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پێشەکی:

سیروس  سیاوەش،  كۆبوونەوە،  براكان  ساڵ  چەندین  دوای  لە   2008 ئابی  مانگی 

باوكیان  دەنگی  تەنیا  نەمابوو،  ماڵەدا  لەو  باوكیان  ئیرت  كە  مالێكدا  لە  سامان،  و 

و حەوشەی  گوند  شەقامەكانی  لە  شاملو  و خۆشەویستانی  هاوڕێیان  لەگەڵ  بوو 

ماڵێك، كە دەنگی هەنگاوەكانیان تینی گەرمای گۆڕیبوو بۆ خوڕە خوڕی جۆگەلەی 

بەهارێك لە سایەو سێبەری درەختاندا.

سامان چەندین ساڵ خوێندكاری نایاب بوو، كە دیپلۆمی بەدەستهێنا، ساڵی 1974 

بۆ درێژەپێدانی خوێندن چوو بۆ بەریتانیا. ئەو نامەو كارت و وێنانەی كە دەینارد، 

هەڵمدەگرت.

سامان و ساقی م ساڵی 1980 لە لەندەن بینیبوو، دوای بیست ساڵ و  ساڵی 2000  

سامانم لە دوای مردنی شاملو لە گوندی .....بینییەوە، دیدارێكی كورت بوو، سامان 

رۆیشتەوە. 

رۆژگارێكی سەیرو ناخۆش دەستیپێكرد...

لە هاوینی 2009 جارێكی دیكە سامان هاتەوە بۆ ئێران، بەاڵم ئەمجارە سیاوەشی 

برای لەژیاندا نەمابوو، زەمەن و رۆژگارێكی ناخۆشامن بەڕێكرد.

كارتانەمان  وێنەو  ئەو  سەیری  پێكەوە  ڕۆژانە.  ئەو  یادی  بە  بوو....  رۆژێك  چەند 

دەكرد كە ناردبووی.
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هەرچۆنێك  وتی  پێسپاردم.  باوكی  نامەكانی  لە  بەندێك  رۆیشتنی  لە  بەر  سامان 

ویستت... نزیكەی ساڵێك لەمەوبەر بۆم نوسی كە نامەكانی تۆ و باوكتم سپاردووە 

پەسەندكردو  نامەكەی  كۆمەڵە  ناونیشانی  باڵوكردنەوە.  و  چاپ  دەزگایەكی  بە 

خستامنە نێو پرۆسەی قۆناغەكانی كاركردنەوە.

وادێتە بەرچاو كە یەك یان دوو نامەی سامان لەم كۆمەڵە نامەیەدا نییە. نامەیەكی 

پەیوەستكردنی  بۆ  دەژی��ا،  سامان  الی  بوو  رۆژان��ە  ئەو  هی  كە  البوو،  ساقیشم 

نیشاندانەوەی  بۆ  هاتووە.  نامەیەدا  كۆمەڵە  لەم  نامەیەش  ئەم  ڕووداوەك��ان، 

پەیوەندی ئەحمەدی شاملو و كوڕەكەی، نامەكانی هەردووكیان، باوك و كوڕ، بەپێی 

مێژووی نوسینیان باڵودەكەینەوە.

ئایدا

ماڵی بامداد

2015/7/15



7

تاران
1 حوزەیرانی 1973

ئومێدی خۆرەتاوی من!
ئەگەر تا ئێستا سەركەوتوو نەبووین نامەت بۆ بنوسین دوو هۆكاری هەبووە. یەكێكیان 
ئەوەبوو كە دەستی بەدەستیامن دەكرد تا پارە بگات و لەگەڵ نامەكەدا بە جارێك بۆت 

كارە زۆرەكانم دەرفەتی نەدەدا. هەڵبەتە  بنێرین، دووەمیشیان راستییەكەی ئەوە بوو 
نامەنوسین بۆ تۆ لە هەموو كارێك پێویسترتە، بەاڵم دەمزانی و دەزانم كە حاڵت باشەو 
نیگەران نیت و لەتەنگانەشدا - تا ناوەڕاستی هەفتە كە ئەمڕۆ هەینییە- نەبووی، یان نیت. 

جگە لەمانەش، ئەگەرچی   ئيش و كار دەرفەتی نامەنوسین نادات، كارو مژوڵیش چاوی 
لەسەر هەمان بابەتە، واتە ئاسایشی خێزان و ئاسایشی تۆ كە دووری لێامنەوە....

 بە هەرحاڵ ئومێدەوارم ئەو ناسینە تەواوەتیەی كە بۆ رۆحیەتیش هەمانە نەبێتە ئاستەنگی 
هەندێك لە مەسەلەكان. یەكێكیان ئەوەی كە وا بیرنەكەیتەوە ئەگەر پێویستییەكت هەبوو 
لە حاڵەتێكدا كە بۆم بنوسی، یان تەلگراف بكەی، ناڕەحەت دەبم. ئەوی تریشیان نەوەكو 
بەم بۆچونەی كە ))باشە، باوكم هەر كاتێك هەیبێت خۆی بۆم دەنێرێ(( لە تەنگەژەدا 
مبێنیتەوەو بیربكەیتەوە، رەنگە نامەكەت ببێتە مایەی نیگەرانیم. داوات لێدەكەم ئەم 
نیگەرانیەی خەیاڵم نەهێڵیت و هەمیشە هەفتەیەك بەرلەوەی بكەویتە سەرساجی عەلی 
تەلەگرافێكی كورتم بۆ بنێرە- هەڵبەتە بۆ ناونیشانی ئەكادیمیای زمان و لە تەلەفۆن كردن 

بۆ ناونیشانەكەش دەستبگرەرەوە.
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پێموایە بە گەیشتنی ئەم نامەیە پارەكەشت پێگەیشتبێت.
دیارو هەستپێكراوە. خۆشبەختانە  ئێمە هەمیشە  بۆ  نەبوونت  باشە كوڕم، دەزانی كە 
سیروس هاتووە بۆالمان و جێگەی خاڵی تۆی پڕكردۆتەوە. زۆر كاردەكات و هیواخوازە تا 
مانگێكی دیكە شانۆنامەیەكی برێخت دەربهێنێت. چاپی سێیەمی كتێبەكەی منیش تەواو 
بووە كە بەم زووانە بۆت دەنێرم. ئومێدەوارم لە ژینگەی لەندەن خۆشت بەسەر بردبێت و 
توانیبێتت كۆمەڵێك هاوڕێی باش بۆخۆت پەیدا بكەیت. نازانم سەر لە ئانوشكا دەدەیت، 

ئەوان دێن بۆ الت یان نا. 
ئەگەر شتێكت لێرە پێویست بوو بینوسە تا لەڕێی )ئێران ئێر(ەوە بۆت بنێرین- هەستدەكەم 
لە باڵوێزخانەی ئێران لەوێ هەندێ هاوڕێم هەبێت. لە نامەی داهاتوودا بۆت دەنوسم. 
بابەتێك كە هەر دەبێت بۆت بنوسم ئەمەیە كە تۆ هەرگیز چاوەڕێ مەبە كە هەموو جارێك 
من وەاڵمی نامەكەت بدەمەوە تا تۆ وەریبگری نامەیەكی دیكەم بۆ بنوسی. بەردەوام من لە 
پڕۆسەی ژیانتا بهێڵەرەوە. ئایشكا)1( ماچت دەكات و بۆخۆی بەجیا نامەیەكت بۆ دەنوسێ.

بۆ دەخوازن. خوداحافیزیت  و هیوای سەركەوتنت  باشن  مناڵەكان هەموو  و  سیروس 
لێدەكەم و دنیایەك ماچت دەكەم.

باوكت

1- ئایدا
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تاران

چوارشەممە 24 نیسانی 1974

كاكە باشەكەم 

زۆر دەمێكە نامەم بۆ نەنوسیویت. هۆكارەكەی چەند شتێكە: یەكێكیان ئەوەی كە 

نامە نوسین بۆمن كەم تا زۆر حەجولئەكربە. دوو هەزار الپەڕە بخوێنمەوەو دوو 

نامە نەنوسم!- هۆكارێكی تریش ئەوەیە  بنوسم، بەاڵم یەك الپەڕە  هەزار الپەڕە 

كە لە راستیدا هیچ شتێكم نییە بۆ نوسین. ساڵو و بەس. ئەمەش بابەتێكی ئەوتۆ 

نییە. لە هەركوێ بم و هەركوێیەك تۆی لێبیت نەك تەنیا ساڵوم، كە سەالمەتیم 

نەخۆشخانەو  بارەی چوونە  لە  لەندەن  لە  بیرتە  لە  ئێوەن.  هۆكارەكەی  ژیانم  و 

چارەسەركردن، چیت پێوتم؟

 باشە، لە هەمانكاتدا هەمیشە بۆ نامەنوسین بە دوای دەرفەتێكدا دەگەڕام كە بە 

داخەوە دەستگیرم نەدەبوو. زانكۆ، ئەكادیمیاو كارەكانی خۆم بەڕاستی دەرفەت نادات، 

لەالیەكەوە هێشتا ماندوویەتی بەهۆی نەخۆشیەكەمەوە بەتەواوی نەڕەویوەتەوەو 

ناتوانم بەرگەی ماندوویەتی زۆر بگرم. ئەمڕۆ حاڵم تا رادەیەك باشرتەو بە دۆخی باش 

هەست بە باشی دەكەم و دەستبەجێ دەستمكرد بە نامەنوسین.



10

نامە  ئەوكاتە  زیاتر  مرۆڤ،  كە  ئەوەیە  نەنوسینیشم  نامە  دیكەی  هۆیەكی   

دەنوسێت كە خەیاڵی نیگەران بێ و من هەرگیز و هیچ كاتێك خەیاڵم لەبارەی 

تۆوە نیگەران نەبووەو نییە.

من  ئەگەر  واتە  نییە.  هۆیەكی  هیچ  تۆ  نامەنوسینی  قسانە  ئەم  هەموو  بەپێی   

النیكەم  و  بكەیت  درێغی  نامە  ناردنی  لە  نابێت  تۆ  بنوسم،  بۆ  نامەت  نەتوانم  

دوو هەفتە جارێك دەبێت كارتی پیرۆزباییم بۆ بنێریت. پێم وتبویت و تەنانەت 

داواشم لێكردبوویت كە هەر كاتێك زانیت حسابی دارایت هاتە كزی هەفتەیەك 

پێش ئەوە ئاگادارم بكەرەوە. تا ئێستا كە ئەم كارەت نەكردووە )وەكو ئەمەی كە 

لە رۆژنامەكاندا خوێندمانەوە كە  لەمەوپێش  بەاڵم ماوەیەك  نەبووە(،  پێویستت 

نیگەرانە  تۆ  بۆ  دڵم  دواییانەدا  لەم  پەرەیسەندووە.  دەر سەد  لەوێ چەند  ژیان 

كە ناكا بێ پارە بووبیت و ڕووت نەیەت كە بۆم بنوسی. ئەگەر وابێت بەڕاستی 

بە  كە  ئەمەیە  نەكردۆتەوە  روونت  كات  هیچ  كە  دیكە  بابەتێكی  زویرم.  لێت 

وردی خەرجی و تێچووی تۆ لەوێ چەندە. هەر ئێستا ئەمانە الی خۆت هەڵگرەو 

بۆم بنوسە. جارێك نوسیت، بەاڵم كۆی گشتی لە وردەكارییەكانی خەرجیدا پانزە 

بیست پاوەند كەمرت بوو. 
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هەمیشە  خاڵە  ئەم  ئازیزم.  نەچێ  بیرت  لێدەرنەكرد-  سەرم  كورتییەكەی  بە 

هۆكاری خەیاڵی منە.

ئەگەر لە تاران شتێكت پێویستە بینوسە، بۆت بنێرین. دوایین كتێبەكانی خۆمت 

بۆ ڕەوانە دەكەم. پێویستیەكانت رونبكەرەوەو بەتایبەت لەباری دارایت هەرچی 

جوانەكەت  روخسارە  و  لێدەكەم  ماڵئاواییت  ئیرت  من  بكەرەوە.  ئاگادارم  زووترە 

ماچ دەكەم. پورە سودابە لێرەیەو چاوت ماچ دەكات.

 بیرت نەچێت كە لێرە بەدواوە النیكەم هەفتەی كارتێكم بۆ بنێرە!

باوكت

سامی گیان ساڵو

ئومێدەوارم تەندروستیت باش بێت و خۆش بی. خۆشحاڵم كە سەرگەرمی خوێندنی. 

بنێرین.  بۆت  بینوسە،  دەوێت  لێرە  تایبەتت  شتێكی  ئەگەر  باشین.  هەموو  ئێمە 

قوربانتبم ئایدا. سودی گیان سەالمت لێدەكات.
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پێنج شەممە 16 ئایاری 1974

بابە و ئایدای ئازیزم

و سەالمەتم. سەرگەرمی  باش  منیش  بێت.  زۆرباش  تەندروستیتان  كە  ئومێدەوارم 

تر  هەفتەی  دوو  كە  تاقیكردنەوەكانم  بۆ  خۆئامادەكردنم  و  كۆششكردن 

دەستپێدەكات و تا كۆتایی حوزەیران واتە مانگێكی دیكە تەواو دەبێت و پشوەكانی 

بۆ  ماڵەكەمم   گواستنەوەی  سەرقاڵی  دووبارە  لەراستیدا  دەستپێدەكات.  هاوینەم 

شوێنێكی دیكە، چونكە خاوەن ماڵەكەم ناچاربوو كە ماڵی بگوازێتەوە بۆ دەرەوەی 

تا  بژیم  هاوڕێكانم  لە  یەكێك  لەگەڵ  ماوەیەك  بۆ  وایە  نیازم  هەڵبەتە  لەندەن. 

دەوامی كۆلێژەكەم تەواو دەبێت. تا چەند رۆژێكی دیكە نامەیەكتان بۆ دەنوسم 

تا ناونیشانی تازەمتان پێ رابگەیەنم. لەباتی من چاوی سیروس و هەموویان ماچ 

بكەن.

قوربانتان بم

سامان
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تاران 

یەكشەممە 2 حوزەیرانی 1974

جولەكە سەرگەردانە ئازیزەكەم
نییە  ئارەزوویەكم  هیچ  برنێ.  لێ  ترت  ناوێكی  ناكرێ  گۆڕیوە  ماڵت  ئەوەندە 
بێت.  ئارام  مێشكت  ئاسودەو  خەیاڵت  و  باش  تەندروستیت  كە  لەوەی  جگە 
كە  بیت  باوكت  رۆحی  پشتیوانی  و  بەدەستبهێنی  سەركەوتن  كارەكەتدا  لە 
ئومێدی ئەویت و دەزانیت كە باوەڕو دادوەری چۆنە دەربارەت. لە هەمانكاتدا 
ساغەوە  ئەقڵێكی  كراوەو  بەچاوێكی  و  شارەزابیت  دنیا  بەراستی  حەزدەكەم 
الوییەتی  روحییەوە  و  لەرووی جەستەیی  كە  كاتێكدا  لە  و  مەسەلەكان  بڕوانیتە 
و )تەنانەت مناڵی( خۆشت بپارێزی و چێژ لەو ژیانە كورتە ببینی كە ئادەمیزاد 
ژیانت  سەعاتێكی  هەموو  و  هەیەتی  خۆیدا  تەمەنی  سپێدەیەی  چوار  لەم 
هەموو  مەعریفەوە  فیكرو  لەرووی  بەدەستبهێنیت،  دۆزراوە  دەسكەوتێكی 
سەعاتێك پیرترو دنیا دیدەتر بیت - دڵم بێ ئۆقرەیە حەزدەكەم كە ئەم داوایەم 
قبوڵ بكەیت و هەوڵبدەیت كە بەمجۆرە بێت، حەزدەكەم  هەموو شتێك بزانی، 
نەمتوانی  من  داخەوە  بە  كە  بیت  ئەو شتەش  و  بكەیت  بەهەموو شتێك  دەرك 
باری  باوكم رێگەی نەدا  بە دوایدا بچم.- هەڵبەتە نەك تەنیا  باری دارایی  ببم، 
ئەو  كە  بوو  بەس  ئەوە  تەنیا  لەراستیدا  چونكە  بیروباوەڕیش.  بەڵكو  دارایی، 
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هەنگاوێكی كورت لە رێبازی فیكری من هەڵبگرێ تا من بەوپەڕی ناخی خۆمەوە 
لەو رێبازە بازبدەم.

من خۆم ئەم بەدبەختیەم كێشاوەو هەربۆیە چاوەڕێم تۆ تەنیا دەمت بكەیتەوەو 

ویستت بۆ زانین و تێگەیشنت دەربڕی تا من بەوپەڕی توانامەوە لەڕێی وەدیهاتنیدا 

تێبكۆشم، تا لە ئاوو ئاگر بدەم و كەرەستەكانی بەرزكردنەوەی ئیرادەت بۆ ئامادە 

لەگەڵمدا  دیكە(  خاڵێكی  هەر  )وەكو  خاڵەدا  لەم  ئایداش  خۆشبەختانە  بكەم. 

هاوباوەڕ و هاوڕێیە و ئەمەی بە كرداری سەملاندووە، چەندین جارو چەندین جار، 

بۆ منونە ئەو دەیتوانی بە فاڵن پارەی گەیشتوو مانگێك زیاتر لە ئەوروپا بگەڕێت، 

بەاڵم بەبێ ئەوەی كە راوێژ بەمن بكات وای پێباش بوو كە نەختینەی )ئەو پارەیەی 

كە هەیە( بخاتە سەر حسابەكەی تۆ- هەڵبەتە خەرجی چوار قڕان بۆ تۆ تەنانەت 

نەدەبوایە باسیشبكرێت، بەاڵم  دەكرێت وەكو منونەیەكی باش باسبكرێ. تەنانەت 

هەستدەكەم منونەیەكی درەوشاوەش بێ. بە قەولە بەناوبانگەكە! مشتێك منونەی 

خەروارێكە.

 هاوەڵی خەم. لێرە ئێمە هەموو گوێڕایەڵی فەرمانتین. بۆ جلوبەرگ و پێاڵو و ئەم 

ئەگەر  یان  بینێرین  و  بكەین  ئامادەی  تا  بنێریت  تەواو  ئەندازەی  دەبێت  شتانە 

ئەوەی  بەبێ  لەڕوودامان،  بەبێ   ( شەرمكردن  بەبێ  دەكەیت،  ئامادەی  لەوێ 

ئاسودە  بەتەواوی  بارەیەوە خەیاڵت  لەم  بنوسە.  لەسەرە(  بیربكەیتەوە گوشارت 
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تەنگ  دەستامن  خۆشبەختانە  نییەو  بەردەمان  بگرەو  داراییەوە  لەڕووی  بێت. 

نییە. ژمارەكەت بنێرە ئامادەی بكەم. چ كتێبێكت دەوێ؟ بینوسە.

بەشتێكەوە  دەستت  دەترسم  و  دەكات  نیگەرانم  جار  هەندێك  كە  شتێك  تاكە 

لەسەر  كاڵوت  ئاگاداربە  هاوڕێ،  زۆاڵنەیە.  و  ناپاك  كچە  ئەم  مەسەلەی  بلكێ، 

هەموو.....دنیان.  ئ��ازادی  ئەوكاتەی  تا  داويانەوە.  نەكەویتە  كتوپڕ  و  نەنێن 

گیرۆدە  نەوەكو  نەوەكو  نەوەكو  مەفرۆشە!  لەدنیادا  بەهایەك  بەهیچ  ئازادیت 

ئیرەج(  الی  منوونە  )بۆ  پاریس  لە  سەرێك  پشووەكان  بۆ  بتەوێت  ئەگەر  بیت. 

بدەیت. خەرجیت بنوسە، چەند دەكات.

ئیرت كاتت ناگرم. بەردەوام كارت بنێرە و بێ خەبەرم مەكە.

ماچت دەكەم

لەدوای نامەكە:

سەرنج بدە ئەگەر كتوپڕ هەواڵی ناخۆش لەتۆوە بەمن بگات، توانای بەرگەگرتنیم 

نابێت! تەنیا ئەمەت لەبیر بێت. دوێنێ هەواڵ هات كە كوڕی یەكێك لە هاوڕێكانم 

كە  دەزانم  بكەرەوە.  من  پیری  دڵی  لە  بیر  تەنیا  كوژراوە.  ئۆتۆمبێل  كارەساتی  بە 

نوسینی ئەم بابەتانە بۆ تۆ زیادەیە، بەاڵم دڵم تاقەتی نییە كە باسی نەكەم.
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هەینی 7  حوزەیرانی 1974

خۆشەویستانم، ساڵو

ئومێدەوارم چاك و باش بن و كاروبارەكان هەموو بەپێی مەبەست و ئارەزوو بن. 

دەستپێدەكەن،  تاقیكردنەوەكان  ئایندەوە  هەفتەی  لە  چونكە  باشە،  منیش  حاڵی 

سەرقاڵی كۆششكردنم. لە كۆتایی ئەم مانگەوە پشوی هاوینە دەستپێدەكات. پێم 

خراپ نییە ئەگەر كات هەڵبەتە نەك لەرووی مەعنەوییەوە گونجاو بێت بەسەفەر 

كتێبی  توانیتان  ئەگەر  راستییەكەی  بكەمەوە.  تازە  دیدارێك  و  ئێران  بۆ  بێمەوە 

))حافز((تانم بۆ بنێرن. چاوی یەكە بەیەكەتان ماچ دەكەم.

