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 پەراوێزەکاندا؛ لە ژیان

 عێراقەوە هاوڕەگەزخوازی گۆمەڵگای لە چیرۆک کۆمەڵێک



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ئەو ئەمە نییە". هاوڕەگەزخوازمان کۆمەڵگای بە سەر کەسانی عێراق لە "ئێمە 

 کاریگەر دیکەی کەسانی و میدیاکارەکان سیاسەتمەندارەکان، زۆرینەی کە ڕستەیەیە

 .دەکەنەوە دووبارەی

 لەخۆدەگرێت. هاوڕەگەزخواز کۆمەڵگای بە سەر کەسانی چیرۆکی کۆمەڵێک کتێبە ئەم

 ئەو وە بووین، ئازا کە دەکەین کاتانە ئەو باسی دەگێڕینەوە، خۆشەویستیمان چیرۆکەکانی

 ئەو لەگەل ،دەبینەوە ڕووبەڕووی کە دەخەینەڕوو جیاکارییە و پێشیلکاری هەموو

 ژیانمان. سەر دەخەنە مەترسی بارودۆخانەی

 

 تا و رەبووینلێ هەمیشە ئێمە هەین. ئێمە بڵێین هەمووان بە تا دەگێڕینەوە چیرۆکەکانمان ئێمە

 لەو ئەوانەی هەموو و براکانمان خوشکەکانمان، بە دەمانەوێت هەروەها دەمێنین. سەر

 هەموومان ئێمە نین. تەنیا ئەوان کە بڵێین هاوڕەگەزخوازن کۆمەڵگای بە سەر و نێوانەدان

 بکەینەوەو بەرز دەنگمان با بین. ئازا بەیەکەوە با دەبینەوە. لێكچوو ۆخیدبارو ڕووبەڕووی

 و دەدەن فڕێمان پەراوێزەکان بەرەو و نانێنێداپ دانمان کە دابنێین بەرپرسیار بە ئەوان

 جیاوازەکانی الیەنە چیرۆکانە ئەم بێنین. بەدەست مافەکانمان هاتووە ئەوە کاتی دەمانکوژن.

 بە سەر کەسانی خۆڕاگری دەربارەی هەموویان کۆتاییدا، لە بەاڵم .دەدەن پیشان ژیانمان

 توندوتیژییەکان. گشت سەرەڕای هەبوون لە بەردەوامن کە ،عێراق لە هاوڕەگەزخوازن کۆمەڵگای

 

 پێشەکی



 

 

 

  

 خۆشەویستی چیرۆکی



 

 

 

 و بوون ژن ناسی. خۆشەویستی پەیوەندی بۆ مۆبایل مەیەکیبەرنا لە بەر لەمەو ساڵ دوو مخۆشەویستەکەم من 

 خۆمان شووناسیەکانی لە کام هیچ کە نییە نئەوەما دەرفەتی .نگران زۆر بەسرە وەک شارێکی لە بوون گەرخوازڕەهاو

 و بێت ئاشنا شووناسەکام هەردوو بە کە  بناسم کەسێک کە نەدەکرد ئەوەم چاوەڕوانی هەرگیز ئەوە لەبەر دەرببڕین.

 دەرببڕم هەستەکانم بتوانم کە نەدەکرد ئەوەم چاوەڕوانی هەرگیز خۆشبوێت. منی ئەوانەشەوە بەهۆی و بکات قبووڵیان

 دەرەنجامێک. هیچ ڕووبەڕووبوونەوەی بەبێ و ژیانم سەر بۆ ترس بەبێ هاوڕەگەزخوازێک وەک ژنێک، وەک

 پێی دایکیشم تەنانەت کە شت دوو پێدەبەخشێت. خۆشەویستیم و ئارامی هەستی ئەو هاتبێت. بەسەرم کە شتە باشترین کچەهاوڕێكەم لەگەڵ خۆشەویستیم پەیوەندیی

 ندهەرچە دەبم. ون بەیەکەوەبوونماندا لە بەیەکەوەین، کاتێک دەخاتەوە. دوورم و دەکێشیت ڕام نەرێنی و ترس لە کچەهاوڕێکەم لەگەڵ پەیوەندییەکەم نەبەخشیم.

 درێژ پیاسەی بۆ بەیەکەوە جار هەندێک

 لەژووری یا کاتمان زۆربەی دەڕۆین،

 ەین.دەب بەسەر ئەو هی یان من نووستنی

 یانکچ بۆ چوونەدەرەوە بەسرە، لە

 پێنادرێت. ڕیگەی زۆر من تەمەنی

 خێزانەکانی زۆربەی وەک من، خێزانی

 و کۆنەپەرستە و نەریتی خێزانێکی تر

 وا خێزانەکانمان توندترن. کچدا لەگەڵ

 لەبەر یەکین، نزیکی هاوڕێی دەزانن

 زۆر کات کە ئاساییە بەالیانەوە ئەوەش

 بەسەر ەوەیەکتر کردنی سەردان ەب

 دەبەین.

 خۆشەویستییەی ئەو هەموو سەرەڕای

 ئەو و کچەهاوڕێکەم بۆ هەمە

 هەستی ئەوەوە لەالیەن خۆشەویستییەی

 ئەوەداین لەترسی هەمیشە ئێمە پێدەکەم،

 ژووری لە جارێک هەموو بگیرێن. کە

 سارا، ٢٨



 

 

 

 باوکم و دایک یان براکانم و خوشک لە یەکێک ڕۆژیک ئەوەی ترسی لە نووستنەکەمە، یژوور دەرگای لەالی هەستەکانم نیوەی دەکەم، ماچی کە نووستنەکەم

 جنێوم دەدەن؟ لێم ڕووبدات. شتە ئەو ڕاستی بە گەڕ دەبێت چی دەکەمەوە لەوە بیر و دەڕوات بیرانەدا ئەم لەگەڵ ممێشك جار هەندێک ژوورەوە! بێنە بەسەرماندا

 یەکتری بۆ کچەهاوڕێکەم و من هەستانەی ئەو وەک جوانی شتێکی بۆچی تێناگەم لەوە چونکە گریان دەمخەنە یارانەپرس ئەم جار هەندێک دەمکوژن؟ پێدەدەن؟

 کاتێک شوێنێکم چ لە نادەم بەوە گوێ هەمە. کە ئەوەی بۆ ەوەدەبەم هۆشم و بیر زیاتر کۆتاییدا، لە بەاڵم کەمدا.کۆمەڵگا لە دادەنرێت گەورە گۆناهی بە ەمانهە

 و خۆشەویستی و شیعر باسی بکەین، فیلمێک سەیری یەکەوە، دەستی بخەینە دەست بین، خۆمان تیایدا بتوانین هەبێت شوێنێکمان تا بم، ئەو لەگەڵ تا  م.ئەو لەگەڵ

 ئەوەی بۆ گوزارمسووپاس من ساتێکدا، هەر لە ببمەوە سزایەک جۆرە هەموو ڕووبەڕووی لەوانەیە و قورسە زۆر مژیان کە دەزانم هەرچەندە بکەین. مۆسیقا

 نازانم ژیانمدا، لە نەبووایە ئەوم گەر چونکە لەگەڵیانبێت. هەمیشە کە هەیە یەکێکیان دۆزیوەتەوەو خۆشەویستییان کە بەختەوەرن لەوانەی یەکێکم من دەزانم هەمە.

  بکردایە... چیم دەبووایە کاتە ئەو

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 توانیمدە کە قوتابخانە لە بوو کوڕ تەنها ئەو هاوپۆلەکانم. لە یەکێک هاوڕێی بە بووم بوو، ساڵ دە تەمەنم کاتێک

 هاوڕێ کە بۆم نەبوو ئاسان دەبووم. ناڕەحەت خەڵکدا بەریولەدەور و بووم شەرمن من هاوڕێی. ببمە

 کە تێگەشتنەی بەو دەگەم لێدەکەمەوە، ریبی ئێستا کە بوون. جیاواز شتەکان ئەودا لەگەڵ بەاڵم بکەم. درووست

 هاوڕێی. بە ببم کە نام پاڵیان هەستانە ئەو کردبێت. تێکەڵ خۆشەویستی لەگەڵ هاوڕێیەتیم هەستی لەوانەیە

 هەیە. هەستی هەمان ئەویش کە دەکرد هەستم وە دەبرد. بەسەر ئەو لەگەڵ ڕۆژەکەم کە دەکرد ئارامی بە هەستم

 

 ڕۆژێک هەیانە. هاوڕێکانیان بۆ تر کوڕی کە نەبوو هەستانە ئەو وەک کە بۆی هەبوو هەستم بەاڵم دێت! چی مانای بە بوون هاوڕەگەزخواز کە نەمدەزانی

 ماچی بووین، یەکەوە بە اتێکک

 پەشیمان دەستبەجێ کرد. یەکترمان

 کردم ئەوەی کە توو بەخۆمم بوومەوە.

 ئەو بۆ کە هەستێک هەر بوو. هەڵە

 بەردەوام خست. پشتگوێم هەمبووبێت

 لە باسمان و هاوڕییەتیمان لە بووین

 نەکرد. ماچەکە

 ئەو بۆ هەستەکانم ساڵیدا، ١٢ تەمەنی لە

 بیروڕایەی بەو گەیشتم بوون. بەهێزتر

 کۆنترۆڵ ئەو بۆ هەستەکانم ناتوانم کە

 نزیک لەیەک اترزی کاتەوە، لەو بکەم.

 ڕووی لە هەم ،بووینەوە

 ڕووی لە هەم هاوڕێیەتییەکەمانەوە

 ماچ یەکتریمان زیاتر .جەستەییەوە

 بەسەر بەیەکەوە زیاتر کاتمان و دەکرد

 بەسەر یەکەوە بە کاتمان زیاتر تا دەبرد.

 عومەر، ٢٣



 

 

 

  دەبووینەوە. نزیک لەیەک زیاتر ببردایە،

 گوناهن. پەیوەندییانە جۆرە ئەم کە دەوترا پێم دەکرد. شەرمەزاری و تاوان بە هەستم وردە وردە دەبرد، سەربە بەخۆشی ئەو لەگەڵ خۆمم کاتی من هەرچەندە

 بشکێندرێن. ناتوانرێت هەرگیز ئاینییەکان ڕێسا چۆن کە دەکرد ئەوەیان باسی هەمیشە ناوەندی خوێندنگەی لە هاوڕێم هەندێک تەنانەت کۆمەڵگا، خێزانەکەم،

 لە دنیا ئەم ناخۆشی و بەربەست کە فێرکرابوو ئەوەم من جەستەم. ئازاردانی بە بکەم دەست لێکردن وایان کە بوو زۆر ئەوەندە شورەیی و نتاوا بە هەستکردنم

 سەپێت.ەن ابەسەرد قورسم سزایەکی دنیا لەو بدەم ئازار خۆم ئێستا گەر لەوانەیە کردەوە، بیرم منیش بۆیە دەکاتەوە. کەم دنیا ئەو بەربەستەکانی و ناخۆشی

 لە بێنم واز نەمدەتوانی کە دەزانی ئەوەشم بەاڵم هەمبوو. ادهاوڕێکەم لەگەڵ کە جەستەییەی نزیکییە لەو وازبێنم نەمدەتوانی و نەمدەویست کە دەمزانی

 بهێڵمەوە. جیاوازەدا زۆر هەستە دوو ئەو لەنێوان هاوسەنگی دەدا هەوڵم بەاڵم بۆ، تێنەدەگەیشتم تەواوەتی بە هەرچەندە شەرمەزاری. و تاوان بە هەستکردن

 

 تێناگەیت، خۆت هەستەکانی لە یان شاردۆتەوە، خۆی شوناسی کە تهاوڕەگەزخوازی کۆمەڵگای بە سەر گەنجی کەسێکی تۆ و دەخوێنیتەوە چیرۆکە ئەم گەر

 بکەیت. تەنیایی و ترس بە هەست لەوانەیە من، هەروەک مەکە. خۆت سێکسی ئاڕاستەی لە نکوڵی مەدە. خۆت ئازاری مەکەرەوە. دووبارە من هەڵەکانی تکایە

 گەڕان و تر کەسێکی خۆشویستنی جوانن. تۆ هەستەکانی من بەڕای دەووترێت. پێت لەدەرەوە کە ئەوەی و ناخت هەستەکانی لەنێوان بوویت ون دەکەیت هەست

 لەوانەیە تێبگەن. لێت کە بکەیت ەیداپ هاوڕێ ەیلەوانە بەاڵم بڵێیت، خێزانەکەت بە نەتوانیت لەوانەیە دابنرێت. هەڵە شتێکی بە نابێت هەرگیز خۆتدا بەدوای

 بکەیت بەوە هەست و بخوێنیتەوە من چیرۆکی لەوانەشە .تێبگەیت بدەن یارمەتیت کە بکەیت سەرچاوە کۆمەڵێک یسەیر بخوێنیتەوەو ئینتەرنێت لەسەر بتوانیت

  هەیە. تۆیان هەستەکانی هەمان لە کە تریت کەسانی چەندین وەک تۆ نیت. تەنیا کە

 

 
 

 

 



 

 

 

 و اڵتریندمن من مامۆستایە. دایکم ئەندازیارە. باوکم پەروەردەبووم. لەوێش هەر و دایکبووم لە کەرکووک لە من

 من بۆ خۆیان پاڵپشتی و خۆشەویستی هەمیشە خوشکەکەم پێنج و باوکم و دایک بووم. خێزانەکەم تاقانەی کوڕی

 کە کرد وای سرووشتی شێوەیەکی بە تێدابوو خۆشەویستییەی هەموو ئەو کە لەخێزانێک بوونم دەربڕیوە.

 ژیانمدا. لە شتەکان گرنگترین لە بێت یەکێک ویستیخۆشە

 هەمیشە جیاوازم، تر کوڕانی لە من کە دەمزانی هەرچەندە تێنەپەڕیم. خۆمدا شووناسی و پێناس قەبووڵنەکردنی ڕەتکردنەوەو قۆناغی بە من

 چوومە هەروەها و ناسی کوڕێکم چەند خۆم. دۆزینەوەی بە بکەم دەست کە دام یارمەتی هەستەم ئەم ناگۆڕێم. هەرگیز و خۆمم ئەمە کە دەکرد هەستم

  هەڵقواڵوە. ناخمدا لە ئاگر وەک کە بووە مەیلە ئەو هەمیشە خۆشەویستی دۆزینەوەی من، بۆ ساڵییەوە. سێ ەیوەندییەکیپ

 ئەحمەد، ٣١



 

 

 

 من کە بوو دوور کەرکووکەوە لە کاتژمێرێک و دەژیا سلێمانی لە کە بوو بیانییەک ئەو مۆبایلەوە. بەرنامەیەکی لەڕێگەی ناسی کەسێکم لەمەوبەر، ساڵێک چەند

 کە هەوڵەکانی سەرەڕای ، درووستکردم بۆ سەوزی تێکەڵەیەکی خەاڵتەکەیەوەو کردە سەوزەیەکی جۆرە هەموو ئەو ،چاوپێکەوتنماندا یەکەمین لە دەژیام. لێی

 ئەو کە بوو ئەوە لەبەر قومەش ئەو لێبدەم. میوق یەک لێبکات وام توانی تەنها ئەو من. حەزی بۆ سەوزبوو زۆر تێکەڵەکە بچێ، خۆش شتێکی لە لێبکات وای

  بوو. خۆش تێکەڵەکەی بە دڵی زۆر

 وای گرتبووی، عێراق جیاوازی شوێنی چەندین لە کە فۆتۆکانییەوە لەڕیگەی ناساند. فۆتۆگرافی بە منی ئەو دەبەین. بەسەر یەکەوە بە زیاتر کاتی کاتەوە، لەو

 بە کامێرایەکی ساڵ سەری بۆ نەدەکرد. تێبینی جوانییەکانیم چیتر کە بووبووم ئاشنا پێی ئەوەندوە کە شوێنێک خۆشبوێت، خۆمم واڵتی تر جارێکی ەک لێکردم

 ەل ێت.بفێرب ناشیەوێت و نازانێت شۆفێری ئەو چونکە لێدەخوڕم سەیارەکەش من هەمیشە بگرم. فۆتۆ و بچم زیاتر شوێنی بۆ بدات هانم تاکو پێبەخشم دیاری

 ئەم شەوانە". "ئاخاوتنی دەڵێن بەوە ئێمە بکەین، یەکتری بۆ ڕۆژەکەمان باسی تاکو دەکر یەک لەگەڵ کاتژمێریمان یەک تەلەفۆنێکی ڕۆژێکدا، هەموو کۆتایی

 یەکتری بۆ خۆشەویستیمان و نهەستەکانما ،سلێمانی لە بووین ئەزمەڕ شاخی لەسەر کاتێک ڕۆژێک، هەتا کردینەوە، نزیک یانلەیەکتری تر ئەوەندەی ئاخاوتنانە

 کە عێراق لە نییە یاسایی و ڕێپێدراو شتێکی کەوە ئەزانم یەکتری. دەستگیرانی بە بووین ئەوە، دوای مانگ شەش بوو. ئازادی پێناسەی من بۆ ساتە ئەو .ددرکان

 بەاڵم دەژین، لەیەک دوور هێشا ئێمە ڕەسەنی. بە بەاڵم دەژیم، مژیان یانەنهێنی بە منە. چیرۆکی ئەمە و ژیان ئەمە بەاڵم بیت، دایڕەگەزهاو پەیوەندییەکی لە

 بژین. پێکەوە ڕۆژێک بەنیازین

 

 

  



 

 

 

 

 ەنگیهئا لە ەکانلمستی هەڵگری بە ببم کە هەڵبژارد منی پورزاکەم کاتێک بوو سااڵن چوار تەمەنم

 شتێکی بە نبوو پێوەی کە تازەکانی سپییە ڵەوگ و مستیلەکان سپییەکەی ۆشەگ کاتەوە، لەو هاوسەرگرییەکەیدا.

 کە دەزانی وای سااڵن چوار تەمەن منی بکەم. هاوسەرگیری ڕۆژێک دەمویست منیش من. الی پیرۆز

 کەمدا، ساڵێکی چەند ماوەی لە ەک نەمدەزانی ناسم. دەیان کە دەکەم کچانەدا ولە یەکێک لەگەڵ هاوسەرگیری

 الیەنی دۆزینەوەی لە هاوڕەگەزخوازبوون من بۆ سەرەتاوە، لە هاوڕەگەزخوازم. دەردەکەوێت بۆم کاتێک دەگۆڕێت، ژیانم کە دەدۆزمەوە خۆم دەربارەی شتێک

 بنچینە و بنەما من بهەژێنێت. خەیاڵ و سۆز و ستهە لە تێکەڵەیەک دەتوانێت قۆز پیاوێکی چۆن کە ئەوەبوو من بۆ هاوڕەگەزخوازی بوو. زیاتر سێکسی

 گرنگە. زۆر من بۆ هاوڕەگەزخوازان هاوسەرگیری ئەوەشە لەبەر هەر خۆمەوە، هاوڕەگەزی جیهانی دەهێنمە جیاوەزەکان ڕەگەز جیهانی باوەکانی

 چونکە نەبینی یەکتریمان بەاڵم دەنووسی، یەکتریمان بۆ مۆبایل بەرنامەیەکی لەسەر ماوەیەک بۆ بوو. دا٢٠١٦ لە کرد دەستگیرانەکەم لەگەڵ قسەم کە جار یەکەم

 دەژیام. لێی من کە هەولێرەوە لە نەبوو دوور زۆر عێراق، بۆ هاتەوە ئەو تا کردن قسە لە بووین بەردەوام دەژیا. تورکیا لە ئەو

 یەکەمین بیرەوەرییەکانی قسەکردن، بە کردەوە دەستمان کاتەی ئەو بەاڵم کرد.نەدە قسەشمان ەیکاتان لەو تەنانەت مایەوە من لەگەڵ ئەو دەربارەی شتێک

 شیرینییەکەی. جوانەکانی، ڕەشە چاوە بوون، سەرنجڕاکێش ئەو شتی زۆر دەبوون. تێکەڵ گەشبینیدا لەگەڵ وردە وردە و بوون ڕوون زۆر ماللە ئاخاوتنمان

 جوان چەند دەبێت کە دەکردەوە بیرم ژیانییەوە. بچمە دەمویست و دەیگرتم مەراق زیاتر دەووتم، پێی ئینتەرنێت لە کە داژیانی ىچووکی وردەکارییەکی هەر لەگەڵ

 بین. یەکەوە بە کە بێت

 ئەو کە دەخوارد ئەوەم خەمی یەکسەر خۆشە.ووڕ و ژیر قۆز، چەند کە نەدەکرت باوەڕم کەوت، بەیەک چاومان جار یەکەمین بۆ بەر لەمەو ساڵ دوو کاتێک

 دوای دەژیا. شار دەرەوەی لە چونکە مایەوە من ماڵی لە ئەو لەکۆتاییدا سەرکەوتووبوو. چاوپێکەوتنمان مینەیەک بەاڵم من. بەرامبەر نەبێت هەستی هەمان

 "ڕۆژەکەت لێبکات پرسیاری شەوێ هەموو کە هەڵبژاردووە منی پیاوە ئەم کە گوزارم سووپاس زۆر من نەبووم. تر یسکە لەگەڵ لەو جگە ماچمان، ەمینیەک

 بوو؟" چۆن

 یەکتری. دەستگیرانی بە بووین بەر لەمەو مانگێک چەند  پەیوەندەییەکەماندا. لە دەنێین هەنگاو نوێ قۆناغی بەرەو و نبەیەکەوەی ساڵە دوو نزیکەی وا

 .دەمانەوێت ئێمە کە دەڕۆن جۆرە بەو شتەکان ئایا کە نازانم دەبێت. عێراق لە ئەوە ئایا کە نیم دڵنیا بەسەربەرین. بەیەکەوە ژیانمان و بژین یەکەوە بە دەمانەوێت

 بەرم. بەسەر لەگەڵ ژیانی دەمەوێت کە کەسەم ئەو لەگەڵ من کە دەزانم ئەوە بەاڵم

 سامی، ٢٥



 

 

 

  

 

 



 

 

 

 لەگەڵ پێکردبووم هاوسەرگیریان هاوسەرگیری. لە ساڵ شەش دوای وەرگرت تەاڵقم بەر لەمەو ساڵ چوار

 ساڵ ٣٠ تەمەن کیچێک باوە. زۆر دەژیم، لێ منی کە ،کەربەال لە دارێژڕاو هاوسەرگیری .ئامۆزاکانم لە یەکێک

 دیاریکراودا تەمەنێكی لە دەبێت كچان ،مندا خێزانی وەک خێزانێکی لە قبوڵنەکراوە. نەکردبێت هاوسەرگیری کە

 و بکەن پەروەردە منداڵەکانیان ببێت، منداڵیان بکەن، جێبەجێ هاوسەرگیری ژیانی ئەرکەکانی شووبکەن،

 و ئاین تایەفەکەمەوە، خۆمەوە، خێزانی لەالیەن دانرابوو بۆم کە دەکەوتم ڕێسایانە ئەو هەموو شوێن من ساڵ، ٣٦ ماوەی بۆ بن. باش ژنێکی

 خۆمم ناسنامەی و شوناس و مفیکرەکان بیرو خۆم، هەستەکانی خۆمدا. ژیانی بەسەر نەبوو دەسەاڵتێکم هیچ کە بووم کەس تەنها من کۆمەڵگاوە.

