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 رازه دا  به هڕو قی داستانی ه سا26 یادیله 

                          

چوون  بوون، آه رگه شمهپ 24نھا  وان ته ئه

                  .مدا رده  سهیشكر ن لهییگژ فاشستتر به
   

 "رازه به هڕقو"ه یۆ آ16.08.1978
  تانییرد به  نهی پاآیانیو له گزاران س هه

 
  

  دیع  سهۆپ
  

             زن ئه ژوودا هه می شاخی وه گه   بهی سپه و ئه ئه
  
  تبكاتا چاوب هه

   فراوانهۆ تینییو  ئهیشت  دهییی پانتا
  وه  زته  حهیل  مهینییم ف ده به
  بن ش ئه هڕ ۆ تییستیو شهۆ خی به آلتا ب هه
  م چاوانه، ئه
  :هیۆ آی ئه

Omar
Omar
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   داڕ په  رده قا له زه  بهی آه  شارهی ئه
  نف دیك ئاوازی غمه  نهی ئه

  و  وه سی رهۆله ه
   ڵ زویكنگ  دهی ره له

  ر دا، هیتا  خارهیآ هی سته له به
  وه ز و باخته هڕ ین وزه به سه
  تییشت هه  بهیكاویآان
  وه، نهۆخ نت ئهقوو  ههیآان له چاو شتهیفر

  وه وارانتهم ئ  دهیشتڕبه با
  تی سازگاریكوار  ههی گهڤتا

  وه، گرنه ا دهینت تیج و ز  خهیخت  ئاشقان به
  ت وی سروشتیی جوانیند خواوه  رزه  چوار وهۆت

  وه، تهیازاوڕژانت ی آی ئای به بزه
  شدا یكموو گزنگ  ههی زگهۆله خ
  ت ویی آوردستانیكشق  ئهی  خونچهیم ده
  وه، تهی آراوڵ سایهار  بهۆب

  ٭           
  م هیۆسته آ هه ده
  وه سته هه ده
  م رده  بهیكی و ئالڕته ئاخویبوو  نهۆت

  تم ویغ و ده نیل و دا  قهیتورآ
  هیدا تت نهۆ خیخت  بهی ره آوێگر
  ڵنبو سته  ئهیی عالی بابیآان ستهست ف ده

  وه، نه ت بكهۆره بی و لیی آورسیتا به ناز
  م دا ارهی ی آه سپه  ئهی گالنیزۆپوت له ته
  ب ویج تان نه سویست  دهیته فاقه و داویبوو نه
  ت ارهی یست  دهی آه انهیق ب فهیق هڕ یم  دهیینییری شۆب
  وه، آرده ان شل نهی پیآان هستاۆ پینیی سۆب
  :هیۆ آی ئه
  م آه هییی شاره آوردستانی ئه
  م ویی حاجی آه نهیینگ هڕنجه  ست و په ده
  آان، هیییق فله تان و ئه سوی بارووتی م به دووآه آه نراوهخنك ناسه هه
  لپ  بهیكووبارڕك  وه وه سته هه ده
  م ارهی ی هآ سپه  ئهیو باز  لهیك ح وه
  ب ویق هڕ ی زی زنه وه له خه ره  بهییاخی
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  آان، تانه سوی رهی ل پیشما هڕله 
  ی آه ه نهیۆلتم آیخ ده
  آان هیییمال  آهیرا لكه و گهه

  ی ن ئاودراوهخو  به  گهم آ  ئهیشاوی قیله سنگ
  ینچ دا نه"كۆمام هاموون و حه"

  وه رهۆشبخیتا پۆر له خ هه
  "وه خه بده عه "یك هاواری ژی ره له  تهیب تا ئه
  :نه و بژیاندا بقیآان تانه و سویی تورك و والیش هڕ یووڕبه 
  وه ره  دهۆب
  نگ  جهیسات  آارهی دوایآان ارهیمت  آهی گرته آری تورآمانی ئه
   تكاویآ هیوو ئابی ئه
  شراو،اآڕوه  ژووه می سكهی گالیدوا  بهیآ هیییزار رمه  شهیآۆ تنی ئه
  ربده م به هیۆم خاآه و آ  ئهی و زارییو  زهینبوون خاوه  بهیآۆر به
  دانیه  شهینخو  بهی هیۆ آیووبارڕ  مه ئه

