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تابلۆکان گۆرانی دەڵێن، تابلۆکان گۆرانی دەڵێن، 
دیوارەکانیش...دیوارەکانیش...

جێگر بەختیارجێگر بەختیار
)هیزۆپ - ڕانیە()هیزۆپ - ڕانیە(

)سفر()سفر(
»هەموو شەو تا بەیانی، بە خەیاڵی تۆوە ئەنووم»هەموو شەو تا بەیانی، بە خەیاڵی تۆوە ئەنووم

چاوم هەر لە ڕێگایە و وێنەکەت لە لێو دەسووم«)*(چاوم هەر لە ڕێگایە و وێنەکەت لە لێو دەسووم«)*(

))١١((
مــن لــە ســووچێکی ژوورەکەمــدا لێــت دەڕوانــم. تــۆ لەســەر الدیوارێکــی ژوورەکــەم هەڵواســراوی، لــە مــن لــە ســووچێکی ژوورەکەمــدا لێــت دەڕوانــم. تــۆ لەســەر الدیوارێکــی ژوورەکــەم هەڵواســراوی، لــە 
ــە  ــەدەم گۆرانییــەوە بــووی ب ــەدەم گۆرانــی گوتنــەوە بیــر دەکەمــەوە. تــۆ ب ــە بنمیچێــک دەڕوانــی، مــن ب ــەدەم گۆرانییــەوە بــووی ب ــەدەم گۆرانــی گوتنــەوە بیــر دەکەمــەوە. تــۆ ب بنمیچێــک دەڕوانــی، مــن ب

ــۆ، مــن نیشــتمان هەڕاج دەکــەم، تــۆ ئازارەکانــی دەچڕیــت.  ــۆ، مــن نیشــتمان هەڕاج دەکــەم، تــۆ ئازارەکانــی دەچڕیــت. تابل تابل
»هەڕاجە، هەڕاج. پارچە پارچەی ئەم نیشتمانە هەڕاجە.«»هەڕاجە، هەڕاج. پارچە پارچەی ئەم نیشتمانە هەڕاجە.«

»سیاسییەکی زۆر ڕەو.«»سیاسییەکی زۆر ڕەو.«
»بەرپرسێکی گەندەڵ.« »بەرپرسێکی گەندەڵ.« 

»قومارچییەکی خاک دۆڕاو.«»قومارچییەکی خاک دۆڕاو.«
»سەرخۆشێكی خۆ بەهەموو شتزان.«»سەرخۆشێكی خۆ بەهەموو شتزان.«

»بڕوانامەی دەرچوون«»بڕوانامەی دەرچوون«
»گۆڕی گەنجێکی شەهید.«»گۆڕی گەنجێکی شەهید.«



21 ژ )٣٠٣/ ٣٠٤( ٥/ ١ - ٢/ ٢٠٢٣

»جووتە پۆستاڵێکی قوڕاوی.«»جووتە پۆستاڵێکی قوڕاوی.«
»بێوەژنێکی بەجێماو.«»بێوەژنێکی بەجێماو.«

»جەنگێکی دۆڕاو.«»جەنگێکی دۆڕاو.«
»کالشینکۆفێکی بێ فیشەک.«»کالشینکۆفێکی بێ فیشەک.«

»کراسێکی خوێناوی.«»کراسێکی خوێناوی.«
»پاکەتێــک جگــەرەی )ئێــم ئێــم(، نرخەکــەی »پاکەتێــک جگــەرەی )ئێــم ئێــم(، نرخەکــەی 
پێنــج ســەت دینــارە، بــەاڵم دوو دانــەی تێــدا پێنــج ســەت دینــارە، بــەاڵم دوو دانــەی تێــدا 

مــاوە.«مــاوە.«
تــەواو  خەریکــە  غازەکــەی  کــە  تــەواو »چەرخێــک،  خەریکــە  غازەکــەی  کــە  »چەرخێــک، 

دەبــێ.«دەبــێ.«
»تەســبیحێکی قاوەیــی. تێبینــی: تەنیــا یەکجــار »تەســبیحێکی قاوەیــی. تێبینــی: تەنیــا یەکجــار 

پســاوە.«پســاوە.«
»جزدانێکی بەتاڵ.«»جزدانێکی بەتاڵ.«

»ئەڵقەیەکی فافۆن.«»ئەڵقەیەکی فافۆن.«
»کاتژمێرێکی دەسک قایش.«»کاتژمێرێکی دەسک قایش.«
»کۆرپەیەکی نێو منداڵدان.«»کۆرپەیەکی نێو منداڵدان.«

