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  ت مین عیباده دواهه
شیعری جوتیار                                                                                                   

               
 

نگ ناکرێ   من ره  به و هاواره ئه  
  ؛ و چرییکه ئه  و قیژه ئه
! ؟ وه کوو خۆی جارکیتر بیته توان وه  ک دهو زریکه ئه  

وه   دا بخورته وت کاسه  حه له نھا  ئاخر  من هاتم خونم ته  
   ؛ جامیان راگرتبووتینواندا   لهختوو دسوتاو خۆشبه.. منداڵ.. ژن..پیر.. نج  ها گه زاره چی هه که

کرد مووتانی نه شی هه لم ببورن که خۆنم به  
  بزمار بوو نھا جی س نوکه م ته الشه   ئاخر من

ت جیاتی چوکل و رۆژه بزماریان له ئهچی   که  
   شیبۆوه کانی ناو شاردا به بۆیاخچیه  ر منداه سه به

بوو ؛ ئیتر چیبوو وه کۆمه ویش به  که ئهک بوو ره ک خاچم گه نھا یه و ڕۆژه ته من ئه  
وه سوایه کانیان ده وره  ته موو داربانه و هه  ئه  
وه خودایه جوابم بده. . . ته  و قیامه  ئه ره حشه و مه ئه چییه ؛  و تکچژانه ئه  

  کوم ؟ من له
. . .ست گومایی   له ده  وونبم تا بوم وه رگی خۆمه دوا مه من به  

. .ندانی خاک  هۆبه سهست  ده م له  تا ببمه هه  
ندی به خته ست شه تاو له ده مه هه تا بب  

. .و نیشتیمانه  کانی ئه دی مرۆڤه  
  رپا کرد کانی مندا  به ت له ئازاره ره حشه  مهو  خودایه تۆ بۆ ئه

 ئاخر من ناتوانم جارکی تر لت خۆشبم 
رکرد ؛ هات ماڵ  و  عیشق و جوانی و یتانت له مای خۆتدا ده  تۆ شه که  
ت لت خۆشنابم خودا من قه. . . ی منی داگیرکرد  سته جه  
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بیست  هاوارکمت نه ت لت خۆشنابم که قه  
وه ڕامابوی تا ی روتمه سته تخۆشبم که به دیار جهت ناتوانم ل قه  
. . .نجنن   بی ههیتانیانه موو ڕۆحه شه و هه ئه  
م ؛ ناسه ههدا له  جماوانه  به موو قیژه و هه  له ناو ئه ت لت خۆشنابم که قه  

رگ سوتان بکات جه ست به  ههدی نه ممک مریه  
ومو و هه  ئه ت ناتوانم لت خۆشبم که خودایه قه  

  ناپاکی رق له غه. .دا خوقاند  مینی ئمه ر زه  سه ت له مه ناپاکه مریه
! ؟موو شتک هه  رق له غه. . . رق  غه. . . رق  غه. . . رق  غه. . . رق له درۆ   غه  

مادا  سه ست بوبون له وریشم مه کانی ده مه چی مریه مردم و که خودایه من ده  
  له هلھ وانیش هه تکاو ئه من خونم ده

  ڕوخساریان زینه له لکه وانیش په مو ئه سته  جه شاو له ڕهمن 
  نیگایان  وانیش هیوا له  چاوانمو ئه من بئومدی له

بان ی خودای میھره ئه. . . چۆن لت خۆشبم خودایه  
کانت بووم نگی ناو میحرابه  من ده. کانت بووم ،  ته  خۆ من ئیحای ناو عیباده  

کانت بووم ره به موو سوژده ستی هه رچوی ناو ده م ده ده ی له من دوا ووشه  
وتکو وتووی مزگه که کی گۆشه من ئومدی سۆفیه  

  ڕاهیبیکوڕوانی  چاوهڤینی من ئه
کانی مالمک و رزه و ئاسمان به ره نجه به ستو په  ده  
. . . کانت بووم  ڕاوه موو په ی هه م ووشه و دوایین ڕسته که یه  
!بوونم؟  هه تت کرد له فره دی بۆچی نه ئه  

. . . تازه من لت خۆشنابم  
موو  کی دی ناکه ت دوعایه  قه من تازه  

 ئامین سکی دی نه جارکی تر با هیچ که  
ڤا منیڤ  هۆ کرییکری  
وه  ختک تۆ مردی ؛ چیرۆککی ترت له ئینجیلدا نوسییه وه  
وه شکرده قورئاندا ڕه تکی ترت له  سورهختک تۆ گیانتدا ؛ وه  
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وه شیمان بوونه رگی خۆیان په  مه ختک تۆ خونت لتکا ؛ عیساکان له وه  
رم سوتاندنی  شه موو شت هه هه کانی به ریه پهوه ؛  ختک تۆ ڕووتبویته وه  
وه مای خودا و ڕانه موو گه کان هه یتانه ختک تۆ قیژاندت ؛ شه وه  

شاردا  حهم دا ی ئاده هک ری دار سوه  ژر سبه  لهخۆیان  
ڤا منیڤ کرییهۆ کری  
ڤین و کانی ئه رتنی داستانه گوگ رم له  من شه تازه  
  و کانی عیشق ی ڕۆمانه وه رم له خوندنه  من شه تازه

م  که دهکانیش  مو زینه  مه  لهکانی نالی و  شیعره تازه من گومان له  
ڤ یهۆ کری  
ه  نیشتیمانر کانی ئاسمانی سه وره سپیه  ههشتنیی کو رگوزشته یان دوایین سه وجاره ئه

بیستم ؛ دهوه  کانی دته  بارانه نکه ی ده  ترپه   لهکان قرچۆکه  
کانی خۆی  زی تریفه  که  مانگ به که دڵ کی داخ لهو شه  نیوه م   له  ئاخر چیی بکه

. . . خنکنی  و دهواس ده  هه  
چاوی کانی سپده به ستیره  ئه   که ؛ق دره یانکی خونسارد و به ره  به چی لهئاخر   
چی. . .کات  چاڵ ده  به  زینده وه یانه  بریسکه  چاوی به  رمو به شی گه  له واوو و به خه  
  بووشتو و ب کارمامز ه   ب پد بیست م کهیران یان دوایین حه وجاره ئه
  ب ماچ و  بهمیان دوایین شیعر وجاره ئه

یگاو ب ندوایین چیرۆکم   
ماو دوایین گۆرانیم ب  سه  

تیشم  دواین عیبادهیان و جاره  ئه  
 م به ر ده  سه ڵ خوادا به له گه دوعا ب ، .  

 
 
 


