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 مــــۆ مه مۆ هـۆ لـ هۆ ل مه

 لیمـۆ مــــــك ژن آورتی مه به

 ب  نه یبت نییه با هیچ عه

 بـــــ چاده  پۆتین ویش به ئه

 ) فۆلكلۆر (

  

بوونم  و نه  بوونسپی ی ئه و حیله ه آانی زایه پۆه شه نو له ی ساتانه و ئه بیرته له.. مۆی خاسم مه 
ی  ستره دا، گوه ئه  ده مای خۆبادانت منت لوول لوولی شابسكی سه رده گه ڵ گه له.. دا وزت ده گه

 وانی سای نوی ی شه آه شته ک فیشه باران و وه رما ده سه آانت به هاریه به وزه چاوه سه
و  خانه ی له نو مۆزه و آاتانه ئه بیرته له.. آردم نیان پ ده ده ی به پرژاو ساتمه وروپا ده ئه

و  ره و به دم ی تكه گۆزه له.. ندی رۆحم و شووشه به ی سینگ فه ر ده سه ، لهدم تی شارستانیه
آانت  ئادگاریه لتوری لبومی آه ستم و ئه آانی هه شینه چاو  نگیانه ژه م و سته ی جه جاجمی آۆنینه

لك  ماشق و عاشق  ماری ك دوو آانت وه  قاچهیی پوزی دوای پشوودانكی نیو چرآه.. آرد ریز ده
و  سپایی ئه به.. واسی ده وه هه ی منی عاشقه وزی هیالآی رۆژانه وای سه آه آردو به ده گیر
خشپه ووشه چرپه ب ما به به ویستیت خۆشه ی و بک  آانم وه منیش چاوه.. چرپاند چاو ده  گو
ی  نمی ماچ و شیله تۆش گوه گه.. وه آرده ده اون چكه چۆلكه وك ده رزۆآی به و بای له م ده
م ماچی  آه یه.. .. . زار هه.. د سه.. دوو ماچ.. ماچ.. مرچ.. مرچ.. ئاخنی مم ده نگی ژینت له ده هه

له  دایك بوونی منت ی له وه و دوا ئاش بوونه م تووڕه بوون که ن و یه جووت بوو م آه و یه ردن بن گه
ی  و ساتانه من ئستاش له.. آشاین راده وه رم به جلی گه فری گه خی به یهر ڕا سه آه له.. . بیره

هدی قوتووی  م ماچ و دوا شه آه و یه وه سانه م هه آه یه درو م هه آه یه.. وه خۆمه خۆم خۆم ده
.. نم مه آانی زه آه ك له دوای یه بوون به سپرمكی زیندووی چرآه یه آه.. متم ژ بیر ناچ ده

بت میم و  له(ی  نه توانیان هلكه مه و زه م خولی ئه آه و یه م چرآه آه آانی یه میله ستاری دهلینگه 
م  ی ئه ردنه و زه ون و سپنه هه] و سیپۆ سوه].. بپیتنن.. . ) و زوفت چین لف دت ئه قه

ی  هستر و ئه آوتی ووشه له و مه خۆشه ویست ری مبه پغه ی نان و فریشته.. . ن یه هلكه
نووم، ب  ده ر خۆم، ب سه ر ده ب سه. له ووتكم.. سكم ئستا من آه.. شقن ی عه وشاوه دره
س .. زان وزی چاوت باش ده سه.. ره آی ب سه یه م الشه سته جه.. ره سه دم پ آه.. . ڕۆم ر ده سه

 م یه م هلكه ئه.. بوونم و نه بوون له نكی نادیار مه رچوونم، واته زه  ده ر له چرآه به
ر  ك به یه م، له بیرت چوو چرآه آه بۆ تۆ خانمه.. رم دانا له شون سه م یه ره سه لله آه
رم  ر ماچم آردی و سه ب سه.. وه آرده رگای ترومبی ماڵ ئاواییم ر ده ب سه.. رچوونم ده له
.. .. دا ی سپیتان ههرت ئا ورو به آانی ده فریشته موو ش و هه تۆ.. رمت سپارد ئامزی گه به
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ر  سه وی له گۆی زه ک ری منت وه سه ی لله آهوه  رمه  شه آورتانه، آه به و ساته وه یادت ئه ته نایه
نازانم چۆن بوو .. . ر سینگت سه ی آه وه خسته ژر بای دوو آۆتره سپیه نھنییه پت داناو به له
زۆر .. یره سه.. وه توانده رمی نه ی سه فره به لبه و قا ئه.. رمی سینگی تۆو رۆندآی چاوی دایكم گه

و دوو آۆتره  موو سپده زوانك به گمه گمی ئه وه هه ووته دووره ئستاش له.. یره زۆر سه
 و ر ئه سه ی خۆم وه ئاگا دم، آه له ستراوی سینه ی مریشكی باڵ به فرآ و باه زمانه سته به
 زبیحی  نكه ت نووآی ده و ده مووجی بایان ڕه هو ناتوانن به پ ریانه من شه ی ره سه لله آه

.. . ن  شی آه خوشكانه به نو خۆیانا ییو له گه آی ک آاه و وه ن ق آه شه یه لله آه م داریان ئه بریقه
م و  س آه آه یری توانم سه ده نه.. ر زام ب سه نافره و ند نابووت سكی چه آه.. ئـــــــــــــــــــایی

ره تۆ  وه ده.. ناوه، نامۆم شقی عه ی ویه و زه پانتایی ئه ر سه له ی  ده.. . ینمب س ده آه نه
قامكی  و به بوونم بگره ی بوون و نه ه نم، گوێ له زایه مه م سای ته ئه شقی عه زانی خه له
. .ێ هلكه آه ری وون بووم ئاوته سه.. .. آانت و  چاوه وزی سه.. آانت قاچه پووزی.. آانت نجه په
ندامانی  ئه پی.. وت آه لنی نه م آه سته آی جه دوای یه ک له ندامانی یه آانی ئه ددانه با
 ویستی شه خۆ ی ئه.. . وه ی آرتی چاوان بكه خه م له یه و نابووتییه واو آه و ئه م ته سته جه
 !!دی به ئه
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  لی عه د مه شۆرش محه.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. یتی ماویه
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