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  دانیمارک ، ر سارا عومه ... وای ڕۆحکشان هه

08 .12 .2006  
Xozga86@hotmail. com 

  ماوییه  ته ک ئواره ش وه یه م ئواره ئه
، کانیتر نگه  بده شداگیرساوه ڕه

 ی که ی خووارو دوکانه که مرده پیره
  س له فه نه گهن  ته به) ستای قۆب وه(

  ی الی زرابه که  قوڕ و چپاوه قامه شه
  هاته ل ده  شه له  شه  به وه که شکاوه
ر جنوی   هه وه م ڕۆشتنه ده  و به وه خواره

، کرد ی ناخۆش ناخۆشی ده دا و قسه ئه
ی  و خونمژانه  ئه وه مدیسانه دیاربوو هه

  !ستیان کردبوو شار په
   چییانه مه هئ، کرد زیادی خرم نه به"" 
  ی نه ر ده  هه لحۆیه  گه که م خه ئه

  !!!"" بۆران  و نه بایان دیوه
نھا خودا بزانت بۆ کوێ  ر ته گه ڕی و ئیتر مه نامدا تپه  په کی تیژ به بایه شه ک ڕه  وه وه م قسانه م ئه ده به

  . ملی ڕگای گرت
ری خۆی  ڕوات سه  و ده  بووه  توڕه  پیره  مامه هکرد زانی خوانه م ده  زۆر ترسام ؛ وه یه و ئواره ئه
  !رچوو ر واش ده م تا زۆر هه  که؟زانن ده،  کان  دامنی کوه یداته گرت و ده ده هه

   
 ناکاو  نگاومناو له هه"" ستای قۆب وه""ی  که  و دوکانه ره  به وه  ترسکی ئجگار زۆره  به  ورده من ورده
ری  وسه  ئه یشته گه نگیان ده نین و ده  قاقای پکه موویان دابویانه ر هه دا بوو هه وناوه ی له وه بینیم ئه
  . جیھان

  که، ترینیان وره تا گه ی تروکاب و هه که  هلکه  له ه ک جوجه  وه  تازه  که وه  منداکی بچوکه ر له هه
بت   بواتا هه! چاو ڕاستم خۆش به" چاوڕاستی شار"وترا   پیان ده وه ی زل و هیچه هۆی قسه به

  !!بت نھا ڕاستی و ڕکوپکی نه ته، کرا دیده موشتکی تدا به چاویان هه
و  ئه. دا و شاره چوو له ده سکی دی نه  هیچ که ژن و بای له لی و به یکه ر و هه  ڕوخساری سه  پیره مامه

کی   الیه  به که، بینی التی ده سانکی شه  که  جۆره و که م ئه رده هه. پیاوکی ڕیش درژی سپی نورانی بوو
ر کاتک چکن بوو سوک و باریک   هه که، ن که یر ده ک کراسک سه کشن و ژیانیش وه  ده ره  جگه وه مه ده

، نیشت  داده وه ڕکی پاکه  بیروباوه و به ئه. هنن ردا ده سه نگاوکی به  ئاسانی هه نن و به که  داده که کراسه
  سه و که ی خری بۆ ئه کک قسه ند خوله خوارد و چه تی پده فه ک خه یه  باپیره زیاتر له، ک باوکک وه
  :یگوت کرد و ده ده
  یت به که کانتا بھنیت و خۆت نه ر کشه سه مباز به ه نابت قه، خوازیت بژیت ر ده گه کوڕم ؛ تۆ ئه""

دایت جار دوای جار  و بوایه  له که،  دا بکه و ژیانه ر ئه سه  به ن به  و شیوه من نام دابنیشه. نیان خاوه
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،  وه کت بکۆیته یه ر کشه رکردنی هه سه  چۆنتی ڕوودان و چاره  له م باشتر وایه به. کات زیندانیت ده
  !! ""لبیت ستیان هه ده ی له وه ر له به
،  بوو لیقه سه مخۆرکی ئجگار به خه ،سک موو که رک بت بۆ هه ده  بوو یاریده وه  هیوای ئه میشه و هه ئه
و   جوانتی و پاکتی ئه  ڕۆژان له س ڕۆژک له م که به، شت بوه  هه وه  بناغه ی له که ی خزانه وه رله به