قوربانی هەمووتانبم

سامان
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تاران 

دووشەممە 1 تەمموزی 1974

سامانە بێ هاوتاكەم

خۆشحاڵ  شتێك  لە  ئەندازەیە  بەم  كە  بوو  زۆر  ماوەیەكی  و  گەیشت  نامەكەت 

لەبەرئەوەی  نوسینی وەاڵمەكەی.  بە  دەستمكرد  بەتەنیا خوێندنەوەی  نەبووبووم. 

بێتەئاراوە.  پەشیامنی  و  بڕوات  كات  ببمەوە  قوڵ  و  تێڕامبێنم  ئەگەر  كە  ترسام 

مەسەلەی هاتنەوەت دەڵێم.

ئازیزم بەهەمان شێوەی كە هەمیشە وتومە و بۆم نوسیویت، داوات لێدەكەم ئەمەندە 

بۆ مەسەلە مادییەكان نیگەران مەبە. بەردەوام ترس لەمەی كە ئەمەندە دەبێت و 

ئەوەندە دەبێت، گاڵتەجاڕییە. من لەالی خۆمەوە لە بیرمە كە بۆم نوسیبووی ئەگەر 

لە خەیاڵتایە لە رۆژانی پشووی كۆلێژدا گەشتێك بۆ ئەوروپا بكەیت، پارەت بۆ ئامادە 

بكەم و بۆت بنێرم. مەگەر نەمنوسی؟ بەڵكو چۆن خەیاڵی نوسینی ئەم بابەتەم هەبووە 

دووبارە  ئێستا  كەوتبێت  پێنوسیش  لە  ئەگەر  بەهەرحاڵ،  نوسیومە؟  دەكەم  خەیاڵ 

دەینوسمەوە. یەكەم بەهیچ شێوەیەك حەزناكەم لەهیچ الیەكەوە دینارێك پارەت بۆ 

بنێرن. ئەگەر پارەت كەمە تكادەكەم بینوسە تا زیاتر بنێرین. ئەمەی كە دەینێرین بڕێكە 

كە خۆت دیاریتكردووە، مەبەستم لەمەیە كە گەشتێك بۆ ئەوروپا بكەیت، بۆمنوونە 
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لەگەڵ هاوڕێیانی وەك ئیرەج ئەمین شەهیدی بەوردی ئەمەبوو كە یەكەم خەمی 

غوربەت )مەنفا( بە سۆراغت نەیەت، دووەم لەماوەی پشووی كۆلێژدا دەستبەتاڵ 

نەبیت، لە سەرووی هەموو ئەوانەشەوە بیرۆكەی هاتنەوە بۆ ئێرە نەیەت بەخەیاڵتدا. 

بگەڕێیتەوە،  نەتتوانی  كە  بوو  بە جۆرێك  هاتنەوەت  نادات.  باش  گەواهیەكی  دڵم 

یان نەهێڵن بگەڕێیتەوە. چ متامنەیەكت هەیە؟ چ ئاسایشێك هەیە؟ وێڕای هەموو 

ئەوانەش لێرە هیچ شتێك نەگۆڕاوە كە ئەوەندە سەرنجراكێش بێت. هەروەها خەڵكی 

گیرۆدەی نان و گۆشتی رۆژانەن، هەروەها بڕانی كارەبا مرۆڤ دوادەخات و  ئاغای.... 

و خاتوو.... لە تەمەنی پەنجا ساڵیدا خەریكی تەاڵق و تەاڵق كارین. هەر ئەوەو بەس. 

ئەگەر نا دەهاتی و دڵی منیش بە بینینت رووندەبوەوە. چ شتێك لەمە باشرت بوو؟

بەاڵم-بیربكەرەوە كە تۆ تەواوی ئەم ساڵە سەرقاڵی خوێندن بووی. لە راستیدا لە 

بەریتانیاش جگە لە مەودای نێوان ماڵ و خوێندنگەكەت شوێنێكی دیكەت نەبینیوە. 

دەتوانی گەشتێك بە بەریتانیادا بكەیت. سەرێك لە سكۆتلەندا و وێڵز و شوێنەكانی 

دیكە بدەیت. خەڵك و دنیا ببینی و بگەڕێی. دەتوانی بڕۆیت بۆ ئەوروپا و پاریس 

و ڕۆما و شوێنەكانی دیكە ببینی. گریامن هاتیتە تاران و یەك دوو مانگیش هەمان 

ئەو شوێنانەت بینییەوە. هەست ناكەم زۆر بەكەڵك بێت، بەتایبەتی هەروەكو وتم، 

رەنگە دۆخەكەشت بكەوێتە مەترسییەوە.

بۆ  تۆ  دەستكورترە.  بۆخۆی  پێگەیشتبێ  پلەیەكی  و  پول  ئەگەر  دایكیشت 
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جارێك  لێدەكەم  داوات  دووبارە  بەتایبەتیش  بیت.  نیگەران  نابێت  خەرجیەكانت 

كەم  ئەگەر  كە  بنوسە،  بۆمان  ورد  و  دروست  بچۆرەوەو  ژیانتدا  خەرجیەكانی  بە 

زیاتر بۆخۆت دەڵێم كە دواتر توشی  ئەمە  بكەین.  دابینی  با  و كوڕییەكت هەیە 

هەندێك ئیشی دزێو نەبیت. بە جدی مەهێڵە لەم الو الوە پارەت بۆ بنێرن و لە 

حاڵەتێكدا كە بەراستی پێویستت بوو راستەوخۆ بینوسە. چەند پاوەندێك كەمرت یان 

زیاتر هیچ لەدۆخی ئێمە ناگۆڕێت؟

لەمە زیاتر هیچم نییە بینوسم. دەستت دەگوشم و چاوت ماچ دەكەم و مەمنونم 

كە نامەیەكت بەم هەموو خۆشەویستییەوە بۆ ئێمە نوسیوە. هەرچی زووترە بڕیاری 

مادییەكان  مەسەلە  نیگەرانی  دەكەمەوە:  دووپاتی  دیسانەوە  و  رابگەیەنە  خۆت 

مەبە. ئەگەر بڕیارتدا بۆ گەڕان لە ئەوروپا نامەیەك بۆ ئیرەج بنوسە كە بەرنامەیەكی 

كە  دڵنیاشی  ئەگەر  هەروەها  لێبوو،  حەزت  ئەگەر  هەڵبەتە  رێكبخات،  هاوبەش 

دیسانەوە  بگەڕێیتەوە،  نەتتوانی  كتوپڕ  كە  نابێت  مەترسی  ئێران  بۆ  هاتنت 

مەیلی خۆتە. لە هەمانكاتدا كوڕەكەم هەر بریارێكی كە دەیدەی خەرجیەكەشی 

بەوەی  نەڕوات.  بەبەالش  پشوەكەت  كاتی  و   بینێرین  تا  رابگەیەنە  دەستبەجێ 

دنیایەك هەستی سەربەرزی دەردەبڕی. سوپاستدەكەم.

باوكت
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شەممە 16 ترشینی دووەمی 1974

ئایدای ئازیز و باوكە باشەكەم

ئومێدەوارم كە سەالمەت و باش بن. ئێستا من زۆرباش و سەرقاڵم. دوو یان سێ 

هەفتەی دیكە پشوەكانی سەری ساڵ دەستپێدەكات و كۆلێژ نزیكەی دوو هەفتە 

ئیرت  دەستپێدەكات.  یەكەم  كۆرسی  تاقیكردنەوەكانی  ئەوە  دوای  و  دادەخرێت 

ماڵەكەم  خۆشبەختانە  بەاڵم  دەبارێت،  باران  بەردەوام  بووەو  سارد  ئێرە  هەوای 

هیچ  گونجاوەو  و  خۆش  زۆر  شوێنەكەم  نییە.  نیگەرانی  جێگەی  و  كۆلێژە  نزیك 

كەموكوڕییەكم نییە، لە زمانی منەوە سیروس ماچ بكەن و ساڵوم بە هەموو الیەك 

بگەیەنن.

قوربانتان بم

سامان
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سامانە نازدارەكەم)1(

ئیشم  ئەوەندە  بەداخەوە  بنوسم.  بۆ  نامەیەكت  دەمەوێ  كە  زۆرە  ماوەیەكی 

بەسەردا كەوتووە كە ئیدی دڵم لە كاغەزو پێنوس بەیەكادێت. نامەكانت دەگەن 

لەبەر من  و  ئەگەر هەتبێت  نییە، جا  ئاسودەیت و كەموكوڕیت  و خۆشحاڵم كە 

نەیڵێیت ئەوە مەسەلەیەكی دیكەیە. نازانم دەچیت بۆ سەفەر یان نا. هەرچۆنێك 

بووە هەوڵدەدەین پارەی ئەم مانگەت زووتر بۆ بنێرین كە ئەگەر خەرجی سەفەرت 

هەموو  بكەینەوە،  قەرەبوو  كەموكوڕییەكەشی  هەروەها  و  دوانەكەویت  هەیە 

نامەیەكی  تا  لێدەكات.  ساڵوت  ئایشكا  ماچدەكەن.  مانگت  رووی  و  سەالمەتن 

تێروتەسەلت بۆ بنوسم.

باوكت

1- رەنگە مێژووی ئەم كارتە بگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1974
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پێنج شەممە 26 كانونی یەكەمی 1974

باوكی ئازیز و ئایدای باشم

دوو رۆژە لە ئەمسرتدامم. بە كەشتی لە كەناڵەوە تێپەڕین و بە ئۆتۆمبێلی یەكێك 

لە هاوڕێیان كە لە ئەمسرتدام دەژی تا ئەوێی بردین. شارەكە بەراستی قەشەنگە و 

خەڵكەكەی باشن. ئەمڕۆ لەگەڵ گروپی گەشتیاریدا بەشاردا گەڕاین و قەشەنگرتین 

بۆ  دەگەڕێمەوە  دیكە  رۆژی  دوو  تا  بینی.  كەشتی  بە  شارەمان  ئەم  كەناڵەكانی 

لەندەن.

قوربانی هەمووتانم

سامان
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چوارشەممە 1 كانونی دووەمی 1975

باوكە، ئایدای باش، ساڵو.

و  هەمووان  بەسەالمەتی  خۆشحاڵم  وەرمگرت.  ناردبوتان  كە  كارتەی  ئەو 

گەڕامەوە.  هۆڵەندا  سەفەری  لە  دوێنێ  گشتییەكان.  دۆخە  جێبەجێبوونی 

سەفەرێكی زۆر خۆش بوو، ئەو شارانەی كە چووین لە قەشەنگرتین ئەو ناوچانە 

كەناراوەكانی  المانداو  جادە  رێگەی  لە  كەمێك  بینومن.  تەمەمندا  لە  كە  بوون 

بەلژیكاو چەندین بەندەری فەڕەنسامان بینی. ئاووهەوا زۆر خۆش و ئارام بوو. 

گوندەكە  چووین.  ئەمسرتدام  دەوروبەری  گوندەكانی  لە  یەكێك  بۆ  رۆژێكیش 

لە جوانی و خاوێنیدا رێك وەكو كەلوپەلی یاری مكیانۆ بوو. رۆژێكیش چووین 

ئێوە  بینی. جێگەی  ))ڤانكوخ((مان  و  ))رامربانت((  نیگارەكانی  و  بۆ مۆزەخانە 

خاڵی، خاڵی، خاڵی بوو. هەمووتان ماچ دەكەم.

سامان
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تاران
چوارشەممە 19 شوباتی 1975

كاكە زۆر باشەكەم
جۆرە  هیچ  ت��ۆوە  لەبارەی  تۆیە.  سەالمەتی  هەموومان  گ��ەورەی  ئ���ارەزووی 
نیگەرانییەكامن نییە، هیچ كامامن،  دەشزانین كە باشرت لە هەركەسێك دەرك بەمە 
بەئومێدی  دەگرین  دووریت  بەرگەی  خۆتی.  تەندروستی  ئاگاداری  و  دەكەیت 
بەختەوەری ئایندەت، هەر ئەو ئومێدەشە كە تواناو لوتبەرزیامن دەداتێ، كە كاتێ 

ناوت دێتە سەرزار سەرمان بەرزدەكەینەوە و چاومان بربیسكێتەوە.
 لەسەرەتاكاندا النیكەم هەر هەفتەیەك كارتێكت بۆ دەناردین، بەاڵم ئەم دواییانە 
هیچ. تا ئەوەی كە نامەیەك لەتۆوە گەیشت. بەر لە گەیشتنی نامەكەتم بیست لە 
درێژەی ئەو نامەیەی بۆ دایكت لە بێ پارەیی نااڵندبوت و هەڵبەتە لەم بارەیەوە 
نیگەرانم، لەبەرئەوەی بڕیارمان وابوو بۆ ئەم بابەتە تایبەتە تەنیا بگەڕێیتەوە بۆالی 
نیگەران  و  نەبێت  لەبەردەستدا  پارەم  نەوەكو  كە  كردبێتەوە  بیرت  رەنگە  خۆم. 
بم. دەزانم كە بڕوات وایە چەندێك پارە هەبێت پێویست بە نوسین و داواكردن 
ناكات. لەم بارەیەوە سوپاستدەكەم، بەاڵم نازانم ئەمجارە چ شتێك لە مەسەلەكەدا 
بۆ جەژنی سەری  نوسیبوت  كە  كارتەكەت  گەیشتنی  لەگەڵ  هاتبوەپێش، چونكە 
سااڵ دەچم بۆ هۆڵەندا، پارەمان نارد. واتە بەشێوەیەكی رسوشتی سیانزە بە سیانزە 
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دەماننارد و ئەوە مانگی دوو یان سێ بوو كە مانگانە نێردرا. بە هەر حاڵ، لەوەی 
كە بێ پارە بویت هەڵبەتە زیاتر نیگەران بووم تا مەسەلەكانی دیكە. و بێگومان 

لەم مانگەوە هەم هەوڵدەدەم زووتر پارە بنێرم  هەم هەتا بكرێت زیاتر بنێرم.
دێت  بۆ  لەمنەوە  نامەیەكت  هەركاتێ  بۆچی  نازانی  كە  نوسیبوت  نامەكەتدا  لە 

نیگەران دەبیت.
راستیەكەی واهەستدەكەم دووبارە گیرۆدەی هەمان گومانەكانی پێشوو بوویت: واتە 
مەسەلەی هەستكردن بە تاوان لەبارەی ))داسەپاندن(( )!( و مەسەلەكانی دیكەش 
كە ماوەیەكی دوورودرێژە دەربارەیان پێكەوە گفتوگۆمان كردووەو من پێموابوو 
بەتەواوی قەناعەتت كردووەو ئەم بیركردنەوانەت لەسەرت دوورخستۆتەوە، بەاڵم 
ئێستا دەزانم كە هەڵەم كردبوو.-من ئەسڵەن ناتوانم تێبگەم چ شتێ تۆی دنەداوە 
كە مۆڵەتی ئەوجۆرە خەیااڵتانە بەخۆت بدەیت. ئەگەر لە خێزانێكدا ژیابویتایە كە 
تەنانەت بۆجارێكیش لەسەراپای تەمەندا كەمرتین بایەخی بە پارە بدایە النیكەم 
لەسەدا پەنجا هەقم پێدەدای، بەاڵم تۆ بۆ خۆت لەهەموو كەسێك باشرت دەزانیت، 
كە ئەگەرچی لەسەرەتادا ئامادەكردنی پارە هەندێك گرفت بوو، النیكەم هەمیشە 
ئەوانەش،  هەموو  وێڕای  بووە.  لەئارادا  تەواو  بەخشندەیی  خەرجییەوە  لەبارەی 
ئێمە هەمیشە پێكەوە هاوڕێ و یەك دڵ بوین، كەواتە چ شتێك دەبێتە هۆی ئەوەی 
كە تۆ ئەمڕۆ لەسەر شتی هیچ و پوچ من لە رووی رۆحیەوە ئەشكەنجە بدەیت، 
ئازاراویەی كە ئەگەر چوار قڕان لە مانگێكدا بۆ خوێندنی  بەم خەیاڵە لەراستیدا 
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تۆ دەنێردرێت هەزار جۆر منەت و بێ ئاكاری هاوشێوەی ئەوە لە بەرامبەردا لە 
رۆحمدا دێتەبوون- و ئەگەر هۆكاری نیگەرانی تۆ لە وەرگرتنی نامەكانی من ئەمە 
نییە، كەواتە بەراست دەكرێ چ شتێكی دیكەبێت؟ بۆچی دانانیشی هۆكاری ئەم 

نیگەرانییە خۆڕاییە شیبكەیتەوەو پەی پێبەری؟
ئەمانە نانوسم كە بێتاقەتت بكەم، بەڵكو رێك بە پێچەوانەوە، بۆ ئەوە دەینوسم  كە 
خەیاڵت لە هەموو شوێنێك ئاسودەبێت. تۆ سەرقاڵی خوێندنی و منیش وەكو نزیكرتین 
هاوڕێی تۆ فەرمانبەرم كەرەستەكانی خوێندنت بە گوێرەی توانا فەراهەم بكەم. هەر 
ئەوەندەوبەس. مافی خۆت وەردەگری. چ نەخۆشییەكی نەحلەتی دەماغت وا لێدەكات 
بەردەوام لەمجۆرە بیركردنەوە رۆمانسیە بێ مانایانە بخەیتە مێشكتەوەو خەیاڵی خۆت 
پەرێشان بكەیت و لە كارەكەت دوا بكەویت؟ دەبێت خۆت لەبیرت بێت كە كاتێك 
بابەتی كاركردنت خستەبەرباس من بە توندی دژی وەستامەوە. بیرت نەكردەوە بۆچی؟ 
مەگەر پێتوایە لێرە كەسێك قەرزت بۆدەكات یان شەو و رۆژ بۆ دوو فلس پارە كە 
دەبێت بۆت بنێردرێت كاری كەرانە دەكەین یان دەست لەم و لەو درێژ دەكەین؟- ئەمە 
چەندەمین جارە كە بە جۆرێك لە جۆرەكان ئەم بابەتەت هێناوەتە گۆڕێ و من هەموو 
لە مێشكت دووربخەمەوە،  ئەم خەیاڵە  لە شێوەكان  بەشێوەیەك  جارێ هەوڵمداوە 
بەاڵم تۆ پێدەچێ  نیازت وابێت تا دواهەمین رۆژی خوێندنت ئەم واز لەم بیركردنەوانە 
نەهێنیت. النیكەم دەتوانیت بیر لەمە بكەیتەوە كە ئەو جۆرە بۆچوونانە بۆمن تا چ 
رادەیەك قورس و تاڵە؟ هێدی هێدی خەریكە بیر لەمە دەكەمەوە كە تۆ تووشی جۆرە 



27

نەخۆشییەكی دەماخ بووی، كە كاتێك نەتوانی نیگەرانی دیكە بۆخۆت بدۆزیتەوە لە 
قاچ و قولی منەوە دەئاڵێی! ئاخر بۆ ساتێك خۆت بخەرە شوێنی من: وای دابنێ كە تۆ 
كوڕەكەت ناردووە بخوێنێت و ئەویش بەردەوام بیر لەوە بكاتەوە، كە نەوەكو بووبێتە 
بار بەسەرتەوە. هەست بە ئازار دەكەیت یان نا؟ بەهەرحاڵ، بەسە ئیرت. بۆ دواهەمین  
ئەم  لەباتی  فڕێبدەو  منااڵنەیە  دەر سەد  بیركردنەوە سەد  ئەم  لێدەكەم  داوات  جار 
بیروبۆچوونانە جاربەجار داوای شتێك لە ئێمە بكە كە خۆشحاڵیامن قوڵرت بكەیتەوە- 

هەموو خۆشیان دەوێی پڕ بە دڵ. لە هیچ شتێك نیگەران مەبە.
دنیا  بۆچوونە  ئەم  لەباتی  هەوڵبدە  ژیانتە.  هەوەڵی  تازە  و  گەنجیت  تۆ  بەاڵم 

ئەزموون بكەیت.
دنیایەك شادبووین كە چوویت بۆ زانكۆ. دەزانم كاتت زۆر بۆ نامێنێتەوە، بەاڵم 
چەندەم پێخۆشە لە نامەكانتدا  شادی و چێژەكانی ژیانتم بۆ بنوسی و بۆئەوەی 
و  بەشادی  كاتەكانیشت  لە  كە هەندێك  بەراستی هەوڵبدە  نەخەمەوە،  بەدرۆت 
گەنجی بەسەربەرە. من بەمجۆرەم دەوێ. تۆش ئەمجۆرەت بوێ. النیكەم بۆ شادی 

من كە ئەمەندەم خۆشدەوێى.
هەوڵبدە بژیت. هەوڵبدە. فەقێ مەبە. هەم شت فێربەو هەم بژی. ئەم دووانە 

پێكەوە باشە، پێویست ناكات مرۆڤ تەنیا بەشتێكەوە بلكێت.
و  خراپ  بیری  حەزناكەم  نەكات.  من  قسەی  بە  پێویست  حەزدەكەم  بەجدی 
منە،  ئەركی  ئەمە  لێرەم.  تۆوە  بەهۆی  لێرەم و  بخەیتە مێشكتەوە. من  داماوكەر 
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لێكبدەیتەوە  دیكە  بەشێوەیەكی  راستیانە  ئەم  هەوڵنەدەیت  تۆ.  ئەركی  ئەوەش 
حەزدەكەم  پێدەگات  لەمنەوە  نامەیەكت  كاتێك  ببینی.  رەش  بە  دەوروبەرت  و 
خۆشحاڵ بیت، نەك نیگەران، نەك بیركەرەوە، نە ترساو!- من بە تەواوی دەرك بەو 
حاڵەتە دەكەم كە نوسیوتە، بەاڵم دەتوانم هەر ئەوەندەت پێبڵێم كە ئەسڵەن ئەو 

شتە بابەت نییە.
لێدەكات،  ساڵوت  و  دەكات  ماچت  دەبێت،  فریشتەتر  رۆژ  بە  رۆژ  كە  ئایشكا 
سیروس كە شەو و رۆژی لە هەوڵی شانۆدا بەسەر دەبات، كە ئەم نامەیەت بۆ 
هەموو  دیكە  ئەوانی  دەناردی.  بۆ  ساڵوی  مسۆگەر  ئەگینا  نییەو  لێرە  دەنوسین 
باشن. هەموو سەالمەتن و هەموو سەالمەتی تۆیان دەوێ. داوات لێدەكەم ئەگەر 

شتێكت لە تاران پێویستە، بینوسە. تكات لێدەكەم!
هاوڕێ و باوكت

لەپەراوێزی نامەكەدا:

مانگانەت  پێویستی  و  دارایی  دۆخی  نییە.  زۆر جێگیر  و  دەگۆڕێت  بەردەوام  دراو  بەهای  لێرە 

بەپێی گۆڕانكارییەكانی رۆژ بۆمان روونبكەرەوە.

