
 83

@@
@@

@óïïä@âØóïŽîŠìbè@óØ@æà@@

ãóØbä@ôîbéäóm@õóàüÜ@@

  
  

  
  

ôüÜìóØ@‡ïèó’@@

  

  

 

و که  م، ئه  کهتی  هی ژیانی عاد  تکهبووه  هرگیز پم دروست ن  ههم قسانه که   ئه   سکه  کهبۆ(
ر سنگی  سه وره له تکی گه بگرت و به خه ک له خونی من هه توانت کۆیه ده  وره بووه و گه

میشه بژی،،هاوکات بۆ  ی بۆ هه وه مرت بۆ ئه  بۆیه ئهوست،،مرۆڤی زیندو ون بنوئاسما
  )!ژوان ئاواره جارک ند  هه ناهبارخلوقکی گو میشه و بۆ مه بان هه میھره

 

  راوم، گه دوای ژیاندا نه تۆدا به من له
  ڕم دوای تۆدا ناگه ژیاندا به ک چۆن له وه
  گرم  ده ر ههوخونکی سوشدا جپی  عریفه مه ک چۆن له وه
  !نھایی من ر ته سه  یادکردنی تۆ قورسایی ناخاته  له شنه م چه به

   ريی خۆمه روه دادپه  ر هس هبت ل کم هه ییه گله ر گه من ئه
  تۆدا،  ردوون له قی گه بۆڕاگرتنی چه
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  ..ردووندا گه نگی تۆ له یان سه
  بووم ر نه روه بشک من دادپه

  شکاند ده ردوون نه گه ر سه گینا دی تۆم له ئه
  .شکاند ده تۆ نه ر سه ردوونم له گینا دی گه بووم ئه ر نه روه بشک من دادپه

  جوانکردنی ژیان کردمان یه بۆ موو درۆیه و هه ی ئه رباره بت ده کم هه ییه ر گله گه ئه
    یه ڕاستگۆییه و ت به باره ق بم سه شنک دڵ ڕه چه ر به گه ئه

  ر سه یان برده گه ختمان له  ڕۆژکی سه وانه دکردنی ژیان شهیا بۆ له که 
  کاندا کۆک بت ڵ شته گه ت ناتوانت له مرۆڤ قه

  !ری روه ڕاستی و دادپه ر مایل بت به گه ئه
  بت رگیز ناتوانت ڕیاکار مرۆڤ هه

  رخانکات بۆ ڕازیکردنی نورک ر ویستی خۆی ته گه ئه
  !سوتت هواشی ده ددا به له که 
  م که ست بۆ ژیان درژ ده ک چک نرگز ده هواشی وه به

  مفنت بۆ دوور   دت و ئه وکه ک گژه ری وه وه یاده
  بت  ژیان نه شتکی لیه موو ک هه جگایه بۆ
  ...ریا ر ده سه وه سک دمه وڕه ک نه وه
  مخوات و ده  وه کاته ده مم بۆ حوت ده کو ین وه سبه

  وه ناگمه  بۆمن ڕاستيی خۆمتان
  تی مندا رائه به وسین لهنو  تکه  خیانه وه ینووسمه ی ده وه ئه

  .ری دنت کانی باوکم ده سپیه ک مووه تاڵ تاڵ وه
  تبینم نھا ئه ته  کاتک به وه وشیته دره ند جوان ئه چه
   وه،، بۆڵ پنابته بۆه ورت به تبیستم کاتک چوارده سیحتر ده ند فه چه
  شتک بم   نگه دا ڕه م قسانه ئهکۆتایی  له
  بووم وسیندا ون نهنوکانی  لۆچه لۆچک له ر له گه ئه
   یاد کردنه بین له  فرده وه سینه نوو لهی  وه ئه
  نھانیت،، ند تاریکیت کاتک ته چه
  چیته بازاڕ  وی ده عایله نگیت کاتک به ند بده چه
  یت که قام ده رشه کانی سه کچه و کوڕ رم له شه
  کانی نو کۆن سواره پاسکیل رم له شه
  دا بریندار بت م کۆنه ریت له وه ترسیت یاده یت و ده خه رت داده سه
  وه  ماه وه ڕته گه باران بارین ده رله به

