
  فاول                                                                 

  م؟ودا مداعهۆخ یدوا به شیمن!یكۆت, مه مپۆت
  )  م چواره یش به( 

  مگین بۆی غه
  ,چتیئاسان ب یكعومرم كار یسال جوپ ستیب یكان نگاوه ھه نشو كانم به رامانه تناش

 ی نگه وجه ئه,ست لده ھه ل یراوۆد یكنگ جه یبارووت ینۆمن ب یوالت یل ژگارگهۆر نۆچ
 یكان موودله رھه شه,راندۆد یستۆاندیژ ی مه كردوگه جیفلیئ یكان هیبرالیل هییمووجوان ھه

 یچ كه,نم هی رگ رابگه مه به انیژ یھات سالو ده وكات رووم نه ئه, ندان لبهۆھ سه یرز وه سپارده
 یموومان ناساندوھه یبراكوژ یچاو نكوسته ئه یت انهیخ نیشتر ره به ی هرئ شه
نگ  وده)ماف( یویر نگ په ره ی مهئ لهیئاااااا.شتھج كان نراوهخنك ناسه ھه ووردهن له
 یمتوان نهوسا ئه,تبوون كه شه یتاكوسنوور رام نازگهھاب وه یل ژگارگهۆر من له).اسای(ینگگرتوو ژه
 ینخو له پره انین غژهۆئ یكپ م خاكه ئه یل گهۆمر فی حه ل وه,م ربگه شه یكان ته كمهیح له
 ی كه واده خانهدویھ شه زاران گوله ھه ینج ره ی لهیوش یبرس یكنگ ھه تهۆب یل نده گه.كتر هی

 ب رووحمه یباران تر په دهوت ێتاد وھه ھرهیم ب نده چه شه روو ره  مه رده م سه ئه,تمژ ده
 كان هیی زهیپاك ناخه یكان خاشاكه یشت دهرپ سه به,كان ته قه سه نهیروان یفر كان وبه وشه حه
 یش كه ئاله نهخو به برن و وجوودبوونمان ده یر سهۆر وهین یژنو به رهی سه كه ی ئه.ینبار ده
 یدیئ,  كانه رده به نه دله یكان وهید كان شكراوهۆخام ژووره نووكه ھه,ن كه دهۆب بوونمانۆمر یمزایئ

 نیتر فسانه ئه یك هی وارهئ له كه"مۆخ" زترلهرانگ وشه روولهم بترلهیر غه بوونمی كه ونبووه منه ی ئه
 ی سته جه ی ولوتكه ییزیپا یكرووخسار به ینیب عرتیش یكور یمن, نهیق راسته ۆیپردر یھ وه
 نیش میسپ یشیرۆابیدون یژن نیتر تاقانه"نیور ھه" ی كه توخوانه,!ێوش مه نمیفر به
 ت نجاله جه رهول م ھه كردئه یل ھه ل مه رهۆز به یكزان ھاتو خه یریپ یبخور ینۆرب گه ئه, رهگ مه
 كانیۆراد رله گه تب رنهی والت سه تب یل سهیك یرگ مه بهت  وگالته ێوش مه ینیب یشكراوۆخام به
 یعریش وچامه یرخودان به یكان سكهفرم به چاو  عرهیش شارو یئابروو یكترازانل یوال ھه

 یواشھ به,!داكرد كانیۆراد یلیم به انیتف كان ۆومر وه هینراخو تش یكریشاع
 كان نازهب بره قه یلرق سه ینوسراو جارانم له یاری  شامانگه یم مال رده به ی كه رستانهۆرگ سه ره وه

  !ی كه داده هیلال ره به مه رده وسه به وتف وه هینخو ده م كه كهۆن هیگر عرهیش رهد مان ھه ابهیودلن بنواره
 م راوهۆد  وعومره ئه ی زنامهیپا یكان وهیر الوه رگه سه به یدیئ, كانم الهی خه یایدون یژن نیتر تاقانه
 یكان توونه چه ایدیئا یرپشت سه یسوار وه له زه ئه یكان هیسپ ونه خه یو رهر من له, كه رمه گوزه

 یوك یرچ ھه,كا ده مپ  هی ھه فسانه ئه ی اوكوچهیفانتاز ینل كه یرچ ھه شیو ئه,بم  ده یدگومان به
 ینگ ھه نه پرله یایر ده یرچ ھه,كا ده مپ هی ھه فه لسه فه یگوژم ی اولوتكهیژیستالۆن یدژوار

