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  ورۆزنامه نه
 

 
 

 )ر نامداری فه مزه(ند  رمه کانی هونه رییه  هونه  کاره  له ونه

 
        Sai Saqzi Qayshi 
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Vinter och vår 

Rimfrost och knoppar 
täcker och täckt träd 
en annan blir frukt och 
andra glittrar som kristall 
 

  هار  زستان و به
 

  چرۆ و سیخوار
  پۆش ختتان دائه دره
   میوه ب به کیان ئه یه
 وش دره ک کریستاڵ ئه وی دی وه ئه

 
 
 
 
 
 
 
 

qayshi@yahoo.com  
sai.saqzi@gmail.com 
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  ئاگر
  
ی شار و   چوارچوه  له مرۆ  ئه ی وه ک ئه نی مرۆڤ وه ژیازانین  ئه وه موو ئه هه

ی هاتووچوو،  سه ره ک گه مرۆ وه  ئه و ئیمکاناته که ئه.  بووه ، نه یه گوندا هه
 و دوکتۆر  خۆشخانه کانی نه  پداویستییهی، ئیلیکتریک،کی ماسمدیای شتومه

وت و  شکه  ئه تادا له ره  سه  له مرۆف. بووه نه... شی کشتوکاڵ  و درمان، به
ودا   شه  له  تاریکی واته تی له  بوویه ی که نه مه و ته ی ئه ، نیوه دا ژیاوهکان هغار
  .مرۆ ئهی  موو ئیمکاناتانه و هه  له ش بووه ببه.  ر بردووه سه به
 داهاتوویشدا   و له یه مرۆ هه  ئه  که و شتانه ی تکای ئه رچاوه ما و سه بنه
رما  ی رووناکی و گه  چوارچوه تادا بۆ مرۆڤ له ره  سه  له هئاگر!  بت، ئاگره ده

ر  رانبه  به ، بۆ پاراستنی گیان لههاتووچوو، بۆ نی مه بۆ سازکردنی خوارده
،   بووه ل پویسته دا گه مه رده و سه  له وه ر ئه ، هه کار براوه  بهراندا وه جانه
   له مرۆ کارایی ئاگر ئه. ستن هر رزی په ی به  پله ته یشتوه  گه و هۆیه ر به هه

 و  رباز بووه نی ده مه  بۆ رووناکی و سازکردنی خوارده ی گ و بسه چوارچوه
  . دات تی مرۆف ئه ی زانستیدا یارمه  پرۆسه له) energy(ناوی به
  

  ی ئاگر وه  دۆزینه ت به باره سه
  
و  ست ئه به بکرت، مه) پشمژوو(تی   شارستانییه  باس له  رکاتک هه{
ورانی   ده وه باته  ئه  ئمه  که ی وه ، ئه وه ته دۆزراوه ت نه  هشتا خه  که یه ورانه ده
نج  می ره رهه یش به وه ، ئه  کانه وت نیشینه شکه ی ژیانی ئه پاشماوه) پشمژوو(

دا  وه ڵ ئه گه له.  وه ته ویدا بینویانه  دی زه  له  که وارناسانه و تکۆشانی ئاسه
  ! هان ل گرانبه م گه من، به  زۆر که وانه  ئه که
  
  کهرووی چین   سه ی)چوکۆتین Chou koutin(کانی وته شکه  ئه  یوار  ئاسهپی به

   له)  سینانترۆوپۆس)Sinanthropus( ئسک و پروسکی مرۆڤی وه ه ته دۆزراوه
  .  وه بونای کوانووی ئاگردا  په
  فریقای خواروو که کانی ئه وته شکه ئه  لهڕن  باوهو  ر ئه سه  له کی دیکه یه سته ده

