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@ @

  رۆش په
  

  ،..رم روه سه
  ..ی یادت مه و ده ئه

  ..ی کردم م شیعره ی ئه وه رقای هۆنینه سه
  م، ندشه ئه
  ،..ی مینه زه بوو،به
  ت، که دای قاقاو تریقه دوا یاری کردن و سه

  ..ت تنهر پش نو شان و سه کی له یه تیشرت و بیجامه
  بچوکترو کورتر پۆشیبوو،

  ..ر چۆک  سه یلی خسته ی یاد کوی مه موچکه
  ، وه فرمسک دیسانه

  ..خشی بینایی به تارمایی سیماتی به
  ..!تۆ زیاتر چ نابینم له

  ..!د ه نابه
  ،..م که مه ه سنگ کوتانی قه

  هنم، دا ئه  سپکه رماه کانی به ر ده سه به
  ،.. بنمکوێ روو له ئیدی ده

   بھنم، م شیعره یل و ئه چۆک دادانی مه کۆتایی به

  ..! رؤش په
  ،..ندیم راپا هۆشمه ی سه که بره  خۆش زه دکتاتۆره

  ،..ردتر زه
  ،..وشکتر

  ،..بارتر بت به
  زان، م خه ی ده گه له

  ..!ک زاهیدان و سۆفیان ی وه و لوانه ئه
  ،..ونکانت ناکاو ناتد ته نی ڕوومه ت و دیده زیاره

  ل تر بت،
  ی، و چاوانه ری نیگای ئه کانی و به
  تکت و، ویستی ل نه خۆشه
  ڕوان،  تت نه وه سۆزه به

  ..!زار ب رمه شه
  ،.. فرمسکی دووری  سوره
  نونت و، وایی نه ناڕه

  ،..ڕوشن خوار برژانگت نه
  ..ژاکن ت نه که ترینه  عه ی گوی ده ڕه  په

  ..!ت یه دی نه
   مستی جودایی، گۆه

نشکت بئنهیچ شو..،  
  تاتک، ره رگاو،سه ی ده وه کردنه

  زن، کات و پیا هه ی نه الڕت پ ته
  ،..ی مه و ده تــــــــا،ئه

  ،..لوی من و
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  ،..چاوی من و
  ،..ناخی من و 
  ..!دیداری من
  ،..کاو دابانمان ڕسوا ئه

  ..!خسن ڕه  ئه وه یی و شادبوونه ئاسوده
  ییشت، رووی مژینی ب بابه گه
  ..!زن یته ی سارد نه ناسه هه

***  
  . مه ر گۆشه دوا جگه: رۆش  په
  . زه ی سپی کاغه ڕه په ست له به مه: رمای سپی  به
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

  کان سه وڕه رگی نه کریسمس و مه
@ @

 
  ،..ڕۆشنایی شیعر ب له

  و، مشه ئه
  م، به  مۆم شک ئه ته له

 ..م که م و هاوڕازی خۆم و پکه ودهها م،به بیکه
  ش، سپده

  ..! ندین سپده شنی چه چه
  ،.. و ژووربوونی هیواو ئومده ره دم کانگای تکشکان و به
  ش، م ئازاره ئه

  ..!ی منایم ناچت وانه له
  ،.. کانی من و دایکم جیاواز تره کوه  به گریانه له

  م، بواش ناکه
  ..!گرت ست هه ئاسانی ده به

  
  خرۆشن، و یاد ئه نگی زووه زه

  ،.. تانه نامروه
  چژێ، واییم پ ئه راسانی و،ب نه نامۆیی و،هه

  ،..ڕژێ  فرمسکی،دوای چل سایم پ نه ڕۆژ نیه
  روونی، بۆن کووزی ناخ و ده

  ..روونمن ی ده کانی ورانه فریشته
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  ..! بۆ ڕۆحم رگه جۆشی مه ی به دوا الیالیه
  ..!سازانم

  ،..نگیک بوو هه ر نه ده  قه هچونک
  ..!ر بوو روه یا داد په  ووشکایی ئیراده له

  ؟..!ی ناشزانم که
  ،.. م دابانه ئازاری ئه

  ..!گرێ ده ر هه کات و سه ش ده ڕووی خۆی ڕه
  ؟..!ی ناشزانم که

  یانیان، کانی به نوک گرتنی پاسارییه و ده جریوه له
  ی، که خه  ته ره نجه ی په شووشه له
  ..!م بزار نابم که  زیندانییه وورهژ

  ،..چیتریش
  کانی، سه وڕه رگی نه مه

  ،...نــــــــــــــــار که
  ،..کانم کانی فریشته ریای چاوه ده

  .بینم شا نه کفنی ڕه له
  

***  
  

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

  فرمسک و دروود
@ @

  ..! ده فری مه
  ،.. سه سته و ده ،ئه کانی منه ی فرمسکه شه

  ، نان ک گوچکه وه
  ڕک، یان موفه
  ..وتووی منا  که یان،ددانی تازه

  ؟..!ی شارده ی تیا حه ری دیوارێ،شک نابه به له که
  

  ..!ڕێ لی گه+
  ج، رزی حه پش وه

  ..!م که  ده ککه ی مه واه  هه سه سته و ده ئه
  حاجیان،

  ..! که شه  ڕه رده جیاتی به له
  ..* که وت شیعره پیرۆزی حه دوور له

  ،..وریا چوار ده  به وه بخولنه
  ن، که وافی نه کان ته هیچ تۆقیوه ر نرو م له ش،گه مه و ده ئه

  م، ریشیان قبووڵ ناکه مه ر گۆڕی پغه  سه چوونه
  .م که نگ ده گوناها الشانیان السه ی تر له هنده

***  
   یه بعه قاتی سه له موعه ست له به مه* 

٢٩/١/٢٠٠١   
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 ..!یارــــپرس
 
IQH@ @

  ، نیهو  شه
  .. وه نیته ر نه  سه می نووه خه به

  بوو، کیش نه یانیه به
  ..!یانی باشت ل بکات مکی کۆن به خه

  ،..ناشزانیت
   ..!وه یته ناخ بۆ کامیان بکه
  ؟..ڕووبار یت به فرمسک بۆ کامیان بکه

  ر خۆ، سه می له  خه بۆ نمه
  یانیانی، یان بۆ به

  .خومار پرچ شۆڕی چاو به
@ @

IRH@ @

  ؟..یت خه  بۆ ک ڕائه ناسه ههخوانی 
  ..!انــــــو،ی هـــــــــــبۆ،ئ

  نازانت، ی که  ماسیه و کۆرپه بۆ ئه
  ،..نگ که

  دایکی یان باوکی،
  ،..کۆچی قوربان یکات به ده

  ؟..یت که ی سکا الی ک ده ئه
  الی ژین،

  یان الی رۆژگار،
  ی دایک و باوکت، که ممره  نه ریزه یان،الی غه

  .کۆچی قوربان  تیا کرد بهتۆیان که
@@@@@@@@@@@@@@@@ @

ISH@ @

  ،..فا دوندی وه
  ..!ردان ی مه قه یت به که بۆ ک ده

  ،..انـــــــــ،یو هــــــــۆ،ئــــــــب
  ..!وزی وورو،سپی و،سهسنگی  یی،ڕه کاوه بۆ شه

  ،..ندا خۆر تیا باران ناوه له
  ،..ێ چ،چاوێ ئه

  ..!ر نگه سه یت به که  ده نگانه م ڕه ؟ ئه..بـــــــۆ
  ر، ده چاوی خۆفرۆشکی کۆنه

  ،..ن چاوییا
  .ر روه ند په وه رژه کادرکی به

***  
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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@ @

  ندرآاند
                                                            

  . بۆژۆ-١
  
  ،..رێ هلم گ

  ..! مم که ن خه ئاژه س  به
  ؟..! زیاتر وه وێ له چیت لم ده

  یت،ه آه،نه
  ،..کتر  ملی یه نه ست بکه آانم ده پلوه

                                                              
  .کین  داچه-٢

  
  تی زیكر، وه خه

  ،..راپا ناخ و هۆشی داگیر آردبووم سه
  داخزانی،

  .کانم م دایچه که م پکه هۆی ده آۆ سه
  

  .نگی به  ده-٣
  

  ،..وتکم البو الئیکه مه
  *پ مردكی برینداریش ،
  .   بۆ ڕۆح آشانم هاتبوو

  .رامۆشی  فه-٤
  
  ..!آاره ساته

   پۆش بت و ببارت ،ور  ههئاسمان
  ..وی بژون بكات نھا ناخی زه ی ته که ئاوازه

  آانی، ڕیتم و ئیقاعی دۆپه
  نی ووشكی ، نده ردو تۆزی آه گه
  .رامۆش آات ندێ مرۆڤیش فه هه

  
  .فا هنفالی و ئه-٥

  
  ،..هاوڕێ
  ری سیاسیت ،وبیری ئابو

  ؟..چۆن دی هات 
  ،..ری روه سه

  ..نفال بكات ی منایمان ئه نجه شكه ئازارو ئه
  ..!ت که مه ه قه

  چۆن دی هات،
  آانما ، ناسه سوی هه ی به خانه له

  فاو دسۆزیت، رگ بوونی وه بۆ مه
  .ما بكات رچۆپی بگرێ و سه سه
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  . میوانداری-٦
  

  ،..وپش  مه هتۆزێ ل
  ..!دم 
  ..آانم بوو میوانی زامه

  ..هاتن و ڕزلنان  بۆ خر
  آانم، زامه

  رداخه ئازاری ، ها په زاره هه
  ... بۆداناندام رده به له

  

  . همنی-٧
  

  و،  شه
  ..ی ئیالهی همنی  ئه

  ی،  ئه
  می دنیایی ، وته ته

  ،..خواوه ندكیت 
  ی ، سایه نھا له ته

  ..امۆشمخامۆشی خامۆشیتا خ
  ..!هۆشم بههوشیاریتا  لهنھا  ته

  ستی، ی ئیالهی مه و ئه شه
  ی سرووشت ، ژاوه ترین که ی ڕازاوه ئه

  .رستم ب ڕیایی تپه ئه
JJJ@ @

J†‹Žïà@fq@@@Z÷ïÞï÷aŠ@ @

@ @

  نی و ئاکام دیده
  

  نی دیده) ١ (
  

  ، وه هاتمه که
  ،..روون  ده
  کی ڕوون کانیه بوو به

  نوری کانوو  هه بارانی ی نمه رچاوه سه بوو،به
  ل و هوڕ بوون م که رچۆپی کشی خۆری ده سه بوو،به

  ،..،جشم هشتی که
  بارانی شووبات،

  ..ئافات بوو به
  ، بیابان ڕی تووڕدایه رووی ته گه

  ،..ی سازان ه قصه مه
  ..!پوکان کانمی هه  تووبای خۆزگه رزی گووه ردنی به گه

   ..وه سومی نوتر کرده بۆنی به
  ، وه کانیشی ل هاندامه ی ئاهه شپرزهی  چپه

  ..وه مه س پکه  ده تاوه ره سه م پ بگرێ و له خه یه
  .. وه مه م ساڕژ که ردن و یادگاری و خۆزگه زامی گه

  ..!تا کازوه ماڵ ئاواییشم له
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  ،ت ی مروه قه سی هانی به ره هه
  ت، فهر و ده ر نگووم بوونی تروسکه کانی سۆزو سه سی هانی به ره هه 

  
  ..!م ئستاش ڕۆحی باڵ گرتووی شپرزه

   رامۆش داده، میوانی ئاسمانکی فه
  ب، ورێ نه  شیعری هه سرینه ی ئه تاڤگه

 ن  ڕامژهیا النکه  له هیچ ئاسمان توانای نیه
  

  ئاکام)٢(
  

  چ کانی تۆ ئه تامی ماچه مۆم له ئه
  چ ر ج هشتوو ئه ده کی قه ی مرۆیه نده خه له

  چ کانی من و هاوڕکانم ئه ماسی لوه مالن و ته ست له هو د هوق ته له
  چ یانیانی باخی گشتی ئه کانی به پووله مای په و سه شکه و گه تریقه له

  چ  ئه کانی دوو دداری تازه رمنه  شه گفتوو گۆی چاوه له
  چ ترسی ئه مه کی پ پووش و بچوی دوور له یه  هالنه له

   ی رامه  بۆن و به له
  کانی مگینه  غه  ڕیحانه چه

  چ ی جارانی دایکم ئه نه و ژر چه گریجه ال ئه
***  
@ @

@ @

@ @

@@@@@@@@@@ 

@ @

  تابلۆ ب هاوتاکان
  
IQH@@
  ،..کانت چاوه

  ،..ی بزون ی،ب ئۆقره پوله دوو په
  موو ڕۆژێ، هه

  .. وه نیشنه  ده وه رمنمه ر گوی شه سه به
  ..!ب پرس به

  . وه هخۆن کانی عیشقم ده تر له عه
  

)٢(  
  

  یه ورکی هاوینه  هه ه روونت په ده
  ،..ناخت

  ، و فنکاییه نزگای سروه مه
  ..!ی دیشت ست و ترپه ست و نه هه

  ساباتکی،
  . ییه میشه ویستی هه رینی پ خۆشه پان و به
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)٣(  
  

