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  ر باخا  به  له روانه                       چون په

  برژێ  ده هه وه  ی الی خونچه عده دیار وه به
    وه کری گوه دیار کوشتگای مه گرێ ، به شانی دۆڕان ده) با(نوچ

   وه نیاییه ت و ته کری غوربه رسیله مه نیشککیی ، سه  دیار که منیش به
  م که ڕده ڕپه زیربوون په کانی مونته هس فه ی نه وشه نه وه

  نیایی ، ی ته ت باش ئه ئواره
  ڵ و عیشق کانی دووکه ر ماه رزی به ی په ئه

  کان  تاری تاییه قه ی شیوی پله  ئه
  ی گوڵ وزریان  وه یای ڕووتبوونه  خه رزی خاخاڵ به ی په ئه
  کانی ڕۆحم  هر ما  به ی شیرین ترین موسافیر وه نیایی ، ئه ی ته ئه

  وم  و ئه ی ئره ریبانه یتی غه مووبه ی حافزی هه ئه
    ریکم به شه

  یانچنم   شیعرکدا ده ی له و گونه وی ئه گره  له
  یانپچم  یی شیعرکدا ده پچی سرکه ی له وگونه ئه

  ی ، النه وجۆگه ماسی ئه له
  جبووری   مه ر پیری به به له

  !م  که  منایم ده گزی له
  نیایی ی ته ئه ریکم به  شه
  ی و شیعرانه ناری ئه هه  له

  یانفنم  کان ده  عاشقه نیشکه چنگ که له
  ی ، و باخانه ی ئه جریوه له

  !سنم  کانی ده  ڕووخۆشه  بانده  قوم ئاو ، له  به
  نیایی  ی ته   ئه ریکم به شه
   ، ن ساکه ی چه مایه وسه له

  وه و شین دنته هزرم به
  !خش  به  پیری ده ام بهنیگ

  نیایی ی ته ئه
   و  رده ودیوم به رژینی ئه  چیغی په س له ده

    ریکم به شه
  م دیو   ئه بره

  سووت  چۆن ده وه فی خون و عیشقه  ده ، به واشای عارفی دکه  ته
  !ویقاری چ حاکدان   ،له وه  زرکی گوڵ دۆپه ، به یری زکری گوڵ وبا که  سه

   گره  هه و گونه س له نیایی ، ده ی ته م دیو ئه  ئه ره وه



2  

  !ن  که نات ده تر فه م عه فیوونی که  ئه به
   خشه به  مه روانانه  و په می ئه له  سه دت به

  ماب  نه وه  دووباه فینیان به شی خۆیان ، هه  به نگه ڕه
  تروشك مه  هه وه مکه دیار گژیی چه به

  ! چنگان دێ کیان له خشینی ماسییه به قوم ئاو ، نه نه
  نیایی ،  ی ته م دیو ئه  ئه ره وه

  مناسی  ده نیم که شپۆشه  ڕه و سواره ر ئه نھا هه  ته من به
  مناسی   ده  نیم که پاچراوه  هه و داره نھا ئه  ته من به

   گوڵ پۆشراوم  یار و چ باخکی به خلووقکی عه واشا چ مه ته
  ڕم و په رده کانی زه کری جۆگه مه   کی به  چ ماسییه

  پچی چ باخکی کورم ،
  ی  بۆ ج داده

  ! دن نگی با و باران هه  چه ی له یرانه وته ئه
  ! نی ژیان  رمه وری خه ده نم له وزه واشا چ ئاگرکی سه ته

  نیایی  ی ته م دیو ئه  ئه ره وه
  ی و شیعرانه  له ریکم به  شه

  ن بووگن  و تاور ناو زهز برژانی ڕه  سروودی هه به
  ن بووگن  قرچانی دی عاشق ناوزه  سروودی هه به

  ن بووگن کانی ووت ناو زه ی ئاگراوی نوان ،  کوڕ و م مخۆشه  نامه به
  نیایی  ی ته چیتر ئه

