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  وه ڕمه گه ده
 رزنج زا به د جه مه محه

   وه ڕمه گه ده
        ک ی سکایه ناسه تا هه
   سوچکا، له

   وه بدۆزمه
  .رێ ب بۆ یادگارێ  سبه

   .. وه بینمهک ب پاساریه
 ..ریون بۆ چنارێجب
  ..ک  یه باخچه بۆ

  ، بۆ گوزارێ
  

**** 
زانم من ده
 وه  هاتمه که

 ..چم  خۆم ده ه لخۆم،ر  ههنیا ته 
ی ما رکه  کۆن و ده نه..  دیوارێ  خت و نه  دره نه
چن  من ده  روخسارێ له ک و نه چاو نه
 

****      

  ی منایمه  ونه م پ له که کۆهش  و که وه ڕمه گه ده
 دیاره  ری پوه فه  پش سه،ی که فه رمی پخه م گه سته جه

وزڕان و هوی خ زی دواشهو نه وهچاوم 
 دابانی  ساڵ دوری و لتوری ده  کهڕوی زم که حه
 ر باره سه له

****    
 وه  هاتمه که
پرسم  دهک ب ئاواز بهزی  فه  بولبولی نو قه له
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نشتی چۆ  ده ..شی رته  که بۆ  و گونه ئه
 ،  کوێ یه مانگ لهستره،  م کوا ئه و ده  شه به

 کات ده خۆی  رم له شه خۆر بۆ 
 وه هبم رد ده ک وه ی پاساریه بیلبیله  له

 ترسناکن،..قن به بۆ ئهکانی  چاوه
گرم ژاکیش ده ی که ئخه

قن کانی هشتا زه و چاوه بۆ نوستوه

****
و وه ڕمه گه ده

قام  شه قام به شه..  کۆن کۆن به
خۆم و خول ده

بۆنی  دوای به
 ..بم ت ده که شه ناوکا  ئاورشنی هه

..!بونی نیه
 بم، هاتا نامۆ ده  بازاڕی میوه له
..ک بۆ وه نه
 ...!ترێنک  ده 
 ..!زکی ناسیاو نیه  ره ک و له مو له
.. نه گمه چ ووتکی ده 
ڕیت و  شقا بگه  دوای عه به
،لول بسپری رده  گه ماچ به 
گیو ب ندی شه ماوه ا زهدیانک ی به وه  کازیه له

****
 وه ڕمه گه ده

ک یه  باخچه خت و نه  دره نه 
ی ژوانی ددارێ  سته  به  ئاکارێ ، نه  روخسارێ ،  نه نه
..کفای گو ی وه  تریقه نه
م ژوانی ددارن  ی ده سته  به
 جارانک وه  نه

 بیبه بۆ حه
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گرن ی شیعر ده بۆ ووشه
****   

 ووه ڕمه گه ده
 زانم پده

ک چاوم  نابینم وهچاوک
،ک ناوم ناوک نابینم وه

دا و خاکه له
 یاسای سروشتیش گۆڕاوه

 گوڵ ، بته ک ده یه خوچه نه
یت ، که ست ده هه   نه
 گوکرگیز  هه
نیا جارک  ته
 .  زاوه  خونچه ئامزی  له

 
 


