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مۆمکی نویی تمنم

 حسن نا
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مۆمکی نوی تمنم

نا حسن 

١٩٩٣
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مۆمکی نوی تمنم : اوی کتب ن
نا حسن: نووسر 
شیعر: بابت 
نووسر: تایپ 

 ت: چاپخانرنچاپی ئینت
چاپی دووەم

وتی ( دوای کۆم شیعری ١٩٩٣ئم نامیلک شیعریم ل سای : تبینی 
و ) ئدەبی کرکاری ( ، ب یارمتی گۆڤاری ) مرگ و خون 

سرەکی کاک عباس شوان چاپ و بوکرایوە ، وە لالین سرنوو
. جمال کۆشش ی نووسر پشکی بۆ نووسرابوو 
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کازیوە 

جند ساک بوو 
بفر لژر پم دەباری 

پنجکانم 
لگڵ تۆپ بفرەکانی لووتکی ژر پم

بوونتریئاوزانی یک
ب بناری سر الپڕەی 

اتن خوار ڕەشی ژینم دەھ
ئستا پنجم 

ل زمانی بفر ناگات 
ھموو تۆپ بفرەکانی لووتکی ژر پم 

لنو شانی پنجکانم دەتونوە 
ئستا سرەتای مانگی بفرانبارە 
 کانمنجدایکبوونی پڕۆژی ل

جارکیتر 
گۆنای سووری پنجکانم 

!ب ئاوی ساردی ناخی بفر ناشۆموە  

١٩٩٣ی بفرانباری ٨
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ھناس و شیعر 

چۆن ب ژمانی عشق ندوم ؟
ک من 

چیۆکی برئاگردانی شوانی 
عشقی سردەم بم 

ئامزی نھنیکانی عشق نژیم ؟لچۆن 
ک بتوانم

ی سالوت کانی ڕابردوومال
ناو مشت خلشاۆم

شکۆفی ئاگر بنم گۆ 
لو ڕۆژەوە عشق 

ل نو سوچی 
الن ساکارەکی شیعرەکانم 

پی گرتووە
ھر ل ڕۆژە
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شقمی عمی نازی بارچشیعر پ
عشقیش 

سبر و ھناس و
 برژانگی چاوی شیعرەکانم

چۆن ب زمانی عشق ندوم ؟
 الم ڕوون بوەکو مانگ ل ک

وزە و ھتاو 
قت ناتوانن دەتبرداری 

..!یکتری بن 

١٩٩٣ی ئۆگستی ١٣
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( ..................... )

 کی ترسناکیستگرە وئ
پکنین وەنوشییکان 
گردەلوولکی سرشتن 

ببردەمما 
تۆز دەکن و ڕادەبوورن

ژیان لرە 
یکی گرمۆلدەزووی تۆپ
تنۆک تنۆک ئاوی ڕەشی 

لدەچۆڕێ
شو ڕادەکشی

بسر سینگی یادگارەکان
ساتوەختک

دەنگی خشپی پوەکانی مندان 
نایت گوێ 
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لرە ختووکی ڕۆحی شیعر 
 نزۆر دەگم

تماغشیعر زام و ق ی
بیندرێبناو چاوی شار دە

١٩٩٣ی تمووزی ١١
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سمفۆنیا زیندووەکان 

ئوارەیک 
لو پنجرەیی ھمووجارێ 

گۆش دیدگای ڕوانینم بوو
ڕەوە کۆترکی سپی دەنووک سوورم بینی

بۆی دانیشتم 
چاوەکانم ئاوی تزا و

ل بینینیان بزار نبووم
و شیرین بوون الم ھندە جوان و ئسک سووک 

برەو یاداشتی مندایم ڕایان کشان 
گوم ڕاگرت بوو ل سمفۆنیای بوغبوغیان 

بینیم ئو دەنگ و ئاوازە 
 م نامۆ نیی دجکدەروازەی گو ل

 ی ئاشنامم پی ھوەتل
لوەتی ھم 
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ک ئاژری کارخانکان 
 نزڕچاوی شار ئ و لخ

ڕەککمل ناو کوچی گ
ل ناو تونیلی ژینگمان

 دەب م ئاوازەم گوێ لئ
دوا قۆناغی کاروانکی تیشکی خۆریش

ڕوەو ھوراز ڕی گرتبووە بر
بای شارم لسر سینگی شو ڕاکشا

تا ئوکاتش نمدەتوانی 
پنجرەکم جبھم

ھستم دەکرد ژیکانی ئم ئاوازە
ەکردبناو بۆڕی خونی لشم ملی د

لگڵ گردی 
سیکانم تکل ببوو 

ل شوین خۆما بفکم پ کوتبوو
چندی دەمکرد 

ل بینینیان تر ندەبووم
..!!ئای ک دنیایکی سیرە 

١٩٩٣/ ٤/٣
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گۆرانیکانی دون و ئمۆ 

