات  که خوارنگه ۆب نیبوو
 . وت  که رده ، سه نیایژ ده

 �نی سبه ۆب  وه خوارده ی رهیر ب گه ئه یراق�ع.  ت�ب ر�خ یئاخر:  یگوت یریزا جه
 .   ئاشق بووه  هیوا یمانا  وه هیاڕ نگ گه دره

شت ،  ۆیکرد ، خ دا که سهیپ  رماوه گه  به ۆیخ ێوار�وت ، ئ خه ێوار�تا ئ نی حسه
 . رچوو  ده ۆیو ب  وه خوارده ی رهیخوارد ، ب ینان ێزۆت

 یتاق م انهیراق�م ع من ئه... زانم  من ده:  یداکرت و گوت یک�چاو یریزا جه
 .   ئاشقه نی حسه...   ئاشقه نی حسه... ناسم  ده انیمار ده...   وه کردووته

 یق� ته یداوا ی که ژنه ت��ب  وهۆدر به نی حسه ��یب ۆگوتم ، ت داۆخ �ید� ل
 بکات ؟  ۆیخ ی شقه م ئه ئه ۆب  تا پاکانه  کردووه�ل

...  ت�� وا ده یریزا جه این ته...   ئاشقه نی حسه �س نازان که...  واش�ھ واش�ھ-
 .  واش�ھ  نهڕیکو واش�ھ



  مه ئه �ئاشق ب نی ر حسه گه ئه ۆخ.   هی ه� ھه یریزا وابوو جه �یپ لیشام
  وه هۆیخ به یند وهی په  مه ئه �داب ق� ته ی که ر ژنه گه ئه.   هی ھه  وه هۆیخ به یند وهی په

ش  مه بخوات ئه  مه�ئ �ب به انیدا مه�ئ ڵ گه ده یانی به یر نان گه ، ئه  هی ھه
  که  هی وه ، ئه �ب نه  وه نهی حسه  به یند وهی په ی وه ئه.   هی ھه  وه هۆیخ  به یند وهی په

  له انیبکات ،  کاندا وه هڕاڕ  تف له.   وه کاته نه انین�بکات و خاو سیکان پ مامه حه
 .   کردووه نه ی و کارانه له یک�کار چیھ  نگازه له و به ئه ۆخ.  �ێدا ب که ژووره

 ... خوا بناسن   نهڕیکو-

ال  وه  وله ، الحه  هی وره خوا گه:  یدا گوتخوا بناسن ی واژه سته ده ڵ گه له یریزا جه
 نی حسه م��ر ب گه ئه  هییتاوان ن  مه ، ئه زیئاز یر ، براده لیشام...  الیب الیئ  ته قوه

دا ندھوفنیئا  له انیدا  مپه م که ، له  ره�ز ناکات ل حه  مه�ئ له �ک.   ئاشقه
ر  گه ئه.   ئاشقه نی کرد گوتم حسه کفرم نه ۆمن خ.  ت�ب نه یک هی ماشقه

 .  م�ب ده  وه بنه له م هۆ�م ق چوو من ئه رنه واده

  و له ڕۆیی ده دا که سهیپ  ژه�در  وه هڕاڕ جوان ، به یراق�ع یک�ژی، ک ییدوا یژۆڕۆب
 .  یپرس ده ینی حسه

 یوانڕ چاوه  وه ره ده  له کرد که  که ژهیک  له یوجا داوا بوو ، ئه ت ه�جا خه رۆز نی حسه
  قاوه �نجانیف انییچا �رداخ ، په نی بکه یشواز�پ نیبوو موو ئاماده ھه  مه�بکات ، ئ

ش بوو  غه ده قه  کارانه  رهۆو ج ئه  نده رچه ، ھه �نی بده  وه ژووره  له یک هی ره جگه ای، 
 یئارام به رۆز شیو بکات ، ئه یوانڕ چاوه  وه ره ده  له کرد�ل یداوا نی حسه م� به، 
 . کرد  �یگو به

 ۆب  که دا ژه�رد  سووره گاڕ�و  و ، به ئه یشان شان به نی ، حسه ک�زۆت یدوا
 ک هیر م به ئاسته  به انۆ�یناو شان و ق ، ناوبه ڕۆیی چوو ، ده ده  که مپه که ی وه ره ده
دوو  وان�ن یر�راوژ�ژ ی رمنانه شه یک هییند وهی په  رهۆج ک�وتن رکه وت ، به که ده

 . نواند  ده ادایچ �ب یک�ت�و  هل یر نابه په ی ئاواره

،   ره�ئ  ته وهیی گه  تازه  چونکه م� ، به ت�ناسینا  هیگوا یگوت نی حسه م که هییژڕۆ
 ت�ناسی ده  ژه�م  له یم گوت دووه یژڕۆ. م  بده یت ارمهینداۆ�ھ  له  هی وه به یستیو�پ

  ته م ئافره ئه یوجا گوت ئه.  انیژ ده کدا هڕ گه ک هی له راقدا�غدا و ع به  له  ، چونکه
 یت ارمهیم  و ئه  رگرتووه وه ی قامهیئ  چونکه  وه ته�زۆبد ک هیشاردا خانوو له ێو هی ده
 . دات  ده

 ی که ه�ما و ، له  کردووه دا� گه له یعاروف ، ته  هی حپه م قه ئه:  یگوت نی حسه ک�ژڕۆ
 �ن�ب�ل یواز  داوه یرار م قه و ، ئه ت�و خه مدا ده ئه ڵ گه ده  پاره �ب و به داۆیخ

 .  ت�و�ش ده ڵ ھه �یل �ید  چونکه



 نی حسه:  ی، وت ینیب میریزا جه ی نهیق استهی�جار رووم که هۆیدا و ب و ساته له این ته
 تا� گه ده ک هۆیر ھ ر ھه به له که ک�ت ئافره  هییت ن وه ئه ی، ماف زمیئاز یر براده
 ک�کچ  که...  تی د بکه ناوزه  حپه قه ، به یگرتوو رنه وه�ل یک هی پاره چیو ھ  وتووه خه
 شتدا� گه له ر گه ئه!  یفیر شه ۆت  هیو گوا  حپه قه  به ت�ب و ده ئه ت�نو ده تا� گه له
 !  ت�نو ده دا کهید یک�ک ه�ی گه له گومان�ب  ، چونکه  هی حپه ر قه ھه ێنو نه

 ت�و هی ده  هیگوا که  وه تهی ده کده�ل ی، وا تی بده یت ارمهی  که کات ده�داوات ل �کات
 ید یک�ک هی داوا له گومان�، ب ناکات�ل تیت ارمهییداوا �، کات تیبنوو دا�ی گه له
ت  ئافره  به �ر ، ناب براده  هی وره گه یک هی ، وشه  حپه قه!!  ێر�ابوڕا�ی گه کات له ده

 تۆخ ی، زمان ت�ز�بپار وت�تا خودا ئاب  زه�بپار یک� خه یو�ر ، ئاب براده. ێبگوتر
 ی، کچ  جوان و ناسکه  هیراق�ع  ته م ئافره ئه. بگرن  انیزمان شیک� ، تاخه  بگره
م  ئه  که یاین�د ۆ، ت  هی ھه یت رامه هو ک و�و ئاب  هی ھه یک�سوکار ، که  که�کان� خه

سدا  که ڵ گه له  وتهینیب ۆکرد ؟ ت ده یشۆشفر له کسدا�س یقام شه له  ته ئافره
 ؟  ێر�ابوڕ

 ژڕۆ،  �ب شیرم فه ی حپه ر قه گه ئه...  �ال ب له کت� خه یو�ئاب یزڕ�،  نی حسه
،  �زانی خوا ده ��یب تی که ده یباس که  ستهیو�، پ ت�شۆبفر ۆیخ یو�ئاب ێوار�تائ

  مه�بوو ، ئ �یحا یست به مه له نی گوت ، حسه یتوند  به ی ستهڕدوا ... من نازانم 
 .  نیبوو نگ ده�ب

ند و  په ک�ژڕۆموو  ھه.   ه�ئاق یک�اویپ  الوازه  هییریزا م جه کرد ئه ستم ھه
.   هی که ته ه�حا یست�پ به�پ م� ، به  هیین  تازه  نده رچه دات ھه داده کمان هیژگارۆئام

 یوخسارڕ هین�یب  وه بهیر غه یک هیرت واس په حه ، به  وه کردنه یردوو چاو ھه نی حسه
 .   ببوره.  تم ه�جا من خه:  یگوت  وه هییقیر ته  به جاو ، ئه یریزا جه

مان  وه ئه یوانڕ ، چاوه نیوت رکه ده وه  که هینایب  ز له موو بله دا ، ھه�یر ل ته خه ینگ زه
 .   وه نهڕ�ی کانمان بگه رمه گه گا�ر ج سه ۆب ن که بده مان گهڕ�  کرد دووباره ده

مان  وه ره ده  چوونه ۆیھ  بووه  دا که سه و که به یو�جن نیستری، پ ەمجار ئه نی حسه
 ی که رخه چه  که  هی ھه ک�س که:  یگوت نی حسه.  نا�رمان ھ سه به ی ه�و حا و ئه

  کات به ده ی که ره جگه �ی دووکه �ک هیانی،  ت�ن�رسیگ داده  که نگه م زه رده به له
 �ن�شک ده یپشت ��ت ، به  ه�یک �ر بزان گه خوارد ئه یند�سو.  اد که نگه زه ی لووله

 . 

 گا�ج  و له نران�س� و ھه خه له  بوون که ھه ش�یکاندا مندا ره نابه په و�ن له  ته به� ھه
 یژن ک�� مهۆک. ربچن  ده  که هینایب  له "کوا  "یکان هیینمای�� ره�گو تا به نران�رھ ده
و  مان ئه چوو ، ھه ده وه له م� کرد ، به ده انیقسان ری سه یک�زمان به ییقایفر ئه
  .   وه نهیدان کردەئاو �پ �یگو ش�پ  مه له ک�زۆت نی حسه  ن که بده "  مزرانه" وه�جن



 

 فزکردن هی�ازین
 ک هی  که ژ�دوور و در یک�، نووسراو یی گه�پ  وه هییر چبهۆک ی ره هیدا له کم�نووسراو

 یگوتم مانا �یبوو پ  که مپه که له  که ک هیراق�ع م� بووم ، به نه �یحا �ل یرف حه
 .  ر زه�پار یال  بچمه  ستهیو�و پ �ن بده م قامهیئ نداۆ�ھ  له  کردووه انیفز هڕ  که  هیوا

  که نووسراوه  کردم که یاین�کرد د ده یدا کار "VWN"یکخراوڕ�  له  که ک�ژن رهیپ
 یمانا فزکرن هی�ازین.  فزکردن هی�ازین ێگوتر ده �یپ  مه ، ئه  هییر چبهۆک ی ره هیدا یھ
 �ب و ده  کردووه نه م که هییر نابه په یداوا به یت ناعه قه یر چبهۆک ی ره هیدا  که  هی وه ئه

م و ،  بکه مۆخ ی که هیت بهیتا  ره زه�پار یک هییند وهی په ایک�نووسراو یوانڕ چاوه
 ت�بدر م که سهی تا که  وه مه بکه  تازه  راره و قه فتاندا ئه ھه �س  یرف زه له  رمه سه له
 م که نه  وه ر ئه گه نا ، ئه انی وه ته�مگر ده  قامهیئ  دات که رار ده دادگا قه دادگا ، که  به
 �ج به نداۆ�ھ �ب ده �نگ و ھه  وه کردنه�ج به�ج یوار  ته�چ ده  که فزه هی�رار قه یدیئ
 .  م��ب

رم برد  سه به نداداۆ�ھ  مپ له و که ئه ۆب  وه مپه م که له  ش مانگدا که شه ی ماوه له
،  بکات�پردم�بوو م لییقا  ک�کچ ، نه ینیب میشارستان یک�وار نه�شو  ، نه

،   وه دان کردمه ئاوه �یگو ک هیقایموز  و نه ۆیخ  هیگرتم ک�ک هڕ گه  نه ک�قا شه نه
م ،  وه گواستنه یاگرتنی�رار قه یچ کرد ، که ر نه به له میندۆ�ھ ی وشه ک هی  تاقه

  له شتا�ھ  م که ره فه و سه ، ئه  وه تهەھاتوو ۆم ب که ره فه سه یپاس یاگرتنڕ
  .  ت�د�پ ییتاۆک  کهیر ، خه کردبوو نه�پ یست ده نداداۆ�ھ

م  که ژووره ۆب  گاوهڕ�م  ده زبر به یک هییکیو زوو ھات ، تار ، شه  که�ۆم ئه
  کخراوهی�� که نده کارمه  ژنه ینگ ده له م�گو   دواوه  له. وت  که م� گه ، به اد که مپه هک له
کات ، داوات  ده  وه�پ تیند وهی په  که ره زه�پار  م زووانه�ب گوتی ده  بوو که  که هیانۆڤمر

  ، چونکه  که راره قه ی وه کردنه تازه به ت�ب لییتا قا یالۆب تیبچ کات ده�ل
  .  نداۆ�ھ  له  ماوه نه ترۆو ز ت�بکر فز ه�ت�چ ده  وه و ئه ره به ت که سهی که

  مهیی گه  چوو که ده  ژهڕۆو  له که ک�ژڕۆبوو ،  ڕۆ وهین یژڕۆبوو ،  و نه ، شه نا
 یسال  چوو که ده  کانهیستوور و تار ئه  سووره  رده و په ، له کس�س یقام شه

 کاندا ه�ییماۆس ڵ گه ده  وه رهۆکل ینۆب ۆیھ به  چوو که ده  ژهڕۆو  له.   وه دابوونهیدا
  که ک�ر تف سه له  چوو که ده کان هییقایفر و ئه یراق�ع ڕی شه ، له ڕ شه بوو به مان�ل

 . وما  گوم کردبوو قه ۆیخ یگاڕ�

 دایز سارد و ته ینداۆ�ھ  من له یت بهیتا یو شه چوو ده�پ م� بوو ، به ناکوی�ک�ژڕۆ
 .   وه ته�داداب ۆیخ ی رده زوو په



 رۆمان ز ماوه شتا�بم ، ھ ران گهیناکات ن ستیو�گوتم پ �یپ  که ره زه�پار
و  دات به ده م که سهی و ، که  وه کاته ده  تازه  که حوکمه  که ره زهی، پار  هی وه سته ده به

 نداۆ�ھ  دات له ده  گهی��ندۆ�ھ یساڕ�و  اساۆیئاخ  دات که رار ده قه  که ی هیدادگا
من  م� به. م  بکه وانڕ چاوه ڵای م و خه خه �، ب کردم�ل یداوا.  اننایم�ریربگ وه
 . بووم  ران گهین

 ی قامهیو ئ  وه ابووهڕوروپادا سو ئه  له  ھوده�ب ڵسا  چواردانه  که ک هییراق�ع
 یدر کورد و قه یدر قه  که�ت�، و  رهیختگ سه یک�ت�و نداۆ�ھ یگرتبوو ، گوت رنه وه
نجان  گه  ستهیو�پ.   هیدا�ت تمان مهیند و بل رمه ھونه  که ت�نازان.  �نج نازان گه
 ستاش�و ئ  ره�ئ  ته نهیویی گه رۆز یک�ت حمه زه به  مه�ئ.  ک�نج موو گه ربگرن ، ھه وه
 ایران�ئ ایایسوور ایراق�ع یکان واتخانه ه�پوخ ۆب  هیین  ئاماده  مه�ئ  له ک�ک هیچیھ

 .   وه تهڕ� بگه  هیایم دن ئه یژار ھه یک�ت�ر و ھه ی واتخانه ه�پوخ

 ۆخ. نازانم  �� وه. کات  ده ک�ر ره چ زه ت�رمان بگر ر وه گه ئه نداۆ�ھ یت ه�و ده ئاخر
 ۆخ ۆن ب بکه مان� ره به ی وه له  اترهیز رۆز نداۆ�ھ ۆبرکمان  ئه نیمپا ب که  ر له گه ئه
 یک�کان� خه  ارهید م� ، به نیشیو دان نی کار بکه ید یکان هییندۆ�کو ھ وه
ر  شه موو به کو ھه وه ێو انهین نا ھه رست زپه گه هی�ک�کان� ن ، خه ھه ش�ک نهیک

 .  نی بده انیژ به  ژه�در

 یو گوت  وه هیدا یراق�ع یکابرا یکان قسه یرچ رپه به یتوند ، به یسوور یکابرا
 مان ھه�ک!!  ن�یک  مه�ئ.   هییم ن که انیران نه�و داھ ت مهیبل  له کان هییندۆ�ھ

 نداۆ�ھ  بکات که نداۆ�ھ یت خزمه  وازه�وش به �توان ده مان ھه�ک!!   ره نه�داھ
.  نیداو ان�یپ  که  وه نهی پاک بکه  هی م سوکنه ئه  وهیمانتوان نه ستا�ئ تا!!  یت هیک ره گه
و کارمان  شیئ.  نیو بژ نی بکه� ھه  وه که�پ  شه�ک�و ب ییبا ته به  وهین توانام نه

 نی ئاماده  مه�ئ.   وه نهی نه ده  شه�، ک ت�ب ده ڵتا ستمان به ده  ، که  وتنه خواردن و خه
الدانمان  وام جه رده به ی وه ئه یا��، و نیزنداندا بوو له!!  نیبکوژ شیک� خه
پاک  مان نانه�و شو ئه.   وه کرده ده ن�خاو مانۆخ یگاکان�ج م� بوون ، به  وه ره سه به
 .  کرد ادهیو گوومان ت زیم خوارد ، که ده اینانمان ت  که  وه کرده ده

 نی، ناتوان  وه نهی بکه ن�خاو نیو خه ده دایایت  که ی نانه�و شو ئه نیتوان نه ر گه ئه
 .   نهیر براده نی بکه نداۆ�ھ یت خزمه

 ی قسه تم به ناعه باح من قه کاک سه:  یو گوت  وه هیدا یمن یال ڕیئاو وسا ئه
 ران گهیو ن �ب مت نه خه یدی، ئ  به مه ران گهین تیگوتوو �یپ  که.   هی ھه  که ره زه�پار
 .   به مه

 . بووم  ران گهیمن ن م� به



ئاسان  یر نابه په.  تیب ران گهین  ستهیو�پ:  یگوت نی حسه. باح  سه  به ران گهین-
 ی نهیق استهی�ک هی شه�ک  که ک�س که ۆ، ب  هییئاسان ن ژئاواداڕۆ  له  وه ، مانه  هیین

 .  ت�ب نه یک هی شه�ک چیھ  که ی وه ئه یجا چ جا  ه�حا مه  مچهین �ب ھه

 ران گهین  به ران گهین: کرد  یو ھاوار شا�ک دا که وارهید به یپ ناوله یتاتوان نی حسه
  که مه "VWN"  به ڕ باوه.   که مه  که ره زه�پار  به ڕ باوه...   که س مه که به  متمانه...   به

ر  گه ئه  که  هو بکه  وه له ریو ب به ران گهین این ته...   که مه "COA –کوا  "  به ڕ ، باوه
 تۆخ �یحا له ریب  ستاوه�ئ  له �ب ده...  تی چ بکه یتوان ده  وه ھاتهۆب فزت هڕ

 .   وه تهی بکه

وتم  رکه ده وه  که ژووره  ستام و له ھه ۆخ کاوه ، به  وه بووه یکان قسه  له نی حسه  که
 نیر بوو نابه و په  ئاواره ک�� مهۆک. دام  نه دایشان به یس س ده که.  گرتمی س نه که. 
 ی رماوه ، به ێو ربکه به مان قامهیئ ی رماوه به ێند ھه  که نیایژ ده  ده�و ئوم به

  به  که رهیوم ، ئاژ ر بکه ده وه  که هینایب  له ی وه رله به.  ت��بب�و نانمان پ  ره که ێند ھه
  . دا  �یل یتوند

 

 ریئاژ
   ھاتبوومه  بوو و تازه�ل م�گو مجار که هی  ، که  شهۆناخ رۆز ریئاژ ینگ ده
ز  ، بله  که مپه ناو که یانیموو ئاکنج رھه ھه کدا�چاو تروکان له، ئایندھوڤنیمپ که
؟   بووه یچ میرچووم و پرس ده اندا�ی گه له.   که هیک ره ده  دانهی مه  اندهی گه انۆیخ
 ؟  ێر ده  ته نهیھاتوو  که ژووره  له یچۆب

  ستهیو�رماندا ، نووسرابوو پ سه کرد به یش دابه "کوا  "  که دا هیینماڕ�و له
 انیدا ده�ل یچۆب مانیر زان گه بوو ، ئه ریئاژ ینگ ده له مان�گو �رکات رمان ھه سه له

 .   وه ره ده نهیبچ  که هینایب  ز له و بله نیل�ب �ج کان به ژووره  له ک�موو شت نا ، ھه

ئاگر  به  ته بهی، تا  ارهیست ھه رۆز  که رهیئاژ ینگ زه  که نیباسکرد ۆیب یسوور یکابرا
،  ت�ش�بک  ره کاندا جگه ژووره  له ک�ک هی له ک�نج ر گه گه ئه م� ، به  وه وتنه و ئاگر که

 .   وه ته�ب ده نگ ده�ب ێنو ر له تاسه ێو ده یرۆز یک هی و ماوه دا ده�ل  وه هۆیخ له

،   وه کانه موو ژووره ناو ھه  ، چوونه �ج  نهیی گه "COA –کوا  "یندان کارمه
داخست  انی که مپه که ینایب یرگاکان کرد ، پاشان ده انیک�موو شت ھه یشا مه ته

 .  شتنڕۆی،   وه نه کهی ده ید یک�عات سه یدوا انیگوت ی وه ئه یو دوا



دا  که مپه که  له شان�ک ره جگه.   مه�ئ ۆبوو ب ڵ مهۆک به یک هیسزا  وه ئه  ته به� ھه
 ۆیاری.  شا�ک ده انی ره کاندا جگه ژووره  بوو له ھه ک�لکان بوو و ، خه  غه ده قه
 .  بکا�پ  ره جگه دا که هینایب و�ن بوو له ڵحا مه م� بوو ، به ش�ک ره جگه یریزا جه

م ،  ، براکه مۆخ ڕی، جا کو  هی غه ده قه شان�ک ره جگه: ئاشکران  کان هیینماڕ�"
موومان  ھه تیش�بک  ره ر جگه گه ئه. واو  و ته  هی غه ده قه یانی  غه ده قه م که زهیئاز
 .  " که هینایب �یر ده  نه مانکه ده ��و �ی کو ئاژه وه

  هۆیبوو ، ب زتر�ھ به  که رهیئاژ ینگ زه  له رۆز  که فزکردنه هی�ازین یرار قه  ته به� ھه
 وان�جن یژ��م ر ده به ندامۆ�و ھ  که هیو سزا  که رهیئاژ ینگ زه انمایژ له مجار که هۆیب

 . دا  ده وم�جن داۆخ �ید له  بوو ، چونکه نه کان وه�جن  له �یس گو که م� دا ، به

 یریئاژ ینگ زه به و�، تاجن نا�ھکار به و�جن ۆب یر�ک انی مجاره ئه لیل خه باح سه
 . مدا بدات  دووه یقات  له ئایندھوڤنیمپ که

 ئایندھوڤنی که کسخانهس�  له که ی لهیل باح خه و سه ، ئه  بنووسه ژوو�، م  بنووسه
  نده رچه ، ھه دایسال ی سته رچاو و جه به و له �ن�کارب به یر�ک یتوانی نه
 یریئاژ یدژ  که�ۆم کرا ، ئه نه �پ یچی، ھ یر�ر ک سه  نابووه ی که رمه نه سته ده
 . برد  یکار ر به ته خه

 کو� ر ، به به گرته گامی��مل  که نکه ته  شه�و ب ره ، به �یم ب که مپه که یمانی و ته وارید
و  �بن وه�پ کم�ک شهی، ف ت�بمکوژ ک�ک هیبمخوات ،   وه زمهۆبد ک�ک هی هیخوا  مه ئه
و  ، ئه  وه نهیم اسهییتووش به �تووشم بب  هیخوا  مه ئه کو� به. بکات  زگارمڕ
مم  خه ێزۆت کو� کرد ، به میزوو کوردستاندا ئاره یکان دارستانه  له  که ی نهیم اسهی
مان  رچاومدا ھه به ببم و له م که هییقایفر ئه  شاژنه یکاند یتووش ای،   وه ته�ن�و ه�ب

شقم بوو  ئه م که هییکردم ، کاند ۆیب رئاپلیت یگاڕ� هل که  وه بکاته ۆب م هیما و سه ئه
ببم و  یراق�ع ینوور یتووش ای. بم  نه مۆخ این ته �نازان  وه س به ، که نداداۆ�ھ  له

ھات و  ده یم ده ینۆب ین گوته یب�ل ۆیاری  نده رچه ھه �ن�ست زووم ھه ئاره
 ی که هڕ ستپه ده یو شه یدوا  تن ببم که یتووش کو� به ای. بوو   وره گه ی که پله خه

 .   وه بداته کانم نهۆف له ته یم� کرد وه یفز هی�دی، ئ ستیب یوار ره�ل

  وه زندوو بوونه دانمدا�ای خه  و له م�ای خه  وه ھاته  تانه و ئافره ئه ی نه�و نۆچ نازانم
 یسات له ت�ش ده نۆبووم ، چ مداۆخ یمبار و خه یست په ڕی وپه من له کا�کات له

 �م! م  ناگه نا و په په به ت�م بب که ده یزوو ئاره ی ه�یو م ، ئه مداۆخ ید�نائوم  ره ھه
  .   هینا په �م.   باشتره یر نابه په و له  قامهیئ  له تدا ه�حا رۆز له �م.   هیوایھ�م.   انهیژ

 �ن�شو ۆب ک ه�یر.. ر  ، ھه  وه هیینیب کدا�انڕیند  ر چه سه له مۆ، خ یبر م که شه�ب
 یدی، ئ ت�چ ده ک�ت�کانت ل مت و ئاراسته ، سه تیب ده ا�گوم ی و کاته ، ئه ڕۆیی ده



 ر�ول ھه  له ۆیخ یکات که  وه وته رکهیب کم هی ستهڕ،  ت�ب ده دای په �ل گات�ر ھا رهۆج
 .   بنه  وه ساکانهیڕ مل به یستت بژیر و گه ئه:  گوتی ده ستبوویب کم�ر براده له

 یترس رکردنم ، مه ده یترس ، مه فزکردنم هی�ترس ، مه دامیترس مه له  نووکه ھه من
 ای، ئا  کردووه ان�ی به قه  له کم�عومر  م که ونانه و خه ئه یوخانڕس و دا ره ھه
  شهۆخ دا�گو له این ته  هی ستهڕو  نا نا ، ئه... !!   انهیژ  مه ئه... !!  میژ من ده  نووکه ھه

 انیو ژ یترس مه ی شه�، ھاوک  هیین وستنا دور ، ده  شهۆخ  ه�یل ت�گو  که �کات ،
 ڕیبازا له کس�س یتام ، له ت�چ ده ڵو تا نیریش یتام ، له انیو ژ سکڕی، 
 .  داینگار ھه یسال یست رده به له ت�چ ده کس�س یتام ، لهت�چ ده کسا�س

 کینز م�ل  بوو ، که دای په  وه لهیپاسک یسوار به ک هییندۆ�ھ دا انهڕیند  چه و له
 ناماۆگ به  که تفه. رچوو  ده ۆیز ب چاوم و بله  کرده یک�تف یگرت یتا زار  وه بووه
 . مرم  ده  کهیر تگوت خه ده وتبوو که�پ کم�ھانک  ، ھانکه ێخوار ھاته

 ڵقوو یک�و خه کدا�چاو تروکان ، له م گاکه�ر ج سه  وه مهیی و گه شه یک�نگان دره
م  ھه یکو گوت وه.  ت�ب نه یریزا د جه حمه ستاندم ئه نه �ی س ھه ، که  وه هیبردم
  . امیگر م ده کرد و ھه ده رمۆز یک�پرخ  پرخه

 

Fuck me 
 .  ک�کار چیھ  چووه ده ستم نه ده. وتم  که نه شت�ت یایفر ییدوا یژۆڕۆب

خواردن و  �ناب ۆت.  تیمر ده وات�ر واب گه ر ئه باح ، براده سه:  یگوت ێوار�ئ د حمه ئه
 ر ھه ابهی،  ۆلیک به ایقوتو ،   به م قامهیبام ، ئ یر من قاز گه ئه.  تی بکه ڵ که�ت  قامهیئ
 . کرد  ش ده راندا دابه نابه ر په سه به ید یک�ر وه�پ

رم  به جاو ئه نداداۆ�ھ  له یی و ئاواره یر ده ربه ده ڵوت سا حه یدوا مۆخ به من
بم ،  ز�ھ و به  وره به رۆز �ب گرم ، ده رده وه  قامهیباح تا ئ سه  کاکه م� وت ، به که ده
 نیتوو� ھه مانۆخ ی که دزراوه �ت�و  له  مه�ئ. م  بکه ک�موو شت ھه ینیشب�پ �ب ده

  وه ئه نیبتوان ی وه ئهۆجاب.  نیبدز ید یانیژ دایندۆ�ھ یاساییکان هییشاۆب  ، تا له
 تیبمر ۆر ت گه ئه. باح  سه  کاکه یبوو �یحا.  نیرز ب به  و وره ز�ھ به �ب ده نی بکه

ت ،  که سوکاره و که  که ژووره یران براده ی مه�ئ له  جگه ناخواتۆمت ب س خه که  ره�ل
 .  ی که نه ارمانمب خه  بده�و ھه انیباح گ سه

بوو  ڵتا  نده�ھ ی، تام  وه چام خوارده �رداخ په م� خورا ، به نه ۆب کم�خواردن چیھ
 .   لهیالھ تگوت ھه ده



  گاکهڕ�راخ  قه یخت دره  نکه ته یک هی شه�ب  له یدی، ئ نیرچوو دا دهنی حسه ڵ گه ده
 مانۆخ یم خه ین گوته نی حسه ایکرد  کانمان ده قامه شه ی اسهیپ ای،  نیاڕ گه ده
 . ناشت  ده

  که گوتی ، ده  هیین ن�و ه�م خه کردن�کو ر وه ک�شت چیھ گوتی ده یسوور ۆیاری
 . کرد  ده انڕ�یژووردا ،  ک هیناو  به  رهۆن بوون ، به نداندایز  وان له ئه

 نج�ر ، پ سه  بردبووه کردنڕ� به ی که هیزندان ین�سا ی وهین ی کهی، نز ێو له یدیئ
و  فز هڕھا زندان و  روه بات و ، ھه ناو ده م له خه کردنڕ�. کردبوو  ���یسا دانه
 ت که فزه هی�وار نه�شو م� ، به �دات نه ت قامهیئ  نگه بات ، ره ناو ده له شیرکردن ده

 .   وه کاته سووک ده

 یک�ر نابه په چی، ھ بوو نه وه�پ یک�ر وه بوونه چیھ گاڕ�. ساردبوو  یدژوار یک�و شه
  که  وه کرده  وه له رمیکرد و ب کم هی سته وه� ھه. بوو  نه  وه�پ یانیژ ایبوو ،  نه  وه�پ

 یک�ژۆڕۆم ب خه یناوبردن له ی له سه و مه  وه ژووره  نهیبچ ێباجار م��ب نی حسه به
 یچاوان له رمی سه یک هییداگر�سوور بوون و پ  رهۆج م� به.  نیگر� ھه  کهید

 .  ینیدا بنی حسه

بتوانم   هی وه ، له  هی مدا ھه و خه فز هڕو  یر نابه په له یرۆز یک�زموون ئه نی حسه
 . وتم  که یوت ، دوا کهڕ� وه نی حسه  کرد ، که م نه قسه.  ربگرم وه�ل یسوود

 ای،   هیموکراتید یک�ت�و یگوت. کرد  یسارد یجیرو نه یباس ۆوخ استه�نی حسه
 .   تره یموکراتی، د  شتووه�ھ مان�ج به ی تانه�و و ، ئه  مه�ئ یکان ته�و  له رۆز

  ھاتمه ده ای  وه ژووره  چوومه من ده  که  نگه ته  نده وه ئه.   نگه ته رۆز یکان خانووه
 یکان ته�لاو ته  نگن ، له ته رۆز یکان ته�لاو ته. وتم  که ده یکان وارهیرد به  وه ره ده
 ت هیموکراتید.   هینگات همان ت ھه جیرو نه  و له نداۆ�ھ  له ینگات ته. چن  ده نداۆ�ھ
 یو خانوو ڵما ڵ گه ده  وه ه�یمندا  ر له ھه انیجیرو نه.   هیدا سکه ته  هییم پانتا له
 ت اسهیس ینگات کاندا ، ته شته یتنگا ته ڵ گه بن ده ش ده وره گه  ، که ن�ادڕنگدا  ته

و  ن�ادڕزداۆس ینگات و ، ته یستیو شهۆخ ینگات ، ته ت هیموکراتید ینگات ، ته
 . ن  که ده �یبوو قه

.  تی بکه یستیو شهۆخ یدا ناتوانجیرو نه ، له  هیداینگات ته  له شیجیرو نه  له زۆس
 ڵ گه ، له  نده مه ه�و ده ینیر به ی وره گه یک�ت�و.  ێبو شتۆخ یبتوان  هیین ک�شت
 .  تدا هیموکراتید  نگه هڕو  یستیو شهۆو خ یشۆو خ ن�شو ینگ ته

و  ئه ییشناڕۆ  ر سووکه به ، له  وه کرده ووناکی� که مپه که یگای��ن وته هی�ک�ل�مبۆئوت
 یک هی لهیپش یکو چاوان ، وه ینیب نمی حسه ی، چاوان دا ه�کوت و پ  هیوناکڕ



 ڵ گه ستم کرد ده ھه.   وه سکانهیبر دا ، دهکیتار یک هی بازنه کراو له شۆرام فه
 . نازانم   رباره ده یچی، ھ م که دهڕ�دا کهید یک�اویپ

 یخاک دا له یار�یب نداۆ�ھ ر گه ئهۆخ. وروپا  ئه  له  ماوه رتۆز شتا�، ھ انیگ باح سه
. ھات  ییتاۆواو ، ک ت ته که ره فه سه  که  هیین  هیو مانا به  مه ، ئه �رت بن ده وه ۆیخ
 .  زیرگ نا ھه نا. ئاخر بوو  ایدن

.   وه هتی بکه یتاق انیموو رھه ھه یتوان ، ده  هی ھه ییوروپا ئه یت ه�و ده ستیب  له پتر
جوان و  یک�ت�، و کرد�ستم پ ده  وه نانهیۆ  له.   وه تهەکردوو یتاق انمیانیمن تانھا س

  .   ژاره ھه م� ، به  شهۆو خ بان ھرهیم

شک  ک�شت چیھ  و الوه به ی که ره به�و س ۆیخ له ادایدن  له  که ک�ر نابه په ئاخر
  یانیتاژ ێو ده کت�و پول  پاره م� به  جوانه جگار هیبکات ؟  یچ �توان نابات ده

 .  تیر ربه سه ابهیت یتۆخ

 نیندتر مه ه�و ده جیرو گوتم نه �یبوو پ ھه کم�ر براده ێو له  چونکه جیرو نه ۆب چووم
،   ره گوتم وه �یپ.   مه که ی که که� خه ی و ژماره  هی وره گه یک�ت�و.  هیایدن یت�و

 یترس ، له تم� ھه انیڤ شت ھه ھه یدوا.  تیگر رده وه  قامهیچوارمانگ ئ به
 .   وه رنه�بن ونانمۆیبادا ب نه ی وه ئه

  و نه  ارهید چیھ  ، نه شم�ک ده  قامهیئ ی خشه نه ستاش�و تا ئ نداۆ�ھ  مهیی گه
 یک�چار چیھ.  م�ۆب ایمان� ئه ۆرم بکات ب ده نداۆ�ر ھ گه مام ئه ته به.  نمیبش گه
 .   هیین م کهید

 راقا�ع  له کم�کچ و ژن �یدوو مندا.  ک هینا په ۆب مڕ� گه وروپا ده موو ئه ھه ر ھه
 یزان ده...  ڵمندا یدوو کچ.  مۆبخ شیوان ئه یم خه �ب و ده  شتووه�ھ �ج به

 ریب ییئاسا به یتوان ده... باح  سه یت� سه ۆت...  ڵدوو مندا... !!   هییچ یمانا
،  �ب نه ت ندهیئا این ، ته ینۆڕ�دیب  که  هیین ک�شت چیھ  ترست له ۆت.   وه تهی بکه
 .   هیین رۆش ز مه ئه

  دا که که پشووگه یعامود ر�ژ دا و لهستیب یگاڕ�ر  سه ی که ر پشووگه نبه ھه  له
 یک�ر�م رهی، پ ینیم ب "تن  "یپ ناو له یکان ته بوو ، خه یووناکڕو  پۆگل  کپارچه هی

 کرد� ھه ی که رهۆمات یپ�ۆگ.  ستا اوهڕبوو ،   وه سووره یک�رۆر مات سه به ، که و ه� قه
 ��یو سم شی، ر  وه اردهش ده یکان ه�ینا گو په ی که شله  شتهۆگ ی که که نهی ، عه

 .  شابوو�ک� ھه ��ج  له ی که ژه�در  زهۆب  بوو ، قژه یپاک تاش

 یدی، ئ  وه خواره موچاوما ھاته ده به �ن�دو  که  وه وته رکهیم ب و تفه ، ئه ستام وه
کوت  یکشان� ھه ۆیھ به که  وه رھاتهیم ب"ئایندھوڤن"ی رانه نابه و په ئه یکۆریچ



  وه له انیبوو الر ک�وت هڕھاتبوو ،  انیر سه به  وه رانه نابه په  دژه یاسیس یک�وت ه�ی�وپ
 . مان  چاره  نه تف بکه انین  بوو ئازارمان بده نه

 یکیر شه به کاتیب ڕێ گه ده ک�ک هی ، له  هی وه�ب یکۆڤ�، مر  ترسه مه یگوت نی حسه
 .  ۆیخ ییاین ته

  وه انهڕو پا من�ھ یک�نگ ده  به یئاست  مهیی من گه �بوو ، کات ت ه�ی�ل نی حسه
 .  Pleas Fuck me:   یگوت ز�ئام

 قات
 یک هی سهیدا کرد ، ک که مپه که  به ۆیخ ڕۆ وهین ش�پ ک�م که �یماۆس یک�نج گه
 .   وه بوونه �خ یور ده له  کهید �یماۆس ک هی بوو ، ژماره �پ ینک ته یتان که

. ش کرد  دابه کاندا ه�یماۆر س سه به یموو بوو ، ھه دای که سهیناو ک له ی جالنه و ئه
  زه�و م ر ئه سه ، له دا ناکهیب �یر ده و له  رماکه ر سه به له ێو شه.  ڕۆییپاشان 

کار  به نگۆپ نگیپ یز�م یاتیج له ش�پ وه له ک هی ماوه  که شتنین داده  هیتینکرۆک
  کرده ده�ۆانیی قاوه یک�کاویناو ل جوو ، ناوبه انی نا و ده ده م ده هل انیک�برا ، شت ده

 . کرد  ده انیک هی ه�ر جو ھه یریگی کرد په ده �یب انیتا چاو یدیو ، ئ یو رزه سه

،  شنین داده  وشکه  تهینکرۆم ک ر ئه سه و له  وه ره ده له  رما تووشه م سه به یچۆب
 ؟   ناکهیناو ب  ناچنه یچۆب ید ، ئه  وه ته اوهچ�پ انۆیخ

 .  نن�کار د قات به:  یگوت نی حسه

 .  نن هینا یکار به  وه ژووره له ۆب ید ئه-

  نگه هڕو  ، ئه  بکه  که زه�م یر وروبه ده یشا مه ن ، ته ناو تف بکه ناوبه �ب ئاخر ده-
 یکار به ڵ مهۆک ن به زبکه حه �چ ده�، پ  سته به م مه وه ، ئه ینیب ده  خهۆت  هیی قاوه

 نیب نقوم ده دایی قاوه یو تف کاویل وا له ، ئه نن�ب یکار به  وه ژووره  له ر گه ئهۆ، خ نن�ب
.  

 یتووش کو� ، به ینیب نه�ل کم�ت زه له چیک ھ ، نه  ه�تا رۆز. زمووم  ئه ک�جار
 . کردم  ی هی�ف له به

 یم تاق دووه یجار ۆب یش کهید یشت رۆ، ز  وه کرده نه یم تاق دووه یجار نی حسه
 یر نابه په ی ه� ھه ید یک�بکات ، جار یفز هڕنداۆ�ر ھ گه ئه ی، گوت  وه کردبووه نه
 .   وه ناکاته یتاق

 اشیمان� بوو ئه ازین و به  وه کردبووه یتاق جیرو نه و له ونانی  له  که  وه چووه یریب
 .   وه تهڕ� بگه ایسوور ۆب  که  وه کرده ش ده وه له یریو ب  وه بکاته یتاق



کرد و   وه زبوونه�ق  به یست ھه م� ، به  وه کردهیتاق یکس�س یقام شه ک�جار
 یتنید له اتریز رۆ، ز  وه شهۆرپ سه به ک�ژیک ینینیب.   وه ردهک نه ی دووباره

 گوانایمار  له یواز.  �ن�وژڕوی سوور ، ده یکیپالست یک هیناو خانوو یووتی�ک�کچ
  چونکه نا�ھ یاریدز �یما یشتنۆفر  له یزوا.  خست ده�ل یو خه  ، چونکه نا�ھ

 .   رامه حه

رک  ته نداۆ�، ھ  نه�ب نداۆ�ھ  ، واز له زمیئاز ی، برا نی حسه ": گوت  �یپ یریزا جه
 یابواردنڕت و  زه له یدوو له که  هی وانه ئه ۆب نداۆ�، ھ  هینا ۆت یک� که به نداۆ�، ھ  بکه
 یزمیودالیف ی وه نه یۆتۆ، ب انیگ نی حسه  بووه دروست نه ۆتۆب نداۆ�ھ.  نیکات
و  ئه ۆب کان هییوروپا موو ئه ھه.   کراوه رک کردن ، دروست نه ته به رن�ف هک یراق�ع
  واز له.  تی ناده  ره قه  له یتۆخۆت ، که نداۆ�ھ  نه که ده ووڕ،   ابواردنهڕت و  زه له
. زان  شاره ۆ�ید به ۆڵبست و د وان بست به ئه  که نداۆ�ھ یھل ئه ۆب  نه�ب نداۆ�ھ
،   وه ره نجه په ، له  وه شهۆرپ سه ویود ، له  بکه تۆخ یزۆم  زهۆم  وه دووره له تۆخۆبۆت

  هیین نگی، گر مڕ�ھاو  رمه نه نداۆ�ھ یاسای،   ببه  سارهیئ  وه ته�رن نتهیئ ی گهڕ� له
 کس�س به یند وهی په ی وه ئه یت بهیتا به.   وه بکاتهک�دا تنی حسه یت عهیر شه ڵ گه ده

 ی که هیکورت به انیگ نی حسه یانی.   هی ھه  وه راته ده و موخه ابواردنڕو 
و   غه ده موو قه ھه ی سه موماره ۆورینجا  په  و به ێو ست بکه ده تیزانۆسیتوان ده
 یوو�ئاب  هیگوا  که ی انووهیو ب به شیئاسا ی وه ئه�ب تی بکه دا� گه ده یکان رامه حه

 ۆورییس  من به.   کردووه ناتیز ی وه ر ئه به له انی،  ت�، بتگر  ووشاندووه�تیگشت
 سیلۆپ ی وه ئه �ب به تیش�بک گوانایمار یتوان ده یکورت  به. م  که ده دای په  حپه قه

.  ت�یسیو ب  وه تهی دادگاکان پاک بکه یوارید  ت به نجه په یرۆم ان�یبتگر
،   ره�ئ یانک ره نابه په  ه�یماۆس  و به نن�وڕ ده انداۆیخ یکان ه�ما  قات له کان ه�یماۆس
و   وه ننه�جاکی ش ده مانه ، ئه شنۆفر ده ی کهید یک�ن�موو شو ھه  و له  که مپه که له

و  یماس�، ک �ب نه یک ه�یگر چیھ  که�س که ۆب نداۆ�ھ نی حسه.  ن که دهڕۆتف 
 .  "نی حسه  هیین ۆکو ت وه یک� خه ۆب نداۆ�، ھ ت�ب نه یزندان

وجا  ئه.   وه کرابوونه یکان ، چاوه  وه کرابووه یم ، ده  وه هیدا نه یم� ، وه نی حسه
 ین که نه�ت پ قه ی وه کو ئه دا وه ۆیوت ئه یک�نین که�پ یقاقا ، له ین که�پ یتوند به
  .  �ب

 

 ییایبیل یل عه
 انیگوانایمار ی ره جگه  گرت چونکه انییایبیل یل عه نیرل به  له یمان� ئه یت� سه ده

 . ئازاد کرا   فته دوو ھه یدوا.  گرتبوو�پ



، ئاخر من   هی غه ده قه ایمان� ئه  له م� به  هیین  غه ده قه نداۆ�ھ  له ":  یگوت یل عه
 ۆب داۆخ ڵ گه و ده �یک نداۆ�ھ یک�ند دوکان چه  م له ره جگه. بزانم   وه ئه ێکو له
 انۆیب سپاردبووم که انیا�انۆیخ به.  نیش�کیب کانمداڕ�ھاو ڵ گه برد تا له نمیرل به
 . رم  به

  فته دوو ھه یگرت ، دوا انیشیمۆراگرت و خ سه به انیست ده سیلۆپ مخابن
 یمزان نه شمۆخ  که مزاکردیزم ئ کاغه ک�� مهۆک یت بهیتا یر زه�پار یر داوا سه له
 یک�جار  ته به� نازانم ، ھه دا وودهی�، پاشان چ  وه مه ناکه ی ، و گوتم دووباره  هییچ
 .  "بم  ده اتریور م� به،   وه مه که ده ی دووباره ید

  نه  مه�؟ ئ تینازان  هیگوا ��ی ده  مه�ئ هبیچۆب یزان ده ۆت یل عه ":  یگوت لیشام
.  نی ناده�رت ل به خه انیک�ک هیچیھ یو ال نیلۆرپ نته ئه  و نه نیمان� ئه یسیلۆپ

  نموونه ۆب  هی وانه له  ، چونکه ��یب کان هیاستڕ ستهیو�پ یزان ده تۆخ به ۆت یل عه
و  ت�ر به داۆیخ ڵ گه ده گوانایمار ک�� مهۆو ک ایمان� ئه ۆب وات�ب ێو هیباح ب سه

 .  "بکات   و کاره ئه �ناب ��یب �یپ �ب ده  هیموا�پ

بن و  درونتن ده یمپ که له  وه که�پ ک هی ماوه شتر�، پ یل و عه لیشام
 یک هییایبیل یل عه یگوت لیشام. بوو  ھه واندا�ن له انیت بهیتا یک هیت هیستاۆد

 .  یات��یخو  داته ست ده و ده کات ردهیب له ی که هیت هیردا ناو مه ناوبه م� به.   رده مه

 . بکات  مارۆر ت سه له �یخا انیبکات   هڕتوو یل بوو عه نه  وه ئه یست به مه لیشام

 �یو ھه له �ۆم واو بوو ، ئه دا تهئایندھوڤنیمپ که  وروپا له ئه  و له ئه یرک ئه یگوت
دا  ده ڵو ھه.  واتڕنا ید یک�ت�و ۆ، ب  وه تهڕ� بگه راق�ع ۆب  هیدا وه ئه
.   وه ته�بن اتیبون ۆیخ �یو حا ڵقل و ما و ئه ڵد  که  وه ته�زۆبد ک هی گهڕ�راقدا�ع له

  ت�شۆبفر ھاتان هڕو تو  سه له دهوۆدر  هیین  ئاماده

 �س.  تی�� ده ت�بزان ک هیرچ ھه. مان  قاره  به ت�بب ێو هی ده و ، نه  مانه قاره  نه
،  وبو�ل ێسان گو له و ده ۆدر یرۆز دا ه�سا �م س ، له   هینداۆ�ھ  له  ه�سا  دانه

 انۆیدر یانیجارچ له ک�ک هیر  گه ئه م� به. بوو  نگ ده�گوت ، ب ده نه یچیھ
 .  �ب نگ ده�ب �ناتوان ت�ب ۆیخ یزیئاز یک هڕ�یھاو

 :  یوجا گوت ئه.  ا�ب ده نه یوان�ل له  بزه  وه گرتنه�م گو ده به یل عه

  رمانده و فه ر ابهی�ور ده ک�جار  تاقه انمدایژ با له ڕێ گه م�، ل  نه�واز ب لیشام "
 .  "نمیبب

 . کرد  یو ه�و ج یم ر ده سه خسته یست ، ده ین که�پ لیشام



 یمان� ئه یسیلۆکردم ، پ یزگارڕ که شه�ک له ستا�ئ  که ره زه�، پار خواۆسوپاس ب "
 .  "�تر ب وره گه رۆز  که له سه م مه دووه یجار  هی وه دا ، له م ه� قه له انیمجار که هی به

  که یلماند رگرت ، سه وه ی قامهیچوارمانگ ئ ی، دوا نداۆ�ھ  هیی گه  ، که یل عه
  که  کردووه�ل یداوا یباب  هۆی، ب  زنداندا کوشتووه  له انیدوو برا ایبیل یت� سه ده

 . ر بکات  فه سه

 ستا�ئ ی وه کو ئه گرژ بوو وه ێرۆج ، به  وه هیا��گ ی که ووداوهی�ل عه �کات
 .  �داب یووڕایم رده به له

 ۆب م ره�ئا ئ. بوو �پ یم ردوو براکه ھه ی هزنا وت و جه ژوور که وه ییایبیل یسیلۆپ "
 ک هی نازه ر جه ھه یبر کوژراون ، له کدا�ووداوڕ له ت که هڕردوو کو ھه که  بکه مزایئ

:  یو گوت یشاخ� دا ھه که ره فسه ئه یووڕ بابم به.  تیگر رده وه الرۆزار د د ھه سه
زار  د ھه دووسه انیک�ک هیر ھه یبر بکوژم و له تڕدوو کو تی ده همن د ی گهۆڕ�ت
 .  �م بده الرتۆد

 .  "کرد  یمزایئ  وه انهیم گر ده بوو ، به لیینجامدا قا ئه  بابم له م� به

 ییدوا یو هش. م  ربکه فه ، سه م�ۆب  من کرد که له یداوا ییدوا یژۆڕۆب
دا ئایندھوڤنیکان که هڕ گه  له ک�ک هی به یل عه. نووست  نه ئایندھوڤنیمپ که
.  ێژ��� ھه ایت ۆیخ یزار�ب ین گوته ۆیخ اڕ گه ده ک�سووچ ، له  وه هیاڕسوو ده
  ه� پهۆت  هیوان�انی ، ده ینیب کدا��ما ی ر باخچه به له یندۆ�ھ ک�� مهۆوسا ک ئه
 .   سه��و ب  په�ک  به یک��گ

ناکاوا  له یل سووتا ، عه بوو ده ک�اوی، پ  وه بووه کینز  که ئاگره  ه� پهۆت  له یل عه
 : کرد  ده یسووتا ، ھاوار ده  که  وه هیینیب دا ه� پهۆو ت م ئه رده به له ۆیخ

  تاقه  و نه یزان ده یزینگلیئ  نه یل عه "...  �ن بده کم هۆیت په...  �ن بده کم هۆیت په "
 ": کرد  ده یھاوار ۆیخ ی که دژواره  هییایبیل  زمانه ، به یزان ده یندۆ�ھ یک هی وشه

  وه هی اوهیو پ ند ، له داکه ی که قورسه  شه هۆڕت�وجا پا ئه "... �ن بمده...  �ن کوا بمده
 �ن دابکه ی که بوو کراسه کیر خه �سووتا ، کات ده یو زگ نگیر و س سه  که چا�پ

  ھاته ک هییندۆ�، ھ �شۆدابپ �سووتا ، پ ده شتا�ھ  که ی هی سته و جه ئه یتا باق
 .  یشۆداپ ک هۆیت�پا  به ی که سته جه یو باق  وه شه�پ

  که تا ئاگره �پا جو و چه استڕ کابرادا دا ، به ی سته ر جه سه به ۆیخ یل عه
 .   وه هیکوژا

 ،مبوالنس وجا ئه ھات ئه  وه کوژانهئاگر یل�مبۆوجا ئوت ، ئه یی گه سیلۆپ یل�مبۆئوت
  که مبوالنسه ئه یندان کارمه. ھات   ،وه هیکوژا بوو ده کیر خه  که ئاگره  که
.   وه بوونه کینز یل عه  له سیلۆپ.  شتنڕۆینا و  انی که له�مبۆئوت  له انی که سته جه



بوو  نه �یحا �یل یل عه م� ، به  ه�یک یپرس �یل یندۆ�ھ  کانبه سهیلۆپ  له ک�ک هی
 ک هیسودان.  ژا ه�بوو ، ش نه �یحا چیھ  که یل ، عه یپرس �یل یزینگلیئ  به. 
 یل عه ۆب  یسیلۆپ یکابرا یکان قسه  که هیسودان.   وه شه�پ  بوو ھاته ێو له که
 ی ناسنامه یداوا سیلۆپ �، کات  وه هیدا یکان ارهیپرس یم� ، وه کرد هڤپاچ
  که هی، سودان  وه تهڕ� بگه  که مپه که ۆب یستیترسا ، و رۆز یل کرد ، عه یل عه له
 .   وه بکاته یور�ھ یستیو

.  "...   هیچ ۆب انی ناسنامه...  �م بده انی ناسنامه یچۆب ": گوت  �یپ یل عه
 یسیلۆپ  که  وه وته رکهیب ی وه ئه  ، چونکه سیلۆپ  بداته ی که بوو ناسنامه نه لییقا
دوادا  به ی وره گه ی شه�گرن ، پاشان ک رده وه ک�س که له  ناسنامه �کات ییایبیل
 .  ت�د

وجا  ئه.  �ھات ده ی بزه  وه هییل عه یکان قسه ی هڤم پاچ ده به یسودان یکابرا
  له  اوازهیج رۆز یندۆ�ھ یسیلۆو ، پ  هیین ایبیکو ل ، وه نداۆ�ھ  کرد که یاین�د
 .  ییایبیل یسیلۆپ

 ی هۆیت�و پا بوو ، ئه دای کهۆت�پا یرفانیگ له ی که ناسنامه  که  وه وته که یریب یل عه
  رمانه ده ، به کان وه نه�سوتا و ، ئاگر کوژ  وه که هییندۆ�کابرا ھ ی سته ر جه سه به که
 . کردبوو  انڕی ته انی که نجهیل  هیسپ

 ی که و ناسنامه نا�رھ ده ی وه ناوه یک�رفانیگ  له ی که لهۆبچک  جزدانه ڵحا زار ھه به
 سیلۆپ یکابرا.  یرز له ده� رما ھه سه له یل عه.   که سهیلۆپ یست ده  هیدا
 .   که مپه که  وه انهیاندی گه انۆیخ یل�مبۆئوت  و به یگوش یل عه یست ده یرم گه به

 ایدیم یرش�ھ
موو  ، ھه  که مپه که  هیی زوو گه �نی سبه ۆب ویادڕو  ونیفز له ته ن� ستگه�و ی ه�قاف
،  زگارکردبووی� که هیندۆ�ھ  که ی مانه و قاره دا ، ئهیل عه ڵ گه ده دارید ستیانوی ده

 . ن  ساز بکه

ر  گه ئه گوتی ، ده ێو ربکه ده وندایفز له ته  له یوخسارڕکرد  ده نه یز حه یل عه
ن ،  کردنم بده رۆریت �یو ھه  هی وه م ، له نده ناھه په  ره�بزانن من ل ایبیل یسیلۆپ
 . ن  م بکه که س و کاره که به ڵ چه�وگڕ گه ایبیل  له ێو له  نگه هڕ

 یل عه ێو شه.  دابوو� گه له یک�لمانجید کان ه�نا که ییگر نه�و یک�میت ر ھه
  که کهۆریچ ی وه کردنه  دووباره  بوو ، له زار�ب مانانیو د دارید ، له ت� ھه  که مپه که له
 . بوو  زڕ وه



  سوود له رمۆز داۆو زانک یی ئاماده یندن�خو ین�سا ، له ایبیل  ، له یگوت یل عه
 زگارکردنی�ت هینۆ، چ زانمی ده انمایژ  له ی وه ئه. رگرت  وه یشارستان یرگر به ن� وانه
  بوون که و وانانه ئه  مانه ، ئه  ئاگره ی وه ، کوژاندنه  هڕ شه یک�نداریبر یوتن اکهیو فر

 .  ڕۆییبا  به انمیموو ژ ھه ێبتراز  وه له.  ینیب ان�یو سوودم ل ندمن�خو ایبیل  له

 ۆیخ که ی هییندۆ�و ھ وت ئه رکه ده ۆیب  وه هییکان رهۆز  مانهید ی انهیم  له یل عه
 لییقا ێژیک  ، که شتبوو�ھ �ج به ێژیک م� کردبوو ، به ک�ژیک له یز سووتاند ، حه

 ":  یگوت یل سووتاندبوو ، عه ۆیخ دا�ژیک �یر ما به ، له  وه تهڕ� بگه یالۆبووبوو ب نه
 . "�ن�ناسووت ۆیخ کدا�ژیک یناو�پ  لهس  که...   ته�ش

 ئایندھوڤنیمپ که  بووه یی گه  تازه  کات که ده یراق�ع یک�ژیک  ز له حه یل عه پاشان
 . ب بوو  زه مه یسوبب  دهیاغڕ.  ت�ب ده  دهیاغی�ناو. 