 ) Pometheus Austrolopithigus(ناوی  مرۆڤ به ک له یه سته جگای ژیانی ده
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  ئاگر  که وتووه سکه  دهیانها واری وه  ئاسه  بووه)ئاسترالوپیتکوس پرومیتوس(
 .  بردووه کار به
کانی  هگرکان رگای   یا له ئاگر  ، کراوه وه  به  ئاماژهکاندا هکتب و نووسراو  له

کاندا   ڵ و دارستانه نگه  جه  لهخۆ  خۆبهی و ئاگرانه هۆی ئه یا به  وه وییه دی زه
   کۆمه ئاگر وه دۆزینه  ت به باره سهم  به. س مرۆڤ  ده وتبته دات که وو دهر

  :بۆ نموونه  یه ههیش  فسانه ی ئهاکشرنج  سهباسی
 
 Promethes(ی شانۆنووسی یۆنانی)سخۆلۆس ئه Aeschylus(ی  وته به
( ی ی به گی گکانی دوورگه)ون گه( چک  س بوو که مین که که یه) پرۆمتوس(

Lemnosمنو لخوای  به)  پرۆمته  (کانی یۆنانی دا   داستانه له. داگرسان) س 
ر  ۆڤ، هه مر بهیدات  ئه و ڕفن ئه  وه  ئاسمانه  له ئاگر ، پرۆمتهئاگر دانراوه

  ). زوس( تی  ر نفره  به تهو که ئه   و هۆیه به
خۆشی  رد و ئازار و نه  ده پ له) مجرک(ڵ  گه له) پاندر(تادا  ره  سه زئوس له

ی   که  کاره  به وه هۆی دانای و زاناییه م پاندر به ، به نرت بۆ الی پرۆمته ئه
 - قاف(  کوی  له ارکک تاوانب  وه  پاشان زئوس پرۆمته.زانت زئوس ئه

تایی بۆ  تاهه ردک و سزای هه  به  به وه ستته به ئه) هفستوس( به) فقاز قه
رگ و  نووک جه  ده موو کاتک به  هه کات که  و داکی بۆ دیاری ئه وه بته ئه 

 و  نجه شکه پاش ئه.  وه  زیندوو بته ناوی ونجرونجر بکات و دووباره هه
کات و   ئازاد ئه کوژێ و پرومته  ئه  که داه) راکلۆس هه(یان ئازارکی زۆر و بپا
  . خشت یبه بت و ئه زئوسیش لیخۆش ئه

  
  

   تالیف - پھلوی  از آغاز تا دوره–تمدن و فرهنگ ایران ({کتبی
   }).١٠ - ٩ -٨کانی  ره  الپه-)دکتر ناصرالدین شاه حسینی

  
  گونی: ون گه

  سندوق: مجری
  .برا کار ئه ی به وه ستنه  بۆ به ند که ربه مه ک که  وه که ئاسن پارچه: هفستوس

   ی یۆنانه فسانه ناوی ژنکی ئه: پاندر
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  ورۆزی شاکان ورۆز یا نه نه
  
  له.  مین رۆژی ساه که یه)  لوه خاکه(ردین روه مین رۆژی فه که یه{

ی  نهژ م چه  ئه  س بووه مین که که یه) مشید جه (  که وه گنه پشینیان ئه
نگی دوان و پاش   جه چته مشید ئه دا جه م رۆژه ، له  بردووه ڕوه به

مشید  دا جه و رۆژه له. رداری خۆی رمانبه  فه یانکاته تکشکانیان ئه
  ننه  ئه خته و ته کان ئه نیشت، دیوه ختکی زرین دائه ر ته سه له
و  کی له ، خه بابل نه گه  ئه وه ه)ند ماوه ده (  له و رۆژه ر ئه ههرشان و  سه
مشید  پاشان جه.  خۆشی و شادی کان به سئه بن و ده رسام ئه  سه کاره
  .رت گه شار ئه دات و شاربه ی ئه که شته  گه ک پادشا درژه وه