  ،..دت
  ،.. تکه که مله مه
  ..! ره هبه م تیایدا ڕه خه

  روایت و، ب په
  . ره روه عیشق تیایدا سه

  

)٤(  
  

  ..!ت کانتان بۆنی ئازادیان ل نایه ناسه هه
  ،..کگرن یه

  ..!ن رپا بکه شۆڕشک به
  ،..کان ڕاسپرن ستره ئه

  ..!ب خون ڕشتن
  ..!ن و لی سوتان کۆت که چوار په

  .ن ڵ بکه گه ستیا سین و جیمی له ربه دادگای سه له
  

)٥(  
  

  ،..ریایت ده
  ،..دیشت قویی

  پۆل، ژنیشت شه به
  ..!نارتا که رانیش له ودا سه سه

  .ستاون پۆل،پۆل وه

)٦(  
  

  ..!کانت لوه
  ..!رمی ب هاوتان ری ئجگار گه مسه دوو جه

  ، ستانم عیشق هشتم که  وه لوه
  .م له ما برده سه

  

)٧(  
  

  ،..مکۆنت مه
  ،..ختن دوو،دوندی سه

  ..! گره کانم مه رزۆکه  له سته ده
  . وه بنه نج ده کیان گهک ی گۆی یه مزه غه به

  

)٨(  
  

  ..!م گه کانت ت ئه زمانی چاوه له
ی برۆکانت ئاوا بما..،  
  جار ناجارێ نامھن،

  .م فسیریان که چۆن ته
  

)٩(  
  

  ..!م  شیعرکت بۆ بکه نگه ویستم باسی شه
  ،..نگیت شه

  باس الی دام و، له
  .سف آردمòوکو خۆتیان پ  ر وه  شیعرکی هه نگه شه



 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@19@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@20@@

  
  

   باکفاالش
  

  ،..رما ل گه گه
  زانبووم، ڕۆحی ته

  ،..رما ل سه گه
  م،ردابوو ناوی گڕ ت به  هه

  ..ل بۆنی خۆش گه
  ،ستی تۆرانبووم هه
  ..!ل گوزار گه

  ،رامۆش کردبووم تی فه که شه
  ..!م  به
  ..یلت ی مه نده ی خه وه نوێ بوونه
  ،..زان رمای ته گه،ڕۆح
  ،ناو گی دامرکان ی هه سروه
  ،ستی بزوان نی خۆش ههبۆ

  ..نزاری عاشقان گوزار بوو به
  ،..کی شخان ڕه کانی گه کۆنه بوو به
  .*ون و یادگاری و ت ڕامان ها خه زاره شخانی پ هه

***  
  .ری سلمانی نته سه   وته که  ده ککه ره گه: شخان

  

  

  هـــــــــــــــــــا ڕه
  

  ..یاد ناچن له
  ،..ت که ناسه ی هه روهو س ی شنه مانه و ده ئه
  ..کرد کانم ئه ی گوی لوه ڕه په مایان به سه

  ..! وه ته ژمه حه به
  ،..برد کانت ئه کی ڕازه یه ک به و الری یه نجه کنووشم بۆ له

  ..!ووتم پت ئه+
  ..!ویت ی شاعیرک خۆشم ئه هنده

  ،.. ئستاوه له
  ،.. مته ه دم قه
  ..! بته که ره بونیم مه فرمسکی شادی و زه

  ،.. رفته کانم حه ی برژانگه موژه
  مکۆنم، و خوانی مه قه نگونی ئاره زه

  ،.. ی سپی ڕازو نیازته ڕه په
  ..خشم قژی په
  ،..واری هه

  ..! ته سیده پایزی قه
  ..!چوو رنه واش ده

  ..رامۆش داد بوویت فه
  ..!وا فرۆشت نانه نانت به

  ..!ساب قه گۆشتیش به
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  ..!جوتیار نمیش به گه
  ..!وان ئاشه ئاردیش به

  ..!ی گ مه ییش به مه
  ،..نگ کرد په های خۆت و عیشقت به ـــــا به)ئفرۆدیت(م رده به له

  ..! زووته و ئاره کانگیرته شیمانیش یه په
  ..!وێ موو شه هه

  ،..ت که وی ژووره  شه مانگه ڵ بوونت به گه له
  ..تا ندشه زای ئه فه کانت له چاوه
  ..!مۆکا سته بوون ده نهنگی ئاوا  زه

  ،..ت که مه الری سیسته ته
  ک و تۆش گوکی تیا ڕاکشاو، یه  باخچه ببته

  ،..و پوله  په ستره کانیشم ئه لوه
  .. وه رمه شه به

  ، وه بنیشنه
  ،.. وه ڕووته به
ردیان وه(ب..(  

  . وه  ناو ڕۆحمه تیشکی مانگ و تیشکی ڕۆحت بژنیته
***  

  
  
  

  .ویستی ندی خۆشه خواوه: ئفرۆدیت
  .      رگاوانی زیندان قیب،چاودر،ده ڕه: ردیان وه

  
  

  

  ل زه غــــــــــه
@ @

  ،.. کرۆژه کانتم ل مه لوه
  ..!* گره ند مه هه ی سوقرات به که رمایشته فه

  ،  به دنیاو ئاسوده
  ،..ر تۆیت هه

  ..! بۆ داهاتووم پۆژه
  

  ..! وه شاره شت مه نده خه
  ،.. وه وانه نینکی ب حه ست پکه  ده ره ده خۆشت،مه

  ..! به نگیش مه مه
  ..!بــــــــــــــــا نه

  ،..ن ل و پۆت خه په نگیم له ی،ب ده و،خووڕه پۆڵ و،هاژه شه
  ، کانتم بۆ داگیرسنه چاوه

  ..!تــــا،ڕۆشنتر سیماو ڕوخسارت ببینم
  ، خه داشیان مه

  ..!بــــــــــــا نه
  ،..ن  درووست بکه  تریسکه رهو کانت هه لکدانی پوه

  ک خۆرکی، وه
  ، هار هه پاش بارانی ڕۆژکی به

  ،..کامی دڵ تـــــــــــا،به
  کانی ئایش و فاتم،  پرچه بوانینه
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  ..! گره ند مه هه ی سوقرات به که رمایشته فه
  ..! س که خه ره کانم مه لوه

  ..!ر ن به تیان وه جورئه
  ن، ت که تــــــــا،جورئه

  ،..کانت بن لوه به
  ..!! زاوا کانم ببنه بــــــــــــــــــــا،لوه

***  
  
  
  
  

شیمان  یھنم،سوقراتیش ووتی بیھنیت په سوقراتیان پرسی ژن بھنم یان نه له  *
  . وه بیته شیمان ده ر په شی هنیت هه ،نه وه بیته ده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ردان رگه سه
  

  انم عوسم وره رگی کاکی گه بۆ مه
  

  ،..بوو س نه که
  ردان، رگه من زیاتر سه له

  ،شردانی رگه سه به
  ..!نجان تگای گه وه خه وه له رم نایه  سه

  
  ..!ردانیما رگه سه له

  ،..رنج بوون ب سه
  ،.. بوون غمه ب،نه

  کانی، ریوه  وه غمه نه
  ..!یانی نیسان به ره نگ و بۆی به و،ڕه رده ستی ،زه پی ده ر له سه

  ..!مخابن..انژی..مخابن
  ئاستما، کانیشت،له خته دره
  ..!ری پاسارکان ری سبه وت که زه بوون به

***  
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 کانی فرمسک و باران ریوه  وه  دۆپه
 

)١(  
  ..باران

  ..!کان پوله ندی په ماوه شین کردنی زه بۆ به
  ،..د ئان قه ی له)بــا(ندی  ر به مه که

  فرمسکیش،
  روا، ب په  به
  ،..و پپه الگیره بوو به

  ..!کان رو عوزر شۆره  سه ه گو ردنی تازه و گه نیه بۆ هه
  

)٢(  
  ،..دا رزه م وه له

  دا، م حوزنه تگای ئه وه  خه  له
  ..!تاو  بارینکی به باده

  ،..قوو  هه وه یله روون که ورکی مودمینی ده  ناخی هه له
  وه، ست کردمه تی مه گی موحیببه ڕه

  ..!ی مه م ده و ئه یلی مژینه مه
  ،..ی و ڕیشه ره به

  ..!وه م کش کرده که خته دبه  به دخوازه

 )٣(  
 ..!باران

  ..!وه مرکانه نفالی دانه کانی ئه کوانوی ناخی داپیره
  ..!وه کانمی ڕاسپارده مدیسان،چاوه ر،هه زه و نه سته ده

  
)٤(  
  ،..باران

  ..!ئاکام ی،بگات به وه بۆ ئه
  ..!وادام هی،خۆی بۆ ه که سه سته ده
  ،..رام  مه ن به گه و نه وه کانم ژیر ببنه تا،چاوه

  
 )٥(  
  ..!خۆبایی بوو  له باران، هنده
  رجسیانه، نه
   والر، نجه له به

  .. خوار  هاته
  ..!ب ڕاوژکار

  ..!کانمی کرد گرفتار وری چاوه  هه واه گه
   نۆێ، ر له سه

  و ، کۆالنهکی بچ  ماسیه  به وه کانمی، کرده راپا خۆزگه  سه
  ..!نار کی ب که ریایه رو ده ده ست قه  ده وه دایه
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)٦(  
  ،..جاران، باران

  رز، نھا چوار وه ته
  ..!وی بوو کانما،چاوی نه ی چاوه  ئاست دۆپه ی،له که دۆپه

  ، مستاکه ئه
  ..!ب ئاگایه

  کانه،   لره
  ،..ت رزی غوربه وه
  ،..م رزی پنجه وه
  ،..م رهه  به کانم هاتونه  بۆ چاوه

  
)٧(  

  ..!کۆ ی چاوم هه  گلنه نیازه باران، به
 ی کون،کون، بکاو ،  که شنه ڕه

  ،..اکی بچونشمش  به
  ..! قامک ش،بکا به ه قه و ڕه له وری باریکه  هه دانه)  ده(

  ب خواستی نیگاکانم ، به
  ..!      موو باران بان  هه

  ،...کانم بشون ئیقاع و ئاوازی فرمسکه
  
  

)٨(  
  باران،

  ،..دا ئۆقیانوس نمه به
  ..!کانم  حزوور چاوه کی نارده یه نامه

  ..!کانم چاوه
  ..!یانن ری نوان و پی ڕاگه ی،چاو پشخه وه پش کردنه

  ..!یاسای سروشت ڕێ نادات
  ،..زستان

  موو، زستانک ،  هه
  ..!کانم  چاوه ستت به ر بکات و پشت ببه فه سه

  
)٩(  

  باران،
  ،..گی خۆرو گزن

  ..!ڕ کرد ی ته بجه ه ی هه زیه که
  ..!تاویش هه

  کانمی، برژانگه
  ..!ی خست کانما هه  چاوه ناف و له  ته  کرد به

  
)١٠(  

  ،..کانم ی چاوه سته و شه لزمه م، به ممه یی بارانکی موعه ئیره
  ..!زانم کی تیرۆریزمی بۆ دابه یه دۆپه

  توانم، کو چیدی نه تاوه
  ..!ژانم ههب و  زه غه
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  الری، ر ته سه به
  ..!حمانا ببارنم کانی ڕه ته الئیکه  مه
 ..!عمالی،ئینکیرو منکیریش ری ئه فته ده

  ..!!!یخونم ربھنم و وه کانی بدادیدا ده  نھنیه زنه  خه له
  

)١١(  
  ،..ری ئاسمان بوو ی فرمسک دادوه مه و ده ئه

  ..!جریونه ووت مه کی نه یه ستره  ئه به
  وت،  مانگی نه به

  ..!نه که یان پ مه  به ره ڕوناکی به  به
  ووت، ریای نه  ده به

   ..!ژنه شتا ڕامه  باوه کان له پۆله  شه
  ووت، نگیشی نه تفه به

 ..!تی بناسنه مرۆڤایه نگت به نگی ده ب ده  به
  
*  

  ٢٠٠٦ ئایاری
  
  
  
  
  
  
  

  

