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پێشچاو
مــن بــاوەڕم بــە ئازایــی و ئازادیــی وشــە هەیــە .ئەمــەش هەڵبــژاردەی منــە بــۆ ژیــان
و ناســینی مــرۆڤ و ئــەو بوونەوەرانــەی لەنــاو شــیعرەكانمدا زینــدوون ،شــیعر لەبــارەی
هەمــوو شــتێكەوە دەپرســێت و كات و شوێنیشــی بــۆ نییــە ،لــهخۆبهخولگهكردنێكــی
بەردەوامــە لــە ئاســۆ و دوورییــەك ،كــە هەموومــان هەنــگاوی بــۆ دەهاوێیــن ،تــا
لەناویــدا بــزر ببیــن و لــە هەســتیاریی خەیــاڵ و شــیعرییەتدا خۆمــان بناســینەوە .لــەم
باروبــوارەدا شــیعر خاســییەتەكانی بێگەردیــی خــۆی دەپارێزێــت و ڕێنماییمــان دەكات
بــۆ قووڵكردنــەوەی هەســتەكانمان.
مــن زیاتــر شــاعیری هەســت و خەونــم ،نــەك بابــەت و ڕووداو .كاتێــك گــەردوون و
ژیــان بــە هەســت و خەونبینینــی خــۆم وێنــا دەكــەم ،ئێســتێتیكای شــێواز بــە پانایــی
بــوون ڕووبــەڕووی زمــان دەكەمــەوە.
ئــەی شــیعر مــن كەســێكی دینــدارم بــە تــۆ ،دیندارێكــی سەرمەســت و تــەواو هۆگــر
پێتــەوە .ئەوەتــا ڕووناكیتم كردووەتە مــۆری ناوچەوانم و بڕوام پێتهێناوە ،ئەو تیشــكەی
لــە شــیعردا دەردەچێــت ،گەرمــم دەكاتــەوە و دەمباتــە نــاو چێــژی ژیانــی ڕاســتەقینە.
ئەمــە كتێبــی بڕواهێنــان و دوا بژاركــردن و دوا دەســتكاری و ناوكــی ئەزموونمــە،
گرینگتریــن پرســی نووســینی خــۆم تێیــدا داڕشــتووه .پێــش ئــەم دەستنیشــانكردنەش
وەك ســەرەتای دەســتپێكردن ،چەنــد هەوڵێكــم لــە ڕۆژنامــە و گۆڤارەكانــدا
باڵوكردووەتــەوە .دەقــاودەق نەهاتوونەتــەوە نــاو ئــەم كتێبــەوە ،بــەاڵم گەڕاومەتــەوە
الیــان و وەك گیانــی شــیعرییەت و دێــڕ و كۆپلــە و وێنــە و بیــر و وەرگرتنــەوەی
بەهــرە ،كردوومنەتــەوە كەرەســتەی خــاو و لــە ئاراســتەیەكی دامەزراوتــردا دووبــارە
بەكارمهێناونەتــەوە .واتــە :بــە شــێوەی شــاقووڵی و قووڵبوونــەوە هەمــوو ئەو شــیعرانەی
دەرخســتووەتەوە ،كــە لــە ســەرەتا و درێژبوونــەوەی نووســینمدا ئەزموونــم كــردوون،
بــە ســادەییش بــە تــەك ژیانــدا تێنەپەڕیــوم .بێگومــان ئــەو ژیانــەی لێــی بــە ئــاگام و
تاڕادەیــەك ئاســۆ و دوورییەكانــی دەناســم و بــڕوام پێهێنــاوە و وای لێكردووم بنووســم.
 2017/12/12هەولێر
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زێوان
1
سروشت هەموو شتێكت ترساندوومی
لرفەی ئاگرت
بڵندایی چیات
گەفی ڕووبارت
دەشتایی ڕووتت
پەنجەم لە چاوەڕوانییەكی دوانەهاتوو یان گیان پێنەماو
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بەناویەكدا دەشكێنمەوە
یادی ماڵیكردنی ورچ دەبێتە بۆنە و نیشان
دیوە تاریكەكانی زەوی چی لێ دەدۆزێتەوە
منداڵیی هێشتان ناونەنراوم لەسەر ڕانی ئەو ڕێیانەی دەبنە حەكایەت
خۆی دەگێڕێتەوە
باوكە باڵندە بۆ سێبووریی باڵە ئارەقە كردووەكانت
لەناو لكەكانی درەختی نێوان دوو شەقامی نیوە چۆڵ هەڵخە
ئەو ئاوەم لەگەڵ زیاد و كەمكە
لە گەشتێكی دووبەختی هاوڕێم بوو
دایكە باڵندە تۆش ئەو ئاوێنە نوستووەم بۆ بهاوێ ناوقەدی دووگورد
قیژەی یەكەمین كتێب لەناو چاڵە بەفرەكان گوێی زرینگاندمەوە
بەیەكگەیشتنەوەی من و جزدانی ئارامبەخشی دایكم
كۆاڵنەكانی دەیگەیاندمە قوتابخانە و گۆڕەپانی ڕووخۆشی تۆپی پێ
پاشان دووكانە پڕ نهێنییە ڕەنگاوڕەنگەكانی گوندی گەنجینەی منداڵیم
چاوی خەون جۆگەی هاوێشت
لەشكرێك منداڵ گۆزە شكاوەكان كۆدەكەنەوە
لە نزیك دەفتەری وێنەكانیان دایدەنێن
وای لە دەست دەفتەری وێنەكان چیرۆكیان مردووە
با بپرسین
قەڵەمەكان بسپێرین بە ڕەنگ
ڕەنگیش بە وەفا و دۆستایەتیی پەلكەزێڕینە
مێوان كەڵەكی لە دوورگە ڕاگرت
سەوڵەكانی كرد بە دارشەقە
باران بڕوای بە هەورە تێكەاڵوەكان هێنا
مانەوە بیرەوەری دروست ناكات
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هەر چییەكیش ڕووبدات بە گرینگی نازانێت
تەختەداری شكاو شەپۆل دایە كەنار
ڕاوچی ماسی لەسەر خستەڕوو
دیۆجامە تەماشاكەرەكانی هەڵخەڵەتاند
كردنی بە نێچیری سەمایەكی ساختەچییانە
لە شەوی درێژی كیژە خەوخۆشەكان
مانگێكی پڕ كەوتە چاوی پەنجەرەوە
كازێوە لەگەڵ بەیانی باشیدا دایە دەستی پڕ دەنگوباسیان
ڕۆخ خنكانە
گەڕانەوەش گۆڕەوشار
گوێچكەماسی بۆ پێیان تەڵەن
ترس لە چێورمەی گۆڕەكان كاتی سێو پێگەیشتن دیاری دەكات
پاكەت دەقۆپێنمەوە
جغارە لە نینۆكم دەكوتم
ئاگادارنیم خۆرهەاڵتن دوای خۆرئاوابوون دەگەڕێ
یان دەرگای داخراوی سپێدە كیژی ئاوابوون دەیكوتێت
مانگ لەناو لوولی ئاو پشووی دا
بە ئومێدێك بیری كردەوە
وەك یەكەم ڕۆژی چوونە قوتابخانە
الفاو لەو جۆگەیە نیشتەوە
خوداناس بۆ دەستنوێژگرتن دەچنە سەری
ئەو شەقامانەی هاتوچۆیان لێ بەستراوە
ڕێكخراوی جانەوەران بە دەستە بەدەكانیان ڕووناكییان لە بن دروشمەكانیان درۆزن كرد
نەیانهێشت منداڵیم تێرخەوبێت
بە بەشێك لە بیرەوەرییەكانی بنازێ
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گوندی گەنجینەی منداڵیم بۆ من هەموو شتێكە
نان و
شەراب و
ئومێد و
خەون و
بنەماڵە و
خانەدانی
سهكۆی الساریی و ساكاری قوربانیدانت
بۆنی سینگمیان بهرنهداوه
یاری لەگەڵ
لكەداری فڕێدراو
قەوانی قۆپاو
دارشەخسەكانی ناو گۆڕستان
ئەو پێاڵوانەی قەیتانیان دۆخینی باوكمان بوو دەكەم
هەر هەموومان برادەری دانایی یەكین
شار دەموچاوی ئاوڵەیی بووە
گوندی گەنجینەی منداڵیم گەنجێكە تازە چاو دەگێڕێ
ئاشق و دەگمەن و سەرسام گۆرانی خۆزگەكانی دەست دەخات
گۆرانیش هەڵە ناكات
دوای پووش پنج دێ
پووشیش بە سەركەوتن مەستە
البەال بەهانەی دا دەست
كات كۆیلەی ڕووداوە
گوێم بە ڕمپەی ئاژاوەی قەشمەرجاڕان تەپ بووە
كوودەتایەك بەگوێی كوودەتایەكی چرپاند
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ئاڕمی واڵت لە چ قوماشێك چاپ بكەین
قاچم تێكئااڵون
نەخشە بە دەستە لەرزۆكەكانم لە دیوارەكانی شاری خانەدان بەڕێكی هەڵناواسرێت
باز ڕەوشتی ئاسمانی هەیە
فڕۆكەش عەردی
لە ژووری زێوانی خۆمدا گۆڕەپانێكی گشتیم چۆڵ و قەرەباڵغ
بۆن بە ڕێگاوە بكەم
دەگەمە ئەسپێكی وەفادار و تاژییەكی وشیار
دەستەكانیان لە پێشوازیمدا هەڵێناون
نمەی ئاسوودەیی تۆزی سەر گواڵن بە دوژمن دەزانێ
زەوی لە بۆشایی ئێسكم كەوتووەتە گڕوگاڵ
پەیكەر لێوەی فێری ڕۆیشتن و گیانبازی بوون
وەرزەكان دڕندەی ساڵن
لە كلۆریی ددانیان نیشتەجێمان دەكەن
كوودەتاچیش یەك ئەوی دی دەكاتە ئەسپی ملكەچ
ئاوەدانی ڕەگم
ڕەگ دەمگەیەنێ بە لێهەڵبووم
لێهەڵبووم بۆم دەڕوانێ
لێوی پەڕیوم بە گۆلمی خۆم وەدەنێم
پرچی پەرتی منداڵیم هێشووی سێبووریی گرتووە
دێم كۆت و بەندی كات و ناكات دەكەمەوە
گۆڕانێكت لە ئاكارت نەدامێ
گۆرانیم ئاوێنەیەكە وەك بەیانیانی بەهار ڕوون
پێغەمبەر دەموچاوی لە كاتی سرووش وەرگرتن تێیدا دەگەشێتەوە
نالی دەموچاوی لە كاتی بیركردنەوە لە شارەزوور تێیدا دەگەشێتەوە
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دایك دەموچاوی لە كاتی منداڵبوون تێیدا دەگەشێتەوە
زێوان دەموچاوی لە كاتی نووسین تێیدا دەگەشێتەوە
ئارەزووە گەرمەكانم زەوییان شادكرد
بەردەوامیم پرچی مندااڵنی باخچەی ساوایانە
با مۆسیقای لەناو بە خرۆش خستووە
ئاسمان گۆرانیبێژیەتی
زەویش كۆڕاڵ
پێڵووی دیدەنیت لێكدە
بۆ پشكفتنی سەروەریت
منم برای گیانی و تریفەی لەرزیوی گۆماو
گۆماو مەند قۆڵی هەڵدا
ماسی بەناو تارمایی دەموچاوی مانگدا گەشتیان دەست پێدەكات
كات چێژ لە كوودەتا وەردەگرێ
نواڵە ئەی خانەدان
سێبەر و هێشووی درەختی من
دەتوانی پرچی باڵوت لە ناوەندی سەرت كۆكەیتەوە گەشتم لەناوی تەواو دەبێ
خڕۆكەی بزێوی لە خانەكانی مێشكی بڕ لێ نەبڕاوم ڕاگوزاری
بەختیاریی خدری زیندەیە
چاوەكانی بنووقێنێت
خودا خۆی پێشاندەدات
بۆ ساڵوی هەوای بۆنخۆش دەستەكانی كراوەن
درەختی خۆماڵی و بێگانەش
هەست دەدەمە ناكۆكی
مراز بای گیانی سوارە نەشكاوەكانە
هەڵیدەكێشم بۆڕی سییەكانم فراوان دەكات
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لە دەرگام دە
چرای ژووری گەنجیم باوێشكی بێزاری دەدات
نائارامی ڕەنگی ڕشتووم
سبەینێ كۆتاییمە
بمبینن بە كۆاڵنی خۆزگە سیس بوویم
هەمیشە لێك تێدەپەڕین
دوێنێ مەرگ بەرەو الم هات
تۆزێ ڕاما
بوێری نەكرد الدا
ئاوێنە كە ناواخنی چاوە نەیگەیاندمەوە وێنەكانی
بە منداڵی لەسەر كێلی باوكم كێشام
بگەمەوە وێنەكان
لە میهرەجانی سۆز و بەخششی ڕۆژهەاڵت پێشكێشی دەكەم
گوندی گەنجینەی منداڵیم حەوش و بانێكی خانەدانە
جۆگە لەناویدا سێبووریی دەداتە ئەو كەنارانەی پێی ڕاوچییەكان ڕێزیان گرتووە
كەناریش گیا دەیكاتە سەیرانگای ستایش
قومری دێنە ناوی باڵەكانیان ئاوچۆڕ دەكەن
پاڵەوانی ترسنۆكی حەكایەتەكان قامیشەاڵنێكی كەڕ بوون
ئاماژەی كیژە الڵەكانی پێنەگەیاندم
لە دانیشتنێكی كورتدا دەریا بە چاوە هەڵووژەیییەكانی مۆڕەی كرد
دەریای ترسناك ئەو كەڵەكەی لەناوت بە هاوار و خورپەیە منداڵیمە
سەوڵەكانی دەستی باوكمن
ئەو دەستانەی جاران جغارەیان دەپێچایەوە
فانۆسیان پێدەكرد
داسی لە هەسان دەدا
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تاژی دەكردە دۆستی بە وەفای ئەسپ
ئەسپیش لە ڕاوێ گیانی نقوومی شانازیی و دەروون بەرزییە
گۆڕێك لە گوندی گەنجینەی منداڵیم ڕێنماییكارمە
لە ڕۆژی جیهانی مندااڵن وانە بە سەرچاوەی
شیر
هوما
نەوا
ئاگردز
بەردەباز
خەڵوەتخانە دەداتەوە
باوكم لەناوی ترپەی دڵی دابونەریتی لەگەڵ كاتژمێری ئەشق یەكخستووە
بە چی بچمە سەردان و هەواڵپرسینی
ئەسپی دوڵدوڵ
نینۆكەكانم دەبڕم
لە باخچەی ماڵ دەیكەمە دراوسێی درەختە بەردارەكان
كێلی هەناسە دەدات
خەون دەبینێ
دێتە بەرپەنجەرەی دارین
تەماشای هەنگ دەكات بەسەر مەمكی دایكانەوە
بیریش لە دامەزراندنی جیهان دەكاتەوە
لە كەفی ئاوزینگدانم ماسی ئاهەنگ دەگێڕن
دێنە كەنارەكان جلیان دەشۆن
دارشەقەی ئیفلیجیم لە ڕۆژی شەهیدانی دەربەندی گۆم دانا
بەستەڵەكی ساڵی مردوو پشكفت
دڵم دانیشت
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بڕوانمە نائومێدی چیم پێدەكرێ
مەگەر لە سەرەگێژەی مانگ
لە باڵندەی شووم
یان بێزاربوونی ئەستێرە لە نائاسوودەیی مندااڵنی باخچەی ساوایان
گواڵوی درەختی گوناهــ ڕژا
چاوم لەناو گوڵدانی سەر قادرمەكان خەوێكی خۆشی كرد
خەونم بە خۆشی نەگەڕا
بە خۆشی بگەڕێ خەون
ئەی وێڵ بە دوای برادەرایەتی نێوان
الفاوی بێئامان و سەمفۆنیای ڕۆمانسی
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2
ئاوازدانان بۆ گۆرانی سێوە السوورە سەختە
گوتنیشی
بە چاوی فراوانی پێش مردن ڕوخساران بژار بكە
دەسڕێژی هەورم
بەژنی درەخت لە ئاوێنەی دڵنەرمی زەوی گەرم دەكەمەوە
درەختیش دڵی ئێشاوە و خەمڕێژە
ئاوێنە نهێنییەكانی دركاندووە
ددانەكانی بای ناكەس دەمهاڕێ
تیژی چاوی پڵینگیش مردووە
هەست دەكەم زەوی بێ پەیمانە
خۆی لە پێیەكانمان دەدزێتەوە
خۆری ئێرەش ڕوومان ناداتێ
دەگەڕێینەوە گۆڕەپانی پڕ بریای یاری باسكە و دووگۆڵی
كە بە زۆر و بە كەم نایبینینەوە
خۆڵی نواوەی ناو پیاڵەی پێشبینی
چرا بە ناوچەوانی كۆاڵنی گوندی گەنجینەی منداڵیم هەڵواسراوە
شاخی شوانان و كانییان دەسرازەی ڕیشەدار و بە گوڵینگی پشت النكن
گڵكەند و مەچكۆش كۆتی داچۆڕاوی ناو خوێن و ئێسك و گیان
كێ دەڵێ بە كۆچكردنی باڵندە خێرخوازەكانم نەزانیوە
بۆ نابینن ڕەنگێكم لە پەلكەزێڕینە زیادكردووە
منداڵیم لە ڕاوەماسی و كۆالرەهەڵدان و هێلكەشكان داماڵدرا
مردنیش دوور بە دوور چاودێری دەكات
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گەشتی ناو بیر و هۆشم دەگاتە ماڵی یار و خاڵخاڵۆكان
نەرمە دەنگت ئەسپی بەیدەستی مەشقپێكراو بە مۆسیقایە
بوونی نادیارمی هێمنكردووە
سروشت دیمەنی دڵكەشی خەاڵتكردم
خەاڵت بێشەاڵنێكی شكۆداری سنوور ئاوییە
گزینگ سیمای شەوی دۆزەخی ڕەنگ نەكرد
ئەتۆم پژمی
منی داهێشت
ماوەم نادەن لەناو لكەكانی درەختی چارەنووس
چایەك خۆشكەم
چیا گردی فڕێ نەدا
ببێتە پەنا و مەئوای مەشق
ئەم گیانە مەیدانخوازییەی تێدا بكەم بە پڵینگی مەشقكردوو
یادگاری كزە
درەوشانەوەش خامۆش
گەردەلوول گرمۆڵەیە
سەبەتەش بەتاڵ
تارماییم بزرە
ڕێشم بەناو تارماییمە
بۆ گەیشتن بە ماڵی بیرەوەرییەكان
باڵندەم باڵێكم گرژی زستانی لە سایە دەنوێ
الی دی دەفتەری وێنەیە
مندااڵن وێنەی لەناو هەڵدەبژێرن
تەشق شكا
كەشوهەوا گەرم و خۆش بووە
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پەرداخە عاردێ نامخواتەوە
ئەگەر هاتیە الم دڵەڕاوكێ لوولت نەدا
بە سرووش ڕاهاتووم
ڕووناكیی گیانی خودا لە دەمارەكانم ورشەدەدا
نەمامی دووپەلكەی منداڵیم
لە سینگی دایكم و خۆڵی نیانی گوندی گەنجینەی منداڵیم مووتوربە كردووە
لە لێواری باخچە هەڵوەستەیەكی پەیامئامێز دەكەم
كە پەیامی هەموو وشەكانە
پێشم نییە بۆ ڕۆیشتن
ئەگەر شار بایەخی چوونە ناوی هەبێ
شكۆ و بڕیار گوڵە چاوڕەشەكانی خۆشبەختی منداڵیمن
پەلكەكانی لە سادەیی لوولم دەدەن
لەناو قردێلەی پرچی نواڵە دەردێم
لە قەاڵی حیكمەت تەماشای مانگ و كانی دەكەم
لە كوێ دەبریسكێنەوە
ئەوجا دەستەكانیان دەخەمە ناو مەرجەكانی وەفا
كۆمەڵێك هێلكە كۆتر لەناو كاڵوی پاڵەوانان دادەنێم
ڕادەمێنم
دەگەم بە نهێنیبین
ڕێی هەوارم دووبەختییە
پیرێژنی گۆپاڵ گرتووی ناو پیتەكانی جوانیم دواند
بە بینینی فریشتەیەكی مەست بیناییم لەرزی
تا هەڵكشێم
هێزی خۆشگوزەرانیم ئانیشكی بێهێزی دادەدات
هاكا لە پیاسەیەك كەوتم

16

ئەی ژیاو بە بۆنی سەبەتەی میوە و شاڵی ئاوریشمینی پەری خەون
قەپێلكی چاوی سەراسیمەت هەڵبدەوە
هەڵبوونەوەی ئەستێرەی ساڵگەردی
بە ئاسمانی بەیانیانم دەكشێیتەوە
ئەو كاتانەی هەنگی شیعر ساباتم لەسەر دەبەستێت
سێبەریشی ئێسكم دەڕنێ
كراسی ئاودامان ڕەشت دەگرم
ماڵە كۆست كەوتوویەكی خۆییم
ئەمال موگناتیسی مەرگی ڕاخستووە
بەوالشمدا ئاوابوونە
مەرگ كێشم كات یان ئاوابم
كراسی ئاودامان ڕەشت دەگرم
ئەی خانمی سەوزایی و پەروەردەكەری گوڵی سەوسەن و حاجیلە
كە خووس پێڵووت سڕدەكات
هاوارت بەرەو كێیە
كێ بەڵێی لە هاوارت دایە
كاتی مردن دەتوانم ببم بە تۆی سەرچاوە
لەسەر زەمینی شەڕانی و دڵسۆزیی گرێی با كرایەوە
سێبووریی باران لە تای منداڵیمە
تاشم سارد نابێتەوە
نائاساییی گەورەیی من لەوەیە
گرفتی گۆڕ دەستنیشانكردن لە قیلمقاسێ دامگرێت
ئەی نائاساییی تۆ لە چییە
داڕووخانی داروپەردووی ئەو هێالنەیەی
بێچووە قومری تێیدا ئامۆژگاری لە دایك و باوكیان وەردەگرن
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یان خامۆشبوونی خورپە
لە دەمنەكردنەوەی خونچەكانی باخچەی گوندی گەنجینەی منداڵیم
پێتانەوە دەنازم ئەی تاسەكان
لەم جەنگەدا سەركەوتم
دەتوانم ساڵو لە خەون و سروشت و بەهرە و گەرمایی ژیان بكەم

3
دەڵێی دوورگەی تاریكستانی
نقوومبوونی كەڵەكەكان لە بینینت دەنگن
دەنگی مانەوە و یاری مردن و جەنگی بێئامان
تریفەی ئەمەكدار بارە بە دەمی كانی
گومان و ترس دەخاتەوە
جێی گۆڕێك لە بینینم خۆش دەكەم
بیستنمی لەناو دەكەمە هەوایەكی لە بەهەشتەوە پاراوكراو
بە سروودی ستایش ئەندێشەی شەهیدی
لێوە دەبێ بە گڵۆپی ئەو ژوورانەی داستانیان لەناو دەبێتە ئاواز
منم گونجانی ڕۆشنایی كۆمەڵێك شاخ
تۆی هاندەری ڕەشایی خێوی كێوان
ژنێكی لە خۆگەڕاوەم بینی بڕوای بە خاكی گەرم كردبوو
ڕەگەكانی خۆی لەناو دانێ
نیگا تەڕ
هەنگاو گران
گەردوون لێڵ
دەموچاوی لیمۆی گوشراو
كراسی ڕێڕێ بەژنی سەراپا وچانی
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كرد بە الپەڕەیەكی پڕ وێنەی حەپەساو كە هیچ ناڵێن
لە پژدێنی تا عارد كفن ڕەنگە
ئەوی دی ڕەشێكی تاریك
نەمزانی لەناو خەونی خانمیەتی دەگا بە پاگژی بوون و نەبوون یان نا
چپەی نەڕژایە گوێم
بڵێی باران منداڵ بووبێ لە بیرەوەری لێك بچین
ناسراوی ئەو بەرزایییەی منداڵە فڕفڕۆكە فرۆشەكان مۆسیقاژەنی تیپە گەورەكانن
بۆنی گیای سەر ماستت لێدێ
دەشتبینم دانە ئارەقەی هەنیەی كەروێشكی ڕاوچی شكێنی
لە تابووتێك خەاڵتی نیشتیمانی وەرگرتووە بەرزت دەكەمەوە
گۆڕستان ماڵێكە ئازیزەكانی بانگ دەكاتە ناو خۆی بە مەدالیا ناسراویان دەكات
فێری زمانی هەموومان دەبن
لە
كتێب و
چرا و
سرووش و
شۆڕش و
ئەسپ دەدوێن
دارشەخسەكانی لێیان دەبڕدرێ بۆ
النك و
بلوێر و
گۆپاڵ و
پەرژین
چۆن و بە چ تامەزرۆیییەك دەمخەیتە سەر دووباڵی بەهێزی فڕین
ئای فڕین بەرەو كوێم دەبات
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تكەی تیزاب ناهێڵێ ئومێدم فڕێ بدەمە سەرپشتی ئەسپی مەست و سەرسام
من و پەپوولە
ڕووناكی و سرووش بە هی خۆمان دەزانین
گلەیی لە داهێنەری بوون دەكەین بۆ وا زوو دەورووژێین
بە چاوی هێز و فریاكەوتنەوە لە سەرچاوەكان نزیك ببەوە
لە پەلەقاژەی گیانەاڵ دەست بۆ سۆراخت دەكوتم
متفەڕكت لە ڕەگی دڵم دەئاڵێنم
ئاوی زمزمی ناو گۆلمت دەخۆمەوە
گەواڵەی هەوری ئێرە و ئەوێ دەستی پەیمانیان كێشایەوە
دەمی زەویش
ئای دەمی كراوەی زەوی
دەمی دیكتاتۆر گۆڕێكی كراوەیە
دەڵێی مردووی هەمیشەییم
باگۆڕكێی وەرزەكانیش لەگەڵ خەڵك و خودا دەپرسن
بۆ نەتتوانی پێیەكانت تێكەڵ بە هەاڵتن بكەی
ددانی ئادەم
شازادەی مۆزەخانە
كۆچی حاجییان
مانگی خێل
خەونی گەاڵ
زێوانی ڕووخۆش
كەروێشكی خرپن
پرچی نواڵە
كەوی مەند
شەونمی گەرم
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تەمی تەڕ
بالیفی نەخۆش
مێژووی كێل
جۆالنەی منداڵ
هەر هەموویان پێم دەڵێن
لە دڵكەشی نێرگزەجاڕ گرێی ناوكت كرایەوە
لە سەیرانگایەكی قەرەباڵغ بە خاڵخاڵۆكەش
ئاهەنگی ژنهێنان دەگێڕی
دەڵێی مەڵبەندی خەڵوەتە
دیمەنی پڕ لە مۆسیقای نەرم كەمەندكێشی كردووم
تەشق و پشوودان و ڕۆژنامەی دیوار
یارمەتیدەرمن بۆ ئەوەی لەناو چاوی حیكمەت و پەند بە تەنیا جێگام ببێتەوە
ئەم دنیایە
سێ بەشی ئاوە
بەشێكی زەوی
منیش سێ بەشم گوندی گەنجینەی منداڵی
بەشەكەی دیكە حەكایەتی پاڵەوانەكانی دەم ئاگردانی داپیرە
نواڵە ئێستا كاتژمێرەكەی نوستووە
ماوەیەكە پیاسەمان بەتاڵكردووە
ناچینە بینینی پاڵەوانبازی ماسیی ناو حەوزی شووشەش
خەیاڵی نایاب كە لە مەرگ دەمانشارێتەوە
پەنجەی پڕ شیلەی گیانە ئازادەكان پڕشنگڕێژی دەكات
الی من شەوی تۆف و بۆرانە
ئەستێرە خۆ لێك نادەن
مانگی درەوشاوە چووەتە كەشی تایبەتیی خۆی
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بەس گەرمایی ئەو ئاگردانەم دەگاتێ
بە ئومێدی بەڕوو تەقاندن
بە دیاریەوە مامەوە
لە گەشت دواكەوتم
ئەو برادەرەی هەستی خرۆشاومان تێكەاڵوی
جۆگەی پێچپێچی باخچە بوو
كەڵبەی بەاڵ خستنەوەیان نایە خوێن و گۆشتی گوندی گەنجینەی منداڵیم
لە تەنكە خۆڵێك بینیم
تەرمێ بە پشتی ژنێكەوە
تاڵی پەرچەمی ڕندراوی
چاڵ و لۆچی ڕوخساری كردبووە سەرەمۆمی ساڵیادی چاپكردنی ڕەشنووسەكان
بە ئاوەدانیدا سووڕاین
دەرگا
دەرگا
بێدەرەتان
ڕێگای بە پیت ترس دەژمێرێ
ماڵێ
هی ئێمە نییە
ئەرێ ماڵێ
دەموچاوی پڕ ترسی دایك
نایناسین نا
گەڕاین
لەو ئێوارەیەی كێوە بەرزەكان خۆیان بە
شۆڕشگێڕ و
مامز و
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قورینگ و
شمشاڵژەن ئارایش كردبوو
كراسی خاكمان كردەوە
قۆپچەكانی ئێسك بوون
دەنگێك لە هەستی جەربەزەیی شیری دایكمەوە
ئەو گۆڕە گۆڕی باوكتە
ئێسكێك چاوی تامەزرۆیی ڕژایە سیمای ڕوونم
بە كامی دڵ پەیامی گەیاند
گوندی گەنجینەی منداڵیت
لە فەرموودەی بكوژی چەتان
هێدی هێدی دەبێتە كاروانێكی درێژ
بای پەڵە لەناو شمشێری گیانبازێكی چاو ڕوون
دوودڵە لەوەی چاوی كێڵگە پڕ ئاو بكات یان بپرسێ
ئەرێ كاتم هەڵە نەكردووە
كیژەكانی بە تریقانەوە و پرچی درێژیان ئاوێنە پاك دەكەنەوە
خاوەنی سۆز و بیرەوەری ساكارن
قۆڵ و باسكی ناسكیان تەنافە
جلی پاڵەوانەكانی لەسەر هەڵخراوە
بۆ ئەوەی لەگەڵ خۆر بكەونە پێشبڕكێ
شێوە گۆڕ بووە
لە هەموو دنیاش جوانترە
شێوەكارەكانی تۆپی زەوی
لە پەنجە گچكەی پێشەنگایان كردووەتەوە
من لە ناوی وتووێژێكم لەگەڵ ژیان ماوە بیكەم
با یەكتری نەترسێنین
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خاڵخاڵۆكە و گوڵەستێرە بكەینە نۆبەتداری دڵسۆزی
مۆمی سەر پەیكەری شەهیدەكان
ئێوارانیش پێش خۆرئاوا بە تاسەوە بگەڕێینەوە ماڵە ڕووناكەكانمان
كات بەناو خۆیدا دەچێتەوە
گوێشم لێیە باڵندەیەكی ئاسمان گەچاڵوی
قاچت لە خوێناو دەئاڵێ
دەنگیشت بەرگرییە بۆ ئەوانەی قەفەس زەوتی كردوون
ڕۆژانێكە كەسێ دەنگێك لە دەرگای كەسێكی دیكە هەڵناستێنێ
تیشك نەنیشتووەتە لەشی ڕێبوارە خەواڵووەكان
كۆتر نەهاتووەتە حەوشە دەنكەدان هەڵگرێتەوە
گورگ پەرتن
كەوڵی كارمامز ئاگری گردبوونەوەیانە
وەرزی خوێن جمان گۆپكەی فرۆشتە دڵی قەزوان
ژنان سوخمەی دەراوەكانیان كردەوە
شەوان دەست و پەنجەی مانگی لەناو دەنوێ
ڕەنگە ئێستا پشتت بە ژووری بەتاڵم دابێت
فرمێسك خۆڵی بەردەمت بكات بە قوڕ
منداڵێك پەیكەری نالی لێ دروست بكات
كاتژمێرێك بخاتە دەستییەوە
لەسەر ئەم كات و چركەیە ڕایبگرێ
لە چاوت بوومە خاڵێكی جووڵەدار
بە پشتی بای هەستیارەوە
بیری ئەوە هەراسانت بكات من الیەكی جەرگت ببەم
ئەی بزوێنەری هاتوچوون و ساڵوی وەفا
لەناو تەمی تۆدا بێ پەروا دێمە دەرێ
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ئەسپم دەحیلێنێ
تاژی بە دوایەوەیە
كەروێشك چوارپەلی سووك لەسەر خاك دادەنێ
جگە لە تۆ دەكەومە ناو چاوەڕوانی كێ
شەوی گەڕانەوە چ شێدارە و ڕێگا درێژ دەكاتەوە
ماوەم نادا بە شەقامی وردە شووشەڕێژیش
بچمەوە ناو پۆلە پەڕەسێلكە و ڕوومەتی ڕووناكی خانەوادەم
ئێشی كوشندەی تێپەڕبوونی ساڵەكان
دەچنە چاڵی بیرچوونەوە
لە شاری جۆشخواردووی سەرزەمین
خانوویەكی ساكارت لە درەختی بەردار بۆ دروست دەكەم
تێیدا پیر بە
باخەكەشی بە خاوەن كە
ئەی خاوەن باخ
هەر چوار وەرز سەوزە و میوەیان لەسەر دەستە
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4
خەاڵت لە بەهەشتی هەست وەربگری یان بگەڕێیتەوە گەڕەكی هەمیشە بەهرەمەند بە
سرووش و
مۆسیقا و
باران و
چرا و
زێوان
لێرە بڕۆی
بەوێدا بێیت
كڕێوە بەژنت دەڕنێ
كێ سۆبەت بۆ گڕدەدات
خانووە نزم و ئیفلیجەكان
لەژێر قامچی باگەڕدا
داد و بێدادییان بردە الی بازە زەمینییەكان
گلەییم نەماوە ئەی تاقانە گوناهـنەكردوو
ڕۆژانی جەژن و دەرگاكردنەوە بوون بە دوژمن
بێئەنوامای
كامە كۆاڵن خەو چاوی كەواندووە
جوانیی مانگی تەواو بە دەرەوە نییە
تەڵە شخارتەیەك بە دەرگا داخراوەكاندا بخشێنە
دانیشتووانی دێنە ناوكراسی بینینت
لە لێكدانەوەی تەنكە هەڵمێكی وەنەوشەیی
بەردی خۆشنوودی ناوەشێندرێ
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لە بۆنی منارەی چۆلی
پەراسووی زەوی چەند گەڕەكێك دابەش دەكات
گەنمەشامی لە لۆچی گیانی گەرمت گوڵەكانی پڕ شیرن وچان دەبەخشن
دەمی وااڵی برینت سااڵنێكە بەدەرەوەیە
جێیان دێڵی
جێگای ماچت خەونی دڵنیایییە
ئای چرای نەوتیم بۆ ڕاگرتووی
لە الڕێیاندا وەستام
دامانگرتی لەبەر هەتاوی پارێزراوی گیانمان دانای
هەنگە شانە پڕەكانی ناو حەوشە
كەمانی پڕ ئاواز و دووگوردی نوێژیان پێچایەوە
بردیانە مۆزەخانە
دروودی شادیت تێكەڵ ئەشقێكی بە ئاكام و چركەی شەوارەگرتن كرد
هەڵەكۆك لە تەرمی بەفر پێڵووی سەرسامی پشكفت
كانی جێ چۆڕاوگەی پەنجەی سوارە نەشكاوەكانن
جۆگەكانی دەستی برادەرایەتییان بۆ چنارە وشیارەكان درێژكرد
بە یەكترناسین خۆشحاڵبوون
ڕێبوارێكی ماندووم لە دەبێ و نابێی خۆم ئاوا دەبم
هەور بنی مەمكی دانا
چی بە لێوی بەباری من
لەوەو پێشیش گەیشتبوومە دڵنیایی
نواڵە بۆ هەمیشەیی دەمكاتە دۆستی بێهوودەیی
سبەینەی 31ی 3ی  1983لە درەختی شانازیم خوارد
گوندی گەنجینەی منداڵیم وەسیەت وەرگرمە
بە دەستپاكی دایك خواردنم بۆ ئامادەدەكات
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بەژنی ئێمە پەرژینی پڕیەتی
چوارڕیان مێوانەكان دەگەیەنێتە خوانداری قسە نەستەق و خودان
لە هەوری خەوتووی ئاسمانی چیمەنێك جوانتر
خۆری ئێوارە بە ساكاری نیشت
شەو دەمامكی لە ڕوو بەست و ئارەزووی كوشت
دیم پۆلی دوو كەرتی یەكڕەنگ
لە ساكەگۆڕێكی ڕووت پڕیشكی دەهێنا
لە سووتانی منم
گۆرانی بە كۆرس دەگوترێم
لە سایەشی دادەنیشم
هێشووی ورشە دادەوەشێنم
ئەو دیوارەی دروشمم لە ناوچەوانی دەنووسی
پاشان لە سێبەریدا دەنووستم
نەوی بوو
ڕۆژ زوو هەناسەی چێشتە خەوی ورووژاندم
پێشنیازدەكەم یاداشتم لە ڕۆشنایی
ڕووداوی گوندی گەنجینەی منداڵیم هەزار زمانی هەبێت
بۆ پێشوازی لە بەهار و ڕوونبوونەوە
ئەو پیرێژنەی سەمای جەنگ دەكات
بنكراسی ئااڵی واڵتە ئیمپراتۆرەكانە
بۆ بنكراسی نادڕێ
دڵم گەرمە
پەراسووم داكەوتوونەتەوە ناویەك
گوندی گەنجینەی منداڵیم قەل گۆرانیبێژیەتی
چاوی پەنجەم دڕكی تێ چەقیوە
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ئێرە حەسرەتم لەكورتی دەدا
قەپێلكی الشەم دەشكێنم
دەچمەوە گوندی گەنجینەی منداڵیم
خۆڵی ڕووی بەردەكانی هەموو دەستنووسەكانیم دەداتێ
دەمكات بە نووسەری بێهاوتا و بێباك
ئەو مانگەی لە مانگگیراندا
دەسووتێ و بەدەرەوەیە
ئەوە ئاوێنەی تا بڵێی ڕوونی گەشتنامەی منە
ئەو گۆرانییەی پاش شەو شكانەوە
خورپەی بەهەشتییانەی گوێ دەزرینگێنێتەوە
ئەوە دەنگی مردووەكانی گۆڕستانی سینگی منە
ئەو چڵەڕەیحانە بەژن باریكانەی لە دەمی نەرمی دێراو
بای وادە بۆنیان هەڵدەگرێ بۆ ناو شاری ڕازاوە بە باخچەی گشتی
ئەوە بارانی خودایی گوندی گەنجینەی منداڵیی منە
ئەو پەلكەدارانەی دەموچاوی عەردیان داپۆشیوە
گەردەلوول بۆی كۆناكرێنەوە
ئەوە پێستی گەنمڕەنگی منە
ئەو دار خۆخە كاكۆڵ ڕووتاوە كلۆربووەی
لە كلۆریدا ئادەم بیر لە پەراسووی خۆی دەكاتەوە
ئەوە پەنجەرەی ڕۆمانسیی یەكڕوویی منە
ئەو كێوەی شەوان زەردەپەڕی لە پشت دەنوێ
سبەینانیش خۆری بێڕیایی خەونی لێ بەئاگادێ
ئەوە كێوی ئێسكبەندی لەشی منە
ئەو گیایەی تنۆكەی خوناو بەژنی دەشوات
دەچێتە ناو گوڵەكانی شانازی
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ئەوە برژانگی پەرژینی چاوی منە
سووتان
خورپە
بۆن
گەردەلوول
ئادەم
خەون
گوڵ
لە دیوی ئەمدیو گوندی گەنجینەی منداڵیم
گوێم لە دابەزینی سرووشی پێغەمبەرێكە
یەكەمین خەونی مرۆڤی بینیوە
دۆشەكی لە ئاگرە
لێفەی لە خۆڵە
بالیفی لە ئاوە
ماڵی لە بایە
لە ناویدا من و نالی و باڵندە ملدرێژەكان
لە خۆشییەكانی گەشت و مۆزەخانە
چیرۆكی كەڵەكێوی و پەرییانین بۆ شەوی درێژی ئێشكگران
یان داستانین بۆ سەرەتا وشە هەبوو یان خۆری پیری و وچان
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5
ڕووناكییە ناكۆكەكانی ئەو ژوورەی ئاوێنەی جادووبازێكی كاریگەرە
بە قسەی هێنام
پەڵەیەكی خۆڵەمێشییە نهێنی لەناو بەرهەم نایە
جلوبەرگی مندااڵنی لێ ناگۆڕدرێ
ژن كەلوپەلی تێدا ڕێك ناخات
ئەو ئاوێنەیە بە چی تاوانبار بكەم
بەوەی دەموچاوەكان دەدزێت
بە شێواویش دەیانگەڕێنێتەوە
جادووباز زەبەالحێكە دەستی ژیرەكان لەناو دەستی سڕبوونە
سرووشیان بۆ نانووسرێتەوە
تەنیاییشم خوێنی خۆی لەناو دەنووكی قەلەڕەش هەڵدەگرێتەوە
سااڵنێكە گۆڕەپانی بە یاری نەخرۆشاوە
ڕۆژانی منداڵیم بزرە
گەنجیەتیشم حیكمەتدار
دەمكات بە خوێندەواری كتێبی تەواو لە گومان پاكبووەوە
مندااڵنیش دارە دارەیانە سێوم دەدەنێ
ماوە كورتە
پیاسەی فەرامۆشبەخشی شەقامە گەچاڵوەكان تەواونابن
كیژانی گەرمیش هێشتان نەچوونەتەوە ژوورێ
بە ناویەكدا كەوتنی دەنگی دەستفرۆشەكان
دەمەبۆڵەی بەخشندەن
كارگە ئێسكی دایكمی جووی
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دایكیشم لەمال تەنیشتەمە
گوندی گەنجینەی منداڵیی بە پشتییەوە گرێداوە
زیندەوەری زەویش چڕنووكی لێ گیر كردووە
هەڵمی مردنێكی هێمن و بێتاوان نیشانەیەتی
ماسی لە ئاو دەردێن
لە دەموچاوی نزیك دەبنەوە
گۆڕ لە چاودێرییان الشەی تێكناچێت
مافووری ڕەنگاوڕەنگی ڕایەخین
پرسەی چاوەڕوانی خۆی ببینێ
هەور شكا و ڕەنگی بە سەد جۆر گۆڕا
باران وەری
دڵۆپەكانی سەیری ئەو مندااڵنە دەكەن
بە ڕێگاوەن بۆ قوتابخانە
ناشزانن دەرگا ئاودیوی ژوورەوەیان ناكەن
چەترە داخراوەكان كرانەوە
مێروولە خۆیان ئامانەتی دڵپاكی شارەكانیان كرد
ئەزموونە بێن درێژەكانم
لە بوون بە خاوەنی الساری و گیای پڕ ڕازی كونی شمشاڵ مۆزەخانەیە
جلوبەرگی نواندنی شانۆگەرییەكانی لەناو هەڵدەبژێردرێ
دەڕامێنە بۆ ئەم شوێنە هیچ مەترسییەكی لێ نییە
سوارێكم لە ملەی خزی ئاسوودەیی
هەڵمی ناو بژی واڵخ هەناسەم گەرم دەكاتەوە
ئەو كانییە ئارەقەی كەمە بەفرانە
دەستنوێژی نوێژە شەوارەی لێ هەڵناگیرێ
بزنە كێوی شاخیان كلۆرە
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گورگ دەمبەست ناكرێن
خاك تەڕە
تەیەمومی پێ ناكرێ
هەڵمگرنە الی ئەو ڕێیەی ڕەنگ و بۆنی ئەفسانەیی دەدات بە هاتن
خرمەی ناڵی ئەسپم لێ نزیك دەكاتەوە
ئەسپ بە ڕێگاوە دڵخۆشە
ئەم دڵخۆشییەی
مێژووی كۆمەڵەی پەری و خوداوەندی كردووە بەنیشانەی سەركەوتن
دەموچاوی ڕێگا لۆچی تێ كەوت
مەترسی لە هەنگاوم دەئاڵێ
بە دیوی ئەمدیو چیاش
گەرمیی فڕین ئارەزووی مندااڵن دەپارێزێ
گوڵیشیان لە بەهاری ڕۆشن بۆ پەروەردە دەكات
كەواتە مردن ئاوا جوانە ناقۆاڵ خۆی پێشكێش كردووە
مام زۆراب لە ناویدا سەبەتەی مێوژی داناوە
بابەنوئێلیش دەیفرۆشێ
بیكڕم یان نا
من و گوندی گەنجینەی منداڵیم
لەوێ دەچینەوە ناو یەك
سروودبێژان لەناو برینم ڕاپەڕیون
برینیشم لە یەكەمین سرووش و كتێب بااڵترە
قۆناخ و ئاگردانیان لە نیشتیمانی هەڵبزڕكاو ساردبووەتەوە
پایز وادەی سەردانی نەهاتبوو
ئای چ زوو گوتی
شوێنی مێوانی دوورە دەستتان ئامادە كردووە
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ئەو باخچەیەی لە تەنیشتمان گەشەدەكات
حەزیشی لێیە پێی نەزانین
شادمانی ڕاستەقینە ئاو دەڕژێنێتە ناوی
جوانە كیژان مۆسیقا دەژەنن
گۆرانیبێژ لەبەردەمیان تاساوە
حەوزی تەكیەی نالی ئاوی كەمكردووە
باڵندە باڵ شۆڕ ناكەنەوە
داناكشێن
پەلكی درەختەكانی تایان بەرزبووەتەوە
داچۆڕاون
ئەوە چیتانە الشەی كەسەرەكانتان چاڵە خوێنێكی جێماوە
بەدیار زێوانی وەنەوز گەرم پەپوولەكانی دەدوێنێت
پاشان چێژ لە فڕینیان وەردەگرێ
زەردەپەڕ دوا تەماشای خۆی دا
كاڵ بووەوە
تریفەی ئەشقی من نەنیشت
چیت پێ بڵێم
وەڕسیت پڕە لە ڕۆشنایی ئەم بوونە دەسمایە كڵۆڵییە
خۆم لە خۆزگان بەتاڵ دەكەم
هێزی ئەفسوونی خوداوەند
هەستەكانی باخچەوانی شادمان
هونەرە جوانەكانی پەندی پێشینان
گەاڵی پڕ تریقانەوە
خۆشم دەوێن
باوەشیان تێوەردێنم
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ئەرێ هەڵگرتنەوەی پارچە كەوتووەكان چەند هێزی دەوێ
لە گۆڕستانی ئەمبەر
مردووەكان لە داوەتی ژن گواستنەوەم گوڵی شۆڕانێ دەسماڵیانە
دووالی گۆڕ وێك دێتەوە
هات و هاوارم دەخنكێ
دەرێ مۆرانە لێی داوە
لە چركەی ئەشقێك بوویت بە پاڵەوانی ئەفسانە
كێو بە پردی پەنجەت دەپەڕییەوە
بینیم پەڕەچی
لێفەی دەقنەشكاوی پاشمەرگی زێوانی پەڕە دەكردەوە
لە دەنگی ئامێرەكەدا لە لێدانی دڵی كێل گەیشتم
كەوان و پەڕ لە بیرەوەریم دڵیان بەنەرمی لێدەدا
بەتانی بۆنپژێن كراوی كپی مردووان داناگرم
داپیرەی حەكایەتخوانی پێ داناپۆشم
حەكایەتخوان وجاغڕوونێكی قسەنەستەقی چاو ماندووە
تازە پرچی لە شە داوە
لە باخچەی شار بۆنخۆش بە بەیەكگەیشتن
ڕاسپاردەی دەگەیەنێ
لە ڕووخۆشی و دەمودووكردنی بەخێربێن
ئاگری تا هەتایەتان داگیرساند
ئاوی گومان بەسەر ئەو گیایانە دەڕێژێ
لەسەری دادەنیشن
ئاهـ درەختی چرۆساوی ئامێز هەمیشە سەربەست
بنكت ئەڵقەی پڕی داوە
من بوونێكی كڕێوەپێچم
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سێبەرت خەواڵووە دێمە ناوی
كتێبێك دەنووسم تێیدا لە ڕەزەوانەكان دەپرسم
ئەرێ سێو بۆ لە میوەكانی دی جیاكرایەوە
قەدەغەش كرا
كەی ئاسایی دەبێتەوە كەرتێكی بخۆین
ژیان باڵی باڵندەیەكی تەنگەتاو كراوە
ماڵ لە سێبەری دادەنێین
پشوو دەدەین
بیر دەكەینەوە
بە ئەفسانە دەڵێین برادەر
ئێمە ئاومان هێنا كردمانە كەفاو
لەسەر پێستی خۆمان یاریمان پێكرد
كەچی چڵكی ناخ بەستوویەتی و نەكرایەوە
لە وەفاو ناودەستی نەرمی كەفاو
مردووەكان جوانیی دووبارە دەكەنەوە
مردوو فەرمانتان بە چییە بیكەن
ئێمە كۆمەڵێك خەون دیدەین
ئامادەین بۆ كۆكردنەوەی
منداڵیی پەرتبوومان لە شەقامە ئاوارەكان
ئەی هەقیقەت
ڕوونتر لە حەكایەتەكانی داپیرە و شكۆداركردنی
تەختەڕەشی یەكەمین پۆلی قوتابخانەی گوندی گەنجینەی منداڵیم
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6
شتە سادەكان منیان هەڵدایە بەرزایی ڕووخۆش و خۆشحاڵ بوون
لە خرۆشانێكی بە هەموو شت بوون
السكە گیایان لە دەم هاتە دەرێ
نهێنییە نادركێندرێ چەندە
لە پێشوازیت ڕووناكی دیدار دەماندرەوشێنێتەوە
بۆ درەنگ لە دایك بووی ئەی باڵی یەكەمین باڵندە
لە پاش چاوڕوونی و گەشبینیی ئەو پەلكەدارە یەكڕووانەی
شكۆی زەمینیان كرد بە ئاخاوتنێكی نایاب
چارەنووسم سنەوبەرە
وەك شینایی ئاسمان دڵنیا و بەئومێد و شادمان
ئەگەر هاتوو پەیوەندییەكانی هەور و دابارین
كورسییەكم نزیك كۆشكی خۆشنوودی بۆ دابنێن
تا سەر تێكەاڵوی پیت و وشە و كتێب و سرووش دەبم
یاداشتم بێباكی پەیكەری نالییە
كێڵگەی وشكبووی ئەو شارانەی بۆن كردووە
بەخت و نیاز و یاداشتیان زیندوو نابێتەوە
ئەستێرەی دەركەوتووی ئەم دانایییە بیرلێ نەكراوەیەم
خوێنم وەك خوێنی ڕیشۆڵەیەكی خوێنگەرم بەفیڕۆچوو
لە تێپەڕبوونی ئەسپێك ڕادەمێنم
ڕوون وەك گەیشتنی بێگانەكان لە سنوور
سەبەتەی ماڵە گەوران سۆزیان بزركردووە
ئەهریمەنێكی چاوگەورە تەفرەی داون
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زەبر و زەنگ النكی منداڵەكانمان دەخاتە سەر پشتی گای چاوسوور
ڕوانینی هۆش و چاوم چوونەتە ناو كراسی سرووش
پارچە متفەڕكی حیكمەتی بێهاوتا
لە سەردانی میهرەبانییەكی ڕووناكدا
برینی پەنجەی بلوێرژەنی بەستووە
چوویمەوە باریەك و سستم
ڕاموەشێنە
كە دەكەوتم دایكم بە گۆڕی تەمەنكشاوێكی دادەدام
خۆڵی ناو پیاڵەی دەنواوە
گوێم لە گۆرانیی ڕوون دەبوو
منداڵیم ئارامیی كیژی نەورۆزە
ملپێچی یەكەمین سبەینەی بەهاری ئااڵندووە
ئای نایگەمێ
بۆ نایگەمێ
لەبەرچی نایگەمێ
ئەی ئەگەر بیگەمێ چی ڕوودەدات
كۆشك دروست دەبن
یان دەڕمێن
یان تااڵن دەكرێن
یان جیاوازییەكانی نێوان كۆشك و كووخ دەبنە گۆرانییەكی میللی
نیشتوویەتیە بن دوا پەرداخم
دوا پەرداخیش كۆتاییمە
گۆڕ داكەوتن
كێل نووشتانەوە
ئێسك دیارن
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بەم زووانە قاوەی تازیەم لە دەستی مێوانان دەگێڕدرێ
چاوی خوێنپەروەری مەرگ
كوللەی پەروەردەی سەرشانی برادەران
گەفی الفاوی بێئامان
سێبەری هەڵخەڵەتێنەری درەختی خەوگران
پێستی مێشكیان ڕنیوم
كۆترەكانم بفڕێنمە كوێ
دەنكەگەنم لە چ زەوییەك بچێنم
گیانی سڕی بەهارێكی خێر لە خۆنەدیوم بردە نزیك ئاگر
تەنافی تەماشات سەكۆی
ئا و نایە
ئاخ و ناخە
ئاو و ناوە
یان
هەرا و هۆریایە
هار و هاجە
تەم و مژە
گەنجیەتی حەز بە مەیدانخوازیمی لەناو ئەزمووندار دەكەم
ئارامیی ئەشقسوارێك بەفر بەستای
گەشتی سڕبوون سرەوتنە
ڕوومەتی بەیتێك بریندارە
شەختە خزە دڵئاگابە هەڵنەخلیسكێیت
قوڕ لە شۆڕە كەزییان خووسن
ڕووەكە هاونشین و هاوپەیمانەكانی گەرما
لە نسرم بەگلەیین
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ئاو لەناو چاوی گوڵە لۆكە مایەوە
لە مانەوەشیدا پەیوەندییەكان بە ساختە دەزانێت
دۆڵیش وشكن
كەروێشك بێچووەكانی لەناو ڕادەهێنێ
بەرد لە چلوان قەڵەشت
برایمۆكیش ئاگری سێبووری ونكردووە
ژەنگ لە گۆی مەمك ژەكن
لێوی بەباری منداڵیش هەڵبزڕكاون
ڕێواس پیربوون پەنجەی كیژانی نەگەیشتێ
ئێستا گرد و دۆڵ یەكئاست دەبن
قوواڵیی دەپووكێتەوە
شاتان گەردەنی دەداتە عارد
خۆر نێرگز ڕەنگێكی كاڵە
هەست و هێزم لە چنگی ئێوارەیەكی دڵگوشراودا دەستبەسەرە
چی دەبێ ئەگەر ئازادم كات
ئەی ئەشق دەستبەردارت بم ئازاد دەكرێم
بەخشش و شانازیی ژیان و پەروەردگاری هەمووانی
لە ناوت داری ئااڵم
منداڵدانی سروشت شاری مێرووالنە
هێشتان تای تەم ناخی شاخی بەرنەدابوو
كشامە ناو سەرگەردانیی پەیامێكی كوژاوە
كتێبی داناییم
دەریایەكە لە دڵی خۆیدا شاد
مانگ تێیدا لە خەونی پێغەمبەرایەتیدایە
بالیفی پەڕی ئەو باڵندەیەیە لە ئاسمان پەڕی داوە

40

زەوی كشا
بوومەلەرزە یاریگەی منداڵیمی كردە بازگەی گەورەی شار
كیژی كەمەرەشلی ئەفسانە
پێستی ڕەونەقی دایەوە
كیژەكەم لەناو كراس و مۆمی جەژنی لەدایكبوونی
هەستی بەوە كردووە جوانییەكانی ژیان بەس لە كەنار نابیندرێن
لەناو ئەم هەستپێكردنەیدا حەزی لە كێشانی وێنەی پەلكەزێڕینەیە
كۆالرەی منداڵیی منیش هەڵدەدا
سێبەری ماسیگرە شینایی دەریای بڕی
سنوور لە وێكهاتنەوەی باڵی باوێشك دەدا
پڵینگیش خۆی لەم بەر و ئەو بەر بێباك كرد
دڵی بە باشی لێدەدا
لە سێبەری ترسناكی ئەو دەست و پەنجانەی شتە سادەكان دەشارنەوە
نەتاسێم و مردن ڕەنگم نەبا
دڕك لە پێم نەخووسێ
سواری حیلە هاواری فریاكەوتن بەفر دایپۆشت
ئاگری سێبووری پەریخان گەرمی كردەوە
برینی هەڵوەشاوەی داكەوت و كفت نووست
خوداوەند ماڵی منی بە پەسەند زانی
دابەزییە ناوی
دەبینێ هەموو ژیان لۆكەیەكی زەردە
بە برینی ژوورەكەمەوە
ژوورەكەشم ئەژدیهایە كلۆری ددانی ئای كلۆری ددان
ڕژامە شەقامەكان
ترووسكەی فسفۆڕی جادووباز
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قوم لە جغارەی تەمەن دەدات
خەناوكەی گیابەندم پێوەیە
ڕنۆكی لمیش ئای ڕنۆكی لم
تاتەشۆری مزگەفتی گوندی گەنجینەی منداڵیم تەڕە
من و حەشاماتی گەردوونی بەرەواژی
هەریەك بە جۆری ناشیاو شكست لە پەنجەمان دەئاڵێ
هەنجیریش بە لكانەوە ڕزین
منداڵیم ئارەقەی شیشەی زیندانان بوو
ژووری زیندانیش بۆنی دووكەڵی كزری مێشك گران دەكات
گەنجیم كشا
وەك بڵێی ئادەم و حەوای خانەوادەی دڵسۆزمان هەست بە هیچ نەكەن
پێویستە قاچەكانم بجووڵێنم
هەنگەكانی گوڵیان بێزار كرد
بارانەكانی نەیانتوانی تەنانەت ڕووەكێك دڵخۆش بكەن
یان تەختە شاخێك بۆ نوێژ بشۆن
مێوانەكانی دوای نانخواردن
چەقۆ و كەوچك و چەنگاڵیان دزی
هەستی ناسكی یان دڕندەی كۆمەڵێك سەدە
بهێنمە سەرمێزی یاداشت نووسین
یاداشت لە چڵە تریفەی مانگ
كیژە لە ئەوەل بەهاری ئەشقدایە
منداڵیم ناگەیەنمە ئاكام
هەوری گەنجیش تەنكە كەروێشكەی پێیە داناتنۆكێ
پیریش نسرمە ڕۆژێكی زەردە
بەدوادانەوەی ڕۆژانی لە هەموو خەونێك نائومێد بوون
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خۆرئاوابوونی دوای زریان
ماڵئاواییش
ڕدێنی شكۆ و جوامێریی عەردیان گەچاڵند
كەو لە سێبەری كۆشك بیر لە چێژی كاڵوڕۆژنە دەكاتەوە
خنكانی دەنگ
بزربوونی ڕەگ و ڕیشە و پەڕ و باڵ و هێلكە
ناكۆكی تیشك
گۆرانی مردوو
بەهاری مەلوول
ترس
تێكەاڵون
لەم شەوە چاوڕژاوەدا تەنیا گۆپاڵێكم بۆ خۆم دروست كردووە
چۆن بتوانم دەست بە برینی كەسێكی دیكەوە بگرم
لە هاڕە و گەفی گەواڵەی بەرچاو لێڵ
نەچوومە پەنای شاخان و بەژنی قەاڵ
ڕووم لێنێ ڕەنگەكان یەكتری ناسڕنەوە
لەناو برژانگ و چاوی خودا فڵچەیان تەڕ كردووە
دەموچاوی گوندی گەنجینەی منداڵیم ئارامییەكی ساكارە
مندااڵنی بە دەرەوەن
بە سووكی دەرگا بكوتە
خدر لە بن نوێنی گیایان مردنی لە خەوندا بینیوە
كێ ڕەنگی شینی بە دەریا دا
باوكی ئاو دڵڕەقە نۆبەرەی خۆی لە ڕەنگ بێبەری كرد
ئاوێكی بێلێوار گەزەم لێدەگرێ
پەیوەندیم بە كاتەوە نییە هاوڕێیەتیم لەگەڵ
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جۆگەی گوندی گەنجینەی منداڵیم سەرسامی منداڵە بە مانگ
ئەرێ هاوڕێیەتیم قبووڵ دەكات
لێم گەڕێن دەستگێڕی ئاوێنەی ساڵی دوو بەهاریم
سندووقی تەلەفزیۆن ڕێكەوتی بۆنە و ئاوازی سروودە تایبەتییەكانی تێدایە
ژیان گەاڵی ڕژاوی ژێرپێی پیادە و نووكی بلیاردە
بەدەم لەرینەوەی گەردەلوولەوە كۆتایی دێ
كۆتایییەك تەواو لە گومان ئاسوودە و ناخ ڕوون
جوانەكیژان بێن بمبینن
دەستەسڕی سێبوورییان بە سەر خۆڵی گۆڕم دادەن
دەستەسڕیش بۆنی سێبووری بگرێت
ژنان كێلەكانی دەكەنە جۆالنەی نەزر
پیرێك پیرێكی تەواو پیر
بە هاوار و شڵەژاوییەوە سكااڵی بەرەو گۆڕستان دەبا
دوێنێم چ شەوگارێكی ئارام بوو
گەرمایی چرای زێوانم بەخۆمدا دا
سەرینیشم پوونگی نوااڵن
نواڵە و گوندی گەنجینەی منداڵیم
خاچن پێیانەوە داكوتراوم
شار بیرەوەرییەكی ئاڵۆزە
نەخشی مافووری ژووری گەنجێكی بە حەسرەتەوەش
بە دوای كرتەی شكانی پشتی ئەم چیایە مەیێن
وام لە دڵی كەڕوولێكەوتووی ناڕەحەتی نینۆكەكانم دەژمێرم
ئەها پەنجەكانم بەربوونەوە
هەڵیناگرمەوە
بە دوای خشەی ئەم شەوە مەیەن
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منم دەستاڕ لە خەرمانی ئێسكم دەگێڕم
بە دوای دەمەبۆڵەی توندی ئەم وەرزە مەیەن
دەمڕاستی سروشت ڕاسپاردەكانی نەگەیاندووم
لێی وەردەگرمەوە
سبەینێ كۆمەڵێ مردووی گۆشت ڕزیوە
لەمڕۆم دەچێت
لە ڕۆژانی تریش
نواڵە پەردەی دڵكەرەوەی پەنجەرەیە
بارانیش گڵۆپی ژوور
بنوو با كەسی دی خۆشمی نەوێ
نەك بكەوم بۆ كەوتنم بكەویت
بای دەستی ئەوان قیژەی لێ هەستاندووم
زێوانیشم بەتاڵ دەكەم
مردووانیش پەنجەرەیان ناكەنەوە هەوای سییەكانیان بگۆڕێ
بریندارێكی سڕم پڕووشە خزاوەتە ناو برینم
ئەگەر گەرمایی تۆم لێ نەدا ئیدی دەمرم
گۆڕستانێك چاخەكانی پیركردووە
نواڵە لە ناوی كێلێكی كردووە بە ئاگری سێبووری
زەردەخەنەی منداڵە گوڵفرۆشەكان
دەكاتە ئەسپی بە سادەیی دڵخۆش
لەوێ گردێك لە تاسبردنەوەی گۆڕەوشار نقووم بووە
بە چاوی مردووان ڕادەمێنێ
زیندەوەرێك خۆی بە پشتدا وەرگێڕاوە
پاشماوەی كەلێنی ددانی دەردەهێنێ
لێرانەش من لە تااڵنكردنی ناخی بەردی ڕندراودا
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كەفی لغاوی ئەسپم وشكە
تا دێ ئاسمان هەردوو دەستی لەسەر شانم دادەگرێت
گرێی قوڕی ئاشووب و ژاوەژاوم پێدەشێلێت
قورقوشمیشم لێ دیارە
شەوێكی تەڕ لەناو منداڵدانی زەوی مامەوە
هەناسەی مێرووالن سۆبەی گەرمبوونەوەم بوو
ژیان كەف و پووشی سەرئاوكەوتووە
دوای چی بكەوم
با بكشێمەوە ناو تەنیایی بێگەرد و شانازیم
خەون و نانی ژیان و كتێبی دانایی
لە گوفەكانن
مۆرانە چاوساغیانە
كێڵگەی لۆكە
تەزووی خولیا
تاسەی باڵی زەڕنەقووتە
چاوی نیوە خەوتووی كەروێشك
شەپۆلی بێبەزەیی الفاو
ئەوە گوندی گەنجینەی منداڵیمە
ڕەنگم لەناو جێهێشتووە
ڕەقی دڕكی گریاندوومی
بەژنی گیای دووپەلكەیشم شكاندووەتەوە
بە ڕۆژ دەرزییە باران ڕەنگی درەختەكان دەگۆڕێ
شەویش چاوی جەردە
ناهێڵێ حەكایەتی سەرەتا وشە بوو تەواو بكرێ
دەمبینن
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كۆڕی گەورەی ماتەم و خۆپێشاندان
دەبنە بەشێك لە گوێگرانم
گیان لەناو دیوان داگیرسێ چ گرینگییەكی هەیە
دیوانیش بە سەمای ڕووبار دڵ توند بێ
لە چیت بدوێم
بەردێكت هاوێشتە بەرپێم
بەوالشمدا تەلیسم و تۆق و تۆفانە
هەموومان قووت دەدات
بە نەوییاتیی گردێكیش درێژ دەبمەوە
دەمێك ڕاز و دیدار
دووپشكێكی گەرمبووی بەرخۆری چلەی هاوینن
چۆنیان پێ لەسەر دانێم پێم وەدەدەن
پاشان نواڵەن لە داوای خۆشەویستم
دڵەڕاوكێی هەمیشەییم
بە شوێن هەنگوینی خودایی ماندووە
الی بەیانییان بە شەقامەكاندا دەڕۆیشتم
جێ پێم داكەوتن
ئای ژیانم لە یەك دەچێت
دەنگی لێككشانەوەی كۆلكەی ناو سۆبە دێ
بارانی سڕبووی ناو پرچم بەئاگایە
كوا سۆبە دەتوانێت
خەونی كۆلكە و باران بكاتە كتێبی دانایی
باڵندە تێیدا باڵەكانی ببینێت
لە زستانی پشوودان و ئارامیی
لە خورپەی گەشە و وەرینی درەختە شاد و بەردارەكاندا
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خەوێكی كەروێشكیم كرد
لە خەونمدا ڕیزێك ددانم بەربوونەوە
دەڵێن ئازیزێكت
دەستت دەنێتە پەنجەوانەی نسێ
لە ڕستەی لێكدانەوەم سوخمەی تەنكی نواڵە قەدی گرتووە
تاسەی حەسرەتم نایهێنێ و نایبات
دەڵێی بای ئەم ناوە كوژراوە
پرچی كیژێك تێكناچێ
خشەی گەاڵیەك نایە
بەهاران ساماڵ پرچی زێڕینی ڕادەكشێ بەمن چی
پێش ئەوەی گەنجیەتیم ببێتە جۆگەوانی
هەنگوینی خودایی گوندی گەنجینەی منداڵیم
گەواڵەی پیری هەر دە پەنجەی لە پرچم كرد بەچاودێر
دەرگا لە ئاست تەنیاییم كرایەوە
دەچمە بەرزایییەكان فەرموودە جوانەكانم گوێ لێدەبێ
گەرمترین مووچڕكی شكۆمەندی ئەم قوربانییە خوێن بەفیڕۆچووە منم
چۆن بتوانم بگەڕێمەوە ڕووخۆشییەك
ئەمڕۆ نەزانم سبەینێم كۆچكردنە یان مانەوە
دیواری ڕووت
پێكەنینی زۆر
تاسەی ماڵئاوایی
ڕووداوی مەند
شانۆی تاریك
مێزی بەتاڵ
كۆچایەتی خوداوەند

