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 :   چیرۆک
 الح    ی فه ئارام کاکه  

  
 ) وه دوورمه ک دم ده زوویه ده  به( 

 
 
وسا  ک ئه وه  نده وه ت ئه قهمرم،  و ده ماوه نه زۆرم  ستک گرتمی که ھه  وه خۆمه  ر له ھه ی پشوو فته ھه  

ھی  ھرشم بۆ دن،زوو زوو  یای وا  خه و مجار نییه که یه  مه ر مردنی خۆم، ئه سه بووم له نهسوور 
نگکی برسی  ک چۆن په ر وه ھه نازانم، ،ردووکیان کی ڕووت یان ھی ھه تییه گبه یان نه  کی قووه نیاییه ته

 ، وه بته لم نزیک ده وت، که دوام ده ی مردنیا خه جار جار ت، منیش ئاواو که دوای ئاسکک ده
ر خۆشم نازانم  ھه   یه، وه رمه ر سه سه تر به ک چه وه  وه مه که رز ده رک به ت زانی سه وه ر ئه نزیکیتر، ھه

واو خۆی  ته ،  وه بووبووه لم نزیک نه  م جاره ک ئه م ھیچ کاتک وه به. م که چۆن خۆمی ل قوتار ده
رگاشی  ، ده رگایه ر ده به ی مردن له که میوانه  م جاره ست کرد ئه وام ھه  بۆیه .م کردبوو که ره ی سبهو تکه

ک قومارک  واو ژیانم وه و ته  کم ماوه یه فته نھا ھه ئیتر زانیم ته.  ، خۆی کلیلی پیه  وه مه که ل نه
بوو  بانقدا ھه  م له مک پاره که. باشی بژیم  به ی ژیانم فته ، دواھه یه فته و ھه ویستم ئه  بۆیه .دۆڕاندووه

،  وه خشته به ده  ڕوات و پاره کانی ژیاندا ده ناو خۆشییه  ند به مه وه ک  چۆن توریستکی ده رمھناو وه ده
بوو،  کم ھه وییه زه  پارچه. ما برد ھیچم پ نه ست پکرد، دوو رۆژی نه م ده که فته تای ھه ره منیش ئاوا سه

  رم، به ربه سه کانی پیریمی تیا به م و ڕۆژه ی ل دروست بکه کی چکۆالنه دامنابوو بۆ دواڕۆژ خانوویه  که
گیرفانم ل  عاتکدا ند سه چه  ا له، منیش ئاو وه یته که ک چۆن بوتکی گاز پده ت فرۆشتم و وه قیمه نیوه

 . وه ک یادگارک الیان بمنته کانم کی تا وه ھا و بھاوتام بۆ ھاوڕی و خزمه دیاری  گرانبه . وه پکرده
الی   چوومه دی خۆمداناو  دواجار پم به. ند زوو جی ھشتین ن و بن ئای چه یری بکه سه

 . وه می خواحافیزی ناداته و وه مزانی ئه ده  م، چونکه که ند بیارم دابوو خواحافیزی ل نه رچه ھه.مامم
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رکم ل  دوو مانگ جارک سه مانگی جارک،و  وه ھاته دا دهییم پ زه به بوو ھه تم گبه نیا و نه مامکی ته
کان  بفرۆشییهتک  ک ڕۆمانم له باری، منیش کۆمه باران ده  بیرمه چووم بۆ الی   ک که یه دا، پش ماوه ده

ر وا بیرم چوو بوون  ھه بوو، یان  که ر بارانه به جم ھشتن، له الی مامم به  وه ره ده  ھاتمه  کی بوو، که
ساک ند  چه و م نا، ئه ب، به رکم ل بدات، پم خۆش ده داوام ل کرد ڕۆژێ سه  وسا بیرمه نازانم، ئه

 خون شیرین  کی ھنده من برازایه و بوو، الی ئه من نه  نا مامم پویستی به .دابووم نهری ل  سه  بوو
  وره مان گه که ین، کوڕهجب  م وته با بۆین، ئه:  دایکم ده اوکم بهب  ش که و کاته ت ئه نانه ته بووم، نه

نین، مک بۆ خۆمان دونیا ببی ، با بۆین کهمان که کوڕه  ، نه وت پویستی پمان ماوه  ، نه بووه
 و ئه . وه می ناداته یزانی خواحافیزیش بکات وه ده  ب، چونکه ان کرد، مامم نهموو خزم ھه  خواحافیزی له

