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  ناوی کتب

  نین ۆ پکهب
  .شتی د ده حمه ئه کردنی   ئاماده

ی  و قسه نکته ندێ شوور و هه ال مه کانی مه نکته  ل له گه
  .خۆشی تر

   لمانیوه ئهو  زمانی فارسی  لهن ایکیند هه که
  .  یکورد یر زمانی شیرین سه  ته اوهگمر وه
  هل بوو ێڤاالنم گو و هه  دۆستان  له  که ،تر ی نکته ل له هگ
  . وه و نوسیتمه 

  سوده  ی بۆ زاخاوی مشک به وه رانهگوتن و گ  دن نکته
  م نکتانه ل ئه گه  مک له ند ده چه  وه که یه  با به ده
  .ر سه  رینه به
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  خۆبم ربه سه  وێ که مه دهمنیش               

   اوارهه  پ له  ژهـــــــــــــم  لهینم ژ      ارهــــــــــم دی نهو من کوردکم  هئ
   من ییمخۆ ربه هـــــــــسو ژین مافی ب     من  مــانزۆردار تیـس ده ی وساوه چه

  مناکم هــخ  ۆیهب مخۆیی ربه سه ب    خاکم   م لهدوور  الهــــهای س ساله
  یانگر ـم دم پــــــــژین ش له ببه     انڕۆمی و م جه عهو ازیتستی  ده هب
  یه هه یمتس ربه هـن و سامافی ژای     یه اکی خۆم ههـــــمرۆڤم خش یمن
  نامرادی  ستی و له ژر ده  لهدوور       شادی  ی خۆم بژیم به کاشیانه له

  وێ ده اکی خۆمخوات و وژمن بد     وێ ۆم دهـــت و ئاالی خ وهمنیش 
  تی دوژمنم ناویـس ی ده وساوه هچ     وێ  م دهیو ئازادبوون خۆ  ربه هـــس
  ئازاد یانیژ  هبم ب تانــکوردس  له     انادـخۆ و ش ربه سه منیش وێ مه ده
   نیشتمانی خۆمل و م گه رخه سه وه     تانی خۆمــکوردسی م ئاال لبده هه

   وه نگ بداته تان دهـــــاوی کوردسن      وه کته تان بشهـــــــــــکوردسئای 
  موو واری خۆم م هه دانکه ئاوهپ      وت و کانیخۆم بۆ خۆم نهوسامان 

  م خاکی کوردی دبرین خهـپش هو     ت و زانینــــاو زانسیلۆژ کنه ته  به
  تانــخۆ ب واری کورس ربه سه  که     ژیان  ی له م ئۆخه ده  اکهــوس ئه
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  یڤك                    ند په چه
ل   گه   گومان لهجلسان دا  و مه ڕآۆ  زۆر جاران له    
ڤاالن  دۆست و یارو هه  بت که دهی خۆش  و قسه  نكته
ل  گه  کان له و کۆڕی دانیشتنه  وه هنگ هدکتر  بۆ یه

ی  جگه بته ده ش وه ئه  ن ، که که کتر شاد ده یه
پم ن ، و کۆڕه ی ئهو شادی گوگران نده دلخۆشی و خه

ی  نین و قسه ر پكه گه ئه  کهجلس  و مهڕر آۆ هه  وایه
و  وا وشک و برینگه ئه ، بت قی تدا نه سته خۆش و نه

ل دت،زۆر جارانیش  ی پرسه یکان هآۆڕك  وه
آانییان   نكته   ن آه س هه ل آه گه  بینین که ده
ر تا پای  سه  آه  وه نهگ دهو بۆ تام   به  نده وه ئه

و  له یمرۆ گو  آه  میشه و هه نینه و پكه نده ی خه جگه
ب  بت و هیچ نه ی پ خۆش دهبت د ده  نكتانه

م  خه  و بزه نده خه  که  دت ،خۆ دیاریشهآی  یه بزه
توانی  ک هه بۆ مرۆڤ وه  نکتهو   وه کاته م ده که
 کاندا هو آۆر و آۆبوونه  له ،شادی دن  و    ربرینانه سه
  له ی خۆش و پ ال و یاران نكتهڤ دۆست و هه  که
  له انگو  ی که انه ئه لن،  نین ده و پكه  هند خه

بت و بۆ  ده دشایان د  میشه گرن هه آان ده نكته
،  وه هن به یاد ده  آان له م و ئازاره ند ساتك خه چه

  ر شونی بت له هه  کان له وه ڕو کۆبونهآۆ  میشه خۆهه
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وا   تیا دابت ئهوه گانه  نکته  که ل یاران دا گه
و  ز له من بۆ خۆم زۆرم حه بن، ده ترشاد  کان  دانیشتنه

ر  سه  ی خۆش و به نكته  میشه هه  آه  یه هڕانآۆ جۆره
هاتی دۆستان و یاران بگتهز و   ی به و نكته  وه درپ

  و نكتانه بكرت و به تدا باسی  ره دلخۆشكه
ات زاخاوی مشکی مان بكی خۆی شادم د آهمرۆ

ڕیز  به  ویستم که ڤاکی خۆشه ههۆژكیان ڕ ،  وه بداته
و  ڤال و خزم ی ههلیل ال خه مین مه د ئه مه ال حه مه

مر مامۆستا  م کوڕی شاعیر و زانای نه دۆستی درینه
 ،   ناز ناوی موخلسه  یی که ره لیل دووسه ال خه مه

  له  مانه و ده ئه  یی که  ئاواره  ی لهخۆشزۆر آی  یه نكته
به   آه وه امهبۆ گ بووین ئران ئاواره  ران له نده مازه
شاری   یقام ر شه سه  له:گوتی ر خۆی دا هاتبوو و سه

وانی ڕ ستا بووم چاوه وه ران  نده مازه  له د آاوس گونبه
دا ش  وآاته ،له وه و مال بچمه ره آرد به آم ده تاآسیه
   و  به وه برده لوام آیبوو بۆ منداالنم ده عهتك  پاآه
  دا به  وکاته لهم ل دابوو، دالغه:گوتی ، بوو  وه ستمه ده
موسل   له  ی آه نهڕۆژگاراو  ئه  وه چووبوومهیال  خه
تم  وخسهڕ  آه کموو جار هه،ئاخر رباز بووم سه
تك  پاآهوا  ولر ئه هه  وه رامه گه و دهگرت  رده وه
ش دا  و آاته له ،  وه برده دهدیاری   بهلوام بۆ باوآم  عه

و  موسلم  له آهزانی  دهر وام  ههیاالت و  خه  وه چوبومه
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هات و  ك یهتاآسی :گوتی ،  وه ڕمه گه ولر ده و هه ره به
فارسی   به ، ای گرتویش ڕ ستم ل بند آرد و ئه ده

وام گوت آابرا   بابولتۆپ،آه:گوتممنیش  ؟ آوجا:گوتی
ای گرت ڕ ویش و ئه آی ترهات یهتاآس  ۆییڕر  آسه یه

   یه و شوه گوتم بابولتۆپ،به  که دیسانه؟ آوجا:و گوتی
ناچار   ،بهتگر  و ڕایان نه ێ آردڕ  به مآسی س ته

ال  ماڵ،مه  وه هاتمه  ادهپ  ێ بهڕ  هموت آه  ڵو ما ره به
 وسا  ئه  وه ماه  یشتمه گه  که :گوتیمین  ده مه حه
د  گونبه  موسل نیم له  من له  خۆ   کوره  وه بیرم هاته وه

و  منی زۆر پكه    یه ته نكه م منیش بهئیتر  ،!!! آاوسم
تر و پ پ  و وه گایه ده مان  وه ئه  هآك بوو  یه ماوه
   منیش آه .بووین ڵ دۆستان شاد ده گه  نین و له آه ده
آانی   نكته  ل له آۆمه  بووم آه  و هیوایه مژ بوو به  له

یاداشتیان   وه هنگ آه دهی  و نكتانه و ئهدۆستان 
  و نکتانه له  ککه ش ه مه ئه م و آتبكی ل بسازم بكه
و  ل له گه  ش که وه داخه  ،  به هو ته نوسومه  که

ستم  وتان و ده ی تۆمارم کردبوون فه نکتانه
 م م له ، به  وه ته بیرم چونه  لهیان و   وه وتنه که نه
کۆم م  رتوکه م په واو کردنی ئه تا تهم  هو هه
وتن  رچاوم که فارسی بوون به  کهند آتبك  چه دا، نه

 م  ئه   بیارم دان که  که و دم پیان شاد بوو،بۆیه
رگرانیان بۆ  وه   ستم به کوردی و ده  م به بکه  انهنكت
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ل  و گهکرد   زمانی فارسیوه  ر زمانی کوردی له سه
و  و یاداشتم آردن وه ی تریشم آۆ آردنه نكته

وتان   یم فه هۆی ئاواره  م به آه م داخه ،به وه نوسیومنه
دوای نان دا   وون لهرگرانی ڕۆمانی ول ب ل وه گه  له
  واوم کرد له رم گا و ته وه  هی ماکسیم گۆرگیه  که
واو  ندکی مابوو ته هه  ل برا کوژی کازازانکی که گه
ییم و  هۆی ئاواره  دوای ماندوبونکی زۆر به  م ، له بکه

زۆرم سو   ئران لم ون بوون که    وروپام له و ئه هاتنه
  .  وه لیان بوونه

 ریم  ده ربه له ژیانی  ده ند سالك تر دوای چهئی       
الی   آتبكی فارســـــیم لهوروپا  ئه  وتمه که  دا که

  وت آه م چاو پ آه وره ی آچی گهخوناو خان
  وه کی خۆشی بۆ گرامه یه ند نکته وه و چه یخونده ده
خوناو خان   ی آه وه ، دوای ئه بووبون  گوم ل نه  که
یارم دا رگرت و ب خوناوم وه  هل واو بوو  ته
 ر سه  ریان بگمه و وه آوردی  م به مویان بكه هه آه

  وه نه له و آه ی خۆمان و له آه شیرینه  زمانه
 ی پم آه ته ی میلله ی آتبخانه تكی بچكۆالنه خزمه
  پی آوردی پ رتوآخانه په  له قوژمنکم و  بكه
موو  بۆ ههی دلخۆشیش  جگه  و ببته وه مه بكه

  ی خۆش و به قسه  ز له حه  ی آه وانه رك و ئه خونه
آان  خۆشه  وداوهڕو  ره مه یرو سه سه  له رهاتی پ سه
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شوور زۆر  ال مه آانی مه نوآته  آه  نده رچه ن، هه آه ده
الم من پم  به  نه ستان داهه ر ده به  و له  وه ته آۆ آراوه

  له  یه آیان هه زیهش بۆ خۆی جیاوا مانه ئه  آه  وایه
شووردا  ال مه آانی مه ی نكته وه ی گوتن و نوسینه شوه
 رم وه  ستان دایه ر ده به  له  ی آه یه م شوه به  آه بۆیه
گوا دارم   ر زمانی شیرینی آوردی آه سه  ایهه

ران و  ندی خونه زامه هڕی  آاركم آردبت جگه
  ز له حه  ی آه نهوا تی ئه تایبه  به و نبیران بت ۆشهڕ

و  ر له ن ههم.ن آه ق و خۆش ده سته ی نه و قسه نوآته
ینی ڕگۆ  زم  له زمانی فارسی فر بووم حه  آه  وه آاته
ی  موو آتابانه و هه بتوانم ئه  آه  آان آردووه ته بابه
ندن  مه وله تا بی ده ههن و  زمانی فارسی هه  به  آه
جیھان دا  ش له تازه  رتوکک که موو په هه  ،که

یان  رگانی فارس  ده وا وه کا ئه ری ده ری ده نوسه
ی  آتبخانه  ویته که فارسی و ده  نه که

تکی  زن و خزمه رکی مه کا  ،ئای که وه ئرانیانه
منیش ن ، ده نجامی ده ئه  بۆ خۆیان که  یه وره گه

م  ول بده ههالی خۆم ح  ش به به  بیارم دا که
ین  بۆ ڕۆرگیران و گ وه  لهدا  ریایه و ده هآم ل یه تره قه
  ی خۆم کهر زمانی شیرینی آوردی باوو باپیران سه
و  م م بكه آه وه ته نه  به شکیت و خزمه   و شانازیه ئه

  رتوآی به ل په بتوانم گه  هیوام آه ،جابهپم ببت



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

  به  آانی آه رتوآه زانست و زانیاری و په  له سودو پ
و  م و لهریان بگ وه  منداالن سودیان زۆرهت بۆ  تایبه

  له منداالنی ئازیزی گه  تك به خزمه  وه گهڕ
روونی خۆم  م دل و ده م وآه م بكه آه وساوه چه

آانی  رتوآخانه په  چاوم به  آه. م  تر بكه ئاسوده
 آی ساردو س یه ناسه هه  میشه وت،هه آه تان ده میلله
 ته بت بۆ میلله زوخاو ده  هل م پ آشم و ده لده هه

  وتووین و له ند دوا آه چه  م،آه آه هوساو و چهژار هه 
جماوین   به دن چهدا آاروانی زانست و زانیاری 

ابوردو ڕ  زاناآانمان له  ۆلهڕ  ل له گه ی آه وه ئه
آان  زمانی بگانه  زیاتر به  دیاره  آردویانه

وان و  ی ئهملك و ما  ته هوو بو نجامیان داوه ئه
   له  ههای سا هو سا ش بووه خۆی لی ب به  آه آورده

و  وه وساینه رچه هه اد ندهڕرانی د ژر چنگی داگیرآه
یان  آانیشمان نه ویسته نبیر وخۆشه ۆشهڕ  ئازیزه  ۆلهڕ

ی تك خزمه  وه آانه توآهڕ ینی پهڕبواری گۆ  له  توانیوه
  به  و آتبه ن زمانی شیرینی آوردی بكه  به رچاو به

ر زمانی  سه  نهر بگ وه  م جیھانه آانی ئه نرخه
آانی زانست  موو بواره هه  ش له شیرینی آوردی و ئمه

و   ۆین و خۆمان و آتبخانهب  وه و پشه ره و زانین به
رین و  به  وه و پشه ره آان به واوی بواره ته

دی  وتوو وه زانیاری و پشكه  له آوردستانكی پ
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له گه  م آه آه داخه نین،ب مامۆستاآانیشمان   ل 
ل  و گه آان آردووه زمانی بگانه  ت به زۆریان خزمه

ر زمانی  سه  ته اوهرگی نرخیان وه  ی بهآتوڕ په
ی  آه شیرنه  زمانه  یان نوسیوه و زمانانه به و  بگانه

ر  هه  من پم وایه  ،که یاد آردووه  خۆیان له
جی خۆی   هۆکار له  نه ن و بیکه کهک باس ب یه لگه به
  نیا به ته  که  وان کوردانه ئه ،چونکه  وه م بواره له  نیه

و  ت به نیا خزمه نیا و ته نوسن ته ده  زمانی بگانه
  نوسن که یھان ده که زمانه  به  ن که دکه  وه بگانانه

، من   هیچ سودکیان بۆ کوردو کوردستانی خۆیان نیه
زمانی   به  ر مرۆڤک که هه  یفه زۆر حه  که  پیم وایه
  کات که ده  و زمانه  ت به وا خزیمه نوست ئه خۆی نه
داخی گرانم بۆ خۆمان و  یم  ده  بۆیه، نوست  پی ده

ب  الم ده به ییمان، وساوه ستی وچه ژیانی  ژر ده
النی جیھان  واوی گه ك ته ش وه ۆژك بت ئمهڕ
زگاری و ڕآانی  ئاواته  و به ۆینب  وه و پشه ره به
وتنی آوردو آوردستان شاد و  خۆیی و پشكه ربه سه
کی  یه واره ن قه خاوه  ،کوردیش بب به ندان ببین خه

  .خۆی خۆی شادان بژین ربه میللی و سه
و  مر رو نه روه دی خانی سه حمه تی ئه زره حه  

ر  و به مه  د ساڵ له سسه  ر له بهندی آورد  دانیشمه
  :لت دهتی و  رمویه هف
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  ك ئیتفاقه  مه  بوایه ردێ هــــه گه
  ك ـنقیادهــئیــ  ا بكرامهوكــــــ

  مامی م ته جه ب و عه ره ۆم و عهڕ
  آرد غوالمی ا دهڕ مــیان  ژمه هه
  ت دوله دین و   مهدآر آمیل ده ته
  ت عیلم وحیكمه آردمه ده حسیل ته
  قاالت مـه ڤ بوون  ژ هه میز ده ته

  ماالت بوون خــودان که از دهمومت
تی خانی بت و  زره گیانی پاکی حه  زاران سو له هه

  مه ل ئه بهزدانی ،  نوری یه  ی پ بیت له که گۆڕه
ی کورد  ئمه  ی داخه زۆر جگه  آه،   و وایه  آه استیهڕ
دیرۆآی   آبونمان له هیآتی و  ت و یه هو ده  آه

  مان هۆکار بوینه هه  بووه نه  ش ۆآهم تا ئه هه  وه آۆنه
ر باسی  وبه مه دسال له سسه  ر له مر به خانی نه  که

شی کورد  ختی ڕه به  مۆش  له تا ئه و هه  کردووه  لوه
  ئاوا له  که  شه  آه بۆیهر  و هه  وه ته ر ئاوا ماوینه هه

خۆی  ربه التکی سه و بوونی وه ت آاروانی شارستانیه
 و ئاوا  وه ته دوا ماوینه  و له بووینهش  کوردستان ب به

یبینین  مۆش ده ئه  ی که یه م شوه وتووین و به دوا آه
لی کورد  ش گه مۆکه تا ئه هه ژین دهریشانی   په  وا به
مر  کانی نه مه و خه ناو خۆی دانیه  کگرتنی له یه
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رانی  ژر چنگی داگیرکه  دی خانی له حمه ئه
  .  وه ته روا ماوه کوردستان هه

  رلین به 1988شتی   د ده حمه ئه                           
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  ك یه سته لوه هه
  ی دۆستان و یاران جا چهڕآۆ  له  آه  میشه هه         

یرو  سه  له ۆژانی پڕی ڕآۆ  لدایی و چه وانی یه شه
بتوان   آاتن آه ز ده م حه رده پ دا مرۆ هه و گه  گالته
دۆست و  ویستی بۆ ی خۆشه بزه  له ی خۆش و پ نكته

  آه  وه تهدا بگ  و دانیشتنانه  ڕهو آۆ یارانی خۆی له
دۆست و یاران  نین بتن و و پكه  نده رتاپای خه سه
نن  و  ل پ بكه سه تر و ته  خۆشه  و نكته م به آه
نین و  لن پكه رم ببت،خۆ ده جلسانی پ گه ی مهڕآۆ
و   ندروستیش باشه ر لوان تا بلی بۆ ته ی سه بزه

  ره ی شادو دلخۆشكه ی نوآته وه ،آۆ آردنه یه سودی هه
و  یه ان و تۆمار آردن ههرگ نوسین و وه  پویستی به

ی  آتبخانه  ول بدرت آه ش هه وه و ئاسته ب له ده
و باس و خواس و  ند تر بكرتن و ئه مه وله آوردی ده

ر  ن وه ش هه وه زمانی بگانه  له  ی آه نكتانه
بگن بهدرحالی   ش به آوردی،منیش به  ن و بكر

  شورم به ال مه لساوم آتبكی مه هه  م آاره خۆم به
و  ل له چاوم پ دا خشاند گه  وت و آه سكه فارسی ده

انم رگ یاری وهب  آه بۆیه وبووبو م گوێ ل نه نكتانه
  یهڕگۆم  م نكتانه ئهموو  ههونجام دا م ئه م آاره داو ئه

هیوام   به  آه ی آوردی خۆمان آه شیرینه  هر زمان سه
ی  آتبخانه  له  لنكی بچكۆالنه ش آه م  نكتانه ئه
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و شادی  نده ی خه جگه   وبب به وه آوردی دا پ بكاته
  .رانی ئازیزی آورد خونه
ی  آه شومه  سه ره دوای هه له  آه1975سالی   له      

 زاران ك هه زن منیش وه یلولی مه شۆڕشی ئه
  و لهبووین ر ده ربه و ده  ئاواره لی آورد آانی گه ڕۆله له

  له ویستم كی خۆشهالڤ ند هه چه ل گه له ران نده مازه
د آاوس پاشانیش مینو  شاری گونبه  له یر ده ربه ده
  وه گیرساینهدا ت و دووری غوربه  له  وه آه یه  شت به ده
دوژمنانی  آهزایر  لجه ی ئه آه شومه  ساته دوای آاره  له

  هراویان له ركی  ژه نجه خه ڕا وه هپشت  آورد له
  زن داو آوردیان توش به یلولی مه شی ئهڕشۆ

آ بووین  یه  ش آه ری آرد،ئمه ده بهر یی و ده ئاواره
رو دووری  ده ربه ر ده تا ئستاش هه و هه و ئاوارانه له

  وتبووینه رك بووین آه فه ند نه خاآی شیرینمانین،چه
وو و بنا  وه آه یه  رمان به وێ سه ران و له نده مازه
و  له  وه ئرانه  ریبی و نامۆییمان له ردی غه ده

م  نگ آه فه ی خۆش و جه و قسه نكته  به  وه تاراوگه
ل  هات،گه ده  وه آه یه  برمان به و سه وه آرده متر ده آه
و   و له وه بووینه شون آۆ ده  له  ۆژانهڕوان و یان  شه

دلمان  مانسان ی خزم و آهی دوورهو دوور خته سه  ژیانه
  له ی پ ل جاران نكته بوو، گه شاد ده  وه آه یه به

و  وه ایهگ ك ده بۆ یه  وه آه یه  شادی و خۆشیمان به
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ی دووری و  ژاره  م په آرد و آه آترمان شاد ده دلی یه
  به  هو زنه مه  ساته و آاره دوای ئه  ییمان له ئاواره

  یشتن به و گهڕو آۆ و له وه آرده متر ده آه  وه آه یه
  ر  و به سه  برده انیشمان دهیژ ژیۆڕو و  شه  وهآتری یه

ل  گه  و له وه دایه ی خۆش دلی خۆمان ده و قسه نكته
خرو  م یادیان بهش االنهڤ و هه بووین،ئه آتر شاد ده یه
 مین ده مه هال ح مه ڕز به  آهبوون  م ئازیزانه ئه  که
لی  آه ولود نانه السلمان مه و مهسنجاوی لیل  ال خه مه

جات  مرو ماموستا نه ر عیسای نه ال عومه هید مه و شه
الی  دینی مه عده عید و ماموستا سه د سه ممه موحه

یی و ماموستا  د سالح زینوه ممه ش و دآتۆر موحه هڕ
هید  سور حوسن و شه  مه مر حه الو و نه مه فوئاد حه

ریم و  زان عیسا و مام آه مه هڕعید تۆماری و آاك  سه
 د شخۆ و ممه مر موحه نه و زن ندی مه رمه نه وه

باح  ال سهڤ و هه نگه تاح و مام شه فوئاد فهمامۆستا 
 یی االن و یارانی ئاوارهڤ هه  لكی تر له یی و گه ئاآره

یی و ژیان و  ژیانی نامۆ ران دا ده دهـــــن مازه  ئران له
  ر و دلمان به سه  برده ده  وه آه یه  ریبیمان به غه
  وه آه یه به  میشه ههبوو،  شاد ده  وه آه یه

استی ڕ الویش به مه ماموستا فوئاد حهو  وه بووینه آۆده
ویست بوو  الكی خۆشهڤ خۆش و هه  تا بلی قسه

موو  ش هه و ئمه  وه ایهگ ی خۆشی ده نكته  میشه هه
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الم  گوت و به آمان ده یه مان نكته آه ریه و هه ك ئه ال وه
ز آاك فوئاد ڕ چی به ،آه وه چووینه ده  نكته  پاشان له

تر بوو و   نكته موومان پ هه  الو زیاتر له مه حه
  له آهش  و ئمه  وه انهگ ی ده هتزیاتر نك  میشه هه

وتین و گومان بۆ ماموستا فوئاد  آه ده نه   نكته
و  ر له نین،هه آه ده آردو ترو پ شل دهالو  مه حه
وت  سكه ش دا آتبكی فارسیم ده م و آاتانه رده سه
  میشه شووری تیا بوو هه ال مه آانی مه نكته  آه
بیان   آرد آه زم ده دا حه و آاته و له وه مخونده ده
شم  م آاره م،ئهریان بگ نین وه آوردی و بۆ پكه  مه آه

هۆی   ابوون بهرم گ وه  آه ی وه الم ئه آرد به
رتوکی تری  ند په ل چه گه  لهریم  ده ربه یی و ده ئاواره

ستم  وتان و ده فهرگدراوم ل ون بوون و  وه
كی یۆژكیان آتبڕرلین  شاری به  ،تا له وه وتنه آه نه
ی ئازیزم  ست خوناو خانی آچۆله ده  م له مان شوه هه

آانی بۆ  یار بوو نكتهدفارسی نوسرا بوو   به  دیت آه
گوم ،منیش  وه یخونده دهو بۆی   وه گایه منداالن ده

و  واوی آرد ڕاسته ته  ی آه وه ل ڕ گرتبوون و دوای ئه
آانی  رگرت و چاوكم پ دا خشاندو نكته لم وهخۆ 
و  نپ خۆش بوو،زۆرم  وه موو خونده ههالم  مه
لم  هه  به  آه بووبو،بۆیه  م نوآتانه شم گوێ لهکیم آه

یارمدا رگرت و ب خوناو خان وه  م له آه زانی و آتبه
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م ج  یارهو ب آوردی  وابوو ئه  م به بیان آه  آه
ر زمانی شیرینی آوردی و  سه  انهرمگ ج آردو وه به

  ستتان دایه ر ده به  له  ی آه م آتبه ئستاش ئه
جی آاركم آردب   ، جا هوا دارم آه مان آتبه هه
رانی ئازیزی آورد بت و هیچیش  ندی خونه زامه هڕ
ی  لنكی بچكۆالنه آه  م آتبه به   بتن آه نه
  . وه آردبته ی آوردیم پ پ توآخانهڕ په

ی سودی  جگه  جا هیوا دارم آاركم آردب آه
  .رانی ئازیز بتن خونه

  
  رلین به

 شتی د ده حمه ئه
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  کان نکته

 
 
 
 
 
 
 

  ال مه  منداله
  ژووری منداله   چته ده ورش ال مه ۆژكیان  مهڕ       
گریت  ده ڕهۆ ڕهۆ  بینت آه ی و ده آه بچكۆالنه  ره هه

: لت بت و لی دپرس و ده ال زۆر نا ئارام ده و مه
؟  گرییت بۆچی ئاوا ده  داوه یووڕگیان چی   ۆلهڕ

  الم له ،به داوه ووی نهر چی  لت باوآه ش ده آه منداله
  و داستانه ناو ئه له  وه خونده آاتك دا داستانكم ده
   نیا بووم له ته  بوو منیش آه دوكی زۆر نقۆال هه

  .گریم ده  م زۆر ترسام بۆیه آه ژووره
*  
  ڕ شه

ی  آه و ماله ره نیایی به ته  ال به مه انوكی شه      
ناآاو   ك له دا آابرایه  یه گهڕو  ،له وه هیاڕ گه خۆی ده

الش  ال دا،مه سنگی مه  توندی له  مستكی زۆر به
  ی آه ر آۆره گه ق مه حمه ی ئه هه: و گوتی  وه ایهڕ گه
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؟ آابرای مست هاوژیش تنییناب  وه ییه وره م گه مرۆ به
رێ  فه جیاتی نه  له  وه وانه پچه  به: رام دا گوتی وه  له

شم بۆ  یشتنهو مست هاو بینم،ئه ده  وه آه یه  دووان به
  مهردوآتان ب نوان هه  ویست له مه ده  بوو آه  وه ئه
  . وه ره ده

*  
  

  پیاوكی شت
  

وزێ  زیك حه نه  ۆژان لهڕ  ك لهژۆڕشور  ال مه مه       
وا  ،بینی آهڕی په تدهئاو بوو   له پ  آه  وه وتكه مزگه

تی  س ردوو ده هه  هو یه آه ئاوه  وزه ر حه سه  ك له آابرایه
  ی آه آه شقاته  وێ دنكه یه ن و ده ده  آه وزه ناو حه  له
  آه پ بكات و شقاته  آه ر ئاوهژ  بووله  وه ستیه ده  به
  آه آات  ئاگره ند ده رچه دات و هه ژر ئاو ل ده   له
ی  لنابت و دیسان دوباره هه  آه وزه ناو حه  له
. لنابت هه ت قه ژر ئاویش ئاگر   ،خۆ له وه آاته ده
بت  یر ده وه سه ال بهآابرای  زۆر ی   م آاره الش ئه مه
  وه ئه  براله: ل و ده پرس چ بۆ الی آابراو لی ده ده

و ت آا ری بلند ده یت؟آابراش سه آه تۆ چی ده
و  م ئاوه ناو ئه  وتۆته انكم ل آهمن ق:لت ده
و  تاریكه  آه الم  ژر ئاوه ری بنم به وێ ده مه ده
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م ببینم و  آه وسا تا پاره وناك بب و ئهڕ وێ مه ده
آی  یه زیاتر هیچ پاره  وه له  ربنم چونكه م ده آه قرانه

  لنابت م پ هه آه م ئاگره ،به ترم نیه
  آی گالته یه بزه  و به وه الش بیری آرده مه    

آی زۆر شتی نازانی  استی مرۆیهڕ به:گوتی  وه پكراوه
: لت لنابت؟آابراش ده هه  وه ژر ئاوه   ئاگر له  آه
وناك ڕ  آه م تا بتوانم  ژر ئاوه چی بكه  ێ باشه هئ

  .ر بنم؟ م  ده آه پارهتا   وه مه بكه
لت زۆر  ده  وه آاته م بیر ده الش آه مه       

   ره وسا بیخه و ئه پ بكه  وه ره ده  له  آه ،شقاته هاسانه
توانی  دهبت و  ڕوناک ده اتکو و ئه  هو آه ژر ئاوه

  . وه  بدۆزیهت  آه پاره
                          *  

  آپا قازی    یه
  کردو کردی به  ئامادهۆژێ  قازكی ڕشور  ال مه مه      

ی  آه هر وی بۆ دادوهآو  به ر ئاوا ،ههنایلجشت و
بت  زۆری برسی ده  گهڕ ال له مه، ی خۆی برد آه شاره

خوات و ی دهر دن و ده  آه تی قازهشگۆ  له انكیڕو 
  حاآم له.بات ش بۆ حاآم ده آه ی تری قازه آه گۆشته

  باشه :دیت گوتی  ك پاوه یه  ی به آه آاتك دا قازه
الش گوتی  مه ؟  آویه  له  له اژهئ م ی تری ئه آه پایه

ك پی  موو قازك یه هه  ی ئمه آه شاره  قوربان له
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و  ئه  رموو بنواره یت فه یش ناآهڕ ر باوه گه ،ئه یه هه
  وه ی مالی خۆتانه آه وزه نار حه آه  ی له قازانه

 دا  و آاته حاآمیش له ك پان، مویان یه ستاون هه وه
یری  ی خۆیان وسه آه ی ماله آه ره نجه الی په  هاته
موو  هه  ی آرد بینی آه آه وزی ئاوه ری حه ورو به ده

دا   و آاته ،له زیاتریان نیه ك پ یه  آان له قازه
  وه آانیانه خۆیان و گۆپاله  آان به وانه قازه
آانیان  قازه  آه ، وه برده و مال ده ره آانیان به قازه
ۆیشتن،حاآم ڕ ر دوپا ده سه  موویان له نگ دا هه ده

 دا ل من گه  زانی تۆ درۆت له ده  ره ال وه گوتی مه
م  ی آردو آه وه ره یری ده م سه الش آه ،مه وهآرد

  به  ی آه و گۆپاله قوربان ئه:و گوتی  وه بیری آرده
ن   دهبتۆش    ر پ له گه ئه  یه وه آانه وانه ستی قازه ده
  .ی آه ادهڕ  چوار پاوه  جیاتی  دووپا به  له

*  
  پزیشك

وت،  آه خۆش ده شور نه ال مه ۆژكیان مهڕ           
  له  تازه  بۆ دنت آهچت دآتۆركی  ال ده ی مه آه ژنه
زمانی   هیچ له  آه دآتۆره ،  ا بۆوهڕ نسادا گه ره فه

ری  ر سه سه  چووه  آه دآتۆره ، بوو ده تورآی حالی نه
لالو  ی ماشائه نیا وشه ته  و دآتۆره ئه ال ، مه
دآتۆری پرسی ئاخۆ   ال له مه.لال فر ببوو نشائهئی
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رام  وه  ش  له آه ؟ دآتۆره خته ی من زۆر سه آه خۆشیه نه
  ال دیسان له لال،مه لال ماشائه ماشائه: دا گوتی
م  گوتی دآتۆر گیان ئه  وه ی پرسیه آه دآتۆره

لال  مكوژت؟دآتۆریش گوتی ئینشائه ی من ده خۆشیه نه
  .لال ئینشائه

  
  نگ  جه

بچ بنوت   ی آه وه شور پش ئه ال مه وك مه شه       
دیواری  ژووری   به  ی آه و شومشره ستا ئه هه

وسا  ستا و ئه خۆی به  لواسرابوو،له هه  وه یه آه نوستنه
الی  مه  ی له آه دا  ژنه وآاته له و نوستن چوو ره به

ت و نوی چی ده دهبۆ تۆ   وه ال ئه رێ مه ئه:پرسی و گوتی
رامدا  وه  ال له مه ؟  ستاوه خۆ به  ت لهیششومشر ئاوا 
  وێ له دون شه ی آه وه هر ئ به  لهخانم گیان : گوتی
و  هاتم ئه ده ڕ شه ك به ل آابرایه گه  ا لهدوم خه

منیش هیچم پ چی  آهشومشری پ بوو   آابرایه
و  ئه ستم خوارد شكه  هڕ و شه له  آه بوو بۆیه نه
  و آابرایه و ئه وێ ئیمشه مه ئستا دهجا  ،وت    رآه سه
خۆمی ی  تۆله  هم شومشیر و تا آو به وه و ببینمه خه  له

الگیان  مه: ال گوتی ی مه آه وسا  ژنه ،ئه وه مه ل بكه
  بت له  م شومشیره و ئاگات له زۆر وریای خۆت به
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  نیا یادگاری باوآمه ته  مه ئه  ی چونكه ده ستی نه ده
  .!!!!! ماوه ج بۆم به

  نوسین  نامه
آی  الی آابرایه  شور چووه ال مه مه یان ۆژكڕ        
دۆستم   آم بۆ فالنه یه نامه  تكایه :ر و گوتی هنوس
، آابراش  ژیت بۆ بنوسه دهدا اركی تر ــــــش  له آه
  آات آه ، ال نوسین بۆ مه  نامه  ستی آرد به ده

 :خۆ هاواری آردو گوتی  ك به ال یه ی نوسی مه آه نامه
  . م بۆ بنره ندێ پاره هه  م نیه پاره  بۆم بنوسه

گیان  هخا:گوتی  وه ییه هڕتو  ش زۆر به آه نوسه  نامه  
 ڕ م آه گوچكه  ریكه ی خه آه بۆچی وا هاوار ده

ی  وه ر ئه به  آاآی خۆم له:شوریش گوتی ال مه مه.بت
و  هڕ نوسی آه ی بۆ ده وا نامه ی من آه و دۆسته ئه  آه

  به  آه تا تۆش نامه ش من وام هاوار آرد هه بۆیه
  .و وه م بتوان بیخونته آه بلندی بنوسی تا دۆسته

*  
  د والغ سه

  كی بۆ حاآمی شار بهڕ ال مه مه انۆژكیڕ          
ال زۆر شاد  ی مه و آاره حاآمیش به.برد  دیه هه
نابی حاآم خۆت  جه:توندی گوتی  ال زۆر به مه.بوو

نرخت   د والغ بۆ ئمه د سه قه  ،تۆ به یه ئیختیارت هه
  . یه هه
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   اوهق آی شه آابرایه
ی  دالغهو  ۆیشتڕ دا ده  گاوهڕ  ال به كیان مهۆژ  ڕ     

ناآاو   دی و له رچاوی خۆی نه به  آه بۆیه ،ل دابوو
ی  قاوه آی شه آابرایه  توندی له  شانكی زۆر به
ال  مه  ش وای زانی آه قاوه ستورو شه شاردا،آابرای مله

ند  هاو چرگ ووی وهڕ  آه بۆیه  ست وای آردووه قه  به
ستاو  اوهڕم  الش آه ال دا،مه مه  جنوكی ناشرینی به

دا دوو ش و آاته ،له بۆوه ڕمۆ رستو آابرای مله  له
بۆچ :و الی آابرا چوو و گوتی ره به ی تر نگاو هه

ستووریش دوو  آابرای مله. ی؟ ده جنوانم پ ده
خر من  نه:ال هاویشت و گوتی نگاوی بۆ الی مه هه

  .م ده ت ده داپیره باپیرو  جنو به
شتك   دیت زانی  یه م شوه آابرای به  الش آه مه

نگاو  دا دوو هه وآاته له  بت،بۆیه ال تۆش ده بكات مه
من وام   ببورهها  ئه:و گوتی وه یهاڕ گه  وهو دوا ره به

  .!!!ی ده من ده  زانی جنو به
*  
  ت ماقه حه

وانی ال چادانكی چینی زۆر ج ۆژكیان مهڕ          
 دا گهڕی  الم له به ،   وه ڕایه گه ده ڵو ما ره ی بوو و بهآ

  وه هما  له  م چادانه ر ئه گه ئه آه  وه آرده وه لهبیری 
  وآاته بشكتن،ئه و وه ربته به وی و ر زه سه هوت بكه
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تا   آه  وه مه یدا بكه ستك په آوێ چادان به  من له
دوای   ،  وه ندته م بۆ ببه م  چادانه آانی ئه پارچه

خۆی   نجام به ره و سه  وه و باره له  وه م بیرآردنه آه
م  بازارم و با بۆخۆم ئه  ئستا من له  ئ باشه:گوت

ندساز و بۆم چاك  به  م به بشكنم و بیده  چادانه
وی  زه ی دا به آه دا قۆری چادانه وآاته ال له ،مه وه بكاته

و بۆالی  وه ی آۆ آردهآان موو پارچه و شكاندی،ئیتر هه
ی دای تا  آه ندی بردو  چادانه ستای چینی به وه

  . وه ستته و بیبه وه چاآی بكاته
*  

  مۆز خواردن 
ی و ك مۆزی آ یه ند دانه ال چه ۆژكیان مهڕ         

پیاوك .مۆز خواردن ستی آرد به ده  وه لكه په  ر به هه
ی  نه م دیمه وو،ئهب ت ده هڕ  الوه الی مه  هلدا   و آاته له

و  ئه  یر بوو آه سه  وه الیه الی بینی به مۆز خواردنی مه
  له   که خوات،بۆیه مۆز ده  وه لكه په  ئاوا به  آابرایه

  م مۆزه بۆچی تۆ ئه  ری براله ئه:الی پرسی و گوتی مه
  خۆیت؟ ده  وه لكه په  به
! زان ی نهڤی مرۆ هه:آی هات و گوتی یه الش بزه مه

  واته ،آه یه دا  چی هه لكه و په ناو ئه له  زانم آه من ده
  .م؟ ی بدهو ف وه مه ی ل بكه آه لكه بۆچ په

*  
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  رێ نیشاندان

فت تیری  آی هه یه مانچه ك ده ژك آابرایهڕۆ        
  ، له  چیه  مه ال تا بزانت ئه و چوو بۆ الی مه   وه دۆزیه

  ؟ چیه  مه ئه ال گیان پم بل مه:الی پرسی و گوتی مه
اماو ڕ م تی وه رگرت و آه الش لی وه مه       
فت  هه  ،آابرای آه نگیه ره ی فه لنه قه  مه برا ئه:گوتی
  ی به فت تیرآه خۆشحال بوو وهه ، ی دۆزیبۆوه آه تیره

  نگی  بكش،له هڕ ی فه لنه ددان گرت و ویستی قه
ی  لله و آهرچوو  ده  آه فت تیره هه  ك له یه ناآاو گوله
وێ گیانی  و خۆ له استهڕر  ق آردو  هه آابرای شه

  .رچوو و مرد ده
رمی آابرای آرد و  یركی ته الش سه مه   

و  ناو ئه  استی توتنكی  زۆر توند  لهڕ به:گوتی
نیا   ته  وآابرایه ئه  بوو،چونكه  نگیه ره فه  یه لنه قه
  .وی زه وته گرتی و آه  شئه ك قومی ل داو ئاوا نه یه

*  
  گۆشت آرین 

ب  شور نیو آیلۆ گوشتی به ال مه ۆژكیان مهڕ     
  ی له آه ژنه  چۆوه  ،آه وه ماله  وه ی و بردیههسكی آ

ریكی قاپ و  خهبینی آه   آه وزی ئاوه ناری حه آه
   بدا به  گۆشتكه  ال ویستی آه ،مه قاچاغ شوشتنه
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چاو پ   وهوال آی له یه دا پشیله و آاته له، ی  آه ژنه
فرم  نیو آیلۆ به :ت ی گوت ئافره آه ژنه   وت و به آه
ال  شو و بیخۆین،مه  ی به و بیكه بۆ ئیمشه ،آه یوهآ

ۆیشت بۆ ڕداناو   آه الی دیواره ی له آه آیسه
  .ی خۆی آه رآاره سه

  ی آه آه آیسه  الش چاوكی آرده ی مه آه ژنه     
ق  حمه ی پیاوی ئه هه :بوو  و گوتی  وه آه الی دیواره له
.  یوهفری بۆمن آ به  جیاتی گۆشت چووه  له

ریكی آاری  ی گوت و خه یه م قسه ال ئه ی مه آه خزانه
رگرت و  وه  یه و ماوه ش سودی له آه پشیله.خۆی بوو
و  شه.ل بوو سه تر وته وی خوارد آه موو گۆشته چوو هه

ی  آه ته رهئاف  له  وه ماله  وه ایهڕ ال گه مه  آات آه
ۆ ڕ نیوه  ی آه و گۆشته بۆچی ئه  باشه: پرسی و گوتی

الش گوتی  ی مه آه ته ؟ئافره ناوه لت نه  وه هنابوومه
ستكی  الش ده ؟مه یوهفرم آ تگوت به گۆشتی چی تۆ نه

ر  به  من له،   ی گله هه:ری خۆی داداو گوتی سه  به
پال   و الوه ك له یه پشیله  كهوام گوت چونی  وه ئه
گۆشت     بزانت  بت آه من نه  وتبووتا گوی له آه
فرم  گوتم به  آه بۆیه  یه دا هه آه ناو آیسه له
فر بۆ  من به  ت آرد آهڕ ،تۆ چۆن باوه ی گله ،هه یوهآ

  .آرم؟ شو لنان ده
*  
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   الو پشیله مه
لوسی  آی زۆر جوان و مه یه ال پشیله مه
ی  آه ی پشیله سته جه  یری آرد آه ۆژكیان سهڕبوو، هه

ال  ی بشواتن،مه آه پشیله  یاری دا آه،ب زۆر پیس بووه
و   آه الی جۆگاوه  لگرت و بردیه ی هه آه پشیله
  .ی بوو آه ریكی شوشتنی پشیله خه
  ی و آات آهڕ په ت ده  ووه دا له وآاته پیاوك له    

  :شواتن و هات و گوتی ی  ده آه ال پشیله بینی وا  مه
الش  شۆی؟ مه ت ده آه بۆچی پشیله  وه ال ئه مه

وێ پاك  مه ده  زۆر پیس بووه:گوتی
  آه  یه وانه  الم له به:ش گوتی آه بوارهڕ. وه ببته
ی آرد  یه م قسه آابرا ئه.ت بب حهڕت زۆر نا آه پشیله

  آه پشیله  زانی آه  وه ایهڕ گه  الم آات آه به.ۆیشتڕو 
الش  و مه  وتووه آه  آه اوهناری جۆگ آه  و له مردووه

  .آات ده  آه رمی پشیله یری ته و سه  ونیشتووهڕ وێ له
. مرت ده رێبشۆ  پشیله  م گوت آه نه:گوتی  آه بوارهڕ
  وه هۆی شوشتنه  و به الم ئه به: الش گوتی مه
من :ال گوتی ی بۆ مرد؟ مه پرسی ئه  آه بوارهڕ.مرد نه
م  آه پشیله  وه هی وشك بت وه وم شوشت و بۆ ئه ئه

  .مرد  و آاته آوشی و ئه
* 
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  بی عاره  پیاز به
  بی به یان پرسی و گوتیان مامۆستا به عاره له مه
یزانی  ند لكی داوه نه رچه الش هه لن چی؟مه پیاز ده

لن  ر گوتی پی ده آسه هناو یه ر خۆی نه و به سه
  !!پیحوازوو

  
  ك زیره

  به  شاری ئوه  له:الیان پپرسی و گوتیان مه  له
ند فكری  رچه الش هه لن چی؟مه ی گا ده رخه فه

 لن گۆلك بل پی ده  آه  وه هاته بیری نه وه  وه آرده
  دا آات آه  شاری ئمه  له:گوتی  آه بۆیه ،یزانی  نه

ناوی ل نانن و ناوی ل نانن و ناوی ل   گا بچوآه
  .لن گا وسا پی ده ب ئه ده   ره وه تا گه،نانن

*  
  

  ڕ شه  چوونه
  ند دزكی له چه  ی آه الیه و قه ووی دا ئهڕك  ڕ شه

  الیه و قه ب ئه ده  یاری دا آهناو بوو حاآم ب
گرت و چوو بۆالی   وه سته ده  الش داركی به بگرن،مه

ژر    ال له مه  ی ل بوو،آات آهڕ شه  ی آه الیه و قه ئه
ردكی  آان به دزه  آ له بوو،یه  وه آه الیه دیواری قه

ی  آه ره آی سوپه الیه  له  آه رده به ، ال مه شانده اوهڕ
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ال  ری مه ر سه سه  و خۆ به استهڕت بوو  هڕ  ال وه مه
دا   و آاته الش له الی شكاند،مه ری مه وت و سه آه
م  ئه  گبابانه جنو دان آرد و گوتی سه  ستی به ده

ری من  ر سه سه  رد به هنابینن و ب  یه وره گه  ره سوپه
  .ن ده داده

*  
  

  ری  سه چاره
ئاوك   له نجه ناو مه  ری نایه ك سه ۆژكیان گایهڕ    
  ری له ی توانی سه نه  آه الم گایه ،به وه ئاو بخواته  آه

ت   ووه ال له دا مه  وآاته له.ر بن ده  آه له نجه ناو مه
  وه ی پارانهالیان دیت ل مه  لك آات آه ی،خهڕ په ده
زووبن :الش گوتی ،مه وه ك بدۆزته ریه سه  چاره  آه
ی  آه و گۆشته خنكاوه تا نه ن،ههبب  م گایه ری ئه سه
  .بتن رام نه حه
سابكیان هناو  الیان آردوچوون قه ی مه قسه به
ی گاجیا  سته جه  ریان له ی وسهنی گایان ب رده گه

  آه له نجه ناو مه  ر له هه  آه ری گایه الم سه ،به وه آرده
ال ئستا چی  نابی مه الیان پرسی جه مه  ،له وه مایه
هیچ :و گوتی وه ال دیسان بیری آرده ین؟مه بكه
ری  بشكنن و سه  آه له نجه ب مه ده  ك نیه یه چاره
  .ربنن ده  آه له نجه ناو مه  له  آه گایه
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*  
  

  تی  پزیشكییه
پزیشكی بۆ خۆی  ی نده وپاگهال پ ۆژكیان مهڕ    
توانم  الم  ده  خۆشیك بته ر نه یگوت هه آرد و ده ده

میشككی   رخه فه  ،آابرای آه وه مه چاآی بكه
ری آردن و  سه ال بۆ چاره پش مه  خواردبوو هنایانه

ال کارکیان بۆ  مه ، آه مشكه  رخه ی فه وه ره ده  هنانه
ی بكات چ  آه  وه الش بیری آرده مهنجام بدات ،  ئه

ناو   آی بنن و له یه پشیله  رخه فه:و گوتی  باشه
وی آابرای  ناو ده  و له  وه گالسك ئاوی آوالو بتوننه

  ترست و له ده  آه مشكه  رخه دا فه  و آاته ن و له بكه
ترسان   لهو   وه ره ده  دته آابرا  لووی دته گه
  .!!!تڕ په رده ده

*  
  

  غدا   چوون بۆ به
نابی  جه:الو گوتی الی مه  ك هاته آابریه ۆژیكیانڕ
  له  م آه آه آم بۆ دۆسته یه م نامه آه ال تكات ل ده مه
آابرا :آان داو گوتی ری ته الش سه مه ، بنوسه  غدایه به
  لی  چوونه هه  آه  یه م آار هه نده وه من ئه! ۆ لرهب
  . غدام نیه به
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  :یشت گوتی گه ده ال نه ی مه قسه  له  آه  آه آابرایه
  آه  آردووه  تۆوه  نیا داوام له ال من ته نابی مه جه
من !بنوسی  غدایه به  له  م آه آه آم بۆدۆسته یه نامه
  .غا به  تۆ بچیته  م گوتووه نه
تی من  خه  زانم چونكه ده:آی هاتی و گوتی یه ال بزه مه
ب بۆ  ت بۆ بنوسم ده ر نامه گه ئه  ناخۆشه  نده وه ئه

ر بۆی  ونده دا بچم تا له آه ل نامه گه  خۆشم له
  . وه بخونمه

*  
  آان له ی جوجه پرسه

  ی به له ند جووجه چه  بوو آه ال مامركی هه مه    
ی  آه ناآاو مریشكه  ۆژكیان لهڕدونیا هنا بوو،

آات  یدا ده ش په هڕقوماشكی   الش پارچه مرتن،مه ده
ت و آونی ب ك ده یه ك پارچه یه له ر جوجه و بۆ هه

 آات ده  وه آانه له جووجه  ك له ریه ملی هه  آات و به ده
ال  مه  له  ت وبین ده  مه ال ئه دۆستانی مه  آك له یه ،

  قوماشه و پارچه بۆچی ئه ال مه: تل دهو پرست  ده
الش  مه ؟ ستووه به  وه آانه له ملی جوجه  ت له شانه هڕ
  النه م جوجه دایكی ئه  وه داخه  دۆستی ئازیز به:لت ده

  . دارن بۆ دایكیان  وان ئیستا پرسه و  ئه مردووه
*  
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   وه و ناوه  وه ره آانی ده آاره
ی  آه ماله  ال آه مه والیان دا به ۆژكیان ههڕ        

و  وه بچته  رچی زووتره هه  آه  وا باشه ، ئاگری گرتووه
  ال زۆر به هم م به ، ی ئاگر باوت وه نگاو بۆ آوژانه هه

م آارم  آه ژنه ڵ گه  من له:گوتی  وه خون ساردیه
 بت  وه هناو ما  له  رآارێ آه هه ،  ش آردووه دابه
ر آاركیش  نجامی بدات و هه م ئه آه ب ژنه ده وا ئه
نجامی  بت من ئه وا ده بت ئه  وه ره ده  له  آه
و  ت بكشن ئه حمه زه  آه  وا باشه  م،ئستا ئوه بده
  وه هئاگر گرتنی ما  رن،چونكه م به آه بۆ ژنه  واله هه

و  م آاری پویست له آه ب ژنه ده  یه وه شتكی ناوه
  آه ئاگره  که  وه رکی ئه ئهنجام بدات و  ئه  وه باره

  . وه بكۆژنته
*  

  ی آه ره الوآه مه
ی بار  آه ره آه  ال داركی زۆری له ۆژكیان مهڕ      

ر  سه  له دا  آه داره  ر باره سه  خۆشی له بۆ ، آردبوو
ر گرانی  به  ش له ری بچاره ستا بوو،آه اوهڕپیان 
زۆر   وه آه داره  ر باره سه  ال له و سوار بوونی مه آه باره
  س آه ندێ آه ۆیشت،ههڕ ده  وهڕ  به  ت حمه زه  به
  ستاوی سواری باره اوهڕ  ال به وا مه  یان بینی آه وه ئه
بۆچی   وه ئه:الیان پرسی و گوتیان مه  له  بووه  آه هدار
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ت  آه ره ر پشتی آه ی سه آه داره  ر باره سه  تۆ  له
شت  آه ره تا خۆت و آه هه  ؟وو نانیشیڕستاوی و  اهڕ

ن  آی خاوه من مرۆیه :الش گوتی مه تر ببن ئاسوده
  مه من هه  ی آه ساییهڕموو قو و هه وێ ئه ویژدانم نامه

ر پشتی  سه  وته بكه  داره م باره ل ئه گه  له
  وه مه آه ره آه

*   
  یب گۆیی غه

   دارك  له  یلوو رده زه ێند ال هه ۆژكیان مهڕ      
و مال  ره آاو به سمالكی ده ناو ده  و له وه آاته ده
  له  بینیت آه رك ده فه ند نه دا چه  گهڕ  ،له وه چته ده
 وریكی وت و وژ ، خه وه ك آۆ بوینه ری یه ورو به ده

وان  الش بۆ الی ئه مه.آتر دا ل یه گه  آردنن ،له  قسه
بزانتن و   رآ بتوانت آه هه: و گوتی وه پشه  چووه

وا  ؟ ئه یه ی من دا چی هه سماله م ده ناو ئه  بلت له
  وه دارم آردۆته  له  ی آه لوانه رده و زه ئه
دا   هڕو آۆ ناو ئه  آان له مرۆیه  آ له م،یه یده ده

لككی  خه  گیان ئمه  آاآه:و گوتی  وه بیری آرده
یبگۆیی دا  ل غه گه  هیچ آارو باركمان له ، ین ساده
و  ناو ئه  چیت له  تۆ بلن آه  تا بتوانین به ،  نیه
لوت ل   رده ی زه وسا جایزه و ئه یه داهه  سماله ده
  .ربگرین وه
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  ر پیاوی بار به
  مووی خسته ی و ههلی آ ل و په ندێ آه ال هه مه      

لگركی بانگ آردو پی  بار هه ،  وه یه آه ناو آیسه
  وه لگبرێ و بیباته ی بۆ هه باره  و آیسه ئه  گوت آه

لگرت و  ی بۆ هه آه مالیش باره ی،آابرای حه وه ماله
و نیشان  به  گهڕ  ی آه وه الش بۆ ئه ، مه وه گهڕ  وته آه

ش  آه ماله ۆیشت و حهر  آه ماله ی حه وه شهپ  بداتن له
ی خۆی  آه زیك ماله نه  یشته گه  ال آه بوو،مه دواوه  له
ی  دواوه  مال له آابرای حه  بینی آه  وه كی دایهڕئاو
خۆی   آه ماله حه  ی که وه ال ب ئاگا له مه ، ماوه نه

 وه ۆتهۆیشتڕو  الی بردوه لی مه ل وپه آهو  وه دزبۆ
 ایدو  ۆژك لهڕند  تا چه هه شال مه ، ی خۆی  آه ماله

  دوای له ، وه بیدۆزته  یتوانی آه الم نه او بهڕ آابرای گه
 ال وو، مهدا چ  و ڕووداوه ئهر سه  ۆژ بهڕ ده   وه دا آه ئه
و  لهین  ڕ په ك دا ت ده یه آۆچه  الكی بهڤ ل هه گه  له

پشتا   له باركی  ،آه وه مالی دۆزیه آابرای حهدا  آوچه
  وانهب:ی آرد و گوتی آه الهڤ هه  ووی لهڕال  مه ، بوو
دوای   من له  ۆژهڕ ده آه  ماله مان حه هه  وه ئه
ل و  آه  له یآی پ یه آیسه  ماله و حه م،ئهڕ گه ده
  ووی لهڕ  آاتك دا آه  ال له ،مه لی من بردووه په
  آه ماله هح  ی آه وه بوو بۆ ئه  وه آه ماله آی تری حه الیه
ی  آه الهڤ هه ، ت بوو هڕوا  ناری ئه آه  بینت له و نه ئه
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آردو  ل آابرا نه گه  ت له بۆچ قسه  باشه:ال گوتی مه
ر  گه مه:ال گوتی ؟مه  وه ستانده ی خۆت ل نه آه ماله

م و  بكه  آه ماله بانگی حه  وێ آه ته شت بووی ده
  ؟ م آابرا بده  مالی به ۆژ حهڕ ی ده پاره

* 
  

  ناو بیردا  رهنانی مانگ له ده
  وه ناری بیركی ئاوه آه  ال له وكیان مه شه        
ی  آرد ونه ی آه ئاوه  یری  ناو بیره سه  ی،آهڕ په تده

ر  به  له ، وت رچاو آه دا به آه ناو ئاوی بیره  مانگی له
  مانگی بچاره:و گوتی  وه آرده  وه بیری له  وه خۆیه
  تا مانگ له  الش ویستی آه ،مه وه او بیرهن  وتۆته آه

و  رهنانی ی دهو هه  خنكاوه دا نه و بیره ناو ئه
چوو   له په  زۆر بهال  مه دا بدات، آه بیره ناو ڕزگاری له

 ڕشۆ  آه ی بۆ ناو بیره آه گوریسكی هناو گوریسه
ردكی زل قایم  به  ی له آه ری گوریسه ،سه وه آرده

  له  آه ری گوریسه سه  آه  وه وه ی ئهیا خه  ال به آرد،مه
  وه ره ی بۆ ده آه و گوریسه  مانگ گیر بووه

ست   ده  له ی آه ناآاو گوریسه  ال له الم مه آشا،به ادهڕ
و  وت،له وی آه زه  ری به پشتی سهر  آسه یه  و هربووو به

چاوی  وه ئاسمانه  بوو لهوت آهر پشت  سه  له  دا آه آاته
  وایه و حه له  وت  آه آهمانگ   به
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  وه شادمانیه  وسا زۆر به ،ئه وه وشایه دره ده
یشتم  هیوای خۆم گه  خوا باش بوو به به:گوتی
وت و  وی آه زه  رم به پشتی سه  آه  نده رچه هه
یدی ناآات  الم قه ژان ئشان بوو،به  لهژی  م ته سته جه

  . آرددا ڕزگارم  و بیره ناو ئه  له ورهنا و مانگم ده
*  
   رتاشخانه چوون بۆ سه

  ستا چووه ری زۆر هاتبوو،هه ال سه مه      
ری خۆی  ی سه وه ك  بۆ ئه یه رتاشخانه سه

زۆر   بوو آه  رتاش تازه الم آابرای سه بتراشت،به
  ند جار تیغی به ر چه بوو،هه رتاشین نه زای سه شاره
ندێ  آردو هه خون سووری ده  هنا له ال داده ری مه سه
  ال آه نجام مه ره نا،سه داده  آه ر برینه سه  مۆی له په
ری  ی سه نیوه  یری خۆی آرد بینی آه سه  وه ه ئاونه  له
بوونكی  هڕتو  ال به ،مه مۆ داپۆشراوه په  به

  رم بتراشی چونكه وێ چیتر سه برا نامه:گوتی وه زۆره
منیش   مۆت چاندووه په  وه رمه ی سه نیوه  تۆ له

  .تان بچنم ی تر آه آه نوه  خۆم له  وێ به مه ده
*  
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  چاو هشان
ال چاوم زۆر  مه:الو گوتی پیاوك چوو بۆ الی مه 

الش بیری  واتن؟مهم تا چاوم  ژانی ب دشت،چی بكه
ر من ددانم  ژانی  و به مه  ۆژ لهڕند  چه:گوتی  وه آرده
 ئیترم داو ی خۆم آشا و ف آه ستام ددانه آردو هه ده

  !.و ئارام بوومما م   ژانی نه آه ددانه
*  

  
   وه رخۆ داشكانه سه  به

ی  آه ماله  دزك هاته  بوو آه  وه ماله  ال له مه
رگای  ده  و وه ناو دۆالبك شارده  الش خۆی له ال،مه مه

  گوره  ست و خۆی له ر خۆیا به سه  ی لهش آه دۆالبه
ناو مالی   ان لهڕان و سوڕ ریكی گه خه  آه برد،دزه نه
  لی به ل و په یدا آردن و دزینی  آه ال بوو بۆ په مه

الی  مالی مه  نده رچه هه  آه الم دزه ا ،بهڕ گه نرخ ده
آابرای دز   آه وت،بۆیه آه پشكنی شتكی ئاوای گیر نه

  آی به شت و مه  و ماله ب ئه ده:گوتی  وه ر خۆیه به له
یری  ناو  ب سه هب؟ د دا نه و دۆالبه ناو ئه  نرخیان له

  چوو،آه  آه بۆ الی دۆالبه  آه م،دزه ش بكه م دۆالبه ئه
ال  مه  ناآاو چاوی به  له  وه ی آرده آه رگای دۆالبه ده
  تۆ لره:وی  تك ئاال و  گوتی ترسا و دهزۆر وت و  آه

  تۆی دزم دیت هاتوویه  من آه:الش گوتی بووی؟ مه
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  آه  وه ماله  له  ی من و هیچ شتكی واشم نیه آه ماله
خۆم   رم له ندێ زۆرم شه ر هه به  تۆ بیدزی،جا له

   وه مهداشكا مخۆ  به زۆر  آه  وه ئهر به  و له  وه آرده
  !. وه شارده دا م دۆالبه ناو ئه  هاتم خۆم له

*  
   چاویلكه

ی ڕ اپهڕو  خه  له  وه راسانیه هه  ال زۆر به وكیان مه شه
ۆ ب  زووبه:گوتی ال ژنیشی آردو و بانگی مه

نا   زۆر به  ال ژنیش آه ،مه م بۆ بینه آه چاویلكه
ی خۆی  جگه  بوو له یڕ اپهڕو  خه  له  وه ئارامیه

  ؟ گت بۆ چیه ینه عه:ستاو گوتی هه
من    آات آه: ی دا گوتی آه رامی  ژنه وه  الش له مه

ندێ  هه رم بۆ شاركی دوور دوور آرد، فه نوستبووم،سه
و  ئه  متوانیی آه دا تاریك بوو،نه شارهو  شون له
  ندێ آه ر هه به گ ببینم،له ینه ب عه به  شونانه

م و بتوانم باشتر  چاوان بكه  گم له ینه وێ عه مه ده
  .ببینم  و شاره آانی ئه گرنگه  شونه

  خورما خواردن
  
  ی،ئیتر بهندێ خورمای آ بازار و هه  ال چووه مه

ی  آه نی خورما بوو، ژنهریكی خوارد خه  وه دنكه
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بۆ   وه ال ئه مه:دیت گوتی  یه و شوه الی به الش مه مه
  خۆی؟ ده  وه دنكه  خورما به

ری  ر دوآانداری سه گه مه:الم دا گوتی وه  الش له مه
م  تا من ئه  من فرۆشتووه  ب دنك به آۆالن خورمای به

  .نك بخۆم؟ ب ده به  خورمایه
*  

  ر ڕینی آه زه
  ی بار آردبوو و له آه ره آه  ندێ پیازی له ههال  مه   

ر  ،هه وه ایهڕسو و آۆالنی شار بۆ فرۆشتنی  ده آوچه
بانگ بكاتن بۆ ئاگادار   ویست آه یه ند جار ده چه

ی  ل   رزانه باش و هه  وپیازه لك و بن ئه آردنی خه
پیازان   رنه وهآرد  ال بانگی ده مه  آهر ن،ههبك
هشت  ی ده ری و نه زه خۆی ده  به ك شی  یه آه ره آه
 پیازان بكات و  رنه وهواوی بانگی  ته ال به مه  آه
  ویست آه یه ند ده رچه ال هه مه ی،ب الی ده نگی مه ده

ی ڕزۆ  هڕزۆ  بهال  مهالم  لك بكاتن به بانگی خه
فتاری  هڕ ال له ،مه بۆوه وو دهڕ وو بهڕی  آه ره آه
ی  آه ره آه  به  وو،بۆیهب  هڕتۆ زۆر ی زۆر آه ره آه

  فرۆشی یامن؟ بزانم تۆ پیاز ده  ره وه:گوت
*  
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  ی آه الو آچه مه
  قه ی و شه آه ست آچه ده  آی دایه یه ال گۆزه مه

ر  ۆ سهئستا ب:آی توندیشی پیا آشاو گوتی یه زلله
و   وه و بیھنه ئاو بكه  له پ  یه م گۆزه آانی و ئه

م  الی به مه  یش آات آهال ژن شكنی،مه نه  آه گۆزه
   هاتهچاوانی د  سرین له شی ئه آه دیت و آچه  یه شوه
الی پرسی و  مه  له  وه ییه  ڕهتو  زۆر به  وه خواره
  ؟ دا  و آچه ت له یه زلله  قه و شه بۆچی ئه:گوتی
و هیچ  مه قلت آه الژنی گوت تۆ ئه مه  الش به مه     

تاآو   داوه  و آچه هل  م بۆیه یه م زلله نازانی،من ئه
  ی به آه ر گۆزه گه شكن،خۆ ئه نه  آه وریا بت گۆزه

  . لدانی سودی نیه  وساآه وی داداو شكاندی ئه زه
*  

  ال میوانی مه
موانی   الو بوو به مالی مه ك هاته ۆژك آابرایهڕ
الش خواردنی بۆ هناو آابراش پاش نان  ال،مه مه

  :خواردنی گوتی
  دوای نان خواردن  موه  له  وا باوه  مهی ئ آه شاره  له
ری  توندی سه  رام دا به وه  الش له مه خورتن، ده
  :آان داو گوتی ته
دا زۆر   ی ئمه آه شاره  له  م آاره ئه  وه وانه پچه  به

  .نكاتیس وا نا و آه  نده سه ناپه
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*  
  

  ماست آین دا  تی  له شیه هاوبه
یاریان ی،برماستیان آ لك نجه ی مه آه الو دۆسته مه

  ال آه ی مه آه بخۆن،دۆسته  آه ماسته  وه آه یه  دا به
  آه ندی ماسته ناوه  تكی له ك بوو،خه آی زیره آابرایه

  :و گوتی وه شه هبدوو   آشاو آردی به
شی  تیش به والی خه و ئه شی منه ت  به مالی خه ئه

  . تۆیه
من :ك گوتی هازیم،آابرای زیرڕ  الش گوتی زۆر باشه مه
  .م الو بكه آری تكه شی خۆم شه وی به مه ده
  آر به شه  باشتر وایه  الم ماست شله به:الش گوتی مه
  .ردوآمان بیخۆین ی تا هه ربكه وه  آه موو ماسته هه

  م آاره خر ئه نه:ال گوتی آی مه آابرای دۆستی زیره
  .م ناآه
و  له  هۆنی دی  آرك  بوو بوو قوتیه  هڕتوو  الش آه مه
 ی آرد، آه ناو ماسته  و له ستی دایه داندرابوو ده  الوه

بۆچی وات :ال هاواری آردو گوتی ی مه آه دۆسته
ناو   یتی له ۆنی زهرسك  ر تا ئستا آه گه آرد؟مه

  ت آرد؟ م آاره تۆ ئه  آه  ماست آردووه
یت  ۆنی زهرل  گه  شی خۆم له من به: الش گوتی مه

  . قی خۆمه و هه به ت مه حهم نار آه الو ده تكه
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*  
  

  وتن خۆش آه نه
  
  ل له ،گه ناو جگاوه  وته وت و آه خۆش آه ال نه مه

ال و بۆ  ردانی مه سه  چوونه دۆستان و ئاشنایان ده
و نانی   وه مانه الدا  ده ی مه آه ماله  آی زۆر له یه ماوه
  .خوارد ال ده شیان الی مه ۆ و ئوارهر نیوه

دۆستانی   ل له ۆ بوو گهرری نیو به ره به  ۆ ژكیان آهر
  ردانی چووبوون و بوون بۆ سه الی ئه  الش  له مه
ر  سه  ی خۆی بلند بوو له جگه  ال له ناآاو مه  له
ووی موانان رو  ره ستاو به ی هه آه وه ختی خه ته
و   وه سوپاس بۆ خوا من چاك بوویمه:وونیشت و گوتیر
سودی   لرانه  یشتنی ئوهونرئیتر ، ماوه الم لنه به
ی خۆتان و خواتان  آه ماله  وه ۆنهرستن  و ب و هه نیه
  .ل بت گه  له

*  
  ددان هیشان

ددانكی توندی گرتبوو ددانی زۆر دشاو   ال  ژانه مه
دآتۆر نیشان   ی به آه الی دانساز و ددانه  ستا چووه هه

  .ری آردنی آرد سه دا و داوای چاره



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

راپ  ب ددانی خه ده:وتیدآتۆری دانسازیش گ
ر  هه:الش گوتی مه.واتنب  آه بكشرتن تاآو  ژانه

ر  آشی؟دآتۆریش گوتی بۆ هه ند ده چه  ددان به
  .گرم رده م وه رهه ده  ددانك دوو دانه

من   مك له رهه نیا ده ناآرێ ته:الش گوتی مه
  ربگریت؟ وه

 ازیڕناچاری   الش به مه.خر نه:دآتۆری دانساز گوتی
بوو  ژانی هه   ی آه و ددانه جیاتی ئه  الم له بوو،به

  :دآتۆر نیشان داو گوتی  ددانكی ساغی به
  .م بۆ بكشی وه ب ئه آاتن ده م زۆر  ژان ده م ددانه ئه

ب  البه الم مه ی بۆ آشاو به و ددانه ددانساز ئه
   ی آه و ددانه بووم ئه  له خوا هه به:وتن گوتی دواآه

 ی آشات ، وه ك ئه وه نه   ددانكی تره بوو ژانی هه
  آرد داناو به ژانی ده   ی آه آه ر ددانه سه  ستی له ده

ند و چوون  ب چه  دآتۆری نیشان دا،دآتۆریش به
  .ویشی بۆ آشا ئه
رگا  و ده ره دآتۆر و به  می دا به رهه ال پاشان دوو ده مه

ی  آه دآتۆره  ۆیشتنی دا بهڕآاتی   واتن،لهچووتا ب
ری تۆ  سه  نابی دآتۆر  من آالوم له خوا جه به:گوت

نیا  من ته  شت زانی، چونكه نه! ناو فرم ل آردی
  ك ددانم  دشا و تۆ دوو ددانی منت آشا واته یه
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ك   ر یه سه  وته ی آه ی خۆم دانه آه حیسابه  ر بوو به هه
  .م رهه ده

*  
  یی فت ساله ی هه سرآه

تۆ : الو لی پرسی و گوتی الی مه  ك هاته آابرایه
  ؟ یه ییت هه وت ساله ی هه سرآه
  . یه ییم هه وت ساله ی هه ل من سرآه به:الش گوتی مه

و  آم له یه م شوشه آه تكات ل ده:آابراش گوتی
  .رێ بده  یه سرآه
  :گوتی  وه نینه پكه  الش به مه
  ر بم ویستبایه گه نگی ئه سه آی الپره استی آابرایهڕ به
و  ندێ له هه  ی آردبایه م سرآه داوای ئه  رآ آه هه  به

مژبوو بۆ من هیچی   له  ئستاآه  م بدابایه یه سرآه
  .ما ده نه

*  
   وه چیشتی  سارد   بووه

  بی به زمانی عاره ال به مه:الیان پرسی و گوتیان مه  له
  لن چی؟ ده  وه رد بو وه چشتی سه

بی چی  عاره  ی بهزان ی ده ی نه وه ر ئه به  الش له مه
دا  وه ند ساتك بیر آردنه دوای چه  لن،له پ ده
  ن  آهڕ هیچ آاتك دا ل ناگه  ب له ره عه: گوتی

  .یخۆن رمی ده گه  ر به و هه  وه چشتیان  سارد ببته
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*  
  ر فرۆشتن آه

و ڕبازا  ی بباته آه ره آه  یاری دا آهال ب ۆژكیان مهڕ
و  ره اآشاو بهڕی  آه ره وی آه ال جله بیفرۆشت،مه
آی  الله بازار بانگی ده  یشته گه  رآه بازار چوو،هه
اللی  قی ده و هه بفرۆشهبۆ م  آه ره آه: آردو گوتی
  . ر بگره خۆشت وه
یدان و  ندی مه ناوه  ی برده آه ره الل آه آابرای ده

الو  ی مه آه ره ستایش آردنی آه  ستی آرد به ده
  ره م آه ئه  لكینه ی خه ئه:یگوت آردو ده هاواری ده

ل باش  و گه تا بلی چاالآه ،هه ركی تا بل چاآه آه
میش  و زۆر آه وهانه هڕآات و زۆر  آار ده

