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داند ر به له  
          کاظم قادر
17/05/2007          

Kazmkader72@yahoo.com 
..رد به..رد به..رد به

ف ره کانی شه رده حشی بوون به چ وه
ف ره ف بوون سزاکانی شه ره چ ب شه

تی کانی پیاوه له گگه سه..چ هاربوون 
دا وه بمه..ودا ڕۆیشت  بمه*سیحی ژن  ی تۆ مه قیژه

ستگیرانم سیحی ده مه..راوی تۆ خاچد  ی له سته خونی جه
 ڕژان وه کانمه جاوه  لهپۆل پۆل شه شه

و ئاین و پیاو خودا ی یاخی له تۆ ئه
.پئش.. رد درای  به پئش له
  الیه الهه موو هه و هه وای له
!ی مرۆڤ  ئه فامییه موو کوری و نه و هه وای له
.. وه ت بنوسمه ک قریشکه متوانی یه ر ده گه ئاه ئه

 شیعر م به همکوژن ؟بک چی ده.......ک هاواری ئاخر بۆ یه
سروود   به ک بزمارم  بکردایه شونی یه

م  توانیبایه خۆزگه..  شیعر بۆتبکردایه رکم له یکه په
.. وه ره ریق به  ته خودایه

رام بکه  حه م ئاشووبه ئه
وتنت له ویژدان ده..  بده ئایینهم  و بوونی ئهفتوای گ

کات  کورمان ده ی وتانهوو سر  له وه ره شیمان به په
دات رد ده  به ستگیرانم له سیحی ده ی مه قانه وده له
یانگرتو  هه وه خره فه کان به ی پیاوه ردانه و به له  بکهت  فره نه
دا و فبازیان لده ره قاقای شه.. وه شقه  عه به
  وه)دوعا( الی الهه ی هه سته دیار جه به
.کرد وتنی دینیان ده رکه مای سه سه
 م بازاڕی دینه  له وه ره شیمان به  په ایهخود
 هله  جهیک و شایلۆغان ه شبه م ڕه له
. وه رگ و بزمار وخاچ و ژنه دیار مه به

 رام بکه  حه م کتوبانه ژاوی ئه ژاوه
ر نجه و خه ور الد و ته  جه کانی پن له رفه حه

 خاچ و بزمار و  ڕساکانی پن له
.. سابخانه شانۆکانی قه
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..مانگوژت  ده م خوانه نی ئه گهبۆ
! خودایه.. بۆچی  وه موو ڕشانه م هه ئه

----------------------
یت     شاملۆ ده*         

.سیحی دایک مه
 

 


