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   چیرۆک کورته
  ن سه رزگار حه ... گریام، ت  خۆرهه کهر هه
  

رس   ساڵ ده ساڵ به.   نۆستالژییه وه ئه، من وا نابژم... نا.  پار م به  ساڵ خۆزگه ساڵ به
ی  ره نجه م په رده  به له، ی زستان بوو ئواره، گوت  خۆم ده م به یه م قسه  ئه که.  پار رگیرا له وه

واقم . کرد دی ده دا به که ره نجه ی په  شوشه تارمایی خۆم له، ستابووم وهمدا را که ژووره
م  له  گژاوی گۆمی ژیاندا مه له. بوو م وا نه به، یادا بم  خه  له کرد که ده ی وه له، ووڕمابوو

فرکی  به، رتاپا تارای سپی پۆشی بوو م سه که ر ماه شتی به ده، کرد تا چاو بی ده. کرد ده
وا  ئه، نی شاعیری و رۆمانتیکی بت  دیمه وه فره  به ی زستان به ر ئواره گه ئه. باری بووزۆر 

  .  هاوتای تراژیدیای یۆنانی داستانی ژیان تراژیدیایه
  

خۆم . کرد فونی دۆستکم ده له نگی ته ڕی زه چاوه،  بوو که فونه له یام الی ته جار جارێ خه
هشتا ، رمم کردبوو  گه ی که  چایه و قۆرییه ئه.  رۆشتم که تخانهو چش ره  و به  دواوه راکشایه
 وتی  خوی چا خواردن له. کم بۆ خۆم تکرد گرت و چایه کم هه یه پیاه.  وه بوو بوه سارد نه
مجا دوایی چووم  ئه. وتی کۆنفیشیۆس و الو تسی، وتی چین،  وه ته  بۆمان ماوه وه ته حیکمه

رز  م به که خرا خرا پیاه،  وه وه م بیرکردنه ده روا به هه.  دانیشتم که فه نه ر قه سه له
ریک   خه وه  شتکه ویست خۆم به کرد و ده ندم ده رچه هه. دا  ده  چاکه  و مژم له وه کرده ده
، کی ر ژیانی خه  هه  نه نه.  ناو گۆمی ژیان خلیسکایه م خرا ده وه م بیرکردنه به، م بکه
ر   به خسته ویژادنی خۆمم ده.  بوو مکم نه وه، ! وه کرده بۆ وا بیرم ده. انی خۆم ژی بگره

ی ژیان  وه شقی پیاچوونه نھا مه ته، کرد ده خۆمم دادگایی نه. بزواند هۆشی خۆمم ده، پرسیار
توانین پیاوچاک  ئه. کانمان وه  کرده رپرسیارین له س خۆمان به ر خۆمان و به  هه راسته. بوو
ست   زۆرجار هه یه وانه له،  ست خۆماندایه ده بژاردنی له هه. توانین پیاوخراپ بین ئه، بین

  بنه وا ده ئه، ڕ گه ن و بخرنه رنمایی ژیان بکه ر ویژدان و هۆش گه م ئه به، تن بمان خه
، ت ببینو مانه  ده ی که وه بین به  هیچ نین ده ئمه. کرت زامنی ژیان و ژیانی پ جوانتر ده

هیچ ، بین دایک ده  له که،  >> که  توره  پاپووچ نه نه، بوو  دایک بووی هیچت نه  له تۆ که <<
ی  ئه.  مووی خۆمان دروستمان کردوه مانه هه ی هه وه ئه،   دنیاوه ڵ خۆماندا ناهنینه گه له
  وه بۆ ئه، ین ست بکهتوانین ژیناکی جوانتر درو ق و هۆش و ویژدان ده ئه  به واته که!!  واته که
رگیز  هه ش بژی که وه مری و بۆ ئه ی ده  سبه  بژی که وه بۆ ئه. ین  ژیان جوانتر بکه ژین که ده

نا  ردوکیان په هه،  وه خۆنه ک کانی ئاو ده ر یه  سه  ژیانیشدا زام و زوم لکراو له له. نامریت
  . ست ده وته که مکمان نه رگیز وه  هه یهوان له، گرت؟؟ نی کامیان ده خوا الیه، ن به بۆ خوا ده

، با بوو شه ره، بوو م هیچ نه به. نگی لدا فون زه له مزانی ته ده.... کیم پ راچه له
 .  وه رزانده له ی ده که ره نجه په
  

 ، بووم ه ر بژم ب هه گه ئه،  یه ه  هه  ژیانم پ له بۆیه. س مرۆڤ نھا و به  مرۆڤم و ته چونکه
، ر بۆخۆم بووه هه ی که ی زیانه  زووربه شم کردووه ه  هه کات که. ڵ خۆمدا  گه راستگۆ نابم له
  ه  هه  که ئمه.   داوه سم نه رگیز ئازاری که م هه  به نجاندوه  ڕه کیم نه نام دی خه