  دهیاغڕ
 یک هی دورگه  بووه یی وروپا گه ئه ۆب  وه هی که ژه�دوور و در  ره فه م سه ده به  دهیاغڕ
.  ایژ ده ر نده�و له ی که شکهۆخ  ، که د�سو  بووبوو بگاته  وه ئه یما ته ، به ییا�یتایئ

 یداوا ێو کردبوو و ، له ڤ�ێانی کهید یک هی دورگه ۆب �یتایئ یسیلۆپ م� به
 .  بووکرد یر نابه په

الواز   نده رچه ھه. بوو  یکس�س ی النهۆم بچک ده ی، چاوجوان �با  کورته یک هییر زه
  وه هیکان نهینگ هڕ  جله ر�ژ له  رم ، که چنگ و نه �پ یکان مکه مه م� بوو به  له کهیو بار

  نجه الر و له به. بن  ت�ش ۆیبوو ب کیر کان خه ره نابه کرد ، په ده انیما سه یئازاد به
 .   وه ئه یدوو له انیچاو انیموو ر ھه ھه یزانی و ده ڕۆیی ده

 . کردبوو   دهیاغڕ  له انیز حه ی رانهۆز  ره نابه و په بوو له ک�ک هییل عه

 ر نده�و ، له شتبووۆفر �پ انڕی ران شه نابه بوو ، په ھه ا�یتایئ  له یرۆم نجه په  دهیاغڕ
 ینجان گه یو جوان ا�یتایئ یرم گه یتاو بوو ھه ا�ب�ل یدیشتبوو ، ئ چه یت�برس

 .  ���ب �ج به ێو ئه

 ر نده�و و له د�سو ۆ، چووبوو ب ھاتبووۆب  وه هی که شکهۆخ  له ی پاره ک�ند ھه �کات
 د�سو  و له  هی ھه یک�شکۆخ  که  وه شاردبووه ی وه کردبوو ، ئه یر نابه په یداوا
  له یرۆم نجه په  دهیاغڕ  وتبوو که رکه ده ۆیب ید�سو یت� سه ده �کات.  یژ ده

 .   وه ته�ر�بن یا�یتایئ ۆدبلن ب ی�وتننام کهی�� ره�گو به دابوویرار ، قه  هی ھه ا�یتایئ

بوو ،  یزان انی که رهۆم  نجه په  به  که ش�و ، له تبوو� ھه جیرو نه ۆب  دهیاغ�م� به
 ش کهید یک�، جار  وه نه��گ وه یا�یتایئ ۆب ابوو�ب�ل یر چبهۆک ی ره هیدا یدیئ

 .  نداۆ�ھ  اندبووهی گه ۆیو خ تبوو� ھه



 ییتاۆک  وه کرده ده  وه له یریگوتبوو ب یل عه به یوا  دهیاغڕ. بوو  ناغۆدوا ق نداۆ�ھ
و  یران گهیترس و ن له  جگه.  �ن�وروپا ب ئه ۆب  ناکامه  ره فه و سه یی م ئاواره به

  ژه�در ک هیت�کو ھاو وه ێو هی بوو ، ده ینیب وروپا نه ئه  له یک�ر�خ چیھ �یددوو
 .  ک�ر نابه کو په وه ک هبدات ن انیژ به

 .  "...   هیدای�کدوا پ له انمیم ژ که ست ده ھه " :گوت  یل عه به  دهیاغڕ

 .  "؟ ...   وه تهۆیخ ده  "

. م  که راب ده شه ز له حه.  میبژ ێو مه ده مۆڤمن مر.   وه مهۆخ ده ک�موو شت ھه "
 .  "وروپا نا  ئه  نانا له... نا   ره�ل م� م به که ده نایژ ز له حه

. رم  ر به سه به انیژ ێو م له که زده حه...   توومهید شتر�پ...  ایسوور ۆچم ب ده "
 .  " وه مهڕ� بگه راق�ب ع  ه�حا مه  ته به� ھه

 .  یخش به�پ ی تازه یک هیوای، ھ کرد�ل یند ماوه زه یداوا �کات یل عه دا وساته له

 یل عه.  شتنیدان  که هۆ�فووتب یگایاریی که هیایگ  وزه ر سه سه له ۆ�یق دوو به
ناو  من له. کردن  ده میر�چاود  وه مهۆخ ی که ره نجه په له. تف  یگایاری  له ین گوته
و  ر ئه سه له  وه ره ده  وان له ئه یچ ، که میرز له ده� رما ھه سه دا له که ژووره

 . وتن  که ده ڵپا نداداۆ�ھیەسارد  که ه� سته به

 یکان وه�ئا ک�ت  سته ، ده ک هی وه نابوونه�ھ یکان القه  وه شتنهیم دان ده به  دهیاغڕ
 یک�ر و سه کرد دهۆب یک هیناو بز داخستبوو ، ناوبه یچاو. نابوو  یش باوه له

ردوو  ھه. ماخ تر بوو  ده و به تراالکچیل عه. بکات  یل عه یشا مه تا ته  نا�د� ھه
 ی که هی، قاقا ین که ده�رز پ به ینگ ده دابوو ، به ایست ده ر هس به ۆی، خ شا�اکی�الق
  مپه که یوت حه  ژماره ینایب یدوو یقات له من که ی که ره نجه په  هیی گه ده

 . دابوو  ئایندھوڤنی که تاقانه

 یدیو ئ ڕۆییاین ته کرد ، پاشان به دای په یک هی، خانوو ئایندھوڤن�یر ده ، له یل عه
  .   وه ھاته نه

 

 یکوژۆخ
 یش شه  ژماره ینایب  هیی گه  له په  مبوالنس به مناک ، ئه خه یک�و شه  وهین یدوا
بوو  ڵسا  بوو چواردانه ک�کورد  هڕواز کو فه. برد  یواز فه ر کسه هیو   که مپه که
  وه هیی م ئاواره ده به. مابوو  نه  قامهیئ  به یک�د�ئوم چیھ یدیوروپا ، ئ ئه  بووه یی گه

 . کردبوو  ی ته ینداۆ�و ھ ایمان� ج و ئهیرو و نه د�سو



  دهیاغڕکردبوو و  ی دهیاغی�داخواز  بوو ، چونکه �یب یست ده یمار ده واز فه
 "یتیوریسک یژوور  اندبووهی گه ۆیز خ بله ی که ھاو ژووره. کردبوو  نه �یبوو قه

 یمبوالنس ئه یداوا یتیوریسک یدیئ "مرد  "واز  فه  دابوو که یر به و خه "شیئاسا
 . کردبوو 

 یست ، ده شکاوبوو�کز و د رۆ، ز  وه بووه دای په  که مپه که  له ژانڕۆدوو  یدوا
 . کات  ده یفز هڕ دهیاغڕو   کردووه  دهیاغڕ  له یز حه کرد کهیباس ۆیخ سترابوو ، به به

 یراق�ع یک�نج گه  گرت ، که رده وه یدا ، خواردن که مپه که یق مووبه  ، له  دهیاغڕ
 یک هیداوا چیھ  ، نه ناسمینا ":  یبوو ، گوتبوو یپرس�ل ی که ووداوهی�ت هینۆچ
  کردووه یکوژۆر من خ به نازانم له یدیکردووم ، ئ دا� گه له ی قسه  و نه کردووم�ل
بووم  �دب�من ئوم.   ماوه نه  قامهیئ  به یک�د�ئوم چیکو من ھ وه  که ی وه ر ئه به له انی

زم  ران حه نابه په  که اھاتوومڕ  وه به  رهۆز یک هی ماوه یوجاگوت ئه. ناکوژم  مۆخ م� به
  ماوه نه ایت یژن  هی وره گه ایم دن چما ئه.   هییمن گوناحم چ م� ، به ن بکه�ل

 .  "�ب نه  دهیاغڕاین ته

 یتیوریکوا و سک یندان و کارمه یمی، ف ۆییر ت�ربگر خواردن وه ی وه ئه�ب وسا ئه
 .  ماڕسو ی فتاره هڕو  له انیر موو سه ھه

 یمۆخ ینجات گه ی سه م ، موماره بکه دا دهیاغ�� گه له ین�ئاشق ستیمو ده
 .  یت ه�یزم ل من حه کرد که نه  وه به یست بوو ، ھه باک�ب رۆز م� م ، به بکه دا� گه ده

 یلیل باح خه سه  که �بزان ، نه �ناوم بووب له �یگو  و نه �ب ینیب یمن  نه  نگه هڕ
 نداداۆ�ھ  و دووجاران له نداۆ�ھ  ته وهیی گه  وه هیی مه په یونان خه �یبا  نج به گه
 یسال یو�ن جواندا به ییاینگار ھه یک�ژیک ڵ گه ده انیک�، جار  کردووه ڕی ستپه ده
 یند ناوه تن له یست ده  به ک�و جار  وه کانه ستووره ئه  ورهسو  رده پشت په له
 . دا ستیب یگایی��کایتار

دا �یو ، ھه شیران�ئ یک�س واز ، که فه ی که هییکوژۆخ �یو ھه له ژڕۆچوار  یدوا
وتن ،  که یایفر وتن اکهیفر یمی، ت ت�بکوژ ۆیخ یست ده یمار ده ین�یب به
  له انی مه ئه م� به.   وه کرده میح له ۆب انی که ماره برد ، ده انیشار ی شخانهۆخ نهۆب

بوو  رۆز یک هی ماوه  بوو که  وه وه ئه ۆیھ به کو� بهبوو ،  نه  وه دهیاغی� نگهۆس
  .   هیدابوو نه انی قامهیئ شتا�ھ یندۆ�ھ یت� سه و ده بوو قامهیئ یوانڕ چاوه

 

 ))  Den Helder((  لدریھ دن



درا ،  کان ده ره نابه په  به ی خواردنانه  مهەو ژ ئه ی دا ژماره یار�یب  که مپه که ی دارهیئ
ر  ھه به ۆورینج�و پ یس  ژانهڕۆ  وه ئه یبر م و له ژه ک هی بکات به  وه مه ژه �س له
کان بتوانن  ره نابه په  که بوو انهیت ی وه ئه یگا�ج  که مپه که. بدات  ک�ر نابه په

 انیو�کو یم خواردن ژه ک هییژڕۆکان  ره نابه په  هۆین ، ب بنه�ل ایت یانۆیخ یخواردن
 . گرت  رده وه دا وارهیئ ینج�عات پ سه له

 نداۆ�ھ  له مۆورینج�و پ یس مجار که هۆیب. رگرت  م وه مووچه م که هی هی فته ھه و ئه
 ۆچوون ب انیموو رھه بوو ، ھه ۆڵچ اویپ یران نابه په  له  که مپه که  ژهڕۆو  ئه. رگرت  وه

 .  ئایندھوڤن  له کس�س یقام شه

کو  وه ش ره�کرد ئ ور ده سه ، وام ته  هی وهڕ� ھار به به موابوو�پ. ھات  سانین یمانگ
  نده�ھ یک هی وه��فر وک دا به�س یمانگ  له ی وه ئه یدوا یت بهیتا ، به  کوردستانه

 ی وه�یفر و ک دا به�س یمانگ له نداۆ�بوو ھ رۆز یک�ن�سا  که کرد�پ یست ده شتوو
کوردستان ،  یخاک ی وه و بوژانه زۆور ھار و نه به یئازار. بوو  ینیب نه  وهۆخ به یوا
 .  تۆڕ�گ ده ۆیخ نداۆ�ھ له

  له  رماوه سه یلۆپ شه م که هی له نم که داکه  ستووره و ئه  وره گه ۆت�م پا ئه ستیمو ده
 ی که خه هیم ،  بکهر به نک له ته یک�کراس ستیمو رم کردبوو ، ده به له الیکیپ یئود
 .  نم�بنو مۆم و خ ربخه ده نگمیس یروو سه ی مووانه  نکه و ته و ئه  وه مه بکه

. کرد  رده ده یگاڕ�دا ئایندھوڤنیر ئاسمان سه یور ھه  ه�ناو چ ت به حمه زه به تاو ھه
 ک�� مهۆ، ک  وه کرده ووناکی� که اندنهی اگهۆی�م تابل رده م به ئاسته  کز به یک�شکیت

  رانه نابه و په ئه یناو به یک�ستیل "کوا".   وه بووبوونه �خ ر نده�و له رۆز یر نابه په
 .   وه گوازرابوونه  کهید ن�مپ که ۆب  که  وه دبووهکرو�ب

  وه که اندنهی اگهۆی�تابل یروو سه له  که  وه نده�خو دا ستهیو ل له مۆخ یناو
 یناوۆب ی کرد ، ئاماژه یک هی ستابوو ، بزه وه ر نده�و ش له "تن  ". واسرابوو� ھه
 . من کرد  یناوۆب ی کرد ، ئاماژه ی که ژهیک یو ناو ۆیخ

 یمپ که ۆ، من ب  وه گوازرابووه Flevolandوالندیڤفل یر هڤ ده یتندرو یمپ که ۆ، ب تن
من  م� ، به  کهینز وه ه "درونتن  "  له لدریدن ھ میپرس �ی، تن ل لدریدن ھ

...   هییچ ی؟ سوود �نیبمد ێو له که  وه کرده ده  وه له یریب ۆئاخ یزان مده نه
 یمن دوا م� به... کرد  نه چیھ به چمانیھ نیبوو  وه که�پ ئایندھوڤنیمپ که له
 .   وه هیینیم ب نه ید یک�جار یدی، ئ ستیب ی شه�ب ی که هڕ ستپه ده

 �بووب  وه ئه ۆیھ به  نگه هڕ،  ۆب یزان مده نه شمۆیخ به .ست بووم په رۆ، ز یانی به
،  �بووب  وه کانمه تازه ڕێھاو ۆیھ  به  هی وه له.  م��ب �ج به ئایندھوڤن هیبوا ده که
 .  �بووب  وه هییو تن و سال لیو شام یو سوور یریزا و جه نی حسه ۆیھ به



.  یناس ده نه یو من و ئه ستیو ده شمۆخ که ت�ب  وه دهیاغۆی�ھ به  هیین دوور
 یماچ ۆیھ به  نگه هڕ.  �بووب  وه وازه فه ی که هییدیمۆک  هیکوژۆخ ۆیھ به

 .  �بووب  ئانکاوه اییمیف ۆیھ به.   که هیین رمه ئه  له �بووب  کواوه ی که نده کارمه

. کرد  ده انیخواردن یرگرتن وه یوانڕ چاوه  که �بووب  وه ژانه�دوورودر  زهڕیو  ئه ۆیھ به
  دا ، به ده نه  وه انهیکان شتهۆگ  به انیم ده  که �بووب  وه مانانه�و موسو ئه ۆیھ به

 یربار سه. دا  ده ان��یف "  رازه به "یشتۆگ  هی، گوا   "رامه حه "ی وه ئه یت نجه ھه
 "ڵ� حه یشتۆگ "دا نووسرابوو  که خواردنگه یووکارڕ درشت له یک�ت خه به ی وه هئ

 ی که مپه که یر سه ش�پ وه له ک هی ، ماوه یبیغر مه یک هیال مه  که ی وه ئه یا��و. 
و  به ڕ باوه ":  انگوتی ده. کرد  ده نه انڕی باوه.   ه�� حه  شتهۆم گ ئه یدابوو و گوتبوو

 .  "ن  ناکه  انهرست خاچ په

کانم  ره نابه په ڕێماندا ، ھاو که ژووره  وت ، له حه  ژماره ینایب یم دووه یقات له
باح من  سه:  یو گوت  وه هینا�ھ یواز ته.  ایگر نی ، حسه کردم�ل انیزیخواحاف

 ممۆخ �ۆ�ی، ک واتڕ ده ک�س که  که ێرجار ھه م� ، به میناگر ۆت یشتنۆڕۆیب له
 .  میگر و ده  وه ته�و که ردهیب

 ڵ گه ده ی، ماچ و موچ نمیتب ده  و زوانه به  هیموا�پ یکرد و گوت یک هی بزه یریزا جه
. کرد  ده یمووان ھه یشا مه ستا و ته وه  وه دووره له یسوور ۆیاریم� به. کردم  نه
  وه ته�وتب رکهیب ی ژهڕۆو  ئه چوو ده�، پ  وه ته�وتب رکهیب یزندان یکان هیزیخواحاف  نگه هڕ

 ی گاکه�ر ج سه له  وه که�سووچ  و له بوون و ئه ئازاد ده ندانیز له یکانڕ�ھاو  که
 .   هییون ن و خه  ته قهیق حه  و ساته ئه  که ت�اببین�تا د فت�ۆگ ده� ھه یچاوان  وه هۆیخ

  ئاماده ی جانتاکه  کهیر و خه ئه یگوت. خواستم  ۆب یر وه خته به ید�ئوم لیشام
 .   وه ته�ر بگه راق�ع ۆکات تا ب ده

وروپادا  ئه ی کهید یک�ت�و  له ۆیخ یخت ناکات به  وه ئه یش به ی که گبه ھه
 یک هیناگا په ۆوروپادا ب ئه له  ر که سه  ته�ر به  وه به یانیژ یباق ێو هینا.   وه بکاتهیتاق
.   وه نگانهیزر مدا�گو  له یژگارۆند و ئام کو په و وه ئه ی و قسانه ئه.  تڕ� بگه ڵحا مه

  کهید یک�ت�و  له ری، ب �تیدا نه ی قامهیئ نداۆ�ر ھ گه ئه:  ��ب م�پ لیشام چوو ده�پ
.  تی بنه اتیبون  تازه ن�ون خه ر نده�و له  نهیگ�، ل  وهڕ� کوردستان بگه ۆب.   وه که مه
 ک�ونان وروپا ، خه ئه یھ له تریعیواق م� وروپا ، به ئه یھ بچووکتر له رۆز یون خه
 .  ید نه�ب ت�، بش نیبژ

  ئاماده مۆب نداۆ�ھ  که  وه مهڕ� گه ده  هی که�ۆو ف به...  ڕێھاو  داوه مۆخ یار�یمن ب "
 .  "کات  ده



،   وه نده سه�، ل �انمیدابوو شتر�پ ن که �یاوراقان و کارت و ئه موو ئه ھه "کوا  " له
 یک�م و کارت بکه یست ادهڕلدریدن ھ یمپ که ، تاله �دام انیز کاغه ک هیاین ته

 �دام "داخ کارت  "انیر فه سه

 ۆب یوو�م� م به بکه  که هییتیوریسک  له یزیخواحاف ستمیو  که مپه که یرگا رده به له
 یزیخواحاف ستیمو ده.  ینیمب نه م� ، به ا��تن گ  چاوم له.  ا��رگ وه  کهید یک هیال
 .  م بکه�ل

 یو ه�ر ج فه سه ی سکهی، گال  وه نامه�ھ ۆیخ وه ک�ل�مبۆئوت ینۆڕھ.  یر�ژ  چوومه
پشتم بوو ،  یسوار  ، جانتاکه ڕ گه خستمه یالق ۆڕیند ، مات ستم سه ده له

 .  درا�کاروان ل ی رهیساف

و  له. بوو  ۆڵسارد و چ رۆز.  لدریدن ھ یک ره سه ی ستگه�و  مهیی گه ێو شه
  وه ر گواستنه فه نه ۆب ی و پاسانه ئه. بوون  اریناد نمۆب کان نه�موو شو دا ھه ساته

و  ئه  بپرسم که کان ره�شوف  له ک�ک هی  له ام�ب�ل بوون  ۆڵچ  مچهیستان ن وه ده
و  چمیب  به ینیب کمڕ�دا کو وکاته ، له  وه�کو  ته ووهوت چووم که ده ۆیمن ب ی مپه که

م جل و  ئه. چووبم  دا ه� ھه به  ه�حا ر بوو ، مه نابه چوو ، نا په ر ده نابه په له ایت ه�واڕ
 این ، ته  چمهیم ب و ئه  وانهیر وه� ھه گایو ن ، ئه  هییو کز یرد نگزه هڕم  و ، ئه  رگه به
 . چوو  ران ده نابه په یھ له

 ڕێ وته که.   وه بووه وان�بکات ، پاشان ژ ڵ گه م ده قسه یستی، و میوان�ی�ل یورد به
 . وتم  که یر و دوو به گرته گامڕ�مان  ، ھه

،  ین�پاک و خاو.  نیانیج ئایندھوڤنیکان قامه شه  ، له لدریدن ھ یکان قامه شه
  ه�، ما  گاکهی��ر وبه ر و ئه مبه ئه یوشک یوز سه ن�ک ووهڕ،  لیپاسک یگا��ی��ھ

 ویود له ی النهیو پش ، ئه  ھاوه هی�نگ ده�ب کان ، به وره گه  جامخانه و به  کراوه
 . وتبوون  و خه وتبوون که�پا  وه کانه جامخانه

 یدوا.   وه ردهۆش ده ی گاکهڕ�  تاقه یو ترسناک ۆ�یکانم ، چ نگاوه ھه ینگ ده
  وه هیکا شه ده  وه ووتهی�ک�ر عامود سه به که ینیم ب"کوا  "یداخی ، به ڕێ عاته وسهین

کردم  یشواز�پ "یتیوریسک "ک�شیئاسا.  وتم کهڕ� وه  که داخهی به یمت و سه ره به. 
  ، له  ته�م و ئه  ھاتبوومه یتا وه له چوو که ده  نهشایو ئاسا موو ئه ھه  له ، که

.  گایو ن نیرۆمان ن ، ھه مایمان س ، ھه ین هیال �مان ب ، ھه تبوومنید نداداۆ�ھ
و   که که� کان و خه ، پاسه کان ه�کان ، ما قامه کان ، شه موو شته ھه نداداۆ�ھ  له

 ی که ژووره ی جامخانه  له.  کترن هییپۆچن ، ک ده یکد هی ، له یتیوریسک
موو  ھه بووم ، له اوازیج شتا�کرد ، ھ مۆخ یوخساری�شا مه ته  وه که هییتیوریسک

  ره نابه و په چم ، له ده ک�ر نابه ر په ھه ، له اوازمیج نداۆ�ھ یکان وه�ھاوش  شته



 یسوار و به  وه بووه وان�بکات و پاشان ژ دا� گه م ده قسه یستیو چووم که ده
 . رچوو  ده ۆیکو با ب وه ی که لهیپاسک

  و ژنه موو ئه ھه بوو ، له ۆڵداھ ژ�در یک هییندۆ�ھ  کردم ، ژنه یشواز�پ "ناڤدا "خا
 انیندۆ�ھ  ژنه م نده�ھ ستا�تا ئ... نا نا نا !!  تبوونید م ره�ل چوو که ده  انهیندۆ�ھ
 . م  بکه یارید انیچوون یکد�ل ی ادهڕبوو ، تا  ینیب نه

 "این ته ستا�تا ئ. چن  ده یکد�موو ل ھه گادا�ج ت له ، ئافره ن�� مندا ده یت�و له
بوو ،  نه ستیو�کو پ وه شمیو ئه �ب یاستی� وه ئه. بوو  ینیب گادا�ج م له"یسال

و  شتبوویو دان ئه م� ، به اکشابوومڕدا گاکه�ج کز بوو و ، من له  که هییووناکڕ
 .  �ن�ست ھه م دا کابراکه ده�یو ھه

و   ه "لیل باح خه سه "ناوم  یکردم و گوت یرھاتن�کرد ، خ یک هی بزه" ناڤدا"
 انی مجاره ست ، ئه ده  هیدا یکانم هیستیداو�پ ی سهیوجا ک ، ئه راقم�ع یک� خه

 . م  که ژووره ۆوم ب بکه ین�شو کردم�ل یبوو ، داوا نیش  که سهیک

،   خته رسه سه ک��، ب شمین دا دادهک هییسریم ڵ گه من ده گوتم که �یپ گاڕ� له
و   خوته چیھ �، ب  شه�ک �بم ، ب کان هیینمای��ند پابه �ب ، ده  باشه یک�اویپ م� به
ئاگادار  یتیوریسک  ستهیو�بوو ، پ ک�شت به ستمیو�ر پ گه ، ئه ک هییزا هڕو نا  هۆ�ب

 . م  بکه

 ێو هینا یگوت.   وه رگا بکاته کرد ده یفز هی�سریم ۆیاری،   که ر ژووره به  نهیی گه  که
 کدا هی واره غه چیھ ڵ گه ، له یگوت.  ت�شیودا دان ئه ڵ گه و له ت�ب ک�س که چیھ

،  یتیوریسک یو ھاتن "ناڤدا "یگوشار یدوا داییتاۆک له.  ت�مر ، ده ناکات� ھه
 .    وه کاتهب  رگاکه ناچاربوو ده

 ین�د��ژب�م له چوو ده�، پ ینگ له ده. ما مابوو  ده له یرا دان بوو تاک و ته ک�اویپ  رهیپ
و   ره جگه �ی و دووکه ی مه ینۆب. بوو  شۆناخ رۆز  که ژووره ینۆب.  ت�ب یتاش نه

 .  ردبووۆش نه ۆیخ  وه رده به یمان رده سه له که ک�اویپ رهیپ ی قه ئاره

نگ  و ته  لهۆچک یک�ژوور.   وه مه که ژووره  دا بچمه انی گهڕ�  و بوو که هشۆین عات سه
ر  سه به  که ره نجه په. چوو  ده یجیرو نه یت هیموکراتید  له یگوت نی بوو ، حسه

چاوم  و له ت بووم ، خه که شه  نده رچه ھه  وه وشه ، ئه  وه هیکرا ده دا که ه��و ره قه
 یکار  رهیب چوو ده�پ.   وه بووه رده به �ل یرۆز یک هیپرخاند با ده یرۆوت ، ز که نه
 ینۆب ، چونکه �وببوایلۆفاس ینواردخ  مهەدواژ چوو ده�، پ ت�کردب�ل ۆیخ

 . بوو  سیپ ی لکه�و ھ ن گهۆب یایلۆفاس ینۆب کی�� که غازاته



 ی که وه هڕاڕ  له ژم�دوورودر یک�زیم ی اوگهۆڕوتم ، چ رکه ده وه ت�لاو ته ۆب ێو شه
.   وه هییزۆد م که ته�وال پاشان ته.   ارهید ی که نهۆ، ب  زهیم  مه ئه. کرد  ید دا به وه ره ده
 .  بوومنید داید یکان مپه که  له چوو که ده  تانه�وال و ته موو ئه ھه له

ۆ ، ب ێو نووسابوو ، له  وه که�ن�موو شو ھه گوو به  هکشیو پر یمار و گه ین گهۆب
 م هۆ�خڕ�زگ بوو ورگ و  له  وه شامه��رۆج به.   وه شامهڕنداداۆ�ھ  له مجار که هی 

  وه که ته�لاو راخ ته قه  به مۆبگرم ، خ  وه�پ به مۆخ یمتوان ، نه ێر ده ته�ب  وه ممه ده له
  . سواخ دا  م که وه شانهڕ  به م که وارهیگرت و د

 رمی، ب  وه کرده ن�خاو مۆخ ی که وه شانهڕمابوو ،  امیت که  وه زه�ھ  زهۆو ت ، به پاشان
  که هی�و ره ر قه سه ، له ۆڕیکانم گ مدا جله که ژووره له. نا  انیکرد  تم�وال ته  ماوه نه
 یشا مه کرد ، ته ده میسریم یکابرا یو فس �و ت ۆڕپرخ و ھ یشا مه و ته شتمیدان

  .کرد  ده می که که�ۆ رهیپ  م و زاره ناوده یکان شه هڕو  ۆڵم�ک  ددانه

کانم  جله سانیشت و د مۆخ.  ابووڕو  خه نگ له دره یسریم ی"بو جورج  ئه "
 شتین ته یکیر ته یک�ناو ژوور یک�رۆجلش  خسته کانم سهیپ  جله.  ۆڕیگ

 ی لکه�بوو ھ کیر ، خه  هییفغان ئه میپاشان زان  ، که ک�ژن رهیپ.   وه که ته�وال ته
کردبوو  نه وم�کو ی لکه�ھ یتام  وه هی که له. کردم  یست مه  لکه�ھ ینۆب.  ند�کو ده
 .  م بکه�ل ی لکه�ھ ک�قاپ یزگ بوو داوا له. 

و  واریموو د خواردن ، ھه ی ، پاشماوه  نه تهۆ�ج.   سهیپ رۆز  که قه مووبه یوارید
 ینۆب این ته شابووکداک�ت�موو ش ر ھه سه به �یبا �زب ینۆبوو ، ب ین ته یکان شهۆگ
 .  �ب نه  که وهۆ�ک  لکه�ھ

و  شه �ن�دو ی زه�م  چهڕو  ئه.   وه مه بکه ن�کان خاو موو شته ھه داۆخ  به نم�� به
 یند ناوه له یتر یو ، ئه  وه وشک بووبووه �م که. بوو   وه که وه هڕاڕ به شتا�ھ
  وه بووبووهۆک دا که نه�دا

 ی که کراسه ی خه هیوسا  ھاتووم ؟ ئه  وه�کو له  که میپرس �یو ل گرتمیا�ک هییرجۆج
 . وم  که نه �یت کرد که  که زهیم ۆب ی ، ئاماژه  وه خستمه یگرتم و دوور

و  خه له  تازه  م ، چونکه بکه دا� گه ده ی وقه کرد ته زم نه حه م� ، به ناساند�پ مۆخ
 �نووساب  وه هیست ده به یکس�ن س�ون خه ینۆب  وه�ن�دو بوو له ستابوو ، دوور نه ھه

 .   وه خواردووته یدگاڤۆک هی ابهڕ قه  هیواۆت کرد ، له ده ڕ�یالال . 

 ی�ل ی هیو با ئه.   وه م بووبووه که ک�زۆت ی که ، پرخه  نووستوه شتا�ھ "بو جورج  ئه "
  سووکه انی،   وه ته�بووب ڵتا به یسک چوو ده�سووک بووبوو ، پ  وه بووه رده به

 .   وه ته�شاردب یو ئه ی که ژاوه  ، ژاوه ژی�ۆژاو ژاوه



 ۆڕیپرخ و ھ ۆیھ به  وه وشه ئه  هیگوا  که یشاخ� ھه ووماڕ ، به نان�� ھه یچاوان که
  عاته سه نیند چه  هیوا ۆت کرد ، له ده ی قسه ێرۆج به.   وتووه خه باش نه  وه منه
 .   ابووهڕو  خه له

 ک هیزار و  ھه یژ��م رده به  حانه�سا یباح و سه به ستیمو ، ده  وه کردبووه مم ده
  که  وه تهو رکهیب نامڤدا یکان قسه م� م ، به بده یسیو پ  که�کو  ربه سه یو�جن

بو جج  ئه "دوور بگرم و  ک هیین�و�و بش  ر ئاژاوه ھه  له ۆببم و خ کان هیینمای��ند پابه
 .   باشه یک�اویپ یسریم ی"

 �ناتوان  خوات ، چونکه ده ی که وم تا نانه بکهر ده وه  که ژووره  کات له زده هح یگوت
 . وتم  کهر ده وه  که ژووره و له رکرد به کانم له جله. نان بخوات   وه سه که یرچاو به به

فر  به  هیی، دوورن ت�ببار �ۆم ئه �چ ده�پ. دا  ده شک�باو لدریدن ھ  م له دووه یژڕۆ
 ک�م تا که فن�ۆگ ده� ھه انیکان ختان ، لقه دره.   وه ته�خول ده دا ره�رما ل ، سه ت�ببار
ردوو  ھه ی، کون تڕ� گه خواردن ده ۆب اکاندایگ و�ن له ک�ش هڕ  له قه.   وه رم ببنه گه
 نیم ئه م�ل شیرۆز م� ، به  وه هییم ه�س کانم نه نگاوه�ھ من ، له  ته ونهکردو یچاو

و  شتوونین�ۆنیدار یک�خت ر ته سه له ڕکو �سگوت  ده انیوا یکان ، چاوه  هیین
 .  م�من ک که ن ده ده�ل  وه ئه ی نده زه ن و مه که شام ده مه ته

  وه که مپه که  ز له ، بله  وه بچووکه یک�لیپاسک یسوار ن به مه ته به یک�ژن
 �یوا ئاسان ھه یک هییزینگلیئ  و به  وه بوومه کینز  که نهیدار  خته ته له.  ێو که رده هو

 یکورد اییب ره ستان عه وجا گوتم که ئه.   وه دامه نه یم� وه انیاقت، ش یپرس مڕبازا
 .  نیزان ده یب ره موومان عه ، ھه  وه هیدا ڤیرس به انیک�ک ه�ینگ ھه. نازانن 

ناساند ،  انۆیبوو ، خ ینیست له فه یکڕ�کو انیم ه�یو س یراق�ع انڕیکو دوو
  که هینیست له فه  هڕکو.  راقم�ع یکوردستان یناساند و گوتم کورد مۆخ شیمن
 .  شاندامین�پ ڕیبازا یگای��من�ھ ، به شتبوویدان دا که هیراق�ردوو ع ھه وان�ن له

دانتر و  ئاوه  گاکه�ۆڕ�م ئه. ھاتبووم  ی وه�ل �ن�دو گرت که گامڕ�مان  ھه یمل
،   وه دامه نه�ل انڕیر ئاو ھه  بووم که رۆز یک�کچان یتووش گاڕ� له. بوو  غتر�با ره قه

موو  ھه ێو له. بوو  ینیمب نه �ن�دو که ڕێ م ھاته وره گه رۆز یک�ت�رمارک سوپه
 .  ابوویت انیش و تاوه  لکه�ھ  که �یشتم ک له �پ ی، دووجانتا �یک کم�شت

 یدرز ید مه جه یو ئاونگ ژاوی�� گه ێند ھه  له  بوو ، جگه ن�پاک و خاو رۆز  گاکهڕ�
 بوو ارنهید  وه�پ یچیھ یدی، ئ  وه هیسکایبر ده کدایبار یداو ی وه�ش له کان ، که رده به
.  م�بک ک�لیپاسک  نهۆک ی وه ئه ی ه� که� که ر سه هی، خستم النیپاسک ی هیتا گا�ج. 
 .   وه رز بووه به م که نهۆف له ته ینگ وجا زه ئه



کردوون  نه ۆب نمۆف له ته  ژه�م  له  که کردم�ل یی گله.  ابوویدن یر وبه له م که وره براگه
 �یکات گو زده بابم حه  ، چونکه م بکهۆب انینۆف له و ته مشه ئه کردم�ل یداوا... 
 یوانیبابم م  چونکه م��ب یچ �ب زانم ده ده مۆمن خ یوجا گوت ئه.  ت�نگم ب ده له
 . ن  ھه یرۆز

خوارد  م نده�ھ. کراو بوو   وه سووره ی لکه�، ھ لدریدن ھ  خواردنم له  مه ژه م که هی
کردم و  ده یشا مه ته رجۆبو ج ئه.   وه کرده ابردووشمی�کان موو مانگه ھه ی هۆ�ت

 . خوارد  رمۆز  کرد که ده ی وه ئه یی گله

 ینداۆ�ھ یکرد و باس  وه بابمه  به میند وهی وتم و په رکه ده وه  که ژووره  له ێو شه
م "ناڤدا "ی، باس �ت انمهیداو  که کردۆب م هیت بهیتا  ه�و ما ئه ی، باس کردۆجوانم ب

 ازمین به  که کردۆب م لهیمبۆو ئوت ئه ی، باس ت�و که کون دوام ده کون به  که کردۆب
  داوه ین�� کار به ھاورده یک هیانیمپانۆک نۆچ که کردۆم ب وه ئه یاس، ب م�کیب

 . بکات   ھاورده یمۆکات ب نیزووتر به

ند  چه کرد�ل میزیخواحاف �کات نۆچ که کردۆب مڕ�ھاو یسریم یبو جورج ئه یباس
 ت�ھار د کو به وه که کردۆب زمییپا یو باس کان نه�خاو  قامه شه یباس.   اوهیگر مۆب

 .  ت�ب دهڕ په�و ت

 ێو مه باکوورم ، ده  له  نووکه ماوم و ھه باشوور نه یئایندھوڤن  له  که  وه هیا��گ مۆب
 . بچم  ۆیتاب  وه مه بکه  کهید یک�ت�رو ھه  له ریب ی وه رله به مڕ� بگه نداۆ�موو ھ ھه

  وه رلهیرم بدات ب و سه ئه ی وه رله و به  وه نمه�بم نداۆ�ھ  ر له ھه کردم�ل یداوا بابم
  .  م�ۆب ید یک�ت�و چیھۆب  وه مه که نه

 

 شۆرپ سه
 یاکانیپشت چ یربوو ، ژنان به له یک�، جل شتبوویدان  که نهیدار خته ر ته سه له ک�ژن

 ی که قژه له ک�ش ناسک و جوان به ی که شهۆرپ ، سه  وه نامه�ھ ریب وه یکوردستان
 .  ێژ�ب ایموچاو ر ده سه به ی که قژه له ک�ند داو دابوو چه ی گهڕ�بوو و  یشۆداپ

ناو  ناوبه. گرت  ده انیبان رهۆکرد و ز ده انی مه گه  کرد که ده �یدوو مندا یر�چاود
  له ک�ک ه�یکات. کرد  ده یک هی ، بزه داید یک�س که ڵ گه ده  وه نهۆف له م ته ده به
 : کرد  یھاوار کان ه�منا

 .  میزان من نازانم ، شاره...   کهیدا  کهیدا-



نوور  یوخسارڕدا ،  تم قهید یورد به.   هیراق�ع ییب ره عه  هی" کهیدا "یکیت نهۆف م ئه
کردبوو ،  یدروست ی که هیی قاوه  شهۆرپ سه  که  وه نکه ته  ره به�و س ئه ر�ژ له

 . دا  یپرشنگ

،   وه که�نگاو ند ھه چه یدوور چووبم ، له نه  ه� ھه ، به  وه شه�پ  چوومه ییسپا ئه  به
کانم و پاشان  چاوه  هیوانڕ،  یک ه�اچڕدایریگ�غاف  گازم کرد ، له  وه هۆیخ یناو به

 :  یگوت

 ۆب ی و ئاماژه کردم�ل یو�س.   باحه سه ینگ هڕنگ و  ده  مه ئه... باح  باح سه سه-
 .  "کانمن هڕکو ":  یکرد و گوت کان ه�مندا

 ی وه ئه  نگه هڕ. ر ھات  سه به مانیچ رئاپلیت  له �رچووبیب ی وه نوور ئه چوو ده�پ
: کوا"( کوا  "  که ی وه ئه ۆیھ  نهیبوو  مه�ئ ژانڕۆ له ێژۆر  که  وه ته�بردب ۆیرخیب

 . کرد  انینشت رزه سه )نداۆ�ھ  له  نده ناھه په ن�کاروبار یند به� ر و مه نته سه

،  نداۆ�ھ  رم له فه سه ی رباره ، ده  قامهی، ئ مۆخ ی رباره ، ده کردم�ل یرۆز یاریپرس
 ڤیرس من به ی وه رله ، به لدریدن ھ ۆھاتنم ب ی رباره خواردنم ، ده ی رباره ده

 یخانوو ی وه رله به  هی وه ئه یوانڕ و چاوه  رگرتووه وه ی قامهیو ئ ئه که یگوت  وه مه بده
  وه راقه�ع  له که یت هی که رده�م یوانڕ ن ، چاوه بده ی که زانه�و خ ۆیخ به ،یت بهیتا
 .  ت�ب

رم  وه شتا�ھ  وه هیدا مم� ، وه  رگرتووه وه م قامهیئ  که کردم�ل ی وه ئه یاریپرس
 .   گرتووه نه

 �یپ ته �ل  وره گه یک�م خه یزوو ستم کرد ته ، ھه کرد�ل م که قامهیئ ییزباۆریپ
  .  اڕ داگه م�پ یتا بن  وه رمه سه

،  دایندیھ یک�ژن رهیپ ڵ گه و ده ایژ دا ده پم که  له دایفغان ئه یک�زان�خ ڵ گه ، ده نوور
 ی مهۆل  ، له �ناتوان م� به. کردم  ده یت عوه ده نڤیفرا ۆب  هیبوا ر وا نه گه ئه

  که مپه که ینار و که  شهۆناو گ یکان هییراق�ع  ، له ت�ترس ده یکان�دراوس
 .  ت�ترس ده

 ی که هییقایفر ئه  ژنه  شهیم ھه یگوت  وه ته�وتب که ریب یک�ناکاوا شت له ی وه ئه کو وه
 رجارۆو ، ز �نیب دا ده که مپه که �یر ده  له جار�ند دا و ھه که مپه ناو که له ستمۆد

دا  فته ھه یپشوو  له  وه مه که یال ، به  وه تهڕ�سو ده دای که هییندۆ�ھ  ستهۆد ڵ گه ده
 . بوو  یچ یناو میپرس �یل جاو ئه. 

.  ت�ب ھه ی کهید یک�ناو  ره�ل �چ ده وه له یقاند و گوت له یک�ر ، سه یکاند گوتم
 .   هییدان�د له یکاند ر به رانبه به یک�ق�چیھ گومان�ب. کرد  یکاند یباس یرم گه به



و   وه هیاڕ وجا گه ئه.  نمیتب ده  ره�ل رجارۆز ی، گوت کردم�ل یزیخواحاف یرم گه به نوور
 .  نم�ب ۆب متۆخ �ۆیم ئه یسپوخت ده یخواردن ک�، باقاپ  بکه وانڕ چاوه یگوت

 .  "  سته بوه  ره�ل " -

 ڵخودان دوومندا یراق�ع یک�، ژن رد�م به یک�ژن یت ه�حا  که ۆوت ئه یک هی له په به
 .  دایغار ، بدات ی گهڕ�ر بردبوو ،  سه غدا به به له یانیژ یرۆز یک هی ماوه  که

 نیشترۆخ. بوو   وه ره سه به یک�وج�ف  انهڕ  که �دام یندارۆب یبرنج �، قاپ نوور
 . خواردبووم  نداداۆ�ھ له  خواردن بوو که  مه ژه

 یک�کورد  ه�حا مه:گوتم  �یوت پ که  که خواردنه به یچاو  وه ژووره بوجورج له ئه �کات
 . دورست بکات   م خواردنه ئه �وروپا بتوان ئه یر نابه په

 م� هینا م� ، به �ت چووه یوس نه یمزان ده.   شهۆخ ینۆب که:  یکرد ، گوت ینۆب که
 . بکات  یتام

  هی وه ئه یوانڕ چاوه میکرد ، زان یکورد یو باس  که مپه که یباس  وه لوتفه  به رۆز
 .   که قه مووبه ۆو چووم ب گرت� م ھه که ، قاپه �م بده ی که خواردنه له ک�زۆت

  هی ھه ی کهید یک�، ناو  لدرهیدن ھ  له  که هییقایفر ئه  شاژنه.   هی ره�ل یکاند  واته که
 یتیوریسک  له. م  که ده یبیتاق، نمیدیب �ب رده ھه.   گرتووه یندۆ�ھ یک�ستۆ، د
 !!  ک�چ ناو  به م� پرسم ، به ده

  وه که�پ رئاپلیت  له که ، م که هییقایفر ئه  شاژنه م که ستهۆد م��ب  سه به  نده وه ئه ایئا
 .  �نازان �یس پ که م که شقه ئه نیم که هیو  ، ئه نیبوو

  دا به دهم�و ، ھه امڕ گه ده یکاند له. وتم  که  که مپه ناو که خوارد ، به مڕۆ وهین ینان
 یپوو که  ، دووباره نیدووربوو یکد�ل  نده رچه ھه دا نهۆو ب ، به  وه زمهۆدی، ب دای که نهۆب

   وه دان کردبوومه ئاوه

 ک�ردا ھات ، کچ سه م به"یکاند "ینۆ، ب نڕی په�ت �یماۆس یک�ت ئافره  ه� مهۆک
  کهید یکچ �س.  کرد�م ل"یکاند "ینۆ، ب ڕی په�ت  له په به لیپاسک یسوار به
 یکاند ینۆب. کرد  شیوان م له"یکاند"ینۆ، ب نڕی په�ت ما�راخ د قه به ۆخ کاوه به

  وه که�کون چیھ له یکاند م� ، به کردبوو�پ ی که مپه که یر هب له موو کون و که ھه
 .  بوو ارنهید

 یچاو ، که ڕۆیی ق ده ته  قه ته به ی که لهیپاسک یسوار به  که ینیجورجم ب بو ئه
 .  ت�تبید یون زهیق یک�شت ی وه کو ئه گرژ کرد وه یووڕ،  وت مکه�پ



 یژ�ۆم که هی. ر برد  سه به لدریدن ھ  له شمۆخ یک�ژڕۆ،   وه امهڕ م گه که ژووره ۆب
،  م گاکه�ناوج  ھاته یکاند.  دا�پ انیم که قامهیئ یفز ه�ی�وا ھه  بوو که  وه ئه یدوا
ملم   له یست ده.  ن�یب� ھه  که هیسپ  فه رچه ر چه سه له یکان کهیبار  وت ، القه که�پا

 .  وت که�وم ل خه کا�چاو تروکان و ، له نایر وه

وت  کهژوور وه  وه شته له �پ یک هی الگه و عه ۆخ دا ، به یرگا ده له یتوند ، به بوجورج ئه
 .  دابوو�ت یشیرزانبا ھه یک هی رهیب  ند قوتوه ، چه

 .  مۆنان بخ ێو مه ده  وه ره ده �ۆب:  یگوت

  ستم به ھه م� به. م  بکه یکاند یراخۆو س ێر ده  ما بووم بچمه ته به مۆخ به
و   وه رز کرده به یت وومهڕستم تا ئاست  ستام ، ده وه یووڕ ووبهڕکرد ،  یت هیسووکا

 چوو ده�پ. ربچم  ده ێو بمه مۆخ که ێر ده  چمه ده �رز گوتم ، کات به یک�نگ ده به
  باشه-:  یو گوت شتیدان یئارام  بوجورج به ئه  ونکه، چ �رز بووب به رۆنگم ز ده
 .  ن�یبک�با پ  ره وه

،   رهیو پ نج و ئه من گه  وه بکاته  وه له ریب چوو ده�پ.  �ترساب م�ل چوو ده�، پ یرز له ده
، من  ێو که ده یایفر یتیوریکات و سک ده یت ارمهییتاداوا  وه بکاته  وه له ریب چوو ده�پ

 . م  بکه یباش یک�انی رمهیس توانم حه ده

ھا  تی که ده دا� گه م ده قسه  دواجارته مگوت�و پ  وه مهیو دانه دای که هییکورس ر سه به
 یت هڕ ھه ر کرد و له به کانم له جله. بوو و ئازام گرژبووبوو  یمستم گوش  هۆ�ک. 

  . وتم  رکه ده وه  که ژووره بو جورج دا له ئه یو ترس یرسام سه

بوجورج  ئه. بوو  نه چیھ باکم به م� ، به کات ده�شکاتم ل "کوا  "  له یمزان ده
 . بوو   ه�سپ م� ، به وابوو نه�ب یک�اویپ

 وان�ن ی که ر جاده سه له  ، نه دا که ستگه�و  له  ، نه دا که دانهی مه  له نه یکاند
و  ر ئه سه ت له نانه ته.  بوو که هییتینکرۆک  شهینۆڕر ک سه بوو ، له دا نه که مپه که
 . بکات ڕ که م�زگ بوو گو له ،یبوور  وه که�تم شوو ده به بوو که نه ش هیشت که

.   وه امهڕ گه کاندا خانهۆسکید یال ، به  وه امهڕ گه  اکهیر ده ین�ست به  له ک هیختا وه
ر  م سه ، له یموو رھه ، ھه ابوویت یک�قام ، شه  هی لهۆبچک  لدرهیم دن ھ ئه

 .  م�د ۆیب گومان�ب.  م�د ۆیب ک�ژڕۆ. بوو   خانهۆسکید یر وسه تائه

رم و  گه یران نابه په  له انیندۆ�ھ  ژهیک.  خوازمی و ده  وه زمهۆد ده یندۆ�ھ یک�ت ئافره
 . ردن اس یندۆ�ھ یاوانیپ  ، چونکه ن بکه�پ یتا شوو نڕ� گه ده ۆڕگ

و  کات ده�شووم پ یدیئ. گوت  ده انیوا ک�م ، جارفنۆندھیئا یمپ که یکانڕ�ھاو
 م�ل یک��ند مندا و چه ت�گر رده وه ۆب م زنامه گه هڕو پاشان  ت�گر رده وه ۆب م قامهیئ



رما  و سه  وه ته�چ�بمپ یشۆرام فه ی وه رله به... ون  که دوام ده  بابه  بابه و به ت�ب ده
 .   وه و ساردم بکاته �ن�یمچاب یت واوه ته به

 .   وه زمهۆدی ر ده ھه ید یک�ژ�ۆگومان�ب م� ، به ینیب م نه"یکاند "�ۆم ئه

  وه زمهۆناد ک هیک هیشم کهید یکان نکه موو ده ھه �� ده �، ک  وه هیینینوورم ب �ۆم ئه
و  موو ئه و ھه  دهیاغڕ، تا تن تن و تا  نیم اسهیتا ئانکا ،   گرهیب  وه هییکاند  ، له

م  قسه ی وانه بووبووم ، چئه انیتووش دا هییر نابه په یر فه م سه له که ی ژانهیک
 داۆخ �ید له  که ی وانه ، ئه ابووڕ گه نه انیزار زارم له ی وانه و چ ئه دبوونکر ڵ گه ده
 ان�یپ انیشۆت خ نانه ته انیدا هیایم دن له ک�س که ی وه ئه �ب به ستوونیو شمۆخ
 .  �ب یزان

 ک�سوار لیم ، پاسک که یک هی ماوه به  وه لدرهیدن ھ یمپ ناو که بچمه ی وه رله به
 ینیشب�کرد ، پ خراپ ئاماده یشت ۆب مۆستام ، ترسام ، خ ، وه  وه بووه کینز م�ل

 .  �بمگFuck me:  ��ب م�پ ایم  چاره  تف بکاته ایکرد ،  دووشتم ده

 .   که هی ره جگه به یستیو�، پ شم�ک ره جگه میپرس �یل

 �یو ل کردم�ل ی ناسنامه یو داوا گرتمیاڕ  که مپه که یرگا ر ده به له یتیوریسک
  وه که مپه ناو که  چوومه ، که ت�نامناس  ، چونکه میژ ده  که مپه که له ایئا میپرس

 انیمن یشا مه چوون ، ته ده یکد�ل کدا�موو شت ھه بووم ، له ژیک ک�� مهۆک یتووش
ھاتوون   وه�کو ؟ له ن�ک  مانه ئه. ن  که من ده یشا مه ته یمزان من ده م� کرد ، به نه

  ته اونهنر�تف  وه اوهیپ ک هین هیال  له انیموو رھه ھه  هیوا ۆت چوون ، له ده یکد�ل  نده�؟ ھ
 .   که مپه که ی که نه�خاو  تاوه رهیق  قامه رشه سه

 م که فهیر بال سه له ژم�در یش هی�ک�قژ  ه�ند تا چه مۆخ ی که ژووره  وه مهیی گه �کات
  . ھات  ده م گاکه�ج  له ۆو نام بیر غه یک�نۆ، ب ینیب

 . دانرابوون   وه هی گاکه�ج شتین ته له یی کراوه به کان رهیب  وتبوو ، قوتووه خه بوجورج ئه

 نیرۆجلش یژوور ۆو بردمن ب گرت� ھه م کهۆت و په  که فهیبال یرگ و به  که فه رچه چه
  وه رکردنهیب یباران سته شه یدیئ.  شیئ  و خستمه  وه که رهۆجلش  هن، خستم

 .  کردیدا مدایران گهین ی گه��ر ک سه به

 لییقا  هی ھه ادایدن ت له ئافره  باشه!   که ژووره  ته�ناب�ھ یک�ژیبوجورج ک ئه ��یب ۆت
 ێژوور  ته�ناب�ھ یک هی نه�یر م گه ئه  باشه!  ت�بنوو ا�ی گه بوجورج له ئه  که �ب

 ی گاکه�ر ج سه له یچۆب! بات  کار ده من به ی گاکه�ج یچۆ، ب ێر�ابوڕا�ی گه له
دوورت  ۆب ڵای روخهیب  ارهیواد...  ید�باح ھ سه  به ید�ھ!  ێونان ا�ی گه ده ۆیخ
 ...   ساکارتره  وه بوجورج له ئه...  تڕۆی ده رۆز  کهیر خه... ن  به ده



  م باوه ده به ک�قژ  ند داوه و چه  وه ته�کردب ی که ره نجه بوجورج په ئه  هیین دوور
  نگه هڕ.   وه رسابنهیگ ۆت ی که نهیر ر سه سه و له  وه ژووره  ھاتبنه  وه که ره نجه په له
 . شت بکات  ێند ھه ینۆب  چهیھ له ت که ارهیست ھه  پووه که

قانگ  ی که ژووره یوتس�ودابوو ، ت خه یابڕغو  ، له  وه خواردبووه ی رهی، ب بوجورج ئه
 یرگا ، ده  وه م کرده رگاکه ، ده  وه مه کهی، ناتوانم ب  دووره  که ره نجه دابوو ، په

 .   وه ته�ناب یر به مدا خه که یرما سه له  رده�م رهیم پ ، ئه  وه کرده شم ناکهیب ی وه ره ده

  له  نتره ھوه ئه رۆ، ز زیم یسووک ینۆبوو ، ب نه دا که وه هڕاڕو  ن�دا  له س که
 بوجورج  ئه یکان ه�ت

و  ، ئه ێر ده ھاته  وه مه�ئ ی که ر ژووره رانبه به ی که ژووره له  که هییفغان ئه  ژنه رهیپ
 .   وه کردمه �یکراو ، سو وه سووره ى لکه�ھ ینۆب به �ن�دو که ی ژنه رهیپ

کرد ،   مه�ئ ی که ژووره له یچاو ک�چاوتروکان ۆب م� ، به  وه ره ده  ھاته ۆب نازانم
ال  له یمان که ژووره یواو ته یک هی نه�کرد ، و ده ی وه ئه یش به که ک�چاوتروکان

  چوو که ده  نهۆوب له کڕ�ردا ھات ،  سه به مڕ ته یک�نۆدا ب وکاته له.  ت�ب  سته رجه به
و  ئه ��یب ۆت!! م  که ژووره  ته�ھاتب  ژنه رهیم پ ئه �یبل...  ھات ده م گاکه�ج له
  شتووه�ھ�ج  وه مه که فهیر بال سه به یقژ یوار نه�شو �ک!!  �نوستب مدا گاکه�ج له
 . 