48

كسپەی تەنیایی
پرسیارەكانی نالی
ڕنووی دەم زریان
بە هاوارەوە چوون
ناڵەی گەرمی هێمن
هەر هەموویان پێم دەڵێن چیا جانتای زەنگیانەیە
كاروانێكی ئەستێرە كوژایەوە
نهێنییەكانی خۆی لەناو پاراست
ژەنگی چەقۆی بۆماوەیی گومان لە خوێنم نەرم دەكەمەوە
زەمین یەك دوو گەزی دیاریكراوە لە كۆتاییدام
مردن ئەم و ئەو ئازارم دەدەن
ئاو دەمبات
گیای كەناران ڕامناگرن
تەنیایی بێگەرد و شانازی
منی خۆش ویستووە و خاڵخاڵۆكەش
ساردایی خانەكانی لەشم دەبڕێت
هەموو خۆشییەكانیشی گەمارۆداوە
تێپەڕبوونی وەرز
چزووی دەبێ چی بكەم
مووچڕكی خۆشەویستی
ئێوارانی ناو بێستان
قومریم دەخەنە خرۆشان و حەز بە ئاسمان كردن
ترسبارم خوێنم بڕژێتە بۆشایییان
لە بیرەوەری پنجە گیایەكیشدا نەبم
ترسگەرمم تەماشام بدەمە منداڵێكی نوستوو
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لە خەونی بەرزبوونەوە بالیفی بتوێتەوە
بۆ بترسم كە من یەكپارچەم لە هەڵدێر
زەوی گەرم بوو
مێروولە دەرهاتن
سووكە تایەك ڕووم بەرەو مردن وەردەگێڕێ
یان دەمهاوێتە سەر ڕێگایەك مەوداكانی ڕوون و زواڵڵن
قاچەكانی شەمشەمەكوێرە بكەونە سەر زەوی
سەرگەردانی پتر داگیرمان دەكات
دەڕۆمە نزیك گۆڕستانێك
گوێ دەدەمە خشپە و ڕاز و گلەیی ئێسكان
ئێرە كۆستێكی ترە
دەبێ كێلی گۆڕێك بە نیشان و هێزی یادەوەری بزانم
دوێنێ نیم پژدێنی چەند تیلمی مێژوو
لە پشتمدا نەبێتەوە
بگەڕێوە چیا لە كەمەری چەپم ڕوا
سەنگەریشی قایم كرد
ڕووباری لێ دەخشێ
قەفی پژدێنی مێژوو هێالنەی مار و درنجی دووڕووە
چ حەسرەتێكی بەیەكداچووی یەكتربڕە
خۆ دۆزینەوە و خۆ ونكردن
من و باڵندەی باب و باپیر تاج لە سەر
پێكڕا كاتیان لەبن پێ و باڵیان كێشاینەوە
گوندی گەنجینەی منداڵی
بەڕازی تۆ ڕووناكی ئومێد لە كفنمان دەدات
نالی ئێسكەكانی خۆی بە خاك و خۆڵ بەخشی
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تا ببێتەوە خۆڵ
بە سەر برینی منداڵییدا بكرێ
ژانی بشكێت
حاجی قادری كۆیی ئێسكەكانی خۆی بە گۆڕ قەرەج بەخشی
تا ببێتەوە خۆڵ
بە سەر برینی منداڵییدا بكرێ
ژانی بشكێت
مەولەوی ئێسكەكانی خۆی بە سەرشاتە بەخشی
تا ببێتەوە خۆڵ
بە سەر برینی منداڵییدا بكرێ
ژانی بشكێت
منیش ئێسكەكانی خۆم بە دەربەندی گۆم بەخشی
تا ببێتەوە خۆڵ
بە سەر برینی منداڵیمیدا بكەم
بمبوورە فڕینم لە بیرچووەتەوە
ئێسكەكانمان كردەوە خۆڵ
دێویش خەیاڵ دەكات
سەمەندەری ئەو ئاگرەم
گوندی گەنجینەی منداڵیمی كرد بە شارێكی بەناوبانگ
دراوسێیەكانی بە حیكمەتەوە دێنە ناوی
لە وەفا هەڵناگەڕێنەوە
خۆر بە پشتدا كەوت
بە ساكاری من دێم
ئەو دەڕوا
بۆنی گرانی زبڵی الڕێیان دەمگرێت
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هااڵوی كارگەی كاتژمێرە دەنگ نەرمەكان
پەنجەرەی سییەكانی فڕێدامە ناو چەشەی كتێبی دانایی
لەوێ یاداشتی خۆبوونی و سووڕانەوەی زەوی هەست
نووسینەوەی
خواردنەوەی ئاوی چەند كانی
گفتوگۆی ئا و نای چەند قۆناخی
هێنانە خوارەوەی تاجی چەند پاشای
شكانی سەهۆڵبەندانی چەند ڕێگای
دەوێ
گوێم لە ژاوەژاوی خۆم و ئێوە و ئەوان كاس و وڕە
سبەینێ خەتێكی خواروخێچ بە دیواری تەمەندا دەكێشم
منداڵدانی ژنان گەرمن
دەماری ئارەزووی مەمك
گەرمایی پەنجە بەئاگای دەهێنێ
نینۆكەكانم دەهێڵمەوە
كارێزێك دەگەیەنمە شاخ
خۆڵی بن نینۆكەكانم دەرناهێنم
تۆزی زەردی مەینەتی
لە برژانگەكانی گوڵەگەنم دەكەمە پاسەوان
بنووی خەون نابینی
تەڕایی سەرم دایە پێم
وشك داهاتم
بای هاوین لە نیوەڕۆدا شێی هێنا
دارستان منداڵیی خۆی لە بیركردووە
دیمانەی ناو كەڵەك خۆنواندنی لێ كەوتەوە
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سێبەری چرا لە ئەشقی پەپوولە بێ ئومێدە
ڕنوو سینگی گرانبێ بە نەرمی نایە
بنووم خەون دەبینم
لە نێوان لەدایكبوون و مردندا
گوندی گەنجینەی منداڵیم
یادەوەرییەكی جوان و ئەفسانەیەكی بەهێزە
لە ناوی دانیشم خەیاڵ خۆشحاڵم دەكات
مەبەست لەناو ماڵی پەرژینكراو دەمباتە دەرەوە
گەرمام بێ دەتوانم لە ئاو نزیك ببمەوە
سەرما لە ئاگر
خەونبینین هاوتای جانتای گەشت و خۆشبەختییە
خەون ئەی كراسی بۆنخۆشی
یەكەمین ڕۆژی چوونە قوتابخانە
بەدەنگێكی خودایی شتێك بدركێنە
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7
تەنیا شوێنێك لەسەر زەمین
باران بە هێمنی بە ناویدا دادەبەزێ
ئەمیش دەروون
بێ ئاخاوتن لەسەر كورسی درەوشانەوە دانیشتووە
هەموو شتێك لە شێوەی خۆی دروست دەكات
نواڵە هێندەی ئاگری شەست و سێ دڕندەی
گوندی گەنجینەی منداڵیمی كرد بە پاشماوەی باخچەیەكی سڕ
نواڵە هێندەی ئاگری حەفتا و پێنج دڕندەی
گوندی گەنجینەی منداڵیمی كرد بە پاشماوەی باخچەیەكی سڕ
لەو ئاگرەش بەخشندەتری ئاگردانمی خرۆشاند
چی منی هێنا
منداڵیم لەناو پیریمدا گۆشەگیرە
گەنجیەتییەكی باوان دوور و خۆڵەمێشیش
ئاگادارم باران دەتكێتە ناو گۆڕان
كفنی مردووان تەڕ دەكات
تۆڕی دڕاو لە ئاوێ بلەرێتەوە
ماسی غارغارانێی گیانبازی بە سەردا دەكەن
گیانباز پاڵەوانی دڵپاك و سادەن
چڵەپۆپەی درەوشانەوەیان گۆرانییەكە بۆ هەمووان
چی دەبێ ئەگەر بای پێش بەفرێ
ئەم ناوە خۆش نەكاتەوە
بچمە ناو بێدەنگییەكی ئارامتر
تۆزی گۆڕەوشاردانێكم پێشان دەدەم
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دۆڵیش برك دەهێنێ
كە بایەك نەیەت من لە خۆمڕا بۆ ببمە
تیشكی سیسی لەناو سرووش كوژایەوە
گیانباز لەناو دارستانی تێپەڕبوونی خانمێك چاوەڕوانە
چیمەنێك لەناو دووكەڵی خواردن ئامادەكردنی ڕێبواران دڵشادە
پیرەمێردێك دەستی لە كەمەری مەیدانخوازی ناوە
سەما لەگەڵ بای سەرپەڵە دەكات
دەنگی پڕمەی ئەسپیش خۆشە كە سواران دەگەڕێنەوە
پیرێژنێك گرەوی لەگەڵ چیایە
دەمی كوڵینگ بپەڕێنێ
فەرهاد پەیمان شكێن بكات
پەیمان هەورە لەناو ئاسمان خەوتووە
پیری گوندی گەنجینەی منداڵیم حیكمەتەكانی وا پێگەیاندین
گەواڵە درۆزنن
ئاسن خۆڵەمێشن
كەڵەكێوی دەستەمۆن
قەاڵ پێخوستن
لە پەنجەرەی ژووری ڕاهێنانی مۆسیقا نووسراوە
گەنجییت شەڕكەرێكی لە شەڕ گەڕایەوەی سەركەوتووە
لە وتووێژی پڕ ئاژاوەی برادەرایەتی نامێنمەوە
لە شتێك دەگەڕێم ڕەنگی دەناسم و ناوی نازانم
ئەمڕۆم ناگاتەوە كەوان و نەخشی خانووە دێرینەكان
سبەینێش دەنگشكان و ترس خستنەوە
بەژنی نیوەڕۆ بەالدا كەوت
باڵندەی خێرخواز باڵی نەهاوێشت
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كەوتوومەتە خەوێكی گران لە خەوم كات
لە خەون بە یەكەمین پاڕانەوە لە خودا بگەم
پێڵووم دادەگرم
دەچمە ناو هەنگاوی دووهەست
لە تەماشام چیایەك بە توندی ناڕوا
لە هەڵبەز و دابەزی گردێكی لە باربچێت
خوێنی لەبارچوونی ببینم
پاشان گوڵێك ئاو بدەم
كۆتریش دان
سیساركیش لە درەختی باخچەی گشتی دەربكەم
یەكێ نییە مقەس لە پرچی پەلكەڕەنگینە بنێت
قڕێژی هەڵە و تاوانەكانمان شانەیەتی
ڕێیەك هاتوچۆی لێ نییە
گۆڕستانێكی كەرت كردووە
گۆڕەكانی ئەم بەر و ئەو بەر ژن لە یەكتر ناخوازن
تا دانیشتووانی گوندی گەنجینەی منداڵیم
ماڵیان بگوازنەوە ئاسمان
پەراسووی نەرمی ئادەم هومای لەناو پێبگات
بزمارێك دەكوتمە سینگی مانگ
كراسی خوداوەندی پێوە دەكەم
گیرفانی پڕۆژەی كوشتنی كەسی تێدا نییە
بمەوێ كراس بگۆڕم
بچمە كار یان پیاسە و سەردانی شوێنەوار و مۆزەخانە
چاومی لەناو شۆڕشگێڕ دەكەم
مانای باران لێكبداتەوە
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ئەم كراسە سەرچاوەی بیركردنەوەیە
مەشخەڵێك بۆ تاج شكاندنی كابووس دەكاتە قۆناخ
نواڵە لەناو دارستانی سنەوبەر
قوماشێكی كرد بە جۆالنە
ماڵی لەناو دانا
كە باران چاوی سووری ڕوون دەبێتەوە
زەوی دەخرۆشێت
ئەمیش گۆرانی لە گومان ڕزگار دەكات
لە سەرەتای گۆرانی
قوماشی جۆالنە دەبێتە مەلۆتكە پێچ
كۆتایی گۆرانیش دەبێتە كفن
تیپی گۆرانیبێژ
تیپی گۆڕهەڵكەن
گیانیان پێنەما
باڵندە بەسەر ژێ و نووكی كوڵینگ بانگەوازی كرد
باخچە بە ئاوی پەشیمانی گەشە ناكات
كانی نووستن
گۆڕستان بەخەبەرن
پەرییان كشانە بن ساباتی جادووبازان
دەرگای ژەهریان كردەوە
نائومێدی جەنگێكی دژواری نایەوە و سەركەوت
شەقام قەڵەشت
شاری دڵنیایی بزرە
لە كوێیڕا بێم سەرنج لەسەر شتە سادەكان ڕابگرم
هەور تێپەڕی
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دڵسۆزی ال جێ نەهێشتین
دڵسۆزیش جێ نەهێڵێ ڕووبار نایە
من و سەرایی بكەوینە پێشبڕكێ
گۆلمم لە ئاوی مردوودا
خوناوی پشتی كەروێشكان كزر ببن
دەنكە هەنار بوەرێ
با تۆپەڵێك خوری لە گەرووم نا
بێئاخاوتن و چەند و چوون ماومەتەوە
دەچمە تەنیشت شاخێك تای بوومەلەرزە بەری نەدابێ
كۆتایی بەبیرەوەرییەكانم دەهێنم
شەقێك لە كێلەكەت بدە
پەنجەرەیەك لە گۆڕەكەت بكەرەوە
لێت تێكنەچێ
چیتر ڕۆژم پێ ناژمێردرێ
چاوەڕوانیم دەكوژم
تا مردن لەوێ
لە واڵتی خەون دەژیم
گیان ڕووناكەكانی ژێر سێبەری دێرینترین خانووی گوندی گەنجینەی منداڵیم
برادەری خدری زیندەن
نواڵە چاوەكانم خەتابارنین
بە بینینت پشوو دەدەن
پارچەیەك قوماشی مەمكدانتم دەست بخە
چاویلكەمی پێ ڕوون دەكەمەوە
دەزانی خەریكە گۆپاڵم دەشكێ
دەفتەری بیرەوەریم الپەڕەكانی دەكەون
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خدری زیندەش سەرگەرمی نووسینەوەی بیرەوەرییەكانیەتی
بەجێمانی تەماشات لە جەرگی دام
زستان
فەرووە لەسەر تەناف بمێنێتەوە
بەهار
گوڵەگەنم شیر بە نامۆ بزانێ
هاوین
بەرزایی سروە دابەش نەكات
پایز
گەاڵی كەوتوو تیخی دوودەم تیژ بكاتەوە
چیم لەوانە
ڕوانینم دەستبەسەری هەمیشەیییە
كەوتن نییە
هەست ڕاگرتنە
دەموچاوی تووڕەیی كاڵ ڕەنگی دەداتێ
نووستن نییە
بەخەبەرییە
دەموچاوی تووڕەیی تۆخ ڕەنگی دەگرێ
كوانێ
لە كوێیت
چۆن كۆتاییم دەگەیەنیتێ
نەرمەباڵ بای شاگەشكەییم لێ بدات
ئەمە خۆپێشاندانی كەمێك لە بزربوونمە
ئەی لە بەهەشت نەرمونیانتر گوندی گەنجینەی منداڵیم
ئەگەر چەتەكان ڕێیان نەدام بێمەوە ناوت
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دڵم لە یاخەم دەدەم
كۆالرەم هەڵدەدەم و دەگەشێمەوە
چییە
بۆچی جارێكی دی
بە دامێنی چیای لەرزۆكدا ڕەوانم دەكەیت
كیژی دووڕیان سەرپۆش بە تەرمی ڕێبواراندا بدات
كزەبایەك نەبووە دۆستم
ئاگری چیایەك خۆی نەكردووەتە نیشان و سێبووری
بەخشندەیەك خۆی دابیتێ
گەرما نەكەوتوون
ڕووتەن ترسان
زریان زللەی نەوەشاند
مۆسیقاژەن لە ئاهەنگی لەدایكبووی تاقانەی مریەم باوێشكیان دا
ئەو گردەی بە ئێسكبەندان ڕامگرتووە
لەپەوڕوو دەیخەم
ئێرە ڕامانێكی كورتە
سیمای گیانمی لێ نییە
دەچم لە گوندی گەنجینەی منداڵیم
بە خوداوەندی گوڵەگەنمم هەڵدەبژێرن
باوكم پیاوێكی زۆر باش بوو
لەناو دڵی تاوێرە بەرد
ماڵێكی ساكاری ڕازاندبووەوە
ڕابەرایەتی لەناو دەكرد
خودای لەگەڵ
ماڵی ماسی بە چەتر و باوەشێنە شارەزانین
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ماڵم لە ئەستێرە الكەوتووەكانە
لە كەڵەكی شكاو
سەرژمێری گەواڵە كەم و زیاد دەكات
لە شەقامی دووكەڵ
لە چلوورەی لێواری ئەشكەفت
لە زەردبوونەوەی ئێسك
دەست بۆ بەخت درێژ دەكەم
منداڵیی جیهانێكە پڕە لە تاج
گەنجیەتی بەدواداگەڕانی خۆشنوودی
پیریش باخچەی ماڵت بچووك دەكاتەوە
دەڵێن هەست لەوێ وەك دڵی پڵینگ ئازادە
جۆگەكانی ئاو لە لەشی خاك دروستیان دەكەن
پۆستەچی سەوزایین
كیژی كات پرچی بەردایەوە
شوێن شەیدای بوو
ویست زەیستانێكە
مەینەتیش تەالرسازێكی هاروهاج
دەستی كام لێكدانەوە بگرم
لە دابەشكردنی دەنگی كەڵەشێر بە سەر ماڵە خەوگرانەكان
هەڵوەستەیەك بە دڵتوندی دەكەم
تێدەپەڕم
هەناسەی ئەو پەلكەدارانەم بۆ دێ
لە ڕۆژئاوابوونی دوێنێ ناشتم
كۆاڵنە گڵۆپ خرۆشاوەكان دەدەمە پشت
ماوەیەك لەناو مەحاڵ
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گوێ لە فەرموودەی ئەو خوداوەندانە ڕادەگرم
پێم دەڵێن
منداڵی و گوندی گەنجینەی منداڵیت
بوون بە خەونی كورتی الوالو
خەون بۆ من چی تێدایە
خەون بۆ تۆ چی تێدایە
خەون سەرسامییە ئاسمانیی دەتباتە ناوی
با من و تۆ ئاگرێك بۆ خەون بكەینەوە خۆی بگێڕێتەوە
كیژێك لەسەرەخۆ بەخت دەچنێت ڕایگرتم
گوڵدانم بۆ ژووری هەموو بەختیارێك خەاڵت كرد
ئەی گیانباز بەختیاری بۆشایییەكی ئاڵۆزە
پەنجە دەخەیتە سەر چی
كاغەزێك لە شوێنی نادیار دانێ
ئەم پرسیارانە دروست دەبن
گەاڵی مردوو
تووڕەیی وەرزەكان
درۆكردنی ئەسپ لەگەڵ ئەو سوارەی
بە پشتیەوەیە دەگەنە كانی و مێرگێك
وێنەی خۆیانی بە دڵخۆشی لەناو دەبینن
ڕزگاربوونی نێچیر
ڕەنگاوڕەنگبوونی پەڵەی ڕەش
شكۆ دابەشكردنی سەرلەشكر
منیش لەسەر كورسی دارگوێز دادەنیشم
كتێبی ئەفسانە و داستان
دەكەمە گۆرانییەكی سادە
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خوێنی لەبەر بڕوا
پەڕینەوە لە ڕووباری بێبوار
بۆ ماڵی یاد و سۆز
ئارەزووم بەتین دەكات
قاچیشم دەشوا
تەنیایی یەك دوو گەز بوو بڕیم
گرمۆڵەبوونی خدری زیندە ژوورێكی الپەڕی گوندی گەنجینەی منداڵیمە
لە تاسانی دووڕیان چووە بەرئاوێنە
پنجی گیانی هەڵقەنا
منداڵێك جۆالنەی بە دووكێل وەكردووە
گومانی بێدەنگی
ترسی هەمیشەیی
دەهێنێ و دەبا
لە بنیدا مردووەكان لە گێچەڵ دادەمێنن
تێبینییەكانیان تۆمار ناكەن
وام لە ژوورێ گەنجیم كەڕووی هەڵێناوە
نینۆكەكانم چووینە
بۆم ناكرێ ئەم دیوارە بوەرێنم
گوێبیستی ئەوە نەبوویم
بەرزەخییەكان مشتومڕی چییانە
تارماییم گەرمایی وێرد و نوێژە
بەخشندەیەك ماڵی لە ڕۆخ ئاو داناوە
شەوان گیاندارە ئاوییەكان ئاو جێ دەهێڵن
دێنە الی مۆڵەق دەمێننەوە
نزیك ماڵی نالی دەوەستم
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ئەو دیمەنانە دەبینم كە چاوم داوایان دەكات
بە سەر پەیژەی بەفرگرتوو دەگەمە دەرگاكەیان
ناخزێم و بەرنابمەوە
قەڵەمكێشی حەبیبەم دەداتێ بەدیاری بۆ نواڵەی ببەم
باران دەمكرۆژێ
چەترم كیژی گەواڵە لێی خواستم
دژواری هەر نەشكا
چرا كزبن
ئاگری قاوە خۆشكردن لە مزگەفت نەمێنێ
پرسە بەتاڵ دەكەم
گۆڕت دەگوازمەوە گۆڕستانی پەنجەم
دەستەكانم كرێكاری جەستەمن
با هەناسەی تاكێكە لوورەی گەردوون نییە
پێاڵوی خاك پێم دەگوشێ
ماوەی دەوێ فڕێی بدەم
دڵڕەقی ئاو
دانیشتنی مردوو لەناو كفن
ڕاچەنینی مردوو لەناو كفن
مەستیی مردوو لەناو كفن
نامەنووسینی مردوو لەناو كفن
تەنیایی بیابانێكی یەكپارچەیە
گۆمێكی تێ نەكەوتووە
شەوان باڵندە خۆ بە دێوجامەی مانگ دادەن
دڵم لە شەپۆلی الفاوی ترسناك پەستە
سییەكانم بەربوونەوە
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وێنەی ناو ئەلبووم
تای بەفر
سۆبەی باران
پەنگری با
شۆڕاوەی ترێ
ئاوەدانیی خەون
ژووری ئاسوودەیی
سزای دانیشتووان
درەختی بەهێز
بۆشایی چاو
هەتاوی نزم
هەر هەموویان پێم دەڵێن
بوون نسرمێكە لەناو چاوی گەشی خەیاڵ
دەمەوێ بچمە ناوی
جەربەزەیەكی تێدا لە گەمارۆ ڕزگار بكەم
ئێسكەكانی توایەوە
شتە خۆماڵییەكانی ئاسمان
جووڵەیەكی بێوەخت بوون
دەموچاوی ئاو خوریكە لێی دا
گەنجیم باوەشێ بیرەوەری بوو
بوو بە پەند و حیكمەت
ئاگر كتێبی پەند و حیكمەت دەستنیشان دەكات
گوڵەكانی سەر مشتووی زیوینی خەنجەر
خۆیان بە سەركەوتن ناساند
بەردی پاش الفاوان
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زمانیان دووالیە
لەناو لۆچی بەرد كەم مامەوە
ڕووناكی ڕووداوێك خەونەكان بێهێز دەكات
یەكڕوویی ئەی دۆڕاو
ژیان بە بارێكی تردا كەوت
مێژوو پێخوستی درۆیانە
خۆم لەناو چی دابنێم
پرچی دەم كانییان یارمەتیم نادەن
ئاو بەخراپم دەگرێ
با تەنیاییم دەپشكنێ
چ شمشێرێك مۆتەكە و كەنغەر تیژ و دوودەمی كردوون
جەالدەكان فڕێیان دایە ناو گۆڕم
گۆڕم بە دڵگرانی ڕۆیشت
منی لێ جێما
خۆم بە دوای دەنێرم
بە تەنیا خۆم ترپەی پێدزەی خۆم دەژمێرم
گەڕانەوەی خەیاڵ
كردنەوەی پەنجەرە
وڕێنەی زەوی
دڵپاكی مانگەشەو
منیان كرد بە قەقنەس
بە باڵەكانم ئاگرم جوان كرد
گەشتەوەرەكان بە دەوریەوە دانیشتن
گەردوون ڕووی خۆش بوو
ئومێدی دامێ
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پەرداخێك خوێنی گێالس چاوەڕوانم دەكات ببمە برادەری
بە فریشتە قووڵ خەوتووەكانی گەڕەكی بە ئاوازی هەتاو شادبوو بمناسێنێ
دەنگێك
ئەوە گەیشتنە ژووری لێكدانەوەی گەنجێكە
گوندی گەنجینەی منداڵیی گەچاڵوە
كەنار داڕمێن
چیا بەم ڕوو ئەو ڕوو دابكەون
دەشتایی لە خەسڵەتی ناز فرۆشتن خۆ پێكدادەن
منیش سرووش لە یەكەمین هێلكەی هەڵۆ دەخوازم
شیعرێكت خەون لە چێشتەخەو دەبینێ
پرچی خۆڵەمێشینی نواڵە لەناو باران گەشە دەكات
پرچ پێڵووی سەرە
تەنیایی كەوانەیەكی ئاوریشمینە
تەلیسم دوا
ڕێگایەك چاوی هەڵنەهێنا
گوندی گەنجینەی منداڵیم بە ناو خۆی بەریدامەوە
سێبوورییم گڵمتە خۆڵێك بوو
باڵندەیەكی دەست بە دوعا بە سەریدا هەڵفڕی
خەونم گۆڕا
گیای نەمریم بەرەواژی بینی
زێوان حەز دەكات گەردەلوولێك هەڵبكا و بیبات
وەرزەكان سووڕی سروشتیان تەواو ناكەن
شڵەژاون
یەك پێش یەك دێن
نواڵە كراسی سەما لەبەر بكات
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فریزی پەستی حەوشە ژەنگی كەوتن دادەماڵێ
كراسی سەماش فڕێ بدا
فریزی شادمانی حەوشە كتوپڕ ڕەشەتای دێتێ
ئەو باڵندانەی لە ئاسمان سێبەری فریاكەوتنن
مەدالیای شەهیدانی گوندی گەنجینەی منداڵیمن
بەفرێكی ئەستوور زیندەوەرە زیانبەخشەكانی كوشتوون
گۆڕێكی نییە
لە بەهەشتەوە پایەدار نەكرابێت
منداڵەكانی بێشەولەبان و گورگانە شەوێ لەجێ دەخزن
بای بیرەوەرییەكان مانی لە كڕ و كپی گرتووە
دێمە دەرەوە
مردووەكان لێكڕا بۆم دێن
خۆ داوێنە ناو سروشتی لە هەموومان پڕ هیوا و بە تەمەنتر
داگیری دەكەن
بۆنی مەستی هێنەر دەست و پەنجەی تەزیوی
دایكە حەپەساوەكان دەخاتەوە ناو كەفی شیری دڵخۆشی
بانگی مردووانیش گوڵدانی سەرمێزی نانخواردن بێڕەنگ دەكەن
پشتم كەوت
چیدی بارستایی خۆم پێ هەڵناگیرێ
لە ئاوێ داوێم
پێش ئەوەی دڵم دانیشێ
ئاو دانیشت
هەموو باڵندە ئاوییەكان هاتنە ناوی
سەریان نقووم كرد و چاویان ڕوون بووەوە
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8
گیانلەبەری دڕندە و جەالد ئاوی تۆفانیان خواردووەتەوە

9
ئەسپێك لەگەڵ نواڵە پێشبڕكێیەتی
بەرانبەریان دانیشتم و نەرمیم نواند
دواتر بەناو ئاوی پاكی جۆگەلەدا ڕۆیشتم و ستایشی مەرگم كرد
لە دڵەوە سەرنجی ئاوخواردنەوەی ڕەگم دا
بەرزایی ژیانی خۆمم دۆزییەوە و گەیشتمە تەنیایی خودایی
كە تێیدا لەدایكبوویمە

10
لە برووسكەیەكم بۆ گوندی گەنجینەی منداڵی
ئەوەم بۆ مایەوە
گەرمایی خەون بەریدام
هەور ژوورێكی شێدارە
بارانی تێدا زیندانی كراوە
باران ئازادم كە ڕەنگەكان لێكحاڵین
كۆنگرە دەبەستن بۆ ئەوەی ڕەنگێك بدەن بە ئاو
ئەی ئاو هەموو ژیان بۆ تۆ
تەنیا بۆ هەڵدانی ئەم مەتەڵە یارمەتیمان بدە
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ئێمە بۆ لێرە دەمرین
ئێوە بۆ لێرە دەژین
خاك پێستی شكۆفەڕێژی منداڵیی لێ بووەتەوە
گەیشتوومەتە ڕۆخی خنكان
ئەو چەند بستە فەرامۆشیەشم لێ دەڕمێت
بە قەاڵی هەڵنراو بە كاتژمێری دەستی
كوڕەكان و گوارەی گوێی كیژەكانمان تێدەپەڕم
ڕاز و گلەیی بێزارییم لە وتووێژ لێ زەوت كرا
بێدەنگ ڕێوڕەسمی مردنم بەرپا دەكەم
خوێنی پێم عەرد ڕەنگ دەكات
بچمە كۆاڵنی خەولێكەوتوو
پاشماوەی پێم دادەگیرسێ
مندااڵن دێنە دیاری
سروودی نەورۆز دەڵێن
خۆم هاوێشتە بۆشایی بوون
بەخشندەیەك دەستی میهری بۆ درێژ نەكردم
درێژایی قۆڵم لێ تێپەڕین
بە دار و پەردووی ناكۆكی ژوورمدا دەڕوانم
خەون هەڵنافڕێنم
قەتێ قۆڵم دەربهێنێ كشەی لێ ناكەم
هەوێردەش
فریشتەیەكی مەست
مافوورێكی تووكن و تاخمێك كورسی دارحەیزەرانی پێشكێش
بە ژووری كتێبخانەی گشتی و قوربانییە
هەڵخەڵەتێندراوەكانی ناو مێژوو كرد
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نیوەڕۆی هاوین بانی خانووم هاتە خوارێ
تەڵەزمی شیعرێكت پەنجەی گرێ دابووم
نەمتوانی دەفتەری بیرەوەریی ژێر خۆڵ كەوتووم هەڵگرمەوە
نواڵە لەگەڵ ئاسۆ سوور هەڵگەڕا
قاچەكانی تا ئەژنۆ شووشت
ئاوێنەم دایە بنی ڕووبار دەموچاوی مردنم بینی
لە باریكایی ئێسكی ماسی ماڵێكی ساكاری هەبوو
بێ بگرە و بەردە و هەرا و زەنا
ئەم چاخە كەچەڵ بووە گێچەڵ بەڕێوەی دەبات
گوندی گەنجینەی منداڵیم دایكێكە خاوەنی كۆمەڵێ نازدار و نازەنین
تۆزی دارجغارە نیشتووەتە مێشكی ناپژمێت
هەواری بزری و بزربوون دیمانەیەكی تایبەتییە
شەقامی لەبەر دەمم بێ مەترسی كرد
پێیەكانیشم چاودارە
نەشیهێشت گوندی گەنجینەی منداڵیم چاو بكەم
ئەمڕۆم خوار و خێچە خۆم بەكام الدا بگرم
ئاگری بێن درێژی سبەینێش لە ئاوەسۆی داران دەمرێت
دانیشتنێكی مردوو نابێتە یادگارییەكی كورتیش
خەون گێڕانەوەشم لێ ناكەوێ
لە چركەی بەخشندەیی كانی پێڵووی دادایەوە
لە بێدەنگییەكی سامناك
تەپڵە لە دووكەڵی جغارەی زیندانییان لە دابەشكردنی زەوی و ئاو دەپرسێت
جووتیار و دەریاوان بەیەكەوە دەچنە كار و ژیان فام دەكەن
درەخت نینۆكی فڕێ دا
لە هیچ شتێك ڕانامێنم
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ملمالنێی گوڵەشەوبۆ و خوێندنی كەڵەباب ناودارترین شەقامی گشتی
قادرمەی لە دار دروستكراوی
جوانكراو بە پارچە شووشەی ڕەنگاوڕەنگ
پۆستەری پێشانگای سااڵنەی هونەرە جوانەكان
من و نواڵە ژوانمان دانا
گفتوگۆمان گەرمایییەكی شیردەر بوو
چۆن لە پەنجەرە بیهێنینە ژوورێ
مەمك بداتە ڕووەكە سێبەرییەكان
پەنجەرە تەماشای زەرد بوو
نەمانتوانی بۆیەی شووشەكە بسڕینەوە
تیشكەكان شادمان كەین
خۆم فڕێدایە جەنگەی درەوشانەوە
خاك كونی تێ بوو
ئاو چڵكی خۆی لە ڕەنگ و ڕووی ئێمە كردە پەڵە
مافووری ڕازاوە بە خوری پەڕە كرا بۆچی ڕایەخراوە
لە كەناری دەموچاو پێچراوەی ئاوێكی پشتگوێخراودا
دوو بازرگانی دەریایی حەشیشەیان بە چڵێسی لە لێونا
لە كەناری دەموچاو وااڵی ئاوێكی پارێزراودا
بازرگانەكان حەشیشەیان بە تووڕەیی فڕێ دا
قیژەی قوڕم بینی
تەماشای ئەستێرەی خۆڵەمێشیم بیست
كیژێنی پاكیزە گەچاڵ
پەراسووی ئادەمیش
هەڵۆیەك لە پێشبڕكێی مردندا
بە هاوارێكی هاوبەشەوە جاڕی دا
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واڵتی بەدگومان لە پرسیار
ئااڵی لە پشتی كیسەڵ هەڵداوە
جانتای گەنجیم پڕ كرد لە خواستەكانی زەوی
بۆ الی مانگی بەبەزەیی ڕادەكەم
داوای پەناگەیەكی لێ دەكەم پێشی ڕادەگەیەنم
ئێسكی هوما پایپی پاشایە كوێرەكانە
ڕەژووی جەنگ لە پەنجە داگرتنێك ئاگری دا
گۆڕستانی هوما تەماشای نەگۆڕیم
باران بچێتە ناوچەی شەڕ
مەلۆتكەیەك داندراوە دەیهێنێتە ئاخاوتن
بەردی ناو گورچیلەكانم شوورەی گوندی گەنجینەی منداڵیمە
گوندی گەنجینەی منداڵیم بۆشایی گیان
گیان دەنگی تفەنگ سواركردن یان شەقەی باڵی پەپوولە
لە ئارەزووی گەرممدا دایك كتێبە پیرۆزەكانی چاپ و باڵو دەكاتەوە
منداڵ ساڵوی خوداوەندە لە هاموشۆكەرانی زەمین
سروشت
ژیان
مەرگ
تەنیایی كفنێكی گوڵڕەنگە
نامەوێ نا
لە دنیای ئەو دیو پاكیزەكان داوام لێ دەكەن
نمە ئاگای لە نمەی تەنیشتی نییە كەوتنی بە چی دەبێت
لەناو لێفە و دۆشەكی خەونبینیندا بووم
ئەو ئەشكەنجە چەشتووەی لەناو بوومەلەرزە ڕزگاری ببوو
ئاگاداری كردمەوە
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گوندی گەنجینەی منداڵیت وجاغەكانی ئاوازی نەرم و مۆسیقای پەتین
ڕەنگی ئاو
دەنگی گڵۆپ
تەرمیان نەشاردەوە
ئەو تەرمەی وەك شانازی هێشتیانەوە نەیانناشت
بەسەر لەپی گوڵەوە گیانێكی بێگەرد هاتەوە ناو گیانی
هەست دەستی گرت
ڕێگا مۆسیقای بۆ ژەند
هێنایانەوە ناو كانی
پەرژینی قایم كرد
ڕەزەكانی ئاو دا
دوا داوای هەڵۆیەك كە بێچووەكانی پێیان گوتووە
ئەی میراتگری ئاسمان باڵەكانت بدە ئێمە
بە زمانی نزا و فریاكەوتنەوە پەندێك جێ بهێڵە
مشتە ئاوێكم مەمڕێژن
بەشی لۆكە تەڕكردنی ئاوزینگدان دەكەم
بەفری زستانی منداڵیی لە بن نینۆكم ماوەتەوە
گۆلمم لەو ئاوە دا كە لەناو ئێوارە زۆر تایبەتییەكاندا
بەخشندە و دەستكراوە
بۆ یەكترناسین پاشای سروشت بوو
لەمەچێتر شێلوویان كرد
چی بخۆمەوە
هەر هیچ نەبێ ئەم شەربە ئاوە مەشكێنن
ببێتە شەوی كاتم خۆش دەكات
دووباڵی بێباك و دووچاوی ئاشتبووەوە لەگەڵ هەموو شتێكم دەداتێ

74

بازگە دەرگای گەورەی شارە
ژەنگی دەڕنم
پێستی ئادەمیزاد و چینی زەویش
چیم بۆ مایەوە
من و كیژی مەرگ و یەكترناسین یان نیشتەجێبوون لە هێالنەی هەڵۆ
ئەی هەڵۆی چاوتێر و خانەدان
پڕۆژەكانی تا ئێستا دواتخستوون
دەتوانی پێشنیازیان بكەیت
دوای ئەوەی پەیتوون بە بەرماڵی پاشا ڕەت دەبێ
ئەسپەكەی چەواشە ناكرێت
زەویش جەنگەڵێكە پڕ لە ستایشكەری كیسەڵ و چرا كوژێنەرەوە
بوێری ئەوە دەكات زێوان بێنە ناوی ناڕێكییەكانی ببینن
گومان دەڵێ من ماوم
ئومێدێكی خودابەخش و نایابم
بەختی گوڵەكان دەكەمەوە
ڕەگیشیان دەبەمەوە ناو زەویی نەرم
نانی گەرم و باوەڕ و زیندووبوونەوە
لە دیداری پیری حیكمەتدا دەكەمە یادگار
ژیان جوانە
منداڵەكانی الستیكێكی خەت سڕینەوەیان بە دەستەوەیە
ئەم دێڕە دەكوژێننەوە
لەشكركێشی بۆ بەرماڵی ئێمەیە
تەشقەڵەچییەكانیش لە پاقژگەوە نەهاتوون
 1987 - 1983هەولێر
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ڕووەكەكانی خوداوەند

سزای هەمیشەیی
لەوێ شوێنێك وەكو ئێرە
مردووەكانیان دەشۆن
پاش وشكبوونەوە دەیاننێژن
دوو كێلی بۆ دادەنێن
یەكەم لێی دەخوێندرێتەوە
گورگ بۆ ئەوە پێدەكەنێ كەڵبەكانی پێشان بدات
دووەم بەڕێنووسێكی ئاڵۆز لێی هەڵكۆڵدراوە
سوپاس بۆ بەدحاڵیبوونی ئاشق لەجوانی ڕووەكی ئاوی و برادەرایەتی دۆلفین
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ئاو لە بۆسەی بەدكاریدا هەستایە پێ
سەركز بە نەویاتی خاك چاوی شەرمەزاری هەڵگڵۆفت
خۆی لە پەنا بەردی گەورە و گردی بچووك كرد بە چەتە
چیا پێستی پاڵەوانی ئەو داستانانەیە كە بوون بەكتێب
ئەوە دوا داستان نییە پاڵەوانەكان دروستی دەكەن
ئادەم نەیتوانی سێوە ڕژاوەكانی خڕبكاتەوە
خوێواو برینی ماسییەكانی شووشتەوە
لە نەخۆشی چاك بوونەوە
ڕۆخ باوێشكی تێكەڵ كردن
ئەو كیژەی ویست و خواستییەتی لەناو كات دابنیشێ
لە هۆگربوونی بەپەنجەرە جوانی كەوت
تەنیا گوفەك دەموچاون
بەخاولی مەزەداران داپۆشراون
فەقیانەی من كفنی ئەو تەرمانەیە لەناو گڵۆپی ماڵ دەنێژرێن
بارانی سەخڵەتكەر دەچمەوە قۆزاخەی هەور
وێنەی سەتڵە ئاوێكی مردوو شووشتن بیر لە كات دەكەمەوە
ئاو چاوی كوێر نەبووایە
بەلەشی نەرمی كیژان وشك نەدەبووەوە
پەشتەماڵ ختووكەیان دەدات
السكە السكی گەرم داهاتنیان گۆرانییەكە ئاشنا
بەشێوازی خۆرەتاوی ناخ دەگوترێت
خۆڵی هەڵوەریوی باڵە كەوتووەتە سەر چاوی ئاو
بووەتە شەختە
باڵە گەورە فەرامۆشكراوەكانی ئادەم
سبەی نۆبەی هەڵگیرسانی كامە پەنایە

78

كێها تامەزرۆیی لوولم دەدات
چاوەڕوانی گردێكە لە خۆڵ
كانی خۆڵی لێ دەخوات
لە بەربوونەوەی بارانی خەوسووك و بای خەوگران
ماڵەكانی ناو دۆڵ ئاگریان كوژایەوە
بالووكەی خاك باڵندە بانگ ناكات
حەوا نەیتوانی سنووری جێ پێیانی ببەزێنێت
شوێن پێی ئاوێنەیە دوژمن دەباتەوە سەر ماڵ و دەرگای
لە زەردەی ئێواران ئەو خانووانەی دانیشتووانیان چوونەتە پیاسە واقیان وڕدەمێنێت
هەتاوی زستان هێشووی درۆی بەردایەوە
سێبەری بەهەشت گوناهـباری لەناو دانانیشێت
چمكی پژدێنی مردووان ئاوی خەونیان هەڵگرتووە
عارد دیلی بەفرە
مردووەكان سەرمایانە
سێبووریم شەپۆلێ بوو لە ڕۆخان شكا
تەماشام لە ئاوێ كوژرا
لێ ڕامێنە
كیژی فرۆشیاری ناو كۆگای شار
بەپەتاتەیەكی كواڵو ڕازییە
بهاتبای گۆڕم دوورە دەست نەبوو
دەتتوانی مۆم لەسەر كێلەكانی داگیرسێنیت
كاتژمێر لە مەچەكی حەوا میلی تاوایەوە
لە شوێنی سێو خواردن كات شێوا
شەڕەگەڕەكی منداڵەكانی ئەفسانە نەهاتنە ڕوو
ئاوەدانی من و سێبەری بەهەشتەوان
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بینایییان ڕوون و دڵیان شاد
ئاگر كۆمەڵێك ڕەژووی خستە دەستمان
خۆڵ فیكە بۆ هاتنە ژیان دەكێشێت
ئاو بێ دەنگ لە شەوی ئاهەنگ دادەنیشێت
با یاری بەپرچمان دەكات
هەموومان بەكەڵەك هاتین یان هاتنمان دارستانێك بوو لە تاریكی
شەو ئەستێرەی كوژایەوە
چاوەڕوانی تووشی زەرتكی كردین
نینۆكێك لە دۆزەخی ئەوان دەدەم
دەچمە دیدەنی ئەو گۆڕانەی كات و ڕۆژی مردنیان زەنگم بۆ لێدەدەن
چی بەخۆم بڵێم
سەما نەیتوانی ماندووم بكات
بەدڵشادی بەسەر پەیژەكان مامەوە
دیمەنەكان پێویستییان بەڕەنگكردن بوو
دەروونم بەئارەزووی چاوم ڕەنگی كردن
ئادەم پەراسووی ئاوس بوو
حەوای منداڵ دەمی لە مەمكی نەپشكفتوو كوتا
قۆڵی لە كراسی دڕاوی زەوی هاوێشت
خاتوونی پەراسوو دەستی لە عارد خشاند
چاوی بەخۆڵەمێشی هەمیشەیی ڕشت
گڵۆپ چڵكی هەڵبوون
پەلكە مێوی حەوشەی مزگەفت لێفەی ڕۆژ نوستنی شەمشەمەكوێرەیە
كەڵەك لە داری تاتەشۆر دروست كران
دارەبازە لە پەراسووی ئادەم
سەنگایی بەردم بۆ ڕانەگیرا

80

سێبەر پەرتبوون ماوەی نەدام چاو گەرم كەم
پرچی خانمی سەوزایی ڕووهات
ئادەم ئاوی تەماشای بەكەوی نەبوون سپارد
خەون چاوساغییەتی
ترپەی كوتانی گۆپاڵ
لە دوایین پێچی ڕێگای بزربوون ڕزگارم دەكات
بەردە پیرۆزە ددانی كەمتیارە
تەختەی دەرگاكان شۆڕشی گیانی منیان بینی
بوونەوە درەختی بەردار
نەوی هەڵدێرا
دەستم لە بژی ئاو نا
فڕێی دام
كەوتمە ناو پرچی لووتكە
ڕۆژ گۆڕەوشاری شەمشەمەكوێرەیە
پرچم دارستانێكە لە موگناتیس
بەسەریدا بێیت كێشت دەكات و دەتكات بەدانیشتووی خۆی
دەنووكی سەمەندەر باخچەی شۆڕشە
ڕەگی شاتان گۆنای حەوا
وردە ئاسنی ژێر مەنگەنە فتبۆڵە
پەیكەری كەسایەتییەكانی شار یاری پێدەكەن
مەلەوان دەڵێت ئاو گیای زڕ و دڕی تێدا ڕواوە
چی تێدەچێت داوێك لە جوانی هەڵبێ
حەوزی ماڵی خەیاڵ و سۆز و خورپە
لێوڕێژە لە ئاوی پڕ ڕاز و سەرچاوە لە ڕووگە
مەلەوانی تێدا دەكەم
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پەنجەم جومگەی سڕ بوو
لەناو كەڵەكی هاتن سەرمام بووە
دەنوومەوە
چواردارەم بەكۆاڵن ڕۆیشت
بە چیم دەكەیت
بە بەڕێكردنی مەرگی خۆم نەگەیشتم
گڵۆپی باڵكۆن چاوی ڕەش بوو
مانگ لەناو خاوخێزانی دانیشت
باسی گەشت و بەئاسمانەوە بوونی خۆی بۆ كردن
كەفی ناو جۆگە هەناسەی پشكفت
بۆق بۆنی ئاوی مژی قیڕەی خامۆش بوو
حەوا جلوبەرگی بەسەر لكە مێوی حەوشە هەڵخست
خرۆشانی هاری كرد
خۆشی ئەو كەنارێكی كورت بوو
سێبەری نەهاتێ
مێژوو هەڵچوونی بەتاڵ كرد
ناكۆكییەكانی كۆتایی ڕووت بوونەوە
بۆماوەیی نییە
پەنجە لە درەختی خۆڕسك بكەیتە لك
گەرمایی ئێسكی مردووان شەختەیان كرد بەهەڵم
پەنجەكانت پەنجەرەی ژوورەكانمە
ژووری لەدایكبوون و زاوایی و مردن
زەرتك ڕەنگی ئاشكراكردنی دامێ
ماسی پەنجەیان لە بن سامانی ئاو ڕاخستووە
ئاگری لۆكە تاریكی سڕییەوە
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فڕە فڕی باڵی ئاوڕۆنكە مژدە و ئاگاداركردنەوەیە
بوومەلەرزە ئەوانەی هەڵت لووشین و سووكایەتیت پێكردن
بەهەزار زمان هاواریانە
گوڵەبەڕۆژەی مێژوو برژانگی كەوت
تۆزقاڵێك نەرم ببارە
گێچاو لەگەڵ سەوزایی بواری یەكترناسینیان نییە
قاوە و چا دەستەخوشكی پشوودانن
سوپاس بلوێری هەست
بەگەورەبوونی گیان ئاشنات كردم
ئەسپیان لە دووری سێرك بەستایەوە
سوارێكم بۆنی بژ ڕووگەنمایە
ماڵی ئەو برادەرانەمی پێ دەدۆزمەوە كە ڕووەكیین
كیژی گومان لە هێڵی ئاوابوون تاسەی خاوبووەوە
زەیستان ئەسپی بەردا
قوم لە دووكەڵی خۆت دەدەی
تارمایی و ڕەنگ مەدەرەوە
ناكەسبەچە شوورە بەدەوری خۆی هەڵدەهێنێت
منداڵییەتی خۆی ناناسێتەوە
كۆماری تەنیایی
مێوانەكانی لە كلۆریی هێلكە گەرم دەكاتەوە
شەقامی قەڵەباڵغە
جانتای ئاوارانیش وێنەی خزم و كەس و برادەران بۆنداری كردووە
نینۆكە فڕێدراوەكانم لە سۆراخی بیرەوەرییەكانی وێڵە
چما نینۆك نامەی لەسەر دەنووسرێت
ئاوابوون بریقەی یادێكە
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زەوی ڕەنگی لێ هەڵگرتووە
خاك لە خۆی ترسا
شاخ بۆینباخی تازیەی دانا
مندااڵن لە ڕووبەری زمانی تیمساح یارییان تەواو دەكەن
كەف پرچی گڤی ئاوە
ئەو جۆگەیە لە شەقاو بەرینترە
بەردەباز لە كەوای پێغەمبەر جێما
هەڵدەخلیسكێی و سرووش هەڵتدەگرێتەوە
حەوای چاو گەرم
مەگیرانی بەشەرمەندەیی بووكێنی خۆی دەكات
مەگیرانی چی پێكرد و چی پێدەكات
تێنوو بوو چوو ئاو بخواتەوە
گوتیان لەم مەڵبەندە ئاو لە شفرەی فیل دێ
ترسا پێڵووی بەخێرایی لێكدان
دوو ساڵ لە بن خۆڵی سڕ
نەیانهێشت بەتۆپی بیرەوەرییەكانی گەمان بكات
لە مۆزەخانەیەكی خامۆش
تەماشای یاری تەرمەكانی ناو شووشە دەكات
گەرمایی پەنجەم گۆڕا
كوتانی باران پێدزەی پیاوخراپانە
گوێ بۆ لێدانی دڵی بووكەباخە ڕادێری
نیشتیمانی سێیەمە
ئارەزوویەكی تەنك بوودای ناردە دیدەنی با
حەوا تاسە دەخواتەوە
ددانی بەفڵچەی بەرد دەشوات
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شەی ئێسكی ئەو مندااڵنەیە
لە ڕێگای قوتابخانە تووشی نەخۆشی بوون
پرچی بەئاوی پاش شۆرینی مردووان دەشوات
دەستی مردووەكان لە بن كراسی كیژەكانی تازە دەگەنێ خرۆشان
حەوا لە هاونوێنی ئادەم بێزارە
جۆگە گەیشتە دەمی بەرد
قۆرتێك ما
ئادەم ئانیشكی بەبالیفی ئاو دا
بەڕووی تەنیایی خەنیەوە
ڕێ كشایەوە ناو دووكەڵی جغارەی
نواڵە ئاگاداری كردمەوە
چاوەڕوانیت پەیكەری شەقامە
فتبۆڵیشیان بۆ فڕێ بدەی
پێیان گرانن
پەیكەرێكم لە كلیلی مۆزەخانەكان هەڵنا
پێڕانەگەیشتم پەرجووی منداڵدانی ئاوابوون بوو
هەور كەڕووی ئاسمان
نمە هەڵبزڕكانی كەڕوو
كەڕوو كیژی تەزرە
تەزرە كەالی منداڵ
ئێواران پەپوولە و كۆالرە جوانین لە ئاسمان
گڵۆپی دواندن لە ئاست چیمدا زەرد دەكەی
ژوورم پەنجەرەی كوێرە و قامیشبەند
عەالگەی جلكانی شاخی كەڵەكێوی
ئازادیخواز و بەوەفایە
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كوللە كلۆرۆفیلی بەخششی هەڵبزڕكاندم
پەنجە لە گڵۆپی ویستت الدە
تارماییم خاكی ئەستێران پەنای داوە
پرچی كیژان لیفكە
سەرساردی ناو ئەفسانەكان لە پشتی دەدەن
ئاو ڕاپۆرتی لە كەنارەكان دا
درەخت بەگەاڵیەكانیان گوت
مەلەرنەوە قەدمان دێشێ
مەلەوان بەئاوەكانیان گوت
لێڵ وەرن دەمانەوێت چارۆگەی كەشتییەكان بفرۆشین
ماسییەكانیش لەناو ئاو سەرمایانە
ژوورێكیان لە لم بۆ دروست بكەین
ئێمە كۆمەڵێك خوداوەندین
چرامان لە شكۆ دادەگیرسێت
پەنجەم بەگڵۆپی حەوشەی ئاسمان وەنا
درەختی بەخشندەییم سێبەریان ڕاخست
ڕێبوارە كوێرەكان هاتنە ناوی
زەیستان دەستیان لە باخەڵی خەونی بەتاڵ
مردم كراسم بۆنی جەستەمی هێشتەوە
بەرد لە ڕیزی دیوار خاوبوونەوە
كەشوهەوا دۆخی ساردی و گەرمی بزر كرد
كۆتایی خۆم نامەیەك بوو گەیاندم
كەڵی پەنجەی خۆمم بینی
ئەنگوستیلەی ئەفسانەییم لە هەر دە پەنجەم بادا
كەژاوەی تامەزرۆییم نواڵەی لەناو دانەبەزی
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چڕنووكی قەلەڕەش ڕەگی سڕی بایە
هەناوی گەرمی زەوی گوشیوە
ئەستێرەی سبەی شەوێ دەگرمە دەست
بەری گڕەبا مەدەن
پێی ئەنواییم لە گۆ دەبات
قەڵەشی چیا وجاخكوێرەكان دروستیان كرد
جەژنی لەدایكبوونی خۆیانی لەناو دەكەن
بەفر هێلكەی لەبن ترووكا
هەور دوا ئاوڕی نابەدڵی دایەوە
بارانی ال جێهێشتم
نەمكرد بزانم دوا جوانی لەسەر زەمین چی بوو بینیبوویەتی
لە كۆاڵنی بەشفرەی فیل سپێردراو
كیژی تەواو ئازاد
سەری هەمیشەییت دانێ
قەوزە كێلی ئەو ڕاوكەرانەیە
كە گیانداری ئاوی دەیانكوژێ
ئەو مێوانانەی لەناو كەڵەك یەكتریان كوشت
كێلیان هێلكەی هومایە
دایكیان بێتە سەریان هێلكەكان دەترووكێن
گۆڕیان دەبێتە گۆڕی ئادەم
پەرداخێك مەی بەفرمێسكی بەفر خۆشكە
ددانی مردووان دەوەرێت
لێاڵو دەماری دەپسێ
كیژێنی بەفر دەكەوێت
دیواری ژوور دۆخی دەقگرتوویان بەردەدەن

87

ال كەسایەتی خۆی وەردەگرێت
خانەكانی ئاوێنە هەریەكی ماوەیەك زیندانی بەسەر دەموچاو سەپاند
باوێشكی هێنا
لە باوێشكدان داوە دەزوویان بەردەست كرد
ناوكی ئادەمیان بەست
گرێبەندی برژانگی گورگ بووەوە
بینایی ڕۆیی
بۆن ناسرا
ئەوانەی ئامادەبوون بۆ مردن
چایەكەیان كردە ژێرپیاڵەیان
قسە سپییەكانیان گوت
هەولێر ماسییەوانە
لە ڕووباری بەخت قوالبی گران ڕادەكێشێت
بژیی ئەسپ دەزووی كۆالرەی مندااڵنە
ددانی پەڕەسێلكە بكەوێ
تەلیسم كەوی دەبێ
گرد لە ئەفسانە دەڕۆن
ڕۆیشتن ختووكەی مردووانە
ڕەنگی ئاوی ناو تابلۆ چڵكی كراسی نواڵەیە
وزەی چاوی كوێر ئاش بەگەڕ دەخات
شەونمی ئارەزوو لە جەستەی ئەم ژنانە نیشتوون كە نایەنە خەونم
سروشتی نەخۆشكەوتوو
سروودی ئەو پەرییانن
پیاویان بۆ ڕێگای دوور ڕۆیشتوون
تەزبیحیان لە جومگەی سیمرخە
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وێردیان جوانییە
شەوێك دەچمە باخچەی پەرییان
وچان دەدزم
پێش بەیانی ئەوێ شەوێ
دەنگی سەیر دەكەوتنە ناو كۆاڵن و حەوشە و سەربان
چرۆی خەونیان لە دارستانم دەركێشا
كونێكی دیوەدەری زەوی بووم
ئارەقەم بەخاولی باران وشك كردەوە
ئاسمان ماڵێكی هێمنە
دانیشتووانی ئاون
حەسیرە ڕایەخستراوەكانی باڵی باڵندەن
سێبەری بەژنی خانەدان ڕێگا بەهەتاوی درۆزن نادات لەناوی ئارەزووی شاباش بكات
كڕێوە نۆبەتداری دەرگای پەرستگاكانە
خواناسان لە ژوورەوە خەوتوون
لە خەونی بەهەشت و نیشتیمانن
مووچڕكی گەرم خاوبووەوە
قۆڵم نیشتیمانمە
چۆن بە چی ئانیشك دادەم
گوندم كیژێكی مەزەدارە مووڕێژەیەتی
هەمیشەییم دانیشتنێكی ناو باخچە كوشتی
هەڵوەستەی چی بم
ئەو ڕێیە ملپێچی منداڵیمە
سییەكانی خۆش كردووم
گێچاونیم گیا لە مندا شین دەبن
با كەروێشكەی پێدەكات
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خاكی هەستت نەنواندمەوە
دەنا لەسێبەری سێبووری ئاوی دوو پەلكە شیعرمان دەگوشی
لۆكەی ئاوزینگدانمان تەڕ دەكرد
ڕەشەبا ئاسوودەیی باڵندەی ڕنی
دەریا ئاوێكە لە بیرەوەرییەكانی من دروست بووە
یارمەتی ڕاوكەرەكان دەدات لە ناوی بمێننەوە
یەك دوو پەرداخ لە كانی و ئاوی منداڵی لە گۆزەی خودایی دەپارێزم
دەچمە جەنگی نا
تەزرە پەنگ ئەستێرەن دەكەونە زەوی
بۆیان دەچم دەبنە ئاگر گەفم لێ دەكەن
خوناوی باران
چیای چۆڵ
خوداوەندی گوڵەگەنم
پاڵەوانی دڵنەرم
دانە چۆقەی تارمایی
سپێنەی چاوی شۆڕش
سپێدەی هێمنیی پیری
كێلم لە دەسكێشی خۆڵ دەنێن
حەوا ئەندامەكانی لەشی خواروخێچ بوو
لە كەژاوەی جوانخواستی من
خودا هێڵكاریی جوانی كێشا و مرواری بریسكانەوەی ڕشت
لەوە نەما چرا لەناو هااڵوی شوێنپێ داگیرسێنم
بەالما بسەنگرێوە
سبەم ویست شكانە
حەسرەتی من لە ڕەوتێكی كورت الرەمل كەوت
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ئاسوودەیی ئێوارانی ئادەم ئاوابوون لوولی دا
سێبووری مۆر كراوە
دەستی بۆ ڕەوان بكەم
سێبەری پەنجەم دادەڕێژێت
وێنەی پەنجەكانم دەداتە خۆژی
ئاوی پۆرگی ناوچەوانم هەڵكەوی چرگە
چاوم بڕوا نادات
نەچمە بەر سێڵی دایكم
هەڵمی نان پەنجەكانم گەرم نەكات
بڕوایی نان هەترەشی دیكتاتۆر دەبا
بەكۆیلەكان دەڵێ بوێرن خەون ببینن
خەونەكانیش بەناوی خۆیانەوە ناوبنێن
سروشتی نەخۆش ترسناكترین الفاوە
نەرمایی پشتی كیسەڵ
ئاوێنەی كۆشكی پایتەختە
سەركۆمار نازانێت پرچی لەبەر شە كا
ئافرەتی بەهەشت الیتی دەستی هومان
پرچی مندااڵن بایان دڵخۆش كرد
ئاو دۆخی ئاسایی بەردا
ترسی ناو جانتای گەشتی بێ ڕێوڕهسم كەوتنی دوو باڵن
سنووری باڵی باڵندە ئاسمانی لینجە
پەپوولە پوولەكەی كراسی خۆڵە ژنە
تەرم لكە كەوتووەكانی درەختی وشكایی ترساندووە
حەوا بەئادەمی گوت
شاخێكی لە كەڕوو ڕایەخستراوی
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كارتی ئاهەنگی بووكێنیمت دەسگیر نابێت
دوا گۆرانیبێژی سەرزەمینی زێڕین و شكۆدارم
خودا خۆشی ویستووم
لە باوەشی فریشتان نوستم
خەونم پڕی ژن بوون
منداڵدانیان گەرم
دەست بەپرچی ئاوی قۆپاو دادەهێنم
بزانم زگی لەبارچووی هەور پڕ نابێت
چیا تارمایی باسكی خوداوەندە
تەماشات لە چی دەگێڕی
پەنجەم ئاوەدانی شار
نینۆكم گوند
نینۆكم بەری دا
وا چاكە لە ئاوێ بڕۆی
هەڵسووڕێنەری زەوی لەناو پرچت دەنوێت
ددانی هەستت لە چ سێوێك گێڕا
بەهەشت گوتی
دەتوانی لە پەرژینی دەرەوەی حەوشەم بمێنیتەوە
تای پیاسە لە یەك دوو گەز دووبارەت دەكاتەوە
كاڵو هەڵدە شەمشەمەكوێرە دێنە ناوی
ئاوی سەر باڵەكانی بخۆرەوە
بۆ هەمیشەیی شەڕی ڕەش و سپی لە پەنجەرەت كۆتایی دێت
بالیف لە مووی برۆی دێوەرە
خەونی لەسەر ببینی دێتە جێ
لێفەی تەنكی گیانم لەخۆ الدا
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پەیكەر سەرمایەتی
لە تەماشای هەست نابووری
حەوا لە غەیب ژوورەكانی گەسك دا
دەرگاكانی كردنەوە
لە مووچڕكی بانگكردن
پەنجەی نزام هاوێشتە پێش ڕۆشناییت
پەنجەم پرسیارە نەكراوەكانی خوشنوودی لێ بەربووەوە
داواكراوم بەرپا نەبوو
دانیشتمەوە
كراسم پارچە قوماشی داوەڵ
هەوڵم چاالكی كانییە لە دەمی تەقینەوەی
پێت شۆڕكەوە ناو ئاوان
ددانی ماسی دەكەون
تارمایی ناو تانۆكان دەستەمۆن
كات دەبێتە پێغەمبەر
نیازی وەرزەكانمان پێ دەڵێت
حەوا ڕووی ڕێكەوت كشتەك دەكات
ئادەمیش پەرێشان
نواڵە خواستی بە پەنجەكانی هەست
پێستی با بخورێنێت
دەرم كرد
بە چی دەبم من لەخۆمدا نیشتەجێم
سرووشدارەكان دەموچاویان بە خوناو دەشۆن
كیژێكی كوێر داوە سپییەكانی پرچی بەقسەی هێنا
بە ئاوێنەی گوت
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چەند چاو تەنگی دڵپیسی شایەنی ئەوەی
دەمڕێژێك جوێنت دەمێ
پشیلەیەك لەناو جەمەدانی گۆرانیبێژێكی میللی زا
خۆی بەسمێڵی وشك كردەوە
دەریا پێیەك چووەتە خوارێ
مووچڕكی فەرامۆشی لێرە
باوێشك بەو بەری
نەخرۆشاوی خۆمیت
چی هەیە بەنەخرۆشاوی ماوەتەوە
نەخرۆشان لە گۆشەیەك لە تەنیشتت دادەنیشێت
قاوە دەخواتەوە
نەخرۆشابوای خوداوەندی هێز
لە ڕێوڕەسمی یەكترناسین لەگەڵ كێڵگە پێی ڕادەگەیاندی
لە پەرستگای خوداوەندی باران بمێنیتەوە
پاش مردن ژنە بەوەفایەكان
خۆیان ئامانەتت دەكەنەوە
تەلیسمێكی بەتاڵ قسەمان بۆ دەكات
كەالیەنێی پشتی ژووژك
پەنجەكانت لە كونی شمشاڵ دەتۆرێنێ
ئادەم و حەوا بوون شكانەوە ناو سروشت و نەمامێكیان هەژاند
دواتریش لەبن باڵی پڕ ڕەنگی پەپوولە
بۆ دڵنیابوون دەموچاویان بەئاوی پاكبوونەوەی حەجكردن شووشت
تاكە پێاڵوی منداڵ لینگاو گۆڕە لە پێی كات
ڕێ دانیشتن
دەربەندی گۆم خرۆشا
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ئاسۆی نەكرایەوە
ئاوەدانی نەهاتێ
دڵت دانێ لەتۆ پەرێشانتر
كانییەكانی ژنیان ناچنێ
تریفەیەكی وشیار باوەشێ ڕووناكی بۆ هەڵدام
كەنار بەندیخانەی ئاوە
كەوڵی كیسەڵ هێلكە شەیتانۆكەی لەناو دەترووكێت
ئەو مااڵنەی هەور كەپری مێویانە
هەناسەیان تەنگ نابێت
كوڕ و كیژێك لە زیندان ناوكیان بڕا
بەگڕوگاڵ كەوتن
جانتای قوتابخانەیان بۆ نەكڕا
پۆل و تەختەڕەش و مامۆستایان بریتی بوو لەوە
مانگی جارێك خزمەكانیان دەهاتنە دیدەنییان
لە شوورەبەند لە هۆشخۆ چوون
ئاوی ئەشقیان بەسەر پژاندن
مەست بوون
ئەڵقەیان بەست
لە حەوشەی زیندان شان خرۆشان
چوار مەشقی لەناو زەماوەندیان دانیشتم
پاشماوەی شەڕی نەهاتوو گردێكە لە پووش
پووشیش گەردەلوول بەڕێكەوت هێنای
با لە غەفڵەتدا دەیگوازێتەوە
تەنیایی دەموچاوێكی ماندووە
بۆ كەس نالوێ وێنەی بگرێت
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بیكات بە پۆستكارت
لە ماڵی شیعر هەڵیواسێت
ئەرێ ماڵی شیعر لە كوێ دانێین
دڵم دەوڵەمەندە
بەشادی بەردەوامی منداڵیی و دیمەنی دەربەندی گۆم
بۆشایی توخمەكان
ماڵی كۆمەڵەی مردووانە
بەخێرهاتنی مێوان ناكەن
ئاگر دەروونی تەنیایی خوداوەندەكانی لەسەر دەبرژێ
خۆڵ ڕەگەكان پەروەردە دەكات و لەناویشیان دەبا
ئاو شاخی كەڵەكێوی مردارە بۆ جوانیش هەڵدەواسرێت
با پیسایییەكان لە خواردن و جلوبەرگمان دەتەكێنێ
لە شوێنێكی دی دەچێتە ناو جوانییەكانەوە
تەڵخیان دەكات
بەخۆدا ڕۆیشتن گۆرانی گوڵەگەنمە
كلۆری شمشێر بووەتە ماڵی گورگ
ئەی مرواری قوواڵیی دەروونی بێداران
بۆ سەرەتا ئاوا دەبم
سوورایی ئێوارە پێستی كەڵەبابی مۆمیاكراوە
لە جوانیی مەرگ تێگەڕاوتر خەونی منداڵی یەكشەوە
بای ڕووگەنما كوا ڕێكەوت ڕووەو دەم دەیەخێت
قەڵەباڵغی سێرك ئاسوودەیی بفرۆشێت
چاودێری پیاسەی خوداوەند ئەوەی داوایە
كەو بۆ خاوەنی دەچێتە ناو قەفەس
كوندەبۆ باڵندەی دەرەوەی ماڵە
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سێشەممە سەر و ڕدێن تراشین پەسەند نییە
پاداشتی تیترواسك یەك دوو الپەڕەی بەرنەكەوتووە
ساڵكۆچی جوانەمەرگی هوما ناگیرێ
دەرۆزەكەر چوارشەممە لە گۆڕستان گۆرانی دەبزڕكێنێت
ماین الیەكی بڕیاری حەاڵڵكردنی دراوە بۆ خواردن
منداڵ یەكەم جار زمانی بە بابە ڕادێت
چاوەكانی بچووك كردنەوە
لەناو بیركردنەوە جێما
ژیان هیچ مروارییەكی نەدۆزراوەی تێدا نەماوە
شووشە بۆنێكی بەتاڵ لەگیرفانی وەسیەت دادەنێم
هەمیشەیی تێدەپەڕێنم
بەخودپەرت و ڕامانكورتم دەچوێنن
درەختی پەرژینەكانم ڕوواند
ناوەندەكانم پاراست
پیاو و ژنێكی چڵێسی سێكس سیسەمیان شكا
گواستییانەوە عارد
تا نقورچی كەوتن ناخی شل كردن
تفری كاشی ڕۆیشت
دوو تارمایی بەباران تەڕن
هێشتان داوا دەكەن زێتر تەڕیان كات
خۆویستی ئادەم هەڵدەبژێرم
هەڵمی تەماشا لە ناكۆكی دادەماڵم
دووبارە دەبمەوە
بەشداری دروستكردنی ئامێری غاز نابم
كیژی ئەتۆم پەنجەی لەناو سەرم ما

