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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا... ... ناخصك بؤ ماندووبووين سةردةمي مةردي و جةسارةت ناخصك بؤ ماندووبووين سةردةمي مةردي و جةسارةت 

  
ڕی  وهگ سه له، آانی سپی آردبوو  ب گه باری و لق و پۆپی درخته فر ئه  به ،وورده وورده

 ،هات ریان ده ی سه ك برسی و ماندووبوون الآه یه شوه ، به وه ئاواییش نزیك بوو بوونه
س گاآان توله آانیان آه  وره  گهنگاوه هه  به دوو دوو،سده  ی ههڕ  ییشتنه گهلوشی  

 وتی دێ مزگهو  ره بهدان،  بوونی ئه نهماندووی راخ ئاوایی و چراآان مژده قه
رمكردنی   گهو وه وانه پاش حه  دروستكرابوو وه آه یه پاڵ گردۆكه به وتن آه ژوورآه وه

 م ی آه وهیوایه  موختاری دێ به و ماه ره یان به آه سته رده ، سه وه و خۆووشككردنهسۆپا
ژر پی  رمی خسته وو شه یی و تاریكی شهآات نگ دره بكات، یدا نان و چایی په

  وه  نان و چایی آۆآرایه وه آانه ی ماه زۆربه  له وه وشه ربه هه  ،وه هآانی ه هاوهوخۆی
  به بوو آكیان ئه رآاتژمركیش یه هه آرد،  نۆشیان وه تیریهنانی  مكراو به ده چایی ،وت بۆمزگهبرا

   ..ستۆی خۆی  ئه گرته اوڕكانی ئهوت و ه پاراستنی مزگه وان و پاسه
وت بانگ بدات ناودێ  وری مزگه بقوقن و مجه یانی شری به ه ی آه وه زوو پش ئهی   سبهبوو ئه
  پاراستن ڕاآشاو بترس لینوستن ی رما ئه سه له آه، وروپشتی زۆپاآه ده یان له آه ریه جبھن،هه به
و  خه  مرۆڤ له  دا به ی ڕۆژكی نویان ئه هآان مژد را پاساریه ی تاك و ته آاته و ك گزنگدا ئه ته  له

 و ره شان و به  وه نیان آردهآا آه ست و چه آانیان به پشته و آۆه وه گورجوگۆڵ خۆیان توندآرده ،ڕین ڕاپه
   ..جھشت و ناو دیان به ڕان گه   پشت ئاواییدا ههی آه  شاخه ست به به جگای مه

  ردا سه ی به قه  سایه ونكهم چ یان ل تاڵ بكات به وو ڕگهب زۆر نه و باری بوو هنده ی شه آه فره به
دا  ئه زادیدا و بوون گویان نهدوای چاوانی ئا  بهوانیش ، ئهآرد  هرما مرۆڤی لولد سه  ووشكهبووهات
آی  یه ئواره..... هاوینآانی  رۆژهری  ده به ڕاده رمای له ی زستان و گه خته و باران و شه رماوسۆه سه به
  ڕانه رگرت پاشان داگه آی آورتیان وه  پشویه،شارزۆر نزیك آانی  ئاواییه آی له  نزیك یه شتنهی نگ گه دره

سیخوڕێ، آوردفرۆش، ،جلخوارێ ڕان گه اندا ئهیشون نچیری خۆ نا به و پهنا ۆن،آۆن،په آ وه ناوشاره
  !!!..... ن سه تی ڕه آی پاپه سییهع ك به عسییه به آۆلكه

گرت  وگارو ڕۆژگاریان ئه شه  آه وه ۆیانه م هه داوی ئه  وته آه  ئه نه  وانه م شه ی ئه زوربه دوژمن  وه داخه به
... ستیان دانابوو رده سه ڕان و گیانیان له گه هری داگیرآاردا ئ دوای سه آون به و آون به وه آۆه به
خونی خۆیان  آانمان به وه نه  آهت بوو ساره ردی و جه نی مهرۆژامی  رده وو ڕۆژكی سه ژیانی دوو شه مه ئه

   ..خۆن بومی ئهرو  بهمۆ ی ئهرستان لپه و ههبۆ مژوو تۆماریانكرد
   نهید شیان شه ندام و زوربه م ئه ندكیان آه ستا ههئ،آون  له ۆیانه م هه وت بزانی ئه ته ر ئه گه ئه

  باران باشیان دیبت نه ك نه تدارن وه سه  دهدارو رمایه سه فایلداروآانیشیان  وره گهی  ها زۆربه روه هه 
ی  وه بری ئه گن، له بت ئاشیان بۆ ئه ڕت، بارانیش نه گه باران بت ئاشیان ئه ،ر سه چۆته بۆیان
   ..ریش زۆرتر و نۆآه لدابت پیاویان زۆره  گه یان له هرگ پشمه

بت   نهشیان آه ی جارانن نان و چاییه آه  ماندوه رگه ر پشمه بوون هه ش رگه ی پشمه هاوڕیانهو ئه
 ست دهو  پیاوه وره ندامیان گه م ئه و آه مره هیدیان نه شه ڕازین،وان بت ئهرج آوردستان ڕزگار مه به

   .. نده مه وه ده رزو فسبه هآورتیشیان ن
10/5/2005/ڤالبی/دانمارك/ مه حه هخا  
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