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  سديق عةيلسديق عةيل... ... ئاسن ئاسن 
  

لة ذير ديواري ، هةلَكورمان لة ذير كِريوةي دؤزةخيكي ئةبةديدا و لة ثياسةي شةوة بِرؤنزيةكاين ئاسن
زانيمان ئاسن لة هةردوالوة ثِريةيت ، ثِر تر لة ثةثولة مةستةكاين طولَي خوينةوة و مالَيكي ثِر ئاوي تالَ

سكي شيعريك دا تيطةيشتم لة ئاسن دا سةرباري ئةو هةموو مببورة ئةي دؤست لة دوا هةن، لة كوشنت
بالَة وةرسانة ثارة هةية بؤ ثارةبوين دلَي كازيوةو كِريين طؤرانيةكاين تؤو ئةوو ثارة بؤ فرؤشتين 

مببورة لة دواي تةي كردين ئاواييةكاين بةرائةتةوة زانيم لةم وشكةلَوكي ، دةنوكي عاشقي بولبوليك
ثِريةيت لة ) زا و راو نون و ئةلف (ثِريةيت لة، ئاسن تةذية لة بةردي كةضةلَ، دائاوو سةرايب نةوتة

سزام دة ئةي ) رجل احلديدي (حاشايي كردين زارا لة زريزةو يب سةليقة بووين مندالَيك لة ديار كارتؤين
كردنيدا بةسةر ئةو هيضةي لة كايت هةِراج ، ئيستا ناضارم دان بةوة دابنيم ئاسن ثِريةيت لة هيض، دؤست

 . مندا بة جيما
   و دةضمةوة سيبةري ثشت مالَ

  بة ديار هاتوضؤ نةكردين 
  تارمايي كاسة زةردةكاين ضاخي عةشقةوة

  ثشت بة ديوارة بريندارةكانةوة دةدةم
  دةضمةوة زؤنطاوةكاين ثشت مالََ

  بيزو بة نةشئةو 
  زللةو و بيزو بة ترس

  مراكردن بةسةر بةردة داخبوةكاندا دةكة
   و دةضمةوة كوضةكاين هةنسك

   و بةديار نةكرانةوةي دةرطا زراويةكان
  هةلَنةهاتين خؤريكي تيشك فرؤشةوة

  قاضةكامن دادةكةمن
  بة ديار نةثشكوتين نيطايةكي خوين خؤرةوة

  ضاوةكامن بة جي ديلَم
  دوا جار منيش تؤم كة دةِرؤي

  منيش رةشةبايةكم كة زةوقي ئاوِر دانةوةي نةماوة
   بلَيسةيةكي دوكةلَ هةلَطرتوممنيش

لَيدي يةكانيةوة جيش بة دواي ثيكة خؤلَةمي  
  منيش ئيرةيي بة حةزي دةريايةك دةبةم

  لة قرضةي داطريساين ئةستيرةو
   و كلَثةي طِر طرتين مانط

  ترثةي هةلَوةريين ضاوة بةلَةكةكاين سثيدار
  منيش تؤم

   و ي منيش ئةو بايةقوشةم كة ثينج سالَة دةفِر
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  سةر لة حاشيةكاين نيشتنةوة دةرناكا
  دةضمةوة سيبةري ثشت مالَََ

  ثيم واية ئيستا دينةوة
  ئةو ريبوارانةي تةرمي سيبةرو زؤنطاوو منيان

  خستة توِربينةو نةيان بردين
  كةميكي تر دةطةِرينةوة

  ئةو طاليسكانةي جةستةي سيبةرو زؤنطاوو منيان
   جييان هيشتنيبة دواي خؤياندا راكيشاو

   و دةضمةوة دةواري هةنسكةكاين ثشت مالَ
  دةبينم ئاواييةكاين ئاسنم جيَ نةهيشتون

  دلَم بة دلَم دةسويتَ
  ئيستاش هةروا لة ناوةِراسيت 

  دام) ن.. س.. ئا (
  وةرن لةم دةربةندة جةجنالَةدا مبكوذن

  دالَغةم بةو دةرطايةوة جي بيلَن
  كة بةروي ثريميدا كراوةتةوة

  ئاسن هةميشة ثةجنةكاين سورن بةخويين ئاطر
  .. ئا
  .. س
  .. ن

   و بةئاوازي ثةمةيي ثةثولةيةك دةست ثي دةكات
  بة هوتايف زةندةقي نيرطزيك كؤتايي ديت

  ئيتر بةديار
  باخيكي دوو دلَ لة سةفةرو سةما

  بالَةكامن يلَ زةوت مةكة ئةي دؤست
  كة دةزاين بة يب تؤ 
  ة ثِرناكا لةعةشقهيض طؤرانيةك ئير

