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  :ری ئاغاو نۆکه
 

 ست دارده بوومه !  داربه: گوتت
 ند ھار بووم، وه ئه!  ھار به:  گوتت
  !ست ستی خۆم گه ده

  .غوالم: گوتت
ه  بوومه شی به خۆ ت م   !رپ
  .الم سه: گوتت
  شت و بوومه  گرت  رم ھه سه
نۆشم برد فه ئه  بۆ   ندی ک

ه: گوتت   !گرت ورم ھه ده...   بچ
  وه، داورهبۆم  له : گوتت
  ...دوال  بوومه

ک له ک له قاچ   و ال م ال قاچ
و گو مامۆستا په(    :نی ته ش

  ...م که یه چ ما نه
  !!کانی کوردی حيزبه  وه ئه

ن ک له  چۆنم چه   مل داما
نانه  چۆنم له    خوار چيا ھ
ين ئيستا ھه   !موویان کۆش خا

  ک ترازان ر یه به دی له  ئه
  ی ڕازان مبانه شتنی ھه ھه

  ھيندیکم شورتوو گۆم کردن
ه قه   م کۆن کردن ی تازه با

کم به   سپاردن  چۆل ئه  باز
  دوایدا ناردن  بام به شه  ره
  قانی ردی قوچه به کوو  وه

يان نازانی ئيستاش که   س پ
  چۆم داھيشتن  کم به سته ده

ن ھه   مژتن ھيدیکيشم خو
ی کات ی من کردم به  وه ئه   پ

  واری ش ناکات ده با به 
   جریووه جات دا له  تۆم نه ئه

ی نایه  ئيدی که    سریوه س ل
  وێ پاریزگارد له   بۆت بۆمه

يشم کردنه   وێ خه   خۆما
  دۆستی یاران درۆ بوومه   به

  باران  رم وشکاند له گاده
  بنی کدوو م له  چت بۆ بده

 چزوو  نگيان بوومه بۆ بيده
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  یان وره ده م خوارد له  پاپۆکه
کمدا جه   یان وره وی سه ت

   ووه ریان گرته سه ئاوم له 
   وه یتان برده شه  گرۆم له

  ن و ماگه خۆ مان بوون   وه ئه
ناگه کی ڕه خه   ن شایش ت
   و بنکانه یی له یه و پاره ئه
   مبانه ھه کم بۆ بخه  ت یه سه

م ر ده کوڕی خۆشمت بۆ سه   ب
ی تۆ زگی ده به  له   دڕم ر پ
  !ینی ی خومه کۆته  وه ئه

  ینی ، ڕۆژی ھه ستهڕۆژم خ
  تۆز  ناوی  گاگيره ئاسا، له

نی بۆز ری سپی و  سه   ڕد
   بينه موو باقه و ھه چاو له 

بگره نه له  گو      و بگر و ب
ستا که     فيدڕاڵ به   بوومه  ئ

ی تۆم سه وه   باڵ ت جار وه با
   ر پياوی تۆمه ش ھه نووکه ھه
   گشت بم، خاوی تۆمه  نده چه
  .من  بوو به ھهم ئيشت  ر ده ھه

  ... قورميشم که
ویست بوو که    پ
  ...  کميشم که ته

نيا نه که    بووی ھاتوو د
  ... فتيشم که ته
  و  بده قم تيھه زار شه ھه

  ... ب ئيشم که
  من ناتوانم  خۆم نييه به

  وانم رکه فرچک گرتووم، ده
  ری راھاتم نۆکه  من به

  و داھاتم  مووچه  بووه  وه ئه
  مرم ریش ده نۆکه ر به  ھه
م گۆڕیش ناوی ده  له   چ

ی سه: نا گوتيان ده    ستی؟ ر به ڕ
  !ستی ر بن ده ھه... نا نا : گوتم
ناگه م وه وره گه   ن کوو من پ
  ن ی سياسی ناگه وله جه  له
وه ت له  نا خزمه ده    الی ئ

وه تی  بۆ خۆی پاشایه   و خ
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  زان تکاری نه ی خزمه مه ئه
  نيشان ی وا ب ناو و مه ئه

ھاتووی ئه    یه ن ھه مه کوا ل
   ...یه و  فشه ی شاعيره  گوته
نه  به    وه ئازادی جۆ

دانه سه له     وه ر کورسی پا
ن ر به زاران سه ھه   ستی د

ن  ک به و ڕۆ، نه م به خۆزگه   دو
   چييه؟ بازیه   وه ته و نه ئه
  ؟ چييه  و شين گ و تازیه ئه
  ری روه سه  کييه، ره ی ده مه گه
تن له قه ر ته ھه   ری سه  م د

  تکاری دادان چۆکی خزمه
و گۆشت بادان پاروو له    پ

   رزه ی عه ر کووره ئازادی سه
   ڕزه فه   ش وه ر ئه نيا ھه ته  به

کی پيرۆزه شيعه      ش دین
ه ھدیشمان گو     ڕۆژه به  م

شک زار وه ھه   ک منی ب م
ی ده شک و ھه  خۆن نان ل   رم
   ره و که زان  نهقای  خانه

   ره نجه خه  ڕه ری شه سه له 
ژم له مه    زیاتر من چ ب
ژم نده  ر چه ھه   زوان در
   رزی خودایه عه  رز که عه

دایه ئاغا و نۆکه   !!!  ری ت
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