ی  آه ره ی ستایشی آه نده وه الل ئه خواتن،آابرای ده ده
موو  و هه خۆی گوی له  به  الش آه الی آرد و مه مه

  باشه  نده وه ئه  هر م آه ئه  آه:بوو گوتی   ستایش آردنه
  ی آه وه ال پاش ئه مهّ؟  مچم بیك بۆچی بۆخۆم نه

: و گوتی آه الله پش ده  ستا چووه و هه  وه بیری آرده
  ند بفرۆشی ؟ چه  به  ره م آه وێ ئه ته ال دهڤ هه
  . د سكه سه:ش گوتی آه الله ده
و  ش به آه الله بۆ من،ده  شتا سكه هه  ال گوتی به مه

ال فرۆشت و  مه  ی به آه ره بولی آردو آه قه  نرخه
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بوو   آه ره ال سواری آه رگرت و مه ال وه مه  ی له آه پاره
  . وه ایهڕ و مال گه ره و به

الی آردو  ی بانگی مه آه ژنه   وه ماله  وه یشته آات گه
آاركی باشم   چه   مرۆآه ئه   ال نازانی آه مه:گوتی
  ؟ نجام داوه ئه
  ؟ آردووهچیت :ال گوتی مه
شیر   ۆ آات آهئیم:گوتی  وه ندكه بخه له  ال ژن به مه

داهات،من بانگم آردو گوتم  پنج آلۆ   فرۆش بیره
است آردو ڕی  آه رازووه ویش ته و ئه  شیرم بۆ بكشه

رازوو و  آی ته الیه  ی منی هاویشته آه له نجه مه
 شیر فرۆش  دا آه و آاته شیر آشان آرد،له  ستی به ده

تۆ بۆ   ی آه آه زریه  ست بازنه بوو،ده ئاگای ل نه
ر  ده قه  و به  وه الی آیلۆآانه  ی بوو،هاویشتمهمنت آ

گرانی  شیرفرۆش شیری زیادی بۆمن   یه و بازنه ئه
  .آشا
  وه ت هنایه آه نده ست به پاشان ده  باشه:الش گوتی مه
  ؟ وه ره ده
  ر بازنه گه خر ئهئا:گوتی   وه نینه پكه  ال ژن  به مه
یزانی،من  آابرای شیر فرۆش ده  لگرتبایه م هه آه هزی

  . و آرد ری  آابرا ناو  فلم له سه  آالوم له
*  
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  چی بۆ هیچ آوێ نه
  

و   وه ناو بیركی قووله  وته آه ال ده ی مه آه هڕآو     
تی دان و  آردو داوای یارمه خۆی هاواری ده  ك به یه
ش ال آرد،مه دا ده قوله  و بیره او ئهن  رهنانی له ده

  ی آرد و به آه یری ناو بیره و سه آه ر بیره سه  چووه
ۆی تا ڕ گیان بۆ هچ شون نه  ۆلهڕ:ی گوت آه هڕآو
زگارت ڕآی دنم و  یه ئاوایی و قاندرمه  چمه ده
  .م آه ده

*  
  ئامۆ ژگاری 

  
  ۆژهڕو  پیاوكی دھاتی،ئه  ی خۆی دابووه آه ال آچه مه
ال و  مالی مه  س و آارانی زاوا هاتنه آه  ل له گه

  .الغ آرد و بردیان یان سواری وه آه آچه
مالی   له  وه وتبوونه آه الم هشتان زۆر دوور نه به
وت و غاری داو تا  ك آهودوای ب  ال به هان مه ال،ناگه مه
  .وان ئه  یشته گه
گوت الی  مه  ستاو به اوهڕاهانی بووك م هه  آ له یه

  ؟ هاتووی  بۆ ئره  له په  وا به یه آارت هه  ها چه
  :گوتی  وه پشو سواریه  الش  به مه
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  الم له به  م  آردبایه آه آی آچه یه ئامۆژگاره  بوایه ده
ی پ  آه ،ئستا هاتووم ئامۆ ژگاریه یادم چۆوه

ی چوو و  آه ی بۆ الی آچه م قسانه ال دوای ئه بلم،مه
  :او گوتیبن گوێ ن  ری له سه
آونی   زووی به ویستت ده  رآات آه هه  گیان له  ۆلهڕ
ی تری  آه ره چ سه یادت نه  ی له رزی دا بكه ده
آونی   له  آه زیه گینا ده یت ئه ب گرێ بده ده  آه زوه ده
  . وه ره ده  دته  آه رزیه ده

*  
  

  بوون مال نه له
ی خۆی  آه ی ماله آه ر لواری  ژووره سه ال  له مه       

و  آوچه  وانیهی ده  آه  وه آه ره نجه ناری په آه  له
لكی  یری هات و چۆی خه وونیشتبوو،سهڕ  وه آه آۆالنه

ك وا  آابرایه  دا بینی آه و آاته آرد،له دا  ده  و ناوه له
  ی به و آابرایه ال ئه ال دتن،مه ی مه آه و ماله ره به

  هاتووه  یه پاره و بۆ ئه  یزانی آه ناسی و ده باشی ده
ی  آه ال  ژنه دا مه  و آاته رز داریتی،له ال قه مه  آه

ی ناو شتكی  آه بن گوی  ژنه  ری له بانگ آردو سه
وانی هاتنی آابرای داوا آاری ڕ وسا چاوه پ گوت ئه

  آابرا له  وه ند ساتك دوای ئه بوون،چه  آه پاره
و خۆ  استهڕال ژنیش  الی داو مه رگای مالی مه ده
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پش آابرای داواآاری   وله وه آابرای آرده  رگای له ده
تۆ  زانم آه من ده  آاآه:ستاو گوتی رز وه ن قه خاوه
  ،وه ئره  نیابۆ داواآاری خۆت دته ته  ند ساله چه
نین مالی   سانه و آه له  ئمه  وشت پ بلم آه ئه
ی تۆ ج  داواآه  م زوانه لك بخۆین،خوا یار بت به خه
  نده رچه هه ، وه ینه ده ت ده آه رزه ین و قه آه ج ده هب

منی   الم به ،به نیه  وه ماله  خۆی له  ال به مه  آه
  ر آات آه ستم و هه بوه  وه الی ماله له  له  ،آه گوتووه

و  یدان بچن،من ئه ت ببن بۆ مه هڕ  وه و ماالت لره ڕ مه
  له  وه بته ری و لیان ده وه لیان ده  ی آه خوریانه

  م به یانكه سم و دهڕیان  و ده وه مه آه وی آۆیان ده زه
ی  آه وسا پاره یان فرۆشم  ئه بازار ده  بلوزو ملپچ له

  . وه ینه ه نابت د رزی جه قه
  ی بیست زانی آه یه م قسه ئه  رز آه ن قه آابرای خاوه

ال  ی مه م قسانه دی نایتن وبه وه  م زووانه ی به داواآه
پشت    له  الش آه مه.نین آرد پكه  ستی به ژن ده
  گوی له  خۆی مات دابووآات آه  وه یه ژنكه
  نی هاته آه قایم پ ده  به  نینی آابرا بوو آه پكه
ئاوا پ    آه  قی خۆته هۆ فالنی هه:و گوتی  وه پشه
  وون بۆوهڕواوی بۆت  هت  به  ئستاآه   چونكه!!! نی بكه

ست  ی خۆت ده آه وا پاره ات آهت هڕ و باوه
  !!!. وه وته آه ده
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*  
  

  ر آه رۆزه ده
رگای  ر ده به  هاته ۆ ژی دهڕموو  رك هه آه رۆزه ده

ال  مالی مه  تی له ال و داوای یارمه مالی مه
رچی  ال هه م مه م و سیه م و دووه آه آرد،جاری یه ده
الم  ،به آه ره آه رۆزه ده  هیبوو دای به  آه
ال  مه  ی له قه ئاسانی یه  وا به  آه ره آه زهرۆ ده
  . وه آرده ده نه
دلی توند   ره آه رۆزه و ده واوی له ته  به  ال آه مه

  ۆ ژی دوایی آهڕآی آشاو  یه خشه بووبوو،نه
ی مالی  روازه ده  رگاو له رده به  وه هاته  آه ره آه رۆزه ده
  ؟ ال پرسی و گوتی آیه الی داو مه مه

  !.موانی خودا:گوتی  آه ره آه زه ره ده-
ی گرت و  آه ره آه رۆزه ستی ده و خۆ ده استهڕالش  مه-

  .م تیت بده با یارمه  ره پی گوت وه
  الوه دوای مه  ر خۆشحال بوو و له آه رۆزه ده
ۆیشت و ڕو آۆالن  ند آوچه ال چه ۆیشت،مهڕ
  :آابرای گوت  وت و به مزگه  ری برده آه رۆزه ده

هاتووی بۆ مالی من   له هه  ویست تۆ به هدۆستی خۆش
ب  موانی خوای ده  ،تۆ آه مالی خودایه  رهئ  چونكه

  .ك بۆ مالی من نه  بی بۆ ئره
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*  
  قتر حمه ال ئه مه  له

ال تا  نابی مه ری جه رسی و گوتیان ئهپالیان  مه  له
  ؟ قتر دیوه حمه خۆ ئه  ست له ئستا آه

ۆژكیان دارتاشكم ڕل، به:الم دا گوتی وه  الش له مه
ك بۆ  ژوركمان دروست  رگایه تا ده  وه ماله  هنایه

بوو تا  تری پوانی پ نه مه  آه بكات،دارتاشه
ستی خۆی  ده  بگرت،وا بوو آه  آه هگر ی ده ندازه ئه

  .تر پوا ب مه  ی به رگاآه ی ده ندازه درژ آردو ئه
  له  وه ستی درژیه ده  و به یه و شوه به  آه دارتاشه     
ستی  ،زۆر وریا بوو تاآو ده وه ره ده  چووه  وه ماله
ی ل تك  آه ندازه وت و ئه آه س نه آه به
ری بلند  آاتك دا سه  چت،آابرای دارتاش له نه

ی  آه بینی بۆ الی دوآانه ده رپی خۆی نه به آردبوو آه
  بۆوهوت آه زۆر دوور نه  دا آه و آاته ۆیشت و لهڕ ده
  لك له ،خه وه ناو  چالكی قووله  وته و خۆ آه استهڕ
دارتاشیان گوت   به  وه آۆ ببوونه  آه ری چاله ورو به ده
ر  ناو چالت ده  تا له   بلند بكه  وه ره ستت بۆ سه ده

  :یتگو  آه الم دارتاشه بننین،به
ی  ندازه ئه  م چونكه ستم بلند بكه من ناتوانم ده

ب  ده  آه چتن بۆیه الم ل تك ده هرگای مالی م ده
  .آشن لم ده یشم بگرن تا  ههڕ
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*  
  تی توانایی و الویه

سان  ند آه ل چه گه  ال له ڕۆ ژان مه  ڕۆژێ له            
و   وه شونی آۆ ببونه  االنی خۆی لهڤ دۆست و هه  له
وان  ال باسی هزو تواناو جوانی  خۆی بۆ ئه وسا مه ئه
تا ئستا   وه ڕۆژگارانی الویمه  من له:یگوت آرد و ده ده

وانای  ،هزو ته هاتووه ردا نه سه  آم به هیچ گۆڕانكاریه
تی  ڕۆژگارانی  زو تواناو الویهــــــمان ه تیشم هه الویه

  . گۆڕوم   نهو هیچ  پشومه
الی پرسی و  مه  ال له دۆستانی مه  آك له یه     
  اران ماوی؟ك ج ر وه هه  چۆن زانیت آه:گوتی

تا پت   گویم ل ڕابگره:رام دا گوتی وه  الش له مه    
مان   وره هاونكی زۆر گه  وه آۆنه  ر له هه: بلم وگوتی

توانی  م ده من نه  و ڕۆژگارانه ئه  بوو،آه هه  وه ماله  له
رم  ونی خۆی البهــــش  هیچ آلۆجك  له  به و هاونه ئه

هزی خۆم تاقی   چووم آهدا   م ڕۆژانه و بیبزونم،له
و   وه مان  هاونم تاقی آرده و چووم  هه  وه مه بكه

ند  رچه الم هه رم، به شونی خۆی البه  ویستم  له
  و هاونه ئه  م توانی آه ك جاران  نه روه ولم دا هه هه
مان  هه  زانیم آه  آه شونی خۆی ببزونم  بۆیه  له

و  ر ماوه م  هه هو ڕۆ ژگاران تی ئه هزو تواناو الویه
  .ك جارانم وه
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                                     *  
  ر الوآینی آه مه

  بوو،وای بیار دا آه  وه سته ده  ی به ندێ پاره ال هه مه
و  رك بكتن،له وێ آه الن و له یدانی ئا ژه مه  بچته
بوو دۆستكی خۆی بینی و   ڕوه به  دا آه آاته

بۆ آوێ   وه ال ئه مه:سی و گوتیی لی پر آه دۆسته
  چیت؟ ده
  .رك بكم و  آه ڕبازا  وێ بچمه مه ده:الش گوتی مه

  .لال بل ئینشائه:الش گوتی ی مه آه دۆسته
یری،من  آی سه ڕاستی آابرایه به:الش گوتی مه         

،جا  بازاره  ریش له ،آه و پمه سته ده  م له پاره
  آم؟ ده  آه ره چم آه دهو وا   لال گوتنی بۆچیه ئینشائه
رو  به  ی خۆی گرته ی آردو ڕگه یه م قسه ال ئه مه        
و  گیرفان بك له  وت آه و بازاڕ،وا ڕك آه ره چوو به

ال  زانی مه  ، آات آه زیك بۆوه ال نه مه  دا له مه ده
ال  مه  ر خۆی له ئیتر هه  گیرفان دایه  ی له ندێ پاره هه
ب  وت و به لكه لكی بۆ هه ،تا هه وه آرده زیكتر ده نه
ی  آه ستی پ بكات و بیزانت  پاره ال هه ی مه وه ئه
  .یوخت  بڕالی پوخت و الی دزی و گیرفانی مه مه

ستی بۆ  بازار و ده  یشته گه الش آات آه مه     
ند  رچه ربن  هه ی ده آه پاره  گیرفانی خۆی بردآه

بوو و هیچی  ال  نه   وه یه هآ پاره  ا  ئیتر باس لهڕ گه
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و مال  ره به  وه نا ئارامیه  ما بوو،زۆر به نه
مان آابرای  ی دا  هه وه انهڕ ی گه گهڕ  ،له وه ایهڕ گه

ال  ها مه:الی پرسی و گوتی مه  دۆستی خۆی بینی و له
  ی؟آ رت نه آه  هۆی چی بوو آه

 لال ئینشائه:گوتی  وه ییه هڕتوو  الش زۆر به مه       
لال خودا  و  ئینشائه مگیرفان دزی  می له آه دزێ  پاره

  ی شومی خۆت هاتیه وته  به  تۆش بكات آه  فرین له نه
ستچونی  ده  هۆی دزین و له  م و بویته گهڕر  سه
و   وه ۆمهڕ ش ده پیاده  لال به م و ئینشائه آه پاره

  . وه ماله  وه چمه لال ده ئینشائه
                                   *  

  
  

  نین و  پكه گریه
ی  و نه  آی دۆزیبۆوه یه نامه  ك قیبله آابرایه          

  ال و به الی مه  بردیه  آه ،بۆیه چیه  مه ئه  زانی آه ده
  ؟ چیه  مه ال پم نالی ئه الی نیشان دا و گوتی مه مه

ب  ی آردو به آه نامه  یریكی قیبله الش سه مه           
الم پاش  به.گریان آردن آرد  ستی به دو چوون دهن چه
  ستی به گریان هناو ده  ك وازی له یه قیقه ند ده چه

پرسی   وه مانیهڕر سو سه  نین آرد،آابراش زۆر به پكه
بۆ گریای و دوایش ئاوا   وه ال ئه مه:و گوتی
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گریانم بۆ :آان داو گوتی ری ته الش سه نی؟مه پكه
  م شته نازانی ئه  زانی آه ند نه هتۆ چ  ی بوو آه وه ئه
  بوو آه  وه نینیشم بۆ ئه پكه. چیه  وه م یچوآیه به
  وانی بۆخۆشم نازانم آهڕیرم آرد و لم  ند سه چه
  . چیه  مه ئه

*  
  

  آراو ت نه عوه میوانی ده
ت بكرت چوو  عوه ده  ی آه وه ب ئه ال به ۆژكیان مهڕ

پرسی و سك لی  ژن گرتن،آه كی جهڕبۆ آۆ
  آراوی بۆچی هاتوویته ت نه عوه ال خۆ تۆ ده مه:گوتی
  ؟ ژن گرتنه م جه ئه
ن مال واجبی  ر خاوه گه ئه:گوتی  وه نینه پكه الش به مه

نجام  من ئه  ،خۆ نابت  آه آردووه ج نه خۆی جبه
  م بیر بكه  ر شانی خۆم  له دانی آاری پویستی سه

*  
  وانی  فیرآردن له مه

ئاوایی دیار   ال له ك بوو مه یه ماوه             
رانی  ال زۆر نگه یی و دۆستانی مهالكی ئاو بوو،خه نه
و  وه گرد بوونه ل ،آۆمه وا بۆچ دیار نیه ال بوون آه مه

  ال دیتیان آه مالی مه  چوونه  ال چوون،آه بۆ مالی مه
  نكی به ی به آه ی ماله آه ئاوه  وزه الی حه ال له مه
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  و بچوه آردووه  وه آه مراویه  رخه نی فه رده گه
با و  والی ده مال و ئه به  آه ر ئاوه سه  له  آه مراویه

الیان پرسی و گوتیان  مه  وانیش چوون له یھن،ئه ده
  دیار نیت؟  آه یه ی ماوه آه تۆ چی ده  وه ال ئه ری مه ئه
آرد و   آه مراویه  رام دا همای بۆ بچوه وه  الش له مه
  مراویه  م بچوه دایكی ئه  وه داخه  به:تیگو

ریكم فری  وا خه  ژكهڕۆند  ،منیش چه مردووه
  من له  ۆژێ آهڕترسم  ده  م،چونكه آه وانی ده له مه

م  ناو ئه  وته بكه  زمانه سته و به بم ئه نه  وه ماله
  .ر  بخنكتن آسه و یه  وه ئاوه  وزه حه

*  
  

  
  ق خواردن شه

ت   وه آۆالنكه  ال له ژكیان مهۆ ڕ           
  قه ك شه ا هات و یهڕ  والوه آیش له ی،آابرایهڕ په ده

و خۆ  استهڕالش  مه.ال آشا ی مه بنا گوچكه ی به زیلله
یری  سه  وه ییه توویه  ستاو زۆر به اوهڕشونی خۆی   له

جیاتی   ،له چووه  له هه  به آرد،زانی آه آابرای ده
  آه ،بۆیه ال داوه مه  ی له زلله  ققه شهو  سكی تر ئه آه

  قه شه  آه  ال آه آابرا آرد،مه  داوای ل بوردنی له
هناو بۆ الی قازی  آابرا نه  ی خواردبوو وازی له زیلله
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ك خۆی بۆ قازی  ی وه آه ووداوهڕموو  برد و هه
گوه ایه .  

ال و  مه  ووی آردهڕ  وه م بیر آردنه دوای آه  قازی له
  . وه آابرا بده  ك له یه ۆ زیللهتۆش ب:گوتی
  قازی به  آه بوو،بۆیه ازی نهڕ  م آاره ال به الم مه به

الت  مه  ی له یه زیلله  قه و شه جیاتی ئه  آابرای گوت له
  .ال مه  ی به ب بده ده ی ز ك لیره یه سكه  داوه

الو  مه  بیداته  بوو آه ی نه یه و سكه آابراش ئه        
بچ بۆ  ازی بوو آهڕناچاری   الم به بوو،به  ارهب پ
و مال  ره ال بن،آابرا به بۆ مه  یه و سكه و  ئه وه ماله
الش  بوو،مه یدا نه آابرا په  وال له الم هیچ هه ،به چۆوه
ستاو  وان آردبوو و ماندوو بوبو ههڕ زۆری چاوه  آه

  ی له زیلله  قه ك شه و خۆ یه استهڕپش قازی و   چۆوه
  :قازی گوت  قازی داو پاشان به

من زۆرم آار   ی آه وه ر ئه به  نابی قازی له جه
  ئره  آابرا هاته  آه  ۆم تكام وایهب زووتر ب ده یه هه

  تۆم دا سكه  ی له یه زیلله  ققه و شه ی ئه جگه  تۆ له
زربگره بۆ خۆت وه  آه ه .  

*  
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  ی آه ال و برایه نی مه مه ته
ال تۆ  رێ مه الیان پرسی و گوتیان ئه مه  له  ۆ ژكیانڕ

  ن دا؟ مه ته  له  یه ندتان جیاوازی هه ت چه آه و برایه
پار سال دایكم :و گوتی وه م بیری آرده الش آه مه
  آه ،بۆیه تره وره من گه  م سالك له براآه  آه: یگوت ده

و   یه ردووساله نم هه مه استی ئیمسال تهڕ به  آه  دیاره
  .س به

*  
  

  ندیل مه
ری خۆی  سه  ی له وره ندیلكی گه ال مه مه              

ال  مه  زكی دایه ال و آاغه الی مه  ك چووه نابوو،آابرایه
  . وه ی بۆ بخونته زه و آاغه تاآو ئه

آابراش زۆر . واریم نیه الش گوتی خونده مه             
  :گوتی الی آرد و یری مه سه  وه انهمر سوی سه  به

 ت لهز  ندیله و مه ی بۆچ ئه ئه  واریت نیه خونده  تۆ آه
  ؟ ر ناوه سه  له

ری  سه  ی له آه ندیله ر مه آسه الش یه مه             
ری آابرای داناو  ر سه سه  و له وه خواره  خۆی هنایه

ی  ر نان نیشانه سه  ندیل له مه  رموو آه فه ده:گوتی
  ده  ردایه سه  ندیلت له هئستا تۆ م  واریه خونده
  . وه ی خۆت بخونه آه نامه
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*  
  

  باب لی آه دووآه
باب  رگای آه پش ده  ژارك له ۆژكیان ههڕ           

ی  و گۆشته بابچی ئه ێ،آابرای آهڕ په ك ت ده یه خانه
ر ئاگرو  سه  ی دابوو هاویشتوبیه شیشه  له  آه

 ی پ وهو نا باب ئه آرد و بۆنی آه شنی ده باوه
  .آردبوو

زۆری   ش چونكه ژاری بچاره  آابرای هه           
 تباب بك بچ آه  بووآه شی نه برسی بوو و هیچ پاره

بوو   وه یه آه گه ناو توره  له  نانكی آه  ته و بیخوات،له
و  وات،لهوێ ب وت تا له ێ آهڕ  ری هناو پاشان به ده

ستی  ده  له په  بابچیش هات زۆر به آابرای آه اد آاته
چی  ی آابرا بۆآوێ ده ئه:ی گرت و گوتی آه ژاره  هه
  ! ت بده آه لمژینه باب  هه لی آه ی دوآه پاره  ره وه

و  و ئه ی په وێ ت ده الش له وت مه كهڕ  به            
وت  یه بابچی ده آه  چاوی خۆی دیت آه  ی به ووداوهڕ

   ل مژیوه هه  آه رهژا هه ی که آه بابه ی دوآولی آه پاره
نی بستل.  
سواتا و   آه ژاره آابرا هه  ال زۆری زگ به مه            

  :ی گوت آه بابچیه آه  و به وه پشه  چووه
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لی  ی دووآه وات من پارهێ با بڕ بگه  م آابرایه له
  .م ت ده تی  ده و خواردویه ئه  ی آه آه بابه آه

ژاری   ی بوو و آابرای ههازڕ  آه بابچیه آه              
  آی له یه ند سكه چه  ال آه ۆیی ،مهڕئازادآردو آابرا 
  آی خسته دووای  یه  ك له ری هناو یه گیرفان بوو ده

ش  مه ئه  ره وه:باب فرۆشی گوت آه  وی و به ر زه سه
. تی آابرا خواردوویه  آه  یه له و دوآه ی ئه نگی پاره ده
دانكی   پاره  چه  وه هالی گوت ئ مه  بابچی به آه

  ؟ آابرایه
وی  ر زه سه  هاویشته ی ده آه ر پاره الش هه مه          
بابچی گوی ل بت و  بتن و آه  آه نگی پاره تا ده
بۆنی    سك آه گیانی من آه  باشه:ال گوتی مه

ربگرت  وه  وێ پاره باب بفرۆشتن و بیه لی آه دووآه
  .ربگرتن وه  ی  پاره نگهزر  ی پاره جگه  شب له ده
*  

  ئاغاو جوتیار
  یان جوتیار ؟  الیان پرسی ئاغا گرنگتره مه  له        

ی خۆیا یی  ستی به و ده  وه م بیری آرده ال آه مه
بۆچی جوتیار :وانیش گوتیان ئه.جوتیار:داهناو گوتی

هیچ   سته به و مه بۆ ئه  ؟ئایه ئاغا گرینگتره  له
  ؟ هی آت هه یه لگه به
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آات،ئاغا  رجوتیارآار نه گه ئه چونكه ل به:گوتی الش مه
  .مرت برسان ده  له

                                                    *  
  
  

  ال رتوآی  مه په
  

ژن  كی جهڕتی آۆ ال داوه مه یانۆ ژكڕ        
  رگاوه ده  و له آه ته ال چوو بۆ داوه مه  آرابوو،آات آه

  یه و شونه رگای ئه ر ده به  پالوكی زۆر له  هبینی آ
  الش ویستی آه ژن گرتن،مه بۆ جه  ی لیه آه هڕآۆ  آه

   وسا بچته و ئه  وه پ بكاته  ی خۆی له آه پالوه
  گوتی باشه  وه آرده  وه ال بیری له الم مه ،به وه آه ژووره

و  ئه ناو  و له وه ر آرده به  م له آه ر من پالوه گه ئه
  آه م ،بۆیه ون ببتن چی بكه  موو پالوانه هه

ستمالكی ناو  ناو ده  و له  وه پ آرده  ی له آه پالوه
  وه ژووره   وسا چووه لی خۆی ناو ئه باغه  ی له آه پالوه
ستی  ال هه نیشت مه وو نیشت،آابرای تهڕ شون  وله
  :یو گوت ال شتكی تیایه لی مه باغه  آرد آه  وه  به
  ؟ ل دایه باغه  نرخت له  آتابكی به  ال دیاره مه
  . استهڕل  به:ری  خۆی باداو گووتی الش سه مه

  ؟ یه وه  باسكه  ی چه باره  له  آه آابرا گوتی آتابه
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  . یه فه لسه ی فه رباره ده:و گوتی وه الش بیری آرده مه
و  ئه  آه  گوتی دیاره: آابرای ناوبراو پرسی وگوتی 

  ؟ یوهآ ری آۆالن ی سه آه آتابخانه  له ت آتبه
و  وه رامی آابرای دایه و خۆ وه استهڕ شال مه

  . یوهپالو فرۆشی آ  م له وه خر ئه نه:گوتی
*  

  م ڕ بكه ت باوه آام قسه
نیرم  ندێ په هه:ی خۆی گوت آه ژنه   ال به ۆژكیان مهڕ

لن  ده  آه  بیستوومه  وا بیخۆم،چونكه آه  بۆ بنه
ندروستیش  آاتن و بۆ ته ده  زی خواردن زده نیر حه په

  . زۆر باشه
  نیرمان له په  ئمه  آه  وه داخه  ال به مه:ال ژن گوتی مه

  . نیه  وه ماله
ر  به  نیر له په:وسا گوتی ستاو ئه اوهڕم  الش آه مه
 ڤنی مرۆ وری ته آات و چه خون پیس ده  ی آه وه ئه

  . آات هیچ سودكی نیه زیاد ده
جۆرك  رو بهر جا هه  ال آه آانی مه قسه  ال ژن له مه

میش گوتی  و جاری دووه  بوو،جارك گوتی باشه
  :ماو گوتیڕری سو سه  خراپه

م یان  بكه ڕ مت باوه آه ی یه ال؟قسه لی مه چی ده  وه ئه
  مت؟ ی دووه قسه
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ی  قسه  یه هه  وه ماله  نیرمان له ر په گه الش گوتی؟ئه مه
  نیرشمان له ر په گه ،خۆ ئه بكهڕ ارم باوهمج هآ یه

  . استهڕم  ی دووه وا قسه ئه  نیه  وه ماله
*  

  وال پرسین هه
  
والی  تا هه وه خۆشكه ردانی نه سه  ال چووه مه
وال  رامی هه وه   له  آه خۆشه ندروستی بپرست،نه ته

  :ال دا  گوتی پرسینی مه
دشاو  لك نم گه رده گرانم ل بوو،گهزۆر ی یکتا
دوو   ،سوپاس بۆ خوا آهرم بووبوو  مو گیانم گه هه
الم هشتان  ری داوم،به و به م شكاوه تاآه  ۆژهڕ
  . یه ر ئازاری هه نم هه رده گه
خۆ من  م مه خه:و گوتی وه م بیری آرده الش آه مه

  .ۆ ژی تر بشكتڕویش تا دوو  ئه  م آه آه دوعات بۆ ده
*  
  ماعی  ته

ت   وه لكاوكه ناری زه آه  ال له ن مهۆ ژكیاڕ        
  آه ناو ئاوه  ك له مراویه  یری آرد آه ی،سهڕ په ده

ی خۆی بلند  واآه ندو چوون دامنی آه ب چه ،به دایه
دا و   آه دوای مراویه  ا آردن لهڕ  بهستی آرد  آردو ده
س  ند آه دا چه وآاته آرد،له ای دهڕش  آه مراویه
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وا   ل آردووه وای ل هه هآ  الیان دیت آه مه
  وه ال ئه الیان پرسی و گوتیان  مه مه  آات،هاتن له ادهڕ

الش  مه ی؟ آه ادهڕ   م مراویه دوای ئه  بۆچ واله
بكاتن وا   هلكه  م مراویه ئه  آه  یه وانه ئاخر له:گوتی

وای من بكاتن  ر دامنی آه سه  له  آه هلكه  آه  باشتره
  .مین ر زه سه  ك له نه

*  
  

  خواردن آردن  ز له حه
مام و  حه  چمه من ده:الژنی گوت مه  ال به ۆ ژكیان مهڕ

ال ژن  ل بن،مه  رشته شیوی هه ی بۆ نیوه
  . باشه:گوتی

ریكی شیو ل نان  الژن خه ال مه ۆیشتنی مهڕدوای 
ال ژن  تام و زۆری ل نا، مه  بوو،خواردنكی زۆر به

  ش آه وه ر ئه به رد،لهآ  آه خواردنی شیوه  ستی به ده
خۆش بوو  نبۆ و تام  ال ژن تا بلی به ی مه آه شیوه
موو  ی هه آه شیوه  ا  آهب  وه ال ژن ئاگای له مه

  . وه ته ماوه و هیچ نه  خواردووه
  له  وه ئه  آشان بوو آه خشه ریكی نه الژن خه مه        

لی  نجه ندو چوون مه ب چه ،به وه ال بشرته مه
ی  وه وانی هاتنهڕ و چاوه وه شونك شارده  ی له آه وهشی
  .آرد الی ده مه
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الژن  مه  ی آه وه ننجام سعاتك دوای ئه ره سه     
ال  مهو ی خۆی دابین آرد  آه خشه ی خواردو نه آه شیوه
ی  آه ژنه   و زۆری برسی بوو داوای له وه ماله  وه هاته

  آه خواردنهوانی ڕ خواردنی بۆ بنی، چاوه  آرد آه
  .بوو
  :الژن هات و گوتی مه

ندێ  م ئستا تۆ ماندوو بوویت و هه آه ویسته خۆشه     
ال گوتی  مه.ت بخۆ آه وسا خواردنه و ئه  ت بكه ئیسراحه

وی  ماندوو بوو خه  ی آه وه ر ئه به  ،له و پالی داوه باشه
 ستا یش ههال ژن وت،مه وی ل آه ال خه مه  وت،آه ل آه

هنای   وه مابووه دا آه له نجه بنی مه  له  ی آه وهو شی ئه
  وه آه یه گۆشه  لسووو له الی هه رو سملی مه سه  لهو 

ال واگا هات و  وونیشت،سعاتك پاشان مهڕلی 
زۆرم برسی   م بۆ بنه آه ۆ خواردنهب ال ژن ده مه:گوتی
بۆچی وا :رام دا گوتی وه  ال ژنیش له هم     . هبوو
  ی آه وه ئه یاود  ر ئستاآه ،تۆ هه رت بووه هواست پ حه
شیوت خواردو   له نجه هك م ،یه وه ایهڕ مام گه حه  له

رو  سه  ت وا به آه و ئیستاش شیوه وه هشته هیچت نه
رو سمالن و  سه  ستی به الش ده مه . دیاره  وه سمالنه

ی  آه شتهڕ ی هه دانه دانه  زاری داهناو چونكهو م  ده
ستی  ده  به  بینی که مابوو و  وه رو سمالنه سه  به
ی  ئه  یره زۆر سه:بینی و گوتی وبۆ خۆی  هنوساو وه
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من ئیشتھام زۆر   آه  ؟دیاره م برسیه نده وه بۆچی ئه
  . باش بووه

*  
  

  ر فرۆشتن آه
  آه بت بۆیه ده  پاره ال ب ۆژان مهڕ  له ێۆژڕ     

یدان و  مه  باتهی ب آه ره آه  دات آه ده  وه یاری ئهب
زانی  دهالی پ  ی مه یارهو ب ئه  الژن آه مه.بیفرۆشت
ر  گه ئهی  ئه؟ ر شت بووی گه ال مه مه:و گوتی

نجام  آانت ئه چی آارو باره ت فرۆشت به آه ره آه
  ۆی؟ڕ مال داده والو ئه چی به ی و به ده ده
یالت  ت خه ئافره:آی هات و گوتی یه نده الش خه مه
م  آه ره ر آه سه  وتۆ له ت،من نرخكی ئهت ب هاحڕ

  م نرخه توان به سك نه هیچ آه  نم آه داده
  . ی من بكیتن آه ره آه

*  
    وه ئاگر آردنه

  
ال  نابت و مه  وه ماله  ال ژن له ۆ ژكیان مهڕ         

خۆی خواردنی   و به  چیشتخانه  دات بچته یار دهب
   چووه  ی آه وه دوای ئه  هال ل مه.ۆ دروست بكاتڕ نیوه

  وه آرده  وه یان بیری له وه ی ماله آه ژووری چشتخانه
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ر  و ئاگری ت به  وه آه ناو سۆبه  ندێ دار بخاته هه  آه
آان ئاگریان  ولی دا داره هه  ند آه رچه بداتن،هه

  ..گرت نه
ئیستا زانیم و :و گوتی وه بیری آرده ال مه      
من    ،چونكهنئاگر ناگر  م دارانه بۆچ ئه  یشتم آه تگه

  ر له هه ، زی آاری من  نیه نیم و ئاشپه  وه ژنی ماله
بیری ال  ئاگر ناگرن،مه  م دارانه ئه  آه  شه وه ر ئه به

و  فلك له  چه  زانم آه من ده  واته آه:گوتیو  وه کرده
  .نئاگر بگر  م آه بكه  دارانه

ستا  هه  وه و باره له  وه م بیر آردنه ال دوای آه مه    
  ال ژنی له ستمالی مه وێ ده ژووركی ترو له   چووه
ریكی  و خه آه زخانه ئاشپه  وه ر آردو هاته ر سه سه
  .بوو  آه لكردنی ئاگره هه

آان ئاگریان  داره  مجاره ئه  وت آه كهڕوا        
  ،آات آه وه ال هاته ی مه آه ژنه   وه و آاته گرت،له

  وه مانهڕسو ر سه  به دیت زۆر  یه شوه و الی به مه
  ؟ یه وه ره ر سه سه سمالی منت به بۆچی ده:گوتی
ب :ال ژنی گوت مه  هواشی به  زۆر به شال مه       

زانن  وان واده ،ئه آردووه  م دارانه ،من فیلم له نگ به ده
هیچ آلۆجك   گینا به ئه  الم ك مه الژنم نه من مه  آه
دا پروشكك  وآاته له.گرت ده اگریان نهئ  م دارانه ئه

ال  الو ئاگری گرت،مه ی مه هآ ر آراسه سه  یهڕ ئاگر په
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  آات آه  له  وه وته دوور آه  آه ئاگره  له  له په  به
ی بوو  آه ر آراسه ی ئاگری سه وه ریكی آو ژانه خه

ت  نده وه ال ژن ئه ی مه ئه:یگوت آردو ده هاواری ده
آان  یشت و داره ت گه  تا ئاگرهو پرسیار آرد  قسه

ی  تۆله  آه بۆیه  من فلم لیان آردووه زانیان آه
ریك بوو  رداو خه من به  و ئاگریان له وه نده خۆیان سه

  .رن ناوم به  له
*  

  
  نگ ال و جه مه

 دا ال ی مه آه زیك گونده نه یوان دوو ئاواین  له        
  به  ئاواییهو دوو  ئه یلك خه داتن وو دهڕ رک  شه
  ،لهرم ڕووی دا ڕكی گه شهر بووبون و  واوی تك به ته

  آه  وه لك آۆبوونه ندێ خه الش دا هه ی مه آه گونده
الش  ن و مه آان بده دییه  آ له ی یهت بچن یارمه

االنی ڤ ل هه گه له  آه  و دیه لكی ئه خه  آك بوو له یه
  كیان دا بهر شیرك و سوپه   چوو آه  نگه و جه بۆ ئه
 و ره به وه پكهنی تراو الو ئه آردن،مه ڕ ال بۆ شه مه
ری  سه  ال به ۆ ژك مهڕند  دوای چه  ،لهچوون   آه ڕه شه

  ،له وه ایهڕ گه  وه یه سته جه  ند برینك له شكاو و چه
  خۆوه  رگریت له بۆچی به  الیان پرسی باشه مه
بریندارت   آه  دو ژمن داوه  ت به گهڕوئاوا   آردووه نه
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رام دا  وه  الش له ن؟مه خونت سور بكه  له و ئاوان  بكه
  :گوتی
بوون و  ی من ده جگه  له  ر ئوه گه ئه  لكینه رێ خه ئه
بوو  لغان ده ستكیشتان قه مشیر و ده ستكتان شه ده
  آرد؟ خۆتان  ده  رگریتان له چی به  به

*  
  

  فی سره م  مه آه
الیان  مه رشو ال  مه و یارانی مهۆ ژكیان دۆستان ڕ     

آی خۆی  ستك و چاوك وگویه ده  بینی آه
و  وت،شه آه خۆش ده ال نه مه  آه  وه یاله و خه ،به پچاوه

یان ال مه  له  ی  و زۆر دلسۆزانه آه ماله  وان  چونه ئه
  وه ر باش بت ئه ال هه مه یناب جه: پرسی و گوتیان ده
  ؟ ستووه ت به گوچكه ستت و ت و دهوۆچ وا چاب

من  زۆر باشم و : گوتی  وه نینه پكه  الش به مه
نجام  رجی ئه م خه آه  ی آه وه نیا  بۆ ئه ته!تم المه سه
تا   ستاوه ی خۆم به سته ندامانی  جه ی ئه م و نیوه بده

  .ن آه آار نه
*  
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  آارآردنی زگ
ی خۆی و   آه ر آاره سه  چوه ال نه ۆ ژكیان مهڕ

  وه ال ئه رێ مه ئه:گوتی و چوو لی پرسی ی آه ژنه
  الش له ر آار؟مه سه  چویته  ی و نه وه ماله بۆچی وا له

م و زگم  نگی من آار بكه تا آه هه:رام دا گوتی وه
  من بیخۆم؟ بیخوات،با ئیمرۆ زگم آار بكات و ئه

*  
  
  

  پیان رۆیشتن   به
پیان   ی به آه ره ل آه گه  لهال  مهۆژكیان ڕ   
سی و رالی پ مه  ك هات و له ۆیشت و توشی آابرایهڕ هد

ۆی و سواری ڕ پیان ده  بۆچ به  وه ال ئه ها مه:گوتی
  بووی؟ ت نه آه ره آه
ر  گه یری مه آی سه آابرایه:رام دا گوتی وه  الش له مه

وات و پیان ب  و به ئه  مترم  آه آه  ره م آه من له
  .منیش سوار بم؟

*  
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  الو شیر آرین مه
ست دای و  آی ده یه شور دۆلكه ال مه ۆژكیان مهڕ

ك شیری  بۆ الی شیرفرۆش و داوای آیلۆیه  وه دره  چووه
  .آابرای شیرفرۆش آرد  له

ستی  ی ده آه یركی دۆلكه آابرای شیر فرۆش سه
  یه م آاسه ك شیری مانگا له آیلۆیه:الی آردو گوتی مه

  . وه ی نابته جگه
یدی  قه  ئ باشه:و گوتی وه هم بیری آرد الش آه مه

  !. ك شیری بۆ تكه ناآاتن آیلۆیه
*  

  
  ون بوون

  ی خۆی ون آردبوو،به آه ره شور آه ال مه ۆژكیان مهڕ
آردو  او هاواری دهڕ گه و آۆالنی شاردا ده آوچه

  .زۆر سوپاس  خودایه:یگوت ده
ال تۆ سوپاسی  مه:الی پرسی و گوتی مه  ك له آابرایه
ت  آه ره آه  آه  ازیت و پت خۆشهر  یارهی د آه خوا ده
  ؟ ون بووه

زانی من بۆ  برا ده که:رام دا گوتی وه  الش له مه
  <م که سوپاسی خوا ده
  خر نه:کابراش گوتی
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بۆ ون آردنی  کم  ی خوا دهسوپاس  من آهال گوتی  مه
ی  وه م بۆ ئه آه لكو سوپاسی خوا ده ،به م نیه آه ره آه
آاتی ون بوون دا   م له آه ره آهخۆم سواری  من به  آه
م بام  آه ره منیش سواری آه نا ئستار گه ، ئه بوومه نه
من   سكی تر له آه  بوایه وا ده آاتی ون بوون دا  ئه  له

  !بووم ک منیش ون ده چونه  ابایهڕ بگه م  هآ ره آه  و له
*  

  
  وتن حۆش آه نه

  و لهبوخۆش بوو الژن نه مه  ۆ ژك بوو آهڕند  چه
  موو ئواران آه الش هه مه وووتب کهناو ج   له  وه ماله
  وه ال ژنه نار جی مه آه  له  وه ماله  وه ایهڕ گه ده
  .آرد گریان ده  ستی به ده

  ال هاته ی مالی مه هآ هاوسیه  ۆ ژكیان آهڕ        
وا  والی بپرست،بینی آه ی هه وه الژن بۆ ئه الی مه

الی  ی مهالش د ی مالی مه هگریت،هاوسك ال ده مه
خۆت   نده وه ال ئه نابی مه جه: یگوت و ده  وه دایه ده

الژن چاك  كی تر مهۆڕند  تا چه  آه نائارام مه
  :رام دا گوتی وه  الش له مه. وه بته ده
زۆر   الم چونكه به  وه بته زانم چاك ده ده

و  ئهگریم تاآو  بۆی ده  ئستاوه  من له آه ،بۆیه سه بكه
  .بۆم بگریت  آه  سم نیه لت آه مرد نه  ی آه آاته
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*  
  ر مردنی مه

ناآاو   آرد،له ی ده ناو شاردا پیاسه  ال له ژكیان مهڕۆ
ردك   به  ری به ،و سه ربۆوه آی آرد و به یه ساتمه

ی  و پشكه شكه هڕتاوان چاوی   وت و زۆر هشا و له آه
دیت و  وی ده زه  به ئاسمانی  آه  آه یه شوه  آردن به ده
ال  ر چاوان،مه به  هاته ك ئاسمان ده ویشی وه زه
  وه رخۆیه به  وی له ر زه سه  وتبووه آه  آو آه روه هه
  . استی  من مردوومهڕ به  ی خودایه ئه: یگوت ده
س  الم آه ،به وه مایه  وه ی خۆیه جگه  روا له ال هه مه
رت  وی البه له لگرت و ال هه ی مه نازه جه  هات آه نه

  :یگوت و ده وه بیری آرده  وه ر خۆیه به و له
رگی من نازانت،  والی مه س هه آه  استهڕ  مه ئه

رگی  والی مه بۆ خۆم بچم هه  آه  وا باشتره  آه بۆیه
  وه و بیر آردنه پاش ئه.نم یه ا بگهڕال ژن  مه  خۆم به
ی خۆی  جگه  له  له په  توندی و به  زۆر به

  وه و مالی خۆی بووه ره و هواش هواش به وه تایهس هه
  :ی خۆی گوت آه ژنه   به  وه ژووره   وه چوه  و آه
  شت وا له آه ونیشتی و مردهڕر ئاوا  ت تۆ هه ئافره
وێ  و له  وتووه وی دا آه ر زه سه  به  وه آه زیك ئاشه نه

و  لبگره ی من هه سته وو جهڕ زوو هه  سته هه! مردووه
  !ستانڕبۆ گۆ  بیبه



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

  وه یانده خۆی گه  له په  ی آردو به یه م قسه ال ئه مه
ر  ونده وتبوو و له لی آه  مان شونی آه هه

  له په  ی بیست،به واله م هه ئه  ال  ژنیش آه مه. وه مایه
و  تاآو  وه ره ده  چووه  وه اآردن و گریانهڕ  به  وه ماله  له
  ! ال مردووه وا مه آهنی  یه واوی هاوسكانی ت بگه ته

پرسی  یان دهال و هاواری  ژنی مه هاوسكان هۆی گریه
  :یگوت الژنیش ده و مه

سی  و دلم  بۆ بكه  وا مردووه گریم آه ال ده من بۆ مه
   وه ناچاری هاته  خۆی به  ال به مه  سوت،آه و ده ئه
  . یاندووه اگهڕمن   رگی  خۆی به والی مه هه

*  
  

   وه دز بدۆزنه
می  ی و آهڕ په ت ده  وه آه دیه  ال له ۆژكیان مهڕ

دا دزك دت و   و آاته دات،له ده  و دیه له ویپشو
عاتك  سه  یدوا  ،له دزت الده ی مه آه ره آورتانی  آه

وسا  ،ئه ی دزراوه آه ره تانی  آهرآو  زانی آه ال ده مه
  :لت آات و ده لكی ئاوایی ده خه  وو لهر

م  آه ره زوبن دزی آورتانی  آه  لكینه خههای  ئه     
ر  هه  وه ی دۆزنه ر نه گه ئه  زان آه ،خوا ده وه بدۆزنه

  .م آه زانم چی ده خۆم ده  به
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ال  ی مه یه شه هڕ و هه لكی گوندیش له خه     
و  آه دوای دزه  ندو چوون له ب چه ترسن،جا به ده

گرن و  ده  هآ ن تا دزهڕ گه ال ده ی مه آه ره آورتانی آه
   آ له وسا یه ،ئه وه الش دننه ی مه آه ره آورتانی آه

  باشه ـيآ ها:لت پرسی وده ال ده مه  لكی ئاوایی له خه
  آه ر دزه گه ئه   وه ت دۆزرایه آه ره ئستا آورتانی آه

  بادا و له ۆیخری  الش سه آرد؟مه گیرابا چیت ده نه
وات وێ ب بوو تا له ی ده آه ره سواری آه  آاتك دا آه

  له  ی آه آه هڕ و به وه امهڕ گه ده   و آاته ئه!هیچ:گوتی
  مكرد به ی و دهمب چووم  ده ده  یه م هه وه ماله

  .م آه ره آورتانی آه
*  

  
  شۆخی  آردنی  آویخای  گوند

  چنه ده  وه آه یه  الو آوخوای گوند به ۆ ژكیان مهڕ
  شوشت له خۆی ده آوخا  یدا آه و آاته  مام  له حه
ر من آوخا  گه استی ئهڕ به:الی پرسی و گوتی مه
  بوو؟ نرخكم هه  چه  رك بامایه بووم و نۆآه نه
  و له وه آرده یم بر آه  ی آه وه الش دوای ئه مه
دینار نرخت   تۆ ده  آهاوس ئه:رامی آوخوادا گوتی وه
ی  هه: بوو و گوتی  هڕوسا زۆر تو آوخا ئه!بوو هد



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

  یه وه مه سته جه  به  قكم آهنیا ال ق من ته حمه ئه
  .هن دینار ده ده
نیا  من ته  باشه ئ:ندو چوون گوتی ب چه الش به مه

خۆت  هیچ نرخك   گینا به ئه  نرخی القكتم گوتووه
  !.یناهن

*  
  رم وای گه هه

ر  ده وه  وه ماله  له  رزی  زستان  دا آه وه  ال له مه
آرد  ر ده به  رمی له آی گه روایه فه  میشه هه وت آه ده

رم دا  ی گه سته بت و جه رمای نه سه  وه ره ده  تا له
ی خۆی و  آه ماله  وه ایهڕ گه ده  رآات آه الم هه بت، به

رو  هختی سپو  و و به وه آرده ر ده به  ی له رواآه فه
  و له وه سته هب ند دهوی ت رواآه ی فه وه خواره
ۆژكیان موانكیان ڕا،ڕ گه دنا و لی ده آی دا  یه گۆشه
ال  ی مه رواآه فه  چاوی به  و جۆره الو به لی مهام  هاته
الی  مه  وسا له ،ئه ستراوه ی به وه رو خواره سه  وت آه آه

ت وا  روایه و فه بۆچ ئه  وه ال ئه رێ مه ئه:پرسی و گوتی
 وێ مه گوتی ئاخر من دهدا رام  وه  الش له ؟مه ستاوه به

رم بت آات  ر گه هه  میشه هه  روایه و فه ی ئه وه ناوه
  .بتن رمام نه رم آرد،سه به  له  آه

*  
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  ر فرۆشتن آه
  برد آه ی  بۆ بازار ده آه ره ال  آه ۆژكیان مهڕ

  الم له به.تركی تر بك بیفرۆشت و پاشان آه
  وته ی آه آه ره چوو القی آه و شار ده ره به  آاتك دا آه

،   آه ناو چاله  وته ال آه ی مه آه ره و آه وه چالكه ناو
ال زۆر  مه.ئاوی پیس و چلكاو بوو  له ش پ آه ناو چاله

  اآشایهڕ  آه ناو چاله  ی له آه ره زوویی آه  به
و  الم له وات،بهی ب آه گهڕو  ره و و ویستی به وه ره ده

ی زۆر پیس و  آه ره و ا آلكی آه  دا بینی آه  آاته
  . اوی بووهڕقو
  ازی نیهڕس  آه  ی  آه وه له  وه ال ش بیری آرده مه
  آه بۆیه.تاوی بكڕآلك پیس و قو  اركی ئاو آه آه
و  رهنا و پوخته گیرفانی خۆی ده  ی  له قۆآه چه
و  وه ی و لی آردهی ب آه ره آلكی  آه  وختهڕ

و  ره  و به  آه ره ر پشتی آه ی سه آه هناو ت  هاویشتیه
  .وت ێ آهڕ شار به

  چاوی به  وه دووره  ك  له بازاری شاردا آابرایه  له  
الو  ندی آرد،چوو الی مه سه وت و په ال آه ی  مه آه ره آه

  ینی، لهبۆ آ ل بكاتن گه  ی له له مامه  ویستی آه
: وت وگوتی آه  آه ره بیینی آلكی  آه  ناآاو چاوی به

الش پرسی بۆچی  مه .مآنا  ب آلكه به  ره م آه من ئه
  ی؟نایك
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نابت آلكی  ی جه آه ره آه  چونكه:یار گوتیآابرای آ
  . نیه  پوه
واو  ته  آه له تۆ مامه: توندی گوتیی  الش زۆر به مه
  . یه آه هناو ت وا له  آه ره و  آلكی آه بكه

*  
  

  عیزرائیل هات  آاتی آه
راپ  ندروستی خه ۆژكیان زۆر ب هزو تهڕال  مه    
خۆش  و زۆر نه  وه ناو جگه  وته آه بت ده ده
ی  آه خزانه  آات و به ال ژن ده بانگی مه.وت آه ده
لی جوانت  ل و په م آه آه الژن تكات ل ده مه: لت ده
  له  ره و وه  توانی خۆت جوان بكه تا ده  ر بكه به  له
  . وونیشهڕری من  ر سه سه
آات و  ده ال مهماشای    ته  وه یره سه  الژنیش زۆر به مه
من   خۆشی وبه نه  نده وه تۆ ئه  یانی چی آه:لت ده
رینی تۆ  ر سه سه  م و بم له لیت خۆم جوان بكه ده
مردنی تۆ   من بلن  من به  لك به ونیشم و تا خهڕ

ی خۆی  آه ناو جگه  دا له و آاته الش له خۆشحالم؟ مه
خر  نه: و گوتیآی هات یه بزه  وه خۆشیه و نه دا به
الی   ی و بی له وێ تۆ خۆت جوان بكه مه ،من ده وانیه
وح ڕعیزرایل بۆ   ی آه و آاته وونیشی تا ئهڕمن 

ببین و   و جوانیه وسا تۆ به آشانی من هات،ئه
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  وسا له تۆ بكاتن و ئه  ز له و حه  وه شیمان ببته په
  ل خۆی ببات و له گه  وح آشان لهڕجیاتی من تۆ بۆ 

  ! وه شیمان ببته من په
*  

  نان آرین
ال  مه:لت آات و ده ال بانگ ده الژن مه ۆژكیان مهڕ
  بچیه ۆت  آه  باشتر وایه  یه ۆ من آاركی زۆرم ههم ئه

  . وه یت و بیھنیتهنان بك  و دوو دانه  آه واخانه نانه
  ست دای وله ی نانی ده گه ،توره ال گوتی باشه مه

  وته وایی آه و نانه ره و به وه ره ده  چووه  وه ماله
لككی  ۆ بوو خهڕ آاتی نیوه  ی آه وه ر ئه به  له. وه گهڕ

ین نچی آردبوو بۆ نان آی فندوآا  ویان لهڕزۆریش 
وانی ڕ ستا بوون و چاوه اوهڕلك  زكی زۆری خهڕ

  .آرد ی خۆیان ده نۆبه
  هوت آ آه  لكه موو خه ههو  به  یچاو  الش آات آه مه

بیری   وه ر خۆیه به  ن،له آه ین دهوانی نان آڕ چاوه
 مست بوه  ویش لره تا شه ر هه گه خۆ ئه :گوتی  وه آرده

وا  گات ئه ده متیش نۆبه  ی آه وآاته و ئه من  ناگا به
بر یك  یه ای ماوهوال د مه. ماوه نه  واخانه نانه  نان له
او پیاوك لی خۆی دا آشد  آی له یه خشه نه  وه آردنه

  ستا بوو بانگی آردو زۆر به وه  الوه ناری مه آه  له  آه
ال آردو  مه  ووی لهڕآابراش :الم سه:هواشی گوتی
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المت ل بت و چیت  الی آردو گوتی سه یركی مه سه
  وت؟ ده
هواشی   بن گوی آابراو به  ری برده الش سه مه

نی  سه حه(  ۆآهم ئه  ر نازانی آه گه مه:گوتی
لك و بۆچی  خه  داته خۆیایی ده  نان به)الیی ربه هآ

  آریت؟آابراش زۆر به نان ده  پاره  ستاوی به وه  لره
لی  ده:الی آردو گوتی یری مه سه  وه مانهڕر سو سه

  . آكه مه  ته و چووه نیه  الیی لره ربه نی آه سه چی؟ حه
  و ئستاآه ئه  باشه:آی هات و گوتی یه نده الش خه مه
  بچته  س آه رآه هه  آه  شه وه ر ئه به  له  وه اتۆتهه

  .دات ایی نانی پ دهڕخۆ  به   وه یه آه ماله
ستا  اوهڕز ڕ  وێ له له  و آاته له  ی آه لكانه و خه ئه

الو  ی خۆیان قوراغ آردبوو بۆ الی مه بوون گوچكه
  له  ،آهێژب ده  ال چه مه  ویست بزانن آه یانه ده
خۆیان   ورده  یشتن ئیتر ورده ال گه مه ستی به مه
  الیی آه ربه نی آه سه و مالی حه ره و به  وه آشایه ده
  .نۆیشتڕ اآردن دهڕ  ی شار بوو بهڕ و په له
سكی تری  ال آه مه  له  ك جگه یه قیقه ند ده دوای چه  له

  .ما ل نه
آردو  ی ده رم و جوانه گه  و نانه یری ئه سه  الش آه مه
  به  وه خۆشحالیه  و به  وه ره ده  هاته ندوور ده هت  له

  .رێ دوونانم بده:وای گوت نانه
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الو  مه  بیدا به  لگرت و آه واش دوو نانی هه نانه
رن و  ده  پاره  ستی بۆ گیرفانی برد آه الش ده مه

یالكی بۆ  خه  وه و آاته الم له ،به واآه نانه  بیدا به
آی  استی آابرایهڕ به:تیگو  وه ر خۆیه به  هات و له

  الیی نانی به ربه نی آه سه حه  قم،ئستا آه حمه ئه
م  آو ئه دات  بۆچی منیش وه لك ده خه  ایی بهڕخۆ
و  پاش ئه ال مهگرم؟ ئ رنه الش وه نانی به  لكه موو خه هه

من نانم ناوت و :وای گوت هننا  ی  به یاله و خه گوتنه
  .مگر رده ایی وهڕخۆ  چم نان به ده

گرت و  رنه ی وه آه ی نانه م قسانه دوای ئه  ال له مه     
تگاوی  ههالیی و  ربه رۆیی بۆ الی کهویش بۆ خۆی  ئه

نی  سه و مالی حه ره هاویشت و به ی ده له په  زۆر به
نگین  آی  بازرگان و زه آابرایه  آهچوو  دهالیی  ربه آه

ر  به  هیشتبوو گه الم هشتان نه به.ند بوو مه وله و ده
هشتان    لككی زۆری دی آه می مالی ناوبراو خه ده
نی  سه می مالی حه رده به  یشتبوونه گه نه
زی ڕ  له  سان بوون آه وان آه وانیش ئه الیی،ئه ربه آه

ال  بوون و مه  آه واخانه می نانه رده ینی بهنان آ
  له  درۆ پی گوتبوون آه  تاندبوون به له لی خه هه

  .ن ده ایی دهڕخۆ  الیی نانی به ربه نی آه هس مالی حه
  زۆر به  آه وت الی چاو پ آه مه  آه  وانه آ له یه
الش  چی؟مه ال بۆ آوێ ده ها مه:آات گوتی ا دهڕ  له په
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نی  سه مالی حه  وێ بچمه مه ده:رام دا گوتی وه  له
  .ربگرم ایی وهڕخۆ  الیی تاآوو نان به ربه آه

الیی  ربه نی آه سه الم حه به:آابرای ناوبراویش گوتی
ر  ویش هشتان هه سك و ئه آه  ایی ناداتهڕخۆ  نان به

  به  ئمه  ر نابینی آه گه ،مه وه ته اوهڕ گه نه  آه مه  له
  ؟ وه اینهڕ ستی خالی گه ده
من   باشه:دا و گوتی غاری ده  له په  ر به هه  الش آه مه
و ئستا  لكو ئه الیی به ربه نی آه سه چم بۆ مالی حه ده

  .من بدات  الش به و نانكی به وه هاتبته
*  

  
    نگوستیله ی ئه وه دۆزینه

ی  آه نگوستیله شور ئه ال مه مه  ك بووآه یه ماوه       
  ی آه وه ر ئه به یا ون آردبوو،له آه ژووره   خۆی له

دا  آه ناو  ژووره  له  دۆزیبۆوه ی خۆی نه آه نگوستیله ئه
  .اڕ گه لی ده

ا و ڕ گه ده   آه وشه حه  له واوی دیبوو  ئه  الژن آه مه
ون   وه ژووره   ت له آه نگوستیله ال  تۆ ئه مه:گوتی

  ی؟ر گه ئه  آه ی  ژوره وشه ،بۆچی حه آردووه
ر  به  له: یشیا دا هناو گوتیڕ  ستی به الش ده مه
  تاریکایی له  انم له و ناته  تاریكه  وه ژووره   هکی  وه ئه
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لی   وشه حه  له  آه م بۆیهڕ م بگه آه ستیله ونگ ئه
  .بینم باشتر ده  و لره  وناآهڕ  م چونكهڕ گه ده

*  
   یه یڤی هه په ك پیاو  یه

ند  نت چه مه ال ته مه:الیان پرسی  گوتیان مه  له
ال  گوتیان مه . نم چل ساله مه ویش گوتی ته ؟ئه ساله

ر  وبه مه  له بت؟تۆ بیست  سال چۆن شتی ئا وا ده
لی چل  ر ده ،ئستاش هه نم چل ساله مه گوتت ته

  .سالم
لم  ر ده ئستا هه:آان دا و گوتی ری خۆی ته ال سه مه

ر  یی هه ر بیست سالی تریش تپه گه چل سالم و ئه
ی  قسه  له  که  یه و پیاوه پیاو ئه  لم چل سالم چونكه ده

  . وه بته شیمان نه خۆی په
*  

  
  ۆرهنانی دآت

آات و زۆر نا ئارام  زآی  ژان ده یانۆژكڕالژن  مه
هۆی گریان  و   الش آه آات،مه ر هاوار ده بت و هه ده

   آه :لت الژنیش ده  پرست و مه الژن ده مه  له  هاواری
ب  بت و به ت ده ال زۆر نارحه ،مه زآی گرتووه ژانه
   هآات و ب ر ده به  لی خۆی له ل و په ند و چوون آه چه
چم  ر ئستا ده من هه  به ت مه نارحه :لت ی ده آه ژنه
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مال   ی له هڤی م په دوای ئه  ال له دآتۆرت بۆ دنم،مه
ی خۆی زۆر  آه ماله  ن له االم هشت و و به وه ره ده  هاته

بانگی   وه آه ره نجه په  ال ژن له ،مه وتبۆوه آه دوور نه
م چاك  آه زگه  هژان   وهڕ ال بگه الی آردو گوتی مه مه
  . دآتۆر نیه  پویستیم به  وه ته بوه
الژن  مه  گوێ بداته  ی آه وه ب ئه ال به الم مه به
  .ۆیشتڕو مالی دآتۆر  ره و به وه یهاڕ گه ،نه
   رگای مالی دآتۆری داو چووه ده  له

الآی نا  رو پۆته یركی سه ،دآتۆریش سه وه ژووره
ووی ڕال چی  مه:تیالی آردولی پرسی  گو ئارامی مه

  شتكی خراپت بۆ  هاتۆته  خواسته ر خوا نه گه ؟مه داوه
  نا ئارامی؟  نده مه ئه  پش آه

خر  نه:لكشاو گوتی الش پشوكی درژی هه مه
م   آه رچووم  ژنه ده  وه ماله  له  نابی دآتۆر،من آه جه
و  ره به  الم آات آه زگكی زۆر خراپی گرتبوو،به  ژانه
ری  سه  وه ره نجه په  م له آه هاتم خزانه ده  وه ئره
زگم   ژانه   روه ال بگه رهناو گوتی مه ده
  به  آه  ئره  ته ش من هاتوومه آه ،بۆیه ماوه نه
ناآات   وه ئیتر پویست به  نم آه یه ا بگهڕنابتان  جه

  . ی ئمه آه ت بكشن و بی بۆ ماله حمه خۆتان زه
*  
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  مردبووم ر نه گه ئه
  آه ژنه  :ی پرسی و گوتی آه ژنه   ال له ۆژكیان مهڕ
ی  سته ر مرۆ بمرێ  جه گه راستی پم بل ئه به  ره وه

ال ژنیش  مه ؟ یه ستكی هه هه  بت  و مرۆ چه چۆن ده
  ی به سته ر مرۆ بمرت جه گه ئه :و گوتی وه بیری آرده

  .بت و توانای هیچ آاركی نامین واوی سارد ده ته
 ب و هوا زۆر سارد هه دواوه بهژک ۆڕند  دوای چه  له
الش بۆ  ،مه بووفرو بورانی زستان دای هنا به

ل و  نگه جه  ووی آردهڕدارك   ی  باره وه آۆآردنه
لیان که هی ئاوایی آه واره ه.  
و  وه داری سوتانی آۆ آرده یند دا هه واره هو ل له
  آرد به  وه تی بهس دا هه و آاته ی بار آردو له آه ره آه

زۆر ست وپاو دم و چاوی  ده  وه وای زۆر سارده هۆی هه
دا  و آاته ،له هوستو ی به خته و شه اوهڕ لگه سارد هه
اآشاو ڕخۆی   ك به ر یه آسه و یه وه خۆی آرده  بیری له

یدا بوو  دا گورگك پهش مه دهو  ی،لهخۆی ب  قی له مرته
الش  آرد و خواردی،مه  پارچه  الی پارچه ی مه آه ره آه
رمی  رگه سه  آه کرد دهی  آه یری گورگه ها سه روه هه

ر  سه له زۆر به ،ی بوو آه ره خواردنی گۆشتی آه
  آه  برۆ سوپاسی خوا بكه  ی گورگه ئه:گوتی  وه خۆییه

هنا  رت ده سه  ساتكم به ر نا آاره گه من مردووم ئه
  . ایهچوو ب بیرت نه  تا مابای له ههتا  هه  آه
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*  
  

  ال گوتن پ هه
و  و الواز بوو،ئه ڕ زۆر له  بوو آه الچركی هه مه
بازار   له.بازاربۆ فرۆشتی  ی برده آه ۆژكیان چرهڕ
لك  الم خه ی،به آه الگوتنی چره پ هه  ستی آرد به ده
ی  ،ئاماده و الوازهڕ بنی وا له الیان ده ی مه آه چره  آه
  .بوون ینی نهآ

ال و زۆر  الی مه  اللكی بازار هاته نجام ده ره سه         
الی  مه  ال ناو به بن گوی مه  ری له هواشی سه  به

نرخكی باش   ت به آه ر من چره گه ال ئه مه:گوت
  یت؟ ده بفرۆشم چیم ده

  :و گوتی وه ال بیری آرده مه
  .م ده پ ده ت آه ی نرخی چره آه ی پاره نیوه
و  وه وته ال دوور آه مه  آرد و له بوولی ش قه آه الله ده
  لكینه ی خه ئه:هناوگوتی داده  نی گاآه ته   ستی به ده
ۆژێ دت شیر ڕو  ئاوسه  وه بینن ئه ی ده م چره ئه
دا  و آاته له نی گۆلكك ، خاوه بته دات و ده ده

  .یالی آ ی مه آه و چره آه الله الی ده  ك هاته آابرایه
گوتوبووی   ك آه روه رگرت و هه هی و آه الش پاره هم

  .. وه و مال هاته ره داو به  آه الله ده  ی به آه ی پاره نوه
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بۆ   ،موانیان هاتبوو،زانی آه وه ماله  وه هاته  آات آه
مردیان  به  وآاته تائه  ی هاتوون آه آه داخوازی آچه

آان  ی موانه وه شهپ  ی له آه ژنه   دابوو،بینی آه نه
آات و پی دا  ی خۆی ده آه و باسی آچه ووهونیشتڕ

آی   یه گۆشه  و له هو هژوور   الش چووه مه.لت ل ده هه
  :وونیشت و گوتیڕ  آه ژووره

ن هۆش و  جیب و خاوه ی من تا بلی نه م آچه ل ئه به
نجام  ئه  وه آانی ماله موو آارو باره و هه له ایهڕگوێ 
  الل آه ده یابرایادی آ  به  و آاته ه لال دات،مه ده
و پ  ند زوو به ی چۆن آردبوو  و چه آه دحی چره مه
ر  سه  ا لهئاوویش  ه تر ئهیبۆی فرشت و ئ  الگوتنه هه
مووی گرنگتر  هه  له:ۆیی و گوتیڕآانی خۆی  قسه
آی  یه دوای ماوه  و له ی من ئاوسه م آچه ئه  آه  یه وه ئه

ان  و  ردو جو كی پرچ زهڕن آو خاوه  بته تر ده
  .!!! له ژیكه

*  
   لفه

  دادو هاواركی زۆری له  ال نوستبوو آه وكیان مه شه
م  هۆی ئه  ی آه وه بیست،بۆ ئه  وه یانه هآ و آۆالنه آوچه

  ی به آه ستا و لفه و هه خه بزانت له  دادو هاواره
  . وه ره ده  چووه ی آه ماله  ر شانی داداو له سه
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و  له  کهدزك  یهۆی بینین  ش به راو هۆریایه م هه ئه
الی  مه  دا آه و آاته ش له آه دزه ،هات  دا ببوو ده ناو په

ای ڕناو   اندو پی پوهالی ف ی مه آه ئاوا دیت و لفه
و  ماو ئه راو هۆریا نه ههڕۆیی ئیتر   آه دزه  ،کهآرد
ب  بهش  ال مه. وه واو دای گرته آی ته نگیه ب ده  ناوه
ی لی پرسی و  آه و  ژنه وه ماله  وه ایهڕ گه  لفه
  راو هۆریا بوو؟ هه  چه  وه ال ئه مه:گوتی
  ما بووبه نه  وه ر شانیه سه  ی به آه لفه  الش آه مه

  :گوتی  وه نینه پكه
و  هڕو شۆڕ موو شه و هه الم ئه بوو،به والك نه هیچ هه

ی  آه ر لفه سه  لهگومان ل بوو   که  راو هۆریایه هه
  .سریددین بوو ال نه مه

*  
  

  خت چاندن  ال ودره مه
  
ی  آه نیشت ماله ته  ی له هنآی بچكۆال یه ال باخچه مه

  ند داركی له هار دا چه رزی به وه  بوو،له هه  وه خۆیه
تاریك   الم آات آه چاند،به دا ده آه ناو باخچه

  . وه ماله  وه یبرده آشاو ده لده آانی هه هات داره داده
ریان  بینی سه الیان ده ی مه م آاره ئه  ش آهلكی خه
د ن چه کۆژڕیر بوو مابوو زۆریان پ سه ڕدا سو  وه له
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ال  مه  یان له م آاره هۆی ئه وال الی مه   چنه س ده که
یشی خۆی دا ڕ  ستی به دا ده و آاته الش له پرسی ،مه
  :هناو گوتی

دز   آه هی دا ماوه  و شاره له  زانن آه ده  االن ئوهڤ هه
  م دارانه انن ئه وت آان نه دزه  ی آه وه ،بۆ ئه زۆر بووینه

   و له وه ماله  وه مه یان به وك ده موو شه بدزن من هه
  .نیم ی خۆمیان داده آه ژووره

*  
  زار دینار هه

ستی  و ده  وه ایهڕپا ر خوا ده به  له کۆ ژۆموو  ال هه مه
زار  هه  خودایه:یگوت و ده وه آرده رز ده بۆ ئاسمان به
مالی خۆتا   له  زاردیناره و هه و ئه خشه دینارم پ ببه

یادیشت   ند ببم،له مه وله ،تا ده بۆم بنره  وه یبه غه  له
ر  گه بۆ بنری،خۆ ئهر  ههم  و پاره ب ئه چت ده نه
الش  وت،مه وا من نامه متر بت ئه ك دیناریش آه یه

م  بوو،ئه ندی هه مه وله دهزۆر آی قرچۆآی  هاوسیه
ی  وه ویش بۆ ئه ،ئهبت  دهالی گوێ ل  ی مه وه انهڕپا
ر  گه ئه  کات ده استالڕ مه  کهبزان   وه  ال تاقی بكاته مه
  وت؟ متر بت نایه آه  آه زار دیناره هه  ك دینار له یه

دو نۆ دیناری  وه دو نه ستا نۆسه آابرای هاوس هه
ی خۆی  آه ر بانی ماله سه  و له وه آه ناو آیسیه  خسته
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ی  آه ی سۆبه آوالنه  الو له ربانی مالی مه سه  ا چووهڕ
  . وه خواره  ی خسته یه و پاره ئه  الوه مالی مه

ریكی دوعا  آرد و خه نوژی ده  د اآه و آاته الش له مه
  وه خۆشحالیه  ی دی و به یه و آیسه آردن بووآات ئه

ی   آه ،پاره دیناره  له پ  بینی آه  وه ی آرده آه آیسه  آه
  ی آه آه زار دیناره هه  دینارك له  ژمارد و زانی آه

  :و گوتی وه رز آرده ری به ،سه متره آرد آه داوای ده
و  ت بۆمن ناردووه و پاره ئه  ،تۆ آه وره ی خودای گه ئه

،من زۆرزۆر سوپاست  نارادووه دیناركت نه
گرم و تا تۆ  ل ده هه  یه م پاره من ئه  م،ئستاآه آه ده

  .نری بۆم ده  یادت چووه  له  ی  آه هکدینار
ناو   لگرت و له ی هه آه ی پاره م قسانه ال دوای ئه مه