  ی ئاگرک ه ری په بن سبه
  
  ..وێ له
  نھا، ته

  ..!نیگاکانم
  ..!کۆی زووخاڵ بوون به نه
  ..کرد  ئاگرکم چاو نه ه ری په بن سبه

  ،..یدا سایه له
  ..!م ترکه فه ڕۆحی زوخامی تیا خه

  ،..وێ له
  ،..ر ده قه

  ..! وه کوژانه کانی ئه مۆمه
  کانیشم، نگاوه هه

  گیرسان، ر ڕۆح چراکانی دائه سه ست له ده
  ،..موو ڕۆژکیش هه

  ..کی پستم یه ڕه  په چهم و پار ه ب قه به
  ..!گرتم رۆکی پ ئه و به خه ک،یه یه سیده سرووشی قه

  ی بوو، که ونه کان هه وت،بوونی باخچه مزگه به
  ،..کان و خته کردنی،دره مامه عه به

  ی بوو، که کانیش قفه پوله کردنی،گوڵ و په به جه محه به
  ،..ی شیعریشا وه ڤیستیڤای خوندنه له

  ..!کان  ئاخوندهستووری ده به
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  ،..نگم سووتانی هه
  ..!کرا سف نه پ وه

  ..!فزکرا م ڕه که ر هندێ شیعره به له
  ..!ئستاش

  ..!خکی فنک ترا دووی دۆزه وم،وه
  ..مسوتنت  نه حمانه ن تیایدا ب ڕه مه زه

  ئازادی تیاما بنوت،
  ..!ت خۆم داپۆشم قیقه ی حه و سروه لوانی شنه به

  ..! وه قم کاته ک ڕه هی با کپه نه
  
 ،وم

  ،..وم خ فنکتر که دووی دۆزه
  ..!م ستم فێ ده کانی ده پوه
  ..!م وش بکه نووس پ که چاره

  ،..وتنم وی سره
   ب، له ر پما جۆگه به ریا له ده
  شت ب، کانما پده نگاوه نای هه حه چیا،له
  ،..پاو تل وتن و ته ڵ نوتان و که هه

  ..!م کۆنی منایم ب رگاو ده رده ی،به کهتان  په خۆه
  ،...ی که پاداشته

  ترین، ززه له به
  ..!کانی دایکم ب وژه  کۆه سته ی ده نوقرچ و زلله

  

  خکی فنکترم، وی دۆزه
  ..!مفۆنیاو ئۆرکسترا ب ڕ تیایدا خۆشترین سه گ وه سه

  رگ،تیایدا، مه
  ،..منایم بکی نو مستی  نوقکی ترش و شیرین و ماجومیه
  
  ..وم

  ،..خکی فنکترا دووی دۆزه وه
  ،..م تر که فه ڕۆحی زوخامی تیا خه
  پاش سپدان،
،ب پ  

  ری خۆر، ،سبه ه ،په له
  غریبان، پاش مه

،ب پ  
 و،  شه ی مانگه ،تریفه ه په له

 ب پ!..  
  ..!ی بای ئاسمان بندتر رداخی،هنده راب و ،په نواح شه ئه له

ب پ،  
  ..و قاقای مردۆکان تریقه له

ب پ!..  
  ..شتکان هه پۆڕی به شین و شه له

ب پ!..  
  ..!خکان ی دۆزه وه ق بوونه ک و ڕه ه سته و به رماو سۆه سه له

ب پ!..  
  ..!می سپی جوان ه ش و قه ی ڕه ڕه په له
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،ب پ  
  ،.ران نگی بلورینی نوسه ده له

  دوور،دوور،
  ل،دوووور، گه

  ..کان ت و  ئیالهه سه نای ده دح و سه و مه هنوز له
ب پ!..  

  کان، رووی بانده سیحری گه له
  ی، و باندانه ئه

  ..پاش مرددن و تیرۆریان
  ..خۆشیان نازانن

  ..یان  نزرگه خه  یان دۆزه شته هه به
***@ @
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   ترت بۆنکوزی منه عه
  

 م ئاگره، النه
 مۆ، ف ژیله پخه

  ،.. هخۆراک سووتان
  ، ترین خوانه ب ئان و سات،بۆ ڕۆحم،ڕازاوه

  ..! جاران
  ..!بۆنکوزمان

 کتری بوو، تری یه عه
  کی کردووم، تره زارهترو جاهت،  عه مستاکه ئه

 ،..تا یبه حه له
  ..!کن چه ،دامده وانه  شه  
  ..!وا نابین وکی ئاگرینم پ ڕه خه ساتۆکه

  ،..تا یبه حه له
  ..! گرێ  ئهو ئاگر ر ئاگره هه

  ،..قم ناگرێ و ناهه شم بۆژۆ کردووه که ره هاوسه
  ،..م ده گودا ئه ی به که  سواوه وانه ک قه یانیه موو به هه

  ،.. بمبووره+
  یانیش،   ،دوێ به یانیه م به ب له

  یانی باشم ل کردیت، خت،به نگ وه دره
   ..! بمبووره+

  ..!پۆشاکم پووشه
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  ..!م ده  ئه ناسه نگی هه ب ده به
  ..! چرکه ،به چرکه

  ..!م که ما ئه  سه وه مفۆنیای کپه م سه ده  به
 ،..گره قم مه ناهه

  ،.. زوخرێ بم ودامه  سه 
  ..! زیاتر گ بگرم وه له  نیهی  واده

  
  یف،  حه

  ..!م چاک و چۆنی هاوڕکه
  ..بوو زمانی چاو نه به

  ،..یف حه
  ..! بوو وه ره نھا دیوی ده ته

  ..ۆر، جوانتر بوو یف، زۆر، ز زه
  شیزانی مرۆڤم،مرۆڤ، ئه

  ،..ک ناگرم دکی تراژیدی درامایه شھه ی مه رگه به
  ..!ک جاران ر وه هه
  ..!رم ت به مه کی هه ۆیه ش هه بۆ کاری کرده

 یف، حه
  کو جاران وه

  نوان،  لووتفی نه
  ..!یووت نه

  ، بوایه بۆنکوزی تۆ نه
   ..! دیایهی ئستای چۆن ب تره م عه م،ئه خه یه

  ..زانی وای ئه

  ..! پم نامۆن قام و شۆسته و شه کوچه
  ..!زانی تاکو ئستاش ی ئه نه

  ..!کانم تاپۆن کراوه  پینه ت و،پوه که  شه نگاوه ر هه سه  له
  ...!یف حه
  ..!شی م و هاوڕکه هاوڕکه

  ..!پیان وابوو
  ..باری شانیانم قورس کردبوو

  ،.بوو س خۆم نه ده ل به وه
  ...زانی ئه م نه قانونی پیاسه

  ،..بووم ت ده ما ڕه ننه هه دوو ڕیانی جه م به رده هه
  ،..ش جارجاره

  ،.ڕوانی تیشم ئه ننه جه ی چاو له تیله به
  ...ئافات رێ بوو پ له ڤه ده

  ..چۆڵ و هۆڵ
  ..فیون بوو،ووشک،ووشک کی ئه زرایه مه
  ..!داهۆڵ کان تیایدا ببوون به میره ئه

  ..!وا یرکی گووولی ب ده کانیش ته موجاهیده
  ..!!کان تۆقیبوون میره عزی ئه وه له

@ @

ãóÙi@ôšANNN@ @

  ،..زانی ئه م نه قانونی پیاسه
  ،..کوتی ری نسسرم ئه ،خۆم بۆ به تاو بوایه رک هه زستانان چ به

  ..!وێ بووم  له کوێ بوایه ریرله مھه زه
  ..کوتی تاو ئه ری هه ،خۆم بۆ به ر بوایه رک سبه هاوینان چ به
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  ..کوتی با ئه شه ری ڕه پایزان،خۆم بۆ به
  ..کوتی ورم بۆ ئه  سینگی هه رک ووشک و برینگ بوایه هاران،چ به به

  ..یی،ب ماناترین مانابوو ئاسوده
  ..هاکان بوو رتۆپی به ندی سه وشت و شکۆمه ڕه

  ..ش بوو وه ر ئه به ر له هه
  ،..ی شخان لم بیزار بوونک ڕه راو کانسکان و گه رکی سه رده به

  ..زانی  ئه م نه  پیاسه چونکه
  ..حف بوون نجتیما مه  قاموسی گه ی چیس له نده کوڕنی و چاوبک و خه
  ،..ندبوو ی سه و بسه ره ناوما په هه لی له زه عیشقکی ئه
  ،..یانیش یانی و چواربه یانی و س به یانی و دوو به تا، ئستاو به

 ..!رانک جا ر وه هه
  ترمه بۆنکوزم عه

  مه فا النکه ک و وه مه ئه
   مه ناسه ی دم خامۆشترین هه ناه

* * *  
  

   ٢٠٠٦ری  مبه نۆڤه
  
  
  
  
  
  
  

  

 نفال ئه
  

  ،. وه مای بیرچته ر باران،سه گه
   وه فریش گۆرانی بیرچته به
   وه ش مۆسیقای بیرچته)با(

   وه فای ئینسانی بیرچته ک و،وه مه یش ئه)سروشت(
 ...! وه نفالم،بیربچته  من،ئه حاه مه

  
  ، وه مه که نی کچه مه ته  له بۆیه

  ،..تاوی پایز کانی هه دوا ساته تر له کزۆه
  چاک و خۆشی،نوانی دوو ئازیز تر،له کزۆه

  ،...فری زستان کانی ماڵ ئاوایی به دوا ساته تر،له کزۆه
  ،...وی کوستان هو نازی،ک والرو،عیشوه نجه و له شئه نه تر،له کزۆه

  ،..لدانی دم تر،له کزۆه
 ...!کانی ژیان نگ و ڕووی سروشت و دوا ساته ،ڕه ڕوانمه ده

  
   تریش، کزۆه

 یان دێ، کانم بزه چاوه
 ،..یان ی به م سیمفۆنیای سروه گیای ده وزه نم و سه گه ی گوه روشکه بۆ که

  ....!تمانی ی شایه نجه په م به که تریش،کچه کزۆه
 ،. پشت گوکانی نته ی خاوی ده زیه که
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  قین بوو، الم یه
  ...!مزانی ده

  نفالستان ئه کات،به ،کوردوستان ده یه تک هه ئایه
  قین بوو، الم یه
  ..!مزانی ده

  ...!نیق و ڕم و شمشر نجه  مه بنه نفال ده کانی ئه ته کانی ئایه رفه حه
  ...!م واۆکه  خه ندهنزگای گو  مه بته یش ده)ر رعه عه(کانی بیابانه

 ریش، مه قوڕگی پغه
  ...!م که ی دڵ و ڕازو نیازو خواسه ی،ترپه کۆمه  گۆڕی به بته ده

  م که ناسه ر هندێ هه به له
  ..! وه وه و شه دیار،دوا تیشکی چراکانی ئه تر،به کزۆه

  وه شی بۆ بگرته بوو باوه و،ناخیش،توانای نه لۆتکه مه ی کردبوو بهمروون ده
   

  ..بای ساحان سه
  ،..ئاسمان

  ..!ی نیشان داین که موچه ڕه رو په مه ی پغه نجه ست و په جیاتی خۆر،ده له
  ...!یاد هناین نفالی وه تی ئه نوێ ئایه ر له سه

  ،.. وه مه که نی کچه مه ته  له بۆیه
  تر، کان کزۆه بانده

  ...!کورمن ده کانا هه خته ژر ساباتی دره له
  ..!ڕن گه ده کانا گه خته دی دره قه تر،به ب بست و،کزۆهمرۆکانیش 

  ختیش، دی دره قه
  ..!کا خاک ده یانی باش له تر،به کزۆه

  میش، چه

  ...!هن دا ده له ری جۆگه ر سه سه ست به تر،ده کزۆه
  ڕووباریش،

  ...!هن ما ده ری چه ر سه سه ست به تر،ده کزۆه
  ش، ریاچه ده

  ...!هن ری ڕووبارا ده ر سه سه هست ب تر،ده کزۆه
  ری پۆستاڵ بوو، کی ژر کشی دۆمی و ڕێ نیشانده یه یش کۆرپه)کانی(

  ودا، ر له هه
  ..!نفال کرا مویان ئه  پش هه

  ..!را ڕاپچکرا مه می زیھنی پغه رده به شم به زار شکۆفه شتاو دوو هه دو هه سه
  ..!!پوکا  خۆیا ههباخی شم له بجه ه کانی هه یبونه  به گوه