 رم شوهیوت ك حه,كا ده مپ  هی ھه ترش سه یلۆپ شه پرلهیورووبار یبرس یچاوسوور
جوداوازم  یحۆر یت كه مله مه د فسه حه یردان سه,كا دهھمم پ وه یل ھاوه ی ساره فتاھه حه,كا دهپ
 تف ناتوان سه ئه ل وه,كا دهپنگم  جه یوالت یدانیھ شه ینازب یرۆزارگ ھه دهڤ حه,كا دهپ

 شۆش من فرام چركه ك هۆیب تشم ناتوان كه ونبووه بوونه, وه تهزۆبوونم بد ی كه ونبووه بوونه
  ھمه وه یایفانتاز یودال عه یومنن له ره وه,!من یتش ی كه ونبووه بوونه ی ئه,بكا
  .شق عه ی راوگهۆچ ك هی نهیبابب, وهكاندابتو هیتانی شه

 ی وه ئه ر به نھاله ته,م  كه ده وخوداتۆت یت ئامانه زانمخ ینیور مردم ھه  ركه ھه م كه ونبووه بوونه
 ربوونم ھاوسه یواو ته یق حه, بوومه المی خه یكان ترهۆك یال شهیم وھه بوومه اونهیش یكاویپ

 یكاویپ تر ناگهل  نهینووس یزھ وه ئه,بم  ن كمهۆواوت ته یكر نووسه هییننیمومك ل وه, داوه نه



 میی رم گله وروبه ده یواو ته كات دهل وام نهینووسیایدون وه ئه, م كه زانهخۆباش بم ب
  : مل ده شقیع و به نمیب ون ده خه م وه ركردنهیوبن منم له وه ئه,ن بكهل

 بل ی سبه یكانایدیئا به شۆوت لكه ھه یشت رده زه یكئاگر ت ندهیئا ی كه عشوقه مه یرۆرگ سه ره وه
و  ید ته هیون نا خه یكان سماوهیت قه زستانه زبهیرگ ھه كته ره گهۆت ی وقشالغه ئه:
 امیدلن, كان ادنامهی ی وارهئ نیتریاالوی خه به خشه ببه,با شه ره یكان قوله ونه خه وه شه رهل

 .كان انهیحۆر ماچه یمردن یایدیتراژ له وهل وانل یدل ت كه عشوقه مه
 م ئه تش ده.ندان  به خته شه یوالت یكشكرو كه به یون خه زانمخ ینیور ھه ندو یو شه
و   ژن رهیپ مین وئاماده نم هی گه راده وه ئه ستاوهئ له, تب یناوسگ ی كه منداله  شكهرو كه
م  كه ده یبانگ حۆر یزمان به ستاوهئ له هۆیرب ھه, نبن یناو كان رسته په نهۆك ردهم رهیپ

  كه هیسپ شكهرو كه یكان ونه خه ی وه  كدانهم ل ده به م كه زانهخ ژانهۆر هۆیب,)نینۆھ( ناوهوناوم
   شكهرو كه,ونمدا خه وله مشه ئه:(یزگوتائامیفانتاز یكَزمان به كژۆتاكور,برابوو ل یئارام

 انیژ چووته كه"گوت ده ینینۆھ وبه نینۆھ یرناو سه رمووله فه یند زامه ره كه هیسپ
   یكان ارهیناد هیر یفرستان به ی وهوكرن به, كه رمه گوزه كان زبهیح یت اسهیس یكان هییتارماون به

 م ئه یست ده ی زه كان مه رزه وه,تكوردستان ب ۆیمر نیلتر زه وه باوكت ته تش ده,  كه رامه باوكت
 یماوج به یر بهس له یب ئاگانهت ب نانه ته,رت  وروبه ده یواو ته له بكه گومان شهیم ھه, ن ته اسهیس
 یكان هۆیس به ناسه ھه  له, بگه انیژ یتاالو له وه رتهیباپ ی كه هیوسپ ش ره نهو له.خاك یال له, تۆخ
 م كه ونبووه بوونه,) كانه هیییوس ردهیف زه حه یرمل سه له  م كلتوره ئه ۆیق چه بزانه وه رتهیداپ
 یویود من له ونیلفر ھه رجوانۆونت ز خه یكان كه لهۆچ:گوت  یامیدون یژن نیتر تاقانه به
م  وه  زاران جارئه ھه, مانۆب یاوتریخوداش یكان هیرۆح لهۆتۆبووت نیق هی مل وه شهینیمگ غه
 یواو وته نگه جه یم رده سه یكان نماشازه  نگه ره ب ژنه وه ئه:تل ده مپ نیمگ وغه گوتووه نیمك غه به
 نیم كه هۆیب هۆیب.ژووم یزبلدان ته داوهفر ینگ جه یمانیشتین یكان نگه نگاوره ره ستره ده

