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  مین سیروان ئه ... !نگ کی ته یه نی ئواره ند دیمه چه
  
ی خۆیان بۆ یکی ئاوا و خهکرد ماوندیان ده  زهدێ کوڕانی  وره  گه ی دوان له وه هئڕای  ڕه سه

ی  که که کانی میری خه زهی ه وه  نزیک بوونهل وه،  کردبوو  ئاماده وره کی گه شادیه
  مجاره ک ئه رگیز وه هه،  پش چاو هاته ماوی ده نگ و خه ر ته زۆ یه و ئواره ئه، شۆکاندبوو په

 ڕکی درژی  شه و دڕنده  ڕژمی هار تی که تایبه نیبوو به ته ری دی نه وروبه  دهرگ ترسی مه
 کی ره ی سه  نزیک جاده کانی له تۆپ و تانکه، کردبووست پ ند مانگ ده رونی پش چه ده

س   که کردبوو ئاماده ژمار  ب ئه هزکی وه، کردن شقی پده  مه شهمی  هه  وه ڕاگرتبوو که بناره
،  وه گایه هاتن وایان ده  ده کان که واه هه، ی کۆتایی دێ و که کویه ری له زانی سه یده نه
یتا  یتا په پهکانی ڕژم   سیخوڕه ته به هه، ست ناپارزی  ده مجاره یانوت ئه روها ده هه
  چونه ک نه  خه یه و ئواره رواش بوو ئه هه، ک ی خه  بۆ شکاندنی وره وه کرده یان بوده مه ئه

د  حمه مام ئه، کرد ڕ شتکی ترسناک و نادیاریان ده  چاوه وه ڵ پیکه ڵ کۆمه  و کۆمه ژوروه
ب   نه وه ئه، رێ  ده هاته م نه ده کی له یه وشه  یه و ئواره سی دێ بوو ئه خۆشترین که  قسه که
واوی  ته)  ند ڕۆژکه ر چه هه، کات ین بزان خوا چی ده  بکه ئاوای چۆڵبرا با ( وتیب

 س ند که چه، کرد یان دهکی وا یه ڕی قسه تگوت چاوه نگ بوون ده  پشتر ب ده کان که پیاوه
مک  هکان و ژن و منداڵ و ک بوکهنکردن  ماوه  ب زهپاشان، کات  وتیان برا ڕاست ده وه پکه
  وه وتبونه که هشتا دوور نه. کان ایهشت  ده  و ڕویان کرده وه ڵ خۆ پچایه  گه یستیان لهپداو
ڕ چوو  کانیان بۆ شه ی کوڕه وانه ئه،   وه بونه  نزیکتر ده نزیک وکان یاره نگی تۆپ و ته ه د که

ڕیان  وهمک بوو چا  ده  کهکه و خه ند و شادی ئه ماوه زه، فسی هاتن نه نگه توشی ته بوون
  . ردی  سا ناسه شین و هه کدا بوو به ڕۆژ  له کرد ده
ت  نانه  پیر و ژن ومنداڵ و ته ھاتن به رگ هه  ترسی مه  له وه وتنه نیازی دوور که مان به ئه
  .  وه بنه  نزیک ده و ترسه  له زانی که یان ده چی نه  که وه بوک و زاواکانیشه به

ی  هات بازنه م تا ده م و سیه یراوانی بۆ ڕۆژی دوهکرگ کانی ڕژم و به هاره هزه
باتبوون   هه ی که و دھاتیانه واوی ئه کدا ته یه  ناوچه  تا له وه بوه سک ده رته یان به که خشه نه
  . ر کران سه س به موو ده  و هه  وه کدا کۆکرده یه  نو بازنه  له وه کانه موو قۆه  هه له

ان شیحی به ی زه وه ی گواستنه  زۆر زۆریک سیارهشۆفل و تانککیرباری  هکانی ڕژم س هزه
  . ڵ خۆ هنابوو  گه له
ر کردو  سه ستبه یان ده که که واوی خه کان ته کرکرگیراوه سوپاو به  که  داخستنی بازنه به
یان  یاره ه س و له وه  ک جودا کره یه کانیان له واوی ژن و پیاوه  ته ودا زۆر ب ویژدانانه ر له هه

  . ر داخستن  سه رگایان له خزاندن ده
کتری   یه  شتک بهیان ویستوان ئه  وه ودا کرانهکان ج  بوکه  له س بوون که رین کهزاواکان ئاخ

 کاروانکی  موویانیان له داو هه  بواریان نهکان ربازه  سهم ک لبوردن و شتی وا به بن وه
  .  ه و   ه ن ا ڕ گه   و ئیتر نهرداخراودا بردن سه
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