 دەوێت. ناژی لە چیم و کێم من لە لەوەی بیرکردنەوە بە کرد دەستم ئینجا وەرگرت تەاڵقم کاتەوەی لەو خستبوو. پشتگوێ

 دەستم بەڕاستی ەک بوو کاتە ئەو کەس. هەموو و خیزانەکەم لە دوور بم، تەنیا دەمویست هەمیشە بەسەربرد. خۆم ژوورەکەی لە زۆرم کاتیکی تەاڵقەکەم، دوای

 خۆم. بۆ بیرکردنەوە و خۆم لە گوێگرتن بە کرد

 ئەو هەموو باوەڕەی ەوب گەیشتم وردە ەورد

 سەیر هەمبوون، تر ژنی بۆ "سەیر"انەی هەستە

 من بوو. من ڕاستەقینەی هەستی ئەوە نەبوون.

 ئافرەت بۆ سۆزم و هەست و سێکسی ئاڕاستەی

 پێی چۆن چونکە نەزانیبوو، بەوەم بەاڵم بوو.

 تبێدە کە وتراوە پێم ژیانم هەموو من کاتێک بزانم

 لەوە بیرم هەرگیز بدۆزمەوە! باش پێاوێکی

 کە هەبێت ژاردەیەبهەڵ ئەوە کە وەنەکردبووە

 .بم ژنێکدا لەگەڵ

 ژیانم خۆشەویستی کاتێک بوو لەمەوپێش ساڵ سێ

 لە ماڵ پێداویستی هەندێک دەچووم من ناسی.

 .یبین دراوسێکەمانم کاتێک بکڕم دووکانێک

 چاوەشینەکانی کە بوو لەبەردا شینی بلوزێکی

 ئێستا تا کە کەسە جوانترین ئەو دەردەخست.

 باسی یەکتر. بۆ نووسین بە کرد دەستمان بینیبێتم.

 خەولە، ٤٠



 

 

 

 لەبەر دەبوو. بەهێزتر و بەهێزتر پەیوەندییەکەمان بکەم. باس بۆ خۆمی ژیانی کەسییەکانی شتە و گرنگەکان شتە هەموو دەمتوانی دەکرد. شتێکمان هەموو

 سەردانی لەماڵەوە کە دەیانهێشت وە بوو باش یەک لەگەڵ پەیوەندییان دایکمان بەرین. بەسەر یەکەوە بە زۆر کاتێکی کە نەبوو سەیر وین،بو دراوسێ ئەوەی

 بکەین. یەکتری

 باسی دەکەوت. یەک دەستی بەر دەستمان ،دەگرت شیرین گۆرانیبێژ  العمر"ی انکتبلي" گۆرانی لە گوێمان و پاڵکەوتبووین جێگا لەسەر ڕۆژێکیان،

 سیشتر بە هەست و ئارامی بە هەست کاتدا هەمان لە کە ژیانمدا لە بوو جار یەکەم ئەوە کرد. یەکمان ماچی جار یەکەمین بۆ پاشان دەکرد، انمخۆشەویستی

 لە بەاڵم .کردووم خەمباری تەاڵقەکەم انندەز وا نازانن. هێشتا خێزانەکانمان .دەکەین قسە و دەبینین یەک کاتێک هەموو یەکەوەین. بە ئێمە کاتەوە لەو بکەم.

  نەبووم. دڵخۆشتر ئێستا لە کات هیچ ڕاستیدا

 

 

  



 

 

 

 من وەک کوڕێکی ەک نەبووم باروەڕەدا لەو هەرگیز گەورەبووم، هەولێر وەک شارێکی لە لەبەرئەوەی

 مایەی لەبەرئەوەی بەڵکو نازانم، بەرز کسێکی بە خۆم کە ئەوەی لەبەر نەک بدۆزێتەوە. خۆشەویستی بتوانێت

 هەموو لە تەنانەت ،هەولێر وەک شارێکی لە خۆشبوێت تری کوڕێکی هاوڕەگەزخوازێک کە شەرمەزارییە

 سەربەخۆیی .هەبووە جیاوازدا سانیکە لەگەڵ سێکسیم ئەزموونی خۆم بەشی عێراقیش. تری شوێنەکانی

 تا دەمتوانی بووم، ماڵ کوڕەگەورەی من لەبەرئەوەی بناسم. خەڵکی و تر شوێنێکی بۆ بچم شوێنێکەوە لە ئاسانی بە کە پێدام ڕێگەی ئابووی

  خوشکەکانم. وەک نەدەکردم سنوورداریان زۆر ماڵەوە ڕێساکانی و بمێنمەوەو ماڵ دەرەوەی لە درەنگ

 کارکردن، لە ساڵێک چەند پاش

 ماستەر بڕوانامەی دا بڕیارم

 واڵت دەرەوەی چوومە بەدەستبێنم.

 م.ئاسۆ فراوانکردنی و خوێندن بۆ

 دراوسێکانی واڵتە لە یەکێک لە

 خوێندن. بە کرد دەستم عێراق

 کە نەبووم باوەڕەدا لەو هەرگیز

 ئەوەدە شوێنێکی لە خۆشەویستی

 بدۆزمەوە. عێراقەوە لە نزیک

 لە نوێیە اڵتەوو ئەم هەرچەندە

 بەاڵم بوو، پێشکەوتووتر عێراق

 زۆر ێشتاه هاوڕەگەزخواز کەسانی

 دەبوونەوەو جیاکاری ڕووبەڕووی

 ئاشکرا بە نەماندەتوانی

 بین. هاوڕەگەزخواز

 بۆ ڕۆشتنم لە مانگێک چەند دوای

 ئێستا کە ناسی کوڕێکم وواڵتە، ئەو

 یکخەڵ بنەچە بە ئەو هاوسەرمە.

 کامەران، ٣٤



 

 

 

 بە ەاڵمب جیاوازن. یەک لە ڕادەبەدەر لە حەزەکانمان و فیلم ستایل، و فاشن مۆسیقا، بۆ ئارەزوومان .جیاوازە یەک لە زۆر کەلتووریەکانمان پێشینە وواڵتەیە. ئەو

 تێپەڕیوە. زۆردا بەرزونزمی بە خۆشەویستی تری چیرۆکەکانی زۆربەی وەک خۆشەویستیمان چیرۆکی بەهێزبوو. زۆر نێوانمان پەیوەندی بێت، ڕێگایەک هەر

 من کە یەئەوە یهۆکار خۆشەویستییە چیرۆکی ئەم کە بوو ئەوە بکەم ئەمە باسی لێکردم وای ئەوەی بەاڵم دەوێت. یزۆر ماندووبوونی کارو پەیوەندیدا لە بوون

 بەبێ دوودڵی، بەبێ خەم، بەبی ترس، بەبێ بم، چۆنێک هەر خۆم بۆ بوێم خۆشی کە بوو کەسێک بوو پێویستم ئەوەی قبوڵکردووە. خۆم بەتەواوەتی ئێستا

 هاوسەرگیریمان ئیمە ئەمڕۆ، .بوو ون ژیانمدا لە کە پارچەیەبوو ئەو ئەوە بینی. مندا لە باشەی و خۆشویست منی کە یەکێک شەرمەزاری. بەبێ و ڕاڕایی

 و خۆم پێناسی و شووناس بەشەی ئەو هێشتا دەکەم. ئەو باسی "هاوڕێکەم" وەک و عێراق بۆ دەچمەوە جارجار دەژین. عێراق دەرەوەی لە یەکەوە بە کردووە.

 ناڕاست ئەمە لەوانەیە هەندێکەوە بەالی دەکەم. سەردانیان کاتێک دەخەمەڕوو کەم پیاوانە" "جیاڕەگەزخوازە ڕووکەشە و دەشارمەوە ئازیزانم و خێزان لە ژیانم

 کاتێک وە خۆم. هی منیش هەیەو خۆیان ژیانی ئەوان بزانن. پێی خێزانەکەم ناکات پێویست بەختەوەرم. من خۆم، بۆ بەاڵم بن. ڕاست ئەوان لەوانەشە بێت.

 هاوبەشە. انماندانێو لە کە شتانەی بەو دەدەم گرنگی بەیەکەوەین،

   

  



 

 

 

 کە ببژێرن هەڵی ئازادانە دەتوانن دووڕەگەزخواز ەسانیک کە دەکەنەوە بیر وا خەڵکی کە پێکەنینە جێگای

 کەسانی خۆشبوێت. بەرامبەرییان ڕەگەزی کەسانی کە بژێرن هەڵی دەتوانن خۆشبوێت! کێیان

 دەزانن وا هاوڕەگەزخواز کەسانی بین، هاوڕەگەزخواز کە هەڵیدەبژێرین ئێمە دەزانن وا ڕەگەزخوازجییا

 بەرامبەرمان ڕەگەزی کەسێکی کە هەڵیبژێرین دەتوانین چونکە نابینەوە جیاکاری هەمان ڕووبەڕووی ئێمە

 هەرچەندە چونکە دەزانم، ئەمە تر. کەسێکی هەر وەکو دەوێت. خۆش کێمان ئەوەی بەسەر نییە کۆنترۆڵمان ئێمە ڕاستیدا، لە بەاڵم خۆشبوێت.

 ساڵ دە لە زیاتر ناسیم کۆلێژ سااڵنی لە کە زیاتر کە كجەی ئەو دەبینێت. کەس یەک تەنها دڵم بەاڵم بووە ێشسەرنجڕاک بەالوە پیاوم چەندین

 وردە و یەکتر لەگەڵ قسەکردن بە کرد دەستمان ئەرکەکانمانەوە بەهۆی هەبوو. یەکەوە بە وانەمان دوو ناسی. سێێەمدا خوێندنی وەرزی لەماوەی ئەوم لەمەوبەر.

 کاتی بەڕۆژ ڕۆژ هاوڕێ. بووینە وردە

 بۆ هەستەکانم دەبرد. بەسەر بەیەکەو زیاترمان

 هەرگیز بەاڵم دەبوون. بەهێزتر ئەو

 لە ئێمە بکەم. بارەیانەوە لە هیچ نەمدەتوانی

 پارێزگار زۆر شارێکی کە دەژیانی سامەڕڕا

 نەریت لە بەدەر هەرشتێک کۆنەپەرستە. و

 وەک شتێکی لەبەرئەوە قەبووڵناکرێت.

 دەخاتە ژیان دووڕەگەزخوازبوون

 دوای ماینەوەو هاوڕێ وەک مەترسییەوە.

 ماوەی و دابڕاین لەیەک زانکۆ تەواوکردنی

 نەکردووە. لەگەڵ قسام ساڵە ١١

 بۆ کرد بار ماڵمان لەمەوپێش، ساڵ چوار

 لە هەفتە دوو دوای تر. گەڕەکێکی

 بەڕێکەوت  دووکانێک لە جێگیربوونمان،

 خوار. کەوتە دڵم کردم هەستم پێکەوت. چاوم

 بۆم کرد! ئەوم ڕێکەوتی کە نەدەکرد باوەڕم

 دراوسێمانن. ئێستا ئەوان کە دەرکەوت

 دالیا، ٣٨



 

 

 

 سەردانی شەوانە یەکەوەو بە بازاڕ بۆ دەچووین دەرەوە، دەچووینە بەیەکەوە بووینەوە. نزیک لەیەکتر زیاتر رارانجا لە یەکتر. بینینی بە کردەوە دەستمان

 بەسەربردن. کات بۆ دەکرد یەکمان

 چەند بۆ کرد. ستدە لە دەستمان ئارامدا ساتێکی لە دەکرد. خەونەکانمان و ژیان باسی و دەکرد پیاسەمان مەلوییە. بۆ بۆ دەچووین یەکەوە بە ڕۆژێکیان

  دەکردەوە. لەو بیرم زۆر کە وت پێم هەیە. یەکتری بۆ هەستمان کە وت بەیەکترمان و کرد یەک لەگەڵ قسەمان کاتژمێرێک

 منە. ژیانی خۆشەویستی ئەو دەیبینمەوە. داهاتوو جاری بۆ کەی دەکەمەوە لەوە بیر نەبین، بەیەکەوە ڕۆژێک هەر بەیەکەوەین. ئێمە کاتەوە، لەو

 

 

 



 

 

 

 بوو. القمر" "جار قاوەخانەکە ناوی ناسی. بەغداد لە قارەخانەیەک لە لەمەوبەر ساڵ شەش کوڕەهاوڕێکەم من

 کە دەیانزانی چونکە سەر کریە هێرشی بۆمب بە مەهدییەوە سوپای لەالیەن نەماوە! ئێستا قاوەخانەیە ئەو

 یەکەم بۆ ئەوێ. بۆ دەچووم زۆر لێدەکرا. پێشوازییان قارەخانەیە لە هاوڕگەزخواز بەکۆمەڵگەی سەر کەسانی

 ماڵپەڕێکی لە کە دەکرد قسەم هاوڕەگەزخواز تری کوڕێکی لەگەڵ کاتێک زانی قاوەخانەیەم بەو جار

 کۆمەڵگای بۆ سەر کەسانی تیادیا هەیە شوێنێک کە وتم پێی ئەو بوو. "manjam.com" ئەویش ناسیبووم، هاوڕەگەزوازییەوە

 لە یەکێک بوو، ٢٠٠٧ ساڵی ئەمە نەدەکرد. باوەڕم جار یەکەم ناکرێت. سەیریان پشکنینەوە بەچاوی تر شوێنەکانی وەک هاوڕەگەزخواز

 بەغداد. شاری لە ماوەکان توندوتیژترین

 قاوەخانەکەو بۆ بچم خۆم دەبوو بەاڵم

 چانسێکی ئەگەر بیبینم. خۆم بەچاوی

 ڕاست ئەو کە هەبووایە کەمیش زۆر

 خەڵی لەوێ بمزانیایەو دەبووایە ڵیت،ب

 بناسیایە. ترم

 بۆ نەبوو گەورە قاوەخانەیەکی شوێنەکە

 شوێنێکی بڕواناکەم هاوڕەگەزخوازان.

 هەبێت. عێراق شوێنێکی هیچ لە وا

 هەستی شوێنەکە بەدڵنیاییەوە بەاڵم

 ترم کەسانی کراوەترەو کە دامێ ئەوەی

 کرد دەستم دەچوون. لەخۆم کە بینی

 ژینگەیەکی ئەوێ. بۆ بچم زیاتر بەوەی

 دەیانتوانی خەڵکی تیایدا کە بوو ئارام

 دەرببڕن. خۆیان هونەری الیەنی

 تر کاسای ئەوەی بۆ بوو باش شوێنێکی

 دەکردەوە. بیریان خۆم وەک کە بناسم

 هەموویان بوون لەوێ کە ئەوانەی

 وەسیم، ٣١



 

 

 

 ئەوە کە دەدا هەوڵمان ومانهەمو بەاڵم .کردنەوەنەدە یجێگە ەلەکۆمەڵگ کە بوون کەسانێک و داهێنەر کەسانی ، هونەرمەند زۆریان نەبوون. هاوڕەگەزخواز

  دەکەین. قەبووڵ یەکتر هەموومان شوێنەدا لەم کە بدەین یەکتر پیشانی

 دەرەوەو دەچووینە و دەبینی یەکتریمان ئاسایی بەشێوەیەکی مانگێک چەند ماوەی بۆ بڵێم دەتوامم شێوەکان، لە بەشێوەیەک ناسی. کوڕەهاوڕێکەم ساڵێک، دوای

 سەفەرە، لە دەزانی وام کە باوکم، گۆڕان. شتەکان ئەوە دوای بەاڵم دەناسن. باشتر ئەکتری دەبنەوەو نزیک لەیەکتری کە کوڕ دوو دەبووینەوە. نزیک یەک لە

 لە باوکم ناکرێت. خەیاڵ بووینەوە ڕووبەڕووی کاتەوە لەو تۆقینەی و ترس ئەو گرت. نوستنەکەمدا ژووری لە هاوڕێکەمی و من و ماڵ هاتەوەوە زوو

 ماڵ. نەگەڕێمەوە هەرگیز کە وتم پێی و دەرکرد ماڵ لە منی دا. انیهەردووکم

 و خاڵۆزاکانم و ئامۆزا کە بیستمان ئەوەی لەبەر بەتایبەتی بەدووربین. مەترسی لە ئەوەی بۆ دۆزییەوە بەغداد دەرەوەی لە بچووکمان شوێنێک هاوڕێکەم و من

 چەند بۆ دیزاین کاری منیش و دەکات کار ڕێستۆرانتێک لە هاوڕێکەم دەژین. شوێنە لەم ێکەساڵ چەد ماوەی وا دەگەڕێن. بەدواماندا هاوڕێکەم خێزانی

 شتە هەموو ئەم ڕووبەڕووی بەتەنیا کە سوپاسگوزارم ڕۆژێک هەموو من بووینەوە، دووچاری نەهامەتییانەی ئەو هەموو سەرەڕای دەکەم. کۆمپانیایەک

 دەبنەوە. ڕووبەڕووی بەتەنیا بەاڵم مندان ئەوەی وەک بارۆدوخێکی لە کە ئەوانەی بۆ بێت گران چەند تدەبێ کە بکەمەوە لەوە خەیاڵ ناتوانم نابمەوە.

 ڕووبەڕوویان ئێستاش بوومەتەوەو ڕووبەڕوویان بکەمەوە کێشانە ئەو هەموو لە بیر هەردەم کە بۆم دەبێت ئاسان زۆر کرد. ڕزگار منی ژیانی خۆشەویستی

 ناکەم. وا من کە ەیەهۆکار ئەو ئەو بەاڵم دەبمەوە.

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 ئەوە، پێش سالێک چەند بو بووم. خەمۆک زۆر کرد، ئامادەیی خوێندگەی بە دەستم لەمەوبەر ساڵ دوو کە

 هەبوو. واتایەکیان چ هەستەکانم لەوەی تێبگەم کە ئەوەدابووم هەوڵی لە و دەرنەدەکرد خۆم شوناسی لە سەرم

 نەمدەویست بەاڵم بکەم، دروست لەگەڵیاندا پەیوەندی دەمویست کە و ڕادەکێشن، سەرنجم کوڕان کە دەمزانی

 لە من کە ئەوەی بۆ دەگەڕێتەوە ئەمە هۆکاری دەزانی وام زۆر بۆماوەیەکی بکەم. لەگەڵدا سێکسیان

 ەیەکهەڵ بە هاوسەرگیری دەرەوەی سێکسی عێراقییەکان خێزانە هەموو دەنا زۆربەی وە عێراقیم. خێزانێکی

 منیش کە دەزانی وام بێت. سێکس لە ڕقم کە لێکردبووم وای خێزانەکەم پەروەردەی دەزانی وام بدات. ئەنجامی نابێت کەس کە دەدەن قەڵەم لە

 ببمەوە. نزیک خەڵک لە جۆرە بەو نامەوێت ماوەتەوەو بۆ کۆمەڵگاکەمم و خێزانەکەم بیروباوەڕی و نەریت

 باسی زیاتر دەبووینەوە، نزیک یەک لە زیاتر تا لەمەوپێش. مانگێک چەند ناسی هاوڕێم ڕەنای کتێک کرد گۆڕان بە دەستیان هەستەکانم

 هاوتەمەنمان، كچانی زۆربەی وەک دەکرد. هاوبەشی یەک لەگەڵ نەدەکرد باس ترمان کەسی بۆ کە کەسییەکانمان تایبەتە بیرە و دەکرد یەکتری بۆ خۆمان ژیانی

 نەمدەویست نییە. سێکس لە حەزم من کە بڵێم پێی دەترسام لەوە من هەیبوو. یەکێمان هەر بۆ خۆشویستی کە واتایەی ئەو و کرددە یەک بۆ خۆشەویستیمان باسی

 نەمدەویست ترەوە، الیەکی لە بەاڵم بژی. ئاسایی ژیانێکی و تربێت کەسانی وەک نایەوێت کە کەسێک تەنیاپەرست. کەسێکی سەیرم. مرۆڤێکی من کە وابزانێت

 الیەنەکانی و بیرەکانم هەموو بەهۆی خەمۆکی بە هەستکردن لە بم بەردەوام نەمدەویست بن. خۆمدا مێشکی لە تەنها بیرەکانم و دابڕان ژیانی لە بم وامبەردە

 هەڵگرتبوون. خۆمم بۆ کە شووناسم

 

 ئەو کە بوو جارم یەکەم ئەوە دەچوو. "ناڕەگەزخواز /"ئەسێکشواڵ کەسێکی وەسفی لە باسکرد بۆم کە ئەوەی وتم پێی ئەو بڵێم. پێی بڕیارمدا ڕۆژێکیان،

 لەسەر زیاتر کە ولێکردبو وای ئەوەش تێدابووەو ناڕەگەزخوازی ەکتەرێکیکار کە کردبوو تەلەفزیۆنی زنجیرەیەکی سەیری کە وتم پێی ئەو ببیستم. شەیەوو

 ڕێی. نەهاتبووە پێشتر کە بوو نامۆ شتێکی چونکە بوو چەسپی مێشکیدا لە ووشەکە بااڵم دانەدەنا، ناڕەگەزخواز کەسێکی بە خۆی ئەو بخوێنێتەوە. ووشەکە

 لەگەڵ بکەم. ئازادی بە هەست زیاتر کردملێکدە وای دەمخوێندەوە کە ووشەیەک هەر گووگڵدا. لە ناڕەگەزخوازبوون بەدوای گەڕان بە کرد دەستمان بەیەکەوە

 مەنار، ١٨



 

 

 

 شانم لەسەر بارێک دەکرد هەستم ووشەیەکدا هەر

 خۆم جار یەکەم بۆ کە وابوو ئەوە وەک  الدەچوو.

 نیم. سەیر کەسێکی کە دەربکەوێت بۆم و بناسم

 نەبێت، من وەک کەسی ملیۆنەها جیهاندا لە لەوانەیە

 ەزخوازناڕەگ بە خۆیان کە هەیە خەڵک هێشتا بەاڵم

 ناکەم. تەنیایی بە هەست جاران وەک ئێستا و دادەنێن

 

 چ خۆم الیەنەی ئەم دۆزینەوەی کە نازانم من

 لە بەتایبەتی گشتی، بە دەبێت ژیانم بۆ واتایەکی

 کە نەناسیوە کوڕێکم هەرگیز خۆشەویستییەوە. الیەنی

 کچێکدا لەگەڵ ژیان و بێت پەیوەندیدا لە بیەوێت

  ناوێت. سێکسی کچە ئەو کە کبزانێ و بنێت بونیاد

 وە نەمناسیبن. من و هەبێت وا کوڕی لەوانەشە

 بەاڵم ناسم! بیان من دێت ڕۆژێک ئایا کە ناشزانم

 دەکەم. زۆر خۆشەویستییەکی بە هەست لەمڕۆدا

 لە حەزم شوناسەکەم. و خۆم بۆ خۆشەویستی

 واتای لەسەر خوێندنەوەیە و خۆم دۆزینەوەی

 خەڵکی، زۆرینەی وەک بوون. ناڕەگەزخواز

 و خۆشمبوێت من بردۆزمەوە یەکێک دەمەوێت

 هەبێت ساتانەم ئەو دەمەوێت خۆشبوێت. منی ئەویش

 باسی و بکەم پێدا باوەشی بگرم، یەکێک دەستی کە

 کەڕۆژیک هیوادارم بکەین. یەکتری بۆ خەونەکانمان

 ئەوە بەشی کاتە، ئەو تا بەاڵم بێتەدی. من بۆ ئەمە

 هەیە خێزانەکەم و هاوڕیکانم و خۆم بۆ خۆشەویستیم

 بەردەوام ژیاندا لە لێبکات وام کە

  بم.