  
***  
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   شیعر ناکاوه
  

  یدا رگی عوسمان شه بۆ مه
  ،..یدا شه

  ندێ بووم تکا،کاری خواوه
  ی ناسه دوای دوا هه

  *ختیارو سورکو  حسن و شخ به مه همن و حه
  جارکی تر

  دا رنه ست وه ده
  کانم ورستانی چاوه هه له

  بن ی شت گیر بوون،شت گیر ئه که
  ا،کار بوومتک
  دا رنه ست وه ده

  کانم ورستانی چاوه خامۆشی هه له
  بارن ی دابارین،دائه که

  ،..یدا شه
  ،..ئستا

  ت ناسه هاوسی دوا هه م،به ک بکه یه ناسه چ،هه
  سران و عه مه ده

  وژی پیری موغان ی چوون کۆه نجه په به

  ن کتر بده رگای کلی یه ده له
  ی نۆشینیش پش مه

  یا ک مهستی پ ده به
  ند بنرین درک بۆ خواوه سکا غه

  یدا شه
  وتنت زوو بوو ی سره واده

  بوو ست خۆت نه ده رنانی تاجی ژیانیش به سه له
  ،..الشعورش

  بوون کانی شعورت نه  ساته تاجی چرکه
  ..یدا شه
  ، وه بره

   وه فرمان که
  ین ی که مه  له که ر بنی پکه هه

  ین یاڵ نۆشی که بادی خه ی ئه ک جورعه یه به
  ین رونمانی پ هوڕ که خی،ده وس و دۆزه ی فیرده ره و به بنه

  یدا شه
   وه فرمان که

   وه ی شیعره وه دیار خوندنه به
   وه رف بھۆنینه ی شیعرا،پرچی حه م ئاونه ر ده به له

  یدا شه
   وه کان کۆکه عاشقه

  * وه نه ی حاجی تۆفیق کۆکه که کانی چاپخانه ریوه  وه رفه حه



 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@43@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@44@@

  ت که وشه ی حه ڕه مین الپه که ر یه سه له
   وه  مانشتکی پ بھۆننه ناکاوه

   وه  ناترازن و نایکاته رگایه م ده ئیتر عوسمان ئه+
  هاران  م به به

  وانا رخه ختکی ئه بن ساباتی دره له
   وه کاته نوێ فرمان ده ر له سه

   شیعری رزه ته
  ،..ی شینی دله کی ناو گیرفانی به یه ماته  ته لک پیازو تاقه سه

  . وه ئایشی کرکارمان بیرخاته
***  

  
  
  
  
  .ریبیان کردم م زیاتر غه و ئازیزانه ماڵ ئاوایی ئه * 
ران  کی سابونکه ڕه گه ر برد له سه نی تیا به مه یدا دوا ته  عوسمان شه ی که و خانوه ئه  *

  .وان شاد بوو مردی ڕه ی پیره که چاپخانه
فتاکانا بۆ خاتوو ئایشی  کۆتایی حه  له رگه مه یدای جوانه رکی عوسمان شهشع  *

  .وه ته ری هۆنیوه هاوسه
  
  
  
  
  

  

  خکی فنکا دۆزه  له ناسه هه
  

  ،..ــــــی هاوڕم)باس هه(کی یه ناسه هه
  ی قوڕگی ج هشت و، النه

  ..!دا ئیجه له
  ،..زم خه  بوو به وه پۆلکه ردنی شه گه به

  ..!کانیش هس وڕه نه
  ..!کانیان ڕی باه شاپه به

  ،..نن کانی دائه ئاواز بۆ فرمسکه
  ــــــیش،)باس هه(
  ..!ی فرمسک چریکه به

  ،..رزن له رستۆو،ئفالتون،ئه رشی ئه عه
  ..! وه ڕه شمشاکی ته به
  ..!ن نگاو ده و ڕوویان هه ره به

  ،.. وه کی شپرزه روویه گه به
  ..!بات هانایان بۆ ده

  ..!!ت یان دهپ
  ..!!! منداه)*همن(
  .بات نوق و نه ن له که شی مه ب به

***  
ر لی  ده قه ، بدویه باس صاح عه م کاک عهی شاعیری هاوڕ ر گۆشه جگه:همن 

  . وه دوورخسته
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 ..! که وم مه
        

 ،...باری کانت شتتیان ل ئه چاوه
 ..! جارێ که،زووه وم مه

 ..ن،ب بیارێ الم مه ،وه مۆم که سته هم، د کۆرپه
  * * *  

  ..! که وم مه
 ..! وه ره ده م هه که ژاوه که
  ، .. وه ڕتا بخۆمه زی عیشقی ته ناو ڕه یی،له باقوم ئاسوده

  ، وه ر سینگته م سوکی،ئیالهیی،سه ده تاوتر، به تا،به
 ..!  وه م و،بتریقمه گوگاڵ که

* * * 
  !  .. که     وم مه

  ، ..ر هیچ زارێ  سه وینه که بادوور یان نزیک،نه
  ..خارێ  له ،جگه وه عشوق، چ نادورنه بن عاشق و مه

* * *  
  ..!   که وم مه

  ..! وه ییم بخۆره شقی کۆرپه عه پک له
  ،..کانتا ست بوونی ئاهه ڵ مه گه تا،له

  ،.. وه ته سره حه به
  ..!  وه کانم بسمه لوه ر لوت،به کانی سه جماوه  به ردیله گه

* * *  

  ..!  که وم مه
  ،..س بووم که تا تاقه ی کراوه ره نجه ر په به خۆ،له
  نگیتا، ی ب ده ڵ خورپه گه بوو،له ویش نه شه

  نگی، ب ده به
  ،..رم  بن سه نمه شتیت نه

* * *   
  ..!  که وم مه

  ، ..ئستا سوت ل کردم رمتر له خۆ،دون گه
  ..!  ونه ڕه رونما مه ده شتی لهی  شئه نه

  ، ..ما  نه روه به دڵ به
  ،..گرفتارم

  ڕژم، رانی شتتیم،خوناوی ووشک ئه بۆگوزه
* * * 
  ..! که وم مه

  رم، وداسه سه
  ..!رم نجده کانت ڕه مه بۆ خه

  ،..رم ده ربه بۆ ڕوخسارت،کائینکی ده
  ..!نھانی عومرم کانی په نی دوا ساته مه ی چه ئه

 ** *  
  ..! که وم مه

  م، سیده کانی دوا قه مه  په ی،دوا ووشه ئه
  م، که  گرمی چاوه ی، گرمه که  ب ئان و ساته ته عره ی نه ئه

  ..!م ندشه ی ئه  ب هاوتاکه  جوانه وزه زرا،سه ی مه ئه
 * *  
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  ..! که وم مه
  وه، بته  ئه مژوو دووباره
  ..!!ل ژیان

  ...! وه ناژته،د به ئه،د به ئه
   ،..وه ره ده م هه که ژاوه سا،که

  ، وه ر سینگته م سوکی،ئیالهیی،سه ده تاوتر، به تابه
 ..!  وه م و،بتریقمه گوگاڵ که

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ری عیشق ده قه
  

  کیت، یه  بزه تاوه
  ،..وه هاره ی به نده م خه ده به

  سیمکی شتیت، نه
  ..!ریاوه هرشتی د پۆلکی،سه م شه ده به

  زینیت، ئاوازکی حه
  .... وه که م سۆزی نایه ده به
  ..!ی ژکانی،تاری دمیت چریکه

  کانم، نجه ن و ناخ کوتانی په شیوه  به
   ،..وه یته دیوو ئه روو نه ی گه قامکی پایزانه مه

  
 !.. س که خه ره کانت مه ،لوه مکه ره که

  هوزاری دیلی نو دت،
  ..! که ڕه کانما به زه رزی حه نمی،وه گه ،گوهی روشکه نو،که له

  ..! وکه ن و که م شه نه مه م ته رمانی،ب جووتیاری ئه خه
  ،.. گفتی چاوت ئاشناکه گفتی چاوم به

  ..! ت که ناسه ی هه کانم،ئاوته ناسه هه
  !.. باکه بووی نو ناخی توێ توم به که ه ردوتۆزی که گه

  ..! مکه ره که
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تما  رائه ردنی به گه تا،به رائه ی به روازه ر ده به و،له وه نهپیرۆزیت بھۆ
  ،..یواسه هه
  ..!  مکه ره که

  ..!یی پیرۆزتم بۆ واکا رقه ،قاپیی مه ت ڕاسپره که زوانه
  .! مکه ره که

  ، تی بۆ واکه مه رحه ،تروسکایی مه ری عیشقه ده قه
  ، مکه ره که

 ،..خۆ من ب تۆ
  ..!وت کردووم ژن و بای زه  بهورکی،ووشک،ووشک، هه

  ..!ی کردووم سیره ق و که ریرک ڕه مھه زه
   ..!مکه ره که

                            ،تم بۆ واکا رگای عیباده ،ده ت ڕاسپره که زوانه
  ،.. کانم تاووتوێ که ناسه تا،هه که ده رقه ختی مه ری،دره ژر سبه له

  ییم، سیره و که وه ق بوونه ڕه
  ، . تاوێ که ی،گزنگی خۆره واه هه

   ،. راکه به لیم وه خمه عیشقکی مه
  ..! کهـــــــــــــم ره که
  ؟... ت ڕاسپره که زوانه
  .!تم بۆ واکا که ده رقه  قاپی مه

  ،  رو شین باووم پیه سمه نگ و ئه نم ڕه و گه له ی،سپیکه ردۆکه مشت به
    هاتووم،موریدانه،

  ،ژنی کلکتا ،به انوسنم،بهخۆ،بی کاوه  به
  ،تت نیازومورادم حاص کا مه رحه ی مه تا،تروسکه

  ..!هاتووم
کانت  یانی لوه به ره ر لوانم،ئاونگی به تۆکانی سه  ووشک هه خونچه

  ..!پاراویان کا
  ،.زاهیدم

  ،.. تم پ ئاشنا که که ته ریقه  ڕبازی ته
   ..!مکه ره که

  ،ه  با ئیال
  ..!ردنی ئاهکماکا گه تک به شق شفاعه الی ئیالهی عی

  ،بائیاله
  ..!ڕوپاراوتم کا ورکی ته وڕووی هه ره  به

  ،بائیاله
  ..!واکا وتا پ ڕه ی چوون شه زیه که  مانگم له

  ،بائیاله
  ،..ڕوخسارت ئاوزان کا قی  فه شه کتا،به ڕوونی کانیه ڕووخسارم،له

  با ئیاله،
  ،.سف کا کانی عیشقم بۆ وه ی دکتاتۆرهڕۆی ره کانتا،سه ری چاوه نده به له

  ،با ئیاله
  ،تاڵ کا م پ به وبنه ی سنگتا بارگه ری قوبه نده به   له

  ، کهـــــــــــم ره که
  ،..هـــــــــری عیشق ده قه

ی مسک و  رامه ی،بۆن و به که ڕه  شه رمه ت و،نه ی،تکچژانی ئولفه شنه
  ،.. قیقه رو عه نبه عه

  ..! مکه ره که
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نه تی مه  مروهب؟.  نو 
  ،.. ت بچونه ئایه م به یه سیده م قه ئه

  ،.. وزی بئانه وز سه کی سه ڕۆیه په نت،له کا کی لوه یه یه فه ر ڕه سه له
  ...!ست نوژ بگره کانی ده رفه ڕۆندکی حه  کازیوان به

  ..می دوعاونزا ده مه ده
   ..!رز ڕاگره رز به کانت به سته پی ده ر له سه کانی،له ته سره مرواری ئاهو حه

   *...!!!وه وه،بیخونه جویده ته  خۆ، به کاوه وجا،هدی،هدی،به ئه
***  

  
  

  .خونرت قورئانی پ ده  که یه و ئاوازه ئه:جوید ته   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

 لقیس به
  

 ..!یان ربه یبون بووی،تا،به  به
 ..ستران و کز بوونی چاوی ئه ره وزو،به نه ڵ وه گه له

  .!دوان کمان ئه میوان و،یه بووی به الم ده له
  ..کانمان وشه

  ..!لوان کرد له ت کش،لویان گیر ده سره ی حه پوله ک دوو په  وه
  

  ،..لقیس به
  ی ڕازونیاز، وه گۆڕینه
  ..!رشی ج ژوان و،عه بۆ چکردنی النه
  ندان به نه و خه ژاوه بۆ سازدانی که
  ،..ر زمان وردی سه ببوون به

  ،..ڕژان ک بوو،هیوای ده وایههی
  ..!کانمان ناسه  بوونی ڕۆح و هه بۆ ئاوته

  

  ..!لقیس به
  نین،  قاقاو پکه رمه ئاوگۆڕی نه
  ،..ری بوون بۆ ژین گه همای تازه
  ،..کی سامای شین شین زایه چاوانیشمان فه

  .!.تنۆک،تنۆک
  ،..وین باری عیشق و ئه  لی ده
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  ..لقیس بووی به
  ،.کردی ۆنم ئه ب  ژیرانه

 ..کردم  بۆنت ئه الرانه سه
  مدوانیت،  ئه نگینانه سه

  تدوانم  ئه السارانه
  ل مخابن،

 ،..کانت وری لیوه ی هه گرمه
  ..رخۆتر سه له
  ترازان، کتری نه یه له

  ...!!!یپوکان ،هه روونه یبونی،باغی ناخ و دڵ و ده رچی به هه
  

*** 
19/8/2007 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

  