   سبب نھادن نوروز آن بوده  است که  جیام آمده  منسوب به در نوروزنامه
 هر سیصد و   یکی آنکه وده آفتاب را دو دور ب  چون دانستند که است که

   حمل باز آید، به  اول دقیقه  روز به شصت و پنج رۆز و ربعی از شبانه
 هر سال از   نتواند آمدن چه  بود بدین دقیقه  رفته همان وقت و روز که
ن جمشید این دو را دریافت نوروز نام نھاد و وچ. مدت همی کم شود

  ر مردمان بدو اقتدا کردند جشن آیین آورد پس از آن پادشاهان و دیگ
----  

 هۆی دیاریکردنی   نووسراوه وه ه)یام هناوی خ به ( که کدا  یه ورۆزنامه  نه له
  :  بووه و جۆره ورۆز به نه
  

ر   هه  له  یه وه کیان ئه  یه یه  زانییان خۆر دوو جۆر سووڕانی هه کاتک که
 مانگی   له  که و کاته  ئه وه وکدا بته  رۆژوشه که  رۆژ و چاره٣٦٥
  ستی به و ده  لیه ی که و کاته  ئه وه ، ناتوانت بته  بووه دا لوه خاکه
ی بۆ  وه مشید ئه  جه کاتک که. وه بته م ده   و لی که ران کردووه گه
 و  ژن، پاشان پادشاکانی دیکه  جه ورۆز و کردیان به وت ناونا نه رکه ده
  . ردب  ده ڕوه یان به وه یکش ئه خه

  وه ره ی سه رچاوه مان سه  هه١١٣ – ١١٢ -  ڕه الپه
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 رۆز ژنی نه جه
  
  ورۆز ژنی نه  جه،مرۆ  ئه ژنه جه

  ! پیرۆزلک گه بۆ ژیان   هرۆژک
   و سۆز سته  هه ربنی رۆژی ده

  ورۆز ژنی نه  جه،مرۆ  ئه ژنه جه
  

   مکار و زۆردار نییه رۆژی سته
  ،  نییهشاکان  دایکبوونی ژنی له جه
   شت نییه رده زهئیراهیم و  رۆژی
  . س و معراج نییه ژنی کریسمه جه
   
   سروشت ژنی ژنه، جه جه
  ینی به بشت م  زهژنی چه

   بوچان،وی  زه کارهم  بۆ ئه
  ستان ب وه بهساک  تڕوا ئه
  
  ڕێ گه وری تاودا ئه  ده به

  گرێ رئه ی تیشک وه لزمه
  کا  باشی پاراو ئه خۆی به

  کا موار ئه رگا بۆ ژیان هه
   
  خت هل و موور و دارودر مه
  خت خۆشبهکا   ئهڵ و مرۆ ئاژه
  زورۆ ژنی نه  جه،مرۆ  ئه ژنه جه
    ! پیرۆزتببس  و کهمو  هه له
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  پیدا شدن آتش
  

   یکی روز شاه جھان سوی کوه
   گذر کرد با چند کس هم گروه
  پدید آماد از دور چیزی دراز

   تن تیز تاز  رنگ و تیزه سیه
   خون دو چشم از بر سر چو دو چشمه

   گون ز دود دهانش جھان تیره
   و سنگ کرد هوشنگ با هۆش نگه

  گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ
   زور کیانی رهانید ز دست به

  جھانسوز مار از جھانجو بجست
   سنگ گران سنگ خرد برآمد به

  هم آن و هم این سنگ بشکست خرد
  فروغی پدید آمد از هر دو سنگ
  دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ

   و لیکن ز راز نشد مار کشته
  پدید آمد آتش از آن سنگ باز

  ار پیش جھان آفرین جھاند
  ) نیایش همی کرد و خواند آفرین

   او را فرغی چنین داد که
   نھاد همین آتش آنگا قبله

  بگفتا فروغ است ایزدی
  پرستید باید اگر بخردی

   شب آمد برافروخت آتش چو کوه
    در گرد او با گروه همان شاه

   خورد یکی جشن کرد آن شب و باده
                 کرد  جشن آن فرخنده سده

  وه ره ی سه رچاوه مان سه  هه٩ و ٨  ڕه  الپه-وسی ی فرده هۆنراوه
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ی ئاگر وه زینهۆد  
  