لەسەر زەرفەكە بنوسە، ناوچەی پۆستەی تاران 15
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چوارشەممە 12 مارس 1975

باوك و ئایدای ئازیزم،

ئومێدەوارم كە تەندروستیتان باش بێت. منیش زۆرباش و سەالمەتم. تەنیا تەڕبووی 

بەر بارانم، چونكە ئێستا لە فەرمانگەی پۆستەی نزیك كۆلێژەكەمم و تازە لە ماڵەوە 

هاتووم، ئەمڕۆ ئەو پارەیەی كە بۆتان ناردبووم وەرمگرت ئەمجارە لەدوای ئەوەی 

كە ناوی بانك و ناونیشان و ناوی من و ژمارەی حسابیمت نوسی بێگومان بنوسن 

جۆری  چەندین  چونكە   ،  )DEPOSTT ACCOUNT( پاشەكەوت(  )حسابی 

جیاواز حساب لێرە هەیە. باش نییە لەوە زیاتر بنوسم بەهۆی بچوكی كارتەكەوە. 

ڕووی میهرەبانتان ماچ دەكەم، ساڵوم بە سیروس بگەیەنن.

سامان
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یەكشەممە 23 مارسی 1975

باوكە، ئایدای باشم

چاوتان ماچ دەكەم و وەكو نەریتێكی باو پیرۆزبایی ساڵی نوێتان لێدەكەم.

رۆژە  دوو  پشووەكانم  باشەو سەالمەتم.  منیش  بێت. حاڵی  باش  حاڵتان  هیوادارم 

هەندێك  لەگەڵ  شەو  پێرێ   دەبێت.  ب��ەردەوام  هەفتە  دوو  تا  دەستیپێكردووەو 

خوێندكاری تری ئێرانی هەموو لەدەوری یەك كۆبوینەوەو ئەمڕۆش بۆنیوەڕۆكەی 

لە  بوو  یەكێك  چێشتلێنەر  چونكە  هەڵبەتە  خ��وارد.  ماسیامن  و  پەلو  س��ەوزی 

هاوڕێكانی خۆمان ناچار بووین سەوزى و پەلو و ماسی بەجیا جیا بخۆین، چونكە 

شارەزا نەبوو چۆن دروستیبكات.

سیروسەكەم ماچ بكەن و پیرۆزبایی لێبكەن.

قوربانتان بم، سامان
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چوارشەممە 1 حوزەیرانی 1975

ئایدای ئازیز، باوكە. 

پەرۆش  بە  بووم.  زۆر خۆشحاڵ  ناردبووم  بۆتان  كە  كارتەی  ئەو  بینینی  بە  ئەمڕۆ 

كە  ئەوەی  هەواڵی  بە  بووم  شادمان  بووە،  ناساغ  كەمێك  باوكم  كە  بەوەی  بووم 

لەبەر  كۆلێژ  خۆشحاڵم.  و  سەالمەت  زۆر  منیش  ئێوە  بەسەالمەتی  باشرتە.  ئێستا 

بەشێوەیەكی  هەیە.  تاقیكردنەوەیەكم  بەرێكەوت  ئەمڕۆ  پشووە.  تاقیكردنەوەكان 

سەرقاڵم،  زۆر  بەراستی  دەبێت.  تەواو  حوزەیران   18 تاقیكردنەوەكان  گشتی 

بۆم  دوودڵی  بێ   و  بێگومان  هەیە  بەشتێك  كارتان  ئێوە  ئەگەر  نییە.  كەموكوڕیم 

بنوسن و ئاگادارم بكەنەوە. چاوی سیروسم ماچ بكەن. زیاتر ئاگاتان لە خۆتان بێت.

دینایەك ماچتان دەكەم

سامان
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پێنج شەممە 12 حوزەیرانی 1975

باوكە باشەكەم، ئایدای ئازیزم، سیروسی برام

ناونیشانەكەی  بەهەڵە  پۆلۆتەكنیكی  لەراستیدا  وەرگرت.  سیروسم  كارتی  ئەمڕۆ 

نوسیبوو، چونكە من دەبوایە ئەو كارتەم لە لەندەن وەربگرتایەو دەبوایە ڕەوانەی 

ناونیشانەكەی خۆم بكرایە. بەهەرحاڵ بە باشی و سەالمەتی ئێوە هەمووتان، منیش 

باش و سەالمەت و خۆشحاڵم. بەیانی دوو تاقیكردنەوەم هەیە. تا هەفتەیەكی تر 

خۆشبەختانە تەواو دەبێت. لە هۆڵەندا داوای كارمكردووە كە ئەگەر ببێت، زۆر باش 

پەشۆكاون، چونكە دوو سێ  ئێرە خۆرەتاوەو هەموو  نزیكەی هەفتەیەكە  دەبوو. 

ساڵە ئەم شوێنە كەشەكەی وا خۆرەتاو نەبووە. كاتێك ئێرە دەبێتە خۆرەتاو نازانیت 

و  لەخۆدەگرێت  سەیر  شێوەیەكی  منیش  ڕووی  تەنانەت  هەرایەك،  چ  دەبێتە 

لەخۆشیدا حاڵم دەگۆڕێت. هەموو خۆشحاڵن، هەموو پێدەكەنن و ساڵو لە یەكرتی 

كورتیەكەی  بە  ناناسن،  یەكرتیش  دەپرسن هەرچەندە  یەكرتی  ئەحواڵی  و  دەكەن 

ئەڵێی رۆژی قیامەتە. لەوانەیە نامەیەكی تێرو تەسەل بنوسم. ئاگاتان لەخۆتان بێت.

قوربانی هەمووتان بم

سامان

ئێستا كە سەیری شەقام دەكەم هەموو بە رووت و قوتی دەگەڕێن.
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تاران

شەممە 5 تەمموزی 1975

زانی  دەرفەتم  بە  و  لەندەن  دێتە  ئەركێك  بە  ئیسالمیە  جەنابی  باشەكەم.  كوڕە 

لەڕێی ئەوەوە ساڵوێكت لێبكەم.

مانگی  نەبێت.  كوڕیت  و  كەم  و  نیگەرانی  و  بێت  باش  زۆر  حاڵت  ئومێدەوارم 

نیسان )واتە لە 19 مارس تا 7 نیسان( من لە رۆما بووم، بەاڵم گیرۆدەی شاندێك 

بونەوەر بووم كە لەگەڵ مندا بۆ بەشداریكردن لە كۆنگرەی )نیزامی گەنجەوی( 

بۆ  تەلەفۆنێكت  كە  نەبوو  ئەوەم  و دڵی  تەنانەت دەست  تارانەوە هاتبوون،  لە 

بكەم یان داوات لێبكەم رۆژانی جەژنی پاك بێیت بۆ ئەوێ تا یەكرتی ببینینەوە، 

لە گەڕانەوەشدا، لە سی و پێنج كیلۆمەتری سیواس توركیا بە ئۆتۆمبێل كەوتینە 

دۆڵێكەوە كە قەزاو بەاڵی بردبێت، كارەساتی ناخۆشی لێ  نەكەوتەوە. پاشانیش، 

بۆ  بچم  هەفتەیەك  قاچەكانم  ئ��ازاری  لەبەر  بووم  ناچار  راب��ردوو،  مانگی  لە 

نەخۆشخانە، بەاڵم خۆشبەختانە سەرەڕای هەموو ئەو پشكنین و تیشكە باش و 

نیەو چارەسەری  پەیوەندیدارانەی كە بۆیانكردم وتیان هیچ دەردو نەخۆشیەكم 
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هەواڵە  لەو  دەروونم.  سەر  نەخەمە  گوشار  تا  هەستییە  بێ   تۆزێك  دەردەكانم 

)باوكی  سەركیسیان  ئاغای  كە  ئەوەیە،  دەكات  خۆشحاڵت  زۆر  كە  خۆشانەی 

ئایدا( خانوێَكی گەورەو باشی بۆ كڕیوین و ئێستا خەریكین ماڵەكەمان بۆ ئەوێ  

دەگوازینەوە تا لەم شەڕی كرێ  خانوە نەفرەتییە رزگارمان بێت، كە خەریكە بە 

لەگەڵ  كێشمەكێش  مانگ  شەش  دوای  لە  )حافز(م  كتێبەكەی  دەگات.  عەرش 

لەگەڵ  بۆ وەرگیرا. هەر  مۆڵەتی  رۆژانەدا  لەم  فەرمانگەی سانسۆردا، سەرەنجام 

دەرچوونی نوسخەیەكت بۆ دەنێرم. ئایشكا و سیروسیش باشن و بەساڵو و ماچ 

خۆشەویستیت بۆ دەردەبڕن. بارودۆخامن پێكەوە باشە و هیچ جێگەی نیگەرانی 

هۆڵەندا  بۆ  سەرەنجام  هاوین  پشووەكانی  كە  بنوسی،  بۆمان  بوو  بڕیار  نییە. 

هۆكاری  هەندێ  لەبەر  من  دەكەیت؟-  چی  ناڕۆیت،  ئەگەر  و  نا.  یان  دەچیت 

نامەوێت  ئێرە.  بۆ  بێیتەوە  نازانم  هاوین  باشی  بە  بەهیچ شێوەیەك  دیاریكراو، 

هۆكارەكانیشت بۆ ریز بكەم، بەاڵم باشرتە قسەەكەم پەسەند بكەیت- لەمەودوا 

خانوی  دەچینە  بەیانییەوە  لە  لەبەرئەوەی  بنێرە،  تازە  بۆناونیشانی  نامەكانت 

تازەوە. ناونیشانی پۆستە ئەمەیە:

ژمارە 36 كۆاڵنی ئەرشەفی، شەقامی كورش كبیر. ناوچەی پۆستە 15.
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لە پشت الپەڕەكەوە  لەكوێیە نەخشەكەیم  ماڵەكە  بزانی  بۆئەوەی كە  هەروەها 

بۆ كێشاوی.

ویستامن هەندێك  پێشكەشكراوە.  ئیسالمییە  لەالیەن جەنابی  مانگە  ئەم  دیاری 

برنجی ئێرانیت بۆ بنێرین، بیرمان كردەوە رەنگە بگوازرێتەوە. بەاڵم لەالیەن ئاغای 

ئیسالمیە بە خراپ لێكبدرێتەوەو لەبەر رێزو خۆشەویستی ئەو پاشگەز بووینەوە.

تكایە ئەگەر لە تاران شتێكت دەوێ، شەرم مەكە.

هاوڕێ و باوكت

سامانی ئازیزم

ئومێدەوارم حاڵت باش بێت. ماوەیەكە هیچامن بۆ نەنوسیوی. گیرۆدەی دوو سێ 

كاری گەورە و گەرمای ترسناكی تارانین. لەبارەی خۆتەوە بۆمان بنوسە. بزانین چ 

پالنێكت هەیە. ئومێدەوارم تاقیكردنەوەكانت بە باشی تەواو بووبێت.

قوربانتبم

ئایدا
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یەكشەممە 6 تەمموزی 1975

هاوڕێ باشەكانم، ساڵو.

لە  كە  بوو  رۆژێك  چەند  بووەو  تەواو  تاقیكردنەوەكانم  كە  هەفتەیەكە  نزیكەی 

سەرقاڵی  دووشەممەوە  لە  بیردەكەمەوە  ئێستا  دەگەڕام.  كاردا  بەدوای  بێكاریدا 

كاركردن بم. هەڵبەتە هێشتا مسۆگەر نەبووە. نیازم وایە پارە كۆبكەمەوەو لەگەڵ 

ئەنجامی  بكەین.  ئیسپانیا  بۆ  سەفەرێك  داهاتوو  مانگی  سەرەتای  تا  هاوڕێیان 

لەگەڵ  ب��ەردەوام  ئێستا  نادەنەوە.  دیكە  مانگی  دوو  یەك  تا  تاقیكردنەوەكان 

پۆلۆتەكنیكەكان و زانكۆكاندا لە پەیوەندیدام بۆ ساڵێكی دیكە. باشە وەكو ئەوەی 

بۆ  نامەیەكتان  رەنگە  نوسیون.  بۆم  كە  زیاترە  لەوە  كارتەكە  ژێر  نوسینەكانی  كە 

بنوسم. سیروسم ماچ بكەن.

قوربانی هەمووتانم، سامان
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دووشەممە 4 ئابی 1975

باوكە و ئایدام، هاوڕێ باشەكانم

دوێنێ شەو چووینە نێو پاریسەوە، من  و سێ كەسی تر لە هاوڕێیانم. بەڕاستی 

پاریس یەكێك لە قەشەنگرتین ئەو شوێنانەیە كە تاوەكو ئێستا بینومە. ئەمڕۆ پاش 

نیوەڕۆ چووین بۆ ئیسپانیا. دوێنێ شەو لێرە بووین لە ماڵی یەكێك لە هاوڕێیان. 

كەش و هەوا گەرم و خۆرەتاوەو هاوڕێیانی باش و خۆش سەفەر.

تا كارتی دواتر

یاهو
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5 شەمە 7 ئابی 1975

باوكی ئازیزم، ئایدای میهرەبان، سیروسی باشم.

ئەمڕۆ دووەمین رۆژە كە لە كەناراوەكانی ئیسپانیام، هەڵبەتە لە یەكێك لە كەنار 

دەریاكانی ئیسپانیا سەرگەرمی پشودان و لەبەرخۆر پاڵكەوتنم. شوێنتان زۆر خاڵییە. 

ئێرە بەشێوەیەكی گشتی زۆر هەرزانرتە لە لەندەن. بەهەمان  خواردن و خەرجی 

شێوەی كە لە كارتی پێشوودا كە لە پاریس بۆم نوسیبون، لێرە لە ماڵی یەكێك لە 

هاوڕێكانم شوێنێكی زۆر جوان و زۆر قەرەباڵغە. هەروەكو خۆشتان لە وێنەكەدا 

دووبارە  پاشان  و  لێرەبین  تریش  هەفتەی  دوو  نزیكەی  هەستدەكەم  دەیبینن. 

بچینەوە لەندەن. هەوای ئێرە خۆرەتاو و گەرمە و شوێنەكەی جوان و زۆر خۆشە. 

لە باتی من چاوی سیروس ماچ بكەن و دنیایەك چاك و خۆشی لێ بكەن.

كوڕتان و هاوڕێتان

سامان
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پێنج شەممە 14 ئابی 1975

باوكە، ئایدا و سیروسی میهرەبان، هاوڕێ باشەكانم

ناردبوون  ئومێدەوارم كە حاڵی هەمووتان باش بێت و ئەو كارتەی كە پێشرت بۆم 

بە دەستتان گەیشتبێت. منیش زۆرباش و سەالمەتم. دوێنێ شەو لەگەڵ هاوڕێیان 

بەسەردان چوینە یەكێك لە شارە نزیكەكان. شارێكی زۆر جوان و قەشەنگ بوو، 

دەبێت  بەراستی  ئێوە  ئیسپانیا.  قەرەجەكانی  پاشانیش چووینە سەردانی سەمای  

راستەقینانەی  سەما  لەو  دەبینم  خاڵی  لێرە  ئێوە  جێگەی  هەمیشە  ببینن.  ئێرە 

ئیسپانیەكان و لە ژینگەی ئیسپانیایی. ئیسپانیا واڵتێكی زۆر هەرزانە بە تایبەت بۆ 

ئەو كەسانەی كە لە بەریتانیا یان ئەڵامنیاوە هاتنب.

ئێمە تا 23 ئابی لێرە دەبین و 24  ئابی لە لەندەن دەبین، ئێرە بەراستی دنیایەكی 

ترە، سەرجەم ریستۆرانتەكان تا دەمەو بەیان كراوەن و خەڵكی هەموو شاد و لێو 

رێژن لە ژیان، زۆر بە پێچەوانەوەی لەندەنەوە، جێگەی هەمووتان خاڵی، چاوتان 

ماچ دەكەم.

ئومێدەوارم لە ڕواڵەتی پیاوانی سەر كارتەكە زویر نەبن.

سامان
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سامانی زۆر خۆشەویستم!

پێویست  بەرادەی  راستییەكەی  نەناردوویت.  بۆ  كارتم  تەنانەت  یان  نامە  دەمێكە 

ئێستادا  لە  بووە.  زیاتر  جاران  لە  كارم  رادەیەك  تا  هەمانكاتیشدا  لە  لێ  تەمەڵم، 

لێكۆڵینەوەی  ناوەندی  بەڕێوەبەرێتی  بۆ  منیان  )هەمەدان(  سینا  بوعەلی  زانكۆی 

كۆمەڵناسییەكەی بانگهێشت كردووەو شەو و رۆژم بە نوسینی پرۆژەی پێكهێنانی ئەم 

كارەوە دەگوزەرێت، حافز لە دوای چەندین ساڵ چاپكرا و بەم زووانە پێشكەشتی 

دەكەم و دێتە خزمەتتان. هەواڵی چوونە زانكۆت، وەكو هەموو سەركەوتنەكانی 

و  سەربەرزی  ئاوێتەی  زۆر  بەڕادەیەكی  شادی  بەاڵم  شادكرد،  هەموومانی  ترت- 

و  ببیستم  سەركەوتنەكانت  هەواڵی  هەمیشە  ئومێدەوارم  لەمندا.  بوو  سەربڵندی 

نەهێشتەوە.  ئاییشكا  چۆنی  و  چاك  بۆ  شوێنێكم  داخەوە  بە  المان.  بێیتەوە  زوو 

ناچار لەباتی ئەویش سەالمەت لێدەكەم. سیروس باشەو سەرگەرمی كارەكانیەتی. 

ئەگەر شتێكت  تەختەی شانۆ.  زانكۆدا خستەسەر  لە  سەرەنجامیش شانۆنامەكەی 

پێویست بوو، پێویست بە دووبارەكردنەوە ناكات، كە دەستبەجێ بیڵێیت.

خۆشەویستت

باوكت

*مێژووی ئەم كارتە رەنگە ساڵی )1976( بێت.
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تاران 

شەممە 2 ترشینی یەكەمی 1976

سامانە باشەكەم

بەمەودای رۆژێك دوونامەی تۆمان پێگەیشت. بێهودەیە كە بڵێین چەندە خۆشحاڵ 

بووم. بەم حاڵەشەوە نامەی دووەم نیگەرانی كردم و تۆزێكیش توڕە. نازانم چ شتێك 

ئارەزووی  هەمیشە  كە  جۆرەی  بەو  ئێوەدا  لەگەڵ  نەتوانم  كە  ئەوەی  هۆی  بۆتە 

دڵم بووە لێكگەیشنت دەستەبەر بكەم، و راستییت دەوێ، هێدی هێدی بەو شوێنە 

بەدوای  كە  سیاوەش  نەكەم-  كۆششش  و  هەوڵ  بارەیەوە  لەم  ئیرت  كە  گەیشتووم 

ژیانی خۆیدا چووەو تەنیا جارجار ئەگەر ئیشی بەمن هەبێت، سەرێكم لێدەدات. 

