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   مه  حه هخا/شیعر ... تامابم هه. . نت خۆشنابمخو رگیز له ههبنوو ) ئارام(

   زا باآی نییه شخ ڕه  شیعر ناترست و له  آ له (
  )  دا تاآی نییه رخه م چه له،  آه لحۆیه خۆی گهئیدی بۆ

  ) داخی ره سیب قه تی حه زره حه (
  بیرم دێ له

 مۆآه وتساڵ پش ئه بیست و حه
   تانآوردس له

   ی بیست و ده سهآانی  داه
  خون  بهتینوو
 یانری خۆر به
  و) سلمانی ( له
  )  رمیانه گه (و وئه)  رده زه گه (
  . . چنیبوو هه

  آانیش جاشه
  دا)  فرقه ( له

  یان) ف ره شه (منداڵ وژن و
 هشت ده ج به
  دا الماری آچ و آوڕی آوردیان ئه په
  . . آوو شت روه هه
  آانیان آچه
  داك) فیق ره (شی باوه له

  ست بوون  مه هنده
  گوزارشیان

  !!دا ئه) م مه (ددارانی له
   آبوون هنده

  و زگهر خۆ سه به
  چاوشۆڕاستی  پهزكی  حه
  ڕشت ده  ههردیان وی زهنااجو

  !!آوشت  ئهی ژریان هرخۆ آرمه
  . . آوشت عشقیان ئه

««««««  
   بیرم دێ له
  ) داخ ره قه ( له

    مارانگازه وه ته م نه خۆفرۆشانی ئه
  و) قۆپی (بینی ستیان نایه ده
 ) ردا داری زه (ژر بای به
   دزه. .  دزه
    النه. .  النه
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  دا  و آوانه ی ئه دوای آه به
  ڕان گه ئه
  آزه. .  آزه
   ر په چه. . ر په چه
  . رزان له ده هه. . ناوپاسار په

  رمتر ب شه
  آی پاش پیسی سیاسییه  له
 . . نگ گۆبه ربه سه

  هاتر ب به
  چاوی شۆڕ  له
  . . ) وادی گه (ری شۆڕی سه له

   ب نرختر
   بوی آه ه دراوی آه له

 . . ی) غداد به (آانی سۆزانیه
  زۆر پیستریش

  گواوینگو گه ڕۆو ئاوه له
  . . باخانه ده
  زووی ی دوای ئاره  پاشماوه له
   !!خانه حبه قه

  زۆر زۆر سووآتر
  و)  قادسییه (آانی ته ی پی چه آمه چه له 

  !!) هبل (و) الت (موبیدانی
«««««««  

  رم دێیب له
  مرۆآه وتساڵ پش ئه بیست و حه

  ) ر نگیسه ته ( له
   دا31/1/78  له
  !و جاشانه ئه
  . . پش چاوی خۆرو خوادا له
  پش چاوی  له

   ژن و منداڵ
    ناو ددای فتاده پیرو ئه

  پش چاوی  له
  شاخ و باخ و 

  . . ڕدا ره ردی سه بهوی و  زه
   آی داگیراوه  فیشه به
 ی  نگه و تفه به

   . . پكراوه ی)  حبه قه (پاسی
 ی  ستانه و ده به
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 ) چی لله آه ( له
  . . نھا خاولی پباوه ته

 ۆیان ی پشك) ئارام (دی
  لدانخست له
 ی پگۆیان ) ئارام (می ده
   دووانخست له
 ی دوور بینیان ) ئارام (ویچا
  . . خستادآورد له
  ی ئارام) ڕۆح (م آات به
  ڕا گه ده  ئاسمانا هه به
  ماكدا گشت ری  ژوورسه له

  . . چرا بوو به
  آان پاساریه

  آان آوآوختیه
  چاویان ل بوو

  ی آه  خوناویه ڕانكوچۆغهی  رباخه به
  ڕان گه  ئهآانی گیرفانه
  . . شكان ی چاویان ئه آه چاولكه

  !!. . ا) ر نوه ئه (ی آه ر شناسنامه سه به
  . . یانشیان ئه
  یانقیژان ئه
  ر ددا سه به
  ردا  بهر سه دارا بهر  سه به
  ر ڕدا سه به
  ؟یناس  آ ئه ه) ر وهن ئه (م ئه
  ؟ هاوس ڵ آدا بۆته گه له

  ؟ناس آ ئه
  یاقیان ئه
   هات آووه  له ه) ر نوه ئه (م ئه

   ؟م دیه بۆ ئه
   ؟آوڕی آیه

   ؟ورد پیهیامی چی بۆ آ په
  نگی پاش بده

   و به قهپاش آۆستكی ئاوا
  گرانئاوا
  . . ملیانشكان  و سووآانه ئه
    رگه ك پشمه هید وه آوو شه وه
  جھشت یان به) ئارام (ی پیرۆزی سته جه

   !!یان برد) ر نوه ئه (ی شناسنامه
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   الی ئاغایان وه ڕانه م آات گه به
  وتن رآه سه) دالیای مه (بری له
یان ووتنپ  

  آانتان  ژنه
  ن)  قائدفرقه (و) فیق ره (الی
  تانانیشآچ
  !!ن مۆآه ئهشقی  مهرمی   گهر سه
  ش  رموو ئوه فه
  ن ڕكه رگا چاوه رده به له
  !!ن ڕكه رگا چاوه رده به له
 

  1/2005/ڤالبی/دانمارك/ مه حه خاه/ شیعر
 

  تبینی
  ــــــــــ

ی آاروانی چ ر قافه سه) عید الل سه جهشاسوار (مری وانی شادونه  ڕه  به شه پشكه) 1
  . . زاران دروود هه. . ) ئارام (هید  شهرانی آوردستان ده نجه ی ڕه ه هیدانی آۆمه شه

  ربوه سه ی له وناوه هید ئارام دا بوه ئه گیرفانی شه ی له آه شناسنامه) ر نوه ئه) (2
  آان جاشه آه
  . . قی خونژ فله ه بۆ ڕژمی ئ وه ته دیاری بردویانه به
ب  ش ئه رآه ندێ جار سه  هه آه  شیعره م آه آه داوای لبوردن ده) 3
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و
  . . پش ئیسالمدا ب بوون له ره  عهیدوو خودا) هبل (و) الت) (4
   داوای  دووباره،  هیده ی شه وه  یادآردنه  آه وه  بو بكرته31/1/2005 ڕۆژی بوو له ده) 4

   . . . . م آه لبوردن ده
نیشتمانفرۆش خۆش  رگیز له هه ینت آه گه تان پی ڕاده وه ش ئه آه توندوتیژی شیعره) 5
  . بن نه

  . . رگادا  رده به  له ڕكردنه ر چاوه تی نیشتمانفرۆشان و خۆفرۆشانیش هه خه 
   


