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وه رمی روحه ھه  گازک له  
ندرن ھه  

 

نگییدا، ی بده وه نگدانه ناو ده لهپۆگرتوو  ی شه ئه  

:کانت ڕیوه تپه  ڕیده ، گهکان بیراوه نه   کۆچه  

  کانت  ییه میشه ھه  کییه ناوه  ره فه سه

کانی دون و رووی بکوژه  به  

  ، نه یه رابگهمۆدا   کانی ئه تانچییه

.پۆشن ڕووی ژان داده هک  دت به  که  

روح و  ی من، دوا دۆستی ئه  

کان، دۆڕانه یاری دوا نه  

   وه کۆبکه  کانه و چۆله نوتقی ئه

.چن وک ده شه حوزنی بمایی بۆ نیوه  که  

،نگی چیاکان و بده  نوان تاراوگه  بوو له  وازه رته ی په ئه  

رامان  کی لوانژ له خۆکوژییه  که  

.ناوتدایه  له  

ارانکی شکۆدار،ب  

کی بادار گفتوگۆیه  

. وه نووسته کانی روحت ده ییه ریفه ته  گازه  

، وه زموونکه وی ئه راڕه  ی ئاو بهک یه- با  
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و کا م ده ڕۆ ئاراسته ره سهکی  یه به چرپه  

    :کا ڤرک بشونیم داگیرده که

کانم کاه  ماسکه  وه ھا ئه  

  وه ه"ری سغه ئه"کی  گۆرانییه  به

شفرۆش ، ر ژیانکی له رانبه به  

ست لی باده میشگه  رۆژگارک له  

.م ده ده تووڕھه  

 

   ، ییرابیتر له خۆم سه   که ی روحه و ئه ی ئه

  چیاناسانه  و بانده ئه

. فنه رییمدا ھه وه ناو یاده له  

 

،- کان بۆ مای شونه  وه ڕمه گه ده  که  

:نیشتمانکی مشساالر  

م و که بانگت ده  

. وه بته تلده  وه زمانمه  رک له سبه  

نگم، ده  شونی له-ب  کۆیادک له  

:ب ده  که ه دی راساوم که  له  

و  وه مه ده ئاوڕی دواجارت لده  

. وه بته شۆڕده  وه چاومه  شونپ له  رمک له ھه  

، مدیو تاراوگه هل رسکاو کی ایهچی  
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ژنی پاییزیی  ست بوو به هم  ی بوونیكی ره نجه په  

ل  ل، گازی شونگه نیگای کۆچگه  

، وه تهن ته ناو دم ده  

.هو ننهنووس کانی روحم ده رته په  پۆه شه   

ھا، به  ل له گه مشه  

زب  له ک زایهرئاکا  

!ی روح ، ئه یه وه دوامانه  به  

:رشانی گازی په  ک له ی چیایه ئه  

، پشتدایه  نگاریی له ره به  

.بوونه - مش  تن به هھ  

ستۆکھۆلم/ 200911.5  

 

 

 

   

 

  