گەرچی دوو سێ رۆژ لەمەوبەر هاتبوەالم و الفی )خۆشەویستنی باوك(ی لێدەدا،  كە 

))ئێمەی كوڕان هیچ كات خۆشەویستیامن لە باوكامنەوە نەبینیوە.(( پێم وت ))بۆرە 

پیاو! كەسێك كە تەنانەت بۆ ژن هێنانیش نایەت النیكەم هەواڵێكی وشك و بەتاڵ بە 

باوكی ڕابگەیەنێت، كەسێك كە دێت بەناوی ئەوەی كە قەرزدارە و سكااڵیان لەسەر 

تۆماركردووەو ئاگاداریانكردوەتەوە. ناچارم دەكات كە لەگەڵیدا بڕۆم پارە لە هەندێك 

زەالمی بێ ئابڕوو قەرز بكەم و پێی بدەم و پاشان دەزانم كە چووە دانیشتووەو تا 



42

كە  كاتێكدا  لە  و  لە من چەك وەردەگرێت  دوادیناری دۆڕاندوە، كەسێك كە دێت 

دەزانێت من ناتوانم كرێی خانووی خۆم بدەم، دوو رۆژ دواتر تەلەفۆن دەكات كە 

ناتوانم چەكەكەت لە خاوەن خانوەكەم وەربگرم، و من دووبارە دەڕۆم بە قەرزو 

قۆڵە پارەیەك دابین دەكەم و دەیدەمێ، كە بڕوات چەكەكەی من لە بۆرە پیاوەكە 

وەربگرێت، و لەگەڵ هەموو ئەم قسانەدا چەكەكەی من  وەردەگرێت و دەیداتە 

دەست هەندێك ماتۆرسكیلسواری شەالتی كە بچن سكااڵم لەسەر تۆماربكەن. هەڵە 

دەكات ئەم قسانە بكات. ئەوساكە، من كە تۆ بە شەش مانگ، شەش مانگ نابینم  

دەكەیت  تەسەور  بنێرم؟((  بۆ  خۆشەویستیت  و  سۆز  پۆست  بە  دەكەی  چاوەڕێ 

چ وەاڵمێكی من دەداتەوە؟ هیچ، دەگەڕێتەوەو پێم دەڵێت: ))ئاخر كەسی سێیەم 

ئایدا  وەكو  نازەنینێكی  ساڵە  چەند  و  سی  پیاوێكی  بۆرە  بەینامنەوە!((  كەوتۆتە 

پانزە ساڵ لەمەوبەر منی لە خۆكوژییەكی مسۆگەر رزگاركرد و بووە هۆی بێ  كە 

ئاسودەیی گیانم. وەكو ))زڕ دایك(( سەیر دەكات. رەنگە بۆچوونی  نیازی و رێزو 

ئاغایان  یانەوە ژیانم تێكبدەم، تەنیا بۆئەوەی كە  وابێت بەندە بەهۆی چاوی كاڵ 

خۆشبوێ  و زیاتر تەشەریف بهێننە الم. ئەمە لەبارەی سیاوەشەوە- سیروس یش ئیرت 

بەمن نامۆ بووە، ئەوەندە بەسەر خۆی ناهێنێ كە كاتێ لە دەرگاوە دێت ساڵوێكی 

گەیشتینە  بوو  گەڕاینەوە شەو سەعات سێ  ئەمریكا  لە  كە  لێبكات.  ساردو وشكم 
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ماڵەوە، لە زەنگامندا تەنیا پەنجەی نا بە دوگمەی ئێف ئێفەكەدا و گەڕایەوە چووە 

ژوورەكەی خەوت و دەرگای ژوورەكەشی لە ناوەوە داخست، بە جۆرێك كە ئێمە 

نهۆمی  لە  كە  ئایدایە،  خوشكەكەی  وامانزانی  نییەو  ماڵەوە  لە  هەستكرد  وامان 

چوارەمی هەمان ماڵ دادەنیشێت، پەنجەی ناوە بە دوگمەی دەرگاكەدا. بۆرە پیاو لە 

بەرچاوی خۆم بە خاتوو ئەمیر شاهی گوت: ))چارەی باوكم ناوێت، چونكە ناوەكەی 

ئیرت  سەرەنجام   – پێشكەوتنمە!((  ئاستەنگی  و  مندا  بەسەر  كەوتوە  مۆتەكە  وەكو 

بۆ چەندین  ئەوە  ماڵێكدا دەژین،  لە  ناخوات و گەرچی  ئێمەدا  لەگەڵ  خواردنیش 

و  بێت  ناچار  ئەگەر  تەنیا  و  نەوتوین  لەگەڵامندا  تەنانەت وشەیەكیشی  كە  مانگە 

برسی بێت دێت بەبێ ورتە خورادنەكەی هەڵدەگرێت و دەیبات لە ژوورەكەی خۆی 

بڕواتە  بۆ خوێندن  دەتوانێت  ئەگەر  كە  پێموت  پێش  لەمەو  ماوەیەك   دەیخوات. 

دەرەوە توانای داراییم هەیەو دەتوانم خەرجی دابینبكەم. دەزانی وەاڵمی چی بوو؟ 

روویكردە من وتی: ))بنەماڵەیەك ئامادەبوون لەگەڵ خۆیاندا بۆ خوێندن مببەن بۆ 

ئەڵامنیا، پاسپۆرتەكەم پێ نەدان!(( ئەمە وەاڵمی ئاغا بوو! بنەماڵەیەك! خێركردنێكی 

نهێنی یان وەكو...؟- وای بۆ دەچم تەنانەت ئەم روخسارەی بە بینینی سەرو گوێالكی 

من وای بە باش زانیوە. بۆچی؟ چۆن؟ نازانم. سەری لێ دەرناكەم. ئەم دوژمنایەتیە، 

ئەم خۆشنەویستنە چەپەڵە هۆكارەكەی چییە؟ چی بووە؟ نازانم و راستیشت دەوێ 
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ئیرت دەڵێم بۆ دۆزەخ! كاتێ تۆ خۆشەویستی من نەوێ منیش نامەوێت.

بەاڵم تۆ، كوڕم. تەنیا تۆم بۆماوەتەوە. سیاوەش پێداگری دەكات كە بەمن بسەملێنێ 

كە تۆش وەكو سیروس بیردەكەیتەوە، بەاڵم من و تۆ پێكەوە ئەو رۆژە لە تاكسیدا 

نەماوەتەوەو  نێوامنان  جیاوازی  بیروڕای  بۆ  شتێك  هەستدەكەم  كردو  قسەكامنان 

هەندێك كێشە ئەگەر هەبووبێت چارەسەر بووە. بەكردەوەش جگە لەمە هیچم لە 

تۆ نەبینی، كە قسەی سیاوەش بسەملێنێ. لەگەڵ ئەوەشدا ئازیزەكەم مرۆڤ  ئەوەندە 

شتی سەرسوڕهێنەر دەبینێ كە ئیرت هەقیەتی باوەڕ بەچاوی خۆیشی نەكات. ئەو 

نامەیەی كە بۆت نوسیم- دواهەمین نامەت- بەراستی بێتاقەتی كردم. ئەو رۆژەی 

كە تۆ ویستت لە ئێران بڕۆیت، دوو بەدوو سەعاتێك پێكەوە دانیشتین و قسەمان 

كرد. دڵنیایشامن دایە یەكرتی و تۆ بەرێكەوتی و رۆیشتی. من تەنانەت پرسیارشم 

لێنەكردی كە لە چ بەشێك دەخوێنیت، نەوەكو وابیربكەیتەوە كە مەبەستێكم لەم 

پرسیارە هەیە. بڕیارمان وابوو كە تۆ بخوێنیت و من خەرجیت بۆ بنێرم. هەر ئەوەو 

بەس. ئێستا هاتووی چوار الپەڕە نامەت بۆ نوسیوم كە پێم بسەملێنی گۆڕانی زانكۆ 

مبێنێتەوە  دەرەوە  لە  بووە((  ))بڕیار  كە  كاتەی  ئەو  بۆ  خوێندنەكەت  بەشی  یان 

كردبوو خوێندنەكەت چەند ساڵ  لەتۆ  پرسیارم  مەگەر من  ناگۆڕێت!-  هیچ شتێك 

دەخایەنێت؟ مەگەر ئێمە ))بڕیارمان دابوو(( كە تۆ لە چوار ساڵ زیاتر نەخوێنی؟ 
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باشە،  زۆر  لێیە،  حەز  زیاتر  بەشێكت  ئەگەر  دابوو؟  شێوەیەمان  لەو  بڕیاری  كەی 

بچۆرە ئەو بەشە، بەاڵم نەفرەتی خودات لێ بێت ئەگەر هەڵبژاردنی ئەم بەشە تەنیا 

لە  بەمشێوەیە  من  نییە.  زیاتر  ساڵ  سێ  درێژماوەكەی  كە  ئەوەبێت،  هۆكارەكەی 

نامەكەی تۆ  تێگەیشتم و بەراستی نیگەران بووم.

ئەم  بڵێم  دەبێت  وەرتگرتبوو  راب��ردوو  ساڵی  كە  بەشەی  ئەو  دەرب��ارەی  سەرەتا 

كردن  قبوڵ  شیاوی  كێشەیە،  فێرخوازی  بۆ  شوێنێك  دۆزینەوەی  كە  مەسەلەیەی 

بارەیەوە بەرپرسە.  نییە. ئەم كێشەیەی تۆ دەبێت زانكۆ یارمەتیدەرت بێت و لەم 

ئەگەر یەك ساڵ فێرخوازی بۆ خوێندكارێكی دەرچووی زانكۆ پێویستە و لەراستیدا 

بەشی خوێندنی حساب بێت چاوی زانكۆ كوێر، دەبێت شوێنیشی دابینبكات. وەكو 

قوتابخانەی پزیشكی. چ جیاوازییەكی هەیە؟ خوێندكاری دەرچووی پزیشكی دەبێت 

دووساڵ خولی راهێنان لەژێر چاودێری مامۆستادا لە نەخۆشخانەدا ببینێت و ناچارە 

ئەو جۆرە نەخۆشخانانەی پەیوەستە بە كۆلێژە پزیشكییەكانیش لەبەردەستیدابێت. 

و  مەشق  مامۆستای  بەدڵنیاییەوە   ، بێت  خوێندندا  لەخولی  فێرخوازێك  ئەگەر 

دەسەاڵتی  لە  شوێنەكەی  ئەنجامدا  لە  و  دەكات  خوێندكار  چاودێری  راهێنانیش 

كولێژدایە. كەواتە رێگەبدە بڵێین ئەم ئاخاوتنانە بیانون،  گیانی من. توڕەیی منیش 

لەوەیە، كە تۆ بۆچی دەبێت ئەوەندە لەگەڵمدا نامۆ بیت، كە خۆت بە ناچار بزانی 



46

هەر  پەڵپ و بیانوم بۆبهێنیتەوە؟ حەزت لە بەشی خوێندنەكەت نییە؟ یان بەشی 

باشرتت هەڵبژاردووە؟ زۆر باشە. بۆم بنوسە بابە دەمەوێ بەشەكەم بگۆڕم و منیش 

كە  ئەمەی  نەك  سەركەوتووبی!((-  گیان،  ))جولەكە  دەنوسم  بۆت  هەمیشە  وەكو 

بیانویەكی ناماقوڵ دابتاشی و پاشانیش لە چوار الپەڕەدا دە جار دووپاتی بكەیتەوە 

ناكات!  تۆ فەرق  بۆ  ئێستا  نوێ سێ ساڵەو  قۆناغی  بوو  قۆناغە چوار ساڵ  ئەم  كە 

قۆناغی خوێندنەكەت سی ساڵیش بێت بۆ من وەكو یەكە. كە قۆناغی خوێندنەكەت 

پێبكەیتەوە.  دەست  تازە  قۆناغێكی  دەتوانی  ویستت  ئەگەر  تەنانەت  تەواوكرد، 

پیاوێكی  ببەرە  و  بگەڕێ  دنیا  فێربە،  شت  بخوێنەرەوە،  بخوێنە،  دەبم.  خۆشحاڵ 

گەورەو سەربەرزم بكە. ئەوەی لەتۆم دەوێ ئەمەیە. ئەگەر بۆ خۆت دەخوێنی تا ئەو 

كاتەی من لە ژیاندام خەرجیت دابینكراوە، بەاڵم ئەگەر بۆ دابینكردنی بژێویت لە 

داهاتوودا دەخوێنی، بەشێك هەڵبژێرە كە هیچ نەبێت  ژیانت بەرەو باشی بەرێت.

بە  كردووە  تەواو  پیشەسازییان  بەڕێوەبەرێتی  بەشی  كە  كەسانەی  ئەو  لێرە  ئێستا 

لە بەشی  تایبەت  پێنج هەزار متەن بەشێكی  موچەی مانگانەی بیست و بیست و 

دەوڵەتی هەڵدەگرن و دەبەن!

بەهاتر  بێ  خوێندنی  قۆناغێك  گەڕانەوە  زووتر  ساڵێك  لەپێناو  چییە  مەبەست 

وەربگریت؟ كێ بەتۆی وتوە نابێت لە چوار ساڵ زیاتر بخوێنی، شێتە؟
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خاڵێكی تری كە دەبێت بۆ هەزارەمین جار بینوسم و بیڵێم بابەتی خەرجییە. كاكی 

پاوەند  بەهای  لەوێ چۆنە. دەزانین كە  بارودۆخ  نازانین  و  ناژین  لەوێ  ئێمە  من! 

ناكرێت جیاوازی بەهای ژیان بەسەرە پەنجەیەك حساب بكرێت.  دابەزیوە، بەاڵم 

خەرجیەكی  تۆ،  بنوسە.  بۆمان  بكەرەوەو  كۆی  بكەو  حسابەكانت  وتومە  هەمیشە 

گەڕانەوە،  و  چوون  و  زانكۆ  خەرجیەكی  و  هەیە  مەسكەنت  و  خۆراك  و  خواردن 

زۆر باشە، بەاڵم ئایا بەو پارەیەی كە پێت دەگات دەتوانی بۆخۆت كتێبیش بكڕی؟ 

دەتوانی هەندێك جار بچیتە سینەمایەك، یان شانۆیەك ببینی؟ سەرو سیامت رێك 

بۆ  قاوەیەك  دەتوانی  جار  هەندێ  هەیە؟  پاڵتۆت  و  جلوبەرگ  و  پێاڵو  پێكە؟  و 

هاوڕێیەكت بكڕی؟- من حەزناكەم دەست و دڵت بلەرزێ یان هەست بە هەژاری 

و ژیانی مەمرەومەژی بكەیت.

ئەوە  تۆش  نامەوێ  چەشتوە.  تاڵیشم  و  ژیاوم  بەمجۆرە  ساڵی  پێنج  و  چل  تا  من 

ژیانكردنە.  جۆرە  ئەو  بۆ  نییە  هۆكارێك  كە  كاتێكدا  لە  ئەوەش  بكەیت،  ئەزمون 

بزانم.  ئەمانە  دەم��ەوێ  بكڕی؟  بۆخۆت  بچوك  ئۆتۆمبێلێكی  دەكەیت  حەز  ئایا 

خان  سیروس  كردووە(  مات  )خۆی  چاوەڕێیە  كە  وتبو  بەمنی  جارێك  چەند  ئایدا 

كارتی  وا  جارێ  بەاڵم  بكڕین،  بۆ  ئۆتۆمبێلێكی  تا  وەربگرێ  شۆفێرییەكەی  مۆڵەتی 

شلكردووەو  گوێامن  سەرو  )هەڵبەتە  هەڵوەشاندوەتەوە.  تاقیكردنەوەكەیان 
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بڵێین،  راستیش  بەاڵم  ناكات(،  لەگەڵدا  قسەمان  خۆیشی  تێگەیشتووین،  ئەمە 

ژەقنەموتیشامن بۆ نەكڕیوە. ئەو شایستەی خۆشەویستی نییە. خۆشەویستی بینینی 

شیاوو شایستەی دەوێت. ئەمە لەو ....انەیە كە دەستی هەنگویناوی بۆ دەمی تاڵی 

ببەی پەنجەكانت دەگەزێت.

دۆخی داراییامن زۆر لەبارەو هیچ نیگەرانیەك لە ئارادا نییە.

كۆی پەنجا بەرگی فەرهەنگی عەوامی من چووەتە ژێر چاپ. هەر بەرگێكی بۆ چاپی 

یەكەم بەشێوەی كاتی لە دە هەزار نوسخەدا چاپدەكرێت و هەست ناكەم كەمرت 

بیستی  لەسەدا  من  پاداشتی  دابرنێت.  لەسەر  نرخی  بەرگێكی(  )هەر  متەن  لەسەد 

گشت نرخەكەیە. ئەمانە بۆیە دەنوسم تا ئاسانرت دەرك بە دۆخەكە بكەیت و بزانیت 

مەبە.  قران  نیگەرانی چوار  تۆش  كەواتە  نەماون.  پێشوو  نیگەرانییەكانی  ئیرت  كە   ،

تەنیا لەنێو پۆل دانیشنت و خوێندن مرۆڤ ناگەیەنێتە شوێنێك. بۆ كلتوری دەوڵەمەند 

ماویتەوە.  بۆ  تۆم  تەنیا  بخوێنیتەوە.  نزیكەوە  لە  ژیان  و  خەڵك  دنیاو  دەبێت 

دەوروبەرم، جگە لە ئایدا، شتێك جگە لە زەبونی و كورتبینی هیچ بوونی نییە. تاكە 

ئومێدێك كە لە هەموو دنیا بۆم مابێتەوە تۆیت. تاكە شتێك كە دەتوانێت خۆشحاڵم 

بكات و سەربەرزم بكات. ئەمەیە درێغیم لێ  مەكە. لە هونەر غافڵ مەبە، بچۆ بۆ 

كوریژگەیەك  شێوەی  بدۆزەرەوە،  رووناكبیر  تێگەیشتوو  هاوڕێی  ببینە،  فیلم  شانۆ، 
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كە گوێی لە مۆسیقای پۆپ دەگرێت و گەمنەشامی و بیرە دەخوات و دەخواتەوەو 

سێكس هەموو دنیاكەی پێكدەهێنێ  بۆ ئەزمون خراپ نییە، بەاڵم- تۆ دەڵێی زۆر 

بایەخ بەم دنیا ناباڵغە بچوكە نادەی - دەبێت زووتر خۆت لەم سنورەوە بگەیەنیتە 

ئەوبەر. مەزنی مرۆیی و موجیزەی ئینسانی ئەودیوی ئەم سنورە بدۆزیتەوە. دەست 

بكە بە كەشفی ئەو دنیا. هەر سەعاتێك لە دەستت بڕوات حەیفە. ئەفسوس بۆ ئەو 

مرۆڤەی كە زۆر درەنگ لەمە تێدەگات. ساڵوی من و ئایدا بە هیلن بگەیەنەو لەباتی 

هەڵبژاردووە.  هاودەمت  هونەرمەندی  كیژێكی  كە  خۆشحاڵین  بكە.  ماچی  ئێمە 

بكەیت، حەزو  پێشكەش  بەدیاری  ئێرانی  لە شتە دروستكراوەكانی  ئەگەر ویستت 

سەلیقەیامن بۆ بنوسە تا شتێكی بۆ ساز بكەین.

راسپاردەكانم فەرامۆش مەكە.

هاورێ و باوكت

ژمارەی تەلەفۆنی ماڵەوە) 597248(

ژمارەی تەلەفۆنی تۆ چییە؟ چ سەعاتێك بۆ تۆ باشرتەو دەتوانرێت تەلەفۆنت بۆ بكرێ؟

ئەگەر ناونیشانەكەت بگۆڕێت دۆخی بانكیت چی لێدێت؟

ئەمانەمان بەڕوونی بۆ بنوسە.



50

سێ شەممە 2 ترشینی دووەمی 1976

باوكی ئازیزم، ئایدای باش
و سەالمەتم.  لەشساخ  و  بێ�ت. من شادمان  باش  باش  كە حاڵتان  ساڵو، هیوادارم 
هەفتەی پێشوو بۆ پشوەكانی كۆتایی هەفتە چووم بۆ لەندەن و سەردانی هاوڕێیانم 
قەولی  بە  و  شێوەكاریم  پۆلی  لە  دەنوسم.  بۆ  كارتەتان  ئەم  كە  ئێستاش  كردەوە. 

خۆمان سەعاتی شادمانیامنە.
ڕاستییەكەی ئێوە رەنگە لەالیەن  پۆلۆتەكنیكەوە نامەیەكتان پێبگات، كە لە بارەی 
نامەكەوە سوپاستان بكات. هەمان ئەو نامەیەی، كە من داوام لێكردبوون بۆم بنێرن 
سەبارەت بەوەی كە تا ئەوكاتەی من لێرەم ئێوە بۆمن گرەنتی دارایین، چونكە تا 
پێم نەگەیشت و پۆلۆتەكنیك خستمیە ژێر گوشارەوە كە  كۆتایی هەفتەی پێشوو 
بۆی بنێرم. خۆم لە زمانی ئێوەوە نامەیەكم نوسی و پێم دان كە من لە دەرەوەی 
بەهەرحاڵ  دەنێردرێت.  بۆ  پێویستم  پارەی  خەرجیم  بۆ  مانگێك  هەموو  واڵتەوە 

لەوانەیە نامەیەكتان لەالیەن پۆلۆتەكنیكەوە پێبگات، گوێی مەدەنێ .
بەهەرحاڵ باوكە خۆم هەوڵدەدەم، بەڵكو شەممە پەیوەندیتان پێوەبكەم و تەلەفۆن 

بكەم و ئاگادارتان بكەمەوەو چاك و چۆنیم كردبێت. تا ئەوكاتە قوربانی ئێوەم.
 چاوتان ماچ دەكەم و دەستتان دەگوشم.

قوربانتان بم - سامان
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شەممە 6 ترشینی دووەمی 1976

باوكی ئازیز و ئایدای جوانم

و  بێت. من شادمان و دڵخۆش و سەالمەت  باش  باش  ساڵو، هیوادارم كە حاڵتان 

سەرقاڵم.