97

سێ جار ئادەم مرد
جارێك پەنجەكانی بوون بە كێل
ڕۆژی مردن و لەدایكبوونی تێدا نووسرا
دواین جار تەماشام هاوێشتە گۆڕستان
ئەوێ كۆچ قوربانی
ئێرە بێداری مردووان
تا تەكسیشم ڕاگرت دووكەڵی جغارەی بابم
لە پرچ و نێوان پەنجەكانم ما
دەرگای گۆڕی پێكدادا
هێمنی گۆڕستانی پاراست
من لە خاك دووركەوتمەوە
چوومەوە ئاسمان
لێفەی ئادەم پرچی پاكیزانە
حەوا پەنجەی بەگڵۆپی هەیوان وەنا
ڕۆژنامەی ڕاخست
سێبەری كۆمەڵێ گورگ لە پەنجەرە خۆیان هاوێشت
درەختی نەخۆش بیرەوەرییەكانی دەبێتە وڕێنە
لە وڕێنەكردندا گەاڵیەكانی لە دەست دەدا
بەینی پەنجە گۆڕەوشاری دەنكەكانی تەزبیحە
 1988/8/25چاوی خالید سابیر حەسەن بووە ئاو
ڕژایە بن درەختی بنەماڵە
باوەشێ پەلك پەرت بوون
مووچڕك لە پرچی مردووت وەستا
گۆڕت لە تاریكییە بیناییم نالەرزێنێت
ئێوارە ئەسپ ڕاگرە
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بژی باڵندەی دێنێ
جۆگەكانی بەهەشت ئاویان شلەتێنە
مەلەوانی لەناو دەكەم
چیا لەژێر گەرمی بەفر زەرتكی هێنا
لە پەرداخە فرمێسكی قەتێ پەراسووم بەریدا
سیمی ئێڵەگی نواڵە تەماشای ڕاگرتم
تەماشام لە بیركردنەوەی ئاوێنە داماڵی
ژن بەكراسی نوستن
گەردەلوولی ئاسن لێی دا
نەیهێشت خەونی تەواو ببینێت
لە ئاهەنگە گەورەكانی شار
تەرم كورسییەكان ڕێك دەخات
خۆڵم دا پاڵ گۆڕ
سەرەتاتكێی كیژە مردووەكان تەواو
چیم لە نەخرۆشان
بۆ خۆم كیژی زەردی ئێوارە
دەبەمەوە دوا بەشی ئاسوودەیی شەو
نینۆكی لە بەردی هیمداد خوران
بەختیاری پەنجەوانەیەك بوو
بەخشیمە پەنجەكانی
ماوەیەك ما
نینۆك پەنجەوانەی دڕاند
كرم بژی ئامێرە ئەسپەكانە
كۆمەڵێ پەرتاو بوون
دەنگی ئێزگەكانی میلی ڕادیۆمان بەدوا سووڕاندن
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بانێژەی خانووی ناو باخچەكان تەختەڕەشن
جانەوەر چاالكییەكانیانی لێ دەنووسنەوە
ئای ئەی باڵندەی بەئومێد هەموو دەم لەگەڵمدای
بەیەكەوە دەچینە حەوزی ناو باخ
ڕووناكییەكی سەرنجڕاكێش
كیژێكی چاو چاالكی كردووەتە برادەری شاعیرێكی ڕۆمانسی
كە هەمیشە مایەی خەونە
خەونیش ئاگری هەقیقەتەكانە
جیهان دروست دەكات
شەقامی پڕ و بە گوڵ سێبووری ڕێبوارانە
لە زەردایی ئێوارە بۆق دەیخوات
نواڵە حەوزی سۆبەی لێوڕێژ كرد
یادەكانی سەرمایەتی
خوشكەكانی باران ئێسكیان كلە لە چاوی درەختی كوژراو
پیاوە یاریكەرەكانی شەڕ كراسی چوونە ژووری تاریكییان لەبەر كرد
سندووقی تەرممان كردە تەختەی تێنس
دوو تیپ یاریمان لەسەر كرد
مەڕمەڕی كێلەكانمان بەخواردن گۆڕییەوە
شەقام لەناو چاوانت بنوێنە
سێبەری ئەنوایی دەكشێ و ڕەت دەبێت
پیرێك پەرداخێ ئارەقی لەناو خۆش كا
گەنجێك لە ژووری میوە جغارەی گرانی كاتی نەكێشا
منداڵێك نەبووە شاخێ گڵۆپ
توانای كوتانی دارم نەما
دیاریم دابەشكەم
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دارێك منداڵدانی بەتاڵ نەكرد
جۆگە دەنگ بخاتە سیمای كەنارە ساردەكان
شار دەسیسەی ڕاپۆرتدانە
برادەرایەتی ڕەش و سپی فەخفوورییە
هێلكە و ڕۆنێكی لەناو دروست ناكرێ
پەنجەم بۆنی تووكی ناو بالیف نەخۆشی خست
ژوور تەمەنی خۆی ژمارد
وەشاندنی بۆیە
پێویستە بەئارەزووی جاڵجاڵۆكە بێت
شیشەكانی زیندانم كرد بەتەنافی جلكان
دەستم دایە یەك
سەری دوای جەنگێكی درێژخایەنم هاوێشتە سەری
دوو فریشتە لە وەرگرتنی ئیفادەی مردووێ تەواو بوون
كەلكێش هەناسە ڕاگرە
منداڵێك لە خەوندا پێدەكەنێت
خۆشەویستی پەنجەرەی كرایەوە
لۆكەی ڕدێنم دەكەمە بالیفی ئارامیت
نۆبەتدارانی ڕۆژ دەگۆڕێن
دەستەیەك لەبەر ئاوێنە چاویان دەكەنەوە
دەستەیەكی دیش بەگومان دەچنە هەرێمی پشكفتنی گوڵ
خالید كراسی ئوتوو كرد
لە دەرمانخانەی ئێشكگری شار
پێویستییەكانی وەرگرت
چاوی دوو كەال بوون
بۆ قەاڵ سەركەوتن
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بەمنارە هاتنە خوارێ
خواردنی ئێوارەی مردووان
لە حەوشەمان هەڵمی كەوت
نایلۆنی خواردن ڕایەخرا
درەختی گەشت گەاڵی نقوومی گەردەلوولە
گیای زەردبوو تارای گۆڕە
گفتوگۆ تارا هەڵدەداتەوە
دێم مردووەكان گۆڕیان بەتاڵ دەكەن
بازنە بەدەورم دادەنێن
پرسیاریان زۆرە
وەاڵمیان ناوێ
جێیان دێڵم
نیوە بازنە بەردەدەن
گۆڕستانی جەژن ڕووناكی ئاوێنەیە
ئاوێنەی نەمریی بەشداری ئاخاوتنەكانمان دەكات
باران ئارایشی گۆم و سەكۆیەكانی كرد
ژنێكی دەموچاو ڕووناك
ڕێكەوت هێنابووی
گۆرانی زۆری دەزانی و نەیدەگوت
مێوانێكی نەترووكاوم
ماوەی ترووكانم بۆ تەواوبوونی سێ رۆژەی تازیەی باوكم دواخرا
ئێستا و ئەوسا بەداخراوی مایەوە
دەڵێی دەستێكی ئەنقەستی بەسەرەوەیە
ئەستێرە مەمكن
سینگی ئاسمان شۆڕ
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كانی دەم
لووتكە دەست
منم ئەندازیاری دەم و یاریزانی لووتكە
وەرز كاتژمێری سروشتە
دڵسۆزە بۆی چركە و خولەكیش دواناكەوێت
ئەو دووربینەی پێیان تەماشای یووسفی بنی بیر دەكرد
ڕێبواری سەر دووڕیانەكانی هەڵخەڵەتاند
باز باڵەكانی مۆسیقا دەفرۆشێت
هوما الیتی دەست فریشتەی خێلە
سەمەندەر سەرلەشكری ئاگرە
من جۆگەم بردە ناو باخچە گشتییەكان
جوانی تەماشای جێهێشت
 1989/8/4ئەڵقە پەنجەی چەپی كردم بە باخچەیەكی خەونیی
درەختەكانی بەبای باڵی باڵندەی بەئومێد
نەشونما دەكەن
حەوا مەگیرانی بە سێو كرد
ئادەم بەفەقیانەی سێوەكەی بۆ پاك كردەوە
مۆم وەری
هێز و چاالكییەكانی ئێمە
ئاوێنەی ناو جانتای كیژی بەهرەیە
كیژی بەهرە پێیەكانی بەئاستەم لە زەوی دادەنێت
تا زەوی لە پێیەكانی نەپرسێ یان ئەو لە زەوی نەترسێت
ئەی ئەو ئاوەی بۆ شووشتنی قاچەكانیان
شلەتێنیان كردووی
قسەكانم چەنە لێدان نییە
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كەڵەكێوی و چەند ئاسكێكی دڵنیا
لە كێڵگەی ناو ئاوێنە ئاشقی كانی و ئاو بوونە
ئادەم بەڕووتی حەوای بوو
بەڕووتیش نووشتایەوە سەری
لەسەر زەمین شتەكان یەكەم جاریانە دەبنە ئاوێنە و ڕووداو
تاژی و كەروێشك یاری بەخوێن دەكەن
لە دواییدا یاریەكان پرتەقاڵێكن
باران لە داری بەرداونەتەوە
 1987ـ  1988هەولێر
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جەنگی پرسیار
دەمامكە جوانەكان تا هەتایە
لە جەنگی پرسیار دەمێننەوە
كتێبێكم لەبارەی مانەوەیان خوێندەوە
كۆاڵنە بەتاڵەكان بە ئاسۆیەكی ملكەچدا تێدەپەڕن
لە پەنجەرەی من
باڵندەی ئاوابوون دەنگی ڕژا
چیا باوەشی پڕ بیركەرەوە و لەشكری چاو سوور
دەماری قەاڵ كتێب و خەیاڵ و چەكی كاریگەریانە
گۆرانی مێوان
ئێوارە پەڕەمووچی فرۆشت
توانیمان بەناو ڕێگا ئاڵۆزەكاندا بفڕین
هەنگاوێك ماوە بگەینە منداڵیی
م مشتومڕی ئاهەنگی برایەكانم لە گەرمی ئاو سارد بووەوە
ن نەگەیشتمە ناولێنانی ئاو
د دەستی میراتی ئاو دەگرم و دەڕژێمە لەشتان ئەرێ ئاو بڕژێمە كوێ
أ ئاوارەیی لە چۆاڵیی ئاو ئاسۆی لێ نەكەوتەوە
ل لم هەڵخەڵەتاوترین ئاشقی ئاوە بەمژێك هەڵیدەلووشێ
ی پەیوەندی نێوان من و دایك و باوكم و داپیر و باپیرەم و حەوا و ئادەم
خوا پێویستی پێ نەما فڕێی دا
ماسی بەدبەختترین گیاندارە
چێژ لە ئاو وەرناگرێت
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منیش نەگبەتترین ئادەمیزادم
چێژم لە منداڵیی خۆم وەرنەگرت
وا بەرزایییەك لە منداڵییم دەكوژێنمەوە
ڕەنگە سبەی ببێتە واڵتم
واڵتی منداڵێتیم پێشان دە
ڕووناكی ونبوو بەرزایییەك دادەگیرسێنێت
هەنگاوێك دەتگەیەنێتەوە منداڵیی
ئەو گوللەیەی منداڵیی پڕ شكۆی ال كردم بەگومان و هیچم نەگوت
لە گەنجیەتی قەوانەكەیم بردە بەرەكانی جەنگ
كردم بە مەرەكەبدان
یەكەم دێڕی یاداشتم پێ تۆمار كرد
نانی گەرمم نەخوارد
گەرمایی لەناو النكی هاوین هێمن و سەركەوتوو هەناسە دەخواتەوە
پردی پێست تەنك یەكتەختە بوو بە هەست
ڕاو خامۆش
تەنیایی بۆ یەكەمین جار ژیانی تێدا ئاسوودە بوو
پەسەندی ئەو تەنیایییەی باڵوە بەو سێبەرانە دەكات
لە دیواری بەرانبەری دەجووڵێت
لەسەر زەوی خەون دانیشتن
كۆچ بەرەو خەون
گەڕانەوە ڕووەو خەون
نیشتەجێبوون لە ماڵی خەون
خەون شادمانی سەر زەمین
سەر زەمین گێژەنی ژیان
ژیان خەونێكە لە شەوێك كۆ ناكرێتەوە
مردن دەتگەیەنێتە خەون
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كەوانەی كراوە
خوداوەندێك تێیدا دێتە قسە
نالی لە سووڕی ژیانی ئەسپ
ڕەشنووسەكانی پاكنووس و گەشتوگوزاری دەستنیشان دەكات
بۆشایی داخراو
مەحوی لەگەڵ خەمدا چی بۆ كرا
بەخشندە ئارمووش بئاڵێنێ
كات دەبێتە ناسیاوێكی ئێسك سووكی ڕاوكەر
ئاوێنە شكۆمەندیی دەموچاوت دەداتێ
بەخشندە ئارمووش داكەلێنێ
كات دەبێتە دێو
پێستی پێاڵوی هاتوچۆكەران دەخوات
شەقامەكانی كۆماری جوانیی پیاسەیان لێ ناكرێت
خەڵك بەپڕتاو دێن و دەچن
منداڵی باوەشی ژنەكان
مەمكی درەختەكانی ئەمبەر و ئەوبەری شەقام دەمژن
سروود
درۆی پفدراو
ژوور
ئەسپی ناڵ لۆكە
ڕێگا
هەراسانی دیدەنی
ئااڵ
قەڵغان و شمشێری شەڕكەرەكان
دوو وشكایی لەم كتێبە ڕەنگاوڕەنگەی هەمیشە كۆمان دەكاتەوە
بسك و سمێڵیان كەوت
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دوو تەڕایی لەو نسێیە كۆش سڕەی
هەمیشە توانای مانەوەیان تێیدا نییە گەرمی و تریفەیان گرت
دوو ژوور تەماشایان خۆڵەمێش
ژنی ناوی چاوەڕوانییان سارد
درەختی باڵ بەتاڵ
جلوبەرگی تەڕ بەسەر تێل مانەوە
سێبەری الوانەوەی حەوشە و هەڵمی گەشەكردنی ڕووەكەكانی دڵخۆشی
نایلۆن چاویلكەی پەنجەرە
خاوی فەرموودە پشوودان
شەو و ئێوارە
ئەستێرەم نەوی
نیوەڕۆ و سبەینە
مانم پەرت
پەشتەماڵی جێماو دەبێتە سێبووری و چاوی پێ دەكرێتەوە
هۆڵ پڕی ڕووگەنمای هەڵخەڵەتێنەر
پیاوی تەوەزەل هاوینی دەریا
تێلی قەرەوێڵە ددانی زەردی بیابان
لەسەری بنووی كابووس تەزبیحێكت دەداتێ و پێشت دەڵێت
ناوی بنەماڵەكەتان بژمێرە و ناونیشانیان دیاری بكە
گڵۆپ پۆلیسی شەقامەكانە
ناسنامەی ڕێبوارەكان دەخوێنێتەوە
دیوار گەمارۆی جوانیی
ئێوارە و شەو
مانم پەرت
سبەینە و نیوەڕۆ
ئەستێرەم نەوی
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شووشە گواڵوی ناو پەشتەماڵ بەداخراوی دەمێنێتەوە
پیاوی تەنیای ناو سێبەر دەیەوێ ڕاكاتە بەر باران
برژانگی بۆشایی ڕەنگ بكات
پانكەی ناو تونێل باڵ گەچاڵو
دووكەڵی درەختی تەڕ
یاداشتی ڕاكردووی بە باران شێلدراو
بۆنی دۆڵ
گۆرانی خۆشبەختی ئاشقی لە باخچە ڕواو
سیما ئاوێنە نەیگەست
مانگ مەمكبەستی فڕێ دا
مەمك گردی سێبووری
گەرمایی دەیەوێت كراسی سێبەر بكاتە بەری
ڕۆژباش برادەری نقوومبووی خەون
قسەكردن ونكردنی ئەو خەونانەیە
شەو بەنیازی دەخەوێت
خەون شكانی سزا
ئاوابوون دانیشتنی خۆشەویستی
نواڵە پرچی ناوەڕاستی ئاسمان
ئادەم و حەوا سێبەری خۆیان بەڕووتی لە ئاوێنە دی
بەهەشتیان جێهێشت و ڕژانە سەرزەمین
بولێڵ
ڕوخساری باخچەی دەربەندی گۆم
كازێوە
ڕوخساری باخچەی هەولێر
شوێن پێی ئاو
فەرامۆشی ئەو ماسییەیە زەرتكیەتی

109

دارستان پەنای كۆچبەر
باخچە دیلی گوڵ
غارێك خۆشەویستی
جریوەی باڵندەی نیوە خرۆشاو
شوێنگری گوللە
پێشانگای رۆژی نیوە مات
پەرداخە شەونمی سەرەتای مانگی بەهار
دووری ئاسمانی یەكەم
سروودی سەربازی لە شەڕ ئیفلیجبوو
بسكی بەخشندە
ساباتی شەوی پەردەی منداڵی پێغەمبەرەكان
سمێڵی خوداوەند
فریزی ئەو حەوشانەی منداڵ تێیدا فێری ناوی خۆیان دەبن
درەختی بەخوداوەند خرۆشاو
گەاڵی خانمی شێدار
درەختی بەبەخشندە خرۆشاو
گەاڵی جوامێری گەرما
شوێنگری گوللە
پێشانگای ڕۆژی نیوە شێلدراو
ئەوانەی زەرتك سەخڵەتی كردوون
چاودێری ماسیین
چاودێر دەستی ڕاستی گەراجە
دەربەندییەكان لەناویدا بیر لەخۆیان دەكەنەوە
دەستی چەپیشی هەولێرییەكان
نهێنی تێدا دەدركێنن
سەروەری چیای ڕەنگاوڕەنگ
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كۆمەڵێك خەنجەری گومان نانەوەن بەدەست تارمایییەوە
گەردەلوول ئارەزووی وەرز
سنوور لوولی مار
پەنجەرەی گەشت
بای مەیی
تاسەی دواخست
نواڵە بیرەوەری ئاڵۆز بوو
خودی فڕێ دا
كیژی دۆزەخ
كوڕی بەهەشت
لە خەون چارەنووسیان وەك یەكە
ناوەندی شار خوداوەندە
شانی ڕاستی
سۆراخی دووڕیان
شانی چەپی
گەرمایی لە ئاگرە خراپەكان دەستێنێتەوە
چلەی ماتەمینی گۆرانیبێژی بەناوبانگ
نواڵەی نەخۆش خست
پەنیری بەتاخمی چاوە هەڵگیرا
باران گەوهەری سەرنج
پەرژینی باخچە
پشكفتنی خورپەی باڵندە
باڵ دەنگی هەڵدا
شەڕە
دوافیشەكم نارد
لەشكر قرپۆك
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ژەنگی تفەنگ
جیوەی ئاوێنەی گاڵە گاڵ
با لە پێشوازی باران و تەزرە و بەفر
وەستاوە و سەرمایەتی
قەوزە ئاوێنەی لێوی جۆگە
جۆگە پەنجەی كوڕی بەهەشت
شمشاڵی كیژی دۆزەخ لێ دەدا
شەپۆلی گوللە خلیسك
بەژن لووتكەی كەوت
زاناكانی كەناری پەڕینەوە
سێبەریان فرۆشت
دووكەڵ خەاڵتی پەپوولە
خەاڵت لەتە گۆشتی جووراوی ناو دەمی ورچی ددان ڕووخاو
بارانی گەڕەكی خۆشبەختی
برووسك كردی بەهەڵم
دەرگای باخچەی یاداشت ڕۆچوو
ڕۆچوون بەناو جوانییە ئەتككراوەكان
باڵی باڵندەی مەلەوان جوانییەكانی لەناو دەرهات
لە شاری گووفەك
ئەسپ تەرمی سواری خوارد
شمشاڵی كۆچ
نزای هەمیشە وشكی
چایخانەی ئەدیبەكان لەناوی دادەنیشن
باوێشكی باڵندە
هەور حیالندی
كوێر لە خواردنەوەی تاسەی دیدار
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جوانی گۆڕی نوستووی تەنیایی
نسێی ناشرین
گوڵە بەڕۆژەی چاو گەرم خوناو ناگرێ
دەربەندی گۆم خوناوی سۆزی دایە گەرمایی
هەولێر تەماشای لە بەژنی كاتژمێر ڕەنگ
مانگ زەرتكیەتی
هەناسەی لە ئاو بانگەوازە
چاوی چەپی تریفە
چاوی ڕاستی ماسی
دەرگای نیوە كراوە
یاداشتی ئاڵۆزبوونی دوو تارمایی
درەختی ساكار
پەلكی گوللە
داخرانی چاو
ئاڵۆزبوونی پیاسەی ئێوارە
گوێی سپێدە كرایەوە
گفتوگۆی ژووری منداڵ تێدا لە دایك نەبوو
خەونی لەناو ناڕوێ
بیابان نینۆكە فڕێدراوەكانی چیا
مانگ زەرتكیەتی
هەناسەی لە ئاو بانگەوازە
چاوی ڕاستی تریفە
چاوی چەپی ماسی
بەهار گۆشتی خاك شلە
تەماشای لەرینەوەی مەكە
چاوت هەڵدەپڕووكێنێت
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هاوین ئەنگوستیلەی تۆزە
لە پەنجەی پەیكەری خۆشڕۆیە
زوو بزر دەبێت
پایز گەردەلوولی كەڕە
بانگی مەكە
وەاڵمت ناداتەوە
زستان پردی بەفرە
بەسەری مەڕۆ
فێڵ لە پێیەكانت دەكات
سروشت كیژی گەچاڵو
سوورایی نواڵە ڕژا
تەماشای سوورایی ڕژاوی خۆی كرد
گڵۆپی ژووری دەرهێنا
ئاوێنەی پشوودان ماوەی ڕوخسار پێشاندانی داخست
مێوان زمانی كەوت
لە سێبەری دانیشتن
گۆڕەوشاردانی تیشك
كەڵبەی ڕێ لە پێی دڵ توایەوە
سیمای پەنگری تێپەڕین سیس
پەنجەی كیژی خرۆشان شاری شێال
دەستە خوشكەكانی نەگەیشتنە پێشوازی
چاوی چرۆی نەكرد
چرۆنەكردن وژەی ترسناكی شمشێر
مۆسیقای باخچەی حەوشە
گۆرانی خۆسڕینەوە لە مەمكە خڕەكانی تەنیایی
پەردەی پەنجەرەی ئەو شەمەندەفەرەی پێی دەچینە گەشت
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كراسی ڕەنگاوڕەنگی بابە نوئێلە
مندااڵن بۆیان دووریوە
هەور بۆینباخی ئەستێرەی تازیەدار
ئاسمان سینگ بەرەڵاڵ
مەمكی كلۆر پەنجەی ماندوو كرد
كیژی ماڵئاوایی كراسی تەڕی لەسەر ڕستەی هەتاو كۆ كردەوە
سێبەر خەمڵی
پەسەندە ئەو سێبەرەی بیركردنەوەت دەخەمڵێنێت
ئاگری ئارەزوو پێڵووی تەنك
بووكەشووشەی كەمخوێن
دەستەكانی یاری بەدوگمەی ڕادیۆ دەكات
دەیەوێت هەواڵەكانی جەنگ ڕوون بێتەگوێ
پەنجەی بەخشندە
دەرگای كۆشكی بەختی كردەوە
پەنجەكانی پشكفتن
تێكئااڵنی پەنجەكانی كۆتی مانگ
پەلكەزێڕینە برژانگی كیژی ئاشق
بوومەلەرزە شەختەی ناو گۆزەكانی هەڵوەشاندەوە
دروود ماسی ئەو حەوزانەی كیژ بەخێوی دەكەن
دووكەڵی ناو ئاوێنە
لێژایییەكی خزە
كۆمەڵێك سەرخۆش دەیانەوێ بچنە ناوی
ناولەپ گۆڕەپانی یاری
پەنجەكانی جۆگە
قازە دەنگ تیژەكان هۆگری بوونە
كۆمەڵێك جووتیار كێڵگەی شانازی لەبەر دەكەن
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چاو تاسەر پێڵووی گران كرد
درەختی لێوار ژووری گەشت
باڵندەی ترسا
فڕین ملوانكەی كیژی خامۆش
هەڵفڕین نەیتوانی ئێوارەیەك بچێتە پیاسە
لە باخچە بیر بكاتەوە
ڕووباری جوانی لە ژێر پێڵووی
ماسی لەناو بن
جوانی دوا پەنا
ئەی جوانی
من شەرعیترین مێردی تۆم
شەڕی ئاسوودەی نێوان من و تۆ
كەرتبوونی سێوی ئادەم و بەربوونەوەی بەردی سیزیفە
سەیری ئاوم كرد
لە چییەوە پەیدا دەبێت
بەدیار چییەوە خەو دەیباتەوە
پارچە فایبەرێك
لە دەنووكی تەیرە ئەبابیلە چوارچێوەی بۆ كراوە
ئەو حیكمەتەی تێدا نووسراوە
ئێرە ماڵی خودایە
بەدەستنوێژ و نیازی پاكەوە وەرە ناوی
دەرگای بە كراوەیی لە دوای خۆت جێ بهێڵە
ئەو ماڵەم لە وێنە لەچاپدراوەكانی كتێبەكان دیوە
سەدەیەك بەرانبەری سڕمام
لەناو باخچە چرام زیاد كرد
لكە الوازەكانی درەخت داوایان دەكرد بكرێنەوە كورسی
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كوڕێكی بلیمەت لەسەری دانیشێت
پەلكە پرتەقاڵ بهاوێتن بۆ دەموچاوی تیشك
لە حەوشەی ئەو ماڵەدا
ماسی بایەخ بەو تابلۆیە دەدات كە لە حەوزەكەدا ڕەنگەكانی دەشێوێت
ماسی ئەڵقە لە گوێی ئاوە
بەچاوی شەرمەزارییەوە تەماشای الفاو دەكات
كە فڕێیان دەداتە سەر دارە تەرمی كەنارەكان
تۆڕەوانەكان لە كەنار دانیشتوون
پەتاتە پاك دەكەنەوە
حەزیان لە خوێندنی باڵندەیە
كوێری دەكەن تا بەردەوام بۆیان بخوێنێت
تا لە ئاوازە خۆشەكان بێزار دەبن
ئەرێ بۆ لە ئاوازی خۆش و جوانی بێزارن
كەروێشكێكی شڵەژاو لەگەڵ خۆتان بهێننە باخچەیەكی مردوو
مرۆڤێكی ئاسایی هۆگرتان دەبێت و لكێكی الواز لە دارستانەكە دەبڕێت
بۆ باوكە پەككەوتووەكەی دەكاتە كورسی
كە ناتوانێت بڕوات و پەلكە پرتەقاڵ بۆ دەموچاوی تیشك بهاوێت
خۆر لە ددانی بەخشندە بەژنی چەماوەی بینی
شانازی فرۆشت
خۆری ڕوونەوی زەرتكی ال دڵ
جوانی كرۆشت
بۆنی پرچی تەڕ
الوانەوەی پیانۆی ئەو كوڕانەن پەنجەیان لە زەمینی خەون ڕواندووە
ئێوارەی مێوان
ژمارەی خۆشەویستی دزی
مانگ برادەری نیاز پاكی ڕێگا
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تریفە دەمامكی پیاوە كەمتەرخەمەكانی هەفتەی جارێك دەچنە مۆزەخانە
گردی گەمارۆدراو بەجۆگە
سزای نەمریی
تەزرە سیس
گەواڵە ئارەزووی هەور
باران هەڵەی ئارەزوو
ئاوزەی خەون
ئەستێرەی الواز
مانگ زەردێنەی هێلكەی ناو لەنگەری پیاوی جوانی ویست
ژووری پشوودان نەخۆشە
حەوشە پاسەوانییەتی
ناهێڵێ كەس وڕێنەكانی ببیسێت
ئاو تا چۆكی جوانی خڵتی جیا كردەوە
شەپۆل نزم
گۆرانی پەڕینەوە
دەستاژۆی كەڵەكەوان
ڕووباری نزیك شار پردی نییە
خەڵك بۆ دیدەنی بەمەلە دەپەڕنەوە
گۆپكەی داری باران پشكفت
ئاو چااڵیی زەوی داپۆشت
بازاڕی جێهێڵدراو
ونكردنی جانتای گەشت
هەست
ڕاكردنی سێبەری بوڕكان
گوارە هەڵوەرین
چاوی داخراوی ئاهەنگی كیژی
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سنوور
جەنگ
نەفرەت
ئاوەدانی
بەهەتاوی درەخت كرایەوە
هەتاوی درەخت
بەیانیت باش
مزگەوتی دەربەندی گۆم
هااڵوی پرسەی لێ بڵند دەبێتەوە
گوڵ دیواری الدا
گەرمی مانگ
لە كەمەری شەو خۆشی ڕێبواران
دەنگی غاردانی ماین
كەوتە ڕێگا گشتییەكان
مانگ دەستی لە خانووی گیانم پەنجەرەیە
نواڵە پەنجەی بەدیواری ژوور كێشا
كیژی گوڵەگەنم
كەژاوەی ئاوەدان
گێژەن تەماشای لە پەلكی ئاو كردەوە
لەو خانووەی تێیدا لە دایك بووم
بەخوێنی ناوك بڕینم
نووسییان  1965/11/18هەولێر
دڵنیایی ماڵئاوا
هەوار پێخوستی خەون
خەون ژووری بەتاڵی گەواڵە
گەواڵە ئەڵقەی پەنجەی كیژی شەل
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شەل لە بانگی بڵندایی كەڕ
كەڕ كەڕووی ئاهەنگی بووكی نابەدڵ
نابەدڵ بنێشتی هەڵبزڕكاوی نەمێردی ددان ڕووخاو
ڕووخاو گەشتی قڕژاڵ
قڕژاڵ كۆڕاڵی سروودی بیابان
بیابان دووكانی سەوزەی قوم
قوم ژەنگی گوارەی شاخ
تاجی لەشكر لە ددانی بەوەفا و سەرنجڕاكێشی گورگ
دانیشتووان فەرشی پیاوە یاریكەرەكانن
كە لە چاوەڕوانی هاتن و نەهاتن قسەیان نییە
پەرژینی چاوی گورگ
ددانی پڵینگ و شێرە
هەولێر ساكارە
دەموچاوی لە قامیشی شەكر و نەیە
زەنبەقەی ناو ئاو داڕێژراوە
هەروەها منیش
قەاڵ و منارە بەساكاری بوونە دوو باڵی گەورە
توانیمان ئاوی دەریاكان بخۆینەوە
جوانی ساكارە
زەویش ئاڵۆزە
گڵۆپی پایتەخت كون
غەریبی لە ساڵ
غەریبی لە وەرز
غەریبی لە مانگ
غەریبی لە هەفتە
غەریبی لە ڕۆژ
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ئەی غەریبی لێیدە لە زەنگ
لە لێوارەكانی ئاوابوون خەونبین دەڵێت
هیچ شوێنێك نزیك نییە لێرە
شەو كراسی دەریا
ئێوارە
فەرامۆشی پردی دوورگە
نیوەڕۆ
تۆڕی گەورەی ڕاوە ماسی
سبەینە
شمشاڵی دارستان
باڵی ڕەنگاڵەی نەخۆشخانە كەوت
گای پرچ گڤ لە سێرك پێشبڕكێی ئاشتی دەكات
دەرزی بەرگدرووی بووك گوللە
سبەینە
كلۆری ددان
نیوەڕۆ
تاسەی دووگیان
ئێوارە
ئاسمانی نزمی باڵندە
شەو
پشوودانی منداڵی گوڵفرۆش
غەریبی لە ساڵ
غەریبی لە وەرز
غەریبی لە مانگ
غەریبی لە هەفتە
غەریبی لە ڕۆژ
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ئەی غەریبی لێیدە لە زەنگ
لە لێوارەكانی ئاوابوون خەونبین دەڵێت
هەموو شوێنێك نزیكە لێرە
ژێر باڵی خاڵخاڵۆكە
ناونیشانی ماڵە دەركراوەكان
پەلكەزێڕینە موورووی پرچی بەهار
نارنجۆك كراوەتە تابلۆ
بەدیواری النك هەڵواسراوە
منداڵ چەند هێمن و جوان لەناو النك ڕادەمێنێ
دەستی بۆ دەبا
كۆماری مردن
زەنگە دڵخۆشكەرەكان لێیان دا
هەموومان بالیفمان هەستداربوو
جوانی پێڵووی تەنك
گرێی ڕێ لە پێ توایەوە
تەمەنی لێڵ مێوانی بەیانی
پڕشنگی ڕم
ئەستێرەی ماتی دیواری گۆڕ
هەست هەناری كپی
هەناسە
نزای ماڵئاوایی
هەور
پەردەی پەنجەرەی ساڵ
درەختەكانی گوێ بۆ ئەو بایە ڕادەگرن
كە یاری زۆرانبازییان لەگەڵ دەكات
دەنووكی بەتاڵی باڵندەی كوێرن

122

با پەلكە وەریوەكان بۆ درەخت دەفرۆشێ و ناشگەڕێتەوە الی
بەشەونمی هەورە تریشقە
ڕێگای چیمەنتۆ بەند نەرم
دەستی تەزیوم
بەگەرمایی سۆز گەرم بووەوە
یەك دوو ئاهی سەوزایی
ئاوێنەی ئاوابوون دەموچاوی ناقۆاڵ كردم
گەندەمووی هەست
لە پارچەی بچووك گەردەلوولی چاو هەڵناگرێ
ڕوخساری ئاسوودەیی
بەردی خەون گەرمی بوڕكان
پێستی باڵندە
كفنی كیژی ئاشتی
نینۆكی خوداوەند ئاوی كۆڵاڵ
هێلكەی ماسی ترووكا
سروودی نەمری
سروەی نەفرەت
خۆشم دەوێن
سەرم لە بالیفی خەوگران نقووم
پشكۆی سەرەتای ڕێ
شەیتان پەنجەی داوەتێ
ئاگردانی چاو كراوە
چای ساردە ساردە سارد
سروودی نەفرەت
سروەی نەمری
خۆشیان دەوێم
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ناشتنی بریسكەی شمشێر
گۆڕی جوانی
كێلی دوو چاون
چاوی ڕاستی لەگەڵ چارەنووس كەوتووەتە شەڕ
چاوی چەپی شەونمە لە پرچی بووكەشووشە كەوتووە
ئاوەدانی جرووكە جرووكی باڵندە
درەختی گەاڵ نەرم و كانی هەناسە گەرم
ساردایی ڕوخسار
جانتام زریزەی كرایەوە
شوێن ڕەش
كات بزر
گەرمایی ڕوخسار
جانتام زریزەی داخرا
شوێن جۆگەی شكا و ئاوەڕۆی گۆڕا
كات ماكی سووتان بەكوڵمی هەڵبژاردراوی جوانی
پەراسووی مرۆڤی بەئەشق مردوو
ژێی كەمان
نسێ هەتاوی بیست
بەردی قادرمە دەنگی بینی
ژووری دەرەوە پێنج ال
خوێناوی كونی شمشاڵی ماڵئاوایی
شای بەردی دیواری جۆگە
كەوتنی دڵۆپەی پەیكەری شەڕ
مەمكی خۆڵەمێش كیژی كەمخوێن
بەهار دڕندەیەكی گیانبازە
بەزەیی لە دڵۆپە شەونمی بەیانییان لێ جێما
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مانگ لەناو دەستم كەڕووی لێ كەوت
خانەكانی تریفە ڕشایەوە
گەواڵە گومانی لە هەڵمی گەیینی ترێ
باڵندە دوو چین بێچوویان بەباڵ كەوت
پەڕی باڵیان كورت
تووكی پێیان درێژ
پەرجووی دووڕیان
ئەمەكی هەتاوی زستان
ئاگر
دەرگای حەوشەم نەكراوەتەوە
دەرگات كوتا
بەدەستتەوە بینین دەكەوێ
خۆڵ
دەرگای ژوورم نەكراوەتەوە
دەرگات كوتا
بەدەستتەوە چێژ دەكەوێ
ئاو
دەرگای حەوشەم نەكراوەتەوە
دەرگات كوتا
بەدەستتەوە بەركەوتن دەكەوێ
با
دەرگای ژوورم نەكراوەتەوە
دەرگات كوتا
بەدەستتەوە بیستن دەكەوێ
سروشت
زریزەی جانتای شەڕ دانەخراوە
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زریزە داخەی
بەدەستتەوە بۆن دەكەوێ
بینین
چێژ
بەركەوتن
بیستن
بۆن
بزانن كێ لەم حەوشە پێیەكانی مەییون
ژیان دەیكوژێ
مردن دەیژیێنێ
ئاگر
خۆڵ
ئاو
با
بزانن كێ لەم ژوورە پێیەكانی مەییون
نە مردنی سەرەتایە
نە ژیانی كۆتایی
سروشت
بزانە كێ لەم شەڕەدا
نینۆكی بوون بەسەنگەری نابەرابەری پەنجەكانی
شەویان دزی و بەیانی لێڵ
خەون بەردە ساوایەكان دەوەشێنێتە ئاوێنە كوێرەكانی دەموچاوت نادەنەوە
ئەو قەرەوێڵەیەی
یەكەم قیژەی من
ئاوازی نائارامی بوو
چوارپەلی ڕزی
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دەست و پێی منیش
كۆمەڵێك برای
شیریی
گیانی
گومان بین
بەدوای هەواڵی دەست و پێم هاتن
گۆرانی خەمبارییان گوت
گۆرانییان كرد بەهەاڵت هەاڵتی ئەو ڕووبارە بێ وادەی
برادەرایەتیم لەگەڵی بەهێز بوو
برادەری بێ وادە چاوی داخست
دنیا غاری دایە ناو بیركردنەوە لەگەڵ خۆی دوا
ئارەزوو دەكەم بێ دەنگ بم
شەقامی وا ترسناك هەیە ناتوانی بەناویدا بڕۆی
قەاڵی وا هەیە قبووڵی نییە پێی لەسەر دابنێیت
بەردی وا هەیە شەڕت دەكاتەوە
چاوەكانی كردەوە
چای سەر مێزی سارد ببووەوە
جۆالنەی ناو باخچە دوو شەمشەمەكوێرە دەیانهەژاندەوە
چاوی مووشەك نیشانە دەكەوێتە ناوی
دیقەتم بدەمە خودای ئاگر یان زۆر گوتنی بەرد
بەرد دەست و پێی لە گفتوگۆی پردی ئاگر دۆڕاند
گەرداوی دەریا
خەونی پاشا
داوای منداڵ
لە تەنكاوی جۆگە لێ هەڵگیراو
سەرسامی ماری ددان هەڵكێشراون
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ئاوی ئەو تەنكاوە بخۆرەوە
دەریا
پاشا
منداڵ
چێژ لە گەرداو و خەون و داوا وەردەگرن
گیای مردن لە چاویان دێ
گیا لە چاوەكان
پشتی تیمساح دەكەنە پێستی دووەمی پێیان
پردی لۆكە دەكوتن
پردی لۆكە ترپەی پێی ڕێبوارەكانت لە دەفتەری یاداشت بنووسە
ڕێبوارەكان ئەو كاتانەتان شاد كە تێیدا بەسەر پردەكان دەڕۆن
دەنووم
هەڕەشەی خەونێك خوێنم سارد دەكاتەوە
پرد گەمارۆی توندی گومان بین
بپەڕمەوە پێم لە خامۆشی ون
بازنەی گلێنەم بەتاڵ دەكەم
هەولێر لە ژێر چەتری بارانبارین
لە جوانی خۆی جێدەهێڵم
گوێم بەدەرزییەك پاك دەكەمەوە
هەولێر لە ژێر چەتری گوللەبارین
لە ناشرینی خۆی جێدەهێڵم
جوانی
ناشیرینی
تێر مردنم
ئەرێ تێر گەشتی لە ئاسمانە یان زەمین
كیژی زەوی لووالقی سەرمای بووە دەیشێلم
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هەولێر ئارامبەخشترین خۆڵی ناو لەپی زەوییە
گیای پرچی منداڵە مردووەكان
كەالوەكانی جەستەی كیژە لە ژوان كوژراوەكان
خوناوی گەشت لە كەالوەی جەستەی كیژەكان
لە جەستەی گەشتەوەران بنیشە
چاوە منارەیییەكان گەڕانەوە منداڵدانی
قەاڵ ئاوێنەی خەتاباری بووك
سبەینە بۆ شەوێكی دی
ئەو قەرەوێڵەیەی
یەكەم قیژەی من
مۆسیقای ئارامی بوو
چوارپەلی پەرژینی باخچە
دەستم هەڵبڕاوی ساڵوی مێوان
پێم لە ڕێگای سەردان
خوداوەندی سەرسام و خەوندیدە
پێڵووی پشكۆ بەكەوتنی چاوی مامز گران بووە
پشكۆ پێڵووت هەڵبدەوە
جەالدان ئارامی ئوتێلەكانیان تێك دا
گەشتیارەكان لەسەر تەرمی پیاوی كوژراو ناسنامەیان خوێندرایەوە
تەرم ئازادی بە زەوی بەخشی
درەخت گەاڵكانی بوو بەئاسن
منیش گۆڕم
گۆڕی ئاوێنە
درەوشانەوەكانی لەناو خۆ لوولدا و فڕێی دان
لە ئاوێنە نەگەیشتمە نامەهێنێكی دڵخۆشكەر
سێبەرم بوو بە هەڵم
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من مامەوە
بكوژی كەشوهەوا
كۆمەڵێك ئێسكبەند خەریكی تەرمی كەشوهەوان
ڕێگاكان بیری ڕێبوارە لەناوچووەكان دەكەن
لە ژێر خەندەیەكی ساكاریش
تەماشای مەدالیای گیانبازییان دەكات
چۆن هەڵۆ لەسەری نیشتووە
پێیان دەڵێت
دێن بچین بەدوای دەستە بەوەفا و میهرەبانەكان بگەڕێین
جوامێری تاریكییەكان گوڵی گێچەڵی لە باخچەی دڕندەیی كرتاند
بۆنی بەزەوییەوە كرد
كیژێكی خانەنیشینی لە بنەماڵەی ئاو مارەبڕی
لەسەر كورسییەكی حەسیری هەژێنەر دانیشت
پەرداخێك ئاوی تووی خواردەوە
داڵغەی لێدا و لە خودی نزیك بووەوە
ئەم حەوشە و ماڵەم بەدڵە
هەموو شتێك تێیدا جوانە
ژوورەكانی لە چاوی نقووم كرد
باخچەش سێوی حەرامی گرتووە
ژووری لەدایكبوون ئەو ژوورەی مانگی هەنگوینی تێیدا بووم دڵە ساكارەكەی زەوییە
باڵندەیەكی پەڕ و باڵ كورت و جەنجاڵ
خۆی بەسەر گەرمپێوی قەد دیواری ژوورێ هەڵواسی
گەرمیپێوەكە فڕییە خوارێ
خۆی لەناو كەلێنی كاشییەكان بزر كرد
باڵندەی قەشمەری ئیفلیج
لە جانەوەری خۆی لیمۆندووزی لە كەپووی تواندەوە
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شینایی ئاسمان و دەریای لێ بوون بەتەختەی شانۆی
پێشكێشكردنی چاالكییەكانی زەوی
دەریا لوولی دا
گەرمیپێوەكە وەك دەستی دایكێكی دڵسۆز
تیشكە شیردەرەكانی نەدەگەیشتن
مەمكیانی لە پەنجەرەوە لە دەمی ڕووەكەكان نا
خانمی ڕووناكییەكان
هەر پێنج پەنجە بڕاوەكانی فڕێ دایە سەربانی ژوورەكەی
سەرەتاكانی لێ بوون بەپردێكی بەستراوە
خەڵكانێكی زۆریش پەلەی پەڕینەوەیانە
پەنجە بڕاوەكان لەبەر خۆر الیەكی كزر ببوون
گۆرانی وەكو بایەكی ئیشكەر وەریگێڕان
الیەكەی تری دانە بەرخۆر
باوكم كەم دایكم باوك و دایكم
برایەكانم كەم خوشكەكانم برا و خوشكەكانم
خۆم كەم خۆم زۆربوونی باڵندەكانی خزمی دایك و باوكم
دڵ لە دڵدانی ئاوێنە
بلوێری نوستوو
ئاوێنە درۆیەكانت چین
بلوێر لە ئاوازێكی دەیكاتە ئەفسانە
بلوێر بەیەكەم گوێگرتن
ژیان لە گەڕەكەكانی كازێوە درێژ دەكاتەوە
هێلكەكانی شەڕیش دەشكێنێت
كە قەلەڕەش لەسەری كەوتووە
مۆرانە و كێچەكانی لە سەری نیشتوون
نەشونما دەكەن
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من منداڵی گەورەی ئاسمانم
بەهاتنە خوارەوەم ناوچەوانی زەوی گەرم داهات
بۆنی دانەوێڵەیان كردە كراسم و كەوتمە جەنگی پرسیار
 1990 - 1989هەولێر
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مهرگی ئاوێنە

١
ئاوی نەفخی سوور خورایەوە
خوداوەند
فریشتە
دەرگای بەهەشتیان لە ڕواڵەت داخراو
لە دڵەوەش كرایەوە
كەڵەكی فریاكەوتن
پەراسووی ئادەم
بزماری ئەو ددانانەن لە سێو ڕەش بوون
چارۆگەی پەڕۆی ڕوو بڵندی شەوی پەردەی حەوا
شادمانی سەر زەمین
(نغــرۆ بــۆ مــن كــە نامــەی شــەڕكەرەكانم بــۆ دایــك و باوكــە نەخوێندەوارەكانیــان دەخوێندەوە
نغرۆتــر بــۆ ئــەوەی گــوێ لــە دەنگوباســی شــەڕ دەگرێــت و ئاگــری شــكانی الیــەك دەروونــی
ڕوونــاك دەكاتــەوە نغرۆتریــش بــۆ ئەوانــەی خــواردن بــۆ بەرەكانــی شــەڕ دەبــەن)
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2
نێرییەك سەری بەقۆنداغەی تفەنگ كردووە
قووڵ كەوتووەتە خەونی مانەوە
بەئاگام هێنا
بچینە پیاسە
بەكەڵەكی گەشت چاومان بەرەڵاڵی خەیاڵ كەین
سەوڵ لە كەڵەكەوان وەرگرە
لە كەنار دادەبەزین
لە چاوانم خۆت تەنیا كە
لە شار برادەرایەتیت لەگەڵ برادەرەكانت گەرم كەوە
منیش دەگەڕێمەوە ئەشكەفت
دەرگای گچكە دەكەمەوە
گۆشت بەشمشێر دەبرژێنم
خەوت خۆش شمشێری نوستووی ناو كەللەسەر
سوپاس گەرمایی تەرم
گەرماییت پاراست
بەگەرماییت كاتژمێری دەست تەرمەكان
لەشكركێشی بۆ سەر تەرمەكان ڕێك دەخەن
باش بوو خەیاڵ لە چاو نەترسا
دەنا گیاندارەكانی چاو
دەیانكردە شەمێی باڵە نزم فڕەكان
مراوی ناو دەستە گەورەكانی دۆڕان
دەنووكی پارێزگارییان فرۆشت
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لە خشەخشی ڕادیۆی زەوی
ملكەچی بوومەلەرزەن
دووكەڵ بەرد و خۆڵی بەرنەدا
میراتگرەكانی زەوی
ئااڵی گومانیان كردە كراسی شەیتان پێبینین
گومان بە ژن و مێردەكانت بڵێ
لێفەی خۆیان بەتەرمەكانمان دادەن
لێگەڕێ شەپۆلەكانت یاریمان لەگەڵ بكەن
فەرمان بەئاو بدە هەڵنەستێت
نەك كەڵەكەكان بگەڕێنێتەوە كەنارە درۆزنەكان
ڕێ بدە گەرماییت گەرممان كاتەوە
ژن و مێردێك لەم دیوی پەنجەرەی نیوە كراوە
بەدیار هیتەرێك بۆ منداڵەكانیان نان گەرم و چا سارد دەكەنەوە
هەورێك بەقەد دووگورد
ژەنەڕاڵێكی نەجیبزادەی وریا لە سۆراخكردن نوێژی لەسەر دەكات
بەناردنی نامەیەك سەرەتای ڕێگاكان تەفرەدران
بەگەیشتنی كۆتایی ڕێگاكان ئاشنا بوون
ئەو وێنەیەی لە جەژنی دە ساڵە كێشام
لە ناوەندی ڕێگا سپاردمە تەفرەدان و ئاشنابوون
بەڕۆیشتنێكی یەك دوو ڕۆژی چووم
نامە بگەیەنمە ئەو پاشایەی شمشێری كردە كورسی
بەپەنجەی تفەنگ سبەینان زەنگی قوتابخانەكان لێ دەدات
نیوەی سروودی قوتابیانم گوێ لێ گرت
بەزیم
وێنە پیر بوو
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پێیە گەورەكانی خەڵك شەقامەكانی شاریان داگیر كرد
ئوتومبێلەكان شۆڕش دەكەن
گڵۆپ ڕەش
پۆستەچییە ساختەچییەكان نامەكان دەكەنەوە
ئاسنگەرێكی خەواڵوو لەناو قەڵەشی بوومەلەرزە
كلیل بۆ دەرگا جێهێشتراوەكان دروست دەكات
مەرگ
بەهەشت
دۆزەخ
سەرزەمین بەهرەی داخراوە
نهێنییەكی سەرسوڕهێنەری ال نەماوە بیدركێنێت و بەختیارمان كات
بۆ
هەڵبژاردنی گشتی
لێبووردنی گشتی
تەنیایی گشتی
مەرگی گشتی
دەعوەت كراوین
چێشتلێنەرەكان بە كەڵەكی جەنگ دەڕۆن
برادەرپەروەر شەپۆلە سەرپێچیكەرەكان دەبنە دۆستمان
ئەو شەوەی دیواری گەورەی حەوشەكان دروست كران
پەنجەرە پەیوەندی نێوان حەوشە و ژوورەكان بوو
پەیوەندی هەمیشە لە شەڕگەكان
ستایشی پاڵەوانیەتی جەلالدەكان دەكات
دیوار
پەنجەرە
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ژوور
حەوشە
كەڵەكی گەورەی جەنگ دەڕوا
دەتوانین بە شەپۆلە سەرپێچیكەرەكان بڵێین دۆست
برادەرپەروەر شەپۆلە سەرپێچیكەرەكان سەوڵیان لە كەڵەكەوان وەرگرت
دڵنیابوونی ئاو
چاوە بریقەدارەكانی گورگ
خواردنی زۆربەی مااڵنی ساردكردووەتەوە
گورگ هەمیشە لە پەیوەندی سینگفراوانە
سەرزەمین
هەور دەستی پڕ دۆستایەتییە
بۆ دۆقە توند داچڵەكیوە
ئاو لە باوەشی خاك نەبێ نازانێ بخەوێت
ئاسمانی چاودێر دوو دەنكە ڤالیۆمی دایێ
بێهوودە لە باوەشی خاك كەوت
چاودێر هەمیشە لە دوا ڕكاتی نوێژی ئازاد وێرد دەكات
بۆ ئەوەی من بژیم
پێویستم بە مەرگی ئێوە نییە
وێرد بكەن وێرد بكەن وێرد
لە حەوشە و ماڵی گەورەی من
دەموچاوی ئادەمیزادەكان گەرمی و ئارامی دەبەخشن
مرۆڤ بێ هوودە كەوتە سەرزەمین
ستایشی هاتن دەكات
لە ژێر زەمین
بالیفەكان لێك نزیك دەبنەوە
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ئەو خەونانەی شەوان دەیانبینن
چەقۆ لە دەستەكان سبەینان لێیان ناستێنن
مرۆڤ ئەی بەتاڵترین هاتن
ببەوە كرمی ناو سێوی ئادەم
شارێك ڕوودەدات
تاراوگای لە دایك نەبووە نەمرەكانە
شەقامەكانی بۆ ناتوانن لە بیرەوەری ئاوارەكان نەمر بن
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٣
دروود بۆ هەموومان
هەموومان كەم من
تۆ
ئەو
ئێمە
ئێوە
ئەوان
پێویست بوو بڕووخێ
سەرزەمین كەڕنەڤاڵی تەواوی تێدا نییە
ئێستا باخچەیەكە هوماكان تێیدا دێنە قسە
قسەكردن میراتی ئێمەشی تێدایە
نامەكانم بپێچابووایەوە
قۆڵ و باسكە كوتراوەكانی ئەو ئاوانەی دەبنە خوێ دەمبینێ
ساكاری ئاوە بەكەفەكانیشم ئاڵۆز دەكرد
ئەوە بڕواهێنانی ئەو مانەوەیەمە
لە چوار ڕیان هەشت پیتی ژیان و مردن
بە هەشت دەنگ بانگیان كردم
ئێسكبەندی دەنگەكان هەڵوەشانەوە
ژ یـ ا ن
م
ر
د
ن
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ژیان چ مۆمێكە باران دایدەگیرسێنێت
لە ئەشكەفتەكان تیشكە سەرخۆشەكانی شیرینیی دەدەن بەخەون
لەسەر گێڕانەوەی خەون لەگەڵ شەوی خەوخۆشی ڕێك نەكەوتین
مردن چ نامەیەكە تراویلكە دەیپێچێتەوە
لە سێبەری ئەو درەختەی بەختیاری بەری دەخوات دەگا
لەسەر پچڕانی نامە لەگەڵ بەختیاری ڕێك نەكەوتین
خەون شەوی خەوخۆشی و بەختیاری خوێن شیرین كرد
مەودای ڕێگاكان دیارن
ماوەم نادەن بڕۆم بەرەو بزربوون
ژیان

ژیان

ژیان

ژیان

ژیان

چەند ساڵ ژیام

ژیان

چەندان ساڵی تریش بژیم

ژیان

ناتناسم

ژیان

ژیان

ژیان

ژیان

ژیان

ژیان

لە كەڕنەڤاڵی گواستنەوەی كیژی زەوی بۆ كوڕی ئاسمان
هوما لەسەر شانی ڕاستم
بەگوێی چەپمی چرپاند
ناسین مەحاڵە
مردن

مردن

مردن

مردن

مردن

چــــــەنــــــد ســــــــــاڵ مــــــــردم مردن
چــــەنــــدان ســـاڵـــی تـــریـــش بــمــرم مردن
نووسینی سەر كێلی خۆم بۆ ناخوێندرێتەوە مردن
مردن

مردن

مردن

مردن

مردن

لە كەڕنەڤاڵی گواستنەوەی كوڕی زەوی بۆ كیژی ئاسمان
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هوما لەسەر شانی چەپم بەگوێی ڕاستمی هاڕاند
خوێندنەوە مەحاڵە
ئەگەر بكرێ حەز دەكەم
بتناسم و حیكمەتی ئازیزانی سەر كێلی خۆم بخوێنمەوە
ئێسكبەندی دەنگەكانیش لە گیانێكی پڕ لە هەڵمەت و ڕاكردن بڕوێنمەوە
مەحاڵ وەك تۆپێك هەڵدە ئاسمان
كەوتەوە سەر زەوی بكەوە دوای
ماسوولكەكانی پێت بەهێز دەكات
پێیەكانی بەهێز بوون بەردەكەی گەیاند
درەختی تەمەن ژمێر
لكەكانت خوار و بێ مانان
كەی بكرێ دەكرێتە دەكرێ
بكرێ و دەكرێ
لە پەرداخێكی نیوە بەتاڵ و نیوە پڕ
وەك منداڵێك مانگ بە كۆترێكی هەڵفڕیو بزانێ
بە ئاوابوون پێبكەنێ
مشتومڕی ڕەنگە گەرمەكان
ئەی تاوانباركراو بە ژیان
ژیـــــان ژیـــــان ژیـــــان ژیـــــان ژیـــان
دوای ئەو هەموو لەخۆ دووركەوتنەوەیە
گۆریەی گەاڵ
لە پێی ژیان دەكەم
پەڕینەوە بۆ ناو دارستانەكان بۆ خۆم

ژیـــان
ژیـــان
ژیـــان

ژیـــــان ژیـــــان ژیـــــان ژیـــــان ژیـــان
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مشتومڕی ڕەنگە ساردەكان
ئەی تاوانباركراو بە مردن
مردن

مردن

مردن

مردن

مردن

لــــە ژێـــــر خــاكــێــكــی دڵـــخـــۆش

بــەدیــار پــەنــجــەرەیــەكــی چــاوكــراوە مردن
لــــەخــــۆم نــــزیــــك دەبــــمــــەوە مردن
هــەاڵتــوو
هەمیشە
ئەستێرەیەكی
مردن
دێـــــنـــــمـــــە كـــــنـــــە خـــــۆم
مردن

مردن

مردن

مردن

هومای ناقۆاڵ
لەبەر ئاوێنەی گۆمێكی الڵ
هێرش دەبا و خۆبەدەستەوە دەدات
ئاگادارییەك لە شەقامی
ژ یـ ا ن
م
ر
د
ن
چاو بانگ دەكات
ئاو لە دەستی منداڵ بڕژێ
لە گێژەنی خەیاڵ وێنەی

142

مردن

پەیكەر
پەیكەر

پەیكەر
زمان لە قسەكردن میراتی ئێمەیان ژێر خۆڵ كرد
چەتر
چەتر
دەرگا
وێنە دەكات
لە دەرەوەی پێشانگای
هونەرمەندێكی خەیاڵ داخراو هەڵیدەواسێ
دووبارە وێنەی
قەڵەباڵغی شەقام
پاككردنەوەی شووشەی مۆزەخانە
دەنگدانەوەی ئاژێڕی كارگە
زمان قسەكردن میراتی ئێمەشی تێدایە
ئاشقبوونی كۆتری ناو منارە و كەنێسە
پشكفتنی سبەینە
حەزكردنی ئاوێنە لە مرۆڤ
وێنە دەكات
لە دەرەوەی پێشانگای
هونەرمەندێكی خەیاڵ كراوە هەڵیدەواسێ
شاعیرێكی سەرسام بە سەرەتاكانی ناولێنان
لە دەفتەری تێبینییەكانی
بەزمانی دڵ لە دڵدان بۆی دەنووسێ
ژیان ـ ژیان = ئەی كۆتری دەبەنگی
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بە ئارەقەی بن باڵت بۆن ڕێژم كە
بۆ هەمیشەیی پەیمانمان بەتاڵ ناكەین
تۆ بەسەر منارە و كەنێسەكان درۆ بكە
منیش لەناو ئەو ڕێیانە دادەنیشم
خوداوەندان دژی فریشتە قاچاخچییەكان
خۆپێشاندانیان تێدا بەرپاكرد
ڕوخساری بەقووڵی ڕوانییە چاوم
نیگایەكی تاوانباركردن
بیانوو مەهێنەوە
درۆكانت لە سێبەری بایەكی
چاكەت چەرم
پێاڵو بەكرێ
ڕوون بكەوە
خامۆشی دێ
شەپقەیەكت لە پەڕی قەل لەسەر دەنێ
بڕۆ تازییەكان
كتێبی دڵنەوایی
بە هەموو شتێكت ڕازی دەكات
ڕازی بوون
لە تۆڕنانی بارانی هەوەسباز و خۆڵی داوێنپیس
هەوەسباز و داوێنپیس حەزیان لێك كرد
دروود بۆ نەوەكانیان
ناون بۆ ڕووناكی
مانان بۆ بزربوون
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(ڕووناكــی و بزربــوون جمكانــەی دایكمــن دایكــم لــە گرانــی ڕووناكــی پــۆدرە كــرد و فڕێــی
دا بزربوونــی گــەورە كــرد ئێســتا بزربــوون كیژێكــی درەوشــاوەیە ڕووی خاكــی ئاراییــش
كــردووە بــێ خــزم و كــەس و پەیوەنــدی قــاچ لەســەر قــاچ لەنــاو باخچــە دادەنیشــێت
دەچێتــە كەنــار ســەكۆیەكان یــاری بــە گوێــی ماســی و هێلكەشــەیتانۆكە دەكات دەبێتــە
هاوڕێــی گایەكــی گۆشــتن لــە ســێرك خوێنــی دەبەخشــێتە یاریكەرێــك كــە یــاری دەزانێــت
یــان نازانێــت)

4
هاوسێی مانگ و ئەستێرە
بیرەوەری ئارامییە
منداڵەكان نایەنە كۆاڵن
ژنەكان كۆاڵن ناماڵن
چڵكاو بەكۆاڵنەكان ناڕژێ
لە زەمین ڕامام و دانیشتم
زەمینم بە پەنجەكانم بەرزكردەوە
لە ئاسمان ژوورێكم بەكرێ گرت
سەرم لەناو لكەكانی دەستم دانا
(لــە خەیاڵــم شــەڕی پەلكەزێڕینــە و بــاران گــەرم بــوو شمشــێری پەلكەزێڕینــە شــكا كەوانــی
تیرهاوێــژ ڕاســت بــووەوە بــاران نمەكانــی هەڵگرتــەوە قەڵغانــی شــەڕكەرەكانی پــێ شووشــت
نووكــی تیــر ئایەتــی لــە جەســتەی گوناهـــەكانی بەهەشــت كوتــا گەڕانــەوە بــۆ ســەر زەمیــن
پرســیارێكە كاتێــك خــۆر نیــوەی دەركــەوت یــان نیــوەی ئاوابــوو دەكرێــت)

سەرم لە لكەكانی دەستم كردەوە
بینیم زەوی شمشاڵ دەژەنێت
گردەكان بوونەتە گورگ
گورگەكان بە ژن
ژنەكان بە پیاو
ڕەختی شەڕیان كردووەتەوە
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پێاڵوی منداڵە كوژراوەكانی لەناو دەنێژن
كەڵەبابێكی الڵیش بانگ دەدات

5
مەلۆتكەیەك نەپێچراوە
الفاو زمانی هەڕەشەی دەرهێنا
لە كیشوەری هەشتەم
ماسیگرەكانی خنكاند
خودایە ئەوەندە ئاوەم بدێ
ماسییەكان لە حەوز و ماڵی مندا نەخنكێن

6
داڵ ئاگربەستی شەڕی ڕاگەیاند
پرچی درێژی یادگاری سەركێلەكان
ئاڵۆزی ئاگربەست
نەفرەت سێبووریی پیاوە چاو كەالشووشەكان
هاوەڵی ناوكی منداڵەكانی لە شەڕ بوون
ماری نەخۆش
ژنێ دەستی لە سەوڵی كەڵەكی گەشت مەیی
كیژێنی خۆی الواندەوە
كیژێنیم ئاوێنەیەكی نوستووە
ڕووی پڕی
كۆتر
داڵ
تەختی بووكێنی
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تابووتی جوانەمەرگی
ئااڵی سپی
دێوجامە
لە هەڵبزڕكانی ئاگر
سێبەری دەستێكی كوشندە و نەشمیالنە
پەرداخە ئاوی مەزەداریم الر دەكاتەوە
ئاگر دەستی لەبەر ڕاگرتووە
خەوی پێ دەڕەوێنێتەوە
ئەو خەونەی سندووقی دەخیلەی منداڵیمە
بیرەوەرییەكانمی جەنجاڵ كردووە
ڕێگام لە ڕووناكی ون
تا دەگەمە شكاندنی سندووقی دەخیلەی منداڵیم
سبەینەیەكی پڕ سروودی پێ دەكڕم
من و سبەینەی پڕ سروود دوو كەسی تەنیاین
ئەو بە باڵە كەمخوێنەكانی درەخت دەفڕێت
منیش

7
خەیاڵ پرچی شەپقەیەكی ئەستوورە
پەنجەكانی پێی پۆتینێكی ناڕەنگی
ڕاوم دەنێت
بۆی ناگیرێم
خەیاڵ دڕندەیەكی بە بەزەیییە
بۆی بگیرێم
دەگەمە
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ئێرە و ئەوێ
دەچمەوە
ئێرە و ئەوێ
زەمین گەورەترە یان ئەو لەنگەرییەی چێشتی لەناو دەخۆم
دووكەڵكێشی دێرێ فرەوانترە یان شوێنی كەڵەك ڕاگرتن
تریفەی مانگ جوانترە یان بریسكەی دەسڕێژ
دەسرازەی منداڵ نیانترە یان كۆت
بلوێری ئاو خۆشترە یان زڕەی شكانی چرا
ئەو ئێرەیە بەتۆ دەسپێرم
تا تەواوی پەنجەرەكان بەدوای مندا سەرگەرم بن
بارانی دەموچاوەكانی بزرم كردن
بدەیتە ئەو كێڵگانەی دڵیان ئەستوور بووە
ئەو ئەوێیەی لەناو دەستەكانت بووە خوناو
تیشك گەمارۆی دا
پاسەوانی تەواوی شەقامەكان ئاگادار دەكەمەوە
باخچەی نەخۆشخانەكان حەز دەكەن مردووی لە ناودا بشۆن
لە سبەینەیەكی گەرم
قسەیان لەبارەی سەربازی تۆپخانەكان
سەری ساڵی مۆزەخانەكان
پێشوازی مێوانكردن
ئاوێنەی داگیرساو
هێمنی پێش وێنەگرتن
پەشیمانی دوای وێنەگرتن هەیە
لە بێ دەنگی بوویمە بەردی ناو ئاوی گەمژە
ماسی بێ مانا بەسەرم دەپەڕنەوە
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خەیاڵ خاكەوانێكی ئاگربەست
ڕووناكی لە دەست دیل
باخچەی نەخۆشخانەكان دەستی كراوەن
ئاسمانەوانی بێباك دەتوانێ ڕۆژنامەی چاوەكانی بخوێنێتەوە
پیتەكان هەمیشە دەستی وەرگرتنیان لەسەر چاویلكە
دەستی بەخشینیان لەسەر گۆپاڵ
گۆرانییەكم
بێ مانام كەن
دەچمە كۆچی مردن لەودیوی دەرگا
گۆرانییەكان
بێ ماناتان دەكەم
دەگەڕێمەوە كۆچی مردن لەم دیوی دەرگا
شوێنێك بۆ چاوەڕوانی ئاو بەندكەن
یادم مەكەنەوە
بۆ كاتی خۆتان لە پەند و تاجی شكۆ دەمرێنن
باڵندە درێژە بە فڕینی دەدات

8
خۆر لە تاریكی نیوە شكاو دەركەوت
دەموچاوی زەمینی ناشیرین كرد
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9
وێنەی چاوێكی كوێر لە دیوار كێشراوە
چوارچێوەی دەرگا وێنەمی دیل كرد
شەقامی ژوورێ
شۆستەی جغارەی حەشاماتی دەكێشا
لێفەی خوری دایپۆشیم
خوداوەند بەپەیژەی بن زەوی سەركەوت
زنجیری پێڵووی داخستم
بەخشندە كردییەوە
دەموچاوم لە ئاوی ناو ئاوێنە شووشت
وێنەی چاوێكی كراوەم كێشا
چوارچێوەی دەرگا وێنەمی ئازاد كرد
دەموچاوم لە زەردەخەنەی مندااڵن شووشت
شەڕنامەی دامێ
بەرلەوەی گڵۆپ داگیرسێنم
پێشوونی كەوانەیەكی نیوەكراوە گڵۆپی لە ناوە
كەوانە بكەمەوە
دایخەم
گڵۆپ بكوژێنمەوە
پێ بكەم
سۆسەی كرد
تارمایی ناو قەڵەشەكان گۆرانی
گۆرانی باخچەی بێ ئاگا و الڵی دەروون
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بسپێرینە چرای مردوو
بە پێخواسی بچینە ناو كێڵگە
شەراب بە ئاوی ناو خەتە جۆتان بخۆینەوە
خوێندنەوەی نامەم دواخست
دەستی قەاڵ و منارە دۆقەیان كرد
دۆقە ئیقاعێكی ستوونییە
تامەزرۆیییان دووبارە دەكاتەوە
ناولەپیان كانی خەوندیدەی چاوەڕوان
دەستیان لە ئاسمان مایەوە
مندااڵنی شار كۆالرەیان بۆ فڕاند
دەستی نیوە كراوە
تەواو بكرێوە
شەو دەزووی كۆالرەمانی پێ دەسپێرین
بەیانی دەنگی چوونە كاری باوكمان
ماڵ پڕ دەنگ دەكات
منداڵیش ناوكی لە خوێنی دایكی ببێتەوە
ماڵ پڕ دەنگ
(تیشــك نەخۆشــە پێســتی شــێرپەنجەی لێیــە درەختــی بارانــت لێهــات وریابــە تیشــك دێــت
ڕوخســارت بترشــێنە گۆپاڵــم ون بــووە مەوداكانــی ســەردانی خۆشەویســتان شــێواوە ناتوانــم
ســەر لــە گۆڕێــك بــدەم بەگوللــە نــاوی لــە كێــل تۆمــار كــراوە و قــەوان كێلیەتــی)