  ت هیجره
  

  ،..من هشتاخۆ 
  ..!تا که پری موه ژر که له
  ..رکتا فنکایی سبه زنام به نه هه

  ،...ست گه کتم نه یه رسیله لوی به
  ؟...ڵ خۆتا گه تبردم له بۆ نه

  ؟..!!نیا ته چۆن دت هات جم بھی به
***  

  ....!!!هاوار.هاوار
  ؟...گوما دا بووی بانگی عیشقت به ی تۆ نه ئه

  ،...م کوێ که ڕوو له
  ..!م که یی نه ما ته زام نه
  ،.م که نی نه ما دیده ئازار نه

  ..!م که ما ڕووی ت نه نگ نه پانی جه گۆڕه
  ،.. خۆی یگرتمه رک نه نگه هیچ سه

  ..ن الچۆ ده
  ،..ڕۆی ره و سه خۆره ره تۆ عاشقکی سه
 ،.کی گۆزو گۆی سۆفیه

  ....فیۆی نج به تا ماوی ڕه هه
 ؟....مۆی خی عیشقی ئه ی،کۆڕی دۆزه ی تۆ دوانه که
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  ...! گره ر هه سه
  ..!ڕۆی یاخود ناڕۆی س پت نا بۆ کوێ ئه که

***  
  ،...ڕم گه لت ده

  ،....ڕم و،چاوه یه ی نیگام ئاوه شکؤفه
  ...!ڕم ره م سه وانی ده هوزارکی خۆش ڕه

  ....!و ڕووت دم ره روام و،به ب په
  .!ردوو گوم ی ئۆرگانیزمی گریانت هه غمه نه تاکو پتر بت،له

***  
  ئاخر خۆ من،

 و ڕم ورکی گرینۆکی ووڕکنی ب ئاسمان و ب جگه  هه
  ...شم  نا ته م هیجره بۆ ئه

  ....!!دوم بۆی نه ما له خۆ دی عاشق نه
***  

  ،... یالمه واوه
  ...! خۆی ت گرتومیه ژوکوی غوربه که

  ،..دنیام
  ... ئاگرکی ب ئامانهمرگوزارو 

  ،..تیایدا
  ...! و خامه ڕه وێ په چنگم ناکه

  ،... نامه م به نگی بکه ب ده ،به ناسه ر هه ر هه گه مه
  ...! و نیشتیمانه تی تۆی نیشتیمان و ئه بۆ هجره

***  
  ،... خته سه ئای که

  ...!جوویت پرسیار نه
  ...بیت ری نه  ده یتاسنی و عاشقانه رودا نه گه له

  ،... خته سه ئای که
  ....نجی عیشق ڕه

  ،...سپکی شت ر کۆی ئه سه له
  ...!یالونیت نگاو بن و نه هه

  ،.. خته سه ئای که
  ...زانیت پ نه

  ،..تن کانم النکه چاوه که
  ،..تن سرازه کانم ده برژانگه که
  تن که نینی عیشقه کانیشم ڕاژه ناسه هه
  ،..کانی منایتن سته دهی  که ی فۆکه که روانه برۆکانیشم په

***  
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  ڵ گه جیاتی خوا دمت له له
  

  *،..خۆ،من هشتا(
  ..!تا که پری موه ژر که له
  ..رکتا فنکایی سبه زنام به نه هه

  ست، گه کتم نه یه رسیله لوی به
  ؟..ڵ خۆتا گه تبردم له بۆ نه

  )*؟..!نیا ته چۆن دت هات جم بھی به
  ..!دونکو  مۆش وه خۆ،من،ئه

   دی هاته م بوو نه ی هیوای هیواکه وه ئه
  م پرێ به

  ک بوو، پریه
  کرابوو ش نه ختی خۆت تیا ڕه هشتا قژتی بۆ به

  هشتا،
  ی دڕکاویت شانه

  نابوو ت،بۆ داهنانی دانه رگاکه ر ده ی به که  شکاوه بن،ئاونه  له
  ک بوو پریه

  ،تائستاش الت ئستایه که
  م، که ناسه بۆی ڕۆح و هه 
  ت ئاشنایه که ناسه بۆی ڕۆح و هه  به

  الت م،له رده هه
  و،ئاوازی تارو نایه شته بۆی بارانی پاش وه

***   

   ک بوو پریه
  ردنت نگ و المل و گه ی بن هه قه  ئاره رمه بۆی نه

  ستتر کرد کانمی مه سته  مه ناسه هه
  ربووم ڕۆحی گ تبه

  حزوور، له
  ی جارانت یکه نه  خه سکهو ب سته ی جه بۆی باده

  کرد ده کی تری نه یه  باده تره بۆی،هیچ عه
  ک بوو پریه

   ت ر پشت ڕاکشاوه سپکه سه  له ده
   جوان بوو هنده
  ی وه وانه بۆ حه

  ریم ی عیشقی کۆچه  کۆرپه
  شماڵ بوو ترین ڕه ڕازاوه

  ک بوو پریه
   بوو م،تیایدا،جۆالنه که فه پخه

  ی شیعر ڕاخرابوو  ووشه به  ی ووشه قۆزاخه به
  ک بوو پریه

  م که شماه ڕه
   توندو تۆڵ بوو هنده

  *کانی دار نرگه
  کانی کۆپله به
  * ری عیشق ڕاگیرابوو ده شیعری قه

  ک بوو پریه
  م که جۆالنه
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   بوو  ڕازاوه هنده
  ی عیشقم کاکۆی کۆرپه

  و مووروی شین زیاتر، که کوژه له
  واسرابوو نه هزارکی تری پیا ه هیچ چاوه

  ،..ڕوخساریشم
  یی داپۆشرابوو مه شمینکی په پۆپه به

  نینی پ میھریشت، ستی ڕاژه ده
  رووی هوزارک بوو گه

  ی عیشقی هۆره
  چی دپای ڕۆحما ئه بن قه  له
  رووت کانی گه و،نۆته غمه نه
  ،گمی،دوو کۆتری عاشق بوون گمه
  می خرۆشانبوو که ی جۆالنه ر بانژه سه

  ،..هوڕییش
  کانتی کش کردبوو سته ده
  ییما مه م په رده ،ئاسمانی هه له
  خۆم کانی   ووڕکنه  لوه  له جگه
  کانیشی  ووڕکنه ستره ئه
  وانبوو ت خه ر سینه سه له

***  
  ت بیت جاه خه

  کردوه ش نه م ڕه شکه خۆ،ڕووی ترێ ڕه
   وه ته خۆت شیرینتر هشتومه له

  ،..سا ده

    رین که کانتم بۆ به زه  ڕه ڕگاکانی تووله ک،له یه
    کی عاشقم پ یه یه رسیله  به یامی کوه په

  کو بنچک،بنچک تاوه
  گۆی هشۆکانتا بیچم به

***  
  ..ت بیت جاه خه

  ...مناشتوویت رز نه  په ژر ساباتکی دووره له
  ی منایما که قه ق و ته  ڕه وشه ی حه که  موه پره ژر که هایت له

  چیت ژیت و دیت و ئه کانی دما ئه ی لدانه که  یه که ڵ،یه گه له
  نیت و که گاه پ ئه
  گریت و گاه ئه
  بیت و   ئه گاه تووڕه

  گژما  گاه دیت به
  ؟..کۆڵ نا ی هیجرانت له و بنه ئیدی،چما،بارگه

  ، ..سا بۆ ده
  ڵ  گه جیاتی خوا دمت له له

  نیت ژه موو سات ڕایئه و هه که یه  دم کۆرپه چونکه
  بیت  دڵ بنژرت و تۆی تیانه حایشه مه

  
***  

  
*  õóÝqüØ@çbàóè@õ‹Éï’@Ipò‹vïèHòN@ @

  .ی خۆمه شیعرکی بو کراوه: ری عیشق ده قه*
    .شماڵ وار یان ڕه  بن ده خرته  ده  که یه و دارانه ئه:  دار نرگه*
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  وان یبوونه به 
  

  ،..وه  هاتمه  که
   وه ڵ ڕابوردودا ئاشتم که گه  له
   ڵ داهاتودا بمتۆرنه گه له
  دا بمنژه ڵ ئاینده گه له

  بت ریب نه ئاسمانا غه ،له کم نیشانده یه ستره ج پی ئه
   ی مۆسیقای شیعرک  نۆته ،به ی مانگم بۆ بکه تریفه

  ئاوازک  به شم بۆ بکه روی خامه ی گه چریکه
  ..بت رگیز ڕگر نه رگیزاو هه هه

  م  خشداکه ڕوخسارما په لقیس به  بهی زیه ر هاتوو که گه  ئه
  م ڕۆحداکه ی خونمی به نه ر هاتوو خه گه ئه

  
  ..ستم دامنت ده
      ،..وه هاتمه که

    هیت    چیدی نه
  ،.. ی ریایه و ده  ئه ببمه

ر چیدا  سه زانم،به ورو خۆشم نه هه مکا به ت،ده ب ڕوخسه  تیشکی ڕۆژ به  که
  مپرژن، ئه

ختکی پایزا  ر شان و ملی چ دره سه گرێ و به ده کم هه تیه ینه بۆ چ مه
  ،..مبارن ئه

  لقیس به

  م گفتت ناکه به
  م که رنا یاد خۆمت ده له

  ودوا مه ل،له
  وا ی ب نه ی بمکه که نه
  م ،بوات پ بکه ڵ بکه گه کم له درۆیه
  م که  بوات پ نه ژه کم پ مه ڕاستیه

   کۆن چمه ت ده که  شینه کهڵ ملوان گه نا تاوکی تر له ده
  خشم به  فرۆشک ئه ڕۆژه به  گوه کانم به ی شیعره ڕه په  به ڕه په

  دا چیدی ناینوسم ناخیشم ئه ی کوڵ به وه ئه
  رێ حه موو سه هه
  ری دادێ حه تاسه

  ینۆشم رف ده رف حه یا حه ڵ پکی مه گه  له
  کانمی پ داپۆشم پاییز ناسه و،شان و ملی هه وه ئاگا بمه کو به به

  لقیس به
  م که گفتت نا به

  م ی ووشکت لناکه) سو میشه هه(کو تۆ  من وه
  م رده هه

  کانتم یبوونه وانی به یبوونه به
   الت مه هند نزیکی ناگه

  الت ش دووری من هام له هنده
***@ @

@ @
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 دوایین شیعر
 
  

 (....)زاری له) ١(
  
  ، وانه شه

  ،..شقت ی عه نی کازیوهنار،تاریک و ڕوو ی،که سایه تا،
  ..!ی ک مه یه بریی،شووشه له

  نۆشی، یبوونم ئه  به ک،گووی گووه یه شووشه
و دمم  ف و کوی سینه م و که که هۆی پکه کۆ سه کرد به لقیسم ئه  به گوه

  ..پۆشی پ ئه
  ،ش مانه و ده ئه

  ..یاڵ ست و خه ست و نه ی دڵ و،هه ترپه
  ڤاڵ رنه بادو که ی ئه و جۆش و خرۆش و جورعه ئهش نه کرد،له ناخیان پ ئه

  .. یارانه عه
  .. وه شه  ڕه ی ئاۆسکاوی تازه زیه که به

کرد  کانمت ئه کردو،پوه ما،ڕت ئه که ژن و بای پکه ڕۆخ ئاونگی،به به
   شانه به
  ..رم  رم نه نه
  ،..سپایی ئه به

  یوانی گوه  ههر  به چویته نگ و ده  بن هه خسته کانی پت،ئه سۆله
  لقیسکم، به

  ..و ئاونه کرد به  ریئمت ئه کی به یه پوله ی په بیلبیله
  ، وه والره نجه و له نازو عیشوه به

  ..ڕوانی تت ئه که  خواکرده مکیاجه هناو له ت پ دائه زیه که
  ،..وجـــــــــــــــــــــــــــــــا ئه

  ..کوتی یامت ئه ون و خه ی خه شهند رگای ئه کردو ده کت کووڕ ئه یه نجه په
   ،..وه کی الساره رویه گه به

  ..!ووتم پت ئه
  .. گیان رمه نه

  ..یاڵ و ژیان ون و خه سواری خه ی شۆڕه ئه
   ،گوێ ڕادره

  ... هاتووم وه نزیکه له
نی عیشقی هات  و دووی گژه رداوه ندین عیشقی دوورم گ ت به  چهری کیشوه

  ..وتوم هاتت که ونه
  ،..ووتم ت ئهپ

  ،..هاتووم
  ،..کتا یه ناسه ی دڵ و ئۆرکسترای هه ی ئیقاعی ترپه سایه له

  خـــــــــۆ، کاوه به
  کامی دڵ، به

                                  ،    ..م باسی عیشقت بۆ بکه
  ،.ووتم ئه پت 
  ،.. گیان رمه نه
  ..!یان م جاره ئه
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  ی خونت، نه خه
  ،..یبوون  به شنی گووی گووه چه

