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  رۆر خ به ینووستو
 سامان زانا

  
 یشوو ار،یو كه  كه ستمانیب ابردوودا،ڕ ی ده سه  یكان ده وه نه ییتاۆك ینسا  له كك هی  له      

  م شاره ئه تریئ ، وه تهگوازر ش ده م زووانه به و  هی كهید یكشار یك خه ی كه و شووه  كردووه
 ۆیب یكان هڕیھاو  له كك هی ك هی وارهرچوو، ئ ده  وه وانه چهپ  به  كه هوا ھه م ت،بهھ دهج
 ت هڕ یداخواز نیند چه شیستاو تا ئ  كردووه نه یشوو اریو كه.. رخ نه: وتم یپ و  وه امهگ

و  ، ئه م شاره ئه یتر یژنان ڵ گه له  اوازهیج یك هییت هیسا كه اریو كه  كرد كه  وه له یباس ، وه تهۆكرد
ر  گه تب نه ری سه  وه التانه به ، وه تهژنان بگ ۆب یست دهو با یر روه سه تو هی ئه و  اوانهیپ  له یقڕ
 یبوو تووش كیر خه اندایشۆخ  له)  وه تهژنان بگ ۆب یست دهبا( یوت  كه ی و كاته له مب

 اوانیپ  ژنان له ابردووداڕ  له تیب ۆت ۆئاخ  كه شكمدام  ھات به وه ئه ر كسه هیببم،   شكه شاگه
  تن،بووب تر ست دهبا

دروست كردبوو،  انی اریو كه ۆب  بوو، كه ڕی پهت دا هی نده وپاگهو پ ر ئه سه به كند سا چه     
 و ۆبوون، در  وه ئه یرف  تازه  تهم و ئه یك خه  ، چونكه  ھاتووهل ییئاسا یكك شت وه  وه ئه

 ی گهڕ  له  كه ی هوان ئه یت بهیتا به ستن، ببه ھه انیور چوارده ی كهید یسان كه ۆبوختان ب
ون،  كه رده ده  كه تھتد ب...یت هی مهۆك.. یزانست.. یر ھونه.. یب ده ئه.. یاسیس تریئ ، وه كهكار

  .ن دار بكه كه له یت هیسا كه و  وهۆو در بوختان یژاوگ ون  نه خهیب استك هین  ئاماده
 اربوو،ید ریپ رۆز ش ووكهڕ  به م بوو، به ده كنسا 45 ی كهینز ین مه ته  كه ،یجان باوه     

 نسا 16  له انین مه ته  بوو، كه ڵمنا 3 ین بوو، خاوه یھل ئه یك هیایمپانۆك یند كارمه ی شهیپ
 یك خه یكیدا  كه ی وه ر ئه به له م بوو، به دونی ره فه یناو داس ئه  بوون، له و خوار ده ره به
رباز  سه  وه كهپ دونی ره فه یباوك ڵ گه له  كه  وه هییك هیبرا ۆیھ ھا  به روه بوو، ھه رول ھه یشت ده
  له ،ی براكه ڵ گه له یت هڕیھاو ۆیھاتوچ ۆیھ خانم به یجان بن،باوه ده كتر هی ڕیھاو رۆو ز بن ده
  وه مه كات، ئا له ده پ یم شوو كه یك هی پاش ماوه و كات ده دونی ره فه یباوك  ز له حه  وه رهژ

 یدونی ره ، فه وتووه انیپ مجار كه هی،  شاز بووه یكناو دایمانسل  له  كه یجان باوه یب قه له
 و نو شو ناو ی نهیرۆز نۆك چ وه ی كه كات، ناوه یبوونڕ پهت  بهپاشان  و یجان باوه

 ستائ و یجان باوه ۆب  وه هیبچووك كرا شیدونی ره فه یناو ، وه ته بچووك كراونه كان هییت هیسا كه
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.. ر نا گه ئه ،ۆیخ یالو یم رده سه یانڕیر ھاو گه مه ، هیك یجان باوه یدونی ره فه تیر ب گه ئه
  . ناسیس نا كه ،یجان باوه تی تا نه ھه ستائ ی هی وه م نه ئه
  "ناھ ده ژنم نه زیرگ ھه ، هیبووا ھه ستامئ یق ر ئه گه ئه" 
 یل كم و كه دا ی كه هڕیھاو یشان  به شاك یكست وت و ده ی نده مه ئه یجان باوه   

