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 بارجه النیش ،ۆتۆف  

 . …وار ێم چیبرایم ئڕێهاو ۆب

ن و ینیکتر ببهیکدا ینز یکێترفهده داماننابوو له که یتانههیکاو حهئه یادی به
   .وهنهێڕیبگ انییکدهی ۆب

 

 

 مغه یشکرله ۆتان برکردهمنم سه                                     

 سوپاتان  ێم، بشکڕۆترسم من بده                                     

 ینال                                                        

  

 زان بووخه

 شار  یروهڵزهخه

 ن یوئه یرهوڵزهبوو ... خه ۆشان یزانخه



 بووبوو نههه

 چووده ڵقادارپرته ر لههه بوو کهک ههێاویپ

 داخست یوانیم یژوور یکهرهنجهو په وههڵما چووه

  وهکههینجانهیشت ئینته له یکدا و چوارمشقێشۆفرڵگو یدوکان کرد به ۆیخ

 شتینگ داندهێب

 دا و یک الێشۆبفرێکت یال

 اڕا و گهڕا و گهڕگه

 گرتڵهه یشۆنخۆب یکێبێکت

 وههییحومه یمده کرد به یک ئاوێقوم

 رساند یداگ یعریک شێتیبه

 کرد وێپ ینال ۆب یکێغاریس

 اندایحوزن یوانید یهڕوان دوو الپهێنله

 نگدا دره یکهیوارهێئ یتاور ههبهله

 نووست ێیرمن لشه یکهیزهییپاپوولهک پهوه

 کداێشۆفرهپاقالو یدوکان له

 راهه هییهاردا کرد یکهیایزلوب ڵگهو ... لهێبز یکێنگر ههسهله

 داۆڵچ یکێسمهڕر فتهده له

 شا و ێکڵهه ییئاو یهۆیک بێمۆگ له ۆیخ

 و  یساو ۆیخ له ڵییمنا ینۆب ک لههیرهیتکه

 خستڵهه ۆیخ ییسپ یکهیهڕر پهسهله



 بوو  ۆیخ

 نهینگووت ههتگر دههه ک کهڕێکو

 داۆیخ یهیهڵاڵموو ههو ههئه یلهیش ییر قورساێژله وهۆمابچه

 باغههڵتگووت گور دههه ک کهڕێکو

 داۆیخ یوهاڵموو گوو ههئه یر بارێژله وهۆبیونه

 زههڕتگوت ر دههه ک کهڕێکو

 مووو ههئه یژانڕکداچێپ بوو لهنه یدادانچ هه

 داۆیخ یوهییگه هڵایخه ێیترهۆڵب

  

  

  

 بووبوو نههه

 زان بووخه

 بوو ڵگو یزانخه

 ییزڕوه یروهڵزهخه

 رناتهغه یکهڕگه له ێڵنۆڵۆک

 شتهه ژماره ینۆاڵک

 یسپ ینوسهسه یپانهۆڕک گینز

 رکاوهۆلا یگارس ۆکیرێدێف یال

  وهک حوزنههیرچنهبه به

 وههیاڕگه



 وهکهێپ و دووانهئه ێزانخودا ده

 د دا یدرمه یدوور یکێگوند له

 ** دا کردبووییناێخو یکهییچ شا ڵیما ان بهۆیخ

 کراوێپ ۆیکیرێدێف ێزانخودا ده

 وههیستهر جهسه یکانگولله به

  یمهێئ یدانهڵگو اوهیم پئه

 ک بردبووهیگاهڕچ شه ینینیب یپانهۆڕگ ۆب

 وههیینگیر سسه یکانهییناوێخو رهێستئه به ۆکیرێدێف ێزانخودا ده

    یمهێئ یباغههڵگو اوهیم پئه یلپه

 گرتبوو  ییبازرێکام شمش یشینما ۆب

 رکاۆل ێکات ێبده

 ر گارا*** وهۆکتڤی یکهتارهیگ یزۆس ران لهێادێڕم گوده به

 یایسپانیئ ۆیناوخ ڕیشه یفیرشئه یکانهڕالپه

 و وهتهێدابڵهه مهێئ یزههڕ هڕم کوئه ۆب

 م و ڵزو یکاننهێن و وێخو یکاننهێو

 یکنڵح چڕۆ ۆیفرانک یکاننهێو

   ێشاندابیپ وههیکههییرسکهعه جلکه به

  ێبده

 مهێئ یهیتاقانه هڕم کوئه

 یکانهاتهنه هڵسا یروهادهی ترس و له ق و لهڕ ت و لهفهخه له



 نوور و  ێو چرا ب ۆیخ

 داۆیخ یکانباغچه کوژراوه ییروهادهی

 و ێابڕگهڵهه یسپ ینگهڕن ۆچ

 مهێئ یهیح شووشهڕۆ هێڵنۆڵۆم کئه ینۆناوچۆچ

  ێوتبزار خورپه کههه وه ڵید

  

  