شوێن
گۆڕەپانی شەڕ
كات
زەوی كراسی سووری لەبەردابوو
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بیری لە یەكەم ئێوارەی بەدەزگیرانكردنی ژنەكەی دەكردەوە
سێبەری درەخت دڕندەیە
تەزووی مێوان خامۆش ناكاتەوە
مۆسیقای تووڕەیی ڕژا
كەڵبەی كۆتری كەواند
كۆتری پیالنگێڕ
بەسەر نینۆكەكانم بمێنەوە
ئاگام لە درێژبوونیان هەیە
مانگ پەڵەیەك خوێنە
كۆالرەی مندااڵن نییە
حەزی كانی دڕندەیە
تریفە چڵكەكانی لە ڕۆخی دادەنێت
بەڕووتی لەبەر ئاگری ئاو دادەنیشێت
لەناو قەڵەشەكانی گەرمبوونەوە ڕەژوو دەفرۆشێ
ڕەژوو وێنەی چاوی كوێری كراوە
كاتژمێری قفڵدراو
باوەشم بەكراوەیی جێهێشت
نشوستی ڕژاوم بە پرچی گەرم كۆ كردەوە
دەستم لەناو زەمبیلەیەكی داخراو
بەپێمەوە
لە كوێ لێم دەكەوێت
پێم لەناو زەمبیلەیەكی كراوەیە
بەدەستمەوە
كێ لێم وەردەگرێت
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(ئارەزووەكانــی پیــاوی پێخوســت لــە پێســتی ســەی تووكــن نووســراوە دەســتێكی كــراوە
تــووك هەڵنەداتــەوە ناخوێندرێتــەوە ئــەم ســەیە لــە هۆڵــی مۆســیقا دەنوێــت لــە باخچــەی
منــدااڵن بەدڵنەرمــی گــوڵ لــێ دەكاتــەوە چەتــری كردووەتــەوە چاوگەرمــی پیاســەیە لەســەر
ئــاوازی ســروودی شــەڕ گــوێ بــۆ گۆرانــی دەكاتــەوە)

دڵنیایی من لۆچە ناشیرینەكانی ڕوخساری نووسەری ناولەپم
لۆچەكانی ڕوخسارم بەناو یەك چوون
ئێسكی دوای الفاو
نقێمی ئەنگوستیلە
كووپی شیر
هێالنەی باڵندەی لە كاڵوەی ئەژنۆی پیاوانی دۆزەخ
سمۆرەی دارستانی بەرد
ڕێژنەی گەواڵە نەرم
تێلی ژەنگداوی كەمان
پیاوی بن دارەبازە
ژنی دوای تەرم
لێوی قرمساوی ئاوێنە
ددانی زەردی ئەو مندااڵنەی
هێشتان ددانی شیریان نەكەوتووە
هەور دەیەوێ
هەناسە بخواتەوە و بە بەختی بڵێ چۆنی
من سییەكانی تۆم
ئەی دایكە زەمینی دڵنەرم
دایكە زەمینی بالیف گوڵ
گۆرانییت بەرەڵاڵكە
قەل باڵی گران
باڵی قەتێ سووك
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لە گۆڕی مندااڵن باڵیان ڕژا
بەهەوا كەوتن
لە گۆڕی پیران باڵیان ڕوا
بەربوونەوە
قەتێ پەڕی قەلی لە باڵیدایە
قەل پەڕی قەتێ
جرووكەیان لە كلۆری نووسەری ناولەپ مایەوە
قەتێ گۆرانی قەل
قەل گۆرانی قەتێ
قەتێ ئاسمانی ڕەش
ئاسمانی قەل سپی
قەتێ و قەل باڵیان پەلكەزێڕینە
پەلكەزێڕینە دەستی پڕ نزای دوای شەڕە
لە ئاسمانی بەتاڵ شل بووە
(لەگــەڵ بــرادەرە شــەهیدەكان نیــوەی مێزێكــی بازنەییمــان ڕەنــگ كــردووە هێنــدە
بــەدڵ ڕاســتییان بــۆ هەڵدەبزڕكێنــم ددانەكانــم فرمێســكیان لــێ دێ وێنەكانتانمــان لــە
دیوارەكانــدا وێنــەكان لــە خەڵكانــی نــاو شــار ســەروەرتر بــوون لــە نێــوان شــارێكدا و شــارێك
پەیكەرەكانتــان ســاویان لــە مێــوان وەردەگرتــەوە دوای تێهەڵچوونــی بــرادەران وێنــەكان لــە
چــاو كەوتــن پەیكــەرەكان لــە شــوێنی خۆیــان چوونــەوە نــاو زەوی درەنگمــە ژنەكــەم لــە
ماڵــەوە چاوەڕوانمــە پــارەی مێزەكــە دراوە توخــوا زۆر مەخۆنــەوە بــا ســەرخۆش نەبــن)

هەنگاوێك
نیو هەنگاو
جێ پێیەك
كفنی ئەوانەی لە دوای شەڕ ماونەتەوە
كراسی ئەو ژنانەی ئاگر مێردەكانی لێ ستاندن
میوەی تفتی بەهەشت
ئاوی ساردی دۆزەخ
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ئاوێنە و
چاویلكە و
پۆتین و
جانتا و
تەمی دانێ
بە ئاوی شەڕ
ئاگری بەختەوەریم پێ كرد
(مانگــی خۆشــنوودیم لەنــاو قاوغــە شــخارتە تــەواو بــوو لــە چلــەی ماتەمینــی هۆشــمەندی
مــردن دانیشــتووم بایەكــی كــز دەســتی گرتــووم بایــە كــێ دەڵــێ ئــەم چاوســاغییە بەدیــوی
خۆڵــم دانــادات ئاســوودەیی لێمــی پرســی لەكاتــی دەســتبازی لەگــەڵ دەزگیرانــم پەنجــەم لــە
خەناوكــەی گیــر بــوو خەناوكــە پســا لــە هەڵگرتنــەوەی دەنكــە مــوورووە ڕژاوەكان تــۆ چیــت
دەكــرد بــە ســاكاری لــە ڕۆخ ئــاو پیاســەم گــەرم بــوو بــەردم هاوێشــتە نــاو ئــاو تــا بازنــەی
شــەپۆل ببینــم بــە نقوومبوونــی بــەرد بازنــە دەبێتــە خاڵێكــی كەوتــوو لــە گلێنــەم ماســی
مــرد تاوانــی كوشــتنی ماســی لەبــەر برووســكەی ئۆتۆمبێلــە ســەربازییەكان فێربــووم لــە شــەوە
گڕنــی گڕنییەكانــدا ترووســكەی زەردیــان دەگرتــە نــاو ئــاو ماســییەكانیان دەخســتە حــەوزی
بەرپێــی ژەنەڕاڵــە تــازە لــە مــاڵ گــەڕاوەكان لــە نشوســتی شــەڕ ســروودی بەرگرییــان ددان
كێشــانی ماســی حــەوزی بەرپێیــان بــوو دوای هێمنبوونــەوەی زەوی تفیــان لــە ماســییەكان
دەكــرد ئەوجــا ســەربازەكان لەگــەڵ ســەیە ســەقەتەكانی پــاش شــەڕ دەیانخــواردن)

قەل
قەتێ
ماسی
سەرباز
سە
من
شەوێك لە دۆزەخ
خۆڵەمێشمان ڕەنگ كرد
ڕۆژێك لە بەهەشت
ئاومان گەرم كرد
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(خۆڵەمێــش و ئــاو گۆرانییەكــی خــۆش بــوون ئێوارەیــەك لــە چلــەی ماتەمینــی هۆشــمەندی
مــردن لــە ئاســوودەییم وەریــن نایەتــەوە یــادم چــۆن و كــەی فێــری ئــەم گۆرانییــە بــووم
چــاوم لــە چااڵیــی پێشــوونی شــەیتان لێكــەوت پێڵــووم قۆپــا چــاوە كەوتووەكانــم لــە
چەنگاڵــی پەنجەكانــم گیــر نابــن برژانگــە خوارەكانــم بۆیــان هەڵناگیرێتــەوە بیخەمــەوە نــاو
قەپێلكەكانــی)

مانگ هەنارێكی قەڵەشیوە
لەسەر پەنجەكانی دەیلەرێنێتەوە
تكەی تریفە
زەوی كوتیوە
دوای هێمنبوونەوەی زەوی
كەللەی مێروولەم كردە خانووی گەشت
شمشاڵم لەناو لێدا
شمشاڵ چوارچێوەیەكی كراوەیە
سروشت گۆرانیبێژێكی درۆزنە
بۆ هەموو وەرزەكان گۆرانی دەڵێت
(زێ دەخرۆشــێت كەفــی خۆشووشــتنی كیــژی ئــاو كهنارهكانــی پــاوان كــردووە كیــژی ئــاو
هێڵــی ئارەزووەكانــی كاڵ بوونەتــەوە چاوەكانیشــی هــار بوونــە خوێنــی بۆقێكــی نێــر تێكــەڵ
بــە كەفــی هەســتانی بكــەی دەســتەكانی دڕندەیــی لــە كهنــار دەكێشــێتەوە كهنــار زێــوار
دەبــن پاكــە پێــی باجگــری پــێ نەكەوتــووە نوێــژی لــێ دێــت)

لە زێوار شەڕ وا دەكات منداڵەكان لە فێربوونی ژمارە دوا بكەون
لە زێوار نوێژكردن چرای دڵخۆشی گەش دەكاتەوە
لە زێوار ئاشتی نازپەروەرە دۆشەكی لە مووی خوداوەندانە
بالیفیشی لە پەلكی گەنمەشامی
لە زێوار تەرم ناشتن خەون بینینت زیاد دەكات
لە زێوار موو دەركێشان لە ڕوومەت ئەشقی ئاوێنەت كەم دەكاتەوە
لە زێوار قونێر تەقاندن لەبەردەم پەنجەرەیەكی كراوەدا گومانت دێنێتە دیدەنی
لە زێوار
دەموچاو شووشتنی دوای لە خەو هەستان
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بەیانی باشی ئارەزووە بێباكەكانە
لە زێوار
پانتۆڵ ئوتیكردن پیاسەی ناو شەقامە قەڵەباڵغەكان داوای كردووە
تەرمەكانی لە دیواری سەنگەرەكان نێژراون نامەیان كرایەوە
مەچكۆ جوانترین باخچەی جیهانە
گڵكەند خۆشترین چایخانەی جیهانە
باوەشم بەكراوەیی جێهێشت
ئەو جێهێشتنەی منداڵییەكی خۆشە بۆ هۆگربوونەوە
قورمیشی كاتژمێری زەنگدار خاو دەكەمەوە
بەیانی بۆ گەشت هەڵناستم

10

كۆماری پشوودان داوایەكی مەحاڵ نییە
دەنووكی بازی چڕنووك گەرم
لە پایتەختی شمشێر زەنگی شادمانی لێ دەدات

11
منداڵەكانی ڕۆژهەاڵت
چوونەتە گەشتی نوستن
لەم خەونەدا بە چی دەگەن
(). . . . .
دایكیان پێڵووی گەرم لێك دەدا
(برژانگــی ئەســتێرە و برژانگــی ئــەو پەنجەیــان تێــك هەڵكێشــا برژانگــی ئەســتێرە نــەرم
نــەرم پەنجــەی بــەرەو بەیــان كێشــایەوە بۆشــایی پێڵــووی ئــەو پــڕ بــووەوە چــووە قۆزاخــەی
ئیفلیجــی نوســتن بــە بینینــی یەكەمیــن دیمەنــی خــەون ڕووبــار لــە شووشــەی پەنجــەرەی
دەكشــا پەیكــەر دەموچــاوی تێــدا دەشووشــت هــااڵوی هــاری لە دەمــی دەردەپەڕی دارســتان
بیابانــی داخــراو بــوو گۆرانــی تێــدا نەدەگوتــرا)
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منیش كەلكێشی نابێن بەرزی و نزمی
ژووری خودم پێڵووی پەنجەرەی كەوتوو
دەرگای خەنجەر
مێوانداری شەوی مردوو
نیوە چاوی پێ نووقاندم
چرام لە ژێر تابلۆ داگیرساند
جغارە یەزدانی كپی
(.....
). . . . .
لە دەرەوە
(بــا زللــە لــە ڕوومەتــی درەخــت و شــەقام و پەنجــەرە و دار تێــل و هەژارەكانــی نــاو كۆاڵنــە
جوانــەكان دەوەشــێنێت دروشــمی دیــوارەكان یــەك یــەك دەكــەون یــان منداڵــە هــەژارەكان
لــە دیــوار دایدەپچڕێنــن دەیئاڵێننــە خۆیــان)

خەونی ناو ئەو هەموو دروشمانە
ئەگەر هەبێ دەبێ چی بێت
(.....
). . . . .
دەرگای خودم
لە ڕووی تابلۆ و جغارە و چرا داخست
چوومە دەرێ
منی وڕ و كاسی سێڕیانی هەڵدێر
(بــێ ئــاژاوەی كۆاڵنــە جوانــەكان ئــەو بلیمەتە ڕاماوەی نــاو تابلــۆی ژوورەكەمــم هونەرمەندەكە
بــە هەڵــە پێشكێشــی كــردم ماوەیەكــە ئــەو ڕامانەیــم لەبیركردنــەوەم مرانــدووە خەریكــم
بیشــكێنم بیهێنمــە پیاســەیەكی دەمــەو ڕۆژئــاوا)

ڕێكی كۆاڵنە ناشیرینەكان
سەرسامی كەن
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بخەوێتەوە
ناڕێكی كۆاڵنە جوانەكان
هەراسانی كەن
ڕێكی ناخەوێت
ناڕێكیش
كۆاڵنە جوانەكان
درۆ و شەڕ و دەستەمۆبوون دەیانپارێزێت
كۆاڵنە ناشیرینەكان
منداڵیەتی و دەستەمۆ نەبوون و پاكی

12
خەتێكم لەگەڵ پەنجەكانی ڕووبار جووت كرد
ڕەگەكان ئاوەكانیان دامەوە
كە ڕژاندبوومە بنیان
(باڵندەكانــی نــاو پرچــی ڕەگــەكان باڵیــان كــردەوە و دووركەوتنــەوە نامەیەكیــان بــە لكــی
دارێكــەوە بــۆ جێهێشــتووم یەكــەم دێــڕی كیــژە هــەژارەكان ئێــژن پاشــاكان كۆڵیتەكانیــان
پیــس كردیــن)

منیش ڕەگەكانی خۆم گواستەوە ناو ئاو
ماڵم لەناو كەڵەك
منداڵەكان گەمان دەكەن
(گیــای كەنــاری كەڵەكەكــە دەڕنــن لــە وەنــەوزی چاوەڕوانــی وشــكی دەكەمــەوە لــە
نامەیەكــدا بــۆ باڵندەكانــی دەنێرمــەوە)

پاشاكان لەناو لوولی ماری كەوی دەسترن
كیژە خرۆشاوەكانی پاژنە پێ تەقیو
سەمای خۆشین
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پاشاكان لەناو لوولی ماری هار دەخەون
كیژە بێزارەكانی پاژنەپێ دایساو
سەمای ناخۆشین
پاشاكان گوڵەگەنم بە سینگی كیژە خرۆشاوەكان وەدەكەن
پاشاكان گوڵەگەنم لە سینگی كیژە بێزارەكان دەڕنن
ئەی سەما ترپەی پێت چ دەنگێكی ترسناكە
ئەی سەما ترپەی پێت چ دەنگێكی ڕووناكە

13
پێت لە كام درەخت دەكەیتە ڕەگ
سەرت لە كوێ
بە سۆزی سۆراخ ژەهراوی كراوین
ژیان بریتییە لە ساكاری و ئاڵۆزی
ماوەتەوە
ئەو گومانە بپارێزین

14

تەرمێك لەسەر شۆستە پاكەت دەفرۆشێت

15
پەنجە گەورەی پێم مرد
پەنجە گەورەی دەستم ژیا
(مارێكــی پەلكەزێڕینەیــی كلكــی هەوەســی لەگــەڵ پەنجــە گــەورەی دەســتم خەوانــد
كەللــەی هابیلــی كــردە هێالنــە هێلكــەی تێــدا ترووكانــد قابیــل خواردنــی كۆمەڵێــك ســەدەی
لەنــاو لووالقــی هابیــل خســتووە)

پەنجەی گەورەی پێم هابیل
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پەنجەی گەورەی دەستم قابیل
(ئێوارەیەكــی دوای بــاران پەلكەزێڕینــە منداڵێكــی بلوێرفرۆشــی فڕانــد پێاڵوەكانــی
لەبــەردەرگا لــێ جێمــا پێاڵوەكانــی بۆنــی باڵنــدەی مرداریــان دەدا پەیامبەرێكــی ســڕ
لــە دوا نامــەی بــەرزی و نزمــی دێــڕەكان لــە دەســتی چــاوی بەربــووەوە)
گێژەن لە تووكی باڵندەی مردار چەپۆكی شكا
مەلەوان گۆرانی پەڕینەوەی گوت
مانگی پەنجە تەزیو لە تووكی شەمشەمەكوێرە گەرم بووەوە
تریفە كەناری بوون
كەناری بوونی شەڕكەرێكی پەنجە لە شەڕ خووساو
لە نێوانی ئەمبەری شەڕ و ئەوبەری شەڕ
پەنجەی بە ئاوی دۆزەخ كرایەوە
(ئێوارەیــەك تەلیســمی مەســیح بنمیچــی ژێــر زەمینــی هەڵكێشــا ئــەو فــووەی مریەمــی
دووگیــان كــرد قۆرتەكــەی پــڕ كــردەوە منداڵەكــە هەتــاو دەســتی بــۆ ڕاوەشــاند خــەو بــەری
دا پێاڵوەكانــی بەپێــی گچكــە ببوونــەوە)

زەنگی الوانەوە
تاسەی
بینین
چێژ
بەركەوتن
بیستن
بۆن
بەهێز دەكات
هەتاو گەرم داهات
هەزاران ئارەزووی بێباك
لە دۆزەخ دیل كراون
ئەفسانەی دۆزەخ دەتەقێنمەوە
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(ئــاوازی تەقینــەوە باڵنــدەی مــردار باڵــی هەڵــدا بــۆ ئــەو بۆشــایییەی گەردوونــی تێــدا باڵــق
بــوو دیدەنــی لــە چەمانــەوەی خــاچ ڕووخــۆش كــرد مانگــی هەاڵتــوو دەرگاوانــی بۆشــایی)

مردوو مانگی ئێستای كەوتووە
لە كۆاڵنی ئایندە و ڕابردوو
گەمان لەگەڵ درەختی نهێنی دەكات

16
ڕووبار
دەمی داپچڕاوی ئادەم
بەردەكانی ڕۆخی
ددانی كەوتووی
كەالوەكانی مەمكی حەوا
منداڵی السار لە ناوی
ئاوێنە لە ڕۆژ ڕادەگرێت
چاوی باڵندەی پێ دەنووقێنێ
(لــە نێوانــی دوو شــاتاندا كانییەكــم بــە تــەرم كوێــر كــردەوە چوومــە گەشــتی شــەڕ و دژواری
بارانــی هــەوری تەنــك و ئەســتوور لــە ڕدێنــم جۆگەیــان كــرد لــە چەناگــەم دەرچــوون
گەڕامــەوە شــاتانەكانی ئەوبــەر و ئەوبــەری كانــی گۆپكەیــان نارنجۆكــی دا كیــژە هونەرمەندێك
پێشــنیازی كــرد شــریتی یەكەمیــن پێشــانگای لــە كــەالوەی مەمكــی حــەوا لەدەمــی مقــەس
بنێــت پەنجەكانــی بــۆ نارنجــۆك نــارد لــە گۆشــەیەكی كــەالوە لــە هــەوای دا پەنجەكانــی
فڕێــی دا تابلــۆ هەڵبــزڕكا ئادەمیزادەكانــی نــاو تابلــۆ لــە دەمــی جۆگــە كەمێكیــان پێیەكانیــان
بەرەڵــای نــاو ئــاو كــردووە كەمێكــی تریــان دەســتنوێژ دەگــرن كەمێكــی تریشــیان كفنیــان
هەڵوەشــاندووەتەوە دەیشــۆن كیــژە هونەرمەندەكــەش ئەڵقــەی لــە ئــاو هەڵدەهێنێــت لــە
پەنجــەی هەڵدەكێشــێت ئەڵقــەی نارنجۆكیشــی بــە ددانــە كەوتووەكانــی ئــادەم توانــدەوە دایە
كارگــە كردیانــە ئاســنی ســەر زێرابــی كۆاڵنــە نوســتووە بەخەبــەرەكان منداڵــەكان پڕیــان
كــرد لــە هــەوای تاراوگــە و ئاوارەبــوون)

چاوی باڵندە لە ئاوێنە كوێر
كوێر هاواری كەوت
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17
خوداوەند
لە مانگ نزیك بووەوە
شەو لەناو شیعرێكی بەكێش و سەروا دانیشت

18
گای فێ لێهاتوو
بە دەنگی ئاشنا مانگ هەڵفڕێنە

19
بە لێوی پەنجەرە
چڕنووكی كەواندووە
چاوی موورووی لە ڕوخسارم نقووم
بەئاگایی
بیرە خەو
نوستن
دەژمێرێت
یاری ئێوارە
ئاسوودەیی
تارمایی سۆز گەچڵێن
سڕ
كەوی لە درەختی خەندە مردوو داتاشراو
مۆسیقا لە ئەندێشەی پشكفت
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باڵی لە سەری ساڵ داوێ
پەردەی قەرەوێڵەی ئەو یادانەی تاسە خاو دەكەنەوە
لەناو چڵەكانی پەیامی گەاڵ پیتێن پەرێشانی كردوون
كەو
پەردە داداتەوە
الش دەدات
گڵۆپ دەكاتەوە
دەمرێنێتەوەش
قەیتانی پێاڵوی مێوان شل دەكاتەوە
توندیش
قەفەسی كۆاڵنەكانی ڕۆژهەاڵت
لكی پەنجەی منداڵ
قەفەسی كۆاڵنەكانی ڕۆژئاوا
لكی ئاسن
(كــەو لــە كەللــە گەرمــی گــەڕان باڵــی شــۆڕ كــردەوە جوانــی و ئاڵــۆزی دەنووكــی قاســپەی
پــێ لێكنــا تەپڵــەی جغــارەی ڕاكێشــایە بەردەمــی دەنكــە زەنگیانــەی چــاوی بــۆ نــاو تەپڵــە
شــۆڕ كــردەوە ئاگــری جغــارەی داوەشــاند ڕووبــەری بازنەیــی تەپڵــە دووڕیانــی پێكــەوە
گرێــدان و لێكبوونــەوەی جەمســەری ســەروو و خــواروو بــوو بــە ئاگــری جغــارەی دێوجامــە
و دووڕیانــی كــون كــرد خۆڵەمێشــی لــە كــون هێشــتەوە هــەور گەواڵەیەكــی دا برووســك
شــەهید بــوو كەویــش بــە تونــدی باڵــی هەڵــدا موورووەكانــی چــاوی كەوتــە دەســتی
منداڵێكــی گۆرانیبێــژ)

گۆرانیبێژێكم سەرسام
لەناو كفن یان كەژاوە
گۆرانیم ون
ژوورم لە
ئاگر
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خۆڵ
ئاو
با
كەپكە مار بنمیچی
پانكەم پێوە شۆڕ كردەوە
چاوی ئەستێرە لە هێڵەگی پەنجەرە كوێر
فرمێسك بەرەڵاڵ
بەدڵۆپەی بەردی حەوشە هەڵكەو
كەو مەاڵشووی كانی هەڵدایەوە
پێیە زیوینەكانی منداڵ تێیدا ئازاد
قوڵپی هەڵقواڵن بە نكاڵی بازنەییدا دەدات
پەنجەی ڕدێنی مانگی لێ گیر
كانی وێرانەیی تاسەی تریفە
تریفە كوێستانی گیا نوستوو
ئەستێرە بە دەستی ڕاست بگەشێتەوە
گەشتم ئا
بە دەستی چەپ بكوژێتەوە
گەشتم نا
گەشتی
ئا
نا پێیەكانم دەسپێرمە ڕێگا
پرچم بە شەونمی ئەستێرە تەڕ
پەڕی كەوم لە پەنجەی پێم گرێ دا
گوێم لە دەنگی مندااڵنەی ئەستێرەیە
كە هاوڕێی چاوی ڕاستمە
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پێم دەڵێ لە بەرزایییەكان ڕاوەستە
بەردی شوێنەوارەكان پێت دەڵێن
فەرموو بمان خوێنەرەوە
چرایەكی هەڵخەڵەتێنەر
كە هاوڕێی چاوی چەپمە
دەیەوێ سێوی ئادەم
بهاوێتە بیر یووسف بیخوات
قسە نەستەقەكانی باوكی لە یاداشتی بسڕێتەوە
چاوی گەشت
كەالی ناو پەرداخێك ئاوە
بەخشندە بیخواتەوە
لە كەلێنی پەنجەی منداڵ
كەال غلۆر دەبێتەوە
خوداوەند بۆی ناگیرێتەوە
لە ناخ بەردەبێتەوە
غاری دا
سێبەری نەمریی دووركەوتەوە
ئاویلكەی چاوی وشك بوو
سەری بەگرانی خستە نەرمایی شانی
لە ڕۆژ ڕاما
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20
الری و ستوونی ڕۆژ
سێبەری كورت و درێژ و تەنك و ئەستوور دەڕێژن
سێبەرم ناشت
هێزی خۆم دایە تارمایییە برادەرەكەم
مێژوو بەڕستە بوون
پێرێم
ئەمڕۆ لە دایك بوو
دوێنێش لێم تۆرا
كات لكەدارێك بوو
قەلەڕەشی
دەنووك ئاگر
چڕنووك خۆڵ
باڵ ئاو
سینگ با
بۆ هێالنەی خۆی بردی
شوێن لكەدارێك بوو
قەلەڕەشی
دەنووك ئاگر
چڕنووك خۆڵ
باڵ ئاو
سینگ با
هێالنەی خۆی تێدا دانا
(ئــەو شــەقامەی ئێــوارە جوانــی لێیــەوە بــە ڕســتەی تەماشــام وەدەكــەم بــە هەمــان شــەقام
لــۆژە لــۆژ دەگەڕێمــەوە نــاو خانــووە ناڕێكەكــەم منداڵــەكان شــیرینی دەســتم وەردەگــرن
بەڕوومــدا پــێ ناكەنــن)
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(ئــەو شــەقامەی ئێــوارە ناشــیرینی لێیــەوە لــە ڕســتەی تەماشــام فــڕێ دەدەم بــە هەمــان
شــەقام لــۆژە لــۆژ دەگەڕێمــەوە نــاو خانــووە بلوورینەكــەم منداڵــەكان شــیرینی دەســتم
وەرناگــرن بەڕوومــدا پێدەكەنــن)

منداڵە هونەرمەندەكان
برژانگی كات دەردەكێشن
كوێریی شوێن جوانییە
منداڵە هونەرمەندەكان
برژانگی شوێن دەردەكێشن
كۆسەیی كات جوانییە
كێوی جوانی
شەپۆلی با دەیكوژێت
كێوی ناشیرینی
دەستی ڕەش دەیژیێنێت
منداڵەكانی ڕۆژهەاڵت گوللە دەزانن بۆن كەن
منداڵەكانی ڕۆژهەاڵت گوڵیش دەزانن بتەقێنن
سیمای كات هەڵبزڕكا
ئاوێنەی شوێن گەچاڵ
منداڵەكان گۆرانییان ماوە
 1993 - 1992هەولێر
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ڕێزمانی كۆاڵنەكان
كۆاڵنەكانی زەوی
بیركردنەوە جەنگێكی ئاسۆیییە
ئازایی و ئازادیم تێیدا خەواندووە
كاتژمێر دەخاتە دەستی
درەختەكانی ئەمبەر و ئەوبەری شەقام
پانتۆڵێكی ئاوریشمینم لەبەردابوو
لەناو باخچە دەڕۆیشتم
باخچەش خەونی دەبینی
ملپێچە خورییەكەمم لەسەر لكەكانی دانا
بێ شومار جگەرەم كێشا
پەنجەكانم بەدووكەڵ زەرد بوون
كاتی نانخواردن ژن و منداڵەكانم ئارەزوویانە دوور لە من دانیشن
ئەم نهێنییەم بۆ ئاشكرا نەبوو
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بەاڵم چڵكی دووكەڵ بووەتە پێستی پەنجەكانم
من ئەوە دەزانم
منداڵەكانیش
گۆڕەپانێك پرد دروستی كردووە
كۆمەڵێك الشەی ددانگڕی كۆكردوونەتەوە
تەرمە بەد و بڵحەكان
بەكارە بێهوودەكانیان بێزاریان كردووم
سندووقی تەرمەكان لە ئێسكی پشتی كیسەڵ دروست كراون
ئەو كاتژمێرەی كاتی چێشتلێنانیان پێ دەزانی
زیاتر پێویستیان پێ نەبوو
چاوی ترساندم
تەسلیمی هەستێك دەبم
شتێك لە گیانم ڕوودەدات
مادام مەحكومم بەوەی بچمە باخچەی حەوشە و گەڕەك
لەسەر كورسی حەیزەران دانیشم
یاداشتی ئەو ماسییە بخوێنمەوە
لە كتێبی زیندەوەرزانی ئاشنای بووم
خۆشی لە جۆگەلەی شەقامەكان بووە برادەرم
ڕێنوماییم كرد
لەگەڵمدا بێتە شاری نهێنی میوە
زمانی تەنكی كەڵەبابە لە خەوماوەكان داخ بكەین
بۆ ئەوەی بفڕین
بفڕیت گوێت لە گفتوگۆی دڵۆپەكانی باران دەبێت
لەسەر ئەوە ڕێك دەكەون كێ بشۆنەوە
گریا
فرمێسكی بە پرچی سڕی
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ئەی پرچی تەڕ ببە باڵ دەتوانم بفڕم
خانمی ساڵە تێپەڕیوەكان
جانتا پێست تیمساحییەكانیان
لەسەر مێزەكەم دادەنێن
بەدەمە بۆڵە دێنەوە ناو ساڵەكانم
الپەڕەیەك خۆی بەخشندە كرد
بۆم نەخوێندرایەوە
بەناڕازیبوون مێوژی نایابی مام زۆرابی خۆاڵوی كرد
خەونەكانم وەكو ئێسكی بێ گۆشت
لە گۆڕ هاتوونە دەرەوە
قسە لەگەڵ خەڵكانێكی ڕەند و مێرخاس و پەنادار دەكەن
كە خەونەكانیان پێیان دەڵێن دڵخۆش بن
دیواری گەراجەكان ڕووخانە دەروونم
بەهانەیە بۆ ئامادە نەبوونم بۆ گەشت
تابلۆی ژوورەكەم گوتی
ئێمە بەدرێژایی ژیان ڕێكەوتنێكی دەروونین
دایك بەعەالگەیەك بەفرەوە بە تەنیشتمان تێدەپەڕێ
شانەیەك لە پرچمان نادات
كێشمەكێشی شەپۆلی سپی لەناو ئاوی شین هەناری سوور كرد
دەنكەكانی بدەینە دەریا
كەنارەكانی دەبنە دەست و پێمان
پاسەوانیمان دەكەن
ئەسپی ئاوی لە داخورپانی دڵ كورتتر
دەریای دایە دەست
مێشكی گوشی
چاوەكانی بچووك بوونەوە
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سەركز ئەم ناوەی جێهێاڵ
ئەسپی ئاوی بە تووكی خورمایی داپۆشراوە
شەمشەمەكوێرە داوای لێ كرد تووكەكانی بداتێ
دەیەوێ بچێتە گەشت و باڵەكانی نەپەنمێ
لە فڕینێك ڕووی خۆی خۆش كرد
دایە قاقای پێكەنین
پشیلەیەك خاوەنی ناو ماڵێكی ساكار بوو
بەسەر پردی شووشە پەڕییەوە
لەگەڵ تارمایی خۆی
ڕێككەوتنی دەروونیان مۆر كردبوو
لە خەیاڵێكی هەڵخەڵەتێنەر خرۆشا
بێباكانە دەمی لەبن زگی خۆی نا
تارمایی سێبەری خۆی كێشایەوە
ئەمیش سەركز ئەم ناوەی جێهێاڵ
شەرم گەرمایی خستە سەر دەموچاوی
دەست و پێ و باڵیان بەسەر زەوی باڵوكردوونەتەوە
ئەو زەوییەی بە هەموو قوربانییەكانیەوە قسەیەكی نەگوتراوە
ئارەزووی گەرمی بۆ خۆخستنەڕوو هەیە
كورسییەك بەهەاڵوگێڕی لەناو كێڵگەی پرتەقاڵ كەوتووە
وەریدەگێڕم و دادەنیشم
سامانی هەستم
دەكەمە ناوێك و لە هەموو شتێكی دەنێم
یاداشتی ماسییە برادەرەكەم دەخوێنمەوە
بۆ دڵنەوایی ئاوی ناو گوڵدانەكان
یاداشت و ڕەنگی نقێمی ئەنگوستیلەی ئەنگوستیلەوان
بۆ هەنگە پاسەوانەكان دەنووسمەوە
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باڵندەیەكی قۆڵبڕ بەئاسمانی ئێرەدا تێپەڕی
سێبەری خۆی الی ئێمە دانا
هەموومان سێبەرەكەیمان بەماڵی پشوودان زانی
پەنجەرەیەكی پانوبەرینمان بۆ كردەوە
لە پشت ئەم سێبەر و پەنجەرەیە چیمان پێ دەكرێت
دەتوانین پەیوەندی بەكێوە بكەین
ئێمە لەناو نوێنی سروشت
بەناڕێكی و خواروخێچی ڕاكشاوین
لە ئاوێنەی ژووری بەكرێ بخەوین
ناتوانین خەون ببینین
كرم
بەڵگەنامە و
ناونیشان و
دەفتەری ژمارەی تەلەفۆن و
یاداشت و
نامەی برادەرەكانی خوارد
دایكمان شمشێری باوكە چەتەوڵەكانمانی لە پەڕۆی مەلۆتكەیی پێچا
لەناو ئەو مەمە شووشانەی پاراست
بەمنداڵی شیری پێ دەدایە ئێمە
بای خۆشی یاری بەمیلی ڕووگەنما دەكات
پاش كەمێكی دی دەگەینە ئەو ڕووبارەی نەهەنگی خەواڵووە
بەتەماین ئاوی تێدا بخۆینەوە
پێیەكان لە كەنار دەپارێزین
كەنار ڕاپۆرت لە پێیەكان دەدات
ئەو نەخشەیەی بۆ دروستكردنی یەكەمین خانووی نیشتەجێبوون كێشابووم
لەسەر گەاڵی پانی قامیشە پاسەوانەكان ڕایدەخەم
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بیر دەكەمەوە
مۆزەخانەیەك بۆ پەڕۆی مەلۆتكەیی و مەمە شووشەكانمان
بوار ڕەخساندنێك
بۆ دزینی شمشێرەكانی دایكمان بەپیرۆزیی پاراستوویەتی
باخچەی ماڵەكەم چوارگۆشەیەكی گەورەیە
شوێنێك بۆ ڕووەكی دڵخۆشی سبەی خۆش دەكەم
ئەو سبەینێیەی بازرگانەكە كڕی
بەئامانەت الی ئێمەی دانا
پێشمانی گوت دەستكاری مەكەن
لەناو كونی دەرزی كفندروو دادەنیشم
غەڵبە غەڵبی داستانە نەگێڕدراوەكان
دەكەمە خوێنی خەوتووی هاوڕێیە نەمرەكانم
خەیاڵی تێدا كۆ دەكەمەوە
دڵی ئەو ئاوە پەستانەش دەدەمەوە
بەپێستی شەقام دەڕژێن
دڵگرانن لە زەوی نایانپارزنێت
ئەی هێزەكانی چلچرا و فریا
ئاوازی ئەو ئاگرە خۆشكەن
چاوەكانی هەڵۆ لە تەنیشتی دادەنیشێ
گلەیی لە باڵەكانی دەكات
شەمێی باڵەكان توانەوە
كونەكانی جوانی لە ئاسمان كردبوونی
پەنجە كورت و درێژەكانی جادوو ئارایشی كردن
گۆسكەیەك موڕەبای هەنجیر داوێینە بەر باران
پاشا گەنجینەكانی دەبنە ئێسكی پەپووسلێمانە
دەیبەخشێتە پیرێژنێك
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كە پەندە ساختەكان لە خۆی پەروەردە دەكات
پیرێژنیش بەسەر و قژێكی بژەوە مرد
لۆكەی لێفە و دۆشەكی باڵندەی هەڵخەڵەتێنەر كردنی بەپەڕوباڵ
تۆپێكی الستیك هەڵدە
ڕێكخراوەكانی ئاسمان یاری پێ دەكەن
بەو پەلكە دارانە یاریمان دەكرد
لە پەلكەزێڕینە بەربوونەوە
دەستی ئاگرمان دەكردە قوماش
حیكمەتی ئەگەر بڕۆین
دەگەین بەكوێمان لێ دەنووسی
وەفادارتم ئەی كۆچی دژ
لە پێناو هێشتنەوەی توانای ڕۆیشتن
لەم ئارەزووكردنە هەموومان بێ دەنگ دەبین
ژیان تاوانبارە بیردەكاتەوە
بەردی پرسیار لە ژێر بالیفەكانمان دادەنێت
ئێمە هەموومان وەك بەردی پرسیار پڕین لە
سكێچی واقوڕمان
ڕێگای پێچاوپێچ
خرۆشانی پڵینگ
پاكانەی شمشێر
شەرمی خودایی
دڵپاكی بەهرەمەند
چاالكی پەڕگیر
كەمانچەی وتووێژ
بانگەوازی بێباكی
تەنیایی وێنەدار
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چرای باخچەكان میوەی ئەفسانەیی دروست دەكەن
دەیكەینە نۆبەتداری گەنجینەكان
ئەو گەنجینەیەی لە خولێكی یاری پێشبڕكێ
دۆڕاندمانە یاریزانێكی تەپ و حۆل
ئاوی ڕژاو و خوێنی پژاو
شەڕی چارەنووسیان تێدا مەییوە
با ناوبژیوانییان دەكات
تاوانبارە ئێمەی لەبیر نەكردووە
دەتوانێت بەو پیتانە بماننووسێتەوە كە ژیانی لێ پێكنایە
كەسوكارمان باڵندە و ئاژەڵە شیردەرەكانن
لە ژێر ئەو بنەدارەی نازمان دەكێشێت
باڵندەكان كردوویانەتە ماڵ
قەپێلكە هێلكەی ترووكاو بوونەتە پاشماوە
پێشانگایەك دەكەمەوە
پاشماوەكانی تێدا پێشكێش دەكەم
سێبووریم پێ دێن
بیرەوەری یارمەتیمان نادات
كەسوكارمان هۆڵێكی گەورە لەو بەردانە دروست دەكەن كە هاوێشتمانە باڵندەكان
مێوانی دوورەدەست و خانەدانمان دێ
لە خانووێكی پشتگوێخراو گاڵتەوگەپ دەكەن
ئەو دەریاوانەی ڕەوشت فێری ماسییەكان دەكات
ئامۆژگاری كردم
قفڵی كۆتایی ئاوەكان پەستت دەكەن
پرسیاری بەهەڵەبردنت بۆ لەناو پەرداخێك ئاو دەتوێننەوە
بیخۆیتەوە شووشەی پەنجەرە ترسناكتر دەبن لە ئاسن
ئاو سزا دەدرێت
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تیشك دزێكی ڕاهێندراوە
لە غەفڵەتدا پێناسەی لە گیرفانی دەرهێنام
تا نەتوانم لە ماڵەوە بێمە دەرەوە
ئاوێنەی ستایشكراو چاوی هەڵخەڵەتاندم
الرولەنجە و ئەفسوونی ئومێد ماندووی كردووین
پڕۆژە تەواونەكراوەكان داوێمە بیر
یووسف تەواویان دەكات
ئەو ئومێدانەی نەمتوانی لەناویان دانیشم
باخچەیەك بوون لەو خانووەی
قەرەوێڵە و
مێز و
كورسی و
ڕادیۆ و
دیوان و
قاوە و
سێبووریت لەناو دانان
گیای نەمریی ئاگر دزی فریو دا
قیامەتناسەكان ویژدانی زەوین
بەنهێنی پەنجەرە سەرگەردان بوونە
پەنجەرە بەردەوام بەدەنگێكی ئارامەوە بانگمان دەكات بەبرادەری ڕێگاوبانی دوور
خودا گرشە گرشی ئەستێرەكانی بەمنی جوانی ویست فرۆشت
دەست وەشاندنی گەواڵە و برووسك ئامادەیی تەواوی ئاوازەكانن
باران گۆرانی پێكەوە گوتنی هەر هەموومان
ئاو لە هەناوی هەور بەشكۆمەندییەكی میهرەبان خرۆشاوە
بەهار لێفە ئەستوورەكانی لە هاوواڵتییان وەرگرتەوە
بەتانی تەنكی دانێ
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زەوی باڵق بوو
ستایشی دار و پەردووی ئاسمان و گەرمبوونی خوێنی ناوڕانی دەكات
گیای پاراو و وریابوون تێكسمڕا
چەقۆیەكی دایە برادەرەكەی
پێی گوت
دەتوانیت لەم چاڵە بچووكەی ناوچەوانم ئاسمان بنێژی
ئێمە هەموومان بەفەرمانی سروشت
تێكەڵ خوێنی ڕژاو بووین
بەپیسبوونی جلەكانمان زانیمان زەرەرمان لێ كەوت
ئاو بشۆینەوە
پاشان جلەكانمانی پێ لەكەشۆر بكەین
با بتەكێنن
ئەوجا ڕێگای بدەین جلەكانمان وشك كاتەوە
پشیلەی چاو ڕەنگاوڕەنگ
ئێستا دەتوانین لە شەقامێكی بەئاسایشی خەیاڵ سپێردراو
ڕابردوویەكی دوور بكەینە بابەت
لە چاو و برۆی قەاڵی خانەدان پیاسە بكەین
نەمتوانی لە ئێوارانی ناو هەولێر جێ نەمێنم
نامەیەكی دڵتەنگ بۆ ئەو چاوناسە نەنووسم
كە بەدرۆی پتەو كەشكۆڵی خێر و سۆز لە گەرووی باڵندان دەنێ
باڵندەكانیش لە جامخانە
نهێنییەكانیش لە جامخانە بێباك دادەپڵۆسین
بەو میهرەبانییەی یەكتر ڕازین
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كۆاڵنەكانی ئاسمان
بەختەوەر بوون
بلوێریان چاالكی خستە دڵی سواری بە بەردبوو
ئەشق پێی لە شوێن پێی خودا نا
هەستایە سەرپێ
خۆی بەهەموومان نیشان دا
عەوداڵ بووین بەدوای ناسین و پێشوازی
زەنگی دەرگا لە ددانی فیل دروست كراوە
چاوم پێش جەستەم ناردە ژوورێ
قادرمەی پێچاوپێچ پلەكانی دەجەنگین
كەرتە مۆمێك محەجەرەی كردە نیشان و ناو
دەستی خەزنەی نیشان و ناو یارمەتی دام
ڕێپێدراو و ڕێ پێ نەدراو
هەرا و زەنایەكی جوانیان كردووەتە مارش و دەبێتە هێما و توانا
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بۆ بەرزایییەكانی شاری خانەدان ڕاتدەهێنن
لە دەرەوەی كاڵوی چۆلەكە
یاری لە گۆڕەپانی بەرگری سەرنج ڕادەكێشێت
سروشت دەم كراوەیە
ئاگری فڕوفێڵەكانی ڕەنگاوڕەنگبوونی تاووس سارد دەكاتەوە
ژوورێكی الكێشەیی بەقەنەفە پڕ كرایەوە
چاوی سڕ كردم
تەمومژێك لەسەر چاویلكەم كۆ بووەوە
سەرنشینەكانی مردوون
تەماشاكەرەكانیش بەزۆرەملێ پێدەكەنن
لەو ماڵەدا كە باخچەیان هەتاوی زۆرە
ژنەكە خەریكی دروستكردنی كێكە
كشمیشی لەناو فڕنی تەباخەكەیان باڵوكردووەتەوە
كەوەنتەرە بۆیە كاڵبووەكەی كردەوە
لەگەڵ مێردەكەی هاتنە ناو باخچە
كە بەبۆنی خێزان هەوای خۆش بووە
چا بەكێكەوە چێژدار بكەن
مارێك كراسی لە نێوانیان دانا
خۆی بەكرێمی كێكەكە شێال
سەرگەرمی ئاشقبوونە
فیل شفرەی لە ددانم دا
خوێنی بێ پەروایی دروود و تاجی باب و باپیرمان
ڕژایە ناو النك و قتووی دارینی پایپ و چەرخم
خوێنی مردووان كە زەوی پێ دەسووڕێ
هونەرمەند تابلۆی تازیەباری پێ هاوڕەنگ دەكات
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ددانەكەمی لە نێوانی ژن و مێردەكە دانا
مار بەپەلە كراسی كردەوە بەر
لە ئاشقبوون پەشیمان بووەوە
ئاسمانیی دەڵێت
كێ دەڕوات بۆ قوواڵیی زەوی
زەویی دەڵێت
كێ دەڕوات بۆ قوواڵیی ئاسمان
ئەوەی باوەڕ بهێنێ بەڕۆیشتن نائومێد نابێت
دروودەوان خەاڵتی گیانی خۆی پێ دەبەخشێ
تا هێز لە پێناوی دەستە و دامەن بووەستێت
ڕووباری پڕ زیندەوەر بۆ مەلەوانی بەهێز
شەوی فێنك و بەئەستێرەی سەرا و كاروانە
من ئاوێنەی ئەزموون پااڵوتنم
وەرە بەرم دەمارەكانی پێكهاتنی چاوت ببینە
خوێنی ڕەچەڵەكپارێز تێیدا پل دەدا
تای بوومەلەرزە دەموچاوی زەوی سوور كردووە
لە نازێكی پاراو پرچی بەپڕووشە تەڕبووی ڕادەوەشێنێت
مار ڕاهێنەری تیپی مۆسیقایەتی
ئەی مۆسیقا نازی نەخۆشی زەوی رابگرە
هەوری لەخوری چوو لە حەوشەت دەزێ و گوڵەجۆ و گەنم
لەو ڕستانەی لە دەمی قوربانییەكان جێماون
پەرژینت بۆ دەكەن
دوای ئەوەی تای بوومەلەرزە زەوی بەردەدا
كوێر
كەڕ
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الڵ
چاك دەبنەوە
ئاو دەڕژێتە باخچەی مااڵن
گوڵەكان گفتوگۆیان لەگەڵ مێوان و پەیژەی پاككراوە دەبێت
شەونمخواردیان دەكەن
باخچە سەرۆك خێزانی ژیری ماڵە
ڕۆژی لەدایكبوونی منداڵەكان دەزانێت
شەممە بیر ناكەینەوە
یەكشەممە دەرگا داخراون
سروشت بەدخووە هەتاو و خوناو چەواشە دەكات
دووشەممە باڵەخانەیەكی ناسكە
كاتژمێرەكانی خەوتوون
پەردە ڕەنگاوڕەنگەكانی هەڵنەدراونەتەوە
دەكرێت ئەم پەردانە بكرێنە ئااڵی واڵتێكی تازە ئاگرودوو تێدا كرایەوە
سێشەممە پیرەمێردێكی ئاشقە
دیواری ماڵەكانی نووسیوە
ئەمڕۆ داخوازی كیژان قەدەغەیە
چوارشەممە بایەكی شێدارە
چاویلكەكانی لێڵ كردوون
دروشمی ئاشتییەكی ساردوسڕی پێ ناخوێندرێتەوە
پێنجشەممە یەكپارچە ئاگرە چایەكی پێ گەرم ناكرێت
دانیشتن چا تێیدا دەست گەرم نەكاتەوە
نابێتە یادگاری و بڕیاری لێ وەرناگیرێت
هەینی نامەیەكی ترسناكە پۆستەخانە ناوێرێت بیگەیەنێت
ڕۆژێك كوودەتایەكان دوا دەكەون
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وەرزەكان جاڕی چاودێریتان بەناوچەوانی گورگ هەڵواسن
زستان كوودەتای لە بەهار بەهاوڕێكانی دەگەیەنێ
بەهار لە پایز دەیتەقێنێتەوە
پایز یاری بەبەختی هاوین دەكات
هاوین شەمشەمەكوێرەیەكە
گوانی لە دەمی بێچووە بەختەوەرەكانی لێوڕێژی شیر بوو
دایە دراوسێكانی
ساڵەكان ئێوە نەتانتوانی
هەڵۆیەكی چاو بریقەدار بكەنە برادەرمان
هەڵۆ وەك باجگر مایەوە
واز لە ڕووباری هەفتە ناهێنین
لە ناوی مەلە دەكەین تا دەبێتە كانی
ڕێنووس و رێزمانی نەمریی و هاوواتای
بۆ هەمیشەیی خرۆشمان بەرز دەكەنەوە
كۆرسی هەفتەین
گۆرانی لە دەم وەردەگرینەوە
هەفتە پایتەختی بەرفەرمانی مانگە
دەمەوێت بچمە پانایی زەوی بە ئارەزووی خۆم پێیدا بسووڕێمەوە
دوای ئەوەی حەوزی مەلەكردنی حەوشە بچووك بووەوە
جانتام لە زینی پایسكیلم بەست
چوومە سەر ڕووبارێك
ئارەقم بەمەعكەڕۆنییەوە خواردەوە
خاولییەكەمم تەڕ كرد و كردمە كەپری سەرم
كەمێك كولیچەم خوارد
ئەی بەئاگایی دیكتاتۆر
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ڕێگام دەدەیت بەئومێدی خەون بنووم
خەون هێزی ڕزگاركەرە لە ژیان
ئەو ژنەی لەسەر ڕووبارەكە سەتڵێك جلی گوشراوی بەدەستەوە بوو
بینی كەف بە ال ڕوومەتێكم وشك بووەتەوە
هێزم نەماوە بیتراشم
دڵی دامەوە
ئیسفەنجی میكیاجی دەرهێنا و پاكی كردەوە
هەموو سوورایی دەموچاوی داچۆڕایە شوێن پێیەكانی
فەرمانێكی نیشتیمانییە
شوێن پێیەكانی بكەین بەشاری خانەدان
ئەی هێزی زەوی
ژەنەڕاڵ فەرمانی بەهێزەكانی داوە خۆ ئامادە بكەن
بۆ یاریكردن بەقەرتارەیەك مێوژی مام زۆراب
پیرەمێردێك لە باخچە سەرخۆشە
تێكەڵ بە بەهەشت دەبێ
یاری بەو خۆخ و هەڵووژانە دەكات
دوای خواردنەوەی ماوەتەوە
دەیەوێت بیهاوێتە ناو قەرتارەی فریو و فڕین
ئادەم لە كۆاڵنەكان كیژێكی گەرمی پێ هەڵخەڵەتێنێ
زانیارییەكانی تەڕایی ناو دەم بكاتە توانای فێربوون
گیان و هەستەكانی ڕێبواران
لە شەقامە قەڵەباڵغەكانی شاری خانەدان كەوتوون
فیل پاسەوان و چاودێریانە
ئەسپی كوڕە گەورەی ماڵ و ئاوێنەی جادووگەر
لە پێشبڕكێی یاریكردن بەمێوژی مام زۆراب و تێكەڵبوون بە بەهەشت
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بوون بە برادەر
ئاوێنەی جادووگەر
ڕەفتاری توندوتیژ و دەم پیس بوو
لەگەڵ ئەسپی ڕاهێندراو
گوتی پەلەمە و لەناو سەد ئازار و سۆراخ دەتلێمەوە
ئاهەنگی شەوی لەدایكبوونی شاری خانەدانە
منی داوا كردووە مۆمەكە بەئاگركەم
شاری خانەدان خرۆشا
لەناو ڕووناكیدا خەماڵ
دیواری یانەی ئاهەنگ
بەهەڵواسینی یادگارییەكانی ڕازاوەتەوە
دانیشتووان ڕژاونەتە باخچەی یانە
یاداشتنامەی شاری خانەدان دەخوێننەوە و سروودی ستایش
هێزی گوێ دەپاڵێوێ
لوولە هەڵم لە كونە لووتی ئەسپ بوون بەدوو شەقامی ڕاست و چەپ
بە لەفافێك سەری پێچاوەتەوە
خوێن لە لەفافەكەدا تابلۆیەكی دروست كردووە
تارمایییەوان قەمسەڵەیەك لەبەر منداڵێكی مێوژ بەدەست دەكات
بەپڕۆژەی هەرا و زەنایەكی جوانەوە
دەچێتە ئاهەنگی شەوی لەدایكبوونی شاری خانەدان
لە شوێنە گشتییەكان چادر هەڵدەدات
پەرداخێك ئاوی ترێ
بۆنخۆش بەمیوەكانی دیكە دەخواتەوە
ترسناكی نییە
هیچ شتێك ڕوونادات لێرە
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هیچ ڕوونەدان دلێرترین شاسواری ڕووی زەمینە
خوودەیەكی مسی لەسەرە
هاروهاج بەرد دەگرنە خوودەكەی
بەردەكان پێش ئەوەی بەر خوودەكە بكەون
بەردەبنەوە
دەبن بەكاتژمێری چاڵمەی دیواری ماڵە گەوران
ڕاكە
گیرفانی دڵت پڕ نازی كات و كاتژمێركە
فیلێك خەریكی لێستنەوەی پەنجەكانی خۆیەتی
شمشێرێكیش كەوتووە
هونەرمەندێك كە پڕشنگ هێزی دەداتێ
لەناو پێستی خۆشكراوی گادا ڕەنگەكان تێكەڵ دەكات
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كۆاڵنەكانی ئاو
ئەوانەی بەمن دەچن زۆربەیان مردوون
كووپەیەكی پڕ ئاویشیان بۆ قاز و مراوی جێهێشتووە
بە برادەریی دەریاوان خۆم هەڵناخەڵەتێنم
بە جێ پێی شادمانی سەرزەوی جوانی دەكەومە ڕێی دڵچاكی و داد
شەڕی بێهوودەیییە تێكەڵبوون
هەموومان لە بیركردنەوەی تەنیایی و جاویدانیداین
تا دووگوردی نوێژ و پەنجەرە و پەردەی ژوور و گڵۆپیش
بێ مانایی گڵۆپ لەوەیە بۆ چوونە ژوورەوە دەیژێنین
لە هاتنە دەرەوەش دەیمرێنین
چوار دیواری ژووری ماڵم
ڕەنگینە بەڕەنگی ئەو خوداوەندانەی پێش من بەكرێیان گرتبوو
پێستیان بووەتە تابلۆ و پەڵەی دیوار
لەگەڵ تابلۆ و پەڵەكان
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هێمنی گفتوگۆمان بووەتە مشتومڕێكی دژوار و درێژخایەن
هێندەی من ڕانامێنن
ئەو ڕۆژەی لە ساڵوی بەهرەمەند هەنگوین ڕسكا
شیر و سەوزە و میوە گۆرانی كولێرەیان سەندەوە
ئامادەبووم بۆ گەشت
ئەو شارە خانەدانەی مێوانداریمی كردە ئااڵی شەكاوەی
منداڵە و دایكیشە
ڕووبارەكانی لێوان لێوی تریفەن
كۆاڵنی بەئەستێرەن
ئاسمانیشی گۆڕەپانی تۆپێن
لە مانگی سەوزبوونی زەوی
گەنجینەی بەتااڵن بردراوی دەستێنێتەوە
دەیبەخشێتە نەوەی پێی بچنە گەشت
ئەو مندااڵنەی لەخۆ ئامادەكردن بۆ گەشت مردن
لەناو كووپە دەیاننێژین
هەنارێك بەبازنەیی كووپەدا غلۆر دەكەینەوە
هەنار ئەم ڕاستگۆیییەیە كە ئاو لە فەرهەنگی خۆیدا هێڵی بەژێردا كێشا
ئاو ڕوخسار و لەنجەوالری ئاسكی هەیە و دڵی دڕندە
لەو پردەش بە گلەیییە كە برادەر و خوشك و خزم و كەسی بەسەر دەپەڕێنێتەوە
ئاسكێكی لە هۆشخۆچوو
هەوری جوانی
ئاو دەپڕژێنێتە سەر دەموچاوی دارگێالسی حەوشەمان
لكەكانی كردوون بەتام و بۆ و پەپوولە
لە دەشت و دەر باڵوی كردوونەتەوە
لە پەیمانی پتەوی سروشتی داهێنەر دەڕوانن
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ئەو خوداوەندانەی لە ڕۆیشتنیان لەسەرەخۆن
دەچنە ناو ئەو خانووەی هێشتان منداڵی تێدا لە دایك نەبووە
بەاڵم پیری لێ مردوون
بارانی خاوەن گەشە و دەرهێنەری دەنگی كپی زەوی
منداڵێكی لە ڕەچەڵەك پەرێشانكراوی ناو خێزانە ئاڵۆزەكانە
ترساندوومی
برووسكەیەك دەموچاوی ئاشكرا كرد
تارمایی دەستی نایە سەر دەمم
نەیهێشت هاوارم ببیسترێت
كەسێكی خرۆشاو نانی ئێوارە درەنگ دەخوات
دەرچوونی بۆ ڕۆخ
ئاو و دۆڵە بەقاز و مراوییەكان چاوی پڕ كردووە لە خواست
چاویلكەی چوارچێوە پالستیكم خستەوە ناو كیفی
بەكیسەی نایلۆنی پڕ میوە و لەشگران
بە بەرباران كتێبی كراوەی ماڵ گەڕاندمیەوە
شەقامم لە دوای خۆم تەنیا و بێ كەسوكار كرد
ساقۆی خوریم دڵۆپە بارانی لەسەر وەستا بوون
لەبەر هەیوان ساقۆم داتەكاند
سۆبەی ئەم دیوی پەنجەرە دڵسۆزی نواند
بەئاگری شین و جوانمەوە خۆشبەختیم بۆت
فەرموو مێوانداریم بكە
چووم
ژنەكەم سێتێك هێلكەی لێ وەرگرتم
بەدەنگێكی نزمیش ئەو گۆرانییەی بۆ گوتم
كە هەردووكمان حەزی لێ دەكەین
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چاوە ڕوونەكانی لەناو برژانگی درێژی شتێك بوون وەك
قاز و مراوی ناو ئاوی خومار
مەنجەڵی خواردن هەڵم بانگەواز بۆ پێگەیشتنی دەكات
كەمێك خۆراكم لە خواردنی گوناهـ خوارد
تەمی ئارەزوو بووە كاتێكی شاد
پەلكەزێڕینە تێیدا هاتە ژوورەوە
پێی گوتم دەتوانم ببمە برادەرت
بەو برادەرییە ئاوی چاوی خۆم دا
ئاو تەواو ئەهریمەنە
زووش پەشیمان دەبێتەوە دەستە و نزا چاو هەڵدەهێنێ و ختووكەش دەدات
ئەگەر بەدوای بانگی سۆبە نەچووبوومایە
ڕووبەڕووی ئەم جەنگە پەراوێزییە نەدەبووم
ماڵئاواییم لە دااڵنی خەو خۆش و خانووی پشوودان كرد
ماڵی خاوەن پیری باران و ڕووناكی پەنجەرەی ڕووەو خەیاڵ كراوەتەوە
شۆستەی شەقام نەرمن
پێی منداڵەكان ئەم شاهێدییەیان بۆ دا
بلووزێكی مەرەزم كردە بەر و جانتای پڕ كەلوپەلی گەشتیش
بێ هیچ نیازێك گەشتم پێش خست
بەچوونە گەشتم
قاز و مراوی لە گۆمی دڵ هەڵنافڕن
گەشتم لە جەستە و بینینی ژنێكی بلیمەت
لە چوونە گەشتم لەسەرەخۆم
ئەو خوداوەندەی لە ڕۆیشتنیدا لەسەرەخۆیە
زەوی پاكەتێك جغارەی دەداتێ و پێی دەڵێت
لە پیاسەیەكدا كە سەرقاڵیی چاخە دێرینەكان
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قسەی تێدا دەكرێت
بیكێشە و بیر لە بڕینی لكوپۆپ و بەهێزبوونی قەدی سڕ بكەرەوە
خەاڵتی دەریات بەردەكەوێت
لە ساڵۆنی چاوەڕوانی فڕۆكەخانە
مۆسیقایەكی نەرمی
پرۆڤەكراوی بیرەوەری و بیركردنەوە و ئارەزوو
دەستی بەسەر و قژی داهێناین
گوتی ساڵو لە بەختگەشیتان
گەشتێكی خۆش
ڕووناكی لێ بەرزببێتەوە
بایەكی بێ هێز فەرمووی لە نوێژتدا ناوم بهێنە
گوناهـەكانت دەبنە قاز و مراوی
لە درەختی لەشت دەفڕن
گیان دەیەوێ خەونێك تەواو پڕشنگداری كات
ئارەزووی ڕێكخستنی باخچە لە ژوورەوە هەراسانی كردم
هاتمە دەرێ
چەند ئەندامێك لە بنەماڵەی لە گوڵە هێرۆكانی باپیرم
هاتنە بەخێرهاتنم
درەختەكان پێش ئەوەی بگەڕێنەوە ناو خۆڵ و ئاو
لكەكانیان كرد بە سەبەتە
ماڵە هەژارێك نانی تیری لەسەر هەڵدەخەن
ژن و پیاو و منداڵەكانیان پێكەوە لەگەڵ كازێوە و ئومێد و سروود دەپەیڤن
تۆپێكی پالستیكم فڕێدایە دەریا
هەڕەشەی شەپۆل و نقووم نەبوونی تۆپ
خەونێك بوو بینیم تەواو گیانی پڕشنگدار كردم
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لەگەڵ ئەو خەونە سەما دەكەم تا دەمكوژێت
ئەی جەنگەڵ مۆسیقایەكم لە ئاهەنگە گەورەكانی سەری سااڵن دەكوژرێم
خوێنەكەم بەخێرایی تیشكدانی گڵۆپ
هۆشی جوانمەردی كۆدەكاتەوە
ئەو منداڵەی دەبێتە یاداشتنووسی پاڵەوانەكان
شەیدای دەبێت
پێم لە پۆتین دەردەهێنم
دەیهاوێمە دەریا
پێیەكانم گیانداری ئاوین
بۆ زانینی هێزی فڕینی قاز و مراوی
دەچمە بەربارانی توند
لە لەدایكبوونی من
مامم هەنارێكی هاوێشتە ناو ئاو
بانگەوازی كرد
ئەمە بەردەوامی و وجاغی بنەماڵەكەمانە
كە یەكەم ددانم لە دەم ڕوا
بردمیانە نزیك ئاوێك
شیرینییان بەپرچمەوە گرێ دا
بۆ ئەوەی لەگەڵ ددان ڕوانمدا
سەرم نەیەتە ژان و بەخت بەڕوومدا بكرێتەوە
شیرینییان لە پرچم كردەوە
هاوێشتییانە دەریا
گوتیان ئاو بیتوێنێتەوە
تەمەنی لەگەڵ تەمەنی ئاو ڕەنگاوڕەنگ دەبێت
دەریا لێی دەپرسێت
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منداڵیی چییە
ئاو دەڵێ نیوەی لەشی منە
زەوی دەبێتە مەیدانی ڕاو و خۆ تاقیكردنەوە بۆی
ئاسمانی ڕووتیش دەڵێت
ئەستێرە
مانگ
هەور
گەواڵە
باران
بەفر
پەلكەزێڕینە
بەبڕیارەكانی ئەو پێستیان دەبریسكێتەوە
كەشتییەك لە ناوەڕاستی دەریا
مانگ گەمارۆی داوە
برای شیریی و پشتگیریمە
لەناو ڕووناكییەكە جێگای پشوودانە
گەمارۆ دەشكێنم
جیاوازی نێوان من و مانگ ئەوەیە
ئەو كەمتر لە من ڕادەمێنێت
تابلۆ و پەڵەكانی دیواری ژوورەكەشم
وەك سەركردەی سوپایەكی پەرێشان
گوێڕایەڵی ئەو ئامۆژگارییانەم كە دەڵێت
لە باخچەیەكدا كە تیشكی چاوی خودا
هێز دەداتە دەركەوتنی
كتێبێك كە دێڕە سەرەكییەكانی هەرگیز دیارنین
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دەكەوێتە كۆشت
بەشانازی و نازەوە
دەستەكانی كردوومن بەدەرگای خەزێنە
بەترپەی دڵ دەكرێتەوە و دادەخرێت
بیرخەرەوە ورووژێنەرەكانی منداڵێكی بەدەمودوو بوون
پرچی لووسی ڕژابووە سەر دەموچاوی
ڕستەی دەریا خۆماڵین
دەتوانێ نامەی پێ بنووسی
پۆستەچی بیگەیەنێت بەمۆزەخانەی شاری خانەدان
ئاو ژوورێكی بچكۆڵەی بۆنخۆش بوو
ماسی گەشتی بلیمەتی خۆی لەناو تەواو كرد
شڵپ و هۆڕی دا و سەركەوت
ڕاوچیش نامەی پێیە
كەس لێی وەرناگرێت
ماسی خەریكی خواردنی دەم قوالبە
منیش لە خەونێكی خەمڵیو بەجوانی
بەرەو مەستبوونم
پەری بانگیان كردم
شەڕی ئەم جوانییە ببینە
ئەگەر حیكمەتێكی هەیە پێت ڕابسپێرێت
بەرفەرمانی بیت
بڕوام بەچاوی خۆم نەكرد
تەواو ئەو جوانییانەی بینیبێت
كووپەیەكم لێوڕێژ لە شەونم دانا
پڕ بەزەویش هەاڵتم
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قسەكردن و نەكردن هەر هەمووی گومانن
بڕوا بە چی بهێنم
هەڵبەتە حەزم لە ژیانێكە
توانا و پاكی وەك خونچە دەمی تێدا بكاتەوە
لەناو تەمێكی تێكەڵ بەترس دەیدركێنم
دەریا ماسوولكەكانی سست بووە
ئێسكەكانیشی نەرم
سووڕی گەشەسەندنی لێ سەندراوەتەوە
دەریا لە تەقینەوەی هێزی سروشت
چووە ناو ئاهەنگی نەبەردی
بڕوام بەنەبەردی هێنا
سوپاس بۆ ڕەنگی قاوەیی
خەونی دەریایەكی شینی بینیوە
شەپۆلەكانی خافڵ بن
نوێژ بۆ هاتنی بەختیاریی دەكەم
بەختیارییەكی پاراو بمباتە گەشت
میوەی ڕژاو بكاتە بواری پەڕینەوە لە الفاو
بەشێكی خودم بەردی سیزیفی كردە تۆپی سەبەتە
بەشەكەی دیكە پرسی
هونەرە جوانەكانی ساڕێژبوونی برین لە كوێوە دێت
تەڕی دەنووكی قاز و مراوی برینەكانی پاك دەكاتەوە
ئارەزووی ڕێكخستنی باخچە وای لێ كردم
ڕوو لە تكا وێرد بكەم
منداڵیەتیم كەشتییەوانی بووایە
ماسی پێشبڕكێی لەگەڵ سەوڵ وەشاندنی من
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بدۆڕاندبووایە
بیریش لەو گیاندارانە بكەمەوە
لەگەڵ یەكەم نمە بارانی پایزان
گیانیان دەبێتە دڵۆپە ئاوێك و دەڕژێتە زەوی
زەوی تەواو گیانی پڕشنگدار كردم
چرایەكی كەم ڕووناك
ستایشی ئاشتی و خزمەتگوزاری باخچەی كرد
پەپوولە لەناو گوڵە پێست سوورەكان یەكتریان ڕاو دەنا
مێینە نازیان دەنواند
نێرینەش هێز
ئەو هەموو ناز و هێزەی ئاماژەمان بۆ كرد
پێویستە ببێ بوو
ئەلبوومی نهێنییە هاوبەشەكانم
لەناو كیفە نایلۆنەكەیدا دەرهێنا
لە وێنەكەت تەماشای دەریات دەكرد
گێژەن چۆن باجگری كەنارەكانی ڕادەكێشایە ناو بێبەزەیی خۆی
ماسییەكانیش دەمامكیان دەكردەوە و دەیانگوت
ئەوەی گێژەن دەیڵێت
حیكمەتی ئاوە بۆ ئێمەی سڕبووی ناوی
دەریای چاونز ڕازی دەبێت بپەڕمەوە
لەم دیوتدا ئااڵیەك چاوەڕوانی بشكێنێت
ببمە برادەری ماسی فرۆشەكان
ئەو ماسی فرۆشەی بالیفی خۆی پەڕە كردەوە
گیانی لە قۆچی گایەكی گۆشتن ڕواند
دەریاوان دەموچاوی بەخوناوی ئەو گیایە ڕسكا
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چاوی داخست
چووە ناو ئاماژەكانی قوربانی و بێ پەروایی
بیابان بەلێوی گەشاوەیەوە بەبن پێڵووی داهات
داوای لێ كرد دەتوانم خۆمت پێ بناسێنم
بۆ ئەوەی فێری هونەری سەدەكانی دێرین بم
وردە وردە بۆی دەدوێت
ڕەنگ تێكەڵ دەبن
زەبر و زەنگ
هەرا و زەنا
فریا و هۆگری
مژدە و زایەڵە
هەمووی دەگۆڕێن
هاموشۆ لە زەوی كۆتایی پێ دێت
تەختی نوستن
ئەلبوومی وێنەی ڕەش و سپی
ڕادیۆی پاتری كز
پێشبڕكێی ناوچەوان تۆماركردن
پەیوەندی وەرزەكان
پرسەنامەی ڕۆژنامە
ساڵنامەی بەشێك یادگاری لەسەر نووسراو
چەتری ناو دەستی قوتابییەكیی ڕێگای قوتابخانە
بۆیە و فڵچەی فڕێدراوی ژێر قەرەوێڵە
دەفتەری نیوە نووسراوی یاداشت
كورسی بەتاڵی باڵكۆن
بەخێر بمێنن
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ساڵێكە سەرومڕ
باجگرەكان چاوانیان بووەتە گەچی مردوو
باران ڕێگا و ئاراستەی دابارینی لێ ون بووە
زەویش دەستی بەستراوەتەوە
ئاماژەی بانگكردنی بۆ ناكرێت
دەریا سكااڵی پێشكێش بەدەریا پارێز كرد
باجگرەكان خانەكانی ویژدانیان بەكرێ داوە
سزاش نەدران
منداڵێك دەنگوباس دەخوێنێتەوە
سەردێڕی هەواڵەكان لەبارەی ئەو خوداوەندەیە ئاراستەی گەرداوی گۆڕی
ئێوە بڕۆنە ئەو بەری
لە چاوەڕوانیتان هەنارێك فڕێدەدەمە ناو ئاو
سروودیش بۆ مندااڵن دەكەمە یاد و قوڵپی كانییەكی مات
كەشتییەوانێك ڕێنمایی باجگرەكان دەكات
چاوی چۆلەكە پشتی بۆ دێنێتە بەر بینین
ناتوانین ئااڵ لە چەقی سەری هەڵدەین
ئەوەی ڕوواوڕووش بێت دەبێتە پرسیاركەر
ئەرێ برادەر
چی هەیە
چی نییە
ئەی شینایی دەنگ و بێدەنگی
ماسی بارمتەی ئاوە
متمانەی دەریای لە دەستدا
بەیانی تەمبەڵ و خەواڵوو دوودڵی كردوومە
ژیانیش هێندە بەگرینگ نازانم
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پیر بوومە
ئێسكەكانیشم نەرم
ئاسكێكی گۆشتن شاخەكانی لكوپۆپیان داوە
بێ یارمەتی وەرگرتن
بەدڵبەرزییەوە دێت
سەر دەنێت بەسەری ئەسپی گەشت و ڕاوم
نوێژی ناوەخت و كاروانكردنی بێ سەرا و ئەشق
تەواو ئەهریمەنن
دەرۆزەكەرێك لەسەر شۆستە
پووش و پەاڵش و پارچە ڕۆژنامەی فڕێدراو گەمارۆی سەریان داوە
ڕەنگە خەون ببینێت
لە خەونەكەیدا لە نزیك یەكێك لە دەریاكان
دەرگای ماڵ و خانوویەكی سێ نهۆمی دەكاتەوە
لە پەنجەرەكانی درەخت هاتوونەتە ژوورێ
پەردە دانادرێتەوە
بیر لەوە دەكاتەوە
ئایا لەبارەی ئەو شتانە دەزانێت
كە پێشتر هی دەریا بوون
زەوی لەناو لێفە و دۆشەكی شینی خودا نوستووە
ئەی یاڵی ئەسپی چاالك
بەئارامیی پێغەمبەرێك بڕوام بەتۆ هێنا
كوا ئارامییەك بۆ منی هۆی لێدانی دڵی زەوی
گەرمایی بەهار ڕۆژی خۆش كردووینە ڕۆژێكی هێمنە بۆ یاری
یادی هەموو بیرەوەرییەكانی تێدا دەكرێتەوە
بەاڵم تیپی بەرانبەر نەهاتوون
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نزیك یاریگە
دەریایەكی خاووخلیچك
چەتری خستە كەنارەكانی
دەریاوانێك كە ماڵی لەناو دراوسێیان نییە
شێوەیەك بۆ خۆی وەردەگرێت
شەپقەیەكی لە پێست دروستكراو
سێبەری بۆ چاوی كردووە
ڕەنگەكانی خۆر ئاوابوون
دەیباتە بەر ئاوێنەی ئاڵۆزی دەریا
كەس بۆی ناكرێت
گفتوگۆی لەگەڵ دەریا یەكال بكاتەوە
پیتەكانی شێوەی بۆ خۆی وەرنەگرتووە
هێمنی و هەڵەشەیی ئاو
دوورگەی ال كەوتە
لەنگەری كەشتی
پردی پڕ
تۆڕی گران
ڕێزمانی ئەم زمانەن
هەموو شتێك
بەساڵو و ڕۆژباشیشەوە
ئامادەن بۆ قسەكردنێكی تەواو
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كۆاڵنەكانی زەوی
كۆاڵنەكانی زەوی كێ پێیدا دێت
زەوی بەهاری گەشبینی كرد بەكتێبێكی كراوە
منداڵێك تێیدا بەقسە هات

