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  باوكم یكان ته هیكایح یمانۆر
  كانمان رھاد و باوكه فه یباوك

  
  د مه محه خش نگ شهۆھ

16/10/2009  
  
  
  وه رچاوه دوو سه  له  كه.  هربایرھاد پ فه ی وره گه  باره قه یكمانۆباوكم، ر یكان ته هیكایح
 داون،پ ی ئاماژه ۆیر خ نووسه ی انهییژووم  رچاوه و سه بو كت ئه انیم كه هی.  وهقو ھه

  .ۆیر خ نووسه ی انهییر ھونه یای خه انییشیم دووه
و  رول ھه  ت به باره سه  كه ن،ی بكه ید ناوزه ییژووم یكمانۆر  به نیتوان ده  كه  مانهۆر م ئه
و  ئه ڵپا له  چونكه. نیدابن یر ھونه یكمانۆر  به نیتوان ده شدایمان كات ھه له.  رهول ھه یكۆرید

 رداول ھه یكان هییت هیسا و كه كان رهۆراوجۆج  رچاوه و سه بكت  له ڵربایرھادپ فه ی ستانه ره كه
كان  ره كته و كارئه یت هیسا موو كه ھه دا كمهۆت یر ھونه یك هی تهۆب  له یت هیویوتوون، توان كه یست ده

  له  كه ك هی وهش  به ، وه تهست ببه  وه كه هی  به ك هی گه مهۆك ژووو م ایكان و جوگراف و رووداوه
كان  موو شته ھه  كه نی بكه اریناد یك هیزوو ده  ست به ھه نیتوان ده دا كه مانهۆر ی وه ندنهخو
و  ت اسهیس یكان هیكا ون  له  كه  كهشار یروح ش ارهیناد  زووه م ده ئه ، وه كاته دهۆك  وه كه هی به
  به یر ھونه  هییننھ  زووه و ده ئه  هیوا شممن پ  كه.  وه تهچن ده ۆیخ دایریشنبۆو ر  گه مهۆو ك نید

 ییژووم یكبكت  له  كه كاره  وه ئه  هیبوا نه  هییر ھونه  زووه و ده ر ئه گه ئه ، وهیخش به  كه هكار
  له تتوان ده  كه  هی ه هیو را ئه ،یر ھونه یككار  كاته ده  و كاره ئه ی وه ئه م كرد، به ده نه ڕی پهت
  .كر شار به  انكاتهیت و بكان بچن ره كته كارئه ی ادهیو ئ انیكاندا گ رووداوه ون

و  یژار و ھه یشۆخ و نه قۆو ش ڕ روودا و شه  به ند مه هو و ده نۆك یكك شار وه ر،ول ھه
و  یو ئابوور یت هی مهۆو ك یاسیس یرۆراوجۆج یت سه و ده ایدیو تراژ یرانبوون و و وره گه
  لهو ھ ئه.  وه تهب ژدهدر ستاتا ئ  وه نهۆك  ر له ھه  كه ، هی ھه یكلھ  م شاره ئه. یرینب شهۆر

وام  رده به  كات، كه دروست ده یرینب شهۆو ر یت هی مهۆو ك یاسیس یھا به   مهۆك  شهیم ھه
كان  ره كته كارئه یر زار سه له نداشو رۆز  رھاد له فه  ھا كه به   مهۆ، ك وه نه كه ده  دووباره انۆیخ

  : وه تهب شت كورت ده رۆز دا هھاب شه یر زار سه له  نموونه ۆ، ب وه كاته ده ی دووباره
موو  ك ھه وه. مردووم: مداۆخ یكان او چاوهن من له..  كانم بكه ناو چاوه یماشا ته ۆت( 
  338ل  ك هییرول ھه
  )339ل  ك هییرول موو ھه ك ھه وه.. وام كبد عه ن نهی عه مداۆخ یكان ناو چاوه له من
و  تنیبب كون خه تناتوان ۆڤمر رداول ھه  له  كه نی گه دهدا، ت ھابه شه یر زمان سه  له ر ھه
  له ت،ر بكات، ئازاد ب فه بكات، سه ی كه شقه عه ی سه و موماره تعاشق بب ت،و بكه یدوا
  له تنناتوا. ترچ ده كان رهۆمفتخ  رهیو مود كان رهیال و م و مه ت رهیش عه كۆر سه یمر ئه

و ماف   وه ننهووتڕ ده یك خه عڕ م شه و ھه ت هو م ده ھه.ترچ ده كان نه گهۆب  تهیر نه ی وهچوارچ
. ن كه ئاگا ده  رمن و ب و شه نگ دهب یرول ھه ییس ن، كه كه وت ده زه ۆڤمر یكان هییو ئازاد