  وه آی تریشه الیه  له. وه آی خۆی دا شاردیه سندوقه
ی  وانه پچه  ال به مه  زانی آه  آه ن پاره آابرای خاوه

  وه تیه نارحه  و به لگرتووه ی هه آه ی خۆی پاره داواآه
  ی هاته آه ماله  وله وه خواره  هاته  آه ر بانه سه  له
رگای دا،  ده  ال آرد و له مه یمال  ووی لهڕرێ و  ده
الی  مه  و آه وه ی آرده آه رگای ماله الش پاش ده مه

  :بینی پی گوت
  وته ك پش ئستا آه یه ماوه  ی آه یه و پاره ال ئه مه

نابت  ی جه وه ،من بۆ ئه ی منه پاره  وه ی تۆ ئه آه ماله
  وه ی سۆبه آوالنه  م بۆت له یه و پاره ،ئه وه مه تاقی بكه
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  ۆ آیسهم ب آه ،ئستا تكات ل ده وه خواره  ێ دایهف
  . وه نهڕ م بۆ بگه آه پاره
  :آردو گوتی یپالی آابرایدو گ یركی قه الش سه مه
آی  جیه  زقت لهڕ،خوا  ون به  لره ۆب  ۆ خالهب

  قسانه  م جۆره ئه  ر تۆ شتی آه گه بدات،مه  وه تره
ند  رگای خوداوه ده  له  آه  آی زۆره یه یت؟من ماوه آه ده
زار دینارم بۆ  هه  م آه آه و تكای ل ده  وه مهڕپا ده

یناری ددو نۆ  وه دو نه خودا نۆسه  آه  بنری،ئستاآه
  لره!  هی منه  و پاره ت ئهیل تۆش ده  بۆمن ناردووه

  . !!آه ایی خۆت ماندو مهڕخۆ ۆ بهب
  ی له آه زانی پاره  ندیش آه مه وله آابرای قرچۆك و ده

ی  ئه:الوگوتی مه  ووی آردهڕو هاواری آردو  ست داوه ده
  وه نهۆ بۆم بو ب هی منه  یه و پاره پیاوی چاك،ئه

  .م آه تت ل ده م و شكایه به گینا بۆالی قازیت ده ئه
ت  نانه آابرا من ته:آان داو گوتی ری ته الش سه مه

م  ئاماده  ر پت خۆشه گه م،ئه دیناركیشت ناده
منی   خوا به  یه و پاره ئه  بچین بۆ الی قازی،چونكه

داوا  خوا  ویشم له و ئه مه و دیناركیشی آه داوه
و بۆی ناردم ،  بۆم بنرت  م زوانه به  آه   آردووه

  زۆر باشه:ول هاواری آردو گوتیپن  آابرای خاوه
  .رموو بۆ الی قازی بچین فه
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  باشه:آابرای گوت  ر پشت و به سه  الش خۆی خسته مه
زۆر   ۆم، چونكهپ ب  الم ناتوانم به من دم به

سپكم بۆ  ۆ ئهب. ماندووم و مالی قازیش زۆر دووره
  .لتابم هگ  سواری له  تا به  بینه

سپكی سواری  ئه  له په  و بهرست چو په  آابرای پاره
ی آردو  آه سپه یركی ئه الش سه ال هناو مه بۆ مه
ب  مالی قازی ده  وێ من بمه ته ر ده گه ئه:گوتی

م  به  نكه وخۆشتم بۆ بنی چی و نوو لباسكی تازه
  .لت بم گه  ی خۆم ناتوانم له لیباسه

ر  هه  ویست به یه ده  آه  آه ن پاره آابرای خاوه
ت مه یه وهشته ل خۆی دا به گه  الی له ك بمالی   ر

  .شی بۆ هنا لی تازه ل و په تك آهس قازی چوو ده
سپ بوو   ر آردو سواری ئه به  آانی له له ل و په ال آه مه

  به  وه که یه  بهل آابرا بۆ مالی قازی  گه  و له
  .تن و كهڕ

الی   مالی قازی و چونه  یشتنه گه  آات آه
قازی   موو شتكی به رست هه په  آابرای پارهقازی،
  .گوت

  :الی آردو گوت یركی مه قازی سه
  استهڕیلت  ده  ی آه وه ئه  م آابرایه ال ئایا ئه مه  باشه
  .؟ وه لگرتۆته ت هه م آابرایه ی ئه تۆ پاره  آه
  :آان داو گوتی ری خۆی ته الش سه مه
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آی   یهآابرا  م آابرایه ،ئه خر قوربان وانیه نه
،بۆ  مینه ر زه ی سهۆڤدرۆزنترین  وفلبازترین مر

ی  درۆیه  نهام داست من بستنی ئه  له  پاره  ی آه وه ئه
  . دروست آردووه

  :آابراو گوتی  ووی آردهڕقازیش 
  آات؟ است دهڕال  لی چی مه تۆ ده  باشه

ن پول و قرچۆك هاواری آردو  آابرای خاوه
ی منی  پاره  درۆزنه الی خۆی نابی قازی مه جه:گوتی
  . وه لگرتۆته هه
  :قازی گوت  به  وه نینه پكه  الش به مه
ماع و پول  ته  به  نده وه ئه  م آابرایه نابی قازی ئه جه
آی تر  یه قیقه ند ده ر چه گه ئه  آه  رست و فلبازه په
و  ئه :لت نابت قسان بكات پت ده ل جه گه  له  آه
  و من له وه ی هاتووم هی ئهسواری پ  به  ی آه سپه ئه

  . ویم دزیوه
  ی بیست زۆر به یه م قسه رست ئه په  آابرای پاره

  :هاواری آردو گوتی  وه ییه هڕتوو
  ؟ ش هی تووه آه سپه ئه  وێ بلی آه ته ال ده مه
  :قازی و گوتی  وی آردهڕوال  مه

و  وو بهڕر چیتر زیاتر  گه خۆ ئه...م گوت قوربان نه
ل  و آه ئه :لت آات ده ش ده هو داوای ئه تی بده  آابرایه

  . وه هی ئه  ریشمه به  ی له له و په
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بوو   هڕلك توو ست و قرچۆك گه ره په  آابرای پاره
نبی  ال تاآو ته ر مه سه  خونی جۆشاو هرشی آرده

  :دا گوتی و آاته شن،له ستی ل بوه بكات ده
  ی له النه هل و پ م آه ر ئه گه ی فلبازی درۆزن مه ئه
ر  درۆزنی،هه  نده وه ؟بۆچی ئه شت هی من نیهیر به

  .تكو ژم ئیستا ده
دادو   ستی آرده دا ده و آاته الش له مه

رمانی قازی  فه  آانی قازییش به ربازه هاوار،سه
زیندان،قازی   ندیان گرت بردنیانه مه وله آابرای ده
زۆر  ویستم دۆستی خۆشه:الو گوتی مه رووی آرده

  ئمه  چیت به آی ساخته آابرایه  م  آه آه ست دهسوپا
ش دیناركت پاداش  وه ر ئه به  ر له ناساند و هه

گیرفان   آانی قازی دیناركی له م،دوای قسه ده ده
  .ال مه  رهناو دای به ده
رز  ستی بۆ ئاسمان به رگرت و ده ی وه آه ال پاره مه

  :و گوتی وه آرده
الت   ی  آه رزه و قه م،ئه آه لك  سوپاست ده گه  خودایه

الت مابوو زوو بۆت   ی آه و دیناره ،ئه وه مابوو زوو داته
  .ناردم و زۆر زۆر سوپاس

*  
  زا شاره نه
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دا  و شاره وآۆالنی ئه آوچه  ،له وه شاركه  ال چووه مه
آی ل  وانی ،آابرایهڕ مالی دا ده مالو ئه او بهڕ گه ده

  :تیگو و یالی پرس مه  وله  وه پشه  هاته
  چه  ۆآهم ب پم نال ئه ت نه حمه گیان زه  آاآه
  ؟ ژكهڕۆ
د و گیپالی آابرای آردو  یركی قه الش سه مه

و   م شاره ئه  ته هاتوومه  خوا نازانم من تازه به:گوتی
  .زا نیم هشتان هیچ شونك شاره
*  

  
   نگی پشیله سه

و ت آ ك گۆشت ده ال آیلۆیه ۆژكیان مهڕ        
لت  الژن و پی ده مه  یداته و ده  وه ماله  دنته
م س آیلۆ  ئه  یه و موانم هه مشه ت من ئه ئافره
  . ی بكه باب بۆ موانان ئاماده آه  به  بكه  گۆشته
  چووه  وه ماله  له  مه دوای ئه  ال له مه        

مووی آرد  ی ورد آردو هه آه ال ژنیش گۆشته ،مه وه ره ده
  ت آردو ملیان له آی داوه ن هاوسیه باب و چه آه  به
  .لیان خوارد سه باب خواردن ناو ترو ته ر آه به
الژنی  مه  به  وه ماله  وه ایهڕ ال گه مه  وێ آات آه شه

الژنی فلبازیش  مه ؟ بابت دروست آردووه گوت آوا آه
م ورد  آه موو گۆشته من هه  وه داخه به:دا گوتی و آاته له
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و بیان برژنم،تا  وه مه ئاگر بكه  م آرد آه امادهآردو ئ
موو  هات و هه  ناآاو پشیله  آرد له  ئاگرم ئاماده

  .ی خوارد آه گۆشته
  آه  ئستا پویسته  واته آه:الش گوتی مه        

  .یت خواردنكی تربۆ موانان  دروست بكه
و  آه وشه حه  ند و چوون چووه ب چه  ال به مه

وتبووگرتی و  پال آه  وه آه یه گۆشه  له  هی آ آه پشیله
  آه ی آشا و گرانی پشیله آه رازووی هناو پشیله ته
  وه ییه هڕتوو  ال زۆر به وسا مه س آیلۆبوو،ئه  متر له آه
  :ی آردو گوتی آه ژنه   ووی لهڕ

س آیلۆ   یه م پشیله ر ئه گه ی  ژنی درۆزن ئه هه       
س آیلۆ گۆشت   نی لهچۆن  گرا  گۆشتی خواردووه

م  گرانی ئه  بوایه ده  وه میه الی آه ؟خۆ به متره آه
  ئستا  له  ی خواردووه موو گۆشته و هه ئه  آه  یه پشیله

  ؟ س آیلۆ زیاتر بوایه
م  ئه  آه  خۆ دیاره:الژن و گوتی مه  ووی آردهڕ       
  .ت دوو آیلۆش نابت نانه ته  یه پشیله

*  
  بۆنی چشت

یگوت ئای  وونیشتبوو،ئاواتی بوو دهڕ  وه ماله  هال ل مه
و   بوایه  رم لره ك قاپ شیوی گه یه  ئستاآه  آه

  .خوارد لم ل ده سه ترو تهمنیش 
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رگای  ال ده رگا ل درا،مه نگی ده دا زه و آاته له
ی خۆیان  آه ی هاوسیه آه منداله  وو چاوی به وه آرده
  قاپكی خالی به آاتك دا  له  و منداله وت،ئه آه
  :بوو گوتی  وه سته ده

  ر شیویان ل ناوه گه و گوتی ئه  یه دایكم سالوی هه
  . ئمه  ن به بده  و شیوه ندێ له هه
  :آان داو گوتی ری خۆی ته ال سه مه

ت  نانه لك ته ،خه یره سه  نده چه  م جیھانه ئای آاری ئه
  .ن آه زوو آردنی چشتیش ده بۆنی ئاره

*  
  رجی م خه آه 

ی  آه هڕناوی آو  مۆرك به  ال ویستی آه ۆژكیان مهڕ
ر   بوو مۆرساز بوو بۆ هه آیش هه دروست بكات،آابرایه
  .گرت ر ده پیتك دیناركی وه

نابی  جه:آرد گوتی  سازه رو مۆ الچوو داوای له مه
م بۆ  آه هڕناوی آو  وێ مۆریكم به مه فالنی من ده
زانی  بۆ خۆت ده  ویش گوتی باشه یت،ئه دروست بكه

الش گوتی  مه:گرم رده ر پیتك دینارك وه من بۆ هه  آه
  . باشه

  ؟ ت چیه آه هڕآابرای مۆر ساز گوتی ناوی آو
  . ه)خس(م ناوی آه هڕآو:و گوتی  وه الش بیری آرده مه

  .رێ دوو دینام بده  آابرای مۆرساز گوتی باشه



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

مۆر   ستی آرد به ده شآابراو ریی،ی دا آه الش پاره مه
ی دروست آردو )حس(مك ناوی دروست آردن،پاش آه

  ووی آردهڕال  دا مه و آاته دابنت له  آه ویستی نوقته
  له  آه م  نوقته آه ده  آه تكات ل ده:آابراوگوتی
ین دابن )س(ناو زگی  دابنی له)ح(ر  سه  جیاتی له
ی  آه ال مۆره وسا مه الی آرد و ئه ی مه قسه  آابراش به

  :آابرای مۆر ساز و گوتی  ووی آردهڕرت و رگ وه
نابت دا  جه  ی دوو پیتم به پیت پاره  جیاتی سه  من له

  .ك ی مۆرسازی زیره ئه
*  

  
   سته ڕاوه  لیره

  
من   سك  ناتوانی فل له یگوت هیچ  آه ك ده آابرایه
ی آابرا بوو چوو بۆ  و قسانه گوی له  الش آه بكات،مه

  :الی آابراو گوتی
  .م توانم فلت ل بكه من ده  م آه ده ولت ده من قه

رگیز  تۆ هه:ماو گوتیڕال سو ی مه و قسه ری له آابرا سه
من  ر توانیت فل له گه یت و ئه بكه  م آاره ناتوانی ئه

  .م ده زار دینارت ده وا  من هه یت ئه بكه
الی قازی   له  آه زار دیناره هه  زۆر باشه: الش گوتی مه

  .م آه وسا فلت ل ده دابن من ئه
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الی قازی و   ال  چوونه ل مه گه  آابرای ناو براو له
قازی و   ی دا به آه زار دیناره آابرای ناو براو  هه

   نابت بت  آات آه م الی جه زار دیناره م هه ئه:گوتی
  م به زار دیناره م هه من بكات ئه  ال توانی فل له مه
  .اللی بت و حه  ال بده مه
  یه و پاره ئه  ی هات آهڕ باوه  ی آه وه ال دوای ئه مه
  باشه: آابرای گوت  پش قازی به  گرت ، له رده وه
تا من   سته الی قازی بوه  ر لره نابی فیالنی تۆ هه جه

  .م ت ل بكه آه بچم فله
  وه الی قازی مایه  له  و شونه آابرای ناو براویش له

ال  مه  وال له هه  آهند سعاتكی پ چوو  الم چه به
  . وه ایهڕ گه بوو و نه نه
  :بوو و گوتی  هڕنجام آابرای ناو براو توو ره سه
  اندی چونكهڕال دۆ مه  آه  نابی قازی دیاره جه
  .من بكاتن  له  آه ب فله  آه  وه ایهڕ گه نه
تۆ   الم  وانیه به:گوتی   وه آه یه بزه  قازیش به   
  و توانی آه ئه  ،چونكه وه ۆی بردهوی خ ال گره ی،مه له هه

  تۆی لره  عاته وا چوار سه نابت بكات،آه جه  فل له
وانی آردی  و بۆ خۆشی ڕ و چاوه گیر آردووه

زار  و هه ئه  آه بوو،بۆیه  آه فله  مه ئه  وه ایهڕ گه نه
  م چونكه ال بده مه  ب به خۆت ویستت ده  ی آه دیناره

داوا آاریش  ئیتر هیچ آابرای .  وه و بردیه ئه
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ال  ۆژ، مهڕی  ۆیشت،بۆ سبهڕاست ڕآردو  آی نه یه قسه
رگرت و زۆر  ی وه آه زار دیناره قازی و  هه یمال  چووه
  .ی خۆی آه ماله  وه ایهڕ گه  وه خۆشحالیه  به

*  
  
  

  وا ژوو ره آاری  به
و پیاز   تاته ندێ په بازار و هه  چته ال ده ۆژكیان مهڕ
ی  آه ره ر پشتی آه ی سهناو ت  یانخاته آرت و ده ده

مال  و ره بت وبه هد  آه ره و خۆشی سواری آه
ماندوو   ش آه آه زمانه سته به  ره آه. وه تهڕ ه گ ده
  .آات ده ر زه هڕ زه  ست به گادا دهڕ  بت و له ده
ئستا :لت آات و ده ی ده آه ره یركی آه ش سهال مه
  .تڕ زه هد  آه ره زانم بۆچ آه ده
  ی خۆی،له هڤی و په  وه و بیرآردنه ال پاش ئه مه
شت پو  ره به  مجاره و ئه وه خواره  ی دته آه ره هک

و  ره به  آاتك دا آه  بت،له ی خۆی ده آه ره سواری آه
ی پیازو  ی خۆی بووبوو آیسه آه ره پشت سواری آه

  وه ستی خۆیه ده  ردنی و به ده  آه هت  آش له تاته په
وسا  آات و ئه ی ده ره آه  وو لهڕگرت و  لی ده هه
 و ئارام بووی  ت سوك بووه آه ئستا باره  باشه:لت ده
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وا   آه ت گران بوو بۆیه آه باره  زانم چونكه  ده
  !.آرد ت دهڕ زه هڕ زه

                                      *  
   مالی تۆیه  م زانی آه نه  ببوره

ی آی پ یه ۆیشت بوخچهڕ گا دادهڕ  ال به ۆ ژكیان مهڕ
  الش له داندرا بوو،مه  وت آه گا چاو پ آهڕر  سه  له
لگرت و  ی هه آه و بوخچه وه خواره  ی هاته آه ره آه

روالكی  ك و شه دا آورته آه ناو بۆخچه  و له وه آرده
ناو   ستی خسته ال ده مه.دلی بوو  زۆر به  تیا بوو آه

مان آات دا  هه  و له  آه رواله ك و شه تهگیرفانی آور
  :یگوت ده

ك و  نی آورته خاوه  بووم به  سوپاس بۆ خوا آه
  .روالكی زۆر باش شه
  ا و لهڕ گه ده  آه رواله ك و شه گیرفانی آورته  ال آه مه

یری  و تیادا سه وه آی دۆزیه یه دا ئاونه آه ناو گیرفانه
خۆی   وت،آه آه دهی خۆی  ونه  آردو چاوی به خۆی ده

  یه م ونه ئه  وای زانی آه  وه دیه  آه ناو ئاونه  له
  ووی آردهڕدا   و آاته و له  یه آه نی بوخچه ی خاوه ونه
  :ی خۆی و گوتیی آه ونه
م  و ئه  یه م بوخچه ئه  م زانی آه استی نهڕ به  ببوره
وی  ر زه سه  وم له گینا ئه ،ئه هی تۆیه  النه ل و په آه
  . وه لم ناگرته و ههنا ده انهد
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*  
  ری با بیبات لی گه

بوو  ی خۆی هه شور سندوقكی بچكۆالنه ال مه مه
  له  یبایه هه  و پولكی آه نرخ و پاره  شتی به  میشه هه

وكیان دزك  ،شه وه یشارده دا ده  ندوقه و سه ناو ئه
گرێ  لده ال هه ی مه آه ندوقه الو سه مالی مه  چته ده
  .تواڕ ده  آه وشه و حه ره اآردن  بهڕ  وبه
  بین آه ده  آه ال ژن واگا دت و دزه دا مه و آاته له
وات ڕ ده  وه ره آات بۆده ادهڕو  ل گرتوه ی هه آه ندوقه سه
  وی واگا دن و  به خه  آات وله بانگ دهال مهی  که ژنه
  :لت ال ده مه
  وه همال  دز هاتۆته سته هه  زووآه  سته ال هه مه

و بردی و   واهراتی دزیوه و پوول و جه ی پاره سندوقكه
  . بگره  آه دزه  سته هه
  :لت ده  وه شكی دت الش باوه مه

الی   آه ندوقه قلی وا آلیلی سه ند ب ئه تۆ چه  آه ژنه 
  .ناتوانت هیچ بكاتن  م دزه و ئه  خۆمه

*  
  سعات

  ر بهمژ بوو زۆ  زۆر له  بوو آه ال سعاتكی هه مه
ۆ ڕالم  بوو،به یبی نه آرد و هیچ عه باشی آاری ده

  .وت آه آار ده  ی له آه ناآاو سعاته  ژكیان له
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الی سعاتچی،سعاتچی   لگرت و بردیه عاتی هه ال سه مه
مردوو  یكشم  بینی کهو  وه ی آرده آه رگای سعاته ده
  هنایه و هال زیندانی بوو ی مه آه ناو سعاته  له
  . وه ره ده
  آان داو به ری ته ی دیت سه وه ئه  الش آه مه
م  آه بۆی سعاته  وه ها ئه ئه:گوتی  وه مانیهڕرسو سه
  .آار ناآات   آه شوفری سعاته و  ستاوه وه

*  
  ری مردو آه

  آك له ۆیشت یهڕ ده  وه آه یه گهڕ  ال له مه انۆ ژكیڕ
  :الی دیت و گوتی آانی مه دۆسته

ت  آه ره ی آه ی و ئه ۆ پیادهم ی ئهال تۆ بۆچ ری مه ئه-
ری خۆی بادا  رام دا سه وه  الش له مه ؟ چی ل آردووه

  :و گوتی
م مردو  آه ره ۆ آهم ۆژ پش ئهڕدوو   وه داخه به
  .ج هشت  به  نی درژی بۆ ئوه مه ته
ال بوو و  ری مه ی آه هڕ زه  دا آابرا گوی له و آاته له

  وا دت؟  ری تۆ نیه ی آه هڕ هز  مه ی ئه ال ئه مه:گوتی
 ڕ من باوه  مرێ به مردوت نه:رام دا گوتی وه  الش له مه

  ؟ی آه ده ڕ م باوه آه ره ی آه هڕ زه  ی به ناآه
*  
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  بۆ پنج دینار
ی خۆیان  آه ی آۆالنه آه رزاری دوآانداره ال قه مه

بینت و داوای  ال نه دوآاندار مه  ی آه وه بوو،بۆ ئه
  وه آه پش دوآانه  رگیز به هه ال مه بكاتی ل  آه پاره
  .ۆییڕ ده  نه
ل  گه  شون له  بازار له  ال له مه  ۆ ژكیان آهڕ

ن  خاوه، وه ره ده  هونیشتبووڕ  وه دۆستانی خۆیه
ال  هم  ێ و چاوی بهڕ په تده  ووه له  آه آانه ده
الی  ی مه قه دا یه آاته  له ،ونیشتووڕوا  هوت آ آه ده

  :و گوتی  وه ال آرده مه  ی خۆی  له آه داوای پاره گرت و
و  یر نای هه  وه الی منه ی به آه ادهڕو بۆچ  ال ئه مه

آرد و خۆی  ی نه هیچ قسه شال هم ؟ وه یته م ناده آه پاره
رز  نگكی به ده  رز به ن قه برد،آابرای خاوه نه  گوره  له
م  آه ر پاره گه ئه:هاواری آردو گوتی  وه تره
  لم آه لك ده موو خه هه  م و به به ووت دهئاب وه دیته هن

لك  رزی خه خۆری و قه ند پاره آی چه مرۆیه
بوو و   هڕال زۆر توو دا مه و آاته له. وه یته ناده
تۆ   آه  رزاری تۆمه ند قه ی پیاوی چاك من چه هه:گوتی
یت؟ آابرای دوآاندار  آه بی و هاوار ده  هڕتوو  نده وه ئه

  .نجا دینار په:گوتی
ین  بیست و پنج دینارسبه  زۆر باشه:ال گوتی مه

ش بیست  و دوو سبه وه مه ده بیست و پنج دینارت ده



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

مین؟آابرای  ند ده ئستا چه  وه مه ده دینارت ده
  .مین دینار ده جدوآاندار گوتی پن

ی  ی خۆی بلند بوو و هاواری آرد هه جگه  ال له مه
  نده وه دینار ئه جیت تۆ بۆ پ هرم ناآ پیاوی چاك شه

ند  ۆ من چهیت؟ب به ده  ووی ئمهیت و ئاب آه هاوار ده
ت  آه رزه قه دیناره جالت و پن  ۆژكی تر دمهڕ
  . م پ نیه ی خورده ئستاآ پاره  چونكه  وه مه ده ده

*  
  نار فرۆشتن هه

ی بار آرد  آه ره آه  ناری له ال باركی ئه ۆژكیان مهڕ
آانی  قامه آۆی و شه  بازار بۆ فرۆشتن و له  دیهو بر

  لكینه های خه ئه:یگوت آرد و ده بازاردا هاواری  ده
  .ل باشن آانم گه ناره و هه  یه ناری زۆر چاآم هه هه
ی  نهام قس آردو ئه ال هاواری ده مه رآات المك هه به
خۆی   ك به الش یه ی مه آه ره ،آه وه گوته ی ده وه ره سه
  . وه آرده الی ده آردو السایی مه ده ڕ زه هر زه  تی بهس ده

ال زۆر  ،مه  بۆوه  ند جارك دووباره چه  مه ئه  آاتك آه
  :هاواری آرد و گوتی  تویه  بوو و به  هڕتو
نگ نابی نازانم من  بۆ ب ده  ری بچاره ی آه ئه
ستی  ر ده دیسان هه  آه ره الم آه نار فرۆشم یا تۆ؟به هه
  :الش گوتی و مه  وه ین آردهڕ زه  به
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نگ  وای ل هات ئیتر من ب ده  ئستا آه  زۆر باشه
  وێ آه آه رده ،ئستا ده بكه ڕ زه  هڕ بم و تۆ زه ده
  .ناریش بكیت ك هه یه  ناته ت  ته سك نایه آه

*  
   پرسیار آردنی  راست نیه

آی  ال و قوتویه الی مه  ك هاته ڕۆ ژكی آابرایه
ت الی  مانه ئه  ال و به الی مه  ی هنایهستراو ربه سه
  . وه ری بگرته وه  وه وی داناو تا دوایی بته ئه
  وه ی آرده آه ری قوتووه ال سه آابرا ڕۆیشت  ئیتر مه  آه

الش  ،مه هنگوینكی زۆر باش هه  له وا پ بینی آه
استی ڕ به  ناو بینی آه  آه نگوینه هه  قامككی له

 اترآ ال هه ،مه تام و بۆیه  نگوینكی زۆر به هه
  آه نگینه هه  قامككی له  وه ایهڕ گه و ده وه ره ده  چووه ده
واو  ته  آه نگوینه یخوارد تا وای ل هات هه ناو ده ده
  .بوو
دوای   نگوینكی زۆر له هۆی خواردنی هه  ال به مه

ن  آاتی آابرای خاوه.وت خۆش آه دووس ڕۆ ژ دا نه
لگرت و  ی هه آه نگوینه و قوتوو هه  وه رایه نگوین گه هه

ی  آه ری قوتیه سه  آه ،بۆیه سوآه  آه قوتیه  زانی آه
.  ماوه و هیچی تیا نه خالیه  آه قوتوه  بینی آه  وه آرده
م  ناو ئه  ی له و شته ال ئه مه:رسی و گوتی الی په مه  له

  ؟ بوو چی ل هاتووه  قوتیه
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  شی من  ببینهخۆ نه: رام دا گوتی وه  الش له مه
  . و چاوی ل بپۆشه  آه پرسیار مه  وه و باره له  آه بۆیه

*  
  
  

   ڕماوه وم ل هه خه
ی خۆی  آه ماله  له  وه وه شه  نیوه  ال له وكیان مه شه

ی  آه و آۆالنی شاره آوچه  و له وه ره ده  هاته
الو پی  الی مه  هاته  وانه وانكی شه پاسه.اڕ گه ده

  ؟ وه تهسو ده  وه شه م به  خره:گوت
  :رام دا گوتی وه  الش له مه
ردو  ده  وان خوا دوورت بكات له نابی پاسه جه
ییم  ناتوانم  گه ن ده ردچه وهه مایهڕ وم ل هه ال،خه به
  .وت  م ل ناکهو بنووم و  خه  آه

*  
  رجی    م خه آه

وا  آه  وه آرده  هو بوو بیری له  ال ب پاره مه  آات آه
ست   یمانی به ل خۆی دا په گه  فی بكاتن،له سه مه م آه
م  ی آه آه ره جۆی ئالیكی آه  له  م ڕۆوه ر له هه  آه

ند مستكی  ی آرد و چه م آاره ك ئه یه ،ماوه وه بكاته
  ،بینی آه وه م آرده ی آه آه ره جۆی خۆراآی آه

الش  ل جاران،مه گه  بوو له آی نه ی جیاوازیه آه ره آه
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م  ی آه آه ره ئالیكی آه  ندكی تری له هه  هر ڕۆ ژ هه
ی  واوی له ته ی به آه ره ،تا وای ل هات آه وه آرده ده

ی  آه ره ال آه مه  ی تۆپی،آات آه آه ره بوو و دوایش آه
  :ی و گوتی آه ره آه  بینی و یووی آرده  یه م شوه به
الم  رزش آردن یام هنا بووی به وه  به  وه داخه  به

  .دای و مردی تی پ نه رگ مۆله مه  م آه آه داخه
*  

  
  

  درۆ  دی  به شایه
پش قازی   له  ال آه مه  ك  بیست دیناری دا به آابرایه
  له  نم داواآاره د یبی گه سه   دی بدات آه شایه

بوون و   الی قازی ئاماده  له  آات آه.آی تر آابرایه
  :گوتی ال دی بداتن و مه شایه  ال هات آه تی مه نۆبه

روار جۆ  د خه سه  م آابرایه ئه  م آه ده دی ده من شایه
  .آات داوا ده  و آابرایه له

دی جۆ  آات تۆ شایه نم ده و داوای گه ئه:قازی گوتی
  .ی ده ده
  ستاوه یمانی به ل من په گه  له  م آابرایه ئه:ال گوتی مه
دی جۆ  شایه  ی گوتووه الم نه م به دی بۆ بده من شایه آه
  .م نم بده گه یا

*  
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  رستی په  پاره
ال  مه  رست له په  زیل و پاره آی قرچۆك و یه آابرایه

  وت؟ ت خۆش ده ال تۆ پاره لت مه پرست و ده ده
م خۆش  پاره  نده وه ر ئه هه:لت رام دا ده وه  الش له مه
  .بم ردو خراپ نه مرۆی نامه  موحتاج به  وت آه ده

*  
  ر آه  بۆوه  دووباره

ول و ماندوبوونكی  هه  الش به مه.ال تۆپی ی مه آه هر آه
  بارزار چووه  آی پك هناو چووه یه پاره  وه زۆره

ی  آه ره وساری آه ی و ههركی زۆر باشی آ بازارو آه
دوو   وه ی ماله گهڕ  له. وه و مال هاته ره گرت و به

ر  هه  یاریان دا آهند ب سه سی فلباز و ناپه آه
نن و بر ال ده ژر چنگی مه   له  هر م آه ئه ك بتۆنچ

وساری  ر خۆیی هه سه له  ن،دزكیان زۆر به بیبه
ملی خۆی   و له وه ی آرده آه ره ملی آه  ی له آه ره آه

بازارو   ی دزی و بردیه آه ره ویتریش آه آردو ئه
  الش آه گیرفانی خۆی نا،مه  ی له آه و پاره وه فرۆشتیه

ی  آه ره ی آه جگه  له  ،بینی آه وه ماله  یشته گه
دا   و آاته ،له مل دایه  ی له آه ره وساری آه ك ههڤمرۆ

و  ال له ما،مهڕی خۆی واقی و جگه  ساو له په زۆر حه
  :ی پرسی و گوتی آابرایه
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ال گیان  مه:ملیش گوتی  وسار له تۆی آی؟ آابرای هه
  و بووم به  زیم آردووهڕر دایكم ب  رامبه من به

الم  بازارو منی فرۆشت،به  ر،دایكیشم منی هنایه آه
تی  یی و پیاوه وره گه  ی ولهتۆ منت آ  ی آه وه دوای ئه

  .!!!ڤمرۆ  وه ۆیشتین من بوومهڕمك  آه   تۆوه
الی ماچ آردو زۆر  ست و پی مه پاشان ده  و آابرایه ئه

آی  مرۆیه  نده وه ئه  الی آرد آه سوپاسی مه
  الم له ۆ بهب  زۆر باشه:آابرای گوت  به الش ،مه رزه به
دایكت   ر به رامبه زی بهڕهیچ آاتك ب   و دوا له مه
  . آه مه

دوور   و ناوه ج له چی ج به آابرای دزی ساخته
آی تری پك  یه ال پاره ،مه ۆ ژهڕو  ی ئه ،سبه وه وته آه

مجار  آه ت،یهركی تر بك بازار تا آه  هناو چۆوه
ی بووی و دون آ  آه  وه وته ر آه مان آه هه  چاوی به

بن گوی   ئارامی چووه  الش به لی دزرا بوو،مه
کرد  ی منت نه قسه  بهێ ڕهاو:و پی گوت  آه ره آه

دوو   آه بۆیه  وه ت داوته زیه دیسان دایکت ئه  دیاره!
  .ر آه  وه بویته  باره

*  
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  ی خۆش قسه
ی  تاآه هه ڤمرۆ ژیانی: الیان پرسی گوتیان مه  له
  بت؟ ر ده هه
شت  هه  به  ی آه و آاته تا ئه:رام دا گوتی وه  الش له مه

  . بت ده م پ ننه هه و جه
*  

  
  
  

   ر ون بووه آه
بازار هاواری   آات و له ون ده  آه ره ال آه ڕۆژكیان مه

  :یگوت آرد ده ده
آم  ره وا آه ئه  وه ی من بدۆزته آه ره آه  س آه رآه هه
و  آم به ره موو شتكی آه وسارو آورتان و هه هه  به
  .خشم به ده  سه آه

  ت به آه ره آه  تۆ آه:یالی پرسی گوت مه  ك له آابرایه
یت  آه خشی  بۆچی خۆت ماندو ده به موو شتكی ده هه

  ؟ وه ت بدۆزیته آه ره تاآو آه
  تۆ نازانیت آه:و گوتی وه رامی آابرای دایه الش وه مه
  . وه یت و بیدۆزیته تۆ شتكی ون بكه  ند خۆشه چه

*  
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  ور ری   هه سیبه
ل  چالی هه  وه شتكه ده  ک لهشون ال ڕۆژكیان له مه
  ی لهڕ په تده  وهال الی مه  به  کهك  ند،آابرایه آه ده
  ال؟ یت مه آه چی ده  وه الی پرسی ئه مه
م  ندی پاره هه:و گوتی وه رامی آابرای دایه الش وه مه

  . وه م نای دۆزمه آه ندی ده هه  وه شاردۆته  لره
آت بۆ  یه ر هیچ نیشانه گه مه:ش پرسی گوتی آابراآه

  ؟ آردووه دیاری نه  و شونه ئه
  له په  وه م شارده آه پاره  چۆن آات آه:الش گوتی مه
الم  آردبوو،به  و شونه ر ئه هس  ری له ورك سبه هه

  . کویه  له ئستا نازانم
*  

  
  

  ی مانگسود
  
  یا مانگ؟  الیان پرسی گوتیان ڕۆژ سودی پتره مه  له
  ڕۆژ دته  پرسیاری ناوێ،خۆ آه  مه ئه:الش گوتی مه
  وانه الم شه ،به زۆر سودی نیه  و ڕۆ ژه بوونی ئه  وه ره ده
  وانه شه  وه ره ده  جیھان تاریك دادت و مانگ دته  آه
  ر ڕۆژێ به رامبه زار جار به هه  مه ئه  وه آاته وناك دهڕ

  . سودتره



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

*  
  

  تام  خواردنی به
  وه ی و بردیهناوكی آ ههرگ و ال جه ڕۆژكیان مه

  آك له یه  چاوی به  وه ی ماله گهڕ  له وه ماله
الی پرسی و  مه  ی له آه وت،دۆسته آانی خۆی آه دۆسته
  نن؟ چی ل ده به  ناوه ههرگ و  م جه ری ئه ئه:گوتی
  .ین ده ی ده تكه  له: رام دا گوتی وه  الش له مه

رگ و  م جه ر ئه گه ئه:ال گوتی آابرای دۆستی مه
آی زۆر  یلم ل بنن خواردنه ك من ده وه  ناوه هه

  .چت رده خۆش ده
  ی آه وه ر ئه به  له: و گوتی  وه ایهڕآابرای پا  الش له مه

  بم آه منون ده زۆر مه  وه چته بیر ده  شتم زۆر له
زك  آاغه  ر پارچه سه  تی لنانی بۆ له چۆنیه
  . وه تهیبنوس

و  وه ی  نوسیه آه تی ل نانه الش چۆنیه ی مه آه دۆسته
  .ال مه  دای به

  ی له آه رگ و ناوه و جه وه ماله  چۆوه  الش آه مه
تی لنانی  لی چۆنیه ل و په ك دا نا تا آه یه گۆشه
ل   وه ته  یهوی نوسی آه دۆسته  ك آه وه  آه رگ و ناوه جه

رگ و  یدا بوو جه ك په یه شه هڕ  له دا  قه و آاته بنت،له
ی دیت و زانی  مه ئه  الش آه اند و بردی،مهی ف آه ناوه
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و   آیس ڕۆییوه  رگ و ناوی له جه  تازه  آه
بۆی نوسی بوو چۆنی   ی آابرای آه آه زه آاغه آه بۆیه

  له  آه شه هڕ  له قه  ووی آردهڕل بنت وبلندی آردو  
وا  حه  لهی و ف ده  وه آه رگ و ناوه جه  به  آاتك دا آه

ل  گه  شت له آه زه آاغه  باشتر وابوو آه:تی وگال  بوو،مه
تامی ل   خۆ بردبا تاآو بتزانیبا خواردنكی به

  .یت دروست بكه
*  

  ر فرۆشتنی آه
ر  هه.بازار تا بیفرۆشت  ركی برده ال آه ڕۆژكیان مه

وا  هات ئه ال ده بۆ الی مه  وه الی پشه  له  آهیارێ آ
  زه گه  ویست آه یه و ده وه آرده ال زاری ده ی مه آه ره آه
الی   له  یاركیش آهر آ یار بدات و ههآابرای آ  له

ال  ی مه آه ره وا آه ئه  ال بھاتبایه ا بۆ الی مهڕ  وه پشته
  .هاویشت ی بۆ ده لوشكه
ال  مه :الی گوت مه  ال و به ی مهال  هاته  ك آه آابرایه

  .ركی ئاوا نافرۆشت س آه آه
م  ره م آه منیش نیازی  فرۆشتنی ئه:الش گوتی مه
ند  من چه  بزانن آه  وه لك ئه وێ خه مه نیا ده ته! نیه

  . وه ی خۆمه ره م آه ست  ئه ده  آشم له ن دهائازار
*  
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  و  منم یان ئه  وه ئه
 ینۆدوكی آ هآ.پش  وته هركی درژی آ فه ال سه مه
  وكیان آه شه.بت آرد تاآو گوم نه  وه ملی خۆیه  به

ال  ملی مه  ی له آه شۆخی آودوه  ك به نوستبوو آابرایه
  ال له مه  ین آه سبه.آرد ی وه وه ملی خۆیه  و به وه آرده
  وه نی آابرایه رده گه  مان آودووی به ستا هه و هه خه

و  استی من ئهڕ به:گوتی  وه بینی و بیری آرده
  ؟ من آمه ی ئه م،ئه آابرایه

*  
  

  ر بان ری سه شه
  ی له آه الو  ژنه مه  وكی هاوین دا آه شه  له       
  ووی دا،لهڕك  لالیه ی و هه وتن  شه خه ر بان ده سه

ا ڕبان  سه  لخلیسكاو له ال پای هه دا مه آه هڕ آاتی شه
  . وه خواره  وته آه

للال و هۆریاو  نگی هه ده  له  آه دراوسكانیش
ال واگا هاتن و زۆر دلگران بوون ،بۆ  ی مه وه ربوونه به

الی   هاتنه  ووداوهڕم  وال پرسینی ئه زانین وهه
  ی له وه ربوونه و به هۆی ئه  آاتك دا به  ال له ،مهال مه
  وه هاته و نه تا  شه وخۆی چووبوو  له  وه ر بانه سه
  وه ت  هۆشی هاته حمه زه  هرخۆی  و زۆر ب سه
  .الیان پرسی والی مه وسا هه ر،ئه به



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

  وێ له یه ده  س آه ر آه هه:رام دا گوتی وه  ال له مه
ل   گه ر باس  زۆر باش ت بگات بابچ  له هه
وسا   ئه و بكات ڕ شه  وه ر بانه سه  له یی خۆ آه ژنه

  .گاتن باش  ت ده
*  

  رز نده ند و ئه ی  په وانه
زۆر   آه ماه مه مامك،شاگردی حه حه  ال چووبووه مه

ال  آرد،مه تی نه باشی خزمه  ال و به مه  دایه گوی نه
مام و  آری حه  دیناری دا به  ده  وه ره ده  هاته  آه

م  ریان له خۆش بوون و سهمامیش زۆر د ن حه خاوه
  .ماو زۆریان سوپاس آرد ڕال دا سو ی مه آاره
  چۆوه  ال دووباره مه  و ڕۆژه ئه واید  ك له تیه فه هه
ال  ناو زۆریان  مه  زیان لهڕمام،تا بلی  مان حه هه
آانی  تكاره خزمه  ك له ر یه خر هاتن آردو هه  به
پیش   ال بگرت و له زی مهڕویست زیار  یه مام ده حه
مام  حه  له  آه  مجاره وون،ئهچ هات و ده ال دا ده مه
مام  ن حه خاوه  دیناری دا بهك  نیا یه رچوو ته ده
ماو ڕریان سو ال دا سه ی مه م آاره مام له ن حه خاوه.و

مۆش  او ئهددینارت  بۆ جاری پیشو ده  پرسیان آه
  ینارك؟دنیا  ته
و  مامم ئه مۆی حه من آری ئه:رام دا گوتی وه  ال له مه

شم ئستا دا پتان  و ڕۆ ژه دا پیتان و آری ئه  ڕۆ ژه
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لك بنن و زیاتر چاوتان  خه  ز لهڕزیاتر   ئوهآو  تاوه
  . وه مامه حه  دینه  بت آه  وانه  له

*  
  

   د ساله مندال بوونی  پیاوی سه
   

د  ن سه مه رێ پیاوی ته الیان پرسی ئه مه  ڕۆژكیان له
رام دا  وه  الش له بت یاخر؟ مه مندالی ده  ساله
پ   الوی تازه ر گه بت  ئه مندالی ده رج مه  به:گوتی
یان هاو س بت و هات و  سی سالهو یست بیی و  گه

  .بت وسا مندالیان ده چۆیان بكات،ئه
*  

  
  بیت گران نه   ی   آه وه بۆ ئه

ندێ  هه  یشه هیانیان ه  به:الیان پرسی گوتیان مه  له
آی  الیه  ندكی تریش به ڕۆن و هه آا ده الیه  لك به خه

  ؟ ی وایهبۆچ  مه ڕۆن ئه تر دا ده
ر  گه ،ئه  وایه  بۆیه  مه ئه:رام دا گوتی وه  الش له مه
وا  هه  وه ئه  ك الدا ڕۆیشتبانایه یه  لك به موو خه هه

ی  جگه  و له  بۆوه چوو و خوار ده وی تك ده آشی زه
  .ستا وه و ڕاده ما ده خۆی نه

*  
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  زووی  دایك ئاره
دۆستانی الی   بوو،ڕۆژكیان له ال دایككی پیری هه مه

خوا :یگوت آرد و ده ال باسی دایكی خۆی ده خۆی مه
هۆی خرو   ته و بووه بكات،ئهژنی دایكم در مه ته
الش  دۆستانی مه.دا مالی ئمه  آتكی زۆر له ره به

وت  دایكی خۆت خۆش ده  نده وه ئه  گوتیان تۆ آه
  یت؟ یدا ناآه بۆچی مردكی بۆ په

  . ی نیهی شۆخ جگه  مه ئه:الش گوتی مه
ی  ن، خۆی قسه آه استهڕ:ال گوتی دا دایكی مه  و آاته له
  .است پی ناوێ دلت پ گران ببتڕ

*  
  برستان دا قه ال  له مه

بركا  قه  برستان و له قه  ال چووبوه ڕۆژآیان مه       
وێ دا  د ا به مه و ده بوارێ لهڕ.گریا ده  ندازه ب ئه به
ی  آه هڕی آوڕر گۆ سه  هال ل مه  ڕۆیی وای زانی آه ده

بۆچی :یگوت ی ده آه آاتی گریانه  ال له گریت،مه ئاوا ده
ئاوا زوو مردی؟آابرای   وه هاته من نه ییت به زه به
  ی خۆی له پرسه  الو ویستی آه الی مه  بواریش هاتهڕ
  هیی آڕگۆ  وه ئه:الی پرسی و گوتی مه  ال بكات و له مه

  الش له ؟مهنگری بۆی دهئاوا   رگی خۆتانه مه جوانه
ی مردی پشووی  ڕگۆ  مه خر،ئه نه:رام دا گوتی وه
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ری من  سه  ی به الیه م به ،ئه مردووه  آه  مه آه ژنه
  . و ژیانم ل تال و ناخۆش بووه  هناوه

*  
   تۆله

  تی آرد آه ال و شكایه الی مه  ڕۆ ژك آچ هاته
  ش لهال ،مه ی ماچ آردووه تۆبزی آچه  ك به آابرایه

تۆبزی   به  رع تۆش بۆوه پی شه  رام دا گوتی به وه
  . ی خۆت بسنه تۆله  وه آابرای ماچ بكه

*  
  زستان دا  ئاگر له

  ژنكی تازه   نی پیری دا بیری له مه ته  ال له مه
گوت  الی ده مه  ال به دۆستانی مه  آ له ،یه وه آرده

دی دوا ڕۆ ژ یا  ب تۆ  به ده  آه  یه وه ئستا آاتی ئه
بۆ  کی هباری باشی و  هیچ  له  بی،هنانی  ژنكی تازه

  . وه شته و لت ناوه تۆ تیانیه
ر   گه ئه  ی بچارهڤمرۆ:رامی آابرا گوتی وه  الش له هم

ئاگری زستان   ژنكی تر بن پویستی زیاتری به
  . یه هه

*  
  ر رو پ  لینه ی آابرای سه له هه

ی بۆ خواردن ی آڕ مه  ره آی سه یه لله ال آه مه       
دا  مه و ده ونیشت ،لهڕژر داركا لی    چوو له
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الی  ویش له ال و ئه الی مه  الی دیت و هاته بوارێ مهڕ
بوار  ڕآابرای   له  ی آه وه ال بۆ ئه مه.ونیشتڕال  مه
  :زگاری بب و گوتیڕ
  و فلبازه دن سه هپنا  فرۆشه  لله آه  و آابرایه ئه
آچاوی  نیا یه ته  آه  من داوه  ری به آی سه یه لله آه
  به  وه مهڕبگۆ  ره سه  لله م آه ب بچم ئه ده, یه هه
ستاو  بت،ئیتر هه دوو چاوی هه  آكیتری آه یه

وخۆ   استهڕ،  وه وته بوار دوور آهڕآابرای   له  ڕۆیی،آه
مووی  نیایی هه ته خواردنی و به  ستی آرده ده
  .و خواردی ف آردی لر آه ره سه

*  
  ال زری مه نه

خۆی گرت   زری له نه  مه بتن، ال ون ده ی مه آه ره آه
  آاته دینار ده  وا ده ئه  وه ی بدۆزته آه ره ر آه گه ئه

و  ی ئه آه ئیمام زاده  له ی  که ره ی که وه خری دۆزینه
ی  آه ره چوو آه آی پنه یه قیه ند ده چه. دا یه ناوچه

و  آه ئیمام زاده  الش چووه ،مه ا بۆوهید ال په مه
  لره  آه بۆیه  خۆ گرتووه  زرم له من  نه  چونكه:گوتی
د دیناری موفت و  مۆ سه ر ئه گه ئه  م آه آه ر ده ز نه
زری  ی نه آه دیناره  وا ده وت،ئه ست بكه ده ام وهڕخۆ

و بۆت  وه مهڕگۆ ده  موفته  و پاره دیناری ئه ده  پشوو به
  . م آه رفی ده خر و سه  هم آه ده
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*  
  ال ژن مه

  رێ هۆی چیه ئه:الی گوت مه  ال  ژن به ڕۆ ژكیان مه
  و دا؟ آاتی خه  یت له آه و پف دهخ  نده وه تۆ ئه  آه
خانم گیان بۆچی :ال  گوتی ال ژن دامه رامی مه وه  له   

من   جاركی تریش وات به  یت؟تۆ آه آه درۆیان ده
خۆم   وم له وو دوو ڕۆ ژان  خه وو شهستام د گۆت من هه

  نده وه من ئه آه  استهڕبزانم   ی آه وه رام آرد بۆئه حه
هیچ خر و   دا من  گوم له یه وماوه م،له آه ده خ  هخ

تۆ   لم آه استی پت دهڕ  به  آه ،بۆیه بووه پفك نه
گوت ل   ی آه و پفه و خ ئه، تووی شی گهت یناراست

  وه یته آه و وا بیر ده  مووی هی خۆته هه  وه بت ئه ده
گوت ل   له هه  تۆ بهم   آه ده خ همنم  خ  مه ئه  آه
  .بیت ده

*  
  

  ال پشو دانی مه
  :شوری پرسی و گوتی ال مه مه  ك له آابرایه

ت  یت و ئیسراحه ده تك پشو ده ساعه  چه  ال تۆ له مه
  :گوتی  وه رام دانه وه  الش له یت؟ مه آه ده

ۆ ڕ و دوو سعاتیش دوای نوه وانه ند سعاتك شه من چه
  .وت  خه و ده ئه  آه میشه هه
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  ؟ و آ یه الی پرسی ئه مه  آابراش له
  . ال ژنی خزانمه ال گوتی مه مه

سعاتك پشو   زان من پرسیم تۆ چه نه:آابراش گوتی
  . یه ال ژن هه مه  آارم به  هچی؟  ده ده
و  له  آه؟ ر نازانی  گه هزانی م خۆت نه:ال گوتی مه

وسا  نویت ئه م ده آه ژنه   م واته که هخزان  ی آه آاته
م  م و آه ت بكه م و ئیسراحه توانم پشو بده من ده

  .ئارام بم
*  

  
  ناسن

ك  وونیشتبوو،آابرایهڕ  کزرای مه  ال له ڕۆژكیان مه
  بهال ی و مهڕ په ت ده  ووه سواری له  دا به مه و ده له

پرسی و   ش آه سپه سوار ئهرموو  فه :ی گوت ه سوار
  الش آه مه ؟ وه ستمه آوێ ببه  م له آه سپه ئه:گوتی

ی ل بكرت  و پرسیاره ئه  آه  آردبۆوه نه  وه بیری له
  . وه سته ر زمانی منی ببه سه  له:گوتی

*  
  آردنی  راستی  له موجامه

آانی  بوو،دۆسته  ال زۆر ب پاره مه  آاتكی آه  له     
الش  ال آرد،مه مه  تكیان له عوه ال داوای ده مه
ال  آانی مه دۆسته  وه آردو بیانووی هنایهی ند رچه هه
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ڕۆژكیان دیاری   ۆرهـــــو ج ل به به آرد، بولیان نه قه
  .ازی بووڕناچاری   الش به آردو مه

ال آۆ  موو دۆستانی مه دیاری آراو هه  کهی  هڕۆ ژو  له
نان   وو آهچآی پ  یه ال، ماوه مالی مه  ونهوچ وه بوونه

ر  سه  ال له آرا، مه  وخواردنكی باش ئاماده
: آانی خۆی گوت دۆسته  به   ی آه نگینه هڕ سیفره

خوا   ن به آه رم مه رموون چاك بخۆن وهیچ  شه فه
ل بخۆن  سه توانن ترو ته تا ده ،هه مالی خۆتانه  مه ئه

یان ر  خواردن ناو ترو پ به وانیش ملیان له و ئیتر ئه
  راند،آات آه ڕۆژكی خۆشیان گوزه  و ڕۆژه خواردو ئه

باو پالتۆآانیان  پال و عه  ستان بۆن دیتیان آه هه
الیان پرسی و گوتیان  مه  ،له ماوه ی خۆی نه جگه  له

  ؟ آوێ داناوه  ت له باآانی ئمه پالو و پالتۆو عه
.  فرۆش  گوتی الی آۆنه رام دا وه  الش له مه       

: الش گوتی  ؟مه وت داناوه وانیش گوتیان بۆ له ئه
  مه ن ئه آه رم مه گوتن باش بخۆن و شه ر پم نه گه مه

استیم پ ڕآرد و  ؟ خۆ من درۆم نه مالی خۆتانه
مووی نرخی  هه  آردوومه  ی آه فه سره م مه گوتن،ئه
  . باو پالتۆآانتانه پال و عه

ناچاری   ماو به ڕال واقیان و نی مهآا موانه   
ل  ال و تا بچ آه مه  و دایان به  وه یان آۆ آرده آه پاره
  ال به وسا مه ئه. وه وان بھنته آانی ئه له هو پ
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ئیسرارآردن و    بزانن آه  وه ب ئه ده:آانی گوت موانه
  بت به و آاتی خۆی نه  جگه  ر له گه داوا آردن ئه

  .بت واو ده ته انزیانی خۆت
*  

  
  گۆرانی سیما

الیان  ی مه آه ره وساری آه ڕۆژكیان هه        
ومال  ره و به ی خۆی گرت آه ره الش گوی آه دزی،مه

ال  ،مه آه وساره ند ڕۆژك دوای دزینی هه ،چه وه ایهڕ گه
ری  نده آی به ركی آابرایه ری آه سه  ی له آه وساره هه

ی آرد و  آه وساره یری هه م سه ،آه وه دۆزیه
ی  سته الم جه به   هی منه  ره م آه ری ئه سه:گوتی
  . نیه  وه منه  ندی به یوه و په  هی من نیه  آه ره آه

*  
  ندیل تی ومه مندالیه رۆ ژانی

ك دا  یه آوچه  شار  له یژن دا منداالن ڕۆژكی  جه  له
دا   و آاته الش له ریكی یاری آردن بوون،مه خه

یری  ستا بوو و سه دا وه و آۆالنه آی ئه یه گۆشه
  آان  له قۆشمه  منداله  آ له آرد،یه آانی ده منداله
  آی له اندی و بۆ یهال و ف ندیلی مه مه  ی دایهناآاو پ
ال  ندیلی مه مه  و جۆره ێ هاویشت،بهڕآانی هاو منداله

ست  ده  ست به آو تۆپ ده و مندال وه و مندال بۆ ئه له
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وا  ولی دا آه هه  ند آه رچه ش ههال ڕۆیشت،مه ده
  وه ر بگرته ست منداالن وه ده  ی خۆی له آه ندیله مه
ری  سه  ناچاری به  وسا به آرا،ئه الم هیچی بۆ نه به

دا  توشی   گهڕ  ،له وه ایهڕ و مالی خۆی گه ره به  وه آۆته
  الیان وا به مه  وان آه لكك هات،ئه ندێ خه هه  به
الیان پرسی و  مه  ماو لهڕریان سو هرآۆتی دیت  س سه

  هترآۆتی هانوی سه  بۆچی وا به  وه ال  ئه مه: گوتیان
  ؟ ووی داوهڕو چی   وه ره ده
م یادی  آه ندیله مه:رام دا گوتی  وه  الش له مه

  و بۆ یاری آردن له  وه ڕۆژگارانی مندالی خۆی آردۆته
ی داالنل من گه  لهویش  ئه  ریكه ل منداالن دا وا خه گه

  .آات ی دهراکۆالن ی
*  

  الو دوو  ژن مه
الی   ردوآیان هاتنه بوو،ڕۆ ژكیان هه ال دو ژنی هه مه
  ئمه  آت لهال  مهرێ  ئه:و گوتیانی سالو لیان پر مه

بتوان   ی  آه وه الش بۆ ئه مه:وت؟ زیاتر خۆش ده
  به:رام دا گوتی وه  ازی بكات  لهڕآانی  ردوو  ژنه هه
الم  وت،به ك خۆشتر ده یه  ك له ردوآتانم یه استی ههڕ
  آه هات و بۆیه یان نهڕ ال باوه ی مه و قسه وان به ئه

  پاشان ژنه. وه آرده یان آه پرسیاره  دووباره
ریادا  ده  له  ر ئمه گه ئه  باشه:ال گوتی ی مه آه جوانتره
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تن ڕ رگه وه مان آه شتیه شتی ببین و آه سواری آه
  یت؟ ده ده  ئمه  له  آامه  یزگارڕولی  هه
  وه دۆزیه  رامكی نه وه  وه ند بیری آرده رچه هه شال مه
ستاو  م وه ازی بكات،دهڕردوآان  ش هه مجاره ئه  آه

  پم وایه:ی آرد و گوتی آه آۆنه  ژنه   وی لهڕۆپاشان 
توانی خۆت تار  ده زانی وانی ده له م مه تۆ آه

  .یت بکه
*  

  چاپووك ســوار
وك سواركی زۆر پجلسكدا چا ی مهڕآۆ  له        

شدار بووانی  به  له  آه ر یه بوو،هه ك و باش ئاماده زیره
ی وویزایی و ل هات باسی شاره  هڕو آۆ ئه

لی   ی آه و بوارانه آرد له ده  وه هیانخۆیان
و  شدار بووانی ئه به  آك بوو له الش یه زان،مه شاره
  :ال و گوتی ر مه هس  هیشت ت گه ،نۆبه هڕآۆ
و  ك بووم،ئه ی چاپووك و زیرهتا بدا ابووردوو ڕ  له

  یی بووم،له پ گه  الوكی تازه  ڕۆژگارانه
موشیان  سپكی زۆ چه ی گابازی دا  ئه آه یدانه مه

  استی زۆر ترسناك و هار بوو، من لهڕ به  هنا بوو آه
ال  مه  آه دا و آاته له، وه امهڕسو  آه سپه ری ئه ورو به ده

   سی تر هاتنه ،دووآه بوو بۆوه آانی نه قسه  هشتان له
و  تی و ئه ی ڕۆژگارانی الویهڕاوه  آه  وه ژووره
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بوون   و آاته ال بوون و ئاگاداری ئه ی مه مانه رده سه
  ل بكشی و آه ویست حۆی پ هه یه ال ده مه  آه
  : ی و گوتیڕی خۆی گۆ و خۆ قســـه  استهڕوانی دیت  ئه

ری   ور و  به ده  ند  له رچه هه   وه داخه  به       
ا ڕخۆم   خۆم وله   تنم دایه   وه امهڕسو  آه سپه ئه
  آه سپه زیك ئه ك نه یه هیچ شوه  به بینی آه نه

  . وه ببمه
*  

  ی راست لگه به
ر پشتی  سه  تری له  ته به ال ڕۆ ژكیان دوو سه مه
آانی  شار ڕۆیی،جحلهو  ره ی بار آردو به آه ره آه
و گوتیان   ال ولی آۆ بوونه مه  ویان آردهڕك  هڕ گه
  یت؟ ندك تریمان ناده ال هه مه

ی آرد و بیری  موو الوانه و هه یری ئه الش  سه مه     
ك بدات  تریه  آك وشیه ریه هه  ر به گه خۆ ئه  آردوه

 وات و چی بۆڕ ست  ده ده  ی  له آه موو تریه وا هه ئه
  ته به سه  آی له تره  نیا وشیه ته  آه ،بۆیه وه نامنته
  آك له ر یه هه  رهناو قلقلی آردو به آان  ده تریه
  چونكه:نیا  قلكی پیان داو گوتی آان ته جحله

  قله   آه بۆیه   سته به نیا تام آردنی ترێ مه ته
ك بۆ تام آردن  و  دنكك  یان وشیه سه به تانآ هتری
  !! جیاوازیان نیه هیچ
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*  
          

  الژن مردنی مه
  نده وه ال ژن ئه الم مردنی مه ال مرد،به ی مه آه ژنه 

دیار   و چی پوهدا ال روونی  مه ده  بوو له ر نه آاریگه
ی  آه و  ژنه  ووی داوهڕوداوكی ئاوا ڕ  بوو آه نه

س  ند ڕۆ ژێ آه مرد  تا چه  ی آه آه ره الم آه ،به مردووه
  .مبار بوو دی و زۆ خه نه وه دلخۆشیه  الی به مه
شادی   میشه ال  هه یانی مهڕدۆست و هاو              
و  وه خۆشی آۆ بونه ره و سه ویست،بۆ پرسه الیان ده مه

ت بن و  المه ال خۆتان سه مه:ال و گوتیان الی مه  چونه
  .تان  بت ژاره  دات و دوا په می ترتان نه خه  خوا چه

ال و  مه  ووی آردهڕال  آانی مه دۆسته  آك له ن یهپاشا-
الم  به  ال ژن  مردووه مه  ش دا آه وه ل ئه گه  له:گوتی
  الم آه ،به دیاره  مباریت  پوه متر خه ال آه مه
  ت پوه ته فه م و خه موو خه و هه ت  مرد ئه آه ره آه

  .نا ئارامی؟  دیار بوو آه
مرد   ال ژن آه ران مه رادهب: رام دا گوتی وه  الش له مه

خۆ  م مه یانگوت  هیچ خه دۆستان و هاوسیان ده
م  آه ره آه  الم آه ین،به آه یدا ده آكی باشترت بۆ په یه

آكی باشترت  بۆ  من بلت یه  هات به س نه مرد آه
  .م آه یدا ده په
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*  
  ال آوری مه

وت  ری مزگه ر مینبه سه  ال له ڕۆژك مه     
  ،گویان له وه وت آۆ ببونه مزگه  ی زۆر لهلكك بوو،خه

ند بیری  رچه ال هه الم مه گرت،به ال ده آانی مه هڤی په
  هات آه ده هیچی بۆ نه  وه ره ر مینبه سه  له  وه آرده ده

  :ال گوتی دوایی دا مه  الم له باسی بكاتن،به
  نده چه   میشه من هه  زانن آه خۆتان ده  لكینه ی خه ئه
عزم بۆ  کردوون وهبۆ  م قسه  آانه باش و زیره وان و هڕ

  م هیچم به آه ندی ده رچه هه  مۆآه الم ئه به!داون
  .م بۆتان باس بكه  ت آه یال نایه خه
ا گرتبوو ڕوێ بوو گوی  له  الش آه ی مهڕآو
ت  هننا بابا ته:ر پ و پرسی و  گوتی سه  وه ستایه هه

یال  خه  ش  بهری ر مینبه سه  ت له وه خواره  هاتنه
  ؟ هاتووه دانه
ماو  ڕریان سو ال سه ی مهڕی آو یه م قسه لك له خه

الش  تی،مه ی باوآی خۆیهڕاستی آوڕ به:گوتیان
و    یه نگی هه كی ئاوا زرهڕآو  سوپاسی خوای آرد آه

  . وه خواره  ر هاته ر مینبه سه  و خۆ له استهڕوسا  ئه
*  
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  وت رگای مزگه ده
الیان دزی و  ی مه آه رگای ماله هڕۆژكیان دزان د   

ی  آه رگای ماله بینی ده  وه هاته  الش آه بردیان،مه
وت و  مزگه  و خۆ چووه استهڕ، و دزراوه ندراوه لكه هه
رگا  ده  و له وه و هنابه وه وتی ل آرده رگای مزگه ده

یان  مه به  لك آه ،خه ی خۆی دایناوه آه ی ماله آه دزراوه
ت  م آاره ال ئه بۆ مه  وه ئه:ان گوتالی مه  زانی به
  ؟ آردووه

ی  آه رگای ماله دز هاتوون ده:الش گوتی مه          
  آه ناست،بۆیه باش ده  و دزانه خواش ئه. منیان دزیوه
ی مالی خۆمان  رگاآه جی ده  وتم له درگای مزگه

  له  ی ئمه آه رگای ماله ند ده تاآو خوداوه  هناوه
  . وه تهآان بستن دزه

*  
  گۆرانی گوتن

  وه شتكه ده  له  وه هیا آردن ال زۆر به ڕۆژكیان مه
گوت و یای  گۆرانی ده رزی به ڕۆیشت و زۆر به ده
ری ت  ونده آیش له دا آابرایه مه و ده له.آرد ده
الی  مه  لههات دیت و   یه و شوه به یال ی و مهڕ په ده

  شته و ده وا له  بۆچی  وه ال ئه ری مه ئه: پرسی و گوتی
  یت؟ آه ا دهڕش والیت و ئا گۆرانی ده  وه دووره
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  وه دووره  ئاواز له  آه نل ده  چونكه: الش گوتی مه
  وه دووره  نگی خۆم له وێ ده مه ده  آه بۆیه   خۆشه
  .ببیستم

*  
  ال آاری مه

وس  تی غه رزی هاوینك دا  بۆ زیاره وه  ال له مه
پرست و  ال  ده مه  ك  له آابرایه،  غدا ، آه به  چته ده
  آرد؟ غدا چیت ده به  له  ال ڕۆژانه مه:لت  ده
  !! ق ره لت عه ش  دهال مه

*  
   وه ڕشانه

الی دآتۆر،دآتۆر   چته وت،ده آه خۆش ده ال نه مه
  :لت گرت و ده ال ده لدانی دلی مه

موو ڕۆژك  هه  آه  یه وه خۆشی تۆ ئه توانی نه هه
ران بخۆیت و  عفه وونی زهڕ  به  ورآراوهمریشككی س

  . وه شتهپاشان ب
قلت پ  خوا ئه:دآتۆری  گوت  الش به مه

الی من   بخوات وله اس خواردنكی ئاو رآه بدات،هه
  .یخۆم و خۆی ده استهڕوا  ئه  وه شتهب

*  
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  زوو وشی ده آه
یری  لككی سه خه  شونكی نا ئاشنا بوو آه  ال له مه

  وه یه آه وشه آه  وێ به وت و له مزگه  هل بوو،چوو
ی  آه هشو آه  لهخۆی مرخی   ك آه نوژی آرد،آابرایه

  یه و شوه ال به الی گوت مه مه  ،بهخۆش کردبووال  مه
رام دا  وه  الش له یت ،مه نوژ بكه آه  دروست نیه

ر نوژ دروست  گه ئه  گومانم وایه:گوتی
  .بت  وه ماله  بت له ده  آه وشه بتن،آه نه

*  
  

  بوونی توره
  میشه ل و هه نبه ته  ره آه  لهبووبوو  هڕزۆر تو  ال آه مه

ودوا  مه  له :ی آرد و گوتی آه هڕبانگی آو ی، آه ماندووه
یت،تا  ده نه  له مه ته  ره م آه هیچ آاوجۆ و ئالیك به

  ل بوونه موو ماته و هه توشی ئه  مب بت و ئمه ته
  آاتن، نه
ی  آه هڕآو  به  وه ره ده  هاتنه  ویله ته  له  آه الم به

  راس بزانی آه  ی به آه ی من نه م قسه ئه  ڕۆله:گوت
  آه ره الی آه  وه ،من بۆ ئهتی ده نه  آه ره آه  ئالیك به

گوی ل بت و    آه ره تا آه م آرد هه یه و قسه ئه
ك  آاتن،تۆ وه لی نه مه م بترست وچیتر ته آه
  . گوناهه رێ ئالیكی خۆی بده  میشه هه
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*  
  قلی پ بشكتن ر ئه گه ئه

نی  مه ته  هی بگات آه هڕآو  ی آه وه ستا پش ئه ال هه مه
ال  دۆستانی مه  آك له واوی  ژنكی بۆ هناو یه ته

  :گوتی
آرد و  برت ده م سه آه  ال وا باشتر بوو آه مه
بوو  دهیشت و بالیغ  گه واو ده قلی ته ئه  ت به آه هڕآو
  . وسا  ژنت بۆ هنا بایه ئه
ر  گه ی،ئه هل زۆر هه:رامی آابرا دا گوتی وه  الش له مه
تی خۆی سنی درو هم ته  م ئاقل بباو به آه هڕآو
 ڕ ی باوه م قسانه رگیز به ههوا  ئه  یشتبایه بگه
  .آرد ده نه

*  
   قسان بگره گوێ له  رۆله

      آرد  خۆی دهی  آه هڕال ئامۆژگاری آو مه کیانڕۆژ
ز ڕو  قسان بگره  گوێ له  میشه هه  گوت ڕۆله و پی ده

لك بن،چیت بۆ خۆت پ  ران و خه دۆست و براده  له
  .بوێ تلكیشت ئاوا بۆ خه  باشه
باوآی   رام دا به وه  لهالش  مهی  آه هڕآو

و  گرم به پ ده هگ  گوێ له  میشه گیان من هه هببا:گوت
ی منیش ئاوا چی بۆخۆی پی  آه  ره هدبرا  آه  وه رجه مه

  .باش بت بۆ منیشی ئاوا بوت
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*  
  داواآاری  

گرت و  ال ده ی مه قه بازار یه  ك له ڕۆ ژكیان آابرایه
ك  یه ماوه  آه  وه آاته ال ده مه  له  رزه و قه داوای ئه

ند آردی  رچه الهه ال،مه مه  ر دابووی به بهو  مه له
ری ل بگرت تا ب سه  بوو آه ازی نهڕناوبراو 

ال  مه  آه ج بكات،بۆیه آی تر بۆی ج به یه ماوه
و  رز داری ئه ندێ قه من هه آه  استهڕ:گوتی

و  من داوا له  ی دوو ساله ماوه  ند آه رچه م،هه آابرایه
ست  ا بوهڕر  سه  دووس مانگم له  م آه آه ده  آابرایه

تی  ،مۆله وه مه جارێ بده  ی به آه رزه موو قه هه  وآ تاوه
ی  یه و پاره توانم ئه ر من نه گه ئه  آه اوم،بۆیه پ نه

  م؟ دی چی بكه ئه  وه مه بده
*  
  مباری هۆی خه

  هاته  وه مباریه خه  ال زۆر به آانی مه دۆسته  آك له یه
  آانی له مه نگی و خه الش هۆی دلته ال،مه مالی مه
ی  هرزان قه و بیری ئه:ی پرسی و آابرا گوتی آه دۆسته

ی  نده وه ئه  یانم نیه وه و توانای دانه  رمه سه  له  آه
  .مبارم خه  میشه هه  نگ آردووم آه دلته
استی ڕ به:ی دا گوتی آه رامی دۆسته وه  الش له مه

  مه م خه خۆی،ئه ده  وه مه م به ی بۆ خه آی ساده مرۆیه
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رزداری  تۆ پیان قه  یان ب آه ی هه وانه ب ئه ده
  .دێ ر گوش مه هه ك تۆ،تۆ نه

*  
  

  ال زی مه حه
جلیسی  مه  ت آرابوو،له عوه ال ده مه انڕۆژكی

ال  مه:و گوتیان یالیان پرس مه  له  آه ته عوه ده
  ؟ خواردنه  زت له ئستاحه

  آه  یه م هه وه نیا ئه جیھان دا ته  من له:الش گوتی مه
  . خواردنه  زم له حه

*  
  ی خۆش نكته

ش  رگاآه و ده خواردن بنه:ی گۆتال مه  ال به باوآی مه
  . و قایمی بكه ده  پوه
رگا  مجار ده آه یه  ت بده وخسهڕگیان   بابه:ال گوتی مه
  .وساخواردن بنم ستم و ئه ببه

*  
  ال ی مه وه تاقی آردنه

گ و ناوكی ر  جهبازار   لهال  ڕۆ ژكیان مه          
  له دا قه گهڕ  ،،له چۆوه ی ده نه و ماله ره ی و بهآ
ستی  ده  ی له آه رگ و ناوه شكی تۆش هات و جه هڕ
مك  ده  ی آه وه الش دوای ئه انند و ڕۆیشت،مهال ف مه
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هیچی پ   وانی و زانی آهڕ ده ی  شكه هڕ له قه  له
رگ و ناوكی  آیش جه ش دا آابرایه وآاته ناآرت،له

و رگ  جه  ال آه هات،مه ر داده ونده ویش به ی بوو ئهآ
رگ و  ر جه آسه ست آابرا دیت ویه ده  ی له آه ناوه
ای آرد و ڕ له په  اند و بهستی آابرا ف ده  ی له آه ناوه
و    و ناوه زیك له آی نه یه ر گردۆلكه بۆ سه  چووه

وت وتا  ال آه دوای مه ریش وه ن جگه آابرای خاوه
  وی آردهڕو   وه هتن سهبال  ستی مه ده  ی له آه ره جگه
ی  م آاره ال هۆی ئه مه:ال ولی پرسی و گوتی مه
ستی من دا  ده  رگ وناوت له جه  نابت چی بوو آه جه
  ان؟ف