ر  ھهوتبووم،  که  ته فره و نه ر ئه منیش به  بوو، بۆیه ڵ باوکمدا خۆش نه گه ندی له یوه په  وه منداییه  له ر ھه
خۆی زیاتر   مامم له  کاوبۆکانی دڕاند که  ی فیلمه ندێ ونه ڕۆژکیان باوکم ھه  که مندای  به

و  ئه وانیدا بۆ دروست بوو، ناوچه  دوو چرچی له  نانهو و داخی ئه  له  وه و شه ر ئه ھه ،ویستن خۆشیده
ر چاوی  به  مکی دوژمنانه ئیدی ته ،نی بوو که رینه ژر سه  و له شه  گیرفانیدا و به  ڕۆژ له  به  ی که ونانه

لی خۆش   و ونانه ر ئه سه بینت و له ک برای خۆی نه ت باوکم وه یشدا قه وره گه  وای کرد له  گرت که
م  ده  ، به وه م و چاوکی درژ و قوپاوه ده  دا به کانی پشان ده ناوبانگه به  ره کته ئه  ی که و ونانه ئه .بت هن

و  ر ئه سه ونی مامم بوو ڕۆژک له خه  که  وه کانیانه برینداره  سپه ر ئه سه و لوکی تینووی قیش بردوو  له
  قوومه  وه انهکانی تاره مه  و له  وه ک بگرته یه نیشانه یانکان شه  نگه تفه  و به  وه خۆی ببینته  سپانه ئه

  به  کانی ونه  که  وه و ڕۆژه له ب،  اللووه  به  وه دییه به کی ئه دووکه  و سیگارکیش به  وه ئاوک بخواته
و  موو ئه بینی و ھه ت بوونی دووارۆژی خۆی تیا هتوپ موو له ک ھه یه ک ئاونه تی بینی ئیدی وه ت و په له

ک دواڕۆژ  وه ر خۆی دروستی کردبوون، سه دا بۆ خۆی و له ند ساه و چه یاڵ له خه و به ئه  ش که ونانه
ماب ئاوا  ھیچی تری نهاش ی وردو خ پارچه  له  و جگه وه ارهخو  وتبته که  ر چاووه به گودانک بت و به

و بن  ی گیر ده که گۆشته  له  حمانه ڕهزۆر ب  کانیشی تیژه  ارچهکرد پ ستی ده کو ھه هب  وه ک ئه ، نهبوو
  وازی له داخدا  له  بۆیه . وه ستته ھیچ شتک ناوه  جۆرک به  ڕوات به خونی ل ده  میش ڕۆژانه ئه

  ست به ویستی جارکی تر ده  تا دوایی که ، وه ره ده  ھاته ده می نه ده  ک له یه شهمانگ و  کردن ھناو به قسه
(   تی که تایبه  نین، به پکه  ھنایه واو ده ی ته که ره رامبه بوو، به ده  ه تووشی ھه  ھنده ، وه کردن بکاته قسه

کرد،  باسی خۆی ده ی کۆم سی سیه که ر به ک ھه یه ، ماوه وه که یه موو وشه ینی ھه به  خسته اوی  ده) و
چاوگ  .وه ره ده  کرده دهکانیدا  ڕسته  له واو کرداری ینیدا ته انی ھهڕۆژ  له ناو بوو، ئاوه  زی دونیای له حه

و  تائستاش به . وه کردنی ئاسایی بیرچووه قسه  ره به  ره به وای لھات تا . وه ندی گرته یوه جی ئامرازی په
می  ر ده به له بوت کی رچییه م ھه به. ک ناکات یه ب قسه ن نه گمه ده  ش به یه م چرکه و تا ئه  یه یه شوه

م  کات به ی ده ندێ جار تکه وشدا ھه ند له ر چه ھه دوت، ده جوان  وه ر خۆیه به یدا له وه ی ماهکان ئاونه
ب   به  دایه وه یر له ینووست و سه نووسین ده   یان به یت، وت دهچی ب کات ناترست یری خۆی ده سه
  وه پاڕته و لی ده کات ی داوای ل ده که ره رامبه به  ب که س ده فه نه نگه وا تهکات  ده  قسه  م که به.ش ه ھه

