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  . . ییشتشت  ردهرده   زه زهۆسۆسزاگرزاگر        !!. . . . ۆزۆزورور  نهنه
  
 ۆراو جینی و نووسیر  هونهیند چاالک  چهکیستپ  دهری وه یره ب هند د م چه  ئهیدا راست له
 کیک الو  وهیش من 974ی ساۆڕش شی وه کردنهستپ پاش ده له.  یه وه  کردنهیی و الساۆرج
 ۆستا مامڵ گه له، م و ده  ئه مهم ئ به،  وه هر  ده ینه تردا چووڕیند هاو  چهڵ گه  لهرم نگهخو
د  حمه  ئهبوار رۆشنووس و خکش نهو) ند رمه نه  و ههۆشنوسخ(مال هاوار  که، یلل ها خه ته
کاک ، د مه دنان معه عه،  خوشکانیناو  بهککچ، بدو مال عه جه، یلل ها خه  تهیارد، مخو
 یدع  سه مهکاک ح، فاف مال خه فا که ن مسته ژه انچهم  کهیند رمه نه هه، ن سه  حهخ شیادفر
ها  روه هه،   کردووهیشدار  تردا بهیندان  و چهۆلیس پی شه  رهیزیۆنیف له  تهی یرهنج  له که

 یانکان  ناوه وه داخه  به  تر کهیسان ندان که وچه. کارکرد ستمان به ده،  جافیمر  کهیکاک وال
ک  وه،  ترکانی  خه  کورد و بهکی  خه  بهش شکه پریمان گهۆندان شان چه. یادم  وه ته یهنا
 ران ۆمه هی حاج  لهیمانر  هونهکینگ  ئاههیشدار م به وده ئه.  کردیانی بوانانی ۆژنامهر

   که بجه ه  ههۆردوومانی بری ۆگه شانکانجار.  بوونی  ئامادهۆرش شیکان رکرده سه، کرد
. ینیب  دهدا تیمانک ره  سهۆلی و خوشکان ریارمن و د، ردبوو کی  ئامادهیلل ها خه  تهۆستامام
و   ئهیرانیز ک وه ره سه، شکرد شکه پیاسر  سهیران نابه  پهۆردوگای ئ  لهمان ریه ۆگهو شان ئه
  وه ره  ده له،  رییه ۆگهم شان  ئهگومانب،  بووینینی بی ئاماده) یدا باس هوه عه (ران ئی مه ده
 ی پشت  من له  کهی مه  دهو م له به، شکرا شکه پۆر زکانکی  خهی بوون  ئاماده به
 یکان وانه پاسه، هاتم  ده که ۆردوومانه بی کوژراوانر ۆسه هاتوو هاوار ب  به وه ره ماوه جه
 ر ۆسه برش ه  کهیزان  دهیانوا، یاندامالمار  و پهنام هۆ بتیان مه  ههیرانز ک وه ره سه
 یل  روپه له. کان ره کته  ئه  لهککم یه من   کهیشتن  گه وه م پاشان له به، م که  دهۆیداباس ه عه
و  بۆلبینینمدا ری کات  لهی منی وره  گهکی یه نه وی فارسیھانی  کهی ۆژنامه رمی که یه

 . یبوو نوسی که ریه ۆگه شانۆکیر ر ناوه سه  و له ۆوهکردب
 و ین نووس  بهۆمانخ) مال هاوار که(ند  رمه  هونه وانه  لهک ڕیهند هاو  من و چه مه  دهو ئه

 ۆستا و مامیمال شارباژ ک کاک جه کان وه  کورده ره ۆنه هی ۆنراوه هی وه  کردنهییالسا
 عوسمان ۆستامام.  داناکم یه ۆنراوه ه مانه و ده ئه،  کرد بوویکر خه. تد. . .  وۆرانگ

 ۆ بی ئاوازیستیو،  و کاته  ئهمانی سلیکیۆز میپی تیندام ئه، مان  کهری ئامین ژهیکموس
  وه که پکمان یه ۆنراوهند ه  چهدا یه و ماوه مال له من و کاک که. وت که کنهم ر به، تدان
، بوو  وه ه) ۆزور نه (یناو  به  که ۆنراوانه ه  لهکک یه.  بوون وه  کردنهیی السایانموو هه، دانا
. نجون پ له)  سوته بناوه (ۆ ب وه رانه ئیسکرد  دهیر سنوور  سهی) یاوابا (  لهکمانداشت  گه له
، ۆیی کیسوبح، یشت  وهینور، د ساالر حمه ک کاک ئه ندان وه رمه  هونه  لهک ۆمه ک مه و ده ئه

