
 كؤماري بيدةنطي 
  ***      1          ***   

 نطييةوة دةدويم ة لةكؤماري بيد
 سالَطاريكة

 شةقام وكؤلَاين ئاخنراوي طويضكةم
 قةيران قةيران ،

 تينووي خرنطةي بازنةي دةسيت دةنطستانة
  سالَطاريكة

  شاري خةفةخانةي شيعرستامن
  هيلَي تةلةفوين وشةكاين يلَ ثضرِاوة و 

   تةنيايي لةطةرووم بةرنايبضنطي
  رةشطاريكة

  ذناين ئاوات خنكاوي ناو تةمي رةشي  بن ضارشيويان
  كضاين شةوثؤشي تريقة هةلَفرِيوي هيالنةي ليويان

  مةراق مةراق
  لةثرسةي ئازادي و
  لةثرسةي عيشق و

  لةسامي سةنطيين سكووتيان
  بيزوو ، بيزوو بة ميوةي دةنطةوة دةكةن

  ي دةسيت دةنطيك هةلَكا ت وتا سروةي خةيالَ
ينسنةوبةري وشكي بالَايان راهةذي.  
  ثياواين خةسارذيين ئاوات خةساو

  كةلةئارشيوي ناخياندا،
   هةزاران ضةثكةعةشقي ذاكاو نيذراوة

  لةناوقرضةقرضي خؤزطةوئارةزووي سووتاوياندا،
  ليوي بلَيسة وطويي تينوويان
  بؤ كاين دةمي يةكتردةرِواينَ

   نوستوونوستوو 



  ... خةو بةجيذين دةنطة وةدةبينن
  !من لةكؤماري بيدةنطييةوة دةدويم

  
 ***              2***    

  دةنط ، موذدةي ذيانةوةي ذينة
  لة حةجنةرةي خامؤشي شةقام و كؤلَانا

  دةنط، رةنطي شةرمي سةرطؤناي ئالَي ئةوينة
  لةشادةمارةكاين جيذوانا
  نؤتةكاين ئاوازي بارانة

   بؤطويي سروشت دةنووسيتةوةطؤراين
  دةنط ،

  رؤحي ناقووسي بيست وضواري ضوارضراكةي مهاباتة
  يب دةنطيش ، 

  زريكةي سيدارةكاين دةي خاكةليوةي بيست وثينجة 
  تا هةتاية لةثةرستطةكةي دلَمانا

  دةزةنطيين...زةنط زةنط 
  دةنط ، رةمزي قوفلَي زيندانةكؤنةكةي مانديالية

   زجنريةذةنطاويةكاين رؤذهةلَامت دةثرسيئةمرِؤ سؤراخي
  دةنط، دوايني ئاوازي بووكةشووشة و 

  دواهةناسةي منالَاين ناو بيشكةي هةلَةجبةية
  بيدةنطيش، هاواري ثرِسكوويت كؤنفرِانسي وآلتاين ئيسالميية 

  ***       3          ***     
  ئةطةر كؤماري دةريايةك 
،ينشةثؤيل دةنط نةيهةذي  

  س نةفةس طيذاوي بيدةنطينةفة
  دةيلووشيتة بافووري خنكانةوة

  ئةطةرلةناو قةفةزي ئاخة بالَ كراوةكاين حةزدا
كي عةشقي ئازاد فرِيين نةيبطمةي كؤتري  

  ئةطةر لةناو سازيكي موديرِين دةسيت شيعريك



  طةرووي نؤتيك بؤغةزالَة رةتاوةكاين ئةوين 
 منة منةي ئاواز نةضرِي  

  طؤرِةثاين رؤذنامةيةكدائةطةر لة
  ئةسثي هةناسةي مرؤظي سةردةم 

رةها رةها بالَي سةركةش بووين نةفرِي  
  ئةطةرلةناوشووشةبةندي ثرِلةتابؤي 

  خواوخةلَك وخةمي خاكي موقةددةسا
دةنطي رِاسان وبةردي دةسيت ئةنديشةي نوي  

يندةنطي نةشكيثةراش   ثةراش  بويت بي...  
  ...... ئةطةر
  .....   ئةطةر         

  .......                            ئةطةر
  ئةطةر كضان وذناين ناو كؤماري بيدةنطي 

  لةسيبةري سةنطيين دارةثريةي شةرم و 
  لة دداين كةنني ئاساي كرِؤكؤديلي عةدالَةت و
  لة طولَباراين شوومي زةماوةندي سةنطةسارا

