
 ئاگرم رسهله

  

  

 دارا ئارام تابلۆی    

 

  

 لی از تنی سر تا قدم
 یکسر دصوژم دم بدم

 دم وصفین د عشقی از چه
 نایین حساب و دفتری

 جزیری     

 ک کۆتر وه مهلهپه

 ک بارانوه مهلهپه

 ک مناڵییوه مهلهپه



 کییهکهفڕینی چۆله ستدان لهبۆ ده مهلهپه

   تازه

  

 تکهڵێکی شهک کیسهوه مهلهپه

 وهمهپێشی تانجی بده

 ک ئاگروه وهومهبکه مهلهپه

 با شهک ڕهوه وهنمهبته مهلهپه

 رمندارانێکی شهمبهی پێغهڵ قافڵهگهله مهلهپه

 وه مگینهسپێکی سپی خهسوار ئه به

     شاردا به وهمهک خۆم بکهیههئێوار

  

  

 بڕیار بوو ی کهو کتێبانهی ئهوهورکردنهبۆ ده مهلهپه

 دونیایان پێبگۆڕین

 مانکردی نهرانهفهو سهبۆ ئه مهلهپه

 ڕۆیشتین ی نهڕانهو شهبۆ ئه مهلهپه

 داندانهرهو خهڵگژان بهبۆ هه مهلهپه

 ڵدێرینهه ا خۆمانیان لێوهمانوێرنه که

  

  

 ماننووسینی نهو نامانهبۆ نووسینی ئه مهلهپه



 مانشکاندی نهو بتانهبۆ ئه مهلهپه

 دارانهنجهو پهر ئهبهستان لهبۆ ڕاوه مهلهپه

 وهمانکردنهرگیز نههه که

 مانخواردی نهو سوێندانهبۆ ئه مهلهپه

 ی و سنوورانهزبوون لهربابۆ ده مهلهپه

 مانپساندنه

  

  

 ڕێکبمنێریت بۆ شه مهلهپه

 ساخیی  به و نه وهبرینداریی لێی بێمه به نه که

 بمنێریت  بۆ بازاڕ مهلهپه

 هۆڵ و   بۆ کڕینی نیو قاڵب سه

 ختێک دارچینیی ونه

 نارک ههکیلۆیه

  

  

 ندهچهم ستت بگرم تا بزانم تا کهده مهلهپه

 وێ بۆ وێرانبوون ندم دهتا بزانم چه

 کوێدا کۆتایی دێ تا بزانم باخ له

 ستم بگریت تا بزانیت ده مهلهپه

 داندی عیشق لێدهر چهسهدڵم له



 و  تا بزانیت چیمه

 مانوێ بۆ دیارنهم دهند چرکهتا دڵنیابیت چه

  

  

 ڵبگرم و م ههجانتاکه مهلهپه

 مێکدا دانیشم لهدوای به له

 وهجامی پاسێکه له مهلهپه

 مم و هاوارکهم فڕێدهجانتاکه

 و  یهزین ههدابه

 واو!م ... تهبڵێم: من ئیتر نایه

  

  

 ڵڕژممتا خۆم ههر دهبهله مهلهپه

 نها چنگێک نقووڵر تههه تا ببینیت که

 ترک عهیهئینجانه

 دوو سێ دێڕ شیعر و

 ش و سپییم   کی رهیهند وێنهچه

 بووم و ندهوهر ئهمن هه ببینیت که مهلهپه

 زیاتر نیم! ندهوهله

  

  



 مڵکههه مهلهپه

 وهنمهبته مهلهپه

 مداکه مهلهپه

 وهومهبڕه مهلهپه

  

  

 وه و دایکم ببینمه مهلهپه

 ڵ خۆیدا بمبا بۆ بازاڕگهک لهیانییهبه

 م و ردهی بهباکهعه ست لهده

 کدا بۆ خۆم ون بمباڵخییهرهقه له

 و  وهگوڵدانێکه ...بمخاته وهتارێک بمدۆزێتهعه

 یالنکداله ک گوڵهیهقافڵه به

 بۆ هیندستان وهبمنێرێته

  

  

 کی زستانیهئێواره مهلهپه

 نییه وهرهده س بهکه که

 کی کز   ک ڕووناکییهوه

 وم و    مدا بکهده کۆاڵن به له

 نگ شنی دڵۆپێک رهچه

 نکێک زیخر دهسه بڕژێمه



 بۆ یادگار!

  

  

  

 2010ئابی     

  

 

 