ل سردەمی قات و قی و گرانی دا
شووم بوووەی

بۆ ھناسی چرۆی ساوای 
نرگزەکی چاوەی بھار 

گشت ڕەھی خمکانمان 
بوون ب باران

گشت کوەی زامی قووی لوەکانمان 
بوون ب تۆفان

ڕق ل چاوی شقام ھستا و
دار و دیوار ھات ھژان

ھور گریا و 
مانگ پکنی

ئسترتکان پکی شنی
ۆشی گو گنمی شاریان ن

باندەکان پ ب گروو
ھوای بگردی پاش بارانیان

تر ھمژی
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کچی ھشتا 
ھموو شوێ 

گۆنای زەردی ڕەنگ مردووانی 
سیمای شارم

وەک ئاوازی شپۆکی دەریای ناخم
ت و دەچر چاوما دبل

ھموو شوێ 
گوم ل ھاژە و گوم ل ورش و 

ی ڕووبار دەبنا نا
م ل نوزەیگو

کان دەببچکۆ ماسی
دەن ھاوار 
وەکو جاران 

...!ھر نھنگ پاشای ڕووبار 
...!ھر نھنگ خاوەن بیار 

١٩٩٢/ ٧/٦
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پارزەرانی داربڕوو

؟...بۆچی ھاتوون 
وا ئزانن 

قی کۆن و منارەکم
...! سر سنوورن زنجیرە چیای 

وا ئزانن 
کوەکانی شارەکم

...!گوندەکانی بڕانتی و گرمیان و شارەزوورن 
...ئوە 

گردەلوولی بیابانن 
؟...یان ورش ورشی داربروون 

...ئوە 
ل شقامی شارەکانی 

 مدە و ناخی ئچاو و گ
...!نابلدن 

؟...بۆچی ھاتوون 
خونی سوزی ک نتوانن دی گریی 

لوە شقاربووەکانمان ژیرکنوە
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ک نتوانن
گلنی دزراوی چاوەکانمان 

بدۆزنوە
ئوە ھاتوون 

کانیاوەکانمان ل بگوشنگرووی تڕی
یاخود ھاتوون 

قوپی ژەنگاوی چلکن
ل ماسی ی بچکۆکانی 

موخمان گیرکن
؟...

دەبۆنوە
نن بشکی چیا بھژ

داربڕووەکان بپارزن
ل ئشکوتی قدپاکان

...!ئاھنگکانتان بگن 

١٢/٩/١٩٩١
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عشق و نان

ئی قشنگترین کچی عشق
ئگر ژانی حمامۆک و سر پشتی نانم 

ل ناو چاوت شک نبردبا
بدوای سۆراغی گوگنم ندەھاتم

ئگر ژانی گوگنمیش 
سدای ورشی 

کانی خندەی سر لومی ق نکردبا
بدوای عشق و بۆ ھوارت ندەھاتم 

؟...چند پیرۆزە عشقت لالم 
ک دەبینم 

بۆنی نان و گوگنم 
دەستت ھکورەی د ل

منیش دم و 
 کوەک چۆل
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بۆ ئاسمانی شینی چاوت 
ب باڵ دەفم

ھور شنی
شنی باران

گوم کاس دەکن
ھاژەی ڕقی فرمسککانی ئسترەش 

ل دەریای چاوت ماندەگرن 
ئی قشنگترین کچی عشق 

گردی بارانی عسقی تۆ 
خشی دنیای نوێ یی مژدەبژاوەکک

بسر گیانمان دادەبارێ
زایی زەنگی عشقی تۆ 

بزەی شادی 
 یم ڕۆژی مانگی مکی

سوی بر ل
عاسقانی تامزرۆی نان دا دەبارێ
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خڕدە ب
کزاوەکی پ ل عشقت

