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  یبدول شارباژ ؛ عهیعریش ... زن  مهیکشق  عهیکان هییرانۆگ

  
  _م که هی-
  ی ناو خاک له
  ش و ژانائ

  .ن ئه  هه پ و لووتکه ره به
  ێبوارڕک  وه

  .ێروونا د  دهی شاریال به
   وهڕم  ده به

  .  ئهیۆ خیشق  عهیرانۆگ
  شیدهار  نهیۆت

  .ی شاردا  دوورهیککوخ له
  ی ژانهۆڕ ی کاری شه

  .یرد  به کانه
  ژریکو ت وه

   وه ته  تاسهی ژنهۆڕو  ک له
  .ێ ژوور تهد

  ی ناگه ر چه  به تهی خه ست ئه ده
  یخ قوێگو

  ی ره نجه  ناو په تهین ر ئه سه
  . وه امانهڕ
  .یرادڕ ێگو
   گرتنتێگو

  . ه شارباژیم  و چهیکان
  یسوار هڕۆ شیوانڕ چاوه
  .ن که شت ئه  وهیبا

  وه کهور  ههیسپ ر ئه سه به
  .ێو کهڕ ژ بهۆڕ و به ره به

  .نق  بتهڵ نه  شه کونه
  . وه تهرکاو بژ  سهڵ نه شه

  یسک  کهیرگ به
  . وه شنه  ببهیدان ئاوه

   گرتنتێگو
  .کانه الدیوانڕ چاوه

  ی بوک جوانه
  . بڵما  شهیبا

  ینیر ما سه به
  یانی ر به به
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  .ج  بگاته وه کهژۆڕ
  رمان  خهیزاوا
  .ێ بگریست ده

  نکردنا  شهینگ  ئاهه له
  .تا که ره  بهیزم ر نه سه له

  ین  خهییشا
  انایناخ له
  .ێرپا بکر به
  ی خه  ئهڵ  ههێگو

  .ی که  ئهیگاز
   ازهڕ یگرتنت گوگو

  ؛ی که  ئهی گهڕ ی بارانڵگو
  . که وانه دۆه_
  .  بهۆهۆه_
  الم  له الده ده
  .ێو  بسرهێتاو

  . بیرانۆم گ دیکام به
  ێش ئاوۆم خۆمن ت
  ێریکو شاع نه
  یور  ده  له مهیدا
  که هیی شا هما
  !ێاری شا تهۆب

  .کا ئه .نرداراۆ زی بایشاباش
   سته و دارده ئه

   هییماستاو چ
  . ستهو  ههب
  ێو م ئهیرانۆگ
   ب زهۆور و نه ئه
  وڕ  باوهیزه
  مم زایزه
  .ن بناسپ
   ب و ئاگره ئه

  ی ئازادی مژده
  .ن دۆلم ب کان و گه وساوه چه

   ب امهی و په ئه
  .نسپ چه م ال ئهیت هیاڤۆمر

   ب هما و شه ئه
  ی نه سای هگ

  .نمرک انم دائهی ژیرز وه
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   ب و بارانه ئه
  ی  باخچهیتنویت

  .ن شک ناخم ئه
  ک هییرانۆگ
  .ک ب هیایر ده

  .ک ب هییمو و ماس  ههیستۆد
  .ب یز ش ناحهیوان هڕۆت

   بێترۆک
  . بیمن هی ر ئالودهۆز

  ش هڕر با گه ئه
  رداکا سه  بهیڤگ هڤگ

  .خا ردانه سه
  ک ب هیۆ هه

  !ا بکاید ناو قه ش به باوه
   که ژاره  ههۆه_ 
  .  بهۆ هۆه_
  زانم ستا ئهئ_

  ستت  ههیبولبول
  . م بووه کهی چری  باخچهیئاشنا

  م کهی چر چونکه
  . هی مه رده م سه  ئهی نوی وه  نهینگ ده

  شیدار  نهیۆت
  نگمدا  دهی نهناو ئاو له
  . وه تهیناس ت ئهۆ خینگ هڕ

  م هگ ئهچاک ت
  ینداریکو من بر ش وهۆت
  ی شاریرۆ خیکدارد

  .یتکراوۆ کیکتو
  شی من هیۆب_ 
  ێدارک با وه
  .م که ئهی نگت ته  دهیئاسمان

  ل کو مه وه
  .م که شقت ئه  عهی ل ز به حه

  
  م دووه_

   ده ر بامه سه_
   وه ره نجه  پهیویو د  لهۆت

  .کان هییرز  به تهیوانڕ ئه
  . هیی نیور  ئاسمان ههیش ئه
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  هاته و روا نه  ههڵ سا تازه
   که زهۆری پ ستانهڕۆ گیکان داره

