
www.kurdistannet.org 
وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   15-9-2005 0:04 

  
    مهمه   حه حه  خاهخاه ...  ... سیسی قوربانیسیسی قوربانی  ولهوله  دی شخ و عهدی شخ و عه  حمهحمه  شاری آاك ئهشاری آاك ئه  سلمانیسلمانی

  
 سلمانی

  ندو آانزای جوانی به ی مه ئه
  و) ڕو ( گیانیی)  شریخه (ی ئه
  و) س (ی سته  جهی بزونی ئه
 رانی ی سرودی آامه ئه
   خته نكی ئجگار سه مه ته
  . .  تۆ دوورم له
  هار   به14
  . . ری ی وه و گهڕا گه ردهه زه
  هار   به14

  وزی سه ربه نم هه گه گوه
 و زنا  هه بایا  نگ به ژه
  !ڕی نگی په ره
 منی شت و م  به

  یدا منی شه
  مت ب خه وك به شهنھا  ته

  . . ناوه آانم لكنه چاوه
 ساتك نھا  ته 

  برینكم
  ریت  روه بسه

  . . شاوهآ نه  ئاخكی هه
  ییت  وره بگه
   نیوم خه نهرگیز  رگیز هه هه

  . . موه خه نهآم  یه ووشه
) 2 (    
  م و آه نمای ده قیبلهی  ئه

  شق رستگای عه پیرۆزترین په
   ناو دتا ی له وه و رۆژه له

   !میان شكاندم ی خه ئاونه
  تی  جۆشی کوردایه پله ینئاگردا
  !! وه هکوژانمیان  باپیره

    و چاوم آزو آورهردو هه
  !)  آاه زرآه (آوو م وه لله آه

   رانهشاركی ودم 
   . . یه آاوله
   ژانه پلهندكی  به مه
یه ) مه گه (ب   
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  . .  یه ب چرپه
    وه و ڕۆژه له
    وه همناخ له
  مگری  ئهشقی پیرۆزت عهبۆ
  ت که) با هش ره (و ماڵ شهك  م وه آه ناسه هه

  ی مان و ) سوانهگو ( خۆی له
   تآان هی آپی منار گوچكه

  سوت  ده هه
  آات ت ئهآانی شار موومردوه ماچی هه
  آات هاوارئه

  آن چهبرا
  وو شه نیوهآی  ی یاخییه ناه گوێ له

  . . ش بگرن رآه سهشاعیركی 
  . بمرن، بژین  خۆیی ربه ڕۆژی سه لهڕوو 

) 3 (  
  م آه هۆشارهسلمانی 

  شقیان کوشتم عه  وه و ڕۆژه له
  م که هاوارئه

  ارمی خۆت  گه ئامزی له
    زامدارم بیمارکه  ی ده
       وه ره بهم  و رۆژه  ئهیم خه
  م ) ئاوستا (م سرودی آه یه
  رمی   تهر سه له
  خوند  بجه ه هیدكی هه شه
  ر آكۆی  سه له

   رمیانه و گه آانی ئه گونده
  . . آاند ی ئاسمانم راته خه یه
  ماش  آه  ی ده  جۆالنه له

  نفال و  منانی ئه
  . . ژان آوردستانم ڕائهگشت 

) 4 (  
  م که هۆ شاره

   وه ره م به و ڕۆژه می ئه خه
  داكی شیعر وره  رۆحی گه له

  دون وآانی   شكاوه ئاونه
  یان ربه  بهیکان) وا ب نه (ی ئاه و ناه
  و رگه نگی پشمه رۆژانی جه

   کوڕانسی   بكهرۆحی
  منی آچاناآ رابیه نگ شه  ره فرمسكه

    وه هۆنیه ئه
  ی ملی ئاسۆ بۆ ملوانکه
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  . . ردنی تۆ ی گه ردانه بۆ گه
  آان و قرچاوی دایكه م و لوی هه ده

  ریشی سپی و 
  آانم ی پیره پشتی آۆماوه

   و ماندوو سته رماكی خه ربه سه له
  و الی خوداو ئاسمان  ره به
  . . دا ئه) وا حه (
) 5 (  

  م که هۆ شاره
  م  تاهه رته شه

  م  ده هن ڕگه
  سیتا ی بكهر رگا سه له

  . . دڕک بوێ
  ی پیرۆز سته قووی جه  هڵ خونی ه گه له
   تر بگریمتر چاوی دڵ  به
   م ڕۆژگاره ئه دوو چاوی  به

   برینداره
  عاشقانتبۆ ژووان و دابانی 

  . . ژم  شیعرم هه بارانه
) 6 (  

  م که هۆ شاره
  ی ڕۆژگاركی)  شاده (و) شا (تۆ
   ی  باشوری آوردستانهم ئه

  ) گشتی (آانی باخی ی داره  گهی هنده
  !! بوو  ههردی  ده
  ئاگای  تۆ بهش دان هنده سه
  فرۆشانکوردو ) العروبه (آانی زۆه
  وو ی شه آوره مه مشه ک شه وه

   مشكی زراب
  . . بوو  ههاننگی ڕه
    دڵ آورانه رمه  بشه و ئه

  آرد چییان نه
  . . برد چییان نه

   ناوتا  هه له م و رۆژانه ی ئه شاده یشمن
  ۆ بوو  ر هه هه

  !!هنا رئه  آانیان ده چاوه
   ور ئاوایی و آانئ دو گوه
  یانی دت رگه جه
  . . ران وه ده هه

  ی دی عاشقان و شوشه
  . . شکان ی ساواکانتیان ئه بشکه
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) 7 (  
   جارکیتر ڕه ڕاپه ده

    وزامه با ئه
  رینت ژوور سه ی جوانخاسانه
  ن خه ژر پ نه

  ستنن ت لنه و ڕۆژانه ری ئه روه باسه
  دار بوو به ن بوو ئه وه ر ده هه
  سووتان رداریش بوو خۆی ئه هه

  . . دآار ستی به بۆ سوتانی ده
) 8 (  
   جارکیتر ڕه ڕاپه ده

  کان بوروژنه نگیه بده
    رزنه ختی زۆردار بله ته
  کار رزه  هه  له قام پکه شه

  رد  به  وورده  له پرکهکۆن 
  کان  وردیلهی کهتۆبۆ مس

  وڕق  تۆه  له بازاڕ پکه
   ڕێ پوان له

   ستوره م ده تی ئه فره تا نه
   ب سنووره

بوخوره (پ (!!  
  !! ماوان دووره

  تی  پی په به 
  !!پشکن ومات نه ماه
   بری ماف و ئازادی خۆت له
  ست ک و ده چه مه
  شت ) پا (ردوو هه
   کۆت هگرن نه
  خونن بۆت نه)  هالفاتح (

  م  که هۆ شاره
  زۆر لت پن

  وان دڕن ئه
  !!وان دڕن ئه

  دانمارک14/9/2005 مه حه خاه
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