  له م قه آو ئه وا  وه من ویستم بزانم آه:الش گوتی مه
اند  ئاوام پ ی منی ف آه رگ و ناوه جه  ی آه شه هڕ
  .آرت یا خر ده

*  
  قازی  به  بووه

و نا   له په وو،زۆر بهی گوم آردب آه ره ال آه مه
آی تۆش هات  آابریه،اڕ گه ی ده آه ره آه  له  وه میهائار

و  تالوآه  به  نده وه بۆچ ئه  هو هگوت ئ یال مه  و به
رام دا گوتی چی بلم  وه  الش له شی؟مه وه مشه
لن  ده  بیستومه:آابراش گوتی. م ل ون بووه رآه آه
  قازی شار،  به   هورك ب آه
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  ته بووه  ی منه که هر آه  وه تما ئه حه:گوتیاللش  مه
خوند  رسم ده ده  موو آات آه هه  قازی،چونكه

گرت و  هدا ڕگوی ل   وه ته دیققه  م زۆر به آه ره آه
  ازی بوو لهڕ  داو دیار بوو آه آان ده ری خۆی ته سه

ی من  ره و آه ژگارێ ئهژمزانی ڕۆ یشتنی خۆی،ده تگه
  .قازی  ب به ده
و  چوو بۆ ئه  ورده  ی ورده آه ره دوای آه  الش له هم

وسار و  هه  به ال پی نیشان درابوو،مه  ی آه شونه
ی  آه گه ناو توره  له  ی آه آه ره ندێ جۆ ئالیكی آه هه
قازی ل   ی آه و  ژووره ئه  بوو چوه  وه سته ده  به

ی خۆی پ  واآه نی آه مه اموو شت د بوو،پش هه
ی  وه ام آردنهڕ،بۆ  وه ی بیناسته وه بۆ ئهنیشان دا 

و  استهڕبۆ الی قازی ڕۆی و   ورده  ورده ،مبازاناآو ج وه
ری قازی  سه  ی له آه وساره قازی گرت و هه ییشڕخۆ 

لدا  و  قازی هه  ی لهترو پدارک   شولکه  بهآرد و 
    : ی قازی و گوتی آه بووانی  ژووره ئاماده  ووی آردهڕ

ری منی  وا آه آه  گوناهی حاآمه  نیه  ئوهگوناهی 
  م زانیوه وه من ئه  قازی ئستا آه  ته و آردوویه  دزیوه

لم چیدی  یه و نه وه ماله  وه مه م ببه آه ره آه  هاتووم آه
زانی   نه یگرفتار  ش له آو ئوه قازیاتی بكات تاوه

                            . زگاریتان ببتڕلكی نادان  سانی خه آه
*  
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  نوسی؟ ت نه نامه
ل  ك خست،گهڕتكی  عوه ال  ده ی مه هاوسكه      
الی  الم مه ت آرد، به دۆستان و ئاشنایانی داوه  له

  آه دل دابوو بۆیه  ی له وه الش  ئه آرد،مه ت نه داوه
و  آارك بكات ئه  آه  وه آبیرك آرده ته  بیری له

  آی خسته یه ستانامه ت،ههچ آیس نه  ی له ته داوه
دانانی   آاتی نان خواردن و سیفره  و  له  وه ته پاآه

ی خۆی و  چوو بۆ مالی آابرای هاوسكه  ئواره
ال  ،پاشان مهست آابرای هاوس ده  ی  دایه آه نامه
ر  آسه ی یه رمووی هاوسكه رموو فه ب فه و خۆبه ستهڕا

ی لی کوار چمچ  دا آه نگینه هڕ ر سیفره سه  چوو له
نی مالیش  خواردن  آرد،خاوه  ستی به وو نیشت و دهڕ

  :ال و گوتی مه  ووی آردهڕی آردو  آه یركی نامه سه
  ؟  نوسراوه  شتك نه  آه تی نامه ر پاآه سه  له
من :داو گوتی آاتك دا پارووی زلزلی ل ده  الش له مه
یت  بكهفی  سره م مه آه  آه  م بۆ تۆ هناوه یه م نامه ئه

و  و خۆ ئه استهڕآریت و  تمان بۆ نه زی داوه و آاغه
  یت آه آه بیر نه  ش له م  بۆ بنوسی و ئمه یه نامه
  .یت تمان بكه داوه

*  
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  ال سودی مه
ری  و سه تنف ك دهڕ مه  ال مه انلن ڕۆژكی ده
خرو   یكات به آات و ده ی ورد ده آه ت و گۆشتهب ده

بۆچی تۆ   وه ئه:رسی و گوتیانالیان پ مه  له.خرات
ی خرو  چاآه:گوتیدا رام  وه  الش له ئاوات آرد؟ مه

و   ك وایه آو یه ی دزی وه راپه ل خه گه  خرات له
ر و  نیا پست و سه دا قازانجی من  ته ،لره آسانه یه
  .س تی و به یه آه لله آه

*  
  زانت خۆی  ده  به

ال و  ی مه زراآه و مهنا  چته الح ده به آی زه ایهگ       
ال  ی مه آه زرایه خوادن و تك دانی مه  ست به ده
دوای  گرت و وه لده ك هه یه الش خوترمه آات،مه ده

ا ڕدوای   ند له رچه الم هه وت و به آه ده  آه گایه
  چت،له رده ۆی دهب  آه ال نایگات و گایه آات مه ده

  هگا لمان  بینی هه ال ده مهدا ند ڕۆژ  دوای چه
ی  آه ویش خوترمه بۆ  فرۆشتن،ئه  الغانه یدانی وه مه
لدان و   ست به یدان و ده مه  تهچ ده هنی و ده

  وه رسن ئهپ ال ده مه  له.آات ده  مان گاآه آوتانی هه
رام دا  وه  الش له آوتی؟مه ده  له م ئاژه بۆچ ئه

زانت  خۆی ده  به  م گایه ئه  لن چونكه هیچ مه:لت ده
ند  رچه هه  آه و بۆیه  ی چیه م لدان و آوتانه هۆی ئه
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زانت  خۆی ده  نگك ناآات و به ك بخوات ده آوته
  . هۆی چیه

*  
  المی  چلس وه

بچت   ال آه مه  ی دا به ندێ پاره ال هه باوآی مه       
ی ی آ آه و پاچه لله آه  ت،آهبك  و پاچه لله آه
ندێ  هه  وه ماله  وه هیشت تا گه  وه گهڕ  الش له مه

ال زۆری  اند و خواردی،مهآ  آه ره سه  لله آه  گۆشتی له
خواردن آرد وتا    ستی به پ خۆش بوو،ده

  . وه و بۆ باوآی برده  وه ق مایه ق و ته هڕشی  آه هسكه
الی پرسی و  مه  وت له چاوی پ آه  الش  آه باوآی مه

ی  ئه   نیه  هر ئسقان و چی پو هه  ره م سه ئه :گوتی
  آوا؟   ره سه  لله م آه ی ئه گوچكه

  له م ئا ژه ئه :دل و گوتی ال خۆی تك نه مه
  . هبوو ڕ آه   زمانه سته به

ال  ی چاوی آوا؟مه ئه: ال  پرسی و گوتی  باوآی مه
  .ییش بووڕ وگیان  آ بابه:گوتی 

گیان   ال گوتی باوآه ی زمانی آوا؟مه باوآی پرسی ئه
  .اللیش بوو
م  ری ئه ی آوا پستی سه ال گوتی ئه باوآی مه

  الم له به.بوو یشل چه آه  بچاره:ال گوتی ؟مه یه لله آه
ددانكی زۆر توندو تۆل و    مانه موو ئه بریتی هه
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ت ددانكیشی ل  نانه ته  بوو آه وی هه پته
  . وتووه آه نه

*  
  ت نوژ دوو ڕکا

خۆی ی  آه هاوسیه  شور ڕۆژكیان له ال مه مه
كیان تۆ جار  آه  هۆی چیه  وه ئه:لت پرست و ده ده

ال دا  المی مه وه شی له آه ی؟ هاوسیه ت ناآه عوه من ده
خۆی و هشتان  تۆ زۆری ده  ی آه وه هۆی ئه  به:گوتی

  .گریت  لده پاروكی تر هه  آردوه واو نه پاروكت ته
یمانت  ی په تكم بكه عوه ر تۆ ده گه ئه:ال گوتی مه
ت نوژان  آائهڕنان دا دو  نوان دوو پاروه  م له ده ده
  .م بكه

*  
  مام دا حه  له

شالو پشتی  ی  دهال اللك مه مام دا ده حه  له         
ر  سه  ویستی له  آهش ال شوشت،مه ده  لیفكه  به
اند  ڕر سو خۆی وه  ی تری درژ بت و آه آه الیه
الش  وت،مه رآه الك  ده و خۆ گونی آابرای ده استهڕ
 توندی پ  ند و چوون  گونی آابرای  زۆر به ب چه به

خۆی    ك به ژاریش یه  الآی هه دای و گرتی و ده
  یت ؟ آه چی ده  وه ئه!:هاواری آرد گوتی ئای گونم
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گونم   که وه خواره  وه ربیته به  کهترسام :الش گوتی مه
  .یووام گرتڕ گرتووی و

*  
  
  موو شت خواردنی هه

ی و آیلۆ گۆشتی آ وال نی ڕۆ ژكیان مه          
م  به:ی پرسی و گوتی آه ژنه   و له وه ماله  وه هنایه
الژنیش  یت؟مه توانی چی دروست بكه ده  گۆشته
  واته ال دلی خۆش بوو گوتی آه مه.موو شتك هه:گوتی
  .خۆین موو شت ده و چشتی  هه ئیمشه

*  
  م ری ناده ن به ده  ری نه به

  چته ت  ده ماعه جه یال بۆ نوژ ڕۆژكیان مه        
ی خۆی  جگه  وه وته دوای ئیمامی مزگه  له وت، مزگه

ری  ی به آه آراسه  الش آه سترا،مه گرت و نوژ دابه
ر  آسه یه  وه جده سه  چونه  رآه م آورت بوو هه آه

وت،آابرای  رآه ده  وه پشته  ال له آانی مه گونه  جوته
ی و خۆ پ استهڕند و چوون   ب چه ش بهال دوای مه

  الش آه توندی گوشی و گرتی،مه  الو به گونی مه  دایه
و خۆ گونی ئیمامی  استهڕیشت  ئازاری پ گه

توندی آوشی،ئیمامی   ویش به وتی گرت و ئه مزگه
  ستی به تاو ئازاری گونی دا  ده  تیش له ماعه جه
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ری  شی و بهش زیاتری کوال وات لدان آرد، مه له سه
  :داو گوتی نه

ش  نده وه ئه نابتان ده ری جه سه  ماموستا سوند به
تا  هه  یت  ب سوده الواتان ل بده یت و سه هاوار بكه
  .م رناده ن گونت به ده ر نه گونم به

*  
  زدان ی یه باشترین  چاآه

 وانی دۆستكی،م  چته ال ده ڕۆژكیان مه
  ست به الش ده و مه  ال دن بۆ مه  اتوشی گ که دۆسته

رست  پ ال لی ده ركی مه ،براده آات خواردنی ده
یخۆیت ناوی  ده ی آه م خواردنه ال ئه مه:لت ده

مام  حه   چونكه:لت رام دا ده وه  الش له مه؟ چیه
م  ئه  آه  م وایهڕ باوه  باشترین شتی خودا پ داوه

  . مامه ناوی حه  خواردنه
*  
  باوآی بوو به

ی  آه نیزه ناو جی  آه  چته ال ده ان مهڕۆژكی
ال  مه:لت مین و ده ده ڕری سو ش سه آه ته باوآی،ئافره

  وت؟ چیت ده
من   ر نابینی آه گه مه:لت رام دا ده وه  الش له مه
  .مکباو

*  
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  یالی خراپ خه
ڕۆن  ده  وه  آه یه  ل دۆستكی به گه  ال ڕۆژكیان له مه
ی  آه ال و دۆسته مه  له  آه هری ، هه وه گوندكه  چنه ده
  گهڕ  بت،له نانكیان بۆ خواردن پ ده ته لهک و  یه

  وه آه یه  با به  ره وه: لت ال ده مه  ال به ی مه آه دۆسته
  .خواردنكی باش بخۆین

  و منیش له  تك نانت پیه  تۆ له  باشه:لت الش ده مه
با    واته ؟آه یالت خراپ نیه ر خه گه تك نان،ئه

  .بخۆین مان نانی خۆمان آه ریه هه
*  

   وه ئیختار به
ل  گه  و لهب  ی ده آه ره ال سواری آه ڕۆ ژكیان مه

دا  گهڕ وات،لهڕ و شونیك ده ره بهند دۆستکی  چه
ال  مه  ی  آه یه گهڕو  زری و به هغ ال ده ی مه آه ره آه
ردا آی ت و الیه ره آی تر به یه گهڕوات و ڕوت نا یه ده
  له شال یانی مهڕهاو ،واتڕ دهوسا  روئه به  گرته ده
ی تۆ  گهڕ  یه گهڕم  ال خۆ ئه پرسن مه ال ده مه
  :لت رام دا ده وه  الش له ،مه نیه

بۆ ، یه وه مه آه ره ست آه ده  م ئیختیار به من چی بكه
  .ڕۆم لیا ده گه  وات من لهآوێ ب

*  
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  رگا ده  وانی له پاسه
نار  آه  وێ بچمه مه ده:الی گوت مه  بهال  دایكی مه

  تۆ ئاگادری له  وه ،تا دمه وانیوه له ی مه آه وزه حه
رگای  ر ده به  ك له یه الش ماوه مه. بكه  وه رگای ماله ده

دا   و آاته الش له خالی مه. آات وانی ده اسهپ  وه ماله
دایكت   به:لت یامكی بۆ دن وده ال وپه الی مه  دته

 مه ئیمشهبلوه  و ئوانی ئین،به م   دایكت بل
نابت   آه  وه آرده  وه ال بیری له ر بت،مهائاگاد آه
دایكی بدات   وال به ی دایكی بشكن و بچ هه قسه

  ی له رآه ستا ده ئیتر هه.ج بل رگا به و ده
ر پشتی خۆی دایناو چوو  سه  رهنا و له ده  وه شمهڕ

  الش  آه والی پ بدات،دایكی مه هه  بۆ الی دایكی آه
رگات  تۆ بۆ ده  چیه  مه ئه:وت گوتی ال آه مه  چاوی به
خالم هات و :رام دا گوتی وه  الش له مه ؟ بۆ ئره هناوه

و موانی  تۆ بلم ئیمشه  بم به  من آه یامی دا به په
شكنم و  ی تۆ نه ی قسه وه المان،بۆ ئه  ن و دنه ئمه

ل خۆم  گه  ند و له لم آه بت هه  اوهرگ ده  چاوم له
  .هنام

*  
  آبیر ته

ویست  یه ده  وه ناری گۆمكی ئاوه آه  آارێ لهدخون
  ی له ندێ پاره دا هه و آاته ل بگرت،له ستنوژ هه ده
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ناو   وته و آه وه خواره  ربۆوه به  وه یه آه گرفانه
هۆی    به  آه پاره ش ویستی آه آه ،خوندآاره آه ئاوه
  آه  دیاره ربن، ی ده آه گۆپالهری  سه  سپاندن به هچ
ال  دا مه و آاته نجام بدات،له ئه  م آاره ی توانی ئه نه

ستان  م وه ،دوای آه آه الی خوندآاه  دته
توانی  ئاسانی ده  به  زانم آه ك ده یه گهڕمن  ئه:گوتی
  .ربھنی ت ده آه پاره

الی پرسی و  مه  له  وه دلنیاییه  به  آه خوندآاره
  زانی؟ آبیرك ده ته  چه:گوتی
و  بكه ڕ زارت ته  به  آه ری گۆپاله سه:الش گوتی مه
  نوس و دته ده ت وه گۆپالكه  به ت آه وسا پاره ئه
و  بووان له  واوی ئاماده ،ته وه لی بگره ههو   وه ره سه
  !!!ماڕریان سو ال سه ی مه آبیره ته

*  
  

  تی  رایه آه
  میشه الهه آی م باز بوو،مه آابرایهحاآمی شار 

   له کردنز خه  له  آرد آه ئامۆژگاری حاآمی ده
  ،آچكی  زۆر جوان و نازدار آه وه وته دوور بكه ژنان

  ش آه ویست آچه خۆش ده ی هی هناج و ئه  حالمی
ی بۆ حاآم بیست زۆری پ ناخۆش ال ی مه ئامۆژگاریه
  هۆی چیه:و گوتیپرسی  حاکمی  له  که کچهبوو،ڕۆژێ 
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ئامۆ   آه  حاکمیشیت؟ آه ریم ل دهیگرنا وا آه آه
ی  آه گوێ گرتبوو ، بۆ آچه  ال ی له آان مه ژگاریه

گباش   وه میر ئه نابی ئه جه:ش گوتی آه آچه. وه ایه
هیچ  ناگات   ستی به ال بۆ خۆی ده مه  آه  بزانه
  هوات آات،آه ده  ۆ ژگاریانهمئا  و جۆره ئه  آه بۆیه
ی  آه خشیت حاآمیش قسه و ببه تۆ من به وێ آه مه ده

  .خشی ال به مه  وی به بوول آرد و ئه ی قه آه آچه
  آه آچه  ی زانی و چاوی به وه ئه  الش آه مه        

ری  هاوسه   به بوو  که  وت زۆر دلی خۆش بوو،آچه آه
دا  ول ده ی هه آه ل آچه گه  ند له رچه الش  هه ال،مه مه

ی  ال و نه مه  دا به ده ووی خۆی نهڕ  نده وه ئه  آه آچه
نیا  و ته وه زیك بته ال لی نه مه  هشت آه ده

ش خۆی  باوه  له  آه آچه  یتوانی آه جاركیش نه
الی  مه  به  آه آی پ چوو، آچه یه بگرت،تا ماوه

ب ڕۆژێ  م ده ازی بكهڕدلت   وێ آه ته ر ده گه ئه:گوت
زین   رج آه مه  یت و و به بكه من سواری پشتی خۆت

ددانی   وساریش به ر پشتی خۆت دابنیت و  هه سه  له
  .یو بمگ مخۆت  بگریت و منیش سواری پشتی تۆ ب

یدا  شت و شه  آه تاو جوانی آچه  له  الش آه مه   
ازی بكات  ڕدلی   ویست آه خوای ده  بووبوو له

م و  دهیل ئاما تۆ ده رچی ئه چاوان هه  به:گوتی
  .یت ازی بكهڕنیا تۆ دلم  م ته ده نجامی ده ئه
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یامكی بۆ حاآم نارد و داوای ل  ش په آه آچه        
  الش زینی له ال،مه سعاتك ب بۆ مالی مه  آرد آه

ددانی خۆی گرت   ی به آه وساره پشتی خۆی آرد و هه
الش  داو مه الی تاو ده ش لی سوار بوو و مه آه و آچه

  وه ژووره   هاته حاکمدا  و آاته ، له وه اندهڕسو وی ده ئه
  ستی به و ده  دایه  م حاله وت له ال آه مه  چاوی به  آه

ال تۆ  مه  باشه:الی گوت مه  نین آرد و  به هکقاقای پ
ژنان دوور    له  آرد آه منت ئامۆژگاری ده  میشه هه
  ته ستی خۆت داوه په  ی تۆ بۆچ ئاوا به ئه  وه بمه
  :الش گوتی مه.؟ وه ستی  ژنه ده

مبازی   تۆم له  وه ر ئه به  میر من له نابی ئه جه      
م  ت نه قه  چونكه آرد ژنان  ئامۆ ژگاری ده   دوور له

ر ببی و  ك من آه ڕۆژێ نت  تۆش وه  ویست آه ده
  .ر بنن سه  ئاوات به

*  
  خیر پ به

ك  یه فته هی ه ال بۆ ماوه ی مه آه پادشای شاره          
  له.آات ده  و ناوه ری شاركی ئه فه بۆ پشو دان سه

خر  شار،بۆ به  وه تهڕ گه ك ده یه فته دوای هه
لكی شارو و  خه  ل له گوتنی پادشا آۆمه وه هاتنه

خر  الی پادشاو به  چنه ده بی دهال  ش  مه وانه آ له یه
  .ن آه ی ل ده وه هاتنه
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ل پادشاو دوای  گه  دا له آردن  آاتی قسه  له       
پرس  پادشای ده  ال له ل آردنی، مه  وه خر هاتنه به
و  نابتان له جه  لله نابی پادشا ئینشائه جه:لت ده
و  تان دیوه شتی تازه  راندوه تان  خۆشتان گوزه ره فه سه

  . دلتان پ خۆش بووه
م   ی ئه ماوه  له:لت الم دا ده وه  پادشاش له           

او ڕو  وه انهڕردش و سو ریكی گه خه  دا  ڕۆژانه یه فته هه
دا  و شاره م  له وی دووشه شه الم له به.آردن بووین

هۆی   به  ربوو آه شونك به  له  وره ئاگركی زۆر گه
آش  رك سوتان و شونه فه ند نه چه  وه و ئاگره ئه

  .وران بوو
ری  فه گكی هار دوو نه ش داسه ممه ڕۆ ژی س شه  له

خۆشی  بادا نه نه  جبوور بوون آه وسا مه گرت و ئه
  .آانییان داغ آرد خۆشه نه  وه هاری بالو ببته

ش دا  الفاوكی زۆر  ممه ڕۆ ژی چوارشه  له        
زیك شاری وران آرد  ی نه آه ووی داو  گوندهڕ  روه گه

مووی تك  ت بوو هه رامه رچی آشت وآارو ده و هه
  وان ئمه شه تا نیوه هه  و ڕۆ ژه ی برد،ئهناو  شالو له

  .بووین  و الفاوه شغولی ئه مه
زیك  نه  ش دا گورگــــك  له ممه ڕۆژی پنجشه له        
دات و  الماریان ده بین و په ر ده فه دوو نه  وه شاره
  .آات یان ده پارچه  پارچه
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واوی  بت و ته رك شت ده فه ینیش دا نه ڕۆژی هه له
  . تب ریان ده آو ژت وسه آانی خۆی ده الهمند

ك هات و  یه رزه له  بوومه\مووش ڕۆ ژی شه له         
   ركی خسته فه ند نه ند مالكی وران آردو چه چه

  . وه الوه ژر آه
ند  چه  ش  ژنك آه ممه آشه ڕۆژی یه له        

  ی خۆی به آه ردهــــداخی م  بوو له مندالكیشی هه
و  ئه  الش آه مه .آوژت آات و خۆی  ده ده  وه هدار
:       لت بیستت ده پادشا ده  له  ناخۆشانه  واله موو هه هه
ی  آه ره فه سه  حمی آرد آه هڕر خوا  نابی پاشا  هه جه
  گینا  له خایاند،ئه ی زیاتر نه فته هه ك نابتان  یه جه

  وا ئه می پاشامان ، ده ری پادشاو پ و قه ی سه سایه
ی  جگه  ردكیش له بوو و به وران ده  و ناوه واوی ئه ته

بوون و  مووی خاپور و داغون ده ماو هه ده خۆی نه
خت و مال وران و  دبه ش به لكه و خه واوی ئه ته
  .بوون ردان ده رگه سه

*  
  ؟ نده سعات  چه

  ك له بت آابرایه زان ده مه مانگی یه  ان کهڕۆژكی
  ؟س  ال سعات چه نابی مه لت جه ده پرست ال ده مه
  یه سعاتی جۆراو جۆر هه:لت رام دا ده وه  الش له مه
الی  مه  آایرا به.زار دینار ند هه تا چه  وه دیناره  ده  له
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سعات نرخی   آه  نیه  وه ستی من ئه به مه:گوت
  .س ؟ لم سعات چه ،من ده نده چه

ردو  و بهژمرو سعات  ژمر   سعات سانیه:مالش گوتی
  . یه شتانه  م جۆره رخ و ئه چه

   ال گیان من نالم سعات چی تدایه مه: آابرا گوتی
  . یه ال گوتی سعاتی من نوقره س؟مه لم سعات چه ده

لم بۆ  م،ده ال من شۆخی ناآه مه! یره سه:آابرا گوتی
  ؟ چی ماوه  وه آردنه فتار
   شه انهو رم و له هو پال و و نانی گ  دۆلمه:ال گوتی مه

  .بت شمان هه پاقالوه
نگ ت  زۆر دره  ال تۆ  دیاره مه! یره زۆر سه: آابرا گوتی

ال  ؟ مه  مانكه زه  چه  آه  یه وه ستم ئه به ی،من مه گه ده
  . ئاخرالزمانه:گوتی

ری خۆی داگرت و  ال ت ناگات،سه بینی مه  آابرا آه
ج  یال ێ و مهڕ  وه وته ی خۆی آه گهڕو  ره ئیتر به

  .هشت و ڕۆیشت
*  
  تی خودا حیكمه

  ی،لهڕ په ت ده وه شتكه ده  ال له ڕۆ ژان مه  ڕۆژێ له 
ی بۆ  آه ره بت آه ت ده آه زۆر ماندوو شه  آاتك دا آه

ی  ژر سایه   خۆشی له  داو به لده رهه اندن بهڕ وه له
یری  سه  نیشت ،آه ودهڕگوزدا لی   خكی داره دره
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  له بیستانكی پ  آات چاوی به ی دهی خۆش وه پشه
ال  وت،مه آه ده  ره وه گه  وره و شوتی گه  گندۆرهئاروو و 
و  ی چاوی بهلب ری خۆی هه م پشو دان سه دوای آه

ری گوزكی زۆری  به  وت آه آه  لالحه به زه  گوزه  داره
و   گوندۆره  له پ  و بیستانه ش  ئه و الوه گرتبوو،له

دا  بیری  وآاته بوو،لهی ناسک ناسک ئارووشوتی 
ر آارو  به  لال له ماشه:  گوتی  وه ر خۆیه به  و له وه آرده
  ره و به ئه  المه زه  دار گویزه  م داره ی خودا،ئه فه لسه فه

شوتی و   بچكۆله  آهو ب گرت و ئه ده  بچكۆالنه  گویزه
ال  گرت،مه ده  الم و گندۆرانه و شوتی زه ش ئه گندۆرانه
ر  به ،له وه ندشه و ئه ناو ئه  قوولی چووبووه  زۆر به
  مه ئه  خودایه :یگوت پرسی و ده خوای ده  له  وه خۆیه
دابوو   یاالنه و خه ر له ؟ هشتان هه آه یه فه لسه فه  چه

  آه گویزه  ر داره سه  له  وت آه ك آه یه سمۆره  چاوی به
  آه سمۆره  آهآات دا   له  ریكی گوز خواردنه وا خه

و خۆ گوزك  استهڕ، وه ر لقی داركی تره سه  تهڕ په ده
وت   آه ال ده ری مه ر سه سه وبه  وه خواره  وه بته رده به

  آات و  خونی ل دته ال زامدار ده ری مه و سه
نوشی بردو آ ر کسه یهدا  مه و ده الش له ،مه وه خواره

احسن   هتبارك الل(سوپاسی خوای آرد و گوتی
  یه بچكۆالنه  م گوزه ی ئه جگه  ر له گه ئه)الخالقین

ر  هه  وتبایه ر دا بكه سه  م به المه زه  و شوتیه ئه
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ر گیانم  آسه وتم و یه آه وی لی ده ر زه سه له ئستاآه
  .چوو رده ده

  مانی گومان بۆ نه
وای   میشه پیاو ماقوالنی شار بوو هه  له  ك آه آابرایه

وت،ڕۆژكی  الی زۆر خۆش ده مه  دا آه نیشان ده
برا امالی آ  رێ له بچ سه  الش ویستی آه مه

ی  ره نجه په  له  آابرای دی آه  وه دووره  ال له بدات،مه
چاوی   رێ،آه ده  ری هنا بووه ی سه آه بانی ماله ئاغه
دت،ئیتر   وه وانه وت وا بۆ الی مالی ئه آه ال ده مه  به
  الش چوو له الدا،مه داخست و خۆی وهی  آه ره نجه په
ی مالی آابرا  آه تكاره ی داو خزمه الآه رگای مه ده

ن  نابی خاوه جه:ال لی پرسی و مه وه رگای آرده هات ده
ر  خیر هه نه:ش گوتی آه ت آاره ؟خزمه یه وه ماله  مال له

نابت  جه  ر بیزانیبایه گه و ئه  وه ره ده  ئستا ڕۆیشته
  بت، استی دلگیر دهڕ به هاتوی بۆ الی
زۆر :ی گوت آه تكاره خزمه  الش به مه                 

ی   وه ئه  وه ماله  وه هاته   ی آه آه بیر نه  له مال ،به باشه
وات و ب  ر آات ویستی آه و دوا هه مه له  پی بل آه

ی  آه ره نجه په  ری خۆی له با سه  وه ره ده  بچته
بیندرێ  ده  چونكه  وه ره ده  هنته نه   وه ی ماله وه ره سه
  .ك و گومان ل آردنی هۆی شه  بته و ده

*  
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   وه شیرینی خواردنه

  
ی  هآ رگای ماله ده  له پ  هپ  ال ژن به ڕۆژكیان مه
  آات و به خۆی هاوار ده  ك به و یه وه ره ده  خۆیان دته

رن من  هو  لكینه های خه ئه:لت ده  وه التنه اآردن و ههڕ
  الش آه ن،مه زگار بكهڕ  م آابرایه چنگی ئه  له

ال  دوایمه  بوو له  وه سته ده  ستوری به آی ئه یه خوترمه
مالكی هاوسی   ال ژن چووه آرد تا مه ای دهڕ  وه ژنه

  ال خۆی آرد به ال ژنیش،مه دوای مه  ،له وه خۆیانه
یان  مه ئه  ی هاوسیان آه آه ن ماله ،خاوه وه آه ماله

الشیان توند  و مه وه ژووركه   ال ژنیان برده دیت،مه
  آاركی باش نیه  مه ئه:گوتی  آه ن ماله گرت ،خاوه
  هڕزووی توو  فتار بكات و وا به هڕ  و شوه مرۆ ناب به

ال و  نابت مه ك جه آی وه تی مرۆیه تایبه  ببت،به
 ژنی  لهوت   هتئاوا ب  آه زدار،آاركی زۆر خراپهڕ

و آۆالنان  آوچه  له  ناشرینه  م شوه ت بهی هبد تخۆ
  .ێو دوای بكه وه

الیان توند  آردو مه  زۆریشیان قسه  آه  آه ن ماله خاوه
وان  ستی ئه ده  ویست خۆی له یه دهال الم مه گرتبوو به

ل  ال ژن و تی هه مه  ستی بگاته زگار بكات و دهڕ
ال  ی مه سیكهلی هاو زار ناری عه هه  الم به بدات،به
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   ال واز له و مه وه م یكاته ال آه یی مه هڕتوو  توانی آه
ژووركی    الشیان برده مه ت،ی خۆی بن آه ژنه
  ال آه آیان هنا پش مه مكی پچوو سینیه آه. وه تره
  و شیرینی تر بوو و به بات و پاقالوه نوقل و نه  له پ

و  تا ئه ندێ شیرینی بخۆ رموو هه مالیان گوتی فه
ستی بۆ  الش ده مه.  وه مووی بنیشته ت هه ییه هڕتوو

لگیرت و  رت آردو هه آی آه یه ك بردو پاقالوه سینیه
  :گوتی
و  ك ئه خوا وه  ال ژن به مه  یشته گه ستم ده ر ده گه ئه

خواردنی   ستی به ده  آردآه تم ده له  یه پاقالوه
  ی له شه هڕو گو شه هڕ ر هه وا هه ش آرد ئه آه پاقالوه

شیرینی خواردن تر و   له  ال آه آرد،مه الژن ده مه
  :ن مال و گوتی خاوه  ووی آردهڕل بوو  سه ته

و  ال ژن نیه ل مه گه  ز،من هیچ شتكم لهڕ هاوسی به
ك  یه فته هه  آه  یادتانه  الم له نجاوم،به هڕ ت لی نه قه
نگ تان با و ئمه وه وپش شیرینیتان خوارده مه  له
  آبرمان آرد آه ال ژن ته ل مه گه  آرد،جا منیش له نه

ی  آه ماله  ویش بته وم و ئه دوای بكه وه   وشوه من به
شیرینی بخۆین و  بۆخۆمان تر و پ  م جۆره و به ئوه
مان  آه ،ئساتاش آاره وه ینه بكه  و ڕۆژه ی ئه تۆله
ن و با  الژن بكه وت و بانگی مه رآه سه

ی  م آاره ی هاوسش به واده واوی خانه ه،ت وه بچینه
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و  وه ال دایه ل مه گه هڕال ژنیان  نین و مه ال تر پكه مه
  .نای خۆی آه ماله  وه چوونه

                                         *  
  مرۆی شارستانی

ال  مه  د دیناری دا به لمان پنج سه آی موسه ایهرآاب
بکات و  آان  وو نوژهم آسال هه ی یه بۆ ماوه  آه

  وه بكاته  نوژك بۆ خۆی نوژكیش بۆ آابرا دووباره
رگرت و ا چل  ی وه آه ش پارهال ،مه وه زای بكاته قه  واته

موو  هه  ی آه وه ر ئه به  له:آابراو گوتی  وه دیناری دایه
  وه بته زا ده یانی من قه وانی آورت نوژی به شه
  چل دیناره  ی آه هو نۆژان نرخی ئه  آه بۆیه
   وه بومه رزدار نه آو قه تاوه  وه مه تده ده

                                         *  
  خۆ پیس کردنی منالی ساوا

و  ت آرد،شه عوه لی ده ئاوایی مه  ك له ڕۆ ژك آابرایه
ال هنا بۆ  یماغیان بۆ مه نگوین و قه و هه ره آه

ی  آه نانه  وه هزكی زۆر حه  ال به خواردن،مه
  الی منداله  ساغ بوو له م نه آه  خوارد،چونكه

  وت،له و ت و خه لی پال آه  آه ی ماله ساواآه
ستا  نگاو بوو،هه زۆری خواردبوو ته  و دا چونكه شه نیوه

  وه ره ده  چووه  ر پشاو،آه بۆ سه  وه ره ده  بچته
  ش لهال اند و مهالی م مه  ن مال له ی خاوه آه گه سه
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  وه ،هاته وه سه ئاو ده  ورا بچته نه  وه ایهڕ ترسان گه
نگاو بوو،چی بكا چی  ی خۆی و زۆر ته ر جگه سه
  ناو جی منداله  له  آه  باشتر وایه  وه آا،بیری آرده نه

نجا  ی ئه م آاره خۆی خالی بكات و ئه  ساواآه
ان ستان و ویستی و هه خه  ن مال له خاوه  یانی آه دا،به
  آه و منداله مشه ئه  بینیان آه  وه نه اك بكهپ  آه منداله
ی  آه گهو ناو ج  نا ئاسایی خۆی پیس آردووه  زۆر به
ریبی  جیب و غه آی عه و پیساییه بووه ڕ زۆر ته
ب  ما چۆن ده ڕدا سو و آاره ریان له ،سه آردووه

و خۆ  استهڕ!!خۆی پیس بكاتن  و جۆره منالكی ئاوا به
خۆش  خراپ نه  و منداله ئه  زانی آهوایان 

لی   الیان بانگ آرد آه دا مه و آاته ،له وتووه آه
  له  ن ؟آه چی بكه  آه  وه ك بدۆزته یه بپرسن و چاره

  :ال گوتی الیان پرسی و مه مه
و  الحه به زه  و سگه ئه  تاآو ئوه  یه وه ی ئه آه استیهڕ

و  ره و آه یماغ قه  ور له و خواردنی وا چه بت هه
ری   سه  چاره  هیچ چاوتان له ن موان بده  نگوین به هه
  .بت  نه  وه و منداله ئه

                                    *  
  تی دوعا آردن ریه آارگه

الی  مه  میشه ال هه آانی مه دۆسته  آك له یه   
آابرا    ی له شه ره م  هه رده الش هه دا،مه ت ده زیه ئه
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ی  تم بده زیه ر جاركی تر ئه گه یگوت ئه دو دهآر ده
الم آابرای  م،به فرین و دوعات ل بكه وا ناچارم نه ئه

ش ال ی مه ای قسهڕ ره الو سه مه  دایه ده هیچ گوی نه
 تا ،ــــس وه ده ا نهڕداو  ت ده زیه آابرا زیاتری ئه

الی زۆر  مه ،الشی شكاند  ی مه آه گۆپاله یاڕۆژكی
  هڕی آابرادا زۆر زۆر تو و آاره الش له دا،مهت  زیه ئه

قاچی   ی منت شكاند واته و گۆپاله تۆ ئه:بوو و گوتی
ی  تۆله  له  ی خوایه بۆ ئه ده:ال گوتی منت شكاند،مه
م  ببی دوعاآه هڕبشكت و   و آابرایه من قاچی ئه

  .رموو بوول بفه قه
الی  هم  آه  میشه ستاو هه وه ده آاری خۆی نه  آابراش له

دلی   دا آه و آاته آر،له تی ده زیه دیت  زیاتری ئه ده
نگاوكی  ند هه چه  نجاند و ڕۆیشت آه هڕالی زۆر  مه

و القی   وه خواره  وته هاویشت آابرا زۆر خراپ آه
  ستایه هه  وت،آه وی آه ر زه سه  او لهڕپی  سو چه
ا  آاتك د  ال هات،له ل بۆالی مه شه  له شه  و به  وه پیه
و زۆر ئازاری  وه خواره  هاته چاوان ده  فرمسكی له  آه
  :الو  گوتی مه  ووی آردهڕبوو  هه
تۆ  ال دوعای تۆ زوو آاری آرد و من القم شكا، آه مه

  و دوعات ل آردم زۆر به  وه بته م ل ده گوتت  تۆله
  .دی  ت هاته زوویی دوعاآه
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 بول قهو   دوعای من دروسته  آه  استهڕ:الش گوتی مه
  مه ،ئه رت هاتووه سه  به  آه  ساته م آاره الم ئه ب،به ده

پشی من آت   بزانه  وه ،بیر بكه هی دوعای من نیه
  مه دوعای ل آردوویت  ئه  داوهت   زیه ئه

تا چل   وان بهڕ الم چاوه ،به وه تی دوعای ئه ریه آاریگه
ی ترشت چۆن  ڕۆ ژی تر یان چل مانگی تر پاآه

فرینی من  تی دوعا و نه ریه آاریگه  و آاته ،ئهشكت ده
  . چۆنه  بزانه

                                           *  
  ژمارد  ی ده بوو بوو نه  سواری  ی آه ره آه و ئه

آرێ گرت ،تاباریان  ری به نۆ آه 9ال  ڕۆژكیان مه
ونۆ  ری له شت آه بكات،هه  له ندێ موعامه بكات و هه

ال  مه ، ركیشی بۆ سواری دانا ر آردو آهبا  ره آه
ێ،دوای ڕ ت په  وه گوندكه ێ،لهڕ  وته و شار آه ره به

آان بژمرت،بزان  ره آه  آه  وه ك  بیری آرده یه ماوه
آانی   ره آه مجار آه آه آاتی سوار بوون یه  واون،له ته

،  وه خواره  ر بوون،هاته شت آه هه 8نیا  ژمارد ته
ر نۆ  هه) نۆ 9(   مجاره ئه  وه آانی  ژمارده ره دیسان آه

و   یری پھات دیسان سوار بۆوه واو بوون،سه ته  آه ه آه
  ، بینی آه وه آانی  ژمارده ره آه  بووسوار   که  وهڕ  به
ما،دیسان ڕسو  وه ری له رن،سه آه) شت  هه 8( نیا   ته

  بادیسان  بیان  وه و،بیری آرده ی بۆوه آه ره سواری آه
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  بینی آه  وه آانی  ژمارده ره ،دیسان آه وه ژمرته
دا دوای س چوار جار  و آاته ال له رن،مه شت آه هه
ب  هه: ترسكی زۆری ل نیشت و گوتی  زمه و به ئه
ن  آه من ده به  و آاره ن ئه جننه دو و ئه  وه ب ئه نه
و  شته ژمرم هه  یانده  آه یاننا بۆ جاركــــــگی ئه
ند  دوعا آردن آرد،چه  ستی به ؟ ده نۆیه یانكیشجار

( ر وا بوو جارێ  ،هه وه آرده ی جاركیی تریش دووباره
ری  آه) نۆ 9( و جاركییش ره آه)شت  هه 8
ال زیاتر  مه  وه آرده ده  وه ند بیری له رچه ،هه واوه ته

ك  ترسان یه  نیشت،تا وای ل هات له ترسی ل ده
  و آوه ی له آه نگی هاواره هخۆی هاواری آردو د به
و  ئه  ال وای زانی آه ،مه دایوه نگی ده ده  وه زیكانه نه
نگی دوو  ب ده ب نه هه  وه دانه گن ده

  وه هاواره  ،زیاتر ترسی ل نیشت و به آانه جنۆآه
دا   وه گهڕ  چیتر به  آه ی توانی خۆی مات دا،نه

الی  مه  بوو،آه  وه ڕیهو بوارك لهڕش  مه و ده وات،لهب
  ر چوو به آسه بوار یهڕآات آابرای  دیت وا  هاوار ده

مگین  بۆچ وا مات و خه  وه ال ئه ،لی پرسی مه وه هانایه
الش   ؟مه ووی داوهڕو ترس دایگرتووی و چی 

م  چی بكه:و گوتی وه ایهی خۆی  بۆ گ آه داستانه
م گوم ال م دیون به یان داوم،من نه وره و  دو ده جنۆآه

ی بۆ آابرا  آه ووداوهڕموو  ،هه بووه ننگیا ده  له
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گگه وه ایه ال   و مه  چیه  له سه مه  یشت آه ،آابراش ت
ری سواری نا  بت آه ی ده آه ره سواری آه  آات آه  له

  ی آه ره و آه تۆ ئه: گوت شیال مه  به  آه ژمرت،بویه
  له  ی بۆیه هآ یادی ده  بی نای  ژمریت و له سواری ده

البیری  ،مه ره آه)شت هه 8(ر  آاتی سوار بوون هه
ال  بۆ مه  ممایه و موعه ، ئه استهڕخوا   بهگوتی   وه آرده
خوا   به:الش سوپاسی آابرای آرد و گوتی ، مه ل بوو حه
  که  استهڕووم ب آاتی سوار ده  رت بووه واسم په حه
سوپاسی  ده ژمارد،ئیتر زۆر ی  ژر خۆم نه آه ره آه

  ر و آابراشی بووه به  ی خۆی گرته گهڕآابرای آرد و 
  . وه یه  گهڕی ڕهاو

                                           *  
  ال شی مه به

آانی  ل دۆسته گه  ال له هارێ دا مه رزی به وه  ڕۆژێ له
دا زۆر  و ناوه ناو باغكی ئه  ردش و له گه  خۆی چوونه

زم  به  نده وه زمیان ڕا بوارد،ئه ی و بهشادی و خۆش  به
  یاریان دا آه دا گا،ب  ردشه و گه و خۆشیان له

و  مز مان به هه  وه آی تریش بۆ خۆیان بنه یه فته هه
یان پویستی کآ ریه و هه  وه نه بكه  یران دووباره سه
ۆ تس ئه  شی خۆیان له ی به گوره  یان به آه ردشه گه

الش  هنی؟مه ال تۆ چی ده ن پرسی مهایالش مه  له گرت
  :گوتی
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شی خۆتان  یاری بهب  ئوه  آ له ر یه هه  آه  دیاره
وا  ربگیم ئه وه  وه وه ووم لهڕر منیش  گه داو من ماوم،ئه

  .شی من بت فرینی خودا به نه
                                          *  

  ی توند) تۆز(
ستا  الش هه شار،مه  چوه هال د ڕۆ ژكیان هاوسی مه
ر  گه هئی و پی گوت  هاوسكه  قاپكی بردو دای به

 ، یتم بۆ بنی ندێ ڕۆنی زه ب هه ت نه حمه زه
ئاو آرد و   له ی پ آه ستا قاپه الش هه ی مه وسكه اه
الش  مه ، ال مه  وه ر آرد و دایه سه  ندێ ڕۆنیشب له هه
اینجان سور و ب  ماته ته ێند ویستی هه  اوهڕ گه

  و له  وه آه ناو تاوه  ی خسته آه ڕۆنه  ،آات آه وه بكاته
 ، س به  واوه نیا ئاوی ته ته  ر ئاگری داناو بینی آه سه

ی  تۆله  یاری دا آه،ب آابرا فلی ل آردووه  زانی آه
آابرا   بیری آه  وه ،هاته وه آابرا بكاته  له  و فلبازیه ئه

جیاتی   ن له آه پوو ده ناو آه  له  ی آه تۆزهو   ئه  
ستا چوو دوو  ال هه آار دنت،مه آشان به  ره جگه

و  آ له یه  آرد،له  ئامادهکابرا بۆ  ی  و تۆزه قوتی له
ری زۆر تیژو  ك ببه هاراتی وه ند به هه  قوتیانه

آ  لی یه ی و تكهآان آ هدوآان  له آ یه  ندی  له ته
   ی مالیان له آه آۆالنه  آرد،له آانی رمانه ده  قوتیه  له
ی  وه ره ده  وانی هاتنهڕ چاوه   وه رگای  خۆیانه ر ده به
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ال  مه  وه ره ده  ی هاته هاوسكه  آابرای بوو،آات آه
پووی خۆی  آه  و به وه ره ده  هنایه  و تۆزه ندكی له هه
ئای :آانی خۆی خومار آرد و گوتی شی و چاوهولی ل هه
لمژین و بۆنی خۆشی  بۆ هه  باره  ش و لهتۆزكی با  آه
  وی د مه ال جاركی تریش ئه بات،مه دلم ده  و تۆزه ئه

  .لكشا  و پشوكی درژی هه وه آرده  باره
و  زیك بۆوه ال نه مه  ی بینی وله مه ئه  آه یش هاوسكه

  :گوتی
الش  ،مهیت م بده رمانه و ده ندك له آرێ هه ال ده مه

ژی  هت  م قوتی آه رگای دووه ال ده مهچاوان   گوتی به
 گرت ههندكی  و آابراش هه وه ری آردبوو آردیه بیبه
  مژی و پشوكی درژی بۆ آشا،له لی ر هه آسه و یه

ناو   یشته گه  ال آه ی مه) نفیه ئه(و  توندی و تیژی ئه
نا ئارام بوو و  کل گهکابرای هاوس  ، وه مشكیه

الی پرسی و  مه  ارامی آرد،لهزۆری  آار تكرد و نا ئ
الش  ی بوو ؟مه) نفییه ئه(  چه  مه گوتی،خوا بتگرێ ئه

  وه ئه  تۆزه  رمانه م ده ئه  واته) نفیه ئه( م وتی ئهـــــــــــگ
  . یه تی ئوه حمه هڕمان ڕۆنی  هه  له

                                       *  
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  ق جیگای هه
ال و لی  الی مه  ك هاته هآابرای یانڕۆژك        

ق  ی هه جگه  الپم نالی آه مه ێر ئه: رسی و گوتیپ
  ؟ آویه  له
من هیچ شون :گوتی  وه ر خۆییه سه  له  الش به مه

ستم  بت و منیش هه وێ نه ق له هه  نابینم آه
موو  هه  ق له م،هه ق دیاری بكه شونكی بۆ هه

  . یه هه  وه شونكه
                                   *  

  
  رآراو موو شوین ده هه  له

  
رسی خوند و تا بوو  ها ده ساله  ی آه وه ال دوای ئه مه
آ  یه له  ش آهال واو آرد  ، مه الو  خوندنی ته مه  به
الی  شارا مه  له  آه  وه آرده  وه آان بوو بیری له شاره  له

ووی ڕ  آه ، بۆیه وه الی ل نابته ی مه و جگه زانا زۆره
تی  الیه تا بتوان شونك بۆ مه  وه آانه گونده  آرده

رانی خۆی و منداالنی  و گوزه نو  ژیا وه آردن بدۆزته
 تهڕ بهل  وهڕ ن  گه  ی آه وه دوای ئه  له ،  دشو ل
و آان دا ب هیوا بوو  ی ئاواییه زۆربه  ری له او سهڕ گه

نیاز موو شونك ب  هه  وت و له آه ست نه هیچی ده
الی  چوو مه ده  کهر شون  ههو  ناچاری ڕۆیی  به ما ،
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  گوندك بینی آه  خۆیانی ل بوو،دوا جار چووه
ر مشت  و هه وه ته لككی زۆر آۆ بوونه خه
  مه نی ئهاتا بز  وه پشه  الش لیان چووه ،مه یانهوم

  ینی آهب  وه  ته زك بووه لیان نه ،آه آه یه له سه چی مه
و  هالش ل ،مه یان ل داوه وره و ده آیان گرتووه یه یوهڕ

  ؟ باسه  چه  وه ئه  ی پرسی آه لكه خه
  مژه  زۆر له  ویهڕو  ئه  ال دا گوتیان آه رامی مه وه  له
انی بۆ ق  یه وندهگم  ل و قازی ئه ك و قهشرچی مری هه

تا  بیگرین  ڕین که گه ده دوای  له  مژه  و له هناوه
زانین چی ا،ئستاش ن و گرتومانه بوه وه  له ته  مۆ به ئه

و هموو قازو  ی ئه لهۆین ت ین و چۆن ئازاری بده ل بكه
الش  ؟مه وه ینه ی ل بكه ورانه هڕ ك و پهشمراوی و مری

ال و  الی مه  بۆمنی بنن،هنایانه  گوتی زۆر هاسانه
و  وه آردهر  سه  ی خۆی له آه ندیله ر مه آسه ش یهال مه
  آه یه وهڕر  به  شی له باآه نا،عه ی هآ ویهڕری  سه  له

ای ڕ  و شوه به  آه ویهڕالی آردو  ره ر به آسه آردو یه
الو هاواریان  مه  ویان آردهڕ  آه لكه الت،خه آرد و هه

لال  ره ت به ویهڕو  ر آردو گوتیان تۆ چۆن ئه سه  له
تۆ   ویهڕم  ی ئه هانرو زی ره موو زه و هه ب ئه آرد؟ده

  . وه یته بده
نایزانن،من   زانم ئوه من ده  ی آه وه ئه:الش گوتی مه
تا دوا    آه  هناوه  ویهڕو  ری ئه سه  آم به الیه به
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هیچ آون   له  آه  خت بووه دبه ر به هه  میشه ژیانی هه
  . وه ی نادرت و جی بۆ نابته یگهڕ  وه و قو ژبنكه
                                      *  

  
  ریان ی په جیگه

پش دروست بوونی   له:الیان پرسی و گوتیان مه  له
  آان له ریه ی په وا  جگه م و حه وی و ئاسمان و ئاده زه

  ؟ آوی بووه
مالی خۆیان   له:گوتی  وه ر خۆییه سه  له  الش به مه

  .!!!!بوون
                                          *  
  ر سۆفی بانگ ده

  
آی  وێ  سۆفیه ری شاركی آرد له فه ال سه مه

ال  مه  آه  وه یه آه ی مناره وه ره سه  له  ری دیت آه هبانگد
  وه ره و سه بینی سۆفی له ی ده م جار بوو مناره آه بۆ یه
  .ریكی هاوار آردن بوو نال خه  ناله  به
  :سۆفی و هاواری آردووگوتی  ووی آردهڕال مه
تی تۆ  س یارمه هیچ آه  زانی آه وانه  ی بچاره هئ
الم تۆ  به،  م تیت بده یارمه  م آه داتن،من ئاماده ده

  ووت،آهڕق و  هڕال و  ر داركی ب گه سه  چویته
  .ك ناآرت یه هیچ شوه  تی دانت به همیار
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                                      *  
  

  ترسان  له
م کالی حا  سكی تر له د آهن الو چه مه        

هیچ تالی وناخۆشی   لكش آه بوون،الوكی خۆ هه
تی  هی ئازای رباره آشاو ده ل ده دی بوو،خۆی هه نه

ر  سه  پلنگ وشر و چۆن  به  اوهڕخۆی و چوونی بۆ 
آشاو  لده خۆی هه  شتانه م جۆره هبدزان دا زال بوون 

  وو آهداب  فشه و فشه آردن،آابرا له فشی ده فشه
ربوو،حاآمیش  آی ل به ی حاآم بایه آه هڕآو
خۆی    رم له و شه وه ی بداته آه هڕی آوویست د یه ده
الم و  وه  الش هاته دا مه وآاته ،له وه آاته نه

  ،خۆ من آه یبی تیا نیه نابی حاآم هیچ عه جه:گوتی
و   فشه  موو فشه و هه بیستنی ئه  مامم له و ته وره گه
وا خۆم پیس آردوو،جا   م الوه ی ئه دلریهو   هترس نه
ك  بۆ مندالكی ئاوا بچوك  ال بوونی بایه ره به
  . و زۆر زۆر ئاساییه  یبكی تیا نیه عه

                                    *  
  ی آورت له هه

ال و باسی  الی مه  هانی هاته سفه آی ئه آابرایه
  ره الرو خانوو به موو ته و هه هان و ئه سفه تی ئه چۆنیه

  ر له یگوت هه آردو ده ری ده ونده ی ئه جوان و شیكانه
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ی  لن  نوه هان ده سفه ئه  آه  شه وه ر ئه به
  م آابرایه ئه  زانی آه الش وای ده ،مه هجیھان
و  وه مكوتی بكاته م ده ویست آه یه و ده ره آه فشه
  آه  یه شارك هه  وه نزیكی ئمه  له:گوتی  آه بۆیه
زار  پانایی پنج هه  به  آه  الركی ل دروست آراوه ته
  له   الره و ته تر،گوتی ئه نجا مه پهدرژایی  و  هتر مه

ش  و آاته ،له شت وایه هه  ك به ناو باغ و باغاتكی وه
  هاتنه  و ناوه زاو ئاگا له سكی شاره ند آه دا چه

  یه وهم ش وانی بینی به ئه  الش آه ،مه وه آه هڕآۆ
نجا  درژایی په  به:داو گوتی  آه باسه  ی به درژ
  !!تر مه

ال  مه:الی بی و گوتی  ی مه قسهبوان  ده ئامه  یك له
ترو درژایی  زار مه پانایی پنج هه تب چۆن دهجان 
  بت؟ تر  نجا مه په
  له  ران ناچاریان آردم آه هاتنی براده:الش گوتی مه

  ڕاستی دا له  ،گوتی له موه کهم ب آهببم و ی  هک  درژیه
پانایی  خۆی بۆ   یه م و کۆڕی هیه شی که که پانیه
  .!! هتر بیست و پنج مه  که الره ته

                                      *  
  ی نامۆ له موعامه

ل و  دوآانكی آه  وێ چووه و له  شارك  بۆ  ال چوو مه
لگرت و دوای  ههروالكی  شه ، ر آردن به ل له په
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ری آرد و  به  آردن و نرخ زانینی  له  له موعامه
دوای   ی بوو،لهڕم وآو باش و ب آه رۆزی  آه رواله شه
  ی له آه رواله ك هات و چۆ آردن شه یه قیقه ند ده چه
ی  کت ن دوآانه خاوه  و به وه ر آرده به

م بۆ  رواله م شه الم ئه ،به م زۆر باشه هآ رواله شه:گوت
  . وه هڕنك  بگۆ بایه عه  هب

و   وه رگرته ی وه آه رواله ش شه آه ن دوآانه خاوه       
ری  به  و خۆ له استهڕش ال ال  هناو مه آی بۆ مه بایه عه

ر و  به  ی گرته وه ره ده  ی هاتنه گهڕر  آسه آرد و یه
ال  مه:الی آردو گوتی ی مهگش بان آه ن دوآانه خاوه
الش  رێ،مه مان بده باآه ی عه پاره  هبن  داوه ت نه پاره
م  آه رواله ی من شه ی چی ئه پاره:الم دا گوتی وه  له
الی  مه  به آه ؟ دوآان داره وه یهڕگۆ نه  بایه م عه به

من :الش گوتی ؟مه  داوه بات  نه ی عه خۆ تۆ پاره:گوت
ی  آه پارهبم وا  آه  گرتووه لنه هه   وه بام  بۆ ئه عه
  .م؟ بده  چۆن پاره  وه یتمهڕمن گۆ !م بده

                                        *  
  

  ئامۆژپاری 
و  آۆیكی دادگایی آردن دا یوو نیشتبوو،له  ال له مه

تی دادگاو  ال بییارو باس آردن و چۆنیه دا مه  آۆیه
آانی  لك و بییاره وتی خه لس و آه ی هه شوه
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شی  یاندو گه لك یا ده خه  تی به حكومه
آانی خۆی داو  باسه  به  ال زۆری درێ ژه ،مه وه آرده ده

نگ  ب ده  آرد آه ال ده مه  ند داوی له ر چه حاآم هه
ر  الش هه یواتن،مه ری نه سه  چیتر با له  سیه بت و به

بووو   ،تا حاآم وای ل هات زۆر توویه وه بییه ی ده نه
  ۆ آردووهت  وای له  ق چه حمه ی ئه هه:الی گوت مه  به
ی  زالنه  موو قسه و هه ئه  وه ته الآه رو پۆته و سه به  آه
ی  نده وه یت و ئه بكه  وره الی منكی وا گه له

ی  بچوآی خۆم یگه:رام دا گوتی وه  الش له بلیت؟مه
  .بلم  یپانه م په ئه  پدام آه

  
*  

  
  حیساب آردن 

ووی م رز دابوو،هه قازانج ب قه ی به ندێ پاره ال هه مه
  آی له ،ڕۆ ژێ یه رك دا نوسیبۆوه فته ده  له
ال دا ت  پش مالی مه  آان به رزداره قه
ر بانگی آرد  آسه آابرای بینی یه  الش آه ی،مه په ده

رزاری منی و  قه  م ژه  له  زانی آه آابرا تۆ ده:وگوتی
؟ آابراش دلنیا بوو  وه ته داومه ت نه آه رزه تا ئستا قه

  بوورێ به یی خۆی لی ده ساده  لش به مه  هی آ وه  له
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با بزانم   ت بنه آه ره فته ال گیان ده مه:الی گوت مه
   رز دارم؟ ند قه چه

ی الی  آه رزه ی قه وه رگرتنه وه  وای زانی به  الش آه مه 
ی  آه ره فته ر چوو ده آسه یه  یشتووه گه  و آابرایه ئه

ار سیو پنج دین:هناوحیسابی آردو گوتی
  الی آرد و بینی آه یركی مه رزداری،آابراش سه قه

،آابرای  رزداره شی بیست و پنج دینار قه هاوسكه
و بیست و پن  ال تۆ ئه مه:ال گوتی رزداری مه قه

ی من  آه رزه قه  له  رزداره ی من قه ی هاوسكه دیناره
سی و پنج   و  له بست و پنج دیناری ئه  ،واته ببیه

دینار   وسا ده ، ئه وه ره می بكه وآه  ببیهدیناری من 
تكیش  رێ و خه شم بده دیناره  و ده و ئه  وه مینته ده
آابرا گوتی   الش چی آه مه!!! آان بده ر حیسابه سه  له
ر  سه  تكی له نجامی داو خه گوی آردو ئه  به

  سلكی دا به و وه آه دیناره آان آشاو ده حیسابه
ج آردن و  ج به  زۆر خۆش بوو بهال دلی  آابرا، مه

ستا ڕۆیی  آانی،آابراش هه رزه آردنی قه  سفیه ته
ی و  آه ژنه   بداته  چوو مو ژده  وه دلخۆشیه  الش به ومه
آانم  رزه ندێ قه من هه  مرۆآه ال ژن ئه مه:گوتی
سم زۆر  رزی دوآه جم آردن و قه و ج به  وه رگرته وه
یركی  سه  ال ژنیش آه ج آرد،مه هاسانی ج به  به
الی  و مه ال فلی ل آراوه آانی آرد زانی مه ره فته ده
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ر چوو  آسه ی زانی یه آه یاستیه  الش آه یاند،مه ت گه
آابرای آردو،قازیش بانگی آابرای آردو   تی له شكایه

؟آایراش  ال آردووه مه  بۆ فلت له  وه پی گوت ئه
من بۆ شۆخی :قازی گوت و گوتی  ی به آه یاستیه

آردوو،ئیتر قازی  ستی پ نه ال هه و مه م آردووه وه ئه
الش  و مه وه نه ال بده ی مه آه رزه قه  بییاری دا آه
  له  آاتن چونكه نه  حیساباته  م جۆره جاركی تر ئه

  . حیساب آردن آلۆله
  

*  
  

  آورتی   به
  :یگوت عز دان ده كی وهڕآۆ  ال له مه
ی  م چوار شتانه له  مرۆ بریتیهندروستی   آورتی ته  به

  وه بۆ ئه وریایان بت  میشه ب مرۆ هه و ده  وه خواره
  :ندروست باش بت ته

و  اگرهڕرم  م گه رده آانی خۆت هه ردو پیه هه -
  .بت رمایان نه سه

  . ا بگرهڕری خۆت  فنك  سه   یشه هه -
  که  باشی بوانه  به  میشه خواردنی خۆت هه  له -

 . خۆی چی ده
 . وه ره آه زۆر بیر مه  میشه هه -
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 بت ندروستی باش ده ر مرۆ وابکات ته دیگوت گه
 

*  
  

  ك ك یه ناوی وه
دایك   می له شه وی شه شه  كی بوو،لهڕالژن آو مه

دۆستان و   ل له آۆمه ال دا  ی مه آه هڕبوونی آو
 مای   چوونهال  سانی مه خزمان و هاوسكانی و آه

  له ، وه آۆبوونهوێ  ال له کوڕی مه  بۆ ناو لنانیاال هم
  ت چی بت؟ آه ڕهسی ناوی آورالیان پ مه  له
  .نم و ده م له آه ناوی  ژنه:الش گوتی مه
  :شدار بوانیش گوتیان به
  .ان بننڕآو  ناوی  ژنان له  ال ناآرت آه مه
خۆش   نده وه ی خۆم ئه نكه ئاخر من  ژنه:الش گوتی مه
م  که ناوی ژنه  بهمن  ئه تا  دم مر آه ژنه   وت آه ده

  میشه هه م  آه م و یادی  ژنه م بكه آه هڕبانگی آو
  م له آه وێ ناوی  ژنه مه ده  که  بۆیه،   وه مه بکه
  .م بنم آه هڕآو

                                        *  
   مانچه نكی آه ده

  ی آه و آابرایه ل ئه گه  ال له نگان مه دره وكی شه
دا  و آاته له. وه ایهڕ گه موانی ده  ن لهدآر آاری بۆ ده
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رگای دوآانكیا  ند دزك ده وا چه  بینیان آه
 یآان له ل و په ر دزینی آه به  و ملیان له  وه آردۆته
خۆ ت   آه  وه ال بیری آردوه مه . ناوه  وه آه دوآانه

و وا تهال  مهزیانی   و به ب سوده  وه م آاره یاندن له گه
ی  گهڕ  له په  داو زۆر به نه  م دزیه گرینگی به .بت ده

  ال آه ری مه آابرای آارگه.پ داو ڕۆیشت  خۆی درژه
  و خشه ئه:وات و گوتیڕ خرایی ده  ال زۆر به بینی مه

  هات؟ چی بوو ده  خشه
لدان   نچهام آی آهر ل خه آۆمه  وه الش گوتی ئه مه

نگی  ی بۆچ ده ئه:ش گوتی آه ره آارگه،  بوون
  .هات ده نه
ك  یه پاش ماوه  یه مانچه آه  م جۆره ئاخر ئه:ال گوتی مه

  .نگی دت و ده  وه داته نگ ده جا ده و لدانی ئه
*  

  
  و ی گره براوه

ی  باره  ،له وه شونك آۆبوونه  ال له آانی مه دۆسته
شداری   الش به ویان آرد، مه گره  وه شتكه
ال  ر مه گه بوو ئه  وه ش ئه آه وه رهگ ،ه بووک رنهآ وه گره

ل و  ل و په ب آه  وی زستان به مشه ئه  کهبتوانت 
و   وه یدانی شاره مه  بته  وه ووپۆش و ئاگر آردنهڕ
ال  ی مه وره تكی گه عوه وا ده ئه  وه وێ بمنته له
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نجام  ئه  و آاره ی توانی ئه الش نه ر مه گه ،ئهن  که ده
ال  وا مه گیرا ئه رما پ نه ر سه هب  خۆی له و بدات
  له. بكات  لكه موو خه و هه ی ئه وره تكی گه عوه ده

  :یان گوتال مه  دابه وه م گره ستنی ئه دوای به
ب  رناچیت،ده ت ده المه سه  دا به وه و شه له  چونكه

  .یت تی خۆت بكه سیه وه
  وه خون ساردیه  ب گرنگی دان زۆر به الش به مه

  دوای ڕۆژ ئاواوه  ر له ل بوو،هه تانمووم گو هه:گوتی
ت و سالی دۆ  وه ین هاته و سبه آه یدانه مه  چووه
ال  هات و دۆستانی مه ر نه سه آانی و چی وه الهڤ هه
الیان  مه  له! هاتووه ال چی ل نه مه  ما آهڕریان سو سه

  ؟ را ت چۆن بۆ گوزه وه و شهت:پرسی و گوتیان
هیچ   آی  زۆر و تاریكی بوو،له یهسرما:الش گوتی مه
ڕۆناآی چراش دیار  یی تروسکه  وه که الیه
ان ڕ گه ده  هانه دوای به  له  الش آه بوو،دۆستانی مه نه

وت  ها گره گوتیان ئه  هو آه یه  موویان به ههو 
رم  آان گه ڕۆناآی گلۆپه  به  تۆ آه  اند،دیارهڕدۆ

  .ایڕیت،تۆ دۆ تكی چا بكه عوه ب ده ده ، وه بوویته
موو  وك هه بوولی آردو شه ناچاری قه  الش به مه

ال  مالی مه  آانی خۆی بانگ آردو له دۆسته
بوون،ئیتر  مویان ئاماده هه  ی آه وه ،دوای ئه وه آۆبوونه

  والك له ر چوو هیچ هه سه  ند آات ژمركی به چه
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ی  ری آه ئه:الیان پرسی و گوتیان مه  بوو،له خواردن نه
ستاو  ههخۆی ی  جگه  الش له یت؟مه ده اردنمان دهخو

تان بۆ  آه خواردنه ر آوالب گه بچم بزانم ئه:گوتی
ند  ،دیسان چه وه ره ده  چووه  آه ژووره   بنم و له

ر  ش هه آه لكه ،خه وه هاته ر نه ال هه سعاتكی پچوو مه
ت بو  آوشی و ب تاقه برسان ده  زگی خۆیان له

  ان لهڕ ال چوون،دوای گه دوای مه  لهستان  بوون،هه
لقی داركی   وا زنجیركی به ویان بینی آه ال ئه مه
و   لواسیوه هه  وه ی خۆیه آه وشه ی حه وره گه
و  آردووه  وه آه ری زنجیره سه  شركی زلیشی به له آه

  وه شرآه له ژر آه   مۆمكی بچوآیشی له
  وێ وه له ال مه  و بۆ خۆشی واته  داگیرساندووه

ل  ت ئاوا ماته الیان پرسی بۆچی ئمه مه  له. ستاوه اوهڕ
  ؟ ال مه  آردووه

م بۆ یبریان:گوتی  وه ر خۆییه سه  له  الش زۆر به مه
م برنج  شره له م آه ی ناو زگی ئهدروست آردوون و پ

  بكولت و بنمه  وانم آهڕ روا چاوه هه  آردووه
  . آوالوه و نه بووه نه  ر ئاماده الم هه تتان به خزمه

  و برنجه بابه له م آه ئه  الش گوتیان،باشه دۆستانی مه
  آولت؟ ده  یه بچكۆالنه  ۆمهمو  چۆن به

  ی چۆن  مرۆ به ئه:گوتیداوان  ورامی ئه  الش له مه
وكی ساردی  شه  له  وه و بلنداییه وناآی گلۆپ لهڕ
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و  گر لهالم مۆمكی ئا و به وه بته رم ده زستان دا گه
  شرك ناآولن؟ له آه   وه زیكه نه

حكوم بوون و ئیتر  ال مه ی مه المه و وه ال به دۆستانی مه
  .الیان آرد  تكی باشی مه ی داوه ڕۆیشتن و بۆ سبه

                                         *  
  

   وه ره بیر بكه
آانی  واوی  ژنه وا ته ویابوو و بینی آه خه  ال له مه      

زۆر    وێ به یانه و ده وه ته هاوسیانی وا آۆ بووینه
  و لی ماره ال مه  ن به تكی زۆر جوان بده ئافره
مالو  ه ی وئڕ اپهڕر  آسه دا یه وه و خه له شال ن،مه بكه
والكیش  و هیچ هه س دیار نیه یر آرد آه والی سه ئه
  لهی خۆی بینی  آه نیا  ژنه ،ته ژنانی هاوس نیه   له

بانگی   له په  ،ئیتر زۆر زۆر به وتووه خه  وه پالیه
: لیستاند وگوتی و هه خه  ی خۆی و آرد و له آه خزانه

موو   تۆ نابینی هه!! زوو به  سته هه  سته آچ هه
زۆری زۆرداری    به  وه ژنانی دراوس وا آۆبووینه

ر  گه من، تۆ ئه  ن به بده  جوانه  و  ژنه وێ ئه یانه ده
  وێ ئیستاآه رچیت ده هه  سته ی نیت ههازڕ

  . ت  نیه یی و گازانده ،پاشان  مافی گله بیكه
                                       *  
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  نگوست پنج ئه
  وه زه پ خۆشی وحه  زۆر به  الی بینی آه ك مه رایهبآا

پنج   بۆچی به:رسی و گوتیپالی  مه  خواتن،له نان ده
ش  شه  الش گوتی  چونكه خۆییت؟ مه نگوست نان ده ئه
  . نگوستم نیه ئه

                                       *  
  

  ال لۆی مه هه
یی ،دوو  په ت ده  وه آۆالنكه  ال له ڕۆژكیان مه   

و   هآ یه ر بالنده سه  یان لهڕ وا شه زارۆآی بینی آه
  ی به آه بالكی بالنده  آه ر یه و هه  گرتویانه

ل هی  و ده آش و ئه ا دهڕو بۆ خۆی   یه وه هست ده
  ما بوو آه ،زۆری نه هل هی من ویتر ده هئو  همن

و خۆ  استهڕالش  ،مه وه ته دوو له  ن به ی بكه آه بالنده
  آه  رمه لت زۆر شه و پیان ده  وه نوانیانه  چته ده
  بن و له ڕ شه  ك به ل یه گه  له اآۆالنك دا ئاو  له
گوناهكی   چه زمانه سته به  و بالنده ش ئه وه ل ئه هگ

  .؟ ن ده تی ده زیه وا  ئه  یه و شوه به  یه هه
ال دا و  نوان آردنی مه  آان خۆشحال بوون له منداله
ی  مان قسه آه ریه و هه بگره  ئمه  تۆ گوێ له:گوتیان

وا   یار دا ئمهین و تۆش چیت ب آه خۆمان ده
  .ین آه ده
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  و بالنده مجار چاوم به آه مھن یه:میان گوتی آه یه
  .وتم تا گرتم دوای آه وت و وه آه
ام  ڕ  وه وه دوای ئه  ،منیش له استهڕ:ویتریان گوتی ئه

ئاسان   نده وه ئه  یه م بالنده آرد و گرتنی ئه
توانی  ی ده نه  جیاتی من بایه  و له ر ئه گه بوو،ئه نه
  تم آشاوه حمه زه  بگرت،ئستاآه  یه م بالنده ئه

  . هی منه  بالنده
ناخورتن،تا   یه م باللنده گۆشتی ئه:الش گوتی مه
م،خۆ  ش بكه ر دابه سه  تان به آه و گۆشته وه كوژمهیب
مرد  وانتان دهن  اآشابا لهڕمكی ترتان  ر آه گه ئه

  ی آه وه ،جا بۆ ئه شی ئوه به  بووه ده  هیچ شتك نه
آرم  تان ل ده م بالنده ن من ئهب ش نه هیچتان ب به

مكی دان و   رو  درهه سه  آه ر یه هه  البه مه. 
ش زۆر  آه منداله ردو هه شی ئازاد آردو آه بالنده

  .خۆشحال بوون
اآشان ڕ  ت بینی بوو له زیه ی ئه نده وه ئه  آه بالنده

باش   به  توانی آه ی ده دا نه و دوو منداله نوان ئه
و  یم ف ر آه آسه الی آرد،یه ره به  آهال  تن،مهبف

