
 تهیکاحه له ڵاڵشه یشتمانین یئه

 شتمانین یمغه به ڵاڵشه یتهیکاحه یئه

 ت باش ...!یانیبه

  
  

  

 شتمانین یت باش ئهیانیبه

 ت باشێنو یکێتهیکاحه یانیبه

ئه …تر  یکهیخورپههڵد یانیبه
 شتمانین ی

 یوارهێئ …شتمان ین یئه
 ترت باش یکێدێئوم

 یئه …تر  یکێنژا یانیبه
 شتمانین

 ترت باش یکێکبوونیداله یوارهێشتمان ئین یئه

 تهیکاحه به ڵاڵشه یشتمانین یئه …ت باش یانیبه

 شتمانین یمغه به ڵاڵشه یتهیکاحه یئه

 !…ت باش یانیبه

 ۆڵخاکوخ یشتمانین یئه …ت باش ینال یانیبه

 یکهگهڕێ یزۆش مرور و تۆخ یباد یادی به

 یکهحوجره یوانشه یکز یوان و چراید یادی به

 زاشاره یکیپه یت باش ئهیانیبه



 یمهو دهئه یادی به

 ڵد ینێشت باوهیکهوح و دههڕ به یبده ێگاه که

 غروور یمده ینێمدهم، دهده به یبده ێگاه

 سهدرهمه یختاندره بزهسه له یکهده ێلیمه یختهو وهئه یادیبه

 سوور انهی نهیش ییمهیدان موقهیوراقئه ۆئاخ یتا بزان

 ریپ یکیپه یت باش ئهیانیبه

 ێوله هیینال یدهید یبینائ که ڕپ یوزت له حهیکهده ێچاو که

 سووروهیش یلیک سهوه هاتووهدانه یوێاڵل یتا بزان

 نیمگغه یکیپه یت باش ئهیانیبه

 یکهحوجره به یالمسه یریبت عهیکهده یڵو واس تیگهده که

 وان و تاق و ژووریهه له ماوهنه یچ ماوه یچ یتا بزان … ڕێیگهده مهیراسسه

  ارهیغئه ڕپ ستهێئ ارهی یو غارئه ۆئاخ یپرسو ده ڕێیگهده

 ۆخ انهی

 مارو موور یغار تها بووهی ارهی یر غارهه

  تجرهیه یزۆو س تغوربه یردده یحیشار یئه …ت باش یانیبه

 چاوانمانا بکا عوبوور ئاو و به به ێب ڵد کهیرخه که

 زاشاره یکیپه یت باش ...ئهیانیبه

 ش مرورۆخ یباد یوه

 ڵنگ دسه یاری یکهده ڵیحا هییخوف به که

 دوور یالمسه ێرێنده وانهئه یوقشه له ینال



  

  

  

 شتمانیت باش نیانیبه

 تهیکاحه له ڵاڵشه یشتمانین یئه

 شتمانین یمغه به ڵاڵشه یتهیکاحه یئه

 نگپژانت باش ...! ده یانیبه

 یدانناسههه اواز لهیج تهۆخ یناسههه ت لهێو گو وهتهیکهچاو ده ترت باش که یکێژڕۆ یانیبه
 تر یژانڕۆ

 تر یژانڕۆ یخورپههڵد یتمڕی اواز لهیج تهۆخ ڵید یدانێل ینگده ت لهێگو

 ت و یهییبت دهۆخ ڵیبا یو وژه ێپ یپهته ر چوارالوهههله

 و  وهتهێیداد وهکانتهندهڵبا لهۆپ به

 دانوهیجر یکانم سنووقهردهبهت لهیدهال ده

 و وههییشینده وهتهکههیینفالئه وخسارهڕ روسه به

ردهکات و سه ت ... لهینیبتا دهۆخ ینگده ینهێئاو ت لهۆخ وهکانتههییبجههڵهه وژهڵهه هچاو به
     یجودا جودا یوهانهڕم و سوو