  .هییان نیر به
  کان شهرو ده  بهیش بووۆوات

  ی رگوزشته سه
  ی وتووۆان بی ترسیدوپشک

  یزان وائه
  !ته ربه  عهیکان دووپشکه
  یخت  سه  لهس

   که زهۆری پ شقه  عهیگاڕ
  . وه تهی که ئه
   هییوا نر  گه

  . وه وهیمد  ئه تهی هی ناۆب
  یتا بزان

   که وره  هه که
  ڵوا گه
  ڵوا گه

  ! هییر چهۆک
   استهڕ  به

  نیای تی مه ئ  کهی هییو م زه ئه
  یز دحه قه به

  -الن رسه ئه_ۆب_رخ لوقا فه_
   هی زمه لێک تاو  نهینوویت
  . هی سته  شه نوو بهی تک گ وه

  باران  له سته شه
  ور  هه باران له

  ووبارڕ  ور له هه
  .ایر  ده ووبار لهڕ

  . هیی وره شق گه ئاوا عه
  ؟ تهی چ وه ئه_ 
  !؟ی  ئهی چۆت

  ڵما شه
  و  شارانهی ئاواره

   شاخیکان  سووره هگو
   هییان نینگ هڕ
  !! هییان نینۆب
  ی چیرانۆگ
  رو چهۆ کۆب
  و وانه دۆب
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   خاکۆب
  !؟ی ئه
  ی چیرانۆگ
   باران وۆب

  وایر ده
  ورو هه
  ووبارڕ
  !؟ی ئه

  یرخ ا فهی ۆت
  یا خدری

  !ت شیت شۆت
   ارهیها د وه_
  یر ترساوۆز

  رت بخوا  سه شقه و عه  ئه که
   ک بهشرو  دهۆش بۆت ده
  .  کهیکان شهرو کو ده وه

  ۆ ب  دهۆب
  .ب ت نه وه هاتنه

  تیاری د حاشا له
  !!ێو بارانت نه

  ستاش تا ئ ارهید
  ی جره حو تهیچو نه
  شق و  عهیامی په
  ی  نامهیتا مه
  ت وره  گهیشق  عهیخوا

  . وه تهۆکرد نه
  یزن نازان  مهیشق  عه  له هیۆب

  .! وه تهۆت برد لی و م گرهزا
  -م هییس_

   وه نگته  دهیای دن مه د که
  .نمشک ک ئه سنوور تیرگا ده

  و  سنووره قم لهڕ  چونکه
   داناویشی سنوری وه له

  ورا  چوار ده به
  . !وه هییخش  بهیم که خاکه
  کانتا  وشهیتو له

  .م که ر نه  دهێڕم یک ن هیۆنام
   .م به ک ئه هیموو ج  هه  بهی په

  ک هی دهیڕ کوو گه  وه هیۆب
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  .م که ا ئهی کون  کون به ر به سه
  ی و کاتانه کوو ئه وه
  . بوومیر چهۆ کیکعاشق
  ما  نه م خاکه  ئهیکبست

  .مۆڕ ا نهیایپ
  ما  نهێگوند
  .!مۆخ  نهینان

  یڤۆمن مر
  .فرم ن و به خویکتو

   ناو شاخا له
  . وه نم کرده مه  تهیچاو
  .  فامم کردروهی ته وه له
  ی دژواری  لوتکه م بهیدا
  دا خته ر سه  سه ژگارهۆڕم  ئه

  مڕ گه  ئهڵ هه
  .الک نابمیه
  .مر بشگل گه
  م و ناده ڵۆک

  .! وه مهڕ گه  ئهڵ ا ههی پێ نو ر له سه
  یڤۆمن مر

  .نگم خو شهۆ شیکتو
  ستاشتا ئ  هه وه ژه م له

  زاران جار هه
  الن  زهیست  دهی ئاگر به
  . وزاوهک  ههیرو قژ سه

   _ست ئه_ کو  وه
  -ن ی ز-کو  وه

  .داوه نهی الیۆ خیشق  عهی گهڕ  له
  اکانت  وشهیت و له

  .م وه که شاخیر دوند سه به
  م که ز ئه ر حهۆز
  یکان  وشهی کو لوتکه وه

  .هاب م وهۆخ
  رم ف چونکه

  .ی ر لوتکه ر هه  سه چمه  ئه که
  .مگ موو ال چاو ئه  ههۆب

  ک وی نز له
  . وه  دووره له

  .نمیب  چراکان ئهیشکیت
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  کانۆ بیاخی  نده باۆب
  .رمادڕ ێگو