»بێوەژنێکی گەنج.«»بێوەژنێکی گەنج.«
»دووگیانێکی بێوەژن.«»دووگیانێکی بێوەژن.«

»ماڵێکی پڕ لە تەنیایی.«»ماڵێکی پڕ لە تەنیایی.«
»هەڕاجــە هەڕاج، پارچــە پارچــەی ئەم نیشــتمانە »هەڕاجــە هەڕاج، پارچــە پارچــەی ئەم نیشــتمانە 

هەڕاج دەکــەم، جگــە لە فرۆشــیارەکەی.«هەڕاج دەکــەم، جگــە لە فرۆشــیارەکەی.«

))٢٢((
ــە ڕەنگــی پیرۆزەیــی )شــەذری(.  ــوار ب ــە ڕەنگــی پیرۆزەیــی )شــەذری(. چــوار الدی ــوار ب چــوار الدی
خانوویەکــی شــین. پێنــج تابلۆی بچــووک. تابلۆیەکی خانوویەکــی شــین. پێنــج تابلۆی بچــووک. تابلۆیەکی 
گــەورە. چوارپایەکــی دوونەفەری، پــڕ لە جیکەجیک. گــەورە. چوارپایەکــی دوونەفەری، پــڕ لە جیکەجیک. 
ــەورەی  ــەکێکی گ ــەڕ. دۆش ــە پ ــڕ ل ــەرینی پ ــەورەی دوو س ــەکێکی گ ــەڕ. دۆش ــە پ ــڕ ل ــەرینی پ دوو س
پەردەیەکــی  کەوتــوو.  لــەکار  ســپلێتێکی  پەردەیەکــی نــەرم.  کەوتــوو.  لــەکار  ســپلێتێکی  نــەرم. 
ــن.  ــدار. ســەقفێکی داری ــی تەل ــدار. پەنجەرەیەک ــن. گوڵ ــدار. ســەقفێکی داری ــی تەل ــدار. پەنجەرەیەک گوڵ
بنمیچێکــی پــڕ لــە کون. چەنــد دڵۆپەیــەک. بارانێکی بنمیچێکــی پــڕ لــە کون. چەنــد دڵۆپەیــەک. بارانێکی 
بەخــوڕ. ڕەشــەبایەکی بەهێــز. دیوارێکــی دەڵــەزدار. بەخــوڕ. ڕەشــەبایەکی بەهێــز. دیوارێکــی دەڵــەزدار. 
تیڤییەکــی سانســۆرکراو. مۆبایلــی شاشــە شــکاو. تیڤییەکــی سانســۆرکراو. مۆبایلــی شاشــە شــکاو. 
ــەوت.  ــێ ن ــۆپایەکی ب ــڕ. س ــڕ پچ ــی پچ ــەوت. ئینتەرنێتێک ــێ ن ــۆپایەکی ب ــڕ. س ــڕ پچ ــی پچ ئینتەرنێتێک
ڕەش.  جلێکــی  نەکــراو.  لەبــەر  جلــی  ڕەش. کانتۆرێــک  جلێکــی  نەکــراو.  لەبــەر  جلــی  کانتۆرێــک 

ــا.  ــی تەنی ــەژووری ژنێک ــاوان، ل ــی پی ــک جل ــا. کانتۆرێ ــی تەنی ــەژووری ژنێک ــاوان، ل ــی پی ــک جل کانتۆرێ
ئەلبوومــێ پــڕ لــە وێنــەی بــووک و زاوا. دە پەنجــەی ئەلبوومــێ پــڕ لــە وێنــەی بــووک و زاوا. دە پەنجــەی 
بــێ ئەڵقــە. ئەڵقەیەکــی دانــراو. دوو چــاوی پــڕ لــە بــێ ئەڵقــە. ئەڵقەیەکــی دانــراو. دوو چــاوی پــڕ لــە 
کل. کلــی بــە فرمێســک شــۆراو. کالشــینکۆفێکی کل. کلــی بــە فرمێســک شــۆراو. کالشــینکۆفێکی 
ــاڵ. کراســێکی  ــی بەت ــێ فیشــەک. شــەش مەغزەن ــاڵ. کراســێکی ب ــی بەت ــێ فیشــەک. شــەش مەغزەن ب
بەخوێــن. دوو پۆســتاڵی قــوڕاوی. پاکەتێــک بــە بەخوێــن. دوو پۆســتاڵی قــوڕاوی. پاکەتێــک بــە 
دوو دانــە جگــەرەوە. چەرخێکــی دووســەت و پەنجــا دوو دانــە جگــەرەوە. چەرخێکــی دووســەت و پەنجــا 
ــی.  ــاڵ. تەســبێحێکی قاوەی ــاری. جزدانێکــی بەت ــی. دین ــاڵ. تەســبێحێکی قاوەی ــاری. جزدانێکــی بەت دین

