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آان ئۆتۆمبیل و  موو مرۆڤه پرن ، هه وه تده م آه له خواره آه كه ده و خه یری ئه وه سه مه وه له نھۆمی بیسته آه آۆنه له باه        

آان و  رزه و باسه به خانه ی باه وه آانم ببینن بۆ ئه  ، جاران پم خۆش بوو چاوه ر دامه  خالی سهآو وه بچووك  ،آان بچووك دیارن آه شمه
وه  خان و پاسانه و باه روو ئه آرد بینین له سه ده رم نه مرۆ باوه آو ئه رگیز وه م هه به.ی پ ببینم  رهو  سۆزی گه وی مناڵ نه خه رده زه

نه  رگیز نایه ز هه تومهن ،  آه یری هاوتیان بچووك و بچووآتر ده سهتداران  سه وه آه بۆچی ده وته دا بیرم آه رهونه ، ل هنده قزه
 .بینن  ك ده رزه فره بۆیه هنده به بچووآی       خه یایان به لی خه میشه مه و هه وه خواره

ی من گیتار  و آاته وه ، ئه اران بخۆمهویستی به یادی ج م وایه پكی خۆشهز ه حهو وت دمه ژووره آه رچاو ده م له به آه آۆنه          باه
روان  اوه نیوو آاتژمیره چم داگیرسنم و آه فزیۆنه له خرا تهبۆیه ...گرتم   ئامز ده آانی له مه ویش خۆم وغه خت بووم ئه دبه نكی به ژه
 رڤۆ زار ژن له رۆژكدا له داره  هه35ت ،  آان آۆتای نایه آه ك له دوای یه ه یهو تیرۆر خانه وبهك ج وای آوشت و بر و چه م هه آه ده

زگای ئاسایش و  شتا ده نی هه م عراق خاوه جهر یره سه  سه ،هه .آی قورسی به عراق فرۆشت  زار چه  هه80ئیختیساب آران ، روسیا 
ریكه وام   خه، یه  هه ره و آوشنده آی تكده زار چه  هه80ستی به چی پوی  آه،ندن و ژینگه پارزی تدا نیه بۆ ركخستن  سه شه گه

 ".بت  ر و زوم زۆر نه ی هنده گوم له باسی شه وه م بۆ ئه ست بده ستی بیستنیش له ده م هه ز بكه  حهلدت
بوو گوناهی   بن ، گوناهی من نهآانم به رووناآی ئاشنا هشت چاوه مده رگیز نه مزانی هه ر ده زانی بینین هنده گرانه گه مده نه 

به قوڕگی ی آه ب گوناه  و رۆژگاره رۆمانسیانه وه بۆ ئه رمه وه بگه یتاركی همنهم گ وه و به ده ا تیڤكه بكوژنمهب ده...ویستی بوو   خۆشه
 .خشرا نگ به هه نه

و   ئه ند بۆ ژه آه و گیتارم ده ر خیابانه ومه سهچو ن بووم ، رۆژانه ده و آاته آچكی آوری گیتار ژه وه من ئه ئاه بیر ناچته 
ندێ خواردن و ئاویان بۆ  م ،یان هه آه دایه نو بۆآسی گیتاره یان فرێ ده ی ورده ندێ پاره وانیش هه  ، ئهپرن ودا تده ی به كه خه
م و بیناییم  آانمی پ بكه ری چاوه رگه شته ی نه وه وه بۆ ئه مه ندێ پاره آۆبكه مویست هه راند ده گوزه هنام ، من رۆژانه وا ژیانم ده ده
آانیان ئیختیساب  ونه  خهرڤۆ آانی داره ی ژنه ره رگا ونه آانی سه شیش خۆره رۆو حه ره آان الوه سه ی ئواره م زۆربه وه ، به رنمه بگه
م هیچم پ ناآرت چونكه ناتوانم  پۆلیسیشیان بۆ بانگ بكهر  گه یانزانی منی ب بینایی ئه وان ده فاندم ، ئه آانیان ل ده آردم و پاره ده

 .وه  بیاناسمه
دام و  حمانه ئازاریان ده زانین ، چونكه ب ڕه ده شم نه ك به دڕنده یه وه و نام تا راده آرده ئیتر وام لھاتبوو له مرۆڤ سم ده 

تا  هه. . آات  ما ده ی رۆحم مه وه وتنه میشه بیر آه وه هه وانه ن ئه الیهشم له  آه وی شكاندنی گیتاره م ، ههدپروآان ده آانیان هه ونه خه
وه و به جی  ندنه ی ل سه آه وته لدانیان و پاره سك آه م بدزن ، آه آه ره رۆآان ویستیان پاره ی گوم ل بوو آاتك الوه سه و رۆژه ئه
 .سنن  آانم ل نه وه پاره  ماه مه گه تا ده ی  هه وه راندموه بۆ ئه و ماڵ گه ره تا ئواره به هشتم هه نه

