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دەنگێ برووسكێدەنگێ برووسكێ

وەحید كەلەشوەحید كەلەش
)سوید()سوید(

رۆژیــن د ناڤــا دەســتێ وی دە دلــەرزی، مینــا چووكــەكا شــل، د بــن وێ بارانــێ دە  ئاڤــا بارانــێ ب رۆژیــن د ناڤــا دەســتێ وی دە دلــەرزی، مینــا چووكــەكا شــل، د بــن وێ بارانــێ دە  ئاڤــا بارانــێ ب 
جۆتــێ كەزیێــن وێ ڤــە دهــات خــوار. جۆتــێ كەزیێــن وێ ڤــە دهــات خــوار. 

ــی  ــە، نەدزان ــی مــرن چی ــوو،  هیــن نەدزان ــێ گــوال ب ــا تەمەن ــێ وێ مین ــا شــازدە ســالی، تەمەن ــی رۆژین ــە، نەدزان ــی مــرن چی ــوو،  هیــن نەدزان ــێ گــوال ب ــا تەمەن ــێ وێ مین ــا شــازدە ســالی، تەمەن رۆژین
مــرن وەســایە.مــرن وەســایە.

تەنێ یێ باڤێ خوە وندا كری، هەو ئەو دزانە چقاسی گۆتنا بابۆ شێرینە.تەنێ یێ باڤێ خوە وندا كری، هەو ئەو دزانە چقاسی گۆتنا بابۆ شێرینە.
 بگری رۆژین گری نە شەرمە، بگری رۆژین گری نە شەرمە،

گری هەدارا دلە، ئەو دلێ تێ كوڤاشتن، دلێ تە یە رۆژین.گری هەدارا دلە، ئەو دلێ تێ كوڤاشتن، دلێ تە یە رۆژین.

ــان رە ل ســەر گۆرســتانێ  ــن ب گوندی ــا، رۆژی ــن دباری ــوو، ل ســەر رۆژی ــا شــازدێ ب ــێ ی ــا باران ــان رە ل ســەر گۆرســتانێ تاڤی ــن ب گوندی ــا، رۆژی ــن دباری ــوو، ل ســەر رۆژی ــا شــازدێ ب ــێ ی ــا باران تاڤی
راوەســتیای بــوو، چاڤێــن وێ ژ گــری نەدوەســتیان، خاتــر ژ باڤــێ خــوە دخوەســت، خــوە دئاڤێــت ســەر راوەســتیای بــوو، چاڤێــن وێ ژ گــری نەدوەســتیان، خاتــر ژ باڤــێ خــوە دخوەســت، خــوە دئاڤێــت ســەر 

تەرمــێ باڤــێ خــوە، ئــەو باڤــێ ژ دیتنــا وی تێــر نەبــووی.تەرمــێ باڤــێ خــوە، ئــەو باڤــێ ژ دیتنــا وی تێــر نەبــووی.
ــێ شــەڤێن خــوە تــەڤ ل ســەر ســینۆران دەرباســكربوون،  وی و ترســێ  ــۆ  ی ــۆ، باب ــۆ هــەی باب ــێ شــەڤێن خــوە تــەڤ ل ســەر ســینۆران دەرباســكربوون،  وی و ترســێ باب ــۆ  ی ــۆ، باب ــۆ هــەی باب باب

