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 مکی تر   نا که م ئستاکه                     زۆر جار ئه
 سی شیعر  ی فه وانه پچه

 م  که سکی تر خای ئه می فه  خه خۆم له
  و  می دوو دی یه رچی چه هه

 کا   ئه  وتی خون و هاژه ته  ژر پستما بووه له
 م  که بارانی باران بین وشکی ئهک   وه ر ئستاکه هه

 مکی تر   نا که م ئستاکه زۆر جار ئه
  ڕۆخکدا  کانم له  ڕووته پۆرترتی دوا برینه

   وه سمه پۆلک ئاو ئه زمانی شه به
 یی  ی ب هوده  گه  شاتوی مۆڵ له پیره

 وراسی   ته به
   وه بمه  ئه وه ودیو سنوری دونمه رک له فه سه

 مکی تر   نا که م ئستاکه جار ئهزۆر 
 ی  رانه و جگه ی ئه ک سوتان و دوکه وه
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  ئاندووه وه رده ورکی زۆر زه هه میان له نجه دوا په
 سوتنم و   توتکی ناخم ئه رژینه په

  تۆوی  شی پ له واری باکه ئاسه
 م  که کانی الی عیسا ئه  سپی یه گۆرانی یه

 ری  ده قه ودواش له مه بۆ له
 ستم  وه گرم دور ئه تک گرژانی ڕۆح دور ئه

  ژان و  پۆلی دنیایی و خۆم له ست شه  ده مه ده ودواش خۆم ئه مه بۆ له
 م  که قوتار ئه) چوارباخ ( ی  که  گالسه بوونی گوه ریبی توڕه  غه له

 مکی تر   نا که م ئستاکه زۆر جار ئه
 م جار  که بۆ یه

 م  که  ئهددای مردنک حه ته
 فسوس  ل ئه وه

 خشنم  ری شارا چاو ئه فته ده  به ر که هه
 بینم  نینی ل ئه فرا پکه ژر به ی له و باخه ک ئه وه

 کانی سلمانی   چاو کاه خانمه
 مدونن  کانیان ئه  کرستای یه سته زمانی جه به

 و  رده  زه نگه  بای هه بته ددا ئه حه ئیتر ته
 رزاریان بن جارکی تر  ی قه هو ک ئه ر وه هه

   وه کانی ئاسمانه خاکی شیالنه له
     وه رکی تره  سه لله ی که گلنه له

  خای سفر  وه مھننه ئه
  مای شیعرو وه م هننه ئه

 :ن  ست وده  ده وه نه ده م ده که مه ه قه
  کوێ ی  له وه کی ماچ بتگرێ ئه ی نمه  ، ئه شه ڕه
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 سووت ی چوار باخت چۆن ده که گالسهماشا دار  تۆ ته
  کته یه سیده ی قه نگۆره  ڕی ئه ن چاو له تۆ نازانی چه

   وه یپنجوینه فراوییه  یاڵ به و سنووره له
 ی گۆل گۆل ئاگر ک بروسکه ڕسیروان ، وه مه تاوی له ک شه وه

  کۆلژ کۆلژ  وه وشه ولر وله تی هه  قه بگاته
  مای زانکۆ ماڵ به

 !نی ژه نگیخۆت هه ڕه پۆلی باڵ به  شه له
 نگی دنیابی  په  به شه  کوێ ی ،ڕه  له وه ئه

  رده  یاڵ زه پۆله م شه تۆ نازانی ئه
 تی  تی بایه جاه ش خه ی تائاونه م کچۆه ئه

  و ی شیعرته  ڕیشۆه  ڕی پۆله ن چاو له چه
 جارکی تر

  وه یته شق داده بانگی عه وه وقه  زه به
  وه وقه  زه جارکیتر به
 ی گیان و گۆرانی بۆلۆکه

 جارکی تر 
  وه ستوور ودووڕیانی ئازارکدا شۆڕبیته  ده به

  و وه شۆڕبیته
 ویستی  ی خۆشه سه موماره
  تاپۆی دنیا بزانی و به

 !!ی  گه  بقی ئاو هیچ ت نه شقیش، به بای عه
 ی سیا کوڕ ده

 و  گره پ هه
 نی پش ڕۆشتنت کا  بازنه وه ره بگه
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 حکوومی مردنکم   من مه مه
 کان  مامک داره  ده  مردنی پیاوه له

   تره وره لی تۆقیون گه
 ک ڕاوی ناوم  یه یلی وتۆفانیووی کچۆه  من ب مه مه
 گرتنی فرۆشتم  ر هه می سه  جه ر خۆی ، چۆن به ر هه گه مه

   وه م بکیته مه و چه ر خۆی ، له ئاواش هه
 کا ڕت نه یی ته ی سیاکوڕ، بھووده ده

 کانت سته ی هی ده له  مه ره ده خۆت مه
 زا نیت کان شاره له ماسی جۆگه ر زمانی ورده گه
 !یگات و ئاو نایگات ی ئاو ده ناره و که  ئه ره ده خۆت مه
 کردووی  ڕ نه  شی بۆ ته  نوور ، س به ر خوا به گه

