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  ماردین ئیبراهیم

 وه سك بگمه ر آه م چیرۆآه بۆ هه ئه
  ڕوات گرت و ده وه ده یه ست به سینه ده
  نت آه گرت و پده وه ده میه  ست به ده ده

  دا برانه و قه ك آریستاك ناآشم به آلی ئه جا چۆن دی خۆم وه
  نعاندا ڕاناآشم آانی آه م گورگه  ردهك آه روشكك له به جا چۆن وه

  دا م ڕۆژانه حمی ئه به جا چۆن ڕۆحی خۆم ناآشم به
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  باری ده ساكیان باران نه
  ن ن ئاویانده مه برد بۆ یه وه ده  حیجازه آانیان له آان حوشتره جاجه حه

  گرت و ده آانیان هه نه ما فر و ئا کان ده آابانه
  آانیان داره هنا بۆ آچۆه تا ویان دهآان ئا نه دا نه له مای خا
  بارت یه باران نه خوا: آرد من دوعام ده

  ناگیرت من هه آان به ڕه نازی پنگه ته
  خوایه باران آور بت

  من ڕاناگیرت آان به ڕه دی پنگه ته
  
  آان والر هاتن پنگه نجه له به

  آان الر هاتن پنگه خانم و سه
  ایانی د ردی به ڵ گه گه له

  شبكرت ڕ به ی خرو شه وه پش ئه
  شر بخونت ه  آه ی وه پش ئه

  کان س جار حاشایان لكردم پنگه
  وای خۆآوشتن  منیان  خسته سه ر هه

  ی تاوان ه كه ر آه منیان خسته سه
  

  ی گالس نامنت ره نۆبه چت، رده هس وه ڕواس به گه ڕمه تا ده
  وه ناهت نافه ر ته سه کانی دایكم به ووآه جله گژه

  وه بته ده ریداوه آۆلرا بو به دم خه
  وت آه فت و ده خۆش تۆزك ده قكی نه قله ك له نكم وه نه

  نكی منه؟ و فالمینكۆ پیره آوا نه م ئه من ده
  بوو؟ نگ وا نكی من آه نه
  ت مر  ده وه ر نوژه سه وه باپیرم به ڕمه گه ده تا

  ن آه ر خونم ده سه لهبراآانم قومار 
  خات پ ده آانم له ب ئومدی خوشكه

  ری داوه به دم خه
  نت ته آان ده یوانی ماه ونی جاجاۆآه هه ك ته ئافات وه

  .ك بۆنی ناوساجی تاعوون وه
  وه بته  ده آۆندا بو یمان به له آوژرانی سو وای ك هه وه
  گرت و دهآان  ره ستی سواكه آی آوشنده ده یه تا په

  .نگرت یا  ماڵ به ماڵ ده
  وه ندكه ره داته خه گرت و فیان ده آان ده ستی منداه ده
  ڕفنت آانم ده ره آی پیر براده ۆیه هه
 وه ناهت مانه آه رسیله به موه رزه، به ته
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 نگ چنگی نایه بینی شار زه وه شه

 و ڕابوون خه بیب له ل ئه آانی ته منداه
  ونیان بینیبوو مان خه موویان هه آانیان گۆفت، هه ن چاوهموویا هه

  وماندا خه ڕوویان آرده دایكیان گوتیان دایه له
  ناره به ئاسۆدا شۆڕببۆوه، ك قه ورك وه هه

  ك به گورجی به الی باآووردا ڕابرد،  بایه
  ی گرت و ستی آاروانكوژه ده یه پش خۆی، لك دا ك مگه ی وه نه وا وته حه

وه بـۆ مـای  ش و بردیـه آكی وـی گرتـه بـاوه یزه ر ڕگای آاآشان، نه وه سه خستیه
  .آان ره دا مه

  قیبوون، س خۆر له  تبارمان بینی له قوڕدا چه ینه س پنگی مه
  وه، وشانه دره ییا ده ك سورره ئاسمان وه
  آرد، حرادا ڕایان ده سه لوول به ی مه س فریشته
  هالیلۆیا.. هالیلۆیا
  م بوون  خه ی دبه یشتهس فر
  وه ڕانه گه ده ما و بۆی نه آانیان ل جده پوه
  بوو له لم ده میان پ  دا و ناو ده رسمیان ده  سه