 .  یه همان ه که ره وروبه  زیانیشی بۆ ده که  به ر زیانی بۆ خۆمان نییه ین هه که ده
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و  ر ئه  به ر له هه خۆ.  دنیاشم که  به ر راسته ک هه نه!!  ژین؟ ئا راسته ک جار ده ریه هه
وا  ئه،   دووجار بژیمایه بوایه م هه وه تی ئه رفه ر ده گه بژم ئه  خۆم ده  به یه راستییه

........   خولقاوه  سروشت وا نه  چونکه جی داخه.  وه کرده مم راست ده کانی ژیانی دووه ه هه
 و  دایه ستۆی ئمه  ئه رکی جوانکردنی ژیان له  ئه بۆیه.  ته داله سروشت ناعه،  نا وانییه

 بوونی خۆمان هوشیار بووینایه خۆ  ر له گه ئه. ین ست بکه ت درو داله بت عه ی مرۆڤ ده ئمه
وای خۆیمان پ  ک مافی ره ر یه دا و هه ده ککی دی نه  یه مترمان به که  گوی کاڵ رگیز له هه
ر سۆزی   به  ئیفلیج بووین له که. ین که هۆر مرۆڤه چک رچی بین هشتا هه  هه ئمه. دا ده
 پیر بووین  کاتکیش که، ین به  منداڵ بین هاوار بۆ دایک و باوکمان ده که، ککی ترداین یه

ڵ  گه له، ی تر ناتوانین بژین وه  ب ئه دایه وه نھنی ژیان له. کترین تی یه ڕی یارمه چاوه
ی  که پی سروشتی واقیعه وگه گاته...  بۆ؟؟ باشه. زانین  دوژمن ده ی تر به وه شدا ئه وه ئه

 . !!! خۆمان  له ژین یا ناهوشیاری خۆمانه  تیدا ده  که خۆمانه
  
، مابوو نهم چای تدا  به، م  بده  چاکه گرت و ویستم مژێ له م هه که پیاه. ستم راکشا ده

دوایی چاوم داخست .  وتم  قاچم راکشا و پاکه که فه نه ر قه سه منیش له. تاڵ بوو  به که پیاه
 . گرت ودا ئارامم ده بوو له چارم نه،  ناو جیھانی خۆم وه و چومه

  
 ژیانمدا مرۆڤکی  موو کات له  هه که ی وه کرد به  گاه ویژدانی خۆمم تاوانبار ده گاه

متوانی  بۆ نه. بووه وتم هه وستی چه م هه  به کردوه کاری خراپم نه، بووم  نهیی نمونه
 منیش  بت که  نه نده وه نھا ئه ته،  مم بۆی نییه وه!!! نم یه نجام بگه  ئه رکی مرۆڤی خۆم به ئه
ک و نی چا  الیه به،  وه ه  نوقسانی و هه به، ککی دی ر یه ک هه م وه که  چکۆه ر مرۆڤه هه

 . ر تاریکی ژیان سه  مه خه تیشک ده  من ک که  جیاوازیه به.  وه خراپه
  

،  وه ی ڕازنیته ڵ نه لوپه  که به، >>وه  ی ژیانت بازنه باخچه << :م که پی گوتم رۆه
و زوو   یه مانه ل چکی زه لوپه م که به. ب بیخوا بت نانکی ئازادی هه  مرۆڤ ده نده رچه هه
 جیاتی تۆوی   و له نه که هه  دی خۆتدا  له رق و کینه. هاکانی ژیان بچنه تۆوی به .سون ده

قی خۆت کور  ڕیت و ئه دا بگه وه ندنه سه هۆ دوای ت رگیز به ی هه که نه.  ویستی بچنه خۆشه
ر  گه ئه.  کارییه  خراپه وه ندنه سه  و تۆه ته لبووردن حیکمه،  چمکی لبووردن بگره. یت بکه

 باتی  له،  وه دۆزیته ت کرد بیانوی بۆ نه ر خراپه گه ئه، ی که ت کرد داوای پاداشت نه چاکه
، نن که تا پده  گه  له بینی که ت نه وانه ر ئه و هه بوو ختت هه ر به گه ئه.  زه ی خۆت بگه نجه په
ی الوازی و  نیشانه، بیت  نه وا تووڕه ئه، ی خۆتیان پیشان دایت ه  هه شت بینی که وانه ئه

ی  که نه،  یه ک بۆ خۆی تاقانه ر یه هه.  منونی پیشان بده باتی مه له،  بوونه خۆنه ڕ به باوه
  وه  و کرده  وشه ک به ر یه چونکه هه، ری بدوێ سه باتی له له، یت ی تر بده وه حوکمی رای ئه

