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  وان سـابـاتی  رده ئه... وان ژیانم ل تاڵ بوو  دوای مردنی ئه

  
 یآ ڕیه هاویردان ه سی هو هئۆب) رانۆس (ۆبڕ  بازاۆم بچكخست بم رۆخ، بووڕۆ هوی نی دوا
 یم داخ هرد هه، نیاب هآتردان یه هواوآرد ل هم تیی ه ئامادیندنآوخو هتاو هآ، م هستم بكیو هشۆزوخۆسد
، وتم ه آڕێ هوِراج  گهو هر هب، رتگاڕ شیآ یه یتاآس هستم ل هد،  ڕگهر هس ههاتم، آرد هرباس دآت ۆیهمان بد
ك  یه...  هانید..  هانید، آرد ه دگی بان هو هرز ه بیكگن هد هب، ن هم هت ه بیآ یهراج آابرا گه هشتمی گه هآ
  هآ هر هف هش ن هو ه و ووتم ئیال هوومچر هآس یهوت  هك آرباش رۆش ووتم زیمن، ر هف هك ن یه.. ر هف هن

، ر هس ه خستبوویردان ه میل هستاعۆ مامیكتآاس هآ یه ی تاآسیرشوف، نیوت ه آێر هب، نۆیبابر
رم  گهوا هران خگی هخا: ش ووتمیمن،  هو هآرد هد ه دوبارڵ گه ه لیآ یه هندووش چهدای گه هل هماو هماو

  !؟ یه هدا ه همر ه ن گهن هم د ه ئڵ گه هآت ل یهارگادی یچهی، داهاتوو
 دوو یزان همد هن، رتگ هادڕ هانیرانگۆو هم لوگ ن هم هآات و ز هم من لۆ خڕیآو:  هو هآ یه هن هخ هرد هز هب
م و  ه خیزان همد هن،  چیه یزار بیزان همد هن،  چیه یی هارپ  بیزان همد هن،  چیهش ۆ ناخی ه و قسییووڕ
، وت هن، نینز هك ب ه ویآان یه یستیداوپ یبوون هن هستمان ب هكدابووهم هرد هس هل،  یه چیت  هف هخ

،  هو هم هك د یه هند ووش چهدای گه هاخودلیرم گ هد یهرانَوگم  ه لێوگ هآ، ستائ هو، آرد هد هن، تد.... با هآار
 یكنج ۆگهت، آاتنو ه ئیآان یهشۆ خی هو هنانرهیب، وآات هئۆب هشانت آ هسر ه داخ خواردن و حیموو هه
، ایتانیر هك ب ه وینیتم بن وویند چهدابووم ۆ تین هم هت ه من لیووت،  ه؟ووتم ب یه وا نی هم شار هئ

آانم  هنفش و داآڕرنج  هس هنش شو هستاآئ ه ترآیكتندوو چهنساو هر هف، ایمان هئ، ایتورآ، ایبولغار
  . اوچر هب هتشكدادو من هك للمیك ف هو

 ڵ و منداڵما هل، س و آارت هآ هل یهك نس هآی،  هآ هد هوآار هن ئۆچۆت هن هم هوت هان بگی هخا هباش:ووتم
  ن؟ هت بدیت هارمی
كم ڕاآوین هت، ادای دونیت هدار همن ل: ڵ قوویك ئاهیرتبوو دواگ هو هآ هسوآان ه بیكست هادین هت
وم خ هم بۆومردودواترخ هرئ هس ه لیكیدا، تم بی و ئارامیشۆخ و دیر هو هخت ه بی گهبووج هه

ك ئاآارجوان نج گه هبووب، ن بشكیس د هآ، ن یه گه بپ یكانیس ز هشت آمھ هن، م آرد هور گهآردو
 یچه،  آوردی هآ هزن هم هنڕی په رایدوا، ق هواوناه ڕه نایكمووآار هه هرب هرامب ه بگر هج هب، شۆو رووخ

 ی هتاماو،  هانڕۆژ یآاروآاسب هستمان آردب هد، م هآ ڕه آوڵ گه هارلچنا، مابوو هن هو هست هد هآم ب یه هارپ
نم م ب هآ هتاقان ڕهآوۆن ب، ژ هو هآرد هو هرم لیب، ك یه هارپ هن ب هخاو هن بینجابوویئڵ،  سادووس