  وه هیاڕ گه  که �کرد ، کات ده ژنم رهیپ ی وه انهڕ گه یوانڕ وهستام ، چا رگا وه ده ر به له
  .  ھات ده�ل ی که هینایب یکان ته�وال ته ی ه�نبۆب ینۆب

 

 رۆم نجه په
 " =کوا . ن  بکه رۆم نجه په یشف که کدا هی فته ر ھه ھه �ی وه ھه له  هیبوا ده ران نابه په

و  ئه  که ی وه له �ب این�د �ب ده "نداۆ�ھ  له  هی نده ناھه په ییند ناوه یئورگان
دووجار  ی وه ، ئه نیدا ئاکنج که مپه که  موو له کراون ، ھه مارۆو ت ئه یال ی رانه نابه په
 ێنو رله سه �ب و ده ت�کر رده ده  که مپه که ، له ت�ب بیغا رۆم نجه په یشف که  هل

 .  رئاپلیت ۆب  وه تهڕ� بگه

 ی وانه له ک�ر نابه ر په ر ھه گه ، ئه  هی ھه دا که رهۆم  نجه په یژوور له سیلۆپ  شهیم ھه
 یشف که یر�ئام  له شتر�و پ �بووب ھه یرۆم نجه په دا کهید یک�ت�و  له  که
 ر کسه هیسیلۆوا پ ، ئه  وه بکاته یشف که  که ره�ئام  ره�، ل �ربازبووب ده رۆم نجه په
 .  گرنی ده



دن  یمپ که یرۆم نجه په یژوور ، له ینیب مۆخ یچاو به م ووداوهڕم  ئه مجار که هۆیب
 . بووم  لدریھ

و   ھاتووه  وه راقه�ع و ، له  ه� گه له یروون ده یشۆخ نه ی، گوت یراق�ع یک�نج گه
 بوو ۆڕن ران چاوه نابه موو په کو ھه وه.   وه تهەکردوو ت ه�انی که هییر نابه په یداوا شتر�پ

 دا که رهۆم نجه په یشف که یر�م ئام رده به له  هییانی و به ئه.  �ب وه �ل یک هیروو ده
،   وه که�سووچ  انهیبرد سیلۆ، دوو پ  وه شه�پ �بردن یکان قامکه �، کات است وه

  به شیو ، ئه انیپشکن یورد و به یزبر به رۆ، ز  وه وکرده�ب �پ انیردوو الق ھه
 انیبرد ڵپا کرد و به انی پچه له ، که  هیچ  له سه مه  که ت�دا بپرس دهی�و ھه  وه ترسه

دا  ده�یو ستابوو ، ھه دا وه که مپه ر که به له که ی هییسیلۆپ  لهیمبۆو ئوت ناو ئه ۆب
ل و  ل و په ن ، که بده یگاڕ�تا  بکات�پ انیت ناعه قه ۆیخ ی که هیراق�ع  زاره وه�ش به

 .   وه هیینیب م نه"راتب  "زیرگ ھه  دواوه به  وه له.   وه بکاتهۆک  که مپه که له یکان جله

  مه ئه یگوت. کرد یباس یخراپ ربهۆز ینیست له فه ۆیاریپاشان . بوو  اتبی�ناو
  بووه یی گه  اوهیر ده یگاڕ� ھاتبوو و له  وه راقه�ع  له داۆیخ ڕ�یھاو ک�� مهۆک ڵ گه له
 . ھاتبوو  نداۆ�ھ ۆو ب  وه بووه یدز ۆیخ دایراق�ع ک�� مهۆک ڵ گه پاشان ده.  ا�یتایئ

  ره فه سه یباس ستیو�کو پ وه �ناتوان اتبڕ،  دا وه نهۆ�یک�ل یکات ، له نداداۆ�ھ  له
  بدات که  وه سته ده به ۆوت ئه یک هیانوویب �ناتوان. بکات  ۆیخ ی که هییایر ده
 .   هی رانه�و راق�و ع میراق�من ع گوتی ده. بکات  ر گهۆمس ۆب یر نابه په

  رانه�و راق�ع  بابه...   وه رنه�بن راقم�ع ۆر ناتوانن ب ، ھه �ن ده نه شم قامهیر ئ گه ئه "
 .  "ران�و

 م� به.  �ت�بدر ی قامهیئ ی وه ئهۆب  سه بوون به یراق�وابوو ع ڕی باوه
 این شف بکات ، ته که ی که ناسنامه  کرد که نه ش شکه�پ یک هی نامه گه� به
 چیھ ، له  کردووه واو نه ته یندن�، خو  هیغدا به یک� ، خه  هیراق�گوتبوو ع ی نده وه ئه

 .   کردووه نه یس که یت هی، دژا  کردووه نه یشدار به کداڕ� شه

  وه ھاته ۆب یفز هی�ازی، ن  نداوهۆ�ھ یر چبهۆک ی ره هیدا ن هیال ، له انیڤ ھه نج�پ یدوا
 . کرد  فز هی� که هییر نابه په یداوا  دادگا که درا به ی که سهی وجا که ، ئه

  له دانا که وه به یکرد و دان INDی ره هیدا یک�ر زه�پار یدارید ی، داوا اتبڕ
 یراق�ع ک�� مهۆدا ک ره فه م سه و له  ھاتووه یاریشت گه یزاڤی  به  وه نانهییۆگاڕ�
 . دابوو  یانیموو رھه ھه یو ، ناو  بووه دا� گه له

 دابوون�ل یر به خه اتبڕ که ی انهییراق�و ع له ک�ل گه یلی، فا یگوت  که هیینیست له فه
 فز ه�انیکان هیت بهیتا  هیر نابه په یداوا انیک�ند ، ھه  وه هیدرا� ھه ێنو رله ، سه
 .  ت�ب انهیت ی"اتبڕ"  که تبوون� ھه ک�ت�و ۆب انی کهید یک�ند و ھه  وه کرابووه



:  یو گوت ستا اوهڕدا  که مپه که یند ناوه له اتبڕ.  ما انهیت یراق�ع  که مپه که  ژهڕۆو ئه
  وه که�پ...   وه تهڕ� ناگه راق�ع ۆب این ته به اتبڕ... رناگرم  وه فز هڕاین ته ر به من ھه "

 .   وه نهڕ�ی گه ده ش وه که�و پ نیھاتوو

 یکان بهیر غه  شته یباس که ی وه و شه ، ئه ۆکارز ی، ساف  ، جاسووسه اتبڕ
 یھاتبوو ، دوا  وه ده�سو  کورد بوو ، له ۆکارز.  گوتیکرد ، وا ده مانیر نابه په یایدن
 یارۆڤو ش یجاسووس  به راقدا�ع له اتبڕ".   هیدابوو نه انی قامهیئ ێو له  ەیو ئه
 ی رباره ده م وه ئه ر نده�و کرد ، من له ده انیباس شید�سو  ناوبانگ بوو ، له به
 .  " ستووهیب

،   بووه یراق�ع یمن ئه یجاسووس ندای دام حسه سه یکات له انگوتی وان ده ئه "
 یریش گرتت به  هی، خوو  کردووه کان هییکایمر ئه ۆب یجاسووس یپاشان کار

 .  "یریپ به ی ناکه یرک ته

 یروون ده یشگایئاسا یر سه.   وه هیما لدریدن ھ  له انیڤ ھه  شت دانه ، ھه اتبڕ
 یانڕ�یھاو یر ره زه  هی ھه �ئاق " شهۆخ نه یروون ده گوتی کو ده وه  دا ، چونکه ده
  .  "...  ێبو ۆیخ

،   ماوهڕو سو ئه یت�س که  له یر سه ی که هیت بهیتا  هیروون ده  رهۆ، دکت گوتی ده
  هییشۆخ موو نه و ھه ئه ت�بب ک�ر نابه په یکرد ، تووش ده نه ڕی باوه  که رهۆدکت
 ی کهید یک�ن�شو ۆبدات ب ک�س که چیھ به  گه���و ناتوان ت�داب� گه له ی هیروون ده
 .   وه ته�ر�بن

 .  ستیب  کهید یر نابه په رۆز ی رباره ده م انهیروون ده  کهۆریچ  رهۆم ج ئه یدیئ

 یانیگر یژنۆڕھ  له ک�و موو شه ھه  مه ناوبوو ، ئه ین سه حه  کهید یک هییراق�ع
 ناڤدا  که، دا بوجورج ئه ڵ گه من ناتوانم له  دا که یار�یب ناڤدا �دا ، پاشان ، کات ده
  که.   نه سه و حه ئه یھاوژوور بووم به یدی، ئ م بکه� ، ھه  ده مه محه یناو یگوت
 ۆب ی ، ئاماژه  هیھید ک مه محه یپرس م�د ، ل مه محه یوتبوو گ ناڤدا  له م�گو
،   هیقبت یحیس مه یسریم یک هیگوت بابا یمن بوجورج به ئه. بوجورج کرد  ئه
 !   هیین انید ناو مه محه، کان هیحیس مه

 . بوو  نه وان هی� که هییسریم  زاره وه�ش.  یژ ده نداۆ�ھ  له  ه�سا  دانه نج�پ یگوت

،   هییئاسا  که له سه مه یبوجورج گوت ئه. زانم  و باشتر ده له یسری، من م موابوو�پ
  هۆی، ب  اوهیژ راق�ع له نداۆ�ھ ۆب �ب ی وه رله به  ڵسا نج�و پ ستیب  پتر له  چونکه

 .   ارهید  وه هیزمان  به یراق�ع یزار وه�ش �یق و شه یر گهیکار

  راقه�ع یک� خه یبوجورج کورد ئه  هیاوگ  وه امه��گ ۆیپاشان ب ینیست له فه یکابرا
  به ێو هی ده م� ، به  وه ته ھاتووه ۆب یفز ه�ک�ت�ند و چه له.   سرهیم یبتیق ت�� ، ده



  قامهیئ نداۆ�ھ ، له  بووه �نۆرچ ، ھه  وه هیندروست ته یوش هڕن و  مه ته یانوویب
 ڵبوو ، قه  شهۆخ نه ت�� ، ده  هییبتیق یسریم م� ، به  راقه�ع یردکو.  ت�ربگر وه

 .  یبژ دای که ژووره  س له ناکات که

 ؟   وهیت زان وه ئه نۆچ-:  یپرس م�ل

 یدیئ.  ھاتڕ شه ندا به سه حه ڵ گه دا ده که مپه که ی که هیک ره سه  دانهی مه له-
 :  ین گوت سه حه.   هۆڕو گ ئه  خسته انیکد ه�ییتایوش�ش

ت  زره عه مردم له ده کتیدا بایدم ر نه گه ، ئه یسریم  به  کردووه ۆیخ  گه م سه ئه "
 ۆو ب  وه بکه�خ  مه�ئ یکان ر جاده سه له کانت هۆ�ز  ه�مندا �ۆب  بابه �ۆ، ب تباوک

 .  " تهیچ یسریم یسری، م  ره به انیکوردستان

بوجورج  ئه.  س�گن کتیو دا باوک .یگ سه ۆت ":   وه هیدا یم� وه بوجورج ئه
 ک هییسریم  ه�حا مه درکاند ، که ۆیخ ی که نهیق استهڕ کهیت نهۆف  به یگ سه ی وشه

 .   ه "...  ید مه محه یبوجورج ناو ئه.  �ن�بدرک ی هی وه�و ش به

ت  کوا و حکومه یوت م� وت ، به نه یبوجورج ئه یت واوه ته یناو ینیست له فه ۆیاری
بوجورج  ئه م� زانن ، به ده یناو ر سه هیھات یشۆسن و من و وا ت و حه ک� و خه

 یوجا کابرا ئه.   سرهیم یک� و خه یبتیق یبوجورج ئه ی وه ر ئه سه له  ر سووره ھه
. وت رکه ده ی لهۆچک  زمانه  دا که ینین کهیپ یقاقا له ک هی ادهڕ به ینیست له فه
کرد و  ده انیراخۆس یراق�ع یاوکوژیپ ک�کرد ، تاقم ترس ده به یست ن ھه سه حه
 . ن  کهب یرۆریت ستیانوی ده

 اوکوژیپ  مانه رگرتبوو ، ئه وه انیش قامهیوروپا و ئ ئه ۆھاتبوون ب  و گروپانه له ک�کان� خه
نابوو و  ک هی نامه له ۆب انیک�ک شهیف پ�ش وه له ک هی کرد ، ماوه ده انیراخۆبوون و س

 .   هیدایترس مه  له یانیژ  که اندی گه ده ی وه ئه  مه ناردبوو ، ئه انۆیب

 یانتوانی ده کا�کات ؟ له یانکوشتی نه  له په به ۆب ید گوت ئه ان�یپ یکان ره براده پاشان
العراب  یلمیف کان اوکوژهیپ  ؟ باشه ینارد ۆب انیک شهیف یچۆبتکوژن ب یئاسان به
 بوو ؟  ینیب انی –

  هی ھه انی پاکه  حهڕۆو   بورده�ل  ته ه�یق و ئه ئه راق�ع یکان کهڕۆ گه  اوکوژهی، پ  باشه
زانن ئاو  کوژن و واده دان ده سه به کا�کات ن ، له بده ک�تاوانبار  ت به رفه ده  که
 ؟   وه نهۆخ ده

،   هیدایترس مه  له یانیژ  هیگوا  کردبوو که نداۆ�ھ  له یر نابه په ی، داوا ن سه حه
ر  به له که نابوو�ھ داۆیخ ڵ گه ده یش که شهیو ف  و نامه ، ئه  ره سه له ی شه هڕ ھه
 .   وه هیبوو یزۆد ی که ه�ما



 یک هیت هیسا که راقدا�ع له  که �ن�ب ۆب انیک هی گه� به  که کرد�ل انیداوا کان ارهۆ�یک�ل
 یژکار�اوڕ هیگوا  که نابوو�ھ  وه که�زبیح یکۆر سه  له یک�کارت یدی، ئ  بووه  وره گه
 .   زبهیح

 یانوویب  به رۆز یک�انیراق�زانم ع ده نۆ، چ ی، پاشان گوت  هی ساده رۆز ن سه حه
 ؟   کردووه نداۆ�ھ  له انیر نابه په ی، داوا  ھاتووه ۆب انیک شهیو ف  نامه  که  وه وه ئه

ناسم  ده  وه کهینز  له ی که کهۆر سه  که کرد زبهیو ح م له ساده یک هییریپشتگ یداوا
 .  زبمیح یژکار�واڕ هیگوا ناردم که ۆب یک�کارت شیو ئه یدی، ئ

قسان  ڵ گه به ی وه�و جن ئه رجارۆن ز سه حه "ژکار�اوڕ  و به زبیح  به رم�ک " -
 .   هیبوا نه ای هیبوا ھه  وه هییر نابه په  به انیند وهی په  و قسانه ئه یدیخست ، ئ ده

،  ان�یرپ سه  هیستا الر ھه الره به  رهیب ک�ندووق سه ی وه خواردنه یدوا ن سه حه
موو  ھه. دا  وان�جن یژ��م رده به یو کوا و من نداۆ�و ھ زبیح یکۆر و سه زبیح

دوو  ک�وان شه  نگه نگ ، دره جه یدانی مه کرد به ی که قه مووبه. شکاند  یکان ه�بوت
  .  شتنڕۆیبرد و  ۆیخ ی که ژووره  له انین سه وتن ، حه ژوورکه وه سیلۆپ

 

 ت�مارگر
  نهیدار  خته و ته ر ئه سه له این ته یتاق به ک هییانی موو به ھه ینیست له فه ۆیاری

. بوو  نیست له فه ی ززه غه یک� خه  اوهیم پ ئه.  ی که ژووره  هییوانی� ده که شتین داده
  مووه  ند داوه و چه ئه. چوو  ده ژانیک  له رۆز دایناسک کردنا ، و له سهق ، له کردناڕ� له
ال دروست  انی ته ناعه و قه ت ئه کرد ، قه ده انی هنۆ�ج  وه هی ناگه چه  به ی نکه ته
  .  �اوبیپ  کردم که نه

ت  قه ین گوته ۆیخ م� ، به  انهی ھه اوانیپ  بوو که ھه ی و شته ئه  نده رچه ھه
  له یدی، ئ واندبووڕا�ی گهناو له ی و شته ئه  ه� ھه و ، خوا به نا�ھ ده نه یکار به
 ستاش�، و تا ئ تیناونابوو مارگر ۆیخ  ززه غه  بووبوو و له یاخۆییخ ی�ک هیگا� مهۆک

 .   هی وه�پ ی و ناوه ر ئه ھه

 ید یک� خه ش�پ ی که س و کاره که  هیکوردستان بوا له "ت�مارگر "ر گه ئه
  به  گهڕ�نداداۆ�ھ  له.  انۆیب یزار رمه شه ی هیما  بووه ده  چونکه.  انکوشتی ده
  ئازاد بن له  ، که اوازبنیج  که �ت�در ده انی گهڕ�.  �اوازبیج  که ێدر ده یک� خه
 .  اندایکان هییاوازیج

 یک هی وه�ش ب به ره عه کات ، له ده  ززه غه یک� خه  له یی وام گله رده به "ت�مارگر"
 .  یگشت



 . نازانن  یستیو شهۆخ-

.   هیی ، شووره  بهی عه  ززه غه  له یستیو شهۆخ. زانن  ده بی عه به یستیو شهۆخ
فغانستان  ئه  ، له راق�ع ، له ایسوور له.   هیی و شووره بی عه شیکوردستان له م� به
 .   هیی و شووره بی عه

تاو  و ھه نن�وی�ەد. ن  که ده یو و که �ین و ما که رم ده گه  رمه م شه ئه نداداۆ�ھ له
 . دات  ده یاوازیج یر و به ت�گر ده اوازیج �ی، گو ن که ده� ھه دایکان شووه�ھ ر�ژ له

ترسا  ده. گرت  رنه وه ی قامهی، ئ  وه هیدا مامپ که له ڵسا  دوودانه "ت�مارگر "
 مۆخ ێو ئه  وه مه بگه ی وه ئه ش�پ  وه رنه�ر بمن گه ئه گوتی ، ده  وه رنه�بن ی ززه غهۆب

 .  ت�م بمکوژ ناده  کهید یک�س که چیھ  به  گه��مۆخ له کوژم ، جگه ده

 ا�ی گه ده  که مپه که ینجان گه له رۆز یک�ش ، و به  جوانه ت�مارگر گوتی ده بوجورج ئه
و  ئه م� ، به  هیین ش�یوایکس�سۆو ، ھوم  هیین  ززه غه یک� خه م� به. وتوون  خه

  .  ت�ربگر وه �پ ی قامهیتا ئ  خستووه ۆیخ یدوو ی هی شه بانگه

 رۆدابوو ، ز یرۆز یک�باج ت�، مارگر ێو بکه رۆ، ز نداداۆ�ھ  له  قامهیئ �چ ده�پ
 .  م دهی ده انیم  که ده یور سه ته  که اتریز  وه له ک�ل ، گه اتریمن ز له

. کرد  ژم�نو  هی واره�و ئ ئه. کوژم  ده مۆخ  وه مه وابکه یشت له ریب ی وه ئه ش�پ
 نیر ئا سه  وه هیاندمڕ گه ت�مارگر ی که کهۆریچ. کردبوو  نه ژم�بوو نو رۆز یک هی ماوه

 .  مۆخ یلۆو ئ

،  شتمیدان ت�مارگر ی که هیر کورس رانبه به یک هیر کورس سه م ، له دووه یژڕۆ
 ی که هیعایدیئ ین بوجورج واته ئه یبنج و بناوان  م ، بچمه بکه یر�کرد چاود زم ده حه
 . 

  که هییر کورس سه ، له ێر ده ھاته ی که ژووره مووجاران له کو ھه وه ت�مارگر
 یکان ووتهڕ دانهی و مه ۆڵچ گای��ر�و چاود  وه خوارده ده ی قاوه ۆخ کاوه ، به  شتیدان
دا ، دوو  ی که هیی مه په  نجانهیف  له یدوو قوم ک هیی وه کرد ، پاش ئه ده ی که مپه که
 .  شتنیدان  وه هیال و له ھاتنیراقیع ینج گه

،   وه خوارده�ل یک�ند و قوم سه ت�مارگر یست ده له ی که قاوه  نجانهیف انیک�ک هی
 رگرت وه�ل ی که قاوه  نجانهی، ف ت�مارگر ییزا هڕنا یربار م ، سه دووه ینج وجا گه ئه
  که شاۆکرد و ک دا� گه له انیرۆکان ز نجه ند گه رچه ، ھه یست ده  وه انهیدا. 

  له  ، که دای که هیی مه په  ته چاکه  به انیست هد.   وه خواتهیبوو ب نه یازڕ،   وه خواتهیب
 ۆ، ب یمان و مه  نهیس ۆب انیست ده یگوش ده انیانڕ،  نا�چوو د ده ی که نجانهیف

 . برد  ده یم ست و ده ردوو ده ھه



کرد ،  ده ی، ھاوار یشاخ ده� ھه داانیووڕ کردن ، به ده ینشت رزه سه "ت�مارگر "
بوو  شۆخ�پ ی ه�و حا بوو ، ئه ڵشحاۆخ انیبوو هڕنازانم توو.  ین که ده�پاشان پ م� به
 �ید  کرد له ده ۆیوت ئه یک�ھاوار کا��پ نا ، له ایکرد ده�ل یز بوو ، حه شۆناخ انی، 
 یقاقا  له  تانه�، ش ک�زۆت یدوا یچ بوو ، که �پ  که جامه واو مگوت ته ده داۆخ
 . دا  ده ینین که�پ

 ت�، مارگر ت�ربگر وه  قامهیتا ئ �ن�بنو یات�یم  وه ئهۆ، ب  هیین ک�نج که ت�مارگر
 .   مووکه ره�ن.   هیایت یت اوهیپ یماک  که�کچ

 �ل م�و د ێو�ش� ھه م�ل �ید ی وه ئه�ب یکو من وه یک�کچ �توان ده �ک یزان ده "
 ؟  "ێبو شۆخ ێو�ش� ھه

م  که ژووره بوجورج له ئه یوتس �و ت ۆڕتاو پرخ و ھ له  که ک�جارمارگر�ت ، 
و  ئه شتبوومیدان  وه ره ده ی که هییر کورس سه له  هیرما و سه وتبووم و به رکه ده وه

 �بچ ستیانوی ، ده ێو بخه بوو��ھ انی نه و شه�دو کان هیراق�ع.  کردم�ل ی ارهیپرس
 .  بکاتۆب انیما و سه انی که ژووره ۆب

 ێو هی بکات ، ده س کهۆما ب سه ێو هینا م� ، به  هیما سه له یز حه  استهڕ
 . ما بکات  سه ۆیخۆب. ما بکات  سه �ب�ل یز حه �رکات ، ھه ۆیخ یزوو ئاره به

 ی ه�ق ر�ژ له یکان وشه ت�، مارگر  وه کرده حن ده شه یموچاو ده یکان لهیکون رما گه
 .  تڕ� خواردن بگه  مابوو له نه یتوانا یدی، ئ رساندیگ داده دایک� خه

 �ی، پ م�شاخ� ھه ایووڕ به  ارانهیو پرس ر ئه سه له ستمی، و میرز له ده� ھه رما سه له
 . بزانم  ێو من نازانم و ، نامه م��ب

 نداداۆ�ھ  له  نگه هڕ  م که بده انییند تمه بهیتا ک�ند ھه ی ره قه له مۆخ ێو نامه
.   هیی رم و شووره شه دا مه�ئ یت هیشارستان  ، له  مه�ئ یال م� ، به ت�ب ییئاسا

  هۆیمن ب م��ب �یپ ستمیو.  ت�ب ست ده په �یپ اوی، پ  بهی مندا عه یتیر داب و نه له
 یوروپا ئه  له ێو هیب ی وه ئه  بم ، چونکه من�ھ کردووم�ل یداوا ناڤدا  چونکه منم�ھ

 .  ت�ئارام ب �ب ، ده ت�ربگر وه  قامهیئارامدا ئ

 ڵم د نده وه ، ئه مۆڕبگ مۆخ یتیر ، داب و نه  ناکات خووخده  وه ئه یش به ین مه ته
 اوازمیمن ج.   هییمندا نائاسا یت�و  له م که بکه ڵبوو قه ک هیستیو شهۆخ  که  هیین

ز  بم ، من حه اوازیج ێو مه ده  ، چونکه لدریدن ھ یمپ که ی کهید یکان ره نابه په له
بم ،  ده انیینما��یچ بم ، ملکه ده زامین یند م ، پابه ناکه  شه�کو   شه هیر سه  له

 .  بم��گ ئاژاوه ێو نامه

 . واو  و ته ت�ب "ستمۆد "ت�مارگر ێو نامه



،  ک هی سته�ستیمو ، ده اڕ گه� موچاوم سوور ھه ده این گوت ، ته نه چمیھ م� به
 . بکات  زگار�م هینگ ده�و ب م له بنه اتیسوود بن به یک هی ستهڕ

،  ی ناگه ر چه سه ی نکانه ته  مووه  و داوه ئه  هیوان�م کرد ، ده ده تم�مارگر یشا مه ته
 نۆماچ بکات ، چ  هی ناگه م چه ئه �توان ده ک�اویپ نۆچ مابووڕسو  وه رم له سه
،  ت�د� ھهک�ت م�ستم کرد د ، ھه ت�بگوش  وهۆخ  به  هی سته م جه ئه �توان ده
 یروو سه ستم به و ده  وه مهیو ، دانه  وه وتمه کهردوو �یل ک�م ستام ، که ھه
ر  پشتم ، به یالن�ش  وته که  وه ه�یدوو د ، به  وه شه�پ  ھاته م�گرت ، ل  وه نگمهیس
ناکاوا  ، له  وه ته�و دوور بکه م�ل م بکه�ل یو داوا م�ب� ستم ھه ده وم ابکهیفر ی وه له
وتاند و  له ی هیایو گ و ئه ڕی رپه ده  وه ناومه هھ  له ون زهیق ینجیل یک هی وه شانهی�پ�قو
 .  یرز له ده  وه باکووره یئارام یرما م سه ده به کرد کهسیپ

م  ئه ی وه مدانه�و ۆب یمن یچۆب!  یئاشق  ببم به کردم�ل یداوا ت�مارگر ایئا
 !  بژارد� ھه  قورسه  ارهیپرس

،  ینیب ده  وه انهییوروپا ئه  ژهیک  ونم به ، من خه انیو نه ینداۆ�ھ  مه بگه ی وه رله به
وم ،  بخه اندا�ی گه ، له  وه سمه�بل انیمک و مه نگیم ، س بکه انیماچ ینیب ونم ده خه

 یتا ره سه تا له وه ئه یچ که. م  پاوتل بده ته اندایرم گه یناللم�  بمژم ، له انیو�ل
، چ   که�ھم چ وه  مه ئه!!   وه ته�مارگر یتووش �ب ت�ب تووشم ده دایندۆ�ھ یرز وه

  !!   که�ون خه

 ی ونگه  ، و له ت�مارگر  به ت�ب ده نداۆ�ھ  ، له  هیینیست له فه یک�نج ، گه ت�مارگر
 !!   وه انهیردووک ھه ا�یو اییو یتووش به ت�ب ، تووشم ده لدردایدن ھ یمپ که

بووم  ��، و مبوو شۆخ نوستم ، نازانم نه مدا گاکه�ج  ت و ماندوو له که شه  ژهڕۆو ئه
  . بووم  د�و نائوم ت تاقه�ب ای، 

 ییدوا یژۆڕۆب م� کردم ، به نه انیزار�ب یکان وتسه �ت  بوجورج ، نه ئه ۆڕیو ھ پرخ نه
 یال له ی مه ئه ۆیخ به ت�، مارگر م�و ده یشۆخ ت�مارگر  گوتم که �یپ �کات
،  م بهیب ێو ر من بمه گه ئه  هی ، و ئاماده  گوتووه  وه که مپه که یک�نج ند گه چه

رما و  سه  یا��، و ێوار�تا ئ  وه هییانی به ، له  که ژهڕۆموو ھهو  ���ب �ج به ی که ژووره
 .  تیر ر به سه مندا به ڵ گه ، ده ادایر ده ین�ست به ، له  هۆ�س

 م� ، به  نه مه ته  به یک�اویو پ ئه یکرد و ، گوت ده یقسان  وه متمانه و به ۆخ کاوه به
 .   هییچ یمانا یستیو شهۆخ �زان چاک ده رۆو ، ز  نج بووه گه ک�ژگار�ۆشیو ئه

بوو  نه ی دهیکرد ، فا  تانه مهۆو ت ندم حاشا له ، چه  وه ته��بیب  که ێکرد  ئاماژه ندم چه
 یوجا تا زارم گرت ، ئه نا�ھ نه  نه�تا و به شۆب  و قسه له یواز  نا و نه ک�ت یم ده ، نه

 :  اکردیر سه ھاوارم به



 ... ��ی، خو  وه ه�بیب-

 ی هڕۆی هڤپاش  کرداره رچه م په کرد ، ئه ینگ ده�کانم ب چاوه یی هڕتوو �ی، گ اربوویواد
 . بوو  ری سه �پ یمن

،   اوازهیج  مه�ئ یتان�و  وروپا له ، ئه نیوروپا ئه  له  مه�گوتم ئ �یپ ید یک�و شه
 .   اوازهیج  مه�ئ یتان�و یک� خه یھ وروپا له ئه ن�ت ناعه و قه چوونۆب

!!  یچ  کاته ده یئازاد ۆت یزان باح ، ده سه  کاکه یئازاد ۆت یانی،  وروپا ئه
  هی و وشه ئه  هیوا ۆت درکاند ، له یئازاد ی وشه ێرۆج ، به نیریناش یبوجورج ئه
و  خرپ  به ی نه که�ت.   هی و ھه  بووه ھه ایانیژ ینگ رھه فه  له  ه�زاران سا ھه یتا وه له
باح  سه ۆ، ب ت�و مارگر یوروپا و ئازاد ئه یعنا و مه دات ادهد یئازاد یرس ده ۆڕھ
 . کات  ده  هۆڤشر ییایدیم

 �دا ، قاپ یرگا ده ، نوور له ێر ده  ھاتمه م نه که ژووره  له ک�ژڕۆند  چه ی ماوهۆب
 ینیب ی بوو نه رۆز یک هی ماوه� مبار بوو ، چونک ، خه نابووم�ھ ۆب ی تازه یشت�چ

 . بووم 

ردووکمان  ھه. م  بکه یت عوه کردبوو ده زاتم نه شیم و ، من که ژووره  ھاتبووه نه ت قه
 کدا�ت ئافره ڵ گه بوون ده  زانم که ، من ده نیھاتبوو  وه هیت� ژھهی�ۆک�لتور که  له
  له  که ی و قسانه موو ئه ھه یربار ، سه شیو ئه.   اوهیش ژووردا نه ک هی له این ته به
 .  �زان ده  مه ، ئه ستبوویب م رباره هد رئاپلیت

 یوو�ئاب  و له ۆیخ  له ی رانه شه و ته  و تانه کۆل و قسه  و قسه موو ئه ھه  ، له نوور
 ن�لتور که ی رگه ناو جه ، له ۆخ  کاوه نوور به. فافتر بوو  درابوون ، پاکتر و شه

ال زندوو  ، له یت� ژھهی�ۆو ژنان ت� ژھهڕۆ  به ی ، متمانه  وه کانه ره نابه په یواو�ش
 .   وه کردمه

  که ژووره له یستیستا ، و بوجورج ھه ستا ، ئه رگا وه ر ده به نوور له �کات
دا نوور  ده شم�یو ھه  ته به� ، ھه ێو بکهر ده وه شت�مھ ، نه ێو کهرب ده وه
 ێو مه باح ، ده کاک سه  بده م گهڕ�... نا نا :  یبوجورج گوت ئه م� ، به ت�س حه نه�پ

،  ڕۆییو  اڕرسو ، نوور وه ت�و ر بکه ده وه ی وه ئه ش�پ. م  بکه ۆڵچ ۆتان ب که ژووره
چووم . بوو  نه ی دهیم فا رح بکه شه ۆب ی که له سه مه ایبگرمیاڕمدا�و ند ھه چه یدیئ
ر  سه  وته ، که شا�ک ایموچاو ده به کم�کسۆبازوومدا بوو ب  له ز�بوجورج و تا ھ ئه ۆب

ربووم  به �یت  ق و ز� شه  وجا به بوون ، ئه ق ه�ب ئه ایرسام سه  له ی، چاو  که رزه ئه
 مدا ه��یسووک و خو �ی په چه یزان نه یزنۆم در ر ئه سه بوو به ھه قمی�رچ ، ھه

 .  رشت� ھه



بوو ،   هڕتوو �ل رمۆز ناڤا، د  وه گواستمه ی کهید یک هینایب ۆب  وه و شه ، ئه ناڤدا
 نۆم ، چ بده ریپ یک�اویپ  توانم له ده نۆرمدا کرد ، چ سه به یایدن ۆ�یب هۆ�ب

 ید یک�ر جار گه ئه  وه کردمه یئاگادار یتوند وجا به ئه. م  بده یق رشه توانم به ده
 یر چبهۆک ی ره هیدا ۆب ک هی و نامه ت�ر�ن ده م کهید یک�مپ که ۆم ، ب بکهڕ شه
 .  شمۆفرڕ و شه ژیتوند و ت یک هیمن کابرا که ت�� ده ان�یو پ ت�ر�ن ده

  به ۆیخ  وه هیندۆ�ھ یسیلۆپ ک�� مهۆک به ک�نس�مبو و ، ئه شه یک�نگان دره
من ھاتبن ،  یگرتن ۆب  کرد که ده نا�ترسام ، وام و رۆز جار� وه دا کرد ، ھه که مپه که

م  ده ، به نڕی په�ت  مه�ئ ی که هینایب یئاقار  له م� م دابوو ، به"بوجورج  ئه "  له  چونکه
 .   که مپه که ونا ی کهید یک هینایب ۆب چوون ناوه را و زه ھه

... کوشتن  یتاوان  کهیدا یوا ":  یوت و گوت ژوور که وه  وه ترسه به ن سه حه
 یقاچاغچ ک�� مهۆک...  "  کوشتووه انی، دارا  کوشتووه انیدارا... کوشتن  ڕۆ کهیدا
 یت هیقاچاغچ ۆیخ یکات  که ی کورده  هڕو کو ، ئه  کوشتووه انیدارا مدا هۆین ینایب له
  . کردن  ل ده گه ده

 

 کان هیقاچاغچ
بوون ،  یئاکنج نادایب ک هی مپ و له که ک هی کورد بوون ، له یر نابه په چوار

برد  انی ، ده یدز ده داڕبازا پاساندا ، له ی ستگه�و و تاریق ی ستگه�و له انیلیپاسک
 انی نهیئاسن  شهۆگ �و س ئه این ، ته  وه شانده وه ده ان�ی ھه ێو ، له  که مپه که ۆب

 .  بوو وه�پ ی که لهیپاسک ی ژماره  که  وه شته�ھ ده

وجا  ، ئه  که مپه که یکینز ی که اچهیر ناو ده  هیدا ده ڕتوو انی هی شهۆگ �س و ئه
موو  و ھه کان هیو تا کان شاوه وه� ھه  ھات تا پارچه ده ک�لیمبۆئوت ک هی فته موو ھه ھه

 یدوکانان  و به  کهید یک�ن�شو له  و پارچانه ئه چوو ده�پ. ببات  کان هییاریدز  شته
 . گرت  رده وه  و پارچانه ئه یبر له انی پاره انی،  شنۆبفر ی کهید

 نیکرد باشتر ده کدا هی ستگه�و  به انۆیخ  وه هیک� خه یرچاو به و به ووناک�یژڕۆ به
 . �یب ده انی که ه�بوو و قف�پ انی وره گه یک�ست قه و مه  بژارد ده� ھه انیلیپاسک

 ش کهید یوان ئه.   وه برده ده ی که مپه که ۆبوو و ب ده  که لهیپاسک یسوار انیک�ک هی
کاندا  وانه شه  خانهۆسکیم د رده به له یدیئ.  انڕ گه ده  کهید یک�لیپاسک  چوون له ده

و  ، ئه  وه کهید یشاران پشوودا ، له یژانڕۆ کاندا ، له نگه ئاھه یژانڕۆ ، له
نگ و  و زه تیو ال  هی، تا  وه ننه�ش بوه ان�ی تا ھه نا�د ۆن  ژماره ینایب ۆب انی النهیپاسک

 .  وه ننه�ش وه� ، ھه  که نهیئاسن  شهۆگ�س  له  ، جگه یکان موو شته ھه



  ، به  وه نه�خو ی اوگهۆڕم چ ده ، به  وه هیکان زامه یم ئازار ده به  وه هشو  ئه دارا
 یگا�ج  ازدهی،  ێو که رده ده وه که هینایب  و له ڕێ گه رگاکاندا داده و ده  درمه�قا

 . دابوو  ان�یکوشت ل یست قه ، به بوو وه�پ یر نجه خه

 ی که هییژ��ن�ون و خو که ده یایفر کا�چاو تروکان ، له وتن اکهیفر یمیت یدیئ
 یمیت یھاتن رله ، به سیلۆوسا پ ئه. ن  به ده ی خانه سته خه ۆو ب  وه ننه�ست وه ده

ت  نانه کان بپشکنن و ته موو شته ن ، تا ھه که ده دا ناکهیب  به ۆ، خ شانۆپیسپ
 انۆی، پرس و ج ژڕۆ  دانه نج�پ ییژا�در به سیلۆ، پ یپشکن انیشین�زب ی هیحاو
و   که هینایب یک�ر نابه موو په کاندا کرد ، ھه ره نابه په  له رۆز یک هی ژماره ڵ گه ده
 سیلۆبوو ، پ دارا دا ھه ی که گروپه ڵ گه ده یک هییند وهی په  سووکه ک�س رکه ھه
 یت خزمه  که  هیال له ۆیوت ئه یک هییاریزان ک�س رکه کان کرد ، ھه ره نابه په  له یداوا

  به که �تیدر ده ین�� بکات و به ش شکه�پ  انهیاریو زان ئه ت�بکات ، با ب  که وه نهۆ�یک�ل
 .  ێبر ناو نه ێرۆج چیھ

 ی وه نهۆ�یک�شدا ل "درونتن  "یمپ که له یکانڕ�ھاو  له ک�ک هی  که یگوت ن سه حه
 .   کراوه دا� گه ده

 ی له سه کردووم ، مه نه دا� گه له ی وه نهۆ�یک�ل ک�س که چی، ھ لمیل باح خه سه نم
 یریب ر له بوجورج ھه ، ئه  وه هیا�ر و ب سه  هیخرا یک�رد به شیبوجورج ئه ی که دانه�ل

 ایدا که هینایب  بوجورج له ئه �کات. کرد  شۆرام فه ی که له سه ش مه"ناڤدا "ما ،  نه
کو  ، وه کات ده�ل وم�س یرم گه ، به �نیمب ده رداۆم نجه په یژڕۆ الهیدا که دانهی مه له
 ۆیخ یسوکار که بم له ک�ک هیی وه ئه

  ژنه رهیپ ستمیب که م� به.  م ده� ھه �یت ت�ترس ده  وه ، له ت�ترس ده م�ل یمزان ده
گوتم  داۆخ �ید ، له یر�بو ادهڕا�ی گه و له ۆیخ ی که ژووره  باته ده  که هیفغان ئه

 یو قازانج ر�خ من به ی که شتنه�ۆیم� خوارد ، به یدان� ھه�بوجورج ت ند ئه رچه ھه
 .   وه هیو شکا ئه

  ژنه رهیپ  ت له فرسه این ته ، به  وه هیما این ته به یۆخۆ، ب  وه هیبرد "ن  تسکه "
 ژن رهیپ �رکات بات و ھه کارده به ینیگا ۆم ب دووه ی ه��و ره قه.  �ن�د  که هیفغان ئه
ر  سه بوجورج له ، ئه  وه سوور بکاته  لکه�ھ دا که زهیم  نهۆب �پ  قه مووبه  له واتڕ ده
 .  ت�نو ده ۆیخ ی که ه��و ره قه

بوو و ،   که هیدارا قوربان  نده رچه دارا ، ھه ی که ناونا گروپه انی و گروپه ئه کان ره نابه په
 یدیمان ، ئ زه یر وه�پ دارا ، بوو به ی که رکردنهۆریت �یو ھه یر هیبو یدیئ

 . ست  به ده  ژهڕۆو  به انین ، پشت بکه ک�ووداوی�سف وه ستبایو انیب کان که ره نابه په

 ! دا  یورجبوج ئه  دارا دا له ی که ژهڕۆ له باح سه



 . دا  ی"شیئاسا"یتیوریسک ۆیاری دارا له ی، دوا ن سه حه

  دارا له ی، دوا یدز  که هیزرا مه  له انیک�رخ دارا ، به ی که ژهی�ۆ، دوا کان هیراق�ع
دارا  ی، دوا انیدارا برژاند یو دوا  وه کرده انیک�، ئاگر �یب انیر دا سه که مپه که
 کان هیراق�ع م� ت کرد ، به عوه ده انی که مپه ناو که یکان هیراق�موو ع ھه
 .   رامه دارا حه یدوا انیکرد و گوت فز ه�انی که ته عوه ده

جاسم . دارا بوو  ش�پ یم که هیی، شوو  وه کرده یم دووه یدارا شوو ی، دوا ناڤدا
 ی هو ئه ینا نا جاسم ، دوا.  نا�ھ ی که رانهیزگ ده  له یدارا واز یدوا یراق�ع
 .بوو  ی که رانهیزگ ده یردار ستبه وجا ده رگرت ئه وه ی قامهیئ

 یرگرتن وه یدوا یژڕۆ.   هی ھه ی کهید یک�ر وه�و پ ژوو�جاسم م.   اوازهیج جاسم
بوو و  یروون ده یس ره ھه یتووش  بوو که ی که رانهیزگ ده یردار ستبه ده  قامهیئ
.   هیین  داراوه به یک هییند وهی په چیجاسم ھ. برد  انی خانه سته خه ۆب ر کسه هی

 .   قامهیئ  له  هیتیبر ژوو�و م اسمج وان�ن یک ره سه یند وهی په

 ی ره هیدا ی وه ئه ی، دوا  وه کردبووه نه �پ �یسا نج�و پ ستیب شتا�ھ دارا
ھاتبوو ،  نداۆ�ھ ۆب  وه ره نده�و له یدیگرتبوو ، ئن�انیر فنالندا ، وه یر چبهۆک

 .   فنالندا بووه  له شتر�پ  که  وه شاردبووه نه یش وه ئه

 کا�کات له  ھاتووه نداۆ�ھ ۆب یچۆبوو ب یپرس �یل  که  که هییندۆ�ھ  ارهۆ�یک�ل
 چیھ ":  ی، دارا گوت  وه رنه�ن ده یفنالندا ۆب یندۆ�ھ یت� سه ده یت هیویزان

 ی وه رله کات به ده ی وروپا ته موو ئه ھه یھا گوتبوو روه ھه.  "بوو  نه م کهید یک�چار
تا   وه کوردستانه  له ی ره فه م سه ئه.   وه تهڕ� کوردستان بگه ۆب که  وه بکاته  وه له ریب

 ر نده�و ئه ۆب  هی م پاره هلمتر  که به  ه�حا ، مه  چووه�ت یالرۆزار د ھه  وروپا پازده ئه
 .   وه تهڕ� بگه

 کار بکات ؟   قامهیئ �ب به �ناتوان یپرس �یل  که ارهۆ�یک�ل

 ... توانم  ده �� به:  یگوت دارا

 .   وه بووه ده دای په رداۆم نجه په یژڕۆ ما و له ده نه ارید  فته ھه یژانڕۆموو  ھه دارا

 یک هی خشه و چ نه  هیچ یما ته به. کات  ده ک�چ کار ا�ینو ده ێکو له �نازان س که
  که مپه که ، له دای که گروپه ڵ گه ده که. ترسن  ده �یمووان ل ھه م� به!   هیشکا�م له
 ۆخ کاوه ن ، به که ده ک�موو شت ھه یر�، چاود  وه نه�د  نه�خ بن ، ترس ده ده دای په

  . ن  که کچاندا ده ڵ گه ده �ک�چاوب

 ێژۆڕ.   هی رمانده و فه ئه  که ێو که رده ده  وه نهین که�و ترس و پ �ن�ئاشق م ده به
 ییئاسا رۆز. دزبن  ایاوکوژیپ اییقاچاغچ  مانه ئه  کرد که نه  وه ستم به ھه ژانڕۆ له



 انی قامهیئ یرگرتن وه ید�ئوم  بوون که  رانه نابه و په مووئه کو ھه ، وه اربوونید
 . مابوو  نه

  که گات ده�پ انییر چبهۆک ی ره هیدا ی نامه �کات که  وه کرده ده  وه له انیریب وام رده به
 .   کهید یک�ت�چ و  نه بکه ووڕر ،  فه سه ۆن ب بکه ئاماده انۆیخ

 یرکردنۆریت �یو ھه  که �ب نه  ژهڕۆو  ئه این وتبوو ته که دوانه رۆم نجه په  ت له ، قه دارا
 یگوت دای که رکردنهۆریت �یو ھه یژڕۆ  ن له سه بوو ، حه  خانه سته خه له. درابوو 

 یرچ ، ھه اربووید وه�پ ۆیوت ئه یک هیی بورده�و ل یمن�ھ یمایئارام بوو ، س  نده�ھ
 .  وه بوو ، شاردبووه �د له یرانکار�و یک هیزوو ئاره

 ی که نازه جه ڵ گه و به ێکوژ ده یک� خه  هی انه�ب  وه بنه و له له یگوت "ت�مارگر "
  له ک�ک هی کوا به یند کارمه.  ت�ناسیب ێو هیو نا ت�ناسینوور نا.  ێو که ده
،   کردووه ریستگ ده یکان بکوژه  له ک�ک هییمان� ئه یسیلۆپ  گوت که یکان ره نابه په
 .   وه ابنهڕ کوردستان گه ۆب  نهیگ ، له توون� ھه یدی که دووانه م� به

مزر  یک�کسۆند ب ، چه  رکراوهیستگ ده ایمان� ئه  له ی و بکوژه زانم ئه ده من
 یبوون یمان� ئه یسیلۆزانم پ ده  خوات ، چونکه ده یمان� ئه یسیلۆپ یست ده به
 ی که کو بکوژه وه یک�ر نابه په یچ جا چتیقووت ناچ �پ انیباح کو سه وه یر نابه په

 . دارا 

  وه هین ده به زام به  ازدهیرچوو ،  ده  خانه سته خه  وجا له خشت ئه یژڕۆ ازدهیی، دوا دارا
 . مرد  نه م� به. وتبوو  که یر مل به  بوو که  وه ئه انینیدارتریترس مه  بوو که

 یگاڕ� استهڕر  سه  وه هیاندڕ گه  رهۆریت �یو م ھه ، ئه  وه بووه کیدا له ێنو رله سه
 ێو هی ده  هۆی، ب  کردووه واو نه ته یژڕۆو   وه کردووته یند تاق خواوه یگوت. دروست 

  که ی هی هیڤل ت و ده رفه و ده ئه و  ماندارهیئ یک�اویپ  که �ن�لم بسه یند خواوهۆب
 .  واتڕنا ی�ۆف به  وه ته داوه �یپ

،  لدریدن ھ ی هک وته مزگه ۆچوو ب ان�یر پ سه  وه وته  ، که  وه کرده ژان�نو به یست ده
 . کرد  ده نه یبرڤنا یوت مزگه ی که ژه�نو ش�و پ مامیئ ی چاره له یز حه  نده رچه ھه

 این ته ێوروپا ناو ئه  له یچیھ  نووکه بچووک ، ھه یک�رخ به  بوو به  دارا ترسناکه و ئه
 ێو هی ند ده خواوه  که ر سه ته�ر به  هی وه�و ش به یانیتا ژ ن ده�و ی قامهیئ �ب نه  وه ئه
 . 

