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   ریتانیا  به    ریم ال که تا مه عه          !ی سیاسی بوومیاللۆ منیش زیندان
           

  
ڕدا  ی ته که  کوله ر چی ناوم له گه ئه
بووم  ی سیاسی، نهیک  زیندان وه هاتووه  نه
ویم  ترک زه  میلیمه سول و نه  مه به
ی  ه ندامی کۆمه  ئه  و نهرگرتووه وه

 ۆ خم ؛ به کانیشم  سیاسییه زیندانییه
  !ی سیاسی بوومی اللۆ منیش زیندان:م ن هاواربکه ده دهم پ وه مافی ئه

  
  کی پشه

رواری  متوانی به هیچ جۆرک نه م به  به ،وتووه ست که رده ریم بهالک زانی کانی باوکمدا گه  کۆنه ناو ڕۆژژمره له
دایک بووم و ڕگای  دا له که وله جه ته نعه سای مه من له دایکم ری وه ی بیره گوره به.  وه دایک بوونی خۆم بدۆزمه له

دایک  خت له ی شارباژی سه  ناوچه ر به زانی سه  گوندی پاڕه  من له.کی نوم بۆ بکن یه  تا بشکه بووه شار نه
  .بووم
سروشتی جوانی .  هی شارباژ  گوندکی دگیرو خۆشی ناوچهم  به هاتووه م ناوی  زۆر کهرچی   گهزان پاڕه

ختی   سهمیدا و رده به سور به ڕبوونی ڕوباری گۆگه تپهی و  که که دپاکی خهکانی و   سازگاری کانیاوهو که گونده
ناگای شۆڕش و  م په رده  هه  که وتۆی کردووه  کارکی ئه وه کانی کۆنترۆی ڕژمه  بنکه  و دووری لهی که ناوچه

کاندا باسی شارک  ی ئاشورییه نامه گه  به له.  بتکان رکرده ی سه وه وانه گای حه و جکان ی یاخییه شونی داده
و   ئه دان که هڕ و باوه ندک له  ناوی پارسیندۆ؛ هه  به دا یه و ناوچه  لهوان خاپوریان کردووه  ئه  که کراوه

ا ، نوان گوندو شارد  له کردووه ان نهکان جیاوازیی کانی ئاشورییه نامه گه  به دیاره. زان بت  پاڕه پارسیندۆیه
   .ک دروستن یه  من نازانم تا چ ڕاده و زانیاریانه م ئه به
رو  کانی سه  چیابنده کک له و یه  بووه ی که ته ی حکومه  زۆر بنکه کی یه مردا ماوه حموودی نه می شیخ مه رده سه له

و  نگی ئه  بۆ ده خستووه گوی هه  ووه لیک له وانی مه ی پاسه نهو شو  ئه واته: لیک ی مه  نوقته  ناونراوه که گونده
  مه رده سهو  ی پیاوانی ئه وه ی گانه گوره به. زان  بۆ بۆردومان کردنی پاڕه ستاوه  هه وه  شاره  له ی که یه فۆکه
ی  یاره  ته ڕۆه! " یشت گه دهناڵ  گرم و ناه  گرمه  به که  ئینجا فۆکهبوو دهت  و بتاقه وه شارده هدک خۆی  خه
و   وه شارده هد خۆمان   ئره یشته گه هد  وه یمانییه  سوله  لهتا ههڵ و خاو بوو،  مه بوو، ته  نه ک ئسته وسا وه ئه

  ! میت داینامیته  دانه دیاره" میت وت دانه ده  پیان وه دایه دهر کی به ج بۆمبایه یشته گه هد  ، کهینبوو دهتیش  بتاقه
شداریکردن  حمود و به  نیازی هاوکاری شخ مه زان به  پاڕه کاته دهدت و ڕوو   سلمانی هه گ له کی به مین زه ئه 
 سلمانی و  وه اتهگ ده سواری گودرژک  و به وه ینرنه ده دشکاوی  رزوو به خابن هه م مه یدا، به که  شۆڕشه له
  .ڕیف سه تهو م نه یکه دهبم  نه ه ر هه  گهشو له
بگارو پیاوی شخ و و  کدارو سواره چه. وێ بوو  لهحمود ی کوڕی شخ مهتیف  ڕۆژگاری مندای مندا شخ له له

ی  ماندا پاشماوه که م گونده رده به له. وتن که دهرگومان   به  ڕۆژانه  بوون که هو ووشان م ئه و زوم و سته مکانه
  ی دژی خوله) ییار ی سه قوه( ڕۆک  کی هزی گه ره ی سه  بنکه یه ربازگه و سه هئ. بینرت دهی کۆن  که یه ربازگه سه
ی   زۆربه ووه لهو  زان هناوه نای بۆ چیاکانی پشتی پاڕه ه کاتی یاخی بوونیدا پ  له  پیزه خوله.   بووه پیزه
  .  نجام داوه کانی ئه ڕه شه
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وێ  ند ڕۆژک له ی چه تیف و ماوه  بۆ بینینی شخ له وهزانی کردو ردانی پاڕه رزانی سه ی با فا ال موسته مه
ی   شوه  له  بینیوه وه ه ئاسمان ر به کنۆلۆژیایان هه  نوکانی ته مه رهه م به که کی گونده کاتکدا خه له.  وه ته ماوه
م  رده به رمانداری موس له یان فه که  گونده  بیریاندا بت ئۆتۆمۆبل بگاته چ کولۆژک بهیه ی به وه ر له دا، به فۆکه

   دوورانه و میوانه  ئه ک بووه رنجی خه دا جگای سه مه رده و سه ی له وه ئه!  زیوه ر دابه  هلیکۆپته ئاوایدا به
   !  موس نانمان خواردووه ا له ئست  برسیمان نییه ووتوویانه
  کک له یه. الی گوند  مه  به و بووه ی بیوه مه دهر و سه تی ئه الیه کانی مه موو قۆناغه ریم هه الشخ که باوکم مه

  :ی بۆ کردم مه وده تی ئه  باسی سیاسه م جۆره د ساح بوو به حمه  شخ ئه نی باوکم که هاوه
ی عنی حیزب پارتی یه.  پارتی م به یدابوو، ووتی من هاتووم بتانکه  په وه که  جانتایه  خۆی و به ک به کابرایه" 

. کان واره تی خونده تایبه ، بهانداتخۆیی کوردس بهر  پناوی سه  لهین موومان کاری بۆ بکه بت هه هد و کوردستان
بن   نھنی بت، ئیتر چووین له بت به دهکابرا ووتی وا نابت .  بمان نووسه باشه رمووی ده مامۆستاش فه

  !"  پارتی چرپ بووین به  چرپه کدا به دڕوویه
کان  اللییه جمابوون و هی جه کانیدا به نو کتبه  له  کهی باوکم و ڕۆژنامه کۆنانه ی دایکم و ئه وه ی گانه گوره به

اللی و  ی جه شهکاتی ک  ڕیزی پارتی دیموکراتی کوردستان له وبوونهچمجار  که  یه ی که وانه بوون؛ باوکم و ئه
 و ، زۆر وه خونده دهکم  یه رز مانشتی ڕۆژنامه گی بهن ده چوم به ده منای  بهمن   .اللی  جه الییدا بووبوون به مه
دایکم و کاک ! ...فا ال موسته کانی مه ته چه:  نوسرا بوو  که ، وه توانم بخونمه ده  کرد که ده خۆشی  ستم به هه

  هیشم  ئهمووت بۆ دهم و بوو ده ر لخۆش نه منیش هه! مانگرن ده   ووستبه یانووت ڕۆه دهم  وره دی براگه مه موحه
  کک له ی گشتی سلمانی یه  کتبخانه نوسی کوردیدا له ی ڕۆژنامه د ساه  یادی سه له؟   نییه رگه کتبی پشمه

 پناوی  کان له وه موو هه با هه:  نوسرابوو وره  مانشتکی گه  به رچاو که  به وه وته م که مه و ده کانی ئه ڕۆژنامه
   !ئاشتیدا بت

می  رده سه له.  وه وێ گیرسانه کانی خۆیان له  ناوچه داخ دوای شکانیان له ره یلولدا هزی قه ۆڕشی ئهمی ش رده هس له
  .  ناساند که ی ناوچهک  خه  خۆیان به وه و چیایانه  له ه کانی کۆمه تاییه ره  سه زه فره مجار مه که شۆڕشی نوشدا بۆیه

لک پرسیار   گه نجکی دیکه موو گه ک هه وه. کاریدا بووم رزه ههتای  ره قۆناغی سه دا له١٩٧٥کاتی نسکۆی  من له
ی   I live in Iraq ی   کاتی شۆڕشدا ڕسته مان له که مامۆستای گونده. تیس مابوو م قه ب وه  مشکمدا به له

ردستان کان ووتی ئای لیڤ ئین کو  قوتابییه کک له م دوای نسکۆ یه به I live in Kurdistan  پکردین به
  مامۆستا به! ت ووت کوردستان ی خۆت نه هش ووتی مامۆستا ئ که  ب عراق، قوتابییهخر نهمامۆستا ووتی 

ی  وه  بۆ ئه وه  الڕانیانه ست به به دهچوون جیھازیان  دهیانھشت، ژن  م نه با به:  ووتی وه  وورتو بۆه وورته
ی  رباره  ده نگاندنی سیاسی بوو که سه م هه که  یه یه وه کدانهو ل ئه!  بخۆن با وای لبت ن، ده جاسوسی بکه

   . وم لبتکانی نسکۆ گ هۆکاره
  . کرا دهو جادوو باسیان فسانه ک ئه  وهوێ م جار له که کان یه تاییه ره  سه زه فره مه
  مه رده و سه کانی ئه رگه  پشمه!م بینی رگه چاوی خۆم پشمه  به م ئواره م ئه  قورعان درۆناکه م بینی، به رگه پشمه"

.  بیره جید سوتانم له ری مه نوه  ئهالح چاوشین و  و سهها باراوی زیز و ته حاجی چاوشین و سیروان و ساالر عه
هید ئارام  یانووت شه ده. بینی ده  بۆ الدێ زۆر شتم نه وه چومه دهکان  ر هاوینان و کاتی پشووه  هه من چونکه

  .   بووه کی زۆر لره یه وه اری م سکه لی عه هید عه شهکاری  ساتی هه پش کاره و   ئره هاتۆته
گای لپرسراوان و جگای  و باره  بنکه  به وه  بوه  شۆڕشی نوشدا جاریکی دیکه زان له  ڕاستیدا پاڕه له
لی ناسراو  زیز، شخ عه حمود، ساالر عه دی حاجی مه مه ر، موحه فه کری حاجی سه  به:ی ماڵ و مندایان وه وانه حه
ی  جگه  ته و کردویانه وه واونه هدا ح و گونده ش له های دیکه نده ج و چه ره ی فه مه شکۆڵ، و حه  که  خوله به

    .کانیان ی کارو چاالکییه  بنکه وجبونی خۆیان و ماڵ و مندایان نیشته
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د بووم دوای  مه  مای حاجی موحه تادا له ره سه هێ لو له.  سلمانی دا ناچار بووم بۆ خوندن بچمه١٩٧٦سای  له
  مه و عوسمانی حه) نوری گوه(د و کاک نوری برای  مه  مای حاجی موحه.شی ناوخۆ  به ش چوومه وه ئه

   .توانی بخونم دهم  وان نه تی ئه  یارمه ب ، بهرمان بوون تیده  زۆر یارمهش  خزمانی دیکه لک له  و گهسمان
ست  رم، هه نج و خونگه منیش گه. نو خوندکاراندا تی له تایبه بوو، به وی هه دا مارکسیزم زۆربره مه دهر و سه له
. خت بوو  سلمانی زۆرسه دا الدی بوون له مه رده و سه له. ش الدیت وه ژاریت و زیاد له  هه یت که  بکه وه به
  وه خره ڕی ڕزو فه و په  به و که ڕکی ئایدۆلۆژی توندڕه باوهبار بووم بۆ بیرو کی له یه مینه کی گشتی زه یه شوه به

  قه ی حه وه م ئه ، به  مارکسیزم نییه ڕم به  باوه یه روشانه  ده و شوه  ئستا به  دیاره. نسیب مارکسیزمم بوو به
وشتی  ی ڕه استیدا قوتابخانهڕ کو له  به بووه  نه  فری خراپه وه ڕه و باوه سک له  هیچ که  که یه وه بۆ مژوو ئه

. دا ده یان ڕانه و باوه ی ئه وه تی بوبوونه  یارمه بوون که کی باش خوندکار هه شی ناوخۆ کۆمه  به  له.رزبوو به
رچی  هه! گن دهر  دینتان وه فرن و له ایانووت ک ده.  مارکسیزم بوو  زۆر ڕقیان له مه رده و سه ساچوان ئه پیرو به
رچی   هه ی که وانه کن ئههیوادارم ئستا بزانن !  ڕیان نییه قن و باوه ن، ئاخر کافری موته یکه ده  هی خراپه
    !ن یکه ده  یه خراپه

وێ  له.  وه ڵ ماه گه ڕومات بووم له رقای کاری کشتوکاڵ و مه سه. زان  بۆ پاڕه وه هاتمه ده کاتی پشوی هاویندا  له
کرد  ده ن، زاتم نه دهلینینیان پ- مارکسیی ه  کۆمه مانه  خۆ ئه باشه. ویست دهم خۆش گهر  زۆر پشمه وه دووره له

  .خربیت و خواحافیزت بت زیاتر  به م له ڵ بکه گه یان له وخۆ قسه ڕاسته
  

  ؟ ه  کۆمه چۆن بووم به
  وال و بووینه مالو ئه و باس و ئه  قسه وتینه که.  میوانمان بوون رگه مووز بوو، دوو پشمه رمی ته کی گه ڕۆیه نیوه

. رم بوو نجی خونگه تیف کوڕکی گه له. بدو بوو تیف عه هید له  شه رگانه و پشمه کک له یه. هاوڕێ
و  و قسه وه کترمان بینیه  یه ندجارکی دیکه  چه و ڕۆژه ر ئه هه.  بوو ه ستی کۆمه ر ده سه کی گیان له یه رگه پشمه

   دی خۆمدا بیارمدا که  له وه وه و ساته له.   ناوی نھنی پشکۆ  بهوه ه  ڕیزی کۆمه و چومه هو باسمان بانده
 دیار  وه و دوای ئه وه تیفم بینیه هید له  شه ند جارکی دیکه دواش چه وه له.  بت ه موو ژیان و مردنم بۆ کۆمه هه
  ندیم کرد به یوه په. بوو وتۆی ال نه مکی ئه وابزانم وهم  هاب پرسی به بو شه  کاک ئه وام له جارک هه. ما نه

  کی یه  شوه  به ک بوو وه ی خه کی دسۆزو چاالک بوو، جگای متمانه یه رگه هاب پشمه کاک وه.  وه هابه کاک وه
  . ویست  دهک خۆشیان گشتی خه

  وه مه که ا پیر داو س بوو به م که که  یهای خۆم ی ئامۆزاززیز میل عارف عه نا، جه وه کمان پکه یه شانه سلمانی  له
. یدا کردبوو ڵ مارکسیزم په گه رو ساختی له سه. یی بازرگانیی بوو  خوندکاری ئاماده و کاته میل ئه جه. هات
 الی  له. رنجی ڕاکشابوو ن زۆر سه سه وتی مامۆستا شرزاد حه سوکه و هه  قسه.بوو لک هاوڕی باشی هه گه

   وه دیاره کات، باوکی ووتبووی ئه دهژاران   باسی هه  میشه باسی مامۆستا شرزادی کردبوو که ههباوکی 
 هۆی  م کاک سابیر به ویشدا سابیر، به ه دوای ئ و به وه که  شانه ش عمر محمد ساح هاته وه دوای ئه!  شیوعییه
 خزم و  سک کرد له  چاند که یم له نده یوه وای په دا یه و شانه  له بجگه.  وه  دواتر کشایه وه ی خزانیه کشه

وان   مای ئه کرد و منیش له دهری  اکری  رگه  شته  هۆی نه  له خۆشخانه  نه  له د که مه  موحه زیره نه. هاوڕیان
  .  وه مه که ا پیر داو  هات به وه  شانازییه مخوند زۆر به ده
کانی   لپرسراوه سیدا بوو به که ندی تاکه یوه ی په شوه دکاندا زیاتر له ال  له ه کانی کۆمه  ڕکخستنه و کاته ئه

ک  ڕپکراو بوون وه وه ا ب ی که وانه س له ر که ڵ هه گه  الدێ له وه و بھاتمایه ر کات بۆم بکرایه من هه.  وه رگه پشمه
کردو ڕنومایی و  دهم  وه  کۆبوونههاب بوشه  و ئهم ره ی خواکه مه مالی حه ر و جه فه کری حاجی سه هاب، به کاک وه

نھا   ته ی دام که ه می کۆمه که هاب ڕاپۆرتی کۆنفرانسی یه کاک وه.  بۆ شار وه برده دهکانم  واڵ و بوکراوه هه
:  لی نوسرابوو کرد چونکه دهخۆبوون   به  متمانه ستم به ؛ زۆر هه وه م بۆ دانرا بوو بیخونمه و ماوه ک شه یه
  که شی ناساندم، که  ڕه  هاوڕێ کاکه هاب به  کاک وه ڕکخستن باشترکرا،دا یه و ماوه له ! ندامانه  بۆ ئهنھا ته
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کانی  غا تکسته  به ری کردین چۆن لهف. ش زۆر شتی ڕکخستنی فرکردم  ڕه کاکه.  بوو ه  کۆمه ش کادرکی ڕه
دا  و کاته له. دا ی ئابونه  شوه  له وه کرده دههاوڕیانمان کۆ   له ی که یه و پاره  بهو بیانکین وه مارکسیزم بدۆزینه

مالی   مامۆستا جه ندیم کرد به یوه شیش په  ڕه که دوای که. ستا ده  هه و کاره و به یخوند و ئه دهغا   به میل له جه
ندی  یوه  په  جیا  خان به رهزی  نه ش که وه ئه.  پ باش بوو ی کانی ئمه مال کاره مامۆستا جه.  وه ده مه حاجی موحه

  خۆشخانه  نه  له  خان چونکه زیره نه. ناسی زۆر پی باش بوو ده کتری نه  یه ڵ هاوڕیانی دیکه گه بوو له  هه وه پمه
ر  ی ده نج و برینپچ ی و شتی دیکه رمان و پویستی به  کۆک ده ڕۆژانه.  زۆر پویست بوو بوو بۆ ئمه

کی برینداری کرد،  یه رگه جارک باسی پشمه. زان  پاڕه وه یانده م گه ئهی بوارو هاتوچۆ  پ کرد و منیش به ده
ردانی  توانم سه ده  وه وه داوی و خاونکردنه  بیانوی ته  من به  ژورکدایه له.  خۆشخانه  بۆ نه ووتی هناویانه

م  کرد؛ به دهتی  بردو خزمه ده خواردنی بۆ کرد دهردانی   سه  بوو ڕۆژانهێو تا له زۆرمان پباش بوو، هه. م بکه
    .رهات سه مانزانی چی به و نه وه وێ گواسته یان له که ک برینداره یه دوای ماوه

  
   ناو داو وتنه که

  مخوند له ده سلمانی  من له. عس ر ڕژمی به رانبه ربین بوو به زایی ده  سای خۆپیشاندان و ناڕه١٩٨٢سالی 
کالۆری  می به شه م بۆ کۆششی پۆلی شه زان بوو، به  پاڕه  مای خۆمان له دی پورزام چونکه مه مای حاجی موحه

ر  به ر له بوبووم ، هه  نه و خۆپیشاندانانه شداری ئه  به زانی که دهم  ش که  به زۆر خۆم به .زان  بۆ پاڕه وه چووبومه
نگ بووم خۆم   بیانوو به ڕاستیدا له  بۆ سلمانی و له وه ڕامه کان گه وه پش کاتی تاقیکردنهش دوو ڕۆژ  و هۆیه ئه

 بیستم ووتبوویان  م که  به وه بۆ الدێ کالۆری چوبوومه شی به من خۆم بۆ کۆششی شه. م تووش بکه
  . الم گران بوو زۆر له! وه ترسی خۆپیشاندان ڕۆیشتوونه کان له  الدیه خوندکاره

م  که ک ڕۆژ پش کاتی یه  یه  ، واته١٩٨٢یرانی  ی حوزه٥وتی  کهینی بوو ڕ ههیانی ڕۆژی  به ر له سه
   که ه ی کۆمه نامیلکه:   بریتیبوون له رچوم که ماڵ ده رفک و له  زه م کرده ک نوسراوو نامیلکه ، کۆمه وه تاقیکردنه

کی گۆڤاری  یه مارهند ژ ک وتاری دورودرژ و چه ی وت چاپ کرابوو کۆمه وه ره  ده  چاپکی وورد له به
تی خۆم  رکی تایبه فته ها ده روه  شاخ چاپ کرابوو، هه  له  که ه ی گۆڤاری کۆمه ترین ژماره ی تدابوو، تازه ه کۆمه
ند  و تبینی یان چه وه  خویندبومنه ی تدا بوو که باس و کتبانهو  ی ئه و پوخته بژارده و هه  کورته که
  رم که ی بۆ به و نوسراوانه  ئه  کاک عمر محمد ساح که یمانم دابوو به په. بژاردبوون گرافکی گرنگم ل هه ره په

  من یان قووه  بنونن پیاوانی ئه وه  ئه بوو که  یان ئۆتۆمۆبلک دیار نه  ئاشکرا هیچ دیارده به.  وه بیانخونته
ککیان   یه  که وه  جلی کوردییه نج به سی گه  چوارکه وه ره و به نگاوکم نا له ند هه ر چه م هه بن، به و ناوه  له خاسه
  .ن کردم ق و ش بانگیا کی شه  کوردییه بوو، به غه ده  قه و کاته  ئه  بوو، که وه سته ده نی به ی ڕۆزمه ره ک جگه یه پارچه
میان  ر وه گه م وام زانی ئه و کاته ی ئه وه  لکدانه و به هنزانا زۆر نهم   به  کارم کراوه ر زانیم تازه کسه من یه

کرد؛  م داو ڕام نه و بیاره ر ئه ئیتر هه. ون م دوام ناکه  پشتیان تبکه له په  بۆم و به که و کۆنه ره و به وه مه ده نه
ورگی کو گ ر حاڵ، وه هه به... چوم ئهر گیرام، یان ده کوژرام، ئه ؟ ئه!بوو ئه نجام چی  ئه ر ڕامبکردایه گه ناشزانم ئه

ی دا  که رفه الماری زه میان په که والیان گرتم و یه مالو ئه دا ئه که ڕاستی کۆنه  ناوه وتن و له هار دوام که
 حساب  کان به کورده: ت ده وتارکدا  زیز له ن، تاریق عه یرکه ووتی سه. رهنا کانی ده و نوسراوه وه ستمه ده به

  !یان مارکسین  زۆربه وه کۆیته ده لیان  م که موسومانن به
ناسی   دهکرد، من ئاسۆم باش  دهیان  ڵ کوڕکی تردا قسه گه ر برزو له نوه دا ئاسۆی ئه که ڕاستی کۆنه  ناوه له
واندا  کانیان نیشان ئه کان نوسراوه منه ئه. بوو  نه وه ی منه که  گیرانه کی به ندییه یوه هیچ په   یه له سه و مه م ئه به

من  کابرای ئه.  وه تییه  نوسیویه حییه سره وا بزانم مه: ڵ ئاسۆ بوو ووتی گه له ی که و کوڕه  چین؟ ئه مانه ئهووتیان 
 خۆڕایی  ن له  نه ین که ده دهی   نیشانی ئوه ی مارکسین، بۆیه  نوسراوه وانه ئه: کرد و ووتی خۆی ل توڕه

  !گرن دهک  خه
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یان  ته ککی که  رگا یه له. راهیم پاشایبکی ئ ره قامی سه ر شه سه بۆ  وه  خواره ڵ خۆیان ڕاپچیانکردمه گه له
ڕوانی زیاتر بت  کک چاوه کو یه  لدام، منیش وه یک یه موو هزی زلله  هه  و به تسه یرکی کردم و ووتی مه سه
کی  یه ی کردو بۆه وانی دیکه هیرکی ئ  سه وه نه خه رده  زه یان به ککی دیکه  ووتم ناترسم، یه وه  ژر لوه له

  ! ن ناترسم چییه که دهوێ فری  یشتم بت له هات؛ وا تگه لوه
ردابوو،  به موویان جلی کوردییان له ر هه م هه ب بوون به ره موویان عه ی هه وه ڵ ئه گه  له منانه و ئه  ئه شایانی باسه

ک   قاچاخ بوو خۆیان وه و کاته  ئه  که وه که نه  ڕۆزمه ره  جگه هچ پار کرد و به یان ده ق و ش قسه کی شه کوردییه به
  . دا قاچاخچی نیشانده

ویستم کارک . ڕۆیشت ده  وه ممه رده به لهناسی  دهکترمان باش  ک بوو یه ڕه  پیاوی گه ق که دا شخ فایه و کاته له
ڕکرد  و خۆی ل که م ئه  بسوتنن، به کانی دیکه ییه نھن  تا شته وه  ماه  بدات به که واه  هه وم بزانت گیراوم بکه
   خوا ئاگام ل بووه و ووتبوی به یاندووه ی گه که واه  هه ر بوونم زانیم که دوای به. رچوو  بۆی ده له په و به
 زۆر  چونکه،  بووه قیشی نه ناحه! ک منیش بگرن م نه یریان بکه  سه موراوه م نه  به تایان گرتووه کان عه منه ئه

  .سوتاند ده  وه ڕو وشکیان پکه جار ته
  

   من ی ئه  دائیره گاته ده ئامین  پوره
ی خوندن  موو ماوه  هه مم وابوو له کو دایکی دووه ، وه ویش کچی پورمه  ئه د که مه  ئامینی ژنی حاجی موحه پوره

  وانیش به من، ئه ی ئه دا چوو بوو بۆ دائیرهوای گیرانی من ڵ بیستنی هه گه ر له کسه  ئامین یه پوره. و ژیانمدا
  !ن ده دهر وال بۆت به رگای ئه  ووتبویان بچۆ بۆ ده وه رییه شمه قه

ریوانی  مالی برای حاجی و مه کاک جهدوای  چت به دهبت،  دهواک نائومد   بیستنی هیچ هه ی له وه دوای ئه
  . ی مالزم موحسینڕ رسکیان چوو بوون بۆ مقه مالداو هه کوڕی کاک که

مدا  وه زانی؟ له دهچۆن : ویش ووتبوی  ، ئه  گرتوتانه  مالزم موحسینی ووتبوو ئوه وخۆ به  ئامین ڕاسته پوره
مالی  هۆی کوژرانی کاک که مالزم موحسین به. ناسم دهت  که ی تۆ بوون ئۆتۆمۆبله که ته ماعه ووتبوی جه

مال و   کاک جه می کردبووه ڕوی ده. ال بوو ریوانی له مال و مه ڕزی کاک جه  وه وانی سلمانییه ری شاره به ڕوه به
و  ن له که ده باسی  ی ئوه و کوڕه خۆ ئه! م ربده کتان بۆ به! وای ک هاتوون بۆ هه: ریوان و ووتبوی مه
موحسین . بت دهق  به مال ئه ئیتر کاک جه! ریوانیان کوشت  باوکی مه ی تۆیان کوشت، که  براکه  که یه ته ماعه جه
.  و تاقمی بکوژه زه فره و مه وخۆ له ک ڕاسته  نه یه  سیاسیه نه و حیزب و الیه ستی ئه به  مه یه ته ماعه و جه  لهت ده  که

نھا   دواتریش ته و نه و کاته  ئه و نه ئهگینا   بوون ئه ه  هی کۆمه  کهنکان بوو نھا نوسراوه وانیش ته شاهیدی ئه
ناونیشانی شونی ت  نانه  و تهم که ده ڕکخستندام یان کار   بم له بیست که  من نه ک ئیعترافی له هی ووشه
  . نیشم دهزان دا  پاڕه مووت له دهر   سلمانی و هه وتن له جبوونی خۆیشم پنه نیشته
و   له یه ستم هه  من ده  که وه رگرتبوو وای لکدابووه ند وه  هه ی موحسینی زۆر به یه و قسه مال ئه کاک جه  دیاره
تی زۆریشم  ڕه کی بنه یه شوه  به.بوو  نه یه له سه و مه  نزیک ئاگام له له دوورو نه  له ڕاستیدا نه م له به. دا کاره

بوو  م خزمی من نه که مال یه  کاک که. بت وه  شایانی ئه وت که که ده نهر سک ده ک که گیز وهر پناخۆش بوو هه
 شایانی   به  ئمه، موختاری گوند بوو سیروان کوشتی خ سمایلی چنارهش.  بکوژرت وه ن شۆڕشه الیه  له که

   کتبه  له  که وه دایه ده  دخۆشی خۆمان وه م به  به!بوو و موختار نه ر ئه  خۆ هه ه، باشزانی ده کوژرانمان نه
  رده  زه به میل   و جه وابت بۆ شۆڕش پویسته که!  زار بترسنه کک بکوژه، هه یه:  ی ماودا هاتووه که سوره
  !مرد دهر  یناکات خۆ هه بت قه دهکی   که ه کات بۆ کۆمه دهخوا :ی ووت ده  وه نه خه
 سلمانی چووبوو بۆ  وک له شه. ی باشور بوو  ناوچه زۆری له به. ی ئاوزا پۆلیس بوو ئهی  ته وه  نوریم له خاه
و چ   بزانت ناوی چییه ی که وه ب ئه ک کوشتبوی بهس  که دواوه له.  خۆشخانه  نه خۆشی له ردانی کچکی نه سه
  ! وه ره ی بفنت بۆ ده که نگه ی تفه وه نھا بۆ ئه ؛ ته یه ند منای هه و چه یه کاره
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شمان  رچی زۆربه گه رت؛ ئهبو دهرزتردا لیان  ئامانجی بهپناوی  کی له م خه قن، به  ناهه یان  زۆربهم کوشتنانه ئه
  چته دهک  کابرایه: یووت دهکمان  هاوڕیه. بین و بووین ده نائومد  و ڕگایه  به رزانه  به و ئامانجه دی ئه هاتنه له
رک  فه نه مه دا شه و کاته کات، له دهر  ده که ره فه نه مه شهئاسنی  هی  ک له رک و بورغویه فه نه مه ر ڕگای شه سه
ت و له په دهتده ڕ ت و زۆربه دهر هم چونکه به. مرن دهکان  رنشینه ی سه چ گاکه  کۆمه ویستی بهو  ی پ

ک   کوردستان نهگای کۆمه  وه داخه به. گرت ده  هه که موو خه و هه  پاساوی کوژرانی ئه وه  ئه بووه  هه بورغووه
ی مریشک و   کوالنه کانیان کرد به ره فه نه مه فارگۆنی شههناو ر بن ده کانیشیان بۆ له کو هه ر بورغو به هه

  .  بنهت دهر  هشتاش هه
 هیچ  م ئاشکرایه وی بۆ دابووم به  هه وه ی دیکه که ند ڕگایه چه بت و له ده نائومد  وه  ئامین له رحاڵ پوره هه به
   .هات ده کاری من نه وک به هه
  

  زان ی ئازادکراوی پاڕه وچه نا نه گه دههاوڕکانم 
ی ئران  ه ی کۆمه رگه به پشمه بوو  دوایی  رگ که مه میلی جوانه  جه  بریتی بوون له  دوای گیرانم هاوڕکانم که له

  م هاوڕی گیانی به م خزم و هه میل بۆ من هه جه. هید بوو و دیموکراتدا شه ه ڕی ناوخۆی نوان کۆمه  شه و له
.  وه  ساڕژ نابته تایه تا هه  هه وت که ی گیانیم لکه وره  گه ونده میل زیانکی ئه دانی جهتس ده له به . گیانی بوو

  و کاته د ئه مه مالی حاجی موحه ماۆستا جه. زان  پاڕه نه گه دهخان  زیره دو نه مه ر حاجی موحه ڵ عومه گه میل له جه
تا بناسم  من عه:میل ووتبوی جه.  بۆ سلمانی وه ڕنه  گه و مه وه ه بمن لره: لپرسراوی پۆلی ناپارز بوو، ووتبوی

  ، ئمه عس زۆر پیسه ی به نجه شکه یت چی؟ ئه ده تۆ  کاکه: مال ووتبوی مامۆستا جه! ت ئیعتراف ناکات قه
  ! و ئیعترافی کردووه تیمان گیراوه رکردایه ندامی سه ئه
  . ر پویسته بواری ڕکخستندا خۆقایمکردن هه م له به. لما ل سهمی ی جه که ر بوونم ڕاستی قسه دوای به له

  ی موحسین که  ئۆتۆمۆبله
  و پارچه  ئهم که دهیر سه. بی ره  عه کردن به  قسه ستی کرد به ست ده ده ن به  کابرای ڕۆزمه که ر سوچی کۆنه سه له

  یشته تی موحسین گه ماعه ی جه که برد ئۆتۆمۆبله ی نه نده وه ر ئه و هه شی جیھازکی بسیمه نھا ڕووکه  ته نه ڕۆزمه
ییت یه نده وه ئه. جک ته ک و دوو کۆمه ی ب په قه نگه و منیش  وه رکه زی و ووتی سه کیان دابه یدابوو، یه ویم ل 
. ڕاستدا  خانی ناوه  له وه  نوانی خۆیانه لی گرتم و کردمییه م زوو په نگاوم نا به که هه  ئۆتۆمۆبلهو دوای ره به

ی   فولکه که له ئۆتۆمۆبله. واندا  چاو ئه ت ووت جوچکم له ئه زۆر الواز بووم و  وه ش و الره ی له  باره من له
  م نوسراوانه م ئه ده... کرد دهڕگا سو دووی دی خۆمم  و زانکۆو منیش له ره  رۆیشت به وه ره ی ئاسنگه کاوه

دا بووم  و س و دووه  ئیتر له- که قامه ری شه وبه م بۆ ئه  ببهیر سی دینار بۆ رانبه من به  بهی پیر داوت یک کابرایه
  وه رییه شمه نین و قه  پکه وانیش به  ئه-من کرد  وای له و کابرا پیره ئه: م ووتم  بکه ک وڕنه  وه وه رخۆمه به له

م و   بکه یه و قسه ر ئه م بیارمدا هه ، به ت نییهسی مزانی به دهمن زۆر چاک .  سیته به....  سیته به: ووتیان
. م وان بکه بیارمدا چاو له.  وه م خوندبووه ه لک هاوڕی کۆمه من یادداشتی گه. گۆڕم  نه ن قسه کم لبکه رچییه هه

  ، قۆناغ به گیرابوو منیش و به وه دا بوکرابووه ه ی کۆمه  نامیلکه  له  کهرخ بوو م دهش  ڕه همال کانی جه یادداشته
 لپرسراوی  م که بدو بکه تیف عه هید له  شه یارمدا چاو لهب.  دات و شوازیان چۆنه دهی ڕوومزانی چ دهقۆناغ 

س  ر که سه ر ئیعترافی له ک هه م نه دزێ گیرا به ی قه  ناوچه  له وه ک و تاقمه  چه تیف به هید له مم بوو؛ شه که یه
  : ناردبوی نوسیبووی وه ی موسه سابخانه  قه  له کدا که یه  نامه کو له کرد به نه
 ناوی   حاشای له مانه و قاره  ئه"!  هی منه وه گیرا که و چه یانویست بم ئه دهویست ناوی خۆمیان پبم،  یانه ده" 

 ستونکی   له  که یه و نامه  له گهدراو بج سداره  له وانه و پاه ئه!  بوو وه  شانییه  به ش کرد که که و چه خۆی و ئه
م  ی وونناوی ئه رگه دان پشمه  ڕیزی سه و چووه وه  بیسته  هیچ ناوکیم نه وه دا بو کرایه ه گۆڤاری کۆمه
   . کوردستانه
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    ڕی موالزم موحسین مقه

ر  ستونی سه)  هقوات خاس( ت  وانی هزی تایبه دوو پاسه.  شونک یشته  گهکه ره  الندکرۆزه وه دوای ئه
. الماریاندام کو گورگی هار په وه. ستا دا ڕاوه که وشه  حه و له وه ژوره  چووه که ره و الندکرۆزه وه رزکره یان به ڕگاکه

. ستم رووده شی هه ی دیکه الکه ستم و به ی خۆم چاوی به که کی پشتنه الیه بهو  وه خواره فی دامه ککیان  یه
، کورسی و مزکم  وه  ژورکدا چاویانکردمه له.  وه سوریان گرتبت کشیانکردم بۆ ژوره ڕه  مهکو داوان وه ه هه به

ڕوانی  چو چاوه ده  نه وه م له تایی به ره  پرسیاری سه ستی کرد به ده.  دانیشتبوو وه  پشتییه بینی و پیاوک له
ت  نانه کانم و ته مه  وه ن به  گرنگی ناده انیم کهز.  دانم نجه شکه  بوون بۆ ئه له په می باش بت و زۆر به وه
ک بوون  وان فری زمانی کوته ئهم   به؛وت که دهر ر زوو ده  هه وه یان بکۆیمایه درۆکان وردی له ر تۆزک به گه ئه
  توانن هلکه ده  هزانی ک دهیان بوغرا بوون وایان که دانه نجه شکه  ئه خۆیان و له  له ی ووردو هنده وه ک لکۆینه نه
موو یان   هه  بوو که وه موی ناخۆشتر ئه  هه له. یانووت دهلک جار  ک خۆیان گه ر وه ن، هه س بکه موو که  هه به

   لهیان  شوه به .دام کورد بوون دهدام و لیان دهکردم و جنیویان پ دهوێ پرسیاریان ل  له ی که وانه ی ئه زۆربه
  وارو الژگانه خونده  نه  منه کورده و ئه رگیز له چون و هه ده  که ی شارهوار  و خوندهن کام مه پیاوانکی ته

  . کرد ده پشبینیم  چون که ده نه
  منه خوا ئه میان ووتی به که یه.  ش ووتی به وی دیکه ؟ ئه کان گرتویانه  کورده منه  ئه مه ککیان ووتی ئه یه

  یه کی هه م چ جیاوازییه بوون، به ی گرتمیان کورد نه وانه مزانی ئه دهمن چاک .  یه کان چاالکی چاکیان هه کورده
  ! وه ش بخوننه رهاته سه م به ندکیان ئه چت هه پده؛ شن که نی شاره سه  کوردن و کوردی ڕه م دڕندانه خۆ ئه
  یت؟ به کوت هناون و بۆ کویان ده  چین و له م شتانه ئه: ووتیان

  . گرم ی بۆ هه م شتانه خوا پیاوکی پیر سی دیناری داوم ئه هب: منیش ووتم
  ؟  که  پیره  کوا پیاوهی ئه: ووتیان

  .  تی من گیراوم ڕای کردووه  بینیویه  که نازانم دیاره
  .نین  پکه نابی حاکم و دایانه تڕڕڕحو جه:  ووتی ی ڕابواردنی سلمانیانه شوه ککیان به یه
مک  دا که  من لره.وت که دهر  ئستا ده-   پیه ندی پاره بپشکنن بزانن چهی گیرفانی  اده ووتی ئوی تریان ئه

ککی  رکرد یه یان ده که  پاره که. م وا ڕکخست بوو  درۆکه بۆیه!  مزانی سی دینارم پیه ده،  وه رزبووه م به ووره
ی  ه ی کۆمه ککیان نامیلکه  ڕگا یه له. و دیو ن بۆ ئه ی بیبه کات، ئاده ده، درۆ  رج نییه مه ووتی  والوه یان له دیکه
   ته  ئینجا هاتوینه دا کارمان کردووه و ڕکخراوانه ناو ئه ها ساڵ له نده مومان چه  هه  ئمه بابه: و ووتی وه رزکرده به

م خۆمدا دانابوو  رده به هری خراپ ل گه م ئه نده وه من ئه.  بۆ ئیعدام کردنت سه  به یه گه م به ر ئه  تۆ هه- ئره
ت له دهپداره چک له دان یه سگاکانی ڕزگاربوونم بوایه کتر  ی  هک  ژوره له.  نجانه شکه و ئه  له  کورترین ڕ
  یانواسیم به  هه وه که ر کورسییه سه ک و له ر کورسییه  سه کردمیانهم و  ردوو بنباخه  هه بلکیان هنا کردیانه حه

  ستیان کرد به  ده  وورده ئینجا وورده. واسرام داو هه  هه که  کورسییه قکیان له و شه وه که چهی بنم  به وه قوالپکه
  نده وه ر ئه هه م   به ستمایه  چاویان ببه بوایه دهمزانی  دهی زیندان  رباره  ده ی که و زانیاریانه پی ئه من به. لدانم

  و الوه  له ککی دیکه با، یه رهکا بھنن  باکه ی ووت کاره هدکک   یه لره.  وه  ژوره  هنامیانه ستم که چاویان به
ناوی بتاوان : یووت ده  والوه یان له ککی دیکه یه. کات ده جارێ، خۆی ئیعتراف   توخوا گوناحهنایووت  ده
کی  کوردییه نو خۆیاندا به ن و چ لهڵ م گه  چ له م دڕندانه  ئه شایانی باسه. یت که کی بتاوان تووش نه یت، خه نه
م  یانتوانی به ی نه وه دوای ئه.  ڕی موالزم موحسین نییه  مقه مه ووت ئه ی ده  یزانیایه کک نه دوان و یه دهوان  ڕه
ککی  یه. ر قاچی  سه ی بچۆره ئاده: ی ووت ی دیکه وه ککیان به م بوخنن، دایانگرتم و یه  ووره یه ره و به بنه
و  ت ووت له ده  گبابه  کوف، سه ه کوف وته  که وه ر خۆیه به و له!  خوا قاچ زۆر دشت چۆ، به توخوا مه:  ی ووت کهدی
ڕم  ی من و ڕقی پۆینم و باوه م ووره کردن به  گره وته ر قاچمدا که سه  به وه  پۆستاه م به کابرای دووه. ن ده ده
  دوایی هنامیانه. ی خایاند  تا الی ئواره و ئازاردانه نجه شکه م ئه ئه. بووهز تر   به وه  زۆر له ه  کۆمه به
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ر   سه رم نایه ت سهب دهچی  دواتر  ی که وه تاو ئشو ئازارو ترسی ئه سک فریاندام و منیش له قاوشکی ته
م  به.  مه ری دووه  شانۆگه مه  ئه نین و ڕووخۆش ووتم دیاره  پکه م به  ده نج هات بی گه ره کوڕکی عه.  که وییه زه

 گرنگ  ووتم وورده. نجایی سی دینارو س په خر نه ووتی .؟ ووتم سی دینار  پبووه ندت پاره  ووتی چه که کوڕه
 ناو  مووی کرده ت، هه که و کاتژمره و چاویلکه ویه ش هه وه ، ئه ی خۆته  پارهخر نهووتی )  مو موهیم خورده (  نییه
 ڕاستی   من کرد، یان به ی به ئیتر نازانم گاته. تی موحسین ماعه  جه  گومداو ووتی گوو به پاندی بهستم و چ ده
  .  بزار بوو بوو یان چۆن بوو ته ماعه و جه له

و  وه رزیانکردمه ئاوا به گریت ئه  مریشکک ههوک و وه وه ستمه ستیان به  چاوو ده  جارکی دیکه وه دوای ئه
مک  ک بوو بوو، دوای که  رچیه هه. چوو ده سندوقی ئۆتۆمۆبل   له  که وه ره  به نگه ونکی ته ش فیاندامه

.  پرسیارلکردنم وتنه  که ق و زلله  شه و به وه ره  ده ریانھنامه ده. ستا  شونک ڕاوه نا له ڕۆیشتن و پچ و په
  .  وه ستیانه ده هات به ده  قه ره ی وه موو کورد بوون و خشه ش هه مانه ئه

  ؟  یه ند مامت هه چه+ 
  . نیمه -
  ؟ یه ند خات هه چه+ 
  . نیمه -
  ند برا؟  ند خوشک و چه چه+ 

  .   نیمه -
  !ن که دهڕم پ  باوه ریکه مووت خه ده و  وه هبوو دهرز م به  ووره ر پرسیاری تازه  سه چووه ده  که

  ؟  تت چییه شیره ی عه ووتی ئه+
   .ووتم نازانم-
  !بوو ت نه شیره دا باوی عه ی ئمه  ناوچه  له م ڕاست بوو، چونکه مه م وه نھا ئه ته
ب   به و پرسیارانه می ئه  وه باشه. ن ی بده یه بکی هه ی حه ئاده!   هاتووه وه  کونی دیواره  له گبابه م سه ووتی ئه

!  وان و درۆی منی بۆچییه کی ئه  کوته وه یتر ئهفونک، ئ له  ته گیرا به دهر  وه زنامه گه ی ڕه  دائیره م و کوڕی له که
دوایی .  وه  کب دایانگرتمه سک به  چاند که  به و جۆره هب.  دانه نجه شکه وان ئه کی ئه ره  ئامانجی سه م دیاره به

قیب  کات نه دهل پرسیارم  ش که وه و ئه)  که  کۆنه منه ئه (  منه رتی ئه به ڕوه  به و شونه ه ئ وت که رکه بۆم ده
   . ت کۆییه دحه مه
  

   من ی ئه دائیره
  وه دانه و تھه قو زلله م شه ده وام به رده به.  دۆبی ئاسن  وا دیاربوو پبت له سکدا بردمیان که وکی ته راڕه به
یان   تازه  تازه ازهت: کانیان  ره کرد بۆ براده دهکانداو هاواریان  ری دۆبه و به رو به م به کشا به دهرمیان  سه

ق و   شه هات و به ده  له  په  به سه ر که یی خۆیان هه تی دڕنده یاندنی سوننه جگه وانیش بۆ به ئیتر ئه!  هناوه
 و   بووه  کاتی خۆی قوتابخانه که  کۆنه منه ی ئه شه و به  ئه وت که رکه دوایی بۆم ده.  گیانم بونه دهر بۆکس و پاڵ به

 -  کرابوون که ه دا که و نوه  له دان کورسی ساخ و شکاو که ڵ سه گه  بوون له یه و قوتابخانه هی ئه ش و دۆبانه ئه
  . من ی ئه رمانگه  به فه  کردویانه ، بۆیه  پویستتره  قوتابخانه من له عس ئه  الی به  له دیاره
کانیان چاک پشکنیم، سی دینارو س  هگیرفان.  وه ، چاویان کردمه وه نه  ژورک، ووتی چاوی بکه یاندمیانه گه
رفک و ناوی   زه میان کرده که ی خوندکارییه ی باری شارستانی و ناسامه و کاتژمرو ناسنامه که نجاییه په

کی کردو  یه وسته م هه م بشکنت و فی بدات، به که ریک بوو چاویلکه ت خه دحه قیب مه نه. خۆمیان لنوسی
  .  که رفه  ناو زه ویشی کرده ئینجا ئه،  ؟ ووتم توبییه  یان توبییه ه حوبیی هم ئه: ووتی

ر  سه ڕز له کو پیاو یان میوانکی به کی ل بوو، ویستم وه یه فه نه ممدا قه رده به یرم کرد له ، منیش سه ووتی دانیشه
  یان داناوه؟  فه هن ی بۆ قه  یانی چی؟ ئه ی دانیشه بوو، ئه قم نه ئاخر ناهه!  دانیشم که فه نه قه
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ر  سه خت چوارمشقی له  منیش ته !واد  گه شهی دان که رزه ر ئه سه له: و ووتی  وه میاندامه قکی مزر وه  شه ر به کسه یه
ر  سه کی له س یه رم کرد س که رانبه یری به سه. و پرسیار وه  لکۆینه  به وه ستیان کرده ده.  دانیشتم که رزه ئه

میاندا  رده به تدا بینیبوم له وه ی ده رمانگه  فه نھا له  من ته و کاته  ئه  ی که وانه شتبوون، مزک لهک دانی کورسییه
  .وبو

 ؟ ناوی نھنیت چییه 
 یت؟ که دهڵ ک کار  گه له 
  چین؟ و نوسراوانه ئه 
  کرده دهمم  کردندا ڕوی ده کاتی قسه  له. وه م کرده م و زیاد دووباره مجار چیم ووتبوو ب که که کو یه ر وه منیش هه
ری  به ڕوه یدیی وام زانی به ردا بوو، وتم سه به  پانتۆک و کراسکی سپی له  که بی چوارشانه ره کی عه کابرایه

م  ر وکو من و ئه ویش هه گباب، ئه  من سه ره ڕوبکه) کوردی به( بوو، ووتی  ت توڕه دحه قیب مه ر نه کسه یه.  منه ئه
رواڵ و کراسکی   شه ت به دحه قیب مه  ڕاستیدا نه له.  منه قیب ئه نه) م سی سیه ی ڕاکشا بۆ که جهن په (  پیاوه

منکی  زانی داخۆ چ ئه دهوام چوو،  ده  ی سپه و پۆخ  پشیله ر له رو چاوی هه  دانیشتبوو، سه وه ناشیرینه
  ! خوییه

ر  ڵ هه گه م له رپ به  سه یساندبومه رچی هه گه  لدانم؛ ئه وته  کب که ستاو به ی خۆی هه  جگه ت له دحه قیب مه نه
 کب لیاندام  تا توانیان به س هه  دوو که پ به ی ڕاست و چه وه دوای ئه. رزدا  ئه یدام به دهریک بوو  کبکدا خه
 دارکی  سترا بوو به  به کهبلک   ناو حه ردوو قاچمی گرت و کردنییه ههوتم، ئینجا  ر باو که به م له و پرزۆه

ک  وهم بیستبوو  القه دا ناوی فه ی دایکم و دایکانی دیکه شه ڕه  هه من زۆرجار له.  القه وت فه ده پیان  وه ستوره ئه
و   به القه  هاتبوو فه  هزرمدا نه رگیز به م هه به! م ی عومرت بکه القه بت فه ده  وه: یان ووت ده مناڵ؛   له شه هڕ هه

ڕاستدا  کانی ناوه  چاخه  له  که وه م خوندبووه ته و بابه بی کالسیکیشدا شتکی له ده  ئه  له شایانی باسه.  بت جۆره
واری   ئاسه شک له ک به  وه  لره و ئامره  ئه  که وه کردبووه  نه وه رگیز بیرم له م هه ، به کارهاتووه  به نجه شکه بۆ ئه

