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 ئةمحةد دةشيت... . نيشتمامن جصطةي ذينمة 
 
 له  آه ناری  ده ریای  خه زه ر 
  وانم ئای  آه  جوانه ڕهه ر ده  
  وون وڕئای  آه   
 انه پچه ند ب گه ردو شین و  
 آه ناركه  مه رزه آانی  دیار نیه  
 هه تا چاوت هه ته ر ده آا 
    ه وشینی  ب سنور ده ریای 
 انیه له  به ر چاوم بی 
 و لم دیاره  هه رچه ند جوانه 
 شادی  ئه وێ به الم ناگا به سروشتی 
 به  زیبایی  و سیمای  خاآی  
 وێآوردستانی ڕه نگینی  
 نه  ده ماوه ندی  لوتكه  به رز 
 نه  دیمه نی  هه زار ته رز 
 نه  هیچ شون و 
  ۆژ گارانی  هه رچوار وه رزڕ 
 خه زه رنه  آه ناری  ده ریای   
 نه  هامۆن و چیای  سه وز 
 نه  گولی  جوان و  
 چه م و ل و بنارانی    
  نه  باژ و گونده واری  و دارستانی 
 ه  نیوه آو سیمای  خاآم 
 وه ك قه ندیل ودۆندی  به رز و 
  م نیه چیاو ده شتی  وار 
  شارك و هیچ دیمه ن چهی 
 ر نیه گیوه آو جوانی  وه الته آه م د 
 ه شت و وه آو د 
 ن نیه گی ه نڕآو و زورگم  
 واده زانم ئروآانه  
 گولخه نكی  ناو دۆزه خه  
 نه  ده بینم آه  سكی  خۆم 
 نه  لم دیاره  گوندی  جوان و 
 شاره آه ی  خۆم 
 دوورم له  گشت شادی  جاران 
 دوورم له  گشت خزم و یاران 
 ئه وێ بۆمن فرده وسكی  ب دوایه  
 هه واركی  پ  به هایه ئه وێ بۆ من  
 آه س نیه  لروآانه  وه آو ونده ر 
  ه ونته وه سات خه مم ب 
 نه آانیبه  داستانه  شیر 
 به  وشه ی  آوردی  و شیعری  جوان 
  یه لدایی  من ه آانیشه و 
 بۆ ساتكیش آه م آاته وه   
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 به الم له وێ  
 به  هه ناسه ی  خۆشه ویستان 
 ه واه وه ڕده هه وری  خه مم  
 چی  آه  زامی  ناو ده روون بوو 
 به  شنه بای  سروه ی  به یان 
  ووتمرله  بناری  مامه   
 له  باله ك و شاری  دیرین 
 هه توان ده بوو و 
  انه وه ئازاره آان ده ب 
 ئه تۆ بلی  ئه م غوربه ته م 
  كی  تۆله  نه بدۆزه خ 
 گوناهانی  بیانی  بوون 
  ی  من بكاته وه له م دله 
 ئه تۆ بلی  ئه م تاراوگه م 
  بۆم نوسرا ب  هه ر له و ساته 
 آه وا ئه من له  دایك بووم ؟ 
 به الم چی  بكه م به خۆم نه بوو 
 چاره  نوسم هاته  ئره  

  بوم به  نامۆو آه وتمه  ئره 
  ی ئره جوانی هیچ دیمه ن 
 ناگه ن به وێ 
 گورده نه  ده ماوه ند وه ك هه ل 
  ه شت وه ك هه ولره ڕنه  شاری   
 له  به رچاوم هه رچی  هه یه  لروآانه  
 ده لی  آه الوه یه و پ  آونده  بۆن 
 ئه م آه ناره ی  ده ریای  خه زه ر 
 هه لم ده گرێ و 
 ده شتی جوانیده مباته وه   
 هه ولره آه م 
 انه تی  وڕده مباته وه  به  
 ه  ئاواره آه مزدی  د  داره به نی  
 مه آارو ده مباته وه  د 
 ده شتی  جوانی  قه راجه آه م 
 و ده مباته وه  زورگه  زراو 
 آه ندناوه ی  دزه ییه آه م 
 ده باته وه  الی  چۆمان و 
  آه مگینه باله آاتی  بخۆالنه  خه  
 ده مباته وه  سه ر دمان و 
 باله آانی  وه ك به  هه شتم 
 ال و یاره آانی  ڤ الی  هه ده مباته وه  
 دیرینه ی  خۆم 
 ده مباته وه  به ره و  
 مه می  خه النگونده  دگیره آه ی  
 ده مباته وه  بادینان و  
 جه زیره آه ی  مه م و زینم 
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 ده مباته وه  آوردستانی   
 پ  برینم له تله ت آراو و 