  له  هیتیبر انی که ته مهۆت  دز که ن��نا ان�یو پ یقاچاغچ ن�� ده ان�یپ یچۆب م� به-
 ؟لیپاسک ینیدز



 ۆب  نداوهۆ�ھ  له  شهیش قاچاغ حه  به  وانه ئه....  انیگ  کاکه":  یگوت ن سه حه
... ن  که ده ک�موو شت ھه  وانه ئه... ن  که ده وینسا ئاود ره و فه کایلج و به ایمان� ئه

 .  "!!  ینازان  و شتانه ئه...  یریق فه ۆباح ت سه  کاکه

 .  "... دزن ؟  ده النیپاسک یچۆن ، ب که ده  شهیش حه یقاچاغ  که  باشه " -

کابرا  یشا مه ته ۆت...   هیدا�یتا ستبه ده یکات له  مه ئه...  لیپاسک ینیدز-
... دز   جورجه ێگوتر ده �یپ  مه ئه...  ێدز ده لیپاسک  مه ئه...   بکه  که هیجورج

 یک� خه  جورج چونکه ن��ی ده �یپ  مه�ئ...  �نازان ی که نهیق استهڕ  س ناوه که
 یک�ست مقه  شهیم ھه... س  و به  دزه این ته...   دزه یک هیو کابرا ئه...   هیایرجۆج

 ۆب ت�ب  تازه یک�ر نابه په �رکات ھه  هی وه ئه یوانڕ و چاوه  هی وه سته ده به ی وره گه
 یرپشک و سه باتی ده داۆیخ ڵ گه ده...  ت��ک ده لیپاسک ۆئاخ ت�، بزان  که مپه که
 ی که ه�قف...  ت�ر�بژ� ھه  که ستگه�و  له ۆیخ یخواز�د یلیپاسک  کات که ده
 .  "ت�شۆفر ده �یپ ۆوری  ده و به ت��ب ده

 ؟  " وه ته�چ�ناپ �یس ل که  باشه " -

  زانن که ده... دن  ده یر پاشانبه... برد  انیر خفه مه ۆجار ب �دوو س سیلۆپ " -
 ۆو ب  هی ھه ایمانڕۆ  له یرۆم نجه و په  ه� گه له یروون ده یشۆخ و نه  دزه یک هیکابرا

 ؟  تیناس ده ینتال ۆت ینتال...   وه نه��گ ده یر نده�و ئه

 !!  ناسمینا ر�خ نه " -

 وتا سوکه� ھه  له �فی حه م� به...   جوانه رۆز... جوان بوو  یک�ژن ینتال " -
 النیپاسک شیو ئه...  اوانیپ یم خه به  بووه یدیئ...   وه کاته ده اوانیپ ییالسا

 .  "...  ت�دز ده

 شییایرجۆج ینتال.  ت�دز ده النیپاسک...   ژنه ت�� ده  که ییایرجۆج یرجۆج
 ز�ق  به تڕ� په ده�دا ت رجۆج یال به گاداڕ� له  و که ت�دز ده النی، پاسک  اوهیپ ت�ی ده که
 کات  ده یشا مه ته  وه زه�و ب

 دا نجه رپه�ش یک هییر رگه شته نه  له یکان مکه مه م� ، به  جوانه یک هی نه�یم ینتال
پاشان . کات  ده اوانیپ یت هڕ�یو ھاو واتڕ ده اوانیکو پ ست دابوو ، پاشان وه ده له

 یریب.  ت�ب  رانه�ن دات ده�و ھه  که ک�نگ ده به م� ، به ن�د��ب یک�اویپ بوو به
 .  یژ ده لدریدن ھ یمپ که له  قامهیئ �ب به  ه�سا نیند چه.   نهژ  که  وه ته چووه

 .  "  کردووه انیریب له یر چبهۆک ی ره هیدا ":  ت�� ده ن سه حه



 یکۆریو چ ت�، بمر ێبمر ێژڕۆر  ھه ینتال �واب ان�یپ  هی ره هیم دا ئه �چ ده�پ
 ی گهی��ندروست ته یوش هڕو  ت�ربگر وه �پ ی قامهیئ  که  هیین  وه ئه ی که هییر نابه په

 .  رن�بن ی کهید یک�ن�شو چیھ ۆب  و نه ایرجۆج ۆب نادات نه

  له یو دز نیدز لیپاسک  و به یژ ده لدریدن ھ یمپ که له یمن�ھ  به ینتال
 .  یژ ده تان�رمارک سوپه

. کردبوو  یرج خه نداۆ�ھ  نهیی گه ۆب  که  وه ته�ن�رب ده  هی و پاره ئه ێو هیب �چ ده�پ
کان ناو  ره نابه په ێموو جار دا چووبوو ، ھه ییایرجۆج رجۆگژ ج به ک�جار ند چه
 . کردبوون  انییبژ

 یست ده م� بوو ، به تر�با و به له رجۆج ی وه ئه یا��دابوو ، و �یل انیک�جار
 .   وه کردبووه نه�ل

  وه ئه یوانڕ نوور ، چاوه ی که هینایب  هیوانی� ده  که شتبوومیدان  هیو کورس ئه ر سه له
  ست له ده ین گوته ۆیجورج خ. بکات  دا� گه م ده ، قسه بوو ارنهید  بووم نوور که

  کاته ده  وه نه�بب یمک مه یخورت به ک�ژن ت�زان و ده  ژنه ۆیخ و به ، ئه  وه ژنان ناکاته
 .  یچ

ژن کردوو  به ۆخ یجورج �ر گران بوو کات به له یرۆ، ز اویپ کردبوو به ۆیخ که ینتال
  که�اویپ ۆیخ و به ئه یکردبوو ، گوتبوو یت هیسووکا به یست ھه.   ژنه ی، گوتبو

 .  اتب کار ده به ید یکان� خه یر�و ک  کردووه ریب له ایم ده له یر�ک

  ره�و ک به  وه دووره  نوقاندبوو و له یست و ده �ی ناوگهە خستبوو ۆ�یق وسا ئه
 یکان جاره پاشان له. بوو  ڕۆییبوو و  ین که�جورج پ. دابوو  یو�رجن به  ستکرده ده
 �یکرد پ ده یو ئه یوت کهڕ�و باندا  ڕێ  له رجۆج  که ینیمب ، ده  ووداوهڕو  ئه یدوا
و  ، ئه ت�د ینتال یت قه ره ده  که زانم ده.  ڕی په ده�ت دایال به یژیت و به گرت ده� ھه
 �یپ له ی رزه به  پاژنه  وه��و پ بوو ، و ئه یشۆداپ یکان وه�ل  که ی موو سووراوه ھه

،   وه بشارنه یکان الگهیو شه یو توانا یکان شانه یز�ھ یتوان اندهی کردبوو ، نه
  به ی ته�گا شتر�پ  نده رچه هھ.   وه بداته یم� دابوو وه نه ی وه ئه �یو ت ھه قه م� به

 . بوو  شۆخ نه  ، چونکه  وه ته�دا بینتال به یی زه به چوو ده�پ م� کردبوو ، به ینتال

 یست ھه انی،  ییاین ته یست ھه چوو ده�، پ ت�ب یی زه به چوو پتر له ده ش وه له
ق  قاوده ده یزان مده نه  که  وه بکاته انۆیک ک�شت انیید�ھاوز انییو داماو �ۆ�یک
 .   هییچ

 رجۆ، و ج  وه ته�ر�بن ایمانۆڕۆب رجۆدا ج یرار قه یر چبهۆک ی ره هیدا  که دا هی وماوه له
و  ینتال ی که ژووره ۆچوو ب دا هی و ماوه ، له ت�ب� ھه نداۆ�ھ  دا له یار�یب

 .  کرد�ل یزیخوداحاف



 یت ارمهی،  ایگر ده ینتال.  �یب ده انی که مپه که یگاڕ� وه که�پ تمنید دا ژهڕۆو له
 ۆ�یدوو ق  به �، کات گرت ده� ھه دا� گه له ی که وره گه  دا و جانتا سووره ده یرجۆج
 یسار و حه  که هیگشت  قامه شه وان�ن ی هیودا و مه وتن ، له رکه ده وه  که مپه که  له
ر  چاو ون بوو ھه و پاشان تا له نایر وه یمل له یست ده یتوند به یدا نتال که مپه که
  . ان دا ک ته ۆب یست ده

 

 �پسک یرایشاک
 م که هی،  بم ادهڕو  خه له یانی کرد ، به ده رمۆم نجه په یژی�ۆوانڕ چاوه  وه شهۆر په  به
وسا  ، ئه ستم وه ادهڕ که فهیکاش  که سکه که  ره�م ئام رده به له رم که نابه په
 .  نمیو نوور بد یم تا کاند که ده وانڕ دا چاوه که مپه که ی که هییک ره رگا ده رده به له

 ێو ھا نامه روه و ھه نمیبد  کهید یر نابه په انی و ده اتبڕبوجورج ، دارا ،  ئه ێو نامه
 ینداۆ�ھ  م له که شقه ئه م که هیاین ته ێو مه ، ده نمیبد شیکان کچووه�ل  کچه

 .  نمیبینا م� به.  نمیبد اندایو نه

  ستهۆ، د  وه اکهیفر... باح  باح سه سه: کرد  یھاوار  ژهڕۆو  ئه نوور
 .  واتڕ تده که ره سمه ئه

.  یمناس ده  که ینیم ب موچاوه و ده له اوازتریج یک�موچاو شام کرد ، ده مه ته  که
 یق زه به یورگ  که شتنۆگ یک�ش و الر رد و له زه یک�، قژ  تازه یک�وخسارڕ
 ؟   ه�یک  مه ئه.  اۆڕچ ده�ل یند مه ه�و ده  که ک هۆیت�و پا اربووید

 م� بوو ، به یچ یدا ناورئاپلیت  نازانم له...   هۆیت ی که ستهۆد  مه ئه:  یگوت نوور
 .   ناوه یرایشاک  نووکه ھه

 ...  یکاند...  یکاند: کرد  ھاوارم

وچووم  ئه یو ال ره شتاو به ھه به  ستا ، که وه.   وه هیدا ی که نگه ده یال ڕیئاو یکاند
م  ده وسا به ئه.   وه هییم ه�س ک�م ، که  وه مهیناسی نه ستیو�کو پ وه  وه ه� وه ھه ، له

  ... باح  سه...  احب سه: کرد  یھاوار  وه نهین که�پ

 ڵ گه ده ینس ره فه  و به  وه بووه کینز  تازه یش هی�فاگون کسۆف یک�ل�ئوتومب  له
 .  ڕۆییکاندا و  ته ۆب یک�ست ده  کرد ، که ی ، قسه دای که رهیفۆش

 ژ�ۆنیند چه به  کرد که یاریپرس ک هی رهیزنج.  داکردم�پ یش باوه  دووباره یکاند
 . کرد  نه یمن یم� وه یوانڕ و چاوه ئه م� ، به  وه هیدرا ده نه �پ انمیجواب



.  م که هیینایب  بردم له ۆییخ ی که ژووره ۆب ک هی وه کردنه�و س �یدوو د چیھ �ب به
 یگاکانڕ�  ر له ده قه ک�ژن رهیپ.  ایژ مان ژووردا ده ھه له ووسدای�ک�ژن رهیپ ڵ گه ده
 ی که هییقایفر ئه  و زمانه ینس ره و فه یزینگلیئ یزمان به. کردبوو  یریب له نداداۆ�ھ
 .   وه هییگرژ ده ۆیخۆب ژن رهی، پ اکرد�ی گه لهم  قسه ۆیخ

 ر�خ نه یگوت ی، کاند �زان ده  م زمانانه موو ئه ھه  ژنه رهیم پ ئه یم پرس"یکاند " له
 دا� گه م ده قسه یووسڕ  و به ، ئه ت�نازان  کهید یک�زمان چیھ یووسڕ له  ، جگه

 یکد هییدی، ئ  وه مه ده ده یم� وه  و زمانانه موو ئه ھه  به شیکات و من ده
 .  نی که ده ییا�مانۆخ یوبارو کار نین هی گه ده�ت

 :  یگوت یکاند.  شا�ک� ھه �یقوو یک�ئاھ  وه منه یشاکردن مه م ته ده به یکاند

 ڵسا  د ده قه به یشتوو�ھ م�ج به  دا که ند مانگه م چه ئه ی ماوه له..  تیاوۆڕگ رۆز-
 .  تیبوو ریپ

.  یمناس ده  که �ناچ  هییو کاند له چی، ھ ت�چ ده  کهید یک هییکاند  و له ئه گوتم
،  نمیدیتا ب  کردووه وانمڕ چاوه رداۆم نجه په یرگا ر ده به له  فته ھه نیند ، چه مگوت�پ

 نمیدیب یمتوان ، نه  ھوده�ب م� به

 .   اوهۆڕشت گ که ت ناوه نانه ته.  تیاوۆڕگ رۆز یکاند-

  من له.   هی ھه یاتریز جار�ند ولعاج دووناو و ھهلیساح یک�س ر که ھه یگوت یکاند
 . ن  که بانگم ده رایشاک  مووان به ھه م� م به"یکاند "دایر چبهۆک ی ره هیدا

  کات که ده ند مه ه�و ده یندۆ�ھ یک�اویپ شوو به م� ، به  گرتووه رنه وه ی قامهیئ
 �یل کم��مندا  و زووانه ، به ت�و ده شۆخ یشیون و من ده شۆخ ییقایفر ئه یژنان
 . رم بکات  ده �ناتوان نداۆ�ھ ینگ ، ھه ت�ب ده

 یک�ژن  له ک��توانم مندا ده ۆئاخ میپرس �یوجا ل ئه.  کردۆب یک هی بزه یکاند
 ید یگاڕ�  له ریب �ب و ده  ته حمه زه رۆز  ره�ل  قامهیئ یرگرتن ؟ وه  وه مه بخه یندۆ�ھ

 ت�س نازان که م� ، به  هی من سکم ھه یو گوت  وه بووه کینز م�ل یکاند.   وه نهی بکه
 .  ت�بزان  کهید یس که نایو ن ۆت له  جگه ێو و ، نامه

 ؟   ه�یک ناین-

موو  ھه  له  و نه  که مپه که  له  نه ک�س که چیھ.   هیگانا یک� و خه  ستمهۆد یک�کچ-
و ،  ت�زان ده ر نده�و ئه یک هی رهیت یزمان این ته.  ناگات�ت �یمن ، ل له ، جگه نداداۆ�ھ

و   رهیو ت له  هی ھه کم هی وره گه  رهیم ، من باپ بکه  قسه  و زمانه توانم به من ده
 �یل زانم که ده  و زمانه له  وه ئه ییبا م� نازانم ، به ک�موو شت ھه.   هی هی فهیتا
 .  م بگه�ت



 �یل یک��مندا  که ڕێ گه ده یندۆ�ھ یک هیکابرا  ، له  گرتووه رنه وه ی قامهی، ئ ناین
 ک�زمان چیھ  چونکه ت��ب ک هییندۆ�ھ  به  ازهیو ن ئه �، ناتوان �ناتوان م� ، به ت�بب

 .  ت�نازان

 . م  گه ده�یل یئاسان ، به �زان باش ده ینس ره من فه ی که هیت بهیتا  نده�فر ۆیب

 ؟   وه هییزۆد نتۆچ ید ئه-

 .  اڕ گه من ده له... دا  که مپه م که رده به له...   ره�ل-

، واز  ێو ست بکه ده ید یک�ر ژن ھه  هی وه له.   هییترس مه �پ یک�سکڕی  مه ئه گوتم
بوو  یردار ستبه ر ده گه ئه.   هیین ی کهید یک�چار چیھ:  یگوت یکاند.  �ن�ب ۆت له
 یم ئه  که ره براده  استهڕ،   هی ھه یک�ر براده ر نده�لو.  کایلچ به ۆب واتڕ ده شیم ئه
و  �شتب�ھ �ج به ۆیخ یت�و  که ییقایفر ئه یک�ژیم ک� ، به ێناو شۆخ
  له یک��مندا ێو هی ده یکاند.  ت�ستدا ناب ده له یرۆز ی، بژار  وه تهڕ� بگه ێو هی نه
 .   وه رنه�ن نه یلولعاجیساح ۆتاب ت�بب ک هییوروپا ئه ایک هییندۆ�ھ

 یستیستا و و ھه.  �ب ک�ژوان یوانڕ چاوه چوو ده�، پ ی که عاته سه  هیوانی�کاند
 .  وات�ب

 دایایمن ت  رگرت که وه ی هینایو ب ئه ی ، ژماره  وه ته�نیمب ده گومان�ب یگوت یکاند
و  ر ئه سه بوو به ڵست و زا خه یک�تر عه ینۆب.  نایر ملم وه له یست بووم و ده

 . بووم  یئاشنا رئاپلیت  من له که دا نهۆب

  له ێژڕۆ  که امڕ گه  نهۆو ب ز له و بله یمن�ھ ، به  وه ه�یمالن  ست له و ده ئه م ده به
 . مابوو  بوو ، نه �ۆییش نهۆو ب ئه اربوویواد م� کرد ، به میزوو ئاره ژانڕۆ

 این ته به  که نم�ب�ل یرگا واز ر ده به له ستمی، و نیوت رکه ده وه  که هینایب  له  وه که�پ
 ۆیتا ب نیستا دا وه که مپه که �یر ده له  م�ۆب ا�ی گه ده  داگرت که �یپ م� ، به وات�ب

 . ھات   وه هی که فولکس فاگونه  ئوتومبیله  به ی که نده�فر

 یشا مه ته ی وه ئه�ب شیو ماچ کرد ، ئه یم ده یسوار بوو ، کاند  وه هیشتین ته  له
  که ئوتومبیلهی وه ر له به یبم ، کاند ک�دار ایرد  به ایعامود  ی وه کو ئه من بکات ، وه

 . کان دام  ته ۆب یک�ست ، ده �ون ب دا گاکهی��چ�پ  و له ��بجو

 ک�س که چیھ م� ، به  ئاوسه یندۆ�ھ یک هیکابرا  له رای، شاک  هی ھه یسک یکاند
م  کات ئه زده حه یچۆب!   وه ته�شار ده یک� خه  له یچۆب یکاند  ، باشه �نازان
،   وه ھاته ید یک�جار  ، که  هیین نگیگر  مه ئه!   وه ته�ن�بم ین�نھ  به  هی له سه مه
 یوانڕ چاوه �ب ده یچۆب. م  به ده ک�موو شت ھه به ی و په یبنج و بناوان  چمه ده

  به  ، بووه  نووکه ھه م� ، به نداۆ�ھ  من بوو له یشق ئه م که هی  مه م ، ئه بکه



  هی ھه یسک.   هییمن ن یشق و ئه ستیو شهۆخ یدیئ یکاند.  ک هیکابرا یریچ�ن
  تا له ت�بب یک��مندا  وه کاته هد وه له ریب یکاند.   هی ھه یسک ق� و ته  ماره �ب به. 
 .   وه ته�ن�بم نداۆ�ھ

  کردووه ۆیخ ینتال.   وه ته�ن�بم نداۆ�ھ  ژن تا له  به  کردووه ۆیخ ییایرجۆج جورج
،  ید کورد مه ، محه  وه ته�مارگر ی شه��ک  ته چووه ینیست له فه ۆیاری،  اویپ  به
  .  یسریجورج م  هب  کردووه ۆیخ

  ارهیشۆ، فر نی حسه "ێناو ۆیخ ۆر ب ھه یفز هڕ  که "یقاچاغچ یدارا
  هییای، سوور زبیح ی که ئاواره  ژکاره�اوی�فس ن نه سه و ، حه ئایندھوڤنی که کهڕۆ گه

  وه هیتوانی نه ئ�ستاتا   ، چونکه  وه تهڕ� بگه راق�ع ۆب  ازهین به  که لی، شام  که هییزندان
  که لیل باح خه سه.  ر سه ته�ر به ایس کار ناکه له یانیژ ێو هیو نا ت�ربگر وه  قامهیئ

 .   و ون بووه ا�گوم وناکی�ژڕۆ به

 یباس ێرۆج کرد ، به ده ینداۆ�ھ یکردم ، باس  وه�پ یند وهی بابم په ێو شه
 ئایندھوڤنفنا ، دا�یوا ، ھه ت�زا ب شاره یکون و کون به �ب ره�ل ی وه کو ئه کرد وه ده

  .  میپرس �، ل م�کیمابووم ب ته به ی ئوتومبیلهو  ئه �یوا ، ھه

 انیندۆ�ھ  ، ژنه مۆب ڕێ گه باش ده یک�ژن له  ، چونکه نم هی ژن نه کردم�ل یداوا
 ید�ئوم م� ن ، به کورداندا بکه ڵ گه ده وت سوکه� ھه نۆو نازانن چ ن�سارد وس

کوردستان  ۆب  خواست که ید�ھا ئوم روه خواستم ، ھه ۆب یر وه خته به یک�انیژ
وسا  ئه. ن  که ده رمیو بان ب ک هڕ گه یک� موو خه ھه  چونکه  وه مهڕ� بگه
 . داخست  ی که نهۆف له ته

  ژهیک م��ب �یپ ێو مه ، ده کرد ردهیب رمۆم ، ز بکه کمدایدا ڵ گه ده  کرد قسه ده زم حه
و  �میبابم دا ی هی و پاره ئه م��ب �یھا پ روه بکات ، ھه ین�خوازب ۆب م که ه�خا
ردانم و  رگه و سه ��و یک�س چوو و ، من که ی�ۆف واو بوو ، به وروپا ، ته ئه  هیاندمی گه

  له لیل باح خه سه!! م  بکه یچ  که  وه ئه ین�نوڕ�و  یژگارۆامئ  به ستمیو�پ
 یکان خته سه  گاوبانهی��رکراویب له یک�کورد  ه�کو مندا ، وه  ردانه رگه وروپادا سه ئه

  .  انیایناو چ

 

 �وزبڕز
 مۆش ده کان ته�وال ، ته  وه مه که کان پاک ده رماوه و گه  که هینایمن ب این کرد ته رمی سه
 .   وه ره ده ی که وره گه  هیحاو  مه خهی و ده گرم ده� ھه کان ه�زب  سهی، ک



  من له این ته. نووم  و ، زوو ده بم ادهڕو  خه زوو له یانیانی من به این کرد ته رمی سه
 ی حلهیر ر سه له انمیژ یرۆز یک�ش من به این ناچم ، ته ۆسکید ۆدا ب فته ھه ییتاۆک

 چیھ  که کا�ت�و  م له که ، چ ده م ره�ل یچۆب.   ربردووه سه ب به کته مه
ت  غوربه  ست به ھه ک�ژڕۆموو  ، ھه  هیین  وه هی که که� خاک و خه به کم هییگ سته وابه

 چی، ھ  هیین  وه هییختان ته  م سروشته به کم هییند وهی په چیھ. م  که ده ۆییو نام
موو  و ھه به کم هییند وهی په چیھ.   هیین  وه مناکه خه  زاره وزه و سه به کم هییند وهی په
 .   هیین  وه شه ره نابه په

رم  به خه ت�د ک�ژڕۆر  و ھه  رما داوه سه به ۆیخ ک�زنۆمڕکرد  ده نا�وام و  شهیم ھه
  باحه سه ۆجارانم ، ب ی که انهیژ ی که وه هڕ��و  وت هۆڕب  وه مهڕ� گه و ده  وه ته�ب ده
 .   که ارهیشۆو ک ک رهیز  ندکاره�خو

م  ده به ی انهیچا  و کووپه ئه ۆبابم ، ب ی که و تووتنه کمیدا یش باوه ۆب  وه مهڕ� گه ده
 ی رامه و به نۆب یش باوهۆ، ب اندی گه ادهی�وار کورده یانیانی به یرز وه  وه کدانه�ت

 . ندا ام که وره گه  ه�ما یکان نه�و دا و هڕاڕ  و خواردن له شت�چ

 یم ، ژن دروست بکه �پ یک هیخانوو یمتوان کوردستاندا ده ، له الرۆد زار ھه پازده
دا یباتیر غه  ، له الرۆزار د ھه  پازده. م  بکه و�خ به �پ �یو مندا ڵو ما نم�ب �پ

 . ردان کرد  رگه سه یجاران ی که باحه چوو ، سه ی�ۆف به

نجام و  و ئه ئه  مه ، ئه  وه مهڕ� کوردستان بگه ۆب �ب ادهی،  یندۆ�ھ  ببمه �ب ادهی
 یک ه� سته به یانی به دا ، له لدریدن ھ یسارد یانی به له م ادگهی  بوو که  ئاکامه
 . کرد  یمارۆدا تیوشک

  که وره گه  هیناو حاو ۆب  وه رزم کرده به ی ه�زب  شه هڕ سهیو ک ئه  که ک�و ئاکام نجام ئه
 ڕی گه م که هییدوا که یانی به ی هی قاوه  نجانهیو ف ئه ووب ک�نجام ئه. کرد  یاری، د
 . کرد  یدروست  وه خواردمه دا که هینایب یق مووبه  ، له  وه کردنه ن�خاو

ن  سه حه  که ی زهیو م ئه یرا�خ ڕیوش  هڕوش ڵ گه ده یکان بوو ، وشه ک�نجام ئه
 یچاوان ایبکات   قسه انیبکات  و�س ی وه ئه�و ب  له په و ، به  وه هیدا نا که مامه حه  له

 .  ژاڕ، دا �ن�� ھه

 .  ت�قابیموز  له م�گو ستیمو ده

م ،  بنه�، ل نم��دا بکوم که قورسه  قه مووبه  له یکورد یرانۆگ ن� وشه ستیمو ده
 یکان هیت گبه ، نه مۆخ ی، داماو قسم ه�ب انداڤو ش ۆو حاج ۆخ�ش ن�ئاواز ڵ گه ده
 .   وه مه��ب  وه وانه�بن ل و له ستاندا�گو ڵ گه له مۆخ

 میپرس �یستاو و ل و ھه خه له یانی جار بهم که هۆیھاوژوورم ب "یکاب " هییانی به و ئه
 !!  م�� ده یرانۆگ یچۆب



 یکاب
کو  وه نگ ده�ن ، ب ھه لمدایف  له  که ت�چ ده  وانانه و پاسه له ،ڵۆداھ ژ�در  که هیکابرا

 ی که ژووره  له  ره ه�کو  کو مشکه ، وه ت��نا یرانۆ، گ �ن ناکه�، پ ارانۆڤو ش ۆڕخیس
  هت حمه زه رۆز ت�� و ده  وه ھاتبووه ۆب یفز هڕ وه هییر چبهۆک ی ره هیدا  له ێو ناکهر ده وه
 �ت�بدر ی قامهیئ نداۆ�ھ  له

من !!   هیین ستان�پ ش هڕ  له یز حه ایمان� ئه ت�� ، ده وات�ب ایمان� ئه ۆب زناکات حه
 یس که رۆز له  هی وه دام و له �ی، ل م�ناو انیشۆخ یمان� ئه یسیلۆزانم پ ده
 "م  ئه.  ێناوشۆخ یایمان� موو ئه ھه یکاب م� ، به ت�داب یکو من وه ی کهید

 ...  ت�ناسی ده ی؟ کاند  اوهشار د حه یک��چ س  هی"یکاب

 یر رانسه سه  له  ره�ک ل نه  اوهیم پ ئه ی، گوت ت�ناس ده یشبا رۆز یگوت یکاند
  .  �ت�نادر ی قامهیوروپاشدا ئ ئه

 ؟  انیگ یکاند یچۆب-

 . گوت  نه یچیھ یکاند م� به

 ی که نده�فر ۆیب �یما ۆب �نگ که مگوت�پ  ، که  وه هیاڕ گه  که مپه که ۆب یکاند
تر بوو  یی گله جاران به ، له اۆڕگ ێنو رله سه یکاند.  واتڕنا زیرگ ھه ی، گوت واتڕ ده
 . کرد  دهشۆخ ک هیوایھ چیھ به ۆیخ �ید  دا و نه ده  قامهیئ  به �یگو نه یدی، ئ

موو  کو ھه شووم بوو ، وه یک�و دام ، شه ی که ژووره یرگا ده  له که ی وه شه و ئه
دوا  ی وه خواردنه یکیر ن خه سه ، نوستبووم ، حه نداۆ�ھ یکان هییزستان  وه شه
 .  وات�ب ۆسکید ۆو ب  وه ته�ب �بوو ، تا ل  رهیب  ه�بوت

. کرد  ده ۆیخ ییاین و ته یریگ شهۆگ ی سه مارهۆم داۆیخ ی که ژووره  له یکاب
و  یرم گه ی منه  وه ژووره  کان له ره نابه موو داخرابوون و په ھه ید یکان ژووره

 .کرد  ده انی وه رمبوونه گه

  نگه هڕرما ،  ، سه اربووید ران گهیو ن یمدا کرد ، برس که ژووره  به ۆیخ یکاند
 . بردبوو  یکان رمه نه  قامکه یر سه ی که جوانه  هیقیفر ئه

ردا کرد ، پاشان  سه به یرم گه یک هیچا. خوارد   وه رهین په  به ینان  پارچه دوو
 . بوو  یرما سه اربوویداواکرد ، د ی کهید یک هیچا

 ؟   بووه یچ یکاند-

 یانی به. مندا نوست  ی گاکه�ج  ، پاشان له ایگر رۆز رۆز یکاند  وه شه و ئه
 ین�� به.  رکردبوویداگ یمن ی گاکه�ج  کرد ، چونکه یبوردن ی، داوا ابووڕو  خه له که



 ییوروپا ئه یت�کام و میپرس �یل ێو شه.  ت�ب چاک ده �یحا  که �دام
 ؟   باشتره ستان�شپ هۆڕب

. کرد  ده خواردن نه ر�ت یران نابه نسا ، په ره فه م� ، به  وه کرده نسا ده ره فه  له یریب
 .   انهۆڤکول و ک  به یک�ت�و م� ، به  کهینز ایمان� ئه

 یچیاریک هی  ، تاقه  کردووه یکان هیمان� ئه  هیرزش وه  مهیت یریگی په یگوت یکاند
 ش ه�ک هی  س بوو تاقه به ی نده وه ، ئه  تووهید نه اندایو�ن  له یست�پ ش هی�کچ اڕیکو

 یکان جانتا و شته  وه و شه�تا ئ �نیبد کاندا هیمان� ئه  بژارده� ھه و�ن له ست�پ
 .  وات�ب ایمان� ئه ۆو ب  وه ته�چ�بپ

و  �ن بده ی قامهیکردبوو ئ یفز هڕ  که ک�، جار یمنجاندبوو ه�ت هڕ دوو که نداۆ�ھ
 . باربردم  له انی که ه�مندا یگوت یکاند. بار بردم  له �پ انی که ه�مندا  که ک�جار

  بوو له ، ئاماده ایگر ده  وه شهیژڕۆ ر ، به سه برده انیگر به یرۆز یک�وان شه یکاند
دا  VWNیران رمانبه کوا و فه یندان و کارمه یتیوریسک یووڕ به کدا�ر ئان و سات ھه
 .  ت�شاخ� ھه

 اندایندۆ�ھ یووڕ به ادایر ده ین�ست به  و له ڕبازا  له تاندا�مارک  و باندا له گاڕ� له
کرد  سواراندا ده لیر پاسک سه به یھاوار. ردا بکات  سه به انیو ھاوار ت�شاخ� ھه

 یزان �، کات  هیندۆ�بوو ھ یزان یکرد ، وا کدا�ر نابه ر په سه به یھاوار انیک�، جار
 .   وه نابووه�ھ ۆب یواز ته  هر نابه په یبوو

  ؟ انیگ یکاند  بووه یچ-

 یباح سه یچوونۆو ب اسای  که ی شه هڕو  ماخ بوو ، ئه ده و به فی که به رۆز
 ۆییر ده  وه و ئه ره و به ئه ستا�ئ.  ۆڕیگ ھانیو ج ایقیفر و ئه ستان�پ ش هی� رباره ده
 .  �ن�م نه یجاران ی شهۆو خر شۆو ج ، ئه ۆڕێبگ انیو نه یایدن  ت به باره سه  که

  به ۆڕیرم و گ گه یک�چ ماچ ڕۆیی  که مپه که  له �کات  رمهیب له ستاش�
 یلیقاب  ، که ییایدیم یمن نۆدا و چ "نۆاگڤفولکس  "ی که هۆیبند�فر
 ی وه رله ، به یکاند یشا مه ته  که شئ�ستا. کرد  شۆرام ، فه  هین شکردنۆرام فه
 ستاش�ئ.   وه ته�و که ردهیب یت واوه ته بهم "رئاپلیت"م ،  که ده رایشاک  به ت�بب
  هییپانتا ویود له نۆ، چ یقس هڕ ده رئاپلیت  له  نۆچ ی، کاند  رمهیب له

ژوور  مووان وه ھه کا�کات م له وه ره ده له ۆب میپرس ده �یل  ئاماژه ، به  وه که هیی شووشه
و   وه ژووره  ھاته فتار هڕ، خاو  �ۆوا ، خه  وه م بزه ده به نۆچ که  رمهیب وتوون ، له که
 . ما  نه اریوسا د ئه

  ورده  وجا ورده ئه.   وه ھاته رادایشاک ی شه��ک  له رۆز یک هی ماوه یدوا یکاند
سووتاند و  ی که رده زه  جاران ، قژه ی که هییر کاند سه  وه هیاڕ گه بوو ده کیر خه



  سووکه  وه��سووتاند و پ یکان و کراسه و��، پ  وه ھاته یجاران ی که قژه
 یک کجاره هی به ین گوته ۆیخ یو کاند ڕۆییاریشاک،   وه هیاڕ گه یکان هیرزش وه
  .   وه هیاڕ گه

 

 رتاجۆک
 یکان ، کچه ێناو �ی، مندا  هی من سکم ھه  کرد که یست ھه مڕ�ھاو یر تهیب

 انی که وره گه.   هی ھه یند�فر ۆیو ب  ه�سا  ژده ھه ین مه ته انی که ن ، بچووکه وره گه
 ستاش�تا ئ م� ، به  داوه ق� ته ی که ژنه.  �ن�خو مستردام ده ئه ۆیزانک  له
ودا  ئه یگا�ج بوو ، من له شیر ئ سه و له ئه  که �کات.   ماوه  وه�پ یند وهی په

 یمن که  وه ژووره ، ھاته یمناس ده ایکان نه�و ، به  وه ژووره  ھاته ی که نوستبووم ، ژنه
 یگا�ناو ج له  کهید یک�دان ژن ده نه ییرا به یبوو ، چاو ریگ�غاف ینیب
 ی که نهۆف له وجا ته ، ئه وم هربک ده ز وه من کرد بله له یداوا.  �نیبد دای که رده�م نهۆک

م  ، جانتاکه کدا�عات سه  متر له که یرف زه� ل. کرد   وه�پ یند وهی و په گرت� ھه
 .  م��ب �ج به ر تهیب �یما که  وه کردهۆک

 ی ، جانتاکه وات�کرد ب ی که ژنه  نهۆک  له یکرد ، داوا ۆڵب هۆ�ب  به یست ده ر کسه هی
،  م� هی نه ستمی، و  گاکه�ج ر سه شته�ی� ھه ابوویت یک هییرچ و ھه گرت� ھه یمن
دا  وه له ی که هۆ�ب  هۆ�دات ، ھاوار و ب ده �یل موابوو�الدام ، پ یانۆیخ ینی به له یدیئ

 . دا  نه �یم ل� بوو ، به نه

  ساده یک هییزینگلیئ  وجا به کرد ، ئه ده یمن یشا مه ته  کرد ، ژنه ده یھاوار ر تهیب
 :  یم گوت بگه �یمن ل که

 ت مه�ئ  هیتدا که بچووکه  کچه ین مه ته  له که دا شه هڕم  ئه یناو�پ له ۆت " -
 .  "!!  شت�ھ�ج به

،   وه کرده ی که ژنه  نهۆک  له ی که ه�ما یلیکل یبوو ، داوا نگ ده�ب ر تهیب دا وکاته له
 یکان لهیکل یداوا  وه هیجد یک هییداگر�پ  به ر تهیب م� بوو ، به ڵ، دوو د ربوویگ�غاف

 ی که وسووربوونه یداگر�پ ، له ابوویژ ا�ی گه ده رۆز یک�ن�سا  که نیتا ی ژنه.   وه کرده
 .  یی گه�ت و ئه

  ڵما له یک کجاره هی  به که کردۆب ی ست ئاماژه ده وجا به ، ئه  هیدا یکان لهیکل
 .  ت�ربچ ده

 شیو من گرم� م ھه جانتاکه ستیمو ستابووم  ده وه ینگ ده�ب بهو  وه ترسه به من
 ستتیر و گه ئه ۆ، خ تی ه�م ما ئه یخانم ۆت. نا  ێجار یرگوت تهیب م� ، به م�ۆب



و   کهۆناک دای که ژنه ڵ گه ده  رهۆز یک هی ماوه یگوت ر تهیب. نا  ێجار م� به �ۆ، ب �ۆیب
 یژن  ، چونکه ت�بخواز یندۆ�ھ یژن ت�و هیو نا  داوه یق� من ته ینیناس رله به
 .  نڕھار و د یندۆ�ھ

 شۆخ  وه دارهید م که هی له یناکات و من انیاتیم�  ست به ھه یگوت ھا روه ھه
دواتردا  یکان دارهید  له م� ، به  بووه جاران نه ی که نجه گه  ، چونکه  ستووهیو نه

 .  ت�ردارم بب ستبه ده یئاسان به �ناتوان  ، که  کردووه  وه به یست ھه

موو  ھه.  ت�و لما بخه گه له  هی وه ئه یک�م موو خه ھه یمزان ، ده کرد نه�پ مڕ باوه من
 �ابیت ۆیوت ئه ڕیرم و گو گه یک هیات�یم  که کدا�ت ئافره ڵ گه بوو ، ده  وه ئه یک�م خه
 �پ ۆی، خ ت�ژ��ب�ت ۆیخ یکان سارده  و شته  وه رم بکاته گه �پ ۆیخ که

 مبوو ک��مندا ید�ئوم  به شیبوو و من من ھه به ی ماحه ته و ئهو  ئه.   وه ته�ن�دابمرک
ناردبووم تا  انیوروپا ئه ۆب ی هی واده و خانه م ، ئه بکه زگار��پ یم که واده خانه یانیژ
 . م  بکه انیزگارڕ

بوو ،  ئارادا نه له یدار�د یک�کۆریچ چیھ یدیئ.  ت�بب �یل کم��بوو مندا ستم به مه
  له ک��مندا. دابوو  �ێف  ره�ئ ۆب م�ب ی وه رله به قادایفر ئه  له مییدار�د یکۆریچ
ر  گه ئه. رم بکات  ده �وروپا ناتوان ئه یدیو ئ ت�ست به م ده وروپاوه ئه  به ک هییندۆ�ھ
 یوانڕ م چاوه که واده خانه  که یت بهیتا به.   وه مهڕ� ناگه ایقیفر ئه ۆبمردووم   ره�ل
 .   منه یک مهۆک

ڕۆژی چ�ند جار�ک دەڕشاماوە، مج�زم گۆڕا، ،  هی سکم ھه  کرد که یست ھه ر تهیب
  . ب� زۆر بۆن ناڕەح�ت دەبووم، ی�ک�ک ل�و بۆنان� بۆنی ئ�و بوو

. م  بکه زیم یحس فه کردم�ل ی، داوا ر�خ گوتم نه، ل�ی پرسیم سکم ھ�ی�م
 .  ین که�پ یحس برد ، کاند فه ۆب نامین یزیم

من  م� ، به یچۆب ماڕسو یر سه نای، ن  وه که هی شووشه  بکاته زیم ناکردین  له داوام
خست  یر ده  که حسه ، فه  وه که شووشه  کرده یزیم ڵرحا ھه ، به  وه امهڕپا�ل یرۆز

 . بوو  نه یسک ناین  ، چونکه یمزان ، ده  هییسکم ن  که

 ید یک�کرد جار ی، داوا داکردی په یگومان ید ی نده�، ھ  وه بورامه �کات
 .   وه برده ناین یزیر م به نام وه په  ، دووباره  وه مه بکه زیم یحس فه

 نۆو چ ربوویگ�غاف نۆچ  هییگوت سکم ن �یپ  که رهۆدوکت �کات  رمهیب له ستاش�ئ
بوو ،  من سکم ھه. دا  ینین که�پ یقاقا له یکاند.  داۆیخ ی هین ھه  به یشا�ک

  بردم ، له ی خانه سته خه ۆ، ب  وه بورامه.  نابووین یزیم  که زهیم م� به
 ۆیھ ر تهیب �و ، کات  هی سکم ھه  که وت رکه کردم و ده انیحس دا فه خانه سته خه
 یواش�ھ  به جار� وه ھه ر تهیب. بوو  ناین یزی، م  که زهی، گوتم م میپرس �ل ی وه ئه



  که رهۆدوکت ۆب ی که ته هیکایو ح ڵدا و حا ینین که�پ یقاقا  و پاشان له ین که�پ
 .  کردم�ل ی شه هڕ ھه یکان نده مه گاین به  رح کرد ، که شه

، قاقا  اگرتڕ گاکهڕ�راخ  قه  له ی که ئوتومبیلهر تهی، ب  وه ه�ماۆب ماندا وه انهڕ گه یگاڕ� له
  .  نایمگوت نەبوو ؟ د �ک یزیم یپرسی ده �رکات ، ھه ین هک�پ

 م� ، به  وه بدزمه ۆ، خ م� هی نه ستمی، و نی به بارده له  که ه�مندا یگوت ییدوا یژڕۆ
 و سوور بوو  ئه

 ۆگوت ب ان�یو پ  وه کرده ی که ژنه  نهۆک له یکان لهیکل یداوا ی و دووچاوه ئه مان ھه
بار  له م که ه�مندا  من کرد که له انیدا داوا وساته له ���ب �ج به  ه�و ما ئ� هیتا تاھه ھه
مان  ھه له. ان چاو بوون م و چاو ھه گایمان ن ھه گای، ن ار�یمان ب ھه ار�یب. رم  به

 . ست دا  ده له م هک ه�دا مندا فته ھه

 یژڕۆ ، له بوو شانه�ک له ی که مه خه.  ت�بکوژ ۆیخ یترسام کاند ده رجارۆز
،  ینیب  وه که مپه که شتین ته له م که نهۆاگڤفولکس   له�مبۆ، ئوت رداۆم نجه په
 . دووربوو  به کان هییتیوریسک یچاو ستابوو ، له وهدوور  له انی مجاره ئه

کرد ،  ید به ی، کاند  وه بووه ده کینز  که مپه که له یک�ۆس  ، به ر تهیب
 ر تهیب ستیوی ، ده  وه بووه ده کینز  که مپه که یرگا ده  له ینیم ب"یکاند"شیمن
  که له�مبۆئ یالو  ره ، به �نیب ی و نه �نیبیب ستیوی ، ده  وه وته که و دوور ده �نیبب

چاو  به  وه هیاڕ گه ده  که �کات.   وه هیاڕ گه هدو   وه وته که ردهیب یۆو پاشان خ ڕۆیی ده
  . بوو  دا�ملمالن  له داۆیخ ڵ گه ده. کرد  ده یگاین

 م� ، به ێر بهبار له ی که ه�کرد مندا یناچار  که �نیبد  سه و که ئه ت�و هینا
 ید یک��مندا له ریب  کانه رهیز یک هیگاڕ�  به چوو ده�پ.  ت�ب یردار ستبه ده �ناشتوان

  .  ت�و بکه�ت م که هییجار ی هیو ئاسان به ستیو دهی نه م� ، به  وه�بکات

،   وه تهڕ� گه ده یالۆر ب ھه یکاند یزانی رز بوو ، ده به ی ، وره نۆفولکس فاگ یر تهیب
 ی جانتاکه  داته ست ده ده ید یک�جار یکاند ابووین�د.  �ن�ز به ده یکاند یزانی ده

 یست ، ھه  وه وته دوو که یچاو ل� ھ�ت�ری یکاند �کات.   وه تهڕ� گه ده ا�ی گه و له
  ره گهیشا  ه�ییب یداخست ، چاو یر کرد ، سه ک�شکست  رهۆج  به

کرد و ،  ید به  که هییتیوریسک  بوو که نه  وه له ی، ئاگا  که ستهۆش یکان شهۆچوارگ
 .  ینووس داۆیخ ی که لهۆچک  ره فته ده  له ی که له�مبۆئوت ی ژماره

 را�خ م� ، به وات�ب یستیو و دا�ل یبوو ، سلف ی که له�مبۆئوت یسوار
 .  یز و دابه  وه کوژانده ی که له�مبۆئوت

  که وره گه  هڕ چوو ، شه ده  وه و ئه ره به ر تهیکرد ، ب ده ی که مپه که یر�چاود نۆچ تمید
 .  �نۆڕ�دا بد یکاند ڵ گه ده



 م� گرت ، به یماس ته ک�ند جار و چه گرت� ھه ی که نهۆف له کرد ، ته وه به ستم ھه
 یووکارڕ  ، به  وه گاکهی��کان چه�پ  به یی هڕتوو.   ھوده�ب. کرد  نه چیھ به یچیھ

 .  اربووید  وه که وه ه� قه  هییتیوریسک یوخسارڕ  ، به  وه که مپه که

، جانتا  ین خه ده یمبار خه ، به  وه بووه ده کینز �یل ییسپا ئه  به یکاند
  هۆ�رکردبوو ، پانت به له یکان نکه ته  بوو ، جله �پ ۆیخ ى که هییر فه سه

  کردبوو  ، کراسه  سته رجه به ی که پانه  ه� فه سمت و که  ، که ی که شه هڕ نزهیج
 ی مکانه و مه ، ئه اندبووڕ رپه ده یکان وره گه  مکه مه  که ی که سپه ن چه ده به  سکه که
 .   وه ته�شار انیب یتوان دهی نه ی که هیی قاوه ۆت�پا  که

 ی وه شه�پ یرگا ، ده گرت� ھه ۆب ی کرد ، جانتاکه یم ناوده یک�ماچ ر تهیب
  . رچوون  ده ۆیو ب  وه دواوه  خسته ۆب ی ، جانتاکه  وه کرده ۆب ی که له�مبۆئوت

 

 ۆسکید
 یوانڕ چاوه  به  هیوانڕ ر چاوه ھه.   هیدایوانڕ ناو چاوه  له یوانڕ مپ ، چاوه که یانیژ

ر  ھه.   وهیق چه  وه هیوانڕ چاوه یدانی مه ارید به یوانڕ چاوه یعامود.   والوه به �� ده
 لدریدن ھ  ، له اریناد  له یزار�ترس و ب.  ت�ر�سپ ده یوانڕ چاوه  به ۆیخ  هیوانڕ چاوه
  برم سواوه سه ایئا؟  ت�د ییتاۆک نۆچ  ترنجاوه ک�ت  هڕیینوا م چاوه ئه.  ت�گر هدامد

 !! 

و  چرکات چ این ته.  واتڕ ده ���ب �ج به ک�وار نه�شو چیھ ی وه ئه �ب ، به انمیژ
واو  ته گاڕ�و  ان�ینگاو و س ھه ودو�نگاو ھه.   وه کاته وده�ب وخسارماڕ  به یکان چهۆل

...  کات ده�ست پ ده  نه ت�ب واو ده ته  ون نه خه...  ناکات�ست پ ، و ده �ناب
 !!  یزان باح ده سه...   هی زمهەرد�م  مه ئه!!   ونه خه  مه ئه یاستڕ به

... باح  ونت سه خه  نه هیژنان نا  نووکه ھه...  ینیون ناب کو جاران خه ، وه باح سه
وروپا  ئه  له...   ماوه ونت نه خه... ونت  خه  نه هیوروپا ، ژنان نا ئه  ته ناوه ت�پ یتا وه له

  کوردستان به  له...  ت�ب ونا نه خه له این ن ، ته ھه کدا�ن�موو شو ھه  ژنان له
 ... ن  وندا ھه خه له این ژنان ته  وه وانه چه�پ

 !! بات  ده م وه�ک  ژه�در گا��م ئه

...  ت�ب نه گاڕ�تدا هڕ بنه  له  نگه هڕ...   هیاین و ته ژ�در...  مڕۆ ده دا�یپ ی هیگاڕ�و ئه
...  �ون ب خه ت�ردا د سه به کم هیر چ ھه  هی وه له... م  که نه ڕێمن   هی وه له
 .   کهید یچیو ھ �ب  زمه وه�د

 "باح ؟  سه ۆسکید ۆب یچ ده " - :  یپرس ن سه حه



 .  "چم  ده " -

 .  �یک منۆو ب ۆیخۆب ی رهیب �بوت  ده ن سه حه

 "...  �من ب یسابیح  له ت کهۆسکید �ب ده... باح  سه  مجاره که هی  مه ئه " -

 س�گ ستیب به  وه مه که یال به ".   وهیو ن ۆریۆدوو  ۆسکید  له  رهیرداخ ب په ک هی
  به  رهیقوتو ب نج�پ  ره�ل... گران   بابه  گرانه ": ین گوت سه حه.  "وم  که وجا داده ئه

 .  "ۆسکید ۆبچم ب ۆب یدیئ.   وه مهۆخ ده ویو ن ۆوریدوو 

  له.  ین که�ن پ سه حه. ون کرد  مۆبوو ، خ ژ�رم گ ، سه  وه خوارده م رهیب �بوت دوو
  کهۆسکید یگاڕ�.   وه خوارده یکان رهیب یوسا باق وت ، ئه پشتاکه  به نداین که�پ

ن  سه حه.   وه کرده ده یوناکڕڕ په�ژتیت یالن�مبۆئوت یتیناو ال بوو ، ناوبه کیتار
 . کرد  ی ته  وه ژنانه یم باس ده به ی گاکهڕ�

. کورت تر بوو  یک�الق  له یک�الق  کرد که ی هییندۆ�ھ  وه ه� قه  و ژنه ئه یباس
  ، له ت�گر ده بوارڕ�  له ڕێ  م ژنه ئه "،  ینیبی ده ۆسکید ۆب  هیبچوا ێرجار ھه

 یدیم و ئ ده ده شانین یت�، من پ  وه باته ده �یما ۆو ب ت�گر ده ک�اویپ داۆسکید
 .  "  وه بکه ک�ی�� گه له شۆت

 ؟  ۆت ید ئه-

 یور سه ته  که  ئازاتره  وه ن له سه ، حه �ب نت نه سه حه یم خه انیباح گ سه" -
 .  "تی که ده

وز  سوور و سه ن�پ�ۆگ. کرد  گازده انیبوارانڕ�  وه دووره له ۆسکید یکان په�ۆگ
 .  اندی اگه�انیما سه یک�ستپ ده ی، کات بوون� ھه  وه دووره له

 ژ�در انیردووک ھه. ستابوون  وه  کهۆسکید یرگا ر ده به ناوشان پان له یاویپ دوو
 ک�س رکه ھه  له انیو�س  م دووانه دا ، ئه ده ی رگاکه ده �ی ئاستان  له انیر سه
 .   وه نهیگرژ ده  وه هیم ده و به  کهۆسکید ۆ�یھ ۆچوو ب ده  کرد که ده

ن  سه حه. ھاتووم  یژنباز ۆترسام بزانن من ب ده. ترسام  رۆز ینیب انمیت ه�واڕ که
 .  "  ترسه باشن  ، مه ڕی، کو شنیئاسا  وانه ئه "،   وه دامه �ید

،  ێو ست بکه ده  وه که وره گه  نهیدار  هڕبا یکینز له مانیدوو کورس ستیمانو ده
  وه هییر کورس سه کان له ماکاره ما و سه سه ین مهید ین ن گوته سه حه  چونکه

 .  رابوونیگ کان هیموو کورس ھه م� ون ، به که رده جوانتر ده

 .  "نیست وه ده  وه هییارید به  وه نهیزۆبد ک�ز�با م...   هیین  شه�ک " -



. ستابوون  وه  وه�پ به  نده وه دوو ئه شتبوونیس دان ند که بوو ، چه  وره گه رۆز یکۆ��ھ
 کرد ده�ت انییر مشته ۆب انی رهیب ک�و کچ ڕبوو ، کو ھه کڕ�با دا که هۆ�ھ یک�سوچ  له

 کان زه�، م رابوونیگ کان هیکورس. مدابوو  رده به له انیرۆز یرداخ په ک�� مهۆ، ک
 .  رابوونیگ

 ن�یزووتر د ید یک�جار...  نینگ ھات دره  مه�ئ... باح  سه  مانه که شه�ک  مه ئه " -
 .  "نیشیو دان ێو ر بکه به مانیتا کورس... 

  وه ژووره  نهیزناکات بچ س حه که... ن  سه حه " -: گوتم   وه که�رم و شه یران گهین به
"  . 

رداخ  ن دوو په سه حه.  "�ب قت نه و ھه  وه من بکه یدوا...  یزانینا ۆباح ت سه " -
 .   وه خواردبووه  وه ادهیز  به مانۆخ یش به  چونکه ستیمو ، من نه �یک ی رهیب

  وه کردووته نه ۆت �یکا یچاو یرخاتر به له انۆیسکیوان د ئه ۆخ...  ن�یکیب �ب ده " -
 ..."  . 

رم  گه یق ره تر و عه و عه  رهیب ینۆ، ب  کردووه�پ ی که نه�رز شو وبه ژیت یک هیقایموس
 .   کردووه �پ یایدن

، چاوم   وه ته بوونه �خ لدریدن ھ یمپ که یر نابه په ک هیای، دن  وه کهید یک�سوچ  له
 .  ت�ب ره�ل دای که هیفغان ئه  نکه ده ڵ گه ده موابوو�، پ ا��گ رجۆبو ج ئه ۆب

  ، دوور له  که هییندۆ�ما ھ سه ی بازنه کرد ، دوور له ده انیما سه این ته به کان ره نابه په
ما  سه ی بازنه  به ڵ که�ت دا�یو ر ، ھه نابه په ک هیاین ته. ما  سه  سووکه یدانی مه
 یناچار به  هۆیب.  بکات� واندا ھه ئه ڵ گه له یتوانی نه م� ، به ت�بب  که هییندۆ�ھ

 . کان  ره نابه په ی ناو بازنه  وه هیاڕ گه

و  ئه یل�دۆم ینی ، عه دابوو�ل ان��ی، ج  وه بژ کردبووه انی، قژ  که مپه که ینجان گه
 .  واسرابوو� ھه داڕبازا یدانی مه له  که ی هی وره گه  نه�و

 کان که ه�پ ر ته سه له انیکان هیت بهیتا  رهیب  که�پ  کهۆسکید ۆھاتبوون ب ی وانه ئه
ر  سه له ی رجاره ما ھه دا کرد ، سه ماکه سه یدانی مه به انۆیو خ شت�ھ�ج به
،  ابوویدن یک�ت�و و ر هڤ و ده ارید یھ ی ر ئاوازه ، ھه اوازبوویج یک�ئاواز یتمڕی
دوودا ھات  به یلیراز به یک هییرانۆگ  وت که که ێرگو به میب ره عه یک هیرانۆناکاوا گ له
. 