  سنت وی هه خه ریت باران له وه ی یاده که ژمورده په یت باخه  که خۆف ده
  یت بریندار نابتر وه خته بت به کت هه ییه رگله گه تۆ ئه
  م نھایی ناکه ی ته  لۆمه کم نییه  هاوڕیه من که

  ختیدا ژیان لت زویر نابت ر خۆشبه سه پۆکی ئاسنین بکشیت به چه ر به گه ئه
  سوتت خودا هه رگیز زویر نابت ڕی مه خلوقا ده وپه نھام له کاتک دی ته

  یت گکی پیرئه و گۆرانی بۆسه درژایی شه به
  نابتت ئاوا  که ژوره لهمانگ 
  م که ین دروست ده خونی خۆم سبه  به م ڕۆژگاره به من که
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  ! هار ناڕه نجت ئارامی له به
  وێ  له ونکی منه ین مردووی خه وه کودا گۆڕستانتکت دی ئه له
  وێ  له یه کی تۆیه شارگه ین کۆشکی زینی حه وه کودا شارکم بینی ئه له

  م و  که ده گۆڕستاندا پیاسه ئازادی له من به
   وه،، هکان  باخچه  دیته وه زنجیره تۆ به

  م که یاڵ ده سکاريی خه من کاتک ده
  و قوفم نییه رگا کلیل و ده

  .وانته ماکی پیر پاسه  گه وه یته که تۆ کاتک بیرئه
   وه شتهوروباری سر  کا مه ست ناخه ده

  گری تی چۆن ئه یفی خۆیه گوڵ که
  ریا ده  له می من گوگرتن بووه ی خه  که نییه ور زاکانی ههن ئیشم به
  م   پشل ناکه م گیایه مافی ئه

  بگرت وی پایز شمشر ههوڕ وبهووت ڕ یه ده که
   ڵ ئاورنگدا نییه گه کم له یه قسه

  م کان ناکه مباره  غه ی ڕگای دایناسوره ڕگای خۆم تکه
     قسه مھنته زیکر ئه موریدک به

    قسه ته  شمشری هناوه ڕۆژک لره کات که م بۆده قه و باسی شخی سایه هئ
   گریان ته ردی هناوه به

  واندووه چاویدا خه تیتراوسکی له
  ی خۆی بکوژت وه رله رچاوما به به گرت و له عارفک ڕامده

  کات  ده ڕه په ڕه بادا کتب په شه ڕه له
  ک  پاڵ یه وه مه یانخه  ئه فحه  سه فحه وم سه که  ده  ئاگرینانه ڕه و الپه دوای ئه

  و  وه یخونمه  ئه دایه ڕه ئاخیرین په پیرتی من له
  م که ی ده ڕه په ره  په رچاو تۆوه به ریادا به ده ی خۆم بکوژم له وه رله به
  تۆ.. چیت مبوڵ ده سته قی ئه قومک ئاره له

  چیت ک ده هودییه ژرخانی یه تۆ له
  چیت،، ش ده گوریسکی ڕه له
   وه یتانه ستی شه ده وی دی به و ئه  ستی خوداوه ده لکی به په

  م  که کانت بازبازن ده ئاگرینه  ر هه سه یمون له مه کو من وه
   ر یبه خهت بیت زارۆکی  عله نه به: ت و پم ده شی خودا  باوه وه بمه رده ڕۆژک به
ی من له کن   متهت بیت بار فره نه به: ت مدهیتان و پ شی شه  باوه وه بمه رده ڕۆژک به

   ر زهه مه
  و   رچی جوانییه هه  یاریکردن به رمه سه له

  وه کی دروسته یه  کایه د ناچمه به ڕۆژک بۆئه
   وه ده کی به یه  کایه د ناچیته به  ڕۆژک بۆئه رچی ناشیرینییه هه  یاریکردن به رته سه له تۆ

   بووم منر روه ند نادادپه  چه بزانه
  کرد ریا پرچی بیابانم شانه بری باران و ده له
   وه رگه وانی مهو ژ ومهوهار چ شق و به بری عه له
  تۆ...بری دایکم و نیشتیمان  له
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  تۆ...بری کتب و گۆرانی  له
  تۆ ... رچی جوانتره بری هه له
  تۆ ... رچی دگیرتره بری هه له
  . ولهرگ  به رچی زیندووتره تۆم دایه ر هه به له

