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  ئةمحةدي مةالئةمحةدي مةال... ... سروود بؤ شةهيدان سروود بؤ شةهيدان دوا دوا 
  

 .دات  دهیغ تف سوا  به هیدا تیزم و تا هو ر ته  سه تهو آه ر ده ت سه هاده  شهیهار به
ت و و آه  دهمامك ده .ت دی  و هاژژه ژووه میآان كهی تار وته شكه  ئه وژم له  ته  به كههار به
ن، ما دهی رووخسار و دایست پ ته وهچاو، ئا نگووسته  ئهكیو شه .وه تهب رز ده  بهی دیكمامك ده
ر   سه  و به وه هیین گین گیآ هی هژوو پاچكم ...ژووم .مانر پ  به تهو آه  ده وه  شهیستپ

 یش و باوه ن ومه آه حم دهۆ ر بیآ هی وه، الشه نه آه رم دهۆشن و غلآ دهیم دا را سته جه
   .ڕجا نگه زه گه
 ێو مه وه، ده مهۆ سازگار بخیك ئاو نھا قوومه  تهێو مه ده .ژن بگرم  بهێو مه  و ده وه مه سته ده هه
  ه پهۆم ت به ز شك ده تا هێو مه ده .تر بی گ مانه م ئاخرزه  ئهیچراو گه  ههی خه هی  ستم له ده
   .وه ژووه میوچاوان ن مه  دهێك ف فهۆگ
  : وه بنه رز ده نگ به  و دهنوش  دهگاآانم لت ر هاده  شهیهار ش بهی دیكم جار به
   .هیی قرمزیكم گو  الشهیآفن .دیه د، منم شهیه  منم شه-

  !آات شك ده ئك چاوانم پ هیینوورم، تك تك نھب راده
   لهڵۆ و خ وه تهجوول م ده  ئاسته  درزبردووه، بهیآ هی وه، جومجومه تهب رز ده  بهی دیكنگ ده
  :  و دهێپرژ  ده وه هییم ده
  !امیژ  دهی دی  دوو چرآه زگهۆم خ د بووم، بهیه  من شه-

 تا چاو ب .وه تهنكیبرس آان ده ستانهڕۆ گێردك آ ه، وی سپیك ئاسمان  سارد لهیكمانگ
 و  دوو جومگه .ێ دی  و خرچه سقانهژ ئر تو  سه ژ لهتو .مۆ نھ  دهیستانڕۆگ .ستانهڕۆآات گ ده

غان،   قه رم، سس .وونپ  هه وون بهپ  ههیر سه لله  آه درزبردوو، سیۆدوو تاخمدان، دوو ق
   ....نگن  ژهیسك ئ وان، دوو پارچه  قه ده
 یكر سه لله  و آه وه تهب رز ده ستان بهڕۆو گ ن ك له هییتارما .وه نه  من بده  لهڕئاو .دمیه  من شه-
  ان نا؟یم  هه .گرتووهیه و توند رایست دا و ده ن له
آان  هییژا ل  و له هۆ خیم  دهك پ هی رچه .بن ش چاوم گوم ده پ گاآان له و ر ته هاده  شهیهار به

   لهی و مل وه تهب رز ده تانا بهی  شهیآان كانهیپل پ ژ، بهڕرد ن، بهۆ آیآ هیگار .ب دا ون ده
بات  ق ده ن شهی ئاسنیآ هیگار . بانه  وه د ناگاته ك قه هیگار .دا  دهیل قووت ، آهب ر دهی گۆئاس

   .وه تهآر هقام رووت د رشه م سه رده  به  لهقام شه .ێڕد  دهۆ ئاسی خه هیو 
   .دات  دهێ گ وه كهآان پ  شتهب غه به غه
گرن   دهم لآان ر وانه پاسه .تب ر دهیستا گ ئی مل ژوو له میمل .گار ر  سه وه ومه ش ناآهیمن

د  وه، سه نه آه  دهی باره وه، ده نه آه  ده تام دووباره بیكن، سروود آه ند ده به رم ته وروبه و ده
م و وه، آ مهشڕ آان ده روازه ر ده  به ن، له آه ژم دهگ .وه نه آه  دهی زار باره وه، هه نه آه ده ی باره
م،  ده ان دهیگ .م آه ن ده گهۆ بیآ هیژوو مینۆب .م آه  دهینۆب .ێڕۆچ  داده وه نامه  هه ت له راحه جه
  له . گوند وه باته م ده ك الشهگ سه .وم آه  دهیت لی آو مه وه، وه مهبوور بم، ده بم، آاس ده  دهڕو

