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 نگی بوو  ی ب ده  ، شار شه فته  ههوێ ئه
 نگ بوو  و ڕه ،  شار پایزی جووه فته  وێ هه ئه

 تا لیمۆی   هه فته وێ هه  ئه
 گوشرا بوون  کانیش هه ره جهن ڕۆشنایی په
 ی مابوو وه بوو ئه ی هه وه ئه

 بوو  نگی هه ودا ، ڕه ی شه  ناو سایه ی له وه ئه
 !برژانی ڕۆحی من بوو  نیا چاوی هه ته

 ی مابوو  وه بوو ئه ی هه وه ئه
 نیا الکی مای من بوو  ته
 !یبرد بوو  و نه بای خه شه ڕه

 ی بای تاڵ   ئه ده
 و  شهم  و ئه ره وه
  و  مای منیش که ک له فوویه
  وه  سوار کۆی خۆتانه به
   ڕنه بمگهم  که که ڕه گه مای  ماڵ به

 مناکی ماڵ ل وونبووم 
 وتووم  دا که  لره نوکه  هه  نی یه وه به

 ی بای تاڵ  ئه ده
   و بمبه ره وه

   وه دۆزمه تا مای سپی خۆمان نه خیل هه ل ده وه
  ده رمه ل بهستم  ئامان ده
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 ژاد منی ئاشقی با نه
 زا نیم   شاره که ڕه م گه ئه

  که ڕه م گه ئه
   ته هوه ر شه م و چاوی هه ر و باڵ و ده  سه
    و ماچه رپا و ناه  خاکی چه که ڕه م گه ئه
   خۆیه ر به  خۆی خاککی سه که ره م گه ئه

   ئای جیایه
   یاسای جیایه

   وهتبیستو ر هاوڕێ نه گه مه
  و  رکی بال یه ماکه وێ سه قانوون له

 ز  ر پشتی جۆرک کاغه سه  و له عاته ر سه هه
 کا  ما ده سه
  و  عاته ر سه هه

   وه ڕشیته ر مزیک ئه سه له
  و  عاته ر سه هه

 مرێ  ڕووتی ده  بن بای پیاوکدا به له
 نوێ  ڕووتیش ده ر به هه

 
 ش قانوون بۆ من و تۆ  لره

 ستوور   مل ئه خکهسنگی شا
  ب سنوور   به سکه ته ئه
 ش قانوون بۆ من و تۆ  لره

 ڵ ی بای هاوه  ئه
  !  داره  زڕه خاکی ماره
   خیله ی ده ده
    و بمبه ره وه

 ش و پ  کی ڕه یه الگه ک عه وه
   ککیانا فم به م مای یه رده  به له

 ن  که بۆنم ئه
 رم   سه هشت ک گه یه ر چنگی پشیله گه ئه

  ژوور  نه مبه وا خرا ده ئه
 هاتم داال سیحیش به کو بای مه ر دووربا وه گه ئه

  و وه نه ده رگای مایان کۆم ئه وا ده ئه
 ن  نگ ده نگ ده ده
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 ترازن  ون و جووت بوون ئه می جانتای خه  ده وه م شه کی به
   وه م شه ک به
 سێ و  ر ڕانی ئه ئاونگی سه

 ر   ده  خانمیا دتهقژیپری  کهژر  له
  گیای بن باڵ و  وه م شه ک به

 ف و  ی ناو پخه وه ڕشاننه
  بک و  ناسه ی هه جۆالنه

 !ج د  ڕۆمانی ماچ به
 ڵ ی بای هاوه ئه
 ی ژانی من ناگری  رگه تۆ به
 ی   من ت ناگه ک خۆم له تۆ وه

   جم به هاوڕێ بۆ و به
   ر الی خۆمه ی هه که وهرچا ر ب سه سه چیم به

 ئاخ یاخی بوون 
 وری   ژانی خاکی ته ره ک قانوون به تۆش وه

 ک قانوون  تۆش وه
 وری  ون و فی هه درۆی که

 ک قانوون  تۆش وه
 وری  هیالکی دوای مای چه
 ک قانوون  ئاخ یاخی بوون تۆش وه

   جم به هاوڕێ بۆ به
 تیو نیم   هه  تازه م به ب خه
   !   ، هاوڕێ منایمه  زلله

*** 
 م  نیاییه م ب مای وته ئه

  وه  شاره  له بوونه تووڕه
  وه  دکی مۆردانه  له بوونه تووڕه

   سه سمکۆ به
 رتی کۆستکی تر  و ئۆپه  وانه مه ئه

 فری شیعرو   و به رده  زه مه ئه
 ستکی تر  رف و شه تای حه په

 !ست تر  هری خه ک ژه یه  پیری و گۆزه مه ئه
  سه سمکۆ  به

 وێ راسانیت نه چیتر هه
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 نشت خۆوی ب با هه
   کو تۆیه  هاتا خاکیش وه دوور بوانه
  و  پۆل دووره تان شه وه ئه
 ی ماڵ و هاواری دارستانیش خۆ  نووزه

