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  کانم بۆ ناڕوانی ؛؛ یڤه رامۆشی په  فه له

ک یه  ووشه   زنجیره ریکه وا خه  
ستیما ت په ژمه  حه له  
ون و که رامان  ڕکئه رامان خه  خه  
ت  رائه لیلبونی به کانی پش زه نییه رمه  ئه ک ئاوازه وه  
وه له زه  پش چاوی ئه به  

   ڕیوانه نگ په ن و ڕه که ڕم ون ئه
  !شونن  کانم ئه نگاوه ی هه ئاڕاسته

  بوو وه ی الوالوکی ووشکه ندازه  ئه  به
  و کانمیان تۆراندووه  ئاه ی لوه بانیژه

واسراون  هه وه مه ردنی پ ملوانکه  گه به  
  ن به حرومما ڕۆئه روی مه  گه کان به  ناکاوا سوژنی پیته له
غیلیا بمخنکنن  به  له خته وه  
دا نگه زه وه م شه له  

کن و م پئه وه  بلیتی بزوی نیشتنه ماوه ی نه هنده  
نجنن مه ت ئه  فینی ئاسمانی ئولفه له  

 
...م من تناگه  

مدا که  ژمره  کۆتای چرکه بۆ تا ئستاش له  
!م که  ئه'  گۆزه کانم گۆزه ونه  خه کریستای ی پارچه وه بۆ کۆکردنه  

تنم و  بیخه  هی پیرۆزه  هی خۆم نیه کو به م به ئه  
بت ر هیچ نه گه  

!م  شاعیرکی که ستی کیژۆه ی هه نھا ساتک ئاوته  بۆ ته  
  منا و  بون به وره ی گه ڕه  موئامه یڤانه و په ئه

!ن که یم پ ئه وره  گه منا بوون به  
کدا یه ر ووشه ڵ گوژمی هه هگ من له  

و) ئاو( ک یه تره  قه بمه ده  
کانما  سته ڵ ناخی هه گه له  

 تک تک
!وی   ناو درۆکانی زه ڕژمه ئه  
!هۆڵ  سه وامی کوکن له رده  به وان به ئه  

 

zilemo
kn



 
...تۆ نازانی   

خشنم و  نه  گیای ناچاریدا ئه وزه ی سه ناو دییه تابلۆکانم له  
  وه ره ده کانی قه دیار پلوی چاوه به
رزم؛؛  له ئه رلشواو هه کی سه یه ک سوسکه  وه  

  خته و وه ی مشتکه دم هنده
  دسافی خۆما  له
  وه کانمه ساسه  که ونه کۆنی خه له  به له
!م کجاری خۆم فی ده  یه به  

رزی  بینینی مردنی خۆم دم له ونکما به  خه من له  
م  سته  همنی سیمای جه له  

ر نوسین و   به هانام برده  
!ستیان گرتم کانم جارکی دی ده یڤه  ناکاوا په له  

 
...م من تناگه  
   شبینانه ختکی ڕه وه چ یاده

  !کات   ئامزی بینینما پچر پچم ئه له
   نه ند وردیال چه
  وه ک سۆزه  کۆمه به
  وه مه  وشک بووه مه م ده  تابلۆی ئه له
   وه لمه زه کانی ئه  وادار کراوه اوه بینایی چ ی  تیره له

  :م  دوم و پت ئه  بۆت ئه 
زانم  زوم لیکراو ئه  خۆم به هنده  
  ئاکاما  له
کی دۆڕاودا و  ئاستی ڕاوچییه  نچیر له بمه ئه  

!کا   یاریم پ ئه ب باوکانه  
کانم  ڕۆشنای چاوه ی له وه ڵ وردبونه گه له  

 توند توند
انیک  ناعاره نجه په  
ک گوزانک وه  

  تیژتر له
ک   یه ڕه لواری الپه  

قنت و چه کانم ئه رمی ده  گه له  
رم ب شه  به رپشکانه سه  

دا و  توڕم ئه  
ڵ تارمایی ئاسماندا  گه له  

کا  کانم ل ل ئه وره نووری بینینی هه  
!تیان پ نابینم  رائه چیدی به  



یت ؛ گه لم تئه  
 

کانیشم  وا ووشه  
چنیوم و گیان پ ههن ته  
کانی مناش ریه وه  بیره خته وه  
کانم   ب نازه ریه وه رگای  یاده رده و به ره گرن به ستم ئه ده  
  وه وشه ر له هه
ن که رگی شیعر ڕاپچم ئه و تابوتی مه ره به  

....ترسم  زۆر ئه  
مم و ی مای سھه  قوه  وته شکه و ئه هئ بینینی  ترسم له ئه  

می سکی دایکم و  که ری مای یه وه بیره  
 دواتریش

!خی پشکۆ بارانی پش مردنم می دۆزه مای دوهه  
....من  
مو چاو تروکاندنکم  ڵ هه گه له  

 خۆفی
م که نیایم ئه ستی ته ی ده که  خاچو پاچه  

  یم به زه من به
ت  کانما یه  بۆنی پیته   

بون و   دایک نه  جارێ له که  
ن که ی ژوانم فر ئه وه بیرچونهی   و بڤه گغه  
   وه بۆته  جارێ زمانیان پاک نه که

