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   دێ کانی مردنی لوه ئاسمان بۆنی ئیقاعه
 عبدو علی

  
1  

  ب تاو ئاواده هه
  ڕێ گه خونما ده من ئاوابوون به

  کی تۆقیو یه سته و چاوم ئه قژم غوباره
   وه کانی خۆمه  بوونی توخمه  پارچه دیارپارچه به

  .یبا رم گيی گریان ده سه
2  

  نھان نھانم په په
  برین جیھانکم له

  سوناگاتقویی  ستم به ده
  .م  بوون تبگه وره کانی گه ته حیکایه تاله

3  
  ڕاڕام

  زمانی ئۆقیانووس، درشتم به
  بینم  هیچ دوور دوور ده

  ن فردا بکه به ک خوێ به وه
   تابووتی توناوتوونم، وه توایه

  سۆز چاوکی پله
  گانم نابین م سه رده رمی به ته
  .ب ڕاده که..سم نادا ده کی موقه یه شوشه گوێ به

4  
  دێ ری دنیاوه وسه ک له بایه

  کا فرمسک بۆ چ ده رکم له یکه په
  ناسن، رکی شکاوم ده سبه به..نار ستکی هه پی ده د له قه به

  ی من مایانه م سه  ئه نھایه ند ته چه
  خۆم، کانم له  گومانه نھایه ند ته چه
  ستاوم ڕاوهورچو سه رئسککی به سه له

  کان ساته چرکهمیحرابی  منم له ڕاده
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   وه ته ڕاوه  گه وه گۆڕهودیوو نھازمانکم له ته
  . گوزانی کول ژی کردووم له ته

5  
   کفن یاخی بووه  له ستک خۆی ده ده چابه
   وه ونمه ک شه چ ڕواسی سارد سارد وه به

  بین ده وه کۆالره ون به خه
  ت قیامه حممان کات به ب ڕه..ڕاکردن تاپمان کات له
  .ت سره حه نگرسن بهداما

6  
  یانیان ئیتربه

  م کانم ئاوناده ه وسه گودانی حه
  بم بۆ بنن زه یامی غه کان په له وێ مه نامه

  دڵ پبوون، چا،عاجزم به تۆراوم له
  ڕی دنیا وپه  له ڕاوه کی گه یه والنه کراسی مه

  گرتووم ر ناوچاوانی تا  سه بستکی ناخاته
  تی سوتان و هو م خه تاڕزگارم بت له

  . روونه چۆقانی ده م هه له
7  

  ئیترئواران دت و
  پیربوون کات له رڕژم ده سه

  بارانک پشوازیم لناکات و
  م تریفه ر به رامبه ک به یه ئاونه

  خش، یای خۆی پ نابه  خه کوکم له..ڕس بوون وه له جگه
   وه کانمه نجه ی شکاوی په ره نجه په ناتوانم له

  م ک ئاودیوی دم که ماسییه
  و ناسه ماناکانی ئاخرین هه تا له

  م، رگ وژیان بگه بوونی مه دواین تکه
  نگان بخزم بۆدره

  ست بوون، بۆمه ب کاته که
  !نام وه نهڕا ست بوونی گه مه
  ! الت نام ست بوونی الته مه
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  نگ دێ و دره کات که ست بوون به مه
  کان، تی ئایدیا مردوه حیکایهر  سه وه چته شواوی ده به

  ر سنگم سه کانی با له به ج که م له ئاخرتوڕه
  تم دێ فره کانی نه بۆنی قژه له

  بوون  بۆ توڕه ماوه کم پ نه یه ناسه شی هه من ئیتربه
  .بانیییییییییییییی  میھره قوترم له

8  
   وانه شه

  ی ب هیچ شتکم سته جه
  بارانی ژر پ و نۆکهو،ت ی گه وه خواره وتنه بۆنی که

  دێ رگی لوه مردنی مه
  سنگی کوژرانا ون له  خه ترساوم له نه

    زنه ترساوم له نه
  وێ، که رده گریانما سه ی ئاپۆره به که

  ! ئاگام لیه
  فوی شمشاکی دڵ پایزی

  کا م کاوژده ترانییه  قه خه م دۆزه ی ئه ونجه
  ی برین، وه ن تاخوندنه ژه کانم ده ووشه

  !بزانم چیا هب
  کون رزک پم کات له و له م شه  ئه نگه ڕه

  بوون دیارنه ڕژم کات له سه
  م ئاه م زمانه ی ئه شه  چه دیارنییه
  کات، ریا داگیرم ده کام ده له

  کان  کاره فته ریا که  ده وزییه یاکی خه ئاخرخه
  میان بۆ ف ناکرێ، جیھانیه م ئاگره ئه

  تنم ه خه باخۆم نه
  ی بۆنی تاوو زه

  کانی مردنی لدێ، ئاسمانیش بۆنی ئیقاعه
  وداوب سنوور کی ب سه یه بۆن تا ئواره

  ڕن، ی ئازادیدا بگه وه شون بریسکانه به
   یه وه بریسکانه
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  . وه بریسکانه
  
  2007ی  مانگی مه

 
 


