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Liv:
om genom tusen dödar
tusen helveten -
mot dig går jag på nytt.
Dig vill jag bygga tempel,
dig lovsjunga,
dig resa pyramider i mitt inre.
Hård är din kärlek
dina smekningar är gissel
dina famntag släggslag –
jag dignar, mina fötter snavar –
mot dig går jag på nytt.
Slå mig till jorden
krossa mig till stoft
vrid varats saft ur mitt väsen –
jag skall resa mig
hamra på dina portar:
kort är din smärta
men din fröjd är evig! –
jag går mot dig på nytt.

Elmer Diktonius
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ئه مه  خۆشه ویستیی منه !

له م دنیا پر ئازاره وه ، ده ست به  دانانی یه که م ئاوازم ئه که م و 
ھه ر له ناو ئه م ئازاره شا، کۆتایی به  دوائاوازم ئه ھنم. له ناو 
ئوه دا، ئه ی ئه و ده  بزارانه ی، له گه ڵ یه که م فرمسکما ئه ڕژنه  
سه ر ڕووی ئه م خاکه  و له گه ڵ یه که م فرمسکیشا کۆتاییتان به  
چاوی گریاوم ئه بینم. له ناو ئوه دا؛ ئه ی بانده کانی برووسکه ، 

ئه ڕژمه  ناو مه زنترین زه ریای خۆشه ویستی و سووتانه وه .
له و ڕۆژه وه ی له ناو زه ریای خۆشه ویستی و سووتانی ئوه دا 
ئازارتان،  په ناگای  کردۆته   خۆمم  سه ری  و  گرتووه   ئارامم 
ئه کا.  چرۆ  په نجه کانما  له نوانی  و  گوه   ھه ر  ئه بینم  ھه رچی 
ھه رچی ئه بینم، ھه ر خۆری تووڕه بوونه  و تیشکه کانی فێ 
عه شقی  بۆیه   ئوه ن.  ھه ر  ئه بینم،  ھه رچی  دم.  سه ر  ئه داته  

ھه مووتان له  چاوه کانی مندایه  و خۆشم ئه ون.

ئه مه  خۆشه ویستیی منه !
ئه مه  خۆشه ویستیی منه  و که  دوور ئه بن، پ به  دم، تاسه ی 
ببنه   ئه مه وێ  ئه بنه وه ،  نزیک  لم  که   و  ئه که م  گه ڕانه وه تان 
خۆشه ویستیی  ئه مه   چاوه کانمه وه .  بژنه   و  مه زنی  بارانی 
منه ، بۆیه  له  گه رده لوولی ڕه شترین ڕۆژه کانی ژیانیشما، ئوه  
بیابانه   ڕی  دمه وه ،  په ڕه ی  ئه ڕژنه   و  خۆشین  ڕووباری 
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وشکه کانی بیرکردنه وه م ل ئه گرن و ئیتر نه  حه زی وشکبوون، 
له ناو  خۆیان  و  الم  بۆ  ناگه ڕنه وه   بئومدی،  په الماری  نه  

خونه که ما حه شار ناده ن.
ئه مه  خۆشه ویستیی منه  و بۆ یه که م جار که  زمانی عه شقم پژا، 
خۆخواردنه وه ، ئوه م  ڕبوارکی وی ڕی ته نیایی و  وه ک 
ناسی  ئوه م  بووم.  مای  خه ونه کانتانا  دنیای  له نو  و  ناسی 
و ھه ر له ووه  شه تی یه که م نه مامی ئازارم، له سه ر دم؛ به  

خونه که ی دی ئوه ، به  بزاربوونتان، گه شه ی کرد.
بزاربوونتان: ئه و ھزه  ئه فسووناوییه یه ، فری کردووم سه رم 
خۆم.  جپی  دیاریکردنی  بۆ  بت  خولیا  مه زنترین  ئاوقای 
پم  له ناویا  که   ئه به دییه یه ،  ئاگره   ئه و  شاوی  بزاربوونتان: 
خۆڕاگرتنم  زه مینه ی  له   ده ست  کردووم،  فری  و  گرتووه  

گیرکه م و بۆ عه شقکی تر بسووتم.
ئه و عه شقه ی باوه ڕ و مه زنی، بۆ نو ده  مردووه کانی ناو ئوه ، 

له  تاریکترین شه وا، کش ئه کات و فری یه که م تووڕه بوونه .
ئه مه  خۆشه ویستیی منه  و کات له  دواپله ی خۆشه ویستییا 
ئه سووتم، ته نیا ئوه ن، ئه ی ئه و ده  بزارانه ی له گه ڵ یه که م 
فرمسکتانا، ئه ڕژمه  سه ر ڕووی ئه م خاکه  و فرم ئه که ن: 
تایبه تی  مه ودای  لقکی  ھه ر  و  دره ختکه   “خۆشه ویستی 
چاوی  به   کۆتاییم  فرمسکیشا،  یه که م  له گه ڵ  ھه یه .“  خۆی 

گریاوتان ئه بینن.

١٩٧٩/٨/٣٠
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گوڵ

گوک: بۆ قژی کای تۆ.
گوک: بۆ نو ده سته کانی مائاوایی.

گوک: بۆ ئه و جماچانه ی له نو چاو و الڕوومه تان،
به  جم ھشتوون.

: بۆ باوه شی ئه و کۆنه ی، ئواره یه ک، له  گی   
عه شقی گرتین و تا سووتانی بانده کانی ئه ڤینی نو النه ی 

دڵ، له  پامانه وه  داگیرسا.
: بۆ شنه ی ئه و نه رمه بایه ی سیمای په ست و   

ساته کانی خه مینی، له  بۆی به ھاران ئه گرتین.
گوک: بۆ ئه و په پووالنه ی، به  ڕه نگاه ی خه ونه کانمان،

باه کانیان ته ڕ ئه کرد و په لکه زینه ی شادییان،
به  سه رمانا دائه باران.

: بۆ گودانی ئه و شه وانه ی، به رله وه ی گی جودایی  
کسپه  له  دمان ھه سن، ئاوزانی یه ک ئه بووین و

له  ڕووباری تینووی یه کمان ئه خوارده وه .
گوک: بۆ نو ده سته کانی مائاوایی.

گوک: بۆ ئه و جده ستانه ی له سه ر سینگ و
له نو ڕانان به  جم ھشتوون.

