
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 21-7-2006 14:22 

1 

 
   

1996 _ 1998  
  مانیا ئه_ آوردستان 

  لیللیل  زانا خهزانا خه... ... ستپك ستپك   ند مۆرفیمكی دهند مۆرفیمكی ده   دوای شیعرو چه دوای شیعرو چه  نابوون بهنابوون به  نی فهنی فه  مهمه  زهزه
  

-1-  
آردنی  ریده وانی ئافه ندی شه  مانه  آاتكدا ئمه له،  ئامز وكی لی عاتیفه  شه  نیوه له".. آان ره فه سه"

وش  له، شیی و و ڕووآه ری ڕۆچوون بووین ڕووه فه  سه  له وه آه  یه به" آان فره وسی به فیرده"بونیادی 
  . وس  خۆمان ناومان نابوو فیرده آه، فسوونكار حیمكی ئه و جه ره به
 فووی  ی ـ با ـ و به ناسه م هه  ده دایه  پكا خۆمان ده ی ئمه ساته و چرآه له، شقئامز تاركی عه  بۆره له
  .. ر فه  ناوی سه زایك به  فه وتینه آه هاری ده هآی ب یه سیمی ئواره نه

ستی  نگانی ده یش دره ئسته.. ت قیقه  یا نو حه واشه  چه هنایه دۆگما یان راستگۆ بووین و خۆمان ده
م چوارڕیانی  رده به آان و دواتر له  باڕه گرین و تاوی له  ده رگ تكیله لو ڤۆدگا و مه آۆنیاك و فه

و  ی شه  نھنی الی گوچكه آانمان به قبووه  شه ده،  پووآاوو نھانی عاتیفه می په دهآان بۆ  ریه له گه
  . فرۆشین ییول گزنگ ده خه وانی ته ی شه)) ئیسكان((ستیش تا الی   نه به، درآنین و ده

..  ته ززه ماساوی له آی ئه یه قه تاندن حه ه خه، یش هاتین وه ر بۆ ئه تنین و هه ه خه  خۆمان ده ئمه
  ..  ببوورن گوناحی من نیه.. ن فربووین مه  ته ر ئاواش له ن فری آردین و هه مه یان زه وه ئه
، زی برد و ره مووتی ڕۆحمان ده ه هه، ی گسی وسكی و وه ی زرنگانه  گزنگاویه تاره و بۆره ئه: ی به

تی  ك ڕۆحی بوه ت وه آه ی شهت ت و په نھا چوار پنج آورسی و مزكی له  نو ته یش له ئمه
، بوو مه و ده ر ئه هه، بوو مه و ده ئه.. ئا.. ژمارد ك ده مای ڕۆندآمان بۆ یه شق و سه ماراسۆنی عه، نیشتیمانم

 هاوڕی شت  بئاگا له،  بوون و هاته" آان ره فه سه"ستپكی  وتان ده نا و فه و فه وه  سانه بۆ ڕزگاربوون له
ندامی  تكی آۆئه  له  خۆیكرد به لیه زه  ئه ره فه و سه نگاوی ئه م هه آه  یه وه  دابانه هل، آانم ته آه و شه

  ..  آانمه نجه ی په آوژاوه تا ئستایش چرۆ چرایكی نه، ڕۆحم و
مین  یاندنی سیه  چاپگه یان به وه ئه".. 1996آان  فره وسی به فیرده"و " 1995آنووش " دوای  دوا به

  .  بوونی خۆم ستكردنم به ی هه و ئاتالیه  له زاتمه حه گوزارشتی آۆله
 دیدی خۆم  وه ره فه و سه  ڕگای ئه  له ی ویستمه هنده، م  بكه ه"ر فه سه"و  وی باسی ئه دا نامه من لره

  .  ڕوو مه دا بخه"ئستا " ی شیعر له آه ڕ دنیا نامۆو له مه له
، آانی آورد بی و شارستانیه ده  ئه نه می الیه رجه آانی سه یهل زه  ئه  آشه آی له  یه  الم وایه چونكه

بوونی دیالۆگكی تر و  ر نه  سه ش آاری آردۆته مه  ئه بۆیه، ك یه له سه ر مه  هه  له رحه بوونی ته نه
  .. ن كاندنی نۆژه و هه وه و دۆزینه نان ڕووه ل و ڕشته سه ته

ستیی و روئیا   مه یی له می ئاوزان و ئاوته رده  دوای سه دوا به ،ند هه  و ڕۆچوون و ڕه نی ڕاڤه مه پاش زه
   شیعر له ت به باره رنجكم سه ند سه  بوون و منیش چه هاته" آان ره فه سه"هتد .... ونخونیی و و شه

  .  بوون ه  گه دا بۆ هاته)) ئستا((
-2-  
 بۆ  ریانه رگه شته نه،  فسیۆلۆگیت–فی  لسه  فه ئاساو ڕۆچوونكی كی ئمه  آۆته ر بت و ژیانتكرد به گه

ر   به یته یخه و ده ها بوقعه زاره  هه ها و بگره ده یت بۆ سه آه وا بدڕدونگی پۆنیده ئه،  وجود هنایه
آانی  یره  سه  پی قۆناغه لقوپۆپی به، آو ئستا  درژایی بوونی تاوه بیش به ده ئه.. بالجكتۆری ڕامان

ئابووری و ،  ڕامیاری و ره فاآته، آان و  سایكۆلۆجیه ته حاه، م و رده آانی سه تیهپویس، ژیان و
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  زمی گوزارشت و فۆرمكی آردۆته و ڕه مه رده و هه رشبووه په.. هتد.... آان و فیه لسه تی و فه یه آۆمه
چووی ناخی  هی ه وازو تۆف و شۆڤه آان آه  شوازه  شوازك له  به ردو وایكردووه زمانحای فه

 .  و ئۆخژن بگری وه آانی دامرآته ناسه هه
آان بۆ  ونه نتازیا و خه آانی فه نگه نگاوڕه  ڕه آردنی شته مه رجه فراندن و ته  ئه  هنانه الم وایه

  یداخی زاته ی به وه آاندنه  ڕای گشتیی و شه  به دانه تمۆسفری تكستكدا گونه  ئه مینی ڕاستی له رزه سه
های شاعیر  ستیكی ڕه ربه بی سیمبۆلی سه وخۆ ده ویش ڕاسته  ئه آه، ت مكی رۆمانسیه ترۆپكی مه  له
آی تری مرۆڤ و  ندییه یوه موو په هه، آان و واوی آۆته ی چرای تاریكی ته وه نجامی آوژاندنه رئه ده.... ب

ر  سه یش بۆ تاوی له با ئمه  ده..بی تی نوی دروست ده داهنان و حاه.. آان  میتۆلۆژیه سرووشت و آابوسه
  ساته ق و بھۆشیی و سۆزو چرآه و بۆخۆی ماراسۆنی عه آه ریه ستین و هه مووتی خود بوه ه ترۆپكی هه

  . ما  سه آانی بنته مای قامكه نامۆآان بكا و سه
- 3 -  

   به ڕانه آو گه ی شیعر وه دوای پناس ڕان به گه.. آان ری وشه  پانتایی شانۆگه  له لۆژیك بوونكی آۆمدیه
 .. آی جیاتر یه  شوه م به  به نووس و ئاینده ی چاره وه دوای میتافیزیك و خوندنه

، ر آۆتایك سپاندنی آۆآی هه  بۆ داچه وه.. گداآوتی شی دوای ئاسۆ تارمایكی لو ترسناك ڕه ده
  .. آانی بترازنی  پوه قكی نوێ و نامۆ ساحیرانه فه شه
  ر له سه، بی و ڕزان ده آان گه ویستیه  خۆشه وه می تاقیكردنه رجه یزانی سه آی ده.. ! زۆریش،  یره سه

 آنووشی  تیانه  سیمفۆنیایكی رۆژهه ڵ سیحركی تر به گه له.. رجوو  ئامزی په وه تخاته ر ده ده نوی قه
  ؟.. با ت پده ڤینكی شیعریانه ئه

  خشی؟ ویستمه ت پببه تكی سینگی ئاینده ت بزانیو له و عیشقه لی ئه شه  فه  به ردوونه و گه  له یه آی هه
رووی شون و   نو پرچی سه وتن له ك ئومدی خه  عاشقی شیعرو وه بیت به یزانی تۆ ده آی ده: بم
و   نو ئه ری به فه ڕم خۆتان سه گه  لده وه ؟ من لره.. تایی  پداویستیكی تا هه بت به آان ده آاته
  ... ن ربكه فه دا سه ره فه و سه آانی ئه ره فه نو سه ن و له دا بكه ره فه سه

  لیم آانی ئۆرشه ره فه سه 

  
  فرو ی به سپی ڕامانی سینه  پۆل پۆلی ئه له

  ی ڕۆحی ـ با ـ و ندشه قابووی ئه قار شه میحرابی شه
  سی  فه نگوی نه نگوڵ زه زه
   ش بخوازه نگه رژه  ئه یه ستره و ئه ئه
  }فوو{با باڕزی  ده
  شقدا بپرژنی ی عه رانه و تاوه ر ئه سه به
  ر سه  دونی له آه
  لم
  و

  سارا
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  و
  ئاودا
  . چونران هه
  تیش رائه ی به  بۆنزیانه و آۆتره له
  } وه سوورآردنه{
  فاو آانی وه  هاشوهوشه  به  گژاوه له
  ی  رداوانه و گه ئه

  . قین  یه براآانی فری گومانكرد له
  ی ڕۆح  لووالنه رده و گه ئه
   زوناركی ئاورینگی و  بكه
  . ون آه ند ده ره  خه ی له وانه و شه ر سیمای ئه  به بیخه

   نی رانه مبه و پغه بوایشت به
   پستی   له آه

  تاووس
  و

  ر حه سه
  و

  . سامادان
  وساویترین سوتماآی گوناحی  ی فیرده ئه

  :زدان من و یه
   } وسیمه دژونیترین مهپریل  ئه{ 
  ونمی ڕۆح  ونم شه ختی چۆڕانی شه وه

  ی گزنگیترین ئاونگ بوو آه  سیراتاویه فوراته
  راب و ریترین سه فه سه

  شق بوو خیترین عه تلیاآی دۆزه
  ونیترین باران و شه

  فرو باراناویترین به
  فراویترین به

   و آانی آسه فراویه  به پردی راهیبه
  زدان بوو آانی یه ته ینه  ببه سوهآساویترین دار

  واویترین دارستان و ی شه ئه
  :آانی من ته حیماویترین گوزاری حاه جه
  ت و حمه نووآی ڕه حمی ده  پشت ڕه له
  بوو  وشكه ودیوی بارانه ئه
  و

  ناو نسیب و
  ر و ده قه

  ت  قیامه
  ..  ره  وه ك ئواره یه
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  ی  ساته و چرآه ك ئه یه ئواره
  آانی  نغرۆبووه  پاپۆڕه آان نیگاآانیان له  مانگه آه

  . ن آه قامكیان نقووم ده
  .. ك یه ئواره

  ریاآان ی زه ساته و چرآه ئه
  ژاآن و  ده آه مرده آانی پیره  گلنه له
  ..  وه  ناآامی دنه به

  .. ك یه ئواره
  ی  ساته و چرآه ئه
  شق آانی عه ییه  شووشه نجه  په آه

   و هكاوی آۆچ نغرۆی زه
  بروسكنی بۆ هامشۆی گزنگی ڕۆحت ده

  ك یه نیا ئواره ی خودا ته ك ئه یه ئواره
  .. ی ساته و چرآه ئه

   بمبوره
   سته به  موخبیریم مه ر له ی به و ئواره ئه

  .. ك یه ئواره
  ژاوی  ڕۆحی شه ر ورده سه له

  آان  بۆنزیه گلنه
  تی ڕۆحانیت گوناهك خیانه

   وه نووسمه بۆ ده
  م آه تك گوناحی زیكرت فرده انهخی

  . م آه ش ده رگت پشكه یڤی مه زیكرك په
  .. ك یه ئواره

  یی میشه یترین هه ی باده ئه
  مووت و ه مزك هه

  گسك گوناح و
  . رینت بۆ جدم وتی وه د ستران مزگه سه
  سیترین میحرابی دی ـ با ـ و ده ی موقه ئه

  ئۆرآسترای گوڵ و
  ی ـ ئاو ـ ومای هواش سه

  :ی من سیده مایسترۆی قه
    و غروبه ڕۆم و به ده
  یك جدم آانی گه ڤای گومانه رنه آه
   و غروبه ڕۆم و به ده
  یڤك و هه مه  ئیره و آاوله ئه

  یڤ و نگترین تاڤھه زه وه ئا تۆی شه
  آیترین آاژر جدم نووته

  رگ ی مه م تراویلكه  ده آان بده ریه ئیدی په
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  آان  ته خی حاه دۆزه
   ریانه و په  نو سیمای ئه بخه
  تیان داین ی فریوی خیانه ریانه و په ئه.. ئا
  ی موخبیریان لكردی ریانه و په ئه
  آان  لیمیه  ئۆرشه ره فه ی دوای سه ریانه و په ئه

  .. آوژن خۆیان ده
  ندو هۆبه خیترین سه ی دۆزه ئه
  ندیترین باز هۆبه سه
   ره ده و ترۆپكی قه له

  ی نو دیوانی دت آه ریوه  وه آه  پوله ماسیه
   یه ك تاووسانه له و مه ئه

   یه  گوناهبارانه و تاووسه ئه..  بمبوره
   یه  خواییانه و گوناهباره ئه..  بمبوره
   یه تانه ینه  ببه نده و خوداوه ئه..  بمبوره
  ...  بمبوره..  بمبوره..  بمبوره

  دایكبوو مك له  مه ی ئائای له ی باده ئه
  م زداناویانه  یه و فریشته ئستا من ئه

  م فربووم  ئاده  له آه
  .. م رگ فری ڕۆحم آه رتی مه ئۆپه

  و لمان زوویربه
  ت سره ی گوستانك حه  پلیكانه به
   زه زدانان دابه آانی یه ره  فریوده وسی چاوه  فیرده له
   شارده یش خۆت حه شانه و قه  نوژی ئه له
  . ن شقت پده قورئانی عه  آه

  وی منیش له
  هل و ئافات آانی جه شته هه  به وی له له
  و با هاتوومه شه هوزاو باهۆزو ڕه ر سینگی یه سه به

  . دیاری بۆ دنم چستانی ئاوزینگت به
   كشه م هه و ئاوانه قسی ئه  ڕه له
  یی ونیترین بھوده ی شه ئه
    بۆنزیه و ساحیره به
  رخۆی  سه لهوای   نه له
   كشه م هه و سكنه ئه
  ی ڕووباریترین نور ئه
  مان  بوراقی عاتیفه، مانك ده
  ن نازدار چه

  آانی ـ با ـ ی جد ماتی الآشه ڕه موحه
    و ڕۆحانه ناو بوریای ئه م له وده ئه
  ند جددی چه
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   هرۆگۆفی عیشق به
  آۆی؟ ده ییمان هه پاآیزه

  وشیم وآ آانت ده م گلنه وده ئه
   و شاڕیه به
  ر ده  شانه چووینه ده
  آوشیم و م بات ده وده ئه
    جیزه چووینه  ده یه هه و ڕه به
  آوشیم و م ڕۆحت ده وده ئه
   نیادرتال چووینه  فاآسك ده به
  آوشیم و  ت ده م ئاینده وده ئه

  فرۆشت و تت ده خیانه
  .  الی خوا وه چووینه پكا ده

  م وده ئای ئه... م وده ئه
  آان سی تكچژاوی بۆشاییه وه هه
   ستۆم ئا  ت بوو له مای خیانه شه
  :ری وه خته نگازیترین به له ی به ئه

  چن  ئستا بۆ آوی ده
  ی  و گلنانه ئه

  شتیو  آه آرده نیگایان ده
  ش شتیانه و آه ئه
  ت؟  خیانه آرده  نیگایان ده آه

  چن بۆ آوی ده
  ی رانه مبه و پغه ئه
  آان  تۆپه نگی گولله  ڕه  به آه

  ن؟ آه آانی باران ده  بۆنزیه باربۆی چاوه
  ڕۆن بۆ آوی ده

  یش و گوناهانه یی ئه پاآیزه
  ؟ وه سنه آان ده  ئاویه یتانه تی شه  ئاویه آه

  ؟.. ڕۆن  بــــۆ آــــوی ده
  ؟.. ڕۆن  بۆ آوی ده

   بۆ آوی
  ڕ  ده
   ۆن
  ؟
    گوناهم خۆش به له
  وسی  ترین فیرده  زرینه لكه ی په ئه

  :م  دونی عاتیفه
  .   گوناهم خۆشبه  له

   بئاگاآانی  نجه  گه تكم له آه مله من مه
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  هفو آه
  خاچو
  گوناح

  .   گوناهم خۆشبه له
  ڕم گه دا ده  خواییانه و تۆبه  شون ئه من به

  م ده زدانیان پده  فریوی یه آه
  .   گوناحم خۆش به له

  ی قیشاوی هست زاری جه مشی مه خۆه
  یش و ڕۆشنایه  ڕۆحی ئه

  سرینی ژنی ئه ر به سه به
  ..  وه شه دا ببه آانی دیجله  ورده ماسیه

   آاشانك قژی آارو آان بكه مه لقه عه
    باسكتی بئانه له
   تارمایی و زریان و ببه، چوو هه

  . رگ ئاوزینگ و مه
  ..  فمده

  یترین پشھاتی ی برووسكه ئه
  .  فمده.. خۆآوشتنمآانی  ته حاه
    و ئاسكه با ئه
  آانی قی شوانه  سارای عه به
  .. م بسپری و چستانه ئه

    و ئاسكه با ئه
   شیرو تیر سروودكی تژی له

   گوك و بكاته
  واسی؟  سینگمی هه له

  یش و شوانه با ئه
  . آانی سوتان خته ر ته  سه بمخاته
  ..  فمده

  ی خۆم ستره ی ترازاویترین ئه ئه
  ..   فمده

  وشی  تۆش بدره ده
  ڕی گوناهكاری ڕۆحی خۆم جه ی مه ئه
    تۆش بكوژوه ده
  یترین وشاوه ی دره ئه
  قی من مای برژانگی عه سه
    وه و بتباته  تۆش با خه ده
  ونی من ی آه ئه

     دواوه  به من زانیم لره
   ئاویـترین  ئمه
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  . رترین وه  بوونه
     دواوه  به من زانیم لره

  خائینیترین  ئـمـه
  . ی ترازانین  بازنه

     دواوه  به  من زانیم لره
  نانیترین  خۆم ئه

  . آانم  ئاوییه مكه یادی مه  سه
  .. بمبورن

  ش و ی نچیری سپی و ماسی ڕه ئه
  آانم ی ئۆقیانۆسی قامكه  گه گه

  ..  بمبورن
  مۆی م ژیله  ده مه تانده  ده بمبورن آه

   ی ناویان هیجرانه فسانه و نه ئه
  نووآی ر ده  سه مه تانخه  ده بمبورن آه

  .  یه وه ی ناوی سانه یه و تراویلكه ئه
  ی دی نوسیترین ئاینده به ی ئه ئه
  :  خاچدراوه مك له  مه شته هه و به ئه

  تۆ هوریت
  آانی  نگه رژه  ئه ره سمه  ئه  قامكه له
  . زی  دابه وه ره ده قه

  ناآو ز تۆ بووی به
  و  ره وش به له
  .  وه  ناخوندرنه ی آه و تاڤانه تی ئه آه مله مه

  ڕوا با نه
  یاندا  به ی له ڕووانه و به ئه
  رك ڤه ده

  ... ڕۆحیان داآووتا
  ڕوا با نه
  ر حه  سه ی له و بارانه ئه

  ... یان داآووتا وه ڕانه ك گه یه باخچه
  ڕوا با نه
   اوه ڕوئی ی له  خوناویانه و مزه ئه
  ... تك پشھاتیان داآووتا ززه له

  ڕوا با نه
   ی الی آسه خانه و دۆزه ئه
  وسی  فیرده آه
  ونمو لیمۆو شیعرمان هلو شه جه

  .. كۆی  تدا هه
  رو فه ی جودایترین سه ئستا ئه
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  ی موسافیرین پشھاتی جمان ئه
   نو هوریت چۆته

  . مۆی ڕیشی نامورادی ژیله
    وه دوا  به منیش لره

   ڕۆمه ده
  ڵ م و دوآه قه نیشتیمانی سه

  .  بم وه ڕانه ی فری گه وه بۆ ئه
    دواوه  به منیش لره

  بوام
  وی خای و   په به

  .  یه جان هه ره نوخۆیی قه
  .  ـ با ـ یكی آوژراو بمه  ده  دواوه  به منیش لره
  .  ناو داستان وه چمه  ده  دواوه  به منیش لره
  . ج ره  قه بمه  ده  دواوه  به منیش لره
   س ئامه وه ی هه  پشكوتنی سینه  دواوه  به منیش لره
  گرم و ش ده ستی ئوه  ده  دواوه  به منیش لره

  ..  الی خودا وه چینه  ده وه آه  یه به
  فسونایی وجود و ی داستانی ئه ئه
  :فاحیترین سوكی ئاووا سه

  قساو  نوانی ئه من له
  دا ژموورده گوكی پهناآامیی 

  ت و رائه ندك به به  نوانی مه من له
  ـ با ـ یكی بگوناهیتردا

  آان و میه ننه هه  جه  نوانی خاه من له
  رژینی بۆنزیتردا دونیایی په

   نوانی پشھاتكی ناپشھات و  من له
  ڕوانیكراویتردا ركی چاوه حه سه

  دا  نوانی ئوه من له
  آان ی ڕۆحه بارانه آژهی آۆیترین  ئه

  ی  مانه و شه آم له یه پارچه
  ون  آانی خه خه  پووآانی دۆزه به
   وه سمه حه  ده
  آان ی زریانه تانه ننه و جه رتكم له آه
  . زینیان بزار نابن  ته له

  م آۆڕك پرسه
  "آانی خودا زیره  موننه تاوسه" بۆ 
  :ند وداوهتیكی خ تیك و ئسته ندی ئسته خوداوه.. ئاهـ

   لیم بوومایه  ئۆرشه بریا ئستا له
   ڕووبار و ڕووبارانه
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  هور هور 
  آان  یبیه  سه ر ڕۆحه سه له

  ریی شكارو و جگه نگره پكی ئه
   سمان داگیرساندبوایه به یی عه زه مه

  :آانی ڕۆحی من نگه شه  قه پووله ئۆوهـ په
     ـ سینا ـ بوومایه بریا ئستا له

  و  م بخواردایهك خۆ یه گواره
  وزم  وز سه ماچكی سه

  .   بھنابووایه  نارنجیه و ژوانه له
  من ئستا 

  و و ـ با ـ یه  نوانی ئه له
  ـ با ـ یكی جماویتردا

  رو  فه ك سه یه رزه ته
  فرو ی به عاشقكی ترازاوی سینه

  آعیب و هك سنووری ته
  تنۆآك
  . ریم وه بیره

  ؟.. م چیبكهآانی خۆم   نازداره ئاخ ڕۆحه
   نامۆآانی  رگزه آرا نه ده نه
  ؟..  آبوونایه  یه زایه و فه ئه

    مه سیانی آوی بكه
  ؟.. آانی تاج  زاوییه تاجی خۆره

  ؟.. رف  ناو حه آرا بچینه ده ئاخر نه
  آانی  دووڕاویه ئینجانه.. ئاه
    خۆویسته و سۆفیه ئه
  ؟..  پرسیار  له یه راسیمه ند سه  چه وه وشه ئه
   ڕاڕایی؟  له قینه ند یه  چه و ڕۆژه ئه

  آان ژنی دۆه بوو به ده ئاخر نه
  ؟..  دۆژ  دنكك له بكرابوونایه

  و بول و  نوانی ئه من له
  دا خته  ناوه ئاسۆیه

   نگیانه فرو زه  به ختكم له دره
  . راب و باران  سه ركم له فه مدیس سه هه

   ئاساش عاشقكی آلبه
  .. آان توناویه ئا ته بۆ خیانه

  وز و نه ی سۆفیترین وه ئه
  وی  ونیترین هاوڕیانی آه شه
  :زی من سكی ئاوه رته به
  دا و خانه ڵ ئه گه بوو له ده نه
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  ؟.. تبووباین آانی قفدا ڕه  آراوه ره فه  سه به
  آانیش  قفدراوه  برۆنزیه ڵ گلنه گه له

  ؟..  نكمان آردبووایه مه ی زه ریده ئافه
وی جسره ( ستهئآان آ (  
  و   نوژمه رده به

  تی   بۆ ئاوییه سوژده
  م به  ده نانیانه  ئه و سوتانه ئه
  و بای مامزكیان الگرانه رحه  مه آه

   وه چنه شی ده ی ڕوآه و خاپورانه دواتریش له
  تی فافیه  نوانی شه من له
  آان و تداره سه  ده ه آۆته

  رسامیتردا یی ڕووباركی سه سته ژر ده
   ڤۆدگام بتك ڕامان و ڕوئیای له

  ی ڕۆحت هنا شمیله الی بازاڕی نه
  ونك سفریش الی آه
  ی  زیرانه و وه ئه

  .  سته ده آانتیان به مكه ی جوگرافیای مه ئاینده
  یاد خۆركی سه

  آان و آی خاه ه شبه ی ڕه  بازگه ت به قه
  ی سرینانه و دڕدونگی و ئه ئه

   بووه ڕ نه  هنایان تپه دۆگماآان سیاسیه
  دا  نوانی ئوه خۆركی نچیر له

  مشو ندی نامورادی دی خۆه ماوه  زه بته ده
  . ر فه آانی چاوی سه  پیرۆزه ماه شه

  دا رخۆش و په  سه نیاییه و ته آی زاناش له یه بانده
  ی دی خاڵ و وه دوای دۆزینه به

  ماڵ و آانی چاوی شه  پیرۆزه هوریه
  .. ڕی گه تدا ده گی ئاونگیی بۆنزیهسین

   سانایی  ت وا به و ناتوانی قه شه:  من پم وایه
  تبی و آانی دی گودا ڕه ر آشه سه به
  آانی رژینئامزه  په ر قافیه سه زان ـ یش به ـ فه

  ..  چاوی ئوه
  ریترین مانگ و سمه آانی ئه  سیحراوییه ی چاوه ئه
  :راب  سهدوای  به ڕیده رابیترین گه سه

  دا  ئاتوناویانه مكه و مه  لستانی ئه دم و له
  . م آه مووتان ده شی هه  به وه  زده به
   بته دا ئیدی ـ ئاو ـ ده مه و ده له

