
له  نو دیوانه  شیعرکم بمنووسه وه 

ناه  حه سه ن  

له نو خه ونکی به ھاریت             
خه ونکی پ له  بارانی ته ڕ
به  پنووسه  ماسۆشیه کانی ڕۆحی خۆت 
ونه یه کم بکشه  و 
له ژر ڕژنه بارانی دوای نیوه ڕۆیه ک 
جم بھه  .
یان له نو دۆپه  فرمسکه کانی 
سه ر ڕووخساری پایزک و
له نو نیگه رانیه  ھه ناریه که ی 
نو چاوه کانی خۆرئاوابوونک
جم بھه 
یان به ڕنووسه  ئیرۆسیه کانی خه یاڵ 



بمنووسه وه  و 
له  گۆشه یه کی تاریکی مه یخانه یه ک

له  ته نیشت مه رگی کگه یه کی گوه گه نم
له بن دیواری په رستگه یه ک

جم بھه  .
بمنووسه وه و

 بمده ره  ده م ڕه شه بایه ک
که  پاوپه  له  مه رگی خاک

بمده ره  ده م ده ریاچه یه ک
که  پاوپه  له  مه رگی زه مه ن

بمده ره  ده م بورکانک
که  پاوپه  له  مه رگی ھه تاو

که  به یانیش له  خه و ھه سای
له  ڕژنه بارانه کانی 

نوخه ونه  به ھاریه که ت بوانه  
له  دۆپه  فرمسکه کانی 

سه ر ڕووخساری پایز و
له  نیگه رانیه  ھه ناریه که ی

نو چاوه کانی خۆرئاوابوونت بوانه 
له  گۆشه  تاریکه که ی مه یخانه  و 

له  مه رگی کگه کانی گوه گه نم و
له  بندیواری په رستگه کانت بوانه 

دوور دوور بوانه  
له و ڕه شه بایه ی

که  پاوپبوو له  مه رگی خاک
له و ده ریاچه یه ی 

که  پاوپبوو له  مه رگی زه مه ن
له و بورکانه ی 

که  پاوپبوو  له  مه  رگی ھه تاو
دوور دوور بوانه  

ھه ر ھه مووشیان پاوپن 
له  خه ونه  ته ڕه کانی تۆ

له  خه مه  ماسۆشیه کانی عه شقی تۆ 
له  کۆچ و ھاوار و شه پۆڵ و 

گۆرانیه  کۆچه ریه  ڕه شمایه کانی تۆ !
یان بۆ شه وی دواتر

له نو دیوانه  شیعرکم 
بمنه وه  و له ودا

له نو یاده وه ریه کانی منیش
ونه کانی خۆت و 



ڕووتبوونه وه کانی خۆت و
نامه کانی خۆت بخونه وه 
ئه و شیعره یشم بخونه وه 

که  ئاسمان
له  بازنه ی سووڕانه وه کانی 
مانگ و خۆر و ئه ستره کان،

بزار ده ب و 
له  حه ژمه ت دته نگیه کانی خۆی 

ڕاده کات و دت
له نو چاوه کانی من، ده منته وه 

یان ئه و شیعره م 
که  گه رده لوول

له  حه ژمه ت مه راقه کانی خۆکوشتن 
ده ھ ده شته کان جبیابان و پ

دت و له  نو سییه کانی من، ده منته وه 
یان ئه و شیعره ی 

باسی کچۆه  عاشقه کان ده کات 
ئه وانه ی له  ترسی مه رگ 

ڕایان کردووه  و ھاتوون
له  نو ژووره کانی دی من

خۆیان شاردۆته وه  و 
له ودا

چیرۆکی ژووانه کان و 
یه که مین ماچ و 

یه که مین ئاوزانبوونه  فه ریکه ییه کان و
چرکه ساته کانی یه که مین

توانه وه یان ده نووسنه وه 
به نو قوویی ناخ و ده روونمدا بۆ

گوه  گیان
 دوور دوور بۆ

ده مار به  ده ماری عاتیفه م
ھه موو غه ریزه  و مه راق و نھنیه کانم

بخونه وه  
ھه موو ونه کانی ته مه نم ته ماشاکه 

شه وه  پ شه ھوه تیه کان و 
ترس و فۆبیا و نیگه رانیه کانم ببینه 

یان ئه و ونه یه ی 
له دوا به رگی دیوانه که م دامناوه 

چه ند خه مناکانه  داڕوانم
بیرم نایه  له وکاته دا 



له ژر که پری کام یه کک
له  بستانه کانی خه یاڵ بووم
بوانه  گوم دوور دوور بوانه 

له نو شه قامه  ھمنه کانی نو نیگام
له نو ڕامانه  ئه ندشه ییه کانی خۆت

مه رگی باخچه  و 
مه رگی خۆره تاو و 
مه رگی وه رزه کان ،

ببینه  ..
که  چۆن به یه که وه  پیاسه  ده که ن

 ه کڕامه چ
ته نھا سوکیان ل بکه  و

ھیچی تر !
له  کۆتاییش 

له نو یاده وه ریه کانی ئه و شه وه ت
له نو دیوانه  شیعریه که م

به  ڕنووسه کانی زه رده خه نه ت
بمنووسه وه/  وه کو خۆم

وه ک ھه میشه  
خۆشت بوم/  وه کو خۆم

ھه ر له نو دیوانه  شیعریه که مدا
وه کو جاران

به  دزیه وه  ماچم بکه  و
له  نو سبه ری بای خۆت بمشاره وه 

به و قه ه مه ش
که  لوه کانتی پ سوور ده که ی

ونه یه کم بکشه  
به ڕه نگه  خۆه مشیه کانی شیعریش

ڕه نگم بکه  
خۆم و ونه کانی نو دیوانه  شیعریه که م

له  نو ئه بوومی ئاره زووه کانت 
یان له نو ده القه یه کی ته مه نی خۆت

ھه مان بگره  و 
خۆت و یاده وه ریه کانی ئه و شه وه شت 

له نو دیوانه  شیعریه که م و 
له نو ژیاننامه ی عه شقی من دا 

وه ک تۆته مکی خودایی 
بۆ ھه تاھه تایه  بمننه وه ! 