ــی دەســتی. ــی دەســتی.کاتژمێرێک کاتژمێرێک
 گۆرانییەکــی )مەرزیــە فەریقــی(. یادگارییەکــی  گۆرانییەکــی )مەرزیــە فەریقــی(. یادگارییەکــی 
لــەرزۆک.  گڵۆپێکــی  تــاڵ.  ئازارێکــی  لــەرزۆک. شــیرین.  گڵۆپێکــی  تــاڵ.  ئازارێکــی  شــیرین. 
کارەبایەکــی بــێ تــەزوو. چەنــد جــووت پێاڵوێکــی کارەبایەکــی بــێ تــەزوو. چەنــد جــووت پێاڵوێکــی 
پــاک. ژنێکــی تەنیــا. دووگیانێکــی بــێ هاوســەر. پــاک. ژنێکــی تەنیــا. دووگیانێکــی بــێ هاوســەر. 
ماڵێکــی قەرەباڵــغ. ژوورێکــی چــۆڵ. زیندانێکــی دەرگا ماڵێکــی قەرەباڵــغ. ژوورێکــی چــۆڵ. زیندانێکــی دەرگا 

وااڵ. وااڵ. 
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بەیانییەکــی زوو. لــە کافێیەکی هەرزان. لەبەردەم بەیانییەکــی زوو. لــە کافێیەکی هەرزان. لەبەردەم 
مێزێکــی دوو نەفــەری. ئینجانەیــەک گوڵــی ســوور، مێزێکــی دوو نەفــەری. ئینجانەیــەک گوڵــی ســوور، 
ــی.  ــی قاوەی ــی. کورس ــزی قاوەی ــز. مێ ــەر مێ ــی. لەس ــی قاوەی ــی. کورس ــزی قاوەی ــز. مێ ــەر مێ لەس
ژوان.  یەکــەم  فەریقــی(.  ژوان. گۆرانییەکــی )مەرزیــە  یەکــەم  فەریقــی(.  گۆرانییەکــی )مەرزیــە 
ــە چــای. پاکەتێــک  ــژوان. دوو پیاڵ ــە یەکــەم جێ ــە چــای. پاکەتێــک ل ــژوان. دوو پیاڵ ــە یەکــەم جێ ل

ــل. ــل.جگــەرە. چــەرخ. تەپڵــەک. تەســبیح. مۆبای جگــەرە. چــەرخ. تەپڵــەک. تەســبیح. مۆبای
تــۆ بــە پاڵتۆیەکــی ڕەش و کراســێکی شــین تــۆ بــە پاڵتۆیەکــی ڕەش و کراســێکی شــین 
و پانتــۆڕ و پێــاڵوی ڕەش. مــن بــە پاڵتۆیەکــی و پانتــۆڕ و پێــاڵوی ڕەش. مــن بــە پاڵتۆیەکــی 
زەرد و بلوزێکــی زەرد و پانتۆڕێکــی ســپی. تــۆ زەرد و بلوزێکــی زەرد و پانتۆڕێکــی ســپی. تــۆ 
ــە  ــت و مــن دەســتم ل ــاو گیرفانەکان ــە ن ــە دەســتت ل ــت و مــن دەســتم ل ــاو گیرفانەکان ــە ن دەســتت ل
ژێــر چەناگــەم. تــۆ چاوەکانــت دەڕواننــە چــاوم ژێــر چەناگــەم. تــۆ چاوەکانــت دەڕواننــە چــاوم 
ــۆ  ــوێ ب ــۆ گ ــە چــاوت. ت ــم دەڕوانن ــن چاوەکان ــۆ و م ــوێ ب ــۆ گ ــە چــاوت. ت ــم دەڕوانن ــن چاوەکان و م
گۆرانییەکــی )مەرزیــە فەریقــی( ڕادەگــری. مــن گۆرانییەکــی )مەرزیــە فەریقــی( ڕادەگــری. مــن 
گــوێ لەقســەکانت. مــن دەڵێــم: »کــەی دەچیتــەوە گــوێ لەقســەکانت. مــن دەڵێــم: »کــەی دەچیتــەوە 
دەوام.« تــۆ دەڵێیــت: »جــارێ گوێ لە گۆرانییەکە دەوام.« تــۆ دەڵێیــت: »جــارێ گوێ لە گۆرانییەکە 
ــم: »کــە هاوســەرگیریمان کــرد  ــم: »کــە هاوســەرگیریمان کــرد بگــرە.« مــن دەڵێ بگــرە.« مــن دەڵێ
ــۆ دەڵێــی: »جــارێ  ــە چەکــداری بهێنــە.« ت ــۆ دەڵێــی: »جــارێ واز ل ــە چەکــداری بهێنــە.« ت واز ل
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گــوێ لــە گۆرانییەکــە بگــرە.« مــن دەڵێــم: »ئــەو گــوێ لــە گۆرانییەکــە بگــرە.« مــن دەڵێــم: »ئــەو 
گۆرانییــە دۆســتە کۆنەکانــت بیــر دێنێتــەوە.« تــۆ گۆرانییــە دۆســتە کۆنەکانــت بیــر دێنێتــەوە.« تــۆ 
زەردەخەنەیــەک دەکەیــت و دەڵێــی: »گۆرانییەکان زەردەخەنەیــەک دەکەیــت و دەڵێــی: »گۆرانییەکان 
ــەو  ــۆ حــەز ب ــەر ت ــم: »لەب ــەو برینپێچــن.« مــن دەڵێ ــۆ حــەز ب ــەر ت ــم: »لەب برینپێچــن.« مــن دەڵێ
ــا  ــت، تەنی ــچ ناڵێی ــۆ هی ــەم.« « ت ــە دەک ــا گۆرانیی ــت، تەنی ــچ ناڵێی ــۆ هی ــەم.« « ت ــە دەک گۆرانیی
ســەیرم دەکــەی و بــزە دەکەوێتــە ســەر لێوەکانــت.ســەیرم دەکــەی و بــزە دەکەوێتــە ســەر لێوەکانــت.
مووچــە  باســی  و  دەگــری  دەســتەکانم  تــۆ  مووچــە   باســی  و  دەگــری  دەســتەکانم  تــۆ   
کەمەکــەت دەکــەی، مــن دەســتەکانمت پــێ دەدەم کەمەکــەت دەکــەی، مــن دەســتەکانمت پــێ دەدەم 
و دڵنەواییــت دەکــەم، تــۆ باســی نۆژەنکردنــەوەی و دڵنەواییــت دەکــەم، تــۆ باســی نۆژەنکردنــەوەی 
ــان دەکــەی و مــن بیرۆکەکانمــت  ــووە کۆنەکەت ــان دەکــەی و مــن بیرۆکەکانمــت خان ــووە کۆنەکەت خان
پــێ دەدەم. تــۆ باســی ماڵێکــی بەختــەوەر دەکەیت پــێ دەدەم. تــۆ باســی ماڵێکــی بەختــەوەر دەکەیت 
ــی  ــۆ باس ــێ دەدەم. ت ــەوەت پ ــی مان ــن بەڵێن ــی و م ــۆ باس ــێ دەدەم. ت ــەوەت پ ــی مان ــن بەڵێن و م
حەزەکانــت دەکەیــت و منیــش بیــر لــە جێگیــر حەزەکانــت دەکەیــت و منیــش بیــر لــە جێگیــر 