ر  سه دوایش بهقووڕگی بگیرن و بیخنکنن و   ک له ک پاروویه کان وه ک وشه وه نگ ب نه بده
  میشه ھه  که  وه ڕاوانهد  و ونه ناو ئه شی بوو  له یانه ون و خه و خه ر ئه ھه . وه یدا ساغ بته که ره رامبه به

قورس و نیگا   نگییه و بده به،  رگه پشمه  به ند ساک کردیان چه گیرفانیدا بوون  کانی له پارچه
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ست ل   وه خۆته  خشی و له به پ دهتی  کی تایبه زمایهکاری  بوو که رکی ھه نگاوه ای جهسیم  وه یه سارده
کی  خۆشییه نه  له  م پیاوه وابوو ئه  وه ک ئه کرد  وه یرت ده سه  هک  میشه ھه .گرت و ڕزت ده  وه کرده ده

  یره پت سه .کانی ته ڕوومه  یشتۆته گه جارێ خون نه  وه یه رده و سیما زه و به وه چاک بووبته  کوشنده
وا  ک وزێ یهواسراوی م کی ھه بلۆیهک تا وه  وه بوویته لی ورد ده  که  میشه ھه . دوکتۆر وا زوو ئیزنی داوه

یت،  یری بکه کرد زیاتر سه زت ده حه  دزرت، بۆیه ده ی ترعاتک ند سه چهدوای ری داب  به دت خه  بوو که
کان  ر شاخه ختیی سه ک پاداشتکی ڕۆژانی سه و وه وه ڕایه دا گه که ڕینه ڕاپه  تا له  . وه ئیتر نایبینیته  چونکه

کردن  قسه  پویستی به  بژارد که ھه ویش ئیشکی  ن، ئه بیده وێ تا چ ئیشکی ده  داوایان ل کرد که
دوو  ڕۆژکدا  له ی وه و بۆ ئهسبو نھا چاوی به بۆ مامم ته  که .کان نی زیندانییهدا نجه شکه ئیشی ئه.بوو نه

 کانی هزیندانیی ی نجه شکه چاو ئه  ر به مامم ھه . وه بۆ ماه  وه بواته م ب غه و بکات عاتک ئیش س سه
یری  ک ئاوا سه یه ر ماوه کانی مامدا خۆی بگرت، گه ھۆییه م نیگا سه ر ده به بوو له س نه دا، که ده

 .ست تبه بجویت تا نه  وه هخۆت جگای  له  میشه ھه  بوایه ده  یهزیت، بۆ ته شونی خۆت ده  له  بکردیتایه
کردن  ڵ ده گه ی لهک یه قسه  ن گمه ده به  که کو به. کردن هد یری نه ت سه ویستن، قه مامم خۆشیده  ی  که وانه ئه
زانی  مده ، نهوت م ده گه له کی یه وشه  ھا جار که نده و چه ئه. داودیو کرد به یان ڕووی ده.خست ری داده سه
و نیگا  ر ئه به  هوتبوون که رمدا کانی ھه ندیخانه به  له  ی که سانه و که ئه .کان ڵ ئاونه گه ڵ منتی یان له گه له

  وه وه کانی ئه چاوه  له  ن که بکه  یه رما کوشنده و سه یانتوانی بوو دوایی باسکی ئه سیان نه ، که ساردانه
  اتیان بهئاو  که خستن ل و پۆی ده په  جۆرک له  به. قی چه ڕۆحیان ده وان و ناوچه  له ک بزمار ک کۆمه وه

ی  وه ر بۆ ئه یانوت ھه ده  وه زیاده  به  رچی شتکیان بزانیبایه ھه  له په  به  بۆیه .خواست مردنی خۆیان ده
  له  ش که وانه موو ئه ھه .قی چه چای چاویان ده  له ک تیر وه  که ڕزگاریان بت  نیگایانه  و چلووره له

و  موو ئه ، ھه وه بنووسنه ری خۆیان وه یان یاداشت و بیرهویستبوو وت ڕکه به و وه ره ده  زیندان ھاتبوونه
ونکی ناخۆشیی  ک خه وه  شه و به کرد ئه ستیان ده ھه ، درابوون  نجه شکه چۆن ئه  ڕاندبوو که یان په شه به

و  وه خواره  وتبته که  وه رییه وه یاده  ستوو له ونکی به ک خه وه ، وه بیرت چووبته  له  می مندای وایه رده سه
و  بیره موو شتکیان له زانی بۆ ھه یانده ، نه حاه ی مه وه نووسینه  بۆیه .ماب هکانیشی وردوخاش ن پارچه