  ر ژیام من، روه ند نادادپه بوانه چه
  دانی ئاوه م له که و لوت ده وه ومه که کو کرمکی سوور دوور ده وه
  دم بۆ نادیار لۆق هه کو گورگکی پیر لۆقه وه
   وه،، دا نابته ئاونه  شونی من له که

  فین گرم له شکی پیر مان ده ڕه له ک قه یان وه
  جوانتر بت سی ال وڕه و نه  که هزمی چۆل ئاسمان نه  که
  من، ... رترین پشکۆوقویی ئاگردا سو م له به
  من... وداڵ دوورترین ڕگادا ونترین عه آلم له به
  من... ترین چرا نیدا کوژاوهیا چاوی به م له به
  من...گۆڕستاندا زیندوترین مردو م له به
  تی وسین خۆیهنو  وه ای نابتهی مرۆڤدا جگ وه ناوه ی له وه ئه.... خابن  مه
  ستکار بم رهه موو شۆڕشکدا به هه بوو له وه ری من ئه ده قه
  .بوو بۆ منیش کی باش ده وسین هاوڕیهنوگینا  ئه

   تۆ لم زویر نابیت نییه  وه وسم مانای ئهنو ئه   زامانه نده وه ئه من که
   نابمال وه ته من لت  یه نی وه وسیت مانای ئهنو ئه  عاشقانه  نده وه ئه تۆ که
   خودا لمان زویر نابت  نییه وه رین مانای ئه ربه  به نده وه ئه   که ئمه
    خۆ غاف کردووه  تا ئستا چاوم له من که

  ! تۆ زویر نابت  دم له  نییه وه مانای ئه
  کانم خته  سه ر ڕۆژه سه کردنم له  قسه یا بچم له ه  هه ر من به گه ئه

   وه ره که  مه  دووباره یه ه و هه تۆ ئه
  بوون و وره نی گه مه توانیت باسی زه ڕونتر ئه

  وی، ر زه سه یت له پگرتنی من بکه
  م کانی ناخی خۆم ناکه  شاراوه جوانییهستکاری  ده  من که
  ،.. تۆ لم زویر نابیت  نییهپم وا

  بوو یشتنی نه تی تگه س تاقه بیرم ب که ی له نده وه ئه
  کانی من نگه  دره وه بداری شه  له
  م درکاند وه  شونکی تر ئه من له خۆ
   کانی مندا داوه ر نھنیه سه ت به وره س نا تۆ بازکی گه که

  ی زۆرم ماوه ڵ تاریکیدا قسه گه من له
  ...ی زۆر قسه
  و هاویشتی ی شه  گدارانه و تیره ئه

  وت بتوانت بخه  چیتر نییهی پیاوک  چاره
  ر م بۆ ناشیرینترین خونه من پشبکی جوانترین شيعر ناکه

  وت مه  ئه  لره وه هۆی دوودیمه نھا به ته
  تۆ س نا بۆ  بۆ که وه سمهوکانم بنو وڕنه
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   .وه بیت بیانخونیته ڕۆژک ناچار ده
  م س تاوانبار ناکه  که  که یه وه گوناهکی من ئهنھا  ته

  و   کرداره میشه  تاوان هه چونکه
  وت منیش کردارم خۆش ئه

  م که شغوڵ نه  مه وه  خۆمه س به  هۆشیارم که هنده
   سکه  که وه زانم نزیکترینتان لمه ئه
  بت ڕۆژیک می من ئه نه هه جه
  ستت رم ڕاناوه سه ن له مه زانم زه  ئه وه ئه
   بوو بمکردایه ی دون ئه و قسانه ئه

  .ین بیان درکنم سبه
   نییهندا  مه ڵ زه گه و تۆم له کی ئه یه من کيشه
  نم مه ی کام زه قینه  من کوڕی ڕاسته مپرسیوه ش نه نووکه تا هه

  نی بزانت مه کی زهر وه نهوبو   خۆی به یه سه و که  ئه مژه مرۆڤی گه
  م ت نازانت چی ئه تاوقه ن بت قه مه ی دۆستی زه وه ئه

    بمبووره وه وته ئستا بیرم که
  وت شتکم پ بت ته یا ئه که ونه له
   وه یخونمه  روخسارتا ئه له
  کرد رکم نه  ده و ڕۆژه ئه