م سۆز و  رجه تیدانیان سه رم بوونیان و یارمه آه ودڵ نه قامه ر شه رانی سه روانی هات و چۆآه ی له چاوه و آاته م ، ئه رۆژی دووه 
و  تر لهیستم ، ئ ی دایه ده وه آی پاره آۆآردنه هی رژن آردم و قاسه آانی سۆز په ستكی ئارام الی راستی پرچه آانی آوشتبووم آه ده سرته
نگی  زانی ڕه مده من نهپروآنت ، نه آانم له نو مشتمدا ل هه ونه س خه ی آه وه وه بۆ ئه یاندمه ماه یگه موو رۆژك خۆی ده وه هه یه ئواره

ی ال الم آردبووی به سمبوولی جیھان ،ڕۆژ دوای  آه خدانه یهآان و با م ئاآاره نجه یاخود پیر ، قۆزه یان ناشیرین ، به چۆنه یان خۆی گه
ری چاووم  رگه شته ك و دنیا بوو آه به نهی بردمی بۆ الی پزیش و رۆژه  ئهت نانه ته و جوانتر ، ره ند به سه ی ده ره ش په و ئاآاره رۆژ ئه
 -: خۆشیدا تر تر گریا و گووتی  تر لهیآرت ، ئ ر ده سه چاره

آانت به بینینی  مترین آاتدا چاوه بت له آه مت نه ه و غهرآی من یان ئه مه مكی قورسم له شان داگیرا ، ئه ی غها آۆئست -
 .ر شانمدا نا به بینینی خۆم  آش به سه ن و ده آه پده.م  آه جیھان شاد ده

یام الی ئامز  ی خه ودا بووم ، هنده نی ئه یدهمی د ی له غه بووم هنده می جیھاندا نه له راستیدا من له غه چونكه  بوور واش هه
م  چت ،به ی تده ند پاره آه چه ریه رگه شته تی نه آه بزانم گوتوویهمابوو  آه نه ی بوو هنده ئاگام له پزیشكه آه گرتنه به سۆزه

 -:م پی گووت  زانم ئه ده
 یه و پاره ی مانگكدا ئه بت له ماوه  ده ورناآات و بره ده وه ئهوتم آردو آه نی خۆمدا پاشه مه ی له ته وه  ئهواته دآتۆر من آه -

 .وت   مانگك زیاتر دوابكه وێ له نامهم  ،  ند شیفت آار بكه م چه ده یمان ده م ، په كهیدا ب په
شم بۆ بینینی   تاسهم آات ، به تی و آارآردنه زۆره نه ینه و مه ی ئهو خۆی تووش ر آور بت ئه آانم هه  بوو چاوهشمن پم خۆ

و  وه ، به و و رۆژكدا دۆزییه ی خۆی هنایه دی س شفت آارآردنی له شه آه یمانه چنی بووم ،  واش بوو په نگی پ هه ته



و  مزانی ب قسه آردن و ئامز گرتنی و خۆش ویستنی ئه ،ئاخر من دهوتم  خۆش آه ش هنده بزار بووم دوو رۆژ نه یه له سه مه
ی  آه آردم بۆیه ناوم ل نابوو شت یان شته ئازیزه دا ده ی له گه ش آاتژمر قسه ژانه شهراهنابووم رۆو وای  م ، ئه ناآه هه

س و  رین و هه آانی مرۆڤ به المدا تپه موو جۆره م من هه ند بت بۆ مرۆڤ ، به سه یه ناوكی ناپه وانه له...دم 
س  موو آه آان له هه  پاآه ووه زانیم شیته  لهه ،م آردو ه آاندا مامه قامه ر شه كی سه ی خه هربڵ زۆ ناسم له گه آانیان ده وته آه

بوو ،  ر و نه رك و آینه هه روه  ئستا نه شه برا به آان ده به یاسای شیته ئاه خۆزگه جیھان  ،زیاتر شایانی خۆش ویستنن
آانم بۆ  آرد زوو چاوه زم ده ر بۆیه حه ئاوازی رۆحم داگیرسنت ، ههای م چر آه و توانی یه ر ئه  رۆحیشم بوو ههی ئازیز به
ین ، منیش  وه لبده آه و آات گیتاری ژیان به یه وه بكات و ئه ێ پ ببینم آه توانی ئه زنه و مرۆڤه مه ی ئه وه ئهوه  رته بگه

آردم و  د ده نی ناوزه  باشترین گیتار ژه ی رۆحم به هآ ی شته ئازیزه و آاتانه ت ئه ویست به تایبه ی دی گیتارم خۆش ده هنده
ی گیتار  ستره ی ببیت به ئه وه وره بۆت بۆ ئه ب ببم به پاپشتكی گه یگووت من ده آرد و ده وه ده شانازی به دوا رۆژمه