ــا پچــووك بســتینە. ــا وی ی ــا ســینۆر كاری وی ژ مالبات ــێ شــێردكر، ت ــا پچــووك بســتینە.شــەڕدكر، وی و مرن ــا وی ی ــا ســینۆر كاری وی ژ مالبات ــێ شــێردكر، ت شــەڕدكر، وی و مرن
ڤــێ گۆرســتانێ چەنــد خویشــك و بــرا چەنــد هەڤــال و دۆســت و چەنــد دێ و بــاڤ د هناڤــێ خــوە دە ڤــێ گۆرســتانێ چەنــد خویشــك و بــرا چەنــد هەڤــال و دۆســت و چەنــد دێ و بــاڤ د هناڤــێ خــوە دە 
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هەمبێزكرنە؟.هەمبێزكرنە؟.
ــكارە  ــەس ن ــو ك ــە، ت ــەڤ مرن ــن، ئ ــری رۆژی ــكارە بگ ــەس ن ــو ك ــە، ت ــەڤ مرن ــن، ئ ــری رۆژی بگ
بەرامبەریــێ پێــرە بكــە، ئەڤــە رۆژا گــری، ژێ پێڤــە بەرامبەریــێ پێــرە بكــە، ئەڤــە رۆژا گــری، ژێ پێڤــە 
مــری دبــن بیرانیــن، یــان دبــن ســاویر، هێــدی هێدی مــری دبــن بیرانیــن، یــان دبــن ســاویر، هێــدی هێدی 
باردكــن و  دچــن دوور، جارجارنــا مینــا خەونەكــێ باردكــن و  دچــن دوور، جارجارنــا مینــا خەونەكــێ 
تێــن بیــرا مــە بیــرا مــە یــا داگرتــی دەرد و خــەم.تێــن بیــرا مــە بیــرا مــە یــا داگرتــی دەرد و خــەم.

ــدێ  ــۆزا گون ــا بانلیســۆكێن ت ــن مین ــدێ ســال دزیڤڕی ــۆزا گون ــا بانلیســۆكێن ت ــن مین ســال دزیڤڕی
بەهیایــێ  مەتــا  مینــا دەســتارێ  دزیڤــڕی،  بەهیایــێ مــە  مەتــا  مینــا دەســتارێ  دزیڤــڕی،  مــە 
دزیڤڕیــن، ســال دزیڤڕیــن منیــا دۆالبــێ ئەرەبــا دزیڤڕیــن، ســال دزیڤڕیــن منیــا دۆالبــێ ئەرەبــا 

حەجــی براهیــم دزیڤڕیــن.حەجــی براهیــم دزیڤڕیــن.
ــكا  ــوو، كولیل ــدا ب ــوو، كەچــا گون ــەچ ب ــن ك ــكا رۆژی ــوو، كولیل ــدا ب ــوو، كەچــا گون ــەچ ب ــن ك رۆژی
ســەرێ الوا بــوو، دەســماال ل ســەرە دەســتا بــوو.ســەرێ الوا بــوو، دەســماال ل ســەرە دەســتا بــوو.
دەم دەرباســبوو كەچــا گونــدا بــوو مێڤانــا مۆرانــا دەم دەرباســبوو كەچــا گونــدا بــوو مێڤانــا مۆرانــا 
كۆالنێــن پایتەختــێ، كۆالنێــن داگرتــی مــال، مــرۆڤ كۆالنێــن پایتەختــێ، كۆالنێــن داگرتــی مــال، مــرۆڤ 
ــێ وێ  ــەر چاڤ ــت ل ب ــەر تش ــی، ه ــن بیان ــێ وێ و ئاوڕێ ــەر چاڤ ــت ل ب ــەر تش ــی، ه ــن بیان و ئاوڕێ

بیانــی بــوو.بیانــی بــوو.
ب خێر هاتی رۆژین:ب خێر هاتی رۆژین:

- ئە ڤــە بــاژاڕێ تــە یــێ نــوو، و ئەڤــە وارێ پاریــا - ئە ڤــە بــاژاڕێ تــە یــێ نــوو، و ئەڤــە وارێ پاریــا 
نانــێ تــە یــێ ژەهركری.نانــێ تــە یــێ ژەهركری.

