
  ***ولر ی هه آه یاڵ بفرم بۆالتان قافله به بالی آام خه  ***     
  

  یال بفم ، به بای آام خه
  التان،  بمه 

  !ند و گاری  تۆف و به ربوارانی شه
  مم؟  یلی خه  به آام وشه سوآنایی ب دی آه

  ستن ئۆقره بگرێ،  له آام به
   م،  آه تییه آه  شه

  یه و روه   یادگارتان به
  ه، یبا بۆ هه رووبار ده 

  رزایی با بۆ به و  شه
  .یان به ره باران دایده بژێ به

  ی گوڵ بپشكوێ، زرایه و مه له
   یه شه و نه ه و وه ر هه  هه

  . رژێ ی آاتان چاو ده  به بزه
  .لدا جاڕی ژینی گه لن له گوه  ئوه مه

  ی مانگ ، تریفه  له
  و، ی شه ناسه  هه
  ڵ،یا ستی خه  هه

   زوی فرمسك،
  ی گوی گوو ر تاجی بزه سه له

  .ست به تان هه   هالنه
  . آك بوون ره ژن تاقه سواری گه  تا پش جه

  ك سۆزك،  ر یه  هه
  آه بوون به دوو، 

  ت بوون ،  سه ك به یه
  آه بوون به آۆ، 

  . زار زار هه بوونه هه
  ما ك نه ڕه  ئستا گه
  .سواری بنه تاآه  ئوه نه

  ی شاری ناوه  وه  ئه
  رزاره سه ی له ناوی ئوه

  گری ، آوڵ ده پیره مردی شار به به
  ی الو بوو وه لتان فر بوو ئه



  . آه چۆن بژی و بمرێ
  بۆ زارۆآان بوونه چیرۆك ،

  یلته،   دایه پیره ده
  وه به الی الیه،  بووآی پرار به سۆزه

  آچی شیرنم ، 
  :وه یته آوڕی ژیرم ده

  یاڵ چندرا، ی گیانتان به ئاوریشمی خه وانه ی ئه  ئه
  ماردا،  بوون به خونمان له ده

  مان مژین، وا هه هه  بوون به
  .   بوونه ژیریی له مشكدا

  تیس ماوه ره قه م سبه ربھوردتان چۆن بنووس ئه  سه
  .شی مندا  و له  له قاپلكه

  سرینی آچه باوآوژراوه،   یادی ئوه، ئه
   داناخزێ،

  ردوو چاوی مندا ی هه شكنه ه ره ل
  .كورماوه  هه
  !ردوماهان ی شاخ و زه ی بانده  ئه

  وه، ویستیی ببانه شتی خۆشه رفرازی ده ربوارانی سه
  و ، ی آه تان آرد ببن به قاسپه له  په

  ی چۆم،  به خوڕه
  ری بی،  سبه

  فر، روندآی به
  !ر فه چنه سه  پتان گوتبام ده

  : مگوت  منیش ده
  !  تان دم گه هن، له جم مه

  ئستا ر له  جماوی  آاروانك بووین به من و دم به
  .وه   له ئاگردا توواینه

   تیدان  ئوه ی یه و قافه  ئه
  ی پشوو هی پشتریش، آو  قافه  وه
   نوور، می دوور آه بوون به رده سه
  .ستاند و هه خه ی نووستووی له  ئمه
  !ولر، سلمانی ی شاری هه وه برانه ی آاروانی ب  ئه

  وتینه خۆ،  آات ئمه آه
  . وتبوونه رێ  ئوه آه



  تان آه نگی قافله نگی زه ده
  . رگوێ به ك دته  رالیه  له هه

  : پتان گوتین
  آۆ بین،  لك وه

  دواتاندا دا روو له ئاسۆ   به
  .آشتان آردین

  ستان وه الم ئوه رانه  به
  .ان هشتینجت تان آرد، له  په

   له بیرمان چوو پش رۆیشتن
  فا داران  پتان بلین وه

  . خۆشمان ویستن
  
  03.02.2004یوب زاده  ئه. ح
   

  ند ئارنم هوله
 