 ی نگه جه وه ڕیته گه نه
 سووتنن  تی پیر ومناڵ ده رائه ی،به انهو ڕۆژ ئه
 ل هۆشت ب و  وه گره ی سیا کوڕ پ هه ده

 دا  نه  خۆیت توه بی ڕق له که ره مه
 با ر دوورت نه فه جارکی تر چاوی سه

 بوون  م تووڕه مای که سه به
  کچ کره شه غریبی نازکردنی  مه به

   که نگ مه هیچ ترازووت ال سه
  مه

  !  ڕۆحی ئیسماعیله  وفره ولی دابانهلو رده گه
  ! شی ئیزرائیله ستی ڕه  وده وه  تۆفی شه مه

 ی سیا کوڕ ده
  خوار یتان بره لی شه که له
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 ! خوار  وبره ئاسمان چۆکه
 وێ ک تۆی ده وزی وه ی سه  شاتوو ،گه پیره
 !وێ رفی ده و ماشقی حه کی ڕۆح ،ئاشقه ه که

 !وی  ت،گۆرانی نویان ده که ڕ شاره مه خانمانی له
 

  گشت زیاتر  ل سمکۆ له وه
 ری  فه م سه ی ئه وه ڕاننه وی تینووی ، گه ئه

  ته  مانگ گرتووه مه ه قه
 وی چاو بۆ  ئه

 دا وا ده کانیدنییای تۆ هه رییه  کۆچه سلکه ڕه په
  و ی سلمانییه عبه کچی که

 وێ شی شیعری ده ردی ڕه به
  و وانهی هاوڕی ژو)سازان(

 !وێ  ژووانت ده ژووانی له
  و ناسه ناودوا هه زانم کشانه من ده
  ! کای الی ئاسمان ،ئاسان نییه دوا بازنه

 ی گوڵ و ه و په  جۆگه ست دانی ورده ده له
 !  ڕێ ئاسان نییه تیلماسکه
 ست دان و  ده له
 ! ویستی ئاسان نییه یتوونی خۆشه پروزانی دار زه

 م  م چیبکه به
 و باوان شواوه وای لکردم  ڕی ئه شه

 ک بینیتان وه
 عاتی دیاری وسفرا  سه له
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 رو چاوما سه  دوا قۆیئاگابوونی له
 کی دا ک جاره ڕو خونی یه چۆن بیاری شه

  ئاشکرا  ک بینیتان به وه
  دام ڕئه شه ڕی به  په رده و و زه شه مانگه

 !دام  ڕ ئه  شه یای به یخه ه ق وهه عه
 دام  ڕ ئه  شه ن وسووتانی به ی بهشاتوو

 ویست ده رم خۆش نه فه رگیز، من سه نا هه ده
 م  م چیبکه به

 می دار  ده وراس نیشته ته که
 با ق ده تادار شه وه یان ئه

 خوا وراس ده می ته ده تا،داریش وه یان ئه
 ش  ڕه م شه ینا ،من ئه ل قه وه

 م  که  کانی دهرمایی گوێ مووی ژر نه رده  خاتری زه به
  م القبوه ی شعر وخامه وه ڕاننه  گه  ئستاوه له

  و خه م دۆزه ی ئه وه کوژاننه
  ! شقم ال قبوه جارکیتر ژیان عه

  و ستی دارک به ری خه  ودوا،سبه مه ل کچ تۆش له وه
  وه ره شم ئارام که چزی له چزه

  و ورک به یی هه بایی لۆکه
  وه ره م لکه که سنووری شارهودیو  پ وتۆزی ئه ته

 گرم ت ده م گرتووی ،هه کانما هه تی شیعره  ئایه ک چۆن له روه هه
 ها  تۆش ئاوه

 دا  ئاتوونیانه و ساته  نیو کوانووی ئه له
  م بگره دا هه  سپیانه  ئاونه  قویی ئه له
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 !گرتم  ت ده ک جاران هه وه
 ها  ئه بیرته

  هتۆ بچووبای ر شت له  هه
 !بووم  ده  خواردنی تر نه من له

 ! سووتانم  ت بووی له ی خانم ب منه تۆش ئه
 ر خۆمم  ش من هه مسته ل گوم تا ئه وه
 گرێ و ڵ ده م ، قوالپی شیعر هه ه  قه ر که هه

 ڕوا یاڵ ده می خوار ئاوای خه  وچه ره به
  شۆ دوو شوڵ وه  دته  که وه ره و سه له

   وه نته یه ینت نهماسی ڕوان سووره
 بم  ده تووڕه

 ور   هه ب له  تۆفان و چاوم پ ده بی له دم پ ده
  خوا هن شیرینی   کچ به که م مه لۆمه
 ب  تۆ نه تیمان به شایه) نزار(ردی  ده

  چاوم ته سی تر نایه تاماوم که هه
 
 
 
 ولر  هه1995

 :تبینی
 دسانی نوێ دا کانی کور  ژماره کک له یه  له م شیعره ئه
 یی خۆی   ساده زم کرد جارکی تر به  ،حه وه  بو بونه ته هاتووه

  وه شان وبوبوونه  وه بته
 