   رۆژان پادشای جھان  رۆژک له

  چوو بۆ کوان  سا ئه ن که ڵ چه گه له
  وت شتکی باریک  رکه  دوورۆ ده له

  نگیش تاریک  ره ر به  گورچ و تیژپه
  و خون بو لی چما دوو پیاه چاوگه
  ناسی جھان تاریک بوو ر هه به له

  نگی ئازا  هوشه- کی کرد تماشاییه
  روا  بترس و پهرد  به  ستی دایه ده
   بۆ مار  خستی لهیموو هز  هه به

  نگی هوشیار پکا هوشه ماری نه
  رکی تر  به وت له  که که رده به
  -، هاوکات کوتوبررد  بهر دوو  ههاشک

  ردان به دی  وت له رکه  دهکپزوز
  وان نوان ئه   گ له پزوزسک بۆ به

   نگه  و جهڕ  شه م  کوژرا له  نه که ه  مار
     گرنگه وه ئهئاگر  یدا بوو پهم،  به

  شای جھانر  به لهنگ  هوشهپادشا 
   وان   شادی و ستایش ئه وته که
  های پخشی کی وه  رووناکییه که

  کۆی کنۆشی  مه ی کرده که ئاگره
    زدانه  چرای یه مه  ئهر  ههکوتی 

    ژیانهی مایهستایشکردنی 
  را ئاگر خۆشکرا سه و هات به شه
  وریا   ده ڕان به گهو یارانی شا
  یان نووشی  بادها ئاگرر به  له

   .رامۆشی مفه  کاتی خه کردیان به
   کوردی  به وهد کر م  جۆرهو پی توانا به به



 9 

 
  فرینه مام به

 

  بارێ فر ئه  به زستانه
  تاوێ ئارام، 

  تاوێ تون 
   خوارێ ڵ دنه  کۆمه به
  

   کۆن  منیش وام له
  ن  ڵ دۆست و هاڤه گه له

  ین ب وچان  که یاری ئه
  لدان  په  گۆرانی چه به
  
  فرینه ین مام به که رس ئهود
  رینه جوان و شی- چونکه 

  ب دین پرسی نه نانی پئه
 ب        رمای نه پۆشین سه دائه
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  زستان مائاوا
 

   زستان بزاری له
  هاری ئاشقی به

  رد یدای شیناوه شه
  یلی گۆزاری؟ که
  
  نگین هاری ره به

  خشین گوزاری نه
  شق و دداری  ئه
  ژین فرۆ ئه  به به
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  هار ورۆز و به نه
 

   مۆ رۆژێ پیرۆزه ئه
   ورۆزه ژنی نه مرۆ، جه ئه
   تای ساه ره ورۆز سه نه
   هاره یشی به که رزه وه
  
   رزێ شیرینه هار وه به
   نگینه شت و چیا ره ده
  ئنن الن بچوو هه مه
  خونن  نو باخان ئه له
  
  آا ختان چرۆ ئه هرد

  آا رئه  ده گوڵ و میوه
  ر راسه شارو گوندان سه

  آا ی خۆی ئه هره  به پ له
  
  شت راآتۆری ده ی ته ههاڕ

  شت  بۆ گه كی له چوونی خه
  رخ و آار نگی به ده نگه ده
  شت  پاش وه  له ل خۆشه گه
  
   مۆ رۆژێ پیرۆزه ئه
   ورۆزه ژنی نه مۆ چه ئه
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   ورۆزانه ورۆز و نه نه

