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   بارانتیو  داستانی
فا فرمسک مسته                                                                

  
   قوڕ   لهپیاوک

  ب نیشتمان   و کی  ب ناونیشان ک تابلۆیه وه
  ڕا بۆ مشتک خۆڵ گه ده

   ک بارانا و یه  دوای نمه و بوو به
   ،وی زه ک یه هپارچ
  کانیا و  سۆزهر خاکی  سه  لهمنک  یتوانی وه ک ئه

  ی دڵ و  نیشتیمانی ب پسوه له
  ،جژووانداختی  ری دره  ژر سیبه له
  ... وه تیشکی خۆری بۆ بھۆنته لهک  یه وارگه هه
  

   قوڕ پیاوک له
  کانی بیبوو ودیوو سنوری ئازاره ئه
  ب هیوا ، ت که شه
   ک باران  وه ک یه  بۆ کیلگهڕا گه  ده

  ردا ببارنت  سه خۆی بهکانی  تیه ینه فرمسکی مه
  ۆم بۆ وا کرد خ ئامزی
   وماکانی  ی خه  سایه بوومه
  و  ی تینوتی ئه شئه  نه
  

   قوڕ پیاوک له
   وربازکی ماندوو  سه

   نگک بوو جه  ناوشکری  ب له
  ی ژیانکی دوور من ربواری رگایهم  به
   

  ئیدی
   ویژدانم بوه

  دیوانی شیعرم
   چاوانم سۆمای
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  ک ئاشنا بووین کانی ڕۆحی یه  ورانه  کۆنه وگاڕ تووله به
  ک بوون  یه ڵ به کانمان تکه یادگاریهو سووتووی  ناسه هه
  کاندا وپیته  وشهرگوی  نگی سه رهه فه له

  ی  ره وچه و الوکی شه ی هۆنراوه  گووینه تاجه
    وه هۆنیه منایم بۆ ده

   وکان بۆ درووستکرد زه نرگ  گوه نیشتمانکم له
   کانی خودم بۆ درکاند  نھنیه

  کافر بوونی خۆم   کافر، به کردمیانه
  بووم و ئاسوده بۆ ئه

   ودی به خی ئه  دۆزه فێ درامه
  شت بوو هه بۆمن به 

  ئیدی
  تیشکی مۆم و بۆنی بوخرد بوو

  م بوو ژنانه مووژ و جهم و نوق و باده
  نگی تارو نایم بوو ده

   لکاند وه وینم پکه نی ئهکا سنووره
    وه ختی کشایه م بۆخۆشبه خشه نه

  ور هه ه  په  داستانک له  بووهشق چیرۆکی ئه
  ڕی  سابخا  تپه به
  ماردینا پشووی دا له

  رکوکی ی که وکی هاوینه ئاسمانی سووری شه
  ...پۆشی 

  کان ماچ بارانیان کرد ستره ئه
   قامیشلیا داباری  له
  وه کی سلمانی شته یه ئواره 
   

  
   

   فسانه  ئه بووینه
  قینا نمایشیان کرد بۆ مناک خانه له
  ی  که ی النکه سرازه  ده ویش کردیه ئه
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  کرد ڵ ده گه گووگای له
  تی دووری و سره  ژانی دم بۆ حه وانه شه

  دا و گینگلی ئه ناسۆری ژوانی ئه
  بوو   دایک ده شیعرک له

  وی شیعرێ بۆ ئه
  یانیشدا  به ره اسۆی به ئڵ گه له
  ک یه  نامه کرده لیسمی خۆرم ده مین ته که یه
  نارد کاندا بۆم ده نده وه  ڕه  بانده  و به لهوپو شنی په چه

  ناز و ڕازی دمی تدا تۆمار کرابوو
  م بوو تر و گووی دووتوی نامه کانیشم عه زه خواست و حه

  و م خۆشم ده که ی گیانه ووسرا ئهن تیا ده
  کانت بم  ونه دی شاژنی خه به وێ بۆ ئه ته ر ده گه

   کوردستانم ڕازی بکه کانی دی دوور له زوه ئاره
   روشانم بناسنه خاکی ده  و به ستم بگره ده

  ترێ و  عه کی شین بکه یه رکگه  بارانی سه تنۆکه
   ردنمی ج بھه ر گه سه له

  واسی یدا هه که با قوڕینه کانم به خواسته
   گویدا چرپاندم به
   ژاره په  بۆ ڕوخسارکی پله نده ه خ  بیته بۆ کات دهوی  خۆشـم ده
  کانیت  مۆمی ناو تارمایه که کات  بۆو خۆشم ده
  ی بوه دایک نه  له وچرکه وی له خۆشم ده

   و وه هتبی زدان ده  یهڕووی ڕووبه  که
   وه  پئاشووب  پاکژ بتهنیودور تاگه 

  رم   نانکی گه هترببی  گهو خۆشـم ده
  وه ژارکه ستی هه  نوده هتبچی

  و خۆشـم ده
  م جاره هاتی با ر ئه گه
  اویستیمان ی خۆشه ژاوه  که له

  رگی بوکنیم بت یبوون به نرگزوبه
   و کی سازگار تارام بت جۆگایه

  سگیرانیم ی ده قه ئه
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    ردی پایزه کی زه یه گه
  شقی من ئه  کات لواو لوبوو له 
   سۆزی من کرد به ی ده شکه گه

   وکانم ی چاوه  ئاونه  ڕوانیه وه  فیزکه ی به و ڕۆژه تا ئه
  خۆی ووت به
  ندی ئیشق   خواوه تاوم بۆته زمانه له سته م به ئه
  چێ کم بۆ ده ی گۆرانیه ر ڕۆژه هه
   کانم شاژنکی دی تدایه ونه و نازانت خه ئه
  قوڕ ک توخمی خۆم له وه
  م  رۆحی باران ناگه و نازان من له ئه

  وپ ناورمترسم  ل ده
   لیتاوو هیچی تر مکاته ده

  باران ک له وت نه تکم ده من ئافره
   بیابان  کو له به

  ردین   بتکی به تابمکاته
   نیشتمانی من ھات له ئیدی هه

   کوران مه مشه پوو و شه  په  کونهتی  که مله  بۆ مه وه ڕایه گه
  کاندا  خۆویه ووکه ڵ گژه گه بادا له شه ی ڕه  لووره به

  تیدا نوسیبوو.. و...ستم   ده وه کانی دایه نامه
  هاراندا  به ڕمم و له  زستاندا ده من له

   وه بمه درووست ده
   وه مه که خودی خۆم له  یاد ده

   .... خشه بم به
  رم دنت ی خۆم ده رگی قوڕینه به کانت له خواسته

  م یه م پۆشته  ئه من فری
   م نیه ڕو پاراو ئۆقره نیشتمانی ته له

   تایه تا هه ئیدی بۆ هه
  قوڕسواغ دا کانمی به گلنه
  چنی  قوڕهه می به سته جه

  چاڵ کرد به کانمی زینده شیعره
  بار بران کانیش له زوه ئاره
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  کانمی داڕماند ونه و خه   لیته وبارێ لهو ڕ بووه
   بارانکدا و  ڵ تنۆکه گه وه له خۆم پچایه

  بوو ک ده ی دونیایه  هنده ک که ویستیه  خۆشه تۆزقاه
   باران  و ووالت له ره به

                                                                                2005  
  لمانیا               ئه                                                                   

  
  
  
   

  
 
 


