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  ن سه رزگار حه ... کان مه یی خه نازی گلله

  
 ئاۆزیدا  له،   ئاۆزی شاردا نییه تامی ژین له،   چی دانیشتواندا نییه چژی ژیان له

 روو  کی بۆ پشووی شانه خه. ن خه رده ق خۆیان ده فه ک شه ییدا وه  ساده له، کان شواون شته
  یه زی هه کوان هارمۆنی فه له،  کوان مه که  روو ده هو وانه  پچه ئ من به، کان  شاره کاته ده
  نم که  و دانی پدا ده وه نایشارمه. م به ر ده  سه  گوندێ به پشووم له. ق و ناکۆکدا زه ر سه به

  .  هزه تیمان به من و سروشت دۆستایه،  بۆ سروشت یه الوازیم هه
  

  چومه موو رۆژێ ده  هه ک خوی رۆژانه ر وه هه. ی من بوو ی رۆژانه وارگه  هه که کانی گونده
نکی دگیر و   دیمه که تابی کانیه. ت وه  شونی خه م کردبوو به که کانیه، رکانی سه

   به که ئاوی کانییه. کرد موو سا رووم تده ش بوو هه وه  ئه به ر له هه، بوو دفنی هه
خت  مووی دار و دره دیوی الی راستی هه.  جۆگاکه ناو  ڕژایه ڕۆی و ده کی باریکدا ده یه له جۆگه
رز  باشوری په، !! م نییه  هیچت که گیان له مگوت بابه ئ ده، ....گالس، نجیر هه، نار هه بوو
، کردبوو یان خۆش که ی کانیه رچاوه  سه که کی گونده خه.  دیوی الی راستی دکه، بوو
ی  وره کی گه دارتوویه، دانیشتن و شونی نوژکردن کورسی  وری کردبوو به ده ردیان له به پانه
  به، ور و پشتی داپۆشی بوو  و ده که رچاوه رین بوو سه  پان و به ی هنده ر  سبه دسای که سه

ریدا   سبه ندان له که چه ر خزانک به ک هه  نه رمایی خۆر گرتبوو که  گه ری به جۆرک به
،  بوون که رچاوه  سیمفۆنی سه  و خوندنی بانده که ه جریوی چۆل جریوه.  وه سانه حه ده

  . کرد ده  بیتھۆڤن نه پویستی به
  

،  بینیم وه  دووره پ له دابووم له  داخه  له رۆژکیان که. ناگا  په ر کانیم کردبوو به سه،  رۆژانه
لکی  ا گوتم هه دی خۆمد منیش له.  دن که رچاوه و سه ره  و به وتوه ڕ که شوان دوای ران مه

  که. م که  ده آه ڵ شوانه گه ک له قیه ته مه پسنم و ده نھایی پ ده ی ته  و شیرازه خساوه ره
ر   سه  چونه وه ر بۆ ئاوخواردنه کسه یه، کان زۆر تینوو بوون ڕه  مه وت که که رده  الم ده یشتنه گه

وان  ئه، وت  پاکه وه سانه بۆ حه ئاست خۆی ک له ر یه مجا پاش تینوتی شکان هه ئه،  جۆگاکه
سوی لکردم و ، و رووم هات ره ش به که شوانه. جوو کرد و منیش بنشتم ده کاوشیان ده

پیاز و ، کی پ بوو یه که گۆچان و تووره، ن کام بوو مه کوڕکی ته،  وه مم دایه منیش وه
، دا رنجم ده رئاوا سه جا منیش هه ،رهنا بۆ نان خواردن ی ده که که  تووره ی له نیری وشکه په
رچۆن بوو  لحاس هه ئدی وه، زرنم دا دابمه گه قی له ته مه  ده بووم که وه رۆشی ئه په

 منیش  وه،  وه ی خۆیی بۆ گامه رگوزشته زۆر سه، یداکرد تیمان په  دوان و ئاشنایه خستمه
چ بم برای  <<: ویش گووتی ئه ؟ شوان چۆن بوو خۆت کرد به: پرسیارم لکرد. ها روه هه