له نو شه وی د گوک،
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بۆ بریسکی چاوه کانت ئه ڕونم و
په نجه ره یه ک بۆ سیمای پاکی ئایینده ،

بۆ دیداری کلووی خه ونه  ئاه کانمان ئه که مه وه .
گوک و تۆ دواگوڵ و تاقه گوی،

.گه وره  بب ،و ده سته کانما گه وره  بووبت له نبا
گوک: بۆ بای تۆ.

گوک: بۆ نو ده سته کانی مائاوایی.

١٩٩٢/٣/٢١
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حـ....اڵ!

دیش،  بوون.  نیگه رانی  ھه تاوی  و  ئازار  گووی  ئوه ، 
و  یه کبینین  ده خورپی  ته رزه ی  له به ر  بھز،  ڕه نگاه یه کی 
دوودیا ھه ئه له رزی. که  به  یه کتری گه یشتین؛ شه خته ی دڵ 
و  ژیان  مه چه کی  و  ده ست  پکا،  ھه موو  کوانوویه ک،  بووه  
مه ست  کرده وه .  گه رم  له پادا  په ستیمان،  و  بزاری  سیمای 
و شه یدا، به  دیار خه ونه کانی یه کتره وه  گریاین و به  ڕووی 
مردنا، پکه نیین. نه  بۆ پیرۆزیی خاک سه رمان نه واند و نه  

ڕووناکیی نو چاوی خواکان، کوری کردین.
ته نیا شه وک بوو: شه وی سه ما بۆ مه رگ کردن و ڕه وه کۆچی 
خه مه   ئه ستره ی  ئاوابوونی  شه وی  خه مینی.  بانده کانی 
ڕه شه کانی ته نیایی و دته نگی، شه وی جاویدانی و به  سه ردا 

دابارینی گوه  سپییه کانی ئه وین.
ده ستبه ردان له  کۆچی سووری دڵ.

شه وی دابارینی گریه ی خه نیبوون به  دیداری یه کدی. ھه کردنی 
زریانی له ئامزگرتن و ڕامووسان. سووتانی گوه کانی بده نگی 

و خۆخواردنه وه .
و  یاساکان  به به ردکراوی  بازووی  له   سه مینه وه   شه وی 
ھه په ڕین  شه وی  نه ریت.  یه قکردووی  بای  له   نه فره تکردن 

له سه ر که الشی بۆگه نکردووی په یامبه رانی درۆ ئاسمانییه کان.
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شه وی مردن، به م مردنکی ھه میشه ییی نو باوه شی تاسه  
و ئاره زووی له ش.

تاریکوڕوونی به یانی، که  جم ھشتن،
له سه ر گۆنای ھه ر یه ککتان، گوی چه ند ماچ ڕووابوو،

دیش بووبووه  گکۆی یاده  تاه کان و
به ھه شتی یادگاری شیرین.

چ ده ستک ئه توان خۆشه ویستیتان له  دیواره کانی ڕۆح 
داما! چ بایه ک ئه توان گووی ئه وینی ئوه ،

له  گوی دڵ بکاته وه !
ئوه ، گووی ئازار و ھه تاوی نیگه رانی بوون.

ئوه  ساته  مه سته کانی ڕۆح،
سکای بده نگی دڵ و

پکه نین بوون.

١٩٩٣/١١/١٠
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ئه وسا، ئه وین:
شیرین بوو وه ک نیگای مه ستی چاوه کانت، 

تاڵ بوو وه کو دوورکه وتنه وه ت

کزه بای خه م، به ره و زه ریای یاده کات ھه مئه گرێ و گوێ له  
پاییزه   ئه م  گه ڕزانی  ترپه ی  و  سپی  ھه وری  بارانی  نمه ی 
زه رده  ئه گرم. سه رم ئه نم به  سنگی شینی ئاسمانی ئه وینه وه  
ده ست  که   دم،  که   بده نگ  ئه که م.  ماچ  ئه ستره   گۆنای  و 
ئه که م به ناو دنیای زوفی شه وتا و بۆ ئه ستره یه ک ئه گه ڕم، 
“گۆڕستانی  ئه گری:  باڵ   ئاسمان به ره و  و  ھه دیت  لم 
خه ونه کانمه .“ بۆ لم ھه دی! ک ئه  ئه ستره کانی زوفی تۆ 
له و ئه سترانه  جوانتر نین، که  له  ئاسمانی ئه م پاییزه دا ئه یانبینم. 
ک ئه  زوفی شه وی تۆ، له  شه وی ئه م پاییزه  ڕه شتر نییه . 
ئه ی بۆ سات ئارام ناگری و زوفت نانیته  ده ستمه وه . خۆ 

غه ریب نیم به و دنیایه ی تۆ بات تیا کردۆته وه .

ته می شینی یاده کات، به ره و زه ریای ماته مینی ھه مئه گرێ و 
سه ر به  ھه موو کۆنکی تاریکی ناو ده روونی خۆما ئه که م. 
 ته نیا ھه ر تۆی بوویته ته  ئه و مۆمه  ڕووناکه ی، نه  بۆ سات
ئه کوژیته وه  و نه  بۆ سات ڕه شه با یاریت پ ئه کا. ته نیا ھه ر 
تۆی ماچی سنگ و دم ئه که ی. ته نیا ھه ر تۆی له م پاییزی 
و  بوویت  مه س  دما  له ناو  خون   چه پک وه ک  ماته مه دا، 
 ،کی سه وزا ئه تخۆمه وه . چونکه  ئه شله گه ڵ نمه ی ھه موو باران
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به ربه یانک، ھه موو گیانم بتوته وه  و منیش به  ته نیا بۆ مه رگی 
ناکاوی خۆم سه ما بکه م. چونکه  ئه ش، به ربه یانک ھه موو 
گیانم ببته  دیواری سپی و ڕێ له  گه ڕانه وه ی بانده کانی شه و 
بگرێ. به  ته نیا ڕێ له  تۆ ناگرێ، ئه ی ئارامی ده  په ست و 

غه مگینه که م.

تۆ ماندوویت و ھنده ی دم که  بیر له  پرچی خاوت ئه کاته وه  
به   ماندووتی  ڕه شه کانی  گوه   باوه ش،  ئه گرته   جوانییت  و 
ھه چوونی باکه تا ھه گه ڕاون. تۆ به م ماندووبوونه  گیانییه ت، 
دژی مردن ڕائه وه ستی. بۆیه  له  به رده می مردنتا ماندوو ئه بم! 
چونکه  ئه ش، ھه موو شت له  کۆتاییدا بمرت و ببته وه ، به  
ته نیا گیانی تۆ نه ب، چونکه  ئه ش، ھه موو شت له  ماندووبوونی 
خۆی بگا. به  ته نیا من، له  ماندووبوونی گیان و دت ناگه م. تۆ 
ھه ر ماندوویت و ماندوونییت، چونکه  ھه رچی شتک ھه یه ، له  

تۆدایه  و تۆش له  دی ھه موو شتکی گه ردوونای.

