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  مبارمبار  هدی خالید خههدی خالید خه  مهمه   .. ..!!کانی ناخمکانی ناخم  زازی و ئازارهزازی و ئازاره  کانی ڕهکانی ڕه  فرمسکهفرمسکه

  
، وه وش و ساماه له تاقی ئاسمانکی ب خه. . ستی تاوان ده، ر ده ستی قه ده، ک یه ستره  ئه

  هواش . . لکی باڵ کورت و هیواش  کردێ مه!ب ڕوحمانه هنایه خوار
  . دی به ناری چاولک نانکی ئه ڕۆخ و کهر  وه بۆ سه شۆڕی کرده. . رم رم نه  نه

کانمی  تینی خۆڕاگری چاوه، کیه کجاره م مال ئاواییه یه که ئازاری ئه، سک نیم  که  من تاکه
   !وه پ گرتبت ژنۆمه ستکی سارد و شلی به ئه ست دابت و ده  ده شک رژاندن له بۆ ئه
رینی  وه ر هه هه! بو گوک نه انی سۆرهز ر خه هه! بو می دابانکی کاتی نه ر خه مه هه  ئه

سر و کوستان  رمه رکی گه ی کۆچه وه  پچانه ر بارگه هه! بو کی ئاڵ نه یه وشه نه گوه وه
کی  ر ماڵ ئاواییه هه! بو نه  جاڕ رگزکی مرگه ی چه نه رزانه وی وه خه، وه م خه ئه! بو نه
  ! !وب ر و ژوان نه نوان دولبه م ژمری ده ند چه
رخۆدان  رو بۆ ژیان و به ودا نادات سرودکی پ به گه مه جارکی تر. . . مه دابانکه  ئه

ر ترۆپکی داری  زانکه جارکی تر ڕگا نادات شکۆفه له سه خه، زانه م خه  ئه!وه بچته
م   ئه!ری ی سه وه قردله کانی ژیان بکاته وزه  سه وه و گه بنته کانی چاو هه وزه هیوا سه

سی  فه ی له قه ناسه کانی هه  ناسکه ڕه په، ودا نادات رینکه جارکی تر مه وه هه، رینه وه هه
سپکی  تای ده ره ڕه سه  ب فه م کۆچه  ئه!وه ر بکاته وبه ر ئه مبه وه و ئه یدا بکاته سینه

وت و رز و روح سوکه بۆ  زمانی با به سته کی به یه تایی فریشته تا هه کۆچکی هه
  !ر و بن جیھانکی ب سه

می  نگکیش ته رزی هیچ ده کاندنی ناکات و به گی و به س زاتی ڕاچه که، وکه مه خه  ئه
کانی ال نابرت و جارکی تریش چاوه پر له هیوا و پوه لک  ر چاوه  سه وه له م خه ئه

   !وه کانی لک ناکرته نراوه
 !ی که عشوقه ویستی عاشقه بۆ مه ی خۆشه اشق و دوا نامهڵ ع ژوانه له گه مه دوا دیداری  ئه

   !ی که  النه له له ی بادانی مه قه  شه دوا له
  هنده، دا م زاته یی ئه وره  گه گوتن به یه و پیاهه به وایه هنده قه م کۆسته ناڕه می ئه  خه

رسام  ز لباو و ناخ سهکان ه مه ه کان س و قه نجه بت و په زمان له ئاستیدا الڵ ده، دنت
   !بیت  چک ده و روباری وشه

فا و  دۆپک گووی میھر و وه نھا بتوانم ته، ی مشکم یه الوژه ڕه ند گه م چه به،  نیم وه  من ئه
م بی هزی  من ناتوانم به، دا م زاته یی و دسۆزی ئه وره ر گه ویستیم بژنمه سه خۆشه
مه تای  رم بخه مه ک له که یه وانه  ڕز و که رک له یکه  و پهک له ستایش یه ردانه گه، وه وشه
 و هاندان و  وه نگار بونه ره دان و به ر و چۆک دانه ی هونه ته که ره رمانه پ به و خه رازوی ئه ته
  . رگ  مه  خانمی جوانه رزیه ی مه مخواریه خه
وای ل ، زازی ر روخساری ڕه هستوی س تار به کانی قه نگوه نگوڵ زه  زه مرمسکه. . مۆ  ئه

 پ  و مرۆڤه یی به ی تر که گومانم له ئاستی شایسته کردم جارکی تریش دوو س وشه
  ڵ به رانم تکه نده  بنوسم و هاوکاتیش فرمسکی هه و ڕوحه خواییه ت و به  یبه هه

