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  یبدول شارباژ  عه:یعریش...  !؟ێ بگر گک، کڕ د ا بوو بهیر چ گه ئه
  
  ، ڵستاۆا پیچ
  ، فانۆا تیدن
  ، شق دار عهد

  ، زه النخت  دره
   ! .نژ ھهی ائهیر خولیشاع
  ی دی و کاته ئه
   .ی ده ادم ئهی ی روازه  ده له
  ان ئاخ و داخای ر ده سه به
   .ین نگاو ئه هه
   . ه دی نه ئاوڵ د ارهید

   . له  په ر بهۆ زین نگاو ئه هه
  تا ی په
  تای په
   .ین ستما ئه  ههینگ  زه ست به ده
  ێش باریرد به
   .ی ده نا پیگو

  ت و د وشه
  کات و ئهادت پی یچرا
  وان لهی  مهی روازه  ده له
   .کا مت ئه  خهی مل ست له ده
  ت وعر دیش
   .وه ره نجه  پهی ناو تاق له
   .نر د ر ده سه

  ماکانتۆ س تهب  چاو ئه
   .ندو ا ئهی تی نه خه رده زه
  ر نده مه ک سه وه
   .ی گیشق عه
   .نا  ناو ئاگر ملت ئهۆب

  ی ازهیو ن جا به
   .ا سوتانای
  یران  کامهیاخود گوی
   .نگاو نانا  ههی خه هیر  سه له
   . بووینھان  پهیازڕنگاو  هه
  تکو چکل وه
  ! .کو نوشته وه
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  یچۆتنارد ب ئه
  ،  کتهم هاوخه

  ، کته هیڕهاو
   . ناو شاردا له
  نگاو هه

   . بوو هۆ تی سوژن
   .زا  ناحهی چاو تکرد به ئه 

   .ای سته ر ده ژیو شار ن له
  ی و کاتانه ئه
   مات  ماته به
   ساما پیلۆپ  ناو شه به
   وه نهیڕ په
   .سات  کاره پی رگه  ناو جهۆب
   وه  داوهی وه  نانهی دوا له

   . وه انهڕ و گه کشه پاشه
   . وه اوهڕ  ر و بهیچ ن به
  نینیانبی ئه
   وه نهیۆڕ  بنارا ئه به
   .هو  لوتکه ور به کو هه وه
  یوا بی  باخچهی ئاسمان له

  کوردستانا
   .نیبار دائه
  ، ێر گوند ک هه نه
  ، ێر شار ک هه نه
  ،  هی چکهۆشار
  ،  هی ا لوتکهی
   .ێا بناری
   کات  لهیئا
  کان شو  له
   . وه نمان کرده مه  تهیچاو
  کانمان شه کیژن و با به
   . وه رنجا ورد کرده  سه له
  ، هات ج ئه ره قه
  ، هات ب ئهیر غه
  ، بوارڕ
  ، ر چهۆک

  ،  سواره
  ، کاروان
  ، زامار
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   .هات  ئه
  هات تا ئه هه

  یش ناو باوه
   . وه نهیو  حهینا  په بووه ئه
  کان شو له
  _ کایرنج_  ک وه
   . وه کانه - ۆفرانک -ست  ده به
   . خت بووه ستا تهوا ئ که
  :کان شو له

  دار و
   .یرد به
   وگ
   .یۆخ
  و یکان
   .یئاو
   و هما
   .یما

  گوندا و
   .یگوند
   دا- ی ت-ن  ئ- یت _ ی ر زرمه  به له
  دا وانه  ئهیر چاو  به له
  ی که زهۆ ت که
  انای سمی  بسکهڵ  گه له
  ،  کوردان هۆز

  ، انڕۆ شسم
   .!وا  حهۆچوو ب

  :کان شو له
  یردوو دار و په

   .وتا  گاز و نهی پهر ک  به له
  دا  وانه  ئهیم هر د  به له
   .!نپ  لهڵروا شه

  ڵ  دوکهی ناخی قرچ قرچه
  ی نده خه  له پی قاقاڵ  گه له
   .انایرون ده
  کانا  ناو شاخ و داخه له

