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  ببوره دایه
ی بجه ه کانی هه  

 هۆندا
Kani_awin@hotmail.com 

  به چ زمانک بتدونم؟
 به زمانی ناسکی الیالیه؟

  نیشتیمانم؟کانی وه یان ئاوازی که
م؟ به چ ناوک بانگت بکه  

ی دایه؟ به پیرۆزی وشه  
م؟ ریه تی مه زره یان حه  

سرین یاخود نوری چاوانم؟ ئه  
 ببوره دایه

نگه رهه رچی فه هه  
وه دایه م هه یه ڕه  به په ڕه په  
وه کم نه دۆزیه یه وشهچی  که  

 له ناوی خۆت ناسک تر بت
سفی تۆ رچی شیعره بۆ وه هه  
وه کیم خونده ک به یه یه  
بینی چی دکم نه که  

زنی تۆدا بت له ئاستی مه  
 چی گۆرانی و پارچه موزیکه

 کردمه میوانی ڕۆحم
وت که ر گوێ نه ککم به م یه به  

ت به سۆز تر بت که له الیالیه  
ایهببوره د  

یه م شاره رچی دوکانی ئه ت هه نانه ته  
ڕام  گهی دانه به دانه  
م شاسۆزی دڵ؟ ئ من چیبکه  

وه دۆزیه کم نه دیارییه  
  بتنت شایه

ریا می ڕۆحی ده ڵ گ و هه گه ویستم له  
وم  و ئاسمان ڕێ بکه ره منیش به  

رمت  وه ئامزی سکی گه زدان بمخاته تا یه  
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ک و وه ساوایه یان بمکاته  
رمت وه میوانی سنگی نه ببمه  
بۆ ڕۆژی دایکانتا  

ک بۆت ببمه دیارییهمن   
م ببوره شیرینم به  
نوی رله ر واب من سه گه ئه  

م ه د به له دایک بونم ئازارت ئه  
 به ساواییم
کانت ڕه چاوه ته  
م که ونخون ئه شهدیسان   
ک و ئستا ییش وه وره به گه  

م که مت ئه ریای خه یان زه نوقمی ده  
 ببوره دایه

  ئازار داویممن زۆر
وه دیارمه وانه به زۆر شه  

یان تۆ گریاوی تا به هه  
 ببوره دایه

شما نه مه م ته ئا له  
  و پوله ن ویستومه له زاری په چه

 گوه نرگز
نده بدزم و خه  

 بۆ لوانی تۆی بھنم
وینیشمه شکی ئه رچی ئه چی دم و هه که  
یبارنم ر سنگت ده سه له  

ورهده بمب  
مۆش وا ئه بمبوره که  
ک  یه سیده ی قه وه له بری ئه  

مانی چاو م فرمسکانه به  
شقی تۆ بنوسم له بۆ عه  

م  م وشانه من دنیام ئه  
سرین و ک له ئه یه بنه زریزه ده  

واسم ی ئه ردنتا هه به گه  
خشه دایه گیان بمبه  
رم رچی به ست بۆ هه ده  
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 تا به دیاری بۆت بھنم
کا و ستما شۆڕ ئه ری له ده سه  

گرینم وانیش ئه تر ئه  
ک بو ته بینم من خاست گوله  

زنی دایک من له ئاستی مه چی وتی ئه که  
زارم رمه تا ماوم شه هه  

م ش بکه ن دێ شیعرت پشکه ویستم چه  
چی شیعریش وتی که  

ی دایک سفی وشه من بۆ وه  
ر بدارم تا ماوم هه هه  

م دایه چیبکه  
س ناکرێ ی تۆ به که پناسه  
ی خودادایه  و وا له سینه که یه ڕسته  

 ئای دایه گیان
رۆشم بۆ سات ن به په چه  

وم و سنگت بته النکی خه  
ن ستی پ سۆزت ڕامژه هه  
وه و م شیری پاکت بخۆمه که ز ئه حه  

ون ت بمخه که الیالیه  
وم بۆ بیت و وێ گورگانه شه مه ئه  

یانیان زو ت به نده ماچ و خه  
نبه ئاگام ب 
 ئای دایه گیان

 ئستا له کوێ گوه شلرت بۆ بنم
ک خۆت ناسک و وه  
ت بۆنی خۆش ب ناسه ک هه وه  

 بوات ب دایه
شقم بۆ تۆ عه  

زن تره  مه زۆر له وشه  
م ناتوانم که رچی ئه بۆیه هه  

ک و یه ڕه ر په مه سه کانی ناخم بخه ده  
خشان مه په بیانکه  
وه شقم بۆت بنوسمه ر بت و عه خۆ گه  

بی تیا نامنی که دونیا مره  
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 ئای دایه گیان
ب ڕۆژێ ر ئه من هه  
نم شلرت بۆ بگوه  
م وڵ بده یمان ب هه په  

تگرینم جارکی دی نه  
ره ده بمبه  

م ببوره دایه و ساتانه له گشت ئه  
 که ئازارم داوی

ۆرنو ساتانه ز  ئههزانم گیان ئه  
روا بۆم گریاوی که ب په  

ی دایه گیانئا  
م؟ شقی چیت بۆ بکه ئستا باسی عه  
شقت کردم که تۆ فری عه  
ستت گرتم و خۆت بوی ده  

کانت بردم فسانه بۆ ناو ئه  
 گوم به  

ر تۆ بوی خۆ هه  
 فری ڕاستی و

شقی نیشتیمانت کردم عه  
م دایه به  

یی و پیرۆزی خۆت وره تو گه  
ی ڕۆژێ له من ون بی که نه  

م که ا ئهند تک من له خواوه  
رگت خات و رگم پش مه مه  
بی ور نهورگیز لم د هه  

م که ده بمبوره ئازیزه  
   له گریانی مندایم خۆش به

ی و ئازارانه بۆ ئه  
خشیوی ییش پم به وره  به گه  

ر به و خۆت دادوه  
تایه و تا هه م که قوماته  
ت زیندانم که  ر سینه له سه  

 بوا بکه دایه گیان
وی خۆش ئهمن زۆر زۆرم  ئه  
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م نازداری من؟ م چی بکه به  
ک خۆت ناسک م وه زمان شک نابه  

رت من بدوم پی رامبه دا به م ڕۆژه تا له  
  بمت پ وه توانم ئه نھا ئه ته

زنترین  تۆی پاکترین و مه  
ویتی ژینم خۆشه  

وی خۆشم ئه  
ی دایه گیان ئه  

ی شیرینم دایه  
وینم ی عیشق و ئه ی دایه ئه  

 
م دایکانی کوردستان و  رجه وه پیرۆزبایی له سه ی ڕۆژی پیرۆزی دایکانه به بۆنه -: یتبین

بم که دور له سۆزی  رئه و ڕۆنه ده می خۆشم بۆ گشت ئه م و هاوخه که دایکی خۆم ده
.دایکیانن  

له گۆرانی ) وینم ی عیشق و ئه ی دایه ی شیرینم، ئه دایه گیان دایه(ی کۆتایی  که  ده3 -
.رم گرتوه بدو وه ریا عه که ند زه رمه ی هونه هدای  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


