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 ساو
                                    

                            م ئامان آه له  گهی ابن ئهڕ  ده
            "ك.د.پ" و " ك.ن.ی " ییتراقچ عیۆندگب
                                           ننشك  نهۆمیئ

  آوردستان،یت خاآب چ ئه ر ملكه ش ههی ترید سا سه

 
 
م ده ت ئهییاین  تهی ره نجه م له پهد  
ك هیگات چراڕر  سه م لهد  
م، آه ئه  بوونت ههۆب  
م آه  آوردستانه زامدارهی ئه  
چنم ك ئهدا گو  وانه دی مای آه م له باخهد  

م، ده  ئهینتیو  ئهی قژ وم هرچ نتا له په دهی له ده  
ڵان سای  دهیوه دوا مهد  
ڵ مایوانی رهه  بهیش وه باوه چمه ئه  
ڵان سای  دهیدوا  
ی رهست  ئهڵبه گو  وه بمه ئه  

،ڵزا  خهیآۆر سنگ و به  
  داێڕر  سهی  گهی شهك له بزییپا
هار دا، به  شهیم  ههیش ك له باوهنیو ئه  
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  و ئاوهم گ  ئهیتگا وه  خهۆب  وه مهد
ساوه، په م آوردستانه حه  ئهیژوو میآان هڕ  الپهۆب  
ێ دیاری جوتیآان ستووره زبر و ئه  سته  دهی وقه  تهی الۆب  
لمان سه   نوگرهیآان وهۆمردارب  مه  خهی الۆب  
یآان گ و درنجه  سهیرخوارد ان دهی  الشهی و آاتانه ئه  
،ێدر عس ئه به  
ینگ  مهیم  خهیمۆ بمبه له گڵان سای  دهیدوا  
شهك م ههییبار ماوا و جهیح هڕ  

ی هدان سا  سهی هی گریآانم به آل بمبه و چاوه  
ژه، بۆنگار ب  و شهیل نده مه  
وویر وو وهیر زان ئاسا وه كم خه هاوارستانئ  

وه ه ساین رآه له ده  
ییمان سلی باآه شه هڕ و ۆرآ شیآان مه ك خه وه  
وو،یز وو تهیز آم ته هی هڤگ  

وه وانهیر  مهی رهۆو هره ن و بمكه  بمبه  
قز و  سهیآان مه  خهی نهیرس سه  ره بمخه  

یآان هی ییناوخو  خته  درهیمالن سته دا  ده  له سنه  
وه، ره شارم بكه  

  توو چاوانتی سا ده ده
یژوو می آه زآاوهۆئا  جهیگر توو ئه  

انت،یژ  
وونتار قز له ده  سهی ژانهۆڕو   ئهینسك توو هه  

نگ كه مهور هه  
  له چاوانتای شكانه و ئه  ئهیآۆتوو تن

و  رگ سووتاوه  جهیكو تت ماآه رههۆخ  
نگ، تهد  

رزه دا م وه  ئهیی له گازه  
ت ویآان هنۆ جاده و آی و آاتانه ئه  
رد و سوور  زههی وه   ازهڕاخراو و ڕ یكرش فه  

ر داۆ خی نهورئا له به  
داران دن چ  ئهۆ بی سته به  
ك و دوور،ینز  
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  شاریآان مه  خهی خه ئڵ بمكه به گوۆت
مۆرآ شیآان نگاوه  ههی و آاته ئه  
دار،  ن لهدر ر ئهول و هه ره به  

                   
٭                

داسا  ره شته  نهیمان له ده  
ت هیینڤۆ شیسان  به ههیغی تیمان رده له سه  

ژآراو دا،یت  
نیر بوو نیرخ به  

نیڕ په دهندا ت خویووبارڕ ی چكهڕبه   
  فاشستایشكۆ آیم رده له به

ن،یز آرابوویڕن یر ب  سهۆب  
نیآورد بوو  

ژوو دا میسا  هاته له نه  
ن،یواسرابوو وه هه ردوونه  گهیدر  غهیناف به ته  
ان داییعس  بهی هوا رده  زهیمان له ده  
نی خاك بوویگفت  