   نییهگرنگ ... نییهگرنگ 
   کوێ پت بم ی له نازانم چۆن که

   جماوه پتا به  چاوی چه  له زۆر قسه
  ..چت ی خونی نوچاوی ئیمپراتۆر ئه ه په هل که 

  نھان بوو ک نووری په ئیمپراتۆر تۆپه
  بیت کۆدکت پ بت ر ویستت بیبینی ئه گه ئه
  ، .. وه تهک بۆراق د هر کوی بت و هه یت له  بانگی که که
  نکه چو سم نانوویا   لره و کۆده ئه

   گوی من، دکرداره ر زۆر جار به خونه
  و  پی ڕاستت که  ی نولهیر سه

  پ دوو هی باریکی الی چه
   یه فته کانی هه  گرنگه وداوهوهی ڕ

  وردی لکئاون  به
   بوونه ڵ  هی تکه وه ئه
   ئازیزی من  گه  تمه ه  هه به
   ساته ری و کاره وه خته ڵ بوونی به ستم تکه به مه
  تساتی خوقاندب ستی خۆی کاره ده ی رۆژک به وه ئه
   نابت ر وه خته بهگیز ر ههندا کا خته بهڵ ژن و پیاوه خۆش گه له
  می ناوت خۆ ئازیز گیان خه ت مه فه خه
  کان  گله  بۆ ژنه وه کانه مژه  گه  پیاوه  له ری ویراسیه وه خته به
  ی  لییه زه  ئه نده و خه ردان له ست به ری یانی ده وه خته به
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    ڕوخسارتا کشات،،  خون له به
  ی جاوید له رۆحدا  که  ماه ئه فسوناوییه  له وه ره  ده یانی چونه
 ی جگهرترین و له دوبت نهس نایبینت خۆت   که  کهک جوانییه  حروم بون له یانی مه

  ندا که منی لـم له تۆدا نھا په
   گوی من دیل بوون ری دیل بوونه وه خته ئاخر به

   پات یته که کانی ده کات تا کۆته  دهستت بۆ درژ  ده ری هنده وه خته به
  نه م هه جه... ری  وه خته به  مه نه هه د جه به ئیدی بۆ ئه
   نه مه  زه  ڕقی دنیام له من بۆیه
  کات ری ئه وه خته  به  له چونکه

  و  نییه مه  زه میشه ری هه وه خته به
  کات  ئهکان جوانییه   یاری به وه ودیوه له

  یان رباره ژک دت دهبینم ڕۆ من شتکی تر ئه
   وه خونمه خت ده هکی ناو نھنیه
  ی نوانمانه  خونه و تاه کو ئه بوو به نھا دابان نه  ته ی ئمه کشه

  رتی کات یتوانی دووکه ک نه یه هیچ بروسکه
  خالق  ئه بته شق ئه  کاتک عه یه وه  ناخۆشتر ئه وه له

  مانک ی وانم په  پاسه بته د ئه به ئیدی بۆ ئه
  ک لی غاف بیت یه حزه ی له وه  له هزتره به  که

   ئارامی هاوڕمه دم به  وه نووسمه ئههر  زانم ژه  ئه من که
   ! هی دۆستم نی کانی من تبگات که کیه  گرێ ناوه توانت باشتر له هر ئه نھا ژه  ته چونکه

  ڕاوم  گه دوای دۆستکدا نه رگیز به هه
  کانم ئازارهڵ  گه  کۆک بت له که
  کانی خۆم  جوانترین نیازه  بووم که یارانه و نه  نزیکی ئه میشه هه
   وه ته واندا دۆزیوه کانی ئه ماحه  ناشیرینترین ته له
  کانی خۆت م تۆ ناشیرینترین نیازه به
   وه دۆزرایه کانی دۆستکدا بۆ نه ماحه  ناو جوانترین ته له

   وهویانی کرد ر به سه  کبکمان له نده  من تۆ چه بوانه
  رگیز نا هه... ینوبو هسمان پی خۆش ن که که 
  م  سپی بکه وه ر خۆره به رم به وت سه هم هئ
  بووم  پیر نه دزی تۆوه ی بزانیت به وه ر ئه به نھا له ته