ئستا ئه توانم به  چاوه  سووره کانم که  خونی ڕقیان تزاوه  
بتبینم و ماچت بکه م. ئستا ئه توانم له  به رده می جوانیتا یه خه ی 
ئاسمانیش دادڕم، به م سه رم، ھه ر سه ره  ماندووه که ی جارانه ، 
ھه ر ته نیا به  ڕاکردن بۆ تیشکی خۆری دی تۆ، ماندوو ئه بم. 
تیشکی    ئه  ک ئه بینمه وه .  مردوودا  ڕاوه ستانکی  له   خۆم 

!نی تۆش، وه ک تیشکی خۆر، نامسووتخۆری د

چه ندین الفاو ھه یکرد و په ڕه ی ده  به سۆزه که می ڕاته کاند. 
تۆش ئه و قسانه ش خۆش ئه ویست به ختیارییان بۆ ئه ھنای. 
سووتانم  بۆ  ئه کرد،  سه مات  خۆرا  تیشکی  به رده م  له   تۆ 
نه ئه گریای. چه ندێ ئاسمان دته  ناو په ڕه ی دمه وه  و ئه بته  
 .م، به  گریانت گه وره  ئه بنده  دکۆتایی. ھکی مه نگی بئاواز
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تۆ ئه زانی، له  نمه ی ھه ر فرمسککی نھنیتا، چی ئه بینم! تۆ 
ئه زانی، چۆن دم دنیته  خورپه ، که  له  به رده می ئازاره کانتا 
شه که ت و ماندوو ئه بم! ده  بۆ سات، سه رم بخه ره  کۆشته وه ، 
با به  ھه موو توانامه وه  فرمسکی چاوه  کاه کانت بخۆمه وه  و 
تر تر بنووم. ک ئه  من به  فرمسکی چاوه کانت گه وره  

نابم! گه وره  نه بووم!

من  سه ری  خاک،  له بریی  و  تووڕه   پاچکی  بۆته   بده نگیت 
ھه ئه داته وه  و له گه ڵ ده رپه ڕینی ھه ر تۆپه ه خونکی سه رما، 
نه ته وێ  بی  ئه که م.  گیر  خۆڕاگرتنم  زه مینه ی  له    پ زیاتر 
ئازاری ئه م خه که ، له ناو سه رما، بنژیت و    ته رمی کۆمه
جم بھی!؟ تاکو ھنده  به ناو خۆما شۆڕ ببمه وه ، لق و پۆی 
ئازار ده رکه م و ببمه  کۆرپه ی خه مه کانت. تۆ نیت! ده رگای ده  
په ست و غه مباره که ت، له  بوونته وه ، بۆ خه م و ئازاری خه کی 
کردۆته وه  و له  ھیچ الفاوکی کوشنده  تووڕه  نابی. تۆ نیت! 
ئه زانی چۆن الفاو له  دتا مایکه ی! ئه ی پاسه وانی شه وانه ی 
ئه م دوورگه یه ، ئه ی ئه وه ی له نوان مردن و نه مردیدا، سه رت 
به   مایم  ھنده   ئه کا،  ده روونما  به   باوه ش  و  ئاگرکه   ته نیا 
ئه و  ته نانه ت  به کو  سه رم،  ھه ر  نه ک  پاچه کانت،  چه پۆکی 
ساتکا  له   ئافره تکه ،  شه وانه ی  نووستنی  جگای  که   ده ش 
چه نده ھا جار به ناو خاکی مردنا ئه ڕوات و ئه نجام دته وه  بۆ 
الی خۆم. ک ئه  من دی خۆمم به ند کردووه ، با ب له گه ڵ 
ڕه شمای  له   شه وێ  تۆدا،  ده ستی  له گه ڵ   ب با  ھاوڕکانما، 

دما به سه ر به رێ.

 کی ئازیزا گه وره  ئه بووین، تۆ ناوت لتکه  مناڵ بووین له  و
نابوو: “وتی دی زیندووه  مردووه کان.“ که  مناڵ بووین، پ به  
دمان باوه شمان به  خاکا ئه کرد، دره خته کانی ئازارمان ئه کرده  
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تا  ڕامانئه کرد،  ھاوینانا  مانگه شه وی  تیشکی  دوای  به   کۆڵ، 
پکه وه ، ئه بووینه  په پووله ی شه و و به ئه سپایی له  سووتانکی 
له گه ڵ   ،ئه ش سووتانه دا  له م  ئستاش  ئه تواینه وه .  مه زندا 
خۆرا، تیشککی تر فده ینه  سه ر ئه م خاکه  و به  پی په تی 
له   دی،  جارکی   ،ئه ش ئستاش  ڕاکه ین.  الیه کا  ھه موو  به  
 ،ستاش ئه شکدا بمرین. ئه نیرگزبه ری ئاو و گوبه رده م س
به  مردنمان په یکه ری ئه و ئازارانه ی له م خاکه وه  ھه مانمژین، 
له سه ر ده ستی خۆر ڕاگرین. ئستاش ئه ش، خۆر ماچکه ین 
و ئاسمان له  دمانا پاخه ین. چی ھه یه  وه ک دی ئمه ، چی 
ھه یه  وه ک دی ئه م خه که ، ئاوه  ب بۆ ئازار و خۆرپه رستن! 
خه که ،  ئه م  دی  وه ک  ھه یه   چی  ئمه ،  دی  وه ک  ھه یه   چی 

ئاوه  ب بۆ په الماری شه یتان و شه ڕ و مردن!