هەوایەك  كە  ئەوەی  بۆ  و  هاوڕێیان  سەردانی  بۆ  هەفتەشم  كۆتایی  پشووەكانی 

بگۆڕین و نەفەسێك تازە بكەینەوە چووم بۆ لەندەن. تاڕادەیەك هەموو هەفتەیەك 

لێرە پۆلۆتەكنیك پاسی تایبەتی هەیە كە بۆ خوێندكاران زۆر هەرزانە و دەرفەتێكە 

كە )بۆ( گەشت بۆ ئەمالوال بكەیت و هەوایەك تازە بكەیتەوە.

وەردەگرم.  چێژ  و  فێردەبم  شتێك  ساتێكدا  لەهەر  و  ڕازیم  زۆر  تازەكەم  بەشە  لە 

سەرگەرمی و وەرزشیش لە گەڵیدا جمكن و بە كورتی لەهەر ساتێكی ژیانم رازیم.

لە  و  لەگەڵمدا دەژی  بەرێزیش  و  باش  زۆر  كوڕێكی  باشەو  شوێنی حەوانەوەشم 

ماڵێكدا پێكەوەین. لە باتی من هەموویان ماچ بكە.

دەستتان دەگوشم.

                                                                            قوربانتان بم

سامان
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یەكشەممە 21 ترشینی دووەمی 1976

باوكی ئازیز و ئایدای باشم،
ساڵو، ئومێدەوارم كە حاڵتان باش باش بێت. حاڵی من باشەو خۆشحاڵ و باش و شادم.

تازەكەم رازیم، كە  لەبەشە  پۆلۆتەكنیك بەسەردەبەم و بەرادەیەك  لە  زۆربەی كاتەكانم 
تەنانەت نامەوێ یەك وەرزش و یەك سەعات وانە لەدەستبدەم و بە تەواوی سەرگەرم و چێژ 
لەهەر خولەكێكی دەبەم و زۆر خۆشحاڵم كە ئەو بەشەم دۆزییەوە كە خۆم حەزم لێبوو، 
كارمان هەندێك زۆرە، بەاڵم زۆر سەرنجراكێش و هەمەجۆر و ماندووكەرە نییە. هەندێ 
كاتیش لەگەڵ هاوڕێكانم و گاڵتە دەكەین و بیرە دەخۆینەوە. هیلنی خۆشەویستیشم، 
كچێكی زۆر میهرەبانە، لە لەندەن دەخوێنێت و هەندێ كات كۆتایی هەفتە بۆ پشوەكانی 
ئەگەر  و  لەندەن  بۆ  دەچم  سەردانی  بۆ  پۆلۆتەكینك  تایبەتی  پاسی  بە  هەفتە  كۆتایی 
پێشانگایەكیش بكرێتەوە لە لەندەن دەچین و فیلمێكی باش دەبینین و یان بۆ گەلەری 

دەچین. بە كورتییەكەی چێژ لەهەر ساتێكی ژیانم وەردەگرم، باشم و شت فێردەبم.
بۆ  ناوم  چونكە  بنێرن،  بۆ  پ��ارەم  زیاتر  پاوەند   20 نزیكەی  راستییەكەی  باوكەگیان 

تاقیكردنەوەكانی كۆتایی ساڵ تۆماردەكەم و شتێكیش بۆخۆم بكڕم.
چاوتان ماچ دەكەم و دەستتان دەگوشم. لە باتی من سیروسیش ماچ بكەن.

قوربانتانبم

سامان
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دووشەممە 14 مارسی 1977

باوكی ئازیزم

و  سەالمەت  شوینێكن  لەهەر  و  بێت  باش  باش  حاڵتان  كە  ئومێدەوارم  ساڵو، 

گیانەوە  سودی)1(  لەالیەن  كاتێك  بووم  خۆشحاڵ  چەندە  نازانن  بن.  خۆشحاڵ 

نامەیەكم پێگەیشت لە لەندەن و هەواڵی سەالمەتیتانم بیست.

كاتێك كە لە ئێران چوونە دەرەوە، من هیچ هەواڵێكی ئێوەم نەبوو و نەمدەزانی 

ئەسڵەن چی بووە. نزیكەی مانگێك دواتر بێ ئاگا لە ئێوە لە رۆژنامەیەكی ئێرە 

چونكە  بووم،  نیگەرانتان  و  پەرۆش  دەرەوە.  چوویتە  واڵت  لە  كە  خوێندمەوە 

هەواڵتانم نەدەزانی، دەترسام خوانەكردە نەتوانن لە واڵت بچنە دەرەوەو بیری 

تەنیا  بووم.  نیگەران  تەواو  مانگێكی  مێشكمداو  بە  دەهات  سەمەرە  سەیرو 

نەبوویت.  سەرئێشە  تووشی  دەرەوەو  چوویتە  واڵت  لە  كە  بزانم  دەمەویست 

تەلەفۆنم بۆ ماڵەكەتان لە تاران كرد، بەاڵم دەمزانی كە ئێوە لە ئێران رۆیشتوون. 

ئومێدەوارم كە النیكەم كەسێك لە ئێوە هەواڵم پێبدات. هەوڵمدا پەیوەندی بە 

خاتوو ئانوشەوە بكەم، بەاڵم وەكو ئەوەی كە ماڵیان گواستبێتەوە، تەلەفۆنەكەیان 

بپرسم  گیان  ئایدا  دایكی  ماڵی  لە  ئێران  لە  كە  ئەمەبوو  بیرم  دوایین  بچڕابوو. 
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تەلەفۆن  بە  توانیم  خۆشبەختانە  نا.  یان  دەرەوە  چوونە  ئێران  لە  راستە  ئایا  كە 

گیان  ئایدا  لەگەڵ  ئێوە  كە  پێیانوتم،  و  بكەم  گیانەوە  ئایدا  دایكی  بە  پەیوەندی 

تا چ  بووم و خەیاڵم  ئاسودە  نازانن چەندە  ئیتاڵیا هەڵفڕیون.  بۆ  و سودی گیان 

خۆتانەوە  لە  هەواڵێك  راستەوخۆ  ئومێدەواربووم   بەاڵم  بوو،  بێخەم  رادەیەك 

لە واڵت چوونە دەرەوە. هەموو  ئێوە  دڵنیابم كە  وەربگرم، چونكە دەمەویست 

ناونیشانەكەیتان البوو، دەموت  ئێوە  كە  پێشووم  بۆ خانوەكەی  رۆژێك دەچووم 

دەموت  چونكە  بێت،  بۆ  ئێوەوە  لەالی  شتێكم  تەلەگرافێك،  نامەیەك،  نەوەكو 

نەتانتوانیبێت  و  نەبێت  التان  نوسیبون،  بۆم  كە  تازەكەم   ناونیشانە  ڕەنگە 

سودی  لە  نامەیەكم  لەمەوپێش  هەفتە  دوو  نزیكەی  پێوەبكەن.  پەیوەندیم 

گیانەوە پێگەیشت. نازانم بە چ دڵەخورپەیەك نامەكەم هەڵپچڕی و خوێندمەوە. 

بڵێم- دەلەرزیم- سودی گیان نوسیبووی، كە من پەیوەندییان پێوە بكەم  باشرتە 

ماڵی مامە نارس )جەنابی شاهین پەر( كاتێك تەلەفۆنم بۆ سودی گیان كرد و وتی 

دەرەوەی  لە  و  ساغیت  و  سەالمەت  كە  خودامكرد  سوپاسی  تەنیا  سەالمەتن!!! 

پێنج  نزیكەی  من  شارەكەی  چووم.  لەندەن  بۆ  پاس  بە  رۆژ  هەمان  واڵتیت!! 

سەعات بە پاس بۆ لەندەن رێیە.

بیستم كە سودی گیان دەیەوێ لە لەندەن- لە بەریتانیا- مبێنێتەوە. بیرمكردەوە 
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لەماڵی من ئاسودەتر دەبێت تا ئەو كاتەی كە كارێك و شوێنی دیاریكراو پەیدا 

بكات. بەیانی هەمان رۆژیش پێكەوە هاتینە شارەكەی من و ئێستا نزیكەی دوو 

هەفتەیە پێكەوەین و لە تەنیشتمەوەیە، رەنگە كارێكی بۆ دروست بێت، كە لە 

)لە شەمی  ئێرانەوە  لە  نامەیە  چاوەڕێی  و  بێت  كاركردن  باڵوێزخانە سەرگەرمی 

هات  نامەكەیان  كاتێك  نا!،  یان  كاربكەن  دەتوانن  هەواڵبدەن  كە  گیان()2(ەوە، 

خودی سودی گیان بە چڕوپڕی بۆتان دەنوسێت. ئێستا پێكەوەین و سودی گیان 

بەردەوام لە ماڵەوەیەو كاری چێشت لێنان و چنین دەكات. ماڵی زۆرباشە و ساڵو 

لە هەمووتان دەكات.

چەندە  خەیاڵم  باشە  حاڵتان  بیستم  كاتێك  نازانیت  و  باشە  باش  منیش  حاڵی 

دڵنیابم  كە  بنێرن  بۆ  كارتێكم  نوسیون.  بۆ  تازەكەمم  ناونیشانە  بووە.  ئاسودە 

گیان  ئایدا  لە  سەالم  زۆر  دەكەن.  خۆشحاڵم  دنیا  یەك  پێگەیشتووە.  نامەكەتان 

بكەو  چاویان ماچ بكە.

دەستتان دەگوشم و چاوتان ماچ دەكەم.

سامان

1- سودابە شاملو

2- شەمسولزەمان شاملو
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سامانە باشەكەم)1(

نامەكەت گەیشت و لەرادەبەدەر خۆشحاڵیكردم. ماوەیەكی درێژ بوو كە دەمەویست 

نامە، یان كارتێكت بۆ بنوسم، لە راستیدا دەستم قەڵەمی نەدەگرت، چونكە نیگەرانی 

ئایندەبووم.

خۆشبەختانە كتوپڕ هەموو گرفت و كێشەكان بە باشرتین شێوە چارەسەر بوون. سەرەتا 

پیاوێكی زۆر بەڕێزو چاوو دڵ تێر كە ناچار بوبوو ماڵەكەی لە خۆرهەاڵتەوە بۆ خۆرئاوای 

ئەمەریكا بگوازێتەوە. خانوە زۆر جوانەكەی كە لەناوچەیەكی دارستاناوی نزیك پرینستون 

زەوییەك  بیناو  ژێر  چوارگۆشە  مەتر  سەد  دوو  رووبەری  بە  نهۆم  یەك  ڤێالیەكی  بوو 

بەنزیكەی هەشت هەزار و پێنچ سەد مەتر چوارگۆشە، بە هەموو كەلوپەلی ماڵەكەی 

تاڕادەیەك بە خۆڕایی لەگەڵامندا رێككەوت! لە بێ  كەلوپەلی رزگارمان بوو،  خۆیەوە 

ئێستا دوو رۆژە لە ماڵی خۆمانین. زانكۆی پرینستۆنیش منی بە ئەندامی فەخری گروپی 

مەسەلەی  شێوازە  بەم  قبوڵكردووەو  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  زمانەكانی  لە  لێكۆڵینەوە 

مانەوە ))ئیقامە((ش چارەسەر بوو. شاعیران و نوسەرانی گەورەی ئەمەریكاش بەنامەو 

تەلەفۆن خۆشەویستییان دەربڕی و بەخێرهاتنیانكردم بۆ ئەمەریكا. بۆ دوانزەی نیسانیش 

خوێندنەوەی  شیعر  گەورەی  ڤیستڤاڵی  لە  كە  كردووم  بانگهێشتیان  تەكساسەوە  لە 

شاعیرانی نێودەوڵەتیدا بەشداری بكەم. ئەنجومەنی جیهانی قەڵەم و ئارتۆر میللەریش 

لە  مانەوە  لەبارەی  ئەگەر  كە  كرد  تەلەفۆنیان  و  نواند  خۆشەویستیان  رێزو  ئەوپەڕی 
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ئەمەریكا گرفت هاتەپێش  ئاگاداریان بكەم تا دەستبەجێ هەوڵی خۆیان بدەن. بە كورتی 

دۆخەكان بە باشی دەڕۆن. نیگەرانی تۆ بووم، كە نەمانتوانی پارەت بۆ بنێرین بۆ ئەوروپا، 

خۆشبەختانە ئەوەش لە تاران چارەسەر بووەو هیوادارم تا ئێستا پێت گەیشتبێت. هەواڵی 

سودابەش نازانین كە خۆشبەختانە نامەی تۆ گەیشت. پێی بڵێ نەفرەتی، دنیا بەمجۆرەیە؟ 

ناتوانی كارتێك بنێریت تا بزانین  چیت بەسەرهاتووە-سەبارەت بەوەی  كە پێكەوەن زۆر 

خۆشحاڵم و ئومێدەوارم تا ئێستا كارەكەی جێبەجێبووبێ. پێی بڵێ لە باڵوێزخانەی ئێران 

نەڵێت، خوشكی منە، چونكە لەوانەیە پەڵپ و بیانوی پێبگرن. ئاخر هەر لەم رۆژانەدا 

من لێرە دەست بەكاردەبم!

ئێستا شتێكی ئەوتۆ نییە بۆت بنوسم. ئایدا، زۆر سەالم لە تۆ و سودەك)2( دەكات و منیش 

چاوی هەردووكتان ماچ دەكەم- ناونیشانی تازە لە پشتی زەرف و لە پشتی نامەكەوە 

هەیە.

چاوەڕوانی نامە، یان كارتی تۆم.

A.Shamloo 1232 Deansln. Monmuthjct,N.J 08852 U.S.A

ژمارەی 1232 دیاننزلین، مۆمنوت جنكشن، نیوجێرسی. 

1-مێژووی ئەم نامەیە دەگەڕێتەوە بۆ مارسی 1977

2-سودابە شاملو
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یەكشەممە 3 نیسانی 1977

باوكە، هاوڕێم ساڵو

نامەكەت گەیشت نازانی كە چەندە خۆشحاڵ بوم لەماوەی شەش مانگی رابردوودا 

هیچ شتێك تاوەكو ئێستا بەم ئەندازەیە منی خۆشحاڵ نەكردوە. نامەكەت چەندین 

جار و چەندین جار و چەندین جار خوێندەوەو درۆم نەكردووە ئەگەر بڵێم،  كە 

بڕیارمدابوو لە چوارچێوەی بگرم و بەدیواری ژوورەكەمدا هەڵیواسم.

نیگەرانییەكان  تەنگوچەڵەو  كە  لەوەی  و خۆشحاڵ  زۆر خۆشحاڵیكردم  نامەكەتان 

نەماون. ماڵی نوێتان پیرۆز!

حاڵی منیش زۆر باشە. خۆشبەختانە  بەراسپاردەی ئێوە لەالیەن جەنابی پاشاییەوە 

بڕی 30 پاوەندم پێگەیشت، كە ئەوەش زۆر شادی بەخش بوو، چونكە لەم ماوەیەدا 

بەاڵم  بووم،  بانك  سەرۆكی  جەنابی  وەكو  هاوڕێیانی  ق��ەرزداری  بڕە  ئەو  نزیكەی 

بەهەرحاڵ هیچ كاتێك لەرووی داراییەوە دانامێنم. ئێوە خەیاڵتان بەتەواوی ئاسودە 

بێت. لەراستیدا نازانم هاوینی پێشوو لە مانگی ئابدا بڕی 200 پاوەندم لەالیەن ئایدا 

گیانەوە پێگەیشت، چونكە پارەی مانگی دواتر بە دەستم نەگەیشت وامزانی كە 200 

پاوەندی بۆ دوومانگ بۆناردووم، بەاڵم چەندین رۆژ لەمەوبەر نامەیەكم لە بانكەوە بۆ 

هاتبوو كە نورسابوو ئەو بڕە تەنیا 100 پاوەند بووەو بانك بەهەڵە لە حسابەكەمدا 200 
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پاوەندی تێكردووەو بەڕێزەوە بڕی 100 پاوەندیان لە حسابی بەڕێزتان كەمكردەوە.

خۆشحال  و  سەالمەتم  دڵشادو  و  باشە  زۆر  حاڵم  من  باوكەگیان،  بەهەرحاڵ 

لەسەالمەتی و وەرگرتنی پێداویستی ژیانتان و سەربەرز و لەخۆبایی بە سەركەوتنتان. 

پشوەكانی جەژنی پاكم لە مڕۆوە دەستپێدەكات و بۆماوەی سێ هەفتە دەچم بۆ 

سێ  لەدوای  هەڵبەتە  دەنوسم.  بۆ  نامەوە  پشتی  لە  ناونیشانەكەمتان  و  لەندەن 

هەفتە دەگەڕێمەوە بۆ شارو شوێنی خۆم Hudders Field، بەاڵم بەهەرحاڵ، ئەگەر 

كارێكتان هەبوو لە درێژەی ئەم ماوەیەدا من لەم ناونیشانەم لە لەندەن.

لەگەڵ  هەفتەیەك  سێ  نزیكەی  ماوەی  بنوسم،  بۆتان  گیانەوە  سودی  لەبارەی 

مندابوو، پاشان چوو بۆ لەندەن، چونكە جەنابی شاهین پەر رۆیشتەوە بۆ ئێران. 10 

رۆژێك لەماڵی نارس خان بوو و ئێستا چەند رۆژێكە كە الی هیلنی خۆشەویستمەو 

پەیدابكەم.  گیان  سودی  بۆ  خانویەك  بتوانم  بەڵكو  تا  لەندەن  بۆ  بەڕێوەم  من 

بۆ  لەندەندا  بۆ  شەمەندەفەر  نێو  لە  نامەیەتان  ئەم  ئێستا  هەر  دەوێ  راستیتان 

دەنوسم. كارەكەی سودی گیان جێبەجێ نەبووەو خۆتان خەڵك دەناسن، من زیاتر 

یارمەتی  نەتوانێت  بەڵێن كاری بێت و كەس  بەڵێن و  هەستدەكەم  كە هەمووی 

بدات، بەاڵم راستیتان دەوێ، من ناوێرم بە سودی بڵێم- نامەوێ دڵی سارد بكەمەوە. 

كار پەیداكردن لەم واڵتەدا،  كە بۆ خۆشیان نزیكەی دوو ملیۆن بێكاریان هەیەو 

تەنانەت سودی گیان مۆڵەتی كاركردنیشی نییە، كەمێك زەحمەتە. لەبارەی كاركردن 
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تەنیا  ئێرانیەكانیش  و  نییە  ئاسانیە  بەم  دەزانن  خۆتان  ئێرانیش  باڵوێزخانەی  لە 

خۆمان  بەینی  و  دەوێ  راستیت  كاری.  بەڵێن  و  بەڵێن  ش��ارەزان-  زۆر  شت  یەك 

بێت، هەست ناكەم سودی گیان ئەسڵەن بتوانێت لێرە تاقەت بگرێت . ژیان لێرە 

گیان  سودی  بۆ  كارێك  لێرە  بتوانرێت  هەستناكەم  گرنگرت  هەمووی  لە  سادەنییە. 

دابین بكرێت و پێیانوتم كە شەمی گیان وتویەتی، كە ناتوانن هەموو مانگێك بە 

بەردەوامی پارەی بۆ بنێرن. ئیرت ئەمەی، كە دەبێت رابێت بە تەنیا بژی،  ئەمەش 

بۆخۆی ئاریشەیەكی گەورەیە.

بەاڵم بەهەرحاڵ من هەر كارێك كە بتوانم بۆی دەكەم، ئێوە خەیاڵتان ئاسودە بێت. 

لەماوەی پشووەكاندا دەبێت بۆ تاقیكردنەوەكانیشم كاربكەم و بخوێنم.

لە باتی من ئایدا باشەكەم ماچ بكە و نازانی چەندە خۆشحاڵم كە لە ئێران هاتوویتە 

دەرەوە.... هەموو كەسێك ئەم بەختەوەرییەی نییە!!

ئاگاتان لە خۆتان بێت

كارتێكم بۆ بنێرەو زۆر خۆشحاڵم بكە

چاوت ماچ دەكەم و دەستت دەگوشم

سامان
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سێشەممە 12 نیسانی1977

باوكی ئازیز و ئایدا باشەكەم

هیوادارم حاڵتان باش باش بێت و ئارەزوومە لەهەر شوێنێكیت باش و شاد و سەالمەت 

بیت.

حاڵی منیش زۆر باشە و شاد و دڵخۆش، ئەمڕۆ نزیكەی هەفتەیەكە  لە لەندەنم و سودێكی 

تەواو لە پشوەكانم وەردەگرم. ئەگەر هەواڵی سودی گیانتان دەوێ، وا نزیكەی پێنج رۆژە  

گەڕاوەتەوە بۆ ئێران. بەڵێ، گەڕاوەتەوە بۆ ئێران.

راستییەكەی هەستدەكەم، كە هەندێك كێشە لەبارەی كارو خەرجی مانگانەیەوە هەبوو، كە 

بووە مایەی رۆیشتنی، چونكە هەستدەكەم ئەگەر بكرێت لە تاران كەسێك پەیدا بكەن كە 

رێكخراوێك، كارگەیەك، بانكێكی لە لەندەن هەبێت  زۆر باشرت دەبێت ، كارەكەی جێبەجێ 

بكەن، چونكە لێرە لەالیەن دەوڵەتی بەریتانیاوە بەهیچ شێوەیەك مۆڵەتی كاركردن نادات.

بەهەرحاڵ باوكە، ناونیشانی لەندەنم لە نامەی پێشوومدا بۆ نوسیون، بەاڵم من بەهەر 

شێوەیەك تا دوو هەفتەی تر دەگەڕێمەوە بۆ شارەكەی خۆم )هادرز فیڵد((.

