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چرا  یچاو  
 

...بوو  نه بوو هه  
یباشور  یت  هه رۆخ  له  

رۆخ  یشكیت به  روقژ سه  یك شار  
..آراودا شانه  
ی نه خه هرد زه  ینگ زگ آه  كشار  
س ویق به  
ینیریش و  ناسك  یژنڕآو  

بوو، هه  ی زهۆریپ  سكه ئا    
ێزارئا  یم خه  یژنڕبا  
  بووزانخ
دا شاره و ئه  ید له  
بوو یمانسل  شار  
و سكانئا  یآان  شیشار ید  
یآان ره نبهشاخو  یشیوائا  
و یشۆخ  و م خه  
یاتنھ هه  و وابوونئا  
بوو، یشتئا  یرۆخ  
لداید  یكشار له  
سكاندائا یآان له  
یسو  هاوارو به  ی ه هیرزا هه  نگ ده  
بوو، رچاوه سه  
و  واتئا  رچاوه سه  
واویه  رچاوه سه  
بوو  بات خه  یرۆخ  ی قوتابخانه  رچاوه سه  
یئاسكان و ییئاوا  یژنڕبا  
بوو  بانگ  ك هی  

..بانگ  
یدوا به انڕ گه  ی نامهڕجا  
بوو شاردا  یوداخرا  یرگا ده  دزراو  یلیآل  
انی رچاوه سه  سكانئا  وه ژهۆڕ  و له  
شاخ  چوونه  و ھشتج  
شیسكانئا  و ییوائا  یژنڕ با ش هو ژهۆڕ و له  
وه آرانه ده نه ایج  كل  

و انیگ هی  انیدوآ ر هه  
، ئاخ ك هی   و بانگ ك هی  



 2

...بوو نه  بوو هه  
.......بوو  كشار  
بوو ناو  یمانسل  
دایمانسل  یشوربا  یت هه رۆخ له  
بوو هه  سكانئا یآان  
شاردا  ید  یئاسكان یآان له  
بوو هه  رم گه  یآ هی ناسه هه  یو هه  
كباخ  ی وشه نه وه هگو  
بوو،  ن مه ته  یچرا  یچاو  
چرا  یچاو  
یچووبا به  یكچنار   یژن به  
بوو رچاوه سه  
سروت  ی نجه له  و نگ هڕ  نم گه  یكالو  
بوو،  سكانئا یآان  یكناس  وزو سه  
یۆڕ  و هات  ڵسا  

و شار  و شاخ  ی گهڕ  یر ته ته  بووه  
یعاشق  ی لكهس هڕ په  

آان و وساوه چه  یبووآ  
ندا نیز  یراآۆخ  یشیژن به  یب  
ووتی ئه  آ  
عاشق  ی كهسل هڕ په  
و نخش ئه   ناف ته له  یردن گه  
؟ تانسو  ین خا وهید له  ب  ئه یاخی  
بوو  عاشق  جار دوو  و  ئه  
ینین ته له  زیرگ هه  هیۆب  
ترسا، ده نه  آان هیفاش  یناف ته  
یرانیستگ ده  یشڕۆش  یبووآ  ستیوی ئه و   ئه  
یناف ته  و قه ئه  له  
بكا  زگارڕ  آان الده جه  
خاك  یشق عه ۆب  ی ندهه  و ئه  
و  رگ مه و ت په  یژوور  یوانیم  
بوو  القه فه  
و  ماچ هڕ ته  یز حه  ۆب  
ی سته جه  ینیگووش زئام   له  

و  ڵ وگ  ی هڕ په  ك وه  ناسك  
و  یبووآ ۆن  یوانیم  
بوو، نه  نیز  ی آه نهیو ئه  
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بوو نه  نگ هڕ  نھا ته  و ئه  
دایزادئا  و ل گه  یواتئا  ی نهیز لكه په  له  
و  سكانئا یآان  یآ هییرانۆگ  یوازئا  و ئه  
بوو،  موان هه  ید  یستیوو شهۆخ  
یرهاد فه  و ئه   ا آكاتد هی  له  
و  آوردسستان  یشق هع  
ش رچاوه سه  ۆب  
بوو،  ه هیزا  
كوازئا  ی ته ۆن  ته ۆن  
و  ك هییرانۆگ  
شكم ئه  پۆدل  پۆدل  
و  ك نراوهۆه  

