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    وه  نو گریانه ک له یه خۆزگه
  

 رزنجی خالید به
khalidbarznji@gmail.com      

  
  کو جاران  وه خۆزگه

  رچاوانت وه به هاتمه ئه
  مگرت تیشکی خۆر لت و ئه
  فرۆشم ڕی دووریت پ ئه مووت شه ئه
  

  ی سرک ک دوو سمۆره یان وه
  وه ر بای کالیپتۆسی تاسه سه به

   وه که دوای یه چی دارستانک به چ به 
  و دار م دار بۆ ئه زمان له ز و دابه به پاش هه

  بنوین... وه ینه قبکه عاره...ماندووبین..ت بین که شه
    .... خواییه تر بنۆشم ه نگه م جه  باراناوی ئه تا له

  
   مجاره  ئه خۆزگه

   وه دابنیشتینایه  چیرۆکه  لهرێ پ فته ده به
   پش نووستن و کاتی نووستن نووسیومن وانه  شه  که وه م بۆ بخۆندیتایه و ووڕنانه ئه

  پۆشی ئه می دانه که او و پنووسهڕ پهی  و تاریکیانه یان ئه
  
     

  
  
  

   جارکی تر  خۆزگه
  مت رده  به وه هاتمه ئه
  گریام دڵ ئه یان به مجاره ئه
  ... کوڵ به

   زیندانی نو چاومن و ی که و فرمسکانه ئهبۆ 
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   رچوونیان نییه ئومدی ده
  

  مرن ر لواری زمانما ئه سه  له ی که  شیعریانه یته و به بۆ ئه
  ت نینم پیان یه  خۆیشم پکه ی که یه  ساده و دربینه بۆ ئه
   کوڵ   گریم به  دڵ ئه به
  ماب ی نه ر توانای قسه گه  ڕووخسارم ئه که
  ماب بام توانای ئامزانبوونی نه  که
  
  توانم گۆرانی بم ئیتر نه...نھاییمدا نوساب  ناو تارمایی ته نگی بولبولیم له  ده که
  ت گه توانم بفم له ئیتر نه...کی ودا فیب یه که ڵ چۆله گه کانم له  باه که
  
  ...ب بگریم ده
  
   مجاره  ئه وه  هاتمه که
  ....ریمگ ردا ئه رمبه به له

     ماوه هیچم بۆ ووتن نه
  گریان..... گریان  له جگه

   ب ناه به...ب هاوار گریانیک به.... ب فرمیسک گریانک به
  
  دا زۆر شتم وونکرد م ووته له
   وونم کردکیبووم  ر که فه ی پش سه رتوکه و په ئه
  م وونمکرد  ناو جانتاکه  دایکم خستبوویه ی که و قورعانه ئه
   گرتبووم وونمکرد ر گۆیژه سه  له ی که یه و وونه ئه
   وونمکرد وه مدا نووسیمانه ڵ هاوڕکه  گه  له ی که ریه وه ری یاده فته و ده ئه
  .....موویم وونکرد هه

  وونبوون...کانم نوکته....کانم زه ئاوا....کانم نینه پکه
  
   نھا گریان ماوه ته

  ...ب فرمسک گریانک به
  ..بووه و وونه  مشکمدا ماوه  له ی که یه نھا ونه و ته بۆ ئه
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  م ت وونناکه یه و ونه ئه..م که خۆیشم وون ئه
  ... وه دۆزمه دا خۆم ئه یه و ونه به
  

  ..م که زۆر جار خۆم وونده
     تا ره مان شونی سه ر هه  سه وه مباته ت ئه  نیگاره و م ئه به
  

  ..م که زۆر جار ڕێ وون ئه
  ...ی شار ر شاڕیگه  سه وه مباته ت ئه و تابلۆیه م ئه به
  

  م که نم وون ئه مه زۆر جار ته
  ..کارییم رزه تای هه ره ر سه  سه وه مباته ی دیدارت ئه ئومدم  به
  

  م که دا یاری ئه وه ر لواری دوو نه سه لهمن ئستا 
  کم  چ الیه ربه سهنازانم 
  ...ن  کوڕی خۆیم دا ئه ک به

  
  ... سوکاری خۆیشم وونکردوه کو که  به..ک ماڵ من نه

  
   تۆم ر به س سه به
  ....   شاری تۆی تیایه ژیم که یا ئه و ووالته له
  ...ی تۆی تیا ببینم ستره  ئه ژیم که  ژر ئاسمانکدا ئه له
 

  ....ب ک ئاسمان هه  یه  که من بوام وانییه
  ک خۆر یان یه..ب ک مانگ هه نھا یه یان ته

  ...ن دان مانگ و خۆر هه سهدان ئاسمان و بۆ ئاسمانک  بۆ ژیانک سه
    یه  ههرک مبه ر ئاسمانک  پغه بۆ هه

  
  ر مبه  پغه  مانگ نه  نه یه  ئاسمانم هه من خۆم نه

  ژر ئاسمانی تۆ دا مانگ ببینم وێ له مه ئه
  ... بھنم ره مبه غهو پ وش ئیمان به رله هه

  ..مرم ب ئیمانی نه  به با ڕم به
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   با مانگ ببینم غوباربوونم پش بهب  ر هیچ نه هه
  ر مانگ ببینم  زانم گه ئه

   وه ته بیر یه کانی منایم به ته حیکایه
   خوا بم له ر ئاسمان ببینم فری ترس ئه گه
  

  شت  ناو باوه وه ره ببمبه
   کانم پیشان به  موعجیزه ووه له
  
   وه ک موسا ببورمه کدا وه یه ر موعجیزه نی ههڵ بینی گه ترسم له ئه
  ... وه شتتدا بتومه رمی باوه  گه ترسم له ئه
  

  .... ماوه یا هیچم بیر نه م ووته من خۆم له
  
  ب نھا گریان نه ته

  .... ب هاوار و ناه به....ب فرمسک گریان به
  

          
  2007زستانی               
  مریکا  ئه                   

  
   

 
 