بگــری رۆژیــن، بگــری رۆژیــن، گــری نــە شــەرمە، بگــری رۆژیــن، بگــری رۆژیــن، گــری نــە شــەرمە، 
نــە تەنــێ ژن دگریــن، د ڤــی وەالتــێ كامبــاخ دە، نــە تەنــێ ژن دگریــن، د ڤــی وەالتــێ كامبــاخ دە، 
گەلــەك جــاران مێــر ژی دگریــن، جــان دگــری، دل گەلــەك جــاران مێــر ژی دگریــن، جــان دگــری، دل 

دگــری، هەتــا  دبێــژن كەڤــر و دار ژی د گریــن.دگــری، هەتــا  دبێــژن كەڤــر و دار ژی د گریــن.
بگــری ل ســەر وان چووكێــن ژ دەســتێ تــە گەنــم بگــری ل ســەر وان چووكێــن ژ دەســتێ تــە گەنــم 

و ئــاڤ دخــوارن و دڤەخــوارن.و ئــاڤ دخــوارن و دڤەخــوارن.
بگــری ل ســەر گیایــێ وێ مێرگــێ، یــێ ژ پــێ یــێ بگــری ل ســەر گیایــێ وێ مێرگــێ، یــێ ژ پــێ یــێ 

تــە خونــاڤ دڤەخوار.تــە خونــاڤ دڤەخوار.
بگــری ل ســەر باڤــێ خــوە یــێ بێگونەهـــ، یــێ ل بگــری ل ســەر باڤــێ خــوە یــێ بێگونەهـــ، یــێ ل 
ســەر وی ســینۆری هاتــی كوشــتن، ســینۆر و گــری ســەر وی ســینۆری هاتــی كوشــتن، ســینۆر و گــری 
و ســینۆر و گــری و ســینۆر و گــری و تــا كەنگــی و ســینۆر و گــری و ســینۆر و گــری و تــا كەنگــی 

خەونێــن مــری؟.خەونێــن مــری؟.
ــا ســال و دەم دەربــاس دبــوون، تاڤیــا بهــارێ یــا  ســال و دەم دەربــاس دبــوون، تاڤیــا بهــارێ ی
ــتانێ  ــا. د گولیس ــامێ دباری ــێ ل ش ــت و یەك ــتانێ بیس ــا. د گولیس ــامێ دباری ــێ ل ش ــت و یەك بیس

دە، رۆژیــن و یــارێ خــوە یــێ بیانــی روونشــتی دە، رۆژیــن و یــارێ خــوە یــێ بیانــی روونشــتی 
بــوون، یــارێ وێ یــێ بیانــی  ســەروەرێ كارێ وێ بــوون، یــارێ وێ یــێ بیانــی  ســەروەرێ كارێ وێ 
ــی  ــن ئەڤین ــێ و پیالنێ ــن حەزكرن ــوو، ب دەرەوێ ــی ب ــن ئەڤین ــێ و پیالنێ ــن حەزكرن ــوو، ب دەرەوێ ب
ــن  ــێ هی ــوون، ل ــن و هشــێ وێ رەڤاندب ــێ رۆژی ــن دل ــێ هی ــوون، ل ــن و هشــێ وێ رەڤاندب ــێ رۆژی دل
نەگەشــتبوو مەرەمــا خــوە، داخــوازا وی ئــەو بــوو، نەگەشــتبوو مەرەمــا خــوە، داخــوازا وی ئــەو بــوو، 
كــو كولیلــكا تەمەنــێ وێ بچــن، بســكێن وێ ل كــو كولیلــكا تەمەنــێ وێ بچــن، بســكێن وێ ل 

ــا.  ــاران دباری ــوون و ب ــن خــوە ئاالندب ــا. تلیێ ــاران دباری ــوون و ب ــن خــوە ئاالندب تلیێ
ــا  ــەرزی، مین ــتێ وی دە دل ــا دەس ــن د ناڤ ــا رۆژی ــەرزی، مین ــتێ وی دە دل ــا دەس ــن د ناڤ رۆژی
چووكــەكا شــل، د بــن وێ بارانــێ دە  ئاڤــا بارانــێ چووكــەكا شــل، د بــن وێ بارانــێ دە  ئاڤــا بارانــێ 
ــن  ــوار. دێمێ ــات خ ــە ده ــن وێ ڤ ــێ كەزیێ ــن ب جۆت ــوار. دێمێ ــات خ ــە ده ــن وێ ڤ ــێ كەزیێ ب جۆت
رۆژیــن د ناڤــا دەســتێ وی دە ســۆر بووبــوون،  گــه رۆژیــن د ناڤــا دەســتێ وی دە ســۆر بووبــوون،  گــه 