   .دا  سه بوو به
  کان جاشولکه

  ییوو ئاب وا بی وانه ئه
   . انهیستو  ههی وانامهب
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   .انایانی ژیرفانی گ له
  او چوار چیک گورگ  وهی وانه ئه
   .ن که ا ئهیڕ
  !رات نتهۆ ق به
  ن ده ن ئه به
  وان  ئهۆر ب سه
   .مان  ئهۆ بڵما
   .ب  هه  موشه هیر ال  هه له
  یکو تانج وه
   .!ن که او ئهڕ  هیو ج وان له ئه
  :کان شو له
  ی که که  خه که
  ستاشتا ئ هه
  یزان  ناحهیخت دبه  به له
   وه بووه  نهیست  ده ان لهیست ده
   .!یران و هب
  ر  بهی وانه ئه
   .وتن  ژنان کهی وره  گهیقڕ
  کان الد له
  نر ما  به له

  و جنیکر خ  به درانه
  ر  به درانه

   .کان نکهلو ر سه  سهی هپا ته
  :ن  ئهێو  ئهی کانه و خه ئه
  ش هڕن باۆک چ وه
   .ن بنویۆ خی هڤند گ ر چه هه

   .ن ناکه  هه  لوتکه دار له
  نگو تارا  تهیندانی ز له
  ست و پ  ده ر لهیند زنج رچه هه
  ب کیپ قه
   .متر بی گشت ئازا قا له
  یاگرڕۆ خیانیز گیرگ هه
  ران شهۆکت
    پاکانهیشت دهو پ ره به
   .ێ نابڕ  باوهیو ک له

   .ن ناو سووربکه خو م به با چه
   داری کو گه  وه با الشه

  ڵلو دا  قهۆب
   .ن  بخهیرد بهر دار و   سه له
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   .ێڕناب لی مهز ئیرگ هه
  وار وی د ن بهی که شمان ئه له
  نی که سکمان ئهئ
   . وه بونه نویاڕ  داره به
  ی و کاته  لهیئا
   . اکهی چۆ بیوانڕمان  ئه
   . وه  کردهیروون  دهیرگا ده
  قاومان نا شه

   . وه ا کردهی تیست  ههی بوخچه
  یده
  یده
   . دوان وته که
  یند  تا دوا بهیند ر به ه س له
   .ان داستانی ده
  ندا  دوا به له
  :یا وتیچ
   .شک  توول ئه ره فه م سه ئه
   .چ رتان نهیلتان بم بیغ ده

   وێئاگر و خو
   .ی کوردی چاکیکر نجه خه
   .بان  دهیجوان

  یۆشک من که
   .گرتبوو م ههو گ وشه

   . پشت هۆش ئاسن و کۆت
   . وه هری بیو ر چاره سه به
  ی داستانی فه کیر سه
   .امان گرتبووی چیشق عه
   .ی ژانمان بیل ندان که چه
  مان و و لی رده ندان په چه
   .یڕا دی خولیر نجه  خه  به
   . تولدار بوویناغۆگا قڕ

  ، و بوو شه
  ، ژ بووۆڕ

  ،  بوو وهکاز
   . بوو هبول
  ینی مانگمان بێر گرد  سه له
   . بوو وه شیکنیر ما سه به
   . گرتبووۆان بی نهئاو
   . وه هیور  ده کان به فهیتر
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   . وه سپه  ئهینمبازڕ  به
  : وه رسهۆ کیرانۆم گ ده به

   وه نهیناو هاتبوکمان ه
   وه نهیڕ  چواالن په  قه له

   . وه نهی بهی  و نهیش بۆزاوا خ
  :کاۆ د له
  ینیمان ب ناسه  ههیرم ته
   وه مه هند خ  چهیر شان سه به
  ای چیدان و ئاوه ره به
   . وه کهم  چهینار  که له
  دا وه و شه له
   پهۆو د ئه
  تکان  ئه رمه و ته  لهی نانهخو
   . وهۆژ بۆڕ  که
  ینیان بی ئای گوپک چه
   .وه انهیکرد

   . وه کهۆکر گ  سه انهیخست 
  شکای تی دوا به
   نهیوت  کهیۆب

   .یکی تارینیب هه
  اشکی تی دوا به
   نهیوت  کهیۆب
   .ینشق ژو عه وو کهک

  ر کات هه
  یر کان  سه نهی چوو ئه
   .نیکرد  ئهیش  تووند باوهیکان
   .نیس  ئهۆ بیی ماندوویو ته

  :نیوت  ئهیجا پ
  ن دارهۆلوپ  په و داره  ئه وهئ

   . واوهڕدا ڕ  باوهیود ک  قه  له که
  ی که شهیڕگو  هڕ

  کال  گهی ناو خاک و د وا له
   . ناوه خوی زاده
  ش هڕووڕ یالن  زهیشکر  لهیرچ گه
   .  خاوهیای دا خهیۆ خیوژم ته
   .رنۆ خی گهڕر   سهی کاروان وهئ