، انگی  هباوآ ه باشی ووتینن بژم  هآ هزد هنم حیری شڕیم ووت آو، پ من بووی هور گه هر ه هیواوئاواتیه هآ
 ین هت وباردبژب ه هۆیخۆ بیكچووآچ هدپ وا یآان هقس هب!ت؟یب ه دیازڕ ۆم تیك من بچ آچم  هب
دابپو هم دۆ تیر هو هخت ه بیم من شاد هآ ڕهووتم آوێ، خوازی بآ هآ چهرآ ، گهتئاقیكچ  هرژی و  ،
 ی چهوآ هنم ئش یه هرت ن هس، خوازم ه دیتۆم بچ ه ئیانی هرب هه،  هشۆم خپش یوا من هئ هوشت ڕه هب
 و ی و شادیشۆخ هب، انی هآ هواد ه خانیند هزام ڕه یدوا، مان بووۆ خیآ یه دراوس چه آیستیوو هئ
  ... نا هۆینم ب، ژ هور گه یكند هماو هز
 ی منیت هبی تایكزڕم  هآ هبووآ، نیاژی ه دیآتر یه ڵ گه ه لیشۆخ هربۆز، واو ه تگیوت مان ه حی هماوۆب
 دراوس، تچرنایب هوم ل ه ئی هاآچز گیر هه، آرد همداد گه ه لیوت هس و آ ه هۆی خیك باوآ هو، رتگ هد
ان یقا هم هم د هآ ڕه آوڵ گه هجارل هجارب، بوو هان هیند هس پهر ناۆ زیبوودووآور هآمان ه یه
من ، دا هدان لی هك تان ۆیه هیچ هب هب، آرد هم د هآ ڕهآو هان بی هتاگرجارۆواز ه آی هو هرئ هس هبوول هد
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ك ۆژووت ر هم د، پ هو هآرد هئارامم د، ن هآ ه نیآ یه ه بی تاآو تووش هناوه همم دۆ خی هآ ڕهووم آوچ هد
  .  هرگا ئارام بین هت، انیست هد هت لجاتمان ب هن نۆیبر هر لێد

ش یو هئ، بوو هان هیرپی یككیا داین هت، آدار چه هبوون ب هآ هردووآور هك هگ مانیدوا
وآات  همردبووئ ه آوشندیآ یهشۆخ هن هان بیباوآ، بوو ه نیكت هس ه دیچم ه هان بیست هد هئازاربوول هربۆز
  . تب هدا دیشت سا هوت ه هح هل ڕهودووآو ه ئین هم هت
من ، دا هد هوونڕت  ه ق هوآار ه ئناگی ه من بوو ئیتا ه خیموو هه: یشاو ووتك ه هی قوویآ یه هناس هه
  ه داماو هنژ هرپیو ه ئیرخاتر هب ههال هرو هان هیآرد ل ه دڵبوو هكم قموو شت ه هیت یه  دراوسیر خاتر هب هل
  . رتگ ه دگن ه دم بۆخ
، نیبووبوو هوباس ه بڵ هكوا ت،  هآ یه یوتاآسن هن لیس بوو هوارآچ  همئ ۆیهم خا ه ئیآان ه قسڵ گه هل
  ... كنجام ه ئچ هات بگ هن دیست بزانیمان و هد، مابوو هن هآ هلوئوتومب نیرما گه هامان لگئا
  :وام بوو هرد ه بیآان هرقس هس هل
آرد  هدی هت ن هك و حكوم چهن  هخاو هبووب هد هان نژی هشتولی گه هنزاوت هشار ه نیكس ه آیچ ه گهزۆخ
 یرتنگ ه هین یهشا هس هوآ ه ئێناآر هو ه ئیاوچ ڕه  هستاآاآو ئرانم تگ یم داخ هآدارب چه یكس هآ هب