  سووربووه هاژه
  ه؟یی نی هتان له هاوار و ناگو

  یاوڕ گه نھهییندار و شیی بری پشتیبوون  هاژه
  رده به  نهیكنگ تفه
  : ت و ئهب ئه هه  شه هڕ  ههی نجه په
  وه ره ده ۆب
   گانه بی ئه
  وه ره  دهۆب

  دانمه ویه  شهیواسراو  به قژ ههیكیآوردستان دا
   آورده،یكنھا مو ته س به به

  ٭           
  ی آه ه نهیۆلتم آیخ ده
  ڵنبو سته  ئهیآۆئ  بهیل و دا  قهۆش ب مجاره ئه

   وی دیآ هیب پاشایج  نهی گهۆته می آه م نهییباواج
  ژووم می تریآ هی هڕ  الپهیتك  ئهۆب

  وه آانه هیییق فله  ئهی پخانهۆشت تین له ته
  نیینگ هڕ یآ هی و و جامانهآ

  ،ی آه  آوردم نهیكسپسوار  ئهیر له سه
  وه هیۆ آیسك ش له ئه مجاره با ئه
  نب م نهڕ زمه و ئه  ژهیۆ گیند بیر سه
  نموه ب گروونه مه رهیر به پ م هه ارهی ی آه سپه  ئهیو باز لهیبا ح
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   و بییاخیر  ندم هه ربه  با ده
  آوو چرا  دوژمن وهی چاوی  تانهۆنم ب گویگرد
  ،ێبكر آاندا هه هیییمال  آهیش هڕ یووڕبه 
  م ی دیآ هی ارهیش  مجاره با ئه
  نب رنه  سهییتندوویبه ز
   تریكباس جار خ هه و شییند كه  مهیآان نهۆبا آ

  بن م نه هاری ی  تازهی تریكانی گریخنكاو
  آ هچ انهڕدا ی قوورسیكو  خهیینییریم له ش ارهیبا 

  ی چاوانیسماویت  قهیكسكبا فرم
  م له م گه  ئهیستو  ههۆب
  ،ن بمیۆ خی گهر له ج هه

  ٭         
  م  هیۆآ  سته هه ده
  وه سته هه ده
  وه ره ت بهۆ خیژوو میآان ره به نگه ته  نهۆ له آێڕئاو
  ی نامرۆت
  ی سرآیآ هیۆ  ههی كهی چرۆت

  آان و هیییق فله  ئهی زنه  خهی پكه به داو و ته
  ،ییری تورك ناگی رهی ل پیشما هڕبه 
  ێڕ په دهدا تدانت پیه  شهین خویژ دریكووبارڕ ۆت
  هیتداۆ زمان و گفتووگی وه نانهھ  له ههیی حاجیستو  ههۆت

  ێژۆڕموو  وه هه تهیی باواجیمووت ه به هه
  ،ێدر  تازه ئهییاخی یآ هیۆ  ههی بای قه  شهله
  تیترش  و سهییو آیكسپ  ئهیو ه جۆت

  ت ویزن ئه ژوودا هه می شاخی وه به گه
   سوورتی لهیبه ح
  وه، تهینزرنگ م ئه رده  سهیری میوسترا  په زنه  به خهیگو
  تهۆ خیآان هڕ  الپهییر روه  سهیرد  سهیرچ هه

  ستووه وه به ته هیۆ آیستو  ههی سكهیبه گال
  ییشۆفۆ خیوز و حه نی له  مهیت هیس  بهی نامهڕجا
  کا و ما ئه وه سه ك به شانته هیك ئا وه
  گرتووه، ت ههت نادرنر سه ق ئه  ههی شخه مه
  تیشكراوۆن خخو   بهیك ئاگریۆم لهیژ

  تیدانامرآ
  كم رده موو آات و سه ه ههیۆب
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  ژدانماندای وینگ و سارد  مهیمۆو گن ت بهی هآ ت ئهۆوه خ هت هبه ت
  شداله و
  ت ویب ت ئهۆ خییناو خویآ چه  و مهڵۆق
  وه، تهی آه  ئهڵ سایهار  بهیكزۆور نه