وتان   فه ی له وه کاری بھنن بۆ ئه ر به ک بن هه مه  ئه ش به جیھانی پارزرابت و هندهی  نجه شکه مژووی ئه
 بنی  ر بوونه  کب به ش به سی دیکه  گرت بوو دوو که وه ره و سه رو ئه م سه یان له که القه س فه دوو که. بیپارزن

ردو داردا ڕام کردبوو   ناو دڕک و داڵ و به  به وه  منداییه ر له  کوڕی الدێ بووم و هه چت من چونکه دهپ. پم
ربوو،   پ قاچم به له. بوو ڵ کب ئاشنا نه گه م خۆ له رگری زیاتر بووبت، به  به سانی دیکه  که مک بنی پم له که
ت  ده  ماڵ باوکه هگ( زمون   ئهدا و بواره  له یه زمونم هه م ووت، من ئه بینیتان، من نه: کانی ووت ه  هاوه ت به دحه مه

 پچکی پ  که بله او حهن  ت کرده که  قاچی تاوانباره بت که ده، !) ستھناوه ده زمونی به  تاقیگای کیمیادا ئه ووت له
 بنی پم تا  یان کب دا له نده وه ئه. زوی خۆی پچکی لدا تا قاچم توند بوو  تواناو ئاره ئینجا هات به. یت بده
،  رپ و ووتیان ڕاکه  سه یانساندمه ق هه  شه به.  س بوون وه رم بوون و دوای ئه  ئاگر گهکو کانم وه اچهق

ر   هه س به د که  سه ؟ زیاد له!م چی ببینم  به وه ره  ده  ڕام کرده که هژور  له. وه  دوامه  به وه  کبه خۆیشیان به
 کب   یان به  سۆنده ق یان به  شه کرد یان به دهک ڕام  هر الی و هه ره ستابوون، به دا ڕاوه که وشه وری حه چوارده
پیاناکشام و   نده رچه وتم و هه  که  دیکه ڕاستدا جارکی  ناوه تا له دام، هه دهست لیان   ده  دار یان به یان به

 بوو  وه سته ده بهکی  یه  سۆنده شی ناشیرین و دزو پارچه منکی ڕه  ئه وه دوای ئه. سام نه رمدا هه سه قیاندیان به
رو چاوتدا،  سه یژم به دهیت  که ر ئیعتراف نه گه  ئه  تزابه مه ئه: ی گرتبو ووتی که ره ردوو سه  هه نجه  دوو په به

له   ناگیرت، ئیتر جارکی دیکه شمزانی تزاب وا هه ده زۆرم تینوو بوو،   چونکه وه مم کرده منیش ده
  .رو چاومدا  سه ی ڕشت به که و ئاوه کانی نیشاندام  ق و ناشیرینه  زه دانهدا کی ناقۆ یه نه خه رده زه

چاوم .  داخست  دواوه یان له رگاکه مک ده  ژورک، پاش که یانگرتم و فیاندامه س هه  دوو که  به وه دوای ئه
ر   سه چووه دهی تکرابوو ک یه  شوشه نھا کونکی بچوکی تدابوو پارچه ، ته ره نجه ب په ک بهژورھنا  هه

رداخک دانرا بوو  ڕاستدا چه  ناوه له.  وه شه  دوو به  بوون و کرا بوو بهژورک  ردووکیان یه ژورکی تر، یان هه
  کهکان   کۆنکرتییه بنکه. ی کۆنکرتی جگیرکرابوون)  قاعیده ( ر دوو بنکه سه  له  دوو ستون که  بریتی بوو له که



 اللۆ منیش زیندانیی سیاسی بووم
 

ریم   یاداشت    ال که تا مه           عه Page 10 of 68 
 

وری  ر چوارده  هه بهرز بوون و دوو بستیش پان بوون  کی چوار بست به دا پوامن یه بکاری دوایی له
وری  ر چوارده هه به. بوو ڕاستدا قوالپکی پوه  ناوه  له ڵ کرابوو که  ڕایه  ستونکی دیکه وه ریشه سه کاندا، له ستونه
زانت  کک نه ر یه گه نگک بوو؛ ئه  ڕه که ریه  هه تدابوو کهنگی  نگاوڕه شت گوۆپی پالجیکتۆری ڕه دا هه که بنمیچه

ت دهپت بوه کاکه: چک ڕازی نابن، له  به  ئت ده زیاتر چیتان  وه  هیچ شتۆ ڕوناکتر و نختی شا  ته له! و
ری ترین هۆکا وره  گه  بوو بوون به نگ و ڕوناکانه نگاو ڕه  جوان و ڕه و گوۆپه ڕاستیدا ئه م له به!  تره ڕازاوه

ر  مپه ترین له وره  گه وه شه کی دیکه  الیه رم بوون، له رک گه ی هیته نده وه کی ئه  یه وه که الیه رونی، له ی ده نجه شکه ئه
زانی  دهی   نه هناوه ده وو چاوی هه  خه چووه ده مرۆڤ چاوی  که. وشکاندندا رخه وو سه م خه رده به بوون له

 جگیر  وره ستریۆی گه)  ره مکبه(دا دوو بندگۆی  که هچ دوو سوچی بنمی له.   چ جیھانکدایه  و له کویه له
  .کرابوون

ک بوو  تۆیه ر په سه شی له ی دیکه که ره  و سه وه کانه  ستونه کک له  یه سترابوو به  قوفکی بچوک به زنجیرک به
و  ئه. مک ماستی تیا مابوو  که وتبوو که  قاپکی بچوک که وه و الیشه ردا ڕژابوو، له سه ندک ماستی به  هه که

ت  نی په  دیمه رنت له دا ژیان بگوزه خه م دۆزه  زیندانداو له  له سک که  که  له سک، بجگه ر که  بۆ هه نه دیمه
ڵ  گه رو ساختی له مک سه  که سه و که ر ئه گه کات، خۆ ئه دهکی کوی  یه گک یان گورگک یان دڕنده کردنی سه

دات و  دهش قوپ   کوییه و دڕنده یی بۆ ئه زه ر دی به کسه وا یه بت ئه وتوو شارستانیدا هه ھانی پشکهجی
  . خسیر بکرت دا یه و شونه  و له و جۆره  نابت گیاندارک بهت ده
رنجاکش بوو  ن سهالی م  زۆر له ی که وه م ئه  بهوتبوو  که که رزه ر ئه سه ک له یه  کب و سۆنده ند پارچه چه

 دوو   به لی مسم ژمارد، که  ته ژده ناویدا هه  تیپکی سور پچرابوو له  و به وه ک دوو فاق کرابووه یه سۆنده
  . ش  سیو شه یکرده دهیی  فاقکراوه
و  هم ئ  به .سکی تر بووه خسیرکردنی که ی یه  جگه وه  من ئه ر له  ڕاکشام، زانیم به تۆکه ر په سه چووم له
  تاو هاته پ کک به یه. کیم  ڕاچه وه رگاکردنه ی کلیل و ده و زڕه قه  ته پر له خایاند، له  زۆری نه یه  شاهانه ڕاکشانه

وخۆ   و ووتی ڕاسته وه هژور    هاته که به ره  عه قیبه دوایدا نه به!  واد ئوتله گه: دام قکی تھه  و زرم شه وه هژور
  .  وه ره  ده نه ش ببه تۆیه و زنجیرو په  و ئه وه که  ستونه  به ی بکه هچپ له که
دات، خراپتریش  ین، خواخراپتر نه  چی بکه ڕۆه: یووت ده دایکم  ر بھاتایه سه کمان به رچییه  مناڵ بووم هه که
و شوازی   ئه م جۆره  به. وه که  ستونه کرام به پچه له وخۆ که وا ڕاسته بووم ئه  ڕازی نه که تۆو زنجیره  په من به!  یه هه
  وه که  ستونه وخۆ به بوون ڕاسته  پچه له قی خایاند؛ که به  ڕۆژی ڕه ی چوارده  ماوه ستی پکرد که  ده یه نجه شکه ئه

ش پیدا   باوه ، نه وردا پانه ر چوارده هه و دوو بستیش به رزه  به وه رزه  ئه  چواربست له که ی ستونه یانی چی؟ بنکه
.  رون و گیانه ش و ده  شونی تکشکاندنی له مه م ئه که  گیانه وه خه وم؟ مه ی چۆن بخه ئه.  هیچ  و نه وه رهدته خوا

بدو  تیف عه ش و له  ڕه ماله رو جه عفه هاب و جه یاد بت، شه زنت له  به ی سداره ه  هاوڕیانی کۆمهخر نهم  به
ق ترو جیترو  ک ڕه موو کانزایه  هه لهو  هزتره موو شتک به  هه ی مرۆڤ له  یاد بت، ووره له ت... و هتد

  .  خۆڕاگرتره
رم و   گه بت، گوۆپه  زیاتر توند ده که پچه له ست بجونی که ر چۆنک ده ، هه وه  چیچکانه وو ڕۆژ به شه
رباری  سه. و بۆساردو بۆخنکاوواگۆڕک  بوونی بواری هه و نه که ری ژوره ده به ڕاده رمای له کان، گه نگه نگاوڕه ڕه
  شن به چه مه ی هه شه ڕه ی ناشیرین و جنوو تفلکردن و هه  ناکاوو لدان و قسه ی له وه  ژوره ش هاتنه وانه ئه
  .  وه سدرژی ناموسیشه ی ده شه ڕه هه
 ڕاستی   تۆ بیت به دانرابن؟ وه ره رکیان چی بت؟ تۆبی بۆ مۆسیقای هورکه  ئه و بندگۆیانه بت ئه ی ده ئه

  چی شته کرد هه  ده یه یای بن؟ جا من چیم هه رگر یان کامرا نه نگ وه ک ده بن وه  نه بندگۆبن و شتکی دیکه
  ئاوا به و ئه م شه ر ئه تۆ بیت هه. رام کردوم ویشیان ل حه خۆ خه! م  بکه ومدا وڕنه  خه ر له گه  مه بوون، ده

 مشکمدا   له زاران پرسیاری دیکه و هه مانه ئه! ژی  چۆن، مرۆڤ چۆن ئاوا ده ی قابیله ، ئه هو مه  ڕۆژبکه وه قنگه
ستیلکی ! ی بوو که سه  دروست کرابوو، ئه ره  ئینگلته ، له وه م خونده که پچه له ر که نوسراوی سه. خوارد گینگی ده
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ک  سانی وه  که  یان پویسته  دروست کراوه ک ئمه سانی وه  بۆ که مه  ئه دار و جوان بوو، گوایه ساف و بریقه
  .  بکرت پچه له ی پ که گریسانه  تاوانبارو نه منه م ئه ئه

گوم .  بوو که  کۆنه منه م ئه رده کی به ره قامی سه ر شه کانی سه  هۆڕنی ئۆتۆمۆبله ، گوم له وه واو ئارام بوه دنیا ته
پش .  وه  ماه وه شریفی برده نابی پارزگار ته  بوو، وابزانم جه که جده نهی ماتۆڕی مرورو ئۆتۆمۆبلی   لوره له

قورت   قوزه ن؟ کوره ده تۆ بیت خواردنم نه. م بینی بوو و ئاغایانه گیرانم زۆرجار کاروانی ئۆتۆمۆبلی ئه
  . لدانم  به وه نه که ست نه و ده وه نه یه  نه بخۆ، ب خوایه

و  وه ی کردمه که پچه له  کلیلك بچوک که ، به وه  ژوره و هاته وه رگای کرده الح ده به سپیکاری زهمنکی  سر ئه الی عه
. ی زیاتر بت نجه شکه  بت یان بۆ ئه کانی دیکه ، تۆ بیت بۆ ژوری ناو زیندانییه وه ره  ده لکشی کردمه په

ن بۆ ژورکی  م به زانن ده م ده  که  به یه وه ستنه و به هخوا ئ دی خۆمدا ووتم به م ژورکی بچوک، له رده  به بردمییه
  . ست بوو  ئاو ده و شونه م ئه رتر، به به نگه ته

ی ئاو  سینه ر مه کسه لکی باش بوو، یه  هه مه م زۆر زۆرم تینوو بوو، ئه بوو، به ر ئاوم نه من هیچ کارکی سه
 ساردو سازگارو خۆش  نده وه  بۆ ئه و ئاوه نازانم ئه.  بم کرد و قرته وه رمه سه  ئاوو نام به کرد له م نیوه که سته ده
  .  وه ره  ده ستام هاتمه مک خۆخفاندن هه دوای که. بوو
بۆ ! ند جوان بوویت  چه یر بکه ئاها م، سه یری خۆم بکه دا سه که سشۆره ر ده ی به  ئاونه  له رمانی پدام که فه

روچاوم   بووم، سه سکی دیکه بت، که وی نه  ڕه  زیاده نگه  ڕه وه  ناسییه  بم خۆمم نهر گه یت؟ ئه ئیعتراف ناکه
موچاوم  رمانیدا ده ئینجا فه. شۆکاو شی و پیسی و قژم بژو ناشیرین و په بوو ڕه وه برین و خونی ووشکه

باشی  ووتی به.  وه فنک ببمهمک  ی که وه موچاومدا بۆ ئه  ده ک شپ ئاوم دا به و یه ترسی ئه بشۆم، منیش له
ر وازی  و هه م ئه ، منیش ووتم سوپاس پویست ناکات، به که ستی درژکرد بۆ سابونه  سابون، ده بیشۆ، به

  . موچاوم شوشت  سابون جوان ده بت بیشۆیت، منیش به هناو ووتی ده نه
   ئوه  منیش ووتم خۆ من ئیعترافم کردووه.ت کوژین  ده م جۆره ئا به ، ئه و خۆت ڕزگار بکه ووتی ئیعتراف بکه

   به وه ی کردمه پچه له و که که  بۆ ژوره وه لکشی کردمه رنجک په م یان سه ب هیچ وه به. ن ڕم پناکه باوه
  .  وه که موده عه

  ؟  کویه زانیت ئره ده+
  . منه تی ئه مودیریه -

   بوویت؟  لره جاری دیکه+  
  .خر نه -

  !!! ین ها که  فایل دهیری ئاخر سه+  
بلک   حه  پارچه  به دواوه و له وه یان کرده که پچه له که.  وه  ژوره س هاتنه ش که ی ئواره پنج شه و ڕۆیشت و ال ئه
  قکیان له دا شه که  قوالپه یان کرد به که بله  حه ر که ک، هه ر کورسییه  سه ستم و خستمیانه ردوو بایان به هه

   له ی که و شتانه موو ئه  هه  لدانم به ستیانکرد به ده. واسرام نگ هه کی نا هاوسه یه  شوه به. دا ه ه که کورسییه
ی  وه ک له دا وه  ده که دانه نجه شکه  ئه به رمدا، زۆرتر گرنگییان  سه باری به  ده رزه ک ته پرسیار وه. دا بوون که ژوره

  نجه شکه  ئه ویست به یانه  نا ئومد بوو بوون و ده مانه و وه  بوو له وه هیان ئ. کان بگرن می پرسیاره  وه گوێ له
 و  وه کرده  ده مجارم دووباره که ی یه ستراوه به و درۆ هه ر ئه من هه. وت یانه  خۆیان ده ربگرن که  وه مه و وه ئه
ت بوون، ئینجا  وام بوون تا بتاقه رده  به مجۆره هب. عزیبدانم ر ته سه بوون له وام ده رده و به یانوت درۆیه وانیش ده ئه

  .  وه که  ستونه  به وه یان کردمه پچه له دایانگرتم و که
  وه به ده  ئه و به  داماوانه  به  هنده گبابه سه. کوژیت یت، تۆ کاتمان ده خه تۆ دوامان ده:  ووتی که به ره  عه منه  ئه قیبه نه

سانی  دانی که نجه شکه  بۆ ئه  کاتی بۆچییه ماڵ باوکه م گه ئه!  وه هاته یی پیدا ده زه هریک بوو پیاو ب وت خه وای ده
  !بت  و زیندانی زیاتر نه دیکه
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 لدانم،   به وه ستیانکرده یانواستیم و ده ی پشو هه مان شوه هه ، به وه  هاتنه  دیکه نگک جارکی و دره شه
  وه ره  سه چوو، له ی پاتری ده  شاحینه  له ئامرکی بچوکیان پبوو که. هنا کار ده بایشیان به ره  که مجاره ئه

ی قاچم و  وره  گه نجه ردوو په  هه یانپچان له  ڕاکشرابوو، ده ری لوه ری وایه مسه دوو جه.  بوو هاندکی پوه
کو  با وه زوی کاره کرد ته ستم ده هه. دکر بای دروست ده  زیاتر کاره تا زیاتر بایان بدایه دا، هه یان باده که هانده
بووم و  دا من کووڕ ده و کاته دم، له  ناو قه یشته گه وت تا ده که رده ردوو قاچمدا سه  هه کی زیکزاک به یه بروسکه

بایان  موو کۆرسکی لداندا کاره  هه  له دواوه  به ئیتر لره.  وه بومه داو خاو ده رده ستیان لبه وانیش ده ئه
ند  تا چه  هه پم، که ستی چه ی ده وره  گه نجه  په ست له یان به که ره رکی وایه مسه ک جار جه نھا یه ته. هنا کارده به

  . ر س بوو م هه یه نجه و په دواش ئه وه ساڵ له
یت،  که ف دهتا ئیعترا ئاوا بیت هه بت ئه ر ده ڕۆین خوا حافیز، تۆ هه  ده گرتم و ووتیان ئمه  دایاننه م جاره ئه

بت  ئاخر چۆن ده. ووتم خواحافیز) ال ئیرادی ( ویستانه و خۆنه کی شتانه یه شوه و به وه خۆمه ر له منیش هه
الم و خواحافیزی دۆست  می سه ش وه ره شایه رین و عه شایه  عه بت ئمه ر نه هه!  وه یته ده  نه و پیاوانه می ئه وه

خۆت  بوری، به  لدانم،  پمان ڕاده  به وه ستی کرده  پاداشتدا ده و له وه ڕایه یان گهکک یه!  وه داته و دوژمن ده
  .ر شمه  قه نی باشتره پبکه

   . وه که  ستونه  به وه ستمیانه و دایانگرتم و به وه ڕانه ک گه  پنج خوله  به وه دوای ئه
  
  زان      ری پاڕه فه نه مه شه
بتوانیت ڕابکشیت و  ، نه وه  ستونکه کراوی به پچه له یی و که ستراوه  به ندانک بهوی زیندان، چۆن زی م شه که یه
   به حیم کراوه  له وه ره  سه ش له که و ستونه وه که  ستونه م به پچه له من که.  هیچ یت و نه  بتوانیت قاچ درژ بکه نه

مان  ریش هه و به ی ئه که ، ستونه وه  خواره بت بیته ده  والوه وتیت له ریش که ر گریمان سه گه کی ترداو ئه یه ه ڕایه
ی  نده وه  دوو ئه  به که  ستونه ی ، بۆ کوێ؟ جا بنکه وه م بۆ خواره که ی بۆ خۆم درژ نه ئه. مام مان حه تاس و هه

 خۆی و   به که ستونه  ، واته که و دیوی ستونه م دیوو ئه  ئه مه خه ردوو قاچم ئه  هه باشه! بت واو ده شی من ته باوه
ردوو قاچم س  برد هه کی نه ک خوله م یه تا باشبوو به ره م کرد، سه و جۆره به. شم  باوه مه خه  ده وه یه که  بنکه به

م توانی   نه وه  تاقیم کرده رچی شوازه وم، هه م توانی بخه نه. قی ته ریک بوو ده ی ڕانم خه فیسکه ردوو ڕه بوون، هه
 تا  ردو سپییه  زه موو چمه و هه ڕاست ئه رێ به ئه.  تا چمم درژ بوو وه که ی ستونه  بنکه رم نا به سه. وم بخه

هۆی  بت و ئستا به  هه نییه مه و شله ی ئه وره مبارکی گه ری مرۆڤدا عه  ناو سه ؟ تۆ بیت له  کوێ بووه ئستا له
  م جۆره  و به نرخیش نییه کی پویست و به یه ت ماده دهک .  وه  خواره  ڕژابته وه رمه باری نائاسایی سه

  .  ؟ نازانم چییه!م ده ستی ده ده له
ر  فه نه مه کوێ سواری شه تا تۆ له ئاخر ب عه. ر فه نه مه  فارگۆنی شه م بوو به که ژوره. کرد یام تکه وو خه خه

ی  کی چوارگۆشه یه ره نجه کان په ؟ فارگۆنه مم بینیوه لمدا که فی ی له ؟ بۆ ئه رت بینیوه فه نه مه ر شه ی هه که! بوویت
موو  م دۆپه رده به ڕی، به  ڕێ، تیژترو تیژتر تپه وته ر که فه نه مه شه. میش ڕک وابوو ، ئه بچوکیان تدایه

و تر ئاوی  زم  به  دانهێ چاوگی تو بۆ له.  یت بینی گرتووه  چاوگی توێ، ده یشته ڕی، گه شدا تپه ڕه گوزه
 خۆ کاک  وه  مرگ، ئه یشته وا گه ئه.  و ساردترو سازگارتره باس، ئه  کانی میره گاته  ئستا دهنا.  وه سارد بخۆمه

ساتی ئۆتۆمۆبل کۆچی دوایی کردبوو زۆرم   کاره  به حیم تازه  کاک ڕه و کاته ئه! (  حیمی ئامۆزای باوکمه ڕه
ی  ، ده وه ره ست بکه ده م له یه م به ، ئه ره ن وه که ردت نه  نامه رد، کورهحیمم بانگ ک کاک ڕه) . ویست خۆشده
م  له م هه  قوربانت بم، ئه ی به ده. بت ناکرت تۆ نه هزیت، به کانیت تۆ به رده به خوا تۆ کرکاری کانه باشتر به

  ! وه کرایه ودا نه زۆری هه.  وه ته ڕاوه گه  تانه ده ست مه ده له
کان  تییه عنه  له بی گوۆپه رم هه وت، سه  گوڕ که واو له ، ته وه  هواش بوه  وورده  وورده که ره فه نه مه شه
ی ژوری  ره نجه مان په م کرد هه که  بچوکه ره نجه یری په سه. واویان بۆ گدابووم خکی ته  دۆزه وه وره رچوارده هه له
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ردوو   توند کرد بوو هه ستمدا هنده ده م له که پچه له  که  بوو که وه و ئه گۆڕا بو  شتک که تاکه.  بوو که نجه شکه ئه
  . م هیچی لناکرت کم س بووبووون، چی بکه چه مه
مک  ، که و شاخ و کوانه  له وه دی چ شوانکی کۆیان کردۆته  قه  داخۆ له شی بچوکدا، که کی ڕه  قۆرییه و له شه

م شتی ئاوام  شتبوو به  شوانی و کواو کوی مندایدا زۆرم تینوتی چه چی لهر گه ئاویان بۆ هنام، منیش ئه
 تر  نگانه  ته مه ووتم له.  نگانه  بۆ ته وه مکم ل هشته و که وه خوارده موم نه  هه ر بۆیه بینیبوو، هه ونیش نه  خه به

  .مابوو ی ئاوی تدا نه دیکهکانی  رجه گینا مه ڕ بوو، ئه بت ته  نه وه م قوڕاند، ئه نابت، هه
  

   ری ساخته شانۆگه
و  م شه  پی ووتم ئه که منه ڕگا ئه ستم، تا بیت حام خراپ بوو، له و چاویان به وه ره  ده یانی بردمیانه بۆ به
  وتی؟  خه

  نازانم -
   یان نا؟ وتووه زانت خه  نه یه س هه چۆن نازانیت که+  

  .وتم وا بزانم تۆزک خه -
  .رم سه  له بووه ری هه ک کاریگه یه  تا چ ڕاده و شوازه یویست بزانت ئه  دهوادیاربوو
ستن   چاوبه  پویست به مه ، ئه وه ره ت ووتی چاوی بکه دحه ر مه کسه یه. ت دحه قیب مه ی نه که  بۆ ژورره وه بردمیانه
  . ستم به ن نهمنی سلمانی بووم چاویا  ئه تا له ئیتر هه! کرت  ئیعدام ده مه ناکات، ئه

ب سو  ر به کسه منیش یه.   هی تۆیه مه ستم، ووتیان ئه  ده ری درژیان دایه جه مونکی حه ر سه کسه  یه وه ژوره له
م جار  که  یه مه یانی ڕۆژی پشو، ئه به ر له  سه  گیرابوم، واته  که وه و کاته ڕاستیدا له له.  وه یرکردن ماشیمه دوو سه

!  بوو فه ڕاستیدا شازی له کی کووی پاککراوی تدابوو، له یه  هلکه که مونه ناو سه. وت بکهبوو خواردنم چاوپ
  . ک و دوو ئاودیوم کرد ی بیت یه نده وه ئه
  نینی زام و به  پکه ن به ده. یف بوو  که نین و به  پکه م به  ده وه ی جارانه وانه  پچه ت به دحه قیب مه نه

کانیدا  رییه وه  بیره ش له  ڕه ماله جه. ترسام جاران زیاتر لی ده  ڕاستیدا له له.  که ڕ مه تان باوهتاوی زس خۆره
.  زیندان ڵ کردمه گه میان له که ن ماه ی خۆش و خاوه  قسه وتنه گرت و که  لدانم هه ستیان له دواتر ده: نوسیبوی

.  دانیشتم که رزه ر ئه سه منیش چوارمشقی له.  ت ووتی دانیشه دحه هم.  یه که رییه ی شانۆگه  دیوکی دیکه مه  ئه دیاره
   چومه وه  ترسکی زۆره دڵ و به  نابه ستام به هه.   دانیشه که فه نه ر قه سه رموو له رموو فه  فهخر نه خر نهووتی 
  وه ی خۆیه ر جگاکه سه رهناو له نی ده کی ڕۆزمه یه ره ت جگه دحه مه. ت دحه قیب مه ر نه رانبه  به که فه نه ر قه سه
،  که ککارییه دان و کوته  تھه د شوکور به سه. رم بزوت رانبه  به وه رخه  چه ست به رموی کردم و ده ستاو فه هه
کی   چایه ر ناکشم، ووتی ده  هه ره  چی بت؟ ووتم زۆر سوپاس جگه ته زاکه موو ڕزو نه م هه بت کۆتایی ئه ده

  .  بم کرد رگرتنیدا چۆڕه ڵ وه گه ر له  چا بوو، هه زم له ڕاستیدا زۆر حه هل. بۆ بھنن
ی من هیچ  وه پش ئه.  م بۆ بکه رموو قسه فه: می تکردم و ووتی ت ڕوی ده دحه قیب مه واو کرد نه م ته  چاکه که
ستی  ئینجا خۆی ده. ر ک بووم من هه. م که ت بۆ ده  یان من قسه م بۆ بکه یان تۆ قسه:  ووتی وه مه مک بده وه

  .  کردن  قسه کرد به
.  ل و حیزب و شۆڕشم کردووه تی گه منم و زۆر خزمه قیب ئه نه. م رکی کۆیه  و خه ته دحه قیب مه من ناوم نه

  و ژوره که  ئا له یر بکه ، سه ره  وه سته تا تۆ هه ، عه و ژوره وتم؟ ئا له  کوێ خه و من له زانی دون شه ده
   که که  کۆنه منه ی ئه شه و به ؛ له وه  بۆ الی ئوتل ئاشتییه وه ره و به ی بۆ ژورک کرد له ئاماژه.  ی دیاره که ره هنج په

  . دا دروستکرابوو و دواییه تر بوو له تازه
ی خۆمدا د له. ساو بووم په نگ و حه ر بده من هه.  م بۆ بکه ی ئینجا تۆ قسه  پت بم؟ ده  چی ترماوه ئ کاکه

دا بووم  یانه م خه  له- خۆشتربوو یه  ساخته رییه م شانۆگه د قات له  سه وه ، ئه که دانه  تھه د شوکور به مووت سه ده
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  ی که و جۆره ت بناسنم به دحه قیب مه  نه  مشکمدا خۆم به هات به  نه یاه و خه  ئستاش ئه وساو نه  ئه م نه به
  . یویست و ده ئه

یی   توڕه پ به له. واو بوو بوو کانی خۆیشی ته  من و قسه  بیستنی هیچ شتک له ی نائومد بوو له وه  ئهدوای
بت   تۆ ده گباب وا دیاره سه: ڕی و شیاندی رپه ی ده که  کورسییه  له نگاوته ی ئه کانه  یان یه سه له رازی به ک به وه
فم  ڕه  شه یان دا، به وه م تاقیکردنه که کانی هاوڕت یه مۆ قوتابییه ئه. یت که کردنت بدرتی یا قسان ده بی قسه حه
م  م ئه ده به.  یه کمان هه موو توانایه  هه ئمه. وتت ت بفه وه ک تاقیکردنه مۆ ناهم یه ر ئه یت هه ر ئیعتراف بکه هه
داو شانی  که فه نه ر شانی قه سه وتم به دام کهکی ل یه موو هزی زله هه  الم، به یشته  گه وه شانه ڕه یمانی درۆو هه په
. وت  تم که ق و زلله  شه  به وه کی زیاتره ییه  توڕه  به جارکی دیکه.  که یاته  حه رزه ر ئه  سه وتمه  شکا و که که فه نه قه

  .ڕشت  من ده ووی بهم ویش داخی هه نشتیان کردو ئه رزه  سه که فه نه ر الشانی قه سه کانی له ه ئاگام ل بوو هاوه
و پیاو خۆری   دڕنده ر له  دا، چاوی تبیبوم هه ی که نه  ڕۆزمه ره  جگه موو هزی مژکی له هه ، به وه ت دانیشته دحه مه
ر   پشتی ملمداو هه  باشی نای به ند جارک به  چه وه شایه واو گه  ته که. کی لکرد یه کرد، مژکی تری لداو فو ده

  وه دوای ئه. ر دیاره یان هه که  جگه تایه تا هه ئستاش و هه. سوتاند ی مۆرکی ل ده نده وه ش ئه جاره
 کودا  ی سوتاند، ئیتر نازانم چۆن و له ر ده  هه وه  خواره  پشتمدا چووه  پشت ملم و تا به ی خسته که ره جگه

  .  وه کوژایه
م  ی ئه وه  گانه ش پست بوو به  ژنکی ڕه م که که ره زهریتانیا پار  به دا له٢٠٠٢ سای  دوا له وه  ساڵ له٢٠
م  که رگه  وه له. و دیو ی ئه که  ژوره  لوشکی گریانی بوو له  لوشکه جھشت؛ گوم له ی به که  ژوره رهاته سه به

 ملی و  ستی کرده  چوو ده که رگه دوایی وه. گری کردو ده مولی نه حه  ته وه  ووتی ئه، کاک کاروان بوو که، پرسی
 - ی پزیشکی زراوه  ناردمی بۆ دامه٢٦/١١/٢٠٠٢ له . کشا ده نسکی هه ر هه  هه  وه وه بۆ ماه تا ڕۆیشتیشه هه
 ]  Medical Foundation- Caring for victims of Torture [  نجه شکه رشتی قوربانیانی ئه رپه سه
 پشکنیمی و ڕاپۆرتکی Gordon Barclay MA MB BChir LRCP FRCS BScوێ دوکتۆر  له

  :ت  ده وه کانه ره کانی شونی سوتانی جگه واره ی ئاسه باره  له  کرد که یاسایی ئاماده- پزیشکی
   به ن که وانه ر دیارن ئه تا ئستاش هه  هه کانی که کییه ره  سه  برینه شونه.  یه لک جگا برینی پوه گه" 

پ و  ی الی چه وه ره شی سه ر به سه  له ترکن که ر چواری سانتیمه سه ترو س له هیی نیو سانتیم کی بازنه یه شوه
ها جگای  روه  هه پ، وه الی چه  الی ڕاست دان و نۆیشیان له ی شانی جگیرن، چواریان له فه الی ڕاستی ده

ر   سه  به تا ئستاش دیاره هه  تری، که ک سانتیمه ها جگا برینکی یه روه هه. پی ی الی چه ری گورچیله رگه شته نه
    ."تی یه وه ییه ی ئامری نرینه کوه

  ]   گه ک به  وه وه مه که ش بو ده و ڕاپۆرته کی ئه یه داهاتودا ونه له[
م  م، به و ڕزگارت بکه وه رته وقی سه  ته ک بنم به ک فیشه یت یه که ز ده زانم ئستا حه ده: "ت ووتی دحه قیب مه نه

  ."تکوژم عزیب ده  ته ر به م هه ناکهوا 
،  موو شته  هه  ئاگامان له  ئمه بابه: " کانی بگۆڕت و ووتی ی قسه  شوه ی ویست جارکی دیکه  ده وه دوای ئه

  دی خۆمدا ووتم باشه له."  وه  گرتویانیته ستیان و جارکی دیکه ده  له زانین چۆن گیراویت و ڕات کردووه ده
ڕ بزانن  ماشی ته ڕه ر ته گه ر درۆن، ئیتر مه کانی تریشتان هه وابت قسه ، جا که  درۆیه مه قوڕمساخ خۆ ئه

و ) ئیخباری(داوم  س زمانی لنه رم و که سه  له س شاهید نییه  که واوی دنیا بووم که  ته دا به لره. ی من رباره ده
شم  که ی شوازی گرتنه وانه کانیان پچه  قسه ا کهرم سوڕم ش زۆر سه وه ت له نانه ته.  نی خۆمه زمانی خۆم خاوه

و لیان کوشتون، ئیتر نازانم   کردووه و تاقمه یان له قه  ته و ڕۆژه ر ئه  هه ربوم بیستم که م کاتک به به. بوو
  قه و ته هئ.  ماوه و گرنگی نه شف بووه یان که که ی کاره  شوه م دیاره رچون به ندیان ده و چه ندیان کوژراوه چه

وان وا   ئه ی منی ئاۆزتر کردبوو، چونکه که م کشه بوو، به  نه وه ی منه که  گیرانه کی به ندییه یوه  هیچ په کردنه
   به نده وه جگار ئه  یه بۆیه! ی مندا کوژراون  تۆه کی گرنگم و له تییه سایه  من که  که وه ته  وایان لکداوه دیاره

  .دا منیان دهی  نجه شکه توندی ئه
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و  د بوو؛ لپرسراوی ئه مه  ناوی موحه  که منکی دیکه ت و ئه دحه قیب مه  نه  لدانم، به ستیانکرد به  ده وه دوای ئه
ی  ک پیشه پ وه ڕاست و چه. واسرابوم ، یان ڕاستتر بین تیدا هه وه سترابومه  منی تدا به  بوو که ژوره
د و  مه  جیاواز بوو بۆڕبۆڕنی نوان موحه کانی دیکه  جاره  له مجاره  ئه ی که وه م ئه ه لدانم، ب وتنه یان که میشه هه
وام  رده  به مجۆره به . هزتره  به وی دیکه لمنت خۆی له  بیسه یویست که دهیان  سه ر که  هه چونکه! ت بوو دحه مه

متوانی   دوایی ده ش که و شونانه زاو ئه دهخونی ت  که موو جارک جگای کبه یان، هه که زمونه ر ئه سه بوون له
 دوو  ، به وه که القه  ناو فه ردوو قاچمیان کرده وتم، هه م لباو که ی پرزۆه وه دوای ئه. ش بوو بوون بیانبینم ڕه

کرد،  ده  ئازار نه هستم ب یان لدا تاوای لھات هه نده وه ئه. ری پم  لدانی به وتنه سیش که  دوو که س گرتیان و به که
 وام  که وشه  حه  هاتمه که.  بوون وه  دوامه  به وه  کبه ، خۆیشیان به و ڕاکه سته ی هه و ووتیان ده وه ئینجا کردیانه

رچوار   هه ک ڕیز به  یه من به ی ئه  دڕنده نده وه  ئه وه، ته وێ کۆبوه موو شار له  هه کییه و  ره قامی سه ر شه زانی سه ده
 هاوارو  گوم له. ر لدان و پداکشان بوو کرد هه دهک ڕام  رالیه و هه ره به. ستا بوون دا ڕاوه که وشه وری حه ده
.  نھا بۆ من نییه و ته ه  کۆمه ی به نجه شکه  بۆ ئه شاماته م حه  بوو، ئینجا زانیم ئه سانی دیکه ی که نجه شکه ئهی  ناه

  م جۆره ر، ئیتر به مبه ر، ئاها تو پغه مبه کرد تو پغه دهدا، هاواری  دهن سکیا ی که نجه شکه گوم ل بوو ئه
بوو وای  ی ژیری هه نده وه ر ئه نین؛ ئیتر نازانم منداڵ بوو یان هه که دهداو پ دهر لیان  وانیش هه و ئه وه پاڕایه ده
  ! ال گرانه ریان له مبه وان خاتری پغه گۆڕت یان ئه ده  که له سه  مه  شتک له وه  هاوارو پاڕانه زانی به ده

. ی خۆی که  بۆ ئوتله وه نه تا ببه عه: کان بانگی کرد ره فسه  ئه کک له ک جھشتن گوم لبوو یه یه دوای ماوه
  .  وه  ژوره وه  فیان دامه ره  به سته  ده ککی تر به ڵ یه گه لی گرتم و له نی و هات په محمد قاقا پکه

کی  یه شوه به. زار بووبوومب ژیانی خۆم   بووبووم و له واو ماندوو توڕه  زۆر حام خراپ بوو، ته وه  ژوره له
 وای زانی بۆ  وه ککیان الی کرده وتبوو، یه  که که رزه ر ئه سه  له کمدا که الماری تیه  په و شتانه هیستیریانه

ستی   ده و له وه ڕایه  گه وه ر ئه به ر له مویست خۆمی پبکوژم، هه دهدا  ڕاستی م له گرم، به ده وانی هه الماردانی ئه په
  نیله ا ف ستی دایه رپ و ده  سه یساندمه ، هه وه مک محمد هاته پاش که.  و الوه  ئه پوچکانم و توڕی دایه هه
 بۆر  کاندو فانیله ر ڕایته کسه ، یهق و خوندا مارۆنی بوو بوو  ئاره م ئستا له  جاران سپی بوو به م که که الگه عه
ی  تحی قه ی کردبت یان فه وره ی گه وانانه سک کارکی پاه کو که وه. ستم  ده  پچاو دایه ر چوارالوه  هه له
  که رزه ی خۆم ئه که  فانیله رموو به مری فه کانی دیار بوون؛ ئه ر لوه سه هلوتن  رکه ی سه ری کردبت، بزه یبه خه
کی  قیب ئه ک نه یه پاش ماوه.  وه که  ستونه  به وه ی کردمه پچه له  که وه م پاککرده که رزه ی ئه وه دوای ئه.  وه مهبسمن
یدی من هیچ  یت؟ ووتم سه که ده؟ ئیعتراف !ت بینیبووم و ووتی ها چۆنی دحه ڵ مه گه شتر له پ ب هات که ره عه

گ،  کو سه بت وه ر هیچ نه واسراوم، هه  هه وه موده م عه  به  حاڵ نییه مه ئهش  وه م، دوای ئه نازانم ئیعترافی چی بکه
و  ئه! م  خۆ ڕاناکه ، قابیله وه که موده  عه ستن به ش ببه که و زنجیره وه  زنجیرکه ن به م بکه پچه له گ، که کو سه  وه به

کان وای زانی  منه  ئه کک له نگ بوو، یه  بده م چونکه ، بهم که دهزۆر چاک حای بوو بوو من داوای چی 
: ر ووتی فسه کابرای ئه.  والیه ی ئه و ژوره ش له که زنجیره: و ووتی وه  بۆی ڕوونکرده ر بۆیه  هه یشتووه گه تنه
 تیت حه ئاوا ناڕه زانیت ئه ده   حات بت، که مه بت ئه دهر  یت هه که تا ئیعتراف نه م هه ت چی به دهزانم  ده

  ! ئیعتراف بکه
کرد،  دهی  وام محمد لۆمه رده به. و خوارتر بوو ره  محمد به ی له و پله شی لبوو ناوی گوصاد بوو، ئه منکی ڕه ئه
 من  یرکه سه: یووت دهی من و   وزه هاته ده   فاشیل نییه لمنت که ی بیسه وه ویش بۆ ئه ، ئهووت تۆ فاشیلیت دهپی
 وا  یه یت و بالۆره م به ئیتر نازانم ئه. م م بکه که وه ته تی وت و نه عراق تا زیاتر خزمهکی میسرم، هاتوم بۆ  خه

  .لالد بۆ گیانی من  جه ودا بوو بوو به  له  بوو که وه  گرنگ ئه کی دیکه رچییه بوو یان نا، میسری بوو یان هه
 فت، من   فته وته بی که ره  عه  کوردی و نیوه ه نیو  بوو، به وه سته ده ، دارکی به وه  ژوره ڕۆژک گوصاد هاته

  م داره یت ئه که ر ئیعتراف نه گه یووت ئه ده. م زانی تناگه دهنگ بووم وای   بده م که یشتم به گه دهمووی ت هه
  و کاره بت تۆ ئه دهئیس چۆن ڕازی  له ید ئه جا سه: کردو ووتم منیش باسی ئیعتراف و میعترافم نه.  تۆ بمه ده
  .  وه ره  ده مک لدانم ملی شکاندو چووه ئیتر پاش که! یت بکه
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کان  گۆرانییه   ڕاستیدا منیش گوم له له. بوو) وی ده به(کی   شریتی گۆرانی خه زی له  زۆر حه و گوصاده ئه
  و گۆرانیانه تنی ئه بیس  چژکم له وه شه و حاه گرت و یان ڕوونتر بین ناچار بووم گویان لبگرم و به ده
م  لالد و هه م جه ههوان و  م پاسه  هه  که یه و دوو دڕنده وتنی ئه ڵ شونی دانیشتن و خه گه من له. گرت دهر وه

زۆرجار . ینیان بوو ین و به و که  قسه  گوم له میشه هه. ین بوو م به خته نھا دیوارکی ته ی من بوون ته وه ره لکۆه
  دا به نجه شکه  ژوری ئه ژر چاودری توندداو له  له کرد؛ من چونکه دههات و باسی منیان  دهوان میوانیان  شه
  وه شه کی دیکه الیه له! ڕوانیم ده تیان  وره کی گه یه رکرده وان و سه کو فس فس پاه ، وه وه سترابومه سی به که تاکه
  بووم به  هه ی که وه د قاتی ئه  خۆڕاگر بووم ئیتر سه نده وه ئهبووم و هنجا نه کیان ل هه یه اف وقسه هیچ ئیعتر که
  ه  هه ینمان به تی زه خوا خۆیه به:  دی خۆیاندا ووتبتیان چت له دهکردم و پ دهیریان  و گران سه وره گه
  ! چووه نه
  

  ك  کوته
و  القه لی مس و فه  ته پ لهی  و کب و تی سۆنده باو سۆنده کانی لدان و کاره موو شوازه  هه وان به ئه
دان  نگ و سه نگاو ڕه رم و ڕه گوۆپی گهوی و تیشک و  واسین و تینوو برسی کردن و ب خه و هه وه ستنه به

سکی  ی که ی ووره قهخوارد بۆ تک شکاندنی  ده یی تریان نه سته رونی و جه ی ده نجه شکه ی ئه جۆری دیکه
ی بوو،  قه و ڕه قه  ته من گوم له. ریکی دار تاشین بوو  خه تا ئواره ک هه محمد ڕۆژ ر بۆیه خۆڕاگر، هه

ککیان  سر یه الی عه.  ریکی چییه زانی خه دهم واوی نه  ته م به ، به ی منه ک بت بۆ وزه رچییه شمزانی هه ده
دی چ شوانک یان   قه  ئاخۆ له  ، کهوراسک  ته دا به که رگای ژوره ر ده به یرم کرد محمد له ، سه وه ی کرده رگاکه ده

و  نجه شکه ژر ئه  یان ئستا له ، کابراش یان کوژراوه ردو کوانه و هه  له وه ته گاوانک یان جوتیارکیان کردوه
ی  وه  بۆ ئه وه کرده دهستی خۆی باریک  و شون ده م ئه ستور بوو، به  ئه که داره.  ریکی دارتاشینه ئازاردایه، خه

ی  می قوتابخانه رهه ترین به  ژوردا و تازه ی کرد به محمد هه. شنت  ئاسانی بتوانت بیگرت و بیوه به
  زی له  حه میشه موو مرۆڤک هه هه.  و کاژره  یان دروستتر بین بۆ ئه و ڕۆژه عسی پبوو بۆ ئه ی به نجه شکه ئه

  مانه  ئه  که یه وه  ئه رنج ڕاکشه ی سه وه م ئه ، به ه سروشتکی گشتی مرۆڤ مه ئه!  ی شتی نویه وه تاقیکردنه
ژنۆکانم،  ر ئه قایی به  ڕه یدا له ده داشاندنی  وهڵ گه له. ی وه  بوو بۆ تاقیکردنه له په ر زۆر به چی هه مرۆڤیش نین که

  وه و شونانه و لهکرد  دهمارو دم   ئسک و ده  کاری له  جۆرک که کانم پشتی کۆتم، به ی شانه فه ر ده سه
زی   و حه ر کات بۆی بکرایه وک هه موو ڕۆژو شه هه. بینرا ده  وه مه که هروا  و شهر کراس سه ی خون له تماغه قه

  و خۆش درا به وت و ڕاسته کم که چه ر مه وت به  ڕکه  بۆر به که جارک کوته. م  وزه هاته ده  که م کوته  به لبوایه
کی نوفت و نوی هناو  یه پچه له ککیان چوو که ر یه کسه یه. ی وه  هۆی سالک بوون و کرانه  بووهداو که پچه له که

  ره جا وه!  جگای خۆی وه چوه م نه  به وه ک تاقیکردهندجار ی چه که  شکاوه پچه له کهمحمد . ستم  ده کردییه
  بت حات چۆن بووبت؟ دهئسقانی داماو تۆ 

  
   گ  سهکو نان خواردن وه

مک برنج و تۆزک  ڕوان که ک، نیوه یه مونک و هلکه یانیان سه دام بیخۆم، به  شتکیان ده  ڕۆژانه م ڕۆوه له
. چو ده چکاو   زیاتر له نھا که  ته  به یه و شله ردا و ئوارانیش ئه  سه ی کرابوو به کی دیکه یه ی پیازاو یان شله شله

  . خوارد دهم  که  تا نانه وه کرده دهیان  که پچه له هنا که دهکاتک خواردنیان 
. ی من زۆر نامۆ بوو که  بۆ ئوتله م ڕوداوه ئه ! نده  چه رت به یوت که سیش نه هات بۆ لدانم و که س نه ڕۆژک که

ی  که و خواردنه وه دهی کر رگاکه  ده له  په به. یدا بوو ڕۆ محمد په نیوه. نجام  ئه یشتمه گه و نه وه رم لکدایه گه زار ئه هه
   بوو چونکه وه سته ده ڕی به  کاری شه  ؛ دیاره وه کرده می نه که پچه له م که  دانا به که ی ستونه ر بنکه سه  لهمم رده  به له
ی  ؟ ووتم ئه و ووتی ها چییه وه م بانگم کرد، الی کرده ویستی بوات به. گونجان ده ڵ کاری خر نه  گه وان له ئه
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خۆیت،  دهزانی چۆنی  ده:  ووتی وه  پکردنه نین و گاته  پکه به! م چۆن بیخۆم ستراوه ، من به وه یته ستم ناکه ده
  . ی داخست و ڕۆیشت رگاکه ئیتر ده! می تن گ ده کو سه روه گ، هه کو سه وه

کو  ، وه که  ناو قاپه مم نایه ده. بوو م نه کی دیکه یه م، ئاخر چاره رموو بوو وا بکه و چۆنی فه منیش ناچار بووم ئه
کاریان  ک و به  بۆالی یه وه کانم بھنمه سته توانی ده دهم   نه گرت لم خوارد، چونکه دهی  مم هه  ده نده چه ر ههگ،  سه
  . بھنم

ڕاستیدا  له": ت دهکاندا   کوییه نده  دڕه شانۆی ر هامپتن له  ناوی کریستۆفه مریکی به شانۆ نوسکی ئه
مریکا بوون و  نی ئه سه کی ڕه  خه کان که  سوره ک هیندییه ی کوی بوون نه کان  دڕنده ئینگلیزهکان و  ئیسپانییه

مان چوو بوون لیان بشونن،   ئهم  پی دشاد بوون بهلتورو شوازی ژیانی خۆیان بوون و ونی ک خاوه
   ".ی کوی ڕندهن د دهکان   سوره  هیندییه  به ه  هه ک به  خهچی که
  
    وه ست بۆ ئاو خواردنه ی ئاو ده سینه مه

خوارد  ده خواردنکم  موو جۆره  هه وه   منداییه ر له ڕاستیدا من هه  له،بوو دهی ئواران زۆرم تینو  که دوای پیازاوه
رم بوو،  ر گه ده به ڕاده  له که ش ژوره وه رباری ئه سه!  ناو چشتدا ت پیاز بوو له نانه  پیازاوو ته م زۆرم ڕق له به
  . گرت ده رداخ ئاو زیاتری نه ک په یه  له کی بچوکی شوانانیان بۆ من دانابوو که وانیش قۆرییه ئه

کی  بییه ره  عه یی و به  توڕه و به وه که  قاپه کو شت پاکم نا به ک گوصاد قاپک پیازاوی هنا، منیش وه یه ئواره
 تینم ووتی ها مان  ته یشتووه و زانی گه وه  ئاوڕکی لدامهشوی ئه! باعد: د رو گوێ شکاو هاوارم کر سه
 تا   ئواره هنن له دهم بۆ   ئاوه و چۆڕه ش ئه  ئوه رمه  زۆر گه م ژوره ، ئه  مانگرتن نییهخر نهگریت؟ ووتم  ده
،  تردا ئاوم بۆ بھنه وره  شتکی گه  لهووتم.  و تینیۆتییه  له خۆم زۆر باشتره خواردن نه! کات دهشم  یانی چۆن به به

  ! بوو دهست  ی ئاو ده سینه کرد مه دهیای 
 ئاوی ئاو  ستی پ له کی ئاوده یه سینه  مه  خۆی و به ردی و به  نامه یکردۆته ز نه تومه.  لی داو ڕۆیشت ب وورته به

تامترین   به بوو به  یه سینه و مه  ئه وه و ڕۆژه کردو لهمنیش زۆر سوپاسم !  وه  هاته و الوه  له وه ه) ڕڕاد به(ر  ساردکه
هات،  دهوتنی   خه ر له ککیان به  یه وه ر شه ت هه  عاده ئیتر کردیان به! وانم ی ئاوو باشترین هاوڕی شه رمۆزه ته
ر ئاو،  یبردم بۆ سه دهو  هو کردمه دهی  که پچه له رمداو ئینجا که  سه یکرد به ده  وه ندی ئاو تدا بمایه  بۆر چه سینه مه
  م له کان پ بکه ست شۆره ری نزیک ده هۆوی ئاو ساردکه  ئاوی سه م له که سینه  مه دام که دهریش ڕگای  و سه له