  . ن هد ه دیشیت هارمی و یست هد هن ب هدی هد هو هنیرسپ لب هرب هآس ، یهان نای  هآ چه
ك آ یه ی تووشڵ مایاگر هرد هب ه لڵماۆ ب هو هتر گه هآارد هم ل هآ ڕهان آویكۆژر
، آات هدپ ی هر هشق هت،  هو هرتنگر هو و سیاتیج هش لیو هآات ئ هد لیوس، تب هد هندان هس پهنا ڕهوآو هل
نامووس  هرب هرامب ه بج هن و نابیریرناشۆ زیآ یه هدواتر قس،  ناداپ ی ێوگم  هآ ڕهآو
، رۆ زیكآدان یه ه لیردوا هش هن ب هكی هت وئب هد هرتوورۆز هم هم ل هآ ڕهآو، آات هد هو یه هآ هزانوخ
 گینیس ه بن هئ هولگدوو،  هرانآو هربۆبات وز ه دی هآ چهما ه دۆست ب هد یه چه هس ب هآونا هئ
  ان گی ێو هول هو هم هآ ڕهآو
  !!... دات هست د هد هل

 گن ه دیدوا هل.... و ه ئیاتیج ه ل یه من بووما گهزۆ خیو ووت هو ه خوار ه هاتنیاوانچ هسك لفرم
 یرم هآات ت هردی هك سآات،  هو هر هد هت د هو ههاوارآردن هوب هل په هم ب هآ هبووآ،  هآ چهما ه دی هو هرزبوون هب

  هنیك هون خ هامان آیفر، نیژق هئ، آا ههاوارد،  هوتوو ه آیو هرز هس ه لی هآ هستیو هشۆوخ هتاز هر ههاوس
  ... رهات هس همان بچیان گی یهخوا، ان آوشتیم هآ هردم
و آات  همن ئ، آات هادڕ و نق هت ه دی ش تژی بكوی ڕهآو،  هو یهر هرس هس ه ب هو هبن هدۆك آ ڕه گه یك هخ
 یكی نزآاتڕێ،   هوتم ه آڵو ما هر هبڕۆ،  هوی نڵ گه هلی، ستیداوپ ێند ه هینیآۆ بڕ بازا هووبوومچ
  هوومچ هل هپ هب،  هداویووڕ چیم  بی هو ه ئب، مان بوو مایاگر هرد هب هرلۆ زیكك هخ،  هو هوتم هآ
 خوشك و ڵ گه ه لیرگ هئ، شرابووپۆك دا آفن ه ب هك آارمردووید هم ب هآ هم بووآ هآ هرئی هس،  هو هوورژ

آرا  ه نۆم ب هقس، وتن هن آیرز هل هآانم ب ، پیهان آردی منیكری هس، كاندراوس ه ل همۆ و آیبراآان
اوانم و چ یخش هب ه ئییشناۆك ررۆك خ ه و ه آی ڕهوآو هئ،  ه هاتوو هو هم هآ هنیری ش ڕهر آو هس ه بچیم یزان

،  هوتوو هك لیو هوت خگت  هد،  البردیر هرس هس هم ل هآ ه و آفنیر هارسید هووم، چ هو هآردن ه ئیرووناآ
آانم  هقس ه لیوگك س هنا آگی هم ئ ه دچی یم دمزانۆاخین هت، ووچ هد هرن هم دگن هم د هآرد ب ههاوارم د

  . بوو هد هن
 من  ه آی همزا ڕهوآو ه ئژید هل سكایمارآردنۆتۆووم ب، چمیراس ه میواوبوون هاردن و تپخاك س ه بیدوا

و  ه ئیاتیج هل،  هو هزنۆدی بیان توانی هن، رۆ زیكانڕ گه یدوا هل، انژی هواآردلی ه بیم هآ هوبووآ
 دا ۆی هات خیارچنا هبژ،  بكو هشتی گهر هب ه خآات،  هو هخانیند هب هانیرت خستگان ی تری هآ یهبرا
  هو هب، تر هرب هس هان بژی هخانیند هوبن هنرالپ هردا س هس ه بییتا ه تاهی حوآم هاوگداد هل،  هو هست هد هب
  . ش بووۆر خۆم زد
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شوو پ باوآت ویما هو هتچیب هستیو، پانگیدوو ه بی بووۆ تی هو هرئ هب هزم لڕ ه بچیوت آگم  هآ هبووآ هب
  . ی باوآی ما هو هووچو  هئ، م هم بكۆ خۆك بموو آار هتوانم ه ه ئب ه منت نیم هخی،  هبد
 یبرا، شتبوومیدان،  هو های هم وخ هم خ هد ها بگر هرد هب هان لیك، ڕۆژ هسات هم آار هر ئ هس ه بگ مان سیدوا
ی،  ڕه من توو ه لۆشتا تها ه: ووتم،  دآردمیری ه سیی ڕهتوو هربۆزڕی،  پهممدا ت هرد هب هم ب هآ ڕه آوژیبكو
  !!؟ی هآ هرم دی ه وا سۆب
  !!!.. نمرب ه د هخانیند ه ب هم ل ه براآب ه تر دگی مانیآ یه ی هماو هاو بم بپیر من  گه: یوووت ه داویم هو