  :مآ ه چه انا رادهی  بهیم گزنگ آه هی ڵ گه
 خم  وه، له تهۆ آردۆ آیای دونیینای هاره، شیكهار به .انمی گ تهو آه  و ده ته هاده  شهیهار به
 ی  آه رمه ز، تهۆس دی مردووین  خاوه نهیب كدا ده پ موو له هه .رهۆ زین د خاوهیه شه .شراوهك هه
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 .یۆن بیر  سه نهی آه ست ده ن، دهیو خه  ده  گه تاو و له و هه ره  به وه نهی آه  دهیرز ن، بهی آه ماچ ده
  نهی آه  دهی سته جه .نی به دا ده پیی رهئ ن، یدیه ش شه مهن ئی آه ست ده ن، ههیب  دهیعاشق
 ناو یری  سهیواو  ته ن بهین، ناتوانی آه ت ده ان داوهیكانیدا .نی آه مان دهۆ خیری  و سه نهئاو

 ۆ ب دهیه  شه ستمان بهیوم پ به .زنترن  مه مه ئ ان لهیكانین دای آه ست ده هه .نی ان بكهیچاوان
ك   وه شهم هۆد، سووتماآه، خیه  شه ب  به ره تهۆآ .نی  ئاو دهپ ی هی ره تهۆم آ  ئهی وه ئه
پا و -یخت  ته بنه ده .نیواس دهی آان هه  قهیور  ده  و له وه نهی آه ده  وره ان گهیآان نهو .مانو ته
   .هی وه پیت هاده  شهینۆ برگ موو مه هه .نزن ده دا ههیه  شهی ژهی ر په  سه به
 و  دهیه  شهینگ دم؟ دهیه ش شهیا منیئا .آات رم دهیم، گومان داگ ده م دهۆ خی آه  الشه ست له  ده
   .نی آه ش دهۆ نڵ تایكراب ن و شهئا كده ت آان سنووره .وه تهڕ گه  ده هو  داهاتووه له
 .وه  لووتمه ردوو آوونه  هه نه كهی وه و ده تهنتو قوشم دهڕآو قو ن وه مه زه .نسیت قه شم ده  له
 ی  و موژدهنه  دا ده پپ  راست و چهیه .آ شم ده  له زهیمزر  دهی  پاچكهی دیكجار
 یآان  موولووله چنه  دهۆآان ر نه مه  زهیالآ  آهینۆب .ننخو  دا دهێ گو م به زنانهۆ دریآ هیۆاسئ
   .وه ته اوهڕ  گه وه آانه كهی تار وته شكه  ئه سكوون له  آهیكنۆب .وه حمهۆر

  تهۆتو ت، آهب م نهۆ خی آه نھا جومجومه ته! هییار نیچ دی ه:م آه  دهۆ ئاسیری  و سه وه ستمه ده هه
   .وه نه آه پات ده دان دهیه  شهۆك بان و سروودی برایست ده
 .وه نه به د دهیه  شهیتی ك مه هیموو ال  هه له .وه تهب رز ده ك سروود به هیموو ال  هه له
   .وه نه آه ق ده ك زه هی  آان چاو له گره تھهی مه
   ...وه آاته ت دهپا  دهیۆن خ ، خاوهۆ آین ن دوژمن، خاوه  و خاوه آه هید یه  شه
   .ك هین   و خاوه رهۆد زیه  شه
  نهرژ ن و دهژ گه ده  ههیی روولهك، م هی ی دوو ك له هیآان و  گره تھهی ستن مه به  ده تاره  قه
 یك غلۆ د  و له ر شانه  سه  لهیت هه ژهۆش ریكتی دارمه .وه لكه تراویفاف  شهیروو گه
   .وه آاته ده

ر   سه زانن و له  خهی  گه:وه آاته و دهشوبڕ  پهیی نازه  جهیكش ئاوازینیگم  غهیآ هیقایموس
 بار  بنه بن و ده آتر ده هی ی تهآان ئاو دهیه شه .ڵ كهوپ كهشامات ت حه .وه شنهین ممان ده رچه په
   .ن آه مار دهۆ تێ نویدیه  شهین ناو ده ده لڕش جاكموو سووچ  هه له .ژووهر م  سه به
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