  ..! کمه ره گه..و وه مه سته  گووپرژنی جه یته که ڕۆنه
  بیژم،ما  سته ر جه سه ستی خۆم،به ده به

  ،..ووتم پت ئه
  ..هاتووم تم بوانیت

  رو  به یی بۆکردویته مه کی په ک ماکسیه چۆن مانگم وه که
  ..رم ی بان سه قردله  به م کردوه ستره  ئه

  و وه تا بتومه که پکه له.هاتووم
  ... م  و ڕۆحت که ناسه ی هه و ڕۆحم ئاویته ناسه هه

  ... مه و ده وه زیوی له ست و ته رچی عیشقی مه هاتووم،هه
  ،..ر خۆما به دایانمام له

  ،..م عیشقه ستی ئه پی ده ی بان له شخه و مه هاتووم،بسه
  ۆشنکادان و ڕ کانی نو دت ئاوه کو تاریکه  نوته ره به له که

  بن پتا م له رماک و ڕایبخه به م به و دم بکه  قیبله مه هاتووم،بتکه
  . بگرین و نامانه ستنوژ به  ده وه هاتووم پکه

ی خۆمانا  روونی ورانه دڵ و ده خوسان و له کانمانا ئه ی فرمسکه سایه  له که
  ..گۆفین  مان ئه هه

  ، گیان رمه نه
  .. هاتووم  وه نزیکه له

  ..!،هاتووموومهات
  ....هماو سونبلی داهاتووم م به بکه) بۆ تۆش)( م که زاو گیانه خواقه(شیعری 

  

  (....)زاری  له) ٢(
  

  ،..ز جوامری ئه 
  ز به نگ و نه له یدانی جریت بازی چه ی سوارچاکی مه ئه

  .. بۆ تۆی بچم یه یرانی عیشق هه رچی الوک و حه هاتووم هه
  ر ڕۆحی تۆیا بیپرژنم سه  به یه لقیس هه  به رچی گووی گوه هه

  ،..ز پاشا ئه
  ،..م ده ن ئه به

  شم جوداتر بت، م عیشقه ئه
  ..!دی بت به یگۆڕم و ئه نه
  س بازی بت، وه رزی هه  په دووره

  ،..م ده ن ئه به
  م، رده هه

  یاتا ون و خه و خه ندشه زای ئه فه له
  ،..کی عاری،عاری یه ستره ک ئه وه

  ،..ب عاریی به
  ..تا بم و بچم که ئاسمانه له
   ڕایسپرم یه ور هه  هه ه رچی په هه

  ،..بری باران له
  رتا ببارنن رسه سه لقیس به  به  گووی گوه نمه

  ....م ت بۆ بکه هلیله روش زیکرو ته فی ده ب ده هاتووم به
  ی، یه هلیله و زیکرو ته ئه

  ....م  خوازیارم بۆتی بکه مژه یانیانت و له به نوژی  یی بۆته وره گه به که
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  ...سم  سی که که
  ، بوا بکه

  ..!س ناناسم  تۆ زیاتر که له
  .. ووڕووو کاسم میشه بیت من هه ر تۆ نه گه

  ،..گیانی گیانم
  ...م ندشه  نو ئه کوتته ناکاو خۆی ده نگی بائاگا بوون،له ی زه مه و ده ئه

 ....م خه ال ده ان و کانی ئاسکان وهرمی هابادو گه لی مه کوڕگه
  وترت بم، م پ ئه ر هنده یاد نامنت و،هه چم،له
  ... تتتتانهوت ش ی پیاوی من،تۆم خۆش ئه ئه

  ..!! وررروووووژانهگیانت پ موو گیانم بۆ  هه
  ی پشتریش،عیشق هشتم کردبوون، وه ئه
  ..!شقی تۆدا وم کردوون پناوی عه له

  ،.. هژینی ژین
  ،.. ژیانی ژینه

   م،گیانی تۆ،بۆ گیانی من،گیانکی شیرینه سه گیانی تۆ قه به(
  *) وینه م عیشق و ئه ،ئه کانمه رده ونی ده م ڕه خه

   ..!سم سی که که
  .. چلۆن بدوم و توانام نیه زمان ه

  ...بت خ ده  دۆزه ی ژینه م ژینه بیت ئه ر تۆ نه گه
نی دوای چل سایمی تیا  مه م ته رده ههبت، نگت نه سازو تاری ده

  .....برژت ده
   ..!وه رکه ده وه

  ...ڕتم   چاوه وه سپده بت له نگت نه ی ده وانه و شه ئه
 ..!یت م که ره تا،که

  و ڕووت بم، ره  به وه و تریقه نده خه یت و،به سوک بکه
  ی گونار بترازنم سوخمه
  ، کو خونچه وه

  ..!ت بۆ دادڕموزی خۆم ی سه خه یه
  ،..سم سی که که

                            ی تۆم،  من ژینه                         
  ری تۆم، هاوسه

  .واژۆم ژوانیش نیم له
  ڕێ، لشم گه(
  وت خۆشم بویت، چۆنم ئه

  *.)وت مه ی من ئه یه و ڕگه به
***  
  

٢٤/١١/٢٠٠٧  
@ @

@ @
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  ٢٠٠٧کانی   شپرزه ناسه دوا هه
 

  . ده ڕم پ مه. ١
  

  ، ..ر هاتوو گه ئه
  ..!بوو م ئازاد نه که مه ه قه

  ..بوو وت و توانینما ڕاستگۆ نه سوکه ڵ هزرو هه گه له
  ، ده ڕم پ مه

  ، مه سیده رفی ووتارو قه رچی حه هه
  ،.. تیر  به بیکه
  ..! وان ب که به
  ..!و سنگم ره  به بیھاویژه

  ؟..ل،ئاگاداری دت به
  ..!!تا تیدامهش

  ،.. چونکه
 .وت کاژی عیشقم تیا فدان رزکدا حه  وه نیوه له

  
  کانت تۆویی سوی لوه. ٢  

  
  ..!ر سه خاکت به

  هری عیشقکت، ده
  ..ر ده هه کانت برد به  سوی لوه کره پژانی شه به

  ..!ر سه خاکت به
  ستوری یاسای عیشقم کرد، هند موتای ده

  ،..کرد هدی ن ندکم تیا به به
  نم، ل خۆش بوونم ڕاگه، *ــا) ئیفرۆدیت(م  رده به و،له وه نگم کاته ئۆهه

  باوان شواو،
  م، بوا ناکه

  تیغی زوبانی کوولت،
  رت، مه کانی ب سه وری چی ئاسمانی لوه ڵ هه  گه  له

  ..تاوی عیشقک بشن بۆ لۆژیکی گوفتارو ساباتی هیچ خۆره
  ب ڕنون، شاندنی به کانت وه ی لوه  سوانه و تۆوه ئه

  ون  هه ت و بوون به شه ماویی دما،بوون به ی ته ره نجه ر په  نو باغیی،به له
  ..! هیچ ڕۆندکک ئاو نادرن بت،به تی عیشق نه قیقه ڕۆندکی چاوانی حه به

  ..کانیان زامه
  ..عیشقک ساڕژ ناکرن  ــــه)توان هه(هیچ  به

  ێ،ڕ جــــــــــا،لم گه
  ،.. بم م شیعره ی ئه وه رقای هۆنینه با سه
  ..!!فاکانی تۆ رو سه مه ب سه با،به نه

  دووعا خوازی،
  م،  بکه٢٠٠٧کانی   شپرزه ناسه ت و دوا هه)ب له(ی  گبه کانی هه  سوه  تۆوه  له

  ..!!ب تۆ  با به نه
  !!!م  بکه٢٠٠٨نتاینی  له رانی فه وداسه  سه پیرۆزبایی له
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  .و دوا مه ل له .٣
   

   ..!ی عیشق و دامنی ژین ی دامنی پاژنه مۆکه سته  ده ی سوسکه ئه
نو  یی ڕاوچیانی به ی نو تۆڕی شپرزه که مۆ خزاوه سته  ده ی سوسکه ئه

 ،..وین ئه
  ،..کانی نو ئاوی کانی لیخنت کره  شه ردیله ی گه وه پش توانه

  نگ، نگاو ڕه رزی ڕه چوار وه
  ..!کا بوویت رویه ی گه ناسه دووتوی هه له

  ،..بوویت )جاویدان( زوی شیعرکی جریوه
  ،..دا نجه دوو توی دوو په له

  ،..بشت و زرینگ ناو بوویت کی به یه خامه
  ودوا، مه لـــــ،له

  دوو تو دکا له
  ..!!ڕۆیت ره کی سه یه  سوسکه
  ر زاریش، سه له

  !!..!خۆیت ی خۆ به ناسه کی ب هه رویه  گه
  

  .مخابن .٤
  

  ...!م جا،من چی بکه
  ،..خۆ من جارێ

  ..  وه ته بوومه  نه٢٠٠٧نتاینی  له ی فه که شیعره  له
  ؟..!ندێ چۆن بتوانم ر هه ژ به

  ،.. کوستان رمیانی دڵ به پاش،کردنی گه

  .. وه   بۆ بھۆنمه٢٠٠٨شیعرکی نوت بۆ 
  م، ده ن ئه به

  ...! م٢٠٠٩نتاینی  له ی فه که شیعره
  ..!  شیاوت بت

  تت بت هامه ی شه له هزه ی ژین و مه ی تۆی پاژنه شایسته
  ،.. بتوتت چهوتی  ی هاوشانی ڕه یاڵ و هۆرمۆنی مۆسیقاکه و خه ونه

  م، که میش و نه زریانی خه
  ..ر هاتوو گه ئه

  ..!مم بکووتت ی خه رگای سروه  ده
  

  .ناتا حه له. ٥
   

  ،..شتک بوو هه دم کانگای به
  ،..ناتا حه له

  ،..رچی حۆری تدا بوو هه
  ..!   ری کردن شت ده هه به
  ت، که نکه  ته  تامی ماچی لوه چونکه

  ت، که سته ی هیاللی جه لوانی،گۆزه  ئاشنابوونم، به چونکه
  ....  ببوون

  ،  ..ی له جۆگه به
  ..!م هوراکه رابولطه  شه
  ..!!دا م ژینه خی ئه دۆزه له

  ،م و هئیر باغی  ببوون به
 ،..م که ده ی زه  کونجی مه ببوون به
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  *.ردیان وه. ٦
    

  ..!ێ بوویت)ردیان وه(
  ..!ندم بوویت کلیلی قفی کۆت و زنجیرو پوه

  ،..م بوویت نه مه م ته ی ئازادیی،ئه ناسه هه
  ،..تاوم بوویت جاڕو گزنگی خۆره رامانی مرگ و نرگزه خه

  ی،  زینه لکه په
  ..  ناسکتر بوویت پوله  په  بای کۆرپه اری، دکی لهه م ئوارانی به  ده

  زمانی مناییش، به
  ،.. بوویت  پرچی ئایش و فاتمه

  
  . خورپه. ٧

                                            
  ،..م  که درۆ ئه

  ..م ر بم یادت ناکه گه ئه
  جار ناجارێ،

  چیت زیھنما دیت و ده له
  زنیت ده ههما  ندشه داوکی ئه به
  ..ی جاران زنانه و هه ک ئه نه

  ی، و یاده ک ئه نه
  ..!ژان هه رشی ئیمپراتۆریی دمی  ت عه که  کتووپه ی سوه ،خورپه که

  

  .ژوان نیم. ٨
  

  ژوان نیم،
  ..!!می ڕۆحم بوبت ی چه هرک ڕووباری ڕۆحت ئاوته ر ده گه ئه

  ..!ژوانیش نیم
  ،..ند کاژرک ر چه گه ئه

  می، م هاودهدت
  پۆل و ی شه هاژه

  ..!یاد چووت بت فی له ر پخه سه گریانی ئۆرجانیزمی، رمه نه
  ..!ژوانیش نیم

  ڕووباری ڕۆحت پ سپاردبم،
  ..!  ژوانیش نیم

  .ریای ڕۆحت سپاردبت ده می ڕۆحمم به چه
  

  .کو تۆ من وه .٩
    

  باتی تاڵ رگیز، نه رگیزاو هه کو تۆ، هه من وه
  ری ساڵ نتایین و سه له اری فه دی مه ناکه

  بیت، نا ئه ی فه و ڕۆژه تا،ئه
  تـــا ڕۆژی عیشقم) گکۆ(ر  سه بارن به فا ئه خۆری وه
  م شینم رده  مانگی ئاسمانی هه ر گکۆته وانی سه ڕۆشنایی شه
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  ک جاران، ر وه هه
  التم  دووربیت من له نده چه(
  )و ترتم رسیله پری موی به که

  ،.. متم ترین خه ووردترین و کهزریانی تووشی 
  ..!!کانتم رزه رینی وه شتی به پده

  ،..م نزارتم نمی ده  گه ی،گوه روشکه و که و سروه شنه
  

  .دا م دۆخه له .١٠
  

  ،..ی ژین ی دامنی دامن و دامنی پاژنه که  شپرزه ی سوسکه ئه
  دا، م دۆخه له

  دا، م شیعره نای ڕاستگۆیی ئه حه له
  ...! ویین ر نه کاممان سه

  ،..کاممان بمرین
  فرین ی به و پوشه رزه ی باران و ته رمنده کاممان،شه

  ندانی، زوومه یی ئاره دای شپرزه وه کاممان هه
  وینیین، نو ئه  تۆڕی ڕاوچیانی به

  ین)ئیفرۆدیت( شی کاممان ڕووڕه
   نتاینییین، له ردی فه کاممان ڕووزه

  ..!!ڕێ جا،لم گه
  ،.. بم م شیعره ی ئه وه نینهرقای هۆ با،سه
  فاکانی تۆ، رو سه مه بی سه با به نه

  ،..م  بکه٢٠٠٧کانی   شپرزه ناسه کانی زارت و دوا هه  سوه  تۆوه دوعاخوازی له
äóتۆ به با به رهاتنی فه بم  بکه٢٠٠٨نتاینی  له خ!!..  