  ...سريوان ... سريوان 
    دةنطةوةبةدةسيت ثر لةِ شةثؤيل

  ديواري سةدة كؤنةكةي زةمان نةرِووخينن
  ......ئةطةر

  ......              ئةطةر
  ......                           ئةطةر

  
  ***4***     

  
  ئةوا هةنطةكةي لةكةندوو كراوي ناو شاخة طةورةي دلَم

  ثوورةي فرِين و ويزةي رابووين ليوة ديت 
  رِةنط دةبيين  ضونكة هةرضي باخضةي رةنطاو

  بؤشانةهةنطويين شيعرةسايت تةمةن



ك بنؤشينايةلَن شيلةي ماضي  
  ئةوا هةنارةكاين خةون و ئاوامت 

  لةناو باخضةي كؤنةخاك وتةنطةْالين رؤذهةْْْآلتيمةوة
  ذاكاو ذاكاو دةبيتة سووتووي ئاطرداين 
  .خةلَيفةكاين خوا وتابؤكاين ثريؤز كراو

  ميذوو  ميذوو  
  تاوان تاوان  

  بارة مةرطي رؤذهةآلتيم لةكؤلَدايةو
  رؤذنامةكاين دةوروثشتم

  كوولةكةرةشةكةي بياللن و
  ...باشاري بانطي تازةي من ناكةن

   
  لةكؤماري بيدةنطييةوة دةدويم

  لةكاتيكدا،
  لةكيلَطةكاين بريمان ولة باخضةكاين ئةنديشةمان

  دةوران دةوران
  نةزانني وشةرِ وئةهرميةن ضينراوة

  ملي عةرةبستاين ئاوديرمةو
  !مششيري ئايني باخةوامن

  ميوةي هةميشةييم  برسييت و
  !ضريكةي بولبويل وةرزم  بيدةنطيية

  
  ***5***    
  دةنط

  ضةثلَةريزاين نةرمة باراين بةر بووكي ثةلكة زيرِينةية
  . بؤزةماوةندي باخضةي وشك و تينووي رؤمحان

  زمانةهةناسةي بةهاران ومضورِكي ماضي حة
  ليوي سرِبووي كؤماري عةشق دةخاتة ثشكووتين ذين

  دةنط  تةقينةوةي كاين خنكاوي ئةويين ذنانة



  ئةودةمةي ضنطي سةهؤلَبةندي
  ...شةرم وشةرع و شةوةزةنط
  كؤترة سثيةكةي طةروويان ،
  خةلَتاين شكؤفةي سووردةكا

  دةنط 
عرةكاين منة طولَ دةطريقذي ئالَؤزي شي  

   يادةكاين تؤي لةسةر دةنيشيئةوكاتةي ثةثوولةي
  زةنطي تةلةفونة يب دةنطةكةي ناو ذووري خةيالَمة

