
  گای رهرماو و گه                                               
  ول به. رد  لش آه  آه هور ل یه دو نجه ر په  سه  و به ره یه آه ره ز جگه و آاغه ش ئارد گۆشهزوانو
  ! گیان  ها تاته:  ا الش و ماچۆ  یاوآۆۆ ه ئاو آاسه
  .سا  ئهسۆۆ ش ده آه ه ئاو  آاسه ول و نه رده ش آه  و ڕوه ره یه آه ره  مازی جگه رش ئارده گۆۆ نجه په
   ! ش بۆ ڕوه ست وه ـ ده
 ئارد شواسو سو ول و له  ده ش داوه آه جامه .  آنیاوه  تا ئاخر نهشۆۆ و ره آش نیا سه هاوئ

  رما  ا گهو  ههمانه ،گا نۆباو  ورهپر« بن ی الرێ بی  سه. زن  هی ئاو  و دیا په ره سمشه
  »ن  خت سیس بیه دره، 

.  ئارد ش چۆۆ  و آرچهی آه رخه ما چه نه . مشۆۆ  ده و نیاش ر و بن آۆشناره ش سه آه ره جگه
  .  » بۆ داخنه رته شه« ش گ دا  رخ فته ن چه هو و ته پزیسكه

  . نه هش دا و رژهو د  ی قۆه هسو فه  و نه ش گیسنانه آه ره جگهرو سمش و  رد سپه پش آه سی چه ده
 رته بۆ شه:  ماچۆ  ره رو وشه هر و و ش دا به ه ناسوی آای دوآه نی هه ماوو خوایناش ، ئانجا چه

  !رو   قسش آه ش دا به ی نامبارآه هرو زه ر نه س ئاما و هه رآه ی ههاو سه
ی  هآ  چۆآه  نیای باوشه ره نی ئه نیش چه ی ژه ماتابه. م گلرێ بی  م که ی آه زاڕۆ و گۆۆرێ یانه

   ! رێ بدانه هبزش و....... و  فی چنۆۆ ، یانهگا ت رهڕۆ تا و:  ماچۆ  ال هارگاآنه
  ن ؟ ـ چش بیه

ه لو بنناو....... و  م دیسان بز یانه ه ه آۆره:  جواب  هآشا ئاماو  گۆۆره  ، آناچه رشیدهخۆۆ
   .آ دل ساناه

ی  ده:  خۆۆرشیدێ ماچۆ  ڕو به و  ره یه آه ر پاسارو آه شنا سهۆش آ آه ره ریم بن جگه آه مه حه
  ؟ نه اتت پهو نه
  ؟! نه ه و  ، ئیجا ماچی گنۆشاوه رێ وه  بهـ

  .ـ خۆ ڕاسیچ ماچی
   ! هوبۆ ر فنك مه  خۆ هه یچه ل بیه آاو ئی بانه: ماچۆ  و  بره رشۆۆ نیشته آ سه ا قایهسوش آو ده

  . ره نیشتهیشۆۆ  آه جیه ره رو فه و سه هۆۆ الوا ئ خزآۆچو
رو   ش، وه ره  وه  دارابنهمش چه. ێ نه ئ و لو آه ی بانه آه رو آه هو و  تارانیه و تفه یه سه

. ردێ بیم رۆۆ آه ی آۆچو چۆۆ الته شه! آشا بۆ ؟ و آیارهاچی ئادچ باستۆ و«  واچ  ره وشه
؟ جوابو چندی وۆۆ  ئاخر چند جواب ده!. ر  یارایچم ئامان سهو ڕاو سم نیا بۆه  وهمآا و و زاڕوه وله
رچی  ؟ هه ره آه  و چش مه ره اچو چش آه تۆ و وا من ئامانا به ڕ  جهرێ آابرا ڕوو  ئه ۆۆ؟ واچهو ده
  .»! من چش یا، بهڕ یلو وتا، ملت مه ری مه آه

یارێ و ی و آه و آه شته ارگاآ ڕاو پهو ه دوآه. رێ  ی آه هآ ماته  و ته آه  ئرو آوله خۆۆرشیده
رشۆۆ  چر و آه ره ئارشۆۆ سهماڵ   و جار جاریچ شه ره رینیه نارا مكی سه رو هه رێ دل گه وش آه

