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مریكا  ئه-ڤیرجینیا   

 

ی یاخیبوو خوقنراین شقكی  ب ئۆقره رمانی عه  فه به  

و! تنراین  ه لخه ش هه شقه و عه ر به هه  

ردوونكی خۆوی  نو گه ونراینه ڕا  

  نوان، ی آرده آام ڕازه بوو دزه

؟...شق و ژیان سكای عه  

؟......شق و مردن  عه  

   ؟ می سازاند سته ویستی بوو،  قوڕی جه ی خۆشه آام بسه



س قنه  قه رمی  قوڕیی یاخیشی آردمه ته ..... 

  خوقنراین ؟ فسانه ی آام ئه وه بۆ ڕاستكردنه

آانی ڕۆحم  ،  باه ی یاخیی ئاخنیه ی گی بوون تۆفانك ووشه و آاته ئه  

  دیاری؟  بت و ماچم بۆ بن  به ه ون تووڕردو ر بوو له گه آام سبه

هاییدا فێ دراین، آی ڕه  نووته  له آه  

آان فقازه ی قه پرۆمته"بۆ    * 

ی داین ؟ ڤین ئۆقره ساباتی آام گوجاری ئه  

*** 

هووتدا، ره  به له  

  وه مردین و خۆمان خۆمان خوقانده  نه ئمه

!خۆمان  من و منیش به خۆمان بووین به  

بھوت ، آانی مه ژن زراڤه  به  پاڵ چناره مردین و  له نه  ئمه  

! بووین  ئشكچی آازیوه  

آان بووین و ی فریشته خدا آۆیله  دۆزه سووتاین ، له  نه ئمه  

!آان یه مینی مینیش قامچی زه ر زه سه له  

!ڤین آانیاوكی تنوو بووین   آانی ئه گوه بۆ سیسه  

  گوك پكه چه  آرده آانمان   ڕاونراوه و ڕۆحه



.آان   قوڕه ه ی  تۆپه ه بۆ قوڕبانیی  هه  

ن مه ڕنوومای ب زه تكی ب دیه به  ئه  له آه  

خوارد ، گنگمان ده  

یڤ  په آرده مان  ده ستره ئه  ! 

 !   چاویلكه آان به مانگه

ردوونك دا و بووین ،  دووی گه به  

زی ئاگرین  لشاوی حه به  

 !!بۆ  ؟؟

؛ڕاین گه ده   

!آان ی ئاسمانه نه خه رده ك زه یه بۆ ترووسكه  

!!آان  وونه آانی  سك پبووی ئۆمده بۆ ساته  

ونم و آانی شه زینه  ئاوازه حه به............ سووتاین، ده  

وه چۆڕایه  ده هم،  آه آانی وه  ڕووباره به........ گریاین، ده  

اآانی عیس  بزماریه وه پانتایی خه......... نو   !  

!ترازاین........... تا دوا سرنج  

!ڕاونراین........... ردوون آراوی گه غه ده آانی قه  سنووره تا دوا هی  

نی  نوح مه آانی ته پۆله وه ناو شه ڕاینه ل گه  



!و مردن ره به......... و نسكۆ  ره به........و نووچدان ره به  

پروون آراین و پروون هه هه......ها آراین  ڕه  

مردین و نه  

  وه ڕاینه ر گه هه  ...   

*** 

  مردین ش  ده س و نه  آه بووین به  نه

ك  یه بووین به نه !   

ر سفر بووین هه.....ك   یه بووین به موومان خۆمان ژمارد نه ر هه هه !!   

م بووین ده ی عه وازه رته  په ئمه  

قۆڕێ   ه آانا تۆپه  زبدانی ئاسمانه و له  

وی ر زه  سه  دراینه ژوویی،  فه به ئاوه  

مین آانی زه عدوومه  مه بووینه  ** 

آان مینیه مان بۆ پاراستنی زه ستی نه به   چزی بن بووینه  

آان نده یی خواوه  تووڕه له  

*** 

  آ بووین ؟؟؟ ئمه

ت ییوی قودسیه گه نی  پ مه آانی ته زانیه  خه سرووده  



ت دیه به آانی ئه هآراو دیترا و نه  نه گوناهه  

   چی بووین ؟ ئمه

ت ، قیقه ی حه ووتراو ی داستانكی نه سه ره آه  

,آانی ماچ  وه  خه ك له یه  زینه كه په  

آان ووتراوه داو و  نه ك بۆ ڕوونه یه ستوره ئو  

بوون آانی یاخی  بزربووه گومانه  

ردوون آانی گه زینترین سترانه ك له حه مایه سه   

*** 

آانی وین رایی مژوو  تا دواترین ساته  به  لهین ئمه  

آۆتایین آی ب یه بن و  گرێ آوره ستكی ب  بنبه له  

ر ڕۆحمانا ئاوه سه تۆزی مژوو به  

...!آی وونبوودا وونین  پیرۆزییه له  

وتووین ونكی قوولدا خه  ناو خه له  

پرووآان و شتی خ و هه  ترسی  دۆزه  له وه مینه ب سه  

فسوناوی ، رابكی نامۆی ئه   سه ووینهب  

. ی زستانكی ب ئۆمد   آوه له  

هاریین آكی  به ه سته به  



*** 

ت نامرین ئمه قه  

آانمان سوێ بن ژانه ند به آانمان،چه ند بزر بن ئاواته چه  

ماندا و ی زه خته  نو شه له  

ماندا  دوتۆی مان و نه له  

رگستاندا  مه ك و له  نووته له  

وه، ڕوینه  و ده وه نینه ر ده سه  

آان یه میینی  زه  قوڕه ه ی تۆپه رچاوه بۆ سه  

ندی شقكی وونی خواوه  پانتایی عه و به  

ردوون یی گه وره  گه به  

  وه دۆزینه خۆمان ده

 و

  خۆمان وه بینه ده

  وه نینه و خۆمان خۆمان ناوده

خشنین نه نوسمان ده و خۆمان چاره  

ت دیه به  بۆ ئه وه نینه رده شق سه  عه شق هاتووینه   و به  عه ن بهی وانه   ئه ئمه  

 !!   وه ینه آه  ڕاست ده آان  قوڕه ه و داستانی تۆپه



* ست  ده  بوونی به  چونتی خوقاندنی مرۆڤ و آوله ت به باره آانی یۆنان سه ستوره ی ئه فه لسه  فه آه به یه ئاماژه
تر  آانی نده  تاریكی، خواوه  مرۆڤ بۆ ڕزگاری له داته   ده  پرۆمته- ئاگر  وه  دزیه ی خوای زئوس به و آاته ئه. آانی  نده خواوه
و دووباره    شه خوارد و به ری ده  جگه خۆرك ڕۆژانه فقاز و الشه آانی ساڕد و سی قه ر شاخه  سه نه آه نفا ده  مه و خوایه ئه
 . مرۆڤ و مرۆڤی پ یاخی آرد  درا به  آه-    درك و شعوره-  و ئاگره ست  له به  مه لره..   وه ڕوا ده

** "Les Damnes De La Terre"  - بی فرانتیز فانون   به یه ئاماژهكراوانی سه فره نه" آتوی ر زه ت ل  


