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   ن سه هرۆ حه نه.. . ریا که ند زه رمه ر هونه وا بۆسه وا بۆ هرشکی ناڕه مکی ڕه وه
  

 ری تبارکه کراودا هرشکی نایاسایی وتۆمه ڕوان نه  هرشکی چاوه ن ناوک له سه کوردۆ حه
  ی له وه ی ناونیشانی خۆی جبھت بۆ ئه وه ب ئه ریا به که ند زه رمه ر هونه  سه کردۆته
ر نازانین  ی خونه جا ئمه. وێ گیر که کانی وه ب ڕاستیه ر هیچ نه هه  دوا داچوندا کاتی به

تی  ک چۆن میلله نھا وه  ته بت که  نه وه ئه  هیوادارم بۆ یره  سه وهرشه  له ست چییه به مه
  وه یگرته ده دنیاشین   که وه گرته ری نه ن بواری هونهکا وهاش دوژمنه  ئه کورد دوژمنی زۆره

وتوون جا چ خۆیان چ  وا که هرشی ناڕهرشاوی  رماندانی کوردیش به  هونه دیاره
موو کوردک   دی هه  سروودکه قیب که ی ڕه سروودی ئه  ر بۆ نموونه هه.. یان که ره هونه
ا م ب و هه  هۆنراوه م به هه تی یان جار سوکایه  ده  به چی ڕۆژانه  که وه  خورپه خاته ده

 من  م جاره که  بۆ یه وه که ئه یه وری ووشه ریا هه که ی زه تا وشه ره سه. کرێ دهشی  که ئاوازه
ور یان  ر هه  بۆ سه وری هرشه  هه ست له به ئیتر نازانم مه ب خۆم گوم ل ده

 پیان یان زۆریش   لکی سلمانییه ریا خه که  زه  که س پیان وایه زۆر که..  ستکی تره به مه
ریا  که م زه به..  رووه  زمانی کرمانجی سه نی به که  گۆرانیه  زۆر له  چونکه  بادینیه  که وایه
.. ند ب رمه  ی هونه ریا عبدالله که ر کاک زه ستی نووسه به ر مه گه ئه  یه کی تازه وری شته هه

ی ودزی  نده  گه  له یه ستی هه ه د کا که  تاوانبار ده وه ریا به که زه ند رمه ن هونه سه کوردۆحه
ن  رده نی کاک ئه که نزیکه ره  براده  زۆر شتی له دیاره ی که ره رامبه ر به  سه وهرش کردنه
ریا  که  هنانی زه له  بووه ند ڕۆی هه رمه کری هونه ن به رده کاتی خۆی ئه  که گوێ ل بووه
   کارکی ئاساییه وه ئه زان س ده موو که هه..  وهن بو وکات مۆسیقا ژه ریا ئه که  زه بۆ سود وه

تی  ن یارمه رده ش ئه ربۆیه  هه ند بووه رمه ر هونه سود ههی بت بۆ  وه رله به ریا که  زه دیاره
ریان  ندی هونه یوه  یان په یان سیست بووه   نوانیشیان تک چووه که،  بۆ هاتنی بۆ سود داوه
  وروپا نوانیان خراپه  ئه یان کوڕوباوک ئستا له  ده به، رکی ئاساییش کا وه  ئه متر بووه که
من خۆم . کان وسته ر لک دووری بیروبۆچون وهه به یان ژن و مرد لک ترازان له  ده به

 دوای  ر به کوردستان و زۆ له کانم ریه  هونه وامی چاکیه رده رکی به خونه
  سیشم نازانیوه هچ که لکو له  به مبینیوه ر من نه ک هه ستا نهتا ئ. چم دهندا  که وتنه چاوپکه

  وه. وتن چاوپکه له   نه  قسه  به س نه ر که  سهر سه هرشی کردبته ریا که ند زه رمه  هونه که
  به ک ر هۆنراوه گه  زۆر جار ئه ر بۆ نموونه  هه کردووه سی پش نه  مافی که  که ئاشکراشه