  ٭           
  ته وی سووره  بووآهیچۆآ  مه ئه

  وه نه ان بكهی وهی له جر٭زان هڕ  ناویما  سهی سروه
  كادی ی چاوی وه نانهھ  ههی لهینه ت كهیب

  داندایه  شهیرا  آاروانسهیگایله ن
  وه بنه دهۆ آیی ست بازنه ناوده ست له آان ده وهیجر
   وییوان رخه  ئهیآ هیییرانۆ گیئاواز  بنه ئه

  نف پاشان ئه
  ن وۆخ وه خول ئه تانهت سو بهی  ههی ر لووتكه سه به

  ن آه ده له آتردا مه هی ی وهی جریایر له ده
  رم  نهیی سپیكور هه ی ه په  بنه تا ئه
  گرن، ده باییمانو سل ووهڕوسا  ئه

وه  باسه خ هه شیرد  زهیووخسارڕر  سه شار به  شتهی م گه ه آه په
  ست وه ائهڕ
  آا و  دادهێ تاوۆب

  ،نبار مدا ئه ارهی یتس  دوا وهی نزرگهر ج سه رم به  نهیكباران
  باس دا خ هه شیۆ خاك و خڵ گه باران له

  بن ردن ده ست له گه سا دهبرائا
  ێگر ده  هیۆ آیسك  ئهی رامه ن و بهۆم بییند  كه مه
  ننهار د آان به وهیجر

  نن،وڕ  ئهڵوه گو هڕ زمه و ئه  ژهیۆ گینل به آه
  سووره هدان گو سه
  مدا ارهی یوار  ئاسهیپ گهله ج
  نن،خش نه ئه
  ووه؟یتان د سووره ه گویوت هڕ  وهئ
  ووه؟یرگ سووتاوتان د  جهی سووری ناسه دان هه  سهیانوپڕ  وهئ

  :م بپرسن هیۆ آیووبارڕله 
  او ورب  سهی سووره دان بووآه  سهیو هڕه، شت م گه ا ئهیئا

  چناره لكه  پهیۆدان لق و پ  سهیوویر رد و وه  زهیسكفرم
  اره؟یر و شھر عفه  جهیو در نیآان آووژراوه  ه و ئاواتهیۆ آی ژهیان قی
  : بپرسنیل
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  ل وۆپ شه  تهب ئه  ن هاژهۆچ
  وه ویل به جرۆپ شه
  ور و به هه  وهیجر
  ور به باران و هه

  ،سووره هباران به گو
  ٭          

  ن گوی گردیردن  گهیۆنووآه به ب هه
  آانم وره  پشت ههیف رزه  بهیكل مه
  وه زمهۆدیم ناڕ گه م ئهۆ خیشت  گهیله ه
  ت وت به وم وۆ خی بوونیشانیناون
  مگ وه ئه ر به سنگمه شوهیر به آ شوهیآ

  وه، ننهنامخو
  و   بجه ه  ههیرگ  مهیاینۆمف سه

  ر و  ر عه  عهیآان هو چا نی هاوار و نوزه
  لمان سه  نوگرهیآان مه  خهیینین ته

  م ده  ئه آوردبوونم لیسك فرمیبه ژ
  وه،  بمناسنهێو انهینا
  نمیدا خواش ناب انه ئاسمی م تروسكه ره لهل
  وه، ته بسۆم بییناو خویمرآو  سهیسك فرمپۆد
  تاو رهۆ خی دوژمنانی ئه
  منم وه ئه
  ـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم و در د هه
   شان وی فه ك به دهخاآ
  هی وه  پشتمهیآان هبرب سه
  م وگی ه ئهدان سا سه

  مڕ گه ئه ژووم دا هه میآان هڕ  الپهیبوو وه هڕ آویبه پشت
  :نم ناپ ده
  ا وی دونیڕ  آهی گوی ئه
   وڤۆ مری مافیھانی جیآان هیییر تلهی هی ئه
  ڵ و الڕ ر و آه آوی خوای ئه
  شتووهیۆڕر به ن لهخوم آوردستانه  ئه
  نفاله بجه و ئه ه دان و هه دارهس رگ و له  مهی گهم آ ئه
  !م؟ دانێآو له

