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  مبارمبار  هدی خههدی خه  مهمه... ...   !!!!ختهخته  کۆچکی ناوهکۆچکی ناوهدوادوا  
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   ریقی  فه رزیه ل خاتو مه ندی شۆڕشگری گه رمه  خانمه هونه شه به پشکه 
  زۆر له. . زانم من ده، که ناسه ویست و ماندو نه رگه خۆ نه ی ژنه پشمه ئه 

 و ت نان له، مشی و پارچه کاغزکی سپی مکی خۆه ه م و قه مژه کۆی خه
بۆ کوێ ، ت کردبوو که واریه شکۆه کورده له که، یاتت ک ئاوی حه یه تاره مه
کانت   شانی خۆتتدا دا و القه به. . کرد کت ده خویه ر خانه ڕوت له هه، چوی ده

، ر ڕت زکانی سه وراز و دڕکه رزی و هه به، برن ده ی پ نه ماندو بون په
   !دا ده کانت دانه نگاوه ه ههوه و چۆکیان ب برده ده ویان لت نه گره

خشت و  به  دیاری پ ده یادگارکی تۆمان به، ین  بکه م جیھانه کی ئه یه ر گۆشه  هه  ڕو له
س  وه مناکی ب که ر ڕه ندک و هه وه  ڕه ر ماه ڕو له هه،  گودا دادات سرودکی تۆمان به

ی  ر هاژه ک و هه ریایه پۆی ده شهی  ناسه ر هه  نفال و هه ی ئه جالی پاشماوه و ڕوت و ڕه
ورکی  واه هه ر گه ی هه وز و شریخه کی سه یه ر کگه ر هه  بارانی سه روبارکی شت و لرفه

، ناسی  من باشتر تۆیان ده له. . ر ر و هه ر و هه ر و هه ر ژوانکی عاشق و هه هاران و هه به
نگه بری و گوه  کوڕ و کاڵ و شه، ت بکردبایه که ر گوند و شارکی وته ڕوت له هه

تاریان  کاندا قه قامه  و شه ری جاده وبه ر و ئه م به وه له رگزه  نه پکه  چه به، کانت سوره
  ! کردی ستان و ماچ و گوبارانیان ده وه تاندا ده ژاوه له پشوازی که، ست به ده
رگیز له  هات و هه هد تی به بیردا نه یه خته م کۆچی ناوه ئه، و کاتانه سک ئه  که

  ! !کرا ده  دی نه تیان ل به یه  وه  پچانه م بارگه سیمای خواحافیزی ئه، ڕوخساریاندا
ت و  کانی غوربه وه هاوڕت و ئازاره بته ت ده زانی که جارکی تر غوربه مانده  نه

  ڕۆحه، ییدا له ئامزی ئۆخه ی وه ر له به، کانت وانیه رخه  ئه ونه دی خه ڕوانی هنانه چاوه
بی ، وه سنیته تدا بحه که دیته ری الدیوارکی شاره له مژ نه ت له پال سبه که ماندوه

شبینی  میشه بۆنی گه کانت که هه نه  خه رده کات و زه قاقات گیر ده  بنه ست له ییانه ده زه به
لی ژیانی  کانت بتارنت و مه ڕه ر لوه ته  سه هات له  دانیان ل ده ژیان و چۆک دانه

  ! !بفنت وه هه رزترین چه ر به کانت له سه خۆزگه
ت ب  که ته م که با ڕۆحی شه ره که، م که  عاشقه وته ی خاتونه کورده م که ئه ره  ئستا که

رت پییدا  که گوزه، کانی دونتدا  ل داخراو و مین ڕژه زی سنوره ر دڕکه  سه به، پۆرت پاسه
ویستی  ئستا بکوژانی خۆشه،  ی باڵ بده قه رز بفه و له شه رمه و به هئستا بف، یاساغ بوو
یی داخ  رمه با چیتر ئاواره بفه. یارانی عیشق و ئازادی ناتوانن ڕت پ بگرن خاک و نه

 ووشک ،  نه خه رده تیس ماو و زه  قه ناسه نت به هه نه
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ی  قینه ی عاشقانی ڕاسته  ناو ئاپۆڕه  لهی خۆتدا که  وته وێ له وه و بچۆ له ته که ڕاوه گه هه
ت  که له ستی گه ربه کانت بۆ سه وه سروده ته که له رزه چی داری ئازادی گه ر به خۆت و له سه