بەڕاستی چاوی هەردووكتان ماچ دەكەم و هیوای سەركەوتنتان بۆ دەخوازم.

                                                                                      قوربانتان بم

سامان
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یەكشەممە 22 ئایاری 1977

بابە و ئایدای ئازیزم
ساڵو، ماوەیەكی زۆرە هەواڵتان نازانم. بەهەرحاڵ بڕیارمدا چەند دێڕێكتان بۆ بنوسم 
و لە حاڵتان بپرسم و لەحاڵی خۆم ئاگادارتان بكەمەوە. ئومێدەوارم حاڵتان باش بێت و 
شوێن و مەكانتان خۆش بێت و سەرئێشەو گیرگرفتی مانەوەو )ئیقامە( و ڤیزاو هتد...
تان نەمابێت. نازانم ئەو نامەیەی كە لە وەاڵمی نامەكەتاندا نوسیبوم بەدەستتان گەیشت 
یان نا؟، بەاڵم ئومێدەوارم كە ئەم كارتەتان بەدەستبگات و هەرچی زووترە من لە حاڵ و 
ئەحواڵتان لە رێگەی كارتێكەوە ئاگاداربكەنەوە. حاڵی من زۆر باشە و دڵشادم. لەالیەن 
جەنابی پاشاییەوە بە بڕی 100 پاوەند چەكم بەدەست گەیشت- سوپاس. وانەو مەشق 
و ژیانیشم لەسەر رێی خۆیەتی و كەموكوڕی و فكرو خەیاڵم نییە تەنیا ئومێدەوارم كە 
حاڵتان باش بێت. من لە حاڵی خۆتان ئاگاداربكەنەوە. تاقیكردنەوەكانم هەفتەیەكی دیكە 
دەست پێدەكات و بەراستی سەرقاڵم و نزیكەی مانگێكی تریش پشووەكانی هاوینم 
دەستپێدەكات. هێشتا بڕیارم نەداوە كە چی دەكەم، بەاڵم دەچم بۆ لەندەن و رەنگە بۆ 
هاوین ئەگەر توانیم  كارێك بدۆزمەوە، بەڕێكەوت پشوەكانی كۆتایی ئەم هەفتەیەشم بۆ 
لەندەن رۆیشتم و دیدارم لەگەڵ هاوڕێیان تازەكردەوەو الی هیلنی خۆشەویستم مامەوە. 
لەراستیدا ئەمڕۆ رۆژی لە دایكبوونم بوو دیاری بۆ كڕیبوم. تەنانەت بۆخۆشم نەمدەزانی.

قوربانتانبم - سامان
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شەممە 28 ئایاری 1977

سامانە باشەكەم 

نوسیبووت،  چونكە  گەیشتبوو.  نامەكەت  ئەوەش  پێش  و  گەیشت  كارتەكەت 

سەرگەرمی خوالنەوەی ئێرەو ئەوێی، پەلەم لەوەاڵمدانەوەی نەكرد.

خۆشحاڵم كە حاڵ و رۆژت باش و دۆخەكانت روو لە باشییە.

خاڵێك كە تا لەبیرم نەچووە بۆت بنوسم ئەمەیە:

نوسخەیەكی تازەی حافز پەیدابووە كە لە هیند چاپیانكردووە. ناونیشانی ئەو كتێب 

فرۆشیەی لەندەنم الیە:

FOYLS, BOOKSHOP Charring Cross Road

لە  بەدەر  كاغەزێكی  لەسەر  كە  دەزان��م،  ئەوە  تەنیا  كتێبەكەش  نیشانەكانی  لە 

كاغەزی سپی چاپ بووە. هەر ئەمەو بەس. ئێستا هەندێك بگەڕێ و بزانە دەتوانی 

ئەم نوسخەیەم بۆ پەیدا بكەی یان نا- بە كورتیەكەی راسپاردەی زیاترم نییە.

لەبارەی دۆخی خۆت و كارتەوە بۆم بنوسە. پاشایی نوسیبووی پارەی مانگی پێشووتی 

كەمێك درەنگرت ناردووە، بەاڵم ئەم مانگە بە پێچەوانەوە زووتر ناردوویەتی.

ئایدا باشەو زۆر سەالمت لێدەكات.
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بنێرە،  بۆ  كارتێكم  جارێك  رۆژ  پانزە  یان  هەفتەیەك  هەموو  كە  ئەوەندە،  هەر 

سوپاست دەكەم. ساڵوی من بە هیلنی هاوڕێت بگەیەنەو ئەگەر توانیتان بۆ هاوین 

وەرن بۆ ئەمەریكاو الی من مبێننەوە.

قوربانتم
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دوشەممە 13 حوزەیرانی 1977

باوكە و ئایدای باشم، ساڵو

ئەو نامەیەی كە بۆتان ناردبووم بەدەستم گەیشت. لە سەالمەتیتان زۆر خۆشحاڵم 

و لەوەی كاروبارەكانتان روو لە باشیە خۆشحاڵرتبووم.

تاقیكردنەوەكانم  كەیف.  بە  و  خۆشحاڵ  و  باشە  حاڵم  بنوسم.  بۆتان  لەخۆمەوە 

نزیكەی دوو هەفتەی لەمەوپێش تەواو بوو، ئەنجامەكەشی لە كۆتایی مانگی ئابدا 

وەردەگرمەوە، بەاڵم بە گشتی لە تاقیكردنەوەكانم رازیم. بۆ باری دارایش كە لەالیەن 

جەنابی پاشاییەوە دوو مانگە پەیتا پەیتا پارەم وەرگرتوەو خۆشم چەند دێڕێك نامەم 

بۆنوسیوەو پێكەوە لە پەیوەندیداین، لەبارەی گەیشتنی پارە لەڕێی نامەوە سوپاسمكرد.

لەدوای تاقیكردنەوەكانم، دوو هەفتە لە پشوودا بووم. لەسەرەتای مانگی حوزەیران 

تا دوانزەی حوزەیران كە دوێنی بوو، ئەم ماوەیە بۆ چووم لەندەن و الی هیلن بووم، 

چونكە دەوامی كۆلێژەكەم لە سبەینێوە دەستپێدەكاتەوە. دوێنێ بۆ شارەكەی خۆم 

))هادرزفیلد(( گەڕامەوە. نزیكەی مانگێكی تر بەشێوەیەكی گشتی پۆلۆتەكنینك بۆ 

پشوەكانی هاوین دەبێتە پشوو )لە دوانزەی مانگی تەمموز بە دواوە( لەم ماوەیەدا 

دەبێت  كە  یەكەمە،  ساڵی  دواتاقیكردنەوەكانی  پۆلۆتەكنیك  لە  مانگێك  بۆماوەی 

ئەوكارانەی لە ماوەی ساڵەكەدا لەرووی هونەری و نیگاركێشی و نەخشەكێشانەوە 
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بۆ  رێكبخەین  بچووك  پێشانگایەكی  وەكو  ئەنجامامنداوە..  هتد.  و  كوتاڵچنی 

سەردانی تاقیكەرەوەكان. لەدوای دوانزەی تەمموزەوە دەچمەوە بۆ لەندەن و لەوێ 

دەبم و رەنگە كارێك بدۆزمەوە و بۆ هاوینەكەی سەرقاڵ بم. هەڵبەتە ئەگەر كار 

پەیدابكەم. من ناونیشانەكەم، كە لە لەندەن الی هیلن م، بۆتان دەنوسم.

ژم��ارەی  ئەمەش  دەك���ەم.  ئ��اگ��ادارت��ان  خ��ۆم  رۆیشتم،  هەركاتێك  هەڵبەتە 

تەلەفۆنەكەمە:...... لە لەندەن.

ئیرت ئەمەی كە لە رۆژانی مانەوەم لە لەندەن بەردەوام لەگەڵ سودی گیان و قەمەر 

گیان  قەمەر  لەندەن.  بۆ  هاتبوون  گیان  سودی  و  گیان  قەمەر  بەڵێ!  بووم-  گیان 

گیانیش  سودی  بوو،  بەتەنیا  چونكە  هاتبوو،  لەندەن  بۆ  چارەسەر  و  پشكنین  بۆ 

لەگەڵیدا هاتبوو بۆ لەندەن. لەبەرئەوەی ئینگلیزییان  باش نەدەزانی، من لەگەڵیاندا 

چووم بۆالی پزیشك و یارمەتیمدان. پزیشك دەیوت كە لەو چەند مانگەی دواییدا 

جەڵدەیەكی سوكی دڵ لێیداون و ئێستا حاڵیان زۆر زۆر باشرتەو دەبێت ئیرساحەت 

بكەن و بەدەرمان تەندروستییان باش دەبێ�ت. ئێستاش هەر لە لەندەنن و  چەند 

رۆژێكی دیكە بۆ ئێران دەگەڕێینەوە. بەنیازم بەیانی تەلەفۆنیان بۆ بكەم و بزانم 

دكتۆرە  ئەم  نا؟  یان  مبێننەوە  زیاتر  كە  پێویستە  ئایا  و  بووە؟  چی  دكتۆر  وەاڵمی 

....... و هەرئەویش، ئەم دكتۆرەی بە سودی گیان و  یەكێكە لە هاوڕێیانی دكتۆر 

بە  زیاتر  پشووی  تەنیا  دكتۆر  هەستدەكەم  بەهەرحاڵ،  ناساندووە.  گیان  قەمەر 
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قەمەر گیان بدات و بەس.

باشە باوكە سەبارەت بەو كتێبەی كە داوات كردبوو، من ئەم هەفتەیە بە پاسێكی 

بۆت  كە  كتێبخانەیەی  ئەم  و خۆم  لەندەن  بۆ  دەچم  زانكۆ  تایبەتی خوێندكارانی 

نوسیبووم، شارەزام.

خۆم  هەفتەیە  ئەم  دنیایە.  بەریتانیاو  كتێبخانەی  گەورەترین  كتێبخانەیە،  ئەم 

بەاڵم  بنێرم،  بۆتان  پەیدا بكەم و  بۆ  كتێبەكەتان  بتوانم   بەڵكو  بۆ ئەوێ و  دەچم 

نەتنوسیبوو كە كتێبەكە بە چ زمانێك باڵوبۆتەوە و ناوی چییە، بەاڵم بەو نیشانانەی 

بەاڵم بەهەرحاڵ  بكەم،  پەیدا  بۆتان  ئەم هەفتەیە هەوڵدەدەم  نوسیبوم،  كە بۆت 

لێ   باشرتە!،  كاغەزەكەی،  رەنگی  لە  جگە  بدەیت،  زیاتر  نیشانەی  هەندێ  ئەگەر 

بەهەرحاڵ من هەوڵی خۆم دەدەم و ئەنجامەكەیتان بۆ دەنوسم. باشە باوكە، ئیرت 

هیچم بۆ وتن نییە، جگە لەوەی، كە چاوی ئایدا گیان ماچ بكەیت و چاك و چۆنی 

لە هەموویان بكەیت. ئاگاداری خۆتان بن و من لە حاڵی خۆتان ئاگاداربكەنەوە و 

خۆشحاڵم بكەن.

بە ئومێدی دیدار

دەستتان دەگوشم و چاوتان ماچ دەكەم

سامان

ئەگەر كارێكتان هەبوو بۆم بنوسن.
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دووشەممە 27 حوزەیرانی 1977

باوكی ئازیزو ئایدای جوان

ساڵو، هیوادارم كە سەالمەت بن و گیروگرفتەكانتان لەبارەی مەسەلەی مانەوەو 

مەسەلەكانی تر چارەسەر بووبێت و بەباشی و خۆشی جێگیربووبن.

دیكەش  هەفتەی  دوو  تا  سەالمەتم.  و  خۆشحاڵ  و  باشە  زۆر  منیش  حاڵی   

كۆتاییەكانی  تا  دەبم،  دەستبەتاڵ  هاوین  پشوەكانی  بۆ  گشتی  بەشێوەیەكی 

ناونیشانەكەم لە پشت زەرفەكە یان  ئەیلول. بۆ پشوەكانم لە لەندەن دەبم، كە 

لەسەر زەرفەكە بۆنوسیون.

لەبارەی ئەو كتێبەی كە داواتكردبوو هەوڵی خۆمداو بەداخەوە لەدوای سەعاتێك 

ناوی  دەبێت  پەیدابكەم.  كتێبەكە  نەمتوانی   FOYLS كتێبخانەی  لە  گەڕان 

بارەی  لە  كتێبانەی   ئەو  پێڕستی  لە  بزانم.  كتێبەكە  ناوی  یان  كتێبەكە  نوسەری 

ناوی  ئەگەر  چاپكرابوو.  هیند  لە  كە  نەبوو  كتێبە  جۆرە  ئەو  الیانبوو،  حافزەوە 

نوسەری كتێبەكە یان ناوی كتێبەكەم بۆ بنێریت رەنگە بتوانم كارێك بكەم، بەاڵم 

بەداخەوە بەو ناونیشانانەی كە بۆت نوسیبوم، نەمتوانی پەیدای بكەم.
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قەمەرگیان  و  ئێران  بۆ  گەڕاونەتەوە  گیانیش  سودی  و  گیان  قەمەر  راستییەكەی 

پێشنیازی  تەنیا  دكتۆر  ئێرە.  بۆ  دێتەوە  پشكنین  بۆ  دیكە  مانگی  سێ  نزیكەی 

ئیرساحەتی بۆكردووەو پێویستە 10 تا 15 كیلۆ كێشی دابەزێنێت.

خۆتان  حاڵی  لە  و  بنوسن  بۆ  دێڕێكم  چەند  چین.  خەریكی  چۆنەو  ئێوە  حاڵی 

ئاگادارم بكەنەوە. پێدەچێ زۆر سەرقاڵ بن و كارو ژیانی نوێ و خەڵكی نوێ و 

شوێنی تازە دەرفەتی زۆرتان پێ نەدات. ئومێدەوارم كە سەالمەت بن. خۆشحاڵم 

كە پێكەوەین و ئاگاتان لە یەكرتییە.

باشە باوكە ئیرت شتێكی تازە نییە. لەبارەی منەوە خەیاڵتان زۆر ئاسودە بێت. حاڵم 

باشەو زۆر سەالمەتم. ئاگام لە خۆمە. وانەكانم باشەو دنیایەك لە بەش و وانەكەم 

رازیم و چێژ وەردەگرم. كۆمەڵێك هاوڕێی باشم هەیە و لەبارەی پارەشەوە كێشەم 

لەندەن  بۆ  تەمموزەوە  مانگی  12ی  لە  ناكەم.  بێئاگاتان  خۆم  لەهەواڵی  نییە. 

دەچم و الی هیلن دەبم و رەنگە كارێك بدۆزمەوە.

ئایدای ئازیزم ماچ بكە.

ئارەزووی خۆشبەختی و سەالمەتیتان بۆ دەخوازم.

قوربانتان بم

سامان
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یەكشەممە 31 تەمموزی 1977

باوكی ئازیزم و ئایدای باش. چاوتان ماچ دەكەم.

شادمان  زۆر  باشەو  من  حاڵی  بن.  خۆشحاڵ  و  بێت  باش  حاڵتان  كە  ئومێدەوارم 

ئەنجامی  دوێنێ  كە  ئەوەیە  ئەویش  بۆتان،  پێیە  خۆشم  هەواڵێكی  خۆشحاڵم.  و 

تاقیكردنەوەكانم وەرگرتەوەو لە سەرجەم تاقیكردنەوەكاندا دەرچووم. ئەو وێنەیەی 

كە بۆم ناردوون، وێنەیەكە  لە پێشانگای كارەكامندا گرتومە، كە لە هۆڵی پۆلۆتەكنیك 

رێكخرابوو.

ئەمڕۆ نزیكەی هەفتەیەكە  لە شارەكەمەوە هاتومەتە لەندەن. سیاوەشیش چەند 

بەردەوام  رۆژە  چەند  ئەم  كردەوەو  نوێ  دیدارمان  پێكەوە  بوو،  من  الی  رۆژێك 

بۆ  و  هات  ئەمەریكاوە  لە  ئۆتۆمبێلەكەی  پسوڵەی  كە  ئەوەی  تا  بووین،  پێكەوە 

وەرگرتنی ئۆتۆمبێلەكەی بەرێكەوت بۆ ئەڵامنیا. خۆشم لەگەڵیدا چووم بۆ وێستگەی 

شەمەندەفەر. دەبێ�ت ئێستا لە نیوەی ڕێ بێت. لەنێوان ئەڵامنیا و ئێران! هێشتا 

پەیوەندی پێوە نەكردووم، بەاڵم بڕیارە لە دەرفەتێكدا تەلەفۆنم بۆ بكات و هەواڵی 

گەیشتنیم پێ رابگەیەنێت. لەو ماوەیەی كە لێرە بوو بەردەوام دەچوو بۆ شتكڕین 

و نزیكەی سێ جانتای پڕی لێرەوە لەگەڵ خۆیدا بردەوە. هیوادارم كە بێ سەر ئێشە 

لە سنورەوە تێپەڕێت. دیداری خۆشحاڵكەرەبوو، چونكە نزیكەی سێ ساڵ دەبوو كە 
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نەمدیبوو، كاتێك كە بۆ یەكەمجار یەكرتمان بینییەوە، كەمێك هەستامن بە نامۆیی 

دەكرد و رەنگە تا رادەیەكیش پێكەوە خۆمان بەیەكرتی ناساندبێت و خۆشبەختانە 

لە ماوەی دوو سێ رۆژدا ئەم هەستە نامۆییە ڕەوییەوە.

سیاوەش دەنگوباسی ئێوەی بۆ هێنام  و خۆشحاڵ بووم بەوەی كە رۆژگارتان باشەو 

سەالمەتن،.

كردووەو  پەیدا  كارم  لەندەن  لە  كە خۆشبەختانە  بنوسم،  بۆتان  لەبارەی خۆمەوە 

هەمیشەییان  فرۆشیارێكی  كە  وتویانە  هەنوكە  هەڵبەتە  فرۆشیارم.  كۆگایەك  لە 

چونكە  سەرقاڵم،  و  رازی  كاردەكەم.  شەمامن  تەنیا  من  لەڕاستیدا  نییەو  پێویست 

لە بێكاریدا بیتاقەت دەبم، رەنگە لە هەفتەكەی دیكەوە بە بەردەوامی سەرقاڵی 

كار بم، چونكە بە رۆژێك لە هەفتەدا زۆر رازی نیم و كاتەكانی تری هەفتە بێكارم. 

دیزاینی  كۆمپانیایەكی  لە  سەركار.  دەچێتە  رۆژێك  هەموو  باشەو  حاڵی  هیلنیش 

جلوبەرگ كاردەكات. دیاری بۆ سیاوەشیش دەبرد ، هیلن لە كارگەكەی جلوبەرگی 

بۆ كڕی، چونكە نرخەكەيان بۆ ئەو دادەشكاند.

نیازمان وایە بۆ ماوەی دوو هەفتە بچین بۆ یۆنان. هەڵبەتە بلیتی سەفەركردمنان 

بەاڵم  نییە،  روون  مێژووەكەی  راستیدا  لە  كڕیوەو  لەمەوپێش  مانگ  سێ  نزیكەی 

رەنگە سەرەتای مانگی  ئەیلول بێت.

لەالیەن  دوێنێ  نامەیەیە،  ئەم  پاشكۆی  كە  نامەیەی  ئەو  راستیدا  لە  باوكە 
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پۆلۆتەكنیكەوە لەگەڵ ئەنجامی تاقیكردنەوەكامندا وەرمگرت، كە باسی زیادكردنی 

مانگانەی خوێندنیان بۆ ساڵی ئایندە كردووە. لەماوەی چوار ساڵ مانەوەم  مانگانەی 

خوێندنم لە 150 پاوەندەوە بۆ 700 پاوەند زیادیكردووەو هۆیەكەشی هەاڵوسانی 

ئابوری و هەژاری ئەم واڵتە بووە.

باوكە گیان، سەبارەت بە كتێبەكەی حافزیش، مەبەستم لە نوسینی ناونیشانەكانی 

ئەو  ناوی  یان  چاپ   دەزگای  مەبەستم  نەبووە!  )حافز(  نوسەرەكەی  كتێبەكە، 

كەسەیە كە شیعرەكانی حافزی كۆكردۆتەوەو كردویەتی بە كتێب، بەاڵم بەهەرحاڵ 

كە  كتێبانەی  لەو  بەاڵم  دایەوە،  )كتێبخانەكە(   FOYLS لە  سەرێكم  دووبارە  من 

بە فارسی چاپكراوە تەنیا چەند  فەرهەنگێكیان هەبوو هیچ كتێبێكیان بە فارسی 

لەبارەی حافزەوە النەبوو.

باشە باوكە ئیرت لەراستیدا قسەیەكم نییە، لە دەنگوباسی خۆتان بێ  ئاگام مەكەن. 

منەوە  لەبارەی  بنێرم.  بۆتان  تا  بنوسن  بۆم   ، ویست  لێرە  هەرچییەكتان  ئەگەر 

خەیاڵتان ئاسودەبێت. دۆخەكانم روو لە باشیەو حاڵم باش بساشە و بە كەیف و 

سەالمەتم و بە باوكمەوە سەربەرزم.

چاوی ئایدام ماچ بكە.

قوربانتان بم

سامان



73

چوارشەممە 24 ئابی 1977

باوكە و ئایدای ئازیزم، ساڵو،

ئەو كارتەی كە بۆتان ناردم دنیایەك خۆشحاڵیكردم و لەوەش خۆشحاڵرت ئەوەبوو كە 

حاڵتان باشەو نەخۆش نین.

