
  

  
  
  ی من م پیاوه ئه

 الزۆ
 -ن ژه مانچه می من و آه رزی دووه وه-      
 
 وه بۆ قوتابخانه، آاته رم ئه به یانیان خۆی خه به
 ،ن هئم بۆ دا و ڕۆژه آانی ئه جله
  آه و آه دنته ژووری نوستنه رچاییه به

 :چرپن هئ به گومدا م ئاستهئینجا به 
 ! ماندا جوانه ئاگای  به سته ژیان له آچ هه

  

  

 ر جگاآه سه ردوو له هه   
  یانی ،  نانی به
  خۆین، هئیانی  شی به یانی و باوه ماچی به

 
 سران خۆی عه
 وه وه بۆ ماه مھنته ئه
 آه و مباته چشتخانه ئه



   سۆز  ، خواردنك له
   میھر ،  ماچك له
 . یه   پیاو  ئاماده شك له مانچه  و باوه  آه ك له  مۆسیقایه

  
 

 آی شیرین چایه
 له آوپكی شیندا

 نت هئممدا دا ر ده به له
 ش سره م عه آچ ئه:   هئئینجا 
 .ی تۆ و ڕووخساری تۆ و لوی تۆ شیرینه آه)چا(ك  ژیان وه

 
 بته ئواره هئ
 ردن دا ده آه نتۆره یی له آه آی آورتی قاوه زییه عه

 یی ی قاوه جووت گواره
  یی آی قاوه یه ملوانكه
 شكی خاآی و باوه

 : هئئینجا 
 ره دانیشه ی آچ وه ده

 !یی م، دیسان قاوه آانیشت بۆ بۆیه بكه با نینۆآه
 
 گرێ و  هئستم  ده
  رمان وبه ی ئه آه مبات بۆ پارآه ئه

 س و وره ی پاساری ، چرپه چرپی نه وه گوێ له جریوه پكه
 گرین، هئپوله  ی په ناسه هه

  وه  دیسان پكه
  ڕوانین، هئآان  خته وزی دره ی سه چین و له بزه یی ئه مه آی په گۆرانییه

 
 وه م پیاسه ده ئیتر به

  ڕ،   ماچی ته ین له آه آتر پ ده یه
 .رم  گازی نه شی بۆندار له  باوه له
 
 وه نینه م پكه ده به
  ین آه هئروومان پ  گه
  ك،  ناوی یه  له
  ك  ئاوازی یه  له
 .ك شقی یه  عه  له
 
  وه م ڕاآردنه ده به



  ین آه آه پ ئه وه و باخچه تریقینه وورد وورد ئه
 ...یی وینكی پیرۆزه  له ئه
  ین آه هئ لوڕژ  آه باخچه
 .آتری ی یه ماو و ونه  سه  له
 
 وه، وز و ئاوكه چینه الی حه ئه
 ...... ره آشان و وته جگه آه و ئه ئه

 قژ آای لو ئای،
 پرشنگی نیگا آاڵ

 .....چهی آ ئه
  

 :چم هئرووی ژیال  وه به گه نینه منیش به پكه
   پ له مرادمهت رابی نیگه خمووری شه مه
 تۆم ناچی له یادم می هیجری ئه یرانی غه حه
 وینت له دی پ له آوی من ولوودی ئه مه

  *فایه، بزەیه، بۆیه آه شادم دەرمانه، شه
  
 

 ڕوانت رم، له چاوانم ده رامبه دته به
 وه خونمه هئآانی  شه یی پشت چاوه ڕه می قاوه من خه

 آانم له آاتی گریانا، رزینی لوه و برینی دڵ و له ئه
  یدا آه ره جگه چۆنتی گرتن و یارآردن به و له  ئهیمن نائارامی    

 ری من، فه دوای سه
  نیایی من له شتبوون ، و  ته ئه

 .نووسین دوای مردنی خۆی ش و نه نگی ڕه  پۆشینی ڕه
 

  یه سپدانه و  و له ترسی من و ئه
  وێ نیه وی ترمان له و ئه وه ینه آه هئ چاو  ر جگاآه سه  له  آه 

  یه ڕوانه و نیوه  برینی ئه برینی ئمه
  نگه  چۆڵ و بده آه  چشتخانه 

 . وی ترمان دیار نیه  و ئه وه بته هئرد   سا آه خواردنه
  یه و آانیه  نزیك ئه  پارك و له   له رگی هواشی ئمه مه

