
       روخ زاد فروغ فه

   وه منته  ده نگه ر ده ھه

  ستم،،،،بۆ؟ بۆ ڕاوه

   سۆراخی شینایی کان چوونه بانده

   ئاسا ش،فواره  و جوه ئاسۆ ستونییه

  سنوری ڕوانینی شا له

   وه سوڕنه کان ئه وشاوه  دره ساره ھه

   و وه  دووپات بوونه گاته رزاییا ئه  به وی له زه

  واش کانی ھه چاه

  ندی یوه  تونلی په بن به ئه

   ڕۆژیش فراوانییکه

  ..  وه دا جی نابته سکی کرمی ڕۆژنامه یای ته  خه  له که

  ؟.....ستم بۆ ڕاوه

  ؟...ستم بۆڕاوه

  ڕێ په کانی ژیانا تئه  باریکه ماره  نو ده ڕێ به
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  شی منادانی مانگ ی که تی ژینگه چلۆنایه

  کوژێ و کان ئه  ڕزیوه خانه

  وتنا وای کیمیایی پاش خۆر که ش و ھه  که له

  .... نگه ر ده ھه

  چ ن ئه مه کانی زه ردیله و الی گه ره به

  ؟....ستم بۆڕاوه

  ب چی ب؟ گوماو ئه

  کان؟ ه نده  گه رادانانی مرووه  شونی گه  له ب چی ب جگه ئه

  ھنن  پک ئه یتخانه کان بیروڕاکانی مه  ئاوساوه رمه ته

   تاریکییا دی لهر نامه

   و وه ردی خۆی شاردۆته نامه

  ئاخ..سیسرک

  .دوێ  سیسرک ئه کاتک که

  ؟..ستم بۆ ڕاوه

   یه کان بھوده ساسییه  ڕه ھاوکاری پیته

  ..کان ساسییه  ڕه ھاوکاری پیته

  ھزری ھیچ و پوچ ڕزگار ناکا

  ی درختانم چه وه من له

  کا ستاو بزارم ئه وای وه مژینی ھه ھه

  ی مردبوو ئامۆژگاری کردم یه ندهو با ئه

  . یادم بسپرم فین به

  ستی یوه ،په ستییه یوه کان په واوی ھزه کۆتایی ته

   و وه سی ڕۆشنی زۆره  ئه به

   وه  ناو ئیحساسی تیشکه ڕژانه

  ڕزن کان دائه واییه  ھه  ئاشه که سروشتییه
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  ؟..ستم بۆ ڕاوه

  کان یشتووه گه  نه نمه  گه من گوه

  م ده  و شیر ئه وه مکمه  ژر مه مه خه ئه

  نگ ر ده نگ،ھه نگ،ده ده

  وتن  ڕکه زی ڕوونی ئاو بۆ به نگی حه ده

  ی خاکدا ردیواری مینه  سه  به ستره نگی ڕژانی تیشکی ئه ده

  ی ماناو  بوونی نوتفه مه ه  ده نگی به ده

  شی عیشق ینی ھاوبه نگی واڵ کردنی زه ده

  . وه منته  ئه نگه رده ،ھهنگ نگ،ده نگ،ده ده

  کاندا  وتی گرگنه له

  نگاندن سه کانی ھه پوانه

  ن که ر ئه فه ی سفردا سه وری خولگه  ده  به میشه ھه

  ؟...ستم بۆ ڕاوه

  م و که رچوار توخمه ی ھه من گوێ ڕایه

  ی دم کاری دانانی نیزامنامه

   کان نییه یی کوره تی ناوچه کاری حکومه

   حشیانه ی درژی وه  قوسکه  له همن چیم داو

  دا  ندامی سکسی ئاژه  ئه له

   بۆ شایی کوشتندا ی ھیچ و پوچی کرم له  جوه  له من چیم داوه

   وه ستۆته  به وه  ژیانه کی خونینی گون منی به ه چه ڕه

  ؟ زانی چییه کی خونینی گون،ئه ه چه ڕه
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