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                    نفال کانی ئه وه ی شه  ”وه شه”
  لی سرین شاکه نه 

   )...بینم  ده وه تۆ وێ به ، ئه وه  لره هشتا  که، تۆ ش به پشکه(
  
  دڕک 
  ! رگ الی تۆیه مهنھنی  

  ،گۆڕی بۆ تاریکی کانت  ک تیشکه یه نه قه  چه ها به چۆن ئاوه
  ،راند نینت وه گوی قاقای پکه

  ؟یانت چانددڕکی گر
  !رگ الی تۆیه ب، نھنی مه بب و نه

  
  

  کان رواری خۆزگه  خه مشت له
  یحانه،   بۆ بۆنی چ ڕه وه  سوت بته ریکه خه

  ی بای بۆ  شنه
  وارێ بۆ پشووی ژر ده

  سارێ ری حه بۆ سبه
  !  ری ماندووت کاسکا ام دۆ سه ج بۆ

  ...ت بدوێک خۆ بۆ زمان وه
  !...رگ  بۆ دیداری مهت پوا،  موو ڕگایه  ههم ئه
  

  رگ مه له گه  ی دوکه
   وه هو نات ۆ  مه  کردهونت ندان خه چه
   سازکردرمان هیوات ناوتا،خه نتایی هه پا  له

  ...نا پوهکی  یه مچه نایی هات و شه سا چۆن وا به
  ؟! بوو  سووتاند و باکی نهیون و هیواکانت رمانی خه خه
  

  رگ ی پش مه وڕنه
  ،  ی ژەنگاوییه بزار م  بیابانه هل
 زن هه  دت داده  تیژتیژانه نده لبه م ته هئ

   گرین کات له ت پ ده که سۆمای چاوی کۆرپه
   برین  کاته  دهتووی وشکھهی لو

   ،وه یته که وی ده کانتی بۆ نه شیره ب مکه تۆ گۆی مه
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  !کن چه رگ، ڕایده مه  سیمای مۆنیتاو ناتاوێ،
  ... وه چته خۆی ده  هۆش و له ئه
  ؟ ژاکانی گوڵ  ب به شکه  شاگه  یه  ههک
  ا؟  سیسبوونی گه به
  ؟ون  سووتانی خه به و دانی هیوا  سداره  له به

  ! بۆ؟ بژهپم  جگه له تۆ؟
  
  تۆ 
 مانه،  

  ماوهت  که  قاییهگری
     گوکی کاڵ بیکاته ناوی تۆیه، ی خه نجه ست و په ڕوانی ده چاوه
  ... ماڵ  گرێ بدا، بیکاته پرچت ڕوانه  چاوهک یه وقه ته انهم

  
  دایه

،مانه  
   م دیاره سته ئا به ت  خنجیالنهژنی  رمیان به یانی گه به ره می به ک ته وه
  دا والدا تووڕی ده مالو به ، بهک باخکی سووتاو پرچی ڕنراوت با وه

   وه سارد بۆته،  کی کوژاوه ک کوانوویه وهدت، 
  ...سنگیر، دای  نییهئاگرێ

  ....یان نایه بریسکهکانت  بوو، چاوه وه ک دوو کانی کوره وه
  

  ڕۆه
،مانه  

  ... دیارهیڕاو گه ردهه تی زه  ڕوومه ،کی پایزه یه ک گه وه
  وه خولنته  دهی که روانکه  به لوول رده گهک،  یه پووله ی پهریو وه هه ک بای  وه
  !یپرون  ده ، لمی بیابان  وه  ووشک بۆتهو ئهکی ، گاو قه ڕه ک نانه وه
  

  گوند
 ،مانه  

   دڕاو،  مژه کی له یه ک ونه وه
   سووتاو،  الوه  ده ک نانکی له وه
  ...ت دیاره که ی گونده الوه نی که مهدی
  

  هیوا
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  کانت  تکتک فرمسکه  خونی برین و له دووری له ریکی کفن ده خه
  کانت  هون کفن بۆ خه

  ڕ بیانژی گه ریکی له گۆڕێ ده خه
    جارێ زووە، ی دەچی، که

  ..... یه، درەنگ نییه ڕوه  بهبوارکی تر
  
  2007هاری  به
  
  
 
 
  
  