چۆن  وت ته خۆت ده<< ... .، ،  وه ونه زانی به می نه  تیشکی زانین ته به. نون خۆی ده
 . >> کی تر بکه ماشای خه ته ش و چاوه ر به هه، ن ماشات بکه ته
  
 چاوم  که.  میوانم بوو یه م ئواره ئه،  الم  هاتبووه فریشته، گوتم ی پ ده م وشانه نگ ئه ده

  تبوونه هۆشم که، ویژدانم. بوو نا وا نه.... ر خۆم بووم هه، بوو دا نه که  ژووره س له  که وه کرده
  . جون
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ی زه ر چاوه  هه هوده بدانیشت بووم که فه نه ر قه سه  له نده وه ئه.  بووم که فونه له نگی ته ڕ  ،
  . و بشکنم رخه ی سه وه مینش چاوم داخست بۆ ئه. واو بووم ماندوو و خه

دا دانیشت بووم  که  کگه له ردک به ر تاشه سه له، هار بوو به. کرد ماشای جوانی سرشتم ده ته
ندێ  کی سپی و هه ند قومرییه چه. هنا المدا ده به هاری ی گوی به رامه با بۆن و به و شنه
بت   ئاستیاندا بوونم نه له ی وه ک ئه روه هه، کردم ده سیان ل نه. ممدا بوون رده  به کۆتر له

 نا تاوێ  تاوه، ڕان گه ان و خواردندا دهدوای د وان به ئه. !!زانی  دۆستی خۆیان ده یا منیان به
، هن  بخون خر ده ین که ده،   رۆح سوکه نده وه قومری ئه. یان خوند کانیان ده نره

ک  ۆیه پ هه له. نت قومری ی ناوده که کچه،  یه و بانده ویستی بۆ ئه  خۆشه  له یه خزان هه
 خرایی و   به نده وه ئه، و روویان فی ره به  ک فرۆکه روه هه،  وه خواره هاته  که ر دارتووه سه له

 نینۆک   قاچه  به ۆکه هه.  فین ونه وتن بکه که زۆریان فریا نه ریان  سه کوتوپی هاته
ڵ خۆیدا برد و   گه ی له که قومریه. یگرت وهه کدا ر قومریه سه پۆککی دا به کانی چه درژه

ر سروشت  هه  یه وانه خۆ له، کرد ماشام ده ر ئاوا ته منیش هه.  که ر دارتووه بۆ سه  وه ڕایه گه
   له که بینیم چۆن قومریه. تی سروشت داله  ناعه ر به رامبه ت به  شایه خۆی منی داناب به

  که و پارچه  گیانی قومریه وته نوک که  ده  به ۆکه هه. کرد قاژی ده له دا په ۆکه ژر چنگی هه
،  بوو  ب جوه که ئیتر قومریه. دا ک قوتی ده  دوای یه ک له وه و یه کرده ه گۆشتی ل د پارچه

دا > سیمبیۆس  <  ۆ له قومری و هه،  بینیم گریام که. ر ئاوا ژیانک مرد هه. ما رۆحی تیا نه
 . ناژین

  
. بینی دهونم  وتبووم و خه وت تۆزێ خه که بۆم ده،  وه رم بوه به کیم و خه پ راچه له دا م کاته له

 با جه عه.  وه  کرده که ونه  خه م بیرم له که، بوو  دڕندانه که نی رووداوه دیمه، تۆزێ سام گرتمی
 مژووی کۆندا شاکان و پاشاکان کردویانن به  جا له، ن رسکیان دڕنده شر هه، پنگ، ۆ هه

،  تییه ایهمی مرۆڤ رده  سه مۆ که م ئه به. مزی تۆقاندنن  ره هیمای خۆیان چونکه
رحاڵ   هه به،  مزی ژیانه  ره چونکه،  هیمای خۆیان ن به که خت ده کان گۆڵ و دره تداره سه ده
 .  دون  ک له  وه مۆ ژیان جوانتره  ئه بۆیه. تی خۆیاندا ڵ میلله گه له
  
. م وا هات که ری ده  چاوه مکه خرێ ده گوتم به، نگی لدا  زه که فونه له ته، دا بووم م قسانه له 

  ببووره: مدا گوتی وه  ویش له ئه، خر نه: گوتم.  کاک دارایه: گرت و گوتی م هه که فونه له ته
 .  وه م داخسته که فونه له ته،  وه ناسیه ده نگیم نه منیش ده،   لداوه ه  هه م به که ژماره

  
،  ئاسانن وانه ئه، کان قه    زه  شته ک له نه، م  شتی ژیان تبگه  له موو ژیانمدا ویستوومه  هه له
کانی   چکۆه  شته هات له شدا تا ده وه ڵ ئه گه له.  تام ن و به  شاراوه چونکه، کان  چکۆه  شته له

