
 !!نزیك بوونه وه ی شته آان له مردن
   نامۆ سامان

 آه ئه ت بینم باراشی ئه م زه مه نه قورسه
  له چرآه چرك ده آه وت
 ژیان ره نگی تۆ ده گرت

  شه و له چاوه آانتا ئه نوێ
 یه ئه شقی شه ومبۆ

 من له به ر خۆمه وه
 یت بۆ ده م گۆران

  پر گۆرانی بۆ سه رابی ئه م سه ره
  له آشه و رمبازیه ی دڵ

  وئه چمه خه ونی ته نیایمه وه
  شه ونمی ئه م حه زه له خۆمه وه ده پچم

 ی وه شتی سیحری تۆ هه كا ]با[ئه م نه وه ك شه و 
 ئه م په نجانه خوتوره آان نه ناسته وه

 من خوتوره ی آه سك بووم
 یمانك له  ئه شقی گرتبوو نیشت

 من له خه ونی آه سكدا بووم
  ئه شق چه تری سه ری بوو

 من له به ر خۆمه وه په نجه آانم ده آه مه قردله و
  له بسكی ئاۆزتی ئه ده م

 من له به ر خۆمه وه ئه شه ژمو له سه ر خۆنیم
 ئه م به ندیخانه یه م ال ده بته باخچه یه ك

ك ده گه رم بۆ گو 
 گوك  ته نك وه ك لوت

 گوك سوور وه ك خه نده ت
 گوك بۆنی وه ك هه ناسه ت

 ور ده روانموسه ره و ژ
  ،نییه...نییه

 پده آه نیساویلكه یم ده بینم به 
 لو دهنیت له سه ر سنگم ونه ی گوك ده آشی

 له سه ر سنگم نیشتیمانك له ئه شق ده گری
 !له سیحری ئه شقی تۆ! ئای
 .....!له په یڤو چپه ی تۆ! ایئ

 آ ده مباته وه بۆ ئه و شه وانه ی آه  نیگاآان 
  ده آرد خرا خرا نامه آانی ئه شقی به رێ

 آ ده مباته وه بۆ ئه و رۆژانه ی آه  باران
 ده آردڕ چه تری ته نیایی هه ردووآمانی ته 

 دم خوتوره ی آه سك بوو 



 نی ئه شقی ده آردمژرله ئاسمانی سه ریدا ئه ستره پ
 من بۆ ئه و ده مردم 

   ده مردمئه و بۆ
 لو دهنیت له سه ر لوم ڕۆحم ده آشیت

 گله آان ده ن وا ئه مجاره یش خۆی آه ر آرد
  ...وا ئه مجاره یش

 ئاسمان ره نگی خۆی ده آوژت و هه وره آان تده په رن 
 ...په پوله آان 

 ....چراآان
  له ئه شقا ئه سوتن

 ده رگایه ك له سه ر دیواری ئه م زیندانه ده آشم
 هه نگاوك ده نمو سنوور ده برم

ده آه نئه روانم ژیان به ده م خه نده ته وه پ 
 سروشت سه رسامه 

 گوڵ به الدا دهت بۆ جوانیت
 ئه ستره له خه نده تا ئه توته وه 

  ده نوست بۆشاعیر به ڕۆح شیعر
 په نجه آان له قه د ده ئان

 قه د له حوزنتا به چۆآدا دهت
 شه قام سه رچۆپی گرتووه ره شبه ه آه

 گرتووه ] پیرۆزی[ده ستی ] وه هاب[
 به ڕده آه ن] شه باب[

 یهیه و چۆپیبه رده رآی سه را هه را
 جه ژنی له دایك بوون ده گرنن

 :خه كی ده ن
  بكه س وئمه هه ر هه موومان

 ته آییه و موردی شخین 
 به خه به ر دهم
 چاو پر له گریان

 ده روون پر له هه نسك
 چوار دیواری ره ق ده آوژێ

 ...ئه م ژیانه
 ..ئه م زه مه نه

 نزیك بوونه وه ی شته آانه له مردن
 ئاشنابوونی ته مه نه به مه رگ

 ..ئه م ژیانه
 هه مان گومانو چه قۆ و 

 قوربانی ڕۆژه آانه
 دهم به خه به ر



 خه وه نه عله تكه مه 
 له گه ڵ خۆیا ئه مته وه

 سه ر له په نجه ره ی ته نیاییمه وه ده رده آه م
 ئه روانم تریفه ی مانگه شه و

 تا چاو برآا 
 باق و بریقه ی ئه ستره یه 

 آوا ئه ستره آانی نیشتیمانی ئه شق
 آوا هاژه ی ئاو و

 پیاسه ی ئوارانی شار 
 آوا قامكی یار و

 په نجه آانی به ر له سو 
 آوا ..آوا 

 ئاسمان یه ك پارچه
 نوقمی خه نده یه 

 هاواراو هاژه ی جوانان
 قیژه ی آچ و آورانی سه رمه ست

 شه قام شه قام 
 ئاسمان ده هه ژهنن

 ڕۆژه آان به بای ئاره زووی 
 حه زیان به رده آه ن

 شه وه آان له گوو خه نده  ده گرن 
  پارچهئه م دنیایه یه ك

 نووقمی خه نده یه 
 ئه م شه وه له باوه شی

 شه هوه تو باده دا هه كشراوه
 له ژووریشه وه ته نیایو هه نسكم 

 یه ك پارچه نوقمی ئاوه
 له ته نیشتمه وه خۆم راآشاوم

 له به ر خۆمه وه به م ئه نگوسته یه
 ....خۆم ده مه وه

  
 1995آه مپ ستۆآۆم

 :تبینی
 سای95!! س شتی شاری سلمانی بوون..پیرۆزه شت..شه باب..وه هاب

 
 

 