ر ده نهیهات بات ئه  خهیله زار  
  و ئاوهم گ  ئهینیو  ئهۆب

ت  ویآان نهۆقام و آ له شه  
ر، ده ربه ن دهیبوو ئه  

وه شهڕۆ شی شاخیمووت ه به هه  
پشكتوو نمان ئه خوی سووره هگو  
یتاش  خاآمان دادهینیو  ئهیستوون بیون آیرهاد بوو فه  
هی ییم شا  ئهی له لھه  ههۆب  

داعس   بهیمان  دهیم ننه هه له جه  
  نووستوو،ینیب ده آت نه هیۆ  ههیچاو
:وهم ئ به  
عس  بهیرانۆرخ آه ه دایر به سی ئه  
در و  غهیلالد  جهیست  دهیلالقان  شهی ئه  
  وێ نویشڕۆ شیوان نه

س، ره  ههیم  خهی دوایآان بنه آورته  
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  بووڵان سای ده
ژوو می  لوتكهیرگزن هچ  

  بوونتان درا بوو،یآۆر له سنگ و به
غداد و  بهی هاآه ژده  ئهیچوو آوبرا و بیرا گه  وه ئیچ آه  
بوون،  جهۆ عیانڕ آویتكراو  پهیگ سه  
  بووڵان سای ده

  وێ نوی وه  نهی زاریسرود
  شار وی و آارگه   قووتابخانهیئاوات
ران بوون، نجده هڕو   ه پایجن  هڕ  
وه بوونر ئ وامان ههینھا ه ته  
  تاوان ویرگ گوی به ش آه وه ئیچ آه
عس بوون  بهیلالد جه  

یران  سهیزر م  سهی آه دانهله گو  
  دایتآ هیموآرات و ید

ش داڕۆ شیڕ  مهیستله پ  
شار درابوون، حه  
  بوونییعس به
ور   تهیآلك  
مساح وی تی زاریكیل  
  خاك بوون،یغ  دهیتكار انهیخ
مانه و ده ژانه ئهۆڕو  ئه  
  زارمان بوویندرتان سو سه
نمانمان و منداۆ خیم  دهیقووت  

  آاروانتان بوو،یم  ژهیشووت
رد و گه پاك و بیكل گه  
نین بوو خویو هڕژی تیكووبارڕ  

  شووم دایرخ  چهی وه هڕو هڕله 
ن،یواسرا بوو زما ههی فاشیبه قوالپ  

یوه بوو نهیردن ش  گهی آوردستانی ئه  
 آووت آووت آراو

ڵۆ آاآیدانیه  شهیكانی دای ئه  
پروسكاو، هه  
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وه مه  ئازار و خهی م لوره به  
ڵ سایو ساواق  هڤك گ وه  
وومیز  تهیژن  بهی ابهڕۆ شی  به گه گه  
وه، تهر وه  ئهێنو رله سه  
نیآ هیۆڕۆڕو   هی گریووبارڕه ان سای ده  

لول دای له ئه  
س دا ره له هه  
  وێ نویشڕۆ شین شخه له مه
وم داژو میست و پل  دهیآان نجه  پهیشكان  
  وۆمی ئی رزه مان و ههیشتی نیزار رمه شه
ن،یژتان آردۆڕ دوای وه نه  
نیرد بوو به و نه  سته رده ژیكل گه  
ژوو و مینگ  به پهۆمی ئیچ آه  
ین خویانووسیقۆم ئ رده  بهیش هڕووڕ  

ن،یدانتان آردیه شه  
دا ماوهڕواق و  ژاوهم گ ستا لهئ  
م؟آن ن داسهۆچ  
ان داییعس  بهیگ گوریۆر شان سه له  

م وۆ خینگ وه سه  گوومانهیناف به ته  
ستم به ست و هه  ههی به وشه وشه  
!ابگرم؟ڕن ۆچ  

ه وی رانهۆ مۆمیگوومان ئ  
ربووه شم بهۆ هیخت  درهیله با  

 آرت آرت آرت آرت
خوات وه ئه رآردنهی بیبست به بست  

 آرت آرت آرت آرت
  گوومانم ینآا هڕ ر الپه سه ك له هیچرا
آات، ئه هه  
دا هی ره مه  سهیت آه مله م مه له  
دا هی ییردان  پاشاگهی وارگه م هه له  

