
  2006وین سای   ئهرگی مه
  

   2006 سای  که
  ستی پکرد ی ده م چرکه که یه
  کدا یه موو چرکه ڵ هه گه له

  ویستیم خۆشه
  ستی پکرد  دهکرد،  زیادی دهبۆ تۆی ئازیز

  
   و کات ئمه ئه

  ک دوور بووین  یه لک داباو له
  کتری و   یه مان دوور له سته جه

  ک دوور بوون یه نیگای چاوان له
  یای ڕۆحمان چی خه هک
  دا ستره شی ئه  باوه  ئاسماندا، له له
  کتری بوون  مالنی یه ست له ده
  

  نی ساڵ مه  ته کاتکیش  که
   وه ی نزیک بوه  نیوه له

   ب تۆ  من به
  رکی زۆر کورتم کرد فه سه
  ی و شاره و ئا ئه ره ر به فه سه
  و گۆش کرد وره  ئا مزی خۆیدا، گه  تۆی له که
  

  ی سانک لک داباندوا
  ر بۆ الی دایکم، خوشکم، براکانم فه سه

  کانم ره م براده رجه دۆست و هاوڕی و سه
  ی و جیانه ر بۆ گشت ئه فه سه
  ودا بووم ڵ تۆدا له گه  ڕۆژگارک له که
  ی و جیانه ر بۆ گشت ئه فه سه

  بووم ده  نیگای سیحری چاوانت تر نه تیایدا له
  
  بوو ر کورت ده هات هه و دهک نی ساڵ تا مه ته

   ئیتر  بۆیه
  و یادگاریمان سته دڵ و جه

  بیاریاندا
  بن کتر دوور نه  یه چیتر له

  بیاریاندا
  ریادا ناری ده  که له  که 
  کتری بن کان ئاوزانی یه پۆله  شه ڵ وورده گه له
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  ریادا ری دهان هک  له که

  کترا بووین شی یه  باوه م جار له که بۆ یه
  کرد ش ده  ماچمان دابه وورده

  وینمان ئه
  کرد مای ده مفۆنیای سرووشتدا سه ڵ سه  گه  له

  ریا پۆلی ناخ ده  شه وورده
  خرا خرا هند فزوڵ بوو

  هات و ه د همو ڕووی ئ ره به
  کرد  شل ده گوشی بۆ ئمه

  پۆل  شه ورده
   وینی ئمه ماچی ئه  به هنده

  رسام بوو دخۆش و سه
  ھاتویش وای ل تاکوو ئه هه
  کرد ی ده ریاکه ناری ده دری که چی به ما
   ی وانه و شه ، ئه و ڕۆژانه ئه

   خۆش بوون  بووین، هنده وه  پکه
  یای شیعرم نیا خه  ته به
  کرد ی ده ی ونه که فرمسکی پنووسه به
  
   ساڵ ی و کاته له

  ن ن ده مه نگاوی  ته دوا هه
  وینمان ئه
    دا ڕاکشاوه2006تی سای  تابوو له
  بری جاجم له
  نگ تاریک کی ڕه یه رده  په به
   تران داپۆشراوه شی قه ڕه
  
  ر شانی  سه له

  یادگاری و گومان
  کان کان و چرکه ڕۆژه
  برێ و گۆڕستان ده ره وا به
  کو چۆن ساڵ وه
  ستی پکرد  ده ک چرکه یه  به

  ئاواش
  یدا ڵ دوا چرکه گه له
  وین رمی ئه ته
  سپردرێ   ده2006خاکی گۆڕستانی سای    به
  هرێ  ئارامی بۆ جده تایه یدا، تاهه  و گۆڕه له



  
  وین ر کلی گۆڕی ئه سه له
  :نووسرێ ند ده م چه ئه ئا
  

  وین بمرت  ئه ی که وه پش ئه
   هیچ پرسیارک بوایه  ده نه
   م جھرایه ب وه یی و به  کراوه به
   بوایه  ده که به
  ت وب می خۆیان هه ان وهمووی هه
   خاکیش کۆتاییان بھاتایه به
 

  یاسای سرووشت وای داناوه
 رد شقی ڕاست و پاک و بگه ئه
  ماوه نجام  ب ئه میشه هه
  وین  ر ئه گه
 ر درژ ب نی کورت ب، گه مه ته
    خاک سپردراوه م به رده  دوا جاردا هه له
  

  باخ                                     ڕزگار گوه                                  
  27.12.2006رلین                                                                    به

                                                                golabach@yahoo.de 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
   
  

  
 


