
تری  ھونه ره کانی  ھه موو  وه ک  ھونه ری شانۆ، 

دونیایه ک  ھه گری  ھونه ره جوانه کان،  دونیای 

ده بت  جیاوازه ،  میتۆدی  و  ته فسیر  دیرۆکی 

و شیکاری  جیدی  باسی  به سه لیقه  و سه نگیینه وه ، 

ئه زموونه   بۆ  بت  گه ڕانه وه   و  بکه ین  له سه ر 

واته   جیھانییه کان،  شانۆ  دونیای  ناوداره کانی 

پویست ده کات وابه سته  بین به  قوتابخانه  به ناوبانگ 

له سه رده مه کانی  و  ئه زموونه کانی دونیای شانۆوه ، 

ده رھنانی  ھونه ری  ئستای  تاکو  درینه وه  

(چاوه ڕوانی) که  ده رھنه ره کانی ڕۆژئاوا به گشتی و 

سویدییه کان به تایبه تی  نمایشی تازه و ده گمه ن کاری 

له سه ر ده که ن، له ھه مان کاتیشدا خوندنه وه ی تازه 

تاکو  ڕکده خه ن،  بۆ  سه رده میانه ی  ڕوانینی  و 

بمنته وه،  به رزیدا  له   ھه میشه   بۆ  شانۆ  ھونه ری 

ئایدۆلۆژیاو  و  ده سه ت  ده ستتوه ردانی  له   دوور 

وته نی  کۆندرا  میالن  ڕابووردوو،  له ئاینده و  نزیک 

ده رھنرته وه ).2  ده توانرێ  ڕابردوویه ک  (ھه موو 

که واب ڕۆژئاوا و سویدییه کان خاوه نی خوقنه ری 

ھه موو  که  ده کرێ  مرۆڤدۆستانه ن  ھونه ره   ئه و 

له  دوورو  زه وییه   مرۆڤه کانی تری سه ر ئه م تۆپه  

شانۆنامه ی (چاوه ڕوانی)
و

نوبوونه وه ی شانۆ

ده وه ن

1ک زیاتر نه بوو بت بۆی ژیاوین،له  خه یامه ی شڕه نگه  ئه وه ی ئ
                                   ھرمان ھسه 



