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   قوتابخانه            

  ناهی ن پهسریف ح شه                    

  
  دێ خۆر هه  ی که وه پاش ئه

  ر دێ سه  خاته پشنگ ئه
  

  ر ده  واران دنه خونده
            ر به  گرنه ئهب  کته ڕی مه

  

  ی مان  ه نو کۆمه  له
  بۆ خوندنی مندان

  

    ماکی زۆر ورانه
  قوتابخانه  ته کراوه

  

  یانی کاکی مودیر به
  وارانی خونده  ر له به
  

  رگا ر ده به ڕوات و له ئه
  کا هاتووچۆ ده  ک یه ماوه
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  وشتی کاکی مودیر ڕه
  الوی ژیر و ڕۆشنبیر

  

  کی دێ خه نو دی  له
  ج  جوانی گرتویه به
  

   کانه ژاره یاری هه
   کانه داره هیوای نه

  

  الوکی چاالک و ڕوو خۆش
  کوردی وژ و کوردی پۆش

  

  وێ کی ئه ڕاستی خه به
  وێ گیانیان بۆ مودیر ئه

  

  بی دێ کته تر مه  هی ماوه
  سرودێ  ب به رم ئه گه
  

  ی پورتوکاو ره نجه په  له
  ناو  داته ئه خۆر تیشکی
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   یه مه دیسان ڕۆژی شه
   یه وه کاتی پرسینه

  
  پ ر سه  سته تۆ هه ] وریا [
  رسی پشوم بۆ ب ده
  

  ک چی؟ وه ــ ی چی؟ ب ونه ــ ئا
  ک چی؟ وه ــ ی چی؟ پ ونه ــ ت
  

  ــ ی ــتاکوو   وه فه ئه  له
  زانی بیی رچی ده هه
  

   وه کاته بیر ئه ] وریا [
  : وه داته می ئه وه
  

   ئاواره: ی  ونه ــ ئا
   ژاره و هه ئاواتی ئه

  

  تی برسیه: کوو وه ــ ب
  تی پ په: ی ونه ــ پ
  

  ی ژینیتا: وکو وه ــ ت
  تاریکی و تکۆشین
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نازان شت کات  
  ڕوان بۆ مندان ئه

  

  دار ی نه ونه  به ــ نون
  ...ژار هه: شنی  چه  به ــ هـ
  

  ست ده هه مامۆسـتایان
  ست وه ریان ده رامبه به
  

  !تی ئیتر سیه به:  ئه
  ...باسکی تر  ینه ست که ده
  

  بیرم ب  تا من له هه
  گوترێ ئه  م وشانه ئه
  

  نگی؟ رسی دته ی ده تاکه
  نگی؟ رد و بده ی ده تاکه

  

  بیر  ین له ئیتر الیان به
  گبیر ڕا و ته  ینه روو که
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بن مات ئه نکا همندا  
  گرن گوێ ده  رسی تازه ده
  

    نگی قوتابخانه بده
  : م وشانه ب له پ ده

  

  ئازادی: ی ونه ــ ئا
  ئای ئاوات و شادی

  

  ر وه بیره: کوو وه ــ ب
  ر تکۆشه: ی ونه ــ ت
  

  ستی  ربه سه: کوو وه ــ س
  و سستی  ر و سداره سه

  

   وه نگه ک ده یه  منداڵ به
  : وه نگه ئاهه  ن به ده
  

  بات ی خه ونه ــ خ
  ت خوندن و خون و خه

  

  کوردستان: ی ونه ــ کاف
  ڵ و کوستان کورد و کۆمه
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  ڕۆ نیوه  ر له به  هی ماوه
  مۆ رسی ئه دوایی دێ ده

  
  
  
  

  
  

  کان  منداه  ئواره
  ر بان سه نو باخ و له  له
  خونن ده  رسی تازه ده
  :نن یه گه کی راده خه  به
  

  تی کیه یه: کوو وه ــ ی
  تی کگرتن و یارمه یه
  

  ی داهاتوو هم ڕۆژی شه
  ر بوو به یان له رسه و ده ئه
  

  ئاوا م تاکوو خۆر به
  تاوا رمای خۆره و گه به
  

  ستابوون ی شارا وهڕ  له
  تا بوونـمامۆس یڕ چاوه

  

  مباری و خه ی خۆرتین
  نواڕی پرسین و چاوه
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  کوێ؟  له مامۆستامان وا
  دێ؟  وه ته نایهبۆچی 

  

ی وه ش ئهپ تاریک داب  
  و دێن  وته وا که هه
  

   مامۆستای قوتابخانه
  ... ندیخانه به  تهۆوت که
  

  رێ گوزه ده  یه فته ی حه ماوه
  رێ وه وی خه ناب له

  

  کان  رهوا هم خوند به
  دان قوتابخانه  ر له هه
  

 جوان  رسی رزی ده نگی به ده
  و ئاسمان ره ڕوا به ئه
  

   بگانه: ی ونه ــ ب
  ... ندیخانه برین و به

  

   وه رگه  چاویان وا به
  وه مامۆستایان بته
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  ی زستان  وه ڕۆژی هه
  کوستان  ما هاتهر سه  که 

  دن وا س هه که
  زن ته دهکـی دێ  خهدی 

  

  ن الوکی ڕۆشنبیر چه
  مودیر  هاوڕیی کاکه  به
  

  تاریک و ڕوون  و ڕۆژه ئه
  درابوون  سداره  له
  

   و مندانه ئیتر ئه
   تابخانه وجی دن ق

  

  نگ دته  ڕۆن به کات ئه
  نگ فرمسک و بده  چاو به

  

  وارێ کش و مات خونده
  دات نجی دیوار ئه سر

  

  گرێ  فرمسکی پ له
  گرێ ر چاوی ده دت و به
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  ر دیوار ی سه خته بان ته  له
  یادگار وتی مابو خه
  

  س هات که ده دی نه
  :ر بنوس سه شتی له

  

  ] تی کیه یه : کوو وه ــ ی [
  ] تی کگرتن و یارمه یه [
  

  ] ئازادی : ی ونه ــ ئا [
  ] ئای ئاوات و شادی [

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .گوترا مودیر کان ده مامۆستای قوتابخانه  تی کوردستان، به کانی ڕۆژهه گونده  له: مودیر

  
  