  هيض شيبايةك ناتوانيت
لَوي ثةمةيي كانياوةكان هةلَِربيثي  

  ئاسن بةو هةمو نةرميةوة
  ذةميك لةذير ئةسريين ثيكيكي شريين دا وضان نادات

  دا تا رؤذ دةبيتةوة) ن.. س.. ئا (لةناو
  ئةو هةية و تؤ هةيت و من هةم

   و من بؤ داطريسان
   و تؤ بؤنسرمي
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  ةمينةوة لة حزور باالَي طِردائةو بؤ ض
 ئاسن نامةيةكة كة دةزامن ناطات

  ينيةكة دلَنيام 
وارةية لة درزي ثةجنةكامنةوة دةِرذيئةو ئي  

  ئيدي سةرت لةم تةمة دةركة
  بزانة لةو ديو كوضةكاين مندالَيتةوة 

دةِرذي تاظطةي تةمةين كي  
  دةستت لةم كِريوةية قوتاركة

  ةخانةي عازةبيتةوةبزانة لة بةردةم بالَ
ذريتةرمي كام تؤقةية دةني  
  تؤ ئةي نيطةران ترين سيبةر
  ئةي سةرسةخت ترين طةالَ

  ئةو رؤذةي بةفر باري ليرة نةبوي
  ئةو دةمي وةيل بةو هةموو هةورامي بوونةي خؤيةوة

  لة ذير قدومي شةميكدا 
  دةستةكاين سثاردة رةشةبا لةوي نةبووم

  قتدائيدي بةسةر بازاِري زةو
  قةرسيل بة ليزمة دةباري ئةي دؤست

  كة هيندةي من دةزاين
  ة دا) كوك (لةم كانطاي

  بارطرييك نية سؤزمان نةخاتة 
  سةوداي ساغ كردنةوة
  لةو بازاِرة ثِر ئةشكةدا

  من مةيزةدةي تؤزي شةققةي 
  ثيك داداين دوو بالَي مةنزلَ دوورم

  داخ لة تؤ
  كة هةردةم خةريكي راكيشاين 

  اسة ثضِراوةكاين هةوريقةِر
   ي تا هةتاية مةست كرد لةوي نةبووم1) شيخة (كة بةفر

  ئاخر شيخة ئةو هةمو شةِرابةي دونيا
  هيندةي ثيكة هةناسةيةكي بةفر مةسيت نةكرد

  ئيدي مةستم بة بةفر ئةي دؤست
  تاوةكو تؤ قذة سثيةكاين

  لة ذير مسي بازرطانيكدا دةتوينةوة
  ديوارة ئةي بةفرثةستم لة ذير ئةم 
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  تؤ كةي ئةم حةيرانة تةواو دةكةي
  وةرسم لة بةر ئةم دةرطاية ئةي مةست

  تؤ لة كيوة فيري ضِريين ئةم هؤريةي بووي
  تورِةم لة ذير ئةم لوتكةية ئةي بةرد

  ت رةنط كردو) تةويلَة (تؤ بة ضي شاخةكاين
  ت شانة كرد) بيارة (بة ضي قذي درةختةكاين

  ئةي دؤستئيمة درؤمان كرد 
  من لة خةندةو 

   و تؤ هةنسك
  من لة ماضي ئاوو

  تؤ لة طسك داين هةور
  ئاي بة درؤ ئةو ريطةيةمان بِري

  بة درؤ ثيلَومان
  لة ترسي شةِري برذانطةكان ليكنا

  ئةي ئاسن ترين دؤست
  مةومسي رةق بوونةوة و ئةي وةرزي داطريسان

   و قفلَي دةرطاي زيندانيك و ئاسن ئةي ضةقؤي جةلالديك
  كة لة بضةي مةضةكي عاشقيك
  ئةها لة ئاسن دا ئاسن هةية
  كةضي ضوار سالَ بارامنان