  دمباته وه دیاربه آر و
 ونمسلمانی و مه هابادی ناو ده ر

 ئه من چی  بكه م 
 اڕ ه ش هه لگه ڕده ستی  قه ده ر  
 ی  داشتم بۆ ئه م دووره هه  
 به الم قه ده ر قه ت ناتوان 
 له  خه یالی  وه الته آه م ب به شم آات 
 قه ت ناتوان خۆشه ویستی  نیشتمانم 
 له  ناو ده روون آه م آاته وه  
 آه س ناتوان هه ستی  به رزی  
 وه ریم دوور آاته وه ه رپخاآ 
  قه ت ناتوان هیچ جوان 
 تر ب ودیارله به ر چاوم  
  خاآم بشارته وه  سیمای 
 و  وبارڕ ی  ده و ڕ قوهخانو 
 ناو ئه شكه وت و 

  ده شت  و چیای ناو آوردستان
   ئران شاآه ی  له ته الرینزۆرجوانتر 
 ده م روباری شیناوه آه ی مامه ڕوت وو 
 انی خاتوونماوه تان و آ 
    له  دیمه نی نزۆر جوانتر 
 ه شت و گه یالنڕ  گی ه نڕ ه نگاو ڕ 
 هه ر جوانی آه  ده  بینم 
 سیمای  خاآی  وه الته آه م دته وه  یاد 
 ده مباته وه  آۆسارانی  
 وه الته آه مره نگاو ڕه نگی  
 آنده ر وه آو ئه وێ جوانه ؟ 
 آنده ر وه آو ئه وێ بۆ من 
 رو شادی  ژ یانه ؟ یدلگ وا 
 ئای  آه نه فته  ژ ین له  دووری  
  ده ربه ده ری   ئای  آه سه خته 
  ئاواره یی  ب سه بووری  و پ  جه فایه 
 بۆ خۆی  مه رگ و آاره ساته   
 الی  و ژ ینی  دووری ڤب هه  
 هه ر دمه وه  هه ر دمه وه  
 وه آو جاران له  الت ده ژ یم 
 ویستمنیشتمانی  خۆشه  
 و له  ئه شكه وت و بن زنار 
 م ژیلوتكه و ده شتی  خاآت ده 
 هه تا من هه م 
 گه ت ده بمڕبه  قوربانی   
 به  قوربانی  دارو به ردو 
 و چیاو ده شت و سیمات  
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 ده بمپه یڤی آوردی شیرنت  
  جوانی  و ته نیا گولمی ئه تۆ 
 هه رچه ند دوور بم له  ناو دلمی  
 هه موو ژینمیهه ست و بیرو  
 
ه  آه ناری  ده ریای  خه زره ر ینچووبوو م له  ئران ئاواره  بووین، له  گه ل هه ندێ براده ران1975له دوای  آاره ساته  شومه آه ی   1978 

گه یالن له  ڕه شت و ه ی   ناوچ گی ه نڕ ه نگاو ڕمه نی  ین و د شی وانی  ته نیا جوانی  بوو چه  ده ریای  ب سنوور و ئاسمانی هه رچه ند ده م
ه نگایه وه و پتانی  ئازیز و دۆست و یارانم له  خانه ی  خه یال دا ده ــــــــم دا جگه ی  خۆی  نه ده گرت و بیره وه ریه آانی  آوردسناو د

ئه وانه ی  ئاواره آان و گشت موو شكه شه  به  هه پم نوسیوه  و  هزانه به یادی  نیشتمانه آه م له  آه ناری  ده ریای  خه زه ردا ئه مه 
   .  جوانترهخۆسه ویستر و نیشتمانی  خۆیان له  هه موو شت ال آه 

 .  آه نار ده ریای  خه زه ر1978 گه یالن هاوینی  –ئران  
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