س  که  ، بۆیهق یاڵ بچه خه  درک له  ک ورده ئازار بوو وه  لی وا به  وه یان بیرکردنه .ب نه  وه ئه
ھۆی  به  بۆیه .یت رامۆشی بکه فه  یه وه باشترین شت ئه.نت خۆی بگه  به  و ئازاره ڕا ئهخۆ  ویست له یده نه

بوو و زیاتر ڕزیان  تر دهوتوو رکه یدا سه که ئیشه  دوای ڕۆژ له  له مامم ڕۆژ  وه ھۆی چاوانییه ی سه کارگه
بوو دوو  نه  وه ی بهت پویست قه  چونکه ،کرد متریش ئیشی ده و که  وه کرده گرت و باشتر جگای خۆی ده ده

  کی زۆریان دابوو به یه کانیش پیان زانیبوو، پاره مریکییه ت ئه نانه ته. بدا کک یه ی نجه شکه جار ئه
یاندا،  گه چوو بوو له م نه ، بهن ند ئیشکی پ بکه و چه رن ڵ خۆیاندا به گه مامم له ،رم تی ھه حکومه

                                                                                         .ن که کوردی ئیش ده  س به م به ئه کانی ئینگلیزی نازانت و چاوه  وتبووی که
واو  ی تر ته که کاردنت، چواره ک ژووریان به نھا یه م ته ، ئه پنج ژوور پک ھاتووه  مای مامم له
ی  که هھۆ .شدا نین و ماه له..ویش نین ر ھی ئه ی ھه خستوون، ده پی ت نه  ند ساکه خایین و چه

نوت  خوات، لی ده کات، نانی ل ده فیزیۆن ده له یری ته دانیشت و سه موو شتک، لی ده ھه  به  کردووه
و  واسیووه ی ل ھه وره کی گه یه ئاونه ند چه.ژووری میوان   یکاته نیش میوانکی بت ده گمه ده  ر به و گه

 چووم بۆ الی، ده  ی دوایدا که یه م ماوه له .کات ڵ خۆی ده گه له  عات قسه سه  به  ی من بزانم رۆژانه وه ئه
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  دا بوو، کهکان م ئاونه ر ده به له  میشه هھ. کرد بیبینم زم ده و حه ی باوکمی تیایه کرد زۆر شوه ستم ده ھه
ڵ  گه دوت یان له ڵ خۆیدا ده گه زانی له مده کردم، نه ده یری نه ت سه کردم، قه ڵ ده گه ی له قسه

                    .منتی
می  وه. جگای باوکمی  م بۆ ھناوی، تۆ له م دیارییه م، ئه که بیرت ده! گیان  الی، وتم مامه  چوومه

گلنن،  مه  م منی توه ب، به دردنتان ئازا ڕکتان بووه، گه مندای چ شه  بهوتم، تۆ و باوکم  . وه دامه نه
  ، به موو شتکی خۆشه ، مندایی ھهیی وره یبگرین بۆ گه ناب ھه  ی خۆشه وه ڕی مندای ئه شه
ست  ده له ماناکانی خۆی ب و ناشرین ده یی، ئیتر وره گیرا بۆ گه ھه  ر که م ھه ، به وه کانیشییه ڕه شه
زم کرد  وتم وا ھاتووم و حه . وه شیمان بووه م په رای کردم و ویستی شت ب، بهیرکی خ سه. اد ده

یرکی کردم،  ، سه وه ڕمه و ئیتر ناگه ره ره به رکی دوورو درژم له فه م سه که ست ده کت بۆ بنم، ھه دیارییه
ی  وه ره تم ناگات، وتم، نا ، ناچم بۆ ده  کرد، زانیم که رما نه سه  ستم به یر بوو، ھیچ ھه ی سه وه ئه

  م نزیکانه به م  که ست ده ر، ھه فه ا سهتوانی ناوی بنیت دو ده،  ی من بۆشونکی تره که ره فه وت، سه
                                                                    .م ھاتووم خواحافیزیت ل بکه  مرم، بۆیه ده

  من دا که  یمانکت به تۆ کاتی خۆی په!  دانا، وتم مامه  که وییه ر زه سه م له که وت، دیارییه ھیچی نه
ناشرین و   و میتۆده ن، باسی ئهزیندا  ی له که ت ده که ودا باسی ئیشه له  یت، که کانتم به ری یاداشته فته ده