  لة دةفتةري يادةوةري نةبوون دا لة بريضوو
هةرطيز هةوريشمان لة بري ناضي  

  دةبةس لة طةلَ 
  سيبةري ئةو ديوارةدا هةِراجم كة

  ةسير دابةس لة طةلَ شةهوةيت كةلَةمتةريك طةرم
  مبطؤِرةوة

  كة دةزاين من ليرةوة
  طاظي سةودا سةرمي دةنيم

  بةديار شيعريكي 
  بةطومان لة نيرطزو نةغمة

  لةطةلَ ميرطةكاندا بةشةِرم مةدة ئةي دؤست
  كةدةزاين لةدواي هةلَفِريين كلَوكةكانةوة
  روحم بؤ ئاوازيكي مةست تر هةلَخستوة
  لََدةضمةوة كؤالَنة طوناهةكاين ثشت ما

  دةبينم ئاسن بةتةنيا
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  ئةو كتيبة سوتاوةية
  رستةكامنان لة ثةرةطرافيكي خؤلَةميشي دا خِر دةكاتةوة

  .. دةضمةوة
  كؤالَنيك لة سةرو رةق بونةوة دةكةمةوة

  ثةجنةرةيةك لة داميين داطريسانةوة دادةخةم
  ثةجنةرةيةك كةهةميشة بالَة ئاسنينةكاين 

  بة تاقي رةشةبادا هةلَواسيون
  بايةك كة هةرطيز ئارةزوي ثيضيك سةما

  لةطةلَ طةالَ شيتةكاين ئيرةدا ناكات
  لة ئاسن دا جوتيك كؤتر هةية

  سةيركة 
  لة هيالكي هةورازي جيهيشتين ئةوو

  ثشوي سيبةري طةيشتين تؤدا
  من خاسترين مةردمم بؤ مةرط

  لة قورسي هاوكيشةكاين نةهاتين ئةوو
  باراين ئةرخةواين تؤدا

  شيت ترين طةالَم بؤ وةرينمن 
  لة ضةقؤكاين دةسيت ئةوو

  طولَةكاين دةسيت تؤدا
  لة ضاوة هةترةشيةكاين ئةوو

  نةزمة مةستةكاين تؤدا
  كي دةمكاتةوة بةستةيةك

  كةمن شيعريكي شةكةيت بةر دةرطة مب
  لة طرمةطرمي ئؤغري ئةوو

  ضثة ضثي قدومي تؤدا
  كي دةمكاتةوة روباريك

  ي سةر ريطة مبكةمن كانيةكي تينو
  ئاسن هةمو ثيتةكاين يلَ سةندم

  هةمو ضامةكاين كوذاندمةوة
  دةضمةوة سيبةرة كزؤلَةكاين ثشت ماأل

  بةوة لة خؤم جيا دةكريمةوة
  كة ئيرةيي بة زةوقي ميرولةيةك دةبةم

  لة كايت طوي طرتين
  لة كؤرسي عةشق كؤكردنةوةدا

  حةسودي بةدالَغةي كونديك دةبةم
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  جنداينلة كايت سةر
  لة هةرةوةزي ثةلك وةراندندا
  بةوة لة خؤم جيا دةكريمةوة

  كة لةذير فةرمايشيت نةغمةي ثيك هةلَدانيكدا
  ) حةيرامن و لة دوال مةست (

  مةست تر لة ثةرش بوين ثرضي زاهيديكي دةالل
  طةرمتر لة قولَثةي

  ئةستيرةيةكي شةو نةديوو
  دةرياضةيةكي لة تاريكي نةبان

   دايةسةيرمي لةوة
  لةناو ضةثؤكي كورة طوناهةكانةوة

  نةرميةيت ئاسنم دةبينم
  سةمةرةييم لةوةِرا ديت

  لة تابوتة دلَ رةقةكاين حوزنةوة
  نياين ئاسن دةبيستم

  وةرن لةذير ئةم ديوارةدا مبكوذن
  لةذير ئةو سيبةردا 

  بةنةعشي كاروانيك داخةوة لةطةلَ شةبةخيوندا ثالَم خةن
  شية لةرزؤكانةمتازة ديرؤكي ئةو حا