  وته نوان دوو گادا آه  ك دا له یه ناو آلگه  پاشان له
رین  ی ئافه هه:ی بینی گوتی مه ئه  ال آه ،مه وه خواره
ای ڕر  آسه لۆی ئازای من،نچیری باشی گرتن،یه هه

پش خۆی  ی وه ردوو گاآه و ئیتر هه و شونه آرد بۆ ئه
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 هاتن  نگاآان آه خاوه ، ی خۆی آه ماله  وه دا و بردیه
ان ڕان و سوڕ دوای گه ماون،  گاکانیان نه  یان کهبینی

ی لما  هن،چوو وه ال دۆزیه مالی مه  له انسۆراغی گاآانی
  باشه:ال و گوتی مه  ووی آردهڕ ن کابرای خاوه ال و مه

  ته لكت هناوه ی خه و گایانه مافك ئه  چه  تۆ به
  ن نین؟ ،خۆ ب خاوه وه ماله
  وه خون ساردیه  زۆر به ارامی آابراد وه  الش له مه

موو شونك  هه  شكار له  ر تۆ نازانی آه گه مه:گوتی
ر پشتی  سه  ته ی من چوه لۆآه هه  مۆآه ،ئه ئازاده
،ئستاش  او آردووهڕی تۆی   هم گای ئه  ی تۆ واته گاآه
،آابرا  ت الی قازی بكه و بۆ شكایه هی منه  م گایه ئه

  . ال ب سووده ل مه گه  زانی له
ی بۆ قازی  آه موو شته الی قازی و هه  ناو براو چووه

  ال آه الی داوا آرد،مه ر مه آسه ،قازیش یه وه وون آردهڕ
زی بكاتن و اڕ  قازی آرد آه  الی قازی و وای له  چووه
ال  سودی مه  به  آه یارهرگرتن ب رتیل وه به  به

یار سودی من ب  ر به گه قازی گوت،ئه  ال به بدات،مه
ڕۆن و دیاریتان بۆ   آه هن ند ته وا چه ن ئه بده
ال  مه  ی دا به گاآه  وه ماعه و ته هۆی ئه نرم،قازی به ده

  را به،آاب قكت نیه ی گوت هیچ هه نی گاآه خاوه  و به
  وه ایهڕ الش گه و مه وه ڕۆیشته  ناچاری و نا ئارامیوه
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آرد   ڕۆنآی پ یه آه هن ند ته ی خۆی و ئیتر چه آه ماله
  .و بۆ مالی قازی نارد

وت  ال آه ی مه موو دیاریه و هه چاوی به  قازی آه    
ی گوت  وه ماله  ال به دلی زۆر خۆش بوو،ڕۆژكیان مه

بۆمان   ی آه م ڕۆنه و بنن ئه یه تمان هه عوه ده  آه
تامی ل   بیشكنن و خواردنكی باش و به  هاتووه

  ن، دروست بكه
  ینیان آهب  لداوه ر هه الیان سه ی مه آه هنایان ڕۆنه

  وه چاوی به  قازی آه.خۆل و شتی ب سود  له  هپ
  .ال جۆشا مه  خونی له وت هآ

گوت بۆچی الی  مه  الی بانگ آرد و به ین مه بۆ سبه
مان  ره سخه و مه  آردووه  ئمه  ت به ئاوا گالته

  آابرای گوت،تۆ آه  ورام دا به  الش له یت؟مه آه ده
ی بۆچی یاساو  م شاره ری ئه قازیت و یاسا پارزه

ق و  هه  یته آه ق ده شونی و ناهه آان ده استیهڕ
ر  سه  ی بهف  و گایه ق،خۆ ئه ناهه  یته آه قیش ده هه
ی بۆچی دات  زانی ئه ده  استیهڕم  و تۆش ئه نیه  هو منه
ووی ڕ،قازی  ت شایانه وه ر ئه ئاوای هه  من تۆ آه  به

 درآن و نه  و شته ئه  د آهرال و تكای ل آ مه  آرده
دوو   و چووه وه ایهڕ الش گه مه.ر دابنت سه  ردكی له به

ن  آابرای خاوه  و به ی وێ داوه و گاآه ن گاآه خاوه
تۆ بزانی و ت   آرد،آه  وه م بۆ ئه م آاره قی گۆت ئه هه
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ق و  تی و هه ایهڤچۆن مرۆ  قازی ئمه  یت آه بگه
  .ارزێپ ق ده ناهه

                                          *  
   م شاره وشی ئه ره

  ال،له ی مه آه شاره  هاتبووه  الته و وه میركی ئه
میر ساز  ی ئهبنا جهخر هاتنی  بۆ به  كی آهڕآۆ

میر و  نابی ئه جه  تی گالسیان دا به ربه آرابوو شه
توندی   ت به ربه ی شه وه دوای خواردنه  میریش له ئه

جیاتی پی بل نۆشت ب   آیش له پشمی،آابرایه
ی پ  گالته  میر وای زانی آه ئه ، با رهه مه :گوتی
ال  مهالم  ببت،به  هڕل بچ و تو ویستی هه، ن  آه ده
  میر له نابی ئه جه:ست و گوتی ده  هاته  و آاته له

م  جیاتی گوتنی نۆش له  له  ته وا عاده  شاری ئمه
  نیه  ی ئوه آه آو شاره با وه رهه لین مه دا ده یه شوه

  .بلین نوش
                                         *  
  دوعای الو

  میشه هه  وو،آهب ال  ژنكی هاوسی زۆر هاری هه مه
الی زۆر  مه س  مه ئه  قیژی بوو که  ههاوار هاوارو قیژ

ی  ژنه و دراوسیه ڕۆژكیان ئه رد،ــــــــآ نا ئارام ده
الگیان توخوا  الی گوت مه مه  ال و به الی مه  ال هاته مه

م باشتر بت و  م آه آه تا آچه  آم بۆ بنوسه نوشتووه
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ی باش  خراپیه طشو هڕموو نا ئارامی و  و هه ئه
هۆی   زراپی بهشتكی   ترسم آه ده  چونكهيووي بت
نوشتووی :الش گوتی مه .ر بت سه  ی به فتارانه هڕو  له

ی  آه ك من آار ناآات بۆ آچه مردكی وه پیره
دوعای بۆ   ساله 25الوكی   آه  الم باشتر وایه تۆ،به

بۆ  ب بوول ده زۆر باش  قه  و الوه بكات و دوعای ئه
  .ت که کچه

                                  *  
   وه ت  زیندوو بویته قه

  ند دانه ت و چه قه  اوهڕ  ال چوو بوه مه           
الش  ،مه وه ماله  وه او آردبوو و هنابوویهڕآی  تیه قه
سور   وختڕو  ت مووی پوخه و هه وه تكانی آوشته قه

ژر    شی خسته آه و گۆشته  وه آردنه
آانی  دۆسته  س  له ندآه ویست چه یه ،ده وه تكه به سه

دا  و آاته ت بكات،له عوه ت ده گۆشتی قه  خۆی به
بیان   ی بوو آهآی آ تیه ند قه الش چه ی مه دراوسكه

ال و  مالی مه  آابرای دراوس هاته.باب آه  آاته
تكانی  و قه وه آه ته به ژر سه   تكانی خۆی نایه قه

الش آات  ی بۆ خۆی برد،مهشال ی مه سورآراوه
  آانی خۆی له آراوه ت سوره ویستی قه  وه ایهڕ گه آه

ی  ته به سه  ،آه وه ره ده  بینیته  آه ته به بن سه
  آه ژووره   ین و لهر ف آسه تكان یه قه  وه لدایه هه
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ماو ڕری سو ی دیت سه مه ئه  ال آه ،مه وه ره ده  چوونه
   تۆ ویستووته من هیچ نالم آه  خودایه ی ئه:گوتی

الم  ،به وه یته بده  تیانه و قه ژیان و گیان به   دووباره
رف آردن و  موو ماندوو بوون و ڕۆن سه و هه ئه  بوایه ده

  . وان آردبایهڕ فی منت چاوه سره خوێ و پیازو مه
                               *  
  تی  ناشیرین ئافره

تاند و  ژنكی زۆر  له الی خه ال، مه اوسكی مهدر        
دوای   آرد،له  الیان ماره مه  و له وه ناشیرینی بۆ دۆزیه

  ال ویستی له ، ڕۆژێ مه  وه ال گواستیه مه  ی آه وه ئه
الی  مه  ی هات به آه ،  ژنه وه ره ده  بچته  وه ماله
  آرد ال گیان تۆ هیچ ئامۆژگاری منت نه مه:گوت
من  !لكی تر دراوسیان و خه  ز گرتن لهڕی  هربار ده

الم دا  وه  الش له مه ؟ لك بگرم خه  ز لهڕنازانم چون 
لكی  خه  و له  وه من بته  قت لهڕزۆر   ول بده هه:گوتی

  .آ بوو خۆشت بوێ  زت له حه  یفی خۆته تریش آه
                                       *  
  پیاو چاك

تۆ   توانی آه چۆن ده:پرسی گوتیان الیان مه  له
  ؟ چاآی یوا پیاو لمنی آه بسه
م بۆ  ردێ بكه ر دارێ یان به هما بۆ هه: ال گوتی مه

ر  رامبه به  ش له وره گهزۆر دارچناركی  !الی من دت
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  واته ال آه ی مه ده:گوتیان  آه لكه خه ، بوو ال هه مه
ال س  مه .الت  با بته  بكه  چناره  خته و دره بانگی ئه
  آانه ت  و موباره كی  تایبهڤی ند په چه  جاران به

ند  هات،چه نه  آه خته ی آرد،دره آه خته بانگی دره
هاتنی  وال له هه وه ی آرده جاركی تریش دوباره

ال بۆ الی  وسا مه ال ،ئه الی مه  بته  کهبۆ  نه  هآ خته دره
  .چوو  آه خته دره

هات،بۆچی خۆت  آرد نه  آه داره  ال داوات له گوتیان مه
  چووی؟  آه بۆ الی داره

  وره وح گهڕولیاو پیاو چاآان  ئه:الش گوتی مه
الی   چمه هات  من ده بۆ الی من نه  خت آه نین،دره

  .خت دره
                                       *  

  المی ڕاستی وه
ك س چ آه هه: یگوت ڕۆك ده آی گه آابرایه           

  . وه آانی من بداته المی پرسیاره وه   ناتوانت آه
الم  بوون بۆ وه  ند و زانایان ئاماده ل دانیشمه گه

المی  وه  یان توانی آه آانی آابراو نه ی پرساره وه دانه
  هڕزۆر تۆ  مه به ش  و شاره پاشای ئه ،  وه نه ناوبراو بده

ر  گه ئه:آانی گوت نده دانیشمه وزیر وه  به ، بوو
واناچار  ئه  وه نه بده  م آابرایه المی ئه وه  توانن آه نه
. م دهب  و آابرایه آتان به مو الیه ی هه بم  پاره ده
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  نابی پاسا من وا بزانم آه جه:پاشای گوت  آك به یه
پاشاش . وه بداته  و آابرایه المی ئه توان وه ال ده مه

یشت  گه  آه هل سه مه  ال هات و له الی آرد و مه داوای مه
ی  وه الم  دانه م بۆوه نابی پاشا من ئاماده جه:و گوتی

و  ئهآانی  موو پرسیاره و هه  و زۆر ئاسانه و آابرایه ئه
ڕۆآیان  آابرای گه  به.  وه مه ده الم ده من وه  ڕۆکه گه

،آابرای  رموو بیكه فه  یه ر پرسیاركت هه هه:گوت
آی آشاو  یه ی خۆی بازنه آه گۆپاله  ڕۆك به گه
ناو   ستا هلكی له الش هه الی آرد،مه یری مه سه

  وه شه  دوو به  ی آرد به آه ی آیشاو بازنه آه دائیره
ڕۆك  آابرای گه.ال دا رامی مه وه  ازی بوو لهڕآابرا 
ر  آسه یه   مجاره الش ئه آی تریشی آشا،مه یه بازنه
ستی  ده  ش آردو به ش دابه چوار به  ی به آه بازنه

ڕۆك  بۆ آابرای گه  شه و چوار به شكی له خۆی به
شیشی بۆ خۆی دیاری آرد،آابرای  دیاری آردو س به

 ازی بووش ڕ رامه م وه بهالی آردو  یركی مه ڕۆك سه گه
  له خۆی آانی  نجه هووی ڕۆك پ آابرای گه  مجاره ئه ،

وو ڕآانی خۆی   پچه  ر به آسه الش یه مه.ئاسمان آرد
ئاسمان آرد،آابرا   ستی له آرد و پشتی دهوی  زه  له
ڕازی ال  مه  ش له رامه م وه بهالی آردو  یری مه سه
پاشاوا   وه ووی آردهڕڕۆك  وسا آابرای گه ،ئهبوو

است ڕمووی  آانی هه المه نابی پاشا وه جه:گوتی
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و اند و زان و دانیشمه ب تۆ شانازی به بوون،ده
  .یت بكه  ته بلیمه

و  نیاز له:ای  پرسی و گوتیآابر  لهش پاشا 
  من آه:ڕۆك گوتی ؟  آابرای گه  هت چی بوو نهاپرسیار
وی  ستم نیشان دانی خۆآی زه به م آشا مه آه بازنه
  وه ستی ئه به رت آرد مه ی آه آه بازنه  الش آه بوو،مه
شی  دوو به  و هلی ئیستوا به هوی خ زه  بوو آه

جاری .شی خواروو رو و به شی سه به  ش آردووه دابه
  بوو آه وه ستم ئه به مه  م آشاوه آه بازنه  م آه دووه
ش  شی دابه چوار به  به  الش آه ،مه شه وی چوار به زه

 شه  چوار به  استهڕل   بوو به  وه ستی ئه به آرد،مه
  بوو آه وه ی ئه شكی بۆ من آرد ماناآه همای به  ،آه 

ی تریشی  آه شه س به  شكی خاآه نیابه ته
آانم  نگوسته ئه  به  بوو آه وه پرسیاری دواییم ئه. ئاوه

یشتنی دارو گیاو  پ گه بوو آه   وه ئههمام کرد 
ی  آه رامه وه  الش له آانم نیشان دا،مه ره وه بوونه
ری گیاو گۆل و دارو  وه یشتن و بوونه هۆی پ گه:گوتی
خت و آشت و آال  بوونی باران و  ڕۆ ژ و خاآی  دره
ووی ڕآابرا .ن گه بن و پ ده ده  وره وا گه ،آه ویه زه

ند  استی دانیشمهڕ نابی پاشا به جه:پاشاو گوتی  آرده
ب ناوی  ده  زانایه زۆر  ال آه ك مه تی وه و زانا و بلیمه

دوای ڕۆیشتنی   له. ریای زانستی ل بندرت ده
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و  ئه  الیان پرسی و گوتیان باشه مه  ڕۆك له آابرای گه
 نابت چی بوو المی جه ی آابرا  وه موو پرسیاره هه
م  وی آشا،من نوه ی زه آابرا ونه :الگوتی ؟مه

 ، ی تریش بكات آه یتوانی داوای نیوه آرد،آابرا نه
شی چوار  می آشا من دابه ی دوه بازنه  ش آه مجاره ئه
شكیشم دا  لبژاردو به شم بۆ خۆ هه به  شم آرد،سه به
آانی خۆی همای بۆ  نجه په  هن باآابرا،پاش  به

و  زۆری برسیه  بووآه  وه ستی ئه به ئاسمان آرد و مه
  مخوارد،منیش له ده  بایه هه  ر ئستا پالو لره گه ئه
آشمیش   آه ری پالوه ورو به ده  ر له گه رام دا گوتم ئه وه

ی نبیست  زۆر باشتر بوو،له  بوایه و باوی و گۆشت هه
یان ا ال مه  نین و به ۆر پكهز  آه لكه ال خه المی مه وه

  .ال رین مه گوت ئافه
                                       *  

  ت زال بوونی  ئافره
  بوو،آه حاآمی شارك  ژنكی زۆر جوان و نازداری هه

موو  ر حاآم دا زال بوو،حاآم هه سه  واوی به ته  به
رآردنی  ت ده نانه ی بوو،ته آه ی  ژنه قسه  آاركی به

  ڕای  به  وه آه وویهڕر  هه  ندان و حوآم دانی له آارمه
ال و  الی مه  چوونه  و شاره لكی ئه ی بوو،خه آه ژنه

الش  مه.ال آرد مه  آیان له ریه سه داوای چاره
ال   مه ، ت بوون عوه مالی حاآم ده  ستا،تا ڕۆژێ له اوهڕ
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  هل خۆیا برد،ل گه  ی خۆشی بۆ مالی حاآم له آه ژنه
پشتی   له  هم آورتان ی گوت،ئه آه ژنه   ال به مه  وه گهڕ

ی  وره ده  و له سواری پشتم ببه  ره و تۆش وه سته من ببه
نجام  یان ئه م آاره ،ئه وه نهڕسو مالی حاآم ده
  وه آه ره نجه ر په به  الش له ی مه آه دا،حاآم و  ژنه

و  ووهال ب الژن سواری پشتی مه مه  یان دیت آه مه ئه
شی پ  آه تی و ژنه حیلیه  یلهحالش  مه
م کی مالی حا وره ده  له کند جار ،چهتن آه ده
الی  مه  حاآم و حاآم له الی  ،پاشان هاتنه وه انهڕسو
ت ئاوا سواری  آه بوو بۆ  ژنه و چ ال ئه رسی مهپ

نابی حاآم من  الش گوتی جه مه ، پشتت بوو بوو
  و به  هم سپاردوو آه ژنه   موو آارو باركم به هه
ی  رچی بل ناتوانم نه هه  آه ،بۆیه رما زال بووه سه
ریش  آه  ر بم آا به گه م ئه نجامی بده ب ئه م ده آه
ال  ی مه و قسه حاآم بیری له ، ازی بمڕب  ر ده هه

ئیتر  ،  ستی چیه به ال مه مه  یشت آه و ت گه وه آرده
وا بكات   و داو مه لهئیتر   یاری دا آهب  وه و آاته له
 ی  قسه  بت و به ریا دا زال نه سه  ی به آه ژنه   آه
  .آات نهی  که ژنه

  ژنی چاو خیل 
ژن دوای   ژنك بن و له   ویست آه یه  ال ده مه     
یان باسی   نده وه الش ئه دراوسكانی مه ا ،ڕ گه ده
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و   آرد و باسی جوانی دحیان ده ال آردو  مه ژنك بۆ مه
  ال له مه ، آرد دهال  یان بۆ مه و  ژنه نازداری  ئه

تی  تایبه  و بهبو وبو  و  ژنه ئاشقی ئه  وه دووره
ی  آه ال  ژنه مه ، آانی ببوو جوانه  وینداری  چاوه ئه

ال  وی بۆآنی دا مه شه  ،له وه خواست و گواستیه
  ی له آه ، ژنه  وه ماله  وه ی و بردیهآی آ شوتیه
گیان  بۆ دوو شوتیت ال مه: الی گوت مه  به  وه دووره

ی  آه ژنه   زانی آه  شال ،مه فه سره مه  زده  وه ئه  یوهآ
ی  چاره  الم تازه به ، بین دوو ده  ك به و یه خله
  . ماوه نه

، نوو نیشتبووڕ  ر سیفره سه  له   ڕۆژێ آه        
ی  و آابرایه ال ئه مه:الی پرسی و گوتی مه  ی له آه ژنه
  ؟  آیه  وو نیشتووهڕ  وه نیشته ته  له  آه
یدی  بینی قه دوو ده  به  ر شتكی آه هه: الش گوتی مه

دوو   من به نیا ته  الم تكام وایه ، به  ناآات بیبینه
  . بینه س مه آه
  
  

  المی ددان شكین وه
آاروان   و له آرد و شه ری ده فه بازرگانك سه   
بۆ نانی بازرگان  خست ، ی ل ك بارو بنه یهار سه له

ن  آابرای خاوه داوای خواردنكی آرد ،  ئواره
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  جوجه  له  وختیڕو  وختپش خوادنكی  گازینۆآه
لی ل  سه باب بۆ هنا،آابرای بازرگان ترو ته آه

وكی باشی  وت و خه بازرگان پاشان لی خه خوارد،
ی  ن گازینۆ واگای هناو پاره خاوه یانی ، آردو به

بازرگان ڕۆیی و دوای س  رگرت ، ی ل وه آه دنهخوار
مان گازینۆ و دیسان  هه  وه ،هاته وه ایهڕ گه  مانگان آه

آردو آابرای   گازینۆآه  برسی بوو داوای خواردنی له
ن گازینۆ نان و خواردنی بۆ هناو نانی  خاوه
کابرای  ل بوو، سه آی باشی خواردو ترو ته یه ئواره

بت   ن گازینۆ آرد آه آابرای خاوه  بازرگان داوای له
ی بداتی،آابرای گازینۆش هات و  آه ی خواردنه تا پاره

ی  آه لیستكی دوور و درژی بۆ بازرگان هناو پاره
  بازرگان آه زار دینار، هه  آاته ده  تیا نوسی بوو آه

بۆ وا   یه م پاره ئه:وت و گوتی آه  یه و پاره چاوی به
من زۆرم :گازینۆش هات و گوتین  خاوهآابرای  ؟ زۆره
بازرگانیش !  ل زیاتره گه  آه گینا پاره ،ئه م نوسیوه آه

م ؟ آابرای  زار دینارت بده ب هه بۆ ده: گوتی
ی  ومریشكانه ر من ئه گه ئه  گوێ بگره:گوتی واگازینۆ

ند  چه  آه ریه جاری پشوو خواردت،ئستا مابان هه  آه
ل دناو  یان هه جهن جو آرد و چه یان ده هلكه

ند   چهش  و مریشکانه ئهمریشك و   بوون به وانیش ده ئه
 ، ل دنا یان هه جوجهنس  چهآردو  و  یان ده هلكه
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ل  آی زۆر و گه یه ن پاره خاوه  بووم به ا من دهسو ئه
م  آه زار دینار ده داوای هه  بوو،ئستا آه ی پتر دهدسو

زیاترت ل داوای   یت آه ب سوپاسم بكه تۆ ده
  آه بوو،آاره ازی نهڕر  برای بازرگان هه االم آ م،به آه ان

ولی  ند هه هچر الی قازی و آابرای بازرگان هه  یشته گه
ب  ده  یاری دا آهآراو قازی ب دا هیچی بۆ نه

آابرا   چونکهات دب  ن گازتنۆکه خاوه  بهی  آه پاره
،بازرگان زۆر نا ئارام  قه ههگازینۆ ن  خاوه
شور  ال مه نیا مه آانی پیان گوت ته و،دۆستهبو
ال و  الی مه  ن،بازرگان چووه قت بسه توان هه ده

م بۆ من د  ال گوتی زۆر باشه ی بۆ آردو مه آه باسه
یان آردو  وه داوای دادگایی آردنه  دوباره ، دادگا

بوون و   مویان ئاماده ڕۆژی دادگای دیاری آراو هه
دوایان   ال دیسان له مه  وت،آه هات و دوا آه ال نه مه

الی  مه  بوو به  هڕهات،قازی تو  مجاره نارد ئه
دادگا   آرد آه ت موو داوایه و هه ال تۆ ئه مه:گوت

الش گوتی  وتی،مه خۆشت دوا آه  وه بته  دوباره
آان  تیهابوو،دیھ م آارم هه نابی قازی آه جه

آبیرێ  رن،ویستم ته ،تۆی چاندن بهبوو  هه  که هاتبوون
ر  گه می سال باشتر و زیاتر ببت،ئه رهه به  م آه بكه
ستام تا  اوهڕبرد،من  ده نهیان  آه وا تۆیه بام ئه وێ نه له
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وسا  واوی آوال،ئه ته دانووو به  آان آران به تۆیه
  .بتن م زیاتر ده رهه آوالن به  به  شم آرد،چونكه دابه

  و نیه ری ئهخسی ته :و گوتی آه لكه خه  ووی آردهڕقازی 
،وا  سپاردووه  و نادانه آارمان به  آه  خسیری خۆمانه ته
تھا  تا ساعه  دوا خستووه  به  ی ند سعاتك ئمه چه
م زیاد  رهه جوتیارانی بداتن و به  لن و بهونم بك گه

  نمی آوالو باب به گه  زانی آه س ده موو آه بتن،هه
  .می نابتن رهه تۆی چاندن و به

حاآم  ناب جه:م و گوتیآحا  ووی آردهڕوسا  ئهالش  مه
  و هلكه وه بتهذيی مریشكی مردو زیندوو  اوهثی بۆ  ئه

؟  بتن مكی زۆری هه رهه رنی و به ده  بكات و جوجه
  .می نابتن رهه تۆ و به  نمی آوالو ناب به الم گه به
موو  هه  موو له الهه ی مه ددان شكنه  المه م وه به
زۆر  :ناچاری  گوتی  ماو قازیش بهڕسوریان  سه
ن گازینۆ  و خاوه  بازرگانه  ق به هه  واته و آه استهڕ

  . تاوانبار بوو
                      *  

  
  ر واری  آه فیرآردنی خوینده

غداییان بۆ حاآمی شار  ركی زۆر شیك و جوانی به آه
و  ئه  ی آه لكه و خه واوی ئه دیاری  هنابوو،ته  به
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یان دا  ره و آه ایی بهتك  یان بینی بوو به هر آه
  .آرد اسیان دهبگوت و  لده هه

  جلسكی حاآم دا به كی مهڕآۆ  له ال ڕۆژكیان مه
س   م آه نابی حاآم من ئاماده جه:تۆحاآمی  گ
واری  بلم و فری خونده  ره و آه رس به مانگان ده

  .م بكه
ماو  ڕریان سو سه ال ی مه م قسه بووان له حاآم و ئاماده
فری   ره م آه ر تۆ بتوانی ئه گه ال ئه مه:حاآم گوتی

ر  وا پاداشكی زۆر باش وه یت ئه بكه  وه خوندنه
  ئمه  به  گالته  وێ آه ته ر ده گه الم ئه به ، گریت ده
  . وه مه آه ت ل ده وا تۆله یت ئه بكه
رت رگ ی وه آه ره بوول آرد آه ی حاآمی قه ال قسه مه   

ریكی  ال خه ،س مانگان مه وه ماله  وه و بردیه
دوای س مانگان   بوو،ڕۆ ژكیان له آه ره فرآردنی آه
ست و داوای  پیاوانی شاری به وره كی گهڕدا حاآم آۆ

  آه ره خۆی و آه  الش به الی آرد،مه و مه آه ره آه
ش  آه ره دانا،آه آه ره پش آه  ال آتابكی له هاتن،مه

او تا گ رده زمان وه  ی به آه ی آتابه یه الپه  به  هڕ الپه
آانی  هڕ موو الپه هه  آه  آه ره واو بوو،آه ته  هڕ دوا الپه

  هڕ زه  ستی به و ده وه ال دایه مه  كی لهڕئاو  وه لدایه هه
  و آاره ریان له بووان سه  واوی ئاماده آردن آرد،ته ڕ زه

  .سوڕما
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چیت   وه ال ئه مه:سی و گوتیالی پر مه  حاآم له       
ل  هه  م آتابه ئهی آان هڕ الپه  ره م آه ئه  آه  آردووه

  ڕه زه  ست به وسا ده تۆ و ئه  ڕوانته و و ده وه داته ده
  آاتن؟ ده ڕ زه

  ی آه و ڕۆژه ئه:رامی حاآم دا گوتی وه  الش له مه       
  یه هم ه وره آتابكی گه ، وه ماله  وه م برده ره م آه ئه
ر  نوان هه  ،له پستی ئاهووه  آانی له هڕ الپه  آه
ستام تا  اوهڕآم دانا، جۆیه  ند دنكه آا چه یه هڕ الپه
پش   م له آه وسا آتابه ئه ، برسی بوو  آه ره آه
آردو برسی  بۆنی جۆی ده  ش آه ره دانا،آه  آه ره آه
اوی چ  آه  ره آه،  وه مم بۆآرده آه یهی  ڕه الپه  که بوو،
  ردهو خواردن آرد و  ستی به وت ئیتر ده جۆ آه  به

 نواو بوو آان ته هڕ تا الپه هه   یه و شوه به  ورده
دوای   خوارد،ڕۆژێ له ی ده آه ر جۆه ش هه ره آه

  مان شوه هه  زۆر برسی بوو،به  ره آه  مانگك آه
ل  من بۆم هه مال دانا،به  ره پش آه  م له آه آتابه

ی  هڕ خۆی الپه  برسی بوو،به  ش آه ره ،آه هو دایه نه
جۆ   ستی آرد به و ده وه ل دایه زمان هه  می به آه یه

و  به  هڕ تا دوا الپه  وه مه آه ی یه هڕ الپه  خواردن له
ی نیوان  موو جۆآه وا آردو هه ی ته یه شوه
واو بوو، ئیتر  آانیشی خوارد،تاآو س مانگ ته هڕ الپه
چۆن جۆ بخواتن و   بوو آه  وه ری ئهبۆ خۆی  ف ره آه
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واو  آانی ته هڕ الپه  ،آات آه وه ل بداته آان هه هڕ الپه
یگوت جۆم  و ده وه دایه من ده  كی لهڕآرد و ئاو ده
  . برسیمه  گوت آه منی ده  به  ینهڕ و زه و به واو بووه ته
شدار بوانی  ،به آانی خۆی بۆوه قسه  له  الش آه مه
خك   چ بایه  ر آه:حاآمیان گوت  دكیان بهن هه  آه هڕآۆ

  ی به وه ال ئه الم مه به ، نت ال دانه ی مه و قسانه بۆ ئه
  آه  نیه  ره ی آه هڕ نیا زه ته آه: لماندو گوتی حاآم سه

ی  وه لدانه هۆی هه  به  ره م آه ئه  فری خوندن  بووه
،جا  وه تهخون ش ده آه مو آتابه آان هه هڕ الپه
   آه ی خۆی مابوو بۆیه آه یارهر ب سه  آمیش  لهحا

  . ال دا مه  پاداشكی باشی به
                        *  

  
   مووتانه هه  ق به هه

موو  مال آرد،هه  رعی به ال و شه مه یال  آابرای هاته
واوی خۆی  ته  و به وه ال ش آرده ی خۆی بۆ مه آه آشه
ای ڕ:الی گوت مه  ن ماف نیشان داو به خاوه  به
  ؟ چیه  وه و باره نابتان له جه
  . تۆیه  ماف به: ال گوتی مه

الی   ت ل آراویش هاته ڕۆژی دوایی آابرای شكایه
ی خۆی د  ی خۆی به آه ته موو بابه ویش هه ال و ئه مه
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ن ماف نیشان داو  خاوه  ویش خۆی به و ئه وه ش آرده
  :الی گوت مه  به
  ؟ ر چیه سه  نابتان له ای جهڕ 

  :الش گوتی مه
  .بینم ن ماف ده خاوه  تۆ به  یه م آشه له

ردو  هه  گوی له  الژنیش  آه آابرا ڕۆیشت مه
  :ال و گوتی الی مه  ال بوو بوو هاته آانی مه المه وه
تا  ، الم  ژنی قازیم به ، ال من قازی نیم رێ مه ئه
ر  ی تۆ سه المانه م وه م،له گه ك ت ده یه ندازه ئه
  ق به ردوآیانت گوت هه هه  م،تۆ به رنابه ده

آوێ   به  آه یانی چی و دوا جار آاره  مه ،ئه تۆیه
  گاتن؟ ده
ری  هاوسه :گوتی  وه رخۆییه سه له  الش زۆر به مه  

  .ی آه است دهڕر  ئازیزم تۆش هه
*  

  
  سوو  خه

ال  مه:ال هناو گوتیان والیان بۆ مه ڕۆژكیان هه      
و  وباری ئاوایی خۆی شوشتووهڕناری  آه  سوت له خه

و ئاو  آه وبارهڕناو   وتۆته و آه  پی خلیسكاوه
  . وه ته دۆزراوه ی نه آه رمه تی و تا ئشتاش ته بردویه
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سووی  خه  ی آه آه شونه  ر چووه آسه الش یه مه         
ال  سووی مه خه  وال له خۆی ل شووشتبوو،هیچ هه

رمی  ته  و خوار بچ له ره بهجیاتی   ال له بوو،مه نه
  له  آه ی ئاوه وه ره و سه ره تن، بهڕ سووی بگه خه
ال  مه  یان له م آاره ا،هۆی ئهڕ گه سووی ده رمی خه ته

و  ره سوت ئاو به رمی خه ال خۆ ته پرسی و گوتیان مه
الی   و  ژوور؟تۆ بۆچ له ره ك به نه  خواری بردووه

  ئوه: ال گوتی یت،مهڕ گه سووت ده خه  له  وه ره سه
سووی خۆم  ،من خه سووی من چۆن بووه خه  آه نازانن
و  قسه  له میشه و هه ئه  ناسم،چونكه ده  ئوه  لهرباشت

ئاو   له  بوو،ئستاش آه  وه وانه پچه  آانی  به فتاره هڕ
  . چووه  وه وانه پچه  ن به تمه حه  خنكاوه

*  
  نوستن ختی ك  ته ر یه سه  ر له فه چوار نه

ژتكی تری  الژن،بوه دوای مردنی مه  ال له مه         
ال  وتن دا  مه ر جگای خه سه  له  وانه موو شه هنا،هه

آردو ستایشی ل  شووی خۆی دهپ باسی  ژنی
باسی مردی   مان شوه هه  ش به الژنی تازه آرد،مه ده

وكی  شه:گوت ل ده آرد و پی دا هه پشووی خۆی ده
ی  آه باسی مرده  الژن آه بوو،مه  و باسانه باس له

ا ڕبت،مستكی توند  ده  هڕال زۆر تۆ آات و مه ده
ر  آسه الژن یه دات و مه الژن ده مه  شن و له وه ده
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ین  بت و بۆ سبه ئازاری زۆر ده و، وه خواره  وته آه ده
ال  مه  به  آات،باوآی  ژنه ت ده الی باوآی خۆی شكایه

خت  ر ته سه  ت له آه بۆ ئاوا آچه  وه ال ئه مه:لت ده
  ؟ تت داوه زیه و وا ئه وه خواره  خستۆته

ر  سه له  زۆر به خون ساردی و  الش زۆر به مه     
ر  فه چوار نه  وه و شه ئه  چی بلم ئمه:لت ده وه خۆییه

من و  ژنی  ومان، ختی خه ك ته ریه سه  بووین له
ل مردی پشووی و  هگ  ال ژنیش له پشووم و مه

  نه  خته و ته ر ئه سه  مان آرد جیمان له ن ده رچه هه
ر  خت به ر ته سه  ر له آسه یه  الژنی تازه و مه بۆوه ده

  . وه خواره  بۆوه
*  

  
   نگی پاره ده

یار ی ب باره  ال له مهالی   س هاتنه دوو کهڕۆ ژكیان 
ن وا آ له یه.رزداری رز و قه قه  رعی له دانی شه

  به  که  ویتره ر ئه سه  بیست دیناری له  آه: گوتی
رگرتنی  آاتی وه  له ،  رگرتووه منی وه  ستی خۆی له ده

هناو  ده  ی لوه و زرینگه ی ژمارد ده  آه پاره
و  ر بیستی به تا هه دوو  مه ك ئه یه  مه ئه  بگره:یگوت ده

  .رگوی آابرا داواآا  دایه ی ده آه نگه ژماردو ده  جۆره
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  وه ی تۆی دایته بۆن آابرا پاره ده:الش گوتی مه
جا  وه رت گرتۆته وه  اردووی و دیارهــــــــــمووی بۆ  ژم هه
  .بۆن  لره

*  
  

   نكته
آی  ناآاو بایه  له.وو نیشتبووڕال  الی مه  ك له آابرایه
  آه هتنگی  ده  آه تی بتوان وه ربوو،بۆ ئه ل به
نگی  خشاند و ده وی ده زه  ی لهآان وه ،پال وه بشارته

  الش آه مه،هنا رده آانی خۆی ده یهپ  جۆراو جۆری به
  :ی گوێ ل بووگوتی هسی هسی ی ناخۆشه  هنگ م ده ئه
بۆ   بوایه الم ده به ، ین برد به  ت له نگی باآه ده

  . وه شی بیركت آردبایه آه بۆنه
*  

  
  نا ئارامی

تام و   كی زۆر بهالژن خواردن ژن مه  ویكی جه شه
  زی له حه  میشه هه  الش آه بۆی دروست آردبوو،مه

  وهی ما هو لی خواردو ئه سه بوو،ترو ته  خواردنی آفته
  .لیان گرت ڕۆ هه ی نیوه بۆ سبه  ش
و  یالی ئه خه  ر به الش هه الژن نوستبوو،مه مه  و آه شه

 ند رچه هه ، لیان گرتبوو ی هه بۆ سبه  بوو آه  آفتانه
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و  خۆی وسی تاو نه  ال له و الی آرد مه وال ئه آردی و ئه
  .وت آه وی ل نه آان خه آفته
الژن من  مه:الژنی آردو گوتی ال ناچار بانگی مه مه
  .ین ك بكه یه ب چاره و ده هیماڕ وم ل هه خه
  م ؟ ی چی  بكه بل چاره: ال ژنیش گوتی مه
  بیان هنه  وه ته ماوه  ی آه و آفتانه ئه:الش گوتی مه
  .تاآو بتوانم بنووم بیانخۆم  آه
خواردنت   تازه  رم بكه شه  پیاویژگه:الژنیش گوتی مه

  .خۆین آان ده ی آفته سبه  وه بخه ،  خواردووه
وم ل  تاخه  آان بنه ت آفته ئافره:ر گوتی الش هه مه
  .وت بكه
آانی  ناچاری چوو آفته  الژن به هناو مه ال وازی نه مه

موی خوارد و لرفی آرد و  هه  له په  الش زۆر به هم.هنا
  .وت ئیتر ئارام بوو و لی خه

*  
  قیر مالی فه

ر  سه  چوونه س ن آه ل چه گه  ال له مه
وونیشتبوون ڕ  وه آه یه هــگۆش  مویان له هه. وه ته عوه ده

یان هات و  خوكه دا خانه و آاته له جوو ، بنشتیان ده
ر  سه  چوونه  آه. یه امادهرموون  نان ئ فه :گوتی
ی  آه ال بنشته مه ، وونیشتن ونان بخۆنڕ  آه سفره

ی نوساند و  وه ر لوتی خۆیه سه  رهناو به زاری خۆی ده
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الیان  پرسی و  مه  آان له ریك خواردن بوون،موانه خه
  ؟ ال بۆچی ئاوات آردووه گوتیان مه

قیر  مالی پیاوی فه  آه  باشتر وایه:الش گوتی مه
  .بتن  وه ر چاوی خۆیه به  له  میشه هه

*  
  ند ن به رده گه

ی  و دوو  ژنانه چنگ ئه  بوون،له ال دوو  ژنی هه مه     
م نا  آه  ی آه وه خت بوو بوو،ڕۆژكیان بۆ ئه دبه به

  وه متر بكاته آه  و دوو  ژنانه ست ئه ده  ئارامی خۆی له
وای ل دا ین وندی بۆ آ ن به رده رو گه ستا سه هه

  آات آه و وا نه لت یتر نهو س به ن آه وابكه  آردن آه
آان  ژك  ژنهۆژند ڕ دوای چه  الم له به.ویتر بزان ئه
 یان  ال آامه ال بپرسن و بزانن مه مه  له  یاریان دا آهب
ن  رده دا گه و آاته له.وت خۆش ده یویتر پتر له
ن  رده گه:تیال گو هاتن و مه  وه هاواریه  آان به نده به
ئیتر .وێ ویتر خۆشتر ده وم له ئه  آ داوه  ندم به به
ی  وه ب ئه زی آردن بهنی ڕاردوآیا ی هه یه و قسه به
ال گیرو گرفتی  المی مه وه  وان بزانن آه ئه  آه
  . آردوه ل نه ردوآیانی حه هه

*  
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  بۆچی ناخۆی؟
  توشی به  وه گهڕ  چی،له ر ده فه سه  ال به ڕۆژكیان مه

بت لی  گیرفانی ده  رچی له بت و هه یگران دهڕدو 
وێ  شارك و له  واتهڕ الش ده ن،مه یبه دزن و ده ده

دوآانكی   گاته دهو ێ ڕ گه بت و ده زۆری برسی ده
پرست  ده  آه آانه ون د خاوه  وایی و له نهان

ل  ت به ؟آابراش ده هی خۆته  م دوانه ئه:لت وده
و  ند جارك ئه ال چه ئیتر مه. مووی هی خۆمه هه

رام  مان وه و هه وه آاته وایی ده ن نانه خاوه  له  پرسیاره
بۆچی    واته ئ آه:لت پاشان ده  له. وه بیستته ده
  ستاوی و نان ناخۆت؟ وه

*  
  لك زمانی خه

ال  مه ، وه گوندكه  چونه ی ده آه هڕالو آو ڕۆژكیان مه
  خۆشی به  آات و به ی ده آه ره ی سواری آه آه هڕآو

فرك و  فه ن نه چه  یشتنه گه  وه گهڕ  له.واتنڕ پیان ده
  ز لهڕهیچ   مانه م زه منداالنی ئه:آان گوتیان ره فه نه

 یال سوار ی مه هڕوآو ن ئه یرآه دایك و باوان ناگرن،سه
  .واتنڕ پیان ده  و باوآیشی به ر بووه آه
باوآی و   ووی آردهر یی بیست  مه ئه  ال آه ی مه آه هڕآو

  آه  باش نیه  گیان بینیت من گوتم باوآه بابه:گوتی
وا  آرد؟ئه بولت نه بۆیت قه  من سوار بم و تۆش پیاده
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  و من به تۆ سوار به  ره لن،جا وه لكی تریش ئاوا ده خه
  ی به آه هڕسوار بوو و آو  مجاره ال ئه مه.ڕۆم پیان ده
یدانی  مه  آه  وه هشونك  له  آات آه.ڕۆیشت پیان ده
لك  ل خه آۆمه  یشتنه ین،گهڕ په ری بوو ت ده بار به

و  الیان دیت سواره مه  آه. ستا بوون وێ وه له  آه
  :گوتیان  یه ی پیاده آه هڕآو
های  ساله  ن آه بكه  قه حمه ئه  م آابرایه یری ئه سه

  رماشی زۆر دیوه رماو گه و سه پیان ڕۆیشتووه  سال به
و  یه شی پیاده آه هڕو آو ر بووه خۆی سواری آه  به
ی بیست  مه ئه  ال آه مه  مجاره ،ئه استی ب ویژدانهڕ به
ك خۆیا سواری  ته  ی گرتوو له آه هڕستی آو ده
سواری   ردوآیان به ی آردو هه آه ره آه
  ڕۆیشتبوون،توشیان به نه  نده وه ڕۆیشتن،هشتان ئه ده

م دوو  استی ئهڕ یان،بهلكی تر هات و گوت آۆمه
ن چۆن ڕزان و ب ویژدانن،بنوا نه  رانه فه نه
  زمانه سته به  ره و آه سواری ئه  وه آه یه  ردوآیان به هه

ال  ناسوتت،ئیتر مه  ره و آه و هیچ زگیان به بونه
وساری  و هه وه خواره  هاتنه  آه ره آه  ی له آه هڕآو
. دا ڕۆیشتن  وهڕ  پیان به  یان گرت و به آه ره آه

آی  آابرایه  ڕۆیشتبون توشیان به نه  نده وه هشتان ئه
گلن   سه م دو آه استی ئهڕ به:تر بوو و گوتی

ریان  وساری آه ڕۆن و هه پیان ده  ردوآیان به هه
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  که  مجاره ئه  ال آه مه.یكشن خۆیان دهدوو   و له گرتووه
تو خودا الم  ی به آه است دهڕل  به:ست و گوتییاوای ب
آمان بۆ  یه گهڕلك   ستی خه ده  زگاری لهڕبۆ   ره تۆ وه
  ؟ ین باشه بزانین چی بكه  ئمه آه  وه بدۆزه

*  
   هیزه

  وه ماله  ساال چووی له  آی آۆنی به یه ال هیزه مه
آۆلی خۆی دادا و بۆ   ی به یه و هیزه ستا ئه بوو،هه هه

اركی بۆ یا آڕ او گهڕزۆر سو.بازای برد  تا بیفرۆشت
ی  آه هیزه  ی آه وه ر ئه به  ش له مه ،ئه وه دۆزیه نه

ی تۆ  م هیزه ال ئه مه:ك گوتی آونكی تدا بوو،آابرایه
و   آونكی تدایه  ستت چونكه ا ناوهڕناو   هیچی له

  .تسیش لت ناآ آه
م  ئه  وانیه:آابرای گوت  به  ازیبوانهڕ  ال زۆر به مه

  له پم  آه ژنه   آه  هایه ساله  وه ماله  ی من له هزه
  وی آردهڕ، ژاوهڕ آات و هیچیشی ل نه مۆی ده په

  ستت؟ اناوهڕلیت هیچی ل  تۆ چۆن ده:آابراو گوتی
*  
  آی  زیره

حاآمی   ال به مه. وه می شارهکالی حا  ال چووه مه
ر  هه  آه  یاركم بۆ بنوسهب  ره نابی حاآم وه جه:گوت
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ر  بترست من مریشككی ل وه ژنی خۆی   سك له آه
  .بگرم

آانی  شۆخی آردنه  ناسی و به الی باش ده مه  حاآم آه
ال  ی بۆ مه یارهو ب ستا ئه بوو،هه ال ئاشنایی هه مه

الش دوای  مه.ال مه  ی دا به آه یارهنوسیو ب
  ر چوو،آه فه سه  ند ڕۆژك به چه  مه رچونی ئه سه به
ل خۆیا هنا  گه  مریشكی لهد  سه  زیاتر له  وه ایهڕ گه

چاوی   ال  مهوه انهڕ آاتی گه  بوو،حاآمی شاریش له
و   ی پیه موو مریشكه و هه ئه  آه، وت  ال آه مه  به
و  ال تۆ ئه رێ مه ئه:ما و پرسی و گوتیڕری سو سه
ست  ده وه  وه یارهو ب هۆی ئه  ت به یه موو مریشكه هه
  ؟ وتووه آه
دو بووم و اننابی حاآم م جه:وتیالم دا گ وه  ال له مه
موو  د هه قه  گینا به بوو ئه ی زیاترم نه له وسه حه
یدا  وایی تۆ مریشكم په هرمان لكی  ژر فه خه
فالن شار   نابت بلم،له جه  ئستا با به:آرد،گوتی ده
نیزكی تا بلی جوان و شیك و نازدارم  آه

و  بوو،ئهنگی خۆش  تا بلی ده  ته و ئافره ئه بینی،آه
بار و   ستی لهی به  تی ئوه ریه بۆهاوسه  ته ئافره

م  ده  ستكی به ی بیست ده مه ئه  نازدار  بوو،حاآم آه
آانت  قسه  ال ئاگات له مه:و چاوی دا هناو گوتی

  . گویه  و دیوار به یه رگاوه شت ده پبت،خزانم لھ
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ان رم فه  تكایه  یه نابی حاآم آارم هه جه:الش گوتی مه
وسا حاآم ت  با مریشككم بۆ بنن تا بۆم،ئه  بده
تاقی   تی آه ال ویستوویه مه  یشت و زانی آه گه

آی و  استی زیرهڕ رین به الی گوت ئافه مه  ،به وه بكاته
ال  بۆ مه  وره شری گه له ك آه یه  ستوری دا آه ده

  . وه ماله  وه ایهڕ دلخۆشی گه  الش زۆر به بنن،مه
*  

  ئاشنای 
شتكی پان و  ده  نیایی  له ته  البه ڕۆژكیان مه      
اوچیان بوو ڕ  ل له آۆمه  ،توشی به وه ایهڕسو ین دهر به
چاوی   الش آه خوارد،مه نانیان ده  ر سیفره سه  له  آه
  آه ر سیفره سه  ر چوو له آسه وت یه آه  آه سفره  به
ستی  ند و چوون  ده ب چه وان به ك ئه یشت و وهنووڕ
  وانه س له آه  ی آه وه ب ئه ، به خوارند آرد  به

  .بناست
الی پرسی و  مه  آان له اوچیهڕ  آ له یه

  نابتین؟ مان دۆست و ئاشنای جه آامه:گوتی
ی و سنا ده نه  وانه سی له آه  آهدا آاتك   الش له مه

آردو   آه ما بوو همای بۆ خواردنه ده  پارووی زلی له
ویستی  استی و ئاشناو خۆشهڕ به  مهستدۆ  مه ئه:گوتی
  . منه

*  
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  ورتر چه
و بۆ پالو برنج  ئیمشه:الژنی پرسی و گوتی مه  ال له مه

  وێ؟ چیمان پ ده
  .ك برنج و دووآیلۆ ڕۆن آیلۆیه:الژنیش گوتی مه
  ؟ ك آیلۆ برنج زۆر نیه دوآیلۆ ڕۆن بۆ یه:ال گوتی مه
بتن با  نه  ر سیفره سه  له  خواردن آه:الژن گوتی مه
  .وری  زیاتر بتن چه

*  
  خودایی 

ی  دواوه  ژار له شی هه هڕ آی قوله ابرایهکڕۆژكیان 
ریكی نوژو دوعا آردن  ال خه مه،  وت بوو مزگه  ال له مه
 وه ایهڕپا خوا ده  ستی بلند آردبوو له خودا بوو و ده  له

 .  
ناآاو پرسی و    آردن له دوعای ده  ش آه آه شه هڕ قوله
  نده زار سال چه بینینی تۆیا هه  له  ی خودایه ئه:یگوت
  ؟

  . آسانیه یه:الگوتی مه
زار  هه  ی خودایه ئه:دیسان پرسی و گوتی  شه هڕ  قوله

  ؟ نده الی تۆ چه دینار له
  ك دینار یه:ال گوتی مه

و  تۆ ئه  ده  ی خودایه ئه  واته آه:گوتی  آه شه هڕ  قوله
  . م پ بده دیناره
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  . بر بكه سه  ك سانیه یه:ال گوتی مه
*  

  یڤی ناشرین الو په آووڕی مه
خراپی ناشرین و ی  قسهندی  ههال  ی مهڕڕۆژكیان آو

  ال آات آه مه.آی باشی ئاوایی  گوت مرۆیه  به
الی آابراو داوای ل   ستا چووه ی زانی،هه مه ئه

  :آابرا آردو گوتی  بوردنی له
 یهای خۆت وڕآو آو وه و  ووی داب ئهڕ  آی آه رچیه هه

ب بیبوریت و  ده. قلی آردووه ب ئه ، زۆر  ره و زۆر آه 
  .مین دلت نه  له

*  
  آی  زیره

  ری تر له فه ل چوار نه گه  ال له وكیان مه شه          
خوارد  نانیان ده  وه آه یه  ونیشت بوون بهڕ  ر سیفره سه
  . وه آو ژایه   آه ناآاو چرای ماله  و له

  آكیان بچ چراآه یه  یاریان دا آهب          
ست بۆ  س ده آه  وه تهڕ گه و تا ده وه لكاته هه

س  بزانن آه  ش آه وه باتن،بۆ ئه نه  آه خواردنه
الش  ن،مه ل بده  پله ب چه ده  ریكی خواردن نیه خه
ستی  ل  ردو ده هه  به  پله چه  ی آه وه جیاتی ئه  له

  ی خواردن بوو و بهریك ستك خه ده  بداتن به
  وشوه دا و به انی خۆی دهڕ  ی تریشی له آه سته ده
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چرا هات و   ل دان بوو،آات آه  پله ریكی چه خه
ی  زۆربه  یان آرد دیتیان آه آه یری خواردنه سه

ویتری  یان ئه آه ریه ،هه و خوراوه ماوه نه  آه خواردنه
ندی  ههنگ  ب ده الش به آرد و مه گوناهبار ده
  .ا بووقی ل ب مرتهلسابوو  خواردبوو هه

*  
  ی  وه الم دانه زوو وه

ڕۆیشت و  ده  وه شتكه ده  له  له په  ال به ڕۆژكیان مه
  توندی له  ر قامچیان و به به  ی دا بووه آه ره آه
هات   ه آه آابرایه  دا توشی به وآاته دا،له ی ده آه ره آه

و  بۆ تۆ ئاوا له  هو ی ب ویژدان ئه هه:یو آابرا گوت
  .گات یت؟ئاخر گوناهت ده ده ده  زمانه سته به  ره آه
  مزانی آه نه  ببوره:رام دا گوتی وه  الش له هم

  . یه هه  وه نابتانه ل جه گه  تی له خزمایه
*  

  رمانی خواردن هینان فه
ند  ،چه وه گوندكه  ال چووه ڕۆژكیان مه         

 :آردو و گوتی  سانه و آه سكی دیت و داوای له آه
ی  و آاره گینا ئه وتن خواردنم بۆ بنن،ئه ب دوا آه به
شی  ئوه  به  آردووه قۆڕیتانمئاوای   به  آه
ر چوون  آسه دلیش یه  لكی ئاوایی ساده خه.م آه ده
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ال ترو  مه  ی آه وه دوای ئه  ال هنا،له خواردنیان بۆ مه
  :تیانالیان پرسی و گو مه  لی خواد و له سه ته
  ؟ آردووه قۆڕیتان ئاوایی   رێ چیت له ئه
ر داوای خواردنم آرد هیچ  ونده له:گوتی شال مه

دام،منیش  هنام و خواردنیان نه خواردنكیان بۆ نه
  ستام و هاتمه ر هه آسه ندو چوون یه ب چه به

وا  دا بام ئه ش خواردنتان نه ر ئوه گه خۆ ئه. ئره
  .ڕۆیشتم و خۆ ده استهڕ

*  
  ال  ژن ست و هۆشی مه هه

  رێ دز چۆن دته ئه:الی پرسی و گوتی مه  الژن له مه
  ؟ وه لكه لی خهام
پاآانی خۆی   لباد له  وه ماله  دته  دز آه:الش گوتی مه
نگی پكانی نت و  ێ تا دهڕ گه شت ده  ست و له به ده

  .ستت و  واگانتن لنه و هه خه  ن مال له خاوه
وی ل  مین و خه ده ڕ وی ل هه ژن خهال وكیان مه شه
  :لت ال واگا دنت و ده مه  هتل اگ  به.وتن ناآه
  . وه ماله  وابزانم دز هاتۆته  سته ال هه ال مه مه
  ؟ آویه  لت آوا دز  له ێ و دهڕ په ادهڕو  خه  الش له مه
ا ڕگوێ   ند آه رچه هه  آه یه ماوه:لت الژنیش ده مه
  دای نایت،وابزانم دز هاتووته و سهر گرم هیچ سه ده
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نگی هیچ  و ده پی خۆی ئاالندووه  و لبادی له وه ماله
  .نایتن

*  
  ڕ ری مه سه لله آه

ت ب ر ده ك سهڕ وبارك مهڕر  سه  ال له ڕۆژكیان مه  
تری  کی یهقۆ بت،هیچ چه ی زۆر آول ده آه و سیكارده

 توندی  ناچاری زۆر به  وت،به ست ناآه ده
ری  و سه آه له ملی ئا ژه  خاته ی ده آه قۆیه چه
و  وه بته جیا ده  آه هڕ ی مه سته جه  له  آه له ئاژه

  . آه وبارهڕناو   وته آه وخۆ ده استهڕ
  چن و له ك ده ایهیگ  ستت باقه ل ده الش هه مه
  ره گیان وه  آه هڕ مه:لت گرت و ده ستی خۆی ده ده
وال  ات ههک ند بانگی ده رچه گیام بۆ چنیوی،هه  ره وه
ب هیوا   الش آه مه. بردووه ی که ره مه  آه و ئاوه نیه
  گوێ له  ئستا آه:لت ده  وه دلنیاییه  بت و زۆر به ده

آانت وردو خاش  نده بۆ با گورگ ده من ناگری ده
  .بكات و بتخوات 

*  
  لی آردن گوێ ڕایه

چیت پ ر تی وا بوو هه ال عاده ی مه آه هر وآ   
الش  دا،مه نجامی ده ئه  وه وانه پچه  بهو  ئه  گوتبایهب
  گوت به پی ده  رچی آه زانی هه ی ده مه ئه
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ئاش و   چنه ڕۆژكیان ده.گوت پی ده  وه وانه پچه
باری   وه گهڕ  ،له وه نهڕ گه ن و ده آه باراش ل ده

الی  به  واته  وه په الی چه  بت به خوار ده  آه ئاشه
ك  وه نه  م وریابه آه هڕلت آو ال ده مه. وه آه وبارهڕ

الی  به  آه باره  چونكه. وه آه وبارهڕ  وته بكه  آه باره
  آه باره  وه استهڕالی  ،بۆ له وه ته خوار بوه  وه استهڕ

  ل بابه الش ده ی مه آه هڕوت،آو تا بكه  وه بلند بكه
  آه آاره  وه استهڕالی   چ له ر ده آسه چاوان،یه  به
نجام  ئه  آه استیهڕبین  ده  ال آه دات،مه نجام ده ئه
ی  آه هڕ،آو وه وانه پچه  م وانابت،بهڕآو:لت دات ده ده
  م آردوه ا تۆبهڕ م ڕۆوه گیان له  لت باوآه ال ده مه
  له  آه م،بۆیه ده نجامی ده پم بلی وا ئه  رچی آه هه

ی  آه و خۆ باره استهڕردو ی بلند آ آه باره  وه استهڕالی 
  . وه آه وبارهڕناو   وته آه

*  
  رز دار دۆستی قه

الش  وێ؟مه الیان پرسی آت زۆر خۆش ده مه  له
لی  سه تیرو ته  وت آه م زۆر خۆش ده سه و آه ئه:گوتی

  .خواردنم بكاتن
ال من  لت مه بت ده وێ ده له  و آاته آیش له آابرایه
واردنكی زۆر چاآت بۆ م و خ آه لت ده سه ترو ته

  .م آه دروست ده
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تی  قوربان دۆستایه:لت رامی آابرا دا ده وه  الش له مه
  .رز نابتن قه  به
*  

  ئامۆ ژگاری
آردو  لكی ده ال ئامۆژگاری خه ڕۆژكیان مه

ست و  ناو مه  سانی هوشیار له آه  زانن آه ده:گوتی ده
  كه؟چون ناو مردووانه  ك زیندو له رخۆشان دا وه سه

  م به خوات و هه یان ل ده زه م مه هه  آه  هوشیاره
  .ن آه آان پ ده رخۆشه ی سه فتارو قسه هڕقل و  ئه

*  
   چاآه

آانی  خۆی دا  عزه وه  له  میشه ال هه مه        
شتكی    چاآه ن چونكه بكه  چاآه:گوت لكی ده خه به

نی و و پیس  وری و گه رچی چه هه  میشه و هه زۆر باشه
و مرۆ   وه آاته لك دوور ده ی خه وه پشته  له  و چروآه

آات و باش  ئارام و ب گیرو گرفت ده
دی و شتی پیس و  به  میشه ش هه راپه وتن،خه خه ده

چاوی   و له و خه وه آاته زیك ده مرۆ نه  وا له هڕآاری نا
و نا ئارامی   و آشه  ل و تۆشی گیرمه مرۆ نایه

  .آاتن ده
*  
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  یادی بزن
خرات و  :یگوت هدداو  عزی ده ال وه ڕۆژكیان مه       

ژنك  زۆر رپی  دا بینی آه  و آاته ن،له بكه   قه ده سه
  وی بینی وبه ئه  الش آه گریت،مه ختی ده سه  به
بینین  بن ده  و پیرژنه ك ئه ئاوا وه:ی گوت آه لكه خه
م  ی ئهنبیست  به !!گریت دلسۆزی ده  ند به چه  آه

  پیره . گری چۆن ده دان قه ده ی من بۆ سه هقسان
استی ڕ ال گیان به مه:بیست گوتیی  مه ئه  ش آه آه ژنه

زتانم ڕ یشی بهڕوت و  نابت آه جه  چاوم به  من آه
   یه تۆ وه  به  هی من آه یشی بزنهڕ کت ومتر  دی هه
  آه  وه م هاتمه آه یادی بزنه  به ،ساچت  دهو  زۆر له

  .مگری ده  بۆیه  واردی وخر  گورگ  وبه مه ند ڕۆژ له چه
  

*  
  ی خۆش قسه

آرێ  ت چۆن ده قه: الی پرسی و گوتی مه  ك له آابرایه
  باب؟ آه  به
  ویستت له  ر آات آه هه:رام دا گوتی وه  الش له مه
  .م آه ی پم بل و دم فرت ده بابی ده آه

*  
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  رد تر سه
فری  ال به رێ مه ئه: پرسی و گوتی یال مه  ك له آابرایه

  آانی تر؟ فری شاره یان به  سارد تره  م شاره ئه
ردوآیان  هه  نابتان له پرسیاری جه:الش گوتی مه
  . ردتره سه

*  
  لوا نرخی عه

  چته ی ده آه هڕل آو گه  ال له ڕۆژكیان مه    
ت و آ لوا ده ندێ حه لوا فرۆشی  هه دوآانكی عه

و بۆ  وه بیباته  ی آه آه هڕست آو ده  داته ی ده لواآه حه
یری  سه  وه مایه  آه دوآانه  خۆشی له

دوور   دوای دلنیایی له.آرد آانی تری ده نیه مه شیرینه
  :ی گوت آه لوا فرۆشه حه  ی به آه هڕی آو وه بوونه

ت و نابت بك جه  لوا له وێ حه سك بیه ر آه گه ئه
  ی؟ آه بت بددات چی ده ی نه پاره
ری  م و ده ده له قكی ت هه شه:گوتیلوا فرۆش  حه
  . وه ره ده  مه آه ده
  قك له شه  ره نگی وه ب ده به  واته آه:گوتیش ال مه

  . وه ره ده  رم بكه و ده ل بده من هه
ری  لدا و ده ال هه مه  قكی له آابرای دوآانداریش شه

  ر وایه ر هه گه ئه:گوتی  وه ایهڕ ال گه مه. وه ره ده  آرده
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لوا  ی ترم عه نده و هه ل بده قكی تریشم ت هه شه  ده
  .رێ بده

  
  ر دوعای آاریگه

ال  مه، دونیا هنا بوو ال جاشككی وه ی مه آه ره ماآه    
  جاشكه  ی خۆیانی  به ناچاری شیری مانگاآه  به
ال  ی مه واده موو خانه هه  وه م هۆیه دا،به ی ده آه ره آه
هیچیان ش بووبون   ب به و شیره له
دوعایان   ستی به ناچاری ده  ش بهال مه.وت آه ده رنه به

مان ل  ره آه م جاشه ئه  خودایه: یگوت ده آردبوو
خواردنی   آو خۆمان سود له ، تاوه نی و بیتۆپنیتبس
آی زوو  یانیه به.ین ده می نه ربگرین و به وه  م شیره ئه
ش ال مه. ی مردووه مانگاآه  ستا بینی آه و هه خه  له  آه
  خودایه:ئاسمان وگوتی  ووی آردهڕی بینی و  مه ئه  آه

  ؟ وه یته لك جیا ناآه - ر و  مانگا  آه -  تۆ تا ئستاآه
*  

  
  ال رزی مه قه

  
عیف تر  هات زه ده  ر ڕۆ ژ آه بوو هه ركی هه ال آه مه
  .بوو ده
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بۆ   وه ال ئه رێ مه ئه:الیان پرسی و گوتیان مه  له
یت وا  ت  ناده زمانه سته به  ره م  آه خواردن به

  مرتن؟ ده  ریكه خه
قی  ر ڕۆژ  هه م،هه الش گوتی چۆن هیچی پ ناده مه

  .بۆ خواردن   ن جۆیه دوو  مه
  بتن؟ و آز ده ڕ روا له بۆ هه  واته ی آه گوتیان ئه

رز  م قه آه ره آه  آمانگ به ئاخر من یه:الش گوتی مه
  .  كهو داوا آاری بژیوی مانگ دام ئه

*  
  چاآت آرد

  می شار چووبوونهکند آانك و حا ل چه گه  ال له مه -
ی  حاآمی شار نیشانه وت، رآه ده  و ناوه مامزك له.اوڕ

  .دا الم لی نه ل گرت و به
 .نابی حاآم زۆر چاآت آرد جه: ال گوتی مه -
  .آات ی پ ده ال گالته مه  حاآم وای زانی آه -
م گوت چاآت  آه مامزه  آم بهنابی حا ال گوتی جه مه -

  .آرد
*  
  ون خه

ویا بوو  خه  ونكی زۆ خۆشی بینی  له ال خه مه        
  و آوپه و ئه وه نرخی دۆزیته  یكی زۆر بهز  آوپه  آه
زگڕ  و وا   به ووهدآۆلی خۆیا آر  ی  له هدا   ا
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 ڕ خۆی ته   آه هز  ر گرانی آوپه به  وات و لهڕ ده
  . خۆیا آرد  به آردوو و میزی

یبین  ی ده آه ی و  ژنهر اپه ڕو  خه  دا له و آاته ال له مه
آات  ال ده ر مه سه  ، هاوار له آردووه ڕ ال خۆی ته مه  آه

آو  وه  ت ناآشی آه جاله ت خه ال تۆ قه مه:لت و ده
  ؟ آردووه ڕ خۆت ته  ناو بشكه یمندالی ساوا

موو  ر هه گه ت ئه رهی ئاف ئه:الم دا گوتی وه  الش له مه
ست و  هاتی  ده بوو ئستا تۆ ده است دهڕم   آه وه خه

  .آرد ت ماچ دهنمی پیان
  الو بی ژینگ مه

ی  آه آی ماله یه ر تاخچه سه  له  ال ویستی آه مه   
  له دا ب ژینگكی پ  و آاته ،له وه خواره  شتك بنته

ری  پلی سه ته  خوارێ و به  وته آه  وه ره و سه پیاز له
  ال به ژان هات مه   ری زۆر به وت و سه الی آه مه
انی ک هچاو  و  نه وه خواره   هوت دا آه  آه رب ژینگه سه
  وت و برینداری آردو خون به آه  آه ب ژینگه  به

و چوو  وه ستایه ال هه ،مه وه خواره  الچاوانی دا هاته
هناو   آه چشتخانه  ی له وره سیكاردكی گه

تت  ر جورئه گه ند ئستا ئه سه ژینگی نا پهب:گوتی
  .ر دنم سه بزانم چیت وه  وه پشه  ره وه  یه هه

*  
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  نی آۆتردخۆار
  به  و ماسته ندێ له ك ماستی خواردبوو،هه آابرایه

آابرای پرسی   الش له نوسا بوو،مه وه  وه ییشی آابرایه
دا  الم وه  ؟ آابراش له چیت خواردووه  هو ئه:و گوتی
  . زانیم آۆترت خواردووه:الش گوتی مه.آۆتر:گووتی

  :آابرا گوتی چۆنت زانی
  یه وه ر ییشته سه  به  ی آه یه و جیقنه به:الگوتی مه

  .دیاربوو
*  
  ی مردوو جگه

  
الو  مه برد، آۆالن دا ده  آیان به رمی مردوویه ته    
ڕۆیشتن و  دا ده  و آۆالنه دا به  و آاته شی له آه هڕآو
گیان  باوآه: ال پرسی و گوتی ی مه آه هڕستا بوون،آو هو
الش  مه ا؟ دیه  ندووقه و سه ناو ئه  له  چیه  وه ئه

ال پرسی و  ی مه آه هڕآو. ئینسانه  وه گیان ئه ڕۆله:گوتی
الش  ؟ مه ن به بۆ آوێ ده  و مرۆیه ئه  وه ئه :گوتی
و  وه خواردنه خواردن و نه  نه  شون آه  نه یبه ده:گوتی
  . زوی ل یه  نهو ز  ئاوردووی سوتاندن نه نه
  ئ باوآه:ی بیست گوتی وه ئه  ش آهال  ی مه آه هڕآو

  . ن به ی ده بۆ مالی ئمه  وه استی بل ئهڕ گیان به
*  
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  ر المی آه وه
  ی به آه ره ی  آهاداو ال آه الی مه  ك هاته آابرایه  
با بچم   سته هاوڕ:الش گوتی ال آرد،مه مه  ت له مانه ئه
ال  مه؟ یان خر  ازیهڕرسم بزانم ثم ب آه ره خودی آه  له
م  آه ره آه:و گوتی وه ایهڕ و گه وه ماله  ستا چوه هه
  آه ره آه یت، ده نه  و آابرایه رگیز من به لت هه ده

ن  زۆر  آه ن وآارم پ ده به من ده  آه  چونكه:گوتی
م  ، ئه ن ده نمی ده خاوه  تۆی آه  جنوی ناشرین به

،  و هیچ سودكی تدا نیه  ش آاركی زۆر خراپه آاره
  .ازی نیمڕ: م  گوتی آه ره آه  آه بۆیه

  
*  

  ری دار وبه ئه
 وونیشتبوو،ڕبن داركی بلند   ال له ڕۆژیكان مه  
  فلك له  ویستیان آه  دا س مندالی قۆشمه  وآاته له
  هاتنه ن، بیبهنن و ال بف ی مه آه ن وپالوه ال بكه مه

م  ر ئه سه  س ناتوان بچته آه:ال و گوتیان الی مه
توانم  من ده ، نیه ت مهح زه  م آاره ئه: ال گوتی ،مه داره
آردن و  قسه :آان گوتیان منداله . وه ره سه  بچمه

ی  آه است دهڕر  گه آارآردن زۆر لك جیاوازن،ئه
  . خوادووه یدان مشكان نه رموو مه فه
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  و له وه پ آرده  ی له آه ستاو پالوه هالش ه مه 
  ی خۆی قایم آرد و له آه پشدنه  ست و له نكی به به
بۆ   وه ئه :الیان گوت مه  آان به منداله ل خۆی برد، گه

لكو  ال گوتی به مه ی؟ به ا دهتل خۆ گه  ت له آه پالوه
  وه آه ری داره و به بۆ ئه  وه ره و سه آی ترله یه گهڕ

  . وه هڕۆوم وێ دا ده ت و من بهب هه
*  

  ی گرنگی پدان  لگه به
  ستا به الش هه عوت آردبوو،مه الیان ده ڕۆژكیان مه

المی آردو  و سه  آه ماله  ووهچ  وه لكی آۆنه ل و په آه
دو  و قه وت و ئه ال آه مه  چاویان به  ش آه آه ماله
  ن بهآیا بینی هیچ گرنگیه  وه آۆنه  و جله یان به قیافه
آردو بۆشونكی  رمویان ل نه رموو فه داو فه ال نه مه

  .تۆگ ال  نه مه به یان رمو باش فه
لو  ،آه وه ماله  ستا چۆوه ونیشت و ههڕم  الش آه مه
  روالكی زۆر شیكی له ك شه ی و آورتهڕلی خۆی گۆ په
و  آه ماله  وه ایهڕ ال گه ر آردو خۆی زۆر قۆز آرد،مه به

ستان و  ری هه به  له  آه جلیسه و مه  آه ن ماله خاوه
ال آرد و  مه  رمویكی زۆر باشیان له رموو فه فه
  شونكی زۆر باش دانا،آات آه  الیان له مه

رمویان بۆ نان خواردن  یان هناو فه سیفره
ست  ده  ی آه وه ی پش ئه آه ر سیفره سه  الش له آردومه
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ری  ی به آه آه رتهوبۆ نانخواردن ببات قۆلی آ
قۆلی   رمووی له ستی خۆی فه ده  رهناو به ده

 ترو پ  ده:خۆی آردو گوتی ی آه آه آورته
ال  مه :ماو گوتیان ڕال سو مه  ریان له سه  آه لكه بخۆ،خه

رام دا  وه  الش له ی؟مه آه یانی چی بۆ وا ده  مه ئه
 تانمن  به  ی آه باشه  ز و شونهڕم  ئه  چونكه:گوتی
  مه آه رواله ك و شه ز و شونی آورتهڕ  مه ،ئه داوه
  لی باشه ل و په آه  ز گرتن لهڕ  دیاره.من  رز لهك  نه
ل  ی  آه ر شایسته ش خواردن  هه آه مرۆ،بۆیه  ك له نه

لناس  ئه(  گوتیانه ب که عاره  و ڕاسته لی  باشه و  په
ل و  که  لک به خه) مام ئیلیاس   و کانه له بل لباس وه

  .  ناسرت ی باش  دهل په
*  
  ڕ زه  ڕه زه

  ی به آه ره ال هات و داوای آه ی مه ڕۆژكیان دراوسكه
  به: الم دا گوتی وه  الش له ال آرد و مه مه  ت له مانه ئه

