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  زیز مید عه حه. م... ! نیشتمان

  
  ک بۆ نیشتمان  یه هۆنراوه 

  تاو خۆرهه ی جوانترین مه ملله آه تی ئ... نیشتمان
  ... ی دون و ئه وسای به رائه تیاد پیرۆزترین ئه ی

  !...  منداینی مه  زهه ی دارستانه پ هیواآانیئ
  ن مه موو ته ی هه که کراوه بیر نه  له ی یاده ئه
   ت جوانترین جوانیینھنتۆ

  تی ئازادی که ملله مه ی نه خه رده زهجوانی 
  کانی  ڕاژه نینی ئازاره  النكیتۆ

  ... یمن و هاڕكانی مندایم
   گه وره بووینتتی  دایکایهشتی هه  بهله چاوه پاآه آانی

  ی  که ی ڕۆح شیرینه  ئهرمی دنیای نازی تۆین رگه سه
  دایکم شیرینتر  له
   ی نیشتمان ئه
   ت بووی  سپکانی بارانی موحیببه شقه رزی عه وه

   ته و باوه شی موحیبهئای له 
  !...  تۆیه یكی رمه شیرین وگه و ڕۆحله ... ئای

  یاد ناچی  نازانم بۆ له
  نیوم  باخی هۆشت ل ته

  رناچی  فیکرو ڕۆح ده لهتۆ
    کانم شادی یه ناسه یادی تۆ هه له
   وه نوسیته ا ئهڕۆحم نی نوح له مه ته
  ڕم کانتا تپه  چاوه  بهیادک که
  واو ناب ن ته مه ی تۆ مۆمی تهیاد به
  یادی تۆ چاو ب فرمسک ناب  به

   دنیای جوانیت سومبولکی 
  موو دنیا جوانی تۆیه  هه
  . وقی تۆیه  شه هی خۆی نی یه، تک که ملله  مه ڕوناکه که
  انتین قی سبه فه ونمی شه  شه یعه تراوی یه  بۆنه  له وئای

     سروشتی یه و باده  له ستی یه و مه ب له دڵ پ ئه
  تاو  شق و هه ی ووتی عه ئه
  تی ژیان و ئاو که ملله مه
   ی نیشتمان ئه

  عاشقان وی   شه مانگهی کان  ب گوناحه جوانترین دهڕوناکی 
   ووت خاکیتی ریقه عاشقانی ته

  راتین ی سهرقاپی روشی خۆت و سۆفی به ده
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   ی نیشتمان شقی تۆ ئه شی سوتاوی عهرو هسۆفی و د
  ی نیشتمان ئه
  ی مژو که نگه  ب ده ی دایکه  ئه

  ریای تۆ شقی ده ی عه له  مه بکۆتایه
  لی فین   مه دووایی نایه

  تۆ  ئاسمانی جوانی  له  دی یه به ئه
   ک و خۆی بچوکترین دتا خاش سوم له مم ئه ده

  نی تۆ دڕک و دای بستا شته هه پم به
  بانیت   ڕوباری میھرهئاووشقی  منم عه

   شتی کانی و ئاوی شۆر
  ی نیشتمان  ت ئهعاشقانی دی خۆوی

  تی خۆر که ملله  مهی ئه
   تایی شقکی تاهه خۆری جوانی خۆری عه

   کانی تۆ سراوی یه  عه ی جوانی فریشتهر یانیان و سبه گزنگی دنیای به
  شق هکانی ع نگه  دره وه  شه جوانی دی

  شقکی تینو تینوی گریانکی جوان عه
  نیا گریانکی ته

    وه پاک بوونه  له نیا  تهوه  ناسک بوونه نیا له ته
   سۆز  له وه سی توانه  ب که نیا له ته

  ی نیشتمان هبیرت دت ئخۆ 
   دوور بووم لت که
  نیا تر بووم نیایی ته ته له
   نھایمدا  دونی تهی که  هۆنراوه  له
  مردبووماو ب ووت نھ ته
  ی نیشتمان  ئه