  بیت و   سوور بزانیت پیر ئه ختتره  سه وه چی له
  نجام  ئه نه گه کانی الویت نه چی ئاژاوه که
  کات کانی خۆی تۆمار ده زمی زریان ڕۆژه ر نه سه  له ری پیاوکه ده  قه مه ئه
   نیشتمان ریبیم له نی غه مه د ته قه  به یناکا چونکه قه

   وه نووسیه یا ئه ته حشه و وه کانی منی له زریان برینه
   وه مه دایکم ناکه بم زۆر جار بیر له  خۆم بایی نه ی له وه بۆ ئه
  :یا وتیخواحافیز  له چونکه
 تۆ، جه رگی منیت ،،ته نھا ته ، وه بیته ئهنھا تۆ له من جودا  ته  چت   بیرت نه  له ڕۆه

  نھا تۆ 
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  کرد ئه کتری داوا یه بوو زۆرمان له  وه  ئه گوناهی ئمه
  وه ته بوو شتک بۆ مائاوایی بمابایه ئه

   مه نه هه زانی چیتر شونی خۆشت جه  ئه تۆ که
  یا داکوتیت م ئاگره ی ئه سته  جه بزمار بها دواین وبو ئه نه
  رشت  ئاگرکی سه به
   دا زیندووه ی ئمه سته  جه  له میشه هه

  م ڕ ناکه شقکی تپه ی عه ربوورده سه  نا من باس له
شق بۆ  ئهکانی  هی بریندار ه ژمارزانم ش ئه وه ئه ،تڕ پهنا رگیز ت شق هه ئاخر عه

  ی هزیده تره له ژماران جار د سهئازادکردنی دڵ 
   بۆ ئازادکردنی نیشتیمان نگ جهپانی  هبرینداره کانی نو گۆڕ

  ن که ئه  ڕ قسه زمانی ڕابردووی تپه  به میشه  هه  گلن چونکه کان بۆیه شاعیره
   وردی گوم بۆ بگریت ر به گه م ئه به
   ڕیوه په دا تنه  ژیانی ئمه زانیت هیچ شتک له ئه
   مردن ڕهنان به  باوه هخت  سه میشه هه
  وایی بیت ریکی ئاشته وام خه رده کات به ی وا ده و هزه ئه
 ژیاندا   له نییهقای هیچ  نھا شتک بارته  ته ین یه سبه کانی خۆتدا کیه  نوان گرێ ناوه له
    ینیه  سبه وه یسانهد
   دون و پشتمان له هییانی  به موومان ڕوومان له هه

میشه   هه که ن ڕۆژانه و ئه گت ئهکانمان  هوروورگه دوک چاوی کور د ه وی هبه م ئه و
   له گیاوزترن سهیا  هله ئم

   که به ئاشتی له نوانی من و تۆدا ڕژا،، ی خونه و لهترن  هوشاو هدر
  ی خۆم  و بزاریانه موو ئه هه
  یی خۆمدایه  ئۆقره  ب گی درژی له ڕه
  م که  ئه ه  پچاوپچی نامورادییا خۆمی ل هه هنده ل ر دنیا،، چه رامبه به
  وه و  مدۆزته موش ئه کان موشه  مارۆنیه گه ک سه یا وه قی ئافاته و چه چی له که

  .م  هشتا لره نت که یه گه وامتئه
  کور بووم کانی به  جوانه ره  دیسکۆتکی کۆشه و له دون شه

  ندکه  چاوی باڕمه و چاوم له وه کشا سیحه ی مه هک م به خونه سووره ره  کامی دڵ جگه به
  تروکاند نه
  وت و منیش هیچ، و هیچی نه ئه
  و کانیا خوندوه وکهبچو   چاوه نگینترین کتبم له زه
  :وت  یان ئه که
    وه یته که نھایدا پچ ئه وری ته ده ر کوی بیت خول خول به هه له(
   ) قهش  عه ردوون که قی گه  جه وه ڕته گه ئه
  ی مندا که  پکه کی کورتی له یه ویش ڕسته ئه
  و وه گرته رسنگم هه  جماوی سه ک تاک مووی به وه
   ودا زانیم نووسراوه دواین نیگای ئه به
   ...........!که سس......ر نابت وه خته  به وه  هۆی منه س به که

@@نسا ره فه              


