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  باسباسدا بدا بییشه شه  ...  ... زنه کهزنه کهۆۆشوانه درشوانه در

  
 ده یربه ۆ هه م ز،نهه به و شویۆ نامیۆ هه م خ..یستگه ک په نابه ر ده گاته دوا وکات 

ن قه یزترن به هی زمانزانی جا له به ر ئه وه .ت ده بۆ نامینه ش پ ئه و شویوروبه ر
به ل، تازه هاتوویچه رۆه؛ کیییۆ نامیکردنۆچ شاو به ره و فڕ زمان یرگه کان چکه ده

 .تراده بوڕ  لیشیشۆ خیک؛ ساتیاری زانست و زانیاڕرگانه ش سه ره  ئه و ف.به ستن
   .ده کاته وهۆ کۆاواز له خی جیکبه سه دان خه 

  
کش ه ده وروبه رنه وه و لیکردیۆکدا تاراوگه ک له وه رز، ئه مشارهی کوردیرۆ زیربه ۆز 

 ۆ له خیاوازی جینییلله ت و ئایر مۆر جۆرگانه ز ئه م ف.نیک که وترگه به ر چه ند ف
 32ی هی؛ به مه ودایللیشه وه تا چنه وه تا کوردستان و له وی جا هه ر له چ..،ده گرت

   .قاشی ئه فریشوه ری کی و ته واویی به پانا36 ۆب
  
ه وه سه رچاوه یی له چیه و ده ردییست چیونالی ناس نازان، وهکورد هه تا نه گاته ده ره 

م که له به !  کاربکایه تی نه ته وایه هه ندڕ تا له ،هیی تاوان نیستیونالیت؟ ناسده گر
 ده وروبه یستینفۆ شیمه قوربان ئ..ینفۆ شیناغۆته ق ده چ،ه وهییڕ سوور په یه

 یه که به کوردیدایمه له چ ئینا تاوانین؛ ئه گی  ئاراسته ده کهیه خنه ڕه یۆ ب،نیربوو
 ،تیلله تانه نه که ی ئه و مییوکه ت ت وویشبه ختانه تا له ده ره وه ۆخ! نیک بیله دا

 ئه واندا یوانگه ڕ کورد له ی ئه وسا ده زان..تیان نه گه یچوونۆرو بیشک و ب میله زاخاو
  ! تنرین ده بۆچ
  
 ۆ له خی هه موو..تد لی دووه می وه ک ما، هه فتهیژۆڕنج ه پ کیئه و قوتابخانه  
 ۆ ب..ته وهش ده گریکدا کوردکو له ئاستبه ! ..هیی نییره ملۆ ئه مجاره ز..ده کرده وهۆک
 ،ی دراوسیره کتر له ملله تانین کورد زووتر و زیه ئه گه ر بیی نییۆڕده ش زیربوونف
   .ک چاکترهتر گه لی له وان،یشیکیتۆنۆ فیو زاراوه ت ه که ده بی زمانه نویرف
 یتنۆ وانه ووتنه وه و چۆنن بواز به کارده هن شی باشتر، زمانیرگه  فیستاکانۆمام 
   .رکردن فیبازر
  
ش له ی قاوه و خواردنۆشان له ده ر و ب جگه ره کۆ و تاک بڵمه ۆ به ک، پشوودایله کات 

 جا هه ر ..او ده که نڕ کچاندا ینه  چاوشلکیش به دوایو کالڕ کوک هه ند..ایریتیکاف
 ڕک له قا هه موو الڵ له گه ، نه بوویشه ش کی کورد..ه که وه وین به ییلله ت و ئایم
ان یۆ خی ئه وه نده ،انه وهیش ده که میت به خاهژهه ۆڕ ی کورده کان. نه ده که وتیوق

ش ی باکوریکورد! ک نه ده بوونه وهیمه نزله ئئه وه نده ، ده لکاندیترانچبه ئ
جالم " انکرده وه یه ده ی بوانایمان ئاسا؛ به س داخه که م که دوو که سۆان خیچوونۆروبیب