  آانی ئاونگ و  ڕۆشنو تریه پناسی چاوه
  یش ریوانه  وه ستكرده  ده و مانگه تی ئه ڵ ئیزدیواجیه گه له
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  نگكی شپو جه
  . خشنی نه نا ده ی ساتی فه خاآانهو  ر ئه سه له

  دا  وه و شه دم و له
  دا  مكه ی مه  مۆدرنه و مارآته دم و له
  وین و مكی ئه و مه وه و ئاگردانی لستنه دم و له

  دا رگه آوشین و مه
   سانایی زۆر به

  .. م آه مووتان ده شی هه به
   ره  تۆش وه ده

  دیرۆآاویترین دۆپ دۆپی بارانی من و
  وناهباریترینگ
  ی چاوی خودا ستره ئه

   نوانی گۆڕستان و من له
  ی   عاقنه ته آه مله و مه ئه

  ..  ربازآه  ده وه پش هاتنیان چوونه
  ندی بازو ئیتر چوار سترو هه

  آانم ر شانه  سه مه خه  ده  و سسه ك دنیا پپه یه
  م  خه آانی گوستان داده بووه رگا ئاوه ده
  رمی ـ با ـ و نار سنووری هه آانی آه  سكسیه ڕاه نه جه

  ی لیان بزارم و ئاوانه ی ئه گلنه
  .. م ده دوای خۆم ده به
  نووس و آانی چاره  سامداره ره نگه  سه له
  ی خوا  داخراوانه و خۆستانه له
  ست و دوای داخرانكی مه به

  ستتر  آی مه یه بازنه
  و]S[تی سپدانی سۆمای  ستیه ك مه وه
  و]N[آانی ماچی  واره وستانی ژر ده شه
  و]M[ی یاخیبووی  آانی سینه  سۆرپۆشه شته پده

  ندئامزو  ڕۆحی زایه
  و]B[آانی قوڕگی  واداری ئاژره پۆلی نه شه
  آانی  ما هواشه سه
  و]R[آانی  تاویه ننه  جه قامی لوه شه

  و]H[ی  ناسه ر هه آانی دووشی به آاره واشه قاقا چه
  ی  و خانه یی ئه وره گه جیاش  به
  . م آه جیھاد ده.. ر ناوی قافی لنا ده قه

  ی و گونه  پناوی ئه م له آه جیھاد ده
  .. آن یه دپای بزه ندی قه گیابه

  یان گودانك باران و
  آانی  درژترین ئامبازی خاه
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  . ستی منن ی ده آه ر دونده سه
   و خانه آانی ئه حمه  به نده هه بۆ سه
  آش بووم  به
  .. ن آه بوون ده  تراویلكه ی به ریده  ئافه آه
    یرآه سه
    نارگیره  آه و له ئه

  ن آه دانیمان ده فری گوپرژنی ئاوه
  فرۆشن و  ڕ ده ی شه و وشانه بووین له فر نه

  یش ڕانه و شه له
  ن به آانمان ده ساته ی چرآه وه قینه دوای ته به

  ین و ژوو بكه ن ئاوه مه زهآانی  بوو ژووره ئاخر ده
  :  بھاتمایه مانه و ده له
  آان   ژنه یره  قه آه

   و  باسكبووایه تیان له ززه بازنی له
  آانمان قه ی عه وه  گۆڕینه له
    یشتبوونیایه آان بگه ره فه تی سه  سۆفیه له
  آانمان یشتنه  نوانی تگه له

  . م اگهت ن تی خیانه زلیه  ئه  له م آه و سفانه من ئه
  ینچوون و به ندی له ماوه و زه  ئه بوانه

  آانی من ته ی حاه وه وكھاتنه
  یش  و ژوورانه توخوا بای ئه

   وانك داگیرسنه ی تۆڕه  پوانگه به
   هاتبوون وه زینه نفاآانی به  مه  دونی له آه

  ند ماوه ریاو زه زین و زه زین و به به تۆی شكان و نه
   باتا میزاج خۆی آرد به

   ڕامانت الی ئاو هنا وه و جسره ئیتر تۆش له
  ژیت  ئاو و همنیدا ده ئستا تۆش له
  ری  وه ی بۆ بیره شقه و عه ئامار ناآری ئه

  هرو  دووڕیانك ژه ی آه و یادانه ئه
  مك تلیاك و ه قه

  نیوهنام  یان بۆ ڕه تلیاآك دوآه
  ؟ ژوارهند د ی دونی چه وینه و ئه  پ ئاماری ئه له
  ی  مانه و ده  جیاش له به
  . ریب بووم آان ته ڵ ئاوه گه  من له آه

  و آات ئاخر ئه
  آی زۆر ڕاست و یه ه هه
  ك راستتری دۆگمابوو له تكی گه قیقه حه
  ی  تانه رفه و ده وای ئه سیمیترین نه ی نه ئه
  قین و آانی یه دوای پرسیاره ڕان به گه
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  آان نھانی الی ڕاڕاییه وردترین په
  وا هاتووم و

  فكرم  ده و آوڕانه زی ئه  ئاوه به
  آانی   تارمایی ژر پرده  دونی له آه

   هاتبوون وه شۆڕش و آاملیه
  آان  شینه خودای مرووله... خودا
  و دارآاژو ری ئه  سبه شق بوو له عه

  ی داگیرساندم ژانه و آه آانی ئه  سپیه گوه
  و وه هاتنه شتی نه و پده شقی ئه ی عه ئاخر ئه
  زو و بازرگانی حه دوای ئه چوون به

  ...  ی بارانه و پشھاتی نامه ئه
  بئاگابووم 

   آانی آرده  پ پشكوتنی خاه خودا له
  آانی ڕووبار  قابدراوه  له نه ده بونیادی به
  بئاگابووم
  تی بوو زایه وه پۆو ڕه

  رو فه  دی سه له
  ربوو فه سه
  یساندم  ری هه ده ری قه ڤه  ده له

  ییترین تاووس ی ناوزه ئاخر ئه
  ی ئیلتیزام و ته آه مله و مه له
  دا سه به عه

  زانی  مده من نه
  آانی تابلۆ ڕیالیزمیه

  ون ی خۆشمده و خانه ئه
  ..   فوجائیترین پرسیارو دیراسه ن به مكه ده

  :یان به ره آانی به  باخچه گوویترین خۆر له
  ت و ززه ی لهت لیه زه  ئه ی له وه ئه

  آانی فرمسك تبگا ژووره
  نتاو  جه تی بكاته رك شتیه فه با بوا سه

  نتاش  شك جه باوه
  یی ڕه آانی به پچاوه  نه  گوناحه به
  و وه ڕانه وارك گه ر ده به له
  رك ژیاری  فه سه
   دگوشراوی داگیرساوم به
   تۆ و نه
   تۆ و  نه
   تۆ نه
  سك وی  وه  نامورادی آرانه له
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  آانیشمان  باوآه نه
  ی خواو  داخراوانه و گژنه له

  ی  و مایسترۆیانه ی ئه فه موجازه
  !ن گه تده.. ن آه ری لۆمبۆم لده فه رگ و سه داخوازی مه
  وا هاتووم و

  لیم بازنك دیرۆك و بتك پشھاتی محه
  آانی خود هنا آه  نووته وته شكه الی ئه

    وه هو ش بی ئه ر ده  هه بیاریشه
  فر و آانی به  یاتریسه دوای به به
  ڕم دا بگه فتونیانه  ئه ناره و آه ئه
  ی وۆژه  ئه آه

   ریده  ئافه ی هنایه خوا بۆ ئوه
    وه ره ده ی قه ی گلنه  خنخنۆآه و له بیاره

   بۆم هات
   وه و شه بی ئه ر ده هه
   و خلودانه ڵ ئه گه له
   بگرم و و پاقژگه وتی ڕووه ڕه
  ش سیحیانه و برا مه ڵ ئه گه له

  ندی هه  ژر سه تر تر له
    وه سینه ی خادا بحه قانه و دار پرته ئه
  پۆل و  شه آان له  دواتر هزره آه
  آشن ده  نوژیان هه آانیش له پۆه شه
  م یش بده یه ورانه و گه یمان به بی په ده
  ت و  ئایه آان له آه  مخه  گوه آه

  یی و  پاآیزه یش لهآان ته ئایه
  ورات  ته آانیش له  راهیباویه پاآیزه

  .  وه نوسنه  ده
   بۆم هات وه  برژانگی دیرۆآه و له بیاركه
  ك دیمن  تیش وه قیقه بی بازی حه ئیدی ده

  دا  نارنجیه وه و شه له
  آان  سپیه  ڕاستیه وه ڵ واری ڕه گه له

  .  جوتمكا
    و خانه ختی هات بۆ ئه وه
  .. آانی ڕۆحم جبم سته  مه ارهم ده

  یش و ناسۆریانه یی ئه ه قی هه له بۆ قه
  . آوپك گومان

  بی چیت بۆ جبم؟
   زیاتر؟ و الوه  زاتكی عاشق به له
  ؟ والوه  خاچدراو زتر به  ڕۆحكی شینی له له
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  شق شتی عه  آه وه  ڕه  هاتووه وه آاتی ئه
   هو نازدار ر پی ئه ك گووی سه وه
  .. رشببی  په و ئاسمانی خودایه  سارای ئه به

  چیت بۆ جبم؟
  ؟ والوه ر زتر به جه ی شاعیركی غه ریانه جه  ڕۆحی غه له

  قینم ڕۆم و یه ئیدی منیش ده
  ڕاڕایی) ی زیره  موننه تاووسه(و  له

  ڕۆم و مائاوا ئیدی منیش ده
  .. ی دڕدونگی وره  گه تیبه و خه له

  ئاواڕۆم و ما منیش ده
  .. زیم ی بادارترین بوراقی مولته ئه
   تۆش  ده
  ی خۆتم بدی  آریستاوییه و ده ئه

  . م شارده جی تیا حه ره با نیشتیمانی پیاوكی قه
   نوانی نیشتیمان و دی زینی تۆدا له

  من بووم
  ندازیاری   ئه به
  .. ت یی غوربه سته آانی ژرده ڕاه نه ژه

  سپ راترین ئه ی تاآو ته ئه.. ئااااخ
  :آانی ڕۆحی خۆم  نو ئارانه له
  دا و شانۆیانه آرا دونی له ده نه

    بسپاردایه و زنجیرانه ژنی ئه  به خۆمان به
  خ  آانی دۆزه  آازیوه  له آه
  ناردین؟ آانی خود بۆیان هه  تاوانباره لۆتكه مه

  ندی زریان ماوه فرو زه شق و به ی تاووسی عه ئاخر ئه
   نو نه یی ناخه هراسیم چۆن سه

  ی  و هلكاریانه ئه
  ؟..  بۆیان آشاین آان شتانه عاقه

     عاقنه آاره رزه و هه چۆنیش ئه
    فه لسه آانی فه بازه و داره ره  به وه مفامیه  آه له
  ؟.. ن  آشمان ناآه به

  ی پرسیار باسیانه  عه و پرده ر ئه سه  له ئاخر ئمه
  ؟.. م زاخۆآانی وه  ینه گه  پ ده چۆن وا له

  :فری ڕۆحی من ی آورخانیترین به ئه
   هاژو  ئۆخژنیتدا فری هاژه له
  تك عاقی و آه مله مه

  ئیمپراتۆریك ڕاڕایی بووم
  . شق تیكاشت گودانك عه  ئسته له
  :یی خۆم ستره ندی ئه ی ئۆرستقاتیترین گۆڤه ئه
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  شی ی ڕووآه رانه ڤه و ده ز له ئه
  و بوورك بزه زه
  وراتك نیگا و ته

   و ئینجیلك وشه
  قورئانك ماچ و

  فك ئیرۆتیك و سحه مه
  وس و ولرك فیرده هه

  ش و ئاسمان و خودایه ی ئه قای سینه بارته
  ی ڕۆحم النه و مه ڵ ئه گه آانمت له تی گلنه بۆنزیه

  یای   بازی خه به
  .. نرم ماندیون بۆ ده ی نه لیمانه و ئۆرشه ئه

  ری و وه و بیرهمائاوا تۆ
   فر نابن یش آه ولرانه و هه ئه

  نیا جاركیش بۆ ته
  پشكۆآان بپووآنن و

  ما داگیرسنن  نامۆآانی سه گۆپه
  مرم  ی تا ده حزانه و له ی ئه ئه.. مائاوا

  .. من توكی عاتیفه
  خیلتم ده،  وه  ئا لره وه لره
  ردن یاتریسی گه ی به ئه
  فرو به

  ئاورینگ و
   ڕامینی..چنار
  قی ئاویی یی عه  توڕه ند له چه
  ؟.. !م  توڕه  دووفاقیانه و الفاوه ئه

  ییترین شاڕم وشاوه من دره
  بیست ی ده ی ئاینده  شیعریانه  لووسه قامه و شه له

   یش گوناحكه و دوندانه هی بوونی ئه  له ئاخر به
  شر آانی حه پووله  په ق به رهه ده

  الفاو
  الفــــــاو
  ــــــــاوالفــــ
  ختن ند سه چه
  رگ؟ ی مه لیانه زه  ئه و تارماییه ئه

  ست دی؟ ده چیم له
    آۆتره و ئامزه  ناردنی ئه  له جگه

  بی؟ م نه آه شتیه ی آه باتیژانه
   وه  دووری دووره له

  ڕم چاوه
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  یتونی لوی آۆتركی ئینسافدۆستم بۆ بی زه
  ی پشتر و آۆترانه یتونی لوی ئه زه
  ..  وه سی نو پشكۆآانیان ساردآرده قنه قه

  ڕبكاو آان ته تی الفاوه ڕم وشكیه چاوه
  تیش خۆی بكا ڕیه ته
  آانی سه  قه یی گوه ژموورده ژنی په  به به
  و ژانه و آه ئه

  نجا ساڵ د و په دواتریش سسه
   بژین و و الفاوه دوای ئه

  .  وه ینه ت تكده رییه شه به
   گیرساوه ریبیتر دانه  غه نه و دیمه د له به ئه

  ن و رده تی گه ڕاحه  سه  به لره
  مت  رچه ی په و سی جوانیه تی ئه ڕاحه سه
  رۆ
   ده
  . چم

    یه چی هه: آا بی
  ؟.. فرم بكا  حه رتوآه و په ڕی ئه رپه  به له
  ڵ گه م آۆمبوون له ئه
  ین  آه ز سازده ی ئاوه  ئاسكانه و پۆله ئه
   ناڕوانن  وه مكی آاردانه  چه  له آه

  هنی م ده آانی ئره دڕیانه و سه  ڕووه وه سوڕانه
  وی و ئه ینی ئره  مابه له

   دارستانی هزرو شونك نیه
  .. !م شارده آانمی تیا حه گۆڕستانی ساته

  ی   نو فنجانی قاوه مه خه ژنم ده به
   ریبیه ندی غه ربه و ده آانی ئه فاچیه

   كو ئی دنیایه به
  بكاو ی ههی چرای  نمه نمه

  ی یجوره و ده آابوسی دی ئه
   دروست بوو وه  ئافاته له

  .. رۆشن بكا
   كو ئی دنیایه به
  نووس تری چاره چه
  مبگری و  هه ره ده رزی قه ته و مه له
  بووی ی ئاوه  سینه به
  .. م بسپری  زیوینیانه خته و ته ئه

  نووس ی چاره و آافتریانه  له ئمه
  پی 
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  ر سه له
  پی و
   اللو ی ڕاڕایش به ره جگه
  ن مه ی زه ڵ و هاشوهوشه و دوآه له

  ڕفنین و زریان ده
  یش و ترازانه له
  .. قین وین و یه تك ئه ننه جه
  وپرژنی  شه سمه وه هه
  م ی خود بكه ندئامزه به  ته و چستانه ئه

  ر ده  نرگزی سووری قه وه ئیدی ڕه
  نگی هڤی  ئۆقیانۆسی جه له
  .. آا هرقمان د غه

  ر بژانگ و سه ئیدی منیش سۆما له
   و آانی زاآیره  فانیه ر ئاقاره سه برژانگ له
   زنده آانی مه ته قه  سه پی آورسیه  نو له دیش له
  وس  ی نازانمیترین فیرده ئه.. نازانم

  ندام مئه ڕوانیكی آه  چاوه له
  ؟..  والوه چیم زتر به

  وین و  ئه وسیمك له ی مه ئه
  سیمی   نهی گه

  :ئس تی یه آانی حاه موولووله
  ت شیعرییه،  ییه  شووشه نه رده و گه به

  ڕوانی  ی چاوه و نیالنه پایزی ئه
زو  
 زو  
  .  آه

  و آو ئه باوه
  ی دواشت زه  ب ئاوه زه  ئاوه له مگه
  ت بن سته باوی جه شكی دانه به
    بوانه ره وه
   و سارایه له

  .. بی وز ده تیدا سه  تنویه لم له
  :فرو تاووس ن آریستاڵ و به رده ی گه ئه

  وزت وز سه قامكی سه
  و خشه  ببه ردانه و گابه  دی ئه به
  یی ـ ئاوـ یش زینه لكه په
   تیی بیناآه رفه ی بده  ساردانه ناسه و هه له
    ونه و ته ی ئه وه شاندنه وه هه
  . رگیش مه.. وی تی ده ڕاحه سه
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  وس چكردنی فیرده
  . رگیش مه.. وی تی ده ڕاحه سه

  ی  و تووڕانه  ترۆپكی ئه بچۆ له
  یسنران ت هه ناعه بۆ قه
  ی ر ئاپۆره به به
  ت بوون ی فری خیانه  بنسانه و هزره ئه

  ..  ڤای ڕۆحتیان نیشانده رنه بستكی آه
  :لیمی گیانم ی ئۆرشه یانه ی ده ئه

  نازانم نا
  یان بارانی پووآانی  وه ئه

  آان بوو رفه ی حه هعاتیف
  راویترین پرسیاری  ده یا قه
  رگ؟ ڕان و گومان و مه گه

  نازانم
  آانی  یان چاوه وه ئه
  نگیترین پشھات و  رژه ئه

   یه چاترین ئاینده
  ؟.. یا ناآاویترین تۆفان

  ك بی رچیه هه
  ما ئیدی من آاتم نه

    وه ڕ بتدۆزمه آانی شه و باخچه  آسه له
  ما ئیدی من آاتم نه

   وه ڕ بتدۆزمه آانی شه و باخچه  آسه له
  ما ئیدی من آاتم نه

  گیریو  ندی یاخیبوون و گۆشه ماوه  زه له
  .  وه  ڕامان بتدۆزمه
  ما  م نه ئیدی من چرآه

  دان و  خانه یه پووله و په  ئامزی ئه له
  ..  وه دا بتدۆزمه نسایه  فلۆره و آاوله ئه

  ما من هیچ هیچم نه
  ئیدی ناتوانم 

  آان و  خنكاوه ناو تۆڕی ماسیه له
  ..  وه دا بتبینمه فه ی ژوان و موجازه ناو بازنه له

   یاڵ و  آان به ساته
  شاخن ده می سیمام هه ننه هه جه

  ی آه  شینه هۆ گوه
  ت  قیقه  و حه دی ـ با ـ و تراویلكه

  هزرن وا ده
  وت و ت پده وه ری مانه فه تۆ سه
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  ی   لۆآه یش له وه سانه حه
  ؟!جرید ی ته تانه آه له و مه ئه
  و ی بازی پاقژگه ی سینه روشانه و ده ئه
  ری غروب و وه آانی بیره نگه سته  ئه یژه په
  آانیش  مۆمیاآراوه وای ئاونگه واڵ گه رك گه ڤه ده

  . نابوون آانی فه نگازه له  به ره فته ر ده  به بخه
   آی؟ شیاوتره] من [ آی له

  دا ریه ری و نادادوه ده ربه دهندی  ربه و ده له
  دا و بیابانه ناو لماوی ئه له
  آانت بفنی و نجه په
  مای چاو و سه
  آان بسازنی و نه رده گه
  لوولدا رده آانی گه نگه شه  قه  گژاوه له
  تبگری و هه
  یش مانه ڕه و هه له
  نتایی  جه بن به  ده آه

  رگ  گوناح و مه
  مۆمیات بكا؟

  س و قنه ن قهزیریتری ی مونه ئه
  :نی ئازمایشی من مه ڕاهیباویترین زه

  ..  زووآه
  ی ڕۆح و نگه و جه ی ئه  ژاوه  چترین ژاوه له
   ربازمانكه ی تۆفان ده تانه و حاه ئه

  ...  زوو زووآه
  ت  یتونگرتوه  زه  چناراویه و ڕیشه ئه
  و ژنم بئانه  به له
  یش و ڕۆندك ڕۆندآی خوناوه به

  .  ربازمانكه و ده تكه پهت و  سیمامان له
  زیری من ی آاتۆی مونه  ئه ربازمانكه ده
  .  ربازمانكه ده

  مۆ  نی ژیله ئستا چه
  ڕسكنرن  گودانی خاك ده ی له و چرآانه بۆ ئه
  ؟.. !لووشم ده هه

   حاه مه.. رآان و مه ستره تی ئه  ڕه تربوون له
   حاه مه.. رف و یاخیبوون  آوشتنی حه تربوون له
   حاه مه.. ی خۆم و تاووس وه  آوشتنه تربوون له

   تۆفان  پشوازیكردنیش له
  . ت حمه  ڕه  له ركه حه سه

  ما هیچ هیچ هیچم نه
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   چانانی  دوای له ڕان به  گه له
  .. ی بۆخۆم آردم گیریانه و گۆشه ئه

  ما هیچم نه
   زتر وه له

  :بۆ خۆم بم
  لیم و و ئۆرشه ره ر به فه سه
  رانش  دهون له
  . لیم آانی ئۆرشه  پیرۆزه ره فه سه
  قام قام شه تانی شه وه ئه
  یول خه آانی ته  ڕۆشنه ره نجه  په له
  . بـــم...  ه.. د... ااااا... گــــــــ.. ـــ.. ر
  ؟...  آوی بی بی ئستا له ده
  .. تۆ
  ی  آه زیمه  مولته سپه ی ئه ئه

  . گای خاچ شتی آۆمه نو پده
  دم و من وا 
  با ی سه ی باده و زیانه  نو ئه مه خه خۆم ده

  وی ڕابرد  شه زۆر ترساوم له
   وه ی گرتبته مبۆنه و ئیسته تۆفان ئه

   ژر آوڕژنی  پری له آه
  یانبروسكاند ریتا ده وه یاده

   هه  ڕه  له ركه ئیستا نوانمان آیشوه
   ئاو تر لهنزیك،  ناسه  هه  نزیكتر له نكه مه نوانمان زه

  .  خۆم  زۆر بزارتر له موویكه نوانمان تاه
  دام بوونه ت حاینه متومانی غوربه م ته  نوانی ئه من له

  وارو  له ی بریتین له و پودانگه ئیدی له
  آانی نۆ  سامداره قه حه
  زنبوون ی وا مه و هزرانه ڵ ئه گه نگیی له مئاهه هه
   مه ده ی دوای عه وه  وجودیبوونه به
  ی  جوانانه نجه و گه ڵ ئه گه یڤین له په
   وه ننه رده و چژ سه ره وتی چوون به  ڕه له
  رو ته گوردیترین خه هه
  .  ریترین ڕابردووه ته خه

  رم نگاوه رزۆآیترین جه منیش له
   راباته ری خه نگه و سه له

  م ییترین بانده فزآراوه منیش ڕه
   ییه  قاوه و ئاسمانه له

  م وه ی جوێ بوونه و چرآانه مفامیترین ئه منیش آه
  ی غروب لیمانه و ئۆرشه له
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  ی یجورانه  ده و هۆه رگای ئه بكارم ده
  رو دارستان سبه

  .. م ده تر تر قف ده
  ی تفكرینیش  قونه و ئوتله له
  .. م خه آان داده ناریه  هه رده په

   وه یاڵ ناسته ی خه  دژوونانه ره نجه و په ئیتر ئه
  آان  جوانه پۆله  شه آه

  . خشاند یاننه یی و الف ده بۆ ئره
  ی هزر و شاڕی شارانه له

  یی ه آی هه یه ی سپده قاسپه
  م آه  ڕوو بۆنده ی ڕوو به  چۆنه ره و تاوه له
  مول ئه ی ته میزانه  ته و ماشنه نگی ئه  ده نگه  ده له
  بیستم  ده و آۆچانه ئه
   جاهیل و  سوه آه
  روبارجا

   چرپی چرپه
  خـــــودیــــــش

  فریــان آــــردم
  ی یـــه مــئره تا ئه
    جوانیدا ڕۆمانك پرسیاره له
   نو  له له مه،  بی ماسك آانم به نجه په

  . ن آــــه  ده آكه آانی مه تئامزه فه  خه دڕآه
  من نجه نار په آانی آه یانی گوه ی به  وردانه و مناره له

  آانی سه رقه ی مه و ڕیش درژانه له.... وازمخ ئاقی ده
  ی تانه و ئایه بوا هنان به... ینیش آونزه

   گیری و دیراسه  گۆشه له
  . آترمان ناسكرد یه
  و و وراتی ته ته
  ... ی یاخیبوون  ئاپۆرانه ناره و آه ئه
  .. نووس و چاره آانی ئاینده وییه شخه  مه مایه سه

  .. یترین هیجران وه تنهو ها وه آۆچیترین هاتنه
  .. آانی خوا لیمه و ئۆرشه ره ر به فه سه
   و  عوزله رگ له  مه

  رگ  مه ئینعیزال له
  مبیستون ی نه رتووآانه و په ڵ ئه گه ڕ له شه

  خۆشویستنی گوكی پشكتوی بۆرژوا
  مووی جوزئكن  هه وانه ئه
  ن مه ی زه و قورئانانه له
  واندمآانی بۆی ڕۆچ  زیوینیه  قامكه به
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  مووی جزوكن   هه وانه ئه
  آانی خوا ده  مسوه ره فته  ده ر له ده ی قه و ڕۆمانانه له

  . فرآردووم بۆی حه
  مووی   هه وانه ئه

  ن یه راسیمه  سه یه زه به و قه ئستای ئه
   گاته ی ده  خۆشی نازانی آه آه
  . م ی بینین و وه دینانه و مه ئه

   ییم  ئره وه مه و ده ئیدی له
  ی ماچ و مووچی ییانه  شووشه و باخانه به

  ..  دی و پارآانه ئوارانی ئه
  ی بژوی و ر مارآتانه و سوپه ییم به ئره

  ..  دی  آحولخۆرانه وه و آه هوری ئه
  ی مانشتی عونفیان  آه وانه ئاخر ئه

  ؟ وه ران خوندۆته ی گوزه و رۆژنامانه له
  رگ ژمری مه ڕۆژ له،  خۆمان  ئمه  ڕۆژانه آه