  !! بۆوه  ووردنه پیاوه
  وه تهیشکن مابوو نه  ڕۆژ نه که، تاو مامۆستای کیمیای موگفت شیرین له پیاوی ده ی پیره که کچه، هاوینک

م  ئه.  شوازی ڕۆشتنی گاته ری تا ده  پۆشاکی به گرتن له خنه  ڕه ش به وه ئه،  وه رچاوی هاوڕکانییه به به
یویست  و ده ئه. کرد زار ده رمه کانی تری هاوڕییدا شه م قوتابییه رده به ی له ی کچه ی مامۆستاکه فتاره ڕه

و  بوو وابت ئه ت ده  ئافره چونکه،  کاتی گفتوگۆدا ات لهری دابخ م سه رده کانی تر هه ک قوتابیه  وه کچه
   ! مه رده سه
  ورانه و له ربینت گه  ده وت و شوازی وشه سوکه  هه هنده، کچی پیرباوک، هی" گوت   یان پی ده وه

  و پرسیاره می ئه نھا وه ن ته که  پرسیارت لده که!! دا لت تناگات م شونه س له  که چونکه، بت ڕوو نه
  ووه رد و له مانی به  بۆ زه وه ڕیته کانتدا بگه مه  وه کات له چ پویست ده، کرت  لت ده که،  نه یه بگه

   دانیشه... یت باسی چۆنتی دروست بونی ژیانمان بۆ بکه
  !  مه رده م سه سوفی ئه یله  فه خۆت لکردوین به... شت ببینم وت چاره نامه... یییییی  ده
  !!! " ؟؟؟ مامۆستا زۆرزانتر بت  قوتابی له یه وه می ئه رده ی ئستا سه که
پرون   دواتر وا هه که،  وه رزه کی ئجگار به یه خانه  باه  له وه هۆی خۆفیدانی کچه ش بوو به مه ئه
  !!ی بنژرت وه ر له مابوو به کی شوشتنیش نه  که  پچاو به وه کیانه تانیه  به ناچار له، پرون بوو هه به

مابوو  ی ڕۆژ نه م کوڕه ئه. ست دا ده شی له که  بچوکه ساداچوو کوڕه ی به ک مامه یه ند ماوه دوای چه
،  وه  ژووره هاته رگای کۆن ده  ده ڵ له گه له. یدا که ر خزانه سه کات به  بۆی دنیا نه  و بۆه وه  ماه ته یه نه
ل  له خۆشی شه  توشی نه وه کی ده یه  نۆبه  له که، کرد ی ده که لیله  زه دایکهیری   سه وه  مۆڕه  پشدا به له

  وه  ناخه  قوپ له نھا قوپه کرا ته ی بۆی ده وه ئه،  بکات کرد قسه ده میشی گۆی نه  ده داماوه. هاتبوو
کانیدا  وتووه  ئیشکه  له و الی گوچکه ره چاوانیا به  تاو به کانی به رمه  گه ئاسا فرمسکه فریشته گریا و ده

ی  که شی جگای نوستنه که  دوای کچه خۆ له. یدا که فه ناو پخه کشا له م ڕاده رده و هه ئه.  وه بوونه شۆڕده
  م ژنه  و بت ئه  قاپی خوداوه ستکی خر بنت به  و ده وه بوو ئاوڕی لبداته سک نه که، کرم تی دابوو
  ! یه ه ه وه  پاک کردنه پویستی به
  وخۆ خۆی کرد به  کیسکی بچوکی پبوو ڕاسته وه  بۆ ماه وه  هاته که،  بوو  زۆر شپرزه رۆژک کوڕه

  یان هنایه که یته مردوی مه تا دواتر به  هه وه ره  ده وه هاته  نه وه  ناوه ی چووه و چونه دا و ئه که والته ته
ک کاژمردا کفن و دفن  ی یه ماوه ر له وت و هه قاند بۆ مزگه ته ناو پیکابک و تیان   و فیان دایه وه ره ده

  !  وه شیان دایایه که بره ری قه ی خۆر ئاوابت سه وه رله ل به  په له  په  و به وه  ناو چاکه کراو فدرایه
سک  زیاتر کهی  که لیله  زه ی و دایکه که  داماوه  باوکه له، نیشت شیدا دانه که  پرسه سک له ت که نانه ته
  !!ند لی بزاربوون جا بزانن چه! خوارد می بۆ نه خه

