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  شق ری عه فه سه

                                                     خولیا حوسن
)دا نه که(                                            

ی شیعر  ئه لم ببووره  
  و رووم وشکه گه

  نکه مه زه
ی نگیانه ی زه وه ر هۆنینه به له  

دیمکانی نائوم فرمسکه  
ر زارم  سه ته ناوه فسووناوی تۆم نه پکی ئه  
ی ترسانه  به و چیرۆکه کانم درژترن له وه ب تۆ شه  
رئاگردان بۆی  کانی به  درژه وه شه م له داپیره

کردین و ده  
. وه بایه ده رنه هه  

 ب بوونی تۆ
  وه ڕامه گه

ی و ڕۆژانه کانی یادگاری ئه بۆ نو کۆنه  
ویستی ی خۆشه مامۆکه  حهی ر قوببه سه له  

چاند و  نرگزی ئومدم ده چه  
.دا  کانم ده پووله ی ژر بای په ختووکه  
ی شیعر وانی ب تۆییدا ئه  شه له  
ی قاه و دار پرته ری ئه ژر سبه بۆ  وه ڕۆیشتمه  

ک ڕه ڵ کیژۆنی گه گه له  
ی خۆمان و ناوی شاراوه  

کانیشمان ی دداره که  یه که یه  
کۆی و ده ایدا هه ب له  

کان و دی مرازه رقه  مه کردبوومان به  
کانی  چاکراوه  به  زینده زی ماچه گۆڕستانی حه  به  

.کان رمه  گه زه تی حه ڕه هه  
/ ب تۆیی له  
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ی نارانه و هه رن لهتکانم تفت ڕۆژه  
نیایی کانی ته  سوره کهسرینی فرم وه تاو هه له  

  کچانی وتی خۆ کوشتن وره گه
  ژر پی تنهو که م ده ده ر گوڵ به هه
کانی ی کارمامزی باخچه وانانه و پاسه ئه  

.کرد هاییان ڕاو ده ڕه  
...ی شیعر  ئه وه ره وه  
  کانم پ پ بکه یهوگ

/کانت  ی نو دره  ئاوازی نۆته له  
کانی  کابووسییه نگه با ده  

م که هی ما ره هجن و دیو په ئه  
/ن  ده ی دم ئازار نه ی گوچکه رده چیتر په  

  نگه  ڕه  له بیناییشم لوانلوکه
یی و وشه نه ناری و وه هه  
هاری ڕۆحت، کانی نو به ییه حاجیله  

ر جۆخینی  سه چته باڕۆشناییم نه  
.کانی پایزی ب تۆیی ریوه  وه گه  

،.....ی شیعر   ئه وه ره وه ده  
و  وشکهرووم ب پکی تۆ گه  

.یانیم بۆ ناوترێ کانی به گۆرانییه  
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