  .. آشن هی پیادا ده
   رچوونانه و ده تی ئه رائه ی جوانیترین جه ئاخر ئه
  یت آه ده دا هه و پارآانه  هاتنت له ر له تۆ به
  ك تۆ آانی وه  سینگ ئاوییه  تاووسه آه
  تی ززه رگ و له ی مه له مه

  . سازنن تیا ده
  ی امگرته ئار و مرگی ئاسمانی ژیاریه هاتنت له ر له تۆ به
  زدان آانی دی یه ناره  حۆری ڕۆخ آه آه

   وه خوننه مای گوناه ده تیدا سه
  سم ن و ڕه ریترین دیمه ی په ئه
  ی ماچ و م وستگه له
  تاآت و ئه

  : ته خیانه
  آان تووه هه رده ریو و زه  وه آه  پوله مدیس ماسیه هه
  آانی تاویه سره  حه ی زریپۆشه ر لووله سه به
   شقه ت و عه ننه رخی جه و چه ئه
  شنگیترین تابان  قه
   و  زاویانه ره ڤه و ده له
  . ڕفنن  ده مشیانه  خۆه نگه و ڕه له

   تیه رفه ی بده ته رفه و ده منیش هاتوم و له
   و ژنی باته به

  .. ماشا  ته دنمه"آزی"مكی  سینگ و مه
  ماسكی  یترین ئه"ڕژان"تۆ 
  وان و   قهر سینگی باڕووت و سه به
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  متومان آانی ته تاویه سره  حه زریپۆشه
  ی  آه ده  هه وسیمانه و مه له

  ڕوانی  ی چاوه  و ملوانكه ترسه هیچ مه
  .  ڕوانی داگیرسنه پكی چاوه..  بمبوره
  دا ش و آانیه و آه ل ئه گه له، دپاڵ ی قه آه بارانه
  پیشم ی نو له آه آانیه

  دا یانه  خهو ریوی ئه رابی وه ڵ شه گه له
  قی له ر و قه ده آانی قه بارانبه

  ..  بۆ هنای وه نفاآانی ڕۆحه  لتی مه له
  .  قینی و جگیریان پیه پووشی یه

  ن  آه  ویسال بیناده خت وارك له خت دره تانی دره وه ئه
  ویش تاڕك ڕه مه
  .. آان ی خاه  بۆ نو فۆآه وه  هاتنه له
  می ی نایانگه قسایانه  ئهو تا الی ئه، م وه به
   وه وسی داڕماوی ئامزت دمه و فیرده ره ر به هه

  زۆر زۆریش .. تنوم
  می فرمسك و نگی جه تنوی ده

  وان و   چرآی بای قه تنوی چرآه
   نازانن بژین م آه نجانه و گه تی ئه نگی برسیه تنوی ده

  می  نایگه  ئسته ش آه و خوایه وم تای ئه به
  كاوو سیمای قیشاوی ڕۆحت ن و زه نده و آه ره  بهر هه

  .  وه  دــمــه
  رگ و  نار مه آانی آه و گۆڕستانه ره ر به هه
    وه آانی لو نیگای یۆتۆپیات دمه ڕپوته  په ریه له گه

   ئامزت وه دمه
  ت ژیام گه ی له  ئاتوناویانه آه  گوفه نكه و ده ی ئه ئه

  لیم و  ئۆرشه ی سپده و پارآانه ی ئه ئه:  الت وه دمه
  آانمن وته شكه نھانی ئه یب و په آانی غه ندیه یوه په
  آان تیدا  واره خونده ی نه وتانه شكه و ئه ئه: ی به

  .  بازه  ناویان داره نوآه ی هه و دارستانانه بوون به
  ی نكارای  حزانه و له داخوازی بووردن بۆ ئه

  ناردا  ڕۆمانسیترین آه له
  ژیین ت هه ر گسی حوبرو غرورو خیانه سه هب
  ی الف و  مۆدرنانه و فۆآه  به نه
  یش ناسپردری لكترۆنیا نامۆیانه  ئه یژه و په  به نه
  لی پارك و  نجه و گه ك له  هیچ یه به

  .  ناآری وانه ش ڕه آافتریا پالستیكیانه
  ی  ڕسلكه تانی پۆل پۆلی په وه ئه

  و  آان هاتوونه هالو ی آه ژر آاریته
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  ن  آه تم بۆ ده به حه ی مه رده جه
  ش و جوگرافیایه آان و ئه  داره پلیكانه

  خشن رگۆڕان پده ڕان و وه گه موسافیریترین دوندم بۆ هه
  ی نكاراین  حزانه و له داخوازی بووردن بۆ ئه

  ی نو  مۆییه  ژیله شتیه و آه له
  فر و  به

  زریان
  . خشنین بنهت  قسی ڕۆح و ڕۆمانسیه ڕه

  ی نكاراین حزانه و له داخوازی بووردن بۆ ئه
  واداری شیعرو پۆلی نه م مژینی شه ده به

  چینی موزیكی بۆنی خوناو و 
  نین ری بژه وه خته ورك ناقوی به هه

  ی نكاراین حزانه و له داخوازی بووردن بۆ ئه
  ڵ  گه  وازیكردن له به
  وونی ئاوی ڕۆچ نگانه د ڕه  سه و ماسیه ئه

  رك بھاڕنین نگه باغی سه
  ی نكاراین حزانه و له داخوازی بووردن بۆ ئه

    ندی بینینه و گۆڤه به
  ی  ییانه پووله  په و دارستانه له
    ته ساده می باغ و باڕووت و حه م ئیره ئه
  رنا سوراحیك سوی هرۆ و  هه
  ناری یاد و  هه
    وه شق بخۆینه یتونی عه زه

  ی نكاراین حزانه و له  ئهداخوازی بووردن بۆ
  ڤین و گوناح و یاد آانی ئه  سپیه موو آۆتره ی هه النه
  ی سینگ و  ڕشته  به  ڕشته له

  ی شادمانیش  مناره
   رابانه و سه آانی ئه قه قله بۆ له
  . نابونیش بی بونیاد بنین ندی فه ربه  ده له

  می و  رخه م ته آانی آه  پایزیه دروشمه
  آانی ڕساآان و یاساغ  هلی زه  ئه ڕه الپه
  ی  و ڕۆژنامانه و الفیته له
  ]یتوون  زه، راب و سه، تی و تنویه[

   وه منووسنه ده
  ڕانگزن آانی مردووانیش شه ساته چرآه

  ن  آه بانگی پیرانی ژیار ده
    وه  ڕیش و بسكی سپیانه تا به
  نی جوان و  ردی جوان و دیمه به
  شیمانی جوانم بۆ بنن  په
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   آوی بنم  له وز و پاآیزه كی چاو سهژن پیره
  زو ئارامی  سكی ئاوه  گه به

    ه ڤاڵ و دووآه رنه و خیابانی آه دژوونی ئه
  میز بكا؟ ته
  آش و  ره  جگه آۆتره.. ئاهـ

   ری تكچژانه فته م ده آانی ئه  وسكی خۆره ماسییه
  وزی و ندی سه ره و خه له
  ش وه  خودهوین و تاآت و ئه نفاآانی ئه  مه له

  و نامورادی آانی عاتیفه وزه  سه ته به خۆم و سه
  بین تی یاد ڕگا ده ننه و باغی جه ڕووه
  بی   خۆر پ ده ی له ته به تا سه

  . و ماچ و باران  گلنه له
  ری   بن سبه له
  وس و  تی فیرده جعیه و ڕه ئه
    وینه تی ئه نیه ده مه
  ڵ  گه یاڵ له  خه به
   وه گۆڕینه  زیندان ده و دوو وشانه ئه
  یش  ی ئاسكانه وه  ڕه وه و ڕه به
  ین آه وان ده نگتان بۆ ڕه آانی هه وتاوه  فه ندشه ئه
   ستره سپیترین ئه ی ئه ئه
    ته ننه شتی باووبۆران و زریان و جه و پده له
  ڕ  وپه ی له  ڕووتانه له و مه ریبن ئه غه

    وه دوندی ئاسمانه
  رگمان ا و آۆال و مهمپانی ی شه نگاه ڕه

  زدان بۆ دنن  الی یه
  ی  گانه ره  جگه و حۆریه ریبن ئه غه
  شت  هه ی به  ڕیه نكه و ته له

   نو نه خه فیراق ده
  ری ئاشناو مای ئاشناو سپدانی ئاشنا فته ده

   یه یتانانه و شه  شونی ڕامانی ئه ئره
  تی  د نازانن هاوڕیه به  ئه آه
  ستی وی رف و خۆشه حه
  ن  سازبده  آۆیله بن به ی ده ریانه و په ڵ ئه گه له

   یه حزانه و له  شونی ماچی ئه ئره
  شن آانمان لیان ببه  دایك و خه آه

  و  نجه و په  شونی ئه ئره
    یه و ساوانه نده خه
  ن به یی پده آان ئره ریزاده  په آه

    وه هاتمه
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  ی سته هرج یای به و خه ناسه  بای هه به
  آان  رمه  بشه ماسیه
   وه هاتمه

  ی ژیام گه ی له و تیشكانه  بوری ئه به
   وه ڕمه شگه و ده وه هاتمه

  ی ختانه و دره  له دابانم ترسانه
  نگنم  له یی ڕامان و پشھاتی تیا ده پیاسه

    دابانم نقومبوونی فۆنیمه
  ت  به حه ی مه ڕانه رپه و به له

  ختی و دبه دوای به ه ب ڕانه دابانم گه
  !!!دوای شیعر  به ختیشه دبه به

  دوای   به ڕانه دابانم گه
  ی  وانه و شه چكردنی ئه

  .. یسنران آان هه بۆ ئاوه
  تم نو  آه ناو جانته له
  و سندوقی پۆستی  ره به
  ..  ی مناسا پۆنم آه وارانه و ده ئه

  نفای پخواسی و و مه مینك له  زه بمكه
   وستیی مه
  دا رسامیه سه

   ورشی ئارامیی بم و  ورشه با منیش به
   دابگیرسم و نیشتیمانانه له

  یش فرو گونه و به با ئه
  مای گوناح و پخواسی و فری سه

  .. رخۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆشی بن سه
  یش و نامۆیانه با ئه

  یی و  پاآیزه فری راآشان له
  .. دانی بن ئاوه
  م آه هند د به م ته و ڕاقیاتیه ئه

  وس و خوناو و با چیتر فیرده
  ..  ژووری نه یه شت نه پده

  نیا بۆ تۆ و  ته  من به ئای آه
  .. واو وانیتریش هاتم و ته ئه

  چیتر ناتوانم 
  یحان و  ڕه پشوازی له

  م یش بكه مامانه و نه ئه
  .. خوازن یم لده ندانن و داوای هاوه  ڕیزبه آه

  وی شم خۆشدهوانیتری  خۆم و تۆ و ئه ئای آه
    گوناحی من نیه
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  چیتر ناتوانم
  . م بكه  هه ته ریه شه و به  ژاوی ئه ل ژاوه گه له
   دنك دنكی باهۆز و آه
  ن آه  ده شته ری ڕوئیام بۆ بانگه فه ر سه فه سه
   وانیتریش هاتم بمبوره  من بۆ تۆ و ئه آه
  .. ! تای من نیه خه
  :نگی من نگاوڕه زدانی ڕه ی یه ئه

  ری وه خته ی به ڕانه نه شكری ژه و له له، اتوانمچیتر ن
  .. ڤاربم رگه سه

  گیری یی ـ ئاو ـ و در و گۆشه سته  ژرده من به
  .  ته ریه شه و ڕووباری به ناری ئه  آه رسیسكی ترم له نه

    بمبورن گوناهی من نیه
  مووتان هاتم و  من بۆ هه آه

  . واو جاركیتر ته
  ن  آه  ڕۆحت چرۆ ده ی له انهو مۆرفیم سیمفۆنیای ئه

  دیالكتی نزای دایكمن
  .. ی دیمن وسیمه و مه له

   م به تكه تھنم و ده ده:  دووربیت ش به لره
  ناناسك و  ئه
  آانی ره یكه  په آی له ی خاچی یه  سینه به
  ی   مۆمیاآراوانه و آسه ئه
  .. سپرم ت ده"ڕاین"ك  ته

  رن ده  آۆتركی داده چۆن و آۆترانه ئااااااااااه ئه
  تت تر و باخوسیه نوژی عه

  .. هنن ی خودا بۆ ده نفایانه و مه له
  واز و  آانی آه ه"شتراسن بان " تۆ به

  .. مووت ه م و هه قه ستر و سه
  . ڕوانیت گرت قینی و چاوه آانی یه ه"بانھۆف"رگای 

  م و  جگیرانه و موسافیره ئستا منیش ئه
  م زیرانه  مونه و تیشكه ی ئهڕوانی هیجران چاوه
  .. ولر جدن  هه آه
    مۆمكه ولر ئستا آزه هه
  وری بولل ی هه  ژر برووسكه له
   ولر ئستا مۆناتك گسی آۆنیاآه هه
  چی  دایكم ده  له ولر ئستا ژنكه هه
  ..  تۆ ولر ئستا تۆیه هه
  آانی  ی نو باخچه زانه و فه ی ئه ئه
  دا ی زرابه زینه لكه و په ئه

  هاتووم  نه وه من بۆ ئه
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  تیكدا ی ئسته ومیوانانه ڵ ئه گه له
  ی برژانگ و قاقای قامك و فری بزه

  . آانم بم نینی لوه پكه
  رگ هاتم و  ن و مه من بۆ تۆ و دۆژه

  . جاركیتر عاشقتم
   ڕۆچوو وینه نی ئه شكه و آه  له ده
  یش ڕانه جه و مه تی ئه  چیه له
  ر وبه  له هآ
  .. خشن به تی ده وزیه فا و سه قی وه ونه ڕه
  یش نده وبه ندو شه به ندو آسه و دڕك به به

  مژی  نه ترم هه
  خوازم  ده ندانه و آارمه داوای بوردن له

  زنبی ندو تاور ڕزانی ڕۆحمم ال مه  پۆبه نگه من ڕه
  ی قیقانه و ده ئای بۆ ئه

   خۆمم خۆشناوی و آه
  ..  نگانه هه و نه تی ئه  خه بمه یش ده انهو جسر له
  ی نگانه هه و نه ی ئه به
  ن  به دبام ده  و حه آانی یونس و دیجله" وه ینه نه"بۆ 

  .  پووآاوم وه تاآته شق و ئه ستی نامۆیی عه ده  من به ئای آه
  پووآاوم یش هه و ئایندانه من بۆ ئه

  .. زنر  په آان لی دووره  سپیه ره  سبه آه
  الر و ته یترین نمونه ی ڤله ئه..  و فیراق فیراقه

  دا رآانه وزی و باغی مه نتای سه و جه له
  پسا تاڵ تای ویسای نوان

  وڕۆ ی ئه وانه  خۆشه وه و آه ئه
  مكی مانگ و  پانتایی مه له
  آان  آیره  موفه ناری آلكی تاووسه آه
  زین  به ڕاتنی نه ته
  .. سازنن  ده ته راسیمی غوربه و مه له
  خت ریبیترین دره ی غه ئه
  :دا یه ش و دارستان و باڕزه ی ئاته ولرانه و هه له

  ی نو  رانه نیوهنه  ره و خامه بتۆیی آردمی به
  آانی ئیلھام و آارگه
  .. گیرسانكرد م و نه رهه ویشی فری به شه مانگه

  . واو رگ و ته  مه بتۆیی آردمی به
  دا هو دووری ئستا له

   ولرم آرده ت و هه قه
  . واسی  سینگتم هه آی ئاسمانیی و له یه پكه له
  ك و یه  آسه رچنارم آرده سه
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  .  ندی غروب بسازنه ماوه تیدا زه
  تی پشكۆی  لیه زه  ئه گوڕگوڕم آرده بابه
  .  وه  اللوته وین به ك ئه یه ره جگه
  باسیش ی عه و جسرانه ئه
  . نت رده ی گه و ملوانكه  له قه  دوو حه به

  یترین وتی ئستا تۆ ناوزه
  ی گیانی من بی ئه بی نه  تۆ نه له
  .  حاه م مه وه سانه حه

  ؟!دا خۆشحاڵ و دۆشداماوم یه و ئاونه ند له من چه
  یش  و ئاوانه ند له چه
  . هخستری آانی تدا ركده نگه هه واس و نه ڕی غه  شه آه
  تایی ی بۆ هه یرانه  سه ردومه و مه ی ئه ئه
   یه زیل و تاقانه  مونعه وپیره ك ئه وه

  :بن فری پویستی ناپویست ده
   وه خونرنه ی آۆتایی ده و باۆنانه  له ئوه
  ی پیاوچاك و   گولله  دواتر به آه

  ڕ آانی شه نه به مۆسیقای ڕۆحی ڕه
  . ڕن گه ده قیندا هه مكی ته  سینگ و مه به

  . وی بۆ شیعر شادیم پدهزنان و نا من هه
  وی بۆ خاتری  وتانم پده من فه

  . واری آانی خونده خوندراوه ی نه وه خوندنه
  . ن مه من هیچم پناوی بۆ پكی ته

  ی وه بژارد جوانتر له ڕۆخكم هه
  ی مانگكی ڕووت جریوه

    و خانه رفی دابانی ئه ر بارانی حه به له
  ..  داگیرسنی یبانهغر و مه ندی غرور له ماوه زه
  بژرم ده نارك هه آه

  ی یاتریسانه و به رۆمانسیتر له
  . ی من هنران  سووره و چستانه بۆ ئه
  ر وبه آت له یه چۆن گۆشه.. ئاخ
  مكی تاووس و ناری مه آه
  هنم؟ ی گۆنای خۆریش بۆ ده ورانه  گه و ئارانه له

  ئستا منیش 
  دام"مشا"آی ڕۆخكی  آی نووته یه  گۆشه له

  بۆ خاتری خوناویترین آراس
  . زراند شك دامه  ئه ترۆپككم له

  تدام آی غوربه یه ناری دوورترین گۆشه  آه له
  .  زام خولقاند م؟ آاژركم له چیبكه
  .. م بھوده: ر بم گه، ببوورن
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  ! مینه رزه ر سه ش هه  ئره چونكه
  ر ڕاآشان و سه  له ئمه

  ر بای سه ڕاآشان له
    ی ڕقیان لمانه خون سپیانهو  ئه
  .  آانه قیقیه  نا حه ته قیقه رآان و خۆری حه نابوونی مه فه
  تی نگوینیه ت هه قه
  ی  سپیانه سپه  ئه وه و ڕه ئه

   عریفه شق و مه غارغارانی عه
  نگنن جه راب ده ریاآانی سه ر ده سه له

  ی قامكی ڕۆحی من و و خانه لواركی ئه
  . ی یادی من خاپور ناآا فانه رزه  به و باۆنه ئه
  ت پشنگی قه
  ت بوون به حه ی فری وازیی مه نگانه هه و نه ئه

  ی گوڵ و وره سۆمای گه
  . وران ناآا.. آانی خود زناتی نازانمه مه
  بم وره  الی شیعر گه مدیت من هنده نه
    مدیت من هنده نه
  پیانم بئانن  له آان له سوده  حه پووله په
   مدیت من هنده نه

  ن فس و ڕۆح و خودام بكه ڕی نه آان شه  آویه آۆتره
  مدیت نا نا نه..  مدیت من هنده نه
  . بم رگ هاوه  و زریان و مه ڵ تابووت و شۆڤه گه له

   یه زنده  و مه و چرۆی ڕووبار و تاڤگه ئاخر ئه
  ی و عاقنه  له رزتره زۆر به

  .  وه وینیان دۆزیه ئه
   هرزتر زۆر به

  . ی ژیرن زانه و بئاوه له
  . تیان هاورد نیه ده ی مه و ژیرانه  له رزتره زۆر به

  .. زیمن ی مولته و وجودیانه  له رزتریشه زۆر زۆر به
  تی آانی وشكیه ی ئوه ئه

   بۆ وجود؟ چیتان پیه
    شیعره ت پویستی به ریه شه ئستا به

   یه  ئوه منیش پویستیم به
   ی و باخچانه هۆ ئه

  . ت بووم به حه ڕی مه تیدا فری شه
  یب و سمی سه ی تیدا فری ڕه و گلنانه هۆ ئه
  . لیم بووم نگی ئۆرشه آانی ده  پیرۆزه نۆته
  یش و تاووسانه هۆ ئه

  آانتانا ناو قژه له
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  . فرۆشت ییم ده ی پاآیزه له مه
   نه..  مدیوه ئاخر من نه

    زیله  مونعه و پیره ك ئه وه
  !!آان بین  ناپویسته تیهفری پویس
  وس و ڤی فیرده رنه و آه ڕید له شه منی موته

  دا یاقوت و زامه
  منی خلیسكاو

  دانی ی ئاوه و ئینجالنه شری ئه  حه له
  چوو منی هه
  ی و بانھۆفانه بۆ ئه
  راب و سه

  ڕامان و 
  س به عه

  زیوم رزیوی به له ی هه آه سوپایك چۆله
  دا  زینه به ربی نه و حه له

  زان بارانك گسی ساماڵ و سترانیش بۆ خه
  ی و ئستایانه بۆ ئه، ئاخ
   خۆشم نازانم چۆن فربووم  آه

   نه مه باهۆزیترین زه
  ختان ی نو دره ریبه  غه و یوسفه ئه

   ریبیه یوسفیترین غه
  ن و مه هیجرانی زه

  ی خت و باهۆزانه رتی دره و ئۆپه ئه
  خت و باهۆز یوسف و دره

   وه آاته  آۆ ده دانه نی تھه مه و زه له
  ی و ئستایانه ئاخ بۆ من و ئه

   خۆشم نازانم چۆن فربووم آه
  !ی خۆم وه  دوای خوندنه موسافیربم به

   وه  بخونمه و دلفینانه من نازانم چۆن خۆم له
  تی و  گۆڕستانیترین چیه بن به  دواتر ده آه
  .  دنیاترین دارستان به

   یه  هه مانه و وه من ئستا پویستیم به
  ستیان ی ڕامان و وه و سوآراتانه  ئه آه

  .. راند وه آانیان تدا هه فراویه  به ڕدنه
   تۆ زتر من له

  . م ی هیچ بارانكی تر ناده ره  قه د خۆم له به ئه
  رگ آرد یان بارانی فری مه  ده و پرسیارانه ئه

  .  تهنگی جوانی  ده موو شتی گوم له  هه ئاخر من له
   تۆش وا خولقام له
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  . بژن ی ئافات ده و زرابانه ی ئه ئه
  تیكت بۆ هنام آانی ئسته  جۆره وڕۆ جۆرك له ئه
  ییان  پووله یش شوازك په ردانه و به ئه
  آانی آانیاو و ی ماه روازه ر ده به له
  یش و ئاسكانه ئه
   غروبیان یك له به  غه به غه
  .. فر و همنی ڕسكاند  و بهر جژوانی ـ ئاو ـ سه له

  سیح ڕفاندی آانی مندایم مه چریكانی ناآامه
  آۆتر.. آانی عومریش برووسكاندنی زامه

  : وه یمه ده
  ژیم  بۆ تۆ و خوا ده ی آه و ئواره ئه
  . بیستم  و ناآامیشدا جوانی ده  و غرور و تۆه هه  ڕه له
  نران؟ بۆ ه شانه نووك ڕه  ده و بانده ئه: پرسم ده

    و دوو زنجیره یش ئه بۆ ئوه
  بوون ی ئاوته پچاوه
  ؟.. ژیان تایی نه بۆ هه
  یترین  ی ئاوته م ئه ماده

  .. ت و میحراب نوژ و میحنه
   بووای سیحیانه  مه یحانه و ره بریا ئه

  .. ستنی آان نایوه ر و خواو ئوه ده  قه آه
  ..  وه مان بنووسه خارپرژنی ئاینده

  رف و گوڵ و   حه بریا به
  ی نكاراین تیدا نه"ینكاوا عه"و  ناقوسی سپدانی ئه

  آان بكۆین   دیواری آسه ن له مه زه
  بمشۆریبایی و

  .   بخواردبووایهْ ْبو نه  ته فایلك خۆم به
  ییم وره وابی من مندایترین گه آه
  .. دا یه لووله رده و ئاقاری گه له
   ئاسمانموو ی هه ستره تی ئه فریه به

  تی پرچم شیه آانی ڕه ماره  نو ده بكشته
  ڕوانی  چاوی مندای لم ده ر به هه

  مدیس  من هه بۆیه
  یترین مندایم وره گه
  . دا لووآه ژستانی گژه و په له

  زۆریش.. تنووم بۆتان
  می فرمسك و نگی چه تنووی ده

   و نگی بای گولله ده
  م نهنجا و گه تنووی سیمفۆنیای ڕۆحی ئه

  ن مه  آتبی ته  هشتا له آه
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  . تی ژیان  بابه یشتۆته گه رسیان نه ده
  :ریترین تاووس حه ر و سه حه زانیترین سه ی فه ئه
   وه  دووره له
  دا مفامی ڕۆحه وتنی آه نفای پشكه و مه له

  دا راباتی بوونه و خه له، آۆنیاآیترین گیان
   دونی  آه یه رهونه  مه و گیانه ستم ئه به ئا مه

  تیت داگیرساند ورایه ژنی بۆ گه آانت به په نو له له
   الی تۆ  شانازییه وزی پ له ئستا ئاوازكی سه

   تووخوا ده
   و و باندانه  له بۆ تۆه

   قینی بنره آانی یه دواتریش بۆ بانكه
  . تت بۆ بنن قیقه شق ومائاوایی و حه با دۆالری عه

  یمانی   په  یادی آه وه ته و نایه ئه
  .  روئیا مۆرآردبی رك له فه ڵ سه گه له
  واریان  ده یش آه و قیبالنه ڵ ئه گه له
  دابی نگ هه ی جه شتانه و پده له
  ..  بۆ خۆی وكه و ئه ئه
  .. م نازانم به
  تی سیمای زریان  قه ی له آه
  ؟.. گری فر رگاده آانی به" باته"مكی  و سینگ و مه ره به
  ویش ی شه رانهو منا ی ئه آه

  ؟.. بی تار رگاده و ئاسمانی بۆره ڕووه
  . س  بۆ خۆیی و تۆ و به وكه و ئه ئه
  زدانی ڵ آوڕكی سیما تكچژاوی یه گه ران له حه سه
   و مۆدرنی خوا لفنراو راسیمه لكی سه ڵ مه گه له
   و كوتیانه كوت هه هه