نزیک به  ته ماشای جیاواز و به  شیکاریی جیاوازه وه  

خوندنه وه ی بۆ بکه ن، چونکه  ئه وان کۆد و دیزاینی 

ته قلیدییه کانی  له عه قه   ھه یه  بۆ شانۆ، دوور  تریان 

دونیای دیماگۆگی، که  بۆ خۆی ئه م داھنان و کلیله  

کراوه ،  بۆ  زانستییان  خوندنه وه ی  سه دان  تازانه  

شانۆ بۆ خۆی دونیایه که  له مانا دروسته کانی دیوی 

و  زمان  خوقاندنی  و  مرۆڤه کان  ژیانی  ناوه وه ی 

واتا، که  ناکرێ له م ھه موو داھنان و دونیابینینیه ی 

نه که ین،  بۆ  خوندنه وه ی  و  بین  بده نگ  شانۆ 

ده بت  کرد  بۆ  خوندنه وه مان  کاتکش 

دوورکه وینه وه  له  بۆچوونی ئه ڤینداری و سۆزداری، 

یان خۆخه ه فاندن به  قسه  باوه کانی ده ره وه ی شانۆ 

و ده قه  زیندووه کانی شانۆ، خوندنه وه  بۆ نمایشه  

شانۆییه کان به ته نیا قسه کردن نییه  له سه ر جوه  و 

له ھه ر  به ر  به کو  سیناریۆ،  و  ڕووناکی  و  ئه کته ر 

و  فیکر  به ناو  شیته کارییه   و  قسه کردن  شتک 

ئه زموونه کان، (پاولۆ کۆیلۆ) وته نی (بوام وایه  که  

له گه ردوونکی ڕه مزیدا ده ژین، ھه ر شتکیش  ئمه  

کاری  ڕه مز)3  له   جیھانک  بریتییه  له   بگرین 

شانۆییش بۆخۆی دونیایه که  له  ڕه مز و داھنان، که  

ھه ستیان  زوویی  به   ده کارێ  به سه لیقه   مرۆڤی 

و  وه ربگرێ  ئه زموونه کانی  له   سوود  و  پبکات 

تازه  و  خوندنه وه ی جیدییان بۆ بکات. وه ک کاره  

ڕه ووف)  (کامه ران  ھونه رمه ند  سیحریه که ی  له    پ

که  توانی بۆ جاركیترو له  نمایشکی تردا شانۆ له و  

خه ساندنه  قووتار بکات، که  ماوه یه کی پان و به رینه  

ئستادا  له   شانۆ  خه ساندنی  ھۆی  خه سنراوه ، 

که   ته کنۆلۆژیاییه   ته وژمه   ئه و  بوبوونه وه ی 

سه رده می  له گه ڵ  خۆیان  ناتوانن  شانۆکاران 

له ده سکه وته   سوود  و  بگونجنن  ته کنۆ لۆژیادا 

گرنگه کانی وه ربگرن، ده توانین بژین که  ته کنۆ لۆژیا 

به کو  شانۆدا،  به رامبه ر  له   نه بووه   زیانی  به ته نیا 

گشت بواره کانی ئه ده ب و ھونه ری تووشی ئیفلیجی 

و السایی نه زانانه  کردووه ، ئه گه ر بتو ئه م ته وژمه  

ته کنۆ لۆژیا  دونیای  ئه وا  بکه ینه وه ،  تاقی  به نه زانی 

ھه موو که ره سه  جوانه کانی ئه ده ب و ھونه ر له گه ڵ 

ده بین  گیرۆده   کات  ئه و  ده دات،  قووت  خۆیدا 

داھنان  ناتوانین  کرانه وه و  سه رده می  به ده ست 

پۆپه ر)  (کارڵ  چبکه ین،  درووستییه که ی  به مانا 

وته نی (ڕه خنه گرتن له  ته کنۆلۆژیا نه ک ھه ر کارکی 

حاشاھه نه گره )4  زه روره تکی  به کو  نییه ،  خراپ 

چه ند  جگه  له   خوقاوه و  ئستا  ئه وه ی  وه ک 

ئاشناین،  پیان  ھه موومان  که   باش  تکستکی 

زووربه ی چاپه مه نییه کانی ئره  پ  له تکستی الواز 

بنووقنین، ھۆکه شی  له ئاستدا  ناتوانین چاومانی  و 

ده گه ڕته وه  بۆ ئه و وه زیفه  کافامییه ی که  به شکی 

تووشی  ئمه ی  ڕۆشنبیری  دونیای  زۆری 