ر  گه یبردم و ئه دهڕو خلیسکدا   شونی ته فس شکاندن به  پکردن و نه ندک جار بۆ گاته هه. و ئاو بۆ شه
و  سینه ی مه رمۆزه ستھنانی ته ده  به ر حاڵ من له  هه م به به. نین که دهوێ بوو پم پ چی لهر وا هه  ئه وتمایه بکه

  . ستھنا ده وتنم به رکه ئاوی سارددا سه
ن  گمه  ده بووم به و ژوره تا له  هه تۆی کرد بوو کهو  کارکی ئه یه وه قکردنه  ئارهم ئاوی و رمی و که و گه ر ئه هه

و پشودان و ڕزگاربونکی  وه ک بوارکی خۆ فنک کردنه شیان بردم من وه ده  که و ر ئاو بوایه ه س پویستم به
و  ر ئه دواتریش هه. رئاو ک پویستی سه ک وه کرد نه ده چاوم ل رمه  گه خه و دۆزه وه سترانه و به کاتی له
ری  رگه شته  نه  سلمانی به م جار له که یه   که ردی گورچیله  هۆی دروستبونی به  بووه م ئاوییه و که وه وشکبونه
  .  ردم فداوه ند جارک به رکردم و دواتریش چه بۆیان ده

  
  کان     کورده ناسه که
یرم کرد چاوم   سه وه  دزییه ر به م من هه ، به م الوه  ئه  هنامیانه له  په پ به ست له ده بردمیان بۆ ئاو ک که یانییه به
. ن بوون مه ته مویان پیرو به هه.  که رمانگه ی فه وه  هنابویانن بۆ پاککردنه ناسی کورد که ک که  کۆمه وت به که

  وته که دهش ڕیان  م کۆنه ئه: مووت ده دی خۆمدا  له.  دیار بوو وه وانیانه  ناوچه یی به زه ترس و ڕق و به
 یان بۆ   ببرت بۆ شونکی دیکه وه  شونکه ر گیراوک له همن ه  ئه له.  جیا بووم کانی دیکه  گیراوه من له!  ئره
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کان بت و بزانت  زای ڕگاو بان و ژوره نابت شاره. سترت بت چاوی ببه ده،  وه ر ئاو یان بۆ لکۆینه سه
 چاو   به م که که م ڕۆژی گیرانه ر دووه م من هه به.  کون لهکانی تر  ست و شته  و ئاو ده نجه شکه شونی ئه

   جاریکی دیکه مه ستن، ئه هب وال چاوی مه مه ئیتر له: ت ووتی دحه ت، مه دحه قیب مه م نه رده  به ستراوی بردیانمه هب
  !کرت ده ئیعدام  گبابه م سه ، ئا ئه وه وته  ڕوناکی ناکه  به چاوی

 دی  رییه رگه شته  نه ستیت به یان پوی ختته کی سه خۆشییه سیک بیت نه ر که  هه ر به گه بگومان ئه 
خورپا،  ده  دم دانه یه له سه م مه  تۆزک به ی من هنده)  غه موباله(نانک   پوه ب هیچ جۆره م به خورپت، به دهدا
ختدا بووم   سه رانکی هنده  گوزه ی له وه ر ئه به کو له وان و خۆڕاگر بووم به ی زۆر پاه وه ر ئه به ک له نه
ت ئه دهپدانت   ئیتر واز له ر بیانوتایه گه چنین و  ده لم ناخۆش نه ینه تبه دههبوایه  ژوری ئیعدام پ  .  
م  ده   بوو بووم، بۆیه که  کۆنه منه ری ئه به له زای کون و که واوی شاره  ته ستم به به ده  چاویان نه  که وه وه هۆی ئه به
   له ر شته مزانی هه ده. بوو بوو واو نه  هشتا ته و کاته  ئه  که وه مه ی جیا بکه که سوره  منه  ئه تا له هه  که  کۆنه منه ئه

ربان و  و سه یه وه  ژوری لکۆینه کامهو  یه نجه شکه شونی ئه  هو کام یه ست هه ند شون ئاو ده  چه و له کودایه
   .  بنبانی چۆنه

  و کاته م بینیم هیچ له به. تا  ئوتل عه  بوو بوو به ی که و ژوره  ئه یشتمه ستان گه ب ڕاوه دا به که ڕینه  کاتی ڕاپه له
و  موو ئه  هه که  سوره منه  ئه  له  بوو که وه ش ئه مه هۆکاری ئه. ردی البرابوو ین و دارو به رداخ و به چوو، چه ده نه

  . وان،  دابینکرا بوو یی ئه دهستی دڕن به  بۆ مه  نوترین شوه، دیاره به! ر ماوه ی جه پویستیانه
  
  زی گه واردنی ڕه  هه ڕ وه یاری، شه: کان  کورده منه ئه

م لواران گوپ هک هوش حه بوو دهالی ئ  ک و  خه  لهبوو دهم له ده من چونکه.  یاری کرد به دهیان تس  دهنگه  گو  
 پیاوانی  نده وه ئه!  زانی یاریگای گشتییه دهبوو وام   هیچ نه م چاوم له  بهبوو دهکی زۆر  باخییه ره  قه نگ و ده
  . ریکی یاری تۆپنن  خه مزانی که دهنگیاندا   ده به. ند و زه  قو هه  قه یانکرده دهدا  و نوه من له ئه
ڵ بت و منی  ه کۆم ی به نجه شکه  بۆ ئه باخییه ره م قه  ئه  قابیله باشه. بوو دهند کوردک  نگی چه ده پ گوم له له

وی  ککیان به  کوردی یه کانیش به یانقیاندو کورده دهبی  ره  عه کان به به ره عه!  خوا وانییه  به نه! ش کرابم لببه
سام  په حه دهگرت و  ده ووردی گوم   به وه  ژوره من له! م که دهخوا ئستا دایکی وا ل هب  دهبرم تۆ به: وت ئهی  دیکه
کان  کورده!  یه ر هه تی هه وایه ته ب و ملمالنی نه ره ڕی کوردو عه شدا شه گ و گورگ و خوییانه  سهو ناو ئه  له که
 نزم و چاوی  ر به کانیاندا هه به ره  عه ر برا هاوکاره رانبه  به م له  گوێ و چکاو خۆر بوون به  له قه رچی ئه گه ئه

  . کرا دهیریان   دوو سه سوک و پله
وان  و ئه ته سک دژی حکومه  که ی که وه م بیانوی ئه سپاو بوو به  کورد شتکی چه کان ڕق بوون له به ره الی عه له
ر شانی  رکی سه جھنانی ئه ک به  بوو نه اوهپس  چه و ڕقه جکردنی ئه نھا بیانوی جبه  ته وه ن ئه ده دهی  نجه شکه ئه
ی  له سه  مه که له سه م مه من، به بت یان ئه رگه  ئیتر پشمه ر کورده وان کورد هه الی ئه له. ت وه منی ده ک ئه وه

  وتبته  که ر کوردکدا که ر هه سه وتبت جامی ڕقی خۆیان به که ر کاتک بۆیان هه هه. بیانوو کات بوو
  !وویان بوبر ق  هه  کوردانه  خوی و چکاوخۆره منه و ئه م ئه ، به ستیان ڕژاندووه رده به
ی کوردو  و بۆه و برته  قسه ڕه  شه م جۆره ک ئه یه م ئواره  که وه سترابومه دا به و ژوره  من له دا که یه و ماوه له
  . بوایه م گوێ لنه به ره عه
  
  حمود زڕگوزی  ریف مه عه

هاتن و  دهتی  ۆ بتاقهبوال ئواران  م الو ئه سانی ئه که، زۆر جار  وه  ژوره هاتهنج  ک کوڕکی کوردی گه یه ئواره
  هوتن که ده  ه  تکه بی یان به ره  عه  کوردی یان به ی خۆش به  قسه وانیش به ، ئهوه کردنه دهمیان بۆ  که رگای ژوره ده

 و  یت باشتره یوت ئیعتراف بکه دهکک  یه. م  ڕزگار بکه خه و دۆزه م و خۆم له  ئیعتراف بکه ئامۆژگاری کردنم که
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. ن رتبده به با و ئیعتراف بکه واو بکه ت ته که و خوندنه  وتنه فه ڕۆژی خۆت مه یوت پاشه دهک  وژن، یهتک ده  لره
ک دژی  ن نه تی بده  یارمه بت ئوه دهڵ ئران و  گه  له نگدایه  باری جه ، له ت گوناحه یوت حکومه ده  ککی دیکه یه

م  ر ئه فم هه ره  شه یت به مان کار بکه گه یت و له رێ هاوکاریمان بکه یمانمان بده س په یوت به ده  ککی دیکه بن، یه
  . م که ده ڕزگارت  ره ل یه ئواره

حمود  ریف مه من ناوم عه:  خۆی ناساند م جۆره  به  بوو که  کورده نجه  گه و کوڕه ی ئه ی کۆتایی ووته یه م ووته ئه
!  یان نا یه کرد یان درۆ، ناوی وا هه دهئیتر نازانم ڕاستی . ناستم دهس  موو که منم و هه ریفی ئه و عه زڕگوزییه

بت و  ده  رگاکه ی داخرانی ده قه  ته ڕوات و گوم له ده  م کابرایه  ئهی  بوو که وه الی من گرنگ بوو ئه ی له وه ئه
  .دات دهمک دم پشوو  ی که مک، به که
  
  ر  کۆپته یشته  گه شه ڕه هه
  ر له کسه یه.  وه ره  ده یانهمو برد وه میان کرده که پچه له م بینیبوون، که  پشتر نه س هاتن که  کهک دوو یانییه به
ڕی،   تپه ووه  له ی دیکهکمن دا ئه و کاته له.  وه  بای ڕاستمه ست به بلکی به  حه ککیان پارچه دا یه که م ژوره رده به

رک  لیکۆپته مانیش ووتیان ئستا هه ؟ ئه  چییه وه ووتی ئه!  وابوو که رییه ر شانۆگه وت بوو یان هه نازانم ڕکه
  . پرون ببت پرون به هه و هه وه  خواره  فی بداته وه  ئاسمانه واسین با له ده ی پدا هه مه دت و ئه

ر  گه ئه: یان ووت دهن و هات دهو ڕوم  ره  به وه ی ڕوته مانچه  ده م زۆر بینی بوو، زۆر جار به ته و بابه من فلیمی له
ی  رباره  ڕاستیدا من زۆرم ده  له چونکه! هات دهم ل ر گاته م من هه تکوژین، به دهیت ئستا  که ئیعتراف نه
   ئاسانی به روا به  ناتوانن هه  و دنیا بووم لره وه و دادگا خویندبوه یئه من و هه و ئه نجه شکه زیندان و ئه

ڵ   گه هم ل وه وش لکۆینه و له یئه  هه بت ببرمه دهمزانی  ده!  وه  خواره نه رمبده  به  فۆکه  له بمکوژن یان مانچه ده
رمانی مردن،   فه وه ش بکرم و دوای ئه کی ڕووکه م دادگاییه  به جاڕییه شیان گاته گاکه داد نده رچه ن و هه بکه

  ردمیانهوانیش ب هات و ئه ده  و قسانه م له  من گاته وه  ئهر به له. ردا بدرت سه ئیعدام یان زیندانیکردنم به
کرد،  دهکانیان  ستییه  ده یری کاتژمیره کرد و سه دهیری ئاسمانیان  تاڵ بوو،  سه ری به  سه  که وه کی پشته یه وشه حه

م  بۆ شونی خۆم، به  وه و هنامیانه وه ش هات، قۆمیان کرده یه  ساخته رییه م شانۆگه  کۆتایی به وه دوای ئه
  ! دان کۆتایی هات  ب تھه ی جگای دخۆشی من بوو به وه ئه
  و زانیاریانه م به  من زۆر متمانه چونکه. بوو کیان نه رییه ر من هیچ کاریگه سه دا له و کاته  له ریانه  شانۆگه م جۆره ئه
 سانی  شتاکاندا له  دوا دوای هه رچی له گه ئه. ر زیندان سه  فریان بووبووم له وه ه بیاتی کۆمه ده  ئه  له بوو که هه

کانیشدا   بچوکه  بنکه ت له نانه و ته که وارییه منی سلمانی و ته  ئه ر له  وای لھاتبوو ههڕین تا ڕاپه ١٩٨٨ و ١٩٨٧
ی  ر زۆری ژماره به  له رهش دیا مه ئه. ڵ کۆمه  گۆڕی به نهنن و بیان ئاخ باران بکه ک ئیعدام و گولله یانتوانی خه ده

  یشتبووه گه کوردستان  نیاندا له مه ی دوا دوای ته و سانه عس له  شاوی به هک  ش بووه و ڕاستییه کان و ئه گیراوه
  . تی ی دڕندایه لوتکه
ست  ده ا گیانی لهد نجه شکه  ژر ئه کک له ر یه گه  زیندانی بووین، مه  ئمه دا که و کاته ی من ئاگادارم، له نده وه ئه

  یئه  دادگای نادادی هه یشتایه و بگه ڕیایه دا تبپه نجه شکه و ئه وه ی لکۆینه و کۆرسانه  به بوایه دهر  گینا هه  ئه بدایه
  . نوسی دیاری بکرایه ئینجا چاره

  
  کان و کابرای کورد ره  خۆپیشانده  و کچه دانمن
دان و  ده کب لیان و به  سۆنده به.  وه رزبوه و هاواری کچ و منداڵ به زیهدا  که وشه هح  پ له سر بوو له می عه ده
  یدا له که نگه ی ده نده زه  مه  به کی کورد، که کابرایه. گریان دهیان زیاند و  دهکرد و  دهوانیش هاواریان  ئه

 توندی هاواری  یی و به  توڕه  بهچوو، ده  و پایه ن پله و خاوه رو چل سای دنیا دیده ن سه مه وارکی ته خونده
  ی که وانه مزانی ئه دهمن ! ن دههیدی کوردستانم بۆ  ن، شه ن، باشیان لده  لیانده رێ وه ئه! ن لیانده: کرد ده
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،  وهڕ ڕۆن به دهر تایمی لدانی خۆیان  سه وام له رده ر به و هه! ن گه ده تیشی  و نه مه ست ئه  ده  به ن نه ده دهلیان 
 کورد پیاوی  لمنت که م پیشیان بسه رببت و هه دهم ڕقی خۆی  کان هه ر مناه رانبه یویست به دهم کابرا  به
  .  وه  بکاته کانیش دووباره منه قی خۆی بۆ ئه  له  کلکه و کاره ویست به دهمانکاتیشدا   هه و له!  ویشی تدایه ک ئه وه

  ی کرد به و هه وه ی منی کرده که رگای ژوره دهک گورگی هار  پ محمد وه  هاوار لهو دان و قیژهک ل یه پاش ماوه
گایر،  بو شه وت ئه ده پیان  وه ردی شۆڕکردبووه  دوو سمی خوی زه ڵ بوو که گه شی له ککی دیکه یه. ژوردا
 من  ش له  تازانه و گیراوه ی ئه ستا تۆه خوا ئ م جار زۆر ترسام، ووتم به که من یه ! که رده  زه نی سمه  خاوه واته
 قوماش  م ڕاسته که چۆغه. وتبوون دا که که رزه  ئه  له ی منیدا که که نهو پشت الماری چۆغه ر محمد په کسه یه.  وه نه که ده

ر  سه لهی شاڵ  ر شوه سه  بۆ جوانی له ره فه کری حاجی سه  ژنبرای به جی پنجونی که ره ستا فه م وه بوو به
    !ت درووبوی خه

: ی بۆ من ڕاکشاو ووتی نجه گایر په بو شه کرد، ئه ده   پارچه ی منی پارچه که ریک بوو پشتن و چۆغه محمد خه
ن باسی  یب ناکه کک بت جا عه کو یه منیش وه!  نابت و شتانه و پویستی به  ئه  تازه:، محمد ووتی وه هی ئه

 گۆڕی  ن و بیئاخننه موی ببه بن، هه ده ڕازی  وه کات به دهخوا !  ؟ پرسی بۆچییه ن نییهن، مای خۆتا که ده  وه ئه
 نوانی هی  م لدان چۆن له رنجکی نائومدانه  سه وه ستراوه ستی به  ده واددتان، به  گه وره ژدادی گه ئه

ستنی منداک  شی چاو به  به یه ر پارچه هه  دیارهم ووت  ده دی خۆمدا  کردو له دهیان   پارچه  پارچه وه که درومانه
  !  خۆپیشانداندا گیرابوون  له و ڕۆژه  ئه کات که ده

کرد،  دهکوردی خوندنیان  ، داوای بهبوو دههزتر  دوای سات به  خۆپیشاندان سات له و ڕۆژانه  ئه شایانی باسه
کرد و  دهخۆییان  ربه کرد و داوای سه دهن کرد، داوای کۆتایی هاتنی زوم و زۆریا دهداوای مانگرتنی گشتییان 
م  ر ئه نجامدا هه  ئه م له زانی به دهی  نجه شکه ر گرتن و ئه  هه تاوه ره سه ڕژم له. کرد دهداوای ڕوخانی ڕژمیان 

و  کشه ی پاشه وه عس و بۆ شاردنه  هۆی فشار هنان بۆ ڕژمی به  بوونه  بوون که خۆپیشاندانانه
 بیانوی  دام و کردی به ی بانگ کرد بۆ بینینی سه بدول قادری چوسه شخ عه) نازول نه(ی  وه خۆنزمکردنه

  .ک منی تدا ئازاد بوون ی وه زارانی دیکه  من و هه کان، که رکردنی لبوردنکی گشتی بۆ گیراوه ده
  
  نگاوی ی ژه که نه  یان ته دام زه سه
 چوار  وزانی، دهمنم  ری ئه به ڕوه  به تادا به ره سه  من له ب، که ره ی عه کهقیبکی دی ت و نه دحه قیب مه ک نه یانییه به

کو کابرای  به لدانم  کرد به ستاین نه ر ده کسه  یه وه ی جارانه وانه  پچه به.  وه  ژوره  هاتنه پنجکی دیکه
! بت ڵ منیشی نه گه ر له کو هه من خۆم ل بئاگا کرد وه!  دام زه ی ب سه ئاده: ب ووتی ره ری عه فسه ئه
ر ب نوتق  من هه!  دام زه  هیچ نیت بۆ نایت سه  که من هیچ نیم، باشهیت  دهتۆ : نی و ووتی ندک پکه هه

  ! م  من چی لبکه نگاوییه ی ژه که نه  یان ته دام زه ئاخر سه. بووم
توو  فامی، ئه زانم جاح و نه تاویت، ده ره رخه زانم تۆ هه ده گیان من  بابه:  کرد  قسه ستی به ت ده دحه ئینجا مه

م بۆ ئیمتیحانی  تبه مۆ ئه ر ئه فم هه ڕه  شه من به ی خۆتمان پ ب، ئه سئول و پله ناوی نھنی و ناوی مه
ی موحسین   بنکه ر له شم و هه  پولی شه یانزانی له دهمدا  که ویه  هه پشتر به. وتت فه لت نه قبه کالۆری با موسته به
یری کردو  یان سه وی دیکه ئه!  یه  یان تازه ن بزانن کۆنه ستی بکه  ده ی که یری کاتژمره ی سه ککیان ووتی ئاده یه

  !  یگۆڕه ن مه دهلك   خه گۆڕن و به دهیان  که  خۆیان سیاسین خۆیان کاتژمره چونکه!  زۆن مانه ، ئه یه ووتی تازه
ش  کانی دابه  هه ندی به یوه و په  شتکی جیھانییه مه ، ئه یه و هاوینه ستیان کاتی زستانه هب کاتی کۆن و نوێ مه

! پاندبوو ک دایسه بری هزو کوته  زه ت به حکومه!  داهاتبوو  عراق تازه  له و کاته م ئه ، به یه  هه وه وییه بوونی زه
  ش له که که ن، خه ران بده رپچیکه  سزای سه من و پۆلیس که  ئه رمان درا به ر فه کسه ک یه تایه ره ب هیچ سه به

   ڕق و قین بوون ئیتر له  به که که  خه  کوردستان خۆیان له پیاوانی ڕژم له! کرد دهپچییان  ر سهداخدا 
  . تی ڕژم ی دژایه  نیشانه نه  بیکه ڕان که گه ده  گه بچوکترین به
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ی قوتابتی و   ناسنامه کانم که زویر بوونی ناسنامه ری ته گه  ئینجا ئه م گۆڕاوه که ه زانیان کاتژمر ی که وه دوای ئه
یانبردن و پرسیاری  دهیان هنان و  دهر  تا س و چوار ڕۆژ هه هه. ی باری شارستانی بوون زیاتر بوو ناسنامه

  ن به وان، بمکه س فس پاه ف ن به  زۆر بمکه یان ویست به ده. کردم دهیان ل ناوی دایکم و پرسیاری دیکه
و  یانویست من ئه ده. م رگه یانویست بم پشمه ده! بووم وسا وا نه  ئه  ئستاو نه  نه  که وره لپرسراوکی گه

 زیاتریان  وه وان له  ئه رچۆن بوایه م هه بوو به ڕاستیدا وا نه ، خۆ له یه ه موو شتکی کۆمه  هه  ئاگای له  بم که سه که
فی  ره ربونم شه بووم و دوای به  زیاتر نه ه نگرکی کۆمه  الیه من له!   گیرابوو وه ستمه ده ه ب کردم که ده  نهلحاس

ین و   هیچ که  پم گیرا بوو ئاگام له  زیاتر که یه  نوسراوو بو کراوه رفه و زه  له بجگه. خشرا تیم پبه ندامه ئه
ندیم  یوه  خۆم ڕکم خستبون و په  که سانه و که و شانه نھا لپرسراو بوم له بوو ته ینکی ڕکخستنی ناو شار نه به
ند  چهرکوک  ی که یئه  هه  دواتر له  که یه وه  ئه نگییه ی دته ی مایه وه م ئه به. بوو  هه وه  ڕکخستنی شاخه به
 لپرسراو بوون   کرد بوو که سانه و که ر ئه هس  ئیعترافیان له رده  فه  به  که وه  هاوڕیانی ناو شار بینییه  لهسکم که
  .)م که دواتر باسیان ده(ریان رانبه به
و  گه  به نده  چه تۆ نازانیت ئمه ئه... یت؟ لۆ هۆی  که الل وا لده تو خۆت لۆ جه  ئه بابه: ت ووتی دحه مه
ی کۆنترۆڵ  که  و مزه ستدایه رده به ک دۆالری له کات و دنیایه ن قومار ده نده  له  له ر هۆ که سه  له الیه سممان له ڕه

! یت ئیعتاف ناکه! یت که وان وا لده دا خۆت لۆ ئه تۆش لره! ین ی ئاشکرا ناکه رگانه و به  جارێ ئه ئمه!  کردووه
م ئیعدام کرا  ه ئ یناکات، که قه: و ووتی یدایه  هه والوه یان له  دیکهیکک کات، یه ت ده  تجاڕه  خونی ئوه هۆ به

  . نین  قاقای پکه و دایانه! تا هید عه ی شه نوسن؛ بۆ چله دهووتارکی بۆ 
ب  به. وتن دهیان پ وان قسه  ئه ویست که دهم خۆش سانه و که بوم و زیاتر ئه ستور ده  زیاتر ڕق ئه م قسانه من به

  م به و قسانه موو ئه ، هه المانه  له یانوت گوایه دهوان   ئه ک که یه گه  هیچ به ک و گودان به  دوو دییه هیچ جۆره
 هیچ ،دام بۆ خۆڕاگری زیاتر ده هانیان  بت که  نه نده وه  ئه زانی؛  دهڵ  په درۆی شاخدارو بوختانی دوژمنکی چه

  .  بوو یان نه کی دیکه رییه کاریگه
 ناو  موی کرده ر هه  و هه وه میدا کۆکرده  ده ی لهتا توانی تف ت هه دحه ، مه ش سوودی نییه زمه م به کاتک زانیان ئه

ت زانی زۆر پی تکچوم،  دحه مه. یرکم کرد  سه وه ونییه  قزه  ڕق و به ساس زۆر به خسیرو که وانم، منیش یه چه
اف  ئیعتر م چونکه که  تفت لده م، بۆیه که ئاوات لده ئه:  ووتی وه ی بھنته که سک پاساو بۆ کاره ک که وه
 زۆرترین ئازاری   بوو که نجه شکه تی ترین ئه ختترین و نامرۆڤایه  سه وه وساش ئه ڕاستیدا ئستاو ئه له. یت ناکه

ش بارکی  وه ر ئه بوو؛ هه  پناخۆش نه و تفه ی ئه نده وه کم ئه یه نجه شکه واسین و ئه هیچ لدان و هه. گیانی دابم
بم،  ران ده ک زۆر نیگه  خه  باسکردن یان گوێ لبونی تفکردن له نھا به  ته ال دروست کردم که لهوتۆی  رونی ئه ده
  .  الم گرانه ر زۆر له  بکات هه و کاره یان منداک ببینم ئه!  فیلمیشدا بیبینم ر له گه ت ئه نانه ته

تا  هه... ناکاو  ی له اون، زلله و ڕاوڕ القه با، فه واسین، لدان ، کاره هه:  لدانم  به وه ستیان کرده  ده وه دوای ئه
  .و ڕۆیشتن وه  ژوره وه خۆیان ماندو بوون، ئینجا فیان دامه

  
  هنین مۆ دایکت ده ر ئه یت هه که ر ئیعتراف نه گه ئه
 بوو، وا  وه سته ده میان به که ی باری شارستانییه یرم کرد ناسنامه  سه وه  بردمیان بۆ ژوری لکۆینه ک که یانییه به
؟  ت ووتی دایکت ناوی چییه هحد م پرسیار مه که ر یه کسه یه. ریکی تاووتوکردنی بوون مک بوو خه یار بوو دهد

م  م که ر بکات، به به توانت ناوی باوکی له دهکار بھنت  زویر به  ته  به سکی دیکه ی که  ناسنامه ی که وه  ئه دیاره
م ناوی دایکم   هی خۆم بوو به که من ناسنامه. وت که دهس ت دا زۆر که و نوه و له یه س بیری ناوی دایکی هه که
 چۆن  ر بۆیه بیر بوو هه م له وه  ئه وه یهمم دا  وه کی نوسینی تدا کرابوو، منیش که یه ه  هه تاوه ره  سه ر له هه

   گومانیان له دیاره.  واوه تهی کرد و ووتی  وانی دیکه یرکی ئه ت سه دحه مه.  وه ها خوندمه نوسرا بوو وه
 بم و  رگه  پشمه کرد که یان ده وه ردا بوو گومانی ئه به  جلی کوردی خاکیم له من چونکه. بوو م هه که ناسنامه
  !  وه ستیانه  ده دابوو به م نه رکی دیکه گه م منیش هیچ ئه بوو به  وا نه وه ر چی ئه گه زیبم بۆ ناو شار، ئه دابه
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: ووتی.  زانه  پاڕه ؟ ووتم له ریه کونده تا داکت له عه:  ووتی من بکات ست له هب ی چاوه وه  بۆ ئهت دحه  مه وه دوای ئه
    !  ت نییه سی دیکه و که زانه  پاڕه و داکت له زانه  پاڕه زان، مات له یت پاڕه دهپرسین  ر شتکت لده گباب، هه سه
! بینیت ده، ئینجا   ئره هنینه دهر داکت  لیکۆپته  هه و به یه مۆ توانامان هه ر ئه یت هه که ر ئیعتراف نه گه  ئه وه

 پکردن و  ت زۆر بوو، گاته دحه  بۆ مه یه م باشه ئه.  باشه:  ووتم وه رخۆمه به ست له به و مه وه ب بیرکردنه منیش به
   له مه ئه. زان  پاڕه ستیان بگات به دا ده و کاته ن لهی بتوان وه  هاتن بوو له م گرتن و گاته که ری بوو، به شمه قه
  ر به یشت، ئیتر هه گه ده س تنه بت که و نه ب بوون، ئه ره موو عه  هه وانی دیکه ، ئه وه شه کی دیکه  الیه ، له وه که الیه

 و  وه  دایانگرتمه کب  به  جووته دی کرد و به مه تی موحه رپ  و ئیشاره  سه ستایه هه. هجگاری شت بوو
  . و ڕاوڕاون القه شدا کۆرسی فه هو دوای ئه به
  
   مالزم موحسن مه  ک؟ ئه مه زانی ئه ده

گورگی هاری ڕژم بوو .  توندوتیژی و سامناکی بووی  نمونه سلمانی  شتاکاندا له تای هه ره  سه مالزم محسن له
  . یت که دهوت چی  دهی س نه  که و بکوشتایه سی بگرتایه ر که و هه رچی بکردایه هه. ک  گیانی خه ردرابووه به
  وه هاته ربازییه رگی سه   جلوبه ی قۆزی سم تاشراو به شخه رکی که فسه دا ئه وه رگا کرانه ڵ ده گه  له یانییه م به ئه

ئیتر !  مالزم محسن مه هئ: ووتی. یدی  سه وه  آ؟ ووتم نه مه زانی ئه ده: کی وران ووتی  کوردییه  به . وه ژوره
  م دراوم وا مالزم محسن خۆی هاتووه ه قه  گرنگ له  گرنگم یان به نده وه باشه من ئه! استی زۆر ترسامڕ به

یرم کردو  ندک سه هه. کات دهم   پارچه  ئستا پارچه ، وه ن پیاو خۆره ده مالزم محسن خۆ  جا باشه! بۆالم
.   ئاۆزتان کردووه  ئوه یه م ساده که یدی من کشه ، ووتم سه ئیعتراف بکه: تی، وو وه یری کردمه ویش سه ئه
  !! سیته  به سیته  بهنا نا ووتی  وه  ئامزه نینکی گاته  پکه ویش به ئه

رچاوی محسن  به ی له وه م بۆ ئه  کبک بۆ لدانم و هه ستی دایه محمد ده.  بوو دواوه دیشی به مه محسن موحه
 سمتی  کبکی دا به  وه  گاته  داخدا به محمد له. گاتمستی ب ی هشت ده  مالزم محسن نهم بهنونت، خۆی ب

و   ئه وه و یارییه  گاته ئیتر به! تا کب و ت  ئوتل عه گرت، چی زۆر بوو له محسنداو محسنیش کبکی بۆ هه
  . نین که ده و پ وه ونهب دهرز  کترداو به  سمتی یه یان کشا به ده  دوانه

  رده  زه کانیان فداو محسن به ، ئینجا کبه یه که وه کاتی کۆبونه: و ووتی وه  ژوره منک هاته ک ئه یه پاش ماوه
ی  وه ی گانه گوره به!  من بدات  محمد له یھشتووه و نه  ئه یری منی کرد و وای نیشاندا که  سه وه نه خه

ستگیرکردنی  ر ده و هه رکی ئه  ئه بوو، دیاره دانی زیندانی نه نجه شکه تی ئه ت تاقه سن قهش مح زیندانیانی دیکه
  !س و به کان بووه نچیره

منی پارزگای  ی ئه  لیژنه کی تیا بوو که یه وه  من گیرا بوو باسی کۆبونه  به دا که ه ی گۆڤاری کۆمه یه و ژماره له
و  تی؛ له رکردایه  سه یشتبووه کی گه یه منی شاری سلمانی و ونه ی باری ئه رباره  ده وه سلمانی تیدا کۆبوبونه

عس و  ی پارتی به کانی دیکه من و پارزگاری سلمانی و مالزم محسن و خه ری ئه به وهڕ دا ناوی به یه نامه گه به
  . تی تدا هاتبوو وه ده
 من  یش به ڕوتازه ته   ر به تی و هه رکردایه  سه یشتبووه ییش گه تازهڕو   ته ر به  بوو، هه  زۆر تازه یه نامه گه و به ئه

و  کانیان له زۆر ڕۆژ گوم لبوو محمد و گوصاد و میوانه. رنجیان بوو  زۆر جگای سه وه ر ئه به گیرابوو؛ له
زۆرجار  ...نیریز باریزکاری سلیما به :یانووت دهق و شی    شه بوو به دهل و گوم وه ندهخو یان ده باسه
  نه گه  ده نامانه گه و به ما چۆن ئه ده سوڕ وه ریان له ربگت و سه وهکرد بۆیان  دهسانی کوردیان بانگ  که

 بۆ  یه نامه گه و به کردنی ئه  هۆکاری دزه  بوو بت له وه ش بۆ لکۆینه و ڕۆژه ی ئه وه  کۆبونه زۆر نزیکه.  ه کۆمه
     .  ه ناو ڕکخستنی کۆمه

  
  ر ی ئاسنگه کاوه
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ستراویان  سکی چاو به وام بوو، زرم که رده ی لدان به و زرمه قه مدا ته که م ژوره رده به  نیو کاژر له ی به وه دوای ئه
   :رگاکه ر ده  به فدایه
  ؟  ناوت چییه+
 .  کاوه -
    کارت چییه+ 
  . ر ئاسنگه -
  کی کوی  خه+
  پنجون -

نام  موو هز پاکیان پوه  هه و به وه ستی منیان کرده ی من، هاتن ده که  بۆ ئوتله وه  ژوره ھننهیو ب ی ئه وه ر له به
کی  الیه ن و له ی بده نجه شکه ندک ئه دا هه یه نجه شکه م ژوری ئه  له هخوا هناویان  ووتم به هو که الیه له.  وه ره بۆ ده
خۆشی خۆم ش د وه ، به وه ستنه به دهک من   وه رهویش ل  بوو، ئهیدا  هاوڕم بۆ په خوا دیاره  ووتم به وه شه دیکه
ر  م هه هب!  جگای من نه که ده  یه  تازه ره م براده ن بۆ ژوری زیندانی گشتی و ئه به دهمووت من  ده  وه دایه ده
  . رچوو م ڕاست ده که ری یه گه ئه
 چاویان  ته وه چی ئه ت، که دحه مری مه  ئه ستن، به وم نابهرگیز چا ، من هه واوه ستم، ووتم ته  ڕگا چاویان به له
  ! ن به دهخوا بۆ ژوری گشتیم   به ستم دیاره به
  نجه شکه  ڕۆژانی ئه د شوکور به م سه ، به  کونجکدا فیاندام و ووتیان دانیشه وێ له ژوریک له بۆ ردمیان ب
  . ڕۆیشت ر نه مۆ هه ئه

  وورده. ی من دت ره ر ئستاش سه ن و هه ده ده  سانی دیکه  که زانی له دهت، وام ها ده چک   زرم و چکه زرمه
باز بوون،  نه باخ و چه ره قه).  تابعه ( ستییه زگای چاپی ده  هی ده  چرکه نگ و چرکه و ده وت ئه رکه  بۆم ده وورده

! می گیان می گۆشتتی و بزن خه ساب خه قهن  ده.  بوو ره و به  بنههات و دهز  ی کاغه چون و خشه دههاتن و  ده
   !  گیانم ی بنه دا بووم که وه ی ئه ندشه  ئه ر له من هه
رهنان و بوت بۆ   نینۆک ده دا له م دونیایه له. بیسترابت بینرابت و نه   نه ک که یه نجه شکه  ئه ن به ست بکه و ده

   زیندان بووم، نه ی من له نده وه ڕاستیدا ئه له( ! ترسام  هنان ده پشتدا واسین و ئوتو به دا هه  پانکه دانان و به
  وانه  شتی له یه وانه خۆ له)   بیست بینی و نه م نه نجانه شکه  ئه و جۆره  ئه سی دیکه  بۆ که بۆ خۆم و نه
ت بینی ئیتر سامت ر شتک ترست و هه  ده  نادیارو شاراوه  له میشه م مرۆ هه ر هنابم به سه خراپتریشیان به

  .  ر یاخییه بینراو هه کردو یان نه موو شتکی نه  هه دیاره.  کردو یاخییه رمانی نه فه: یوت باپیرم ده. شکت لی ده
ڕۆ   ڕۆ، نیوه تا نیوه  وه  مامه م جۆره به!  ڕۆژانی لدان  به د خۆزگه م سه بوو، به  لدانم نه و ڕۆژه ر حاڵ ئه هه به
یری   باشی سه  به وه که م خواردن خواردنه ده به. ندک خواردنی بۆ دانام و هه وه اوی کردمهکک هات چ یه

ر   هه ک مزو کورسی تدابوو که یه چوو، ژماره  هۆڵ ده  زیاتر له ی درژ بوو، که وره ژورکی گه. م کرد که ژوره
  . کرد ن کاریان دهریا سه س له کک یان دوو که ر بوو، یه سه ستی له  چاپکی ده  مزه
لی  منک هات په سر ئه عه. سر  تا الی عه وه جی خۆم مامه و له وه ستمه مدیس چاویان به واو کرد هه م ته که  نانه که

  ویش دامییه ئه. کک بانگی کرد ندک ڕۆیشتن یه و دوای هه وه ره  ده هنامییه. یساندم ق هه  شه  نوکه گرتم و به
رقای شیکارکردنی پرسیاری  ستابوون سه ودا ڕاوه هات و له نگیان ده  ده ک کهس  که ه ست کۆمه ده

 خۆم  وانه و تاقیکردنه باشی کۆششم کردبوو بۆ ئه  به منیش چونکه. کالۆری بوون شی به کانی شه وه تاقیکردنه
. زانی کانیشم ده یاره پرس می ڕاستی زۆر له بوم و وه کانیان حای ده  مشتومه کردبوو، زۆر باش له ئاماده

  وه ردوکی پکه کان بوون یان هه منه سوکاری ئه منیش بوون یان کوڕو براو که م ئه م قوتابی و هه  هه وانه نازانم ئه
   قسه ستیان کرد به شم ئیتر ده  منیش قوتابی پۆلی شه  پرسیار لکردنم منیش ووتم به وتنه که. و بوو تکه

 خۆ  باشه . دین الحه کو سه حریر وه بتاڵ ته  ئه وت ببن به تانه وت، ده  چیتان ده هئو: یانوت ده. پوتنم
 ناوی  ی فرسان که ت ووشه نانه و ته تییه ری کولتوری جاشایه و داهنه ئه!  دین خۆی جاشی خۆیان بووه الحه سه
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بتاڵ  ئه! ویش ڕازی نابن  ئیتر بۆ به؛ تووهی گر رچاوه  سه وه دینه الحه کانی سه  سواره کان بوو له ڕزی جاشه به
  . شدا باسیان کرابوو بی پۆلی شه ره بی عه ده  کتبی زمان و ئه حریر له ته
م  ده ؟ به!ن که دات، ئیتر بۆ واده موو شتکتان ده ت هه ، حکومه  خۆڕاییه ن، خوندن به که  بۆ وا ده یان ووت ئوه ده
 چاوم  من چونکه. من جیھشتبوم  کابرای ئه ی که و شوینه  له وه وتبومه هنگاو دورک ک دوو هه  یه وه م قسانه ئه
. نگاوم نا دا هه کی دیکه الیه منیش به.  ره یدا بوو ووتی وه من په ، کابرای ئه زانی کوێ کویه م ده سترا بوو نه به
  من به کابرای ئه. چم نی بۆ کوێ دهزا م ده رم لتک چوو نه م تم خۆڕی، ئیتر سه کان هه منه ئه-  قوتابی کک له یه

 پیان  ی که وه منیش بۆ ئه سابون، کابرای ئه په کان حه منه ئه-قوتابی. وت  تم که زللهق و   شه ڕاکردن هات و به
  !واو کردم شی بۆ ته و ڕۆژه  لدانی ئه شه  به ته  غیره  به نده لمنت چه بسه
  
  ؟!تی آ بوو ستخه رێ ده ئه
  و کتبانه ئه.  وه مخوندنه  ده ی که و کتبانه ی ئه  پوخته رکی تدا بوو، بریتی بوو له فته کاندا ده وهناو نوسرا له

  ی که و باسانه ، ئه وه وتنه که ده ستم نه  ده ی جار جارکی دیکه بوون و زۆربه  خوازراو بوون و هی خۆم نه چونکه
  .  وه منوسینه دا ده ره فته و ده ن    لهرنج ڕاکش بوو خ و سه الم گرنگ و پبایه زۆر له

کوڕی پورم ئوفی  اللی شخ ره ندکیشی هی کاک جه م هه تی خۆم بوو به ستخه  ده ره فته و ده شکی زۆری ئه به
الل  کاک جه.  وه تی زۆر خۆش بوو بۆی نوسیبومه ستخه ی ده وه ر ئه به تی و له رایه تی و براده  هاوڕیه  به بوو، که

  . بوو  لپرسراو نه تانه و بابه رۆکی ئه  ناوه  هیچ جۆرک له بوو به کانی نه  فیکرییه له سه ت و مه تی سیاسه هتاق
بوو . دانم نجه شکه و ئه وه هات بۆ لکۆینه س نه پرسیم، که س لی نه  که وه کانه ی ڕۆژه ی زۆربه وانه  پچه مۆ به ئه
برد محمد  ی نه نده وه ئه. تی  قاوه ستم کرد به و ده وه ی کردمه که پچه له  هنام، کهیان بۆ که  خواردنه ڕۆ تۆزه  نیوه به

کو   به ر کورده ک هه  نه مه ی ووت ئه  ده ی ناسیایه ک نه ردا بوو یه به ستک شای کوردی له ، ده وه هاته
ی بزانت  وه و بۆ دنیایی بۆ ئه وه که  ستونه  به هو  کردمه پچه له ستی که  ده له په به.  یه رگه رژینکی قایم بت پشمه په

  وه یرکی محمدی کردو ووتی ئه ، سه وه  ژوره منک هاته دا ئه و کاته له.  وه رزکرمه ستی پ به ردوو ده  هه داخراوه
  .  یه رچونم هه رتدا؟ محمد ووتی ده به  له چییه

بینیبوو،   نه وه  خۆمه رگیز ڕۆژی وا ئارام و همنم به ی هه وه ئهر  به له.  وه پرسییه  منی نه س له ش که وه دوای ئه
. نگ بوو ق و ده  ته قه ی لدان و ته  زرمه  گوم له وه پشتمهی  که  ژوره له.  خستبوو بۆ بچوکترین سرته گوم هه
مۆ   ئه  یفه حهسک بت  ک که یان وه! ن رن لم بده م وه سک بت منیش لره ک که ک شت یان وه منیش وه

یریکی بندگۆکانی  جار جارکیش سه! ن و زه   نگ و هه  ده نگه  ده وتمه  که وه رت، له خۆمه دان بگوزه ب تھه به
خۆیدا  نیایی خۆی له  ڕاستیدا ته له. دام س گوی پنه بیستم و که نگی نه س ده م که کرد، به رم ده پشت سه
خۆیدا  نیایی خۆی له  ته  که ت نییه وه وا بیری ئه بت ئه و لدانیشت هه وه سترابیته  بهر گه ، جا ئه کی تونده سزایه
  !  خته سه

. ون دیار بوو موو کاتکی زیاتر قزه  هه شۆکاوو دزو، له  ژوردا، په ت خۆی کرد به دحه پ مه  له الی ئواره
؛  وه ره  ده ته رت کشاوه  ده رده فه  له که ی کۆنه  باله لهر ئستا  ت ووت هه ردا بوو ده به ت و پانتۆی له قاتک چاکه

ها :  شیاندی رگاکه م دیو ده  ئه تهڵ قاچی خس گه له. نیا ۆو تهو ت خۆیشی توڕه. چرچ و لۆچ و پیس و ناشیرین
ر  ت ووت هه ک دهجۆر  لدانم، به ستی کرد به کی داو ده الماری تیه یت، په ر ئیعتراف ناکه تو هه گباب ئه سه

ش تری  وه کی کوی به یه کو شت یان دڕنده وه.  کب لیدام تا توانی به هه. ستگیرکراوم  ده یه م چرکه ئستاو ئه
دوانیان ! وت سی ده م س که  النی که القه  خۆ فه نیایه  ته ربابه م که ی دا، ئاخر ئه که القه الماری فه خواردو په نه

وابزانم خۆیشی بیری !  می چیته ن، جا تۆ خه ده  ده سه و که بنی پی ئه کک یان دوانیش له گرن و یه  ده که داره
گیراو  هز بوو خۆم پانه  به مجار هنده که  پشتی کۆتمدا، یه ی کشا به که القه ند جارک دار فه  چه بوو، بۆیه نه

 قورس بوو زوو ماندوو بوو  که القه بوو داری فهباش .  وه ریق بوومه  حای خۆم ته زۆر له.  خۆمدا میزم کرد به
   کشا به وه ڕی نائومدییه و په ی به که القه ی ماندوو بوو داری فه وه دوای ئه.   پشتی بشکاندمایه یه وانه گینا له ئه
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ست  ده ی پیتک به وه ب ئه  به وه ڕایه تاڵ گه ستی به ده ش به و جۆره  به وه  ژوره ر چۆن هاته ملی شکاند، ههرزداو  ئه
  . بھنت
  خوا دیاره  دی خۆمدا ووتم به له. لکشی کردم و په وه ستی کردمه ، ده وه دوا گوصاد هاته وه ک له  خوله ی ده نزیکه

  م به مویان بمکوتن، به  هه ی به وه ت بۆ ئه دحه ی مه که ن بۆ ژوره م به و ده خواردووه  لدانم نه ریان لههشتا ت
.  نجه شکه ک ئه چو نه ی ئاسایی ده رمانگه  ژوری فه  ژورک له بردمییه. دا بردمی کی دیکه  الیه  به وه وانه پچه

 شریتی  که ره فته ده. می دانرا بوو رده ی به که ر مزه سه  بۆری من له ره فته  دانیشتبوو، ده وه دوای مزکه پیاوک له
  .م بیری بکه لهتوانی  م ده راندو نه په دا تدهمم رده به ک فیلم به تکی وهموو ش  هه ر بۆیه ری من بوو، هه وه بیره

کی  یدا یان تورکمان بوو یان خه که بییه ره  عه  کوردی و نیوه  نیوه موچاوو سمی پو زمانه ی ده  شوه کابرا به
.   کردو ووتی دانیشه که فه نه قهتی بۆ  ئیشاره. ب و تورکمان بوو ره یشتنی کوردو عه کگه یه کانی هی به ناوچه

 پی  وه یبه  غه ک له م گوصاد وه ، به که ره فته  ده ستی دایه ده.  دانیشتم که فه نه ر قه سه ڕز له ک پیاوانی به منیش وه
!   زۆر ڕونهی که ته ستخه دا ده  شونکدا ووتی لره و له وه دایه  ههکانی  ڕه پهرگرت  ست وه ده ی له که ره فته بن ده
  ! است بکاتڕ  نگه هڕ  قت چییه  تۆ حه کوره!  تی منت بینیوه ستخه  کوێ ده ماڵ باوک تۆ له ئاخر گه

موو  و هه جیاتی ئه  له وه م ڕۆژه که یه  بۆ له وجانه م گه  ئه ، باشه تی منه ستخه  بۆ پشکنینی ده زمه م به دا زانیم ئه لره
ر  زانن، هه ک ده ر زمانی کوته  هه مانه  ئهخر نه،  وه کردۆته  نه وه ۆ بیریان له ب واسینه ههو لدان و  القه فه
ی  وه  لکۆینه ک له  وه ندی زیندانییه وه رژه  به و زیاتر له  باشتره وه زانن، زۆر جاریش ئه و کوشتن ده نجه شکه ئه

و  رزه  له موو گیانم هاته ی خۆمم کرد، هه که ته ستخه یرکی ده ی چاو سه  تیله  به که.  زانستی و وورد و همنانه
و   به وه نه  بکه وه  بیر له الیان سوکی بوو وان له م ئه به. بیسترا  ئاسانی ده ی دم به ترپهموچاوم گۆڕاو  ی ده شوه

نی  الیه له.  وان  ئهبوو شوازی مه ، ئه شه ڕه و هه نجه شکه ، ئه نجه شکه و ئه شه ڕه وت؛ هه ربکه شوازانه ڕاستیان بۆ ده
  . کردن وه؛ خۆڕاگری و متق نه شه ئمه

تی من   کودا خه و له که ره فته استی دهڕ  ناوه یشته ڕی و گه تی من تپه  خه و له وه دایه کانی هه ڕه  الپه له  په گوصاد به
: یرکی کابرای کردو ووتی سه.  وه م ئاسایی بوه ناسه و هه وه ی دم هواش بوه ترپه.  وه ستایه ودا وه بوو له نه
. ستم  ده مکی دایه ه زک و قه کاغه  رپ و پارچه ستا سه کابرا هه. ئیتر ئاوڕشینکی فنکی دم کرا!  ته وه ئه

. ناوی سیانیم بۆ نوسی. م ناوی سیانی ده: ووتی. منیش ناوی خۆمم بۆ نوسی.  ووتی ناوی خۆتم بۆ بنوسه
کردو  یرم ده  سه وه خۆبونه  به تمانهمڕی دنیایی و  و په هری کرد، منیش ب رانبه  به که ره فته دهتی ناو  ڵ خه گه بردی له

  . ک دوورن یه رزو ئاسمان له ی ئه نده وه  ئه د دنیابوم که دا سه  سه له
  ترساندنی من بهم بۆ  ک جیاوازن به یه  زۆر له وت که رکه  بۆی ده که ته ستخه ردوو ده رنجکی ووردی هه دوای سه
:  ووتی وه که یه  بزه ی به که ر قسه سه سک زۆر دنیا بت له ک که یرکی کردم و وه  سه ستدارانه به کی مه یه شوه
موو شتک   هه ووتی تۆ به.  خر هی من نییه نه:  ووتم وه گکی زوی پمتمانه  ده منیش به!  تی تۆیه ستخه ده
ستی  ردوو ده  هه به. ن که ر ئیعترافت پده کسه یه) یرکی گوصادی کرد دا سه م کاته له(وێ  ه ل یت، وه ر وا ده هه

  ک چرکه ، یه باییه  ئامری کاره ئستا ئیعدام به:  ووتی وه کی دڕندانه نیه خه رده  زه ی بۆ قوڕگی کردو به ئاماژه
   به وه دا ووتارکم خوندبوه ه کانی گۆڤاری کۆمه  ژماره کک له  یه من له!  ک جاران نییه خنکیت، وه نابات ده