ــان.  ــو ماڵەکەم ــەوە لەنێ ــان دەکەم ــان. کردنی ــو ماڵەکەم ــەوە لەنێ ــان دەکەم کردنی
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تــۆ بێدەنگیــم دەشــکێنی. ئــەو گۆرانیانــە دەچڕی تــۆ بێدەنگیــم دەشــکێنی. ئــەو گۆرانیانــە دەچڕی 
کــە حــەزت لێیانــە. ئــەو گۆرانیانــەت دەڵێیــت، کــە کــە حــەزت لێیانــە. ئــەو گۆرانیانــەت دەڵێیــت، کــە 

حــەزم لــێ بــوون. حــەزم لــێ بــوون. 
تۆ گۆرانی دەڵێیت و من خەوم بیر دەچێتەوە. تۆ گۆرانی دەڵێیت و من خەوم بیر دەچێتەوە. 

تــۆ دەنگێکــی تۆمارکراویت بە گوێمــدا دەچریکێنی، تــۆ دەنگێکــی تۆمارکراویت بە گوێمــدا دەچریکێنی، 
مــن دەنگێــک لــە قوڕگــم دەخنکــێ؛ گریانــە. تــۆ مــن دەنگێــک لــە قوڕگــم دەخنکــێ؛ گریانــە. تــۆ 
ــن  ــاوە. م ــێ م ــەت بەج ــەر وێنەک ــە س ــەک ل ــن خەندەی ــاوە. م ــێ م ــەت بەج ــەر وێنەک ــە س ــەک ل خەندەی
شــلەیەک لــە چــاوم دێتــە خــوار؛ فرمێســکە. تــۆ شــلەیەک لــە چــاوم دێتــە خــوار؛ فرمێســکە. تــۆ 
ــەک؛  ــە چۆڵەوانیی ــن ل ــتاویت و م ــۆرا وەس ــاو ئاپ ــەک؛ لەن ــە چۆڵەوانیی ــن ل ــتاویت و م ــۆرا وەس ــاو ئاپ لەن

ــە.  ــە. تەنیایی تەنیایی
تۆ دەســرۆکەیەک لەدەســتت دایە و ڕایدەوەشێنی. تۆ دەســرۆکەیەک لەدەســتت دایە و ڕایدەوەشێنی. 