 ڕێکرد ، ھاو ده  هۆڤشر ن سه حهۆب زمینگلیئ یک هیرانۆبووم گ کیر خه  که
 ی رهیب �رداخ ، په  وه بووه کینز کان که ه�پ ته  له ک�ک هی ، له ینیب م که هیینیست له فه
،  دا�ی ھه یر کسه هیو  گرت�ی ، ھه شتبوو�ھ �یج به ی که نه خاوه  ر بوو که سه له



  ره نابه په و�ن به ۆیخ یدیو ، ئ  وه هیدانا  که که ه�پ هر ت سه له ی که رداخه په
 یشیو و ئه  وه هییزۆ، د داید یک�ک�پ یدوا به انڕ گه  وته وسا که ئه. کرد  کاندا کهیر ته

 .  دا� ز ھه بله

  هیو خستن  وه کردهۆک یکان ه�تا به  رداخه ، په ێر ده ھاته  وه که هڕپشت با له ک�نج گه
ر  سه ، له یردنۆستا ، ش دا وه وره گه یئاو ێوز ر حه به له.   وره گه یک هیینیر س سه

ما  رز و سه و به ژیت قایموس یتمڕیر  سه له  ره به ره کردن تا به ی فته سه یکد هی
 .  بنۆڕچ اوهئ  که الوازه

  به ۆی، خ  وه کرده ۆک یکان رداخه جوان ھات و په یک هی هۆ�ژیم ک دووه یجار
  ناسک بوو ، له جگار هییک هییندۆ�ھ  ژهیک  وه ره ده ھاته دا کرد ، که که رماوه گه
. بوو   ونهیل یناو.  تبوومنید ۆیخ یکات  چوو که ده  نانهۆکارت  لمهیو ف ئه یمان رهقا

کرد  یدا ماچ کهگاما سه یند ناوه له کڕ�کو  بوو ، که و شه وهیپاش ن یعات دوو سه
 .  شا�ک انهی�س که یرنج من سه له جگه  مه ، ئه

 رل�گ ۆب ی قسه ی وه ، ئه  وه خوارده ده ی رهیب ی وه مووانم کرد ، ئه ھه یر�چاود
 ستا وه کانده رزه به که ه�پ ته یور ده هلی وه ، ئه یقس هڕ ده ی وه کرد ، ئه ده ی که نده�فر
کرد  ده م ونهیل یشا مه ته.  �ب من نه این نقوم بووبوو ته داۆیخ یادنی وله سه رکه ھه. 
 .  یمژ ده یو�دا ل ماگاکه سه یند ناوه له ی که زهۆق  نده�فر ۆیب نۆچ  هک

 یناو یناسک ڕی وپه به Nice to meet uلیل باح خه سه "  که کچه  به "مگوت�پ
کرد و  یبوردن یخواستم ، پاشان داوا ۆب یشاد یک�و شه یوایگوت ، ھ ۆیخ

 ی که نده�فر ۆیب یالۆب ڕۆیی

  تاقه به یتوان ده انگوتی ، ده  وه ابوونهڕ وروپا گه ئه یابواردنی�ر فه سه له ی کوردانه و ئه
 .  یو بخه دا�ی گه و له تی رم بکه نه ک�کچ �ید ک هی ستهڕ

، با  �ب  وه رمهیپ خت به به ید یک�جار  هی وه ، له بوو ارنهیختم  به �ۆم ئه  ارهید وا
 . داھاتوو  یوروپا ئه ۆ، ب ید یک هۆیسکید ۆب �ن�بم

 ی ستانه و ھه ئه  رهی، ب شۆخر  ھاتنه نه م�کرد ، گو نه انیما ، سه ن�جو نه القم
 یشاد یک�ر ئاواز ھه ڵ گه ، ده رکردمیداگ یر سه ک�ر سه ژانه. کردبووم  نه �س

 ین خاوه �ب ماو،�ج به یک هی رهی، ب ڤقژ گ یر نابه په یک�نج گه  نده رچه دا ، ھه تازه
 . کرد  ده یادیم ز که ره سه  ژانه ، وه خواردهی و ده گرت ده� ھه

  که هییر�وب شه  ھاتبوونه ی وانه ئه. کرد  انی کشه پاشه ک هییدوا له ک هیکان ماکاره سه
 .  ڕۆییدای کهڕ�ھاو ڵ گه ده  لیون�.  شتنڕۆیردار بوون و  ستبه ده

 یک�نج تا گه ۆسکید ۆھات ب ده ک�موو جار ھه که ی وه ه� قه  هیندۆ�ھ  ژنه و ئه
  بوو که ری سه �پ یرۆن ز سه ھاتبوو ، حه و نه مشه ، ئه  وه باتهیب ێو سکه ده



 �پ ووسمی�قدراو� ته یک�داھاتوو ژن یجار  که یدام ین�� به م� ھاتبوو ، به نه
و  یکات یند وهی په ، له تڕ� گه ده ریگ�ج یک هییند وهی په  له  بدات ، که شانین
.  تڕ� گه ردهیگ�ج یک هییند وهی په  و له  هی ھه �یمندا �، س  بووه زار�ب ین وته هڕ

 ن ؟  سه حه تیناگر یتۆخۆب یچۆب ید ئه

 .  "براتم .... باح  سه �ب منت نه یم خه" -

  وه هیدا یپاش ڕیئاو ێو رکه ده وه  کهۆسکید  له ی وه رله به  که هیینیست له فه ڕ�یھاو
 ی رهیب ک�رداخ په ک�ک هۆیک� به ا��گ ده یکرد ، چاو یکان که ه�پ و ته ز�م یشا مه ، ته

  رداخه په ڵ گه له  که�و پ ئه �چووب یریب  که نجه گه  هڕکو کو� ، به ت�شتب�ھ�ج به �یپ
 .  ت�چووب یریب له  که کچه انی،  ت�رۆکاندا بش ه�تا به

،   که هۆ�ھ �یر ده  برده یراو��ھ �ج به یک�، دوا پ شتنی�ۆیکانڕ�موو ھاو ھه  که
 .   وه ننه�بم  بکات که یکانڕ�ھاو  ت به ناعه دا قه ده �یو ھه

. وت  که مان� گه نگاو به ھه نگاو به رما ھه ، سه  که مپه که ۆب دا وه انهڕ گه یگاڕ� له
ن  سه حه.   وه شامه�ک�ووبارڕد  قه به.   وه شامهڕدا  که وره گه  ته�رمارک ر سوپه به له
 ۆب ستیوی ده. دا  یانیگر یژنۆڕھ  له  وه ه " هیدا...   کهیدا"یم ھاوار ده به

 .   وه تهڕ� بگه یکیدایز�م ھه

،   وه کرده ده ژ�کاو انۆیخ ید�ئوم �ب ین�نھ  موو به ر ھه ، ھه ید یکان ره نابه په
ھاتبوو ،  یر سه به  کهۆسکی ده  له که  وه هیا��گ ده یک�ووداوڕو  کۆریچ و که هیر ھه
  که �بووب  وه ر ئه به له  نگه هڕکردبوون ،  نه �ستم پ من ھه که ک�کانۆریچ
  که  وه هیا��گ ده انی و شتانه ئه یژ�دوور و در به  مانه ئه. دابوو  نه انیووڕ�ڕەتدابن له
گرت  ده  و کوردانه ئه یکۆریچ  له م�کوردستان بووم گو له �کات.  ستبوومنیب شتر�پ

  .   وه انهڕ گه وروپا ده ئه یابواردنی�ر فه سه  له که

  

  

 

 یکاند یر فه سه
 ر تهی، ب  وه هیاڕ گه ڵمندا �ب به.   وه هیاڕ گه ،ڵمندا  له انڕ گه یر فه سه  له یکاند
 . کردبوو  یفز هی�کاند م� ، به ت�ب نه �پ یتا سک ت�دابن ۆب یک�ب وله دابوو له �یو ھه

داوام . کرد  �ید به نه یک هی بزه!!   هیین اوانیپ به ت بهیتا یب وله له  باشه یپرس م�ل
 . ت ناکات  زه له  ست به ھه کۆندۆم�وە  به یگوت. کۆندۆم ب�کار ب�ن�تو  ئه کرد�ل



 ۆب یکاند. کرد  ت نه زه له  به یست ھه کراۆب یکورتاج  که شیو گوت ، ئه �یپ
  ، چونکه ت�� ھه نداۆ�ھ  له  که  وه کرده ده  وه له یریب  ، چونکه  وه ھاته  که مپه که

  ئاماده ۆیخ که کرد ده�ل یھاتبوو ، داوا ۆب  وه هییر چبهۆک ی ره هیدا  له یک هی نامه
 .   وه نه که ده  وانه هی�لولعاجیساح ۆب ید ی تهف ھه �س یبکات دوا

  ر له گه ئه ی رجه و مه به  هیدابوو ک مهۆو ک یت ارمهیکو  وه ۆیوریزار  ھه ر تهیب
.   داوه یت ارمهیو  ئه ت�� بات و نه م نه ئه یناو داکرا� گه ده ی وه نهۆ�یک�ل دا ندهیئا
 یبردن وهڕ� و به کخستنڕ�  له بوو که وه ئه یق ھه  هی پاره  ه�و ب ئه یگوت یکاند م� به

 .  بواردبوویاڕا�ی گه دابوو و له یت ارمهیدای که ه�ما یکاروبار

  به ر تهیب.  ناین  به یدا دا که مپه که له ی، کاند �یکۆب ی تازه یو��جل و پ ر تهیب
 یو داوا کرد�ل یزیخواحاف ێو له.   که مپه پشت که  اندهی گه یکاند ی که هل�مبۆتۆئ
.  ت�بگر دا� گه ده یماس ته  وه هیرسایگ دا کهید یک�ت�ر و ھه ر له گه ئه  که کرد�ل

 .  �نیبی ده  دواجاره  مه ئه یتگو یکاند م� به

 ۆب ی جانتاکه ماۆخ ی که ژووره من کرد له له یو ، داوا  وه هیچا�پ ی جانتاکه یکاند
 .  ت�س بحه �یس پ که ێو هی، نا گرم� ھه

  و به  وه ناکهیب �یخچا هی هیو خست �یک یو خواردن  وزه سه ک��ب
دوو  به.  �ن�ب یکار ، به �ن�ب یکار کرد به یز ر حه گه گوت ئه ی که ووسهڕ ژنه رهیپ
 .  نیاڕ گه  ناکهیب یکون مان کرد ، کون به که مپه ناو که یک هی اسهیپ ۆ�یق

 انیز حه انیندۆ�ھ یگوت. کرد  ک�موو شت ھه ی رباره ده ۆیخ ی فه لسه فه یباس
 ابواردنڕت و  زه له ۆب این نا ، ته ڵمندا ۆخواستن نا ، ب ۆب م� ، به  ره سمه ئه یژنان له

 .   انه�یل انیز حه

 انی پاره  فته سه انیک�ند ، ھه کردبوو�ل انیکس�س یند وهی په یداوا یندۆ�ھ رۆز
 . ن  بکه یازڕتا شاندابووین �پ

 رۆ، ز  نگهیگر انیژۆب  پاره. نا   هیگاڕ�م  به م� به ێو ست بکه ده ی پاره ستیوی ده
.  لولعاجیساح ۆب  وه ته�ر�بن انۆیبدات ، ب ی که سوکاره که یت ارمهیی وه ئه ۆب  نگهیگر
 ێو هیبدات و ب یشانتیپ  وه دووره له ک�ک هیر  گه ئه  ترسناکه یک�داو  پاره م� به
 .  ت�ر ت به خشته له

 میر ن شه به ی رهیت له م� ، به زمڕ� و به بان ھرهیم رۆ، ز منم�ھ رۆمن ز یگوت یکاند
 انیژ.  نمیبب وا هۆڕخ به شیک�ت زه له  که  وه مه بکه ش وه رلهیب ک�م که �ب ده. 
 دات ده� ر ھه سه  وه ناخمه له ک�ارۆ�یک�ل داییتاۆک  له  وه ته��ب و ده واتڕ شتاو ده ھه به

. ر  سه تهەبردوو انتیژ نۆچ.   کردووه انتیژ به تیچ ۆباح ت سه ت�رسپ ده م�و ل



 تداۆخ یانیژ یناو�پ له چتیھ ۆباح ت سه ":  یگوت  وه نهین که�م پ ده وجا به ئه
 .  "ێتگر ده  انهیم ژ ئه یخوا.   کردووه نه

،  کرد�یزم ل حه تمید رئاپلیت  له ت هڕ که م که هی هکمن  م��ب �یپ ستیمو ده
 .  ستیوشمۆخ

 ریب له مدایشۆو ناخ یشۆخ یک�ر سات ھه ، له  وه وشه م که هی ساتدا ، له م که هی له
 رمیب له مدایی ئاواره یانیژ ینیشب و گه ینیشب هی�ک�ناغۆر ق ھه ، له  بووه م�ای و خه
 !!  م��ب �پ ی وه ئه ۆب  ره فه ر سه سه و له ئه  که  تازه م� به.   بووه

ست و  ھه له یکاند.  ژووم�م یک� ، من خه  هی ندهیئا یک� خه یکاند
 رۆ، ز ییایقیفر ئه یکاند.  زم�ۆو ئا نگۆگ کدا�موو شت ھه ، من له  وونهڕایکان زووه ئاره

 یک�وار نه�شو یسوراخ  ت به باره ، سه ییایدیم یباح سه له  ئازاتر و چاالکتره
 . وندا  یوروپا ئه  له انر نابه په ی اردهید ین�ر و ئه یجابیئ

م بوو  دووه یجار  مه ، ئه شتمڕۆیمستردام  ئه ۆدا ب یکاند ڵ گه ده ییدوا یژۆڕۆب
م  دووه یو جار  ره�ئ  مهیی گه  که انیک�، جار ۆشابان یمستردام ئه  چوومه ده  که

  که ی سووره  تارهیو ق ئه یرگا ر ده به ، له  وه که غه�با ره قه  ستگه�و ی ژهینبا  له میکاند
 . کرد ڕ� ، به ڕۆیی بروکسل ده ۆب

 ستا�ئ این ته یگوت  وه نهین که�م پ ده به یکاند. کردم  یم ده یک�ماچ یکاند
دوو  یمانتوان ده... باح  سه �فی حه... کرد   وانه�م ل ئه یتام ستم به ھه
 .  نیب ستیو شهۆخ

 ییکان دا ، دوا ته یست کرد ، ده یک هی بزه  وه که تارهیق یم سواربوون ده به یکاند
 یشا مه ته  وه هۆیخ �یج و له ستابوو اوه�ق هڕ کردم  که نه ی ره به�و س ئه یشا مه ته

  . کرد  ده ی که تارهیق یکان چکه�پ ی وه انهڕسو

 

 سا��ک
و غازات  یژگارۆند و ئام ، په  وه خواته ده  رهی، ب  مپه که  رله ھه شتا�ھ بوجورج ئه

 یر چبهۆو ک چۆک ی ره هیدا  هی وه ئه یوانڕ چاوه شتا�، ھ ت�مارگر. کات  ش ده دابه
ر  سه له ک هیانی موو به ھه  که هیراق�دوو ع شتا�ھ.   هی نه�یم  که نن�ت ب ناعه قه

.   وه نهۆخ و ده ئه ی که قاوه  نجانهیف  و له یر سه  نه که رده سه  که نهیدار  هیکورس
 ی نهیق استهی�ژکار�اوڕ  که �نیب ده  وه وه ون به ، خه  نوستووه شتا�ن ھ سه حه
  کاته ، تف ده ت�ب ادهڕو  خه له �نگان دره شتا�ھ یکاب.   هی نهیق استهی�ک�زبیح
 .   که هینایب یو هڕاڕ  داته ده �ێف ی که �م�غ� و به م�و چ  وه هک هۆ�خ ی سهیک



و  رۆز  دوکانه  له ی، دز ییایجورج ینۆک ینتال انی  تازه ییایجورج یوریشتا�ھ
دا  که مپه که له کان هییاریدز  ه�کات ، و ما ده لدریدن ھ ڕیبازا یکان نده به زه
 .  ت�شۆفر ده

مام و  و حه  وه ته�گواز ده  که هیحاو ۆب کان ه�زب  سهیک شتا�، ھ لیل خه باح سه
ناو  یکان بووه  که ه� که  و قاپ و ئامانه  وه کاته دهپاک ۆڵتید  به  که وه هڕاڕو  ت�وال ته

 اۆڕیق یک�تاوان ایشۆناخ یک��وا ر ھه ھه ڵ گه ده شتا�ھ. شوات  ده  که قه مووبه
 ۆیھاتوچ  وه ده�و ئوم به ستاش�تائ.   وه ته�شڕ ده دا ھوده�ب یک هیستیو شهۆخ
 �ب و ه� ، قه �ب ک هی نه�یر م ھه.  ێو ست بکه ده یک هی نه�یم  کات که ده ۆسکید

  که  کاته ده  هی ستهڕدوا  و رلهیب ستاش�باح تائ سه.  �ربیپ �ب شۆخ نه �الوازب
  چووه ده  که ێرجار ھه.  "نیب ستیو شهۆدوو خ یمانتوان ده ":  یوت یکاند

 چیکرد و ھ ده دا که لهۆکژ�در  ماگه سه به ۆیو خ))  After 10((  ۆیسکید
 .   وه وته که ردهیب یکاند ی هی ستهڕو  کرد ، ئه ده نه دای په یک هی نهیو�م

 ی رگاکه ده یتیوریسک. دا کرد  که مپه که  به ۆیخ  وره گه یتاکس یک�لیمبۆئوت
. ستا  وه دا که رتاوهیق  دانهی مه  له مدا که هیینایم ب رده به له  هک هییتاکس.   وه کرده
و   وه ه�یگو  نا به ی که لهیموبا ،ی که شه�ر پ سه  هیدادا ی، شان یز دابه  که ره�شوف
 .  خستیو دا کرد�کداک ه�ی گه ده ی قسه

کو  ران وه نابه په  ، که ا��گ کاندا نهۆو ک  ناسادهیر ب سه به یگای، ن ن�یب� ھه یچاو
 .  وانڕ ده دایایت یو�ک یایگ

 یچاو یجد ، به ڕۆییاستداڕ پ و به چه کرد ، به ی که عاته سه یک هیشا مه ته
 .  ا��گ ر چوارالدا ده ھه به

 یک�ک هینج و  گه یت چوار ئافره.   وه بوونه کینز  که له�مبۆئوت  له کان کچووه�ل  ته ئافره
  که ره�شوف  له انیو�، س  وه بوونه کینز  که له�مبۆئوت  له ۆخ کاوه به. ن بوون  مه ته به

  . بردن  ی که مپه که ی وه ره ده ۆشتاو ب ھه کرد ، به

برد ،  ده یس که ک هی که نهۆدز ، فولکس فاگ کفن به زگهۆزار خ ھه :"یبوجورج گوت ئه
 .  "برد  ێجار به ی دانه نج�کوا پ یاویپ م� به

 .  "...  ق�حپ�نانیموو ھه...  انایکیدا ڵ گه له... ق�حپ�ن  مانه ئه " -

رم  گوت شه �یکرد و پ ینشت رزه سه  کواوه یاوانیپ یرچاو به به ن سه حه
 ی بوجورج قسه ئه یکان قسه ی رباره ده یزینگلیئ  پاشان به. بکات  ۆیخ یعومر له

 انی قسه م� به اربووید  وه انهیوخسارڕ  به یزار�ب  نده رچه کوا ھه یکان اوهیپ. کرد 
 .  شتنی�ۆینگ ده�ب پاشان به. کرد  نه

 .  "چن  ده سا��ک ۆب یکان و کچه  که کهیدا... چن  ده سا��ک ۆب  مانه ئه " -



 رۆو ز  رگرتووه وه انی قامهیئ  له په به.  نیراق�ع یحیس مه  مانه ئه یگوت ن سه حه
 داۆیخ  له ۆیخ  مه ئه انگوتی ده ک�ند ھه.   هی هڕتوو  مه س له که

  به  قامهیئ ێو هی ده  ، که  هیحیس مه یوروپا ئه یت هیرست زپه گه هی� شانهین
  له سه مه انگوتی ده ید یک�ند ھه. دات  نه یمانان�موسو  بدات و به انیحیس مه
 انداۆیخ یتان�و  له انین�یکوشتن و ب یحوکم  به ت� ژھهی�ۆانیحیس مه  که  هی مه ئه
 "ق�حپ�ن"انگوتی بوجورج ده کو ئه وه ی کهید یک�ند ھه.   هیوانیپشت  به انیستیو�پ

 ن 

خوا  به  رمه شه...   ه�ای خه  له ی کهید یک�شت  هییریوپ بوجورج ، به ئه  واته که" -
 یک هی وه نهیچ�پ �ل  هیایتوانیو ب  هیبوا یست ده ر به گه ن ئه سه حه.  "  رمه شه

 .   وه هیبوا دار��داستان بگ کرد به ده دا� گه ده ۆیوت ئه

داستان  کرد ، به ده �یپ کم�ست من ، کار ده  هیاندای عات ده سه ک هۆیر ب گه ئه " -
 .  " دراباوه��بگ

و   که وه هڕاڕ  کرده یتف ک�ند جار کرد و چه یبوردن یوجا داوا ، ئه ین که�پ ن سه حه
 .  "بن  نه �یحا م�خراپ ل... ناتوانم ... ناتوانم ": یگوت

،  نداۆ�ھ  بوونه یی گه ێپروز  له په به  وه راقه�ع له اندای که کهیدا ڵ گه ده چوارکچ
.  ایتورک  بوونهی گه شا�پ کان له چهک.  تبوون� ھه. کوژرابوو  ر نده�و له انی که بابه

و  ایمان� ئه  بووه یی بوو و گه ھه انینج گه یک هیبرا. ھاتبوو  انی که کهیپاشان دا
 . رگرتبوو  وه ی قامهیئ ر نده�و له

 ؟   ھاتووه نه  ره�ئ ۆماندا ب ئه ڵ گه له یچۆب-

 :  یگوت ن سه حه

.  " انهیگرتوو یمان� ئه یسیلۆپ م� به نداۆ�ھ  بگاته یت هیستویو ن�� ده. نازانم  " -
.   خواردووه یکسۆب گومان�، ب انیگرتب یمان� ئه یسیلۆر پ گه من گوتم ئه

ن  س ناده که له یمان� ئه یسیلۆنا ، نا پ ":   وه هیدا یرچ رپه به ر کسه هین  سه حه
 .  "بانن ھرهیم رۆز یمان� ئه یسیلۆپ... 

وابوو   هیاریو زان کو ئه ، وه یمان� ئه یسیلۆپ ی رباره ن ده سه حه یاریزان
 ی رباره ده  وابوو که  هیاریو زان کو ئه بوو ، وه ھه یو ژنان ژانیو ک ۆسکید ی رباره ده که
 . بوو  ی ھه  رهیو ب یژکار�اوڕو  زبیح

  گرتبوو له  وه به یبوو ، خوو یک وه شه یریگ شهۆگ یک�ر وه بوونه ن سه حه
 .  ت�ب ردان نه رگه و سه این ته تا به ێر�ابوڕداۆسکید ، له ت�دا بترس که مپه که



 سادا��ک  و له یحیس مه  به تیر بب گه دات ، ئه ده  قامهیئ سا��ک:  یگوت ن سه حه
 . باح  سه  کاکه تیگر رده وه  قامهی، ئ تی ت بکه خزمه

 ؟   وه تهی ناکه یتاق سا��ک یگای��چۆبۆن ، ت سه حه  هیوا که  باشه-

 "گرم  رده وه  قامهیئ  وه هیگاڕ�و  له.   گرتووه میروون ده ی خانه سته خه یگاڕ�من  " -
 .   "ینیبی ده ێمر نه �س که...  انیباح گ سه  ترسه ن مه سه حه له

م  به ده حیس ر مه به نا وه په... م  به ده سا��ر ک به نا وه په. م  به ده سا��ر ک به وه نا په
 ... 

.  کرد ماره سادا��ک  م له"یکاند "  وه وشه ئه.  ینیب شمۆخ یون خه  وه وشه ئه
ر  ، ھه  وه و شه وت ، ئه کهست بوو ده ێو له یش که نده�فر ۆیند ب رچه م ھه " ونهیل"

 .ونم  خه  ، ھاتنه بوومنی، ناس ندامداۆ�ھ یانیژ  له که ی ژانهیو ک موو ئه ھه

  وه شهۆج به رۆ، ز  وه مه گاکه�ناو ج  ھاته.  المۆھات ب شینیم اسهی  وه شه و ئه
ل� ق�رەو���ک�  ب� دەم گ�رم� ماچ�وە ، ، نی�ئا ک�ت  بچووکه  ه��و ره و قه ر ئه سه له

  که ه��و ره قه  بوو له کیر ، خه  وه رم بووه به ناکاوا خه له ک�وتین� خوارەوە ، ئ�وسا
 . بوو  ۆڵچ ۆ�یچ... بوو  ۆڵچ  که ژووره.   وه خواره  وتمه که ده

،  شتمڕۆیدەدا  که مپه که یرگا و ده م هۆین ینایب وان�ن ی گاکهڕ� به یانی به
 سام��ک ۆب  که م بکه�ل یکرد تا تکا ده کانم وه�ھاوش  له ک�ک هیر ھه یوانڕ چاوه

  .  ت�ر به

  م کورده ئه.  یناس ده انیلیل باح خه ، سه میانناسی ده انیس که ۆئاخ نازانم
ف و  ره وشه ، ئه ر به ته�بگر سا��ک یگاڕ�ازبووین  به که.  یناس ده انی هۆییزانک

 دا کهید یک هیسا��ر ک ھه ای،  لدریدن ھ یسا��ک  له  که �ن�ست ب ده به  هیشاناز
 .  یحیس مه  به ت�بب

. کرد  نه چیھ به چمیھ م� به  وه کردهیتاق سالمدایئ یر هڤ و ده ارید له مۆخ یخت به
 .   وه مه بکهیتاق شیو ، بائه مڕۆ ده سا��ک یر هڤ و ده ارید ۆب �ۆم ئه

،  �نگم ب ده له �یگو  ، بابم که ن که ده�بابم و براکانم حاشام ل گومان�ب
  منه یانیژ انیو ژ  منه ی شه�ک  که شه�ک م� ، به  وه خاته داده ووداڕ به م که نهۆف له ته
  رهیپ له  وه ته و نه  لهیوم وق سوکار و قه موو که رھه ھه.  ناکات�حاشام ل کمیدا. 

 . دات  ده  وشته به ێگو �، ک  ه�یک  به �ک م� ، به ن که ده�حاشام ل ێر�ول ھه

  ژنه رهیبوجورج و پ و ئه  که هیراق�ع  و جووته ینیست له فه ۆیاریو  یکاند ید ئه
کوا و  یندان کارمه ید ئه!!  ت�� ن چ ده سه حه ید ئه!!  ن�� چ ده  که هییفغان ئه

 !!  ن�� چ ده یر چبهۆو ک چۆک ی ره هیو دا شیئاسا



  که  هیین  هیوروپا و ئه وروپا ئه م ، ئه ده ست ده ده له انیژ  ره به ره من به ،، براکانم ۆباب
 ک�شت چیوروپادا ھ ئه  ، له  نگهیو وشک و بر ۆڵو چ ز�ۆوروپا ئا ئه.   ستوومانهیب  مه�ئ

.  ت�رز نام بله یر نابه په ی ندازه ئه به ک�شت چی، ھ ی، ناژ  هییباو ن فز هی� ندازه ئه به
 .   بکه زگارمڕ،   وه بکه امیفر.  ت�مر ده  ره به ره به تڕکو یلیل باح خه سه ۆباب

 کدا هییدوو و به ژانڕ ده ک�، ت دا گاکهی��ریر ق سه کانم به نگاوه کو ھه ، وه ڵای روخهیب
 یک�رف ، زه  وه بووه کینز کان وه�ھاش ی واده خانه ی لهۆچک  ژهیوجا ک ئه. ھاتن  ده

 ک�شت یراخۆس یتیوریسک یسیئوف  له ێو هیب  هی وه له. بوو   وه سته ده به ی نامه
 . بکات  یتیوریسک  باش له یانی به ێو هیب  هی وه له. بکات 

 یگاڕ� بکات و له زگارڕباح  تا سه یت�ناردب  زووه یانی م به به حیس مه  هییدوور ن ای
 . بدات  شانین�پ یوروپا ئه یزگاری� گهڕ� ساوه��ک

گوتم   بوو که مۆخ له م�من گو.   وه هیدا نه یم� وه ێژ�ک م� باش ، به یانی به گوتم
 م� ، به  که رتاوهیق گاڕ�ر  سه  نهیی و گه نڕی رپه زارم ده کان له وشه. باش  یانی به

 یم� ش وه مجاره ، ئه  وه کرده م دووباره.   وه هیدا نه یم� وه  که لهۆچک  وه�ھاوش
  ، گو� مڕ ته یوخساری�ئامانج  کرده یکان چاوه یزۆل تره مه یووڕ.   وه هیدا نه
 .   وه قانده ته یمن یکۆش ۆ�یھ ینگ ده�قاند ، ب ته یک�پۆت

 ی ئاستانه  له م�د ی وه ئه ی، دوا یچ ی، جادوا  وه امهڕ گه مۆخ ی که ژووره ۆب
 نداۆ�ھ یباکوور ین�ست به ی ناسه ھه ی وه ئه یدا ، دوا ده �یدا لیت�ش
 . کانم  چاوه ی ژگهڕ� هیی گه

 یاریدۆب یک�دادگا کات ت�� ده  که ھاتۆب  وه که ره زه�پار له کم هی ، نامه ڕۆ وهین یدوا
دوور  بم تا به ئامادهی که سهیفۆئ  کردبوو له ی، داوا  وه تهۆ��بک م که سهی که کردوم تا له

  .  نی بکه  که له سه مه یباس یژ�و در

 

 دادگا
 ینیب یمن بوو ، که ێو له  که ره زه�، پار ناریڤیز یدادگا  مهیی گه  عات ده سه یانی به
 ینیب ده  وه�پ ینو خه که نین�ست ب ده به  نجامه و ئه ئه وادارمیگوتم ھ �ی، پ ین که�پ

 ی که دارهید  له. ترسام  ، ده ڵو دوود ران گهین. وت  نه ی کهید یک هی وشه  ، تاقه
  واره ده�کردووم و ئوم ئاماده یت واوه ته به ی که سهی که  گوتم که �یپ شووتردا�پ

 �کات شتبوومیدان دایک الوه یک�ژوور  من له. بکات  ت که زهۆد ت به ناعه قه یقاز که
 .  یقاز ی که سهیفۆئ ۆچووب  که ره زه�پار



  دانه ک هی ، پتر له میپرس �یس ل که  ، نه ینیسم ب که ، نه  وه مامه این ته یتاق به
 یرک من ئه یگوت  وه ره ده  ھاته  که ره زه�پار �کات. کرد  وانمڕ چاوه ێو عات له سه

 ینجام تا ئه نی بکه وانڕ چاوه ید ی فته ھه �س �ب ده ستا�کرد ، ئ �ج به�ج مۆخ
 . باح  سه  کاکه ت�چ رده مان ده که کاره

  وه ژووره  چووه دای که ره زه�پار ڵ گه ده  کهید یک�ر نابه په.  ڕۆییو  کردم�ل یزیخواحاف
  ده�ئوم  کات ، به ده وانڕ کو من چاوه وه.  ت�ترس کو من ده وه.  �کو من وه ناسمی ده. 

و   وه ته�چ�ى بپ جانتاکه �ب نا ده ، ده ت��بب �پ ی وه مانه یف و شاناز ره شه
 ێر�بژ� ھه ی ندهیئا یون خه یت�بکات تا و کان هدژڤ ھه  ارهر قه یشاو�ل یوانڕ چاوه

 .  

 یک هیپۆردا ک وھه جه  له ��یب یتوان ده  که�شار.   هۆ�، چ  داره�ش ناریڤیز
 یک هیگاڕ� کهیبار.  تبوومنیمن د که  هی انهیندۆ�ھ  و شاره موو ئه ھه یق قاوده ده

 .  یواندبوو�ش ک�فر به  نکه ته  هییانی م به ، ئه النیپاسک یبوونڕ په�ت ۆسوور ب

ش کرابوو ،  ش به به یسپ یت خه پاسان ، به ۆب نیر به یرتاویق یک هی گهڕ�
ھات ،  ده ییسپا ئه  به  وه دووره له ک�لیمبۆئوت.  الن�مبۆئوت ۆیھاتوچ یکخستنۆڕ�ب
،  اربوویم د ئاسته م و مژدا به ته له  که تارهیق ی ستگه�و.  ت�بترس نیخز له چوو ده�پ

 ... وتبوو  که ێو و له  ره�ل  نده راگه په یک ه� سته به

 ی سته�ک هی ، به  وه امهڕ گه اریناد ییقاز ینگ ئاھه  دادگا و له ینیش  له شتاو ھه هب
  .  "نی بکه وانڕ چاوه �ب ده ".   وه امهڕ گه  وه که ره زه�پار

  به  بووه م شهیم ، کاروپ که ده وانڕ چاوه انیو نه یخاک  ته ھاتوومه یتا وه له
 وانمڕ چاوه لدریو دن ھ نڤندھویو ئا ناریڤیو ز الیکیپ یو ئود رئاپلیت له.  یوانڕ چاوه
 .  ت�ربگر م وه ره نابه په یک هی رگه شمه�پ  کرد به نمیم اسهییوانڕ چاوه. کرد 

  له تر وه�ھ یستیو شهۆخ یک�سرووت ی گهڕ�  م کرد که "تن تن  "یوانڕ چاوه
.   وه ته�ب ر تهیب �ی باخهو شه له یکرد کاند وانمڕ چاوه. م بدات "ستیب"یکان شه�ب

  وه ه� قه  ژنه یوانڕ چاوه. رن  به سام��ک ۆب  کرد که کانم وه�ھاوش یوانڕ چاوه
کرد  م که قدراوه� ته  ووسهڕ  ژنه یوانڕ ، چاوه ۆسکید ۆب ت�ب  کرد که م که هییندۆ�ھ

کرد  م ونهیل یوانڕ چاوه.  ت�بگر دا� گه له نم هیژخا�و در ریگ�ج یک هییند وهی په  که
 .  ت�و من بکه ڵ گه و به ت�بب ی که نده�فر ۆیب یردار ستبه ده

  له انیژ �ب لییت بکات و قا مه رحه مه  که میقاز یرار قه یوانڕ چاوه ستاش�ئ
رزتر  به یک�ت�ن ، خاک و و که نه  وانه ه�م کهید یک�ت�و ۆرم و ، ب ر به سه به نداداۆ�ھ

 ڵ گه ده یند وهی کرد په زم ده حه  وه ه�د یکانگا  له. م سامتر  م ترستر و که و که
 یست ر ده سه چم له ده  وه و ئه ره من به م��ب �یکرد پ زم ده حه. بابمدا بگرم 



  له  وه کانه ره موو به ھه له  کهیر ، خه نم�شکست ب یر چبهۆک ی ره هیدا یسوپا
 . م  ده ر ده به ، وره  وه کانه بھه موو جه ھه

دراوم ،  نه ک هیت ارمهیچیھ دا ه�م دوو سا ئه یرف زه و له  ر بردووه سه به م�دووسا
ت  جانتاکه:  ��بم�کرد بابم پ زم ده حه.   وه ته داومه نه یک هیشۆخ�د ک�س که چیھ

 .   وه ره و وه  گره� ھه

،  انیباح گ م سه که رچاوه سه:  یگوت  وه هینگایبابم زر ی که نهۆف له ته ینگ زه  که
 ؟  یی گه�ت پ که تازه  ئوتومبیله

وتبوو ،  که رۆز یک�فر به  نده رچه ھه.  میز دابه لدریدن ھ ییتاۆک ش�پ ی ستگه�و له
 یک�ر فه سه  وه کرده  وه له رمیجار بم که هۆیب  ته�م و ئه  ھاتبوومه یتا وه له م� به
 . م  بکه لدریدن ھ یر وبه ئه

و  لدریدن ھ وان�ن یودا ، مه �مدابۆخ ید�نائوم  چوو له ده�پ یدیکرد ، ئ ده زم حه
 ۆب انی وه مانهۆب نمیبب ک�شت کو� م ، به بکه ی ته ان�یپ  به  هیرما و سه به  که مپه که
 . ھانبدات  م وه انهڕ گه

ر  سه له ێو دابوو ، له لدریدن ھ یباشوور ی که روازه ر ده به ، له بوجورج ئه
ستابوو و  کاندا وه خته دره ر�ژ دوودا له  ژماره یسپا ی ستگه�ر و به ، له  که ستهۆش
 یت ارمهی  که  وه هیاڕپا کان ده مه که  بوارهڕ�  و له  وه کرده رزده ئاسمان به ۆب یست ده

 . ن  بده

کو  ، وه  که هیفغان ئه  ژنه رهیپ یقیش عه ایید کورد مه محه اییسریم یبوجورج ئه
 ک�ر که زهۆر ده. کرد  ده ی زهۆر ده ی شهیپ ی سه موماره یی شهیپ یک�ر که�سوا

 یکان هیین�نھ  به ی ، په  وه هیوانڕ چاوه یژ�دوورودر یژانڕۆم  ده و به ۆخ کاوه به
کان  ره نابه په یچاو و دوور له لدریدن ھ یباشوور یش به له. بردبوو  کردن�سوا
 یک�گروپ  تازه  که ک هی کو ئاواره ، وه ربوویگ�غاف ینیب یمن که. کرد  ده �یسوا
  هیو ئاوا ، به �داب انیالمار باح ، په سه یناو به ک�ر نابه په یی رکرده سه به ییایماف
:  یگوت �ک�ال مه ده چوو ، بهک�ت ینگ ، ھاوسه کاۆش په ێرۆج به. کرد  یک هی بزه

  ؟   ره�ل ی که چ ده  وه ئه... باح  سه

 

 شکیت ییرا�خ
 تیکردو ی که هییر نابه په یداوا یفز هڕدادگا  ت�� ده یی گه�پ م که ره زه�پار یک هی نامه
 ت�بۆب  وه هییر چبهۆو ک چۆک ی ره هیدا له کم هی نامه  م که بکه  وه ئه یوانڕ چاوه �ب ، ده
 ۆیب  که مپه که ی دارهیئ  که ی هیت ارمهیو  ئه. م  که نه یم و چ بکه یچ ��ب م�و پ



مندا  ڵ گه له یک�کار چیھ یدیو ئ ئه.  ت��ب مانگدا ده ک هییرف زه ، له  وه ته ومه�یب
 �ب م ، ده بکه م که هی یر نابه په یو هی���رۆجی و په یریگی په ێو ر بمه گه ، ئه  ماوه نه
 .  م دابکهی په  کهید یک�ر زه�پار

 ی رکه رده به سیسمیکر  خواستم ، چونکه ۆب یشۆخ ی تازه یک��سا یوایھ
 .  نیگرتبوو�پ

 ییتاۆک پ�ش کرد که ده ی، داوا یی گه�م پ"کوا  "یک�نووسراو ییدوا یژۆڕۆب
 یکخراوڕ�گوتم ،  �یکوا پ ی که ژنه  نده کارمه دا که دارهید له.   هی ھه دارمید  فته ھه

 م که هیت ارمهیمانگ  یر سه یدات ، دوا ده میت ارمهی  م مانگه ئه ییتاۆکوا تا ک
 .  ت��ب ده

و  ئه  ن که که ، داوا ده  ھاتووه  وه هییر چبهۆک ی ره هیدا له ک�گوتم نوسراو �یپ
 راقم�ع ۆدات ب ده یندۆ�ھ یت� سه ده به  گهڕ�  که م مزابکهیئ ۆب انی زه کاغه

 .   وه ته�ر�بن

 �بدات کم�ت رفه ده کرد�داوام ل م� ، به �دام ی که قه ره ، وه  که ژنه  نده کارمه
ت  وه ئه:  یبوو ، گوت نه ڵد به یمن ی هی وه م کاردانه ئه  ته به� ھه.   وه مه بکهریتاب
و ،  سیسمیکر  رله به  واته.   هی م مانگه ئه ییتاۆتا ک ۆتۆب  مه�ئ یت ارمهی که �ربیب له
 .  خواستمۆب یشۆخ یک�سیسمیرک یوایھ

 م� ، به کم�دارید ایک�دیوع مه ایک هی نامه یوانڕ چاوه  وه شهۆر په من به  ه�سا  دوودانه
 دارمیو د دیوع و مه فز هڕایدن ک هیدا  فته ھه ک هییرف زه له یچ دا که نه انیوو�انیچیھ

  وه ھاتبمه انیموو ھه ریب وه  کردبم و تازه انیشۆرام فه ستا�تا ئ ��یب ۆ، ت ش�پ ھاته
 !! 

 ۆ، ب  ماوه نه ستنمیب یست ھه یچۆب!!   کچووه�ت�کاتم ل یچۆوبوو ، ب بوو ، شه ژڕۆ
!! م  ناکه یت�برس  ست به ھه یچۆم ، ب که رما ده سه  به رما و نه گه  ست به ھه نه
 م ناکهیب ی ژماره نۆچ!!   وه نمهیم ناب که ژووره ۆ، ب  ون بووه �م ل که مپه که یگا��نۆچ
 !!   کردووه شۆرام فه مۆخ یناو نۆ، چ  وه ته رچووهیب

و  ئه ۆمر ر ئه گه باح ئه سه  کاکه ".  تی بکه مزایئ  زه و کاغه ئه ی که نه یگوت ن سه حه
 یمزایر ئ گه ئه م� به.  "  وه نه که ده  وانه ه�راقت�ع ۆب �نی ، سبه تی بکه مزایئ  زه کاغه

 .   وه نه بکه ت وانه هڕناتوانن  ی که نه

،   مزاکردووهیئ ت هی قه ره و وه ئه تدا هڕ بنه  لهۆباح ت سه  کاکه یگوت ینیست له فه ۆیاری
،   کردووه مزامانیئ لدریدن ھ یمپ که  ته نهیھاتوو  که ی و ساته موومان له رھه ھه
 یحوکم به  مه�، ئ نیب ده یندۆ�ھ ن�اساییند پابه  که  کردووه مزامانیموومان ئ ھه
 انیباح گ سه.  نیب ده یر چبهۆک ی ره هیدا یکان اره�یب یند ، پابه نیر ابهن په ی وه ئه



ند  چه ستا�تائ  نداوهۆ�ھ یخاک  ته ناوه ت�پ یتا وه له  وه نه�ب تۆخ ریب وه  هو ئه
 !   مزاکردووهیت ئ قه ره وه

  له انتیژ به ییتاۆک  که  داوه یار�یب ساڕ�و  اسایی ره�گو به یر چبهۆک ی ره هیدا
 .  �ن�ب نداۆ�ھ

 یر چبهۆک ی ره هیدا که �کات.  "�ۆب تی که من ده �یگو به ":  یگوت ت�مارگر
 �ب ، ده نین�ب  وه ئاوخواردنه  واز له �ب ، ده  واو بووه ته نداۆ�ھ  ئاومان له دات ارده�یب
 ییدوا یژۆڕۆبگات ، ب�پ  وه هییر چبهۆک ی ره هیدا له م هی م نامه ئه �رکات ھه.  ن�ۆیب

  داناوه  و ساته ژ�ۆم ئهۆم ب پاره ێند ، ھه لدریدن ھ  ته ومهیی گه یتا وه له نم.  مڕۆ ده
 . 

 یر چبهۆک ی دارهیئ یرش�ھ ی رگه ، به �ب شیز�ھ مد به ران چه نابه په یتوانا
 ی�کر سه له ک هیکان شه�ک یدیئ.   و ترسناکه ز�ھ ربهۆز INDی ره هیدا.  ت�ناگر
 . بن  ده  که ه� که

  که مپه که له ڵپا به سیلۆپ ید یک هی ماوه ی، دوا ت�ب ده ڵتا به رفانتیگ  زووانه و به
 یمپ که ۆب یخورت و به  وه زنهۆتق ده  کهید یک�سیلۆپ  وسا تاقمه ئه. ن  نه رت ده ده وه
ر  سه ست به کو ده وه ر نده�و ن ، له به مستردامت ده ئه ی خانه کهۆفر یچاندنۆک

 نتاۆخ یت�و ۆب ۆکو ت وه یکان� و خه ۆن و ت که ده نیداب ک هی که�ۆن تا ف نه داتده
 .   وه نه که ده رتۆپید

 .  �ۆب ی که من ده ی قسه به...  �ۆب-

 �ب ت نه ر پاره گه ئه م� ، به ت�ب ت ئاسان ده که ره فه سه �ب ت ھه پاره ر گه ئه
... م  بده کت هییت ارمهیچیمن ناتوانم ھ... باح  سه  کاکه تیش�ک ده رۆز یک�زاب عه

 پ�ش مه له ێزۆت  که  هی هییژگارۆئامو  ، ئه �من ب یست ده له که ک هییت ارمهی  تاقه
 .  یتۆخ یانیرار و ژ ن قه خاوه تۆرخ ھه شداینجام ئه دوا له یدیئ...  تیکردم

و  و ئه نی و حسه لیشام.   بووه  شه�مان ک ھه یش تووش"یکاند " واته که
دان و  سه  و بگره انی و ده ش دهیاغڕکوشت و  ۆیخ نڤندھویئا  له ی کورده

ر  سه  ته ھاتووه  رهۆن  نووکه و ھه شتنڕۆیدا شه�مان ک ھه به ش کهید یزاران ھه
 . باح  سه

م  ده مپرخاند و به رز ده به ینگ ده ستاندم ، به ھه یو خه ن له سه حه  وه شه  وه ئه
 امیگر ده  وه وه خه

 ی چه�رمان و ف ، ده یئاخن�کانم ت موو شته ، ھه نا�م ھ جانتاکه ییدوا یژۆڕۆب
 ی تهۆن و بانکه ئه ی ره�گو بوو و به�پ کم هی پاره یرچ ھه.  کرد رنهیب لهشم  که دانه



 ام�ب�و ل  وه هینا�رھ بانک ده کردبووم ، له انۆیب  که مپه که ی دارهیئ ۆیخ یکات که
 .  م�ۆب سیسمیکر ش�پ

ناو   له ران�دا ، چاود وه و شه له.   ر بکه فه سه سیسمیکر یو شه یگوت ن سه حه
 یک�ت�ر و ھه  تهی بگه تارانیق یتکت ین�یب �ب به یبتوان  هی وه له. من  که تاراندایق

 .  ییوروپا ئه

وروپادا  ئه یر رانسه سه دا لهسیسمیکر یژڕۆ  له تاریق ۆیھاتوچ یگوت ت�مارگر
  .  تی ر بکه فه سه سیسمیپاش کر انیش�پ �ب ده.  �ست وه ده

 

 ر فه سه
 لدریدن ھ ی ستگه�و ۆب ان�یپ و به گرت� م ھه جانتاکه سیسمیکر پ�شرۆز

 دا شهیو ئاسا ئه یست ھه کرد له ده یرما سه یکڤ� فر ھه به که �، کات ڕێ وتمه که
  وهلو ک ئه یتمڕیزم و  ر نه سه له ۆیخ ی ره جگه م که هی هیانی و به ئه  که
 .  شا�ک مندا ، ده �ید یباکوور یر مسه جه ی فرانه به

 یک�ژی، ک ڕۆییکردم و  یکردم ، سوپاس ی که تکته یشا مه ته  که تارهیق یتیت
 کا�چاو تروکان کرد و له یو�س یئارام ، به شتیمن دان یمان کورس ھه جوان له

 .  وت که�ل یو خه

  وه له رمیب. بگرم  یک هی نه�و و  وه مه بکه م که لهیباۆم یرا�کام  وه کرده ده  وه له رمیب
 دا� گه ده یک هیف��و س  وه هییر سه یکینز رم له و سه  وه ببمه کینز �یل  وه کرده

 ڵر�و گ مۆخ م��ب ان�یو پ ر�ول ھه  م له که و کاره س کهۆب  وه رمه�نیبگرم و ب
 .  کایلچ به ۆب نیچ ده سیسمیکر یژن جهۆ، ب نیتاردایق له م که نده�فر

و وا  یر سه ر�ژ  مه شانم بخه م ده ده�و گرم ، ھه ده یک هی نه�و  وه وه خه م ده به
 یر شان سه به یر سه که یندۆ�ھ یک�کچ ی نه�، و  وتووه که�وم ل خه  که نم�بنو

 . وروپا  ئه �یسا یر سه یکان نگه ئاھه ۆب نڕۆی و بروکسل ده ره و به  هی وه منه

م  ده به ابردوومانی�و شه  ، چونکه  ر شانم نوستووه سه له  نووکه ھه
 امانۆڕخ ۆب  وه وه خواردنه  رهیم ب ده ھا به روه ر بردبوو ، ھه سه به  وه وه خواردنه رهیب

 . بواردبوو 

وم ،  بخه شت�ھی نه ڕرم و گو گه یندۆ�ھ  ژهی، ک نیوت خه نه ابردووی�و شه
 . و  خه  هنچوو نه یچاوان یشۆیخ به



.  رم�ن ده یک�س که موو ھهۆکان ب ره نابه موو په ھه ی وه کو کرده گرم و وه ده ی نه�و
  ک هییندۆ�ھ  ژهیک یشق ئه یکۆریم ، چ که ده ۆدر ک�ر نابه ر په کو ھه وه

  ژهیک ڵ گه له کیسووک و بار  ، که  داوه نه یووڕزیرگ ھه  که ستم به ده� ھه
 یتیر داب و نه ر له ده به یت� ژھهی�ۆک هیز�ۆئا چیھ �بنووم ، ب کدا هییندۆ�ھ

 تم بهینجام و ئاق ئه یترس ی وه ئه �کوردان ، ب  ژهیک یترس دوور له کوردستان ، به
موو  کو ھه ، وه خوازمیب یناچار و به  وه ته�رما ساغ بب سه به ی وه ئه�، ب �ب ھه
 �الت و ب  ره نابه په و ، ئه لدریدن ھ یمپ ، که نڤندھویئا یمپ که یکان ره نابه په
 یندۆ�ھ یند�فر ڵر�دان گ سه ینگیر س سه ران له نابه په م�� ده ۆدر به  انهیوایھ

،  کدا هی نهیو�ر م ، ھه کدا هی نهیو�م ڵ گه ن له وه ته زره عه به کا�کات له.  نڕ په ده� ھه
 ون  بخه �ب شیک هیروو�ر م گه ت ئه نانه ته

و  جیرو و نه ا�یتاینسا و ئ ره فه  له انیکان سکهی�ی رباره ده �یای خه یکۆریچ کا�کات له
 .   وه ننهۆھ ده د�سو

  به انی شته ھه و به ئه  زن ، چونکه گه ده یمانیش په ی نجه په کا�کات له
  .  نداۆ�ھ  ته ونهیی و گه  شتووه�ھ�ج به  تانه�و  �ول  وه انهیکان هیرۆح

وشک  ینداۆ�ھ  ، له  ره�ل یچ ، که  بووه ھه  انهیرۆو ح له انیدان سه ن�� ده کا�کات له
و  ئه. ن  ده ده شانین  نانه�و و وجا ئه ئه.   وتووه ست که ده انیانی ده این ته نگدایو بر

  له ی نانه�و و ئه.   انهیگرتوو داڕبازا  له انۆیسکید له انی،  تاردایق و�ن له ی نانه�و
 یکات له ،  نه�و ھا رهۆج.   وه انهڕ گه وروپا ده ئه  له که توومنیدا د و کوردانه ئه یلیوبام

ر  سه به که انیکان نکه ده ی نه�و. مادا  سه یکات ، له ندا�ماچ ماچ یکات وا ، له خه
ردوو  ھه.   انهیعاتدا گرتو دوا سه یتاریق نگ ، له ئاھه ۆچوون ب یگاڕ� ، له  وه انهیشان
 یز ته جگار هیایم ، دن بنه ک�ل ک�چاو ستمی، و ند�ئا ک�ت نگمیر س سه ، له تمس ده

 بووم وهڕ� و من به ێخوار ھاته ده یخور یک�چ�ستپ کو ده فر وه به لوک. بوو 
 .  ت��بب�پ لدرمیدن ھ یکان باخه  به شتنی گه یف و شاناز ره تاشه

  من تاقه م� کرد ، به قسه یرۆنا ، ز نه ک�ت یزار خت ونهین ۆب  که تارهیق یر ده دهیاری
 . بووم  نه �یحا یکان سه قه له ک هی وشه

. ستا  مستردام وه ئه یکینز یک هی ستگه�و  له  که نوستووه  هیندۆ�ھ  رته ئافه
 یاڕ،   که ره�چاود یست ده یاریناد یک هیسا عهدار  هیواۆت ستا ، له ناکاوا ھه له
 .  کاند ه�چ

 یرز ناو به ینگ ده به  که ره�شوف  وجا که پرخاند ، ئه ی ده  وه وه خه م ده به
 .  نا�� ھه ی، چاو نا�ھ یدواتر ی که ستگه�و

  مهیی ، گه ڕۆییمندا دا و  یووڕ به یک هی ستا ، بزه و ھه گرت� ھه ی جانتاکه
  که ستگه�وم ، و بکهر ده وه  که ستگه�و  کرد له ده زم نه مستردام ، حه ئه ی ستگه�و



ناو  له ک�ن ژهۆانی، پ ار�گ ده یسیسمیکر ینگ ئاھه ۆیخ یت بهیتا یواز�ش به
  وه بوونه�خ یور ده له کان بوارهڕ�،  شتبوویدان کان کانهدو ر به رانبه و به دا که ستگه�و

 .   سارده رۆز  وه ره ده  بوو که وه ئه ی شانهیند داخرابوو ، ن رچه ھه  که ستگه�و یسارد

،  مۆبر تیبل �ب توانم به ده ین گوتبوو سه حه  نده رچه ، ھه �یب کسلمۆبر یک�تکت
 . بردم  یرۆز یک هی پاره م� به

 �ر ب به له ێو ، نامه ێبگردام  وه�یب نه تمیبل ی وه ر ئه سه ، له سیلۆپ ێو نامه
))  ١٠B((  ی ستگه�و ، له کایلچ به  م له که ناگا تازه په  مه توانم بگه بگرن و نهامی�تیبل

م ،  باوکم بکه  رز له قه  وه کرده  وه له رمیما ، ب �مم پ که رۆز یک هی پاره. سواربووم 
 وت کهڕ�  به م که بکه ک�ر نابه ر په ھه  رز له بوو ، قه د�سو  له  بابم که ی هڕ�یو ھاو له
و  رۆز  ستگه�و  له ک�ک هی له  وه کرده  وه له رمیب. ببم  یدا تووشبروکسل یگاڕ� له
رز  به خواۆب ک�ست م ، ده بکه ڵستم و سوا دا بوه بچووکه  ته�و و ئه یکان نده به زه

 ینینانخواردن و کر ک�م ژه ییبا  که  وه مه پان بکه بوارانڕ� له ک�ست دهو   وه مه بکه
 ی قامهیئ  کردووه یفز هڕنداۆ�ھ یر چبهۆک ی ره هیدا  که ک�ر نابه په  ن به بده ک�تیبل

 .  �بدات

  مه بگه یوخاوڕو  یت�برس  به یباش زان ، وام به کرا نه�پ کم�شت چیھ م� به
  وه کوردستانه له  تازه ک�ر کورد کو ھه وه ێو ، و له کسلۆبر  له سیلۆپ ی نگهینووس

 ادایمان� ئه  م به که نه  وه ئه یم ، باس بکه یر نابه په یوروپا ، داوا ئه  ته�ب یی گه
 ییرا�خ به که ک�ر نابه ر په کو ھه ، وه �وتب که انیو نه یرخاک به م�پ انی،  وومیڕ په�ت
  .  �ب یبر یکایلچ کوردستان و به وان�ن ی ماوه شکیت

 

Antwerpen 

. نواند  ده ی واره�ئ یشت دا ھهیکیلچ به ی"ربنیئانت ف "ی ستگه�و  له عات سه
 ۆب  وه نهڕی په یک ره سه ی روازه ده  مه بگه  رخان کرد که ته  وه ئه ۆب م که ژهڕۆموو  ھه

 .  یکاند یلیکسۆو بر ره ، به ژئاوای�ۆوروپا ئه  له  کهید یک هۆیشابان

  سته رما جه ، سه کردبوو�پ ی، ئاسمان  که ستگه�و یکان په�ۆگ یشکیت
کاندا  نده به و زه رۆز  ستگه�و وان�ن به ینیب سمیلۆدوو پ.  اندیچا ده یم که لهۆچک
 .   وه کرده ر چوارنکاالندا ده ھه به انیچاو ی ره نجه چوون ، په ھاتن و ده ده

 :  یکرد گوت ده یوانڕ چاوه  وه خواره ی که ستگه�و  له ک�اویپ

  .  ڕۆی ده لیکسۆبر ۆب  وه ره نده�و ، له  هی وه ره سه یقات له ک هی ستگه�و-



 ێو له...   وه خواره یکان ستگه�و...   وه ره سه یکان ستگه�و!!   وه ره سه ی ستگه�و
 !  نڕۆ ده تارانیش ق وه ره سه یکان قاته له

  وه ره نده�و ، له �ب  وه ره سه یقات له تاریق ی ستگه�و یچ یانی!  م�ۆب  وه�کو له
 !  واتڕ ده لیکسۆبر ۆب تاریق

.   وه هیک هینا را و زه موو ھه ھه به ک هی ستگه�، و ک�ک قات نه ک هی ستگه�و
 ی وه ره سه یقات ، له واتڕ ده ک�تاریو ق ێد ک�تاریران و ق فه و نه ک هی ستگه�و
 !  ربنیئانت ف ی ستگه�و

 اگی��اریپرس ێو نامه.  ا��رگ وه مۆخ یووڕ،  ینیب م که سهیلۆپ  جووته سانید
مت و  سه...   گوم کردووه یگا��کم�نج گه ستا�من ئ. م  بکه ک�سیلۆپ  رهۆج چیھ له
 .   داوهست ده له ی نماکه بلهیو ق یشت ، که  اوهۆڕگ�ل یکان هیال

،   وه ستنه ببه  وه پشته ستم له ردوو ده رزا ، ھه ئه  ن به بمگرن ، بمده  هی وه له
 یت�مانش  به کاتی، تاب ت�بگر ک�موو شت ھه ی نه�و و ت�ب  وه دووره له ک�نج گه

،   گرتووه انیک�ستیرۆریت یکیلچ به یشیئاسا  که یانی به ی سبه یکان ژنامهۆر
 یشیو دوو ئاسا  وه نه وبکه�ب  که ستگه�و ی ستهۆش ر سه له یخراو�پا به م که نه�و
 .   وه ته�رزکردب به انیوتن رکه سه ی ئاماژه  وه رمه سه ارید به زۆق

 ێکرد ی ئاماژه  که هکابرا سارد وسر  وتم که رکه سه دا هی درمه�و قا به.  ا��رگ وه وومڕ
 یکان زهۆبز  ر شاشه سه له  که  وه نده�م خو سانه دره و ئه موو ئه ر ھه ھه. 