چوو   پده که، کی بینیبوو رزییه دا ده که  پشتی سیفۆنه  له که  شونی ڕووداوه  باوکی چووبووه دواتر که
 توشی   به بووایه  نهم توشی که ر کوڕه گه یوت؛ ئه م ده رده باوکی هه. ی تدا بووبت کی کوشنده یه مادده

و   و به وه کانه خۆره شیشه  ناو جیھانی حه چووه ده رگیز نه وا هه ئه، وه ی هاوڕیه چانه سبه و ناکه ئه
  . کرد ده ی وران نه مرده ژن و پیره م پیره ش دل ئه یه شوه
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نھا  یبو ته یبونه ی هه وه نھا خۆی و ڕۆحی بۆ ژیان جمان و ئه  ته  پیره مامه، ک ساڵ نھا دوای یه ته
نی  هۆی بۆگه سی خۆیدا و به ی و بکه که رگه مه راقی دوو منداه جوانه مه ویش له م ئه به، ی بوو که ژنه

زن  تا بی دته یان بۆ ژیانکی هه  پیره موو مامه کجاری هه ست داو بۆ یه ده ی گیانی له که ژووره
  !جھشت به

ی  نین و قسه  پکه ستیان دابوه موو ده  هه که، کرد دی ده دا خۆم به انهک و خه ناو ئه دواجار من له
موو شتک  هه ر له ستم پکرد به ی هه وه  ئه ووه رله هه.   پیره  مامه تی کردن به ق و سوکایه له قومه له هه
 شتی  ی لهتۆ ب،  وره خوای گه، م چ شتک به!  بوو  پیره بوونی مامه"" شت"" وای بیستنی  هه

  ؟؟؟  پیره تی مامه  تایبه بت؟ به جوانتر هه
نگکی گی  ده  به لحۆیه  گه که و خه مبینی ئه  ده که، ستت  دم هه  له  بوو کسپه نده وه ر ئه  هه و ساته ئه
  یانگوت؛  ده وه که الیه و له که ر یه رز و ناخۆش هه به
  !""شکنم دار پشتی ده به، ت ر گۆرانیم بۆ نه گه یان ئه مجاره ئه... ""
  یوت؛ ککی تر ده یه
   ت؛  ده یام که ی خه وه ئه، م بۆ بخونت وت هۆنراوه مه نھا من ده ته... ""
  رێ  ده  کارگای خودا دته  له که م خه ئه
  رێ وه ده ب و هه  سیس ده ویشه ر کاری ئه هه
  تھشت پای چی نه ر باش بوو له  گه ی خوایه ئه
  رێ  به پوتو چروک بوو ککردویهر  گه

ی تدا  نه زنا و منداڵ و مه ی ئه نده وه  چوارئه وه ر بتانبیبایه گه  ئه که، یان پیاوکی خون سارد
، هاڕی نمی ده  ئاشک گه  و له که ریه هه، کیان کردبوو کۆمه له  گه ن دا بخاوه و ناوه ی له وانه ئه، چوو رده ده
   و به وه ستینه لی ببه ر چوارپه بوو هه ده، هین ڕابکات بوو نه ده"" یوت  کرد و ده ی دهک دو هاوار  وه و ئه
،   مان پبخوندایه  یاخود هۆنراوه مامان پبکردایه ری و یان سه  سه ستۆمان بخستایه به موومان پاه هه
ر تیان   هه وانه ئه، خۆر یشهش گیرا و کوڕی حه  کچی هه  نه ی شایه وه ر ئه  خۆ هه  پیره ه و چرچه ئه
  !"" یت باشه تیان پبکه مرن سوکایه تا ده یت و هه ده هه

رباز  ی نورانی ڕیش سپی بۆ خۆ ده  پیاوه که، بت  نه قامه و شه نھا ئه بینی ته ده کانم هیچی نه من چاوه
  . ریدا سه بک ڕایکرد به ناسه  هه  به  بویژدانه که و خه کردن له

بت   سوچکدا بیگرم و هیچ نه مویست له ده... م تی بده وم دا یارمه هه...  وه دا بۆم بیدۆزمهوم  هه
کانی  کاته  له ویستی و ڕزداری مرۆڤه ستی خۆشه زنترین هه  مه که، ماچ (م کانی بکه سته  ده ماچک له