 ڵای ه خ هئ،  هو هت هاوك بموو شت ههی،  هربك هرامب ه بیك شتیچ هی ناتوانۆت، اسا، ی یهاسای  هو هئ: ووتم
  .  یهرابوواژ بكوۆ تی هآ یهبوو برا ه د هستاآ ئ یهق بووا هه هرب ، گه هآ هش م یهوب
  ... ینیبی هد... ینیبی هد: ی ووت هو هرز ه بیكگن هد هب

ون و  هز قل گه یآار، آداربوو چه  ه آی یه هوماو ه لی هو هرئ هب ه ل هآ ژه بكوی برا گهو مان ه ئیدوا
 یال هووبوو، چ آردبوونۆان بی آاری هرسانپر هو ب ه ئۆ بی هآ یه براڵ گه هنجامدابوول ه ئیشیاوآوشتنپیكو هب
  !!ننرب ه د هخانیند هب ه لی هآ ژهكردبوون برابكو لیآان و داوا هرسپر هب
،  هنچۆم  هآ ه بووآیم تا بزانم حا هآ ڕه آویزوور ه خیماۆم بچستم بیو، دارساردوسۆ زیكڕۆژ هل
ست یمو هد، ای دون ههات ه د هو یه ی باوآی مردنیدوا ه ل ه آی یه هكچ هوب ه ئینینی بۆش بووم بۆر په هربۆز
  . م هرآیب ه لیو باوآ ه ئینینیب هب
 ی هآ یهت هعل هدووبران هنم هیب ه ئیب هرم ه هس هآ،  هو یهاڕشمدا سوپ ه لییراخ هربۆك زلمبۆتۆئ

 یقڕ هل، ك بوویاوم تارچر هب ها لیدون،  ژهوبكو ه ئیتنی دڵ گه هل، ن هآ هرم دی ه س هو هنین هكپ  هم بدراوس
 یمزان هستاش نئ، اوم وونبووچر هب هك ل یه ییراخ هكا بپ هل،  هآ هلمبۆتۆو ئ هر هووم بچاآردن ڕ ه ب هو هئ

، كواریبن د هم لگین ه دك بسات یدوا، ما هنۆخ هام لگرزاوئا هئ هوتم ب هداخان آ هل، ووچر ه دۆین بچۆ
، ند آرابوو ه ب لیمڕ آوی هآ ژه بكو ه آی یه هخانیند هوب ه ئۆووم بچر  هآس یه  هو هسام هه
ن ، چۆ آرد هر هتان ب هو تاوانبار هن ئ، چۆ هنیدانیژ و بی هئ: م ووتو ه ئی هآ هرسپر هروب هفس هئ هب
  !ن؟؟چۆوات شتتان به
ك  و منداینژ هوب هك بنژ ی هو ه مانۆیه هبووب، ك آوشتبوو ۆیه هیچ هب ه بی منڕیوآو هئ
  !!..  آردی باوآ بیت یه یكی دایسك هشتاله هآ
ك س هندآ چه هانڕۆژ  همت ئی هآ ه آام تاوانباردیان نازانم باسگی  هخا: ی ووتیمنه ه ب هآ هر هفس هئ
  !!...  یه هو هم ئیت هس ه دیروو هس هكول هب  یهن هو هم ئیرمان هف ه ب هن آی هد هرد هب

 یاریابگوداد هئ، ) هل هع(ن  ه دی پو ه) یل هع (یناو ه آی ڕهو آو هئ: ووتم
 یارگ رز هخانیند هب هك ل یه هو شچ هن و بچۆئاخر، دا هخانیند هناوب ه ل هو هتربن هدس هب هئۆردابووب هس هل

