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  لةسايةي مردين دووذةنگةوة 
 ژورث گةصا دةبنةكثل و 

  دةبنةئامسانثكي داخراوي بثپثكةنني، 
  

  ئةستثرةي پةجنةكاين ئةم بايةي من
  مل دةسوون لةچةقؤي گريفاين گومان

  هاوذث هةصوةريوةكاين سةفةرم
 ةكاين خةريبيم دوودار لقي شكاون دارستاين چاو

 .  دووبةردي سووري ژثر ملينن
 . .  لةوصاتثكةوة

  دةنگم بولبويل قةفةزي ژورثكةو
  بةستةصةك هةناسةي بةستووم

  كاتژمثري دصم دوخولةكي الداوة لةباراين تةمةن
  تاضگةي شةپؤيل نيگةرانيم 

  لةنثوباوةشي هةورا ذث دةكات، 
  ،. .  لةمةملةكةيت هةورا

  چةند ذووبارث، چةند جؤگةلةي ئاوي چاوي وصاتث
  گوص ئاودةدةن، تاذةنگي ذةنگ بن

 . . . .  نا ببوورن
 _ ذةنگي زةرد و ذةنگي سةوز 

 دووذةنگي ناشريين نةبوون بؤ شيعرةكامن
 ذستةكامن دةشثوثنن، . . .  ئةمثستا

 ئةم ذةنگانة 
 تابوتثكي چةند نةوسن بوون

 . . لةمةملةكةيت هةورا
 هةورةوة ترس ولةمنةوة كةنارث قوصلة

  لةمنةوة گوصةگةمني چاوةذواين
 !تالةئةستثرةي بةفرا گوص دةذوث

 لةبارةكياوةتا دوادث
 خؤر لةديوةخاين لثصبووندا دانيشتوةو

 پثكةنني لةدوكاين مردنا
 !شرييين بةمناصان دةفرؤشث
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 مؤم لةنثو سةري تاريكيدا دادةگريسث و
 وث، گوص لةنثو مشيت باراندا دةذ

 دوكورسي بؤ ش و. . . هؤ
  دووورگي تثر

 ئثوة خةوتوي ژثر باصي هؤبةن
 چاوتان ناكةنةوة

 تابيدةنة هةتاوي ئةم سةرماية، 
 ذؤحتان نادةنةبةرسثبةرو

 دةستان ناكةنةكلثتةي هةتاوي هةتاو
 . تــا لةگةرماي شةرمةزاريدا بسوتثن

 ئثوة بثدةنگ دةمرن
 اسةدةمرن، وةك گوصي ژوورةكةم تاجثمهصا بث هةن
 دةستم لةبريين ئةو ووصاتة هةصناگرم

 بةخوثن دةذشثمةوة
 . تاگؤذي هاوذثكامن دةدؤزمةوة

 پرسةي هةصپةذين لةشادي گرياندا
 دةكةمة گوصي دةسيت خاين وپثيدةصثم

 !بيبات بؤ گؤذي زين
 دارستانث تفةنگ لةنثو ذووبارثكي قووصدا دةشارمةوة، 

 تانةهةنگ لةهنثين ماسيم نةگات، 
 ص لةسةر دةريا دةذوثنم، گو

 لق وپؤپي گوص ناشكث 
 . !ئةگةر گوص بثت. . بةذةهثصةو تةرزة

 !. هةر تؤ ئاگات لثيبثت) بـــــــــــــــــــــا (
 ئةضني دصي بةبارانةوةية
 .  منيش لةباي هاوذمث

 سنوورث شوثن پثكاين بةدةست دةسذث
 تاوثنةي ذةنگ 

 !لةسةرپشيت بةردو دةريا نغرؤ بكات
 . ، !نـــــــــــــانوحانة نغرؤ نابنئةم 

 لثت تثناگةم
 دةم دةم تةمةن دةدةيتة بةر گذو
 !دةم دةم تةمةن دةدةيتة بةر باران

  چيمةين گوماين سةرتان 
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 ها!بؤين چي نادا
 بريتان دةخةمةوة
 سثوسثنان. . . . مناصاين هةصةجبة
 باوكتان. . . . . قةراغي برين

 !!!هةربةبؤين سثو و سيانيد نةمرد
  چؤن بونةوة بةقورباين دارستاين

 ؟ ! سيانيد و سثو و ئةنفال
  هةگبةي شامن نامةتان بوو
  وةك ئاوثنةي ئةستثرةيةك

  دام بةبةردي ناوچةيةكي ئةو خةرةندةي
 ! ئةيوب سةبري تيادا ناكاو خؤي دةكوژث

 ! دةستان مةخةنةژثر چةنة
  مثژووي سنوورتامن بةبةفر نووسيوة

 . ؤباراين خبوثنمةوة،  قورئان ذثنادات ب
  چرام داوةلةپثنچ لق و بةزماين گةل نووسيوومة

  هةتاوي ژثر دةريا نامرث، 
 .  كةچي تاريكي ذمث پثنادا بؤ هةتاوي بنوومسةوة

  بةصگةنامةم پثية، بةبروسكةي هةورا بؤتاين دةنثرم
  تــــــــــــــــــــــــــالةوثندةر

  شةپؤل گؤذ بؤئةوان لثدا و
 ش بؤ تةم تافگة

  نامةي بةخثر هاتنم 
  بةبــــــــــــــــادا ناردووة

 بؤ خؤر. . .  بؤ ئاو
 بؤ تاريكي. . .  بؤ باران

  
  
  
  

  گوصةكان بذياريان داوة
 ) خؤشيان بةعسي_بةعسي قذان( بتان قذثنن، قذةكان 

  بةمناصانيشم ووتوة بةذوويت لةبةر باراندا
  سةماي زؤربا بگثذن 

 ووتوة بچنةسةر گؤذي كوذةشةهيدةكانيان و بةدايكامن 
  عيسا ئاسا فو بةگةروياندا بكةن 
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  تـــــــــــــا زيندوودةبنةوة
  بةوكوذةشؤذشگثذانةش دةصثم
  وةرن ئةومةداليايانة وةرگرن

  لةناوئةودوليستةدا بةعسي نةبوون
 الدثيةكي نزيك ذواندوزة_بارةك ) 1 
 ندوزة دؤصثكي گةورةي ناوچةي ذوا_خةرةند) 2 
 ك بوو بؤبةعسيقذان، . ن. دثذثكي سةردةمي ي) 3 

 . ؟؟؟ك لةناو خؤياندا بكةونة بةعسي قذان . ن. ك و ي. د. تؤبصيي پ
  

 . نوسراوة ناچاربووم وةهاي لثبكةم1996ئةم شيعرة دةست كارمي كردوة لةساصي 
 . چونكة شيعرةكة هةرهةمان هةصوثستةو دةربذينة
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