ی  آه ره دا آه  و آاته له. نیه  م لره آه ره آه  وه داخه
ی  آردو نه ر زه  هڕ زه  ستی به ال ده مه
ال  ی مه آه ره ی آه هڕ زه  گوی له  ش آهآابرا. وه یهب ده
ك  ت وا یه آه ره آه  نیه  وه ی ئه ئه:الی گوت مه  وو بهب
  .م لت لره ین و ده زه خۆی ده  به
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 و پ ر آی ب باوه استی آابرایهڕ  به:الش گوتی مه
 ڕ یت باوه ی من ناآه قسه  به ڕ ی،باوه ره هم یر و سه سه
  .؟یت آه م ده آه ره ی آهڕ زه  هڕ زه  به

*  
  آار هینان به  جیوه

  و شاخ چوو آه ره و به وه ال خۆی آۆ آرده ڕۆژكیان مه
آۆ   وه ك بۆ سوتاندن و ئاوردووی مالهردا  ند باره چه

ال ماندوو بوو و بوو  ی مه آه ره آه  وه گهڕ  ، له وه بكاته
ر  سه  وه ورازه و هه توانی له ی ده نه ،

ی و ڕ په دا ت ده الوه الی مه به  هبوارك آڕ.وت بكه
  وات و بهڕدانا  وه گهڕ  ال به ی مه آه ره آه  بینی آه

  :الی گوت مه
وسا زۆر  ،ئه ت بكه آه ره قینگی آه  له  م جیوه ال آه مه
  .واتڕ دا ده وه گهڕ  باش به به

ی زۆر  آه ره نجام داو آه ی ئه و آاره الش ئه مه       
وت و  رآه ئاسانی سه  به  ورازه و هه ڕۆیی و له باش ده

،بۆ  وه ایهڕ و مال گه ره و به وه داركی آۆ آرده باره
ندێ  ش هه مجاره وات ئهی باشتر ب آه ره آه  وی آه ئه

ی زۆر  آه ره ی آردو ئیتر آه آه ره قنگی آه  ی له جیوه
ال  مه ، ج هشت  الی به خۆش ڕۆ بوو و مه

ی و بیری  آه ره آه  یشتهگ ده آرد نه ندی ده رچه هه
قنگی خۆی بكات  تا   ش له ندێ جیوه هه  آه  وه آرده
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نجام  شی ئه م آاره ستا ئه ال هه مه ، ی آه ره آه  بگاته
خۆش   نده وه ال ئه خۆیا آرد،مه  شی به م جیوه داو آه
ج هیشت و زووتر   ی به آه ره آه  آهبوو  ڕۆ بوو

ی قنگی  وه ر سوتانه به  له  وه ماله  له ،  وه ماله  یشته گه
زۆر نا ئارام بوو،جی پ ج  گیرا و ده پ ڕانهخۆی 

بینی و لی   وه و جۆره الی به مه  الژنیش آه بوو ،مه نه
  الش له مه ؟  وماوه چیت ل قه  وه ال ئه پرسی مه

چی   ال ژن بلت  آه مه  به  ویست آه ی ده رمان نه شه
  من چیم به  وێ بزانی آه ته ر ده گه ئه :و گوتی  آردووه

  من آردوومه  ی آه هو ئه  ره رموو وه ، فه  ر هاتووه سه
ر  سه من چیم به زانی آه وسا ده ئه  نجامی بده تۆش ئه
  . هاتووه

*  
  ال دیاری مه

تام و   لووی زۆر به رده ندێ زه ڕۆژكیان هه        
  الش آه مه ، دیاری هنابوو  ال به باشیان بۆ مه

ندی   هه  آه  وه بیری آرده ، ری حاآمی شار بوو دهبرا
ستا  می ببات،ههکدیاری بۆ حا  به  لوانه رده و زه له
  ل،له م په ناو قاپكی آه  آی خسته هی ند دانه چه
یشت  ڕۆ ن ده رچه بووهه  وه سته ده  ی به آه قاپه  آه  گهڕ
باشی   دا به  آه ناو قاپه  آان له لووه  رده زه
آان و پی  لوه رده زه  ووی آردهڕالش  ستان،مه وه ده نه
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ند  رچه ال هه مه ، تان خۆم ستن ده وه انهڕر  گه ئه:گوتن
وال و  خواردو به آانیان ده آان ته لوه رده ڕۆیی زه ده
  ستی به الش ده ڕۆیشتن،مه ده  آه والی قاپه ئه

لووی  رده زه  ك دانه نیا یه خواردنیان آردو ته
  شی بۆ حاآم برد و له لوه رده زه  و دانه ،ئه وه هشته

الی آرد  پش حاآمی دانا و حاآمیش زۆر سوپاسی مه
ال  مه  و پاداشی به و هناوه ی بۆ ئه و دیاریه وا  ئه آه
  .دا

ندێ  بازار و هه  ستا چووه ال هه ڕۆژی دوایش مه        
  وه گهڕ  له.دیاری ببات  بۆ حاآم به  ی آهیاری آ خه

ال  الی پرسی و گوتی مه مه  الو له مه  یشته ك گه هآابرای
  ، بۆ حاآم به یاره الش گوتی خه ،مه یوتهآ  چیه  وه ئه

بۆ   ال ئاروو باش نیه مه:م،آابراش گوتی به دیاری ده
ال ناو  آانی وه یاره الش خه مه . باشتره  ماته ته .دیاری

ی و بۆ مالی حاآمی ی آ ماته ستا سندوقك ته هه
  و تۆسن بوو بوو،آه هڕش حاآم زۆر توو و ڕۆ ژه ئه.برد
  ستووری دا آه و ده ی بۆ هناوه ماته الی بینی ته مه
ن،خوالمانی حاآمیش  ال دابده ری مه سه  مووی به هه
رچی  نجام داو هه ر چاوی حاآم ئه به  یان له و آاره ئه
الش  مه الیان دادا، ی مه لله رو آه سه  بوو به  ماته ته
آرد و پ  ر سوپاسی خوای ده دا هه و آاته له
ر سوپاسی  هه:ال بوو مه  چاوی له  حاآم آه:نی آه ده
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الو  پرسی و  نی،چوو الی مه آه آات و پ ده خوا ده
یت  آه تۆ وا سوپاسی خوا ده  ال هۆی چیه مه:     گوتی
نابی حاآم  جه:الش گوتی مه نی؟ آه ر پ ده و هه
دیاری بنم    نابت به ۆ جهیبوو بمن خیارم آ  چونكه

بۆ   یار خراپه خه:آم تۆش بوو گوتی الم آابرایه به
گینا ئستا  هنا،ئه خیارم نه  بوو آه دیاری،جا چاك نه

خاش و ورد  و خیاره م به لله ر و آه موو سه هه
ال  ی وه آه ییه هڕی بیست تو مه ئه  بوو،حاآمیش آه ده

مال و  شی دا بهنین آردو پادا پكه  ستی به چوو و ده
ال  مه  شتك به  میشه هه  شاو دو مه له  یاری دا آهب

  .بدات
*  

   مه ی ئه جیگه  له  مه ئه
نی اشارك مو  فرك چوو بووه ال بۆ سه مه  آاتی آه له

ی نان  ر سیفره سه  له  بوو،آات آه  و شاره حاآمی ئه
ند  خوار،حاآم چه ل حاآم نانیان ده گه  خواردن له

ووی ڕپشی  ده  موو جاركیش آه پشمی و ههجارك 
ی  م آاره ئه:یگوت پرسی و ده الی ده مه  لهال،  مه  آرده ده

  شاری ئمه  ل له به:یگوت حاآمیش ده. سنده تۆ زۆر په
و  استهڕدا   و آاته الش له مه . یب نیه عه  م پشمینه ئه

 :بوو و گوتی  هڕلال آردو حاآم زۆر تو ره آی به خۆ بایه
ر  سه  له  وشتی آه هڕآی ب خوو و  استی مرۆیهڕ به
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و  داتن وو دهڕتۆ   له  نده سه ناپه  آاره  م جۆره ئه  سیفره
  لهنابی حاکم  جه:الم دا گوت وه  الش له مه.تیئ  ده

و آاركی زۆر  یب نیه هیچ عه  م آاره ئهدا   شاری ئمه
  . وایه هواو ڕ ته

*  
  وا ژی ره سوار ی  به

  چووه سواری ده  آان به ل مریده گه  كیان لهال ڕۆژ مه
  ،لهن بوو ال پیاده ی مه دواوه  آان له وت،مریده مزگه

  ی هاته آه ره آه  ال له م ڕۆیشتنی مه دوای آه
  ،له ی بۆوه آه ره و پشت سواری آه ره و و به وه خواره

وا ژوو سواری  ره ال بۆچی ئاوا به الیان پرسی مه مه
  ئوه  ئاخر من پشتم له:الش گوتی ی؟مهت بوو آه ره آه

من   وا پشتتان له بان ئه وه پشه  ش له ر ئوه گه بوو،ئه
وومان ڕ  سوار بوویمه  م جۆره به  الم ئستاآه و،بهوب ده
  . آتره یه  له

*  
  ی  آۆن بوو جوببه

ی  وشه حه  و واگا هات و له خه  ال له وكیان مه شه   
و  وت ر چاو آه به آی ی خۆی تارماییه آه ماله

ژنی  ال مه ،  دزه  رمه و ته ئه  وخۆ وای زانی آه استهڕ
وتن تیرو  ب دوا آه به  ی ل آرد آهاواگا هناو داو

ال  مانی بۆ مه ال ژن تیرو آه ی بۆ بنی،مه آه مانه آه
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و زانی  آه تارماییه  ر تیركی گرته آسه الش یه هنا،مه
ال  ،مه وه جوالیه نه هیچ  چونكه  وتووه ری آه به  آه

ن و بچین ڕ ما،با لی گه دز آوژرا و ترس نه:گوتی
  یانی آه وتن و به الژن تر لی خه الو مه مه،  وین بخه
یریان آرد زانیان  سه  ،آه وه آه وشه حه  چوونه ستان هه
ی  ستهڕ  به  آه ال بووه ی خودی مه و جوببه دزی شه  آه
وتبوو آون  رآه ی به آه تیرهلواسرابوو، هه   وه آه وشه حه

  خودایه: ی بینی و گوتی مه ئه  ال آه مه آون بوو بوو،
ی  مه ئه  الژن آه مه ،تۆ نوشی بۆ زۆر زۆر سوپاس و آ

ب  ی خوا وا به موو شوآرانه م هه ال ئه مه:بینی و گوتی
  ت دیوه ر نه گه ت مه ئافره:الش گوتی ؟ مه ج بۆچیه

و وا  وتووه آه  آه ر شانی جووبه سه  چۆن به  آه تیره  آه
  ر خۆم بایه به  له  آه ر جوببه گه الم ئه ؟به آونكون بووه

  . ئستا تابووتت بۆمن هنابایه  بوایه ده
*  

  تۆ چی؟  به
و   كی بووهڕال ژن آو مه  بوو آه نه  وه ال ئاگای  له مه

ال  آی دراوسی مه آابرایه! داوهپ كی ڕخوا آو
ال  الی گوت مه مه رت به ال به بۆ مه  دهستا چوو موژ هه

  الش زۆر به مه!كی پ داونڕم خوا آو تان ده موژده
كم ڕجا من آو:یی گوت هر ده و موژده ب گرنگی دان به

  .تۆ چی ؟  به  بووه
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*  
   آه شه ره  ی  قوله قه ئاره

  له.بوو) بزار ( بوو ناوی  ركی  هه ال نۆآه مه   
ی ڕگۆجوان ال خۆی  مه بوو  ژن جه ڕۆژی   آاتك دا آه

 ، ر آردبوو به  و شیكی له لكی تازه ل و په آه و بوو
  آ له بۆ یه  ژنانه آی جه یه نامه  ویستی آه

نوسین دا   آاتی نامه  آانی خۆی بنوس،له دۆسته
  وته ی تكاو  آه آه پنوسه  ب له آه ره ند دلۆپك مه چه
  چۆوه  ش بوو،آه هڕال  و  هی م آه تازه  له ل و په ر آه سه
  وت و  له ی چاوی پ آه آه ر   ژنه آسه یه  وه ماله
ال ؟ تۆ  مه  چیه  مه ئه:ری هاواری آردو گوتی سه

الش  مه. رآردنت نیه به  له  لی تازه ل و په شایانی آه
  ت بزانیبایه ت وا باش بوو پشان هۆآه ئافره: گوتی
(  مرۆ آه ،ئه بكردابایهر من   سه  وسا ئاوا هاوارت له ئه

ستم ماچ بكات  ده ژن هات   بۆ پیرۆزبایی جه)  بزار
نوچاوانی   قی له ند دلۆپ عاره دا چه  و آاته و له

م و  لكه ل و په ر آه سه  وته و آه وه خواره  هاته) بزار(
  .شی آرد هڕئاوا 

*  
  ست نوژ پی  ب ده

ی  وه پیش ئهگرت و   ل ده ستنوژ هه ال ده ڕۆژكیان مه
واو  ی ته آه سینه پی  بشوات،ئاوی مه پی چه  آه
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آاتی نوژ   آات،له نوژ آردن ده  ست به بت و ده ده
ستت  ستت و  ده وه ادهڕك پا  ر یه سه ال له آردن دا مه

الیان پرسی و  مه  آات،له نوژ آردن ده  ست  به و ده
ستابووی و  هاوڕآپا  ر یه سه  بۆچ له  وه ال ئه مه: گوتیان

ست  پم ب ده ئاخر پای چه:الش گوتی آر؟مه نوژت ده
  .نوژ بوو

*  
  راست  سته الی  ده

راو  سه  و پویستی به ال موانكی بۆ هاتبوو،شه مه
رسی و پالی  مه  ال واگابوو،له مهدا ش  آاته و  بوو،له هه

رێ تا  بمده  استی تۆیهڕستی  الی ده  له  چراآه:گوتی
م  به ؟ ر شتی گه مه :الش گوتی مه.م لی بكه هه

  .؟ آام الیه  استم لهڕستی  ده  من چوزانم آه  تاریكیه
*  

  
  رام مه  یشتن به گه

و للالح  به هز و زه  بوو تا بلی به آی هه ال گایه مه
برد جۆتی پ  ی ده و گایه ئه  ال ڕۆژانه شاخ دار بوو،مه

  آرد آه ده زی ویست و حه یه مژ بوو ده  ال له آرد،مه ده
  ردو شاخه نوان هه  وت و له لكه لكی بۆ هه هه
  المه زه  و گایه دا  سواری پشتی ئه ی گاآه آه زله

وتبوو آاوژی  ال پال آه ی مه ببت،ڕۆژكیان گاآه
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ستا چوو  ل زانی و هه هه  ی به وه الش ئه آردن،مه ده
  وه آه ردو شاخی گایه نوان هه  بووو له  سواری گاآه
و  وه ستایه ی بینی هه مه ئه  ش آه زرا،گاآه لی دامه

ناآاو قۆچی   اندو لهڕالی سو ر مه آسه هار بوو بوو،یه
  وته ال آه ێ داو مهف  والوه الی بۆ ئه شاندو مه اوهڕخۆی 
خۆی هاواری   ك به دا یه  و آاته ال له وی،مه ر زه سه

  بوو،هاته  هرو هاوا ال گوی له ی مه آه آرد، ژنه
ر  سه  وتۆته ك مردوو آه الی بینی وه و مه آه وشه حه
و ب  رو گوالآی شكاوه موو سه و هه وی زه
هاواری   ال له الژنیش هاواری آردو مه ،مه نگه ده
 :و گوتی وه ی دایه آه ی  ژنهلو د وه خۆ هاته  الژن به مه

م  رو آلله ند سه رچه هه  بووه رێ هیچ نه ده گوێ مه
ئاواتی خۆم   الم من به به  ار بوویمهو بریند شكاوه

  .یشتم گه
  پشبینی

  ،له وه رزه ر داركی زۆر به سه  ال ڕۆژكیان چوو بووه مه
ستا بوو  وه   وه آه ری داره الی سه  آه ر لقكی داره سه
و  ك له ،آابرایه وه ببیته  داره  و لقه ویست آا ئه یه ده
الو  مه  ڕۆیی،هاواری آرده وێ دا ده دا به مه ده

  آه یت ئستا داره آه التۆ چی ده نابی مه جه:گوتی
  توش به و  وه خواره  ویته که شكت و خۆت ده ده

  وته ال آه شكاو مه  آه دا داره و آاته لهبی  ئازاران ده
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ی آابرای  قه و یه وه ستایه ر هه آسه وی و یه ر زه سه
م پ  واته یبگۆی،آه نابیت غه جه  دیاره:گرت و گوتی

زگار ڕال  مه  مرم ؟ آابراش ویستی خۆی له ی ده بل آه
ت  آه ره آه  رآات آه هه:آی آردو گوتی بكات و درۆیه

  .مریت و تۆ ده زیكه وا مرنی تۆ نه ت ئهبت
آو بۆ داری ئاوردوو   چوه ال دیسان ده ڕۆژكیان مه

ال تركی  ی مه آه ره ورازك آه هه  دا له گهڕ  چوو،له ده
ی  ر بیری قسه سه  وه ر هاته آسه ال یه مهآرد و 
ال دیسان  ی مه آه ره دابوو آه  و دالغانه ال له آابرا،مه

 بیریالش  دا مه و آاته ،له وه ین آردهت  ستی به ده
سواری پشتی  له  آه بۆیه  زیكه ردنی نهم  آه  وه آرده
خۆی لی   ك به یه  و ناوه و له وه خواره  ی هاته آه ره آه
ر  سه  ویان بینی هاتنه ئه  لكی گوندیش آه شا،خها آڕ

ت،وایان  قی نایه ال مرته مه  ال و دیتیان آه ری مه سه
و  ره به  وه الیان بۆ شاردنه ،مه ال مردووه مه  زانی آه

ر  و هه  وه وباركهر  یشته گه  وه گهڕ  ستان برد،لهڕگۆ
 آرد بۆ آیان دیاری ده یه گهڕ  لكانه و خه له  آه یه
  ال له دا مه  و آاته ،له وبارهرو  راوی ئه ده  لهو  وه ینهر په

  آی آه یه گهڕویش  و ئه وه ستایه هه  آه بازه ناو داره
من   آات آه:دان و گوتی یزا بوو نیشان خۆی شاره
و  وه یمهڕ په ده  مالوه ی ئه یه گهڕو  له مزیندوو بوو

  . وه ینهر هپبۆ   نكه راوكی زۆر ته ده
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*  
  تی ئای بۆ رۆ ژگارانی الویه

سپك  ویست سواری ئه یه ال ده ڕۆژكیان مه
  آه سپه ر ئه دا بۆ سه ل ده ند خۆی هه رچه ببت،هه

ئای :ببت و گوتی  سپه و ئه سواری ئه  توانی آه ی ده نه
یر آردو  و الی خۆی سه مالو ئه هتیم،ئ بۆ ڕۆژانی الویه

  خۆ له:گوتی  وه ر خۆیه به  آرد و له دی نه سی وه آه
  بوومز نه  ر چه تیشم هه ڕۆژگارانی الویه

*  
  ر ری آاریگه سه چاره

ی  آه دایك بوونی مناله  ال ژن زآی پر بوو،آاتی له مه
دونیا  ی وه آه الم منداله هاتن و به بوو، ژانی ده

  و آاته ت بوو بوون له هات،خزمانی نایحه ده نه
آی بكاتن  ریه سه  چاره  ال و آه الی مه  دا،چوونه

الش بۆ  ر بتن،مه سه  ال ژن شتكی به آو مه وه نه
ئستا :یال دا هات وگوتی خه  وان شتكی به المی ئه وه

بازارو   ستا چووه ال هه م،مه آه ج ده ج یه  آه آاره
   له  م گوزانه و گوتی ئه وه یو هنایهند گوزكی آ چه

و  ئه  آه منداله  دا آه  و آاته دابنن،له  وه ال ژنه ژر مه
و  و خۆ بۆ یاری آردن به استهڕوا   ببین ئه  گوزانه
  . وه ره ده  دته  گوزانه

*  



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

  هۆی پریان
ی  ر سیفره سه  له  وه آه یه  الژن به الو مه ڕۆژكیان مه

  ی آه آه وچكه الژن آه وو نیشتبوون،مهڕنان خواردن 
گرت و لی  بوو هه  آه رمه گه  شله  ناو شیوه  له
زۆر   آه وچكه آه  خوارد،چونكه  آه وهیش  وچككی له آه
الش  ی چاوی ئاو بوو و گریا،مهالژن پ رم بوو،مه گه

الم دا  وه  ال ژن له ال ژنی پرسی؟مه هۆی گریانی مه
داكی خوا ل   یادم آه  وه دا هاته  م آاته له:گوتی

  آه ی زۆر پ خۆش بوو بۆیه م خواردنه خۆش بووم ئه
  .رم دا زال بوو سه  یان بهگر

  دا له و آاته خواردن آرد،له  ستی به ال ده پاشان مه
فرمسك   له الش چاوی پ مه  آه رمی شیوه ر گه به

ال پرسی؟  مه  الژن هۆی گریانی له مه  مجاره بوو،ئه
ر  یادی  سه  وه منیش هاتمه:والم دا گوتی  له شال مه

ك تۆ خراپ و  هژنكی و   خوا ل خۆشبووی دایكت آه
  . لكی تووشی من آردوه ب آه

*  
  ی جوببه جگه  آورتان له

یی،آاتی  په ده ت  وه شكه ده  ال له ڕۆژكیان مه   
  و له وه ر آرده به  ی له آه ڕۆ هات و جوببه نوژی نیوه

وبار تا ڕی داناو ڕۆیشت بۆ الی  آه ره شتی آهثر  سه
ست نوژ  ریكی ده خه  ال آه ل بگرت،مه ستنوژ هه ده
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الی دزی و  ی مه آه لگرتن بوو،دزك هات و جوببه هه
ی  آه جوببه کهبینی   وه ایهڕ گه  ال آه بردی،مه

پشتی   ی له آه ره ستا آورتانی آه ویش هه ،ئه ماوه نه
دا   گهڕ ر ملی خۆی داناو  به سه  هلو  وه آرده  آه ره آه

ی وپی  آه ره آه  آرده ووۆ دهڕ  ناوه  به  ڕۆیشت،ناوه
  وه یته ده م نه آه م تا جوببه سه خوال قه  به:گوت ده

  . وه مه ت ناده آه آورتانه
  دا الو گه مه

  الش له الیان دا،مه رگای مالی مه ده  ڕۆژكیان له
 :یان گوتی وه ی ماله آه ی باالخانه ره نجه په

  . وه ره رگا بكه ده:یان گوتی گاآهر ؟آابرای پش ده آیه
  ال بینی آه ، مه وه رگای آرده ش چوو دهال مه
 آاتن، ال ده مه  داوای خواردن له   ركه آه رۆزه ده
  ال آه مه.  وه ره سه  ره ی گوت وه داآه گه  الش به مه

خوا بت :پی گوت  وه ره سه  ری برده آه رۆزه آابرای ده
دات!  
بم   هیچت نیه  پیاوی چاك تۆ آه  باشه:داش گوتی گه
  ر له و هه وه ره سه  وه ۆچی منت هنایهیت ب ده

  ت گوت خوا بت دات؟ نه  وه خواره
  شتكت له  ی تۆ آه ی پیاوی چاك ئه هه :الش گوتی مه

 رگاوه بۆالی ده  وه اآشا خوارهڕبۆچی منت   من داوایه
  ؟ کرد  داوی هیچت نه  وه خواره  بمه  ی که وه ،پش ئه
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*  
  ل زایین نجه مه

  به  وه ی خۆیانه هاوسكه  لكی له نجه مهشوور  المه مه
لكی  نجه مان ڕۆژ، مه ین هه رگرت،سبه ت وه مانه ئه

ی  آه له نجه ناو مه  ی خسته تری بچكۆله
ی  آه له نجه ال داوای مه ی مه یان،هاوسكه هاوسكه

 ؟ مان آه له نجه الی پرسی آوا مه مه  و له  وه آرده
ئاوس   آی ئوه له ننجه مه:الم دا گوتی وه  الش له مه

ل زۆر  نجه ن مه ،آابرای خاوه و زاوه بوو،دون شه
 ، وه ایهڕ و گه  وه هرگرت ی وه هآ له نجه خوشحال بوو،مه
ی خۆی  هاوسكه  لی له نجه مان مه ال هه ڕۆژكی تر مه

  الش به مه ری گرت، ت وه مانه ئه  و به  وه داوا آرده
آابرای   وه دایه ی نه هآ له نجه ند ڕۆژك مه ست چه قه

ی  آه له نجه الش هات و داوای مه هاوس، مه
بن  ت المه آابرای گوت،بۆ خۆتان سه  الش به ،مه وه آرده
 ڕآابراش واقی و مرد  ی ئوه آه له نجه مه  وه داخه  به

ل  نجه مه  ال تا ئستا بیستووته الی گوت مه مه  ماو به
  ؟ بمرتن

  ت آرد آهڕ چۆن باوه:تیالم دا گو وه  الش له مه
  .مرتن ل بزتن، ئاواش ده نجه مه

*  
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 گۆڕینی جیگا
دزكی  وتبوو، لی  خه وه ماله  ال له مه  وكیان آه شه
توانای   له  رچی آه ال،هه ی مه آه ماله  رمن هاته شه

کردی و  وه آۆ آرده  یال لی مالی مه ل و په دابوو آه
  وه ره و بۆ ده ر ملی خۆی سه  آۆلك و هاویشتیه به
  آه دزه  آات آه  واگا هاتبوو له  الش آه ۆیشت،مهڕ
دوو   لگرت و به ی خۆی هه آه فه الش پخه وت مه رآه ده
  چوونه  وه آه یه  ردوآیان به وت  و تا هه آه  آه دزه

  وێ بینی زۆر به الی له مه  آه  آه دزه ،  آه مالی دزه
؟  یت آه چی ده  لره  هو الی گوت ئه مه  به  وه ییه هڕتوو
م  آه شونی ماله :و گوتی  وه المی دایه الش وه مه
  . یه مالی تۆش ئاماده و آری حه  یوهڕگۆ

*  
  ك ك یه وه

 ال، ردانی مه سه  ك هاته ڕۆژكیان آابرایه        
و ڕۆ  واوی ئه زی ل نا،تهڕخرهاتن و   الش زۆر به مه
آابرا   ر،آات آه سه  ی برده و آابرایه ل ئه گه  له  ژه

ناوت  :آابرای پرسی و گوتی  ال له وات،مهویستی ب
نابت  ر جه گه مه :الم دا گوتی وه  ش له آه موانه ؟  چیه

موان پرسی و ، خر نه :الش گوتی ناسی؟مه منت نه
ناسی بۆچی ئاوا موانداریت  منت نه  آه  باشه:گوتی

 ت، آه وببهندیل و ج مه  چونكه:الش گوتی مه ل آردم؟
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ر  هه  ،وام زانی آه ی خۆمه ندبل و جوببه ك مه روه هه
  .خۆمم موانم

*  
  گۆڕی باوك

و  ری،له په ت ده  وه گۆرستانكه  ال له ڕۆژكیان مه
  وه هآان گۆره  آ له یه به  گكی بینی آه دا سه  آاته
  آه گه سه  ردكی به الش  به میزێ، مه داده

 ال، ر مه سه  خۆ هرشی آرده و استهڕش  آه هگ دادا،سه
وی گانب  ستی به ده  وه زهڕ  به:ترسا  آه گه سه  ال له هم

ش  مجاره رمو ئه فه :ی گوت آه گه سه  ناو به  وه خۆیه
گۆری   زانی آه م ده نه   ش ببوره ئمه ،  پی دا بمیزه

  .ی آه خراتی بۆ ده  باوآته
*  
  ی ئاوی بالنده

ناری  آه له ، وه ئاوه کر گۆم سه  ال چووه ڕۆژكیان مه
دی  وهآی زۆری ل  یه بالندهدا   و گۆماوه ئه

گرم و  ده :گوتی  وه ر خۆیه به  له شال مهکردن،
  .خۆم وختی پ دهڕكی پوخت و نیكولنم و نا ده
الم  به .تڕۆیش ده  وه و پشه ره به  وه یاله و خه ر به هه

واوی  ته ، وه زیك بووه آان نه بالنده  له  آات آه
  ال آه مه ، وه آه ناو قوالیی گۆماوه  آان چوونه بالنده

  هوردی  آه بۆیه ی بینی ئیتر ب هیوا بوو، مه ئه



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

ندكی ل ورد ورد  هنا درێ و ههخۆی  ی  آه نانه
خواردن   ستی به ی آوشی وده آه ئاوی گۆماوه  آردو له

  .آرد
  و چاوی بهیی  په ت ده  ووه دا آابرای له  و آاته له
  ورده  و ورده آوشیوه  و ئاوه وت نانی له الآه مه
  وه هئ:ال و لی پرسی و گوتی الی مه  هاته .یخواتن ده

نی   خۆ آۆره:الم دا گوتی وه  الش له مه ؟ خۆی چی ده
  خۆم ی ئاوی ده ئاوی بالنده  نان به  نابینی آه

*  
  مانگی چل رۆ ژ

ر ڕۆ ژكی  ان دا ههز مه هڕل ڕۆژی مانگی  وه هه  له    
  هخست ی ده ردكی بچكۆالنه ال به چوو مه ر ده سه  به  آه
ی آ  سته به و مه بۆ ئه  ی آه یه و دیزه او ئهن

ردكی  ند به الش ڕۆژكیان چه ی مه آه بوو،آچه
ال  مه  ی آه وه ب ئه به  وه آه ناو دیزه  ی خسته بچكۆالنه

ر مانگی  هس  ند ڕۆژێ به هچــــ. ئاگای ل بتن
  وت له مزگه  س له ند آه یی چه زان دا تپه مه هڕ
مین ڕۆژی  نده مۆ چه ال ئه الیان پرسی و گوتیان مه مه
لم چوو  ن پتان ده بر بكه الش گوتی سه ؟مه زانه مه هڕ
شتا  هه  ی  ژماردو بینی آه آه آانی ناو گۆزه رده به

خۆ مانگ   وه الش بیری آرده مه  ردی ت دایه به  دانه
  شتمین ڕۆژه هه  ئستا پیان بلم آه ، شتا ڕۆ ژ نیه هه
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ی  نیوه  آه  وه بیری آرده  آه ن بۆیه آه م پ ده گالته
ال  ،مه زانه مه هڕمین ڕۆژی  چله  بكات و پیان بل آه

و  زانه مه مین ڕۆژی یه چله وانی گوت آه چوو به
چۆن   خۆی سی ڕۆژه  ال مانگ به وانیش گوتیان مه ئه

الش  نین،مه ال پكه مه  تی؟به مین ڕۆژیه ئستا چله
ر  گه ئه  تای من نیه خۆ خه  ردی حیسابینه گوتی مه

مین  یهشتا واو هه ته  مۆآه ئه  استیم  پ گوتوبانهڕ
  . زانه مه هڕڕۆژی مانگی 

*  
  

  آان آۆنه  مانگه
  مانگ تازه  ال آاتی آه مه:الیان پرسی و گوتیان مه  له
ر  سه آان چیان وه مانگه  ی آۆنه وت ئه آه رده ده

ز ڕآان  آۆنه  مانگه:رام دا گوتی وه  ال له دت؟مه
  .سازن آانیا ل ده ستره ن و ئه آه ده

*  
  ت ی  قیامه وه زیك بوونه نه

وی  هل ی زۆر قه سته ال آاویكی دابه مهڕۆژکیان  
و   وه ئاوایی آۆبوونه یالوان  ندێ له بوو،هه هه
ال وا ل  ر فرت و فل بت مه هه  به  ان دا آهیاریب

  وه آه یه  و به تر بب سه  هڕو آاو ئه  ن آه بكه
ال و  الی مه  چوونه  وه آه یه  مویان به هه  خۆن،بۆیهیب
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 ێی ڕۆژ سبه  آه  ال وابزانه مه :گوتیان
  چه  هت هه  ی آه یه سته م دابه ئه  وآاته ،ئه ته قیامه

مۆ  ئه  آه  باشتر وایه  واته آه ؟ تب سودكی تۆی ده
  یت و به ت بكه داوه  ئمه  مۆآه ی و ئهری بب سه
  وه په و گه گالته  به  ی تۆوه سایه  ونیشین و لهڕ  وه آه یه

  .بیخۆین
ی  آه آاوره ،  وه دله  وانی چووه آانی ئه ال قسه مه
 ، مویان خوارد ونیشتن و ههڕ  وه آه یه  ی و بهرب سه
رم بوو و دوای نان  ڕۆ ژكی زۆر گه  ش آه و ڕۆ ژه ئه

ر  به  آانیان له له ل و په مویان آه ڕۆ هه خواردنی نوه
  له  الش آه مه ، وانی آردن له و چوون بۆ مه وه آرده

 ،  وه شیمان ببوه ی په آه سته ینی دابهرب دوای سه
و  وه وانی آۆ آرده لی ئه ل و په واوی آه ستا چوو ته هه
ردان و  ت به گیك دان و  ر یه سه  مووی له هه

  له  ال آه گۆشتی مه  آانی به له سه تیرو ته .سوتاندی
لیان  ل و په هیچ آه  ،دیتان آه وه الوانی بوونه مه
  لی ئمه ل و په آه  الیان گوت چیت له مه  به ،  ماوه نه

مویانم  الم دا گوتی هه وه  الش له مه ؟  آردووه
ال  ؟مه   وانیش گوتیان بۆ وات آردووه سوتاند،ئه

ل و  م آه جا ئه  ته یانی قیامه به  وا بزانن آه:گوتی
  .بت  ده  سودكیان بۆ  ئوه  چه  النه په

*  
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  ت سیه وه
آرد و  تی ده سیه الی دۆستانی خۆی وه  میشه ال هه مه
  وه بركه قه  آۆنه  ر من مردم له گه ئه:یگوت ده

 ؟ ال یانگوت بۆ مه الش ده آانی مه دۆسته ،  وه بمشارنه
ر مونكیر بت پرسیارانم ل  هگ تا ئه:یگوت ویش ده ئه

  مژه  من له  بچت و وابزانی آه  له هه  بكات،به
  .آات مردووم و پرسیارم ل نه

*  
  دان خوتبه

پش    وت دا له مزگه  ال له ینی مه ڕۆژكی هه
ی  ئه:یلك آردو گوت خه  ووی لهڕدانی دا  خوتبه

وێ چی بلم؟  مه من ده  زانن آه ده  ئوه  لكینه خه
نازانین   خر ئمه نه: الم داگوتیان وه  ش له آه لكه خه
  ه ییه ڕهتوو  ال به وسا مه ئه. وێ چی بلی ته تۆ ده  آه

 زانن هیچتان بۆ نالم ، نه  نده وه ئه  واته آه : گوتی
دان   بهآۆی خوت ر سه سه  ر له آسه ی گوت و یه مه ئه

  .و ڕۆیی وه خواره  هاته
آۆ  ر سه سه  وت چۆوه مزگه  دیسان له  و ڕۆ ژه ی ئه سبه

  ئوه  لكینه هۆ خه :آرد و گوتی  آه لكه خه  ووی لهڕو 
ش  آه لكه خه ؟ وێ چیتان پ بلم مه من ده  زانن آه ده

ل  رگرتن، گوتیان به آتروه ای یهڕدوای پرس و 
  .زانین ده
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زانن من چی  ده  ئوه  ئیستا آه:گوتی  همجار ال ئه مه
ناآات من هیچتان بۆ   وه پویست به  واته لم آه ده

و  وه خواره  هاته  آۆآه ر سه سه  له  وآاته له . بلم
ماو ڕدا سو وه ریان له سه  آه  لكه واوی خه ڕۆیشت و ته
  و پرسیاره ال ئه ر مه گه ئه  مجاره ئه  آه  وه بیریان آرده

ی تر بلن  ی بلن نازانین و نیوه نیوه  ا باشهبكاتن و
ی خۆی  ی که تبه وبتن و خ  قسه  ال به لكو مه زانین،به ده

  .بداتن
 :وت گوتی آۆی مزگه ر سه سه  ال هاته م مه ڕۆژی سیه

 وێ چی بلم؟ مه من ده  زانن آه ده  لکینه خه
ی  خر نازانین و نیوه نه: ی گوتیان ی نیوه مجاره ئه

وای بیست  الش آه مه .زانین ل ده به :ان گوتیانتریشی
ی  وانه موو ئه زانن هه ده  ی آه وانه ئه  زۆر باشه:گوتی
  ال آه ینن و مه و تیان بگه ن نازانن فریان بكه  آه
  مانی بهڕر سو سه  ی به آه لكه خه  آانی بۆوه قسه  له

  .ج هشت وڕۆیی
*  

  شیر له آه  ب به ال ده مه
مام و  حه  چنه ال ده ل مه گه  ند الوێ  له چه ڕۆژكیان

و  ن و بۆ ئه ال بكه مه  فلك له  وێ  آه یانه وێ  ده له
ل خۆیان  گه  ك له یه هلكه  آه ریه ش هه سته به مه
موومان  هه  ئمه:الیان گوت مه  مام به حه  له ، ن به ده
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رجیان آرد  مه  وه.ین به  ك مریشك هلكه توانین وه ده
  ی توانی هلكه س نه رآه هه  ال دا آه ل مه گه  له

و  دوای ئه  له .و بیداتن مام ئه ی حه ب پاره یكاتن ده
آانیان  ك مریشكیان آردو هلكه موویان وه هه  قسانه

آو  ك دانا وه آۆیه ر سه سه  له  وه ژر خۆیانه   له
آان  ستان و هلكه آان هه ر هلكه سه  مریشك له

آان داو  ستاو خۆی ته ر هه آسه الش یه مه.وتن رآه ده
یان  وره ده  والی آردو له ومالو ئه شیر ئه له ك آه وه
آان  الوه.ن کرد قووق آرد قووقه  ستی به و ده  وه ایهڕسو

چۆن :الش گوتی یانی چی؟مه  مه ال ئه گوتیان مه
آات،ئایا بۆ چوار  ده  شر هلكه له ب آه  مریشك به
  ؟ پویست نیه بابك له مریشك آه

*  
  روبال حوشترو په

  لكی ئاوایی آۆ آردبۆوه ال خه ڕۆژكیان مه    
آانی  هڤی نوان په  له آردن، ئامۆژگاری ده

و ڕ په  ن آه زۆر سوپاسی خوا بكه  لكینه خه:داگوتی
آاتی   گینا له ئه داوه، وشتر نهح    بهی با
لكی آی تك و  ر یه ر بانی هه سه  ی له وه لنیشتنه هه
  .ووخاندڕ رتانی دا ده سه  داو به ده

*  
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  یی ونی نۆ لیره خه
و ك هات  ویادابوو آابرایه خه  ال له وكیان مه شه      
!! م بده شادیت هڕی ز  سكه  نۆ دانه  ره وهال  مه :گوتی
  ده  ی به ی آه ر نه گه ئه: گرت و گوتی ری نه الش وه مه

  گرت و واگا هات،آه رنه ی وه آه پاره ری ناگرم، وه  لره
ال  مه ، ستی خالیه و ده واگا هات بینی هیچی پ نیه

 ، گرتووه رنه ی وه لرآه 9  آه  شیمان بووبووه په
ستی خۆی درژ آردو  و ده  وه وته ر پال آه آسه یه

  .ری بگرم ازیم وهڕش  آه لره 9  به  بینه ده:گوتی
*  
  با شه ره

 ، یڕ په تی ده  وه انكهالی بیست ال به ڕۆژكیان مه    
ی  هو هل آردن  ستی به ده  س دیار نیه یری آرد آه سه

ی  آه هناو ت  مووی خسته آردو هه  و بیستانه شوتی له
  آه ن بیستانه دا خاوه مه و ده له ، ی آه ره ر پشتی آه سه
  وه ال ئه مه: آردو گوتی  هڕال تو مه  خۆی له یدا بوو، په

: چی بلم : ر گوتی آسه الش یه ؟مهی  آه چی ده  لره
هز   زریانكی زۆر به و آاته یم و لهڕ په ت ده  من لره

آابراش . لگرت و منی هنا ئره هات و منی هه
 ؟ وه م شوتیان آ لی آردۆته ی ئه ئه:گوتی
  هز بوو من خۆم به  زۆر به  و زریانه ئه:الگوتی مه
  آه شوتیه  برآه دا و آاته له ، وه تی گرتهوش ک آب



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

ال با  مه  باشه :ی بستان گوتی هآ نه خاوه.ا نه لكه هه
م  ی ئه ،ئه استهڕمووی  ی گوتت هه مانه بلن ئه
  آ خستویته   دایه ت هک هناو ت  له  کهی  شوتیانه

  ؟  وه هناوی
ند  رچه منیش هه  یره استی زۆر سهڕ الش گوتی به مه

  تا ئستا نازانم آه  وه خهدا  به  وه مه آه ده  وه بیر له
و   وه ی منه هو ت ناو ئه  ته چونه  و شوتیانه چۆن ئه
  . نجام داوه ی ئه مه آ ئه

*  
   وه بوك گواستنه

  وره مان گه آه هڕآو :یگوت وێ ده ال شه ی مه آه ژنه 
  .بنین انم آه هڕژن بۆ آو که  م لیهز و حه بووه
و   ان خالیهستم دا ده م آاته له:یگوت الش ده مه

  . ست نیه ده  له  م آاره آمان بۆ ئه یه پاره
رجی  خه   و له ت بفرۆشه آه ره آه :الژنیش گوتی مه

آی  پاشان گفت و گۆیه . رف بكه ی سه وه بۆك گواستنه
  زانی آه الژن وایان ده الو مه مه ، وه پشه  تر هاته

  لهیان   آه هڕالم آو به ، وتووه وی ل آه یان خه آه هڕآو
بابا  :رهناو گوتی ده  وه آه ژر لفه   ری له ناآاو سه
  .؟ یت ر ناآه آهفرۆشتنی بۆ باسی 

*  
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  خۆی ل  بدات
نگولکیشی  زه ، ی بووبوو آه ره ال سواری آه مه

  ستا بوو له به   وه یه که بزنه نی رده گه  شی له آه بزنه
ناو   هواش هواش به،  وی گرتبوو  دوو خۆی جله

   س  آۆسه  دا توشی به و آاته ڕۆیشت،له دا ده بازار
ویتر  ئه م، به ده  آه من بزنه: آكیان گوتی یه .بوو

ل  من آه:میان گوتی سیه م، یه ی ده آه ره من آه :گوتی
  .م به ری ده آانی به له و په
ر  آسه ال و یه ی مه وه پشه  م چووه آه ی یه آۆسه

آلكی   الندو له داآه  آه ری بزنه سه  ی له آه نگوله زه
 ، ی برد و ڕۆیی آه ستا و بزنه الی به ی مه آه ره آه
ری  سه  نگول به لك زه ال خه می هات و گوتی مه دوه
  ال آه ،مه آردووه رت وه آلكی آه  ن تۆ به آه ده ر وه آه
ر هاواری آرد و  آسه یه  مایه ی نه آه یری آرد بزنه سه

م  آابرای دووه ؟ ی منی بردووه آه آ بزنه :گوتی
دا   م آۆالنه اندی و بهی ف آه هآك بزن یه:گوتی
  .الت هه
م  آه ره آه  آه  تكایه:آابرا آرد و گوتی  ال تكای له مه

میش  آابرای دوه.وم دوای آابرا بكه بگری تا وه
  ی نه آه الش بزنه رگرت و بردی مه الی وه ی مه آه ره آه

 وا  آی دیت آه آابرایه  شونه و  زیك ئه هن  ،له وه دۆزیه
آابرا پرسی و   الش هۆی گریانی له مه دگری،ڕ هۆڕ هۆ
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 ست بوو، ده  ی  ژنی حاآمم لهندوقك ز سه :گوتی
ناو   وته آه  آه ندوقه هات خۆی ل دام و سه ک هآابرای

م  ده س ده رآه هه  د دینار به ئستا سه ، وه و بیره ئه
  .نر بھ م بۆ ده ندوقه م سه ئه  آه
ی بۆ  آه ره و آه آه ی زیاتر بزنه پاره  وه ال بیری آرده مه
ر  به  آانی خۆی له له ل و په ر آه آسه ،یه وه تهڕ گه ده

  آه و بۆ ناو بیره او الی آابرای گرینۆآی دان وه آرده
و زۆری   وه دۆزیه ا شتكی نهڕ ند گه ر چه ،هه بۆوه ڕشۆ

  ناچاری هاته  به ،  وه دایه المی نه س وه هاوار آرد آه
ل و  آه  والك له هه  یری آرد آه و سه وه ره ده
  وه سته ده  ی به آه ئیتر گۆپاله ،  ماوه آانیشی نه له په

و  وه ایهڕسو ده  وه ی خۆیه وره ده  گرت و له
 ؟ال مه ی آه بۆ وا ده  وه لیان پرسی ئه:ڕۆیشت ده
ان وا منیشی ی آه وه خۆشی ئه  یگوت له الش ده مه
  .لیان ل دزیم ل و په ر و آه بزن و آه  چونكه  دزیوه نه

*  
  آاتی خوارن

آاتك بۆ خواردن   الیان پرسی گوتیان چه مه  له
  ی آه وانه بۆ ئه:الم دا گوتی وه  الش له مه ؟ باشه
  ش آه وانه ،بۆ ئه باشه  میشه ندن خواردن هه مه وله ده
وت  ست آه هخواردن د  رآات آه هه  ارن و نیانهژ هه

  . بیخۆن چاآه
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*  
  ال وتنی مه خۆش آه نه

چوو بۆ  شزۆر گۆ کی هآابرای.وت که خۆش ال نه مه
ال  آردن مه ده  آابرا زۆری قسه ،  مه ردانی سه
ویست  یه آانی و ده ناو قسه  ڕیه په ده دن رچه هه
 یڤی په ر ده بوو آابرا هه نه  چاره م  نگی بکات به دهب
  آابرا لهو  نال آرد  ناله  ستی به اری دهناچ  ال به مه ،

ر  به  له: الش گوتی مه ؟ نالته  رسی بۆچ نالهپالی  مه
  .اگرتنڕ  قسه  له گوێونیشتن و زۆرڕهۆی زۆر 

*  
  ج سوپاسی نابه

ندێ  فرۆشك هه    لهپاق  ،له وه ایهڕسو بازار ده  ال له مه
و ناو خواردی هر ده کانی  هناوآی پاقل.یآ ی لهپاق
ر  آسه یه ،ێ داف کانیشی هلكی پاقل په

یی و  په ت ده  ووه له  و آاته له یشژاركی ڕۆیی،هه
مووی خواردو  و هه وه لگرته هه انیآ هپاقل  لكه په
و  وه پشه  ال چووه مه سوپاس آردن آرد،  ستی به ده

  :شان و مالن داو گوتی  مستكی له
د تا خوا وای ت سوپاسگوزاری خوا  آر نده وه آابرا ئه

 !دراو موحتاج ببیی ف هپاقل  لكه په  به  ل آردی آه
م سوپاس  ئه  ره ده گوێ مه  آه  بوان فربه هه  له

  . و ت بگه  ت ببه زه ژیان له   بۆ خۆت له  گوزاریانه
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*  
  

  سین آوتال فرۆشی واپه
دارن  ی نه وانه ئه:یگوت دا و ده ی ده ك خۆتبه الیه مه   

و  ر آردن ،خوا له به  بۆ له  یان نیهرگ و جل و به
هشت  به  دات و له دونیادا پاداشكی باشیان ده

رگی باش  بن و خوا جل و به موو شتك ده نی هه خاوه
  .دات نرخیان ده  و به
ی خۆی آردو  آه وتهڕش و  هڕدراوس   ووی لهڕالش  مه

وا  ئه  دونیا هیچت نیه  م ر له گه خۆ ئه م مه خه :گوتی
و  ،به وه یته آه زازی ده ت دوآانكی به ڕۆژی قیامه  له
  ی خۆت ببی و له آه دراوسیه  ئاگات له  ش آه رجه مه

  .ی آه بیرمان نه
*  

  نگ میوانی چاو ته
  وره تكی گه عوه مالی پیاو ماقولكی ئاوایی ده  له  
ن آاتی خوارد  له ت آرابوو، عوه وێ ده الش له بوو،مه هه
  .كی تیا بوویال مو مهی  آه پاروه دا 

  رنه ت ده آه پاروه  له  آه موهال  مه :نی مال گوتی خاوه
  .وسا بیخۆ ئه
  و دواوه ره اناو بهدوی  ر زه سه  ی له آه الش پاروه مه

 :ال پرسی مه  ی له وه ن مال هۆی آشانه خاوه. وه آشایه
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آاتی   ر شون له هه  له:الم داگوتی وه  ال له مه
یری مرۆ بكات و  ك سه یه شوه  ن مال به خواردن خاوه

ب  ناو پارووی موان ببین ده  آی باریك له مویه
  .خوات نه  و خواردنه موان ئه

*  
  

  آالو
ری  سه  به   بۆیه ی زۆر پیس بوبوو آه ال آالوه مه   

بیری  ستابوو، اوهڕی  آه رگای ماله ر ده به  له  وه آۆته
وا آالوكی خاونی بۆ بنری ر خ گه ئه  وه آرده ده  وه له

ك   هابرایدا آ و آاته له .تی ی خۆیه جگه  و له زۆر باشه
  وه آانه زبلدانه  آالوكی  له  ی آهڕ په ت ده  ووه له

ر  سه  الی به مه  آه بوو،  وه ستیه ده  و به  دۆزیبۆوه
ال هاویشت و  ی  بۆ مه آه ر آالوه آسه آۆتی دیت  یه

ی  وه ئه  الش آه مه ال، ری مه ر سه سه  وته و خۆ آه استهڕ
و  وه ر آرده سه  ی له آه ر آالوه آسه بینی یه

ری منت  ر سه سه  له  ی آه م آالوه ئه  خودایه:گوتی
  !!! ائیلت نابایهری جب ر سه سه  وا باشتر بوو له  ناوه

*  
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  یڤی گا په
بیابانك دا   له  وه آه یه  لك به الو آۆمه ڕۆژكیان مه

آه  لكه خه اندی،ڕك بۆ دا گایه وآاته ین،لهڕ په ده ت  
چی   آا بۆ بزانه بانگت ده  و گایه ال ئه گوتیان مه

  ل؟ ده
هۆی  :و گوتی  وه ایهڕ هگو  وه زیك بووه نه  گاآه  ال له مه
  هاتوویته  قالنه رو ب ئه و آه ل ئه گه  له  آه  چیه
  .ان؟ڕ گه

*  
  یاسای ڕاست

ی  آه واوی بانه ته  وه ر بانكه سه  ك له ستایه وه   
دا  و آاته ،له وه خواره  توانی بته ی ده تاو آردبوو،نهقی
ین  الیان پرسی چی بكه مه  ی،لهڕ په ت ده  ووه ال له مه

  بته  وه ره و سه ستا بتوان له تا وه  باشه
ی  نگه ته  گوریسك بنن له:الش گوتی ؟مه وه خواره

  وانیش به ئه ، وه خواره  ایكشنهڕن و  ستای بخه وه
اآشا ڕالیان آردو آابرایان ئاوا  گوی مه

  وته آه  وه ره وسه زمان له سته ستای به ،وه وه خواره
  وه الیان گوت ئه مه  به ، بوو  پارچه  و پارچه وه خواره
نا  ده:ال گوتی مه ت آرد؟ آبیرێ بوو بۆ ئمه ته  چه

  ،گوریسكم بۆ هاویشت و له وه چالكه  وتبووه باوآم آه
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ش  و نه ره ده  ر هنامه آسه ستاو یه ری خۆی به مه آه
  . لی هاتووه جه ئه  هو آابرای ئه  الم دیاره مرد،به

*  
  باب له آلكی آه

دووی  الش وه دزێ،مه ال ده ی مه آه شره له ك آه آابرایه
م  لشرآه لت آه ال ده وێ و دیگات،مه آه ده
  . دیوه شرم نه له آه:لت ،آابرا ده وه بده
ی آابرا  آه هت  له  آه شره له آلكی آه  وآاته له

  :ال گوتی مه. وه ره ده  هاتبوه
ی  آه آاره  دیاره  آه  و آلكه الم ئه به، است دلی ڕتۆ 

و  وه ی آرده آه هو خۆ ت استهڕ ، ل تك داوی
  . وه نده رهناو لی سه ی ده هآ بابه له آه

*  
  جی ری جی به سه چاره

شورو  ال مه الی مه  چووه نکا وهۆزان    
ك  ر وه و هه  یه ئازارم هه شی ودلم د  آه یه ماوه:گوتی
ر  سه  له  میشه لی شتكی گران هه ده  وام آه  وه ئه

ت  شیعركی تازه:رسی و گوتیپالش لی  ،مه دلم دایه
 ؟  وه ی خوندبته س نه تا ئستا آه  آه  وه هۆنیته

  .ل به:آابرای شاعیریش گوتی
شاعیریش  . وه ت بخونه آه شیعره:ال گوتی وسا مه ئه

واو  ته  آه ، وه ال  خونده ی بۆمه آه درژه   شیعره
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ت  آه ی شیعره وه خوندنه  به  پم وایه :ال گوتی بوو،مه
  . وه ئستا چاك بویته

  رزدار مردووی قه
ناو   آیان له ی شار آابرایهڕشۆخی بازا  ل له آۆمه   

ستانی شاریان ڕبۆ گۆ  وه ر شانانه سه  تابوت ناو به
  خۆیان بۆ نوژ آردن له  ل گه  ال شیان له مه برد و
ر آابرا  سه  نوژی له الش آه مه.برد  آه ر مردووه سه
آبیر گوتنی  نگی ته م  ده آرد وآه ده
ر  كی ل بهت  آه دا مردووه  و آاته و،له وه رزآرده به
ووی دمر :و گوتی آه لكه خه  ووی آردهڕالش  مه و،بو

  تا له  وه نه ی بده آه رزه ب قه ده : رزداره قه  ئوه
  !زگاری ببڕبر  زابی قه عه

*  
  مرۆ

ك  آابرایه  آی ناشرین پرساری  له یه شوه  ال به مه
  ؟ ناوت چیه: آرد و گوتی

  .مرۆ:آابراش گوتی
ی  م ناوه ئه  آهباوآت خۆش بت   خوا له: ال گوتی مه
مرۆ   ر نا تۆ هیچ شتكت به گه ئه. تۆ ناوه  له

ر  گه تۆ مرۆی ئه  لك چۆن بزانن آه ی خه ناچت،ئه
  ؟ بایه ت نه و ناوه ئه

*  
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  ری زانا آه
  ال آه ست آورتی دا مه ڕۆژگارانكی ده  له    
ی  آه ره آه ، وه رته ی بۆ مال به آه ره ویست آه یه ده
ت  حمه زه و به  وه اخۆش بوونكی زۆرهن یپ  ال به مه
  وه ره هنا ده شی ده آه ره آه  ،آه وه آه ویله ته  چووه ده
  وه آه ویله ته  له  وه و خۆشحالیه له په  به  آه ره وا آه ئه
  . وه ره ده  هاته ده
  آه  ال هۆی چیه الیان پرسی و گوتیان مه مه  له
  . دیاره  فتاری پوه هڕو  ت ئه آه ره آه
ناو   له  زانت آه م ده آه ره آه:یگوت الش ده مه

  .بیخواتن  آه  ی هیچ ئالیكك نیه آه هڕئاخو
*  

  لی زستان ل و په آه
خت و سارد  زستانی ئیمســـال زۆر سه:الیان گوت مه  به

الش  ؟مه آردووه  بت،تۆ چیت بۆ زستان ئاماده ده و سـ
  . آردووه  رمادا ئاماده تاو سه رزینم له من له: گوتی

*  
  گ سه  له  وه خۆ دوور آردنه

گكی  سه  ر توشت به گه الئه مه:گوت الیان مه  به  
وا  ئه  هف بخونه لكه هت تی ئایه هڕوا سۆ بوو ئه  وره گه
زگاریت ڕوات و تۆ ڕل دت و د بۆ خۆی هه  آه گه سه
  .بت ده
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  گك له موو سه هه  ی آه وه ر ئه به  له:الش گوتی مه
  م آاره ستور ئه آی ئه یه خوترمه  ن به ناگه قورئان

  .م آه ده
  *  
  ال ی مه نامه

و شاردا  ك له یه و بۆ ماوه  وه شاركه  ال چووه مه   
نوسی و   وه آی بۆ ماله یه ،ڕۆژكیان نامه وه مایه
ی بۆ  آه نامه  بوو آه س نه ولی دا آه ند هه رچه هه
ی  گهڕخۆی   ناچاری به  به ن، یه شونی خۆی بگه به

الی   یشته گه  ی خۆی و آه آه رو چوو بۆ گونده به  گرته
  آانی آه منداله:رگای داو گوتی ده  ی خۆی و له آه ماله

باوکیان   بینیان کهوت  ال آه مه  چاویان به
  به، دلیان خۆش بوو   وه شار هاتۆته  و له  وه ته اوهڕ گه

ر  سه له  الش زۆر به مه یان ل آرد، وه خر هاتنه
من   باش بزانن آه  وه ئه:آانی گوت منداله  به  وه خۆییه

  م بۆ هناون  تا به یه م نامه نیا ئه ته  وه مهیهات نه
آانی و  منداله  ی دا به آه ستتان بگات و نامه ده
می  ر حال  آه هه  پیان گوت به  نده رچه هه  وه ایهڕ گه

آردو  هلی نبوو ال قه مه  وهڕ وسا بگه ئه  پشوێ بده
  .شار  وه ایهڕ گه

*  
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   جی گوناه له
  وكیان زۆر به بوو،شه ال  ژنكی زۆر ناشرینی هه مه  
 ڕآردو لی مو ی خۆی ده آه ماشای  ژنه یری ته سه

  ئاوا به  چی بووه هو ئه:الش گوتی ی مه آه ژنه.  ببۆوه
  ته یوهب  یه و شوه ی و چاوت به هآ یرم ده سه  یوهڕمۆ

   چاوم به  مۆآه ئه الم دا گوتی وه  ش لهال همن؟م
  له ایر آرد،ج زۆرم سه وت و ژنكی زۆر جوان آه

  یر آردنه و سه هی ئهای گون تۆله  ی آه وه جیاتی ئه
  ی آه نده وه و دوو ئه  وهتۆ  نمهاوڕ وا ده  وه مه بده
یری  ر سه رابه ب دووبه ده  م آردووه و  ژنه یری ئه سه

  .واتوناهم بم تا گ تۆ بكه
*  
  ر نۆآه

و  یبی ئه عه:لك گوتیان ی و خهركی آ هال نۆآ مه
خۆی   بنه  میز له  وانه شه  آه  یه وه ئه  ره نۆآه
  :الش گوتی آات،مه ده
رچی  هه اب ێو تیا بخه  وه وی دۆزیه ر شونی خه گه ئه
  .ناویا بیكات  وێ له یه ده

*  
  لبوون عته مه

  وتی بچته یه بت و ده دهنگاو  ته ال ڕۆژكیان مه   
ك   یه ماوه  آه سه رگای ئاوده ر ده به  و له وه سخانه ئاوده
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ك  یهتاوان   ماش لهجا   نگا بووبوو، ته زۆر ستاو وه
خۆ کابرا   وه ره ده  خۆی هاواری آردو گوتی نایته  به

   آك له یه  ال وای زانی آه مه؟   داوه گوریست قوت نه
نگاو  ته  الش آه ،مه وه دایه رامی نه س وه آهو  یه وه ژووره
و  وه آه سه ئاوده  و چووه وه رگای آرده رده آسه بوو،یه

  لره  آه  ئ باشه :وگوتی وێ نیه سك له آه  بینی آه
  تا زوتر بمه  وه یته المم بده زوتر وه  بوایه بووی ده نه
  .بووم هد ل نه ماته  ر درگاوه به  له  نده وه و ئه وه وورهژ

*  
  خوراندن

نوستبوون و   وه آه یه  ا بهد آك ل یه گه  ال له مه
ری  ال سه بالیفك آردبوو،مه  ریان به سه
ری خۆی بخورنی  ی سه وه ستی برد بۆ ئه خورا،ده ده
ری خۆی  جیاتی سه  ی له آه الهڤ ری هه چی سه آه
بۆچی :ی و گوتیڕ اپهڕو  خه  ی له آه الهڤ خوراند،هه ده
  خورنی؟ ی من دهر سه
وام آرد   الم آه به  ری خۆمه وام زانی سه:تیوالش گ مه

  .وت آه خوران نه  رم له بوو سه الم خۆش نه
  وزی ئاو ناو حه  دز له

ال وابزانم  مه:الی گوت مه  ڕۆ ژكیان مندالك به     
  الش آه مه ، وه وزی ئاو شاردۆته ناو حه  دزك خۆی له

ی خۆی دیت و  ئاو بكات ونه وزی یری ناو حه چوو سه
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وزی  ناو حه  دزك له  استهڕ:آانی گوت لهامن  هات به
چم  بنن و من ده  رو خوترمه رن سه و وه  ئاو دایه

 یت ترو پ  ئوه  وه ره ده  هاته  ر دنم آه ده  آه دزه
  .ن ل ده هه
  دی و ویستی بچته سی نه آه  وه ژووره   چووه  ال آه مه
آان  ر منداله آسه رهنا و یه ری ده سه  رآه هه و وه ره ده
ی خۆی ت  قسه  یان بهری و ترو پ سه  وتنه آه
  .لدا هه

*  
  ر نگی آه ده

بوو یاری   وه سته ده  آی به یه ال لیره ۆژكیان مهڕ    
ال  مه  وت و له آه آه لبره  ك چاوی به آرد،آابرایه پ ده

م  آهال  مه  شی زانی آه ده  زیك بۆوه نه
ی  پاره  شت دانه الی گوت من هه مه  ،هات به قه حمه ئه
  .رێ تم بده یه ك پاره م یه م تۆ ئه ده ردت ده زه
س جاران   م  آه ت ده رجك ده مه  به: الش گوتی مه
ال س جاران  ی مه قسه  یت،آابراش بهڕ ر بزه ك آه وه
تۆ   ره ی آه ال گوتی هه وسا مه ین آرد،ئهڕ زه  به یست ده
 و ز  هی من ز پاره  زانی آه تی خۆت ده ریه و آه به
وێ  ته ده ؟من نازانممن  زانی که وادهالم  به  نرخه  به

  .؟ وه هتبگۆ ز  ی خۆت به تنیت و پاره له بم خه
*  
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  آكاری جی آوته  له
بۆ الی باوآی هات و   وه گریانه  ال به ی مه آه آچه
  .لداوم  ههی تم ترو پ آه مرده:گوتی
ی ست دای و ترو پ الم دا داركی ده وه  الش له مه
  زوو بۆ به:لدا و گوتی ی خۆی  هه آه آچه  له

    ی لهتیرو پ  تۆ هجیاتی ل  ت بل باوآم له آه مرده
  . ی تۆ داوه آه ژنه

  الو دز مه
ژ دوای نو   وت و له هگمز  چته ال ده ڕۆژكیان مه     

ری  بن سه  آا له یه گۆشه  ی دن و له آه وشه آردن آه
ر  سه  ری له سهپاشان  یت،و هخ ن و لی ده خۆی داده

دا دزك دت   و آاته چ و له ال ده وه  آه وشه آه
ل  هه  الش آه وات،مهڕ دزێ و ده ال ده وشی مه آه
زانی  ده  ماوه ی نه آه وشه بینی آه و ده وه سته ده

ل و  بگرت،آه  آه دزه  ی آه وه مجار بۆ ئه ،ئه دزراوه
  ری خۆی له بن سه  و له وه آاته ر ده به  لی خۆی له په
وت  آه وی ل ده ن و دیسان خه مانشون دا داده هه

ل و  آه آانی داده له ل و په ر آه سه  ری له و،سه
دزێ و  آانیشی ده له ل و په دت آه  آه مجارش دزه ئه

  .چ ره ئیتر بۆی ده
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ل و  آه  وال له بین هه واگا دت ده  ن آهال دیسا مه
شی دا سود  آبیره م ته ال له مه.  نیه  وه آانیه له په
  .رناگرتتن وه

*  
  ناس ستیره ئه

 ناســـتم،  ستره من ئه  یگوت آه ك ده رایهبآا   
تان  دراوسكه :لت پرس و ده ال لی ده ڕۆژكیان مه
 :لت ناسیش ده  ستره ؟آابری ئه ناوی چیه

ناوی   تۆ آه  باشه:لت آابرا ده  الش به هم.نازانم
و  له  سترانه موو ئه و هه ت نازانی چۆن ئه دراوسكه
  ناسی؟ ده  وه دووره  ئاسمانه

  
  

*  
  عزدان وه

ب  ده :یگوت دان و ده عزی ده ال وه ڕۆژكیان مه    
بتوان لی   س بسپری آه آه  لك مالی خۆی به خه
  توانی آه دهمرۆ   الیان پرسی باشه مه  له. وه ربگریته وه

  له:الش گوتی مه ؟ وه ربگریته آ وه  مالی خۆی له
  .سانی موفلیس آه

*  
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  ترێ
لگرت و  آی هه یهتر  ال وشیه آی موانی دا  مهآۆی  له
  دانه  ترێ دانه :الیان گوت  مه  به.ناخۆی وی  ده  له
  دانه  دانه  ی آه وه ئه  وانیه:الش گوتی مه.خورت ده
  . باینجحانه  وه خورت ئه ده

                              *  
  بیستن و گوتن

  ی آه وه هۆی ئه: یگوت عزدانكی دا ده وه  ال له مه    
  آه  یه وه ئه  مرۆ داوه  ك زمان و دوو گوی به خوا یه

  .بلتن  ك  وشه بیسـتن یه ر دوو  وشه رابه به  بت له ده
*  
  عی ما ته

خی  خی،آابرای سه مالكی سه  ال چووه ڕۆژكیان مه
 :الی پرسی وگوتی مه  ال و له مه  شتك بدا بهویستی 
  ؟ ال وت مه چیت ده

د و بیست و  ی سه پی  ژماره  وێ به مه ده:الش گوتی مه
زار  دو بیست و چوارهه ر سه مبه زار پیغه چوارهه

  .یت دینارم بده
ال دیت  مه  ی له ماعه موو ته ههو  ئه  خی آه آابرای سه

ركی بل و  مبه ر پغه ناوی هه  م آه ئاماده :و گوتی
  وه ی آردهرند بی رچه الش هه مه.م دیناركت بده
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ران  مبه ناوی بیست و پینج پغه  له  یتوانی آه نه
  .زیاتر هیچ ناوكی تر بلت

ال  مه .ال مه  خی بیست و پنج دیناری دا به آابرای سه
  وه ووی آردهڕو   وه ماع گرتیه رگرت ته ی وه آه پاره  هآ

  .دادیش مرود شه ون و نه فرعه:آابراو گوتی
بوون  ر نه مبه په  آه  وانه ئه :خی گوتی آابرای سه

  .ال مه
  وانه ی ئه آی ساده استی مرۆیهڕ  الش گوتی به مه

بول  ریشیان قه مبه پغه  تۆ به آرد تیان ده داوای خوایه
خی س دیناری  ن مال وسه یت؟آابرای خاوه ناآه

  .ال یزگار آرد ی مهڕ شه  ال و خۆی له مه  تریشی دا به
*  

  شاهید
،بۆ  وه آرده ال ده مه  یناری لهد د ك داوای سه آابرایه

 الی قازی،  تی آردبوو وهاتبووه شكایه  سته به و مه ئه
آابرای پرسی و   له  ی که وه ئه قازی داوای

  ؟ الیه د دینارت الی مه تۆ سه  آه  ت آیهشاهید:گوتی
  .خودا:آابرا گوتی

  ی آه ك بۆ قازی دیار بكهب شاهد تی دهوالش گ مه
  .قازی بیناست
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*  
  چوونو

  ی قسه رمه گه  ال له مه  آاتك دا آه  له             
زان دا بوو و  مه هڕآانی مانگی  آردن و ئامۆژگاریه

رمی و بلندی  گه  زۆر بهك  دان،آابرایه عزی ده وه
چی ت   شه و به آابرا له:الش پرسی و گوتی مه.گریا ده
  گریی؟ سۆز ده  یشتووی ئاوا به گه

ل  آاری من ئاژه:ها گوتی روه هه. هیچ:آابراش گوتی
 بوو، ركم هه پش آه  وه ك له یه ماوه ، خو آردنه به
رشی ر ه به  وته م آه آه ره ڕۆژكیان آه  آه  وه داخه به

ب الم  آرد به ای دهڕو  دی انڕ ندی زه رچه گورگان و هه
ان ان آردو خواردیی پارچه  آان پارچه بوو گورگه  ســود

  هعز م وه نابت له نگی جه آان و ده ش قسه ئستاآه ،
  ر گوم آه به  دته  ره و آه ی ئه هڕ آو زه روه دا هه  دانه
خۆی    ك به آردنی یه  پارچه  آاتی پارچه  له
رچاوان  بیر و به  وه م هاته نه و دیمه جا ئه اند،ڕ یزه ده

  .گریم ئاوا ده   آه بۆیه م سوتاو  آه ره آه  و زۆرم زگ به
*  

   وره ری گه سه
ئاغاآانی گوند   آ له مالی یه  ال له ڕۆژكیان مه
الو  پش مه  یان هنایه رخكی سورآراوه به موان بوو،

ل  مشكی ئاژه  بخۆ چونكه  هآ رخه ری به سه :گوتیان
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  ووی آردهڕالش  مه .آاتن ده  وره ری مرۆ گه سه
  :ی و گوتی خوكه خانه
ری تۆ  بت سه یلی  ده نابت ده جه  ی آه وه پی ئه  به
  !!.تر بتن وره ر گه ری آه سه  له

*  
  ژن بیوه

مین مردی  ال چواره مه  ژنكی هنا آه  ال بوه مه   
ختی  آی زۆر سه خۆشیه ال نه مه  آات آه  بوو،له
  الوه رینی مه ر سه سه ی له آه ، ژنه گرتبوو

 تۆ مال ئاوایمان ل بكیت و بمریت،  ر گه ئه:یگوت ده
  سپری؟ آ ده  من به

  .سگرم قكت ده حمه ئه  به:الش گوتی مه
*  

  ن ویژدان دآتۆری خاوه
 ژكیانڕۆآرد، پزیشكی ده  بوو آه ال دۆستكی هه مه    
ی  آه رهوین،دآتڕ په ت ده  وه ستانكهڕگۆ  له  وه آه یه به

 گرتبوو،  وه ووی خۆیهڕ  ستی به ال ده مه یر براده
م و چاوی خۆت وا  بۆچی ده :الش پرسی و گوتی مه

  ؟ گرتووه
م  مردوانی ئه  رم له زۆر شه :ش گوتی آه پزیشكه

بینم  آك ده ریه بری هه قه  م،چونكه آه ده  ستانهڕگۆ
  دیوه  وه ستی منه ده  زیانی به  یاد  آه  وه م دته وه هئ
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ریان پم  سه  بۆ چاره  ی آه رمانانه و داوو ده و به
  .پ مردوون  وه داخه ،به ن داوه

*  
   پرســــه

الش  مه وتبوو، خۆش آه ساال چوو نه  ی بهک هآابرای   
خۆشی ل  ره مالی آابرا و سه  خۆشی چووه ره بۆ سه

دالی آابرا گوتیان خۆ هشتان نو مآردن،مال 
  ی؟ آه خۆشیمان ل ده  ره هستۆ   مردووه نه
زووترین آات  م به آه من دوعای بۆ ده:الش گوتی مه
  م زستانه و به مهیمن پیر بوو  زگاری ببت،چونكهڕ
پش   آه تتات بۆیه خزمه  اتوانم جاركی تر بمهن

  .خۆشم ل آردن ره مردنی سه
  لی مژه گه

وكیش  شه ، ردابۆوه به  یكی زۆردرنال رد مه   
یشی درژ ڕ  وا نوسرابوو آه  آه آتابه  له  وه یخونده ده
ی آردو  ئاونه یری سه  الش آه ،مه لیه مژه ی گه لگه به
 :بینی و گوتی  وه آه ئاونه  ی خۆی له آه درژه  یشهڕ
  .ل بم مژه بت من  گه ده  م آتابه پی ئه  به  واته آه

و  زوترین آات ئه  به  ال ویستی آه مه  وه ر ئه به  ا لهج 
،دستی   وه دوور بكاته  وه خۆیه  ی له لیه مژه گه  دیارده

ی  وه ی ماله چراآه  یشی خۆیا داناو لهڕر  سه  له
ی  می نیوه الی آه به  ویستی آه  و  وه زیك بوه نه
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الم  به ،ت رت و بی سوتنن ناوبه  ی له آه یشهڕ
لی  زار ناری عه هه  ی ئاگری گرت و به آه یشهڕوی وا ته

ل  گه  م و چاویشی  له م ده و آه  وه ی آوژانده آه ئاگره
م و  توانی ده ریكی هه خه  وه ماله  ك له یه ماوه سوتا،

  چابۆوه  ی آه وه چاوی سوتاوی خۆی بوو،دوای ئه
  وه خوندبویه  ی آه و شوینه ی هناو  له آه آتابه

ر  سه  آی له ،حاشیه لیه مژه ی گه ژ نیشانهیشی درڕ
و تاقی  استهڕزۆر زۆر   م نوسینه ئه:نوسی و گوتی

ش ناوی خۆی نوسی و ئیمزای  وه خواره  ،له وه ته آراوه
  .آرد

*  
  راست گۆیی

پیاو ماقوالنی شار   آ له ری یه گوتیان نۆآه
و مالی آابرا  ره خۆشی به ره الش بۆ سه مه. مردووه
خودی آابرای پیاو ماقول   زانی آه  وه گهڕ  چوو،له
ی زانی  وه ئه  هال آ ی،مه آه ره ك نۆآه نه  مردووه

 چووم و ده خر گۆتنی ئه بۆ به  من آه:یو گوت  ایوهڕ گه
شیمان  آ بۆم  ئیتر په یخر گۆتن  هببۆ  ائست ،

  . آه تازیه  چووه و نه بۆوه
*  
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  ن و بۆگه ی پاره آوپه
ناو آاولكا   شونك له  ی لهآ یه ال  آۆپه مه

وت  آه ست ده آی ده یه رآات پاره ،هه شاردبۆوه
  آه شاراوه  آوپه  ی له آه و پاره آه ناو آاوله  ووهچ ده
  و آاوله ر ئه رامبه دوآاندارك له ، وه ایهڕ گه ناو ده ده

ال  هاتن و چوونی مه  له  و دوآانداره ئه بوو،  یه خانه
ال،جا بۆ  ر مه سه  وتبوه انی آهئاگادار بوو و گوم

  آه خانه  ستا آاوله ،هه چیه  له سه ی بزان مه وه ئه
ر  آسه و یه وه الی دۆزیه ی مه آه پاره  پشكنی و آوپه

  ك دینار بوو له ژماردی چل و یه   ی آه آه پاره
  شی به آه گیرفانی آوپه  رهناو هاویشتیه ی ده آه آوپه
ڕۆژی دوایی . وه داپۆشیه ی خۆی جگه  تالی  له به
ی  آه ری آۆپه سه  و آه آه ر شونه سه  الش چۆوه مه
و  له ، ماوه ناودا نه  هیچی له  بینی آه  وه ل دایه هه

 ، ی آردووه م آاره آابرای دوآاندار ئه  زانی آه  آاته
ی و ڕ ت په  آه رگای دوآان داره ر ده به  ستا له هه

و بۆ  وه ،بیركی آرده هدواآان نی  آابرا له  بینی آه
  وه عاتكی تر هاته آبیركی آردو دوای سه خۆی ته

الی  خر هاتنی مه  دوآاندار به.الی آابرای دوآاندار
  له  الش به وێ؟مه رموو چیت ده ال فه هامه :آردو گوتی

  و بنوسه  ر بنه ت ده آه ره فته ده :گوتی  وه ر خۆییه سه
فتاو دوو  هه  ویتر آه هل ئ گه  ش دینار و له سی و شه
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ال  مه شت دینار، د وهه سه آاته ده  وه آۆیان  بكه  دیناره
  وه ك دیناری تریش آۆیان بكه ل چل و یه گه  له :گوتی
نیا دیناركی تری  ته  د و چل و نۆ دینار، سه  آاته ده
ال گوتی زۆر  نجا دینار و مه دو په سه  وت بكاته ده

 .ستا ڕۆیی افیزی آردو ههحسوپاس خوا
ال  مه  آه  وه بیری آرده  داریشماع ش ته آه دوآانداره

ك  ر چل و یه سه  وت بیخاته یه ده  یه ی تریشی هه پاره
وتی  آه  ی پاشه آه زینه ناو خه  له   ی آه آه دیناره
ی  آه ال چوو پاره دوای مه  ستا له هه  آه بۆیه ، آردووه

  دوایی چۆوه الش ڕۆژی مه. وه شونی خۆی دانایه  له
 ، وه وێ مایه  م خۆی دواخست و له و آه آه ر شونه سه

الی بینی  مه  آه  آه دوآانداره ، وه ره ده  پاشان هاته
ری  و سه آه زینه ر خه سه  ر چووه آسه یه  وه ره ده  هاته
ژ آرد در  آه ستی بۆ ناو آوپه وه ده وه لدایه هه
گوی ت   آه زینه هخ  جیاتی پاره  له  ر زانی آه آسه ویه

آابرای  آرد، دری ده چاوه  و ناوه الش له مه ، آراوه
ر  آسه ال یه مه ، وه ره ده  هاته  آه الوه آه  له  دوآاندار آه

  بزانه  ستی خۆت بۆن بكه ده :پشی و پی گوت  چووه
  چی بۆنكی ل دتن

*  
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  مامۆستای شعر
الی  مه نوس و بۆ ال شیعرك ده ی مه آه میری شاره ئه 

 :لت ده گرت و  ا دهڕالش گوی ل  ،مه وه خونته ده
  .  باش نیه

ال  ب و مه ال نائارام ده ی مه م قسه میری شار به ئه
  الی به و و ڕۆ ژك مه شه ، وه ناو زیندانه  خاته ده

میر  نابی ئه ،جاركی تریش جه وه هلته تی ده برسیه
الی  ێ بۆ مهو یه و ده وه ونتهخ شیعركی تر ده

ستت  ل ده ر هه آسه یه  مجاره الش ئه ،مه وه بخونته
الش  مه پرس بۆ آوێ؟ میر لی ده وات،ئهب  آه
  .بۆ زیندان:لت ده

*  
  ویژدان

و   وه خونته ال ده آی خۆی  بۆ مه یه شاعرك هۆنراوه
استی زۆر ڕ  به:لت بت و ده گوی ل ده  الش آه مه

  . وه خراپت هۆنیته
ندێ جنوان  نجت و هه هڕ ده یش دل آه عیرهشا
لم بالو  ده  وه ویژدانه  به:لت الش ده مه.دات ده

  . ت باشتره وه هۆنینه  ت له وه آردنه
*  
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   زره ته
شتایی   شونكی ده  ال له مه  ێ دارها رزی به وه  له

 آی هناو یه واله دا گه و آاته آرد،له جۆتی ده
ری  ،سهاندبار  وره قل گه م آی توندو آه یه زره ته
ال دا  الچاوانی مه  الی شكاندو خون به لی مه چه آه

چوو آولنگكی   له په  الش زۆر به ،مه وه خواره  هاته
ردی  ر مه گه ئه:ئاسمان آرد و گوتی  ووی لهڕهناو 

  *                           . بشكنه   م آولینگه ری ئه سه
  برازا

باوآانی   آ له دا یه انی قوتابخانهڕۆژگار  له        
دیاری بۆ   ی به پاقالوه  له تكی پ پاآه آان، قوتابیه

ماعیان  آانی ته ی قوتابیه وه الش بۆ ئه نارد،مه ال هه مه
ك  یه القه ده  ی له آه ستا پاقالوه ،هه آه پاقالوه  چته نه
دات  ستی ل نه س ده قوتابیانی گوت آه  و بهادان

تی  دوژمنایه  بۆ منی ناردووه  ی آه سه و آه ئه  چونكه
  و پاقالوانه ناو ئه  هری خستۆته و  ژه یه ل من هه گه  له

  .من بكو ژت  و فله ی به وه بۆ ئه
 الش آه دا برازای مه پشوی قوتابخانه  له         

موو  ستا هه شیان بوو هه آه رپرسیاری پۆله به 
  ی آه وه ال بۆ ئه مه :و گوتی وه آانی آۆ آرده قوتابیه
ی  زله  م درۆیه ین ئه ده نه   هی م پاقالوه ست له ده  ئمه
 ، یبكیان نیه هچ عه  م پاقالوانه ئه ، ستووه لبه هه
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زامان بدات  ال بت و جه بادا مه مه:آان گوتیان قوتابیه
هیچ :الش گوتی برزای مه آان بخۆین، ر پاقالوه گه ئه
ل  ك  هه تیه یارهــــــــــــپرسر موو  به ترسن من هه مه
مویان خوارد و  یان هناو هه آه ئیتر پاقالوه.گرم ده

بتوان   آه ال، ی مه برازاآه  رشیان دا به رابه دوو به
ی  آه متراشه له ستا قه ویش هه ئه ، وه ال بداته المی مه وه
م  له قه  وه ال هاته مه  آات آه الی هناو شكاندی، مه

و پرسی آ   وه خۆی  دۆزیه ی آه هشكاو  تراشه
  ؟ متراشی منی شكاندووه له قه

  .من:الش گوتی ی مه برازاآه
  ال گوتی بۆ؟ مه
م پ بتراشم و  آه مه له ویش گوتی من ویستم قه ئه

ستم  ده  ترسی تۆش ویستم خۆم بكوژم چونكه  له شكا،
ناچاری   یشت بۆ خۆ آوشتنم و به گه هیچ شتك نه  به

  آانم خوارد ستام پاقالوه تم گوت و هه دهها ی شه وشه
  الم به زگاریم بب بهڕوی تۆ  ندنه سه  تۆله  ،تا له
  .مردووم تا ئستا نه  وه داخه

ال  مه  چۆن فلیان له  و آات زانی آه الش ئه مه         
استی ڕ  به :و گوتی  یان خواردووه آه و پاقالوه آردووه

مال و    له  ول بده و هه  وو نیشهڕبۆ  تۆ برازای منی،
و   رگره ژیانی من و بیری خۆتا  خۆت  سود وه

  .بتن سانی تر نه تت بۆ آه حمه نجامی زه ئه
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*  
  وه گهڕ  نمی  بۆ ئاش برد،له راشی گهباباركی .8گیت
ی  نمه گه  م باره ر ئه گه ی ئه وه یالی ئه خه  وته آه
  ستی به هبوو،جا د زر آارو بار زۆر چاك ده  بوو به ده

ی بۆ  نمه م گه ئه  آه  وه ایهڕخوا پا  دوعایان آردو له
  بوو بوو آه واو نه ی ته آه ،هشتان دوعایهز بكا به

  نمه او گهڕنمی تیا بوو د گه  ی آه آه واله جه
ال  وسا مه هوی و ئ ر زه سه  ژایهڕموی  ی هه آه باراشه
  یت به كهم بۆ ب آه نمه گه  ت توانی آه نه  خودایه:گوتی
ز،  ت؟ وی ر زه سه  ژاندمهڕبۆچی ل.  