 ! شیعری نوێ  نه گه م ده که
 ک   شاخی گشت گویه گاته نگت ئه خۆ تۆ ده
  شیعرێ ماه  ت بگاته ک نووزه خۆتۆ نه

 رفی  خۆت شیعر و ئاسمانی حه
  گوندێ ک دیوارکۆی ماه ئیدی چما وه

 سووت ی ؟ سووت ی ، کز ده ش ده ڕه
*** 

 م  که  گوت ده رچی بی به هه
 ڕوانم  ودواش دوور ده مه بۆ له

  بووم  وی دووپارچه ی ته منیش چیم ووت ، ئه
 ترسیم  مه ونی پ له ی که ئه

  نگی تۆشه ده
 ر جارێ گه ئه

 رم   سه وته ک که یه ه که س گرتمی و که وه هه
  وه نگی برینه و تفه له
   وه و دووربینی ئازاره له
 ش و  ی ڕه ش و گه فری ڕه به

 پووزاوم ، گوندکی هه
    تۆ وویست پم نیشان ده له

  بیانووم  نجکی به من گه
 خوا رم ده م سای وڕک سه ی هه ته وه له
  وه رگانه رمی مه و هه ر جارێ ، له گه ئه

  وه ووتی مۆردانه له
 وزم  ژن سه مسووری ، به نارکی ده هه گوه

   تۆ وویست پم نیشان ده له
  بیانووم  من پیاوکی به

 !!ڕوا   ساک ل ده وم به م ، شه ی هه ته وه له
*** 

 ی مردن  نی لزمه مه و پش زه مشه  ئه ره وه
   وزکه اوما سه چ چاوت له
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 ترووشك  هه وه  دیارمه به
  با دووربا  نه

 !نیا بمرم  وی و ته که م نه ناسه فریای هه
  جت ناهم                          نا مۆردانه

  وه ت بھنمه یانه و خه ی ئه  تاراوگه            ویستم له
 بووی  وه یتوونی شۆڕه                    ویستم لقی  دار زه

  وه                           ناز کردن بشکنمه
  م و که مشه                          ویستم بیت وئه

 مدا نی پیریه ربه م ده                           له
 !                         گیانم گوی گیانت بگرێ

  وم بۆ بسووتنی م شه  ئه ره ک کۆته ویستم بیت و وه
  وه مکه ناو ته یته ویستم بیت و بمبه

 وێ بمرم  له
 !!وێ گوی گیانت بگرم  له

*** 
  شقه م شایی عه رله ڕۆژ به ده
 م  وز و پ گوه  سه ره م سه ئه
 م کۆستا  رپای دووه ر چه سه له

 کو ئستا  وه
 ی شیرین  می ماچ و ناه ته

   وه رمی جووتبوونه  ناو هه یان برده ده
 شا وای ڕه ڵ هه گه وون لهجووت ب

 شا فر ڕه ڵ به گه جووت بوون له
 و و ی چاوی ئه شکه ڵ ترێ ڕه گه  له ش خۆ جووته نووکه هه

 دا م شیعره رفی مزری ئه بای پ وحه
  خاک تی ورانه ی ئافره ئه

 نی شیرین  مه ت و زه ززه ی له ی قۆزاخه ئه
 نگی چاومان ئاشکراکرد  جه وه و ڕۆژه له

 : هچاوم د
 : رم ده سه
 و  ی ئه که ر وکۆچه فه دوای سه
 !نگ   مات وبده نگکه سلمانی تفه
 !نگ   چۆڵ وبه قامکه سلمانی شه
 !نگ   ب گوڵ و هه که یه سلمانی باخچه
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 ش  جارجاره چ که بیرتان نه
 و کانی  نیشکی مۆردانه  که

 کرد و وی چۆڵ ده ئه
 نی شار  دامه وه ڕژایه ده
 و   ویسای ئه ر شار بهئیت
 نگ   ده بوو به نگان ده دره

 نگ   ڕه بووبه ده
 !نگ  هه بوو به ده

*** 
   وه ڕواته  جم دی و ده  جارێ تر به که

 مگرێ  تاس ده وه تادته
 قامی مردن   مادۆنای شه وه تادته

  وه مه که  ژر لفه دته
  قامی مردن جم به ی مادۆنای شه ئه

  وه م خۆت ڕووت که  که وه م شه به
  وه  گیانمه  له ر وپرچت بئانه م بارانی سه که

 رم  من دارکی زڕ و ووشک و ببه
 وز نابم  و بۆ تۆش سه مشه ئه
 ر ناگرم  و بۆ تۆش به مشه ئه
  جم به  بۆ و به سته هه