نگ  رد ڕه سک و سپی و سور و زه کی که یه ڕۆکه  و په وێ خۆت ئارایش بکه بچۆ له، بوه
و و  کانت و شه کک بوو له ئاواته ی تریشدا که یه که ڕه م گه ندی ئه ماوه تا له زه، بکه ئاماده

  . ی شداری بکه وه گرێ دابوو به ڕۆژت بۆی پکه
پوشکانی  و نه راسانی کردوین ران و هه ت نیگه یه خته  ناوه م کۆچه ی ئستا و دوای ئه وه  ئه

یشتن به ئازادی و  و ئاواتی گه  و بردنی ئهزاری تر زاران هه ک هه کانت بوو وه گوی ئاواته
یی و ژر  کۆتی کۆیله ل و پچانی کی خاک و گه کجاره ستی یه ربه مژینی بۆنی گوی سه هه
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و  ئه، ی کوردبونتی تیا لدا م ترپه که ت یه که وره ی که ده گه و بسته خاکه ئه یی سته ده
   ! سۆما یت بۆی کرده که  و جوانی سروشتهھنا کانت تدا هه شه ی که چاوه گه یه نزگه مه
   !م که له ی گه که گره م هه راریه خه  کورده ی خاتونه  ئه

ی ڕگای  وه  مۆمی ڕوناکردنه ت کرد به نیان بۆ میله مه کو تۆ ته ی وه وانه موو ئه  ئستا تۆ و هه
ی دیشمان  روازه  ده هوه و ن بته ویستیتان کاڵ ده مرن و نه خۆشه  ده دنیابن نه، رفرازی سه
و   بۆیه به!ن که ماڵ ئاواییمان ل ده کانتان سته نھا جه ئیوه ته، ین خه  ڕوتاندا داده به
ستره  ک ئه  وه سته و هه رز و به ک ئاسمان به و ڕۆحه وه به، ک و ماندو ته  شه سته جه

  مان و دیدارکی ترمان له وه  پچانه ماڵ ئاوا تا دوا بارگه. . ین مال ئاوا ت ده پرشینگداره
 و  وره پ له خۆزگه  گه ی ده ک و ئه ته ی خاتونه ڕۆح شه  تر بنو ئه ده. . تا ماڵ ئاوا گه
ندی  ماوه رچۆپی گرتنی زه ری سه واهی ده ئمه گه. .  تر بنو ده، !که تیس ماوه ونه قه خه
 و جۆش و خرۆشی ئازاری ماس شداری پ حه ری به واهی ده تین و گه که ککی شاره ڕه گه
، رمی و ساردی گه، کتین له خۆشی و ناخۆشی یه برانی چرکه ری دانه واهی ده گه، تین که له گه

  . . ت که له چل ملۆنیه تای و شیرینی گه
 ملتدا  وه له  شانازیه تایه به تا هه تن و هه وه دالیای پیرۆزی و به زیندویی مانه مانه مه  ئه
، کرت  مل ده وه له یانه که له ن گه  الیه یان له دالیایه م مه ی ئه وانه ن ئهم که، وه مننه ده

  ! !ت ریه روه ربندی و نیشتیمان په پۆرتی سه م پاسه پیرۆزت بیت ئه
  !مه دیاری بۆت که رگز ده چک نه. . نگوک فرمیسک زه. . . تدا ییه خته  ناوه م کۆچه له 

رخۆدان و  ری و به روه ک له سه بت و پاش خۆی مژویه  ده م جۆره ئاسوده کو تۆ به  ک وه
ت ئازاری  یان ساه ماندوبونی بی پشودانی ده ده تر بنو با چیتر! !هت  ج ده شانازی به
زاران خوا حافیزی  خوا حافیز و هه، تۆرنین نتدا نه  چاوا ش له وه م خه ن و ئه ده ناخت نه

  !ی ماندوتان سته نھا له جه ته
 له کۆتایشدا 
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مان کاکه  که له ی گه وره ندی دسۆز و گه رمه به هونه میم خۆشی و هاوخه ره  و سه  پرسه
سوکار و    و که ر گۆشه رگ و تکای جگه  مه ی جوانه رزیه ری خاتو مه زازی هاوسه ناسری ڕه

  . زادی بترزترین چلی داری ئا  خانمیش به رزیه نم و جیگای مه گه دۆست و هاوڕیانیان ده
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