 
  رۆز هات و نه

  گوی بۆ تۆ، هانی
  ڕوانی بۆ منیش، چاوه

  
  ورۆز هات نه

  انیشادی بۆ تۆ، ه
  ڕوانی بۆ منیش، چاوه

  
  ورۆز هات نه

  ویستی بۆ تۆ، هانی خۆشه
  ڕوانی بۆ منیش، چاوه

  
  ویستم  خۆشه
  ک یه رۆزانه  نه ڕوانم، به چاوه

 ڕوانی   چاوه کۆتایی ب به
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  ورۆزی کی نه یه می نامه وه
  

  ویستم ن، ش  دۆستی خۆشه
  ! زوت ب  ئاره  ژیان به یه وه  و گشت کاتکت شاد، ئاواتم ئه م کاته ئه

  ماڵ  باسی هاتنی شه  کهی که نامهڵ  گه ت، له که ورۆزییه  نه  جوانه کارته
  ند ده و چه وێ به مه ئه. ستم  ده یشته کات، گه فر ئه به ی وه و توانه

  : وه مه ت به که جوانه  سته  و هه که می نامه وه
 
  ماکم، رنۆکان بۆخن ای شههیو به
   ندان ربهندانی   ربهک و ه سته به
  !کن ته هه
  
  ڕخا  سوور وه وانه رخه ماکم ئه هیوای شه به
  ، وه  و چییا پاک کاته پۆکه ته
  کن ته  هه  و کۆنان جاده ر ی سه دمه

   
   د بچن، ماکم تۆوی شادی له هیوای شه به

  زنگ بسووتن، وه  شه -وه  شنته ئاگرێ بگه
  .دیاری بن موومان به  د بۆ هه شاکیورۆز نه
  
  ورۆزکم  هیوای نه به

  زن   دابه-  س کویله ده دار به کۆیله
  بئان، ردنی دۆستان   گه باسکم له

  ویستی  سرینی خۆشه  ئه به
  ک نگاوییه ژه ر دڕکه   جی هه له
  ران بون  نده زاران گوخه هه
 !هیوا هیوام، به هیوام، به به

  عی  سهستۆکھۆم برات

  
 
ICA کی یهسانامه  لهونه
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  هار؟ کوا به
  

   ؟هار کوا به
  کوا چرۆی دار؟

  ڕینی نو گوزار؟ په کوا هه
  ر و ددار؟ نینی دبه کوا قاقا و پکه

  ؟هار کوا به
  کوا چرۆی دار؟

  
  ر تابه ختیمان هه ن سه چه
  ر  سه ن زستانمان برده چه
  ر ده ن زۆردارمان کرده چه
  ر ده ربه ین و ده ر ئاواره چی، هه که
  

   ؟هار کوا به
  کوا چرۆی دار؟

  ڕینی نو گوزار؟ په کوا هه
  ر و ددار، نینی دبه کوا قاقا و پکه

   ؟هار کوا به
  کوا چرۆی دار؟
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  هات کونی نه
  
   چاڵ ن زستانمان نایه چه
 هات ر نه هارێ هه ی به سروه

  
  ڕکرد ورۆزمان به ن نه چه

 هات نه ت هه رۆژکی نوێ قه
  
   ڕی وته ان کهن کاروانم چه

 هات پرکی گیر نه  که تاقه
  
  ن دوژمنمان تشکان چه
 هات دی نه وتنمان وه رکه سه
  

  هاران وی به  و که سوسکه
 کات  راوی ئه  که راوچی نییه

  
   بانگی شومی خۆ خۆرییه

 کات راوچییان دشاد ئه
  
  فرێ ر ئه نان هه  نه نی به سه وی ره که
 !کات دان راوچیش شونی هه سه
  
   وییه ر نه ، سه وییه ی وا که وه و که ئه

  هات ن، ناوی بنن کونی نه تی که نفره
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 آانیاو و ئاو