 نینۆھ من به رله وبه ئه, زترهۆس به من جارلهل گهم  كه نبووه وه بوونه كه من ده وه نبه جارداده
مان  ن ھه مه زه ل وه! ربووهین پ مه زه, اوهیدون هییترھات یدوومانگ یدوا كه نینۆكورم ھ:ل ده
 یسۆریزاران ئ ھه كه, هیدا نجه شكه وه  ی نجه په له, هی كه ارهیختیئ شوانه یچانۆگ
 یرگ مه یما سه یدانا ی كه رهست ئه,راۆدادت یعومرم ۆیر وهین شپ یاری شامانگه!راۆداگت
و   بكه نیھاو له یی وگله به گومان ھاربه به له شهیم ھه مھاور نینۆھ.راۆاداچیت

 یوبوونن لهۆت ی زناكه حه نینۆھ امیدلن. ژتربكهیت ت وه ركردنهیب وزستانان زبگرهیپا له خنه ره
 یزان وكات ده ئه,یر لوه داھهت انبوونمیژ یكان زه حه ی نجه په نۆچ, ی نگلبدهیگ تۆمنداخ

 یكان گرافه ره رپه سه باوكت له یارید ی له نوك رووته یك هی خامه به ی به ده شك كز نھاحه ته كه
   ی هیومندال ئه:  مهیمندال یگرۆھ شهیم ھهۆب,بوون وره گه خته سه: خته سه" ینووس ده میر وه ادهی
 یك هۆیدر ل وه, نمیمگ من غه كه راسته نینۆھ مترھاوریئ"بووم ده نه وره داگهیت زگهۆخ
   ژلهورل كهََََََبكت نیمگ جاران الم وابووغه, نبمیمگ غه شهیم م ھه كه ناوه یشن چه كه هی وره گه
 و ئهۆمر,نازانم  رشتۆز كه یزان مده وده نام ده وهپ یپال كخورافات شهیم ھه هۆیب, یزۆریپ

 ی وانه ئه, تنازان چیھ كه زان ده وكاته ئه  وه تهتو داده وه ندنهوخون وله وه تهنخو ده ی وكاته ئه
 م كه ته رهیش عه یناو رجارلهۆز هۆیب,ن مژه گه یل گهۆمر زانن ردهۆز ن كه كه ده وه ئه یانی به

ك  له چه ره بم وبه یلۆمن ب تناش كحوكم چیھ وبه وه بمه وردده
 شنۆبفر انۆیخ یبوونیلۆپركردن ب رفانیرگ به له كه ی رستانه پهۆخ هیلۆوب ئهر سه وه بچمه

 م هیینونھ ستائهوتائی كه المه وه بم له ده ت تاقهب كه ی؟وا هییچ یمانا یلۆب: ومیپرس انیرجارلۆز,



 ی زانهۆوھ رهیوت ئه هۆیب, ھاتووه وه كانه هیلۆب ژنه رهیپ یلۆب لهۆب له یلۆب ی وشه كه, كردووه نهانی به
   یكل گه ش ئاماژه مه ئه,یلۆب ژنه رهپ نل وده رهۆوز ربلۆز ینسانیئ به كانن هیلۆب یھاوس كه
 یر گه فهیتا یمك چه رم به باوه كزقالۆمن ت تناش شۆب,وروژاندنم  یاواندنیشۆب ته قهیق حه
 نیزترراو په باوكمتش انهی ربش گه ئه, وه هیبشار تۆخ یژووم له تۆخ تناشبَ یل وه, تب ھه
 نیتر تاقانهباوكم  كه ی هو به تب ست وهی ش په مه ئه نگه ره. هی فهییم تا ئه یاویپ
 تماب نه وهپ یال گه ك هید وقه كهبن دار له توابیال شهیم ھهی اوهیوپ رئه خه ئه,تابیدونیاویپ
 ی لقه زووئه اوهیوپ ئهتشارداب حه یپشت له ۆیخ كچ باگراوند چتیب دهۆئاخ, یبان هیساۆب
 ی ره شه ی ره وشه ئه, ملمالن تو كه ده نیژ یكان ل تاالوه گه وله وه نجه په خاته ده یسبوون كهب