 خۆیان بۆ   که یه  هشتا زۆر شتی تریش هه که وت که رده چی بۆم ده که، یشتم گه ژیان تده
کوڕم ژیان بۆ : گوتم  مندای پی ده  به  که وه وته که کی باوکم بیرده یه قسه. کردووم ئاشکرا نه

زۆر . ت کی باشی میلله  هاووتییه یویست بم کات به  ده وه باوکم به.  وه ته ماوه س نه که
ر  بوو هه وسیتم هه کی خۆشه وت ساڵ پش ئستا مامۆستایه بیست و حه، بووه مامۆستام هه
 پۆلدا   رۆژکیان له  یادمه له، کردین ی ژیانیشی فیردهکان  چکۆه کردین شته ده کیمیای فرنه
  بت که نھا دایک و باک نه ته، خۆی باشتر ب ککی تر له زناکات یه س حه که: پی گوتین

  .  خۆی باشتر بن کانی له وێ منداه یه ده
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 بۆم نگ دره، خس  شه مکرد به کرد و ده  ده ڕۆم پوه بینی په ختکم ده  دره ر که جاران هه
  چی له که، زانی  ئازا ده من خۆم به. >>درێ  یدا حوکمی ده که  میوه خت به دره<< وت  رکه ده

ر چی رۆحم  گه ئه، زانی  شت ده م خۆم به بووم به رز نه لوت به.  یه تی هه ترسنۆکیدا ئازایه
دا   ده وره ۆ شتی گهوم ب هه.  کاندایه یی شته  ساده رزی له به، بووم  فیز نه م به زل بووب به

.  یی ژیاندایه  ساده جوانی ژیان له،  کاندایه  چکۆه  شته زانی جوانی ژیان له مده م نه به
  یه وه  ژیاندا ئه زانی گرنگ له مده چی نه م که وردا بکه  هه  له له  ئاسمان و مه مه مویست بگه ده

   هاکانی ژیان له وت به رکه  دهزانی دوایی بۆم  نر ده خۆم به. وی بت ر زه سه پت له
چی  ی شاخ بژیم که ر لوتکه سه مویست له ده. جوو بوو دا نه ه  هه به> الو تسی < ،  ژنتیدایه

 .  دۆدایه  هاکانی ژیان له زانی به مده نه
  
نی واقیعی  ت زۆر شتیان فرکردوم و کارل مارکس الیه سیحیه رچی من ئیسالم و مه گه

> تاو < ی تۆماس هۆبس و الو تسی  ندازه  ئه م هیچ کامیان به به، داومگای پیشان  کۆمه
 . داوم کانی ژیانیان پیشان نه  چکۆه شته

  
، و  شه  به  بوو بوو  که ئواره، ماشام کرد دنیا تاریک بوو ته،  که ره نجه په   چاوکم بیه که

ند   چه که ر مزه سه له،  چووم که هو مز ره سام و به  ئاست خۆم هه  له وه  همنییه منیش به
می  که  ژووره که مۆمه، کشا کم هه یه ناسه مۆمکم داگیرساند و هه، ر بوو سه مۆمکی له

،  رۆشتم که ره نجه و په ره دیسان به   وورده کم داگیرساند و وورده یه ره جگه،  وه رووناک کرده
رنجم دا   سه که، بینی دا ده که ره نجه هی پ  شوشه  روونی له ی خۆم به یان ونه مجاره ئه

  م وازم ل هنا به به،  وه  بسمه که ویستم فرمسکه، وه  خواره هاته  چاومدا ده فرمسک به
  که  ناسکه  چکۆنه نھا مرۆڤه  هیچ نین ته به خۆمم گوت ئمه. وه  خواره تمدا بته روومه

 . بت نه
  

 رۆشتم و  له  په به. و بت بت ئه ر ده  هه مجاره گوتم ئه،  لدانگی  زه که فونه له جارکی تر ته
  منیش له، وتوی خه خۆ نه چۆنی ئازیزم، لۆو هه: ر گوتی کسه یه. گرت م هه که فونه له ته
وێ  مه ده، وه مه  بکه که ی باسه وه پش ئه: مجا گوتی ئه. کردی ڕم ده  نا چاوه:مدا پم گوت وه

تۆ ، >>ت  داله عه، راستی، ئازاد<< بژاردوه  س ناوم هه،  دامان بووهم من ت بده مژده
ی من  بژارده م هه که  یه:مدا پم گوت  وه مینش له. زانی ناوی ل بنم  باش ده کامیان به

ناوی بن  م  ده دنه  نابه  به وه ر ئه به له،  ر زمان قورسه سه م ووتنی له  به ته داله عه
  . ئازاد
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    سوید