كۆاڵنەكانی ئاسمان
كۆاڵنەكانی ئاسمان كێ پێیدا دێت
ئاسمان ئەفسانە ئاشناكانی كرد بە كتێبێكی داخراو
ژەنەڕاڵێك بۆ ڕاهێنانی لەشكرەكەی كردییەوە

كۆاڵنەكانی ئاو
كۆاڵنەكانی ئاو كێ پێیدا دێت و دەڕوات
ئاو بێ یارمەتی وەرگرتن لەناو زگی زەوی وەرزش بە ماسوولكەكانی دەكات
شمشێری بەخوێن گەرمە و بەدڵبەرزییەوە ساڵو وەرناگرێتەوە
 1996 - 1995هەولێر
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خەونی خودایی
خەونی سروشت
گیان لەناو قەفەس
بەهەموو شێوەیەك ستایشی مانەوە دەكات
ستایش لەناو قەفەس چی دەگەیەنێ
ئەگەر مانایەكی نەگەیاند
زەمینییەكان گیانیان بچووك دەبێتەوە
لە بچووكبوونەوەیاندا تووشی هیچ گرفتێك دەبن
ئەی ئەگەر گەیاندی
پڵینگەكان دارستان بۆ خێزانە كەمئەندامەكان جێدەهێڵن
لەناویدا ترمسەكەیان پڕ ئاوی سارد بكەن
بێ باك بەشكۆمەندییەوە بیر لە خولیایان بكەنەوە
دوای ئەم چەنەبازییە سەغڵەتكەرە
پێمان ناڵێی ژیان دەیەوێ چی بەمردن بڵێت
مشتومڕ و گەفی ناقۆاڵی مردن خاوبووەوە
پیاسەی نابەدڵیش تەواو
ئەی ژیان دەبێ تۆ چی بیت
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لەم نەگوتنە ڕابردوویەكی بەهێز
بەباڵندە كۆچەرییە تادارەكانی ڕاگەیاند
لە كۆچ پەشیمان ببنەوە
سەمفۆنیایەكی دەوڵەمەند بەخەیاڵی هاتوچوون
شاری مەستیتانە
چاوە تادارەكان بكرێنەوە
دەڵێن چ شوێنێكی دڵگیرە
هێمنی تێدا فەرمانڕەوایە
لەم ئاسوودەیییەی لێوانلێو لە پەیمان
تا چاویان بەردەدا
دەچنە خەونی ئەوانەی بیریان دەكەن
گەشتیان لەناو ئەو دارستانەی بەپڵینگەكانیان جێهێشت
تەنیا دەبێت و گۆشەگیریان مەستتر
تەختە ڕەشێك
لەالپەڕەی مۆزەخانەیەكی زمانپاراودا
كەس بەالیەوە ناچێت
لە بەشێكی بەخەتێك كە چاو پشووی تێدا دەدات نووسراوە
دۆ
ڕێ
می
فا
سۆ
ال
سی
لە بەشەكەی تر
فەرموودەی دڵگەشێك ئاگادارت دەكاتەوە
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كەس خەون بۆ كەس نابینێت
كەی دەبینە هاوواڵتی دارستانێكی سەرنجڕاكێش
ئەمە خەونی بولبولێك بوو
ڕێی پێ دام لە بری ئەو بیبینم
شیر یان شەهێن
شمشێر یان شەونم
شمشاڵ یان شەڕانگێز
شەراب یان شەرم
شازادە یان شكست
دەمانكات بەخاوەنی
چ شەڕ و گێژەن و چەپڵەی ساردوسڕی ناو هۆڵ
بۆنەكان تەواو بوون
چوونە سەنگەر
لە گۆڕنان
چلەی ماتەمینی
ساڵیادی كۆچ
جوانی و سۆز و بیرەوەرییان تێدا نەما
وەك منداڵێكی دەمهەراش زمان دەردەهێنێت
ئەی ناولێنەری هەموو شتەكان
بێ ئەوەی سكااڵیان لێ بكەی
بەهاری ئەمساڵ دواخە
باران هێشتان ئەزموونی تەواوی خۆی بۆ زەوی نەدركاندووە
ڕەگەكان بەئاسانی دەتوانن
فێڵ و چەنەبازی لەگەڵ بكەن
كوژراوەكان فەرمانیان دا
پاش كەمێكی تر كتێبەكانی قوربانیی
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لە تاقیگەیەكدا تاقی بكرێنەوە
نووسەرەكانیان نیازیان وایە
لەو نهێنییە دڵنیامان كەن
قوربانییەكان لە باوەشی بۆسە سەرمایان بووە
لە ئامێزی ژنان گەرمیان نابێتەوە
ببوورن بۆ نەوێراون
ڕستەكانی ئەم الپەڕەیە
مەست و دلێر بكەن
چەشنی ئاوێك لەبەر هەتاو گەرم بووبێت
كۆتر نەتوانێ بیخواتەوە
ئەفسانە بێ ماناكانی بۆسە
بوون بەمانا بۆ باڵندە گۆشتخۆرەكان
باخچەوانێكی پیر بوو بەگۆرانی خەڵوەت
بەتەنیشتمان تێپەڕی
كتێبەكانی لەناو كەپرە دارینەكەی كردە منداڵێك
بەدەوریدا پێیەكانی توند بوون
بەختەوەری كلیلە لەناو قوفڵی دەرگاكەیدا
هەواڵ یان هاژە
هەتاو یان هەڵقواڵن
هەوار یان هااڵو
هەنگوین یان هاوار
هەڵۆ یان هیوا
دەبێتە خاوەنی
باخچەوان ئەكتەری شانۆیەكە نمایش ناكرێت
وێنەكێشێك چوو لە نزیك كەپرەكەدا
یاری قەرەجانەی كرد و بە ستوونەكەی گوت
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ئەی بلیمەتی گەورە
كەی شانۆگەری باخچەوان نمایش دەكرێت
لك و گەاڵكان لەناو هۆڵ دەنگە دەنگی سەغڵەتكەربن
مۆسیقاژەنی چارەنووس ڕوون
بەرانبەر ئینجانەی پڕ گوڵی ڕووخۆش بۆ ماوەیەك دەتاسێت
دەموچاوی پێمان دەڵێ چاوەڕوان بن
دوای تاوێك بەشڵەژاوی دێتە قسە
وا دەزانێت پاڵەوانی دارستان هاتووەتە الی
ئاگری بۆ كردووەتەوە
گەرمایی گەیشتە باڵی باڵندەكانی
شێوە و ڕەوشتیان دەچێتەوە سەر ڕەچەڵەكە گوپنەكانیان
شەمشەمەكوێرەی هەمیشە گوان هەڵخەڵەتێنەریش
بەئەستێرەی هۆشمەند و هێزی گوت
ئەی خاوەنی هەموو زەوی
ئەگەر برادەرایەتیم قبووڵ بكەی
دڵخۆشی كەروێشكە گۆشتنەكانت بۆ دەهێنم
لەخۆبردووی پڕ نهێنی
ئەو كەسە كێیە نهێنییەكانی پێدەڵێیت
لەناو هێڵی تەلەفۆن چاوە گەورەكانتم بینی
دەلیلی بەدالەش ماڵەكەتی پێشان دام
بە هەستیش زانیاری تەواوم لە بارەتەوە زانی
ماڵت
هەور ڕەنگ دەداتە گڵۆپەكانی
باران مێز و قەنەفەكانی دەسڕێتەوە
دایك
ئەو دایكەی هەموومان بەتاسەوەین
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سبەینەیەك بەرچاییمان بۆ بكات
قاپ و كووپی چات دەشوا
ئەی ناولێنەری هەموو شتەكان
بێ ئەوەی سكااڵیان لێ بكەی
بەهاری ئەمساڵ دوا مەخە
باران ئەزموونی تەواوی خۆی بۆ زەوی دركاندووە
ڕەگەكان بەئاسانی ناتوانن فێڵ و چەنەبازی لەگەڵدا بكەن
ئیسرافیل
عزرائیل
میكائیل
جوبرائیل
لە شەوی بەرات هاتنە الم
لەگەڵمدا نانیان خوارد
دواتر ددانیان شووشت
لە ماڵئاواییدا ئەم سرووشەیان جێهێشت
دوو ماسی لەناو ئاودا گیانی بەگیانی بوون
قسەیان لە قسەی یەك نەدەكرد
بەیەكەوە دەچوونە سەردانی خزمەكانیان و سەیرانیان دەكرد
شەپۆل فڕێیدانە كەنار
ترسی مردن وای كرد قسە لە قسەی یەك بكەن
ڕابردوویانیش تاوانباركەن
ڕاوچی تەرمیانی لەسەر سەبەتەیەك دانا
ژنێ ڕۆبێكی لیمۆیی لەبەردا بوو
تەرمەكانی خستنە زەمبیلەیەك
فڕنی تەباخەكەیانی گەرم كرد
مێردەكەشی لەسەر ئەسكەمیلێكی قۆڵدار گوێی دابووە گۆرانی
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بیری لەوە دەكردەوە پاراستنی خوێنی ڕەچەڵەكی دەیكات بە چی
منداڵەكانی بەدەورییەوە دانیشتبوون
مەتەڵی بۆ هەڵدەهێنان
باوكایەتیشی بۆ دەكردنە حیكمەت و پەند
لێرە هەموومان لە جەنگ گەڕاوینەتەوە
بۆ ئەوێی پشوودان
ئەوێ
پانتایی ئەو جەنگەی بەپڵینگەكانیان جێهێشت
بەڕەزامەندی بچۆرە ناوی
بەختێك بدە بەپاشماوەكان
تێر سۆز و پێكەنین بن
سۆز و پێكەنین
هێلكەی ترسناكی ناو حەكایەتەكانیان بۆ دەشكێنێت
ڕەشنووسی فاڵچییەكانیش پاكنووس دەكات
گشت بوون لە جانتات هەڵگرە
بەتەواوی ئارەزووەوە بەئومێدیانكە
بەرەو شوێنێك یەكەمین تاوانی تێدا سڕاوەتەوە
ئەی پەنجەرە كە چاوی خانووەكانی
یارمەتیم بدە تا مردووەكانم بنێژم
داوای لێبووردنیش لەو برادەرە دەكەم
لە گۆڕستان چاوەڕوانمە مردووەكەی لەگەڵ بدەمەوە خاك
ناوەرۆكی بێ بڕوای مردن وای كردووە
ئاو ڕەنگاوڕەنگ و
ئاگر ڕەنگاوڕەنگ و
ئاسمان ڕەنگاوڕەنگ و
زەوی ڕەنگاوڕەنگ و
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جەستە ڕەنگاوڕەنگ و
گیان ڕەنگاوڕەنگ و
ئاهەنگ ڕەنگاوڕەنگ و
شیوەن ڕەنگاوڕەنگ
ببینم و بێن پێڵووی ماندووم بەپەنجەی كۆرپەیییان بشێلن
هەستیش بەگەرمایی خوێنیان نەكەم
سەیرە پەنجەی منداڵ گەرمایی تێدا مردبێت
ئەفسانە بەدبەختی كردوون
ژمارە بێشومارەكان بەیانییەك دوای
دەموچاو شووشتن
بەهەڵچوونەوە داوام كرد
ئارەزووم لە موڕەبای گوڵە بادەم و گوزەرانی ساكارانەیە
ژیان سندووقێكی دارینە
چامەیەكی ڕاستەقینە جامخانەیەتی
خێرا بیكەرەوە
دەفتەری یاداشتی لەناو دەربهێنە
مردن خانووی پڕ ناوماڵ و وچانی ئەم ڕاستەقینەیەیە
كە تۆ وریاییت لێی نەبوو
ئەی دانیشتووی ئەو شوێنانەی
لەوێ شتەكان كۆتایییان پێ دێ
زەوی زەردەخەنە گرتی
منیش برادەرایەتی گیانی بەگیانی ڕێگای شوێنێكم قبووڵە
هێشتان بەلووعەكانی دەموچاوی لەبەر نەشۆراون
ئامۆژگاری برادەرێكی گیانی بەگیانی غەفڵەت كوژكراوم یادی خستمەوە
بەگومانەوە بچمە ناو سەرەتاكان
سەرەتاكان هەمیشە گومانن
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خەونی زیندووان
كوێری دەمپاك
بە دووعا بەرزكردنەوە و وزەی ئەفسانەیی
پێڵووی دەكرێنەوە و بەخۆشحاڵی دەگات
لەناو نەوا و ئاواز و دەنگی ئەو هەقیقەتە گەواهییە
هەوا لە گردی قالینج ئاغا بپاڵێورێ
لەقلەق چاالك دەفڕێت و خۆ هەڵدەخات
باڵ كە مەحكوومە بەگەنجینە پاراستن
دەستەسڕی ڕووناكی دەچنێ
تەرمی گۆرانیبێژانی لە گۆرانی گوتن مەردەمەرگ بوو
شەقامی شاریان كردووە بەقومری نوستوو
بەتەرمی فلووتژەنانیش

211

دوژمن و دۆست لە دوورەوە دیاردەخات
چاوی ئاژەڵی دڕندە و مەمكی مردوو
دواكەوتنی پۆستەی دەریایی ڕێكخەری پەالمارێكن
مۆڕەیان لە چراهەڵگر كرد
ئەمیش بەپەلە جانتای كۆچی سەرگەردانی زنجیردا
هەر لەبەردەرگا دەستی ماڵئاوایی و ڕێزی
بەسنگەوە گرت و ساڵوی ستایشی وەرگرتەوە
بانگی هەڵدا ئەم كۆچە كوشتنێكی دواخراوە
نەوەستا تا چاویلكە لە چاو بكەم
بەنەرمە غارێك بیری بهێنمەوە
هێشتان بێچووە ئاسك لەبەر بارانن نەگەیشتوونەتەوە
حەوشەوبانی بەنەخش و نیگار بۆندار بكەن
نێوانمان ئاوێكە ئاگری هەموو ڕۆژێی تێدا دەكوژێتەوە
كورسییەكی بێ پشتی نەرم بەكەوڵی بەرخ
لە بەشی شكۆ و شانازی بۆ فەرمانڕەوا خۆش كراوە
لەسەر كورسی بێ پشت بیر بكاتەوە
كەڵكەڵەی چی لێی دەدا
خوێندنی كوندەبۆ یان دەنگی شادبینی فلووت
پەڵەی نەدەویست
بەو شێوەی سواری پەیتوون بووین
تاوسمان لەسەر دەستمان ڕاگرت
بەهەمان شێوەش سبەینان ئاوی گەرم بەدەموچاومان دادەكەین
ڕووخۆشییەكانی شەتڵی برنج و پەڕەمووچی پەرییان گێڕایانەوە
ڕاما و سەیری چاكەكاری كرد
شكۆی دا بەبرادەریی
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هۆ برادەرەكەم چرا هەڵگری كەمدوو
بەدەنگی ئێمە تارمایی دەبێتە خوداوەند
سێدارە لە مەیدانەكان الدەدا
بەقوربانییانیش دەڵێ تاجتان دەدرەوشێتەوە
پەلكی چنار كەوتووەتە سەر دەست و پەنجەی فلووتژەن
سەمای شمشێرە فەرموون
شازادە وەفای هۆگری ڕێگا میهرەبانەكان كردووە
شای بێ تاج بەو ڕێگایەوە كە نایگەیەنێ
لە ئاهەنگی خەاڵت دابەشكردن
لە ژوورێكی دڵكوێر تێدەكۆشێت
ڕاز لە پەنجەرەكانی مردوون
بنمیچیش لە بیانووە سێبەری لەسەر البدات
ڕۆژ
هەفتە
مانگ
ساڵ
كەلوپەلی باخچەی ساوایانن
چاودێری هێلكە ترووكان و كاڵبوونەوەی جلوبەرگی بەهار
تەباشیری ڕەنگاوڕەنگی كرد بە تەختەڕەشێك لە بەرەكانی شەڕ
بۆ وێنەكردنی درەختی بەردار
تەختەڕەشێكیش لە ئاهەنگەكانی ئاشتی
بۆ قوڵپی سەرچاوە
دیواربەندی جوانیش
لە چەتری پاسەكانی ناو شار
بۆ بیركردنەوەی نێوانمان
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ڕەنگ دەوڵەمەندن بە ناوداری
ڕۆژ
هەفتە
مانگ
ساڵ
هەمووی دووبارەكردنەوەی یەك ڕووداون
ئێمە دەزانین باپیرەكانمان لە پێناو چیدا جەنگان
بەاڵم نازانین خۆمان لە پێناو چیدا دەجەنگین
لەبەرچاوانیشمان
لەقلەق خۆراكی بێچووەكانی بردە ناو دەنووكیان
چەند قسەیەكی بێ مەبەستم كرد
ئەندێشەم ماندوو بوو
بەردەوام لە لێكدانەوەی ئەوەم
قسەی بێ مەبەست چییە
شاری پاكزادی تاهەتایەی لە گرفت نقووم
بینینی نەجۆشا
بانگەوازەكانی هەر هەمووی هیچ
ساڵو ئەی لە پشووكەوتوو
مۆزەخانە بەدڵخۆشییەكی زۆرەوە
دەرزی لە ئێسك دروستكراوی دایە دەستم
فەرمووی كرد وەرە ناوم
ناودارمكە و كراسێك بدرووە
هەموو شتێكت لەبارەی خۆم پێ دەڵێم
پیاوی هەڵبزڕكاویش
شتەكانی زەمینی پڕ ژیان بەهێزی چاو دەخوات و دەخواتەوە و دەڕسكێنێت
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گیاش بواری گەشەكردنی لێ وەردەگرێ
خۆبەختكەری هەموو شوێنەكانیش دێنە الی
دیوانی ڕەش و سپی ئادەمیزادە
هیچیش لەبیر ناكات
ماڵم هەڵكەوتی بەرزایییەكانی سرووشە
سەرڕێژە لەو درەختانەی بەروبووم و ئەزموون بەسروشت دەدەن
چراهەڵگر لە پیاسەی زۆر درەوشاوەی
قاچێكی شەپكە بوو
نەیدەتوانی سواری ئەسپ ببێت
بەردەوام نزا بۆ ئەسپ دەبا
ئەی سۆزی هەمیشەیی و فرمێسكی نەمریی ژیان پیرۆزكە
ڕاو هێمنییەكی جوانە
گەرمی قیڕی شەقام پێ داخ ناكات
گۆڕەپانی وەك دەموچاوی چراهەڵگر ڕووناك و ئارامە
خوداوەند تێیدا خەریكی باڵی خەرتەل خۆشكردنە بۆ نەی
بەلەمی ماسیگرانیش ئامادەیە
ئەی كوا
دەگەی بەكوێ
نەخشی كراسی ڕاوكەر
لە ئاسمانی بەئەستێرە وەرگیراوە
سەروەریی دەستی پێ كرد
ئاویش بەتینووێتی دەڵێ گەورەم
بۆنی بخوور بووەتە سەرداری بەهار و نێرگس
لە شەرمان ڕوومەتی پلی دەدا
تاقتاقكەری سەر درەختیش تەپڵی بۆ ورچ لێدەدا
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بە گاڵتەجاڕییەك كە هی دڵی بوو
دووبارەی دەكردەوە
ڕێگاكان چراهەڵگریان جارس و ماندوو كردووە
قاچی شەپكە شووشتن و پۆدرەی ناوێ
دەتوانێ ببێتە هاودەمی كورسی گەڕۆك
مانگەشەو بێ ئەندازە كانی و حەوز نازفرۆش دەكات
دەچێتە بەری لە چاوەڕوانی دەمێنێتەوە
چۆن جوانی دابەش دەكرێت
قامیشی شەكر كەی پێدەگا
كدوولیفكە چۆن دەستی كیژی پارچەڵە دەالوێنێتەوە
نەیژەن چ كاتێك باڵی خەرتەل كون دەكات
شەقام بۆ قبووڵیەتی بێ خەیاڵەكان ببنە بار بەسەریەوە
چراهەڵگر كوڕێكی جێماوی ئاسمانەكانە
زەوی وەری گرت
توانی لە ترۆپكی چیای هەست ببێتە بەشێك لە ڕۆشنایی
ڕەچەڵەكی بێنەوە ناوی
لەقلەقێك ئاشتیی دەروونی خۆی لە ڕووبەری دەمی بوڕكان تۆمار كردووە
تا سنووری كەس لەبیری كەس نییە
بڕوا بەحیكمەتەكانی بەهار بكە و چی دەبێت با ببێت
یەكەم ئارەزوو
دایك
باوك
خوشك
برا
برادەر
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نیشتیمان
سروشت
گیانداری ماڵی
تۆڕی چاو
بەهرە لە باڵندەی گەشبین
فریونەخواردن لە ئەژدیهاكوژی گەندەخۆر
وتووێژی بۆنخۆشی بیرەوەری
ئەو خێزانەی بەمردن كەم ناكات
خەیاڵی پاگژ وەك ئاسمانی ساماڵی ناو ڕەز كە میوە پێدەگات
ئەمانە هەر هەموویان و درەختە بەردارەكانی باخچەی خودا پارێزگاریت دەكەن
خودا جوانیی و ویژدانی ئاسوودەیییە
بەقووڵی بەژیان دەڵێ بەڵێ
ئەرێ هۆ ژیان كێن لەالت
هیچ ناسیاوی منی لێیە
بێمە الت یان لەسەر حەوز و ئاوی
بووك گواستنەوەی قاز و قورینگان ڕێكەوتم دەكەی
تەماشای ئەلبوومی پاڵەوانەكان بكەین
ناسیاوم منداڵەكانیان دەبنە پیاوی نەبەرد و ڕازنامەی
بیركردنەوە و بێباكی سیمرخی ون
خواردن بەڕۆنی مامز دەخۆن
قاوەی بەهێل كوتراو مێوان بەخێرهاتن دەكات
گەڕەكەكانی ئاگر هێز بەهانایانەوە دێت
ئاگر بانگ هەڵدەدا
ئەی خەڵكینە زەمبیلەیەك میوەم پێیە
بۆ دابەشكردنی چەند بیانووم پێویستە
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لە سووڕی سروشتی پێگەیشتنمان گەیشتین
ئەو ئاراستەیەی هەڵەی بەلەمەكانمان دەسڕێتەوە
تێكەڵمان دەكات و وزەیەكی ئەفسانەییمان دەداتێ
ڕێكەوتی ئەژدیهاكوژی گەندەخۆرم كرد
چاوانی لەناو دەموچاوە باینجانییە پڕ گۆشتەكەی شااڵویان دێنا
دەمیشی لەژێر لووتییەوە وەكو هاشەی ترسناكی الفاو لە گوێی كیسەڵی خانومان
كە هێلكەی لە كەنارە نزیكەكان دانابێت
بانگ هەڵدەدات نووسراوەكان هەموو لەناو دەبەم
قەڵەم بۆ ئەهریمەن
ئەی مەلەوانی گەمژە
الفاو ڕووی زەوی سپی هەڵگەڕاندووە
ڕەنگی مردنی داوەتێ
بێڵی ئاژووشتنی بەلەمت بەبووكەشووشەی مندااڵن دەكەوێ
بووكەشووشەی سزادراو دەمەوێ بێدەنگییت بدوێنم
ئەرێ چراهەڵگر دەیویست چی بڵێ
هێشتان هیچم نەبیستووە
پەیوەندییە یەكگرتووەكانی نێوان زەوی و ئاو
بەسووكی پەپوولەپایزە بەرەو هەوا بەرزبوونەوە
ئەو تارمایییەی بوو بەخوداوەند
بەخت بەدەرگا تەختەیییەكان هەڵدەواسێ
بانگ هەڵدەدات
بەسووكی باڵی ئەو لەقلەقە ڕاكەن
ئاشتی دەروونی خۆی لە ڕووبەری دەمی بوڕكان تۆمار كردووە
وەك خۆڵەمێشی تەرمێكی بێ وەچە
بەسەر ئەو ئاوە مایەوە
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بوار دەدات بۆ پەڕینەوە
پرچی درێژی ئاو گرانی كردبوو
نەیدەهێشت با داوداوی بكات
تا منداڵێك بۆ دەزووی كۆالرەی حەزی بچتێ
منداڵ كۆالرەی لە ئاسمان بێت
چی داوە لە ڕوونبوونەوەی باڵكۆن
ئاگرم بۆ كردەوە و گەنمەشامی برژاند
گەرمایی درۆی لەگەڵ نەكرد
گەرداو دەنگی هەڵخەڵەتێنەری بۆ بەردی خز و چرووكی ناو ئاو داوە
مۆسیقا كراسی زەمینە
دڵكرمێ كراسی دەخوات
بەفریش كەللەی منارەی خانەقای دەمامكدار كردووە
لەقلەق بەسەری نەدەمایەوە
ئەو لەقلەقەی ئاشتی دەروونی خۆی لە ڕووبەری دەمی بوڕكان تۆمار كردووە
خووی داوەتە بەفرە خلیسكێن
زەویش چەشنی ژنێكی هەوەسگەرم
لەبەر باران چاوی خومار ببوون
ئەو شەقامەی دەرمانخانەی ئێشكگری شاری دەكەوێتە ناو
شەوی لەناو ڕووناكیدا حەساوەتەوە و مردنیشی لێیە
ئەم شارە هێندە سەرساردە
هەوا لێی ترساوە و بەناڕێكی پەخش دەبێت
هێندەش بە بۆسە و گرد و گرێیە
هەوای یەكپارچە هاوارە و فڕینی تێدا سستە
لەسەرساردی و بۆسەی
سروشت ناتوانێت
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ڕووەك پەروەردە بكات و كەشیان بناسێ
بەیانییان بەدەم ڕێگای چوونە كار
تەمی ڕۆشن
لە ڕووی ئادەمیزاد
ببێتە ئاونگی مازوو و بۆنی قۆزاخە
لەگەڵ هەتاو تێكگەیشتنیان هەبێت
دەمەو ئێوارە زەوی لە باران دەترسا
بەناو باخچەی سارد و بەتاڵی شار گەڕامەوە
كاتژمێری چاڵمەی دیواری ماڵ
چاوی گەفمان لێ هەڵدێنێت
درەوشانەوە پڕ شۆڕشەكانی كتێبی سوودمەندی
هەركە دیتت تەقەی لێ بكە و بیكوژە
قسەیەكی لەگەڵ پەیڕەوكەرانی واقوڕماوی هەبوو كردی
تارمایی تەندروستی باشە
شەراب بەقامیش دەخواتەوە
دەموچاوی بەقوماشی كەتان پێچاوەتەوە
هێزی لە تیژی چاوی گورگ وەرگرتووە
جادووش لە مێردەزمەی خنكێنەر
ڕستەیەكی تەواو لەسەر بەردێك كە زەوی شانازی پێوە دەكات
دەبێتە جەژنی چاو
مردن لەسەر كەوڵی شێر مانا تەباكانی ژیان
لە پۆلی ڕاهێنانی منداڵیی زەوی لێك دەداتەوە
هەواڵێك زاری بەختمان هەڵدەدا
بەرزایییەكانی كە پێكەوە بەشدارییمان تێیدا كرد
تارمایی لێ بووە خوداوەند
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ئەی خوداوەند
فڵچەی ددان شووشتن و جل و پاككردنەوەت ئامادەیە
درەنگانی شەو بكەوە ڕێ
مانگی نیاز باشی بێگەرد بەئاسمانەوە دادەبەزێتە ماڵەكەت
دەفتەری نۆتەی سروودی سەری ساڵ دەبەشێتەوە
فستق و گۆشتی زۆر كواڵو دەخوات
خەون و سرووشی منداڵی دەگەنە فریای
هەڵەكانی یەكەم ئادەمیزاد دەكاتە تابلۆ
لەگۆشەیەكی دەنووسێت ناسراوی جیهانە
بەیانی دوای ڕۆژباش و گفتوگۆ خۆشكردن
داوا دەكات دار باوی لە حەوشەت بڕوێنێ
لەبارەی نەریتە گشتییەكان و چۆنیەتی گونجاندنی
ئاقیقی مشتووی خەنجەر و ئەنگوستیلە
كۆمەڵێ سەرنج و تێبینیت بۆ یاداشت دەكات
بەتۆوە دڵی دێتە قسە
چرا هەڵگر
ماچی دەستی دایكی بەقوللە و دواپەنا زانی
لەقلەقیش لە ئەفسانە ئاسمانییەكانەوە
نیشتە سەر منارەی خانەقا
باڵەكانی دایە بەر هێزی خۆرەتاو
نهێنییەكانی لەناو سندووقێك بەساكاری سپارد
كە كلیل و قفڵی تەنیا ڕازە
ژووری چاوەڕوانكردن كاتژمێری نوستووە
نەیتوانی تێیدا بمێنێتەوە
لە گۆمێك مەلەی كرد كە دڵی زەوییە
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باڵهاوێشتنەكانی یاداشت كرد
ساڵوی ئەم لەدانایی بوو
لە پیتەكانی قالینج ئاغا
كە گەشت لێیەوە بووە ئینجانەیەك بیرەوەری
ناكەسبەچە بە وەاڵمیان
شمشێریان لە كاتی ڕووخۆشی دا
تۆڕە كراوەكان دەنگیان بەرز كردەوە
دەرگای ئێمە فەرامۆشییەكی بەخشراو و ژیانێكی تەواوە
چوار خوداوەندی ئەفسوون زادە
دەمپاك
فلووتژەن
لەقلەق
چراهەڵگر
هێمنی دەموچاویان گۆڕی
لە ناڕەزایییان كەوتەوە
خەون نوێژە نیازی كرد
مژدەی دا
تارمایی بوون بەخوداوەند
ئێمەین لەناو كێڵگەی خێزان دێین و دەچین
بەسرووش و بەهرە دەڵێین جوانی

222

خەونی مردووان
نیشتیمان كپ تاجی هێزی سروشتی لەسەر نا
ئەشق جما و ئەسپ و گالیسكەی دا هەموومان
بەخۆی و ڕۆژی درەوشاوەی
خەریكە بڕوا بێنن سپێدە سەرەتای كاروانكردنە
كاروان سووڕی ژیانە
ژەنەڕاڵ گوێی لە ئاوازێكی ناسراوی میللی گرت
لە كتێبی مێژووی كۆندا مردووەكانی دۆزییەوە
كارتی فریاكەوتنی بەخشی
زەمبیلەی زێڕی لەسەر خوان دانا
چۆكی نوێژی بۆ یەكەمین قوربانی لە دووگورد خشاند
بینینەوەی خەونی نەمرەكانی كرد
بەسەرەتای ئومێد
چاوەڕوانی خەزێنەی پێغەمبەریشی لە كەس نەكرد
تیپێكی مۆسیقا لە مەشقدایە
گەشتێك لە وچان و بڕوای تەواوی دەستی پێ كردووە
تاخمێ گۆرانیبێژ پەلەیانە
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گۆرانییەكانیان بكەن بە قاڵی گوڵگوڵی كورسی ژەنەڕاڵ
دەموچاوی ڕوون و پڕ خوێنی
ئەستێرەی سەر لە ئێوارەیان لێ قبووڵ بكات
بەدڵخۆشییەوە پێدەكەنن
گوێڕایەڵی ئامۆژگارییەكانی داپیرەن
داپیرە پاك و خاوێنەكانی باولیان نهێنی
بانگەوازی یەكەمین كتێبی تێدا پارێزراوە
ئەسپی شۆڕشگێڕ
كار ئاسكی ئازا
نێرگز فرۆشی خەندەدار
ڕەزەوانی بەرهەم ڕسكاو
كە بینییان جاڵجاڵۆكە پەردە و كوللەی
لەسەر مینای كاتژمێری مۆزەخانە هەڵداوە
ماتی و واقوڕماوییان ڕەوییەوە
ڕەوینەوەیان كرد بەسەرەتایەك
لەگەڵ یەك بەسادەیی دوان
باوەڕیان پێك هێنا
بەدڵنیایییەوە تێكەڵ ڕمهاوێژەكان بوون
وریایییەكی ئاشكرا
وەك شازادە بەسەر شەقامەكانەوە
درێژە بەگەڕانیان دەدەن
دەبن بەخاوەنی هەموو زەوی
ژەنەڕاڵ ئەی خواناسی فەرامۆشی
كێیە خاوەنی هەموو زەوی
بارانە شاژنی جوانی
ساقۆیەكی لە پێستی ئاژەڵە كێوی لەبەرە
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تا ملی بەزریزە داخستووە
خانمە ژن
قسەت مەبەستمە دەموچاوت گرینگ نییە
ئەی دەموچاو سێبووری و نامەی گەیشتوو
پەنجەكان خەوتوون
پەنجەرەش داوا دەكەن بكرێنەوە
تریسكەی دڵخۆش و بۆنخۆشی سەر دەریا
ئەی بەهەشتی ئارەزووكراو
سەر زەمین پڕ باس و هەرایە
گۆرانی پێ نەماوە هاوار نەبێت
شمشاڵی سفر
شمشاڵی جاو
شمشاڵی باغە
شمشاڵی ئێسك
دوازدە مانگی ساڵ
قیغەی قەلەڕەش و سیڕەی باز ناناسێت
بەهاری گەمژە
قومرییەكی ون لە هەر لكێكدا نیشتەوە
بەماڵی خۆی نەزانی
چووە نزیك هەر ئاوێك
ئاگاداری كردەوە
بای تێنوویەتیت بمخۆرەوە
پەلوپۆم لەناو نەشۆی
پردی تەختە
پردی ئاسن
پردی چیمەنتۆ
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پردی جێگیر
پردی گەڕۆك
پردێك بۆ كرانەوەی كتێب
تا لە سەیرانی خێزانیی بەناو دێڕەكانی بگەڕێنەوە ماڵەكانمان
ماڵەكانی داپیرە پاك و خاوێنەكان تێیدا دەبن بەسەمەرەیی گوڵ
پاشماوەی خواردن بۆ ئەو ئاژەڵە كێوییانە جێ بهێڵین
كە پێستیان دەكەین بە
قەمسەڵە
جانتای قوتابخانە
جانتای بچووكی دەستی كیژەكانمان
كاتێك بەبووك دەچن
جانتای كەلوپەلە تایبەتییەكانی كەسایەتیمان
پەنجەوانە
ئەلبوومی وێنە
جزدانی پارە
كیفی چاویلكە
ژنەكانمان دڵەدووی نەمرین
خوداوەند خۆویستە نایەوێ بمرێت
هاواركردن بۆ خۆشییەكی بەردەوام
خۆشییەكی بەردەوام بۆ تۆ
ئەی تریسكەی دڵخۆش و بۆنخۆشی سەر دەریا
لە مەلەوانی ناو ئاوێكی تیژ
بیر لە ماسی ڕووناكبیر كردنەوە
هێلكەی زیندەوەرەكان بترووكێن
ئاگر نهێنییەكانی خۆی ئاشكرا دەكات
زەوی ماوەیەكە فێری ئەو خووە خراپە بووە
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نهێنییەكانی خۆی دەشارێتەوە
هاوخوێن لە نێوان نهێنی ئاشكراكردن و شاردنەوەدا تەواو دەبین
ئاگر و زەوی فریشكی گوڵەكانیان خست
گوڵەكان سەردانی شوێنە فەرامۆشكراوەكان دوابخەن
ئۆهـ خۆت تەفرە نەداوە
گوێت دانەخستووە
بێوەژنێكی دووگیان
پرسیار لەو كۆرپەیە دەكات
كە منداڵدانی پڕ خوێن و جووڵە و یاری كردووە
ستایشی چی دەكەیت
ئەمیش وەاڵمی ئەوەی داوایە
داستان چۆن دروست دەبێت
خیانەتە هەستەكانت بشێوێنی
قسەیەكە كراوە مەرج نییە حیكمەت بێت
دارستانێك پڵینگەك دەنوێنێت
ڕووبارێك ماسییەك دەنوێنێت
ئاسمانێك كۆترێك دەنوێنێت
ڕێگایێك ڕێبوارێك دەنوێنێت
زەوی ڕزگاركراو لە الفاو
نەیزانی ستایشیان بكات یان سەرنجی پەنجەرە بدات
چەند الپەڕەیەك یاداشت بخاتە ناو جانتاكەیەوە
دروود بۆ ئەو نیشتیمانەی منداڵی ژەنەڕاڵی پاراست
پاراستنت پڕ شكۆیە
جوامێر زادەیەكی ئەمبەر و ئەوبەر گەڕاوی كەلكێش
لە جێنشینەكی ڕووبەر گچكەی پرسی
سەركەوتن بۆ كێیە
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ئەی حەكایەتخوانی دەموچاوی كەمخوێنی زەوی
كە لە گەرمایی هاوینیش گەرمی نابێتەوە
دەموچاوی پڕ دەنگی ئاسمان
كە لە ئارەزووی وەرزەكان
دەنگەكانی بۆشایی كۆ دەكاتەوە
دەموچاوی بەردەوام لە خەندەی داپیرەی پاك و خاوێن
كە ژیان وەك باڵی باز لە بەردەمی دەكرێتەوە
دەموچاوی بەردەوام لە پەستی باپیرەی پیس و پۆخڵ
كە ژیان وەك باڵی قەلەڕەش لە بەردەمی دادەخرێت
ڕەنگە هێمنەكانی دیمەنی سنووری منداڵییت
وریایان دەكەنەوە ڕیاكار نین
ناڵەی بەهەشتییەك
بەدبین سوورە لە پیالن
بینینی ژەنەڕاڵی شاد و گەشاوە
بەوشیاری لە شەقامی بیرەوەری هەڵكشاوە
قاز و قورینگ و كەڵەكێوی پیاسەی لەگەڵ دەكەن
لەسەر دوگمەی ئۆرگۆنیش دادەنیشن
ئەمی لە دوایی جێماو قەڵەمی دەست و پێی شكا
ژەنەڕاڵ گەڕایەوە سەری
دەستی لەسەر ناوچەوانی هەڵبزڕكاوی دانا
بەبەزەیی و دڵنەرمییەوە پێی گوت
هێز بێنەوە بەر خۆت
تۆش دەتوانی گیا بخۆیت
بەاڵم گیایەكی كاتیی
خەیاڵیش كە بڕوات پێی هێنا
دەبێتە كووپەی پڕ ئاوی مراز
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كەلكێشی بوێری و توانایی فڕینی داوەتە باڵی باز
دەستەمۆییش توانا و هێزی فڕینی لە باڵی كۆتر كوشتووە
دیكتاتۆر بەئارەزووی خۆی وانە دەداتە گەردەنكەچ
دواتر لە وانەكەیدا بۆ هەمیشەیی دیلی دەكات
خوانی دیل لەسەر ددانی بەراز تەپڵی جەنگە
خەوتنی مندااڵنی دیل جەژنی تێدا نییە
ساڵی مندااڵنی دیل جەژنی تێدا نییە
قوتابخانەی مندااڵنی دیل
یاری تۆپتۆپێنی تێدا نییە
ژووری مندااڵنی دیل
دەفتەری وێنەی تێدا نییە
دەشێت مۆسیقازانی سروشتخواز
تارمایی خوداوەندێك بووبێت
پاشان دار اللەنگی لە دەم ئاوان ڕواندبێت
دروود دەبێتە گومان
گومان پەسەندكراوی دڵ نییە
مردن و ژیان
لە مۆسیقازانی سروشتخواز جێگای بووەتەوە
ئەی بۆچی مۆسیقازانی سروشتخواز
لەناو ڕووناكایی چاوی هەڵۆدا نەبێت
هەنگوین و گوڵ خۆی پێشان نادات
ئاسمان شینێكی ڕۆشن و هەتاو خۆشە
گردێك لەناویدا دەستی بەرز كردووەتەوە
هێشتان ڕاسپاردەی ماوە بۆ زەوی
یەكەوڕێ دەچێتە خەڵوەتی ترسناكی شەترەنج
پالنی سەربازی بەلووتبەرزی دەسەپێنێت
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بە ئاماژەیەك
ئامادەی هێرشی كتوپڕیان دەكات
شا
وەزیر
پیادە
فیل
ئەسپ
قەاڵ
دەڵێن مەیدانی جەنگ ماندووە
لە ماڵی ئومێدەوە ورشەیەك بۆ پشوودان
باڵندەیەكی زێڕ هێالنەی هێنایە ماڵت
منداڵێكی زێڕ كەرەستەكانی یاری لە ماڵت پاك كردەوە
دایكێكی زێڕ وەك درەخت لەسەر یەك قاچ لە ماڵت وەستاوە
هەورێكی زێڕ سەرمای لە ماڵت كوشتووە
بمبەخشە ئەی شازادەی ئێستا
شتەكان دووبارە دەبنەوە
لەسەر هەموو درەختەكان باڵندە كوژراوە
لە منارەش حاجی لەقلەق
ڕوخساری فریودەری سبەی
لەسەر مێزی ناقۆاڵ
خەونی دەكات بەئاماژەی پڕ سۆز
كەرە و هەنجیر دەخوات
تارمایییەكی پەرێشان دەستەكانی دەلەرزین
كەپووی بردە ناو كۆمەڵێك گەاڵی خەنەیی
ئاماژەی بەوەدا
سەما لە كەللەی بەردیدا مەستی كرد
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چی لە كوێ
گوللەی ڕۆشنكەرەوە و گوللەی دووكەڵ
شەوە و دایكی ئاڵ
قەڵغان و دەف
ژەهر و دەرمان
شەمامە و گوژاڵك
پێغەمبەر و فریودەر
وشە و هێڵ
شێوە و شوێن
جوانی یەزدانی و كۆشكی ڕەنگاوڕەنگ
كە تاریكی پەنجەرەكانی ئەشكەنجە دەدات
كافتریای سەر دەریا و زبڵدان
لە بێ بایەخكردنی مەدالیای ئازایی
بەزەیی دایك و ڕقی وەردیان
زستانی توندوتیژ و هاوینی چاو خومار
نازی بەهار و ئومێدی كوژراوی چاوە زەردەكانی پایز
قسە نەستەقەكانی لەدایكنەبوویەك و زۆربڵێیی پەككەوتوویەكی بەدخەون
توانای خۆت بنوێنە ئەی خۆشبەختی
چاوی كورسی ژوورەكەم دەبینێت چ كاتێك
ڕێگاوبانی باڵندان قەرەباڵغ دەبێت و چ دەمێكیش چۆڵ
بەفر شوونپێی برادەرە سەرگەردانەكانمی كردووە بەمۆزەخانەیەكی بێ بایەخ
كتوپڕ یاری پێ كرا
ببوورن سڕكراو بێدار نەبووەوە
ئەشق مرد
زەردەی هەتاو دواكەوت
غەریبی ئێوارە پاشماوە ئاڵۆزییەكانی لوول دا
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شمشێری فڕێدایە ناو كتێبخانەكان
لە ئێوارە دەپاڕێنەوە خەون بەناوی ڕەت بێت
فریشتەی بەخشندە
بووكەشووشە و دەستنووسەكانی سێبووری
بەباڵندەی ڕەنگاوڕەنگ دەسپێرێ
ئەی باڵندە
دانیشتووی ئاسمان دەمودوویان خۆشە و چاكەكارن
ئەو ڕێگایەی دەشبێت بەتۆ
ئەی چیرۆكی ڕووناكییەكانی ئەستێرەی گەورە
سەكۆی ڕسكان و ڕێوڕەسمی خەاڵت دابەشكردنمان باڵەخانەیەكی ئەفسانەیییە
دەرگای چوونە ناو پەنجەرەی تەماشاكردنی پاراون بەسەرنجی خودایی
بای داستانبێژ زەوی ئاگاداركردنەوە لە سەرچاوە ڕا مەكەن
تۆوی گوڵی پشوودانم هێناوەتە باخچەی شار
ژیان خرۆشا
دیارییە بۆ هەمووتان
باڵندەیەك خەڵوەت و هێلكەی لەناو لكوپۆپە هەستدارەكانی دانا
بڕوای پێ درا مەترسییەكانی الفاو ڕابگەیەنێت
تیشك ساباتی هاوینی و زستانی بەسەردا بەست
كتێبی هێز و ڕۆشنایی شاقووڵی باڵندەیەك دەپەرستێ
مۆسیقای ڕۆمانسی
مۆسیقای جەنگ
مۆسیقای ماتەمینی
مۆسیقای هەراوهۆریا
مۆسیقای دڵنیایی
بۆ ئەوەی لە مۆسیقایەكان حاڵی بین
چەند خۆپێشاندانێكی گاڵتەجاڕیمان پێویستە
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لە كۆشك دادەبەزین
دەرگای ماڵمان ڕووەو شەقام و باخچەی گشتی دەكەینەوە
هەر هەموومان دەچینە پیاسە
لە پیاسە دەفتەری تێبینی دەردەهێنین
گرینگین یان نا
بە ئۆرگۆنەوە دەكەوین
بەنیمچە بێهۆشییەوە بیرمان دەكەوێتەوە
گرینگ نین
برادەرێكمان بوو فڕی ماڵی لەسەر قەاڵ دانا
فێڵێكە لە دەروونی ساویلكەی دەیكات
باڵی بەقەرز وەرگرتووە
دوای سەمایەكی سوور دادەبەزێت
خەون ئەی ڕەنگی ونبووی ناو تابلۆ
دەنگی سۆز بەهێزكە
ساڵ خۆشە و قسەی ناو خەون هێمنە
ئەی خودا وا لێرەم
كێ بوو بانگی كردم

233

خەونی سروشت
گیانەكان لەباخچەی گەڕەكە میللییەكاندا بچووك بوونەوە
ڕووەكە چواروەرزییەكان لە خۆیانی نزیك كردنەوە
چاوی دا بەڕێوبان و لە ئێمەدا شەوقیان دا

خەونی زیندووان
چراهەڵگر لە پیاسەیەك لەگەڵ دەستە برای سەروەریی
حاجی لەقلەقی لێ بووە هێلكەی قەقنەس
لەسەر كارتی ڕەنگاوڕەنگی پۆستەدا ناسییەوە

خەونی مردووان
قسە نەستەقەكان لە چاوی ژەنەڕاڵ بوون بە تارمایی
نەیتوانی ببێتە گۆرانی ئاهەنگەكانی سەری ساڵ
بوو بەسروودی بۆنەكانی یاقووت لە ئااڵدا دەڕژێت
 1999 - 1989هەولێر
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خەون وا خۆی گێڕایەوە
سرووش

1
ئەوی لە هەموو شتێك دروستكراو
تەواو مەست بە هەموو شتێك
كتێبی چی ئێمەی هێنا بەكراوەیی
لە دەستە گوناهـ نەكردووەكانی بووە گیانێكی شیاو دابەزییە سەر زەوی
گریان هێندێك شتی دەهێنایەوە بەهەشتی پڕ ئاوازی بێداركردنەوە
ناوچەوانە دەمار دەرپەڕیوەكەی بۆن دەكرد
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لەسەرەخۆ سووتانی دەنۆشی
چاوە سڕە بریقەدارەكانی لەگەڵ دێڕەكان لە خۆشییەكی بەردەوامدا بوون
دێڕەكانیش هەمیشە بەبرادەری یاد و دروودیان دەزانی
بەهەردوو دەست توند ژیانی گرت و دەمی كردەوە
بڕوای كرد بە بازێكی ژیر بۆ حیكمەتەكانی ڕووناككەرەوەی چاو و نیگا
ئاسمانی سەرگەردانی بە ئاسوودەیی پێوا
تۆی تێكەڵ بە ناز و مەنزڵ و نیازم بۆچی بوو ئەی ئاسمان
ڕێبواری ماندوو بە هەموو ڕێگاكانی تێپەڕی
خودای دڵكەش و ئارام بە جوانیی
لە دەموچاوی ڕوون و بە بەزەیی كتێب هاتە دەرێ
ددانەكانی گوشی
ئاگری داهێنا
گەاڵكانی درەختی ناوبانگ شاد و پەسەندن
دەبن بە كاغەزی بەرەكەت و بێتەگەرەیی
سرووشەوان كڕنۆشی خۆشبزوێنی بۆ دەهێنێت
هێمنن لە ئاخاوتن
نامە ئاڵوگۆڕكردنی نێوان ئادەم و حەوا هاوسەنگیی زەویی تێكدا
مەلەوانی لەناو شەپۆلی تووڕە و توند و هەڵچوو
خوێنی ماسوولكەكان دەكاتە دارگێالسێكی وشكبووەوەی لەبیركراو
شەپۆلێك گومان تووڕە و توند و هەڵچووی كردبێت
سەرگەرمی نەمریی نییە
لە پەناكانی ژیان فریشتەیەكی ڕەخسیوی ساكار بەپێی كوتراو ڕادەكات
منداڵدان و كفن
النك و گۆڕ
بێوچان بەدوایەوەن