 .هنمه دی  آانی تۆدا ده نگاوه ڵ هه آانی خۆشم له گه رێ نازداره خواسته هونه.نین ژه
ی بۆ  ند آاتژمیره و چه ت ئه واو بوو ، به تایبه ی ته آه تا آاره ی هه و مانگه خت بوو ئه ند سه دای عیشق چهوی خ ئه 

فسوناوییه پ  و جیھانه ئه ڕم به خۆم باوه...ر  یبرده سه ی من ده وه آرد به قسه آردن و الوانه ده وه داینابوو آاری تدا نه وانه حه
و جۆره سۆزه ب  تیم آه له بینینی ئه نی آۆریه مه ی ته ند ساه و چه مم خوارد بۆ ئه بووم ، زۆر غهوت ی آهآرد آه ت ده سۆزه نه

بینی ، خۆ به هۆی  آانم ده ق مرۆڤه و دڵ ڕه ه بووم آه هنده ب متمانه ند هه گووت من چه ش بووم ، به خۆمم ده به
آه به ك جۆره مرۆڤن ئای مرۆڤ تۆ چ نادیارناسكت تدایه  ر یه مووی هه زانی هه آان وام ده قامه ر شه ۆآانی سهڕ ره سه
 .وه  دۆزیته شت ده هه ویستی به آانی خۆشه نده خه

م  آه ریه رگه شته م له آاتی دیاری آراودا نه وه ، به خستمه ی ل دوور ده آه رییه رگه شته و خواستانه رۆژی نه ی ئه تاسه 
م ،   بكهباسیبم و ناتوانم  یه آه تدا الڵ ده و قۆناغه یان ئه وه ئه...واو وتووه ،  رآه سهو آاتكیش پزیشك گووتی نجام دا  ئه

وه جیھانی پ ببینم  م جار آه چاوم آرده آه یهروانیم ،   چاوههم آه سانك ریه بكه وه خته و به توانم باسی ئه به چ زمانتك ده
وه و بیرم چوو  ویستیدا تواندمیه ستی آردم و له ئامزی خۆشه ودا بینیم مه ی له ریه وه خته و سۆز و به وم بینی ئیتر ئه چاوانی ئه

 به  و ساتانه  ، آاتكیش ئهری ناگۆرت رامبه م به ویستكه رچۆنك بت خۆشه مزانی هه م ، چونكه من ده یری روخساری بكه سه
وه م الی من ش خشاندبووم ، به ا نهیای خۆمد خهبوو آه من له  و شوه قۆزه نه وون و روخسارییم بینی راسته ئهرچ سه
م پاش  رتی ، به ی هاوسه یاندینی به آووچه تا گه بوو هه ر به تین ده ویستیه هه و تینی خۆشه ئهرۆك ناگۆڕت ، ناوه

وه بۆ  له سپییهوه  گۆزته آ دی ده وه بۆ یه رم آه مرۆڤ له قۆناغكه گه دا ده و هۆیانه تا ئستا من به دوای ئه رتی هه هاوسه
آان بوو ، چونكه  موو بۆچوونه زانستی و مرۆیه ی هه وه ره ی دی من له ده که نجامك آه شته ئازیزه رئه شتم به ده ، وه گهش ره
ز نجه به سیحر ئام  ، پهش بوو به سپی  ش و ڕه و گۆڕان ، سپی بوو به ڕه آان الی ئه م هاوآشه رجه نھا به مانگك سه ته

ر  ژیم بوون به جاڕس هنه یگووت پی ده ی آه ده و ئاوازانه نجه ی شكست و ب توانایی ، ئه می گۆری بوو بۆ په د آردۆآه ناوزه
رگیز بیرم  نا ههبه درۆ و ناپاآی ،ك گۆڕیبووی  رجوویه ستی په آرد به ده ی به راستی و پاآی له مندا شانازی پوه ده وه ، ئه

یاوازی و نانی ج وه دامه ده می نه و وهآردم  یری ده وه سه آردم و به بزه ده ڵ نه ی له گه ندین رۆژ قسه  به چهی و آاتانه ناچیت ئه
بووه له نوانماندا ،  ی رابردوو هه وه آات زۆر ب باآانه له وه بۆ ده پرسی ئه یخوارد و آاتكیش لم ده هنا و ده بۆ خۆی ده

 -:رمدا  یشیراند به سه ده
میشه له  ی من ، پویسته هه ستا بتكات به آۆیلهی من بۆ تۆم دا پویسته ئ وربانیهـوو ق و هه موو شتك ئه یمانم له ههش په -