ن که باسی  زومو نامۆ بونم بۆ ئه  
بون و   هشتا فری گاگۆک نه که  

  کانیان زله پاه  قه هنده
ڕێ و په ویدا تده  زه کانیان به  برسیه چاوه  
وت یانه  ئامانجا ده له  
!زنن  کانما هه ونه ر داری خه سه به  
   خوازیاریانه یڤانه و په ئه
  وه  نمه مه س هنانی ته ره م هه ده به

کانم  کی خۆزگه کاه  
  و  وه یی بچننه مامه  شه به
و وه نه مه کانی زه فتاره  تا ڕه به  
ی   ره نجه رپه  فرمسکی به به  
   وه کانمه نگه  بده نسکه هه
ان وی تنی به  ها کردن له شه ڕه م  هه ده به  
  وه ومه مشه ی ئه  نامۆکه رزه وه

!م خوازن مائاوای بکه لم ئه  



  قینی من  له
 تر تر 

  کرم و بنه ئه
فنن و کانم ل ئه ی ووشه  مزره سوه  

! ک ناخی خۆیان ن وه که کرمی ئه  
تکی سامناک و  ڕۆحیانه خۆیان لکردوم به  

  بۆ لیانم وه هنگ ی جه ی شۆله  ڕسته  خۆیان و، گوریسک له به
  !ن و ڕوم یه ره به
  وه  پکردنمه م گاته ده به

  و  وه نه که السایم ئه
جنون ئاسا  مه  
نن  شقم ئه  عه زی ئاسماننکی دوره فه  قه له  

  و ویستی گوشینی ده وان خۆشه  الی ئه چونکه
! بۆ ژیان یه ک جوانترین پناسه یه  سوره ی بووکه وه نیشتنه  
ترشی بخورت و نار به بت هه  دهوان الی ئه  

!رببت منا سه رخ به به  
کانیش  ست خۆره  هه ی ژووره بت چوارچوه ده  

و  بت بۆ گوڵ چنینه ناسکترین باخچه  
ش پوله ڵ په گه وتن له بۆ چاوپکه  

ق  ق ته ته  
ن کان بده  قوف کراوه ره نجه  په بت له ده  

  و وه ریان بته به کان خه پوله تا په
واندا  کانی ئه  تابوتی زومه له  

!کن  ڕابچه  
ونی سارا ؛ یت ناسکترین خه گه لم تئه  

 
...وانک من گشت شه  

ڕوانم  کانم ئه  بدایکه  نای خۆزگه  ناه له  
نم و  ئه  باده نیایم له زوخاوی ته  

!قوڕنم  ی ئه  ترکانت هه رابی چاوه  باتی شه له  
ستگری شاوانم بون کان ده نیا پته م، ته که ست ئه وا هه  
فسوس م ئه به  
بون و وره  منای گه ر به وان هه ئه  
م ناردنی فاتیحابون که  منایش فری یه ر به هه  
  و وه ی شیعره  کاژاوه منای خستمیانه ر به هه
  ! وه ننه سه  منایش لم ئه ر به هه
یرن  سه وان هنده ئه  
ن  ئه  



ت که  زیندانی ژوره  به کهسلیم  یان خۆت ته  
وست بن و کانی فیرده  سیحراویه ره نجه  په  واز له ت بکه که  ژوره  له یان داوه  

  !  خاچ به  بۆ له  پناوه کانتی له ری ووشه سه
  و وه  خواره ره ی منات وه یژه  په یان له

    گوڵ بکه  ڕاوه هاوشانی ئمه
من و با چیتر جوانی نه  

!کات  نه وه  بۆنی خۆیه نازی بهگوش شا  
  گیان ئۆف خوایه
کات وان وا شتم ئه دنیایی ئه  

ن و که ال ئه ال هه وان من هه ئه  
   وه کانمه  بچوکه نگاوه  خۆم و هه به

ن و که م ئه وره زوو زوو گه  
ن پیان بم  که ئومد ئه  

  گوڵ  له لوول خۆشتره رده بۆنی هاتنی گه
!وان  ونی شه  خه  له ینترهف سه تابلۆی زیندان  

  ! کان ناسکتره  زیندووه رینی خۆزگه وه  هه وان له بونی  ئه
!!!!ند بزارم ؛؛؛؛؛؛؛؛ یت لم چه گه ئستا تئه  

 
  تبینی :

  ک کهکات!   یامه  خه ر له  و تا ئستاش هه رم گرتوه  وه وه یتکی مندایمه  به  له یه ند ووشه م چه ، ئه)  گۆزه گۆزه( 
: وت  مان بۆ ئه ند ده م چه ڕاین و ئه گه  هواش هواش بۆی ئه و شتکمان بزر بکردایه ر بھاتایه منداڵ بووین گه

....   هی پیرۆزه  هی خۆم نییه  بۆم بدۆزه  گۆزه گۆزه  
 

 
 

 
 

 
 

 
 