دووریت ئه و دره خته  سه وزه یه ، ھه موو ڕۆژێ، باوه ش ئه کا به  
دمدا و له سه ر سنگم پاڵ ئه که وێ. دووریت ئه و بانده ی ئاگره یه ، 
سه رمه .  عیشقی  ئه و  ته نیا  به   و  ئه گرت  باڵ  سه رم  له سه ر 
دووریت ئه و شه وه  مه زنه یه ، که  تیایا ده ست ئه که مه  ملی خه ونه  
ئاۆزه کانم و ونه که تی تیا ئه بینم. دووریت دمه ، جم ئه  ھ و 
جم ناھ. ئه وه تا ئستا له  سنگما ئۆقره  ناگرێ و خۆی ئه داته  
 تی بۆ سه ر زه وی. کداننه که م و په له ی خۆفبه ر شه پۆلی خو
ھه یه  ئاوازکی تر بۆ مردنم دابنت و تووڕه  نه ب له و که سانه ی 

له  پشت دیواری شه وه وه  نه خشه ی کوشتنم دائه نن!

به ره و زه ریای یاده کانت، کزه بای خه م، ھه مئه گرێ و ده ست 
بۆ باران ھه ئه بم. چاوت لمه  ته نیایه کم، نه ء ته نیا نیم و له به ر 
چاوت  ئه که مه وه ،   دره خت بۆ  باوه ش  که   ئه سووتم.  بارانا 
لمه ، چۆن ئاوزانی یه کتری ئه بین و له  یه کترا ئه توینه وه . که  
ئه شگه مه  ناو تاریکیی شه وانه وه ، چاوت لمه  چۆن له نوانی 
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ئه گه ر  دائه گیرسم.  سپییا  پارچه کاغه زکی  و  قه ه مه که م 
شه یدای داگیرسانی سه ری منی، ئه وه  سه رم، گه ر ته نیاش بم، 
تۆپیون.  ھه موو  برسا  له   سه رشانم  ماره کانی  له وه ی  دنیام 
ئه وه  سه رم، گه ر ته نیاش بم، دنیام له وه ی ھیچ داکی ئه م 

دوورگه یه ، ناتوان سه رم بکاته وه  به  ھالنه .

جارک  گه ردوونه ی  ئه و  گه ردوونه م؛  ئه م  عاشقی  من 
نه متوانیوه  تیایا پ به  دم ھه په ڕم و سه ما بۆ گیانی خۆم 
بکه م. من عاشقی ئه م گه ردوونه م، له وه تی چاوم به  عه شقی 
کردۆته وه  نه مبینیوه  و عه شقی ئه ویان فر نه کردووم. سۆزی 
ھه ناسه کانی منه  ئه م گه ردوونه  و له وه تی ھه م پ به  ده می 
ڕه شه بایه کی  چ  ده ستی   .ناب بزار  و  ھه یئه مژم  سییه کانم 
و  ھه مئه گری  خۆتا  له گه ڵ  بھاوتایه ی  ھزه   ئه و  ئه ی  تۆ! 
پرچی کای خه ونه کانم ئه ڕنیته وه . چ ڕه شه بایه که  ده ستی تۆ! 
ئه ی په ناگای ھه موو نھنییه کانی نو دم. ئه ی بۆ که  ئه تبینم 
ده ستیشم له به ر په یکه ری جوانیتا چۆک دائه دا و ده رگای دم 
ناکاته وه . زه ریای چ خه مکی تۆ! بۆ نامده یته  به ر شه پۆلی زه ریا 
ڕامنامای.  دووره کان  که ناره   به ره و  و  دت  نو  تووڕه کانی 
خۆ من له وش، ھه ر ئه م مرۆڤه  عاشقه م. تۆ ئه زانی مرۆڤ 
ئه زانی،  تۆ   !ناب عاشق  تر  جارکی  بوو،  عاشق  جارێ  که  
ئه گرێ   گ جارێ  ته نیا  بۆ  خۆیا  عه شقی  ئاگری  له   مرۆڤ 
سه ری  عاشقی  له وه تی  بۆ  ئه ی  ناگرێ!   گ تر  جارکی  و 
خۆم و چاوانی تۆم، ده ستی دوک چاوه کانم کور ئه کات و 
سه ماکانم ل تک ئه دا! نا!!! گیانه کم ک ئه  ڕۆژێ ده ستی 
خه که وه   ئه م  ده ستی  نو  نانمه   خۆم،  کپبووه که ی  عه شقه  
و بۆ دوایین جار له سه ر سنگت ھه ناپه ڕم. نا!! گیانه که م من 
ھه رگیز له  کوربوون نه ترساوم و ناترسم، ک ئه  مرۆڤ 

ته نیا به  چاو سه یری جوانییه کان ئه کا!
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تۆش  و  ھه مئه گرێ  یاده کات  زه ریای  به ره و  خه م،  کزه بای 
ئه ڕوانیته   به رین.  ئاسۆ  ئه ڕوانیته   و  پاکه وتوویت  ته نیا  به  
نھنییه کانی ئه م گه ردوونه  و ئه ته وێ ڕێ له  مردن بگری! تۆ 
به  ته نیا چۆن سه ر ئه که ی به ناو گژه نی مردنا و ده ستت ناگاته  
ده ستی من! تۆ به  ته نیا چۆن ئه توانی بیره وه رییه کی تر بۆ ئه م 
ده  په سته ی من و بۆ ئازاره کانی ئه م خه که  بنووسیه وه ! خۆ 
تۆ ھشتا نه بوویته ته  چرۆی خه ونه  سه وزه کانی ئه م سه ده یه . 
ئازاری  دوو  که   ئه زانی،  تۆ  ده ستمه وه .  بنره   ده ستت  وه ره  
ده روونی یه ک ئه گرن و له  باوه شی یه کتریا ئه تونه وه ، چیان 

ل دێ و چۆن گ ئه گرن!!

نووسینی: ١٩٧٩/٨/٢٥
نووسینه وه ی: ١٩٩١/٢/١٠



٢١

بینین

بانده ی ته نیایی
له  ڕووناکیی نو چاوانت ئه خواته وه  و

خه ونه کانت له  بناری دوودی و ترس و گومانا
.د به  ج

نائومدیت، گکه  و
له نو ده سته  ڕه شه کانی بواوه  ھه ئه کا،

سیمات له  مه رگ ئه گرت و بیناییت ئه کا به  سووتوو.
ده  شکنراوه که ت له نو ئازاره کانی خۆیدا گ ئه گرت و

ته نیاییش ئه بته  ھاوده می ڕۆحی شکسته  و نه سره وتووت.
ده ست له  ژیه کانی ناخت ئه ده ی

ڕه نگی ونبوونی خاککی ورانه  پش چاوانت دائه گرت و
ده نگی ھه درانی ڕه وه ئه سپکی سپیت دته  به ر گوێ.