یه هیچ  رآت هه نھا ئه ستا تهڵ مندا تۆ ئ یت له گه آه رك مافی خۆت ده رمانه باس له ئه چی ب شه رمانما بیت ، آه ژر فه
 .وه بوو آه دامپت  ر ئه  ههمووی ههماوه  مافكت الی من نه

 یت ؟ آه آامه ، باسی چی ده -
وه ناآات ، من هنده ب  س ئه سم آرد به قوربانی بۆ تۆ آه م و آارآردن و آاتی خۆم و هاورێ و آه یه موو پاره و هه من ئه -

 .آات  ستم ماچ ده سكی دی بت رۆژانه ده آه.م آرد  وه ق بووم ئه عه
ت  نانه آردوویت ته ت آرد به خواستی خۆت آردووته و من زۆرم ل نه وه ناسی آاتك ئه ده بینی و نه ه  د م خۆ من تۆم نه به -

 .تی ینه وه خۆی بخاته مه س به هۆی منه وێ آه یت ، من نامه آه وه نه ندین جاریش داوام ل آردوویت آه ئه چه
    
رچی تواناشی  هه.آات  ستم ماچ ده  رۆژانه دهێ وه  جگه لهری تۆسكی دی بت له ب آه.م آرد  وه ق بووم ئه من هنده ب عه -

 .وه  ری بكات به ناوی منه  آاری هونه ی آۆمه وه یخاته آار بۆ ئه یه ده هه
 



ه خۆ تۆش  ێ آشه وه آه شه به تۆ ، جا ئه ری بنووسم پشكه م له سه ری بكه ستت چییه ، واتا آاری هونه شتم مه گه تنه -
 .م  آه  وا دهر ت هه نه

 
یدات به من به ناوی  آات ده  آار ده سكی تر بت آۆمه ر آه خر هه یت ، نه ش تناگه شتووی له قسه سكی ناتگه چونكه آه -

 .م  ریبخه وه ده خۆمه
 
 

ویستی پاشان  خۆشهت آرد یان بۆ  وه  ئهری  یداآردنی هونه ندی ناو په وه رژه به تی و یه  آۆدلهست ماچ آردن بۆ آاتی خۆی بۆ ده -
آانت  م هه سوره رجه  سهواو.....ست ماچ آردن و   دهریتیدا به  م آ له ژیانی هاوسه ستت ماچ بكه تا ده آانی من چیه هه نگیه نه
 ..ڵ بم  وێ چی دیت له گه ڕاند  ، نامه په
وه  رمه وت بگه ، نامهوه  وته وێ بیرم بكه  نا نامه،وه  تكانیم وه بیر بته وه زیاتری سوآایه وت له ر نامه ت هه هامه و نه له 

آانم بگات  سته منت و له هه آانم بخه توانت شتیه و ده نھا ئه دا ته ی وای نیشانده و ساتانه ئهآانم ، ونه پوآانی خه بۆ ساتی هه
 .وه  مه ۆڤیش بكهت بیر له دیتنی مر نانه وه و ته مه وت چی دی بیری ل بكه وت نامه نا نامه...و

ر  وه سه چمه اران دهآو ج ه ،رۆژانه  له آاتی خۆمدا وهشم پۆشیو آی ره یه میشه چاوم نوقاندووه و چاویلكه من ئستا هه
آه مرۆڤك دوا جار ربگرم  وهتیه  و پیاوه وت سوود له تا ئواره نامه  هه  ئواره به تا ههژنم  و گیتار ده آه قامه شه

و چاوی برسییان ڕن  په نواڕم آه به المدا تده كه چاوچیسه ده و خه ، من رۆژانه لهوه  پی فرۆشتمهبه رك و آینه 
 من به آۆر وانی نابینا یان دت ئه وه م به آرده نه خه رده آانم بفنن منیش زه گن بزانن پۆلیس دیار نیه پاره ده
نم جارك به ترس و  آه میشه پده م من ئستا هه بهیه ، نی پارهرایی داواآرد ی مه نه خه رده زهزانن  زانن و واده ده

آانیان برفنن ،  ونه نج و خه ری ره ی به وه نھا بۆ ئه ینونن ته آانی دیدا ده وری من و آوره ی آه له ده وانه چاودری ئه
م  جو خواردن و پاره و سۆزیان دهزانن   دهمر به آۆر ئستاش هه آه نم  آه و مرۆڤه ساویلكانه پده آیش به له الیه

شك له  وه ، من ئستا بووم له به وه بخۆننه یه آه شه وانی ساآار ناتوانن مرۆڤ له پشتی چاویلكه ڕه ئه،  ن  ده ده
 .ژار  وه هه ره مسه شك له من بۆ مرۆڤی له دوو جه نین به نین و پكه پكه
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