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  ! ترسه مه.. نی  نگوینی دائه بکی هه حه
  

  نی  ساح سووزه                                  )1(
  ..کانیان ژمارد ژماره هن

  ..  تکی وشه شیمه  نو حه له..  بوو  دیوانکی دیکه که
  هیچ شعر و دیوانک ،

  ..شعرێت نا نانه ته.. ...........
  .. شیاندن هاته نه               

  ..ماندن                          
  .. گم گمه

  .. کهف..  نا.. ژرفین ناچارم 
  ... و  بۆقله وه ته هامه  شه به
  .. روی و  وه فه ره  شه به

  ..رک ش وهحیز 
  .. مشکانی وتی ئاسایش ،..مشک مشکه.. مشکن ئه
  تاوان  و نهزدی تاوانم  ئهمنی   ئه وه
  وباتی مژوو  زار بن له مهر شه
 !وان باتی پاه قن له چهاد
  

  ..ک یه حبه وادک بۆ بۆن و کردنی ناولنگی قه  وگه ر ساه سیری هه کان ئه ده سه
  ڵ و ت کیسه اهرو  کان به ده سه
  ن مه بۆ تهووری ن کابلکی  ڕتر له پهتیژ
  .. یه شه رکی گه په ڕا هه دوو له و  مایه رابی سه سه
  ب؟ نه.. فت .. ماوان نه.. ما  نه  که شعرهچ 
  کی نووستوو و  یه گیانی بگیانی قه به
  وانکی رزیو  خۆی و که باب به حبه ژار و بارامی قه ی هه زاره هه

   بتدات؟ یه ههچی 
  رت ک بۆ به  عابایه م به شبینی بکه وێ ره نامھه
   و  نگاه  ره یه ههسو 

  گ و  بۆ سهوالتر پشکووتن هار و ئه به.. هۆن فر تا سپی تر سه هب
  ...ر و مانگا و تر کین بۆ گوڵ و زاو و ج بۆ که ره ته
 ..چی برژانگی ساخته.. و ه و سووراو و سپیاو و ریمل ئاو   به له
  

  !  واژه ت بشعرێ له قیقه ت ناه حه قاره ن حه کهولی 
  ماس بماس و   رۆژێ ماسه  که ک خونچه زاران تارمایی و یه هه

  ..ق  ده  پشکووت بته ک له سیمایه
  - فه لسه  فه–  ئاودا ناماس چۆن له یماس

  –ق ینت  مه له -  شه غ و ئاو و خۆر بۆ گه و خاککی بهتۆوک 
          –ست  زان  له–هات  توڕهو  wwwسایت  بهسایت 

  
  یت ئهتۆ 
  :خون  قرووت ئه ره نۆش و قه ر ئه میش هه ئه

 .. ناز و ئاخ و داخی به...  ماخی شاخ وشت و  ده به.. ردن باخی شیالنی گه...  شیالن شیالنهشیالن 
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  م  لره)نم (
  ..ریر مھه زارگۆپی نئۆن و زه ک ملۆدی و پنج هه ریایه  تۆنک کتب و ده به
  ..رچی و پووچ و هیچ هه رچی به ی تا هه که وه نگ و شه  زه یت له لره یت نه لره )تۆ(
  ..نگی کتب و مانیفست  ژه  هیوای زگ ماسیو له  کۆ له به! ی  لره)و ئه(
 ..ین  ین و نا لره رهل
  
  -  فه لسه  فه–ک   ماسییه وه رچی لقه  هه به
  – ئابووری –قین  ته مانب و ئه و ئه مانه هه

  –ت   سیاسه–مان   و نامانب و مان نه نیمانه
  – خالقی ئ  له–. و  ومه به

  و.. ڕۆ وشکهی  رۆحی چۆمک  له رمگه ردکی چه لۆژیکیش به
 "!باران تا باران نه"
  

  !ئاشنام 
 ISPیزری و   و کیبۆردی له  مار و ئوستووره  نازانم له ژه یه مه

  .. رووتی و یبێ چ لووسن به  چاو نهتا هه 
  !!رامزاو بۆ شعرێ حه..  د  و  یرانی وشه قه

  ..یانی به// ؟!وستک ،، هه
  .. ئاو و تا  ئاویی سزمان، له ردکی به زه
   ناکشی ناسه  و هه  له چاوکت کهقوربانی ! و ومه به
  !م که گه سه!  تۆره مه
  ..چیرۆک...  کا به با ساز ئه  ئاو و ئاوه کاته با ئه.. ردک ؛ نامه  گوایه ڕی که وه ئه
  ..ریان بماسن  به خاته  کو و تۆپ ئه باته ڕ ده شه
   تۆ چی؟  من بم به ربازک که هس
 ..م درۆ به ..  شته  نین نه پکه.. ی تۆ ب نگ که رهه سه

  
  ی؟ ب زگنه  راستی پ ده کوا لهشعر 

  هاڕێ کادانی مای خوا؟ چۆن ئهئاسمان 
  ؟ ند تاڵ ه  چه فه لسه و فه .. ند ئاۆزه زھنم چه.. ،..ق ته ی ئه وی که زه
  ..ت ئامه  و پۆلن و نه له ر په  و هه ر لقه هه
 .. ماچ ی ماچه وانه وادن ئه  و گه ماچان یاسایه نه
  
  ! بنۆشن م شعره  و ئه ستووره ده
  بنقنن.. ترسن مه.. نن  نگوینی دائه بکی هه هح

  ..بتۆ  نه خسه و شه ئهر بای  به ب له سازئهتۆفانک 
  !ڕن وه مه

  ! کارتۆنه.. ڕێ په وری هه ی ئه  که پشیله
  .. وه  سو و خواردن و مردنه ؛ له ته سیاسه

  .. چژی ژیانیش چژاوتر  و له گازهگاز 
   من  چژه  چژه چژه
  !رگی تۆ  مه رگه  مه رگه مه
   ..ی که  ژینه رگه  مه چژه.. رگی  مه نه..  چژم  نه

 
  تی ماویه


