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  یلی  ربوار سوه  به شه پشكه

  ها گركوره زاره آات، هه  داگیرم ده رمكی آوشنده م شه آه رمه  هه وه ڕمه گه  ده  آه میشه هه
تۆی : وه، بۆ شتك نایت یته م ناآه یت، بۆ ده  ناآه بۆ قسه"پرسن  لم ده. سووتن رووم ده گه
  " وه؟ ی وتان؟ بۆ شتكمان بۆ ناگیته ریب و ئاواره غه
رمكی  آا، شه ڕی تیا ده  دۆست و دوژمن شه ی آه خاآه و بسته ر ئه  سه وه ڕمه گه  ده  آه میشه هه
رك  ده دا، قه شم ده ری له و بووتكی لینج ده خته ك ئه ك آابووسكی سیا، وه  وه لی، آوشنده زه ئه
یری رابردوو،  ران، سه یری هاتوچۆآه نیشم و سه آان داده خانه  قاوه آ له  یه  تراسك، لهر  سه له
ت  ققه  هه م به آه ست ده هه. بت شم س ده م، له آه ڕڕاتی غوبار ده یری زه یری داهاتوو، سه سه

  !وه بته رز ده رووم به و گه ره  به وه  ژر پمه ر له گكی سووتینه
  :موو شت  هه م له آه رم ده شه
  !وتووه موون آه  پتاو دوای سه رێ به  سه  له  فۆته له
  !آا آانمان بۆیاغ ده  پوه وه  گۆرانی وتنه  منایكی چمن به له
  !وێ آه ست ده  ده ی له ن هلكه رزه  ده رێ آه به  مورادخانی له له
  !وی آرۆژتووه ی میژوو ته رێ پینه آه رۆزه  ده له
  !ن آه  زۆر مۆری پ ده گرن، به ر پیلی ده مبه  و له ته ر ئافره وبه  له ن آه ژ له
ی  آه شه  مل ئستا ره شتر له شتر، رابردووی ره شتر، داهاتووی ره  تا دێ جلیه ی آه شه  جله و له

  !ب گی ده
نگ پ چاوانی  هی دكی ل سه سوه نگ، وه  ژر هه ی له ڕه ركی سی الپه فته  شاعیرێ آه ده له

  !ئشك آردووه
  !ر دانیشتووه  هه دان ساه رم سه ر آوشنكی نه  سه رێ له به ڕوه  به له
  !وت ی مزگه وشه آانی حه رمنه ق شه  فه له
و  ر خه آان سه ر حاشییه  سه له! وه ی و ئیبن مالیك نابنه وه  آۆی سیبه  له ی آه الیانه و مه له
  !شكنن ده
 و  وه ڕنه گه وه، ده ڕنه گه آانا دن و ده  تۆزاوییه قامه  شه  بۆ رابواردن به ی آه كه  خه شه و ره له
 و  وه ڕنه گه گیرس و دن و ده  مشكیان داده ك داو له زار و یه دوو دوو، س س هه: دن
   .ن آه  ده شت دا پیاسه هه آانی به ریه نگه  ته له!  و دن وه ڕنه گه ده
  !دا رگاآان سواغ ده رگ ده  به آی ده یه رده په. آا ر ده رم تیایا گوزه نھا شه  ته ی آه رانه هنج و په له
ر بۆ   هه للیمی ب مووچه  دوو مووعه آه:  آانی بازاری شیخه آنراوه ته رگا هه  ده له

  !رێ  ده   دنه  ژوورێ نه چنه  ده ڕن، نه په  پیا تده وه تاقیكردنه
بان  وه و پیلی عازه ته ڕاونه ت گه  روخسه شت به هه  به ی له وانه ئه. آان ڕاوه  گه نده ناهه  په له
  !گرن ده
  ! سوتان ل بت سوه ی بنه وانه توو، له آانی داره نده ناهه  په له
 )____][{{؟؟""©حظح][{ڵ:<>:  یه وه ی الی خواره مه ر ئه نھا هه  ته  آه زه آانی موعاره حلیله  ته له
  هتد. ظط">ڵ) (
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وافوق   ته به! ن آه خو ده  به  ناو شووشه ی دیموآراسی له وانه ر، ئه دارنی ژر سبه تمه  سیاسه له
  !وه خۆنه ئاو ده

