
  , وه شنهك ده ۆكانم ب ساته ی نهو و ند كان های خه  كه
  … نسووت ده حمڕۆو  گ  له ككانگ  تهب ده مد

  
  فاتح ناز به

                    8/11/2009  
  
 یكان مردووه  هییماس یر وه ادهی ك هی كه لهۆچ یبا ڕی په  به, شتبوویدان  اكهیر ده ینار كه ر سه له
,   وه هیدا ڕیئاو نخو ینۆب  له ژڕ ول ز،ئام  هۆڕت یكڕئاو مڕی پهت دایال  به  كه,  وه هیینووس ده
 ییتارما  له  كه هییتارما یوامزان نبوو، چوو نه ری سه پ م هییماو خه  و كچه ئه ی وه و كرده ن مهید

 ی وه نه ستانده وه یاریبوو ب كن مه زه, مردم  نه یچ  بمرم، كه دایایدابوو ت ارمیب  كه كژڕۆ
  ...   هجوو  وه ھاتنه كانمپ,   و كچه ئه یكان سووره گاین یشكیت ین مهید  به ل وه, كانم دابوو  نگاوه ھه
  
 تب ھه شتنمی گه یترس ی وه ك ئه وه, شتمڕۆی ده ۆرخ سه رم له رم نه نا، نه نگاوم ده ھه نگ دهب نگ دهب
  ؟؟   ێكو ۆب یپرس نه ممۆخ  وتم و له كه ڕێ  به, 

 مۆخ یت عاده  به یچ  كه, كات ده شلك په حمڕۆو   هییخاو زهۆد یگاڕمان  ھه یمزان ده ند هرچ ھه
رز و  به  سهۆر دار كالبت سه ی كه هییخاك  هییكوكوخت ینگ ده یئاواز یدوو به  ستانه رمه سه,  رانهبو

 یزوو یمردن انیوت ژ ده مۆخ  به  وه ناخه  له... وتم  كه مان كه هما یرگا ر ده به ی كه واوهش ۆلقوپ
  ...نگ و ھاوسه ئه یحڕۆتا   وه تا ئاسمان ئه وه ئه ڵتا با وه ئه,  حهڕۆ ۆی ھه ینیف انیژ,  هیین  پوله په
...  هو بف  بگرهبا,   وه سته س ھه قنه قه یشن سوتان، چه  ، له ترسه مه...  هڕڕبف ی ده ۆۆۆب راخ

خاك و  ینۆب یزانۆیكاندا ئا وته شكه ئه یكیناو تار  و له  اكانیچ  ی ر لووتكه سه ۆب  هسووك بف
 یکتمڕیما و  سه  به  گه یشن چه  وه تهیشبوویر ر به گه,   وه ربوونه به  له  ترسه مه,   سروشت به

 ییتش یو كهناكاو ت  له   هڕتوند و توو یك هی لووكه ژهگ  هھ مه,  وه سته ھه تۆخ,  وه ربه به  وه منهھ
  ...بكات تۆیخ یكان ارهیو ناد

  
و  ڕ ته یك هی هڕ په یر پ به  له,  وه بووه ر ده به م كه نوسهپ یزار  له  دانه  ، دانه م وشانه ئه یكان تهیب 

رگ  مه یزان مده نه   مه و ده ئه!!  كرد  ده ۆیخ یرگ مه ۆب ی شه بانگه كباران  سته شه رژ یكاوۆش په
توند كات و دوا  یقاقا نهیب  ش له تا باوه ڕێ گه ده حڕۆ ییئاگاب  له,    ته فرسه و پ كینز  ندهھ

  !!   وه بخواته ی ناسه ھه
 ێو بكه دانل  له م هم د با ئه ژنب  وهو، ئ شه یكان هیسپ  هییتارما..  وه نه مبده وه  وهئ ژن؟ب  وهئ 

  و له بارانه ككۆتن ای؟  روومه ناو گه ینگ خواردوو هپ یھاوار   مه ئه ژنب  وهئ ؟نچرپ نه تریو چ
  مه ئه ژنب  وهئ ؟ڕێ گه خاك ده ینۆب ۆب, تا ره سه ۆب  وه انهڕ گه  به  ئالووده یش هڕ یكور ھه  ه په
  ؟؟ بووه و دایسپ یك هیزوو ده  هتا یدوو  به  های خه ای؟؟  وه داته نگده ده  که هی ه هیزا

ما  نه كشار...  ێو بخه دات یكانم ما وشه نه  ش هڕ یك هی هڕ په, شکا م كه نووسهپ ینووك
 ۆب ستانمو كو انیرم گه یچۆك یما ئاواز نه ك هی ندهبا!! ن ركه فه سه ۆیب كان، هییراب سه  ره فه نه مه شه

  هۆیب!!  نیناب كان هییرزا هچاوم ب  هۆی، ب ناوه اكانیچ یشۆك  له یر ت سه سره م و حه ته...  نبخو
  !!  هییماو خه  و كچه ئه یادیو  نۆخ ینۆب  له  هپ ناوم پ ھه



    
  

        