مــن دەســرۆکەیەک تەڕ تــەڕ دەکەم.مــن دەســرۆکەیەک تەڕ تــەڕ دەکەم.
ــۆ موزیکێکــی  ــم. ت ــە گوێ ــا دێت ــن هاژەهاژەی ب ــۆ موزیکێکــی م ــم. ت ــە گوێ ــا دێت ــن هاژەهاژەی ب م
ــە  ــم مەل ــە چاوەکان ــن کل ل ــت. م ــە گوێ ــەرم دێت ــە ن ــم مەل ــە چاوەکان ــن کل ل ــت. م ــە گوێ ــەرم دێت ن
ــت دەشــارێتەوە. مــن  ــۆ چاویلکــە چاوەکان ــت دەشــارێتەوە. مــن دەکا. ت ــۆ چاویلکــە چاوەکان دەکا. ت
لەنــاو قوماشــێکی ڕەش ئــااڵوم. تــۆ کراســێکی لەنــاو قوماشــێکی ڕەش ئــااڵوم. تــۆ کراســێکی 

ــەرە. ــپیت لەب ــەرە.س ــپیت لەب س
مــن چوارمەشــقی لە ســەر چوارپاکەم دانیشــتووم، مــن چوارمەشــقی لە ســەر چوارپاکەم دانیشــتووم، 

مــن ئازارەکانــم هۆن هۆن دەمگریەنــێ. مــن تەنیایــی مــن ئازارەکانــم هۆن هۆن دەمگریەنــێ. مــن تەنیایــی 
دەســت لــە بینەقاقــام دەنــێ، مــن لەژوورەکــەم دەســت لــە بینەقاقــام دەنــێ، مــن لەژوورەکــەم 

زیندانــم. زیندانــم. 
تابلــۆی  تــۆ  یادەوەرییەکانمــی.  گۆرانــی  تابلــۆی تــۆ  تــۆ  یادەوەرییەکانمــی.  گۆرانــی  تــۆ 
دڵخــوازی هاوســەرەکەم بــووی. برینپێچــی برینەکانــی دڵخــوازی هاوســەرەکەم بــووی. برینپێچــی برینەکانــی 
ئــەی  بــووی،  جێژوانــی  هاوەڵــی  تــۆ  ئــەی بــووی،  بــووی،  جێژوانــی  هاوەڵــی  تــۆ  بــووی، 
تابلــۆی بێدەنــگ هەڵواســراو لــە ژوورەکــەم. تــۆ بــە تابلــۆی بێدەنــگ هەڵواســراو لــە ژوورەکــەم. تــۆ بــە 
دەســتەکانی هاوســەرەکەم هەڵواســرای، ئەی کاسێتی دەســتەکانی هاوســەرەکەم هەڵواســرای، ئەی کاسێتی 
پــڕ لــە گۆرانــی غەمگیــن؛ )مەرزیــە فەریقــی(. گــوێ پــڕ لــە گۆرانــی غەمگیــن؛ )مەرزیــە فەریقــی(. گــوێ 
لــە گۆرانییــە تۆمارکراوەکانــت دەگــرم و ســەیری لــە گۆرانییــە تۆمارکراوەکانــت دەگــرم و ســەیری 

وێنەکانــت دەکــەم.وێنەکانــت دەکــەم.
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ــک ســنوور.  ــە، خاکــی نزی ــک ســنوور. بەیانییەکــی زوو. بوولێڵ ــە، خاکــی نزی بەیانییەکــی زوو. بوولێڵ
دەنگــی تەقــە. ســوپای داگیرکــەر. هێرشــی لەنــاکاو. دەنگــی تەقــە. ســوپای داگیرکــەر. هێرشــی لەنــاکاو. 
نیشــتمان پارێــز. جەنگێکــی نابەرانبــەر. بەرگــری نیشــتمان پارێــز. جەنگێکــی نابەرانبــەر. بەرگــری 
کردنــی ئەســتەم. گەنجێکــی بوێــر. چەنــد گەنجێکــی کردنــی ئەســتەم. گەنجێکــی بوێــر. چەنــد گەنجێکــی 
دەورەگیــراو. فیشــەکی کــەم، دوژمنێکــی زۆر. بــاران دەورەگیــراو. فیشــەکی کــەم، دوژمنێکــی زۆر. بــاران 
و بــا. تەمتومــان. ســەرمایەکی زۆر. لــووت و پەنجــەی و بــا. تەمتومــان. ســەرمایەکی زۆر. لــووت و پەنجــەی 
تەزیــو. خاکێکــی قــوڕاوی. نزیک بوونــەوەی داگیرکەر. تەزیــو. خاکێکــی قــوڕاوی. نزیک بوونــەوەی داگیرکەر. 
ــر. کات  ــی کاتژمێ ــی میل ــاوی. ڕاکردن ــەڕێکی خوێن ــر. کات ش ــی کاتژمێ ــی میل ــاوی. ڕاکردن ــەڕێکی خوێن ش
تێپەڕیــن. گوللەیەکــی وێــڵ. ســینگێکی جــێ نیشــان. تێپەڕیــن. گوللەیەکــی وێــڵ. ســینگێکی جــێ نیشــان. 
پەراســوویەکی  قــووڵ.  برینێکــی  گــەورە،  پەراســوویەکی دڵێکــی  قــووڵ.  برینێکــی  گــەورە،  دڵێکــی 
چــۆک.  نووشــتانەوەی  خوێــن.  فیچقــەی  چــۆک. شــکاو.  نووشــتانەوەی  خوێــن.  فیچقــەی  شــکاو. 
بەربوونــەوەی لــەش. کراســێکی خوێنــاوی. دەســتێکی بەربوونــەوەی لــەش. کراســێکی خوێنــاوی. دەســتێکی 
فیشــەک.  بــێ  کالشــینکۆفێکی  کالشــینکۆف.  فیشــەک. بــە  بــێ  کالشــینکۆفێکی  کالشــینکۆف.  بــە 

