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  زانازانا ...  ... نھا بمنھا بم   ته ته  ڕین باڕین با  لمگهلمگه
کو  م به سته وری جه ک چوارده مشی نه ڕۆژکی سارد و ئاسمانکی خۆه و  تای پایزه ره سه

 ڕوداوک  رد کهستم ک  من هه وه ژنه هھ د م ڕۆژه یانی ئه به لهر سه  رله هه.  هوودیشمی گرت
  م خۆوه ده یرتر به ش سه وه لی دکرد و له په له دم په. گرت م لده م ڕۆژه ڕیگای خۆشی ئه

وری  ی دهینگ خست و بده  گۆ نه  زارمی به یانییه م به قژکای لو ئاڵ ئه. وت رانیم نهگۆ
  . رانی کردووم  و نیگه یره مۆی خۆمم پ سه وشتی ئه ڕه. گرتبووم
م  دهر  به م و تاوک له هک شه ا ڕهت جان ایهتم دس ک ڕۆژانی تر ده وه  وازه  نه سته  ههو دژ به
ماشای خۆم  تر ته ک جار زیده یه له. م کردمماشای خۆ  ته وه ره رگای ده ی نزیک ده که ئاونه

م   ده  بهوام رده بهشدا  وه ڵ ئه گه له، گۆڕڕاوم  چاو ڕۆژانی تر نه چم و له  خۆم ده من له، کرد نه
 ساچووم و   بت به وه ر ئه به ؟ تۆ بیت له  شواوه ستم هنده بۆ هه، دوام  ئه خۆوه
 الجانگی خۆم  لهم کرد و  که کی تری ئاونه نیگایه.  پیر بوبتم  ناکاودا ستیش له هه به

دا کرد  که ونه ئا رمم به وکی گه رچی هه گه ئه.    پشترم ناسوهیکان  و سپیتاه وه وردبوومه
 زیاتر دم ش وه له وبینی م دکی ناجۆر یه ونهچی هشتا  م سیم که که  چمکی کراسه و به
  . وت ی پکه له په
خ  رکی ته  سبهکو به کرد دی نه م بهمخۆی  ونهنھا  دا ته که  ئاونه  له که  یه وه یرتر ئه سه
   خۆوه ی بردبتم و ئاگام به ته خش ی لهنگ نھایی و ب ده تۆ بیت ته.  رچاومی گرتبوو به
 برا  مدا بوومته هک  گجکۆه ڵ ژووره گه ی ڕابوردوو له م بیست ساه ایی ئهدرژ به من مابت؟ نه

  . ک خۆم بووم وه م دهر ه وه سته کجه و هاوڕێ و یه
ناری   که تگووت له کانم ده ان و کردارهربژرد ست ده ی ده نجه  په کانی ژیانم به ته سه خه
  ست له ی ده وه  ئهر پش هه و  ئوارێ تاقی له. بوون  و جۆراوجۆر نه ستاڕ خۆیان گرتووه ده

  وه کان ورد ببوومه ختی دیواره  گوی ته  له هنده، کرد م ده که گرم بیری ژوره کار هه
شتکی موو   هه هم ل که  ماهیو کومبار و چرا رده په. رکردبوو  به کانیشیانم له ت ژماره نانه ته

 و ماشین  سه ره ی که نگیم وینه  ژووری ئارام و بده شتنم به ڵ گه گه ر له هه. سۆزتر بوو به تر ال
سی خۆم   که سم به کهمن هیچ کات .  وه کردمه ڕۆژی کاری ده ی سبهزرۆ  تامه و بۆنی کارگه

  م پکردبت که انهس متن نھا که ته، بووم ڵ خۆم ناکۆک نه گه رگیز له  و ههزانی ده نه
و   و له هی ژر مای خۆم رسووچی الی ئستاگاکه ی سه که ره دوکانهداخوازکانم دواناخات 

  . بوو ا نهی دنپ مکی تر یه ش زیاتر ڕگه یه ڕگه
   له وه که کانم الی یه کرد و پوه د ده م قه که  کراس و پانتۆه ئوارهپاش  و ڕۆژکمو هه
 دۆب یم که رکی یه  ده م له که  شینه  رداخه  په کوه. کرد ژی پشتر جووت دهمان شونی رۆ هه
  . نا رم داده  ژوور سه کردو له گرت و پ ئاوم ده  داده میشه ک هه وه
گوم  سی تر به نگی که  ده والوه م به دوکها ڕ نای مۆسیکی کالسیک له ری که نگی بژه  ده له
 ژیانی خۆم ڕازی  من له. سی تر بم تی کهویست گوێ بیس شم ده هی ن که ستیهڕا. وت که ده نه

کی   نیگایه وه مه که ره نجه  سووچی په  تاوک له وانه شه. مخۆری خۆم بووم بووم و پادشا و خه
  لهی کوو بۆ دنیای ی بم به زرۆی پیاسه ی تامه وه ر ئه به ک له کرد نه م ده که قامه ر شه سه
یر و   من سه نه. کرد ک ڕۆژ بی ده کانم یه هئاوات، خشیم به ی پدهیم ئارم که فه پخه. گۆڕی نه

کانم باسی   هاوکاره  سوڕمابوو که وه رم له هند جارک س جه،  یه شم ب ونهییان ژ بژۆکم و نه
ک  ک یه موو ژیان وه بۆ من هه،  وه کرده کرد و قۆناغیان ل جودا ده ردم ده سه ژیانی خۆیان به
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ی و  هبمۆو س  ئه وی دونی له ئه. کرد نھا پووی چاوم درکی پ ده ته ۆڕڕانکاریگ، بوو
نگی  کان و ڕه قامه ر شه کی سه نھا سیمای خه کرد ته دیاریدهک  یه  له ی ئاینده فته هه