  .   م  دوایین شیعرم بکه ب تۆ دوعاخوازی له با به نه
  
  
  
  .ویستی ندی خۆشه خواوه: تئیفرۆدی* 

  .م رهه مه: توان هه*
  لو: ب له* 
  .مر،زیندوو نه: جاویدان*
  .وان قیبی زیندان، پاسه ڕه: ردیان وه*
  . گۆڕ:گکۆ * 
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 وه که کانم مه تووخنی ئازاره
  

  وه یته مده  قورسی ئه زۆر به،وت کردو ئاسانی ژیانمت زه به  
  ..! پش تۆ چونکه
  ۆر جار،رگ ز مه

  وه گژیدا چوومه رگای کوتام و به ده
***  

  بوو هار نه  ،به،تۆ هاتیت که
  وه  ژیانه  وورده ن،وورده مه تۆکانی ته  ووشک هه گه ڕه

   ستانه ربه ب ده
  وه وز بوونه وز،سه  و سهڕاکشایتیانا،ناخ له

  ،تۆ هاتیت که
  لقیسکم  به ی گوه ڕه په

  ،..کرد
  م که ناسه شنی هه  باوه  به
  رونیشا رستگای ده  په  له

  م که  درووست نه نوی تۆوه ندکی نوێ به بوو خواوه ڕۆژ نه
**  

  ئستاش ڕاهیبکیت
  ند منیش خواوه

  دات وی یه ی شه و کــــــــــفــــــرانـــه ئه
  ،.سپرێ ڕامئه

  مامکی ڕووخسارو گوفتارت دامام ده
  تیت بناسنم یهسا ـــــکا که)کاهین( موو می هه رده به له

***  
  چم ناوێ لت

   ڕێ کانم گه  ئازاره یان،له
  ڕێ  ورییان گه  ده یان،له

  وم خه  له ده رمه  وهیشست ده
  ک یه هارینه  به وه خه

   واسه کانما هه رۆکی چاوه ردن و به گه یی، به مه کی په یه ک ملوانکه  وه
  کانم  پوه،ات
  وک  نھا شه ته
  ، باده ب  به

  کتر  ملی یه نه هست بک ده
***  

    وه نه مه زموونی ته م ئه به
   وه موو ئاوگۆڕی عیشقه م هه به

  ؟.. وه یته که بۆ،خۆت کاڵ فام ئه
  کانما بدوێ ڵ ئازاره گه ئارامی له به

  کانت سته  مه هست پی ده چی دی،له
   هنه ستمما مه  مه میشه ر هزری هه سه به

  ڕێ کانم گه ئازاره یان،له
  ڕێ وریان گه ده یان،له
   کن مه ئه ،بهکانم ئازاره
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  چ،جای ئیستا
  ر پیرۆز بوون ییش هه رزه هه به منای و  به

***  
  کانم بھنه  ئازاره واز،له

    وه که توخـــنـــــــــــیان مه
  ،ویقارن کانم به ئازاره
   نو ئامزکی له

  س موو که  چوون وای تۆیـــــا بۆ هه
   ناگرن و ئۆقره وه نگ نابنه ئۆهه

***  
    کانم بھنه  ئازاره واز له
   ر بت و ده با قه نه
  وه کاته شاد متدیدار به

  ،..با نه
  زاریت رمه کی شه ه سته به

      وه  بنیتهترڕڕ ســـخۆت گۆ بخات و پاساوکی له زمانت له
  ،..با نه

  تی عیشق یبه فای هه ک و وه مه تی ئه حیکایه
     وه  بگیته نا مه ڕزانی ته ی گه بن ویزگه له

  ..!با،جارکی تر نه
  ی تاڵ و شیرین   دوو کووپ قاوه

    وه ت بخۆینه ر ڕگاکه سهی  که خانه قاوه له
***  

     کانم بھنه  ئازاره واز له
  کانیا ره سبه ن به چیدی پ مه

  ی که ره سبه
  نگییت ی شه خۆشی ویستیت،هنده

  زانیت ات پی نهم چی بک به
  ،..نھا ،ته که

  تیت یبه  هه  الی خۆت ڕاهیبکی به
***  

   ڕوانه کانم مه ئازاره ،له سه ئیدی به
   یاندونه مه

   وه که توخنیان مه
   هوتون و پیان گرتو گوگاڵ که کانم له ئازاره
  کردن ت بۆ ئه  داره ی داره مانه و ده ئه

  انــــــــــــــــــــــــــیت شک که وه وڕه ڕه
مت پانــــــــ داگیرستوونی د  
*** 
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  نرخا رچه وه
  

  ..! بین وره چ،مناڵ بین،چ،گه
  ،..رکان وه یاده

  ی چاو لمان دوورن شنه و ڕه ی سپنه هنده
   مستاکه ئه

  بم وته ککه  بم، یاخود پیرو په وره چ،مناڵ بم،چ،گه
  توانت؟ ونی ڕۆژگار چۆن ئه ته

  رتن ڕاسپ مه کانی ته ئادگاره
  ،.ی منایم که قه ق و ته  ڕه وشه ی نو حه که دار تووه

  ر بنت ده ت کشما وه سره ی حه وازه رته ی په ندشه ئه له
  ؟..توانت ونی ڕۆژگار چۆن ئه یاخود،ته

  کانی  یوه  گه  چه لقه
  کنت ته ما نه م عومره شی ئه باوه له

  
  ؟..ن و ڕۆژگارێ مه ی چ زه ئه

   ونانه تهم  نای ئه حه له
   سته ربه  به

  هت تاکو،نه
  ، ناسه و،هه ئاهو،نزوله

   م خواسته یکوڵ بۆ ئه رژنکی ب په  په م به بکه
  

  ردوون یاخود،گه
  توانت چۆن ئه

    وه رته یاد به کانم له ستره تاتکی ئه ره سه
    وه وزه نه م وه ده چۆن به که

  نیگاکانیان
  ی تیشکی  ئاوته

  هات ی چاویان ده کردو بزه کانی سلمانی ئه قام و کۆنه کانی شه  گۆپه
  وتیشم زیاتر،  توانینی ڕه له
  وت   هیچ ڕه ڕوانیه یان ئه نه
   و مرد مندایه چۆن،به که

  *کفنی زیندوتیم
   کی خامی سپیه یه که تووره
  قاویش قاو،شه شه

وگار  سیروان شهمای  رگای سینه م دیوو ده ی ئه که مونخانه و فنی سه ره به
  *کووتم ئه

  پش سفتاحیش 
  ک یه ستره ی تیشکی گۆپک و پشنگی نیگای ئه تریسکه  له

  یی شخا حمه وتی کاک ئه ر مزگه به ر،له هه
  کرد کان ئه ستی کرکاره و پشنگی ده  تریسکه سفتاحم له
  نۆشی تی موژیان ئه ربه موون وشه تام سه  به هنده

  ان بووالیان چراخ تاریکی له
  بیستبوو ر ناویشیان نه دا بوو هه شاه گه
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  نگکی ناقۆ ده پاشان،به
  کانی کانسکانا  باریکه نگو خۆوییه وی کۆنه ته ڕه به
   ڕێ وتمه که قاری ئه کانی عه و کۆنه قیرتاوو فراوانه ره به

  مچان روو ئه گه پ به
  مووووون  سه بایه کاره

  م که چینه
  کان ستره  دی ئهکینی پش داچه

  ڕۆحی گوناری
  کان چه کانی دائه ر دیواره کانی سه  ڕاکشاوه  هیرۆو الوالوه گوه

  م که چینه
  ژان  هــــــه وتوانی ئه یانیانی زۆر خه وی به رشی خه عه

  یکی کیم ده ی لی ده وه ئه
  وه وته خه یی ده تووڕه بوو ،به ش ده ی تووڕه وه ئه

  
ل..،  

  ودیوو ی کۆنی ئه ی السیله که ییه هم رگا په ده
  سفی ئستام، زمان و،وه به
  یترازان  ک ئه یه ستره  ئه پایزه
  ی که ر ماه ر دیواری به فتی گۆپی سه تیشکی زکه
  تیــــــر کانیا،ببوون به چاوه له
  ودای نچیرێ ب رێ،عه ک ڕاوکه وه

  یوانی پدا ئه ڕاست و چه به
  نیکا کو،تیری چاوه تاوه

  وانی مرد مندایما بھاوێ  که له
  

  ب بست بووم
   ستره  ئه پایزه
  پانم سه ردا ئه سه خواستی دیی به

  کردم سیشی ئه خه ره ،مه که
  اـــــــرمان شه له

  دا رسمم ئه ن سه سه سپکی ڕه کو ئه ر وه هه
  ،..ش ب باکانه

  شانم  وه قامچی و لی ڕائه کرد به ی ئه ی دۆشاومژه نجه په
  زانم ته رونی مرد مندایی ئه ناخ و ده

  ووتم پی ئه
  تی ه خه  نه

  س بیدرکنی الی هیچ که  له ڕویدا ی که یه ره و به م بنه ئه
  یانی ی به نا سبه ده
  بینی  رگ ئه ستی مه ده سفتاح له

  ،..ئیدی،منیش
  گریان  قوپی  ی قوپه ریاچه ده بوو به رووم،ده گه

   هو بۆ سۆراخی ژیربوونه
   ئاسمان موانیه ده
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  دام یتا هانیان ئه یتا په زی منایم په خواست و ئاوه
م  کو بیانکه ر یه  سه مه یه بیانخه کتریکی سلمانی هه له رچی دار ئه هه

   یژه په به
    پله م به  ترپکی دیشم بکه موو ترپه هه

  کانا ستره بای ئه زنم به ر ئاسمان و هه  سه کو،بچمه تاوه
ل..،  

  زی منایم خواست و ئاوه
  زانم به زنانا دایان ئه ی هه یژه ی په مان پله هه به

  کان ستره ،ئه چونکه
  تیــــــــــــــــــا که شه له
  مانگ داپۆشیبوو رین و خۆیان به سه ئاسمانیان کردبوو به

  ،..ئیدی،ناچار
  ــاـــــــــــ)عب شه( ی دیقه ی حه که رینه  پان و به ر شۆسته سه به

   وه چوومه  ئه وه و کانسکان و ماه ره به
  ناو، ال ئه تام،وه کفنی سپی زیندوتی به

  * وانا رخه ی ئه ی چلووره ی کارگه که ییه مه  په ترمۆزه کرد به ئه پم 
  تاوا  ڵ خۆره گه ،ملمالنم بوو له و ئواره مه تا،ده

  
   وه ڕامه گه  فرۆشتنیش ده  چلووره ی له مه و ده ئه

  شم  که خته د به  به  کۆه دایکه
  کردم ی ئه که تاو بردووه  هه  ماچکی کومه پرتـــــــــــاوه

  بژاردم ی ده که و قانزاجه وه کرده می جیا ده که رمایه سه

    قانزاج زاترم پ بوایه ،له درکی بکردایه ر، گه
  ی که وژه  چوون کۆه قه ق و ته  ڕه سته ده به

  کردم ست و خۆی ئه کی خه دارکاریه
  ورا،پی بم شمده نه

ردا  سه کانی فرود چیان به قاری و پشھاته ی عه که نگه  شه  پایزه ستره ئه
  هناوم

  نا زیاتر ده
  پی دابووم، ی که و شیره ئه

  و  وه هنایه مده هه
  کردم رام ئه شی ل حه کاسپی کردنی هاوینه

  کردم ئه نی بۆ نهبیش جلی جوا کته ی مه بۆ سای ئاینده
  بردم کراو ناوی ئه خو نه و باش به رامزاده حه به