 ۆب ۆیخ ی كه شهك گومانھات، ب ده  وهل ی هۆو ب  ر پرته ھه  وه هۆیم خ ده ، به وه وته دووركه
  . وه وته دووركه كم و پاشان كه وت ی وه ئه  هۆیب ، وهۆابگ ی كه هڕیھاو

ال باس كردبوو،  له ۆیخ ی كه شهك یجان باوه  بوو، كه  هڕیو ھاو ئه سیلۆپ یستونب     
 یكاویو پ ب ده ئه  به رۆز یك هییت هیسا كه م وو، بهب سیلۆپ كسا 19 ی ماوه ستونب یرچ گه ئه

 یك هی شهك ۆیھ  به یناچ  وهین  به یجان باوه ی شهك یت هیكایح و میناس ی وه ئه یدوا  وابوو كه
 یال له اندا،یژ  له  هی ھه كم هییننھ یرچ بووم، ھه ئاماده ت،ب ھه واتانب ، وه امهگ ۆب  وه ارهیناد
  .كگومان چیھ  ب به نم،دركیو ب ئه

 و  وه هما ۆب  وه چوومه وام،  نه ده یدوا له ن،یھاو یرما تاو گه له  رهیدائ  من له انیك هڕۆی وهین     
 یكیر خه كو ند شه چه ی كهۆریو چ ئه یپكردنیتا  ستم كرد به ده و شتمیدان م كه ره وتهیمپۆر ك سه له

 یدا، ئازاد یل م كه لهیباۆم ینگ زه ك،ند د چه یپكردنیتا یدوا م بووم، به ی وه نهینووس
 ، زان ده یستیوپ به و  هیدا گه له یكس كه ی وه رئه به له ، نیبمب تو هی ده یبوو، وت مھاو
  .الم  نهتوانن ب ده ممۆخ ی كه رهیدائ  له  كه موتپ شیمن ، وه تهبگ ۆب كتت هیكایح

 پیتا م كه كهۆریچ  تر له یكند د چه میتوان یرچ گه ، ئه كه فونه له ته یدوا ركاتژم وین     
پاش  و رھاتنخ به یدوا و گرت ھه پكردنیتا  ستم له الم، ناچار ده  شتنهی گه م م، به بكه

كاك   م به ، وه تهبگ ۆب م كه ته هیكایح ی وه ر ئه سه  ھاته  قسه ك، هۆیند گفتوگ و چه ناساندن
وتم  یپ ت،و ده یرۆز یككات ، وه تهبگ مۆب یت هییست به مه ی وه ئه  كه اندمی اگهڕ یپ ستونب

 لی مهیئ یتۆو ب نووسم ده ۆب تیكش و به  ر جاره ھه ل،ی مهیئ  به  ژانهڕۆوا  ، ئه سته به ر مه گه ئه
 یككار  تهب ده تۆو ب  ده مه تۆست خ ده له  له م ھه ئه توتراب  مپ ی وه ك ئه م، پاشان من وه كه ده

  .نی كه دهست پ ده  وه هییانی به  له  رباشهۆوتم ز ر كسه هی،  وه مه بكه ل یریب ی وه ئهب باش، به
 ، هی وارهئ یویو ن ش  شه ركاتژم ،یزان كمانكات، كات  له مانیئاگا و ب كردن قسه ۆیھ به     
 یئازاد و شیمن مان، كه نهیناس كتر هیر  به دا له یاریب ستون، كاك ب وه ئاگاھاتنه وه یدوا
  . وه خواردنه ۆب نیو بچ شت ده ۆت بكات ب داوه شمڕھاو
كرا  ده  بوو، نه  زاده بیج نه و شۆخ  قسه یكاویپ ند، ھ ره و  براده ئه ینیناس یك وتم دوا وه   