ند  چه  گات بهکانی نی قۆ تیژه چه  به. چیت بوێ بین  دووهکان کر زیندانییه  وات له  که ت فسوونه پ ئه
کی  م ھاوڕیه ، به وه مه من ناوی تۆ بوناکه. رگرتووه تترینیان وه حمه زه  له ک دانپیانانت یه چرکه

ک چیرۆکک بوی  وه  نگه ڕه ، وه کاته بۆم بوده  وه ناوکی خوازراوه  به  که  یه نووسم ھه ڕۆژنامه
بی لمان  ده ئه شیرینی کی ک درۆیه نھا وه و ته کات ڕاسته ست نه س ھه که  ، چیرۆکک که وه ینه بکه
گرتووم،  ر گوشی ل نه توت ھه ده  .ر پ سه  ستیته بیخۆیت و ھه ک زلووبیایه ،ک یه ک پاقالوه وه.ربگرن وه
ر  سه  جم ھشتبوون و ئستا له و به ی ئهپش ئستا ال ک  یه ماوه  درژ کرد که  ڕۆمانانه و ستیکی بۆ ئه ده

ڕۆمان و تۆ و ( سینگتی وتی ر سه ردک له به  توت تاشه ، ده وه خۆکردنکه  زۆر له  ی بوون،  به که مزه
،  وه کانت خوندۆته ڕۆمانه  یشتم و وتم پم خۆشه ر تگه کسه ، یه) وه خوندنه جھشتن و باران و من  و به

؟ نا )خۆش نهتۆ و ( ،  وه ن پیس لم نزیک بۆتهم مرد که ست ده ک وتم  ھه  ج دم، وهشت ال وانه من ئه
ب  واش نه  نگه س ڕۆژم ماب، ڕه  نگه م، ڕهووی گرت خه یه  یه فته م ھه و ئه  ستکه نھا ھه خۆش نیم، ته نه

                                                                                            . وه می خواحافیزی ناداته م وهکات، مام ، نا باوکم ڕاست ده وه دامه می نه م خواحافیز، وه نازانم، به
می تۆدا  ر ده به نھا له مت، من ته ر ده به  وه وا ھاتمه! م که نازداره  ئاونه! م که ویسته خۆشه  ی ئاونه ئه

ناو تۆدا بام   ، له یه م ھه قینه ناو تۆدا ماکی ڕاسته  له م، بکه  توانم قسه ا دهناو تۆد نھا له ئینسانم، ته
کی  بایه شه ر ڕه به م وفقم له ی ده ردانم، ده رگه ب، وا سه تۆم ل دیار نه .فم دهبۆ کوم بوێ  و  یه ھه
تۆ گوێ  .م بکه انگۆی کی ڕاست یه شوه  به تا ن ڕم ناکه ستن و چاوه ناوه  وه ممه ده  کان به و وشه ھزدایه به

ری  کهی م، پهبوو کی جوانی بۆ ھنا م دوو س ڕۆژ پش ئستا ھات بۆ الم، دیارییه برازاکه  تاقه!  بگره
  وه ڕاسته ناوه  بوو، له وامدا رده کی به یه وه جونه  ر له ن قاچیان ھه هک ڕا بک وه سپ  ک ئه کۆمه
تیا کۆ ی  که ئاوه  وزک که حه  وه ژر قاچیانه  ، له وه خشینه به ردا ده سه بهکی بچووک ئاوی  یه فواره

موورو   به  دا که که وزه ناو حه گۆڕی، له ی ده که نگی ئاوه نگ ڕه نگاوڕه گۆپی ڕه  کۆمه   و به بۆوه ده
ماس و  ئه   لهپ ب  که وزه ڕاست حه  به  کردی که ستکی تیا دروست ده داپۆشرابوو، ھه  نگیانه زه
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کی جیایان  یه کان شوه سپه ک ئه یه چرکه  موو ده گۆڕدرێ، ھه ده  که نگی ئاوه ک ڕه یه چرکه  موو ده ھه.مرواری
یری  سه  جۆرک که  چت، به نی ڕاستیی ده چیمه  واو له ته  نک، که دا چیمه که وزه وری حه ده  به. یه ھه
  وایه  وه ک ئه وهچن  ستکت  تیا ده ھه ،  ون که رده ی چاوت ده یلهر دوو بیلب ھه  ک ئاونه یت وه که ده
ب   واو له ته دا یه و چرکه له  ست خۆت نییه ده ، بهزانیب و پت نه ودا چاوی خۆت ج ھشتب له

