
 
 روان     

    
 لۆجی نه مه      

 سو       بوک و خه
 

ــراوه ــاوازو هـــۆـن   والـــی/    ی ـئ
  وڕۆی نه

  داغی ره دنیا قه:  وتنی
 ر ئاالن عومه

  وڕۆی  نه والی
هـزاد  بـه/    رهنـانـی سیناریۆو ده

 موختار
 
 :بووك
 مانگــــــا  م شــــــیری شــــــكه مه
  ردێ زه

  ردێ  هه و رۆژ له  ماڵ و له شه
   زمــــانی ســــووم مــــوو لــــه خه
  رب ده

  رب مبه  پغه وقی  شه ی واه هه
  ردێ و ده  داخ  داوم ی هنده
  ردێ  به سوت ئاهم ده له

ــــگ هـــــاو تاآـــــو  خـــــودا ده ـن
  ردێ فه

  ردێ سه  چیم به یزانی خۆت ئه
  ی  ـآــــه ـســــووم ـنــــازڵ ـبــــۆ خه

  درێ ده
مـــــــــــــــارێ دووپشـــــــــــــــك   

  ردرێ وگه شه
  گوسوان یرانی ن ته وا ده

 سوان خه زایان له بوآان قه
   مانگا تا م شیری شكه مه
   الپا فری ك به  وه سپیه
   ئا سووم ئیزرائیل لی خه

  ملیدا راما مران به چل گه
   ما وره  گه  گسكی گسكه
 هـیــــچ   ـخــــۆی آچانی چ بــــه

نا  
  نا  ده  گرمه وره ك هه وه
  وا رماندا راده سه به
   سای نمی  الله گه بری له

   راما یه م به خوا ئه
  گوسوان یرانی ن ته وا ده

 سوان خه زایان له بوآان قه
   بابه چكی  مه نمی نمم گه گه
  ڕایه و به م جوان آه ئارده
  یه  گه م گه آه نانه
  یه  ماشه ر قابیلی هه

 مــــن  ســــووی  خــــوا خه ی ئــــه
  یه به

  الیه  دش له الیه  له خۆی
   خوایه گری  نه آفرم ل به

  بوایه ر نه سووم هه  خه خۆزگه
ـــه خۆزگــــه ـــچ ـآ    شــــووی م ـآ

  آردایه
   بمردایه سووی و خه آه یه

  گوسوان یرانی ن ته وا ده
 سوان خه زایان له بووآان قه

   مانگا پۆش م شیری شكه مه
  و خۆش  مزرو ترش ی دۆآه

  رامۆش آا فه مان ده

ته بنهۆشی  ئاگا د   
  ینۆش  ده  آه ی وه م به خۆزگه

  ڕمان پـــــــ ســـــــووم شـــــــه خه
  فرۆش ده

وت  ك ـحـه  وه آوــ ڕ ده ـبـۆ ـشـه
جۆش  
  ر بۆشی آو مسته بت وه ئه

   ـجــــار ـخــــۆی  ـســــ وی ـشــــه
داپۆش  
  گویسوان یرانی ن ته وا ده

 سوان خه زایان له بووآان قه
  ش مانـگــــــای مانـگــــــا ـمــــــه

  سوومه خه
  دوو شومه و به   تاڵ ك خۆی وه

  شتاو دوومه  هه موالیدی
ـــنی ر ده گــــه ـــر  مبـی  چــــۆن پـی
  بوومه
  آو آومه پو آاره ك آه وه
   هاتوو چوومه ك آاروانچی وه
   چوومه  بۆ الی  شخه ی وه ئه

   آردوومه  دوعایه رچی هه
  علومه مرم لم مه رۆژك ده

   شوومه م دایلی  ئه داخی له
  گوسوان یرانی ن ته وا ده

 سوان خه زایان له بوآان قه
   مانگادزێ ی م پسته شكه مه

  دزێ ر بزنان ده  سه شیری

   نابزێ آوستانی ژن له
  ورزێ  ته م یاری آه فله حه

  دارگوزێ م له  سیقه داری
   ناو پارزێ ی آه دارگوزه

  دوو هزێ  قه ته ماوه نه
   ئامزێ ت گرتوومیه فه خه
  ڕانگرێ  شه سووم ماری خه
  م ناپارزێ ده ست نه  ده نه

  گوسوان یرانی ن ته وا ده
 سوان خه زایان له بوآان قه

   مانگا پیرێ م شیری شكه مه
  و دگیرێ و شیرینه سافه
  قوڕ گیرێ  به سووم مای خه

  خسیری مكا یه ر ده  ده چۆن به
  گبیرێ  ته  بۆم آردووه ڕب شه
   شیرێ مه آه  بۆ ده هری ژه

  ویرێ هه یشلم به یان ده
   ناوبیرێ مه یخه  ده وێ یان شه
ـه ـبـ  ده رچی ـهـه ـار ـب    چــی  ـج
ب   