 كتوپ م كرد، به ده ی قسه یرم نه  به رۆز یرچ گه ئه ت،یب نه یكان قسه یو ئاگادار بكات ۆت ب قسه
 ی وه ئه یدوا س،یلۆك پ نه  هیبووا كریشاع  هیبووا ده  هیم كابرا ئه  كه  وه كرده ده  وه له رتیب

 یكش و به  ر جاره ھه  وه هی وارهو ئ ئه یانی به  بوو له اریب ن،یستا ھه  وه ر خواردنه سه له
تا  ، وهڕی پهت دا هی له سه و مه ر ئه سه به  كه هی فته ھه ی كهینز م ، بهبكات  وانه هڕ ۆب م كه ته هیكایح
  .مۆخ ی كه كهۆریچ یپكردنیتا  به  وه ستم كرده ده اچارن  هۆیناردووم، ب نه ۆب یچیھ ستائ

 شپ ی رانهیپ  اوهیو پ بوو له كك هی  كه  خهش ، رهیدائ  شتمهی گه ی وه ئه یدوا ك هییانی به     
م  رده به ست، له رده ك به وه و ننزر مه داده انۆیخ كاندا رهیو دائ زگا دامو ده  له كك هی  له ان،یمردن

 یكژوور ۆب  وه كهژوور  له  كه ن انهرمان و كتاب فه ئه یبردن و نانھ یكیر كاندا، خه ژووره یرگا ده
  ته داوه یف  وه رگاكه ده رژ  له و  ناوهھ ۆب یك هی نامه كاویپ  وتم كه یپ ، وه نهزرگو ده  كهید

  و چوومه  وه م كرده كه ژووره یرگا ده یسوپاس كردن یدوا شیمن ، شتووهڕۆی و  وه هی كه ژووره
ماشام كرد  ته  كه نا،رھ م ده كه رفه زه  له و  وه گرته ھه  كه هیو زه ر سه م له كه و نامه  وه كه ژووره
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تا  م، ھه كه ده پیتا تانۆب ۆیكو خ وه شیمن ستا، ئ ھاتووه مۆب  وه ستونهب ن هیال له
  . وه ننهخویب
  "بان ھرهیو م  وره گه یخوا یناو به"

  ..وس زوڕ یدوا    
  نا، له انی تیوتو ینازانم ئازاد پ م بووم، به نه مۆخ ی كه عده وه ین خاوه ی وه به  خشه بمبه    

  كه ی ته هیكایو ح ئه یوان هپا م،ڕھاو یجان باوه مان، كه نهیناس كتر هی یدوا كژڕۆ دایاستڕ
 یكیر من خه  وه و كاته و له ست دا ده له یانیگ ، وه هد ی ده جه ۆیھ به ، وه مهبگ تۆب ستیمو ئه
،  مردووه  كه ستاو ئ  بووه مڕھاو رۆز یجان باوه  وانم، چونكه ئه یما ۆیھاتوچ و هییئز ته
  .ببم یكان هو منا ژن یردار ستبه ناتوانم ده زیرگ ھه

 ڵ گه له انییت هڕیھاو ی انهۆڤو مر ئه ڵ گه له ، هی وه ئه انیژ یكان هییجوان  له كك هی     
 یكر فه سه اخودیما  نه شدایانیژ  له ت كهڕر ھاو گه ئه ت،ھا ب وه  كه هییت هڕیھاو ت،یست به ئه

 چیھ یتووش ت،ی هی نه و تیبب یكان همنا و ڵما یئاگادار ك هڕیوك ھا وه ۆكرد، ت یژو در دوور
 ی وه مانه یجوان  به یناوپ له یح مزه  تهی بكه تۆخ تب ده ۆت  ببن، واته كگرفت
  .دا كه هییت هڕیھاو

  به ییتاۆك ت،ب ده ی نازانم كه  تر، كه یك هی من ناتوانم تا ماوه  تازه.. مر ب گه ئه  ببووره     
 ت،و كه ده كدا هیال  به ك هیتا ال تب ده  م، چونكه بكه  وانه هڕ ۆب تیموو ھه و نمم بھ كه عده وه
 یجان باوه ۆیھ به ت به ھه ، وه تهڕ بگه ۆب انیانیم ژ كه یكشت  نهو منا و ژن بم ئه وه ئه یكیر خه