 انیوانڕ چاوه یک� خه  کرد که وانمڕ چاوه دا نانه�و شو وتن ، له که رده ده کان ستگه�و
 . کرد  ده

 ینۆبوو ، ب می، برس  وه ننه�خو انی ده ران وانکهڕ چاوه  که  وه نده�خو م ستگانه�و و ئه
و  ر ئه به ، له ران وانکهڕ چاوه له ژ�در یک�زڕی.  کردبوو�پ یایر دن رگه مبه ھه

  وه کراوهەوەسوور یازیپ به یالفل س و فه گه  که ستابوون اوهڕدا هی چکهۆدوکان
م  ده گرت و به رده وه  که که� خه له ی پاره یئارام ، به اریشۆفر ی، کابرا شتۆفر ده

 م ده به ی نهاو ست ئه ده  هیدا ده یچانیو نده سه بابۆ��و  وه نهین که�پ
  . گرتبوو  انیزڕی وه هیوانڕ چاوه

 انینۆ�و باب تزایو پ چیو نده بوون ، سه ھه  وه ره و به له ش کهید ی خوارنگه ک�� مهۆک
 . ستابوون  وه  وه ارهید به انیاویژن و پ ن�اریشۆو فر شتۆفر ده

و  یت�برس به  بگرم ، تا که  وه کانمه پاره ست به ده ت�ب ده که  وه کرده ده  وه له رمیب
 �، کات ێو بکه امیفر لیکسۆبر  مهیی ودا گه شه یخرۆئاخروئ ، له  وه رزه ترس و له به
  که ره مبرگه ن ھه کرد خاوه م ده وه ئه یوانر ستابووم و چاوه وه دا که ژه�در  زهڕی له  که



ر  سه  نابوو و توند خستبوومه رفانمیگ ستم له ست ، ده ده بداته میوانڕ چاوه ی هۆ�باب
  . کانم  پاره

 

Brukssel 

کرد  دا نهۆو فارگ به ۆیز خ بله  که هییتی، ت ڕێ وته که لیکسۆو بر ره به  که تارهیق �کات
 ایرتۆپاسپ یترسام داوا ده.   وه ح کرده سه م که تهیبل.  شتبوومیدان دایایمن ت که

 یم که نه�ناو و و نداۆ�ھ یر چبهۆک ی ره هیدا ت��ب م�پ ترسام ده.  بکات�م ل ناسنامه
 ۆبمگرن و ب سیلۆپ ایران  فه نه ایران�تا چاود  وه ته وکردووه�ب کدا�ن�موو شو ھه له
 .   وه نه بکه رتۆپید ندامۆ�ھ ی که خه زهۆد

  له یق لهۆم  به ستا�و تاکو ئ  وهیی گه ک هی ماوه  رله ، به ییقایفر ئه ییکاند  ��ب م�پ
 یکان وارهید به ی که نه�و  ، چونکه  گوم کردووه یگاڕ�  چونکه  دا ماوه که فارگونه

ست و  بنبه  ته وهیی گه ی که هییر نابه په ی له سه مه  ، چونکه  واسراوه� ھه  کاوهیلچ به
 .  نۆ�ک  ره�کو

  سته جه،  شکیت ییرا�خ  وسا به م بکات و ئه پچه له رزا ، که ئه بمدات به ترسام ده
 یعامود  به ێو و له  وه ته���بگ یر چبهۆک ی ره هیداۆب م که�با  سووک و کورته

 .  واسن�ی ھه  وه خاچدانه له

ستا ،  م وه که خته ته ی وه پشته له ک�ک هیستا ،  م وه که خته م ته رده به له ک�ر�چاود
 ک�ر�چاود. ستان  وه  وه قاشقونجه یحبا سه ی که خته ته ارید به ر�دووچاود

 !  ریگب ته... باح  سه...   وه پشتمه له ک�ک هیو   وه ممه رده به له

و   وه دامه ی که تهی، بل وخسارمڕ هیوانی�ن هیال�ب ڕی وپه وجا به ، ئه م که تهیکت  هیوانڕ
 .  انڕ گه کاران دهیچ�رپ سه رچوون ، له ده ۆیب ۆ�یدوو ق وجا به ئه. کردم  یسوپاس

فر  کرد ، به ده  که هییایدیم  نجه گه به ی ه�ما گا سه کا�کات ، له یران گهین یر وپه به
 شتین ته ، من له کردبوو�پ یکان گاوبانهڕ�و   ستهۆناوپاسار و ش موو په ھه

  وه نگه دره به  هی ئاواره  وه م شه تابه امڕ گه ده  سخانهیلۆپ دا لهلیکسۆبر ی که ستگه�و
باح  سه... م  ئاواره این ته یتاق من به ستا�ئ... نا نا نا ... م  بکه یر نابه په یداوا
باح  سه... نان بخوات  ربنیئانت ف  رج کرد تا له خه یرفانیگ یدوا پول لیل خه
 ...   هی ئاواره لیل خه

 انیک�ک هی  وه کرده ده  وه له رمیب. ستاون  وه  که ستگه�و �یر ده له یتاکس دوو
 یر�شوف  له... بکات  زگارمڕ هییا�م گوم له  نهیگ له  که ک هییکس ته... بگرم  ێکر به
ناو  له میکیلچ به یسیلۆپ ی نگهینوس یاری، پرس  وه بوومه کینز م که هییل�مبۆئوت
.  اما�م�ل یورد به.  کاند ته� ھه  وه هیرسام سه به یکان کرد ، شانه دا که ستگه�و



،  اندایناو ژ و له ناوبازار له یژ�دوورودر یزموون ئه.   هیین �م پ کرد پاره یست ھه
 .  م که ه�تا به  رفانهیگ ناوۆب یبرد ر کسه هی

 .  سیلۆپ ی نگهینوس  مه بگه ێو مه ده گوتم

 ؟  یچۆب یگوت

 ... م  بکه کایلچ به  له یر نابه په یداوا ێو مه م و ده ره نابه من په-

 ؟   ه�یت پ پاره...  �یر بگه یر نابه په ی ره هیدا له  ستهیو�پ-

 .   هیین �پ کم هی پاره چیھ...  ر�خ نه-

 . بپرسم   کهید یک�ر�شوف  له که یکرد و گوت یبوردن یداوا  که ره�شوف

  له �یگو چوو ده�کرد ، پ یبوردن یداوا یال مه بگه ی وه رله به ید ی که ره�شوف
 .  �بووب... کانم  قسه

رداو و  گه ۆیھ  به نگه هڕکرا ،  ده نه ید به ایت ی بوو ، تروسکه کیتار خت تهیپا
 .  �اب�با ب کاره  وه زهۆباھ

 :  یپرس کم�بوارڕ� له

 سیلۆپ ی نگهینوس ھاتووم و له  وه کوردستانه رم و له نابه من په ت حمه زه�ب-
 .  مڕ� گه ده

 .  ڕۆییو  قورتاند� ھه یو�ل م� به

 !!  مڕ� گه ده سیلۆپ ی نگهینوس م و له ر نابه په یک هیمن بابا-

 .   وه دامه نه یم� وه ش کهید ی که بواره��م� به

 . ترن  یانۆڤباشتر و مر اویپ له یگشت یک هی وه�ش ، ژنان به مڕ� گه ده ک�ت ره ئافه  له

  ... رم  نابه من په-

 .  شتڕۆیم  واوبکه م ته که واژه سته ده ی وه رله ش به که ژنه

 یک هیگاۆڕ�ب ی بدات ، ئاماژه شانین�پ مڕ�کرد�، داوام ل ییقایفر ئه یک�نج گه
  مه گه تاده م�ۆب استڕو استه�ک هی قهیق ده  ده ی کهینز �ب ده یگوت.  ژکرد�در
 یوانڕ چاوه یتوان ده انی.   هیدا دانهی و مه له سیلۆپ ی نگهی، نوس  وره گه یک�دانی مه

 .  ڕۆییوسا  ، ئه ت�د  کهید یک�ک چاره  که ی پاس بکه



 ۆب ک هی شانهین چیبوو ، ھ نه استی�و گوت کو ئه وه  گاکهڕ�،  شتمڕۆیو  شتمڕۆیر ھه
 . بوو  نه سیلۆپ ی نگهینوس ۆب انی که دانهی مه

 ...  کم�ر نابه من په-

و  ڕۆییشتاو  ھه کرد ، به یبوردن یم ، کابرا داوا واو بکه م ته که قسه ی وه رله به
 .  شتم�ھ �یج به این ته یتاق به

.  ن�ناو انیشۆخ. ن  راندا ناکه نابه په ڵ گه ده  ه� ، مامه  وه نه ناده م� وه کان هییکیلچ به
 !!  ت�و نه شۆخ انیلیل باح خه ر سه ھه  شه وه له

دات  ده ک� خه  له ایمان� ئه... نا نا ...  م�ۆب ایمان� ئه ۆب  هیبوا ده.   هییئاوم ن کایلچ به له
 .  م�ۆب د�سو ۆب  هیبوا ده... 

 انییر چبهۆک ی ره هیدا ۆبچم ب �ب ده که اندمی گه �ی، ت شۆرخ سه یک هییکیلچ به
  که تارهیق ی ستگه�و ۆب.   انهیلمماکس یباخ یکینز  له که  وه ره ده یت زاره وه
فردا ،  رما و به سه یشکر له یرش�م ھ رده به بوو له کیر م خه سته جه.   وه امهڕ گه
 . دا  رده به ی وره

 .خشاند  نه ده انی"باح  سه "یدا ناکاملیکسۆبر یسارد یو شه ، له کانم نگاوه ھه

 ام�ب�و ل  وه مهڕ� بگه نداۆ�ھ ۆب ام�ب�ل.   وه مه رز بکه به  وه انهڕ گه ی�دا ئا ارم�یب
 . ببم  میسل ته

 ۆبا کوا ب ایروسی، ق  وه مهڕ� گه ده لدریدن ھ ۆب.   هیین یدانۆرخ به یتوانا باح سه
  ره به ره باح به سه.  م که مزادهیئ  ه� په چه  قه ره و وه ئه.   وه بکاته رتۆپید راقم�ع

 .  ت�مر رما ده سه له  ره به ره باح به سه.  ت�ب ده یرما سه

 .   ه�یکو  له ستا�ئ  که ستگه�و

 ... !!  سیلۆکوا پ... !!   گاکهڕ�کوا

 یم و داوا بده ک��ما یرگا ده له... م  بکه ک مهۆک یداوا... م  ھاوار بکه ستیمو ده
  نهیک� ھاوار خه ی ئه... مرم  رما ده سه ، واله  مهیھاوار برس ی ئه. م  بکه ک مهۆک

 سیسمیکر ینگ ئاھه  وه�ئ یال له  ھاتووه ی باحه و سه ئه...  ت�مر باح ده سه
 ...  ت�مر رما ده سه له ت���بگ

 ستا�ئ  زگهۆخ... بوو  ده دای جابر په ستا�ئ  زگهۆخ.   وه هییزۆد ده کم�وت مزگه  زگهۆخ
 یک�وت مزگه یاریپرس �ب ده...   وه بوونه قوت ده دا دانهی م مه وت له دان مزگه سه

... جابر ...   باحه سه یر نابه په یلیکل  نووکه وت ھه مزگه... م  بکه کینز



 م�ل �یگو س که... !!  ت�ب  وه ھانامه به ک�س که...  ک هی شتهیفر...  ک�س هڕایفر
 ... بوو  نه

...   کهیدا... ون  بکه امیفر... ن  کانم ئاگربده القه...   وه نه رمم بکه گه ێو مه ده
 .  انیگ کهیدا

. کردم  انی، بانگ  واوهیھ یکیتار ی رگه ناو جه ، له لیکسۆبر ی ستگه�و یکان په�ۆگ
 ۆباح ب سه.  ڕێ کانم بگه جومگه  له ک هییرما گه کو� ، به  وه مه�ب ۆخ وه کو� به
 یمان� ئه یسیلۆپ... ست نادات  و ده خه ۆب کایلچ به...   وه هیاڕ گه  که ستگه�و

 .   هییارنید  وه که�کون چیھ له یکیلچ به یسیلۆپ م� ن ، به ده ده یک� خه له

کرد ،  میت ارمهییداوا.  ینیب میکیلچ به یسیلۆپ یدا ئاخرلیکسۆبر ی ستگه�و له
 مۆخ به �ب ده یبوو ، گوت من نه  له یئاگا ۆیخ یر مژوول به له سیلۆپ یکابرا م� به

 .  ۆییر یدیم ، ئ بکه یر نابه په یو داوا  وه ره ده یت زاره وه  بچمه

... م  بکه �ک له یت ارمهییداوا...  �نازان یو گوت قورتاند� ھه یو�ل  کهید یک�سیلۆپ
 !! 

بابم ...  کارناکات ره�ل م که لهیباۆم... !! بدات  لیل باح خه سه یت ارمه�یکار ده �ک
 ... !!   هیین ایت یوانیم ر�ول ھه له مان که ه�ما  چونکه...  ێو ناکه امیفر ستا�ئ

... نادات  تیت ارمهیکایلچ به...   ترسناک و سارده کایلچ به...  ێناو کامیلچ به
و  ئه ۆب...   وه مهڕ� بگه ایمان� ئه ۆب ێو مه ده. نادات  چیھ به ێگو یکیلچ به یسیلۆپ

 ...  ت�مکوژ ده کایلچ به...  م�و هیر نا ک ھه نه کایلچ به...  م�و هینا  که ی هینداۆ�ھ

 ش�پ یمان� ئه یتاریق...   وه مهڕ په ده ایمان� ئه ۆو ب مشه ئه...  ایمان� ئه ۆب مڕۆ ده
دوو  یدواتر دوا یتاریق... کردم  نه یوانڕ رچوو ، چاوه ده وم ابکهیفر ی وه ئه

ر  ، ھه  هی ردا ئاماده رانبه به ی که ستگه�و  له ��و یک�تاریق...  ت�د ید یعات سه
 یجار  مه ، ئه  وه مهڕ� گه مستردام ده ئه ۆ، ب  وه باته ده مممستردا ئه ۆب ستا�ئ

 ...   وه مهڕ� گه مستردام ده ئه ۆب  که  مه چواره

رم  گه...   وه وتمه رکه وسا سه ئه...  میز و پاشان دابه  که تارهیر ق سه  وتمه رکه سه
 .   وه رم بوومه گه ک�م که.. بوو 

  له... کرد  انیژ  ستم به ھه. شوات  کانم ده رم جمگه گه یئاو ک هیرۆکرد ب ستم ھه
ستم و  ردوو ده ھه یکان ، جمگه شتمینڕۆدا که نهۆفارگ یک هی شهۆگ یک هیکورس

 ۆب  وه انهڕ گه یر فه وانم کرد تا سهر ، چاوه فت�ۆگ� موچاوم ھه و ده نگمیس
 ...  بکات�ست پ ده مستردام ئه



و  به که ت�نازان  که ره�چاود...  رفانمدابوویگ  ر له ھه شتا�ھاتبووم ھ �یپ ی تهیبل و ئه
 یدیئ...   کردووه ی ه� ھه  که ه�ب کتیت م�� ده...   هی تازه م�� ده �یپ... ھاتووم   تهیبل

ر  گه ئه... با بمبات  سیلۆپ یالۆبمبات ب یستیر و گه ئه... م  که ده ک هی قسه
س  که ڕێ وته که  که تارهیق  که...  �رم بن ده ، باوه �رم بن ده وه  که تارهیق  له یستیو
 ... ناگرن  یا�سیلۆپ و نه تاریق  و نه ر�چاود نه ڕێ ته�و باح بکه سه  که...  ت�ناگر یاڕ

 .  وت کهڕ� وه  که تارهیق وجا ئه

 ییتاۆک  مه ئه یگوت.   وه کردمه یر به مستردام خه ئه  کان له ره فه نه  له ک�ک هی
 .  تیاویو گر  ر پرخاندووته ھه گایی��ژا�در ، به م که زهڕ� به  هی که ه��ھ

و ، من  نا�رد ده کان بوارهڕ�  ره فه نه  له یبوو ، وشک بوو ، زمان بیر غه  که ستگه�و
 نگ ده�، ب نگ ده�ب.   وه رچووبووهیب له م وه نهڕی په ی شهیپ م� ، به  وانه بووم له ک�ک هی

  .  وومیز دابه  وه ئاسمانه  له  و تازه کم هی سته تگوت جه بووم ، ده

 

 الفل فه
  خواردنم له  مه ژه م که هی  که  رمهیب له.   رهیب م له که جووله یکابرا ی که الفلخانه فه
 یکار ێو له که  رهیب له شم هییقایفر ئه  ژهیو ک ئه. خوارد  ێو و ، له ئه یال له نداۆ�ھ
شم  که ن دوکانه خاوه یموچاو ده یجوان. جوان بوو  یک�ژیک که  رمهیب له. کرد  ده
من  م�� ده �یپ...  م که ده�ل یک�خواردن  مه ژه یو و داوا ئه یالۆچم ب ده.   اوهرچ به له

ر  ھه ی که پاره ژانڕۆ  له ک�ژ�ۆم�� ده �یپ...   گرتووه نه� شم ھه و پاره  مهیبرس
 .  �م ده ده

 یک هی ستهۆر ش سه بوو به ییشا ه�ک�� پهۆت  که و خوارنگه  که ستگه�و وان�ن یگاڕ�
 یبوارڕ� به ژانڕۆ له ک�ژی�ۆ وانه کان ، ئه جوانه  وخسارهڕکان  ،  بزه.  ڕۆیی ده دایسپ

 یور ده ی سهیلۆو دوو پ ئه.  مان ارنهید "�زانیح ڕیکو "مان ارنهید تبوومنید
ستان بوو ،  وه ی که وه هڕ��  که ک�ووداوی�، دوا انیکو من وه ی�با کورته یک�نج گه

 .  دابووی په  که هیسپ  ستهۆش.  مان ارنهیگرتبوو د

  رگا شووشه ده  بچووک به یک هۆیتابل. داخرابوو  �ۆم ئه  که الفله فه یدوکان
چ  Closeتا بزانم   وه نده�خو م کهۆتابل ک�ند جار چه. کرابوو   وه هی که لهۆچک
 .  �ن هی گه ده

 ک�سوار هۆڕستام ، ش وه �اندبۆڕد یکان هڕ موو شه ھه  که ک�سوار هۆڕش کو وه
من ... شبم  ده بووم و نه  مان و قاره سوار هۆڕش  نا نا نا نه... بکات  یکوژۆخ �زان نه



و  یبرس یک�نج گه...   هیین �یل یرگ ئاگا مه ک�نج گه...  رکراومیب له یک�نج گه
 .  فزکراو هڕ

 ...  میمن برس...  م که ده�تکات ل-

،   وه امهڕپا ش کهید یک�اویپ له.  �دام نه �یگو م� گوت ، به ک�بوارڕ� به م وه ئه
بو جورجم  ئه.  �دام نه �یگو شیژ�درۆت�پا یجوان یک�، کچ �دام نه �یگو شیو ئه
 .  ید کورد مه محه انییسریم یبوجورج ئه...   وه وته رکهیب

 نداۆ�ھ  و له  وه بکاتهۆک ک هی کرد تا پاره ده ی زهۆر ده ش�پ وه له ک هی ، ماوه بوجورج ئه
من ...  باندبووڕ جه یی ئاواره یانیکومن ژ وه شتر�پ اربوویبوجورج د ئه.  وات�ب

 ... م  ئاواره  نووکه ھه

 ینداۆ�ھ  له یباب ی که لهۆچک  هڕ، کو ۆیخ یباب ڕی، کو لیل خه باح سه
 .   ره ده ربه و ده  ئاواره ندا مه ه�و ده

و  ارۆ�یک�ل ی الفله و فه ئه.   ھاتووه نه� ھه شتا�ھ که  هی الفله و فه ئه یریو ھه باح سه
...   وه که رمه گه  تهی زه  ندووقه سه  ته انهیو خستو  انهیالو�شکان ره زه�و پار وان هڤپاچ

داخرا و  ی شووشه یک هیرگا پشت ده له  رکراوهیب له یک�الفل فه لیل باح خه سه
 .   وه سارده

  ھاتووه نه� ھه شتا�ھ که  وه هیندۆ�ھ ۆیتام و ب به  هیکورد یک�الفل فه لیل خه باح سه
 .  ت�د�ل یر نابه په ینۆب  هی ئاواره یت� ژھهی�ۆک�الفل فه... 

 . مۆخیبا ب  ه�بکۆب کم�شت  هیتکا...  میمن برس زڕ� به-

  وه�کو له!!  میبرس یچۆ، ب م�من ک میپرس �یل... بوو  ت هی�من�ھ به ک�رد�م رهیپ
  له! وت  رم که سه له الرۆزار د ھه دوازده  که  وه ره هف و سه ، له م بکه�ست پ ده

 یلیکسۆبر  له!!   وه و نوور وتنه یکاند له!!!   وه رئاپلهیت  له ای،   وه هیمان� ئه یسیلۆپ
  ...  وه ونه خه

 ..قوربان من پ�ناب�رم و ئ�م�ۆ ڕ�ی گومکردووە -

ناو   بچمه کردم�ل ی، داوا �یک یک هیالۆو ک  وره گه یک هیتزایپ  که رده�م رهیپ
دا و �یو ل  منهۆب  که �کردم ی دانا و ئاماژه  که زه�ر م سه له یکان ، شته  که خوارنگه

 .  ڕۆیی

 کان هییر موو مشته ھه که ک�انی، گر امی، گر یگرتم انی، گر مۆبخ چیھ ی وه رله به
ردوو  ، ھه  وه بووه کینز م�ستا ، ل کار وه له  که شاگرد خوارنگه. ستان  خواردن وه له
 .  ێو ده م کهید یچیھ میپرس �یو ل  که لهۆچک  زه�ر م سه خسته یست ده



 ی دهیم ، فا بکه ۆڵنترۆک م که انهیگر دا�و ھه رمۆ، ز  وه هیستا وه نه م که انهیگر م� به
 .  ی�ۆییرسام سه و به نا�ھ یئاو �رداخ په. بوو  نه

،  انی مجاره ئه.  شت�ھ�ج به انی که ستان و خوارنگه بووان ھه ئاماده  له ک�ند ھه
بگرم  م که انهیگر یو ه�ج یتوان مده ، نه امی، گر یگرتم انیگر  وه هییئاگا یواو ته به
بوجورج و  ئه  و نه یریزا جه نه... نوستبووم  نه انی مجاره ئه... نوستبووم  نه
 ...  داربووم�ب انی مجاره ئه...   وه مهکرد نه انیر به ن  خه سه حه نه

ر  سه یتزایپ یک�دوکان  ، له لیل باح خه من ، سه...  بووۆخ ئاگام له...  داربووم�ب
  وه کره شه �ب یالۆک ک هیو قوتوو  وره گه یک هیتزایپ ارید مستردام ، به ئه یگاڕ�

  . وتبووم  که

 

Den Helder 

 ۆیخ یر�خ به ک�رد�م رهیپ...   هییبرس حمڕۆو   ه�م پ ده گه...  م�ۆب  وه�ک...  ستا�ئ
 یئاو �رداخ په یف ره شه  که شاگرد خوارنگه...  م�یکۆب یک هیالۆو ک ک هیتزایپ

 ێنو رله سه ستا�ئ...  شتنڕۆیگرتم و  انیخاتر کان هییر مشته...  ڕۆییو  �دام
 .   وه ته�چ ده یسپ ی غه�با ره قه  و جاده ر ئه سه  ته وتوومه که

و  مۆرخ ھه...  �ن�شو  نه...  ک هی گه�ج  نه  هی ھه کم��ما ، نه ێو داد شه شۆمر ئه
ش  وه م شه ئه نۆچ... !!  گرم� ھه ۆخ یر سه ێکو ۆب...  م داره�م جانتا ش ئه
 !!  ێبور ده

ن  سه تا حه  وه مهڕ� گه ده...   وه مهڕ� گه م ده که ژووره ۆب...   وه مهڕ� گه ده لدریدن ھ ۆب
...  نمیبد کان وه�و ھاوش کچوو�ل  ته بوجورج و ئافره تا ئه...  نمیو کوا بد ت�و مارگر

 ستمیو�پ ێو له...   که مپه که �یر ده  نه ده ده م��وم تا ف خه ده مداۆخ ی گاکه�ج له
  وه نه کوردستانم بکه ی ه�وا ھه  که ت�ب نه ک�سیلۆند پ چه این ته...  ت�ناب س که به

 ... 

 یباب  که  وه بنه ده �خ ک��مندا یور ده له ترانۆدا ، کمدا ی که وره گه  دانهی مه  له
و  ستاون اوه�انیکان هییر کورس سه ترس له ن�ر کهی په.  ت�بگر ۆب یک هی نه�و ێو هی ده

 . ن  که ده بوارانڕ�  له ر�خ یداوا

 یر به�س یر�مششرۆسفۆب ۆیو ، تاپ  وه هی عاساکهو دار ۆخ رگ به مه ی شتهیفر
 بوارانڕ�  به ی که ه�تا ، مه نڤینا یکان ده سه یک�ر نگاوه جه...   ناوه �نگ بن ھه له
 . دات  ده شانین



 ۆشابان یشکۆر ک رانبه به ی که شهۆگ  له  سپه جووت ئه ی سکهیگال ک�� مهۆک 
 . ن  که ده ت سراحهیستاون و ئ وه

وجا  ئه...  �ن که ده�پ گرن ده نه�و  که اردایشت گه ک�� مهۆک یند ناوه ، له  که شه هۆڕتاپ
  هیین ییاۆڕخ دا بهانۆیتاپ ڵ گه ده گرتن نه�و...   وه رخستنهیب یکان پاره یقوتوو

 ...  زانڕ� به

 داۆیناوخ  له لیل باح خه سه ش هی�ک هۆیتاپ... بووم  ده ک هۆیتاپ ستا�ئ  زگهۆخ
  وه ته هیبکردا�خ ۆ، ب د�سو ۆب ایایمان� ئه ۆب یک�ر فه سه یتیبل ی شاربدات و پاره حه
 ... 

  هی وه سته ده به یحیس مه ی نه�و ک�� مهۆ، ک  وه ژه�در یش هی�ک هۆیت�پا  به ک�نج گه
ند و  خواوه یھوا هی رلهیکرد ب ده یو داوا  وه هییخش به ده بوارانداڕ�ر  سه به ی ، بزه

 .   وه نه بکه ن�س په یژڕۆ

 ... م  بکه سا��ک یت توانم خزمه ده ایئا یپرس م�مندا دا ، ل یووڕ به یک هی بزه

  که  هی ھه تک�ت چ خزمه م� به...   هیین سامان��مخابن ک یکرد و گوت یک هی بزه
 ؟  ت�من بکر به

  وه هینا�کھ�و ۆیبر.   وه هیا��گ ۆب مۆخ یانیژ یکۆریموو چ ز ھه ، بله کدا�سات ند چه له
 .  ت�بووب  موو شته وھه له �یگو کدا هی ند چرکه چه یرف زه کرد له ده نه ڕی ، باوه

تا  ت�ر�ن ده یبراکان  له ک�ک هیو   وه مهڕ� بگه لدریدن ھ یمپ که ۆب کردم�ل یداوا
  . بدات  ناشین م گهڕ�

 ی ژماره.  مارکردۆت ی که مپه ناو که ینایب ی من و ژماره یناو دای که ره فته ده  له
 .  کردمۆب یر�خ یرگرتم و دوعا وه یش که نهۆف له ته

،  کردم�ل یتیبل یداوا گاڕ� له  که تارهیق یر�، چاود وتم کهڕ� وه لدریدن ھ و ره به
،   هیین تمیبل  وت که رکه ده ۆیب یدیکردم ، ئ ڵ گه ده ی قسه ک�موو زمان ھه به
،  کردم�ل یخس شه یکارت یو داوا  وه کرده یانیچ�رپ سه یر فته ده ر کسه هی

 یازڕکوا  ی دارهیبوو و ئ نه اترمیز وه له م� ر چووبوو ، به سه م به که کارته.  �دام
  هیبوا واو بووبوو و ده ته نداۆ�ھ  م له وه مانه ی ماوه  ، چونکه  وه بکاته  تازه یمۆبوو ب نه
 .  م�ۆب ێو له

 یف ره وسا شه ، ئه رکردماۆت دای که ره فته ده من له ی رباره ده یک هییاریزان موو ھه
 �پ تمیبل  که ی وه ئه یچ�رپ ، سه میخش به�پ نداۆ�ھ  له یچ�رپ سه ن�ی وه ھه
 ی تازه یک��سا یوای، ھ لدریدن ھ ۆچووم ب و ، ده شه یتاریق یسوار بوو و به نه
 یک�ن مهیموو د فر ھه ، به لدریدن ھ  مهیی گه ێو شه.  ڕۆییو  خواستمۆب یشۆخ



و   لهیپش  و نه کانۆکس  نه.  بووم گاوهڕ�ر  سه به این ته یتاق به.   وه شاردبووه یانیژ
ناو  بووم ، به ک�رەو بوونه  من تاقه. بوون  نه  وه کانه قامه شه به ک�ر وه ندهیز چیھ  نه
  .   وه امهڕ گه ده کایچ� به ۆناکام ب یک�ر فه سه وتبووم و له که ک ه� سته فر و به به

.   وه نده�خو ده یک هی ژنامهڕۆ  وه خواردنه  م قاوه ده بوو به کیر خه شیئاسا یکابرا
 �یب م ده وه ژووره  چوونه یرگا و و ده ئه وان�ن یودا مه کا�کات له
 .  ۆیخ ی که وه ندنه�ر خو سه  وه هیاڕ کردم و پاشان گه یوخساری�ک هیشا مه ته

...  �ج  تهی گه باح ده سه...  �ۆب �ۆب ت�� ده م�پ ر�ژ ی که فره به یچرپ چرپه
 .  �ۆییب �رج مه به

 دا که وه هڕاڕ  سم له که.   وه مه که ژووره  وجا چوومه کرد ، ئه دا که هینایب  به مۆخ
 .  ینیب نه

. رم بوو  گه  ناکهیب.   وه خوارده ده ی که رهیب ی ن پاشماوه سه نوستبوو ، حه یکاب
  تاقه یچۆ، ب نداۆ�ھ یچۆب!!  شت�ھ�ج به م هیرم موو گه م ھه ئه یچۆئاخرب

 !!م  ناگاکه په

 انیماگرم ، ئه امیگر مپرخاند ، ده ده  که یگوت...   وه کردمه یدار�و ب خه له ن سه حه
 شیستان ھه یدوا. وت  که ده نه شۆج له �شت چیھ به انمیگر �یکو!! 
 ۆخ وه که  وه انهڕپا ده م�، ل  وه نه بکه رمیژ یانتوانی نه ین و کاب سه ، حه امیگر رده ھه

 !!   وماوه قه�ل میچ م��ب ان�یو پ  وه مه�ب

 ی کهڕ�ھاو یگاڕ� ، له ێر�بن ۆم ب پاره  کرد که وه کمهوبا  به میند وهی په ییدوا یژڕۆ
 .  ت�ر�بن یمن ۆب �ناتوان  ، چونکه ت�ر�بن مۆب  وه نه سه حه

 ی قامهیئ ژبوو�م بوو ، له یراق�ع یک�اویپ وتی ن ده سه کو حه سن وه حه ی که�ڕھاو
 . برد  ده ۆیخۆب ی که پاره یستیداب سه رگرتبوو ، له وه

 ۆیخۆب یستیداب سه له...  یت هۆیخ ۆب...   هیین منۆب  هی ژهڕ�و  ئه انیباح گ سه " -
 .  "...  یت هی که ماندووبوونه ی�کر  مه ئه یگوت... دات  الده

 یر فه سه  م که بکه ئاماده مۆخ  هیبوا ستدابوو ، ده ده له مۆورید  وت سه حه ێوار�ئ ۆب
 .  د�سو  ته�ن هی بمگه  داوه ین�� به یریزا حه ۆیارییک هڕ�یم و ، ھاو بکه ایمان� ئه

،  �ب مت نه خه انیباح گ سه یکرد ، گوت دایریزا د جه حمه ئه ڵ گه ده م قسه
 ی پاره  شهیم ئ ئه م� به.  رن�بن دت�سو ۆب  اوهیمان� ئه  توانن له ده ن که ھه کم�ک� خه

 یارید یوانڕ چاوه  هیبوا ده.   وه مه��گ ده�تا جوابت ل  بکه وانڕ چاوه...  �چ ده�ت
 ادایمان� ئه یژئاوای�ۆباکوور ڕی وپه ئه یFlensburg  تاله م بکه ن�کات و شو یکردن

 �رج مه ، به ت�ر�بن دمان�سو یمالمو ۆب دا کهید یر نابه په �س ڵ گه و ده نمیبیب



 ستا�ئ. م  بکه قسه شیس که یال �و ناب �بدات ۆیورید  سه نج�پ ک�ر نابه رپه ھه
  .   هی وه سته ده به رۆختم ز وه

 ی وه رله کات ، به ده  وه ئه یوانڕ چاوه. نا  �کوت وپ م� ، به ت��ب ده�ل میت ارمهیکوا
 ۆن ب مبه و ده ت�د سیلۆپ  وه ئه یدوا.  م�ۆب مۆخ ، به  وه ته�ن�بکوژ  که مپه که  له مناو
 . مستردام  ئه یچاندنۆک یمپ که

  فته ھه  دانه �س شیو ، ئه  وه مه بکه  تازه  که حوکمه دا هی و ماوه له توانم ده
 ":  یگوت یریزا د جه حمه ئه.  ێدر ر ده سه له یک کجاره هییار�یتاب ت�ن هیخا ده
 .  " هیبا به و�زار ک ھه  وکاته وتا ئه...   هی وه سته ده به رۆختت ز وه

 :  یگوت یریزا د جه حمه ، ئه  وه مه بده یرچ رپه به ستمیو

  له  ساله  وت دانه ، حه یریزا د جه حمه من ئه...  انیگ ڕێھاو...  انیباح گ سه-
 یپتر ک�ر زه�ر پار ھه له... زانم  ران ده نابه په ی رباره ده ک�موو شت ھه...  ندامۆ�ھ
...  انیگ ڕێ، ھاو  رکراوه مپان ده که �س  له ستا�تائ یریزا د جه حمه ئه...  زانم ده�ل

 ... باح  سه  کاکه  بکه نم به ڕ باوه

 .  دات ده قامهیندا زوو ئ فنله  هیگوا که یستبوویب ن سه حه

 یز�و ھ ک� خه  به یستیو�پ...   مه که یک� ، خه  نده مه ه�و و ده  وره ندا گه فنله" -
 .  "باح  سه  کاکه  وه ندا بکه فنله رلهیب...   کاره

 ؟  ۆت ید ئه-

  بووه نه ڕ ته ی�پ و قوله  داوه یوت ئاو حه له... باح  سه  کاکه  ترسه ن مه سه حه له " -
"  . 

...   هۆڕو گ له  که�ر شوهی، ک  هی وره گه د�سو... دات  ده  قامهیئ د�سو یگوت ت�مارگر
 .   رهۆم نجه په  شه�ک م� به

  ته ھاتوونه ی رانه نابه و په موو ئه ، ھه جیرو نه یپاشا  هیگوا یت هیستوویب م� به
 جیرو نه  ، چونکه �خش به ، ده  هی ھه داید یت ه�و ده له انیرۆم نجه و په جیرو نه
 .   مه که یشتوانیو دان  نده مه ه�و ده یک�ت�و

زاران  و ھه دابوو ی فووه عه  رهۆم ج ئه ک�جار نداۆ�ھ ۆی، شابان یگوت ن سه حه
وابوو  �ین پ سه درابوو ، حه�پ انی قامهیئ  فووه م عه ئه یدوا فزکراو هی�ر نابه په

 ...   وانه�ژ ۆیخ ی و کاره له ستا�ئ نداۆ�ھ ۆیشابان

 ڕ باوه...   مانهیش په  هۆین ، ب که چ ده ستا�ئ  رانه نابه و په ئه  که �بزان �چ ده�پ " -
 .  "ربکات  فوو ده عه یار�یوبکات و ب چاو له ید یس م که ناکه



 .   ه�یپ یش پاره ستا�ئ.   وه بکاته ریب که  هی وه سته ده به یواو ته یخت وه باح سه

و  ت�د  که ووسهڕ  کچه �ۆم ئه...  ۆسکید ۆب ن�ۆیباح باب سه" -:  یگوت ن سه حه
  .  "...  امین�من د...  ینیبی ده

 

Flensburg 

باوکم . بوو  خراپ نه لمیکسۆبر ی که ره فه کو سه بورگ ، وه نسیفل ۆب م که ره فه سه
  وه له ریب �ب و ، ده  ستداوه ده له مۆخ یون خه نیتر وره گه  که یزانی ده انی مجاره ئه

 مۆخ یخت و به م�ۆب د�سو ۆب کردم�ل یداوا.   وه مهڕ� بگه  هی وانه له  که  وه بکاته
 .   وه مه کهبیتاق ش�و له

  هی ستهڕم  ئه یبابم دوا...   وه مهڕ� گه کوردستان ده ۆر ناکام بووم ب گه ئه  باوکه
  ناسه ھه �خت زانم وه من ده...  شا�ک� ھه یک هی ناسه ھه... بوو  نگ ده�ب

، گوتم  دا نهۆف له و ته له...  ت�ن هی گه چ ده  مه ئه ت�ب ده نگ ده�و ب ت�ش�ک ده� ھه
 .  مگوت�پ  بوو که  ستهڕدوا   هو ئه...   وه مهڕ� گه ده

 ی وه ئه این ته  وه کاته ده  وه رلهیب لیل باح خه سه. بوو   ئاسووده �ۆم ئه لیل خه باح سه
 . بکات  ی گاکهی��ریگی ، په �وام ب رده به  ره سه له

...   هی کهید یک هی ستگه�و د�سو... رنادات  به  هیگاڕ�و  ئه...  ت�ب وام ده رده به باح سه
  کهید یک�ت�و ۆب دا ته ه�م حا له م� به.   وه رنه�ن ده ندامۆ�ھ ۆب  وه ره نده�و له

 . باح  سه  اره�یب  مه ئه...   ارمه�یب  مه ئه...  م هینا� ھه

 ادایکدون مه یک هیتگا سراحهیر ئ به له. بورگ  نسیفل  مهیی گه  واره�ئ ی�س عات سه
 .  ید ناو بردم مه محه یبیغر مه یک�نج ، گه

 کینز م�ل  تگاکه سراحهیر ئ به  مهیی گه  وه که تارهیق ی ستگه�و له یتاکس  به که
 . دم  مه من محه...  یلیل باح خه سه ۆت- :  یکردم و گوت ژ�درۆب یست ، ده  وه بووه

 �یما ۆچووم ب ا�ی گه له.  ر نده�و ئه  بوومه یی گه  که مس بوو که م که هیمن
 .  ڕۆییو  شتم�ھ �یج وجا به ، ئه  وه خوارده کمان هیچا  له په ، به ی که ره براده

 یگوت. ن  گه ده ید یکان ره فه کات تا نه ده وانڕ چاوه  تگاکه سراحهیئ ر به له
ر و  ده شاربه گوتی نه...  ید یانەکر نابه په گوتی ، نه ید یکان ره فه نه

  . وروپا  ئه  رم له فه نه  وه�ۆم من له...  ید یکان ردانه رگه سه

،   هی ھه یری سه یک�ر سه  � ، که  هی ووتاوهڕر  سه یک هی�با کورته د مه محه
 یگوت.   هی ھه یقزۆد دوو ق مه محه.   وه دواوه له ک هییقزۆو ق  وه هپ�ش له ک هییقزۆق



ن  و خاوه ، ئه کات ده�پ ی متمانه  که  هی ھه ایمان� ئه  له یک�ر ، براده یژ ده د�سو  له
 ی و متمانه و ئه  بووه دا ھه یبیغر د مه حمه ئه ڵ گه له ی ه� مامه ک�جار دن ، چه  ه�ما
 .  کات ده�پ

 !!   رهیزا جه یک� د خه حمه ئه مگوت�پ

  وه هییریزا د جه حمه ئه یناو به م� به...   بهیغر مه یک� د خه حمه ئه... نا نا نا :  یگوت
 .   کردووه یر نابه په یداوا

  هیموا�پ.   وه داته ده ڕزووزوو ئاو شکو�ر کو که ، وه  وه�بز رۆ، ز  ووهدم که د مه محه
و   وه ته چووه ینگ هڕو   کردووه ینۆک ژگارڕۆ  که یر به ی نزهیج ی هۆ�و پانت له جگه

 .   هیین ی کهید یچی، ھ  بووه ش�ک�تا  وه نه�شو رۆز له

  له ی هییریزا و جه ئه...   بهیغر مه یک� خه یریزا د جه حمه م ، ئه که ره براده  واته که
 یک هڕ�ی، ھاو یباح کورد سه...   بهیغر مه یک� کردم ، خه یشواز�پ نڤندھویئا

 ...   بهیغر مه یک� خه م� ، به  هی ھه نداۆ�ھ  له یریزا جه

 نداداۆ�ھ  مراتم له عه به  دا که نمین که�پ یقاقا له ێرۆج دا ، به وساته له...  مین که�پ
 . بووم  ین که نه�پ  هیو ئاوا به

چووبوو ،  انیریب یکان نه ، خاوه  بچووکه یک��ما.   هیین  وه ه�ما س له که من له جگه
.   وه که هیر  سه به ک�ق و موبه  لهۆبچک یکۆ��ھ. ن  بخه یکڕ�و  نن�داب�پ یک�ست ده
 .  ابوویت ینووستن یژوور ک هی،  دا که ه�ما یک هی شهۆگ له ک�مام و حه ت�وال ته

باح  سه.   وه کرده ده ن�خاو م که ه�موو ما و ھه ستام ده� ، ھه  هیبوا کاتم ھه ر گه ئه
  هیدا یخوو اتری، ز نداۆ�ھ  هیی گه  که  وه ژهۆڕو  کات ، له رده ده  م کارانه لهر سه

 . عالن بوو  مه دایایو ت  وکاره ئه

کان  ره نجه توانم په ده دا ره�ل.   وه امهڕسو دا که ه�ما به  وه گوتنه یرانۆگ م ده به
 کان ه�چن ، ما ده نداۆ�ھ یکان قامه شه  کان له قامه شه. م  و ھاوار بکه  وه مه بکه
 یدروست داین وته هی�ک�سات له ر وتهیمپۆک ��ی متدان ، ده سه ک هی و له  وه که هییزڕی به

 . کردوون 

  الوه م به وه ره ده یک�شت چی، ھ  جوانه  وه ناوه له.   که خانووه یشاکردن مه ته  وتمه که
 .   هیین نگیگر

و  انڕ، کو نمیبد  که وم ، شاره رکه ده وه  که ه�ما کرد له زم ده حه ڵمو سته ئه  له
  که ه�ما له ێو نامه...   وه ته کوژاوه ستا�باح ئ سه م� به.  نمیشار بد یکچان

 انیژ یئاو ندم له چه م�� ده مداۆخ �ید ، له نمیس بد که ێو نامه. وم  بکهر ده وه



 ستا�ئ.  بوون وانگهڕکانم دوو  جاران چاوه. بارچوون  له ون هندم خ دا ، چه ی�ۆف به
 .  کدا�ون موو خه م ھه رده به داخرا و له ی ره نجه دوو په  بوون به ستا�ئ.  نیوان

و   شهۆچوارگ یکر شه�ۆک ێند ھه.   هیدا�ت یرین نان و په ێند ھه  که ادهڕ به
.   وه م خوارده چاو قاوه. وتوون  که �ک�ق مووبه یر وانته ر که سه له  چاو قاوه ی سهیک
 . خوارد  م که رهین ، په  وه ته�ب  وه کهید یک�ر فه و نه ۆخ د به مه محه ی وه ئه ش�پ

  ره فه نه.   وه ژووره د ھاته مه ، محه  وه هیدا ینگ ده مدا�گو له ک هیشت که ینگ ده که
ودا  شه ییتاۆک له.  یزان ده �یق و ش شه یک هییزینگلیبوو ، ئ یفغان ئه  که تازه
و  یفغان ئه یل عه ره و قه یران�ئ یاترھ و به یووسی�نۆمیر ، س فه چوارنه  به نیبوو

 نیکرد�ل یوجا تکا ئه. بدات  ۆیخ ی که و پاره ره فه ر نه کرد ھه یواد دا مه محه. من 
 .  ت�ست اناوهڕد�سو))  Malmo((  ۆیتا مالم  ، چونکه نی بکه ت�لاو ته

 ۆمالم
 گرتیاڕدا  وره گه یک�ت�رمارک ر سوپه به د له مه محه.  ۆمالم  نهیی ودا گه شه ییتاۆک له

 �ناتوان.   رانه نابه په یمپ که  وه ئه یدوورکرد و گوت یک�ل�ئوت ۆب ی ست ئاماژه ده ، به
 ک هینیکرد�ل ین و ، تکا بکه یشف که سیلۆپ ت�ترس ده  چونکه  وه ته�بب کترینز  وه له
 .  نیخواستۆب یر وه خته و به یندروست ته یوایو ، ھ ن�ۆیب ک هییدوو له

  که مپه که  له�ئوت ۆب دا که هیفغان ئه ڵ گه ، ده  وه که هڕبازا  چوونه  که هیووسڕو  یران�ئ
 .  شتمڕۆی

 یناخوازان گرتبوو تا په ی�کر به ید�سو یر چبهۆو ک چۆک ی ره هیبوو دا ک�ل�ئوت
 یادیز انی ژماره ڵمسا ئه  که له�ئوت یر به وهڕ� به ی قسه به ی وانه ، ئه ت�ادابنیت

 . کردبوو 

و  یزینگلیو ئ ید�سو ن�، زمان ین ، لوبنان مه ته  انهیو م �با سته ده یک�نج گه
زمان   نده وه ئه یگوت.  یزان ده یب ره و عه یو کورد یران�و ئ یفغان و ئه ینس ره فه
 .  ێو که نه یک په که �زان ده

 ش شکه�پ �نی ، تا سبه ت�بنووس دایت بهیتا یک�ر فته ده ناومان له کرد که یداوا
 نیدابۆب کمان هیگا�و ج مشه ئه ۆب یت�ر سه و له بکات ، ئه یر چبهۆک ی ره هیدا به

 .   وه نهیو بحه ایایت  بکات که

 یی خت گله وهنگ دره یوانی، م نیشتووی نگ گه دره  چونکه  هییخواردن ن ستا�ئ
عات  سه له. ن  ده م خواردن ده ژه �س یژڕۆوان  ئه  چونکه.  یت هۆیر خ سه له

تا   وه نجه�پ  تا دوو ، له  وهڕۆ وهین یک هیعات  سه وت ، له تا حه  وه هییانی به یش شه
 .   واره�ئ یوت حه



 . دانا  ید یک�ژوور له یفغان ئه یو کابرا ک�ژوو  له یمن

ناو   ھاته ده ش زهۆت  زهۆو ت  وه نگابووه په  که رماوه ناو گه بوو ، ئاو له سیپ  که ژووره
بوو ،  یشانیروسالن ، ش یناو به بوو�ل یک�نج گه م که هیی ه��و ره قه.   وه که ژووره

 . بوو  شۆخ نه  چونکه  هیدابوو انی وه ره�ژ ی ه��و ره ، قه ڕۆیی ق ده دوو دارشه به

بوو ،  ھه �یماۆس یک�ناوموختار  وه هیشتین ته ی که هیینیم زه  ه��و ره قه  له
 ین رمه ئه یک�ناو تکیو ف ئه ی وه ره سه یقات له. بوو  ن�سا ستیب یک�نج گه
،  بوو کهید �یماۆس یک�ناو یل عه یھ  کهید ینیم زه یک هی ه��و ره بوو ، قه ھه

 ۆیخۆب یک هینا په ی، داوا د�سو  بووه یی گه  وه مره عه یو ئاخر بوو به ک�رد�م رهیپ
ش  تازه یناخواز په یمن. کرد  ده انیوانڕ چاوه ن مه هی  له  کرد که ده ی که واده و خانه

 ی کهید یک هی ه��و ره روسالن ، قه ی که ه��و ره قه. بووم   وه ره سه ی ه��و ره قه  له
 . قات بوو  ک هیبوو ،  نه  وه ره سه به

شام  مه ته  که. شت  مۆبوو خ �نۆرچ ھه م� بوو ، به سیپ  که رماوه گه  نده رچه ھه
 یکون ک��ما شته په  پارچه  ، چونکه  وه ته نگاوه په  که مامه حه یئاو  هۆیب مینیکرد ، ب

 . گرتبوو  ی که رابه�ز

 ین رمه ئه ۆیاریکات ، موختار و  ده  رهۆدا نیل عه ڵ گه ، له �ن�پرخ ده وسالنڕ
 . وتم  و خه یئاخن م�گو م لهور چه یک هڕۆی په  من پارچه م� ، به نن که ده�پ

 ۆب یموومان ، ھه ن�ب یر چبهۆک ی ره هیدا یکان له�مبۆئوت ی وه رله ، به وسالنی�انی به
 . ستاند  و ھه خه له شت�ت

  وه مه بکه ن�خاو  که ژووره دا کهید یک�ت رفه ده له ام�ب�موچاوم شت ، و ل و ده ست ده
 . 

 ژ�دوور ودر یک�زڕی. ستان  وه زڕی به  وه انهیست ده یکان هیینیس موو به ، ھه ران نابه په
و  ک هی لکه�ھ.  ��ێردا بگ سه به انیشت�ت  که تورکه  کاره�بوون کر  وه ئه یوانڕ ، چاوه
  قوتووه.  رن�بژ ده� سارد ھه انیرم  گه یک هی وه پاشان خواردنه.  رین په ک هی پارچه

 کا�ر�ئام  له  رم و قاوه گه یئاو. دانرابوون  کان زه�ر م سه له ت ربه شهو  ریش
 شتین ته له اوازیج ۆیتام و ب به یچا  سهیک یدیئ. دانرابوو  کدا�سووچ له
 . دانرابوون   وه که ره�ئام

ست  ده به  که هیفغان ئه.  نینیب ک هییدوا له ک هیممۆخ �ن�دو یکان ره فه ھاوسه
و   وه ته�نامناس  هینواند گوا ده یوا  که هیووس�نکرد ، پاشا یک هی کرد و بزه ی ئاماژه

 .   که هیران�وجا ئ ئه

تا   وه هینرا�ناوم خو  رکه ھه �بۆخ گوتم ئاگام له �یپ  که له�ئوت یر به وهڕ� به �کات
 . خوارد  م که شته�ت  له په بم ، به ئاماده یر چبهۆک ی ره هیدا له



  هیبوا ده که  وه نده�خو انی وانه ئه یھاتن ناو  وه هییر چبهۆک ی ره هیدا له ل�مبۆئوت دوو
 یی گه  تازه که انیش تازانه  و ناوه ئه یستی، ل ن�ۆب یر چبهۆک ی ره هیداۆب �ۆم ئه

 . رگرت  وه  که له�ئوت یر به وهڕ� به  له  که له�ئوت  بوونه

 ت�ب ده زگارمانڕ  وه ئه ی، دوا ن�د ش کهید یک�جار یگوت  که له�ئوت یر به وهڕ� به
 .  ان�یل

 .  بوو انهیت یمن یمدا ناو دووه یجار له

  م له وه ره پاککه ڕۆی په یداوا.   وه کرده ن�خاو میموو رھه و ھه  وه که ژووره  چوومه
وا  یک�شت ک�ر نابه په  مجاره که هی  مه ئه یو گوت ین که�پ.  کرد که له�ئوت یر به وهڕ� به

،   وه پاککرده شم که وه هڕاڕستام ،  وه نه  وه که ژووره ی وه کردنه ن�خاو ر به ھه. بکات 
و  شتبوونیران ، دان نابه په بوو له �پ که ینیم ب وره گه یک�ژوور دا که وه هڕای�ند ناوه هل

 ی ره هیدا له. بوو  دا که ستهیل م ناوم له دووه یژڕۆ. کرد  ده انیونیفز له ته یشا مه ته
و ،  رۆم نجه په یشف که ی وه کردنهیتاق ر�ژ  دا ، خرامه وره گه یک�ژوور ، له یر چبهۆک
 .   وه امهڕ گه  که مپه که  له�ئوت ۆب  واره�ئ

و  موو ئه دا ، ھه سرکه یک هی راوهیگ به  هیقامکم بکردا  که رهۆم نجه په  رله به  هیبوا ده
 یر سه  هیبوا ادهی. کرد  ده انیبوو وا ھه دا کهید یک�ت�و له انیرۆم نجه په ی رانه نابه په

  بووه ک���ر ف ھه به  هیبوا ده. تا لووس ببن  باین�ب کانۆنین یند به�ب  کانم به قامکه
.  ن ھوده�ب  نه�و و ھه موو ئه رھه ستم کرد ھه ھه م� ، به مۆڕم بگ نجه په یرۆم
م  رده به له لیل باح خه سه است�ئ.  تبووید نداۆ�ھ  له م تانه ه�و حا ئه یناکام رجارۆز

و  ووتڕ ، به انداۆیدر یشف که ی ژنهیم ل رده به و له رۆم نجه په یشف که یر�ئام
 .   شتووهیدان یقووت

 اھاتبوومڕکوردستان وا  له.  ستم ده� زوو ھه ک هییانی موو به ھه یچۆب نازانم
و  کیتار د�سو یانیانی به. ستم  تاودا ھه ھه ی و ختووکه ر�ش ه� که یبانگ ڵ گه له که

  و نه  که لهۆچ و نه بابان ه� که یبانگ و نه رۆخ نه.  رۆخ نه  هی ھه یر�ش ه� که ، نه  ه��ل
 ...   ختووکه

 انی،  نن��رما ناق سه له  ارهیکان ، واد ره نابه په یمایس  واننهڕ قاژو ده ک�� مهۆک
،   که دانهی مه  هیدا� نانم ھه ک هی پارچه.  نن�و�بش ی که هیدات ئارام نه انی گهی��انی به
 .  نا�ھۆب انیرش�ھ نگ ده�ب یک هیقاژو  ه� مهۆک

  که رهیق. کرد  ده ژڕ�ریق انی گاکهڕ�،  کار�کر ک�� مهۆک  وه که قامه شه یر وبه له
 انینگ ده کان کاره�، کر  هیین ینۆب  ره�ئ یریق.   وه که ره�ئام یم ده نووسا به ده نه
 یھ له رۆز د�سو یریق.  واتڕ ده یشۆو خ یئارام به رۆ، کاروبار ز ت هینا وه�ل

 .   کوردستان پاکتره



.  اربوویبوو ، ماندوو د  وه سته ده به یک هیینیستابوو ، س وه دا که زهڕی له �سکپ یک�ژن
 یژ�دوورودر یر فه سه ۆیھ ابهی،  �بووب  وه هی که سکه ۆیھ به  هی وه له یدیئ

 . ، ماندووبووبوو   ره�ئ  بووه یی ، تاگه  وه هییر نابه په

 یاویپ  م سکه ئه،  �ب یرد�م �ک �ب م کرد ده وه ئه یکاندا باس ره نابه په ڵ گه له
  ه�سکپ  هیسوور و سپ  م ژنه ئه یرد�م ��یبۆت.  ێناکر�پ ی وه ئه این ته به.  ێو ده

 !!  �ب �ک  جوانه

 یبوردن یو داوا  وه هیا��گ ی که لکه�و ھ رین په  رگرت ، پارچه وه ی که شته�ت
وجا  ئه.  گرت� ھه یریش �رداخ نان و په ک هی پارچه این ته. کرد   که ره رمانبه فه له
.  یکورس نیکترینز  هیی تا گه ڕۆییدا که که� خه یاۆڕناو ئاپ خاو به خاوه به
و  ی که نانه.   وه هینا�ھ� ھه یموو ر ھه خواردبوو ھه یک هیرچ ، ھه  وه هیشا��و له
 .   وه که وه شانهڕناو   وتنه که ی که رهیش  رداخه په

 مابوو� گه ، له  اوهیمان� ئه  له م که تنه� ھه یر فه سه  له که ی نجه گه ئ�و ،  مونیس
 ک�م�و چیھ ی وه ئه�، ب داکرد� گه ده ی قسه یووسی�زمان به.   وه بووه کینز �یل

 .   وه کردنه ده و�ب یردوو الق ھه  وه م ژانه ده ، به یگوش یسک  وه بداته

 !!  �ب یرد�م مونیس ��یب ۆت

 �ن�دو  که �ب ک�ر نابه په یسکار ، ده  جوانه  م ورگه ئه  ه�حا گوتم مه مداۆخ �ید له
کرد ،  یھاوار  که ژنه.  �تب� ھه یبیغر مه یک هیشت که یسوار به  اوهیمان� ئه  له

 ک هی قهیق ند ده چه ی، دوا وت کهۆخ به  که له�ئوت یر به وهڕ� به.  یژان گرتبوو
،   خانه سته خه یند کارمه یک�ژن اوی، دووپ  که دانهی مه  هیی گهمبوالنس  ئه یل�ئوتومب

 .   که ئوتومبیلهناو   ننه هی گهیب  دا که ان�یسکپ ی ژنه یت ارمهی

 یک هی ره جگه.  که دانهی مه ۆچوو ب  وه قاوه ک�نجانیف به. خوارد  نه ی که شته�ت مونیس
 یرۆز یک هی وه خواردنه ێو شه. سووتا  ایکان قامکه وان�ن له ییرا�خ به رۆ، ز کرد�پ

و  ئه مونیس.  ت�س بحه�پ  که له�ئوت یر به وهڕ� به ���ب  وه ئه �ب به  وه هی که ژووره  برده
ک� پ�ک�وە ل� ئوت�ل�ک�ی مح�م�دا ب�   وه رچوونهیب ی ژانه�دوورودر  هعات سه

  باشه... دا  مانۆورید  سه نج�روپ سه  وه که�پ که بیری چووەوە.س�رمان برد 
  !! کات  ده میش غه�ل مۆیخ یچۆب مونیس

 .   وه که له�ئوت  نه به ده یوحی� وه خواردنه مووان ھه

م ،  ده ده یل�گ  له مۆخ جار�ند ھه... زانم  ده  وه ئه ":  یگوت  که له�ئوت یر به وهڕ� به
 .  "  وه کاته ده ۆڵک له  شه�ک رۆم ز که یک هی وه خواردنه...  نمیبینا  که نم�نو واده



کردبوو  یر نابه په ی، داوا  که له�ئوت  بووه یی بوو گه ک هی ماوه �یماۆس یحمان هڕو ئه
  وه نابووه�ھ انی که ژووره ۆب یشۆرخ سه به ید�سو یسیلۆپ یک�لیپاشان ئوتومب. 
 .  شتبوونڕۆیو  اننابوویدا دای گاکه�ج له. 