زۆرگووتن کردووه ، که  ڕه نگه  بواره کانی موزیک و 

ئه م  نموونه ی  باشترین  شیعر  دیوانه   چاپکردنی 

باسه مان بت، به م به جۆرک له  جۆره کان ئه وه ی 

خواستی مشتومی ئه م باسه مان بت، ئه و داھنانه  

له   ڕه ووف)  (کامه ران  که  ھونه رمه ند  ده گمه نه  بوو 

بم  ده توانم  نیشانیداین،  (چاوه ڕوانی)  شانۆنامه ی 

یه کک له زه نگه  ده گمه نه کانی شانۆ بوو له  سلمانیدا 

ئه م  خاوه نی  شانۆ  وتین،  پی  به ئاشکرا  و 

ده قه   به   السایی و خۆھه واسین  نه ک  ئه زموونه یه  

کاه کاندا، که  بینه رو ڕه خنه گر تووشی گومان بکات 

که   ده زانین  ھه موومان  وه ک  داھناندا.  له به رامبه ر 

ھه ردوو  گۆدۆ)دا  چاوه  ڕوانی  (له   شانۆنامه ی 

که   کائینکن  چاوه  ڕوانی  شانۆ  سه ر  بوونه وه ری 

ئه م  ھه رچه نده   چاوه ڕوانی،  له   بکات  قووتاریان 

ھه ر  که   بۆکراوه ،  ته فسیری  به سه دان  شانۆنامه یه  

له گه ڵ  زۆری  باسی  قسه و  شیکارییانه   له و  یه کک 

خۆیدا ھناوه ته  سه ر زاران، به م کاتک (سامۆئیل 

 کتو  ب به ئاشکراو  ده کات  قسه   خۆی  بکت) 

گۆدۆدام  چاوه ڕوانی  له    کات) ئژت  پمان 

نه  له   له  مه سیح و نه  له  خواو  ده نووسی نه  بیرم 

ھیچ که س نه کردۆته وه )5 ڕاستگۆیی بکت ده مانخاته  

به رده می کۆمه  پرسیاری زۆر گرنگه وه ، ئه ویش 

ڕاشکاوانه   که   بکته   ته ندروسته ی  مۆڕاه   ئه و 

بکته وه   له دوای  که   خوندنه وانه ی  ئه و  ھه موو 

شوازی  و  میزاج  به پی  زووربه یان  کراون، 

له ڕووی  نه ک  کردووه ،  له سه ر  قسه یان  ده رھنان 

بکت  سه یره   بکته وه .  سامۆئیل  ڕاستگۆیی  فیکرو 

خۆی ده  گۆدۆ ھیج که سک نییه.  واته  نه  (خوا، 

ئاسووده یی،  ئازادی،  خه ون،  ڕۆژ،  ژن،  شه و، 

کارئه کته ره یه  که  ئه و  ته نیا  به کو  ھتد،  مه سیح) 

من  به بوای  چاوه ڕوانین.  ڤالدیمر)  و  (ستراگۆن 



چونکه   خۆیه تی،  خودی  چاوه ڕوانی  به ته نیا  بکت 

کاتک شانۆنامه ی له چاوه ڕوانیی گۆدۆی نووسیوه، 

له و  شانۆنامه یه شی  ئه م  بووه و  فه ره نسا  له   بکت 

تووشی  ته نیایی  که   نووسیوه،  بزاریانه دا  ساته  

 دیی کردووه له ئاست ژیان و مردندا  ، که وابنائوم

بکت  تارماییه که ی  خودی  چاوه ڕوانی  بکت 

بۆی  که   خورافاته ی  ھه موو  ئه و  نه ک  خۆیه تی، 

کامه ران  ھونه رمه ند   کات  وه ل کراوه ،  دروست 

ڕه ووف شانۆنامه ی چاوه ڕوانیی نمایش کرد، ھه ر 

له سه ره تاوه  به  کۆمه  کۆد و دیزاینه وه  ھاته  سه ر 

بیرکردنه وه وه ، به   شانۆ و بینه رانی خسته  دونیای 

جۆرک که  ھه موو کۆده کانی خسته ڕوو، به م پی 

نه وتین ژماره ی کۆده کان چه ندن و چۆن ده توانین 

ئه و  نموونه   بۆ  بیانکه ینه وه ،  و  بشکنین  کۆده کان 

داینابوون  شانۆ  ته ختی  له سه ر  که   التینیانه ی  پیته  

یه که یان  ھه ر  ڕه مزانه   ھماو  ئه م   (X  .?  .W)