  پكی ساو و  چه بنه دواتریش ده
  رآاندا یترین مهنو بزڕآاو له
  . گیرسن  داده  قاقاوه به

  مینم دواتر ڕاده
   و ماسیانه ئاخ غروری ئه

  ؟.. چی قكی شۆخ ده  ڕووخساری حه ند له چه
  زرنی وی دایمه رشیفی ته  ئه  له و بارانه  ئه آه
   ماشایه و ئاسۆی ته كورمانی ئه هه

  ؟..  قكه چۆن خۆراویترین حه
   پبفرۆشیرسی  ده و ده  ئه آه

  ن و وره دوو تیۆری گه، فلوت و فیغانی سیما
  . زیر یش موننه و گوستانانه ئه

  آانم  ی پوه تیسماوانه  قه و دارستانه منیش له
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  رو آی بیسته یه بانده
  تاووسكی جاهیل و
  . ندم به خته بووی شه ڕووباركی وشكه

  :م پرسی هنده
  ی ژیاری و رزانه  به خته و دره له
  ت ی رۆمانسیه و گونه ی ئهمك مه

  .. ن آه م بۆ ڕاڤه  غروره و دونده نزیراتی ئه تا ته
   وه شنه به زناتی ده ی مه هنانه و شه م پرسی له هنده

  زیم بوون خۆپارزی مولته
   شقیان ناوه ی عه ییانه  شووشه و مامزه م ئه رده به له
  تیك ی ئسته و باخچانه  غارغارانی ئه له

  ڕی سواخدراو رپه هدیوانك ب
   بوون و ست هاته  بئاگاآانی نه  مۆرفیمه به

  . یان بۆ آردم ی عاتیفه سینتاآسی ڕسته
  : ینونه ی سكویترین ده تۆ ئه
   یه و پارآانه تی ئه  حیكایه وه ئه
  ندی  تیدا پۆبه زمه  حه آه

  ماشا و زاتم ڕۆح و ته
  .  بۆ بچۆڕنری ره ده و لۆتۆی قه له

  بی ر ده  هه راره بشمرم قه
   دانه رقه و مه  حزوری ڕامووسانی ئه ئستا بمه

  ر وسه لكی خرخاڵ پایزیی له مه
  نگك  ده نزمه
   رآراوه و ده وتی ئه شكه ی ئه  نو دووآه خاته ده
  یی ویش ئاژاشكه ئه
   زینو آاته ده
  ی غرانه و ده ی ئه سته  نو جه یھاوته ده
  آیآانیان   پرسیاری بانده آه

  رانم و حه رگی سه دووریت مه
   می ئوارانمه قه سه

   فری  یش آه و درانه شكی ئه ئه.. آوشتمی
  . شكیان آردم ئه

   ڕبه چاوه
  نگانی و دره وشه ئه

   و یه مووچه ڕه تای مووی باسكم په
  . ك ویساڵ یه یش پلیكانه ختانه و دره ئه

   ڕبه چاوه
  نگانی و دره وشه ئه
  مكی  ی مه ی گۆپكه نو موولووله به
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  آان و  سواره ناسه  هه رفه حه
  آان ژنی دره  ماینه وه ی ڕه له نگی چوارپه  ده نگه ده
  ریا ل ده گه له
  ین و آه  ئامز ده آتر له یه
  . ین آه تت بۆ پۆست ده ینه ك ڕۆندك و به یه هه ڕه

  ك ژیانیش یه م و جریوه هاوارك وه
  فا و وهشتی  ت آه ك ئیمپراتۆریه یه

  . ماسیش یاستان ئه دوو خه
  یش و جاره ئه
  آانی   مرواریه نگی پیاه ك زه یه زڕه

   آۆنفرانسكم بیست
  بوو ون هه دراوی آه چی خاری تھه

  س آرد به  عه تیدا مائاواییان له
  ..  آۆمبونكم بیست
  بوو چی بتۆیی هه

   بیار ندامبوونیان آرده  ئه ری به فه سه
  ی دادی هو ئوار ئه

   دن و سكای وجودی منیان پیه
  ی دادی و ئواره ئه

   وتنی برژانگی من پیه رقانیان بۆ آه دن و فه
  ی دادی  و ئواره ئه

  دن و
  رفیان نۆبیترین حه

    وس پیه تی بای فیرده بۆحیكایه
  ی دادی  و ئواره ئه

   رگی منیان پیه راری مه دن و قه
  گوك هات و

  ستن جووتبوو ڵ هیجرانی به گه لهبازكیش 
   پشكۆی جمانا گ نایگری و سك له قنه قه

  تی نایورژنی و ڕیه  خنكانا ته ـ ئاو ـ له
  مینی و ی آۆتركی تر ڕاده  ملوانكه آۆترك له

  رد   به بی به ك فرمسكیش ده یه پارچه
  ر فه  سه بم به منیش ده

    ی ڕقیان لمه آانه و چۆه ڵ ئه گه له
  . و آانی شه لیمه و ئۆرشه وهڕو

  ی ی سبه و بزاریانه ی ئه عاشقتانم ئه
  .. ن آه ریا ناسم ده آانی زه ستنووسه  ده له

  سگیرانی  شق ده بی عه بۆچی ده
   بی  بارگرژانه و گوه ئه
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  ن؟ آه ت ده نیه ده وتوویی مه ی دواآه ته ڕه  ئازیزان هه آه
  وت  چاوم آه فامیه و الڕی نه له
  .. مامی ڕۆحمی خنكاند ی نه ی نیوه ژیارییهو  به

  تدا ڵ بۆنزیه گه دونی له
   ڕی وتمه دانی آه  ئاوه به

  ك بووم  من آۆته
  زاهیب و  مه له
   گۆچانی ئایدۆلۆژیا به
   وه خوارده ستم ده ی نه  ڕیه و تووله ئه
  و نو دارستانی م ڕووه شی من بارگه ده
   تكنم؟ و ژمارانه ئه
  ئاوزانی پژووپۆی شی من  ده
  ی سفربم و و سارایانه ئه
  م؟ سپكه ن ده مه ستاندنی زه و وه آانم ڕووه نگاوه هه

  ڕی و ی چاوه نده ناهه وزترین په ی سه ئه.. بۆ ناشی
  :بی تاووسی برژانگ شۆڕه

  ن بین مه ریا هاوزه من و تۆ و زه
  ر بین ده نیش هاوقه مه من و تۆ و زه
  ؟.. رگ بین مهریش هاو ده من و تۆ و قه

  آانت ترانیی گلنه سكای مانگی قه
  ؟.. واسی ده برۆی آام دوندك هه  ئه به
   قوڕگی آام لو؟ فرۆشیته نكایی بینینت ده ته

  ز؟ وه  ڕه پی آامه  نو مۆمی له یته خه ی قژت ده لۆآه
  ؟.. ن آه بۆآوت ڕاپچ ده

  ..  سته ربه ت به رییه شه به
  م ره ده ه موق و زنجیره منیش ئه

  . س  خوا بۆ تۆی ناردم و به آه
  ی  بدوماهییه و شیعره تۆیش ئه

  . نگنن له رجانی تدا ده م مه مده  هه و بھودانه  ئه آه
  تت دییه به دنك دنك دنك ئه

  م داگیرساند و برژانگانه ی ئه راغی جۆگه  قه له
  ت بۆ دنك دنك دنك هاژه

  .  وه ۆآردمهتدا آ ببه حه آانی مه  ژر مزگنیه له
  دنك دنك دنك ئاژری بزاریش

  . ی پچان و ناقوسانه  سینگی ئه له
   بۆ تۆ وه ڕانه ئاخ گه

   چرۆ و چزوو آردمیه
  ی داهاتووش  و پایزه له
  ریو وه  پایزكی هه  بتۆیی آردمیه له



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 21-7-2006 14:22 

39 

  زۆریش.... موشتاقم
  . خنكم  سارای بتۆییدا نه  له فرمكه
  . یبیستووم س نه م آهیك خشه نه، ی حسمكرد سبه
  ك ئستا ستمكرد وه هه
  م ده  عه  وجودك له ن بوو به مه زه

   ئاوازك تاریكیی  من بووم به
  و قوڕگی آالرنتی ئافات ڕووه

   چین و ساتانه شیكاری ئه
  ی سفر؟  ژر ژماره زینه به ون داده  خۆم و آه آه

   چین و ساتانه شیكاری ئه
  وبۆآان  شه آه

  ی باڕووت وجانتایی خوناو
  یی بۆنی باڕووت و فۆآه
  متومانی باڕووت آانی ته ك جوانیه یه خانه فۆآه

  ی ناخ و یداخی گلنه  به نه آه ده
  . ن آه رش ده آانمی په ر ترۆپكی لوه سه له
  و ی ئه ئه
   ردونه قی گه چه

  ها ئستا
  ڕۆم ش ده لره
  مبارانی غه، نیایی ڵ ته گه له

   ئســتاهـــا.. / م آه ویساڵ ده
  آی یه وه هاتنه رسی نه ده/ ڕۆم و  ش ده لره
  ؟.... ریحكم چۆن سه.. /  دیم بۆ بوه به ئه
   وه م هنایه و ویژدانه آی له یه پارچه: ی گوتم وه ئه

  و  و ئه ره  به ی آه و ویژدانانه له، ی ئا به
  و ترس الوه ی آه تانه آه له و مه ئه

  . ملی ڕیان گرت
  زام موو فه من هه

  ر بلۆآی ترس و سه له
  مینی ترس و زه

  . تی ترس بنیات نا حیكایه
  :ی خۆمیترین خۆم ئه

  من چیت بۆ بم؟
  بژی ی پتم نه ئه
  ی آردم وه ئه

  ڵ زات گه  له ته قیقه  و حه مه ف و گه
   در بی به  پناوت ده ی له وه ئه
   آردنی خۆمه واشه چه
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  می زارك ده ر شوه  هه ی به وه ئه
   ته خیانه

  .  م آوفره یكه  ده ش آه وه ئه
  مدیس هه

  بۆ جــــاری
  د و زار و نۆسه هه
  مین جار شه فتا و شه حه

   چـــــژبــارانــی ویــساــم آـه
  وی وی و خۆشمده وی و خۆشمده خۆشمده

  آانم نجه  و پرسیاری په و رگابگره وشه ئه
  ریوی ی وه ریا و دارستان و گه  ده له
   آانم بسنه تهسا

  : ئافات لده
  موشتاقم و

  مـــوشتاقــم و
  مـــوشـتاقـــــم و

   بسپره"ڕاین " آانت به فرمسكه
  ی فیكر ڕاوانه گه رد هه  زه و موه ی ئه زینه لكه په
   و ناو گسكی ئاویی قایمكه له

  رینم رابی وه آانیك شه
  .  ردا بپرژنه سه به

  حمدرسی ڕۆ تایش ئه بۆ تاهه
  وی آه ست ده  ده ریزادانه و په الی ئه

  و   ئه خشیه تیان به ززه ی له ززه  گه آه
  م  ته توپه  له لوه

  زۆۆۆۆریش... بزارم
   بزاریـــدا ی له رجانانه و مه ك ئه وه

  زۆریش.. بزارم..  ئۆزۆ بوون به
  ی یانه و گه دی زینی ئه ك ناوقه وه
  تلیـــاك ئاسكك   بزاریدا بوون به له

  بـزارم و بــزارم و بــزارم و بـــزارم و
   و ڕۆژه ی تا ئه ییه  شووشه و ئاسكه ی ئه ئه

  . آردم شقت نه یی عه وره فری گه
   خته و دره ژنی ئه  نو به ئستا له

  ..  ی ئاوته رزانه به
  ئستا

  ی فرانه  به لكه و په نی ئه رده ناو گه له
  .. جژوان

  ت غــــوربــهمیـــلیــشیای 
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  و آانی ئه نجه  نو په ستی خستۆته ده
  ی ییانه  زریزه زریپۆشه

  و ڵ ئه گه جودایی له
  ژان و شكری ژینه له
  یشدا نھایی و ترسه ته
  نار  وتی آه  ڕه غریبه و مه به
  و  ریایانگرتوه زه
  ..  دادی ش آه یه و ئواره ئه

   مایان وایه دن و ته
  . را  آاروان سه بهن   بكه ی بیلبیله شارۆچكه

  لوولی ژر پی رده پ و تۆز و گه ته
  ی گوزارشت  سپیانه سپه و ئه ئه
  ن و خه ده ی ـ با ـ م هه و توننه  نو ئه له

  ن آه نیایترین بتۆییم ده ڕاپچی ته
  نگی برد و زه وه  لوی ڕۆشنایی شه ه  زایه آه
  فری ڕفاند آانی به نجه په

   ییهتیك ن بۆ شیعر و ئسته
  و ره به: بن
  آوی؟
   و ۆینی گوڵ و ئاسك و سپده تی هه مه  هه آه
  .. ڕی و وتنه آه.. راب نار شه آه
  آانیان الدا ته آه  شه نه مه ری زه خه  مه له

  : بن آان بۆیان نییه وشه
  ؟.. و آوی ره به
  ر سینگی  سه ی خسته ولریش بارگه  هه آه
  حی زریان آه
  . و آوی ره به: ی دایكم نای شكی سوتانانه ئه
  یامی من  په

   آردنی درغایه ریده ئافه
  تیك ناری ئسته  هه له
   یامی من بونیادی گودانه په
  . شگای بتۆیی  ئاته له

   تیكـــه آردنی ئسته ریده یامی من ئافــه په، بمبورن
  ی وه شیـــنــه یامی من به په/ ناری بتۆیی   هه له

  حیمی حیم جه جه/  و  تیفهلشاو لشاوی عا
  ت یامی من قیامه په/  بۆ خۆم  زریانه
   شربارانی خۆمه ت و حه قیامه

  پرسیاری/ ئستا ڕابووم 
  آانم وتاوه  فه چاوه
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  . و  شه فرۆشته
  و شه

  راغ  و ڕاپچی قه نه و بته مكی ئه  نو مه خستمیه
   وه نـــھـــایی گـــۆته سارا هات و ته/ وانی آردم  چۆه
  داری
  آران هات و شه

  سی ری بكه موحازه
  خوا هات و/  ئاژر  آرده

  ت و ترازان و تی غوربه حیكایه
   وه و ڕه نــھـــام له ته/ رگی بژی  مه

  نھاتر ی خودی خۆشـــم تـــــــه ڕۆندآانه
  نگی گوڵ و آردنی پـــشه ڕه  به زیفم له نه
  تدان  خهتی  حاه زیفتر له نه.. و دووی شه  ڕاوه له
  تی دابان یمانی نو تارمایی حاه  په زیفتر له نه
  و رینی قژی ئــه وه ك هه رن وه وه ش هه  ئوه ده

   ریفـــه مـونـحــه
  ش  ئـــــــــوه ده

  بـا مـــوانـــــی
   بن و  سامداره و هوریه ئه

  مــین رزه ســه.. / تـان ئاواَمــــالـــ
  می گرت ژر باڵرگ و زا مانی ماسك و مه

   زو قــــیــشانی خسته ره مین قوالبی ده رزه سه
  ژیا آانــی پده انی ئاسمانی بانده زه رووی ئاوه گه
   ڕك  رۆژه د و ده مین خوناوك بوو سه رزه سه
  ی مووچه ڕه ڵ په گه با وازی و دیالن له شه ڕه

   وه نووسته یی ده  توڕه آلكی تاووسینی به
  ك بوو یه فه خره هز.. مین رزه سه
    رۆژه د و ده سه

  ڕــــــــــــكــــــــ
  ست   شــــــه بــه

  تــــــری مــــــه
  مین رزه سه /  وه خونته  ده سو ڕشته و ئاوه ڕووه
  . با روخـــــــاویترین بی ده،  ڕك  رۆژه د و ده سه
  من 
  وی له
   نــو له

   رفـــه حــه
  آانی قبووه جی له

  زیو هاتم و ی دابهنك مه زه
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  ی ستكـــشه و ده كو ئه به: گوتم
  كـو به: گوتم. / نم آه باوبۆران داده
   قــاوغی سیما نھایم له خۆڵ و ئاو و ته

  ئاخنم م ده ده تی عه دیه به آانی ئه لوولدراوه
  ی تارمایی و كراوانه  هه و آاســته نــو ئــه وی له مــن له

  كو مامزی آوستانی به:  گوتم/ هاتم  وه قوویی برینه
   آش  هات و به وه  سیحره و لواركی له ره آان به ناره  بكه لمه
  . م آه ده

  :گوتم،  هاتم وه وین و پوآانه  ئه وی له من له
    وه بته  ده و ڕگایه كو ئه به
  .  حاه ی مه وه  بانه آه

  چووم
  یڤ و آانی په ره نجه  په له
   آانی گوه  مۆدرنه وته شكه  ئه له
  رانی  ی سكوت و آامه ختی ڕۆژنامه نه
   وه دا بخونمه نجایه و جه له

  . ری نام ده و تكچژاو هات و وه ن و ته  دۆژه شفی له
  چم ر بلوی ئستایش ده گه ئه
   ئیتر سه به
  ختی آتبی سوتان نه
   نگانه نگاوڕه  ڕه ریوه  باڵ و قژ وه یره و ته له
  رم وگ رده وه
  وش  ر له هه
  .  وه یخونمه آانی خوا ده ی ژر پرده ر سككه سه له

  م ر بكه فه بی سه  و ده نووسه چاره
    تاره و بۆره ونی ئه  شه چونكه

   و  یانه ڵ ده گه ژوانم له
  ت و  پۆلی غوربه  لزمی شه لزمه

  ..  یه م هه آانی ئاده وای پرسیاره واڵ گه گه
  :  ره ماینی بپه نگیترین جوانه شه ی قه  تۆش ئه ده
  ..  زمانه و خه ردوگۆی ئه  نو گه به..  وآه ڕه
  وروپا و متومانی سپدانی ئه نو ته به

  ش ی ئاته غریبانه و مه لتی ئه
  زیر ی تۆی مونه ئه..  و ببا هانا وآه ڕه

   آانت چراخانكه ی لوه"ئاوتۆبان"ندی  به خته الڕی شه
   سیحرو جلدكی له

   كشاوه نتازیا هه  فه آیشی له یه ره جگه
  ی تارانه و بۆره آانی ئه باییه بایی ناته ته
  مانی حوزن و ی آه غمه نه
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  ی فلوتكی فیكرو ناسه ی هه ته
    و ڕامانمه آانی پیاسه باخچه

  ی  و ناآۆآیانه آۆآیی ئه
  ر  سه ته آانی چوونه تیشكه

  آانم نجه بیابانی لماوی په
  یاندا خۆ خۆیان له
  آانی سیمامن ریوه  سینگ وه پی آۆتره الی چه

   خۆیاندا خۆیان له
   منن ندی آتبی غروری عاتیفه ناوه

   خۆیاندا خۆیان له
  . بایمن ریای ته ریاآانی ده الی ڕاستی ئوارانی ده

  ی دادی وه و شه ئه
   یك هوریم خسته وما باخچه  خه له

  آانی  زه زی ئاوه نو آه
   ڕو بای عاتیفه  په  به دواتر بوون آه

  وما  خه دونی له
  ی  گه گه

  ك هات و له آومی فه
   و  نده ناهه  په بوو به

  .  وتی پرچم لجوئی خواست له
  وما  خه پری له

  ریف هات و ۆیكی مونحه هه
  ی  ته به ش سه فتا و شه حه
   و رح و گوڵ و بزه  قژی سه له
  . مول بۆ هنام ئه ته
  وما  خه هوۆژی ل ئه

  مك هات و ئیدیۆمك هیجرانی بۆهنام ئیره
  وما  خه یش له ئستا و ئسته

  سروودك هات و
  تۆ هاتی و
  من هاتم و

  .. نا می فه آیش بۆ ده یه بانده
  شیمان نیم په

  ت و بیارمدا زاره ر آۆی حه  سه م خسته جانتاآه
   ونه و خه دوای ئه

  لیم آانی ئۆرشه ره فه خۆم و سه
  وین و كهڕ به
  . ین آان بده ره فه لیمی سه  ئۆرشه رك له سه
  لیم ریترین ئۆرشه فه ی سه  ئه ئوه
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  من گوناحبار نیم
  ی دونی وه له

   دونی من بۆ ئوه
  " ره هرفۆرده"ریای  و ده له
  .  وه شانده وه م هه نتیكه  ئه یه له و مه ستنوژی ئه ده

  آان   ئارمه آك له آو یه ش وه ئوه
   نووساون وه مه خه  یه هب
  .. لیم آانی ئۆرشه ره فه ی سه ئه

  وتم ڕكه  و به  آۆه ئستا خۆمم له
   ڕۆحی خۆم بمبوره

   وه ڕامه  بتۆییدا گه له
   آه یه ودای نوانمان ئواره ئستا مه

  ربی چاخی مندایم آانی حه  ئینزاره پ له
  .... .... دووری لم

  یی تۆفان وی دووریی نوان تاریك هنده
  . ك یه سلكه ڕه آانی ڕۆحی په ماره ڕووناآی ده

   دوور
   دووریش بی 

  تـری عـه/ یـنا   قـــه
  نت رده  گـــه

   الی قژو
  مكی  مـــه
    وه و ڕه  ئه

     ڕووتانه  ماینه
  .... .... .... ..  ژر زریان چنه و ده و شه  ئه وی آه آه ستده  ده

  .... .... .... .... .. ینا ش بی قه دوور دووور دوووور دووووووری
  و  نووسیی قژت الی آلكی ئه به درسی ئه  ئه

  و و شه  ئه وی آه آه ستده  ده  تاووسانه
  .  ژر تۆفان چنه  ئارامی ده  به

  .. دووری لم دوور
  . رجوو  په وروپا بوو به و ئه و شه ئه

  .. دووری لم دوور دوور
  . ر شیع وروپا بوو به و ئه و شه ئه

  دووری لم دوور دوور دوور 
  . زانگرتی وروپا خه و ئه و شه ئه

  دووری لم دوور دوور دوور دوور
  . ت با بوخی مۆدرنیه و ده و شه ئه
   دیدگای  زم له راسیمك ترازان و ئاوه مه

   وه  خونده وه جمانه
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  پی بارانك و  نو له ژیانم خسته
  . آانی رامام  وردترین شانه له
  تۆ
  :ی خۆم ئه

  ناورم خـۆم
  م راغی خۆم بده  قه له
  ر شم با هه رشانیه و په ئه
  م ی ڕۆحی خۆم گربده  بازنه له
  ی خۆم ر تۆ نا ئه به له، یش بزارم و زامانه له
  م و آانی خۆم بده ریاچه ی ده ره  قه ت ناورم خۆم له قه

   پایزدا بژینم مینكی پاییزیش له  زه پارچه
   قژی پشكۆ  به و ئستایانه ئه
  زنـــام و هه

  تا تربووم
  رابی  شه له

  آــــفــــن و
   و دری عاتیفه

  . تم آشا  آتبی قیامه له
  تاعون هات و

  ز آانی ئاوه ی نو موولووله  بزڕآاوانه و ئواره له
  ردینی ی به  شیرازه بۆته
  .  وه نه آه فا ده ی بیری سه و مرووالنه ئه
  ژی ویژدان و آه
   وق عه

  فرمسك و
  .. تیم داڕما فریه به
  نی  آانم ڕاوده س دێ و آۆتره وه هه
  آانی  ت دی و گۆرانیه هوه  شه

  .. چی  خۆآوشتن ده
  رگ دی و   مه
  س  وه  هه
  .. خشی به ده
  دالیای نا دی و مه فه

  هیدكی ئیرۆتیك  ملی شه آاته خلود ده
  ی   سوورانه و سوه  ئه بته  دی و ده پووله په
   بازن و ستری آان له سته  هه آه
  آانی  مكی آابووسه ر سینگ و مه سه
  ئاخنی  ی وتم ده زار ساه هه
  .. شكم پووآا ی ئه نگاه تانی ڕه وه ئه
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  و و تیژڕه یش تیژڕه و بادارانه  ئه یرآه سه
  . بن ڕ ده ست تپه ت و نه ناو غوربه آانی فه  نو مانگه به

  ی جھشت و  ئمه ی آه وانه و شه ین له آه چیده
  خۆشیكرد

  سپكی عاشق بۆ باوبۆران؟  ئه به
  ر فه ی سه وآۆترانه ین له آه چده
   بورآان؟  ئستا بوون به آه

  دراین تا تاجی قژمان  تھه
  . دراین تھه..  ئاژن و دڕك و زام بوو به
  دراین  تھه
  آانی ڕووناآی خایبوون  موو گسه تا هه
  . دراین  تھه

  شبووم بهب
  آان و وساویه  فیرده  ڕامانی گۆڕستانه له
  نگ و جژوان و آانی جه موو گوستانه  هه له
  آانی  قامه موو شه ر هه ی سه  پیاسه له

  . ش بووم خودی خۆشو ببه
  ؟.. ش بووم ند ببه ی خودا من چه ئه

  ش بووم زۆر زۆر زۆر ببه
  شبووم زۆر ببه

  آانــی ی ئوه ئه
  ند و لم ره  وخهلوول رده گه

  یترین نجه شكه ئه/ شیا   ببه من له
  س الآم و به  سوكی چه
  لیی  گه قایكم له  بۆ خۆم خانه

   وجـود  خــــود هـــــنــایــه
  نارگیری زیم و ساپساپانی آه دابه
  سوڕنم رده آانم وه  قامكه به

   تبازه وه قژی سووری خه
  نت ده آانی به شروبخۆره مه
   گــــــــی لــــــكه  پهر به وه
  نھایـــم ندانی ته هۆبه سه
   تـیـشـكـی آانیش به رزۆآی پوه ستی له ده... م ده ده

  آـــــــان  سپیه وته ئاتوناوی گزنگانی شۆڕش و مزگه
  .  وه سپرمه ده
  و زه به م بای قه  ده نوو به  ڕه
  با  ــــــهرح یگوت مــــــه تكـ نــه غوربه/وتن و ڕكه  به

  ی ناسه  ورشـــی هــه  ورشــه به"  خله نه" میـدیایـك گسی 
  یگوت  چاوانی نه رك پ به حه خۆی نمایشدا و سه،  خوناو



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 21-7-2006 14:22 

48 

  سیمی ڵ نه گه ی بتۆیش له  ڕچكه ڕچكه/ با  رحه  مه
   رـــگایـــنگرت  ڕاآــــه  ڕاآـــه وسیـــمـــه و مـه  ئــه
  با رحه مه: یگوت ت نه ت و قه  ئاباد قه  بۆیه