تاکو گیانمان 
شقی تۆ بع و لوانلل

 خڕدە ب
تاڤگی ڕوونی پ ل عشقت 

تاکو چرۆی گوگنم 
...!لسر لوی دت بوێ 

١٩٩٣/ ١٥/٤
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سفرکی ب کۆتایی

ل ھاوینکی ب کپر
تروسکایی ئاگرکت لناو چاوی 

خون بینی 
بۆی ڕۆیشتی و

ئدیو سنوورەکانت پشکنی
نھاتیوە

خۆت خزاندە
کی ڕووتو بیابانن

ھموو ژر پنچ دڕککان و 
ژر گومبزە زیخکانت دەپشکنی

نھاتیوە
 قدی دار حیزەرانتاکو بات بوو ب

چاوت بووە چاوی چای ئشکوتکان
ھر ڕۆیشتی
تاوات لھات
وەک ئشقیا
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سواری پشتی ھۆیکی مشوخۆر بووی 
شاخ ب شاخ دۆڵ ب دۆت دەپشکنی

نتدەزانی
بدوای سبری خۆت دەگڕی یاخود ب دوای 

تیشکی ئاگرە ونبووەکان
نایدۆزیوە

کانت ب سبربوونچونک بای ھیوا
ھگبی حزی ڕۆژانی زووت 

لر ھواری پش سفرت ب جمابوون
گڕایتوە 

بۆ بناری یکم ھوار
ک ھاتیوە

ن ھگبکی بجماوت
ن سبری پش مردنت 
ھیچت ندی و نتدۆزیوە

بۆ دەگڕی ؟
چۆن دەتوانی تۆوی پشکۆی گوکانت 

ابانانل ناو کلگی لم و زیخی بی
؟...بدۆزیوە 

٥/٢/١٩٩٢
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ئۆپرتی شو

بۆ ئۆپرتی شوانم 
دیت و 

گۆرانیم بۆ دەی 
یتیاخود بسکت بۆم دەک
تلی کمانجیکی شکاو

ل بناری چیای ڕۆحم
ئاوازی مرگ دەژەنی

بزەی سیمای پ ل شرمت
ندە جوانچ

ھموو ڕۆژێ
ل ژر گی بشکی گرمای 

 رمایی سوەرزی ھاوین
بدیار سبت کولرەیک

ھکورماوی
زنجیر ل دەست و پی خۆت دەدەی

لگڵ شنی شپۆکی 
کارزی گۆنای برسیتی
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سما دەکی
ھور ل بسکت ئاوە 

بسکت ڕەنگی
کی ترسناکربی ڕەشی سبا

ک شوانان
لبر دەرگای ژوورەکم دا

وانپاس
لودیو شیشيی پنجرەکش 

ڕۆچوون برەو ناخی ھتاو
توانوەی مۆم

توژمی الفاوی تووڕەیی
ڕاکشان

ل ئامزی دەفتری شو
بینینی دوو چاوی زەقی

شیعرکی نوێ
ک ب ختکی شاش تیای نووسراوە
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ھر شوورای ھنگی تنوو
بدوای شیلی گوی ھیوای 

سوور دەگڕێ 
ر شوورایھ

ئای سووری ئاسۆی گشمان 
لنو لپی دەست شقاربووەکانمان

...!توند ڕادەگرێ 

١٩٩٣/ ٥/ ٢٢
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چرپو نای ھموو شوەم 

 نھارە و مانگی گوب
ک ی لوڕۆژن

ھیواو خواستی ددارەکم
گی سوز و 

دەسک گوی سوور دەبینم
ئستاش شوە 

گوم ل نا و گوم ل چرپ و 
ل گۆرانی ئم شوگارە ڕاگرتووە

گوم ل نغمی
دڵ تزنی ئو دایکان ڕاگرتووە

ئن الی الی
جگرگۆش بنازەکم

بنوو ڕۆلم بنوو کۆرپم 
گ تا بیانیشو درەن

دوانکوم ل کارەکم
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نھارەو مانگی گوب
کمرەکی بای شارم 

ننووز ئس
گۆرانی بسۆزەکی

عاشقانی ئم ڕۆژگارە
ژەنی شیعرم ڕائشکب

ژانی نانی بیانیشم
نپسری بیرم ئوەت

ئستاس شوە 
تۆزکی تر ڕۆژ دتوە

ددارە لش تۆزاویکم
لرەی بۆ کۆ

سیرانکی ئم بھارە
ل بیانی تا ئوارە

ئب پنجی ناسک و نرمی 
قژی لوولی ئامرەکان شان بکا

ب ناچاری ھموو ڕۆژێ
ل میدانی ھز فرۆشتن 

ھزی لشی مزاد بکا
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ھۆ ددارە 
گۆنا سوورە خۆربردووەکم