که   ھه بوو،  خۆیان  به   تایبه ت  نمایشی  خاوه نی 

ده ڕوانی،  تیان  وردی  به   نمایشه که   بینه رانی 

کۆدی  به   ده یه وت  ڕه ووف  کامه ران  ھونه رمه ند 

(W) پمان بت ھاوڕیان زوویر مه بن، ئه گه ر ھه ر 

یه ککمان خۆمان به  ده لیلی که سی نوخبه  و خاوه ن 

که   ھه نه یه ین  ڕاستییه ش  له و  ده بت  زانی،  میتۆد 

ھه ر ھه موومان له پشتی خودی خۆمانه وه  ھه گری 

ئه و پاشه رۆکه ین، که  نابت له  ئاستیدا لووتبه رزبین 

و خۆمان به  سوپه رمان بزانین له  به رامبه ر شانۆ و 

ژیاندا، یان به  ھه رس پیته که  واته  (w .? .X) پمان 

ده ت (ھاوڕیان به خربن بۆ ئه و پرسیارانه ی که  

ئایدۆلۆژیاو  له الیه ن  وه مه کانیان  ساعه یامکه  

دراوه ته وه )  وه میان  به نه خر  نه زانه وه   ده سه تی 

واته  پمان ده ت ئره  مه مله که تی پرسیار و وه مه  

پرسیار  ویستی  کائینکیش  ھه ر  نییه ،  دروسته کان 

وه می   (X) پیتی  به   ده سه ت  ئمه ی  بکات، 

ده ده ینه وه.، یه کک له  کۆده  زیندووه کانی ھونه رمه ند 

کامه ران ڕه ووف ڕاخستنی فه رشی سوور و یاریی 

(بکت)دا  له  ده قه که ی  که  ئه م داھنانه   بوو ،  کا غه ز 

بوونی نییه ، به کو ئه وه  (کامه ران ڕه ووف)ه  دت و 

و  حزب  که   ده دات،  نیشانمان  دنته وه و  بیرمان 

ده سه ت له م وته دا، نه ک ھه ر یاری له سه ر ھونه ر 

له سه ر خونی  به کو یاری  و جوانییه کانی ده که ن، 

ناوه   ناویان  که   ده که ن  میلله تک  ساه ی  سه دان 

ئه م  له ڕگه ی  ھه ر  دپلۆماسیه ت.  و  سیاسه ت 

قوڕگیراوه که ی  له   به مژووه   بازرگانی  یارییه وه  

و  درۆده که ن  ئاینده دا  و  زه مه ن  له گه ڵ  ده که ن، 

ده که ن.  ته ماشا  عه بد  وه ک  زیندووه کانی  مرۆڤه  

یه ککیتر له  نمایشه  ده گمه ن و سه رسوڕھنه ره کانی 

گۆدۆ  چاوه ڕوانییدا،  شانۆیی  له   ڕه ووف  کامه ران 

چیدی  نابت  و  دت  گۆدۆ  یان  شانۆ،  سه ر  دته  

دته وه ،  چۆن  گۆدۆ  به م  بین،  گۆدۆ  چاوه ڕوانی 

جه الد که  بابه رز وه ک فیرعه ون و خوا، به ده ستک 

جه الده  و ده سته که ی تری جانتا ته پوتۆزاوییه کانی 

ئه و  جله کۆنه کانی  له   پیه تی  عه رشه ،  بیابانی 

چاوه ڕوانی  ئمه   مژوویه که   که   که سانه ی 

و  ئازادی  مژده به خشی  گۆدۆ  واته   گه ڕانه وه یانین، 

ئمه   بۆ    ده پمان  ئمه یه  ،  چاوه ڕوانیی  کۆتایی 

ھه موو  که   به شه ره ی  ئه و  نه ک  گۆدۆیه   ئه مه  

ھونه رمه ند  ڕه نگه   چاوه ڕوانییه تی.  مرۆڤایه تی 

به کار  کۆده کانی  تردا  به دیوکی  ڕه ووف  کامه ران 