  !ن به وافوق ده  ته یی به ئره! سزمان ی به زه  موعاره له
ت ناآات  س جورئه وق آهواف ب ته! تان ر به  هه زار ساه ی هه وانه ئه. آان تاه  به  آورسییه له
  !ریان دانیش  سه له
  !وافوق رشی ته عه! ی آه  ب ئاوه  فواره مان و له رله  آۆشكی په له
  !شغوول تانی مه سبه  ده له
  ! آركارانی بكار له
  !ری دیوار  سبه ته  بوونه وه ی نارنجییه شیده  آه  به ی آه مردانه و پیره له
  ! رز وعاق سوتان ل بت  ریز و به یوان به  هه  له چكۆ آه  رۆشنبیرانی مه له
  !رآووتكردنه  نیوان مندایی و سه نیان له مه  ته ی آه آارانه رزه  هه  آچه و له
  !شكری مش  له بی فرۆشان و له له حه  مه له
تان لب  سو ك واته یه ڕێ و بۆڕه په  پش مال باوآما تده  به  سادانه ی سادانه و چه له
  !ت نییه ده ی مه ئه

  !!!ن مه رمی موزمینی ته ئئئئئئئئئئایییییییییییی بۆ شه
  وێ به مه  ده میشه  هه  آه یه  خاآه و بسته ستم ئه به م مه آه رمه  هه وه ڕمه گه  ده  آه میشه هه
رووم  گه  ها گركوره زاره آات، هه  داگیرم ده رمكی آوشنده م، شه رامۆشی بكه واوی فه ته
  :م آه رم ده موو شت شه  هه موو شت له  هه م له آه رم ده شه. سووتن ده

   .م آه و ده موئه ردانی ئه آات سه
   .بم نھا ده  ته آات به
  :رم شه. وه آۆمه  رابردوو ده  له وشه ی حه آه  باخچه  آات له