  
  وه و هنجمدا ریبیم خوارده غه
  وه آاریم هنایه رزه آانی هه ناآامه سره  ی عه آوته ده
  وه یه ی مندایم هنا نه و ڕۆژا ئه

  یبردم بۆ ڕاو ۆی دهڵ خ گه آه باوآم له
  دام آانی نیشان ده روشكه ی آه چكه وره به یه گه دا

  آردم آاآم فره پاسکیل لخوڕینی ده
 ما خسته سه گاگۆكی من ژنه دراوسكانی ده

 ستره آرد له ئه نینی من بیابانی پ ده پكه
  آرد له خۆڵ سمانی پ ده گریانی من ئا
آـانی  سـتك متیلـی لفـه  ده آـرد و بـه ده ش اوهبـ لـه سـتك منـی  ده وره بـه خوشكی گـه

  خست ده هه
  وه وه و ڕشامه ریبیم خوارده غه
  وه آانی مندایم هنایه ره دووره ئوا
  آانمیان وه آه خوشكه م هنایه رزانه و وه ئه

  آرد و  آان ده  به زۆر سواری زیله
  چكه بۆقك ك به منیش وه
  وه شارده آدا ده یه  ژر گه خۆم له

  آان سته ده پیرژنه فانۆس به



 117

  وه هنایه آانم تباره ینه ژنه مه  بوه
  آانی شانزه سایمدا  ونه خه وه آه به  م هنایه رانه و رۆژه سیلدا ئه
  .بزڕآابوون موویان هه وه هه چوومه ده
  
  یران، راسیمه و حه سه

  ڕۆم، آانی ڤاتیكاندا ده رزه به الی شوره به
  ن آه یرم ده وه سه آانه  قولله و قهر  سه آان له وانه پاسه

  رناگرم نرت لیان وه دا بۆ ده هیبه آم به دوو ژنی ڕا یه پا پا آولره
  م، پیان ده

  آانی فرانسیسی ئاسیزی    دنیا وای لھات خزمه
 ن؟ نه ڕبوارك تفی لبكه و بده ی جامك ئا وه باتی ئه له

  دنیا وای لھات
  ن؟ آا بكه ر خا سه ت به  منه"دانتی"آانی  آچه
  م آه آی ئوه نا نمه

  ”ستینی پیرۆز ئۆگه“آانی  وه دنیا وای لھات نه
  ؟ی دهگریا ر گۆڕی هاوڕكه سه نن آه له ریب پبكه وكی غه پیا به 

 نن که پده آان پم ڕۆماییه
   ناخۆم”آان ڕۆماییه“ بخۆم هی ”آان سامیراییه“من نانی 

  بت آاندا وونده  سۆزانیهیا هوی ناو هه نگی من له ڕه
 وت آه ریبی ده غه ر دیواری نگی من به ده
  

 بوو به س برا آوكمان هه
 هنا  رمانده ك له قوڕگی ئاسۆ گیرابا ئمه ده یه ستره آه ئه

  نیشتین دیاریه وه داده هات به ی لده آه مانگ سورژه
  آرد آانمان حاس ده وره آچه مرازی گه

  بوو ان ههبه س برا آوكم
  خاڵ ڵ س پنگی چاو به گه له

  وه آرده دی شكاومان چاك ده
  خوند ده آاندا خائینه ر سه ڤینمان به ئه

  آرد رده آان ده  فداره له آانمان ده رۆحه به
  یقروسكاند  تیاره له ئاسمان ده گكی په ك سه آه خۆر وه

 دا ئمه ئسقانی خۆمان بۆ فده
  
  ی  آه ودا تۆڕه له ئا ه چۆنیه تۆ ماسیگرت بینیو دا

  بات؟ دنت و ده
 برد هنا و ده نووسی خۆم له ئاگردا ده وا چاره من ئا
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  آات؟ شن ده ختی خۆی باوه ژنت بینیوه چۆن به بوه
  آرد شن ده تیم باوه گبه من ئاوا نه