  . ڕین په  تدهالما  به کان بوون که بلهجیاوازی ئوتوم
 و  ک دون وه، رتاپا ل تکچوو سهند دکدا جیگیربوون   چه له کهم  ریتانه م نه موو ئه هه

  چیبت له هۆی   خۆم پرسی ئایه له.  نیمم ب غههمن و ر  وبه مه  له فته نجا هه  و په پازده
 نوچاوانم  قه  و ئاره هرم توند ی سه ؟ بۆ کاسه هدابووی هخنم پ  ناوه کی تر له ناکاو مرۆیه

  وی ڕابووردو من له ی شه وه ئه . سوار بووم ناسه  و هه وتووه م که نجه  په  به رزه ه لبۆ، رنادا به
ی مانای ژین  و کاته تا ئه هه،  وه کی تازه یه  هاوکشه دیم کرد ژیانمی خسته و ماڵ به ره ڕێ به

کدیو  نگ و یه که رم یه ور و به موو شتکی ده هه، نگ بوو ک ڕه ک واتا و یه الی من یه
 بری سوپاس هاواری   و له هاتایه م تووش نه یه وته ککه په  و پیرژنه ر ئه گه ئه. کرد دیده هب
  بوو که وام پم وائه هرد مۆش به کوو ئه تاوه وا منیش هه ئه،  کردایه رمدا نه سه به

ش بینی ڕه زه و و به وه چوومه ده  نهدا ژیانی خۆشم به. ک دوور و جودان یه کانمان له جیھانه
 بۆ  نھا و خۆبژن زیانم چیه منکی تاک و ته. ڕام گه ده م و کورتکانی ژیانمدا نه دوای که به
سی   باری که م له  ڕگه وکو  به   نیه وه سه ر که سه ک بارم به  نه بگرهخۆ من !! ر ور و به ده

  . گرتووه  نهش دیکه
سا   گژ منکی ب کوناح و بیکه به، گار ب ئا ور و به  ده  له  کۆماوه  پیرژنهو بت ئه بۆ ده

دگووت  دهچی  کهتیم بۆ راکشا و  ستی یارمه  من ده  زویر بوو که وه نھا له و ته بچت؟ ئه
  . ناوه بینی  لهستم  ده

 هۆکاری  ته ی بوومه منکی ب وه، و ری ئه سه ژاری و بچاره ته هۆی هه  من بوومه وتی گوایه
وای  ژیم هه و ده ی ئه که ر خاکی وته  سه ی له وه ر ئه به نھا له ۆ تهخ، و ب ئارامی ژیان بۆ ئه

من و  بۆ ئهتۆ بیت ڕاست بکات؟ تۆ بیت م  به. م ش ناکه دا به گه ی له که ناسه هه
 هۆکاری  زانی له ده شک نه  به ت به نانه  خۆم ته  منک که؟مواری بم ئامرازکی ناهه

ی  وه م ئه به، ک  و بکه و جگرر راسانکه ههوترت  دا ئستا پم ده م جیھانه هئگۆڕڕانکاری 
ریم نابوون  وه  چای بیره  له وه  درین ساه  له کانمن که ره م و ئازه  خه الی پیرژن نادیاره

   ی الی من ببونه شتانهو  ئهموو  هه. وه ژاندی و ژینی پدا هنایه  ههستائ و تا ئه وه ئه
پیرژن مۆ  ئه. . . . و هتد هیوا و دواڕۆژ و ئامانجی ژیانکی باشتر  ر له  هه فسانه ئه

م ڕازی  وه  ژینی دوور له لک له گه. رچوو سه  قۆناغکی به ش بردموه وه  و به وه زیندوویکرده
چنم  نگی پھه من مرۆڤ ته. ک ڕابوردوو خامۆش بوایه ر وه کانم هه ز و ئاواته بریا حه، بووم
س  می که م بم غه بۆی ب غه. . . نھا بم ته  بیارمدا بۆیه. وه کرده  مرۆڤ سم ده نھا له هو ت
خر پیرژن  نه. ت یه خۆشم نه  هاوار له  کو له م تاوه که س شل نه گوێ بۆ هاواری که، خۆم نه

 من ب  یت که که ئه ل ڕاسته وه،  کردووه نھابوونی خۆم جاڕس نه  ته سم به من جگر نیم و که
کانی تۆ  زووه ز و ئاره من حه. م ب زیانیشم بت به کم نه ش بۆ تۆ که ئه. . . کم که

   زمانکی بگانه کانی تۆ به سته هه. ی تۆش ب ئاگام که  چیرۆکه  و له وه ناخونمه
 و ئاوڕم  جمھه.  ماوه نهمکی تری تدا غهی   دڵ و مشکی من جگه وه ته نووسراونه

  . نھای خۆمدا بنژرم  ته با له،  وه ره ده هلم
  ویته که  و نه وه خونیته کام نه مه  با غه مدونه  لم و مه بهدوور، نھا بم با تهپیرژن  ڕێ لمگه

  .   وه نھایی خۆم بنمه رم بۆ ته  سه ی یه و کاسه  بۆ دواجار ئه بھله.   وه گژاوی ژینمه
  زانا          

   2005یزی پا/ ستۆکھۆم      
    


