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  ریم ئاکۆیریم ئاکۆی  وان کهوان که  شاخهشاخه ...  ... رگهرگه  ڤای پشمهڤای پشمه  ی ههی هه   ئه ئه، ، شش  ت پشکهت پشکه  رمی دی پ هومدی مهرمی دی پ هومدی مه  سوی گهسوی گه

 

  
هۆی  به، ران نده  هه ری له ده ربه ی و ده ندین ساڵ ئاواره  دوای چه وه کی زۆره یه ژاره داخ و په به

  ، مشکی ربوونی  خون به
  زازی وتاکه ری مامۆستا ناسر ڕه هاوسه، ی کوردوای کۆچکردنی گۆرانیبژی نودار ورۆ هه ئه

خانمی ، تی تی کوردایه رگایه تی و پشمه ئازایه، تی ردایه پانی مه سواری گۆڕه شۆڕه
  ند  رمه هونه
  . یشت م پگه-ریقی  فه رزیه مه

و   ئه چونکه. مان خه گیرا له داخ و خۆم پانه، ت بووم خه راستی زۆر پی دگران و سه به 
  خرۆش و به نگی خۆش و به  و ئاهه بۆنه، کلیپ، سروود، ندین گۆرانی نی چه  خاوه نمهخا

می  ردوخه وت ده مه ند درک ده  چه بت به رهیچ نه دا هه  لره بۆیه. دا و بواره جۆش بوو له
 خۆم باش  نده رچه هه. ی کوردستان داڕژم  شۆڕشگه نده رمه  هونه ه و که دی خۆم بۆ ئه

گرت و پویستی  ده  ئاو زۆر هه نده رمه  هونه و ئه ر سه زانم باس کردن و نووسین له ده
، تی دایکایه، کانی ژیانی مامۆستای نه ر الیه سه  له یه  هه وه یان نووسین و لکۆینه ده به

 ک براکانیان ته شداری کردنیان له تی کورد بۆ به ی و هاندانی ئافره ئاواره، تی رگایه پشمه
  .  شاخ  شارو چ له مان چ له که له ی کوردو دوارۆژی گه وه ت کردنی نه بۆ خزمه

ری  رگه شته ی رابردوودا س نه فته هه ریقی له  فه رزیه  خانم مه ی شایانی باسه وه ئه
ری  بۆ مشک و سه، سود  ووتی له-ی ستۆکھۆم خۆشخانه ی هوددینگه  نه وتووی له که رنه سه

و زانست و  رییه سه رمان و چاره زگاو ده موو ده و هه یف و مخابن ئه حه د  م سه به.   کراوه
ی خانم و هیواو  وره  گه و مشکه یانتووانی ئه ی پزیشکی ووتی سود نه کنۆلۆژیایه ته
رو  ی هونه تی ڕچکه تاکو بتوانت زیاتر خزمه، ن مردن رزگاربکه کانی هژامان له ونه خه

ترس بوو  مان و ئازاو چاو نه زۆر قاره ته و ئافره راستی ئه  به چونکه. ی بکاتموزیکی کورد
  . بواری گۆرانی و سروودی کوردیدا له
ی مامۆستا ناسر و  و پرسه ژاره م و په  خه شداری له  به وه  ناخی دمانه  کۆتاییدا له له
داواکارین و  وره ش  ی گهخوا  له وه. ین که  ده رزیه ی خوالخۆشبوو مه ماه سوکاری بنه که
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شتی  هه به زنیش به ی بدات و گیانی پاکی خانمی مه که ماه  بنه سبووری به  که وه پاڕینه ده
  ، رینی خۆی شاد بکات به
  . . . گۆڕت ت له حمه ره. . . . . . . . زاران جار  هه

  ،ش ت پشکه رمی دی پئومدی مه سوی گه
   رگه ڤای پشمه  ههی ردی ووت ئه ی پنگی هه ئه

    
  
  سود- ستۆکھۆم  له ی هوددینگه خۆشخانه نه  و رزیه مه 

  
  ریم ئاکۆی وان که شاخه

  2005یلولی   ئه18م  کشه رۆژی یه
akosha@hotmail. com
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