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    مهمه   حه حه  خاهخاه ...  ... !!!!می گرتممی گرتم  رگی تۆ دهرگی تۆ ده  مهمه، ، مم  هاوارکههاوارکه    وهوه  مهمه  کهکه  نگی ژورهنگی ژوره   بیده بیده  مویست لهمویست له  ئهئه
  

چوار دیواری با  روو له، نگ ب ده، مدا که تی ژووره وه خه نیا له هنیا ت ویک بوو ته ند شه چه
رگی   جه و کهدبوکر م ئاماده رمان ووشه خه وه  مه که له دیار مژووی گه بهت  گه ه رزی که به

و م  که ماله خشی به  به رووناکی ده،  مۆمک وک بوو تاکه ند شه چه، م دوژمنانی پ ئاگربده
دی پیرۆزی شی یویست له و ئه وه سوڕایه وریا ده ده عاشقیش بهخشینی  باڵ نهکی  یه پوله په

 شیعرک  وه نگیه  ناو بده مویست له وک بوو ده ند شه چه، ندا خۆی بسوتن خواوه
مویست  ئهوک بوو  ند شه چه،  وه  هورکاتهم سته ی خه سته کانی جه مک ئازاره کهبھنجم  هه
داگیرسنم م  نجه په رده ههانداو گوی عاشق م به روشی بده  سۆزکی ده وه ته م غوربه له
وم و سکاو  رکه هو ئاسمان س ره دا به وانه و شه نگی ئه ی بده یژه  په مویست به ده، کوردستانبۆ

  . . . ینم ند راگه خواوه بهم  که وه ته سی نه بکه
دسۆزو ربازکی  ک سه نگیدا وه شکری بده  لهک ته لهمنیش بوو  ش ئه) ئاوا (هات و ده ههڕۆژ
   بهیامی خۆم وه په رگ و دیه ناوجه مویست له بووم ودهنگکی بکۆتاییدا  جه لهک  مه ئه به

   . . .  بوروژنمیانکان نگیه بواسم و بده کاندا هه ردوهئاسمانی شاری م
دی م  که پنوسهشی  شی گه فرمسکی ڕه  به که دا ڕۆحی خۆم قاو دابوو نگیه  بده و  له هنده

  . . . . پیاوانی کورد بتۆقنم داگیرکاران و گله
خشی و  به ی رۆژکی نویان ده مژده، جریو  جریوه کان به پاساریه ی که  کاتهو  ئهک هیانی به

 ئاگاهاتم کات به. . وتم مدا بھۆش که که نگی خۆم و ژووره بده لهوت و ئهژیان گۆرانیان بۆ 
ی   دوانزه12کاتژمریش ، کات و بانگم ده تکشکاندوهمی  که ژوورهنگی  فوون بده له نگی ته زه

ی  که وره گه ده) رزییه مه (م کاتک بیستمند تکشکا چه، ناخۆش بووند  ئاه چه. . ڕۆبوو نیوه
نی  سه نگی ڕه  دهی گرتین و خه ناکاو یه ری کوردی له تری هونهکۆستیکی و  وتوه  لدان که له

شی کردین   ب به تایه و بۆ هه وه ی خۆیدا پچایه که گبه  هه ناسی له ماندوو نه ژنکی شۆڕه
رو ژووری مانی   ده که دای  کرداری پڕ سه له، ایه  گفتاری پڕ به له، م شاژنه ڕامانی ئه له

نگی  بری تیشک ده  نازداره له  خۆشکه و  بت ئه وه  ئاسمانه و تا ڕۆژ به کوردستانی پ کردوه
 مک  کشین و که ده موو ناوبردنکا ئاخکی بۆ هه ک هه ته ش له کات و ئمه خش ئه خۆی په
  . . . ین خه ئهردا ی سه که  پیرۆزه  پاکه بۆ رۆحه

رمی پڕ  ر ته سه تا له که ی باخه پوله ش په ی شه رمۆه ستی نه ده  گوڵ به پکه زاران چه هه
  شکۆت
، م ده ر گۆڕت ئاگر ئه سه  له رگه کی کاکی پشمه چه داریش بهکی گڕ دان فیشه سه. . نم دائه
خۆیی  ربه ئازادی و سه ییشتن به کان و گه نگیه موو بده شوانی ههیمان بت بۆ   په که
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