  له ک�ند کردبوو ، ھه سیپ یوان ئه یکان و جله ۆیخ یکان جله حمان هڕو ئه
 ڵتا ، به کان سهیلۆپ یشتنڕۆی رله به دای گاکه�ناو ج له یورگ یکان شته�رھاو ده

 .  وتبوو که�ل �یقوو یک�و کردبوو و ، پاشان خه

  انهیبوون ، خستبوو ین که نه�پ.  کردبوو نه�پ انی ته�گا  که سهیلۆدوو پ  له ک�ک هیچیھ
 .  شتبوونڕۆیو  ی گاکه�رج سه

 یک�ر نابه په چی، ھ لیل باح خه سه  له جگه ی وه رله ، به انیانی به  و شتانه ئه موو ھه
 .  ن ده ووده�ت�ست و ھه خه له  کهید

 یوار نه�شو.   وه ژووره  ھاته این ته یتاق به حمان هڕو ئه  کهید یک هیانی به
 انی مجاره ئه.   وه هیشاڕدا که له�ئوت ی که وره گه  هۆ�ھ له.  اربووید وه�پ یشۆرخ سه

ناو  له سیلۆدوو پ ک هی فته ھه به  که ووداوهی�دوا. وت  که نه �ی گه به ک�سیلۆپ چیھ
 . برد  انیاریناد یک�ن�شو و ره به  وه که ژووره

 یلۆرپ تهنیئ ن هیال له حمان هڕو ئه. زندان  ۆب یگوت  که له�ئوت یر به وهڕ� به
 ....   رهۆ، ز  رهۆز یند بهۆو گ  شه�ک حمان هڕو ئه. کرا  ده بیتاق  وه هیت ه�و وده�ن

 یزمان به.   وه شه�پ  ژاد ھاته نه ینیست له فه گوتی ده ۆیکو خ وه ید�سو یک�ژن
 .   هیدا یک هی ره جگه  کهید یک�ر فه نه ییدوا.  کردم�ل ی ره جگه یداوا یزینگلیئ

 . سارد  یک�ت�کو و وه د�سو یباس  وته که

 . نازانم  ک�شت چیمن ھ که مگوت�و پ قورتاند� ھه وم�ل

  هی وه ئه یوانڕ چاوه  هیدا مپه که له  ره�ل ۆم ب ، ئه  هیید�سو ی که رده�م یگوت  که ژنه
  بانه ره عه و�ن له ی که ه�مندا. بکات  نیداب ۆب ی کهید یک��ما یر چبهۆک ی ره هیدا که
 شیناو ناوبه. کرد  ده یکیدا یفتار هڕو  ڵجم وجو یر�چاود دای که لهۆچک
 ۆت.  ت�ناچ انینیست له فه  له  م ژنه ئه یک�شت چیھ.  کات من ده یک هیشا مه ته
 بکات ؟  ۆدر ��یب

 .  ماڕی:   وه هیدا یم� ز وه ، بله یپرس میناو له وان هڕو  وونی�ک هییب ره عه به

  ته�و بکه ی وه رله بوو ، به�شحاۆخ رۆم ز که قسان ده یب ره عه من به یزان که
  وته که  له په به. دام  نه یداد  وه ئه.  میب ن ره من عه مگوت�پ  وه قسانه ی رگه ناوجه

  وه بکاته  وه رلهیب ی وه رله ، به  قه ه��د رۆز ی که رده�م  کرد که ی هو ئه یقسان و باس
 ک�ند جار ژن بکات چه یپاراستن یکخراوی��ک مهۆک یو ، داوا ���ب �ج به ڵما



و  ئه...  �ن بده ی کهید یک هیخانوو  وانهڕ و چاوه  هیمپدا که  له ستا�ئ.   داوه�یل
 . کرد  یمن�ھ ڕی وپه به  وه هی که ره جگه یم دوامژ ده به ی هی قسه

 ۆیخ یناکاودا ون بوو له ک�ک هیکو  وجا وه ئه. دا  انیپرشنگ اتریز.  انۆڕگ یچاو
 یک� من خه...  مین ید�من سو... بگات  م�ت ماڕ گه ده ک�ک هی له:  یگوت  وه ته�زۆبد
 ؟   ه�یت پ پاره...  مین  ره�ئ

 ی که ارهیپرس من به کرد که وه به یست ھه.  بوو دانهۆیخ �یج له  ه�یت پ پاره ی ستهڕ
 :  یگوت  له په به.  ربوومیگ�و غاف ئه

 .  "ێناو مۆخ ۆم ب من پاره...  ۆخ م مه خه " -

دا و  ده�یل  که هیبا که. ربوو  به له ینک ته یک هی جامهیب  که ه� سته رما و به سه م�ب
ژناندا  من له کرد که ده سته رجه به ی هیات�یو م مان ئه ، ھه یسپ چه ده  وه هین ده به به

 .  م که ده�ل یز حه

.   وه هیکا شه ده اڤیزرا ی�د و با قه به.   وه هیی مه په یک�سیم قه ر�ژ له ش هی�ک�انیتس
.  یو سال یو کاند نیم اسهیتن و  ی سته جه له اوازیج یک هی�دوبا قه
وت ، و  ماکه سه له ستا�ئ  که ی هی ره و جگه ئه یتم��ی گه ده ک هی سته جه

 .  ��م خه ده ید ی نده�، ھ  وه وبووه�ب زودا ئارهیکان هییشاۆناو ب به ی که سووتووه

 ...   ه�یم پ پاره �� به:  مگوت�پ

 یکان هییکار ر ورده سه له یچاوانم  که سارده  هیبا م� م ، به که شا نه مه دا تهم�و ھه
 .   وه رساندهیگ ده ی که ناسکه  سته جه

سکس  ی سه موماره  پاره ، به ن�� ده  که مپه که یکان ره نابه په یگوت تکیف ێو شه
  . کات  ده

 

 نیرۆجلش ڕی شه
  که کرد�پ یست ده  وه وه له انی که هڕ شه.  انڕی شه  بووبه کان هییفغان و ئه �یماۆس
  ژنه.   وه کردبووه  که نافه ته  له یک ه�ییماۆس  ژنه یجل ک هییفغان ئه یژن

  ژنه. بوون  ین که�پ رۆز کان ه�ییماۆس یدیدابوو ، ئ یرۆز یک�و�جن  که ه�ییماۆس
 یت هیسووکا یسات کاره ،ی که رده�م یال چووبوو را�، خ ووبووب  هڕتوو  که هییفغان ئه
 .   وه ابووه��گ یکان ه�یماۆس



 ینان�کارھ به یق س ھه ، که  کردووه ڵ هیای� نافه و ته ئه ۆیخ یگوتبوو  که هییفغان ئه
 �ب ن ، ده که ده سیپ انیکان زوو زوو جله یکان ه�ن ، مندا ھه �یمندا.   هیین

 . بخات  انی� بشوات و ھه انیکان جله

 یکانڕ�ھاو ش که هییفغان ئه یرد�و ، م  وه کاته دهۆک یکانڕ�ھاو  که ه�ییماۆس یرد�م
 .   که له�ر ئوت رانبه به ی که دانهی مه  چنه موو ده ھه یدیئ.   وه کاته دهۆک ۆیخ

  وه ته�ب رز ده به وان�و جن ف�سخ ینگ ، ده یکد هی  بنه رده الق به مست ، به  به یدیئ
 "Fuck u"یو�جن این دات ، ته ده و�جن ۆیخ ییشتمانین یزمان و به سه رکه و ، ھه

 . برد  ده انیکار به ی که هیزینگلیئ  مووان به ھه  که �ب نه

  وه نهین که�پ  م بزه ده به �ست وه ده ێو ، له  که هڕ شه ییژا�در به ک هیبیغر مه
 : ن  که مه ڕ کات ، شه داواده ی که هیبیغر مه قایزۆم  کات و به ھاوارده

 .  "ی، وااا م�بۆپر یوا " -

ھاوار  ی وه ئه �ب.   که مپه که  له�ئوت  هیی گه شیئاسا کدا هی قهیق ند ده چه یرف زه له
 ۆخ بهۆخ  که هڕ کرد تا شه یوانڕ چاوه ک�م سدا بکا ، که که ڵ گه ده  قسه ای

 .   وه ته�دابمرک

 ی دا قسه نه یس که ی گهڕ�ستا ،  وه  که نه�شاپ شاپ یدانی مه دوور له ک�م که
  که هڕ وسا شه ئه.  �ن�و�بش�ل ی که هڕ شه یشا مه و ته یریگی په انی،  بکاتۆب

 یر رکهیداگ �یماۆس ی ره ، به  وه ره دوو به بوون به ران کهڕ شه.   وه هیدامرکا ۆخ بهۆخ
و  وکپ�، ک یبیغر مه ی ره به م� به.   که نافه ن ته خاوه یفغان ئهی ره و ، به  که نافه ته
 . ستابوو  وه  وه که شهیپشت ئاسا ، له  نده خه وبه�ل

و   هیایت ی وه ره وشککه  که جلشتنه یژوور ، که  وه وونکردهی�مووان ھهۆب  که شهیئاسا
. ناکات  خستن� ناف و جل ھه ته  به ستیو�و پ  مووانه ھهۆب  هی وه ره و وشککه ، ئه

 . ن  الببه  که جلشتنه یژوور له  که نافه ته  کرد که یوجا داوا ئه

  ژووره ۆکرد ب ی قسه ێند ھه ۆیخ ی که هیت بهیتا  له ته�ب به ی وه ئه یدوا
 .   وه هیاڕ گه ۆیخ ی که هییئاسا

 یکیر خه کان هیفغان و ئه �یماۆس  که دا هی وماوه ، له  که له�ئوت یر به وهڕ� به
و  گوتی ده وونی�ب ره عه یک�زمان کردن ، به ده یشا مه ته  نانه هیال �ربۆ، ز بوونڕ شه
 .  "�ن�ح�سو انیرم بکات و ب نه ان�یخودا د":   وه گوتهی ده

 یبوو ، ژن اوانیپ یاھین ته  که هڕ شه.  ونیفز له ته یژوور ۆب  وه هیزرا�گو  که هڕ شه
 .  بوو انهیت

 .   رامه دات حه ده ت هیز کان ئه ، جله  غه�با ره قه  که وه ره وشککه یگوت ک هیفغان ئه



،  �رام ب ر حه گه ئه...   هییرام ن حه ر�خ نه ":   هیدا�ی ھه ک ه�یماۆس
م  ، ئه  رامه ش حه که قاوه یر�و ئام  رامه حه ) ادڕ به( ش  که وه ره ساردکه

 .  "  رامه حه یشتوویدان ایم رده به له که ی ونهیفز له ته

، واز  تین هینا یکار به ۆت یچۆب  هییرام ن ر حه گه ئه  باشه ":  یگوت  که هییفغان ئه
 .  "!!  منۆب ین هینا  که نافه ته له

 ک�� مهۆک وان�ن ی وره گه یکڕ� شه ، له  که له�ناو ئوت یران نابه ، په یانی به ی سبه
 یدیئ.  داندای مان مه ھه له.   وه بووه انیر به خه یفغان ئه ک�� مهۆو ک یبیغر مه

،  م قه هڕر  سه له یشتمانین یو�، جن  پرسه ر مه ھه دان� ھه�و ت  ق و ز� شه
 . درا  ده ۆیخ ی که ه�یس ئه  زمانه به "Fuck u"این ته

ست والق  توندتر بوو ، ده شوو�پ ی که هڕ شه له رۆ، ز یفغان ئه – یبیغر مه ڕی شه
 . برا  کارده رم به گه یئاو له �پ یچا یک�پالست یرداخ و په  حهیو ماس

 ی، ژوور  وه هیکوژا  که هڕ ھات و ، شه ید�سو یسیلۆپ ک هی ماوه یدوا
راگرت و  سه به یست ده ابوویت ی غه ده قه یک�رشت و ھه یپشکن یکان ره کهڕ شه

 .  ڕۆیی

 یر نابه په نینترۆک وسالنڕ.   وه هیا��ال بوو گ له یک هییاریر زان ، ھه وسالن��و شه
و   که له�ئوت یر به وهڕ� به ڵ گه ده یو پته یک هییند وهی په. مالمو بوو  ی که له�ئوت
 . بوو  دا ھهشیئاسا ڵ گه ده

 یر کهۆن ":  ی، گوت �بۆخ ئاگام له ی وه ئه ۆو ، ب  وه چپه ، به �یماۆس یل عه
 .  "  وانه ئه

ببورن  ی، گوت  وه کرده یر رانبه به ی که ره نجه ، په رساندیداگ یک هی ره جگه النسوڕ
 یکان ژووره  له شان�ک ره جگه.   وه ژووره  ته�رما ب سه ی وه ئه ۆیھ  بووه  که
 شن�ک ده  شهیش دا حه پازده یژوو کان له فغانه ئه م� به.   هی غه ده قه رۆز دا که له�ئوت

 .   کردووه انیدای په نۆچ �س نازان ، که

 ک هیبیغر مه.  د�سو  هیاندبوونی گه  که  انهیناو�ھ  ئوتومبیلهو  ، به یگوت ک ه�یماۆس
 .   کردووه انیدای په نداۆ�ھ  له یگوت

  مه ئه  ، چونکه �یرب ده انییزا هڕبوو ، نا ان�ی گه دا له که ژووره له  کهید یبیغر مه دوو
 .  سالمهیئ یت عهیر شه ی وانه چه�پ

کرد  ده نه ی وه ئه یش به م� ، ه یزان ده یک هییزینگلیئ  کان فشه فغانه ئه  له ک�ک هی
.  ت�نازان یرام حه به یفغان ئه یت عهیر شه  بکات که کان هیبیغر مه  ت به ناعه ، قه

 . بکات  انیشدار به دا�و شه یشان�ک شهیش حه ی سهۆپر له یپاشان توان م� به



.   شاوه�ک انیموو ھه ی، گوت  وه شارده ی که شهیش حه کان هییفغان ئه  له ک�ک هی
  سهیک ک هی،  و شه�دو  که یت بهیتا کرد ، به نه  هی و قسه به انڕی باوه کان هیبیغر مه
 . �پ یتان که ی سهیک ک هی،  تبووید ۆخ یچاو به انیشیش حه

 ینان�ھ یدی، ئ  تازه یک�بوون �یحاک�رل م ھه رده به له سپۆک  زمان بووه سانید
 یقامک به ک هیبیغر مه  که �کات یت بهیتا به. ر  سه چاره  تاقه بوو به ۆوخ استهی�ز�ھ

 ب�رازە:گوت  ۆیخ ی کهڕ�ھاو کرد و ، به ک هیفغان ئه ۆب ی ئاماژه

  مه ئه.  ر کبه ھوئه�� کرد ئه یھاوار.   وه�جن  وه ئه  که یی گه�ت  که هییفغان ئه
 . بوو  ڕ شه یاندنی اگهی�ھاوار

 ۆب یربکات و ھانا سه چاره  دژواره  شه�م ک ئه این ته به یتوانی نه  که شهیئاسا
 برد  ید�سو یسیلۆپ

موو  و ھه ئه کان هیبیغر مه  له ک�ک هی ، که رایگ دا که شهیش ر حه سه به ست ده
رز  به ینگ ده به سیمد ، ھه شا�ک یز�ئام تانه یک هی کهی، ف ینیب ی هی شهیش حه
 . ھ�ی ب�راز:  وه هیگوت

مان  ھه یالۆب ی ئاماژه یقامک به که یت بهیتا به.  بووڕ هشی وه اندنهی اگهی�ۆخۆب  وه ئه
  .   وه کرده یفغان ئه

  هۆیبکات ، ب رش�ھ �بتوان  که هیفغان بوو ، ئه زتر�ھ به  وه له  که سهیلۆپ
 . بوو  نه ۆوت ئه یک�شت ی که ره کبه ھوئه�� ئه

و  فت�ۆگ ده� ھه یست ده کان ه�ییماۆس  له ک�ک هی،   که هڕ شه ی ماوه ییژا�در به
 .  "...  م�بۆپر... موو  ھه...  یوا...  یوا...  م�بۆپر...  م�بۆپر ":  گوتی ده

 یم ده ز له دا ، بله نه ی کهید یکان قسه ی گهڕ�بوو ،   وه هیو�الل به ی هی ره جگه و ئه
  هی، تکا واسرابوون� ھه که ی انهییو ئاگادار موو ئه ھه یربار و سه نا�رھ ده

وجا  ئه.   که رزه رئه سه  هیدا ڕی، توو  که رزه رئه سه  ده مه �ێت ف که ره جگه
 .   وه هیقووت دا یم ده ی که کاوهیو ل کردی�ۆک�تف

.  نداننیز  له یگوت وسالنڕ. ما  نه ارید کان ره کهڕ شه له ک�ک هیچی، ھ ییدوا یژۆڕ
.  نین یر نابه په ی ستهیشا  وانه ئه.   وه ناردنه انۆیخ یکان ته�و ۆب یگوت تکیف

  ستوومهیکو ب وه  کرابن ، چونکه  وانه هڕ کهید یت�و ۆب  هییدوورن یگوت یل عه
 .   وه نهینیب انینا دا له�م ئوت له ید یک�جار.   هی ھه انیرۆم نجه په

 انی مه ئه ۆمالم یک� ، خه  وه هیفر زوو توا به ڵمسا ، ئه یگوت  که له�ئوت یر به وهڕ� به
،  ید�سو ییران گهین.   ناخه همیانۆڕگ ی شته�رھاو ده  مه ئه  هیوا ان�یپ.   شهۆناخ�پ
 .  کات ده�کان چ ره نابه په یال دژڤ ھه یست ھه ک�� مهۆک



،   فزکراوه ه�انیکان هییر نابه په یداوا ی رانه نابه و په ، ئه ی�ۆییر سه له ر به وهڕ� به ۆیاری
 کو� به.  باتیئاو ب  هی ھه ک� خه یرچ ، ھه �نقوم بب ادایر ده له د�خوازن سو ده ایزۆخ

،   وه ته�بب �پ کۆ��و د �وخ�ب �و�ک، ک ن�ریربگ وان وه و ئه  وه م ببنه که  که که� خه
 یم� وه یوانڕ چاوه  ش که رانه نابه و په ئه.  �ابیت یمان ئه یر�و خ �ب ڕێ شه
 .  کانن هیید�سو یم ، ھاوخه نید�سو یت� سه ده

 .  "  شته نیباشتر...  �ن�ح�بسو ک هیمووال خوا ھه"

،   وه بووه کینز  که له�ئوت یر به وهڕ� به ، له دای که ه�مندا ڵ گه له یریجینا یک�ژن
و  ین که�پ  که ژنه.  تڕۆی ده یانی به ی سبه یو گوت  وه هییگرژ ایووڕ به  که ره به وهڕ� به

 . ربگرم  وه  قامهیئ  ره�کرد ل زم ده حه یگوت

 .   داوهیووی�چ یپرس م که ژنه له

  ره�ل  داوه�یو ، ھه  ه�یج شتهین ێو له ی که رده�، م  هی ھه ا�یتایئ  له ی قامهیئ ینیج
 ی وانه چه�پ ، به  رهیگ�ئارام و ج یک�ت�و د�سو  ، چونکه ت�ربگر وه  قامهیئ د�سو  له
 ی ره هیدا م� به. کات  ده نیداب ران نابه پهۆب ک هیستیداو�موو پ ، ھه  اوه�یتایئ
 م�و ئه ۆب �نی و سبه  هی ھه م قامهیئ ێو له که  کردووه انیشف هک یر چبهۆک

 .   وه رنه�ن ده

بووم ،  ئاماده دا که له�ئوت یدانی مه له  وه که هییریجینا  ژنه ش�پ ، له ییدوا یژی�ۆانی به
 نیتا ی ژنه کرد تا ده ی ئاماده یر چبهۆک ی ره هیدا  بووم که  ئوتومبیلهو  ئه یوانڕ چاوه

 درابوو�ل ادایر ده ر�ژ له ی له�و تون ، ئه ت�ر دا بهبنھاگنۆو ک ۆمالم وان�ن ی که له�تون  به
 . 

 یر نه�نو.  ڕیخو دهی�ل نگ ده�ب یک�ر�شوف. جوان ھات  ی وره گه یک هییتاکس
 ی قسه ک�� مهۆ، ک یز دابه  که ئوتومبیله  ژن بوو له که ید�سو یر چبهۆک ی ره هیدا
 .   وه هییخش به دا که هیریجینا  ر ژنه سه ر من و به سه به یخش به ییاین�د

موو  ، ھه گرت� ھه دا� گه له یکان دا ، شته ی که هییریجینا  ژنه یت ارمهی،   که ره�شوف
 ی بانه ره عه ییایور به رۆدا ز ده�یو ، ھه  وه کردهۆک دا که ئوتومبیله  له یک�شت

و   وه بووه کینز  که له�ئوت یر به وهڕ� به  له  که هیریجینا  ژنه.  ت�گر� ھه ۆب ی که ه�مندا
کردم و  ی، ماچ  وه بووه کیمن نز وجا له ئه.  کرد�ل یبوردن یو داوا کردیماچ

  وتنه رکه سه دای که ه�مندا ڵ گه ده.  خواستمۆب یوتن رکه و سه یر وه خته به یایزۆخ
 شیر چبهۆک ی ره هیدا یر نه�نو.  نیکرد�ل یزیست خواحاف ده ، به  که ئوتومبیلهناو 
 . رچوو  ده ۆیب  که ئوتومبیلهجاو کرد ، ئه یزیخواحاف یست ده به

 ی ره هیدا یر نه�، نو ێد ک هیی، تاکس  وه نه که ده رتۆپید نداۆ�ھ ۆب شیمن که �کات
 یجان.  یمارکیدان یئاسمان ��یھ یک�تیو ، بل ک�ر�، شوف ت�د یر چبهۆک



 ی ره هیدا  کات ، چونکه ده  که ووداوهی�ر�ر چاود نابه په یک�م ، ژن که ماچ ده یلوبنان
و  ۆمالم وان�ن ی که هییایر ده  له�تون به.   وه کاته ده یرتۆپیمن د یدوا یر چبهۆک

و  یشۆو خ یشاد به یدیئ. مستردام  ئه ۆب  وه ره نده�و و له مڕ په ده�کوبنھاگندا ت
،   وه مهڕ� گه ده یکس ته  به.   وه مهڕ� گه مستردام ده ئه ۆب  وه ماچ و موچه

  وه هیید�سو ییر چبهۆک ی ره هیدا یر نه�نو ڕیرم وگو گه ی سته�ک�� مهۆک به
  .   وه مهڕ� گه ده

  

 

 شت�ت
 یژوور له.   که مپه که  له�ئوت  شتنهیی گه ژا�ۆک هی له ،رۆز �یماۆس ک هی ژماره

 یرۆ، ز  وه ته�ر�بن یایمان� ئه ۆب د�رار بوو سو قه کورد که یک�نج گه  که ونهیفز له ته
 یلیفا ر سه تهۆکرد یوروپادا کار ئه  له ان�ییماۆس یرۆز ی ژه��یگوت. بوو  شۆناخ�پ

  ، باشه  هی وه هڕ شه ۆیھ به یگوت کان ه�ییماۆس  له ک�ک هی.  ش کهید یران نابه په
ن ؟  که وروپا چ ده ئه  و ، له د�سو ، له  ره�ل  موو کورده م ھه و ئه ۆت ��ینا م�پ

 ؟   هی ھه ی شه�ک کوردستان

و   ره�ئ  ته کردووه ووتانڕزاران  ھه به یچ که.  ک هی شه�ک چیھ  و نه  هیایت ڕی شه نه
و   هیر حاو ھه:   هیدا�ی ھه ید یک ه�ییماۆس.  نۆخ ق ده ھه موسته یک� خه ینان
،   رکردووهیداگ انیک�ن�موو شو ، ھه  هیایت یک�کورد  وه تهی وروپادا بکه ئه  له ک�دان�زب
 .  ێو رناکه به شیدان�زبوان  ر ئه به له

. رپابوو  به دا که ه�ییماۆس  نجه و گه  که کورده  نجه گه وان�ن له ڕ شه کا�چاوتروکان له
 .  کدان�مست و ل  هڕ شه  بگاته شت�انھی و نه وتن اکهیزوو فر وانانیناوبژ م� به

 ...  م�بۆپر...  م�بۆپر:  یگوت یفغان ئه یک�نج گه

 م کهید یک�رک و کار ئه چیبووم ، ھ  م واجبه ئه یند واجب بوو ، من پابه  مه ژه �س
 ینوویت یگاین که ک�ر نابه په.   شاکردنه مه و کارم ته شیئ کم�ر نابه من په.   هیین
...   چاندنهۆک یو کات فزکردن هی�و کات  وه نهۆ�یک�ل یکات یوانڕ ، چاوه  ووداوانهی�تنید

 یک هیبکات و ، ئارام�پ ی، شوو ێو که� ھه�ل یک هییوروپا ئه  ژنه وانهڕ چاوه
 .  ربکات گهۆمس ۆب ی وه مانه... و  ت�خش ببه�پ

 انی که خواردنه  هی وه له.  �ن�وژڕمھا پتر ده ک�موو شت ھه له ن�مندا یانیگر ینگ ده
توانن  و نه ت�ش هیب انیسک  نگه هڕ.  �بووب انیرما سه  و شه�دو  نگه هڕ،  �ب نه ڵد به
 .  نن�درکیب



  نگه هڕ...  �ب ھه یت�برس  نگه هڕدا�ماۆس  ، له یگوت نیبنوو ی وه رله ، به موختار
 �ۆیم ئه ی� ، به ڵماۆس �ۆیم ئه ی شه�ک م� به...   هی وه له...  ت�ب مردن ھه

 یک�ت�و...   نده مه ه�و ده یک�ت�و ڵماۆس ن بکه�پ مڕ باوه.   هیشایلیم ڵماۆس
و  اوانیت پ نانه دزن ، ته ده ک�موو شت ھه ایشیلیم...   راوهدز م� ، به  نده مه ه�و ده
 . دزن  ده شیژنان

 م� ، به د�سو  بووه یی وسا گه دا ئه یالرۆزار د ھه �س ی وه ئه ی، دوا موختار
 . دابوو  یالرۆزار د ھه این ھاتبوو ، ته  اوهیبیل  له یل عه

 انیک�ک هیر  دا ھاتبوو ، ھهیر فه شت نه ھه �یماۆس یک�زان�خ ڵ گه ، ده موختار
و  ئه  هی وره گه  زانه�م خ ئه. ھاتبوون   وه ه�ماۆس  وان له دابوو ، ئه یو د ئه قه به

 ...   هی ھه انیاتریز رۆز ید ن�زان�خ  ته به� بوو ، ھه ھه دا�ماۆس  له انی هی پاره

 ادایشیلیم ی هیسا  له یپاراستن م� ، به  هییقورس ن دا�ماۆس  له داکردنی په  پاره
 .   ه�حا مه

  شف بووبوو که که  چونکه ھات ده� ھه  هۆی، ب �� ھه  که مپه که له ی وه رله به یل عه
 ییایر ده یدز ":  یگوت  وه واره�ئ یم نانخواردن ده ، به  هی ھه ا�یتایئ  له یرۆم نجه په
 .  " ته�گا  نه  هی وه�پ ی پاره دا�ماۆس  له

 �ن ده ت ده پاره...  ین��بف یک� ، خه یبکوژ یب ر ئاماده گه ، ئه اکانیشیلیم موو ھه
  شاده یقامکب� و   وه رزکرده به یست ده ساو ئه... ن  که ده�بوو قه  مه ئه س رکهۆز... 

دا  که خوارنگه له  کرد که وانه موو ئه رھه ھه ۆب ی و ئاماژه شا�ک یک هی بازنه
 انی پاره انیموو رھه ھه...   کوشتووه انیک� خه انیموو رھه ھه-:  یو گوت شتبوونیدان
 . ناسم  ده انیمن باش...   ره�ئ  نه بگه �ی، تاپ  رگرتووه وه

  .  ما ارنهید  که مپه که له�ئوت  له یل عه ییدوا یژڕۆ

 

 وسالنڕ
 وسالنڕ-:  یپرس وسالنمڕ  له  وه کرده ده تن� ھه له یریب یل عه  که ی وه وشه ئه
 ؟  د�سو  تهیشتی گه نۆچ

 .  ین که�و قاقاپ دای که جه له فه  القه به یشا�ک.   انه�یم پ به-

وتبوو و  که یر زران به ک�ک شهیف داینج گه بوو ، له یشانیش یک�نج گه وسالنڕ
 م� ، به گرتبوویر وه یئاسان بوو و ، به ھه اینگار ھه له ی قامهیئ. ل بووبوو  شه یالق



و  ئه یک� که به  هۆیدا ، ب ده نه یو کو ئه وه یکان� خه یک هیت ارمهیچیھ اینگار ھه
 . ھات  ده نه

 کو� ھاتبوو ، به  ده�و ئوم وت ، به که ده ست نه ده یکار  وه هی له شه  و القه ئه ۆیھ به
 . بکات  یکان ونه و خه انیژ یریگی په �بدات و بتوان یت ارمهید�سو

،   قورسه ی داواکه �زان ده.  یبژ یئارام به میل ساغ و سه یک�اویکو پ وه ێو هی ده
 ت�ش�ک ده وسالنڕ.   وه بکاتهیتاق ۆیخ یخت به ێو هی ده م� ، به ید ته�ب  ته حمه زه
 . دات  ده و�و ، جن ت�ش�ک ده دا�یپ یتوند ستان ، به ردوو ده ھه ، به داۆیخ یالق به

،  بکات�پ ی قسه ستیوی ده ، که یندبوو�خو ۆزانک ، له ت�زان باش ده یک هییزینگلیئ
و  ووسڕ،  ستیو ده نه شۆخ یووسڕ و نه ووسڕ ، نه یووسڕ بوو به ده ۆخ بهۆخ
 �باخف یووسڕ به  هیبوا بوو ده نه یک�چار چیھ م� به.  نیزان ده ر رکهیداگ به یووسڕ

 وسالنڕ. بوو  ده نه �یحا �یس ل که یزانی و ده ئه که ی هیشانیو ش ئه، 
 یدوو له ی لهۆچک یک هیو جانتا ی، الق ۆمالم  گاته زستاندا ده یک�و شه له
 شیو ئه  که ین رمه ئه ی"تکیف "  کردبوو ، به یو�س ۆخ کاوه به.  شا�ک ادهۆی�خ
و ،  بدات به  وه خواره ی که ه��و ره گوتبوو ، قه ر نده�و ئه  بووه یی مان کاتدا گه ھه له

 .   وه ره سه ی که ه��و ره ر قه سه  ته�و ربکه سه �ناتوان  چونکه

وتبوو ،  که ڵپا یر سه خستبوو و پاشان له کی�� گاکه�ت ج حمه زه به وسالنڕ
 . کردبوو  ۆڕپرخ و ھ به یست ده ک�زۆت یدابوو و دوا ی ناسه ھه یتوند به

 یند ، چه یچاوان  چووبووه و نه و خه ئه یپرخ ر پرخه به له  وه و شه ئه تکیف
 . بووبوو  نه ی دهی، فا  وه بکاته یر به دابوو خه�و ھه

 یبوردن یقورس داوا یک هییزینگلیئ ستابوو و به و ھه خه له ییدوا یژ�ۆوسالنڕ
و و پرخ  خه به یشر حه یزان.  �وتب خه و نه شه ییژا�در به ی وه کو ئه کردبوو ، وه

  .  کردووه ۆڕوھ

 وسالنڕ  به م قامهیئ ر کسه هی،  م هیبوا یر چبهۆک ی ره هیدا یر رمانبه من فه ر گه ئه
 .  ێدر ده �ک به ید ، ئه ێدر نه وسالنڕ  به  قامهیر ئ گه ئه یگوت تکیف. دا  ده

  چووبووه  کردبوو که یکار دا هیت ه�و وده�ن  مانهی ھاوپه  زه�و ھ ئه ڵ گه ده تکیف
 یک هی بوو ، نامه ھه دا زه�و ھ ئه یرپرسان به له ک�ل گه ڵ گه ده ی نه�، و ایوگسالفی

 یک�شت ر ، ھه  منه�ھ یک�اویپ گوتی ده بوو که �پ یش زه�و ھ ئه ی رمانده فه
 .  دا ده ینجام ئه داواکرابا�ل

 ؟  ێربگر وه�پ ی قامهیئ ی وه ئهۆب  سه به  هی م نامه ئه ایئا



ن  بکه ب�نگم حس جه یتاوانبار ترسم به من ده م� به...  �واب وادارمیھ... نازانم -
 �گرتب� ھه یک چه ژانڕۆ  له ێژڕۆ  که ت هیدا نا وانه ئه ی چاره به یشۆوروپا خ ئه... 
ترسم  ده...  �گرتب� ھه شیوان له یرگر به ۆت ب که و چه کرد ئه ده یخوا یدی، ئ
 ...  ن مبده ه� قه له امیماف به

 ایماف به ین رمه ئه یکابرا یر چبهۆک ی ره هیدا  هی وه بوو ، له وه له �یگو  که وسالنڕ
 ایماف...   هی وه له...  Baby mafia...   ژاره ھه ایماف...  ین که�پ رۆبدات ، ز م ه� قه له
،   هی ھه اینیرم ئه  له �یمندا �س  که ایماف...   هیین یک هی و پاره  رنامه به چیھ
  شتووه�ھ�ج به ی که ژنهۆب یالرۆد د ، دووسه  هی ھه یخانوو  ، دووچاوه  هی ھه یک�ژن

 یرگاکان ر ده به  تهەاندووی گه ۆیخ یقاچاغچ یک هیکابرا یل�ئوتومب  وجا به و ئه
  . وروپا  ئه

 .  Fuck Mafia-:  یگوت وسالنڕ

و  ئه یسف وه یئاست له ای،  کدا�ت ه�حا یسف وه یئاست له وسالنی�زمان �کات
 "یو�ر جن به باته ناده ، په �ست وه ، ده �ب دروست ده یال  وه ته ه�و حا له ی سته ھه

 . بکات  ۆیخ یست ھه گوزارشت له یکورت تا به "فاک 

  دا که مپانه وکه ، له داۆسکید  راندا له نابه ناو په له.   ستووهیب رۆم ز "Fuck"ی وشه
ب و کورد و  ره عه له.   ستووهیب مانم� و ئه انیید�و سو انییندۆ�ھ  له.  تبوومنید

 .   سووهیب انمیران�و ئ �یماۆس  فغان ، له ئه

  کردن و به شام ده مه ته ادایساسک �یما له که ەبوو�ل م�گو دا ووتانهڕ لمهیف و له
موچاو و  ده به . ۆڕیگ ده امیساکس یچۆچرچ ول ین ده و به ریپ یموچاو ده ڵای خه
 . کان  ره کته ئه یش والر له

  ه "Fuck"م  ئه ی رچاوه سه له یموو رھه ھه ایدن  که  ستم کردووه ھه رجارۆز
،   هی ھه ک�نگ و جه یت هیو دژا یکۆناک یرچ ، ھه  دروست بووه  وه هیت بهیتا

  "Fuck"  واته.   وه ابکاتهیج انییکد�و ل تۆڕ�الن بگ گه ی))  Fuck((  ییت�ک ه�یناتوان
  .   النه گه ی�ک�تییوونندوچ چه �ب یر فاکته

و من  وسالنڕو  تکنی، ف  که ژاره ھه  هین رمه ئه ایماف. خوارد  دهنانمان  وه که�پ موو ھه
 شا�ک یست ق ، ده دارشه �ب ستا ، به وه ی که ساغه  ر القه سه له وسالنڕ. 
 : کرد  یو ھاوار داۆیخ ینگیر س سه به

...  ێس نانو که ێنو ده که وسالنڕ...  رم سهی من قه...   ره سهی قه وسالنڕ-
 ... نوون  مووان ده ھه ێنانو  که وسالنڕ

 .  ماڕسو انیر سه  که که� ، خه ینیگرت  کهۆ، ک نین که�پ  نده�ھ



: گوت  �یو ، پ ی که کهیپالست  هییر کورس سه  وه هیاندڕ ، گه شا�کیای�ن رمه ئه ۆیاری
 . نۆخی مووان ده ھه...  ۆت بخ که نانه ر سهی قه یناب جه

گوت  �یو ، پ کرد وه�پ یند وهی په ی که برا بچووکه.  ایگر ڵکو به ر سهی قه  وه وشه ئه
.   انهی وره و برا گه ن ، ئه ھه تبرایش ھهوسالنڕ...  نی که ده تیبیر غه.  نی که ده رتیب

 ینگ جه ۆیھ به م� به.  یت هیانیاندوویو ژ  کردووه یکار دایباب ڵ گه له ۆیخ یکات
 . ست دا  ده له یکان ونه و خه ڕێھاو له ک�رۆچوو ، زست ده له یک�الق  وه هییت فره نه

زانم  ده... مووتان باش  ھه یانی به:  یو گوت ابووڕو  خه له وسالنیی�دوا یژڕۆ
...   داوه و نه خه یر سهی قهۆب انیمل ی مانانه و قاره له و�س... نوستوون  ستان نه که
کرد  یمن یال یک هیشا مه وجا ته ئه...  Baby Mafiaژباشڕۆ...  ایباش ماف یانی به
 . و  خه بم له وام دهر دا به دهم�و ھه  که

  شهۆڕکو ش وه شت�ت...  ێو ستان ناکه ت ده قه ای هیستا�ئ ای که شته�ت...   ابهی�گوت
 .  �ت ناب قه ای هیستا�ئ ای... 

 کان هیستینۆمۆک  قوتابخانه یقوتاب  که ۆیخ یکات  وه ته�� ده  ستانهڕو  ، ئه وسالنڕ
 شانیش یرکردنیداگ یم رده سه یھ ین گوته ۆیکردوون ، خ یر به و له  بووه
  اوهیووس�ن هیال له  بووه

 یوت سوکه� و ھه فتار هڕ،   ره نگاوه کرد جه ستم ده ھه رجارۆز.   هی ته که یک هیکابرا
 ت�گر ده  وه استهڕ ناوه له ی که قه دارشه جار�ند ، ھه  ر بووه نگاوه جه  نواند که ده یوا

 .   مه�ئ  کاته ده یووڕ هیو ئاوا ، به �ب نکوفیش�ک ی وه کو ئه و وه

 ؟   کوشتووه ی که قه دارشه به یاویند پ چه ستا�تائ یپرس م�ل انیک�جار

،   وه ببنه ور�کان ھ باشته یوجا گوت ئه.   شا�ک� ھه �یقوو یک هی ناسه ھه وسالنڕ
 .   وه مه��گ ده ک�موو شت ھه نۆچ  بزانه  بکه وانڕ ، چاوه  وه مه��گ ده ک�موو شت ھه

 ڕ که  بهیس حه
نان ،  یکاتۆمابوو ب یرۆز شتا�ھ.   که مپه که  هیی وماندوو گه یبرس بیس حه
  که کرد که له�ئوت یر به وهڕ� به ۆب ی ئاماژه. داخرابوو   که هیو چا  قاوه یر�ئام

 .  نج�عات پ سه ینووس یر سه و له  وه کرده یپ ، جان ناوله یت هیبرس

 . دا  ده �نگیبرسا گ له.  یت هیبرس بیس حه

 ک هی باکووردا له یر وپه له  وه که�، پ  بهیس حه یناو ی، گوت  وه هییناس ک هییفغان ئه
 بیس حه یجان گوت.   ھاتووه ۆمالمۆب یچۆب بیس حه �نازان. مپدابوون  که



  وه کاته ده رتۆپید یر نده�و ئه ۆب یر چبهۆک ی ره هیو دا  هی ھه یرۆم نجه په اینگار ھه له
 . 

  وه تهڕ� گه ده شڕ که  بهیس ت حه نانه ته!!  بیس حه شۆت ت نانه ته-
 .  یرۆم نجه په نیم که هییند به� مهۆب

  س بوو که که م که هی هروا�ئ. کات  قسان ده یست ردوو ده ھه به  ھاتووانه�ل
 شتیدان ک�ز�م یور ده ، له ت�ربگر خواردن وه نۆکرد چ رم�ھاتبوو ، ف  که خوارنگهۆب

 ی که قاپه. خوارد   له په به یشیو ئه نا�ھۆب م کهید یک�م خوارد ، ژه ی که ز نانه و بله
 .  وخسارمڕ ه�ییب یگاین... ستم  رده سه خسته یست ده یبان ھرهیم به.   هیدا ممۆخ

 یوانڕ چاوه  س بوو که که م که هی،  کرام وانهڕستاد ـ یامار یمپ کهۆب  وهۆمالم  له که
 یمن�ھ ، به  وه گواستمهی ده  که  وه شه�پ  ھاته  ئوتومبیلهو  له...  شتمڕۆیکرد تا 

  وه کرده یچ�پ  که ئوتومبیله  کان دام و که ته ۆب یست و ده �یس ی که ئوتومبیلهیجام
 . نواند  ده ی که ره فه سه یترس مه دا گاکهڕ�راخ  قه له یکان تهیال یووناکڕاین ته

 ۆکردم ب یداوا یر چبهۆک ی ره هیدا انیڤ دوو ھه ی، دوا ۆمالم  مهیی گه  که
 .   وه نهۆ�یک�ل

 یژوور  چوومه ڕۆ وهین یدوا.   که وره گه  هۆ�ناو ھ ی ه�چ اۆڕو ئاپ بووم له ک�ک هی
و  �پ له ینز�ج یکۆ��بوو ، پانت زۆق یرز به�با یک�اویپ  که ارهۆ�یک�ل.   وه وه نهۆ�یک�ل

داکرد و   که ره�ئام له ی قاوه ک�جاننیف. ربوو  به له ین�خاو رۆز یسپ یک�کراس
 مانیراق�ع یک�لمانجی، د  وه ژووره  چوومه ا�ی گه ده.  م که�تتۆگوت ب یشیمن به
  ردراوه�اسپی�وجا گوت کرد ، ئه ی که مپه و که مۆخ �یحا یاریپرس.  دابوو� گه له

  که لمانجهیبکات و ، د دا� گه له م وه نهۆ�یک�ل م که هییر نابه په یداوا ت به باره سه
کرد ،  ک�شت زم له حه دا وه نهۆ�یک�ل یکات ر له گه ئه.  کات ده هڤکان پاچ موو قسه ھه
 . بووم  یازڕ،  نی بکه�ست پ ده نیتوان ده یم ، پاشان گوت توانم داوابکه ده

. حاشام کرد .   کردووه میر نابه په یداوا  کهید یک�ن�شو چیھ له میپرس �یل
 . حاشام کرد  سانیو د  وه کرده  دووباره یاریمان پرس ھه

 .   کردووه میر نابه په یداوا نداۆ�ھ  له یگوت

و پاشان   وه مدانه� وه  بووم له ڵدوود...   که لمانجهید  مهیوانڕبووم و  نگ ده�ب
 . حاشام کرد 

 یفز هڕنداۆ�و ھ  کردووه تیر نابه په یداوا نداۆ�ھ  له ۆباح ت سه  کاکه یگوت
 ی نانه�و و موو ئه من ، ھه کرده ۆیخ ی که ره وتهیمپۆک یووڕوجا  ئه.  تیکردوو

و  یخس شه یکارت ی نه�و.  یگرتبوون نداۆ�ھ یر چبهۆک ی ره هیدا  که ینیب ممۆخ
 .  ینیب مم که رتهۆپاسپ



 ؟  ی که دهۆدر یچۆب-

 . ناچارم  گوتم

 کاندا هییوروپا ئه  ته�موو و ھه له ت که رهۆم نجه په.  نیزان ده  مه�ئ م� به یگوت
 ؟  ت�و که رده ده

 .  ت�و رناکه ده جار�ند ھه... نا  گوتم

 با :  یگوت

 یچۆب... وت  که رنه ده نداۆ�ھ له م� ، به  هی ھه ایمان� ئه  له رمۆم نجه من په:  گوتم
 وت ؟  که رنه ده

 م که مانهید.  ین که�پ ش که لمانجهیو د ین که�وجا پ بوو ، ئه ری سه �یپ  که ارهۆ�یک�ل
 ن�اسایی ره�گو به یر چبهۆک ی ره هیدا یگوت  که ارهۆ�یک�ل. واوبوو  ته  هییرا�و خ به
،   وه نهیر�بن ت�و ئهۆب ی وه به ت�ب لییکات ، تاقا ده  نداوهۆ�ھ  به یند وهی په یوروپ ئه
  وه نه�یب ده ۆب کت هی و مووچه یبنوو دایایت  که نی که ده نیدابۆب کت�ژور  وکاته تائهیدیئ

 . بووم   که وه نهۆ�یک�ل ی ئاماده کردم که یوسا سوپاس ئه.  تیبژ �یپ که

 مم� وه مۆخ یواز�ش ، به میپرس �یحا له ۆیخ یواز�ش به بیس حه  وه امهڕ گه  که
 .  یی گه�ت بیس حه. چاوم نوقاندن   وه قاندنه رله م سه ده ، به مڕۆ ده که  وه هیدا

 "Mariestad"استادیمار یمپ کهۆم ب وه گواستنه یمر ، ئه ک�ژڕۆند  چه یدوا
  له یر چبهۆک ی ره هیدا یر سه شا�پ له  هیبوا ده  وه رئه به ھات ، له د�سو یند ناوه له
 یتاریق یسواربوون ن�تیبل یر چبهۆک ی ره هیدا یر نه�نو. م  بده))  Skovde((  داڤکو
 . بم  ئاماده دا که وره گه دانهی مه له یانی به �نی سبه گوتم که �یو پ �دام

،  وتم کهڕ� وه  وره گه یک�لیئوتومب  به دا کهید یر نابه په ک�� مهۆک ڵ گه ده ی سبهۆب
...  کردم�ل یدوعاخواز... کردم  ڕ�ی به بیس حه.  تاریق ی ستگه�و ۆب ینیبرد
  .  بیس حه این ته

 

Mariestad 

 یشتنیدان ین�شو یژن بوو گوت که داڤکو یر چبهۆک ی ره هیدا یر نه�نو
،   هیدا�ت یر نابه په نج�پ  که هی شوقه. کردووم  نیداب ۆستاد ب یمار ی چکهۆشار له
 دات ارده�یب یر چبهۆک ی ره هیدا ی و کاته س ، تائه ش که شه به نیب ده  وه منه به
تا  که �دام یخس شه یک�بانک و کارت یک�کارت.   وه بکاته  وانه ه�ندامۆ�ھۆب که



 و�زار ک ھه ک��، تاسا داکردی په کم هیوایھ  وه به.  خواردی واو ده ته �یکسا هی
 .   وه رنه�م ن نه ک��ا سات  هی وه له.  ک هیبا به

 تۆخ یسابیح ۆت.   وه رنه�تن ش مانگ ده شه  بگاته ن� هی، نا  هییوان یگوت جوان
 .   ابگرهڕ هی مانهیم گر ر ئه سه له

  هیاندمی گه یبرڤنا ی ره هیدا یک�ل�ئوتومب ، به یر چبهۆک ی ره هیدا یر نه�نو
موو  ھه ید یوان ، ئه نرام�ز دابه  که ئوتومبیله  له  ر بووم که فه من دوا نه.  استادیمار
 .  نیز دابه  وه منه ش�پ له

 .   سارده رۆز ایدن... م  که رما ده سه ست به ھه-:  یگوت دواردیئ

 ...   وه هیدا نه مم� من وه �ل

 �یپ ی متمانه  ره هیکرد ، دا ده یکار یر چبهۆک ی ره هیدا بوو له ڵسا ، ده دواردیئ
ران و  نابه په ڵ گه ده یدیئ. ربکات  سه کان چاره ره نابه په ی شه�ک یتوانی بوو ، ده ھه

  .   وه هیدا نه مم� وه...  ین که ده�و ، پ اھاتبووڕاندایکان شه�ک

 ی رانه نابه و په ئه ۆب  ره هیدا  که ی هی و شوقه ئه ۆ، ب م ه�یس یقاتۆبمبات ب ی وه رله به
و  شاندامین �پ ی که خانه سته ، خه  وه نه�بکر رتۆپیراربوو د قه گرتبوو که ێکر به

 .  شاندامین یNettoیت�رمارک سوپه

 . دابوو  که ژووره له یووسی�مونیدام ، س شانین�پ ی که ، ژووره  وه ژووره ھاته ما� گه له

 میپرس �یل یر چبهۆک ی که ره نه�، نو نیربوویگ�م من غاف و ھه مونیس م ھه
 .  نیبوو ۆمالم یمپ که له  وه که�، گوتم پ تیناسی ده

.  ت�ب ین�پاک و خاو ئاگام له  وه رنه�ن ده ندامۆ�ھ ۆب ی وکاته تا ئه کردم�ل یداوا
.  �دام یداڤکو یر چبهۆک ی ره هیدا ینۆف له و ته ۆیخ ی که نهۆف له ته ی ژماره

 .  ڕۆییو  خواستمۆب یر وه خته به یوایھ

 �س...   نووکه ھه... م دوو کورد  دووه ی، ژوور ابوویت �یماۆدوو س م که هییژوور
...   وه نه�بکر رتۆپید  راره قه ی رانه نابه و په ئه ۆب رخانه ته که دان هی و شوقه کورد له

 .  ک هییدوا له ک هی...   وه نه�کر ده رتۆپید  که انیس... دا  شوقه ک هی له انیس

 شۆخ ۆیخ ی گاکه�و ج  ه��و ره قه ێرۆج به. کرد  م که ه��و ره قه ۆب ی ئاماژه مونیس
 کا هیر سه به نچف�ر چه. م  وابکه یمن ناتوانم شت.  برد ده�پ میلیغ کردبوو ، به

.  بوون که ه��و ره قه یور ده له رۆج مه ھه ن�فیو بال نگ هڕنگاو ه�ن� فهیوتوو ، ل که
  دووهم که رۆز...   دووهم که م� به...   که�وپ کڕ�رۆز...   که�ک وپی��ک هیکابرا مونیس
 ... 



 م�بک ک�شت چیناتوانم ھ �ۆم ئه.  ت�خر ش داده عات شه سه Nettoیت�رمارک سوپه
،   هیبوا ره�ل یریزا د جه حمه ئه ر گه هئ.   وه نمه�م خواردن ده �ب به �نی تاسبه. 