 
  بارێ آاتك باران ئه

   خوارێ م دته خوڕڕه به
  ریا چ بۆ ده ن ئه هه
 ویا  ناخی زه ن به هه
  
   آورت یه وه ویش پاش مه ئه

  ستووبرد رۆ ده دتۆ ده
   آانیاوی جوان ب به ئه
 ی ژیان  چاوگه ب به ئه
  

   ی ئاوه آانیاو جگه
   ال روواوه ی له وزه سه

  ڕوانی  ئاو ئه آات له
  ی نازانی آه نگه  ره به
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  نون  سوورا سوور ئه له
  نون  شینا شین ئه له
 آا  ئهوز سهوزا خۆی   سه له

 آا  چاومان ئه یاری به
 

  ی  یری بای آه آات سه
  ی  بایشی تناگه له
  نون ی چووك، چووك ئه ج له
  نون  جی زل، زل ئه له
 

   رچی آات شیرینه ئاو هه
   ی ژیان و ژینه رچاوه سه

  رمان  آاتی گه هاوین له
  ستمان رده  به  له هۆه سه

  
    سارد و جوانه و ئاوه ئه
    بیزانه  دوو گازه له

  ئۆآسیژن و هیدرۆژن
 .یخونن ند سایتر ئه چه
 
 
 
 
 
  

  
  
  

  )ر نامداری فه مزه(ند  رمه کانی هونه رییه  هونه ه کار  له ونه
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  ورۆز  نه
 

  زستانم بینی 
  و شه ی مانگه ر تریفه به له

    دووگیانی دانیشتبوو، به
  

   رخۆ سه ئارام و له
  ی  جانه پاپه و آراس

   چنی زونی، ئه
  
  نی ت چی ناو ئه آه آۆرپه: وتم

   ورۆز نه: وتی 
  
  ی ده  چیمان پئه بانه گوزه: وتم
   رۆز آه ی نه زیزه گه گوه: وتی
  
 د قه: وتم
   تۆ، می له ه

   و  ئه  له آان  ییه گراس و گۆره
  گشت هۆز ش له زیزه گه گوه

 !ببت پیرۆز
 
 
 
 

  ) Unicefs katalog (   له ونه
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  ورۆز نه
 

  مرۆ  ئه ورۆزه نه
   وه  هاته سای تازه
   وه قاال و کارکردن هاته وڵ و ته رۆژی هه

  
   ژ که یری شاخ و داخ و که سه
   وه کان چۆن چوونه فره به

   وه نوێ، پاک ژیانه رله  و کانی بناران سه له جۆگه
  
  ر وه ل و موور و گشت بوونه مه

  ر رانسه شاری و گوندی پاک سه
 . وه  و شادی، نابنه نده  خه,بۆ ژیان ن له  ئه سته به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  !مردا ی نه) مرد پره(ی ورۆز ی نه ی هۆنراوه  ژر سایه له

 www.wibom.net :     له ونه
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  ورۆز؟ نه
  

  ت پیرۆز ب؟  بیم سای تازه روانی که چاوه
   ب  تازه  که ، چی هاتووه چی رۆیوه
   پشی که ش کۆیله  و مه ر خوایه خوا هه

  !ب ت گژ ئه م شادیکردنه رم له سه
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 ر ده به سسزده

 

  ر  ده به سزدهرۆژی 
  ر  ر ده ڕۆینه ئه

  بۆ تۆمارکردنی یادگار
  شت و کۆسار  شیو و دۆڵ و ده له
  

  ر ده به رۆژی سزده
  ر  ر ده ڕۆینه ئه

  هار نی به رشی چیمه ر فه بۆ سه
   و رووبار   گوێ گۆل و جۆگه له
  

  ر  ده به رۆژی سزده
  ر  ده ڕۆینه ئه

  بۆ بینینی یار
    ناو گوزار له
  

  ر  ده به هرۆژی سزد
  ر  ده رۆینه ئه

  ر، ی ئاوییه بۆ لوتکه
  ر وه خته ری به ئاوییه
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  رزایی شانشین، بۆ به
  شانشینی دڵ نشین

