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  الر ه بۆ تهو له قوڕه
  

  
  .ک، ڕوح سووکتر بوون یه ۆکه ، خاکی بوون، له تۆزی گژهمان ناسی که ئوه
  . نگوین بوون کانتان هه دا، ووشه  کۆستانی ده تان بۆنی گۆه ناسه دا، هه تان ده رکی مای ئمه  له ده،وانه که شه
بۆ بنن ئاواوه مان له خۆر که خۆر،دا نتان ده ان بوون، بهک ۆی کوه کی تربوون، ههاک خای، له خد همان د که ئوه

  .نگوسته، له ئاسمانی کوردستاند بتارنن نگی ئه  زه وه دیاری، شه  به
  ..مان ناسی که ئوه

 بۆ کرد یان ده ی ئوهڕی هاتن  چاوه ئوارانکانیش له کانمان خرۆشتربوون، مه  رزه دا، وه هار چژکی تری ده به
  .بووین ک پاپۆڕ نووسی ڕبواری یه چاره..ریا  کان، ئوه ماسی بوون و ئمه ده دیواخانی ئاواییه

ش  نفال کراین، ئوه ی پشتی ئوه شکا، که ئه زاین، ببه  ئمه خه مان، که  نه یا ووشک بوو، ئوه ر زه که
  .تاتان کرد ردان ئاش به رگه سه
تان  ئمه. مان دا دیارنه انیش له دوکهک ما، شاخه وزی نه باری، سه هری ل ده ئاگربوو، ئاسمان ژهرزی  رز وه وه
  .ڕتانه خ چاوه سوت، دۆزه ونه خۆتان، خاک ده وتین، زوو بکه  و پشتان نه جھشت به
  

  مان ناسی که ئوه
گووت  تان ده  ئمه بروابوون و به  ر به م ئوه هه دبوو، به لحه ی ئه ڕقه  رده رینتان به وتان قوڕبوو، سه ختی خه ته
  .رزه وین، هیوامان به که رده سه
  ، ئمهنگ بوو  دره ی ڕیش نارد، تووشی شکستی هنا، تازه وه انهبۆ گزامی . مانه بی زه زه هات و غه وتن نه رکه سه

ک یادگاری تاڵ  نھا کۆمه مان، ته  سه هآانی نوگر گه مکی سه  بووه ژهکانیشمان کۆکوژکراین، ئسکهله بیابان 
  ..ما لبومی ژیانمان، بجگه مردن هیچی تیا نه بت، ئه نه

   ئوه
ودیوی   له مانی ئمه، ئوه دوای نه، خشرا موو نازکتان پ به هه ،دا له ئامیزی ئمهند سانکی دوور،   چه

نی  مه رسنگتان، بۆ زه تی سه ی ئازایه بات، کرده نیشانه کو پردکی خه تان دیسان وه ، ئمهوه کان گیرسانه سنووره
رتان  وداکه خۆتانیش زرنگ ترین سه.. موو بازرگانکی گیرفان ب  ههت  بهفرۆشتان  کانی ئمه کشان، ونه  ههخۆ

  .رچوو ل ده
 وا واست، که وتان با خۆی هه ی خه شکه شاگه! ژین ردا دهال رزی کۆشک و ته مۆ له به ن، که وا ئه که شانازی چی ده
  . ئاخمان وشکی کردوهیمکه فرمیسک نانین، ده وه ده نفاله  ئازاری ئهم ده هشتا ئمه به

ساند، تا  ڵ ده  ههودا ی خه رمه گهکانمان له  پاراست، کۆرپه ی ددا ده مان له ناو هالنه وا ئوه ئای له ڕۆژانی زوو، که
مۆش، ئمه گوندنشینین، الدی و پیس و  ئه. ین یدابکه ران په وه ، له جانه ی ئوه ه و زه شونک بۆ شاردنه گه

  .مووی کیوه ن شارتان هه ن دهام، پین که کانتان ناشرین ده نی شاره پۆخین، دیمه
ستان،  وه نهش  وه ست، به لبه  ههرترین کانیر سازگا الرتان له سه کرد، تهر ده  یاد  و خۆتان له ند زوو دیرۆکی ئمه چه

  .وانی خۆتان ماست و پاسه بوو، کردتانه ده گره نفالچی و کورده چی ئه
  
ند گۆڕستانکی جیاجیا، بجگه  ک، چه یه ند پارچه ته چه کو خاکتان کردووه نین، به خاکی نین، ساده ر ک هه مۆ، نه ئه

  .ی تیا بداک وا نابینن، پشویه س ڕه خۆتان، به که
ش  وه، ئوه ته نگی خواردوه ژاره، په روانی، باخک په ک چاوه ک ئازار، دونیایه رونمان، کۆمه ی ده رچاوه له سه

ش  ، ئمهن ده ڵ ده یارندا هه وار له خاکی نه یتا، هۆز هۆز، ده یتا په ن، په که وتنی مای دوژمن ده رکه شایلۆغانی سه
  .ین ده خۆمان دهتی   و گوندیهکوردبوونباجی 