  ر دوعا دیسان هه
  ی  ت و ماند به آه شه  وه هامۆنكه  ال له ڕۆژكیان مه

زۆر ماندوو بوو بوو   آه دا و آاته شت،لهڕی پ ده ده
تا   م بۆ بنره رزه الغكی به وه  خودایه:ال گوتی مه

  ك بۆوه وعایهد  ،له ماوه سوار بم و هزی ڕۆیشتنم نه
  هرشی آرده  وه سته ده  آی شیر به ناآاو آابرایه  له
ال  ال آردو مه مه  ی له شه هڕ الوآابرا هه ر مه سه

سواری پشتی خۆی بكات و تا شاری   ناچارآرد آه
ئاسمان آردو   ووی لهڕ  وه ییه هڕتو  الش زۆر به ببا،مه
ن ی هشتا آه خودایی ده  ست ساله شه  خودایه:گوتی

  .یشتی؟ گه داوا آردن ت نه
*  
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  پی ناخۆش بوون
ستا بوو داخی  وه  وه وزكی ئاوه ناری حه آه  ال له مه
و  ال هۆی ئه تانی مهسدۆ  آ له آشان،یه ل ده هه
ال پرسی  مه  ی له لكشان ههو ئاخ  م خواردنه خهموو  هه

می من  آه ژنی یه   ر نازانی آه گه مه:الش  گوتی مه :
  ؟  خنكا  وزه م حه ناو ئه له

نكی زۆر ژوا   یه مكت هه خه  چه:آابراش گوتی
م  بۆی خه:الش گوتی ، مه  سیب بووه نه  جوانت به

م  م  ژنه آشم  ئاخر ئه ل ده خۆم و ئاخ هه ده
  .وانی ناآات له مه

*  
  الو ورچ مه

  چته ده  وه ال بۆ دار آۆ آردنه ڕۆژكیان مه        
بینی وا ورچك بۆ الی  ده  وه ورهدو  له لك ، نگه جه
  ر داره سه  ر چووه آسه ال زۆر ترساو یه ال دت،مه مه
وانی ڕ بوو و چاوه  وه زیكیه نه  له  ی آه آه رمیه هه
 ال وسا مه ت و ئهڕ آرد ت په ی ده آه تبوونی  ورچه هڕ

ر بۆ خواردنی  آسه ش یه آه ،ورچه وه خواره  بته
  الی له مه  ی آه رمكه هه  ر داره سه رم وه هه
م لق بۆ  له  آه  نده ر چه هه    که هیرسه وت، ربووآه سه
شونی  ترسان  الش له مه وا  ،ئه وت آه رده و لق سه ئه

الم  چوو،به و لق ده و لق بۆ ئه و له  وه گواسته خۆی ده
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ال  مه  رم خواردن هیچ ئاگای له ر هه به  له  آه ورچه
ستی  ده  و له  وه آی ل آرده رمیه هه  آه بوو،ورچه نه

بۆ   الش وای زانی آه مه ستی بلند آرد، خۆی ناو ده
رم  رموو هه ل فه ال ده مه  و به  وه وی ل آردۆته ئه
خۆی هاواری آرد و   ك به الش  یه مه  آه بۆیه!بخۆ
ال  مه  هیچ ئاگای له  ش آه آه ورچه ، ناخۆم :گوتی
ناآاو   وا له ال ی هاواری مهبیستن  ر به آسه یه بوو، نه

 و مرد ر بۆوه به  آه ر داره سه  و خۆ له استهڕزۆر ترساو 
ترسان   ش لهال وداهاتبوو مه شه  ش دا آه و آاته له ،

  کهیانی  به ، وه خواره  بته  آه ر داره سه  له  کهورا  نه
ول آردو  آی آه و ورچه وه خواره  هاته  آه ر داره سه  له

  زانی آه لكیش وایان ده شار،خه  وه ی هنایه آه پسته
ی حد و مه اوی ورچی آردووهڕاوو ڕ  ته ال چوه مه
ال  مه  ، آه گوت رینیان پ ده الیان دآردو ئافه مه

ر خۆ  سه  ی به وه الش ئه ،مه او آردووهڕورچی 
  .نی آه پده  لكه و خه را  به وه بنه  الم له هنا و به ده نه

*  
  ت آردن عوه ده

ی گوت خانم نان و شیوكی  آه ژنه   ال به هڕۆژكیان م
و موانمان   یه تمان هه عوه مۆ ده ئه  باش دروست بكه

م  و به  م حاله ال به الژنیش گوتی ئاخر مه مه ، دن
چم بۆ  مۆ ده ئه  زانی آه ی من و خۆشت ده خۆشیه نه
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دن بۆ   وه خاوو خزانه  مام و دوایش دایكم به حه
  .؟ پكت هناوه  مۆآه تۆ ئه  آه موانیه  چه  وه ئه  ئره
 :گوتی  وه ئارامیه  ر خۆیی و زۆر به سه  له  بهالش  مه

هاتنی   آان بزانن آه موانه  ی آه وه ر ئه به  ئاخر له
ناخۆش و  دن آان چه سوو ومنداله مالی خه

ژن هنان و مال و    ن و بزانن آه ،تا ت بگه تیه هحڕنا
  . خت و ناخۆشه سه  نده وه ئه مالداری

*  
  هاوسی زۆرگۆ

نی باغ و  تن،خاوهباغك بك  ویست آه یه ال ده مه
ی  مسایه بوون هه  وه آه یه  ی باغ به آه مسایه هه

قسان آردو   ستی به ی ده آه نه پش خاوه  آه باغه
  نیا له آردن ته  آردو زۆری قسه ی ده آه دحی باغه مه
ر  تۆ هه  آابرای گوت باشه  الش به ،مه آه دحی باغه مه
آانی باس  یبه ی بۆچی عه آه ده  آه دحی باغه مه

  ؟ یبی چیه عه:یت؟آابرای هاوسش گوتی ناآه
ك تۆ  ی وه مسایه هه  آه  یه وه یبی ئه عه: ال گوتی مه

  . یه زۆرگۆی هه
*  

  خۆشی و ماندو بوون نه
دا   گاوهڕ  آی به یهڕل هاو گه  ال له ڕۆژكیان مه

ی  شاركی تر،هشتان نیوه  چوونه ڕۆیشتن و ده ده
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ی خۆی  آه الهڤ هه  ال به ی بوو،مهب گایان نهڕ
  وو بهڕی  م دیه له  آه  و واباشه  ماندوو بوویمه:گوت

بۆ خواردن ڕۆ  نانكی نیوه  رێ لهیومان بڕ
و  هتۆ بۆ گۆشت بك:شی گوتی آه الهڤ ،هه وه ینه بكه
  .ین دروست بكهتا خواردنك   بنه
خۆت بۆ گۆشت   م به ه من زۆر مانده:ال گوتی مه

  ،به وه ال چوو گۆشتی هناو هاته ی مه آه الهڤ هه. بنه
ال  ،مه دروست بكه  آه رموو خواردنه فه:الی گوت مه

،خۆت  خوا من زۆر ماندووم و هیچ هزم نیه  گوتی به
زانم  باب ده ر آه من هه:تی و،آابرا گ دروستی بكه
بابی دروست آردو  ال آه ی مه آه الهڤم،ها دروست بكه

ال  ،مه آانی بنه  ندێ ئاو له بۆ هه ده:گوت یال مه به
من زۆر ماندووم و هزم   ی آه ناآه ڕ تۆ باوه:گوتی
  شی هناو به آه خۆت بۆ آابرا چوو ئاوه ؟به نیه
  .بخۆین  آه با نانه  ره موو وه ر فه:الی گوت مه
رچی  زۆر ماندوو بووم هه  ی آه وه ر ئه به  له:ال گوتی مه
م  نجامی بده م توانی ئه تۆ داوات ل آردم نه  آه
ستاو  هه  له په  نبه وه مه ت ناآه هڕت  م داوایه الم  ئه به

  .ر نان خواردن نا به  ملی له
*  
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   ماوه
بۆ   آه  وه ایهڕال و زۆری ل پا الی مه  ك هاته آابرایه

الش  رز بدات،مه قه  د دیناری به نگ سهاك م ی یه ماوه
  .م ج بكه ت ج به ی داواآه توانم نیوه هد:گوتی

نجا دیناری بدات  ال په مه  آرد آه  وه آابرا گومانی له
و   ر باشه ش هه آه نجا دیناره یدی ناآات په قه:و گوتی
  .گرتن ی خۆی ده جگه
ج  توانم ج به ت ده ی داواآه وهین:الش گوتی مه
جیاتی دوو مانگ   ویش له ئه   مه آه  ی آه ماوه  م آه بكه

  وه داخه  الم به یدی ناآات به بۆ دووسالیش ب قه
  .م بت ده  م نیه پاره

*  
  خش ی بی نه نگوستیله ئه

دا ی خش و نگار ب نه آی به یه نگوستیله میرك ئه ئه
دوعایان آرد و   ستی به الش ده مه ،  دیه هه  ال به مه  به

الركی ب بانت پ  شت ته هه به  خوا له:گوتی
  .خش ببه
  ؟ ال ربان مه سری ب سه پرسی گوتی بۆ قه  آه میره ئه
و  شخ نه  ی به نگوستیله ئه  ر آات آه هه:الش گوتی مه

  .آرتن ربانیش دروست ده نگار بگاتن سه
* 
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  نجامی ناشیرینی ئه
داخان   الش له هاتن،مه  آشه  ال ژن به ل مه گه  ال له مه

  وه آه یه ر ئاونه به  ال ژنیش چوو له چوو نوست،مه
  وه ر خۆیه به  آردو له ی خۆی دهویری دم و چا سه
ر  گه ئه:یگوت آردو ده ناشیرینی خۆی ده  یی له گله

ناشرین ئاوا و   دابایهبمن   م جوانی به خواش آه
ز ڕم ب شی خۆ آه ن مرده الیه  وا له هبام،ئ نه
ش  ورده  ورده ،دام  ده ال وا ئازاری نه م و مهبوو ده نه
الم  ،به وتووه ال خه مه زانی آه الژن وای ده مه گریا ده
  له  الژن بوو،بۆیه آانی مه موو قسه هه  ال گوی له مه

هاوار هاوار   ستی به خۆ ده  ك به یه  وه یه آه ناو جگه
ی چال   ها مه:الژن چوو بانگی آردو گوتی مه ، آرد
  ی؟ آه وا هاوار ده  هبوو
یری  ر سه گه تۆ ئه م آه چۆن هاوار نه:الش گوتی مه

ی من  گری،ئه بینی و بۆ خۆت ده ی خۆت ده بكه  ئاونه
   ر چاومی و دیاری به  بینم و له موو ڕۆژی تۆ ده هه  آه
بم چۆن بۆ خۆم و ڕۆ ژگاری خۆم  ر وا ده ی هه تا آه هه
  .گریم نه  تۆ بووه  توشم به  آه

*  
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  ماعی  ته
  ال له مرت،مه الژن ده مه  ی آه وه دوای ئه
ن  ژنكی بۆ  ول بده هه  آات آه آانی داوا ده دراوسیه
  :تیان ت دابت چوار سیفه  آه  وه ببیننه

 –. زۆر جوان بت –. ند بت مه وله ده -آچ بت -
  .وشت باش بت هڕ
م  ئه  ته حمه ال زه مه: گوتیال دراوسكانی مه  آ له یه

چوار    باشتر وایه دی  ژنك بته   له  ته چوار سیفه
  الش له تكی تدا بت،مه سیفه  آه ر یه ژن بنی هه

م  ئه  پم خۆش بوو آه  آه  نده رچه هه: رام دا گوتی وه
  تۆ وا به  الم آه ك  ژن دابت،به یه  له  ته چوار سیفه
وار  ،چ یدی ناآات و پم ناخۆش نیه زانی قه باش ده

ی  آه ته سیفه  یان له ر  ژنه هه  آه  بكه  ژنم بۆ ئاماده
  .بت  خۆی دا ب ونه

*  
  شیش تی حه ریه آاریگه

شیش بخوات بۆ  س حه ر آه هه  ال زانی بووی آه مه
الی   الش چووه مه.گرت ر ده وقكی باش وه خۆی زه

مام  حه  ی و چووهشیشی آ ندێ حه هه  وه دوآانداركه
 آردو آشای،  ره جگه  ی له آه شیشه مام حه حه  و له
گرت هیچی بر وقك وه زه  وان بوو آهڕ چاوه
  آه دوآانداره  یه وانه  له  آه  وه بوو،بیری آرده نه
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ووت و ڕ  ر به آسه ال یه ال داب،مه مه  شتكی تری به
و دوآانی آابرا  ره و به  وه ره ده  مام  هاته حه  قوتی له
وا   الیان دی و لیان پرسی هۆی چیه مه  گهڕ  چوو،له

  وه ایهویش بۆیانی گ ،ئه وه ره ده  ووتی هاتوویتهڕ  به
ال  مه  نین و له ر پكه به  مویان له ،هه چیه  له سه مه  آه

  و به آه الی دوآانه  الش چووه و مه وه وتنه آه دوور ده
  شیشه و حه وقكم له آوا من هیچ زه:دوآانداری گوت

واو  ته  منت داوه  ی آه شیشه م حه ئه  گرتووه نه ر وه
یری  ،آابرای دوآانداریش سه آردووه و آاری نه نیه
ال باشترین آاری ت آردووی  مه:الی آردو گوتی مه
  مه ئه ،  وه ره ده  ووت وقوتی هاتویتهڕ  به  نیه  هو ئه

  . یه آه شیشه تی حه ریه آاریگه  ی نیشانه
*  

  تی  خاوه سه
گیان دون  بابه:ال و گوتی الی مه  ال هاته هی مڕآو
  .من  تۆ دیناركت دا به  آه  ونكم دیوه و خه شه
لی  ایهكی  ژیرو گوڕآو  ل چونكه به:الش گوتی مه
با بۆ   وه رناگرمه لت وه  تۆم داوه  به  ی آه و دیناره ئه

  !.خۆت بتن
*  
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  نی  ژن مه ته
چۆن نازانی  تۆ:الژنی پرسی و گوتی مه  ال له مه
وو ڕۆژك ـــم من هه:الژنیش گوتی ؟مه نده نت چه مه ته
زانم  ی ژمرم و ده ده  همان هه  وه ماله  له  رچی آه هه

ك مالمان بدزرێ  وه نه  یه وه ش بۆ ئه وه ،ئه یه چیمان هه
الم  زانم،به ر ده آسه و شتكمان ل گوم بتن و یه

  .دزرتنت نا قه  نازانم چونكه  نم بۆیه مه ته
*  

  و ك  ئه ر وه هه
ال  مه:الو پی گوت الی مه  ال هاته ی مه دراوسكه

ب  و ده  پی خزانمی گرتووه  مۆآه ی تۆ ئه آه گه سه
  له  شتك آه:الش گوتی مه. وه یته بده  مه ی ئه تۆ  تۆله

،تۆش  یی نیه نجام بدرتن جی گله ئه  یه بریتی هه
  .پی خزانی من بگرتن با  ی خۆت بنه آه گه بۆ سه

*  
  ر ون بوونی آه

ر  گه ی ون بوو بوو،سوندی خوارد ئه آه ره ال آه مه
ی  آه ره آه.فرۆش دیناركی ده  به  وه ی ببنته آه ره آه

  وت دای له ی آه آه ره آه  چاوی به  ال آه مه. وه دۆزیه
ی گرت و  آه ره آه وساری ههوسا  ی گریان و ئه قولپه

دینارك و   م به آه ره آه :زارو گوتیچوو بۆ با
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ی  رجه و مه فرۆشم،به د دینار ده سه  شم به آه گریانه
  .نجام بدرتن آجار ئه یه  به  له ردوو موعامه هه

*  
  ترســـــــان نه

  مشیركی له و شه  چوو، دوو نزه ر ده فه سه  البه مه
ال  توشی مه  گركی پیادهڕدا  گهڕ  له ،ست  بهخۆیا 

ال  ر مه آسه و یه  وه بته زك ده ال نه مه  بت و له هد
 بات ریشی ده لی به ل و په ت آه نانه ته آات وت دهڕ

ال  مه  شار و له  وه تهڕ گه ناچاری ده  الش به ،مه
  ویش له ئه وت و قووتی؟ڕوا   ووی داوهڕپرسن چی  ده
  :لت الم دا ده وه

گر ڕآی  تم آابرایهڕۆیش ده  وه گهڕ  به  من آه         
ری من دا  پلی سه ته  ر داركی له آسه پشم و یه  هاته

  رگری له به  م توانی آه و منی ب هۆش آردو من نه
  زۆر جنوم به  وه واگا هاتمه  م،آه خۆم بكه

تی خۆی هیچ  پیاوه  و له الم ئه دا به آه ره گهڕ
ور الی من و لم دو  وه ایهڕ گه آردو نه نگكی نه ده
  .ر ڕۆیی آسه هو ی وه وته آه

*  
  ت زیاره

دروست   مالكی تازه  ال چووه ڕۆژكیان مه
س خۆراآی بۆ  وونیشت آهڕ  و ماله له  نده هچر آراو،هه
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اآردن ڕ  ستی به ستا ده ر هه آسه الش یه هنامه ال نه مه
الیان پرسی  مه  آرد،له  وه آه ری ماله ورو به ده  له
مالی خوا   به  م ماله ئه:ال گوتی هیت؟م آه ادهڕی وا چبۆ
م  م ماله ت آردنی ئه زیاره  آه چت،بۆیه ده  وه آه مه  له
ورو  ده  التن له واو بوونی هه دوای ته.پویست زانی  به
  .ر ڕۆیشت آسه یه  آه ری ماله به
ال  دا چی بوو؟مه م آاره الیان پرسی نیازت له مه  له

  و هیچی له بت فی نه سره مه  مالك آه: گوتی
تامنیش بتوانم   وه ومه آه خورت لی دوور ده نه

لكو بتوانم  م و به ست بكه دره  وماله ك ئه مالكی وه
  .م بیر بكه  له  وه خواردن و خواردنه  آه

*  
  وی واگایی شه

موو بۆ نیایش و  نوستن و هه ده لك نه خه  وكی آه شه
ت شونك   الش له ستی واگا بوون،مه ره خوا په

و واگا  شه:الیان پرسی گوتیان مه  ی و لهڕ په ده
  ؟ وه دته
  . وه و بۆ میز آردن واگا دمه ل شه به:الش گوتی مه

*  
  آچی ئامۆزا

تی  ریه ال  بۆ هاوسه ی مه ئامۆزاآه  آچه  مندالیوه  له
  ال به بوو مه  وره گه  الم آه ال دیاری آرا بوو،به مه
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كی تری آرد،زۆری پ مرد  آه هچبوو آ سیبی نه نه
  ال چووه ال مرد،مه ی مه هکمردی ئامۆزا  چوو آه نه
خۆشی آردنی  ره سه  ی و له خۆشی ئامۆزاآه  ره سه

زۆر :گوتیو   آه ژنه   ووی آردهڕی دا  مردی ئامۆزاآه
   ئستاآه  هنا،چونكه من تۆم نه  سوپاس بۆ خوا آه

  .ژنی من بوای من مردبووم
ی زۆر دلگران  یه م قسه الش له ی مه ئامۆزاآه ژنه    
  ی آه آه زۆره  ماله  مابوو له ته  به  آه  بت،بۆیه ده
م  هۆی ئه  الم به به ، آات ش نه ال ب به تی مه یه هه

شی  آه ال تخون ماله مه  ی هشت آه ی نه گۆتنه
  . وه وته بكه

*  
  وی ئارام خه

م  ، بهبت ر ده ال ئاگری ت به ی مه آه ماله        
  آك له مرت،یه سوتت و ده الژن ده مه  وه هۆیه
الی   ی هاتبووهشخۆ ره بۆ سه  ال آه آانی مه دۆسته

ك  یه گهڕال هیچ  مه:لتن و ده \پرستن الو لی ده مه
زگار ڕ  رگه م مه ال ژنی پ له بتوانن مه  بوو آه نه
  گهڕل  به:لت الش ده مه مرت؟ ن و نه بكه
وكی زۆر  چووبوو خه  الژن تازه مه  الم چونكه بوو،به هه
م ویست  منیش نه  آه ،بۆیه ئارامیوه  له و پ نینانه نازه
  .م ی ل تك بده خۆشه  وه و خه ئه
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*  
  یر لی سه نبه ته

  توشیان به ، وه ستنه رگا به هۆی ده  الژن به الو مه مه   
یاریان دا ب بتن، قالی ده مه و دهڕو شۆڕ شه
  له  م آاره ب ئه ده یڤیت  بپهپشان   س آه هرآ هه
و  بدات،له  رگا گاله و ده ستۆی خۆی بگرت و ئه ئه

واالیی بینی   رگای به ده  رك آه آه رۆزه دا ده آاته
  الژن له الو مه مه  بینی آه  وه ژووره   ر هاته آسه یه
یری پ  الم سه به ی نان خواردنی نیوڕۆن، ر سیفره سه

ویان بینی هیچیان  ئه  هات آه
ر  سه  و له  زیك بۆوه ش لیان نه آه ره آه رۆزه گوت،ده نه

ریكی خواردن بوو،دیسان  ونیشت و خهڕ  آه سیفره
ی  وه ئه  ش آه داآه گوت،گه الژن هیچیان نه الو مه مه

  ر هسككی له آسه پ آردن  یه  بۆ گالته بینی و
  ی دا هناو بهال یشی مهڕ  لگرت و به هه  آه رماوه به
  ر ڕۆیشت، آسه لواسی و  یه الی هه ر ملی مه سه
ر  آسه ال و یه ی مه آه ماله  گك هاته دا سه  و آاته له
وت  ال آه ر ملی مه ی سه آه هسكه  چاوی به  آه
وا م گرت و ویستی ب ده  ی به آه الماری داو هسكه په

سترا  به  الوه ملی مه  به  آه هسكه  ،چونكه وه ره بۆ ده
  ورده ، بادا قسان بكات نه  ی آه وه ترسی ئه  بوو،له
بوو   وه مه ده  هسكی به  ی آه آه گه دوای سه  له  ورده
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خۆی   ك به ال ژن یه مه  رگا بۆوه زیك ده نه  ڕۆیشت،آه
  .وسا بۆ ئه  دابخه  رگاآه هاواری آرد ده

ر  آسه ال ژن بوو،یه ی مه قسه  گوی له  الش آه مه
ری آرد  لدان و ده ت هه قان و ر پیله دا به  ی آه گه سه

  سته هه :الژن و گوتی الی مه  وه یهندیا وسا گه و ئه
  آه ش آاره مجاره و ئه  بده  گاله  رگاآه بۆخۆت بۆ  ده

  . آه ت مه حمه زه  به
*  

  ئاگاداری
و  لكیش لهامب ی،حهپھ ت ده  وه آۆالنكه  ال له مه

  وه یه آه بانه عاره  ال به ی مه وه پشته  دا له  آاته
  ر خۆی به آسه ال و یه الی مه  یشته گه  ڕۆیشت،آه ده

خۆ هاواری آردو   ك به وسا یه ال داداو و ئه پشتی مه
  . ئاگاداربه:گوتی
آی  یه زۆری ئازار آشا و هیچ قسه  الش آه مه
بیری خۆی   مالی ناسی و له الم آابرای حه آرد،به نه

  . وه هشته
ی بینی وا باركی  آه ماله حه  دوای س ڕۆ ژان آه  له

ت   آه آۆالنه  و له لگرتووه زۆر گرانی هه
  لگرت و له الش چوو گۆپالكی  هه ێ،مه په ده
و تا هزی تیا بوو   وه  زیك بووه نه  آه ماله حه
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: وسا گوتی داو ئه  آه ماله ری حه سه  گۆپالكی له
  . ئاگاداربه

*  
  

  ژیانی بج  
آسی  فالنه  زانی آه ده:آی گوت آابرایه  ال به مه
  مان آۆچی دویایی آرد؟ڕهاو

  مرد؟  خر هۆی چی بوو آه نه:آابراش گوتی
بوو تا  ژیانی دیار نه   خته دبه و به ئه:ال گوتی مه
   مردووه  چه  رگیشی دیار بت به مه

*  
  ری وه الو بیره مه

  آه ال آرد مه  ك داوای له آابرایه        
  رآات آه ی هه وه و بۆ ئه ی خۆی بدا به آه نگوستیله ئه
یاد و   وه الی بته ببن مه ی  آه نگوستیله ئه

  .ری وه بیره
الم تۆ بۆ  م،به خر نات ده نه:الم دا گوتی وه  ال له مه
نگوستی خۆت  ئه  میشه یاد هه  وه ی منت بته وه ئه

ی منت  گوستیلهن داوای ئه  یاد آه  وه و بنه بنواره
  . داوه و پتم نه آردووه
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  هۆی گریان
ی  بازه پال داره  له  وه جۆشه  ال زۆر به ڕۆژكیان مه

آابرای   و آاته له.آرد گریا و هاواری ده ده  وه مردوكه
  خۆشی له ره الو سه الی مه  ی و هاتهڕ په وێ ت ده له
الش  ؟مه خزمته  م مردوه ئه:ال آردو پی گوت مه

تیم  هیچ خزمایه  گریم آه ده  وه خر من بۆ ئه نه:گوتی
  . دا نیه م مردووه ل ئه گه  له

*  
  قل عه

ستا بوو نانی  وه  وه ناری چۆمكه آه  ال له ی مه آه هڕآو
ناو   وته نانكی ل آه پارچه.خوارد ده
ی خۆی  ونه  ی آرد آه آه وبارهڕیری  ،سه وه آه وبارهڕ
ای آردو ڕال  ر بۆ الی مه آسه یه.دا دیت آه ناو ئاوه  له

الش گوتی  مه.من ساند  ی له آه مندالك نانه:گوتی
  ستا چووه الش هه مه. وه گرمه ر ده چم لی وه ئستا ده

ی خۆی تیا دیت و  ش ونهو و ئه آه وبارهڕو  ده
و  خۆت و ئه  ی به رم ناآه ق تۆ شه حمه ی ئه هه:گوتی

  .؟ ندووه سه  و مناله نانت لهخۆت  ی  یهریی
*  

  بی زانین ره عه
بی  عاره  به  وه شیوی سارد بوه  الیان پرسی آه مه  له

  لن؟ چی پ ده
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  براینه:الم دا گوتی وه  له  زانی بۆیه ی ده نه  الش آه مه
و وه چنشت سارد ببته  که ی ت ل ناگه ب قه ره عه
  . یخۆن ده

*  
  گۆرانی گوتن

 .اندچ وك گۆرانی ده ال شه ی مه آه آوره
هاواریان آرد و گوتیان   وه ر بانه سه  دراوسكانیش له

  . هچ گۆرانی مه  وتنه آاتی خه
 لككی زۆر پ و خه  یره استی سهڕ به:الش گوتی مه   
ت  نانه پن ته حه ده  آانی ئوه گه وو ڕۆژ سه وون،شهڕ

  په آانتان حه  گه بۆ سه  م گوتووه من جاركیش نه
ند  چه  تان توانی آه نه  ،ئوه وتنه و آاتی خه  پیانه حه

ی من  آه هڕگۆرانی آو  ن و گوێ له بر بكه ك سه یه خوله
  .؟ بگرن

*  
   مشاری ب ددانه

ك  قۆیه لكی ئاوایی چه خه  آی له ڕۆژكیان یه
پرس و  ال ده مه  الو له الی مه  دنته. وه دۆزته ده
  ؟ چیه  مه ئه:لت ده
آانی  هشتان ددانه  آه  مشاره  مه ئه:لتن الش ده مه
  . هاتووه رنه ده

*  
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  شتی هه ژووری به 
آرد  لكی ده ری خه        ك  ئامۆ ژگا الیه ڕۆژكیان مه

خزانی   ینی له وی هه شه  س آه ر آه هه:یگوت و ده
وا خوا   ئه ابورێ،ڕلی  گه  و له وه زیك بته خۆی نه

  .دات شت ده هه به  ژووركی له
  وه وشه ئه  ال ئاوای گوتووه مهی بیست  وه ئه  الژن آه مه

آاری خۆیان آرد   ی آه وه ،پاش ئه وه ایهالی گ بۆ مه
   ره وه ده ، ژووری تۆ بوو   ژووره م  ئه:الژن گوتی مه

  . ژوركیش بۆ من دروست بكه
توانی و چیتری پ  ی ده ب هز بوو بوو نه  الش آه مه
آو دونیا  شتیش وه هه  به  ت له ئافره :ما بوو گوتی نه
  .ك  ژووردا بژین یه  له  وه آه یه  ب  ژن و مرد به ده

*  
  آان شیته

  له  زانی آه ال ده مه:الیان پرسی و گوتیان مه  هل
  جگه:الش گوتی ؟مه نه ند شت هه چه  ی ئمه آه شاره
مووی شتن  وانی تر هه ئه  والوه رك به فه ند نه چه  له

 شتی  له  وه آه نه ند الیه چه  ش له ره فه ند نه و چه و ئه
  .ش نین  هب ب

  وتی سكه ده
ست  ده بۆ وه  بو آه وه ی ئه می ئاماده آه  ال زۆر به مه

ڕۆ   وه ره ده  مال بچته  له  فی ڕۆژانه سره هنانی مه
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ر ئاوا  ر تۆ هه گه الی گوت ئه مه  الژن به ژكیان مه
تا   وه مه الی آه به  هتا ئوار  وه ره ده  ڕۆیته بیت و نه

ت  گهڕئیتر وا  ئهی  آه یدا نه په  گه ئهست دینار  یب
  . وه بمنیته  وه ماله  چیتر له  ین آه پ ناده

   و ڕۆژه ،ئه وه ره ده  چووه  وه ماله  ناچاری له  به شال مه
آرد  یدا نه هیچی په  ولی دا تا ئواره ند هه رچه هه

الژن  ترسی مه  ناچاری له  وت،به آه ست نه ده  وچی وه
  ك له یه رابه خه  ووی آردهڕو  وه ماله  وه ایهڕ گه نه
  یه رابه و خه و له و شه و ئه وه ی خۆیانه آه زیك ماله نه

و  ژیان ئابه   آه  وه آرده ده  وه ال بیری له ،مه وه دا مایه
چوو  ی پ نه نده ،هه ته حمه لك زه گه  یه شوه
  وت و له ژوور آه وه  آه رابه خه  له  دهیڕ روشكی گه ده

ی خۆی  آه هتپش وونیشت و آۆلهڕقو ژبنك لی 
ناو   ندێ مۆمی له ی خۆی داناو هه وه پشه  و له وه آرده
ی خۆی داناو ناوی  وه پشه  رناو له ده  آه پشته  آۆله
  له م و ئاده  ووی آردهڕوسا  ئه) م ئاده(نا   و مۆمانه له
  :گوتیکردن وو باس و  قسه  ستی  آرده ا دهو د ل ئه گه

و  وه شته هه به  تۆی دروست آردو تۆی خسته  خۆا آه
  له  موو شتكی پ دای جگه ش دا هه شته هه و به له

بی ل گرتی  هز مت خواردو خوا غه ننم،گھ خواردنی گه
م  ئه  ی دایه هری آردی و ف شت ده هه به  و له

م و ئازار و  خه  میشه ههش دا  م جیھانه ،له جیھانه
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نج و  هڕدان  دوای آاسبی و سه  ماندی بوون و ول له
س  هۆ هه  وا به شمریت و ئه ده  ئازاری تر و آات آه

بت  زه یت خوا دیسان غه یكه ده  آه  ی آه و گوناهانه ئه
دات و  ر ئازارانت ده به م وه ننه هه جه  گرت و له ل ده
نج و  هڕناو گولخون و   و له وه آاته ت ل ده تۆله

وسا  بۆ وات کرد ؟ ئه  باشه  وه میننه ئازاران دا ده
ی  آه گۆپاله  کانی دا  یڤه دوای په  له  آه روشه ده
مووی  ر لدان و آوتان و هه به  می دایه ئاده ولگرت  هه

  والوه ند مۆمكی تر له چه  پاشان به.وردو خاش آرد
  :واو گوتی حه  وی آردهوڕو سا ) وا حه(داناو ناوی نا 

  شت پۆشی و وات له هه به  تۆ  چاوت له) وا حه(ی  ئه
هۆی   نم بخوات  و تۆ بووی به گه  م آرد آه ئاده

  موومانت تۆش به و هه  ڤسلی مرۆ دروست بوونی نه
روش  ده. نج و ئازار آرد هڕری و  وه ختی و آوره دبه به
رناو  ی خۆی ده آه گوت و گۆپالهوا  حه  بهی  مه ئه  که

ی داداو وردو شوا رو گالآی حه سه  بوو به تا هزی هه
  .خاشی آرد
آی  یه ند مۆمكی تر ونه چه  به  و الوه دیسان له

ئیبلیس و   ووی آردهڕ) ئیبلیس(آشاو ناوی لنا
  :گوتی
زیك  نه  لعون،تۆ آه ی مه ت ل آراو،ئه فره ی نه ئه
پت  آاری خراه س بووی الی خودا بۆچی ئاوا رین آهت
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لسای؟ و  رمانی خوا هه ی فه وانه پچه  آردو  به
ستای تا خوا تۆی  وه برد و نه م نه نوشت بۆ ئادهآ
فرینی ل آردی و  نزمایی و نه  رآردو تۆی خسته ده
ی  وه هۆی ئه  مت گۆیی و بووی به ستای دلی ئاده هه
آرا بوو بیخواتن  غه ده لی قه  نم آه م گه ئاده  آه
آانی  وه نه  ت وازت له نانه ت آرد، ته الیه و به ش بهوتۆ
  راپه و خه تۆشی خراپه  میشه و هه  هناوه میش نه ئاده

  وه سته ده  ی به آه دیسان گۆپاله.ی آه آاریان ده
ویشی  رو گالآی  ئیبلیس و ئه سه  ربۆوه و به  وه هگرت

ند مۆمك ناوی  چه  ش له مجاره ئه.وردو خاش آرد
ی  هانه  ر داناو به سه  نی لهاران و پیاو چاآ بهم پغه
 موو  هه  پاشان له.آردن و خاشمووی ورد ن و ههترگپ
و  ئه دروستی آردبوو ناوی ل نا خودا و  آانی آه ونه
و خوا   لهگرتن   خنه هڕو  ل قسه دوای گهقسان و   هاته

  به  ی بلند آرد و آه آه ل خودا گۆپاله گه  دوان له
ی و ڕ اپهڕال  دا مه و آاته خودای دا بدا لهری  سه

  :هاواری آرد و گوتی
و  تا من بیست دینار له  بر بكه م سه و آه  سته اوهڕ

ی  بكه  له ر زۆر په گه ،ئه اشی بكهخبسنم پاشان وردو 
م  آه ژنه   چونكه سنم، تۆی ده  له  آه من بیست دیناره

  وه ماله  وه بچمه  م نادات آه گهڕ  ب پاره  به
روش  ترسان ده  له ، ال ترسا هاواری مه  روش له ،ده
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ای ڕو خۆ  استهڕج هشت و   ی خۆی به آه پشته  آۆله
  ی بردو له آه له ل و په موو آه الش هه مه الت، آردو هه
ن  خاوه  دا بوو به روش ی ده  آه له په  و ل نوان آه

  وه الهو م ره و خۆ به استهڕد دینارك و  ند سه چه
رگای ل  الژن هات ده رگای داو مه ده  و له چۆوه
ر  گه ئه:الی گوت مه  رگا به ی ده وه پشته  و له وه بكاته

  . وه مه رگات ل ناآه بت ده بیست دینارت پ نه
ی بیست  جگه  له  وه رگا بكه ق ده حمه ئه: الش گوتی مه

  . وه ته د دینارم هناوه دینار پینسه
  و بینی آه وه رگای آرده خۆشیان  ده  الژنیش له مه
م  ال ئه مه:الی  پرسی و گوتی مه  لت له است دهڕال  مه

  ؟ وه و هناوته وتووه ست آه آوێ ده  ت له یه پاره
زگار آرد ڕو خوام  وه ر خوام آرده سه  له:الش گوتی مه

ی بۆ  آه ووداوهڕموو  هه.وت ست آه م ده یه م پاره و ئه
م  بیستنی ئه  ال ژنیش به و مه  وه ایهالژن گ مه
مال   له  الی بووری و آه مه  له  آه و پاره  ووداوهڕ

نگ  چه ش بیست دیناریش وه ر ڕۆژانه گه ئه  وه بمنته
  .یدی ناکات قه هن نه

*  
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  دووری
 ، ونیشتبوونڕ  وه آه یه  الژن ڕۆژكیان به الو مه مه
م  لم دوور  ر آه گه ال ئه الی گوت مه مه  الژن به مه
  . باشتره  وه هوه آه
رێ و سواری  ده  یهنای ه آه ره ستاو چوو آه الش هه مه

ند  چه  ی آه وه ی بوو و ڕۆیشت،دوا ئه آه ره پشتی آه
الژن  آی بۆ مه یه نامه ، وه وته ترك دوور آه مهوآیل

  من آه  سه به  تا ئره هه  که بووینوسینوسی و تیا دا 
  .؟ وه وتیمه دوور آه

*  
   لکگۆ

   وه ئاقاره  ی له آه گۆلكه  ال ویستی آه ڕۆژكیان مه
  نده وه ال ئه ی مه آه ،گۆساله وه ماله  بگرێ و بیھنته

ماندوو   وال ماند مه  هاویشتن آه ی ده قه ای آردو لهڕ
ا بكات و لی دوایا ڕ  بهیتوانی   چیتر نه  بوو بوو آه

و خۆ چوو  تهاسڕو   وه ماله  وه ایهڕ او  گهڕ گه
لدان و آوتانی   ستی به آی هناو ده یه خوترمه
  .آرد  آه ی دایكی گۆلكه آه چره
بۆ   وه ئه:الی گوت مه  ی بینی به مه ئه  الژنیش آه مه

  ؟ زمانه سته به  و چره رگیانی ئه به  وتویته ئاوا آه
رام  حه  و آۆلكه ئاخر ئه :الم دا گوتی وه  الش له مه

  آه  هڕ د فه به  نده وه ئه  م مانگایه ی ئه یه زاده
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  وه ماله  التم ویستم بیھنمه دوای هه  ند له رچه هه
التن لم دوور  شان و هه وه  جوته  متوانی بیگرم به نه
  م دایكه ر ئه گه ،خۆ ئه وه و منیش هاتمه  وه وته آه

شان  وه  التن و جوته هه  فره  و گۆلكه ئه  حیزباوآه
  آه بۆیه ، دا ده ت نه زیه ئه  نده وه نی ئهم  آردبایه نه

  . وه مه آه ی ماندی بوونی خۆمی ل ده تۆله
*  
  آبیر ته

یان  آه ر بانی ماله سه  الژن له الو مه وكیان مه شه
  دا هاته وه و شه قیش له حمه دزكی ئهد ، وتبوون خه
 ال بكات مالی مه  آی له دزیه  ویست آه یه ر بان و ه سه
  واگا هات و زانی آه  آه نی دزهی هاتاتک  لهال  مه ،

  . نیازی خراپه  م آابرایه ئه
 ، آرد آبیر آردنی ده ی باسی ته آه ل  ژنه گه  ال له مه
و  وه ماله  دز هاتۆته  ال ژن بل آه مه  ی به وه ب ئه به
  :ال ژنی گوت مه  به
ب   و چۆن به دون شه  رسی آهپت  استی تۆ نهڕ  به
  چوومه  وه مه ر بان بكه رگای سه ده  آهی  وه ئه
  ؟ وه ی ماله آه وشه حه
رێ  یادم چوو لت بیپرسم ئه  ل له الژن گوتی به مه

  ؟ وه خواره  چۆن توانیت ئاوا بچیه
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ر  آسه م خوند و یه وره تی گه من سوره:الش گوتی مه
و آاری   وه خواره  چوومه  وه مه رگا بكه ی ده وه ب ئه به

  . وه امهڕ گه خۆم آردو
ر  آسه بوو، یه   انهو باس و خواس هگوی ل ش آه آه دزه
  وره تی گه الم خوندنی سوره به الی آردو قلیدی مه ته

ر بان بۆ  سه  ی له وه ربوونه هۆی به  بوه  آه بۆ دزه
  .موو گیانی تك شكا و هه وه خواره

بزانین   چرا پ بكه  سته هه:مالژنی گوت الش به مه
  . وه مانه آه وشه حه  هاتۆته  آیه
پویست ناآاتن :ال بوو گوتی مه  گوی له  ش آه آه دزه
زانی و  ده  وره ی گه ناوی سوره  یت،تۆ آه بكه  له په  آه

موو  لت فر بووم هه  وه تی خۆمه ماقه م حه منیش به
موانی تۆم   ،تازه ست و پام شكاو وردو خاش بووه ده
  . وه منمه ده  ر لره هه ند ڕۆژكی تریش تا چه هه

*  
  تی  ئازایه

یدا بكاو   آكی ئازاپه یه  ویست آه یه حاآمی شار ده
سكی  الم آه رنایك بنرێ،به ته بۆ آاركی زۆر خه

م  من ئاماده:حاآمی گوت  الش به بوو،مه یدا نه ئاوا په
  .بچم  و آاره بۆ ئه  آه

  . وه هم تاقی بكه  تیه و ئازایه ب ئه ده:حاآمیش گوتی
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  له  ب تۆ نیشانه ده:بانگی تیربازكی آردو گوتی
ال  ی مه آه ندیله تیر مه  ال بگریت و به ندیلی مه مه

  .بپكی
  الش له الی آون آون آردو مه ندا هات و آالوی مه تیره

ست بدات و  ده  خت بوو گیانی خۆی له روه ترسان هه
  به حاآم  مجاره هنا،ئه ده ر خۆی نه سه  الم به به

ی  جوببه  له  بت نیشانه ده:ندازكی تری گوت تیره
نیشان گرتن   نداز به یت،تیره ال بگریت و آونی بكه مه
الی  ی مه آه ال پكای و جوببه ی مه دامنی جوببه  له

نگی سور  هڕی  وه ترسان ئه  الش له مه.آون آون آرد
گیان بووبوو،تاقی   ما بوو و نیوه نه  وه بوو پیه

رمانی دا بۆن  آۆتایی هات و حاآم فه  آه وه آردنه
ال زۆر  مه ، ال بنن بۆ مه  آی تازه یه ندیل و جوببه مه

  ستور بده نابی حاآم ده جه:خۆشحال بوو و گوتی
روالت  ال خۆ شه روالكیشم بۆ بنن،حاآم گوتی مه شه

  آه  نابی حاآم دیاره جه:الش گوتی مه ؟  بووه آون نه
  ل خراپتری به الم گه به  بووه ون نهم آ آه رواله شه
  . ماوه لكی نه و آه  ر هاتووه سه

*  
  چاودری آردنی  ژنان

زۆرم :الكی و گوتیڤ ال چوو بۆ الی هه ڕۆژكیان مه
  .سوتت ده  تۆوه  زگ به
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سوتت  من ده  بۆ زگت به:الش گوتی ی مه آه الهڤ هه
  ؟ چی بووه

آی  قالیه  مه دوای ده  له  مۆآه ئه:الش گوتی مه
الق  ته  ریك بوو بگاته خه  م آه آه ل  ژنه گه زۆرله

و   رگی تازه جل و به،  بازار  ستام چوومه دان،هه
  .یال ژن آ پالوی نوویم بۆ مه

  چه  مه ئه  باشه:الش گوتی ی مه آه پاله هه
  ؟ یه هه  وه منه  آی به ندیه یوه په
تۆ هات و ی  آه ئاخر  ژنه:الم دا گوتی وه  الش له مه

ال ژن  ر مه به  له  م شتانه آات و ئه ده  چۆی مالی ئمه
  !!.حالی تۆ وسا وای به ببین ئه

ی  ر پاره آسه یشت یه ال گه مه  ال له ی مه آه الهڤ هه
  .آرد  ی ئاماده آه رگی بۆ خزانه ینی جل و بهآ

*  
  ندازی ی تیره نمونه

ی  هو ره ده  ڕۆژكیان ماقوالنی شارو حاآمی شارله
  وه ندازی و نیشان دانانه ریكی تیره شاردا خه

وآی پك چا موو الیه بت هه بوون،حاآمی شار گوتی ده
  استی خۆیان لهڕست  و ده لدانی نیشانه  خۆیان له

ال  مه  یشته گه  آه  نۆبه ،  وه نه ندازی دا تاقی بكه تیره
ی  آه الم نیشانه و به  وه ویش خۆی تاقی آرده ئه
م  ووم بهبئا باوآی خوا ل خۆش :گوتیپكاو  نه
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،جاری !پكای ی ده گرت و نه ی ده نیشانه  یه شوه
  مجاره و ئهپکا  ده نهو  وه ی گرته نیشانه   میش آه دووه
  .پكا ده ی نه یشانهن  یه م شوه ر به شم هه براآه:گوتی
ندازی آرد  ی گرت و تیره سره  م آه بۆ جاری سیه     
  به  مجاره وت و ئه آه  آه نیشانه  به  آه یرهت  سودفه  به
  میشه خۆشم هه  من به:ی پكاو گوتی استی نیشانهڕ
  .یپكم گرم وده ده  نیشانه  یه م شوه به

*  
  ئاواز

ال  مه گوت، وێ گۆرانی ده مام و له الچووبوو بۆ حه مه
یگوت  نگی خۆی زۆر پ خۆش بوو،ده دا ده و آاته له

خودا   آه  مزانیوه بۆ زوتر نه  آه ی وه زۆر دلگیرم له
  نده وه نگم ئه و ده من داوه  ی به ته م نیعمه ئه

الی حاآمی   ستا چووه هه  آه امه م دوای حه  له!! خۆشه
هاتووم   نابی حاآم  من بۆیه جه:حاآمی گوت  شارو به
نابی حاآمم  جه  تا ئستا به  آه  والكی تازه هه  تا له
حاآم  . وه مه ی خۆم ئاگادارت بكه رباره ده  گوتووه نه

  .رموو بیل ال فه مه  چیه  واله و هه ئه:یپرسی و گوت
ال  ی مه ده :حاآمیش گوتی.نگی خۆش ده :الش گوتی مه

بۆم بل.  
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ین بۆ گۆرانی چ  نابی حاآم من له جه:ال گوتی مه
لكی  نجه مه.  م پویسته م دوو شتانه آك له یه
  ئاو   له ی پ وره گه
  .بانۆ  مامی به ن  حهیا

لی  نجه ال مه به  ته حمه زه  لره  مام آه حاآم گوتی حه
لكی  نجه ستوری دا مه آرت،ده ئاو ده ی پ وره گه
رموو  ال فه مه:ئاویان هنا و حاآم گوتی  له ی پ وره گه

و   آه له نجه الی مه  ر چووه آسه الش یه گۆرانی بل،مه
ۆرانی گ  ستی به ناو ده ك له نجه ناو مه  ری له سه
ال  ی مه ۆشهخنا  نگه و ده ر ئه به  ین آرد،حاآم لهچ
ك  ر یه هه:رمانی دا و گوتی خت بوو دیق بكات،فه وه
  ن به ال بده ن و مه بكه ڕ ستی خۆتان ته ده  ئوه  له

  ی آه وه وانیش وایان آردو دوای ئه لدان،ئه  زلله
  .زۆر سوپاس بۆ تۆ  خودایه:یال گوت مه، واو بوون  ته

  ی؟ آه ال بۆ سوپاسی خوای ده رسی مهپحاآم 
حمی  هڕی خوا  وه ر ئه به  نابی حاآم له جه:ال گوتی مه

یبا وم گۆرانی چ گینا له آرا ئه نه  مام ئاماده آرد حه
بووین  زۆر گرفتار تر ده  لكه موو خه و هه وا خۆم و ئه ئه

ی  سه م قسه حاآم به.دراین ن دهر زلال به و زیاتر وه
  فو آردز الی عه نی و مه ال تر پكه مه

*  
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  مال
و  ی ئه ه  آه ی خانوه نیوه  بوو آه ال خانوكی هه مه

ڕۆ  وو،ــــــــــآی تر ب ی تر هی آابرایه آه بوو،نوه
ی  بتوانی نوه  گه ئه:ژكیان بانگی آابرای آرد گوتی

ی تۆ  هآ نیوه  یه و پاره وا به ی من بفرۆشی ئه آه خانوه
  .هی من  بب به  آه موو خانوه تاآو هه  وه مهآ ده

*  
  الق دان رجی ته مه

زازی ناسراوكی خۆی  دوآانی به  ال چووه ڕۆژكیان مه
ی  آه نی بۆ خزانهقوماشچكی زه  و داوای پارچه

  ال تۆ به مه:الی گوت مه  آابرای دوآانداریش به.آرد
ی آراسی  بۆ  الق بده ت ته آه ما بووی خزانه ته
  .ی؟آ ده
ر آراسكی ئاوای  گه ئه  یارهوا ب  چونكه:الش گوتی مه

  .م القی بده الی قازی تاآو ته  لم دته گه  م لهبۆ بك
*  

  جی جبه  وه الم دانه وه
لككی زۆر  ت،خهرك بك ال چوو بوو بۆ بازار آه مه
واجكی زۆری  هڕین ر آ و آه  وه بازار آۆ ببونه  له
و ڕم بازا له :یی گوتی هگ ت ده  آه  آه و،آابرایهبو هه
ر چیتر  ك  دھاتی و آه ریایه ده  له  دا جگه  یدانه مه
  بوو به  یه م قسه گوی له  الش آه مه.یدا نابت په
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رام دا  وه  ؟ آابراش له لكی گوندی تۆ خه: آابرای گوت
  !!خر:گوتی
رو  آه نیا ته  لی لره تۆ ده  ی آه ئه:الش گوتی مه

ی  بیت  ئه دھاتی نه   ی وآه ن تۆش لره دیھاتی هه
  .چیت؟

*  
  رعی آالوی شه

  له  آه س رآه هه:وتیگك دا  یه خوتبه  ك له الیه مه
 ی ڕۆژووه  ئهوا خوا  بیت ئه دا ب ڕۆژوو وڕاژی عاشڕۆ

خۆی  ری حیساباتی فته ده  گ ڕۆژوو لهش مان شه  بۆ به
  .نوسیتن ده دا 
 ڕووژوو  به  و ساله ئه عاشوڕا یۆژالش مه   
  رت و چووهگ ی نهڕۆژو وه هاته  آه زان مه هیگمان.بوو

: ال پرسی ی دابوو، آابرای مه آه خوتبه  الی آه مالی مه
  به:وتیگویش  نیت؟ئهڕۆژوو   به  بۆ به  وه ئه: وتیگ

ڕۆی ڕۆژی عاشورا  نوهتا  نابتم آردووه ی جه قسه
جیاتی   نابت له ی جه قسه  به  آه ، بۆیه رتووهڕۆژووم گ

  که  یه قم هه هه زان  مه س ڕهتا  هه  ڕۆژووه  و نیوه ئه
  .بم ڕۆژوو نه  به

  بیابان  ماسی له
  ریاوه نار ده آه  چووبوونه  وه که یه  بهالو دۆستییكی  مه
  :وتیگال  ی مه آه الهڤ ،هه
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تا ئیستا ماسی    دیاره  وره هگند  آی چه ماسیه  وانهب
یری  ی بیست سه وه ئه  الش آه ،مه دیووه م نه وره هگا ئاو

  ماسی له: وتیگی  آه الهڤ الی بیابانی آرد، هه
ئاخر وام زانی : وتیگالش  بیابان،مه  ك له نه  ریایه ده
  .بر ژیتن تاو ده ر هه به  ماسی له  آه

  شت هه ری به په
دا و  ی ده وت خوتبه هگمز  ك له الیه ژیكیان مهڕۆ
 ت ڕکعهو دوو وه ستیته هه س رآه و هه ئیمشه :وتگی ده
شت دا  هه  هلو دونیا  زن له وا خوای مه ژان بكات ئهنو

 و ته ڕۆژی هه  ری له سه  داتی آه آی ده حۆریه
  . ئاوایه ڕۆژ  له یشپاشی
وت گ ی ده مه بوو ئه  الیه و مه ی لهوگ  الش آه مه      

و  ئه  م،نه آه ده  م نویژه ئه  خوا من نه به: وتیگ
  شی له به  آامه  آه  دیار نیه  وی، چونكه شم ده ریه په
  .شی من  به  بییته دا ده سته جه

  نرخی مردن
  وای بیستبوو آه  وره هگكی شار  ال چووه مه        

ر  بۆ آفن و دفن آردنی هه  و شاره حاآمی ئه
 کل هگالش  مه.داتن شتا دینار ده كی نامۆ  ههیمردو

: وتیگمالی حاآم و   كیان چووهڕۆژ بیت، ده  ارهپ ب
  ك لهرییب ر غه هه  آه  نابی حاآم وام بیستوه جه

نی  ده شتا دیناری ده وا هه دا بمریت ئه  وهشاری ئ
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زانی   خۆت ده:وتیگال  مه ی؟ وه بۆآارو باری شاردنه
پیویستیم ژیم ،  دهریبم و  غه  شاری ئیوه  منیش له  که
م  آه ده ن  لا،جا زۆر تكات یه ینار ههشتا د هه  به
مردم   نی آاتی آه رز بده قه  چل دینارم به  ستا آهئ
ن و  بكهدا ل   هگ  حیسابم له  آه شتا دیناره ر هه سه  له

  . وه نهِیگلیم ب
چل کات و  دهبول  الی قه ی مه آه شنیارهحاآمیش پ

  .ال مه  دیناریان دا به
الی   ال دیسان چۆوه مه کی تر ژند ڕۆ چهدوای   له

  :وتیگحاآم و 
  آه  تكام وایه ڕۆم ده  م شاره من له  ی آه وه ر ئه به له

ی حیسابمان  وه نی بۆ ئه ی تریشم بده آه چل دیناره
چل   دا آهبیاری دیسان  حاآمیش.واو بیت ته

  .  و ڕۆییرت گری  ال وه نی و مه ی تریشی بده آه دیناره
       ری           فتا په هه

وت بۆ گوێ  مزگه  چته ک ده گوندکدا کابرایه  له     
مو ڕۆژک  هه  الی ئاوایی که ی مهستامامۆ  راگرتن له

 کات و لک ده ئامۆژگاری خه دازانان مه مانگی ڕه  له
و  باسی پاداشی نویژو ڕۆژیان له دات و وعزان ده
، ڕۆژی بگرن ن  ژ بكهنو:  لیت ده  کات و  دونیا دا ده

فتا  شت پاداشی هه هه به  دا له وه ئهبری   له اخو
  .بن خت ده خۆشبه  دات و حوریتان ده
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  بیت و به ال ده مه کزی نه  له  الش که کی مه ره براده  
ش  مه من خوا حافز، مامۆستا ئه :لت ال ده مه
عیدیش  مام سه ڕۆێ؟ عید بۆ وا زوو ده هسمام  :ت ده
  نه  من له و دوا مه له  فتا حۆریه و هه داخ ئه  له :یت ده

بۆ؟  تل ش دهاستۆمام !!گرم ڕۆژی ده  م نه که نوژ ده
فتا  هه ست ده  ت لهو نامه  چونكه :تی عید ده مام سه

  من وا له :ت دهبم ،  خت  دبه بهو  ان گیرودهری په
  و زۆر   گان چووه  اوکم بهجی ژنم ب ست خه ده

ست  ده  ب له م جا ده ڵ ههما  له  خته و وه مهیالک
و  بۆچ له ئیتر ر بت، سه ریان چیم وه فتا په هه

من خوا  ئه !!  وه مه  بکه دونیاش خۆم توش به
و  وه ڕیته کات ناگه ندی مامۆستا بانگی ده هه،حافیز

   !! ڕوات ده
  

  گریانی خوا
  ک چوونه ک و کورده ک و روسه مریکیه جارکیان ئه

رامی  وه  که  وه ر خوا پاڕانه به  الی خوا و له
  له  که مریکیه پشان ئه  ،له وه کانیان بداته پرسیاره

  ی به مریکی که ی ئه ئیمه  خوایه: خوای پرسی وگوتی
: رام دا گوتی وه  بین؟ خوا له واوی ڕزگار وئازاد ده ته

!! واوی ڕزگار بن ته  به  که  د سالتان ماوه سسه
  .نایبینم  گوتی خوایه تر گریا  که ریکیه مره ئه
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  خوایه:خوای پرس و گوتی  له  که ڕوسه  مجاره ئه
  ئوه: بت؟ خوا گوتی ی ڕزگاریمان ده ی ڕوس که ئمه

ش  که ڕوسه!! ڕزگار ببن   که  د ساڵ و ماوه پینج سه
  .من نایبینم  خوایه: گریا گوتی

  خوای پرس که  هات و له  که ی کورده وسا نوره ئه
م  بت؟ خوا که ی ڕزگاریمان ده د کهی کور ئمه
ترو پ    وه رام دانه جیاتی وه  ستاو پاشان له وه
بۆ   خوایه:گوتی  که گریان کرد ، کورده  ستی به ده
  !!!.ڕزگار نابن  رمووی ئاخر ئوه گری؟خوا فه ده

   رمانی کرم ده
  چیته وی ده ناو باغ و له  چیته جارکیان الوک ده

ر  سه  له  ،الوه وه رمیان ل بکاته تا هه  وه ردارکه سه
ر  کسه شکت،یه راپ ده و القی خه وه بته رده دار به

رمانی کردمی بۆ  الی دکتۆرو دکتۆریش ده  چته ده
  وه بینی ئه ده  وه ماله  وه چته ده  نوست،که ده
سکی  ل که گه  له  دکتۆر بۆی نوسیوه  رمانی کردمه ده
نابی دکتۆر من قچم  ی جه ۆر،دهالی دکت  وه چیته ده

ی  دکتۆر ده!! رمانی کرمت بۆ نوسیومه تۆ ده  شکاوه
ردار و  سه  یت چوومه چون قاچت شکا؟ده  ڕۆله
ر  دکتۆر یرکسه!!و القم شکا وه ربومه به
ردار  سه  به  بایه ر کرمت نه گه گیان ئه ڕۆله:ت ده
  .شکا ده  و القیشت نه  وه ر نابویته وتی و به که ده نه
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  س وه حه  په
  نه یبه ر ده کسه کوژت و یه المک ده ک زه کابرایه

م  بۆ ئه  وه ئه:یت پرست ده دادگا،حاکم لی ده
نابی  ت جه رام دا ده وه  ت کوشت؟کابراش له کارایه

  !!!س کوشتم وه حه  خوا په  حاکم به
  

   وه ک خۆی ل نایته وه
کی زوو ئاغا  انیهی ک به خانی ئاغایه دیوه  له     

یان  که ره خان و نۆکه دیوه  چته بت و ده موانی ده
ت باوت و تا   زوویی سۆباکه  به  کات که بانگ ده

شک دار  ری ئاغاش باوه نۆکه .بت رمایان نه سه
  که داره ، وه ت باوت و ئاگر بکاته  سوباکه  که تدن
نچکان ڕو یچر  سه  نت و له داده  زیک سۆباکه نه  له
 بت، ر ده کی توندی ل به ر بایه کسه نیشت و یه ده
ی  که تهی  وه سا بۆ ئه ، وه شکته خۆی داده  لک به گه

  دات و سیه رده وه  سۆباکه  دار له تیا دا بزر بکات،
بت  رما ده ئاغا زۆری سه  پاشان که سی ل دنت،

  وه ته کی خۆی ل نایه خوا بۆت وه فالنی به :ت ده
ق  رمان ڕه سه   ت باوی و تا له  سۆباکه  سا زوبه

  !! وه بوینه نه
* 

                                         *  
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  لمانیا  ناوی ئه
  ین نازیاوا لمانیا ده ئه  شتی به کی ڕه خه

   ناوی لفه
  .ر ن ت خنکنه ده  لفه  کان  به شتیه ن ڕه ده

  مندال باز
: کی منداڵ بازیان پرسی و گوتیان هکابرای  له
  .ر مردی؟ گه ئه  تی تۆ چیه سیه وه

م  که مشه  گر مردم بمسوتنن وخۆه ئه :کابرا گوتی
  .ی مندان هپۆدر  به ن بکه

  
  ی ب نینۆک نجه په

  .ی ب نینۆک نجه ن په کیر ده  کان به شتیه ڕه
   سینه ناوی مه

  .ر یارشۆ ن خه ده  سینه مه  شتی به ڕه
   ره جگه

ت  پرست ده دوکانک ده  ب له کی عاره کابرایه
خر ، کابرای   نه ده  که ؟ دوکانداره یه ت هه ره جگه
ر  کسه دوکانکی تر  یه  چته ڕوا و ده ب ده عاره
  ی تۆ؟ ئه: ت پرست و ده ده

  ی بچوک هلکه
  چته سلمانی ده  ژن درژ له کی به کابرایه       

ی  ؟  کابراش ده یه تان هه هلکه: ت ده  وه هدوکانک
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 کابرای کیاریش ، یه مووی هلکه هه  مه ی ئه به
  م هلکانه رێ ئه ئه :ت ده کات کان ده یری هلکه سه

دو  یرکی قه کابرای دوکانداریش سه بۆ وا بچوکن؟
مرێ  ی مردووت نه هه :ت کات و ده بای کابرا ده

وسا  ئه  وه خواره  ره م وه ڕا که وه ره و سه تۆ له ده
  . یه وره یاگه  بچوکه  که  بزانه ، بکه  یری هلکه سه

  ووا حه
  وا له حه  کیان پرسی گوتیان جیاوازی دایه کابرایه  له
وا  رام دا گوتی حه وه  له  ؟ کابراکه ل ژنانی تر چه گه
  .م بوو ی ئاده که مرده  نیا ژنک بوو که ته

  کۆال
کۆ   ر به رامبه کیان پرسی گوتیان ڕات به برایهکا  له

  ؟ ال چۆنه
  یه گازی هه  یه ئاوی هه  زۆر باشه: گوتی  ش کابراکه

  .بای نیه نیا کاره ته
  نگخۆش ده

بزانن   ی که وه ن له که رک پشبک ده فه ند نه چه
، خودی   ردان خۆشه لی مه ک عه نگیان وه یان ده کامه
لی  چی عه کات  که شداری ده و به ردان  دت لی مه عه
  !!!.چت  رده م ده ردان چواره مه
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  زمان زان
الی   باته ل خۆیا ده گه  رگیک له ک وه یه نده ناهه په 

  که خۆشه نه  گوی دشت، دکتۆر له  دکتۆر که
  که رگره وه  خۆشیش به ؟ نه چیته: یت پرست ده ده
  .تخور دکتۆر بت گوم ده  ت به ده

گوخوران   مانی به ئه  رگر نازانی به کابرای وه
ر  سه  ستکی له ده  وه سته ل ده ر هه کسه یه !!ین چی ده

ی  که رده ر په سه  ستکیشی له ن و ده گوی داده
خورنیت  ده  که رده نت و په داده  که ی ژووره ره نجه په
  !!!.کات خشخش ده  ی گویچکه: لت دکتۆر ده  به

  رگی کوردی به جل و
کات و خۆی جوان  ر ده به  ک جلی کوردی له کابرایه
کی  بینی کابرایه ده .نگک ئاهه  ڕواته وه و ده دپچته

یری کابرای کورد  سه  وه ر سوڕمانیه سه  لمان زۆر به ئه
 :یت ش ده که کورده. مین  ڕا ده کات و زۆری توه ده
رگی  جل و به  رهیت؟ دیا که یری من ده بۆ ئاوا سه  مه ئه

: یت لمانیش ده ؟ کابرای ئه منت زۆر پ جوانه
  نازانم چون چویته که ده  وه مه که ده  وه لهندی بیر  هه

    .!!!!! نازانم چۆن بووه  وه ته النه ل و په م که ناو ئه
  ست ئاوده

نگاو  نیشت و ته ک ڕوده یه خانه قاوه ک له کابرایه   
 :لت و ده پرست ده و لی کات بت،بانگی ژنک ده ده
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لمانی   ئه  به  کویه  ست له جیاتی ب ئاوده  له
ی؟  سخانه تۆ ئاو ده  ؟ واته بیست دوو توالته: یت ده
خر من  نه :یت لمانی نازان ده ئه  زانی که ده  که ژنه

  .!!! مه که قاتی یه  ست له ست نیم ئاوده ئاوده
  مۆنتاگ

ی  ک هاوسیکه یانیه ژیت ، به ههایمک د  ک له یه ئاواره
ی  زانی ده ویش واده ئه گوتن مۆرگن،: ت پی ده

  واته ت یا مۆنتاگ، ر پی ده کسه یه ؟ مه مرۆ دوشه ئه
  . مه  دووشه به

  ر یده حه
ن  ده   بابه ده  کان به شتیه ڕه  زانی که ئایا ده

  .ر  یده حه
   عله نه

  .ر ر به فه نه ن ده  عله نه  شت به لکی ڕه خه
  رێ چاوی که

رێ بۆچ چاوی  ورزیان پرسی ئه کی ته کابرایه  له
  ؟ وه نا بریقته  کو چاوی پشیله رێ وه که

دار  رێ بریقه ر چاوی که گه ئه: وریزی گوتی کابرای ته
شاری نیۆیۆڕک   بوو به ورز ده ته  وانه وا شه ئه  بایه
!!!!!.  