 

 

 

  

 ترس چیرۆکی



 

 

 

 دێین ئاینیەوە زۆر و عەشایەری و نەریتی شارێکی لە هەردووکمان ڕامانکردووەە. عێراق لە كچەهاوڕێکەم و من دەبێت مانگێک چەند ماوەی وا

 کچێکی وەک پەیوەندییەکەمان. لە بووین بەردەوام و ناسی یەکترمان لەوێ لەمەوپێش ساڵیک عێراق. لە

 "جیاڕەگەزخواز"ەکەم الیەنە لەسەر هەمیشە بەاڵم ڕادەکێشام، سەرنجی کچ کە دەبینی خۆم جار زۆر دووڕەگەزخواز،

 م.ب خۆم ئەو لەگەڵ دەمتوانی کە ناسی، كچەهاوڕێکەم کاتەی ئەو تا نەبم، مەترسیدا لە تا دەهێشتەوە خۆم

 ئەوەیان هەڕەشەی دایکم و خوشکەکەم هاتەژوور. بەسەرماندا ماچکردنماندا لەکاتی گەوەرەکەم خوشکە کاتێک دەستیانپێکرد کاتێک کێشەکانمان

 لەو ژیان ەوە.نەکەوێت دوور من لە گەر بڵێن خێزانەکەی بە لێبکەن ئەوەی هەڕەشەی تا کرد کچەهاوڕێكەم بۆ تەلەفۆنیان هەروەها بڵێن. باوکم بە کە لێکردم

 هێڵرامەوە، کچەهاوڕێکەم لە دوور و خەستەخانە بۆ برام دا. خۆکوشتنم هەوڵی و دەکرد خەمۆکی بە هەستم سەرم. کردە کاری زور گەورەیەدا سترێسە

  بکات. سەردانم دەدا هەوڵی ئەو هەرچەندە

 کردبووم. داوای کە بکەم بەکوڕێک شوو دەبێت کە وتم پێی دایکم پزیشک. ڕێنماییەکانی دژی لە دەکرد خەستەخانە لە منی ئەو وت. براکەمی بە دایکم پاشان

 داڕێژراو هاوسەرگیرییەکی

 خوشەویستەکەم لە ئەوەی بۆ

 بۆم بگرن. بەدوورم

 شتەکان دەبێت کە دەرکەوت

 ئەوەی بۆ بکەمەوە هێور

 بتوانم تا بم بەردەوام انلەژی

 خۆشەویستەکەوە بە پەیوەنی

 کە ووتن پێم بۆیە بکە،.

  دەکەم. شووەکە

 کورت، ماوەیەکی پاش

 بە پەیوەندیم

 و کرد خۆشەویستەکەمەوە

 بەجێبێڵین. وواڵت بڕیارماندا

 بۆیە نەبوو پاسپۆرتی ئەو

 ئەو تا بکەین چاوەڕێ دەبوو

 شیرین، ٢٩



 

 

 

 زۆربەی کە ڕۆشتین پەلە بە ئەوەندە تورکیا. بەرەو بەجێهێشت وواڵتمان وەرگرتەوە، پاسپۆرتەکەی ەیئەو دوای ڕۆژ دوو دەردەهێنێت. پاسپۆرت

 نەبرد. خۆماندا لەگەڵ بەڵگەنامەکانمان

 تەواوبوون ەرەوب هەمانبوو پارەیەی ئەو دێت. بەسەرماندا چی کە لەوەی نین دڵنیا و ترساین لە هێشتا نییە، ڕاستەوخۆدا مەترسی لە ژیانمان ئێستا هەرچەندە

 زۆر بارێکی لە ئێمە بدەن. یاریمەتیمان کە ناکەن ئەوتۆ کارێکی تر نێودەوڵەتییەکانی ڕێکخراوە و یەکگرتووەکان نەتەو و بدۆزینەوەو ئیش ناتوانین دەڕوات،

 بەجێبهێڵین تورکیا ناشتوانین دەزانن. ئێمە بە خێزانەکانمان چونکە عێراق بگەڕێینەوە ناتوانین جۆرێک بەهیچ دەکەین. بێدەسەاڵتی بە هەست و هەستیارداین

 بۆ بنێردرێینەوە و نەبن بەئاگا لێمان خەڵک ئەوەی بۆ دەکەین مامەڵە تورکیا لە ئاگایانەوە بە زۆر ئێمە دی. بێتە ئەوە تا نادات یارمەتیمان الیەنێک هیچ چونکە

 هەر وەاڵمی و یەکگرتووەکان نەتەوە ئۆفیسی بۆ دەچین کاتێک دەکەن لەگەڵ سینەوەمانلێپر دڕندەییانە بە کە کەین قبوڵ پاسەوانەکانی لە ناچارین  عێراق.

 شتێکەوە هیچ بە سەرکێشی نامانەوێت تایبەتن. و کەسی چەن پرسیارەکان کە ئەوەی گوێدانە بەبێ دەکەن لێمان تورکەکان ئەفسەرە کە بدەینەوە پرسیارێک

 بەسەردێت؟ لێ چیمان تۆ بەڕای عێراق، بۆ بنێردرێنەوە ئەگەر عێراق. بۆ بماننێرنەوە ئەوەی هۆی ببێتە ەلەوانەی مەترسییەک یان سەرکێشییەک هەر بکەین.

 
 

 

 

  



 

 

 

 عێراق لە نییە ڕێپێدراو قەبوڵکراوو سەالمەتیم. لەبەر شاردۆتەوە خۆم عەشیرەتەکەم و لەخیزانەکەم ئێستادا لە من

 هەیە. بەهێزیان ئاینی و نەریتی بیروباوەڕی کە مندا ئەوەی وەک خێزانێكی لە بەتاینەتی .بیت ڕەگەزگۆڕ پیاوێکی

 کات زۆربەی باوکم و دایک بکەم. ڕەفتار کچانە و بچم کچ لە کە لێکردووم زەبریان هەمیشە خێزانەکەم

 پێییان ئەوەی گەر دەداملێی جار هەندێک  بگرێت. بەسەردا دەستم و بکات کۆنترۆڵم کە براکەم بە دەدا دەسەاڵتیان

 نەمکردایە. دەووتم

 هەڕەشە و سووکایەتی و تر کەسانی و خێزانەکەم دەستدرێژی و توندوتیژی بووم. خۆمدا ڕەگەزگۆڕی شووناسی دۆزینەوەی یملمالنێ لە من زۆر سااڵنێکی بۆ

 ناتوانم من دەرببڕم. تێدا خۆمی شووناسی کە نەبوو شوێنێکم هێچ و ڕێگایەک هیچ  لێدەرنەکەم. سەری و خۆم شووناسی لە نەبم دڵنیا کە لێكردم وایان

 لە نە بکەم، لەبەر بەرگ و جل دەمەوێت شێوەیەی بەو نەمتوانیوە هەرگیزیش نایاساییە. کارێکی و مەترسیدار زۆر چونکە دەستبکەوێت هۆرمۆنم چارەسەری

 تر. شوێنێکی هیچ لە نە ماڵەوە

 بەشێوەیەک نەمدەتوانی تەنانەت

 ڕەنگدانەوەی کە بکەم چاک قژم

 دەمویست کە بێت خۆم وێنەی ئەو

 لەو ماڵەوە، لە بدەم. جیهانی پیشانی

 بە هەست دەبوو کە شوێنەی

 سەالمەتی و ئارامی زۆرترین

 دەکرد. زیندانی بە هەستم بکەم،

 پاش کە بووم بەختەوەر لەوەدا

 کەسانێکم ڕامکرد، ئەوەی

 بۆ شوێنێکیان کە دۆزییەوە

 خێزانەکەم لە و بژیم تێیدا دابینکردم

 هەر هێشتا بەاڵم بشارمەوە. خۆم

 بچمە ئازادانە ناتوانم هەیە. ترسم

 بۆ بچم ناتوانم تەنانەت دەرەوە.

 ئەوەی بەبێ بکڕم نان نانەواخانەش

 کەریم، ٢٣



 

 

 

 یارمەتیم دەتوانن کە بدەن ئەوە بڕیاری بیخوێنێتەوەو ێکخراوێکڕ یان یەکێک ئەوەی هیوای بە دەنووسمەوە چیرۆکەکەم من بمبینێت. یەکێک هەبێت ئەوم ترسی

 گرانە؟ ئەوەندە داواکارییەکی ئەوە ئایا بم. خۆم بژیم. خۆم ڕاستی دەمەوێت بگۆڕم. ژیانم بدەن یارمەتیم بدەن. یارمەتییەکم و بدەن

 

 

  



 

 

 

 جێگەکەمدا لە تەنیشمەوە لە و ژوورەکەم هاتە خاڵم بوو. ساڵ نۆ تەمەنم سەر کرایە سێکسیم دەستدرێژی کە جار یەکەم

 ڕوویدەدا. چی تێنەدەگەشتم من نێرینەم. ئەندامی لە دەدا دەستی پانتۆڵەکەمەوەو ناو خستە دەستی لێدەدام. دەستی و پاڵکەوت

 تر چەندجارێکی ئەوە دوای دەدام. سزای ئەگینا نەڵیم، کەس بە هەرگیز کە وتم پێی ئەوە دوای و دەکرد دەنگی پاشان

 و خۆم ناسنامەی و شوناس دەربارەی شێواوە لێ سەرم دەکەم هسەت من کاتەوە، لەو ساڵ. دوو ماوەی بۆ سەرم کردە سێکسی دەسترێژی

 و تاوان بە هەستم زۆر، ماوەیەکی بۆ بم. كچ بمەوێت کە لێکردووم وای سەرم کردییە سێكسییەکی دەسترێژییە وامدەزانی هەستەکانم.

 گەورەتر هەستانە ئەم کردم. لێی خاڵم کە لەوەی دەکرد شەرمەزاری و تاوان بە هەستم چونکە بم. كچ دەمەوێت کە لەوەی دەکرد ریشەرمەزا

 دەبینی. خاڵم کە گەورەدا خێزانی خوانێکی هەموو لەگەڵ دەبوون

 کچ بە ببن دەیانەوێت کوڕانەی ئەو دەربارەی خوێندنەوە بە ردک دەستم خۆم. شووناسی لەسەر فێربوون و ناسین بە دەستبکەم ئەوەی پێش تێبەڕی ساڵێک چەند

 بەو هەست لێکردم وای ڕەگەزکۆڕ کەستای دەربارەی خوێندنەوە بوو. ساڵ نۆزدە تەمەنم ئاشنابووم "ڕەگەزکۆڕ" وشەی بە کە جار یەکەمین ئیتەرنێت. لەسەر

 وەک دەبینی. جیاواز بەشێوەیەکی منداڵیم بیرەوەرییەکانی وردە وردە کچم. من کە ەکردوو هەستم وا هەمیشە بووم. ڕەگەزگۆڕ هەمیشە من کە بکەم ڕاستییە

 هەمیشە کە یان کوڕان. بۆ نەک کچانە بۆ ئەوە وتم پێی دایکم وە بکڕم، خوشکەکەم عەزی هەمان لە دەمەویست و بوو سااڵن پێنج تەمەنم کاتێک ئەوەی

 لەوان یەکێکم من کە بکەم خەیاڵ وا خۆمدا لەمێشکی و ەمبک لەبەر جلیان بکەم، بووکەشووشو بە یاری دەمویست

 

 خۆمانبین. و بەیەکەوەبین ئەوەی بۆ ڕێکدەخست کۆبوونەوەمان جار هەندێک بوون. خۆم وەک کە کەسانێک ناسینی بە کرد دەستم بوو، گەورەتر تەمەنم کە

 رسامدەت زۆر من بچم. ژن لە زیاتر و بکۆڕێت جەستەم تا هۆرمۆن چارەسەری دەستکەوتنی بۆ بدات یارمەتیم دەتوانێت کە وتم پێی کۆبوونەوەکاندا لە یەکێک

 پەیدا بۆ بەرامبەری قینم وردە وردە کە جەستەیەکدا لە ژیان لە بم بەردەوام نەشـمدەتوانی بەاڵم نایاساییە. شتێکی کە ئەوەی لەبەر و خێزانەکەم لەبەر هەنگاوە لەم

 بدەم. هەنگاوە ئەم دا بڕیارم ەبۆی بم. خۆم دەمویست دەبوو.

  وردە وردە دەڕوانی. خۆمم لە تر بەشێوازیكی وە دەبوو، ژنانەتر ڕووخسارم  وە دەبوو ترگەورە سنگم دەکرد. جەستەم گۆڕانی تێبینی مانگێک، چەند دوای

 خاڵێکی لەچەند دەکرد. جەستەییەکانیان گۆڕانە تێبێنی خەڵکی بوو. سەختتر ژیانم کاتدا هەمان لە دەکرد. خۆمم سەیری کاتێک دەکرد زیاتر ئارامییەکی بە هەستم

 کە لێدەکردم داوایان تر جاری دێكهەن بڕۆم، پێدەدام ڕێگەیان و دەکردم سەیریان سەیر بەشێوازێکی جار هەندێک وەستێنرام. چەندجارێک بەغداد لەناو پشکنین

 خاڵەکانی لە  چەندجارێک دەگەڕێن. شت بۆ تەها ئەوان کە ئەوەی بیانووی بە لێدەدام دەستیان پاشان بگەڕێن، سەیارەکە ناو ئەوەی بۆ دەرەو بێمە سەیارەکە لە

 لینا، ٢٩



 

 

 

 دەکەم. قێزەونی بە هەست کاتدا. هەمان لە ئەفسەرەوە لەیەک اترزی لەالیەن جار هەندێک کراوەتەسەر، سێکسیم دەستدرێژی ئەفسرەکانەوە لەگەالیەن پشکنین

 ترسە... پێدەکەم هەستی ڕۆژێك هەموو کە شت تەنها ژیاندام. لە من ناکەم هەست نایکەم. بەاڵم دەکەمەوە خۆکوشتن لە بیر زۆرجار مرۆڤم. من ناکەم هەست

 



 

 

 

 هەموو و خێزانەکەم دەکەم. گەورە شتی داهاتوودا لە و زیرەکم زۆر کوڕێکی من کە دەووتم پێیان دەوروبەرم هەموو کەمەوە، زۆ تەمەنێکی لە

 چ خۆم بەدڵی گەورەبووم، کە  دەووتم پێیان هەموویان هەبوو. من بە گەورەیان ئومێدی دەوروبەرم ئەوانەی

 بکات من وەک یەکێکی لەگەڵ هاوسەرگیری کە کچێک هەر و هاوسەرگیری بۆ هەڵیدەبژێرم بووێت کچێکم

  یاوەرییەتی. بەخت

 بە کرد دەستم کڕی، خۆمم سەیارەی دەکرد. پەیدا زۆرم پارەیەکی دۆزییەوە. باشم زۆر ئیشێکی و کرد تەواو کۆلێژم ساڵ، چەندین دوای

 دایک خەونەکانی هەموو من ترەوە، کەسانەی ڕوانگەی لە دەبوو. من بە پێویستیان کتێک دەدا خێزانەکەشم یارمەتی تەنانەت و شوقەیەک بۆ پارەدان

 هاوڕەگەزخوازم من دەمزانی بووم. ملمالنێدا لە من خۆمەوە، ڕووانگەی لە بەاڵم بکەم. هاوسەرگیری ئەوەبوو مابوو هێشتا کە شت تەنها دەهینا. بەدی باوکمم و

 بکەم. اکچێکد لەگەڵ هاوسەرگیەری گەر بۆم دەبێت گران زۆر و

 هاوسەرگیری. بۆ لێنەدەکردم زۆریان خێزانەکەم و دەبینی ترم کوڕی نهێنی بە بووم، سەرکەوتوو کارەکەمدا لە نەبوو. خراپ ژیانم ساڵێک، چەند ماوەی بۆ

 ژیانی هەیەو باشی زۆر ئیشێکی ەک باش من وەک کوڕێکی نەبووە. كچەهاوڕێیەکم هەرگیز بۆ ئایا کە پەیدابوو ال گومانیان دەبوو، گەورەتر تەمەنم کە بەاڵم

 قایلم بەوە زۆر ساڵێکی چەند بۆ لێدەردەچێت. باشیان ژنێکی کە بۆم كچ پێشنیازکردنی بە کرد دەستیان هەبێت! کچەهاوڕێی یەک نەبێت هیچ دەبێت جێگیرە

 ببینم. كچ نییە ئەوەم کاتی ئیشەوەو بە مەشغوڵم زۆر دەمووت کە کردبوون

 هاوسەرگیری یەکجار  کە دەوت خۆمم بە بۆیە نەمابوو. بیانوویەکم هیچ بێنم. ژن کە لێدەکردم زۆریان تر ئەوەندەی باوکم و دایک ساڵ، ٣١ بە بوو تەمەنم کاتێك

 هێنا. ژنم و بۆم نابێت خراپە ئەو

 خێزانەکەم دەکرد. زیندانی بە هەستم کە بووم کەسە ئەو من لێرەدا بەاڵم پیاوان، لە دەکات سنووردارتر ژنان ئاسایی شێوەیەکی بە عێراق لە هاوسەرگیری

 بە کرد دەستیان خەڵكی دەبوون. زیاتر کێشەکانمان ، دەڕۆیشت بەسەردا زۆرتری هاوسەرگیەییەمان تا ژن. بەاڵم جوان، ژنێکی چاکە، زۆر ژنێکی

   بکەین. دروست خێزان و ببێت منداڵمان دەیانویست و منداڵ لەسەر پرسیارکردن

 سێکس لە و لەو خۆم هەوڵدەدەم ڕاناکێشێت. سەرنجم سێکسییەوە لەڕووی بەاڵم جوانە، زۆر ئەو بکەم. ژنەکەم لەگەڵ سێکس بەالمەوە بوو قورس زۆر

 ئەستەمە ێکیشت بەاڵم نەکەم. لەگەڵ سێکسی زۆر ماڵەوەو بڕۆمە درەنگ تا بیانوو دەکەمە ئیشەکەم و ماندووم کە دەدەم پیشان وا خۆم دایمە بەدووربگرم.

 پاشان و دەکەم هاوڕەگەزخوازی ڕووتی فلیمی سەیری مۆبایلەکەم بە توالێت، دەچمە من بکەین، سێکس دەبێت کە جارێک هەموو نەکەین. سێکس هەرگیز

 لەگەڵ هێشتا دەکەم. ەمژنەک لەگەڵ سێکس کە دەکەمەوە کوڕێک لە بیر و دادەخەم چاوم کات زۆربەی دەکەم. ژنەکەم لەگەڵ سێکس و نووستن ژووری دەچمەوە

 موستەفا، ٣٦



 

 

 

 بەو ببێت خۆم بۆ لێدەکردەوە خەیاڵم ژیانەی ئەو کە دەخوازم ئەوە هیوای تەنها ڕوودەدات. چی ئەمە دوای نازانم بەردەوامم. ژیانە لەم هێشتا بەیەکەوەین. ژنەکەم

 ڕۆژێک. دەژیم تیایدا ڕاستی بە کە ژیانەی

 



 

 

 

  

 یەکسەر دایکیشم بووە، کێ باوکم نازانێت کەس نەکردووە. ئاسایش و ئارامی بە هەستم هەرگیز ژیانمدا لە 

 و کرام تۆمار ترەوە باوکێکی و ایکد بەناوی من ئەوە دوای بەجێهێشتووە. منی بوونم دایک لە دوای

 کراوم. بەخێو ژنەوە دوو لەالیەن من کاتەوە لەو لێهێنام. وازیان ئەوانیش

 بۆ كچانەترە. هاوتەمەنم تری کوڕانی لە ڕەفتارم کە کرد هەستم خۆم. جێندەری شووناسی دۆژینەوەی بە کرد دەستم ساڵێدا، هەشت تەمەنی ەل

 کرد دەستم پێاودا. جەستەی لە ژنێکم من کە دەرکەوت بۆم ساڵ، ١٤ بە بووم کاتێک بەكام بوو. چی واتای کە نەبووم دڵنیا سالێک، چەند

 لەالیەن کە دەژیام کۆنەپەرستدا و نەریتی زۆر ناوچەیەکی لە چونکە کردم گرانتر لەسەر شتەکانی ئەوە بەاڵم دەربخەم. ژنانەتر ۆمخ کە بەوەی

 و تر یناوچەیەک بچمە کە کردم ناچاریان هەڕەشەکان  کردنەسەرم. هەڕەشە بە کرد دەستیان تا نەبرد زۆری گیرابوو. بەسەردا دەستی ئاینییەوە الیەنی میلیشیاو

  ژیام. کردم بەخێویان ژنەکەی دوو لە یەکێک خزمێكی لەگەڵ

 هەرگیز بژیم، لێی هەبوو شوێنێكم هەرچەندا نەهات. کۆتایی هەرگیز هەڕەشە بەاڵم  پێبکەمەوە. دەست دووبارە کە دەداتێ هەلێکم بارکردن ماڵ دەزانی وام

 بکەن. پاڵپشتیم بتوانن کە نەبووە هاوڕێم یان ڕاستی باوکی و دایک بووەستێت. پشتم لە کە نەبووە کەسێكم

 بەاڵم دەکر سەیریان دوروبەریان لە تریش خەڵکی پێدام. جنێویان و دام لێیان بەستەوە، منیان فڕێندرام. چەکدارەوە پیاوی سێ الیەن لە کەم. ماوەیەکی دوای

 ناگرێت. پشتم کەس کە دەرکەت بۆم لەویا سەر. بکاتە سێکسیم دەستدرێژی دا هەوڵی بوو لەوێ پۆلیسەی ئەو ڕاستیدا، لە وەستێنێت. بیان نەدا هەوڵی کەسی

 هەرگیز بۆیە بوون ڕەگەزکۆڕان و هاوڕەگەزخوازان دژی دەمناسین ئەوانەی هەموو دەکرد. ژیانم لە هەڕەشەی بمپارێزێت دەبوو کە حکومەتەکشم تەنانەت

 بەجێنەدەهێشت. ماڵم

 دروست لەگەڵ سۆزداریم پەیوەندییەکی کە ناسی یەکێکیشم ئافرەتاندا. ساڵۆنێکی لە کارکردن بە کرد دەستم بوو. باشتر مێککە شار بارودۆخی ماوەیەک، دوای

 بە سەر کەسانی دوای کەوتنە چەکداردووبارە میلیشیای پێکردەوە. دەستیان خێرا هەڕەشەکان نەخایەند. زۆریان بەاڵم بوون. ژیانم کاتی باشتری ئەمانە کرد.

 ڕۆژیکیان کردم. بەخێویان ژنانەشی ئەو و خۆشەویستەکەشم ژیانی بەڵکو مەترسییەوە، خستە خۆمی ژیانی تەنها نەک ئەمە هاوڕەگەزخواز. ڵگایکۆمە

 ناخما لە ڕۆژەش ئەم تا پێکرد هەستم لەویا سووکایەتییەی و ئازار ئەو ئاینیدا. ئیمامێکی لەبەرچاوی تاشیم سەریان و دا لەمنیان سەر، کرایە هێرشی ماڵەکەمان

  دەژین.

 مەروا، ٢٧



 

 

 

 میلیشیاکان چونکە دەترسم دەکەم. ترس بە هەست زیاتر شت هەموو لە بەاڵم ناجێگیریدام. و نادڵنیایی لە هێشتا شوێن. ئەو بۆ دەچم شوێن لەم هێشتا ئەمڕۆ،

 لێ چیم نازانم چونکە دەترسم من دەیانناسم. کە ێککەسان نێوانیشیاندا لە کوژن، دەیان و هاوڕەگەزخوازەوەن کۆمەكگای بە سەر کەسانی بەدوای بەردەوام

 بێنێت. ژیانم بە کۆتایی لەوانەیە کە دەبم تر هەڕەشەیەکی تووشی یان دەبێت، ئاساییم ڕۆژێکی ئایا کە هەڵدەستم، خەو لە سبەینێ ئایا کە نازانم بەسەردێت.



