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...روا هه  

  داف  باه کان له وهوشا دره  باه

 

 

1 

کان، نگه نگ و جه  ده  رامان، له به  

.جمن کان ده ی کوه زایاه  

گرم و  ویستی نامۆیی باده تا به وه ئه  

  و  وه نییه بۆشاییم ته

،  خوڕه زموونک له  پیتی ئه به  

. وه نووسیته بینراو ده ی نه ک تاراوگه  چاوی ئاسۆیه له  

2 

کانی، نگییه به  شه  ئاماژه کۆچ به  

  و"کارۆخ" بناری  ک له یه رچکه

،"کان له ی مه که ی ناو کانییه وزه قه" داستانی  تیرژک له  

.ڕوان ری ده وه  مای یاده له  

  و  روانگه ک له ڕا، رۆشناییه له

.پسک  هانک راده  هانکه وه مه سته  جه هزرکی تنووش،  له  

، ت وا بکه که روازه کان  ده واه هرد بۆ زه  

! ی ئاینده ئه  
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3 

و کۆچ و  نھنی شه به  

، ر لووتکه ی راماوی سه ستره ئه  

گرێ و ده  بۆنی چیا هه ووه ک له وبایه شه  

م که  و بۆشایی باغچه ممه ک شه ی یه نیایی ئواره ته  

.کا دهئاوڕشین  

: ڕوان ک ده نییه ر هه ستنووسی سه ئاوڕک بۆ ده  

  بای بمای، ک له یه ژیاننامه

.ی نادیار وه ش تاقیکردنه تاراوگه  

4 

نگاو و  هه  بوون و له  ئاوه له  

  دۆشداماندا،  و له وه ڕانه  گه له

: کاینکه ی هه کرده  

. ی وشه وه نگدانه ده  

5 

،ی بۆشایی ڕیده م گه ده به  

،ی چۆالیی وه چۆڕانه نو  به   

ئاوابوونی ئاگایی،ست  ده ر چاوان و به به له  

رک،  جنشین بوون سبه به  

  .ی که ق ده رک شه سبه
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،داکان  کابۆوه  شونه  و له جگۆڕکی کات له  

: و کردنکه  و ره بافه  

کانی، گرتووه  هه  سرته ی باه سووڕگه  

.ی زمانی من نگه به شه  

6 

ک؛  مانایه ڕاندایه  گه له  

.ت که  کۆچه  یادتدایه  مانا و له له  

  رابردوو و باک له

: دی داهاتوو رۆچوونک له  

.م یڤی من، ئاسۆکه بوونی په  هه  باکه جووته  

7 

   وه سته ی جه  چریکه ئازارک له

کان، ڕه  یادی شه نمایشک له  

وێ،  بۆ ئه وه لره  

: بی ودا راده  خه له  

.وی  له  و نه  لره نه  

تی نامۆدا، دوو و؛  نوان دوو ماوه له  

:یڤ په جم، ده رت و بو ده  په ونکه خه  

! م منه ئه  

8 
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ب و  ده نگی خکدا ئاواره  ده وک، له راسانک، کۆڕه  

.نجن ئه کان ده وه کیدا بیرهاتنه  ناوه چنوکک له  

  و وه ڕته گه ده  زاردا هه ک له  مانایه

ب،    ده واره  زمان غه ک له یه وه نه  

کی رماودا ، کاتییه  یه  شۆڕش، له ک له یهشون پ  

.ن یه گه ڕاجی راده هه  

ردا، ری بسه روه ی سه ست دوجامه ده ک به مژوویه  

. ی زڕاوه ئیراده  

9 

، وه ی سورته نوره مدیو ته له  

، سه وه نگی هه به  و شه مای ختۆکه سه  

.مکی تۆ پۆی مه   شه  

   و رانهی با نگیشت جۆالنه ده 

چ، وی بوون ده خا له  

.ی تۆ ی شیله خورپه  

،نون ڕ بوونی ده  ژنتیت ته به  

. ئواره  

،چێ یل ده ری مه  کشوه   

.تی رژان نگی بانده ئاهه  

پشکوێ و شکدا  ده ی له که  یه ک له یه سته جه  
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،م ئاوازی راماندا  ده به  

