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  تیس کان و پارک ونه  نوان شاری خهکانی قوڕه  خانوه
  

 ک دنیایه رگای به  ده ، کهھزی تیابووک  یه ناسه ھهدایکم وه،  هبن نه و دی ئمه شۆڕ ره وه به ه ژ بوو له بناری گوه و نه شه
سکان، واکانم، در ، براو خوشکهگیرساندن ی بۆ داده انی چراکهک رزۆکه سته له هد م بهنک هوه، ن کردنه دهخیرھاتن بۆ  به

ی  ئاخر لدانی دی ئوه، گرمه..شاردا رگه خۆی کرد به پشمه: ی وه، بهدڵ و بای ئ وبوین بۆ دیتینی قهمووان، تین ھه
نا ده قاوی تار هڕ هی برای ز قاس و خله چکه وه ی بهئاربیجی بوو، د. .  

  ..ڕاخستبووناوماندا جمان بۆتان   ھهف ویست، له پخه چاوی خۆمان خۆش دهی   ھنده،مان ئوه
  
  !گرون مه فین پیره ۆکانی چیای سه ی ھه ئه

ی  نه سفرهوومان، ڕوحی بۆ کردب ی قاره بجه ه ت و قوربانی، ھه مه و مناره، سلمانی ھه   چۆن شاری قه،له بیرتان چوو
کانی  وانی فیشکه ، بۆ قهرات وی به شهنوقی  له باتی ،ش نی چاوگهای مند که یه  که  ، یهدا کانی ئوه ونه وک و له خه شه

  ..سوت دهران  کی تری داگیرکه یه گهو مۆ ی ئیمشه به..ری روه ی سه نه ملوانکه گان، تا بیکه  ده وهئ
  ..وان  و ئه ئوهکانی زووه ئارهکو ڕواسی  نک وه اسک و تهونانه، ن و کۆتره خه ئای له
  ..ڕکانتان ره ی نرگیزی سه کو گه رم و وه ، نهوزانه  سه و ونه ساده و خه ئای له

.نینی زارۆکی بتاوان کو پکه خشین وه نه .  
.ی لوی باوکان نده کو خه شیرین وه .  

.وینی دوو ئاشقی نوێ کو ئه  سۆز وه به .  
  ..ربوو ی ئاسنگه کسانی و کاوه ونی یه ، خهبوو بوو  کانی ئوه  شیرینه ونه ی خه نی ئمه، دوانه وه خه
   داین نتان پده  بهورۆز، ھیوای نهپکه  چهھارو و  ی به ووزهی  اتن، ھندهھ ده وانه که  شه
  کانتان بوو ونه  و خه وهیان دمان الی ئ می به تا ده ھه

  ..ساڵ ھاتوو و سانیش چوون
  ..کانی شاخین کانی بنار و دۆه قوڕه دۆشداماوی بن دیواری خانوه ، ھشتا ما و ئمه ونتان نه  خه ، ئوه

.ر ینه سه به ده ستی وانی جارانتان، به چرای ده ی شه نگوسته ئه ش، نوکه تا ھهئمه  .  
.رامۆشکراوین  ووشکه، له بیابانکی وون فهر روه ڕۆژوکی ئاین په روی به گهکو  قوڕگمان بۆ دۆپک ئاوی سازگار وه .  

  ..ستیدا، نیگاتان خاکیش نابینت  مه ن و له که یف ده ی که له کاندا، مه یخانه رابی مه ش له شه ئوه
  . ن که ونی نوێ دروست ده پارک و شاری خهله نوان ئمه و خۆتاندا، شورای 

   :لک گهون خه. ھیدان کانی شه نهی دیر ونه کو خه ک وه  شارک، نه نه وه خه
  نفالکراو بت ی مندنی ئه گریان لهت، نه گویی زریان بناس نه گڤه که

  ..تی ب  ژاوهنزه ر و که که  کارهونکی پسامان و دیوخانک که له خه
  .. سک برسییش مسکین ئمهونک، که ئوه ئاغاو و  خه

  
  ..بت یی نه ی گله گازنده  برینهچۆن زمانمان پ

  وه سنه ه دیدگاتاندا ده، للبومی ئمه و دیرۆکی خۆتان  ئاسانی ئه به وا که
  
  ..بینننوێ بما تانه مان ناسن نه ده  ده ، نهئاوات ون چیه نه زانن خه ده وه، نهمۆ ئئ

   انهک نگاویه  جاران و چرا ژهانیک  قوڕ ر خانوه تیدا، ھهکانتان و پارکی س  ونه  شاری خه له نو،شمان به
  شی بدادیه، ی ڕه دوکه
  ..هنووسکی نادیار چاره
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