  یــنــانــد آم بیست ده یــه  چــریـكــه
  و ره  به نگاوكه وین هه  ئه

  . راب  و سه وه  سانه
   فیراق

  رگ و مـــــــه  ڕووه آۆچ سروودكه.. نا و فه ره  به ركه فه سه
  وم  ری ته فته آاتك ده..  ته ر آـۆك خیـــانه فـــه ســه
  آانی ئاژــــرم دا راقاوییه  مه آــــرد و نیشانی چاوه ئــاوه

   بـــۆ ی آــه ره ده  موقه رژینه و په تۆ ئه: كۆرابوو لی هه
  آان و نـیـشـتـیـمانی  قورسه رف و شاری دره آی حه ڕه گه

  .. آاری هاتیی و مات ئاوا
   خۆی  ژر بای پارچه مه ڕام و قامكم بخه گه
   مینه رزه  سهشاماتی و حه له
   نگامه  هه پی پچرا آردی به له
  یش ڤای آالرنتانه رنه و آه تی گیانی ئه ردیه زه
  . ْ ْ نه: نگ وتیان ك ده  یه به
     مه

   زراآان
   سینگیان 

  زڕاند و  هه
  قـسیان بۆ  ڕه

  و ژانی ئه  ژیـنـه
  و" خاروان"سری  قـه

  یش   چستانه
  .  داگـــیرســاند

  نزگای مهرم بۆ   سه آه
  آانم ته آـه  شـــه پــیـه
  بــــیـــنیم.. زاند دابه
   آه یه مین پارچه رزه سه
  . زیـــــــن  زریان و ته له
  ر  سه م خرایه نازه جه
  . رن مبه ی پغه و پاساریانه نووآی ئه ی ده بازه داره
  آانی  تیه ننه ی جه  ئه رم؟ ئوه وه خته ند به چه.. ئاه

    لیمانه و ئۆرشه تانی دایكم له وه ؟ ئهڕۆحم بۆ ناشادن
   چرۆو یتون و خۆی له  زه آفنی له....  ڕیه چاوه
   شیعرو مۆمیای له،  خلودو آی له، فرو  به می له وه
  . تیك بۆ داناوم  ئسته دیشی له لحه ئه
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  ..  دیمه به راسیمی آۆچی ئه یان مه وه ئه
  .. فلوت داگیرسنن

  ؟..  ناشادن ت بۆچی هنده هنن آانی جه ی ئوه ئه
  . مائاوا: م  ده بمبورن آه

  ... بی بۆم ر ده  و هه م؟ بیاره م چیبكه به
  رجیل و یاتریس و ڤه ل به گه  ژوانــم له وه و شه  ئه چونكه

  ی  نمـه خــۆمان و نـمه..   حزوری خـــودا دایه سیح له مه
  ن و بیارماندا آانمان چووی تیسماوی لوه تی قه ببه حه مه

  رگكــــی یی مه ڵ شنه گه  له فــیــراق پۆتۆآۆــكه
  د ســه ئاهھھه جــھـشتنی جه. زاب  عه  به
  نگ  دره آه یه ئـــواره.. !  هــــایه نــد ره  چه

  ل گه دا له و آسانه رگای ئه ر ده به  من له
  سپی قــژ باوی پشت آوتراو  دوو ئه

   ڕماو و تارمـــاییپۆلی  تابلۆی شه
  وتندا  پشكه تابوت له /   سینه
   ڕه رمـــه و مـــه ر ئه سه  له

   و ت و شه قیقه ی درۆو حه ییانه ئاونه
  آۆم ده می پچان هه نگی و خۆآوشتن و ده بده

   ی باژه ناو ئاپۆره نگ من له ك دی دره یه نیوڕانه
  یڤ ك هه م و یه خه سی ڕاده وروپا ده آانی ئه نگه نگاوڕه ره

  یكیش دی سپـــده..  وه آنمه شه مانی یاد ده ی دیدار آه رۆزه بۆ ده
  ت و ریــــــه شه آانی به"آۆنتۆ" بینی  م به آه ستده زوو زوو من ده

  ؟ ئســــتا.. م ئاخر چیبكه... آشم ولری پاده آانی هه گلنه
  ڕۆین گرین و ده ڕده، ریو رانی بژۆڵ وه نده من و شیعر و گوخه

  ی شینایی  شته بانگه، ی بۆ خۆم قه نده حری خه ناری به و آه تا له
  ختی خۆمان دبه ی به ڕیشه..  وه خۆینه ین و تا تر ده آه ئاسمان ده

  . ین ده ده تھه
  بـــــیــــن تا تر ده

  آانی  لوولدراوه  خاچه له
  لـــووشین ده سیـــم هه نـــه
  آی یه كهسل ڕه من په..  ئاه
  مـــــــاغ و ند بده چه

   ینم له آونزه
  ئیرۆتیك

  جعیم ند جماوو ڕه آی چه یه و باخچه پوله من په..  ئاه   
  ند موحیبم بۆ  من خۆشم نازانم چه ؟ ئاه... ڤین  ئه له

  دووی ؟ ئاخر چۆن ڕاوه.. رگ رو بۆ مه فه و بۆ سه بانده
  اییان فریلف و بی تارم  ئه نم آه یش نه و وشانه ئه

   نده به ی ـ با ـ و مه آانی دورگه  دووره نده خوداوه
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   ی تارماییه ؟ ئه... آانی نزماتی آرد ییه خولگه
  ؟.. ها.. ن  بۆ تمناگه آانی وجود له جوانه
  ننا مه  دووجار ته  قژ خاوه و ئواره  ئه
   دوان ڵ سیمام هاته گه له

  ندانی  ننای ڕیزبه مه جارك ته
  ی ویستیان  سیاسیانه وه و آه ئه
  ی اللو و راله  جگه به
  ت سره ری حه ده ربه ده
  ن شق ئیدعا بكه ندی عه سیماویترین پوه نه

  ی و تاریكیانه ننای ئه مه جاركیتریش ته
  ننا هاتن مه بۆ ته
  ی و آابوسانه ن بای ئه ر ناآه فه سه
   خودا آه
  آانی ئیزابیلی هنان آسی چاوه  عه به
  :آان  جوانه ارماییهی چاوی ت ئه

  ن؟ بۆ تمناگه
  م آو ئاده  وه وه و شه تی ئه یارمه  به ده

   وه شۆڕبنه
  ر فه و سه ڕووه
  و ئاو ڕووه
  راب و سه ره به

  ی روازه و نو ده ره بۆ دواین جاریش به
  آانی  شه  ڕووآه وره پرچی هه
  . زدان سینگی یه

  آانی  باسوتاوه ی فرمسكه ئه.. ی به
  ی  به.. ساسۆی ئیح هه
   تانی چنووآم خستۆته وه ئه
  رو ده مكی قه مه

  نمایشی 
  ڕفنم ی لده ئاینده

  آانی سیحرو ی لوه یژه  په به
  فسوون آانی ئه ده
  فر ن و به وه زمگای ده وی نو به خه  زینده له

   پرسیاری پرسیارك هات و بوو به
  آانی دونی ئاوزان و وتاوه  فه مینه زه

  م و ده آانی نوژی عه  سوتاوه اقهپرسیاری ئ
  ن و مه رخبوونی ته  چه پرسیاری به

  .. راق  مه وتان له فه
   پرسیاری ئستا بوو به
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  ئستای ناآاو
  . ول آانی ته فه له ی مه  وستگه یشتن به  گه له
  نچیربوونی تنۆك تنۆآی   به له
  . ی آانی دوسبه خته دبه  به ستره ئه
  م ریه آانی مه ستكرده  ده ونی دۆپهنداوبو  آه  به له
  م مزه ت و زه ڤابوونی خیانه  هه  به له

  :زدانی خۆم ئۆۆۆه یه
   ناناسی ره ڤه و ده تۆ بۆچ ئه

  ش و ش و چرۆی ڕه یحانی ڕه  ڕه آه
  ؟ وه شته گه ش ده ش گه شی تدا گه فرمسكی ڕه

   یره زۆرم ال سه.. ئا تۆ
   ناناسم ناراویه  هه و نیشتیمانه ی من ئه  ده آه
  آا و  ده رده روه  خاچ تیدا گوڵ په آه
  .. !زان فسوونیش تیدا خه ئه
  ڕاست به.. ئا
  ی مینه و زه م بۆ ئه گه ی له ر ناآه فه سه
  آان و وزه  سه خته  ئیمارات ئیماراتی دره آه

  آانیان هاره تی به ت حكومه حكومه
  بن و ی دان نغرۆ ده هه ر ڕه به له

  داری شادمانی ای نارنجی نارنجی بریقهق پرته
  .. ن آه بنس ده

   ره م وه گه  و له  ناسكی بمسوتنه  به ده
  ت تیدا سوتانن ڕ و خیانه ی شه شته هه و به بۆ ئه
   ره م وه گه ی له ده

  ی  و زیانه بۆ نو زیخی ئه
  مرواری پناسیان 

  ی  ناسه ی هه  دووآه به
  گ و ی سه په ر حه  به ن دایهی دمیا تریقانه و به ئه
  .. واو ژاآا وی دۆك ته ده

  ئستا هزی گوزارشت و 
  . واو ژاآا ریای ناین ته پۆلی زه حوآمی شه

  .. رژینی تابلۆی تیمار ژاآا په
  د و سه ی جه وشه سوی سووری حه
  .. آانی چاوت ژاآا  همنه لیمۆی ترشی ماه

  تیش  خۆمان و خۆرهه... ئــا
   گۆڕان؟ ته م نای آام ئاشنا نایه پ باشه

   موسافیربووم وه من بۆ ئه
   باسكی ڕاست و مه یبی بخه ه

  پ و  ستی چه  ده ز له بازنی ئاوه
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  رجانان پكا  ڵ حۆریو مه گه ئوارانیش ده
      آانی  وزه  سه ده له شتك بۆ نو به گه

    وه  دران بخونمه
   موهاجیر بووم  وه من بۆ ئه

  ڵ گه  گوو ده مه یی بخه قه حه
  سیناریۆی ئاوازداری سواكاران

  ختی ڕۆنیشینو هدی هدی  نه
  شیشی ڕامان لو حه فه

  وس  ركی فیرده حه ییولی سه خه بۆ ته
  مژین  هه
   ئاهـ
  آانم تی دوورو درژی سیه سره حه

  بوو ت فرنه  ڕۆژ هه
  ستی تارمایو  ده رد بخاته به

  راب بكا و شه  خوازبنی ئاسۆ و تریفه
  هۆزاآی آانگای ئارامیم: ئاهــ بورآان

  ت ردون و جیھان و ڕۆژهه گه
  ولر و شۆڕش  نیشتیمان و هه

   مامان و دایكم و
   دواتریش خۆم 

   دووڕویی ق بفرۆشینه بووین ته فر نه
  ن و مه زه

  با شه شاوی ڕه
   فــریــش
  نــابــــیــــن

  پتـۆــی گزنگــو
  ی تـــروســكه

   نجــه شـكـه رگـی ئه مـه
  . ــكـــنــیــن  هه مـینـه و زه لـه

  ر نته آانی سه  بنده شته هه ی دۆزی به ه زایه
  هانامان؟ هات به یاندو خواش نه دونیای تگه

  واگـایـی ین له  پوآـاوانـه و آـۆآـه ین ئه ئمه
  ڕی  و چاوه داده
  شین ببه
  بــــ
   به
  ش

  ك یه ی مژده  لدراوانه مینه زهو  ین ئه ئمه
  رگا و ر ده  به ته بۆمان نایه
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  آانی  ر برژانگه  سه ستی ناخاته خۆركیش ده
  ی ره نجه ویك په هه

   ناآاو خولیاآان ئاوه
  ست و سی نه سه وك ده شه
  رابات دانابارنی خه

  ی   نازسوتاوانه و قاسپه ین ئه ئمه
  ریو ی سۆزمان وه ردانه مۆری گه
  هاتی  تۆ نه

  ی آه یی ستۆی دای ئارایشه  ملوانكه به
  یی ڕوخساری دای ئارایشكا  بزه هات به ریك نه په

  تی   ئایه هات به رك نه مبه پغه
  ی دای ئارایشكا غمه نه

  هات  خوایك نه
   ئینجیلی به

   لبوردن ئارایشكا تاوانی دای به ڕۆحی پ له
  ین وا هاتوین و بدیالۆگ ئمه
   و نوسه اره چ
  درین  تھه و پسته بی له رده هه
  آانی گومان ی ژر آسه نگیترین تاقانه ی شه ده
  نگاوو  شابازی هه له
  فینی ئاگایی  هه

    دووربه پانی نمایش به پشت گۆڕه
   آه آانم مه شتی وشه ر آه سه یش له سته وه هه

  فروتونا  ته شاركه.. ڕابردوو
   .. بوون ی هاته وه ئه

  .. !رنج  خۆم و بندایی سه  له نیه ره موئامه
  ..  بوون ی هاته وه ئه

  آانی  چوه  هه رشیفی الوالوه ی ئه وه توانه
   وشت نیه  ڕه
  ..  بوون ی هاته وه ئه

   شق نیه آانی عه نوآی بۆیه ی دوندی ده رزه له بومه
   بوون و ی هاته و برووسكه ئه
   بوون  دته هی جوانیش آ  ناشرینه خته و پته ئه
  آانی گومان  ی خۆمی نو دورگه ئه
   و الوه شق به تی عه  آانیه له

   هاشوهوشیتر نیه وركی به هیچ هه
  ت ندی سینه ناو نۆآهَڕوباڵ و گو ئیتر توخوا په

    آه ئاوه
  آانی چژو تبوونی پاپۆڕه ڕه ڕدان به
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  آانی لو  تنوه رابه رداوی شه گه
   یه شتانه هه و به ی ئه وه وجودیكردنه به
  تدیون  نه  آه
  آان  ناآامه نجه می میترۆی په ڕی با بۆ ده  لگه ده
  سوڕو دواتر نت وه ده آانی به  بكۆتایه  هه به
  ..  بگری آانی لوت ئۆقره راباویه  سه  وسگه له

  ؟.. بۆچ چین چین میحرابی گرت هاورد
  حری ناری به و آه  له تۆ ئسته

  ی آه ده  هه سیارهگرو گومانو پر
  ی وانیانه و چۆه  نو ئه منیش له
   آو دان  ڕوو له

  ی  متومانه و ته نو ئه منیش له
  یانیانی هاتنی تابوت به

  واداری ڕۆحی  سرینی نه نو ئه منیش له
  زدان  ی یه  گرتوی گلنه ژمورده په
  آبی یه ن پیاه مه با ته ده
  ستو تی مه یقهق ختو حه رابی سه ستو شه  ئاوی خه له

  آانم آانی قاچه وزه  سه رزه له هرش هرشی بومه
  ونو آی خه یه  قوژبنی چاخانه نگ له وكبوو دره شه

  ییدا ركی تراویلكه ترۆپكی تاوه
  وری ترازانو  هه خۆمان به

  آانی سوآشان ئاشناآرد  ملیارمیله قامه شه
  آانی ئامبازیش بی ن آۆنتۆلی شاشه مه با ته

  نگ  غریبك بوو دره  پاش مه
  ریو و رف وه ی حه ختی سی آتبخانه وه
  وی ڕووبار  گڤی سه گڤه

   ئیلھام آانیان آرد به نی چاوه  ده گشت به
   ترازام وه  ڕۆشنایی قوی ڕۆحه م له وده من ئه

  فر آرد  به گیراو مائاوایی له ویش خۆی بۆ نه ئه
  یش چووین  ئمه

  ی شادمانی و هۆرتنانه قسكی ئه ریترین ته حه  سه له
    بنه قسانه و ڕه  و واز له ره  وه ده.. ئا
  فی ئایدۆلۆژیا   ده آه

  وسیكرد آانی فیرده فری جوانه
  ڵ سیما و  گه  له ره وه
   و رزه  بله ریه وه خته و به تی داوداوی پرچی ئه شیه ڕه

  آانمان و زڕاوی باوآه  دیوانی هه  قاقا بفرۆشه
  ی نھانیه و په  ماچیش بۆ ئه

  تی  تنویه  ڕووبار بوو به  له
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   و  ڕۆنیشه ر آورسی ئواره سه  و له ره وه
  الی آریستاوَ گسی آو

  نگای یادو ك چه یه سته  ده
   بواسه ش هه گۆپك ئایسی ئاینده

  ریش وه خته پكی سترانی به  چه
  ی  ریانه زهه و مه  نو ئه  بخه
  نھایم آانی ته رمزه  سه

  هاتیو ۆ تاوی ده ب خۆزگه
   رزیانه و ده ی ئه  بازنه له

  آانی وانی سنترۆمه بۆ چۆه
  آرد  مولت ده ئه  ته الوانه و آه ئه

   باكۆنی هاتیو له  بۆ تاوی ده خۆزگه
  م ی ئاوزینگی ئاده و بازانه ی ئه سینه

  نھاو  می ته قه نھاو سه  بارانی ته بۆ تاوی به
  زدانی   یهنھاو وڕوپای ته نھاو ئه سوتانی ته

  نھاشت ییترین ته مایو منی ئاپۆره نھا ڕاده ته
  ر  سه ی له وانه و شه م به خۆزگه،  سوتان آرده ده

  مان سفدا آازیوه ی ـ ئاو ـ و سفرو مرگو وه لوی پیاه
   ته سگوشینی خه و چرۆ چرۆی ده وه آرده ده
  و آان ڕووه ی قامكه یژه  په آانی خوا و به كورماوه هه

  ی  بگوناهانه شۆه و آوآوختیو ڕه ی یاخیبووی ئهسیما
  .. زنا ده وت هه رآه تیان به فره بوون نه ر له به

  ی  و چرآانه ژنی ئه لكی به لك په  په م به خۆزگه
  ندو هه و سه  داده ك بووم له یه من ئواره

  ی   جگیرانه ره فه و سه گوناح بۆ ئه
    وشكو له فرمسكی  ق له نده  خه منیانكرد به

   بیبانكی بحدودی وشك شتی وشكو له پده
  آانی سته  مه ری شازاده یكه  پازپازانی په له:  لره

  آان ورد ورد  تنوه سیره زافو ئارایشی مه دونی گه
   وه به مه
  شق  آانی عه  پیرۆزه ی مائاواییه خربن ئه به
  رگ ی آاتژمری مه ی ڕۆژژمری چرآه خربن ئه به
  یش  كاوانه و زه  ئه
   هاتن واشه قین و ئینتیقام و چه  بۆ یه آه
  یشتن  گه

  ... و خوا  سوپاس بۆ ئوه
    وه آان بسنه فا ناوه ری وه فته  ده له
  سپك بوو یان بۆ دزینی بای ئه وه ئه
     ئاینده آه
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  رانیی نیگای  آامه
  ك لشاوی هاتنی ك وه مه آانی ئه ره نجه و دیوو په له

  رگای گسكی   ده وك له ند شه شق چه انی عهآارو
  آریستای 
   بریسك
   بریسك

  بریسكن آان ده ی گلنه  تراژیدیه و ڕۆژنامه ئه
  ختی  دبه آانی به وته ی مزگه وحه  له  له ویستمه
  م یی بارزآه ی بزه شوه
  ی خون ڕامكرد له نگی جۆگه  ئاسته له
  ژنن  آانتان ڕامھه  فرمسكه به
   وه رم بسته ده آانی قه ییه  قاوه ره ده  النكی قهبا ده
  داع ی وهَوَلـ ی ـ با ـ ی بای هه ڵ بروسكــه گه له

  آی سوور سوور هاتو یه تراویلكه..  قفدرا شكۆفه
  فسی ڕماند زوفی ئافتابوو ئاسۆی نه

  ر ڕمـــا حــــه سه
  و ڕمـــــا شـــــه

  ییش ئاسـوده
   وه سیـحه مه  یــی له تلگرامكم پگه

  ی ڕمانی لنوسرابوو وای لزمه دوا هه
  ولر  هه  دایكبوونم له ك پش له یه قه مۆ ده ئه

  پشكوتن ڕما
   خود له.. رخك پش زایین دونی چه
  آی تاووس ڕما له آانی مه پشبینیه
  را وه ك هه له آانی تاووس مه وه نه خونده

  یوبو قی مانگو چاوی ئه عه
  . انیشزد سینگی یه
  ی آچ ئه
  قاقاآانی

  :سیــم یی باسكی نه دی ڤینۆسو پاآیزه
  د بــه  بۆ تا ئه ی توانیمانه  آه ئمــه

  آانو وزه  سه خته  وتی دره له
  ؟.. ین بـكه فرو مرگـو آوـستان هه به

  د به ی توانیمان بۆ تا ئه  آه ئمه
  ی گۆرانی ڕۆحانی سته  ده سته  ده ڕۆژباش له

  ین؟ زی گون بكه آانی ڕه ره وه خته  به هند خواوه
  د به بۆ تا ئه.... ی  آه ی توانیمانه  آه ئمه
  رگدۆستی ننای مه مه ته
  ؟.. ین راببكه سه
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  نگاوم نا و ڕۆحی دارستانو گۆڕ هه  ئاوزینگمو ڕووه له
  ؟..  وه مدۆزنه  آوی ده له
  زدان آانی یه  چاوتۆآمه هنه و آفنی شه ره به
  یشتمِڕۆ
  ؟..  وه مدۆزنه ی ده آه
  :آان  جوانه پكه ی له ئه
  رگ وانی پشمه ر شه گه مه
   ڕابنو وه آانتانه  فرمسكی وشه له
  آانم ڕۆچن ی زامه آه  یه آه  دی یه له
  ق فه  فرنابین سوی شه آه:  ئاه
  نگی نگاوڕه قژی ڕه له
  ی و دارانـــه ئــه
  میـن رزه سـه
    كنین هه

  ؟.. آوی هاتیت ها له
  قوویت آانی خودك هه  تاریكه ری داره  سبه له

  آانی گزنگو تارمایی؟ قینی ناآۆآیه یا ته
  ؟..  آوی هاتیت ها له

   ڕت نیه تۆ باوه
  فر  به  بوونی آۆترك له به
  قت زای عه ی فه نجه شكه  ئه له
  ن ڕوه آان به یه  ئاوریشمه تی تاوانه ڕاهیه آه

  آانی سكرده  ده شی هزه ڕیزی شۆڕ یته خه خۆت نه
  ئاو

  ت قیقه بۆ بۆ بۆ بۆ ناو تاریكایی حه
  آانی درۆ بۆ بۆ بۆ بۆ ناو ڕووناآیه

  بۆ بۆ بۆ بۆ ناو چستانی گوناح
  ڕانگزی ی شه  بروسكه خۆت له

   ڤنه جاهول به ته
  آانی حوبر ودیو برژانگه له

  ك بی له فه آان به  دۆڕاوه دوا بیاری بازه
  و نگی هاوارك سه ی ده ب به
   ڕنه گه لی ئارامیی هه ژنی مه  به به
   و رخۆ ئازارمده سه له

  شاوی زامبارانی
   می فیراق بسوتنه ده
    بنه  سام لنیشتوانه و خاآه واز له: ی خودایمن ئه

   نه  داآه نه مه و زه زنجیری ئه
   هرۆینی فیغانی آه
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   قامكت  خسته
   آه شت مه هه آانی به فرۆشهبای سو  رحه چیتر مه

     و بزانه آان ئینتیحارآه  په نییاییه  ته بۆ بۆ بۆ خۆت له
  آانی ڵ بازنه گه چۆن له... چۆن

  ی؟ آه ڵ ده  هه دی ئاینده
   و ستی بانگكه رمه مۆ ڕۆندآی سه ئه

   وه ڕكه نھایی وه وری ته ڵ هه گه زوو زوو ده
  :ی خودایمن ئه

   وت بنه شكه ی ئه تارمایی د واز له
    جیه  له غریبه و مه به
  ی رانه خه و مه له

  نگی  ئاهه
  آانی ڕوخساری گوڵ شاره
  و نھایی خۆمانو گسی بیره ته با به
  ی ژر باران وزانه  چاو سه و ماسیه ی الڕۆحی ئه ره جگه

   جوانیدا بكوژینو خۆمان له
  .. ما ین و سه ما بكه ین و سه ما بكه سه

  آاو تمان ده آه آان شه  شته نه مه  زهی تا قافه
  دا آمانده ته  زیندانكی باوآساالر شه له
  :ی دارستان ی چیترین وسگه ئه

  خۆمو تۆ و خود
  نگانی زۆر جاران دره

  و وه گۆڕینه شق ده ری عه فته ده
  آانمان ریوه  وه مكه  تكقژقژاو و مه ڕازی سینگه

  نوس ستی چاره  ده ینه خه ده
   با ـ وڵ ـ گه له
  دوین ن ده مه زه، و گه، شكو ئه

  رو ده آانی هوتلی قه  دوای آورسیه من به
  . ن مه پی زه  و گه می گاته تۆش وه
  یشتن   دوای تگه تۆش به

  آانی  زمونه ی ئه فه لسه  فه له
  ن مه ته

  ؟.. وی آه سده می ده آی دركی ئاینده
  تایی ستنوژكی تا هه تا ده
  یی آیزه آاتی پا له

  گرم بۆ هه
  آانم تی برینه  بۆ ناو خۆرهه وه ڕمه گه ده
  وین آانی ئه رمه  نه رگی تابلۆی پرچه بۆ مه.. فسوس ئه

  مائاوا 
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   بوونه ی پكڤه ئه
  ت ببه حه می مه آانی ده ماساویه ئه
  نون جه تی ته  آۆنوسی حاه وه ی ڕه خر بۆن ئه به

  :ریمنهۆ ناسكیترین فرمسكی مانی هاوا
  تم ی غوربه قه تی حه ریبیترین حاه من غه

  دالیای زومی خست گوی ران مه نده هه
   نافی داده خستنی ته  هه وازیھنا له

  مان وره آانی هه  ڕووتو ناسكه بۆ پۆشاآی پیته
  رانی نده ی هه ئه.. ران نده هه.. ران نده هه: تۆ وتت
  دوور
  ی رسامه  سه و آۆتره ن ئازاری ئه آه نه

  ن ڕۆحم بده
  آان فسوناویه  ئه مۆ جوگرافیه چی ئه آه
  آان  پناسی جوانه رگیان آرد به مه
  یكرد وه نفا سینه مه
  ت قیقه  تاریفی حه به
  و ڕۆحی هیالآمی نگه رگای جه نفا ده مه
   قف سواخدا به
  نفای دوور هشوو هشووی ی مه ئه
  نم مه آانی ته لیه زه ودا ئه مه
   آانی ڕۆخ نیل بده وهڵ ڕاآرد گه وه
  ی خودا دزرا  باغه آان له لیسمی پشبینیه ته