 ندامهزه یوههڕوهڕ

  لکهیو ئاو هڵنگبردههڕو  هڵکزه ێت گاهینیبت دهۆخ

 انتاکترهۆک یدووو داروپهێنت لهیشتوویدان ۆژنوئهستهده

  یچو ده ێیت و گورج ... دیز ێگاه

 دانۆرخو به یرفرازسه یکانهییانیبه له

 و رهێل ێت ... گاهینیبت دهۆخ



 ێوله ێت گاهینیبت دهۆخ

 وه تهۆخ یرمار تهیدکورماو بهڵهه ێت گاهینیبت دهۆخ

 م و بارانو غه نێخو له ڵاڵشه

 ، وههییسپ یریک تهێلوولردهگه و لهاڵئاۆخ ێگاه

 رزرز بهون بهکو خهت وهڕیفده

 ران ێستئه یشۆو کێن ۆب وهتهیبردهنجا بهیئ

  وهو تاقهت بهینیبت دهۆت و خڕیبدهڵر ههسه

 و  وهیجرلکهپه ک لههڕێیرهیش تهتهیبوو

 دانڵژ گوێدر یکێزڕی له

 شتمان ین یت باش ئهیانیبه

 تهیکاحه له ڵاڵشه یشتمانین یئه

 شتمانین یمغه به ڵاڵشه یتهیکاحه یئه

 کرا ماره ێت لیئازاد یبووک روبهمهله ڵسا ژدههه که رتهیب

 ۆت یالن لهیبوو ێومان لهزوربه

 انماندا یژ مجار لهکههی ۆو ب یشۆجوانمان پ یتا چ جلککههییشا له

 ؟ نیاڵئا وهزهۆریپ یکهیماچ سه ینژهێگ له

   ش وۆمان خڵدا چ دژهۆو رله مهێ... ئ ێرت دی... ب یئا

 ن؟ یایگر ندهدا چهییشۆخ رامان کرد و لهرا ههچ هه

 ن و یبووده وهرهده ر لهدا ههییشادمان ک لهێژانۆر

 ڵما ۆب وهنهیچوودهنه



 کردامان دهڕن و یاڕگهکانتا دهن و جاددهۆاڵک به

ر ێژن و لهیبکه هییووناکڕموو و ههله یچ یزانماندهن ... نهیوتوونوور که یهوارشه تگوت بهده
 دا ییشادمان مهکا یسابات

 وانیم نهین و ببیالبده

  ێرت دیب ... یئا

 هات ودهنه وههانامانه به ن وشهۆچ

 نیتاسارووماندا دهگه ینخواردووۆپ ینگده یگوشار رێژک بوو لهیرخه

 خترسهسه یرنگاوهجه یر... ئهیپ یمانگوت: ناخوداده

 ال بدهکمان لههیپشوو رهر بگره و وهنگهله

 کان و کهیتار ژهڕۆرچوون سهواو ...بهتر تهیئ

 دانڵنگیگ یژێدر یوانشه

 تۆیت وهئه یمانگوت: واده

 راقو مه یروهرهێو کو ییلید له نهاڵموو ساو ههئه یدوا که

ن و ڕیف له وهتهیبده ڕو پ وههییسدهڵتا ههۆخ یسووتان یشێمهۆڵخ ک لهێمورغیک سن وهۆچ هۆڕنب
   انیژ و له مژده له

 تهیکاحه به ڵاڵشه یشتمانین یت باش .... ئهیانیبه

 شتمانین یمغه به ڵاڵشه یتهیکاحه یئه

 ت باش انهڕژ و کویو کئه یانیبه

  ڵشمشا ژدههه تهێبان دهینمهتهستا ێئ که

نهڵد یدۆلیم ینینژه ونهرن و بکهێبژڵن و ههێنگتوانن بدهده یدیئ ک کهێنێشو گاتهان دهینمهته
 انۆیخ یواز

 خت رسهن و سهێقچهێپ یرهیداپ یک بوو ... ئهێنۆرچهه



انهیکانهییدێد و نائومێموو ئومهه ه، بییشۆو ناخ ییشۆموو خت به ههوهیدنهۆخر لهێخ وهو نهئه
 نان ێه رهێتا ئ وه

 ماارنهیما، دارنهید یوهشکا، شکا و ئه ڵید یوهئه

 کرا و ێکرا، پێکانا پهڕشه له یوهکاندا خنکا، خنکا و ئهئاوه له یوهئه

 ییدارو نه یشۆژنکوهێب به وههیما یشوهئه

 کانت و ورهگه هڕکو ڕیشه بهو  ییتێبرس یکاننهۆاڵک به

 کانا هییتدالهناعه در وو غه ییدێو نائوم ییزارێب کان و بهۆمارگه به

  رهێتا ئ

 نانێنگدانت هده یمجارهئه یکانم سنووقهردهتا به

 جوانتر ... شاد یکهیندهیئا ان بهیدێوون و ئومڕان یان باش و چاویمغه واتهکه یده

 تهیکاحه له ڵاڵشه یشتمانین ینت باش ... ئهنگپژاده

 شتمانین یمغه به ڵاڵشه یتهیکاحه یئه

 ت باش ...!یانیبه

کانت بهدهێنم و ئومباغ و گه ک ئاگر لههیولهک جهێجار ڵند سار چههه یوهئه یبرتر لهیئ ۆت
 ێربب

