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٭آان ه گویگ مه ئه  
 

آاندا  ه گوی وایله دوو تو  
بن وز ئه سه  
آانم مه خه  

مدایۆ نامی وهله آاز  
و نه مه م ته  ئهی هڤباگ بنه ئه  
ن، آه نم دهی ژی ئاژنیرز ده  

  هیدا انهی م به  ئهیۆ له ئاس٭پاپووك
وه تهم نابۆژن ئه رم له سه  
راج راج هه هه  
و نمه مه  ته٭یشخا  ئهیراج هه  

وه، تهب سكم ئهآزه له فرم  
  مه٭ۆگ هیو گر هیانی به
ك ون مه  تهیۆگ هیگر  
آان و هو گیگ مه  ئهیۆالل ده  
، راتگرمهیم مه م خه  ئهیالل ده  
نام  پهنھا و ب  تاك و تهستا ئك مندا وه  

آان و مه غه   گشت یخوا ته بوومه  
م، آه  ئهڵ حما ههۆڕ له ٭ ئارهانی آهو ژهگ  
! وات آرد؟یچۆب  

تۆ خی و واڵ ئا٭یش ئاته  
!وان؟ شیچۆب  

تین آه ده تر پیكن دهیما د  سهۆ بنتا دو  
ت نهیز لكه  پهین بوآینگ  ئاههیرانۆگ  
میچ  ئهۆب  
تاۆ آ بیكم  غهی  ملوانكهستاشم ئه  
ت،ی آه ردنما ئه گه به  
٭٭  ٭٭  ٭٭    
وهیز  سارد و تهیآ هی وارهئ  

مبا  و ئهێگر م ئه  ههێك دای خه  
وه مهیاین  تهی ره نجه وو پهیم د له  
  بارانینی باریما سه وانمهڕ ئه
ی نازی نجه په ش بهیو ئه  

دا، م ئه آه ره نجه  پهی له شوشه  



  انهیلم له گری مه  آهیئا
م  دابكه پیم هم د  ئهی هاوار و نوزه  

ب چ نهیتا ه  
دا و بارانه  ئهیزۆ سڵ له گه  

  بارانی ره  و تهڕ  تهیآ هی آه لهۆچ
مدا آه ره نجه  پهیچیر بنمله ژ  
،ێاگرڕم  دی سكاۆ بێگو  
! وات آرد؟یچۆب  
مت دی هییم قومر  ئهینی فی نجه له  
!وان؟ی فرۆب  
نتا دوۆخ  

  وڕجا رگزهن آرده ت ئه وشه
آرد متا ئه دیآۆر به به  
وه ست و نازه  ههیچاو  بهنتا دوۆخ  
برد م ئه دیرفانی گۆستت ب ده  
وه شمه باوه خسته ت ئهۆخ  
آرد انما دا ئهی ماچت له گی رزه ته  
ومتك ئاژ و ت دری قژییسپا ئه ر بهۆز  

!برد ووخسارم ال ئهڕر  له سه  
یچ ت و ئهیك د هیبا ستاش وهم ئه  
یچ نام ناسیه  
شمیۆو خ گانهب گاآانم بهین  
!ی آه ر ئهی  سهێبوارڕك  وه  
كمم  غهیر سنگ سه ربخه سه  
م بگره هی گری دی  له ترپهێگو  

وه تهۆخ تووند به نهبمنوس  
م هی رپهۆآ زه م حه  ئهی پرسه  

گره، م هه دی و ساردڵۆ چی ماۆب  
  نهردما ب  زهیووڕست به  ده
وه نهت له چاوانما بخویستیو شهۆخ  

، نهماچ بمدو ورده  برژانگتا بهی النهۆله ج  
و  شهیر فه  سهی ره  تهیكل ك مه وه النهمن گ  
وه ته دیتر ر چههاتمه ژ لكانهیساو  
تروشكام  ئهڵ هه  
یچ نت ئهیو  ئهی باۆم بیرانۆگ  

چووم،  ئهێبوارڕ ینیوانڕ یگایله ن  
شتم؟تھج به یر چ به  لهیچۆب  



م گویچۆب انهیی زه  بهب  
!ژت آردم؟ دریكانیو گر ن پرسه خاوه به  
  وهڕ ره بگه وه
م دیو مان  

ن ویو  ئهی آه هییهار به و آوخهن وهڕ بگه  
رم،  سهیای دونی هیی وشه نه ه وه گویت م شه ئه  

یزان وات ئه  
ێو نتم ئهیو ئه ندهر ه من هه  

ستم و  دهیآان نجه ه پیژ دری ندهر ه هه  
ك ون دهی دیووڕم و  آوی ماچی رزه نھا ته من ته  
،ێو زتم ئه ئامی وه ك شه هی یكو من خه  
ره ده وه  
  ما بكه دیۆ سارد و چی به ژوورێر سه
  ئاشقی ناسكڵ دی منب  دهۆئاخ
وه مهڕ بپاندت ل چه  
ێنھا جار  تهب چ نهیتا ه  
یت بوو آه  شهیمن  لهێڕ چاو ئاویآ هی لهیبه ت  
!وه؟ تهی  بهت الن گرتووهۆماخ زه م حه ئه  
!؟یرچ به  لهیچۆب  

؟ی آه سوتانم ده ز به شه حهیم هه  
ما اتر توانام نهیز مه له  
ڵان و دی گیمن  لهیت چو ته اتر ئهیمه ز له  
!؟ی شقت بكهی عیوویز ته  
یزان تم ئهش  بهۆت زانم آه ئه  
  ئاگر ویراآۆخ آانم به آا و با و نامه گانم بهین
،ی آه ت ئه مایرآ  دهی آه هۆخ آه نه  تهیم آانم له ده نهو  
وه ره وه ده  
وه ره ام بهین  تهی هد  لهێڕئاو  
ب چ نهیه ده  
ت آه زهر م  سهینۆ و آ شیآ هی هڕ ك په وه  
وه نه بمخو توو چاوانتێا جارین ته  

وه، نهبمخو  
دیع ال سهۆپ                                                                     

                                                                          25.03.01  
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