لم بھارە 
خلی ماندووی شارەکمان 
بدوای لت نان ڕادەکن

مشخۆرانی 
نزمی نوش

بۆ بھاری سرماییان
کۆشکی زین

ل بۆکی ئالتووناوی
...!دروست دەکن 

ددارەکم
یری زەماوەندی شارکس

ب ئامری دەستی ئم دەھۆڵ دەکوتن
مشی ئموو ڕۆژەی لزی ھھب

زوڕنا دەژەنن
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ھموو ڕۆژێ
نو ڕۆحی شار ل تلبندی

ھزی مرۆڤ شاباش دەکرێ 
لم وت پ ل زامم

ھزی مرۆڤ لتک نان و 
...!کس ناکێ 

١٩٩٢بھاری 
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مۆمکی نوی تمنم 

بۆ خولیا 

ئم شو ناخم 
ی ل منزگا

گۆڕەپانی لپی دەستم 
گ بردەدا 

ل مۆمکی نوی تمنم 
ئم شو ناخم 

ل بردەمی بندگۆکی ھیواکانم 
فوو ب شمشالکی نوێ دەکا

ل گ وەریوەکانی ئم خزانم
دەسرۆکی سوور دروست دەکا

ئم شو ھموو دەمارەکانی لشم 
دەروشان گیان گرتووە

سربادەدەن 
پڕنھدە
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وا خریکن ئاشی دم الکر بخن
ئم شو لسر شانۆی ھۆی دم

زەماوەندە
وەک دون شو

ناچم ژوان و 
ڕاناکشم ل ئامزی باوەشی خو

 وە دەنگی کازیوەیئ
وا ل دەرگای شوم دەدا

دەسیر کن 
ئا ئوەتا دەسگیرانم 
وا لناو چاوی کازیوە
ەکادانیشتووە و بانگم د

من لمودوا 
ھموو شوێ 

قژی کازیوە بۆن دەکم
ھیواو حزی دەسگیرانم 

 وەک ملوانک
ل گردنی شیعرم دەکم
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من لمودوا
ل سبری شو ناترسم 
ل بدەنگی ژووری تنیام

سام نامگرێ
ئائوەتا دەسگیرانم 

 ناو چاوی کازیوەی ل
برەو پدەشتی ناخم دێ 

امن لمودو
بۆ ڕابردووی خۆم ناگریم

ب گردن و بای شوم دا ھنام
ب تنیایی 

لژر ڕەشمالی ھوری خم
ڕاناکشم

من لمودوا ب تنیایی 
ڕگای دووری سختی شوگار

ناگرم بر
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ب تنیایی
ل قدپای ھیواکانم 

برەو ئاسۆ
برنابموە

ئائوەتا دەسگیرانم
ی کازیوەیلناو چاو

برەو ھوارگی ناخم دێ
تا پکوە

شیعری نوێ
...!بۆ ھناسی خۆری ھیوا بینوە 

١٩٩٢/ ١٢/ ١
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 ششکبۆ تۆی ھاوبیرم پ

چاوەکانت
یو ڕێ یناری ئی کنئاو

کاروانکی دوور و درژ پیایا دەڕۆملگڵ
ناوە ناوە بۆی دەروانم 

شوەی خۆمی تیا دەبینم
چاوەکانت 

یو کانی یرچاوەی ئس
ک ھاوینان

لژر گوو تینی گرما
لسر ڕگاکی ئاسۆی ڕێ

نتیم دەشکنوو ت تاس
 ترسم

ک چاوەکانتیان ھلکۆلی 
من دەخزم نو ئشکوتی 

نتچاوەکا
شووشی چاوەکانی خۆم دەردەھنم 
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دەیکم دووربین و ل دەروازەی
چاوەکانی تۆ دایدەنم

بیکوە پی دەڕوانین 
چونک سۆمای چاوەکانمان 

 ک سۆمایی
دیدگای ھۆش و ھست و بیرمان 

 ک دیدگایی
ترس بۆچی ؟

ھۆ ھاودڵ و ھاوتروسکی 
چاوەکانم 

دنیام ھموو شوێ
وەکیتم دەککنام

چند دۆپ فرمسکک 
وەکو شیل

دەڕژت سر پنجکانت 
ئوکاتی تۆش 

پنجکانت بنو شانی ڕەشمالکی 
قژەکانت دادەھنی 



33

وە دەنووسقژی خاوت ت بنجی پشیل
 وەتانئ

قژت بۆنی فرمسککانی منی ل دێ 
وەتانئ

کسکڕەنگی فرم ی قژت تیشک
دەستھ منی ل

 ترسم
کی چوار وەرزییھارناخت ب

ب تۆوی گشی ھاوبیری
ب ھناسی گردیلکی بزەو فرمسک
حاجیلۆک و کوریکی ھیواکانمی تیا دەڕوێ

بۆی جووت جووت 
ئاوت بووی عیشق ئامز 
بۆ بختیاری ئایندەمان 

 نردەردو ناخت سنل!..