236

ئاوی بەبەزەیی
گیای دڵڕەق
نووسەری هەموو ژیان لەناو خەون كەوتە سۆراخی ناونیشان
گەیشت بە گەورەترین ڕۆشنایی
كە ماڵە ڕووناكەكەیەتی
یان دڵ و هۆش و یەكەم بەیانی
ڕەنگی پەردەی پەنجەرەی ژووری نووستنی
لە ڕەنگی چاوی ژنەكەی وەرگرتووە
چەرچەفی مێزی نووسین و تەختەی نووستنیش
لەناو ڕووناكی هەموو شتەكان بە ئاڵووااڵیی نابیندرێن
تۆی تێكەڵ بە ناز و مەنزڵ و نیازم
بۆچی بوو ئەی ئاڵووااڵیی
نۆتە دەستنووسەكانی دانا
باران سەری ڕۆشنی بە دۆستی هەرە نزیكی زەوی هەمیشە بڕواپێكراو كرد
ئەمیش بە ڕۆشنایی نۆتە دەستنووسەكانی
فەرمانڕەوای دارستان هەڕەشە لە بازی پیر دەكات
بازی پیریش ترس و بیری هێلكە نەترووكاندن ئەستێرەی داناكشێنێت
مۆزەخانەیێكی لە هەفتەی ئاسوودەیی مەستتر لە ڕابردوو
پیاوێكی لە هەفتەی ئاسوودەیی چاو ڕوونتر لە ئاگر
گوڵدانێكی لە هەفتەی ئاسوودەیی بەدیدارتر لە پەنجەرە
ماسیێكی لە هەفتەی ئاسوودەیی دڵخۆشتر لە ئاو
درەختێكی لە هەفتەی ئاسوودەیی بە بەرهەمتر لە دارستان
گڵۆپێكی لە هەفتەی ئاسوودەیی سەرەتاییتر لە خەون
بیركردنەوەیەكی نا ئاشكرا یان خەیاڵێكی ترسناك
هەفتەی ئاسوودەیی ئەی بەردەوام لە پێشبڕكێ و پێشوازی
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ئەم گیتار و ئاوازە دیاری خودای دڵكەش و ئارام بەجوانیی بوو بۆ من
نەیانهێشت لە ئاهەنگی سەركەوتنم
بیانكەمە سروودی گوڵی لە سێبەر گەشەكردووی
ئەو مێوانانەی بە فەرمانی نووسەری هەموو ژیان
لەبەر تیشكی بەرهەمی بێپەروایی
پەرستراو و سروشت و خەونیان دەگەشاندەوە
نیازەكانیان لەدایك دەبوو
بازی باڵ بۆنخۆش دڵگرانییەكانی سەبەتە و ئاوێنە
میوە و دەموچاو ئاوازی بۆ دادەنێن
دوو قاچی بەهێز خۆیان لە چیاكان دزییەوە
شەقامەكانیش وەك مۆمیا یان وەك پیاوە دارینە ڕێگای دان لێیەوە بڕۆن
ڕستەیەكی تەواو
دوو چاوی نیوەكراوەی قاچ بەهێزەكان
پاراستنی تایبەتمەندییەكانی ئەو ئاوەن
كە ئێستاش كەشتیی الفاوە گەورەكەی تێدا لە گێژەنە
گێژەن شاباش
لەشكرێك بەدیل گیرا
سەرلەشكریان كەشتییەوان بوو
خەونی بازی بینی هێالنەی لێوڕێژی هێلكەیە
ئەی خەونی ماندوو خەزێنەت باش چاودێر بكە
كلیل و قوفڵی بە ئاگایی بێپەیمانە
ئاسمان لە كوێ شكۆی ئەستێرەی تێ دەكەوێت
ئەستێرە شكۆدارە یان نا
زەوی لەكوێ شكۆی كێڵگەی تێ دەكەوێت
كێڵگە شكۆدارە یان نا
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ئاو لە كوێ شكۆی میوەی گەییوی تێ دەكەوێت
میوەی گەییو شكۆدارە یان نا
ئەی داهێنەری ئاگری ئەمەكدار
ژیانی سەرزەمین
ژیانی ئاسمان
هێشتیان ڕێزی پاشەڕۆژ بگریت
مۆسیقا لە ماڵت شتێ بڵێ
چرایەك بێباكانە ڕووناكی خۆی تێدا بناسێنێت
مشتومڕی زیندووان
لێكحاڵی نەبوونی مردووان
زیندوویی
مردوویی
باڵی بۆنخۆشی یەك بازن
زەمینی وشك
ئاسمانی بەباران
ئەوانیش باڵی بۆنخۆشی یەك بازن
باڵێك هێندەی دووگوردی نوێژ دڵنیا و ئازاد و بڵند و بە پەیمان
تەنیایی ئەی قووڵترین ڕاستی بە هەموو زەمیندا تێپەڕە
با هەڵەی كرد هاتە ناو دارستان
دەستی ئاشنابوو بە ڕاشڵەقاندنی هێلكەی گەرمی ناو هێالنە
باز نهێنییەكانتان الی كیژی كافرۆش بدركێنن
بڕوای پێبكەن ئەگەر فەرمووی نیازمە ژیان بكەمە باخی گشتی
بە هەموو ڕوخسارێكی حەز لە ئاخاوتن ئاشنا
یان بیكەمە كاتژمێرێكی بڕواپێكراو لە دەستی هەمووتان
چی ژیانی بەزەوی بەخشی
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زەوی چی بە ژیان بەخشی
ژیان چی بە زەوی بەخشی
مردن نهێنی هەموو ژیانە
كیژی كافرۆش هەر تۆ نی دەژیت
بە ژیانت جوانییەكان ئازاد دەبن
پێیەكانی بەسەر تەپڵەی كانزایی پێش دەمی درێژكردوون
كورسی پالستیكیشی بە پشتدا شكاندووەتەوە
تا خوێنی بە وەفا لەسەر پەنجەكانی بگەڕێتەوە
قۆپچەی برۆنزی بە كراسی ئەو مندااڵنە دەدرەوشێنەوە
لە بەرانبەری گەمان دەكەن
ئەو بە شەوق و تاسەی مندااڵن دڵ توندە
دەتوانین لەناو درەوشانەوەی قۆپچەكان
دوا وێنەی دارستانێك بكێشین
نووسەری هەموو ژیان بگاتە ناوی
كشمیش و شیری كواڵو و مێوژ و برنج بخوات
بازیش هێز و هۆش دەگەیەنێتە گەاڵ
دەبێتە هونەرمەند وێنەی ئەو لكانە دەكێشێ دەكرێنە زەمبیلە و سەبەتە
دەشتایی ڕووت و ئاسمانی نائومێد دەبن بە نێچیری الواز
ڕووباری كەنار پڕ مرواری و ماسیگرە باوەشی دەكاتەوە جگەرگۆشەكانی دەژمێرێت
سێبەری بەسەر بەرد و درەختە ئارەزوو بەرزەكان درێژ دەبووەوە
شار لەناو تریفەی شەوی قەاڵی مێردان
باخچەكانی پڕ منداڵیی گەشبین دەبوون
باخچەكانیش باخچەوانە زیرەكەكانیان دەدواند
ڕێگا فەرمووی دەنگی كلیلی دەرگاكان مۆسیقایەكە بۆ خرۆشانی هاوبەش
شار بە پڕبوونی منداڵی گەشبین
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باخچەی فریای پاكنووسكردنی یادگارییەكانی دەكەوێت
دەریاش بە كەشتی گەورە و بچووك و قوالب فڕێدانە ناوی
لە سێرك شەپقە پووشەكەی بە هەوادا هەڵدا
بە لەخۆڕازیبوون و دەموچاوی گەشیەوە توند چەپڵەی سەركەوتنی لێدا
سێركەوان خۆشییەكانی لە ژیان بینیوتن
دەتوانی چەندیان بژمێریت
سێبەر لە هاوین وشیارە
هەستی منداڵیی ڕێبواران لە گۆرانیدا دەكاتە پاداشتی ژیاننووس
هەتاو لە زستان وشیارە
هەستی منداڵیی ڕێبواران لە گۆرانیدا دەكاتە یاداشتی ژیاننووس
داهێنەری ئاگری ئەمەكدار
برینەكانی لەشی بە ڕۆنی بەڕوو تیمار دەكات
هێشتان بەهار الوە گیایەكانی بۆ دەرمان دەشێن
بۆنی گیای تەڕ و پاراوی پڕ وزە
دڵخۆشی و خوێن جمانی ئەسپە
ئاوێنە لە سێبەر پیالنگێڕ نییە
هاوپەیمانە لەگەڵ ڕاستگۆیی ڕۆشنایی
ئەی داهێنەری ئاگری ئەمەكدار
هەموومان دەپرسین هەنگاونان بەرەو تۆ خەیاڵ خۆش دەكات
پێستمان لە پەلكی گوڵ دەپێچێت
لە تەمێكی چەوری نابینا چاوت بكرێنەوە
لە یەكتر ئاشكرابین نەبی بە بكوژمان
ئەی دەموچاو هاوار بكە پێاڵوجووت كەوتوون
ڕێگا جادووبازە بە ئاوازی مارش و بزەی فێاڵوییەوە
بڕوات پێدەهێنێ بكەویتە ناوی
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زەردەواڵە دەتپشكنێت
جەنگە نەمرەكانیش بەڕێت دەكەن
ئەندامانی خێزان لە شكۆداریی خۆیان گەڕانەوە
ناڵی برۆنزی ئەسپیان وەك شمشێری تازە تیژكراوە دەتریسكایەوە
مێزی نانخواردن
لە كەیفخۆشی بەخێرهاتنەوەیان هەستایە پێیان
دەستەیەك گوڵی نازكێشانی خستە دەستیان
مۆم پرچی ڕووناك بوو
داهێنەری ئاگری ئەمەكدار چووە سەرمێزی نووسین
لەگەڵ دایكی نازكێشی خەیاڵ هەموو شوێنێك گەڕا
گەیشتە بەهەشتی هەست
لە درەوشانەوەی گەیشتنی ژیان دەبێتە هی هەموومان
هەموومان دەبینە بیرەوەری خۆشیی نووسەری هەموو ژیان
كتێبی چی ئێمەی هێنا بەخشینی لە ناوەندەكان هێنایە كەنار
كەنار شاباش
دەرەوە هەوای سارد و پەرێشان
پرچی منداڵەكانمانی لێ ئاڵۆز دەبێ
لێوی منداڵەكانمانی لێ بەبار دەبێ
پێی منداڵەكانمانی لێ دەقەڵەشێ
دڵی منداڵەكانمانی لێ دەڕەنجێ
شاباش نەهامەتی منداڵەكانمان
ژوورەوە بەناوبانگە
داهێنەری ئاگری ئەمەكدار بە كۆاڵنی پێشی تێدەپەڕێ
كتێبێكی دەستنووس لە ڕووی كۆنە دیواری ڕۆچوو ماوەتەوە
زەوی شێدار زیاتر داچێت
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بازی هۆگری چاوی خومار و دڵی وریای دیوار
كاغەز و قەڵەمی داواكردووە
زۆرانبازی ئەسپ یاداشت دەكات
دوو بازی وشیار و دڵسۆز
بەسەر دەرگای دیواری نووسراو
ماتی و بێدەنگییان دروست كرد
چیم نەپرسی
دوو بازی وشیار و دڵسۆز
بەسەر دەرگای دیواری نووسراو
ماتی و بێدەنگییان شكاند
چییان نەپرسی
باز مرد پێڕانەگەیشت
هێلكەكانی بترووكێنێت و بێچووەكانی تەواو ئاشق و بێباك بكات
باز ئەی گیانی پەتی
بەخۆت و ئەو بێچووانەت دەتەوێ چی بكەی
ناكامییەكانی خەون وریایان نەكردیەوە
ئەسپەكەم نزیك كوختێكی دارین لە پاوانی خودایی مەست كرد
تا فریا بكەوم گەشتەكەم تەواو بكەم
ڕێزێكم بۆ ئەسپ دانا
ئەسپ بەكەلكێشی دەوڵەمەندە
كێ ئاوی دایە ئەو ئەسپە
لەخۆبایی كرد
كێ ئەو ئەسپەی لە ئاو ڕەواندەوە
دڵشكاوی كرد
جۆگەلەیەكی مەودا كورت و ناڕێك بە ماسی ئاو زادەی گوت
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ئاشقی ئاو نیت
لە وڕێنەی تێنوویەك كە گومان تووڕەی كردبوو كەوتییە ناوی
ناچاركرای نەگەڕێیتەوە ماڵی وشكایی خۆت
باران لە شەقامەكان بە ڕازاندنەوە كەوتووە
كەروێشكی نەشمیالنە و ئادەمیی خرۆشان
جامی ئۆتۆمبێلەكەم كردەوە
دابەزیمە ناو شەقام
لەگەڵ باران بە گەشە كەوتم
وا بزانم چاوم بوو نەیزانی بۆنی ژیان لە كوێ پەخشكات و هەڵەی پێكردم
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ئاوێنەی یەكەمی سرووش
ڕۆشنایی لە ماڵەكاندا
ڕەنگ و ڕووی منداڵەكانی كردووەتەوە
خودا ئەی هەمیشە دڵگەرم
هەمیشە دڵنەرم
هەمیشە سادە
تاریكی لە دارستانەكاندا
ڕەنگ و ڕووی ئاسكەكانی هەڵبزڕكاندووە
ڕاوكەر ئەی هەمیشە دڵسارد
هەمیشە دڵڕەق
هەمیشە ئاڵۆز
ماڵ و دارستان
بەشدارییان لە نووسینی كتێبی چی ئێمەی هێنا كرد
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ئاوێنەی دووەمی سرووش
كتێبی چی ئێمەی هێنا
خەونم لە تۆدا كەسە دوورەكانی بینی
قسەم لە تۆدا بووە گۆرانی
هەنگاوم لە تۆدا جۆگەلەی دەرەوەی پەرژینی هێنا ناو ڕەز
ئااڵم لە تۆدا ئاڕمی ڕۆژی چاپ كرد
منداڵە ناو نەنراوەكانی نیشتیمانی لە سێبەر دادەنێین
جۆری خوێنی خۆیانیان پێدەڵێت
بە ستایشكردنی دەمارە هەستیارەكانی
خەون و قسە و هەنگاو و ئااڵ
ڕەوێك بازی ڕۆشن دەبن بە پەنجەمۆری
دەموچاوی دێڕەكانی كتێبی سەرەتاییتر لە خەون
بە ئومێدی دیداری خودا مەشق بۆ ڕاستەقینەترین قوربانی دەكەن
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2
دوو كتێبەوان كوڕە گەورەی ئاسمان و زەوی یان ئا و نا
لە ژوورێكی الكەوتە ئێمەیان دۆزییەوە
بە لێوی وشك و قاقای لە خۆڕازیبوونەوە هاواریان بەسەردا كردین
ماوەیەكی بێپەیمانە
ماڵە و ماڵ
كۆاڵنە و كۆاڵن
گەڕەكە و گەڕەك
شارە و شار
بەڕووشكاوییەوە بەدواتان وێڵین
ئاسمانیان لە زەوی هان دا
كورسی لە سەرنشین
باز لە كرانەوەی ئاسمان و باڵ و پارچە گۆشتی سەرپەنجەكانی بازەوانی نیەتپاك
لە سێدارەدانی گوڵ بۆ شكۆ شكاندنی بەهار
باز چاوی لە ئاسمان شەپۆل دەدا نیازی هێالنەی دەدركێنێت
بۆ ئەوەی دلێری لە بەرزایییەكان وەك شمشێری هەڵكێشراو ناز بكات
بەتەنیا مەبەست و مەستی فڕین بەس نییە
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گوللەی نەتەقێندراو ئیرەیی بە مەمكی گەرمبوو بە شیر دەبات
كتێب ئەی سرووشی ئاژاوە
لە كێڵگەی لۆكە قوڕگی كیژی چاوڕەش و كراس ئاڵووااڵو پرچ حەلوایی و كەمەرە
شلیان بڕی
بڕوا بێنە
وشەكانت لە ناوەندی زەوی نیوە تەواو پەرتوباڵو كردەوە
بۆ وات كرد
بەختەوەرییت لە تەواوی زەوی وەرگرتەوە
ئاویش شەهیدی بێ ئینتیما
ئاسمان بەدەست ئەستێرە ڕژاوەكانی
جوانییەكی تەڵخە یان ڕوومەتێكی ئەفسانەیی
نووسەری هەموو ژیان بەناوبانگ و فەرمانڕەوایە
پێویستی بەناونیشان و كات دیاریكردنە بۆ دیدار
زەوی و ئاو و ئاسمانی خستە بەرنیشان و ئەڵقەی كەوان
لەبەرچی نهێنیی هەموو چاوەكانت دزی
بەبێ چاودێریش ڕێیان نەدای ناسیار و كەسوكارت ببینیت
چاوێك بەبێ چاودێریكردن ڕووگەی لە بینین بچووك بووەتەوە
ئەی بۆ هێزت دایە خەیاڵی باوەڕ پێنەكراو
نەتهێشت بازی دەنگ گەرم ببێتە بیرەوەرییەكی لە هەتاوی چاوساغ مووتوربەكراو
یان دڵخۆشی مێوانەكانی ئاهەنگ
دزەكانی دەریات دەوڵەمەندكردن بوون بە ڕابەر
ڕووەكی تەمبەڵی بەرسێبەری دارستانی گەورە
كولتووری دەوەن بە ئەوین نازانێت
زەوی ڕازاوە بە خانوو پاڵپشتی ئەوینە
منداڵەكانی كتێب بەسەر چەندان كیشوەر دابەش كراون
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تۆماریان بەگەلێ زمانە
منداڵێك گوڵدانی ژووری باوكی دزی
بردی لەناو كتێبەكانی كردی بەپاسەوان
یان باوك گوڵدانی ژووری خۆی بۆ برد
كردی بە پاسەوانی كتێبەكانی
نووسەری هەموو ژیانی ناوەند لێ ونبوو
فەرمانی لە وشە وەرگرت كەوتە بەر زەبری ویژدان
بە شەرمەوە قەڵەمكێشی خۆی داپۆشی
پاشای مەرگ هەراسان و تووڕە و توندە
هەمیشە بێیارمەتی و ئاگاداركردنەوە دەرگاكان دەكاتەوە
جوانیی لە درەختی بەرداری حەوشە دەكوژێ
زەوی دوای باران دڵخۆشیی خۆی دەپارێزێت
بەردەوامیش دووبارەی دەكاتەوە
ساماڵە و جۆگە خامۆشەكانی ناو دارستانی سنەوبەر
پەنجەیان خستووەتە ناو پەنجەی تریفەی شەیدا
كۆڕنیشی سەر دارستان چپەیەكی مەردانەی دا بەگوێیان
ئاگری نەجیبزادە لە چارەنووس هەڵنەهات
ئەزموونی قەاڵی مێردانی لە دوودڵییەك پێشكێش كرد
نووسەری هەموو ژیان لەناو ئاوێكی خاوێن ڕاوەستاوە
دەتوانی مردووی پێ بشۆی
سەدەف گەرمایی دەداتە پێیەكانی
یاقووت گەرمایی دەداتە پێیەكانی
ئەڵماس گەرمایی دەداتە پێیەكانی
مەرجان گەرمایی دەداتە پێیەكانی
برادەری یاد و دروود ئەو ڕۆژە بە ئاكام بگەیەنە
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لە سەردانی مۆزەخانە نقوومی ڕۆژهەاڵتی دوور بووین
ئەنگوستیلەمان خستە پەنجەی خانمی كەلەپوور
خانمی كەلەپوور داپیرەیەكی بە بەزەیییە
دەفتەری تێبینییەكانی وەك پێویست ڕووناك نییە
ئاگری ترس و بەختیارییەكی ژاكاوی لە هەناوی كردووەتەوە
هۆگربوونی دووگوردی بەئەمەك و هانا زانی
ئەفسوونیش بەتاقانەی ژیان
ڕكاتی یەكەم
ڕكاتی دووەم
ڕكاتی سێیەم
ڕكاتی چوارەم
سەالمی بەرزبوونەوەی دایەوە
تاجەگوڵینەی یاری خۆشیی لە ئەشق و بێباكی نزیك كردەوە
نیشانەی سەرسووڕمان بەهیچ ئاكامێك نەگەیشت
نیشانەی پرسیار كەوتە سپێدەی تەمەنی ڕستە
چاودێری لە ئا و نا حاڵی نەبوو
هەوای خۆش پەیوەندیی نێوان نووسەری هەموو ژیان و كژی باران بارینە
گای زۆرانبازی ئارەزوویەتی
بەمووی كلكی تەمی چەوری پەنجەرە بسڕێت
پەردە پەنجەرەی خۆش ناوێ
پێیخۆشە هەمیشە بەتەنیشتی الرەمل شۆڕ ببێتەوە
پەنجەرە لە ڕەگەزی ئاسنە
ئاسن دەمارەكانی لە خوێن ڕایانكردووە
پەیام ڕەگەزی خوێنپاك نووسیویەتی
پەیامبەر ماڵی سرووشی لەناو دڵی گوڵە
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خاڵخاڵۆكە بردییە ناوی
خوێنی دڵی بەجۆشی پەیامبەر ڕژایە لوولەی تفەنگ
خوێنی دڵی بەجۆشی پەیامبەر ڕژایە گۆپكەی میكرۆفۆن
نووسەری هەموو ژیان مقەڵیت بكە بەچاوی ژەنەڕاڵی دۆڕاو
بەرخێك بە تەماشا مەست دەبێت
ئاهەنگ دەگێڕێ
ئاسمانی بەئەستێرە منی بردە كۆڕی یاران و ناسینی هەموو شتەكانی
دڵشادی و كەشی جوانیی
خوڕەی ئاوی زواڵڵیش خەیاڵی كردمە
پەیژە و سەركەوتمە الی نهێنییەكان
دیكتاتۆر ناهێڵێ بۆنی خۆشی لە ڕێی خۆیدا برادەرەكانی ببینێ
پێش ئەوەی لە ماڵ دەرچم ڕووتم پێشاندە ئەی سرووش
گوڵ ئاو دەخۆنەوە گەشانەوەیان دەكەنە
ئەو پیاوەی تۆزێ بای هەڵمژی و دوا دێڕی
نووسینێكی گرەوی پێشبڕكێ برەوەی ستایش كرد
مرۆڤ لە كۆیلەییدا گۆرانییەكانی خۆی بۆ ناگوترێ
دیكتاتۆر بۆ خۆشادمانكردن دەینێرێتە ناو ژیانی
لێوانلێو لە تیر و توانج و لەخشتەبردن
منیش شووشەی مەرەكەب یان تۆپی یاری
دەگرمە دارمێوی لك بەهێشوو دەوڵەمەند و چاالك
بازەكانی دەفڕێنم یان بەفری دەتەكێنم
گشت ئاوەكان یەك ئاون
گشت بایەكان یەك بان
گشت خۆڵەكان یەك خۆڵن
گشت ئاگرەكان یەك ئاگرن
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هەور بیر دەكاتەوە و سەرەڕۆ دەڕوات
یان بەدوای دەنگی كێڵگەیەكەوە دەچێ
باران بێباكانە بەناو بیركردنەوەی تێدەپەڕێت
نووسەری هەموو ژیان لە دوا ڕكاتی نوێژی درۆ بەزاندن
ئەم حیكمەتەی كردە ڕەنگی ئێمە و دڵی جیهان
ئەگەر دەروونی خۆت پڕ ڕووناكی نەبوو
تەماشای هەتاو مەكە بیركردنەوەت لێ ون دەبێت
گریانی بێ بیانووی مێوانی دانا و ناودار
سمۆرەی سەر كاكڵە گوێز لە ئەمەك و خۆشی توایەوە
لوول دەخوا خەریكە دەست دەخاتە پێش چاوی
گومەزی لووتبەرزی توڕەهات كوا ماڵی خانەدانان تێكەڵ بەتۆن
تاسەی لووتكە
ڕازی لووتكە
وێڵی لووتكە
مەستی لووتكە
لووتكەویست ئەی پەنجەرەی داخراو و كتێبی بەندایەتی
ئاژانسەكان هەواڵی بەرزبوونەوەی دیكتاتۆریان تێدا نەبوو
خانە گومان و شەرمەزار بیری لە بەد ئەشقی كردەوە چیی پێكرد
بەبینینی
شەوی بەئەستێرە
تیشكی بەپیت
بەهاری بەهێز
النكی پڕ پێكەنین
خامۆش و دەم بەباوێشك دەروون گرژبوو
لە گڕكانێكی دەكرد گەرمایی پێ نەمابێت
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بازگە دەرگای گەورە و بێبەزەیی پایتەختە
بەچاوی نیشانگر و هەستی فریودەریەوە دەتڕنێتەوە
شەقامی ناز و مەنزڵ و نیازی خۆشبەختی یان بەدبەختی
ژیان لە سێبەری ڕوونی مردن دەبێتە ڕازی هەموو جەربەزەیییەك
یان پیاسەیەك نزیك كۆشكی دەنگوباس یان كتێب لە هەموو شوێنێك
مردن شەمەندەفەرێكە بەیەك ئاراستە دەڕوات
شەمەندەفەر هەمیشە لە كاتی خۆی ڕانابوورێ
ژیان یانی سەوزایی خومار و خۆبوونی كاتی ڕابوون
دەچمە كتێبخانە ڕۆژنامەی سبەینان وەردەگرم
بیر لە ئاژانس دەكەمەوە
بۆ پاشا جەنگی مانەوەی نەكرد
لەسەر هێڵی ناوەڕاستی زەوی سوپاس بۆ بینین
بۆنی خۆشی شوێنپێی خۆی شیرین دەكات
یان تاسەی دەمهاوێتە سەر ڕێگایەك دابەش ناكرێت
چەتری خۆشنوودی دەكەمەوە
سێبەری واڵت بزركردوو ئومێدی تێدا دەدرەوشێنێتەوە
واڵت بزركردوو بەهای سێبەر دەزانێ بۆیە لە وچان شەوقێكی تەواوە
خوێی ناوچێشت مەتەڵی هەزار و یەكشەوەی هەڵێنا
ئاو لە سەرچاوەیەكدا دووجار مێوانداریت ناكات
بەاڵم هەمیشە لە ڕۆیشتندا بێ دایك نییە هەموومان دەناسێت
درەختی الواز پەلەیەتی تیشكی هێزدار داگیری بكات
سەركردەی الواز پەلەیەتی لەشكر میلی تفەنگ نەهێنێتەوە
كتێبی الواز پەلەیەتی خوێندەوار چاوی ڕەشكەوپێشكە بكات
خەونی الواز پەلەیەتی خەونبین خەبەری ببێتەوە
لە سپیاتیی كاغەز ژیان بەسەردەبەم
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كەشی سەربەستیم دەكەمە ڕەنگی بەیان و شینایی ئاسمان
ڕەنگی بەیان منداڵێكە خاچێكی بەدەستەوەیە
شینایی ئاسمان پێغەمبەرە دەگات بەچارەنووس
نووسەری هەموو ژیان كەی هێمنی و میهرەبانی دەكەیتە ڕستەیەكی چاالك
دیمەنەكانی پایتەخت سەرنجمی بردە الی ئاوێنەیەك گومانەكانمی لەبەر خاو بوونەوە
چاوم لەناو
مۆسیقای دامەزراندنی
گۆپاڵی دڵخۆشی پیرانی
حەوزی شڵەقاو بە مراوی
شێتی پرچ ئاڵۆز و دڵڕوونی ناو شەقامەكانی
جواننووسییەكانی ناوچەوانی دیوارەكانی
پەنجەرەی ئامێز بەمنداڵی ماڵەكان دەكەمە پاسەوان
حەوز و فوارە چەندان پیاوی دژە مۆسیقایان لە خۆیاندا خنكاندووە
بازی خرۆشاو بڕوای بەزەوی نەما دەنگی ال جێ بهێڵێ بردیە ئاسمان
دەستێك لەناو وەرزەكان بەفری كردە دەنكەگەنم بوون بە دۆستی كێڵگە
ئەسپ فەرمانت بە چییە
سەرپێچی و پێداگرتن
بە هێز بڕوانە و تێپەڕە
ئاسمان تەنیایە پێویستی بە دڵتە بینێریتە ناوی
پاشا لێكەوتووەكان نەوییاتیی زەوییان تەواو پشكنی
لە بیری ئەوەدان بڵندایییەكانی لێكبدەنەوە
باران بەدەستی نەرمی نەوییاتی و بڵندایی لەخەو بە ئاگاهێنا
ڕایكێشانە ڕاستایی
قەڵغانەكانی شكاندن
نووسەری هەموو ژیان بەجوانییەكی ڕوون دروست بووە
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لە بەخشینی خوێنی گیانی یان ماسوولكەی پتەوی بەرەنگاربوونەوەی
بۆ نوێژی درۆ بەزاندن ماندوو نابێت
تەلی تەلەفۆن بەناو پەنجەرە هاتووەتە ژووری
دەم بەباوێشكی بێ جووڵە و بێ بەرەكەت
ڕەنگی سووری تاریك تێیدا درێژەی كێشا
پاشا كاتژمێری داكەندراوی دەست باوكی مردووی لە دەست كرد
بە سواری ئەسپ و كراسی زێڕین هاتە ناومان
لە سەرەتاكانی بەردەباز و قەڵەمباز دوا هەواڵی پیت و دەنگی پێبوو
كەس گوێی نەدایێ
گوێ ناپرسێ كێی
دەنگدانەوەی پرسیاری سەغڵەتكەر
پەردەكانی داڕزاندووە
كەس دڵی نەدایێ
دڵ ناپرسێ كێی
ڕوو وەردەگێڕێت بەبرادەری یاد و دروودی نازانێ
دەستی بەرەو حەوانەوە بگرێ
كەس هەستی نەدایێ
هەست ناپرسێ كێی
حەپەساوی كشوماتی
دوای تەقەی شەڕێكی بێئامانە
كەس چاوی نەدایێ
چاو ناپرسێ كێی
لە سەرنجدان وەك بەهرەمەندی ڕۆمانسی
بەهەڵپە خۆی بۆ بزەی ناسیاری هەڵداوێ
دایكی هەر هەموومان هات ڕستەیەكی ئاسوودە كرد
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سێبووری نەیهێناوین
ڕەنگی ژیان لە ئێوارە دەگۆڕێت و خەاڵت دەهێنێ
بۆ كوێ دەڕۆین
دیارییە سادەكانمان بدەین بە كێ
زەمین بریتییە لە ڕوخساری ماندووی
كەسنەناسێكی ناو تەپوتۆزی پەرشوباڵوی
برادەری ناز و مەنزڵ و نیاز بەدوایدا نایەن
دڵنیایە لە هەموو شوێنێكدا خودای لەگەڵدایە
لە ماڵ و سەیرانیش منداڵەكانی
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ئاوێنەی یەكەمی سرووش
نووسەری هەموو ژیان
گڵۆپی مەودایەكانی گفتوگۆی زەرد كردووە
حاڵیشە لە میهرەبانی ڕووناكی
ڕووناكی یانەی تایبەتییە
دەشزانێت گەشانەوەی خونچە دڵخۆشیی خودایە
دڵخۆشیی خودا مۆسیقای ڕاپەڕینی تەواوی زەوییە
مۆسیقا دەنگی ژیان بەگوێی
ئاسمان
برادەرایەتی
ئادەم
دەگەیەنێ
پێویستە ئێمە ئا یەك بڵێین
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ئاوێنەی دووەمی سرووش
نووسەری هەموو ژیان
گڵۆپی مەودایەكانی گفتوگۆی ڕەش كردووە
حاڵیشە لە جادووی تاریكی
تاریكی یانەی تایبەتییە
دەشزانێت سیسبوونی خونچە دڵتەنگیی خودایە
دڵتەنگیی خودا زەنگی كەوتنی تەواوی زەوییە
زەنگ دەنگی مەرگ بەگوێی
ئاسمان
برادەرایەتی
ئادەم
دەگەیەنێ
پێویستە ئێمە نا یەك بڵێین
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3
باز لە گەرمایی ئاگری پیس نەبوو فامی كرد بۆنی ڕیای لە دەنووكی سڕی
پڕە لە سۆز بە تەواوی ڕازەكانی برادەرایەتیت لەگەڵ دەبەستێ
كتێبی چارەنووس دادەگیرسێ دەروونت دەگات بە درەوشانەوە
پڕە لە بێگەرد بە تەواوی ڕازەكانی برادەرایەتیت لەگەڵ دەبەستێ
كتێبی چارەنووس دادەگیرسێ دەروونت دەگات بەدرەوشانەوە
پڕە لە بەندەناس بە تەواوی ڕازەكانی برادەرایەتیت لەگەڵ دەبەستێ
كتێبی چارەنووس دادەگیرسێ دەروونت دەگات بەدرەوشانەوە
پڕە لە جەربەزە بە تەواوی ڕازەكانی برادەرایەتیت لەگەڵ دەبەستێ
كتێبی چارەنووس دادەگیرسێ دەروونت دەگات بەدرەوشانەوە
منداڵیی بەرەو ئاگری پیس نەبوو هەنگاومان پێهەڵدەهێنێ
چارەنووس بەرەو ئاگری پیس نەبوو هەنگاومان پێهەڵدەهێنێ
شكۆ بەرەو ئاگری پیس نەبوو هەنگاومان پێهەڵدەهێنێ
سەرەتا بەرەو ئاگری پیس نەبوو هەنگاومان پێهەڵدەهێنێ
دایك و باوكم و منداڵەكانیان
لە شادیی بەهەشت درەختی بنەماڵەیان خوێندووەتەوە
دەستەویەخەی ئەو ناز و مەنزڵ و نیازەن
تەنیایی پەیكەرە برۆنز و مەڕمەڕییەكان سەركەش نابێت
بەوەی ناوبانگ و پایتەخت نابێ بە هی ئەوان
شەقامی ژێریان زێرابە لەسەرەخۆ شەق دەبا
كتوپڕ دەكەونە ناوی
ناز و مەنزڵ و نیازیان لە دەست بەردەبێتەوە چاوترسێن دەكرێن
منداڵێكی زۆرزانی قەشمەرجاڕ دەنگی باڵوكردەوە
ئااڵ پێچراوە بازێك باڵە فڕێیەتی بەسەریەوە بنیشێتەوە شوێنێكی پێ بدا
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ئێوە دەبنە پەیامێكی حەاڵڵزادە
تاهەتایی دەستتان بۆ درێژ دەكات
پەیكەر لە فەرموودەیەكی كە قوتابخانەی سەرەتایی خۆی هاتەوە بەربینین
ئاوی گفتوگۆی بۆ ژێر ئەو درەختانە بەردا ئاگریان پێدەكرێتەوە
لە تۆماری بێئاكاری پایتەخت
شكان و ڕەنگچوونەوەی خۆی تۆمار دەكات
تارمایی درێژی دیكتاتۆر بەناو پایتەختدا دەجووڵێ
پایتەخت ئازایەتی بەو خەڵكە دەدا
تێیدا لەدایكبوون و خوێنی بەدەمارەكانی داون
جامی زێڕ و ئەفسانەكانی گوڵ و ماسی و باز دەمگەڕێنێت
ئەرێ گەڕان هیچ دەگەیەنێ
كوێندەر بكەین بە پایتەخت
سەرەتای ڕستە یان كۆتایی
یان گیانی نیمچە مردووی ناوەند
دەنكە چەوی وشیارییمان داوێینە ناو شینایی دەریای پاڵەوان لێ ون نەبوو
بۆ ئەوەی بە درێژایی ژیان لەگەڵ یاقووتەكان یەكتر بناسن و بەوەفا بمێننەوە
نووسەری هەموو ژیان تەنیا لە بۆنەی یەكترناسیندا
حیكمەتەكانی ئەستێرە لەكاتی گۆرانی گوتن نیشان دەدا
لەكاتی گۆرانی گوتن ئەستێرە چەند بەالر و لەنجە و نازپەروەرە
مرۆڤ ئەی بوختانكەر بە گوڵ و مۆسیقا و پیاوی
بە ئومێد ڕاوەستاو و ئاوی ڕوون و فووی شمشاڵ و هەواری قورینگان
شتێك لەماڵی ڕێز لێندراوی هەست
وەك تیشك خۆی فڕێدایە ئاسمان
گەیشت بەدڵی تەندروستیی باشی زەوی
پرسیارەكانمان لە لووتكەی باران خواردوو دەكەین
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بۆ ئەوەی خۆشییەكانی ناوەند سەغڵەت نەبن
یان گومانەكانی دامێن پەنایەك بە مانەوەیان سەرقاڵ نەكەن
نووسەری هەموو ژیان تەنیا لە بۆنەی
خۆشییەكانی ناوەند و گومانەكانی پەراوێز
بەكتێبی چی ئێمەی هێنا دەچێتەوە
پایتەخت هێندە دەروون سارد و چرا كوژاوە و تووڕە و شكاو
كاتژمێری شوێنە گشتییەكانی پاش و پێش دەخەن
سییەكانی خەریكە بڕزێ
درەختی لێوار شەقامەكان كەوتوونەتە باری دڵەڕاوكێ
كۆگا و قاوەخانە و بازاڕی لێمان هەڵدێن
سەرەتای ژیان بوو بەفری بێپەیمان قاچی خانووەكانمانی تەزاند
سەرەتای ژیان بوو بارانی شااڵو هێنەر دەمی خوشك و براكانمانی كلیل دا
سەرەتای ژیان بوو كوللە بەسەر خوانی خێزانیمان پژمی
سەرەتای ژیان بوو مشك جلوبەرگی گەشتی كونكون كردین
نووسەری هەموو ژیان كتێبی چی ئێمەی هێنای
پێشكێش بە خوداوەندان
گوڵ و
ماسی و
باز كرد
خوداوەندی یەكەم گوڵ وای گوت
شەقام بە پێیەكانت بە ئاگابێنە درێژە بە بینینی گەاڵی خەنەیی بدە
تەمومژ بەغەریب نەزانی و بە فڕین نەڵێی ماڵئاوا
پەڕەمووچی باڵە بەهێزەكان بهێنە ژوورەوە
لە پەنجەرە ڕەنگی خودا و ژیانت لێ دیار دەبێ
فریشتەكان خوێنی مردن لە دەمارەكانت بەتاڵ دەكەن
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خوداوەندی دووەمیش ماسی فووی بە كەڕەنا كرد
لە شەڕەكانی ژیان ئاشق دەیباتەوە
قەشمەرجاڕ تێیدا دەدۆڕێ
لە بینینی براوە خەجاڵەت و داماو و بێهێز ڕووی كەڵیی تێدا نامێنێ
ئەشق زۆری خایەند لە خۆشییەكانی بردنەوەی پرسی
شەڕی جوان دەستەویەخەی با و درەختی تازە گەاڵ كردووە
لە سەرەتای یاری و ڕووبەڕووبوونەوە
ژنەكەم گوڵەكانی ناو ماڵی ئاودا
شیری دا ساوایەكەمان و نانی گەرمیشی لەسەر خوان دانا
خوداوەندی سێیەمیشیان باز دوور نییە ئاوا بڵێ
كتێبی چی ئێمەی هێنا ئەی ڕازی ناكامی
كوڕی سادە ڕوو و سادە دڵت نەماوە
شەڕەكانی ژیان بكات بێجگە لە ژیریی ڕۆژهەاڵت
ماڵی ئەشق چەند گەرم و مانادارە خوێنی لە زەوی ڕسكاند
لە دەمودووی دایە شازادە ئاگر دەكەوێتە سەر زەمین
سووتان گەورەیییەكی خودایی دەداتە
بیرنەچوونەوە و دەمودووی پەیوەندییەكان
پەپوولەی ئالوودە بڕوای بە برادەرە دڵناسكەكانی هێنا
خاوەنی هەموو گوڵ و گەاڵكانە گوڵ و گەاڵكانیش مێژووی ئەون
پەڵەیەك بەڕووی شانازیی ئەو لكاوە
پێشانی ڕابەرە ڕزگاركەرەكانی دەدەن
خەریكە یادەوەری لە پێستی مێشكی پەپوولە دادەماڵدرێ
گوڵ و گەاڵش بڕوایان بە دڵناسكیی پەپوولە نەمێنێ
مێژوونووس لەبەر دەرگای ماڵی گورگ دانیشتووە
نووسینەكانی ئەرشیف دەكات
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هیچ ناز و مەنزڵ و نیاز ماوە سەرنجت بورووژێنێ
تەرازووی سەموونخانەی گەڕەك
بنیادەمێكی دەست لەناو ژیان بەدیار جوانییەوەی بەختیار بوو
نیگاكانیم بە چارۆگەی كەشتیی هەڵخەڵەتاندن هەڵواسی
دوور زۆر دوور لە كانیی وەفادار و سێوە السوورە تەنیام كرد
بێدەنگی و گەشەنەكردن لەنزیك كانیی وەفادار و سێوە السوورە دروستبوو
لە وشیاری و گیانبازی دووركەوتەوە
نووسەری هەموو ژیان كتێبی چی ئێمەی هێنا
تەماشای گشت الیەك دەكات ستایشێكی پاراوە
لەم ستایشكردنەدا شادمانی چرای ماندووەكان شەوق و ئارەزووی ئەوەیان نەماوە
گوێ بۆ ناز و مەنزڵ و نیازی پەپوولە ڕابگرن
بەڵێنی چرا بە پەپوولە بەڵێنێكە پڕ لە زەبروزەنگ
ئاگری بەندایەتی خەونی پایتەخت چۆڕایە ناو خۆڵەمێش
باز ئەی پەیبەر بە هەوای خۆش و گەرمدا هاتوو بە بێباكی
هەڵوەرین مانایەك بەگوڵ دەبەخشێ
بەخشینێك ئاوی كانیی وەفادار نازی كێشاوە
نووسەری هەموو ژیان ئەگەر دەستت لەرزین و ڕوخسارت تێكچوو
كام نووسینت دەكەیتە شانازیی ژیاننامەت
نەوەكانت بەچیتەوە بنازن
ئاگری پیس نەبوو
خەون لەناو سروشت حەساوەیە و درەختێكی بەفەڕە
نووسەری هەموو ژیان پەنجەكانی لەناو توند و بەهێز دەكات
با گلەیی ئەوەی ال كردم كە ناتوانێت خەون ببینێ
پێمگوت سەرگەردانییت لەوەیە
بالیفت بە شەڕ گەمارۆدراوە هێشتان ئازاد نەكراوە
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خەونێك هاوبەشی خەونی كردم
ڕازە كۆچكردووەكانی هەموو بۆ هێنامەوە
گۆرانی لەناو سروشت حەساوەیە و سێبوورییەكی بەفەڕە
بە ڕێكەوت گۆرانیم نەگوتووە
بە ڕێگاشدا نەڕۆیشتووم
گۆرانی هەواڵێكی خۆشە ئەلبوومی منداڵیی لەكراسێكی ناسك هەڵگرتووە
نوێژكردنم لەناوی چاو لە هیچ ناترووكێنێت لەگەڵ بەهەشتەوان ئاشنایە
لە دەرەوەی گۆرانیی نوێژ وەرزشی پڵینگێكی شەپڵە لێدراوە
هاتوهاواری بەدگۆ و گەلحۆی دێتە ناوی
كەشوهەوا بە باران دڵشادە
زەویش دەستی دڵنەوایی و ئاسوودەیی پڕ میوە و یادگاری وەرزەكانە
ژیریی ڕۆژهەاڵت
قاقایەكی ئاشتیخوازانەی بەڕوومدا بەرەڵاڵ كرد
بە شیری ڕووەك ئومێدی كردمە قەاڵی دمدم
لەشكری چاوڕوون دەگەنە ناوی هەڵە و ئاوازەكانمان جوانتر دەردەخەن
ئەگەر زەوی ڕەگی درەخت پتەوی نەكردبێ دەتوێتەوە
زەوی بتوێتەوە دەبێتە گلێنەی ژەنەڕاڵێكی دۆڕاوی چاولێڵ
قەرزدارە بەساڵوی ئەو ئاگرەی
باران نەیتوانی بیكوژێ
ئاگر ئەی ئامانج و بەخششی هەموو پێگەیاندنێك
نووسەری هەموو ژیان لە دیمانەیەكی تایبەتیدا
وچان و هەست نیشان دەدات
پاشان بەناوبانگێكی پڕ دروود و شكۆوە دەچێتە ناو بلیمەتی
ون نییە وەك ئاوازێكی شاد و بریسكەدار
سۆزی منداڵیی
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بێگەردیی چارەنووس
بەندەناسیی شكۆ
جەربەزەیی سەرەتا
دەگەڕێنەوە ماڵەكەت
كە لە شادیی بەهەشت درەختی بنەماڵەی خوێندراوەتەوە
دیوارەكانی دەنكە تەزبیحی باپیرانمانە
پەنجەرەكانی بیلبیلەی چاوی حەیرانبێژانمانە
دەرگاكانی دەمی پاكی فریشتانە
ژوورەكانی هەستی بەختەوەریی یەزدانە
لەگەڵ مانگ ڕێككەوتووە
بەشێك لە گەنجینەی ڕووناكی
بەدرەختی حەوشەوە بكات
هەموو كەسێك ئازادن پێویستییەكانی خۆیانی پێ بكڕن
یاد ئەی خاوەنی هەموو پەیمانێك
كە ڕێكەوتنامەی بە شیری ڕووەك ئیمزا كرابێت
تێبینی بكە دڵی تەرازووی مام زۆرابە
ئەگەر السەنگ بێ ڕیا هەناوی ژیان دەخوات
زەبروزەنگ لە هۆشی پیاوی ئەهریمەن نەژاد هاتە دەرێ
لە الیەنگریمان بۆ ژیانی نازپەروەر و شیاو ڕووێندران
فڕوفێڵ لە هۆشی پیاوی ئەهریمەن نەژاد هاتە دەرێ
لە الیەنگریمان بۆ ژیانی ناز پەروەر و شیاو ڕووێندران
ڕكوكینە لە هۆشی پیاوی ئەهریمەن نەژاد هاتەدەرێ
لە الیەنگریمان بۆ ژیانی نازپەروەر و شیاو ڕووێندران
پڕوپاگەندە لە هۆشی پیاوی ئەهریمەن نەژاد هاتە دەرێ
لە الیەنگریمان بۆ ژیانی نازپەروەر و شیاو ڕووێندران

265

كاتژمێری خەبەركردنەوە خەبەری كردمەوە
ئارەقە و چەوریی نووستنم لە دەموچاوم الدات
ماوەیەكی كورت لەبەردەمی كتێبخانەكەم وەستام
هۆشم هاوێشتە ناویان
دیوانی نالیم بۆ خوێندنەوەی شانازیی كەوتنە گیان دەستنیشان كرد
چایەكە پێگەیشت
پارچەیەكی گەورەم لە كێكی ناو خوانچە بڕی
دراوسێكەی بەرانبەرمان
لە زەنگی دەرگای دا هەموو بوونی بووە سۆز و هاوار
دیكتاتۆر دەموچاوی شكۆداری دایە زەمینی تێكشكاند
دەتوانی بێیت بۆ ساڕێژكردنی یارمەتیم بدەی
ئا بۆ نا
شووشەی قۆڵۆنیام لە شوێنی خۆی دانایەوە هەنگاوم نا
ڕەوێك باز بە تەنیشتم تێپەڕی
زەمین سرەوت
نووسەری هەموو ژیان ناوبژیوانی ئاژاوەكانی زەوی و ئاسمانە
چارەنووسمانی لە كتێبی چی ئێمەی هێنا
بەخەون چواند بەاڵم نەزاندرا بۆ نەینەخشاند
گەردەنی ئازاد لە ماڵی گەشاوەی خەیاڵ نیشتەجێی كردین
خەون سروودی خۆگری پێگوتین
دەمی حەزیای كلیل دا
گۆی مەمكی ژنی نەزۆك دەنگ بە فەرمان و تووڕە و السار و بەخیلە
ماسی براوەترین پاڵەوانی مەلەوانییە
بەرەنگاربوونەوەی شەپۆلی ستەمكار و گێژەنی پێخۆشە
ئێمەش شەقامی نیازپاكی و نزای خودایی و گەشتی درێژ
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بانگ و سەاڵی ناو پەندی پێشینان فەرمانی پێكردم
السایی ڕاستەقینەی ئاگركەرەوە یان ئاگردز بكەمەوە
چ جوانە
جووكە جووكی یەكەم فڕین
دەنگوباسی پشووی هەفتە
بەروبوومی كشتوكاڵ
گریانی گەرمی ئیماندار
كتێبی چی ئێمەی هێنا ئەی گیانی ڕێزلێگیراوی نووسەری هەموو ژیان
تارمایی یان خەون یان مرۆڤی ڕوون مانایان بە ژیان دا
تارمایی یان خەون یان مرۆڤی ڕوون مانایان بە جوانی دا
تارمایی یان خەون یان مرۆڤی ڕوون مانایان بە زیندووبوونەوە دا
تارمایی یان خەون یان مرۆڤی ڕوون مانایان بە نەمری دا
گۆرانی بەرەو جەنگی سەرفرازی ڕازی كراوەیە
هەموو ڕێگاكان بە ئومێدت دەكات
برادەری یاد و دروود
لە باخچەی گشتی یان خەزێنە یان مەیدانخوازی شەهید نەكرا
لە تووڕەیی و سەرگەرمیی سروودگوتن خۆی كوشت
نووسیبووی خانمانی ڕزگاریكەر لووتكە پێپەستن
ئەرێ كوێندەری دامێن لە ئاوی مردوو شووشتن نقووم بكەین
چاوساغانی سەوزبوون و پشكووتنی بەهاری ئێمە
ئەو چركەیان سرووشە جەنگ تێیدا بەرپا دەبێ
هۆشم بە ئەشق و بڕوا و تەنیایی خودایی ڕوونە
دڵیشم هێشتان سادە و خەونی دەڕوانێ
ماڵی خەون ژوورەكانی لەناویەكدان هاتوچۆكردن تێیدا جەژنێكی داگیرساوە
خانووی یەك نهۆمن
زەوی لە ژێر پێی دانیشتووان خەونی ئەسپ دەبینێت
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ئاوێنەی یەكەمی سرووش
كوندەبۆ ئەی پرسیارەكانی چارەنووس و دۆستی كۆیلەیی
باڵەكانت لە خێزانی ناكەس بەچە ڕوواون
ئاژاوەكانی زەوی بۆیە توانییان
شلی بكەن و لە فڕین دایبگرنە سەر گردە نزمەكان
دڵنیاییت لە دەست دا
ژیان بەو ڕەنگە دەبینی دوژمنایەتی جۆشاندبی
هێالنە و ماڵ و سامانی باپیرانی فرۆشت
ئەم و ڕەچەڵەكی جەژنی بێكۆتایییان لە بەیندا نەبوو
لە دەنووكی نووسراوە ڕۆژگارێك چاوەڕوانمانە جێی شانازی نییە
كلیلی خەزێنە لە دەستی نەزانێكی دێرین دەشاردرێتەوە
بەدبین هیچیان زمانی خەزێنە فێر نابن
كتێبی چی ئێمەی هێنا دادەخرێت
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ئاوێنەی دووەمی سرووش
باز ئەی پرسیارەكانی چارەنووس و دۆستی بێباكی
باڵەكانت لە خێزانی خانەدان ڕوواون
ئاژاوەكانی زەوی بۆیە نەیانتوانی
شلی بكەن و لە فڕین دایبگرنە سەر گردە نزمەكان
دڵنیاییت لە دەست نەدا
ژیان بەو ڕەنگە دەبینی برایەتی جۆشاندبی
هێالنە و ماڵ و سامانی باپیرانی پاراست
ئەم و ڕەچەڵەكی جەژنی بێكۆتایییان لە بەیندا بوو
لە دەنووكی نووسراوە ڕۆژگارێك چاوەڕوانمانە جێی شانازییە
كلیلی خەزێنە لە دەستی زانایەكی دێرین دەناسرێت
ڕوونبین هەموویان زمانی خەزێنە فێردەبن
كتێبی چی ئێمەی هێنا دەكرێتەوە
 2000 - 1999هەولێر
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بلیمەت
1
شتەكان هەر هەموویان دووبارە دەبنەوە
بە مردن و لەدایكبوونەوە
بەهانەكانیشی بەڕاستی نوێژت پێدەكەن
نوێژ ڕەنگی خودا و ئاو و شیعرت دەداتێ

2
بیرەوەریی یەكەمین دیمانەی زەمینی جوانی
ئینجانە دەخاتە ئاخاوتنەوە
لە شەرمی نازپەروەری خۆی
بە
ئەمەكنەزان
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دەمبەڕەڵاڵ
دەروون هەڵبزڕكاو
كردار ڕەشی زانین
بوومەلەرزەی مەست بەخراپەكاری ڕووناكیی لێ الداون
شخارتە و مۆم بە ئاستەم گیانیان پێماوە
چ سوود بچیتە فریایان
دەستیان ماسوولكەی هەستیاریی تێدا بووەتە بەروبوومی زێدەڕۆیی
بۆچی و چۆن هەڵیلووشین
لەناو ئامێزی ساردمانەوە
كزوالواز چاو بە تكا و پاڕانەوە داماون
هەست و هۆش و هێزیان لوول بكرێتە ناو قەوانێك
گوللەی دەمی پڕ حیكمەتی ڕەندێكی بەست
فڕێیدایە الی گوڵە بە بارمتە داندراوەكان
ڕووبار لە قوواڵییدا هەڵەی كردووە
ئەسپی بلیمەت لە تاو ناشیرینیی سوارەكان
لەنجەوالری لەبیر چووەتەوە
نامە لە كەسوكاری دوور ناگەیەنێ
دەستنووسێكیشی لەبەردەستدا نییە
زانیاریی ئەوانی تێدا بێت
ماسی لەناوی چاودێری گەرا بكات
ببێتە برادەری بێچووی لە خەم ڕەخسیو
پێبكەنن و پێش بەگریانیان بگرن
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3
ڕوخسار زیرەك لەسەرەتای ڕێگا كەوتووەتە سنوورە بەستراوەكانی
ڕك
لێژایی
كەوتن
لەناوچوون
دەست بەباڵییەوە دەگرم
دەیهێنمە ناو شكۆی ئەستێرەناسێك
ڕقی لە زۆرنووستن ببێتەوە
بێوچان لەگەڵ هەست و هۆش و هێزی پەپوولە سلێمانە
هەموو شتێكمان لەبیرماوە
بچینە ناو گیانی لەخۆڕازیبوونی لووتكەی بێپەروا
هەنار بەهەوای پاكیان دەنكی سوور دەبێت
تامیشی مێخۆش
پەپوولە سلێمانە لەكاتی فڕین چاوی خرۆشاوترە

4
ئەهریمەنی ناو ئەشكەوتی خەواڵوو
مانای بۆینباخی ڕەش و هەموو شتێكی لە هەست و هۆش و هێزی تۆماركردووە
الشەی خاوی جنۆكەی كۆیلەش ختووكە دەدات
كورسیی پرسگەی نینۆك درێژی چەواشەكاری جاڕس كردووە
گۆرەویی بەدناوییش خوێنی ملكەچی لەپێدا جۆشاند
بەكۆاڵنی دەست لەسەرسینگ باڵوی كردەوە
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هەڵم ڕەنگی ڕژاندە سەر ددانی مشار
مشار بە بیانووی ددان شووشتن
لە ناخی درەختی دووبەر
بانگەوازی خێرا فریامكەونمان بیست
بانگەواز جگە لە چرای چێشتخانەكان شتێكی تر نییە

5
بێباك دەمی تێكەڵ تیغی پڵینگی سروشتخواز لێكدەكەمەوە
لە ددانەكانی دەڕوانم ببینم هێشتان الوە
هەست و هۆش و هێزی لە پاڵ دەنگی یەزدانی و سروود و پەیمانی ئێمەدا
ئاوازبەخش
پەنابەخش
چاویلكەبەخش
پەیكەربەخش
وەك بای بەهاناهاتنی دەریا بە ڕاستگۆیی ئاراستە دەگرێت
دەنگی پێی هاتنی پیاوی بڕوادار لەناو باران
خۆشنوودییە دەچێتە ئەژنۆی مامز
بیر لەو ڕێگایە دەكاتەوە پێیدا دەڕوا
حەزیشی لێیە كەو مۆڵەتی ڕێوڕەسمی بۆنەكانیان وەربگرن
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6
بارانی تەوەزەلی تازەگەیشتوو درەنگ كەوتی
پەپوولە سلێمانەی حەز بە چاكە بە نەرمی گوتی باران زانا نییە
لە پشت ئەم كۆشك و هەزار و یەك تەالرە
دیوار و بەردی ئاسوودەیی حەز بە پیاسە كردوو فەرمانڕەوایەتی
بە دڵێكی چاالك وچانی دا
لە دەروونەوە ماندوو بوو
كەوت
ناوچەوانی لە گەرمیی بێبەختی دەسووتا
پرسی ئەرێ بچین بۆ كوێ
میوە هاوینییەكانی كوێندەر پێگەیشتوون
لە درەوشانەوەی خەڵوەت و دڵ لەدڵدانی پاكانەی گومان
كابووسی ناقۆاڵ ناوی ئەنگوستیلەی حیكمەتی لەبیر بردوونەتەوە
دوورگەیەكی پشتگوێ خراوە
دەست و پەنجە لێوی بەستراوی كتێبی دایك و باوك ناكاتەوە
ژیان دەبێتە ئەشقی تەواوبووی چاوی مردووان
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7
لە فەرامۆشیمدا بارانی هەمیشەیی دێن
دەست دەخەینە ئینجانەی سێبووری
هەستی خۆی تەنیا بۆ كاتی كورتی گەشەكردنی گوڵ دەدركێنێ
دەچین لەگەڵ وجاخی ڕوونی ئاسمان
لەسەر پێستی خۆشكراوی زەمینی جوانی دادەنیشین
گۆرەوییەكانمان دەخەینە ئاوێكی گەرمەوە
بە پارچەیەك
پەنیر و كولێرەیەك و هەنگاوی گێژووێژەوە
لە بەردەمت ئەی ئەفسوونی شادی
گوێڕایەڵی سەد ساڵەم
فەرمانت بە چییە
درەنگ هەڵكشاویتە الم
ئەی ناوداری سۆزی ڕۆژهەاڵت
سەرگەردان بووم
لەناو مەحاڵ و تووتی و ژەنگ و شێی ئێسكی دێو
مرۆڤ خۆی بۆ خۆی دێوە
گوناهـیان ئاشكران
تا سەوزاییم هێنایەوە یاد
زمانی بەرەو بە تۆ گەیشتنم جەنگا
لە خەونمدا بانگی گیانە نەمرەكانم كرد
بە ئاوی بن كووپە دەموچاویان شووشت
زەنگوڵەی ملی مامزی حەوشە لەرییەوە
ئاوازدانەر بەڕیزەوە
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مەشقی نۆتەیان لەسەر كرد
نۆتەیەك هەموومان لەسەری كۆبووینەوە
ڕابەری گۆرانیبێژان لەكاتی گۆرانی گوتن چاوی خرۆشاوترە

8
لە نیازیان حەشارگەی پاراستراو
دەنگی دلێرە ڕێوی
ترپەی دڵی سستیشیان
بە بۆنی گۆرەویی تاوانباران
سووڕی تەواو وەردەگرێ
چاوی خۆویست دەوروبەر وا دەبینێ
بۆ ناچنە سەر پشتی ئەسپی بلیمەت
خۆشییەكی ئاوااڵ ڕوونتان بكاتەوە
جوانی لە هەست و هۆش و هێزتان بمێنێت
بە مردوو نەژمێردرێن
زەمینی جوانیش گۆشتان بكات

9

سبەینێ دیدارێك لە چاوی ڕوخسار زیرەك هەڵدەقوڵێت
سوور
سەوز
شین
زەرد
پرتەقاڵی
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مۆر
قاوەیی
پەلكەزێڕینە ڕەنگەكانی چەشنی الوالو
بەالپەڕەی كتێبی دایك و باوك بەرز دەبنەوە

10
زەمینی جوانی كێڵگەكانی گەنمەشامین
خاوەنی ڕووناكییەكە ڕازی دڵی لەناو دادەڕێژرێتەوە
ماناكانی سادەیی لێوە فێر دەبین
چاوم بڕوادار و مەستە
بە نانی گەرم و ناڕێكیی شەقامی لێوانلێو لە ناسیاو
هەست و هۆش و هێزیشم
ڕۆشنایی داوەتە پێناسەی شوێنپێی ئاسمانی
ساڵو لە دار هەڵووژە و بەردەباز دەكات
بەڵێنی ڕیا دەنگی قەلەڕەشی زۆربڵێ بوو
نەمرە بەدبەختەكان لە سادەیییان تێبینییان نەكرد
نەیتوانی بەداخورپانی دڵ و تاسە و پەرۆشیی ڕابەری گۆرانیبێژان
مۆسیقا لە هەست و هۆش و هێز بڕوێنێ
ئەرێ گۆرانیی چی دەڵێت
كەمانچەژەنی نائاشق
تاووسی تەمبەڵ
پۆلیسی خەواڵوو
باجگری چارەگران
نابن بەهیچ پیرۆزیێك
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دەبنە پیرۆزكراوێكی لەبیرنەكراویش
گلەیی لە بەخۆنازینیان دەكەن
تەمەن لە ژیان گرینگ نییە با دەستی لێ بەردەین
عەالگەی جلك هەڵواسینیان هەروەك خۆی دەمێنێتەوە
زەوی ئەوەی لەباران گوێبیستی بووە
بەهار بە گوێی جۆگە وشكبووەكان دەیچرپێنێ
جۆگە لەڕووترین جوانییە بۆ پتەوكردنی پەیوەندیی نێوان گیانداری یاخی و ماڵیی
باران بەرگدروویەكی شارەزایە
ئاسمان بەزەوییەوە دەدروێت
كە جانتام بۆ گەشت پڕكرد لە بەهرەی
دانبەخۆداگرتن و كاتی كورتی گەشەكردنی گوڵ
لووتی ئەسپی بلیمەت پژا
زەمینی جوانی برینی پڕ خوێن بوو
هەراو هۆریای دێویش
بێگومانەكان سوور هەڵمەگەڕێن
یەكتر بانگ بكەن ژیانەكەم
ئەم وشەیە بكەن بە هی خۆتان
تا هەتایە بەختیار دەبن
فەرامۆشی سەرنجی پڕ گلەیی بەم جۆرە نادۆزرێتەوە
پێویستە الپەڕەیەك بۆ پرسیاری سادەییمان جێبهێڵین
گۆڕمان دەكەوێتە كوێی زەمینی جوانی
ئەستێرەمان لە ڕاكردن بەدوای بەیداخ هەڵدێ
یاقووت و شیر و سێوی سووری ژیانمان
بەسەر دابەش دەكات
بووەتە جێگای سەرسامیی هەر هەموومان
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دەریا نەریتەكانی ڕێزگرتنی پاراستووە
ڕێگای بۆنداری یارانی هەمیشەیی دەباتە ئاهەنگی هەنگاو توندبوون
پێیان لە فەرموودەیە
دەستیان لە قسەی نەستەق
بەو ئومێدەم نامەكانی لە باپیرانمەوە پێمگەیشتوون
بەدیار ئەو سروشتە زیرەكەی كە ناتوانم ڕكم لێی ببێتەوە
دێڕە جوانەكانیان بگوازمەوە وتووێژی لە كاركەوتنی چاو یان چەواشەكردنی هەست
پاشان پێیەكانم كە لە جووڵەیان ڕووەك ڕەنگی خۆش دەبێت
لەناو پێاڵوێكی چەرم پشوو پێبدەم
گفتی نهێنیبین گەشبینی بە شەقامێكی گەمارۆدراو گەیاندە شاری
سەرقاڵ بە پەپوولە سلێمانە
لێرە لە بازاڕی ڕەش و گاڵتەجاڕی
دوازدە مانگی ساڵ الی گیانی ناوازەمان بنازێ
دەرگای ژووری خەزێنە
چوارچێوەی جامخانەی كۆگا
سێپایەی كامێرا
سەوڵی كەشتیمان
لە داربی دروست بكات
دڵنیاشبین تایبەتە بە ئێمە
خوێدانی سەرخوان دڵكەش و ئەمەكداری كردووین
لە وتووێژی چۆنیەتیی بت شكاندن
پەندە نووسراوەكانی خستە ناو ڕستەكانی حەكایەتخوان
بت شكێنەكانیش لە پاپۆڕ هاتنە خوارێ
گومانی كەناریان كرد بە یەقینی
كورتەیەك لەبارەی شارێك هەبوو سروودی نەمرەكان
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دەریا بەدەست ستایشێك كە پەیامی تێدا بەدی ناكرێ حەسرەتدارە
جەنگاوەرانی دێرینیش بێكەس و خۆراك و گۆپاڵی فریاكەوتن
چیرۆكی ناسكی باخچەوانی باخچەی بەندیخانە چ شێوە و ڕەنگێكی ماوە
چاو بە بینین نا
بە كوێری ناودارە
كێڵگەی خوێنیش دەست بەڕووی كاروانی هەزارویەك ڕێگاوە دەنێت
خۆی پارچە پارچە دەكات
هەوا شێدار بووە
دیارە لە ڕووبار نزیك دەبینەوە
ڕووبار بەدەم ڕۆیشتنەوە هیواكانی زۆر دەبن
بۆیە بەپەلە هەموو سنوورە بەستراوەكان دەكاتەوە
بەدوای گەیشتن بە ناخدا وێڵە
ناخ دەبێتەوە یەكەمین دیمانە
خوداوەند بەو زیرەكییەی خۆیەوە
نابێنی لەگەڵ مردن كۆتایی پێهێناوە
خەریكی سووربوونی سێوی ژیانە
لەم ئەزموونەیدا فنجانی قاوە هیچی پێناڵێت
شەو ساماڵە
مانگ تا بڵێی دڵخۆش و خومار
دێم ئەی كەروێشكە نەشمیلەكانی تێبینیی تەواوبوونی وەرز
لە دەفتەری سروشت ڕوون دەكەنەوە
تێبینییەكانی كتێبی دایك و باوكیش بكەنە چرای ماڵی ناتەواوی مانا
درەختەكانی كەنار ڕێ
تۆزی پێی هاتوچۆكەری نائاشق سییەكانی دەردەدار كردوون
بە درەنگەوە هەناسە دەخۆنەوە
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زەمینی جوانی دەتوانێت ناخمان بكاتە ئااڵیەكی هەڵدراو
ئەو پردەی هەستی لەخۆڕازیبوونی پێیەكانم
بەسەریەوە شاد و پتەو دەبوون
بۆ
قوتابخانە
دیداری بازاڕ
كتێبخانە
تۆمارگای گۆرانی
تینی بارووت كردی بە لێاڵو
ئەوكاتە سنوور بایەخی نامێنێت
ئیدی سەرەتای دلێریی بەیانە
شكۆی خۆر پێڵوومان لەگەڵ خۆی دەباتە ئاهەنگی ڕابەری گۆرانیبێژان
پەپوولە سلێمانەی النەواز باڵەكانی بۆ پێشبڕكێ لەناو ڕادەهێنێت
بە هێلكەكانیشی دەنازێت
دەنگی ڕابەری گۆرانیبێژان و هەوری ئەوەڵ بارانی ساڵ
تارای نەوازشن بەسەر خەیاڵ و ماڵی یارانی هەمیشەیی
قسەی نەرمونیانی تاج زێڕینی فریودەر
كەمتر نییە لەدۆستایەتیی ساختەی خێوی بێئامان
دەستی پێخستمە سەر مشتووی خەنجەری ڕەچەڵەكم
نقوومی گیانی خودایی بووم
شار لەژێر باران پێستی دەموچاوی پەمبە هەڵگەڕا
كۆمەڵێك خانووی لێكدی دووری پەردە لە هەست و هۆش و هێز
سرووشی پایەداربوون تێیاندا وەك شەونم لە داری بە بەر دەنیشن
لە پەنجەرە كە هەتاو لەناوی ڕێزلێندراو دەبێت
دەرەوەم كێشایە ناوی
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پەنجەرە لە باڵوكردنەوەی وەفا دەستباڵوە
ئەوەی بەپێشیدا تێبپەڕێ گواڵو لە دڵی نزیك دەبێتەوە
گواڵوڕشێن حەوش و بان داگیر دەكات
داگیركەرێكی جوان و بە بەزەیی و هەنیە بڵندە
بەڵێنیش تازە دەكاتەوە
بۆ بینینی پێویستییەكان چاوی ڕوون بێت
خودایە بەر دلۆڤانیی تۆ بكەوێ
ئاوی دەروونم كەنارەكانی نقووم كرد
لەناو فنجانی بەختكرانەوەدا بوو بە ناونیشانێكی سەرنجڕاكێش
پەپوولە سلێمانە لە بەرزفڕین و بەختەوەری دەمرێ
دەكرێ بەسروودی قوتابخانە سەرەتایییەكانت بچووێنم
ئەی بەرزایییەكانی ئەستێرە لێدەركەوتن
ئایا قەلەڕەش
هێالنەی بە پووشی سپی هەڵدەهێنێت
هێلكەكانی چ ڕەنگن
بێچووەكانی كە هێشتان بە بەدخوویی پەروەردە نەكردوون
پەڕیان چۆن دەڕسكێ
ڕابەری گۆرانیبێژان لە سندووقێكی داخراو هەڵگیرابوو
گۆرانییەكی تازە تۆماركراویشی پەخش دەكرا
بە فیلمی ترس و لەرز و چەپۆكی گورگی حۆلت تێدەگەم ئەی سندووق
سندووقی دەستنووس و ئەزموون
سندووقی تەرم و بووكەشووشە
سندووقی پیالن و مێوە
سندووقی دووپشك و دروشم
مەلەوانێكی چاالك باوەشێ گوڵی لە دەمی گێژەن ستاندەوە
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لەناو قۆرتایی ئەو ناوكەی دانا
ئاو لە جەستەی خانومانی زەمینی جوانی دەستنیشانی كردبوو
پاشان كردی بەمێزی كاركردنی
ئەو پەپوولە سلێمانانەی لە بەرزفڕین و بەختەوەری مردوون
فڕۆكەوان لە ئاسمان درێژە بە مەشق دەدات
كۆمەڵێك منداڵی هاروهاج
فڕۆكەیەكی مقەبایان دەكردە بارهەڵگر
فڕۆكەیەكیش گەشتەوەریی دەگەیاندە ڕاز و بەختەوەریی شوێنەزا
دواتر بوو بە قەلەڕەشی جەردە
بەردی هاوێشتە ناو فەخفووریی پڕ خواردنی ماڵە جوان و ڕووناكەكانمان
كە یەكەمین جار چارەنووسی گیانلەبەری لەناو دەستنیشان كرا
دڵە خورپێی نەخۆشی سەرتەختی نەخۆشخانە
گەردەلوولی كوشندە
الفاوی فراوان
لەشكری پاشای نۆبەرە مردوو
هێرشی درێژخایەنی هەورە تریشخە لێیدان
قەلەڕەشی جەردە
لە ئاسمان باڵی ناز دەكات
هەواڵی وشكبوونی شیری هەنجیری پێیە
زەمینی جوانی خوێن دەپاڵێوی
لە چەند ساڵییەوەش ئارەزووی زاوزێی ڕسكا
خوداوەند بەهەڵوێستەكانی خۆیدا نەچووەوە
پێویستی بەسزایە
دایكم گەنمەشامی لە بێژینگ دەدا
خوشكم گوڵەبەڕۆژە دەبرژێنێ
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براكانم لە دەوری باوكم كۆمەڵیان گرتووە
بەناوی خۆیان بانگیان دەكات الی هەڵكورمێن
نیازەكانی كە بۆی جێبەجێ نەكران بەسەریان دابەش دەكات
بەڵێنیشیان لێ وەردەگرێت خیانەت لە وەسیەتی نەكەن
كۆسپ بەهەست و هۆش و هێز
دەبێتە ئەو ڕێگایەی شوێنپێیەكانت بەیادگاری خۆی دەزانێ
پێیدا بڕۆیتە هەموو شوێنێك
بە سەنگەر و ژوانیشەوە
پردیش ئاوا دروست دەكرێ
گیانناس ئەی مێوانی زەمینی جوانی
هاوڕێیەتیی ئەستێرە و مانگ و مراویی
ناوجۆگەی شەوی ڕوون گۆشی كردووم
جوانی بكوژرێ كێ تابلۆی ماڵ و خەیاڵ دەكێشێ
كێ بەماڵ و خەیاڵ دەڵێ
وەك تاووس پەڕەكانت بكەرەوە
ماڵ و خەیاڵ بە چی ترێیان دەڕسكێت
پاشایەكی بێدەست و پێوەندم
ماڵ و خەیاڵ
ویستەكانیان لە ڕوونیی شووشە داوا كردووە
خوداوەند گوڵی جۆراوجۆر بۆن دەكات
ددانە تۆقێنەرەكانی پیاوی مردوو لەوەو بەدوا
ڕاماندەكێشێتە ناو چارەنووسێكی دەستنیشاننەكراو
گیاكانی زەمینی جوانی
زۆرم پێخۆشە
لەبری ئەوەی هاواربكەم ئەی بەخت
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نووسینی ناوچەوانم بپشكوێ
لە پشكووتنی مۆسیقاژەنەكان
ئامێرەكانیان بگرن بە دەستەوە
تا ئەوپەڕی برین ساڕێژبوون شادبن
ئەی ماڵ و خەیاڵ
كەی دەنگ و ئاواز و خرۆشان دەبنە ئارەزووی نەمری ئێمە
سەیری هەموو الیەك بكەین
مۆسیقا بەجێهێنانی پەیمانی خۆشنوودی زەمینی جوانییە
برینەكانی كتێبی دایك و باوك پاك دەكاتەوە
هەواری یارانیش لە بارێكی چاكدایە
گردەكانی سەرسامی پڕ ئاهەنگگێڕن
دەنگ لە لێومان خۆی ڕاپسكاند
تیژ ڕەت بوو
بڕوا بەگەف و الوانەوە ناكەین
مرۆڤ لە ناواخنی بەردەوامی
خۆی لە هەنگوینی نایاب دووبارە دەكاتەوە
ئاژەڵی ددان كەوتووش لە دڵی دەنگدار
شەمشەمەكوێرە لە ئاسمانی ڕۆژەكانمان
هەستی كردووەتە تەمومژی چارەنووس
خۆش دەفڕێ
شوێن باڵیشی بانگەوازە بۆ وەرگرتنەوەی
تەرمە هەڵواسراوەكانمان
دەشێ نیشتیمان بەدڵی خوداوەندێك بێت
هێشتان دەسەاڵتی دەستنیشان نەكراوە
وەك كەتانچین بەناویدا دێت و دەچێت
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تەنیا قسە و نزایەكیش بۆ بەردەباز ناكات
نەیتوانی سێبەری خۆشبوێ
هەروەها هەتاویش
لە پەنجەرەی ماڵەكەیانەوە
چاودێریی منداڵەكانی ناو باخچەی دەكرد
سۆز شكێندراو و ئااڵ داگیراو بوو
نەیزانی گوڵ و منداڵەكان
بهێنێتە ژێر ئاسمانێكی سادەی دڵگیر
ئاگرێك بكەنەوە
هەرچی پەپوولە سلێمانەیە داری بۆ بكێشن
خوداش خۆشی بكات
دەحەسێتەوە و دەماری پڕ خوێن دەبێ
پەیكەری ڕێزلێندراوی دوای مەرگی خۆی تێدا بەدی دەكات
بە چاوی گەش و كراوەوە
پەنجەكانیشی بەڕەڵاڵی ناو ژیان
ڕەگ تەواو وەڕس بووە لە داوای گەاڵ
خاك لە بەندەیەكی خۆی
نەزانێ ناو لە گوڵی باخچە بنێت
پشكێنەری تەختەڕەش سەروبنكەر
چارەنووسی بەرزبوونەوەی دەستنووسەكانی
لە قوتابخانە پاراوەكانی ئێمە تۆمار كردووە
دوو سمۆرە
لە درەختی هەست و هۆش و هێزت
داخوازیی یەكتریان قبووڵ كرد
پاشان گوێزەكانیان ئامانەتی دەستەكانت دا
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تۆزوبای ناپەسەند چاوی شێواندووی
هەست و هۆش و هێز
وادەی بینینی پێداوین
بۆنی لۆبیای سەوز و باینجانی سووركراوە
دڵخۆشی ئاگر و ڕۆن و خوانە
بایەكی ناحەزیش بۆنی قیڕتاوی شەقامی
دەهێنا ناو ژووری نانخواردن
هاوسەرەكەشم قەندی لەناو تاخمی چا دانا
گوتی سروشت
ڕابەری خۆی هەڵبژارد كە باران بوو
ئێمەش كەی پەپوولە سلێمانەیەك
بۆ كوڕ و كیژەكانمان پەروەردە بكەین
ئەستێرەناس زاری هەڵێنا بەرەو ئاسمان چوو
گوڵە گەنمەشامی ژیانی دەنك كرد
پاشان دای بە یارانی هەمیشەیی بە بەری بێنن
زەویش پڕە لە گوێڕایەڵی بەڕێكەوتووی
ئەو ئەستێرەناسەی ئاسمانی كرد بەخاوەنی پێغەمبەرێكی لەش سووك
من و كۆمەڵێك
قۆزاخە
شا هەنگ
خاڵخاڵۆكە
جوانوو
هانامان بۆ ئازادیی سروشت برد
یارمەتیمان بدات
ڕۆژانە بە دەوریەوە ژیان خۆشبكەین
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شەویش بگەڕێینەوە ماڵەكانمان
شووشەی چرا پاك بكەینەوە
ئاوازی تاڵ وەك هێزێكی ستەمكار شااڵوی هێنا
ترساندمانی
پەپوولە سلێمانەیەكی بچووك
لە سەربانی هۆڵی كۆبوونەوە گشتییەكان ڕایكرد
هێلكەكانی لەناو دەسماڵێكی گوڵگوڵی دانابوو
ئەو وێرد و ئەشق و خوێندنەی
برینی گەرمی درەختی بەردار ساڕێژ دەكات
وچانە لە تاجی ئەستێرەناس ڕژاوە
بە درێژایی تەماشاكردنی چاودێرێك
زەوی بە مرۆڤ خرۆشاو و چاالك و هۆشمەندە
ئاسمانیش بە خۆری دەگمەنی نەبەرد
ئەستێرەی دۆستی كاروان
مانگی چاو گەورە
هەوری وجاخڕوون
مردن ڕازی خۆی ئاشكرا كرد
ژیان بۆ ئاشكرای ناكات
هیچ مایەیەكی دڵخۆشیش ناڕژێنێتە زەمینی جوانی
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11
باران لێرە یەكەم جاریەتی
بە دڵپاكی لەگەڵ یارانی هەمیشەیییە
بۆن و مانای ناوازەی دەڕژێتە چاوی
بە هەڵمی شیری هەنجیر
هەستیار
سادە
خومار
ڕوونبین
ستایشی نەزانانە نییە
قەرەباڵغییەكانی ئاسمانی هاوبەش
هەنگاوی ئاوااڵ و گیانی گەرمی هەموو جیهانی بەسەرەوەیە
ئێسك و پەڕوباڵی پەپوولە سلێمانەی لێ هەڵدەقوڵێ
چاو لە ئەفسانەی دابارین چۆن باسكراوە
حیكمەتەكان دەكاتە دەستنووسێكی كاریگەر
دەجۆشێ و لە ڕۆشنایییەكی سروشتی
پیتەكان مەشقی گەیشتن بە چارەنووس پێكدەهێنن
باران زەمینی جوانی كردە
جێگۆڕكێی ڕووناكی بێگەرد و كتێبی دایك و باوك
پاكانە و ملكەچی شەپۆلێكن
دەچنەوە سەر سۆز و دڵڕاگرتنی گورگ
نەزانین دووبارە دەكەنەوە
بۆ ئەوەی ئێمە دڵخۆشبین
دەچینە دیداری ڕووباری وشكبوو
داوا لە ئەڵماسە جێماوەكان دەكەین
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ئەرێ پێناسەی ئامۆژگاریمان دەدەیتێ
چاوەڕوانی لەگەڵ ژیان چی پێ نەكرا
لە دواكاتدا زمانی ڕەنگە دڵخۆشكەرەكانمان بردە ناو مۆسیقا
بارگرانیی دێڕە نووسراوەكانی لە ناوچەوانی فڕێدا
زۆر شتی لەبارەی داخوازییەكانی
هەست و هۆش و هێز زانی گەشتی بیركردنەوە ڕسكا
گەیشتین بە پەڕوباڵ و نوێژ
خرۆشی ژیان ڕژا
ڕابەری گۆرانیبێژان چەتری باران و هەتاوی هەڵدا
ئاگر بە یەكجاری ڕۆیشت
ڕەنگەكانی تابلۆی كیژی كافرۆشن
بەردی ژێر زمانی تەنیا بۆ ئەو دەموچاوانە دەكاتە ناوچەیەكی
بە مۆسیقا و تابلۆ و ئەسپی بلیمەت ناودار
لە بیرەوەرییەكانیان داوایانكردووە ئەی ئەستێرەناس
خاوەنی سورگیی دەرگاكان لە زەمینی جوانی داماننێ
هەڵدەری چەتری باران و هەتاو
نووسەرێكە بە زمانی كتێبی دایك و باوك دەنووسێ
وا كەسێكی تەواو ئەفسانەیی دەبینێت
بەختمان دەباتە الی ئەو پیرانەی بەیەكدەنگ ناڵێن سەروەرمان كێیە
نرخی گوڵیان دانا
دەشتوانن ڕووداو بخوڵقێنن
پەرە بەتواناكانت بدە بێ
شڵەژان
هەڵچوون
تكا
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شەرم
لە وەاڵمی بانگە بێنرخەكان
بە هەست و هۆش و هێزی چاودێری باخی پرتەقاڵ
دەستت دەخەمە سەر گەوهەری پێشینەكان
دەچین بۆ گشت شوێنێك
كتێبی دایك و باوك تێیدا سیمای خۆش بنوێنێت
مردووەكانی دەموچاوی لە باری هەر هەموومانن ئەدی دەست و پێم چی بكەن
بارانی فرۆشراو
بەفری فرۆشراو
تەزرەی فرۆشراو
كڕێوەی فرۆشراو
ئەرێ مۆسیقا چیی دەوێ
ناوبانگی میللی
پاشانیش خۆشییەكی گومانلێكراو
ئەی خاوەن دڵ
لە كۆتایی یاری خۆشگوزەرانی ئەسپی بلیمەت
وچانی بەرداش یان گەردەلوولی كەڵەبابی شەڕ هەڵنەگرتوو
بكە ڕەنگی تابلۆی كیژی كافرۆش
دەنكە زەنگیانە لەخوێندا شێوە هەڵدەبژێرێ
ناوەندی ملوانكە یان نەخشی سەر مشتووی خەنجەر
بە گفتوگۆی هەنگ و گوڵ تەم دەتوێتەوە
لەناو قەدی درەخت كۆمەڵێك ڕەنگ دەڕژێن
وا دەزانم یەكەم جارمە بریق و باقی ژیان
بە ئاسوودەیی برژانگەكانم ڕێكدەخات
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ئاوی الفاو دابەزی
پۆپەی درەخت ڕزگاربوون
پەپوولە سلێمانە لەسەری نامەیان خستە سەر باڵی جەربەزەی شاگەشكەیان
وەاڵمیان هێنایەوە ناو گەنجینەی ڕوخسار زیرەك
شوێنێك بۆ پشوودانی مێوانی ماڵە كۆچەرییان
دەنگی پێی دڵپاكەكان دووركەوتنەوە
قەڵەمی دەست و پێ شكان
هیچ گەشبینییەك لە ئارادا نییە
ئەرێ بێدەنگی چی دەڵێت
كەمانچە یان دەمانچە
ژیان لە سەرەتاوە تا كۆتایی
گۆرانییەكە ڕووبەڕووی ئەو ڕازانەی كتێبی دایك و باوك بانگی كردوون
كلیلداری پیتەكانی دەبێتە سەرۆكی تیپی مۆسیقا
دەچینە گەشت و وچانی دەستڕەنگینی لەبیر دەچین و لەبیر ناچین
مۆسیقاژەن خرۆشی بۆیەكراوت لە دڵ ناگرم
ئایا ئەو
مرۆڤ
باڵدار
ئاژەاڵنە
مردوون
مردار بوون
تۆپیون
ئاگری نازدارت لە كتێبی دایك و باوك دزی
ڕاستیشت لەگەڵ زەمینی جوانیدا نەگوت
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13
كەشوهەوام بۆ خۆشكە ئەی ئەڵماسی خاوەن ناخ و بڕیار
یەكەم بارانی ساڵ
كووژەكەیە بە ناوچەوانی زەمینی جوانی
هوما لە كەژاوەی ناوازەی هێلكەكانی پێشكێش بە پەپوولە دەكات
وەریبگرین
كراسە گوڵگوڵییە نیو قۆڵەكەمان ترووسكە دەڕێژێت
قەلەڕەش هەی جەردەی زۆربڵێ
شوێنێكی سەركەش چووەتە ناو ڕەنگتەوە
لكی درەختی ڕووناكبەخش یان پەیكەری پاشای لە بیرنەكراو
داوی كراسە ڕەشەكەت دەردەكێشم
هەڵیدەوەشێنمەوە
بانگی تیترواسك دەكەم
نزیك لە ڕەچەڵەكم
ئەی دەموچاوی لەباری هەر هەموومان
ئەستێرە بەڵێنی داوە
بڕژێتە ناو هێالنەت
خوداوەندی هێلكە ڕۆمانسی و دیدار شادە
لە جوانی ورد بووەتەوە
سبەینەیەكی گەش و ڕوون
تیترواسكم لە زەوی جیاكردەوە
چووە ناو ئاسمانی ڕووخۆش بەخۆرەتاو
بیركردنەوە لەبارەی تیترواسكی نزیك لە ڕەچەڵەكم
گەشبینییەكی ساختە نییە
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گەشبین ڕابەری گۆرانیبێژان
لە دوا ساڵەكانی تەمەنی دەتوانێ ساڵو لە كێ بكات

