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  رگ مه یاده
 

وڕۆ  فازیل شه  
2003/06/1  

م ساۆژی کۆچی که یه  
رگم مه جوانه) ندی ڕه(   

 
 
 

....!شه کی شه یه  
...!ش ڕۆژی ڕه... ئاخ  
م ساۆژی که  یادی یه له  

:کۆچی سوورت  
نی که کونج کونج ، کۆگا جوانه  

م  خنجیالنه نه)دبلن( م  ئه  
  ، وه پشکنیه
:ت که بۆ ونه  

  ،   وه دۆزیه بارم نه لهکی  یه چوارچوه
،... ئامزتکا خۆم ئاسا له  

دان ماچ و  دوای سه ناچار ، له  
 بۆنکردن و توانین،

،...  شیرین ندی ره  
  وه تۆم گرته

ی که رمه  گه  چوارچوه کۆنه  
...!مگین ی غه ده  

 
 * * * 

 
  :  ئیمۆکه  ، کهم هک زده ند حه چه
یایش ب ، ون و خه خه ر به گه  
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گوکی نازدار ، ینهتاج  
...! دابنم وه رته  ژوور سه له  

،...ما  گو نه  
.یقرسنم  ی گوفرۆشانا ، نه  کووچه له  

:رنجم دا  سه  
  ، شتره موویان گه  هه کامیان له

ری  سبه هشتا ناگاته  
ی که  باغه له: ی  و گونه ئه  

ری نیگارکاریتا  فته ده  
!خشاون  کانتا نه نجه  په به  

رهگوی ئ ،  
،...شییاون بۆ بای تۆ نه  

  داخانا ، له
 ڕیزێ فرمسکی خوناوی

خوارێ و تما هاتنه  روومه به  
پم، ر ناوله  سه  تکانه  که  
گوکی کویلکه ، پکه چه  
   وه نمه کاش نوان قامکه له

  ، وه دزیه به
  . وه یان کرده چاوی خونچه

، ...  و خونچانه له  
روحم ، ) ندی ره(   
  . وه م بۆت چنیه که گونه منیش تاجه

 
 * * * 

 
،... ریبیدا ی غهت و له  
می دی نسکۆداران ، خه  

روونی شاعیران ، ژانی  ده  
  ، رابکی تاه  شه گۆزه

... پیرتر بب  وه نگی ڕۆژگاره  چه تا به  
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...ب  تاتر ده  
...ب ستر ده خه  

ی ، ده ده کی لھه  تۆیش ، پیاهووتاک هه  
و ه روونی برژاوته ی ده  زووخاو و به   ئه  

توی ن دوو پیاه  
  .... . وه کاته بۆ پاوپ ده
 
 

__________________________________-  
 

. چی کردۆ ڕووداوکدا ک  له1/06/2002  کوڕم له) ندی  ره(   
.ی خوارو )ئرالندا(ختی  وتی  پایته) دبلن (  

  ، یه م کۆپه ی ئه بیرۆکه.... :تاکو تۆیش هه
،) س  شرکۆ بکه( ر شیعرکی   سه وه چته ده  

"ستی  په"  ناوی  به  
هنجم ئه می کۆن هه  خه تا جام له هه[   

]تی   جیه  له می تازه جامکی تر  ، خه  
 
  

 
 

 