   .  توش و دژوارهی که گهڕ یرچ گه
   .نڕۆگ م ئهم و زو  ستهیخت ته
   .وو سوورنڕ  هیۆتا ب للهی ناو م له
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  :یوت م ئه پی و کاته  لهیئا
   هیگاڕم  ئه
  یر شان سه  لهی ناسه ند هه هچ
   . ا ناوهیۆ خیاستڕپ و  چه
   کهبازڕ
   کهووبارڕ یر پرد سه له
   . ناوهر خو هه
    ئاگر کهیژن  به  چاو لهۆت
   .  داوهی په ناو خاکا ک له
  و ژارانه  ههیڕ ینیو ئه
   . رگ سووتاوه  جهیکتو
  دای ئازا  به وانه بۆت
  داین  هه  به وانه بۆت
   . داوهین تۆق چ ک و ئارهچ
  ر عاشق گه ئه

  رهاد ب ک فه  وهیکر کارگه
  شقا  عهیڕ   شاخ له  لهب ئه

   .نرب ق ده هڕ یرد  به ئاو له
  کو الس ب ر عاشق وه گه ئه
  شقا  عهیڕ  لهین خوب ئه
   .نکا بپرژڕ دیووڕ  به
  موو کات هه
  کانت  وتهی بای قه شه
   .نس ئه رم ههی بیچاو
  یده
  یده
  کاو ئهووم تڕ
  :نویجر رم ئه ر سه  سه له
    ر باخچه گه ئه
   . باران بب
   .؟ێر بگر ن بهۆچ
  اییر چ گه ئه

   کڕد بوو به
  !؟ێ بگر گک
  ی و کاته  لهیئا 

  :یم وتی پ که
  چ رمان نهیب
  نی که هی زی ناسه  هه مهئ

   .ێور  هه ه  په ته نهیوا بو
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  ن ویبار ده
   .ووبارڕو  گهۆ ج وه نهیب ده
   بتر و  ههی خاک له
   .چ ا ئهیر و ده ره  بهیموو هه
  چ رمان نهیب

  نیو که ک نه هی بای شوانیدوا
   .رمان باد وت و هه  چهیڕ ۆب

  نیو که ک نه هی بای شوانیدوا
   .امانداڕ ییۆو نام ره به
  نیب وره و هه  ئه مه ئب ئه
   .هی پی ه  په
  دا رزه م وه  له مه ئب ئه
   تهم و  ئهی وشکیناخ

   .نی دان که  ئاوه هییشاخاو
  دا رزه م وه  له مه ئب ئه 

  ین وشه  که  له هییک چبست
   .نی که نهڕ په ت تهم و ئه
  ش م جاره ر ئه گه
   زووین سایس ره ک هه وه
   که  شاخهیووخانڕر   به له
  گرتوو ر هه  سهیور کو هه وه
   .!نی بکهلف قه
  نیۆش ب مهئ
   هیایم چ ئه
   هی الوه و که  ئه تهب ئه
  این ته
  !نا بخویپوو ت په
  ا باداوی تیۆش خیل و دا قه
   .نا بنوی تینرات ته
  نیۆش ب مهئ
   ژانه م که ئه
  ی کهۆر مهو د  ئه بنه ئه
   .نرد رده  سهڵک و داڕس د به

  روا  په ب راز به گورگ و به
   .نر  خاک وهین خو هم ل ده
  نا 
   . ناناب
  نا
   . ناناب
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  ر  تاسهناب
  یایو چ  لوتکهی مل ست له ده
   .نی رده ت بهو

  ر  تا سهناب
   ین مهیهر  ئهی خه هی  ست له ده
  نی رده  بهڵووتاڕ

  زیرگ  ههناب
   .نی ک دابدهۆچ
  نیسوت ا ئهی
   .نی گه  ئهیا پی
  ۆک ت ش وهیمن
  م که ز ئه ر حهۆز
  نیب وره و هه ئه
   .نیب وره و هه له

  انیڕدوو 
   .ێڕ  هاته
  ! .نی دابیک هی  له

* * *  
   هاته  نهیسا
   هی ووت ههڕش و  هڕ یڤۆ مریرچ هه
   . وونهڕ یاوی کانی ک چاوگه ان وهیناخ
  نییۆ پڕ باوه
   . نهیم رزه م سه له