  !م آه مین ده  زه  ئاسمان و له له
  !وه خونته رتاپای مژووم ده  سه   آهی  سیانه له  جوگه له
  !آان لۆسه  آه  شۆسته له
  !آان  رووتاوه  باخچه له
  !ست  ده  له بانه گر و عاره  بارهه له
  !آان  نزمه  دیواره له
  !ودیون آانی ئه ره جی ئاوه ی جنیشته پسخانانه و حه  له
  !ودیون م دیو و ئه پسی ئه ی حه وانه له
  !واربن ب آۆه مته ده بار ی بۆ وانه له
  !رآووآیان ون آرد  رگای آه ی آه وانه له
  !آانی بازیانیان ون آرد شته ولر و ده ی رگای هه وانه له
  !نگن بینن و بده  ده وه  سنووره ن به و ی خه وانه له
  !خۆن و هیچ دیار نییه موو رۆژێ سوند ده  هه ی آه وانه له
  !ن ی آه وێ پناسه ایانه هشتا ن ت آه آراسییه  دیمه له
  !ترسن یتان ده  شه  خوا و له  له ی آه وانه له
  !ترسن چی ده  ملكه  ئازادی و له  له ی آه وانه له
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  !وه نه واوی دیكتاتۆر رووت ناآه  ته  هشتا به ی آه وانه له
   .آان نگه  بده له
  !سیش پی نازان  و آه رگرتووه وستیان وه ی هه وانه له
  !گرن ده خنه و ره  شه ی حیزبن و به  دائیره  رۆژ له ی به وانه له
  !وه نه ی ئاوڕكیان ل بده وه دن بۆ ئه  وت هه ی له وانه له
  !نووسن تاآانیان ده  بابه  ژر تیشكی الله  له آان آه  پۆستمۆدرنه له
  !ن ورووپاوه  پش ئه زانن له ی وا ده وانه له
  !وان  ئه ینه د ناگه  قه ن ئمه  ده ی آه وانه له
  ! آتب دایه ڕ و هیشك وا له زانن ته  وا ده ی آه وانه له
  ! آۆنتكست ناگرن  له خنه گرن ره  تكست ده  له خنه  ره ی آه و رۆشنبیرانه له
  !وه سووڕنه  ده وه زبحه  ته ی به و نوخوازانه له
  !واسروان هه  وه آانه  جامخانه لوولی به  مه ی به زبحانه و ته له
  !س ناورێ گوزانكیان ل دا ی آه و سمنه له
  !یشتوون وه گه هاره نده  قه ی له و ریشانه له
  !واسراون ڕڕك هه  موفه ی به  مافوورانه و له
  ! رۆح ئازیزترن ی له ڕوانه و شه له
  !ست ئاسایش  ده ونه آه  ده ی آه و رۆحانه له
  !جاش بوون آاتی خۆی  ی آه و ئاسایشانه له
  !ن رآرده  ئستا سه ی آه و جاشانه له
  !ن  تۆڕه ی آه رآردانه و سه له
  !رمنن  شه ی آه رآردانه و سه له
  !ن رناده زآارمان به ی هه خه  یه ی آه رمانه و شه له
  !ڕن دڕن و داده ی داده خانه و یه له
  !وه  آۆمان نابته  له ی آه و دادڕانه له
  !گرتن بن بۆ بار هه ستوورتر ده وام ئه رده  به ی آه و آۆنه له
  ! آوونی ماڵ وه یانباته  و ده ر جاده  سه هنته ت ده  میلله  ی آه و ئیقاعانه له
   :نگاآان  بده له
  !نگن ر بده  هه شتاساه  هه ی آه وانه ستم له به مه
  !ن  ناآه  قسه وه خۆنه  تا نه ی آه وانه له
  !ن ناآه ر قسه  هه وه  بشخونه ی آه وانه له
  !نووسن و نانووسن  شیعر ده  آه وانه له
  !ن ناآه د هه نھا قه  ته موو ربازێ بوون و به ی سواری هه وانه ئه: آان  آۆنه  شۆرشگره له
  !ترسن نھایی ده  ته ی له وانه ئه
   .چن  دن و ده وه  قات و بۆینباغه ی به وانه ئه: آان  نویه  شۆڕشگره له
  !بینم ریان ده وقی سه ر ته  سه دانی له مه  جه آان آه نییه ده  مه له
  !وه جوونه ژین و جون ده  جون ده ی به وانه له
  !ن آه ن ده  بالیه ت له فره ی نه وانه ئه
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  !زانن  ترسنۆآت ده بیت به نك نه  الیه  له ی آه وانه له
  !آان  ترسنۆآه نه  بالیه له
  !شیمانن  و په وه ڕانه زوو گه  ی آه ندانه ناهه و په له
  !وه ڕنه وێ و ناگه یانه  ده ی آه وانه له
  !یه وه ره  ده یان له آه  آوڕه  دیان خۆشه ی آه  دایكوباوآانه و له
  !آرد ری نه فه یان سه آه  آوڕه  آه  دیان خۆشه ی آه وانه له
م  آه  نیستیمانه وه ڕمه گه  دهبۆیه آات! ین یا نا  نازانین هه  ئمه ی آه وه م له آه رم ده شه
خۆم . دات رده م به آه  سپییه  آراسه رمكی مژووی ئاگر له لی، شه زه رمكی ئه رمك، شه شه
  ره ركی گ گرتوو به وه له آو په م وه آه ز ده قرچم و حه ده رما هه ی شه  ناو آووره بینم چۆن له ده

   .گرینمی بای ئا ققه  شه مه آان بده و باآووره
/٢٠٠٥  
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