ئه بینیت:
مناک ئه گه ڕته وه  و

ئه ب به  تنۆک ئاوی پیرۆز.
.ه مینه وه دا ون ئه بنی سک له  کۆدایک

ده ست له  ژیه کانی ناخت ئه ده یت و
نامۆبوون ئه که ی به  نیشتمانی ترس و

نیشتمانیش: گودانکی له ت له ته  و
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که ڕووی نامۆبوونکی ئه به دیی ل نیشتووه .
تارای گومان

به سه ر ڕووخسارتا ھه ئه ده ی،
گوکی سوور له  قژی ڕه شی ته نیایی

ئه که یته وه  و سیمای خه ونه  سه وزه کانتی
پ ڕه نگ ئه که ی.

ئه بینیت: چاوک له  تاریکستانی خۆیدا
به دوای بینیندا ئه گه ڕێ و

کوربوون ئه کا
به  نیشتمانی خه وبینین.

سه مایه ک له شت دائه گرێ.
ده ست بۆ ژیه کانی ناخت درژ ئه که ی،
نه  ئاوازکی شیرینت دته  به ر گوێ و

نه  ناه یه ک بۆ دوایین جار له نو خۆیدا ونت ئه کا.
“سه رت گه رمه  و

بته که ش له  دابه زینکی سه یرایه !“
١٩٩٥/١٠/٥
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نھنییه کانی شه و و
ھه وه رینی باه  ڕه شه کانی ته نیایی

نه  قه ی ڕه نگینی ژیان په ناگای دشکاوانه  و نه  گۆڕستانی 
و  سه پنراوه کان  چاره نووسه   چاوی  نابینایه   چ  خۆکوشتن! 
ئه بین  ڕام  بوونه   ئه م  مه سته کانی  ساته   به   نه   ڕق.  ده ستی 
دووره کانی  که ناره   به ره و  یاخیبوون  تووله ڕکانی  نه   و 
الشه ی  مه رگک  چ  ده ستی  به   ئه که ن.  کشمان  خۆکوشتن 
له زه لکاوداونبووی خه ونه کانمان ھه کشین و به  کام ھه ناسه ی 
بگرینه   چاره نووسک  چ  ھه واری  ڕی  بسپرین!  سه ھۆینی 
به ر، کوی دڵ به  چ ئاواتک بده ین و له  گۆڕستانی کام خه مدا 

الشه ی زیندووی خه ونه کانمان بنژین.
خواسته کانمان به  لق و پۆی چ دره ختکی ژیاندا ھه بواسین!

ئه مه   ڕۆح،  سووکنایی  و  سه رفرازی  ساته کانی  ھاوڕیانی 
سه رده می ھه وه رینی گه  زه رده کانی خه نده  و به ئاگاھاتنه وه ی 
الشه ی ڕه شھه گه ڕاوی مه رگه . با له  تاریکستانی ئه م ته نیایییه  
ئه به دییه دا، کۆڕک بۆ ته رمی یه ک له دوای یه کی خه ونه کانمان 
بگین و پکه وه  له نو ساته کانی مردن و ژیانکی سه رمه دیدا 
سه رزه مینه   ئه م  و  خۆمان  تکچرژاوی  گیانی  بۆ  سه ما 

به دۆزه خکراوه  بکه ین.
با له  کانیاوی خه مه کانی یه کتر بخۆینه وه  و سترانی نامۆیی بۆ 
خه ونه  به سه رچووه کانمان بچین. چاو ببینه  ھه ره سی یه ک 
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له دوای یه کی ھیواکانمان و نوژک بۆ سه روه ریی ڕۆحمان 
داده ین.

 ئه توان چی  پاکه کانمان،  خه ونه   له    ب ته نیایه دا،  ھه واره   له م 
گوناھه   له   چاو   ئه توان  ک بات.  دمان  به   سووکنایییه ک 
ئاوییه کانمان بپۆش و ده ستی ساته کانی ورووژان و ھه ره س و 
شتبوونمان بگرێ. چ ده ستک ئه توان له  ڕووباری به خوڕی ئه م 
ژیانه  سه نگینه  قوتارمانکا. ب له  خۆمان، ک ئه توان، له  به رده م 
گه له گورگی ئه م شوانه  ئه به دییه ی ڕۆحا، دوو بای ئه فسانه یی، 
سه رکی به کپه بوومان پ ببه خش و به ره و ئاسۆی ژیانکی 
 ک خۆمان،  سه ر نه کراوی  سه ری به   دی ھه مانگرێ. ب له  
ئه توان، له  به رده م مای ورانه  و کاولبووی بیرکردنه وه دا، له م 
ڕووناکییه کی  ئاستانه ی  به ره و  ڕوومان  و  دابێ  تاریکییه مان 
نادیار وه رگێ. له م گۆڕه پانی تفه نگ و شمشر و گبارانه دا، 
ده سته کانی خۆمان نه بت چی شک ئه به ین، تا بیانکه ین به  قه غانی 
پاراستنی کورنه بوونمان. له ناو زه لکاوی یه قکردنه وه  و ھنج 
و ھه راجکردنی له شه  مردووه کاندا، دره خته  وه نه وشه یییه کانی 
ئاره زوویه کی دوانه  و خۆرنشینی مه ستی نه ب، شنه بای نو 
پرچی سه وزی چ دره ختک به  دنیای خه یاڵ و ساته کانی له زه تمان 

ئه سپرێ!
نابینایه   چ  ئمه !  ھه وه دای   ڕۆح بازاڕی  سه ودایه    ب چ 
چاوی ڕق و ده ستی چاره نووسه  سه پنراوه کان! گژه نی ئه م 
ناگه ین  و  ئه کا  ونمان  خۆیدا  له نو  زیاتر  بت  تا  تاه   بوونه  
زیاتر  بت  تا  گه ورانه   کاره ساته   ئه م  ڕه شه بای  مه رگ.  به  
خه ونی  له نو  ده نگ.  به   ناگه ین  و  ھه مانئه کا  خۆیدا  له گه ڵ 
و  پاک  داونی  به   ناگا  ده ستمان  و  ئه سووتین  ڕه نگه کاندا 
بگه ردی به نگی. له نو گه ی تاماندا ئه سووتین و ناگه ین 

به  شنه ی دیمه ن بیناییمان ڕوونکاته وه .
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له م دۆزه خه  شیرینه دا به  سکای بده نگی دڵ و خه رمانه ی 
خه م نه بت، ناگه ین به  ھیچ. نه  گۆڕستانی خۆکوشتن په ناگای 

دشکاوانه  و نه  قه ی ڕه نگینی ژیان!

