
 
 
 
 

!ك ی پاتۆ آه چایخانه  
 
 
 
تم ر بزانی عیلله پوی گه آو من قوڕ ئه ۆش وهت  
تم تی پ میحنه هاتی غوربه ی نه حراآه ی سهو  
 

ی  و بناره ر قوببه ی سه لی آوردا آۆتره باریكه تی گه ووتی شارستانیه  ڕه ر بتوو له گه  ئیمۆ ئه مه سته
  ی ڕۆشنبیری آوردیدا  به آازوه و له بووب  نه وه می ڕقه ه  ی قه  فاقه داو و ڕوبات به وست بیت و په هه
   به گناسیدا تاوانه مه رای  ئه  آاروانسه  خنكاندبی ، له آیان نه یه غمه ی نه ه ی تاوان زایه ناره تی قه په

ق  تمانی هه ی شایه هنج  په ئابوو چوونههیداندا  ی ڕووباری خونی شه  هاژه یت له  بكه ق قسه زمانی هه
ق و  نگی هه فا بۆ تفه ستی ڕزو وه خانی وونبووندا یاساغه ده  دیوه ڵ ببی ، له رفرازی هه ی سه و قیبله ڕووه

  ساه 300قرتنن   ساه زبانم ئه300ی ،  نفالیش درژ بكه و بۆ ئه بجه ه  و بۆ هه رگه و بۆ پشمه بۆ لوتكه
گرێ و چاوی ڕاستم  پم ئه  چه  ساه قاچی ڕاستم پاشقول له300پاچن   ئه م ههختی ووت ژنی دره لوپۆی به په
  ن ،آه آه رئه ك ده ی تیرۆر بۆ یه زه فره  مه وانه ن و شه آه ئه خۆیانآانم تف بارانی  نجه آاو  په پم آور ئه چه

می   نو ده گرێ و له لم ئه ش په سپ آوژه و ئه آاو  برای تووته جو ئه م هه م دۆشاو مژه  تووته ڕۆژیش بۆوه
ی شانۆی  خته م ته ر ئه سه ن ، له آه نفالم ئه و ئه بجه ه و هه رگه یتی آوردی و پشمه  خۆكی پ به آه نه ته
كوڕماوم  قه هه آۆی هه م سه ر ئه سه  ، له بجه ه ك سووتماآی هه مشی وه آم خۆه یه ه ستاوم زایه قه ڕاوه هه
ر  سه ك منداڵ و ژنانی به ر وه رعه آانی عه آی ساردو سی نو چاه یه  الشهك وانی وه رخه آم ئه یه ڕه الپه
  یامه  په رمو دانراوم گوێ له سه ست به آدا ده زی دادگایه فه قه ر ، له سكه آدا پلیشاوی دی عه یه

 تۆ  قیژن و پم ئه ئهرما  سه خۆشه به م نه آه ره گرم ، دادوه م ده آه ره ڕووخاوه آانی دادوه سۆزانیه
ك  وه ، وه وه بكوژیته م بسیته ه نووآی تیژو ڕقی قه وی به م بكه ه ر سزاآانی قه  به تاوانباری پویسته

ماشای خۆت   ته م پم ده آه ره  دادوه.وه   آور بیته وه ناخه س له ڕووی شیعركی شرآۆ بكه گی دار به ڕه
ی لت ببورم ئازادت  به م بۆ ده وه ی پاڕانه و سوجده آته ریایی ناینی مندا په ده ر له س و بده  ب آه بكه
  آ له ر یه سه  له یه م ئواره حاه ئه ی شیعرم مه ی چامه ره خسه  مه مه تكه  تانه م نه م لت خۆش بم، به بكه

م  وجه نازان ئه م گه آه ره  دادوهنگی آوردستانا ڕاتگرم ،  ده ئره  ی پاتۆك و له آه آانی چایخانه هآورسیی
 هاواری سووتاو آور بووی آانی ئاشقان و سوسنان  مووی به  بۆی دروست آردووم هه ی آه هۆی دادگاییه

   لهآی آوردستانین و ڕوویه ژنی داربه ی بهموو ش هه م هۆه آانی ئه ت آورسییه نانه نگ آراون  نازان ته ڕه
رد باران  آان به  آوردییه  خوییه قی بغداد و پنووسه فله نفالدا ڕژمی فاشی ئه و ئه بجه ه ساتی هه آاره
 183 و  بجه ه هیدی هه  شه5000رگی   مه عس له آانی به شانی ڕۆژنامه ی شان به و پنووسانه ن ئه آه ئه
آرد ،  لی آوردیان تاوانبار ده آانی گه مانه  قاره رگه و و کیژو آوڕ و منداڵ و جاحدا پشمهزار ژن و پیا هه

  آا آه  ده و پنووسه تی ئه فره شی نه  و بانی دادگاآه ر گوسوانه  قومری سه زانی آه ی ده  نه م گله آه ره دادوه
ی   مۆگه  پاسۆك به ی آه و پنووسه آا ، ئه دهعس  رازووی حیزبی به  تای ته آتی نیشتیمانی آوردستان له یه

با ، ی آوردی ناو ده گه خۆی آۆمه آه نه تیوبازو آۆتربازو ته دزو حیزو هه  
م زۆر گل بوو  آه ره دادوه  
  مژه  زۆر له له م گه  ئه زانی آه ی ده نه
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وستی لفاندووه و بای یاخی هه  
اناوهی جوامری آورد بوونی د ر لووتكه  سه له  
  مژه زانی زۆر له ی ده نه
  له م گه  ئه آه
آانیشی  سابیر و آلكهتاب خهعید و   سه مه حه  
و بجه ه ی هه ر پی منداكی ئاواره  به له  
نفالدا داناوه ، ئه  
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