ژ ســەرما و گــه ژ شــەرما.ژ ســەرما و گــه ژ شــەرما.
هــەر دو مینــا دو لەهەنگێــن فلمەكــی ئەڤینــداران هــەر دو مینــا دو لەهەنگێــن فلمەكــی ئەڤینــداران 
ــن وێ ددا،  و  ــوون، وی پەســنێ چــاڤ و كەزیێ ــن وێ ددا،  و ب ــوون، وی پەســنێ چــاڤ و كەزیێ ب
هێــدی هێــدی لێڤێــن خــوە نێزیكــی لێڤێــن رۆژیــن هێــدی هێــدی لێڤێــن خــوە نێزیكــی لێڤێــن رۆژیــن 

دكــرن. دكــرن. 
د گاڤا داوی دە، و ژ بەری لێڤ هەڤ بشەوتینن، د گاڤا داوی دە، و ژ بەری لێڤ هەڤ بشەوتینن، 
و هیــن بــاران دباریــا، ژ نشــكێڤە برووســكێ ب و هیــن بــاران دباریــا، ژ نشــكێڤە برووســكێ ب 
هێــز لێخســت، دەنگــێ وێ مینــا دەنگــێ هــەزار هێــز لێخســت، دەنگــێ وێ مینــا دەنگــێ هــەزار 
تۆپــان بــوو، ب وی دەنگــی رە جانــێ رۆژیــن یــێ تۆپــان بــوو، ب وی دەنگــی رە جانــێ رۆژیــن یــێ 
ســەرخوەش شــیاربوو و هــات ڤەوەشــاندن، دەنگــێ ســەرخوەش شــیاربوو و هــات ڤەوەشــاندن، دەنگــێ 
وێ برووســكێ مینــا دەنگــێ وێ تۆپــێ بــوو، ئــەو وێ برووســكێ مینــا دەنگــێ وێ تۆپــێ بــوو، ئــەو 
تۆپــا كــوژەر یــا باڤــێ رۆژیــن كوشــتی ل ســەر وی تۆپــا كــوژەر یــا باڤــێ رۆژیــن كوشــتی ل ســەر وی 
ــان  ــژ، دەنگــێ وێ تۆپــێ ســەد ڤۆلق ــان ســینۆرێ درێ ــژ، دەنگــێ وێ تۆپــێ ســەد ڤۆلق ســینۆرێ درێ
د خوینــا رۆژیــن دە دەركــرن، رۆژیــن راوەســتیا و د خوینــا رۆژیــن دە دەركــرن، رۆژیــن راوەســتیا و 
دیمەنێــن كوشــتنا باڤــێ وێ، هاتــن ل بــەر چاڤــێ دیمەنێــن كوشــتنا باڤــێ وێ، هاتــن ل بــەر چاڤــێ 
وێ. رۆژیــن ســەرێ خــوە هلــدا، گولســتان و جــادە وێ. رۆژیــن ســەرێ خــوە هلــدا، گولســتان و جــادە 
ب شــوون خــوە دە هشــتن، و د بــن وێ بارانــێ دە ب شــوون خــوە دە هشــتن، و د بــن وێ بارانــێ دە 
دڕەڤیــا و دڕەڤیــا ل دیمەنێــن باڤــێ خــوە دگــەڕا.دڕەڤیــا و دڕەڤیــا ل دیمەنێــن باڤــێ خــوە دگــەڕا.