  آان دانی الی ئارامیه ئیدی من چۆن ئاوه
  بدرآنم

  آانم  ئاورینگیه ته فه باسكی خه
  نگگرتوو   ئاهكی ژه به
  ..  ڕنه بپه
  نم  مه ونی ته ته
    فووی گوناحه به
   رنه وه آان هه ت ئامزه هوه شه
  وارك نا ده آانی په مۆییه ه ژیل یڤه په
   وه درۆ خرایه به
  تیكرد شماڵ منه ڕه
  شت هه آانی لوار به جه ره ر قه سه به
  :رم ی سیحری سه ئه

  ما توانام نه
  ئیتر
  م ڕگامانگرت ده و عه یش ڕووه ئمه

  بایی بنووسن خوانی ته



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 21-7-2006 14:22 

60 

  د سه ی جه موچه ڕه په
  مای زیل بنرن  ڕاهیبی بۆ سه به

  مشو خۆه
  ڕینو ڕمه ا مهسیم

  آان لۆچخواردووه
  ستی دالی  ده نه بده
  ی تۆفان  ڕووت ڕووتی ڕابن بۆ ژر برووسكه به
  م آانی سینه نگخواردوه  په شاماتی نھنیه ی حه ئه
  م جبن  ورانه قله و عه ی ئه  ئیتر شووره سه به

  ستانی  ی دڵ وه  جریوی آازوه جریوه
   باآووری له
  آرد  ریده ی بام سهآان  ورانه مینه زه
  تاتكی ره سه

  آۆمی
  ڕووبار
  پچام ڕاینه

   ته سره بایۆزی حه
  آانی نامورادی ڕامیاریه
  قم رانی آۆماری عه ری سه  سبه بوو به
  زموونی شكستخواردووی ی ئه  ئه وازبنه.. داخ

  آان هاوئاوستن  دیواره  ڕاسته ڕاسته.. ریا دووڕیانی ده
  ی  وه گردبوونهزاری  وی مه م ئه به

    توانه وری هه آانی ژر هه  ڕاآردووه مانگه
  ی  آانی سبه  بزره ی آاروانه بانده

  رسوڕمانی جوانی ی سه  هالنه له
  ..  زنه دابه

  رت  فه می سه ی دووه پرسیاری ڕحله
  فست  آاشانی قژی نه له

    بنوسه
  نسیب وایگوت

  ی قودسی دوور دووور قودس ئه... قودس
  :یپم ب ده
  ؟.. نی  شیوه آانت له ند بۆ ناآامی جوانه چه

  بئاگا
  آان  موگناتیزیه منو آۆآتلی ئاهه

   ئاوی ناخم یی له یكی جیوه  بای گه بووین به
   وه یش جوبوونه تا ئسته

   حاه آانی ئاسمان مه  زیوینیه  بازنه له
  نی دوور دووور مه ی زه ن ئه مه زه.. ن مه زه
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  تی   یارمه  به ده
   گزنگی زاین وه ڕنه بمگه
  لیم ی دوورترین ئۆرشه لیم ئه ئۆرشه.. لیم ئۆرشه
  :م ر ده گه  ئه خشه بمبه
   زنه ی سینگتم دابه خانه  فرۆآه له
  ڕ لی شه نوآی قه زین ده  دابه له
  ڕزنی ختی مشكم ده مكی دره مه

  ی ئاسمانی دوور ئه:  آاتی هات بم بۆیه
  .  آانه  آۆتاییهتای ره یان سه وه ئه
  ستم برد ده

  آان وزو سووری آۆتاییه بۆ داگیرساندنی گوپی سه
  یامی ڕابوو آانم په ماری سینه  قویی ده له

  : واژه سته ی آۆچیترین ده تۆ ئه
  آانت بیاریان هاورد ته خاسیه

  ن وت پناده ی ئه تا دووری دوور ئیقامه
  م آه ر ده فه سه
  ی پرسیار یره ناری بوحه و آه ره به
  ڵ ستری گه گرمو له مین ده ستی زه رسامی ده سه به
   دوان  نامۆآان دمه وه شه
  م آه رده فه سه.. م آه رده فه سه
  آانی شاری گومان دانیه و ئاوه ره به
  رم دوان وری یاخیبووی باكۆنی سه ڵ هه گه له

  آانم  جماوه ی آچه ساوه حه تی نه آه مله من مه
  نووس ری چاره فته آانی ده ر هه  سه خسته

   قامك مه دیت بخه به ی گوناحكی ئه قه بیارمدا حه
   بمبوره

  ی فیراق  ختوبه له
  یی وشه نه یكی وه ملوانكه

  آان   بۆنزیه ی تاوانی چاوه ك ملوانكه وه
   باكۆنی ستان له ی وه ك ملوانكه وه
  آان ریوه  وه لكی گوه په
   بمبوره.. ئا
  اقی فیر  خوتبه له

  وشیت بۆ دنم نه آی وه یه ملوانكه
  و ره شزانم به  آوی هاتیتو ده نازانم له
  نتای داماویت آان جه ی ناآامه ریخانه آام په
   آۆڵ  آردۆته

   بواسه شكۆی بزاریتم هه  آه له
   مجاره ر ئه  هه من بیارم داوه
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  نگی ترازانا   ئاهه له
  ندی فیغانت ماوه زه

  گم بۆ ده
  گرم توند توند آانت توند ده نگوسته ئه
  ی  زرینه لكه ر په سه ختی پازپازانت به نه

  م آه ری پده وه و بیره جنسو عاتیفه
  م لوووول لووووول ده  پرچت لوول ده باسكم له

  همی ڕامانم  وه له
  ری چوون بۆ الی ڤه م ده آه و یه ره به
  م  به تت ده قیقه حه
  آانی  ئاوته گه تی ڕه  شۆخیه به
  سپرم ریایكت ده و زه ده

  م ناسه تۆش خونی هه
  و نووآی فچه ر ده  سه بخه

   بوقعه
   بوقعه

   شمكه و دابه ڕی شه  جوگرافیای په له
  نتم رده ی گه ردانه عاشقی مۆری گه

  وی  خۆشمده جانه ره تایش قه تا هه تا هه
  : بۆ من

  ـ1
  وزكی آابوویو سه
  نمآا نگه  پانتتایی تكقژقژانی ره به
  رش..  په
  د.. آر
  ی
  ـ2
   وه ڕایته وش گه و ئه ره هاتن هنایتو به نه
  ـ3

  رت نوسیو فه تۆ سه
  و پشبوونی بردیت ره ریش به فه سه

  ـ4
  رمانی گوناح ر دگوشراوی خه  سه چوویته

  ـ5
   آشمی دیواری ئازادی  آشمه به

  زمون دیرۆآو ئه
  ڵ هه
  سرا.. وا
  یو
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  تت پدرا دییه به ئه
  ـ6

  یتونی  ناوی زه نگگ به  ڕه وت به  آهچاوت
  بای رحه دواتریش مه

  رو نگه سه
  نگو ئاسته
  رابتكرد سه

  ـ7
  وین ركت دانا بۆ ئه مۆبیلی تاوه

  ـ8
  ستی  ده آان له آۆمبونی وشه

  ی ڕۆحو شخه تی مه حاه
   آانه نی شونه مه زه
  ـ9

   نوسرابوو آانی شتكی شتكیان هنا آه شته
  ـ10

  ستی بارینی تاعونو ربه  به ببین به
  فرۆشین تی ئۆقیانۆس ده حه  ناڕه ڕیش به شه
  ـ11
  ن ده ن ده آان ئاسۆیكی نوژه موو آۆتاییه هه
  ـ12
  ت بووین نھا دوو ئایه  ته به
  آان ئاین نگه برۆو زمانی ڕه  بای ئه له
  ـ13

  یتونی ونی زه ربوونی خه به سته  ده زۆرجاران له
  آانیش ناڕازیم آۆتره

  ـ14
  تی شیعری بیاری ژیانیداو ك حاه یه

  زنجیرك ڕوداویش ترازان
  ـ15

   و شقه  عه  ڕقت له ئسته
  یت نوس ببه فریش بوویت آنۆش بۆ چاره

  منیش
  دا م نیشانده وتی ئاینده آان ڕه ئاۆزه

  آانی میعراج میه مده خولیا ده
  سرینو چریكانی نارد آو ئه چرای شه

  واسم ده خۆم ههآانم  مكه  خاچی دۆی مه به
  شكتمنی عابی ئه ی ئه نه شه  یاداشتی ته له

  تی لبوومی یادگاری حاه  نو ئه بمخه
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  چوڕانی
  تو ززه له

    خوشكت باسمبكه سته آانی ده الی ماسیه
  یی  ه رگی جۆگه ی مه حزه پۆستكاری له

   بواسه ریا هه تی دی زه  دیواری قه له
   حر زۆر زۆۆر فراوانه چاوی به

    كشه حمی ئارامی خۆتمان هه  ره له
  ن مه ی هزداریترین سیحری زه ئه

  ما بوام نه
    ته آانم ال ره قه  موته ئیتر هاوآشه

  ش ود و شه د و نه ك نۆسه آویه ببوام یه
  بابمرم
   زم رقم لته  ئاوه  پ به ئسته

   رقم لته
  رقم لـ

   ته
  ی ژیان  ئه با بمرمو رقم لته ده
  ی  بۆ ژریترین لوتكه وه ره ری سه ه س له

  ڕوانم ئاسمان ده
   قویترین له

  ژری
  روانینم 

  رزایی ر به سه له
  ی  ی گاڵ و گیڤه وه وردبونه

  گوندی آاولبووی خود
  ستم  وه راده
  آان   جوانه  آابوونی شته له
  رگرت زمونم وه ئه
  تی زمون حیكایه ئه
  رخودانو گویدا پم ڕو به شه
  ی خای لیه  خه لیه ش خهی وانه ئه
   ئینتیزار قلیمان به عه

  آاشانزانكرد
   یۆ ئینتیزاركی نوتر وه  ئینتیزاركه له
   بۆ بیاركی زۆر نوتر وه  بیاركه له

  آانی فری دژونكردنی باخچه
  یحانو و ره خاخاۆآه
  ئاونگ بووم

  پم  له آانی نه  بگوناحه  پیسكردنی باخچه له
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  رسوڕمانی  ملی سه ستم خسته ده
  آانی دونی ڕه الپه
  آانی ئای نگه ڕه
  ندیو زابو هۆشمه عه
   وه آانده نگرم شه په
  كردنو  تكه له

  تكشكانی 
  ریاآان  دیواری زه

  ری راسه مینی سه ژرزه
  ش زامی  د و شه وه نه نم بوو به ده به

  سیح سارژ بووی مه
  رفو ی حه وه ت خواردنه غوربه
  قمی تاكرد ره می عه جه
  آان  رایینه  ئاورینگیه با برینه ده

  ت بژنبكرن غوربه
   وازم لبنه

   قامه ی شه ئه
  آانی زیندان نگه نگاو ره ره

  وازم لبنن
  ی ئه
  مۆو سته  آۆتری ده ی پن له و آیشرانه ئه

  مۆ سته ساحیری ده
  مۆ سته چرای ده

  ریتان وه خته رخی به  چه به
  نو رده سم وهف زی نه  آاغه وران له

  آانم ی سیه پستی آنایپه
  ن پونكه  هه پون به هه
   دوماهی  له
  ی چیدام ه نگكی باریكه جه
  ی چی رۆشنایی آایه
  ڵ نگه جه
  ڵ نگه جه

   آشكرد ئاگیراویان به
  ستاوم آی تاریك راوه دانیه  ئاوه من له

  آان  وزه  سه الوه پشبینی سوتانی آه
  م آه ده
   وی رۆحمی خسته م جه ندشه ئه

  تی حمه قفی ره ژر سه
  فافی دوسی ئاوی شه
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  ونژ ته
  ر سه  من له یره سه

  آان   زییوینیه رمه  نه خاآه
  رگرت سیراعم وه
    وانگه له  دوڕیانی مه رومكردۆته
  فرستان  آانی به سیحراویه
  و  وه گۆڕمه  وم ده آانم به پرسیاره
    مه خه آانیش ده ومه
  ووستی داهات ده

   م نیه وه خونده
  بۆ

  با شه ی ره بازنه
  آانمان نگی ونه ره
  لبومی   ئه له
  ت آانی سیسه ییه نگاه  ره ته سره حه
   دار بوو آه له
   گوشرانو له
  ساسی آه
  م م تناگه ناسه عزای هه نه

  ... زم ی ئاوه زیترین چرآه ژانی حه
   دتدڕانی خه یه

  ئۆخژنو
  فاو وه

  لوو
  می سگوشینی ده ده
  ترا
  زا
  نم
   یاد وه خاته ده
  خر بۆی به
  ونی پاپوآاوی ی خه ئه

  ر ونده  آانی ئه  ئامزه  زه ئاسمانه
  تی ی ناونیشانی بوه م ئه آه بیرتده

   ئاووای سترانی تاڤگه
  ی نو م دوورو درژیترین تاڤگه آه بیرت ده
  ی درشتیترین م ئه آه آانم بیرتده برژانگه

  مموز آانی ته زبووه آ برژانگی چاوه
  نگی آاژری  زه

  تو سۆزی غوربه
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  آان  خرخایه ساته
  آا آاسم ده

  آاس
  رمو ی نه نده خه

  ی آانیش نازو نوزی تریفه ئیلقای به
  شی  رفاندنی هوتی ره  دم به لره
  آانیش مانه  ئه فسوناوی آورده ئه

  ! وه ناآرته
  پۆی تیم شه  ئاشنایه ند به ئاهـ چه

  گرو آانیان ئارامده مكه چوی مه هه
  ند چه
  ش ریانه جه غه
     ڕاآردنه زیان به حه

  آان بۆ آوستانی ڕۆشناییه
  ی ئاپارتمانی باژركی بریسكه

  نگ و زار ره هه
   قی سنترۆمه واسراوی چه آاتژمكی هه

  آان و  قداره ونه ره
   چاو آاره رزه وازیو ئامبازی بای هه

  آان پ نازه
  دا  تاریكیه و ڕووناآایه له
   خیابانی هاتوچۆی ڕامان بته ده
  ر سه  له سته وه هه

  تو  قوڕگی ئیشكایه ڕاآردن له
  میتۆدی خۆڵ

  آان؟ گدۆناده می مه رده  جژوانكرنی به یا به
  نگی ئافاتی آۆین چوون بۆ ئاهه

   ناو پرچی رگ له یا مه
   باقوبرقی  نیگرۆی به

  ت؟ ززززه له
  نی باسكی ژیانوڵ باز گه آردن له مه گه

  ستی آشان ئایسی نه
  ستكردنی  ده  له لقه یا حه
  ندو ره خه
  وَدو
  رب؟ حه
  آان  ئاسۆییه زی تیشكه وه  ڕه له
   خولقان داری زییوینم بۆ بنه آه پركی پوله آه
  سیحی ساواقی ڕوخسارم ی مه ئه
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  ری ڕابونت به
   ق بارانمكه فه و شه ابهٍِند ر ڕه

  ی تۆش پ پ هنده
  ی خۆر ه ی آۆمه باره ستاییو قهبار

  م ریاچه دوشو بارانو ده
  ؟ تكه خه
  آانی  گوزانیه یتانه ی شه له لھه هه

   موحیب آۆتای بوون به
  فرو ی به قنامه دواین ته

  آارو
  م آه یزه نه

  !!نوسی پده
   نازونوزی غرور و به وه ده مت هه رچه  په ده

   بروسك پژنمكه
  تونكی ی با منیش ڕۆمانی زه

  ك وكی نوته  آه ریت له وه برۆ هه ئه
  نوس بۆ بنم الی چاره

   وته فر شادی آه م به آه ڕۆحه
  الی

  !ت حاه
   مدیوه من نه
  وقی میزاج شه
  ی   لیمۆی نارنجی سینه له

  نجیری دار هه
  ی نجه ستو په ده
  یالم له

  . بندتربی
  ری سان  سرآی سه له

  ی ربواران ه خیاباتی پیاس بیت به تۆ ده
  آانمان  قژی ڕۆحه ی به آه خۆت ده

  ت رائه نگی جه  ئاهه له
  بیت تۆ ده
   نیشانی به
  آان قۆی چاوی ئۆرستۆقراتیه چه

   مووی سینگی گری به خۆت ده
  رخ ی چه ئالیھه

  موومان هه
  عاشقت
  بووین
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   شیعری ئاو رازینابیت به
   سوتانی  ی به آه دیو من ده

  آان نگامه نو پشبرآی هه
  وزایی ڕۆین بۆ نو سه ده
  .. رچیا سه

  آانمان  ماچه
   وه گۆڕینه آانمان ده ماچه.. ئا
  آانمان ماتی لوه سه به
  یی تی گوه  ڕوومه له
  آان ده

  آری بارز ده
  آان  ئاساییه سپایی شته  نو ئه وه دینه
  .. بم ندان ده هۆبه سه
  ی شقی شتانه  عه له
  ستگیرانت آانی ده جه ره  قه نجه گه
  بی رم پده فه نھا سه ته

  بونیی ڵ زه گه دواتر له
  آانمان برا خاینه
  آان لوولی موحیبه رده قی گه  چه خۆم له

  .  وه دۆزمه ده
  ستم ناوه
  تا

   مه خه گوستانی هوتلی ڕاستی نه
  آانم گیرفانه

   موو پیاوه یای هه  خه  له وه لره
  ردونم آانی گه سووده حه

  ڕفاندی
  دیسان

  آانمان قه برا بئه
  وج  زافگی گه وری گه یی هه  دڕنده له

  رخواردی تی ده هامه زنو پشكۆی نه به دا ده
  ن ده آان ده باخچه
  آان نوآی ناآۆآیه  ده بم به مدیس ده من هه

  رمم خۆآوشتنی سه
   چراخانی دیواری  له
  آان شبینیه گه

  گیرسنم داده
  زانم  ده مژه من له
  م نجامبده آان ئه ینتیحاریه ئ  جوانه تاوانه
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  آانت سته  تكسماوی ده  به ره وه ده
  آانتم  دوپك وسكی لوه

  ما  سه بۆ بخه
  آترمان ناسكرد وا یه
   له
  شتا ڕۆژدا دو هه سه
   ته ماسی خاسیه آه

  یان شكاندو  آان بۆته ئاونیه
  آان  وتی وشكانیه له

  پخۆش پخۆش
   خنكان هاتنه
  نای و زه ه  زه من له

  آان گۆڕستانم دیت تاریكی سپیه
   دی و فرمسكانه  دیاری ئه نینم به پكه
  دوی ـ با ـ و  هۆن هۆن ڕه آه
  آانی  په یتخانه مه
  رگای  و دیو ده ئه

   وه هاتنه
  ون آه ده

   دوو  زدانی نمره ستی یه آانی ده چاوه
  زیبرد ره ده

  آانمان ی دره وه  گۆڕینه منیش له
   هون ی پاساری خه ئه

  آانی  مردوه
  نوس چاره
  ت بووم بتاقه

  پی هه په  هه له، نازانم چیبو
  جاتیدام آان نه سته  مه نه مه زه

  آانی  جوانه ی مرواریه م وابی ئه ماده
  فا آانی وه ناره آه

  ن ئیحتیكارآه
  و قویی خۆرو ره منیش به

  آانی ماتیی پۆله شی شه باوه
  آانم نگاوه هه
  گیرسنم داده
  كردیانم به

  آانیش  سوتاوه پشكشه
   خانه تاوی مۆزه  نو قۆی هه مه خه ده
  رم آانی سه ناوبانگه به
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  ما شون نه
  آانم ناسه یدانی هه  مه له

  مای  ورتی شه تا ورته
  زومی تبچنم

  تی مساڵ منو شتیه ئه
  مكی  مه  نوانی جوت جوتی جوته له

  وروپادا تی ئه هوه پ شه
  جوتی آۆتری 

  ناهباریسپی گو
  عاشقبووین 

  ر به له
  ی ڕمانی ڕۆشنایی رما و سۆه سه
  رزین له ده آان هه ستره ئه
   نجه  دوو په به

  آومی
   وه رزنمه له آانم ده تباره فه  خه  سپیه ونه خه

  آانی من وزه  تاریكو سه ونه منو خه
  ساتی  چرآه  له یه ترسمان هه

   وه ددانه
  وتنم دورآه

   ریوه وه  جریو هه ریوهئاوازكی بزاری ج
  ی ناسه وی هه رده ر زه سه به
  توی  قه ڕه
  آانی مشكم ریوه ڕوه نگ په  ڕه خته دره
   قوڕگی   پ به وه ره وه

  ی  ه زایه
  ئارامی

  نگ آانی دوای جه الوه آه
  ی ساتی له لھه هه، و بحیلنه

   م بۆ بچه نازه یشتنی جه گه
  نی دوایآا آی تاریكیه یه  گۆشه خۆمم له

   س داوه راق مه نی مه رده  نای بروسكی گه ناه
  شق ی عه نجه ش په ئسته

  بوسی  آانم هه  ئاۆزه له
  ك دی یه ینه سبه
  رك دی فه سه

   ومه
  آانی ڕۆژگاریش دن پ یادگاریه

  ری نگه و بای سه ره مفنن به ده
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  ی  ۆیانه و هه ئه
  ی نیشتیمانی بیبه حه
  تن انی سینهغ لیسمو قه ته
  آانی  سوتاوه ی وته ندشه ردانی ئه  سه له

  فر داربه
   میوانی ته بومه

  نم ده آانی به نگه نگاو ڕه  ڕه  شومه ماسیه
   پایز بوویی  دارموی له ئاه
  د سه پانی جه گۆڕه
  ڕپوتیی نیسانو نسو ند دم بۆ په چه

  ری وبه دارسنه
  سوتی آانی ڕۆحم ده  شونراوه نیشتیمانه

  یام رآی خه په  هه له
  ی  آۆرپه
  هاری ڕوخاوم بانگكرد آانی به واره شونه

  ندی زامه دانیشتمو باغی ڕه
   وه دانیتم آۆآرده آانی ئاوه رۆحه

   آانه دانیه ی ئاوه خودم بوآی بازنه
  مین رزه آانی سه  دژه دیداری شته

  ری ری دارسبه ژر دار سبه ی له آه
  گری؟ مدهی ئاسۆدا ئارا ره نجه په

   وه آان داخرانه  ئاساییه ی گۆپه شیشه
  نوس ئیتر منو خودو خواو چاره

  دا جماین و آۆڕه له
  ویستمان

  ش بسازنین ش ڕوآه ندكی ڕوآه گۆڤه
  زم آم بۆ زیندانی پرچی ئاوه یه آوڕۆژنه

  آردو ئاوه
  ئیختیتافم آردی
  آان  نارنجیه ریاچه راغ ده ڕۆیشتین بۆ قه

  مۆی مۆمی آوخكدا  ناو ژیله له
  آانمان  متبوه زوه یی ئاره پوله پرچی په

  آان پۆله رمی شه ی گه ناسه ر هه  به دایه
   ڕقراچووی زووتر لم له

   جیاتی له
  آانمان و تابلۆی برینداری گلنه ه هه
   و و گولله ئه

  نوسو چاره
  ستت  ده م دایه یه هه ره
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   پی فاند  ی تۆه  ختوبه  تۆم له آه
  ی  رخوارد ده ستت ناگری زریانم ده ده

  آانی   شتانیه خاسیته
  ئارام.. گری پۆل ئارامت پده شه
  حیل ی ئارامیترین عاشقی موسته ئه
  دا شیعرمان نوسییو آه آی آوخه یه  گۆشه له

  آانم هدی هدی  برینداره زامی باسكه
  ت  قیقه  حه بونه ده

  آانیشم وڕنه
  ڤین   ئه به

  .. امتا ئاستی ئیلھ
  واسیو شق هه خوا سكای بۆ عه

  بوو رمان رازی نه ده  قه به
  واسیو شقی بۆ خودا هه سكای عه

  بوو دانیمان ڕازی نه  ئاوه به
  شق خواو سكاو زامی عه
  واسیو هه
  بوو  نامورادیمان ڕازی نه به
  آانی ساتم مراند نگه نگاو ڕه  ڕه وتی گوپه ڕه

  آانو ره  بژه موو تاریكیه ئستا هه
  آانی سیما پچخواردوه

  ی ستره  ئه ستره ئه
  رم ی سه ته به نو سه

   ال قارامانه
  آانم من تاریكیه
   ی ویژدانه سلكه ڕه ی په وه بۆ ددانه

  بۆ آی بدوم
  ئا

  .. !وی تۆم خۆشده
  نھا جاركیش  هشتا بۆ ته آه
  نوسو شی مینای چاره  باوه له
  یڤیوین  په ن نه مه ری ئكسپرسی زه فه نده مه شه

  .. !وی تۆم ده
  ل مه هۆ تروسكایی ئه

  ی من نازانم آه
  ن گه آانمان پده ستی برژانگه ده

  زم  آافی ئاوه زۆر جاران به
  و هوری  نرگزو عاتیفه ی پ له نامه
  آانتان  دایكه خشمه به ده
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  ریو ك زرو په یه ڵ پارچه  گه له
  زال آارغه

   وه گۆرینه دار ده ئاهی دی آانمان به شكه ئه
  آان نگ سپیه  ڕه فۆنه له وقی ته  و شه زرینگه

   آانه غریبانی آۆنه لكدابانی مه
   بۆنو برینگی غاری ش نیم له ببه

  آان ی آۆتره وره گروپكی گه
    رم نیه س سبه به

  لی تا مگه
  آانی   گینگدراوه  ناسكه پیته
   ژردانمم آانمی له سینه

  و بمناسه
    ئارامبگره و دیالۆگه د پای فرمسكی ئه قه له
   آانت بخه سته ر سینگت ڕاآشو ده  سه به

   ناگه ژر چه
   قورس و  رقبونی نو دره  غه له

  آانی بودلر ته ززه پ له
   ربازآه خۆت ده

  یانی پكا به
   دووقۆی به
  ك یه  دورگه له

   و گومان  بزه ك له یه ریاچه راغی ده  قه وی له ئا له
  وی ر له هه
  نو بستانی له
  ت قیقه  و حه زینه لكه په

  ین خه ده آان هه مرین گوی بۆ شیعری ماسیه تا ده
  مینی رزه  سه ینه خه مرین سروشت ده تا ده
  آان ونه خه

  آانمان ونه مرین خه تا ده
  بی تی تر ده وه نوده
  آانمان مرین ئاسمانه تا ده
  بی رژینتر ده ب په
  ی آه  یه آه همرین ی تا ده
  بی آانمان بئاسمانیتر ده رژینه په

