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کان چرپه  

  
 

ر، دانمارک   سارا عومه  
16 , 17 september 2006 
xozga86@hotmail.com 

   م چرپه که یه
  وت  م منت خۆشده ماده

   رده رۆکم به پت نام به
  یت و  بکه ه ت هه کا ڕگه نه

 رۆکم  بۆ الی سنگ و به وه دیسان تل بیته
  
   م چرپه وههدو
  ویت نگم خۆشمده به  ده دا هنده م ڕۆژه له
   نگتره به  من ده ویستی له چی خۆشه که

   یرکه تۆ سه
  کات و  دهی هاوینی دما ئاگر بارانم   قرچه چۆن له

  باران رزه کانیشما ته ناسه ی زستانی هه  کوه له
  

   م چرپه سھه
    هه ئتر نام جم مه

   جشم هشتیت  هرمووت ک تۆ خۆت فه
 !ک بۆ خودا  نه ی دم بکه، و قیبله ره کانت به نوژه

  
   م چرپه چواره
    دنیابه

  واوبوونی نوژکم موو ته پاشی هه
  م به قای تۆ ده  بۆ خانه سوجده
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  ی قورئان وه باتی خوندنه له
  وه هۆنمه  دهزبیحات  زبیحکی ته ی ته  شوه کانت له وشه
    و وه پاڕمه بۆ قاپی خودا دهتی نزا ناردن   نیه به
 نرم  واتت بۆ ده صه

  
   م چرپه پنجه

    وه کانت بخونمه سته  چاو هه باتی به له
   یره  سه نده وه ئه
  ی گوکی سوور و  شیله بمه  ئه  ورده م ورده که  بیرت ده که
  نرم نگوینی ماچت بۆ ده کدا هه یه پووله  په  به ووه له

   چاک بزانه
 !تبینم  تر ده و ناسک فه ر بای ئه سه له.. وه وشه هر ل هه
  

   م چرپه شه شه
  م ڕووخانک ڕووی تکردووم که ست ده هه
  خۆ ڕاگر بم   نده رچه هه
  فر و ک به  کلوویه بمه  ده ئاکامدا له
 ی دانانی تۆدا ر بناغه سه  به  وه تومه ده
  

   م چرپه ووته حه
  ویت مویست بم خۆشمده هد
    وه مه کانم خۆم ڕووت که ک شیعره متا وه رده به یست لهمو هد

  ؛ کی زیاتره  خه چیم له ...یرم که ی سه پت بم ده
  وم  ی فریای خۆ پیشاندان بکه وه رله م به به

    وه رمه ی به که  کراسه تۆ به
 !نجنت کردم نجن هه هه
  
   م چرپه شته هه

   یه؛ وانترین مانای ههری باتا ج  سبه یت ژیان له بۆ پم ده
   ک عاشقک مدی وه ی بۆ ڕۆژک نه ئه
  کشیت و بدا ڕا ره و سبه ر ئه به له
 !ر ڕانم بنیت سه رت له سه

  
   م چرپه  نۆیه
  بینم ت ده که ییه کانمدا تارما رد بووه  په  ونه  خه من له

  مبات ک نه یه ی تۆ بیی، تریفه ئه
  و وه دۆزمه تا شون پکانت نه

 ؛ڕم گه  شت ئاسا بۆت نه نگه  دره وه شهم  به
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   م چرپه یه ده
   گوکی خۆڕسک و  بمه ئه

   وه خشیته به کانم جارکی دی پنه نگه تا ڕه
 !یت م بۆنم بکه  ناده ڕگا

  
   م چرپه هه یازده
    ناجوانمری خۆمانه له

   وه کان ناسنینه شیمانه  په  نگه سوه بده
  ین   ساویلکه هنده
  ی و سوه  ئه ینه که م ڕوو ده رده هه
 !قوت ده  هه وه نگکی بنده  ده له
  

   م چرپه هه دووازده
  ؛زانیت ده
   تاه تی ژیان بۆ خۆی پرسیارکی به سه خه

  م که  نازداره بوابکه
 !  خۆی پتر نییه شی له که مه وه
  

   م چرپه هه سیازده
  دات ی ڕۆحم ده  دیسان ختوکه همی ژیانه وه
  و سپاوه   چه وه  الملی منه  به هی ژیانهئا

  رم نگاوکیش به ت هه ناشیه
   بچم وه ی بۆ پشه وه بری ئه له
    لییانه زه چی ئه که

    وه دواوه ڕمه گه پشتاو پشت ده
 !ر وا بووم م هه رده هه
  

   م چرپه هه چوارده
  رلشواوکم  من سه

  دا یه ره مه م دونیا سه یاڵ و ئه نو خه له
  ..ای ی یئ
   نیناوی یه  هیچ و پکه که
  !نینکی تا بی گرینۆک س پکه به
  

   م چرپه هه پازده
  م که م هاوڕێ وه که دنیات ده
    وایهف رزه کی به ۆیه هه ک   وه م ژیانه زۆر جار ئه

  ستمان نایگات رگیز ده  هه ئمه
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   م چرپه هه شازده
  م که ر لشواوه  سه ئازیزه

  م  که ی من بۆت باس ده تانهس م هه ئه
   شارداوه کانی دما خۆی حه  داگیرکراوه  شونه له..  ڕۆحما له

  : بم م بده ڕگه
  ..ئای خودایه

  ا دی ڕۆحمان  جوانه رمانه م خه له
  ین که ک ده مییه موو جوانی و که  هه ست به هه
    دیاره  مژه ر له هه.. فسووس  ئه
  ستی پاک هه
   ! کاندا خنکنراوه ژاره  هه ه گۆماوی گوناه له

  ! ئنجیلدا نووسرابت  وابت له وه ک ئه  وه مه چما ئه
   و   بازاڕه م دونیا گاته کرت بیین له ئه
  !!  ڕدایه ی ملی مردنیان له رلشواوانه  سه و سۆزه له
  

   م چرپه هه ڤده حه
    ون نییه  کۆتایی خه مه ئه

    یه وه  ئهون  خهکۆتایی 
   یه) ئاگا (   ئاگام له ند ساه  چه من که
  مدی چی ساتک نه که
  !! من بت ئاگای له) ئاگا(
  
   م چرپه هه شتده هه

  زانیت ئستا ده
  تی  بتاقه ند لوان لو بم له من چه

  ی من  م وشانه کرت تۆ ئه هد
   پش چاوت  ر ئاو بنیته ک بقی سه وه
  !بت خۆت بیانبینیت م ڕۆژک ده به
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