ژدانی به وی وهآام له ئ  
یست ده   تاوانتان آردهی پچه له آه  
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ك؟ هی رگه عسمه به  
قتان  ههینگ  دهیدا وه سهآام له ئ  
ك؟ هی  چرآهۆ بیب دا هه ته انهیم خ  ئهیبه ئاسمان  

عسه ر به عس هه به  
ت بییان سوریت  بییراقع  
  آوردی هست رده ژیل  گهۆب
خته، رسه  سهییب ره  عهیكزمینڤۆش  
ستوو و و جامانه بهان آی تر ب سه گال له عه  
هی  آورد ههۆ بیآ هی ییاوازیچ ج  

وهیآتان د هی ییعس  بهین خویروو  گهكئاخر چ جار  
ر و نووستوو؟ت  
نراون گاآان تهڕ یاكت  

  شاریقام آان و شه نهۆآ یر سه
  رگه عسمه  بهی ناویستیبه ل
شكراون، هڕ  

  وییشم هۆ خیكچ تاوان
ره رانكه ویآ هیبا شه هڕ ی هڤچ گ  
وه نفاله  ئهیو ئازار  ژهیموو ق م هه به  
  بجه ه  ههی خنكاوی مانگی ئه
زوور و  شارهیتوو  وشكھهیش  باوهۆم ب مه م خه ئه  
ره، ر به رعه  عهیكانسو  
نی وا ناگری دیك ژانی رگه به  
  ئازاریمانۆڕن له یكل گه
ژوو و می به  ژانڵ كهن تیآ هی وه ته نه  
و هاوار،  ه به نایكند ربه ده  
  هاتڵنتان دۆچ
ن؟ خه تم هه وینگ قویردن  گهۆناف ب ته  
واسراوه مك هه  مهیۆمانه به گیشتیم ن  ئهیر  بهیوا تانكرا آهۆن بۆچ  
ان داییعس  بهیل زاد عه  مهیزر م سه له  
ن؟ ش بكهۆرزان ف هه  
تش ب هڕووتان ڕ  

ك بوونیآوردستانم بر  
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وه ژوومه می شكاویۆژن به ئه  
نی ژان و بریل  گهی مهئ  

نیچوو  خنكاو ئهی بجه ه له هه  
  شار ویۆ  ههینش خو وهئ
وتانژ و آ  آهیور به  
وه، هخوارد ان دا ئهییعس  بهیست  دهیكله پ  
نیشۆن راق ئه  مهیراب ك شهكا پكموو ت نووآه هه هه  
نیكشت رده ا زهكموو پ هه  

دا هیتۆیم پاتر  ئهیرستگا له په  
دان ویه  شهی باۆژ بنو  
ن،ی آه نفال ئه و ئه  بجه ه  ههییزۆریپ  
و  مانه دیرم ر هه سه ستمان له ده  
بووردن لی داواۆژن ر ئه سه له  

آان و دهیه ه شهاری له مامه  
  یآان شهیڕ   مامهی نهیرس  سهینخو  ه په

ن،ی آه خاك ئه  
یآان خنكاوه  ناسه  ههی بمان بوورن ئه  

ر سكه  عهیو د  په پتهۆگ  
نان وی بادیآان بووه  وه هۆر خژ به   الوآهی بمان بوورن ئه  

ر، نجده هڕ ییزار بارزان شت هه هه  
نانوس سیانآ وهیر  وه  گهی بمان بوورن ئه  
یكانبه سو  ژهی قی بمان بوورن ئه  

تان، رنا و قه قه  
وویز  تهی مهئ  ستاآهئ  
دا ه سایزانڕ م گه له  
نیساو په نگ و حه  مهیكرز وه  
  ویت هیمان گرتووڕرسو  سهی شمان فاقهۆه
دا ته انهیم خ  ئهی"ساو"م  رده به  له  
ن،یاورب ن و سه خوی  شهیكل گه  
ردم رد زه وه زه مه م خه به  
ڵ سایزان  خهیڕر  سهیرش ك فه وه  
ز ویی پای ك آزه ووم وهیز ته  
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،ڵزا  خهیروون  دهیآان نسكه هه  
 