  وی ترمان  ئیتر ئه  آه 
   گۆرانی نا و قژآایش ئیتر قژی آاڵ نییه 
 

  ش وزبوون و هی ئمه یه له ماناآانی سه وه تابوونه ئاخر ترسی باخچه به
 ك ، شقی یه وه له عه تابوونه  به
  آانی باخچه  چاوهیڕی ته



  ش آانی ئمه هوزی برین سه و ی بارانه وه بینه  ترسی نه  له 
 .مان آه ی ژووری نوستنه وه ره  ده  له  ترسی مردنكه

 
  گرم آانی توند توند ده سته من ده

 :م ه ئو پی وه  لومه یانم به هئ 
  ب ئیتر تۆ بزانی ئه

 وە ت بۆ بكاته  دەرگاآه  ئواران ژنك چاوەرته
 ، ژنك چاوەرته

 باوەشت پیابكات و ماچبارانت بكا،
 ، ت وه  هاتنه ڕوانته هئ  وه آه ره نجه  په نداك لهدایكی م

   ناوی باوآیان ل پرسی،  قوتابخانه  بوو چووه وره  گه آه
 ت هئ ناوی تۆ 

  آاندا وه  تاقی آردنه له
  ستی ی ژر ده آه ڕه ر په  سه  له
 !نووس  ناوی تۆ ئه وه نیشت ناوی خۆیه ته  له
  ؟ خته  خۆشبه شپرسن دایكت بۆ وا  ئه آه
  وك موو شه ئاخر باوآم هه: ت هئ

 .ن ژه هئی ئاوازكی نویی بۆ  آه مانچه  آه  به
 
 : ه ئم پ وێ شتكی تازه موو شه ی من هه م پیاوه ئه
 نگ ب، وێ بده ر بشیه ر هه گه
 ، آه ره نجه ر په  به مباته هئآانم و  ر چاوه  سه خاته هئستی  ردوو ده هه

 .ن هئ شونكی تر دای بات و له هئآانی ال  سته ئینجا هواش ده
 . وه داته هئرمی ئاوڕم پ  آی نه یه ناسه هه

 ڕوانم زۆر نابات، هئآانی   چاوه  له ئیتر من هنده
 . وه مباته شق و ماچ و ڕاموسان ئه عه

   نابات نا ئیتر هنده
  بت، ست ئه و مه ئه
 ، وه ستیه  ده گرت به هئ  آه مانچه  آه
  :م هئمگرێ و  هئك   بزیهمن
  وێ، مات ئه ن سه ژه مانچه زانم آه هئ 
 
 ن،  ژه هئوازكی نوێ  ی ئا آه مانچه  آه به

  :چێ هئ  وه ژر لوه  هواشی له  به گوم لیه
  زانم هئ من 
 چ، هئ تۆ  آانی له  چاوه
  زانم من ئه
 هن، هئك تۆ پرچی دا  وه آه ر ئاونه  به چته هئ   آه



  ش بوو،  وره  گه هآ
 .نووس هئ  یی ئمه ك و تۆ شیعرك بۆ تاقانه روه  هه

 ب ،  ڕ ئه رووم ته من گه
 آانی و  چاوه بمه هئآانم  چاوه
  م، هئنگكی زۆر نزمتر پی  ده به

  زانم، هئ من 
 وێ، ی خۆشئه مانچه ك و باوآی آه  وه
  زانم، هئمن 

  مان ئاوازی تۆ  ههرگای ماك و  ر ده  به چته هئ ڕۆژك 
 .چرێ ك من ئه آكی وه بۆ یه

 
 : ت هئ  ك ئمه ویش وه ئه    
  ر جگاآه سه  له  آه یه سپدانه و  و له ترسی من و ئه    

 ، وێ نیه له وی ترمان و ئه وه ینه آه هئ چاو    
  یه ڕوانه و نیوه  برینی ئه برینی ئمه

  نگه،  چۆڵ و بده آه  چشتخانه 
 . وی ترمان دیار نیه  و ئه وه بته هئرد   سا آه خواردنه

   رگی هواشی ئمه مه
  وی ترمان  ئیتر ئه  آه یه و آانیه  نزیك ئه  پارك و له   له
 . ش دیار نیه آه مانچه ما ناآاو آه سه
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