و  دت  (کار)  مانای  به    (wتب پمان  و   نابھ

کۆده کانی  ته واوکاری  تریش  کۆده کانی  به ھه موو 

ئه زموون  خاوه ن  و  جیدی  کارکردنی  واته   تربن، 

له م نیشتمانه دا، جگه ی پرسیاری گه وره یه  له الیه ن 

و  چه پ  وه می  به   جاره کان  ھه موو  و  ده سه ت 

 ب کاری  به م  ده ھنرت،  به سه ردا  خه تی  ڕاست 

کاره   له پشه وه ی  ھه میشه   مناکارانه   و  ئه زموون 

نمایشی  له دواھه مین  نموونه   بۆ  جیدییه کانه ، 

شانۆکه دا یه کک له  گۆرانییه  سه یر و سه مه ره کانی 

به کاری  که   نیشانداین،  کوردی  سه رده مه ی  ئه م 

نادروست و ب ئه زموون ته ماشا ده کرت، له الیه ن 

موزیکی  جوانناسانی  و  ڕه سه ن  ھونه ر  که سانی 

که   ئایدۆلۆژیا و ده سه ته   وه ل ئه وه   کوردییه وه ، 

ده دا ت،  ناڕه سه ن  و  نادروست  ھونه ری  به   په ره  

ڕه ووف  کامه ران  ته ندروست.  ھونه رزانانی  نه ک 

بژت  و  گۆ  بته   ئۆرل  جۆرج  وه ک  ده خوازت 

(مانه وه ی مرۆ له وه وه  نییه  که  گوێ له  گوته  بگیرێ، 

به کو له وه دایه  که  ھۆش له کاردا ب)6 دروست ئه مه  

ئاشکرا  ڕه ووف  کامه ران  ھونه رمه ند  بۆچوونی 

ده کات و ده خوازت ھونه رمه ندانی خاوه ن ئه زموون 

نه ده ن  ڕگه   چیدی  و  کار  بخه نه   ھۆشیان 



ھونه رکردن بۆ (عه رزی عه زه ت) و خۆده رخستن 

بوو  سه رسووڕمان  جگه ی  ئه وه ی  بکرێ.  نمایش 

له  نمایشی شانۆنامه ی چاوه ڕوانیدا، ئه و ڕۆه  جوان 

و به رجه سته کردنه  که م ونه یه  بوو که  ھونه رمه ند 

ھه ر  ڕه نگه   کرد،  به رجه سته ی  ئیسماعیل)  (سۆران 

ھه موومان سه رسام بووبتین له ئاست ئه و (تقمس)

ه   پ له  حه ماسییه ی که  ده یانجار شانۆکه ی له المان 

شیرینتر و جوانترکردبوو، به جۆرک وامان ده زانی 

ئه م کائینه  چه ندین ساڵ له گه ڵ بکت و کوخه که یدا 

شارا وه کانی  ڕسته   ھه موو  و  ھه یه   ھاوڕیه تییان 

مرۆڤ  گه ر  دابت،  حه شار  خۆی  له الی  بکتی 

ویستی شانۆ وه ک جوانترین داھنان ته ماشا بکات، 

بشک ده بت وه ک ھونه رمه ند (سۆران ئیسماعیل) 

له گه دا بژت و حیواره کان له دووتوی ھه نگاوه کانی 

به وردی  جوه کاندا  گشت  له ته ک  و  شانۆ  سه ر 

به رجه سته  بکات. ئه م به رجه سته کردنه ی ھونه رمه ند 

سۆران ئیسماعیل کۆمه  نمایشی زۆر جوانم بیر 

ده خاته وه ، وه ک (مۆه ت و مه مله که تی نامۆبوون و 

سه مای جه نگ) له  مۆه تدا ھونه رمه ند (ئازاد جه الل) 

ھه موومان  ھه ر  که   نیشانداین  خۆی  به جۆرک 

ئه به ق و سه رسام بووین به  ڕۆی (به ڕوه به ر) که  

ده توانم بم تووڕه بوونی ھونه رمه ند (ئازاد جه الل) 