  بۆ دیداری بستوون،
 ڤین ستوون بستونی ئه

 
  ر ده به رۆژی سزده

  ر  ده رۆینه ئه
  سارۆس،  ندایی حه بۆ به
  پۆش، وزه جی و سه شی داشامه بۆ باوه
   مه، ندیل و چلچه رۆز و قه که بۆ نه

   بۆ شاهۆ و داهۆ،
  بۆ ئارارات 

  موو کات   هه که
   !مه  ته ر به سه
  

  : پرسین لیان ئه
  رۆژی هات: ن  پیئه   که و رۆژه ی دێ ئه که

  ری زد و وت؟  داگیرکه رۆژی بزاری له
  
  : ن ئه
   جوانی خۆت ناسی  ر کاتک به هه
   ساسی  که ستت کرد، که ر کات هه هه
    رۆژی هاته و رۆژه ئه

   !هاته  نه ربازبوون له رۆژی ده
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  هار  زستان و به
 

  چرۆ و سیخوار
  پۆش ختتان دائه دره
    میوه ب به کیان ئه یه
  !وش دره ک کریستاڵ ئه وی دی وه ئه
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Vinter och vår 

Rimfrost och knoppar 
täcker och täckt träd 
en annan blir frukt och 
andra glittrar som kristall. 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Täck:  täckt- täckare- Vacker nätt - behaglig  
bild från Internet   
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  لدا وی یه شه
  

  م ست بكه وێ مه مه و ئه مشه ئه
  م ست بكه ستی په دنیای په

  ند و ری دۆستان به سه
  م  بكهوی نهری خۆیشم  سه
  
  لدا وی درژی یه  شه له
   یادی گوی ددا له
  نگدا ی شه ڵ هۆنراوه گه له

  م آه  ف ئهمۆمی  پیاه
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  شب یلدا
  

  امشب میخوام مست آنم
  دنیا پستی را پست آنم

  سر دوستان بلند و
  سر خویش را خم آنم

  
  در شب دراز یلدا
  بیاد گل دلھا

   با شعر زیبا همراه
  جام می را سر آنم
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    کوردستان بۆ سامیستان  له

 
    وه) یسه کبنیکه( له

   بۆ ئارارات، وه گرمه باڵ ئه
  بۆ شاهۆ، بۆ داهۆ،

  ی رۆژانی هات مه بۆ چلچه
  
  ی سامیستان که یه)ل سپی فییه(
  م بۆ منانی کوردستان به ئه

   و دیاره ی ئه زیزه  گه گوه
  . زاره هم بش  ئه- بۆ الوانی وه ئنمه

 
 

   زیزه  جۆری گه  له ل سپی ناوی گولکه فییه
  .ی سوید وه ره شی سه  به  له ناوی آوكه›  یسه آبنیكه‹

   روسییهنند و  سوید، نوروژ و فه  له آن که یه وه ته  نه-آان   سامه-سامیستان 
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Från Samistan till Kurdistan 

 
Från Kebnekaise ska jag  
flaxa och flyga till Ararat, 
till Shahå, Dalahå och  
Chelcheme där jag levde glatt 
 
Jag tar Fjällsippor från Sammistan 
till barnen i Kurdistan 
där ifrån hämtar jag Gezizeblommor 
och skänker de till barnen i Samistan 

 
 
 
 
 
 
 

Ararat, Shahå, Dalahå, Chelcheme de är fyra  berg   
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  سام  ئارام و به
  

  ریا و ئاسمان ده
 خوشك  و بران

  هاوینان شاد و ئارام
 سام  و به زستانان توڕه
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  رزی چوار وه
  
