
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 8-2-2006 16:25 

1 

  
   مه حه خاه ... !! هیچ نابیستت سه ده  ڕوکاسه که
  

  زۆرمان ووت 
  ان می که
  بیستانی ئمهیڤی  په
  میان  که
  انگرتی ستی ئمه ده
  انھشتینرگا جی مه ره سه له

  کشاین نه ئاخکیان بۆ هه
  .. گرت ههخۆیان  ری نھا سه ته

  اندا پی رمان ئه  سه ئمه
  !!رمان  فهوان ئه

  انداپی ونمان ئه خ ئمه
  !) !مان نه (وان ئه
  ؟ن که مانزانی بۆ وائه نه
   یاسا  کی کامه  کوته به
  ن که مان ئه) ڕ که (
   ڕسا  ی کامه قیزه  نه به
  .. ن که مان ئه) ر که (

  ن تمانبگه
  بارێ رد ڕق ئه دارو به له
   خوارێ رنه ت وه فره لی نه که له
   ده  پاش نیوسه  ئوه رمه شه
  تی کوردبا خه

  ربار و پیاوی ده رده دزو جه
  عسی و  به خۆفرۆش و کۆنه

  خاک فرۆشی چس و هار
  .. ر ورگی شار  سه وه دننه
   زورمان ووتئاخ

  کانیش  باخه
  یلن ر ب مه هه

  کانیش  ماه
  یلن ڕوانی زاواو له چاوه
  کانیش  مه ده
  و ستی باده مه

  کانیش  چاوه
  یلن و که خه له
  کانیش  سته ده
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  ر سنگ و سه له
  کانیش  هزه

  یلن می وه
  ئاخ زۆرمان ووت

   سه  بکه م نیشتمانه ئه
  تری دووبرادا  ژر چه له
  تچ ر دائه هه
  نگ و حۆل به و ڕگر ده ته چه
  چت شا ئه به

  هاوارمانکرد
  هاوارو  بوو له سیش نه که

  سۆزمان بگات
  گکان و ت بهنگمان بکا ده
  ی ره نجه و خه ستیش به ردوده هه
  ست بوه ڕوی شمشرا  له

  غان و قه سنگمان بکات به
  ی ورۆژه ی ئه شوره ش به سته جه

  ست  دوژمن ببه  له ڕگه
  ش و نیشتمانی زی ڕه
  رست ئاوی شیرین بپه

  بوو کوردی زان ئاخ بۆ نه
  م ت بگات  شیعری تووڕه له

  ئاگری پیرۆز
  ئاگردانی مانا  له
   وه کاته هه

  ی  مۆکه ژیله
  ی پیران ی جگهد  لهداخ
   وه شکاته گه
   کاروانی ک ته له
  ی مندا  شته شقه م عه ئه
  وت ڕکه به
  ن ی و بیری بۆگه نده  گه له

  یاخی ببت
  تا سه ی ده یژه ر په سه به
  کو شت روه وێ هه که رنه سه
  مر بمرت نه
  .. مر بمرت نه

  ٢٧/١/٢٠٠٦/ڤالبی/دانمارک