 

 

 

 ڕووبەڕووی ژیانمدا لە ئەوەی بۆ گەڕانەوە بەاڵم کردووەتەوە. خۆم چیرۆکی نووسینەوەی لە بیرم جار زۆر

 بنووسێت. لەسەر بتوانێت تا ڕابردوویدا لەگەڵ بێت ئاشتیدا لە مرۆڤ دەبێت وابزانم گرانە. زۆر بوومەتەوە

 ئیتر وببمەوە ئاشت ڕابدروومدا لەگەڵ بدات یارمەتیم چیرۆکە ئەم نووسینەوەی هیواداریشم هەڵەبم، من هیوادارم

 بژیم. ئێستادا لە تەواوەتی بە

 بە کێشا خشتیان دام، لێیان سلێـمانی. لە ماڵم نزیک گردێک لەسەر سەرم کردە هێرشیان هاوڕێی سێ لەگەڵ هاوڕێیەکم کاتێک ڕۆژێکیان بووم ماڵەوە بەڕێگای

 نەخشێندراوە. مێشکمدا لە پێکرد هەستم ڕۆژە ئەو داخورپانەی و ترس ئەو برد. پارەکانمیان هەموو و سەرم کردە سێکسیان دەستدرێژی سەرمدا،

 وە "سەیر"م کۆڕێکی من لە ووتم پێیان وە وەرنەگرت، هەند بە قسەکانمی سەرەتاوە لە هەر ئەفسەرەکە ڕوویدا. لەوەی بکەمەوە ئاگادارییان تا پۆلیس بۆ چووم

 هاوڕێکەی لە تر ئەفسرێکی ."بکەن لەگەڵ سێکست جۆرە بەو دەکەیت حەز خۆت دیارە وا نکەچو بکەین هیچ ناتوانین "ئێمە ووتم پێی "ژنانە"یە. ڕەفتارم کە

 دوو ماوەی بۆ کەمەوە بەالیەنی بن. بەردەوام ئاخاوتنەکەیان لە ئەوەی بۆ دەرەوە چوونە ژوورەکە لە ئەفسەرەکە دوو ڕایگرین؟" شەوێک چی "ئەڵێی پرسی

 لە کەچی هات، مندا بەسەر کە ڕابگەیەنم تاوانێکیان بە تا پۆلیس بۆ هاتم بەسەردێت. لێ چیم نەمدازانی و هێلرامجێ تەنیا بە لێپرسینەوە ژووری لە کاتژمێر

 مەترسییەوە. کەوتمە خۆم کۆتاییدا

 سێکسیان دەستدرێژی ژوورەوەو هاتنەوە کەم، ماوەیەکی دوای

 دەکردە سێکسی دەسترێژی ئەفسەرەکان لە یەکیک سەرم. کردە

 ترسەی ئەو لەوکاتەوە گرتبووم. دەستی تریان ئەوەی و سەرم

 نارەحەتم هەمیشە و چەسپیەوە ناخمدا لە هەمە پۆلیس بەرامبەر

 دەبینم، هاتوچۆ پۆلیسی و لێدەخوڕم سەیارە کاتێک هەر دەکات،

 هەندێک دەبینم. ئاسایش بینای و ئیش بۆ دەچم کاتێک تەنانەت

 لە ڕۆژێک هەموو نم بەاڵم تێبگەن. هەستەکانم لە لەوانەیە

 ترسدام.

 

 ژیر، ٢٩



 

 

 

 ناوم بڵێت پێم کردم بۆ تەلەفۆنی هاوڕێکانم لە یەکێک کاتێک کوڕەهاوڕێکەم لەگەڵ بووم نووسین نامە خەریکی

 ترسام. ئێجگار و حەپەسام من بەغداد. لە هاوڕەگەزخوازە کۆمەڵگای بە سەر کەسانی کوشنی لیستێكی لەسەر

 چیبکەم. نەمدازانی و دێت چی واتای بە ئەمە نەمدەزانی

 کەمەوە الیەنی بە کە دەرکەری بۆمان دەبیست. لیستەکە دەربارەی زیاترمان شتی وردە ورە و تێپەڕی ڕۆژێک چەند

 ئەمە ابۆوە.دۆزر دەژیان لێی شوێنەی لەو نزیک کەالوەیەکی لە الشەکانیان وە بوو، لیستەکە لەسەر ئەوانیش ناوی کوژرابوون. هاوڕێکانمان لە دوان

 لە دەدا هەوڵم بەغداد، لە نهێنی بە دووڕەگەزخواز پیاوێکی وەک دەژیام خۆم ژیانی ئاساییانە و ئیش بۆ دەچووم ڕۆژێک بکەم! تۆقین و ڕووخان بە هەست لێکردم وای

 بکوژرێم. بچمەدەر ماڵ لە ڕۆژێک هەر لەوانیەیە دەکردەوەی لەوە بیرم بوو، کوشتن لیستی لەسەر ناوم ئەوە دوای ڕۆژی دووربخەمەوە، لەخۆم گومانێک هەموو

  هەفتەیەک، دوای بمێنمەوە. مۆڵەت لەسەر نەبوو ئاسان چونکە ئیش بۆ چوومەوە ئەوە دوای بمێنمەوە. ماڵەوە لە ڕۆژ ١١ دا بڕیارم و وەرگرت کارەکەم لە نەخۆشیم مۆڵەتی

 لێکردم پرسیاریان وەستاین. سەرد شاری لەنزیک و لێخوڕی سەیارەکەیان لە خولەک ٢٥ بۆ وابزانم ەیانەوە.سەیارەک سندوقی خستیانمە و بەستم چاویان برد، منیان پیاو پێنج

 یەکێکی بووم. بەربوون خوێن تووشی و شکاند سەرمدا لە بوتڵێکی یاکێکیان دام. لێیان پاشان و نەدەکرد باوەڕیان ئەوان بەاڵم دەکرد نکوڵیم هەر من کوڕە. لە حەزم ئایا کە

  گریان. بە کرد دەستم و دەترسام ڕادەبەدەر لە کرد. خێزانەکەم لە هەڕەشەی و دەموچاوم کردە تفی انتری

 جلەکانی هاوڕەگەزخوازی. تۆ کە دەیسەلمێنم من وتی و داکەند پانتۆڵەکەی ەکێکیانی

 بیرم چووم. خۆم لەهۆش کەمێک پاش سەرم. کردە سێکسی دەستدرێژی و داکەند لەبەرم

 زەوی لەسەر کە ئەوەیە دێتەوە بیرم کە شت یەکەم ڕوویدا. چی ئەوە دوای کە نایەت

 و بوون بەردەوام لێخوڕین لە بۆماوەیەک سەیارەکە، ناو بۆ بردەوە منیان کەوتبووم.

 ئەوەی پێش بەسەربرد گریانەوە بە کاتژمێرێکم فڕێدا. منیان جادەیەک لەتەنیشت

 ماڵەوە. بچمە و بگرم تەکسییەک

 و تاوان شەرمەزاری، کینە، و ڕق لە پڕیەتی ناخم ئەمڕۆ،

   ترس.

 سەعید، ٢٩



 

 

 

 لە لێشاوێک کردەوەو دەرگاکەم دا. شوقەکەیان دەرگاری لە کاتێک بووم خۆم ژوورەکەی لە لەمەوپێش ساڵێک

 پێبوو. چەکیان پولیسەوەو جلی بە بوون پۆلیس ئەفسەری شەش ژووردا. بە کرد خۆیان و پێوەنام پاڵیان خەڵکی

 ژووری بردە منی و ڕاکێشام قژی کیانیەکێ دەژی. لێرە ێک"نێرەمووک" کە ڕاگەیەندراوە پێیان ئەوان ووتیان

 نووستنەکەم.

 سوخمەم کە بینیان دابکەنم. لەبەر جلەکانم پێکردم فرمانیان

 لە دەچوو ئافرەت لە زیاتر الشەم کە وە بوو لەبەردا

 نێرم. من کە نوسراوە کەسیییەکەم پێناسی کاتێکدا

 "بۆچی وەکو پرسیاری ئاڕاستەکردنی بە کرد دەستی ئەفسەرەکان سەرکردەی

 بکە، خۆت "سەیری ، "قەحبەیت؟" ، فرۆشیت؟" "لەش ، بیت؟" ژن دەتەوێت

 و سوخمەیەک تەنها وەستابووم، ئەفسەردا شەش لەبەردەم بیت؟" ئەوە دەتەوێت

 پێ گاڵتەیان و دەگرتم ڤیدیۆیان ئەفسەر چوار بوو، لەبەردا ژێرەوەم جلی

 بە هەستم لێدەدام. ەیلـلز تریان ئەوەی و پێوەدەنام پاڵی دانەیەکیان دەکردم.

 بمرم. لەویادا دەمویست و دەکرد زۆر سووکایەتییەکی

 باوەڕم بوو زەحـمەت ڕەگەزگۆڕم، کە بکەم لەوە نکوڵی ویستم هەرچەندا

 وە بوو درێژ قژم بوو، لەبەردا ئافرەتانم ژێرەوەی جلی چونکە پێبکەب

 بڵێم پێیان هەوڵمدا گۆڕیبوو. لەشمی کە بووم هۆرمۆن چارەسەری لەسەر

 وەاڵمەکانمیان ئەوان بەاڵم دەکەم، لەبەر جالنە ئەم خۆشی بۆ تەنها کە

  نەبوو. بەدڵ

 بمبات کە وت گەنجەکانی ئەفسەرە لە یەکێک بە ئەفسەرەکان سەرکردەی

 سەری تریان ئەوەی و گرتبووم ملی یەكێکیان بتاشن. سەرم و حەمام بۆ

 ئافرەتانەکانمانی جلە هەموو تر ئەفسەرێکی کاتدا هەمان لە  دەتاشیم.

 ئێمە بیت، پیاو نازانیت "مادەم وتی سەرکردەکەیان دەبڕی. لەبەرچاومدا

 و دانیشاند کورسییەک لەسەر منیان پیاو." بە دەتکەین و دەکەین فێرت

 ناکەین. پێ ڕەحمت ئەوەندە داهاتوو جاری ئاگادارییە، "ئەمە وتم پێیان

 مایا، ٢٨



 

 

 

 دەکەین." چارەسەر کێشەکە جاری بەیەک دێینەوەو دەکەیت، ژنانە شتێکی هەر ببیستین گەر

 خۆم شووناسی ناسنامەو تا دەکەم لەسەر کاڵو و فش جلی دەر، دەچمە کاتێکیش و بەجێدەهێڵـم ماڵ بەدەگمەن زۆر دەژیم. ئارام( )ماڵی شێڵتەر لە من کاتەوە لەو

 لە هەرگیز ئایا یان دێ. دوایی ناخۆشتە خەونا ئەم هەرگیز ئایا کە نازانم دەژیم. تیایدا هێشتا و هات بەسەر ناخۆشەم خەونە ئەو ساڵێکە ماوەی وا بشارمەوە.

 دەبێت. دەربازم ترس

  



 

 

 

 لە نەدەویست "کچانە"ی کوڕێکی دایکم مێردەکەی دەرکرام. ماڵ لە کاتێک بوو ساڵ حەوت تەمەنم

 كچم کە کردووە هەستم هەمیشە ڕەگەزکۆڕم. کە دەمزانی منداڵەوە تەمەنێکی لە تری. کوڕەکانی دەوری

 بووم. لەدایک هەڵەدا جەستەیەکی لە دەمزانی و

 خواردنیشم پارەی تەنانەت کە بوو ئەوە بەواتای بوون بەتەنیا هەبووە. قورسم زۆر ژیانێکی دەرکرام، ماڵ لە کاتەوەی لەو ساڵ ١٣ دوایین لە

 پیادەکانی جارە هەندێک دەخەوتم. کازمییەوە مزگەوتی نزیک لە کارتۆنێک لەسەر بووم. ماڵ بێ جادەو لەسەر ووساڵد بۆماوەی پێنەبوو.

 لەفەی دوو بەشی ئەوەش ڕۆژێکدا. لە وەرنەگرتووە زیاترم عێراقی دیناری ٣٠٠٠ لە هەرگیز بەاڵم دەدامێ. پارەیان برێک دەڕۆشتن بەالما

  پێنەبێت. پارەم نەوەک ئەوەی لەترسی دواتر ڕۆژی بۆ هەڵدەگرت تریانم ئەوەی و دەخوارد دانەیەکیانم جار هەندێک .دەکرد

 مە بوو تەمەن لەوەی کەم ماوەیەکی پاش

 کرد پێشنیاری و هات پیاوێک ساڵ، نۆ

 خەوتنم جێگەی و خواردن ماڵەوە، بماتە

 دەبوو ئەمانەدا، بەرامبەر لە بداتێ.

 بۆ ژوورێکی ئەو بکەم. لەگەڵ سێکسی

 دەهات جارێک هەفتەی و گرتم بەکرێ

 هەبوو. ژنی چونکە بۆالم

 بەوەی کرد دەستی مانگێک، چەند پاش

 و بهێنێت هاوڕێکانی خۆی لەگەڵ کە

 وای بکەن. لەگەڵ سێکسم پێدەدان ڕێگەی

 لەگەڵ تا تر شاری بۆ دەیانبردم لێهات

 بم. تر پیاوی

 بە فرۆشرام ئەوە، دوای ساڵ سێ

 لەوێوە دەژیا. هەولێر لە کە تر پیاوێکی

 و کڕین مامەڵەی پیاوێک چەند

 زەینەب، ٢٠



 

 

 

 عێراقدا. لەناو دەبردم جیاوازیان شاری بۆ دەکردم پێوە فرۆشتنیان

 لە بارچەیەک وەک من تیایدا کە ڕێکخراوە نهێنی و تایبەت ئاهەنگی چەند نایەت برم سەرم. کردووەتە سێکسی دەسترێژی ژیانمدا لە پیاو چەند نایەت بیرم 

 کراوە. پێوە مامەڵەم ماڵ ئەساسی

 ژیانی لە جیاوازبم ئەوەندە ژیانێکی شایەنی تا کردبێت چیم دەبێت من ئاخۆ کە دەکەمەوە لەوە پیر و دەبینم خۆم هاوتەمەنی جار هەندێک و ساڵە ٢٠ تەمەنم من

 بونیاد کە دەژیم وواڵتێک لە ڕوخێندراوە! ژیانم من دەیویست؟ کۆمەڵگا لەوەی جیاوازبوون هەستەکانم کە ئەوەی بووم؟ لەدایک کە ئەوەیە من تاوانی ئەوان.

 کە ئەوەیە دەیزانم کە شت تەنها بکەم. ژیانم لەگەڵ چی نازانم بۆیە نییە، کارامەییەکم و توانا هیچ نییە، کەسم من ئەستەمە. من وەک کەسێکی بۆ ژیان نانەوەی

 دەزانێت. من چیرۆکی کە کەسێک هەر لە وە پیاوان، لە نەزانراو، لە دەترسم دەترسم.

 

 

 

 

  



 

 

 

 هەمیشە بووم. سەیرەکە کوڕە هەمیشە من خەڵکیدا چاوی لە لەبەرئەوە لەدایکبووم. ئۆتیزمەوە بە من

 هەموو، ئۆتیزمم ئەوەی لەبەر بەاڵم جیاوازم، من دەیانزانی خێزانەکەم کراوە. لەگەڵدا مامەڵەم جیاوازانە

 ئۆتیزمەکە. بۆ گێڕایەوە دەیان ەبکردای نامۆم هەرشتێکی هەیە. تریشم جیاوازی کە نەکردبوو ئەوەیان تێبینی

 هەستانەی ئەو وامدەزانی زۆر ماوەیەکی بۆ کردبوو. بەوە باوەڕم منیش دەوت وای کەس هەموو ئەوەی لەبەر

 باش شتێ هەموو بەاڵم دروستبووم. خەڵی لە جیاواز بەشێوازێکی تەنها وامدەزانی من ئۆتیزمەکەمەوەیە. بەهۆی هەمە تر پیاوی بۆ

 یان پێبکات سووکایەتیم بیویستایە هەریەکێک من، لەسەر توانجێک هەر دەیپاراستم، هەمووشتێک لە کە هەبوو کێکمدای چونکە بوو.

 كۆچی دایکم کاتێک لەمەوپێش ساڵ ١٤ گۆڕا شتێک هەموو بوو. من پارێزەری ئەو ببێتەوە. دایکم ڕووبەڕووی دەبوایە بدات ئازارم

  بکات. پاڵپشتیم نەبوو کەسێکم چیدی و دەکردم لەگەڵ مامەڵەیان جیاواز بەشێوەیەکی م.پێدەکرد گاڵتەیان زیاتر خەڵکی کرد. دوایی

 بە باشان بینی، براکەم بسڕمەوە. )هیستری( کردبوون سەردانم ماڵپەڕانەی ئە چوو بیرم بەاڵم دەکرد، هاوڕەگەزخوازیم سێکسی فلیمی تەماشای ڕۆژێکیان

 نەدامێ. خواردنیان هیچ و بەنکرد ژوورێکدا لە منیان ڕۆژێکم چەند بۆماوەی پێکردم. سووکایەتییان و دام لێیان هەردووکیانەوە بە وت. باوکمی

 بە کە پێنەدراوە هەلێکم هیچ کاتدا هەمان لە بەاڵم فەرامۆشکراوم. زیاتر و زیاتر کاتەوە، لەو

 بترسرم دەیانەوێت و دەکرێم چاودێری هەمیشە هەبێت. خۆمم کەسی ژیانی جۆرێک هیچ

 هیچ کە ساڵم٣٦ تەمەن پیاوێکی من ناکەن. پەسەندی ئەوان کە هەرشتێک کردنیلە

 بم. بەردەوام ژیانە جۆرە لەم دەتوانم تر چەندی تا نازانم نییە. خۆمدا ژیانی بەسەر دەسەاڵتێکم

 کەسانی ڕێسای بەپێی و بخەم پشتگوێ خۆم هەستەکانی بشارمەوە، خۆم شووناسی و ناسنامە

 بەتەنیا نەتوانم کە لەوەی دەترسم بەاڵم  کردووەتەوە، ڕاکردن لە یرمب جار زۆر .بژیم تر

 پاڵپشتێکم هیچ و نییە ئیشێکم هیچ هەیە، ئۆتیزمم هاوڕەگەزخوازم، من بم. بەردەوام لەژیان

 بکات؟ چی دەبێت من وەک کەسێکی نییە.

  

 عەلی، ٣٦



 

 

 

 کە دەگێڕا ئاهەنگمان هەموومان بوون. دڵخۆش هەمووان ڕاگەیاند، داعشی شکستی عێراقی حکومەتی کاتێک

 شووناس بۆ چونک بەردەوامە. ترس من، بۆ بەاڵم ناگرێت. ژیانماندا بەسەر دەست تیرۆرستییە گروپە ئەو چیتر

 ترسدا لە ەو٢٠١١ ساڵی لە من دەکات. ڕەفتار تیرۆرستەکان وەک حکومەتەکەشم تەنانەت من، سرووشتی و

 و من ناوی کاتەوەی لەو ئەنجامدا. هاوڕەگەزخوازان سەر بۆ تری هێرشێکی یەکمیلیشیا کاتەوەی لەو دەژیم،

 تۆقێنەر. ساڵی حەوت بە بوو ژیانم تۆقێنەرەی ساتە ئەو دەکوژرێن. هاوڕەگەزخوازییەوە بەهۆی ئەوانەی لیستی لەسەر دانرا تر کەسی چەندین

 بە نەمدەتوانی دەبێت. چۆن کاردانەوەیان نەمدەزانی چونکە بڵێم خێزانەکەم بە نەمدەتوانی چیبکەم. نەمدازانی باڵوکرایەوە، لیستە ئەو کاتێک

 ساڵ چەندین بۆ خۆیان ئەوان چونکە مبڵێ پۆلیس بە نەمدەتوانی دڵنیاییەوە بە وە بدەن. یارمەتیم نەیاندەتوانی قەبوڵکردایە، منیان ئەوان تەنانەت گەر چونکە بڵێم هاوڕێکانم

 !بوو ڕاکردن لەبەردەستمدابوو کە شت تەنها دەدا. ئەشکەنجا هاوڕەگەزخوازیان کەسانی

 ئەشکەنجەدان بە دەستیانکرد گرت. موسڵدا بەسەر دەستی و هات داعش مانگ، هەشت دوای ئیشبکەم. لەوێ دەتوانم وتم پێی هاوڕێیەکم چونکە موسڵ بۆ چووم

 بەدڵییان کە هەرکەسێک کوشتنی و

 هاوڕەگەزخوازان نەبووایە.

  بوون. لیستەکە لەسەرەوەی

 بینای لە هاوڕەگەزخوازانی داعش

 بەرد بە خوارەوە، ڵدەدایەهە بەرزەوە

 دەبووایە لێدەکردن. تەقەی و دەیکوشتن

 خۆم و بوومایە نادیار زیاتر تەنانەت

 دەمکرد. لەوەی بشاردایەتەوە

 شوێنێک هیچ بۆ بچم نەمدەتوانی

 مەحاڵ موسڵ لە دەڕچوون چونکە

 ژوورەکەم لە کاتم زۆربەی بۆیە بوو.

 دوو یان یەک بۆ تەنها بەسەردەبرد.

 دەچوومە هەفتەیەکدا ەل کاتژمێر

 و پێداویستی کڕینی بۆ دەرەوە

 بۆ بچیم نەمدەتوانی تەنانەت خواردن.

 دەرەوە. بچمە نەمدەوێرا چونکە ئیش

 رامی، ٢٨



 

 

 

 مدەژی ڕێستۆرانتێکدا سەرەوەی قاتی لە ئێستا من بچم! کوێ بۆ نازانم بەردەوامە. هاوڕەگەزخوازان کوشتنی نەهات. کۆتایی داعش شکستی بە ناخۆشە خەوە ئەم

 گە دەبێت چی هاوڕەگەزخوازم؟ دەزانن ناڵێ کێ دەرەوە؟ دەچمە کاتێک دەمناسێتەوە یەکێک ناڵێ کێ بەجێدەهێڵم. بیناکە دەگمەن بە زۆر لێدەکەم. کاری کە

 پرسیارانە ئەم هەموو مسەرەتاییەکان پێداویستییە کڕینی بۆ دەر بچمە دەمەوێت هەرجارێک  بمکوژن؟ بیانەوێت گەر دەبێت چی بدات؟ ئازارم بیەوێت یەکێک

 دەکەم. لەخۆم

 

  



 

 

 

 لە وای نابیستییەکەم بەاڵم چۆنە. جایاوازبوون زانیومە هەمیشە بۆیە بووم. لەدایک نابیستی بە من

 لێکردم وایان خۆشبوێت. منیان زیاتر کە لێکردن وای لەڕاستیدا، نەوێم. خۆشیان کۆ نەکرد خێزانەکەم

 بدەن پێشانم و من ەڵملەگ شتێکدا هەموو لە و پاڵپشتمبن داوە هەوڵیان هەمیشە تایبەتم. من بکەم هەست

 نابمەوە. جیهان ڕووبەڕووی بەتەنیا کە

 خۆشەویستیم کە دەمزانی دەجوڵێنن. هەستیم و ڕادەکێشن سەرنجم تر پیاوانی کە دەرکەوت بۆم ساڵ، ١٥ بە  بوو تەمەنم کاتێک

 بۆیان سێکسیم مەیلی کە وونەب ئەوە هۆکارەکەی بوون کچ زیاتر کە هاوڕێکانم لەگەڵ بەسەربردن کات بۆ حەزکردنم و ژنان بۆ

 داهێنەرانە شتی و دیزاین فاشن و جلوبەرگ باسکردنی لە جەزم وام. ئەوان وەک منیش دەکرد هەستم کە ئەوەبوو بەڵکو هەیە.