ــەوان.   ــک ق ــەوان.کۆمەڵێ ــک ق کۆمەڵێ
ــوڕ. فیشــەک و  ــینکۆف و ق ــوڕ. کالش ــن و ق ــوڕ. فیشــەک و خوێ ــینکۆف و ق ــوڕ. کالش ــن و ق خوێ
قــوڕ. قــەوان و قــوڕ. الشــە و قــوڕ. دووچــاوی کراوە. قــوڕ. قــەوان و قــوڕ. الشــە و قــوڕ. دووچــاوی کراوە. 
دوو پێــی خوســاو لەنــاو پۆســتاڵ. دە پەنجــەی ســڕ. دوو پێــی خوســاو لەنــاو پۆســتاڵ. دە پەنجــەی ســڕ. 
پەنجــەی ســەر پەالپیتکــەی کالشــینکۆف. دەســتێک پەنجــەی ســەر پەالپیتکــەی کالشــینکۆف. دەســتێک 
ئۆکســجین.  بــێ  ســییەکی  بریــن.  جــێ  ئۆکســجین. لەســەر  بــێ  ســییەکی  بریــن.  جــێ  لەســەر 

شــەهیدێکی نەمــر.شــەهیدێکی نەمــر.
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تــۆ دەســت لەســەر ســکم دادەنێیــت. مــن دەڵێــم: تــۆ دەســت لەســەر ســکم دادەنێیــت. مــن دەڵێــم: 
زەردەخەنــە  تــۆ  دەجووڵێــت.«  لێیــە  زەردەخەنــە »ئــاگات  تــۆ  دەجووڵێــت.«  لێیــە  »ئــاگات 
و  دەنووشــتیتەوە  تــۆ  لێــوت.  ســەر  و دەکەوێتــە  دەنووشــتیتەوە  تــۆ  لێــوت.  ســەر  دەکەوێتــە 
ســەر لەســەر ســکم دادەنێــی، مــن پەنجەکانــم ســەر لەســەر ســکم دادەنێــی، مــن پەنجەکانــم 
ــدا دەگێــڕم. تــۆ چاوەکانــت دادەخەیــت  ــاو قژت ــدا دەگێــڕم. تــۆ چاوەکانــت دادەخەیــت بەن ــاو قژت بەن
ــەی  ــەڵ کۆرپ ــۆ قســە لەگ ــت، ت ــەی و هەســت ڕادەگری ــەڵ کۆرپ ــۆ قســە لەگ ــت، ت و هەســت ڕادەگری
ــە  ــن بەقســەکانت دەکەوم ــت و م ــاو ســکم دەکەی ــە ن ــن بەقســەکانت دەکەوم ــت و م ــاو ســکم دەکەی ن
پێکەنیــن، مــن پەنجەکانــم بەنــاو قژتــدا دەگێڕم، تۆ پێکەنیــن، مــن پەنجەکانــم بەنــاو قژتــدا دەگێڕم، تۆ 
دەڵێیــت: »ســبەی دەچمــە دەوام«. مــن دڵتەنگــی دەڵێیــت: »ســبەی دەچمــە دەوام«. مــن دڵتەنگــی 
دام دەگرێــت. تــۆ بەڵێــن دەدەی زوو بێیتــەوە، مــن دام دەگرێــت. تــۆ بەڵێــن دەدەی زوو بێیتــەوە، مــن 
ــا«.  ــداری دەهێن ــە چەک ــە وازت ل ــم: »خۆزگ ــا«. دەڵێ ــداری دەهێن ــە چەک ــە وازت ل ــم: »خۆزگ دەڵێ
تــۆ باســی نیشــتمان دەکــەی. مــن ســەیری ســۆپایە تــۆ باســی نیشــتمان دەکــەی. مــن ســەیری ســۆپایە 
بــێ نەوتەکــە دەکــەم. تــۆ دەچیتــە الی پەنجــەرە بــێ نەوتەکــە دەکــەم. تــۆ دەچیتــە الی پەنجــەرە 
و جگەرەیــەک دادەگیرســێنی. مــن لــە شــوێنی و جگەرەیــەک دادەگیرســێنی. مــن لــە شــوێنی 
خــۆم ســەیرت دەکــەم. تــۆ خەیــاڵ دەتباتــەوە. مــن خــۆم ســەیرت دەکــەم. تــۆ خەیــاڵ دەتباتــەوە. مــن 
ــێ  ــم باوەشــت ل ــر ســکم و دێ ــێ دەســتم دەخەمــە ژێ ــم باوەشــت ل ــر ســکم و دێ دەســتم دەخەمــە ژێ
دەدەم، تــۆ جگەرەکــەت دەکوژێنیــەوە و لەباوەشــم دەدەم، تــۆ جگەرەکــەت دەکوژێنیــەوە و لەباوەشــم 
ــم مــاچ دەکــەی، مــن دەڵێــم:  ــم مــاچ دەکــەی، مــن دەڵێــم: دەکەیــت و نیوچاوان دەکەیــت و نیوچاوان