  .و و چه ڵو چا سپۆك  ن له كه ده پ یم رده به یكان كه گهر
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  هییند فه ئمور و ئه و مه ریال و م ئاغا و مه یست ده رژ  ر له ھه  رهول م ھه و ئه نڕۆی موومان ده ھه(
  341ل ) نۆخ ده یل شیوان ر ئه ھه.. و   وه تهنم ده كاندا هیق حه

 ، وه تهب ده  كان دووباره ره كته كارئه یر زار سه له  كهید ڤیگرا ره په انی ده ش ، به م قسانه له  جگه 
 یت سه ده ،ی و رووداوانه كاندا ، ئه رووداوه ڵ گه له  كه یشك ده یرول ھه یكسان كه ی نهو  كه
  .خشن به ده یرول ھه ییس كه  به ك هی نهن، چ و كه ده یدروست یریب شنهۆر و ینیو د یاسیس
و  ئه یكان و روونه  وره گه  نهك،وشار یئاشكراكان  وره ق و گه و زه ارید  رووداوه یر  له یدیئ

 یئاشكراكان و كار  رووداوه ڵپا له م به ارن،ید  وه هییروون  به  كه تب ش ئاشكرا ده سانه كه
مان  رانه كته و كارئه ئه یروون و ده  سته ناو جه به  وه كهید یك هیال  رھاد له فه كاندا، ته سه ده
 انی ، كهید یك هی نهماندا و ئه یكان ستهیز و و و حه نینیون ب خه ینجام ئه  له  كه ، وه كاته دهۆڕش
و  انڕ گهل  به انییستیوپ كان، ارهید  نهو ، نخش نه ده ۆب مانیرول ھه ییس كه یم دووه ی نهو
دروست  ش نانانهو و له ی انهیھا و به و ئه ئاشكرانو  ارید  چونكه ، هیین رۆز ی وه وردبوونهل

  .بن، روونن ده
 انییشیھاكان و مانا و به نین ارید  هییو روون به كان، هییت هیسا كه ی وه ناوه ی نهو م به
رھاد  ، فه و روحه ئه ی وه ندنهخو ۆب.  فراوانتره یكانڕ و گه اتریز ی وه وردبوونهل  به انییستیوپ

ر  سه له  واته ،یر هو ھون یت هی مهۆو ك یروون ده ی سته ره كه ك مهۆر ك به  تهۆبرد ینا په
 یر ھونه رۆز یك هی سته ره كه یر  له شیو ، ئه كردووه یشیئ كان هییت هیسا كه یتاك تاك ی سته جه

 ۆب یك ره سه یكت بابه ، تهب ده كاندا هییت هیسا ناو كه ون له خه.  ونه خه  كه ،یو روح یوان و ره
 كت ك بابه وه یشۆیون خ تا خه ھه اواز،یج ی وهش  س به كه نیند چه یانیژ ی وه وره ره ینۆڕیگ

 ،یژۆلۆتیم(  وه نه هیال نیند چه  رھاد له و فه تگر ردره وه  وهو ش  نهو نیند چه دا مانهۆم ر له
  كه ی ه هیو را له كش به  تهب ون ده خه.  وه تهنخوی ده  وه هی) یر و ھونه یت هی مهۆك ،یژۆلۆكیسا

  . وه تهست به ده  وه كه هی به كشار یروح شیكان و دواتر ره كته كارئه یروح
  ھا له روه ھه ، وه تهنخو ده كشار ی داهیئ ، وه كهسان ند كه چه ی ادهیئ  رھاد، له فه دا رهل
و  یاسیھا س به یر  له  كه ك هی ادهیكان، ئ سه كه ی ادهیناو ئ  مانباته ده ، وه شهیشار ی داهیئ
  سته روون و جه روح و ده  یتنكوش  و به تنررووخ ده كان هییریشنبۆو ر كان هیینیو د یت هی مهۆك
  .تدپ انییتاۆك
 تما  كه اتریز ككابووس  له انی ؟ هینا ید و وه تینیبی ده  كه اتریز كئاوات  له..   هییون چ خه(
  412ل !( كا؟ ده رانو  ل
  412ل ) ننیمانب وان ده و ئه نیجوان یكون وام خه ش و رووت و عه ره یك خه ی مهئ(
  وان به ئه كان، ته هس ده یون خه  ته بوونه انۆیخ ت،بل انیئاگا ی وه ئه  ب كان هۆڤمر یدیئ

  سانه و كه ئه ك هی وهش  به ،یقوربان  نه انكهی ده انۆیخ یكان هییند وه رژه به ۆو ب انۆیخ یست وه ھه
 انییو ناچار ن كه ده یشوو رووت برس ره یك خه رستن، پهۆو خ ژدانیو  ك گورگ وان، ب وه
  .انكوژنیشق ب ر عه سه له. ئاغاكان  هما  شنهۆبفر انییكان ن كچه كه ده