14
خوێنی خاڵخاڵۆكە
بانگی كەسێكی تەواو ئەفسانەیی كرد
ددانی پڕ هەڕەشەی دەرهێنا لە دەمی دەمانچە
زەردەی ئێوارەی نزیك كردەوە لە مۆم و خوان
پەپوولە سلێمانەی بەسەر دەریا هەڵفڕیو
مەست بەبێپەروایی
بەخت و دانایی دا كەمانچە
بە نیازی دڵۆپە باران
دڵگەرم بوو بە سەمای ناو دێڕەكانی كتێبی دایك و باوك
لە سەما ئاگر باز بەسەر نیشانەی سێدارە و گەشتی زۆرەملێ دەدا
ئەو دابونەریت و بانە بە ئەمەكە
دەكەینە شووشەی اللەی هۆی ژیان و گەورەمەندی پەپوولە
گومەزی زێڕین و نێرگز و حاجیلەمان تێیدا مەبەستە
پەردەكانی پووشی هێالنەی پەپوولە سلێمانەن
لە ناویدا بەرەو ناوەندی زەمینی جوانی دەڕۆین
لەوێشەوە بۆ تاهەتایی
دەنگی ڕوونی خودا كە لە ئەشق دەبێتە نەوا
لە ڕوومان دەدا
دۆستە شیر پاكەكانی بانگدەكاتە ناو كتێبی دایك و باوك
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مردووەكانیش بە زەمینی جوانی ڕازین
نازوفیزی باران
نازوفیزی خاڵخاڵۆكە
نازوفیزی بازدانی سمۆرە لە لكێكی ڕووت بۆ لكێكی بەگوێز
نازوفیزی كەڵەباب لە ئەستێرە بزربوونی تاریك و ڕوون
چەند یادەوەریێكن كەوتوونەتە بەرهێرش
لە كاتە زۆر تایبەتییەكاندا نیشانە و ناون

15
باران مزگێنیدەر و ڕابەرمانە
بەدڵۆپە گەورەكانی مانی بەزەمینی جوانی شكاند
بەو دڵنەرمی و وریایییەی بەناو شكۆی كێڵگە ڕۆیشت
شارێكی تەڕ و پاراو و بەپیتی بۆ بنیادناین
بارانە و باران
خەونە و خەون
ئاسمانە و ئاسمان
زەمینە و زەمین
ڕووەكی فەرامۆشكراوی بانگهێشت كردە ئاسۆی ناوداری
بریق و باقی ژیانی نیشان دا
بەڵێنی نازپەروەری بۆ بەرزنشین ئاشكرا كرد
هااڵو لە دەمی ئەسپی بلیمەت بازنەی بەستبوو
ژن و مێردی وجاخكوێر بازبازێنیان بەناودا دەكردە
سێبووری و خەونی دیار هۆگری ژیان دەبوونەوە
ماڵیان دەبووە مێرگی سەمازان
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لە هەوای زۆر خۆشی گیتار نقووم بوون
ڕەوڕەوە قاقای لێدا تاجی بەختیاریی پڕ كرد لە ئاواز
ڕابەری گۆرانیبێژان لەسەر خۆڵی شێدار
تووڕەیی خۆی خاو كردەوە
تیپی مۆسیقای خستە ئومێدی بێپایان و سەرەتایەكی گەرم
باران دەنگدار و ناودارتر ڕابەرایەتیمانی كرد
ئەوی گوتی زانیمان
بواریشی دا ئەوەی بمانەوێت بیزانین
هەست دەكەین شتێك لە هەناومان دەفڕێ

16
ڕوخسار زیرەك لەناو باخی هەست و هۆش و هێز بەدوای خەونێك وێڵە
ببێتە سەرەتای هەموو سەرەتاكان
دەشخوازێ ڕازە سەرسووڕهێنەكان
وەك خۆیان ببنە سووڕی خوێن
بە بەرچاوی كات
ئاپۆڕەی خەڵكێكی گەرموگوڕە لە شەقامەكاندا پێیان دەزرینگێنەوە
دەروونی پڕە لە دەنگدانەوەی نەبەردی
هێنایە ناو تابلۆیە بەناوبانگەكان
ژیانی كردە ناسكی سروشت
دەست لەسەر دەممان الدەدات
هاوارێك بە تەوژم لەگەڵ زرینگەی پێ
لە شەقامەكاندا جێدەمێنێ
دێتەوە ناو چارەنووسی خۆی
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دەگات بە چ خۆشییەك و قەاڵی ئەستێرەناس
چیرۆكی پیر باجی بە ئاوێنەدا دەگێڕێتەوە
گۆرانییەك لە گوڵێكی كراوەی هێندەی دەمی یاد گوتنەكانی وەردەگرێ
بیرەوەری و گەرمیی دڵ دەالوێنێتەوە
دەنگ
مۆسیقا
شیعر
ئاوازی
لە هەست و هۆش و هێزی ئەفسوونی بەتاڵنەكراوی زەمینی جوانی بارمتەیە

17
ویستت لە گەڕەك و ماڵێكی شان و مل بە پەپوولە سلێمانە
دهنكههێلێك بشكێنیتە ناو چاپەستی خێزانێكی بەختەوەر
ئەی سۆراخی نەزانین
ئاگری نازداری كتێبی دایك و باوك
متمانەی تەواو بە دەرگای زێڕین بكە
كلیلداری وەفا و برادەرایەتی لەناو دوو دەست بەرزكردووەتەوە
خەنجەری دەسك لە ئێسكی جوامێری مێژوودار
تا مێرگی سەمازانی هەست و هۆش و هێز لەبیركردنەوەی خاو هەڵكێشاوە
ساڵو لە سنەوبەرە ناز ڕاگرەكانی ڕێگا وەردەگرێتەوە
دەمبینی پاڵەوانێكی تەواو ئەفسانەییم
هەمبانەی جاویدان دەمپارێزێت
بۆنی بكەی
حەز بەفڕین دەكەیت
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هەسارە دەبێتە گۆڕەپانی قوتابخانەی سەرەتاییت
هەڵدەری چەتری باران و هەتاو
ڕووناكییەكی زەردی هێناوە
ختووكەی زەمینی جوانی دەدات
خۆشیش لە هەمووالوە هاتە ناو سیمای كتێبی دایك و باوك
زیاتر لە گۆرانییەكی گوت
كەس لەجیاتی كەس برسی نابێت
هیچ درەختێك لەجیاتی درەختێكی تر بەر نادات
گڵۆپی ژوورێ لەجیاتی هەیوان داناگیرسێت
مار لەجیاتی كیسەڵ هێلكە ناكات
لە دیمەنێك ژیا
هیواكانی زۆر بوون
هێلكەیەكی نیوە ترووكاوی تێدا بانگكرایە ناو شەڕێكی بێبایەخ
كەس پێی نەوت تۆ كێی
شاری تەڕ و پاراو و بەپیت
گژوگیای خۆی بەخودا سپاردووە
وا كەسێكی تەواو ئەفسانەیی دەبینم
لە تووڕەبوونیدا مێروولە لە ژێر قاچی زاوزێ دەكەن
لە سرەوتنیش بوومەلەرزە دەقیقەیەك
بۆ قوربانییەكانی بەپێوە دەوەستێت
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18
سۆزی خودا بەسەر ماڵی باشی ئادەمیزاد پڕشنگ دەدات
ئەسپی بلیمەت دەژمێرم چەندن
بۆنی بارانی هێمن و بێباكییان كردووە
دڵیشیان پێشانی بەهار دەدەن
ڕابەری گۆرانیبێژان لە یاڵیانەوە
نەشونمای زەمینی جوانی دووبارە دەكاتەوە
ترووسكەی زینیان تەواو شایەنی پەرستنە
بۆ دیداری ڕاو دەردەچم
لەم ال بۆ ئەوال
لە هەڵمژینی هەوای سرووشن
هەستەكانی ڕاوكەر باش خۆیان نووسیوەتەوە
نێچیری بۆ هەموومان كوشتووە
ماڵەكەی مۆزەخانەیە لە بەرزی و نزمی
شتومەكەكانی ئاماژە و هێماكانیان ڕوون كردووەتەوە
وێنەشی دیارییەكی نایابە بۆ دیواری
خانەدانی
جاویدانی
دانایی
ڕەندی
بە دڵنیایییەوە سەری بەرزكردەوە
لە كێڵگە و ماڵی بووكەشووشە ڕاو دادەمەزرێنم
مامزێكی چاوكەژاڵ دێتە پاوانی بێگەردیی
كەركەدەنەكان ناخیان دەكەوێ
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هەست و هۆش و هێزیان
گەرم دەبێ بە ڕۆشنایی گەشت و شكۆ بەخۆدان
وەك ئەوەی كە بوون نا
لەوانەیە پێش گەشەكردنی مێشك
هەموومان لەسەر زەمینی جوانی بێگوناهـ بووبین
زەمینێك بەتەنیا دەژیا
هەر هەموومانی لەبیر چووبووەوە
ناوی خوداوەندەكانی خۆشی
ئەرێ
زەمینی جوانی
كتێبی دایك و باوك
ئەسپی بلیمەت
ڕوخسار زیرەك
پەپوولە سلێمانە
ڕابەری گۆرانیبێژان
ئەستێرەناس
قەلەڕەش
یارانی هەمیشەیی
هەست و هۆش و هێز
لە ڕێگاوبانی یەكەمین ئادەمیزاد كە هێشتان ڕەنگی ئاشكرا نەبووە چ دەكەن
ئینجا نۆبەی ئێمەیە
بەرەو بڕوای باپیرانمان بڕۆین
لەوێشەوە بۆ سرووشی ئەشكەوت
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19
كاتژمێری ناو كتێبخانەم قورمیش كرد
ژمارەی تەلەفۆنی دەرمانخانەی ئێشكگرم بە پەلە نووسی
كاتێكی زۆرم هەیە بۆ بینینی زەمینی جوانی
نەشمدەزانی شاری تەڕ و پاراو و بەپیت
تا ئەوچاو بەچاوییە تاجی شكۆمەندی كەوتووە
هەتا درەنگانێك لە تاریكی دادەنیشێت
قاڵۆنچەیی بیردەكاتەوە و گوێ دەداتە مۆسیقا
كۆتایی ڕوانینی بریتییە لە ئارەزوویەكی تەنك
نەبەردی تێیدا نەبووە خاوەنی هیچ دڵێك
بیهێنێتە گۆ ناوچەوانی بەیەكدادا
ئارەقەیەكی سارد كردی بەهۆی سەرنجگرتنی چاوەكانی
هەقیقەتیان تێدا حەرام نەكراوە
ئەرێ شاری تەڕ و پاراو و بەپیت
فۆرمی كۆتاییت چییە
هێلكە مار لەناوت دەترووكێن
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20
ناوی ئەو لە هەموو شوێنێك خوێنە بۆ فڕین
لەگەڵی دەڕۆینە جیهانی ئارەزووە هەمیشەیییەكان
خەباتی ئەستێرەی جریوەدار دەباتە ناو جانتای حیكمەت
شێوازی سانای گیانی جوان ئومێدی نامە گرێدراوەكان بەشاخی كەڵەكێوی
لەشەوی سەیر و سەمەرەدا دەمانگەیەننە بیركردنەوەی چاالك
ئاسمان دەتەقێتەوە
داروپەردووی پەشیمانی شێرە لە پەالماری مامزێكی گوان گران
جیهان لەناو دانایی ڕاچڵەكی
ڕوخسار زیرەك سەربەستی ناوچە ناشێوێنێ
پەپوولە سلێمانە لەسەر دەستی دانەوێڵەی حەاڵڵیان عەمباركردووە
كتێبی دایك و باوك لە بەرەو سەرەتابوونەوەدایە
هەموومان نۆبەتمان گرتووە
كاتی ئاشقبوونە
پیتەكانی بۆ نووسین فێربین
شوێنپێی فڕیو گەیشتووەتە هەموو شوێنێك
بەرزبوونەوە وشەیەكی تاقانەیە
ڕووی بەرەو زەمینی جوانی كراوەتەوە
 2002 - 2001هەولێر
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پێغەمبەر
پـ
ڕاو كاتێكی دلۆڤانی باوكی سەرزەوییە
چركەیەكی ناشایان بەجوانی خۆی دركاند
مۆسیقا و خوێندنەوەی ڕۆژنامەی سبەینانی لە گیانی مرداندووە
ڕەنگ لە ڕووی بووە سێبەرێكی كۆچەری
مامز بە گوللەیەك
مەمكی سروشتی لە دەم دەردەهێنن
كوشتن لە بەرزكردنەوەی چرادا دووبارە دەبێتەوە
ماسیش بلیتی نانخواردن لە نووكی قوالب دەبڕێ
ژیان بەكێوگەڕی و نزیكی ئێوە لە نیوەی ڕێوە تاسەكانی گەرمت دەكەنەوە
بەخشینی دڵنیایی چاوی یارانی
ڕێگای زۆر درێژ و كورتی

305

ژیانی خۆش و جوامێریی
لە سەیركردنی نەخشەی چەخماخسازیی بریسكەیان
شەرم و ناز و بۆنوبەرامەی بێپەروایی
سووربوونی گێالس
بەهێ زەردبوون
ڕەشبوونی ترێ
گەراز سەوزبوون
نارنجیبوونی قەیسی
شاتوو شەرابیبوون
وەك فوتبۆڵێكی پڕكراو لە هەوای بەهەشت
دەهاوێنە سەكۆ و بانی مااڵن
كەسانێكی ونبوو گەنجینەی نادیار دەهێننەوە
بە چاوی تێرخەوەوە
دەست بەدەرگاتەوە دەنێم
ئەی سەكۆ و بانی شاد
بەترپە دڵی چاالكی گەیینی میوە
شووشە گواڵوەكەم پڕە
خەیاڵ بەوێنەی پیاسەیەك
نزیك شەقامی ناوەندی شار دەكرێتەوە
گەڕەكێك بانگی گەڕەكێكی دی دەكات
دانیشتنەكانمان چاووڕاوی لێ ناكرێ
گوڵپەروەرێكی بە لەپەكوتێ دەربازبوو لە باخچەی پاشا
خەزنەی گیان و هەنگوینی ژیان بۆ سروودبێژان دەگەڕێنێتەوە
پیری دەست لە سەر دڵ ئەمەی بردەوە خولیای
درەختە دووبەرەكانی سۆزیان بووە خورپە
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باوەڕیان بۆ دایك و باوكمان و نەوەكانی هێشتەوە
لەگەڵ دوا پرشەی گواڵڵە سوورەش
نەخۆشیی زەردوویی پەكی ناخات
ناچێتە ناو ڕابردوویەكی بەسامیش
دیاری شیاوی خۆیمان دەداتێ
هەڵۆ لە چێژی بەرزبوونەوەی خۆ دەرخستن بەرانبەر مەرگ
هێلكەكانی لەناو دەستی گەرم كرد
لە تۆماركردنی سەرنجەكانی باڵی لە هەموو بایەك نادا
دەتوانێ هەست بەدڵمان بكات
فڕین تا خۆشیی دەگمەن
سرووشزادەی دڵی پاڵەوانەكان
بینین ئارامگرتوو
بەئەزموونی پاراو و ڕووناكیی دیدار و هێزی یەزدان
چەتركراوە
خەاڵتكەر
هەواڵهێن
فریاگوزار
نەمربین
پەیمان پتەو
بۆ بێدەنگكردنی تفەنگی ڕاو
هەموومانی لە تۆڕی چاو نزیك كردەوە
دەنگی ونبووی یاداشت كردین
تا دەستی ڕاوكەر
ئێسكی باریك لە گۆشتی سپی ماسی دەرنەكێشێت
هەردوو دیوی یەكەمین دیمەنی زەوی
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كردە گەلەرییەكی هەمیشە پڕ تابلۆی زوو لە خەو هەستاو
ئەستێرەی لەناو جامی ماست لێ هەاڵت
هەزار و یەكشەو مابوو بۆ ئەستێرە هەاڵتن
ڕوخساری بەزەیی تێدا نەما
وێنەی كەڵەكێوییەكی دی بەمیدالیای شانازییەوە
وەنەوزی تەوەزەلی هەڵیخەڵەتاندووە
سەری ناڕەزایی ڕادەوەشێنێ
بەروبوومی پەروەردەكراوی
ساتی چاوەڕوانیی تەواو
بیرەوەرییەكانی دەستی بەهرە دەفتەریان بوو
الپچین و جلی وەرزشیان فڕێداوە
لەسەرەخۆ زەوی دەجووڵێننەوە
ئاوریشمی نەچندراوی بەنمەكییان سكااڵی خستەڕوو
درەنگ چوونە ئاسمان
زووش لە زەوی بە دێو و پەری لە ناوچوون
خەتێكی ڕاست و چەوت بەسەر هەنییەی پڕبووەوەی ئەو باوەڕدار و ڕابەرانە دەكێشم
كە نەیانتوانی لەناو دەنگێكی بچووك
داوا بكەن بمانبەخشە باوكی سەرزەوی
تۆ چی دەڵێیت ئەی چركەی شایان بەجوانی
جوانی گەنجینەی شكۆدارە
شكۆدار شارەزای پڕوپاگەندە نییە
بەكڕنۆشەوەش دڵ ئیقاعی ئەشق و كەڵی ناژەنێت
پەروەردگار ئاوی داوەتێ
تێكەڵ بە كپی و جوانی سەرەتایە
لەناو كەوڵی تەڕ ڕەنگی خانەدانی دەكاتە لەچك بۆ دایكێكی كیژ
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پیاوەكەی هەمیشە لە ئاسماندایە
نیشتەجێی خەونەكانیمان دەكات
شەوێك و هەزار خەون

ێــ
سرووشزادە چاویلكەی دانا
بەچاوساغی لەرەی ڕۆشنایی گەڕایەوە
ماڵی پڕ كەسوكاری تا دڵبخوازێ فریا
ئەشق و كەڵی لەدایكبوو
نووسی بەفر
دەفتەری تێبینییەكانی شێوەكارێك
ڕەنگە خانەدانەكانی هێنایە ناوخۆی
نووسی كەروێشك
لە بەرزی و نزمی چیاكان هاتنە دەرێ
نەوەیان خستەوە
نووسی وەفا
دڵخۆشی بردییە ناو ژیننامە ئاشقێك
مەحاڵ گۆڕی كردە نقێمی ئەنگوستیلە
نووسی ناو
خودا كەرستەكانی هەنگوینی
لە خوانچەیەكی زیو پێشكێش بەسرووشزادە كرد
نووسی سەوزایی
سروشتی ژیر داوای كرد ئەسپەكان
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پشوویەكی باش بدەن
نووسی دەستنووس
لە سووربوونی سێوی بڕوای قوربانییەكان
هەموو هێرشێك بەرەو چاوە
چاو ڕەوانبێژی یاری خۆڵەپەتانێ
نهێنی شتەكانی داوەتێ
ئاگای لە ئارەزووی دڵمانە
لە ڕووبار و ڕێگا و بانەكانیش دوورتر دەچێت
واڕسكی بێئامان گەمارۆی نادات
ئاوازە ڕووناكییەكانیش بەهرەی گۆرانیمانن
بۆنی سۆز و بەخششی خودا
لە ماڵی پڕ كەسوكاری تا دڵبخوازێ فریا
ئەلبوومی گەورەبوونی منداڵە وەرزشوانەكانن
پاشان ناونیشانی ونبوونی هەر هەموومان
دواهەمین هەستی سەرسامی لە بەهەشتەوە
شۆڕەبی سەرچاوەی باشەی لە ئاودا دۆزیوەتەوە
بەكامی دڵ لە ناوی الپەڕەی غەزەل هەڵدەداتەوە
سەرلەنوێ ئادەمێكی بێباكی خاوەن پرسیاری
بۆچی حەوا منداڵەكانی لە دەرەوەی ماڵی
پڕ كەسوكاری تا دڵبخوازێ فریا لە دایكبوون دروستدەكاتەوە
ئاواتی قاز و مراویی كێویش
بێدەنگین بۆ هێمنی و بەهرە
هەموو جوانییەكانیان لە مەلەوانی پێشووتر بینیوە
مەلەوان جوانییە ڕسكاوەكان بدەرەوە سەرچاوە
حیكمەتی خوداین
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غـ
باوكی سەرزەوی هاوڕێی سادە و چاكەكەمان
دەتوانێت بابەتێكی نایابمان بۆ بنووسێ
ماسی لە گەرمایی لم گەراكانی دەپارێزێت
لە قوواڵیی كراسی شیندا
ئێسكی گۆشتی بەسەردا دەكشێت
ژیان پرسیاری قەڵەمبازی لێ كرد
بەچاو و دڵی پڕ لە ئایندەی باش
دەگات بە كووپەی نهێنیزان
لە دەنگی نەرمی گۆرانیبێژەكانمان
سەیری مانگی تەواو دەكات
مانگ لە ڕووناكیدا
چ زەمانێك بەكاردەهێنێ
لە شەڕدا پایە و خەاڵت مەزنایەتی هەیە
زمانی پەندێكی كۆڵەوار بۆ دەستەكانی
لە ژێر ئاودا لێوی داچۆڕاوی مەرجانیان
لە ماڵی تەنگ هێنایە ناو حەوشەی مەست بە وەسیەتەكانی
باوك و باپیران و بۆنی منداڵیی و زمانی دایك
شاخی كەڵەكێوییە
لە ماڵەكانمان نیشانە و ناومانی پێوە هەڵدەواسین
كازێوانیش قاز و مراوی لە گۆم نزیك دەكاتەوە
مانگ بۆ وچانمان تێدەكۆشێت
تاجی خۆشبەختی بەدەم قسەوباسی
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ئامادەكردنی پێویستییەكانی ئاهەنگ
لەناو عوودی ساكار جۆشاند
تا مردن سەیركردنی وێنەی كەسێك
لە ئەستێرە ئەفسووناوییەكانەوە دادەبەزێت
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ە
مۆمم لە پەنجەرە دانا
لەمەو پاش ڕووناكیمان بۆ خۆمان
پایزی گوێڕایەڵی تاوانبار
بەشێك لە بەختەوەری بەهاری برد
سوورایی كوڵمی گوللە و نامەی فڕۆكەوانی جەنگ
مژدە و دیارییان هەڵنەگرتووە بچین بۆ دیدەنی
تەمەنیشمان بە الوی بمێنێتەوە
ناچاری نووسینی پێشنیازێكیان كردم
داوا بكەم لە زەوی نیشتەجێبم
بڕوای تەواوم لە وتووێژی پێشینی و دەمامكی نێوان
پەیتوون و دەبابە
منارە و دووكەڵكێش
هێڵی ئاسنین و مینی چێندراو
گەراجی گەشت و تەلبەندی سوپا
ڤۆڵدەری مۆزەخانە و كەتەلۆكی جەنگ
جوانووی جماو و كیسەڵی خەواڵوو
كردە دارستانی گوێز و چنار
كرم و ڕەشەبای لە خۆ جیاكردەوە
عوودی لێ دەتراشین
مۆسیقا فریای ئارەزووەكانمان دەكەوێت
لە كوێی سرووش و بەهرە بەختیارییەكانمان دەژمێرین
سەرسام دەبین و گوێگرتن بەهێز دەكات
سەرسامی خەڵكێكی بێشوماری لەناوبرد
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ڕوخسارەكان بە هەسارەی ناسین تێدەپەڕن
هیچ شەیدایییەكیان بۆ دانانێم
سێبوورییەكانیش دەبەمەوە ناونیشانی نامەكانی لەناو زەرفدا نین
بۆنی قیڕ و نەوتی شەقام
یادگارییە كسپەدارەكانی نەوەی سرووشزادە
بەئەسپایی لە دەزووی كۆالرە ڕوونووس دەكەن
لە پشوویەكی ڕاستەقینە
بۆ چاودێرە ناقۆاڵكانی پەنایان
وەك ئاوی مردووشووشتن ڕشتین
دەكاتە كاتێكی سوود لێبینین
جانتام پڕ كرد لە
مێوژی ڕەشمیری
كاكڵە باوی
كونجیی كوتراو
خۆراكی قووتی
كولێرە بەپەنیر
موڕەبای شاتوو
بەیانی دوای بەیانی باش و بەرچایییەكی ساكار
مەشقی مۆسیقام كرد
ڕەنگی پەلكەزێڕینەشم لە ژوورێ
كردە سۆزی شوێن و جێمهێشت
تەختەی كتێبخانە بووەوە درەخت
بەپردی پیادەڕۆ ڕۆیشتم بۆ ئەوەی بپرسم بۆچی تێدەكۆشین
مۆسیقا گوتاری ئایینی خوداكانە
لە چارەنووس دەپرسێت
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نوێژی پێغەمبەرەكان چ داوایەكیان تێدایە
ئەو ڕێگایەی نەبڕدرا
پاكیش نەكرایەوە
تیتراوسك و تاقتاقكەرە
یەك خێزان و ڕەوشت پەروەردەی كردوون
ڕەوشتی فڕین و مۆسیقا
لە بەڵێنیشیان پاشگەز نابنەوە
هێالنەی شایەد ئەم زانیارییەی دا
ڕوونكەرەوەی ئەستێرەی ناو هەموو ئااڵكان
پارچە ئەڵماسێكی گەورە دەكاتە كۆشكی سپی بانگەواز
لە سەری دەكەوێتە مەلە و شەڕی مشاری پۆاڵبڕین
سەندەویچی هێلكە دەخوا
پاشان پەنجە بەرزدەكاتەوە
سەرەتا ئەشق و خوێن
گۆشتی مرۆڤیان كردە هۆش
لە وڕكگرتن بۆ ئاگر و حاڵینەبوون لە ئومێد
چەواشە و بەدبوون
چاویلكەی پزیشكییان بەدەستەوەیە
بەپەرۆشییەوە سەیری
كوا كوێندەرە دەكەن
ژێر باڵی بێگانە
چۆن شێوە و خوێنی خانەوادەی خۆیان كرد بەئاو
لە گوێیان دەنگێك دەنگدانەوەی نەما
نامەیەكی پەشیمانی دەنووسن
چی دەبێتە گوتاری ئایینی باوكی سەرزەوی
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ژیان زێڕێكە ڕژاو
شەڕانگێزێك كۆی دەكاتەوە بۆ دروستكردنی گوللە
دەمانكات بەهەڵخەڵەتاوی كەلووەكان
هەر ڕۆژەی ڕستەیەكی ناتەبا لە تەوێڵمان تۆمار دەكات
سرووشزادە ئەرێ مرۆڤ تیشك و تەمی ئەو هەموو ڕستانەیە
دەشڵێت لە سەر ڕێبازی باران پەروەردە بوویم
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مـ
ئەو شارەی هەرچییەكی هەبوو بزری كرد
جۆالنەی ناو باخچەی گشتی
بیانووی هەبوو بۆ سەردانی ئێوارانی خێزان
سرووشزادە ئۆخەم لە كۆترێكی نیشتووەوە بەسەر سێو ببیسە
داواكارم تا سەد ساڵی بژیم
لە جەژنە تایبەتییەكان موورووی ناز و ئەفسانە
دەخەمە ناو دەستەسڕی كیژی ڕوومەت نانی گەرم
ساڵی مردنی دێو
ساڵی ژیانی پەری
یەك ئاهەنگیان بەسەر پشتی ئەسپەوە بۆ گێڕدرا
ئەفسوونی نقێمی ئەنگوستیلەی هەردوو دەستی عوودژەن
لەو دەریایەی تازە لە پەنجەكانی قاوەگرەوە كەوتووەتەوە
نقوومی تریفە و وچان و تێبینین
تا ئەزموونی زۆر نزیكی گیان
ڕاز لە ڕوخساریان
ئاوازی شەرمی پەلكەزێڕینە لە كۆتایی بەهار هەڵدەداتە ناو تەمومژی بەیانییان
بای گەورە كراو هەر یەك دوو خۆنواندن لە لووتكە دێنە هانای
كامێرای هەزار و یەكچاوی ئاقیقەوان
نۆتەكانی سروودی خودایە وەتەن ئاواكەی
دوا هەواڵی قۆزاخە
كراسی پاداشتی خۆشگوزەرانی
شانازی تاشە بەردی سەرخراو بۆ لووتكە
گەرمایی گوانی چێڵ
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دەستنووسەكانی گەمارۆ شكاندنی كردینە دیاری
هەڵبژێردراین بۆ خەاڵتی بەهرەمەندترین نەوەی سرووشزادە
تفەنگی زۆربڵێ و مڕەمڕی ئاژەڵە كێویمان بێدەنگ كردن
ئاماژەكانی سێركێكی گەمارۆ نەدراو بەخشینی لە یاریدا چڕ كردەوە
دەستی بەناخماندا هێنا
قۆمەتێك یاقووت و هەڕشتە هاتە پێشمان
هەتاوی پاراوم لە ماڵی پڕ كەسوكاری تا دڵبخوازی فریا بینی
نانی تەڕی شەكر بەسەرداكراویش
سەیركەن شوێنێكە پێی دەوترێت ماڵی دڵێكی لەت نەكراو
لەوێ هەوا نە گەرمە نە سارد
نیشانەیە بۆ بوون بەخاوەنی ئاوەڵناوی پاڵەوان
ڕوون و پڕ مۆسیقا و زمان ئاوازدارە
تەپڵەكی ستیل جگەرە لە ناوی ڕەنگی خۆشە
دیوانی مۆنالیزا ڕووەو دەم داندراو لە سەر حیكمەتی
ئەو پرسیارەی لە سەنگەری لێوت جەنگاوەرە
بیجەنگێنە
نیاز و نەزری وەاڵم دەموچاوت نەكاتە كۆیلە
بڕیار وابوو چەكە ملكەچەكانی لە پێناو خۆزگەی نابەجێ دایانە قاقای باری بێهۆشی
بێرەدا بڕۆن
ستوونی پردەكانی شوونپێمان ناگرن هەڵكەنن
بەخوو و ڕەوشت و دەمودووی هەورە تریشخە
شوێنەواری ناشیرینیان جێهێشت
خەندەی تەمومژاویی پڕ بەاڵش سەیر نایەتە بەرچاو
زەنگی ئاگاداركردنەوەی بۆردومان خامۆشبوو
ژەمێك خواردنی سەوزە و پەنیر خستمیە یاری و غار و جمین
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نەریتی پاكڕاگرتنی مۆزەخانەی نیشتیمانیش
چوومە شەقامی هەزارویەكال
ڕاسپاردە لە گیان ڕەوانی بانگەوازدەر وەربگرم
پێش تاوێك پاشای گومانكار گەڕابووەوە
كۆشكی فەرمانڕەوایی و سێركی ئەسپ ڕاهێنان
كەڕوكاس بەالدا هات
قاووقیژی تەنگەتاوی هەاڵتن لە شەقامی ناوەندی شار
بردیە ڕێگایەك كۆتایی نیشان دا
ئەهریمەن لە هەنیەی دابەزیوی
پڕۆژەكانی پڕكرد لە پڕوپاگەندەی نیاز
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بـ
سروشت دەستفرۆشێكی بازاڕییە
ڕەنگە خانومان و جوامێرییەكانی دەفرۆشێت
دەریالووش وەك تەرمێكی هاروهاج لە زەوی دەڕوانێ
چەپەڵی لە هەموو پێستی دێتە دەرێ
دەست بەیەكدا مەدە
دەرگای زیوڕێژی ماڵت بەكلیلی ئاسن نا
بەچێژی بارانی پەڵە و شەپۆلی گیا بكرێتەوە
دڵخۆشی هاتنمان هەست پێبكات
ژیننامەی بڵێ وا ژیاوم
چاوی شاد و بەناوبانگی فوارە
تەقە و زرینگەی ئاون
پایسكیلی سێ تایەی منداڵ
سۆبەی بێگەردی تا هەتایە ڕەنگخۆش
وێنەی بە بزەی قەد دیوار
گۆرانیبێژی ناو تەلەڤزیۆن
لە پێستی پەرییەكی بەالرولەنجە
لەناو بیركردنەوەت غار دەدەن
تەمی جۆراوجۆر بێمتمانەیی لە شووشەی كاتژمێر دروستكردووە
لوولیدە ناو گۆرەوییەكی دڕاو
چاوی دەستكردی لێ وەربگرەوە
بیكە بە خامێكی ئاوریشمین
كۆترێكی نقوومی تاریكی لە ناوی ڕووناكی پێوانە بكات
پێویستە پێوانە گەورە بكرێ
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ڕووی ناز بداتە ڕاكردنی كیژێك لە ڕاڕەوێكی درێژی تیشكاوی
دوایین گڵۆپی كەشی گشتی پێڵووی لە گۆ بكەوێت
شێوەكارێك لە پەنجەی پڕ تەم و سێبەری خۆی
نەكشاوەتەوە چاوەڕوانی ئارامبوونەوەی بین
فریای قورمیشكردنی كاتژمێری مەچەكی مۆمیاكراوەكان و پاككردنەوەی
ددان
گوێ
چاو
كونەلووت
ژێر نینۆك
نێوان پەنجە
دەكەوێت
بیربكەرەوە مۆمیاكەر چ كارێك بەڕێوە دەبا
خراپ سیمرخی خۆپەرست كرد
قسە جوانەكانی لە بیر نەما
الفاو هەڵیكرد و پەی بەهیچ شتێك نەبرد
لێو لەناو قسەی جوان بزرنابن
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ە
بۆ بینینی ئاوێنەیەكی سوور هەڵگەڕاو
بەسیمای ئاشنایانی سااڵنی پێشوو
پاشان كڕینی جووتێ دەستكێشی ئارمووش
نووسینی هەواڵێكی مزگێنیدەریش
بۆ ڕاگەیاندنە ناوخۆیییەكان
حەكیمی كاروان كەوتووەتە ڕێ و نەگەیشتووە
پەرۆشییەكی زۆریەتی
بەچاوە زیرەك و گەورەكانی چاودێری بەخت بڵێت
ئەی تەنیا باڵ
خەمی ژیربوونەوە پەرێشانی
نەخاتە ماڵی پڕ كەسوكاری تا دڵبخوازێ فریا
هیچ شوێن پەنجەیەك بەسەر خاچی كەوتوو دیار نییە
مێوانی نادیار بیانوویەتی
نازانێت لە خۆشەویستی خودا و بەراوردا چی بكات
ڕووبار چاوە خرۆشاوەكانی گەرمایی هێناوەتە ناو خۆی
دەتوانین مەلەی تێدا بكەین
منداڵەكانیشمان لە كەنار دانیشن
ئاڵووباڵوو بخۆن
دەنكەكەشی بخەنە دەخیلەی خەزنەداری ڕەزەوان
بۆنی پۆدرە یان ژەنگی زێڕ
لەناو دەمی خەمەگڕوو بكاتە نارنجۆكی دووكەڵ
چارەنووس هەڵێنان و خەونڕوونیی دارسێو
خۆنواندنی پەلكەزێڕینەی ئاشكرا كرد
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بێهێزبوونی گوڵی سەرمێزیش
بۆ دیدارم ڕێگای دووبەختی مەبڕە
ڕەنگ و بۆنمت لە فڕینی باڵندە بوێ
كۆمەڵێك دەنگ لە ئاخاوتن بێزاربوون
بەرەو دەم دەگەڕێنەوە
هاوڕێیانی زۆر شكۆداری سروودبێژم
لە شێوەی هەتاوەوانێكی ئێشكگری ئەستێرەی بەخت خوێندراوە
بۆ پێشەوە
كات لە بەرەبەیانییەوە تا ئێوارە
هی بینینە و ڕەتیش دەبێت
لە ڕەتبوونێكی دی
دیسان بینین هەڵدەڕژێت
بینین دەربازبوونە لە خەوندا قسەكردن
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ر
پیتەكان لێكدە
ڕازیبوونی سرووشزادە بەدۆستایەتیمان
نەرم
بێگەرد
بەبێ هاواركردن
دەبێتە ئاوازێك لە شكانی كڵۆشەكرێك
لە خوانی خێزانیمان
 2004 - 2003هەولێر
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شەڕی چل ساڵە
ئەلف و بێ
ئــ
شوێن
هەولێر دەسكی نیكلی دەرگای بەهەشتی یەكەمینە
خودا تێیدا پەلكەزێڕینەی هەڵدایە بەرزایی بۆ فرۆشتن و كڕین
دەنووكی ڕازپۆشی حاجی لەقلەق
كلیلی سندووقی پرسیارەكانی من و چەكبوو
بڵێی وابێت
ئەگەر حەزت كرد گرێ لە دڵت نەهێڵی
هێالنەی لوولدراوی منارەی خانەقا
باوەڕت پێدەهێنێ
ساڵی ساڵەكان توانا و پێویستی سرووش وەرگرتنە
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بۆ ئەوەی بتوانی بەسەر پەیژەوە كێبەركێت بێت و هەنارت لە دەست بەرنەبێتەوە
قەاڵ باڵندەی لێ پەیدابن
خاڵییش نەبێت لە هەتاوی خانومانی خوالنەوەی زەوی و خۆ ئامادەكردن بۆ
بڕوا بە دڵ كردن و ڕۆیشتن لەگەڵ یار و یاوەر بەناو كنێری بۆنداردا
كە جوانوویەكی پشت نەگرتوو تێیدا لەگەڵ سوارچاك چاوشاركێیەتی
بەهەشتی یەكەمین تۆ لە كوێ لەدایكبووی
چەقۆ گۆشت جێدەهێڵێ و خوێن دەڕژێتەوە هەموو ئەو برینانەی كە لێی دڵنیایە
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ا
ئادەم
كەسێك هاتووەتە ئێرە لەمن دەچێت
پەنجەرە لەسەر پێستی گایەكی دوو ڕەنگ پشكووتووە
سپیی زۆرترە لە ڕەش
ئەو باڵندەیەی خودا پەنجەكانی خۆی كردووەتە پەڕ و كاڵوی
هەموو شتەكانی بەو بەخشینە گەرم كردوون
لە ناخمدا خەریكی نوێژە
ڕازەكانی هەڵدەبژێرێ و دەروونیشی ڕوون دەكاتەوە
هێلكەكانی لەناو چاوم دادەنێت
پێڵوومی لەسەر دەنیشێ
لە ئێستادا دەترووكێن
بەدڵنیایییەك كە جیهان دەكات بەدۆستی خۆی
هاوارێك لە ناوەڕاستی ئاسمان ڕادەوەستێت
ئادەم ئەی نازكێشی هەر هەموومان
ئاسمان لە چاوی پڕ هەستت سادەترە
ناوچەوانت زەوی دڵ و خاوەنی دەستنوێژی ئەشق ڕاگرتن
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ب
حەوا
خەونێكی جوان بوو
ژیانبینی
ژنێك ڕووگەش و شاد و لەش مێرگی ساڵو
دەنگی بارانی دەناسی
بەتەنیشت كۆشكێكی پڕ ئەفسوون
كە درەختی بە پەڕ و باڵ بە چواردەورییەوە وەستابوون
بەتەواوی هێزی قاچیەوە هەڵدەهات
بۆچی ئەوها هەڵدێی ئەی دایكی
سەرەتاكان و كاروانی نیشتەجێبوون و یەكەمین ڕەنگ و بە كیژی خودا ناودار
گواڵوی لێ دەڕژا
پیاوێكی بە بەخت
بۆنەكانی بردەوە ناوەخنی گوڵەكان
ناوماڵی مرۆڤ خەمڵی لە دەمی گەشاوە و بە گوڕوپڕ
ئەگەر خۆر ماڵەكەمی لە خۆیدا نقووم نەكرد
بەمۆمێك ڕازیم و تەماشای یاڵی نەرمی ئەسپی ڕاو دەكەم
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ت
باوكم
لە پەنجەرەی خوداوە دەنگ هاتنە بۆشاییی ئاسمان
وچانی لەناو نیشتەجێیە
لە شەوەكانی كە باوكم دەیویست بگاتە زەوی
الیتی ئۆتۆمبێلی گەشتوگوزار و گەڕاوەی تەواف و حەج
كۆمەڵێك وشەی خورپەداری ڕژاندە سەر خوانمان
بەروبوومی هەزاران چاو لە ڕوومان ڕووا
زەبری شەختە و خوس چیمەنی دڵمانی خوارد
چاوی چاڵی تاریكییە
دەزانێ خەڵك لە خۆحەشاردان لە بەرزایییە وشكەكاندا هیچیان لێ ڕوونادات
لە دیدەنییەك كە لە هێمنی خوداوەندا ڕوودەدا و دووبارەش دەبێتەوە
تۆم هاتە دەست
ئەی پاكیی خۆم و خودا و تەمی گەرم كە بەسەر گردۆڵكە و كەناردا چەتر هەڵدەدا
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پ
دایكم
داوای لەیلووكێكی كرد دایكم
خولیاكانی باوانی برینداری
لەناو بخاتە ئارامییەكی پڕ نانی گەرم و بەهاری هەزار و یەك چاو
بە خورپە و تاسەی دڵەوە ببینێت
سەبەتەیەك كوارگ لەسەر گۆڕغەریبەكانیان چەتری هەڵداوە
دارتاش نەبوو لكێك لە درەختێكی گەورەی بەسێبەر و بەر تەماشای كرد
دەچمە ژێر پێڵووی ڕووبارێكی ناوچەوان كراوە و زەڕكەفتەوە
بەپشتمەوەیە
دەڕۆم
تا هەواڵی تۆز لێ نەنیشتوو لە دەنووكی تیترواسك دەڕژێ
بۆ ئەوەی چلچرا و پەنگەستێرە
لە هەموو شوێنێك
یارمەتی بن بۆ بەخت دان بە بولبول و ڕووناكی بە شوێن
پارچە زەوییەكانی دوای بوومەلەرزە دەگەڕێنمەوە دۆخی خۆی
حەز دەكەم سووڕی خوێنی ماسوولكەی خۆش بێت
بەئەسپاییش دەست لەسەر شكۆی گوڵەكان دانێین
بەرانبەر كانییەكانی دانیشین هەموو شتێكمان بەبیر دێتەوە
ئاویش بەدەموچاوی تەمبەڵە لەخەوماوەكان دەپڕژێنین
بەڵێ ئەوە دەكەین
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ج
وێنە
مردوو لە ژێر خاكی داگیركراودا
نەوەكانی بەڕۆشنی نایەنە خەونی
بە بەرچاوییەوە ناوەكان بە دڵتەنگی ژاكان
وێنەی خزمە نزیكەكانی لە ژووری دانیشتن
حەزیان چووەتە خواردنەكانی لەسەر مێز جێمان
میوە هەراسانن و چاویان دەفڕێ
دەستی شووشەییی شۆخێك كە زەوی چاوەڕوانە بەختەوەر بێت لەودا
بەڕێزەوە نەهێڵێ ڕەنگیان بڕوا
پەلكەكان بخاتە كیسەیەكی نایلۆنەوە
هێلكەی ڕەنگكراو ببەخشێتەوە
ڕەوێك ئەسپیش
چاوەزاری ناوچەوانیان بەخوناوی قۆپەنە گیا بەهێز بكەن
تا خەیاڵیان نەشێوێت و لە دارستانی چۆڵ و بەترسدا بپەڕێتەوە
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ح
سروشت
خۆر سبەینان ناسكە
ڕازی یارانی لە دەستی پڕ بەخشش و پاراوی ناوە
وێرد دەخوێنێ و بە نیگا سۆز دەكات
نیوەڕۆیان دەموچاوێكی توندوتیژ و شەپقەی سیاسەتی لەسەرە
شەق لە دەوروبەری خۆی هەڵدەدا
وێنەی سەگێكی ددان كەوتوو
بەدیار ئێسكەوە داماو
جێی بەزەیییە
هیچ شتێكیشی لێ ڕوونادات
خاسیەتی مرۆڤی ڕاڕا هەڵیدەسووڕێنێ
ڕستەكانی ڕێكوپێك نین
پەیژەی دەشكێ
بچووك دەبێتەوە
لە ڕنۆكی لەرزیوی پڵینگی یەخسیر دەكوژێتەوە
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خ
هەڵەبجە
گڕوگاڵی خاڵخاڵۆكە
قووڵ تا ژیان
بێ گەرد تا خوناوی مانگی یەكەمی بەهار
سێبوورییە بۆ منداڵبوونەوە
لە بێ پەرواییی پۆستەرفرۆشێك
مووچڕكێكی سارد
بەڕووناكاییی شار تێپەڕی
سەیری بوون بكە ڕەنگاوڕەنگ دەچێتەوە
ئارەزووی بەتین
وەك دووگوردی نوێژ
لە ناوچەوان پاراو دەبێتەوە
پەیوەندی بەگیانی مردووەكانمانەوە دەكات
كار و كردەوە و توانایان دەناسێ
چاوەكانی قووڵ تاژیان لەسەر شتەكاندا ڕادەگرێت
پەلكەزێڕینەش لە نیشتیمانی مندا بە هەموو ڕەنگەكانی دەرناكەوێ
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چ
ئەنفال
تەختەڕەشێكی هیچ لێ نەنووسراوە
دەوروبەریش پڕ لە خورپەی ڕستە
دەچنە ناو ئاخاوتنەوە
ژیان ناسك دەبێتەوە
بەتەوژم و گەرم
وەك ماچی جەژنی دایك
كاتیش ڕەنگی لە بیر ناچێتەوە و دەگوزەرێ
لە كوێوە هاتوون
دوای ناسین و پەڕاندنەوەی زەمبیلەیەك میوە
كە هەڵفڕینی پێڵووی چاو پێیگەیاندبوو
پەیوەندیمان بەیەكەوە كردووە
ئەمسەر و ئەوسەری نێوانمان تاسا بوو
بەزەردەخەنە هات
سەرەتاكانی دەستپێكردن
بوو بە فانۆسێك لەناو دەستێكی دڵخۆشدا
نیگایەكی گەرم لە ئێمەدا نیشان دەدا

334

د
سەرچاوە
لۆچی تووڕەیی ناوچەوانی منداڵ
یاسای پڕ زەبروزەنگی واڵتێكە
پەرێشان بەدەستی دراوسێ
دەمانچەی بێدەنگیش فەرمانڕەوا
جوانی ڕووناكییە بە ڕووەوە بەتاو و گوڕ لێدەدا
بیر لە ئامانەتەكانی سەرچاوە دەكاتەوە
خانمێكی دەمودوو بە مۆسیقا
پەڕوباڵی ئەو باڵندانە بپۆشێت لەشار دەژین
خەزێنەی زەوی بكاتە ئاوازێك
هەڵیداتە ناومان
دووبارەی بكەینەوە
ناو لە هەموو بۆنە خۆش و عەوداڵییەكانمان بنێت
لە مەرجانی گوارەی كیژێكی گۆرانیبێژدا
ئامانەتەكانی سەرچاوە وەردەگرینەوە
كە قاقای سروشتن و ناچنە ڕێوڕەسمی بەخاكسپاردنەوە
كتێب دەنووسرێن
مۆزەخانەی دەوڵەمەندیش دەكرێنەوە
دەستنووسم هەن و كۆمەڵێك كەلوپەلیش بۆ پێشكێشكردن

335

ر
هێڵ
هێڵێكی پەمبە بەناو دیوانم كشا
سووری سڕیەوە
ڕەشیش
وەنەوشەیی شێواند
قاوەیی دڵتوند
تەماشام كرد دار بادەم لە ئەفسوونی ئاوێنەدا دەتوانێت
پرچی ئەو كیژەی لە ژێر سابات لە جۆالنەیەكدا خەوتووە
نقوومی ڕەنگ بكات
بەخێوكەری ئاژەڵە كێوی
نامەی سێبەر و ڕووناكیی بەكراوەیی گەیاند
ڕەنگ دیوان نییە
لە دیوان دەچێت

336

ڕ
كاتژمێر
پەنجەرەی بلیت فرۆشتن ڕووناكی لێی دا
ڕیزەكە تەواو وەریانگرت
ساڵۆنی چاوەڕوانی هەوای پاراو
كیژە سەرپەرشتیارەكەی دووكانی بچووكی ناوی
پاكەت و شخارتە و شیر و قاوەی بەخەندەیەكی بەنازەوە دەفرۆشت
كاتژمێری هەڵواسراو هەموومانی خوێندەوە
لە چركەیەكدا ئامادەی كردین
بەقادرمەی فڕۆكەكەدا سەركەوتین
كیژی ناو فیلمەكەم تا دوایی نەبینی
یاری بە بۆینباخی گوڵگوڵیی دۆستەكەی بێهوودە بوو یان بێزار و كەمدوو
چاویلكەكەی خستە ناو جانتا دەستییەكەی
بە چیچكانەوە لەسەر كورسییەكی دار دانیشت و لە خۆخواردنەوەدا نقووم بوو
ئەرێ دەفتەری ناونیشانەكانم لە كوێیە

337

ز
یاداشت
ساڵی تازە لۆچێكی خستە ناوچەوانی بەختی خانووەكەمان
ئەمیش تەبای ئێمە
مانگ لە كزی و درەوشاوەیی و ئاوابوون سەرنجی ڕادەكێشێت
دوای تاوێك لەناو دەچێت
كەسێك خۆی و خێزان و منداڵەكانی
لە ناوی گۆرانی لە پێشوازی پێكچوونەكان بەگوێی نەرمەبا دا دەدەن
كوژراوی نوێژ دوا دێڕی یاداشتی
لەسەر پەلكی گوێزی بەردەم سمۆرەیەكی بەهرەمەند بەچاو دەنووسێت
تكایە گەورە مەبن
مۆسیقای ڕسكاوی ڕوومەتی گۆرانیبێژەكان
دەگوازێتەوە ناو شەمێی باڵە خرۆشاوەكان
شەڕی دوو هەنگ گوتیان گوڵ ئەشقە و هەنگوین پاشماوەی شەڕە
بۆچی تاج دەیەوێ هێزی ژیان پاڵەوانیەتیی بێت
هەندێ پاڵەوان لە دووری دوورەوە هێزی ژیانن

338

ژ
ئاوێنە
خانمی ماڵ قەرەوێڵەی منداڵەكان پاك دەكاتەوە
پارچە ئاوێنەیەك بۆ ئاسمان هەڵداوێ
پێخەفی بەسەر باڵو دەكاتەوە
پارچەیەكی دیكە هەڵدەدا
كە تێرخەو بوون
باپیری ئەستێرەناسمانی لە دەموچاوێكیدا پێشانداین
بەردەوام دەڵێت خودا چەند دەستی نەرمە
ئاوێنە زەوییەكی كراوەیە
ئایندەی لێ تێكناچێت و هەوڵی مانەوە دەدات

339

س
كەمانچە
لە دەم كێڵگەی برنج
هەموو شتێكمان لە بەخششماندا كۆكردەوە
لە ئاگری ناز و موورووە ڕژاوەكانی خۆش ژیاین
بەرانبەرمان قۆزاخەی لۆكە
بیری لە دووری و نزیكی بۆنە خۆشەكانی ئێمە دەكردەوە
بكرێتەوە یان كۆچ بكات
پەنجەمان بەسەر ژێی كەمانچەوە
خوێنی بووە چێژی تێكەڵكردنی ڕەنگ لە تابلۆی تەواونەكراوی شێوەكاردا
ماین جوانووی بردە سەر ئاوی ڕاهێنان و ئاسوودەیی

340

ش
بەراورد
دەروونی پڕ ڕووبەڕووبوونەوەی كەڵەباب
بڵندایی پۆپنەیەتی
ڕووناكیی ناوەڕاستی ئاسمانی جێهێشت
نەیزانی خۆی بە چی بەراورد بكات
پردی فەرامۆشی هیچ كەسی بەسەردا ناڕوا
نهێنییەك لە شیری هەڵچووەوە ئاشكرای كرد
هەورێكی ناوچەوان گەرم
دوا شەڕی لەگەڵ نەمری تەواو دەكات

341

ع
داوا
باران بەئارەزوویەكی بەتینەوە دەبارێت
زەویش داوای هیچی نەكردووە
ئەم چاكە لە خۆڕایییە چییە
گۆرانیم بۆ لیمۆی بە لكەوە شووراو تەرخانە
بیریش لە پێش كەوتنەخوارەوەی دەكەمەوە
زەوی دڵخۆشە بەسەریدا تێبپەڕێ
بەروبوومی خۆڕسكی خۆیت بەتاسەوە پێشكێش كات

342

غ
كرانەوە
خانمی ماڵ و منداڵەكانم نوستبوون
پێخەفم بەسەردا ڕێكخستنەوە
سییەكانی ژووریانیشم وااڵ كردن
دەركەوتم
لە ڕێگا با یاری لەگەڵ بوون و هێزی مرۆییم دەكرد
یاری منیش لەگەڵ ئەفسوونی ئەو
نیوەی زەویمان بۆ خۆمان برد و لە ڕەخسینی میوە نیشتەجێ بووین
با پێش هەموومان
ماڵەكانمان پڕ دەكات لە خەاڵتی گێالس و هەڵووژەی تازە بەئارەزووكەوتوو
كێیە بەمێوانداریی با
دڵی گەرمتر لێدەدا
كووپەشی لێوڕێژە لە شەرابی هەست بە بوونی كەسانی تر كردوو

343

ف
گەنجینە
لە لەخۆبردوویی گوفتاری شایەد
پەردەكانی گوێ شەوقی لەسەر دەڕژێ
پشوویەكی هەستییە ڕژانە ناو لەخۆبردوون
ئەو هاودەنگییانەی لە زمان و دەم و لێودا دەبنە گەنجینەی شار
دەنگێكە دەنگێكی گیان ڕسكاو دەبێتە هاودەنگی
سۆز كەرت ناكرێ
نەواش یادگارییە دەگەڕێتەوە
سروشتیش دوای چاو كوێربوونی جانەوەر
هەمان قۆزاخەی بۆ پەروەردەكردنی ژیان تاكۆتایی هەبوو
چی بە پەنجەرە دێتە المان
سۆز و نەوا
لە پشت شووشە چاوەڕوانن ببنە پشتیوانی زیندووبوونەوەی خانەكانی جەستە
كە نانی چۆلەكەن
تەنیا دەیانەوێ زەوی تێر كەن

344

ڤ
چاو
تەمەن لە ساڵەكان نقووم بوو
لە كەنارە ترسناكەكانیدا
نەوەیەكم پەیوەندی كرد بەڕووناكی لەناكاو
قەرەباڵغیی سروشتم خاو كردەوە
بۆ هەمیشە خودام لە شوێن چاوم دانا
گیانداری دەنووكدار هاتنە ناوی
تەمبەڵیمان وەك جاران پەروەردە نەكرد
بێ بەرد بۆ فڕێدان هەڵفڕین
بەشداریی چاالكییەكانی ئاسمان دەكەین

345

ق
سێو
ڕۆژنامەفرۆشێكی گەڕۆكی پەرێشانی دەستی دەرد و بەاڵ
پارەی هێندە هەبووایە
لە پشتی دەستی جێی ببووایەوە
پرچ و سمێڵی ڕەنگكارییەكی پڕ لە ئەفسوون
وەك الفیتەكانی ببوون بەدیواربەندی قەاڵ
كە مەرگی ئەمیان دوانەخست
نەیبووایە
پرچ و سمێڵی وەك شیری سەر بەكەفی چاچییەكەی مەچكۆ
لە ئەشقدا سەرگەردان
دەبووە مژدەكانی سندووقی پۆستەی شار و هەناسە ساردی نەدەكردین
جغارەكەی تەواو بوو
فڕێی دا
پەنجەرەیەكی كردەوە
تەماشای ماڵی خۆی كرد
شەڕی اللە و چەلۆ ڕۆژیان ڕاگرت
هەواڵ لەناو خۆیاندا دەتوێننەوە
بەچاوی كراوە
لەناو الپەڕەكانی دیوانی هات یان نەهات
بووە خۆڵی داغبوو بە شەڕی ڕەگ و لێو سەوز بوون
لە بەرزایییەوە سێوێكی خلۆر كردەوە ناو ئاوی بینین
كە ڕێز لە بوونی خۆی دەگرێ و خەون دەكاتە ژیانێكی تازە دەست پێكراو
چاوی گەورە بوو
تەماشای هەموومانی كرد و زۆر دوورنەكەوتەوە
هەولێر لەسەر لەپی ڕۆژنامەفرۆشێكی گەڕۆك

346

ك
شەقام
دەنگی ئاشنا جەژن و شادییە
گیانی كردە ناونیشان و بەردەنووس
لە جامخانەی كۆگای جلی تازە
نەواكان بەیەكگەیشتن
تراویلكە لە شەقام و دووڕیان و سێ ڕیان و چوارڕیان كەوتە شەپۆلدان
ڕووناكی لە نێوانەكانیاندا باری
پشووی درێژی جەنگاوەرە
نازی شەقامە پەرتوباڵوەكانی لە ناوەندی شار دەرچوون
هەتاو زیاتر زەمینی تەڕی خەواڵووی گەرم كردەوە
هەنگاو وریاییی لە چاوی دۆزینەوە چاند
گەشتەوەرانیش گەڕانەوە ناو چركە بەختیارییەكانی فەرامۆشی

347

گ
خوێن
خوێن لە لەشمدا چەشنی زرمەی تانگۆ هەڵیستاندمە بەر تەختەڕەش
بۆ ئەوەی قسەیەكت ببێتە دەنگوباسێكی زیندوو
دەستەكانت لە هەواری ڕوون هەڵخستووە
باسی خۆی دەكات
دیكتاتۆر و داپڵۆسێنەر و لەناوبەر وجاغیان كەوت
ژیان بەتەنیا بۆ ئێمە مایەوە
لەسەر شاخێكی بەرز ماڵمان گەورە دەكەین
تامی میوەكان لە كتێبی ڕووناكییەكی بەوەفا لێك دەدەینەوە
خۆر جارێك بەدەوری دڵنیایی دەسووڕێتەوە
الدەداتە ماڵمان
چێشتێكمان لەگەڵدا دەخوا
باران نەرم نەرم
بەسەر مراوییەكانماندا دادەبارێت
مراوییەكانیش دەڵێن لەوەفای ئاو لەدایكبووین

348

ل
ئافرەت
چاو تەمبەڵ بووە
كلیلی ماڵ بەزەحمەت لە گیرفان دەردەهێنم
ئافرەت ئەی سێوی گەییو
هێند دیكتاتۆری هەموو ڕەنگەكانت لە چاوی قاوەییت بێ هێز كردووە
لە پەلكەزێڕینەی ناو دڵی خودادا پڕ ڕەنگتری
من بەشوێن قاوەیییەوەم
لە شوێنێكەوە دەستپێدەكەم
پێپلیكانەی ئومێد بە وڕێنە و بوومەلەرزە نابەستمەوە
چاوی كەڵەباب پاك و بێ بوغز و بڵندە
تاجی پەڕ پەڕی لەسەرە و زەوی دەجووڵێنێ
لەم ژیانەدا نازانم بە چی دەبم
عەزیا دەكوژرێ یان شەقێك لە فتبۆڵەكەمان دەدات
دەیهاوێتە دەرەوەی گۆڕەپان

349

ڵ
بۆنە
سوپاس بۆ گوڵی بۆنەكان
ئەو گوڵەی لە یەكەم ڕۆژی لەدایكبوونم پێشكێشم كرا
ئەو گوڵەی لە یەكەم ڕۆژی چوونە قوتابخانەم
ئەو گوڵەی لە یەكەم ژوانی دڵداریمدا
ئەو گوڵەی لە باڵوكردنەوەی یەكەم شیعرمدا
ئەو گوڵەی لە چاپكردنی یەكەم كتێبمدا
ئەو گوڵەی لە ڕۆژی زاوایەتیم
ئەو گوڵەی لە لەدایكبوونی یەكەم منداڵمدا
من لە ژیان بەردەوامم
سوپاس بۆ كۆسەكانی لە بۆسەدا
گوللەیان ملكەچی سیمرخی ڕژاوم كرد
ئەسپەكەم بەڕێگاوەیە
خرمەی ناڵی كەوانی مانگە و دەكرێتەوە
مۆسیقاژەنەكانی پەڵەی خوێن بەجلوبەرگیانەوە نییە
پەیژەی سروودی سیزیفی لەبەر دەنووسن

350

م
بەردەوامی
سیزیف لە خۆشبەختی لە دایك بوو
بنار بەنرخترین شوێنی پێشكێش بە بەردە دڵخۆشەكەی كرد
قۆرتاییی چاو
چاوەڕوانی پەیمانی چاخی دڵنیاییی تاقی كردەوە
سەركەوت
لووتكە قوربانییە
الوالو تێی دەئاڵێ
ئەرێ ئەو هەموو مروارییەت لە كوێ داباراند
لە گواڵوی بیرەوەری
گرینگ نییە
بڕۆین و لە لەنجەی ئەسپی گالیسكەیەكدا نقووم بین
گەزۆیەك بەسە بۆ خواردن

351

ن
ماڵ
مێزی نووسینم داخست
شیر و قاوەم خستە سەر ئاگر
ڕەنگی گڵۆپی هەیوان گۆڕا
ڕووناكیی مانگ لە چاوی سمۆرەی ناودار بەهێ داستانسازتر
خانمی ماڵ خوانی كردە باخچەی حەكایەت
سەكۆ خۆش و تەڕتر بوو
بۆنوبەرامەی نێوان ژن و مێرد
مەست وەك پرچی كیژان بەیەكەم بارانی ساڵ
جلەكانی دوای گەڕانەوە لە گەشت
بۆ دەقكردن دەشیان
كزەكانی جەرگم خەون و وەرز و شایی و یاد
بە فراوانی حەوشە تۆپ ماندوو دەكەن
شا و وەزیر و پیادە و فیل و ئەسپ و قەاڵ
لە تەختەی دابەشكراودا دۆشداماون
قاچیان لەسەر كامە خانە جووت كەن
یارییەكان شازادەن بە تاسەی بێ پەرواوە دەژین چی خەمگینیان دەكات
بەیەك بینین هەموو شتەكان لە ناخی مەسیح دەكەنە پڕشنگ
ڕێگایەكیشیان هەیە و دووریان ناخاتەوە و شیر و قاوە و ناوچەوانی كراوەیان دەداتێ

352

و
جابولقا
شارێك خۆی بەتاڵ كرد
لە ئایین و ئایینزا
بەناو بۆسەی تارمایییەكاندا هات و باخی دروست كرد
مۆمی كرد بەلەشكری پاراستنی
ڕووبار لەسەر گەاڵیەكی بەنازی
مێژووی بۆ هێنا
دانیشتووانی خەمیان فەرامۆش
ئومێدیان بەئاسمان پووچ كردەوە و هاتنەوە ناو زەوی
بڕوا و جوانییان لە دڵۆپە شەونمێكی گەرم بۆ تكا
دڵنیایی خستە نانیانەوە

353

وو
بێستان
شەقام بۆنێكی خۆش دەبەخشێ
درەختەكانی گۆپكەیان پشكووتوون
ئاراستەی چارۆگەی كەشتیم وەرگرت
قووڵ قووڵ دەچمە ناو كۆچێك
لە پەروا و لێكدانەوەی چوونە ڕاوی
دەریاوانە چاالك و هێمنەكانی بەیانی ئێمە بێ وەی دەكەن نقووم دەبم
سەرێكیش لە بێستانی گیانڕۆشنی باپیرم دەدەم
سێبەری دەستی خودا دەبێتە كەپری ئارمووشی
شانە هەنگوینی لە بەردەم دروست دەبێت
بە زەردەخەنەوە دێتە پێشوازیمان
كەروێشكێكی خەنەیی تێدەپەڕێ
دەمانسپێرێتە بیركردنەوە
لە شاری بێ سنوور و بەخشندەییی سروشت

354

ۆ
فڕین
دارتووی حەوشە
ناز و نازەنینیی دەداتە دەرگای ژوورەكان
گڵۆپیش تینی گەرمی باڵو دەكاتەوە
لێی نزیك دەبمەوە
دەستی چەند نەرم و تەزوو بەخشە
پڕە لە كاتی دۆزرایەوە بۆ باڵندە و ڕاهێنەری فڕین
باڵندە لە شاری بەناوبانگ تامی ئاو دەناسن
موورتكی ناوچەوانی شەقام چەكی بانكەكانە
پێكەنین بەردەوامە
پێكەنینێك تەواو لە دابونەریت نەچوو
منداڵەكان خامۆشانە لە هاتوچوونی سەدەكان نقوومن
خانمی ماڵیش ڕاخەری تەختی نووستنی پێچایەوە
ڕێكەین
شهقام گەنجینەی ڕێنمایییە و سەرنجی شكۆی تەواو نابێت
بەرمیلی زبڵی تەنیشتەكانیشی بۆنی ناخۆش نادەن

355

هـ
دیكتاتۆر
چادرێكی سوپایی لە ناوەڕاستی حەوشە و بانی ناوچەوانمان هەڵدرابوو
یاریزان شەترەنجی پێ تەواو نەكرا
خانەكانیشی شێواند
بە پڕتاوی ڕایكردە دەرەوە
بە نەوازشێكەوە تەماشای كووپە لیرەكانی دەم گۆلی ماسییەكانی كرد
ژەنگ گەمارۆی داون
گیانی ساردبووەوە
فریا نەكەوت چاوی پاگژ بكاتەوە
هەڵچوونێكی بێ مەبەست هەڵیسووڕاند
ئەستێرەی كاروانكوژە بووە ئەنوای بەختی برینداری
زەردەواڵە لە لێوی گۆرانیبێژەكانی شین بوو
چیای داهات
ئاسكە دیلەكان ڕژانە دەشتی ڕووكراوە
تفەنگ چرووكیان كرد
سەنگەری جوانی خەاڵت كرا

356

ە
هێز
تووڕەبوونی ئاگر خەسڵەتی ڕەنگە
كەس لەناو یەكڕەنگی شەرمندا نەیبینیوم
كەسیش وەكو جێگای برینێكی ساڕێژبوو
سەوزبوون و خەنەیی و زەردهەڵگەڕانی گەاڵی بەرزایییەكانی یاداشت نەكردووە
كە پێشبینی و بەرزبوونەوەی هەستی لێ خڕ دەكرێتەوە
كە ڕەنگ لە سروشتدا دەمرێ
سروشتیش كە لە ڕەنگدا گیان دەدا
من ڕەنگەكان دەفڕێنمە ناو پیتە سادەكان
ڕەنگ گەنجینەی زمانی منە
لە منەوەش بۆ خوداوەند دادەبەزێتە سەر زەوی
سەر لە ماڵی باوانی دەداتەوە
دەتوانێ بە شتەكان بڵێ دەبن بەچی

357

ی
ڕاسپاردە
زەوی دڵی بەنائاسایی كەوتە لێدان
تەوژمی خوێنی بەرزبووەوە
ئاسمان چەترەكەی دادەخات
شتێك وەك دواخستنی تێگەیشتن لە پەڕە خوێندراوەكان ڕوودەدا
باڵندەكانیش دانەوێڵەی خۆیان كۆدەكەنەوە
چوونەوە مەشقكردنی كەلكێشی
ناهەموارییەكانی سروشت ڕاسپاردەن
چاومان لە ڕووی كاتژمێر بگوازینەوە
لە مەلەكردنی ناو ڕووناكی لەیەك بچین
گورگ بەكراسی سوورەوە
دێت و لەسەر كورسییە چۆڵەكەی تەنیشتمان دادەنیشێت
زووش كراسەكەی فڕێ نادا
نەخێر واناكەم
دیداری تێگەیشتن لە پەڕە خوێندراوەكان دوا ناخەم