ـــــــــه ـــــــــن  خواـی  ـچـــــــــۆن بووـی
  وگیرێ هه

  گوسوان یرانی ن ته وا ده
 سوان خه زایان له بوآان قه

 
 :سو خه
  ڕه  په  ب ی  رشكنه آچه

ڕه لف مه  ئه قوربانم ب  
  ڕه  وه ڕه و وه  ئه چیتانه
  ڕه سوو آه زانن خه وا ئه
  ڕه ر پمه  سه ی  چكۆله بووآه
  ڕه م شه ده  قه ی  به رستی
  ڕه  دان پمه ی پو چاوه په
  ڕه  مان گه ی ره رسواكه سه
  ختیان شه  خوا آوڕانم به ی ئه
  ڕه و بامه  به  ب  ناڕازی آه

  گوسوان یرانی ن ته وا ده
 بووآان زایان له سوان قه خه
 :سوو خه

  ڕێ  ناته  دڵ ی  پیسه بووآه
  ڕێ مه  سه ی  سه ته بۆ بوونه

  ڕێ  وه  ناچ ر ماتان پ گه
ـــان ده ـــا باوآـت س   آــــه ســــتی ـب

  بێ نه
  ڕێ  ئاخر شه ی پیرژنه
  ڕێ و زمانت ناگه ووست به
ـــه   گوێ چاو آو ــــر لــــه تــــۆ ـل

  ڕێ آه
  ڕێ گه دووت ئه ئیزرائیل له

ڕێ  بۆ تۆ شه یبه  عه آچ  
  وێ و له  لره ی ن ته وا ده
  وێ رسكتان آه هه زام له قه

* * * 

@ر هونه ٢٠٠٦ م که تشرینی یه  ی١٦/ م شه شه  سای -١٣٥-  ژماره

 

 
 

 د حمه ژاڵ ئه که

 رۆیشتن 
 و 
  وه ڕانه گه

   ندانه رمه  هونه م جۆره ئه
 گادا  کۆمه م گۆڕانكاری رده به آۆسپكن له

 
 رۆیشتن/ م که یه

 
 راقا مه  له  قژم گژه

   زۆر کردووه پاو تلی ته
  ده ندان سه  چه ی دم ئه

   گرتووه  ئشکی پوه به 
 هیچ  وکه ند شه چه
 نوستووم نه

یی  ر ئه خۆم هه سوند ده
 مردووم
 نگنابو  به وه چاومه کل به
 م که کاه  شینه  تیشرته

  شتره یجور ڕه  ده وی شه له 
 وتووته   که  ی وه و ساته له
ڕۆم،   ده م زووانه به
  وه مه که رئه فه سه
 ستم  مات و په وه خۆمه له

 دابان و  رۆژی بیر له 
 . وه مه که ت ئه که رۆیشتنه

 
  وه ڕانه گه/ م دووه 
م  که  کراسه  سووری گوی
 ن که پئه
  ی که وزه  سه وقه ت ته نانه ته
 ریشم سه

 کراس  ی ک گه ته له که 
 و
مدا رکم  که  پانتۆه نگی ره

  خستووه
 ک یه وه ته مم بۆ نایه ده
 ڕوات م ده نده م دت و خه بزه

  وه خۆیه م له که سووراوه
  وه بته  تۆخ تۆخ ئه بۆخۆی

  خته تام لدت و لوم وه
 بات یام ئه حه
نیا  ته ر به ، هه ی وه رئه به له 
  ی وه رئه به له 

یلک   ئیمه من دکم له
  وه خوندۆته
  م نزیکانه ت به پم ده
  ! بۆ وت وه ڕمه گه ده

 روان  ی نامه فته ، هه وه  بازاڕه وته  رابوردوودا آه ند رۆژی چه  له  آه ی ریانه ناو هونه  به مه رهه و به  له آكه یه" سوو و خه بووك"  لۆجی نه مه
، تا  شنبیری رۆ تی زاره و وه ران  خونه ردیدی  به دا بخاته یه ڕه م الپه  له آو خۆی  وه  میللیه مه رهه و به  ئه ڕۆآی  ناوه  آۆی  زانی باشی به
 .ڕوو نه  بخه مه رهه م به ت به باره  خۆیان سه رنجی ران راو سه  خونه وه یه م بوآراوه  ئه ڕی له

 دانت    آه  بازاڕییه جاڕو  گاته جۆره بت به ر نه  هونه ی وه بتكن بۆ ئه و زه  ركخستنكن  جۆره آان ئاآامی  جوانه ره موو هونه هه* 
 

 تۆلستۆی          ڵ  آۆمه وتنی  بۆ پشكه و پویسته ك نوان خه  له ندی یوه  په یداآردنی  بۆ په آه ر هۆیه هونه* 


