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  . . سۆرانسۆران. . ح سح س. .. . .. وێوێ  دهده  وریاییوریایی  ڕینیشڕینیش  پهپه  هههه! ! گیانگیان  قوربانقوربان

  
 خۆی  ت به ی تایبه خو و خده، ل و هۆزک ر گه هه، ویی جیھانی دا ته نه ی فره گه  کۆمه له
چون ، ن ده خۆیان دهسنگی   گرین و له  ده ل زۆر گه شیعه، ندی شنی ناوه  چه به،  بۆ ونه.  یه هه

، ناوبانگن  گوڕ به را و هوریا و گوڕڕه کان بۆ هه  ؛ یۆنانیه کجار زۆره   و شینیان یه ی تازیه بۆنه
  پت وایه،  وه نه که رز ده نگیان به  ده هنده،  کردنی ئاسی یش ت کاتی قسه نانه چون ته

. !!! و ژن ڤۆدکه، راز  گۆشتی به: یفه  که ل به یان گه م س شته کان ئه ن رووسه  ؛ ده ڕیانه شه
ن ؛ یا  که  ده وه هکراو وه ماسی سووره راکی ماسی و یارهۆ خ بزو به، کان ئینگلیزیه
هیچیان   مانه  دنیام ئه که، خۆن و هتد  و شتی تیژ زۆر ده  چوه رده ت و زه ئاه، کان هندیه

 و  ل و هۆزک جی رزه ر گه سمی هه روڕه،  وه شه کی دیکه  الیه لیل نین ؛ له ب هۆ و ده
   دینی  عیسا به.   نیه وه ر هیچیانه سه نکک کارم به ده

  .  دینی خۆی و مووسا به خۆی 
ین ڕ په ویندار و تامازرۆی هه  ئه لی کورد به گه، ک ی خه زوربه،   وای ل هاتوه ینکیشه به
ڕک و  په کۆڕی هه، کان  کوردیه ی تلڤیزیۆنه رشاشه  سه ن له را بنه، چون زۆر کات، زانن ده

 کۆل  قی کوردی وای له سته ی نه  وته  به که، بیننی هشت د وه قووڵ و بنه، کجار داغ کی یه شاییه
  . !!! واد نیه حموودی ب زه  مه و ئاگایان له پس کلکی گای قوی تدا ده" ، ن ده ده
زن و ۆو پیر} ت  موسبه{ ری   ئه ره لکی هه شتگه، شایی و مۆسیقا، ما سه، ڕین په ره هه دیا
وت یان  رکه وت و به رکه سه، ری وه خته به، ساغیش  لهی  ری شاراوه نه  پاپوه توانین به ده

ر مشکی مرۆڤ   سه له،  ژاره م و په غه، تی نگی ماندویه ژه،  م ئامرازانه ک ئه یه  وته به. بزانین
  ت ئاو که نانه ته.  یه  و بارودۆخی خۆی هه ندازه ئه، ره ر شت ئایه هه، م به. شۆرن داده
  بۆ ونه.  باش نیه، وی تدا بکرێ ڕه  یا زیاده وه خورته  روج نه ر به گه ئه،  ی ژیانه مایه
ڵ  ک ئاو هه یه شکه  مه که، بین  دا وا غاف نه خۆشی بی له ده،  وه وێ ئاو بخۆینه مانه ر ده گه ئه

چ شری   بیرمان نه له، بۆنی گاز دێ،  دا و کاته ر له گه قوڕنین و زگمان بماس یا ئه
  وینه بکه،  خۆشی دۆکویو ناب له،  کورتی به. گرێ مان ئاور نه که  تا ماهستین  ببه که گازه
   .  وه ه نجه مهنو 

{  شاری خان  رۆژک له،  س پش ی ده نزیکه:  وه مه  تر بکه  ئاواه هک ی باسه وه بۆ ئه
  به -هۆڵ و زوڕنا  ی ده قه  ته  و به وه ره ته ده هاتوونه س  زۆر که، ماشام کرد ته. بووم} پیرانشار

کرد چ " پرسیارم . کشن  گوڕ چۆپی ده  کوڵ و به کجار به  یه- ڕانی کاتژمر ی گه وانه پچه
میان  وه،  وه ه هانک  هانکه ڕینی زۆر کرژ و به په م هه  ده کان به ڕک چیه په ؟ هه" ره  به خه
   و زۆر به  خان یه له،  شریفی هناوه  ته وه  تارانه  له که، حاجیاغا نازانم کڕز  به "  داوه

  ش له مهئێ و نجام بدر ئه رک بۆ شاری خان  ئه  کار و فیساره تی فنه رموویه  فه تاووکه
و  م ئه به،  بۆ شاری خان  چووموه وه ند ساڵ دوای ئه من چه!!! کشین چۆپی دهخۆشی دا 

ژن و   چه  بو به که رینه په  و هه لۆغانه، یانی وا دیار بو. درابوون نجام نه  هچیان ئه کارانه
و  ئه،  خان بو شریفی له  حاجیاغا ته ی که و رۆژه  حاجیاغا و ئه و پیری چوون له ره شادی به
  .   بو کراوه وه کانه ی مدیا ناوخۆییه  زوربه  له شتانه