  ٭             
  ت آه ت شه آه  ماندوو شهیمن
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  نوودای تیآ هی گه آیك چاو  وهیآ هی وارهله ئ
  هاتم  دا ده٭زان هڕناو به
  لهی الوالو و چاوه پش ه و گوۆوب ان شهی ده

  ان گرتمیۆ خییتوانداری می قه له ئه
  زار و و گوڵچ گو
  كه ون مه  تهین وزه چ سه
  ك و سروشتیی جوانیچ خوا
  ختم،  بهی بوونیآ هی هیۆچ آ

   مانــــــــــــــــــــــــــــــــــــگی وآاته رئه  ههییكییبه تار
  وه آاته ك ئهیی نزییو  له زهیۆ خیووا ئایووڕ
  پــــــ رمه  به نهیـــــــــــــــــــــــــد هیـــــدـــــــــــــــــه
  ر به گرمه  ئه٭لهی آانین دهی دیڕ

  ی مایرگا  دهیم و دهمه ن گه آه ده
  وه آاته  ئهۆشم ب باوه

  وه به نازه
  آات و والم ئه مالو ئه  ئهیك دوو ماچ هی
  مییماو  خهیوك ئا تیووخسارڕ
  وه، شواته هپ ئك دوو ش هیك به ند جار چه

  م بمۆ خیكزییز  ئهی الی وه ك ئه رال وه سه  من له
  مآش ائهڕم   غها و بییند
  ماشابكه ته:  ئه
  ێم د آه داره دی دیكم ستا نا آهئ
  ینیبی  دهۆ تی هیییووناآڕم  ئه
  ون  ئهی چاویمۆموو م هه
  رساونیو داگ مشه  ئهی ژووانۆب
   مندایووخسارڕ ی نهستا له ئاوئ  وه ئه
  آا، ده   شانهیروقژ سه
  ێز به  دادهیی نهنم مانـــــــــــــگ به شیب نابات ده ندهه

  وه كهییماچ له نز رمه  به نهێجار
  آا  دهی سازگارینییو له و ئهی آانین دهید

  یآد هی یو سیوانی رهه نه به گه آه ده
  ن و آه ك ده هی یم و دهن م له ده

  دا هیۆ آیسك  ئهیبار  سه دا بهیآد هی یز له حه
  وه، نهتو م ئهۆآوو م وه

   چاویزۆمانگ به س
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  آات  من دهیاآشانڕ یگاین
   ون آه  دائهیۆمن خمن هه

  ت ك ئامانه  وهیآان جله
  وه، آمه ته  داته  ئهێف

  كه ودار دیوز  سهی ناسه له ههیآان
  خان دایر  پهیوانڕ له چاوه

  وه، ته  داوهی پشت پایر گاز سه له
  وه و لهیو آانته نن  ئه ناز پیانگ به گوم
  وه گرتووه و هییآان مكه ز به مهۆ سیوا ك حه  وهیآان سته ده
  ،آش ائهڕدا یشق  ئهیرهاد  فهیش  له باوهیـــــــــــــــــــــــــد هیـــــــــــــــــــــــــده

  ك هی نجه په یر سه  رمه  نهی"با "ی ك و دووان، شنهماچ
  ،گووش  مانگ ئهیآان مكه  مهیۆرگ سه

  ت وبار  ئهی له زارۆز مانگ گه
  : له دهیچرپه چرپه به آان

  م دایین بووآیند ماوه  له زهنی سبه
  ربكه به له" ر عفه جه "ی آه هیییوۆخ  غهۆانكوچڕ

  سته و زان دا قنج بووه هڕ ناویند له ناوه
  سته ش ببه" دهی خ عوبهش "ی آه شه هڕه یییو و مشكآ

  متا د مبكه ههڕ چاوه
  م هیۆ آیژن  بهیوان رخه  من  ئهیله بر
  ن بكه،پرژگو" قوباد "یاورب  سهی كهیبه چر
  بم بوو ئه شتهۆمن پ