٭               
ۆرخ سه له  ه دۆرخ سه له  
نهب  ههدا پ  حهۆڕم   ئهیرش ر فه سه به  

ییوره  به  ه گوییوربه ه  
  هی ییئازادن و یو  ئهیند ماوه م زه  ئهی مژده
نه،ما بچرپو سیبه گو  

نیك بوو هی زگهۆ خیالسآه دارگ هیژووم  
وه وه له بنه گه هڕله   وه ده له قه  

  تاوانیبه مشار
گ .... گ .... گ .... گ  
وه، نهمانب ئه  
نییو آیكشكرو  آهی كهیه زری ده ند سه چه  
  فاشستی ساویم ر ده سه له
نب رمان ئه سه  

وه، نهۆخ  بوونمان ئهینو خی فواره  
نیر شی هڕ ور و نه  بهیچنگ  هی ده ند سه چه  
نیمرآانیندان دای زیود  نه  
با ر و عه زه میآڕد  نه  
ن،ی ونكرد لیی ئازادیرۆخ  
وه  خاآهیم  خهیآ ه سته  بهۆ به آڵان سای  دهیوه دوا همد  
  داۆنگاوم له زاخ م هه آه هی

یل نده شم له مهینیم دواهه  
ت وین خویووبارڕ ی كهیبه زر  
وه، گرمه ئه  نه  له خهێنو رله سه  
گامڕر  سه له  
  بالوزیگاڕ

وه مه آه دڵان سای  دهیدوا  
م وییشم هۆ خیكم خه  
  به آروز،كم پنسك هه
كمی دای ژانهۆڕ ی هی گریم خه  
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ی آه  ژانهیرز  دهژووه پ میم خه  
  باوآمییر وه ره آوین مه ته
ی آه نهیمگ غه  هییر چرپا سپ سه  لهی اتانهو آ ئه  

داین مه  تهی ناسه دوا هه  
كم  خهی شاخیرد ك گابه وه  
  پشتم وی هبرب سه  تهشین ئه
  شانم،ی فه ده
ی تاوانیۆق رد و چهستاش آتا ئ  ههتان وه ئه  
آانتان زهیڕ ینل رآه به  
و  وه ئی من و باوآی باوآی نهی سینخو  
و  بجه ه  ههیپروسكاو او و هه سووتیناو هه  
ه،ی وه پینفال ئه  
هر و  ژهیدر و ئا  غهیئا  
ه،ی وه ره سه  بهیعس  بهیئا  

  دایی ئاشتیزرم  سهیدانله گو
ڵك و سنبوڕد  

!؟ێنرئا ن دهۆك چ هی ید له قه  
  داییست ربه  سهیتاو رهه  بهی نجانهیله ئ
شڕۆ شی القهم هگو  
!؟ێنروڕ  دا ئهڵ خه  شهڵ گه ن لهۆچ  
دا مومژه ته  ره به هڤ م ده له  
نمی تر نابی كهیاتر چدیم زۆ خیر پ به له  

نراوه  پالن تهییآاوڕ دیل ورم به ته چوارده  
ێشراناآڕ ۆم ب آه نگه  تفهیلیم  

ان دوژمنهیستمه ۆنازانم د  
  خاآم ناوه،یرآ و ده له نیپ
شتڕنمان ك خوانووسیقۆك ئ هی ئایكردن  ههۆب  
تم ویآان نهۆقام و آ موو شه ستاش ههم ئه  
هی ئاپ  
نۆنتاگ  پهیم نازانم ال به  
  آوردیمان رله ر په  سهی هیو ئا ئه
؟ییشت  آهیان هی خاآه یئا  
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؟ پیپۆ تیكپی تیان هی  
ییی  ماوهۆ بیكشانیل و نیان تی  
ه،یكایمر ئه  
م اسراوهو هه  تهم و  ئهیخت  سهیم آه خه هیژووم  
و  هی له م گه  ئهی شانی فه  دهی قورسیۆآ  
یش  گهین خوێڕۆچ  ئهیل  
كشكاوم، تیژن و با به  
ێآر  ئهڵۆه به خی ده ند سه چه  

