
..... !! یم  ده  دمدا ماوه  ک له یه قسه   وه بکه  که ره نجه په  باوکه  

 

ی دم بوو ، زۆر  ی ناخ و قوپه کپه  س بووی ئاگات له نھا که ی ته وه بانیت ، سوپاس بۆ ئه ر گیان زۆر سوپاس ، سوپاس بۆ میھره دالوه
ڵ خۆت منت برد بۆ  گه ستتگرتم و له ده  که فراویه سارد و به  قامه ر شه سه له  یه ئواره م رتھنام ، ئه نھای ده ته  له  یه م ئواره ئه  سوپاس که

کانم ،  تاه  ریه وه نھای و بیره ر پشت بۆ ته سه  خستهکانت  ی شیعره ره نجه گا و پهر کان ، زۆر سوپاس تۆ ده نگه ده رم و شیرینی گه ڕی ماپه
م  ست ، تۆ من ناناسیت به به کانم هه جۆگات بۆ فرمسکه و وه کانمت ڕۆشنکرده ی چاوه کوره  انیهسک بووی هاتیت و ک هتۆ چ فریادڕ

 کانی شته پده هاوڕی شووتی ڕنینی  ، نانا ووتم دیاره  ی فرۆشی منایمه زبه ریکی ئه ر شه ت وایلکردم بم دالوه که رگای شیعره ی ده قه ته
و  ڵ بکات من دوو دڵ بووم تۆ یان مامانی خۆم بوی یان مامانی ئه گه ت له ت هات و ویستی دوا قسه هک ، کاتک کوڕی شیعره  زورمه شاره
یان  نین نووسی یان پکه ر گیان من نازانم تۆ شیعر بۆ گریان ئه ، دالوه  وه کاته ده  ودا دووباره ئه خۆی له من ژیانی مژووی  م بووی که کوڕه

رد  زه  باریک و چاوه  برژانگه ی دایکم  وه و شه بۆ ئه  وه تۆ منت برده   م ئواره زانم ئه ده  نده وه م ئه ، به وین ئه ی رمنۆکانه کی شه یه بۆ بزه
  خته خؤشبه  و باوکه رگاوانی  مای ئه من ده  بووم ، خۆزگه ی تۆ ئه که ی ناو شیعره و باوکه من ئه  ر گیان خۆزگه لکنا ، دالوه کانی ڕاوه گه هه
رگای سنگمی  رگای ماڵ و ده رگای دڵ و ده با ده  ی من بدات ، بینره که رگای ماه ده ک له یه قه ته  به  بنره  و کوڕه ر گیان ئه بووم ،  دالوه ئه

اتی میوان خۆش ه با بم  بینره ،  خشه پببه و تۆزک نزیکیم  ناسه تۆزک بۆن و تۆزک هه  ره با بم میوان وه  ، بینره  وه مه بۆ بکه
ی یادگاری  خه یه  ین له نین بچنین و بیده ک  پکه یه رچینه به  وه پکه  م ئواره با ئه  بینره دم البردی ،   ی له ژاره م و په با هاوردی غه سه

ر  دالوه م ،  ستم و تر تر ماچی بکه ناوده  مه کانی بخه سته با ده  بینره ،و گوڵ و ماسی  ستره ڵ ئه گه ین له بکه  مه گه  وه با پکه  ، بینره
.زۆر سوپاس زۆر  زۆر گیان   

 

لی ال عه ت مه هیدایه  

 

 