یوان شه  یال  مد  شی  ترپه  ترپه  
تیخت سه  ناسه هه  و  ون خه  ب  
وه، نووسنه ئه  
هییۆنام  و  ه په  به  یكسا  چ  
یده  یده  وا آه  
یۆچر  به ۆچر  
وه، نه آه  ئه  عرمیش  ی نچه خو  
ژنم به  یب  و هڕ ته  یكسا  چ  
و  آا ئه  نیش ۆخ ر  سه له  وا  
یئاران  م ده به ا مد ئه  
، وه نتهیژ  یآۆریچ  
ت نامه  نیژ فر به  آلو آلو  
وه تهنخو ئه  
،ۆت  ی ابهڕۆش  شمیای خه  ی له پوو  په نجه له  نجه له  
و  قمداره سه  یآ هی چله  چ  
با شه هڕ  پ  
باو ئه   م سته جه  یآ ه سته به وا  

وه، رگته مه  یوسا  م ده به  مدا ئه   
میاین ته  و  هی وارهئ   

خوا ئه   شیپ ا دیۆخ  ییۆنام له  
شیسكفرم  پۆد  پۆد  
  ۆ بێگو

،ێگر ئه  اڕ ردم زه  یآ هی نراوهۆه  یوازئا   
م خه  یآۆریچ  یبا شه هڕ  چ  
و  ێگر ئه   لم په  خته وه نا  م به  
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یتر ی كهید  یآ هی نراوهۆه یاگرتنڕ  ێگو  ۆب  
زارت  یوس ردهیف  
ژانت  ین رده زه  ی آه هخ  آو  ۆب  
،ێڕ ر سه  مخات ئه  

تووه گرگ  یكزارئا   ٭ ی ساشه  
راتگرویم  یكزارئا   ٭ی وه سانهب  
و نوا ئه  ب  ینگقو  یر فه سه ٭ ی تهرب  
، گرتووه هه ر سه   و دهدا ب  یخت دره  یو هڕۆآ  
ستائ    من  و هی وارهئ   

بووه  یی فسانه ئه   یكسپ ئه   یپشت  یسوار  مای خه  
رانداۆب  فرو به  باو ون به  په هه  په هه  
یر فه سه  یڕ  
گرتووه،  ی وهئ   ین دهید  
هاتم  آه  
بچنن  ووتمڕ  یردن گه ۆب  هی هردان گه  
تانه هه  ی هه ئا   موو هه و ئه   یگو  به  
تانهپ  ی سكانهفرم  موو هه  و ئه   یاقووتی  به  

بچنن  ۆب  آم هی ملوانكه  
یبرس  یرد زه   ی آزه به  

ووتانهید  ی ژانهۆڕ  و مو هه  و ئه   
موو هه  و ئه   یرگ مه یناف ته  به  

خراوه هه  تانۆب  ی جاره  
یشه ۆ گ  دوانزه یزارئا   یخش  به  
نه،  ووتایب  ی ژانهۆڕ و ئه   موو هه  
....بوو نه  بوو هه  
سكاندائا  یآان  ی رچاوه سه  له  
بوو هه  م مه  یچرا  یچاو  
ك هی وشه نه وه  هگو  ی هڕ په  ینیز  
بوو، ید  ی نه روا په  ینیف  ی نجه له  

جووت به  وان ئه   
بوون  ییتا هه تا هه  یكنی و ئه   یرانۆگ  
انین دهید واویه   ی رهست ئه   

ندارویو ئه   یكزانخ   ی نه خه رده زه  
انیشید  ی لكهس هڕ په  
بوو،  رشا و  شاخ  یبات خه  یڕ  یما  یو آه  

ستمیوو شهۆخ  یهاوشانان  
و  باش  وتان شه  
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باش  ژتانۆر  
گرتنتانگو به  مشحاۆخ  
وه ساته  م له  ی آهۆریچ  و ئه    ۆ ب  

و ۆتابل  بنه ئه  و  نبزو ئه   یآان ووشه  
ینین ژه  ی نجه په  بنه ئه   

تان،یر وه رهیب  ی نه  
ستمیوو شهۆخ  یشانان هاو  
هاتم  وه ئه  ۆب  نھا ته  من  
م بكه  دا هی نراوهۆه  م ئه   یما له  تانین دهید  
ێو تانه نا              و ێ و نه تا ئه     
ب شۆخ نا  انی  ب شۆخ  انتپ  

