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  یییی  ئاسۆ بیارهئاسۆ بیاره ...  ...  کورد کورد  یی  رگهرگه  شمهشمه پ پ  ژنهژنه
  

کانیان   فرمسکه، ش بپۆشن رگی ڕه کانی پایز به با گه، زو دایگرت رتاپای خاک ته سهبا 
 مۆ له  ئه به، ك ناوه یه ی لهاننیاگاک، زن دایکک دایککی مه، ن ی زرباربکه تکه
ن دی  ته، ردی بوو هه!  به، ستا ک وه یه رگه ه پشمهدی ژن، لبومی خاککی نامۆدا ئه
  . مر ناونرا  به زیندو و نهم به، بوو

، تاسنیت  دهت ئاسمان و ڕیسمان  نییه الیه الیه وه ی ئه ج هشتووه؟ ئه ت به  ئمه ک ده
    ن که دهتۆ   گۆرانی نوقوه ی وه خشینه به یڕ  پۆل پۆل چاوهزارۆکان، رات  بهوی بۆ شه
 اچوارچراد ر شان و ملی  سه ت به وی سابخیت و تریفه شه مانگه تۆ، ماوی یت نه ک ده

  خشان کردووه په
  یرانتن ستی حه  مه غده و نهو بۆکان   قازی چاوی لته

  ، و  مشه ه میوانمانه ئه ی کۆمه رگه ی ژنه پشمه ئۆخه
کی  ئایه، نجی له کۆڵ هات ره فه،  هاتردوا هات ژنه گیڤارای کو، وا هات، و بچووک وره گه

  نگیشی پیه س ڕه
  . وه داته نگ ده ت ده ڕه نه  وه غده له نه، مووی بداره شار هه

  دیسان و مشه ئه
  . . گرێچ ئا، وه کاته ورۆزده نه، پاسدار و ئاخوندا ی له نو مۆگه، ی کوستان رگه  ژنه پشمه

، ورامان  تاکو قامیشلی و هه ده له ئامه، ریوانی داگیرکراو  مهنھا ک ته نه !رگه شمه پ  ژنهی ئه
له باباگوڕگوڕی دڵ ، مامی بناری سورن و شنرووه له پاڵ نۆ نه، فرین ی بهرزترین کو له به

ی ئاگره  ئه، نگته ن له دهگوما، چی کووه تۆ ده له، وه ربنده له ئاراراتی سه، سۆوه به
  ، ی شار که کوژاوه نه
  !ناوی کۆیالن  هه! دی دایکانی کوڕ له کوانی ئه
  .  داخستووهران  بۆ داگیرکهخی ت دۆزه ناسه هه، کانت شهک وو نه
  . خوقنیت داستان ده، ت یه رگه تۆ پۆلک پشمه، یمانک نھا قاره ته  ک به  نه!تۆ

قیب  ڕه ی دی ئهنگکت له شانه و سرو تفه، تبینین گروندا ده مه کانی ئارزو پیره له نو ڕچکه
  . رم و کوردستانت له خۆت ئاندوه ته ئامزکی گه کانت کردوه چاوه، یت که فری مندان ده
، یت ده ده با قاو عهی ژررو با مزه ربه که چۆن ئاخوندانی سه، تی سرودته مه گومان له هه

   !ن که دوعا و ئاینتان گو مه خاکم به . . بۆن: یت که هاوار ده
  کردووهگیر ی نیشتیمان که رچوار پارچه ه ه ستت له داوه و ده فیرپۆشت  سهوا

  مان یان کوردستان یان نه
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