
  خودا بخودا تر پیاوک له

   
  د   حمه حسن ئه

 
گی و میھری   ئاسوده رد گرتۆته کو به نھایی وه خودا ته من پیاوک که  
  ستووه  به وه کانییه شانه نگ به کو تفه نائومدی وه

گت مد ئهرکی نائو مبه یامی پغه ک په خونییا وه ت له ساره خه  
  ببینم وه کانه ریا نزیکه ی ده ر سینه سه س به وڕه پم ئاسانه خونی نه

ن شیوه ک بگؤڕم به یه ساچمه ری درینی کۆترک به وه خته کی تیر بازو به  ڕاوچییه  ببمه  
ڕم  یانی بگه رمی به وادا بۆته هه هری وله لالدکی ده جه ببمه  
و  ره رپی خۆی به سه مه خ بخه ، دۆزه رم ی هه شکۆفه  له په  که وه کوته له مه له
کانی شار بوات وینداره ئه  

م بۆیار کۆڵ کشکه ئاگر به  
ی بات که  خۆی نیشانی دۆسته وه ی کۆشککی دوره ره نجه په کو کچک له وه  

  ناوکۆن  ک بیھنمه یه فیکه م و به خۆم نیشانی مردن به
ربنم  نی دهیا به شت له هه ک به همایه به  

کانی تۆم  ده  به یتانی ئواره من شه  
  نامنت وه کانه ئاسمانه م ئومد به  دوورانه وڕۆژه حشی ئه وه
کان بکات باخچه  گزی له  فربووه وه خونه یوانکم له حه  



نو چاوانی خۆیدا پؤک بکشت به کو چه  ف وه فر بووه  
ستنم و ڵ ئه مگینی هه ت غهستن و هه خه تاوک کۆگاکان له ک هه وه  
رێ  ده مه که شت ئه هه به کانی تۆ له ودا ڕۆژه شه له  
ی ئاسمان بت  وه رقای پچانه ک سه ک خودایه وه  
   ی تۆوه وه  پچانه رقم به سه
ژورێ نگ هاتویته  بتفه کو باخچه مندا وه له  که  
!!فسوس ئه ه ل کی جاویده  نزیکی من دووریییه سک پت وایه ی که ئه  

گۆڕت کاندا ئه ریره مھه زه گی له  ئاسوده یه سه وکه تی ئه وجودی من نابونییه  
کات تم تیا ئاوگۆڕ ئه فره مردنی خۆیدا نه شت له هه م به سه وکه من ئه  

م دت هۆڵ ناه ک ده  وه وه کانه ده ی سه سینه م به و گوناهه ئه  
خوارێ ته کو خون ڕژاومه  وه وه کانه نگه شانی جه به  

کات بادا یارییه خۆشی له ڕۆژکا نه من بۆنی تاعونم لدت له  
کاندا چنراوه سنوره ک لوخم له م وه و خوایه یی ئه بۆنی کوشنده  

کنت ته  هه وه بنه هان له رکی ناگه نگاوه کک داستانی جه ک فیشه وه  
  کنم ته هڵ د ختیاریم هه به

    چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیـی یه  چیم هه یه چیم هه
هاوژم فمی پئه ره جی تیر شه ی له نگه  ب ده وانه و که ر له ده به  
  خوارێ مه خه  ژیانی پده وه کانه ر دیواره سه جی ئامانج به له
من گیرانابت دا دۆعا له وه وشه م له که ی پئه جمی تریفه ڕه  
   کییه ته  به کییه شار و ته ڕم شاربه گه ئه
   وه مه که ت کۆئه ت خیانه ک عاده وه
کان  مردووه ره وه خونی جانه م له که م پده که ته به سه  
کان بگۆڕت رگرتنی تۆپه ک یاریزانکی عاق شونی خۆی بۆ وه وه  
مگۆڕ بادا شونی خۆم ئه و له وه  بۆشاییه ڕۆمه ئه  

  وه ته ننه کانی جه  گریاوه دیار چاو فریشته ندا به م خوداوه رده به ؟که له م چییه چاره
رچو م لده خونینه م پیاوه ئه  

  ؟ م چییه ویستم چاره  خۆشه م چییه چاره
  خون تاوان باربووه به دی که به ک بکوژکی ئه من وه

رێ ده مه خودا بکه ویستی له شهستنم و خۆ ی تۆیا هه سته جه ت له  قیامه رمه سه له  
رسکوتی عاشقان  سه کۆتایی مردندا بگاته ک ئافاتک به وه  

  وه کته شه فم تیائه ره یداخ شه ک به تی تۆدا وه نیھایه من له
ی دێ مندا زرمه ف نامووس له کو ده وه  
ستنت ئه وهه خه کان له  باغه مکی کچه تاو مه هه ڕۆژدا که له  
رلویان  سه تکته وی ئاوکی دوور بوبت ده ک ڕاژانی نورک تکه سیم وه نه که  



یات  یا نیشان ئه رده په هانمیان له شیری من جه  
زاوا کات به کات،برینیان بۆئه خونیان لجوت ئه  

گیرسنت ودا بۆدائه شه شیری من چارونوسیان له  
،،،داوا، کات به شتیان بۆئه هه دوژمن،به کات به خودایان لده  

 