ه؛ به ر ی بکردنایشی زمانیر کردن؛ فی سوتانۆ خیرن فۆ چۆزگه ئاپۆخ!  جارانی" دمو ج
   .یرانیله گ

  
ست په ۆواته د" اوه ڕ یننده ش شو دوو ه، زمانهیونربو فین زمان چه نده شویرگه ف 
نا ی ئه گ..نیر بوونه نیرۆ کورد به زیمه  ئ،اندای له مه ش نه بیر به ناخ."داکردنی
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که ش یوت له دا سۆ خ.که وهکدا ده هات و به جووته به روانکه ی داڵک له گه کچ
 به یکه کی ، زه به الحی دوو زه المڵ تر له گه یک کچ.ه وهیان نه ده دایم وه ،هیبکردا

 له م . له هه موومان ده کردیه ڕۆشکردبوو؛ مۆخ لیترش مرخی ئه و، بوویه وه براییایند
مه ۆ ک پیشینده وه و که سست ده خویمه نۆ به کیۆدابوو؛ خی تر په یکه شدا کچییدوا
 به یوه ندی په یکئامرازچ ی هۆ خ،ر له وه دابوویسه ! تان نه بیۆست نه بوو ته نھا خین
 ..امان دانه ده ب هه ر لده رچ لیاوانی پیرۆهه ر ده ستش! نه وه نه بووی میھانیج

او ی پین باسیرا نه ده وۆ خ..یۆ خۆک بوو بره مووکش و خواردنه وه و ؛ نجگاره ک
 له وه یه که ییشۆ خ. هاتییتاۆ کیاوساالری پیگامه ۆوت کی ده  کات،نی بکه یاوه تیوپ

 وه ک ..هیش الماندا بوای سووریئه گه ر له ه! ستش بوویمه نست و فیمه نۆدابوو؛ ئه م ک
   .مه تول زه هرایه و ده بووه خوشکه فاتڕ توندیکسالمیئ
  
ک له به رده م ده رگا وه مه ۆشتا ک ه، قوتابخانهی ته واو بوونیژه دواۆڕئه و  

" ن ۆ چیده زانی نه ..یڤی ده په ی کوردی ووشکیک زمانر بهۆش زڕ هاوین؛ دارایستابوو
 یشتنۆڕ ی داوا..ه فارسمان ال وه ستابوونڕ دوو کوی له به رئه وه !..بپ" مانیزیخواحاف

  :ی برد؛ ووتیۆنا و خ هیۆ ناچار خ.ه وهین؛ که س نه چوو به هانایکردل
  
ه یدا لیکڕ بانه بوو؛ ئاویشار یکش که خه یمه نی سا."ئاوا ما..انی برای ده ،باشه" -

  :ینه وه ووتیکه نوه و به پ
سته یمه نۆ ئه و کچه کی که چ.نیکه نا دامانه قرمه پک ت." کاک دارا،قوتابخانه ئاوا" -

   .وهۆر نه ده بیهه ر ژ
مان ده یان؛ هه رچی زمانه که ییتوانا و بی الوازیاڕ سه ره ،ان کردبوویتامفارسه کان ب 

له قاوه " ز سه نته ردان م" واران سه رمان ده کرد به ئه وه بوو ئ.انفارساندی ده ،گووت
 یست فه رمووی نه مده و،ت بیاستڕ ی ئه وه .نه وهی گرد ده بوڵمه ۆدا به کیخانه که 

مه ی که له سا، بوومڵکه وه عه ودا ووشه یه به دوایۆقاوه له فارسه کان بکه م؛ هه ر ب
م ه؛ به ییش نی قاوه فارسی هه ر چه نده ووشه .. نه بنیم و ئه وان حام بپرس هاوماین

  : و ووتمیبناچار ده نگم هه ! ی به چیکه ی ده یبه کورد
نه وه یکه ن به پ،ییگه که ره تئه م سه رسوا" ته وه؟یۆ ئاو ده خ-ه شڕ ،مه نیسا"-