  دا" قادرییحاج "یآان لهۆ پی آه ه"ن ته وا وه "یله سروود
  و" زارد "یووی  مهینخو ه  به پهیینكنك گو گویكستما روده سه
  نم، سه م ئه  بووآانهیی گوڵن گو به خویی آوردی جلكست  دهییووا ئاۆب

  دا"زئاغایبا "یآان هیییر به نگه له ته
  پزاوا سووتا وۆ تی ه به گی ملوانكه
  وه نمهۆه لمان ئه سه  نوگرهینراو خنكیبه هاوار

  م و آه  ئهۆ بییوان رخه  ئهیكمنق" رازه به قوره"له 
  ملم،  هم كهی ردنلغ ئه ك گه وه

   آردبوومڕ ته  دارهیم د  ئهییشۆ به خیآان سك چاوهمن فرم
   ناسكتر آردبووم،ی هیۆ آیتی  بهیوانیو د نیآان ام وشهی خولیر سه
  غداد  بهی هاآه ژده  ئهیپۆ تییهراو  ژهیبرد ددان  نهی ندهه
  م لهی آانیرد ه سهیییق چه

  ژا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ شمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاڕ ویمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ واق
  ر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوویتگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ شمانـــ

  ــــــــــــردرآــــــــ به  لهیۆله خ په  مانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ به
  آــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد  ئهینییوه ش ــــــــــــــــــــــــــلهی آانییناو خویر سنگ سه به
  آوو ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوا وه وهۆب ئه  نهیل

  وه نووســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بوو هییآراو ونج ونجیش به باوه
  وه مه دووربخه  لهی آانییناو خویر سنگ سه  آرا مانگ لهۆم ب ندهه

  وه، مه رزبكه و ئاسمان به ره او بهی گریمانگ
  اوران آوژریستگ  دهی له مانگیییئاواما

  دا هیۆ آیرساوی داگی له آوره
  وه، ه بنووسمهیم سو  ئهیۆبه پشك

  ژاندیقی مانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ ئه
  آرد  ئهینییوه ش آانه وره  ههیر له پشت سه

  :گووتی آرد و ئه  ئهیهاوار
  هییم ن آه هی ی جارۆب  مه ئه

  مداۆ خیشتكردنیله ئارا
  ،ێبب ر نه وه زاوام سه مهۆ خیرچاو به  به
  هییم ن آه هی ی جارۆب  مه ئه

  مدا م خاآه  ئهیشۆ خامیكو شما له شه له باوه
  ،ێدر آوردستانم له خاچ نه

  عسه  بهیآان آانه هی یر پتهۆ آی زاریكیل  مه ئه
  ،ێف آان ئه هیییق فله  ئهییرد  و نامهیی په  چهی و لووتكه ره به
  دا هیۆ آیور  ههی سووربووی له چاوێو له
  م خاآه  ئهی رهست  ئهڵ گویاو و ژاآاوڕ دی هڕ په
   وڵردن به خا  گهی ئاسكیگاین
   شكاوست و پ  دهیوز ژن سهڕبا

  انهیییر به  بهیآ هی قه  لهك و پبه پا
  مانهیشتی نیكیم دا  ئهیش  باوهۆب

  ،ێدر  ئهێوخوار ف ره ربه سه
  ٭               

  م له م گه  ئهیوتوو ستكهۆ آی مانگی ئه
  وه مه م خه  ئهی شاخی به قووته

  ی به ماڵ مایو بان سوانهگو ی لكهی قووتۆت
  یڕ چاو و برژانگ ته

  ،ی شاریو شه
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  شتم ده پییانی گییانی گیاوی گریم  خهی ئه
  ت وی شه رآه  سه٭لكانه م په  ئهیای خولیواران چرا ئۆت
  ،یرسیگ دا دائه مه ئی  پرسهیر ئاسمان سه به
  دا عرهیم ش  ئهی ربناره  سهی آه ترهۆ آی   گمهڵ گه له
  دا ویآد هی یۆن به ق آه  ئهڵۆق