  ینی باران باریرگا ر ده به وان له
   . هاتایکرز وه
   که وره  هه ه  پهی هوا  گهی  ئهۆه
   . که هییفر  به وو سوورو ناخهڕ  وره هه
  ینرد ر ده  سهی که
   .یو ک هک گو وه
   .؟ وه تهم و  ئهیکل ر که  هه له
   وه هیڕو   لهی که
  یدان  ئاوهۆ ب له گهۆک ج  وه که
   . وه تهب ئهڕۆش
  ک هی وه هڕک  روه هه

  یو ک مامزه
   .؟ وه ناو د نهکا ب هی ی دوا دوا به

   . وه کهر ما  ههی نزمی ب له
   . وه شهتک حمه ژار و زه  ههیما
   بنگ  ده نگه ده
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   . وه خو  خانه  له
   وه ناخه له پی کوی  وشه  به
   . بارانتان بکا  وشه ژنهڕک  وه
  ای ناو ناخ  لهیچ
   .م ر و کهۆ ز هی هه
  رتانا  ر سه سه به

   .بکایئازا دا
   .تانایت ماندوی نه ناو ئاو له
   .بکاید  بهیۆ خیواو داخوازیه
   . ب رامه و هه  ئهیروون  و دهڵد

   .ر بکا ت وه ئیتنوی تیناخ
  کو جاران ک وه نه
   هییوانی  ئه که
   .کان وره  هه ه  پهی ئاسمانیخت ته
   .دا  با ئهیر  سهید  نا به به
  دا وانه  ئهیووڕ  دا بهی ئه
  :دان ئه پ  کهیکرۆخپ

  ند ئاسمان ر چه هه
   . هی وه پیور  هه ه ند په چه
  و کهیر ه گه ئه
   . وه تهب لیشی تریه
   . وه بنه  نهچ
   .ورن  هه شه ا بن کهیند
  ! . وه ننهم  ئهیکۆز  نه به
   ی وشکیناخ
  ک من ئاسا   وهیژاران هه
  زیرگ هه
  زیرگ هه
   . وه ننهناژ
   . وه نهتو هنجاما ئ  ئه له
  ی هوا  گهی  ئهۆه
   که وره  هه ه په
  وو سوور وڕ  وره هه

   . که هییفر  به ناخه
  ێبباری ده
   .ێبباری  ده
  بارانی ئه
  دا وره و هه  ئهیزئام له
  ! . هی پی ه په
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   .ێبباری ده
  ی دیو زه
   ژاره  ههیچ 
   ره نجده هڕ یچ
  دا ه  پهیر باران  به له

   . هیڕ چاوه
  دا ه  پهینی بار ر له هه
  ین و خه  تاسهی و زاریو زه
    ره  کارگهیچ
   ارهی جوتیچ
   نووهی تیچ
   . هیی برسیچ
   .ب رو ئاوا ئه  به تهد

  دا ه  پهینی بار ر له هه
  و ر لوتکه  سهیک و داڕ دیچ
   هی م خاکه  ئهیۆشت و د ده
   .ما ئهیاڕ

   .ێوڕ  ئه لییوزا سه
  کا سات له
   .ستا ست ونه  ههیوراز  هه به

   .نا ملم ئه
   .کانا ازهڕ یر شوهی ک به
   .کان بوو گ جی ره شوهیو ک ئه

  نگ  دهی سروه
   الم هات وۆب
   .ق  ته مه  ده مان بووهل

   ملم نا  ورده ورده
   . وه  گوندهیووڕ  ووم بوو بهڕ
   وه هڕ  پهیسار  حه له
  : بوو هی حانهڕ  م لهگو
  ی ره نجه  پهیۆک  ناو سه له
  کاپان  سهیوانی هه
  ک هییر بی زهۆ گیئاو
   .کا رم ئهواران تئ

   هییرو ب  ئه شهۆند خ چه
   .کا م ئهۆ الماو ب  بهێد
  یم رچه ر په  سه مدا له ئه
   .یم و مه نهی س مخاته ئه
   وه نهۆو ب و به  شه وهین
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   .پانا  سهڵ  باخه وا له
   .انای ژیشت ک حمه زه

   .وه المکرده
  ڵما م شهیوانڕ
  یپۆر لق و پ سه  بهیست ده
   .ناه کانا ئه خته دره
   .کان النه ه کرده  ئهیووڕ
  :اندای گو دا به  ئهی مه ئه