  وه شانده گه رابم ده  من ئاوا سه
  آات  گردانك ده ك فوو له ئا یه چۆن شوانكاره

  آرد آانی خۆم ده ریه آوژراوه وه من ئاوا فووم له بیره
  شنت وه ده دا ڕا وا ی له هه آه وانك گورزه ه چۆن پا
  آرد ریم پاراو ده وه وا آوره من ئا
  شاند وه ده ریم ڕا ده ربه وا ده من ئا

  
 م آه آیان خوا دوو پنگی نارده ماه یه ره ئوا

 دانیتوونم  دان نان و زه وامزانی گه
  نگوینم بۆ دانان ی هه ره نۆبه
  رانیان ی ئاسنگه  آووچه له

  ر سندان عومری خۆم خسته سه
   زمی باده نۆشانیان دی خۆم خسته ناو فنجان بۆ به
  !! آوێ بزانم ئاگری بن آان؟ من له
  !!آان؟ ی خوان پنگه ریده فه دآارترین ئا آوێ بزانم به من له

  
  رگرت یناآا با خوا ڕوو له من وه قه
  ن ردبارانمکه ڕ و نمناآه به یانیه ته م به نای پناوت به راو زه هه

  بادا جمبن؟؟ شه ڕه  له ناو"والنا مه"آانی  دنیا وای لھات میراتگره
  رگت من وه یناآا با خوا ڕوو له قه

   کرد نه زینا نه دزیم ده
  وه یه دا آانم ده باره زیه وایی تا دنه
  ستاند ده و هه  خه ڕم له  نیلوفه نه

  شواند آانم ده زه را چكه به وی به نه خه
  ڕۆیشتم ندان ده شتدا شاد و خه هه آانی به به آۆنه

  ك؟ چیم پبوو جگه له ئینجیلك و چرایه
  ك نه هیچ جیه آانم بگه ته سیه هت وه با خوا نه

  
  یمانك خشیه په به ری خۆم ده سه

 ك یه فا هی و آرده بارمته خونی خۆم ده
  ڕۆیشتم سادانه به ناو ئاگردا ده. . سادانه
  زڕنم وی الوالو نه ی خه وه بۆ ئه
  دات نه ك ال فیه شره ئه ر گوه فی سه رچه م چه ناسه ی هه وه بۆ ئه
  نم نی خاو نه مه سه ی یا نجه  په پ له ی وه ئه بۆ
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  آرد کان ده نم بۆ پنگه وه نت ڕۆژگارك من ناره زا آ ده
  !سرازه؟  به ده

  خست ده واندا ئاوریشمم  ڕا له النكی ئه 
  آاند ته آانیان ده بوختانم له جبه

  برد آانیان ده رابم بۆ بتخانه وه سرآه و شه ره ر و مزه و سه به
 ستاند ده آانیان نه جم له میره را ج و خه با
    "تا لجه جه"وان به ف منیان نارده  م ئه به
  وه ته ڕۆحی منهرد و داخیان خس ده
  وه ی منه هری ماریان آرده باده ژه
  
 و بوو شه
 ك ر گۆڕی هاوڕیه ستمان خسته سه موومان ده هه

  هین  آتر جنه سوندمان خوارد آه یه
  وه ریه له وا دا ده مان له هه آه هشتا هاواری سونده

  بوو  ی پوه ه ردی هه ستمان گه هشتا ده
  مآان جیان هشت آه پنگه

  آرد بیریان دهگ وان بوو ڕاوو ته سرتی ئه ه سرتهمن گوم ل
  نته دا جیان هشتم آانی بیزه ی قه روازه له ده

  خیان آردم دا
  تاراجیان برد عومری من  به
  آان ن پنگه "قابیل"سلی  زانت له نه كیش ده مندا

  
  رناچن دڵ ده م له و ڕۆژانه ئه
 یشتبوومن ر گۆڕك دا سه   له"ڕۆما"له  آه

  آاندا کله آشا به ك هلكه کۆترک ده دی خۆم وه
  آرد؟ چیان ده دا ته آا و له آانی تۆ زانی دایه پنگه ده