ــن.« ــە، چاوەڕێــت دەکەی ــای خــۆت ب ــن.«»وری ــە، چاوەڕێــت دەکەی ــای خــۆت ب »وری

))٧٧((
خانوویەکی شــین، ژوورێکی پڕ لە تەنیایی. ژنێکی خانوویەکی شــین، ژوورێکی پڕ لە تەنیایی. ژنێکی 
دڵتەنــگ. گۆرانییەکــی غەمگیــن. بارانێکــی بەخــوڕ، دڵتەنــگ. گۆرانییەکــی غەمگیــن. بارانێکــی بەخــوڕ، 
ــۆڵە.  ــکە. سەرماوس ــز. هەورەبرووس ــەبای بەهێ ــۆڵە. ڕەش ــکە. سەرماوس ــز. هەورەبرووس ــەبای بەهێ ڕەش
ــا  ــە دەر. کارەب ــەقفێکی دڵۆپ ــوڕ. س ــی بەخ ــا الفاوێک ــە دەر. کارەب ــەقفێکی دڵۆپ ــوڕ. س ــی بەخ الفاوێک
بــڕان. تاریکــی. تەنیایــی. بومەلەرزەیەکــی لەنــاکاو. بــڕان. تاریکــی. تەنیایــی. بومەلەرزەیەکــی لەنــاکاو. 
الدیوارێکــی ڕمــاو. کەوتنــی تابلــۆکان. ســەقفێکی الدیوارێکــی ڕمــاو. کەوتنــی تابلــۆکان. ســەقفێکی 
داتەپیــو. ژنێکــی تەنیــا لەژێــر کەرتــە بلــۆک. هاوار و داتەپیــو. ژنێکــی تەنیــا لەژێــر کەرتــە بلــۆک. هاوار و 
ئــازار. خنکانــی دەنــگ. برینــی کەللــەی ســەر. خوێن ئــازار. خنکانــی دەنــگ. برینــی کەللــەی ســەر. خوێن 
ڕژان. هەناســەتەنگی. جەســتەیەکی بــێ جووڵــە، ڕژان. هەناســەتەنگی. جەســتەیەکی بــێ جووڵــە، 
ــوڕاوی.  ــەیەکی ق ــگ. الش ــی بێدەن ــی. مەرگێک ــوڕاوی. تاریک ــەیەکی ق ــگ. الش ــی بێدەن ــی. مەرگێک تاریک
ــێ  ــی ب ــک نەبوویەک ــوو. لەدای ــی لەبارچ ــێ هەزار خەون ــی ب ــک نەبوویەک ــوو. لەدای ــی لەبارچ هەزار خەون
ــار  ــی تۆم ــان. گۆرانییەک ــێ گی ــی ب ــاوک. منداڵێک ــار ب ــی تۆم ــان. گۆرانییەک ــێ گی ــی ب ــاوک. منداڵێک ب

کــراو، نیشــتمانێکی پــڕ لــە پینــە، واڵتێکــی داڕمــاو، کــراو، نیشــتمانێکی پــڕ لــە پینــە، واڵتێکــی داڕمــاو، 
بێوەژنێکــی بێکــەس. شــەهیدی نیشــتمان پارێــز، بێوەژنێکــی بێکــەس. شــەهیدی نیشــتمان پارێــز، 
شــەڕێکی نابەرانبــەر. پچڕانــی ژیــان. چەنــدان ماڵــی شــەڕێکی نابەرانبــەر. پچڕانــی ژیــان. چەنــدان ماڵــی 

خــودان پرســە.خــودان پرســە.
ئازارێکی هاوبەش. ئازارێکی هاوبەش. 