ر  هه..  وه استی کردۆته ڕ میشه تک هه رفه  ده  له وه ئه  وه ته بو بوبکانیدا مه رهه به   له ه هه
م  رزنجی بوو به بدوڵ به عه یدوون ره  نووسینی فه  له کان که  هۆنراوه کک له  یه بۆ نموونه

یان . کاندی در وه وتنک ئه  چاوپکه ریا له که زه. داخی ره سیب قه  نووسرابوو حه ه  هه به
یان .  باسی کرد  تاراوگه ریا له که  زه ناوی شاو بو کرابۆوه به بیب بار حه کی جه یه هۆنراوه
ریا  که ن زه که وتنه  چاوپکه کک له  یه نووسرابوو له دا نه که  سده  له  که ڕوه ی بگه هۆنراوه

  ڕبواری ماندووی ڕی دوورم کهگۆرانی ...   نووسینی کاک شاوه یه وهۆنراوه  ئه کهباسی کرد
یان   ده  به  که مان گوێ ل بووه م شاعیره مان ناوی ئه زۆربه. سوڵ وت ڕه رکه  سه نوسراوه
ی من  وت ده رکه  کاک سه  چونکه ریا هیچ تاوانی نییه که  زه لره  گۆرانی  به ی کراوه هۆنراوه

وت  رکه ر ب چ سه سه شروان ب دی له چ ناوی  ریا هیچ جیاوازی نییه که بۆ زه.  نووسیومه
ک بۆ  سوڵ بکرێ نه ت ڕه رکه ب بۆ سه هر بکرێ د گه  ئه ی تاوان پویسته نجه  په لره سوڵ ڕه
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ر   خونهوه ته ن بو کراوه سه  ناوی کوردۆ حه  به و نووسینه ی ئستا ئه وه ک ئه وه.. ریا که زه
ر کاک ب  گه م ئه به.   نووسیومه وده  ئه م که به. تی یان نا ونوسیویه چوزان داخوا ئه

 و بۆچی   چۆنی نووسیوه  که وه بکاتهبا بوی  زان  ده م هۆنراوه نی ئه  خاوه دڵ خۆی به
  وه..  یان نا وه  ئی ئه و هۆنراوه یان داخۆ ئه  کردووهد اوزه ئی خۆی ن سوڵ به وت ڕه رکه سه
ب   کاک شروان  چونکه ست خۆشی لکردنه ی ده  مایه وه ئه  روان نوسیویهر کاک ش گه ئه

و  وه کانیم خوندۆته  هۆنراوه شک له  من خۆم به نووس که ی جوان و ناسک ده دیش هۆنراوه
  وره ندی گه رمه  هونه  له نھا پاپشتی کردنه ی من ته مه و وه ئه... م که ست خۆشی لی ده ده

  ر هیچ نییه به شم له وپاپشتی کردنه ئه.. ریا که ویست زه ر خۆشهزا زاران هه ندی هه رمه هونه
  ئیتر داوا له.. وا واش ب ناڕه  شتی ناڕه وا به وا بی ڕه  شتی ڕه  مرۆڤ به که ب نه وه ئه

ریا  که زه ند رمه  هونه ست خۆشی له زاران کوردی تر ده ک هه ویش وه م ئه که ن ده سه کوردۆ حه
زانین  موومان ده  هه که.   جوانه ره و هونه وپش بردنی ئه ره  ل بکات بۆ بهبکات و پاپشتی

  ی به وره کانکی گه  تهریا که ڵ قورگی زه  گه ریاو له که ی زه نجه  ژر په ری کوردی له هونه
  .. ین رماندانی تری کوردستان بکه موو هونه ریاو هه که  زه ست خۆشی له ئیتر با ده.. دیت خۆوه
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