م نا  چیه  من  
وه ته سا  م له  یۆخ  آه نراوهۆه  

.....ر آته ئه   بنه ئه  و نبزو ئه   یآان ووشه  
وهئ   یوورد  یماشا ته تا  
تاناای خه  یقو  ینگ ژهگ و نا له  
و  ێر به  یۆخ  یال ۆب  
ر، ابهڕ به  كاتیب  و ێ ر سه  یچرا به  كاتیب  

...بوو نه  بوو هه  
م مه  یچرا  یچاو  
.. بوو1924یسا  یبوو  كیدا له  
و  نداندایز  یود گژ به چوو ئه   یاوت  و نیت  آات  
بوو  سهب  یالو ینخو شتا ه آات  
القه  فه و  خنكاندن  یت په ۆب  
دا، ده دا  آان ده ال جه به  یی چاره ب  یآۆچ  

یران نجده ه ڕ  و هپا  ی وآاته ئه                        
م ته آهوو  
داخرابوو  نیڕ اپهڕ له  انیریب  ی ره نجه په  
سووتا ئه  آز  انیست هه ی چرا  
م آه تهوو  یژاران هه  
و ه ور گه  یپاروو  ژۆڕ  یدوا له ژۆڕ  
دا، ئه   قووت  انیانیگر  یو ه قه  
خسته ئه   انیۆسئا   تا  
یق به شه و  نا  
انیجوری هد  یو شه  یدوا  
انداییو خه  ب له  
،دا ئه   ٭انیی په ب  ینسك هه  تل  پو ته  
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ل ل.. ل ل... ل  لی هه  
ۆل ۆل... ۆل ۆل... ۆل ۆ لی هه  
ره حه سه  ڵ  وه ئه   نهیر براده  یل گه  

ینینووس یتا ره سه  یژووم  ڵ  وه ئه   
هیچرا  یچاو  ی وه سانهب  ی آنامهۆریچ  
یاب  یناسك  وڕ ته  یواسڕ  
،هییقامچ  و م خه  یراآۆخ  
ندایز  ینبووآ  ی ژاوه آه  له  ی آه و ئه  

  !؟بووه  یوت سره
نۆچ  ووی آه  
یچوون له  یگاڕ  یكانپ  

آاندا خه ده قه  داخراو  رگا ده  ی وه آردنه  
آردووه ، وون  
ێ نزار چ  ادوی  یكلبوم ئه   چ  

!دا  آهۆریچ  م ئه   یچاو له  وان  
نیبی ئه   و  ێد  ێریشاع  ینووسپ  

  ی نكهیش ه ترۆآ وا  یچ که
نازان ی عریش  ی ره بنا  و ببه قو  ر سه  
یئاسمان  ناو له  وا  نیف  چ  
، دا شتوه چه  زارئا  انهیگ و ئه   

نازان  و نیبی ئه   كیدا  
م خه  یآ هیقایسۆم  یوازئا   چ  
یگو  ی ره له له وا  
!دا  هییسپ  نهایگ  و ئه   ییوائا ڵما  یو شه  
یبوارانڕ  

ران نده هه  یڕ  یر فه سه  
ننیبی ئه   و ند  

انی ووته  ون جو  یتام آه  نازانن  
هره ژه به  ند چه  ستائ   تا هه  
!دا یست هه  یژچ  له  

هی هه هڕ  و ژان  چ  نازانن  
!دا  مه خه  یور هه  و ئه  و نا له وا  

نازانن  و ننیبی ئه   
ك ونان  یانژۆڕ  ی نووزه  چ  
و  كو ئا   ی هال  
و  ن مه ته  یرما سه  چ  
وان شه  یآ هییسوار  ناسه هه  یهاوار  و هنا  چ  
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ی آه آوخته و نا له  وان  
  ....!دا هیع سه   بابه م ئه   یناو هه
ل ل... ل ل ... ل ل  ی هه  
ۆل ۆل ... ۆل ۆل ... ۆل ۆ لی هه  
ره حه سه  ڵ وه ئه   نهیر براده  یل گه  

....هیچرا  یچاو  یم خه  ی وه سانهب  یآۆریچ  ڵ وه ئه    
یبا  یپروسكان هه   ینووس چاره  ڵ وه ئه   
،...ره حه سه  ینیز  

  :آان زهیزئا   هاوشانه
چوو و  هات  ڵسا  
آرد  یر سه  ن مه ته  
1956بووه   ڵسا  
چرا  یچاو  
دا پهآ نگرو په  یژوور ون  له  وانه شه  
پروزآ هه  و بسووت  تا هه  