  مام ناوی حه
  .ین پاکستان م دهما حه  کان به شتیه ڕه
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  ری وه بیره
موو  م هه به  کی تورکیان پرسی ئوه کابرایه  له

کابرای  نابن؟  ین توڕه ر تورکان ده سه له  ی که نکتانه
  یه نکته  الی ئوه ن به ی ده  مانه ئه :تورک گوتی

  .!!!! ریه وه بیره  الی ئیمه م له به
  پرد

 کرت؟ ست دهودر رێ پرد بۆ کیان پرسی ئه کابرایه  له
  وه ژریه  کان له شتیه رام دا گوتی تا که وه  کابراش له

  .!!!!ت ببن ڕه
  ناوی ناوک

ن کونی  ناوکی مرۆڤ ده  زون به لکی شاری قه خه
  .ب سود

  شیرازی
  رێ راسته کی شیرازیان پرسی و گوتیان ئه کابرایه  له
  ؟ یڤیان جنو دانه م په کان دووه شیرازیه  که

ب   کامه: گوت  وه ییه توره  ای شیرازی بهکابر
  ؟ ف وای گوتووه ره شه

  لزڕان قینگ هه
دا و  ئاوک دا پاز ده  ر جۆگه سه  ک له کابرایه

دڕت،  ی ل دت و و ده ی جیه که ر شۆرته کسه یه
  سوپاش  بۆ خوا شورتم له: ت ر ده کسه کابراش یه

  .!!!ڕاز ده گینا قینگم ل  هه ر دابوو ئه به
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  س پیت
یکی  خانه  کرد، توشی به ل ده لی حه دوه ک  جه کابرایه

زمانی کوردی  ناوی   به: ت ده  بت که ستونی ده
،زۆر بیر  و س پیته  ته شی ئافره شونیکی له

پرست  ی خۆی ده که ره براده  نازانت، له   وه کاته ده
؟  ن چی کوردی ده  به  م س پیته ری به ئه: ت ده

  .!!! ین کوز  پی ده ر ده کسه ی یه که ره برداه
  ر برای هاوسه

  .باب  ن نانی ژر که ریان ده برای هاوسه  به شون
  موژ

  .نشین   ین تری خانه موژ ده  بهندی  هه  له 
  چرا

ن شاهیدی  ده  وانه چرای شه  به ندێ شون هه  له
  .کان  ڕوداوه

  سپی دوو قولو چه
.  وه نیشته ده  بوو نه پ ده کری ڕه  میشه هه ک کابرایه

داو خۆی کری   سپی دوو قولوی له ر چه کسه ستا یه هه
  . وه ستیه به  وه وه ڕانی خۆیه  به
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  ق بوون ڕه
  چنه ند دۆستک ده وت چه که خۆش ده  رک نه براده

خۆشیش  ن فنی چۆنی چۆن؟ نه پرسن ده الی لی ده
راپم  خوا زۆر خه  چون بم به: ت رام دا ده وه  له
و  نیا ئه ته: ت و ده  ڕاوه گه موو گیانم ڕق هه هه

  !!!! ق بت  ڕه  پویسته  که  رم ماوه م نه شونه
  ن دوو ژن خاوه

بوو هیچیانی ال  دوو ژنی هه  ک که کابرایه    
رێ چۆنی  ئه: رکی لی پرسی و گوتی مابوو، براده نه

جا بیم چی و چۆن : رام دا گوتی هو  برا ؟ کابراش له
م  به و  یه دوو ژنم هه  ری خواوه ی سه سایه  له!! بم 
  !!!!!.بیگم تو ست ناکه ریشم ده که

  و پاش پاشه
و پاش  کۆالن دا پاشه  له  کیان بینی که کابرایه

ری کابرا  لییان پرسی ئه   ،دواوه  وه کشته ڕوات و ده ده
بت  ده تورک  ڕۆی؟ کابرا که هو پاش د تۆ بۆ ئاوا پاشه

  تۆ له  منیان گوتووه  به  کهی  وه ر ئه به  له: ت ده
  .سی تله یم تهاهبرئیی  ڕاو ده وه پشته

  کۆندۆم99
کۆندۆم  99داوای   داروخانه  چته ک ده کابرایه

بت  ده  زۆر قۆشمه  ش که  کات،کابرای داروخانه ده
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ش بگ، کابرای منی  ره وه ده  وماوه چی قه :دت
  .د کۆندۆم  سه  به  بیکه  زۆر باشه: یت ده یشککار

   بگانه
  ی خۆیان توشی به که زیک ماله نه  ک له کابرایه
ش ڕۆژباش   واره بت، کابرای غه ریب ده کی غه کابرایه

  :یت رام دا ده وه  کات،کابراش له کابرا ده  له
  مۆ به ئه  ماڵ نیه  م له که ژنهڕۆژ باش ب رۆژ باش، 

  .!!! ر چووه فه سه
  کچی جوان

کچی جوان و   میشه کیان پرسی بۆچی هه کابرایه  له 
کار   ناو فرۆکه  لک له خه  ت به بار بۆ خزمه  له
  ن؟ که ده

زوو   فرۆکه  ی که وه بۆ ئه: رام دا گوتی وه  کابراش له
  !!رواز بکات ست و په هه

  وا حه الق له
وشکم  که  جوته  پیاویژگه :لت ی ده که مرده  ژنک به
پوت  :یت ی ده که ژنه  ،کابراش به بۆ بکرهجوانم 
  !!!. وایه حه  پات له  میشه خۆ تۆ ههت، ئافره  بۆچیه

  یی واده کاری خانه
  ڕابووه رگه داران وه  کاتک دا به  ک له کابرایه

  وه ئه :یت کابرا ده  ککی تر به یکوتا،یه ی ده که ره که
  ؟ زمانه سته م به گیانی ئه  ربویته ئاوا به بۆ



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

  تۆوه  ندی به یوه په  مه ئه :ت ده  وه ییه توڕه  کابرا به
  .!!!! ییه واده کارکی خانه  مه ،ئه نیه

   سکرتره
ی کوڕم  پرست ده ی ده که کوڕه  دایکک له

  ؟ و جوانه  دا بینیوه کارخانه  ی باوکت له که سکرتره
ک تۆ  ر وه ، هه  گیان بینیومه ت دایه ش ده که کوڕه
  .!!!! و پیره  وایه

  
  داخوازی

چ بۆ  وتن ده ی خه بجامه  ب به کی عاره کابرایه
: ت پرست ده ی لی ده که ڤاله هه داخوازی کچک،

کارکی جوان   مه ئه هاتووی؟  وه بجامه  بۆ به  وه ئه
  !!! نیه

  وه کردۆته  هو ئاخر بیرم له: لیت کابرای زاواش ده
و  ج بگرت و منیش شه  که م خوا بکات کاره لکه به
  .!!! وه منمه  وێ ده له

   ژر لفه
بۆ   وه ژر لفه  چته ی هاوین ده چله  ک به کابرایه

  تۆ تورکی؟: ت پرست ده کیک لی ده وتن،یه خه
  له  یره خوا سه به: ت ده  وه که کابرای تورکی ژر لیفه

  .!!!!!!تورکم  ر دیارم که ش هه وه ژر لفه
  ل سه هرولحه شه



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

چت بۆ  هن،ده کی تورک ژن ده کابرایه
  ی له که ژنه  چیت که یادی ده  م له ل،به سه هرولحه شه
  .!!!!رت به ال خۆی گه

  و ه قهژنکی 
نیشت ژنکی زۆر  ته  موبیک لهتوناو ئو  ک له کابرایه

: ت و دهپرست  ده  که هژن  نیشت و له و ڕوده له قه
  ؟ ناوت چیه  خوشکه

  خونچه  یه ناوم خونچه :ت دهرام دا وه  لهش  که ژنه
  :ت کات و ده یرکی ده کابرا سه !!! 
  دات ؟ ر بپشکوی چی رووده گه ئهرم  سه قوڕوهی  ئه

  ر شوشتنی ب ئاو سه
 ب ئاو دشوات، شامپۆ به  ری به ب سه کی عاره کابرایه
رت  بۆ سه  وه ئه :پرست ی دهل یبین و ک ده هکابرای

  ئاخر له :ت بیش ده کابرای عاره ؟شۆی ب ئاو ده
  .کار دت  بۆ مووی وشک به  ری نوسراوه سه

  بیبسی یا کۆکا
خۆی یا کۆکا کابرا  کیان پرسی بیبسی ده کابرایه  له

  .گوتی یاکۆکا
  ستی فۆنی ده له ته

  چیته ده. کیت ستی ده دهفۆنکی  له ته  ک تازه کابرایه
جیاتی   ن و کابراش له ده نگی بۆ ل ده ست و زه ئاوده  
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ئیحم : ت ر ده کسه ی یه که فۆنه له لگرتنی ته هه
  .ئیحم

  نتیق مه
ین چی؟ کابرا  ت ده  به  کیان پرسی ئوه کابرایه  له

  !!نتیق ین مه پی ده  گوتی ئمه
  بۆقکی تر

ک : یت پرست ده کانی ده یهقوتاب  ک له مامۆستایه
  رکم پ بلت که به ناوی گیان له  دکارت که
ر  ش یکسه که قوتابیه. بت پشتا نه  ئسقانی له

  .مامۆستا، بۆق:ت ده
ناوی گیان   ک دکاری که: لیت مامۆستا ده  مجاره ئه
بت؟  پشت دا نه  هیسکی له  رکی تر بنی که به له

مامۆستا، :یت وده  وه سته ده هه  کسه کی تر یه قوتابیه
  !!!!بۆقکی تر

  ال مه
وێ قورئان  ک له الیه بت مه ی ده ک تازیه کابرایه

مامۆستا : یت پی ده  ن تازیه خونت،پاشان خاوه ده
: لت الش ده ؟ مه نده نابت چه ی جه که حیسابه

ال  مه  به  ن پرسه ، کابرای خاوه زار دیناره هه12
  ری؟ الی یان بلدۆزه مه بۆ تۆ: ت ده
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   کوره
ناکاو   ڕوات له قامک دا ده ر شه سه  ک به ه الکۆره مه

  مامۆستا وریابه: ت کات ده مندالک هاواری ل ده
رام دا  وه  ش له ال کوره ی،مه ده نه  و ژنه خۆت له

  ر خۆم له گه دا، خۆ ئه مرت نه وامی عه خوا ده: :یت ده
  .گوتم ت ناپ  عامودک بدابایه

  ڤیدیۆ کین
م  که ز ده زۆر حه  پیاویژگه: یت ده  که مرده  ژنک به

ر چاوان  سه  به: لیت ک بکیت،کابراش ده ڤیدیۆیه  که
رت بت  م فرۆشت سه که فیزیۆنه له رکات ته هه
جا : یت ش ده که م، ژنه ک بده ڤیدیۆیه  ی به که پاره
  یفرۆشی؟ ی ده که

  سمل زڵ
  می داپۆشیوه ی ده که سمله  مل زڵ کهکی س کابرایه

  یبینن و به ند منالیک ده ڕوات چه خیابانک ده  له
و هاوار   می نیه ده  م کابرایه ن ئه ون و ده که دوای ده

کابرا   واز له!   می نیه ده  م کابرایه لن ئه ن ده که ده
ی  که و سمله وه داته ناهنن، کابراش ئاوڕیان ل ده

کان  می خۆی نیشانی منداله و ده وه کاته هرز د به
  .؟ قوزی دایکتانه  مه ی ئه ئه: لت دات و ده ده
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  ر ب توک سه
پرست و  بت ده ح ده سله ئه  باوکی که  مندالیک له

ری تۆی ئاوا ل  ک سه  مه ئه  رێ باوکه ئه: یت ده
ر  کسه یه  که منداله!! خوا: یت ش ده ؟ باوکه کردووه

الی   وه چیه جارکیتر نه  واته گیان که  باوکه هد: ت ده
  .خوا

  زیک ڕگای نه
  بۆ شارکی تر به  وه شارکه  ر له فه سه  ک به کابرایه

و  ئه  نیوسعاتک داگاته  کات و به ر ده فه سه  یاره ته
ڕوانی  چاوه  ی که رکه براده  وه ره ده  دته  و که  شاره
ویش  خر بی؟ ئه  ی بهیشت زوو گه: لیت کرد پی ده ده
  نیا به و ته زیکه مزانی وا نه ر ده گه خوا ئه به: لت ده

م نادا و  یه موو پاره م  هه وا ئه م ئه گه ت ده نیو ساعه
  !!!هاتم پیان ده  به

   زگه له
دت و ئازاری   وه ر پشتیه سه  یکی له ک دومه کابرایه

ر  سه  لهک  یه زگه له  ک دنیت که یه دات، ئاونه ده
  .دات ده  که ئاونه  له  که زگه چی له بدات که  که له دۆمه

  ژن هنان
وت  که دوۆستکی خۆی ده خیابان چاوی به  ک له یه
پرست و  یبینی بوو ، لیی ده ک بوو نه ماویه  که
شی  که ؟ دوسته ژنت هناوه  ین که ده  ڕاسته: یت ده
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  ژنم نه  بووایه هر راست ن گه ئه: لیت رام دا ده وه  له
  .هنا ده

  وال پرسین هه
کات و  فۆن بۆ دۆستکی خۆی ده له ک ته کابرایه

خوا  به: یت ی کابرا ده که پرست،دۆسته والی ده هه
مرم، کابراش  ده  ریکه کات خه موو گیانم ژان ده هه
ی پ  گرم درژه قتت نه با وه  واته که: لت ر ده کسه یه
  . بده

  رز ئه
  رز له ی ئه کیان پرسی مامۆستا بۆ وشه یهال مه  له
  م دا گوتی چونکه وه  الش له ؟ مه ربی دا میه  عه
  .وی نازانت نی زه مه ڕاستی ته  س به که

  پاش یان پش
شوفریک   ترمینالیک له  ب له کی عاره کابرایه

؟ کابرای  یه ئاغا جگات هه: یت پرسیت ده ده
  وه پشه  له: لیت ب ده ه،عار سواربه: لیت شوفریش ده

: یت ر پی ده کسه ؟ کابرای شوفر یه وه پشته  یان له
  ی؟ لکی حیلله خه

  دوو شت
ککیان پرسی  کرد،یه کتر ده یه  دوو شت پرسیاریان له

ی تر گوت ڕۆژی س   که دایک بووی؟ شیته  ی له تۆ که
ی  ی تۆ که ئه: ویتریان پرسی گوتی وسا ئه ئه.  ممه سه
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ی تر  که ینی، شته ڕۆژی هه: دایک بووی؟ گوتی  له
ینی ڕۆژی  ڕۆژی هه  گوتی دیسان درۆت کرد، چونکه

  !!!! پشودانه
  

  ئیدز
ئیدز   زانی که بیان پرسی تۆ ده کی عاره کابرایه  له

ئای چۆن نازانم ئیدز : بیش گوتی ؟ کابرای عاره چیه
 وا م بت ئه ر من هه گه ئه  ر ناکه ته ، ئیدز خه چیه
وا  یبت ئه شم هه که ر ژنه گه یبت ئه شم ده که ژنه
  !!!بت  واوی شار ئیدزیان  ده ته

  ئاوس بوون
کی پجو  یه بوو ماوه ده ب مندای نه کی عاره کابرایه

  ر جووه کسه ب یه ی سکی پ بوو ، کابرای عاره که ژنه
کی بۆ  یه سوپاسنامه  نوسک پیی گوت که  الی ڕۆژنامه
موو  سوپاس بۆ هه  بنوسه:و گوت  ڕۆژنامه  بنوست له

م  که خزهانه  ی که وه هاوکاریان کردل له  ی که وانه ئه
  . سک پ بووه

  بی ڤیاگرا حه
بکی ڤیاگرام  حه: یت ده  داروخانه  چته ک ده کابرایه

  کاکه: یت ش ده  بۆ ئیسھالی بدێ،کابرای داروخانه
: یت ابراش ده، ک بی ڤیاگرا بۆ ئیسھال یباش نیه حه
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بکی ڤیاگرا  بۆ حه: م گوتی که من نازانم خزانه
  .ست  تا ڕاست ڕابوه  بکره

  !!!.باساغا مرد عه
بین  ده  شوات که کی مردی شۆر مردوک ده کابرایه
ڕ  ری سو و سه  یه ی پیوه وره رکی زۆر گه که کابرا زه

  که ری مروه که را زه  وه بنه  ر له کسه مین و یه ده
. ی نیشان بدات که ژنه  تا به  وه یباته یبیت و ده ده

ی نیشان  که ژنه  و به وه کاته ی ده که سماله ده  که  ئواره
ی  ئه: کات ودلیت ر هاوار ده کسه ی یه که دات،ژنه ده

  باساغا مرد؟ عه  وه رگم بدات ئه خوا مه
   دوو مروله

ان ک بازی ناو کوونی کابرایه  له  مروله  دوو دانه
ی خۆی  کیکیان بوخجه کرد،رۆژکیان یه ده
  وه ئه: ی پرست و ده ویتر لی ده ئه  وه وه پیچیته ده

  یانی به مۆ به یت ئه ده  ش که ی؟ مرۆله که چی ده
  .م که رواز ده ڕۆم و په م ت ده که یه

  بوون منداڵ نه
ك چوو بۆ الی  دکتۆر تا مندالیان بب ،  کابرایه
  تۆیه  له  که یبه عه  وه داخه  به: ای گوتکابر  دکتۆربه

یت دکتۆر  دکتۆر ده  مندالتان نابیت،کابراش به
  که  یه وه باب و باپیرانمه  له  مه ئه  زانم که ده
  !!.بوو ده وانیش مندیان نه ئه
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  میز کردن
ردو  ستابوو هه راوه  پوه  ب له کی عاره کابرایه

و میزی   وه ر مالنیه سه  کانی خستبووه سته ده
بۆ   وه ت بوو لیی پرسی ئه وێ ڕه ک له کرد،کابرایه ده

  تی که ر دکتۆر گوتویه ب گوتی ئاخه میزی؟عاره ئاوا ده
  .گرم ڵ نه شتی گران هه

  دزو پیرژن
ی  که ماله  مای پیرژنک که  چنه ند دزک ده چه

  وت له نگ  ناکه چه  ڕین هیچیان به گه بدزن،زۆر ده
کانی پیریژن  د ددانه قه  به  ن که ده رقان بیار ده

نجام  کاریان ئه  ی که وه سواری پیرژن ببن،دوای ئه
کات و  بن بۆن ،پیرژن هاوار ده ریک ده ن و خه ده ده

  !!!تان ژمارد نه  وه و بنه له  یت ددانیک ماوه پیان ده
  بنما تی شه ساعه

موو  لت بۆ هه ی ده که ژنه  و به کی تورک شه کابرایه
  وه و چراکان بکوژنه  رگاکان دابخه کان و ده رده په
ش  که ، ژنه وه ژر لفه  چینه دوو ده  و دوو به مشه ئه
ردوکیان  دات ، هه نجام ده مووی ئه یگرێ و هه وق ده زه
ی  که ر سعاته کسه یه  وسا تورکه ،ئه وه ژر لفه  چنه ده

م  که عاتهس  بوانه :یت دات وده ی ده که نیشانی ژنه
 !!! یه ند جوانی هه کی چه مایه ب نه شه
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  و ڕوون هلکه
گیان   یت دایه پرست و ده دایکی ده  مندایک له

  ؟ یه ڕۆ چیمان هه مۆ نیوه ئه
  !! یه هری مارمان هه یت ژه ده  وه ییه توڕه  داکیشی به

ر  کسه بت و یه ش دی خۆش ده که کوڕه
  .ن ڕزگاریمان بوووڕوو هلکه  ی له ئۆخه::ت ده

  ئینگلیزی  مۆ به مانی مه ملی مه مه
یان  مامۆساتکه  کی زمانی ئینگلیزی له ند قوتابه چه
مانی  ملی مه ر مه گه مامۆسات ئه:ن پرسن و ده ده
د دینارت  وا سه ئینگلیزی ئه  یت به مۆمامن بۆ بکه مه
  !!ین ده دیاری ده  به

  ر ئوه گه لال ئه ناوه: ت رام دا ده وه  مامۆستاش له
وا  کوردی ئه  ن به که مۆمان بۆ به مانی مه ملی مه مه

  !!دیاری   م به که د دینارتان بۆ ده من دووسه
  دایک و کوڕ

  وره گیان تۆ وا گه  یت ڕۆله ی ده که کوڕه  دایکک به
  .ویت الی من بخه  بویت نابت چیتر له

من   کم لهگیان خۆ باو ت دایه ر ده کسه ش یه که کوڕه
  وت؟ خه و الی تۆ ده ی بۆ ئه ئه  تره وره گه

  ی پو قه ته
  الی پینه  یباته دڕت و ده ی ده که ک پالوه کابرایه

ند  دۆزیش چه  ،پینه وه دۆزک تابۆی چاک بکاته
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دات و بۆی چاک  ی کابرا ده که پوه  لک له قه ته
  . وه کاته ده
الی   وه ی دنته که وهند ڕۆژیک کابرا پ داوی چه  له

کانی  له قه ته  یت هاتووم که دۆز و پیی ده  پینه
م چاک  که پالوه  چونکه  وه یته م بۆ بکه که پالوه
  !!وه بۆته

  بانق  ڕاکشان له  پاره
ل خۆیا  گه  بانق گوریسکییش له  چته ک ده کابرایه

بت لی  رکی خۆی ده براده  بات،توشی به ده
چم  ت ده ویش ده چت ؟ ئه بۆ کوێ ده  وه هپرست ئ ده

ت بۆ  م گوریسه ی ئه ئه: ت ی ده که ره برداه! بۆ بانق
   !!.کیشم ی پ ڕا ده یت پاره ؟ کابرا ده چیه

   پانکه
گرت،  ر ده کۆپن وه  ک به یه ک پانکه کابرایه

  .کات وه و پی ده ماه  وه یباته ده
  کوڕینه: یت خان و ده دیوه  چته ند رۆژک ده دوای چه

؟  بۆچی باشه  مه نازانم ئه   ر گرتووه من شتکم وه
  ر فره هه: یت کابرا ده  ین چیه ش ده که  لکه خه
  و جارک فو له  وه سوڕته وری خۆیا ده ده  تی وبه فیه
  !!!.کات ی ژن ده فاته  کات و جارکیش فو له من ده



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

  لمان موسه
و  کات،له بیت و نوژ ده اڵ دهرم ر به سه  ک له کابرایه

پش کابرا، کابرای   ک دته یه دا پشیله  مه ده
  له  قه ک پله بت و یه ی ده که ریش نوژه نوژکه
  که ر پشیله کسه دات و یه ڵ ده هه  که پشیله

  وه که پشیله  ی کابراش زۆر زگی به که مرت،ژنه ده
گرێ خۆ تۆ خوا بت: ت ی ده که مرده  سوتت و به ده

ت کوشت؟ کابرای  زمانه سته م به لمانی بۆچی ئه موسه
کاتی نوژ   ت من له خوا ئافره به: ت لمانیش ده موسه

  !!!کردن دا خواشم ناناسم
  وتن ربان که سه  له

لک  ،خه وه خواره  بته رده ربان به سه  ک له کابرایه
چی رووی   وه پرسن ئه ی دهن و ل ده ی ل ده وره ده
خوا منیش نازانم  به: لیت ر ده کسه ؟ کابراش یه وهدا

  !!هاتووم  تازه  چونکه
  س درۆزن

باوکم : لیت میان ده که یه  وه بنه س درۆزن کۆ ده
  قاچکی له  بوو که  وره لالح و گه به زه  هنده

  .وڕوپابوو ئه  ریکابوو قاچکیشی له مه ئه
  وره گه  مان شوه هه  ت باوکی منیش به میان ده دوه

دوو   ستی به ده  میشه هه  ت بوو که گه له و که
  !!!گرت ده  رزییه و به له  وه ستره ئه
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باوکت   ی که یه ستره و دوو ئه ئه: لت میشیان ده سھه
م درۆزن  رم بوون؟ دوه م گه گرت ، که ده  ستی پوه ده
و  ئه  یت ده م درۆزن ده وسا ، سھه ئه.   ت به ده

باوکت   گونی باوکم بوون که  وا جوته ئه   یه سترهدوو ئ
  !!!.گرت ده   ستی پوه ده

  کوشتن
ت و یگر پۆلیس ده. کوژت المیک ده ک زه کابرایه

رێ  ت ئه پرست و ده ی دهدادگا،حاکم ل  نه یبه ده
ر  کسه یهت کوشت؟ کابراش  المه زهم  ئهتۆ بؤج   کابرا 

  !!.س کوشتم وه حه پهخوا  نابی حاکم  به جه:ت ده
   وه کاته مردوو زیندو ده

ی  که ژنه  مو جارک که مرت ، هه ک ده کابرایه
گؤری   ر قونی خۆی به کسه بران یه ر قه سه  چته ده

یبینن  ئاوا  ده  جارک کهند  دادنت،چهی  که مرده
  رێ ژنکه ن ئه پرسن و ده ده  که ژنه  کات پاشان  له ده

ت ئاخر  ش ده که یت ؟ ژنه که ده  م کاره تۆ بۆئاوا ئه
مردوو   ت قونهم  ئه: یگوت م ده که موو جارک مرده هه

  . رچت  ی ڕاست ده که لکو قسه وه به کاته زیندوو ده
  ردار فیلی سه

یت  پرست ه ویتر ده ک له بن یه ده  وه ر پکه فه دو نه
  بت؟ ردار چی ده سه  ر فئل بچیته گه ئه
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کانی  فیله  نیا فلک به یت هیچ نابت و ته هوتر د ئه
  .بت ئاسمان زاد ده

  ر فیلکیتر بچته گه ی ئه پرست ئه لیی ده  که دیسانه
  بت؟ ردا چی ده سه
  !!!.شکت ده  که خته دره  که  ت دیاره ویتر ده ئه

  س بۆنی ئاوده
س ترو پ  ئاوده  چووه ده  ر جار که ک هه کابرایه

  !!گریا ده
گری؟ کابرا  س ده ئاوده  چیه ده  لییان پرسی تۆ بۆچ که

س بۆنی باوکم  ئاوده  چمه ده  گوتی ئاخر که
  .س مرد ئاوده  باوکم له  دات،چونکه ده

  خ دۆزه
  له  رک که بینی هه خ ده دۆزه  چیته ک ده ڕۆژێ کابرایه

کات،کابراش  ما ده ڕی و سه په ل ده وا هه  خه دۆزه
  ک له ؟ یه ت چی رووی داوهی پرست و ده ده

  کان گوم بوونه نده رووه لن په کان ده خیه دۆزه
  !!!!! کان گوم بوونه نده روه په

   له فۆنی هه له ته
مای کاک :لت کات و ده فۆن ده له ک ته برایه ڕۆژێ که

  ؟ کاویه
  !! یه له هه  یت نا کاکه ده  وه داته رام ده ی وه وه ئه
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بۆچ   یه له هه  ی که ئه:یت دهر  کسه کابرای تر یه
  !!!!!گریت؟ ده فۆن هه له ته

  نۆک   نکه کشمش و ده
  وه که یه نۆکک به  ڕۆژک کشمشک و دنکه

پرست و  نۆک ده  نکه ده  کشمش له.یڤن په ده
  وه نده ناوه  له  میشه بۆ تۆ هه  وه ئه:یت ده
و   وه داته رام ده نۆک وه  نکه ؟ده وه کریته ده
کنگت   کا داریان له تۆ ئاوا فزولی بۆیه  ئاخر:یت ده

  !!! بیوه
  تی عیسا زره حه

  ک و له یه نیسه رگای که ر ده به  چوه بک ده عاره
  ند جارک ئاوای کرد که کرد،چه داو ڕای ده رگای ده ده
  زۆر توڕه  شه قه  سی ل نیه یبینی که هات ده ده  شه قه

کابرا   خۆی له   رگاوه هپشت د  ی له مجاره بوو بوو،ئه
ر  کسه یه  شه رگای دا، قه ده  هات له  ب که گرت  عاره

زانی توش بوو و   بیش که ،کابرای عاره وه رگای کرده ده
نابی  جه  : بی گوتی عاره  ر به کسه ما و یه چی پ نه

  .؟  یه تی عیسا لره زره حه
  ما سینه  چونه

ک گا  یه له ین گهب ده  ما، که سینه  چیته ک ده کابرایه
ویش  ڕووی دن ئه  روه ن و به که کان وا راده حشیه وه
  ک له ،کابرایه وه کانه ژر کورسیه  چته ر ده کسه یه
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کابراش !! فیلمه  ترسه ی مه پی ده  وه نیشتیه ته
و  م ئه به  زانین فیلمه من و تۆ ده  یت راسته ده

  !!!! فیلمه  نازانن که  گایانه
  دز

مشار   رگای مایکی به ریک بوو ده دزک خه       
بت و  ت ده وێ ڕه ک له دا کابرایه  وکاته ، له وه بیه ده
  له  که ی؟دزه که چی ده  مه ئه:ی پرسی و گوتی دزه  له
کابرای !!!!! م ده ریکم نای ل ده خه: رام دا گوتی وه

: گوتی  که ت؟ دزه نگی نایه ی بۆ ده ئه: ڕبواریشگوتی
  .نگی دت ین چۆن ده سبه  سته بوه

  خت رته وغای سه غه
ی خۆی  که خته ر ته سه  له  وه ماه  ک له ژنی کابرایه

شغولی کار  و مه وه نه  که ک خۆ روت ده ل کابرایه گه  له
  دا  و کاته له. بن ده

  وه، کابرای بگانه ماله  وه چته ده  ن ماڵ  کابرای خاوه
، کابرای  وه  ی نوستنه که خته ژر ته  چته ر ده کسه یه

بۆ وا خۆت روت   وه ئه: یت ی ده که ژنه  ن ماڵ به خاوه
خۆم بۆ تۆ روت : یت شی ده که ؟ژنه وه کردۆته
م  ی ئه ئه: یت ده  که کابرای مردی ژنه!!!  وه کردۆته
ی کابرا  که کات؟ ژنه چی ده  وه خته ژر ته  له  کابرایه

!!! کات خت چی ده ژر ته  خوا نازانم له به: لت ده
  .کرد وغای ده غه  خت ر ته سه  م له به
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   باکره
ل  گه  م له که وی یه ب ژن دنی و شه کی عاره کابرایه

ی  که م ژنه وی دوه بوری،شه ی جاک ڕا ده که ژنه
  .کوژێ ده
ت کوشت؟  که ن بۆ ژنه پرسن ده دادگا لیی ده  له

حاکم لی !!!بوو یت ئاخر کچ نه ب ده کابرای عاره
ت کوشت؟کابرای  م نه که وی یه ی بۆ شه پرست ئه ده

م کچ  که وی یه نابی حاکم شه ت جه ب ده عاره
  !!!!!بوو م کچ نه وی دووه م شه بوو،به

  کاری سیکس
گیان   باوکه: یت باوکی ده  الوک به  ڕۆژک تازه

ش  باوکی کوڕه!!! واوی کاری سیکسیم کرد ته  مرۆ به ئه
مووم بۆ  ڕو نیش هه  ره وه  ریم ڕۆله یت ئافه هد

  ر به کسه ش یه که کوڕه!!! کوڕی باوکتی  دیاره  وه بگه
قینگم   گیان ناتوانم رونیشم جونکه ت بابه باوک ده

  !!!!!دشت 
  پنج ماچ
  چنه نتا بکن،ده چن جه ڕۆژک و دایکیک و کچک ده

  له  که کچهن و  که ک دیاری ده نتایه دوکان و جه
  نتایه م جه پرست نرخی ئه دوکاندار ده

م  که  که بین کجه ده  ؟کابرای دوکاندار که نده چه
  که کچه!!!  ت نرخی پنج ماجه و ده  یه رووی کراوه
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گیان   دایه: یت بات و ده تی بۆ کابرا ده ر ڕومه کسه یه
    !!!!!کان بژمره ماچه   ره وه

  تانی ژر به
  یگوت چوومه ده  گراوه ی ده ک بۆ هاوڕیکه کابرایه

  تانی دا جوله ژر به  م له که ژنه  بینم که  وه ماله
م  که تانیه ر جووم به کسه گوتی منیش یه!!!! تی جولیه

ی توند توند گرت و ڕای  که تانیه ڕاکیشاو خانمیش به
و ڕایکساو منیش ڕام  منیس رام کشا،ئه   وه کیشایه

  کاته م  ئیتر له!!! جر بوو  جر به  که نیهتا کسا  تا به
نین تا شل و کوت  پیکه  نده وه رسکمان ئه دا هه
  !!!!!بووین

  پاک و خاونی
: یت کات و ده ک باسی پاک و خاونی ده مامۆستایه
  مومان پاکی ڕابگرین،بۆ نمونه هه  که  پویسته

کارکی پیسی   کات که  له ئاژه  که  بینین پشیله ده
  . وه کاته زمانی خۆی خاوین ده  کات به ده
ش  خوا مامۆستا ئمه به: یت ک ده دا قوتابیه وکاته له

ند  رجه م هه گرین به پاک و خاونی ڕا ده
  !!!!!!قینگمان  وه ین زمانمان ناگاته ده وله هه

  ی دکتۆر وه ڕوت بوونه
زگم   ت که الی دکتۆر و ده  چته ک ده ژنی کابرایه

شیت دکتۆریش ده!! ت زۆر د :ۆ لهو دیو خۆت  ب
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روان  و دیو و جاوه ئه  جیته ده  س که ژنه!!! وه روت بکه
  خۆی روت نه  بین ژنه چت ده ده  دکتۆر که!!کات ده

بۆچ خۆت روت   وه یت ئه دکتۆر ده!!! وه کردۆته
  مه نابی دکتۆر ئه جه: یت ده  کھش ؟ژنه وه کردۆته نه
!!   وه مه م خۆم ڕووت بکه که رم ده همن ش  مجاره که یه

وسا من خۆم روت  ئه  وه پشان تۆ خۆت روت بکه
  !!!!رمم بشکت تا شه  وه مه که هد

  
  

  ویچ نده سه
  

یت  ویج فرۆشک ده نده سه  چیته ڕۆژک تورکک ده
ویچ  نده کابرای سه.رێ جم بدهیو نده ک سه یه  کاکه
یت  ده  ش که ؟ تورکهتۆ تورک  هشباس :یت ر ده کسه یه

  له :یت یج فرۆش ده نده زانی من تورکم سه چۆن ده
چت پنج  کابرای تورک ده .تورکی  ت دیاره زاراوه

تا ی چاک بکات و  که تا زاراوه خونیت ساالن ده
  !! تورکه  انن کهز نه
  
  

  دایک و کوڕ 
  وره گیان تۆ وا گه  یت ڕۆله ی ده که کوڕه  دایکک به

  .ویت ی من بخهال  بویت نابت چیتر له
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من   گیان خۆ باوکم له ت دایه ر ده کسه ش یه که کوڕه
  وت؟ خه و الی تۆ ده ی بۆ ئه ئه  تره وره گه

  ی پو قه ته
  الی پینه  یباته دڕت و ده ی ده که ک پالوه کابرایه

ند  دۆزیش چه  ،پینه وه دۆزک تابۆی چاک بکاته
دات و بۆی چاک  ی کابرا ده که پوه  لک له قه ته
  . وه کاته ده
الی   وه ی دنته که ند ڕۆژیک کابرا پوه داوی چه  له

کانی  له قه ته  یت هاتووم که دۆز و پیی ده  پینه
م چاک  که پالوه  چونکه  وه یته م بۆ بکه که پالوه
  !!وه بۆته

  بانق  ڕاکشان له  پاره
ۆیا ل خ گه  بانق گورسکییش له  جته ک ده کابرایه

بت لی  رکی خۆی ده براده  بات،توشی به ده
چم  ت ده ویش ده چت ؟ ئه بۆ کوێ ده  وه پرست ئه ده

ت بۆ  م گوریسه ی ئه ئه: ت ی ده که ره برداه! بۆ بانق
   !!.کیشم ی پ ڕا ده یت پاره ؟ کابرا ده چیه

   پانکه
ر  کۆپن وه  ک به یه نگوڕ پانکه کی مه کابرایه

  .وه ماه  وه یباته گرت،ده ده
  کوڕینه: یت خان و ده دیوه  ند رۆژک دته دوای چه

؟  بۆچی باشه  مه نازانم ئه   ر گرتووه من شتکم وه
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  ر فره هه: یت کابرا ده  ین چیه ش ده که  لکه خه
  و جارک فو له  وه سوڕته وری خۆیا ده ده  تی وبه فیه
  .کات ژن دهی  فاته  کات و جارکیش فو له من ده

  لمان موسه
و  کات،له بیت و نوژ ده رماڵ ده ر به سه  ک له کابرایه

پش کابرا، کابرای   ک دته یه دا پشتیله  مه ده
  له  قه ک پله بت و یه ی ده که ریش نوژه نوژکه
  که ر پشیله کسه دات و یه ڵ ده هه  که پشیله

  وه هک پشیله  ی کابراش زۆر زگی به که مرت،ژنه ده
خوا بتگرێ خۆ تۆ :ت ی ده که مرده  سوتت و به ده

ت کوشت؟ کابرای  زمانه سته م به لمانی بۆچی ئه موسه
کاتی نوژ   ت من له خوا ئافره ت به لمانیش ده موسه

  !!!کردن دا خواشم ناناسم
  وتن ربان که سه  له

لک  ،خه وه خواره  بته رده ربان به سه  ک له کابرایه
چی رووی   وه پرسن ئه ن و لیی ده ده ی ل ده وره ده

خوا منیش نازانم  لیت به ر ده کسه ؟ کابراش یه داوه
  !!هاتووم  تازه  چونکه

  س درۆزن
باوکم : لیت میان ده که یه  وه بنه س درۆزن کۆ ده

  قاچکی له  بوو که  وره لالح و گه به زه  هنده
  .وڕوپابوو ئه  ریکابوو قاچکیشی له مه ئه
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  وره گه  مان شوه هه  ت باوکی منیش به میان ده دوه
دوو   ستی به ده  میشه هه  ت بوو که گه له و که

  !!!گرت ده  رزییه و به له  وه ستره ئه
باوکت   ی که یه ستره و دوو ئه ئه: لت میشیان ده سھه
م درۆزن  رم بوون؟ دوه م گه گرت ، که ده  ستی پوه ده
و  ئه  یت ده م درۆزن ده وسا ،سھه ئه.   ت به ده

باوکت   گونی باوکم بوون که  وا جوته ئه   یه دوو ئستره
  !!!.گرت ده   ستی پوه ده

  کوشتن
یگرن و  پۆلیس ده. کوژت المیک ده ک زه کابرایه

رێ  ت ئه پرست و ده دادگا،حاکم لیی ده  نه یبه ده
ر  کسه راش یهت کوشت؟ کاب المه م زه تۆ بؤج ئه  کابرا 

  !!.س کوشتم وه حه خوا په نابی حاکم  به جه:ت ده
   وه کاته مردوو زیندو ده

ی  که ژنه  مو جارک که مرت ، هه ک ده کابرایه
گؤری   ر قونی خۆی به کسه بران یه ر قه سه  چته ده

یبینن  ئاوا  ده  ند جارک که ی دادنت،چه که مرده
  رێ ژنکه ن ئه پرسن و ده هد  که ژنه  کات پاشان  له ده

ت ئاخر  ش ده که یت ؟ ژنه که ده  م کاره تۆ بۆئاوا ئه
مردوو   ت م قونه ئه: یگوت م ده که موو جارک مرده هه

  . رچت  ی ڕاست ده که لکو قسه وه به کاته زیندوو ده
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  ردار فیلی سه
یت  پرست ه ویتر ده ک له بن یه ده  وه ر پکه فه دو نه

  بت؟ ردار چی ده سه  ر فئل بچیته گه ئه
کانی  فیله  نیا فلک به یت هیچ نابت و ته وتر ده ئه

  .بت ئاسمان زاد ده
  ر فیلکیتر بچته گه ی ئه پرست ئه لیی ده  که دیسانه

  بت؟ ردا چی ده سه
  !!!.شکت ده  که خته دره  که  ت دیاره ویتر ده ئه

  س بۆنی ئاوده
س ترو پ  ئاوده  چووه ده  ار کهر ج ک هه کابرایه

  !!گریا ده
گری؟ کابرا  س ده ئاوده  چیه ده  لییان پرسی تۆ بۆچ که

س بۆنی باوکم  ئاوده  چمه ده  گوتی ئاخر که
  .س مرد ئاوده  باوکم له  دات،چونکه ده

  خ دۆزه
  له  رک که بینی هه خ ده دۆزه  چیته ک ده ڕۆژێ کابرایه

کات،کابراش  ما ده ڕی و سه په ل ده وا هه  خه دۆزه
  ک له ؟ یه یت چی رووی داوه پرست و ده ده

  کان گوم بوونه نده رووه لن په کان ده خیه دۆزه
  !!!!! کان گوم بوونه نده روه په
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   له فۆنی هه له ته
مای کاک :لت کات و ده فۆن ده له ک ته برایه ڕۆژێ که

  ؟ کاویه
  !! یه له هه  نا کاکه یت ده  وه داته رام ده ی وه وه ئه

بۆچ   یه له هه  ی که ئه:یت ر ده کسه کابرای تر یه
  !!!!!گریت؟ ده فۆن هه له ته

  نۆک   نکه کشمش و ده
  وه که یه نۆکک به  ڕۆژک کشمشک و دنکه

پرست و  نۆک ده  نکه ده  کشمش له.یڤن په ده
  وه نده ناوه  له  میشه بۆ تۆ هه  وه ئه:یت ده
و   وه داته رام ده نۆک وه  نکه ؟ده وه کریته ده
کنگت   کا داریان له تۆ ئاوا فزولی بۆیه  ئاخر:یت ده

  !!! بیوه
  تی عیسا زره حه

  ک و له یه نیسه رگای که ر ده به  چوه بک ده عاره
  ند جارک ئاوای کرد که کرد،چه داو ڕای ده رگای ده ده
  زۆر توڕه  هش قه  سی ل نیه یبینی که هات ده ده  شه قه

کابرا   خۆی له   رگاوه پشت ده  ی له مجاره بوو بوو،ئه
ر  کسه یه  شه رگای دا، قه ده  هات له  ب که گرت  عاره

زانی توش بوو و   بیش که ،کابرای عاره وه رگای کرده ده
نابی  جه  : بی گوتی عاره  ر به کسه ما و یه چی پ نه

  .؟  یه تی عیسا لره زره حه
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  ما هسین  چونه
ک گا  یه له بین گه ده  ما، که سینه  چیته ک ده کابرایه

ویش  ڕووی دن ئه  روه ن و به که کان وا راده حشیه وه
  ک له ،کابرایه وه کانه ژر کورسیه  چته ر ده کسه یه
کابراش !! فیلمه  ترسه ی مه پی ده  وه نیشتیه ته
و  هم ئ به  زانین فیلمه من و تۆ ده  یت راسته ده

  !!!! فیلمه  نازانن که  گایانه
  دز

مشار   رگای مایکی به ریک بوو ده دزک خه       
بت و  ت ده وێ ڕه ک له دا کابرایه  وکاته ، له وه بیه ده
  له  که ی؟دزه که چی ده  مه ئه:ی پرسی و گوتی دزه  له
کابرای !!!!! م ده ریکم نای ل ده خه: رام دا گوتی وه

: گوتی  که ت؟ دزه نگی نایه ی بۆ ده ئه :ڕبواریشگوتی
  .نگی دت ین چۆن ده سبه  سته بوه

  خت رته وغای سه غه
ی خۆی  که خته ر ته سه  له  وه ماه  ک له ژنی کابرایه

شغولی کار  و مه وه نه  که ک خۆ روت ده ل کابرایه گه  له
  دا  و کاته له. بن ده

  کابرای بگانه وه، ماله  وه چته ده  ن ماڵ  کابرای خاوه
، کابرای  وه  ی نوستنه که خته ژر ته  چته ر ده کسه یه

بۆ وا خۆت روت   وه ئه: یت ی ده که ژنه  ن ماڵ به خاوه
خۆم بۆ تۆ روت : یت شی ده که ؟ژنه وه کردۆته
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م  ی ئه ئه: یت ده  که کابرای مردی ژنه!!!  وه کردۆته
ی کابرا  که ؟ ژنهکات چی ده  وه خته ژر ته  له  کابرایه

!!! کات خت چی ده ژر ته  خوا نازانم له به: لت ده
  .کرد وغای ده غه  خت ر ته سه  م له به

   باکره
ل  گه  م له که وی یه ب ژن دنی و شه کی عاره کابرایه

ی  که م ژنه وی دوه بوری،شه ی جاک ڕا ده که ژنه
  .کوژێ ده
ت کوشت؟  که ن بۆ ژنه پرسن ده دادگا لیی ده  له

حاکم لی !!!بوو یت ئاخر کچ نه ب ده کابرای عاره
ت کوشت؟کابرای  م نه که وی یه ی بۆ شه پرست ئه ده

م کچ  که وی یه نابی حاکم شه ت جه ب ده عاره
  !!!!!بوو م کچ نه وی دووه م شه بوو،به

  کاری سیکس
گیان   باوکه: یت باوکی ده  الوک به  ڕۆژک تازه

ش  باوکی کوڕه!!! واوی کاری سیکسیم کرد ته  مرۆ به ئه
مووم بۆ  ڕو نیش هه  ره وه  ریم ڕۆله یت ئافه ده

  ر به کسه ش یه که کوڕه!!! کوڕی باوکتی  دیاره  وه بگه
قینگم   گیان ناتوانم رونیشم جونکه ت بابه باوک ده

  !!!!!دشت 
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  پنج ماچ
  چنه نتا بکن،ده چن جه ڕۆژک و دایکیک و کچک ده

  له  که ن و کچه که ک دیاری ده نتایه دوکان و جه
  نتایه م جه پرست نرخی ئه دوکاندار ده

م  که  که بین کجه ده  ؟کابرای دوکاندار که نده چه
  که کچه!!!  ت نرخی پنج ماجه و ده  یه رووی کراوه

گیان   دایه: یت بات و ده تی بۆ کابرا ده ر ڕومه کسه یه
    !!!!!کان بژمره چهما   ره وه

  تانی ژر به
  یگوت چوومه ده  گراوه ی ده ک بۆ هاوڕیکه کابرایه

  تانی دا جوله ژر به  م له که ژنه  بینم که  وه ماله
م  که تانیه ر جووم به کسه گوتی منیش یه!!!! تی جولیه

ی توند توند گرت و ڕای  که تانیه ڕاکیشاو خانمیش به
و ڕایکساو منیش ڕام  شا،ئهمنیس رام ک   وه کیشایه

  کاته م  ئیتر له!!! جر بوو  جر به  که تانیه کسا  تا به
نین تا شل و کوت  پیکه  نده وه رسکمان ئه دا هه
  !!!!!بووین

  پاک و خاونی
: یت کات و ده ک باسی پاک و خاونی ده مامۆستایه
  مومان پاکی ڕابگرین،بۆ نمونه هه  که  پویسته

کارکی پیسی   کات که  له ئاژه  که  یلهبینین پش ده
  . وه کاته زمانی خۆی خاوین ده  کات به ده
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ش  خوا مامۆستا ئمه به: یت ک ده دا قوتابیه وکاته له
ند  رجه م هه گرین به پاک و خاونی ڕا ده

  !!!!!!قینگمان  وه ین زمانمان ناگاته ده وله هه
  ی دکتۆر وه ڕوت بوونه

زگم   ت که الی دکتۆر و ده  چته ک ده ژنی کابرایه
و دیو خۆت  بۆ له: یت دکتۆریش ده!! زۆر دشت 

روان  و دیو و جاوه ئه  جیته ده  س که ژنه!!! وه روت بکه
  خۆی روت نه  بین ژنه چت ده ده  دکتۆر که!!کات ده

بۆچ خۆت روت   وه یت ئه دکتۆر ده!!! وه کردۆته
  مه نابی دکتۆر ئه جه: تی ده  کھش ؟ژنه وه کردۆته نه
!!   وه مه م خۆم ڕووت بکه که رم ده من شه  مجاره که یه

وسا من خۆم روت  ئه  وه پشان تۆ خۆت روت بکه
  !!!!!رمم بشکت تا شه  وه مه که ده

  ویج فرۆش نده سه
یت  ویج فرۆشک ده نده سه  چیته ڕۆژک تورکک ده

ویچ  نده هکابرای س.رێ  وئجم بده نده ک سه یه  کاکه
یت چۆن  ده  که تۆ تورک؟ تورکه  یت باسه ر ده کسه یه
ت  زاراوه  یت له یج فرۆش ده نده زانی من تورکم سه ده

چت پنج ساالن  کابرای تورک ده.تورکی  دیاره
  زخانن که ی چاک بکات و نه که خونیت تا زاراوه ده

مان شونی  هه  وه چته دوای پن سال ده  ،له تورکه
کابرای   وه کاته ویج ده نده ویج فرۆشی داوای سه نده سه
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ت  ده  ت تۆ تورکی؟ کابرای تورکه دوکاندار ده
مری  لت ئاخر مردوت نه چۆنت زانی؟ دوکاندار ده

  .ویج فرۆش نده ل سه نه  دوکانی کوتافرۆشه  ئره
   جنده

ت دکتۆر جان من  الی دکتۆر و ده  چته ژنک ده
لت  دکتۆر ده.م تر نابم ، که مرده  مه ده ند ده رچه هه

  والش بده مالو ئه لکان و ئه دوست و خه  بۆ به  باشه
نابی دکتۆر  جه: لت ک ده نه ب، ژه تا تر ده

: یت م تر نابم،دکتۆر ده ده وانیش ده رند به رچه هه
تا   کانیش  بده زازه دوکندارو گؤشت فرۆش و به  بۆ به
وانیشم  نابی دکتۆر به جه: یت ده  که بت،ژنه تر ده
یت خانم تۆ  وسا دکتۆر ده ر تر نابم،ئه هه  داوه
  واته یت دکتۆر جان که ده  که جا ژنه!! خۆشی نه

خزم و   خۆشم تا به من نه  که  کم بۆ بنوسه یه نامه
م تا بزانن من  م نیشان  پده که سانی مرده که
وان  خۆشم ئه م نه من ده  ند که رچه خۆشم ، هه نه
  !!!!ی  خر تۆ قاحپه ن نه ده

  ئیعدام
  وه که یه بیک و فارسیک به ڕۆژکیان تورکیک و عاره 

  وه چت و پکه رده دار دانیان بۆ ده  بیاری له
  ین سی جۆره ن بۆ خنکاندن ، پییان ده یانبه ده

تیر   ت و به په  ر بین و به سه  به  یه ئیعداممان هه



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

تانخنکینین ، کابرای  کردن چۆنتان بوی وا دهباران 
ربین  سه  من به: یت ی خۆی دا ده نۆره  فارس له

قۆی ئیعدام و  ژر جه  نه به ده  که ن، فارسه ئیعدام بکه
  که نی فارسه رده ر گه سه  ی بگاته وه پیش ئه  قۆکه جه
کابرای فارس ئازاد   که ستت و کار ناکات ، بۆیه وه ده
بین  ده  ویش که دیت ئه   که به ی عاره نۆبه ن، که ده

ر  قۆ سه چه  ر به منیش هه: ت ئازاد کرا ده  که فارسه
  هامان شیوه  ن به به بیش ده ببن،کابرای عاره

پرسن تۆ  دت لی ده  که ی تورکه بت، نوره ڕزگاری ده
قۆی  یت مادام جه ده  ین،تورکه ئیعدام بکه  چه  به

قۆی  مادام چه: ت ده  که تورکه ین؟ ئیحدام بکه
  .!!!!!!!!!ن من تیرباران بکه  راپ بووه ربین خه سه

  لکولی ئه
وی  مو شه هه  وه خوارده زۆری ده  ک که کابرایه

کرد ،  و داوی دوو گالس ویسکی ده  وه باڕیکه  ه چته ده
  که ند جارک ئاوا کابرای شاگردی باره دوای چه  له

پرستو  لکولی ده کابرای ئه  له خۆی پ راناگیرت و
  نیایی داوای دوو دانه ته  به  میشه تۆ بۆ هه: لت ده

ک بۆ  یه ئاخر دانه: یت یت؟ کابراش ده که پیک ده
  له  که  ی دۆستمه که جوانه  ککیش بۆ کچه و یه  خۆمه
مان بار  هه  له  ک کابرا دت یه ،دوای ماوه ریکایه مه ئه

. کات ک پیک ده داوای یه  ارهمج نیشت و ئه ڕو ده
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ک  بیت بۆیه یر ده سه  وه الیه به  که شاگرده  که دیسانه
  خواسته قوربان خوا نه: لیت پرست و ده کابرا ده  له

نیا  وا ته  که ؟ بۆیه ر هاتووه سه ت شتکی به که دۆسته
خر  نه: ت لکولی ده ی؟ کابرای ئه پکیک داوا دکه
  .!!!!! رک کردووه هم ت وه قوربان خواردنه

   ری کارخانه به ڕیوه به
  له  وه که یه کتر به دۆستی یه  دوو کۆنه    

مو ڕۆژک سعات پنج  کرد هه ک کاریان ده یه کارخانه
  وه وه ماه جونه بوو ده واو ده و نیو کاریان ته

سعات پنجی   له  میشه هه  ش که ری کارخانه به ڕیوه ،به 
کک  ڕۆیشت،یه هشت و ده ج ده ی به واو  کارخانه ته
سعات   ویش له ئه  بیاری دا که  ره و دوو کارگه له

، ڕۆژی    وه وه ماه جی بلی و بچته ی به که پنج کاره
  راوه جی هشت و گه سعات پنج کاری به  م که که یه

ریک  خه   که ری کارخانه به ڕیوه وا به ، بینی که وه ماله
  خوڕت،کابرا که دهتی و لیی  یه که ژنه
و  و دوا کشاوه ره ر به کسه ی بینی یه که ره به روه به

  وه ئه: ی لی پرسی گوتی که ره براده  کارخانه  وه هاته
  مابو که نه  ی نده هه  کوره: ، کابراش گوتی وه بۆ هاتیه

،   وه داوه  ومه م بمبنت و بکه که شف ببم و مدیره که
  .  هو ڕامه کسر گه یه  بۆیه
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  ری سه چاره
کانی شاریک دا بیرکی ب  که ڕه گه کك له یه  له
ر ڕیگای گشتیش  سه له  ندرابوو که لکه لک و قول هه که

،   ر واالیی مابۆوه سه  ر ئاوا به میژ بوو هه  بوو و له
لکی  وت ، بۆ خه که سکی تیا نه که  بوو که ڕۆژێ نه

  وه ، بیریان له  رهو گرفتکی گه  ببوه و شار   که که ڕه گه
زا و پسپۆر بینن بۆ  س شاره  که  وه کرده
  که  وه سیان دۆزیه ستان س که ری،هه سه جاره

تورکیک و فارسیک و کوردک بوون ،لییان پرسی و 
: گوتی  که ین باشه ؟ ،کورده رێ چی بکه گوتیان ئه

  لره  میشه مبوالنسک هه ئه  که  واباشه  وه الی منه به
س گرفتار بوو  رکات که هه  بت که  ئاماده

  ش که فارسه!!!!  خۆشخانه ر بیبات بۆ نه کســـــــــــــه یه
کی  یه خۆشخانه نه  که  یه وه باشترین کار ئه: گوتی
  ی که وانه ری ئه سه ر جاره کسه ن و یه دروست بکه  لره
،  یه خۆشخانه م نه ن بۆ ئه بیبه  م بیره ناو ئه  ونه که ده
م  ئه  که  یه وه خر باشتری کار ئه ش گوتی نه که رکهتو

الی   زیک و له نه  و بیرکی تر له وه نه پر بکه  لیره  بیره
 !!!  ریه سه نن باشترین جاره ل بکه هه  خۆشخانه نه

  باوک
ند جارم پ  چه  ت رۆله ی ده که کوڕه  باوکک به

  گوتی
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  !! بگرهمی خۆت  ده  ست به ر باوشکت هات ده گه ئه
م من خۆ ددانی  به  وگیان وات گوتووه باه  ڕاسته:کوڕ
م  ده  م له که تا بترسم ددانه  سنوعیم نیه مه
  !!!ڕت رپه ده

  موان
بین  مایان ده  چته ده  خوک که  مونی خانه

کابرای !! واندووه خه  رزاییه و به  یان له که مناله
و  تان له مندالهو  و بۆچ ئه ت ئه پرست ده مونیش ده
  نواندوو؟  بنداییه

ر  گه ئاخر ئه:ت رام دا ده وه  له  که دایکی منداله
زانم واگا  وسا ده کات و من ئه هاوار ده  وه خواره  وته که

  بت ئاگام ل ده  هاتووه
  شوفری تاکسی

یت برا  کی موسافیر ده کابرایه  بهشوفرکی تاکسی 
م و  رهه پنج ده  کاته ت ده که ج و پاره  یشتینه گه
بینت  کات و ده گیرفانی ڕاده  ست له کابراش ده. نیو
  ، بۆیه   یه و چیتری پ نیه می هه رهه نیا پنج ده ته
پنج   وه گیان ئه کاکه: ت کسی ده کابرای تا  به
و پینج  رمو ئه فه  نیه م زیاتر پ وه م له رهه ده
ش  که مه رهه و بایی نیو ده ر بگره وه  مه رهه ده

  !!! دواوه  وه ڕینه بمگه
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  تاوانبار
یت تۆ  دادگا و قازی پی ده  چته ک ده کابرایه

  م کابرایه جنوت به  تاوانباری چونکه
ن تا ئستا من  ڕ بکه باوه: یت تاوانباریش ده داوه
سی تر  هیچ که  دایک و باوک جنوم به  له  جگه
  . داوه نه

  دز
  یت تۆ تاوانباری چونکه زک دهد  دادگا به  قازی له

نابی  جه:یت کابرای دزیش ده.  ت دزیوه م ماتۆره ئه
زیک  نه  له  م ماتۆره خوا من دزنیم ئه قازی به

  م ماتۆڕه نی ئه خاوه  گۆڕستان بوو منیش وام زانی که
  .بۆ خۆم هنا  که بۆیه  مردووه

  نگ جه
یانی نگ  جه  باوکه :باوکی پرسی و گوتی  مندایک له

نگ  جه  ڕۆله: رام دا گوتی وه  ؟ باوکیكیشی لهچی
ڕ  ت شه وله نوان  دوو ده  ر له گه ئه  که  یه وه ئه

  که دا دایکی منداله مه و ده مانای، له  وه ڕوبدات ئه
ی  که باوکی منداله  یی به توره  و به وه ژووره  هاته
یت،باوکی  که ل مندالدا ده گه  بۆچ درۆ له: گوت

ر  گه ئه  م که که رز ده فه  مه من ئه: ش گوتی که منداله
دا  و کاته قاری دایک و باوک، له  مه ده  وابت، و بوو به



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

حلی بووم  سوپاس ئستا باش   باوکه:یان گوتی که کوره
   .نگ یانی چی جه  که

  زگیران ده
م  که ویسته خۆشه: ی گوت که کجه  زگیرانی کچک به ده

من دزگیرانی   که  ی که سک مه الی هیچ که
الی مامم   نیا له ته: ی گوت کوڕه  ش به که ،کچه تۆمه

هیچ :منی گۆت  و به ئه  م چونکه که باست ده
  .تۆ بخوازت  که  قک نیه حمه ئه

  هۆی نائارامی
کردو تا  ڕی ده تار به ی قه ئزگه  ی له که ک ژنه کابرایه

  تاریش که بیی خۆی نائارام کردبوو،پۆلیسی قه
یر بوو لیی پرسی  سه  الوه برای ئاوا دی زۆری بهکا

  نکه چو:رام دا گوتی وه  بۆج ئاوا نائارامی؟ کابرا له
  م ببینت نا ئارام نیم که ژنه

  . وه بته شیمان ده ی په که ره فه سه  وا له و خۆشھام ئه
  

   وه کاته مردوو زیندو ده
ی  که ژنه  مو جارک که مرت ، هه ک ده کابرایه

گۆری   ر سمتی خۆی به کسه بران یه ر قه سه  تهچ ده
یبینن  ده  ند جارک که دادهنت، چه  وه یه که مرده

پرسن و  ده  که ژنه  کات، پاشان  له ئاوا ده  م ژنه ئه
یت و وا  که ده  م کاره تۆ بۆئاوا ئه  رێ ژنکه ن ئه ده
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ت ئاخر  ش ده که دادنی ؟ ژنه  م گۆره سمتت به
: یگوت م ده که ارک خوا ل خۆش بووی مردهموو ج هه
ی  که لکو قسه وه به کاته مردوو زیندوو ده  ت م سمته ئه

  .  وه م زیندو بته که رچت و پیاویژگه ڕاست ده
  

  ژنی ئاوس
ر  کسه یه  ی ئاوس بووه که زانی ژنه  ک که کابرایه
  !!ئاخری کاری خۆت کرد  ی خوا بتگرێ قاله هه: گوتی

  ج نیشته
ج کابرا   نیشته  کووه  کیان پرسی له کابرایه  هل

  .نیشم رک ماندو بووم ڕو ده هه  خوا له گوتی به
  ناو ناوچاڵ ڕونیشتن  له

ناو چاکی قول ڕوو   چووه موو ڕۆژێ ده ک هه کابرایه
موو  رێ کابرا تۆچی تۆ هه نیشت،لیان پرسی ئه ده

  نیشی؟ ڕوو ده   و چاه ناو ئه  ڕۆژێ  له
و  ناو ئه  چمه ده   بۆیه من: رام دا  گوت وه  راش لهکاب

  !! وه مه تا قوتر بیر بکه  چاه
  هنان ژن نه

رێ فنی  نیان پرسی گوتیان ئه به کی ڕه کابرایه  له
  بۆچ ژنک ناهنی؟

س ژنی  ئاخر که: ر گوتی کسه نیش یه به کابرای ره
  !!من نادات  خۆی به
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  خۆ پیشاندان
خۆ پیشاندان   شداری له به چیت ک ده کابرایه
ر  کسه یه  باغه له بینی زۆر قه چت ده ده بکات،که

  !! وه ڕته گه ده
  مبازی

تکیان  مبازی، ئافره  چنه ده  وه که یه  س به دووکه
  با من پش تۆ بچمه: ت کیان ده وت،یه که ست ده ده

ی خوا ژن  به: یت ده  وه ڕته گه ده  ، که که ته الی ئافره
و  الی ئه  چته ده  میش که ،دووه خۆم گالک چاکتره

ی  خوا فالنی تۆ ڕاست دکه ت به ده  وه دته  ته ئافره
  !!!لک چاکتر ژنی تۆ گه

  
   نامه

ی بۆی  که دۆسته  یداته کی بۆ دت ده یه ک نامه کابرایه
  کات،به ده  که یری نامه سه  ،کابراش که وه بخونیته

هی   یه م نامه لت ئه ده  که ن نامه کابرای خاوه
  که ری نامه ، خونده مه لیت هی براکه ؟کابرا ده کیه
ن  ،خاوه نوسراوه هیچی تیا نه  یه م نامه لت ئاخر ئه ده

  .یڤین ناپه  وه که یه  ئاخر به:لت ده  نامه
   زۆر خانه

   ن زۆرخانه س ده ئاوده کان به شتیه ڕه
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ن خیار  ده  ش سینه مه  به. مانجه ن ده کریش ده  به
  .ر ن ت خنکنه ده  ش لفه  شۆر، به

   ئاونه
  .و دیار ن من له ده  ئاونه  شتی به ڕه

  ریف ژنی شه
  ریف له ن ژنی شه پرسن ده ک ده کابرایه  له

  ؟ یه دا هه ی ئوه که شاره
  م له ، به یه  هه به: لت رام داده وه  کابرا له

  .دات ر دهموان گرانت هه
  میز کردن

  وه قوالیی دته  کیان قوت له کابرایه  به
  .خۆیا داکرد  ر میزی به کسه ،کابراش یه نه پیبکه

  پیتی گاف
رێ بۆ  میان پرسی گوتیان ئه جه کی عه کابرایه  له

م  جه ن قاف؟کابرای عه پیتی گاف ده  به  ئوه
دیم  دیم گه گه  ن له بله ن گه لهب ی گه به:گوتی

  !! ماوه الم ئستا وا نه بوو،بهوا
  تورک  بوون به

  چۆن بوون به  ری ئوه تورککیان پرسی ئه  له
  له  ئمه: ر گوت کسه تورک؟کابرای تورک یه

  خۆشخانه نه  م له بووین به لجار تورک نه وه هه
  .تورک گۆڕی  یان به ئمه
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  خۆش نه
ێ ر ئه: ت پرست ده ی ده که رستاره په  دکتۆر له

مان چۆن بوو؟  که خۆشــــــــــه مرۆ دی نه ئه
نابی دکتۆر زۆر باشبوو،  جه: لیت ده  که رستاره په

شووم   ره وه  منی گوتووه  مۆ سجاران به ئه  ر بکه باوه
  !! پ بکه

  ترس
زیندانی   ری تۆ له کیان پرسی ئه کابرایه  له
ش دان؟ کابرا سیداره  ترسیت یان له یی پتر ده میشه هه
  نیا له هیچیان ناترسم،من ته  له: ت ر ده کسه یه
  .ترسم م ده که ژنه

  
  دز

ی  که ژووره  کان له ئیداره  ندێ له کارمه  کک له یه
دزت،کابراش چاک  ی ل ده غک پاره بله خۆی دا مه

الی   چته ده  که ، بۆیه خۆیانه  دز له  زانیت که ده
ن  که ر کارک نه گه ت ئه یان و پی ده که سئوله مه
گی  بم سه وا ناچار ده ئه  وه نه م بده م پاره ئه  که
  که وسا دزه و ئه  دائیره  لمانی دنمه ئه
  که نده کارمه  سئولیش به ،کابرای مه وه دۆزرته ده
کابراش !! یت ناب شتی ئاوا بکه  نا کاکه: ت ده
وا گی  ر سه گه ت ئاخر ئه ده  که رپرسه ت بۆ؟ به ده



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

مومان  تاکو من هه هه  وه ڕاشه فه  وا له بھنی ئه
  .دگرت

   وه ڕاست کردنه  له هه
  کک له بینی یه ت ده ماعه نوژی جه  له ک کابرایه     
ناو   چووتهم  کهی  که رواله شه و دا ئهی  وه پشه
گرت و  ده  که رواله ئارامی شه  به شو ،ئه وه کونیه

ان بت و جنو ده  توڕه کابرا زۆر ری دنیت، ده
پش   نوژ کردن له  مان کابرا له دات،جارکیتر هه ده
کونیا   ی له که رواله بینی شه بت ده ده  و کابرایه ئه
  روالی کابرا له ی شه که نجه په  ،به ی جووه نه  واته  نیه

بت  بانی ده سه کابرا دیسان عه.کات کونی کابرا ڕاده
هیچ   ت برا تۆ به ابراش دهدات،ک لک جنوان ده وگه

  ر توڕه ناو نان هه  رهنان وله ده  ال ڕازی نیت به
  .؟ت ده بیت و جنیوان ده ده
  

   ره دوه
رن  کرد وه ڕاو هاواری ده گه کک ده ڕه گه  ک له یه ره دیوه

خوێ   کهچون  لکیش ده خه.بۆ فرۆشتن  خوم هناوه
ێ خومن   :یگوت دهی هواش  زۆر به  که ره دیوه ،بکن

ترسی مش   م له به ،فرۆشم خورما ده نافرۆشم،
  !!!فرۆشم رن خورما ده م و بلم وه ناورم هاوار بکه

  



 شتی د ده حمه ئه  انیرگر هوکردن و   ئاماده   لهنین   بۆ پکه

 

  
  
  
  
  
  

  
  

  واو ته
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  ر کانی نوسه مه رهه به
 مر  فا بارزانی نه فاتی مسته ری وه وه بیره •

1979.  
 . وه و ش کردنه  شتی ئاماده دیوانی ده •
زگای  ده  له  پ کروهاچ 2008ان کانی ژی نده په •

 .ئاراس
 .خونی خاک       هۆزان  •
 هۆزان  له ی ون  کۆمه رگه دیوانی پشمه •
 م  ئاوازی خهدیوانی  •
 1.2 یش ی گریان به بزهدیوانی  •
 . فارسیوه  رگدراو له ن وه ی ئاژه قه •
 .یڤگۆ النی په ئاژه •
هیدی  یادی شه به. سات و دوو هۆزان دوو کاره •
 .بدولخالیق مارف  عهمر  نه
 .یادی ڕابوردوو  به کانم  ریه وه بیره •
 شتی ر هۆزانوانی کورد ده سه  ک له یه نامه •
 .پیناوی کوردستان دا  ون بوون له •
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بی بو  ده ری سیاسی و ئهل وتا نوسینی گه •
  و  رنت و ڕۆژنامه نته کانی ئه ڕه الپه  له کراوه
  .کان دا گۆڤاره
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  ش پشکه

موو  هه  به  شه ل ڕیزم دا پشکه گه  له
  ن و به که ده  نکته  ز له حه  ی که وانه ئه

ل دۆست و یارو  گه  له  ی که وانه تی ئه تایبه
ی خۆش دالن شــــــاد  نکته  ڤاالن دا  به هه
م و  ی شیرینیان خه بزه  ن و به که ده

  ن ده کان توڕ ده ئازاره
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  ناوی کتب
  نین بۆ پکه

  شتی د ده حمه ئه   ی وه ره گران و کۆکهر وه
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