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  به ن ڕه واندوزی  ... ماستاوی سارد

 سوید
 ماستاو که رمان گه ل زۆره

 له ناو کوردا نابن
 ماستاو گو

 سارد که ره وه ش
 له خۆمانن

 په ک ناکه وێ
 به دی ئه کرن

  ماستاو هه رگیز ئاماده یه
 له ناو تاسه ی دی کوردستان

 بۆ مام چاکه رو
 پیاوی باشی ئه مۆو

 زۆر ل زان
 و نووقانکبه چا

 زه رده خه نه یه ک
 که ده یان سیحرو جادووی

 ل کراوه
 سه دان نوشته ی
  سه وزو ڕه شیان
 له یه خه داوه

 له جیاتی نه زان و
 نه خۆش وکور

  به به رۆکی گه وره و
  زاناو به رپرسانمان

 هه واسراوه
 به گه وره کانمان

 نه زانه کانیان له خشته
 بردووین

 گه وره کانیشمان
 شیان وه ر گرتوونبۆ

 کاریان ته واوه
 به پ په تی و
 قارداشی قه ل

 ئه وه ی دون نه یان توانی
 بیبه ن به خون
 ئه مۆ ئه یبه ن
 به شه له شه ل
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  داهنه ربوون له ناپاکی
 که چی ئه مۆ

 نه فره ت ئه که ن
  له ئازاری مروله یه ک

 له سه ر خاکی
 دڕکی دونن وا بوون به گوڵ
 شین ئه گن به مردووی دڵ

 بۆ شه هیدی کورد
 په رۆشن

 ماستاوی ساردی
 کورد ئه نۆشن

 له جیا تی قاوه ی گه رم
نبه و فنجانه ی که تا دو 

 سوور بوو له خون
  ئه مۆ پاکه و

  له ناپاکی ئه کا شه رم
 ئمه ش ماستاویان
  بۆ ت ئه که ین و

 هه رفووی ل ئه که ین
 کاری خۆمانه و

 ن ناکه وێپه کما
 پیان نۆش ئه که ین

نو هه تا دوبه بیری گ  
 نۆکه ر بووین و
 نۆکه ر ئه بین

 جا که واته به فه رمووده و
 واتا ی سه ردار
 چۆن ئه توانین

  له ئستاوه
 حاشا له ئاغاو

 له به غا بکه ین
 9/7/2006 سوندسڤال. به ن ڕه واندوزی

bellen3@hotmail. com 
 


