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 ئووف همن ره ... کی شوبات ساتی یه ولر و کاره شینک بۆ هه

  
hemnrauf@hotmail. com 

   یار هۆ پیره
  !تۆم بینی  که یانییه م به ئه

  ، ، ، دم پبوو
  باتی فرمسک م له به
  ک  یه ند وشه چه
   وه م پنوسه  نوکی ئه له

  دۆپ، ، دۆپ
  . ی سپییان خوساند ڕه الپه

  ساردو سی 
  یان   بگیانه ڕه م الپه ئه
  !!ژاند  من هه له
  زن کی مه یه ستره ند ئه چه
  ،  خۆر  مانگ وله زنتر له مه
   ئاسمانی  له
  مدا  ی سینه یانییه م به ئه

  . بوون ڕۆشن ده
  . . . نواند  خۆیان ده جریوه به

  کرد پرسیارم
  ؟کوێ یه هو خۆر ل یانییه به
  کان که نگی چۆله  جیده و له یانییه به
  ؟ نگی ک یه ده
  ڕک په  جیی ئاواز وهه له
  ژن جه ی جی بانگ وسه له
  ؟؟ نگی پیه  ده چیه وه ئه
    و قوربانییه یانییه به
   و رنوستووه ژن هه چی جه که

   .  خۆی نییه هشتا ئاگای له
  نن منان پناکه

   . هسروودی نویان پنیی
  وتن  ڕێ که  به ژنانه نین بۆ جه ئاماده

  ، ون رکه سه ق به له رخوفه و چه بۆ جۆالنه
  نین ئاماده

  کان پوله ک منایی په وه
  ، کانیان  پیرۆزی باه به

  و دنییای  ره به 
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  . ون ناوکه  به فسانه ونوئه یاوخه خه
  ؟!!زانی مده نه
  ؟ یان برستی سته  هه وه ئه
  ؟خۆشی ن نه یا مه  غه مه ئه

  !!!؟؟؟یانبینم  ده م جۆره مندان یان من به
****** *********  

   شار هۆ پیره
  م بینی یانیه م به  ئه  تۆم بینی وکه که
  ، م بینی  سارده ژنه م جه ئه که
  و  شه  ڕه و قوربانییه  ئه که
  ی شه لوغه  پ غه سته و ده ئه

  ، ی تۆم بینی مکۆه سینگومه
  یاگر  دم ده دووباره

  یان مجاره ئه
  ی با  کزه فرمسک بوو به

  یتا په، ، ، یتا په
  . هنام ی بۆ ئه فری گۆیژه ی به پروشه

  زاند ته ی دهم نجه ستوپه ده
  دانگی گرتم

  کانی دواخستم نگاوه هه
  کی نادیار یه بۆ دورگه

  . ، کانی منی فاند سته هه
  ی  شه  ڕه وره و هه ی ئه رزه ته به
  کات ده شه  هه وه  ئواره له
  ، ری کوتیم سه
  ، راند منی وه  ساواکانی ی موه گه
   ی یه رزه وته ئه

   مببات هاتو ویستی غه
  . . . می باراند غه

 **** *** 
  یشیان م جاره ئه

  گریم و من ده
  نگینیی باتی ڕه م له به

  کانم دۆپی فرمسکه
  . . ڕژم خوین ده

   باتی قوویی هاوارم له
  . نژم ۆ دهنگمدا ت  ده له
  زانی  مده نه
  ی ییانه مه ستره په و ئه ئه
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  نی بوو کانیان ته  ئاسمانه یانییه م به ئه
  .  بوون ڕۆحی پیرۆزی ئوه 