  به غاف مه و قاژووانه   هامایی ئه  به
   ن ده نووکی پیری ده ر ده رم به سه

   ناوه په له
  !کۆن  ده ا چاوی عیشق هه چاوانم  له

   خوا پ به  تم له سه وێ ، ده رزی شه نیایی قه ی ته توانی ئه ر ده گه
    پ به روانه  په فینم له ک هه یه شی ئواره به
   ! یرانم پ به ی ته ڕ ،جروه شی عومری ماچکی ته  به

  ێو تاوی شیع ر لزمه  به ره نیایی ، بمده ی ته توانی ئه ر ده گه
  م  یه و دنیا وشک نه  ئاگری ئه به م دنیا و نه  ئاگری ئه  به نه

  نیایی ی ته توانی ئه ر ده گه
  ب   ده یت و عیشق قه تاجامی به  هه

  هار ڵ چۆڕی سنگی به وه ی هه مکانه رمه گالسی به له
   ، ش به مای ئاگرکم به سه

  !ن  گه  پی ڕانه نیشک و ئواره فر و که  به
  یی من  میشه ی دۆستی هه م دیو ، ئه ئه  ره وه

   تۆ   قاس به گوخانه م وه  که
   تۆ   نازی پایزان بنازه م به که

  گرێ  نه پر بۆی تازه کا  و  که تر نه ری عه گوڵ سبه
  ی مردن   دووکه بۆن و له ب له  ژیان پ ده
  شت  هه کانی به یوانی ماه رهه به
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  !ئاوسن  ده الد وخون هه ری جه  سبه به
   روانه ر په گه

  بێ و و با ئاسمان نه داستانی مالقه   به
  ب و  ستیانی گون نه ی له با هالنه

  ب تران نه وینی خاک قه  کلی ، ئه نیشکان چاویان به که
  نیایی ی ته ت ب ئه متمانه

  عیشق پۆلکی داخراو و
  !ب  ڵ ده مکی وشکه یاغی چه قه
  نیایی ، هی ت ر ئواران ئه گه

   وه وینکی شتانه ت وئه ری موحیبه  السه به
  دا و یوو نه ووت بۆنی نارنجکی گه

   وه نابوون و ژیانه نافی فه ودیو ته له
  خرێ نه  هه م خاکه ناف بۆ حوزنی ئه ته

   مانه و ده نیایی ، ئه ته ی  ت ب ئه متمانه
  چ و گرتووی ،  بستان ده ی دۆوکه  مامه  شه وین به ئه

   ! ب ڵ ده مکی وشکه یاغی چه عیشق دیسان پۆل داخراو ، قه
  نیایی  ی ته م دیو ئه  ئه ره وه
  ی  و باخچانه  دیوی ئه ره وه

  !ی ئاڵ  ی باران و جریوه وه  ڕووت بوونه پن له
  ی ، و شیعرانه  دیوی ئه ره وه
  !س  وه  و قوپی هه  کانیله ئاگر و له پن له

  ی ،  جۆگانهو  دیوی ئه ره وه
  !گیاکان  سمی چه   ڕه  له یان په باخه

  نیایی  ی ته م دیو ئه  ئه ره وه
   وه که  یه  به ن که نگه وی باران و جه واشی خه ته

  م و ،  ه شتی قه واشی ده ته
    کانی پایز که ییه نه خه که ی چۆله فکه

   ! و که هی ش ر قه یری سوتانی نھنی و ئاگری سه  ، سه واشاکه ته
  ی دۆست چیتر ئه

  تروشک مه  هه وه و گۆڕانه  دیار فانۆزی ئه  به
  !ن  کت ڕۆشن ناکه یه ڕۆشناییان مای گه

   ، وه و ئاوانه رگی ئه دیار مه به
    چه  مه وماسیانه  بۆ ئه مانه سیا چه

  دا مووالفاوانه و هه تی ئه  میحنه له
  !دی کر  نه له  مه کیان  فره یه ر گه هه

  نیایی   ی ته ڕێ ئه  گه و باخانه له
  ! وتوووه  که تریان ت نه  عه  ئاونگ له وه  بوونه له

  نیایی  ی ته ڕێ ئه  گه ورانه و هه له
   ! خشیوه به یی نه  ئاسووده کیان به یه  نمه وه  بوونه له

