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  TT..  NN..  TTي ي وزوززازا
   

  جةهانطري غةفاري ـ ئاطرينجةهانطري غةفاري ـ ئاطرين ...  ...  ئاياري هةولير ئاياري هةولير44لة يادي كارةساتةكةي لة يادي كارةساتةكةي 
  

  
  ئيرة كوردستانة
  يان مةملةكةيت نةبةردي رةنطةكانة؟
  ئيرة كوردستانة

  يان ديواين ضؤلَةواين
  بريي بةرزي خاين ـ مانة؟

  ئيرة كوردستانة،
  يان سابايت ضاوخنكاو، و 

  قةسيدةي يب شايي و 
  ةي رةنج و قورباين و ناتةبايي ـ مانة؟كلثة

  ئيرة كوردستانة 
   ـ مانة؟واتفي و يحيان والَيت وة

  بة ئاطر نةيب نانووسم،
  .  جارةمخويين رِذاوي ئة

  بة نةفرةت نةيب نانووسم،
  . دارستاين شةهادةيت ئةم شارة

نانووسم،بة خاك نةيب   
  باراين رةمحةيت ئامسان و 
  رةشةباي بةزةيي بيابان و 

  ئافرةتيكي ...خةالَيت
  !»غيلمان و عةرةب«هةلَوةداي 

   ...ئاخ
عر و فيشةك و يبلَيرة ذواين شيئي   

  !بوويب ثيشمةرطة و خةبات
  ةنطامةيري ئيرة كةذاوةي ديبلَ

  خةوين زةردةشت و 
سروودي سةوزي ئاطر يب!  

   ...ييبلَ
يبلَي...   
يبلَي...   

دة يبدي سوار و ضيا و سثيرة زيئي!  
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رة  ...يبلَيتةنيا«ئي «كي دايبشةهيدي!  
  ماين ثريؤزبايي ولة تةمت

  . يان كردين» ون«ديسانةوة 
  لة هةرِةيت سةماي رةنطةكاندا،

  . ويلَ ـ يان كردين ...ديسانةوة
  لة بةرذةوةين سةردارةكاندا،

   ...ديسانةوة
  بةرةو مسكؤالَين عةرةبضييت و 

  . ديواخاين ثرِئايةيت بةرديان بردين
يبلَي...   
  يك»شؤرِش« ...ليرة

سك نووسرايبن و ئيبة خوي!  
  نةْ  ـ نةْ  ـ نةْ ـ 

  ـ .بة طومان ...بة طومامن ...بة طومامن
   ...ي ئايار4

شوو، نيلة والَيت ثةرملان تؤزلي  
  ريفراندؤم خةو يلَ كةوتوو،

  ، ناسيؤناليزم
  لة بةر ضةقؤي ذةنط هانيووي حيزبايةيت

   ...غةريب كةوتوو
  ادرةلةم والَتة بةرذةوةندي ثارت ساال ...ئاخ

T. N. T كردةوة ديسان و زاوزي   
  هةوليري لة باوةشي تؤدا،

   طةوزاند،خوينلة 
   و بيابان و T. N. T ...ئاخ

  !وةمهي بةهةشت
  !كةن شةهوةتثةرةستةكاين خواسةما ب

  سةما بكةن
  سةما بكةن

  ، بنيهةتا ئيمة دذ بة يةك و ناتةبا
   ...سةما بكةن

  يةوة سةما بكةنو T. N. Tبة 
  . ئؤثيراي مةرط ـ مان بؤ بطيرِن

  ئيمثراتورياي خؤشةويسيت خاك و  ...با
  بةزينةري كةرامةيت سسيت سيدارة ـ ش

   ... بقيذيينبة مةهابادةوة
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  ثلَةنطة نةسرةوتووةكةي باكووريش ...با
   ...بزيرِيينيةوة  ةرييبئاطري غبة 
  طؤرغةريباين زيد ـ يش  ...با

  . يرِي ئةم غةدرة بنطبة ئيفيل و ئةوروثاوة ثرسة
  فني و ئةزمةرِ،ةس ...با

   ...يةوةبتلينةوة بة غةرييب برايةيت
  . 2005ي ئاياري 4 ...ئاخ

  قامسبةي ـ كام شة
  . يةوة دةطريT. N. T ؤروة ذن و تريذان ب

  سبةي، كام بنكة و بارةطا، 
ز ئةطرين لة ئاميرووباري خوي .  

  سبةي، كام ثؤلة دايك
  .  قورباينؤ بةنرةشثؤش ئةك

  سبةي، كام قةلَةم و 
  كام ضةك

  . يب هةظال دةثيون ئايندة
  سةما ...سةما بكةن

  بني، ابهةتا ئيمة دذ بة يةك و ناتة
  ليزم وةكوو كةرامةيت ئينساين كورد،هةتا ناسيؤنا

  لة ذير طوشاري سةخيت ثارتايةيت
  يندارة و بر

  . يب دةرمان
  سةما بكةن

   ...ضواري ئايار ...يةكي شوبات
   ...سبةي كام رؤذ

  برووسكةي سةرة خؤشي طويضكةي ئامسان كةرِ دةكات
  18/2/2705سنة ـ 

 Jahangir _ ghafari@yahoo. com  
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