!  ئای خوایه . وه ره ده  ته ودا ماون یان  ھاتوونه ی بزانیت له وه بۆئه ی ده چاوانت ده  ستک له ده  وه ئاگاییه
  و سیحره من نازانم ئه.  رگرتووه م وه و برازا شیرینه له  م که بکه  م دیارییه توانم باسی ئه عات ده سه  من به
  وه ک ئه م و لی تر نابم،، وه که یری ده ر سه ھه  ، س ڕۆژه واو شواندووه دا، منی ته نه و دیمه له  چییه
کانی  چاوه. وه بمه نج ده گه  م که که ده  وه به  ست ت، ھه شت و ئیسراحه هیران و گ چاوم چوو ب بۆ سه  وایه

ھیچی  مم ر ده به  یانھنانه کۆی ده  به  که ڕاماون کان ی زیندانییه یما ماندوو و ترساوانهو س له  من ھنده
و  خه  یانیان له به  که موو رۆژێ ھه. کار دت چاو بۆ شتی تریش به  م که که ست ده ئیستا ھه   بینیووه ترم نه

م  م ئه ر ده به یانی بخۆم، دم و له ی نانی به وه م و چاوم بشۆم، پش ئه ی دان و ده وه ستم، پش ئه ده ھه
، دانی پیان و ماویت ی خۆت نه که کی ئیشه که به )تۆ(ت،  گبه نا نه. نیشم عاتک داده دا، دوو سه سپانه ئه
خۆتیشی   و  له ، پیاوبه  رگرتووه س وه ھا که زاره ھه   انپیانانت له، د هنیی تس گوی ل ، که ترسه مه
ج  به الی تۆ  کانی لره ڕۆمانه  ت که و برازایه ئه  وه و ڕۆژه بۆ ئیش، له  چوویته نه  مانگک زیاتره.  رگره وه

، ڕۆمان  ڕه ی الپهدوا  ڕه پهال ی، دوای وه کت خونده یه ڕه نیایدا الپه ته   ک  له یه ماوه دوای  و تۆش ھشتن
  له موو گیانت تسووتن و ھه رم ده کی گه و تایه رم دادن گهکانت  ستت کرد چاوه دوای ڕۆمان، تۆ ھه

ۆڕا، نا چ ل ده تنۆک ئاوتتنۆک  ک بگریت وه  وه چاوانته  ت له نانه ، ته وه وانته ناوچه  ڵ، له قدا شه عاره
  به  ره به  ره به  که  کانته کی چاوه ه سته کرد، به ستت ده کو ھه گریایت، به ده هتۆ ن  ، چونکهنبوو فرمسک نه

 (نا .یت دایبخه  ب تا زووه ری، ده موشته  و نه  کرکارت ماوه  و نه ھۆی چاوانته ی سه کارگه.دن جت
ھا  نده زابیب، چه هان نخۆت  ریش کرابن و به ده  نگه ڕه  ماون،  ئسته کی ھیچ ئیشک نه که  به ) ئوه

ش  ئوه خۆشی خۆشن ، نه وتتان نه  وه ته هم دیو خ ر ئیش و له سه  نه بگه  کرا که نابتان جه بۆ فۆن له ته
میدا  ر ده به موو ڕۆژێ له ھه  ی که م دیارییه ، ئه جوانه  م دیارییه ئستا ئیتر دوای ئه. چ گران بت ده  وه له

ی  که  بیرمان نییه  واو له ته  ین، ئمه نشین بکه واوی  خۆمان خانه ته  ر به ھه ) ئمه(  نگه نیشین ڕه داده
ب  ک ده فایه ک وه ر وه م ھه ، بهکانمان ریه وه ی بیره وه بۆ نووسینه  داوه  برازا شیرینه  و تاقه یمانمان به په
مان،  ین بۆ برازاکه ب بیبه زووترین کات ده  و به  نووسیووه ی زۆرمان یه ڕه الپه  ئمه .ر سه  رینه یمان به په
ین تا بزانین  رکیشی لبده ب سه ده.کرد ر و مردن و شتی وای ده فه باسی سه  وه خۆیه  ر له ھه  و ڕۆژه ئه  که