١٩٩٥/٧/١
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تاریکستان

چرایه که ی ده ستت ھه که ،
تا له  مندا خۆت ببینی و دابگیرسی.

١٩٩٦/٢/٢٠
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گریان

مناک ئه گری
مناکدا  بای  له   سه وزه کانمان،  خه ونه   چرای  و  میھره بانی 
بیرکردنه وه   له نوان  سه ر،   ب الشه یه کی  چه ند  ئه گرن.   گ
دیتنا،  له   چاو،   ب سه رکی  چه ند  ھه واسراون.  تامانا  و 

ئایینده یه کی قه ترانی و پووتیی خۆیان به دی ئه که ن.
چاودا  بۆشاییی  له نو  ئه ندشه ،   ب بینینی  بینین!   ب چاوی 
ئه گه ڕێ.  ورانه تر  ئایینده یه کی  و  ورانه   ڕابوردوویه کی  له  
باھۆزی  و  نه ریت  ده ستی  خه ونانه ی  ئه و  به یه کداکه وتنی 
ڕیسواکردن له  چاوانی ھه ئه سوت. تاریکبوونی نیگای ئاسمان 

و به الداھاتنی جریوه ی ئه ستره کانی ڕۆح.
مناک ئه گری

مناک له  ئاسۆی ئواره یه کی ترسناکدا تۆوی خه نده  و عه شق 
ئه چن. له  پچی کۆنی له دایکبوون و سووتاندا، جه نگ له  
بای مناک ئاوه  و ھیواکانیش وه ک ساته کانی خه مینی و 

خۆخواردنه وه  ڕه ش ئه نونن.
به ری  پکه نین  سپییه کانی  کلووه   پرووشه ی  خون،  پیاوانی 
له   بیناییمان  و  منان  سپیی  سیمای  گرتوون،  چاوانی 

ئایینده یه کی ئیفلیجدا به دی ئه که ن.
ساخته کان  په یامه   برووسکه ی  و  درۆ  گی  به   مناک  بای 
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دائه گیرس. مناک ئه گری و له نوانی ده سته کانیا خه ونه کانمان، 
ڕوومه تانی  له   مه رگ  ڕه شه بای  و  ژاکاوه   چه پکه گوکی 

ھه ئه سووێ.
داک؛ ڕه ش وه ک سه ری پیاوه  پووته کانی جه نگ، گوه باخی 

ئه ڤین و دره ختی خۆشه ویستی کردووین به  ھالنه .
ڕابوردووی  ئاۆسکاوی  قژی  گه کانی،  ده سته   به   مناک، 
نادیار  گۆڕکی  پچای  به ره و  خۆیدا،  به دوای  و  گرتووه  

.شڕایئه ک
!ئه که نتانه “ پک “شه  ته نیاکاندا، مناو دره یش، له نل

ئه مه  سه ره تای چ مه رگکه ، کۆتاییی چ ژیانك!
به ھاری چ بوونکه  و گه ڕزان و

گیانه ی چ نه مانک!
!ئه که نک پمنا

١٩٩٤/٢/٢٦



٢٩

تۆ

بۆ سه رگوڵ

له  تریفه ی پکه نین و
دانه ی مرواریی فرمسکه کانت

تارا بۆ بووکی ڕۆحم چ ئه که م
تا له  سه رمای ژین
له  گه ی مه رگ
دوورم خاته وه 

مشت شنه بای نو پرچی خاوت
له نو قه فه زی ددا به ند ئه که م
تا له سه ر دوندی نائومدیا
به  ڕووی ژیانا ھه مکاته وه 
ده ستی له رزۆکی ته مه نم

بگرێ و
به  نووری عه شقت

جوانم کاته وه 

١٩٩٦/١/٩



٣٠

تکه بوون

که  له شمان تکه ڵ یه ک ئه ب، له زه ت ئه بته  باران و وا ھه ست  
ئه که م: خاک بۆنی ئه ڤینی ل دێ، ئاگر به ده م ژیانه وه 

پئه که ن و با ئه بته وه  به  مناڵ،
ئاویش ئه گری.

١٩٩٥/٤/١٢



٣١

ته نیایی

له نو چاومدا: ڕووناکاییت.
له  ناخمدا: تای و شیرینیی ژیان و

له نو ده ستما: بانده یه ک،
له  خونی خۆی

ئه خواته وه .

که  دیار نابی،
سه ر بۆ ئاسمان ھه ئه بم و

له  خواکان ئه پاڕمه وه :
له سه ر به ردکی ڕه ش،

له نو زه نورێ
بیونن

تا سیمام ڕۆشنکاته وه .

که  دیار ئه بی،
سه ر ئه ده مه  به ر قه به زه ی خه ونه کانم و
گوێ بۆ ئاوازی بھاوتای ناخم ئه گرم

له  خواکان ئه پاڕمه وه :
له سه ر بای فریشته یه ک
له  نمه ی ڕژنه بارانک

بینه خشنن



٣٢

تا له م ژینه م
دوورخاته وه .

له نو چاوتا: تاریکاییم.
له  ناختدا: تای و شیرینیی ژیان و
له نو ده سته  ڕه شه کانتا: بانده یه ک،

له  خونه که ت ئه خواته وه .

١٩٩٦/٢/١٢



٣٣

له خۆگه ڕان

که س به  بای خه مم ئه گرت و
که س له به ر گه ڕزانی پکه نینا

جیه ک بۆ ڕۆحی تاساوم ئه کاته وه 
که س ئه مباته وه  بۆ ساته کانی پش له دایکبوون و
ده ستم ئه نته  نو ده ستی فریشته کانی مه رگه وه .

له  دییاری پاکی خۆشه ویستیم دائه بت و
به  ده رباری نائاشنایانی دون و سبه ینم ئه سپرێ.

که س ده رگایه کی دی خۆی به  ڕووی خه ونه  له کانما
ئه کاته وه  و به  به زه یی و سۆزه ی گریان،

.ماته مینیم دائه پۆش
له  ساته  مه سته کانی ته نیایی و خۆبینیندا،

که س ڕووبه ڕووی ته وژمی ژین و
گژه ووکه ی تکه بوونم ئه کاته وه .
که س ئه بته  به رده بازی ڕم و
به ره و که ناره کانی بده نگی و

نو خوه تی ته نیابوونم ئه باته وه .
منیش له م تاریکستانی نه بوون و ھه بوونه دا،

له دوای ناکه س ئه گه ڕم،
به ر پیه کانم ڕۆشنکا و



٣٤

.ب له  نووری جوانیی خۆی له سه ر چاوانم ج تا
که س به  بای ڕقم ئه گرت و

که س به  بای بندی خۆشه ویستی.