فیلمی  له   کوین)  (ئه نتۆنی  بوونه که ی  تووڕه  وه ک 

تووشی  چاره نووس  که   زه ریا)دا  و  (پیره مرد 

و  سرووشت  له گه ڵ  ده کات  جه نگی  گه وره ترین 

جه اللیش  ئازاد  ھونه رمه ند  مرۆڤه کاندا،  و  زه ریا 

و  سرووشت  له گه ڵ  ھه بوو  تووڕه بوونی  ھه مان 

(مه مله که تی  شانۆیی  له   دووروبه ریدا.  مرۆڤه کانی 

قه ره داغی)  (دالوه ر  ده رھنانی  له   که   نامۆبوون)دا 

له   بوو  یه کک  بۆخۆی  نامۆبوون  مه مله که تی  بوو، 

که   ڕاپه ڕیندا،  له سه رده می  ئمه   جیدییه کانی  شانۆ 

گه وره ترین  ناو  خزنرابووه   شانۆ  ده مه   ئه و 

نائومدییه وه ، ئه ویش تکه کردنی زه مه نی ڕاپه ڕین 

به  قوتابخانه  ئه زموونه کانی دونیای شانۆوه ، به م 

دره خشان  و  مه عروف  (عوسمان  ھونه رمه ندان 

ئه حمه د) ڕگه یان به خۆیان و به  ھونه ره که یان نه دا، 

کاری چاولکه ری و شانۆیی ب ئه زموون ئاوته ی 

داھنان  دونیای  به سه رچووه کانی  کاته   و  زه مه ن 

و  کوردستان  له ده ره وه ی  کاتدا  له ھه مان  بکرێ. 

(ئۆرۆبرۆ)  شاری  له   به فردا،  وتی  له ناوه ڕاستی 

حسن)  (ئومد  مامۆستا  شانۆکار  ھونه رمه ندی 

ھونه رمه ندان  له گه ڵ  جه نگ)ی  (سه مای  شانۆیی 



ڕژین  و  که مال  شایی  و  عه بدولقادر  (ڕه شاد 

شانۆییه   ئه م  جوانیی  کرد،  نمایش  ئیبراھیم) 