 هاوڕەگەزخوازم. کە دەرکەوت بۆم کۆمەڵگاکەمدا. لە دەکرد باسیان كچان زیاتر کە بوو

 

 ژینگەیەکی لە کە نەمدەزانی دەبێت. ئاسایی بەالیانەوە نەداوم. پیشان تریان هیچی خۆشەویستی جگەلە ئەوان وتم، اخۆمد لەمێشکی بڵێم. خێزانەکەم بە بڕیارمدا

 داخراودا پارێزراوو ئەوەندە

 ئەوەی نەمدەزانی کە گەورەبووبووم

 مەترسیدارە! چەند بیکەم بڕیارمدابوو

 باسکرد. دایکم بۆ خۆمم هەستەکانی

 و دانلەخۆ و گریان بە کرد دەستی

 ئەبێ ئاخۆ کە دەگەڕا ئەوەدا بەدوای

 ووتم پێی کردنێت! هەڵە بە شتێکی چ

 کە ئەوەبێت هۆکارەکەی لەوانەیە کە

 و پێبەخشیوم زۆریان خۆشەویستی

 و نیان و نەرم وایلێکردووم ئەمەش

 بم. کچانە

 

 گوێملێبوو. بەوەی نەدەکرد باوەڕم

 دەوێیت خۆشم لە جگە کە  دایکم

 ئێستا ێنەوتووم،پ تری هیچی گەرگیز

 من. بۆ خۆشەویستیی لەبارەی دوودڵە

 ئارام، ٣٧



 

 

 

 دایکمەوە زمانی لە ئەمانە بیستنی بمکوژێت! لەوانەیە تەنانەت و نابێت ئەو وەکو کاردانەوەکەی باوکم وتم پێی .نەڵێم تریش کەسی بە نە و باوکم بە نە ووتم پێی

 دم.کر حەپەسانی تووشی

 

 کوڕە من کە نیشاندەدەم خۆم وا و دەشارمەوە خۆم شووناسی هێشتا دەژیم، خێزانەکەمدا لەگەڵ هێشتا تێپەڕیوە. ئاخاوتنەدا ئەم بەسەر ساڵ ٢٠ نزیکەی ئێسیا

 و من لەگەڵ نهێنییە ئەم .بکەم باس کەسی بۆ یان دەرببڕم کەس بۆ خۆم شووناسی ئەوەی بەبێ دەمرم کە کردووە قبوڵ ڕاستییەم ئەو من ساویلکەکەم. نابیستە

 گڵ. ژێر دەچێتە دایکم

 

 

 

  



 

 

 

  

 ئازایەتی چیرۆکی



 

 

 

 وەاڵمی بەدوای دەگەڕام  ئانسەرز" "یاهوو ماڵپەری و ئینتەرنێت لە دێت بیرم بوو، ساڵ ١٤ تەمەنم کاتێک

 ئاستەنگی و بەربەست کۆمەڵێک کاتەوە لەو نەهێڵم؟" لەخۆمدا هاوڕەگەزخوازی هەستی "چۆن پرسیاری

 و هاوڕێ لەدەستانی بوو، ڕەق و ناجێگیر خێزانێکی کە خێزانەکەم لەوانە ژیاندا، لە بۆۆە ڕووبەڕووم زۆر

 خەمۆکی نەخۆشی بە تووشبوون تا هەبوو، بۆیان هەستم کە کوڕەوە هەندێک لەالیەن خراپ مامەاڵی

 بە بوو خەمۆکییش نەخۆشی وە بکەم. کپی دەدا هەوڵ وە نەبوو قەبووڵ پێ خۆمم شووناست کە تێپەڕیم بەچەندساڵێکدا لەمەوپێش. چەندساڵێک

 بژیم. لەگەڵیدا فێردەبم خەریکە ئێستا وا ەک ژیانم لە گەورە بەشێکی

 سەیری و ئینتەرنێت لە هاوڕەگەزخواز. کەسێکی وەک خۆم شووناسی و خۆم قەبووڵکردنی کرد دەستم وردە وردە هەستانە، ئەم لەگەڵ لەژیان چەنساڵێک دوای

 وەک دەکرد، ڤیدیۆم کۆمەڵێک

 کە "Better Gets It" ڤیدیۆکانی

 ببین و بکەم قەبوڵ خۆم دام یارمەتییان

 خاوەن توانایاندا لە من وەک کەسانی کە

 بە بووم من بەختەوەربن. ژیانێكی

 ئینتەرنێت لەسەر و ئینتەرنێت کوڕی

 بۆ ناردیانم باوکم و دایکم گەورەبووم.

 بۆزمان خۆم خولیای و زمان کۆرسی

 فێربم. زمانێك چەند کە لێکردم وای

 و ڕەخساندم بۆ ەلیه کۆمەڵێك زمان

 کە کردمەوە بۆ دەرگای کۆمەڵێک

 نوێ جیهانێکی بە لەڕێگەیانەوە

 جیهان بۆ دەیدم وردە وردە ئاشنابووم.

 دەبینی. جوانتر بە شتەکانم گۆڕاو

 کەسانی کە ناسی هاوڕێم کۆمەڵێک

 کە وتن پێیم و بوون کراوە مێشک

 واڵتێک چەندا بۆ هاوڕەگەزخوازم،

 و خوێدنم دەرەوە لە کرد، سەفەرم

 محەممەد، ٢٣



 

 

 

 بەدەستمهێنان، زۆر هەوڵدانی دوای بەڵکو بەردەستم، نەهاتنە ئاسانی بە شتانە لەم کام هیچ کرد. خۆبەخشیم کاری مرۆڤدا مافی ڕێکخراوێکی چەند لەگەڵ

 بووە. یاورم بەختیش هەرچەندە

 شوێنی بە بوو نووستنەکەم ژووری دەکەم. پێوە شانازی ئێجگار یشتان لەو یەکێکە ئەمەش کویر.-عێراق لەگەڵ کارکردن بە کرد دەستم لەمەوپێش، ساڵێک چەند

 پێویستمان هاوکارەکانم و من زۆرجار بکەم. زۆر شانازییەکی بە هەست لێکردم وای ئەمەش دەدات، خەڵک یارمەتی ئامرازەی بەو بوو کۆمپویتەرەکەم و کارم

 لەگەڵ کارکردمن دەکات. شانازمان تر ئەوەندەی ئەمەش نین، هەر یان نەرێنین زۆر انی خۆمان زمانەکانی وشەکانی یان چونکە نوێیە، ووشەی داهێنانی بە

 پێناسەم پێبدەم ڕێگەیان ئەوەی لەجیاتی بەاڵی بووم. دژوار و ناخۆش شتی تووشی لەژیانمدا دەزانم خۆم. بۆ دیدم سەر کردووەتە کاریشی تەنانەت کویر-عێراق

 خۆم. دنیبەرەوپێشبر بۆ هەلێک بە دەیانکەم بکەن،

 کە هەڵدەبژێرم هەڵببژێرم، شتەکان خۆم بتوانم و جاران بۆ بگەڕێمەوە دیسان هەبێت ئەوەم دەرفەتی ئەگەر و قەبوڵکردووە خۆمم بەتەواوەتی من ئەمڕۆ،

 بە زۆر کەسانێکی ئێستاش تا باشتربم. مرۆڤێکی کە کردم فێری هاوڕەگەزخوازی ئەوەی لەبەر بەاڵم ئاسان، ئەوەی لەبەر نەک هاوڕەگەزخوازبم. کەسێکی

 بکەن، قەبوڵ خۆیان بدەم تر کەسانی یارمەتی تا کۆمپویتەرەکەم بەکارهێنانی لەسەر دەبم بەردەوام من بەاڵم باوکم. و دایک لەوانەش نازانن، من شووناسی

 و بەختەوەر کۆتاییەکی چیرۆکەکەمان کۆتایی ڕۆژێک کە ەیهیوای بەو گرن،نە خۆیان مێشکی ناو و دەوروبەر خراپەکانی دەنگە لە گوێ کە بدەم هانیان

  بێت؟ شادومان

 

 

  



 

 

 

 هەڕەشە و جیاکاری ڕووبەڕووەی زۆر سااڵنێکی بۆ خەمناکە. چیرۆکێکی من چیرۆکی بڵێم ئاسانە زۆر

 پاک خێزانەکە ناوی و بمکوژن تا دەگەڕێن بەدوامدا تایەفەکەم کردم. دەریان ماڵ لە خێزانەکەم بوومەوە.

 نوستنیدا ژووری یەک شێڵتەرێکی لە ساڵ، دوو لە زیاتر ماوەی بۆ پارێزراوبێت. تایەفەکە شەرەفی تا کەنەوەب

 پارێزراو تریش کەسانی کە بوو باش شتێکی الیەکەوە لە دەژیا. تێدا تریشی خەڵکی جار هەندێک کە دەژیام

 بە کە بوو خۆم وەک تری کەسی دەورەبەرم بەردەوام وە نەبوو، خۆم تایبەتمەندێتی هەرگیز ترەوە، الیەکی لە بکەن. ئارامی بە هەست و بن

 لەسەرم. بوو گران جار هەندێک ئەمەش کە تێپەڕیبوون، زۆردا ناڕەحەتی

 ڕێکخراوەی لەو خۆبەخشی کاری بە دەستمکرد شێڵتەرەکە، بۆ چوونم لە ساڵێک لەدوای

 ئەو هەرچەندە دەبدر. بەڕێوەیان پڕۆژانەی لەو دەدان ەتیمیارم بەڕێوەدەبرد. شێڵتەرەکەی

 دەکرد هەستم مەترسی، لە کارەکانیان پاراستنی بۆ سنوورداربوو بیکەم دەمتوانی شتانەی

  بەژدارم. شتێکدا لە کە

 زۆرم ڕاهێنانی بدەم. یارمەتییان زیاتر تا پێبەخشیم ئیشێکیان کەم، ماوەیەکی دوای

 بە کرد دەستم مرۆڤبم. مافەکانی باشی کارێکی اکۆکید چۆن فێربووم و وەرگرت

 بە تا قوربانییەک وەک هەروەها و چاالکوانێک وەک بارودۆخەکەم بەکارهێنانی

  بمانتوانییایە. کە هەرجۆرێک بە بدەم یارمەتییان و بگەم زیاتر خەڵکی

 کۆمەڵگای مافەکانی کەمەکانی چاالکوانە لە یەکێک بە بووم وردە وردە

 ئەو بۆ پەرۆشم زۆر بە بەاڵم ناکەم، کار ئاشکرا بە من هەرچەندە هاوڕەگەزخواز.

 سوورم بەاڵم ئێستام. لە بەشێکە هێشتا ڕابردووم دەیکەین. ساڵە چەندین ئیشەی

  داهاتوو. نەیبەمە خۆم لەگەڵ ئەوەی لەسەر

 لەمیاء، ٣١



 

 

 

 سەرەڕای نەدەگەیشت. زۆر زانیاری سەرچاوەی بە دەستمان ،١٩٦٨ سالی لەدایکبووم دهۆک شاری لە کاتێک

 ئینتەرنێت خوێندنەکەم. لە نەگەیشت زیاتر زانیاری بە دەستم ئەدەب، لە بەکالۆریۆسەوە بە زانکۆ لە دەرچوونم

 نیا "لێسبیان" وشەی بۆیە وو.نەب دەرەوە جیهانی لەگەڵ پەیوەندییەک هیچ وە نەبووم مۆبایل نەبوو،

 هێنابێت. بەکارم یان بووبێت لێێ گوێم هەرگیز کە نەبوو شتێک كچ هاوڕەگەزخوازی

 ناوەندی. خوێندنگەی لە هەبوو نزیکەکەم هاوڕێ بۆ هەستم کاتێک ئەوەی وەک هەبوو. هەستەکانم بەاڵم نەبووبو، ووشەکە لە گوێم هەرچەندە

 هاوڕێ کەس، وەکو پێیانەوە سەرسامبوون تەنها لە زیاتر هەبوو بۆیان هەستم و ڕادەکێشن سەرنجم ئەوان دەمزانی زانکۆ. ەل مامۆستاکەمان یارمەتیدەری یان

 لە من هەستەکانی کە هەستبکەم لێکردم وای دەردەبڕی بەرامبەر ڕەگەزی بۆ تەنها خۆیان خۆشەویستی هەستی کە دەوروبەرم بینینی بەاڵم ڕابەر. یان

 نەکەم. هیچ بە هەست لێهات وام تا خست پشتگوێ خۆمم هەستەکانی نابێتەوە. یانجێگا کۆمەڵگادا

 لەوانەش ژیاندا، لە پێبەخشیوم شتی زۆر و زۆرباشە کەسێکی هاوسەرمە ئێستاش تا کە مێردەکەم بوو. ساڵ ٢٨ تەمەنم کاتێک کرد شووم کچان، زۆرینەی وەک

 ژیانی هەموو ئەو چاوگەش. منداڵی سێ

 ڕێی هەرگیز و کردووە کاری کۆڵنەدەرانە

 هیچ بە پێویستمان منداڵەکانمان یان من نەداوە

 ئەو خۆشدەوێت. زۆر ئەوم من بێت.

 هاوڕێمە. و منداڵەکانمە باوکی منە، هاوبەشی

 نەبووە. من ڕۆمانسی هاوژینی هەرگیز بەاڵم

 

 بۆ هەستەکانم ناشتنی بۆ هەوڵدانم سەرەڕای

 لە شێوەیەک بە هەمیشە زۆر، سااڵنێکی

 بوو کاتە ئەو بەاڵم نیشانداوە. خۆیان شێوەکان

 کە زانی کارەکانیم و عاشوور ئەمیر بە

 هەڵدایەوە. سەریان هەستەکانم دووبارە

 شووناسی کە چاونەترس گەنجێکی بینینی

 درۆدا لە نەدەبوو ڕازی و دەرەبڕی خۆی

 بکەمەوە خۆم ژیانی لە بیر لێکردم وای بژی

 دەزانم  بچمەوە. مداژیان ارەکانیبڕی بە و

 من وەک ژنێکی بۆ ئەمڕۆدا وەک لەڕۆژێکی

 نازدار، ٥١



 

 

 

 بکەم هەرشتێک گەر بەاڵم بوومایە. خۆم تەنها گەر بکرایە شتە ئەو لەوانەیە سەختە. ئێجگار ژیان بە دەستپێکردنەوە سەرلەنوێ عێراقدا، وەک وواڵتێکی لە

 کوڕەکەم، و كچەکەم دوو لەسەر دەبێت کاریگەرییان بەڵکو نابنەوە. خۆم تەنها ڕووبەڕووی اندەرەنجامەک مێ، هاوڕەگەزخوازێکی وەک شووناسم بەپێ

 سەخت هۆکاری ببمە نامەوێ خێزانەکەم. ناسناوی ڕووخانی هۆکاری ببمە من نامەوەێت گرنگە. بەالوە منیان کە ئەوانەشی و ساڵەکەم ٨٨ دایکە مێردەکەم،

 منداڵەکانم. ژیانی بوونی

 بەخۆم ڕیگەم ژیانم درێژایی بە کە هەستێکە چەند دەرەوەی هینانە بیکەم. بتوانم کە شتە گەورەترین ئەوە ئێستادا لە بنووسمەوە. خۆم چیرۆکی دابڕیارم بەاڵم

 هەبوو، ترم یهەستێک جۆرە هەموو و تووڕەبووم پێکەنیم، گریان، بە دەستمکرد دەکردەوە، چیرۆکەکەم بەشێکی چەند لە بیرم کاتێک بکەم. هەستیان نەداوە

 دەمەوێت بژین. خۆیان ژیانی بدات تر کەسانی هانی چیرۆکەکەم هیوادارم بەاڵم بژیم، دەمەوێت ئەوەی وەک خۆم ژیانی ناتوانم بەوەی خەمبارم نائومێدو

 ئینتەرنێت کە نەبوو شتێک گەزخوازبوونهاوڕە بەتەمەن. یان بن گەنج گەر بن. خۆیان و بکەن سەرکێشییە ئەو با هەیە، توانایاندا لە گەر کە بزانن تر کەسانی

 مەدەن نەریت و داب بە ڕێگا هەبووبێت. دەرەوە جیهانی لەگەڵ پەیوەندییەک جۆرە هەر ئەوەی پێش زۆر وابووە. هەستم هەمیشە من ڕاستی. بە کردبێت لەمنی

 تێدام. منی ئێستا ئەوەی وەک بەندینخانەیەکی بتانخاتە

 

 

 



 

 

 

 ژنێکیم خۆشەویستم، چاالکوانم، بێوەژنم، نەنکم، دایکم، داهێنەرم، کەسێکی شاعیرم، من ئەحالمە. ناوم

 خۆم هەمیشە زۆرانەی پێناسانە و شووناس لەو هەندێکن ئەمانە ژنم. وە عێراقیم، دەکەم، لەسەر حیجاب

 خۆم هەمووی ئەمانە مبەاڵ نەخێر. هەندێکیان دەکات، پەسەندی کۆمەڵگا هەندێکیان کردوون. پێناس پێ

 وشەیە ئەم بوو. "کویر" بکەم پێناسە پێ خۆمی نەدەکرد باوەڕم هەرگیز کە شتەی ئەو بووم. ئاگادار لێیان

 بەر نەچووبووە کردبوو. تەرخان منداڵ حەوت بەخێوکردنی بۆ ژیانی کە بوو سادە ژنێکی دایکم من. جیهانی لە نەبووە بەشێک هەرگیز

 هەرگیز بۆیە بەرێت. بەسەری ئێمە لەگەڵ نەبوو کاتی هەرگیز کە بوو ئیشکەر پیاوێکی باوکم نەدەزانی. دنیا لە ئەوەندەی و خوێندن

  فێربکات. هیچم تر شتی یان خۆم شووناسی دنیا، دەربارەی خێزانەکەم لە نەبووە کەسم

 هەبێت ئەوەمان هەلی و بین ئازاد بین، یەکسان موومانهە دەبێت کە وایە باوەڕم من بەسەربرد. مرۆڤ مافەکانی لە بەرگریکردن لە ژیانم هەموو

 دەمانەوێت. خۆما کە بین ئەوە

 

 و سێکسی ئاڕاستەی دەربارەی دەووتینەوە پێ ڕاهێنانێکی ساڵ ٢٣ هاوڕەگەزخوازی چاالکوانێکی و بووم ڕاهێنانێ لە کویرم. من نەمزانی ساڵی٥١ تەمەنەی تا

 ئەوەی باسی جێندەری. شووناسی

 چی واتای بە کویربوون دەکرد

 پێناسەکانی لە یەکێک وتی دێت.

 ئاڕاستەی بە دەتوانرێت کویر

 پێناسەی کاتێک دابنرێت. سێکسی

 دەتوانێت "کەسێک وتی دەکرد،

 بەبێ خۆشبوێت تری کەسانی

 شووناسی و ڕەگەز گوێدانە

 ئەوانەوە بەالی ئەوەی جێندەری.

 سەرنج و نەست و هەست گرنگە

 ڕۆژە ئەو ەکانیوش ڕاکێشانە".

 هەبوو زۆر پرسیارم مانەوە. لەگەڵم

 چونکە بیانپرسم نەمدەوێرا بەاڵم

 کە وابزانن تر ئەوانەی نەمدەویست

 چاوەڕێم مامەوەو بێدەنگی بە کویرم.

 بۆالی بچم تا ڕۆژەکە کۆتایی تا کرد

 لێبکەم. پرسیاری ڕاهێنەرەکەو

 

 ئەحالم، ٥٥



 

 

 

 کۆمەڵێک و کردەوەو ڕوونی دووبارە ئەو دێت. چی واتای بە کویربوون ئایا کە لێکرد پرسیارم دووبارە کاتێک ئێوارە نانی بۆ دەڕۆشتین ڕێستۆرانتەکە بەرەو

 بم؟" کویر دەتوانم تەنانەت "ئایا ، کویرم؟" من "ئایا دەکردەوە. بیرم زیاتر منیش و بووین بەردەوام ڕۆیشتن لە خولەکێک چەند ماوەی بۆ پێیوتم. سەرچاوەی

 نەنکم. ساڵە. ٥١ "تەمەنم وتم نا؟" "بۆ پرسی بم." کویر ناتوانم "من وت پێم من دەچوون. و دەهاتن مێشکمدا لە کە پرسیارانەی ولە بوون دووان ئەمانە

 ۆبەت کاتێک دەبینن هاندانت بەسەرچاوەیەکی كچەزاکانت کوڕەزاو وایە "باوەڕم وتی وەاڵمدا لە دەڵێن؟" چی خەڵکی ئایا کۆمەڵگام. ڕێزلێگیراوی ئەندامێکی

 لەسەر دەوێت خەڵکیت ڕێزی تۆ ئایا گرنکتر، هەمووی لە بەاڵم دێت. چی بەواتای کویر کە تێناگەن لێناگرن ڕێزت چیدی کە کەسانی ئەو وایە باوەڕم دەزانن.

 خۆت؟ کەستی ڕاستی حسابی

 بکەم ئاشکرا خۆم شووناسی ناتوانم کە دەزانم نەبم؟ ئازاد گەرخۆم بکەم ئازادی و مرۆڤ مافەکانی لە داکۆکی دەتوانم چۆن بکەمەوە! بیر لێکردم وایان وشەکانی

 و کوڕ ئەو لەگەڵ خۆم ڕاستی من نەکەم. درۆ کە بدەم ئەوە بڕیاری دەتوانم بەاڵم پێدەبەستن. پشتم کە ژیانمدا لە هەن زۆر کەسانی وە بکوژرێم، لەوانەیە چونکە

 کە دەکەم گەورە شێوازێک بە کچەزاکانم کوڕەزاو من نین. تەنیا ئەوان کە بڵێم پێیان تا رمەتییا داواکردنی بۆ دەکەن سەردانمان کە پێدەکەم هاوبەشی کچانە

 ڕاستە کە دەدەم پیشان خۆمیان شووناسەکانی هەموو دەوێن. لێمان ئێمە کە ئەوانەی نەک دەیانەوێت، خۆیان کە کەسانەی بەو ببن و بکەن گەشە پێبدات ڕێگەیان

 زۆر من هاوتەمەنی کەسانی کە وابێت باوەڕیان لەوانەیە هەندێک وە ساڵە، ٥٥ تەمەنم ئێستا من ئەمڕۆ. کەسەی بەم کرد منیان بەاڵم بن یەک بە دژ لەوانەیە

 لەگەڵ دەمەوێت کە بیروباوەڕ و خۆشەویستی لە پڕییەتی دڵم ڕاستیدا، لە بەاڵم دەکەوێت. نەریت و داب شوێن کە کەسێک جگەلە بن هەرشتێک لەوەی پیرترن

 وە بووم، ئاشنا خۆم شووناسی بە کە بەوەی خۆشە دەڵم من بین. ئاشنا خۆمان شووناسەکانی بە کە نییە درەنگ هەرگیز پێبکەم. هاوبەشییان دەوروبەرم یجیهان

 لەمەوبەر. ساڵێک چەند لەچاو دەناسم باشتر خۆم ئێستا کە

  



 

 

 

 منیش و قێرەونن چەند هاوڕەگەزخوازان کە دەکرد ئەوەیان باسی دەبوو خیزانەکەم لە گوێم جار هەندێک

 لەخۆم ڕقم بکردایە، هاوڕەگەزخوازانیان باسی نەرێنییانە لێدەبوو گوێم کە جارێک هەر پێدەکردن. باوەڕم

 منداڵەی بەو بەزەییم ئێستا و انمژی لە بوو تاریک زۆر ماوەیەکی دەچەسپان. ناخمدا لە قسەکانیانم و دەبۆوە

 باسمان هەرگیز منن. وەک ئەوانیش دەکرد هەستم کە هەبوو هاوڕێم دوو کاتدا، هەمان لە یەتەوە. جاراندا

 نەدەکرد. باسمان بەاڵم دەمانزانی هەموومان کە بوو نەوتراوە نهێنییە ئەو یەکین. وەک دەمانزانی هەموومان ناخەوە لە بەاڵم نەدەکرد،

 بوو. ئاین دەربارەی ئاخاوتنەکانمان و بوون ئاینی خێزانی لە یشئەوان

 وە ووت. نزیکەکانم هاوڕێ با کۆتاییدا لە کردم. هیالکی زۆە نەدەگرت. بەرگەم چیتر لێهات وام تا هێشتەوە ملمالنێدا لە خۆم ساڵێک چەند بۆ

 دەربارەی هاوڕێکانم لەگەڵ کرانەوە هاوڕەگەزخوازن. کۆمەڵگای بە سەر شئەوانی و منن وەک کە وتم پێێان ئەوانیش دەکرد، چاوەڕوانم ئەوەی هەروەک

 بگۆڕێین. کە بڕیارماندا هەموومان بکەم. لەگەڵ خۆمیان ملمالنێکانی باسی دەمتوانی کە هەبوو تر کەسی ئێستا کردم. ئاسانتر لەسەر کەمێک شتەکانی نهێنییەکەم

 لە وە نەبوو سەرکەوتوو خۆمان گۆڕینی بۆ هەوڵەکانمان کە دەرکەوت بۆمان گەورەبوونماندا، لەگەڵ دەکرد. ننوێژما بەیەکەوە و دەکردن ئاینمان باسی بەیەکەو

 لەسەر پرسیاری کۆمەڵێک بەاڵم کاتەدا لەو بۆمان بوو تاڵ ڕاستییەکی ئەمە ئەستەمە. شتێکی کەسێک سێکسی ئاڕاستەی گۆڕینی کە خوێندمانەوە ئینتەرنێت

 تێدا دەروونی نەخۆشییەکی پزیشک و تێکچوون بە کرد دەستی دەروونیم تەندروستی هەرزەکاریمدا، سەرەتای ساڵەکانی لە ن.کردی دروست لەال شت زۆر

 منداڵیدا لە دەروونییانەی کۆستە ئەو و سێکسیم ئاڕاستەی بە هەبوو زۆری پەیوەندییەکی تیامدا دەروونی نەخۆشیی دەرکەوتنی کە دڵتنیام من ئێستا دیاریکردم.