  . همكو وشاراو
 ێ ئرو ئا هارگ چیر سم ، ئه: باسی ئاما نگو عه ده. شا  رآه ی دابش سه رده  زه ره وه
  .ات و نه بیشا په  مانیا نه ورد باسیشا آه و یۆی خر ئامای عه  یو شۆنه!ردێ خۆ دنیا ق بی؟ آه مه
سو پلش فنكش  دهآ  هرو جو ش نیا سه ڕوه. ر ئارد ش به اآهو ردشۆۆ و آه ش آه آه باس بیبنه هع
داش  ئه .  نه یاوا ب په نهی  چای هه.  ره  نیشته نه دشه ی و ال ئه آه  بانو آه هردۆۆ و ئاماو آه

  !یت  ی آاآه  په  باره ی فنكه و ماچۆ دا ول گیان جامو ئاو دیا ولنه
  . هی و جاموش گۆست و گو آه نه له وش یاونا آۆنه  په ول به

   ! ـ ها آاآه



  ! م  آه ش بۆ گۆه هست و ـ ده
 تا ختو وش   وهرێ ساش ب ، یسو یهو،  هرمانۆۆ ئاما بو شا ب ، هه گۆۆرهی  باس زارۆه عه  

 لوا بی آرماشان و چا  شی  بدۆ ، چون مه ئیدامهابش تاو سو نۆیش وانا ب ، چاوالی نه آه
ر  تهر چادی وا.نگ بن  س ته  و ئدچ دهنگین  سه نه رس وانای آرماشانه رجو ده خه.  هنو مه

دش دا  ی ئهنه یارد  یانه و دمایچه نج ساه  ب ، ئی په نه هنجیش و سو په  ب ، تا آه خۆۆرشیده
  .شتی ب  سو هه  و آه سه دره ێ مهر لو ی هه بش ، گۆالن گردی ول ب ، هه

  ڕۆه:  و ماچۆ  نه رده ش آه ، ڕوه  ه بو  وش ویرش شیهباسی هیالآی تی عه آه رو شه ه وریم آه مه حه
   ؟گ نگو باسو ده گیان ده

  .یچم دا آه ڕه آم ئاردیۆۆ و زه انی ال ئوسای و آشهلو!   نیا تاته ـ هیچی تازه
  سای آۆڕم ؟  ئه نه چندش چه
  .ن  ـ حۆۆت تمه
خودا بۆ ! قاقیۆۆ  ره رو وه هعات و  سه ، دوانزه  ، چل هامنییت آه هو ڕو رمانه وو ههـ یان سك
  !.ش بیه وجدانی نه

مش  دهو ماری تۆپای و  ره ردنش سه نجش آه په !   نه نه ران نیا ئادش آۆۆته  گۆزه یچه  ئانه ـ آۆره
  !ش م  خۆله یانه نو پاه گا دل بۆگه رهو بزمارا و ڕۆ تا و آه تۆره

 :باسی و ماچۆ مو عه رو ده ه هۆر گرت و نیاش و سو خۆۆرشیدوه و ده آه  پیاو چایش سینیه ماتابه
 ،  ره وه  مهی ب مانایتو چو فه یچ خه  ئاندهر بشو و تیت به آه  با شه ره  بوه  گیان ئا چایه ها ڕۆه

ر   به هداآشاو  ئه آش به میۆۆ زاڕوه هعال ما  دیارو چهئادرۆ؟  آه  مهی زاڕۆش  پهس فنه آه  ئۆسا 
  م پیاو آه  یه  ئاد ئیسه!  نه  پهنیاوسكۆۆ چنی  ڕسی و  نیمه  خت به د به ردێ ، ئا به آه
 ،پوآیای  ڕۆه  ره تو وت بوه فه خه !.ش بۆ  شه ر به  هه ی بلۆ ئانه ده! رێ رعه عهم  دوهه ماعن و ته

   !.ر دماینش نم ی و ههو ی ئه  منیه مامنی ڕوه ختمانی تهئی سا
  یه رده ش آه ت وه ماره عهو زم ه ئی بجارا: آ وماچو  رو قایه  سه هسوش آواو ریم ده آه مه  حه
مو هۆرپای و   دری و دهل یاردی  گه ی یا دل مكیش بی به و یانه رمانه ر یۆیچ هه ئه! ب نه