  ثِري بوة لة بةسةرهاتة ترسناكةكاين ئاسن
  لةو سيبةرة ثشت كؤمةدا

  طوي لة قرضة قرضي
   و داطريساين زوقم

  ضرثةضرثي نوكتة بازاِريةكاين باران دةطرم
لةوي  

  لةذير ئةم ديوارة وةرسةدا
   و سةيري خويندنةوةي مانشيتة طرطنةكاين ثريي

  سةيري خةزةلَوةري
  قةكاين بةرد دةكةمدةستة عاش

  ئاسن ثِريةيت لة نةغمة
  لةمن ئاسن تةذية لة طولََ

  ض دةيب ئةي دؤست
  نيشتنةوةي طولَ و مةتةلَي هةلَفِريين دِرك

  بؤ خةردةلةكاين كؤالَن راظة بكةين
ثانيةوة و ئةوة شيعرة بةو هةمو ثي  
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  بةس بة دةرطايةك دةزاينَ
ئةوة عةشقة نايةوي  

  يلةسةر ئةو جؤطةيةوة بفِر
  وةرن لةم بياباين بة هةلَم بونةدا دةسكةنةم كةن

  لة ذير ضارؤكي ئةو شةوةدا 
  مبكوذن 

  كة سيماي فريدةوسيانةي 
  هةمو سةحةرةكامني شاردةوة

  لةناو ضةثؤكي ئةو ئيوارةية دا دةفنم كةن
  كةتوِري دامةوة سيبةري ثشت مالَ

  بةوة لة خؤم دةضم
  لومت ثِريةيت لة ذةنطي ثةمةيي ئاسن

  اوم ثِريةيت لة بؤين بةهاريانةي ئاسنض
  لةوي بةبةرضاوي خةردةلةكاين كؤالَنةوة
  بة بيزوي تام كردين بةردة داخبوةكانةوة

  قاضةكامن لة ثي دةكةم
  بة لةزةيت هةلَمذيين دوكةلَي كةرسةكةوة

  سةرم دةخةمةوة سةرم
  .. دةضمةوة

   و دةبينم هيشتا رةشبةلَةكي هةثِرون بون
   جطةرة دلَ سوتاوةكان دةطةِريسةماي دوكةلَي

  ئاسن دةستةو نةزةر كِرنوشي بؤ ريطة بردوةو 
  ئاسن لة خويندن ديتةوة 
ئاسن بة ثرييةوة دةضي  

  وةرن لةم بازاِرة ثِر مةطةزةدا مبكوذن
  ئةو دةستة زاهيدانةم بقرتينن

  كة هةردةم زاخاوي
نزا سةرمةديةكانيان يلَ دةضؤِري  

  عةشق نوايةكي نية
  ؤمؤلَة بوون لةحةذمةيت بةرقة هةترةشيةكاين فرياقبؤ ط

  ثةرستطايةكي نية
  بؤ كِرنوشي لةزةتيكي ئةبةدي

  ئيدي ئاسن
  سي بِرطةي ئاويزانةو هيضي تر

  ضوار ثييت ثةذموردةي
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  بةر ثةجنةرةكاين كؤضةو هيضي تر
   و طوي طرتنة لة حيكايةتة قؤِرةكاين بون

  بةسةرهاتة ئيسك سوكةكاين مردن
   و يكي ثةثوالنةي غاباتة ليخنةكانطريان

  قاقايةكي سةرشيتانةي ثاركي نيطا ريذةكانة
   و نوكتةيةكي شةرمين ناو ثاسةكاين بةرائةت

  نان خواردنيكي سي سةعاتية لةسةر ميزةكاين وةهم
  بةوة لة خؤم جيا دةكريمةوة
  بة دوو دةسيت سومتاكةوة
  هةر خةريكي هةلَدانةوةي 

  ين ئاسنمالثةِرة ثريؤزةكا
  لة ئاسن دا عةشق هةية

  ئةو عةشقةي هةمو سايتَ
  دةمباتةوة سيبةري ثشت مالَ
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