یۆسئا   له  یوایه  یۆپژوپ و ئه   
تره ،چ ا كدهار به  شهیم هه  یبوون  كیدا له  

خا ئه  دا  یش له ۆب  نور ته  وانه شه  و ئه   
بكا ، ر ده  نج هڕ  یسوتاو  وان چه ون  یكتانان  

و وونترڕ  زارهئا م  ئه   یچاو ر به  ش ژانهۆڕ  
یانیگ  یشت هه به  و ڵای خه  یور هه  

سووآتره ،  سكئ   
هاردا به  شهیم هه یبوون  كیدا له  یژۆڕ له  

و  آه هییشۆخ  یوآ  م ئه   
رب ده و ئه   یرزا  له   آغ  آغه ات هه  
آاو ئه  با  یژن به  یخت دره  م ئه  
تره ،پ  یتوو  یسمانئا   ینیو ئه   یروپ  
نهیمندا  چ نه  رتانیب  
ی مه خه مه آناۆریچ  م ئه   زنپاریب  

تان رهیباپ  
٭یته رب  وه كهپ  وه نهخویب  
ی هیچرا  یچاو  و ئه    یكژۆڕ  یادی  

ن ، بكه  آان هییسار پا  یزار ر سه  
و ایچاو  له  ی لوتكه  و ئه   

گرتبوو هه  ایناو هه   له یشیآوردستان  
شدا فهی قه هگو  ی بوون كیدا له.. له  هیۆب  

و  هڤب و  آغه له  یگائامتر آه  
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  بوو ، یشكۆگ گا
ب وبووغر ئه ی بابایتون  یآان به ردا سه  

یناس انی ش ئه بعقوبه  
وانڕ تر یكه یدین گویچه ند  

ش وڕۆبات وش  خهیوو آ ئه یچ آه  
هییت هیآوردا  
م و ژانه  خهی و نه ئه  
ی دی كهی دیكشڕۆ شۆا بیپ له...  لهیحۆڕ  

ان وشتمی نیكیا دۆ ب بووت هبه ت  
ێر حه  سهڵ وه ئهموو  هه  
ر دانان و  سهۆماده بوو بئا  
!بوو  ه نهی چرایر چاو  ههنھا ته و به ئه ، ی قوربانۆب  

آم هی دیپ  لهآڕا دله و  
هیایبچه ق  

خشان ئه   پیبن  لهیكزارئا  یست م  ده ئها ڕ رهل  
مڕ زمه ئه ژه و یۆ گیكخت  درهیر ر سه  گهاو له  
هیابب  
یك ژانیست آردو ده ئه  یآ هی م آسپه ئه ا ڕ رهل  
یمل ۆبرد ب ئه   

ه یدار بدرا  لهێعریگه ر ش ئه ۆا خو له  
ستاو ئه  ڵ  ههیانیگ م هاوار له ئه ا ڕ رهل  
  ،یآان ووشهیوانیبووه د ئه 
یر تاش كهی هو پ ئه   

شه بووۆ دوانزه گیكزارئا  یخش  
ن بوو مه ته  بهیكم  خهیوو آ ئه   
یتوانی  نهیر سنگ  سهی آه مه  قهیشی قیزارئا و  هئ   

نووخ بیبات ست و خه   ههی ووره  
و  ڵ گوی هڕ و په  بای ر شنه گه ئه و  ئه   
هی بوا  ناسك نه٭رانۆ گیوانی د٭ك   وهیشید  
مهئ یر زار  سهی  قسهیشئن به ۆچ  
!؟یر سنگ شا سهیق ئه  
و رست په ۆ خاكموو ت مه ههئ  
و نیوتوو  خهو  ت نهیه  بب  
  ،نی بوو٭ ز اوهئ  بیآ هیای دونیگو

؟وه  تانهیت هجا  خهیست و ههمھنوه بله آو  
؟م  باس بكهۆژتان بۆڕآام   
؟وه  نمهر بیادتان بیآام   
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؟م شان بدهیاختان نئآام   
؟ م بكهست پ وه دهآو له   
  منیوه ال ئ٭یرتۆ ئب

وه تهوان نانووسریداند به سه  
مه  خهیآۆریم چ ئه یوه  انهژه گ در  
تم ووین خویووبارڕك  وه  
م ادانهیم  ئه  یسكژه فرمدر  

یدراو فریكنگ تفهی گالوینسك له هه  
...ژترر درۆسم ز ره هه  
  چرای چاوی ن نامهی ژیژه آروز در