  :یووت
   ".نه بۆبکم نه وه لله قوزه قورت! ؟ی چیه شاوڕ ،به قوربان"-

 یتی شیوکردنه وه  کرد به بیبه و ده ستۆستاکه هاته هۆ مام. تازهیکژه و وانه ۆڕهه ر 
 یکۆریچ" زنه کهۆ شوانه دریبه سه رهات:" ی ووتینکردنه وه ۆڕ ۆنجا بی؛ ئۆ ئه میبابه ت

ت بابه ته که  له وانه ب..وناله ویئه م به سه رهاته ئه نته رناس! ..سانها ئه فی یاستڕ
لله یله وانه شه هه موو م! کلله تی میچ که للتووریت به هدراو نه بت و گر بیایخه 
 یسه که ببووه حه مام کی چیم به ...م به .ت بزانیۆ خیک سه ر به که للتوورت

 ته ینی ناچار به کوت. تر نه بووی که سی له ده نگی گویۆ خی که س له به ر ده نگ.ژنان
ه ڕاند له و شه  پچیهه موومان ] .نیه ش نڕره  ئیببورن ته خته کان[ خته سه وزه که

 عه ..ککۆری سه ر چۆه وه بیاندڕز رووسه که گه  ئه مجار به ر.نیکه وتبووی تیله یپش
 هه یانده توانیاربوو نه یبه س خوا- یلیاه جی سه رده میعرینانه وه شره به کان به ه

گیغلو رۆ تورکه قه رداش ئ..نا ی ئه گ-یزینگلی ئیرنه سه ر زمانووته ڕمه ی فلیک پاساو
 ی باستانیژوو به م، فارسیکڕۆه ق ده ی که چ..ه وهینا هۆ ب،ی تورکی شوانکاره یکه 
ھه  لی و باسکڵۆشت قی کاک..ته و نه ده که وک بوو هه ر له بی خه ریردارۆر و زۆبه ز
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 تا ئه ..ه وه ییژوودا به شوانکاره  کورد که له میگه  به به ..ێره و ها له و ها ل..لکرد
 و یک ده هات باسشمان تاوناتاوۆ خیسته یمه نۆ ئه وک..ناومه که وهنجام سه ر

به س براتم !  بوو پشتم له عه رزدای ئه وه ۆ له کچه فارسه که ده کرد؛ به س بیریپشتگ
 له سه ..نیکداره له ئاست لۆخ! ن؛ جا به زمان ده ره قه تمان ناڕ ئه مانه به شه ۆخ
 وانه که به سه ر چوو بوو؛ ی کات. ده کردیش ره فتاریر ناحه ز بوو؛ به نازۆشه وه زیکر

ه کسه ر ی ..ی کورده واری شوانه ییۆاستگڕ ۆم باین هات به خه ۆکدا نازانم چله پ
   .دانیتمه وه مه ها
  
 ئه و خوشکه فارسه ییاین دۆ ئه مجاره بیم پاساو به ..گهه دوا به یستا؛ تکاۆمام-

شته ی فریه و ته نانه ت له پله یۆاستگڕر ۆ زی کورده واری چونکه شوان له که لتوور..مانه
که ئه ۆراستده کات ئه م چڕ ئه و فارسه .تدا ده کر له گه یسوکه وتامبه ر هه یو په 

 فارس ی چونکه که لتوور.ته وهڕ فارس ده گه ی که لتوورۆه و بی فارسیت و ره سه نس
 یتر له به ر قاقایئ ..تزن بۆڕان دیۆان وه کوخیت شوانه که ش و هه ر ده شبۆڕه له دپ
 کچه .ته وهکا نه بم وا پۆ خیریم تم؛ به  له سه ربدویاتریشت زانھین نه یکه نپ

شمان قه یشه ئه وی ناحه زیووتم ؛ ئه گه ر چ پیاڕۆبه د" یووشیفه ک " بزانم دووفارس وا
سه کانم  هاو ک،شتر که چوونه ده ره وهۆ خی له هه موو.بره تی به س بوو به ع.کردبو

 هاوسه یت که دسته که نه بیمه نۆکردم؛ ته نھا کچه کورده کان لیشۆهه موو ده ستخ
   . ده داوهیاوه که ڕۆنگه ره فارسه د

  
   که نه دا-تاوهۆئ 
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