  دا هی سویور م هه  ئهی سوورینگ ژهله گ
  رز و  وهی ه سووره دوو گوۆب
  هیۆ آی سوورو  تهی دوو جوانووۆب
  "ممیآ  و حهبدو عه "یرگ  مهین دهی دی هاوارۆب
  وخوار و ره ربه  سهی قله  تهۆب

  ،یگ م چاو ئه لكانه  پهیور  دوو بهیسوور مرآه
  نراووه خنك  هاوار به ئاسمانهیمیآ  و حهبدو  عهی ئه
  ه ویۆ آیناو  ههیآان لكهس هڕ  پهی ئه
  م ژووهم م  ئهی دارستانیآان ره شی هڕ نه

  بگرنوه  تانهییرد به  نهیور  ههیست به با ن دهمرآ دامه
  وه نهیگر  ئهۆشتان ب وه باوه لكانه  پهی  پرسهی به لووتكه

  خوار رنه  وهید هیده
  ن دا بده م خاآه  ئهین خویووبارڕ یش تان به باوهۆخ

   تاوانتاندا و بیی سپی سته  جهیندادا پی  په له ته
  مه ئییوانڕ ت و چاوه سره  حهییو رزه  سهۆب

   آاروانتانیڕ ی وه ره وناآكهوڕ یر چراۆ و له خڵله بروسكه با
  انتانی گی پووله  پهینیی فۆب

  وه، نهی آه كشكاوتان ئه تی سته له جه
  وه نامرنئ

  ندترنآان ب هیییق فله  ئهیدان فی قه  له و پڵله پا
  ی هاوار خنكاوی رهست وه دوو ئهئ

  م خاآه و  ئهییر روه  سهیئاسمان
  :نییشت  دهیآ هیۆ  ههی كهیچر
  گرن رئه وه" قیف شه "یست آه له ده هیییپۆرچ رازه سه به هڕوله ق
  دا"رئاود "یدراو نهوه ف سته ده نگ به  تفهیست له ده
  ن،ڕ په ئه  ههیی پ سییی سنه
  مدا هیۆ آی تریك جوانوو هیست و ی بڵ گه د لهیه  شهیند ماوه زه
  ن آه رم ده گه
  به و شاخ به شاخۆبه به هۆه
  تان وۆ خی  لله ر و آه ست و قاچ و سه ده
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  هیۆ آیسك  ئهیك چنار هیست و یب
  ن،گ تاندا ئهۆ خڵ گه له
  تدا ژهۆڕم   ئهی شكاویۆژن  ئهیش م له باوه هیۆسا آ ده
  ت وی باته  خهیزۆور م نه  ئهیت ه تۆت
  وه ژووته میآان هڕ  الپهی ر لووتكه سه به
  یرسیگ  مھابادم دائهیآان  چاوهیآوو چرا وه
  ه وۆ تیپۆ تی  گرمهیند ماوه  زهێآو له
   ق ب  ههییشا
  ،یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  لهۆت

  ٭       
  و" هیۆ آی قشره "ی باآه شه هڕ ی  لورهڵ گه ستا لهرن ئادڕ ێگو
  ما"دیخال "ی شانیآان نگه تفه

  ه وی هڕ توویكوانید" ڵودا  ئهیسام"
   ویت هیم رده  بهی زگاآه رده  سهیآووش  چهیآان وشه
  ره نجه رگا و په  دهیبر له
  وه، تهآووت ر ئهۆ خی دوژمنانی لله ر و آه سه

  :  و دهێڕ په رده ك ده هی وه قه هییكعری شین رآه له ده
  م سكانه فرمی سكهیم بر  ئهیی آانی چاوۆپرسن ب م مهل
  !وه چنه و سوور ئه ییوان رخه ئه
   ته  بووه٭آمۆمام  حهینۆن چۆپرسن چل مه

  یڕجا رگزهن" یشوآر "ی آه وهكئا و تییوۆخ  پرچه
  ه وی  یی ئازادیم هاوار  ئه
  "گرووآه شهیئا "ی آه ژه و هاوار و نووزه درییشۆش پ هڕ

  وه، چنه دا سوور ئهیآد هی یم  غهیدان گری فهآه له قو
  داره و سیت ته پهۆان بیسكن ن ههۆپرسن چ مه