  پوو  په کات ستومهیمن ب
   .نک بخو هیر ج ر هه سه له

  ا زووینگ   دره هیو ج وا ئه
   .ن  ئه تی پسات کاره

  :ن  ئه هیگوا 
  ! پوو بوومه په
  ! پوو شوومه په

  ستا ئ باشه
  !؟پوو  پهکوان
   .!!پوو  په ک بوونه هی  تان لهۆخ
  یب م ئهڕ خت وه
  کاشت ده پ له
   .ابوویروم چ سه
   . وه ر بووهۆ گلێرد  به رهتاو
   .ت بوو هڕ الما  به
  یب رم هه سه
  کاد پا  قه له

   .ک بوو هی کناچه
  یشیور ر چوار ده هه

  ق ویزاق و زر
   باع و باعه
   . بووڕ با هڕبا

  کردوگازم ل
  :خم بوو قوێگو
  ر چهۆ ک شکهین که

   .یو ک ه گوی ئه 
  ینیۆڕ  ره ف وه ژه م له

  گوندا و
  گوند و

   و  های
   وڵای
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  وا وک
   .یوک
  ی هۆناسک ۆه ۆه
  ی وه کید و قه ئه

   .ماکانمۆناو س
   . ت جوانهۆ خ ر له هه

  یت شوانجوان
   .اکانمیان چب

   انهیتوخوا گ
   هو شمشا به
   .ین م ناژهۆب
   .یم ناچۆک ب هی رهۆ ه به
  !!کانم  گوندهیر هات سه به

  :یب  ههیۆ خی سازینگ جا ده
  چاۆ ک  لهم رده هه
   . گوند ره کوی ئاستی ال مه گه ئه
  کاو ز ئهۆ س رهۆم ج به
  :وانڕ  ئهۆ ئاسۆب
  ی ئارامگای  ئه انهیگ

  یداستان
   .ییاین  ته
  ییشناۆڕ
  یجونی ده
   .یینایب
  یت وی بوکی ئه
  ، فراوو به

  ، دار مازوو
  ، ووڕ دار به
   .ن به داره
  یت وی بوکی ئه

  ، وت و دار که
  ، و ڵوو

  ، و زدار گو
   .ییایچ

  یما  شه
   یانی ژ
   .ییایند
  وان ن م وا لهد

   .نگا ر تهۆ زیکناخ
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   .ردارانۆ زی هین  هه له
   . ترهک و لیارت
   ره  وهی ده
  تۆ خی لوتفیووڕ   له ده
   . مکه ره که
   . ژهی  په  به گاتکهین
   . شهامکڕ
   . خشه بهم پیووناکڕ

   ناو شم وا لهیست هه
   .ر وشک و برنگاۆ زیابانیب
    ئاوارهیتنوی تی ناخ له

   . وشکتره
  ک هی گهۆ ج ره وه ده
  نتمیو  ئهیایر  ده له
   . رده  بهۆب
   . نهم ژب
  میتنوی تیناخ ده

   . نه بشک
   ره وه ده
   . ره وه ده
   وڵ ناو دییشناۆڕ

   .روون ناو ده
  ردو گه بی رچاوه سه

   .وونڕپاک و 
   امهی  پهۆ تیشق عه
   .ھاوتاب

   . نه و ب هیودا سه
    هما شه
   . ندهل و با  مهۆب

   ئاگره
   . ندهڕ دیانی گۆب
   ووبارهڕ
   . رانه وی منۆب
    اسمانهئ
   . النه بی منۆب
  ش وایمن

   .ۆ تیشق  عهیداستان
  ر دار   سه له
  رد ر به سه له
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   .م که خش ئه نه
   .م که رگه  جهین خو به
   .ت بووم هڕو   له که
  یده
   .یده
   .بوو  ئهڕ پهت

   .دامی ل بارانی نم نمه
  کو باب وه
   .ی کهۆ زارۆب
  ێکو الو وه
   .ی که نکه  دهۆب

   . وه  کردهۆم بۆخ یزئام
   . وه  سنگمه ر نوسانم بهت

   .ا بشم پۆ خیکئاه
  اڕ گهیلم تیل  دهڵ  گه له
  :  وته  هاتهیمن ه به
   . بووم سارهۆو ک  ئهیک هی ناسه هه
   .ش و ژانا بوو ئی ناو خاک  له که

   . بوو شاوهو ل  ئهیرچاو  سهی تانه
   .بوو ت ئه هڕهات  ا ئهین دام  به که
  یش چاویشاول
  یۆ خیقڕ   لهپ

