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  خالًَة حةمةخالًَة حةمة.... .... ئةشكي ضاوم لة حةسرةيت مةرطي تؤدا ئةشكي ضاوم لة حةسرةيت مةرطي تؤدا 

   ساتكه چرآه
   ونگی بده
  آۆتایی دێتا  ره سه به
  ! دێ آۆتایی ڕۆژی هه به

  ی ونگ دهب آانی هنھنی
  ! نگی دهك  یهآانی  هاواره

    آاروانكه
    یه روه  به وه  بوونه له

   ری روه بۆ سه
  . زن ده  ههی شین ئاسمانی و قوبه ره به
    هو تریفهو  جیلوهتیشك و ئامزی  له
   وه ردونه قویی گه له

   : پمان ئه
  وی  ریا و زه دهآانی  چاوه

  ووشك دادێ
  سوت و نه) م هم (
   .. روانه  په بته یش نه) م هش (

  ! رێ وه ده هه آان خته وزی دره پرچی سه
   گۆرانی و بته شق نه عه

  ..  آا هالنه عاشق تیانه
  ب آوردستانیش وران ئه

   وروژن نگی نه ربده گه
  ..  م ژیانه ئه

  نگی و جی بده ر قافه ی سه ئهتۆش 
  .. سواری گشت هاوارێ شۆڕه
  تی و ی آوردایه ی آانزاآه ئه

  ر ڕی گشت ڕبوارێ ی سه هۆره
  نگی   بده بهڕۆحی ماندووت 

  ! ؟ برد بۆ آووه
  ؟ آام شارێ له
  ؟  آام جگه له
  . داوه نیاییت هه مای تهش ڕه
  ؟ آام ژینگه له
   ؟  آام ڕگه له

  نگی خۆت  یامی بده پهدوا 
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    .. ژاوه هه
  ؟ ؟  بین چی وره  گه دایه به

  ڕو  ی آه ئمه
  ی آاس و  ئمه
  ! ! نگ هی ب د ئمه
  وه بیته ڕت بووین آه چاوه
    وه یته آان خۆشكه ئازاره
  نفال و  ئهی ی پاشماوه ئمه

  ! ! ! آان بجه ه پسوی هه زامی 
   ڕت بووین چاوه
  بترازنینگی شار ی بده آه روازه ده
  آانی ڕیفاندۆم و نگه ده
  خۆیی ر به سه
  فنی نگیدا هه ژر بای بده به
  ی آورد  پیرۆزه یامه و په ئه
  .. نی بگهالنی دوورو نزیك  گه به

  رێ بووین چاوه
   وه یته كهآان ب نگیه ی بده گركوره

  یت بكهنگ ئۆغر  بده ك به نه
  لیتھجب نگ  دهی ب ئمه
   وه یته یه نه
  .. وه یته یه نه
  

  ڤالبی/ دانمارك13/12/2004
  

رمی پیرۆزو ج  رم بۆ ته سه، م ست پاك و ڕۆح پاآه و هاوڕێ ده  گیانی ماندوی ئه  لهدودرو
خۆشم ... م آه باتی ده نی خه و هاوه ماه می بنه  خهو شی پرسه ونم و هاوبه نه دائهآانی  پیه
  . زانم  ئه م و پرسه ن خه خاوه به
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