  تم و وی هی یی ئاشتیرۆم خ  ئهی بكووژیردن به گه
  وه، ته بوونه وخوار ره بهڕۆت دا شی تكریآان آانه هی یستوور و پان  ئهیمل

  ٭              
  رن ا وهكموو پ ستا ههم ئ هیۆ آی ئه  ده

  "ییر سكه عه بله "یآان نگه  تفهی شارگه له حه
  بگرن،ر  وهێو هج

  "ال لوقمان زاق و مه هڕبدول  رباز عه سه"له 
  ن، ن بكهۆقا ب  بهیكچن وه هگو

  دا وره  گهیال  مهی آه  خامهییندرز و ب له به
  ن،  بكهێوك س هی یك له دوو هی
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  دا"ر دالوه  وییند فه ق ئهیف هڕ و ییروانم شیبراهیئ "ین گویله باخ
  ن، بات ئاوده خه  دان به ژه دریكڕك و ییژن بار  بهیمام نه

  ستداو ن ههییندتر بیماآ له سه
  دا"ر عفه جه "یتس  وهیشق  ئهی چاوی له ترووسكه

  ستن، ابووهڕوه  ه"رد دلیخال"ك  ته له
  "عیم السه  مهیئازاد"و " محان گه مه  حهیئازاد"

  دنیه  شهیلرآ  سهیوان رخه  ئهیآان هرلق و چ  سهیقومر
  دا هیۆ آیكموو ما  ههیرگا رده له به
  ن،چ  ئهییشم هۆ خیآ هی غمه نه

  وه النهی  لهینووی تی وشكیوم و ل له ده
  نه دیۆ آی ئاشقییدان پاسار سه
  ه ویان پی"وزاد نه "یشتۆ گان آووتیكآ هیر  هه
   دای باوآیم ما رده به له
  ن، آه  ئهیقبردوو پ شهۆت  به گوللهیك تابووتیم ودهله ن
  ٭ وه هییمع ت له جه گه ه  آهیكژن ابات بهنده نه
  ێوه د  خاآهیاینۆمف م سه ده به
  چ  زامدار ئهیكز وه  بهینگاو  ههی وه نانهھ  له ههیقاو شه
  ێمن دمن هه
  ه وی" بابه ر ده عومه"ژنه  م به ئه
  دا هیۆ آیدیه شه" شت د و هه وت سه حه "یادی ییژش نوله پ
  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستـــــــــــ وه ائهڕ

  ٭      
  شم هیۆ آیككی دایش رباوه  بهی رپهۆدا آ م آاته ستا لهئ

  ستاوه اوهڕ شار دا یند وهن له  وهبه پ
  دا ادهیم   ئهییی وره له گه

   ویآد هی  هآات وو ئهڕك  هی
  :ن آتر ده هی  به
  دا م شاره  ئهیگو  بهی چی نامهڕجا

  ن؟ی بانگ بده
  نم دف رزه  بهیۆ  ههوه س رازه به  هڕله قو
  و" رایشھر"به " باس عه"و " د ممه محه"به " میر آه: "میآه د

  :  ده٭تاۆبه هارم" د سوه ئه خاره"
  ت؟ی ه ئیدا چ م شاره  ئهیزۆری پیژ له نوۆ تی ئه
  ن وه رآردنهی بیرقا موو سه ه ههیۆآ

  :ن ن و ئه آه وه هاوار ئه كها پكموو پ كدا ههله پ
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  وه سته هه م ده هیۆسته آ هه ده
  یآان ره به نگه نه تهۆ له آێڕئاو
  وه ره ت بهۆ خیژووم
  ی نامرۆت
  ی سرآیآ هیۆ  ههی كهی چرۆت

  آان و هیییق فله  ئهی زنه  خهی پكه به داو و ته
   توركی رهی لیشما هڕبه 
  ،ییریناگ
  ه وۆ تیپۆ تی  گرمهیند ماوه  زهێآو له
  ق ب  ههییشا
  ،یو  لهۆت
  ،یزن ئه ژوو دا هه می شاخی وه  به گهی سپه و ئه  ئهۆت
  

                                                                20.02.02  
  


