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  ساتیره نامه

  یی ئاسۆ بیاره ... ماه  بنه بئارامی شکیرو ده
  

  ... من
  کانم ونه کی شاری خه یه ویله ی تهڕ چاوه من نه 

  .. شقم بمگرت ئهن دۆالر و نا) حای (تا 
نگاوک   ههبت م نه وه مافی ئهتا ، ومه  جهزانان ی نه کیه ماه و ته نگی بنه نه زه
  .. وه ومه دوورکه

   سته م له دهئافتاوه ن
   و  بجویمی وان فیکه  به  تا

  .. وه بچته ژارانم له بیر  ناوی خۆم و هه
  !ماه ی بنه که  بئارامه روشه ی ده ئه
   نیهی تیاکه بوونی خۆت، وتوانی ر مای پاشکه اماوی ئاشکی به دتۆ

   ..نی که ی تیا ههیتت هویته که گۆڕی دیلی ڕاوکی بستک زه تۆ ده
  سه خسکت به  دڕاوی شه ڕۆیه په

  ران روه رۆک و سه بۆ زیکری یا سه
  !بواتب کاکی مافخۆر

  م دی ناکه  بهم کی مسکینی مشک جه یه) تۆ (هیچ له 
  ... کان ی خوانه  پاشماوهبجگه سینی، یڕ وه  و ههم وره  گه ی به بجگه

  !و تۆک  وهی  ب ئۆقرهروشکی که ده !!!!!!!م که گومان ده
   ب  خۆیی هه ردک بوای به ر گه گه ه ئ
  و  قیزه  نه خۆی ناکاته  وردی  رگیز هه
  رای جنوب انی پ له گهدیقچ
  وه ربته موحسناتکی لبه 

  !نابت که جه دنیام
  ، بینی چاوی خۆت دونیا ده  به  نه
  ، یڤی په ده زاری خۆت  بهنه 
  ، یه پی بۆی  ههدوو لۆقتنه 

   کوردکی ئاوارهبۆ مناه یه ستت هه نه هه
  ، ی دزراوه نده خهکه 

  .. نفال و بیابان چییه زانی ئه نه ده
  ی  ند ساه پاداشی چه، بوویی  فر کهش وه ئه
  فلدان و مل سوڕانته  ده
  :رموی فه کو خۆت ده ی که وه وانه ئه

  ،  بۆ یادگارینه مرواری که کانت ده ووشه
  تای  پهمان  ههرگی تۆ دان و له به

یه  ههکردنیان هستیریای حا ..  
  تبژاردووه ی که خۆت هه رگیه مه  کوههژیان و ئه

  .. م که پیرۆزتی ده ک ملون جار من یه
  .. بت  دوا نامه بۆتوه منه ش له مه با ئه
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