   یه دڕندانهعس  م لۆژیکی به ه رد  هه م دیاره ، بهمن و گاجووت بۆ کشتوکاڵ ر بۆ ئه کۆمپیوته: شانییناون
ری  وه تهخ  نوکانی ژیان و به  هۆکاره ک به کات نه  ده وه باییه دانی کاره سداره  ئامری له میش شانازی به  ئه بۆیه

  ی به ته زاکه موو نه و هه ی ئه و ناچارانه مکی ناویستانه ک وه  منیش وه. یانویستووه رگیز نه وان هه  ئه مرۆڤ؛ که
  .یرکم کرد  سه وه که یه نه خه رده وس و زه ته

، ئستا بۆم  باشهووتی . منیش دانیشتم کردو  خۆیر رانبه ی به که ی بۆ کورسییه ، ئاماژه ره  ووتی وه وه دوای ئه
م و  ب که م جار چیم ووتبو به که ک یه منیش وهیت؟  به و بۆ کویان ده  هناوه کووه ت له م شتانه  ئه وه ره بگه

ت  ندک جار ده نوست و هه کان ده دا قسه رنجم ده سه که. ی وه  گانه ستم کرد به ڕاندن ده روبۆر په زیادو سه
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 دی خۆمدا  کردو، له یدا ده خۆم په م به  متمانه ی دیکه نده وه ، ئه واوه خوا ته کات، ووتم به و پرسیارک ده سته ڕاوه
  !   درۆکانم کردووه ڕیان به  باوه دیاره: مووت ده

  ووتم به... وت، دوکان ک مزگه شتکی دیاریکراوی لبوو وهستگیرکرای هیچ   ده ی که و شونه له: ووتی
  هیچ جۆرهب  و به وه کردنه مترین دوباره  که موکوڕی و به ب که وت به کم ده رچییه  هه. ڕیزک دوکانی لیه

  .ینوسی ک ده یه خنه ڕه
  ؟  دیوار هیچت نوسیوه له+ 
  کردووه رگیز شتی وام نه خر هه نه -

  ؟ و ورانکاریت کردووه وه قاندنه هیچ کارکی ته+  
   م کردووه رگیز نه خر هه نه -

ی  وه ی بۆ خواره ستم و ئاماژه  ده ویش دایه ست گوصاد، ئه  ده  دایهی ڕه الپهدوو واو بوو   ته نوسین  له که
مورا  نه! ش که دانه  تھه ترسام، زیاتر له ی ئیمزا زۆر ده  ووشه من له.  دا ئیمزای بکه کان کردو ووتی ئالره ڕه الپه
ی  وه منیش دوای خوندنه!  کانی خۆته واد قسه ، ووتی گهی وه  خوندنه ستم کرد به م و ده ر ئیمزای بکه کسه یه
  .  هکم پیاهنا وه دکه  نابه و به کانی خۆمه  قسه دک دنیا بووم کهند  چه
!  رموو ئیمزای بکه ن فه نوسن و ده کانت بۆ ده یانووت خۆیان ئیعترافه لک چیرۆکم بیستبوو؛ ده ر ئیمزا گه سه له
ی  یئه و هه ره بت به و ده واو بووه تم ته  خزمه  لره کرد که وه  بهمرکیش و ده کانی خۆمه  قسه بووم کهم من دنیا  به
  .  ه ی یادداشتی هاوڕیانی کۆمه  گوره ن؛ به  بکه وانه رکوکم ڕه که

  ران یشاندهپهۆی خۆ
کاندا  نوان دۆبه لی گرتم و به ، په)تا هئوتل ع(ی خۆم  که  بۆ ژوره وه یبردمه اد نهصو ئیمزا ئیتر گو دوای ئیفاده

ی کردم و  که وانه می پاسهیسل وێ ته له.  وره م هۆکی گه رده مجار هنابومیان بردمی بۆ به که  یه مان ڕگادا که هه به
   ڕوی له ک به ش وه که وانه پاسه.   نییه وانی دیکه ک ئه  و وه ی قورسه که له سه  مه مه  بت، ئه مه ئاگات له: پی ووت

رف  ک حه س یه رکه کات، هه ڵ نه گه م له س قسه  که ت کرد که ماعه  جه ی له شه ڕه و هه وه  ژوره مای کردبت بردمییه
  . خسیر کردووه ال یه می زایان له ت ووت ڕۆسته  ده ماڵ باوکه گه!  یه نجه شکه نجامی ئه ڵ بکات ئه گه م له قسه
  وه سه ر که  الی هه چومه ئه. نج و پیر  مناڵ و گه  بوو پ بوو له وره وری چی هۆکی گهکرد ژویری ژورم   سه که
  که  یه که  بوون دوایی یه و جۆره و به تا شه هه. ر بت سه زار ڤۆتم له  هه کو پانزده  وه وه وته که  لم دوور ده له  په به

 تبینی و   به ریانه وه م یاده  ئه ڕزانه و به ندک له هههیوادارم . [م گه کردن له  قسه وتنه سامیان شکاو که
بت  کی پوه یه مو کوڕی یان زیاده ر که کانم و هه ر قسه سه ق بن له ن و شاهیدی حه ند بکه مه وه کانیان ده خنه ڕه

اری چنا دانیشتن بهواسراوی،  و هه وه سترانه  ڕۆژ به من حام زۆر خراپ بوو، دوای چوارده].  وه نه ئاگادارم بکه
س  ر که الدێ هه له. هاتبوو ر یان لده ی سمتم چوار چوار دومه ر گوپه کان، هه ی کۆنکرتی ستونه  بنکهر سه له

ئستا ! هنا ست ده ده ریم به  من ملیۆنه  بوایه و حسابه بیت، به ند ده مه وه یانووت ده  ده ی لبھاتایه دومه
ری  سه بوو له م الم نه وم، به ویستم پاکه. کرد  ئازارو ناسۆر ده ستم به م ئینجا ههکرابو ره و به وه کرابومه
ترساو   زۆر ده وه  ئاگادارکرابوه گیرابوو، چونکه  مای، ئارامی لھه ربوبوه وانیش ئاگر به کابرای پاسه. وم پابکه
  . رم بوو سه ر کالی چاوی له هه

  ک پشتر باسم کرد لره ر وه  بوو بوو، هه  هۆی قوتابخانه که ن؟ هۆه گهچیم تب بت من چی بم؟ به ئاخر ده
رگای ساج و س   ده بهک خۆی  ر وه ش هه م هۆه  ئه ر بۆیه ، هه  قوتابخانه من پویستتر بوو له ی ئه رمانگه فه
  وه پشته ش له ی دیکه که و دوانه رگاکه نیشت ده  ته ککیان له کان یه ره نجه  زیندان؛ په  کرابوو به وه وره ی گه ره نجه په
، پ بوو) من دورولئه( کان منه  ئه کی ماه هڕ کانی گه ر ماه سه رگای له  ده که راجه گه.  بوون وره راجکی گه ر گه سه له

  . و شکاوو ئۆتۆمۆبلی خۆیان) حیجز(رداگیراو  سه ستبه  ئۆتۆمۆبلی ده بوو له
.  چلوره ...  چلوره: کرد  دنیا هاواری ده ڕی، پ به دا تپه که راجه می گه رده به هفرۆش ب ڕۆژک منداکی چلوره

.  کرد وه وانه  حه ستیان به کان هه موو زیندانییه  هه  کورده و مناه  ئهینگ  ده به. وان ڕایکرد ڕاوینا کابرای پاسه
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ر خۆپیشاندان  سه یان له زۆربه: وک گیرابوور شتی س سه وێ بوو له رچی له ر هه ی ئاسنگه وه  من و کا  له بجگه
  وانی دیکه ئه. ندکیشیان کاسبکار بوون یان قوتابی و هه نج و مناڵ بوون زۆربه  گه مانه  ئه گیرابوون، که

ی سور   بۆیه ککی دیکه  و یه وتووه منی نه ی ئه رمانگه  فه و به کک ئۆتۆمۆبلی فرۆشتووه نتر بوون، یه مه ته به
  .  تانه و بابه ئیتر شتی له! ڕیبیت  تۆ موخه و ووتویانه یدا ڕژاوه که م ماه رده به له

ند دوکانتان  ی چه وتن جامخانه و پیان ده وه  ژوره ق کردنیانه  شه  پاڵ و به ڕۆژک دووس مندایان هنا و به
یان شکاندبوو  و دوکانانه ی ئه هش جامخان و مندانه  بیاری مانگرتنی گشتی درابوو، ئه و کاته ؟ ئه شکاندووه

پ  نیشتبوو له کان زۆر ووریا دیار بوو، هشتا دانه  منداه کک له یه! وه و مانیان شکاندبوو  دوکانیان کردبوه که
...   ب گیراوه وه ماه به: موو هزی هاواری کرد  هه ر به کسه یناسی، یه  ده  کهناسکی بینی دا که که هوش  حه له
  و منداه ئه. یاند یامی خۆی گه ر په و هه وان تی خوڕی ئه و پاسه  ووسبه ت هاواریان لکرد کوره ماعه ند جه رچه هه

  !   زمانه م به  سامم شکاوه له یووت قاچاخچتیم کردووه و زرنگ و وریا دیار بوو، ده زۆر کرده
  
  تی ڕاوخ و میز ربه شه
  تکی خۆش بوو به ربه  قوتودا ناوی ڕاوخ بوو، شه بوو له تک هه ربه  شه  عراق جۆره شتاکاندا له تای هه ره سه له

ی نرخی   گوره ر به م هه  بیانی بوو به شدا که وه ڵ ئه گه له. و قۆخ دروستکرابوو وژه رم و هه تامی ترێ و هه
کانیان  و ناسنامه کهو کاتژمرو چاویل  گیرام پاره ک پشتر باسم کرد من که روه هه. ڕۆژ نرخی گونجاو بوو

  موویان بجگه  بوو، هه  جۆرکی دیکه که دا باره م هۆه له. و ناوی خۆمیان لنوسی وه رفکه  زه ندم و کردیانه لسه
ی  ک پاره یه موو ئواره کان هه وانه  پاسه منه  ئه کک له یه. کی خۆیان پبوو و شمه پاره) ش وابزانم کاوه( من و  له

  ! ندی خۆیشی تیا بوو وه رژه کین؛ بگومان به  بازاڕ شتی بۆ ده چوو له کرد و ده  و لیستکی ده وه کردنه ل کۆده
. تی ڕاوخ بوو ربه زیان لی بوو شه کان زۆر حه  زیندانییه ی که و شتانه کک له هناو یه و پسکیت و خواردنی ده ئه
. بی خۆم ده م له خست و نقه رم داده ، سه وه بومه  ده مان بچکۆلهر  شه  من له وه  کۆکردنه  پاره کرد به ستیان ده  ده که
ی  وانه ئه. یاندن م تگه که له سه  و منیش ئینجا مه م پ نییه  پاره یشتن که رم بوون تگه ورو به ه د  له ی که وانه ئه
 نزیک  امی ئیبراهیم پاشاو لهق  شه یان ووت له ک خۆیان ده  وه ر بوون که ک فیته  هاوڕم کۆمه وێ بووبوونه له

ی باشیان پبوو، ووتیان  وان پاره ئه. ژیام  من لی ده زانی که یان ده و ماه ئه. شونی کارکردنی خۆیان گیرابوون
یان   پاره موو جارک که ئیتر هه. سیش بزانت ین و ناهین هیچ که ده  بۆ تۆش ده  پاره خۆ ئمه مه م خه

  . دام ی بۆ ده که ککیان پاره ر یه کسه ر من یه  سه یشته گه  ده ره  سه  که وه کرده کۆده
مم کیبوو زۆرم  که  کاژره ستدا بوو، من تازه ده ی منی له وه ککیانم کرد کاژرکی له ستی یه یری ده سه

یت  ی بکه که ره  ژمره ستدا بت و یاری به ده بت تاوک له خوا ده یشت و ووتی به ر تگه کسه یه! ویست خۆشده
  و جوامرانه  ئستا ئه وه داخه من به. ستم  ده زۆر کردییه  به مانه ند ووتم زۆر سوپاس و ئه رچه هه. تی بۆ بتاقه
  .  وام بوایه رده تیمان به کرد هاوڕیه زم ده ها، حه روه وانیش هه و ئه وه نانسمه
  اکهچخوا   ووتیان به وه نینه  پکه موو به هه. تۆن بوومن ڕاوخکی زۆری هنابوو، دوو کار ک کابرای ئه یه ئواره

کی دوو س قوتومان  یه.  وه کرده کانی نه نجامه  ئه س بیری له که! تی ڕاوخ ربه  شه  به ی داوه که موو پاره هه
  . چوو  نه ته ینه و مه س بیری بۆ ئه  میز کردن؟ که ی ئهم  وت، به رکه به
چوو هیچی  هات و ده ر ده هه! گیرا ی لھه وه، ئۆقره دا سوڕایه و نوه ندک به ستاو هه س هاواری لھه م که که یه
! کان تاه  به  کارتۆنی قوتووه ره  بیکه کک ووتی کوره پ یه له. ستا ش هاواریان لھه کانی دیکه ، خه وه دۆزییه نه
س  م که دووه.  میز گرت و پی کرد له کی هه وتویهب س و دوو ق س به م که که ئیتر یه.  رگاکه الی ده ها وا له ئه

  ته و ڕژاوه ی پکردووه که س قوتوه کان ووتی فن که  گیراوه کک له یه. یان گرت مان ڕچکه سیش هه م که و سھه
  یووت ڕاسته ویش ده ئه.  کی دیکه  قوتویه هت یهبت، بتکردا تیش ووتیان جا چۆن ده ماعه جه.  که رزه ر ئه سه

  . نین  زۆر پکه مه ت به ماعه ی چی لھات؟ جه ئه!  که رزه ر ئه  سه ته ڕژاوه م نه ریدا به سه تی به داویه
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   به م من چونکه به!  متر نییه  که  بله  له نی خۆ خله هات و کورد وته منیش زۆرم میز ده. ر من  سه یشته  گه ره سه
! کان وانه الی پاسه  گرنگ و ترسناک دانرا بووم له  بووبت به وه که ر هۆیه هه وان حساب کرابووم و به جیا له

والم  م الو ئه یری ئه ندک سه ستام هه هه. ستی قوتو  ئاوده مه و میز بکه رگاکه بچم بۆالی دهمورا  ر نه کسه یه
ر  کسه وت، یه  که که وانه  پاسه م کرد چاوم به وه ره یری ده سه.  رگاکه  الی ده یانده ک بوو خۆم گهرچۆن کردو هه

ریک  نم خه رموسه م؟ به  چی بکه وه ڕمه م بگه به.  وه ڕامه  بکات گه ر پیاسه کک هه ک یه  ومنیش وه وه ی کردهال
ریشم ببن   سه  بترسم وه نده وه  بۆ ئه دی خۆمدا ووتم باشه له. گیرابوو م لھه واوی ئوقره ته قی، به ته بوو ده

  .  وه تاڵ کرده وان خۆم به ک ئه و ڕاست وه  چوم و ڕاسته مجاره ئهچم،  ده
ن  ده. م وت ڕابکه مه  ده  که وه وای لکدابوه. ی من بوو بوو م هاتن و چونانه  باش ئاگاداری ئه که وانه پاسه
  . وتم  خۆم و پاکهی  جگاکه وه یشتمه م خۆش بوو تا گه نده وه ر ئه ئیتر هه. س نازانت ی که رده  ده س به که
  هلی   نوکه وانه  پاسه که  کۆنه وانه دوو، پاسه کان بوون به وانه کاندا پاسه وانه ڵ کاتی ئاوگۆڕی پاسه گه له
  ی به که پچه له که.  وه  ژوره  هاتنه وه که یه پچه له  خۆیان و که  به  جوته ئیتر به.  وه وتی من ئاگادارکرده سوکه هه

  ی بۆن به وه ر له  و بهنام هئینجا پاکیان پو. کرد حاڵ هاتوچۆی ده هب خون  ستمدا که  ده د لهجۆرک توند کر
  .  ئینجا ڕابکه:  ووتیان وه  پکردنه وس و گاته ته

. بون ریک بوو س ده کانیشم خه سته و ده وم  ری بکه سه بوو له کرد، الم نه مدیواودیوم ده جوم و ئه ر ده من هه
و  ی دایه کک هه  یه والوه له!  ، شانسی نییه گوناهه: یان ووت کان ده  زیندانییه ک دوانک له  ل بوو یهگوم
   جوهوێ و ر ناخه تا ئستاش هه  ناگرت و هه تی ئۆقره تای خۆیه ن، خه ی با وای لبکه ئۆخخخه: ووتی

ری  سه بوو له من شونم نه! ی چی و مۆقره گینا ئۆقره  ئه وه مه س بده می که بوو وه م نه وه من حای ئه! جووتی
! وان بووم ش من فس فس پاه وه رباری ئه ڵ بوو، سه موی دومه موی برین بوو، ماندوبوم، کۆتم هه وم، هه پابکه
  . وامدا بووم رده کی به یه ڕاوکه  ترس و ده رم بوو منیش له سه م چاوی له رده  هه که وانه پاسه
  خسته ستمان ده ر ده فه نده مه ک شه رئاو؛ وه یانبردین بۆ سه ڕیز ده  بهش ش شه ن شه چوار چوار، یایانیان به
.  که ر دوو کارتۆنه سه کاندا دروست بوو له ناو زیندانییه  مقۆ مقۆ له یانییه م به ئه. ۆیشتینڕ هکتر و د رشانی یه سه

کراو  بس نه م بۆنیان ناخۆش و که ن پ و قورس بوون بهک خۆیا ر وه کان هه  ڕاوخه ؟ کارتۆنه کام کارتۆنانه
!   نییه یاره یانژین خۆ ته چین ده ین و ده که ده وانه  پاسه ی ووت به کک ده ووت، یه   شتکی ده که ریه هه! بوون
 جا چ جای  وه گرنه  دامان ده  سۆنده  به خورت و خۆڕایی وان له ئه!   خوا جوانه  به ی ووت  ده ککی دیکه یه
م ک زات  ، به کان بوترایه وانه  پاسه بوا به ر ده هه! ودابن ر له ین؟ خۆ ناکرت هه ی چییان لبکه ئه! ش وه ئه
مومان  شری لتاکردوین، هه  حه  پشیله ، ووتیان کاکه وه موو کۆبونه ن جارک خی مشک هه ده! کات ده
 و   ملی پشیله نه ک بکه یه نگۆه  زه وتن که  ڕککه وه ر ئه سه موو له هه.  وه رک بدۆزینه سه خوات، با چاره ده
  ؟!  ملی پشیله  بکاته که نگۆه کات زه م ک زات ده  زۆر باش بوو به مه ئه! رکاتک هات گویان لبت هه

هی  شی له که کشه. ر بوووار دیا ندهم ڕۆشنبیر یان خو ن و هه مه ته م به ههموماندا  چاو هه پیاوکی ل بوو له
س کاری کین و فرۆشتنی  ر که دا هه مه رده و سه ر ئۆتۆمۆبل فرۆشتن گیرابوو؛ له سه له. موان سوکتر بوو هه

م  ئه. رکرابوو سه ستبه  ده ره ل کردبوو بۆیه ی نه و کاره  ئه م پیاوه ئه.  منی بوتایه ی ئه رمانگه  فه  به بوایه  ده بکردایه
نوان  رگ له ندی و وه یوه  پهی قه کو ئه وهکانیش  وانه کان و الی پاسه ماستی زیندانییه  ده و بوو به بو پیاوه
  که وانه  پاسه و به  ئه وتین که  ڕککه وه ر ئه سه موو له هه. گرت گیراو گویان لده ک ڕزی لده یه ردوالدا تاڕاده هه

  .  خۆمان بچن بیژن س له بت و دوو که
 هاوار  وته وشار که گی هه ک سه وان گیگرت و وه پاسه  وه ھنایه می هه ر ده م هه ی قبوکرد به که و پشنیاره ئه

  وه ژوره بت بزانین ک له و ووتیان ده وه  ژوره  مویان هاتنه هه.  وه شی کۆکرده وانی دیکه هاوار و دوو س پاسه
  ، که وه و شه مابوو ئه س نه ئاخر که. هات ده  نه ی لوه س فزه کردو که هکتری د یری یه موی سه هه!  میزی کردووه

س کوڕک  م که که تا یه وام بوو هه رده یان به شه و گوڕه شه ڕه ر هه هه! وماندبت ی قه  نه که، وی ڕاوخه  شه بوو به
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س  و ووتیان کی تریش؟ که وه گرته دایان  ق و زلله  شه به.  من میزم کردووه: ووتی زاندو  نگی به ی بده رده په
  .  منیش بووم بویت؟ ووتی به و ووتیان تۆیش نه وه  داگرتهیان هکی دیک یه  دانه وه نیشتییه  ته له. بوو نگی نه ده

: ووتم. مووی  قۆچی قوربانی هه  بوون به رم بوو که  گه و دوانه  جگیربووم، دم بۆ ئه که ری هۆه و سه من له
 زوومی  که وانه  پاسه والوه ؟ له مانکردووه موومان نه  داپۆست، هه و دوانه ر ئه بۆ هه!  تینه ن، بغیره یب ناکه عه

کک بت  ک یه ئیتر وه!   منیش میزم کردووه ت چی؟ ووتم به  ده وه ؟ ئه ر من و ووتی ؛ چییه  سه خسته
مویان چاک کوتامیان   هه ی به وه دوای ئه. ی من  وزه اتنهمویان هناو ه  هه وازیان له! ڕن  لیانگه وه دۆزیمانه
 هات،  وه رمه  سه  کرچ له هچڕاندی تا کر موو هزی جه هه رچاوم، ئینجا به  سه  پشتنکیان هناو کردییه پارچه

  وه که ره نجه ه پ ئینجا بۆ له!  وی ڕاکردنت داوه و چوارجار هه مشه تۆ ئه: دام و ووتی ھهقکی ت  شه وه دوای ئه
  ورا قسه یانده  نه ی که وانه دا به م بۆندو جنوم ده  ده وه م ئازاره ده منیش به.   بوار نییه وه رگاکه  ده  له ڕابکه
س   دوو که  قبوی کردبوو که که وانه کی باشم خوارد پاسه یه نجه شکه موان من ئه باتی هه  له ی که وه دوای ئه. ن بکه
  .کان بژن تییه عنه  له چن کارتۆنه خۆمان ب له

م   به وه ستم کرده  ده ی له که پچه له  و که وه ، چاومی کرده وه  ژوره  هاته که وانه ڕۆ پاسه بۆ کاتی نانخواردنی نیوه
  چاو ستم کرد به ده.  وپشکه  ڕشکه ردبوو، ئینجا بوو به ش زه وه ش دوای ئه مجار ڕه که اوم یهچر به! چی ببینم

ی  وپشکه ر ڕشکه کاژرک چاوم هه که تا چاره هه. کردم یری ده  تیالی چاو سه ر به ش هه که وانه گۆفین، پاسه هه
  . وام بوو رده کی دورودرژ به یه تا ماوه رم هه کردو ئازاری سه ده
  :ت  ده!یری ئۆردوو بکات و تیاچوو  چوو سه ی که یمونه و مه ر ئه سه  له یه ندکی کوردی هه په
  !یری ئۆردوت چی سه یمون تۆ له مه
  
  بوو؟ ڕو نه ڕاستی به رێ به ئه
. شیش ش شه بوو شه  جاری وا هه مان زۆر بوایه ر ژماره گه رئاو، خۆ ئه سهیانبردین بۆ  یانیان چوار چوار ده به
دان  ناسه و هه وه نھا بۆ خۆفنک کردنه رئاوم ته  من سه بووم نجه شکه ژوری ئه نیا له ته به  دا که یه و ماوه ڕاستیدا له له

مک میزم   جار جار که سینه ی مه رمۆزه نی ته  خاوه  بووم به شدا که و دواییه له. و تۆزک پشوو پخۆش بوو
 و وه کرده ق ده م ئاره نده وه  من ئه.رئاو بت  سه  پویستم به کردم که ده تی نه  بتاقه نده وه رگیز ئه م هه  به؛کرد ده
  . مابوو بیر نه ر له م هه وره رئاوی گه خوارد دانیشتنی سه مکم ده  که وه قزو بزه به
  ته ربه هۆی شه رچوو، نازانم به وا ده  پچ و هه  دوان و کار له خر بوو به م پچکی دا، نه  ڕیخۆه یانییه م به ئه
ڕو  کو به شی وه قی ڕه نیشتن شتکی ڕه ق دانه به ۆژی ڕه ڕ  دوای پازده کی دیکه ر هۆیه  بوو یان هه وه که تییه عنه له
  وه  خواره وتیشه  که ڕو وابوو که ک به ی وه چو، شوه ڕو ده  به ر له استیدا ههڕ له!  وه  خواره وته  پاشم که له
  ؟!بوو ڕو نه ڕاستی به هرێ ب ئه:  بپرسم قمه  حه بۆیه.  نامۆبوو و شونه  به هات که ی لوه ڕوانه تی به کی تایبه یه قه ته
  

   ڵ ن و دومهدخوار
لی  س  رکه  هههنا تی ئواران پیازاوکیان ده تایبه به. م و پیس و ناخۆش بوو کهمن  ی ئه رمانگه خواردنی فه
!  بووه ڵ پیازی کوودا نه گه تیم له رگیز برایه ههک پشتر باسم کرد  ر وه من هه! چو ده رنه ڵ ده  ب دومه بخواردایه

 ڕۆژ  ی چوارده  ماوه من چونکه. مخوارد دهکرد و  ڕ ده مک ته ی که که  ئاوه م به که مونه  سه ر زۆرم برسی بوایه گه ئه
  م لره ی لھاتبوو، به  بوو دومه مکه ردوو سمتم ده نیشتبوم هه وامی ده رده به ی کۆنکرتی ستونک به ر بنکه سه له

  ر که هه. یاناند  ده وه ه ست دومه ده کان به موو زیندانییه هه.  وه می گرتهکانیش رشانه ڵ پشت و سه دومه
کرا   شتی پیسی تده که ئیتر نازانم خواردنه. کات ر ده ک مسۆگه  دومه ر پارووه یانووت هه هات ده  ده که خواردنه
  .ت بوو کی تایبه خۆشییه ر نه یان هه
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   که سراییه  به کوڕه
یریشی بکات؛  ر سه ورا هه یده س نه که.  وه  ژوره  پاڵ کرده رکیان به به  له  کاتکمان زانی دیشداشهکیان یه ئواره

من !  مالزم موحسین هات رێ وه ئه: و ووتیان  شه بوو به!  وه  ژوره ته  ف کردویانه بهو  منه  ئه مه  ئه که ووتیان مه
   پارچه ریک بوو به کک خه یه. ترسام ده وان نه ی ئه نده وه تم، ئه  پشتر مالزم موحسین هاتبوو بۆ زیاره چونکه

  وه که ره نجه  په لهکاتکمان زانی .  که ره نجه  په کرده  پشتی ده ککی دیکه ست و یه به پشتنک چاوی خۆی ده
  کشا به ستی ده دا ده دام زه ڵ ووتنی گۆرانی سه گه کان و له  زیندانییه ری به شمه و قه  گاته ستی کرد به ده

  . باتی مۆسیقا دا له که ره نجه شیشی په
  سره  به  هاتویت بچیت بۆ ئران، ئستا له سراوه  به واد، له ها گه: که ره به  له  دیشداشه ر کوڕه  سه پ زومی خسته له
. دوو:  ووتی وه ناو گۆڕهنگکی مردوی   ده ش به ؟ کوڕه یه ند خوشکت هه چه.  وه کننه شه کانت ده ک خوشکه خه

  ئیتر به.  راجی چاکه  گه  بابه ؟ وه! ته راجی ناوگه رتدا؟ گه به  له  چییه یه م دیشداشه ی ئه ئه: موحسین ووتی
ی  که وه ریق بوونه ی ته وه ی داماویش بۆ شاردنه کوڕه. نین  قاقای پکه موو دایانه  هه وه وان و زیندانییه پاسه
  . کی الوازی گرت هی نه خه رده زه

باری  و باران داده رزه ک ته  پرسیار وه وه که موو الیه  هه له. ر به  له ی دیشداشه ر کوڕه سه  له وه وییه ئیتر ترس ڕه
 وسیحی نا کی فه بییه ره  عه و به وه  پشه ی چومهم، ل توانم پرسیاری لبکه و ده ی منه ره کاتک زانیم سه. ریدا سه به
  م کوڕه  دراویت؟ به نجه شکه ستم بوو بم ئایا ئه به قاموا باستعمال العنف معک؟ من مه:  ووتملمونجید ئه
رچۆنک  هه. زانی ده م نه بی جفه ره  عه ک ووشه منیش یه! بیستبوو ڕدا نه ی ته که  کوله ی عنفی له  ووشه که سراییه به

م  به.  یشت و ووتی به  تگه م جاره ئه. عزیب  تهڕی بۆۆی عنفم گ م ووشه که بوو بۆ شیکارکردنی پرسیاره
من  ی ناو ئه  زاراوه  به ستکردنی بینیبوو؛ که ستاوده وان و ده ی پاسه م وپچ پچانه  که و لدانه ر ئه وابزانم هه
   .بوو  نهدیار  وه شییه له  هیچ شتک به چونکه! ست  مقه ره ن سه پیان ده

  
  ! فشی کرد رێ وه ئه
کاندا،  وانه پاسهو  نوان ئمه ماست له  ده  بوو بوو به ر ئۆتۆمۆبل فرۆشتن گیرابوو وه سه  ووتم له ی که و پیاوه ئه

ی  که  ڕادیۆ بچوکه که وانه ی ڕۆژک پاسه وه  ئه یشته کار گه. کرد یدا ده ردووالی زیاتر په ی هه  ڕۆژ متمانه ڕۆژ به
م بۆ  و هه م گوی لبگره کات، هه ئیس قسان ده له ید و ئه  سه گوێ بگره  کاکه: ستی و ووتی  ده خۆی دایه

 بۆ  وه ناو خاکی ئرانه کرد له کانی خۆیانی ده ی هزه وه دام باسی بیاری کشانه سه.  ربگه تیشی وه ماعه جه
ستاندنی  یاند بۆ ڕاوه گه نگاوک ڕاده ک نیازپاکی و هه ی وه مه ئه. ردوو وت تی نوان هه وه ر سنوری نوده سه
  ! شت سای خایاند  هه کان وره  گه  پاپشتی هزه دا که به نگه و جه یاندنی شکست بوو له  ڕاگه مه استیدا ئهڕ له. ڕ شه
ئیتر !  فشی کرد هرێ و ئه: موو هزی ووتی  هه  به و هیستریانه کی ناویستانه یه شوه رگ به پ کابرای وه له
ی بۆ   مژووییه و فشکردنه کانی ئه ره گه رج و ئه لومه نین و کابراش شوازو هه  پکه تمان کرد بهس موو ده هه

  . وه کردینه ڕونده
  
  مام حه
موو  هات و هه م پده ر گاته ؟ من هه!با رحه رماو، کوجا مه و گه ئمه. مام ین بۆ حه تانبه وک ووتیان ده شه
ی  که ناوبانگه  به پ ڕۆمانه له.  نجه شکه نوبانگتری ئه ن بۆ شونی به  بمبه ه بووم ک وه ڕوانی ئه کک چاوه خوله

کانی،  بییه ده  ئه رچی کاره گه د ئه حمه مامۆستا ئیبراهیم ئه. 'ل ژانی گه'!  وه وته دم بیر که حمه مامۆستا ئیبراهیم ئه
 باسی ژیانی  و جۆره س بتوانت به م که م که  ده وه هڕ ڕی باوه وپه به! ختن م نه من به ی من ئاگادارم، که نده وه ئه
  ڕوانی بوو له ک چاوه  خه ی که وه ئه. کان تبگات ستی مرۆڤه  قویی هه ک بکات، باسی زیندان بکات و له خه
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! کوڵ بوو وی لهموی ئا بوو هه ر نه  سارد ههی ئاو وه وانه پچه م به  بوو، به که لدا ساردی ئاوه ی ژانی گه که رماوه گه
  .  بینیت نه خری ل  که یه وه گرنگ ئه

ر   سه یشته  گه ره سه. رماو  بردنمان بۆ گه ستیان کرد به  ده دووستی پکردو دوو رماو ده ی گه رحاڵ پرۆسه هه به
 تیابوو ئاوکی دوشکی.  بوو رماوکی هاوینه  گه که رماوه گه. وتین ک که ر یه  به که سراوییه  به ڵ کوڕه گه من و له

شدا  رمه  گه و شونه و له رمه  گه رزه و وه م بۆ خۆشتن به به! بوو یبی نه  هیچ عه وه  بۆ خواردنه وه  خواره هاته لده
 بۆ  م ئاوه و ئه  بۆ وا سارد نییه وه ن بۆ خواردنه مانده  ده ی که و ئاوه ئاخر ئه. ری  به ویست خۆبداته کوڕی ده

  . نازانم!   سارده نده وه ئه
ترسی  ر بۆ ناوو له  هه  بوو بۆیه تماغه موو گیانم برین و قه بوو، من هه  هیچ سابون دیار نه وه اینهڕندک سو هه

ڕ   ته زیاتر که وه له.  وه رکرده به و خۆم له که ر ئاوه  به  خرایی خۆم دایه ت بۆ خۆت ناشۆیت، به  نه  که که وانه پاسه
  م کوڕه به. بوو ی نه نجامکی دیکه رمدا خوسان، هیچ ئه به کانم له قاوییه عارهوناوی و  پیس و خ بووم و جله

  و دشداشه که ر ئاوه  به ی شت و گوشی و ئینجا خۆی دایه که شی ساخ بوو، دشداشه  له  چونکه که سراوییه به
  .  وه رکرده به ی له که ڕه ته

!   بوو یان چی دیکه که ڕی و خوسانه نازانم هۆی ته. وت وم لکه  خهوتم و  شونی خۆمان و پاکه وه گاینیانه
ر   گیران و میران هه ومدا ئاگام له  خه  له مجاره م ئه به. وم بینی  زینداندا خه مین جارم له  بۆ دووه وه و شه ئه
  !!ونکی ڕۆمانسی بوو وانی خۆمان بت خهنبوو؛  نه
  

  ید شخ و سه
ت  ناسی؟ چۆن گیرایت و واسیته  دهکی کوی؟ آ خه.  وه کۆنه س زۆر ده س و فه  ئه ندا لهکا ناو زیندانییه له
  . کرت س ده موو که هه ک پرسیاری ڕۆتینین و له  کۆمه م پرسیارانه  یان نا؟ ئه یه هه

و شخ   ئه  ووتم ده.ناسم من مای خاۆ شخ سابیر ده: بوو ووتی ودا پیاوک هه زانم و له کی پاڕه من ووتم خه
  .  ووتم به! وابت شخیت که: ووتی.  زای باوکمهۆ ئام سابیره

ستی شکا بوو  ، بۆ ڕۆژی دوایی ده که تی ڕاوخه ربه ی شه له سه ر مه سه مندا له  زۆری له که وانه  پاسه ی که و ڕۆژه ئه
چ گیرا   گه دا له منی ده  له ی که سته و ده م ڕک ئه  به ستی شکاوه  چی ده زانی به مانده ڕاستیدا نه له.  ملی کردبوییه
  ابت، یان لهکاندا شڕ گه ماندا هه رچون و به ده و له چت شه پده!  ملی هفافک کرابوو  له  پارچه بوو به

  .  کی دیکه ر هۆیه ، یان هه وه ربوته ئۆتۆمۆبل به
  وه ر ئه سه  شخ سابیر، له  کابرای ئاشنای خاه وه موشیانه هرو ه سه وێ بوون، له  له ی که وانه ی زۆری ئه زۆربه

!!  ق زۆری لداوم پاکی باوو باپیرانم پی نواندووه درو ناهه  غه و به  ئه شخم و چونکه من  سور بوون که
! دایکیشم خزمان و  یاندبوو به یان گه واه و هه ر بوون، ئه وان زوو به  ئه ربونیان، چونکه ت دوای به نانه ته

  ی که وه ب ئه یانزانی، به  ده  چیرۆکک بوو که  تاکه و چیرۆکه کاتک ئازاد بووم ئه.  وه یان بۆ گابونه که ڕوداوه
  .کرابت ر نه رانبه ترم به وره  گه وه درا بت و زومی له  زیاترم لنه وه  من لهوک وه!  وه خۆم بۆیان بگمه

ر  رن، هه سه ستبه نھا ده و ته ر نییه سه  هیچیان له بن چونکه رده وانیش زوو به و ئه وه ه نامنم زۆر لرهمزانی  دهمن 
و بۆ هاوڕکانم  وه واک بنرم بۆ ماه رچۆنک بت بتوانم هه ی هه وه ل زانی بۆ ئه  هه م به مه  ئه بۆیه
کاندا بۆ  ی زیندانییه وه رکردن و هنانه دهرقای   کاتی سه  له مجاره  ئه ر بۆیه هه. وخۆ کی ناڕاسته یه شوه به
  و به وه  الی کرده وه  ترس و سامکه ویش به ، ئه وه نیشتمه ی ته وه ند له لم زانی و ئانیشکم ژه  هه رئاو به سه
 ی مه  ئه ی داماو که کوڕه!  که یرم مه م سه  به بگرهم، گوم ل کت بۆبکه یه ند قسه وت چه مه ده: سپایی ووتم ئه

  !  دانیشت  و ئینجا بچرپه وه وته  من دوور که تا توانی له ستاو هه ر هه کسه بیست یه
  مجاره ئه. م گۆڕی که  شوازه وه ر ئه ه قی پم ووت، له  زه  زۆر به بوو وه ه م هه  ڕگاکه وت که رکه ۆم دهبخۆیشم 

دا  و شتانه و ئه  دایه که هۆه ی سه و کوی کارگه یهکو می پرسیاری ماتان له وه و باسی ئاساییدا و له کاتی قسه له
  خوا ئمه به: و ووتی  قسه وته س بوو بۆ من، خۆی که  به وه ئیتر ئه! زانم تان ده که  من ماه وه: کوڕکیان ووتی
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و  تام بینیوه م عه  ده وه ر ڕۆیشتمه بین، هه رده زانم زوو به ر کراوین و ده سه ستبه ر ده و هه ر نییه سه هیچمان له
واو کردم و  مووی بۆ ته ر خۆی هه هه. رکوک  بمنرن بۆ که نگه تی ڕه و ووتویه منی سلمانی بوه  ئه و له باشه
  دا به لره!  وه کت بۆ بدۆزنه یه ن و واسیته وت بۆ بده م هه خوا پیشیان ده به: ناو ووتی ختک زیادیشی پوه نه

 قوربانت بم باسی  به: و ووتم وه مم دایه کی توندو جیددی وه یه  شوه  به پببم، بۆیهی  که قسهپویستم زانی 
خوات و خۆیشم،  نھا زمانی خۆم ده ت، ته کم نایه که  به من واسیته. ن ده فیۆ نه  به  خۆڕایی پاره  با له که  مه واسیته

ر بیروڕای  سه ر سور بوو له  هه م کوڕه به.  لماندووه  سهرم سه  هیچیشیان له و نه  هیچه  ئاگام له زانن، نه ک ده وه
 ئازادبوون  ز به س حه موو که ڕاستیدا هه له! م  بکه ر داوای واسیته گه م ئه که رم ده زانی من شه خۆی و وای ده

  وه ره و سه م من له بت؛ به چت خراپ نه کارت بت پده ش به و پاره ک واسیته ر هۆکارکی وه گه کات و ئه ده
  ! م چی خواردووه که له رخگه به: نی ریکی چیم و کورد ووته مزانی خه و ده وه هاتمه ده
ریک بوو  نگمان خه م و ده ڵ بکه گه ئینکاری له زیاتر  مه م ورا له کان نه وانه ترسی چاودری ووردی پاسه له
کو  ر وه هه. جھشت ناچی به  نیوه مان به که  باسه وه ر ئه به کشا، له ری ڕاده وروبه رنجی ده و سه وه بوه رزده به

  نگی له کو هه  ئامین وه ، ئیتر پوره وه  حاجییه  مای مامه ندی کرد بوو به یوه ربووبوو، په  به کرا کوڕه ڕوانده چاوه
کانی بۆ  رهاته سه موو به هه.  چوبوو بۆ الی دایکمی بردبوو سۆراخی و وتبووه ئاوا که  ئه وه گوزدا دۆزیبته

کی  یه  واسیته تا پویستی به  جیدی ووتبوی عه زۆر به.  وه منیشه ست شکانی کابرای ئه ی ده له سه  مه  به وه هنگابو
  وه ری ئه  کاریگه ڕم به بووم و باوه  نه وه ڵ ئه گه هیچ کلۆجک له ڕاستیدا من به له! ون تی فریام که و ووتویه یه وره گه
  و کاته زار دیناری ئه شی هه که ری کردو نرخه  کورتی هنا یان دروست تر بین سه تی کوڕه م پیاوه هبوو، ب نه

ین  که م ووتیان تکات لده  بووم به  توڕه و کاره ر بووم زۆر به  کاتک به!وت  کهک جاشک ره سهست  ده  بوو که
  .  بووه ر نه  هه وا بزانه

  
  پۆل شه
ژارانی  ر کوڕی هه نجان و منان و هه تی گه تایبه بوو، به رم ده س دی گه موو که  هه کاتی خۆپیشانداندا له
ردی  پۆل مناکی قژ زه شه.  بوو وانه ی ئه پۆل نمونه شه. گالن ده ندیش توه مه وه انی دهڕکو کو ، به وه گرته ده نه

بی زۆر خراپ  ره فزی عه  له پۆل به ی شه ووشه. موان منداتر بوو، یان وا دیار بوو  هه ن له مه  ته سپی بوو، به
  ! زانی ناوی میزه وج بوون وایان ده  گه نده وه ئه. نین که موو پده کان هه به ره  عه منه بول و ئه  شه بوو به وترا، ده ده

.  وه ره ده هستاو چوو پۆل هه شه. پۆلی کرد  هات و بانگی ناوی شه وه زکی بچوکه ه کاغ  پارچه منک به ڕۆژک ئه
من باوکی : کان ووتی  زیندانییه کک له یه. بت یان نا رده  و بهن که لدهن و چی  به  مقۆ مقۆ بۆ کوی ده بوو به

 کۆنتراکتی   چونکه من کردووه ری ئه به ڕوه ی الی به  واسیته ن دیاره ند مه وه و ده یه ی هه مونخانه ناسم سه ده
ب مائاوایی جی هشتین و  پۆل به رچۆن بووبت شه هه.  یه وه هو ست ئه ده  به منه هی ئ رمانگه م فه مونی ئه سه

   .وه  بۆ ماه وه ڕۆیشته
  
  رکوک کرد بۆ که وانه ڕه

م  یانی ڕۆژی پنجه تی خۆپیشاندان بۆ به ماعه ڵ جه گه دا له شتوگوزارییه  گه م هۆه ربردنی چوار ڕۆژ له سه دوای به
و  نجه شکه برد بۆ ئه یان ده موو جارک کاوه  هه و چوار ڕۆژه  ئه شایانی باسه.  وه ن خوندهیا ناوی من و کاوه

ر   یان هه واو بووه وان ته الی ئه تی له  ئیتر خزمه دیاره.  وه یانھنایه  ده ره به سته  ده یی به  بوراوه دوایی به
  . ڵ من ڕاپچیان کرد گه  له بوو بۆیه  هه یان ماوه نده وه ئه
 پشتنکی دڕاوی جورجت   پارچه کی به ش یه ستین ئمه رمانیاندا چاومان ببه ، فه وه ره  ده  بردینیانه وه که یه به

موو   هه  چاومان له یانزانی که وانیش ده گینا ئه ش بوو، ئه ر ڕوکه  هه که ستنه ڕاستیدا چاوبه له. ست چاوی خۆمان به
م دوایی  ، به رزو نزمه وت کوێ به م ده  کاوه  و به  شته ر من چاوم له  ههزانی مجار وام ده که   من یه. شته
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من پشتر . کرد ی ده کی شکاو قسه بییه ره  به عهچو دهتورکمان   له ژورک پیاوکی لبوو   بردینیانه!یشتم تگه
زۆر گفت خۆش و .  وه سترابومه ی تدا به من ی که و ژوره ی ئهردان ک هات بۆ سه یه م بینی بوو؛ ئواره و پیاوه ئه

 زمانی  من زۆر له. ڵ من گه  بوو له وتی مرۆڤانه سوکه ،  شوازی هه وه وانی دیکه ی ئه وانه  پچه زمان لوس بوو، به
  . با و کب و کاره زار سۆنده  هه ترسام، زیاتر له لوسی ده

وال  مالو ئه یری ئه ی سه وه منیش ب ئه.  رمو دانیشه  فه، گوم لبوو ووتی وه چاویان کردینه  وه  ژوره  هناینیانه که
 بردبوینی  ش که منه و ئه و ئه ڵ منی نییه گه مزانی له من نه. ک پیاوان دانیشتم مم وه رده ی به که فه نه ر قه سه م له بکه

زار، ئینجا  رمه ترساوو شهربازکم بینی،   سه وه  الم کرده که.  وه می دامه دان و جنو وه  تھه تی به بۆ خزمه
  وه ردی و ترسه یی و هاوده زه  چاوی به ش به که ربازه سه.  وه و  بۆ ئه  بۆ من نییه یه رموو دانیشه و فه یشتم ئه تگه
  .  بۆ بانگ کرا بوو و داماوه کردم، ئیتر نازانم ئهکی ل نیگایه

ر  سه  له م جۆره به! وێ دانیشیت تۆ له!   بۆ تۆیه شهرموو دانی واد فه ؛ گه وه بییه ی ده ر نه من هه کابرای ئه
  که ان ویستی بارهمکابرای تورک.  تی لمه مناست و ڕقکی تایبه  ده مکه ت ووت ده وام بوو، ده رده کانی به جنوه

  که رزه ر ئه سه لهمن .  که رزه ر ئه ی کرد بۆ سوچکی سه  ئاماژه نجه  په ، به  دانیشه ، ووتی برام لره وه هور بکاته
ت  ، نازانن حکومه وه ننه  ده  بۆ ئاژاوه ئوه:  زمان لوسی  به وه ستی کرده ئینجا ده.  دوامدا ش به دانیشتم و کاوه

دوای . ممان بیست  کرد و که  قۆڕانه م قسه گات، زۆری له خوا گوناهتان ده به! ڵ ئران گه  له نگدایه  باری جه له
ی  ککی دیکه ی ووت یه مه  ئه ر که هه! یی زه ، به یه یی هه زه ت به ، حکومه  نییه ک ئوه ت وه  حکومهم به:  ووتی وه ئه

ریکی زیاد  یت چی؟ خه  تۆ ده وه کک بت ئه کو یه م وه یاند به ی پبی، نازانم چۆن تیگه که ل بوو قسه
ن،  بت ئیعتراف بکه ن، ده ر ئیعتراف بکه گه ن، ئهئا بگوما: ۆڕی و ووتیی گ که  قسه شوازیکابرا! ڕۆیت ده

  !  تۆیش کاوه
و  یئه  هه یشتمه  گه که.  یه  بۆنی لبوردنک شتک هه خوا وا دیاره رگرت، ووتم به ند وه  هه م به م قسانه من ئه

م بۆ  هات به یان لده ر گاته ندک هه هه!  یان لکردم، ووتم شتکی وام گوێ لبووه م دنیایه وای ئه پرسیاری هه
  مرت به تا ده کور هه: ت دینی گۆرانیبژ ده ینه عه. واو کی ته  پشتگیرییه ی لبوردن بوو به نگرانی بیرۆکه الیه
مای   ته ر به  هه ش دابت تا دوا چرکه ژوری سداره ر له گه مان پودانگیش زیندانی ئه هه ر به هه!  مای چاوه ته

  .  لبوردنه
و  ت و ئه بیناسی ت که که ناوبانگی ناوچه کی به ت و خه شره ندک پرسیاری باوک و براو خزم و عه ش هه هلر

  . وه ره  ده هناینیانه ست و  چاومان بهواومان کردو و نازانم ته  نییه کورتی و به یان لکردین و به شتانه
ی   ئمه ئینجا له. م وره  گه وانیش ووتیان به ؟ ئهواو ته: کانی پرسی  منه  ئه وخۆ هات و له استهڕرک  فسه ئه

  به. م پبوو  و ناسنامه و چاویلکه  من کاژرو پاره ؟ ووتم به  نییه تتان الی ئمه مانه و ئه بووه پرسی هیچتان پنه
  که منه ئه!  بووال عمیلی کۆنی له  ڕزی مه دیاره.  تا بھنه کانی عه بۆ خرا شته: کانی ووت منه  ئه کک له یه
  .  گیرفانم  نیشاندام و کردمنه که  یه که کانی یه  بوو، شته وه سته ده رفکی به ، زه وه ڕاکردن هاته به

کو هار بووبم یان  وان بوو، وه  پاسه که وه  قۆشاکه منه  بردینیان، ئه وه رانه م هۆی خۆپیشانده رده به  له وه دوای ئه
  وه  ژوره ت له ماعه جه!   قۆت جوانه یکنه کک بت هه کو یه یان وه!  خوا حافیزخواردبت پم ووت ترم نه

   باوو باپیرانی من بوونه  گوایه ی که وه ی ئه گه  به شیان کردبووه وه ربوو بوون ئه گویان لبوو دوایی کاتک به
  ! ستی هۆی شکاندنی ده

. تم دابوو دیقه پشتر زۆر باش  وه که  هۆه ر بوو، له سه ی له که  ی هۆه ره جهن  په ی که راجه و گه  ئه  بردینیانه ووه له
کی  ن، بۆن یه یانبه  مه یه م شوه به: کانی ووت منه  ئه ر هات به فسه مک ڕایانگرتین، کابرای ئه وێ که له