ناوم، رگ و هه  جهیباشوور و باآوور  
ێرۆآ ئه ه ههی ده ند سه چه  
تم رههۆرئاوا و خۆ خیآان  چاوهی نهگل  
  بوویوسمانل عی"میل تان سهسو" یآان پهۆت
  خاآمی نه وشه  آهیآر اربهین و دی ماردیآان پاند قه ان تهیدا

م بوو آه هی" یلییشا سما" یخ زهۆ دی سته ئاگر و شه  
تم، وی هییت ش و مه رعه  مهیآان نهیرنشی میرا  آرد سهیۆبه خ  
بوو" ییسیدل  بهیسیدری ئ هالنو  مه "ییر آهۆ و نییزان نه  

تان و سویمكارغو   آردهیآورد  
  آوردستانم،ی خاآی نهیژ مینج هڕ دا یۆیبه ف

٭               
مت گویر هاتخ به  
ژووه وم م  ئهیرساوی داگی  آورهۆب  

م، دی مایآان مه خه  
ناوه، گبه رانت له هه ئیۆفتا و ن  حهیھادی جی كهیش زرۆت  
تانت نا و قهڕ  قهیآان سووتاوه  ش ئازارهۆت  

ماوه،ج  بهۆرات بیبه م  
تییژ  خاك دا ئهیآان مه  خهڵ گه ت لهی هی رگه شمهپ  خهۆو ش ش ئهۆت  
ت دا ویآان  برژانگهیالنیت له دی مازهۆو س ئه  

ت،ی  آورد ئهین منداۆ بیی ئازادیسرود  
مت گویرهاتخ به  
نم و مه  تهی ژهیربان  بهۆب  
ست و به  ههیخت  درهیر سابات ژۆب  
م، و چۆ پژوپیپر ر آه ژۆب  
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  جوانی ت ئهیرهاتخ به
قز و  سهیما  شهی"با "ی  شنهی ئه  
  آوردستان،ی باخی گوی ئه
دا انهی ژیر فه نه نده مه م شه له  
زم به دا دانهیما ت نه  ستگهو  

  داڵ ساینیز و ته  وهله آ
م،واسر نه آدا هه هی یی جودایناف  به تهێنو رله سه  
  رگه شمه پیخۆ شی ت ئهیرهاتخ به
  ژنان وی ئاواتی چاوی ئه
شه،ند  ئه پیكن مه  تهی آه ارهیست  ههی ئه  

  شارمی گویآان مه  خهیڕ  جادهۆم بگو  بمبه
وانم،یم  به  ك بكهك دا ئازار ژنی ژهی قیسو  له  

ان ناوهی ییزانۆ سۆمی ئی و ژنانه  ئهی الۆب  بمبه  
  خاك ویآان  هاوارهی گبه  ههی و ژنانه ئه

ناوه،ۆان له آیانی ژیآان ئازاره  
م و بزه  خهیت ویآان هڕجا رگزه نی ئه  وهئ  
وا وی چاو له هیشۆشف  لهی ژنانی ئه  
  له آزه، پڵد
  ژانن پ داوی ژنانی ئه

قرچاو ناخ هه  
مك سووتاو مه  

  وییموار  ناههیروو  به گهوو پیز هاوار ته
ان،ی ژیژگارۆڕ ییی ندهڕد  
دا آردنییشۆشف  لهیدانی پوتل به مه  تهیییو بژی"با" وهئ  
  ساواآانتانیو شه وهی نیو سو  هیگر  وهئ
  نابووتایاوی پیزر م سه له