  !!!!؟؟ یه هوم ش هك ب یهاسای ، چآات هد هو ه ئیبوو هك قدانیژ و، چبوو
 ی وایك هات نووسراو ه آی هس هوآ ه ئ هوابكم ب هدام بۆ تی هاآڕ ڵ گه هش لی من هوابكان بگی  ه خایووت
  !!!!!.. ردانمدا ه بیرمان هارفچم نا هربك هس ه لیش ه قسیتوان همد هك ن یه هو شیچه هب، نابووه
رم  هرامب هب ه لی هك قسس ه آیچه، زبیت و ح هس ه دیآردن هنۆرآ ه سن دان وجو هستم آرد ب هد
 تر ی هند هو هرئ هس هداخ و آ، م هآ چۆه ه ماۆب هو هامڕ گهوابووم ی هب،  هو هدام هد ه نیم هآردو و هد هن
  . آردم هان دیزی ه سات بیدوا هماوسات لد هان آرد لی هن هش هت
  هك ل یه همار، ژبوون ه نیشیآرن هرد پهس ه ئی هآان ئاماد ڕهآو هك لآام یچه، آان مرد ڕه آویكیدا

 ی هانڕو آو ه ئ هك آكیدا، اردپان سیخاآ هستان و بگۆڕ ۆان بیان آردوبردی هكان هاتن ئاماددراوس
  . یر هرامب هان بوو بیفا ه و هو ه ئچی هرتبووآگ هسك ه ها لین ه تگمانۆون هآ یهر هه
 م ب هب، م هآ ڕه آوی هو هندن هس ۆهتۆب، م هآ هن لیمامن داوا هرن هزار، پم هب هنۆ بینا په ما من ه ن گهج

  . آرا ه نۆكم ب آاریچبوو ه ههود
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، هاتۆم ب هآڕ آویآوشتن هرتر لۆو ناس بگر ه جیكر هب هم خ هآ ڕه آویرآوشتن هس ه بگ دوومانیدوا
  ؟ی هآ ه مندای هارم آرد ئیرس، پ هستداو هد ه لیانگی بوون ڵ مندایآات هم ل هآ هبووآ
  !! هستداو هد ه لیانگیش یو ه ئ هو هداخ هب: انیووت
 ۆك بجار یهون هش،  هو هما هام لین هت هب هشیم هه، ك وامتك ش هو،  بووڵ تاانم لژیوان  ه ئی مردنیدوا
ك زۆم تاآو ت هآ ه دی تاآسی آارینیمب هستاش دئ، مڕژ ه نۆان بیسكم و فرمیرگ هوان ن ه ئگیر هم
ت ب هرد ه ه هو ه ئییوا با هت ئداآردن بی پهنان ۆرب ، گهم هآ ڕه آو یه من نیآار هو هنا ئگی هئ،  بمڵرقا هس

  هتو وو هاوم بچتر چیم و  هران بك هند هه هوولڕ  هماو ه نی هند هو هشم ئ هآ هن هم هت، مژی بپیمن 
  ه تاوان ببنت و ب هس ه د بیك ه و خێرگ ه نۆڤ مریها هاساوبی هز لڕ  هك آتوو،  هو هتو هآ هن

  !!!ت ووی بپین ، چۆوج گهزان و هم ون زایست ه دیقوربان
 یآان هموو قس ه ه هونك، چم بپ چی یزان همد هتاسابووم ن،  هرپی  هاوپیو  ه ئیآان یهر یگه آار ه قسڵ گه هل
  . است و دروست بوونڕ
 ۆت:  ووتم، پی هو یهاگش یو ه ئۆم ب هآچیۆو هم وئ هكڕ هاوی ماۆووم بچم و یز هداب) رانۆس (یراج هگ هل

 ی یه هنیق هاستڕ هآچیۆو ه ئیآان هووداوڕناو هان بیشی تریو ه من و ئی الۆان بیآ یهنجامدا  هشتت ئ گهدوو
، شی منۆم ب هو هۆ تۆسوودتربووب هب هآ هآچیۆناو  هردان ب هم س ه بی باسكردووۆی ب ۆیهو خا ه ئ هآ
آۆرچی  ه بی هكی ب هستیوپهك تا خ بن  هن د هوها ه ه ئیسان هآوردستان آ هل، زاننیش بی تریكان
ان یشتپت و آر هدان لیرگر هشدا ب هو ه ئڵ گه هل،  تاوان بیك هخۆب ه بیو دروستكردن هشرئ هس هب
  . ننوڕ ه ئپان یانۆی خی آار هونك، چ هو هكس هآ هرۆن ج یهال هت لرگی هد
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