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مه حه خاه/شیعر  
 

آانت  چاوه ند ساه چهتۆ  
گۆفی و ده هه  

ی هارانه وكی به ر خه زرۆی سه تامه  
؟بشكن آانت  ئازاره  

آانت سته  ده ند ساه چهتۆ  
رزێ و له ده هه  
ستكی خوازی ده ئاواته  

رد سپی بگه  
  ؟ن ت ڕاژه ۆزگهیاڵ و خ خه

م  آه بجه ه هه  
  ههار ند به چه

رگ و ژیاندا  دووڕیانی مه له  
ی بیابان و شه  ڕه دووپشكه  

رشانی خۆت آانی سه ماره  
خۆن ت ئه سته جه  

و  ی آلتوركی توڕه رده ژر په له  
شدا ڕه  

رگی مه آوله به  
  ..رن وه نی خۆت ئه مه آانی ته گه

و )زور شاره(نمی   گه گوه  
)ولر هه(شتی ده  
اژارانت ژر بای هه به  

و آۆشكی خون و تاوان ره به  

Omar
kn



  !!نبرا  ئهدیل به
  آۆڵ تۆی زامدارو برین له

!!برسی بویت   
بوو هسیش ن آه  
  ونم  گهآانی  قاچاخچیه ئاوڕێ له
  آانی ب باراش و ئاشه

وه باتهتۆ  زامی پسوی  
ی ڕه  ، په ڕه په  
ریت وه  و بیرهآان یاده  

  وه باته هه
جماوت ی به ناسه  دواهه  

ردوو چاوت دوانیگای لی هه  
رمت ر لوی گه دوا ئاخی سه  

..وه آۆآاته  
  م آه بجه ه  هه

ڕیت  چاوه هاره ند به تۆ چه  
س فریادڕه  

  بداتی مات رگاآه ده له
  ئازارشكنی برین و

 نانی پبت
  تۆ بت  ڕوو له

  جیانه ره سۆزكی قه به
بالون  

رگ  مه نه      هیدانی بارا شه  
آان پوله آی په ه شبه ر گۆڕی ڕه سه له  

ت بكات فره نه  
آرد وآه نفالیان پ ڕه  ئه ی آه و پیتانه له  

و پاساریرگی مناڵ  ی مه و پیتانه له  
رگی نوژو مه  

..وه  تاویان نوسیه رگی هه مه  
س فریادڕهآوا آ بوو دی   

نگ دڕاوی  بندگۆی ده له  



   وه  هترستگاآانی شار هپ
 هاوار بكات

و) بجه ه هه(خوناوی نگی  ڕه  
 تارای سووری

هیدو  رگی خوناوی شه به  
 نیگای دووری

ش  مۆآه تا ئه  
 بۆنی خون و

  ..هری لدێ بۆنی گازو زه
 هاوار بكات

  وه وڕۆژه له
ئاتران آژان.. هورمزگان ڕمان (((*  
نآا وره ی گه وره گه  وه ان شاردهیشو  

  خاپور ب آرنه زۆرآاری ئاره
زوور تا شاره  هه ی پالهآنا  
  دیل شنیا ن و آنكا وه ژ

ڕووی هووینا ازا تلی وهئمرد   
س  ب آه شت مانووه رده وشت زه ڕه  

*)))س  هیوچ آه بزیكا نیكا ئاهوڕامزدا وه  
رگم  خوناوی جه ڕ بووه ر تپه سه له*(  
)س ی دڵ، ماجرابه ، ئه رما بنه سه به  

شكستخواردوو ی  نگی ئمه ده  
..س  آه  خواو ناگاته ناگاته  

سی  بكهند  چهم آه  خوشكه ئاه  
بوو دۆست نه  

یی خۆی زه ازو بهچاوی ب  
  بۆ ئازاری برینكت

بگۆف و هه  
..ژێب  ههفرمسكند  چه  
قـن ند ده  گیان چه خوشكه  ئاه  

شقی تۆ آانی عه لالده جه  
شت ی زی ڕه زینه رخه آانی سه ته چه  



رستگاو دێ ها په زاره سوتانی هه به  
  عاشقانتسووری رگی  مه آی ه شبه ڕه

بوون ڕازی نه  
رستانل و دا ڵ و مه ئاژه  

 ئاوی آانی و
هیدآردی سروشتیشیان شه  

خ آردی آانیان ته نگه ڕه  
رز تۆی بابه  

مردی رنه  هه بجه ه تۆی هه  
خوناویتۆی بابان و   

ستاوی تاو ڕاوه  هه روو له  
   چاویی سورمه

رشۆریت مۆری تاوان و سه  
ر چاوی سه له  

..ی چاو خوناوی  ده  سه چوارده  
  م مژده به

  وان آور بوون ئه
آانت چاوه  شه رگه تۆ هه  

شا وه خت و تاراجیان هه ته  
ت وآه  شان و شه رماوته تۆ هه  

 ناونیشانت
  ئستاوان ئه

ست و پ ی زنجیری ده  زڕه له  
آن چه ڕائه  
ی بیستی ده هیدانی سه تۆش سونبلی شه  

رمیانی آانی گه نفاله ی ئه تۆ ئاوینه  
ی و دایكانه ئهی  تۆ قریشكه  

ك دوای یه ك له یه  
ران وه ده ی دار هه ك گه وه  

ی و باوآانه ی ئه ته عره تۆ نه  
ردی   به رد به به  

 آۆشكی زۆرداریان



آان ته هه  
ی و منانه ی ئه ۆ نووزهت  

)  آانی عروبه لالده جه(   
..ترسان لی ئه  
یانیی  ر به بهتۆ گزنگی   
ی و ڕۆژانه ئه  
واوچۆڕ  ئاسمان دائه خون له  
آرد ی نه آهرك ن یه مناره  

آرد ی نه ناه  
رێ ی زلی ژر مزه لله آه  

گرت مانی نه  
..آشایت  نه ئاخكی بۆ هه  

فوغانیو   وناه تۆ ئاه  
نگی داو ده سه  

آانی بیابانی له  آۆمه  به گۆره  
م آه بجه ه هه  

  جوانی وه رگیشه  مه تۆ به
نگی زوی تۆ ده  

 ئازادی بوون ئینسانی
 تۆ هاواری بوون و

..ویژدانیهاواری چی   
فسوس  ئهم  به  

ند بدن چه  
نیشتمان و  مردوو شۆری  
!!ی تۆ آه شاره  
ند بدن چه  

ن و كه گۆڕهه  
ی نیشتمان ووون درآـف  

!!ی تۆ  آه بازرگانی شاره  
ی وانه ند سووآن گشت ئه ئای چه  

ستۆ ئه خوینی تۆیان واله  
..ستۆ  ئه خونی تۆیان واله  



 
 

2/2005/ڤالنی/دانمارك  
 تبینی
 ــــــــ

  بهر  زارمیرد سه وتی هه شكه  ئه وه، له ته ر پستی ئاژل نوسراوه سه  له یه  هۆنراوه م پارچه ئه)1 
د  زاروس سه هه) 1300(ری  وروبه  بۆ ده وه ڕته گه  میژووی ئه  آه ته پارزگای سلمانی دۆزراوه

.ر وبه مه سال له  
  .)حوی  مه( تی  زره  شیعری حه ك له یه آۆپله)2
ونم  نه تی دائه تایبه نفال به و ئه بجه ه هیدانی هه گشتی و شه هیدانی آوردستان به ر بۆ شه سه)3

...نگ نابم  یاندا بده  تۆه وله  