  شار و بووم به م کرده  ر روو وبه مه ند سا له چه، بوو واریم هه  تۆزێ خونده وه... خاس
 شانمدا بۆ  نگکیان کرد به کی و تفه ستم بۆ لدانی خه  ده کیان دایه تیه، پۆلیس

و   تاویدا خه  له م چونکه کی تر بدهک  ئازاری یه  نیم که سانه و که  منیش له جا که، کردن قه ته
م  که نگه  منیش ناچار پاش دوو مانگ وازم ل هنا و ت و تفه بۆیه، وێ  چاوانم ناکه له

نی خۆمم و مرۆڤکی  ئستا ئازادم و خۆم خاوه.  مای خۆم وه ڕامه ئ ئیتر منیش گه،  وه دانه
م ل  ک وشه گوت من یه رچی ده و هه ئه، گرت ر گوم ده ئ خۆ من خۆم هه. >>رفرازم  سه
 مرۆڤکی  زانیم که،  وه کانی کرده  قسه نگیدا تۆزێ بیرم له  بده له. کرد ده رامۆش نه فه
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کانی  ستی قسه به مه.  گل و گژ بت کرد که ده شی نه وه له،   ئاساییه ن و فریشته هریمه ئه
ی  و وتانه ئه، و  ئه که. بوو ی خۆی هه  فه لسه وی ژیانی فه  ئاسایی بوون و ره فه لسه فه
بۆ : ن که  هاوارده ر جاده سه  له  که وه هاته دا ده سانه و که  حای ئه ییم به زه من به، گوت ده

دراو خۆی   کابرای هه! مانه ئیرۆنی زه ئ.  رۆح فیداتین  خون و به  به وه  پشمان که وه پشه
رام   خۆیان حه  چۆن ئازادی له وانه  ئه ماشاکه گوت ته  ده دی خۆمدا له. !!ڕوا  ده  دواوه له
یش بۆ  زه به. ککی تر نی بۆ یه مه  سوته ن به که ن و نرخ بۆ خۆیان دانانن و خۆیان ده که ده
ی  نجینه  هشتا تیشکی خۆر گه شکر چونکه ۆ و له نین هه کانیان ناو ده  مناه ی که وانه ئه

پم گوت ، کشام رنجی راده  زۆر سه که ستی شوانه گۆچانی ده.  وه ته کردوه ژیانیان رۆشن نه
  و به چی ئه م بووم که ڕی وه  من چاوه  که؟ گرتووه ت بۆ هه و گۆچانه ی ئه ئه
ی  که  و گۆچانه که مجا تووره ئه. نائومد بووم،  ب وشه،  وه می دامه ک وه یه نه خه رده زه
می  بۆ وه. کانی پش خۆی خست و رۆشتن ڕه پاشان مه ،گرتوو و خواحافیزی کرد هه

. کی تدابت  نھنییه یه وانه مگوت له ده.  گری دم  بوو بوو به وه ئه! ! وه دایه ی نه که گۆچانه
ر   سه وه ر دته  رۆژکی تر هه  که وه دایه  دخۆشی خۆمم ده وه به، مک بووم  سۆراخی وه که

  وه ئ دوای ئه.   وه بته ش گرێ دم خاو ده  وه به وێ و ست که کم دهم شکو وه کانی و به
می  هشتا خولیایی وه  م به،  ملی رم گرت وه و ماه ره به ج هشت و منیش کانیم به

.  ی جواندایه ی وشه وه  دۆزینه  له  تیژی شمشردا نییه ری ژیان له وهه  خۆ گه،  بووم  ک گۆچانه
 منیش  لۆیه، )حافز (دی رقه تی مه گرن بۆ زیاره  ده کان رچکه کی چۆن فارسه  وهر هه  جا بۆیه

  یاره  من مامه یاره و مامه) دروودی خوای ل ب (لی تی ئیمامی عه  نوان زیاره له
تت  حمه زار ره ک هه ده، گربوو  هه وشه، بوو گر نه مرد شمشر هه  پیره بژرم چونکه ده هه