 بووم. شیانتوو

 

 کە ناڵێم من دەبووەوە. کەمتر ئاینیمان الکەنی و سێکسیمان ئاڕاستەی قەبوڵکردنی بە کرد دەستمان وردە وردە هاوڕێکانم و من ساڵەکان، درێژایی بە بەاڵم

 و نێودەوڵەتی ڕێکخراوێکی چەند لەگەڵ کارکردن بە کرد دەستم بوو. شێوەیە بەو هاوڕێکانم( )و من بۆ بەاڵم بن، ئاینی کەسانی ناتوانن هاوڕەگەزخواز کەسانی

 من کە نەبوو گرنگ بەالیانەوە تەنانەت بوو. قەبوڵ پێ منیان خۆم وەک ئەوان خێزانەکەم. بە بوون کە ناسی بیانیم خەڵکی و زۆر خەڵکی ڕێگایەوە لەو

 دەستی سێکسیم ئاڕاستەی دەربارەی تێڕوانینم ناسی. ترم وواڵتی یخەڵك و کرد سەفەرم هەروەها بکەم. قەبوڵ خۆم کە دام یارمەتی ئەوەش و هاوڕەگەزخوازم

 کە ناسی تازەم هاوڕێی کرد، کۆلێژ بە دەستم کاتێک  ئاسایین. کەسی ئەوان کە بینیم و ڕاکێشام سەرنجیان کە ناسی هاوڕەگەزخوازم تری کەسانی کرد. بەگۆڕان

 گەر دەبوو خراپ زۆر خێزانەکەم کاردانەوەی دەکرد. منیان پاڵپشتی کە هەبوون ێککەس چەند بوو، من دژی کۆمەڵگا هەرچەندا بوون. کراوە مێشک

 من. بۆ خێزانن جێی لە کە هەیە هاوڕێم من ئێستا بەاڵم هاوڕەگەزخوازنم. من بیانزانییایە

 کەسانی هی لە من بارودۆخی چەشت، ناخۆشیم تردا شتی هەندێک و خێزانەکەم لەگەڵ هەرچەندا دەزانم وە بێت، ڕاکێش سەرنج چیرۆکەکەم کە وانییە باوەڕم

 دەمەوێت تەنها بەاڵم بوو. کراوەتر مێشکیان خەڵکی تیایاندا کە تایبەت زانکۆی خوێندگاو چوومە پاشان و بووم دەوڵەمەند خێزانێکی لە من چونکە بوو باشتر تر

 من کە بدۆزمەوە کەسانێک و بکەم قەبوڵ خۆم کە نەبووم باوەڕەدا لەو گەرگیز لێدەکەیتەوە. بیری ئێستا کە بێت باشتر لەوە زۆر لەوانەیە داهاتوو کە بزانیت
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 شتەکان ئێستا بکەن. قەبوڵ

 کردبوو چاوڕوانم لەوەی

 ئاسایش و سەالمەتی باشترن.

 اپنخر هەموومان بۆ

 لە هەمیشە هەموومان

 هیواو بەاڵم مەترسیداین.

 دەتوانیت خۆت خۆشویستنی

 خۆتدا ناخی و مێشک لە

 چەند شتەکان وە هەتبێت.

 بدە هەوڵ ببن، خراپ

 بکەیتەوە. بیر ئەرێنییانە

  



 

 

 

 

لە تەمەنێکی زۆر منداڵەوە، کۆمەڵێک ڕێساو دابو نەریتی خۆڕسک لە مێشکمدا دابەزێنرابوو بەبێ ئەوەی 

بیر لەوە بکەمەوە کە دەبێت لە سااڵنی داهاتوودا بەپێی ئەوانەوە ڕەفتار بکەم و هەست بکەم. لە تەمەنی ٤ 

ساڵیدا، وازم لە شۆرتە کابۆکەم و کالەکانم هێنا تا بە عەزییەکی شەممانی پەمەیی و پاپووجی سپییەوە بچم بۆ 

باخچەی ساوایان. ڕقم لە پەمەیی و سپی بوو. پاش ماوەیەکی کەم، لەدایکم پاڕامەوە تا یارییەکانم تازە بکەموە؛ هەموو سەیارە بچووکەکانم و 

ورچە پەڕۆکانم گۆڕییەوە بە بووکی باڕبی و خانوو بۆ بووکەکان. وازم لە کەروێشکە شینەکەم هێنا، کەروێشکێکی پەڕۆ کە لەگەڵی گەورەبووم. 

بە منداڵێ دایکم چیرۆکی لەسەر ئەو کەروێشکە شینە بۆ درووست دەکردم، کە هەر ناوی کەروێشکە شینەکە بوو. لە چیرۆکەکاندا من و 

 کەروێشکە شینەکە دەچووین بۆ گەشت و سەرکێشی و هیچ شتێکی تر لە جیهاندا گرنگ نەبوو. ئەوانە هەندێک بوون لە خۆشترین ڕۆژەکانی ژیانم.

 

لە تەمەنی شەش ساڵیدا، چوومە بەر خوێندن. کوڕان و كچان چیتر لەکاتی پشووی نان خواردندا بەیەکەوە دانەدەنیشتن، کە لە دواییدا بۆم دەرکەوت ئەوە تەنها بو 

کێشانی هێڵێکی جیاکەرەوە نەبوو لە نێوانماندا، بەڵکو بۆ جەخت کردنەوەش بوو لەسەر هەموو جیاوازییەکانی نێوانمان. کۆمەڵێک جیاوازی کە چاوەڕوان دەکرا 

دوایی ببن بە حەز و مەیل و سەرنج ڕاکێشان؛ لە کۆتاییدا، دژەکان یەکتر ڕادەکێشن، وانییە؟ لەو کاتەدا، منی تەمەن حەوت ساڵ لەتوانایدا نەبوو هیچ بکات جگە 

 لە شوێن کەوتن.

  

 

 کە هەڵبژادر جوانم سووری جانتایەکی دووکانەکەو بۆ چووم قوتابخانە. پێداویستی کڕینی بۆ بردمی باوکم قوتابخانە، سێیەمی ساڵی پێکردنی دەست پێش

 پێوەی ماڵەوە لە کە بوو خۆش هەڵبژاردەکەم بە دڵم ئەوەندە و دەکرد بەخۆمەوە یمشاناز زۆر هەوادا. لە لێدان تەقلە لەکاتی بوو لەسەر سپایدەرمانی ڕەسمێکی

 مێێەکانم هاوپۆلە نە نێرەکانم هاوپۆلە نە پێکردەوە، دەستی قوتابخانە کاتێک بەاڵم  قوتابخانە. دەرگای کردنەوەی پێش رۆژێک چەند بۆ دەچووم و دەهاتم

 دەدام ئازاری زۆر بەهاکەم؟ بە جانتا یان هاوڕێکانم ەوە:دەر فڕێبدەمە كێ یان چی نەمدەزانی بووم؛ نائومێد زۆر و تووڕە زۆر بوو. پەسەند پێ هەڵبژاردەکەمیان

 جانتاکەی بوون. پەمەیی دیزنی جانتای هەمووی خۆیان جانتاکانی کاتێک پێدەکەنین جانتا بۆ من هەڵبژاردەکەی بە کاتێک دەبوو کچەکانم هاوڕێ لە گوێم کە

 هێشتەوە. خۆمم

 

 کاتێکدا لە پاڵەوان بە ببم دەمەوێت من بۆچی بێت؟ لێی حەزم نابێت کە شتە لە حەزم من بۆچی کەمەوە،ب بیر ڕاستی بە بکەمەو، بیر لێکردم وای ئەمە بەاڵم

 نایەت. یدوای کە ڕووبارێک وەکو سەرمەوە ناو هاتنە بە دەستیانکرد پرسیارەکان کە کاتەبوو ئەو ئەمە شازادە؟ بە ببم بمەوێت دەبێت

 

 ئاڕاستەی بەرەو جوان کچێکی یان کوڕێکی لە جارێکی هاموو هەرزەکار. بە بووم و کرد نزمبوونەوە و بەررز ەب دەستیان هۆرونەکانم ساڵیدا، ١٣ تەمەنی لە

 دەکرد باس هاوڕێکانم بۆ کاتێک بەاڵم ،نەبوو کێشە کوڕ بۆ دەفڕێت. سکمدا لە پەپوولە و پێستمدا بە دەچێت دەرزی ئەوەی وەک دەکرد هەستم دەهات، من

 دیار وا گەورەتربوو، من لە ساڵێک چەند کە کچێک پێچەوانەکەی. لە وەک ناکەن پەسەندی کە دەکرم سەیریان بەجۆرێک زیاتر ان،کچ بەرامبەر چۆبە هەستم

 ڕیڤان، ٢٢



 

 

 

 و گرت منی دەستی ئەو سوپازگوزاربووم. ئەمە لەبەر منیش و کردن حوکم لە وەک بوو باشتر هاوسۆزیدا و تێگەێشن لە ئەو کە دەرکەوت تێدەگەیشت. لێم بوو

 لە کچ دوو دەربارەی بوترێت زۆرە ئەوە بەاڵم خۆشدەویست. ئەوم هەمیشە من بمانوەستێنێت. نەیدەتوانی کەس نەمبینیبوو. هەرگیز کە دام پیشان نێکیجیگا

 لە ناسرابووم. پیاوانەکە کچە وەک بێت. خراپ ناسناوم کرد لەمن وای ئەمە نەبێت. جیاڕەگەزخواز کە ڕەتدەکاتەوە پەیوەندییەک جۆرە هەموو کە کۆمەڵگایەکدا

   بشارمەوە. خۆم ووچێکداس لە دەمویست کە دەکردم سەیریان بەجۆرێک خەڵکی کافتریا، لە و هۆڵەکان

 کات بەاڵم پاراستووە. منیان خۆشویستووەو منیان شێوە باشترین بە باوکم و دایک بووم. لەدایک خۆشەویستی لە پڕ خێزانێکی لە بوو؛ ئارام ماڵێکی ماڵم یەکەمین

 ناتوانیت. ناسیوتە؟ شادومان و پیرۆز شوێنێکی وەک تۆ تەنها کە دەپارێزێت شوێنێک لە منداڵەکەت چۆن پێناگات. چیدی ماڵەوەت هاوکاری کە دێت شوێنێک و

 ئارامەکەت ماڵە کاتێک ئاراممان. ماڵی بڵیین پێی ەک شوێنێک تیایدا؛ بکەین پارێزراوەی بە هەست کە شوێنێک بێت، دووەممان ماڵی دەبوو قوتابخانە ناشیکەیت.

 لە جگە بوو دەوروبەرم دڵی بە زیاتر کە چینێک چەند بە دامپۆشین شاردەوەو خۆمم ڕاستەقینەکانی ڕەنگە من دەچێت؟ چی لە ئەوە سام، و ترس شوێنێ بە دەبێت

 خۆم.

 

 زۆر کە بلێم پێت دەتوانم وە داوە، کۆمەڵگاکەمدا لە خۆمم شوێنی و شوناس دۆزینەوەی ڵیهەو و نەبووم دڵنیا جار یەکەم بۆ کاتەوەی لەو تێبەڕیوە چەدساڵێک

 کە ئینتەرنەێت، و مامۆستاکانم هاوڕێکانم، بازنەی کتێبەکانم، باوکم، و دایک بۆ سوپازگوزاری دەکرد. چاوەڕوانم خۆی کاتی لەوەی دەرکەوت بۆ زیاترم

 پەیوەندی کە نییە شتێک و هەڵمبژاردبێت نییە شتێک سێکسیم ئاڕاستەی ئەمەبوو: بووم فێری سااڵندا لە ئەوەی ووم.چ بەرەوپێش خۆم دۆزینەوەی لە بەهۆیانەوە

 دەرەنجامی دەزانیت کە هەڵنابژێریت شتێک بەاڵم قژت، ستایلی هەڵدەبژێریت، دەستییەکەت جانتا هەڵدەبژێریت، مینێۆ لەسەر خواردن هەبێت؛ ترەوە کەسانی بە

 و دواوە بۆ دەگەڕامەوە ئێستا پێش زۆر بم، جیاواز کە هەڵبژاردبێت ئەوەم خۆم سەرەتاوە لە تەنانەت ئەگەر نەبێت. گۆڕینیت دەسەاڵتی وە ،دەبێت سەختی

 دەدا. بڕیارم خۆم ەکانمتایبەیی الیەنە لەدژی ژیانمدا قۆناغێکی لە باشە. لە وەک هێنام بۆ زیاتر خراپەیان جیاوازییەکان چۆنکە دەکردەوە. پێچەوانە جیاوازییەکانم

 دەترسام. دوورخستنەوە ڕەتگرندەوەو لە چونکە بخەم پشتگوێ خۆم ڕاستەقینەکانی پارچە کە هەڵبژارد ئەوەم

 ەک لەوەی نەماوەی ترسم دەمێکە ناکرێت، قەبوڵ من جیاوازییەکانی وەک جیاوازی تیایدا کە دەژیم عێراق وەک وواڵتێکی لە هەرچەندە ناترسم. چییتر بەاڵم

 بکەم هەست کە لێدەکەن وام و دەکەن قەبوڵم خۆم وەم کە دۆریوەتەوە کەسانێکم من کە ئەوەیە لەبەر بەشێکی نەکات. پەسەندم کەس و نەکات قەبوڵ کەس هەموو

 هیچیان کە نیم کەس ارباریقەرز وە گرنگ، کەسەوە هەموو بەالی سێکسیم ئاڕاستەی ناکات پێویست بژیم. خۆم ڕاستەقینەکانی ڕەنگە ئاساییە تەواوەتی بە کە

 نەکەم دیاری داوە بڕیارم بۆیە هەر کچێک، لەگەڵ پەیوەندیم لە نەبوو گرنگتر و بایەختر بە هیچ کوڕێک لەگەڵ پەیوەندیم بارەیەوە. لەو ڕوونبکەمەوە بۆ

 کامیانە. بۆ سێکسیم ئاڕاستەی

 پێویستە کە دەردەکەون کاتێک تەنها جیاوازەکانم ڕەنگە نین. پێویست شوێنانەی و کات لەو دانەنێم خۆم لەسەر وشەیەک یان ناونیشانێک کە بووم ئەوە فێری

 لەدایک شیوەیەی ئەو بۆ ەمبک لێبوردن داوای نیم ڕازی دەکەمەوەو ڕەتی وە بووم، لەدایک ئەمانەدا لەگەڵ من نا. کاتدا یەک لە هەموویان بەاڵم دەربکەون،

 ئەوە ناکەن. ئێمە پێناسەی لەگەڵیان بیکەن دەمانەوێت شتانەی ئەو بۆیانەو سێکسیمان ئاڕاستەی کەسانی ئەو کە بووم ئەوە فێری زیاتر، هەمووی لە بەاڵم بووم.

 هەموو دەبم. فێر خۆم دەربارەی زیاتر شتی ڕۆژێک هەموو وە.هەڵنەبژاردو سێکسیم ئاڕاستەی ئاگادەربم، من ئەوەندەی و دەکات، پێناسەمان کە بڕیارەکانمانە



 

 

 

 خۆم باشتر کەمێک ڕۆژێک

 پێرۆزترین ئەمە تەنها بە دەناسم.

 من بەخشرابێت. پێم کە بووە شت

 هێشتا نەبووم، تەواو ژیانمدا لە

 شت زۆر ماوە، دوورم ڕێیەکی

 ناخم دەزانم بەاڵم بژیم، بۆی ماوە

 .ەباش  شوێنێکی لە

  



 

 

 

 کەوتمە وە بوو بەهێزتر کوڕان بۆ سێکیم ئاڕاستەی ئامادەییما، و ناوەندی خوێندنگەی ڕۆژانی لە

 لە بەتایبەتی هاوڕێکانم، هەموو چونکە بووب؛ جیاواز تر کوڕەکانی لە من بۆ ئایا کە لەخۆم پرسیارکردن

 بۆ چووم بچم. هەستەکانمدا واتای بەدوای پڕیارمدا بوو. کچان بۆ سێکسیان ئاڕاستەی ئامادەییدا، خوێندنگەی

 لە یەکێک دا بڕیارم سێکسیم. ئاڕاستەی هۆکارەکانی لەسەر فێربم و بخوێنمەوە تا گشتی کتێبخانەیەکی

 چەند دوای و اکۆتایید لە بخوێنمەوە. سایکۆلۆجیەکان کتێبە زیاتر تا کتێبخانە بۆ دەچووم ڕۆژانە وە بوو سێکس دەربارەی کە بخوازم کتیێبەکان

 دەمێنێتەوە. جۆرە بەو ژیانم کۆتایی تا کە وە بوو "نامۆ" سێکسیم ئاڕاستەی کە دەرکەوت بۆم گەڕان، خوێندنەوەو لە مانگێک

 

 زۆرم ێکیکات نەدرکان. کەس بۆ سێکسیم ئاڕاستەی و بەدوربگرم خەڵک لە خۆم و بم گۆشەگیر کە لێکردم وای ئەمەش نەدەکرد. قەبوڵ زۆر خۆم سەرەتادا، لە

 لێرەشدا هەبێت. کچێک هیچ لەگەڵ پەیوەندیم ئەوەی بەبێ تەواوکردن کۆلێژم خۆم. لەگەڵ بووم ناوەکیدا ملمالنییەکی لە خەمناکی. بە تەنایی بە بەسەربرد

 منداڵیان وە کردبوو گیرییانهاوسەر بوون من هاوتەمەنی ئەوانەی هەموو بکەم. هاوسەرگیری کە لێدەکردم زۆریان ماڵەوە دەستیپێکرد: کێشە گەورەترین

  هاوسەرگیری. بۆ نەهاتووە گونجاو کاتی هێشتا کە ئەوەبوو ماڵەوەم بۆ وەاڵمم تەنها هەبوو.

 

 کە دا بڕیارم بۆیە هاوسەرگیرت. بۆ لێدەکردم زۆریان کات هەموو لە زیاتر خێزانەکەم زانکۆ، لە خوێندنم تەواوکردنی پاش و دەچوون پێش بەرەو شتەکان

 ماڵم و دابوو خۆمم بڕیاری بژیم. خێزانەکەم زۆرلێکردنی لە دوور شارێکی لە بڕۆم بڕیارمدا و شارەکەم ئەشەکەم، خێزانەکەم، :جیبهێڵم شتێک هەموو

 کە "کەسێک :هێشتن بەجێ بۆ ڕۆسۆم جاک-جان وتەیەکی کاغەز پارچەیەک لەسەر تەنها بهێڵم. بەجێ خێزانەکەم بۆ زانیارییەک هیچ ئەوەی بەبێ بەجێهێشت

 بخاتەوە". نەوە و بکات هاوسەرگیری نییە ئەوەی مافی باوکایەتی ئەرکی  بە هەستێت نەتوانێت

 

 ناهێڵن بەجێ بۆ بژاردەیەکیان هی ماڵەوەیان کاتێک دێت هاوڕەگەزخوازدا پیاوی هەندێک بەسەر ئەوەی وەک دووڕووانە ژیانێکی لە بم بەردەوامن ناتوانم

 زۆر بە کە وتووم یانپێ پیاوانە لەم هەندێک هەیە. منداڵیان کە هەندێکیان بەتایبەتی دەژین، شیکارنەکراودا ناوەکیی ملمالنێیەکی لە هێنان. ژن جگەکە

 بەاڵم دەگۆڕێت، سێکسییان ئاڕاستەی هاوسەرگیری بە کە زانیوە وایان بدەن. فڕی "نامۆ"کەیان سێکسییە ئاڕاستە تا پێکراوە هاوسەرگیرییان

 نازانم خێزانەکەم دەربارەی هیچ ورم.دو شارەکەم لە و هاوڕێکانم خێزانەکەم، لە ساڵێکە ماوەی وا و دانیشتم نوێ شارێکی لە بووە. بێسوود هاوسەرگیرییەکەیان

 بەاڵم نیم. دڵخۆش کەسێکی هێشتا بم. دوور خێزانەکەم پەستانی لە گەر دەکات دەڵخۆشم نوێ شارێکی بۆ بارکردن وامدەزانی نییە. لەگەڵیان پەیوەندییەکم هیچ و

 کەسێک بۆ سنووردارە زۆر شتێکی ئەوە هەرچەندە هەڵبژێرم، خۆم بۆ اشترینب کە هەیە ئەوەم توانای باوکمدا. و دایک ماڵی لە نیم زیندانییەک کاتدا، هەمان لە

 مەسعود، ٢٦



 

 

 

 عێراق وەک وواڵتێکی لە کە

 یان هەلێک هەر دەمەوێت دەژی.

 بەکاری هەمبێت مافێک هەر

 و خۆم یارمەتیدانی بۆ بهێنم

 دەنگێکمان کە خۆم وەک کەسانی

 شتەکان ڕۆژێک بەڵکو هەبێت،

 بە ئەوەی بگۆڕێن. هەموومان بۆ

 نەکەین، هیچ گەر بێت، ڵنیاییەوەد

 ناگۆڕێت. شتێک هیچ

  



 

 

 

 کەم ماوەیەکی کردمەوە. بۆ دەرگای زۆر ئینگلیزیدا ئەدەنی لە بڕوانامە بەدەستهێنانی زانکۆو تەواوکردنی

 بووم! سەرکەوتوو زۆر کارەکەمدا لە پێبەخشرا. ئەمەریکی زانکۆی لە ئێشێکم زانکۆم، تەواوکردنی پاش

 ئیشەکەی سەڕەرای دەکرد زانکۆی چاالکییەکانی لە زۆر بەشداری کە ستافانەی لەو یەکێک بە بووم زوو

 شوێن دەدان هانم بدۆزنەوە. خۆیان ئارەزووی یارمەتمدان و خوێندکارێک چەند ڕێنیشاندەری بە بووم خۆم.