   له   ڕکیه په  هه شنه م چه ئه. کانمان  رامیاریه ڕنه په  هه له، کی زۆر کورت بو یه  ونه مه ئه
زۆر  کان  راوگه تا کوردستان و له }   پنج پارچه وه بته  ده م زوانه ن به ده{ ی  ش پارچه شه
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  بۆ ونه.   باشتره وه چی له، ق ب رهه ج و به  بهینڕ په ر شادی و هه گه  ئه دیاره. بینین ده
پ و بلور  ی ته قه  ته به، ق به ی رهو و رۆژ وت شه قمانه حه هه،  رو بدا م کارانه ر ئه گه هئ

  رمی دو هه ی  وه ڵ بوونه تکه ؛  وره خۆیی کوردستانی گه ربه ژنی سه جه: ڕین په هه
  م باره لی له کان و شتگه کگرتوه  یه وه ته نهی  رکخراوه  ندام بوونی کۆرد له  ئه کوردستان ؛ به

  به،  له  مه ونه وچک ئاو بکه  که بهر  ههک  نه، -گرم  رچۆپی ده  من بۆخۆشم سه و کاته  ئه  که-
  دواوه شیمانی به وه و په ینه ڵ خه  خۆڕا هه ر له  هه وتوه ست که ی بزانین چیمان ده وه ب ئه

ب .  
  کورته،  دابکوژنم وه مبۆلیکه  سه ره کی هه  یه  ونه  به که  باسه ی که وه  دا بۆ ئه لره
  :  وه گمه کتان بۆ ده} داستان  {رگوریشته  سه
.  کی خونچیالنه  ئاواییه تهو ن ری که به روشی ره کی ده کابرایه، وداو رۆژگاری ز ین له ده

وێ پشو  و له تا شه،  مای ئاوایی ور ی گه رگه م ده  ده چوه، ناسی ده سکی نه  که و گونده چون له
کاوڕکی مای کابرای ،  وه  ژووره دا بچته وه  پش ئه روش له ده.  وه وته بدا و بحه

 کاوڕ ێخو ی مای خانه وه و بۆ ئهڕی  لوه  ده که وری ماه  ده  له که، ربی خوی سه خانه
کات .  وه  ژوره ک خوی دا بردیه  ته  دیاری له ر شانی و به  سه نایه، ند ی که که پسته، ناسن نه

براژن : ی وت که یبانوی ماه  که به،  خر هاتن و چاک و خۆشی  دوای به له،  وه  ژووره چوه
 دیاری  به،  ماتان مه یه ستی خای نه  ده هی ب وه  شار کی و بۆ ئه م له م کاوڕه ئه، گیان
کجار زۆری   خوێ یه ژنی خانه. باب  که نه ی بکه  که و گۆشته م شه تا ئه، ڵ خۆم هنام گه له

بابکی زۆر   که-باب دروست کردن   که ستی کرد به  و خرایی ده مه ڕه  هه پخۆش بو و به
  . کرد ست ده هی مرۆڤی تامازرۆی م که  بۆنه که، ور خۆش و چه
ومان جوان و  مشه ی ئه که ی کۆڕه وه جا بۆ ئه: روش وتی ده،  بو ده باب بۆ شام ئاما کات که
. . . . دین و ش ل ده فه ین و ده که زیکریش ده،  وه باب خوارنه ی که وری سفره  ده به، پرۆز بی

} سفره{وڵ  که، یبانوی ماڵ که!!!   باشتره وه جا چی له! روش مام ده: ن ماڵ وتی کابرای خاوه
ڵ   گه له،  وه باب خواردنه م نان و که  ده واوی دانیشتوانیش به بابی راخست و ته ی نان و که 

 من  که: وش وتی دره. ڕکی عیرفانی په لدان و هه فه ده،  زیکر ستیان کرد به روش ده ده
{ رز بن  نگی به  ده  کۆڕ و به  و به وه ننه ش بۆمی بسه ئوه،  }و ه ه قه، و ه هی قه{ م  ده

  که که واوی خه یانی ته  به ڕه م که تا ده هه. ر چاوان سه به: دانیشتوانیش وتیان.  }ڕ نا هی له
زیکری ،  وه بابه م خواردنی نان و که ده  و بهڕ نا هی له، و ه هی قه، و ه هی قه: ر وتیان هه
رێ  کان به زه یویست په ن ماڵ ده  کوڕی خاوه انی که م به ده. زیان کرد ز و دابه به ی و هه حه

. !!! ش دیار نیه  ره کاوڕه!  گیان باوه: رز وتی نگکی به  ده  و به وه  ژووره هاته، ڕ بۆ کو وه بۆ له
  نگه ره: کک وتی یه، س شتکی وت ر که  تک چوون و هه واه م هه  زۆر به که دانیشتوانی کۆڕه

کابرای ، م به.   شتانه شنه م چه یبردب و له بی دز نه: ک وتی یه. بتیگورگ خوارد
  الشی کاوڕه بابی به  نان و که وه ی ئواره وه  هه له،  یره زۆر سه:  جواب و وتی روش هاته ده
 ؛ ئستاش بوختان  وه نه خه ڵ ده ڕ نا و هه و هی له ه هی قه، و ه هی قه: ن خۆن و ده ش ده ره
  . !!!ن که سزمان ده  گورگ و دز و شتی به به

  که،  ماندا ینه ین و به ڕین و که ڵ په م هه له، ب وریا بین ش ده  ئمه!مهاوخونانی هاوبیر
، ری به وی بخه  خه چینه نه، واد نامن حموودی ب زه  مه ب ئاگامان له رمان وا قاڵ ده سه

  . باب  که نه یکه خۆن و نه شمان نه ره  کاوڕه
  .  یه شی هه ندازه م ئه و هه وێ  م وریایی ده ههیش ڕین په هه! قوربان گیان
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