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کان دنیای ڕووحه  
یان ناسیح به  

کدا ڕه ی گه که  کتبخانه له
ڕام گه کدا ئه یه ونامه  دووای خه دونی به

گرن م نه خه یهکان  ونه  خه و نی یه شه
 وه هم گایشس بۆ زۆر که  وه ونکی زۆرم نوسیه خه

دن   کووه  له ونه موو خه و هه تۆ بی ئه
واو نابن کان ته ڕووداوه

تنڕو کوش ونی شه خه
 زۆر بارکردن  به
ژیان و ونی مردن خه
کان  ب نازه خۆوی و ونی یاری ناو کۆنه خه
 و ئازیزانویستان خۆشهونی بینینی  خه

کان  ترسناکه ونه ی خه ئه
 مار  تووله گی شت له سه له
 تا بیبینم وه شما چاو ناکاته  باوه ی له و مناه ونی ئه خه

یبینم  نه ماوه  نهون م خه که ست ئه وا هه
که  چۆله   هبووموما  خه وکی له تا شه

مبف تریدا هه ك مه ر دیوارکی یه سه توانی به مئه چی نه که 
 منای مگرتن به ی خۆم ئه وانه له ، بووم کی بچکۆه یه که چۆله

دا بووم له ی مه وره وزکی گه ناو حه وکی تر له شه
ی جواننار هه ،نار هه م پ له به
 ریاکدا ڕۆیشتم دهر  سه به اسیکو ع وکی تر وه شه

یووت ر ئه و هه  ئه ایهورچی بو  هه،وه گایه ونم بۆ دایکم ئه کات خه
" خری تیایه" " خری بگێ خوا به"

بینم  ونکی ناخۆش ئه  خه ئستاش که
 خری تیایهیم   خۆم ئه شونی دایکم به له
و ببینم توانم خه  ئه  کهی ئۆخهیم   ڕووناکیش بیت ئه که ونه ر خه گه

:کان ونه ی خه وه ی دون بۆ لکدانه که کتبه
خت ك و دارو دره  ڕووه بوو له رچی هه  هه

فرو باران ئاوو ئاگر  به
مووی تیا بوو  هه یه کانی دنیا هه ره ی کیشوه رچی ئاژه هه



 

www.dengekan.com 
7/27/2007 

ش واه رده و زه تا قالۆنچه هه
ڕ  نگی شه  ده بوو له م هیچکی تیا نه به
ری  سکه ی زیلی عه قافه  له،کان بابه تارمایی ده له
تی سه  گریانی ب ده له

 وه هنربدچ لره لیك  ان پ مکان ونه خه
     بینم چۆن بزانم مانای چی یه  ئه  تۆوه و به  خه که
؟ڕم  بگه ونامه  کام خه له

وی ڕابردوو بوو  ویشم  شه دوواخه
ون ڕووناك  خه
 شیعر ون پ له خه
 بووك  ڕۆژنامه وه ی ارهب کم بۆ هاتبوو قه یه نامه

بوو  نه سی پوه ناوی که
 و دیو م دیو ئه  ئه وه خویندهم ئه
ڕام گه دا ئهک دووای نھینی و کلیل به

؟نرێ  بۆ ئهی وام ک نامه
! شیعر پ له
کات؟ بیرم ئه  نده وه ک ئه

 بوو که نھا ناونیشانی نامه  ته ی بیرمه وه ئه
!کان دنیای ڕووحه
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