   ینو تاوانی آچه آه مرین گوناح ده تا ده
  آانمان  جه ره قه
  ملدادی به

  وسیمی هار مه و به به ئاماده
   آانه خته پشكوتنی به
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  خت سوتانی  و به به ئاماده
   نته مه آانی نو گسی ته  آپوه شته
  ی گوگای  ریزه ند غه رچه هه
  وان و سیمفۆنیای رخه راو ئهچ

  بی روی ئوارانم زتر ده دارسه
  آا ر آاترم ده تانی دسمبه وه ئه

  فر  به ئسته
   مینه رزه ی سه وره عاشقكی گه
  آانی نیشتیمانی زنه  مه نغره گیرفانی آه

   وه نوسم داخرانه چاره
  تیتان  خۆری بتاقه ی دی منیش له آه
  تا ره سه له آۆتایكی پر  م به سبكه ده
  :رممنن من ده
  وتی  شكه  ئامزی آپی ئه له
  آانم ی وشه پوله په

  وتوم پاكه
  :واگاممنن من

  تاوی   نو سینگی هه له
  آان ڕاآشاوم زیندانه

  سكو تریسكی  ژووری ته بمگرنو له
  ن آانتان حوآمم بده پرژانگه

  آانتان  مكه با باوبۆرانی سۆزی مه نه
  ی رونی آۆمه و ده ڕووه

  آورخانی ڕاڕایی
  ڕاپچمكا

  شكرك الفاوی نارنجیو له
   غروبكی تاساو و شاوك بازی سیاچاره

  نای زریانكی ئارام زه
   ملی خسته تیتان ده ملپچی هاوڕیه

  ی ناسه آاهینك و فنكی هه
   پچاند قینیان پده ونمو بارانانو یه شه

  نوسییان  به ملپچی ئه
  جو ره  قهآی یه  ملی بانده خسته ده

  نی وون نوسكی باڕۆشه پكی چاره آه خۆیان له
  آرد ند ده  به خته شه

  آرد یان ده) حب نه(دواتر 
  ) آانیان ی آۆتره النه(و خوناوی  وشه نه وه

  ... ژاند هه پده
  آرد  یان ده) حب نه (
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  و) حب نه(یدانی   مه ی له و سوارچاآانه ئه
  رگبوون   مه نامورادی جوانه

  می نگیت بۆ وه آردو بده  یان ده)حب نه (
  .... آان سته رمه  سه آاهینه

  .... و ی ئیالهیمن پرچی ئالیھه ئه
  آانیان  ینه مكی ویژدانی سبه مه
  ندان هۆبه ی پرسینو سه رسگه  په له
  ران وه ده هه
  ڤای ئافات رنه آردو آه یان ده) حب نه (
  نگی  راب ڕه ی شه مبیله زه

  نی   شیوه پ له
  گیر دا ده
  ساند
  بژارد  منت هه عینادانه:  بم زار جاره د هه سه
   نكه  ته  لوه عینادانه:  بم زار جاره د هه سه

  یی رزه ی سینگی ته آه  زناآی ملوانه آانت له بۆنزیه
  گیرساند نووسم داده چاره
  گرتو ی ده ما ڕچكه ی سه و آات سوالوآه ئه

  :ئواران
  تاوی رهه ی بهپكی سیمای ئاووا چه

  شتی ی گه ئارامیو بمورادی ئاماده
  ی له ستیو مه رمه آانی سه ژردارگوزه
  نو پرچی
  .. بوون آان ده راستیه
  د د سه سه.. سی سی.. دوو دوو

  مان آانی ئاینده  چاوآزه ری بانده یكه په
   ناآامیو یش به و ئمه  دوآه بوون به ده

   وه چاو نزمیه
  زارمان جھشتو  سینگی آریستای عه

   نه یش الی زڕدایكو دایه ئا ئسته
  آانمان  گره نه ناز هه

  بینو  آانی ئاو ڕازیده زنه  مه ته منه به
  بین  ت ده آه تا شه
  ی  ره ی تاریكیو جگه رۆژه به گوه
  ریبیمان  غه
  .. !فرۆشن پده

  ی وانه آبون ئه.. ت ئاخ خۆر هه
  داستانی وانی ژر  ی شه نه خه رده  زه به
  آانمان  نارنجی نارنجه فرینی پكه به
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  بوونو سوی سوورتاریكی  قایل نه
  ؟.. !ران وه ده سپدانیان هه
  ی وانه آبون ئه.. ت ئاخ خۆرهه

   ختیاری هشوو هشووی تریه  به به
  بوونو  نوسمان ڕازی نه آانی چاره وزه سه

  ئامزی
  یی شووشه

  هرایان زه
  راند وه ده هه
  رخۆشیو پستی رفو سه  پووشی حه مان به النه

  هات  وك ده شه.. خست آان ڕاده  ڕازاوه مامزه
  وای  سیحری حه نی چ له رده رجانی گه مه

  .. پچاند پده
    ی مۆریه خه ناركی یه  آه خۆمان له

  دا  شارده نوبیا حه آانی چاوی زه شینه
  .. زیو آی به یه  ئیراده ش به ئیمپراتۆركی ڕه

  .. پوا آانمان ڕگای ده ناسه و دی هه ره به
  آانمان  ی النه سرازه ده

  ت آانی غوربه ته آه  شه سپه  پژی ئه آرانه
  تیمو  مارآۆیكی یه یش بووین به ئمه
  آانمان  آۆرو سترانبژه  دوای دایكه به
  .. ین وره جكی گه ره قه
  وی  آه  رگادا چاومان ده له
  الفاوكی نویی  آان و حیله  عاسیفه به

  بو عاشقمان ده
  آانیشمان   ماندوه  سپیه حه آه

   ی تارمایو تراویلكه آه هیالك هیالك پوله
  .. ڕژن داده

  چن زینكی هورمان بۆ ده هیالك هیالك سرودی به
  ش هیالك هیالك گوبگرن  ئوه ده
   و سلكه ڕه آانی په  ئاویه ی باه ئه

  آان و زاویه  فه هزان یی فه زینه لكه  آلكی په
  آان و  ئاورینگیه چاوی آار ئاسكه

  رناسیونایی  ی شمشای ئینته غمه نه
  .. نی من ڕۆحی تاریكو رۆشه

   هیالك هیالك گوبگرن ده
  تی تراژیدی  ی حیكایه وه  آاتی گانه ئسته
  ردارو دۆڕاو و  نمی پرچی سه گه گوه
  .. ! آانه قه  بئه ز تیژه  ئاوه هنه شه
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  ری راسه ی سه ئه.. یڤم په تان دهبۆ
  قو  له  قه قبووی بانده ڕۆحی شه

  آانی ڕۆحی خۆم  ئافاتگرتوه فسوناویه  ئه  جوانه وه شه
   آاتی واگابوون ی له وه بۆ ئه

  آانی نھانیه فرمسكی په
  نو  ماچ بكه ر لشواوه  سه و سوتانه ئه
  ی  شقی عینادانه  عه له
  .. ن گه تب جه ره  قه و ڕوباره ئه

  .. ی آاتی واگادن وه بۆ ئه
  ر برژانگی دوورو درژی سه

  آانی  له وزی چاوی ڕۆمانه وز سه ی سه بازنه
   وه نه ده نامۆیی هه

  .. ن آانم تبگه  قورسه رگه  ڕۆژژمری مه له
  :ن رگ بكه ددای مه حه  ڕابنو ته ده

  یڤم په  ده من بۆ ئوه
   شتاویه هه  به ره فته  ڕابنو سینگی ده ده

  :آان جبن نوسراوه
  ی  شانه ی شانه ئه.. قاسپنم  ده من بۆ ئوه
  رانی و تو زام وآامه ززه مردووی له

  نگازی قاسپاندن له زراڤیترین به
  .. ی خودیمن  ئه  ڕابه ده

  ڵ ڕابوونت چی گوو گه ی له وه بۆ ئه
    یه  هه خه و دۆزه فا و سامی نو ئه فرمسك و وه
  ری بسازنن و وه خته ند و به و گۆڤهڕابنو دانس 
  تووم ردهه بووی دارتووی بای زه ڕۆحی وشكه

  . شنن بگه.. ش ش گه گه
  ی  خۆشخانه ترین نه وره ت گه غوربه

  .. وت و خودم تیكه ردونه گه
   و تی بوونه ستیترین حاه رمه خودم سه

  وت  شیعر تیكه
  ی روازه ترین ده وره شیعر گه
  .. وت قم تیكه  و عه ونه ڕۆحی خه

  .. مین رزه  دی سه  له آه یه قیشم پارچه عه
   سكس و  له ركه ڤه مین ده رزه سه

   تاریكی  له سوتانكه
  ساتی حزه جنس و تاریكیش نازناوی له

  .. یستنمن تگه
  آارم رزه ند هه آان چه یشتنه تگه ئۆوه له

  یلی  آه ی راقیستانی پ له  ئه رمانبده فه
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  آان  وونه نیهجوا
  ڕاویَڕای دو نه تانی دوو ژه وه ئه:  رمانبده فه

  وركی گومانئامز  ی هه  ئیناره له.. عاشق
  آو  ڕه یدانو گه  آۆنو مه زنو پروسك له به داده
  .. آن ت ده ژمه  نامۆآانی حه قامه ر شه سه
  نھاییم ی ته ت ئه فره  نه یانیت شادو پ له به
  : رمانبده فه
  آانی   سوریالیه ده نی ورانبونی سهرما فه
  تای رمانی دابانی آوده ونو فه خه
  ونیو ختو عاسكانی بخه  سه ده سه
  آانی   نازداره ده و ڕابوونی سه  خه رمانی له فه

  .. لیم ئۆرشه
  ی نجه شكه شقو ئه  عه آانت پ له وه شه

   رمانبده ی بزاریم فه قوڕس قوڕس ئه
   ونی بوآهربو ده ربه رمانی ده فه
  رمانی ی منایمو فه ده آانی سه رگ سوتاوه به
  آانی یتونیه ستی سكا سینگ زه رمه سه

  ..  جوانیو ڕۆژژمری مردن له
  . ی مژووی دارستان وه خوندنه

  نوسی وون ی چاره  ئه مرآه  ئه ده
    پ له نه مه و زه ك ئه وه

   ی ئسته وینه آۆڤانو ساواقو برینو ئه
   و  شیعر وشه له
  رخۆشیدا سم و سه نه
   بارانی ی پ له نار و آلگه  ئاسمانی دارهه به
  ی قامچی ڵ ته و باقوبریقی ته نده راب و خه شه

  ی نجه ست و په آان و ژاآاویی ده  لیتوانیه ماینه
  آانی ییه  چاو قاوه  سپیه ناآامی آۆتره

  ..  رنه موه خۆمان هه
  آانتدا  شه  ره وری گلنه  ده زار جار به هه
  سورمو رده وه
  ی ڕكت ده د سه راویحی دوسه ته

  م ده نجام ده بۆ ئه
  ی تیكیانه  ئسته وه و شه ی ئه  ئامزم ئه وه ره وه
  .. حیل  موسته حیله یان موسته وه ڕانه گه
  ن و ئاسمانی   بكه آانت شكۆفه با پوه ده
  آانی یاد ته حمه  زه مه گه
  انآ ڕی حۆریه پانی شه  گۆره له
  ...  وه نه سپبكه ده
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  ی ڕانه و شه ئه.. ڕ شه.. ڕ شه.. ڕ شه
  ندی آاهینكی زاناو وه رژه  به له

  بازرگانكی التو
   ساچوو دابوون نجی سروشت به رابكی گه سه
   بوونی وره  گه نجای ه  جه  آیفم به  آه ئاه
  هات  ده ڕانه  شه و جۆره ئه
  هم  وه له  وه راب بۆ نزیك بونه ڕی دوو سه شه
  تبار فه آی خه یزه ڕی دوو نه شه

  رگ  ئۆقیانوسی ئامبازو مه یشتن به بۆ گه
  ون ی خه آه  زو پوله سرینی قژ به ڕی دوو ئه شه
  .. مرن  ده  بۆ ئاینده آه
  یی یاخیبوو فسانه ڕی دوو عاشقی ئه شه
  رگ و  مه ڕكیتر پ له  ڕوناهی نیگای شه آه
  رابات شتی آردبوون خه
   بونی  وره نجابوونو گه  جه یفم به  آه ـ آهئاهـ
  هات میان ده آه ڕی یه شه

  مانیش  هاواری آه و نه ڕ ماوه شه  نه ئسته
  راندا نگاوه سرینی جه ی ئه له لھه  هه له
    رآرده و سه نی ئه نیا دیمه نیاو ته ته

   دوای بی آه  نه غانانه  قه جل به
  بنو رده  شاری یادم وه آان به وتنه رآه سه

   
  مكی ر سینگو مه  بۆ خۆی سه آه ر یه هه
  آانم ونه ندی حۆری خه فرینی توند ته به
   و تا هیالآی نه خه رده  زه ونك له  آه آاته ده
   سوراحیكی زییوینی  به وه ونته ره ڕیان ده شه

  آان  خرپنه مكه ر مه خش سه  نه پ له
  آان  ه دۆڕاو رآرده های سه  به رابی پ له  شه به

  .. ن ده ئاو ده
   پانتایی بای مامی ناسك ناسك له نه

  چونن ده آان هه سینگه
  ر داربی و ناو وبه نا دارسنه ت و په ژر خوه
  آان و  ماندوه سپه ی ئه ویله شی ته پوشو په

  ش تا ناو آسه هه
   و ی جنسو سوتانی عاتیفه مه گه

  . آری آانیمنی لده ریه وه بیره
  آان  چاو مۆنه  آاهینو راهیبه هچاوم لی

  ت و  شاوی شتو وتی غوربه ی له وانه ئه
  دام  جاتیان ده نفا نه رگی قورسی مه نھاییو مه ته
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   پرچی آانیان بۆم آردبوو به ی ئامزه وانه ئه
  آانیشیان ی مووی برژانگه  و ته پاآیزه

  .. آانم نافی پۆشاآه  ته به
  آان او مۆنه چ  راهیبو آاهینه چاوم لیه

  زموونی ت بوونو ئه حمه ی ڕه  بارانه ی آژه وانه ئه
  ربوو زبه یوبیان ئه ئه

  آان  چاو مۆنه  آاهینو ڕاهیبه چاوم لیه
   ره یكه  و ژر په یان داخستوه ی آسه روازه ده

   جژوان مو یوسفیان آردۆته ریه ی مه آه پیرۆزه
  ایری سار ژر سبه ڕم تا له گه ڕمو ده گه ده

   وه سمه حه تی خودم ده بتاقه
  ؟ یه  آم هه والوه  تۆ زتر به له
   یه  آم هه والوه  تۆ زتر به له
  پم بی پی؟  تمبگا ده  پانوپۆڕه مینه رزه و سه له

  ؟ والوه  تۆ زتر به  له یه آم هه
  تی آه مله مدونیو چی بزاری بارگرانی مه ده

  ی ر شنه به  له یه رم هه سووبووی سه ئاوه
  شنی  وه آان داده رفه ڕۆمانسی حه

   مه رده آانی سه  فدراوه  بیژیه مدونیو آچۆه ده
   ویژدان یت به آه آان ده حمه به

  آان   بگوناهه تكهَلو یت مه ڕناده
   تاوان بئاخنم آانی ڕووباری پ له لیكه  به  لوه له

  وی وی خۆشمده ی خۆمم خۆشده و آاتانه منیش ئه
  وی  خۆشمده خۆمه ی ڕآم له و آاتانه منیش ئه
   ناو ی بی دایكو هاورم له و آاتانه منیش ئه
  وی دا خۆشمده یه وره  گه ردونه و گه یی ئه وره  و گه ئاپۆره

   چاوی خودو مائاوایی  بۆم بدوی من له ده
  غریبو ی نایبینمو پرچی زاوی مه و خۆره ئه

  آانو و سچوه  ده  له رانی آۆتره آامه
  بووی خودم بزارم ڕۆحی ئاواره

  تی قوڕس قوڕس  فه  شادیو خه ت پ له  ئواره ده
   رآه آان ده  ماندووه ره نگاوه رمانی بۆ جه ی بزاریم فه ئه
  آان و  سامداره آه  نوته  ناو باخچه وه  با بۆنه سه به
  زرنن زو دامه شق و ئاره نگی عه ران جه ونده له

  گریسی تی نه فره ر نه آان تا به ره اوهنگ  جه بی به
  ری  نگه وتون با سه آه پریل نه رابو دژوونی ئه سه

  آان جبن  وتاوه  فه بارانه
    چژوانتام چۆڵ چۆه

   ی لیه  سوتاوانه ونه و خه نیا ئه  ته ر به هه
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  آاو آانتان سوورتر ده ریه وه  نینۆآی بیره آه
   آانی ئوه  پوآاوه ونه هدی هدیش بۆ خه

  پچی ده پرچی ناآامی خۆی هه
  ستی دارستان  ده نه آانتان بده شمشره
  تی مانگ داپۆشی آانیش ڕوومه غانه با قه

  آان  وسكیخۆره ڕن با وتاربژه لیانگه
  رز ته خۆیان ب و ن بۆ مه

  آان ۆییه  هه ڕن با سوتانه لیانگه
  نگ   دارستانی جه خۆیان بۆن له

  اللنگیو سوونارو  هه
  آانیان  سینگ ڕووته ستگیرانه وتن بۆ ده رآه مۆزی سه

  ن آان چۆل و هۆكه ره نگه  سه وه بننه
  واو یی بۆ پرچی حه قه به  شه نه آانتان بكه غانه قه

   نه آانیشتان بده شمشره
  زدان  ستی یه ده
  بادا نه
  رگاآانی و ده  ڕووه ی پشكۆوه ره نجه  په  له ك ئمه وه

نن  فه آانتان سه ناسه یجوری هه ی دهسكر داگیرس  
   سبه فه  ژووركی نه آه..  ئاه
  مو آه  ئاوه یه ره نجه و په با ئه ده

   وه  بنوسمه قفه و سه یی له یه بازنه
  دا  یش ئازارمده نه و دیمه  بینینی ئه آه..  ئاه

  ی  بایانه شه و ڕه شی ئه  په آانم پبوون له چاوه
   دن وه ته آانی ڕۆمانسیه وره  گه خته  پایته له

  ی مائاوایی  نو خونم پیاسه نووبیا له ی زه گیاآه
    وه شته به ده

  ر  سه خاته ت ده ینه شیرینیشم به
  ڕوانی آانی چاوه  بنده ڕۆحی باخانه

  مو آه  وازی ده نواآه واوی ئه ی ته ره نجه په
  م م بكهآان  مردووه سه فه  نه و له ناتوانم سه

  آاندا ڕه  به وه یی شه  بریته نیا له نیاو ته ته
   وه زرینگنه نھایم ده ی ته ی زیوینی گوچكه گواره

   وه خونته آانم بۆ ده داره  بروسكه وه زمی شه ڕه
  ستو قامكو ده آرد به  تۆم ده وانه و شه ئا ئه
  ی  بناغه  تازه ی آه سترانه و دارئه ژنی ئه به
  ڕشت آان داده پۆالویه سارا شه یان لهآان مكه مه

   ستانو پرسیاره نی بزۆزیو وه  دیمه آرد به تۆم ده
  آرد تۆم ده..  پرسیار رگ له آانی مه دژوونه

  ناری مخۆشی ردوو هه  خۆمو هه به
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  آانیشت رژینی سیه  په زی پ له ڕه
  تیم حه ی ساتی ناڕه رفو ئاساره  آارزی حه به
  دا آان ئازارتده نگه یی ڕه زانم ئاوته ده
  .. آان  ماندوه  چاوی مامزینی سۆزه  به زانم آه ده
  ڕوانی آان ده ه  تكه نگه ی ڕه ره نجه  په له

  لوولی  رده مناسیتو گه  ده زانم آه وێ و ده منت خۆشده
  یتو  آه رده زبه آان ئه  ساده  قورسه ئاگر ئامزی دره

    ڕقت لمه
   ڕۆیشتیشم زانم آه وی و ده منت خۆشده

  تیو فری بتاقه  به تو له وه هه  نو نوای شه دیته
  گومانو

  تو ززه له
  ری وه بیره
  خنكیتو ده

  .. وی منت خۆشده
  و ڕه یان گزنگی باوه وه ئه
   دی وه ی ڕۆحمه نگی شاهانه زه وه  شه له
  ریوم ی وه نجه آانی په  ئاۆزه ونه ی نیگاری ته ئه
   خانه انی فۆآهردوو لیمۆی ترش ترشی بست هه

  آانم  پانتایی میحرابی لوه آانت پ به ئاسماناویه
  زم  گه ده هه

  ی پۆینی ره نجه  و ڕیباو په قۆپچه
  ی شین شینی دونیاآانت خشه ردوو نه ر هه سه
  قین و  نو قامكی یه ستت بخه  و ده زرنه هه

  تم بدی قیقه شر حه نگی حه فه ی جه و گژاوه تا ئه
  ؟.. آان  پیربووه  نیگارآشه یهبۆ ناڕوان

  آانیانو می نیگاره رچه  په شقی تۆ بوو به ی عه وانه ئه
  رینو نگو ڕاپه  ڕه یش ڕووباركن له ئسته

  آان  ژانه  پ له  گۆرانیه سوراحیكیش له
  نار سی نو آه وره  دوای داندانی نه ڕۆم به ده
  ریم آانی چاوی وه  ئاۆزآاوه ریاچه ده
  ك  ته له
  زم به آی نامۆی شارستانی داده یه افورهن
  دا آانی یه  سامگرتوه ری مارآته نه فه
  ی  وانی شكانی شوشه آانی شه نجه  گه ره وبه  سنه له

  واسم ده آان هه شامپانیه
  :نم ده می باژی به ی سیسته ئه
  مینی شادمانیم رزه با ڕووخاویترین بی سه ده
   گیانی مانم خسته رمی نه ته
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  ما آانی سه  ئاتوناویه نگه هه نه
   نو مه خه ماش ده سه
  آانی گیان  ئارامیه  پ له مه ندی ده ربه ده

  آانو ی نیگارآشه سته  ئاوزانی جه له: ئارامیمن
   آانه دانیه برۆی ئاوه رینی ئه وه هه

   و عاشقكه: ئارامیمن
  پچن ده آان قژی ئاوریشمی هه  زۆرداره باوآه

   ونی یوسفو گریانهونبو: ئارامیمن
  آان   خوناویه رگه بۆ به

  مو ریه  نوانی ستیانی مه  له ریبكه غه: ئارامیمن
  آانی ـ ڤالیما ـ وزه  سه ردوو چاوه خۆراوای هه

  نایكی ئارام  زه وی دتو به موو شه هه: ئارامیمن
  دا آان ده جاری آنووشی ئارامیه

  زو باغی میكیاجكردووی  وه ی ڕه ئه
و دۆآانی خودا  ئارامه مكه ی مهن  
  سی  ته ن ئه مه  زه زانیوته

   آانه شتیه بای آه شه ر ڕه به
    و آاپتنانه ژنی ئاو الچاوی ئه  نووآی ڕمو به له:  ئاه
  سی ته بای نو ئه شه ن ڕه مه  زه ی زانیوته ئه

   آانه شتیه نگی آه ئاهه
  ن مه ساسی ته  آه له:  ئاه

  ر بوو  وه خته سكی به ره وه  ڕۆژان آارنه ڕۆژك له
  ست  رمه یكی سه ده  نزاری سه به

  آانتان ددیه  حه ژنه  و چیتر تاجی پیره وه گۆڕیه آانتان ده گوناهه
  ری فی سكسو واآردنی سه  ده قایی له  خانه آرد به ده

  آان  فوآوفی یاساغیه  آه پیلسی به
  ؟ ..  تاوانتر وه  له یه چی هه
  خت ان تهآ  شازاده بچوه

  آانیان لیسمی تاجه  و ته وه ت بگۆڕنه هوه  شه به
  آان بی  الته رزره ی وه آه ملوانه
  شوڕوت دانا نی ڕه مه  ته ی سككم به بناغه
  آانبووم دایكبوونی حۆریه ڕوانی له چاوه
  آانمو ر شانی لوه  سه مه ی بیانخه وه بۆ ئه
  ریای نا ئومدیمی آانی زه  ڕۆحیه ناره تر آه

  .. م پی ئارامكه
  ك بوو یه و آات ئواره ئه
  ت  ینه آانی به گه

   و اللنگی باسكی ڕووباریان گوله
  آرد جوانیپژن ده
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  آان وره  گه ری گومانه ڤه  ده من له
  آان بی ڕاستیه می شۆڕه رچه  تا په وه وینه  پردی ئه به
  آان  قیقیه  حه و آات گوم بۆ شیعره ئه

  گرتو ڕاده
  مم رده ی به آه رابه  سه ونم له ون خه ون خه خه

  آرد  بۆن ده
  یحانو  تری ره عه
  آانی خودم  جوانه ستنوژه ده
   وه نوسیه آان ده ستگیرانداره  نازی ده رمه ژنی نه  به له
  تی  آه مله رداری مه ی سه  ئه مۆ ربده  ئه ده

  آانم ناسه شونراوی هه
   با سیحری بزڕآاوی مۆ ڕبده  ئه ده
  م زار ساه ند هه چه
  آان بابگری  ناآاوه شقه  مژووی عه له

  م رم تناگه آانی سه  شته ونه  باگرتنی خه من له
  مو ناسه  گریانی پرچی هه من له

  م آان تناگه ستره رحی ئه رح سه می سه رچه په
  آانی ڕۆحت  سووره قاه  ویژدانی پرته ی دی من له آه
  ڕۆمانسیورفی ڕۆمانسیو جوتبوونی  حه

  .. بكۆم تی ڕۆمانسی هه فه رانی ڕۆمانسیو خه نده گوخه
  واو واو ته  و ته لم بوانه

  آانت ی چاوه نگوستیله  ئه ی پ له نجه په
  ژانم  تو ژینه ژمه و حه ندشه  ئۆقیانوسی ئه له
   چونه هه

   قی ئالیھه حه سوند به
  آانو نگهی شۆڕشی برژا وه ڕووبونه وتی ڕووبه و ڕه مشه ئه
  آانت بگرم ی گواره وه رینی زرینگانه پۆلی ڕاپه شه

  قی برژانگو   حه سوندم به
  فر آانی به ییه نگاه  ڕه آۆی چاوه

  آان  سیحراویه  هۆزانو تارای گوه و به مشه ئه
  رنم بوه ت هه ی عاتیفه ختی آۆشكی شاهانه تاراجو ته
  :رین وه تیكی هه قی ئسته  حه سوندم به