حاڵی من باش باشەو شادمانم. هەواڵێكی زۆر سەیرم الیە بۆتان و ئەویش ئەوەیە 

كە دایكم و ساقی بۆ چەند هەفتەیەك هاتونەتە لەندەن! و هەفتەی داهاتووش 

دەگەڕێنەوە بۆ ئێران. واتە دوو رۆژ بە لە رۆیشتنی من و هیلن بۆ یۆنان. هاتنی 

ئاسوودەبوونی  مایەی  بووە  رادەیەكیش  تا  بوو  خۆشحاڵی  مایەی  من  بۆ  دایكم 

)فەرەنگ)1((  توانی  خۆی  قەولی  بە  بەدەستهێنابوو  پارەی  كە  خۆشحاڵم  خەیاڵم. 

ببینێ و لەدوای سێ ساڵ یەكرتیامن بینیەوە. باشە، دایكیشامن پیر بووەو خۆشحاڵی 

و ئاسودەیی خەیاڵی، ئاسودەیی خەیاڵامنە، تەنیا بە هەڵسوكەوتیدا دیارە نیگەرانی 

بەگشتی  تازە،  بینینی هەندێ شوێنی  و  كورتەكەیان  ساقییە. سەفەرە  تەندورستی 

بووە مایەی دڵگەرمی و خۆشحاڵیان.

بەهەرحاڵ لەبارەی خۆمەوە بۆتان بنوسم، هەروەكو بۆم نوسین، سەرقاڵی ئیشكردن 

سێی  دووشەممە  چونكە  ئیشكردمنە،  هەفتەی  دواهەمین  هەفتەیە  ئەم  و  بووم 

هەڵبەتە خێوەت  یۆنان.  بۆ  دەچین  هەفتە  دوو  ماوەی  بۆ  هیلندا  لەگەڵ  ئەیلول 
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تۆزێك هەتاو  لەوێ  بەڵكو  دەبەین،  لەگەڵ خۆماندا  پێداویستییەكانی كەمپیش  و 

خۆمان  واڵتی  باكوری  زستانی  وەكو  تاڕادەیەك  لەندەن  هاوینی  ئەمساڵ  ببینین. 

لەبارەی  بێخەمنب.  دەنێرم.  بۆ  كارتتان  یۆنانەوە  لە  بوو.  باران  ب��ەردەوام  بوو، 

مانگانەی كۆلێژەكەمەوە پرسیارتان كردبوو. ئەگەر بیكەنە حسابەكەمەوە خۆم ناوم 

مانگی  كۆتاییەكانی  تا  كۆلێژ.  بۆ  بنێردرێت  ناكات  پێویست  ئیدی  و  تۆماردەكەم 

ئەیلول دەبێت ناوم تۆمار بكەم، واتە نزیكەی چوارهەفتە )یەك مانگ( كات هەیە.

لەرێی  بەردەوام  بەاڵم  رانەگەیاندووم،  پێی  و  ئەوروپا  بۆ  هاتووە  پاشایی  نەمزانی 

نامەوە دەنگوباسی خۆم پێڕاگەیاندووەو خۆشم لە دواهەمین نامەدا ناونیشانەكەی 

لەندەنم بۆ نوسیوەو دەبێت ناونیشانی لەندەنم بزانێت، لە راستیدا لێی بێ خەبەرم 

ئەگەر  تا  دەنوسم  بۆ  یاداشتێكی  خۆم  رۆیشنت،  لە  بەر  بەاڵم  نازانم،  هەواڵی  و 

بەدوامدا گەڕا بیگەیەننە دەستی و ئێرە رادەسپێرم.

باشە، باوكە، من ئیرت قسەم نییە، چاوی هەردووكتان ماچ دەكەم و دەستتان دەگوشم.

لەبارەی منەوە بێخەم بن.

هیلن ساڵوێكی دوورو درێژتان لێدەكات.

بەئومێدی دیدار

قوربانتان بم

سامان
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1- فەرەنگ، بەواتە ئەوروپا بەتایبەتی فەڕەنساو بەریتانیا.
بابە و ئایدای ئازیزم)1(

ساڵو، ئومێدەوارم كە حاڵتان باش باش بێت و لەشساغ بن. رەنگە تا ئێستا نامەی 

دووشەممەی  دەزانن  كە  شێوەی  بەهەمان  بەدەستگەیشتبێت.  منتان  پێشووی 

داهاتوو )پێنجی ئەیلول( من و هیلن بۆ ماوەی دوو هەفتە دەچین بۆ یۆنان تا 19 

ئەیلول.

خۆشبەختانە  و  بۆكردم  تەلەفۆنی  ئێرانەوە  لە  دوێنێ  سیاوەشیشەوە،  لەبارەی 

بەخۆشی و سەالمەتی گەیشتۆتەوە تاران و حاڵی هەموویان باشە.

دایكم و ساقیش دوو سێ رۆژی دیكە لەسەر رۆیشتنەوەن و خۆشحاڵم كە كاتەكەیان 

بەخۆشی بەسەربرد.

بەڕاست ژمارەی تەلەفۆنەكەتانم بۆ بنوسن.

قوربانتان بم

سامان

1-مێژووی مۆری كارتەكە 30 ئابی )1977(ە.
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بابە و ئایدای ئازیزم)1(

ئەم كارتەتان لە كورفوی دورگەی یۆنانییەوە بۆ دەنێرم. پێویستە خۆتان لێرەبن تا 

بزانن چەند جوانە!.

ئێمە پێرێ هاتینە ئێرەو كاتەكەمان لەیەكێك لە گوندە بچوكەكانیدا بەسەر دەبەین. 

پشووەكانی  ئاووهەوای خۆش  و  هەرزان  و  باش  خواردنی  و  باش  زۆر  خەڵكێكی 

بەتەواوی بۆ چێژ بەخش كردووین.

بەداخەوە دووشەممەی داهاتوو دەچینەوە بۆ لەندەن.

قوربانتان بین

سامان و هیلن

1-مێژووی مۆری كارتەكە 10 ئەیلولی )1977(ە.
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پێنج شەممە 22 ئەیلولی 1977

بابەو ئایدای ئازیز،

دوو  سەالمەتم.  باشەو  منیش  حاڵی  بن.  باش  و  سەالمەت  كە  ئومێدەوارم  ساڵو، 

بە  ناردن  بۆم  لەوێوە  كە  كارتەی  ئەو  هیوادارم  گەڕاومەتەوە.  یۆنان  لە  رۆژە 

جوانە.  گەلێك  شوێنێكی  بەسەربرد،  خۆشامن  زۆر  كاتێكی  دەستتانگەیشتبێت. 

بۆماوەی  ئێمە  بوو  دورگەیەكی چكۆلە  بیبینن.  ئێوەش  بتوانن  رۆژێك  ئومێدەوارم 

دوو هەفتە لە دوو شوێنی جیاوازی بووین. رۆژانە لە سەعات )10(ی بەیانییەوە  

تا )6-7(ی ئێوارە لە كەنار دەریا بووین و مەلەمان دەكردو لەبەر خۆرەتاوبووین. 

پاشان بۆ نانخواردنی ئێوارە دەچووینە كافیەكی بچوكی نزیك كەنار دەریاكە.

خۆشبەختانە ئێمە زۆر خۆشبەخت بووین، كە هەمیشە دەمانتوانی ژووری زۆر باش 

و هەرزان پەیدا بكەین. خواردنی باش و زۆر هەرزان بووە هۆی ئەوەی كە چەند 

ئێوەوە  بەخۆشی  شەوێكیش  هەموو  ئاسایی  بەشێوەیەكی  و  بم  قەڵەو  كیلۆیەك 

دەمانخواردەوە. لە یۆنان شەراب وەكو ئاو دەخورێ�تەوەو تەنانەت بتڵێك شەرابی 

چاك تەنیا بایی 2 تا 3 متەنە. بە كورتییەكەی زۆر شوێنێكی خۆش و جوانە. تەنیا 

بۆ  فڕینامن  سەعاتی  فڕۆكەخانەوە،  كارمەندانی  مانگرتنی  بەهۆی  گەڕانەوە  كاتی 

لەندەن )9( سەعات دواكەت و سەعات )4(ی بەیانی گەیشتینە لەندەن، كە كەمێك 



78

ماندووكەرە بوو، بەاڵم بەدەر لەم دواكەوتنە زۆر خۆش گوزەشت.

كۆتایی ئەم هەفتەیە پشوەكانی هاوین تەواو دەبێت و دووبارە لە دووشەممەی 

داهاتووەوە پۆلۆتەكنیك دەكرێتەوە بۆ تۆماركردنی ناوی ساڵی نوێی خوێندن. من 

نامەو  تا چەند رۆژێكی دیكە دەگەڕێمەوە بۆ شارەكەی خۆم.  لە لەندەنم.  ئێستا 

كارت بنێرن بۆ ناونیشانەكەی خۆم نەك بۆ ناونیشانی لەندەن.

لەماڵەوە  پاشایی  بۆ  نورساوێكم  یۆنان  بۆ  رۆیشتنم  لەكاتی  بێت  راستی  ئەوەی   

بەجێهێشت تا ئەگەر هاتە لەندەن و سەری لەمندا نورساوەكە ببینێ، بەاڵم دەڵێی 

بەهیچ شێوەیەك نەهاتووە بۆ بەریتانیا.

باشە باوكە من ئیرت قسەی دیكەم نییە. بەڕاست ژمارەی تەلەفۆنەكەتانم بۆ بنوسن 

تر  تەنیا چەند رۆژێكی  بەاڵم  ە،   ..... لەندەن  تەلەفۆنی  ئەمە ژمارەی  بێت.  با الم 

لێرەم و لەشارەكەی خۆم تەلەفۆنم نییە.

لەبارەی منەوە بێخەم بێخەم بن. ئایدام ماچ بكەو ساڵوی پێبگەیەنە. چاوت ماچ 

دەكەم و دەستت دەگوشم.

قوربانتان بم

سامان
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سامانی ئازیزم )1(

نامەكەت لە یۆنانەوەو كارتەكەت لە بەریتانیاوە )هەڵبەتە بەپێچەوانەوە( گەیشت. 

لەمەوپێش  ماوەیەك  بەسەربردووە.  بەخۆشی  زۆر  كاتەكەتان  بەوەی  خۆشحاڵم 

لەڕێی دۆستێكەوە كە لە لەندەنەوە بۆ دیدەنی من هاتبوو بۆ ئەمەریكا و نیشتەجێی 

لەندەنە -ئاغای......- پارەم بۆ مانگانەی خوێندنگەكەت نارد، كە بەگوێرەی دوایین 

نامەی لەگەڵ گەیشتنی بۆ لەندەن كردویەتە نێو حسابی بانكیتەوەو ئومێدەوارم تا 

لەباتی 700  ژمێریاریدا هەڵەی كردوەو  لە  وایدابنێ  بەدەستت گەیشتبێت.  ئێستا 

داراییت  هاوسەنگی  ئەگەر  حسابەكەت.  سەر  كراوەتە  نیو  و  پاوەند   699 پاوەند 

تێكدەدات، بینوسە تا كەمیەكەی دابین بكەین. ژمارەی تەلەفۆنت داوا كردبوو، لە 

ژێرەوە بۆت دەنوسم و تا نامەی دواتر چاوت ماچ دەكەم، من و ئایدا هەردووكامن.

نیوجێرسی

1-مێژووی مۆری كارتەكە )4( ترشینی یەكەمی)1977(ە.
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بابەو ئایدای ئازیزم، ساڵو )1(.

ئەو كارتەی كە بۆتان ناردبووم، بە دەستمگەیشت. خۆشحاڵم كە سەالمەتن. حاڵی 

منیش باشەو لەشساغم. دوو هەفتەیە  پۆلۆتەكنیك كراوەتەوەو زۆر سەرقاڵم. ئەو 

699 پاوەندەی كە ئەسپاردەتان كردبوو چۆتە سەر حسابەكەم و لەبەرئەوەی پاشایی 

100 پاوەندی مانگانەكەمی ناردووە دەتوانم ئەویشی بخەمەسەر و ناوم تۆماربكەم. 

خۆم كارتێكم بۆ پاشایی نارد و هەواڵی گەیشتنی حەواڵەكەیم پێڕاگەیاند. دەبێت 

لەبەرئەوەی  كتێبەكانی خوێندنم،  كڕینی  بۆ  لەندەن  بۆ  بچم  داهاتووش  هەفتەی 

لێرە كتێبخانەی وانەكانی خوێندمنانی لێ  نییە. دەبێت بایی نزیكەی 20 پاوەندیش 

كتێب بكڕم. ئەم كارتەم بەپەلە بۆ ناردن تا هەواڵی گەیشتنی پارەی مانگانەكەتان 

پێبدەم و نیگەران نەبن. پێدەچێ نامەیەكی تێرو تەسەلرتتان بۆ بنێرم.

چاوتان ماچ دەكەم

قوربانتان بم

سامان

1-مێژووی مۆری كارتەكە 10ی ترشینی یەكەمی )1977(ە.
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هەینی 13 كانونی دووەمی 1978

سامانە باش و نازدارەكەم.

كە  خەمەی  ئەو  لەگەڵ  توانیبێتت  و  بێت  باش  ئازیزم  تۆی  حاڵی  ئومێدەوارم 

و  بكرێن  پێشبینی  ناتوانرێت  كە  ئەمانە هەندێ  شنت  بگونجێی.  دروستبووە  بۆت 

دەبێت هەمیشە بۆ رووبەڕووبونەوەیان ئامادەیی زەینیامن هەبێت. درەنگ و زوو 

كەوتووەو كەسامن نامێنێتەوە.

چ  ساقیەوە  لەبارەی  سەرەنجام  نازانم  نەنوسیوم.  بۆ  هیچت  زۆرە  ماوەیەكی 

تاران ماوەتەوە، ئەگەر  لە  یان  لەندەن  بۆ  لەگەڵ خۆتدا هێناوتە  بڕیارێكت داوە، 

ماوەتەوە چۆن. لەهەموو حاڵەتێكدا پێویستە بیری لێ بكەمەوەو بەڵێنی پێبدەم. 

چونكە تۆ ناتوانی بە پولێكی كەمی خەرجی خوێندنتەوە، بەرگەی خەرجی ئەویش 

بگریت.

 ئەگەر لەالی تۆیە لە باتی من ماچی بكەو سەرەخۆشی لێبكەو هەواڵم پێبدە تا 

نامەی بۆ بنوسم. لەبارەی هەلومەرجی خوێندنی خۆشتەوە بۆم بنوسە. 

ئەو بەڕێزەی كە دەیەوێ لە لەندەن رۆژنامەیەك بە فارسی باڵوبكاتەوە بەنیازە بۆ 

ئەگەر  ئەمەریكا.  بۆ  بێت  تا كۆتایی مانگی كانونی دووەم  لەگەڵ مندا  وتووێژێك 
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توانیامن لەسەر سەردێڕی بابەتەكان پێكەوە رێككەوین، رەنگە ئێمەش بۆ مانەوە 

بێین بۆ بەریتانیاو بەم شێوازە زۆربەی گیروگرفتەكان چارەسەر دەبن. لە ئێستادا 

چاوەڕێی هاتنی ئەو كەسەم. بابەتی زۆرم نییە، كە بینوسم، جگە لەوەی كە ساڵوی 

نامەكەم  وەاڵمی  زووتر  بێگومان  بگەیەنە.  هیلن  و  ساقی  بە  ئایدا  و  من  گەرمی 

بدەرەوە كە هەم لە نیگەرانی دەرمبكات و هەم بشزانم باری داراییت چۆنە.

قوربانتم، كوڕە باشەكەم
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پێنج شەممە 16 شوباتی 1978

سامانە نازدارەكەم.

نامە پڕ سۆزەكەت گەیشت و تا رادەیەكی زۆر خەیاڵمی ئاسودە كرد، چونكە بێ 

بۆ  زێڕینی  دەرفەتێكی  نوسیوتە،  هەروەكو  ساقی،  دۆخی  بووم.  نیگەران  ئەندازە 

هەڵكەوتووە كە بتوانێت لە بێتاقەتیەكانی كەمبكاتەوە و ئێستا، كە ناچار ئەو پەتە 

زۆر گرێدراوانەی دەست و پێی كراونەتەوە، بەقۆناغی بەهێزكردنی تواناكانی خۆی 

بگات و كەسێتیەكی سەربەخۆ بەدەست بهێنێت.

مژدەت بدەمێ،  كە دۆخی ئێمەش دیاریكراوە. النیكەم لەسەدا هەشتا. ئەو كەسەی 

كە پێشنیاری دامەزراندنی دەزگایەكی بەمن دابوو بۆ باڵوكردنەوەی رۆژنامەیەكی 

بەهۆی  ئێران  لە  كە  ئەوكتێبانەی  چاپكردنی  و  فارسی  بەزمانی  هەفتانە  گەورەی 

بۆ  هات   خۆیشی  بۆ  نییە،  باڵوكردنەوەیان  و  چاپ  دەرفەتی  سانسۆرەوە  بوونی 

ئەمەریكا و دە رۆژ پێكەوە گفتوگۆمان لەبارەی الیەنەكانی كاری خوێندنەوەكرد و 

سەرەنجام پێرێ گەڕایەوە بۆ لەندەن تا كارەكەی تەواو بكات، پاسپۆرتی مانەوەم  

بۆ  دێت  ماڵامن  ئێمەش  تر  نیوی  و  مانگ  دوو  تا  بەالنیكەمەوە  و  وەربگرێت  بۆ 

پێوە  پەیوەندی  نییە  خراپ   .... تەلەفۆنەكەشی  ....ەو  ناوی  بەڕێزە  ئەو  لەندەن. 

زانیاری  بوو،  خۆش  پێت  ئەگەر  و  بێت  كاروبارەكان  رەوتی  لە  ئاگات  و  بكەیت 
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لەبارەی چوونە پێشی كاروبارەكان بەدەستبخەیت. نزیكبوونەوە لە ئێوەو بەتایبەتی 

نزیكبوونەوە لەتۆ دڵخۆشی و دڵنیایی زیاترم پێدەدات، لەبەرئەوەی من تۆم زیاد 

كە  بۆئەوەی  هەیەتی.  باوك  كە  خۆشدەوێ  خۆشەویستیە  سۆزو  پەیوەندییە  لەو 

نامەكە لەڕێی پۆستەوە بگات، )چونكە رەنگە ئێستا سەروكەللەی پۆستەچی گەڕەك 

پەیدا بێت( قسەكانم كورت دەكەمەوە. ئایدا ماچت دەكات و هەردووكیشامن تۆو 

ساقی و هیلن.

بڵێ ئەوانە  باشیەكەی بكە،  پێیان بگەیەنەو سوپاسی جوامێری و  تایبەتیم  ساڵوی 

هەندێ خەسڵەتن كە بە بڕوای من پێوەرو مەحەكی سەرەكی ئادەمیزادن و بەم 

بە  هەست  دنیا،  كوڕی  باشرتین  بۆ  دڵەوە  لە  ئەو،  تۆو  ئاشنابوونی  لە  هۆیەوە 

هەزاران  هەمووتان  نوسیوە.  جیام  نامەیەكی  گیان  ساقی  بۆ  دەكەم.  خۆشبەختی 

جار ماچ دەكەم.

باوكت
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یەكشەممە 26 شوباتی 1978

باوكی ئازیزم

چەند رۆژێكە كە نامە جوانەكەتم بە دەستگەیشتووە. نازانی چەندە هەواڵی 

خۆشم  هەواڵی  كە  بوو  زۆر  ماوەیەكی  خۆشحاڵیكردم.  بەریتانیا  بۆ  هاتنتان 

ئاغای.....  بە  پەیوەندی  لەندەن  لە  هەفتەیە  ئەم  وایە  نیازم  پێنەگەیشتبوو. 

بێن،  ئەگەر  پێش.  دەڕواتە  چۆن  كاروبارەكانت  بزانم  و  ئاگاداربم  و  بكەم 

من.  خەیاڵی  ئاسودەیی  ورەو  مایەی  دەبێتە  تەواوی  بە  نزیكبونەوەتان  لێك 

لەراستیدا ئەو نامەیەی كە بۆ ساقیت ناردبوو، زۆر خۆشحاڵیكرد و كاریگەری 

خۆی هەبوو. حاڵی خراپ نییەو هاتۆتەوە سەرخۆی، تەنیا لەبارەی دۆزینەوەی 

نەمان  خۆشبەختانە  كە  هەبوو،  گیروگرفتم  هەندێ  ئینگلیزییەوە  خوێندنی 

بەشێوەیەكی  تا  ئینگلیزی  كۆرسی  بۆ  دەچێت  كاتی  بەشێوەیەكی  ئێستا  و 

نیەو  خراپ  ئێمەش  حاڵی  دەستپێدەكات.  ئینگلیزی  كۆرسی  هەمیشەیی 

وانەكان  لە  كەمێك  جیاوازەوە  گیروگرفتی  هەندێك  بەهۆی  سەالمەتین. 

