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رداخک شیری کوو،  نگی کردب، په شقی ده و مه راڵ پرۆڤه نه و جه ی ساتک پرۆڤه وه ، بئه یه   وردیله م بانده ئه

هی  ل له گه.. ند زوڵ و خۆڕسک تیچریکاند، ئاوازکی چیی، دفریو چی چه ، که داب هنداخکی ه یان قه
بان،  رب و سازو باه تی، ب زه ختی ڕۆژهه ب هاوکاریی ته ، به  نووک خارایه  ده م گۆینده ئه. وان زوتر ئه

ب  به   یه  وردیله م بانده ئه).. ورمایئیسماعیل خ ( و نه شیعری گۆرانیی بۆ نووسیوه) گۆران ( نه.. تیچرکان
،   م ئه. کا شده ڕووناکی دابه) کالڤین(ی   پله5600  تاو به  هه رزنشینه  به م شالووره الی ئه له! چێ ، ئاواز ده وشه

چ کچانی پر ک له یه سته ده ، نه  خۆڕسکه نگبژه م ده ئه. ستکرد بچریکن ر ڕۆشنایی ده به ، له هاتووه لانه
یش )ریوان مه( کوڕکای  ن، نه که مای بۆ ده نزارکی پاراودا سه رۆک ڕووتی چاوکاڵ له چیمه زینی سینگ و به

،   وه رزاییه و به له. گن  شایی بۆ ده وه بادانه سره و ده م قریوه ده تاحپاشیی به ، فه وه ورامانه ی هه ڕانک و چۆغه به
  .ما  خرۆش و سه ته وه منی هناوه ه)زان(ختی  ی دره هپۆپ ر چه سه دارستان دیکۆرتی و به

رگییان ئاودامان  به ،  ستره نگی ئه ڕه یان له  مانگ و کومه  گوڵ چاویان له شتی ژریدا، تیپک ورده پاده له
ن و  که ما ده ر پیدا سه به ، له ستیان گرتووه ماڵ، ده ری شه تی سه المه سه وو به   خۆشی ئاوازی ئه به.   وز سه
، ژوان بیری  زه م ئاوا وێ به و نایه داوه کاتی ژوان الینه ک له یه  دوو گوڵ و خونچه جا ک ده!  رمه  گه تیان داوه
ڵ  گه نگن و له  هاوئاهه وه و سپییه مبه  گوی په رمانه خه رم، به   دارسوو دارهه ؟ بۆیه وه ی بخاته که ره دبه

ریبی قژ خورمایی،   کوردکی غه ش ژنه وه ره و به له! نجن له شنن و ده والدا ده مالو ئه ی شالووردا به چریکه
،  وه کی پی سپی و سۆه له پووزو به تی و به پی په ، په کردووه ژنۆی هه تا ئه ،  وه کراسکی باپۆش مۆره به
و  به.. نج له گی و ده  بۆده و چاوی خستووه چت؛ گوی بۆ هه یاندا دت و ده که ڕه  ته نه ناو چمه به
  یه فته تای هه ره م سه چێ و ئه لی ڕۆح ئاواز ده ته ی شیعریی، به و ڕسته وشه ودیو   شالوورک له یوه رزایه به

ماڵ  ی شه روه ی گوڵ و سه و تریفه ی گه و شنه ریبه  غه کورده نه و ژ  گوی من و ئه خشته یبه کاو ده ئاوازپرژن ده
 ... و
 
  

20. January 2007 
  
ر  به  له بۆ گرتنی ونه.. وی بکات یه وردی په ب کامرامان به  ده ڕووناکیپوی کالڤیین، که: ی کالڤین پله

ر ڕۆشنایی   ی به و بۆ ونه پله) 5600(ر  سه بخاته) ما ڤیدیۆو سینه(ی  ڕووناکی سروشتیدا کامراکه
  . پله) 3200(ستکردیش ده

 
 


