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  آمال میراودەلیآمال میراودەلی. . شیعری دشیعری د ...  ... !!قسابخانی ژن و آچانقسابخانی ژن و آچان، ، وتآموتآم

  
  ب شرەفی ئی پیاوی آورد
  تۆی ئنفال دەآیتوە

  بۆ بب ب عراقی و دەست ب گونی
  ئنفالچییآانتوە بگرە
  تۆی ئنفال دەآیتوە

  بەبۆ خوشكآت سر
رەف ناوڕانی آچانش  

ل نییڕە، ژن گمران  
*****  

 ئم هۆنراوە ل ئنجامی : : ردستانردستانو ژن جزرەبدان ل آوو ژن جزرەبدان ل آوآوشتن آوشتن آچ آچ وەستاندنی وەستاندنی   ۆۆ و بردەوام ب و بردەوام برر آاریگ آاریگییینكینكل پناوی آامپل پناوی آامپ
وەك ئرآكی ، تكا دەآم. دەستپكی آامپینكی گشتیی و جماوەرییهیوادارم ببت .  نووسراوە خوارووی آوردستاننی پارم بۆ سردا

دەآم  نویژدانەداوا ل هموو رووناآبیر و آوردكی خاو. وی بكنوەهموو رۆژنامو گۆڤار و ماپڕەآان ب، ویژدانی و نتوەیی
  آمال میراودەلی. ... پشتگییری ئم بانگوازە بكن

  
***  

  دەفتری خم و خامی خیات هگرە و سر هگرە
  هیچت دەسناآوێ تۆ لم دەڤرە

  ئرە مۆگی جانوەرە
ڕەرە ئتاپۆی میری ش  

   قسابخانی آچئرە
  ئرە نامۆخانی آوڕە

ی حیزبرە ئاودەستخانئ  
   فالش و ئاوبرەنووسر

  دم آچكی سربدراوە
  هموو لشی پ خنجرە

كی نامۆیرۆحم آچ  
  دەوری شیشبند و چپرە

كی دیلستم آچه  
  قلندەرە، قیرەآراوە

نند بۆگچ تم وئ  
  تخانی آللسرەئاودەس

  ئم وت ل سرەوە بۆگن بووە
  خوارەوەشی خۆڕادەرە

  ئم وت ب دەستوور و ب سنوور و
ب واد وبساوەرەس   

كبازاڕ تم وئ  
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  بایقووش تیدا جاڕدەرە
تم ووە ئچووك بۆت  

  ل ناو گیرفانا پڕپڕە
  ی پالوگی'' پرلمان''

  دز تیدا یاسا ودادوەرە
خ زاناآانتی شو  

  شخ زانا شخی ئآبرە
  دآم آچكی زامدارە

  هموو لشی پ خنجرە
دەتك نی لم خوآد  

  ە ئم دەور و برەوئاڵ بو
  چاوی شاعیرەآم آورە

  یان رەنگی خون ب ئسرە
   آوژراوەآچكی دم

تاوان رە، بتاوانك  
  دم آچكی سووتاوە

  ل سوی عیشقا سماآرە
  چند هزارەمین آچی آوژراوی آچآم

  چند هزارەمین خوشكی خنكنراوی خوشكآم
  چند هزارەمین دایكی سكسووتاوی دایكآم

  نا گردنم ئازاد مآن
  گردنم شایانی گولل و آللم شایانی پمڕە

  لم خاآدا بشرەف!! چ بکم
  هرچی سرآردەو ربرە
رەفشدا بم خاآل  

رآرەهس شاعیر و نووس  
رەفشدا بم خاآل  

  فرمانبرە، فرماندارە
رەفشدا بم خاآل  

وەی زانایئ ،الیم ،  
رە، مامۆستایرآف  
  هموومان بشرەفین! چ بكم

  بۆ شرەفی دۆڕاومان
  بۆ شرەفی ئنفالكراومان
  بۆ شرەفی عرەبگاومان

  ناو رانی تۆ دەگڕین آچآم
  ناو رانی تۆ پ ل شرەف و شانازیی و گوهرە

قاحب ب بب م تكایآآچ  
   ل جاران ویبخونم خۆشترتم دەو
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  رۆحمت بۆ دەآم 
  ب پنجرە

  قاحب وشیآی پیرۆزە
  گۆییی و راستترۆپكی پاآی

  ل درۆ و ف بدەرە
  قاحبی سییاست
  قاحبی نیفاق

  قاحبی خیانت
  قاحبی دزیی

   ئایینقاحبی
  قاحبی آوشتن
  قاحبی نووسین

  ناوی قاحب بوانوە
دناوە، پیسڕە، بدفب  

یپارچ م پارچآد  
  ژراوەهر پارچی سد آچی آو

رەرۆحمی رزاند ئفم س  
  ب شرەفی ئی پیاوی آورد
  تۆی ئنفال دەآیتوە

گونیب راقی و دەست بع ب ۆ بب  
  وە بگرەتچییآانئنفال
وەتۆیتنفال دەآی ئ  

  مای میللت همووی بدزە
  میللت بك ب آر و گا

  ئوسا یك ب یك بیانكە
  تۆی ئنفال دەآیتوە

  ەببۆ خوشكآت سر
رەف ناوڕانی آچانش  

ل نییڕە، ژن گمران  
  قسابخانی ژن و آچان، وتآم
  نی خامو دەفترەلوەی خاوەنفرەت 

وەی آفرەت لندەبین  ،دەنووس آ، آدەهزرێ  ،  
  ئم سقرە نادات ێگو

  چند هزارەمین آچی آوژراوی آچآم
  چند هزارەمین خوشكی خنكنراوی خوشكآم
  چند هزارەمین دایكی سكسووتاوی دایكآم

  نا گردنم ئازاد مآن
  گردنم شایانی گولل و آللم شایانی پمڕە

یپارچ م پارچآد  
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  ر پارچی سد آچی آوژراوەه
  رۆحمی رزاند ئم سفرە

  وەرە پیرەمردم وەرە
  ئوا نورۆزم هاتوە
  :وەرە پیرەمردم وەرە

  نداوە ل تئریخی میللتائستا روویتا 
 غانی گوللقمه ل تاسنگی آچان ب  

  یری رۆحم وەرەوەرە پ
  همووآچكم همتبرە

  یری رۆحم وەرەوەرە پ
  ۆژێ سیرانك رهموو

  سووتانی آچ سماوەرە
كوخوانوێ شموو شه  

  اخرەگۆشتی آچ سفرەڕ
  یری رۆحم وەرەوەرە پ
  ی پروەرەیشارستانت، ینتشاری ژ
  ی وا بانگ دەداسیدیمۆآرا

ی آردوو گوڕەئاسمانیش ه  
  نووسرانت مستی بادەن

  :ترەب خ،  نووستووەتشار
  نووزەیك دێ ل دەرگایك

   دێ ل پنجرەچرپیك
  ئمشۆ شم و زین و شیرین
  حوآمی چقۆیان ل سرە
یپارچ م پارچآد  

  هر پارچی سد آچی آوژراوە
  . رۆحمی رزاند ئم سفرە

  ب شرەفی ئی پیاوی آورد
  تۆی ئنفال دەآیتوە
  !بۆ خوشكآت سربە
رەف ناوڕانی آچانش  

ل نییڕە، ژن گمران!  
 