وه و  پ بشۆمهکانمی  مه شم تۆسقاک خه شکانه م دۆپه ئه م و به زازی بکه کانی ڕه فرمسکه
  !کی ئومددا یه ر شکن و وشکایی کگه مه مکی که ی ئاگری خه ر گ و کپه  سه بیژنم به

ویستکی   دوای خۆشه ودای به  و عه  و الوازی ئیراده یی ئۆقره ل باوه، زازیدا  سیمای ڕه له 
  کرا   دی ده ندازه به کی ب ئه ڕۆحی و نائومیدیه
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که پی وایه چیدی به کۆتا نایات ، دا ژان و ئازار ده هه خک ناخی ده دۆزه، دیار بوو ژانیک 
   !وه تلته ی ده و تا مردن پوه

زانت و  ی کردوه نه کپ بون و دامرکان ده نیدا هه مه  پیی وایه زریانیک له کوستانی ته
   !ناست  ردانیش ده رۆک به به

وه و جارکی تر  ی به چاو نابینته که ره ه هاوسهتای تا هه که ئیتر بۆ هه، یشت وه تگه  لره
  رمه  نه کانی به  وه و جارکی تر لوه وشکه ی ناداته که ویسته رۆکی خۆشه  به رگز له چه نه

کانیان و  ریه وه نی بیره وه و جارکی تر له نیو گوشه ڕ ناکاته ی ته سته ی جه قه بارانی عاره
وه و جارکی تر له  نه کتر ناکه رمی یه شی گه  باوه ر له ان سهکانی زه ری داری حه ژر سبه له

وه و جارکی تر  نه کتری پ ناکه راب بۆ یه ی لیوان لوی شه ندا باده مه هارکی ته ئواره به
  . وه نه کتری ناکه تر و ئاوزانی بای یه  عه وه به نه کانیان ناکه ی خۆزگه ناسه بۆن هه

نگ  ی هیزر و بیریدا په ییانه له بۆته مبه وه په م لکدانه ان لهد یان و سه ناسریک ده 
ک  ناسریک وه،  و به پانتایی مشکیدا بن و بچن  که پوله ش په  شه وه و ببن به بخۆنه

ئیستا هشتا نمه ! پانی خوار و ژور نادیار  ج ماو له بیابانکی خۆه ته کی به کاروانیه
بارت و  وه داده یایه  ئاسمانی خه له، ی که بیبه گی حهر کردنک به مه بارانی بوا نه

  ! !کات رده ق ش ده  ئومدکی شه ره به چوزه
م بوا بون  ر ده  به می له ستکی وه ربه زانین و به ونک ده  خه واه به م هه ش هشتا ئه  ئمه

  !که بۆمان دروست کردوه ساته به ڕاستی کاره
ی  یی و هالنه زه  و پ له به وره ته گه و بابه  دکی له ته حمه زهم   من بۆ خۆم زۆر جار ده

ست  ناسکی هه ش و هیوای گه شنه موتوربه به و چه ویستی و ڕۆحکی به کانی خۆشه ه جوجه
تلی پ  تی بت و قه ره ته مردن ده حمه زه رزی تامان و شیرینی گفتار و جوانی کردار و به
  . بدات

 م فرمسک وسا ده ئه، وه مایه کردندا نه م باوا پ نه رده  به ت له رفه ده کاتیکیش که هیچ 
سکار و دۆست و یاران و   و که ماه زازی و بنه  کوی ڕه پۆڕ و گریانی پ به و شین و شه

  !! ! خان رزیه  بای مه وه به کای پ به نه مان هشتا ناکه که له کانی گه ڕۆه
  

  ! زو بوو خان هشتا رزیه مه 
  ی نگ واده  که
  ؟ی تو بوو خته  ناوه م کۆچه  ئه

  س کردی  ر که درێ بو هه  چ غه
  ک بوو بردی  یه نجینه  چ گه

  پکی گوت  چه 
  ک دانابو  یه  له ئینجانه

  و گونه   له
  ش   به  هشتا نه
  رمیان و  کانی گه  ب باوکه

  بجه و ه کانی هه  نه چاو پوکاوه
   و  کانی کوچه هندام م ئه  نه که

  ریوانت  کانی مه نه قیزه 
  دابو  ل نه 
  س کردی  رکه درێ بو هه چ غه 
   ک بو بردی یه نجینه چ گه 
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  ست بو  چ ده 
  تی گوشی  ناره و ده هه ئه 
  گریس و چ چنوککی نه 
  ست بو  چ په 
  ستان  ت وه  سینه ی له ناسه هه 
  ت ب  عنه  له به 
   ناکاوا  له 
   ران وه نتی ههگوی ژیا 

 mehdi. xembar@hotmail. com  
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