  :   ته  وتو م که ل ب داناکه
  

   نگ بوایه ک هه  پیاوی خراپ وه خۆزگه
    رچوایه دان رۆحی ده ڵ پوه گه رله هه
  

  پانه. ر کانی دانیشتبووم سه ک رۆژانی تر له ر وه هه فا بۆ ژوانی خۆم وه به، ی بۆ سبه
   بمه پرسیان پ کردم که  نه داوام کردوه نه، م تا هه وه ئ ئه. رشم بوو  کورسی عه که رده به

،   زانیومه ی که وه  فری بووم و ئه ی که وه ئه، شیمان نیم شدا تۆزقا په وه ڵ ئه گه    له دنیاوه
ک  الیه ک خۆراکی ژیان له  الیه له،  ختیاری ژیانمه ی به  مایه وتووه رکه  بۆم ده ی که وه ئه

سم  باز نه چه، ڕ وه ه هه، راش م هه ده م موو ده هه،   و وته قسهی  فسانه ئه. پرشنگی رووناکی
ین   زه نه، تاوم خه نه  هه  قسه به، نی خۆم بووم موو کات خۆم خاوه  هه ته   به هه، ل کردون

ک چۆن  ر وه هه،  بژاوه،  م گژاوه تا بۆم کراب قسه،   و قسه ی رسته  کۆیله کور بووم نه
  ژیانه.  بووه نوقسانیم هه  گوتنیدا لی له وه،  > بی وژه،  بی بژه،   بی گژه هقس <ین  ده

من . نگی دکادانس  رهه  قوربانی فه  به کردووه  و خۆم نه ند بووه سه ی خۆمم پ په که بچکۆه
، نرێ رب بۆمان ده ی غه  کارگه که  چیپس و کۆکاناقۆ به   وه و فستق و نۆک ناگۆڕمه بسته
باتی ئاوی  له، وه  و مۆلیکیولی کیمیاوی ناخۆمه رام کردوه  خۆم حه م له تی شوشه ربه شه
   به فیزیۆن بووه له ته، وتووین  تی که ی که م رۆژانه ئای له.  وه خۆمه ده قای باخ پرته
جا ، ئ چش، کانی   نه ری بۆ گیرفان پکردنی خاوه وه ه  هه  به  بووه بازی و رۆژنامه نه چه
. !  مانای شارنشین بوون نییه به ر شارستانی بوون هه. ناگا  به په  من کتبم کردوه بۆیه
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ر  ئدی هه.  یه داری  رمایه ی سه وانه ش پجه وه بت پوست ناکات ئه رچی پویست نه هه
  .  بۆ ماڵ وه رامه رس بوون منیش گه  تاو وه له، هات شوان ر نه هه روان ر چاوه هه، ڕوان چاوه
   له  بووم که و کتبانه ی ئه وه ریکی خوندنه خه، ربرد  سه وه به  ماه ند رۆژکی دواییم له چه

یادا   خه ر له م هه که شوانه م به. زرۆ بوو یان تامه وه خوندنه، ڵ خۆم هنابوو گه   له وه شاره
ر  سه جاران لهک  وه وێ دیسان ئ له. ر کانی  سه ی بچمه سبه، ئ منیش بیارم دا. بوو
کان  ڕه و مه خایاند تا شوان زۆری نه. کم داگیرساند یه ره که دانیشتم و جگه رده به پانه
مان  که تیه دۆستایه.  وه  کرده خوی جارانیان دووباره.  الم یشتنه ک گه یه وتن و پاش ماوه رکه ده
پرسیاری  من.  دانیشت وه نیشتمه  ته  هات له  وه که یه نه خه ده  زه شوان به، و بوو بوو پته

   . و  له یه  من و قسه  له یه قسه، ق ته مه  ده وتینه ئدی که.  یاد بوو ر له م هه که گۆچانه
ی  ره  هشتا نوسین و خوندن په زۆر کۆن که، می کۆندا رده  سه له  <<  که وه  گایه که شوانه