  روم روی سه هارا سه  به له
   هاوینا تاوی تاو له
  نگان نگی ره  پایزا ره له
  ندان نبه مه رماوسۆی ته  زستانا سه له
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  رزی پایز وه
  

  پایز، ساردی 
  م ناسه ک هه وه
  م روون تاسه ی ده ناسه هه
  نگی،  بده
  نگی  بره
  ژاران ک هه وه
  ر دیواران ژرانی به هه

  ک شادی من  وه رۆژت کورته
  نجی من ک ره وت درژ وه شه
   ماوی پم ب، چلۆنه ده
  !وتاوی  فه ما نه  خه له

  پایز 
  پایز
  پایز
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  ی هاوین چله

 

   ی هاوینه ۆ چلهمر ئه
   تینه واو به رما ته گه

  ریاآان گوێ رووبار  و ده
  مووان  بۆ هه ل خۆشه گه
  

  تاو ر هه ریای شینی به ده
  پرشنگ داوژێ بۆ چاو

   ی هاوینه مرۆ چله ئه
  . ل شیرینه جھان گه

  

  و پاك ساماڵ ئاسمان شینه
  *)ئوسكار(ی   و گرمه وره ب هه

  ما ن سه آه ستران ئه ئه
  ما رزی سه  هۆی به له
  

  س بگرین یش ده  با مه ره وه
  ڕین په  آامی دڵ هه به
   ی هاوینه و چله مشه ئه

 .  شیرینه سروشت گه
  سانامهمان  هه   له ونه . تریشقه وره ، هه   بروسكه  سویدی واته به: ئوسكار
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   ممه  چوارشه کوه
  
   یی کۆتایی ساه مه  چوارشه کوه

   و یاه  له وه هین که ئاگرک ئه
  ند ب ی هن به که ئاگرک بسه

   زار ساه  تاریکی هه دڕ بدا به
  

  کور و کچ، ژن و پیاو
  زن و مناڵ، پیر و الو مه
   دڵ ، شادی له  لو  له بزه
   چاو  له س، مژده نو ده س له ده
  
  ی زورنا  سیه به
  هۆڵ ی ده  گرمه به
  یران  و حه  هۆره به
  دۆڵشت و  و ده ره به
 
  ڵ خۆ چوی گرکرتوو گه ین له به ئه
  کگرتوو ک گری تاک، تاک، گی یه نه
  هاران ین بۆنی به به یا ئه گه له
  موو جھان  کوردستانۆ بۆ هه له
  
  ورۆز و بھار ین پیرۆز ب نه ئه

  وریشت گولزار ر گوڵ ب و ده ژیانت هه
گات بئاشتی و ئارامی چرای ر  

 ت بستی هاوکاری همای ژیان هه
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  کان کان و سۆزه سازه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
   رگیراوه نترنت وه  ئه  له  ونانهم ئه

  
  

  

  

 

 

   سۆزی شمشاڵ هب
  نگی تار  ئاهه هب
  پیانۆی  نجه  له هب
 مای گیتار  سه هب
  
  ف  که ی په  چه هب
  ف ی ده  خرمه هب
  نگ چه یی بزه  هب

  نگ  ده مه کانی هه
  
  ی وای نه  نه هب
  ی ز و ئۆخه  حه رڕژ له ستی سه  هه هب

  م خه  رکئهکاتک
  م خه شاد و دوور له

  -هۆڵ ی ده  گرمه ه، بی زۆڕنا  سیه هب
  و هۆڵشت   دیداری شیو و ده چمه ئه
  کی بۆکان وی زیره ی که  قاسپه هب
  نگی  گۆمی بده،نگی شکنم مه ئه
   بۆ ژیان  سته لم به یا ئه گه له
  

  زمی جاران به  م له که  ئهیشیادک
 ! یادی یاران هبم  که م ف ئه پیاه

   وه مه یکه  من ئه یادی الوییه
  !وه تومه  من ئه ورانه و ده بۆ ئه
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