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    مهمه  حهحه  خاهخاه ...  ... رستیرستی  و مرۆڤ و خواپهو مرۆڤ و خواپه  خواخوا

  
  ::خواخوا
هزو  بان و به و میھره خشنده دروستکارو به، یای مرۆڤدا  خه له  یه پیرۆزه  یه  نادیاره وهیزه ئه

رگا  ی ده وه تی و مرۆڤ توانای کردنه ردوکیان الی خۆیه کلیلی هه  که ردوودنیایه نی هه خاوه
 هاوکارو یدا واییه رمانره فه و  و له نھاو تاکه کی ته خوایه اتهو. .  نییهوی  ئه کانی نھنیه

بت  ک هه رچییه هه،  وه ی مرۆڤه یاه و خه دوای ئه هئیتر ل  شکی نییه بریکارو هاوبه
یان ترش و  که زوی خۆی باسه  ئاره  به رگروپه س و هه رکه  درکی پبکرت و هه توانراوه نه

  . . .  خۆی کردوه
  

  ::مرۆڤمرۆڤ
ی  وه  لکدانهنگری دین بن یاخود زانیاری ناکان چالیهزا  وه ی دروست بوونی مرۆڤه باره له

موشیان  ن و هه ده ی پش خۆیان ئه وه باسی ئه  به یان درژه که ریه و هه یه چوپیان هه
  . . بت دهو دروست  بووه دروست  وه  ئاوه مووشتکی زیندوو له  هه  کۆکن که و رایه ر ئه سه له
  

  ::رستیرستی  خواپهخواپه
 داری و ژاری و نه هه رست و له  بیپه هڕێ ک گه دوای شتکدا ئه  به تی مرۆڤ خۆی ناسیوه وه له

،  رۆژ:ئیکالم بۆش  سته به م مه بۆ ئه، کان ڕزگاری بکات تیه هامه کانی سروشت و نه ساته کاره
خۆی و زۆر شتی تریش مرۆڤ ، ئاگر، ئاو، رد به، دار، باران،  بروسکه، ور هه، ستره مانگ ئه

ی   ئافریده یه ک هه  خوایه  که ڕه وباوه  ئه یشتۆته تا مرۆڤ گه. .  انییان بۆ داوهو قورب براوه
  . . .  ئاسمان و ڕسمانهو ) رۆح (نی و خاوه موو خواکانه هه
  

تر  هل سه ی باسکی فراوانترو تروته رچاوه سه  ببته نگه رهکانی  موو شیوه  هه رستی به خواپه
رج دین بۆ  مه  بهقی و تاوان و توندو تیژی ڕزگار بکات شه لله که مۆ له مرۆڤی ئه  که
  . . کی تردا یه وه ته ر نه سه بت به نهیا بیرک ک  یه وه ته ندی و زاکردنی نه وه رژه به
رپرسیار  سکیتر به که سک له  که کانی نوان خواو مرۆڤه تیه تایبه  ندیه وهی  دین پهها روه هه

.  یه ن ڕۆژی سزاو پاداشتی هه ک ده  وه نه ناتوان سزای بدات مادام خواوهو  بۆی نییهو  نییه
ژیر ناوی خوادا خۆی زاڵ و  له  سک نییه که  مرۆڤی ژیر پویستی به وه رکیتره سه له. 
  نگه م جه ی ئه وه  له رستت باشتره مالی خۆی خوابپه  له سه رکه هه، ست بکات رده سه

ی کان موو مرۆڤه ههرستگای  پهی  گه ج ویش پان و فراوانه زه. . ن بکهرپا  به مرۆڤکوژه
  . !!بن و خونشتنه رداری ئه ستبه و دهر ژیربن   گه وه بته دهتیا
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