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  }}ریف ریف   ر سلمان شهر سلمان شه  فهفه  رگ موزهرگ موزه  مهمه  رۆ و جوانهرۆ و جوانه  نجهنجه  ڕزگار ڕهڕزگار ڕه{ { ......ندكی ڕۆشنبیرندكی ڕۆشنبیر  رمهرمه  ی هونهی هونه  ی ناوادهی ناواده  پرسهپرسه  
  

و  ئه. . ؟بۆ آ. .  وه  ئاواز بھۆنمه آامه، یران  حه  آامه به،   الی الیه  آامه  به یه و پرسه  ئه
خۆشكرد بۆ  ری گۆرانی آوردی آانی هونه خته ورازو نشوی ڕگا سه وا هه ی آه نده رمه هونه
 و  م آوره  خامه وه ر ب س آردنه یدانی هونه  مه  بنه داری آورد آه هره تی به یان ئافره ده

ی  سته  جه نھا به  ته م زیندوو بنووسم آه رده ندكی هه رمه  بۆ هونه  پرسه  آه زمانم له
هشتا >> نووسرابوو  ولر رگی هه مه ر آلی شاعیركی جوانه  سه له، . مائاوایی لكردین

س  نت تك ناو آه مه ی ته بارگه،  خته و ناوه آرچ و آاڵ بوو وا آت و پ به قاوی دداریت شه
ند  و چه ی ئه رگی هاوڕـم ده مه ری جوانه فه  موزه!؟ وه یته نایه. . . . زانی رتی نه فه  سه به

  مه آه  ده رگه مه و جوانه ی ئه آه موو هۆنراوه هخانم وا منیش ه رزه  مه ی بۆ تۆ نووسیوه ده
 ئاسمانی آوردستان   له ت آه آه  زیندووه ت و گیانه سته ر گۆڕی جه بۆ سه  گوك سكه ده

  خۆشی له ره نوونم و سه ری رز داده سه، تانی آورد موو ئافره  بۆ هه تیان پیه آه پیرۆزه نامه
  . . . . م آه ندانی آوردستان ده رمه ونهموو ه تان و هه ماه آاك ناسرو بنه

  
  }ریف ر سلمان شه فه موزه{ رگ مه شاعیری جوانه. . . . ر فه سه

  
  قاوی دداریت هشتا شه

  آرچ و آاڵ بوو
   خته و ناوه به 

  نت تك ناو مه ی ته بارگه
  . . . زانی رتی نه فه سه س به آه

  !؟ وه ناییته
  هۆگرت بووم

  تاو بووی ڵ و ههی دی باران و گو ترپه
  ها زوو مزانی وه م نه به
  ،  وه ڕیته ڕۆیت و ناگه دی ده به و جیھانكی ئه ره به
  ش ناتگات) با (

  ئستا ئاخۆ
  رپشتی آۆچت نی سه مه شتی ته آه
  ر نده  آام به له

  گرێ ر ئه نگه له، -ر  حه  سه-ب ڕووی 
   و وه ئستاش ڕگای مائاوایت آور بۆته

  . . ناگیرێ ن پت ههس شو  آه به
  ٭ ٭ ٭

  مكی تر  ده
  قام  شه. . پایز
   و وه نه آه شت بۆ ده باوه

  گرن  هامزت ده توند توند له
  ردو سیس و  ی زه  گه خۆت له
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  پچی رده قام وه تاری شه
  نگی آی سوه  بایه ریش به حه  سه-

   ژوان و  دته
  پۆشی  داده و جاده شه

  . . آا ماچت ده
  ٭ ٭ ٭

  وكی ترتا
  میوی  خه  ناو دی باران و خۆر و پۆدا به له

  رو  ده دیته
  م آه  چۆه ی ژووره ره نجه ی په ڵ شوشه گه له

  . . بی ڵ ده تكه
  ی آه ما ده سه. . گری گی ده رچۆپی زینده سه
  قرچاویش لكی سووری هه په
  ی ده وین ده رۆآی ئه  به له

  ؟چی بۆ آوێ ده
  آان گوه

  زان ردی خه بۆ دی زه
  . . چن  بووك ده به

  آان هوزاره
  ی سیس و مردوو  ناو گه له

  . .  نه ئاواره
   دمانا  له-
  بوونكی بسنووردای وره  گه له

 ؟؟؟؟؟؟؟؟بۆ آۆچت آرد بۆ
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