 بدەۆزنەوە. خۆیان شووناسی بکەنەوەو تاقی هەڵبژادەکان بکەون، ئامانجەکانیان

 

 وەک ئاشکراکردن خۆ قەبوڵکردووە، خۆم تەواوەتی بە هەڕچەندە  نەبوو. بەردەست خۆمە بۆ ئەوە چونکە بن خۆیان بدەم هانیان کە بۆم بوو گرنگ زۆر 

 وام کە هۆکارەیە ئەو استیداڕ لە هاوڕەگەزخوازبوون بدەم. خوێندکارانە ئەم یارمەتی کە لێدەگرێت ڕێگەشـم و مەترسییەوە دەخاتە ژیانم هاوڕەگەزخوازێک

 نوێنەرایەتیت کە کەسێک نەبوونی و خران پشتگوێ کە تێبگەم لەوە لێکردم وای هاوڕەگەزخوازبوون بدەم. خەڵکی یارمەتی بمەوێت زۆر ئەوەندە لێدەکات

 ن.تێناگە لێی تر کەسانی کە شتێکیت تۆ کە ئەوەی بەهۆی چۆنە ئامانجەکان کەوتنی شوێن بۆ نەتوانین و بکات

 

 شووناسەکانم هەموو ناتوانم هەرچەندا دروستکردووە خۆم بۆ باشـم ژیانێکی دەکەم. بەخۆمەوە شانازی زۆر نیم، هاوڕەگەزخواز ئاشکرا بە من هەرچەندا

 زۆر مردنیش. تەنانەت و تمکۆمەاڵیە ژیانی و کارەکەم دانی لەدەست هۆکاری ببێتە لەوانەیە شووناسەکانم لە یەکێک چونکە ترسدا لە ژیانم سەرەڕای دەرببڕم،

 هاوڕەگەزخواز کەسانی کە هەیە هەڵەیەیان تێگەیشتنە ئەو کەس

 ڕاستیدا، لە بەاڵم سێکسەوەن. بەدوای تەنها و خراپن کەسانی

 دەمانەوێت چونکە بین باش و گەورە کەسی هەوڵدەدەین زۆرێکمان

 وە هەیە، خەونمان دی کەسێکی هەموو وەک ئێمەش کە بیسەلمێنین

 منی هاوڕەگەزخوازبوون سێکسیمانە. ئاڕاستەی جیاوازی ەنهات کە

 باشتر. کەسێکی بە کردووە

 

 

 

 

 

 

 

 ڕەوەند، ٣٢



 

 

 

 

 

  

 مردن  چیرۆکی



 

 

 

 ماوەیەکی بکات. سەردانم تا بوو هاوڕەگەزخواز ئەویش کە کرد هاوڕێیەکم بۆ تەلەفۆنم دا،٢٠١٥ تەمووزی مانگی لە

 پێی جارێک، هەموو وەک بکەم. لەگەڵ قسەی دەمویست و دەکرد خەمباری بە هەستم کەمێک وە بوو نەمبینی بوو زۆر

 و ناردم بۆ نامەی کاتژمێرێک دوای بوو. من پاڵپشتی هەمیشە ئەو دەکات. سەردانم کاتدا نزیکترین لە کە وتم

 نەگەیشت. هەر ەوئ کردو چاوەڕیم کاتژمێرێک بۆ الم. دەگاتە خولەکدا ٣٠ ماوەی لە و ڕێگاوەیە بە کە نووسیبووی

 هەردووکمان شوێنانەی لەو گەڕام بەدوایا بووم. دڵەڕاوکێ تووشی و نائارام زۆر نەدامەوە. وەاڵمی بەاڵم کوێیە لە بزانم تا کرد بۆ تەلەفۆنم و نارد بۆ نامەم

 لەکوێیە. نەیاندەزانی خێزانەکەشی تەنانەت بیدۆزمەوە. شوێنێک هیچ لە نەمتوانی بەاڵم دەچووین. بۆی

 

 کاغەز پارچەیەک لەگەڵ خێزانەکەی بۆ نێردرابوو الشەکەی کۆژراوە. ئەو کە پێگەیشت ئەوەمان هەواڵی شەشەمدا، ڕۆژی لە ئەو. نیشانەیەکی هیچ بەبێ تێبەڕی ڕۆژ شەش

 بە بەشەیان ئەو خێزانەکەی کوشتوویانە. داعش ئەندامانی زانیمان کە بوو کاتە ئەو ئەمەش وەرکگرت." خۆی سزای بووە، قوندەری خەریکی "کوڕەکەتان نوسرابوو لێی کە

 بووین. یەکتر نزیکی هاوڕێی و بووین هاوڕەگەزخواز هەردوکمان دەیزانی چونکە ووت بەمنی خوشکەکەی هێشتەوە. نهێنی

 

 نییە، ترم کەسی دەکەم هەست ەوەیئ لەبەر تەنهام ئەو، نەمانی لەبەر خەمۆکم پێدەکەم. هەست جیاواز شتێکی چەند کاتەوە لەو گۆڕی. منی ژیانی ئەو مردنی

 لەوانەیە هات ئەو بەسەر ئەوەی لەبەرئەوەی دەترسم

 بە هەست زیاتر هەمووی لە بەاڵم بێت. منیشدا بەسەر

 داوام گەر ئەوەی لەبەر تاوان، دەکەم. تاوان

 ژیاندا لە ئەمڕۆ لەوانەیە من، ماڵی بۆ بێت لێنەکردایە

 بووایە.

  

 عیسام، ٢٩



 

 

 

 زۆر منیان و بوون گەورەتر من لە خوشکەکانم بووم. گەورە تردا خوشکی دوو لەگەڵ ماڵێکدا لە

 منداڵی بووم، منداڵ بچووکترین ئەوەی لەبەر پزیشکە. تریان ئەوەی و ئەندازیارە یەکێکیان خۆشدەویست.

 پاڵپشتییان و خۆشدەویست منیان هەموویان و خێزانەکەدا لە بووم کوڕ تەنها من بووم. هەمووان بەنازی

 دەکردم.

 

 دەکرد ئامادە خۆیان یان دەگۆڕی خۆیان کاتێک دەکرد شتەکانیان بە یاریم بەسەردەبرد. خوشکەکانم لەگەڵ زۆرم کاتی گەورەبوونمدا، لەگەڵ

 بە بوو دواییدا لە کە خوشکەم ئەو پێدەدام. ڕێگەیان ئەوانیش و دەکرد ماکیاژەکانیان و بەررزەکانیان پێاڵوە بە یاریم دەرەوە. چوونە بۆ

 بەوەی بوو خۆش دڵیان خێزانەکە هەرچەندە کە دەیزانی ئەو جیاوازم. من دەیزانی ڕادەیەک تا ئەو دەکەم هەست بم. خۆم وەک پێدەدام ڕیگەی هەمیشە ک،پزیش

 لە ڕاستیدا لە هەیە، کوڕێکیان

 کە بەوەی دەکرد هەستم ناخمدا

 بە ئارەزووم هەرگیز کچم.

 تر کوڕانی کە نەبوو شتێک

 وو.ب پێی ئارەزوویان

 

 هەرزەکاریدا تەمەنی لە کاتێک

 کۆلێژی چووە خوشکەکەم بووم،

 سااڵنەدا ئەم لەماوەی پزیشکی.

 خۆم کە دەوتم پێی هەمیشە

 کاتدا هەمان لە بەاڵم بکەم قەبوڵ

 کەسانی کە دەیووت بیشارمەوە.

 ئەوەش و تیناگەن دەوروبەرمان

 مەترسییەوە. دەخاتە ژیانم

 وەرگرت ئەوم ئامۆژگارییەکانی

 خۆم کوڕ وەک هەمیشە و

 بوو ئاسانتر نم بۆ دەردەخست.

 مەلەک، ٤١



 

 

 

 دەبوو کە وە نەبوو هەڵە هەستەکانم دەربارەی شتێک هیچ کە سرووشتییە، و ئاسایی پێدەکەم هەستی ئەوەی دەوتم پێی کە هەبوو یەکێکم هەبوو. ئەوم چونکە

 بیت. هەستەکانم بە متمانەم

  

 چاک ڕووداوە لەو تەواوەتی بە کەسمان بوو! شۆکدا و تاسان لە نەکەخێزا هەموو مرد. هاتووچۆدا ڕووداوێکی لە خوشکەکەم ئەوە، دوای ساڵێک چەند بەاڵم 

 کە بڵێت پێم نەما دەنگێک ئەوە دوای کێم. من ڕاستیدا لە کە نەیدەزانی کەس و مام بەجێ تەنیا بە ئەو لەدوای مرد! ساڵیدا ٢٤ تەمەنی لە خوشکەکەم نەبووینەوە!

 وا کەس زۆر بکرێت. چارەسەر دەبێت کە نەخۆشییەکە و نەکراون قبوڵ شتانە ئەم کە دەیانوت دەوروبەرم لە زۆر کەسانێکی ئەوە، لەجیاتی ڕەوان. هەستەکانم

 لەبەر هەر کچم! کە بەوەی کردووە هەستم هەمیشە من نییە! ڕاست ئەوە بەاڵم کرد، من لە وای لەگەڵیان کردن یاری و کچ دوو لەگەڵ گەورەبوون کە دەزانن

 بکەم! شتەکانیان و کچان لەگەڵ یاری دەمویست کە بوو ئەوەش

 

 ناژیم! خۆم ڕاستی من هێشتا خەریکم. کارەکەموە با تەنها نەهێناوەو ژنم دەژیم. پیاوێک وەک هەر هێشتا خوشکەکەمدا. دەستدانی لە بەسەر تێپەڕیوە ساڵ ٢٥ وا

 ژنێکم من کە محەممەد! نەک مەلەکم، کە دەکەم ڕەفتار وا ماڵم. لە ەتەنیاب خۆم کە دەکەم لەبەر ئافرەتان جلی کە دەگمەنانەیە جارە ئەو ماوەتەوە بۆم کە شت تەنها

  شاردووەتەوە. جیهان لە خۆی ڕاستیی کە پیاوێک نەک بژیم، ئازادی بە ناتوانم کە کردووە قبوڵ ئەوەم

  

 

  



 

 

 

 بۆ خۆکوشتنی نامەیەکی کوشت. خوی لەمەوپێش ساڵ دوو کە کوڕەهاوڕێکەمە چیرۆکی ئەمە نییە. خۆم چیرۆکی ئەمە و کەررارە ناوم من

 نووسیبووی: تیایدا هە بەجێهێشتم

 

 گەیشتوومەتە چونگە دەنووسم بۆ نامەیەت ئەم خوشدەوێت. زۆرم کەررار. "خۆشەویستەکەم،

 ەکوشتووە.ن خۆم پێشتر کە بوویت هۆکار تەنها تۆ بدۆزمەوە. ژیانم بۆ ئامانجێک ناتوانم کە خاڵێک

 بۆم هەمیشە هەڕەشانەی ئەو وە دێت، بوون کچانە کوڕێکی لەگەڵ دێت کە شەرمەزارییەی ئەو ، خێزانەکەم پەستانی و زورکێکردن بەاڵم

 کە نازانیت ئەوە بەاڵم هەبوو، خەمۆکییم زۆر بۆماوەیەکی کە دەزانیت تۆ دەروونییم. روستیتەند سەر خستە زۆریان پەستانێکی ێند

 تۆ لەگەڵ کاتێک بووم خەمۆک چەند تەتبینی هەرگیز تۆ کردم. دڵخۆشت تۆ چونکە بووم تۆ لەگەڵ کاتێک بوو کەمتر زۆر ەمخەمۆکییەک

 شتە هەموو ئەو ڕووبەڕووی لەکاتێکدا  بەردوامبم ژیان لە نەمدەتوانی چونکە دەکردەوە خۆکوشتن لە بیرم بەردەوامی بە مابام، ژیاندا لە گەر دەزانم نەدەبووم.

 مەترسییەوە. بخەمە تۆش ژیانی ناشمەوێت وە بوومەوە،دە

 

 لێی هەمیشە کە باوکم، داوم. ئازاریشیان ئەوانەی تەنانەت .نەداوە ئازار کەسێکم هەرگیز ژیانمدا ساڵی ٢٤ ماوەی لە چونکە بەهەشت. دەچمە دەمرم، کاتێک

 لە وایان و لێدەکردم هەڕەشەیان کە تر کەسی چەندین وە پێدەکردم، گاڵتەیان هەمیشە کە ئامۆزاکەم، و براکەم پێدەکردم، سووکایەتی هەمیشە کە دایکم، دەدام،

 ئەوان. دژی لە لەکرد هیچم هەرگیز من بەاڵم ژیان. بۆ بێت ئەستەم کە کرد ژیانم

 

 چاوەڕوانی بەهەشت لە ویستبێت. خۆشم هەرگیز کە نەکسیت تۆ

 و گەش ژیانێکی دەمەوێت بین. بەختەوەر یەکەوە بە تا دەکەم تۆ

 دەکەم. سەیرت ئاسمانەوە لە من هەبێت. خۆشت

 

 خۆشەویستییەوە، بە

 "سەیف

  

 سەیف، ٢٤



 

 

 

 بە بکەم دەست چۆن .چیرۆکە ئەم ەوەینووسینی بۆ دەگرم دەستمەوە بە پێنووس کاتێک دەلەرزن دەستەکانم

 ڕاستییە ئەو ڕووبەڕووی چۆن بکەم؟ تاوانباری و شەرمەزاری بە هەست لێدەکات وام کە چیرۆکێک نووسینی

 بوونەوەی ڕووبەڕوو بەبێ بنووسمەوە چیرۆکە ئەم ئەستەمە کوڕەکەم؟ مردنی بۆ بووم هۆکارێک من کە ببمەوە

 ژیانی ڕزگارکردنی یارمەتی ئەوەی هیوای بە بنووسمەوە چیرۆکە ئەم بڕیارمدا مبەاڵ پەشیمانی. و هەستەکانم

 جیاوازن. من کوڕەکەی وەک کە تر کوڕانی بدات. تر کەستانی

 

 لێی بێت. هاوڕەگەزخواز خێزانەکەم ئەندامێکی وەرە جا نەناسیبوو، هاوڕەگەزخوازم کەسێکی هەرگیز من حەپەسام! هاوڕەەزخوازە، ووتم پێی کوڕەکەم کاتێک

 ببینم کوڕەکەم کە سەندراوەتەوە لێ شانازییەم و خۆشیی ئەو دەکرد هەستم لێکراوە. خیانەتم دەکرد هەستم شیوەکان، لە شێوەیەک بە وە تێنەدەگەیشتم،

 نانی من کاتێک ڕابکەن دەوروبەرم لە کوڕەزاکانم کە دەبینی ڕۆژانەوە بەو خەونم کەسێک. و مێردێک سەرکوتوو، باوکێکی بە ببێت ببێت، منداڵی بکات، هاوسەرگیری

 کردم. خەمباری و تووڕە و بکات عێراق لە لەمانە کام هیچ ناتوانێت ئەو ئەوەی کە وە هاوڕەگەزخوازە بەوەی زانینم بۆیە دەکەم. ئامادە بۆ بەیانییان

 

 لەگەڵ قسەم زۆر مانگێکی چەند ماوەی بۆ

 تری کەسی یان باوکی بە نەکرد. کوڕەکەم

 دەمزانی چونکە نەووت خێزانەکەم

 دیار بەاڵم دەبێت. توندوتیژیان کاردانەوەیەکی

 هەیە. کوڕەکەمدا و من لەنێوان گرژی کە بوو

 نەمدەتوانی بەاڵم ەوە،بشارم جیهانی لە ویستم

 خۆمم نەبوونی ڕازی هەمیشە بشارمەوە. لەوی

 ئاشکرام و ڕوون و دەدا پێشان بڕیارەکانی بە

 گەر نابێتەوە جێی ماڵەکەدا لە ئەو کە بۆی کرد

 ناتوانێت ئەو دەووم پێی هەر ئەو نەگۆڕێت.

 و دەبوون گەورەتر شەڕەکانمان بگۆڕێت.

 چەند بۆ دەرمکرد. ماڵ لە کە خاڵێک گەیشتنە

 دەنووست. هاوڕێکەی ماڵی لە زۆر هەفتەیەکی

 

 لە کرا بۆ تەلەفۆنێکمان ڕۆژێک،

 کوڕەکەم کە ووتین پێیان نەخۆشخانەوەو

 خواردنی بە داوە خۆکوشتنی هەوڵی و لەوێیە

 غەدا، ٤٩



 

 

 

 لە تا ناهێڵێت بەجێم هەرگیز نەخشێندراوەو دامێشکم لە ڕۆژە ئەو کردبوو. دوایی کۆچی کوڕەکەم ئەوێ گەیشتمە تا بەاڵم نەخۆشخانە، بۆ ڕامکرد پەلە بە حەب.

 بەاڵم دایکە، خۆشدەبم لێت "من نووسیبووی تێیدا کە هێشتبووم بەجێ بۆ کاغەزێكی کە دۆزیمەوە دواتر مرد. کوڕەکەم خوێنم، و گۆشت منداڵەکەم، مابم. ژیاندا

 بژیم" جیهانەدا لەم چیتر ناتوانم

 

 خێزانەکە تری ئەندامەکانی نەمدەویست بوو. هاوڕەگەخواز کوڕەکەم کە ئەوەی دەربارەی یان نامەکە دەربارەی نەتووە بەکەسم ڕووخاوم. من کاتەوە لە

 لە ڕووبار وەک فرمێسک چیرۆکەدا، ئەم نووسینەوەی لەکاتی خۆشنابم. خۆم لە هەرگیز من چی. بە دەگات ئەوە دەمزانی بێت. لێی ڕقیان و لێی بن شەرمەزار

 دەکەمەوە. کورەکەم لە وبیر رخوا دێتە چاوم

 بە ووشە ئەو لەجیاتی بدەم پیشان خۆشەویستیی دەمتوانی باشتربم. دایکێکی دمتوانی دەزانم بەاڵم دەگەیەنێت، چی هاوڕەگەزخوازبوون تێناگەم لەوە هێشتا

 تازە بەاڵم بیانکەم، جیاواز توانیبام خوازم ئاواتە کە هەن شت رزۆ نییە. تەنها ئەو کە بدەم پیشان ئەوەی و بکەم پاڵپشتی بدەم هەوڵ دەمتوانی پێموت. ئازارانەی

 تر دایکانی هانی و بنووسمەوە چیرۆکە ئەم کە ئەوەیە کوڕەکەم یادەوەری ڕاگرتنی بەرز بۆ بیکەم دەتوانم کە شتێک بەاڵم دەیبینمەوە. لەودنیا تا ناکرێت ئەوە

  ڕووبدات. چی ەیەلەوان نازانیت هەرگیز خۆشبوێت. منداڵەکانیان کە بدەم

 

 

 

  



 

 

 

 کوڕەهاوڕێکەم، ناسینی پێش

 و تەنیام کە دەکرد هەستم هەمیشە

 لە بەتاڵـم کە نییە، تەواو ژیانم

 ژیانم ڕۆژەکانی  خۆشەویستی.

 بۆ هیوام دەڕۆشتن، بەتااڵنە

 وەفا واتای لە تۆزێک نەبووایە هیچ کە دەخواست کەسێک

 بۆ کارێکە داکۆکی ئەوە کە بینیم خۆشبەختانە تێبگات.

 لەو پێغەمبەرێک و فریشتەیەک وەک دەمتوانی وە خۆشەویستی

 بە هەستم کردن قسە بە کرد دەستمان کاتێک فێربم. لێوەی و بیبینم جیهانەوە

 قسەی بەردەوام دەمویست شێوەیەک؛ بە ئەوە. لەگەڵ دەکرد ڕۆحی نزیکییەکی

 دەربارەی بەتایبەتی فێردەبووم، لێوەی دەکرد قسەمان هەرکاتێک و بکەم لەگەڵ

 ئەو بۆ خۆشەویستیم و دەبینی لەودا زیاترم خوانی بەڕۆژ ڕۆژ وەفا. و خۆشەویستی

  دەکرد. گەشەی

 

 لەم چونکە بچێرەوە. بیر ڕۆژانەم ڕۆتینی خوم کردملێ وای ئەوانە هەموو

 بوێت خۆش یەکترییان هاوڕەگەزخواز دوو بۆ نییە زەوی پارچەیەک وكاتەدا

 بکەن، یەکتر ماچی تر بەبێ یان دەرببڕن یەک بۆ ئاشتییانە بە هەستەکانیان و

 تەنیها بەرم، بەسەر خۆشەویستەکەم لەگەڵ کات کوێ لە و چۆن نەمدەزانی

 چەند لەگەڵ کە بوو ناوخۆیی بەشی ژوورێکی پێبەستبوو پشتم کە شوێن

 دەکرد چاوەڕێم دەژیان. تیای خوێندندا کاتی لە پێکەوە تردا خوێندکارێکی

 و بکەم بانگ خۆشەویستەکەم تا پشوودا لەکاتی ماڵەوە بۆ بگڕێنەوە هاوڕێکانم

 ەسێکک هەموو لە ئەو لەوێ. بەرین بەسەر یەکەوە بە کاتمان ئاشتییانە بە

 دڵخۆشکرد. منی زیاتر

 

 لە ڕقییان کە توندڕەوەکە میلیشیا هاتن. حەق ئەل ئەسحان بەاڵم

 لە یەکەوە بە دەیانکوشتن. و دەدان، ئەشکەنجەی بوو، هاوڕەگەزخوازان

 سەیارەکەی پەنجەرەی یەکێک کاتێک ڕۆژێک دەکرد پیاسەمان مەنسوور

 لێكرد. تەقەی شاناپ ووت بەرز دەنگی بە خۆشەویستەکەمی ناوی و کردەوە

 خوێنەوە. بە زەوی سەر کەوتە خۆشەویستەکەم وە بوو بەردەوام لێخوڕین لە

 یاسر، ٢٩



 

 

 

 وردە کە بوو خۆشەویستەکەم لە چاوم چاوەڕوانیدا، کاتی لە کرد. بانگ فریاکەوتنی سەیارەی یەکێک و کرد یارمەتیم داوای من بووم! شۆکدا و حەپەسان لە من

 ڕزگاری تا بکەم هیچ نەمدەتوانی منیش و دەمرد بەخاوی کە دەویست، خۆشم زیاتر هەمووان لە کەسەی ئەو بینیم، دەمناسی کە کەس باشترین دەمرد. وردە

 دا. لەدەست گیانی فریاکەوتن سەیارەی هاتنی پێش خولەکێک چەند بکەم.

 

 

 

  



 

 

 

 ئێمەدا، وەک عەشایەری خێزانێکی لە کاتدا. هەمان لە ترسام و حەپەسام هاوڕەگەزخوازە، ووتم پێی کوڕەکەم کاتێک

 کچەزا گەورەترین ئەو کوڕم. تاریقی وەک یەکێکی بۆ بەتایبەتی بۆی دێت مردن واتای بە هاوڕەگەزخواز کوڕێکی یهەبوون

 لە ەفەوەشەر بە و خێزانەکە تری سەرکردەیەکی بە ببێت کرابوو ئامادە باوکییەوە لەالیەن ئەو بوو. خێزانەکە کوڕەزای یان

 دابنیشێت. خێزانییەکاندا کۆبوونەوە

 

 خۆی و دەستکەوت باشی زۆر ئیشێکی تەواوکرد، زانکۆی ئەو کردبوو. چاوەڕێمان کە دەردەچێت ئەوە وەک کوڕەکەم کە دەدەا ئەوەی نیشانی شتێک هەموو

 ووت پێی و کرد کوڕەکەم بۆ تەلەفۆنی یەکسەر بوو! شێت ێردەکەمم وت. مێردەکەمی بە و هاوڕەگەزخوازە کە زانی پێی ئامۆزاکەی ڕۆژێک هەتا دەکرد. دروست

 ماڵ تر جارێکی سەالمەتی بە ماڵەوە، بێتە گەر دەمزانی بپارێزم. کوڕەکەم ویستم هاوڕێیەکی. ماڵی بۆ بچێت ماڵەوەو نەیەتە بڵێم پێی تا نارد بۆ نامەم باڵەوە. بگاتە دەستبەجێ

 ناهێڵێت. بەجێ

 

 چەند بوو. توورە تر ئەوەندەی مێردەکەم

 خۆی هەر کوڕەکەم و تێپەڕی ڕۆژێک

 براکانی بۆ تەلەفۆنی مێردەکەم شاردبووەوە.