قەرەبووی  كە  دەبێت،  زیاترم  كاتی  گیروگرفتەكان  بەنەمانی  و  دواكەوتووم 

بكەمەوە. دواكەوتنەكان 

خۆشبەختانە بۆ رۆژانی پشووەكانی جەژنی پاك چەند هەفتەیەك پشوم دەبێ�ت  
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بە خەیاڵێكی  بێن  كاتە  ئەو  تا  ئێوەش  ئەگەر  باشم دەبێ. هەڵبەتە  و دەرفەتێكی 

ئێمە  مەبن.  ئێمە  نیگەرانی  بەهەرحاڵ  دەدەم.  ئەنجام  كارەكەم  ئاسودەترەوە 

وەزعامن باشە.

كە  ك��ردووە   شتێكامن  ساقییەوە  لەبارەی  كە  نوسیبوم  لەبیرتە  باوكە  بەڕاست 

بۆخۆی  چونكە  بكرێت،  تەرخان  بۆ  شتێكی  مانگانە  دایكامنەوە  میراتی  لەبەشە 

سەربەخۆ  كەسایەتییەكی  كە  درەفەتێكە  نییەو  ژیانی  بژێوی  دابینكردنی  توانای 

خەیاڵی  ئاسودەیی  و  هەموومان  بۆ  دەبێت  یارمەتیەك  و  دروستبكات  بۆخۆی 

داراییەوە  لەڕووی  هەمیشە  بۆ  ساقی  بزانین  ئەگەر  دەكات،  فەراهەم  هەموومان 

دابیندەبێت. بەهەرحاڵ لەو كێشانەی كە لە ئێران رووبەڕووی بوینەوە، دیاریكردنی 

دەبێتە  باوك  دایك،  دوای  لە  یاساییەوە  لەرووی  چونكە  بۆی،  سەرپەرشتیاربوو 

سەرپەرشتیاری منداڵەكە و بەلەبەرچاوگرتنی پێگەی ئێوە تەنیا ناچاربووین كە بڵێین 

باوكامن لەبەردەستدا نییە. هەڵبەتە تەاڵقنامەی دایكم و ساقی یش یارمەتی نەدا  بۆ 

لەئەستۆگرتنی و وادیارە كارەكان وەستاون. هەڵبەتە بەم دواییانە هەواڵی سیاوەش 

نازانم، چونكە ئەو پێدەچێت بەدوای كاروبارەكانەوە بێت، بەاڵم مانگێك لەمەوپێش 

كە لێرە بوو، هەواڵی ئەوەی بۆ هێنام و وتی: ناتوانرێت رونكردنەوەیەكی شیاوی 

كە  لەوەی  جگە  سەرپەرشتیاری،  فەرمانگەی  بدرێتە  باوكەوە  لەبارەی  قبوڵكردن 

كارەكان  ئاڵۆزتر دەكەن.
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تاكە رێگەمان ئەوەیە، كە بەتەواوی وایدەربخەین كە جێ و مەكانتان نازانین، كە 

و  نییە  لۆژیكی  پەیوەندیامنەوە  ئێوەو  لەروانگەی  نییەو  گونجاو  ئێمە  بۆ  ئەوەش 

بە  بگەیەنێ�ت.  ئێوە  نارساوی  و  ناوبانگ  بە  زیان  رەنگە  ئەوانەش  هەموو  وێڕای 

ئێستا  تا  رەنگە  برنێت.  هەنگاوێك  جۆرە  هیچ  ناتوانرێت  ئێستا  شێوەیەك  هەموو 

كارەكەی  واسیتەكارییەوە  و  واسیتە  لەرێگەی  دۆزیبێتەوەو  رێگەیەكی  سیاوەش 

جێبەجێكردبێت. ئێوە ئاگادار دەكەمەوە. هەنوكە چاوەڕێی نامەی سیاوەشم.

خزمەتی  روانگەی  لە  بەداخەوە  كە  ئەمەبوو  سیروسەوە  لە  هەواڵیش  دواهەمین 

بكات  كارێك  نەتوانێت  ئەگەر  دەرەوەو  بچێتە  واڵت  لە  ناتوانێت  سەربازییەوە 

بەكالۆریۆسی  بۆ سەربازی. هەڵبەتە، چونكە  بچێت  مانگە  ئەم  كۆتایی  تا  دەبێت 

وەرگرتووە زۆر قورس نابێت. بەهەرحاڵ دەبێت هەمیشە ئومێدەواربیت!!

نییە پێت بڵێم، جگە لەوەی هەواڵی چاكبوونی كارەكان  باشە باوكە هیچی تازەم 

و هاتنت  دنیایەك خۆشحاڵی كردم و ئومێدەوارم هەرچی زووترە بتانبینم. چاوی 

ئایدام ماچ بكەو ئاگاتان لە خۆتان بێت.

ئێمە هەموو باشین. هیلن زۆر سەالمتان لێدەكات و ساقی چاوی هەردووكتان ماچ 

دەكات. بێ خەبەرم مەكەن و لەخۆتەوە نیگەران مەبە! باشە؟ چاوت ماچ دەكەم 

و چاوەڕێی دیدارتانم.

سامان
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باوكە ئازیزەكەم ساڵو)1(

ئومێدەوارم كە حاڵت زۆر باش بێت و ژیانت بەسەركەوتوویی و بەختەوەری لەپاڵ 

بۆتان.  بێت  شادتر  پێشوو  ساتی  لە  ژیان  ساتێكی  هەر  و  بەسەربەن  گیاندا  ئایدا 

باوكە باشەكەم لەدوای ماوەیەكی دورو درێژ كە لە حاڵی یەكرتی بێ ئاگا بووین، 

سەرەنجام نامە پر سۆزەكەتانم بە دەستگەیشت و بە بینینی  زۆر خۆشحاڵ بووم 

ئێستا  باشە و  بیری مندایت. حاڵی من زۆر  لە  و زۆر مەمنونم بەوەی كە هێشتا 

توانامدایە هەوڵی خۆم دەدەم، هەڵبەتە  لە  ئەوەندەی  و  زۆر سەرقاڵی خوێندنم 

دڵم  بگریت،  شتێ  هەموو  بەرگەی  دەبێت  بەاڵم  زەحمەتە،  زۆر  زۆر  لێرە  ژیان 

لە  ئێمە  شادمبەوە.  بەدیدارتان  زووترە  هەرچی  حەزدەكەم  تەنگبووەو  بۆتان  زۆر 

تەرشیف  بۆمانەوە  تر،  نیوی  و  مانگ  دوو  تا  مانگ  دوو  نوسیبوتان  نامەكەتاندا 

دێنن بۆ لەندەن! من هەر كە ئەم هەواڵەم خوێندەوە لە خۆشحاڵیدا دەستمكرد 

بەاڵم هەموو رۆژێك خولەك دەژمێرم كە  پێدابم،  دنیایان  ئەوەی  بە گریان، وەكو 

ئەو رۆژە بگات. ئێستا من لەگەڵ سامان گیان و هیلن دەژیم، بەاڵم هەستدەكەم 

كە تەنیام، لەبەرئەوەی هەرگیز ناتوانم بوونی دایگی گوڵ و نازدارم لەبیربكەم و 

لە  بیردەكەمەوە  هەمیشە  كوشندەیەو  و  بەخش  ئازار  زۆر  بۆمن  مەسەلەیە  ئەم 
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كە  ئەوەی  لەگەڵ  لەدەستداوە،  ئازیزترین كەسم  لەبەرئەوەی  دواكەوتوووم،  ژیان 

چارەیەكم نییە جگە لە كۆشش بۆ سەركەوتنی خۆم و بەس!

تاڵیانەیەو  ئەو  هەمان  كۆكراوەی  ژیان  نوسیبوتان  نامەكەتاندا  لە  هەروەكو  ئیرت 

تەمەنی ئادەمیزاد سەراپای بە گیروگرفت و ناخۆشیدا تێدەپەڕێت، من قسەكەتان بە 

تەواوی پەسەند دەكەم. من لەماوەی ئەو دوو مانگەی كە لێرەم زمانم زۆر باشرتە، 

ئەگەر هەڵە نەكەم دەتوانم قسە بكەم، بەاڵم درەنگ تێدەگەم. ئێستا كە خەریكم 

ئەم نامەیەتان بۆ دەنوسم لە پۆلی وانەخوێندنم و مامۆستا خەریكی وانەوتنەوەیە، 

بەاڵم بەداخەوە تەواوی هزرو یادم بۆ ئایندەمە كە چی دەبێت بۆئەوەی كە ژیانم 

كاتێ  و دەزانم  بەهەرحاڵ چاوەڕێی هاتنتانم  ئەركم چییە،  نازانم  و  بۆتەوە  قڵپ 

رووبەڕووتان ببمەوە باشرت دەتوانم قسەكانم بكەم. ئومێدەوارم دەركت بە قسەكانم 

كردبێت، ئیرت هیچم نییە كە بینوسم و خودا حافیزیت لێدەكەم. لە زمانی منەوە 

زۆر سەالم لە ئایدا گیان بكە. ئەگەر دەتوانن یەكێك لە كتێبە تازەكانم بۆ بنێرە....

زۆر سوپاست دەكەم

قوربانتان بم

ساقی

1-مێژووی مۆری زەرفی نامەكە )8( مارسی )1978(ە.
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دووشەممە 24 نیسانی 1978

باوكی ئازیزم، ساڵو

بێ  یەكرتی  حاڵی  لە  كە  زۆرە  ماوەیەكی  بێت.  باش  حاڵتان  كە  ئومێدەوارم 

چونكە  كرد،  پەیوەندیم  ئاغای...  لەگەڵ  ئەمشەو  بەرێكەوت  خەبەربووین، 

چونكە  دەبیستم،  لەندەن  بۆ  هاتنتان  هەواڵی  بێگومان   ئێستا  تا  بیرمكردەوە 

چاوەڕێی  ئێمەش  و  هاتنیت  بەنیازی  نوسیبوت  لەمەوپێش  مانگ  دوو  نزیكەی 

هەواڵتان بووین تا ئەوەی ئەمشەو پەیوەندیم بە ئاغای... كردو وتی ئێوە چاوەڕێی 

ئامادەكردنی دۆخی ماڵەكەن. بەهەرحاڵ هاتنتان ئێمە زۆر خۆشحاڵ دەكات و بێ 

ئارامانە چاوەڕێی دیداری ئێوەم.

پشوەكانی  رۆژانی  لە  رۆژێك  چەند  بۆ  نین.  خراپ  دەپرسن-  حاڵامن  لە  ئەگەر 

خۆمان  شاری  لە  پشوەكانی  باقی  و  لەندەن  بۆ  چووین  پێكەوە  پاكدا  جەژنی 

زۆر  ئێستا  و  كرایەوە  دووبارە  راب��ردووەوە  دووشەممەی  لە  پۆلۆتەكنیك  بووین. 

سەرقاڵم، چونكە تاقیكردنەوەكان تا چەند هەفتەیەكی تر دەستپێدەكەن و دەبێ�ت 

فێربوونی  سەرقاڵی  هێشتا  و  باشە  حاڵی  ساقیش  بچمەوە.  وانەكامندا  بەهەموو 

یەكدی  هاوكاری  بە  پێشكەوتووەو  بڕێك  خۆشبەختانە  ئینگلیزییەكەیەتی.  زمانی 
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هەوڵدەدەین مرۆڤێكی سەربەخۆی لێ دروستبكەین و لە دوای ماوەیەك بتوانێت 

لەڕووی  ئەگەر  هەڵبەتە  رێكبخات.  بۆخۆی  سەربەخۆ  ژیانێكی  بەتەنیا  بۆخۆی 

دارایشەوە دابین بێت، كە یارمەتییەكی گەورەیە. دواهەمین نامە كە لە سیاوەشەوە 

ئیداری  كارە  تەنیا  و  بەڕێوە دەچن  بەباشی  كاروبارەكان  نوسیویەتی  بۆم هاتووە، 

رێسایەكی  و  ببێت  تەواو  تا  دەخایەنێت  مانگ  سێ  نزیكەی  سەرەتایییەكانی  و  

جێگیریش بۆ ساقی لەبەرچاو بگیرێت. راستییەكەی خەیاڵم وایە ساقی بۆ ماوەیەك 

الی خۆم بهێڵمەوەو شێوازی ژیانی ئێرە یان باشرت بڵێم دابونەریتی ژیانكردن پێكەوە 

خۆی  پێی  لەسەر  دەتوانێت  ساقی  هەستمكرد  كە  ئەوەی  دوای  یەكالبكەینەوەو 

بوەستێ، شوێنێكی بۆ پەیدا بكەم و ژیانی سەربەخۆی بۆخۆی هەبێت. هەڵبەتە 

دەزانم كارێكی سادە نییەو هەروا زوو ئەنجام نادرێت. گەلێك مەسەلە هەیە كە 

دەبێت ساقی خۆی لەگەڵیاندا رابهێنێت و زۆر شت هەیە، كە پێویستە فێریان بێت. 

یەكێك لە دژوارترین مەسەلەكان، مەسەلەی متامنە بەخۆكردنی ساقییە. بەداخەوە، 

بیركردنەوەو  دەرفەتی  خۆیشی  بۆ  تەنانەت  و  دەدرا  بۆ  بڕیاری  هەمیشە  چونكە 

بە  رووبەڕووبوونەوەی  بوێری  تەنیا  نەك  نەبوو.  مەسەلەكانی  چارەسەركردنی 

مەسەلەیەك نییە، بەڵكو هەوڵدەدات خۆیشی لە پێدانی هەر جۆرە رێگە چارەیەك 

ببەخشێ و بكشێتە دواوەو تەنیا لەبەرامبەر مەسەلەكاندا هەست ناسك دەبێت. 



92

بڕیاری  خۆی  هەوڵدەدەم  كە  ئەمەیە،  بێت  دەستم  لە  من  شتێك   تاكە  هەڵبەتە 

بڵێم. هەڵبەتە دەزانم ئەركێكی گەورەم لە  بیروڕای خۆم  تەنیا  خۆی بدات و من 

ئەستۆ گرتووە، بەاڵم بەو پێشكەوتنەی كە ساقی هەیەتی بەباشی دەرۆستی دێم. 

ئەگەر ئێوەش هاتن، كە بۆخۆی دڵخۆشییەكی گەورەیە، هەڵبەتە دەزانم كە بڕیاری 

كۆتایی بۆ هاتن بۆ بەریتانیا كارێكی ئاسان نییە، بەتایبەتی، كە ئێوە لەوێ تاڕادەیەك 

جێگۆڕكێ  گواستنەوەو  دامەزراوەو  ژیانتان  و  جێگیربوون  بەناوبانگەكە،  بەقەولە 

كارێكی سانا نییە. هەڵبەتە ژیانی خۆتانەو هەر بڕیارێك بدەن پەیوەستە بەوەوە، 

بەاڵم ئەگەر نیازی هاتنتان بۆ ئێرە هەیە، خۆت دەزانیت هەر یارمەتیەك  لەدەستم 

بێت بۆ ئاسودەیی خەیاڵتان ئەنجامیدەدەم، چونكە نازانی، كە بوونی ئێوە چەندە 

دەبێتە مایەی ئاسودەییامن.

ئایدا  من  لەباتی  هەڵستم.  لەخەو  زوو  بەیانی  دەبێت  درەنگەو  ئیرت  باوكە  باشە، 

لە  زوو  من  ئەوین.  دیداری  تامەزرۆی  ئارامانە  بێ  بڵێ  پێی  بكەو  ماچ  باشەكەم 

بڕیارەكەتان ئاگاداربكەنەوە.

هاوڕێت

سامان
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پێنج شەممە 24 ئابی 1978

بابەو ئایدا و ساقی گیانی ئازیزم

سێشەمە بە خۆشبەختییەكی زۆرەوە توانیامن شەمەندەفەر لەكاتی خۆیدا بگرین و بەرەو 

باشوری فەڕەنسا بەڕێبكەوین. بەدرێژایی شەو بەڕێگاوەبووین و بەیانی چوارشەممە 

گەیشتینە مارسی. بە پاس چووین بۆ یەكێك لە كەناراوەكانی باشوری فەڕەنسا و دووبارە 

بەخۆشبەختییەكی زۆرەوە توانیامن شوێنێك پەیدا بكەین، كە خێوەتەكەمان هەڵبدەین. 

رێك لەسەر كەنار دەریاكە. چوارشەممە یان پێنج شەممە دەگەڕێینەوە.

قوربانی هەمووتان بم

سامان
ئایدا گیان ساڵو.)1(

تەندروستیتان چۆنە. ئێمە ئێستا لە باشوری فەڕەنسا و الی خوشكەكەی )هیلن(ین. 

كەشوهەوا تاڕادەیەك گەرمەو هەستدەكەم بەم زووانە بچین بۆ دەریا. باشە ئایدا 

گیان ئاگاتان لە خۆتان بێت و ئومێدەوارم بە زوویی بتانبینم؟

قوربانتانبم

ساقی
1-مێژووی ئەم كارتە رەنگە هاوینی )1979( بێت.
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ئایداكەم، ساڵو
لە دوای 15 سەعات شۆفێری، سەرەنجام بە مەبەست گەیشتین. ئەو خانوەی كە 
لەوێوە  كە  دارستاناوییە  ناوچەیەكی  گردێكی  بەرزی  لەسەر  گرتبوو،  كرێامن  بە  
بوونایە  لێرە  ئەگەر  خاڵییە.  زۆر  جێگەتان  ببیرنێت.  گوندەكە  دەتوانرێ�ت هەموو 
دەریاوە  لە  سەعات  دوو  نزیكەی  جوانە.  زۆر  شوێنێكی  دەبوو.  پێخۆش  زۆرتان 
دوورە. ئەمڕۆ كەشەكەی كەمێك هەوراوییە، بەاڵم بە ئەندازەی پێویست گەرمە. بە 

ئەدرەسەكەی ئاغای پاشایی كارتێك بۆ باوكم دەنێرم.
قوربانتان بم

سامان
بابە و ئایدای ئازیزم)1(.

سەرەنجام بڕیارماندا من و هیلن بۆ دیدەنی سیروس بێین بۆ ئیتالیا. چەند رۆژێكە 
كەیفە.  بە  باشەو  زۆر  حاڵی  خۆشحاڵین.  زۆر  یەكدی  بەدیداری  و  پێكەوەین 
ناونیشانەكەی گۆڕیوە. ئومێدەوارم حاڵی ئێوەش باش بێت. ئەگەر توانیتان كارتێكم 
بۆ بنێرن و لەبارەی دۆخ و گوزەرانتانەوە بۆم بنوسن. كاتێك گەڕامەوە تەلەفۆن بۆ 

سیاوەش دەكەم. هیلن چاوتان ماچ دەكات.
قوربانتان بم

سامان

1-مێژووی سەر مۆری كارتەكە )27( ترشینی دووەمی )1981(ە.
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بابە و ئایدای ئازیزم)1(.

هەفتەی  دوو  بۆ  ئێمە  خەبەرین.  بێ  یەكرتی  لە  ماوەیەكە  دەكەم.  ماچ  چاوتان 

پشووەكان بۆ باشوری خۆرئاوای بەریتانیا هاتووین. حاڵامن باش باشەو )سیروس)2((

ی چكۆلە وەكو خەڵوزی رەشی لێهاتووە. دواهەواڵی سیروس كە بیزانم، چووبوو بۆ 

فەڕەنسا، چونكە ئیقامەكەی لە ئیتاڵیا تەواو بوبوو. ساقیش حاڵی باشەو بەردەوام 

پەیوەندیامن هەیە.

هێشتا لە كارگەی پێشوو سەرقاڵی كاركردنم و هیلن هەوڵدەدات لە ماڵەوە هەندێك 

ئەمساڵ  هاوینی  كردووەو  فەرقی  زۆر  ئێرە  هەوای  بكات.  دیزاین  بەرگ  و  جل 

گەرمرتین هاوین بووە بۆ 320 ساڵی رابردوو. بۆ چەند رۆژێكی دیكە بەرەو ماڵەوە 

بەڕێدەكەوینەوە. نامەیەكتان بۆ دەنوسم و چەند وێنەیەك دەنێرم. هیلن چاوتان 

ماچ دەكات. لەبارەی حاڵ و گوزەرانتانەوە بۆم بنوسن.

قوربانی هەمووتانین

سامان، هیلن و سیروس

1-مێژووی كارتەكە 15ی ئابی )1983(ە.

2- سیروس ناوی یەكەم كوڕی سامان و هیلن.
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دووشەممە 20 تەمموزی 1998

باوكە ئازیزەكەم و ئایدا باشەكەم.

ساڵو. بۆ هەفتەی پشووەكان لەگەڵ منداڵەكاندا هاتوینەتە دوورگەی ))منوركا(( لە 

ئیسپانیا. چەندینجار لە بەریتانیاوە تەلەفۆنم كرد، بەاڵم تەلەفۆنەكەتان بەردەست 

بێت.  سەالمەت  بەهێزو  پاڵەوان  ئایدای  و  بێت  باش  حاڵتان  ئومێدەوارم  نەبوو. 

بەریتانیا  لە  هەتاو  چونكە  خۆرەتاوین،  لەبەر  هەفتەیە  دوو  هەموومان  ئێمە 

و  دەكەن  ماچ  چاوتان  مناڵەكان هەموویان  باراناوییە.  كەشوهەوا هەمیشە  نییەو 

هەوڵدەدەم لە بەریتانیاوە تەلەفۆنێكت بۆ بكەم. دڵم بۆت تەنگ بووە. چاوت ماچ 

دەكەم. ساڵو بە براكانم بگەیەنە.

قوربانتان بم
سامان و سیروس، رۆبن و ئولیۆر)1(

1-ناوی سێ كوڕەكەی سامان و هیلن.


