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  یبدول شارباژ  عه:یعریش...  لووۆپ
  

  ی ساوابوو که
  دایژار  ههیز ئام له
   .ی بوو رده روه په
  شیسا بهسا
  مام ک نه وه
   .ش و ژانا ئی گهۆ ناو ج له
   .یبوو  ئه وره گه
   .کانت سته  و ده پیشیق

   .کانت نجه  پهیۆلوپ ناو په
  وان و  ناوچهیچۆچرچول
   .کانترپ ست و سه ده پشته

  یر سه رمه  چهین مه  تهۆب
   .شی ئیگارو ب ناو کارخانه

   .ن نویکژۆڕ یوانڕ چاوه
   . هیوا هڕ نا مه رده م سه  ئهی دادگا له
  کو ژن  روه هه
  دا هیرما  سهی مهۆ ک له

  ر رابه نابه
  ورو ر جه ژ له
   . هیما زو  له
   .ش و ژانن ئ ه کام دۆب
   .ژوانن ج م له ه  کام قهۆب
  :ی نهو د ئه
  ، کو جاشئ وه
  ، ک هی فهیف خه
  ، ک جاسوس وه
  ، ک هییعس ک به وه
  ، یعب  شهیشی جه
   .ک هییوار ته
  ، اییشۆفرۆ خیژاو گ له
   .اییش هڕووڕ
   .بن ست ئه رمه و سه وه نهلخو ئه
   .ن وه  ئهیاک ویکو تل وه
   چوارچاویک گورگ اوهی
   .رن که په م ههیدا
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   .بن ست ئه رمه و پول سه  پاره به
   .ن وه  ئهیشق ادا عهی دن له
  ی نهو د ا ئهی
  ران شهۆکک ت وه
   .زانانیک پارت وه
  ین مه کو سوته ان وهینیژ

  ست و  دهی ناو چرا تهۆکرد
  ینی ژینگ زه وه شه ناو به
   .نڕ گه و ماناندا ئه وهئ
  ی پکه زار داوو ته ناو هه به
   ئاسادا وه ئیشق  عهیڕ
   وانهک د وه
   .نن  ئهڵۆ ک واو ژانتان لهیه
   .نربشسوت ن گه هیست نا ربه ده

   .بن ست ئه رمه  سه وه  به چونکه
    کهی مانه ه و قه ئه
  ھادایژد  ههیم رده به له
   .ن ده ک دائهۆچ
  ی نا هو نا ر گرمه به له
   .ن خه ر دائه سه
  ردارانا ۆ زیی ناو شا له
   .بن ر ئه هیشا
  خت و توشا  سهیژانۆڕ  له
  وو ک ست به ده
   .بن با ئه  پشت له شهیم هه
  ز و پارۆخ

  ک وۆترسن
   .بن و ئهیز به
   . تاوانیرۆپ ن و شهی ش له
   .بن  ئهڵ تهۆ ناو کیسکفرم
  ن ده ئهز لۆ پ وه ئیووڕ  له
   .نن ر ئه سه  لهییای ریتاج
  ی مانه ه و قه ا ئهی
  یوان وچه نیق  ئاره به

  نراوتانت هڕ یشانو بازو
  لۆنگ زه
  ڵۆنگ زه
   .بن ست ئه رمه سه
  ێو موو شه هه
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  یازیازو نڕ یزان ئاو
   .بن شقتان ئه عه

  یو  شه مانگه
   .بن متان ئه  ژان و خهیایدن
  یوتن رکه و سه ره  بهی ژهی په
   .بن واکانتان ئهی هی قه
  یدانی  ناو مهیک هیۆ هه
   .بن نتان ئهی ژیکان شهک
   و لوتکه ره به
   .بن نتان ئهیڕ اپهڕ یئا
   بووی شتا کهه
   برک و  بوو بهیم  هاوخهب
   ژان؟ ت بوو بهانتا لی ژی سنگ له
   بووی شتا کهه
  ند بهیک باز  وهیم  هاودهب
  تایش هڕ چاره یۆ ق له

  ؟شانی ن بوو به
  وۆرت ا ههین ته

  رمت  گهی ناخی ناسه دوو هه
   .نا کهیجیه
  وۆر ت ا ههین ته
   .رگت  و جهڵ دی  پارچهجوت
   .نا کهیس که
  ی نگه  جه پی شه ناو ب له
   .نای ژیچ
  م کو چه وه

   .ستتا  بن ده  لهی له گهۆدوو ج
  انی و تا به شه
  تانیۆک
  ردو  دارو بهی گو ا بهد ئه
   .شتا رو ده  دهیر وه ندهیز
  رمت  گهیشک ر دوو ئه ا ههین ته
   .گرت نا ههی ژی نه گل له
  ، م  هاوخه ب به
  ، م  هاودهب به
  ، ج  خهب به
   .م  خاتو شهب
   وانه  شه به
   . ژانای قورسیر بار ژ له
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   .اڕۆچ خت دائهۆ میانیگ
  ژاناۆڕ  له
   .یانبنی داینتوا تئه نه
  ژژو و گیکر کو سه وه

   .ژڕوان رونت ل  دهیجام
  ی ژهۆڕو  تائه
   .کداجاخ  وهیۆک ر سه به له
  :دا و دوو بانگت هه س ب به
   ھاوارهی ئه-

   لهی وردیشک  دوو ئه وه ئه
  انمیگ
  انمیژ

   . لهی دیموو هه
  ! نهیک  خهی ک ئه هی ساچاره

  یت هامه نه
   . لهیائڕزیئ یوق  تهی ئه
  ی برسی سک به
   .!یپرسی س نه که
   تهۆم ب دیند وا به ئه
   . لهیرد ک گه هی
   ... ھاوارهی ئه
   ... ھاوارهی ئه
   .یی زه  به پیست  دهجوت
   ر ئازانه هه
  نتای ژینای بیز ئام له
   .نیان هانیر ده
   . وه تهیاڕ  سووک گهی شان به
   .! وه تهی ده لیتا پا هه
  نتی ژیای دنیوا اوو ههئ

  ێژۆڕوو  شه
   .!اڕڕۆ الت گ له
  یاماڕ  ندهه
  یاماڕ  ندهه

   .!! وه تهیورد بو
  تاۆ ناو خ له
   . وه تهیتوا ئه
   .کان  ناو جاده ت داتهک ش وه
  یستا وه انهڕ

   .کاران کریدانی تا مه
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   . که جاخه ر وه  به اندهی تت گهۆخ
  تیتا توان هه
   .دا  هه بانگتیساس  که به
  ا بووی تیرچ هه
  روونتا  دهی خماخه ر چه به له
   . بووڕ ان تهیچاو
   .!اندای پوره
   .یان گرتیل په
   *-سکان  کان- و - یند که مه-و  ره به 

  انیکانن پشو
   .یگرت  ههۆب

  انتیردووک هه
  ر ت
  رت

   . وه  سنگته نووسان به
   خل  خله به
   . هو ت بردنه که و کاوله ره به
  !ژ پرچ دریشک  ئهجوت
   .ژڕکرد سا ان ئهیرد  بهید
   

1990   
* * * * *  
   .نگر په ،ۆپشک :لووۆپ
   . پرسه :ڵ تهۆک
   .ییرا مه :ییایڕ
   .ئاگردان :جاخ وه
   .نیمان سلیشار یک هڕ دوو گه :سکانکان_ و _ یند که مه

   