١٩٩٦/٧/٢٥



٣٥

!!!!!

بانده یه ک له سه ر سه ری داوه ک ھه نیشتووه ،
.نت و ترس ئه نوئاوازی شادی ئه چ

١٩٩٥/٤/٤



٣٦

شه و

کۆڤانی دڵ، یا سه ودای فیراقی دۆستانه  ئه مشه و،
که  ڕم پ نادا، له  سای تریفه ی مانگی سیماتا،

سه رم به  ڕژنه ی باران بچونم.
بکه م دواسه مای مه ستانه  ئه مشه و.

١٩٩٦/٣/١٨



٣٧

گوستان

که  بارانی ھه ر جوانییه ک له  ڕووم ئه دا،
گوی عه شقت له نو چاوما ئه کرته وه  و

ناخم ئه ب به  گوستان.
ڕۆحیش به  شنه ی به ربه یان.

١٩٩٦/٥/٧



٣٨

ڕۆژه کان

به رچاوم ڕه ش ئه کا، دووریت.
نزیکیشت، لم ناگه ڕێ، چاوم به  ڕووی ته نیاییا بکه مه وه  و

بانده ی خه م له  ناخمدا ھه فنم.
ڕۆژه کانیش تارای زه ردی نیگه رانین،
به سه ر ته رمی خه ونه کانماندا دراون.

١٩٩٦/٧/١١



٣٩

خه ون

که  به  کگه که دا تپه ڕین، جووت پۆستاڵ، چنگ خۆ تکشکان 
و چه ند پارچه یه کی سنوورمان له ژر پستی “جه نگاوه رک“دا 

دۆزییه وه .
نه بوو،  دیار  جپیه کمان  ھیچ  ھشت،   ج به   کگه که مان  که  
په پووله ی چه ند ماچک نه ب، به سه ر گوه گه نمه کاندا ھه ئه فین.

١٩٩٣/٤/٤



٤٠

مردن

شه و دیت. به  ده سته  نه رمه کانت پیووه کانم ئه که یته وه  و
دوا تیشکی ڕووناکیی ژیان له  چاوه کانم ده ردنی.

ڕۆژ دیت. سبه ری به ردک له  پشت سه رمه  دائه نیت و
له  چاوترووکانکا، له  پش چاوانم ون ئه بی.

دم ئه که ی به  تاریکستانی ونبوون.

شه و و ڕۆژ، وه ک داوی ژیان، له  پیه کانم ئاوی.

١٩٩٦/١١/١١



٤١

گوه  شینه کان



٤٢

تۆ چرایه کی ئازاری، له  شه وانی
ته نیاییمدا دائه گیرسی

بۆته   خاوت،  قژی  له رینه وه ی  ئه ژیت،  خونما  له   لره ش  تۆ 
خۆرا،  ده رکه وتنی  له گه ڵ  ترسناکه ی،  ڕه شه با  ئه و  جووه ی 
ئه گه ڕته وه  ده روونم. تۆ به  ته نیاییت و شه پۆله کانی ئازاریش، 
ئازارانه ،  شه پۆلی  ئه م  ئه که نه وه .  بۆ  باوه شت  دووره وه ،  له  

شه وانه  ئه بن به  پۆله کۆتری سپی و ھه وای تۆ،
ئه ده ن به  ده روونی سم.

ئه وا بی تۆ، دم بۆته  ھالنه یه ک، ھه رچی کۆتری سپییه ،
تیایا بوونه ته  شه پۆل و بۆنی قژه  خاوه که تم بۆ ئه ھنن.

ئه وا ب تۆ، ده ستم خستۆته  سه ر دم، نه با شه پۆلکی تووڕه  
تۆ،   ب ئه وا   .ب جی  به   نامۆییدا،  که ناری  له   و  ھه یگرێ 
سه رم ناوه ته  سه ر ئه ژنۆم، ئه ی بزماری ئازاری پوه  به نده ، 
نه با وڕه ی ڕه شه بایه ک له  ئه ژنۆمی جیاکاته وه . ئه وا ب تۆ، 
له  بیابانی ئه م شه وه  تاریکانه دا، دم و ئه چم. گوێ ئه گرم له  
مۆسیقای ھاژه ی تاڤگه کانی وته که م، ئه گه ڕمه وه  بناری ئه و 

کوانه ، ئه گه ڕمه وه  زده که م.
ئستاش به  ته نیا له  چۆی بیابانا تۆم له  الیت و

بۆنی نرگسی کوستانم بۆ ئه ھنی.
تۆ ئه ی په ریی نرگس و فریشته ی گوه سووره ، که  بتۆیی 
یه کجار  گۆمکی  ئه بته   دنیا   ،ئه چن ھه ده روونم  به   ته نگ 



٤٣

و  تۆ  جوانیی  بچم،  ڕۆ  ده روونیا  به ناو  زیاتر  ھه تا  قووڵ، 
به   ته نگ  بتۆیی،  که   ئه بینم.  تیا  دووره که می  وته   ھاژه ی 
ده روونم ھه ئه چن، ئه م خه که  ئه بنه  گوه  و له سه ر سه رم 
بۆ  سه ما  مه زندا،  کاروانکی  له   ئستا  چونکه   ئه که ن،  چرۆ 
خه که دا  ئه م  ئازاری  له   ئستا  چونکه   ئه که ی،  خۆر  تیشکی 

ئه تویته وه  و
گینگ ئه ده ی.

کانیی  به ره و  به یانیان  و  ئازار  فریشته ی  بوویته ته   ئه تبینم: 
ئه ده یته   دیه که مان،  ئازاره کانی  ئه بیه وه .  شۆڕ  دیه که مان 
ده م خوڕه ی ئاوی ئه و کانییه  و ئوارانیش، وه ک فریشته ی 
ژیان بیت و گۆزه ی  خرت له سه ر شان ب، بۆ دیه که مان 

دیته وه .
بۆته   خاوت،  قژی  له رینه وه ی  ئه ژیت،  گیانما  له   لره ش  تۆ 
خۆرا  ده رکه وتنی  له گه ڵ  ترسناکه ی  ڕه شه با  ئه و  جووه ی 
ئازاری  چرای  بوونه ته   په نجه کانت  ده روونم.  ئه گه ڕته وه  
ڕی سه ربه ستی و ھیوای ژینم. تۆ لره ش وه ک نه رمه بارانی 

پاییزانی زده که می، به سه ر گیانمدا ئه باری.
لره ش ژانی وته که مم بۆ ئه ھنی، ئازاره کانم له گه دا دابه ش 
ئه که یت، به  ده روونما ڕۆ ئه چیت و بۆ ته نیایی ئه مسووتنی.