  ڕک شههیولهک جهێجار ڵند سار چههه یوهئه یبرله

 دا و ڵما بکا به ۆیخ

 کانت هڵمندا رچنهعر و بهیش نجانهیون و ئخه لهیمزه

    ت ێربه ۆیخ ۆب

 کداهیئاغا ینووتهڕ یپکله که ڕک شهێجار ڵند سار چههه یوهئه یبرله

  وههییوێدز یربهێس و به وهتهێقووت ب



 ێبگر ێکانت لقهقلهله یحاج یربانسه رت و سههیکاحه یرهنجهر پهو به ڵما یژهیبان

 شتمانین ی.... ئه وهئه یبرله

 کێجار ڵند سار چههه

 دان وهیجر یکانر سنووقهبه هییچده وهکانتهندهڵبا به

 وهتهیبکه ێت نوکههڵن ماۆچ ت کهیدهنگ دهده

 ت یرێبژڵک هههیردهت چ پهیدهنگ دهده

 تێتاوت بو هه هووڕ یژوور له که

 و  وهتهێمتدا بغه ینگهڕ ڵگهله ت کهیرێبژڵنگ هههڕکام 

 چراخان دا ببنهوهیجر کانت لهن ژوورهۆچ

 تێیر کام تاق دانسهکانت لهنجانهیئ ت کهیدهنگ دهده

 ر و ۆخ یرمگه یستک کاتدا دههیله که

 بن ونهر یو زوو زوو زو ێانگاتیر ببهێس ینکێف یستده

 ن وێژاکنه

    قسان تهێنێان بیینگدهێبا ب ێنگکه

 شتمانین یئه یوهئه یبرله ۆت

ندهڵک باێلۆو پ ێد ڕوا شههاوار ... ئه یئه ت کهێت بڵر دسهستت لهک و دهێجار ڵند سار چههه
 کاهرخوارد دهترت ژه ی

 کاست دهبهۆڵترت ق یونک خهێلۆو پ ێد ڕوا شهئه

 کانتباغه یر زگسه تهێچده وههییاوڕقوو یوپلێپ و به ێد ڕوا شهئه

 شتمانین یئه وهئه یبرله

 و  ون و له مژدهخه ت لهیبده ڕپ وهئه یبرله



 وهبوونهنج گه ۆا بیخول له

  ێنو یک جلکێستده یکرددانبه ۆب

 و تر  یکێدۆم تر و به یکێنگهڕ تر و له یکێقوماش به

 استتر و کاتناس تر و ڕرسه یکهیرگدرووبه یال

 ژدانین وخاوه

 جوانتردا یکهیگاڕێ به اسهیپ ۆون بخه ت لهیبده ڕپ

 رزتردابه یکهیگاێج ن لهڕیف ۆب رادهیئ ت لهیبده ڕپ

 تردا کراوه یکهیرهنجهر پهبهن لهیوانڕ ۆب ڵایخه ت لهیبده ڕپ

 انیو ژ ووهڕ

 شتمانین یت باش ئهیانیبه

 تهیکاحه له ڵاڵشه یشتمانین یئه

 شتمانین یمغه به ڵاڵشه یتهیکاحه یئه

 هیوهدا ئهنگهده ێیکڕشبێم پله ۆت یوگره

  ێت بڵر دسهستت لهده که

 تێب وهکتههیکهڵۆخاڵخا ڵیبا ن لهێبا خونه

 تێبچ ێجکت لههیلهیحاج یستبا دهنه که

 تێشهیکت بێترۆک ڵیبا دنه که

 هیوهدا ئهدانهوهیجر ڵیایڤستێم فله ۆت یوگره

 وهتهتهینک بووند تهێه ۆت یوهت لهیابینڵد که

 هیوهتهستهجه ن بهیند برێه



 هیوهێپ یشکانگه درزو ێت جڵند دێه

 تر یکێتر و شکان یکێنیبر یدیئ که

 تر  یکێمتر و غه یکڕێشه یدیئ که

 ت وێنێالتدا د به

  کشکان ێکردن و ت هڕها یندرهناو خه تهێرێدتدهڵردا ههسه به

 شتمانین یت باش ئهیانیبه

 تهیکاحه له ڵاڵشه یشتمانین یئه

 شتمانین یمغه به ڵاڵشه یتهیکاحه یئه

 تیابینڵت و دیبزان ێبده

  یوهکردنهیم تاقله ۆت یرچوونده که

 داکردنهڵبوکتر قههیو  یاوازین و جنگپژاده

 وهن بردنهیترورهگه واته

  و  وهابوونهڕن یجوانتر واته

 !گژانڵن ههیتر ێسوبه یانی

  

  

  

 9002 یمووزته                                                      

  

  

  



  

  

  

 

 