  ئةوكاتةي دةسيت ئارامي هةناسةت
ينعرم رادةذيوازي شيالنكي ساواي بي  

  دةنط 
  بةردي دةسيت منالَي ضةتووين وشةكاين منة

  بةرةوسامي ثةجنةرةي ثادشاكان دةرِوات
  ةكانئةودةمةي كاميراي سةرشاين رؤذنام

  ناويرن لييان برِوانن
  

  ***6***    
  دةنط ، هةرةس هيناين سكووت و

  باهؤزي ثةشيماين خواية لةناوي خؤي
  ئةو دةمةي خواكاين سةرزةوي

  كردوويانة بةكلكةوانةي تاوان و 
  بةدةمامكي روخساري مششيريان و 

  درؤ درؤ ، ضةثكة شاباشي برسييت 
  ظ و          ئةدةن لةسينةي ئاخستاين مرؤ

  طولَباراين زةماوةندي مةرط دةكةن
  دةنط ،ئةفسووين قةلَةمةشةيدا كةي نيضةية

  ئةوكاتةي لة ميدياكةي زةردةشتةوة
  هةوالَي مةرطي خواكاين دةنووسيةوة

  دةنط...دةنط...دةنط



  
  ***7***    

  هةمووشيت بة دةنطةوة دةذي
  با ، كاين ، رووبار ، بالَندة ،  

  مششالَةكةي قالةمةرِة
  ةجنةرةي كث كراوي حةجنةرةي ئينسانيشث

ئةطةر دةنطي نةية دةمري!  
  ئةوانةي بةباراين دةنط وشك دةبن و

كؤشكي كةسرايان شةق دةيب  
  تةنيا باخي رةنطاورةنطي تابؤكاين دةسةْْالتة و

  باخةواناين ثاشةرؤك خؤر
  بؤية دامية طوي لة هةناسةي ضرثةمان رادةطرن

  ن وبؤن بةدةمي وشةكامنانةوةدةكة
  لةطولَداين بةرثةجنةرةي داخراوي عةشق وذوامناندا

  .درِكةياساي سامناكي دةضينن
   

  ئةطةربؤخةوين دةم بةياين دارستانيك
، ت وشةومني ئاوازيك ، بيشالووري دةنطي  

، ينلةروخساري درةختاين هةلَثرذي  
  .هةرخيرا واشةي قةفةسيك بالَي بؤدةطريتةوة

  فري رِيبةندانا ئةطةر لةناو خامؤشة بة
  رضةي دةنطيك سامي ريطاي شكانديب ،

ين دةطريرا ضنطي سووري دالَي ياسا شويهةرخي.  
  

  وائةمرِؤ دةبينم
  ناوطريفاين يين مالَان و

  نيو باخةلَي بةتالَي سفرةو ناو سكي بةفرةضالَ و
  ناو هةناسةي جانتا ورازي جلوبةرطي ذنان و 

   وذيرنويين ياوطرتووي نةخؤش



  ...ناو النكي نوستووي ثرخةي منال و ناو
  ...زرم... زرم

  !دةثشكينن...ئازار...ئازار 
  ! طؤيا سةتةالييت دةنطيك راو دةكةن
  ...من لةكؤماري بيدةنطييةوة دةدويم
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  ئةوانةي بةباراين دةنط وشك دةبن و

كؤشكي كةسرايان شةق دةيب  
  ... وتةنيا باخي رةنطاورةنطي تابؤكانة

  ئةفسووس ئةفسووس
  ئةمرِؤ دةبينم قةلَةمةتير برسييةكةي تؤش

  لةسةرسفرةي 
  ثرِاوثرِ لةرةنط وثرِاوثرِلة بيدةنطي ئةوان دةذي

  بؤيةهةركات ، دةسيت طةرمي شيعرةكامن
  ديت وئةدا لةزةنطي خامؤشي خؤشةويستيت و

ت دةلَيثي :  
  نةبيتة ضةثكة  نيرطسي سةرميزي حاكمان و

  ي ثرِ هاواري سووري زامي عةشق وئازادميانلةدةم
  ...بيدةنط نةيب

  ئةفسووس ئةفسووس 
  تؤش لةخؤفستاين ئةم وةرزةدا دؤرِاوي و

  . لةضاويلكةي تاريكي دةسةآلتةوةتيم دةرِواين
  كورِاين عةشق ونبووي غةزةمل دةكةيتةئةشقيا

  بةشيعري بةتالَي بري تةنطيتةوة
  كضاين ثةلكة شؤرِي قةسيدةشم

  كةيتة سةنطةسار بةبةردي بيدةنطيتةوةدة
  من لةكؤماري بيدةنطييةوة دةدويم 

  من لةكؤماري بيدةنطييةوة ديم
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