انكردن،یزیڕك  هی یك له دوو هیزه   مهیله بر  
  بوونڵگو
ن و مه اسهیر و  سته ئه  
  بوون،ڵ سایۆوب شه
  داڵ سای قووتیییر به نگه له ته
م نرابوون، رده  سهیك و داڕ دی گهله آ  
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٭                       
ییشم هۆ خیكئاسمان  
نگ  تهیكوو و دیز  تهیآ هی آزه  
نگ، دهو ب   چرپهب  وه كدانه لیآان ك چرآه وه  
مانیشتی نیآان ناسه ك هه نگ وه ته  
دان،یه  شهیكی دایآان سووتاوه  زگهۆك خ شداماو وهۆد  
دا رگه ه جیقرچ م قرچه ستا لهئ  

  باشووریآان ك چاوه  آامتان وهیچاو
النگرتووه؟ۆت و ماخرش  سهیكووبارڕ  
دا فره و به  وه آیرز م وه ستا لهئ  

  باآووریك زمان  آامتان وهیزار
گرتووه؟  وه وه نانهھ  به ههی خته شه  
دا ابانهی بیلول رده م گه له  
رئاواۆ خیروو ك گه  آامتان وهیروو گه  

دا نقوم بووه؟  وبه عریله لم  
  آامتانیچك ست و مه ده
ت رههۆ خیآ چه  و مهڵۆك ق وه  

س بووه؟یت قه  باوه ر و عه زه میمارۆ آی پچه له به آه  
رت رت په كم پهتو  
ت آه ت شه آه ھاتوو و  شه سقان وشكھهرئ كم تا سهم خه  
وه چمه ه سوور ئهی ده ند سه كم چهنیبر  
نووی تیه منی ده ند سه چه  

وه، مهۆخ م ئهۆ خین خوی فواره  
  ئازاریمن  هد سا نج سهپ
و  وساوه  چهیرتبوو رت په  پهیمن  

ردار،ۆ زیست  دهیخنكاو  
م ده ستم ئه  دهیآان نده وه پی پسانیو هه  
م، ده م ئه  آوژاوهی خشه  نهی وه شانه آیو هه  
انیكانووسیقۆه ئد سا نج سهپ  

نی دروستكردن پله خو  
ن،یكرد چ پیآد هی یر  سهی لله ان له آهیك تاوانیاخش  
تنبھ دا ههم پییی زه  بهیكبوو چاو ك نهس آه  
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ت،نژوومدا ب مین خوی چقهی هانا به فیكست بوو ده ك نهتو  
ڵد سا نج سه پیستا دوائ  وه ئه  
رتبووم  پهینیك له بررت آه  
رتبووم رت په وه په سانهیدا  دۆ له خیكنیبر  

نراوموه لك راقه به عیكباشوور  
  شاخكراوم،ی وه به گه  وه  گهڵسا  شتا و چواردانه  ههیكنیبر
وه ننهازڕ دا ئه   عروبهی سكهیال له گێنو رله سه  
ییب ره  عهیمانیشتی نیۆ چاو و برێنو رله سه  
وه، گرنه  ئهڵ ن ههیبر  ته  لهیبه من  
هوار دانه ساچشتا و  هه  
نه خویو هڕژی تیووبارڕ چوار دانه شتا و هه  
  آوردیآان هی ییكیرژوا آالسۆ بیران  سهی ئه
تخ ب شی آه رزامه  سهینك خوپۆر د گه ئه  
  ئارامیان هی
نهیك بر هیر  نمان ههیبر  
ق و  ههینگ مه ده ئینگ ده  
  آوردستانهییمانیشتی نییتآ هی ینگ ده
  آوردستان وییی آپارچه هی یییۆخ ربه شمان سهیمانی په
  آوردانه،ی ئازادیكت هو ده
راق عییت هیرا آهۆ نیم دژ آه له  گهی ابن ئهڕسا  ده  
  بوونیی سته ردهكردن و ژیچ  ملكهیدژ
  ساواق، پیكمارۆ و آۆچ  قهیرز  وهیدژ
نین و آووشتن و ب خوی هه هڕو   سته ه شی وه انهڕ  گهیدژ  
ن،یرب  سهیرآوآ  آهی ئهی  ههیآان ردابه ب و سهیعر  تهیرز  وهیدژ  
  ترهیكنفال كان و ئهی دایاوآڕ هد  مه ئه
هیی نییئازاد  مه ئه  
رفانهی گیآردن پیزاد مه  مه ئه  
ه،ییدا ن تیییۆخ ربه  سهۆ بیآ هیوایه  