 پێێ پاشان ماڵمان، بۆ بێن ووتن پێێ و کرد

 چاوەڕوانی کاتێک دەکوژێت. تاریق کە ووتن

 بکەمەوە. هێوری هەوڵـمدا دەکرد، براکانی

 بخوێنێت دەرەوە بنێرینە تاریق دەتوانین پێمووت

 لەوانەیە یان بپچڕێنین، لەگەڵ پەیوەندی و

 ڕای ویستم بیستوومانە. ئەوەی بێت درۆب

 بوون. مایەپووچ هەوڵەکانم هەموو بەاڵم بگۆڕم.

 ببێتە ناهێڵم ماڵەو گەورەی کوڕە ئەو ووتی

 خێزانەکە. شەرمەزاری مایەی

 

 تاریق، بەدوای گەڕان لە ڕۆژێک چەند دوای

 کوڕەکەمیان لێکرد. تەقەیان دۆزییانەوەو

 ماوەی بۆ کاتەوە لەو خەفەتەی ئەو کوشت.

 لەو نییە. لەخەیاڵدا دەژیم لەگەڵی ساڵە چوار

 سەماح، ٦٢



 

 

 

 دەبینم وەحشە ئەو دەیبینم، کە جارێک هەموو ماومەتەوە. ماڵە لەو کچەکانم لەبەر تەنها بەاڵم ماڵداین، هەمان لە هێشتا نەکردووە. مێردەکەم لەگەڵ قسەم کاتەوە

 کوشت. کوڕەکەمی ەک

 

 سەرەکی و یەکەم کاری خۆشویستنی بێت، هەرچییەک و چۆن کوڕەکەم کە دەزانم بەاڵم دەکەم. قبوڵی و تێدەگەم هاورەگەزخوازی لە کە دەرناخەم خۆم وا من

 ئەوان دیندارە. زۆر و عەشایەر خێزانەکەت کاتێک بەتایبەتی و ساالرەدا پیاو کۆمەڵگا لەم بکەم شتێک هیچ نەمدەتوانی بەاڵم بکەم، ڕزگار ژییانی دا هەوڵم منە.

 هێشتا کە بوو ئاسایی بەالوە کەسێکیان کوشتنی کە ئەوانەی بوون. وەحش ئەوان ڕاستیدا لە بەاڵم بوو، هاوڕەگەزخواز ئەوەی لەبەر دانا وەحش بە کوڕەکەمیان

 خودا بێت، لێکراوان ستەم یاوەری خودا گەر بێت، ڕاستی خودا گەر تێنەدەگەیشتن. لێی ەیئەو لەبەر تەنها کوشت کەسێکیان مابوو. لەبەردەمدا ژیانی هەموو

 دەهێنێت. بەدی کوڕەکەم بۆ دادپەوەری

 

  



 

 

 

 

 لە حەزیان کە بووم هونەری خێزانێكی لە ئەوەی لەبەر ئەکتەر. بە ببم کە بینیوە بەوەوە خەونم منداڵیمەوە لە

 شێوە لەو بوو یەکێک من، بۆ شانۆ. بەشی بچمە کە دەکرد من خەونی لە پاڵپشتیان ئەوان بوو، مۆسیقا و شانۆ

 شانۆ لەسەر بوارەکەوە. چوومە ساڵیدا هەشت تەمەنی لە  دەرببڕم. پێ خۆمی ئازادانە دەمتوانی کە کەمانەی

 پێدرابوو ڕێگەم چونکە زانی خۆمم بە زوو هەر من هەبوو! بەختەوەرم زۆر منداڵییەکی و بووم گەورە

 دەکردم. پاڵپشتیان خێزانەکەم و دەرببڕم شووناسم لە جیاواز الیەنی
 

 

 بووینەوە. نزیکتر یەک لە ڕۆیشتو کات بوو. جوان زۆر ئەو هاوڕێ. بە بووین زوو هەر پڕۆگرامەکەوە. هاتە تازە کچێکی ساڵ، ١٦ ب بوو تەمەنم کاتێک

 کە ووتم پێێان هەردووکاین وت. باوکمم و دایک بە بۆیە تێنەدەگەیشتم، هەستەکان واتای لە بەتەواوەتی هەیە! بۆی هەستم و ڕادەکێشێت سەرنجم دەکرد کەستم

 لەوانەیە چەنکە بهێڵمەوە نهێنی بە ئەمە

 ڕەتیان ئەوان مەترسییەوە. بمانخاتە

 لە تێبگەم دام یارمەتییان و نەکردمەوە

 بۆیە تێبگەم. هەستەکانم واتای

 بە و وەرکرت ئاموژگارییەکەیانم

 بەدڵە. ئەوم کە نەوت کچەکەم

 

 بوو بەردەوام هاوڕێیەتییەکەمان

 وانەکانی لە وازی ئەوەی دوای تەنانەت

 دەرەوە دەچووینە یەکەوە بە هێنا. شانۆ

 بۆ دەچووین بەیەکەوە قاوەخانەو بۆ

 بۆ هەست ئەویش کە کرد هەستم باراڕ.

 نەوت هیچم بەاڵم دەکات پەیدا من

 بەتەنیا ڕۆژێک هەتا دەترسام، چونکە

 ماچی و بووین ئەو ژوورەکەی لە

 ڕاڕا ئەویش نەدەکرد، چاوەڕوانم کردم.

 ئیسرا، ٣٢



 

 

 

 یەکەوە بە کاتەوە لەو درکاند. بۆ خۆمم هەستەکانی منیش نەخێر!! ووتم منیش کردیت؟" هەراسانم بوورە، بکەم. ئەمە دەمویست زۆر ماوەیەکی بۆ ووتی" بوو.

 نەووت. باوکیشـم و دایک بە تەنانەت بڵێین. کەس بە ئەوەی بەبێ بووین

 

 هاتە براکەی کردندا، ماچ کاتی لە کردم. ماچی و نووستنەکەی ژووری لە الپتۆپەکەی لەسەر کرد فیلمێکمان سەیری و ئەوان ماڵی بۆ چووینەوە ڕۆژێک

 ڕۆژێک، چەند یدوا دەکەن. پۆلیس بۆ تەلەفۆن نا ئەگەر ماڵیان بۆ نەگەڕێمەوە هەرگیز لێکردم داوایان و دەکرد منیان لێیدا. و ڕاکێشا ئەوی قژ بە ژوورەوە.

 کچێکی لێنەکردن. زیاتری پرسیاری کەس جۆرە! بەو هەر کەوتووە. سەریدا بەسەر لەحەمام کە دەووت خەڵکیان بە ماڵەوەیان کوژراوە. کە پێگەیشت هەواڵم

  نەبووبێت! هەرگیز کچە ئەو ەیئەو وەک خێزانەکەیەوە کۆمەڵگاو لەالیەن لەبیرکرا کوژراو خێرایی بە وە یەکێک، خۆشویستنی لەبەر کوژرا جوان گەنجی

 

 

 

  



 

 

 

 پێی جارێک چەند بەرپرسیارن. خێزانەکەی کە دەمزانی پێگەیشت، کوڕەهاوڕێکەم مردنی هەواڵی کاتێک

 گەر دەیکوژن ئەوان کە وە هاوڕەگەزخوازە، کە لێکردبوو ئەوەیان شکی براکانی و ئامۆزاکان کە وتبووم

 مۆبایلەکەی لەسەر وێنەیان کە ووتم پێی کرد، لەگەڵ قسەم کە جار دوواین بکرێتەوە. پشتڕاست بۆیان

 مردووە. ئەو دەرکەوت بۆم تا نەبیست لێ هیچم و نەکردم بۆ تەلەفۆنی کاتەوە لەو دۆزیوەتەوە.

 

 ئەو مردنی نەمویست

 بۆیە بمێنێتەوە. نەکراوی تێبینی بە

 کەسێکی وەک کرد پۆلیس بۆ تەلەفۆنم

 لەالیەن کە ووتن پێم و نادیار ەناسنام

 ئەوان دەبێت کە و کوژراوە خێزانەکەیەوە

 وەک شارێکی لە بکۆڵنەوە. مردنەکەی لە

 ەوباو زۆر شەرەف تاوانی کەربەال،

 نادرێت. سزا لەسەر کەسی هەرگیز

 لەگەڵ هەوڵم جارێک چەند هەرچەندە

 خۆی پۆلیس کە ووتم پێیان ئەوان دان،

 بەوە باوەڕ وەوخێزانییە بابەتی ناخاتە

 دەیڵێت.ەد خێزانەکە کە دەکەن

 

 یاسایی سیستمی لێرە کە زانیم کاتەدا، لەو

 ڕێگە بەڵکو پارێزیت، نامان تەنها نەک

 لەبەر کەس چونکە دەدات، بەکوشتنیشمان

 نادات. سزا تاوانەکانیان

  

 وەلید، ٢٨



 

 

 

 

 ئەوەی خستنی پشتگوێ بۆ هەوڵدان بە بەسەربرد زانکۆم کاتی و هەرزەکاریم تەمەنی زۆربەی

 دەشمویست جیارەگەزخوازم. کە بدەم پیشان جیهانی بە تا بکەم پەیدا کچەهاوڕێ دەدا هەوڵم هاورەگەزخوازم.

 بە هەستم شەهەمی بدایە، كچ چەند لەگەڵ پەیوەندیم هەوڵێ بەاڵم رەگەزخوازم. جیا کە بڵێم خۆم بە

 ناوەکی. ملمالنێیەکی دەکرد. سەرلێشێواوی

 

 ببمەوە ڕاستییە ئەو ڕووبەڕووی کردم ناچاری کە بوو کەس یەکەم هەڤاڵ زیاتر. هاوڕێ لە زۆر بە بوو کە کرد پەیدا هاوڕێیەکم لەمەوپێش، ساڵ دوو نزیکەی

 نەبوو ئامادەییمان کەسمان بەاڵم زیاترە. هاوڕێەتی لە هەیە شتێکمان کە کەوتدەر بۆمان زوو پێکرد، دەستمان هاوڕێ وەک هەرچەندە هاورەگەزخوازم، کە

 دان تا ویست مانگێکی چەند یەکین. نزیکی زۆر هاوڕێی ئەوەی بیانووی بە دەبووینەوەو، نزیک یەک لە و دەکرد یەک لەگەڵ گەمەمان هەمیشە پێدابنێن. دانی

 کە ئەوەی هەمووی تێگەیشت. لێم کە بوو کەس یەکەم ویست، خۆشم کە بوو کوڕ یەکەم هەڤاڵ هەیە. یەک بۆ سێکسیمان و خۆشەویستی هەستی کە بنێین بەوەدا

 شانی. سەر بخەمە سەرم و بکەین خۆرئاوابوون تەماشای یەکەوە بە کە بوو ئەوە ئەو لەگەڵ بوو پێویستم

 

 دەربارەی بووەوە باڵو  قسەڵۆک قسەو لەمەوپێش، ساڵی نزیکەی

 ئەویان ژیانی قسەڵۆکانە قسەو ئەم هاورەگەزخوازە، کە هەڤاڵ

 پێدەکرا. گاڵتەی و پێدەکرا سووکایەتی زۆر ئەو دۆزەخ. بە کرد

 چونگە پەیوەندییەکەمان و هەردووکمان سەر کردە کاری تەنانەت

 گومانەوە. بکەونە خەڵکی ئەوەی بەبی ببینین یەک بوو گران

 

 ئەویان باسی ترزیا خەڵکی و دەبوون زیاتر و زیاتر قسەکان

 کرد باوکی لە وای ئەمەش گومانەوە. کەوتە زیاتر باوکی و دەکرد

 بگرێت ژیانیدا بەسەر دەست بکات، سنووردار هەڤاڵ ئازادی کە

 کوشتی. ڕۆژێک هەتا لێیبدات. و

  

 پاڤێڵ، ٢٥



 

 

 

 عێراق لە سیاسییەکانی ئازادییە لە زۆر بوو. دیکتاتۆر حسێن سەددام کە نییە لەوەدا گومان

 بوو باشتر ئێستا لە زۆر هەشتاکاندا لە هاورەگەزخوازان بارودۆخی بەاڵم کردبوو. سنووردار

 زیاتر. "ئازادی" بەدەستهێنانی و عێراق "ئازادکردن"ی دوای

 

 بەغداد. لە نەواس ئەبو لە دەکرد یەکتریان ماچی بینی هاوڕەگەزخوازم دوو شەوێک ،١٩٨٤ ساڵی لە بوو ساڵ ١٩ تەمەنم کاتێک

 بیبینمەوە. ئەوەی هیوای بە شوێن هەمان چوومەوە دووبارە بۆیە ببینێتەوە. شتە ئەو دووبارە دەیویست ناخمدا لە شتێک  حەپەساندمی، بینیم ئەوەی هەرچەندا

 کردووە تیبینی کە ووتم پێی و هات بەرەوڕووم کوڕێک دانیشتبووم، خۆم ئاساییەکەی شوێنە لە شەوێکیان .بینیەوە وام شتێکی دووبارە تا پێچوو هەفتەیەکی چەند

 هەفتەی لە ناوچەیە ئەم بۆ دێم زۆر

 چونکە بووم دڵەڕاوکی تووشی ڕابردووەوە.

 تری یەکێکی کوڕە ئەم ئایا ئە نەمدەزانی

 ترەوە کەسانی بەسەر سیخوڕی یان منە وەک

 مەخۆ! "خەم ووتی خێرایی ەب پاشان دەکات.

 چییە "مەبەستت ووتم تۆم." وەک هەر منیش

 ."هاوڕەگەزخوازم "من ووتی من؟" وەک

 ئە بووم. دڵەڕاوکێ تووشی و بووم توڕە

 هاوڕەگەزخواز!!! دەڵێت من بە چۆن

 خۆت بەڵی "دەتوانیت ووتی و کردم سەیری

 بۆت کۆتاییدا لە کە بەاڵم بیت. تووڕە

 یەک دووبارە هیوادارم ڕاستم، من دەرکەوت

 ببینینەوە."

 تا ڕۆیشت بەسەردا ڕۆژێکی چەند تەنها

 لەگەڵمدا ووشەکانی چوومەوە. تر جارێکی

 بکەمەوە لەوە بیر کە کردم ناچاریان مانەوەو

 بەسسام، ٥٤



 

 

 

  بکەن. یەکتر ماچی ببینم کوڕ دوو دەمویست بۆچی و پارکەکە بۆ دەچوومەوە هەر بۆچی

 هەموو کە ئاهەنگ و  کۆبوونەوە بۆ دەکردم بانگی ژیانم. هاوڕێکانی باشتری لە کێکیە بە بوو ئەو دەبووینەوە. نزیک یەک لە وردە وردە بینیمەوە. دووبارە

 ساڵ، ٣٠ لە زیاتر بۆ هەبوو. ئامادەبوویان ٦٠ تا تریان هەندێکی بوو، کەم ئامادەبوویان ئاهەنگەکان لە هەندێک بوون. هاوڕەگەزخواز تیایاندا ئامادەبووانی

 هەمبووبێت. هەرگیز کە بوو هاوڕێم باشترین )هاوڕێکەم( تەممام

 پان سەری لێکرابوو. "نێربازی"یان گومانی کە بوو کەسانە ئەو لیستی لەسەر ئەو ناوی کوژرا. ئەسحابولحەققەوە ئەندامانی لەالیەن تەممام لەمەوپێش، ساڵ پێنج

 دۆزرایەوە. تا چوو پێ ڕۆژێکی جەد درابوو. فڕێ بینایەک لە الشەی و کرابووەو

 ناتوانم بەاڵم روودەدەن. ڕۆژانە دادپەروەرییەک نا جۆرە هەموو کە وە باوە، تیایدا مردن کە دەژیم وواڵتێک لە من دەزانم مردووە. منیشدا لە شتێک کاتەوە، لەو

 بەالیانەوە چۆن بکوژرێت؟ کانکەسە لێبوردەترین و پاکترین لە یەکێک کە ئاساییە بەالوە ئەوەیان چۆن قێزەونن. کۆمەڵگاکەم و حکومەتەکەم کە نەکەم هەست

 هەیە، یەکسانی ئێمەو مافەکانی بە باوەڕیان کە هەن کەسانێک دەزانم ببن؟ لێپرسینەوەیەک هیچ تووشی ئەوەی بەبێ بچن و بێن نێوانماندا لە بکوژەکان ئاساییە

 لەم خۆشویستراون و سەرکەوتوون پاکن، کە تەممام وەک سانیکە دەکوژرێین. بەردەوام ئێمە نییە. بایەخێکی هیچ ئەوان ڕای و بیر دەنگ، نەیەنە تا بەاڵم

 بین؟ وواڵتە جۆرە ئەو دەمانەوێت ئایا نابێت. شوێنێکیان هیچ وواڵتەدا

 

 

  



 

 

 

 خۆش ڕۆژێکی وەک کە ڕۆژێک نەخشێنراوە. بیرەوەرییەکانمدا لە سەر تا کە بەروارێک ،٢٠١٥ تەمموز ی ١٤

 هاوڕێیەکی هاوسەرگیری ئاهەنگی بۆ کڕین جل بۆ بچین بڕیارماندا کوڕەهاوڕێکەم و من  کاتێک پێکرد دەستی

 ڕووبدەن. نەدەکرد باوەڕم هەرگیز کە هات کۆتایی ڕووداو کۆمەڵیک بە کە ڕۆژێک نزیکمان.

 گەنج کۆمەڵێک کاتێک بگەڕێین بۆینباخدا و قات بەدوای تا تر دووکانێکی بۆ دەچووین دووکانێکەوە لە

 مایەی و هاوڕەگەزخوازین ئێمە دەزانن ئەوان کە ووتین پێیان داو هەردووکمانیان لە سووچێکەوە. بردە ئێمەیان و هاتن مانڕوو بەرەو

 موقتەدا وەکو کەسانی ووتەکانی و دەکرد قسەیان ئاینییانە شێوەیەکی بە نین. ڕاستی پیاوی ئێمە چونکە وواڵت بۆ شەرمەزاریین

 باشان دەووتەوە. سەدریان

 لەخۆم تەقەیان و دەرهێنا انیانچەکەک

 دوای ئەوەی کرد. خۆشەویستەکەم و

 لە کە ئەوەبوو دێت بیرم ئەوە

 بۆوە. خەبەرم نەخۆشخانە

 

 دەستیان و هات پۆلیس کەمێک پاش

 کە دەوتن پێم لێپرسینەوەم. بە کرد

 وە بوون، کێ چەکدارەکان نەمدەزانی

 کە ئەوەبوو دەمزانی کە شت تەنها

 بوون. ئاینی گرووپی بە سەر

 دەربارەی دەکرد پرسیارم

 وەاڵمی کەس بەاڵم خۆشەویستەکەم

 ئەو کە ئەوەی لەسەر نەدەدامێ

 هاتن هاوڕێم دوو تا چۆنە. و لەکوێیە

 خۆشەویستەکەم کە ووتم پێیان و

 گریانێکی بە کرد دەستم کوژراوە.

 کە بکەم قبوڵ ئەوە ناتوانم من توند.

 کرد دەستم مردووە. خۆشەویستەکەم

 حوسەین، ٣٠



 

 

 

 تا بکەن شتێک هەموو تدەبێ ئەوان کە ووتن پێم و کرد قسەم پۆلیس لەگەڵ دووبارە بێدەسەاڵتی. و ترس خەمباری، توڕەیی، بە دەکرد هەستم هاوارکردن. بە

 بگرن. بکوژەکان

 

 و گەیشتوون بەچی ئەوان بزانم تا دەکەم پۆلیسەوە بە پەیوەندی مانگێک هەموو ڕۆیشتووە. ڕووداوانەدا ئەو بەسەر ساڵ سێ دەنووسمەوە، چیرۆکە ئەم کە ئێستا

 بە هیوام بکەم. چاوەڕی جارێ دەڵێن پێم دەکەم، وردەکاری داوای ککاتێ بەاڵم حاڵەتەکەوەن، بەدوای هێشتا کە دەڵین پێم بەسەرهاتووە. لێ چی حاڵەتەکە

 بەڵکو دەکەم، خۆشەویستەکەم بیری ئەوەی لەبەر تەنها نەک نەناسیوە. ترم کەسی لەوکاتەوە نەماوە. عێراق یاسایی سیستمی بە باوەڕم و لەدەستداوە دادپەروەری

 لەگەڵ قسە ناتوانم بڵیم. هاوڕێکانم و مخێزانەکە بە ئەمە دەربارەی هیچ ناتوانم من قووڵەوە. نێکیدابڕا هەڵیدامە پێکرد هەستم ترسەی ئەو کە ئەوەش لەبەر

 شتێکی دووبارە گەر بڵێم پۆلیس بە ناتوانم دڵنیاییەوە بە وە هاورەگەزخوازم، بزانن ئەگەر پۆلیس بە دەمدەن دەستبەجێ ئەوان چونکە بکەم دەروونی پسپۆڕێکی

 نابێت. بایەخی بەرەوپێشچوونێک هیچ نەهێنین، بەدەست هەمووان بۆ یەکسانی تا بەاڵم ماوە، لەبەردەمدا درێژی ڕێگایەکی عێراق بەسەربێت. لێ جۆرەم لەو

 

 

 



 

 

 

  

 کۆمەڵگای بە سەر کەسانی الیەن لە کە تێدایە چیرۆکی کۆمەڵێک کتێبە ئەم

 خۆیانەوە نووسەرەکان لەالیەن چیرۆکێک هەر ناو وردەکارییەکانی عێراق. لە نووسراون هاوڕەگەزخوازەوە

 کردندا. دەستکاری پیداچوونەوەو کاتی لە نەکراوە زیاد وردەکارییەک هیچ کراون. دابین

 

 نێوان لە کردووەتەوە کۆ مانگدا حەوت ماوەی لە چیرۆکانەیان ئەم هاوبەش دیکەی ڕێکخراوێکی و کویر عێراق

 بە سەر کەسانی دەنگی گەیاندنی لە بریتییە کتێبە لەم ئامانج دا.٢٠١٨ یەکەمی تشرینی و ٢٠١٨ مارسی

 و ترس خەفەت، خۆشی، ساتەکانی تا پێیان سەکۆیەک بەخشینی و جیهان بە عێراقی هاورەگەزخوازی کۆمەڵگای

 پێبکەن. هاوبەشی ژیانیان ئازایەتیی

 

 

  —شوێنێک هەموو لە عێراقی زخوازیهاوڕەگە کۆمەڵگای بە سەر کەسانی بە پێشکەشە کتێبە ئەم— 

 

 دەربارە 
 ئەم
 کتێبە



 

 

 

  

 

 

 
 

 دەربارە 
 ئێمە

ئەم کتێبە بە هاوبەشی کردن لەگەڵ ڕێکخراوێکی دیکەی عێراقی بەرهەم هێنراوە کە بە 

 بڕیاری خۆیان ناسنامەیان بە نادیاری دەهێڵرێتەوە

 دا٢٠١٥ مارسی لە عێراقییە. هاورەگەزخوازی کۆمەڵگای ڕێکخراوی تەنها و یەکەمین کویر عێراق

 عێراق عێراق. لە دەکات هاوڕەگەزخواز کۆمەڵگای بزوتنەوەی سەرکردایەتی کاتەوە لەو و دامەزراوە

 هۆشیارکردنەوەو پەروەردەو لەسەر کارکردن ڕێگەی لە هێناوە بەدەست نێودەوڵەتیی پێدانانی دان کویر

 و نیودەوڵەتیی و عێراقی ڕێکخراوی لەگەڵ کردن هاوبەشی و لەگەڵ کارکردن بە کردن، داکۆکی

 جیاوازەکان. بڕیارە خاوەن لەگەڵ کارکردن
 

 بە پاڵپشتیی



 

 

 

 