  ناسکییان تۆزی بای
  .  بوون کانی ئوه پوله په

  یان بریسکه
  . . .  بوون ی ساردی ئوه ناسه هه
  زانی  مده نه

  خۆر تیشکی  زۆر بوونیان و ڕگرتنیان له
  . . . .  بوون هید بوونی ئوه ر شه هه

 ********* *******  
  ی یار  هه م دنیابه به

   وه م شونه  وله وه من لره
   گریانی  نگی پ له  ده به

   وه منانی بزوه
  تداین سره  حه له، ، داین  پرسه له
  . . داین می قووی ئوه  غه له
  کانمان  سوربوونی چاوه به
  ،  داین  ئوه لمنین له یسه ده

  هین کان جده خۆشیه
  ،  ئشک داین  له کانی ئوه بۆ برینه

  نگاوی  هه  باتی وورده له
  لیک وئیسکان ی تویمه پیاسه
  کان و الی گۆزه که هۆه سه

  ، یوان  گردی سه مه که ڕوو ده
  ستم وه هیدکدا ڕاده زاری شه مه له
  . ستان  ده موو تکاو نزاکانم بته هه
  ی و دانیشتنانه  باتی ئه له

    یاره ئوارانی مامه
  . کان وته  مزگه مه که ی تۆ ڕووده بۆ پرسه

  ی وینداره  ئه عرهو شی جی نوسینی ئه له
  ، ویستی دوور وت دابژم بۆ خۆشه

  کانم پۆل پۆل  ووشه
  ریا پۆلی ده ک شه وه
  . . . ڕژم ده شکا هه ڵ ئه گه له

******** ********* 
  !!!!!فسوس م ئه به
  !!!!!!!فسوس د جار ئه سه

  ؟؟ ستیان تدا نییه  هیچ هه  کن که ستانه و هه نازانم ئه
   ی وشکن خونیان تدا نییه و دنه ئه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 1-2-2006 12:03 

4 

   ی گویان تدا نییه ڕه ی په و خونچانه ئه
  . . .   مرۆڤیان تدا نییه ی که  جوانه ره یکه و باو په ئه

  کانییان  نازانم بۆ چاوه
  ؟تاریکن سپی نابینن

  ؟ن منانی پنابینن ب گلنه
  ؟رت نابینن ی سه و تاجه درینی تۆ وئه
  ؟سوتنن کانی تۆ ده می ڕۆه رهه نازانم بۆ به

  ؟شونن کان ده جوانییه
  ژن نیین وشادی جه پکه
  ؟تۆرنن ده
  ؟سوتنن رگی دایکان ده جه

  ر گۆشت وخونن نازانم هه
  ؟اررد ود یان به

  ر مرۆڤن  هه
  ؟یان گورگی هار

 ****** *****  
   ئاوا  بۆیه
  م که نگم هاوار ده ده پ به
  !بۆ، ، م ئه

   بۆ ی دڕنده بۆ ئه
  ، ر شۆڕ بۆ تی سه فره ی نه ئه
  ، ی هاتی ی لوه و شونه  بۆ ئه ڕوه بگه
  !و بۆ م چاوت داخه به

  ی  شه  چاو گه و مناه با ئه
  ی نابینچی دی باوکی خۆ

  . بین تۆ نه
  ی  هیده  شه و ژنه  با ئه
  ی که ویسته ر وخۆشه هاوسه
  دی نادون به بۆ ئه
  . دون تۆ نه
  رگیت سوتاند ی جه و دایکه با ئه
   گریان نینیت کرده پکه

  .  قیژن کاو نه هاوار نه
  م  که با جارکی تر شاره

 . . . . . . . . من  کابوسا جنه له
 ***** ********* 

  ورۆز  و با ئاگری سوری نه هاره وا به
  . ژن بیھه

  ڕک په زم وهه گۆرانیی و به
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  . نینی ببزون پکه
  کان  خته چرۆی دره گه له

  نگین ی ڕه پوله دووباره په
  . مبن رهه به
  ی  کو بوککی ڕازاوه وه
  . خۆی بنون   شیرینه م کوردستانه ئه

نخۆی بنو . . . . .  
 ______________________________________________  

28. 01. 2006   