  ک لهل و گه. . حیا یهوف  ره، یراخ  قهیل  عهی حاجن و حسۆچکرد کیند مه هونره
 من و ۆژکیانر.  نابوویان  بارگهێو له. ینر چاوش  و عومهناکامۆک سمک وه،  تریندان رمه هونه
ند  چه. ینید ساالرمان ب حمه  کاک ئهوت ککهر به،  سوته  بناوه وته  کهگامان ریادمال و فر که
، کرا ده  نهی چارنرما ده  به  خواردن نه  به  نهیداو  ههیرچ هه، چوو  دهی سکیاد بوو فرۆژکر
 ی خواردنکل  گهشنیازی پیشو د ساالر ئه حمه  کاک ئهی ال یشتینه  گه که، وو بب وزهواو ب ته

 کاک  مدا به  وه  لهیادیشفر.  تریت  بابهکل  و گه وه  خواردنهڵ تای و چاۆلیاکو فاس کرد وه
کاک " .  و دادم نادات بووه  نهیم سود  به وه ۆته کردی تاقیانمموو خوا هه به: " گووتیساالر
 یکات  ئهۆ بخۆرد به  تهکخت  نهتوا ب که ده:" ی گووت وه که یه نه خه رده  زه  بهید ساالر مهح ئه
 ". ۆنکرت ک به
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مدا   وه م له به، نارد) یان به (ۆڤاری گۆ بمان یه ۆنراوهم ه ئه، س ره  ههی دواۆی خکاتی
 ۆمان خیشانی ناونیزان  باشمان نه دا به مه و ده  لهش مهئ. ین کردبوویشانیان ناونیداوا
 . .  وه کرده  نهیانو بیشوان  و ئهرینبن
 !. . . ورۆز نه
  

 گا ریرش ر فه  سهی  ورشه  بهکریستای
 ییار چ  سهیخش  پهیوینی زی بریسکه
 رز  بهی ر لوتکه  سهیسپ  چهردی گابه
 رز زار ته  ههینگ  رهی یارده دیدا ئه
  ۆش پی سپۆل گرد و ناوددپای قه

 ۆش کیفر  به  له پ یراوهگ چمکی
 لردن ک  گهیشت و شاخ  دهراپا سه

  خی وارگه  ههڕی ره  سه کفنپۆشه
 کشومات  بهۆر زۆگا جفراوی به

 هات  ئهبوارا رگای رڵ گه  لهجووت
 ۆراو ت گه برداری ژی راخراورشی فه
 تاو ۆرهه خیشکی تی کونکون بوورگ جه
 ۆزس  بهۆشخوانی خخوازی دلی مه
 ۆزور  نهیژن  جهۆ بڵکو  بهگریا هئ

  لولۆڵ کاکی الوبوار ری کاکه
 لوول رده ست گه ده هات له  ئهیا پزووی ته
  گا ری نه پشتینی بم ده به
 رما  سهچیمپ لوول ده رده  گههات ئه

  ست به  ئهی تاره  قهۆپا زی ه دووکه
 ست کرد په  زوو زوو ئهینی شئاسمانی

  ماوج کار به  لهیور  هه ه  پهدوو
 تاو  بهیب  ئهینیان شئاسمانی

 تاو ۆرهه خیشکی تینی تترسی له
  چاو  بهینرانب  نهۆیشتن ر نده وه ئه

  دوورگای ری ماندووبوار ری کاکه
 ر و ژوور  خوار و سهگای ربیبووی
  سواری ناسه  ماندوو جا ههرببوای

 کرد بار  ئهگای ری الونی مه ته
 ێ دیک نز شتهی  گهبوار ری کاکه
 ێ ریست دوور ده دا له  ئهنیسکی هه

 یی ئاوا یشته  گهبوار ری کاکه
 . ئاوایی کرد مای دووررگای له
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