(شایی  شانۆکه   کارئه کته ری  دوو  که   له وه دابوو 

بوو  جاریان  یه که مین  ئیبراھیم)  ڕژین  و  که مال 

له ھه مان  و   ببین شانۆکارک  ڕۆی  جه سته یان 

به ده ست  سه رکه وتن  گه و ره ترین  توانییان  کاتیشدا 

بنن و بینه رانی کورد و سویدی  سه رسام بکه ن به  

نمایشکردنیان له سه ر شانۆ. پویسته  لره دا ئاماژه  

حسن)  (ئومد  که   بکه ین،  ده رھنان  به جۆری 

ده کرد  کارئه کته ره کان  له گه ڵ  مامه ه ی  به جۆرک 

کۆیان  شت  یه ک  مرۆڤانه   ئه م  ئه وه ی  وه ک 

جوانکردنی  ئه ویش  ده خات،  یه کیان  ده کاته وه و 

له ناو  (چیخۆف)ه   نامۆییه کانی  ڕۆژه   و  شانۆ 

و  تاڕاوگه   له   کورددا  شانۆکارانی  جه سته ی 

جیاخوازی.  و  تووڕه بوون  له   دوور  نامۆبووندا، 

زیندوو  ڕۆحکی  وه ک  شانۆ  بخوازت  ئه وه ی 

ئاوه زی  بۆ ھه میشه  ھۆش و  ته ماشا بکات، دنیام 

ھونه ری  ئاوته ی  جه سته ی  پناده ن  ڕگه ی 

ناته ندروست بکات. ماوه ته وه  بم کاری ڕه خنه  گرتن 

جوان  بۆ  ھونه رمان  و  ژیان  که   کارکه   ده گمه ن 

که   کارانه یه   له و  منیش  نووسینه ی  ئه م  ده کات، 

ھه موو  به   ھونه ر  ده مه وت  و  ده خوازم 

ده ستگه مه ی  له   بخرته وه   دوور  به شه کانییه وه  

ده سه ته   نه زانانه ی  تووره بوونی  ئایدۆلۆژیاو 

لۆکالی و ده ره کییه کان، دواجار ئه وه  ھونه رمه ندی 

بکرێ  بۆی  له ھه ر عه ردێ  ده کارێ  خاوه ن مۆڕاه  

ویژدانی  له   شانۆ  و  بکات  دروست  داھنان 

دوور  ھه نگاوه کانمان  و  خۆشه ویست  ھه مووماندا 

وایه   پم  ببینته وه ،  نائومدی  خواره کانی  له ڕگه  

سۆران  و  ڕه ووف  (کامه ران  شانۆکار  ھه ردوو 

ئیسماعیل) له  شانۆیی (له چاوه ڕوانی)دا ھه موومانیان 

شانۆ  دونیای  گرنگه کانی  سنتراه   سه ر  برده وه  

شانۆکاران  بۆ  ئستا  ئستاماندا،  ساتی  و  له کات 

میتۆده   تاقیکردنه وه کانی  له به رده م  گرنگه   بوونکی 

 کات چیده که یت  به م  شانۆ،  دونیای  تازه کانی 

و  شانۆ  میتۆدانه ،  ئه م  ده ره وه ی  کائینه کانی 

ئه زموونه کانی دونیای ئستا به حه رام و بڤه  ده زانن. 

شانۆیی  له   ڕه ووف  کامه ران  ھونه رمه ند 

تری  کۆدکی  به سه لیقه وه   (چاوه ڕوانی)دا 

( په یژه ) له  بوو  که  بریتی  نیشانداین،  له نمایشه کدا 

یه کی به رزو درژ، ئه م به رزی و درژییه  پرسیار 

سه رپیانه    ناتوان مرۆڤ  ئاۆزبوو،  کۆدکی  و 

حاه تی  له زۆر  په یژه   بکات،  له سه ر  قسه ی 

رۆژانه ماندا به کاری ده ھنین بۆ کارئاسانکردنی ئه و 

بۆ  مه ترسی  ھۆی  ده بنه   که   بڤانه ی  و  به رز  جگه  

ھه ندک  له   په یژه   بژین  ده توانین  یان  ژیانمان، 

شوندا قووتارمان ده کات له  مردن و چاوه ڕوانی، 

 م په یژه که ی کامه ران ڕه ووف به  ئاشکراو به ب به

 تی چاوه ڕوانی و بی وتین، که س له م وپ کتو

 که واب مردن،  مه گه ر  نابت  ڕزگاری  ئه زموونه دا 

په یژه که ی کامه ران ڕه ووف کۆدک بوو له به رامبه ر 

چاوه ڕوانی و داباندا. گۆدۆ ھات به م ئه ھریمه نک 

بوو، نه یتوانی ژیان بگۆڕت به  دیوی جوانییه کاندا، 

ھاوڕکه ی  خۆی  قو دره تی  به ھه موو  به پچه وانه وه  

ده دایه  به ر قامچی، له به ر ئه وه ی چاوه ڕوانی شتک 

به   بگۆڕت  مرۆڤه کان  ژیانی  که  نه یده توانی  بوو 

ئاینده یه کی به خته وه رو دوور له  چاوه ڕوانی. 
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*زۆر سوپاسی ھه ردوو ھونه رمه ندی شانۆکار (ئازاد 

جـــه الل و عه دنان محه مه د) ده که م که  بـــه  تبینییه کانیان 

بابه ته که میان ده وه مه ند کرد. 