ێ مان سو نان و دو ندی ته مه دای و دۆۆه رقو گه ئۆۆسا فه! آ آری  رمانه یۆۆ هه اتهگۆرانی و
  !. هبۆو  ڕاش مه تنه ماره ما حۆۆت عهگا ئا هلی زار گۆ  گسكه  چی ئیسه دی بن ، آههار

  !. با ره  البه : ماچۆ ماتابه 
 ،  نه  چه ننه مه ش نه نگه ڕه« باسیۆۆری   عه هن دیاو یزه عه. آ  رو قایه  سه هریم گو آه مه حه

ۆ مجوش  یخم گر بوس ر آه ای ههو بۆ سه ی خودام نه  ده آۆره ! . گنۆ رشا مه زاڕوی وشا وه
  »! نه په

  ! گ بابانه سۆۆقاتو ئا سه گرد   ئینه:م  ردۆۆ چه بانیش آه رزه و مه آه ی ، جیبه رو جاده ی سه دیا په
ت آۆۆت م ت یرت شیۆۆ آه ب و شه ت وه زعه ی گوا هیزی وه ده:  و ماچۆ   دیاشۆۆ پۆنه هماتاب

  !.هیزیچ و ئارۆیچ !  هرۆ نارۆو ردوی به خۆدا هه! بۆۆ با
ش سو و ده ره شۆۆ گرته ره آش سه آوه. وات ناسوی آاش هۆر آشت و هیچش نه ریم هه آه مه حه
  :باسی   عه  هناو رده ش آه  و ڕوه ره ارد قژشهئ

  ؟ دیت ڕۆه ـ مامۆت نه
  .  رێ وه ـ به

  ات ؟و ـ هیچش نه
  ـ نا



! رۆ وه  مه رده دیت ، ده دیت و نه نه:  ماچۆ و آه  چر پیاه هسیش نیاناو و ده آه  هایه  پیاه ماتابه
  ........آۆڕو ئادیشا   ن ، فره جه ا آارش ههندا آناچ داو ئه! شا واچدێ  نه ساف و پۆس آنیا په

  ! ؟ یه نی ئانه تۆ چیش میاو ی  ده آۆره: مامنۆ  آش ته ریمی ناس قسه آه مه حه
  نه ڕۆ مدانه وه ئه! برو مرمانۆ ؟ آه نیت چ ته  ژهای بر زانی خانمه  تۆ مه نه مه ـ نا ئاخر داخه

" خۆدای بزش مرا" ات شاریا و  ته پسه! یش دان  آه مهزار حا جوابو س  هه  ، به نه انش پهیاو
  رۆ ؟  زو وش گم آه  چی ئنده خلۆقه زانو ئی مه مه! شناسۆش  س مه ئجۆش آه

  !ن ی برۆۆ ژه  ده آۆره: ماچۆ وش و و  رده  آها درۆشهونی  ریم چه آه مه حه
ری ،  ی زانا بیت چش آه هو ر تۆ ڕۆ ئه گه ئه! و ئمۆۆ  ۆنه ش و تۆنه قه  گرد شه ئینه! بوۆۆ  ـ نا مه

  ..نیت ژهما ئام برا تا ققه! ب  یچ ئین نه و ئمه زعه ت وه به ئه
   ! دا واز باره ئه :  ماچۆنگ  ده هباس ئاماو عه

 رد  ماتش آهماتاب.  
ردۆۆ   هۆۆرش آه ر په یهو د . دیا ئاسمانۆۆری  و شیش ترازنا آه  گجیهرو ته ریم قۆپچو آه مه حه
! دا بۆش خۆ !  هو  شه یچه ڕوت بۆ و ئینه ئانه ! رما  گه ی ئنده  پۆۆآه نه تاو ئی هۆۆریه خه« م  چه
و  داخه! رو   آه نه  پهرۆ پیسش م آه رێ و ولهرو ئا آیا  سه وس ب رآه ای ههو بۆ سه ی ئیمانم نه ده

  نه سی په  چكۆ وانا و آه زیته شاوه  تۆ ئی آه اچهئاخر و! لو ..... و آوڕوو  گردی لوۆۆ و داخه
 !  هرۆو  بی جیا آه ی جه ه یه ب ئانه!   ی مه نی مه نی دۆآتری دۆآترا و چه چه! زانای؟ نه
  »! م دینه ت نه حره ته
  
  
  ند هۆۆرامی و سیامه یسهنو
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