  ڕێ ، وران گه تر وهه  بستان وعه له
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  نیایی ی ته مدیو ئه  ئه  بره
   وه م یاه ر ئه سه ، به پروونی من بوانه  پروون هه ی هه تهس جه له

   خه ی من هه گوێ بۆ زریکه
   ! وه  شتگیرانه پۆله و شه وتی ئه شکه و دیو ئه له

  نیایی  ی ته م دیو ئه  ئه ره وه
   فنه م هه ستانه م وه  کۆتری ئه م گوێ بانه له

  رگی منا  ی مه ه ک په ته له
  و  ناسه تری گیابینی هه عه  له دت پکه

  ی دۆستانی من زریکه سۆزی دواگۆرانی و له  له گوکانت پکه
  نیایی  ی ته  ئه چنه خۆت هه

  !رم ی حوزن  ی ئیمال و هه  ال سووره  سوه به
   نگ که  ڕه خۆت به
  نیایی  ی ته  ئه

   ! نگیان نییه نگا ڕه ناو ڕه ی له نگانه وڕه له
  نگی با بۆم  جه  به روانه ک په یش وهی دۆست ، من با ئه نه

  نگی ڕۆشنایی بۆم  جه ونم به کو شه وه
  کجاری ی دۆست بۆ یه با ئه نه

   ! وه مبینیه  دا بزربم و نه گه ڕه  موو که و هه  ناو ئه له
  ی دۆست با ئه نه

   ! وه تبینمه دا ، بیت و  بزر بیت و نه  داخراوانه و ماه ی ئه  نو کوچه  به
  کجاری  ی دۆست بۆ یه با ئه نه

  ماندا ری چه فته ناو ده  له
  وه کانی ئاوا بمبینییه کره مه  ناو دی گیا به له

  بینی و  نه وه  دیار پیربوونی نیشتیمانه وام به رچه وبه ی دۆست ، ئه با ئه نه 
   ! وه بینییه ییدا نه پری گله  ژر که ژانم له هه
  یی من میشه  دۆستی ههی ی دۆست ، ئه  ئه که له په
    وه چنیته م بۆ نه م ڕۆحه ریوی ئه ناری داوه ر تۆ هه گه

   ئاوی پایزدا وزایی له می سه له  به مه من ناگه
  !کانی گوستان ری ، ڕووباره وبه ی ئه وه ڕینه یاغ  بۆ په  قه به

  می عیشق و  خوڕه بی به ر تۆ  ، نه گه
  نی   نه وه  لومه  بهڵ کری دوکه  مه  به سیگارکی پچراوه

  !م   ڕێ که  خوێ و زام به وی ناو کانه نیا ، شه ته توانم به من چۆن ده
   ته سووده موو حه و هه  ئاوی ئه م له نیا ،خۆم به  ته توانم به من چۆن ده

  ت سووده حه
  با نارێ ده  هه ت به سووده  حه که

  چ ریان ده ی په مۆه سمی مه  ڕه  کووت ومت به که
  ی ووت یوانه  گه پیاوه و ی ئه  جۆالنه هب

  هری شمشرکیان پ ناڕژرێ و  ژه  شتاقیان جامه که
ناشک کی بیابانیان پی دووپشکد  

  ر بن ئاخه
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  !ڕوانن  وزایی ده  جامی سه  چاوی عیشق ، له ی به وان که  ئه
  ڕوانن ده نم و باران هه مای گه سه له

  ر بین بیابانی  ئاخه
  ب و نار حای ده  نازی هه چی له
  !بی  ر فر ده و سبه وی گه  خه چی له
  توان ی ده ربن ، بیابانی که ئاخه
  رچ بیاتی مار ودووپشک ده  ئه له

  !!گرێ ت شان هه الفه کانی خه ه ر پشتی کیسه سه توان ،له ی ده که
  ک چۆن یاخیم  یاخم لتان ، وه

  ری نیشتیمان و  ده قه له
  کانی گوفتی دایکم ووژه ری دار هه ده هق له
  خر ت به نه ی ژر چه تری ڕیحانه  گیان ، عه ئای دایه
  م ، که کانت ده رمووده ی فه)شویت( بۆنی   ئسته