و  ی ئه م ئه به. ن بوو بووناغق و چک و دڕاویدا دا  خون و عاره  لهکانمان سهئاخر کرا. کراسکیان بۆ بھنن
ر ڕوسمی خۆیان   هه دیاره! چوین ده نگی هۆیش نه ناردین و بۆ ئاهه ده ر شایی نه  بوو؟ خۆ بۆ سه وه مه  خه بۆ به
  . بووه  نه ر ئمه به  و له وایه
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کابرای .   کاوه ی دا به هو کراس ئه! شتاکانی پبوو ی ئاخر مۆدلی هه ، کراسکی تازه وه داوان هاته ه  هه منک به ئه
 بۆ من هات کراسکی  م که کراسی دووه. تا بھنن بچن کراسکیش بۆ عه: یرکی منی کردو ووتی ر سه فسه ئه
ر  مدا هه که  خاکییه رواه ڵ شه گه له!  بوو رانه فسه ند جوان بوو، ئه  چه پرسه ر مه ربازی خاکی نیو قۆڵ بوو، هه سه
و  قی زیاده  شه،تی گبه  هۆی نه  به بوو و کراسه ئه! چوم وان، ده ی ئه  ووته ڕیب به خه ،یان مو رگه  پشمه له
ککی  ڕیبیت؟ یه ی ووت تۆ موخه  ده ککی دیکه ربازیت؟ یه یووت تۆ سه کک ده یه.  یئه  هه ستی زیاتر له مقه ره سه
  ! ) وه  خاتره به(  حساب بکه  یئه قی هه  شه و ده ر پرسیاره ؟ ئیتر هه ربازت کوشتووه ی ووت تۆ سه  ده دیکه

. پات بوون کانی قه نیشته ک بوو ال ته به ی موشه رگای دواوه ده.  ئۆتۆمۆبلکی پیکابی سور هات وه دوای ئه
  وه  ناوه وتین بینیمان له رکه  سه که. ریانخستین و سه وه که یه  کرد به پچه له یان که کاوهو من و  وه یان کرده رگاکه ده

میشدا  که سی یه فه  خانی قه له. رگایان داخست م و ده  خانی دووه یان کرده  من و کاوه، وه  دوو خانه کرابوو به
  کات به  لدهمان که سه فه  قه مه ووتمان ئه. وت رکه  سه وه نه خزه  مهک  کشینکۆفک و یه منک به مماندا ئه رده به له

  .ی که ته ماعه  بۆ الی جه وه  پشه زی و چووه ویش دابه رچووین ئه  ده شار باش بوو کاتک له! قورت قوزه
. کترمان ناسی  یه وه ڕی متمانه و په مین جار به که  کردو بۆ یه  قسه ستمان به زوی خۆمان ده  ئاره  به من وکاوه

ید سادق  ی سه  بازگه لهم،  ه کی پنجونم و کومه و خه یه من ناوم کاوه:  خۆی ناساندو ووتی مجار کاوه که یه
جا : مدا ووتی وه گیرت؟ له کی بچوک چۆن ده یه نامهجا : م ووتم که ڕنه کو باوه منیش وه.  کم پگیراوه یه نامه
و پشکنیمی و  زه  ووتی دابه وه خۆیه ر له خوا هه ، به گیرایه ت نه  قه وه شارده زانی، وام ده م ده ک ئسته ر وه گه ئه
 سودووی دی  وتمه مک ڕامام و که ی تۆ؟ من که ئه.  وه بینمه  خۆم ده  لره ته وه رهنا، ئه  گیرفانم ده ی له که نامه
  کاوه!  کات و تاکتیک نییه ست دها ڕ یه م کاوه ت ئه  ده آ کردووه  و ئیعترافم نه  من تا ئرا هناومه باشه. خۆم

  ر به من هه! یت ه زانم تۆیش کۆمه خوا ده به!  ترسه  مه  کاکه:و ووتی وه می دایه باتی منیش وه باش بوو له
  !   نوسراوو کتبم پ گیراوهندک هه: و ووتم و باره  ژر ئه چومه واوی نه ته

م  که ر قسه کسه من یه! غا بۆ دادگا ن بۆ به مانبه و ده واو بووه ، ووتی ئیتر لدانمان ته وه  کرده  قسه ستی به  ده کاوه
م  یه و پرۆسه واوی ئه دا ته ه بیاتی کۆمه ده  ئه من له! رکوک ی که یئه ن بۆ هه مان به  ده وه نه: و ووتم وه م قۆزته ده له
و  وره ی زۆر گه که ناوه! ترسام رکوک ده ی که یئه  هه موو دنیا له ی هه نده وه ش ئه وه رباری ئه سه. رخ کردبوو ده

 ددا  کی هاوشاری خۆم و له  خه انی بم نزیکم له سلم ر له گه زانی ئه  وام ده وه شه کی دیکه الیه له! سامناک بوو
کجاری و  ونگون بوونی یه ره  سه رکوک واته زانی که م وام ده به. کرد کی درۆ ده  دنیاییه  جۆره ستم به هه
  !  خته  سه بینراو زۆر زانراوو نه  نه  ترس له میشه رگب؛ ئیتر هه ی جه نجه شکه ئه

  رگ بوو، له جه  زۆر خۆڕاگر و به کاوه. رخۆ  سه وه مک ترساو مات بوو، دوایی هاته  که یئه وای هه  هه  به کاوه
 بۆ   وه یانھنایه  ده سته  چوارده  بووین، به که  هۆه  له دا که و چوارڕۆژه ی ئه ماوه موو ڕۆژک، له سلمانی هه

  .دا ده نجه شکه ڕاستیدا زۆریان ئه م له به!   بوراوه  به  درۆ خۆی کردووه وتم بهک خۆی پی و  وه ڕاسته.  وه ژوره
کتر  مان بۆ یه ته ناعه و قه ردوکمان ئه ین و هه که ن ئیعتراف نه کمان لبکه رچییه  هه که بیارماندا   جووته به

ر  گه  ئه ین چونکه که  ئیعتراف نه  که مان قازانجه وه ر ئه  هه  کۆک بووین که وه ر ئه سه ردوکمان له هه.  وه کرده دوباره
 توشکردنی هاوڕیانی   له و بجگه یی یاچونی سیاسی و ڕکخراوه  حه  له وا بجگه ین ئه ئیعتراف بکه

  نده وه من درۆکانی خۆم ئه. کرین ر ئیعدام ده درین و دوایش هه  ده نجه شکه تر ئهاشمان، خۆیشمان زی دیکه
  ڕم به ریک بوو خۆیشم باوه م و زیاد، خه ب که و به مان شوه هه  به وه کردبونه م دوباره نده وه و، ئهتوند چنی بو

   ! کرد خۆم ده
ک  ، لۆرییه وه واش بوه هشونک له. بوو ستانی نه کان ڕاوه  بازگه ڕۆیشت، له  زۆر توند ده که ڕگا ئۆتۆمۆبله له
ردوکمان   هه  زۆر تک چوو، ئمه یه و شوه ی بینی به  ئمه ، که وه ان نزیک بووبوهواوی لم ته   بوو به وه دوامانه له
  کرد که ی ده وه ی ئه ست ئاماژه  ده ویش به و و نیشانماندا، ئه رزکرده کانمان به کراوه پچه له  که وه که یه  به سته ده
و  و خۆتی پدا بکشه لی بده: مان ووت کردو ده مان بۆده ست ئاماژه  ده ش به م؟ چی؟ ئمه چی بکه: تب
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  و کاره ت به ناعه  ئاسانی قه م چۆن وا به یشتبوو به ستمان تگه ستی ده به  مه و زۆر چاک له ئه!  وه ره بمانفلیقنه
  .ردوکمان ش، هه  هۆی مردنی ئمه بووه ی خۆی ده رباری لپرسراوتی و کشه کاتکدا سه له؟ !کات ده
وت،  کان که فرۆشه و میوه وزه سهی  بانه ره  عه ری کرد، چاومان به ناو بازاڕدا گوزه رکوک، به ه ک یشتینه گه

ی  و فلیمه و ئه  چییه له سه یزانی مه رنجی داین؛ وادیار بوو ده رک تماناماو سه ده ر قه سه با به پیرژنکی عه
دا ڕوی بھیوایی  که ی ئۆتۆمۆبله وه وتنه ڵ دوورکه گه تبین، له  چاوی وه  ماتی و نائومدییه دوایی به. بینیبوو

وره،  کی گه کک هیوایه هکو ی کرد وه یمان ده که  تۆخه شه با ڕه یری عه  سه دواوه  له که. رگاو ڕۆیشت وه
 کی ئاهکی کدیمان کردو یه یرکی یه ستدابت سه ده تی له سه وست و بده ن ویست و هه رکی خاوه ڕزگارکه

 کوۆی  ئاوا به  ئه ر وابوایه گه خوا ئه به زانت؟ نه  دزو پیاوکوژمان نه  به و ژنه تۆبیت ئه. کشا نائومدیمان هه
  یه م شوه  ئۆتۆمۆبلکی له  و به م جۆره ویش ئا به ک نات کوڕی ئه! کردین ده یری نه  سه وه ییه زه به و به
  . ری دیکه گه زاران ئه و هه مانه ، ئه براوه نه

کی  یه روازه ر ده  به یشته ستا تا گه وه ، ڕانه وه باخی ڕزگاری بوو، ئینجا تیژ بوه ره ناو بازاڕو قه  له که ئۆتۆمۆبله
کاندا  ربازه من و سه نوان ئه خربن و چاک و چۆنی له رباز پشوازییان لکردن و به ک سه وێ کۆمه له.  وره گه

م  هدر  بۆ به  دواوه گ هاته  به ویش به  کردو ئه که ی بۆ شۆفری ئۆتۆمۆبله ک ئاماژهرباز سه. ئاوگۆڕکرا
  م جار بوو گوم له که یه. زنین کان دابه  با تاوانباره سته  ڕاوه باشه: ککیان هاواری کرد و یه که وره  گه روازه ده

 دزو پیاوکوژو  ر به زانی هه م بوو، وام ده هه وته م پش زۆر ڕقم له وه له!  پم بوترت م بت که هه ی موته ووشه
م نیم،  هه موته! خر من تاوانبار نیم نه:  موو هزم هاوارم بکردایه هه  به کرد بمتوانیایه زم ده حه. ووترت  ده رده جه

  ش له ی دڕنده ت ئوه نانه  و ڕزگاربوونی ته سه موو که ری هه وه خته  به زم به قخوازم و ڕاستی خوازم و حه من حه
  .  تی ئامانجی من و هاوبیرانی منه دڕندایه
کان کرد و  ربازه سه ڵ خۆیان بردیان و خواحافیزییان له گه و له وه ستمان کرده ده یان له که پچه له زاندین و که دایان به

  وانه ستی پاسه  ده وتینه ه ک  ئمه وه ساته م ئیتر له. و سلمانی ملیانشکاند ره یان بوون و به که سواری ئۆتۆمۆبله
   .خرهاتنیان کردین ق و پاڵ و جنوو به شه  نوکه وانیش به کان و ئه ربازه سه
  
    رکوک  که ت له ی تایبه وه ی لکۆینه یئه هه
و  ربازییه ، سه قدایه یله ڕاستی فه  ناوه له:  وه  خوندبوه یئه ی هه رباره کو پشتر باسم کرد من زۆرم ده وه
  کیشاین لبکردینایه رچییه ههو   کویه مزانی ئره  باش ده وه ر ئه به له... ن هتد م ونه خت و که کانی سه نجه کهش ئه
،  وه و ژوره ره کشیان کردین به ل په له په به. ڕوانی خراپتر بووین  چاوه  ئمه چونکه! زانی ممان ده که ر به هه
کانی   شیشه؛دا ڕایانگرتین) ک به موشه(کی شیشی چنراو  رگایه م ده رده به لهردا بردینیان و  به نگه وکی ته ڕاڕه به

  کک له یه. ستا بوو  ڕاوه الوه وانی به دوو پاسه ،بوون متر نه ک ئینج که  یه ستور بوون بگومان له هند ئه
 بزار بوو لی  و کرداره ڕی بههاو ی  که وانه سهام پ مان، به ست بردن بۆ دواوه  ده ستی کرد به کان ده وانه پاسه
 کلیل  ی به رگاکه  هات و ده کی دیکهک یهدا  رگایه و ده م ئه رده به مک ڕاگرتن له پاش که. ی کرد  بوو زۆر لۆمه توڕه
   لهبگومان.  قورس بوو نده وه ، ئه وه نه  بکه رگاکه  ئینجا توانیان ده که وانه ردوو پاسه  هه  به وه ، دوای ئه وه کرده

   که وه کردبوه  نه وه س بیری له  که م ساته ش تا ئه موو شت بوو، لره  هه  چاومان له  ئمه  تا ئره وه سلمانییه
  .  شه ر ڕوکه مان هه که ستنه چاوبه

رم و  ر کۆنکرتکی گه سه وزی جواندا بردینیان و له نکی سه راغی چیمه  قه  و به وه  ژوره وش بردینیانه له
س  رکه و هه ره و به ره رپی و ب سه ی سه وه  لکۆینه یان کرد بهست هد دایان نیشاندین و  که و دیواره رخۆر ڕوه به
  مووت من قوتابیم و له تا ده ڕیبیت؟ هه ریت، یان موخه سکه یان ووت تۆ عه دا و ده ده من هه قکی له هات و شه ده

ی  واه تا قه ن ڕوی هه ده! کوتام یان داوم تریان ده ربازییه  سه یراتییه م م کراسه و ئه م دڕاوه که سلمانی کراسه
  . وڵ کرد  پستاین که وه خۆی خونده
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،  کردووه ترافمان نهع ئی ت گیراوین، چونکه ر سیاسه سه  له  کوردین، چونکه  بوو چونکه  ئمه وان ڕقیان له ئه
 دوژمنی  ستیان، چونکه رده  به و خوناوی و داماوی چوینهی  په  پیس و چه  به  مارکسین، چونکه چونکه
ک  ن چه سانی خاوه  و که رگه  پشمه وان زیاتر ڕقیان له  ئه وه شه وانه موو ئه رو هه سه م له وانین؛ به ختی ئه رسه سه
قی   شه نده وه  من ئه ۆیهر ب هه. یار بت یان نه گه  له رباز بوو که سانی سه یان که وخۆ ی کوشتنی ڕاسته شه ڕه و هه
  یاره مان نه گه و له ربازه  یان سه مه یان ووت ئه ده. زانیم یان ده سانه و که  به خوارد چونکه ستم ده مقه ره و سه زیاده

  ! ر خۆی  به تییه و کردویه ندوه رداکه به ی له که کراسهو  ربازکی کوشتووه و داخۆ چ سه یه رگه یان پشمه
و  وه یان خونده دا ئینجا ناوی کاوه و گورگانه م ئه رده به  و له رمه  گه و خۆره ر ئه به  نیو کاژر لهی دوای نزیکه

  . کک منیان بانگ کرد  چاره ویشدا به دوای ئه لیان گرت و بردیان، به و په وه می دایه  وه کاوه
ککیان  دوو پیاوی ل بوو یه. وراق و ئه فایل   بۆ ژورک، پ بوو له وه  خواره دا بردمیانه  س قادرمه به

کی زۆر درژی  میان کابرایه دووه. کرد ی ده بی قسه ره  عه ردا بوو، به به ش و کراسکی سپی له پانتۆکی ڕه
  : ر ووتی کسه یه. کرد ی ده ولر قسه  کوردی شیوازی هه ، به وه مابوه  درژیدا چه هل   قوچی باریک و الواز بوو، که

  ری؟  ی کوندهرک خه+
   سلمانی  -
  !ی دێ رین خشششه نگۆ ده  ئه ش به  ماست؟ مه ولره رن هه ولریان ده  هه رکی سلمانی به  لۆ خه باشه+ 
ولری و سلمانی  ک هه ی وه ر کشه ک هه دی خۆمدا نه ستی پکردو منیش له  ده قانه له ق مه له  هه م قسه و به ئه
ر  م کابرا هه ؛ به وه کرده یی پوخت بیرم ده وه ته کی نونه یه  شوه ڕاند بوو به کانم تپه هتنیی  ئه موو کشه کو هه به
 ڕوانین و  و به شه م ڕوکه که ستنه  چاو به  زوو زانی که م کابرایه  ئه.کی سلمانی بوو  خه  ڕقی له وه ریکه  شه له
 نوسندرا  وه  سوچکییه کی بچوک به یه گرت ونه فایلکی هه.  تهموو ش  هه  چاوم له  دیار بوو که وه وتمه سوکه هه

  لهدا  قکی هه  شه وه بومه م نه که  قسه ؟ له وه مه توانم چاوم بکه نازنم ده: ؟ منیش ووتم  هی تۆیه مه ئه: بوو ووتی
ر  وتیش به  ڕکه  لی دام و به وه کی دووریشه ودایه  مه ناکاوو له  قاچی زۆر درژ بوو زۆر له نم ، چونکه رموسه به

  به. خر ؟ ووتم نه  کویه زانیت ئره ده:  ووتی وه دوای ئه. ی زۆر زۆر بوو که وت؛ ئیتر ئازاره ک که دومه
  ... داکتی  که یه و شونه  ئه ئره: می کردو ووتی یرکی کابرای دووه  سه وه نینه پکه

. ر نوسی سه رفک و ناوی له  زه نی کردهکا مهو ناسنا نیم، کاژرو پارهچاکی پشک کانی به  گیرفانه وه دوای ئه
بو خالید  ئه: ووتی! ریکی مارگرتنن  خه کرد که ی ده وانه ر له ستا بوو، هه عیف ڕاوه شی زه ریفکی ڕه نائیب عه

   به از بت، بهکان شونیان جیاو  مارکسییه دی خۆمدا ووتم تۆ بیت لره له!  ش مارکسییه مه  ئه ره وه
   ! وه ته  گوڵ و گوزار بۆ ڕازاندونه باکی جیاوازیان به

کی  یه رگای جامخانه و ده وه ره  سه وه بردمییهلی گرتم و  قاندو په ندی له هزام یشتن و ڕه ری تگه بو خالید سه ئه
 داخرا بوون   وره  گه وره  قفی گه ر بوو به هس رگای له کی س ده  الیه ردا بردمی که به نگه وکی ته  ڕاڕه و به وه کرده
رمانک  ر خه ده قه وێ به ر، له و سه  تا ئه وه ستاندمه ی وه نه. کی دورودرژ بوو یه شی جامخانه کی دیکه و الیه
دی  له. تۆقی  زراوی ده نه و دیمه می ئه که رنجی یه  سه ، پیاو له وه درابوه و پشتن و مشکی و پو هه جامانه

.  وه ، چاوم کرده وه ره چاوت بکه: ووتی!  سابون  کراون به  دیاره م پشتن و جامانانه نی ئه خۆمدا ووتم خاوه
  دی خۆمدا ووتم دیاره له. رگرتوم  لیان وه کم پبووه رچییه خر هه نه: ز ووتم م، کاغه ه ، قه هیچت پ نییه: ووتی

 ووتم  کرد که ی نه ش متمانه وه به! یان  گه بوو له زمونی زۆری هه  یان ئهکان ڕۆشنبیرن  مارکسییه تی که بیستویه
کو بم  یم کرد، وه که  دزوه روچاوه یرکی سه بی سه رم هه سه. خوار پشکنیمی رتابه ، خۆی سه هیچم پ نییه
  !  م هیچم پ نییه ئاها درۆ ناکه

  کشام به ری ده وام سه رده کی به یه  شوه م زانی به نده وه ئیتر ئه!  ترسه ردوو شانی گرتم و ووتی مه توند هه
  موو هزی فی دامه هه به    بوو که وه  ئاگام لهوه هۆش خۆم چوم، دوای ئه کاندا تا له دیوارهری  وبه رو ئه مبه ئه

  .شونک
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بوخالید  بۆ ئهئیتر نازانم .  لیدام ۆرهجم   به دڵ بوو، بۆیه کان زۆر داخ له ڵ مارکسییه گه بوخالید له وادیار بوو ئه
  .عس لی یان به رخاتری خوا بوو یا عه به له:  مارکسی بوو  ڕقی له نده وه ئه
   

   ی تازه یئه  دووی هه ی ژوری ژماره وه نی ناوه دیمه
وت  ک بمه هات وه نگکم لوه سام و ده په بت حه  ناگرت من نه ککی دیکه  یه که ھنا بینیم ژوره  چاوم هه که

دی  له. رچاوم  به ردو الواز هاتنه و زۆر پیرو داماوو زه ریان سفر کراوه موویان سه یرم کرد هه سه. م  هاوار بکه
  ڕۆه: کردم ی بۆده ته ماعه و جه یکم زۆر جار باسی ئهارانی بن؛ د گه  ته تی قاله ماعه  جه نگه  ڕه مانه خۆمدا ووتم ئه

موویان کوڕی دوو  بوو، هه یان نه وه بوو هاتنه وسا ڕۆیشتنیان هه و ئه ران، ئستهرو شون ک موویان بسه هه
؟ !ر خوا بزانت ماون، مردون گه  چون؛ مه رده م ده ئاوا به ی بردن و ئه خشته  له و کابرایه  ئه رێ وه زی، ئه گه

  .  وتووه که سیان چاوپنه دان، که م ژوره  له نجا ساه  چل په  دیاره مانه ئه: مووت دی خۆمدا ده  له جارکی دیکه
کانی  و گریمانه وه کرد شریتی بیرکردنه نتۆی ده چیمه تاسی  ر له ری هه وقی سه  ته  که رڕوتاوه کی پیری سه کابرایه

ک  ش وه ؟ ئمه! یی نییه یت، شوره یب ناکه بۆ وا شپرزاویت، عه: رمدا قیاندی سه و به وه  پشه پچاندم و لم هاته
ک  یه! رکردوم  پالیس نینۆکیان ده لیکدا به مانی مه زه م شیوعیم، له ی هه ته وه ت گیراوین، من له ر سیاسه سه تۆ له

دا وای  و قاوشه س له تا ئستا هیچ که  هه شپرزت، وه  چی نه ژاره هه:  یاندایه  هه والوه  له دوانکی دیکه
  وه رگاکه  کونی ده  و له وه بو خالید دوایی هاته تان بینی چۆن ئه نه. تیر کوش بو خالید هه خۆ ئه!  کراوه لنه
و  وه م کرایه که وه  ژوره سمی هاتنه  ڕوڕه م جۆره ئیتر به.   یان مردووه وه یری کرد بزانت هۆشی هاتۆته سه
  .ر پشت  سه وته ری که ک دوو ده رگای پرسیار وه ده

کی  ؟ خه ؟ چیت پگیراوه چیت کردووهبۆ گیراویت؟ : باری رمدا ده سه ر بهها و بارانی به رزه ک ته پرسیار وه
و  ؟ تو ئه یه ؟خۆپیشاندان هه وه ره نگوباسی ده ستگیر کرایت؟ توخوا ده کوێ ده ؟ له ؟ ناوت چییه کوی؟ کارت چییه

می  کورتی وه  و به وه  زۆرهکی  ووریاییه ک به یه ک به ؟ منیش یه! فوات و شت نییه نگوباسی عه  ده  کاکه قورئانه
ر خۆم  سه بوو له  هه وه کانه  خۆم و ڕاستییه ندی به یوه  په ی که و شتانه  جۆرک ئه  به وه دایه کانم ده پرسیاره

   به وانه بووم ئه  دنیا نه چونکه.  ووتبووهام هر و وخۆشدا هه ی ڕاسته وه  لکۆینه  له  که وه دایه مم ده جۆرک وه به
کاندا سیخوڕ  ناو زیندانییه  زۆرجار له ش باش بوو چونکه وه رئه و هه ان چۆنهیڕاستی چین و ڕاست ودرۆ

  .  وه دا زۆر خوندبوه ه  یادداشتی هاوڕیانی کۆمه  م له ته م بابه زمونی له من  ئه. چنرا ده
  ر بۆیه هه!  م چۆنه و هزو وورهدا بزانت چیم و چۆن گیراوم  وی ده هنا، هه ر وازی نه کابرای شیوعی هه

ن، هیچ نیم و میچ نیم ناخوات؛ من  که  دویش ده و ئیعتراف به خته  زۆر سه نجه شکه  ئه لره: ی پداو ووتی درژه
 یان  م کوڕه ئه: تی  ووتویه  پیره و پیاوه م بیست ووتیان ئه که ته ماعه  جه دوایی له.  و باره  ژر ئه چومه ر نه هه
هیچ جۆرک  و به خته ر سه  شوڕشگکی زۆر سه مه ، یان ئه  هیچ نییه  و ئاگای له  گیراوه ه هه و به رهژا هه

  !ئیتر نازانم من کامیان بووم. ئیعتراف ناکات
  تر بهاک زی یه)  ساحیبه(ر  رکه واده قفی و هه کی سه یه و پانکه رگاکه  ده م دا بینیم له که رنجکی ژوره  سه که 

کی  خهرچت،  ی لده که تی میزه و سه رگاکه  دهم رده بهوردا،  رچوارده هه به.  ی تدا نییه ، هیچی دیکه وه که هبنمیچ
ر   سه  بچته کک بیویستایه ر یه گه باخ بوو ئه ره  قه نده وه کترداو ئه ناو قاچی یه  به رتاشراو قاچیان کردووه سه

تی  نیشت سه ته ، له وه رگاکه الی ده  له  بوایه ی تازه وه ئه. ربگرتایه  وه که یزهموو ڕ  هه تی له  یارمه بوایه پشت ده
  که تی میزه  سه کشایت و زیاتر له ده رتر هه و سه ره  به وه تا زیاتر بمایتایه  کرا؛ هه ی بۆ دیاری ده  جگه وه که میزه

  !  وه وتیته که دوورده
کی بچوک  یه ره نجه ک په خرا، وه و داده وه کرایه  ده وه ره ده  له بوو که کی بچوکی پوه یه جه کمه  چه وه ره سه  له گاکه ده

 یان  بوایه بوون و دهبژردرا کاندا هه ناو زیندانییه انیش لهو  ئه ؛ که)کان ره فه خه(کان   ئشکگره ووه ر له ،  ههوابوو
 بت،  و کاره ی ئه بی باش بزانت وئاماده ره بت و عه  نهر سه ی له وه رچۆن بت لکۆینه ئیعترافی کردبت یان هه

وانیش خواردنیان  ر ئه هه. یانیان و ئواران رئاو؛ به  سه ین بۆ چونه  بکه  خۆمان ئاماده  که وه کردینه ئاگاداریان ده
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سک  چوو، بۆ که لالد ده  جه ر له  هه و ئشکگرانه ی ئه لله مجاری که که نی یه دیمه. کرد ش ده  دابه که رس ژوره بۆ هه
   له ریان بۆ هنام که ی ئاسنگه وای کاوه  هاتن و هه و ئشکگرانه ر ئه هه.  ببینت و فیلمه مجاری بت ئه که  یه که

  !  که  یه ژوری ژماره
 یان هشتا کاتی  ره سه یان له وه  لکۆینه  بوو که وانه م بۆ ئه م و دووه که  س ژور؛ یه  بریتی بوو له م شونه ئه

  بوو که  هسان و که بۆ ئه وت ژوری دادگا، و پیان ده  که، س ، ژوری ژماره هاتووه دادگایی کردناین نه
 باسم   بوو که وه و ڕاڕه ش ئه که ر س ژوره می هه رده به. ڕوانی دادگا بوون مابوو چاوه ر نه سه یان له وه لکۆینه
وزی جوان  نکی سه ی چیمه که ڕاسته کدا ناوه یه وشه ر حه سه یوانی به  ده وو کهک ب یه ریشی جامخانه وبه کردو ئه

نگ بن ئاها منداک  موو بده تۆ هه: یانووت کان ده بیسترا، زیندانییه و گریانی مناک ده ندک شه هه. بوو
  که و مناه رمایه  زۆر گه ونکهوان چ و شه سییه که  زیندانی تاکه  و له ووتیان ژنک مناکی ساوای پیه! گری ده
 جۆرک لکی   به که ریه ئیتر هه. نن  دایده نه و چیمه  ئه یھننه گری، ده  ناگرت و ده رمایه و گه ی ئه رگه به
م کاتک ئازاد بووین ژنکمان بینی، ژنکی  به.  ر نییه و شتی وا هه یانووت درۆیه ر ده ندک هه و هه وه دایه ده

. بوو م مندای پنه ی کردبوو، به چککی کوردانه ش پۆش بوو، له رتاپای ڕه نج بوو، سه ن و گهشۆخ و جوا
  م که  ئازاد بوو به ڵ ئمه گه ؟ له!! بوو یان چی سکی دیکه ی مردبوو، یان که که  بوو مناه و ژنه ر ئه نازانم هه

ری  وسه له. کی کوێ بوو  چوو خهێبۆ کوو  هس بۆ پارزگای خۆی، نازانم ئ ر که سواری پاسیان کردین هه
ستشۆر و دوشی پاک و  ست و ده  ڕیزک ئاوده وه، کانه و پوه رمانی پشتن و جامانه والی خه دا، له که وه ڕاڕه

 کامی رگیز به رئاو، هه یانبردین بۆ سه پوزێ ده له په وت به ش و حه  چی؟ شه  ئمه م به به! بوو  هه خاون و تازه
.  وه وت ئاو شۆرابوه  حه ی کۆن بینیمان به یئه  هه  دوایی له دا که وه چاو ئه م له به! نیشتیت ده  دانهتدی خۆ
رگای  و ده وه ره  ده چونه کردو ده رده کانیان ده و ئشکگره وه کرده ن ده اکانی هاتن قفی ژوره نھا ده کان ته وانه پاسه

رن بۆ   به دا ئمه  کورتترین ماوه  له بوایه  دهکان هخست، ئیتر ئشکگر ان دادهی که وه کی ڕاڕه ره ی سه جامخانه
  .  وه رگا کۆم بدرته و ده وه نه زوترین کات کۆی بکه کان و به  ژوره رئاو، خواردنمان بۆ بھننه سه

رمیانی لبوو  گهکی  کابرایه. کان بوو  ی گیراوه رگوزشته مووی یادگاری و نوسین و شیعرو سه کان هه دیواره
و   له ند ڕۆژه نت چهای بز وه ری بۆ ئه ی پشت سه که  دیواره دا له تکی ده موو ڕۆژک خه وار بوو، هه خونده نه

رکردو  موومانیان ده ر هه و هه وه یان کرده که رگای ژوره ڕۆژک هاتن دهوێ بووم   من له دا که یه و ماوه له.  دایه ژوره
وێ بوون تکا  ی له و تاقمه  ئه بوو، چونکه  س زۆر جار چۆڵ ده ژوری ژماره.  س ارهبردینیان بۆ ژوری ژم

نردرا؛ ئیتر   ده و دادگای ناداده بۆ شونی دیکه رمانی ئه  پی فه  به سه رکه ش هه وه بران بۆ دادگاو دوای ئه ده
ی کاژرک  دوای نزیکه. ک ئازادبوون بت یان جارجار یکهتایی بت زیندانی د تاهه  بت، زیندانی هه سداره
  کی توندیان ناردبوو که یه شه ڕه  هه وه کانه  ڕگای ئشکگره  بۆ ژوری خۆمان و له وه  بردینیانه وه هاتنه
بو خالید   ئه ووتیان گوایه! ن ده ی ده ی ب ونه نجه شکه کان بنوست ئه  دیواره سک ئیتر شت له رکه هه

و دوو  کو ئه  وه م بکات که  ته وانه ر ئه گه  مه یه شه ڕه و هه م ئه به! نوسن ۆڕشگی دهیادگاری ش: تی ووتویه
ککیان ووتبوی میزم   دوو شتیان زیندانی کردبوو، یه رزنجه  به له!  گیرابوون رزنجه  به  له  که وه نه که  بیر ده شته

  !مان گرن  ده کوره: بویمیان ووت که ، یه ودا بیکه  ووتبوی له وی دیکه دت، ئه
کان   زیندانییه ئواران که رله تی کاتی سه تایبه به. کرد  و کوستانیان دهمیانر سپ گه  ڕۆژ کاروانی ئه وو به شه به

  وه سپیه م کاروانی ئه نگاندنی ئه سه  ژماردن و چاودریکردن و هه بوون؛ خۆیان به ڕوانی هیچ شتک نه چاوه
  . کرد ریک ده خه
  
   که مینه و ژرزه نجه شکه و ئه وه کۆینهل
،  که تی میزه نیشت سه ی تها دوای پرسیارو خواسیارو دوای دیاریکردنی جگ  بھاتایه سکی تازه ر که هه
  که مینه ن، تۆ نازانیت ژرزه که  ئیعترافت پده خوا لره به!  ئای کاکه:  که مینه  باسی ژرزه کرد به ستیان ده ده

  مه ن ئه هتکوژن، د ر ده یت هه که خوا هاوار هاوار نه ، به ربازییه  سه ، ئره وه  بۆ خواره یه نجا قادرمه په!  چۆنه
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 سلمانی   زۆر له بت، ئره مت نه خه:  ووتیان دهو  وه دایته ش دخۆشییان ده ندکی دیکه هه.  هزه  زۆر به رهدیا
و  توانیت هاواربکه کات، تا ده  کاریان تده وه انهڕدادو فریادو پاربازن هاوارو   سه مان چونکه ئه!  باشتره
ئیتر  !تکوژن ر ده  هه وه یت ئه که  وا نه م لره یت به  هاوار بکه یبه  سلمانی عه نم لهاز ده!   فشه  به وه بپاڕره

  .  وه ڕاوکه کی ترس و ده ریایه  ناو ده وتیته که ده
مک  ت ووتیان که ماعه ناوی خۆم بوو زۆر ترسام، شپرزام، جه  گوم له ر که ، هه وه ندنه ناو خو وتنه یانی که بۆ به

چوم .  سته چاوت ببه: ستابوو ووتی ربازک ڕاوه وه، سه ره  ده  چومه  وه  کرایه رگاکه وه ده دوای ئه.  وه ئاو بخۆره
؛  سته  چاوت ببه وره  شتکی گه ستیت به ه چویت چاوت بب  پیان ووتم که وه ژوره پشتر له. ست چاوی خۆمم به

رتدا و  سه ن به که  ئاو ده وه ر بشبوریته گه م ئه گات و هه رت ده  سه متر ئازار به م بۆ لدان که  هه  باشتره وه ئه
و   ئهپی منیش به!  بوو دا کارامه وه  له ، کاوه وه زانی خۆم ببورنمه مده  درۆ نه من به. مژت ده زیاتر ئاو هه
رم و   نهش و ست، تا بیت ڕه ؛ چاوی خۆمم پبه وه واریم دۆزییه ی کورده وره ڕام تا کشکی گه  گه ئامۆژگارییه
  و جۆره ، ئهی بوو که شهمی آ  خهر هه و  وه  ژوره پاڵ کردیانه  به کی پیر که ی کابرایه ی قسه گوره به. قورس بوو

  مه و ده غا ئه به-کاتکدا کرێ ئۆتۆمۆبلی سلمانی ج دینار بوون؛ له بایی بیست وپن  و کاته  ئه کشانه
  !ن بوو ی پیاوماقوڵ و پیاوی پیاوانه  شایسته و کشانه ئه! دینارونیوک بوو

و  ره  به رێ وه ئه. کان  قادرمه یشتینه ک و بردینیان تا گه  شانی یه گرتین به پستیان هر د فه نه مه کو شه وه
 شونک دایانناین  وش له له.  وه  بوون بۆ خواره  قادرمه نھا چوارده کانم ژمارد ته  قاچ قادرمه ، به یه که همین ژرزه
   .ڕیز دایان نیشاندین  به که و دیواره دا ڕوه که وری هۆه رچوارده هه به. چوو  ده وره  هۆکی گه  له نده زه  مه  به که

  یشتنه گه ، ده ققه  و له ق و زلله شه: ست  مقه ره رپی و سه  پرسیاری سه رد بهستیان ک ربازی لبوو ده ک سه کۆمه
یانووت  یان ده موان یان زۆربه گوم ل بوو هه! زان بوو مه  ڕه و کاته  ئه ڕۆژویت؟ چونکه یان پرسی به س ده رکه هه
  القه  فه  ئمه مان زۆر موسومانن، بۆیه بانه هر م برا عه ئه! دوور بن ست به  مقه ره  سه ی له وه ڕۆژوین بۆ ئه  به به
 بوو ئایا  وه م ئه  دووهسیاریپر !رست و مارکسی و کافرن  کورد ئاگر په ن تا خوا لیان ڕازی ببت؛ چونکه که ده

تری ق و حساب  ب هه ودا به ر له خر، هه  نه ر بتوتایه گه  ئه ، چونکه یووت به مووی ده یت؟ هه که ئیعتراف ده
ربوون و هشتا  فسه ک ئه  کۆمه وه ی لکۆینه  لیژنه چونکه. بوو ش حساب نه وه  لکۆینه کوتایت و به ده
کرد  زیان ده لالد بوون و بۆ کارئاسانی خۆیان حه  جه بازانه م سه ئه. کان زمونی کۆنه ی ئه گوره هاتبوون، به نه
  .  وه دانه نجه شکه  لدان و ئه متر ماندوو ببن به وان که ی ئه وه ین؛ بۆ ئه موو ئیعتراف بکه هه
 سلمانی  ر له  من هه یت؟ ووتم به که کرد، ووتی ئیعتراف ده ڕۆژویت؟ متقم نه ر من، ووتی به  سه یشته  گه ره سه

. خر ربازیت؟ ووتم نه تۆ سه: میشم زیاد کرد ووتی پرسیاری سھه!  زۆر باشششه: ووتی.  ئیعترافم کردووه
رتدا؟  به  له  چییه ربازییه  سه و کراسه ی ئه خر من قوتابیم ، ووتیان ئه ووتم نه!  ڕیبه  ووتی موخه والوه ی له اوڕکهه

  . یناکات ، ووتی قه وه م بۆ گانه که  میراتییه ئیتر چیرۆکی کراسه
کان   قادرمه سک بوو له ند که پی چهی  په  ته  گوم لهپ له. رانک بوو ڕبوو، چۆن گوزه  چۆن تپه تهاو ک نازانم ئه

  رباز بوو له ی پی سه قه  ته  گوم له وه ، دوای ئه وه  همن بوه که هۆهکان ک بوون،  ربازه سه.  وه  خواره هاتنه
  وه  خواره ی هاتنه وانه  ئه  زانیم که م جۆره به!  ڵ بووه گه ستیشی له  قاچ و بگومان ده ربازیدا به سوی سه

  . کات ست پده  ده وه ر ئستا لکۆینه رن و هه فسه هئ
ی  ره ر ئستا سه  بووم بۆ ناوی خۆم؛ ههخر گوێ قو من هه.  وه رزبوه  به و قیه سک بانگکراو بۆڕه ند که چه

  .ر من  سه یشته  گه ره  سه به. منیش دت
ک بت  رچییه ی هه که مه دنیا بووم وه. پرسیمیان ل رپی دوو قسه وێ سه  ژورک، له لیان گرتم و بردمیانه په
رمانی  فهنگکی   ده به. زانم  ده وه و ئه  ڕاسته وه ر ئه  هه  سلمانی چیم ووتووه له: ووتم.  ر لدانه ی هه که نجامه ئه
،  وه م کرده که  کراسهی ک دوو قۆپچه  یه وه دکه نابه ، به نه کهی دای ده!  نه کانت داکه جله: دی قیان وه لالدانه هج
کی  م و الیه که  کراسه ستی دایه کان ده لالده جه کک له م کاتکم زانی یه کوشت به ڕاستیدا من کاتم ده له

کانی  موو پارچه رواڵ و هه منیش ناچار شه. ت پی بن  ئیشاره کان به ره فسه چوو ئه ده وه ، له وه خواره دادڕییه
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ستیان  کانی ده ت شکاندن و سۆنده رامه  ڕوخاندن و که نین پم بۆ ووره  پکه  کرد بهنستیا ده. ند م داکه دیکه
  . مدا  ناو گه هنا به ده

  لدانی قاچ و قولم ستیان کرد به کرد ده ستم پده م هه بوو به  من چاوم لنه تک که  پی ئیشاره ی به وه دوای ئه
   . یه تماغه  برین و قه ک پارچه  پشتم یه  بینییان که وه  ڕوتیانکردمه  که چونکه.   سۆنده به
  :منی سلمانی جیاواز بوو ڵ ئه گه ندک شت له  هه لره

 . دایت ده  لیان نه پشکنیتایه شیان نه رتاپای له موو سه و هه وه ته کردیتایه تا ڕوت و قوتیان نه هه .١
وخواریان  ره د به  قاچ و قول و ناوقه  له ر پشتت زۆرتر برینداربوایه گه شت، ئه یرکردنی له دوای سه .٢

  . وه وانه  پچه  به قاچ و قولت زیاتر بریندار بوایهر  گه دایت و ئه ده
قۆ ڕیشاڵ   چه ک به ندکیان وه بوو، هه رمی هه ق و نه ش جۆری ڕه  بوو؛ سۆنده  سۆنده نھا به لدان ته .٣

 .کرد ی ه هی خون ده که دانییهشی زین موو له کاتی لداندا هه ڕیشاڵ کرابن وابوو، له
رباز  لالد بوون سه  جه ش که وانه ری سوپا بوون و ئه فسه کردیت ئه ڵ ده گه یان له وه ی لکۆینه وانه ئه .٤

 .بوون
  به .بوو وام نه و ده وه کرا بۆ لکۆینه ده س بانگ نه رمی و پشوی سوپا که ینی و پشوی فه ڕۆژی هه .٥

  زویان بکردایه رکات ئاره کتی وابوو؛ هه ک خه ت بۆ من، وه تایبه ، به  که وه مانییهمنی سل ی ئه وانه پچه
 .ت  وزه هاتنه ده

 . وت بانگ بکرت که رده ی به ره نھا س و چوار ڕۆژ جارک سه سک ته که .٦
ست   ده دایهیان  و ده وه ی جل شتنه وره شتی گه ته  یانکرده ری بوو، ده سکه ی عه سعه  قه خواردنی ئره .٧

یان  نیر یان میوه مک په نگاو که یانیان شیرو شۆرباو چشته به.  وه  ژوره کان تا بۆمان بھننه ئشكگره
درا بۆ سی و پنج  ک هشو ترێ ده ندک جار یه م بوو هه  که نده وه  ئه که رچی میوه گه داین، ئه ده
 !س که

یبکی  وێ بووم هیچ عه  من له دا که یه و ماوه ردا؛ له سه  بهی کرا بوو  شله ڕوان برنج بوو که خواردنی نیوه .٨
. ڵ و مریشکی تدا بوو  گۆشتی ئاژه فتانه ی هه رنامه  پی به مان خواردنی سوپا بوو، به بوو، هه نه
ندک جار تایتی   هه که  خواردنه  نوسیویانه  که دا بینیومه  یادداشتی هاوڕیانی دیکه ر چی له گه ئه

 .کرا دی نه  خواردندا به دا هیچ شتکی خراپ له کاتی ئمه  له،اکر تده
 مزک و  اوم بهچ،  وه  خواره وته که!  که  یان ڕاستتر بین کش و مشکییه ڕۆکه پ په دوای لدانکی باش له

   بوون که جۆرهو  ڕک به. ن بوو وه والمه م الو ئه کان له ربازه وت دانیشتبون و سه رم که رانبه کانی به سه که
م  ، به وه سته  چاومی به که لالده  جه ربازه ر سه کسه م، یه یریان بکه ورا باش سه مده م نه  به،ورم کردبوو سه ته

  !وه کرایه ده  پالیسیش نه  به م جاره ستنک ئه چۆن به
ست خۆی  قه  و له بووه فشهمووی   هه ی بووه وه خۆبوراندنه رچی   هه  پی ووتم که رکوک کاوه  ڕگای که له

 .   بوراوه م به درۆ خۆم بکه متوانی به ومدا نه  هه نده رچه م هه م به منیش ویستم وابکه.  والکردووه
ستم و ووتیان   ده وه کانیان دایه وێ جله له.  که  بۆ هۆه وه  لدانم ماندوو بوون وازیان لھنام و هنامیانه کاتک له

 بۆ  وه ی پشوو ڕایانکشاینه مان شوه هه مان به وه ڕوانی بۆ کۆکردنه مک چاوه دوای که.  وه ره ریان بکه به له
   .کان ژوره
و   ئه یه مه ئائه: مووت دی خۆمدا ده له. رز بوو م به کرد و زۆر ووره  دنیایی و شانازی ده ستم به ڕگا هه له
  ت خۆ کب و دارو   چییه ؟ جا سۆنده! که  قوه فسوناوییه  ئه مینه  بوو ژرزه وه ی تۆقیبووم؟ ئه ل ی که یه یئه هه
  ؟ ر نییه هه
  

    و یاری محبس ی تازه ئهی ههی  که  کاژره
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؟  نده  پرسی کاتژمر چه ت لیان ده و سوعبه کان بۆ گاته  زیندانییه وه  ژوره ته  بھاتایه سکی تازه ر که  هه لره
  یاندایه ت ده ماعه ش جه مه ؟ به  کاژرتان پیه بۆ ئوه! ندوم یان لسه که  من کاژره  وه:یووت  ده ویش دیاره ئه

کانی  ر گیرفانه گه ؟ ئه نجا فلست پیه یانپرسی توخوا په  بوو ده وه میش ئه پرسیاری دووه. نین ی پکه هاڕه
  . نین  پکه وه یھنانه  ده ، جارکی دیکه ڕایه بگه
ی باش  که  کاژره وه  ژوره کی پیر هاتبووه جارک کابرایه! ڕی په ر تنه رسوڕهنه ب شتی سه به  زمه م به ئه

کانی   شتکی خۆش بۆ خۆمان و ژوره  بوو بوو به م ڕوداوه ئه!  وه یاندۆزیبوه کان نه ربازه  و سه وه شاردبوه
  سته ده بوو ژوری سیش له وه  ڕاسته سته هد ک له ژوری یه.  س بوون ک و ژماره  یه  ژوری ژماره دراوسمان که

 جار  نده وه ند بت ئه  کاژر چه وتبوین که  ڕککه وه ر ئه سه ، له نده  بزانن کاژر چه رکات بیانویستایه هه.  وه په چه
 کاژر  بۆ نیو وتین که ش ڕککه وه ر ئه سه  له وه کانه ڕگای ئشکگره دوایی له. کاندا  دیواره ین به بۆکس بده

ی  نه م دیمه ی ئه وه ئه. ی جیاواز بوو که قه نگی ته  ده چونکه! دا که  دیواره نیر بکشین به تای په کی به قوتویه
  خۆش بوو، به وی قسه ه  پیاوکی قه م کابرایه ئه! کی دهۆکی بوو  کاریکاتری کردبوو کابرایه ی دیکه نده وه ئه

کانی  ره فه  نه کک له و یه عبی بوه یشی شه رتی جه ی که رمانده  فه ی ووت که ده. کی گشتی پیاوی چاک بوو یه شوه
:  ووتی وه  ژوره  هاته م جار که که یه! ن که ی لمه قه تان بینی ته رگه رکات پشمه تی هه  ووتویه  گوایه  که هوزمانی لدا

ی  وانه  پچه ڕاستی به به!  ز هۆسامه یان بۆ؟ ووتی ئه؟ ووت وه  بیھننه نجه شکه  ئه س له  چوارکه  به  لره یه س هه که
کی  الیه و له!  پارتین   ئیعترافیان کردبو که ر زوو زۆریان هه.  لدانی زۆر بوو وه کانی دیکه ی بادینییه زۆربه
ک   وه بوو؛ که ی نه ه ی کۆمه ترسییه و مه عس ئه الی به ریتی بوو،  له  پارتی حیزبکی کۆن و نه وه شه دیکه
   بۆکسی له و بوو که ه  قه  چونکه و پیاوه ئه. دابوو ری هه  سه هزو نوێ و شۆڕشگانه وژمکی به ته

کی  چه واو مه هه کرد له ردوو گوپی پ ده دا هه و کاته له! ڕوخت  ده که  دیواره ر ئسته ت ووت هه دا ده ده که دیواره
  ! ت ووت پیکی کۆنکرت شکاندنه ده

کاتکمان چی  کانیان لکرد، که  ڕۆتینییه رهامان پرسی ، هه وه  ژوره  پاڵ کرده زورییان به نی شاره مه ته کی به کابرایه
  نده وه کانم من ئه هڕکو: ندویت؟ ووتی سه  ووتمان چۆن لیان نه.رهنا کی ده نجا فلسییه زبیحک و په  تهزانی
هیوابووم  خوا به به: لمان پرسی بۆ گیراویت ووتی که!  یه  دفنی هه گیرفانی وه ناوه م له که رواه ژار نیم، شه هه
 خۆم  رهتا ل وه چی ئه  ناردمیان بۆ سلمانی که وه که یه  نامه  به وه ید سادقه  سه ربچت، له وجی جاشم بۆده فه
  !  وه بینمه ده
رن  ی وه ین و چۆن کاتمان لبوات؟ ئاده کهو چی ب شه ، به وه  کایه کی خۆشی بۆ هناینه  یارییه نجا فلسییه و په ئه

های  نده الی من و چه  له م پرسیاره ؟ ئه ری محبس چییه ای! ین که ک بگرن؛ یاری محبس ده تویه س په دوو که
  .  ببینین و یارییه  ببیستین و ئه یه و ووشه مجار بوو ئه که  یه دا، چونکه ری هه  سهک من وه

ی تریش  که کردو تیپه رشتی ده رپه  سه که  دهۆکییه وه ه  قه دوو تیپ؛ تیپکیان پیاوه  کان بوون به زیندانییه
  مانه ت ووت ئه کو ده  بوون به که زای یارییه ر شاره ک هه دوکیان نهر هه  م دوو پیاوه ئه. ولری کی هه کابرایه

ستی  یرکی چاوو ده  سه  مرۆڤ بوون و بهرونی  ناو دهزای  شاره نده وه  ئه یه رونناسیدا هه  ده دوکتۆرایان له
  .  ستی کدایه  ده یانزانی له یان ده که ره رانبه به
نجا  تا په بوون هه کتر ده کان ئاوزانی یه سته موو ده  هه وه ژره ر گروپکمانداو له سه دا به  بۆریان ده تووه په

  کهنیشتین و  ک داده ر یه رانبه  به وه ستی نوقاوه  ده موو به هه  وه دوای ئه.  وه شارایه ککدا ده ستی یه ده  له که فلسییه
  ی که یه و ماوه تا ئه هه. کی خۆش بوو نین و  خۆشی و تا بیت یارییه  پکه بوو به گیرا ده ککدا ده ستی یه  ده له

  . کرا  ده م یارییه وک ئه موو شه ی کۆن، هه یئه ن بۆ هه ی بمبه وه  بووم ، پش ئه ی تازه یئه  هه من له
  

  ؟! چما شامی شوتییه
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خوا شامی  به!  یشتووه ئستا شامی پگه. ری زمان و بنی زمانیان شامی بوو رمیانی ل بوو سه ری گه دوو براده
ک جار  و یه مردمایه  نه خۆزگه: م ووت  دی خۆمدا ده و منیش له و باسانه م قسه  و له ته زه له الی خۆمان به

