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   هشیالن
  ڕووناک شوانی                                                                                       

  
بۆ ر ههبوو ،  هد ڕوانی  یان چاوه که سووچی کۆنه ر سه   لهدامان شون کات و ههمان   هه  لهموو ڕۆژێ هه
 ودا ڵ بینینی ئه گه لهۆچی زانی ب هید نه  هشیالن .  وه شاد بته بایژن و  به  چاوی به وه ووره د ی له وه ئه
 ، شتبوو گه شق نه کانی عه واتا و هشتا له ئه ئاخر  ،بوو هاتر د دی خر لدانیرزین و له هکانی د سته ده
کانی   چرکه  لهی  نامۆیه ییه ئاسوودهو  ئه زانی هی د هندهر  هه  ،  بوونائاشناو   بۆ ئه یه خورپهو  ئه
دا بیاریو  ئهی  و ڕۆژه تا ئه هه.  بوو  نیشت بونه  ئهی که  پاکه ده  نی نیگاکان لهیشت ک گه یه به

و  ئهکانی پشووتر  ک ڕۆژه روه ش هه یه و ئواره ئه .ڕازی دی خۆی بۆ بدرکن و  کی بۆ بنووس یه نامه
ی  هیالنشی  که شمیالنه ژن و با نه تا به هه  بووکی بکۆتاییدا ڕوانیه چاوه  له دا و شونه ر له هه

خسا و  بۆ ڕه  بوارکی تا ههبوو   وه  شونیه بهم   ئه که هر سووچی کۆن  سه یشته گه  تا، وت رکه لده
کتر  یه به   الی ئاوته  و ترس لهشادیرزی  له هی د سته  ئازای جه  هشیالن . یست  ده ی دایه که نامه

ی  که رگای ماه  ده ر  به ته یه ی بگه وه  ، پش ئه وه ی شارده که ته  گیرفانی چاکه ی له که نامه. بووبوون 
ی  کانی ناو جانتاکه کتیبه   لهک ی یه دوو تو رهینا و له ی ده که  نامهستی برد بۆ گیرفانی و خۆیان ده
  لهکدا  یه موو وشه ڵ هه گه  ، له وه هی خوند که و کات نامه ئهستن موو نوو و داهات و هه  شه که .   وه شاردیه

کان  ندی وشه  شون ڕیزبه کانی خراتر به  چاوهکی دی بوو ،  دنیایه  و ڕوو لهبا ر دائه ور و به ده
 کان هپرسیارمی   وهدوین ، ه د وه ی خۆیه که  پ سۆزه  ده  له کان کرد ڕاز و نیازه ستی ئه کرد ، هه هایاندڕ

ند جارک  چه. الی دروست بووبوون    له وه وه ئه ڕۆژی بینینی  له   بۆ ئاشکرا بوو کهی نھنیهو  ئهو 
و   و له که  نامه نھا بیری له وت ته که هد وی ل نه  خۆشیدا خه  له وه  شهو ئه ،  وه ی خونده که نامه
 ئاشکرا   ڕاوک و ترسکی سامناک له دهکات هاو. وه  می بداته ی وه نی چۆن و کهزا هید  ، نه وه کرده ده

ئارامی ل ک مۆزم  کرد و وه ه گیر د  فسووناویه  ئه  ساته  چرکهو  چنگیان له م ڕازانه  و ئه که هبوونی نام
ڕۆژی . وت  وی لکه ی خه یزانی که خۆیشی نه  دا که  یه به ڵ   تکه سته م هه ی ئه وه لکدانهڵ  گه له .بی  هد

  وه شق ئامزه کی عه یه نه خه رده  زه شیان به مجاره و بوو ، ئه انی ئهوڕوانی ژو  چاوه وه  تاسه دواتر به
، یاند  کی تریشی پگه یه   و نامه وه رگرته ی وه که می نامه  وه وه میش الی خۆیه و کرد ، ئه پشوازی له

 ،بوو  دیار نه ند ڕۆژک بوو شیالنه چه . وت ڕکه به  هو وماه ره  و به وه  دیدا شارده دوو توی ویشی له ئه
  بهند جارک  چهوای بزان ،  ن و هه یه زانی چۆن خۆی پبگه هید نه ، م دایگرتبوو ی و خهران م نیگه ئه
 ڕوانی  چاوه ک له یه فته پاش هه. واکی زانی   هه ی بینی و نه هشیالن   ، نهڕی  تپه  مایاندام دهر به

ک  یه  شۆره تاته بینی  دی داخورپا که ،ر  ه بی گرت  ڕگهی ونبووی دهکی مای  ڕه و گه ره  به جارکی دی
لیان  ر ،   ده  هاتنه وه ه مای شیالن له ر سه  با به ند ژنکی عه هچوان دانرابوو ،   ئه مایرگای ر ده به له

 و   خۆی سووتاندووه و ماه  کچی ئه وای زانی که  هه ؟ و پرسیاری کرد چی ڕوویداوه   وه نزیک بووه
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