کاته ی  ئه و  تا  په نجه ت،  ئه بمه   چرایه ک  وه ک  کاته ی  ئه و  تا 
وه کو په نجه  نه رمه کانت ئه بمه  چرا و کپه ی گکی ڕووناکم 

تیا ئه بینی.

١٩٧٨/١٠/٦



٤٤

ڕوونکردنه وه ی شه و

چی جوانتره  له  زه رده خه نه ی سه ر لوت!
چی جوانتره  له  په خشانی زوفی ئاۆز و په شوت!

چی جوانتره  له  بریسکی چاوی کاڵ و له  ھه تاوی قژی زه ردت!
چی جوانتره  له و خونچه یه ی له ناو دتا، ده می بۆ ماچی 

لوی خۆر کردۆته وه ! چ بایه که  له  شه وکی وه ھا ساردا، 
دت و با ئاتوونییه که ت، ڕائه ژه ن! چ خۆرکه  له ناو گیانتا 

!نھاتووه  و وا خه ریکه  سه ریشت دائه گیرس ھه
گه ر ھه ناسه ی کپکراوی خه ک نه بت.

تۆ ئه زانی، جوانترین شت له  ھه ناسه ی ئاگراویی خه کدایه !
تۆ ئه زانی، جوانی که  ئه گاته  لوتکه ش، له  سنگی خه ک تپه ڕ 

ناب و ده ست له  ھه ناسه  به رنادا!
ئه وه  نییه ، ھه ناسه ی گیانی ئه م خه که ، ھه موو شه وێ

قردله ی ماچکی زیندوو، ئه کا به ناو قژی شه ودا!
ئه ی تۆ کۆرپه ی کام ھه ناسه  و کام ئازاری!؟

تۆ به  ھه ناسه ی ده روونکی به رفراوان سه وز بوویت و
سه وز ئه بی، بۆیه  ڕه گت له ناو جه رگی ئه م خاکه دا داکوتاوه : 

“خاکی دم“.
تۆ په ڕه ی ژاکاوی ده  بئارام و ژانگرتووه که ی سنگی منی.
تۆ له  ئاوینه ی گه ردووندا جوان ئه نونی و له  دی منیشا سه وزیت.



٤٥

بۆیه  ئه توانم له به ر ئاسمانی جوانیتا و
له  کپه ی ته نیا ماچکتا بسووتم و

ھه تا مردن، ده ست له  ڕه وتی دم به رده م.
ده  پم ب: ئه وه ی به م ڕگایه دا بوا،

ئه وه ی به م ھه ناسه یه دا بوا،
بی دی گه وره  بت و باڵ له  ئاسمانی جوانییا بکاته وه !
بی مرۆڤکی مردوو، به  بای ھه ناسه یه کی خه کی و

به  بارانی خۆشه ویستی بژته وه !
ئه ی بۆ له وه تی شه و ھه یه ، به ناو زه ریای ئه م ھه ناسه  

کپکراوه دا ئه ڕوات و ھه ر تاریکه ! ئه ی بۆ له وه تی شه و ھه یه ، 
له به ر بارانی ئه م خۆشه ویستییه  ئه به دییه دا ڕێ ئه کات و

ھه ر بده نگه ! بۆ سنگی خۆی ھه نادڕێ!
ئه وه ی ئه  که  جوانیی شه و، له  سنووری باه 

،په ڕ نابڕه شداگه ڕاوه کانی ت
با په ڕه ی ده  زیندووه کان ھه داته وه  و

تیر ماچی شه وی ڕووت بکات.

١٩٧٩/٧/١٣



٤٦

!!!!!

گه ر له  ده ستی تۆ دابم،
خۆر له  ئاسمان ئه بته وه .

ھه تاویش خۆر به  ج د و
ئه بته  به فره باران و به  تینی
گه رمیی دی تۆ ئه توته وه .

دی تۆ له  تینی ھه تاو گه رمتره .

تۆ ئه و ئاسمانه  به رینه ی،
شه و له  ده ستتا ئه توته وه .
تۆ ئه و خۆره  بھاوتایه ی،

ھه تاو له  گیانتا نووستووه .

چۆن تا ئستا سه رم نه بۆته  ده ستی تۆ!
چۆن تا ئستا ده ستت نه بۆته  سه ری من!

،کی تر مابی دیوارب
له نوانی سه ری من و نمه ی

بارانه  مه زنه که ی ده ستی تۆدا!؟



٤٧

یا ده ست ھه ر ده سته  و
سه ریش دنیایه کی ڕه شی پ له  خورپه  و
لناگه ڕن، به م شه که تی و ماندووتییه ش،

ب و له  سایه ی دنیای پاک و سپیی
ده ستتا ئۆقره  بگرێ.

١٩٨٠/٣/٤



٤٨

له  تووڕه بوونت ئه ترسن

قژی خۆرت دائه ھنا و
چاوت بیبووه  دنیایه ک: فراوانتر

له  ئاسمان و ڕووناکتر له  تیشکی ھه تاو.

بۆیه  زمانیان بیت و
ده سته کانیان تکشکاندی

تا نه توانی باسی تیشکی زیوینی خۆر
بۆ شه و بکه یت.

شه و له  دتا بخه ونی و
قژی په ریی شه و سپیکه یت.

تا نه توانی ده ست بۆ ئاسمان ھه بیت و
.باران له  ده ستتا بکه یته  ڕووباری گ

به م سه رت په  له  ڕووباری ئازار،
ده روونیشت: تووڕه بوونکی مه زنه  و

له  تووڕه بوونت ئه ترسن.

تۆ به  ته نیا تووڕه  نابی، به م ته نیایت



٤٩

که  زمانت ئه بن و ده سته کانت
تک ئه شکنن.

به  گکۆی خونت ئه چونن.

١٩٨٠/٢/٢٣



٥٠



٥١



٥٢
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