  !  شامی شوتییه زانی که مده نه!  واردایهکم بخ شامییه
  
  ڕۆم ر ده ک قاچیش هه  یه به
کانی ناو شاریان  ی ڕکخستنه زکییه تیدا داوای ته رگایه  ڕیزی پشمه سک له رگرتنی که دا بۆ وه مه رده و سه له

م  ر به گه ش ئه وه تاقیکردنه!  وه هن که  تاقی ده  گوایه یان ووت که  ده بوایه ی پنه زکییه سک ته ر که گه ئه. کرد لده
   بچت له کردوو که شق نه ست مردمناکی مه  ده یته نارنجۆکک بده.  بووه زانانه  نه وه داخه وا به  بووبت ئه جۆره

دا  وه ر له گه ی پیاوانی ڕژم و ئه ر ئۆتۆمۆبلکی دیکه ربازی یان هه  ناو ئۆتۆمۆبلکی سه ناوشار فی بداته
  ! گرن ری ده  وه رگه  پشمه وا به ئهوتو بوو  رکه سه

  لره. زانی ی دوژمنانم ده نده  پوپاگه کردو به ده ڕم نه م باوه م بیستبوو، به یه ه  هه ریته م نه من زۆر جار ئه
ی  یستم هه سپی و سحابه  ئه  گیرفاندا بوو له نارنجۆککم له: ووتی. ڕیبوو بندا په  قاچکی له کوڕکم بینی که

خۆمدا  م و به که  گیرفانه یدا گیرایه که قه رکردنی ئه کاتی ده م له تی موحسین، به ماعه ی جه که م بۆ ئۆتۆمۆبله بده
  . ڕینی قاچی ڕاستی  هۆی په  بووبوه م ڕوداوه ئه!  وه قییه ته

روا   هه بووم که واوی دنیا نه ته رچی به گه ، ئهال زیاد کردم ی له یه وه  تاقیکردنه و جۆره ری ئه گه  ئه و کوڕه بینینی ئه
  !  یان نا  بووه وه بۆ تاقیکردنه

 وێ ندانی ئه  پزیشک و کارمهو ری باشی بۆکراوه سه ی فریاگوزاری سلمانی چاره خۆشخانه  نه  له یووت که ده
  .  تیان داوه زۆر یارمه

رئاوو  کرد بۆ سه و دار ڕای دهق و گۆچان  ب چوشه و به هو ک قاچه  یه ت بوو، به غیره  زۆر ووریا و به م کوڕه ئه
و بوو،  کرد زۆر تیژڕه ک قاچ ڕایده ر یه سه  له چونکه! بوو س نه ستگرتنی که تی وده  یارمه و پویستی به وه هاته ده
سوپاس : ی ووت  دهگرت و کی ده یه نه خه رده  ژر بات، زه  با بچینه ر پیان بوتیایه گه. برد یی پده ک ئیره خه

  !پویست ناکات
  

   گون واسین به هه:  که مینه می ژرزه کۆرسی دووه
ی پشوو  مان شوه هه به. ترسام ده م جار نه که ی یه نده وه  ئه مجاره م هات، ئه که مینه ی ژرزه ره م سه بۆ جاری دووه

و  وه رپیی ڕووتییان کردمه کی سه یه وه مجاره دوای لکۆینه ئه. وه  خواره ست و بردینیانه چاوی خۆمان به
کان کروگونی  الده  جه کک له وتم یه ر پشت پاکه سه  نام و له پاکیان پوه. وه  شونک و ووتیان پاکه بردمیانه

کک ڕای بکشیت ، کار  کو یه  توند بوو توند بوو وه که بله پ حه له. ک  یه  ناو قوفه بندا گرتم و کردی یه له
ر  گه  ئه  دیاره.واسرام  گونمدا هه  کرووی بام و به  زه و له وه رز بوومه ستاو هند توند بوو تا به وه دا نه وه له
 زۆر بوو  نده وه ر کروگونم ئه سه  فشار له! هزتره  بندا به  له وه ردوکیان پکه م هه پچا به  ده ر گونم بوایه هه

بوون و  توند وام له رده  به هکم دا  که بله الماری حه  په کی شتانه یه شوه به.  ڕۆیشت  پچا حسابم خوا تازه ووتم به
 ! چۆنن که و قوفه که بله  حه وت که که ر ه بۆم دستلدان ده  بهجائین، واسی کشاندا بوو ، تووند خۆم پیاهه هه

و  قه له کان به الده  جه ک له  یه. وه ڕووی ناوه ا بوو لهرمی پیادا درو کی نه ڕۆیه  په بلک که  حه  بریتی بوو له که قوفه
 یان  وه م زانی شه ر گونم نه  سه وته جۆرک فشار که ربوو ئیتر به ستم به ستمدا تاده  ده  کشای به وه پۆستاه به

ئاخ . ندم و هاوارم کرد موو هزم قیا هه ردی خۆم به ت ئازارو ده زره عه ی تر ، له که وه  یان ئه م دنیایه  ، ئه ڕۆژه
کوردی ووتی ها  رم حازر بوو به سه کک له ر یه کسه یهکرد  کوردی هاوارم ده  به  من مردم ، چونکه مردم تازه
پم  کو هار قه پ وه وام بووم و له رده هاوار به  له وه مه س بده می که بوو وه دا نه وه  منیش حام له؟یت که هدئیعتراف 
ی پۆستاڵ بۆ   زرمه بهلالد  کابرای جه. می خۆم گۆشت بپچم  ده ریک بوو پ به استی خۆمداو خه قۆی ڕ کرد به
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زووی   ته  ، ئیعتیراف بکه ئیعتیراف بکه! کرد  ستا هاواریان ده په له. ردا  مم به واندم تا ده ی سرهپشت ملم ت
ی  ته وه م جار بوو له که یه. کرد   دنیا هاوارم ده مم و زمانم منیش پ به  ڕان و کۆم و ناو ده دا له بایان ده کاره

  .موو ژیانمدا ئازاری وا تووند بچژم هه گیرابووم یان له
  وه م کرده  که که بله ر حه سه تۆزێ قورسایی له. ردوو ڕانم  ر ههک ژ رم و یه  ژر سه ک چووه پ دوو شت یه له
  مم و فشاری خسته دهر   سه  خرایه وه پۆستاه اتکم زانی قاچک به ک؛م قیاند کرد و ده ر هاوارم ده م من هه به
دا  که رزه ئه  تا له وه ژرمداو نزمیان کردمه رکرد له کانیان ده یان شل کردو شته که بله حه. نگ بووم  دهرم تا ب سه
  ستی دایه ک ده هھشتم یندی خایاند و بۆچی جیان نازانم چه ک که یه ب هۆش بووم تاپاش ماوه. وتم  که

 زۆری ئازار  ستی دایه  ده م که مابوو به دا س بوو بوو ئازاری نه یه و ماوه  ، له وه  ئازار کرده ستم به و هه که قوفه
تا   هه یشتم که گه خۆمدا گرت و ت ئیتر دانم به .  وه مه یکه وواد ده هاوار هاوار ووتی گه  به وه ستم کرده ده. هات 

ستا قوکردووه  هه  که یه وه وانه و حه و ئه وه ته کراوه  نه که  فهئ بوونه نجامی له ئه  له ستم پوه هۆش خۆچوون وس  
ر  کو هه  ، بهکردم ڕی پ نه س باوه  ، که وه م گایه ر هاته سه م به و ئه وه  بۆ ژووره وه  هنامیانه که .  بووه
ی  وری گونمدا جگه ر چوار ده هه رد توخی پشتی کرم دامارابوو بهیری خۆمم ک سه هات که دهریشیان ل شمه قه
گونی  واسین به  هه یه  ، فشه یه یان ووت ج ی سۆنده ر ده وان هه م ئه ی دیاربوو به که  دابابوو جگه که بله حه
  . کرد  ڕی ده س باوه م که ربوونیشم  که ت دوای به نانه ته! چی

 بۆ گونت  بکهداست ئاوی ساردی پ چویت بۆئاوده شت ، ووتی کهی هگ م تده که  ئازاره  له که عی یه شیو کابرا پیره
کان  رگی ڕوسه زانت و وه  زمانی ڕوسی ده  گوایه یووت که ده.  بوو شی خۆی دنیا دیده  به و پیاوه ئه .  باشه
دراین و   نه سداره ر له گه  ئه بووین کهی پدا وه یمانی ئه په.  کاتی دروستکردنی سایلۆی سلمانیدا  له بووه

  ! بوغرب فری ڕوسیمان بکات  ئه زیندانی کراین له
  وکاته  ئه؛کوتا م بینی گونی گیسکیان ده هدزان   پاڕه منداڵ بووم له  ، که وه وته ر هاتکم بیر که سه دا به یه م قسه به

 نوان دوو  تهسخ کانیان ده  گونی گیسکه ر بۆیه  ، هه ه الی ئم یشتبووه گه ڵ نه ساندنی ئاژه هشتا ئامری خه
یان قیاند و  تاو ئازار ده کان له  داماوه  گیسکه ،وه فلیقانده کانیان ده ماره موو ده تا هه دا هه یان ده مکوت ل دارو به

ند   تا چه م کوتانه دوای ئه! و ببن  ه و قه وه نه که  سکس نه بوو بیر له وه  بۆ ئه ساندنه م خه ئه. یان ناند  ده
 گونیاندا  کرد به کردو ئاوی ساردیان ده ر ئاوی ساردی کانیاوک ڕیز ده سه کانیان له  گیسکه که یه که ڕۆژک  یه

  .من  تا ئاوساوی و سی نه هه
دی   له.م بوو ی که که ر مکوت و کوتانه ههڕاکشان و فشارو ئازار !  نزیک بوو وه م حسابه گونی منیش له

 گونم  دا که وه به! و ببم ه و قه وه بیر بچته ساوو سکسم له  گیسکی خه خۆمدا ووتم تۆ بیت منیش ئیتر ببم به
  ر ی هه وه کرد بۆ ئه  بۆم بلوایه ئاوی ساردم پداده نده رچه وام هه رده بوو، منیش به م زیاتر ده که س بوو ترسه

  ! کان تایمی گیسکه   وه بت بمه هیچ نه
  کانی گونم جون و له ماره  سلمانی ده ربوونم له  بهیو م شه که یه. ر س بوو ربووم هه ی به و کاته گونم تا ئه

 ئازار بوو   به  هنده ماره ی ده وه  و زیندوبونه وه و خاوبوونه ئه. ستی پکرد م ئازار ده سی ڕزگاری بوو، به
  مه، وه زانی بۆ خواردنه وان وایان ده هۆوم کرد، ئه داوای ئاوی سه. وم بخه  ک چرکه  یه وه و شه ی هشت ئه نه
  . یانی ر ماخۆالنم بوو تا به  هه وه و شه ئه. مابوو هۆڵ نه تی سه گبه  بۆ نه!کوم دشتمزانی  م خۆم ده به

ی دوو  بوو بۆ ماوه کسیم نهزوو بزاوتکی س م هیچ ئاره مابوو، به زان ئازاری گونم نه  پاڕه وه کاتک چومه
م  ژار هه ووت؛ دوکتۆر هه ژار ده  دوکتۆر هه زۆر شتم به!  کانه ی گیسکه له سه  مه واوه خوا ته ووتم به. مانگ

ی گونم نازانم چۆن  له سه م بۆ مه دا بووین، به ک شانه  یه  له و کاته  ڕکخستنیشدا ئه و له ه م کۆمه دوکتۆرو هه
 ئیسپرتوو  م و چۆن به شم بکه کانی له ری برینه سه کردم چۆن چاره دهو ڕنومایی  ئه. بووکرد بوو باسم نه

   جارکی دیکه وه نی سایکۆلۆژیشه الیه ت چۆن بتوانم له نانه ، ته وه مه وام پاک بکه رده کانی سمتم به ه دومه
مالی حاجی  ڵ مامۆستا جه گه چۆن بوو لهڕۆژک نازانم . م بوونم بکه و بتوانم کۆنترۆی مشک و توڕه وه ڕابمه
مامۆستا . م کرد زوی سکسییه مانی ئاره و نه  باسداو منیش باسی ئه کرد باس هات به و باسمان ده د قسه مه موحه
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زوی سیاسیمان   ئاره یه وه  گرنگ ئه  نییه کشهم  و جۆره  به رێ وه  ووتم به وه نینه پکه مال ووتی چۆن؟ به جه
 خۆڕاگری و  هات و زۆر شانازیم به  ده تانهشو  م به گرتبوو گاته ند نه هه م هند به یه له سه و مه من ئه! بت هه
 خۆم   زۆر هانیدام که رگرت و ووتی نابت و ناخۆشه ند وه  هه ی به که له سه مال مه مامۆستا جه! کرد  ده وه یئه هه
 منیش  وه دوای ئه! ڕ  گه وه ونه کو بکه م به وڵ بده ک هه یه و شوهمو هه کانم بووروژنم و به  سیکسییه زووه ئاره

و  ترسام له ر ده تا ژنم هناو مندامان بوو هه م هه به. وتو بووم رکه وم دا و سه یشتم و هه  تگه که له سه گرنگی مه
  !کان  ڕیزی گیسکه زۆکی بووبم و چوبمه  تووشی نه وه ساندنه خه

کی بادینی لانه هۆی هه  به وه بوینه ک نزیک ده یه  سات له سات به بوو کوڕمیشه ، هه وه مانه ستی شۆڕشگ  
  وه و حاه  کاتک به و کوڕه ئه. درکاند ال ده مترین شتم له  که وه  گومان و ترسه ر به م من هه  به وه دامه دخۆشی ده
موو  هه ویست؛ له وم زیاتر خۆشده  ڕۆژ ئه ژ بهمنیش ڕۆ. بت هۆسا بت مرۆڤی شۆڕشڤان ده: ووتیمنی بینی 

  . بوو م پی هه یاتر متمانهزس  که
م  کاندا بووم، به ستینیه له  فه  ناو فیدائییه کی زۆر له یه من ماوه: و ووتی وه رهاتی خۆی بۆ گامه سه ڕۆژک به

مدیس   م هه م پچاندو ڕامکرد به که چهپ له که. ستگیر کرام ناو دارستانکدا ده  سوریا له-ر سنوری عراق سه له
ی ووت   ده. مه ننه هه م جه  ئه مه هشت بگه م ده  نه ، خۆم بکوشتایه مھنن بۆ ئره  ده خودێ بمزانیایه به.  وه گرتمیانه

  شڤانهو شۆڕ مزانی ئه م دوای ئازاد بوون نه ؛ به کانی ئوه ر دم بۆ ناوچه کسه  ڕزگارمان بوو یه ر لره گه ئه
  .چوو بۆ کوێ

کات،  تا ڕاست ده خودێ عه  ووتی به وه  هاته نجه شکه  ئه  له  بوو، که م شۆڕشڤانه ی ئه ره ڕۆژی دوای من سه
مک  ت که ماعه ئیتر جه. ن ستی لبده ئاها ده. کم شکا راسویه کاند په  بردو کاتک خۆم ڕاته رده و ده منیشیان به

م  ئه.  ئازار بوو ند به ئووف ئووف چه: ی ووت کرد، ده ی ده یه نجه شکه و ئه ی ئه باس میشه هه. ڕیان کرد باوه
  یه موو ووت و ناوچه م هه ریایت ئه دا پیان ووتوم تۆ سندیبادی ده وه کاتی لکۆینه ی وووت له ده  وانه پاه
  !ڕاویت گه

  موو جۆره ی هه رگه توانت به  مرۆڤ ده ی که امهنج رئه و ده  ئه یشتمه  گه و ئازاره نجه شکه موو ئه م هه دوای ئه
و   خۆی و به ی به ڕو متمانه دات و باوه رنه  به ر ووره گه ک بگرت ئه تیه حه ختی و ناڕه  و سه نجه شکه ئازارو ئه

  . چژت ری ئازار ده سه له بت که  هه یه له سه مه
  

    که مینه می ژرزه کۆرسی سھه
ک جاری پشووم  م وه ترسام هه ده. مکی قورس دایگرتم م هات خه که مینه ی ژرزه ره ه س م که بۆ جاری سھه

.  وه وگونمه ر گه  سه ستم توند گرتبوو به ردوو ده  هه وه  ڕوتیان کردمه که. بوو  وا نه مجاره م ئه ، به وه نه لبکه
پ نازانم  له! ت ربه ی شه ڕه  که  خۆم لکرد به من ره ستت البه  ده لالد دوو س جار هاواری کرد کوره کابرای جه

اندنی ئسکی پشتی ک هۆی ش  هات و بووه وه ستمه  ده  له زانم زرمه  ده نده وه م ئه ستمدا به ده چی بوو دایان به
  ده وور  خۆی وورده وه دوای ئه. کاری بھنم توانی به مده هات و نه ر ئازاری ده کی زۆر هه یه ستم و تا ماوه ده

 ،جھشت ستی ڕاستمدا به  پشتی ده کی له ڕاح بوو گریه ب دوکتۆرو جه  به ی چونکه که م چاکبونه  به؛چاک بوو
  . کرت ستی پده ست لدان هه  ده ر به تا ئستاش هه  هه که
کرا بۆ لدانی من و   ده تهراسا ئ وه  شونکی دیکه دیار بوو له. ستابوو  ڕاوه وه المه لالد به ک جه نھا یه  ته مجاره ئه
ت  ماعه ری جهار ئامۆژگ سه له.  وه دایه ده نگیان  ده وه که رزییه  به  له بوو که کانیان ده  پرسیاره  بندگۆ گوم له به
پش  وه ه ل دا که وه ڵ ئه هگ ر کردن له رانبه به  به که رچی لدانه گه کرد، ئه ر هاوارم ده ق هه  ناهه ق و به  هه  به مجاره ئه
وت بوو چی   ڕکه نازانم به. و هاوار  بۆڕه یخستمه  بچوکترین لدان و بزوتن ده مجاره ئه. بوو  نه وه شتبووم ئه چه
  گوم لبوو له! رم شکا رم سه  ئای سه  هاوارو قیژه ستم کرد به وت، ده رم که وقی سه ر ته  به که ری سۆنده سه

ی  رم داویت هه سه ویش ووتی کوا له ئه )ماش ڕه ته (...بو  وا نابت ئه: ن ووتیا که لالده  جه  به وه بندگۆکانه
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! دام ده  لی وه  ڕقه ی جاران به نده وه  لم کرد دوو ئه ی که و شکاته ر ئه سه ئیتر له. بت بتکوژم  ده واد، وه گه
  . وه وت ئاو شۆرابوه  حه دا، به  چاو ڕۆژانی دیکه مۆم، له کی گشتی لدانی ئه یه شوه م به به
  ر له  و هه وه  ژوره یان بردینه  نه،کان و ژوره ره  به وه ستینه یان پبه تاره  قه  که وه ی جارانه وانه  پچه  به م جاره ئه

من ؟  یه  هه وه  ژوره ستان هیچتان له  که ربازک هات پرسی که مک سه دوای که. دا دایان نیشاندین که ساۆنه
کی  یه ڕاوکه م و ده دا خه لره. بوو بۆیان هنان  هه وه  ژوره کیان له  شتومه ش که وانه خر و ئه ر ووتم نه کسه یه

  .ستی پکرد نوێ ده
ن بۆ  مانبه ی ووت ده کک ده یه. شکت ر شتکی بینی ئیتر سامی لی ده ترست، هه زانراو ده  نه م له رده مرۆڤ هه

ت  رکوک و تایبه  که کانی ڕژم له وادۆزییه  هه ره رکوتکه زگا سه  داموده کک بوو له  یه ی شئونی شیمال که نزومه مه
ن  کمان ببه ر کویه جا بۆ هه.  منی عامه ن بۆ ئه مانبه ر دهخ نهی ووت   ده ککی دیکه  کوردستان و یه بوو به

یان  شی ئمه ستا خاتری چاوی ڕهبت و تا ئ ش خراپتریان هه مه تۆ بیت شونی له! کیل نین خۆیان وه
  !گرتبت

ی  وهش ستین و به ڕۆ چاویان به دوای نیوه. دا خواردنیان داین که وه  ڕاڕه ر له ڕۆ هات و هه  نیوه م جۆره به
 بوو،  وه دوای منه ولری له کاتی ڕۆیشتندا کوڕکی هه له. کتر  شانی یه ستیان پگرتین به ر ده فه نه مه شه

  ندک ووتیان دیاره هه. بوو  دیار نه  هیچی پوه وه  هنایانه نجه شکه  ئه  له ردا بوو، ڕۆژک که به کی له یه دیشداشه
.  چیتی سور  پشتی ڕووتکرد کردبوویان به م که ، به ی خزمی خۆیان گرتووه ان ڕزی دیشداشهکانم وه هبرا عار

  ستم له تا توانیم ده موو هزی شانی ڕاکشام، منیش هه  هه ستک بوو به به  چ ئامانج و مه نازانم به  و کوڕه ئه
  وه رخۆیه به وان له کابرای پاسه .ربوو ستم به هز تر بوو، ده من به و له م ئه مم گیرکرد به رده ی به وه شانی ئه
  دواوه  بم لهم و بکههاوارم رم بوو  پم شهبوو، منیش   نه زمه زم و ڕه م به پچی و ئاگای له  گۆرانی ده وورده
کانی   فارگۆنه  له  کوێ چونکهو ره بهزانی  مده م نه  به وه  دوامه  به وه ی دوامه وانه  ملمناو ئه وه خۆمه له! کشن ڕامده
 من ی سوچ نم که یه بگه  تی ودا که ندکم هه رچه ستا، هه  هاواری ل هه که وانه کاتکم زانی پاسه . دابابووم دیکه
  .  وانی دیکه  بۆ الی ئه وه  لدان و جنو ڕایکشامه ق و به شه ر به و هه  ڕایانکشاوم ئه دواوه و له ووهب نه

نگ  چوو؛ بده شت ده  چۆڵ و ده له شونکدا بردینیان که  پیکاب و به دوای ئۆتۆمۆبلکی   فیانداینه وه دوای ئه
 شونکی  تهشی مان زانی گه نده وه ئه. بیسترا ی ئۆتۆمۆبل ده مه گر هات و نه نگی مرۆڤ ده ده  بوو، نه و ب سرپه

فتی   خه کاکه: یانووت  ونین و ده رمان دابنه ی سه وه رماندا بۆ ئه سه نا به ستیان ده دا زوو زوو ده ، لره دیکه
  وه ته رز بکردایه رمان به ر سه گه وا دیار بوو ئه. بینرین و نه وه ینه که رزنه ر به ی سه وه بۆ ئه!  وه  بخه فتی، واته خه
  .  یان نزم رز بوایه بینی ئیتر به ده سترا بوو هیچمان نه موو چاومان به  هه گینا خۆ ئمه یبینین، ئه ک ده خه

ر ووتیان  کسه دا بوو یه گه ندکمان له هه.  ی پشتن و جامانه رمانکی دیکه ر خه  سه دایان گرتین و بردینیانه
  . والیان پکرا بوو مالو ئه یان بینی بوو ئه م کۆن و نویه کی دوو س جار ئه  یه مانه ؛ ئه ی کۆنه یئه  هه رێ وه ئه
  
  ی کۆن یئه هه
کان نزم  خانووه. ربازی کۆن پک هاتبوو   بینای سهک  کۆمه  له وه ی تازه یئه ی هه وانه  پچه ی کۆن به یئه هه
 تیشکی  ، لرهتاڵ بوو ر به ست سه ان بۆ ئاو دهو ب کان و ڕگه  و نوان ژوورهمین بوون ک قات وب ژر زه ویه

و   سلمانی ئه  له. ک بوایه یهی پاساری  جریوه بار گوت لهارو ج نگه  ڕه رت بوایه خت یاوه ر به گه بینراو ئه هدخۆر 
یری خۆر  کرد سه زم ده رئاودا زۆر حه ڕوانی سه ی چاوه ره سه ران بووم جارک له  هۆی خۆپیشانده  له ی که کاته
 بۆ  م؟ ووتی به یری خۆر بکه مک سه توانم که نج بوو پم ووت ده مان بوو کوڕکی گه گه ی له منه و ئه م، ئه بکه
یرکی   سه وه  پکردنه نین و گاته  پکه ؟ به یه  هه ستام، ووتم خۆ متمانه  ڕاوه که وخۆره ره و به وه ره وبه  ئه چومه. نا

! ستا وه ده  ڕانه وه نیشتی شۆفره ته  جابی له بوایه  نه ر متمانه گه یچۆن، ئه  ئه ی کردو ووتی به هاوڕکه
کان   ژووره.م هات که زیره وا ئامیر حه ر ئه مبه  ئه وه ره  ووتی وه له په خایاندو کابرا به یرکردنی خۆر زۆری نه سه
  که ریه کو هه  به ،وه که  یه سترابوون به به و ساۆن نه  جامخانه  و بهبوون  نه وه پکه  ی تازه یئه کو هه وه
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 ژیانی   زیاتر له ی تازه یئه هه  له وه یه م باره  لهبوو؛ کاندا هه موو ژووره م هه رده  به وان له م پاسه  بهخۆبوو، ربه سه
کانی،   ژووره،کانی  بوو، دیواره وه خۆیه خۆی بهی کۆن ناوی  یئه هه .کان ئاگادار بوون  ی زیندانییه ساته مه هه

وێ  یشتنمان بۆ ئه گه به. موویان کۆن بوون  ر هه  هه ،وه کانه یه زیندانی ندییان به یوه و په نجه شکه ازی ئهشو
ر  گه  ئه ، کهھات  و مشکی هه پشتن و جامانهرمانی پوو   خه چاومان به.  وه  و چاویان کردینهکردینزیان یڕ

ک و ڕای گشتی  ی نیشانی خه ی تازه یئه ی هه که رمانه  یان خه رمانه و خه ۆنی ئهیفیز له کی ته ئستا کامرایه
 کتبی  زوو له. رو شون کراون  ودا ب سه  کورد لهکیان ووت ملون وا ب گومان ده  ئه جیھان بدایه

 پشتنی   که وه  خوندبومهباکور کوردستانی کانی ی کورده رباره ده)) قاسملۆدا. کوردستان وکوردی د((
یان  مان نه م ئه کانیان ، به نه  دوای کوشتنی خاوه ڕاج فرۆشت کردووه بازاڕدا هه کانیان له  کورده جورجتی کوڕه

 بۆ  وه  شونکه ک له یهر زیندانی کردن و هه دهرمانی ترس و تۆقاندنیان ل دروست  کو خه فرۆشتن به هد
  کی دیموکراتیانه یه  شوه  و به رمانه و خه ر ئه  سه یان بردنه هدڵ   کۆمه  تاک یان به  به وه  تر بگوزرایهشونکی
    .تست ر خۆیشی چاوی خۆی پببه ێ و ههبژر دا خۆی شتک هه هدڕگایان 

  
ند و بۆیان  سه کان ده  زیندانی یه نرخیان له و شتی به عات وپاره بۆچی سه

  ن ؟ گرت ده هه
  

  ی که عات وزانه و سه  پارهو ها جار به نده و چه نجامه رئه و ده  ئه ته یشتوونه زموون گه  ئه  به بگومان چونکه
کردنه و له یان بووهپڵ خه وانیان هه  پاسه یاندا زۆر بووه وه خ نانی شتو اندووهت هت  مه ، سائیتر بۆ هک ب

  .  نجه شکه ی فشاری ئه وه مکردنه هستی ک به ۆ مهبۆیان یان الشل کردن و ڕاکردن یان ب
، چ کاریان بھنن  هۆکاری خنکاندن به بۆ تکر هد  چونکه.  منییه ر هۆکاری ئه به ن وپو لهو پشت م جامانه به

  .ستی خۆکوشتن به ، یان بۆ مهکان خۆیان یهڕی نوان زیندانی کان یان بۆ شه لالده وان و جه الماری پاسه بۆ په
 نگون کردنر ناوبردن وسه و زیندان و له نجه شکه ندی ئه مه هو زموونکی ده نی ئه  خاوه  عس بووبوه  به م جۆره به
،  وه  بوهکانی دا ره و داپۆسنه دیکتاتۆر موو ڕژمه ی ههڕۆبدا  یدانه م مه له.  بت م ونه  جیھاندا که چت له  پده که
ران  سه تک کردن له و کوشتن وئه نجه شکه ی ئه زاران قوتابخانه رواری هه  خه  مشتکن له یئانه  یان هه یه یئه م هه ئه
  .ری عراقدا  سه
   وا له یئه ، ههدا باسکرا بوو ه ی کۆمه  نامیلکه کرد و، پشتر له کان باسیان ده یهرکوکی  که یهکو زیندانی وه
عات   سه که چارهک  یهکی  یه سافه مه داو له وره ی گه ربازگه مان سه  ههناو  له ی کۆن وتازه یئه قداو هه یله  ڕاستی فه ناوه
  . دان

. ی دادگا هاتن  لیژنه رێ وه یان ووت ئه کان ده  کۆنه یههات، زیندانی رک ده لی کۆپته ی هه ر گرمهجارو با
ی دادگا   لیژنه وتبوو که رکه ی خۆیان بۆیان ده وه زموون و مانه ئه ، خۆیان بهوتبوون س پینه کان که زیندانییه

  ره و کۆپته ر ڕۆژک ئه ، ههش بوو و جۆره ر به بازی دت و ههر تی سه رکی تایبه لیکۆپته  هه به  وه غداده به له
  ایهو دادگ ئه. کران ده  و دادگایه ھاتبوو ڕاپچی ئهیان کۆتایی پ هو  لکۆینه ی که وانه ک زیندانی له  کۆمه بھاتایه
  وه کانگای دیه  له و ڕژمه ئه   بۆ مافی مرۆڤ که  بووعس عس وتوانینی به  بهرچاوی دیموکراستی ی به نهنمو

  .کرد  ده  شانازی پوه میشه دایشتبوو هه
  

  عاتی  ستکی نیو سه ئاخ بۆ ئاوده
 جاری کند  دی و هه هکانی دن  جار خۆزگهکند هه. تخواز ل شت ده  بۆ گه دا خۆزگهی ژیانی ڕۆژانه مرۆڤ له

 بیریدا   رگیز به رگیزاو هه  دا ههژیانی ئاسایی  مرۆڤ لهم ، بهتی وه رو ویستی خۆیه سه کانی له  خۆزگهش دیکه
   !  خۆزگه زوی خۆی ببته  ئاره یوهن زوی خۆی  یان به ئاره رئاو به سه ن دانیشتنی له  ڕۆژا  ڕۆژێ له کهت  نایه
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ی  وه ره ده  له که سته کو ئاوده  ، به ی تازه یئه کو هه بوو وه  نهکان ئشکگرهست  ده بهست   چوون بۆ ئاوده لره
  .  دوور بوو  وه  ئمه ک له یه تاڕاده) دا بوو  که وشه حه  له واته(کان بوو  خانووه

 دوای  ک به  یه بکردایه ڕامان  بوایه ، ده وه ره  ده یان کردینه وت ده  حهوت ش و حه ش شه و شه وه کرده رگایان ده ده
 هیچ جۆرک  بوو به ده نهستاین و  وه دا ڕاده ره سه  ڕیز له وش جارکی تر به له.  که سته می ئاوده رده کدا تا به هی

  که وانه پاسهرو چاوی دزوی  یری سه کک  سه  یه خواسته ین، یان خوا نه وال بکه مالو ئه و ئه وه ره یری سه سه
یان  م هاوڕێ نویه زانی ئه رشانی خۆیان ده رکی سه  ئه کان به  کۆنه  زیندانییه  بھاتایه ک تازه انییهر زیند هه! بکات

  ره کی و سه و الوه دانی زیاده ی تووشی تھه وه ، بۆ ئه وه ڕته گه رئاوو چۆن ده چت بۆ سه ن چۆن ده ڕنونی بکه
  . وه کانه وانه ن پاسه الیه بت له ست نه مقه
م  ؛ ئه وه وێ بمنته  له نرا که کی بۆ داده یه ند چرکه ی چه  ماوه وه  ژوره چووه وت و ده که رده ی به ره ی سه سه  کهو ئه

کان   کۆنه زیندانییه! کرا می تدا ده م و زیادکی که  که که وانه زاجی پاسه ی مه  گوره ندک جار به  هه یه ماوه
ئاو بوو ی   خوڕه  گوی له که وانه  پاسه ر که  هه  چونکه وه یته ده رنه ر ئاو به کسه رئاو یه  سه کاتک چویتهیانووت  ده
   و به وه کاته  شین و مۆرت ده  سۆنده  به وه ره  ده  هاتیته  که وه  ئه وه ی بکاته ر دووباره گه رچۆ، خۆ ئه ت ده ده

  !تیش حساب ناکرت خزمه
 ئاوکی  که سۆنده. شوشت ستی ده ک ده یه  سۆنده پوزێ له له په  خراو به وه ڕایه گه ست ده  ئاوده ک له ر زیندانییه هه

  نییه ژه کردو لوتی ده ی ده  چیچکه  دیاریکراوه ی که و هه ر ئه سه چوو له  ده وه دوای ئه. هات ساردی پاکی پداده
و  ستن رموو هه فه رمانی ده  فه وه ڕانه گه مووی ده ه ه و گروپه رکاتک ئه هه. البدات تر لی  میلیمه بوا به ده وی و نه زه
  .  مان شوه  هه کرد به رده ی ده و گروپکی دیکه وه  ژوره یکردنه ده

ر چی گیراویت ب  سه دیت لهکان پرسیاریان لکر وانه ر پاسه گه  ئه کان ئامۆژگارییان کردم که  کۆنه زیندانییه
و زۆر  کدارو ئیغتیاالتی ناو شاره و چه رگه  پشمه وان زیاتر ڕقیان له ئه.  پاڵ ته تاوانکی سیاسی بچوکم دراوه

 ب  مجاره هام کرد و باشبوو ئه ر وه منیش هه.  یه ر ژیانیان هه سه ترسی له وخۆ مه  ڕاسته ترسن چونکه لیان ده
  .رچوم ت ده مه هه

  ن به که  نه یه و کشه و ئه که ر هه سی سه م که که  یه خۆیان ببت به کک له دا یه ده ویان کان هه  کۆنه زیندانییه
می  که شی یه  مشکی پوچیداو به  هاتبوو به که وانه دا پاسه وه ڕانه  گه م جارک له به.  وه  نوکانه ره فه توشی نه
م  م کرد، به و چیچکه که هر ه  سه یشتمه گه.  وانی دیکه سی ئه م که که  یه و من بووم به وه ره ژو هی کردبوو که گروپه
ستان بدات و  رمانی هه ترسام فه ده.  نگ و سرکه خستبوو بۆ بچوکترین ده ترسام و گوم هه ویست ده پ د لهازی

   به  بووم که رمانه و فه  گوێ قوخی ئه نده وه ئه. م  وزه تهستم و ب ر هه کسه وم یه که بت یان فریا نه ئاگام لنه
  ! سته ت یا هه سیل وام زانی ده یا غه: انی ووتک ئشکگره

واد   گه ڵ تۆم نییه گه وان هاواری کرد له کابرای پاسه. نگاوم نا  هه رگاکه و ده ره ستام و به  ناخری گیانم هه به
کان دوو  کلونه. کانی  کلونه ستم دایه و ده که  قاپییه یشتمه گه.  ڕۆیشتم رگاکه و ده ره ر به شۆکام و هه م من په به

دا  و کاته له. بوو حیم کرابوون و دوو قوفی کیلۆییان پوه  له وه رگاکه  ده  به وه ره  ڕووی ده  له  بوون وره کلونی گه
ئیتر .  بوون وه ژره یی له  کراوه کان به کان داخرا بوون و قفه ر کلونه رئاو بوو، هه  سه  کاتی چونه چونکه

شۆکاوی خۆمدا   په له.  که ر هه  سه وه لی گرتم و بردمییه رم و په  سه یشته گی هار گه ک سه ان وهو کابرای پاسه
ی  تر بت سزاکه وره رپچیش تا گه  سه  دیاره ی خۆشه له ن گۆم تا قوڵ بت مه شم کرد؛ ده که وانه یرکی پاسه سه
یورابوو  می زایش نه  ڕۆسته و کاته  تا ئه  زیاتریش؛ چونکه  دوان  و بگره م بوو به که  تاوانه مجۆره به.  ختتره سه
    .ی بکات  دزوه و چوچاوه یری ئه سه
مووی خوناوی بوو،  قاچ و قولم هه. شی کردم رتاپای له یرکی سه وانیش سه سهام کردو پ  چیچکه که ر هه سه له
  ه  په ه  په وه مه که ر کراسه  سه ی برین له تماغه  قهو نیری پشتی کردم خو سه.  دیار بوو وه کانمه  جله ن بهخو
ی  که سۆنده. رم دانی سه ل وته  که  سۆنده  به ر بۆیه هه. بوو چاوم ساختر نهرو  سه هیچ شونکم له. رچوو بوو ده

کی  و یه وه نهردوو گوم سور سور بوو تا هه ی پداکشا هه نده وه ئه.  وه گرته ردوو گومی ده شاند هه وه وا ده
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کان ووتیان  دوایی ئشکگره.  وه  ژوره و کردینییه سته ئینجا ووتی هه. رکیان لھات نده وه  چه لکه ی سه نده وه ئه
کک ناوبانگی پیس و  کو یه وتووه؛ وه رکه ستی منی به  ده ، چونکه کانی شتووه و کلونه وی هناوه اتک ئ سه
  ! بیستبت نهمانی  م دراوسیانه ی ئه په چه
  

  ی کۆن یئه کی هه  یه ی ژوری ژماره وه نی ناوه دیمه
 بووین  ی تازه یئه  هه کاتک له.  وره ش بۆ گه وانی دیکه ککیان بۆ منداڵ بوو ئه بوو، یه وت ژور هه  حه لره

ر  سه له: یت؟ ووتی گیان تۆ بۆ گیراو کاکه: کان ووتیان زیندانییه.  وه  ژوره  پاڵ فدایه ڕۆژک منداکیان به
؟ ووتمان  نن چی بووه که  واقی وڕمابوو، ووتی بۆ پده کوڕه. نین  قاقای پکه موومان دامانه ئیتر هه! ت سیاسه

  ری گیراویت؟ سه  له  که  چییه و تاوانه ئه:  یه وه ستمان ئه به گیراوین، مه ر حیزی و دزی نه سه ش له ئاخر خۆ ئمه
وای  ی سلمانی هه ش چوین بۆ فیرقه ئمه.  ڕیکخستندا بووین  له وه ن گیرابوو پکهرکما  براده وه: ووتی

ی تۆ ناوت  می ووت ئه که ره براده ؟ منیش ناوی خۆمم پووت، به وان ووتی ناوت چییه بزانیین، کابرای پاسه
ی دوو هی  ر قۆی ونه سه  له نجه  دووپه ی کردو به تکی هاوڕکه ئیشاره. ویش ناوی خۆی پووت ؟ ئه چییه

  شیان کرده  ئمه وه و ساته ئیتر له! ریف  نائیب عه  بووم به وه یه  تازه م دوو میوانه هۆی ئه وا من به  ئه کشا؛ واته
   له  لره.کردبوون باس ی بۆ تی ئمه و پیاوه  بوو چاکه مکه مان ده که  هاوڕێ دسۆزه ر زانیمان که کسه ، یه وه ژوره
  .   جیا بوو  مندانه و جۆره ن شونی ئهۆی ک هیئ هه
  مووی دووباره کان هه  کالسیکییه خرهنان پرسیاره دوای به. وتم ک که  یه ر ژوری ژماره ش کراین من به  دابه که

مت   خه چ نییهیه: و ووتی وه م قۆزتمه ده کانی له ر قسه کسه دزی لبوو یه کی قه دا کابرایه م ژوره له.  وه بوونه
و   کشینکۆفم پگیراوه  یانزده ووتم تۆ بۆ گیراویت؟ ووتی وه.  ک من ئاسانه ر وه تۆش هه ی ئه زییه بت، قه نه

 کۆنترین زیندانی  م پیاوه ئه. ریت تۆ کونده  کابرا ئهێر س ناپرست ئه که! دام م ژوره  له قیشه به  مانگی ڕه یانزده
س  موو که و هه که  ڕیش سپی ژوره خۆش و ڕوخۆش بوو، بوو بوو به اش و قسهدا، پیاوکی ب و ژوره بوو له
ی  وه  ڕکخستنی ژیانی ناوه ندی به یوه  په دا که و کشانه چون؛ له ده رنه ی ده  قسه گرت و له کانی ده  قسه گوی له
تیان ل  و سوعبه موان گاته  هه. بوو راوه ڕو هه کان و شه وتنی زیندانییه و پاک و خاونی و خواردن و خه که ژوره
 بوو،  وه ره ری سه سه دا له که  ژوره  کۆنترین زیندانی بوو له ی که وه  حوکمی ئه  به م پیاوه شونی ئه. کرد قبوده

تا کردو  ستیپده  ده وه که تی میزه سی نوێ الی سه زیندان ڕوسم وابوو که له. کرد ده ریدا هاتوچۆی نه سه س به که
بران بۆ دادگا، یان بۆ  ده یان  وه ره  سه یشتنه گه  ده ش که سانه و که ئه. کشا ده ر هه و سه ره  به وه بمایایهتر ازی

  نده وه  ئه دا که دزیه م کابرا قه ک ئه  بارکی وه ر له گه مه. سانی نوێ کرد بۆ که و جگایان چۆده شونی دیکه
 موکی حیزبی دیموکراتی  ن به  بکه کانه و چه ودان ئه  هه و له یه م هه ته واسی یووت گوایه ویش ده ئه.  وه مابوه

  . ئیتر نازانم وابوو یان نا. و دادگا وه  ب لکۆینه  ڕاگرتووه ش منی لره یه و واسیته ر ئه کوردستانی ئران و هه
ووت و  ی سوکیان پده قسه. بوارد ن ڕادهککیا  یه  به رجاره کان هه وانه دا پاسه وه انهڕ رئاوو گه  سه کاتی چونه له

 بردو منیش ی منی ده و بابه دایه و له ر ئه خودای هه به: یووت ی دهدز کابرای قه. دا ده قیان تھه  شه نوکه
. دام ویش زیاتری لده م، ئه زانم چی بکه بی ده  حاره نده وه ر ئه من هه! حم نه: مووت دهت چی و  زانی ده مده نه
و وای  حم ئه مووت نه  ده هنن؛ ئاخر که ن و وازم لده منادهو ئیتر ل نگ بم باشتره ر بده گه مۆ زانیم ئه ئه
  . بوو  ده  توڕه  هیچی نازانم بۆیه زانی به ده
 کان موو شته کجار ووتیان هه وێ بووم یه من له دا که  یه و ماوه له. هات ده  ژماردن نه سپ له ش کاروانی ئه لره 

  وه رگاکه رده  بۆشایی سه ئینجا له. ش چۆمان کرد  هیچ ئمه تانی و نه  به هن نه ، هیچی تیا مه وه ره  ده نه بکه
ندێ سابونی  هه. شت ردا ده به ستمان له  ده  ڕۆژانه  بوو که مان سۆنده  هه و سۆنده ، ئه وه  ژووره کیان کرده یه سۆنده

  بت که  نه ک دوانکی دیکه من و یه! ل رماوی گه  گه  بۆر بوو به  خۆشتن و ژوره  وتنه موو که ان داین و ههیقی ڕه
  نده وه ر ئه  و هه وه کرده وامان بیرده  وکاته  یان ئه؛هاتین ده ڕکردن نه کی خۆشتن و خۆته  که بریندار بووین و به

  . حای بووبووین یه له سه و مه له
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و   دون خۆتان شت ئه کانیان ووتبوو خۆ ئوه  ئشکگره کان به وانه  پاسه یه  هاوینه رماوه م گه ڕۆژی دوای ئه
  .  خۆیان بشۆن یان توانیوه  نه خۆش و برینداری تدایه وانیش ووتبویان نه ئه. تان دت که  ژوره  له  چییه نه بۆگه
کی  یه ۆن دوکتۆری پیشهی چ  خوا ناردی؛ ئه خوا چاکه به. مان ڕۆژ ووتیان دوکتۆر دت ی هه ی ئواره ال

  !لالد بت ر جه ویش هه  ئه کات قابیله رمان ده سه و چاره ئه! ر کوێ بت هه  ئیتر له یه مرۆڤدۆستانه
  لالد دوکتۆر جه

ش  ی کرد و ئمه که یرکی ژوره  سه وه  دوره و له وه ره  ده لهو  وه یان کرده که گای ژوره ر هد. یشت کابرای دوکتۆر گه
 بوو بوو، قاتکی  خۆوه رزی به کی با به کابرایه. ن که یری مه یووتبوو سه س نه یرمان کرد؛ ئاخر که موو سه هه
   بریتی بوو له  هات که  بۆکیان لوه  بۆه وه ژر لوه تیش له ماعه ووتی ها چۆنن؟ جه. ردا بوو به فاری له سه

ک   خۆی ناساند وه س که م که که یه. ی و پکهڵ   کوتوپچی و تکه م به کانی سوپاس باشین، به ووشه
م  وال که مه نیویت، له  زۆر پکه وه لالد ووتی ئه مدا دوکتۆر جه وه له. ک بوو ملی خ بوو بوو خۆش کابرایه نه

پشتی خۆی  ] م م ناوی ببه ز ناکه ک حه ند هۆیه ر چه به له) [ ڕ( ناوی   به کوڕکی دیکه! بیت نه چاک ده پبکه
 ووتی  والوه که له وانه ، پاسه م، ووتی ئیعترافم کردووه ده رت ده سه  چاره یشاندا، دوکتۆر ووتی ئیعتراف بکهن

 دوای نان خواردن بانگی  مه  س ژه که وانه بی بۆ نوسی، پاسه ئیتر دوو جۆر حه.    ئیعترافی کردووه ڕاسته
 خۆی  بوایه بیری نه ش له که وانه ر پاسه گه خۆ ئه. ستی  ده دایه نککی ده  ده وه رگاکه ر ده سه کرد و له ی ده که ناوه

 شمولی من  خوا وادیاره کانت ووتم به ندک ووتیان تۆ بۆ پی نایت بۆ برینه هه  . یاندایه کردو ده داوای ده
  !ناکات

رد  به کانی له وو دیوارهدا دیار ب وه  تاقکی تدا بوو؛ به وه  پشته  بوو، له وره ک گه یه  تا ڕاده م ژوره ئه
  م ژورانه ن ووت ئهای ده.  بوو ری و نوسراوکی زۆری پوهاکان یادگ دیواره. دروستکرابوون و پان بوون

زانی  مده بووم و نه ت ده  بتاقهر کات هه. نزگای شۆڕشگانن ر مه  هه وه هاب و هاوڕکانیه می شخ شه رده سه له
زانم  ی پاڕه پ ناوی تۆفیقی شخ سمایلی چناره له . و نوسراوانه ی ئه وه وندنه خ کرد به ستم ده م ده چی بکه

  .  نوسیبووی وه زانییه ناوی تۆفیق ئیسماعیل ساح پاڕه  به وت که او کهچر به
م  شخ ساح له گیرانم  ر له به. کترمان ناسی ندی یه مین حاجی مامه مال محمد ئه ڵ شخ جه گه دا له م ژوره ر له هه

 ناسینی من زۆر دشاد بوو؛  مال به شخ جه. ناسی مده ڕوو نه م ڕوو به ، به مال گیراوه  شخ جه بیستبوو که
وای ماڵ و مندام   هه وه شه کی دیکه الیه و له وه ن گرتهاکم ک دوو خزم یه دا وه خه و دۆزه ناو ئه  له وه که یهال له

  .  یان نییه ی دیکه گینا کشه  ئه نهویا می ئه ر خه  باشن و هه یاند که پگه
موو   هه یان ووت که خۆیان ده. یان گیرابوون  سلمانی و زۆربه  بوون له ه کی کۆمه ڕکخراو ر به وان سه ئه

 ،وه ی خواره وانه کک بوو له مالیش یه  شخ جه ، که ی خوار خۆیان کردووه وانه ر ئه سه کان ئیعترافیان له لپرسراوه
ستن و کاری  ستای شیش به  هاوڕکانیشی وهستای کاشی بوو مال وه دا؛ شخ جه کی دیکه ستایه ند وه ڵ چه گه له

ی  رت و پۆل و شانه پرسراوی ڕکخراوو کهدا ل و زیندانه ر له کرد هه ک خۆیان باسیان ده وه. بیناسازی بوون
م  م کردو زۆرم پناخۆش بوو، به ندکیان قسه ڵ هه گه من له!  وه  پایان لدابوه وه واوه  ئیعترافی ته کی به ره سه

و تا  م شه که  یهسیان کهم   ئاستی لپرسراویدا بوون به  له  گوایه کهکرد  سکیان تاوانبار ده ند که هیان چ زۆربه
له  [!م تان دهت پو ن ئیتر چیتان ده ده مه ر لم  ووتبوی هه رانه و براده کک له  و یه گرتووه  خۆیان ڕانهیانی به
  ]رم م ناوی به ز ناکه ک حه ند هۆیه ر چه به
  
     ؟ نییه) منستی ئه(نگو باسی لبوردن  رێ ده ئه

و  ناوی ئه به! د سیکۆتۆری حمه  ناوی نابوو ئه که دزیه  قه پیاوه.  وه ری ڕوتابوه موو پشی سه کوڕکی لبوو هه
و  یووت له ستی ناوبژی؛ ده به ئراندا بۆ مه-نگی عراق  کاتی جه غا بوو له ه ب ر ڕۆژ نا ڕۆژک له  هه  که وه پیاوه
  .کات ده
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 گوم  وه  درۆ خۆم بوراندبوه بهیووت  وه هاتبوو، ده که یه نده  پوپاگه  به غاوه  ئیستخباراتی گشتی به  له م کوڕه ئه
منیش . چت رده  لبوردن ده  که دا گیراوه م کاته ه، ل یه  شانسی هه گبابه م سه ئه: یان ووت کان ده ره فسه لبوو ئه

 پاپشتی  ئیتر بووم به.  یه یی هه زه ت به یووت حکومه  سلمانی ده  له  که وه هی کابرای تورکمانم بۆ گان قسه
  .د سیکۆتۆری  حمه ئه
د سیکۆتۆری  حمه  ئه شیان لهقیکی ری پاککراو، شه نده وه  چه  کرد به ه سۆند ردوو گومیان به  هه ی که و ڕۆژه ئه
زانم  د سیکۆتۆریدا ده عمه  قوونی ئه تاو به بووی حه  وه ی سوره  گوچکه به: یووت الدزی ده کابرای قه. دا بوو هه
  . مانه  جگه مه خودای ئه فواتی چی به فوات و مه  حه کوره! چت رده ات دهوف حه