باش  یككار ستائ و  هی ھه رمانۆز یك هیی كهت دای كه زانهخ یسوكار كه ڵ گه له ، وه هییت حمه هڕ
و  ر ئه ، من ھه وه شه مانه ر و ئه سه له م ، به وه ومه دوور بكه انیدا ل خته وه  م ساته م له ناكه

 ینووس ۆب م كه ته هیكایح یم كه هی یش به ی كه وه شه ن،یستا ھه  كه وه رخواردنه سه له ی هی وارهئ
  .رمن ده یتۆب كداجال مه  هو ل  كردووه پمیو تا  تیبوو

  ...ستمیو شهۆخ و زڕ ڵ گه له                              
  براتان                         
  سیلۆپ یستونب                               

  
توانم وكو  ده  م، نه واو بكه ته مۆخ ی كه كهۆریتوانم چ ده  نه ستائ ، وه ووداوانهڕم  ئه ۆیھ به     

 ریب له شمۆیجار خ كند ت ھه نانه م، ته بكه  ڕێ به یباش  به مۆخ ی ژانهڕۆ یشوكاریجاران ئ
  وه تهو كه ده ریب میمان قاره  هخا ی هی و وته ئه  هی ھا ھه وه یو جار م  كه ده یچ ۆئاخ  كه  وه تهچ ده
 ید یرگا ده  له ككات چیرگ ھ مه: " وت ده ی هفا خ مسته  به كانمدا كهۆریچ  له كك هی  له  كه
 زاربوومب تریئ ت ده یپ و تگر رگ ده مه یست ده  یت هۆیخ ۆڤمر  وه ئه كو نادات، به ۆڤمر
رگ  مه یخود  له  ه ھه به رۆز ۆڤمر  كه  بزانه  وه ئه ت،ۆخ ڵ گه له  و بمبه  ره رگ وه مه ی ئه
 و ومنینووس مۆخ  م كه كه ده ش كانهۆریو چ ت به ناعه قه كمیر خه  ھاتووهام ل، و" شتووهی گهت

 یجان ر باوه گه نا ئه ده ابردووم،ڕ یكان كهۆریناو چ یكان وانه هپا  له كش به  بم به ده كمیر خه
 یزار  له تو هی ده سیلۆپ یستونب  كه تمر ده ستادائ  له چۆب ان،یژ  له تبوو ب نه زارب ۆیخ
  به  تهواو ئاو ته  كه ككات انی ت،نربن یمن ۆش ب ش به به و ترگر كان وه رھاته سه به  وه وه ئه
  وه ته ركردوهیب یوا ستونب ۆئاخ  كه  هیوا مبم، پ ده یجان چ باوه و ستونچ ب   له  وه كردنهای خه
 نمم خو كه واو ده ته ككۆریتا چ كموو جار ھه  ، كه وه ته گبه نه یكنووسۆریچ یكمن ی گهڕ  له
و  ئه تو هی نھا ده ته انی، وه تهزۆبد یجان باوه یكان شهك ۆر ب سه ئاو، چاره  به تب ده
  وام له رده به ر، نهو خو  ك خه  به  نبناس  وه هییب ده ئه یكق ده ڕی  له یجان باوه ی رھاتانه سه به
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 ی وهئ ۆب دا رهل شیو من  تربن ۆب م مه كه هی یش و به ئه ی كه تب ده  دام كه وه ئه یای هخ
وتووم،  كه یت ی هیاڕاڕو   یو دوو د له تربازم ب ده شیچ من ، وه نهخویب  وهتا چ ئ نم،ز دابه

  به ی كه هییتاۆك ۆنازانم ئاخ  كه  هیبووا نه  وازه رته پهھا  وه یكت هیكایح یتووش  تووشم به ایزۆخ
  .گات ده یچ

 نینووس  دا له ارمیب ، هییباش ن رۆز ستادائ  له میروون ده یت هحا ی وه رئه به ببوورن، له        
ھا  روه ھه ردا، نهخو ی وهئ ڵ گه ببم له ك هی ه ھه یتووش  كرده ك خوا نه ستم، نه بوه ك هی تا ماوه

 یش تا به ھه م ده تانپ  هۆیكردووم، ب یت تاقهب و زۆتر ئا ی ندهھ ش نهیھاو یرما م گه ئه
وام  رده به نیر نووس سه گات، ناتوانم له ست نه ده  به سمیلۆپ یستونب ی كه ته هیكایح یم كه هی

  . وه هییق له قه  مه بخه مۆخ ڵ گه له شی وهو ئ ببم
.....................................................................................................  

