
  

  

 !.. رم کهگه کهنبوورهوان .. تهیکه

  

  

                      بارجه النیش .ۆتۆف   

 و ر ساردهۆا زی... دون استهڕ

 هیین وهرهده س بهکه

 تێیر دهه ۆام ... تینڵم داڵبه

 فردابهله ۆژنوه ... تا ئهنهۆاڵک ک لههیوارهێئ

  دا وڵما م بهکهم دهۆخ 

  .. وشهحه له

 مکهقن ... هاوار دهیز یکێنگده به

 ێرم بده... مژدانه ییباج

  وانمان هات...!یوا بزانم م



  

 وهنهیگوازتر ده یکێنۆاڵک ۆمان بڵما شهیمهه که

 ێادڕدا هێینو هڵو مائه ڵگهنگ لهدره م بهکهورهگه خوشکه

 ێچت و دهێد وههژارپه به

  و هیداییشاۆله ب هڵم ماکا ئهست دههه

 ێووخڕب هیداوهله

 ێڕگهو ده ڕێگهده

  ێبزر بووب ێل یکێشت ێچدهێپ

  ێتر ب یکێشت یوهنهیزۆد یدوام لهاڵبه

 ێڕکدا بگهێوارید یدوا به ڵێیک بوه

 ابدوه ێپ یپشت که

 ێڕا بگهکدهیرهنجهپه یدوابه ڵێیک بوه

  وههێیو ل ێستابوهڕ یررامبهبه که

 ێۆڕبن وهرهده له

  

  

  تێد وهکهنهیمرزهێژکم لهیدا ینگده

 یگرده  ڕخو ڕخو

 ێوئه ۆبا بده ۆیخ یکانانهیگر شهیمکم ههیدا



 نکاتههیکاناو حه ۆبا بیده

 وهتهێشاردا بییاڵقوو ک لهێشت ێوهیب شهیمکم ههیدا یوهک ئهوه

  ررامبهت بهێب ڵان دوودی

 !کاننهێئاو یفاوه

  

  

  

 هیو ساده النهۆند بچکێکم هیدا

 وهتهێبدا دهییتیچوار پ ێس یک وشههی له یگهێج

 هیاینند تهێم هکهخوشکه

 وهتهێبدا دهکهوارهید دقه یبووێدرز ت یکهینهێئاو له یگهێج

  مگچکه ندهوهش ئهیمن

 وهتهێبکدا دههیالرهۆک یشێپ م لهگهێج ییهاسان به

 هیورهند گهێک هێریشاع یچکه

 وهتهێبده ێیکدا جهیکهڕۆف له ڵحابه

 تڕێبف ێتواننه ۆیخ و بهئه ێنگبهڕ

 نبهینن و دهێهیده کهڕۆف به هۆیب

 اکا دهیدون یماشاته وهکهڕۆف یرهنجهپه و لهئه

 وهێوو لهک .. ئهێفیحه



 !ۆڕێنک دهڵور و باغ و خههه له

 

 

 تێد وهمانهکهێدراوس ڵیما ف لهده ینگده

 ؟ان ورچی ێوشدهۆان منت خیگ یم: نالڵێم دهکههڕکو به 

 ێرێدادهڕ ێو ورد گوئه

 نکاتههیکاحه یبێر کتسهک لهێرسه

 وکه فهده یتمڕیم دهو ... به وهکاتهرزدهبه

 !... ورچ : باوکهڵێده وهساده یکێمغه به

  

  

  

 نشتا تازهێه کهفرهر بهسهله وشهحه و ... لهئه یکانێپگهێج

 نچک دههیندهڵبا ێیپگهێج له

 ێبڕیف وهدووره یکێتاڵو له که

 ێد ێل یینووران یکێسکه ینۆب

  و ێکردبڵهه ێل ۆڵیق که

  حانداڕێک ێابانیناو ب.... به وهکههیچرا به

 ێهاتب وهنهینفژهده به



  

 و وهرهده تهچووه وهزووه ییانیبه باوکم له

 هییار نید

 باوکم ون بووه

 وههڵک گوهیتهبهسه باوک به ێنگبهڕ: ڵیم دهکهخوشکه

  کدا ێکابیپ یدواوهو له یک حاجێلۆپ ڵگهله

 یلهودهین یدوور یکێگوند له ۆیخ یدێز ۆب وهتهێو چووب ێکردب یرفهسه

 وههۆیخ ییواڵپڵایخه ۆیهباوک به که هیاینڵکم دیدا

 کچووهێت ێل یکههڵما

  دالهۆبچک یکهیخانهیچا و لهستا ئهێئ دام کههڕو باوهم من لهاڵبه

 اردیپ یاویک پڵێمهۆک ڵگهله

 اکچ دهیر هسهف لهیزنئه

 و ێکردب ۆیخ ینیرێد یکهڕێیهاو یوتکهڕێکدا ێنۆاڵک له شهینگهڕ ۆخ

 وههییورادهیو م قسهده به

 !ح..یراوته ۆن چووبن بیمگخه یکێوتمزگه ۆان بۆیخ ۆب

  

  دافرهم بهم لهکهست دههه

  رۆز



  رۆز

 رۆز

 ماینته

 تیبا رهێستا لێئ ۆت  کردزم دهحه 

 تهڵگا به کت کردباێموو شتهه

  شانمدا و بتگوتبا: به هیشاێبتک

 هییچ وه... جا ئه برا یکاک

 ێبل دهحه ۆی... خ ێردهمه یشێر گوهه

 خ وۆک قهیلهیمزه به ۆت هیوارهێم ئکرد ئهزم دهحه

  و ویبار تازه یباران ینۆک بهیرچنهبه به به

  وهکانتههییخڵبارهقه

 وههڕپ یستدوو ده . بهک ..ێنگاندره

 ادا کردبڵما ت بهۆخ

  

  

 وک ێموو شتهه یاڕرهسه

 کهییدێموو نائومهه ر لهدهبه

 تێیر دک هههیوارهێئ ۆام ... تینڵم داڵبه



  ایدون استهڕ

  رۆز

 رۆز              

  رۆز                         

  و سارده

 هیین وهرهده س بهکه

  من ماڵبه

  رۆز

  رۆز

 رۆز

 شهۆم خڵد

 ۆت چونکه

  ت ویجوان وههییاینته به

 تێیشدا دییاینته ر لههه

 شهۆم خڵر دۆم من زاڵبه

 افردبه له ۆژنستا ... تا ئهێر ئهه چونکه

  و وهمهکهده وشهحه یرگاک دهێقشه م و بهکهادهڕ

 مکهقن هاواردهیز یکێنگده به



 ێرم بدهن .. مژدانهایگ یباج

 !تێوانمان دیوا بزانم م

  

  0202 یئازار    
    

      

         هیقهیقند دهچه که هی یینازر یهرامند شهرمههونه یکهیقسه کهعرهیش یشانیناون

وهر لهد و بهێسو یرگ ۆنبیتۆگ یشار له یکهرتهێنسۆک یکردنێسپده ر لهک به

  گووت.  ی ڕلهوکه یوانین کهنبوورژهته یندرمههونه ، بهحنهسهر سه تهێبچ ی

                 

  

  
  

 

 