  *کانم کومه یا له ئه نه)نی زه وه(کاتی نوستنیشم
  

  ؟..توانت ئیدی ئستا،ک ئه
  پنت، ردا بسه سه وسام،به   خواستی ئه

  توانت، ک ئه
  رووتی، به جه
  تی، قیقه حه
  ستییی ئستام،  مه

  ا بچونتوس ستییی ئه نا مه  به
  توانت ک ئه
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  وسام نینی ئه ی پکه  ئاوازو تریقه
  ری ئستام بچونت مه گریانی ب سه به

  توانت؟ یان ک ئه
  ،...هت نه

  ، ..ڕاستگۆییم
  ،.. شیعرکا ده له

  چونت سرینکی پاراو نه  ئه دۆپه  به
  ؟.توانت یان ک ئه

ته یاد به کانم لهبۆژوو جاڕس کردن و نزاو سنگ کوتانی دراوسوه ر   
  کیش ر دار توویه ڵ بینینی هه گه له

  ر مه سه چ،زڕ بت یان به
  سنگ کوتان و نزاکانیان

  ، داوه مان ئاوازو سه هه به
  وه یمه و نه وه زرنگته گوکانما نه له

  
  * بینی خۆت نه ببی خر له ڕه)ن مه ی سه ئامه(ی  که خۆره ره  سه تیوه ــــ هه

   و نابینابیعیل زمه مه
  تاوبی ه خه  هه میشه شت بت و هه ل عومر دڵ سافی به توولله

  
  نزاو پشبینی دراوسکانمان

  نا با مه ژنی ته به  کاو، به بوو به
  ،..ل،جارێ

   وتووه که کانم نه عیلی توخنی چاوه زمه  مه
 تاریکیدا بۆ ئستا یی و ئستا،له رزه رکانی منای و هه وه با،یاده نه

   وه بگمه
ل.،  

  ردیی و پاکژی دڵ  بی گه
  گرت  رۆکم هه به  له ست حاه ده مه

  ر هندێ به له
  ،. وه وهۆیه به

  کرت م و نزام ل ئه ده رسم ئه ن سه سه سپکی ڕه ک ئه یان جاری تریش وه  ده
  
  ،..بریا،عیشق

   کردایه پاکژیی نه ی به مه گه
   ی کفنی ب واده

   بیایه  دما نهی که با خۆه  به
  ،..بریا

    شکردایه نای ژینا ڕووی خۆیان ڕه حه ن و مژوو له مه  کاژی زه
   چژایه خی ئستام نه سوتانی دۆزه

   مدیتایه وی دیتم نه ئه
  یــــــش)قاری عه(ی که نگه  شۆخ و شه ستره ئه
  * انیایهز نه)بافلۆف(ی  که گه ی سه که سه ڕه جه می به که مونه هاوار هاواری سه

  



 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@89@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@90@@

  یھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات هه
  ؟..م ئستا چی بکه

  ، نین و تریقه ی پکه پک باده
 چۆن  م پیریه ی منایم به که قه ق و ته  ڕه وشه ی حه که  شیرینه  تووه  له

  م نۆشکه
  م که نه خه رده ی زه زه مه م،به کی کایش چۆن بکه  توویه نکه ده

  پنراویش   ی سه١٩٥٧مووزی  کی ته یه
  م رامۆش که نگی دنیای ب دادیا چۆن فه رهه فه له
  م م که راهه دایک بوون چۆن فه ڕۆژی له ش به ناسه دوا هه

******  
  
  
  .مون فرۆشتن ی سپی سه که تووره: کفنی سپی*
  ).وانمونی ئۆتۆماتیکی سیر سه( مابوو یه مونخانه و سه شتاکانیش ئه تای سای هه ره تاسه*
  .رم کردنی پست  بۆ نه توانکه هه: نی زه وه*

  .دا المارم ئه په:کرد پم ئه
  . دایکمه: ن مه ی سه ئامه*
  ) االنعکاس الشرطي نظریه(نی زانای ڕوسی،خاوه: بافلۆف*
٢٠/٧/٢٠٠٨  

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

  عیشقکی نوێ
  

  .م که ی گوه سبه
  وان، ب باخه  به
  ،.م که  باخه دته
 ر پیدا، به له

 م، که ناسه یی سووره ههرش فه
  کانیشم، نیگاو پشوازی چاوه

  م، که ده
  م  که مارشی عیشقه به

  ،..م که ڕۆحیشم ده
  ..م که پوله ست په  ده مه ی ده مۆمک و ئه  به
  م  نوکه نگاوو ڕکردنی عیشقه کو ڕۆشنتربت هه تاوه

  م که کانیشم ده برژانگه
  م که روانه رمی چوون بای په ها شمشری نه یه ،ده  به

  م وانی دوو برۆکه ست شمشره ده  مه یده ئه
  ی دم ست ترپه  ده مه یده ئه
  م که ناسه ست هه  ده مه یده ئه
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  م که ی،گوه و ساته تا،ئه
  پاش سوی کۆماریی عیشق

  م که رم نه زت و شه به خت،داده ر ته سه  له
  م نیشی کهزی لوا تی ڕه کانی،زیاره شکه  چوون ترێ ڕه چاوه  له جگه

  ،...م شق بکه شقانی عه م عه رجه سه ندانکیش پیرۆزبایی،له  ی ڕبه١٤موو  هه
***  

١٢/٢/٢٠٠٩  
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

   ر الماوه کانتم هه ناسه بۆنی هه
  
) ١(  
  ئستا، دوور،له

 ..رشم بوویت ی عه لقیسی باخچه  به گوه
  یانیان، به
  کانت، گۆفینی چاوه دوای هه

  .کردیت یانی باشی ل ئه م بهی ڕۆح پوله په
  

)٢(  
  ،..کدام یه قوتابخانه له 
  ی،مامۆستای سروود، یانیه و به ئه

  خون، مارشی عیشقم پ ده
  ..!ی عیشق مامۆستای وانه

  ،..تیغ و کات به زمانی ده
  ..!ئاخف  ژنی ده دژی فره

   ل،به
  ، وه بن ساباتی داکۆکی کردنیشه له

  .ڕێ گه  پیاوی ده بۆ فره
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)٣(  
  پۆلکدام، له
  ی، و کتبه ئه

  کانی،  ڕه الپه
  ،..  وه یخونمه  ئه وه پوله دیدی په و له یه ناسه ی هه ڕه په له

  ..دا ی ئاینده وانه له
  ..! وه یشارنه ئه

   وه، بته  ئه وه  ووتنه وانه ی مامۆستاش له مه و ده ئه
  ئاسمان، بت به م ل ئه که قفی پۆله سه
  ،  تریسکه وره هه هبت ب روونم ئه ده

  ..ش که شه  ڕه خته ته
  ..!ی سپی خته ته بت به ئه

  ،..دا ی ئاینده وانه له
  ..!کانی مامۆستا ی چاوه شنه ڕه

  باشیر، ته م به که ئه
  ..!نووسم  ئه  سپکه خته ر ته سه له

  شیمانم، په+
 ،..ی مانه و ده ئه

  نوسییت ،  شیعرم بۆ ئه
  شیمانیشم، په
  ی، مانه و ده ئه
  کانت، سته پی ده ر له ی سه شخه مه ڕۆحمم کردبوو،به

  ،.. چونکه
  (..!نگک بوو هه م نه ئیراده

  ..)ر بوو وه وشکایی عیشقا داد په له
  

)٤(  
  ، یه ردوون هه وری گه رچی هه هه

  ..م که ق بژیدا ڕیزیان ئه ر ووشکایی هه سه له
  ، ه په ،به ه په

  پرسم، لیان ئه
  کامتان،تا،ئستا؟

  کانی، وهل
  ؟ کردوه ڕ نه  بارانکی ته لوی نمه
  !دا م عیشقه پانی ئه گۆڕه با،له
  م، رێ،ڕاوژی که  ده بته
  ،..با،جارکی تر نه

  ئاسمان،
  ..!ت ه خخه ی بباو هه خشته له

  
)٥(  
  !رسامم سه

  ..م یاخی و تووڕه
  ،تۆ، له
  خۆم، له
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  ی،  بارانه و دۆپه له
  .. هـــــــــــم ب ب خه،پی ووتم که

  ن بـــــــــــــــــــــــت، به
  ، خوار هاتمه که
  ستی ووشکم، ده
  گوشت ڕ نه ستکی ته هیچ ده

  ،....تـــــــــــــــا
  ئاسمان، له  وه پکه

  تــــــــر، شونکی متمانه
  ،ج ژوان به،ین که  ده

  !!شم یاخی و تووڕه
  ی، یه ستره و ئه له

  وشان، پش دره
  !تمپی وو که

  ..! دنیــــــــــــــــــابـــــــــه
  تۆ زیاتر، س له ناهم دی هیچ که
  ، وه قمه ونه ڕه شانازی بکات به

  !شم یاخی و تووڕه
  ی، شه و باوه له

  !شقم ی عه و،فرگه النه بوو،به که
  ،.. چونکه

  شکست و تکشکان، ،له جگه
  ..هشتم ج نه هیچ شتکی تری ال 
  

)٦(  
  ،.. ر الماوه هکانتم ه نامه

  ، دنیــــــــــــــــــــابه
  ..!وه رگیشی ناخونمه بۆ،مه
  ،.. ر الماوه کانیشتم هه ناسه بۆنی هه

  ..! دنیــــــــــــــــــــابه
   وه بۆنی هیچ گوکی ناگۆڕمه به

  ،..شیمانم ل،په
   بۆم نوسیت و ی که و نامانه له

  ـا،یــــــــــــــــــــــ نیشانی خۆمم نه
  ،.. چونــــــــــــــــــــــــــــــــــــکه

  زانی، وام ئه
  .. منت ووتـــــــــــــــووه نھا به ته

  ژیانـــــــــــــــــــا، له
   زۆر نیه نھا،دووشت،به ته

  !تی م،هاوڕیه که یه
   !ویستی میش،خۆشه دووهه

  
)٧(  

  ،..ڕۆژانک
  شکا، کانم ئه لوه  توینوتیت به

  ..!خونم ئستاش به
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)٨(  
  ..!کم کردویت نمه

  کی، نمه
  ..نـــــــــــــــــــــــا)..ئاو(و) نان(و)خوێ(

  ..!کیشت کردوم نمه
  کی، نمه

  ..نــــــــــــــــــــــــــا)...ئــــــــــــــــــــــــاو(و)نان(و)خۆێ(
  ..! ش یه و سفره ر ئه سه له

  ..!ما  نه ناسه هه
  ..!ئای سوور

  ..!کا نه ن ههعاشقا به
*** 
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  ریبتری کردم رگت غه مه
   

  دی هاوڕم مه الح محه بۆ جاویدانی سه

  

  ؟.. وه کاته ژنۆکانم ئه ئه کانم،له سته ک،ده

  ؟.. وه خشته به بیناییم ئه ناو کۆشما به رم له ک،سه

  ؟..ووبارڕ کات به ت ئه که زاره نزیک مه م له  تازانه م فرمسکه ک،ئه

  ..!    خومار  چووی چاو به  هه کی پرچ شۆڕی تازه بیه  شۆڕه بۆ ئاودانی،شیعره

  

  الح، ئاخ سه

  ؟*..ک ب خاۆی من لوح و ک به ک ب ئه ئیتر ک به    

  ،..بوو بری نه رگ سه مه

  .. الت وه ی هشت بمه  نه

  .. وه ت ناتبینمه  دم ئه که ر مه فه  ووتت سه هنده

  .. وه ی هشت جارکی تر بتبینمه رگت نه رم کردو مه فه تاسه

  هشت، ی رگت نه مه

  ...وه ڕووخسارتا بیخونمه توانی بینوسیت له تئه نه ی که یه  تازه و شیعره ئه
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  الح، سه
  ،..ت که کشراوه ئازار هه  له فه ر پخه پاو تلکی سه ر ته ڵ هه گه له

  ، کات تووت خوا نه ڕام و تۆش ئه گه ورت ئه ده  له
  یت که ریبم ئه الح زیاتر غه مووت سه ئه

  ریبین مومان غه دووت هه ئه
  بووین دایک نه ریبی له غه ل به

  
  رتم ی ژوور سه که من، کله

  بدارم و چاو لک نانم
  ر ئاخکتا ڵ هه گه له
  توان و هه م به که کانم ئه فرمسکه

  شلم تی پ ئه که هقار قار شه  شه ر سینگه وان و سه نوچه
  پاش هوڕ بوون و ئازار شکن

   وه مه که ر شانتا الر ئه سه رم به سه
  .وه یـــــــــم بۆ بخونه)لی ال عه مه (ی که ک جاران شیعره تۆش،وه

***  
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