  . ناخمێ دییکنانجا سو ئه
  ر سات جا هه

  .وانمڕ  ئه وه کانمه  وشهیپکۆ تر له
  .نمیب م ئهۆ خیموو خاک هه
  .نمیب م ئهۆ خیل موو گه هه

  ایموو دن هه
  .ڤۆموو مر هه

  .نمیب م ئهۆ خیش چاو پ له
  .م م ئهۆ خیرانۆنجا گ ئه
  ب  و نهب  ناخما هه  لهیچ

  .م  ئهیموو هه
  م و  ناکهس

  شایزۆری پیشق  عهیڕ  له
  .مرم دان م سه من ئاماده

  کانتا  وشهی ر لوتکه سه له
  .وانمڕ ر ئهت

  ستتا  ههیو کیڕ   توله به
  .مڕ گه  دائهین دامۆب
  کانتا ازهڕ یند به  مه له
  .مو  بسرهێو مه نجا ئه ئه

  ی و ساتانه ئه
  یوار  بن ده مه ده ال ئه

   ناخت ویر چهۆ ک لهخ
  ند سات  چهۆب

   مهن م ئه ده
  . وه وانه  حهیم  دهیناو
  ت وی که ئهم لیوانداریم

  تمۆ خیزۆ سیۆ د که توره
  .یگر  دائهۆب
  یر بووم ل ت که

  ستت  ههیوژ باسوق و م له
  یگر  دائهۆم ب ره به شهتو

  ی گه ئهجا ت
  ێعریر ش گه ئه

  ی ساردو سی ژووریپاۆز
  .بران  نجده هڕ یروون ناو ده

  ێعریر ش گه ئه
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  یست  دهیچرا
  .وماو ب قهووت و لڕشو  هڕ

  ێعریر ش گه ئه
  .ل ب  گهیوای هیرۆ خیشکیت

  ێعریر ش گه ئه
  رکراوای داگیناو خاک له
  .ر ب شهۆک تیست  دهیک چه

   عرهیو ش وا ئه
  . ستمه  ههی هڕ ر په  سهیئاونگ

   مهد
  . انمهیگ

  . نمهیر بر  سهیتوان هه
  یکواربڕمن 
  . کاروانمیڕر  سه

  انمی ژ تاله
  .رمۆ خیدارد
  فان بۆر ت گه ئه

  .ئاگر باران ب
  .مڕۆ بگیاستڕ یگاڕ  هحا مه

  .رمی بێوت ناگر  چهیگاڕز یرگ هه .
    بهێبوارڕش ۆت

  دا گا دژوارهڕم  ئا به
  .ێڕ بگه هه

  م و که شتمانهین من نۆچ
  م و که له گه
  .ژارانم هه
  مۆ خی چاو له
  مۆ خیانی گ له
  .ێو شتر ئهۆخ
   ک من به ش وهۆت

  یژن و با به  بهیرانۆگ
  ینگ خ و شهۆش

  .تا ب که شتمانهین
   ویی زه ربه  جه  بهیرانۆگ

  یدان نهۆک
  .تا ب که وساوه  چه وه ته نه
  . بڤۆ مرۆ بیرانۆگ
  .دا ب  گهۆ بیرانۆگ
  .الن ب گهۆ بیرانۆگ
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  .ھان بی جۆب یرانۆگ
  ر خاک هه له

  ب م هه ر و ستهۆم و ززو
  . ر به شهۆکت

  .ر شهۆک تی ناویی وره  گه  لهیئا
  .ر شهۆک تی  ورهیی با  لهیئا
  . شقه م عه  ئهی دیزن  مه  لهیئا

1980  
_ -  

  . وه تهۆند خو5/4/1980/یژۆڕ  له . بجه  هه  له وه ندنهحر خوی شیکڕۆ ک م له هی نراوهۆم ه ئه/
  . وه تهۆند خو2/8/1980/یژۆڕ  دا له وه ندنهعر خوی شیکڕۆ ک م له هی نراوهۆم ه ئه/

  


