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  باسباسدا بدا بییشه شه  ...  ... ونون  خهخه
  
ه ک و شه خته بوو؛ به فرو به سته یچنشتووان هه ی به دانی زستان ته نگیۆسه رما وس 
 یک شار.قاندۆاتر ده تی زیکخه  ،شیسه با نه کان ده م گوی چلوره .. و بانانێڕ سه ر ی

 و له شه قام ده په یان ده بیڕکان سته ۆ به سه ر شیکبه ده گمه ن خه  ،سارد وس
انه؛ یهه ر ده تگووت جه ژ ن ، ده هاتیه ڤش گیخانه کانی چا.ن په ناگهیکتری نزۆنه وه بیر

 ،هی ئه و سه رما ی نه هامه تی به با کردن و باسڵ و دووکه یاری یا سه رقاک تیکخه 
   .کرد بوونه وهیچ
دا دانبه یڕن و له چاوه ینمان بگونجۆه خی ده بواهه ر ،چاره ش بی په نابه ریمه ئ 

ه یره وه ری بی چرکه ساتیته ل ،ییتاۆک بیک ئازاریش ئاوازیۆنام .نیمان بنۆ خیجه رگ
!  ئه م شاره مه رگه ساتبووی شه وان.اڕۆده چ لی ژانی ده هه ژاندو له نه هامه تیکان
 ی ته واویه دا روبه رو یره ملۆ زمه له و هه ر.ا نه بووی تی سه رگه رمینکچ شویه
ا یکج لیمانیپه رستۆ و خی الساریشه نه وه و کی سروشت ده بوویخه ناهه مواره کانۆد

 ده یپ دوور؛ له هه ناسه ماندا قیک سه فه ریالیوا و خه ی و هیریشه گۆ گ.ده کرده وه
   .خوارده وه

به به رنامه !  تر نه بوویواره کان ئڵ  له گهیکیاوازیچ جی هیئه گه رچ ،هیواره ئه م ئ 
وه ی گلدا و دیۆ له خی به قاوو براده رانیت دووباره کرد؛ سه عه شیه که ییشه یهه م
ه تاند؛ خه  به هار هه ی به بایانی سه عه هه موو.شتر بووۆان خیووڕ گه رم ویخان
 هه وا چ نه بی؛ هیاوه ماسڕ ۆ بیانی به ..تده زان قه راغ شار پیکوبارڕه یگوا
ان یشی من.بداتان پیت په ندسه عه ش ،ه که م نه بووی یئه مه جار! ه بکه نیکڕۆگ
   .ار درایب ،شی ده نگیربه ۆبه ست کردو به زۆق
 نه ین و قسه ۆ کی به سه رهاتیانه وه ی ئه وشه وه مان به گی باسه کانیشه وچه ره  

نکدا په دا هه رکه سه و له شویشۆژوو؛ تا له خم ی ده رگای الکردنه وه یسته ق و ئاخ
   . شل کردبووۆان بیای خه ی داوی ماسیوبارو سنجاقڕ یای به خه ..وهۆالوژ ب

ک  سه ر خه وچ نه بیستم هه ر هیو ،امه وه ژووره قه له نده رخانه که مڕ گه کات 
 یریشکمدا؛ تا ب ده کرد له مه کتریان به یکڕۆگک جریه بمه ۆک!  هوده بوونم؛ ببشک

 ..ه وهیرسایرا؛ گم ده مگۆ خڵرات له گه ی که وه ک میه یی و ده سته جله کوردڵئه وشمشا
 مه وه؛ له پۆ بخێ قومه ئاویازیسام به نهه ! ینی ده بیه که م به شکاو شمشایکه چ

 .وم بکه موا خه یوخسارڕ یکریتا سه  ،ره که بردۆ سه ر ده ستشینه که  ئاوۆهانام ب
هه ! ..نه ده کرده وهۆاکی تینه م وی کردبوو؛ که چ سینه که سه رما ئاو ،ر بوویسه 
تا سه  ، بوومیه کانڕ په یۆو تاو و ت" یلمیق حیره ف "یاداشتی یه کشامه وه؛ په رتووکیۆرب

که ربوو؛ خه نجه ره یاگڕه وه یبه سه رسام"  نه مریخ مه حمودش " ینه رنجم له سه ر و
م له کاته به ! ..یمه نه حه په ساندمیئه م د! نه که دا نه مابوو له ناو وین به ر پشتی

  !؟..ایم بکه م؛ ۆ خیوا به چاو بیدا نه ده زان
م دواکه یه کسه ر زانیسه رتاپام ئاره قه بوو؛  ،اچله کاندمڕ ده رگاکه یدانته قه ل 

شته که ۆم پۆکم له سه ر بکه ن؛ تاکو خه روه سته  به په له ده رگام کرده وه تا ه..وتووم
سه  ،یبزرکاوه نگ هه ڕن و یماو ماته مڕسه ر سو ،مینینی براده ران به ب.نیکه وڕم و به 
 یک له هه ناسه ب.هیمه نه ی ئه م دیگرم هه ی ئاره قاویوامزان! یڕۆ گیانی بوونیرتاپا
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 ..نه کرد چاوم له ئاویی ئاسایوه به شک بوومه وه؛ ینه که نزک له ئاو قومه ئاوۆب
نده وه شم خوی ده وروبه ریکه سه رنج! ..نرایانه ده بی تینه متر ویشا بوو؛ چینه قلئاو

 ی پشتم به الیه بان به و خه نجه ره که وت که له سه ر بیچاو ،ه وهیان دایڕو ئاو
 و چرکه ساته دا هه زاران له!  کردمیاتر حه شاماته که سه رسامیوو چوو بوو؛ زڕلنجم ۆق

 زووه خه نجه ره که هه یان هه رچیستی ناچار وو.. ده کردیم چووکه ره  وه  بیاریپرس
کپیۆ؛ خیتربه وه ستاتر ده زانی له ویۆه که و خی هه ر ..شنه ده ر ده کردمه وهی تاق.. 

جه رگم و کار له ه سه ر ییتا گه  ، ده کردیۆ خیش تا ده هات کاری؛ خه نجه رۆیکات به ف
 .نیک به رنچ شوی هۆ نه شده کرا په نا ب..ینانتر ئاسان نه بوو ده رهیئ! ..کار ترازا

شه  پشتم؛ نه زانراو له هاوکیووچواندبووه سه ر گازه راڕ ی خه نجه ره که ین ئه وه ۆچ
 به ید ئوم و بیبه ناچار ، له ژووره قه له نده رخانه که مدا.ار بوویماندا نادی گری
که ه پینام هی ئه وه .تچمان له ده ست بی هی ئه وه ب ،نه وهیه کدا ده خوالی یدوا
ان ی و میانژه نی بزربووه که بوو که به ده م براده رانه وه ده یه شکاوه وه شمشاین؛ نین
 ی مه ترسینان بووم؛ ده رهیڕ های خه نجه ره که ش جه گی زام.اندنڕنا هه په د

   .ده کرا لیخه نجه ره که  ی ده سکیشکان
  


