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  ریم کابان ک بۆ که یه سووپاسنامه

  
 یت مای ئاوازدا جریوه  سه آابان تۆ له

  
  وه یته ڕۆیت ئاوڕناده سریینم ئه نی پ ئه مه ی ته ئه
  وه، سیته نگاوکدا له عومری من ئه موو هه ڵ هه گه له

               د ممه د محه حمه ئه
                 

 عید پۆ سه                 
  
آی  یه ئواره. یت مای ئاوازدا تۆ جریوه یت، له سه یت، ئاسمانك له شنه ك له وشه ریایه ان تۆ دهآاب

وه ناونیشانی  ژنی ئاوازكه ر پژوپۆی به سه نگ، له آی مه نیاییه  ته،  بارانكی به نمه،خامۆش
آات و   بانگتان ئهرزی ویژدانی من رآوبن بای به  هه له: بی و وای پگووتین ری هه ئاوازك سه

دا   م هۆه ی آابان، له نه م دیده ی ئه یفه قه  بریسكی گوه وه بریسكه مای سۆزمه  و سه نجه م له ده به
ستی   چریك ده وه، چریكه رتانه سه  به ی باڵ شیینه ره سكی ته وره نه" ستم یاران وه"ئستا، ئا ئستا 

موو  هه زانم ئستا ئوه  ده. وه باته آانی وتتان ئه هقام و آۆن گرێ و بۆ شه آكتان ئه ر یه هه
م  زیینی ناختانا، به گی ئه له ته. ی آابانن م دیداره زیووی ئه ، تهدوورییی  ک آزه زیووی نه ته
ی آابانی ئاواز و   ه ی دوزی زایه آكمان ماچی گه ریه آانی بووندا هه  پایزییه روازه نو ده  به شته گه

ری مۆسیقا و  ڕكانی هونه  چرای تووله ینه یكه وه ئه ته سره ش به حه ئمه. تخشر به ن پئهگۆرانییما
 و  ما به بنمیچ و بن گوسوانه رده آانی سه آ له آۆنه ی یه ر گۆشه سه گۆرانیی آوردیی و له

ین،  به آتری شك ده هنھا ی  و ته ره حه ڵ سه وه ئه. واسین ی ئه آدا هه یه سته ی دی به آانی گۆیژه بانه
ری میھری آابان   سبه ین، تا  له به نیا دوو پشكۆی ئاواز و گۆرانیی شك ئه  و به ته ره حه ڵ سه وه ئه

مای ئاواز، ماچی  م خشتی سه آه وه بۆ دانانی یه موو پكه وه ڕوو سووربین، تا هه موو پكه  دا هه
          .  ین ری آابان بكه آوم و ڕووی هونه

آی آابان  یه رد و سووری نو باخی گونی ئواره باخی زه جاڕ و آام گوه آامه نرگزهنووکه  هه
ی  ستیاره م چرآه هه  و ئه شی ئوه ویستیی خاك دا پشكه رمی خۆشه ی گه ناسه ڵ هه گه م و له پكبكه چه
گ و پزانیین بت؟ له  مه ی ئه ست دت، آه شایسته  چیم له ده وه تی ونبوونه آه مله م مه م؟ له بكه

شتانی  ر زیاتر پشكه ست و سۆزی هونه دا نیمه چ شت له هه  نارنجییه م ئواره شتی ئه بزون ده
م  ی ئه ی باگژه م چرپه ده ی آابان زیاتر به ندی ئاواز و الژه آبه  له مخه  چ شت بجگه م، نیمه بكه

ر بدوێ؟ آام زانا   بۆ هونه یه آام زمان هه. م كهی ب وه به همنیی هدی هدی له ملی ئوه یه ئواره
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ین،  ری آابان بكه ریای هونه ی نو ده له رن با مه سا وه ری بۆ پناسبكرت؟ ده  جیھانی هونه یه هه
 شقی نۆته ئهست له مالنی  ی آابان بین، با تكا ده موو پكا با واقوڕماوی دونیاآه رن هه سا وه ده

       :  ینبه آابانی گۆرانیی ب
  

  د چاومان قه وی به خۆشمان ده
  ی مۆسیقامانیت ی گوچکه تۆ گلنه
  کوو ژیان، یت وه وره گه

  له جیھانی مۆسیقای ب تۆدا
  مان ڕبوارکین ب نیشتیمان، که ریه هه   

   ڕووماندا داخراوه رگای نیشتیمان به ه دهمستاش، ک ئه
  کین ب ناونیشان، نامۆیه
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