کردو تبینی  کانیان ده وانه وستی پاسه قی هه رمی و ڕه  باسی نه وه ڕاینه گه رئاو ده  سه  له ی جار که زۆربه
   و له یه  سرت و شتک هه  سرته  کردبوو که وه کیان به ر هکانیش د وانه پاسه. کرد بچوکترین گۆڕانکاریمان ده

کردو  یریان ده  سه وه رگاکه ر ده  سه نگ زۆر جار له  بده  به ر بۆیه ؛ ههرخۆیان ترسان بۆ سه  ده ه پالن و ته
 ووتیان شوازی  وه  هاتنه موو که ن چی و نان چی؟ جارک هه کرد ده گرت و پرسیاریان ده گویان ده

و  وه ک خ بووبوونه وری یه ده دا بوون له که  ژوره ی له وانه ی ئه رم بوون و زۆربه و نه کان گۆڕاوه وانه پاسه
ر  سه  له وت که  که که وانه اوی پاسهچ  کرد؛ کاتکمان زانی چاومان به ر ده سه ی جۆراوجۆریان له وه شیکردنه

   .کرد ی ده و کۆڕه یری ئه  سه وه رگاکه ده
  

  و ترس و تۆقاندن سوره
ر  خر هه  ووتیان نه کی سوریایه ووتم خه.  لالدکی پیسه یانووت جه ده.  بوو ی کۆن باس باسی سوره یئه  هه له
لک شتی   گه نده رچه هه. کات و ده د خوا ئیعتراف به ربچت به ستی ده  ده  له الم نییه وت زهیانو ده!  نگی سوره ڕه

و  وه دایه  دخۆشی خۆمم ده وه شه کی دیکه الیه له. ترسام بینراو ده زانراوو نه  نه ر له م هه خراپم بینیبوو، به
م  وانه ر ئه کانیشدا هه ناو زیندانییه  و له وه م ووتبونه نده وه ؛ ئه وه مه که  ده و قسانه ر ئه ن هه تیشم بکه توپه له: مووت ده

  ! کرد  خۆم ده کانی ستراوه به  هه ڕم به قسه ریک بوو خۆیشم باوه ، خه وه کرده دووپات ده
  

  ی کۆن یئه  هه  له نجه شکه می ئه که کۆرسی یه
رپ و   سه ستامه ر هه کسه  ناوی خۆم بوو یه  گوم له هر ک هه.  وه  ناو خوندنه ستیان کرد به یانی بوو ده کات به

ی  که یھشت قسه نه  ککی دیکه یه.  وه مک ئاو بخۆره کان ووتی که  زیندانییه کک له گوم لبوو یه.  وه مم دایه وه
و  کانی ئه  نچیره که  یه که و یه وه رگا کرایه ده.  وه ستم و خواردمه  ده ک ئاوی ساردی دایه یه واو بکات دۆلکه ته

    .ڕیان کردن و کوشتارگا به ره رکران و به کانیان ده  ژوره  له ڕۆژه
.  ، ووتم باشه  باشه وان ووتی ئیعتراف بکه ، کابرای پاسه رمانی پشتن و جامانه ر خه  سه لیان گرتم و بردمیانه په

سکی  کی باشی که یه نجه شکه اندم گوم لبوو ئهنیش دایان. چوو ده  ژور نه لکشیان کردم بۆ شونک له ئیتر په
 گوم گرتبوو،  وه ستراوه  چاوی به  هاوار و فریاد، منیش به وته ندک پرسیارو لدان کابرا که دوای هه. یاندا دیکه
 دی  ه، ل سانی دیکه ی که  هاوارو ناه  له وست گوگرتنه ناخۆشترین هه .ڕۆیشت  ساک لده کم به یه ر چرکه هه

زای  وانیش زۆر باش شاره ئه. بوو ده  نه نگه م ده م و گوم له  وزه هاتنه  ساتک زووتر ده مووت خۆزگه خۆمدا ده
   گوێ له وه ستراوه  چاوی به ی به وه  له ی خۆت بدرت خۆشتره نجه شکه یانزانی ئه  بوون و ده رونی ئمه ده دڵ و

ستی خۆڕاگری   ڕوخاندن و تکشکاندنی هه یان بۆ ووره م کاره هئ.  بگریت سانی دیکه هاوار هاواری که
  . ڕکخستبوو

: ر ووتی فسه ر کابرای ئه کسه ، یه وه  پشه لی منیان گرت و بردمیانه ت بوون په و بتاقه دانی ئه کنجه شه  ئه  له که
  ر به کسه  یه بۆیه.  وه  کرده خۆم دوبارهوانی  مان قه ر هه ین؟ من هه ت لبکه و کابرایه ک ئه یت یان وه که ئیعتراف ده

  وه دوای ئه.  لدانم وتنه  که  سۆنده و به وه منیش ناچار خۆم ڕوت و قوت کرده.  وه ره یی ووتی خۆت ڕوتبکه توڕه
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م ناگو  په کیان دا له هی پ زلله  یان نا، له سی لیه مابوو ، که رم نه وروبه  ده نگ بوون و ئاگام له مک بده که
 دوو س مانگ  ربونیشم به تا دوای به و هه واوی کاسی کردم ته  به یه و زلله ئه!  چاوی خۆم بینی ریرم به مھه زه
ڕ   که م داشتبوو ووتم تازه  گوچکه ستم له چت و ده رده  گوم ده وا له کرد هه ست ده  وام هه  لوتم بگرتایه ر که هه

 Gordon Barclay MA MB BChirدوکتۆر .  خۆی چاک بوولماو ی سه که وانه م پچه بووم؛ به
LRCP FRCS BScمه گه دواتر ده ( یدا باسی کردووه که  ڕاپۆرته  لهری  سه وه ڕ (   

  القه  فه ستیان کرد به و ده القه  ناو فه و کردیانه وه رزکردمه ردوو قاچیان به نام و هه  پاکیان پوه وه دوای ئه
. کانمدا  گون و الڕانه کشا به کان شتکی ده لالده  جه کک له  کردندا یه القه کاتی فه له. مردوو بنی پ کردنی هه

و  موو ماده  هه  له ڕ و ووره ن باوه ن، یان مرۆڤی خاوه ک پشینیان ده ، وه ختدایه  شونکی سه  گیان له دیاره
  .  قترو جیترو خۆڕاگرتره ک ڕهرد کانزاو به
ی خۆم و ووتی  که می ژوره رده  به وه ستم و بردمیانه  ده کانیان دایه لیان گرتم و جله یانساندم و په  هه وه دوای ئه

خر،  نه:  ووتی وه  پکردنه نین و گاته  پکه ؟ به وه مه ر بکه به کانم له و ووتم جله وه چاوم کرده.  وه ره چاوت بکه
   بوو، به وه ریق کردنه رون شکاندن و ته ر بۆ ده ش هه مه ئه.  وه ه ژور وه  بچیته یه م شوه ر ئاوا به بت هه ده

وه   ژوره    ڕوتی چومه و که به  ڕقی ئه گرت و لهرم  ئاسایی وه هم من ب به! کان الی زیندانییه وان له حسابی ئه
ر لوی  سه  خۆشی لهی  خۆڕاگر بووم و بزه ت پیان خۆش بوو که اعهم م و جه ما بکه کو سه  وه تۆزک خۆم بادا

  . زۆریان بوو
می بوو، ووتی   خه  وه شه دیکهکی  الیه لهو  ی خۆڕاگره که  خزمه کرد که  ده وه وه  شانازی به وه که  الیه مال له شخ جه

،  یه ئیجازهوکور ش  گبابه و سه بوو، ئه  نه  لره  سوره وه ن، ئه که  خراپترت لده وه  بته مجاره ت ئه ه خه مه  هه مه به
  . یت که خوا واز ناهنت تا ئیعتراف نه گینا به ئه

     نجه شکه می ئه کۆرسی دووه
   ناوی خۆم بوو لوم ووشک بوو، لدانی دم به  گوم له که.  وه یانی زوو ناویان خوندمه م به بۆ جاری دووه

  کک له ، یه وه م دایه که انگ کردنهمی ب وه. ترپی دم بوو  ترپه واوی گوم له ته جۆرک زیادی کرد به
وت  میان فریاکه که یاندا، یه که ی ئاوه الماری دۆلکه س په ن ، خرا دوو که کان ووتی چۆڕێ ئاوی بده زیندانییه

 ئاوی  س بانگ بکرایه رکه زیندان هه یی  بوو له میشه ریتکی هه  نه مه  ئه وه؛ ستم و خواردمه  ده ی دایه که ئاوه
. داین هۆیان ده ت ئاوی پاک و نیو قاب سه موو ڕۆژک دوو سه هه.  وه ن هاوڕکانیه الیه  له ایهدر ده

   پارچه ی تریشیان له که وه تکیان و ئه  سه کرده ندکیان ل ده هه. شکاند یان ده که هۆه  سهکان ئشکگره
بوو  مان هه دوو دۆلکه. نرا ک داده ده درا و بۆ ئاوی یه ده ستی ل نه م ده تی دووه  سه.اپچ  ده وه کی گوشه یه گونیه
  که ته ی ناو سه  دۆلکه به. نرا  داده که ته رقاپی سه ر سه سه وی تریان له دا بوو ئه که هۆوه ناو سه ککیان له یه
م  ی ترو به که  دۆلکه یته ی و بیکهربھن  ئاو ده نھا  تهیه و دۆلکه  به بوایه ده  و  وه هیچ جۆرک ئاو بخۆینه  به بوایه ده نه

 بوو بۆ میزو  وره ککیان گه بوو یه ت هه دا دوو سه که سوچکی تری ژووره له.  وه  بخۆیته که  ئاوه وه ره ی ده یه دۆلکه
 .کاربھنت  بهم ی دووهت س سه  که بوایه ده باری ئاسایی دا نه م له شیان بچوک بوو بۆ پیسایی، به دیکهوی   ئه
 جاری داو  ڕگای ده که وانه بوو پاسه  جاری وا هه ی بکردایه وه ره  ده  و داوای چونه سک سکی بچوایه ر که گه ئه

کار   به که  بچوکه ته  سه م واته تی دووه بوو سه دا بۆی هه ده  ڕی نه ی که و جارانه ئه. دا ده بوو ڕی نه وایش هه
و  بی، ئه داده  دیکهکانی  یه چاوی زیندان یان له و سوچه و ئه رده  په کرد به بۆ دهکیان  یهتان نی بهدوو زیندا. بھینت
یان  که ته ری سه کردو سه  دهڕ کیان ته ڕۆیه  په  پارچه وه دوای ئه. نیشت  داده که ته سه ر سه ش له وماوه لقه
و نه وه ست، بۆ ئه به دهپته ی بۆن زۆر بنه ئه.  وه بکان به یهمووی زیندانی  هه ندروستیانه کژی و تهپا  م ڕێ وشو  
کان  کو زیندانیه کرد، به ده ی نه م کارانه  چاودری ئه وه هر ده س له که .ر  به زمونی خۆیان گرتبویانه و ئه لیقه سه

  ی بکردایهک یه ه سک هه ر که گه ئه.  بوون وه نهندروستی خۆیا  ته ونگ پاک و خاونی ته ڕاستی زۆر به خۆیان به
و داوای ل  وه بوه ریق ده ویش ته کردو ئه نشتیان ده رزه مووان سه  هه رپچی خاکی پاکژی بکردایه یان سه

  . کرد بوردنی ده
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کان و   ناو شته خسته ستیان ده وانیش ده ستیان بشۆن، ئه بوو ده س بۆیان هه نھا دوو که م ته تی دووه  سهیئاو  به
 ، درایه کان زیاتریان ده کسانی یان بریندارو الوازو ماندووه  یه  یان به؛موان کرد بۆ هه ش ده یان دابه که خواردنه

و  م میوه عینی سوپا که کو ته روه یانی هه به رله  ی سه١٠ی   جار کاتژمر نزیکهکند هه. تی گۆشت تایبه به
 .کان  بریندارو الوازه نھا به درا ته کراو ده ده ش نه هندێ جار داب م بوو هه  که نده وه م ئه هات، به مون ده نیرو سه په
یشتبوون  ڕاستی تگه  به  بوو که ڕزانه و به ی ئه سمی هژایانه کو ڕوڕه بوو به کان نه وانه رمانی پاسه  فه مه ئه

زاجیان باش   مهر گه  ئه ،وه کرده یان سور دهیکان ماس وانه  زۆر جار ئواران پاسه. خسیر کراون ودا یه بۆچی له
کان  وانه ر بیاری پاسه  هه مه ئه. خت بوو تام ونه دا، زۆر خۆش وبه کانیان ده موو ژووره شی هه ڕیز به  به بوایه

ش هشتا  لالدانه م جه ی ئه وه ناخی ناوه لهئایا نم  نازا. ن یان نا دان بیکه ده رمانی پ نه س فه خۆیان بوو که
ی زیندان  وه ره ی خواردنی دهستیان بوو تام وچژ به دا یان مه ده ری هه جارجار سه ویژدان مابوو کی یه تروسکه

  . سلیم بوون رک بۆ ئیعتراف و ته نه  پاپوه ش ببته مه و ئه وه بیرمان بھننه وه
ل بوو کوڕکی . وانیش زۆریان چاو لم بوو خواردو ئه کان، زۆرم ده  بریندارو الوازه ره  هه ک بووم له من یه

 بوو  ه  بوو کۆمه)ڕ( ناوی  م کوڕه ئه. تی کردبوو راعه مووی جه کانی هه ت بوو، برینه ویش زۆر ب تاقه ئه
  ، به ی تازه یئه منی سلمانی و هه ئه  له  زۆر خۆڕاگرو ئازا بووه )ڕ(یان ووت  ده. بوو خۆوه ک به یه کوڕکی تاڕاده

م  بوو، به کی خۆش نه یه  بۆ من مژده مه ئه. وو ئیعترافی پ بکاتب  کوڕ نه بوایه گباب نه ی سه خوا سوره
   له دا بمرت باشتره نجه شکه ژر ئه پیاو له. ر بت  تا سه یه وه م ووت خۆڕاگری ئه  و ده وه دایه دخۆشی خۆمم ده
. دا واز نیشان ده خۆی ال و ی تر خۆی بوراندبۆوه نده وه ی ئه هک دانی ئیعترافهبۆپاساو) ڕ(. ئیعتراف کردن

 کی زۆر همول و خۆڕاگری حه ڕاستی دوای ته  به ی که و ئیعترافه د بۆ ئه کر رم و تاوان ده شیمانی و شه په  ستی به هه
  . کردبووی

لی گرتم و بردمی   په وه ره  ده چوومه که. ن تر ناسرا بوو هوه  ئه کانی تردا به وانه  چاو پاسه ریفکی ل بوو له عه
ت ئازار  نده وه یت با ئه  تۆ بۆ ئیعتراف ناکه  ووتی بابه گاوهم ڕ ده کان، به و پشتنه رمانی جامانه خهبۆ الی 

ترس و  نگ بوو منیش به م تی ڕوانیم و ب ده که.  یدی خۆ من ئیعترافم کردووه ین منیش ووتم سه ده نه
 چاوی خۆمم  وه ، دوای ئه سته  خرا چاوت ببهوت ووتی یا چاوی که  چاوم به ، که وه یرم کرده  سه وه سامکه

کانی  مه  وه  له  پرسیار کردن منیش بجگه ستیان کرد به وێ ده لی گرتم و بردمی بۆ ژوورک له  په،ست به
  ت له که  بچوکه ی کتبه  ئه بووم هیچی ل بگۆڕم، ووتی باشه ش نه کردبوو ئاماده  نه مجار هیچی ترم ئاماده که یه

رگان  ر زیندانی بوو بۆ وه سکی بانگ کرد وابزانم هه ر که کسه یه. م بی باش ت ناگه ره هنا ووتم عهکوێ 
.   چاپ کراوه)مایکرۆ(چاپی وورد   به  که یه که  بچوکه ستیان کتبه به  مه  که وه بۆی ڕوون کردمه. بانگیان کردبوو

ووتی . وره و چی گه ، ئیتر نازانم چی بچوکه رگرتووه فکم وهر من زه ،  دا بووه که رفه زه ووتم من نازانم چی له
  ی که  ژووره و ڕیزه می ئه رده  بۆ به وه ل کشیان کردم و هنامیانه ، په وه که موده عه  به سته و بیبه کات بیبه درۆ ده

   .دا بوو و ڕیزه کی خۆیشم له  یه ژووری ژماره
  وه  پشت ستونکه  له  دواوه و له وه رز کردمه ستی به ردوو ده  هه وه ، خۆم ڕووت کرده وه ره ووتی خۆت ڕووت بکه

 پشتم  وه رز کرابوه  به دواوه ستم له  ده  ڕاست وڕک بوو منیش چونکه که  ستونه.  وه که یه  به وه ستمه ستی به ده
مان کاتدا  هه  ئازارو له شتم دایه پ  وورده م وورده  باش بوو به تاوه ره سه له. ڕی بوو رپه و سنگم ده وه مابوه چه
ستم  وت زۆری ئازار هات و هه ر کرم که ک به یه پ سۆنده زۆریان لدام له. لدانم ستیان کرد به س ده دوو که به

ڕی  ی په که پستی کوه ک له یه دوایی بینیم پارچه.  ر هاتووه سه زانی چی به مده م نه تک به  خونی ل ده کرد که
جۆرک   به وه بوه  ده ی تازه که ته کانمدا و برین و بزمه جله لکا به دام و ده  ئازاری ده کی زۆر یه اماوهبوو ت

 یش Gordon Barclay MA MB BChir LRCP FRCS BScدوکتۆر .  ی دیاره ئستاش جگاکه که
و  کو له لدان وای لھاتبت، به تدا به ڕه هبن  له کرد که  نه وه ڕی به و باوه م ئه  به یدا باسی کردووه، که  ڕاپۆرته له

  گاته م نازانم چ برینک ده به!  خراپتر بوو بت که  لدانه  شونی برینکی کون بووبت و به دا بوو که ڕه باوه
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ی  جگا نھا شتک که رحاڵ ته هه شاند، به وه ری ڕاده ر سه بت،  دوکتۆریش تیا مابوو، هه  لدان نه و شونه ئه
  .  بوو و برینه کانی مندا هۆکاری ئه رهاته سه  به  بووبت له و دوکتۆره گومانی ئه
   تازه که ندراو برینه که ده ی هه که ته لکا پیداو بزمه موو جارک ده پدابوو هه کی کورتی بچوکم له رپیه  ده چونکه

تا تۆ  حه: یووت  بینیبوو ده وه رمانه رخه رپی سه  ده  بهی ر پیاوی پیاوانه  هه ش چونکه که دزیه کابرا قه.  وه بوه ده
مۆ  ی به  ناوچه  بوو وابزانم له ه کی لبوو کۆمه یه رگه پشمه.   هاتویت بۆ ئره وه ی کیژۆنه رپ کورته  ده به
  . ی کیژۆن ڕزگارم بوو رپ کورته  ده من و له کی زیادی پبوو دای به رپیه ستگیر کرابوو، ده ده

یووت باش  بوو ده  ده جار لیان تووڕه شت جاربه کان قاپیان ده  جیانھشتم، گوم ل بوو ئشکگره وه دوای ئه
 ڕووت و  ال به خوازه  نه تینه رکوک زۆر به  که مووز له ی ته١٢رم، خۆری ڕۆژی   سه یشته تیشکی خۆر گه. بیشۆن

ریک بوو  ی پشتم خه غه موره. موو گیانت خونی ل بتک وه و هه  ستونکه  کرابی به پچه له  که دواوه قووتی و له
پک  ته په  ئاوازکی هاوتا ته وامی و به رده به  به وه دووره دا دنیا خامۆش بوو، له و کاته ، له وه رته دوو که بوو به ده
   داماوه باشه! ت شی نایه  نوزه خوا گوناهه ر کوشت، به یان هه المه و زه م ووت من باشم ئه دی خۆمدا ده له. هات ده

  که په  ته په ته! زانی غدورتر ده  مه  خۆم به م زۆر له سه و که  ئه وه خۆمه ر له ئیتر هه! س وازی لناهنن دوو که بۆ به 
هۆی  دوا به وه ند ڕۆژک له چه.  وه سکیان داگرتبته  که  سۆنده س به  دوو که چو به  ده وه  بوو، له  نۆره به
کانیان   پوله  نۆره  به کان بوو بوو که وانه ی پاسه ی دۆمینه په  ته په،  ته په و ته  ئه وت که رکه  بۆم ده وه کانه شکگرهئ
  !دا که  مزه کشا به  توندی ده به
رازی  بی  سۆنده م و به  وزه هاته ککیان ده تاوک یه ر تاو نه هه.  وه ستیپکرده کان ده وانه ی پی پاسه په ته
! توانیت تا ده  هه یانووت هاوار بکه  ده میشه کان هه ؛ زیندانییه کۆنه وه  هاوار هاوارو پاڕانه ستم کرد به ده. کردم ده

 لدان و  و پویستی به هزه  زۆر به مه ن ئه ی نه وه  بۆ ئه وه که الیه ش له مه ، ئه  فشه  به وه  و بپاڕره بقیژنه
بن،  ک نه ک یه موویان وه چت هه ربازن و پده  سه مانه یانووت ئه  ده وه شه کی دیکه الیه و له ههزتر ی به نجه شکه ئه
مووت بۆ  کردو ده زان بوو، منیش هاوارم ده مه ی ڕه فته  دوا هه و کاته ئه. ندکیان بکات  هه مک کار له کو که به

ئیتر !  تینوان شتم شکا، من هیچ نازانم، ئای خنکام له پ وه نه مووز بمکه زان و ته مه ژنی ڕه ردوو جه خاتری هه
بووبت هیچ  ر سودیشی نه گه  ئه  که یه وه  ئه ی ئاشکرایه وه م ئه گۆڕی یان نا؟ به  ده که له سه مه نازانم هیچی له

  .یاند گه ده ی من نه که له سه  مه زیانکی به
، ڕوم  وه مه م بکه  ئازاری پشتم که مک له ی که وه دا من بۆ ئه هو کات ، له وه  پشه کان هاته وانه  پاسه کک له یه

ر ئیعتراف  گه ئه:  سمتمدا و ووتی کی کشا به یه  سۆنده که وانه پاسه.  وه ره  ده و پشتم کردبووه که  ستونه کردبووه
ن  الیه  سلمانی و له وو لهم بیستب خیفه  سه شه ڕه و هه لک جار ئه من گه. ین که ڵ ده گه یت کاری خراپت له که نه
زانی ئیتر  ڕ کرد وام ده گوی خۆم ل که. زانی ده کی جیددیم نه یه شه ڕه  هه رگیز به م هه ، به وه ت خۆیشییه دحه مه

ی   ناشیرینه و قسه م ئه  بۆ جاری دووه که! می من بوو ڕوانی وه  جیددی چاوه و زۆر به م ئه بت، به نگ ده بده
ی بانگکرد  که هناو چوو ئشکگره ش وازینه وه وان به کابرای پاسه. بی نازانم ره من عه:  ووتم وه  کرده دووباره
  رم و به  شه به.  ژوری خۆمان بوو ر له سکی زۆر باش بوو هه  ناسی که م که نگی ئشکگره ده. رگان بۆ وه

 بوو  مکه من ده. ین که ڵ ده گه یت کاری خراپت له که ر ئیعتراف نه گه ن ئه ده:  ووتی وه فکی زۆره  سه ئه
ر هیچ نازانم، ئیتر  ن هه کیشم لبکه رچیه پی ب من هیچ نازانم، هه: ر ووتم کسه  یه ت بۆیه یشتبوم چی ده تگه

  . وازی لھنام
ق   شه ر به کسه بوو یه کرد س هات، خۆم ئاماده ی پی دوو که په  ته ، الی ئواره  تا ئواره وه  مامه مجۆره به

. مان شوازیان جیاواز بوو م ئه به. موو کاتکیان ی هه کو پشه ر وه م، هه  وزه  بنه  سۆنده ن و به بده تمھه
.  مشم لنیشتبوو  پووره  به رماوه هۆی برین و خون و گه  به رمانژیان کردم، چونکه مپک ده  په ر به کسه یه
لیان پرسیم چی . ر قزو بزی خۆیان بۆنی ناخۆشی من لیاندام به انی مش کوشتن بوو، لهرم  ده مپه و په ئه
 نازانیت؟  ی هیچی دیکه ئه: ووتیان.   سلمانی ووتومه ر له ، هه موو شتکم ووتووه م مه وره زانی بی، ووتم گه ده

ناو  ما ناو به  نه وه ین، ئه ده ت ده نجه شکه و ئهین  که موو ڕۆژک بانگت ده وال هه مه ووتیان ئاخر له. خر نه: ووتم
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  له.  وه ره یان بانگکرد ووتیان بیکه که وانه ئینجا پاسه! یدی هیچ نازانم خوا سه ر ووتم به ین، من هه بانگت بکه
  .ر بوون فسه ڵ کردیت دوو ئه گه یان له  هاتن قسه  که وانه کان ووتیان ئه  ئشکگره وه ژوره
.  وه  ژوره وه  کردمییه وه موو خونه و هه  ڕووتی و به ستم و به  ده کانی دایه و جله وه ستی کردمه  ده که وانه پاسه
ڕوات، ووتم جا  ڕوات، بۆ خونی لده  کرت ده  تۆ خون له وه یانییه  به  له باشه: کان ووتی  ئشکگره کک له یه

  . ک پشتر باسم کرد ، وه وه کی لبووبوه یه رمم کرد پارچهیری ک  سه که.  بووه  خۆم نه من چوزانم خۆ چاوم له
من .  ئیعتراف ناکات مه ، ئه  خۆڕاگره  وه بابه: یانووت موویان ده ک، هه وانی ژوری یه  پاه  بووم به مجۆره به
خسیر  مان یه گه  له وه  کونی ژوره بوون و له ر هه شدا هه خه و دۆزه ناو ئه  له گوێ که  له قه ترسی سیخوڕو ئه ر له هه

 هیچ نازانم و هیچ نیم و  دا که ر وا خۆم نیشانده م و هه  بکه موان قسه الی هه ش له وه  ژوره ورا له مده کرابوون، نه
. کرد گینا ئیعترافی پده بوو، ئه ی لنه بوو سوره خوا شانسی هه به:  ووتی والوه کک له یه. ق گیراوم  ناهه به

   به وه وره کی گه  شانازییه ستکردن به خۆبوون و هه ڕبه  باوه ماس و حیرس و له  حه ازارو لهتاو ئ منیش له
  !  خراپتر ناکات مه ش له خوا باوکی سوره به: خۆڕاگری خۆم؛ ووتم

  
  کان  و شتهڵمندا

تاوانی کوشتنی کاک    به م کوڕه ئه. چوو  شت ده  دوو، زۆر له  ژوری ژماره  کوڕکی لبوو له ی تازه یئه  هه له
 هیچ  یووت من ئاگام له  ده وه یانبرد بۆ لکۆینه  ده که. وانی سلمانی گیرابوو ری شاره به ڕوه کمال تۆفیق نادر به

. بوو نجامی نه وال پکردبوو ئه مالو ئه زۆریان ئه!  من بووم یووت به  لدانی ده کرد به ستیان ده  ده ، که نییه
ربازی و پشکنینی  ی سه خۆشخانه الیان بردبوویان بۆ نه ی زۆر بوو بوو له که ومانی شتییهت کاتک گ نانه ته

. دا کردبوو گه یان له وه وێ لکۆینه کیش له یه ی شیمالی و ماوه نزومه  مه بردبویانه. خونیان بۆکردبوو
  وه ی ئاشکرا بوو ئه وه م ئه ؛ به وه وی مابوهمومژا  ته روا به ی هه که کشه. یان درۆ و کامه  ڕاسته زانی کامه یانده نه

  .  ساخ ک له  نزیکتر بوو وه وه  شته ر له دا یان نا هه و کاره شداری کردبت له  به و کوڕه  ئه بوو که
 بوو ت  تایبه وت که  حه  ژوری ژماره کان له ڵ منداه گه  منداڵ بوو له نده وه  ئه ی کۆنیش کوڕکی لبوو، نه یئه  هه له
  شداریکردن که مان تاوانی به  هه ش به م کوڕه ئه.  بت نی ئمه مه  بوو هاوته وره ش گه نده وه ئه  دایبنن و نه وان به

و  نجامداوه ی ئه که  کاره  منداه م کوڕه ی ئیعترافی خۆیان ئه  گوره به. وانیدا گیرا بوو ری شاره به ڕوه کوشتنی به
بوو  م شت نه ئه. با بوون کانی ناکۆک و ناته ش قسه م کوڕه ئه.   پاراستویانه وه ارنجۆکه ن ش به ی دیکه که دوانه
ترسی لدان دانی   کۆتاییدا له  و له وه بوه شیمان ده ند جارک په  چه وه برا بۆ لکۆینه  ده موو جارک که م هه به
تۆ مودیری  ئه: .... ووت  پیده  ببوایه ر شتک لی توڕه سه  له دزی که کابرای قه. یدا که  تاوانه  به وه نایه ده
  .  نیت و پیاوه تۆ ئه خودای ئه ، به ت کوشتووه دییه له به

ی بۆ ئیعترافت  ئه: ووتم.  ر ئاگاشم لنیه  خوا هه  به مدا ووتی نه  وه ؟ له م پرسی تۆ کوشتوته م کوڕه ڕۆژک له
یت ئاگام  دریت و تۆیش ده  ده سداره  له و ئیعترافه ر ئه سه نازانیت له،   تۆ کوشتوته  که ر خۆت کردووه سه له

 سلمانی خزانی و  ، له وه ر خۆمدا ساخ کردۆته سه م به و تاوانه ترسی لدان ئه خوا له به: مدا ووتی وه ؟ له لنیه
.  چۆن بوو که له سه  نازانم ڕاستی مهئیتر.  وان کردووه شم بۆ ئه  پاکانه وتووه براکانیشی هاتون و چاویان پم که

ترسی لدان تاوانی  س له ند که بت چه دا ده رانه زگا داپۆسنه و ده  له  که یه وه  ئه ی جگای داخه وه م ئه به
  ؟   !پاندبت ر خۆیدا سه سه ی به وره گه

ر   کۆپته وه که یه مانچه  ده کی به یهی  خۆی و هاوڕکه. ر سنوری تورکیا بوو کی گوندکی سه کی لبوو خه کابرایه
 تۆ  یووت کاکه ده ! کانتان فبدایه مانچه بت ده ر هیچ نه رتان هه  سه ر هاته لیکۆپته  هه پمووت که. یگرتبوون هه

ینیبوو، ر ب لیکۆپته و هه رگه زانم زۆرم ڕاوڕاونی پشمه  پاڕه ڕاستیدا من له له!  ت دیوه ، تۆ نه ر چۆنه نازانیت کۆپته
  . یت که دا باشتر وابوو بم ڕاستده مکاته م له به
  بوو به.  وه ره  بۆ سه وه رزی کردنه ستی توند نوقاند و به ردوو ده رزین و هه  له وته پ که  ڕۆژک له م کابرایه ئه
ڵ  گه ز فی له تومه! بت ده، شت  ر هۆسایه  هه ڤه  ئه هیچ نییه: ی ووتی و بۆ وایلھات؟ هاوڕکه  چییه وه راو ئه هه
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سی  و ووتیان گازی عاره یاندایه والوه هه سک له ند که ین؛ چه سان بکه با گازی عاره:  ووتی والوه کک له یه. بوو
 ف لھاتنیش  یئه  هه  له وادیاره.  وه نه که  شین و مۆری ده  سۆنده و به وه ره  ده نه یبه کان ده وانه خوا پاسه چی؟ به

     !  یه غه هد قه
ی  وه  بۆ ئه هنن بۆ ئره  منداڵ و شت و پیر ده بۆیه: یووت  هاوڕم ده  بوو بوو به ی که  بادینییه و کوڕه ئه

  . رونمان بوخنن ن و ده تمان بکه بزارو بتاقه
  

  ؟  ینی کوشتووه ن و حوسه سه ک حه
ئاوا  ووتمان ئه. زیدیم ڵ کرد ووتی من یه گه مان له  قسه که.  وه  ژوره ی قۆزیان کرده رزی چوارشانه کوڕکی با به

یانی بردیان  بۆ به. وت هیچ شتک ناکه  و به  زۆر خۆڕاگره مه خوا ئه زیدیش بت به هز بت و یه  و به خۆوه به
؟   چی بووه چییه  وه ووتمان ئه. برد بۆ بنی پی ستی ده ر هاوار هاواری بوو ده  هه وه  هنایانه ، که نجه شکه بۆ ئه
ک  له ز گه ئاخر ئه: ووتی! موومان قوتراوین  هه یبه ووتیان عه.  ئۆف ئۆف وه وته ک قوتان و که له ز گه ئه: ووتی

  !  ین تۆ کوشتوته ن و حسه سه زیدیت و حه یانووت تۆ یه زیاد قوتان، ده
  زیدییه م کابرا یه وت، ئه ستیان ناکه رده  به ه ک زیدی کوڕی معاویه جیاتی یه  بوون و له کانی شیعه لالده  جه وادیاره
ین  ن و حوسه سه و حه ینی نوان معاویه ین و به  که زیدی زۆر زۆر له رچی ئاینی یه گه ئه.  یان قوتاوه داماوه
  . کۆنتره

  
   ز چۆلییه ناڤ ئه

، دوای  اق بگیرایهر شونکی عر هه ر کوردک له هه. ی سیاسی کورد بوو خانه رکوک مۆزه ی که یئه هه
  ب بوایه ره یری کورد ئیتر عه  غه ش له سکی دیکه ر که هه. رکوک ی که یئه یانھنا بۆ هه تایی ده ره ی سه وه لکۆینه

 یان کارئاسانی بۆ شۆڕش  تی کوردی بدایه ، یارمه کی دیکه رچییه نی یان هه رمه یان تورکمان یان ئاسوری و ئه
  .  یئه یانھنا بۆ هه ر ده ، هه ن بکردایه و شۆڕشگا رگه و پشمه

لکت و   دایه له. ش شیو ککی دیکه  ئاش و یه ککی دیکه وت چشت و یه  خواردنی ده کک به  یه یئه  هه له
  بینرا به رگ و کولتوریشدا شوازی جیا جیا ده  جلوبه ربیندا جۆراوجۆر بووین، له شوازی ده

  .  وه کانیشمانه ناوه
  ر خۆر به قرچاوی به تی کاری قورس و هه رزو الواز، ماندویه نجی بادینییان هنا، با به کوڕکی گهڕۆژک 
 زۆرمان نامۆ  ره ی هه  بۆ زۆربه م ناوه ئه.  ز چۆلییه ناڤ ئه: ؟ ووتی  پرسیان ناوت چییه که.  دیار بوو وه سیمایه
  .نین  پکه ئیتر بوو به!  باخه ره  قه ونده  دانیشین ئه ییه ن چۆی چی خۆ جگه: ران ووتی  براده کک له یه. بوو
  

  ین   ڕابکه وه که کونی ساحیبه با له
ی   شیوعیه  پیره و پیاوه ئه.  وه کاته  ڕاکردن ده ر بیر له ناو ئاسن و پۆیشدا زیندانی بکرت هه ر له گه مرۆڤ ئه
سکی  ند که کترو چه ر شانی یه  سه موومان بچینه هه به  ی کرد که وه  پشنیاری ئه ی تازه یئه کی هه ژوری یه

  فز کرا، چونکه ر ڕه کسه ی یه که پشنیاره. ین  ڕابکه ووه ین و له  بده که الماری شیشی ساحیبه هزمان په به
وش  ، له هک ی جامخانه ربچین ئه کانیش ده  ژووره  له یه ی تازه یئه  هه ووتمان ئره. بوو ده واو نه  ته نده وه به
  کامیان بشکنین و کامیان بمن ؟!  رگاکانی تر ی ده ربچین ئه ده
م  رئاودا، به  سه یانی وچونه کاتی به ین له کان بده وانه الماری پاسه په  که وه کرایه  ده وه ل جاری تریش بیر له گه
    وه کرایه  دهکانی نجام وئاکامه  ئه  بیر له  بیار که بوون به ده  نه م بیرۆکانه ئه

   .کرا ده دی نه وتنی ل به رکه ی سه تروسکه
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    !زانیوه ی نه م شونه دام حوسن به هسخوا  به
یان  یئه هه م نازانم پی الر دانابوو چی، له من بووبوو به ڵ بوو ، خۆی ئه گه دزیمان له کوڕکی سووری قه

ی  که یرکی ژووره تاوک سه ر تاو نه زانی، هه ڤ دۆست دهعادل و مرۆ دام حوسنی به هشتا سه. تووند کردبوو
و   به که م خه کات ئه گینا چۆن قبوڵ ده ، ئه زانیوه ی نه م شونه دام حوسن به خودای سه ی ووت، به کردوو ده ده
ی  که دام و ڕژمه  سه  له م جۆره سک به  که ره وه. ر  سه خسته نگیان ده نین و سه که ران پی پده براده. رن  به رده ده
  .ن وان داوای باقی ل بکه یشتبت هشتا ئه گه
   

  ادق موسوی سید   سه
 - کی سنوری عراق  خه م کابرایه ئه. ید سادق بوو بی پیری موسویان هنا بوو ناوی سه ره کی عه کابرایه

ک  ش کار ئاسانی و کۆمه مه ، ئه هر سنور و سه کی کردبوو له ک وچه سوریا بوو، وا دیار بوو قاچاخچتی فیشه
ی  یئه هه له  منی ووت که ید به سه. یان تووند کردبوو یئه هه  هنابوویان و له ر بۆیه هه. ی که بوو بۆ کوردو شۆڕشه

بۆتۆیان  وت که رکه کم به یه  منیش سۆنده هۆی تۆوه سترابوو به به دا من چاوم نه ی تۆیان ده نجه شکه  ئه تازه
بی باسی  ره عه به.  داویت نجه شکه یان ئه نده زانم چه یووت من چاک ده  بوو بۆم و ده وه داخه  زۆر به وه داهنابوه

هنا،  کار ده  به وه لف والمه ئه کانی به ردی یه  کو وت تیر ناوه لحه  خۆر و ئه لچوارده کردو به ئه ی ده مانچه ده
ر  سه ب بوو زۆر نازی به ره  عه ی که وه بیانووی ئه هید ب سه. زا بوو ک دا شاره ک و فیشه بواری چه له

ید سادقم  ی ووت من سه کرد ده کانی ده وانه ید بانگی پاسه  سه شایه کک دانی بیه ر یه گه کرد ئه کاندا ده وانه پاسه
س وپۆخی هۆی پی دا به و کاته له. کرد گویان ده لک جار به ن، گه مک خوم بده شت که م دانم یه که باوکه

 جارجار کۆ  وه ید سادقه ڕگای سه  ئازارو کلۆر بووبوون له  چوار خرم دابویه وه شتنه زیندان و دان نه
زیندان   له و کاته ر بت و تا ئه گه واوی لم ئاروژان، ئه ته ربووم به زیندان به وت کاتک له که کم چنگ ده خویه
  که یه که زان بوو یه پاڕه ی  خۆشخانه ژار له نه دوکتۆرهه.  بۆم وره کی گه   تیه بهگ ی نه  مایه بوونه وا ده  ئه وه بمامایه

ڵ کشان  هه  کلینکی دوکتۆری دان پویست به یته ر بگه گه یووت ئه ر چی ده گه ئه. ڵ کشام موویانی بۆ هه هه
  . ر آشانیان سوور بووم سه ر له م من هه ، به وه کرنه ناکات وپ ده

  
   که یهادقیسید   سه کوڕه

  ووت گوایهی خۆی ده. زانی  سیخوڕیان ده  بهکردو ده ی پ نه س متمانه ید سادقی ل بوو که کی سه کوڕکی خه
ند   گرتنی چه  بۆ ونه ی ئران کردووه وانه یان ڕه سی دیکه ک که م وکۆمه  ئه وه یدسادقه  سه ئیستیخبارات له

بت ، جا ئیتر  م نه  ئه وه ته ڕاونه گه سیان نه ی خۆی که قسه به. ربازی زانیاری سهی  وه شونکی گرنگ و کۆکردنه
و   له وه هاتۆته میش که ، ئه  هناوه و سیخوڕییه و وازیان له وه ڕنه  بگه یان ویستووه تیاچوون یان گیراون یان نه

  .  ناو شار وه دات بته بت و بیار ده زار دهوش ب ک له یه و دوای ماوه وه ه) حسک ( کات به ندی ده یوه  په سورنه
وانیش  ئه. یدسادقدا  ئیستخباراتی سه  به  خۆم کردووه وه وانه وی و پوزه رگی خاکی و گۆره  جلوبه یووت به ده

 ی سلمانی با ن بۆ فیرقه  بیبه کانیان وتووه  ئیزیباته به.  سور قله ربازی ته ست دوو ئینزیباتی سه  ده داویانمه
  . یئه  بۆ هه  هناویانه  بووه وه شی ئه که خشیشی کاره ربگرت؛ به ی وه که خشیشی کاره به
دا  ڕه و باوه موو له هه. وه ڕایه گه ی نیو کاژر ده  و دوای نزیکه وه ره کرد بۆ ده نیا بانگیان ده ته موو ئوارانک به هه

س بانگ   که و کاته  ئه نجه شکه  و ئه وه شکرا بوو بۆ لکۆینهڕوون و ئا. بت ت نه مه  بمه م بانگکردنه بووین ئه
ر  هه! ن که  بانگم ده وه ست پاککردنه یووت بۆ ئاوده خۆی ده. بوو  دیار نه ویش هیچ شتکی پوه کراو ئه ده نه

  که له سه استی مهڕ.  ی ناڕوات که ر بۆنه  هه ستم شتووه  سابون ده یووت س جار به کردو ده  ده وه ستیه ده بۆنی به
کیان   بۆ کاری سیخوڕی که ی زۆر بوو که وه ری ئه گه ر ئه شدا هه خه م دۆزه  له م کوڕه رچۆنک بووبت ئه هه
   .رگرتبت لوه
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   منستی لبوردن ئه

.  نجه هشک ین بۆ ئه که موو ڕۆژک بانگت ده یت ئیتر هه که ر ئیعتراف نه گه مموز ووتیان ئه  ی ته١٢  ممه ڕۆژی شه
بۆ ڕۆژی دوای . کرا ده س بانگ نه ش ڕۆژانی پشوو که مه رده و سه ینی بوو، ئه مموز هه  ی ته١٣و  ڕۆژی دوای ئه

مموز ووتم  ی ته١٥ڕۆژی . ر  به وه  ئاهکم هاته م دوو ڕۆژه ر پشوو بوو، من به مموز بوو هه ی ته١٤ش  وه ئه
 بووم، کات  وه  من گوێ قوخی ناو خوندنه وه یانییه به ر له ی سه٧ر  کاژ ر له ن و هه که مۆ بانگم ده بگومان ئه

واو  ران ووتیان ته براده. کردم س بانگی نه واو که شتی ته  کاژر هه بوو، بوو به نگ نه وت و نیو ده حه بوو به
رم بوو که  فسه ی کابرای ئه قسهمی  دا بووم و خه ڕاوکه ده ر له  م من هه به. مۆ بانگ ناکریت  ئه زه  تا م به بخه

ر  ر چی هه گه کرام، ئه ڕی و من بانگ نه  تپه و ڕۆژه ئه. ین که موو ڕۆژک بانگت ده ما ئیتر هه  نه وه  ئه ووتی تازه 
 و ترس و خۆف،  ڕاوکه ڕوانی و ده مان چاوه مدیس هه مموز هه ی ته١٦  ڕی، بوو به په ساک لتده ککم به خوله
ندنی  سه ره هات باسی په سکی نوێ ده ر که رم بوو، هه نگ وباسی  لبوردن زۆر گه ده. کرام ر بانگ نه هم ه به

دوای ڕۆژ  بوون، ڕۆژ له کان زیاتر پشت قایم ده کانی کوردستاندا، پشبینییه موو شاره  هه کرد له خۆپیشاندانی ده
  مووی بکاته  هه که و خه کرا ئه ده ت نه کراودا بوو، حکومه هڕوان ن کی چاوه یه وه رزبوونه به کان له ی گیراوه ژماره

ت  وه دژی ده  و دروشم له وه زووی خۆیان کۆببنه ئاره  بھنیت به که و خه کرا واز له شده ها نه روه  هه زیندان، وه
 بۆ کۆتایی  وه ک بکاته یه رهڕگا چا  بیر له بوایه  ده ر بۆیه هه.  وه نه رز بکه کوردستاندا به زگاکانی له ودام و ده

ی گیانی  وه الی الوان و کپکردنه ی گیانی شۆڕشگی له وه  و خاوکردنه و خۆپیشاندانانه  به هنانکی ئاشتیانه
کی  یه ساندنی ژماره ندکی ترو خه ناوبردنی هه ندکیان و له ویکردنی هه و، که رگه شۆڕشگی پشمه

). زات موفاوه(ن دانوستان   کورد پیده  که وه ن و گفتوگۆ درژو بمانایانهو دانیشت ڕگای ئه زۆرتریشیان له
کی  الیه بوارکدا له  له که ر یه  هه ندا بت که نوان دوو الیه  له و دانوستان پویسته  نییه وه ڕاستیدا دانوستان ئه له

. ک یه ن به گه  تا ده وه م بکاته کانی خۆی که ازهنی داواو  مک له  که سه ر که  هه وه و ڕگایه پشتر بت و له تر له
وتۆ که   هزکی ئه  ببنه یانتوانیوه کانی کورد نه رگیز شۆڕشه مۆ، هه تا ئه  هه وه داخه مژووی کورددا، به له
ستی  هه من که دوژ میشه کو هه ، به وه نه مبکه کانیان که کانی دوژمنه داواو نیازه بتوانن له   کی واقیعیانه یه شوه به

و   ئه وی داوه  هه وه موو هزیه هه لدا به ناو گه ن له که یدا ده ری وقورسایی په  ماوه  هزکی جه بنه  ده ریکه کردبت خه
وی  هه  یان به وه منستی و دانوستانه ناوی ئه وی ناوخۆ بووبت یاخود به  هه ڵ بکشت، ئیتر به  هه یه چروسکه

  . ر کۆکبوون ی کورد  هه  کشه ر به رانبه کان به  ناکۆکه ته وه موو ده  هه میشه  هه کی بووب که ره ده
ی   نمونه١٩٨٣ن دانوستانی   پی ده ی که وه دوایشیدا ئه ی تدا ئازاد کراین و به ئمه  که١٩٨٢دنی سای  لبور
ل و شۆڕشی کورد کۆتایی  ری گه ره  زهوان و وتنی ئه رکه سه به میشه  هه ی دوژمنن که ونه و هه رچاوی ئه به

  .   پھاتووه
  ی که دا ڕادوێ بچوکه م کاته ڕۆ، له  پاش نیوه همنی ڕابورد تا بوو به مموز به ه ی ت١٦ڕۆژی 

  وه مموزه  ی ته١٧ی شۆڕشی  بۆنه یاند به غداد بوو، باسی لبوردنی ڕاگه ر به سه میشه له هه   که که وانه ست پاسه ده
ر  هه. ر حوکم  سه عسی هنابووه ربازی شومدا ڕژمی به کی سه تایه کوده له  کو  بوو به تدا شۆڕش نه ڕه ه بن که له
وا دیار بوو . و ڕۆیشت وه ی کوژانده  ڕادوکه که وانه پاسه) ن  کامیله ن وه ن شامیله فوه عه( ڕادو بچکۆل ووتی  که

  ی خسته و ڕادوکه وه ڕایه برد گه ی نه  هنده ، چونکه  چییه یان بهرمان کان بت و بزانت فه ره فسه  ئه چووبوو به
  . کان رگای ژووره  ده  له وه نگ و نزیکی کرده رزترین ده ر به سه

سک  ند که  چه وه  ژووره کانی کۆتایی و له  بگه یشتبووه یانی لبوردن گه  به وه ڕایه وان گه کاتک کابرای پاسه
ن  الیه خایاندو له یان زۆری نه که په م گۆرانی و چه ڕک، به په قس وگۆرانی وهه و ڕه په  چه ستیان کرد به ده

ر  ندک هه هه. ن و چیمان پده  بابزانین چییه  نییه وه وه و ووتمان جارێ کاتی ئه رچ درایه رپه  به وه مانه زۆربه
  . هات یان لده کردو گاته ده ڕیان نه باوه

   چوو هیچ  ڕوه رئاوو نان خواردن به ی سه کو ڕۆژان پۆسه ر وه  و هه ارهئو کات بوو به
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  ک خۆیانن به ر وه وان هه یانووت ئاها بینیتان ئه کرد ده ده ڕیان نه  باوه ی که وانه ئه. کرا دی نه ک به گۆڕانکارییه
  .  هیچ و نه  لبوردنه خوا نه

  نگی  پ ده له.  وه درایه موو بارکدا لک ده هه وگۆ به و گفت وه وو لدوان و لکۆینه شه کات بوو به
  موو بیروڕاکان هناو  هه کان کۆتایی به  ژووره  له وه ره  ده رمانی هاتنه رگاو فه ی ده وه کرانه
 که  وه ندکیان جیاکرده  و هه وه خونده ک هاتن ناویان ده یه لیژنه. دا ڕیز کرد که وشه  حه موومانیان له هه

ندییان  یوه رزبوو یان په و ئاستی لپسراوتیان به  ئیعترافیان کردوه ن که یان وانه یانووت ئه  ده کان نییهزیندا
   بۆ ئمه یه وه م جیاکردنه ئه.  و بردنیان وه ، جیایان کردنه وه و کوشتنه) ئیغتیاالت(شن  ساسینه  کاری ئه بوو به هه

و چییان ل  وه نووسیان؛ بۆ جیایان کردنه مان و چاره ر ئه سه اتهزۆر ناخۆش بوو، ئیتر بیروڕا ئاوگۆڕکردن ه
  ن؟ که ده
مال  شخ جه! ن ریان ناده ت به یووت قه ک تر ده  یه والوه ن له که و نگونیان ده ره ندک ووتیان سه هه
. برد ردی ده ستی بۆ سه ت بوو، ووتی سنگم دشت و ده  هاوڕکانی زۆر بتاقه ندک له ی هه وه جیاکردنه به