.بن ک ده دوو رووبار نقوومی یه  

،  وه رۆحه و بۆنی  وم  ده  چاو، له له  

ین،  وه هاوی توانه  

. وه نووسینیه بارانک ده.  وه الونینه ئاوازک ده  

10 

، وه پۆی شونه ر شه سه به  

. ی کاتکی بخادا ه که نگی که  جه له  

ریا، رامۆشی زه  فه ک له  بینیایه به  

مارۆدراوم  ون گه  خه ی به سته جه  

: وه کاته رووتده  

. م کیژه ئه  

11 

  گومان ک له یه وه قینه ته

نگی، کانی بده  باه فرینک به  

.  جوه کا له  زمانم پده هورانه  

، ته قیقه ی هه  بزه نگک له به شه  

. م خوده ئه  

12 

فراژێ، ی من ده ی دیارده  سرته  له ش تۆڕکه گه تاراوه  
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.کا یده ت ته که مدا روانگه ده  قوڕگی عه کانک له ته    

گری، ت داده قیقه  پانتایی ههنگک ک جه وه  

تک و  رووخسارتدا ده ک له یه وازه رته په  

. نی یه گه  ماک راده تدا دابانک له وه کاینه  هه له  

، وه رته له ؛ ده وه چیته ده روای گوتندا تھه  سه  پیت و له له  

، هون سووڕگوومی خه  

.ی من وه  گانهم ئه  

13 

ناردا،   ههقی  و شهر  سبه نوان له  

.نونی  دهنگی به  شه وه رزه م له ده  به  

.ت سته  ناوجه تهڕژ  ده وه مدیوی ئاگایی گه پاییزیش له  

یگرێ، و ده دا خه وه  خاو بوونه له  

.نگی تۆ ده  

رمیدا، ی گه  ناو جۆالنه له  

.مکی تۆ ب مه خپ ده  

، وه نووشتمه ده  

.دا نازی بۆن ، گنگده وه شته گه  ده  

نار  دوای تامی هه ک له یه وه  شلبوونه ه ب  

،ێڕژ ی لده گودانک شیله   

ب،   ئاوی مۆردا خپده ک له یه شکۆفه  
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  وشن نسک بۆنی لده هه

.چۆڕی رازی لده   چرپه ناریش به گوه  

   ب،  لوان لو ده وه نگه ی ده رزه  له وی به ر زه سه

:گرت  خۆمان ده نوێ به ر له سه  

.کم ده عه  

 

14 

بینی؟ کان ده ی جیاوازی وشه ئاراسته  

ل، تی گووتنگه کایه  یه خواستنک له  

.تخوازت کیتا ده  ناوه له  

، وه ناکاته/ وه  نابته  ئاونه   به  

.ت رکیه زمانی ده  

دا و  بیڕۆیی تاوده  

. ڕانته ێ گه رامۆشی رووگه  فه ک له یه له مه  

: کی نیه کۆتاییه  

.ت که ییهنگ ی بده ئاپۆره  

15 

:کرا بم ک نه یه  دیمانه له  

  و ی شون پیه مه  گه کان له ندی وشه یوه روا په هه

....روا ن ،،،، هه  ب کایه ق الی ئمه خلی ده  
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!رۆک ی سه ، ئه ، ببمووره...بمخابن  

 نابیستری؛ نابینری،

!ستکراو مبه وکراو؛ ده ری جه ڤه ی ده ئه  

خش؟ اومان پبهنگ ئاخر چۆن رامانک هه  

  بووندا، شکه  شاگه تدا، له هوه  شه  ژاندا، له له

:ردا ده  قه کین له یه وه بیرهاتنه  

. وه چینه  یاددا ده ؛ له وه رینه له ده  

16 

  دوای ناو ورووژان،  کان به شته

. کرا وا ئاوه  نه کاندا به  باه یالندن له مه  

  و ڕیده کی گه حویه ی مه"گۆگفتو"ی   ترپه  له م پ بووه که ژووره

.تی دایگرتووم وه پرسیاری خه  

     ،و شه مانگه" ستو جووی جه"ر  به ش له تاراوگه

،یان ربه کانی به بۆ چۆه    

...  وه گته  ده وه ی ماه سه سوه وه  

  

2005هاری  به  

 ستۆکھۆم

  

   




