
 *هان نورجه
 

 سرین  نه سلیمه ته
   هژن: وه  فارسییه له. و

 
 یدان ناو مه ست ، له بوه چاكا  لههانیان ناچارآرد،  نورجه

 چاڵ د له ری خوار، تا ناوقه ، سه ونه ستا له وه
 ن، آه هردباران د هان به وان نورجه ئه
 .آان رده ون، به آه ه من دی سته هر ج به
 
 ون آه هدو پشتم  وانم، سنگم  رم ، نوچه ر سه آان به رده به
 نن آه و قاقا پده گرن هرد د وان به ئه

 .ن آه تی ئه  سوآایه راوه  هه و به نن آه پده
 .وانی منیش  نوچه هان، له وانی لۆچاوی نورجه نوچه چۆڕێ، له خون ده

 قیشاون، چاوانی منیش ان ههه چاوانی نورجه
 پوی منیش ، آه هان پیشاوه پوی نورجه آه
 ، دی منیش هانا دی برینداره آراوی نورجه  پارچه  سنگی پارچه له
  ؟ ردانه م به ون، ئه تۆ ناآه ر ی به ئه
  
 نین، آه وان قاقا پده ئه

 .ڕن له آانیان ده نین ڕدنه و پكه نن آه پده
 .بزوێ نین ده  تاو پكه وانیان له هی نوچ قه ئاره
 .بن ده ستیان هه آانی ده آه و آوته نن آه وان پده ئه
 ڕن، په رده ده آان تیژ ی چاوانیان، تیره ییانه زه  نیگای ببه له

 ی من سته و جه هان ی نورجه سته بۆ بریندارآردنی جه
  ؟ م تیرانه ون، ئه رتۆ ناآه ی به ئه
 
 
  وی له. نگالدش تی به باآوری ڕۆژهه  وتۆته  آه ی سیلھت بوو آه ژاری ناوچه رزركی هه  وه هان آچه نورجه  *

 و   ڕوداوكی ساده ، آه وه آاته ری ده  هاوسه دا دوباره١٩٩٣ری   یانیوه له و  وه بته می جیاده آه ری یه هاوسه
. م له  قه داته رعی ده  ناشه هان به نورجه می ریكردنی دووه  هاوسهك، ڕه الی گه مه.  دانپیانراوی نوان موسولمانانه

  ال به و موریدانی مه  چاك  نه هیخ د ده و تا ناوقه   شونك نه به هان ده یاندا، نورجه به ره به  ند ڕۆژ دواتر له چه
  .ن آه ردبارانی ده تاوانی زینا به

 
 .  رگدراوه هدا بوکراوەتوە،  org.rawa.www   له وی فارسی کهرگدرا قی وه ر ده سه  له  که م هۆنراوه ئه
 
 