   .یب ئه تتا ب
   .ێ الفاویورد یاوڕ یرنج سه
  کال ن هه شو به
   .یب  ئهیۆ خیگاڕ
   . ناردۆ بیر فه زه
   .یی گه پی گه ده

  ناکاوا تا له
   .ی بردس ره هه
  یش چنگیشاول
   .ناۆڕ ی شهیڕ  له
   . وه که وه سی ناو ورگ وته که
  یراکۆ خم ژه
   . بووس ره ههم  ده

   . بوون ت قوله
   ئان و سات به
   . بووڵ تهیا شیایت

   . هیوو ز بزی ناسه  ههیرچ هه



 
www.kurdistannet.org 

 20:44 2005-12-6 وروپا   ئهیند  ناوهیکات به

16 

   .ی ف ئه  ههیۆڕ ئه
   .بوو اخود مت ئهی

   .بووم  مت نهیمن پ
  !بووم رد نه  به چونکه

  !بووم رووش نه م زه هه
  ڵ با تا دامه هه
  ی شارگه  ناو حهۆب

  یند بی لوتکه
  ی بایشق  عهیڕ

   .تاو  ههیشا جوان
   وه بوونه نو به
   .اوڕ  وتمه ا کهیایت

  ێو کو که روه هه
    لوتکه  به لوتکه

   . و ئاویر کان سه له
  : بوونگ  ده م لهگو
  مزر ناب رهل

   .مت داناساک قه
  نایو  ئهیڕ  له
   .رۆ خی قرچ ر قرچه  به مه ده م ئهۆخ
   وه مهتو  ئهتا دوا ب هه
   ژنهڕ  بمه ئه
   زمه ل بمه ئه
   سته  شه بمه ئه
   . خوار مهژڕ ئه
   هییو م زه  ئهی وشکیناخ
   . م سوتماکه ئه
   وی کان رهکو
  ی گوند رهکو
   . تهم و ئه
   . وه نمهژ ئه
  تا زره  عه له
  :یو زه
   .سا ئه  هه لیزۆت

  : گه
   .کرد ان ئهیتی و تهیو
  :ڵدپا قه

   .دا ئه لیشمشا
  :کان خته دره
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   .گرت ان ئهیست ده
  :داربا

   .دا  ئهۆ بی شه بانگه
  : لوتکه
   .کرد  بانگ ئهیی ئاوا
  :شیکان هییکان
   .ێنا گو  په هینا ان ئهیست ده
  :گوت  ئهڵ ا ههیان پی هی سته م به ئه
  یویمد نه_ 
  ؟یخۆند ش چه
  ؟یکۆند ک چه
  ۆ تێر ئه
  !؟ی بی چ  لهب ئه
  :انوتی ئه

  سکجا ئا
   .یر ا پهی
    شتهیفر
   .یرۆا حی
  نووسڤ یووڕ

   .شیتا مانگ
   .ان چیحد

  ن شان بده
  ی شان له
   .!ی جوانیخوا
  :انوتی ئه
  یۆ ئاس کا له ز ئه حه
   . نهیری ش م خاکه ئه

   .نب  ههیچاوان
   اوهی چی دوند له

   .نشارو گوند بدو
   . کاتیاریفرا   به له
  ووڕ  دار بهی بن له
   .بخات  هه النهۆج
  داو ھه لیتاو
   .کات چ نهۆ ک هایم  له
  :انوتی ئه
  کا  ز ئه حه
   . م خاکه له
  ر کام سه له
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  ی پکهۆتر
   . ندهب

   .ێدابار
  ی ناسه  ههیشت  وهیبا
   .بکا هه
   وه  شاخهی ناخ له
   .ر بکا  سه نه شه
  ی ناو شاخی گوندیچ

   . هی ر ههسوتاوو کو
  ێنو ر له سه
   وخش به پیینایب
   .ر کا به  لهیانیژ
  :انگوتی ئه
  کا ز ئه حه
   مل شاخ و گوند ست له ده
   .دا رنه به

   . رزه چوار وه
   بیوق شه
   . دوندا له
  ێرۆ ج به
   . چاو ببای ئاو که
  :انوتی ئه
  توور ب گه
   .ینیبیک ب هی هڕ زه

   هییدوور ن
   .ش م هۆ خ تهیب نه
   .یرد بب  خاکا وه به

  ب واش نه
   .!!یرگ ب  شا مه کهینز
_ 1986 _  
* * * * *  
   
   
   
   
   
 