آانتان؟ دهیه  شهیبازڕ  هی آامه  
یس بوو قنه قه   بهیناو  ههیقا به  هی آامه  

تان؟ۆخاك و خ  
بوون د نهیه راق شه عۆآان ب دهیه شه  
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تانیی برسیرفانی گیآردن پۆآان ب زانهخ  
بوون، ژار نه هه  
:نم بپ  ده  
م خاآه؟  ئهۆن بیچ  وه ئ  
نفال؟  ئهۆن بیچ  
د؟یه  شهیكی دایآان نهی نارۆن بیچ  
:نم بپ  الر دهۆ و دۆریۆ ئیآان نهیرنشی می ئه  
بجه؟ ه  ههۆن بیچ  وهئ  
راق عییت هیرا آهۆله ن  ه جگهان سای ده  
شتنی گه انهڕ تر ی كهی دیچیه  به  

ژوو و مینگ ن به پهیآردتان  
  داڵ ساین خوی هه هڕو   سته له شه
ن،یگرت انهڕردا  سه  بهیییۆخ ربه  سهۆكتان بتر چه  
و  وساوه ند چه ند داما و چه  چهیكل گه  
نی بووڕ ش باوهۆخ  
ند ژه تان ئه  عروبهیناڕ و زوپ ته  وه بوو ئڵان سای ده  
گرتن،  ئهآانمان ت هۆڕ ین خویۆز وا و گه ش حه مهئ  
نی بوویی ئازادیرۆ خینووی تیكل گه  
وه وهد بوونمان نا به لیه  شهیمك مه  
مان نجه ست و په آه دهۆمی ئیچ آه  

وه، سوونه ئه  ههێ نویكراق عی نه له خه  
م ئامان آه له  گهی ابن ئهڕ  ده  
"ك.د.پ" و " ك.ن.ی " ییتراقچ عیۆندگب  
ننشك  نهۆمیئ  

  آوردستان،یت خاآب چ ئه ر ملكه ش ههی ترید سا سه
 

٭                         
  خاكی سووتاویش وه باوه مهخان وا د ه گوۆه

دانیه  شهیون  خهیآان شهند و ئهوه ن مهوا د  
د ویه  شهیكی دای آووته و سنگه نۆب  
  ژنان،یآان و هاواره  ژهی و قییی سته رده ژیھانیو جن ۆب
  شار و٭یكز ن شابهۆوه نازانم چل مهد
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م آه ك جوداوهن هی الیران سه  
داۆش به ت مجار باوه آه هی ۆنازانم ب  

!م؟  خاك دا بكهیآان مه ان به خهی  
نم د٭كمدا نشدارۆ خڵ گه له  

مییمانر و سلول  ههی شكاویست تا ده  
وه، ته خاك بگریچ ه گه لۆب  
نم د٭فخان ره مدا شهۆ خڵ گه له  

آدا هیست و یست و بی بی ده م له سه ژووهم م  ئهێنو رله تا سه  
وه، ته بنووسۆب  
هییندا نیم هه  شانزدهی ده  سهڵ گه  لهییاوازیآه ج هیژووم  
اتریراق ز عییچ آه له ملكه هیژووم  
ه،ییدا ن آورد تۆ بی تری  آهیچد  
خانیر  پهی ئه  
م آه هی ییت رههۆمه خ  خهی ئه  
قز  سهی چاویآان سكه فرمی ئه  
م، آه ته وی ژنانیژۆڕ دوایوای هی ئه  
تی ده ئه  م ساوه  ئهیستا له باشوور دا باجش ئۆت  

تی ده  ئهییمانر و سلول  ههیآان هی ییكیرژوا آالسۆب   وردهیباج  
                                                 نی آه  ئهیژووم یردن ر گه سه ه لهدان سا كه  سهساو
وه و تهۆرانمان آردی باب و باپی گبه كه له ههساو  
ن،ی ده ا ئهی بوونمانیر مه ر آه سه ن بهآوو پشتو وه  
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