١٩٩٢/ ٢٤/١١
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شوگار و چرا

بۆ پت وتم ؟
منم چرا 

بۆ پت وتم ؟
بۆ تریفی مانگ شوت 

بۆ کازیوەی بیانیانت 
...!دەکم سما 

بۆ پت وتم ؟
بۆ بینینی تروسکایی 

گشت ئماسی دەریای ناخت 
...!دەبم نیگا 

بم چیبکم
ک نتوانی 

ل شوانی ژینی منا 
ببی چرا 
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بۆ تریفی مانگ شوم
بکی سما

بۆ بینینی ئاسۆی گشم
...!ببی نیگا 

تۆ چرا نیت 
ئگر گشت کات 

لبردەمی کاروانسرای
ڕیی ھژاران 

دانگیرسیت و نسووتیت
تۆ چرانیت

گر ئاوازی کمانجکی 
گشت مندا برسیکانی 

نگات گوت ئفریقیا
 یر کدەس

 ی دەروونم کگبیری ھس
چۆن سروودە زیندووەکانی 

 دایکۆ م لم جیھانئ
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 سکی چاوم کیری فرمس
چۆن گردیلی 

 دایگھاری لورە بارانی بھ
تۆ چرا نیت 

ھموو شوە تاریککان 
شوە ئنگوست چاوەکان 

 ناو باوەشی تۆدایل
 من چرام دە سیرک

لناو خانووە قوڕەکانی ھژاراندا 
دەسووتم و 

لگڵ دەستی کاروانی نوی 
ھنگاو دەنم 

ل شوگاری ئنگوست چاو 
داگیرساوم 
بب وچان 

ھر دەسووتم 
...!ھر دەسووتم 

١٩٩١/ ١٠/ ١٣
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بیانی 

) دەواجن ( بۆ کرکارانی مانگرتووی 

ددارەکم 
 رتووکخانرشیفی پئ ل

چاوەکانت 
ی منی تیایندین نامچ
ل کشکۆلی نو سرابی 

شقامکانی چاوی تۆ 
ندین شیعری منی تیایچ

ئوڕۆژانم دتوە یاد
لژر سیبری ھوری زام

خوندەوەھۆندراوەم بۆت دە
دەستت لنو دەستم نابوو

دەستکانمان
جۆالن بوون بۆ مندان

خم ل سیمای دایککانمان دەرەویوە
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ھۆ ددارە کۆچکردووەکم
شیعرەکانم بنرەوە

ھتاوەکو
ل دەفتری نوی ئمۆم بینووسموە

مندانی گڕەککم ب جۆالنن
ھموو دەگرین 

ھزفرۆشانی شارەکم 
خم دایگرتوون ب موشترین

ددارەکم
شیعرەکانم بنرەوە

تا بیانی 
) دەواجن ( بۆ مانگرتووانی 

 ر شۆستنی سبۆ مندا
دەستفرۆشانی بر ھتاو
بۆ برسیکانی شارەکم

) شخ الل ( ل گۆڕەپانی 
بیخونموە
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ددارەکم
شیعرەکانم بنرەوە 

مانھاوڕکانتا بیانی لگڵ 
بناو چاوی شار بیگین

چونک سبی 
مدای دەنگی ئڵ سگل

ئم وت ڕائچلک و 
کۆشکی لرزۆکی بۆرژوا

دت لرزین

ددارەکم
..!شیعرەکانم بنرەوە 
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با چراکان گش کینوە 

ک منداڵ بووم 
دایکم باسی 

و و جنۆکی بۆ ئکردمد
کی سارد و سالوەیباوەشی ک ل

ھموو شوێ ئیترساندم 
کچی ئستاکش

وەکوجاران
ھمان ترس ھمان ئیلھام 

لبر چاوما
وەک تیاترۆ سما دەکا

...!سیرە 
خۆ ئستاک ن شتم و ن مندام

بم 
ب چاوەکانی خۆم دەیبینم 

زی ئو ئامئۆردوگای ن ل تم و
ت دەبس شدان کڕۆژێ س

شقام بۆنی خونی لدێ
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بۆ کوێ بۆی 
تۆبلۆی ڕەش و نوزەی مرگ