  رگه الی پشمه له  که  و دیالنه ڵ ئه گه ک له یه ماوه ربوونمان به م دوای به  به وه وته که  نه م جیاکراوانه  چاومان به ئمه
  . کانی خۆیان  بۆ ئازادکردنی دیله وه کو کارتک هشتبوه یان وه مانه ئه. بوون ئاوگۆڕیان پ کردن

وان   پاسه ربان و بنبان و دارو دیوار به ما، سه ستن نه ، چاوبه که وشه  حه وومانیان بردهم  هه وه بۆ ڕۆژی دوای ئه
ک و  گرتین و شتومه کیان ده یه ، ونه وه  پشه چوینه و ده وه خوندینه ک ناویان ده  یه ک به یه. گیرا بوو

  .  وه رگرته مم وه که تژمر و چاویلکهو کا و ناسنامه دا پاره من لره. ست  ده وه داینه کانیان ده ته مانه ئه
. ردت سه ن و چیتان به پرسین چین و چ کاره س لینه  دواداهات و که  دوو ڕۆژ خامۆشی به م بزوتنه ئه
ن   هیچ ناکه  به به! ماش ڕه  ته و نه  لبوردنه خوا نه به:  نده  پوپاگه وه وتنه  لبوردن که تی بھیواکان به ماعه جه

ودا   شه  له  جارکی دیکه و مشتومه راوکه م ده ؟ ئه یان چنگگیر بووه ئاسانی ئمه روا به ن، بۆ هه ده رمان ده تا به
کی  یه یرمان کرد ژماره  سه مجاره ئه.  که وشه  حه وه موومانیان کرده و هه وه رگا کرایه  ده دڕی پدرا، جارکی دیکه

  . کتر بتاشن  ڕیشی یه  نۆره س به ر دووکه وو، ووتیان ههزۆر گوزان و ئامری ڕیشتاشینیان هناب
و  ی ئه ئینجا نۆره. واوم کرد وم جوان تاشی و ته من ریشی ئه. وتبووین ک که ریه رکوکی به من و کوڕکی که

  ند هاوارم کرد کاکه رچه ک الجانم بوو، هه ریکی یه کی زۆر خه یه ماوه.  ڕیشتاشینی من ستی کرد به بوو ده
کانیش خرا  وانه پاسه! نافز  قه م به که جوانی بۆ ده کانت به یووت تۆ نازانیت مامۆستا الجانه ر ده و هه  ئه اکهخر

   خواگرتووه ره م براده یی من ئه میشه تی هه گبه م بۆ نه ن، به ما خراکه یانووت کات نه کرد و ده خرا هاواریان ده
واو بوو ڕیشی  ریکی چیت کات ته  تۆ خه وه  پیووت ئه والوه ش له ی دیکهکک یه. زمی خۆی بوو ر به سه ر له هه
من ! کات رده نافزی وا ڕک ده الکیش قه یاتم ده  حه یر بکه سه: مدا ووتی وه م کاکم له به.   بتاشه ژاره و هه ئه
نافزی  تاشی و قه  ڕیشی خۆمم دهبوو خۆم کم پده یه  ئاونه ر ئسته گه مووت ئاخ ئه قی، ده ته ریک بوو دم ده خه
  نده رچه و هه ر ئمه  سه یشته  گه که وانه ی چی و حای چی؟ کاتکم زانی پاسه م ئاونه ویست، به ده ویشم نه ئه

  !رهناو ڕۆیشت ست ده ده کانی له ی خۆی ئامره ربازییانه  ڕگای سه و به بووین، ئه واو نه ووتمان ته
ی  کی تا نیوه ، ڕیشیشم الیه وه تییه تووت مشک کاندویه  ده  لیره رم پاکه سه! رتیھناشدا کو مه شانسی من له

م  که کراسه. کو خۆی بوو شی وه ی دیکه که رتی ئارایشگای بووک و زاوا، الونیوه  شه م تاشراو به تاشراو به
   بوو، دای به ی پبوو، زیاده ی بیجامهتک مال چاکه شخ جه. مابوو رکردن نه به کاری له ق و خوناوی به ق و په شه

تووت  رم ده  به  کردمه  بوو، که وره مال بۆ من زۆر گه ی شخ جه که ته چاکه. م ری بکه به م له که باتی کراسه من له
ت  نانه بوو ته یرم هه تا بیت ناشیرین و سه نکی هه ئیتر دیمه. مدا که رواه ر شه سه  به رکردووه به م له دیشداشه

 تۆ  وه کرده  ده وه ر بیرم له بوو، هه نم نه ن و میمه تی دیمه  تاقه نده وه م من ئه به! شدا کانی دیکه چاو زیندانییه له
  ! وه بنه شیمان نه  و په وه ره  ده  بچمه خه م دۆزه بیت ڕاست بت و له

    
   گوز  له پبکهکانت  هگیرفان
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و دوو  وه م لکرده که رواه  کوی بھنم؟ هاتم ناوی گیرفانی شه وو، لهس ب سته  ده ڕۆژک زۆرم پویست به
  یفه حه: قنم ووتی ته ده کانم هه  گیرفانه کردم که یری ده  سه والوه رک له براده. سی نایابم ل دروستکرد سته ده

م بیر  یه و قسه  ئه و ڕۆژه ئه! م هیوا نیم گوزیان تبکه  من به یفی چی خۆ تازه حه: ؟ ووتم وه یته که بۆ لیده
  ! گوز  گوز، چی زۆره م له و پیان بکه وه مه کان چاکبکه زان گیرفانه  پاڕه وه  چومه رت بت که و ووتم شه وه وته که
  

  !م  ده و جندۆکانه ی خۆم چۆن به وره  گه ناوی باپیره
   هاته ره  سه که. ش وره  گه  باوک و باپیرو باپیره کرد، واته یان ده  کاتی ناونوسیندا پرسیاری ناوی چوارینه له
ن   بکه ره م که یری ئه نین و ووتیان سه کتریان کردو پکه یری یه مک سه دزی ووتی نازانم، که ر کابرای قه سه

! رن  کهوان خودای ئه به: الدزی ووتی  کابرای قه وه  ژوره وه کاتک هاتینه! ی خۆی نازانت وره  گه ناوی باپیره
ی عراقیش و ئرانیشم  ره سکه ردووک ته خودای هه به! م  ده و جندۆکانه ی خۆم به وره  گه من چۆن ناوی باپیره

  .ن هه
  
   ؟که ره ر سبه  به توانم بچمه ده
تی  ماعه ڵ جه گه ناوک له) م(مامۆستا .  و ڕیزیان کردین و دایان نیشاندین وه ره  ده مومانیان هنایه یانی هه بۆ به

  که وانه  پاسه ساسی له لیلی و که  زه چوو، زۆر به  زیندانی ده متر له ردا بوو که به شی له مال بوو، قاتکی ڕه شخ جه
:  ووتی وه که  بزییه یی و به  توڕه وانیش زۆر به کابرای پاسه!  که ره ر سبه  به ی بدات بچته  ڕگه وه پاڕایه ده

 ڕووتی  یان به وپش بوو ئمه مه مووی دوو ڕۆژ له  خۆ هه باشه.  وه هاته  ده وته سوکه و هه لهمن زۆر قزم .  دانیشه
  ره و براده داین، تۆ بیت ئه س لیان ده  چوارکه  و به وه سته به  پشتاوپشت ده و خۆره ر ئه به  له وه  برینه و به

یت   ده  که ره به  قات له و پیاوه  ئه یر بکه مدا و ووتی سه گو رکی خۆیان چپاندی به بت؟ دواتر براده ئاگادار نه
کو جاران  وێ وه ر له هه. مانی تووشکرد ر هاوڕکانی کرد و زۆربه سه ر ئیعترافی له کسه  یه وه  ئه  بووه  پیاسه له
جا !  یه والدا کارمان هه همالو ئ ڕوات به س نه  سلمانی که وه  چوینه که:  هاوڕکانی ووت مر کردن و به  ئه وه وته که

  ! کارک بوو هیوای چ جۆره  به موو داشکاندنانه و هه نازانم دوای ئه
میدا  رده به  له که ربازه ک ئستا سه ویش وه ری سوپایت؟ ئه فسه کی پرسی تۆ ئه  زیندانییه کان له ربازه سه کک له یه
سک  نگی که ی ده  نیشانه مه م وه ئه.  به:  ووتی وه نهرفرازا نگکی نرو سه  ده ستابت به  پ ڕاوه  جووته به

  .جیاواز بوو) م(وستی مامۆستا   هه  له  پله١٨٠   رفرازبت و به خۆی ڕوسورو سه  زۆر له بوو که
  
  رکوک نابی پارزگاری که جه

ها بیناو  نده  نوان چه دن به ڕاکر و به له  په ڕیز بردینیان بۆ شونک به ، به رژمرییه و ڕیزکردن و سه دوای ئه
وتۆم  دواش پاسی ئه وه  له  پش و نه وه  له ستابوون؛ نه ک پاس ڕاوه وێ بینیمان کۆمه له. ڕاندین دیواردا تیانپه

  نزیک نھا له پات بوون و ته  قه وه که موو الیه  هه م له بوون، به  ده ئه نشه ی پاسی مه نده وه کان ئه پاسه. بینیبوو نه
سیش  بوو، که ده  نه وه ره ده  چاوی له ناویاندا دابنیشتایه ی له وه ئه.  بوو ی ووردی پوه ره نجه  ڕیزك په وه که بنمیچه

  . ی زیندانی دروستکراون وه ت بۆ گواستنه  تایبه  به  پاسانه م جۆره  ئه دیاره. بینی ده وانی نه  ئه وه ره ده له
  زاندین و به وێ دایانبه له. ستان  شونک ڕاوه ک له یه  ڕگاو پاش ماوه نهوت کانیان کردین و که سوار پاسه
ها باخ و  نده راغی چه  قه رو به به نگه وی ته رز و ڕاڕه رز به ها دیواری به نده  نوان چه پوزێ به له  په ڕاکردن و به

پک بوو پ   هۆکی ڕکو که هۆه.  هور  هۆکی گه یشتینه دا فاندینیان تا گه ن و گووگوزاری ڕازاوه چیمه
 زۆر  الی ئمه  له مه ئه! ک  باتی چه ستا بوون له  ڕاوه وه  گۆچانه وان به کاندا پاسه  سوچه له!   کورسی شاهانه بوو له

  نگه هژاوو د  ژاوه ی ئمه وه ڵ ئه گه قیبوون، له  شونی خۆیان چه  له تووت بتن، بچرکه کان ده وانه پاسه. نامۆ بوو
  .هات ده نگکی زۆرمان لوه ده
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   ئمه ندک ووتیان کاکه هه. کات مان بۆده و قسه ین دت بۆ ئره دام حوسه  سه ی که وه ر ئه  سه  گریمان هاته لره
نھناین بۆ یا  بۆ ده بوایه  نه وه ر بۆ ئه گه ئه!  کراوه دام ئاماده نھا بۆ دیداری سه و ته کانه  هۆی کۆنگره مه زانین ئه ده
  !هامان بینیبت فیزیۆندا هۆی وه له  ته ر له گه  مه  که یه شخه  که م شونه ئه
ڕز  ئستا به! نگ بن  بده تکایه:  ووتیان   بوو که راویته کان به وانه وازی پاسه  بانگه ش به م گریمانه ئه

ن و   چیمه و له وه ره  ده ش بردینیانه که  هۆه ک له یه پاش ماوه. کات تان بۆده رکوک دت و قسه پارزگاری که
نابی  کاری جه دا به و هۆه  له ی ئمه رامه ن و بۆن و به  بۆگه وادیاره. دا دایاننیشاندین وره کی گه یه وشه حه

  .هات ده پارزگار نه
  یه م شوه  بهخۆی. رزو قۆز بوو نین و بابه پکه م به کی ڕووخۆش و ده کابرایه. یشت رکوک گه پارزگاری که

  و تاقه ینیشم، ئه دام حوسه  سه رمانده رۆکی فه رکوکم و ڕاوژکاری سه من پارزگاری که:  دانیشتوان ناساند به
ی زیندانی لبوردن   ئوه یاندم که فون پیاگه له  ته  به رمانده رۆکی فه ڕز سه و به مشه ر ئه هه.  بیپاریزت خوایه

  ستی کرد به  ده وه دوای ئه.  ناو ماڵ و مندای خۆتان وه زان بچنه مه ژنی ڕه ۆ جهبت ب  ده وه گرتونتییه
  ربگرن له  وه چن پاره ، مه وه دۆزینه  کاری بۆ ده  با بت ئمه ی بکاره وه ئه: ئامۆژگاری و ڕنومایی کردنمان

بات و  نرخی خه ی زۆرکرد و له قانه له ق مه له  هه  قسه م جۆره ئیتر له! رباز بکوژن ک و پۆلیس و سه خه
 هی  م لبوردنه  ووتیان ئه ڕیبانه و موخه ر ئه گه ن ئه که ڕ نه باوه: و ووتی وه کرده مده ی که رگه خۆپیشاندان و پشمه

  ه  هه ینی به  زه دیاره! ربکات  لبوردن ده ت و ناچارمان کردووه وه ر ده  سه  فشارمان خستۆته و ئمه یه ئمه
  وته ستکه  دورودرژی باسی ده  به وه دوای ئه.  هی خۆپیشاندان بوو و فشاره وبوو ڕک وابوو؛ ئهچو نه
و  وکی بچوکمان شکاند تا ئه رخه مان سه ش وابزانم زۆربه الوژی کرد و ئمه  گه٣٠ و ١٧کانی شۆڕشی  زنه مه
  . واو کرد مووی ته هه
ی  وه  ئه یشته کار گه. وبیلالیان بۆ کشا شه س و ئه ندک که ر هه هس بوو له ری خۆی هه کانی پارزگار کاریگه قسه
  کی سوپاسنامه یه وت بروسکه مه  قبوتان بت من ده ر ئوه گه ئه: ستاو ووتی کی کفری هه کی خه  کابرایه که
  پک و به کی ڕکو هبیی ره  عه ستاو به کابرا هه! بوو بورت بژت نا بۆ کوڕ هه. رمانده رۆکی فه  سه م به بده

:  ووتی که. رۆک کۆمار  سه کی دا به یه  بروسکه وه یئه کانی ناو هه موو گیراوه ناوی هه  به وه بیانه ده داڕشتنکی ئه
  وه نه خه رده  زه کان به ره فسه پارزگارو ئه...  وه ته ی تایبه وه ی لکۆینه یئه کانی ناو هه موو گیراوه ناوی هه به
 ڕگای   به ی بۆ نازانن بووه ، ئه ی وایه که زانن ناوه  چۆن ده وه کتریان کرد، وادیار بوو بن ئه یهیرکی  سه
    وو ڕۆژی کوردان؟ شه
س  که  تاکه وه و  کوردهDNAی   پکھاته بت به ندی هه یوه  په یه وانه  له ییه که ڕی و داماوی و ساویله م خۆشباوه ئه
  . وه بته  ده دباره و سه  دووباره میشه و هه  جارودووجار نییه چونکه! رپرسیار بت متر لی به که

                                                                                                                    
  ! یمه ره من کۆمه ئه

سمان  که!  یمه ره من کۆمه ئه: یووت و ده جویه ر ده و، ههیر بو وتی زۆر سه سوکه ولری لبوو هه کوڕکی هه
  رچوو وورده کاتک بیاری لبوردن ده. زانی  سیخوڕمان ده کردو به ده مان پنه  بووین متمانه ه ی کۆمه وانه له

ڕاست  وخوا بهبیت، ت رده ر به ک بووبیت هه رچییه تا خۆ تۆ هه عه:  ووتی  چرپه و به وه نیشتمه  ته  هاته وورده
و  وه مم دایه  ووریایی وه ؟منیش زۆر به  و ئاستی لپرسراویت چییه تو چی بووویت و چیت کردووه پمب ئه
 چیم  بزانه بم، ده رده ر به ک بووبم هه رچییه زانیت من هه خۆ خۆت ده: ووتم!  کوێ گات به م ده که مه زانیم وه
  مجۆره ق ئازاریان داوم، ئیتر به  ناهه یشتون و به  تمگه ه  هه بووم و به نهو من هیچ   ڕاسته وه ر ئه  هه ووتووه

  . وه کۆم بوه له
. توانت بیکات  ده یه کی هه یه ک پرسیارک یان قسه:  و ووتی وه کانی بوه  قسه رکوک له کاتک پارزگاری که

منی  ی ئه رمانگه موو جارک فه ، هه یئه  هه  دمه جارمهم   سھه مه م من ئه وره گه: بی و ووتی ستی هه  ده و کوڕه ئه
م و دوایی  که ندی ده یوه م و منیش په  دروستبکه وه ره کانی ده ڵ ڕکخستنه گه ندی له یوه کات په ولر داوام لده هه
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ر   درکاندو هه ئمهرچاوی  به ی له و نھنییه و ئه  ئه پارزگار زۆری پیناخۆش بوو که.  مھنن بۆ ئره مگرن و ده ده
ئیتر نازانم . م که ر ده سه ت بۆ چاره که م و کشه که ڵ ده گه ت له تۆ دوایی خۆم قسه:  بانگیکردو ووتی له په  به بۆیه

  ؟!رکی بۆ نووسی  چارسه چ جۆره
  

  !       یئه  بۆ هه وه نه یه  نه جارکی دیکه
 خوا  ، ها به یئه  بۆ هه وه نه یه  نه کانیان ووتبوو جارکی دیکه  ئشکگره کان به وانه منستی پاسه رچونی ئه دوای ده

 و  یانه می ئمه  نازانن و خه مژه و گه و کۆیله نده  به وێ جگیرن و خۆیان به ر له  خۆیان هه وادیاره! تان کوژین ده
  . بۆ الیان وه ڕینه گه ن نه که ئامۆژگاریمان ده

  
   بۆ پارزگاکان  وه کردنه وانه ڕه

.  لیداین وه ره وای ده پ هه  شونک له کانی هنا، هناینیانه  قسه ی خواکردی و پارزگار کۆتایی به وه دوای ئه
  ژده کی زۆر پاسی هه یه وت و بینیمان ژماره کان که  فرۆشه و قاورمه فه ی له بانه ره  عه بی چاومان به رمان هه سه که 
ت  وه کان، ده  شۆفره دات به  نه س پاره که: کان هات و ووتی ربازه  سه کک له هی. ر ڕاگیرابوون ری و کۆسته فه نه

 مای خۆتان و خواتان  وه  جیا سواری پاسی خۆی ببت و بچنه  به ر پارزگایه کی هه خه. ی بۆ داون پاره
  . ڵ گه له

  ر که هه. ی پارزگاکانیان گوره  به وه کۆبونهک  وری یه ده ڵ له ڵ کۆمه  کۆمه که که ژاوو خه  ژاوه  بوو به وه دوای ئه
مان  حاڵ جگه حاه ستنیشانکردین سواربووین و به گومان لبوو ووتی سلمانی، ڕامان کرد پاسکیان بۆ ده

 منم  وه ئه: یرکی خۆی کردو ووتی پ کوڕک سه رکوک، له کانی که قام و کۆنه  ناو شه یشته  گه که پاسه.  وه بوه
  ستابوو کوڕه وه واوی ڕانه ته  هشتا به وه  هواشی کرده که پاسه. زم به  داده سته  کاکی شۆفر ڕاوه بووم، کاکهر به
 ڕاکردن و تا  ستیکرد به والی کرد و ده مالو ئه یرکی ئه و سه وه  دوورخسته که  پاسه مبازک خۆی له ه  قه به

  کرد به ده ڕی نه وه کردبوو، با رگیز پشبینی نه ی هه مه وادیار بوو ئه. کرد ر ڕایده م کۆندا هه که  یه خۆیکرد به
  . تدا خۆی بزرکرد م فورسه که یه  له ر بۆیه عس هه لبوردنی به

ڕین، ئینجا کابرای  دا تپه که ره  سیته  به و جۆره  لدان و گۆرانی ووتن، به په  چه ستیان کرد به ت ده ماعه جه
ئیش ) تسجیل(ت  که ره  تۆمارکه وه کک ووتی کاکی شۆفر ئه  یه نده وه ر ئه هه. بۆڵ  بۆه ستیکرد به شۆفر ده

 گیراوم و   سوخره ؟ ووتی من به و چی بووه  پرسیمان چییه که. گاین ریده ریک بوو وه ناکات؟ کابرا خه
ت بۆ  ر ئستا پاره ، هه ییه زۆر ئاسا وه  ئه موو ووتمان کاکه ئیتر هه! رف ناکات ک فلسم بۆ سه ت یه حکومه
و کاستکی  وه شایه  کابرا گه که رگرتنی پاره وه به!  شوشیتایمان ڕوانه ، مه مان پیه ، خۆ پاره وه ینه که کۆده

  .ر  سه گۆرانی بۆ هاویشتینه
ستیان بۆ  دهرپ و   سه ساتبونه موو هه ڕین هه په و پاسگاکانی ڕژمدا تده بایه م ڕه رده به  به  ڕگا که له
  .  وه خت ئاگادارکرابونه وا دیار بوو پشوه.  وه کردینه رزده به
وێ  ک له ک خه کۆمه.  وه  و ئاومان خوارده وه و خۆمان فنککرده که ر ئاوه  سه ماند، چوینه  شونک ال  ڕگا له له

 دخۆش  نده وه  ئه رتاشراوییه ی و سهت و شوشیتای و پی په یان بینی به  ئمه یران بوون، که ریکی سه بوون خه
رهاتی خۆمان ئاگادارمان کردن و زۆریان  سه به ن؟ له  چین و چکاره ووتیان ئوه. رسام بوون بووین زۆر سه
   . وا ڕزگارمان بووه پخۆشبوو که

  
   سلمانی یشتنه گه
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 گرم و ووتی من   بۆڵ و گرمه  بۆه ه ب وه ستیکرده ی شاری سلمانی کابرای شۆفر ده روازه یشتنمان بۆ ده  گه به
ر هیچ  سه ین له  بکه مه ده مه  ده هاتبووین که  نه وه  شونکه  له ئمه.  زیاتر ناڕۆم وه زام و له قا شاره ی خانه ر فولکه هه

  . یئه  بۆ هه وه نه مانبه و نه وه بنه شیمان نه ی په رجه و مه موو شتک ڕازی بووین، به هه شتک و به
ی  که شته  دوا قۆناغی گه وێ که له. قا ی خانه  فولکه یشتینه زی تا گه  ناوشارو دوو دوو س س لمان دابه یشتینه گه

خۆم زانی تاق و  کسییان گرت و کاتکم به یان باش بوو ته  شوه ی که وانه ئه. زین موومان دابه بوو ناچار هه
یان  شیان گاته ندکی دیکه ستان و هه وه ده ر ڕانه ندکیان هه  ههگرت کسی ڕاده  ته ستم له ده.  وه نیا مابومه ته

 شت   بگومان خۆمم به  خۆم بوایه کدا چاوم له یه  ئاونه ر خۆیشم له گه ئه! زانیم یان ده  شتی تازه کردم و به پده
  . زانی ده

  رواکی له شه.  ککی تاشراوه و چاره  تاشراوه و ڕیشی الونیوکی نه یه لیره ری پاکه تی، سه کی پ په کابرایه
  رکردووه به ردا له سه کی سپی به یه تی بیجامه چاکه.  خته یت ساختیانی سه قدا ده  چک و خون و ئاره  له پدایه
  ؟!زانت  شت نه  به المه م زه  ئه یه رێ ک هه ئه.  یه یت دیشداشه ، ده ژنۆکانی هاتووه رئه تا سه هه
خوا شت نیم، من   به ووتم کاکه. ن ڕاستی شتم بکه ر به هه مابوو  ی نه نده وه و ئه وه نام لکۆبوهک و م خه

موومان ئازادبووین، لبوردنی  رکوک ئازادبووم، زۆر بووین هه  که مۆ له زیندانی بووم، زیندانی سیاسی، ئه
  ؟  تانزانیوه ، نه گشتییه

،  و ووتی چییه وه  پشه  هاته وه ییه ڕی توڕه وپه دا به شاماته و حه ناو ئه  داو به که که  خه پ ئینزیباتک دڕی به له
  . منیت  نه م ناوه و له لبه  وه ر ئسته هه: مک ڕاماو ووتی یاند، که م تگه که ؟ تۆ چیت؟ منیش حاه  چییه وه ئه

 تۆ پۆلیسی هاتوچۆیت  م، ووتم کاکهکرد یری ده  سه وه  چاوی سۆزه پۆلیسکی هاتوچۆی کوردی لبوو، زۆر به
  !زانن شتم ن؛ واده که م پده دات و گاته گرم جرتم بۆ لده رچی ڕاده هه ست له ، ده کم بۆ بگره کسییه ته

   من خۆم به یدا بکه علم بۆ په  تۆ جوتک نه ووتم کاکه. م بسود بوو کسی به ویدا بۆ ته کابرای پۆلیسیش هه
علی  ، تۆ بیت دوکاندارک جوتک نه و دوکانانه م، ووتم ئا له یدا بکه کوێ بۆ په علت له ا نهووتی ج. ڕۆم پ ده
ک  ڕا، یه قادا گه وتی خانه کی مزگه ره رگای سه ر ده رانبه کانی به  دوکانه ڕیز به کابرای پۆلیس به! دات شم نه

  ! علم بدات با جوتک نه دوکاندار لنه
!  وه مه تبه  من ده سته کی پبوو، ووتی ڕاوه رازیلییه بوو بوو، به خۆوه مک به سکی که یدا بوو، که ک په پ کابرایه له
مک دم ترسا، ووتم  که.  وه  زۆری دوورخستمه وه م ڕگاو پرسیارو خوازیاره ده ڵ خۆی سواریکردم و به گه له

  یناکات کاکه ووتی قه!  که ستییه و شه یت بۆ گۆیژه مبه چی وا تۆ ده قامی ئیبراهیم پاشا، که چم بۆ شه  من ده کاکه
نکی  تا ته  هه مجۆره ؟ به!موومان ئازادبووین، زۆریان ئازاردان  گیان ووتت هه ، ئ کاکه وه ڕمه گه ر ئستا ده هه
وای  زرۆی هه وادیار بوو زۆر تامه.  بۆ ئیبراهیم پاشا وه ڕایه  گه وه ره وسه لیک ڕۆیشت ئینجا له ی توی مه که ئاوه
  . بوو نھانه  په و جیھانه ئه
  
  ستپکردن  خای ده وه یشتنه گه

ند  چه. د مه حه رمای حاجی مه  به وه رازیلی هنامییه ن به  بوو کاکی خاوه٢٠/٧/١٩٨٢ڕۆی ڕۆژی  کات نیوه
کردم و بردمیان ی مالزم موحسینیان  که ره  سواری الندکرۆزه  دا٥/٦   که له وه و شونه مال ئه ترک له مه

کم ل  مدیس خه  ژوردا ووتم با هه  خۆمکرد به له په به. ر جوتکرابوو کو هه خرابوو به رگا دانه ده. زاندم دایبه
ناسی و وای زانی   منی نه وه و حاه  به دا بوو،  که وشه  حه  خوشکی باوکم بوو له  که لمه  سه پوره.  وه بته کۆنه

تای  تام، عه ر نیم من عه یت چی؟ ووتم پورێ گیان خۆ سواکه وت؟ ده انت بم چیت دهقورب رم، ووتی به سواکه
  وه  ژوره پ بچیته ئاوا له ، ئه یه خوا دایکیشت لره وتون به موو خه  هه نگ به ووتی بده. ریمی برات ال که کوڕی مه

  .  وه  ژوره ره و پیان بم ئینجا تۆ وهیانبسنم   با من بچم هه  دانیشه  لره ره وه. چن موویان تکده هه
و   به دایکم که. و ئینجا پیووتن وه ئاگای هنانه مجار به که و یه وه  ژوره  چووه له  په پورم زۆر ژیر بوو، خۆی به

وای ئازادبونم   هه موان له نگ و هه  خۆشی و ئاهه ئیتر بوو به.  گریان ستی کرد به  بینیمی ده یه شوه
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  کک له  یه و ڕۆژه  ئه مم بووه  دایکی دووه میشه  هه  ئامین که پوره.  وه موو خزمان کۆبونه کران و ههئاگادار
  . کانی ژیانی بوو رقاترین ڕۆژه خۆشترین و سه

ری  الک براده وێ کابرای ده له.  قامی کاوه ی خۆی بردمی بۆ شه که  ئۆتۆمۆبله ڕۆ کاک کامیل تۆفیق به دوای نیوه
  وتۆته ویش وایزانی مۆدلی نوی شت که ئه! یداکرد کوێ په ت له مه  ووتی کامیل ئه وه دوره ر له  ههخۆی بوو
  . وه کرا بۆ ڕککردمه ی ده نده وه رو ڕیشمی ئه ویش سه یاندو ئه ی تگه که له سه کاک کامیل مه.  وه بازاڕه

تاو   له وه شه کی دیکه الیه داو له قه ته مه و باس و ده زرۆی قسه مه تا  خۆشیداو له  له وه که الیه  سلمانی له و له م شه که یه
کی گوندو  موو خه ن هه الیه وێ له زان، له  پاڕه وه ڕامه ند ڕۆژک گه دوای چه. وتم خه  نه ک چرکه ئازاری گونم یه

زانی،  رفراز ده شاد و سه د من زۆر خۆم به.  پشوازیم لکرا وه ه رو هاوڕیانی کۆمه وروبه  خزمانی ده زۆر له
م  به. کرد  ده وه و خۆڕاگرییه نجه شکه کانی ئه واره کانم و ئاسه  برینه  زۆر شانازیم به کی دیکه ر زیندانییه کو هه وه

ی فریاگوزاری  خۆشخانه  نه خان له زیره  نه ی که رمانانه و ده ک مانگ کاکم و دایکم به تا یه بھزو الواز بووم، هه
بلی  ی حه بای ڕاستم جگه. کردم کانیان ده داوی پشت و الڕانه رکردبووم ته ری بۆی ده رگه شته ی نه هو هۆب
. بوو تی هه ند ساک خورانکی تایبه تا چه شی کردبوو؛ هه  گرێ و ڕه منی سلمانی کردبوی به واسینی ئه هه

ک   ئازارو یه کانم دابویانه ، ددانه وه کردنه ژم دهند جارک پاک رتو ڕۆژی چه  ئیسپه ڵ بوو، به مووی دومه سمتم هه
  نجه په. چت رده وای لده تووت هه گوی ڕاستم ده. کشام کانی بۆ هه ئازاره ژار خرێ به ک دوکتۆر هه یه به
  .کرد زی دهر ربه سه ستم به م زۆر هه ، به وه ڕابوه م گه که کی گشتی قاوغه یه شوه به. پم س بوو ستی چه ی ده وره گه

    یاسایی-ڕاپۆرتی پزیشکی
 -ی پزیشکی زراوه دامه   لهGordon Barclay MA MB BChir LRCP FRCS BScدوکتۆر 

 ]  Medical Foundation- Caring for victims of Torture [  نجه شکه رشتی قوربانیانی ئه رپه سه
کی  یه یمانم دابوو ونه من په. کانی پشکنینی من نجامه رئه ی ده رباره کرد ده یاسایی ئاماده/ڕاپۆرتکی پزیشکی

م   من له ی که رهاتانه سه و به ی ئه  کورته  له می بریتییه که شی یه  به که ڕاستیدا ڕاپۆرته له.  وه مه  بو بکه و ڕاپۆرته ئه
یی  سته  جه واره اسهی ئ رباره تی ده ی بیروڕاکانی خۆیه رباره می ده شی دووه به.  درژی باسم کردون دا به باسه
  . وارانه رهات و ئاسه سه و به کانی ئه  دیاره رونییه وده

  . وه مه که  کوردی بوده  ئینگلیزی و به ک خۆیان به  وه و بیروڕایانه دا ئه من لره
Preface: 
The history in this report is restricted to those aspects that I consider relevant 
to physical or psychological findings. The absence of reference to an incident 
in this report does not necessarily mean that it was not described to me. 
Opinion: 

1. The penile scar is, I believe, a long standing one exacerbated by his 
beating but his shoulder scars are highly consistent with cigarette 
burns. 

2. Mr. Arif had a very unpleasant, at times life threatening imprisonment 
from which he has recovered largely but not completely. 

3. His remaining scars of his penis, his shoulders, his left kidney 
operation, and right eardrum are symptomless, but still they are a 
reminder of his past imprisonment. 

Declaration: 
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The contents of this report are true to the best of my knowledge and 
belief. I understand that in preparing this report I have an overriding duty 
to the Court and I can confirm that I have complied with this duty. 

  :کی پشه
رخستنی  دام گرنگن بۆ ده ڕه و باوه  من له  که وه و دیاردانه  به ته دا تایبه م ڕاپۆرته کان له رهاته سه مژوی به
 منی ل   که  نییه وه ی ئه دا نیشانه م ڕاپۆرته  ڕوداوک له  به بونی ئاماژه نه. یی یان سایکۆلۆژی سته ری جه کاریگه

  .    کراوه ئاگادار نه
  :بیروڕا
هۆی  کی کۆن بت و به  جگایه دام که ڕه و باوه تی، من له یه وه  کریه  به ی که و جگا برینه ئه .١

ڵ جگای سوتانی  گه واوی له ته کانی به رشانه کانی سه م جگا برینه  خراپتر بووبت به وه یه که لدانه
  .  ریبن دا هاوته ره جگه

ر ژیانی،   سه  له  بووه شه ڕه و زۆرجار هه بوه ختی هه ر عارف زیندانیبوونکی زۆر سه میسته .٢
 .واوی نا ته م به  به وه ته ویونه ری ڕه سه کی زۆر له یه ه  تاڕاد و ناخۆشییانه کانی ئه واره ئاسه 
ی  رده پی و په ی چه ری گورچیله رگه شته جگا نهکان و  رشانه  کرو سه  به ی که واری برینانه و ئاسه ئه .٣

ی  که وام زیندانیبونه رده ر به م هشتا هه ری، به سه  له کیان نییه رییه پی گوی ڕاستی هیچ کاریگه ته
 .   یاد وه هننه ڕابوردی ده

  : یماننامه په
کردنی   ئاماده  له م که گه  تده وه من له.  من ڕاستنی ڕ ڕی زانیاری و باوه وپه  تا ئه دا هاتووه م ڕاپۆرته  له ی که وه ئه
م  رکه و ئه  ئه  دابگرم که وه ر ئه سه توانم پ له ر دادگا، من ده رانبه  به ر شانه سه م له وره رککی گه دا ئه م ڕاپۆرته ئه

  . ر  سه بردۆته
  دوکتۆر گوردن بارکلی

  
  :ی خۆم رباره ده

غا   به شی ئینگلیزیم له رچوی کۆلژی ئاداب به ده. نی س کوڕم و خاوه م پکھناوهو خزان ریم عارفه تا که ناوم عه
و ) تاوانناسی(رقای خوندنی کریمینۆۆجیم  ش سه ریتانیاو لره  به ته یشتومه  گه٢٠٠٢سای . ١٩٨٨سای 

  .دا و بواره ربگرم له کالۆریۆس وه ی به  بوانامه ک سام ماوه یه
  : رگرتووه شم وه م بوانامانه م ئه که کی خوندنه ره ی سهت  بابه  له بجگه
 

OCA Criminology 
OCB Law 

OCB Psychology 
OCR-RSA- Computer 

NCFE in Drug Awareness Studies and Their Applications 
NCFE Computer Practioners 

 . وه رگراوم بوکردۆته کراوو وه تی نوسراو، ئاماده دا بابه گۆڤار و ڕۆژنامهلک   گه له •
  رگاوه  وه وه  ئینگلیزییه مم له که شی یه به] وه کی جیھانییه یه  ناو ناخی دیارده چونه: تیرۆریزم[کتبی  •

 .بۆ کوردی
کانی  گی و شوازه کانی ئالوده هۆکاره: کان ره  سکه رمان و ماده ده[ناوی؛   به کم نوسیوه یه نامیلکه •

 . بۆ چاپ یه ئستا ئاماده] یان وه اربونهنگ ره خۆپاراستن و به
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ها  نده و چه شداریم کردووه ندروستیدا به تی و ته یه لک چاالکی ڕۆشنبیری و کۆمه  گه ریتانیا له  به له •
دا  گه وتنم له دا چاوپکه که کانی ناوچه فیزیۆنییه له  ته ناه شر و که ی النکه  ناوچه BBC ڕادیۆی  جار له

  . سازدراوه
 . مVictim Supportکی قوربانیانی تاوان  ی کۆمه ه خشی کۆمه ندامی خۆبه ئه •
 .  م Community Safetyگا  تی کۆمه المه ی سه ه خشی کۆمه ندامی خۆبه ئه •

  
  :  دوا ووته

ست و  ه ه ستم بووه به ، مه وه کان بگمه  ڕوداوه قخوازانه و هه  واقیعیانه  که ومداوه ڕی توانا هه وپه تا ئه •
م  سک ناوی هاتبت له رکه شدا هه وه ئه گه تیان بگرم، له سایه  که  بپارزم و ڕز له سانی دیکه ستی که نه

ب  ویستانی چ زیندوو چ مردوو به س و خۆشه بت، یان ناوی خزم و که داو پی خۆش نه باسه
 .م که ندی خۆیان ئاشکراکرابت من داوای لبوردنیان لده زامه ڕه

ری، کرمانجی باکور یا  ولری، پشده کسنتی هه  ئه  شوه  به ی که گرافانه ره و په و ڕسته و ووشه موو ئه هه •
ستم  به هیچ کلۆجک مه و من به کانه یڤینه لماندنی ڕاستی په ستی سه به مه  هاتوون به کی دیکه یه ر شوه هه

 دی  و شوازانه سک به رکه لی کورددا، هه هناو گ  له ری و جوداخوازی نییه گه فه ری و تایه گه ناوچه
 .م که ردی گرتبت من داوای لبوردنی لده گه

  و ماوه  هاتون له کانی دیکه ر خۆم و خه سه  به  که یه و ڕوداوانه کردنی ئه ستی وون نه به  مه  به م باسه ئه •
  ر بۆیه م، هه ر تووشی بزاری بکه خونهربچم و   ده که  باسه  زۆر له مویستووه دا، نه  دیاریکراوه مژوییه
 دوو توی   داهاتودا له هیوادارم له.  پوکاندووه ی گرنگم هه له سه و زۆر مه وه کانه  ناو باسه چومه زۆر نه

  ک که یه شوه نگنم به یبسه و هه وه مه م شیبکه که ره وروبه کانی خۆم و ده رهاته سه موو به کتبکدا هه
 . بت و ڕوداوانه شایانی ئه

موو  زیزی هاوڕێ و خزم و هه میل عارف عه ر جه سه م بۆ نوسین له رخان بکه موو ژیانم ته ر هه گه ئه •
کورتی  دا زۆر به م باسه  له م که که زانم؛ من داوای لبوردن ده رزاربار ده  قه ر خۆم به شتکم هشتا هه

 .  گیان و هۆشم  له شکه ر به  هه  تایه ههتا  میشه و هه  هه  که م کردووه سه و که باسی ئه
هۆی  ڕو یان به فون و ڕوبه له ی و ته  ئیمه  به م که که  ده ڕزانه و به موو ئه کۆتاییدا زۆر سوپاسی هه له •

کانم  نجه شکه  ئازارو ئه ، له ستخۆشییان لکردوم، هاوسۆزییان نیشانداوه  ده وه خزم و هاوڕیانی دیکه
! کیان لکردوم ییه  گله نیون، یاخود وورده م پکه گه ند ساتکیش له م گریاون و چه گه له. یشتون تگه

 .م کانیاندا زاڵ بکه ر فرمسکه سه نینیان به هیوادارم توانیبتم قاقای پکه
دام،  تی تایپ کردنی ده بوم یارمه رقاڵ ده رکات سه  هه م که که رم ده  خانی هاوسه زۆر سوپاسی ناسکه •

تی و  ب یارمه به.  دا ڕاوژم پکردووه زۆر کشه  بۆ نوسین و له رم بووه  هاوسۆزو هانده میشه هه
 . م ش بکه  پشکه مه رهه م به توانی ئه مده و نه تی ئه هاوڕیه

رم بوون  تیده ر یارمه ک هه دا نه م یاداشتانه ی ئه وه  بوکردنه  له م که که زۆر سوپاسی کوردستان نت ده •
  .ریشم بوون کو هانده به

  
  :تبینی
و  وه و شتکی ئه خوننه  ده ته م بابه کانی ئه قه ی ئه وانه س له ر که  هه م له که تکا ده
ر   هه ڵ من؛ گه ن له و ڕۆژانه  یان شاهیدی ئه ، یان ناویان هاتووه، یاد وه یان دته ڕۆژگاره
و  دیکرد به لکاندنکیان به د و پوهم یان زیا ک یان که یه وه ک یان ڕاستکردنه تبینییه
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وه ، من زۆر  مه تا ڕاستیان بکه ن بکه وهندیم پ یوه  په وه ی خواره کترۆنیانه له  ئه ناونیشانه
  . بم  منون ده مه

com.hotmail@parsendow  
 
 

ال  تا مه عه!" نیش زیندانی سیاسی بووماللۆ م" تی  ر بابه سه ک له یه وه ڕونکردنه
 ریم که
  

ی  وه زرۆی خوندنه  تامه م که که  ده ڕزانه و به موو ئه  زۆر سوپاسی هه وه  قویی دمه ش له کی جارکی دیکه پشه
  ان له ی وه کردوم و دیان فنککردومه ندیان پوه یوه  بۆیانکرابت په ر هۆکارک که  هه کانم بوون، به یاداشته
  . نیون ڵ مندا پکه گه ند ساتکیش له ردم بوون و چه وه هاوده  ده کانم ژیاون و له ڵ ئازاره گه  له وه دوره
ی  که  کۆه ڕۆژدا ببنه  پاشه کرت له  ده  که یشتووه ست گه ده لک تبینی و ڕنومایی و پشنیارم به  ڕاستیدا گه له
ی  رگرتنه ند وه هه و گرنگیپدان و به ش سوپاسی ئه و من جارکی دیکهکانم  هزکردن و ڕاگرتنی یاداشته به

  نده وه  ئه  که وته سکه نرخترین ده ترین و به وره  گه وه  ئه وه الی منه به.  وه ڕزانه و به ن ئه الیه م له که کانم ده یاداشته
  . کانم چون تهی یاداش شه و به و پیری ئه ره  به وه ماسه ڕو حه ڕی باوه وپه س به که
کو کتب یان   وه ش پیانباشه ندکی دیکه  فیلم و هه  بکرته ن که که  ده وه  پشنیاری ئه ڕزانه و به ندک له هه

  نه  الیه ن به که ی زیاتر ده وه و قوبونه وه ش پشنیاری پداچونه ڕزانکی دیکه  و به وه ک بوبکرته یه نامیلکه
ش  وه ڕزک له ند به ت چه نانه ته.  چ باش و چ خراپ  باسیانکراوه دا که رانه و کارکته موو ئه کانی هه تییه سایه که

ستاون بۆ  ندی خۆم ڕاوه زامه ر ڕه سه ر له و هه دا مۆنتاژیان کردوه ی کتب و نامیلکه شوه تر چون و خۆیان له واوه
  !ی وه بوکردنه

ر  سه ی ئازادی عراقدا له می پرۆسه ده مه شر له ده ی النکه ناوچه  BBCڵ ڕادیۆی  گه وتنکم له دوای چاوپکه
 زۆریان  و ڕادیۆشه لی کورد، ئه گه ق به رهه عس ده کانی به ندک له تاوانه  و باسکردنی هه عس  کانی به تاوانه

کانم  وان یاداشته ئهڵ  گه  له ووه  داو لهDigital Story Tellingی  رنامه  به م له شداری بکه  به پباش بوو که
   له وه که ند گۆڕانکارییه هۆی چه م به به.  وه مه  بویانبکهBBCڕی  ر ماپه سه  چیرۆککی دیجیتاڵ و له م به بکه

  . وه کانه ڕۆژییه  پاشه رنامه  خانی به شم خسته و داوایه باری ژیانمدا دواتر ئه
کانی  کانی تاکه نم بۆ ئش و ئازاره  ڕزلده سانه و که سۆزی ئه د  گرنگیپدان به  به و تبینیانه موو ئه من هه

ی  نجه شکه م و ئه  ژر سته  کوردستانی باشور له لی کورد له  مژوی گه شکی گرنگ له یان و بۆ به که وه ته نه
لی   گه ق به رهه هعس د کانی به ر تاوانه سه  له سته رجه ک دۆکیومنتکی زیندوو شاهیدکی به کاندا و وه عسییه به

کی   دوا چاره ی پشلکاری مافی مرۆڤ له ک شوازکی دڕندانه ها وه روه هه. ی که قخوازانه  هه وه کوردو بزوتنه
  .  مدا ی بیسته ده سه

  ک به موو لیه  هه ی له وه م بۆ ئه ، به وه ند خاکم ڕونکردۆته کانمدا چه  ی یاداشته١٩ی  قه کانی ئه  تبینیه من له
  :م که  باسده ش ند خاکی دیکه دا چه دوور بین لره

  ک تبینی کورت کورت له ست بوو وه به الم مه  زۆر له ی که و خانه  زیندان ئه من دوای ئازادبوونم له. ١
ی زۆرم  و کاینه نه  کوناو کون و کایه وه که ختی ناوچه رجی سه لومه هۆی هه  و به وه رکی بچوکدا نوسییه فته ده

  .  وه مک دامشتنه و که وه  نوسیمنه ڕین جارکی دیکه پکردن تا دوای ڕاپه
  ی بیپارزت و که وه مریکا بۆ ئه  ئه ستنوس نارد بۆ کاک هیوای ژنبرام له  ده ر به کم هه یه دواتر ونه. ٢
  .وه  بۆم پۆست بکاته داوام کرد که ریتانیا   به یشتمه گه
  .وتان بیپارزم  فه  له ی که وه م بۆ ئه ری بکه  تایپی کۆمپیوته یشت بیارمدا که گهستم  ده کاتک به. ٣
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ستی  به مه م به ه که  که  کوردستان نت دا هاته ک خۆیان له  وه و یاداشتانه ی ئه وه ی بوکردنه بیرۆکه. ٤
   له ی که وه  هیوای ئه ستنیشیان بهو زامنکردنی پارا رهاتانه سه و به رفراوان له کانکی به ئاگادارکردنی خه

.  وه مه ی کتبکدا بویانبکه  شیوه و له وه ل بیانوسمه سه رفراوان و تروته کی به یه شوه ڕۆژدا بتوانم به پاشه
ستوردا  رجی داڕشتنی ده لومه ی ڕژم و هه رانی دیکه دام و سه ی دادگایی کردنی سه رمه  گه ی له وه ها بۆ ئه روه هه
کی و  بیری خۆمان و خه  به مان  که له کانی گه تییه ینه ریای مه  ده کو دۆپکی بچوک له رهاتانه وه سه و به ئه
  .  وه کانیشمان بھنمه رکرده سه
   له کانی منی تدا باسکراوه رهاته سه کانی به کییه ره  سه  خاه  ڕاسته یه قه  ئه١٩و   ئه  که وه بته  ڕونده مجۆره به. ٥

  .  کاری زیاتره  ڕوو پویستان به  باس خراونه ردو کورته ک سه نھا وه م ته زینداندا، به
کی  یه رگوزشته  خۆیدا سه می مندایم خۆی له رده و سه ماه رهاتی گوندو بنه سه کی و به شی پشه به. ٦

، توشی  رهاتی زیندانه سه ڕوانی به چاوه  ر، که چم و خونه رنه ت ده  بابه ی زۆر له وه ودا بۆ ئه و له دورودرژه
  .  کورتی باسم کردووه م؛ زۆر به که بزاری نه

کتی نیشتمانی کوردستان و  ی ناو یه ودواییه کانی ئه  و گۆڕانکارییه٣ و ٢ دوای کۆنفرانسی  ه باسی کۆمه. ٧
ها  روه وه و هه مۆی خۆمه یدگای ئه د کانی له کان و هۆکاره نگاندنی ڕوداوه سه و هه کانی دابانی ئمه هۆکاره

  . کردووه و هشتا باسم نه یه باسکی دیکه رین  رجی دوای ڕاپه لومه هه
 کتبک و  م به  بکه  تاڵ و شیرینانه ریه وه و یاده موو ئه ندی هه  بدات هیوادارم کۆبه ن ماوه مه ر ته گه ئه. ٨

  رم نییه ده رجی ئستای ژیانم یاریده لومه  هه وه که الیه م له ؛ به وه مه  ئینگلیزی بوی بکه  کوردی و به هیوادارم به
نھا  بم و ته  هیوای داهاتو نه  به ی که نه مه و ته  ئه ته یشتومه گه  من هشتا نه وه شه کی دیکه  الیه و له یه و پۆژه بۆ ئه
  .  اهاتو باشهر بۆ د  هه یه و پۆژه  ئه ر بۆیه هه!  وه مه  ڕابوردو بده ئاوڕ له

 هیچ   نیم به  ئستا ئاماده  که وه مه که  دوپاتی ده  من جارکی دیکه و تبینیانه موو ئه رچاوگرتنی هه به  له به. ٩
 چاپ   به ریانه وه و یاده ، ئه وه دا بومکردۆته قه  ئه١٩ی   شوه  کوردستان نتدا له  له ی که وه  له جۆرک، بجگه

موو کاتک  چاپدانیش هه و له وه مافی بوکردنه.  وه مه دا بویان بکه ی کتب و نامیلکه شوه  نم و له یه بگه
  .  کارکی نایاسایی بته کیان ده یه وه  بوکردنه رجۆره ندی من هه زامنه ب ڕه  بۆ خۆم و به وه ڕته گه ده
  و یاداشتانه  ئه وه تی خۆمه ی تایبه  ماپه  یان لهڕی کوردستان نت  ماپه  له  که سک ئازاده موو که  هه دیاره. ١٠
الی خۆی  ر دیسک له سه یان له)  قه ره ر وه سه له( ی هارد کۆپی   شوه زینت و له ی ئستایان دابه شوه به

  .بپارزت
سکیش  رکه ردوم و ههیان ک  ئاراسته  که وه مه  بده  رزانه و به موو ئه کانی هه می پرسیاره هیوادارم  توانیبتم وه

   وه و سنگفراوانییه ویستی  ڕی رزو خۆشه وپه بوو من به یی یان پشنیارکی هه ، گله خنه ر پرسیار، تبینی، ڕه هه
  . وه مه ده می ده وه
  
  ریم ال که تای مه عه
  ریتانیا  به
  ٢٠٠٥ری  مبه ی سپته١٠
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