ــز،  ــا، سیاســی دەوری مێ ــە قاق ــڕ ل ــی پ ــز، تیڤییەک ــا، سیاســی دەوری مێ ــە قاق ــڕ ل ــی پ تیڤییەک
لــە  پــڕ  ئاهەنگێکــی  لــە چەنــد گاڵســە شــەرابێک.  پــڕ  ئاهەنگێکــی  چەنــد گاڵســە شــەرابێک. 
جــۆش. کچــە مۆدێلــی مەکربــاز. بێــژەری چەنەبــاز. جــۆش. کچــە مۆدێلــی مەکربــاز. بێــژەری چەنەبــاز. 
ــدار.  ــە درۆ. سیاســەتمەندی دەمامک ــڕ ل ــی پ ــدار. هەواڵ ــە درۆ. سیاســەتمەندی دەمامک ــڕ ل ــی پ هەواڵ
چەنــد قومارچییەکــی دۆڕاو. پارچەیــەک خاکــی بــێ چەنــد قومارچییەکــی دۆڕاو. پارچەیــەک خاکــی بــێ 

ــێ دەســتپێک. ــی ب ــێ دەســتپێک.خــاوەن. کۆتاییەک ــی ب خــاوەن. کۆتاییەک
شاشــەی تیڤــی. کەناڵێکــی ناوەخــۆ. هەواڵێکــی شاشــەی تیڤــی. کەناڵێکــی ناوەخــۆ. هەواڵێکــی 
ــە. شــریتێکی ســوور. ڕەنووســێکی ســپی.  ــە. شــریتێکی ســوور. ڕەنووســێکی ســپی. بەپەل بەپەل

- بومەلەرزەیەک سەنتەری شاری هەژاند. - بومەلەرزەیەک سەنتەری شاری هەژاند. 
پڕوپاگەنــدەی برنــج، ســانتی، ڕۆن، دایبــی. قاقا. پڕوپاگەنــدەی برنــج، ســانتی، ڕۆن، دایبــی. قاقا. 
قاقــا. قاقــا. پرۆگرامــی گاڵتەئامێــز. دەســتبازی قاقــا. قاقــا. پرۆگرامــی گاڵتەئامێــز. دەســتبازی 

مۆدێلــەکان. چاوەشــێک هەزەلــی. مۆدێلــەکان. چاوەشــێک هەزەلــی. 
هەواڵێکی بەپەلە. شــریتێکی ســوور. ڕەنووســێکی هەواڵێکی بەپەلە. شــریتێکی ســوور. ڕەنووســێکی 

 . . سپی سپی
- تــا دێ قوربانیانــی بوومەلەرزەکــە ڕوو لە زیادبوون - تــا دێ قوربانیانــی بوومەلەرزەکــە ڕوو لە زیادبوون 

دەکا.دەکا.
درامــای دۆبالژکــراو. پڕوپاگەندەی برنج، ســانتی، درامــای دۆبالژکــراو. پڕوپاگەندەی برنج، ســانتی، 
ڕۆن، دایبــی. هەواڵێکــی بەپەلــە، شــریتێکی ســوور. ڕۆن، دایبــی. هەواڵێکــی بەپەلــە، شــریتێکی ســوور. 

ڕەنووســێکی سپی.ڕەنووســێکی سپی.
- تەرمــی چەنــد قوربانییــەک لەژێــر باڵەخانــە - تەرمــی چەنــد قوربانییــەک لەژێــر باڵەخانــە 

ڕووخــاوەکان بەجــێ مــاوە.ڕووخــاوەکان بەجــێ مــاوە.

تێبینــی:تێبینــی: »هەڕاجــە هەڕاج. پارچــە پارچــەی ئــەم  »هەڕاجــە هەڕاج. پارچــە پارچــەی ئــەم 
نیشــتمانە هەڕاجــە، تەنیــا جارێــک بــەکار هاتــووە. نیشــتمانە هەڕاجــە، تەنیــا جارێــک بــەکار هاتــووە. 
کڕیــار خــۆی بەرپرســە. فرۆشــراو وەرناگرینــەوە.«کڕیــار خــۆی بەرپرســە. فرۆشــراو وەرناگرینــەوە.«

)*( بەشــێک لــە گۆرانییەکــی مەرزیــە فەریقــی، شــیعری )*( بەشــێک لــە گۆرانییەکــی مەرزیــە فەریقــی، شــیعری 
تاریــق فەقــێ عەبدوڵــاڵ.تاریــق فەقــێ عەبدوڵــاڵ.


