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با آۆتره شینكه آان له  
 هه ه بجه 
 نه تارن

 
 

 آه نه دا_                حه مه ڕه شید هه ره س                 
 

 
 ئه و ڕۆژه ی که ده رگای سۆزی په روه ردگار،

 !آۆم درا
 ئه و ڕۆژه ی آه  بینایی گشت پغه مبه ران،

 شلوو آرا
 ئه و ڕۆژه ی آه گه رووی  هانا نووزه ی با،

 ه و ڕۆژه ی آه الی آه ه نده ر، شووره ییه تۆماریكات،ئ
  ! ی مارچه) 16(ئه وه  ڕۆژی 

 .ڕۆژی حه شری آوردستانی پارچه  پارچه
 ئه و ڕۆژه بوو، آه ژرنیكا، هیرۆشیماو ناآازاآی،

 بۆ هه ه بجه ی جه رگ زووخاڵ، سوی برینیان هاته وه آوڵ،
 .ر یه خه ی دڵسه رو گوی ڕه شی تریان، دایه وه له سه 

        
*************                     
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 ئه و ڕۆژه  بوو، چراآانی دادگای خودا
 هه ه بجه یان تاریك آرد و هه وری ڕه شیان دابه سه ردا

 آوروآه ڕ بوون،..... فریشته آان
 .آنووشیان بۆشه یتان برد و به ره وپیری،شووره یی چوون

 نا و گواستیانه وه،خواو فریشته  باریان لك
  ، هه ه بجه خۆی،هه ر ئه وآاته

به  بكه سی، به  پنجھه زار فریشته وه، بۆ پایته ختی ئاسمان 
 .ئه ڕۆی

  ،هه ر ئه و آاته
 ئه و شاره بده سه ته،

 له  ناو هه وری آیمیاییدا،
 له  گه واه ی، هه ورو گازی سیانیدا،

 بروسكه یدا، گیانی ده رچووی،
 ا زووبه زووی،آتوپو و

 بتاوانی ناو گۆڕه پان،
گۆڕه پانی گاته وگه مه و زرمه زل و ده ستبازیى ناو 

 .شه یتانه آان
 بروسكه یدا، چه خماخه یكرد ، گیانی ده رچووی،

 .ب ناسنامه و ب ناونیشان
       

***************                  
 
 خه كی آویه،) عومه ر خاوه ر ( 

 نیشته جیه،! تله آام وو
 آۆرپه آه ی واله باوه شی،

 .بۆ هه نایه ت، چاوی گه شی
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 دیدار ، شوان ، ڕه نگین ، شنۆ ،
  و چرۆ ،هسیامه ند و خه ند

 بۆ بده نگن؟ بۆ ناآه ونه وه  گفتوگۆ؟
 بۆ ناآه ونه وه هاتوچۆ؟! آشوماتن

 !ئه و س آچه ی له  به هاری ته مه نیانان، ده ی خه وتوون
 ! ك په پووله ی به  باشه آه ت، سو ماندوونوه

  ، چوار شاژنی بنازآه وتوو،له والشه وه
 یه آیان آۆرپه ی له سه رسنگبوو،

دوانیان تۆزێ به ته مه نتر، ئه ویتر هه ر آتومت له  دایكم 
 .ئه چوو

 ...گه ر دایكیشم نه بی، ئه وا هه ر دایكمی...... هۆ دایه گیان
 سه می،نه ك بابه تی ئه م با

 .خونه آه م و  هه ناسه می
؟ ئه ی تۆ خوشكه ل گیان؟ خۆزگه  نه خت به  ..ئه ی تۆ
 خرایی

 .. خۆتت ده رباز بكردایه 
 .ئا به م شوه جه رگبه، نه مدیتایه

 خه پانه آه ی وا له آۆت په آی خستی؟
 .آه سی مامه ی، به  نوستوییش هه ر ژیكه ه ی، خۆشه ویستی

 ..ه آه ی آۆت، تابلۆیه آنخۆت و خه پان
 ..به  پشانگای به هه شته وه هه واسراون

  ،هونه رمه ندك ڕه نگی ڕشتوون، ڕه نگی نییه، ده نگی نییه
 له آه س نییه و آه س لی نییه،

 تابلۆیه آی بھاوتایه، 
 !!چونكه تابلۆی ده ستی خوایه
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*********** 
 

 جا منكی وا له ش به  بار،
  پم ئه آرێ؟چۆن

 چۆن ده ستكه مه  چنگه  کێ؟
 چۆن ئه گه مه دوا آنووشم، بۆ پینجھه زار؟

 چه ند تابلۆی خوا، هه ده مه وه؟
 چه ندیان به سه ربكه مه وه؟

 گوێ له  خه می چه ندیان بگرم؟
 خۆڵ و گی آوێ به شئه آات، بیكه م به  قوڕ،

 بۆ سه ری آورد، بیگرمه وه ؟
 

*********       *** 
 

 ئه ن آه وا چه ند چه آدارك، چه آداری آورد،
 !گوچكه تانیان، بۆ گواره یه ك هه ئه قیشان

 !بۆ ملوانكه، گه ردنتانیان پوه ڕوشان
 !بۆ موستیله، په نجه تانیان بی و قرتان

 موچوڕآه دت به  جه سته ما،
 !!!!!باوه ڕم به خۆیشم نه ما

 آه ن،نامه رد نه ... نامه رد نه آه ن 
 ئازار نه ده ن،, بقه آانیان، پست و گۆشتی داماراو 

 نامه رد نه آه ن،
 .ئه وا هه رچی آورد په روه ره، هانا بۆ آفندز ده به ن

 چۆنتان باسكه م؟ خۆزگه  ئه مه درۆ ئه بوو،
 !قه یناآات با من ڕووڕه شبم
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 له و شۆڕشه و له و خه باته ی ئوه ئه یكه ن، باببه شبم،
 نمبهم هه رچه ند سه ر ئه به م و سه ر ئه ه... 

 هه ر ئوه ن په ی به مه  ده به ن، آه ئه مۆتان وا ئه بینم
 ئینجا باشتر باوه ڕ ده آه م،

 .الی بگانه ئینجا زیاتر سه ری شۆڕم ئه چه منم
 

*******   *******    *******        
 

 .....هۆ هه ه بجه
 .....نهۆ نه ته وه ی هه ه بجه آا

 ده نگم نرآه ی گشت به گشتی، 
 شه هیانی ئه م آورده یه،

 ده نگم گولله ی به ره و سنگی، دوژمنانی پشتاوپشتی،
 ئه م آورده یه،

 ده نگم نرآه ی شه هیدانی، سه رانسه ری آوردستانه،
 .چونكه  ده نگم وه آو ده نگی هه موویانه

 په روه رده ی ناو سه نگه ركم،
 م، گه ر چاویشم ببه ستنه وه، ڕی وون ناآه 

 هه ردوو گوشم، آه ڕوآاسكه ن ،
 وه ك باوه شی گه رمی دایكم، بۆنی راستی لوه  دت و

  .من به و بۆنه  ده یدۆزمه وه
                                  

                                                                     
1990  
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