رەو ڕووت دنب
نکن ب شتم تبگن

دایکم ئیووت
دو ئتوان مرۆڤ بخوا

لسر الشی مرۆڤ دەژی و 
ل دوورەوە قووتی دەدا

دوەکانی ئم سردەمش
ب کاس سری مرۆڤ

ۆشک و تالر دروست دەکنک
مڕەنجی ئ
منی ئخو

ی ڕۆحیانڕابی پیالش
ل ئاھنگی شوانیان 

نۆشی دەکن
بۆچی شتم ؟

ب چاوی خۆتان سیریان کن
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ئا ئوەتان
وا ل ئشکوتی ناو کۆشکن

ڕک ئوانن
ل دو جنۆککی 

چیۆککی دایکم دەچن

ھۆ ھاوڕیان 
اندوو نبووی ڕگا دووریڕبوارانی م

ردەمم سئ

عاسقانی کشکۆڵ ل کۆڵ
پشت کۆمانی ھگب پی

ردەمم سژانی ئ ل زام و پ ل پ
ئادەی وەرن 

تا پکوە
ناو دل

دەیم سوەزەنگی دارستانی ئش
چراکانمان گش کینوە
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جارکی تر
ئاوی سواندەی شوراکانمان

بخۆینوە
یفی مانگ دەرکوێ وتا تر

گی ھموو درەختکان بژنوە

ھاوڕکانم
ردەمم سوەکانی ئد

چاویان وەکو
رەیکوممشچاوی ش

ک گزنگی چراکانمان
ل پدەشتی شورا ھدێ

گشت کور دەبن
چاویان تیزابی ت دەخزێ
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ئادەی وەرن
با چراکان گش کینوە

ڕۆحمانتا شان بچووککانی 
بژینوە

بۆ یکچاری ڕزگارمان ب و
کاس سرو الشکانمان
لیک جیا نکرنوە 

١٩٩٢/ ١١/ ١٣
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گوڵ باران

ل ناو ھگبی بورکانکی 
دی تمووز

 م مانگرمی ئی گناسناو کورەی ھ ل
شنبایکی فنک

 بنم شارەدا خۆی دەنور سیمای ئس
پل ھورە زیندووەکان

بۆنی بارانکی تڕ ھگرتوو
ئاسمانی شار دادەپۆش

ل کوخکان وەرن دەرێ
گرمای تمووز ھوڕتان دەکات

ل ناو ھگبی بورکانکی دی تمووز
گوڵ باران

ھناس و د خورپی پ ل زامتان
بۆت سروودشپۆی ڕق و تووڕەییتان 

بۆ نمانی دنیای بستکی کۆن
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جاڕ لدەدا
وەرندەرێ

لگڵ ڕژنی بارانکان
گوڵ دەبارێ

موی ئی ھیواکانی لر خونچس ل
مشی ئی گکناو چاوە دووربین ل

دەستلی ئاگر ھشخم
رخم چنگ خواردووەکانی ئپ پۆش

بۆت الفاو
 ۆپر پشتی دس کانلرمئاوە گ

دەبیندرێ) کۆمۆن ( گوی 
وەرن دەرێ 

خرۆشان
ل ناو سرابی دی گورەی ئینسانکان

وو تینگ کپارچشار ی
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مرگی پارزەرانی نزمی نوێ
شقع ل کی پگۆرانی

وردی سر زمان تنووەکان و
کاننگۆی ناو کارگئاوازی ب

وەرن دەرێ
ئم ھاوین ل ژر چتری

ڕیز ببستن
شار کراسی سووری کۆمۆنی

چرخی نوی کردۆت بر
ئازادی و یکسانی ئینسانکان 

پشکۆی گش
ل ژر سبری ئم چترە
پدەگات و سر دنت دەر
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وەرن دەرێ
رمدنیا گ

نکش زۆر فباکشن
بڕیز خۆتان بدەن بر

می ئم مانگل ناو کورەی ھناسی گر
گوڵ دەبارێ
وەرن دەرێ

ل پشتی یک ڕیز ببستن
تاکو یک یک گوی ھیوای خۆرەتاوی
...!بھاری سوزی ھتاسرتان بربکوێ 

١٩٩٣تمووزی ٣٠
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