آام ب وه ندنه خویتا چاو  
آهۆریم چ ئه  ی وه نهینووسیژه هاواردر  

، .... خوایتا ال  
تمی پیزارئا ژه در  
  چرامیر چاو  سهیلوه تا آ رهل

ژه هاوارمژه درژه در در  
تر ژر درۆران ز چهۆله آ  مهیر فه له سه  

یزار ر مه مه سه گه ئه وه تا  رهل  
وام ،ی هیرۆ چرا و خیچاو  
آانم ستهیوو شهۆشانه خ هاو  
  بوونر دو  ههێرم دیبه ب

  وستاۆ پی نووآی و ساته ئه 
ش آیرم  نهی لووتی و ساته ئه   

یداخراو ۆر خ  له سهیآ هیرگا ده  
!ترازاند یآان هییننھ  

  بوونر دو  ههێرم دیبه ب
استمڕ یست  دهی و آاته ئه   

  تاوانیور  تهیر بهڕبووه 
!پم   چهیست  دهیانڕ  پهۆب  

  بوونر دو هه
  دا بوو1987 ییتاۆ له آڵسا

  ون ئه مان  وه  ژوورهیوون له آڵ سای و ساته ئه 
یانیی گیستۆ دیڕبه هاو  

...آا  ئه آانمان  و آوخه نیگردانئا   
  بوونر دو هه

زدای پایآ هیواره ئ ٭یله بو  
ی زهیار گی به دی و آاته ئه   
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نیشتبوویوه دان رده  زهیكر ماوه سه  
ینیوانڕ ۆمان ب لهیت  

با ، ئه مان یو آیك زامیدوو چاو  
  شاخ ویآان هیننھ ۆ بێگو
یژر در فه  سهینگقو  
ن ،یآه  ئه تم شل وو  

ك هی ژهیهاوارو زرمه و ق  
بان  دهیر نجه  خهوه ك  

ووی بی وه زلهم آ ئه  یردن  گهیشاده مار  
یڕ  باوه٭ ی لهرگ ر به به  ن لهخو  

  ،یۆڕ ئه 
یزانی ئه  آ  

وانمانی سوانه و ههر گو  سهیقومر  
و شاخ یه آانییننھ  
  زامهیوت شكه هئم   ئه و ن
؟تان  سویخت  تهۆ بیاریآاته د هئ  
یزانی    ئهآ  
؟ آ  
موو مه ههئست بوو یوپ  
دا وه و شه له  

نیشاخ ب  
مان  وورهووخڕ تا نه  

یۆ شانیر آردنی  سهی  تواناآ  
  چراوی چاویر سنگ  سهیشیق

یهار شه بهیم ھهیستراوه   بهیچاو  
یكعریش یشانین ناو  
!؟بوو وه هه هییست ست به دهبه   
ی آه هئ یچ  
  وبازب ر  سهیست  دهینگ رگ تفه  مهی و آاته  ئه
؟یبیلیش دیۆت  
ی ژهیدا ق وه  شه و ه لهیبوا ئه   

آان و هگو  
  چراوی چاویر سنگ  سهیزام
تاای  ترس و خهی نهوئا داره له  سیناف ته  
ی ك بخه هی  
وت  شهیۆ شانی خته و وه ئه  ی آه ئه  یچ  

ی عدا  وتهڵستاۆنگ و پ تفه  
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  وتان ب سوی مایڕخویس
؟ یر ب نهره ر و ده آته ئه شت ۆ خۆر ب هه  

ی بكه ر وا ه ههیبوا ئه   
یست ده تا به دیژوور ترس له  

وینت  بخكۆخ  
، تی بخه ت داینگ ده  بۆش بیخ زهۆد  
  ......یبكه  ر وا ه ههیبوا ئه 

ی وه هئ  ۆمن  هاتووم ب  
مان هی وه سانهم ب ئه  ینووس اره چیگرئا   

م ر بده ش به وهئله   
دا نه  ووشایایر م ده ئه ناو  ره لهمن ل  

یاستڕك  شنم وهۆڕ  
دا عرهیم ش ئه  یانیناو زر ره لهمن ل  

،یك ماس زادم وهئا   
زارهئا م  ئه   

ێموو  جار هه  
ی وه ئه  ب  

یرگا له ده  
نووسم بداپ  
ما ،ای  خهیت به ناو ژوورآا ئه  یۆخ  
ێو موو شه هه  
لۆپ شه  

