
  

  

  

 وه رۆماکان ناچنهرێگه

 رار سهبه وهموو دێنهر ههکان ههڕێگه

  

            فۆتۆ: زمناکۆ ئیسماعیل

                     

 و  بانه وهدێنه کان نهرێگه

 رۆما وهچنهده نه

 ئێره وهکان دێنهموو رێگهدواجار هه

 رار سهبه وهدێنه



 وهبینینهکتر دهرا یهسه موومان لهدواجار هه

 وهدۆزینهکتر دهڕێین و یهگهکدیدا دهای یهدو را بهسه له

  وهناسینهکتر دهرا یهسه له

 نگی دڵی خۆمانده را گوێمان لهسه له

 بێکتر دهی دڵی یهترپه له

 ند خۆشهڵمان چهزانین درا دهسه له

 ن چ پڕ خرۆشهنگماین دهگهتێده

 ین وکهکتر دهرا بانگی یهسه له

 وهینهدهکتر دهاوڕ بۆ یهئ

 ستین ووهڵ رادهرا به کۆمهسه له

 گرینده وێنه

 زانین چ عاشقینرا دهسه له

 ینکهکدی دهماشای یهچاو ته را بهسه له

 ستانراوه چێژه زانین چ بهرا دهسه له

 ڵکڵ خهگهله

 ژاریی وقۆڵی هه قوڵ کردن به چێژه چ به

 مالوالی قوربانییماچکردنی ئه

 ستین و وهرا ڕادهسه له

 دیوبدییانهنه

 ژیانماندا ئازاد بین  م جار بێ لهکهی یهوهک ئهوه

 بای ئازادییر شنهبه ینهدهخۆمان ده

 ڵێینخۆمان ده به

 ئازادیی! کی جوانهوزایهوای ... چ فه

  

 رۆما وهکان ناچنهڕێگه



 رار سهبه وهکان دێنهموو رێگهر هههه

 گرینرا پێ دهسه له

 بینرا روانین فێر دهسه له

 بینین تا چاو بڕکاو ده وهینهدهده را ئاوڕ بۆ دواوهسه له

 باڵنده

 ستاون راوه وهدوامانه له

 نۆڕین و ده وهبۆ پێشه

 خت بینین تا چاو بڕکا درهده

 وزوز سهسه

 راماون وهپێشمانه له

 ین و کهمالی خۆمان دهشای ئهماته

 فرمێسکی چاو بهشامات ئینجانهک حهبینین یهده

  وهپمانهستی چهده الیوان له

 ین و کهوالی خۆمان دهیری ئهسه

 برین  ک ئاپۆرهبینین یهده

 وهر شانمانهسهریان وا بهسه

 نۆڕین و ده وهرهبۆ سه

 وری منداڵهه واڵهها گهزارهبینین ههده

  وهملماندا شۆڕکردۆته قاچیان به

 ن و دهی باران لێدهپڵهچه

 هار و هاج

 وهاڵندۆشکانمانهقه رسهدانیشتوون به

  

  

 و  بانه وهچنهده کان نهرێگه



 رۆما وهدێنه نه

 وهکان دێنهموو رێگهدواجار هه

 رار سهبه

 موو سااڵنهو هه... دوای ئه دواجار لێره

 وهبینینهکتر دهرادا یهر سهبه... له لێره

 و  وهبینهمنداڵ ده رادار سهبهله

  وهستینهوهدا رادهمموانی قوتابخانهریزی پێنجشه له

 چڕیننووسێ سروود دهنگمان دهتا ده

 ستینوهت .. رادهتا ئاوی پێمان دایه

 کان و زویره ی کتێبهوهوێندنهخ وهوینهکهرادا دهر سهبهله

 موتااڵی مێژوو

 و  و کافه جادده وهڕژێینهو ده وهبینهنج دهرادا گهر سهبهله

 کانکتێبخانه

 قوتابی به وهبینهزانکۆکاندا ده له

 وهبینهکانیدا عاشق دهی شارهباخچه له

 پێچێ و ڵماندهر ههفهناکاو بای سهله

 مدیسن ساڵ ههندیدوای چه

  وههێننهرا ... بۆ ماڵی ئازادییمان دهکان بۆ سهموو رێگههه

  

