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    مهمه  حهحه  خاهخاه ...  ... وسیتوسیتوونن   ده دهوو  ترسهترسه  نهنه  کیتر کهکیتر که  یهیه  ) ) مهمه  حهحه  خاهخاه ( (ک بۆک بۆ  یهیه  وهوه  ڕونکردنهڕونکردنه

  
  ناوک یا ی خۆی بکات به گاکه  کۆمه ت به ویت خزمه یه  مرۆڤ کاتک ئه زۆر گرنگه
  وه شه و هزوتوانایه ی خۆی بت به مهنھا ناسنا ته کهکان بوروژنت   باسه  وه نازناوکه

غارغارنی خۆی بکات و چابووک چابووک ، نوسیندا بت له خنه ش و ره کهر سپی سه ئهسواری 
زاران   هه به،  و ئازاده یه  ناوکی هه سه رکه  هه ته به هه.  بکاترگری کی به چه به شقیش  مه

یان جۆرک رامان و گڤتارو کرداریان  که ریه م هه کوردن بهشیان وم  و هه یه  هه مه حه خاه
  وه نه بت خۆیان جودابکه نوسن ئه  ئه  که م کات به،  و جیاوازییان ئاسمان و ڕسمانه هی هه
و  بت پرسیارکی ناشیاویان الی دروست نه، بت  نه واشه ریان چه کتری تا خوینه یه له

  . رک ک نووسه مافیشمان پارزراوبت وه
  تکایه  یه)  مه حه خاه) ( تابلۆکانیشمشیعرونوسین و (ناوونازناویمنیش گیان   مه حه خاه جا
ت دابن  که ر نوسینه سه لهدیاریکراوی  به ی خۆت)  مه حه خاه (نوسیت ناوی ده  ه ک مجاره ئه

وشی نوسین   ڕێ و ڕهرچی جیاوازی گه  ئه وه نه ک جیابکه یه ر نوسینی من تۆ له تاخونه
ی من تۆ بکشن و کوردیش  ارمخه  چو  که ر چووه سه ش به و ڕۆژگارانه ئه،   دیاره وه رویانه به
  . . ست و پلی خوناویان بکات یری ده سه
شم )  مه حه خاه (رستم ناوی یی و کوردستان په وه ته رکی نه  نوسهیش من وه رکتره سه له
م و زۆردارانی ناو خۆی  که وه ته  دوژمنانی نه رگیز س له  هه  که بژاردوه  هه وه ر ئه به له

تان  که نوسن چارکی ناوه  ده جارکتر م که که ریزتان ده وپاسی بهس.  وه مه که  نهم که نیشتمانه
  . . ا نوسین ست بین له ربه مان سه  که ریه ن تا هه بکه

موان بتوانین   هه  هیوام به م به که شت ل ده که ستخۆشی نوسینه م و ده که چاوانت ماچ ده
کی ئازاد  کۆیه ر سه سه و لهمان  که وه ته کی نه وگاری تاریک و نوته  شه نه ینه ک بکه یه القه هد

  . ین کان بکه  ئاۆزه تاوو توی کشه
  . . . بماین  با قۆڵ هه موانه  هه کوردستان پویستی به
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