  آات ئه یۆ خوه هه و ئا م  خهی گبه به هه
نمایوسو نی  به ژوور  

   ناوی له وات تا مهڕنا
آا ، آم نه هی نراوهۆ هیمۆگ  

ان ویه گری پهم آاته قو تا نه  
وه نهی نووسیار نازید به  
یكژۆڕ یای  خهیای دونۆب  
باته وه ، م نه وهئ یال  

 من هاتووم
م ئه  یگرئا   ی وه ئه  ۆب  
هی وه سانهب  
ور ب مبهت  
وه هه تت به  
زب وی حیآان رگانهۆئناو  م به م بكهۆخ  
دا و چرای چاوی گاآهر  
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!م  رده ان بهیناو   هه لهگر ئا  
مچ نایمن ه  

هی چرای چاوی ننامهی ژ ٭ یرسوه ب ئه   
ێدو ئه   

٭ه یقا   بهیوه  زمان ئه  
یكورد  آوژ  آورد  بھینگ آه  تفه  

 
آا و  ئهت  فره نهبه   
ێر حه  سهڵ وه هئموو  هه  

  ویر سنگ  سهی آه شهی قی زامڵ له گه
  ،ێدو ئهب غر بو ئه.. عقوبه و  بهیآان ر دابه سه
آانم زهیزئاشانه  هاو  
وه هیی له بوونی هی چرایاوچو  ئه  

دای گاآهڕ  ی گبه له  هه  
ر ویق و زنج  شهی ندووره هله ت  
!ا یا ژندین ته  
یكزارئا  ی خشی هی چرایو چاو ئه    

ژوومان می آرده ملی شهۆدوانزه گ  
یكزارئا  ی ه نایرگ تا مه هه  
  بوویژار و برس هه

ژانۆڕ له ێژۆڕچونكه   
یگرتن  ههۆر ب بهڕبووه  نه  
وویو آیك زامی پج  
یست  دهیوناوخ یردبووه آ نه  

عس و  بهیآان جه لالده  
یآان نراوهناسه خنك  ههیوان ارگ بووه ده نه  
لمان ،   نوگره سهی نفا مه  
هی الیآانم ال هۆڕ  

...وه  و بتان باته خه  
تان رهۆ ناسژووه پم م ئه  یزارئا   

وه تهچ ر نهیب ز لهیرگ هه  
،  
  وی بگرێعری شیژن  بهی رتاپا مه  سه ر ستهۆ ز
  !یسیه بییه چی  ووشهیچاویتوان ش  نهیۆت
مه ر ستهۆز  

دا آهۆریم چ ئه  ی گبه له  هه  
ت ویبژ  
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  و چرا بی چاویژنڕت له  باگو
  !ێآر  نهچت پیش هیۆت
!؟هیی نینیتان له نا گوی ئه   

نسوت ئه و   پهآ ته دوو   بوونهیچاوان  
ته وهی بیی   گلهین چاوۆوانن آه چب  
.....و چاومانن  
وانن  ب  

 آه
نۆچ  
...!!وانن ب  
 
 

دی سعۆ                                                          پ  
 

                                             
                                        15.01.2000 
                                        Germany 

 
.زه آان په راو  

 
 یسا  له.  آورد  یل گه  یخواز  یزگارڕ  ی وه  بزووتنه یگرئا   یآان سوتووه  له  وبو  كآ هی/   چرا  ی چاو٭

1987  
  ر سه  كفۆنكیشآ ی لهولو  ر سه  ی مه قه به  یفاش  یبعس  یآان خورهیس

* وه  هی آه به زیح  یژان  یداخ  دا ،،  به1993  یسا  ییتاۆآ  ،له ن آه ده زامدار  یسنگ
 یكدان ر سه  شدایاد ئاز   یوا  هه  یدوا له  ژانۆڕ له   ێژۆڕ  وه ،، آه تهن ئه ر  سه * یاقرع یوعیش یزبیح

انی هییوآ  زامه  م ئه    
!آرد نه ا دیشیرگ مه له  

 
 

 
 
هه هڕ  به  ی باران / ساشه٭  
ماندوو  شهیم  هه  / وه سانهب٭  
ڵ مهۆآ به  یما  سه  / تهر ب٭  
ڵ قو رۆ ز  / ی په  ب٭  
گرئا   یت ه ت  / ه ت ت٭  
ترس  نه  / رس ب٭  
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فا  وه  / قا  به٭  
وارهئ  یدوا  یكیتار  /   بو٭  
وت شكه ئه   یوانی هه ر به  /  لهرگ  به٭  
 

                                                        
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

    