 انیژ تدو ده  وه روانگه م له كه باوكم,تد ییتاۆك وه كهل گهۆموومر ھه یرگ مه دواجاربه كه
ش  نم شه مه نھاته ته" تل ده كه, تتك دهل یزاربوون رمه شه ی قه باوئاره ده شۆكرن یم رده به له

شم  كه تاقانه خوشكه,نیشتیھیوج وه هینا یر سهت هید به ئهۆب یینھا ته یژوور باوكم له كه,مانگانبوو
 یسو ره,كرد یزیخواحاف یدانیجاو یایدونۆبوكاملبوون  ره نابه ده ینگاو ھه ین مه ته تازه
داوام  كندجار جه كه,گرتبوو یل ھه یدل له  كه ی زهۆریپ شقه وعه ناوئهپ براشم له تاكه

شق  عه یخودا یت ئامانه حۆر كر شه شاخ كردوله له یناچار روو,دا ده نه ل یم له كردوخوداقه
شاخ  له كژۆندر جه ی كه رمه ته داخه یگاوج وئه یكوژتن گومانم له ش به نوكه تاكوھه ل وه,كرد

 یگوند له كه پرنووره رهۆگ ستاشناوئ رگلژ له میكان سقانهئ ییدوا,ركردیستگ ده انیشیومن ماوه
  ! هیكنازان شتاھ باوكم هیوا جارالمرۆز من هۆیب" نداله رم كه گه
 یراست به"تدو ده شنه م چه ردبه به یایفانتاز یزمان وبه هی ندهیئا یر سه لله كه م كه وژووره مشهیئ
م  ئه, هیین یق ناحه ل وه,تشۆبفر یكان بهكت یخال یرفانیرگ به له كر نووسه رهی داخ وسه یگاج

 شی)رتۆكوردستان راپ( یكان نهینووس یوپاداشت ستاوه راوه)ێنو یراقع(ی نامه فته ھه ی بوجه مانگه
 ی واده له وتووه داكه م مانگه ئه شیۆراد یعاش مه,تدر ده ك هیداھاتوو یمانگ مووپازده ھه
 اكانیدیئا نه لهنجا جه م كه هژوور"یكرپ ی كه هینو ره تهیمپۆبووك یش ھه ی وپول وپاره ئه,ۆیخ

 یچ یپا له عومره ی ھاره م به ئه یكان بابردووه شه ره پووله په تناشزان یچ وكه
م  ئه نی ت بكه ت له ھار له به یشقیع یناخ تناش تب كنۆرچ ھه ل وه!,ن كه ده گازانده
 یدانیجاو له كشت ھه وبه كخ زهۆد كه ی وه له اللم شه هۆیب, الهی خه پرله ژووره
 چیوھ تمژب نخو انیژ یكان چركه نیم تادواھه كل گهۆمر تكر ده نۆرچ خه ئه. هیر چاوه

 ب وه ئه, وه تهانگریناو تنازان انیاساپی هیایودون له ی وانه ئه,تكر ل نه گه له یشیك هی وه نهیچپل
 كن مژه گه هییماس  رهی سه ل وه,دات ده انیسزا وهش نیتوندتر به انیژ یویود ئه یاسایشك 

 یند رمه سه یگرتووراق  مه یزاران گول وھه نخنك ده انیزببوونیح یت اسهیس یایر ده له
 ینۆشق ب عه ل, وه تهوز گه داده یكان ربراوه سه زه عاشق وحه یسو ره یدبوونیھ شه ینوخوًَن له

 ینۆب زناتواننیرگ ھه,ش  ره یترۆك له پركردووه یوئاسمان ێدل یراوۆد یكنگ جه یل دووكه
  ژووره له وه انهیگر به ناچاره شق عه,ن  پاش باران بكه یخاك ینۆوبۆمیل یتر گول وعه ی قه ئاره
 یروالت من ھه یوالت م بكهیرچ خه ئه! تنبساز یكوژۆخ ینگ جه وه وئاسمانه ئه یكان نگه دلته
 . نگه زاران جه ھه
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