
1 

 دوو ماچی ڕووت             
 

 ئیسماعیل خورمای:شیعری                            
                       de.xurmaly@yahoo 

                                          

 من وتۆ
 

 تم و سو  من ده که یه ده سه
 یی تر نابی   گله  تۆش له که یه ده سه

  که یه ده سه
 ی ڕامووسان و   واده م نزیکه من ده
 کتری  کانی یه  خورماییه که  چۆله  له وه ووردبوونه

   ی سیا گیان دووره تۆش ده
 ..لم هاکا ڕوبارێ  من ده
 ی گرتین  گ و ماچ هه  له

 تدا وحیبهکانی م  نارنجییه  پیینی پلوسکه له
 توڕی داین و

 ویستی ی خۆشه سماڵ گره داری ده بووین به
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 .. و ناب  وه بووه  ی نه تۆش ده..تۆش 
 !زاڵ ڕۆیی سیا  مانی الس وخه زه

 چۆ ، م  تاریکی مه من ده
   یه ڕوه کچ وا  به

 کان  ییه مه  په وه تاری شه ر قه سه
 ینیان ، وه هه

 ی خۆمان که خته هاری به  به
  وه یبوون وبوغورد وڕووتبوونه وی به  شه

  یه  ی ورنه تۆش ده..تۆش 
 فایی و م زستانی بوه به
  می ناپاکییه م خوڕه به

  خورافاته
 چۆ تاریک مه

 تاری چی و شیفۆنی چی ؟ قه
 ش  گه ی ڕۆژکه  جریوه م گوم له من ده

 چ من  دا پده و ڕۆژه له
  گوڵ یاره عه

 ر سنگت و سه سوی  رم به سه
 نیشم  مه ته
 ری  سبه                             به
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 کت ڕابسپیرم یه بزه
  ی سیا گیان تۆش دیسان ده
 ڕێ  من گه له

 ی چی ؟ ری چی وجریوه سبه
  .. پایزه نیشکه م که من ده

 ی  واده نزیکه نزیکه 
 بوونمان ، هاکا کچ  تکه

 ئاگری نوانمانا هاکا هاکا  ، له
 شت و هه  به خ به دۆزه..خ  دۆزه
 ! وه وته ئاگر که شت به هه به

  ی  ده..تۆش ..تۆش 
 چۆ وراز مه هه

 چۆ سیا  تاریک مه
 وسی چی ؟ خی چی و فیرده دۆزه
 وسی چی ؟ خی چی و فیرده دۆزه

 
 
 
 
 

   بۆئاسمانه وه ڕته گه  ،ده ماچه م گوه ھینانی ئه ی چاو هه ساره هه:تبینی
 
 

 *ید کامیلی ئیمامی  سه*ی  که                   شینه      
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  وانه                         پچه
 

 واشا تۆته
  روانه وا په

 با و تر ده  عه گوخانه  له
 یری عاشق  ته

 با و وزی ده  دارستان سه له
 باشیر و  پۆل ته زارۆک له

 ئاو ، ماسی له
 !نھینی ئاو 
  سنگ  تۆش له

 !ی  به ای ئاگر دهق سو وپرته
 واشا ل ئازیز تۆ ته وه

  ناو مندا  له
 کان گوم بردنه یه  وانه ن پچه چه

 ب و یا ده ک په یه روانه په
 !فین  گوڵ ده

 ب و یا ده ک په وزاییه سه
 !ن  ال ده نوور بۆپایز وه

 ب و یا ده ک په رزاییه به
 !گرێ  ده وا بۆ شیعر هه هه

 واشا  تۆ ته
 و مندا نا له

 !کان   گوم بردنه یه وانه ن پچه چه
 

 مانیا ئه/2004زستانی 


