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  شيرين کافی 

ن و دڵ بنووسمهوە    ئهی نيشتمان کام ئازارەت به خو

بکهم     له کام پارچهی جهرگمهوە دەستپ

تهوە سوێ  ت، ڕۆژئاوا ههر ئازارە و د   له ڕۆژهه

هت بهۆنمهوە    کهزيهکانی کام کيژۆ

هبجه، شهنگال، کوبانی     ياخود ئهنفال  هه

نازەکهم     ئهی نيشتمانه ب

  کام ئازارەت بنووسمهوە  

  ئازاری جهرگسوتانی دايکان قژڕنينی خوشکه ڕەشپۆشهکان 

  پشتچهمانی باوکان  

  پاکيزەيی فرۆشراوی کيژەکان  

ن    چاوەڕوانی دايکه ڕەشپۆشهکان له بهرههيوان و سهركۆ

  کام ئازارەت بنووسمهوە ئهی نيشتمان  

نا  ئازاری ئهو زار ه   ۆکهی له پشتی زيال چاوی به ژيان هه

نی کراسه ڕەشهدڕاوەکهی دا ر داو   ئهو دايکهی له ژ

گهيشتوەکهی له ترسی ئهنفال چييهكان حهشاردا    الوەتازە پ

شتا له خهوی قووڵ دابوو  ه و گريانی ئهو تازەبووكهی کهه   نا



  به دەنگی هاواری سورەتی ئهنفال له خهو ڕابوو  

  سمهوە  کام ئازارەت بنوو

  ئهی نيشتمانه ماندوەکهم  

  ئازاری ئهو زارۆکهی له ئاگربارانی گهرمای نوگرەسهلماندا  

گهڕا  ك ئاو زەرد هه   بۆ قوم

هی دەگهيشته ديوانی خوا     ئهو ساوايهی بۆ قوم شير نا

  ئهو خودايهی ب دەنگ ب دەنگ  

ی ئهم ئازارە ڕاما     له سو

  ئازارەت بنووسمهوە ئهی نيشتمانه فرۆشراوەکهم  کام  

  ئازاری ئهو دايکهی زارۆکهکهی به مردوويی  

زی نهکردەوە     بۆ ماوەی س ڕۆژ له ئام

  لهگرتوخانهی نوگرەسهلماندا 

  ئهی نيشتمان کام ئازارەت بنووسمهوە  

ک     ئازاری ئهو ژنهی بۆ ماوەی شهو و ڕۆژ

ندی  به ئازاری له دايکبوونی کۆرپهکهيهوە ن   ا

داردا  كی تهڕ و تاريك و ش   له ژوور

  دوای ئهوەی که گيانی سپارد جهندرمهکان  

  کرديانه خۆراکی سهگهڕەشهکانی  

  دەورووبهری گرتووخانهی نوگرەسهلمان  

  ئازاری ئهو باوکه پيرەی  

وە الستيکهکانی     به پ

  ئاوی گهرمی ئهو تهنکهرەی دەخواردەوە  

  نهدەخوارد  ئهو دايکانهی ژەمهخۆراکهکانيان 



هكانيان بژين     تا مندا

  ئهو الوانهی ڕيزکرابوون بۆ مهرگ  

نهی چاوەڕوان بوون     ئهو ژن ومندا

کهن   يان بۆ هه   نوکی شۆفڵ گۆڕی بهکۆمه

  ئهی نيشتمان کام ئازارەت بنووسمهوە  

  ئازاری دوای نهمانی ئهو جهالدانه  

  يان ئهو ئازارەی که نشتمان پڕ کراوە له خيانهت  

  شههيدان لهسهر شهقام  دايکی 

دەلهرزن   کنان هه   بۆ لهت

هکانيان     بۆ ئهو ژنه شههيدانهی بۆ قوتی منا

دەکرێ     سوکايهتيان پ

هت بن   م خهجا   ئهی نشتمان تهنها دە

  گهنج و پيرو جوان و الومان بوونه خۆراکی  

  نهههنگهکانی دەريای ئيجه  

  ئهی نشتمان  

شم لهگهڵ دايکی شههيداندا. ههناسهی  دەک   سارد هه

  كافی  شيرين   
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