   زۆری زۆرداری خۆی کردبوو به تن و به خون رش به، بوو زاکران هه کی ره پاشایه. ندبوو سه نه
 و چی ئه که، کات ده ک یه ه هه، ک تاوان کانی نه زیره  وه ک له  رۆژان یه رۆژێ له. پاشا
خۆشی ،  مانه تی زه ئ عیبره. ن ی بده  سداره ڕاستی شاردا له یدانی ناوه  مه دا له رمان ده فه

  الری به رش و ته عه،  وه  کچ تا جگای بگرته بوو نه کوڕیشی هه  خۆ نه، مرێ پاش س رۆژ ده
  . >> ت  عیبره  بوو به وه بۆ من ئه. فیۆ چوو
کاکی ، چووم دا نه ه  هه تا به وه ئه،  دی خۆمدا گوتم له. گوت هیچم نه، نگ بووم من ب ده
ک   و خهب وانت هه  پاسه  نییه وه ئه  ژیاندا گرنگ له. زۆرزان و دانا،  ته  حیکمه شوان به
  .  گرنگ جوانتی یه،  گرنگ گوه  ژیاندا له، رت بخوا  سه سوند به

  وانیش له ئه، ت میلله ی بۆ چاکه بژرین یان ده  خۆمان هه ئمه، ت تدارانی سیاسه سه ده
.  که رمکردنی کۆشکه نی گه مه ش سوته ئمه، ن که باتی پاداشتی ئیمپاتۆر و کۆشک دروست ده

تیان کرد  خیانیه،  ئایین تیان کرد له تا خیاتنه وه ئه جا، ب بکات  مژوو تا بیر درژایی به
   چونکه داوه رنه م به م هشتا وره به.  دیموکراسی تیان کرد له خیانه،  کارل مارکس له

  وه می ئه گوتم ده،  ئارادا بوو ر له  هه که پرسیاری گۆچانه.  بووه سپارتاکۆس و چ گیڤارا هه
و  م ش بکه کی پشکه یه ره م راکیشا تا جگه که ره  جگه ته پاکه. م  بکه که  پرسیاره  که ووههات

  . رموو گوتم فه
  
  .  وه می دایه  وه وه شاندنه ر راوه  سه به.  ناکشم ره منون جگه مه _

  ره جگهنا بۆ  تی ئاۆزی ژیانی شار په فه مو خه  خه ربازبوون له ی شاری بۆ ده  ئمه زانیم که
 ؟ گرتووه ت بۆ هه و گۆچانه ئه: پم گوت.    یه که مجا گوتم کاتی پرسیاره ئه. ین به ده
. وه داته مم نه ش وه مجاره  ئه ترسام که. ک گرتی یه نه خه رده کی کردم و دیسان زه ماشاییه ته

   له  که گرتووه ه ه وه م بۆ ئه و گۆچانه ئه  وا بزانی یه وانه له <<: ستان گوتی پاش تۆزێ وه
لم ، ون کان دۆستی منن و خۆشم ده ڕه مه، م  لیان بده رگیز دم نایه من هه. م کانی بده ڕه مه

 گورگ    یان پارزم له ی چاو ی خۆم ده ک گلنه وه. ن ئازاریشم ناده، م گه ن و لان تده گه تده
  م به یکه ن ده ده خوریم ده،  من هن ب ده وانیش شیر ده ئه. ر ژیانی خۆشم تیا داناب گه ئه

  بن و له ریان ده سه کانی شار نگینه  زه  دت که وه رگمه  جه ش له کزه. باڵ لباد و کوه
  ر که هه   گرتووه  هه وه نھا بۆ ئه م ته و گۆچانه  من ئه ته به هه. خۆن ه  نگدا گۆشتیان د ئاهه

  . >>س  م و به ده  رگایان پیشان ده که  گۆچانه خرا به، دیکرد ڕم به وه شونی له
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