   نھاو ب ووت مرۆڤی ته
    وه ق بۆته مانه ڕه وزه حه
  تک رمی هیچ غوربه گه به
   وه ی دی ناتوته خته شه

   م ت و ته س بت غوربه  بابه وه واهاتمه
  بم لت  دوور نهیمان ب  په

  ئاو ڕشنی دی ماندوت 
   م رم که نیایم نه فرمسکی ته به
  ک تۆ سۆزک  م وه س شک نابه که

  نیایم  ی ته خه  یه بدات له
  شق و جوانیم بکا فری عه

   تۆزکم بژیم   به ناسه هه
  شق خۆتی جوانی خۆتی  عه

  نگی تۆ  ڕه  له که جوانی دنیا تابلۆیه
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جوانی پرچی شه ماڵ و با... جوانی نیگا... جوانی با  
  ما ای ئه ڕپۆلی کات  شه یه رچی جوانی دنیا هه هه
   و ڕاینامای پ نابا ب هیج الفاوێ په  نهنھا جوانی خاکم ته

   ته مه نه ی جوانترین مایئ تی خۆرو ئاو که ملله ئای مه
   ی نیشتمان ئه

    و سۆزی میھره بانکانی ئه ی دایكی هشووه
   ئه ی جوانترین خۆڵ، خاكئه ی پیرۆزترین 

  رخۆی سه ... وخۆی چاوو... خۆی ده م و
   پاتسقه ییخۆه په تانی عه شقكیخۆی یاری و 

  سپی فریشته ئاسای لوان لو بگوناح
   ت  ئاسمانه سیحراوی یهله و... ئای
   تۆه فه قی یه ی ئوارانی ردوو ش زهو جه سته ئه وه نی یه شین وله 

  له جوانیتا  تابلۆی وه رزی عیشقه، یی خواگه وره  
  تابلۆی خاآه... تابلۆی ئاوو... تابلۆی باخ و

   تابلۆی گوڵ و پكه نین و گریانه
  !.... ئه به د یهه خه نه یه آی زه ردو جوان  گریانكی

  ی نیشتمان  ئه
  وه ك و تۆ  پ ئۆخه یبووآ ماكی 

  !... ت ب میھره بانی فرمسکیوه رزی ژیانی
  ک و تۆ   وه ک شانازی یه یه ک قه

    ری یه روه مژووی سهرزی  بای به
  حم به شه مای جوانیتآگه ی ڕۆ

   !... کو تۆ  وه سیحرهتر ئاوو تر نیگای 
   ی گۆران کهیادگاره شیرینه شت و  هه  بهی ئه
    دنیاتی که ملله  مهجوانترینی  ئه

   ویستی خۆشهینانی   سبهی گه شه ونمی 
  ستی ربه سهکانی   پاساری یه که ی چۆله جریوه
  ڤین کی ئهمای باران دووای سه ی  زینه  لکه ی په  ئه

  شتک  هه ت و به که ملله هیچ مه
  ناب به هاوڕی جوانی تۆ 

  تۆ نمه بارانی سۆزی به هه ناسه ی
   ی نیشتمان ئه

  آویچه باخ وته پوتۆزی  و مندای باخچه آانی
  یه عاشقه آان و بولبولی گوێ سپی وده نگی آوآوختی 
   کان فری یه ه ب شه  ڕه و ڕیشۆهفیسقه ی آلك درژ

   کانی ب گوناحی  جوانه زه ای حه و دنیهاوڕی منای
   له جوانی تۆدا خوقاوه، انی دنیا هه یههه رچی جو

    خشاوه  سیمای تۆدا نه موو دنیا له تابلۆی جوانی هه
  باته  عه شق داستانی خهی نیشتمان فرت کردین ئه
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  شقی مرۆڤ شقی ووت عه عه
 دووژمن وبۆ) ک فیشه (گوولهچنگ   

    رگه  بۆ پشمهیشپک گو چه
 M_Hamidaziz@hotmail. com    

  