                                                                             .                 داوه رت ل نه سه  مژه له )تۆ(، بچم بۆ الی م که ز ده حه  مکه ده )من(،  چۆنه
،  وه رته دوو که  خراپ بووبووم به بمرم،  بوایه ده کانی خۆم حیسابه  به  بوو که  دوا ئواره  یه و ئواره ئه
 .ھات ده تر ی که دوژمنه  قی نینی به عه وی تریانم پکه ئه کردبوو، ی مردن واو خۆم ئاماده ته رتکم  که
دوشکی خرام  .ند ساک ژیابم وابوو ک چه وه دا یه فته و ھه له م  ڕی به خرا تپه  نده ر چه ھه  که فته ھه

رگا  نگی ده زه. بت و رۆحم بکشت عیزرائیل ڕێ بوو رتکم چاوه که ر کرد و  به ست جلی پاکم له کرد و ده
؟  س کردووه که  رمی له دا، کوا شه نگ ل ده مردن ب بۆ زه  مه ر ئه هیر بوو، گ سه ی تر پی که رته که لدرا،

الی خۆیدا   وێ بمرێ من به نایه  یان که رته و که ئه ترسم،  مردن ده  لهکرد  ستم ده م جار بوو ھه که یه
  ، به وه لدرایه  وه دیسانه  که نگه زه ، تییه خۆیدا ئازایه  مردن خۆی له  له کرد ترس ستم ده ھه  ،کشت ڕاده
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بۆ   وی تریانم وتی ڕۆه ، ئه وه ره یکه رتکم وتی مه که ، وه مه که رگا نه ر ده بت گه چی ده  خۆم وت باشه
م  تۆ به ، چی خۆشه  دت به ، ماوه نه  ت پوه چیت گه ختک ده دره  له .واو حیسابت ته  ازه، تۆ ت وه ره بیکه

کرد و  وی تریان ھاواری ده ، ئه شکنه کجار دت، دی مه میوانی وا یه چۆن بی؟ب پایز  وا بیت، ده  ھاره به
ناو   و له  وه بوووه  ند باره چه  که نگه ھاوار، تا زه  رم پ بوو له تا بیشکنی، سه  یه و کوا دی ھه یوت ئه ده
  ش میوانکه مه ی خۆمدا وتم، ئهد  ، له وه رگاکه و دیو ده نگی مامم بوو له ده  دا گوم له ژاوه  و ژاوه ئه
بیرم : ، وتی وه ژووره  ره رموو وه تۆیت، فه  وه ئه! گیان   ، مامه وه رگام کرده ده  له په  کجار دت، به یه
شی تریشت بۆ  یمانم پ دای، به په  کانم که یاداشته  شک له به  وه کردی، خۆ ماوی کوڕی خۆم؟ ئه ده
شونی خۆم   ی پ دام و ڕۆشت، من له که ره فته ده. م که ت ب برازا شیرینهخۆ  ، ئاگات له وه نووسمه ده
خۆشی   ؟ له وه ی مامم چاک بووبته ب که ده .وت ی ده و ڕستانه ئه  ه سابووم، مامم ب ھه په حه

  تم کرد بهس ست و برد ده و ده وه ژووره  وه ڕاکردن ھاتمه  کانی، به ری یاداشته فته ی مامم و ده وه چاکبوونه
ی بیرم ل  وه ، ئه وه مهخون ده  دونوه  و من له یانییه یرم کرد به واو بووم، سه کات ته. ی وه خوندنه

  وه یه ناشرینانه  موو سوپاو پۆلیسه و ھه ، به وه یه وره گه  موو ھزه و ھه مردن بوو، مردن به  وه کردبووه نه
خۆیان   بات که ده  وانه نیا ئه ستم کرد مردن ته ھه .مابوو نه  و ناوه له  وه خشی کردۆته ناوماندا په  له  که
ریوم بدات و بمبات، ریک بوو ف مردن خه  سانه کهو  کک بووم له بوو یه ک یه فته ستی، منیش ھه ده  نه ده ده
  تووم و بیر لهئستا دانیش .برین  ساڵ پیری کردم و پی کردم له  ت ده قه  به  یه فته و ھه ئه  ستم کرد ھه

  له  کانم که ن، برینه نایه  ژماره  له  ژمرم که کانم ده و برینه  وه مه که ده  یه فته و ھه ی ئه چرکه  به  چرکه
                           . وه دوورمه ک دم ده زوویه ده  دانیشتووم و به . وه ته کدا کۆمکردوونه یه غیله ده
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