  

 و  بانه وهچنهده کان نهموو رێگههه

 رۆما وهدێنه نه

 رار سهبه وهکان دێنهموو رێگهدواجار هه

 ناسینک ڕێژوان دهیهرا ئێوارهسه ربهله

 ی هێناوهڵ خۆگهی لهکهری شیعرهفتهده



 و رای خۆمانی پێ بڵێین وهتا بۆمان بخوێنێته

 ین و ری بۆ بکهفهتا باسی سه

 وهکانی بۆ بگێڕینهدووره تی شارهکایهحه

 ڵێ: رێژوان گیان را و مای چییده کیمانهکێکمان حهیه

 مگینترین شیعریتۆ خۆت غه

 تیکایهریبترین حهتۆ خۆت غه

 گرین  نین و دههکستین و پێدهوهڕاده

 وهنیشێتهورمان دهده و له ر کۆترهئیدی هه

 ستێ و وهراده وهرمانهر سهسهبه ورهر هههه

 نمێنێده

 درێورمان دهچوار ده

 ئومێد و بیالل و به رکار و بهسه سورکێو و به به

 د ممهشێخ محمه شێرزاد و به به

 و  نیا دانیشتووهته به بۆ خۆی ی کهمێردهو پیرهبه

 ڕژێ ر دهبهد خوێنی لهبهتا ئه

 باوکی بیالل درێ بهورمان دهچوار ده

 یخۆڕاگر و ژیرانه ریش سپییه و پیاوهو دایک و خوشک و بهبه

 دروستی کردوون  وهڵێی بۆ ئهر دهخودا هه که

 هید ببێ وڕۆژان بیاللێکیان شه ڕۆژێک له که

 خۆیان بێ ر لهتن و منداڵ کوژران ههوکۆست که

 ش و سپیکی رهیهوێنه ریکهخه کهگرهوێنه

 ڵمان بگرێکۆمه به

 ڵێزوبانێکی فس ده یی منداڵ بهبجهڵهکۆترێکی هه

 ...  یگرهتوو خوا جارێ مه ثاقهبه



 رمیانیش بێ!با گه ثتهراوه

  

  

 و  بانه وهچنهده کان نهرێگه

 رۆما وهێنهد نه

 رار سهوه بهموو دێنهر ههکان ههڕێگه

 وهند و شیرازهرقهمهسه ک لهکانی مێخهقافڵه

 ندهالده ک لێرهیهی ئێوارهوهدوای ئه

 ڕێن وگهکانیدا دههیدهیوان و تاق و ژووری شههه به

 نیشنگوڵ ئاورشێنکراویان داده ی بهرگهر دهبهتاوێک له

 ڕۆنده یانی کهبۆ به

 میانگواڵوی غه روو گوڵدانێک لهسه وهلێره

 نبوڵ و شام ستهو ئهرهبه

  وهنهبهریبان دهوالنای غهبۆ دیداری نالی و مه

  

  

 رار سهبه وهموو دێنهر ههکان ههرێگه

 ره وفهرا کۆتایی سهسه

 کانکۆتایی رێگه

 ڵدێ و خۆر هه وهلێره

 بێا ئاوا دهدلێره

 ن و کهڵدهباکان هه وهلێره

 ندهپشوو ده و لێره ئێره وهڕێنهگهده

 وبانه  وهچنهده کان نهڕێگه

 رۆما وهدێنه نه



 وه ئێرهر دێنهرۆژان هه کان ڕۆژێک لهڕێگه

 رکی ئازادییدار دهبهله کان لێرهڕێگه

  بن!واو دهته

  

 2011ئازارى      

  سلێمانى      

  

  
  

 

 