  آرد و م ده مزه ی زه  خونی منی تكه"آكه مه"پنگكت له
  آان خشیه حاجیه یبه  ده

  ری ڵ جگه گه ری منی له  جگه"بیب لئه ته"پنگكی ترت له 
  برژاند ا دهآاند زه را  به

   ڕۆما هند گریام من له
  ی آه ر گۆڕه سه مات له ك دوو هه آانی خۆمم وه چاوه

   ل جما"یمان سوله"
  ڕی په ده آی پكراو هه یه آه ك چۆله دم وه

 نین آه آان پمپده  ڕۆماییه
 :آرد وارم ده ها
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  گیرت؟ ده  من هه و خاچه آوا به ئه
  ی منه؟ر و تاجه دڕآاویه آوا هی سه ئه
  مای آانی وتم له خۆم داده ته عله نه
  آرد مام ده گردانك سه وری ئا ده ك گورگك له وه

  وه ماڵ نایھنته ت شه فاو بیبات قه ی ال وه شمزانی ئه سوور ده
  ر سینگم سه و ڕۆژانه له ئه ی" د لحه ئه" ت شمزانی قه سوور ده

  ناچن  ال
  

  با ڕازكتان پ بم
  پشتم تكاتر فالورا گه ئه
  آانم ر آگه بارنه سه ده وه آولله دا ڕه

  ن آه آانیان پیسده آانی دایكم هلكه مراویه
  والی من گره مه پم لمه گره فالورا  په پم لمه په
  ده مان مه ناره  قه ستت له رده وتینه به  دیلی آه ر به گه ئه
  یه ومان ده ر ئوفتاده بوین چۆڕك ئا گه ئه
  خست مان هه وه جۆلالنه ی ئوه وشه رتوی حه دار به  گه ئه
  ن ومان مه  ڕا
 گره فالورای من پم لمه په

  وه چنه سك ده آانی تۆ آه آۆتره
  نن ژه مبوور ده آانت ته پووسمانه په
  ی تۆدا؟ آه ره زا ن له مه آه هكارانه چیده و گونا رێ ئه ئه

  کانت؟؟ بیه نگه شهت آردووه بۆ ژر  وه ی دا ریانه ربه و به آ ئه
  ڕ آات؟؟ په رده یری زه سك تۆ ناناست بۆ ناچت سه رآه هه
 والی من گه مه رمه والی من ڕووت وه گره مه پم لمه په

  واسم هه ر الی تۆیه ر خاچیش حه سه من له
  ین؟؟ گه چۆن پكده" آفرناحوم"و تۆ له " ناسیره"من له 

  ق  بوویت؟؟ هنگ هنده د بت تۆ آه ختی من نه به
  ونم فالورا؟؟؟ یته خه بۆ جارك نایه

  ن آه یرم نه وه سه ییه گله کانت ب با به ونه به 
  
  آه م و ر به آراسی گوگوی له با
  بین ت  دا ڕه"تامس"الی ڕوباری  دا به ڵ شازاده گه له

  سگیرانم بت ده" رایڤۆ سه"نگترین آچی  شه با قه
  وه رد بچته د زهك گۆگر ردنی فالورا وه  با گه

  بم  نه خۆشده و سا زانن له ت وا نه قه
  مان آه وشه رمن له حه آی شه یه دا ك گه آه تاریكی وه 

  آورما ده  هه
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  گرتم ستی ده ساسی ده و به آه آه شه
  آان لم تكچت وه ه آوژرا ستی مندا ڵ ده گه ریك بوو له  خه
  یناسمه وه  نهریك بوو گریا خه آوڵ ده و هند به شه مانگه
  خۆمدا لم تكچت آانی نسكه ڵ هه گه ریك بوو له  خه

  ر خاچ؟؟؟ مه سه به نه نا را زا و ئا یه ئه پتان وا
 وه؟؟؟ مدا ناشارمه آه و ونانه له تابووته پتان وایه ئه