  م نا به كه رابه شه  هبوت مۆخ یی قرهۆئ ب و یت تاقهتاو ب له ی و كاته نگ، ئه دره یكو شه      
 ڵربان، منا سه  برده ممۆخ ی كه گهدامنا، ناچار ج  كه ژووره یزر م سه و پاشان له  وه رمه سه
بوون،   وره گه كانت همنا ی وه رئه به له ۆت تب ده نۆكردبووم، ئاخر چ یت تاقهو ب راسان واو ھه ته
  وه كهپ یستباز وه و ھه جنس یدوا یووتڕ  به كم كه و تی كه نه ك هیمالن ستله تدا ده كه ژنه ڵ گه له
و  ئه كموسانڕ  ن  به كه نه كتر هی ی ناسه ھه ینۆب و نكش انهڕ كركاتژم وین  ب نه چیر ھ ھه
ربان،  سه  چوومه و گرت ھه م كه گهج  ركه ھه م به ، هو نه بكه ی تازه  تانه ھه ك هی ۆب ی شقه عه
 یشكیت یتن ركه ده ۆیھ به یانی تا به وم، ھه بخه كدانشو  له  كه  شكمدا،م  ھات به  وه ئه یریب
 و  وه نهیشاد بب ك هی یش باوه  به كزۆمدا،  ت كه ژنه ڵ گه بچم له و  وه تهرم بب به زوو خه ، وه رهۆخ
  .نی بكه كجنس  وه تهۆب نه انیر به خه كان هییت عله نه  هتا منا ھه

 یر به خه  وه كه رهۆخ یشكیت ۆیھ زوو ،  به یانی ،  به كه ربانه سه یساتر یوارید  ڵپا  له      
 تبب یرباز ده  هییروون ده  ته هو حا له تریو ئ بكات  ج بهج دای كه ژنه ڵ گه له ۆیخ یكار و  وه تهبب
  .اتد ست ئه ده له  كهیر خه یشیق ت ئه نانه و ته  كردووه یجنس پ  كه

ر  سه  وته كه ك هی بزه ، وه هییزۆد ۆب كمر سه دواجار چاره..  ھا ت،ب ۆیخ  به ی وه ك ئه وه     
  . وه نهیریش یكو خه  وته كه و داۆیخ  دا به ی كه فه رچه سه و اكشاڕ ی كه گهر ج سه له و یكان وهل

 ۆب  كهر فاكته و  شهۆناخ ژویت رۆز نیزان مووان ده ھه  كه یانی به یرۆخ یشكیت ییرما گه     
و   وه كرده ی كه الجه سه یرگا ، ده وه خواره  چووه راو خ  وه ئاگا ھاته به یجان و، باوه خه یاندنڕز

  ێو له ی كه ژنه و كان همنا  كه ی كه هما ی وشه و حه  ره ، پاشان به وه خوارده یئاو كم كه
 یر به خه م دا، به ی كه ژنه یانڕ  به یشاك یكان قاچه  دووجار به ك هی وت، كهڕ وتبوون به خه
  له كك هیدا  م كاته ئاله.  كـــــــه ژنه..  كه ژنه.. كه كر، ژنه یبانگ یواشھ دواتر به ، وهۆب نه
  وت  یباوك  ، به وه ر ھاته به خه به یكان همنا
  ؟؟..م كه ده تۆمن ب تو ئه تیچ ، هییچ ۆب ت هیدا-
  ..!! م بكه كو وه ستم سه ھه ، هیین و وه سه  هییچ-

ر  سه  وه شتهڕۆیو   وه گرته ڕی یربان مل و سه  ره ، به وه تهبدا ی كه همنا یم وه ی وه ئهب یجان باوه
 م به ت،ی بكه م كه شهك یر سه چاره تیتوان ده ۆوابوو ت مپ:  وت ده یرۆخ یشكیت  به و ی كه گهج