 بووبوو نههه

 زان بووخه

 کڵخه کردن بوو له ییگز یدزه دزه یروهڵزهخه

 گا هڕن و شهێخو ینۆو ب ێڵسم یبسکه یزانخه

 ۆیقچه هڕشه یروهڵزهخه

 مانگ کوژان ێڵیخ

 نگ ودهێب ێرمک ههوه هڕم کوئه

 مهێئ ینهیمگک چنار غهوه

 و  وهتهێد وهرناتهغه له

 دا و ڵما به وهکاتهده ۆیک خهیوارهێئ … قهئاره له ڵاڵشه

 ان ماندووم وی: چنوورگڵێده

 ۆیخ ۆب یدیئ

 تێشینحاندا دادهڕێک ڵێر چێژله



 ک ێدیک زاهوه

 ێب خوداوه یکهنهمهیچ ینیرژپه ڵپابه یکههڵما یوارید که

 کێنۆب یکانهییس به ڕپ

 تداسهقه ینۆک بن وهیریزوهد ... ش ینۆک بش وهۆخ

 ێمژدهڵهه

  

  

 ۆشان یهێیهبه هڕم کوئه

  ۆکیرێدێف ڵگهان لهیکهنهینیکتربهی یدوا

 چوو یتتاقه یدیئ

 چوارشانه یقسه له

 شهۆگ ێس ڵیایخه له

 وو ڵش پاشه یاویپ له

 مهێئ یهێیتر هڕم کوئه

 رناتهغه یکهرهفهسه یدوا

 ند ماندوو ببووێه

 باش بوو وهئه ۆر بهه

 وهبکاته ڵایکاندا خهزههڕو ێنوات و لهڕب

 باش بوو وهئه ۆر بهه

 بکا اسهیپکاندا ناو باغهبهوات و ڕب



 مهێئ یواسهڕێ هڕم کوئه

 رکاۆل یکهدارهید یدوا

 باش بوو وهئه ۆر بهه

 وهتهێبنووس ییاینو ته ێشیکدا دانێدانڵناو گوله ۆیخ ۆب

 دا وێیال گوحان بکات بهڕێک ڵێچ

 ققلهله یحاج ڵیما یکهبانهورههه یژوور له

  وهتهێو بگراڵبکا و گوتر دروست عه ۆیخ ۆب

 رناتهغه یکهرهفهسه یدوا

 مهێئ یژهۆیگ هڕم کوئه

 ند ماندوو ببووێه

 باش بوو وهئه ۆر بهه

 و  ێاکشڕم ر دهسهله ڵک منداکدا .... وههیکهڵۆخاڵخا ێیرپبهله

  ێشیک بکێترۆک و کێپۆو ت ڵیقاتهڕپ یکێشکێروکه یسمهڕ

 مهێئ یالسهێگ هڕم کوئه

 باش بوو وهئه ۆر بهه

 کدا شان دابدا و ێناڵته له

 وهستهڕ بخاته پوولهپه تا ماوه

 وهبکاته ییاینته ۆب وانهکه تا ماوه

 ێنێاندا بهیر ژێژبه ێڵه تا ماوه

 باش بوو وهئه ۆر بهه



 ن یمگغه یکهۆیستریک ماوه

 ێنبا بژه ۆیشان ۆڕیک یکانرهیته ن بهڕیف یمارش

 رناتهغه یکهرهفهسه یدوا

 مهێئ یهیوژهڵه ههڕم کوئه

 ند ماندوو ببووێه

 باش بوو وهئه ۆر بهه

 خودا دا  ڵیما یوهپشته یکهنهمهیچ له

 و  وهبداته ڵک پاهییر کورسسهله

 !ێنیون ببخه

  

  

  

   یمانێسل                                

 8002 یرمبههۆڤن                          

  

  

  

( ێبنووس ێڵنۆڵۆک ۆب ه نامهییس ن)که یلۆڤێن به هیئاماژه کهعرهیش یشانی* ناون
 یهاد ینانێرهده ددا لهوهنه یهیده یاستڕناوه له ز کهیا مارکیل گارسیگابر ی

. ئهینیدا بێت ێڵینڵۆۆک ڕۆڵیوار ێم چیبرایستا ئۆکراو مام ئاماده ۆشان ۆب یهدمه
ک م وهیبرایستا ئۆمام یکانجوانه رههه هۆییشان کاره له کهێکهی هینامهۆو شان

   ر. کتهئه

  



 .هیرکا ۆل یکهوبانگهێنبه نامهۆشان ست لهبه: مهیناوێخو یی** شا

  

تا کوده یادو که هی یللیش یکڵخه ینتارژهیگ یکێندرمهر گارا: هونهۆکتڤی*** 
 ، بهوهر بووهۆز یکهینجهشکهئه یووڕووبهڕرکرا و یسگده ێشۆنیپ یکههییناوێخو
ان یندهرمهم هونهئه یکاننجهت پهنانهکان تهرچاوهسه ک لهێکهی یرهێگو

 ت.ێنتار بژهیگ ێتواننه یدیقرتاند تا چ

  

  

 .وهتهۆوباڵدا ب 8/28/8002 یژڕۆ ینهێئاو ینامهفتههه له عرهیم شئه

  

  

  , 

  

  

 یمانێسل                                                                                      

 2991 ییتاۆک 

  

  

 

 


