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  خالَة حةمةخالَة حةمة... ... ئاه و نالَةي زامصك لة شةوصكي ئةنفالدا ئاه و نالَةي زامصك لة شةوصكي ئةنفالدا 
  

  و  و شینه م شه ئه
  ئازیزانهیش آۆچی آات
  و رده و زه م شه ئه

    زانی پاییزانه آات خه
  و شه و ڕه م شه ئه
    ی قوڕپوانه رمه  گهیشآات
  و وزه و سه م شه ئه

  آانه رینی گه آات وه
  و و مۆره م شه ئه

  و نارنجییه
   و تۆخهسووری 
  آانه  توڕه نگه ی ڕه پرسه
   تی ویژدانه ی ئایه پرسه
  نفال و دان جار ئه ی سه پرسه

   ربینی منانه سه 
  نگی و ساڵ بده ڤده  حه17ی  پرسه

  ..  لكپچانی نیشتمانه
  و  م شه ئه
    آانی ئاسمانه  پیرۆزیههیدبوونی شه
   یه ستره هیدبوونی ڕۆژو مانگ و ئه شه
  سروشتی خواوهیدبوونی  شه
  هیدبوونی ڕامان و شه
   ..( ئینسانه (آانی پاك و آردارهی  ووته
  و ئاوو ئاگر م شه ئه
  وه تكهو خۆڵ خون و ) با) 

  و رم دایگرتووه ئاسمان شه
  ك آوو سۆزانییه ویش وه زه

   ماوه یی پنه وره هیچ گه
   ر پشتیا سه به

   و بیابانه آانی پشت تاریكی و ئه دوه
   وه مه ركی دوودهتی و شمش پی په به

   وه هاتونه
  رمیان و آانی گه) ت قه (ی  هالنه وه هاتونه
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  آانی آوستان و سووره) لۆ هه) 
  و) قین خانه (وروپشتی ی ده) آارمامز) 
  و) نگار شه (آانی ه) آوآوختی) 
   وه نه م تكبه) بادینان) (آوی ه آه) 

   وه هاتوونه
   ..وه نه جیابكه) رزان هوب بله ( م له) ورامان هه) 
   (وین العدو... احنا بدو (و)  هالھوله ( به 

  شین و ڕۆڕۆو  له)  په قوش ته) 
  بكشن خون هه ی له) ئامد) 

  ن رآه  گۆڕده له) عبدالخالق (ئسك و پروسكی
  رآوك   آهی دایكی ) شۆڕیجه ( له

  زا بزڕنن ناوی شخ ڕه
  رای سلمانی وشی سه رآی حه رده به له
  ن به رگولله  به وره ی ماندوی شخی گه سته جه

   (سعد و قعقعاع (ی آه یمانه په  وه هاتونه
   وه هن بكهنوێ 

   بۆ فرۆشتنن بهژنمان ب
    بۆ قوربانین الو و منداڵ پیاومان ببه

   ..ن كهبتك  ئه آچانیشمان 
    وه هاتونه

  ی دون بیریان چوبوو وه ئه
   وه نه ی آه نون داخهخی بۆ و دۆزه م شه ئه
  وت ستیانكه  دهی ی سبه وه ئه
  ننھریب  دهی گوڕیشه ڕه

  ی چاوخوناوی و ده سه سكاتی چوارده 
   ..رگریمان لبستنن به

  رد ده له آانیان په گبه و هه وه هاتونه
  قین له یان پهمشكی پوچ

  رای تاعون رگ و گه رای مه گه
  آرێ دی ئه ڕویانا به له
   ..رێبا  چاوانیان تاوان و خون دائه له

 و شه بیریان ڕه
  پیاوبین وێ گله یانه ئه
  و شه میان ڕه ده
  ڕوآاسبین وێ آه یانه ئه
    وش ستیان ڕه ده
 رسنگ پیاوی باشبین سه ست له  دهوێ نه    یا ئه
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   وشی تۆخه شیان ڕه ئاآه
  وێ آوردستانی پداپۆشن یانه ئه
    ..آوو مانگا آورد بدۆشن وه
   بۆ بھۆشنڕن ڕاپه ده

  شین و وو آ له شه آ له
  ی پرسی؟ آۆچی ئازیزانی ئمه آ له
  و رده زه آ له
  زانی پاییزو خه آ له
  ی قوڕپوان و رمه گه آ له

  ؟ی پرسی آانی ئمه رینی گوه وه له 
  و   سداره بۆ زیندان و بۆوو  آ ب وه ئه
  ی نوسی هیدانی ئمه شه

  گۆ بووو بند آام مناره
  و الی خوا ره  بهبردیننگی  ده
  ب آوان؟ پرسیارو  بهرگی آردین مه

  زار یان هه دهوزی  ڕۆحی سه
  و پوله ك په منانی وه
   گوڵ و ك سوره آچانی وه

  ؟) سیح مه (ی دایكی آه ه) م ریه مه) 
   (دووگیان (زار دایكی یان هه رمی ده آوان ته

   خۆره ی ساواو شیره آۆرپه
   (پیری شالیار (ك وهباوآانی 
   ..؟) جیج ی هه آۆسته (ك آوڕانی وه

و آوان ؟آوان!!  
  وه)  آكه مه ( بوو له نگه آام ده

  ب ره موو عه آانی هه پاوپی گوچكه
  هاوارای آرد

    . آوژن موسمانه آورد مه
  !!آری شكاند  آام شۆڕشگیر شهوه ه) قدس ( له

    یانه آوژن سالح الدین باپیر آوردمه
  وه ه) ون فرعه (نیشتمانیی ) ر زهه ئه ( له

   جاڕكی دا ئیمام آامه
  رستی ت و خواپه آوردستانی جی تاعه

  ن آه وران مه
  ویستی شق و خۆشه ی عه گهآوردستانی آان

   ..ن آه نفال مه ئه
    آوشندانه م ڤایرۆسه ئه
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   رگی آوردیان الئاسانه مه
    خونخۆرانه لالده م جه ئه

  آاولكاری و
   یانه ش پیشه فالی ڕهن ئه
   ...یانه ش پیشه نفالی ڕه ئه

   3/2005/دانمارك/ مه حه خاه
  ؟زو آوان نزار ڕهآوانی 

  ؟ آوان بنار آوان لوتكه
  هاوار.. هاوارمووی سوتا  هه
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