  له  ژنانه یناسك یكنگ دا ده كاته م له تام، ه خه ھه ۆت  به  بووم، كه تر لكهیساو  وه له رۆمن ز
  :یكرد و وت یبانگ ، وه هییپشت

  !!"؟؟..تیبوو تش ی ئه ،یجان باوه  هییچ  وه ئه"
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س نازانم  به ،یبانگ كرد رمۆز: "وت یپ ،یت هی كه كرد ژنه یری سه و  وه هیدا ڕیئاو یجان باوه
 ۆب  ،  تازه...ۆب ، وه هیبوو یر به خه ۆت یاتیج له  كه ه، منا وت قوورسه خه  نده وه ئه یچۆب

  ". بكه ۆب انیكخواردن ۆبچ ، انهیبرس ستائ ، وه كانه همنا یال به
  ". روه بهو س ئه  ره نهب ت هی گهو ج ئه  ێجار ۆ، ئات به ۆرخ سه له  كه اوهیپ"  -

ر  سه و له گرت یجان باوه یست ده  ژنه  هۆیب ، وه هیدا نه یم بوو، وه نگ تهد ندھ یجان باوه    
 ی وته سوكه م ھه به یجان باوه اكشا،ڕ یل و  وه كه ره بهس  برده ی كه هی، ج وه كرده یرز به  كه هیج

  ..!!سا په حه ،ی كه ژنه
  ؟؟..شم باوه  ره ، وه ره وه -
  كان همنا یال ۆب ۆب..  كان همنا-
  شم باوه  ره نا، وه انیكات  ده یچ ڵمنا  هییگرنگ ن  وه المه به ترینا چ -

 یر ر سه ھه شتاھ یج باوه م ، به وه كرده ده ووتڕ ۆیخ واشھ واش، ھ وه كردنه م قسه ده به  ژنه
  :وت یپ و ی كه ژنه یوت سوكه ھه  له مابووڕسو
 مۆخ یر سه مۆب تب و ده رمانا سه به ند كان هالت، منا  مهمن تانوانم ئاوا ب  -
  !؟..گرم ھه
   وه وانده خه م كه همنا  ب مت نه خه ان،یگ یجان باوه.. نا  -

 انی تداب دا پ یریپ  له انیشت ھه به  چوونه ی مژده یك ب وه  هوا و ھه ئه یستنیب  به یجان باوه
 راخ.  تكردب ڕی چاوه رۆز یك هی ماوه شترپ  كه تستیبب كوا ھه  رهۆتر ج یكرۆج  به

 كموو شت ھه  له ی وه ئه م به كتر، هی  له رگرتن ژوهچ  بهكرد  انیست داو ده ژنه  كرد به یش باوه
 یماشا ، ته وه نه خه رده زه  به یجان دا، باوه كه جنسكردنه یكات  بوو، له  وه جوانتر بوو، ئه

  . وه مان برده كه وه گره ز،یئاز یرۆخ ی ئه: وتی ده داۆیخ ید  كردو له ده ی كه رهۆخ ی ئاراسته
 م به ،یبوو ینووس سیلۆپ یستونب  بوو كه  ته هیكایو ح ئه یم كه هی یش به  وه ره سه ی مه ئه    
 ی وه ئهۆبكات، ب  وانه هڕ ۆب شمیتر یكان شه بووم به ڕێ ر چاوه من ھه ت،ب دا گه له یستاشتا ئ

 ن ده ، استهڕند  چه تانازانم  تریئ  هی ھه كوا ، ھه وه داخه س به به ، وهئ یشچاوپ  مه خهیب
ش  مه ر ئه گه ئه. رانئ ۆب شتوونڕۆیو   كردووه  ماره یجان باوه ی كه ژنه س،یلۆپ یستونب  هیگوا
 یكان خه  به ننلكی ده ، مهئ ی تهم و ئه یك خه  كه تب نه  بوختانانه و ۆو در موو ئه ك ھه وه
    . وه تهناب مانتا مردن ل ھه و  هییحراویس یكشت ،ۆدر ی نده وپاگهپ ، وه انهیر وروبه ده