  واوی  ته  خاپوره وه م شه ناری ئه ریاو آه و خۆمو زه مشه هئ
  آانت بپوآنم  نجه ی سامای په نجه شكه ئه
  قی تۆ  حه سوندبی به: ی ئیالهیمن ئه
  آانت مكه ماری مه قی ئۆخژنی نو ده حه به
  م  فروتناآه آانت ته ونه س و خه وه و وتی هه مشه ئه

  ئا تۆ : زۆر هیالآم
  آان ی ماسیه سته رزینی جه له ی هه وه هاتنه ی نهرز ی وه ئه
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     دوور و درژانه و هه  دوای ئه زۆر هیالآم به
   و شته هه  دواخایان به ی آه رانه فه نده مه و شه ئا هی ئه

  رانی ونده له
  آان  مینه رزه سه

  بانی ره ی میھه رزه له تاعون و بومه
  مژن ده هه

     دوورو درژانه  ههو دوای ئه زۆر هیالآم به
  و  ئا هی ئه

  نگی  نگاوڕه نی سروشتی ڕه ی دیمه نگانه نگاوڕه  ڕه مژووه
  .. ن ده  ده ئاینده

   وه زدانه  یه ی له  زیوانه و آوپه دوای ئه زۆر زۆر به
  .. ردانم رگه بۆم جمان سه

  ی رداری تاقیگه آی تاووس خۆمم سه له  دوای مه ئسته
  آان داره ئازمایش وره هه

  ریا آانی نو ده زمونه  دوای ئه ئسته
  آان نگه هه وتی نه شكه ڕۆم بۆ الی ئه خۆمم ده
  آانی  سوره  دوای ڕژانی تنۆك تنۆآی خونی نینۆآه ئسته

  و آانی ئه ریسی زامه قامكی مانگ خۆمم وه
  بم آان خۆمم ده  خائینه  دوای آوشتنی پیاوه ئسته

  نوسم آانی چاره دراوه  تھه ستره  باوآی ئه به
   یه  بروسكه  پ له وه م شه ستت گرتی به  چۆن ده ئسته

  ؟.. ی ده نا تمان هه و فه ره به
  ری وه  یاده ك له  دوآه ند دۆپه چه
  رآانكی پوآاو مه
    ی ـ با ـ و رزنان له وه وتنه ی بیرآه  بۆنه به (
  ) پۆڵ تی شه مه هه
   ـ1ـ 

  ی  ژاآاوو شكاوانه اوهو چ نو ئه  له لره
  و دۆپی دوآه

  رآانك ژاوی سیمای تاریكی مه ی شه فه خره زه
  یكی سكا ئامزی بگوناح سیده با خۆری قه

  آانی تبوه  له ماسه ریاوانی ئه  ده ینه بكه
  ختمان ی به یره بوحه
    رچونو ڕۆچوونه م خای ده له،   ئا لره وه لره
  آان  داخراوه ی فرمسكه ره نجه با په
  لوولی رده  بای گه له

  آان شه  ڕه داستانه
  ر پشتو  سه ینه بخه
  یش آانی ئوه دییه به  ئه ر خاچی گوناهه سه به
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  ین  بكه آانمان ئاوه ندی برینه ربه رگای ده ده
  زمونی  آی پ ئه یه  گۆشه  ئا له وه لره
  دا آه  نوته وله م آه ئه
  نمو الپای داستانی آۆیمانو و شه ر آایه سه با له ده

  .  وه ڵ بنوسینه تی دوورو درژی دوآه حیكایه
  ـ2ـ

  ی وانه و شه تی ئه ی حیكایه آازیوه (
  ) ن ـ آان گۆرانی ده ستره ـ تۆفان و ئه

  و ناسه یانیو ئاسمانی بلۆندی هه ی به ستره تی ئه آایه
  نمنم.. آانت  دۆشداماوه رفه رشانی حه زوفی په

  ردو سی چاوی عه فه تی دی ئاراماییو ب نه چیه  له
    سته ده
  یش سته ده

  آان نگینه  رووناك و ڕه فره ڕۆندآو ئازمایشی به
  چن ن و ستران ده آه ما ده تی ـ با ـ سه ریقه ر ته سه له

  نم مه ی ته ریوانه  وه یبونه  هرو شیالنو به و گوه ئای له
  نگ آاتی درهیانیكی  نگی به رهه یان فه وه ئه
  ر؟ حه  بۆ سه نگی چستان ئامزه زه وه  شه ند پ له چه

  آانو هَڕووباری پیلزی آولم
  آانت  زینه  حه مكه ر آوی مه وسینی سه ڤاینی فیرده

  آانم مكه دانی مه ر ئاوه  سه بخه
  م ده نھاآانی عه  ته ی دورگه هه ی خامۆشیترین ڕه ئه
  . نم جاركی تر مه تهی  ژموردانه  په و گوه له.. ئاخ
  یش و الفاوانه له
  ونم یك شه پكی گوو و شووشه چه، مپروآننو  ده آه

  . م آه  گۆڕه خشنه نابه
   یكه گۆڕیمن میحرابو زۆزانی نیشتیمانی آنایپه

  چیو ی ڕاقیسه دان فریشته یانو سه  ده وانه شه
  رخۆشو  یتانی سه دان شه دانو سه سه
  ری آاپیتاڵ مبه زاران پغه دانو هه سه

  ساتی خۆیان  زمه تی به هوه  شه  خاچو له  ئاگرو له دنو له
  آشن مده هه

   نازونوزی ئمه ی پاڤلینی به تۆ ئه
  ی و آفریانه  سزای ئه یه وه ئه
   خولقان هنایه ت ده) فورات( بۆ  آه) نو چیمه( بۆ  آه

  نگكاتی ره ركی بویژدانو ده حه  سه ئاهـ آه
  ڤین و  بۆ ئه ردو خوایه مو عه ند بئیره چه
  رابیش ند بشه سكی چه رقه مه

  ؟...  و ئاگری ڕاموسانه ما له بۆ سه
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  متومانی و ته  دوآه و بوانه به ر هه سه
   و ری آاولبونه ڤه و ده ئه
  . قین ی یه  ورانبوانه و وسگه ئه
  :و بی  بكه رزه له یڤپنی بومه ڤپه و هه به رهه سه
  ندی   باقوبریقی خوداوه ۆنزی چاكراوی پر له قژی ب به
  نگو جه
  نگو جه
  نگو جه
  ی  قیوی ملوانكه  بنی شه به

  آان و   گریاوه حه ندی آه ربه خی ده  دۆزه پ له
  ) فورات(نی  رده  شمشای گه به

  :پیانبی
  یی تم پگه آانی نو گلنه  آاروان جماوی آاژره فاآسی له

   وه  بنوسه و بینایی نادیارییه و ئه ی ئه انهو دیم به ر هه سه
  . آۆن ده آان هه مینی پرسیاره رزه  سه آه
  ی مای آاولبویی  دوآه و بروانه به رهه سه
  ی گومان و وستگانه ئه
   به هه ر هه سه

  ئیتر ڕۆحكی تاریكو تاریكو
  نگكاتی  آی ب پرسیاری دره ك نووته یكی نووته سپده
  وین  بۆ ئه وره نگی هه  ڕه پ له
   مای آاولبوویی بوانه،  و شتانه به ر هه سه
  ی گومان  تاریكانه و وسگه ئه
  و به ر هه سه

  آان وانی وسگه رخه  ئه ی له نگانه هه و دارنه  ئه بوانه
  ن آه چرۆ ده

   و بوانه به ر هه سه
   واره ند بھه یانیكی چه به، ند تاریكو ندكی چه ره خه
   شیعر له
  آان  تی مای دۆه آه سپی شه  ئه  و بوانه ماشاآه ته

  ئواران.. وان آو ئه منیش وه
  آم شپست ده رمونیانی ڕه غاری نه وركی به هه
  مكی ـ ڕاین ـ و  تنۆك تنۆآی گۆی مه له
  لپ ـ و فری بای ـ ئه قی به فه شه
  ك آانی ته ونه راقی خه تو مه فه خه

  بم رق ده ـ غهش  ـ داستانی ڕه
  ختت ڕاآشاوی ر بای فنكی داری به سه ر به تۆ هه

  نگی نگاوڕه  لواری چاوی ڕه له
  بم آانت ڕاده ری چاوه سمه شئه آۆتری ڕه
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  تی آه مله مكی مه ر بای بای مه سه ر به تۆ هه
  نتازیاآانت ڕاآشاوی هرۆین بارانكراوی فه

    بارانكی زۆر چتره  ئواره ئسته
  ختی فاو سروشتو سروشی خۆشبه تۆری سهبالجك
  .. ری وه بم هه زه دانی آه ی ئاوه وشه

  فری نه  آوریك و قه شتی پ له ری پده سه ر به تۆ هه
  ڕووتی ڕاآشاوی  سینگی مانگی هیجرانت به

  فری نه  آوریك و قه شتی پ له ر پده سه ر به تۆی هه
  ڕووتی ڕاآشاوی  سینگی مانگی هیجرانت به

    فری نه  آوریك و قه شتی پ له ر پده سه ر به ههتۆیش 
  ڕووتی ڕاآشاوی  سینگی مانگی هیجرانت به

   دابارانكی زۆر چرتره  یه ئسته
  حوسنی شناپسو شامپانیای 

  آان بوون رگاوانی یاده رمزی ده سه
  ی  پاپۆره وه و ڕه به
   ی عاتیفه ریای تواوه  زه  له آه
  .   داخراوهآانیان ناره ی آه ره نجه په
  یكی رزه له ی بومه چریترین ماسكو تروسكه.. ئا

  . و مشه  ئه یی بارانه بازنه
  تی آه مله مكی مه ر بای بای مه سه ر به تۆش هه

  آانت ڕاآشاوی ونه بارانكراوی خه ستره ئه
  ی ئیشراقی گوزاری مژووی ئاورینگو  ئه وه رآه ده
  و  خاخاۆآه  پ له ده عبه رداری مه سه
   وه رآه آان ده رابه ری شه ڤه آانی ده وتوه  گیان خه رجانه مه
   وه رآه ده
   وه رآه ده
   وه رآه ده

  آانی   سوتاوه له نو آریستای نیشتیمانی زوحه وه با باغو ده
  رمانی سینگم ر خه سه
   وه و بنۆشنه رو رۆبینی شه وهه زاران جاریتر گه هه

   تۆ ڕاآشاویو
  تۆ ڕاآشاویو

  ویتۆ ڕاآشا
   ڕاآشاوی به

  و آه سرازه آانت ده مكه  النكی مه آانم له گوناحه
  و  ژنه بمھه
   ریم فرآه وه خته وی به ونی خه خه
  و آه سرازه آانم ده ونه  النكی خه آانت له مكه مه

   رسی گوناحم فرآه و ده بمپروآنه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 21-7-2006 14:22 

90 

   شتیه و آه تانی ئه وه ئه
  ی گرانه یتون هه زه
   دن وه ستهرا ریایی ناوه  ده له
  حی ر بارانی آه ك غاری به وه
  آان ته متومانی سارای ئایه  ته له

   وه  دووری دووره بارانی له
  آانی توه  وشكه نمه گه و گوه ره به

  نھایم دی ی ته آگه
  ی گرانه  هه  نامه و پاپۆره  هاتنی ئه تانی به وه ئه
   دن وه آانی هامبۆرگه  مینا پانوپۆڕه له
  ی ئاسكی زمه دوه تھزرینی پ لهك  وه
  آا آانی پنگی راده تی لوه هوه  چنگی شه  له آه

  وی بارانی له
  ندو ماوه  ئاگری زه له
   تاریكایی زریانو له
  آانی دی دی خواو ییه  گله له
  رگای رده تبووی به ت له شكی له  ئه له

  دی..  وه آانه میه ننه هه  جه ماه
  دی..  وه انهآ میه ننه هه  جه ماه
  دی..  وه آانه میه ننه هه  جه ماه

  آانم لت ناوی پاداشتی ژانه
   هیالآو مه رچه ی سیحری په تۆ ئه
  آانی باران یتونه  زه  پ له گۆپه

   وه نه  نۆژه تانی له وه ئه
  آان  نزیكه رابه  سه ڕمدایه

  شتی شی آه  باوه وه نه ستبخه ده
  ی خودی تۆ آانم لت ناوی ئه راقه سزای مه

   آكردوه رابم پ چه شكری سه له،  م دنیابه به
  یش وان ئسته

  خۆیانو شمشری ترازانو
  زان  دروشمی خه ی پ له الفیته

  ریای دی  وتی ده ڕه
  رچنارو سه
  رچنارو سه
  رچناریان سه
  دا
  گیر
  ساند
  تانی وه ئه
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  و یه ئواره
   هوری زۆر به
  آان  نزیكه رابه  سه رمدایه

  ش شی آه  باوه وه نه بخهست ده
   ـ3ـ 
  یكن بۆ گومانو ی ملوانكه خانه و دۆزه ئه (

  ) سیم آانی نه ریه وه خته آیشن بۆ به یه بازنه
  خ ـ مین دۆزه آه ـ یه

  سیمو ڕۆناهیو ی نرگزو نه شتیانه و آه آاپتنی ئه
  . ن آه ڕاده.. هنا آان ده یحانیان الی حۆریه ره
  یش وانه ئه
  یش وانه ئه
  ڕفنن ی ئۆقیانوس ده خشه  نه آه

  پۆل پۆل دنو 
  ر سه وتن له رآه ئای شادمانی سه

  . خشنن نه آان ده پۆله قامی شه شه
  م ـ خی دووه ـ دۆزه

  تۆ بریارتدا
  ندی بیبانی پشكۆو  گۆڤه  سكو له له
  آانا یشتنه گه تی تنه قیقه  هه  نائارامی خۆو له له

  ی تبگه
  آان  وه دۆڕا قیبه  ڕتدا ڕه

   یژه  په ن به آانی چاوت بكه خته ی دره یدانی گه مه
   نو نتی دایه مه یش ته یژه  په

  0آان   مردوه ه ی هه  خولگه
   
   

  خ ـ مین دۆزه ـ سیه
   

   خه  جاركیتر دۆزه
  م  ده داته تاو ده  خۆوی هه

  ست و فه تی روباری نه  ڕۆنیه
  آان ه بۆنزی وانی چاوه رخه  بیری دارئه
  0آا  شلوترین ده

  مین ـ خی چواره ـ دۆزه
  ریت شاد  وه خته می به رده یش سه وجاره  ئه
  0خ  می دۆزه رده نجایترین سه ی جه  ئه

  خ ـ مین دۆزه ـ پنجه
  ختم ندی به ربه وانی ده ونمی شه ونمی شه ی شه قوببه
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  رت خۆش  فه سه
  روو  ندی دارسه ربه ی ده  زرینه لكه په
  تو  ننه ستی چراو جه رمه سه
  یش وارانه و ده ئه
  آان   ڕبوارانی وتی حۆریه آه
  سازاند وینیان تدا ده نگی ئه جه
  رت خۆش فه سه

  تۆیش 
  و  قسه به
   وه حیم پاكه آانی جه ی تونی وستگه ر سككه سه به

  تی  آه مله ی مه زرینه لكه نگو په بۆ بۆ نو پشه
   وشه

  ی و دارئاواتانه ه الفی ئ  له وازبنه
  ن تی نوژی گوناح تناگه  قودسیه له
  و  ح نۆشبه ده قه
  یڤ ژوانك ڵ هه گه له
    ریایی ئارامدا بسازنه ڕاستی زه  ناوه له
  ) فورات(می  رده به ڵ منیش له گه له
  ) ت قه(می  رده به ڵ منیش له گه له
  و) خوا(می  رده به ڵ منیش له گه له
  ) مری نه(می  رده به خ و له می دۆزه رده  به له
  وزاتی مورادو  ردی سه  به رد به ی به ئه

  . مژم آانی فرمسكی شكاوت هه  ڕوخاوه رجانه مۆریو مه
  و ژیانپۆشبه

  تی  تاره و فه ره نتاآانمان به با جاركیتر جه ده
  . ری تكنین وه خته به
   ـ4ـ 
  آان ییه نگو ڕگا بازنه  ملپچبوونی جه به

   آان دیاریه  ئاواژوه ونه وتی خه ینی چهبۆ پشب
  نگ ـ  ـ جه
  ی  له لھه  هه وانكی سینگ به داره

   رسامه شت و سه
  آی تاریك و ستریه  دارستانی ئه له
  توو ردهه ی زه  گه تكی پ له آه مله  مه له
  . آا ده فسوناوی هه  ئه آی زده یه  گۆشه له

  نگ ـ ـ جه
  خت و ردو دره وو گه ورو شه  ته به
   و  ئاشنایه واره ردونی لره و گه ی ئه ی ڕهه هه ڕه
  آانیشی  تی گلنه و شاخیه  ئاقاری سینه به
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  آان   سوتانه ره الی شاژنی ئۆفیسه
    ناوبانگه به
    دباره نگ سه شپستی جه ی ڕه آۆیله) ری وه خته به (
   هی ڕ ترسی هه ندی شه ربه آانی ده ڕۆی شاژنه  نیوه له
   یه ڕ ترسی هه آانی شه زووی ژنی سوتانه  مانگی ئاره له
    ره مناآی چاوی ئۆفیسه بی غه زه  غه ۆو له  هه  بومو له له
  آان  وتوه آكه په

  .  یه ترسی هه
   ـ5ـ 

  رف  واری حه آان جاركیتر له  ترازاوه ژوانی زاته
   مكی تنوه قه سه.. آبونمان یی یه هاوی تراویلكه

  واسراوی ی هه  موچه ڕه وو په بۆچ سه.. ینایمئاخ ب
  ؟ دانیمه ی سروشتی ئاوه لۆتكه مه، رم یی سه دوانه

   ندكی یاخیه بونمان خوداوه بۆنی هاوی تكه
  بۆچی تۆیش لواری لواری.. ئاخ بینایم

  نی؟ ی بورآانه وانگه له سروشكی مه
  و ره ڕووتی به  به ریایه نار زه و آه نو لمی ئه له

  و  وه آانی ئاو غۆربه سته رمه  سه ڕوگه
   وه غۆربه

  آانی  ی آۆنفراسی گۆڕستانه ئه
  یام  نگی خۆراوای خه نو جه
  و  رده آانی ڕۆحت به وی ڕووباره جه
    نھاآه دانیم ته ئاوه
  وی  جه

  آانت  شیعری چاوه
  باغی  ره ناری ئۆقیانوسی قه  آه ی له و چاوانه ئه.. ئا

  ریا  زه فرۆشنه ڵ بوون ده ی تكه سیده قه ،ڕۆنیشتونو
  نھایم  و ته آه زمونت ئاوه ی شیعری ئه ره نجه په

  .  دانكه ئاوه
  م  سته وزی جه  و خه نھاآه دانیم ته ئاوه
   ریام داده  زه و به وه آی ڤاین بنوسه یه  شوشه له

    ریایه و لوار زه  نو لمی ئه له،  ئاگاداربه
   نو  مه خه اریكی دهآان و ت ڕۆشناییه

   فه خره  زه جامكی زییونی پ له
  م بفنن و  ناسه آانیش هه قفه، ڕم گه لده
  یتان و  ڕۆحی شه  ئۆخژنی له به
   ڕۆحی باران و  له
   ڕۆحی خودادا له

  . ئارام بگرن
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  خ  ڕۆحی دۆزه تایی له آانیش بۆ تاهه ڕم قفه گه لده
  ن گربده

  و  ان میھرهنم رده هاوی بۆنی گه
  تی  آه مله و مه  آگه له
  .  وه ڕوته  ده تی نیسانه  باران و حكومه و آژه ئه

  ...  ئاگاداربه
  یی  ین ویسای آۆمبوونی ئاوته آه شش ده آه

  . آان بسه
  ین و  آه شش ده آان آه نه مه زه
  بین  ڵ بوونمان ده ری تكه فه ندی سه س به ده

  بین  دهڵ   قوڕسی تكه منو تۆ به
  بین  ڵ ده  قوڕسی تكه آافور به و له منو ئه

  حَی آافوری ڕو وانگه له  مه قوڕسی له  به منو ئمه
  . بین ڵ ده تكه

  ری آافور  ڤه  گیانی ده  له منو ئوه
  بین  ڵ ده ستی تكه قوڕسیترین خه مۆ به ئه

    مۆ ئواره ری آافوری ڕۆح ئه ڤه  ده وان له منو ئه
  . بین ڵ ده رین شتی تكهستیت  خه به

  رابات  ری خه ڤه  ڕۆحی ده  له رئسته منو خۆم هه
  بینو زدان شت ده مكی آافوری دی دی یه  مه دوورله
  ری  وه  بیره وه بیه بینو ده ڵ ده تكه.. بین ڵ ده تكه

  ـ6ـ 
  ك ی ڕوانی دوآه ه فرو ـ په داستانی به

  وس  دهدایكبوونی فیر ی ساۆژی له  بۆنه به
   شه خ پشكه  دۆزه به

  ی ئۆقیانوس  آانت ڕوگه ڕی با پۆشاآه لگه
  بیـ 
  ڕفـ
  نی 

  ی خای گیانت  ریاچه ده بۆ له
  و  قسه و به نگی شه  ڕه به
  ڵ  دوآه ی فنجانك له یژه  په به
  زنی ور هه چوونی هه می هه و ده ره به
  و  آانت داخه مكه ی مه ندی نامه ربه رگای ده ده
  فا  ی سه  پۆستخانه هل

  ماآاری بۆ آارئاسكی نارنجی چاوی آۆتركی سه
  آان  ی آسه روازه ر ده به

   آانی پۆستكه ی سوری گآانه بۆ نیانیی گلنه
    قیوی ڕۆحت بوانه ی شه ستره  ئه پۆلدان له ب شه
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  و  ستبه رمه آانیشت سه نجه ی په بۆ الفاوی دورگه
  .  ربازآه آانت ده هیتانی چاو رفی شه  حه تنۆآه
  و   داگره بی چرپه آانت به پوه

    یش سازده و چیرۆآانه بانگی ئه
   دوماهی   له آه

    وه بته شقی لده فیلمی ڕۆمانسی عه
  آیتو  ن ده مه تی چاوت زه حه ڕه تۆ به
  نھا ته ر به  ڕۆماننوسك هه بیت به وش ده له
   وه خونیته  ده و سپدانه ئه
  آان زناآدراون  سكسیه ستی آچه  ده  له آه

   ت بنوسنه سته  ڕووتی جه و به ستكه رمه خۆت سه
  رك ڤه  جوگرافیای آه به
  یش جاركیتر بواتبی  ژاوه و ژاوه ئه
   ساڵ جارك ژده  دوای هه ی آه و دورگانه به
  آان شتیه رای آه  آاروانسه وه بته ده

   هه  مه مجاره ی ئه بۆ ڕحله
  ی پشكۆآانتان بی ی دوآه غمه  نه  گوی له و پاپۆڕه ئه

  و خایبوون  ره  به بۆوه
  رگ  ی مه خایبونك ئه

   ڕۆحیش  ت له نانه ته
  و داستانی خایبه

  و فر بژه ڕۆحانیی ڕوخانی به
   به یش مه ی ڕوانی دوآه ه په

  آانت ئۆقیانوس بیفنو ری با پۆشاآه لگه
  یشت آی ئامز ه سته  گۆڕستانی به له
    حت بوخنهَمی ڕو ره هه

  و سیت ورانكه بكه) فوراتی(ئیڤی 
  ژر  تۆی وا به

  و  ه آانی په  ڕووتاوه ری گزنگه سبه
  ك یه ت نامه آی هیجره ختی ئیمپاتۆریه دۆشدامانی دره

  وی .. آشا.. ڕا
  ..  ڤه  پخه وره و هه چاوی ئه

  آانی  رده  زه فری نامورادی آگه  به له
  نتۆفا
  ..  وه بخه
  و شنی به باوه
  آانی یژه قی په هه قه  هه ندی چی پ له هه ڕه

   نائودیت بخونوه
  تی حایبوون تاره و فه ره  به  ڕووناآه  بورآانه له
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  .  وه ڕكه  به ندی زریانه هه و سه له
  رو ده شی قه  باوه پشتت بخه

   ئاگراوی بۆ یی پ له نگیانه زی زه هدی هدی آه
   خشنه هبن

  رو ده  پشتی قه شت بخه باوه
   وری بكه ونمو خوا چه  مسكو شه به

  ن بیفنو مه آانت زه ری با پۆشاآه لگه
  منیش
  منیش

  م آه فرت بۆ ده تی به حیكایه
   بیفنو هه آانت ڕه ڕی با پۆشاآه لگه
  منیش
  منیش

  م آه  بوونی ڕووبارت بۆ ده نده ناهه ڕۆمانی په
  آانت خوا بیفنو اآهڕێ با پۆش لگه

  منیش 
  منیش 

  م آه آانت بۆ ده ری ژوانه وهه  گه قورئانی پ له
   یه م ئواره ڕی با به رو لگه لگه

  آانت خوا بیفنو پۆشاآه
  یش ئمه
  یش ئمه
   مه مزه و زه خی ئه  دۆزه ڕووتی له به

  بوونمان  تكه له ی مه شه بانگه
  دا هنجا  جه  آاولبووه و میحرابه له
  ختیمان دبه ی به م شنه  ده ینه بده
  ڕاین  گه ئمه
  ختی دبه ی به آانی عاتیفه  نھنیه ی ڕۆژی له وه بۆ ئه
  آانمان په  نو له آانمان خسته ستره  ئه ئمه.. ین تبگه
  ین ڵ تبگه متومانی سپدانی دۆی دوآه  ته ی له وه بۆ ئه
  :سامو گوتم من هه

    الفاوانه یره و قه  تاریكایی ئه نم لهتوا  هنانی مانگ ده به
  ی شیعر   زرینه لكه  خاچی په  ڕووباریان له م آه تبگه
  واسی  هه
  مكی ڕووبارو م مه  ده خزایه فر ده م به وده ئه
  ی نجینه  نو گه خسته آانی ده قین پیته وی یه  سه به

  . ت آانی ڕۆمانسیه  شاهده شاعیره
  م دا تناگه یه وه خی توانه زهو دۆ  هواشیی ئه ئاخ له

  یی سیده  قه تی به ژیو شتیه ده
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  ینی گه آان ڕاده ستره بۆ ئه
  ك یه ستره  ئه ت به ژیو سوتانیه ده

  مكی  رو مه بۆ به
  نی یه گه م ڕاده ریه مه
  زدانبوون  یه ژیو به ده
  مك ریه مكی مه ی مه ردوو گۆپكه  هه به
  ینی  گه مین ڕاده رزه یی سه  ساده به
   تاریكایی ژیو به ده

  ندی تاریكیتم ربه عاشقی ده: ی وی ده چاوی شه
  .  خشبه  ڕوناهی به ده
 