 یبیغر د مه حمه ئه... نا ... نا ...  �دام ده یرم گه یچا ک�ووپکو  رین په ک هی پارچه
د  مه محه ، یبیغر مه یر�شوف... ما  نه  وه هییریزا و جه ریزا جه  به �یف... رچوو  ده
 ێنو له ی وه کو ئه وه بووەوە �ل یریزا ، جه داڕتوو ایمان� ئه  له یک�موو شت ھه
 .  �بووب کیدا له  وه هیبیغر مه یک�رگ به به

 یوانیم ۆت �ۆم ئه انیگوت.  مۆبخ ڵ گه له انیو�ش  کردم که انیک�خو  مزه و ھه جوان
 .  ۆت یوانیم به نیب ده مه�ئ ی و سبه تی مه�ئ

مسا  و نه جیرو و نه ایمان� و ئه ا�یتایئ  له یرۆم نجه ، په  هیایسوور یک� خه جوان
موو  ھه له یر نابه په یو هی���ریگی په  اوه�ب�ل.  ر سه تهۆھات ید�سو ستاش�و ئ  هی ھه
 دایایت ییاساینا ی وه�ش نا به ده.  ت�گر رده وه  قامهیدات تا ئ نه ۆڵوروپادا بکات ، ک ئه
  دووباره  نده�ھ ی وقسانه ئه.  یژ ده ش هڕ به...  یژ ده را به�س له...  یژ ده

 . ھاتن  دایزمان به ۆخ بهۆخ  وه کردبووه

  تازه...  ندا�شو �س له این ته...  یت هی ھه ایمان� مسا و ئه و نه ا�یتایئ  له  مزه ھه
 شتا�ھ یجوان گوت... ربوو  به له یژ�دوورودر یک هیگاڕ�شتا�ھ...  د�سو  بووه یی گه

 . کرد  کم هی ، من بزه نین که�پ ۆ�یدوو ق وروپا و به ئه له  ه�مندا

وام بم ،  رده کرد به ده انی وه ئه یوانڕ چاوه...   هی ھه نداۆ�ھ له رمۆم نجه په ک هیمن -
 .  رۆم نجه په ک هیو گوتم   وه کردهرز وجا قامکم به ئه... بووم  نگ ده�ب م� به

 . وتن  پشتا که به نداین که�پ وجا له کرد ، ئه انیکد هییشا مه ته ک�سات ۆب

دا ، ید�سو ینان ڵ گه ، له  وه ماسته  به نڕۆو   لکه�بوو ، ھشۆسووک و خ  که وه�ش
 .  ینگ ده�ر و ب سه و داخ و که  و قسه  نوکته ھا رهۆو ج

 ی�ج به ژبوو�م ، له یزان ده ، نه ایسوور له ی که سوکاره که یک��وا ھه چی، ھ جوان
 دای په ک�کار ختدا تهیپا ، له ێو ، تاله شق مهید ۆچووبوو ب جار� وه ، ھه شتبوون�ھ

  بووه یی گه ک�م له به یسوار  و پاشان به ایبیو ل سریلوبنان ، م ۆبکات ، پاشان ب
 .  �یتایئ یک هی دورگه

 ی وه ئه یکورت به رۆز. کرد  ده  وه هی که واده خانه  به یند وهی په کاندا نهۆب له  مزه ھه
 : گوتم .  قورتاندن� ھه یو�قاند و ل له یک�ر گوت و سه

  وه ز له بابم حه.  م بکه وه�پ یند وهی وام په رده به که  هیدا وه بابم له یک هییموو شاد ھه-
 م که هی، برا م بکه وه�پ یند وهی نگ په وم و دره دوابکه ک��ر ب گه ت ئه نانه کات ، ته ده
 .   وه خاته ده یرمیکات و ب ده  وه�پ میند وهی په



 ؟  کتیدا ید ئه- :  یپرس  مزه ھه

 .  شیکمیدا... !!  کمیدا  -:  وتم

ر  ھه داشیو خه له... نوستبوو  ینگ ده�ب به مونی، س مۆخ ی گاکه�ج ۆب  وه امهڕ گه
 . بوو  نگ ده�ب

م  ت قسه من قه "انیگ هیدا "م  که ده رتیب... کرد  کممیدا ی تاسه �� ، به کمیدا
 ا�ی گه م ده وتبووم قسه رکه ده وه  ر�ول ھه له یتا وه له... کردبوو  نه کمدایدا ڵ گه له
 دا� گه ده ی کردبوو قسه داوام نه... م  بکه دا� گه ده ی بوو قسه نه رمیب... کردبوو  نه

 یکی، دا ا�ی گه عاروفم بوو له ته یژ�ۆم که ه�ۆیم ئه  کورد که  مزه ھه...  م بکه
 .   وه رخستمهیب

 ...   وه رم بووه به جوان خه یھاوار له  وه وشه ئه

 ...   بووه یسوار  که تهۆم  شهیم کو ھه جوان وه-:  یگوت  مزه ھه

 نیشتڕۆی که چکهۆشار یر نته سهۆ، ب ر نته سهۆب ان�یپ رما به سه یا��و یپاش یژڕۆ
. دا   قاوه نجانیف �س یق ھه نمۆکر ی، س  وه مان خوارده قاوه  تگاکه سراحهیئ  ، له

 .   وه مه که نه ی دووباره  که ام�ب�ل داۆخ �ید له

 �یک�شب�پ ینجام ئه ینیشب�پ یبیس انهییتیبل ێند ، ھه  وه کردهیتاق مۆخ یخت به
 انمیک�ک هیر  گه ئه یجوان گوت.  شرا�ک ادهڕداھاتوو  ی فته ھه  که �یک مۆ�فوتب

،  ێو که ست ده م ده واو پاره ته یمانگ ک هیی مووچه ی ندازه ئه وا به ، ئه ت�ربچ دهۆب
دوو .  ت�چ ست ده ده له م که نه�یک ی موو پاره ، ھه انمۆڕد وچوو  نه شیر ر ده گه ئه
کرد  ده مینیشب�پ  کرد که شانیست ن ده م بژاردنه� و ھه ئه اندایک�ک هیر ھه و له تیبل

 . بن  ، براوه

شت  جوان ھه.  چیر ھ ھه شیدواتر ی فته ، ھه  وه برده نه چمیھ ییدوا ی فته ھه
  دا به یموو واو کرد ، ھه ته ژ�ۆک هی به یموو رھه ، ھه  وه برده ینۆد کر سه

 ای وه هییبرد �رکات دا ھه ین�� من کرد ، به له یرز وسا ھات قه ئه.  ید یبیس انهی
 .   وه بداته م که رزه رگرت ، قه وه ی که مووچه

کرد ،  م ده وه ئه یور سه ته مۆخ.   وه هیینیب چاو نه به م هی و پاره ئه ید یک�جار
 ی زمه وه�م د ده به ک�و موو شه ھه. و بو ده شمیم و ئاخر جار رزبده بوو قه مجار که هی

 یک�و چ خه  وه نهیا��گ ده ۆیب یانی به...  ک�و موو شه ھه.   وه ته�ب رم ده به خه  جوانه
 . ینگیر س سه ته داداوه یکۆچ  که تهۆن مۆوچ  وهید

.  ین که ده�پ...  خنکاندمی بوو ده کیر خه... ترسناک  جگار هی،   وره گه رۆز یک�سیلۆپ
دا  ده�و ھه ایکات  دهی ل� قه ، ته ابوویت یسیلۆپ یکان ون و کابووسه موو خه ھه



. ھات  ده ۆیب  وه که هۆیق چه به اینا ،  ده یاوڕ وه که هییرزا به بکات ، له ی فه خه
 .  ێکوژیب ێو هی ادهی

 . کرد  یروون ده ی ادهیع یوجا داوا ئه. بوو  نه �یخا سیلۆپ جوان له یک�ون خه چیھ

 �� ده �ن ، ک بده تیت ارمهیشا که هیر نابه په ، له  وه هی نهۆو ب به  نگه هی�گوت  مزه ھه
  .  �ناب وه�پ یر�خ

وان  و ئه م�ن ده �یو ل م�ک وت من شت ده رکه ده مۆب... خوارد  نانمان ده  وه که�پ
 .  نۆخی ده مدا� گه له

. بخوات  ۆیخ ینان این ته و به �بن �یو ل �ێشت بک یۆخۆس ب رکه کرد ھه داوام
  .   وه دا مامه که شوقه له این ته پاشان به.   وه نهی ابکهیمان ج که نهخواونان   واته

 

 ایساسک
  ته خزمه ییتاۆک  دا له ارم�یوروپادا و ب ئه  له �ونم ب دواخه د�دا سو ارم�یب

 یانیانی به یبانگۆب  وه مهڕ� کوردستان ، بگه ۆب  وه مهڕ� بگه مدا که هییوروپا ئه
.   وه مهڕ� بگه زان ه�ی�رچ سه یتاو ھه یسکیچر  سکهیچر ۆب  وه مه�ڕ ، بگه بابان ه� که

.   وه مهڕ� و بگه ئه یکۆک کهۆو ک  ره جگه یالۆبابم ، ب یکان هیچا یرداخ په یالۆب
  وه ه�تڕپا خوا ده له ک�ژڕۆموو  ھه  که  وه مهڕ� بگه کمیدا یو نزاکان رد�و یش باوهۆب

 مان ده�و دا زگارمانبکاتڕبدات و  تمان هیدایبکات ، ھ ستاومان اوهڕ،  ێز�بمانپار
 . بدات 

  تاقه یئاواز ستا�تائ.   کردووه نه دا�سو تاوم له ھه ی، تام ۆمالم  ته ناوه م�پ یتا وه له
 م کهیچر یتام.   وه ته کردوومه دان نه ئاوه یچاوان ۆیئاس  ئاواره یک هی که لهۆچ
 استادیمار یایر ده...   وهیمد نه  ره�، ل م که ده�ل یز حه ی هیایر و ده ئه...   کردووه نه
 . ر  به رت ناخاته فه سه یماح ته...   ه��ل ینگ هڕ...   هیین نیش

 دا�سو  وز له سه...  کان نهیر به  زاره وزه سه  ته�وانڕ ده  وه هییلیغ به ، به  کهیتار ئاسمان
 .   مناکه خه یستکرد ده یک�وز سه...   کراوهدروست...   هیکیکانی، م  ستکرده ، ده

شتاو  ھه ، به ت�دابخر  �ک�ت�رمارک سوپهی وه ئه ش�م پ که یک هی ماوه ، به ایساسک
 ێبدر گهڕ�مابوو  ته ، به  وه ژووره  ھاته ییبا کاره یک هی بانه ره عه به. ژووراکرد  به ۆیخ

 کم�خواست الق امیزۆخ. رزا  ئه به یو ، دام شا�مندا ک به ۆیوجا خ ئه.  ت��نان بک
 ڵسا انهدچووبام و دوو ۆخ خواست له امیزۆخ.   وه ته هیا�بب م�پ ای هیبشکا

خواست  امیزۆرگرتبا ، خ وه د�سو  له م قامهیوتبام و پاشان ئ که دا�ج له یشۆھ�ب به
.   هیدابخرا  که ته�رمارک سوپه ی وه رله به راسووم شکابا په... رم شکابا  سه



 چیھ م� به.   هیبکردما یزگارڕ وه�� انهیم گ ده و به  هیژووردا بکردا به ۆیمبوالنس خ ئه
ر  سه  وتمه که.  ت�رناگر به  زگهۆخ ی، دار ید ھاته نه  زگانهۆو خ له ک هی زگهۆخ
 . بوو  نه بمی عه چیو ھ ان�یرپ سه  وه ستامه و ھه ئه یت ارمهی ، پاشان به  رزکه ئه

و  یز ، دابه رانیپ به ت بهیتا ی بانه ره ، عه ی که بانه ره عه له. کرد  یبوردن یداوا رۆز
.   وه ساندمه �ی دام و ھه یت ارمهیگرتم و ،  یست من ھات ، ده یو ال ره به
 .  یزینگلیئ  به ی، کرد م ناگه�تیزان کردم ، که ڵ گه له ی قسه ید�سو به

،  نا�و ورگما ھ کۆر و به نگیر س سه به یست ، ده  وه خستمه کۆڕ�ب یکان جله
بدات  ووداڕ به کم هی بزه یستیر گران بوو ، و به له یرۆ، ز نا�مدا ھ که قژه به یست ده
ھات تا  ما� گه ، له ێر ده ھاته ما� گه وت ، له که م� گه به ی که بانه ره عه به وجا ئه. 
م  رانه نابه و په له یزان یدیئ. بووم  یئاکنج دایایت ی هینایو ب ئه یرگا رده به  هیی گه
  وهیو ن ڵدووسا  پتر له که یزان.   وه نه�ردر�بن نداۆ�ھ ۆن ب که ده وه ئه یوانڕ چاوه که
 .   واو کردووه ته مۆزانک یندن�وخ

ودا  ئه �یما له  واره�ئ ی سبه  کردم که یت عوه ده بکات�ل میدوعاخواز ی وه رله به
 .   وه نهۆیبخ  وه که�پ  قاوه �نجانیف

رزش بکات  وه ت�و هی ده که.  شتین داده دا که چکهۆشار یر وبه ، له ایساسک
 کانم وه��پ  وه هی که ناو شوقه  بچمه ی وه رله کرد به یداوا.  ت�د Nettoۆب ێجارجار
 . نم  دابکه

 ن�خاو رۆ، ز  هی ھه ی وره گه یک هی بخانه�کت. کو ئاسمان  وه  ه��ل.   کهیتار ی که شوقه
 ن�خاو به.   ادهیروز سه ریپ یک�ت ئافره ۆب م� ، به  بچووکه ی که هۆ�ھ.   که�و پ کڕ�و 

 .  �ماندوو ناب  وه هی وه کردنه

 یو ئود رئاپلیت  که ک�نۆب. پوومدا  که  به زھاتیم ینۆ، ب  وه ژووره  چوومه رکه ھه
 کایساس کا�کات ، له شتمیدان.   وه نامه�رھیب یبوجورج و ئه نڤندھویو ئا الیکیپ

کرد ،  م ده که وره گه  بخانه�کت یشا مه کرد ، من ته دروست ده ی بوو قاوه کیر خه
 تۆخ �ید به مگوت�پ. م  که ده ک هی چ قاوه ز له حه  وه کردهی دووباره ک�ند جار چه

 .   بکه یدروست

 نم�ب  که قه مووبه  له  که قاوه  که کردم�ل یوجا تکا ئه. ماندوو بوو ،   وه ھاته ایساسک
 . 

 بامیر توان گه ئه.  ێو ده یرۆز ی وه کردنه ن�، خاو  اوازهیج  که هۆ�ھ  له  که قه مووبه
 کمڕ�باح  سه �ید به ێنو رله ، سه  وه کرده ده ن�خاو مۆب  وه نمه�بم ێو له
 .  ایساسک �ید ھا به روه ، ھه  وه خسته ده

 .   اوازهیج  که هۆ�ھ له...  ێو ده یاتریز یرک ئه  که قه مووبه-



 ی وه ئه یو توانا  هیندا مه ته یخرۆئاخروئ  و له  رهیو پ ئه که یو گوت ین که�پ ایساسک
 اتریز  هۆی، ب ت�شین داده دا که هۆ�ھ  له یوام رده به و به بکات ، ئه ک�موو کار ھه  هیین

 ی وه کردنه ن�خاوۆب ت�د ی ژهیک و ئه.   که قه تا مووبه  سته به مه ی که هۆ�ھ
 چیو ھ ت�د جار�ند ، ھه ت هیرنا ھه جار�ند ، ھه ت�نگ د نگ دره دره ی که ژووره

 . ناکات  ک�شیئ

ردوو  ھه. کرد  شام ده مه ته یق زه به رۆ، ز  وه خوارده ده ی که قاوه ایساسک �کات
 !!   هییچ یو پرس  وه کردنه یچاو

 کم هیت ارمهیاین من ته...  ێم ناو پاره...  ایم ساسک بخه کۆڕ�ب ت که ه�توانم ما ده-
 .  ێو ده

. بوو  ڵد به یرۆو جوان بوو ، ز ن�خاو رۆز ایساسک ی که قه مووبه ییدوا یژڕۆ
 یرۆکرد ، ز دروستۆماستم ب  به ینڕۆو لکه�ھ. کردم  داکردموماچیپ�یش باوه
ن  مه ته به یسان کهۆب  لکه�ھ... بخوات  رۆز  لکه�ھ ێو هینا یگوت م� بوو ، به ڵد به

 ...   هییباش ن

کرد  داوا ده یدا و من ده یمان که شوقه ینگ زه له ێژڕۆموو  ھه ایساسک  وه ئه یدوا
.  منۆم ب ھه  و باشه ئه ۆم ب ھه.   وه نمه�ودا بم ئه ی که ه�ما کرد له ده یپاشان داوا. 
 مۆخ یچاو  به مڕ باوه. کات  داوام ده یر چبهۆک ی ره هیدا ی وکاته تائه  وه مه که یال به
 ایساسک... ربگرم  وه  قامهیئ دا�سو له  که ی وپرده به ت�ب ده ایساسک...  دکر ده نه
 ییند ناوه یت�مارک  له ک�جار که ی هی خشه نه و ئه. م بوو  که خشه نه  وه خوازم ئه ده
 ۆ�یق به ۆ�یق ینیب میندۆ�ھ یک�ژن رهیپ که ی ژهڕۆو ئه.  رماھاتیب به ناردایڤیز

 ک�ک هی ، له ژن رهیپ اربووید ، کردبوو ، که دایندیھ یکار رزه ھه یکڕ�کو
  کرده�ۆکم�تف ینیب م نه مهیو د ئه  که ی ژهڕۆو  کردبوو ، ئه یاوڕایکان شته گه له

 یعارد

 یک�کار رزه ھه  به ریواپ یک�ژن رهیپ  که یپرس م هییند وهی و په ئه یت هینۆچ له که �کات
  ژهڕۆو  ئه!! کرد  ی هڕکو یم ناوده یک�ماچ ژن رهیپ!!  �ست به ده  وه ه�سا ستیب

 ... خوازم  ده یوروپ ئه یک�ژن رهیپ  هیین ی دهیفا: گوتم 

 رۆز ایساسک ۆ، خ خساندبووم هۆی�ر ب ده قه  که بوو هیوروپ ئه  ونه و خه ، ئه ایساسک
 ... جوانتر بوو   هیندۆ�ھ  ژنه رهیو پ له

  که نه�ف  له ۆب یک�رین په  نان و پارچه  ، دووپارچه م نه ده�ل ۆب یوونی� قاوه انیانی به
 وانڕ وهین.  �م ده ده یور چه �ب یریش �رداخ په.   وه مه که ده یرم م و گه نه ده

 ێند ھه شیواران�، و ئ  وه خواته رمدا ده گه یچا ک�رداخ په ڵ گه له فوریتیپ ک هی پارچه
 .  تووندای زه یتی زه ک�زۆت ڵ گه م له که ده ڵکو وهین ۆبی وزه سه



و  خه م که هییو شه.  ژ�در یک�انیو ژ ژ�دوورودر یک هی قامهیئ یبر ئاسان ، له یک�کار
 �یک کانم ه�یگو ۆپم ب که.  �ن�پرخ پتر ده وسالنڕ  له رۆز ایساسک. چاوانم   چووه نه

و  خه کات ، له ده دا� گه م ده قسه ێو شه  ، چونکه نم�ب یکار به شت�ھی نه م� ، به
 ھات�ل یکات ، پاشان وا ده الن�شیداوا ایکات  ئاو ده یداوا.  �ن�ست ده م� ھه
 . کرد  ده یلیل باح خه من ، سه یداوا

  که وه شه ییژا�در به ایساسک. بوو  نه پ ه�رم�، ک کرا نه�پ چمیھ م که هییجار
 . ستا  و نه ستا نه� ھه م� کرد ، به رم�ک به یاریر ھه

.  چوو زدهیم به  ته�ئاو یک�مردن ینۆب له ک�نۆب.  ھات ده�ل یریپ یک�نۆب ی سته جه
خاو   هییشاۆب  زمانم له که.  �ست ھه رم�ک �شتب�ھ ی نه  نهۆو ب ئه �چ ده وه له
 �رداخ ، په یگرتم ژیت یک هی کهۆنقوم بوو ، ک دای که شاترهۆن نۆئاسا و ب کیالستو

پوو  که یپ خواست که ده م زگهۆخ...   وه هیستا وه رنه ھه  وه خوارده شمیئاو
  وه ژهیت  نهۆموو ب م ھه به ی که خاوه  پله خه یوار�بتوانم ل نۆئاخر چ.  م دابکهی په

 !! بمژم 

،  ێو ناکه�وم ل و خه شه ، به  هی ھه یر سه ، چاره  هیین ک هی شه�ک ی که پرخه  پرخه
 !!  ێکر ده دا� گه له یچ شاترۆن م� وم ، به خه ده  وه ژهڕۆ به

باح  سه که  وه هیران گهیو ن ئه یی�قو ، له  وه ناخه له ک�نگ ده...   وه مهیزۆد...  مام حه
...   وه مهیزۆد...  ز�ئام وایھ یک�نگ ده...   وه رز بووه بووبوو به یتووش یکورد

  ... !!  ر که ی ھه  رماوه گه  وه ئه...   وه مهیزۆد

و  ئه...  دا�ستم ل ده �دوو س... دا پاک پاک شت  که رماوه گه له امیساسک یش له
،   وه بووته ۆڵک له یشۆناخ یک�رک ست کرد ئه ھه یوا  رکه ھه  زمانه سته به

 م فکهیـ ل ال�مش ، ده  وه چوومه ده� ھه �ت ۆئاو و سابوون و شامپ به ێنو رله سه
  دووره  گونده  له که ی نکانه و نه ئه ینی ، عه الن�مما ش ئه الن�دا ، ش ده�ل

 . شت  ده انین�دا مندایو کان ڵکو یژانڕۆ له  مه�ئ یال یکان سته ده

 �ب�ل یز حه ایساسک  هی وه له... !!  �زان ده �ک...  فم�ۆگ نه �ی ما ، ھه نه ین�شو
 یوا...  ین که ده�پ...  نم�ب ایش له یموو ئازا ھه ست به تدا ده زه له یگا�ج و�ن ، له
 .   هی و کاره زم له کرد من حه دهست ھه

،  بوو دانه وه له  که بوونه پ هڕ،  یکر اگرامیڤیب حه.  اۆڕگ  که ته ه�حا اگرادا�ڤی گه له
 یدی گوتم قه. بوو   وه ندنه داکه ۆخ به رۆز یک هی ماوه ایساسک.  ربووی سه �پ یرۆز
  که واوه�شل و ش  شتهۆگ. بوو  نه لییقا م� به...   نه که کانت دامه موو جله ھه  هیین

  . ی که هیسپ  هر به  ر تووکه سه  وبوو ، ھاتبووهبو ڵ پهۆت ایسک ر�ژ له



  شتهۆگ له ک هۆیند ل م چه رده سه  وته که ، که وت که�پا دا گاکه�ج له ایساسک
  وه رز کرده به ی، الق ێو بکه ڵپا نۆچ یزان دهی ر ، نه ده  وته که ی که وه�کو

رپشت ،  سه  وته داگرت ، که یزوو ماندوو بوو ، الق م� م ، به بکه ا�یپ  وه پشته تاله
کرد و  ده یرچ ھه. رال  سه خسته ۆیخ. کرد  یس فه نه  نگه ته  به یست ھه
 .  �بشۆو خ ئه ۆب که  وه ته�زۆبد  ته هیزع و وه ئه یتوان دهی نه شاۆک ده

 رۆز. گرتبوو  �ی ھه یستیو شهۆخ یئاگر  هییو دوادوا ، به  رهیپ  ه�و مندا ئه ایساسک
 یکان چهۆل ی کردبوو ، ختوکه نه ایناو لنگ به ۆیخ ک�اویپ چیبوو ، ھ �م ده
  وه ته�ردا کردب به به یحڕۆ  وه م شه ئه لیل باح خه چوو سه ده وه له. دابوو  نه ینگیناول
  ...  ت�ب ده  ئاماده  سته جه �ب ، به یو قووت ووتڕ ، به یت په �یپ� ت ب زه له م� به... 

،  کردم�ل یوسا داوا ، ئه  وه هیاڕک سو له رخ و فه کو چه رخا وه رچه وه ک�جار ند چه
 .  وم بکه�ر پشتم پا سه له

.  ای که ه�خاو و سارد و س  پله خه  قاندمه چه یر�وجا ک سوارم بوو ، ئه ایساسک
ستا ، نازانم  ھه �ل یک�، ئاھ وەک ئ�وەی بیی�ش�توجا  ، ئه �جو یمن�ھ به
 ... بوو  نه ایبوو  ت حه هڕ

 یر سه...  شا�ک� ھه �یقوو یک هی ناسه و ھه ئه م� به... دا  یووی�چ نازانم
،  نا�رھ ده یر�ژ له مۆخ ییسپا ئه  به رۆنووست ، ز نگمیر س سه پاشان له �یب� ھه
 .   وه رزبووه به ۆڕی، پرخ و ھ  وه هییبرد ڵقوو یک�و خه ک�زۆت یدوا

م ، تا  بکه ڕ ستپه ده یتوان مده دا کرد ، نه که رماوه گه به مۆخ. بووبوو  پ ه�سیپ رم�ک
 .  وت که�وم ل پاشان خه.   وه کردمه ۆب یکردم و ناولنگ یھات و ماچ یکاند

،  ا�پچ ده  وه نده ناوه بوو له کیر خه رم�، ک  وه رم بووه به خه  وه�پ هڕ ره�ک م ده به
  خستبووه یپرخاند و الق ی ده ایساسک.  شۆک خ ئازاربوو نه به یک ه�یپ هڕ ره�ک

بوو  ڕی رپه ده  وه هیانیی�ستورا ردوو ئه ھه وان�ن و له  وه دواوه له ی که پله رالق ، خه سه
وجا  توندکرد ، ئه یکد�ل یردوو الق و ھه یک ه�اچڕم ،  بکه دا�پ یر�ک ستمی، و
کرد ،  مڕ ، ته تبوومید ووتدای�لمیف  کو له م ، وه که تفه  به ،  وه کردنه یشل
 ک�م گرت ، که مید ، سمت و ناوقه نا�رمھ ده ییسپا ئه برد ، به مۆب ییسپا ئه به
   وه کرده  دووباره م که ه�و ھه.   وه بوومه کینز اتری، ز  وه ته�ب نه یر به ستام تاخه وه

چوو ، �پ یند چه  وه هۆ�چ  وته شکه و ئه ئه  شتمهڕبوو �پ میرچ ھه ی وه ئه یدوا نازانم
 .   وه وتمه خه ێنو رله پاشان سه

 ن�وجا پاک و خاو دا کرد ، ئه که رماوه گه به مۆخ.  ابووڕو  خه نگ له دره ایساسک
  م قاوه ده کرد ، به ئاماده شتم�ت.   وه ره ده ھاتمه �ن�دو یک�مار ر گه ھه له

  .  ت�ابڕو  خه له م که رهیپ ۆکرد شابان ده وانمڕ و چاوه شتمیدان  وه وه خواردنه



 

  وه انهڕ گه
من  به یایساسک ی متمانه  ، که نا�ل مۆوت ئه یک هی نه�سکی، ن  وهیفر بار به سانید

 .  وه کرده  تازه

 یچار  نه�سکین این ته...   فره به یرمان ده  هیرباۆم ش ئه -:  یگوت ایساسک
  . کات  فرده به

 یک�فر به م� م ، به شار ببه یند ناوه ۆب ی که بانه ره عه به ایساسک ستیمو ده
 . سکس  یچوو چ جا ده رنه ده �ینج ل وتبوو گه ستوور که ئه  نده�ھ

م  رده به له که  وه هیاڕپا ده م�و ل ین که ده�پ. بوو  ایساسک یت بهیتا ینازناو سکس
و  من و ئه  ، واته مانۆرخ ر ھه گه ئه این ته. م  که نه یبانگ  وه و ناوه به کدا�س که چیھ

 ... م  بکه یبانگ  وه وناوه به نیبوو

  که ونهیفز له م ته رده به و له ی که هیر کورس سه سکس له. نووستم   که ژهیی�ۆژا�در به
 .  شتیدان

ر  ھه  رله ، به اگرایڤیب حه. بووم  گادا�ناو ج له یو قووت ووتڕ ، به  وه شه و ئه
  ھاته یواش�ھ به ایساسک. ستاندم  ھه یالمل یکان ماره ، ده ید یک�مار ده

 .   وه شه�پ

 یو�ل له  نده خه.  بوو وه�پ ی وره گه یش هی�کیپالست یک�ر�ر کردبوو ، ک به له یک�شت
  ه�پاۆگ یت ارمهی به. رم  به�پ ی په یتوان مده نه  وه شاردبووه یک�ت زه ، له ا�ب ده نه
.   وه رز بکاته به یالق دا�یو و ھه شتیدان  گاکه�ر ج سه له.  ییۆڕ ده ی که نهیدار

 داۆخ �ید ، له  وه کرده ده یرز و به ین که ده�، پ  وه هییر�ژ  وته که ده  که ره�جارجار ک
 !!   هیچ  زله  ره�م ک ئه!!   داوهیووی�چ  که�ۆم ئه یمپرس ده

گرت ،  ی که ره�و ک ژکرد�در یست ده.  شتیدان  که ه��و ره ر قه سه دا له میت ارمهی
 ێو هی ده یگوت...   هییچ یست به مه یمزان نه. وم  بکه ڵما پا ده به کردم�ل یداوا
 . بادا  ی که هیکیپالست  شه هڕو ،  ێو بخه ما� گه له

 یمان داوا ھه!!  ێو ده یچ یپرس م�ل...   وه رم بووبووه به خه  و تازه  نوستبووم
 یک�شت ی وه کو ئه ، وه ت�و بخه ما� گه کرد له یداوا یمن�ھ به...   وه دووپات کرده

 �چووب یریب ی وه کو ئه وه...  �گوتب نه یون زهیق یک�شت...  �گوتب نه ینینگ نه
 ...  ی ده-:  یگوت...  اومیمن پ



 میقا  که ه��و ره قه  له یتوند ، پشتم به �یبۆخ م له ناسه ھه  که ه��و ره قه ر سه له
 سیس رم�ک.   وه وه ئه ی که شه هڕ ره�ک یم دهب�ر ته�و که نه ی وه ئه ۆکردبوو ، ب

ر  ستاندبوون ھه ھه یوا اگراڤیئاوسان ، ... ستان  کانم ھه ماره ده م� به.   وه بووه
 .   پرسه مه

 ...  م ناگه�ت تاشس�ئ.. کرد  ده سکس نه ی که قسه  به مڕ باوه شتا�ھ

 ... !  ێو ده تیچ-

 .  م�ب دهتی �ت دەب�م�  ،ت مه ئه-

م  وه ، تاسکس ئه ررکا به  ببمه  که  وه کردبووه نه  وه له رمیب ژانڕۆ  له ێژ�ۆت قه
م  و شته بووم ، تا سکس ئه �یب نه�ت یچیس ھ مراتم که عه به ستا�تائ...  ت��بب�ت
 ... !!  ت��بب�ت

  کهیپالست یرش�رھ به م� ترسام پاشه توندکردبوو ، ده  وه که ه��و ره قه  به مۆخ
 شام�م ، ک رده سه بمخاته ستیوی ده نا�ھ یست سکس ده...  ێو بکه  که هڕد

کانم  ز جله ، بله میز دابه  که ه��و ره ر قه سه له.... ستا  ھه�ل یھاوار...  ایست ده به
... کرد  ده نه ڕی توندگرتبوو ، باوه ی که دراوه�ل  سته کرد ، ده شام مه ته.ر کرد  به له
 شم�بک ستیمو ، ده  وه کردهرز رم به سه یستم تا ئاست و ده  وه بوومه کینز �یل

 ...   وه کردمه انیسارد ی که ھاوار و ترسه م� ، به ایروچاو سه به

 یرش�ھ دا هی وه�یو ک فۆو ت له ک هی رزه له تگوت بومه وتم ، ده رکه ده وه  که ه�ما له ز بله
  .   ناوه�ھ

 

 �ب نه مت خه
.   ر داخراوه ھه شیکان ه�ییماۆس ی، ژوو  داخراوه  مزه جوان و ھه ی که ژووره یرگا ده
 یرش�ھ م� بنووم ، به ستیمو وتم ، ده ژوور که وه ییسپا ئه به. نوستبوو  مونیس

 ایساسک یالۆب  وه مهڕ� بگه  وه کرده ده وه له رمیب.  شت�ھ دهی نه  که شه هڕ کهیپالست
  وه ت ئه نانه ته.  ایقوون ، به ایم ده ، به ایقوز  م به بکه  شه هڕو  و ئه  وه مه بکه�ل ی هۆ�و ت

 ...  میرز له ده دا گاکه�ناو ج له. م  بده �یو ل یم ده  مه بخه رم�و ک یقوون  مه بخه

جار  انی دا ، ده که رمه گه  ئاوه  دووشه ر�ژ له.   وه که رماوه گه  و چوومه ستام ھه
 نۆچ که مۆخ یرچاو به  وه هینا�ھ م که هیکیپالست  ره�ک ین مهید  وه ودانه�م جن ده به
 . بکات  م�رگۆز ستیوی ده ژن رهیپ



  وه ھاته ک�ند جار چه تم�مارگر یوخسارڕ،   وه هییکیپالست  و ئاژاوه ئه ی رگه ناوجه له
و  �بووب لییو قا �بووب یواھ یک�ست�و� ھه یتووش ت�مارگر  نگه هڕرچاو ،  به
 ... !!  �م ۆب �ابۆڕگ  وه ره�ن له یانیژ

 یدی، ئ ت�کردب یوت زه نداۆ�ھ له ایکو ساسک وه یک�ک هیانی،  ایساسک  هی وه له
 !! نوقستان ...  م� کارا به یک ه�یم  به �بووب�ل ۆی، خ ین�وەوو�م ی شه��ک  ته�چووب

 یرۆم نجه کردبوو په نه یعترافیئ ت�مارگر  ، که نداداۆ�ھ یری غه یک�ت�و له  هی وه له
 یک�کیپالست ی گهڕ� له �بیچاک زان به یوا یدی، ئ �کراب�ل یوا  هی ھه ر نده�و له
 یت زه له ی سه موماره ۆیخ �یای خه و به �م به ت�بب شراو�ک� تا ھه ھوه شه له
 !! بکات  ز گه هی�نۆڕیگ

دا تیپ به یوروپا ئه ی قامهیئ یناو�پ و له یت�گرتب کیپالست یای رم و حه شه  نگه هڕ
 ی قامهیئ یھا به ت�کردب �یبوو قه ت�مارگر  هی وه له... !!  ت�کردب ی مه ئه

 ... !! بدات  ۆیخ ی سته جه ی کهید یک�ن�شو له...  یحڕۆ  له یکیپالست

... م  که مپه که یانڕ�یھاو ۆب نه...  منۆب ، نه  هیین  وه نامه له ک��وا ھه چیھ
و   وه ئاگادارکردنه  نه  هی ھه  نامه ینگوباس ده نه... ران  نابه په ی شوقه له نه
 شۆخ �یوا ھه که  وه ته�در کده�راندا وال نابه په و�ن ، له  نامه یبوون نه...  یشدارۆھ
 ...   هیئارادا  له

...   هیین  وه ئاگادارکردنه...   هی وهڕ� به شۆخ �یوا ھه...   هیین ک هی نامه چیھ باح سه
 انی س نامه کان که ره نابه و په  هیین ک هی نامه چیھ...   هی وهڕ� به شۆخ �یوا ھه

 .  ێر�نانۆب

م  به.  ێر�بو ادهڕداید یک هی رهۆسم ڵ گه ده ووتی�ک�ر دار سه ، له ک هیەرۆسم
 .   رخستووه ده ۆیخ یت وره ، عه  ووتهڕ  فره م به ، به  ووتهڕرما  سه

 . دات  ر ده شه به یداد ۆسکید این فر ته به به گوتی ده ن سه حه

 ...  ت�د ک� که به ۆسکید این ، ته دا هیرما م گه ، له نایھاو له

...   که�رز موو وه و ھه ت ه�موو حا و ھه یشۆخ موو نه ھه یرمان ، ده ۆسکید
  هیت هیخستوو انیژ  هی سه و که ئه یرمان ده...   مانه خه �مباران و ب ، خه یرمان ده
 ...   ادخوازانهیفر یرمان ، ده  هساردان ناسه ھه یرمان ده...   وه نگه ده�ب یک�مپ که

،   هی ھه ت رهیرداخ ب ى دووپه ر پاره گه ئه...   هییر وه خته به یباح ئاو سه کاکه ۆسکید
موو  ھه...  ک�موو شت ھه  وه خواردنه  رهیم ب ده به...  ۆسکیدۆب �ۆب...   ده مه ی�ۆیف به

  ساته ۆت ێبدز ۆو ت ئه ی وه رله ، به واتڕ ز ده بله انیژ...   بکه شۆرام فه ک�شت
...  یشاد یانۆیسکید...  انیباح گ سه... باح  سه  کاکه  وه بدزه�ل یکان شاده



 دات وودهڕدا کهۆسکید له  وه بکه وه رلهیب. دات  ده ووی�چ  وه ئه یدوا  وه که مه  وه رلهیب
 ...  یژ رز مه قه به... 

 .  تیھاتوو  وه ابردووهڕ له ۆباح ت سه یگوت یکاند

و  گرت� م ھه که ماندووه  حهڕۆم و  که بچووکه  سته جه،   وه خوارده م رهیقوتوو ب �س
 . گرت  استادمیمار یایر ده ی گهی��، مل

  وه ته رساونهیگ  خانهۆسکید ک هی رهی، زنج دا اکهیر ر ده رانبه به ی که که هڕ گه یی�قو له
 .  ن که ده�ز ل حه انیرۆران ز نابه م په و ھه انیید�م سو ھه  ، که

  په�ۆند د چه. کردم  یتاو نگه ته زیم ادایر و ده  که و ترسناک و سارده ۆڵچ گا��وان�ن له
.  ێر ده ته�ب  وه مه که ئاوساوه اگراڤی به  زهۆل تره مه ی لووله  له ستیوی ده ک�زیم

 یلۆپ شه ر�ژ له خشاند که نه  که فره ر به سه ردم له زه یک���ند ھ چه دا نهی وبه له
 .   وه هیخواردوومدا توا گن په یزیم

 یجل به  که شانداین یک هی نهیو�م راندا به�س  ، له  که هۆیسکید یناویش ن�پ�ۆگ
پاشان .   وه کرده رزده به ی که رابه شه  که�، پ شتبوویدان ک هییر کورس سه له  وه نکه ته
 ی که رابه شه  که�ستابوو پ وه  وه�پ به نواند که انیک�اویپ کان هیسپ  په�ۆو ون بوو و گ ئه
موو  ھه یک هییوناکڕ ه�چ ڵ گه له  وه که�پ انیردووک ھه ی نه�وجا و ئه.   وه کرده رز ده به
زوو . دا  شانیدا ، ن وره گه یک�""Welcomeڵ گه ، له دا که هۆیسکید یووکارڕ

و  داکردی په دا که هڕر با رانبه به له مک هیکورس. م بوون  که یر مشته.  شتمی گه
. دا  ده یلۆپ شه. ھات   رهیب. داواکرد  م رهیب ی وره گه یک�رداخ په.  شتمیدان

 .   که هۆیب  هیدا نمۆکر ستیب

 ک�� مهۆک. کات  ده ی که نهۆف له ته  به یاری،  ت�شین رم داده رانبه به له ک�ژیک
  زه�م و�ن کز به یک هییوناکڕ.   هید�ھ  که هیقایموز.  نن که ده�پ  وه وه پشت ئه له
 .  ن�ریگ و ده بن ده�پ ید یک�زۆت یدوا ی زانه�و م ئه.  ت�چ و ده ێکاندا د رزه به

 یک�ک هیکو� به. م  که ده ک هی ه�موو جو ھه یر�چاود.  م��ناجو م که هییکورس س�ر له
 اڕ گه ده ریگ�وام و ج رده به یک هییند وهی په  له ی وه ، ئه  که وه ه� قه  هیووسڕکو  وه
 ما� گه له یکیپالست یر�ک �ب ، به  وه زمهۆبد ید یک هیایساسک کو� به.   وه زمهۆبد

 �پ م قامهیئ ێند و ھه یرم گه ک��ب  که  وه زمهۆبد ک هیید�سو  ژنه کو� به.  ێو بخه
 .  ت�خش ببه �پ رمۆز رۆز یک هی قامهیو ئ یرم گه ێند ھه.  ت�خش ببه

...   وه زمهۆد وا ده یک�ژن...  م��م ، چاو بگ شابکه مه ته  ره سه م له وه ئه این ته ستا�ئ
وم و  که فران ده ر به سه غار به وم ، به که ر ده ده وسا وه ئه...   وه زمهۆدی ده

  وه تهیزۆد ده انیباح گ سه...   وه زمهۆد ده...   وه مهیزۆد...   وه مهیزۆد... م  که ھاوارده



...   بووه واو نه ته  گاکهڕ�...   شا بکه مه ته...   وام به رده به...   وام به رده به این تهۆت... 
 ...   دووره شتا�ھ  گاکهڕ�

 ڵ گه ، ده  وه خوارده انیراب شه یمن�ھ به.   وه ژووره  ھاتنه ک�رد�م رهیو پ ک�ژن رهیپ
 .  شتنڕۆیو پاشان  نین که�پ دا که هۆیب

 انیر مل سه له انۆیتات ھا رهۆج. وتن  ژوورکه نج وه گه یو کچ ڕکو ک�� مهۆک
 چوون ده قانه� و ئه له کڕ�،  انیپوو که  کردبووه انی قه� ئه ھا رهۆخشاندبوو ، ج نه
 ... نابوو   وه انهیو�و ل ۆبر به انیبچووکتر ی قه� ئه یدیئ. گاجووتان  یلووت  ته�کر ده که

 !!  ت�ش هیانینا  باشه -: گوتم  داۆخ �ید له

بوون  دا که شهۆگ له ی ته ماعه و جه ئه...  ا��گ دا کهۆسکید یر رانسه سه به چاوم
 نمیاندیب مجاربوو که هی  مه ئه...  تبوونیمد نه ترپ�ش،  نیناس مده نه... ر بوون  نابه په

 انڤیگ یبوون ، قژ لدریدن ھ ی که ته ماعه کو جه وه... رن  نابه په  که اربووید م� به... 
دن  ی که ته ماعه جه له یموو رھه ، ھه انیکان نگه هڕنگاو هڕ ره ندهۆ، ق انیکان هۆ�، پانت

 . چوون  ده لدریھ

 ت�گر� ھه ک�ز�رم سه یماو�ج به ی رهیب �رداخ په انیک�ک هیبووم   وه ئه یوانڕ چاوه
 ...  نیسبحان خالق االکوان و الالجئ م��، تا ب  وه خواتهیو ب

 �ب نه "  که هۆیب "این ته... کردم  ده نه یر�س چاود که... بوو  من نه له یئاگا س که
 . کرد  م کهید یک�رداخ په ی، داوا گرت�ی واوبوو ھات ھه م ته که رداخه په که

 ی شه نه ی�ئا که وره گه  شکره ، له کرد�ل انی وه�ب ۆسکید یھل ئه اندای به ره به له
 . کرد  ی کشه و پاشه کرد� ھه

 یرۆز یک هیقورس  ستم به ھه مجاربوو که هی. کرد  ی کشه الر پاشه وه الره به باح سه
 یکان ستگه�و و  جاده به یست مه  به که ی و جاره قورستر له رۆز. کرد  رم ده سه

 .  ھاتم ده� دا ھهلیبروکس

ر  گه ئه. کرد  ده یکیدا یو ھاوار ایگر ده  هیبوا دا� گه نم له سه حه  نووکه ھه ر گه ئه
 ی ده گه یرداو زه و به  وه هیشاڕ ده  که ر جاده سه ، له  هیبوا دا� گه بوجورجم له ئه
 . وتاند  له ده ی که هییفغان ئه  نکه و ده ستۆد

و ،  وشاندڕ ده یو شه یاریست و ھه یرز بوو ، باسک به رۆز �ک هیبا ڤیگ �ڤگ
و ،  شا�ک ده مدایزران  به ۆیخ ایر ده یلۆپ هش.  کرد نداردهیبر یستنمیب ی رده په
 . وت  که شانم ده له کان کهینز  هیشت�ک ی قه� ئه



.   وه مه�ش�ب ستیمو ده. فربوو  به  کپارچه هی،  شتمیدان  خته ته یک هیکورس ر سه له
. مل بوو  له یستوور و ئه  وره گه یک�ری، زنج  وه بووه کینز م�ل شۆشپەی�ک�کچ

 .   وه خواردهی بوو و ده  وه سته ده به ی رهیب ک هی شووشه

:  یگوت. م  بکه یشا مه و ته م�ب� ر ھه سه مدا�و ستا ، ھه دا وهمم رده به له کڕ�
 .  �ب ده ییئاسا ک�مووشت ھه...   ترسه مه چیھ له...  ی کهۆئ...  ی کهۆئ

 ی کهۆئ ی کهۆئ:  یگوت...  ر�خ نه  وه هیدا مم� وه...   ه�یپ م رهیب میپرس �یل وسا ئه
 .  �ت قه ده یباش کان به موو کاروباره ، ھه  هی ده مه ێگو...  �ب مت نه خه... 

 ...  ر�خ گوتم نه...   ه�یم پ پاره ۆکرد ئاخ یاریپرس

 �، س ڕۆییوسا  ئه...   هی ده مه ێگو...  �ب مت نه خه...  ی کهۆئ ی کهۆئ:  یگوت
  . وتن  که یدوو وه Let me knowیرانۆگم  ده�وتن و ب رکه ده ییکو تارما الم وه زه

 

   زهتا یک�ر نابه په
بووم  م نه وه ئه یمبار خه چیھ م� ردان بووم ، به رگه و سه ��و.  نیز بور بله ژانۆر

م "Netto"یشا مه ستابووم و ته وه  وه دووره له...  شتبوو�ھ�ج به امیساسک  که
بن   یازڕ که نمینج بد گه یک�تان ، ئافره نمیبد  کهید یژنان رهیپ ستیمو کرد، ده ده

  وه دووره له.  �ست داب ده له یک�موو شت ھه ن که ک بکه�ر نابه په  شووبه
 . کرد  ده کم�رژن ھه یوانڕ چاوه... کرد  ده نه امیساسک یوانڕ ستابووم و چاوه وه

  مه بووبووم ئه ریگ�ج  م خانووه له یتا وه درا ، له  که ه�ما یرگا ده ینگ زه له
 .  ێنگ بدر زه له مجاربوو که هی

 م� ، به  وه رگا بکاته ده کانمڕ�ھاو  له ک�ک هیکرد تا وانمڕ چاوه... درا  نگ زه له
 یک�ژی، ک میوانڕ  وه رگاکه ده ی سه ده عه  له. بوون  نه وانیم یوانڕ چاوه انیس که

پشت   له ک�چاو یازانی،  یمینیستابوو ، وابزانم ب وه  نده خه به و�ل یجوان
  .   ستاوه وه  وه که سه ده عه

 دا ژه�وک ئه ڵ گه ، له  وه شه قه یجلک ن ، به مه ته به یک�اوی، پ  وه کرده رگام ده
 ... ستابوو  ، وه تبوومید که

 .   رمه ده دهیارییایولیش  مه ھاتووم و ئه  نناوه وحهییر�د نا له من بابا حه-

 . کوردستان  یک� خه م"لیل باح خه سه"من -



گوتم  ان�یپ. م  دابخه  رگاکه ده  کرد که انیمن یوانڕ وتن ، چاوه ژوور که وه ۆخ کاوه به
 . ون  ژوور بکه وه  وه وه��پ به مگوتن�پ  ئاماژه نن ، به دابکه انیکان وه��پ

 نا�ت ھ مانه ئه به  که قه مووبه له م که هییکورس.  شتنیمن دان ی که ه��و ره قه ر سه له
 . بووم  ڵم دوود و ھه شۆخ�م د ھه.  شتمیدان یر سه و له

 !!  یچ!!   له!!  یچۆب

،  تڕ� بگه  تازهی واداران ھه له  شهیم ھه �زان ده ۆیخ یرک ئه ، به یگوت نا حه
 نگ ده�ب ایولی.   بووه انیردار ستبه ن خوا ده که ست ده وا ھه که تڕ� بگه ک�کان� خه له

 . گوت  ده نه یچیبوو ، ھ

 ی"دام  "یدانی مه له که ی رهیش و موبه ئه موابوو�پ م� گوت ، به نه چمیھ
 .  الناردبوومۆب ید�سو یاستادیمارۆب ی مانه ، ئه تبوومیمستردامدا د ئه

 ی تازه یک�ت رفه کردبوو ، ده رمیب یند و خواوه ، ئه یند ، خواوه موابوو�پ
 .   وه وروپام الزندوو  بکاته ئه ی قامهیئ یون ، تاخه خساندووم هۆڕب

  دابووم تابچمه کاندا وه�ھاوش ڵ گه دا ده لدریدن ھ  له که ی نه�و و ھه ، ئه موابوو�پ
 .  ید ھاته استادیمار له  ره�، ل سا��ک

 یئاسمان و به نم�ست ب ده وه  تازه یک�انیو گ حڕۆدات تا ده میت ارمهیایولیموابوو�پ
 . بوو  ۆڕیگ ۆیخ ی وه�ش ستا�ئ ی ده�و سو ، ئه م�بف �یپ دا�سو

 .   نگه ده�ب ایولی

 م�ای ، خه  وه نده�خو�ل یزینگلیئ به یک�ند و ھه  وه کرده ی که لهینجینا ئ حه بابا
  باح خستبووه سه یشواز�پۆب انیرگا ده  که ی دارانهۆشک سا��و ک ئه ۆب یداخز
  تازه یک هییحیس مه یشواز�پۆب انیمۆم ی انهیسا��ک و ئه. پشت  یرگاز سه
 یپایل چه ی هیسا له یانیژ ی پاشماوه ستیوی ده ک هییحیس ، مه رساندیگ داده
 .  ر سه ته�ر دا بهحیس مه

.  مۆت یتبار منه رۆز لیل باح خه من ، سه ایخودا...  ی خشنده ند به چه ایخودا
  وروپادا ، نه ئه یر رانسه سه له نگاز ، که له و به وا نه�ب ی نده به یمن ایخودا

 مانیئ به  هی ھه یک��د م� ت و سامان ، به روه و سه ویوز ��ز و نه  هی ھه یک هی هیپا
 انیچیھ ی انهیو نزا ، ئه  وه کاته ده یدان ئاوه ت هییحیس مه یانز  به. کات  ده یپاراو
 . کات  ده یر�نا ف بابا حه  که ی انهیو نزا ئه...  �نازان  رباره ده

 .  م�ای خه  و من له  نگه ده�ب ایولیکات و ،  ده قسه نا حه



 ان�یرپ سه  هیستا ھه ایولیدا ،  یشتنی�ۆیرار نا قه ، حه دابووم�ای خه ی رمه گه له من
 یو ، داوا کردمۆب یمانیو ئ یت المه سه یزوو واو کرد ، ئاره ته یم که هیی نا وانه ، حه

. دام  یت خزمه ده ک�موو کات ، من ھه مگوت�، پ کردم�ل ی کهید یک�دیوع مه
 .   وه ته�ب �نی سبه کرد�دانا ، تکام ل ی فته ھه ییتاۆک

. ربوو  به رگم له جل وبه نیجوانتر. نگ درا  زه له کراودایارید یکات له کیی��دوا یژڕۆ
،   وه هیقایبر ده دا��ج ، قژم له نیشب گه یک�نج ، گه بووم کهید یک�لیل باح خه سه
 . رزکردبوو  قه مونیس  له �ۆم ئه م نهۆو ب ، ئه شابوو�ک� ھه ناۆب ام لهراپ سه

  چوومه.  بوو دانه� گه له یایولی. وت  ژوورکه وه �ن ته نا به ، حه  وه کرده م رگاکه ده
 . ھاتووم  مۆرخ ھه ینا گوت ، حه م��بگ ۆب یتاچاو ێر ده

قسانداچوو ،  یتان  ربهۆکرد ، ز یند خواوه یسوع هییزاب عه یباس  که�ۆم ئه نا حه
،   وه کرده ده ایولی  له رمیکرد و من ب ده یزاب عه یکان رهۆموو ج ھه یو باس ئه
رچاوم  به له  وه�ن�دو له  که د�سو یئاسمان  ، له یکان رده گه�ش و ب گه  چاوه له
 .  ابووۆڕگ

.   وه کرده نه�رگام ل دانابوو ، ده ی فته ھه ییتاۆک له نا وحهی  که دا دهیوع مه و له
  وه رگاکه پشت ده له. بوو  این ته یتاق ستا ، به رگا وه ر ده به له رۆز یک هی ماوه

 .   وه بکاته ۆیب ش کهید یک�ر نابه په چیھ شت�مھ ، نه  وه کرده نه م�ستام ، ل وه

 ؟  امیکرد و گر ژم�نو... کرد  ژم�نو د�سو له مجار که هۆیب... کرد  ژم�نو ڕۆیی که

 لییقا یندۆ�ھ یت� سه ده  که بگات�پ میر چبهۆک ی ره هیدا ی نامه ی وه ئه ش�پ
 .  ینیب امی، ساسک  وه مه�بکر رتۆپید نداۆ�ھ ۆب  بووه

 یو�ل له  نده خه.  شتبوویدان دای که هییبا کاره  بانه ره ناو عه له ت حه ه��ای و خه  ئاسووده
 . نا  ده  وه هی که بانه ره عه به �یبوو پا یمد نه شتر�پ که  تازه یک�ر نابه و په یبار ده

م  ده به شیکردم ، من یشا مه ته ک�الچا به ای، ساسک شتنڕۆیممدا رده به به که
 . شام کرد  مه ته  وه رهۆز یک��ای خه

 �کات. نا  ده �یپا  که تازه  ره نابه ، په اربووید یازڕای، ساسک نڕی په�ت ممدا رده به به
 یکرد سمت رمی گوت ، سه ده یرانۆگ ایبوو ساسک�ل م�بوون گو ت هڕمن  له
 ی که ئاوازه  رمه نه ڵ گه ده. کات  ما ده پدا سه چه و به استڕ به  که تازه  ره نابه په

  .  کرد هد یما سه ادایساسک

 ر فه و سه چۆک ۆیمالم



ر  سه ، له  که قه مووبه  بوو ، له  وه سته ده م به بووم ، جانتاکه ، ئاماده یانی به
،  تبوو� ھه ید یک�ت�و ۆجوان ب. بووم  دواردیئ یوانڕ ، چاوه شتمیدان ک هییکورس

 ش هڕ به ی وه رله به ت�ب ده یدواجار �م ئه یگوت م� به. گوتبوو  س نه که به ی که ناوه
 .  یبژ )قاچاغ ( 

  به �ۆم ئه  مزه ھه. کات  ده یر نابه په یداوا ێو ، له  هینداۆ�ھ  له  نووکه ھه  مزه ھه
 .   هینداۆ�ھ  له اوازیج یک�تن� ھه  و به ک هی ناسنامه و به ک�کارت

چوار  بوون به  که ه�ییماۆس  جووته.  ت� ھه ینگ ده�ب ھات و به ینگ ده�ب ، به مونیس
ن و ،  که ده چاندنۆک یوانڕ چاوه یرم فه ن� نامه گه� به  به انی، دووان �یماۆس

 . نوون  ده انی که ژووره له )قاچاغ (  ش هڕ به انیدووان

،   دواردهیئ یوانڕ چاوه ۆپشک  رمتر له گه یک هییر کورس سه له لیل خه باح سه
  و له مدا ه�یس یقات  ، له  هی"Netto"یت�رمارک ر سوپه رانبه به ی که هینایب له دواردیئ

 .   هیاستداڕ سته ده یک هی شوقه

 یتی، دوو بل �دام یداڤکو ی ستگه�تا و یپاس یسواربوون یک�تیبل دواردیئ
  مه بگه �یتا پ انیم گوتنبرگ و دووه  مه بگه �یتا پ انیک�ک ه�یدام یتاریق یسواربوون

  ته�ن هی تا بمگه یتاکس یر�شوف  به م دهیتاب �دام یشیم چواره یتیو ، بل ۆمالم
 .  یر چبهۆک ی ره هیدا

 ی ره هیبوو ، دا ک�ل�ئوت.   وه که مپه که له�ئوت  دامه ��یف یر چبهۆو ک چۆک ی ره هیدا
 ی رانه نابه و په ئه  که له�ئوت یر به وه�ر به یجان ی قسه ، تابهگرتبوو  �یکر به یبرڤنا
 .کردبوو  یادیز انی ژماره ڵمسا ئه  که ت�دابن ایت

 ارمیپرس یب ره عه به.   وه هیدا یم� وه یزینگلیئ کرد ، به ڵ گه م ده قسه یزینگلیئ به
:  یکرد گوت ڵ گه م ده قسه یکورد به �، کات  وه هیدا یم� وه یب ره عه به کرد�ل

ر  سه له  قه ، ھه  هی جوانت ھه رۆز یک هی ھره به...  تیزان زمان ده �س �� ماشه
 . کرد  یک هی و بزه...  �ت�بدر ت قامهیئ  هی ھره م به ئه

 ی رباره ده �دام یواو ته یاریزان یدیئ.  مینووس یناو.  م�ک یپرس ی نه جان
و   ره جگه ی رباره ، ده یو زاکون بت هڕبت و  زه ی رباره خواردن ، ده یکان مه ژه

 ی ره هیدا یران نه�نو ی وه بوونهۆک له ک هییانی موو به ھه کردم�ل یداوا.   وه خواردنه
 .   وه ننه�خو کان ده ناوه یستیل  بم که ئاماده یر چبهۆک

 ۆب کت�خت وه یر چبهۆک ی ره هیدا یر نه�خانم نو ک هی ماوه یدوا:  یگوت وسا ئه
کراودا یارید یخت وه له �ب ده �نگ ، ھه  وه رنه�بن نداتۆ�ھ ۆب  کات که ده یارید

 ۆب ک هییکس ته یانی و به �ن ده ده تیئاسمان ��یھ یتیکوبنھاگن بل ، له تیب ئاماده
 . بات  ده رت نده�و ئه



وسا  داخست ، ئه ی که وره گه  مارهۆجان ت.  تیوتووب رکه ر سه ھه  وکاته ئه تا
  .  ڕۆییکرد و  یک هیەبز

 ی هڤپاچ  له ێنو یچوارچرا یک هڕ گه له یمان�سل له ١٦/٥/٢٠١٧ یژڕۆ:  ینیب�ت
 .  یکورد به  کراوه  وه هی رچاوه م سه له  ، که  وه بوومه  مانهڕۆم  ئه

/  یراباف، دارال  هیروا/ امستردام  یال لیمن ارب...  یالج/  میالب ابراھط  •
 .  ٢٠١٧ یانثکانون ال/  یاالول  بعهطال

 .   بووه کیدا له ایسوور یما حه ، له ١٩٦٩ �یسا ، له میبراھیئ بیتال  •

.   واو کردووه ته  هیالزق  ، له نیتشر ۆیزانک له یایمیوکیازیف یزانست  •
 نیتیبر  که  وه ته کردوونهو�ب ایسوور له یب�کت �س وات�ران ب نده ھه ۆب ی وه رله به
 :   له

 .  ٢٠٠١دارالبلد ))   هیصقص  مجموعه(( شعاع شمس   -

 .  ٢٠٠٤دارحوران ))   هیصقص  مجموعه((   اسئله  -

 .  ٢٠٠٢دارالبلد )) شعر  وانید((   هثکلمات ملو  -

 .   رگرتووه وه یندۆ�ھ ی زنامه گه هڕو  نداۆ�ھ ۆب  کردووهیاڕدا  ٢٠٠٩ �یسا له  -

  .کات  کارده دایت ه�و وده�و ن یب ره و عه یندۆ�ھ ی ژنامهڕۆ له  -