ر هیچ  بت و گه م دگران نه هداوای لبک، موچاویدا بوانم  ده مک به مویست که یان ده. ) دا نگانه ته
 بۆ  یه کم هه یه الوه وا من که دووربت ئه کی به ی خه  قسه  و له وه وته  تیدا بحه شونکیشی نییه

و  مویست ئه ده. کرد یرم ده م سه ک باپیره کرد و وه شم ده یدا به گه بوو له رینکیشم هه سه،  پشوودان
خۆ .  بۆی کانم بمسییایه سته پی ده  له  به وه  خواره هاته یدا ده که  سپیه  ڕیشه  به که، ی فرمسکانه

  شم له که نه ختک ته نه.  وه ر ئاوی ویست بۆ خواردنه گه یه ئه ک جامیشم هه یه،  یه کی شیشم هه یه ڕه به
، کرد و نوژی ده  ئهدنیابووم... ئا.  شونی تارات گرتن  به  و کردومه چنیوه دا هه که الوه رکی که به له که

کدا  یه ڕوخساری گه بینی به ونمکی تدا ده  شه  دۆپه که، ویست ی خۆشده یانیانه و به ئه (و دنیابوم ئه
و  ئای له. ) ست به کردو نوژکی دوو ڕکاتی بۆ داده  خۆی ده ی له له ویش خرا په  و ئه شارداوه خۆی حه
  !ماس ئه، اس بووم ئه..  بوو وه و پیاوه ی به ڕوخساره

ر  سه یوانی و له نگی خۆیدا ده  بده به،  وه م بینیه  پیره  مامه که، تاوی زۆر فه کی خه یه دوای ماوه
رد بارانی  بینن به گک ده ک چۆن سه ر وه هه، کرد ردبارانیان ده  به ورتکه منداه!! وتبوو کان که جاده
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بوو پیان  کرد خرخوازکیش نه زیادی خریشم نه خۆ به، کرا  دهدا گه ی له ه مان مامه ویش هه ئه، ن که ده
  !!!  مرۆڤ نییه  ڕزگرتن له مه ئه،  یه ه  هه مه ئه،  بۆتان نییه، ن که بت وا مه

چی  که، ن که  نه زمانه سه و به م و چیتر وا له تاڵ پبکه کان ئاشبه ی منداه وه  ڕاکردن ڕامکرد بۆ ئه به
تا دواجار خۆیان وازیان ، هنا م ده سته  جه رد بوو پیایاندا کشام خونی له به ی خکهرچ ناکاو هه له

  !!بت بمرین ککمان ده  دنیابوون یه چونکه، هناو ڕۆیشتن
  موو گیانمی له  هه وه مھنایه  خون بوو ده ه رچی تۆپه هه. ردنم توند کردبوو  گه ستم له تاو ئازار ده من له
، ی دیدا  ترپه خست به دا و گوم هه  پیره ر سنگی مامه سه خۆم دا به. ترسام رزاند و زۆر ده له ه د وه بناغه
 خاو  که  ژمره ی چرکه نگی چرکه بت و ده ی کز ده که  چۆن کاژمرک پاترییه  که  ورده کرد ورده ستم ده هه
. بوون کانی سوار ده ناسه هه..   وه بووه ر ده خاوتر و خاوت مان شوه  هه ویش به ی دی ئه په ته، وه بته ده
  : وتی وه نگکی کزه  ده و به ئه، وتبوون  بینین که  له که، کانی بوون ستیشم پکرد چاوه ی هه وه ئه
،  وای ڕۆحکشانی منه هه...  وایه م هه ئه، شتکی پاک،   بۆنی شتیه مه ئه،  وه ناسمه  ده م بۆنه ئه،  ئه
... م ده تیم پبکرت پشوده ی سوکایه وه ب ئه کی تردا به یه  کوچه له، بت  ئیتر ڕزگارم ده  خۆشه نده چه

  !!ئاه... کی کۆتایی پشویه
  وه  ئه چونکه، ر سنگی فرمسک بژم سه بوو تر تر له  ده که، وای دام ج دم هه ستبه ئیتر ده
  .. ..دا و نورانییه ڵ ئه گه کانی بینین بوو له دواساته

   


