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  وتةرمگوص                                    
 لةسايةي مردين دووذةنگةوة

 ژورث گةصا دةبنة كثل و
 دةبنةئامسانثكي داخراوي بث پثكةنني

 نايةي مــئةستثرةي پةجنةكاين ئةم ب
 مل دةسوون لةچةقؤي گريفاين گومان

 اوذثـــــه
  سةفةرمهةصوةريوةكاين

 دار لقي شكاوندارستاين چاوةكاين غةريبيم دوو
 ميننـــــدووبةردي سووري ژثر ل

 ووصاتثكةوة لة
 دةنگم بوولبويل قةفةزي ژوورثكةو

 بةستةصةك هةناسةي بةستووم
 كاتژمثري دصم دوخوولةكي الداوة لةباراين تةمةن

 ضگةي شةپؤيل نيگةرانيمتا
 لةنثوباوةشي هةورا ذثدةكات

 مةملةكةيت هةورا لة
 چةند ذووبارث 

 چةندجؤگةلةي ئاوي چاوي ووصاتث گوص ئاودةدةن
 ذةنگي ذةنگ بن تا
 ..نا بوورن  

 ذةنگي زةردو ذةنگي سةوز
 دووذةنگي ناشريين نةبوون بؤ شيعرةكامن ،

 .....بةصام ئةمئثستا
 ذستةكامن دةشثوثنن

  ذةنگانةئةم
 تابووتثكي نةووسن بوون
 لةمةملةكةيت هةورمدا

 لةمنةوة كةنارث قوص هةورةوة ترس و لة
 منةوة گوصةگةمني چاوةذواين لة
 !لةئةستثرةي بةفرا گوص دةذوث  اـــــت

 لةبارةكياوة تا دوادث
 خؤر لةديوةخاين لثصبووندا  دانيشتووةو

 پثكةنني لةدوكاين مردنا
 !شث شرييين بةمنداصان دةفرؤ

 مؤم لة نثوسةري تاريكيدا دادةگرسث و
 گوص لةنثوموشيت باراندا دةذوث

 دووكورسي بؤش و...هؤ 
  !.!ورگي تثر دوو

 ئثوة خةوتووي ژثر باصي هؤبةن



 چاوتان ناكةنةوة
 بيدةنة هةتاوي ئةم سةرماية اــت

 ذؤحتان نادةنة بةرسثبةر و دةستان
 كلثتةي هةتاوي هةتاو ناكةنة

 شةرمةزاريدا بسووتثن لةگةرماي  اــت
 وة بثدةنگ دةمرنـــــئث

 ث هةناسةدةمرنوةك گوصي ژوورةكةم تاجثم هثصا ب
 دةستم لةبريين ئةو ووصاتة هةصناگرم

 بةخوثن دةذشثمةوة
 تا گؤذي هاوذثكامن دةدؤزمةوة

 پرسةي هةصپةذين لةشادي گرياندا
 دةصثم ي پي دةكةمة گوصي دةسيت خاين و

  ،يبات بؤ گؤذي زينـب
  ستانث تفةنگ لةنثو ذووبارثكي قووصدا دةشارمةوةدار
 نةهةنگ لةزماين ماسيم نةگات اــت

 گوص لةسةر دةريا دةذوثنم
 لق وپؤپي گوص ناشكث بةذةهثصةو تةرزة

 !.!ئةگةر گوص بثت 
 با هةر تؤئاگات لثيبثت
 ئةضني دصي بةبارانةوةية

 .اي هارذمث ــــــــــــب منيش لة
 ست دةسذي سنوورث شوثن پثكاين بةدة

 اوثنةي ذةنگـــت
 لةسةر پشيت بةردو دةريا نغرؤبكات

 .!.ابن ــــئةم نانوحانة نعرؤ ن:. ي ـــــــكة چ
 لثت تثناگةم

 گذو و بةر دةم دةم تةمةن دةدةيتة
 بةر باران دةم دةم تةمةن دةدةيتة

 اــــــه:! چيمةين سةرتان بؤين چي نادا 
  ....!....بريتان دةخةمةوة

 سثوسثنان.... هةصةجبةمناصاين
 اوكتانــــب...قةراغي برين

 !؟ هةربةبؤين سثو و سيانيد نةمرد
 چؤن بونةوة بةقورباين دارستاين

  .!...سيانيدو سثو و ئةنفال
 هةگبةي شامن نامةتان بوو
 وةك ئاوثنةي ئةستثرةيةك

 دام بةبةردي ناوچةيةكي ئةو خةرةندةي
 ئةيوب سةبري تثداناكاو خؤي دةكوژث

 !ن مةخةنةژثر چةنة دةستا
 مثژووي سنوورتامن بةبةفر نووسيوة
 قورئان ذثنادات بؤ باراين خبوثنمةوة

 چرام داوة لةپثنج لق وبةزماين گةل نووسيوومة
  ...!...هةتاوي ژثر دةريا نامرث



 كةچي تاريكي ذمث پثنادا بؤ هةتاوي بنوومسةوة
 بةصگةنامةم پثية ،بةبروسكةي هةورا بؤتاين دةنثرم

 ثندةرتا لةو
 شةپؤل گؤذ بؤ كةنار لثدا و

 تا ضگةش بؤ تةم
 نامةي بةخثر هاتنم

 بة با دا ناردووة
 بؤ خــــؤر..بؤ ئـــاو 
 بؤ تاريكي.. بؤ باران

 لةم چامةيةدا دانيشن
 بة مناصانيشم  ووتوة

 بة ذوويت لةبةر باراندا
 سةماي زؤربـــــــــــا بگثذن

 بة دايكانيشم ووتوة
 ةهيدةكانيان وبچنة سةر گؤذي كوذةش

 عــــيسا ئاسا
 فوو بةگةرياندا بكةن

 تــــــــــا زيندوو دةبنةوة
 بةوكوذة شؤذشگثذانةش دةصثم
 وةرن ئةو مةداليا يانة وةرگرن

 لة ناو ئةو دووليستةيةدا
 ....!.......!بةعسي نــــــــــــــــــــــــــــــــةبوون 
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