  رموو تفه ده  که
    ی دایه که شتاه ڕه

   ڕۆژک دادێ
   حای بی  م مشکی بازانه ی ئه مه گه  له

   وه وی ئاسنینه پ  به مستاکه  ، ئه بی دایه
  ڕۆن ، دا ده ر دی شکۆفه سه به
  !ڕۆن  ر چاوی چرۆکاندا ده سه  به
   ، وه  دووچاوی ئاگره  به مستاکه ئه
  !ڕوانن  ده  هه باخانی ژر پرووشه  له

   چین ؟ مانه  ، ئه بی دایه
  !ن  ده ستاڕی ده ده نم له کوو گه ونم وه دانی شه

  کان ، لهپوو وزایی ناو په نیشتیمانی سه
  !ن  که نی بزمار ده  چیمه  به

   چین ؟ مانه  ، ئه بی دایه
  تر دز و عه
  هار کوژو به
  !الد دۆستن  جه

  ر بو و نگکی به باسکردنیان چ جه
  ! الحه به ک تاح و زه یبکی وه دۆڕاندنمان چ عه
    مانک دێ بی دایه زه

  !ڕژێ؟ ده  هه م تاریکییه ی ئه رچنه ی به  که م خودایه ئه
  !خۆین؟ ک ده ک یه ت و نان وه ی ئایه  تاکه  گیان ئمه ی دایه ئه

   دان ساه  گیان سه ئۆی ڕۆه
  ی بیابان  م هووشترانه ئه
  ی چیادا  ر ئاونه به له

  !ن  که  ڕند ده خۆیان به
  ردی ب دندا سه به
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    و بیابانه دووپشکی ئه
  !ن  که ند ده  هه خۆیان به

     وه و خه س زومی ئه ده دان ساه ، به  سهگیان ئۆی ڕۆه
  !!ر ئاگر ئاومان ئاگر ، نانمان ئاگر ، نوژی خواییشمان هه

   دان ساه گیان سه ئۆی ڕۆه
  ی الی بیابان   خون بازانه و میراوه ئه

  ی  بارووتمان )فوورات(و ) نیل(
  !ن  که ن ده ر ئاژه سه له
  یبینی  ک ده ش وه ش ئمه ئمه

  دی بهر  هه
  !نین  که پده وه ونم گرتووی سپیده ی شه)ترێ(  بۆه

  باران  با مان دیب و نه  نه 
  !گرین  گومان ده) پایز(و ) با( له)گوڵ( گوی  ر به هه

  !ین  که وقان ده  ته  وه ستی جریوه ده ر به هه
  ن نگه ی ناوجه ختی پشت کۆماوه ک دره وه دان ساه  سه

  وراسیان  تهی  له ئاوین ، بۆ مه
  ن بن و ما ده

  بار بار
  !ن  که ک ده ه  ڕۆحمان که
  ش تاب  ئمه

  گرێ و ی ماچان ده ممان گوی تازه ده
  ! وقه ستمان بۆی نوور و ته ده

   دان ساه گیان سه ئۆی ڕۆه
   مشک  تک بین له ک میله وه

  !ن  که ردا ده سه رمانمان به نوێ ترین ده
  ی دووپشک بین ، وه ه ن  له ی ئمه وه ک ئه وه

  وس بن  کانی فیرده روانه ی په وه خۆشیان نه
  مانک بین ترسی زه مه ی ئمه  وه ک ئه وه

  خۆیان ژیانکی چاو کاڵ
   میھر و کی پله خۆیان دنیایه

  ! باز بن  روانه تکی خواباز وپه خۆیان میله
   ، مانکه گیان زه ئۆی ڕۆله

   هره  قه مانکی هن به زه
ناچ وێ   که خلووقه موو مه و هه  خواش فریای حووزنی ئهپ!  

  کانی خۆی بگا  فه س له پناچ که
  !کانی ئازادی بگا   میوه س به پناچ که

  س  پ ناچ که
  س  پ ناچ که

  
  مانیا ئه/2005/هاری  به