و  ر ئه ھه.  كردووه انییكان هیھا مانا و به ۆینتۆك  كه ، هیدا كداسان ند كه چه یست بن ده  له شار
 یك هی كهیفابر  كاته كات، شار ده ده ر گهۆمس كو تاقم  سته ند ده چه یند وه رژه به  كه ش ته سه ده
وان كار  ئه یند وه رژه به ۆوان و ب ئه ۆبن، ب شیئاگادار ی وه ئه  ب  كهید یكان سه موو كه و ھه  وره گه
 ینینیون ب خه.كان ته سه ده ۆخاو ب یك هی سته ره ون و كه خه  ته وان بوونه ئه ك هی وهش  به. ن كه ده
ون  خه كاندا، ته سه ده ی وره گه یون ناو خه  وان له ئه  چونكه.  هیین اتریز ككابووس  له شیوان ئه
  ب  له نن،یب ون ده خه دایست بن ده  له نن،یب ون ده وتكرا و خه زه یك هی ادهیئ  وان به ئه نن،یب ده

  .ننیب ون ده خه دایون خه
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 یكان و ساكاره  جوان و ساده  ونه كان، خه ونه خه یستانۆڕگ  كهشار ی نهر،وول ھه ی نهو
 یكانیو ژ نب یستیو شهۆخ ۆب یرانۆن و گ بكه انیژ  وه شقه عه  به  ێو انهی ده  كه ك،سان كه

نج  گه اندا،جو یھا به   مهۆك ناوپ  له  كهشار نن،ست ب ده شورووت وه ره یك خه ۆب  ئاسووده
 ۆب شیژتردر یكن مه تا زه  كهشار ن،بر ناو ده و له یقوربان  بنه ده یكان رهیو روناكب

  . یقوربان  تهكر ر ده ھه ش كهید یكم رده سه كاندا، هییاسیو س ینید  ته سه ده یكان هییند وه رژه به
  

* * * * * * *  
  
و  ئه ی وه كردنهۆك  ر له ھه ، هیدات یو جوان شبالك ۆیتۆو ف  نهو رۆباوكم، ز یكان ته هیكایح
ر و  به  ته كراوه انییر ھونه یكرگ به ی انهییژووم  و رووداوه م ئه و ھه  انهییت هیسا موو ناو و كه ھه
 یكان هیر  و توله  ێر و نۆشار و ك یایو دوكان و جوگراف  سته ره كه یموو ناو م ھه م ئه ھه
 انی وه كردنهۆك  كان، كه كان و شته سه كه یدان ناو و سه انی ده  له  رقه رھاد غه فه یزمان ر،ول ھه
كان و شار  سه كه  به یروون و ئاشكرا یك هی نهو و ۆییو راستگ یدا، جوان وھه ئه یكم رھه به  له
  سته ره كه مانۆر ی وهش  به یش وه و دارشتنه  ارهید  وهپ یماندووبوون  كهو ھه ، وهیخش به
  .  نگ كردووه شه قه ی كه كراوهۆك

كان  ره كته هكارئ  به ۆیخ) ییر نووسه( یزمان ،ڵربایرھاد پ فه ندا،شو  ێند ھه  له  نگه ره
 یكان وه ندنهو خو ییاریزان ك هی تا راده  نگه ره  دا، كه)ون خه( یت بابه  له شیت بهیتا به ، بیخش به

  .تب شاكان دا ك ره كته كارئه یر زمان سه به یر با نووسه
و  كینز یك هییژووناو م ۆب  كه هی وه انهڕ گه ، خشه ژبهجوان و چ ، هی وره گه یكمانۆمن ر ۆب

  به انی كه هیر  ھه  س، كه كه   مهۆو ك كشار ی ادهیناو ئ  به دا ژووهو م ناو ئه  له  شهیكانڕ گه
 كیتار ، وه نهینیب ده كشار ی نهو دا،ییتاۆك  له ت،ب فروتونا ده و ته تنیب ون ده خه ك هی وهش

 ك، هی وهش  به بوون،ۆو نام ییانھ ته  له  رقه ماندوو، غه یروون كوژراو، ده یون ك، خه و نووته
ر  ھه یباوك كو رھاد بن، به فه یباوك یكان ته هیكایح این ك ته وه نه تكر ده  تانه هیكایم ح ئه  كه
ر  گه ئه انی ت،ب كر كورد ھه یباوك یكان ته هیكایح ش هم له اتریت ز نانه ته ت،ب  مهئ  له كك هی

و  نید یكان ته سه ده یقوربان  تهۆب  شهیم ھه  ت،كهب كۆڤر مر ھه یباوك تو ده تیراست
 یست ده شتاھ  كه كینز  نده وه ئه...  كدایدوور و نز یژووم  له دا، نهیم ر زه و سه له ت اسهیس
  ! كردووه نهپ
    
 
 