  ! وه  تادته که لم مه
*** 

 ش تا ئسته مووت هه جاران ده
 م که ی وته زۆر گووند له
  و وتتایه  ژر شانی مزگه ت له بای ئایه
 زبیح  کو ته ری زۆر باخ ، وه سه

  و گیرفانی بنارایه له
 رماڵ کوبه قاچی زۆر ماڵ ، وه

 و  پالوی دینارایه  له
 تاو کو هه ستی زۆر ئاو ، وه ده

  ! ری وونبوونایه په  چه  له
 م ش ده ئسته

 ڕوانیمدا  زۆر گووندی ووتی چاوه له
  و ژرشانی شیعر دایه رف وا له بای حه



7 

 زبیح  کو ته ری شیعریش وه سه
  و  گیرفانی دیوانایه له

 رماڵ  کو به قاچی دیوان ، وه
  و  پو ویژدانایه له

 تاو  کو هه زم وه مانگی حه
  و ری وونبوونایه په  چه له
 !!م ش نایگه وی شیعره م شه به

*** 
 چ  چی ده م به یگهی با بیش ر ئه ئاخه

 دا و  وز نه نه ناو لمی برینکمدا وه وک تاوێ له ئه
 چ  و  ونه یه رما نه وری سه ر خونی هه به به

  و  وه ی شعرکمه نازه  ژر جه داته وک جارێ شان نه ئه
 ڕێ و گه تونلی خوام بۆ نه

 کا  تاو نه ڕی هه  په ئوارانم پله
 !!چ   چی ده م به بیشگه

 وزی جیھانی من شتی کراس سه هه ی به  ئه ئاخ مۆردانه
 م  رناکه رده  سه م عیشقه من له
  یه  هاوآشه م سووتانه ئه
 کانم  ی شیعره  ئاستانه وم به خۆشت ده
 !ویستیت  ی خۆشه  ئاستانه  به ڕقت لمه
 م  ر ناکه ر ده  سه م عیشقه من له

  ی مۆردانه ب ئه  نه هنده
  هی مۆردان ئه

 ی ڕۆحم  وزه  سه زیره م جه  له به  دوودڵ مه
  یه وێ ئاماده رچیت ده هه
 ! دم  وه رپا ، ئه چه

 !وی ناخم  می زه هه وه بالف ، ئه
 !رف وشیعر  زۆی حه  گه وه خواردن ، ئه

 !ش  ختی ڕه لیمۆی دره وه ئه
 !ند کۆست  لواری چه وه  ڕان ،ئه گه
 !ش  گرافیای عومرک ڕه زام و بیلۆ وه  ، ئه کتبخانه

   می چیته خه
 و ؟ ترسی گره

 ک ووتم  من وه
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 یبانووم  من پیاوکی ب که
  و وه نه ر بام لکه گه ئه

 ی چاوم  زنه
  و وه نه م دوور خه وزه  سه ره م سه  شاخی ئه له

  و وه  ببنه ژنۆوه  ئه ر قاچم له گه ئه
   وه کو سیغار بپچنه می تاڵ ، وه گوکانیشم بۆ ده
 رگیز پیان ناکرێ هه
 ! ڕدنی نوانمانا بنن  گوزان به

 ک تۆ خانم  چۆن پت ناکرێ وه
 ولر ، ری هه سه

 بگر ی و ستتا هه ی ده نجه نوانی پنج په له
 ! وه رتا بشارییه ی سه  بچکۆله ونه و که ش له)شرکۆ(ری سه

 ک تۆ خانم چۆن پت ناکرێ وه
 دا بجه ه ناکی ههی م پک قسه  حزووری چه له

 وی نه  گوڵ دانه نجاڵ به ک گودانی جه وه
 وانش وا پیان ناکرێ ئه

   خته م بوه به
  وی شنروێ وه  ته له

  ! وه نه رده ری شیعر و چیرۆک به سه
*** 

 س ؟  وبه ه ڕی دووعاشقی ڕووته ک دته
 ؟! لمان بدزن  چیمان پیه

  ! رفه  بارێ حه یه وی هه ئه
 !  کۆ ماچه یه وی هه هئ

 بین  رباز ده  ده مه م چه قاچاخ چیش نین ، تاله
  وه کانمانه سپه می ئه  ده ینه م بخه ده

 با  بین نه
 و ڕابن  خه ک له یه  پژمه به

  هاوڕێ  سته هه
  لمان بدزن چیمان پیه

   رفه  بارێ حه یه وی هه ئه
   کۆ ماچه یه وی هه ئه

 
 سلمانی/1992تای  ره سه
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 دا10   گۆڤاری کاروانی ژماره  له م شیعره ئه/ تبینی 

   وه ته ڕین بو کراوه خولی ڕاپه
   ئسته ر له  ساڵ به13 زمانی  ر به پم خۆش بوو جارکی تر، هه

   وه مه تان ئاشناکه م سووتانه به
 
 
 

 
 
 

 