358

ێ
بەخت
گوڵەگەنم و جۆ ئەی ئاوەدانكەرەوەی زەویی ئارەزوودار
سووڕی كلیل لە قفڵی دەرگای ئاشناییمان لەترێكی ماوە
بۆنی چێشت و زمان بدرەوشێنێتەوە
مەشخەڵ بولبولی زەنگ بخاتە باری تێبینی هەموو شتێك
هەموو شتەكانیش ئامادە دەبن بۆ كەرستەی ڕەنگ
ئاواز چەشنی شكۆی كێڵگە و هێالنە لە دڵ دەڕوێت
خۆمان بەكەلووی بەختەوە دەگرین
بەرەو ئەستێرەی چارەنووس بەرزمان دەكاتەوە
لەوێوەش بۆ فەرامۆشی خەون
لە ئەفسوونی گوێچكەماسی و كاڵوی داربەڕوودا

كانوونی دوومی  2002هەولێر
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360

مانگەكان
كانوونی دووەم
گیاندار
پەنجەرە لە كوێیە
شەقامی پڕ بادەی خوداوەند و گۆرانییە سەرەتایییەكان
دڵمان دەكەنە پەڕی شادمانیی كوارگ
لە بری ڕەنگی بەیان گورگ لە قەفەس دابەزی
كۆتایی هاتنی شەڕی بێئامانی ڕاگەیاند
گوتی قسەم لەگەڵ برادەرەكانم كرد
قسەیان خستمە دەرەوەی گوێ
وەك گیاندارێكی چاالك بێرەدا ڕەت بوو
دەچووە بینینی ڕێوڕەسمی

361

یاریی باسكە و
تۆپی بلیارد و
مەشقی ڕهوڕهوه و
خۆشڕۆییی تاڤگە
لە واتایەكەوە بۆ واتایەكی تر
براكانم لە دەرەوەی زەوی كۆدەكەمەوە و دەیانڕژێنمە ناو پەنجەرەوە
پەنجەرە دەپرسێ بۆ درەنگ هاتنەوە لە كوێبوون

362

شوبات
نەزانین
ڕوومەتی پڕ گۆشتی گیا و دەمودووی شمشاڵ
بەخوێن بەیەكەوە بەستراون
نازانین
نە دەمودووی شمشاڵ ناوكی زەوییە
نە ڕوومەتی گیا
ناتوانین بیر لەم ڕاستییە نەكەینەوە
گیا و دەمودووی شمشاڵیش ئازار ناچێژن
لەناو ئازارەكانیاندا ئاسۆیەك پشتاوپشت ناونووسمان دەكات
شیرەخۆرەیەك تێیدا یاداشتی شێرپەنجەی مەمك دەنووسێتەوە
دڵێك جێ دەهێڵێت و تێدەپەڕێت
دوو ناوكی ڕەشی سێوێك هەڵدەگرێتەوە
ئاسمان گۆرانییە
زەوی گۆرانییە
ژیان گۆرانییە
مردن دواتر

363

ئادار
پاشا
هاوارێكی تۆقێنەر لە هێالنەی پەرێشانی حاجی لەقلەقەوە
بەرزاییی چارەنووس هیچی پێ هەڵناگەڕێ
شاریش نیوەی مردووە
پاشا لە شوێنی بەیەكگەیشتنی دوو هێڵی ئاڵۆزدا
لەشكری ڕاگرتووە
دڵخۆشییەكانی بنەماڵەی كۆكردوونەتەوە
سمپارە لە ناڵی ئەسپەكەی دەدا
پاشان ماڵە هەژارێك كە منداڵیان بۆ ناژی
بەناوچەوانی خانووەكەیان دایدەكوتن
باڵندەیەكی مەمكدار خەریكی هێالنە گواستنەوەیە
الشەی بێچووە مرداربووەكانی بەگوڵی دابونەریت دادەپۆشێ
بەاڵم نازانێ بە چی بچوێنێت

364

نیسان
دەستكرد
لە ڕۆشناییی چاوێك بزربووم
لە تاریكیی چاوێكی دیكە دەركەوتم
ڕۆشناییی چاوی یەكەم
مڕومۆچ كەوت و داما
تاریكیی چاوی دووەمیش
لە سەمایەكی پڕ بەدڵ
هەردووكیشیان چاوی جەستەیەكی تەپ و عۆل بوون
مەچەكەكانی پڕبوون لە كاتژمێری خەوتوو
پێویستی بەدیداری بەسۆز و كات نەما
چووە ناو دڵی دەستكردەوە
منیش گوێم دەبەمە ناو ئەو بارانەی
لەودیو پەنجەرە دەبارێت و بەسەردانی ماڵە خزم و ناسیاری سەرقاڵە

365

مایس
نیشان
لەسەر لێوی بەهرەمەندێكی
ناوچەوان بە نەخش و جەژنی جیهانی مندااڵن
قەڵەمكێشی فڕۆكەیەكی نایلۆنم وەك نیشان جێ هێشت
لە فڕینێكی ئاشكرادا
بووە ئاگردان و وجاغی بنەماڵەیەكی خانەدان
لە ئاڵووااڵییی ئەم نەوە خستنەوەیەدا
میراتی باخمان لە بەهەشت وەرگرت
دابەشی باخچەی ساوایانمان كرد
تۆپی یاری و فڕۆكەی نایلۆن و دەبدەبە بەهەواوە
ساكاری و یادگارین
ئێمە قەڵەمكێشی سروشتین
ساكاری و یادگارییمان هەیە

366

حوزەیران
تارمایی
گێژەن خنكاوێكی لە خۆیدا نقووم كرد
بەرەو كوێ
بۆ الی نازوفیزی كۆمیدیای هەڵەكان
هێلكە شەیتانۆكە و سەدەف بەدیاركەوتن
كەشتی لە ئەمبەر و ئەوبەری بەندەر پشووی دا
چارۆگە دەستەسڕی سەرنشینەكانە
كەشتییەوان خوێدانی لەسەر خوان دانا و پەرداخی پڕكردین
زەنگوڵەی لەراندینەوە
نۆرەگەشتە
هەركەسە و بەئارەزووی خۆمان
پیتە وردەكانی كتێبی چارەنووس دەناسین
ڕستەیەك فریامان دەكەوێت
بەندەر بەدەنگدانەوەی مۆسیقا گەرم بووە
چاومان بەڕووگەنماكانەوە
بێدەنگییەكی تەواو
تارمایییەكی ئاسمانی
بە شەپقەكەی زەردەواڵە لە خۆی دوور دەخاتەوە
كەشوهەوا بواری پەڕینەوەی دەدات و گۆنای ئاسمانیش داگیرساوە

367

تەممووز
سمۆرە
كەساد و ماندوو ئەو كەسانە نین
كە دەمرن
ئەو كەسانەن پردی لەرزیوی ژیان دەیانپەڕێنێتەوە بۆ سەمایەكی نابەدڵ
سمۆرە دەیزانی چ بەاڵیەك ڕوودەدات
لە پەنجەرەی ئەلەمنیۆمی نهۆمی دووەم
پازی دایە نهۆمی یەكەم
پڕ بەپێ ئەم ناوەی جێ هێشت
بەاڵم قەڵەمی دەستوپێی نەشكا
گای كێوی دوا هاوڕێمی كوشت
كەروێشكێكیش بڕستی لە تاژی و ئەسپێك بڕیوە
وەك ئەوەی بەهرەم لە ئاسمان و خوداوەندەوە بۆ ڕژابێت
كەروێشكم ناسی
دەست و چاوی ساڵوم بۆی بەرز كردەوە
برام جەستە تەنگە بەبەر ڕۆحم
لە نەمریی دەمرم

368

ئاب
نووسین
شەوان خەرمانێك نووسین
كە لە سێبەری بەیانییاندا نووسراون دەخوێنمەوە
لە خاڵی سەرپیتی یەكەمین ڕستەدا
چاوی مراوی پێشان دەدەم
چاوی پشیلەش بە بەخیلییەكی زۆرەوە دێتە پێشەوە
تۆوی دەستێك دەوەشێنێ
كە هێڵی شەڕی تێدا ئاڵۆز بووە
قەرەباڵغییەك لەناویەكدا تێك دەسووڕێن
نیگایان كەوتوون
جاویدانەكان نابینن كە تێدەپەڕن
ڕاوچیش كە دێنەوە نێچیریان لێ وەرناگرن
لە هەیوانێكی پڕ ئاوێنەدا
كە وێنەی سەدەیەك پێشتری تێدا ماوە پێڵوو دادەخەم
جیهان دەهێنمە پێش
تەماشا دەدوێنم
لەو تەماشاكردنانەی لە چاودا ئاگر دەكەنەوە
پاشان ئاوێك بەدەموچاوم دادەكەم
كلكی بڕاوی عەربایەك لە هەڵبەز و دابەزدایە
پێاڵوێكی دەمەونخوون دەخەمە سەر
تا ڕەنگی لەناو كاغەزی ڕاپۆرتەكانی نەخەمڵێ و بە كەسێكی تر وەنەدات

369

ئەیلوول
یاد
سروشت قسەی لەگەڵ خۆیدا كرد
كێڵگەیەكی بەخشندەم
سەرسامییەكان ڕووەكی مەشق و چارەنووسی منن
هەڵەیەكی زۆر كوشندەی
كە هیچی تێدا ناگوترێ
نمە و ڕێژنەیە
هەور لە نوێژی دابارینیدا
یادی هەموو زەوی و زەویڕۆیەك دەكات
یادەوان گۆلمی لە ئاوی ژێر گوڵەكان پڕە
دەمی لێ نزیك دەكاتەوە
چاویشی لە شێوەی ناسك و بێباكی هەڵووژە نقووم بووە
ئەسپ یارمەتیی ڕزگاربوونی دەدات

370

تشرینی یەكەم
گۆڕستان
زیرەكییەكی تایبەتی هەبوو
تاكە شوێنێك كە دڵی پێ دەكرایەوە
ئەو گۆڕستانە بوو
لە بۆنەكاندا گوڵی دەبردە سەر گۆڕەكانی
گوڵ و گۆڕ دەبوون بەناوی هەموو شتێك
چاوەڕوانكراو
ئەی فرمێسكی دوای تووڕەیییەكی تەنك
ئەم ناوە لە چوارچێوەی خەیاڵێكی پڕ ئاخاوتن
بەرزمان دەكاتەوە و نەوەمان دەالوێنێتەوە
لەمڕۆ بەمالوە
گوڵ و گۆڕ بیرەوەرین پرسیار لەسەر پرسیار دەكەن
ئاوازێك كە تین دەبەخشێتە وشەی گۆرانییەكانمان
لە ماڵەكەماندا سرەوت دەگرێت
ئاسمان چیتر پێویستی بە زەوی نییە خۆی تێدا بنوێنێ

371

تشرینی دووەم
ڕستە
چەترە زەنگوڵدارەكەم هەڵدا
چوومە بەر نمە بارانەكەی
جیقنەی منارەی مزگەوتەكانی بەرەو زێراب دەبرد
باران هەموو جوانیی گەڕاندەوە بەرەو كۆتایییەكان
لە فڵچەی ئەو شێوەكارە كردییە ئەفسوون
كە قاوەی بە نمە باران لێدەنێ
هەڵمی دەنیشێتەوە سەرزمانی مێوانی ناو ڕەنگەكانی
نائومێدی لە قسەی دەبێتە ڕستەیەكی بەسوود و ئاگاداركردنەوە
لە دامێنی تابلۆكانی دەینووسێت
لە مێژوو بترسێن

372

كانوونی یەكەم
تاج
ڕۆژی كەوتنە دووڕیانی بوو
بەئارەزوویەك كە ئاگر تێیدا ڕەنگی دەدایە شكۆی تاج
گەڕایەوە
مێز و كورسی و ناوماڵی داوای هەنگاونانیان دەكرد
بڕۆین بەئاوات دەگەین
بەپەنجە بەهێزەكانی داوی چل مۆمی خاوكردەوە
تەلی شخارتەی گەرمبوو
هەموو جوانییەكی وەك ڕێگا دانابوو
لە ڕۆژانی دیكەدا پێیدا بڕوا
قوڕی خۆشكراو دابەشكرێتە سەر منداڵی هونەرمەند
ڕوخسارەكان خۆیان دەناسێنن
مۆمەكانیش دەگریێن
فیشەكی جوانی لە چیمەنی مێشكی چنی
شوباتی  ٢٠٠٢هەولێر
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374

كەلووەكان
گیسك
تاقیكردنەوە
لكی درەختی مزرەمەنی خۆی ڕاوەشاند
سەبەتە چاوی لەناو ڕووان
چاوێك گەرمتر لەناخ
خەو بەسەر چاودا نابارێ بەسەر دڵدا دەبارێ
سوارێك ئەسپی بە ئاوی دەستنوێژ ئاو دا
الفاوی تیژ و هەراسانی كرد بەگۆچانی سپی
هێزی گڵۆپیشی تاقی كردەوە
كاروانسەرایەك نەماوە ڕووناك بكرێتەوە
شوێن دەنووكی حاجی لەقلەق داگیرساوە
درەوشانەوە كۆدەكاتەوە
بەیانییان درەختی جوانیگرتوو دەرگای گەورەی شار دەكاتەوە
خودایە بێ ویستم نەكەیت
بیرم لەناو دڵمدا دەپشكوێ

375

گۆزە
یان
باوكم بەتەنیا دەست و دەموچاوی
بە ئاوی ئەمەكداریی دەربەندی گۆم دەشوات
زەوییەكانی بەرهەمدار و درەختی ڕەزەكانی مووتوربە دەكات
سندووق و كووپەیەكی لەناو كێڵگەكەیدا
نیشان و ناو و نان و ئاوە
ئەستێرەیەكی دڵنیاهێن بەسەر شانیەوەیە
پەیوەندیی بەپلەی سەربازییەوە نییە
ژوورێك لە نێوان سندووق و كووپەدا
پرسیارێكی كراوە
مرۆڤ كێلەكانی گۆڕی لە پیتەكانی ناوی خۆی دەڕسكێت
یان داربەهێیەكانی حەوشەی

376

نەهەنگ
گەرد
نووستنی هەتاو لەناو سێبەر
حەزی زیندووبوونەوەیە
بیر لە چاوی خۆی دەكاتەوە
چەند دەبینێ و لە بینیندا برادەرەكانی ئاوی دەریا دەخۆنەوە
ئەرێ چاو بێالیەنە یان نا
ئۆهـ ببوورن
ئیرەیی چاوی پێ داخستووە
مراوییە مل قەدیفەیییەكان
ناهێڵن گەردی لێ بكەوێت
زەنگوڵەی مامز هەڕەشە و دەركەوتەی ناكۆكییە

377

كاوڕ
گۆڕان
لە ئاكاری پڕ برووسكە و مووچڕكی هێڵی ناوچەوان
گەرمی باڵی كۆتری ئاشنا كە نان دەبرژێنێ
چاوت ڕوون دەكەنەوە و شانەكانی هەست لە دایك دەبن
كەزیی تازەبوونەوە تیشك دەداتەوە
لە درەختی مێوی حەوشەمان كورت و درێژ دەبن
برسیەتی خۆی بەرز دەكاتەوە
دەتوانێ گۆڕانی ڕەنگی حەوت شانۆی یەك دیمەنی بناسێنێت
دەرگایەك ناشكێنم كراوەبێ

378

گا
گوڵ
مێزێكی ئاسنینی كۆن
گوڵی بۆنخۆش و گەشاوەی لەسەر دەفرۆشرێ
بەخت یاری كڕیار و فرۆشیارە
منداڵێك سمۆرەی بەسەر شان و ملەوەیە
لەناو گالیسكەیەك تێدەپەڕێ
سمۆرەی چاوزیت
تەماشای بەناو هاتوچۆكەرانی شار باڵوكردەوە و ناڵەیەكی لێوە هات
درەختێكی دێرین نوێژی خۆی كرد
چاوێك لە قەاڵ و چاوێك لە منارە ڕووناكیی زۆریان ڕژایێ
ختووكەی مەچكۆیان دا
هەولێر لە ناوكی خۆخێك هێزی وەرگرت

379

جمك
گەشانەوە
لە گوڵجاڕدا خێزانێك گوڵ داوایانكرد بكرێن بەدەسك
هاواری ئەم داوایە دەست و پەنجەی كەسی ختووكە نەدا
پرسەدارێك
خورپەی خستە دڵی ڕێگا و گۆڕستان گەشایەوە
بووك و زاوا لە پەردەدا خەبەریان دەبێتەوە
خوناوی دەموچاویان سێبوورییە
ناچنەوە ناو ڕێگایەكیش دووجار تێیدا تووشی دووڕیان بووبن

380

قڕژاڵ
باڵ
گیان لەناو لەشی كوكوختی جاویدانە
باڵ لە سندووقی گەنجینە دەنێژرێ
دەنووك لە گۆرانی
مرۆڤی خەیاڵپەروەریش بەناو دەغڵدا دێت و ڕێگای دەكرێتەوە
ڕەنگی دەرگای ماڵە دانیشتووان ڕۆشنەكەی لە دڵی نیشت
هەستی شانازی و ڕازیبوون
لەو بڕوایەدا ڕواندی
بێگومان تیشكە پڕەكان لە ماڵی مندا پشوو دەدەن
پاشان بەخشندە دەبن و لە ڕێگای نەبەردان پەڵەی ڕووناكی دەدەن

381

شێر
پێ
گیانی چڵ ساڵەی بەخێوكەری هەنگ خۆی درەوشاندەوە
چاودێریی ئاگری دەكرد
پێی چنار و شۆڕەبیی لەناو ئاو دۆزییەوە
بە پێی خۆی بەراوردی كردن
لە گشت خاك خاڵییە پێ
خودا بۆیە شوێن پێی نییە
بۆ جێبەجێكردنی كارەكانی بەسەر ئاودا دەڕوات

382

گوڵەگەنم
دەنگ
من لەسەر زەمین نیشتەجێ نیم
لەسەر سەكۆی خۆم كە شوێن پێی خودایە ژیان بەڕێوە دەبەم
دەنگی مەكینەی دروومانی دایكم
پەلەوەرەكانی ڕژاندە حەوشە و دانەوێڵەم بۆ ڕۆكردن
زۆنگی مەرەزەش قاقا و پرسیارە
مۆسیقاژەنێك لە ژێر درەختێكی كز و داماو مۆسیقای ژەند
بولبول لە خرۆشیی گیان لێی تێكچوو
بەسەر چڵ نیشتووەتەوە یان ژێ
دۆنایدۆن و نەمریی و سرووشەوان و قوربانی مەست بوون
وەك جوانوویەك سەوزایییان لستەوە

383

شایان
هاوار
ڕووناكی چاوی بەرەو ئاسمانی لە چاوی بەرەو زەوی ڕوونترە
بینینیش هەموو شتەكانی لە خولگە دەرچوون
لە دەرەوەی خولگە
دەنگدانەوەی بەهێزی هاوار هەیە
زەوی قەڵەشت
چڵێكی لێ هاتە دەرێ
مرۆڤ خەریكی پەروەردەكردنی ئەم چڵەیە
بەچاوی باشی دایك
تەماشای نەشونمای دەكات
چەند كەسێكی گەمارۆدراو بە الفاویش
بیر لە ئاوی سەر باڵی شەمشەمەكوێرە دەكەنەوە

384

دووپشك
هەاڵتن
دەست بۆ ژێی نەبەستراوی كەمان ببە
سنووری شارەكان كەوتن
پردەكانیش
پرد بەسەر ئاودا ڕایەڵ كراوە
برۆنزت بدرەوشێنەوە ئەی كانی بەختكردنەوە
سواری ئەسپێك دەبم
مرۆڤ لەمێژە نهێنیی پەنجەمۆری پێچاوەتەوە و لە زەوی هەاڵتووە
لە خودا بپاڕێرەوە
فڕینی قورینگ تێكەڵ بەهەاڵتن بكات
پردەكانیان ڕووخاند
تا پێت بڵێن شوێنێك لە ئاسمان بكڕە
لە ڕەشبینییەك نقوومبە و هاوارەكانت بگەڕێنەوە ناخت

385

كەوان
ئەنگوستیلە
سفرەیەكی بچووكی بە ئەمەك و نمەك و جوان و دڵڕفێن
شۆربایەكی لە گەاڵمێوی ئەوەل بەر
قۆریەیەكی چینكۆ و سینییەكی مسی دەور بە نەخش چندراو
ژنێكی ڕووخۆش و چوار ساڵوی ڕوونی خودا
خەون و وەرز و شایی و یاد
حەوشەیەكی پڕ خۆری پاراو و درەختی میوەی تێدا تەكێندراو
ئەرێ ڕوونكەرەوەی هەواڵەكان
خۆ ئەنگوستیلەی مرازت ون نەبووە
ئەسپ بەرەو مااڵن بەڕێوەیە
هەموومان لەسەر پشتی جێمان دەبێتەوە
ئاگری تاج لەناو چاومان دەترووسكێت
خۆرێكی پاراویش بەدەورماندا دێت و دەچێت
ئاداری  ٢٠٠٢هەولێر

386

ئاسمانییەكان
خۆر
ئیرەیی
بووكەشووشەی قورمیشدار
دڵپڕ بەرزی و نزمییە
بەرانبەر ئەو منداڵە شاگەشكەیەی
بە فلچەی ئاوریشم پەڵەی لێ جیادەكاتەوە
بە دەنگێكی ساردوسڕ ڕایگەیاند
مانگ لە چواردە خۆویستە
دەیەوێ دوای ئاوابوونیشی یادی بكرێتەوە
لەو هەڵپە و گیان هەڵوەدایە
ترسناكیی گۆڕەپانی جەنگ مرد

387

مانگ
خوو
دوای كەوتنی كۆالرەكەم
زۆرم خوو دایە تەماشاكردنی
ئادەم و
نووح و
بزماری ناو دەستی مەسیح و
ئاوی زیندووبوونەوە
دەكرێ ئادەم و نووح و مەسیح و ئاوی زیندووبوونەوە ببنە ڕەچەلەك و دایك و باوكم
خودا لەو جێگرەوەیە خەبەردار و ڕازییە
ڕوخساری ناسكی هەموو دڵێك دەگەیەنێتە دڵخۆشیی خوناو
لە كاتی بەرەبەیانیدا یان كەو دوای خوێندن
كە لە ترۆپك بەناز و فیزەوە دێتە خوارێ
بۆنی شیلەی میوە بێچووەكانی فێری ناسینی ڕووەك دەكات
كۆالرەوان لەناو نهێنییەكانی كەوتنی كۆالرەی جێ ما
شمشاڵ بەئاوازی خۆشبەختی و جەژنی ژیان
هەوای بۆ خۆش دەكاتەوە

388

ئەستێرە
پەرژین
بریقە لە ئەڵقەی پەنجەی حەوا
گیتاری ناو ئاهەنگ و شیرینی بەخشینەوەیەكە
ماچ كردنی نەوە بەرزی كردووەتەوە
مانگ هەموو جوانییەكانی كرد بە پەرژین
دەنووكی بولبولی لە گەرمیی خوێندن پاراست
پاشان لە مەستیی ئاگری ناخی درەخت چێنێك
وەك وجاغزادەی بنەماڵە نازی درایێ

389

هەور
تێكەڵی
ئەسپ گیانلەبەرێكی ڕووەكییە
تاژیش گۆشتخۆر
ئەرێ ڕاوكراو بیر لە تێكەڵیی مرۆڤی ڕاوكەر بكەرەوە
چاوی ئاسمانی كردووە بەكەوڵی ڕێوی
تەنافباز لە ناوی سنوور دەستنیشان دەكات
شانە ساردەكانی بەگرانی دەجووڵێنێ و ئومێد دەكوژێت

390

باران
كۆڕەو
سی و یەكی سێی هەزار و نۆسەد و نەوەد و یەك
گرفتی تۆفانی كەم كردەوە
خەونیی بەختەوەری لە بەرزایییەكانەوە دەستی فریای باڵوكردەوە
سەرمای باران بۆمان نەخۆشی بوو
ئێستا نمەیە
دەچێتە ناوبژی ئەسپ وپهڕوباڵی دار سنەوبەرەكانمانەوە
دەست لە ئەندامەكانی دیكە جیلوەدارترە
ئاوازی خۆی دووبارە دەكاتەوە

391

بەفر
وێنەگر
بەرگی یەكەمی بیرەوەریم
لە دەفتەری جغارەی بابم نووسی
درەختی بنەماڵەمانی تێدا نەخشابوو
چەند سەرەقەڵەمێكم دانا
ئاوێنەی بچووكی ناو جانتای گەشتم ڕوون بووەوە
بازێك لەناوی نیشت
بووە چوارچێوەی
پێی پڕن لە مەرجان
سكااڵ و نزای دوای نوێژی بەیانییانی جەژن لە مزگەوتی شێخی چۆلی دەكات
دەستیش لە كڵۆ شەكری ناو تاخمی چای پەرییان دەخشێنێ
لە چاپخانەی كوردستان پیت ڕێكدەخات
چاودێری ئامێری وێنەگریی تیشكیشە
كەی وێنەكان دەداتەوە
ڕەش و سپی ڕێگا دەدەن
ڕەنگەكانی دی تێكەڵی بن و برووسكە بدەن
قەاڵ كەلوپەلی دروستكردنی پەیژەیەكی دەداتێ

392

تەزرە
مرۆڤ
لەگەڵ گزینگدا
بە بۆشایییەكاندا هات و كەوتە دەریا
ماسی بەفیزێكەوە كلكێكی لێ دا و هەڵیدایە وشكایی
زەوی پاشەكەوتی كرد
دێو پێویستی بەهەموو شتێك هەیە بیزانێت

393

پەلكەزێڕینە
ڕەندی
لەناو سندووقێكی گەورەی داردا
شانۆكار هەنگی بەخێو دەكرد
هێزی پرۆڤە شانۆیییەكانی لە سەما و هۆگربوونی ئەوان وەردەگرت
لەناو ژوورێكی شووشەییی ئاوێنەداردا
ڕەندی و سەد ڕەنگی ئاشقبوون ڕژایە توانای
گیانی كەوتە ناو جۆگەلەی پڕ تریفەی لێوار بە گۆزە و پەری
بەدیهاتنی ئارەزووی ڕەگ
لە زەوی قوڵپی دا
نیسانی  ٢٠٠٢هەولێر

394

هەفتە
شەممە
شیر
دوای بەجۆشخستنی
ئەو خوداوەندەی سەرنجەكانی تۆماركرد و هێشتیەوە
هیچ نابیندرێت
جگە لەو هەموو ساڵە ئارامگرتنەی كە ئەستێرەی بەسەردا ڕژا
كلیل لە قفڵی دەرگای حەوشە بادەدا
فەریكەنۆك دادەوەشێنێتە سینگی سینییەكی ستیل
مراویی ئەفسووناوی دەهێنێتە سەر هێلكە و ئاو
فیلمە ترسناكەكانیشمان بۆ خاو دەكاتەوە

395

شیری شەمشەمەكوێرە و مەڕی گوێشۆڕ سپین
ئەستێرەیەك دەكەوێتە خوارێ
دوو دەست بێ پەروا مانگ دەگرن
شوێنی پاش جەنگ بێ چاوە
هەنگاو بەرەو ناسكیی ژیان هەڵدەگرێت
داوای چاو دەكات
بچێتە ناو مەستیی یەكتربینینەوە
لە خرۆشیی هێلكە ترووكان
ڕووناكی پڕ وزە لە ڕوودا دەكرێتەوە
بەر گەنجینەی شاراوە دەكەوێت

396

یەكشەممە
شانازی
منی بووژاوەی دوای پاچ و شەڕ
شادمانی دیدار و فڕیو بەسەر دارستانی بە پەڕوباڵ و زەریای پڕ ختووكە
هیچ ئارەزوویەكی خواردنم نەبوو
قەپاغی مەنجەڵ لە سەما و مۆسیقای شاكاری
بیر لە ساردبوونەوە ناكاتەوە
ئاگرێكی كز و نەرم هەڵچوون و نیشتنەوەی چێشتی پێوانە دەكرد
ڕووناكی بەخۆی نازی و داباری
قادرمە یەكپارچە بووە باوەشی گەرمی ئافرەت و ئاوازی دركاندن و شانازییەكانمان
قورینگی دەستەخوشكی تیترواسك و لەقلەق
حەوزێكی پڕ و شلەتێن لەپی دەستی بۆ ڕانەگرت
قوواڵیی قوواڵیییەكان و بێداربوونەوە پێشان بدا و ڕوخساری تێك نەدا
بەرەو شاری ئاورینگدار ببێتەوە
مێشیش فایلی برینەكانمان داخات

397

دووشەممە
ئەفسوون
ئەو شتانەی فێریان بوویم
منیان ژیاند
ئەوانەی فێریشیان نەبووبم
بۆیان دەژیم
بۆ ژیان پاراو و هەڵبژاردە و ژیرە
ئەفسوونی سیمرخ بەرەو گیان دەكاتەوە
لە ویستمان ئاوی زواڵڵ دادەڕژێ
ڕازی پەیمان گەورە دەكات
دەكەوینە سەر ڕێگا
ئاوی زواڵڵی ویستمان بۆ خەمڕەوێنی و هاودەنگیمان دێتە كاروان
لە ڕستە هەناسە سوارەكانی كتێبی سارد و پواوی ساڵەكان دەرماندەهێنێ
باڵی پەپوولە لە فنجانێكی بچووك هەڵدەكێشێت
لەسەر ئەو باڵەدا
گومان دەبێتە نامەیەكی كراوە
دەنگی مۆسیقا لەگەڵماندا دێت و دەچێت
دەمانباتە گەرووی زەوی و دیسان گەروومان بۆ گۆرانی چاالك دەكاتەوە

398

تاوانبار كێیە

سێشەممە
نواڵە

مانگ دەگیرێ و دەوروبەر خامۆشی وەردەگرێ
مۆمێك دەست لەسەر دڵ
لە شوێنێكدا وەك میرێكی تێكشكاو شمشێری شكانم لێ داناوە
پرسیارەكانی خوداوەند لە سەبەتەیەكی قامیشی شەكر دەگێڕێت
نواڵە تۆقەیەكی ناسكی لە یاڵی ئەسپ چوو
لە پرچی ڕووگەنمایە
پاڵتۆیەكی فەرووش سەرەتای بەیانی و ئێوارە ڕادەگەیەنێت
سبەینەیەك كە نەبووە كاتێكی خۆش
كورسیی باخچە لە خۆشهاتنمان
لەخۆی تێ نەگەیشت كە بیر لە مێوان بكاتەوە
زڕەی گوارەت
مۆسیقای جەنگ بوو
كۆمەڵێك الشەم لە گۆڕەپانی جەنگ جێمان
باڵندەی گۆشتخۆر لە دابەزیندا بوون
پەشیمانم كردنەوە
میوەیان هەڵبژارد
بە نەوازشەوە گیتارم بەدمەست كرد
كانی هێمن هەڵدەقوڵێ
پەڕەكانی كنێرێك لێ دەكەمەوە
دەیخەمە سەر ئاو
بولبول لەبارەی دەخوێنێ و دڵەكانمان دەناسێ
ئاویش بەرەو ساكاری گەیشتن دەڕوات

399

چوارشەممە
بەهەشت
خشڵدزی بنەماڵەی پێغەمبەر
هێشتنەوەی جوانی و بەسەر و شوێنكردنی داهێنان
یانی هاوكاریكردنی نەوەكانمان
جوانی زەوییەكی تەڕ و گەرمی دووگیانە
نەوەكانمان لە كێڵگەی گەواهیدەر بەردار دەكات
لەوێ ڕەنگ نامێنێ
گیان هەڵدەقوڵێ
گەرمیپێوی ڕاڕەو و ژوورەكان پەپوولە بەتاسووقەوە دەیخوێنێتەوە
گڵۆپی بەهەست پێدەبن و دەكوژێنەوە
بەتانی و سەرین تێیدا بەرگی دیوانن و بەردڵ دەكەون
سادەیی وێنەیەكە هۆگرت بووە و دەتوانن یەكتری بدوێنن تا دڵ ئاشكرا دەبێ
ڕووناكیش ناونیشانی شیعرن
لە بۆنكردنی بخووری پاشمەرگ پەشیمان نابنەوە

400

پێنجشەممە
ئاواز
خانوویەكی لە تەختەدار دروستكراو
دەنگی گۆرانییەكی خەمگینی لێ دێتەدەر
ئاواز دانەرێك
لە تەمێك كە جێگای هانا و پەنابردن بوو
قەیسی و فەریكە سێو و تۆ گندۆرەی برژاو دەخوات
گوێیەكانی بێدەنگییان لە دنیا كردووە
وریای ژوور سەری خۆیانن
مەستی ئەشقێكی ڕژاو ئاشكرای كرد
دەوروبەر مووچڕكەدار دەكات
ئای هەڵەی دۆزینەوە
دوای تەواوبوونی ئەم گۆرانییە
ساتی ئارامیی تەواو دەبێت
هەستی بێ ئامانی و بەاڵ
ئەم ناوە دەباتە ناو دوو شەڕەوە
زانین و نەزانین

401

هەینی
ڕاو
دەستەیەك یاریزانی سێرك
گۆڕەپانی یارییان جێ هێشت
ڕووبار وەك سەرچاوەی بەخشش
خۆی پێشكێش كردن
یاریگا چوارچێوەی زێڕین و دەرگای ستیل
دەبێت لەسەر كۆمەڵێك كورسیی جێگیر دانیشین
دووربەدوور چاومان پاراو بكەین
ڕووبار پانتایییەكی كرایەوە
كورسیی گەڕۆك لە هەر كوێیەك ئارەزووی ڕاو داگیرت بكات
بینینی گیانداری
خشۆك و
ئاوی و
باڵی و
پێڕۆ
یارمەتیی شادی و هێمنین بۆ بە ئاسۆدا ڕۆیشتن
ماسی دوای ئەوەی لە ژیانی وشكایی شارەزا دەبێت
دەیكەین بەدەست و دیاریمان بۆ سەرچاوەی بەخشش
لە خۆشییاندا پێدەكەنێ
خۆش هاتی ئەی سەرەتای گەشت و سادەیی
مایسی  2002هەولێر

402

هەستەكان
بینین
چاویلكە
ئایا تێر تەماشا دەبێت یان نا
چاویلكە
كوێرەكان بۆ جوانی بەكاری دەهێنن
مامەڵەی كڕینی شەكرلەمە و گەزۆلەوزینە و بە دەمچەی ناوك شیرینیش دەكەن
لە تەماشاكردنی هەوری لەكاچوو ڕاهاتووم
دەشزانم بەندەكانی ناو بەندیخانە زۆر لەنزیكەوە تەماشایی ژیان دەكەن كە تۆیت

403

چێژ
شیشەبەند
شیشەبەند دڵی پیاوێكی چۆرتەیە بە دەمێكی نیوە كراوەوە
ڕێ دەدا زەرگەتە و جورجەكوێر و ماری پێ لەزگ
وەك شەقامی پانوبەرین گرێی تێدا نەكەن
بەهێزی چەپكەگوڵێكیش كە لە تەنیشتتبێت دڵگرانە
دەستێك كە وێنەی ئێمەیە نازی ڕاناگرێت و مەرگی ئامادە دەكات
پاشان الفیتەی پرسە دادەكوتێت

404

بەركەوتن
یەكەم
تەنیا دانەی یەكەمی تامی خۆش دەدا هەنار
ئەوانی دی
دووبارەبوونەوەی یەكەمن
وریابە ئەی ڕۆشنایی گیانی یەزدان
ماوە لە نێوان دووبارەبوونەوەدا نییە

405

بیستن
مردن
ڕامگەیاند ڕۆژێك لە ڕۆژەكانی مێژوو
پێشەنگایەك دەكەمەوە
كۆتەڵ و تابووتی تێدا پێشكێش دەكەم
كە یارییان بە هەستەكانی من كردووە
لەسەر ئەو قوڕەی بۆ دروستكردنی ئادەم و حەوا خۆش كرا
كتێبی لەبیرنەچوونەوە جێدەهێڵم و هێڵێكیش بەرەو ماڵ دەكێشم

406

بۆن
دەست
چەتە ترسنۆك و چۆكشكاوترین كەسە لە نركەی خوێنی كەفكردوو
جامی پێشەوە و پاشەوەی ئۆتۆمبێلیان بەخوێن و قوڕ سواغ دا
هەردووكیان میهرەبانن
خوێن گەرماییی جەستەی گیاندارە
قوڕیش هێالنە و ماڵ پێكدەهێنێ
باران دەستی خودایە
جامی پێشەوە و پاشەوەی شووشت
سەرم هەڵگرت و هەر ڕام كرد
چیا و كەروێشكەكان تەماشایان كردم و بە ڕۆشنایی گەرمیانكردمەوە
پاشان بە ڕۆشنایش دایانپۆشیم
لە تیشكی خوداوەند لەدایك بووم
چارەنووسی زەمینی و ئاسمانیی خۆم دەستنیشان كرد
شێوەشم دا بەبێباكی و تاجەگوڵینەم خستە سەر كۆتری پەڕلەپێ
كۆتر خواستی زەمین و ئاسمانە
ترسنۆك و چۆكشكاو نییە و تەواو سەرساممان دەكات

407

پێشبینی
قومری
قومری بێچووەكانی كرد بە بازووبەند
لە باڵی بەست
فڕین گەرمایییە لە ئامێزێكی بۆنخۆشدا
دڵخوازەكانی یارمەتیی بەرزبوونەوەی دەدەن

408

خەون
كیسەڵ
كیسەڵ هێلكەكانی بە لم سپارد
بەالیەوە گرینگ نییە
بگەڕێتەوە سەریان یان نا
كوێر و كەڕ و الڵە
لە ئاست ترووكان
حوزەیرانی  ٢٠٠٢هەولێر
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410

قۆناغەكان
دوای منداڵ خستنە سەر سەبەتە

منداڵی
تابلۆ

شانازی و ڕوخسار پاراویی دایك دەست پێدەكات
باوك لە شكۆی گۆرانی بەرەبەیاندا
بۆ كۆكردنەوەی پشتوپەنا گوێڕایەڵەكانی دەریا دەكێڵیت
دەشپرسێ كێ بوو دەریای كێاڵ
باخەوان لە كونی دەرزیەوەش ڕەگی تەمبەڵ و زڕ ببینێ تەقەی لێ دەكات
جووڵەی دەستی دڵێكی نقوومبووی حیكمەتی بەختەوەری
لەكاتی ڕوانی پەڕی قەتێ و ڕەنگاڵە
تابلۆیە ڕەنگەكانی بەیارمەتیی چرایەكی ناو جامخانەی چوار ڕوو ئامادەكراون
زەویش ڕەنگی لەبەر نەمێنێ
ڕەنگەكانی ڕووی مۆنالیزا و كیژی كافرۆش
تاهەتایە لەبەرەی جەنگ دەمێننەوە

411

هەرزەكاری
سزا
تاوە باران سزای باڵندەیە
نۆرەی فڕین دەدا بە لكوپۆپ یان پەڕ و باڵی درەخت
لكوپۆپ یان پەڕ و باڵی درەخت تەنیا لەناو بیركردنەوەدا شێوەی دەچێتەوە سەر باڵندە
واقیشیوڕدەمێنێ چ ڕۆژێك بوو شێوە ڕسكا

412

گەنجی
توانا
مانگی چواردە كە بەتوندی تەمیی چەور الدەدا
لەخۆباییبوون و خرۆشی هێزی زۆری نییە
بە دوای توانای خۆیدا
تریفەی پڕ ناساندنی كۆشكی گەورەی شارە
تۆوی بەهرە و دۆزینەوە دەوەشێنێت
لە ئاگر هاتە دەرێ
چووە سەر دەموچاوی زرێپۆشی ناو دارستان و داستان
شتێكی لە یاری ناو گۆڕەپانی كێبەركێ و هێڵە سوورەكان گۆڕی
بۆنوبەرامەی جۆالنە بە بنباڵی خدری زیندە هاتەالمان
بەختمان لە ناوی تەماشای تاج دەكات
ئەو منداڵەی لە هەفتەی یەكەمی تەمەنیدا مرد
نەیزانی دایك و باوكی كێیە

413

جوامێری
جێكردنەوە
ئەو وشانەی ناتوانین بیانڵێین
پاكیزەی سفری بوونن
لە بەرزایییەكانی فریاكەوتن دێنە خوارێ
ماڵ و خێزان دەباتە ناو ئاهەنگی خورپەداری گەڕەك و ئەلبوومی ڕەنگاوڕەنگ
هاتن و چوون ستایشن بۆ
جێكردنەوەی خەون لەناو باڵوكراوە تایبەتییەكانی
كە تاریكی دانایەتە سەریان و دایان ناخات
بۆنی شیلەی درەخت ئارەزوویان وا بەرزدەكاتەوە
تەماشای دەموچاوی ئەو میوە پەرستە بكەن
بە باڵندەكان دەڵێت
هاوڕێی تەمەن و حەوتەوانە
ئەمشەو هێلكەی چل هێالنە دەترووكێت
ڕێویش چاوی زل و بڵ كردووە و بەالدەمێكەوە دەڵێت
بەردەوام لە تاریكیدا دەژین

414

پیری
هێلكە
بارانبڕەیەك هێلكەی خۆی دا بە دوو تفەنگچی
بۆ نیشان شكاندن بەكاری بهێنن
دوو گیانەوەریش
نۆبەرە
ئاسمانی
پاشەبەرە
وشكایی
نێوانیش ئاوی
دەچنە ناو ناڕازیبوون و پاشماوەی دوای الفاو و سێبەرێك
هەوای گران و ئاڵۆزی باڵ و شمشاڵیان دەخنكێنێت
باڵوكردنەوەی دەنگی ڕاز و ڕسكانی
بەگەرماییی سۆراخپرسی هەست
تێكەڵەیەكە لە كۆیاد و چاو پاگژكردنەوەی سەر بەرماڵ و ملوانكە هۆنینەوەی مراد
دڵ بەهێز لەشكری ترپەی ڕەوانەی قەاڵی لەش بكات
مەرگ وەك دزێكی ناقۆاڵ دەماری دەپسێ
خەزنە جێ دەهێڵێ و ڕاكردووەكانی بۆ كۆ ناكرێنەوە

415

تریفە ئاوازی مانگە

كەنەفتی
جووڵە

لە باڵی پەنجەرەوە چاودێریی ئاو دەكات چۆن ڕادەبوورێت
بۆ جێماوەكانی مات دادەمێنێ یان نا
بە بەهرەی خەیاڵی شەقامی پڕ دەبێ لە ئاهەنگی دڵنەرم و تەنیایی گەردوون
بەرد لەناو ڕووباردا دەبن بە
گۆپاڵ
پرد
الیت
سێبووری
بەدڵی خومار و دەستی لەرزۆك و چاوی ئاشقی
دەفتەری یاداشت و خولیای لە جانتا دەردەهێنێت
باوەڕێك دەیخاتە جووڵە
هەنیەی وەسوەسە هەڵدەكۆڵێ
بەقەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ
ناو و سەرەباسەكان تۆخ دەكاتەوە
وێنەیەكی دەگمەن وەردەگرێت
وچانێ دەدا و لەسەر ئیقاعی زەینڕوونی
چاو لە ڕەنگی بەرەبەیان دەگێڕێ و سەرەتا دەگەڕێنێتەوە و ڕێگاش چرۆ دەكات
رێگا چرۆ بكە دەمەوێ جارێكی دیكە تەماشای لكوپۆپ و میوەی تر بكەم
بەهێزم دەكەن
تەممووزی  2002هەولێر
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نوێژەكان
بەیانی
ڕاكردن
تەنكە ئاوێكی بریقەدار لەسەر شەقام دروست بووە
چوومە دوای سێبەری كەروێشكی ڕاوەستاو لە تەختایی سینگی چیا
ئاسوودەیی شڵەقاندم و نەبووە شانازیم
لە ژیانمدا كەسێكی وەك خۆم ڕێكەوت نەكردووە
لە یاری خلیسكێنەی بەفر ڕووناكی بەسەردا ببارێ
بەدوای سێبەری ئەسپی بەیدەستدا ڕامكرد
زوو پێیەكانم لە ناوی ساردبوون
گیانی بەختەوەریی مەحاڵ و باڵی لە نزیك ئاگر ڕسكاوی پەپوولەم
بەهێزی دڵ بەرزكردەوە
ئەوینی ڕاستەقینە لە نیوەی دڵ نا لە نیوەی ڕێ بەیەكگەیشتنە
بەاڵم قەلەڕەشیش دڵی هەیە و لە نیوەی ڕێ چاوەڕێیە

417

نیوەڕۆ
ترس
پەنجەرە لە دەستێكی پاكەوە بۆمان جێماوە
تووڕەیە تیشك وەرناگرێت
هەڕەشە قەڵپەكانی ژیان
دەشێ لە ئاگری چێشت ئامادەكردن بچووك بكرێتەوە
تا خاڵی ڕەشی سەرزەنشتكردن
دەنگەكانیشی لێ دەركەین
كامیان سەرەتان
ژیان یان هەڕەشەكانی
لەو نێوانەدا بەندەی خودا ترسێندراو مایەوە
شتەكانیشی لەبیر نەكردووە
بەسەری پڕ تاج و پێی بە زەنگوڵەوە بەشەقامەكاندا دێت و دەچێت
هێالنەی ماڵ پڕ پووش و هێلكە دەكا و ناوی چەند كەسێك دەبا و دەپرسێت
ئەرێ ناوەكانی خودا زیادیان كردووە یان كەم

418

عەسر
تێبینی
هیچ هەستێكم لە مێشكمدا كۆ نەكردبووەوە
ئارەزووم بۆ پیاسەی دوای عەسرانی
شەقامی شەستی و گەڕەكە كۆنەكانی هەولێر جوواڵ
دەستم خستە دەستی وچانی هەست
دەسكی دەرگای حەوشەم بادا
گەڕان تامی ئاوی گوێز و خۆشاوی ترێی ڕەشمیری دەدا و یادەوەی ڕۆشن دەكاتەوە
سێبەری درەختەكانی لە هۆی تەنیایی خۆیان دەپرسن
سێبەری منیان هێنایەوە بیری
هەنگەكانی لە ناویدا شیلە و شانەیان دەڕژێتە دەستمان
قوواڵیییە نزیكەكانی سێبووری و خولیای گەڕانەوە بۆ ماڵی بلوورین و پڕ بخوور
شەوقی نقێمی ئەنگوستیلەی كەسوكارە مردووەكانمن
لە مێشكمدا بوونە تێپەڕینێكی بریقەدار
بەئارەزوویەك كە بۆنی هەاڵتنی ئەسێرەكان هێمنیان كردبوومەوە
دەسكی دەرگای حەوشەم بادایەوە
مرۆڤەكانی لە ڕۆژی دوایی دەبنە برادەرمان
چ هاودڵێكی شكۆمەندن و شووشەیان لەدەست نەكەوتووە
لێو كە پەنای گرتووە لە ماچی دووڕوویی و تێبینیی چاویان
مۆسیقای بارانە بیری لەخۆی كردووەتەوە
كاتێ تێكەڵ بە زەوی دەبێتەوە و ناشزانێ لە كامە باوەش تەواو دەبێت
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ئێوارە
گواڵو
ئاسمانی شین و پڕ ڕەنگەكانی دی
دەستی میهر و جوامێریی شۆڕ كردووەتەوە
گواڵو لە دەموچاومان دەدا
بۆ یەكتری بینین بۆن شادییە
ئەو هەڵمەی لە دەموچاویشمان هەڵدەستێت
لە سییەكانی مانگ دەیپاڵێوی
تریفەی چاوی لە كانیی تاهەتایی دەبێتە مۆری هەڵكەندراو و نیشان
لە زەلكاویش قومارێكی دۆڕاو
لە نێوان نیشان و دۆڕاندا
چاو هێزی خەیاڵكردنە
دەتوانێ گەشتەكانی تەواو بكات یان واز لە گەڕان بهێنێت
لەبەر پاراستنی پێاڵوەكانم یەكیان هەڵدەبژێرم
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شێوان
ناسینەوە
پەیبردن بە نهێنیی ڕوونبوونەوەی شیری شهوی و خاك قووڵتر هەڵكۆڵە قەلەڕەش
وەك ئەو پرسیاری ئەرێ مردوو پیر دەبێ یان پڕ هەستمان دەكات
دەكرێ جوانی و ناشیرینیی ژیان
لە كڵپەی ئاگردا بناسرێنەوە
ئەسپی دیدار بە ڕەنگاوڕەنگبوونی گەیینی شەمامە هەڵدەگەڕێت و پشوودەدا
ناشیرینیش تا قەاڵی گۆڕ پێیدا دێتە خوارێ
ئەوەندە سەخت و دژوار نییە
چاو دابخەیت و لە ئاوێنە نزیك ببیتەوە
ئاوازی حەكایەت گێڕانەوە باشتر دەزرینگێنەوە
ئاسمانیش بای پاراو دەداتە باڵی هەموو فڕندەیەك
باڵندە وەك درۆیەك دەرناكەوێ و ئاگری شوێنمان ناكوژێنێتەوە
ئابی  2002هەولێر
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توخمەكان
با
دەربەندی گۆم
گوندە بچووكەكەی خودا
دەربەند
ڕووناك و گەرم بە بۆنی خۆشی بێ پەروایی و ڕۆژانی جەژنی لێخۆشبوون
فێنك بەگەشەی سییەكانی درەخت و دڵخۆش بە كوڕی یەكەم زگی خۆت من
هەواڵێك دەگات گیا پەخشانی زەوییە
كوڕی پێكهاتەی سروشتت نووسیویەتی و ڕەنگی ڕۆژگاری ڕشت
زەوی مۆسیقای دڵ و چاوی نەمردووە و كەڕوكاس نەبووە
ڕاز دوای ئاشكرابوونی دەسووتێ

423

ئاگر
وچان
هێڵێكی لە نێوان ڕۆح ترشاو و بێگەردی كێشا گرینگ نییە ڕووەو كوێ
پاشان چاوەڕوانی ڕووداوی نەكرد
چووە یاریی دوورودرێژی مار و پەیژە
گوتی بیپێون
هێزی هەست وشەیەكی گیانسووك و هەڵبژێردراوە
دەمودووسڕەكان لە ناوی دەپیتێن وچان دەگرن
لەپڕ دڵیان دادەخورپێ و بوونیان دەپشكوێ
ئەفسوونی مانەوەی ژیان چییە
پرسیارێكە ئاو لە ئاگری كرد

424

خۆڵ
گیانئاوێزان
تا خەو نۆبەرەی بینینی لە شیر و بخووری ناوچەوان وەرداین
دەموچاوی بەروبوومی ژین و كتێبی تابووتی زیندووبوونەوە
لە پەڕوباڵی درەختی ساڵی مندا ئەم دیو و ئەو دیو و سەرەتا و كۆتایییە
هی منیش لە ڕووناكاییی ناولێندراوی ئەودا نیشان
جریوە و كەمانچەی خۆڕسكی سیمرخمان دۆزییەوە و بەدوای دڵدانەوە گەڕاین
لەو بیر هێنان و بردنەدا بووم
كوڕەكەم تەواو لە من دەچێت
كوڕەكەشم هەموو شتەكانی دەبردەوە سەر ئەوەی
باوكی گیانئاوێزانی باپیریەتی
لە ڕۆژەخۆرەكانی زستان پێ لەناو خوێندا ڕێدەكات

425

تەمەنی گوومبەز ڕوونە

ئاو
دەركەوتن

سكااڵ و وڕێنە بەباشی دەگەیەنێت
شتەكانیش چۆن هەن ئاوها لێی دەردەكەون
كە هەقیقەت ماسوولكە جەزبەدراوەكانی خۆی لەبەر هەتاو هەڵدەخات
دەكەوێتە ناو گەمارۆی تاریكییەوە
بیر لە ڕێوڕەسمێك بكاتەوە
برادەران یەكتری تێدا ببینن و سەرگەرمی مەشقبن بۆ داگیرساندنی زەین و مەزەندە
وەك باران لەگەڵ پەیمان مانەوە بدوێن
نەشدوێن وەك ئەوە وایە
كە لە بەرزترین بەرزایییەوە یان بەدووراییی چوار پەنجە هیچ ڕووی نەدابێت
بەڵێ ئا ئا بەڵێ
تاریكی گەمارۆی داوم و سواری پشتی هێستری تەرس لە قوونگیراو نابم
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ئەشق
خەاڵت
كە ئەستێرە خۆماتدان و بۆسەی پڵینگی ڕەش دەشكێنێت سوور دەبێت
لە دامێنی گردەكاندا كێڵگە دەخرۆشێن و دەست و پەنجەیان دەكەنەوە
چاوێكی كۆچەرییە مانگ
بە هێزێكی هاندراوەوە بەقوواڵییی ئاسمان ڕادەبوورێ
گوڵەكانی لەسەر گۆڕە تازەكان دانراون دەالوێنێتەوە
چۆلەكەكانی لە هەموو جوانین بە پەڕی بۆندار و هاتنەگۆ
درەخت دەگۆڕن و لەسەر بەردی سێبووری دەنیشنەوە
بە دانی بەر جووجەڵەی دڵ سوێند
مێخەكی سەرەتاكانی ئەو پرسیارانەی لێماكران
لە تیژیی شاخی كەڵەكێوی بۆن خەاڵت دەكات
سێ بەشی جەستەی تێكەڵی گەرمیی گۆزە كردووە
مەشخەڵی تاج و سێوێكی دوو ڕەنگی دزی ڕاوكەر
بەهێوری دەڕوا و لە پشت پەنجەرەی شووشە شكاوەوە لێمان دەڕوانێت
ئەیلوولی  ٢٠٠٢هەولێر
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وەرزەكان
زستان
پەیژە
سروشت لە یاداشت و دیدارەكانمدا
هەزار و یەك چیرۆكم لەگەڵ گوڵەكانی نزیك ئاو هەیە
هاوشێوەی سروشت مرۆڤە و مرۆڤ ئاڵۆزتریشە
لە سینگی سروشتدا دەنگی مرۆڤ ڕوا و دوا
مرۆڤ چاڵێكی ڕەشە
دەنگی مرۆڤی بۆ شاردنەوە بردەوە ناو خۆی و حەفت لێفەی خوری پێ دادا
هابیل لە تەرمی قابیلدا تاوانەكانی خۆی شاردەوە
كاتێك تێر خەوبووەكان خەویان لێ دەكەوێتەوە و ڕادەچەننەوە
سەریان گران دەبێت
بەغارێك دەچنە ناو كاتی پێشبڕكێ و ڕۆمانسییەوە
پێیان لە پێاڵوی ئیسفەنج نقووم دەكەن
جەنگی ژیان بەهۆشیارییەكی تایبەتەوە دەڵێت
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پەیژەكان شەقامی دڵەڕاوكێن
كەلكێشی خۆپێشاندانی لەناو دەكوژێتەوە
كەشە ناوازەكانی ئازادییەكی داگیرساو لە بینین پێدەگەیەنن
بەتەنیشت پەنجەرەی ئەلەمنیۆمەوە
كورسییەكی هەستیاری وتاربێژی دادەنێن
میوەی بەهەشت لەسەر پەنجەكانیان یاری پێدەكەن
گوێ لە خرۆشی غەزەلی ئەو ڕێژگە خەمبارەی كە باراناوی پێدا دێتە خوارێ
هێواش هێواش پەردەكانی هەڵدەداتەوە
مرۆڤە نازدار و سادەكان
بارانن زەمین دەخولێننەوە
خەنجەر بەجەلالد دەكەنە گوارە
كیژان خەزێنە دەشكێنن و ستایشی بای هەرگیز ماندوونەبوو دەكەن
لە دووری دوورەوەش تەماشا دەكەن باران نەرم نەرم دەتكێتە سەر پەڕوباڵەوە
سروشت لە یاداشت و دیدارەكانمدا
هەزار و یەك چیرۆكم لەگەڵ گوڵەكانی نزیك ئاو هەیە
هاوشێوەی سروشت مرۆڤە و مرۆڤ ئاڵۆزتریشە
لە سینگی سروشتدا دەنگی مرۆڤ ڕوا و دوا
مرۆڤ چاڵێكی ڕەشە
دەنگی مرۆڤی بۆ شاردنەوە بردەوە ناو خۆی و حەفت لێفەی خوری پێ دادا
هابیل لە تەرمی قابیلدا تاوانەكانی خۆی شاردەوە
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بەهار
ئەمەك
نینۆكی دەست و پێی منداڵەكانمان بۆیە دەكات
چووپی پایسكیلیشیان پڕ هەوا
دەیاننێرێتە
بینینی سەمای پەلكەزێڕینە كە دایكی حەوت ئازارە
ئاهەنگی یەكتر ناسینی باخچەی ئاژەاڵن
مۆزەخانە كە فرمێسكەكانیان لە شووشە كراوە
دەرەوەی شار كە هەتاو لەدەوری دەگەڕێ
دەشیان پارێزێت لە
هەڵخلیسكانی بەفر
كارەساتی شەقام
میوەی بۆنگرتوو
هەڵمژینی هەوای گران
ماسیی خوێ و سماقكراو دەخاتە سەر ئاگرێكی ئەفسانەیییەوە
بە ئەمەكەوە لە هەموو شوێنێك ژمارەی تەلەفۆنەكانمان بەبیر دەهێنێتەوە
پەیوەندی بە كەسە دوورەدەستەكانمانەوە بكەین
دەبین بە كەوی ئامادەی خوێندن
پێستی ڕەنگبزڕكاوی زەوی دەگەڕێنێتەوە دۆخی پەڵەی ساڵ و ئێمەش هەست
بەتێكچوونی دەموچاومان ناكەین
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هاوین
خرۆشان
شووشەی ژەهر دەشكێنێت
ئەسپیش دەهێنێتە پێش سەكۆی
ئەرێ بڕۆین
نەڕۆین
چیا خاڵییە لە هەموو ڕاوكەر و نێچیرێك
جۆالنەیەكی نەرم و هەوا خاوێن بەدارگوێزێكەوە هەڵخراوە
نیازمەندێك جانتای پڕ بۆنی كەسوكاری لێ نزیك دەكاتەوە
كەس لێرە نییە ڕۆشنایی و مۆسیقا دەستی گیانی بگرێ و بچێتە ئاهەنگ
بەگەرمی گۆرانی هەڵداتە ناو ئاگرێك كە داومان بۆ نانێتەوە
خەواڵووەكان دڵ و چاویان دەخرۆشێت
چاوەڕوانین دێوجامەی بەهرەدار
تابلۆی ڕەش و سپی بكاتە ڕەنگی هەقیقەتی برادەرە نەمرەكانمان
هەقیقەت جرووكە جرووكی باڵندەیە
پێی نارنجیی لەناو هێلكە
سەری تا هەتایەی ئازا و ئازادە
بلیمەت و بەبڕوامان دەكات
بلیمەت و بڕوا زیندانی دوژمنەكانە

432

پایز
چل
بەیانی ڕۆژی بەختكردنەوەیە
شەو بە زۆر ڕەنگ گۆڕا
مەیدانی شەڕی باڵندە و مرۆڤە
یان باڵندە بوون بە مرۆڤ
مرۆڤیش بە باڵندە
بە جوانی وەك تیشك لە دەرەوەی ڕووناكی ئاگردا دەركەوتن
خڕخاڵیان لە پێی منداڵەكانمان لەراندەوە
زەنگوڵەش لە ملی سمۆرە و كەروێشكی ماڵی
چاو وەك پاشایەكی لووتبەرز
دەوروبەر و ئێرە و ئەوێی بەالوە گرینگ نەبوو
ئەستێرەیەك كە نازانین لە كوێوە بوو بە خانەخوێ و چاوساغ و وجاغ و خانەدان
پێشتریش كۆترە باریكەی بەختەوەری
لەگەڵ خۆی بردبووە ئەو قووللەیەی یەكی لێ دەبێتە دوو
بۆم جوواڵیەوە
جیلوەی هەواڵێك لە دەسكی زیوینی الیت نیشت
یەكەمین برووسكە هەمیشە بە بەرزایییەكانی دڵ دەگات
گەاڵش ساڵو و ماچی سەكۆی مااڵن
هەور دابەزە ناو شەقامە دێرینەكان
با بە نمەت زمانمان بشۆین و پێشمان پاك بكەینەوە

433

بچینە سەردانی
یەكەمین ئەفسانە و
باڵێكدانی كۆترە تێپەڕنەبووەكان و
بۆنی خۆشی یەكەم گواڵو و
خۆڵی تەیەموم
خودایە بە دەستی بەندەكانی خۆتەوە ماندووی
فەرمووی پشوویەكت لێ دەكەم بۆ ماڵی خۆم
خودایە بە دەستی بەندەكانی تۆوە ماندووم
فەرمووی پشوویەكم لێ بكەم بۆ ماڵی خۆت
تشرینی دووەمی  2002هەولێر

434

مردوویەك ئاگای لە هەمووانە
تاج سەر گران دەكات
تاج چاوی لەو درەختانە ڕوون بووە لێرە ئاو دەخۆنەوە
بۆنی گیای الڕێیانیشی بەئاگا هێنا
ئەوەشی گوت ڕۆح گۆشت و ئێسكی نییە
دوای ماوەیەكی كورت
كەوتە سۆراخكردنی ونبووەكانی و بریقەی چاویلكە و دڵنیایی
ئەسپی جڵەو زیوینیشی لە گۆڕەپانی شێوە پەرستگا
خەاڵت كرد بە زوو ورووژانی پەپوولە
ئەفسوونێكی لە چەكەرە و نەرم و شلی گوان
دا بە گژوگیای ئالوودەی نیاز و مراز لەسەر خوێندراو
گژوگیا كەسوكاری منن
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ڕزگاریان كردم لە گەمارۆ و داوی فریو
مەرەكەب و كاغەز و یاد خۆیان لەناو ڕێكخست
ئەم سرووشەیان هەڵدا
ژیان و مردن بردنەوە و دۆڕان نین
شیر و
قاوە و
دیوان و
مۆمی دەم بەسووراو و سپیاو
سۆز و سێبووری و بێ پەروایییان تا گەیشتن بەخۆت بەرز بووەوە
هاوارە بەهانا هاتووەكانت كە بەدڵێكی بەهێز شوورە دراوە
هەڵدە سەرە ڕێگاكان
نە لەگەڵ سەرەتا كاروانت دەجمێ
نە كۆتاییی واقوڕمانێكی لەناكاو و لەبیرنەچوو
گیانت دەكات بە قۆزاخەی حەكایەت و ئەفسوون
لە نامەیەكی تایبەتیدا داوا بكە
پێویستیم بە دەستەیەك پێغەمبەر هەیە
لەناو گەرمایی دێڕەكانم
هونەری پێگەیینی میوە بكەن بە بیركردنەوە و خولیا و ڕژانی تاڤگەیەك
ئەی سەمای ڕێشمە و زەنگوڵەی نەرمی كۆچی بەختەوەری
ئەستێرە بۆیەكراوەكانی ناو ڕستە سڕەكان لە خەودا بڕژێنە
هەنگ هەنگوینیان بڕییەوە
نەمانزانی ئەو تەشتە ئاوەی حەوشەمان خۆش بوێ
كە تریفەی مانگی بۆ پاراستین
ساڵوت لێ دەكەم ئەی ئاسوودەیی
بەدڵ ئاوڕێك لە پاشماوەی برینەكانمان بدەرەوە
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كوالنەوەیان كێڵگەیەكە مەست و ڕازدركێن
مۆم تێكۆشەری بنەماڵەی ڕووناكییە
جەنگێكی گەورەی بردووەتەوە
نیشانەكانی خاڵبەندیی ژیان
گوێ لەو دەنگانە ڕادەگرن دەبنە ئاواز
نیشانەكانی خاڵبەندیی مردن
گوێ لەو دەنگانە ڕاناگرن نابنە ئاواز
گوێ گرتن و نەگرتن بردنەوە و دۆڕان نین
خانەی دوو گوڵن چاوەڕوانین ببنە شانەی هەنگوین
دەتوانین پێیدا بڕۆین و بێینەوە
بازێكی ڕاونەكراو لەناو ڕەزێكی خانومان
لە باوەشی درەختێكی نزم خۆی هەڵدا
پڕشنگی بەهرە دانەوێڵە و ئومێدی لە نزیك دەنووك و باڵی دانا
بۆنی حاجیلەی كوتراویش لەناو گۆرەوی و ئاون دەنیشێتە شوێن پێیەكانی
وەك پێروو دەجریوێنن
بێ چرا كتێب كەسێكی لە بیركراوە
شەوقی ڕووداوەكانی ساڵ چەشنی باران
ئاوی سەر بە شەختە بەئاگا دەهێنێت
بۆنوبەرامەمان بۆ دەنێرێتە ماڵەوە
قەڵەمكێشی كۆچكردووان و گڵۆپی سەر حەوزی ماسی و چەتری گوڵفرۆشان
پەڕەی زمانن قەت دەماری درۆ لەدەمیان لێنادا
وایان كردووە بە وچان و درەوشانەوە تەماشامان بكەن
درەختی بڵند و لك بەهێز
بۆ جۆالنە خۆیان هەڵدەخەن و ڕەگیان بە ناوچەوانمانەوە گرێ دەدەن
ئاڵۆزیی ژیان و سادەیی مردن كە بەهرەی تیشك و سێبەرن
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ناكۆكییەكانیان خاو دەبێتەوە
نیشانەكانی خاڵبەندی دەبنە مۆسیقایەكی دەوڵەمەند
خۆدەكێشن بە هەورێكدا لە دڵدا دەبارێ
كتێبەوانێك لەو گەڕەكەی چاو داناخا و وشەكان بە ڕێگادا دەڕۆن
چووە ناو دواین جەنگی ڕەش و سپی و خۆی تەنیا كرد
بە تاجی كتێبەوە هاتەوە یەكەم كۆاڵنی شار
تێگەیشت ئاووهەوا و ئاوێنەی بەرانبەری
ڕوخساری ڕۆشنی ئەسپە یان هێزی ڕاوچیی ڕێوی
تاج ناوی تاجدار دەزانێت
خۆرێكی سادە هەڵیگرتووە و بەسەر ناوچەوانی دنیا ڕەتدەبێ
تشرینی یەكەمی  2005هەولێر
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زمان و دڵی مانگ
پەپوولەیەك لەسەر شانی پێغەمبەرەوە فڕییە سەر شانی من
تەپەی باڵ و نیشتنەوە بۆنی خۆشی گڵەسەرن لە پرچێكی خورمایی كاڵدا
پێویستییەكانی ڕۆژ هەمووی جوانین
لە ڕۆژژمێردا بە دێڕێك ئاماژەی پێدراوە
كاتژمێری قورمیشدار ئامادەت دەكات بۆ بێداركردنەوەی پەردە
تیشك بەشی خۆی بداتە ژوورەكان
جۆشی قۆریە كە بەناو دڵی هەڵوەدای كازێوەدا ڕەت دەبێت
باوەشی ماڵ پڕ دەكات لە شیرینی
كرۆسك و ددانی شیری تێیدا گەشە دەكەن
داوەڵ پشووی بێستانەوانە
مەیموون و كەروێشك خەیاڵیان دەمرێ و باركەوتوو دەبن
نامەی جەنگاوەرێك لەناو دەست و پەنجەی پۆستەچیی شار بانگی كەڵەبابە
ئەستێرەی تاریك و ڕوونی لێ بەگرشە گرش كەوتووە
مێرگی ئەسپەكان و ڕۆژی سپیی سەر چیاكان
گیان و لێكدانەوە دەدەنە نازی ڕەنگ لەناو پەلكەزێڕینەدا
پەلكەزێڕینە جوانیی سەرزەمین بۆ ئاسمان دەبات
پێچكەی گالیسكە لەناو فریز پەڵەكانی جەستەی بە خوناوی شادمانی الدەدات
سەرنشینەكانی نقێمی ئەنگوستیلەیان چاون
لە كاتی دەستگیران هەڵبژاردندا كە سروە و ڕشێنەی باران پەرژینی دارین دەشكێنن
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گوڵەجۆ و گەنم لە ناوچەوانی كار و بەرخ شەپۆل دەدەن
ناز و فیزی شێر لەو كاتەدا گەرم دەبێت
كە تەرمی نێچیر لەناو دەستەكانی دەشێلێت و گۆشت و ئێسك لێك جیا دەكاتەوە
تەنیا مرۆڤ پێویستی بەئاسوودەییی ناو ئاوێنەیە
دەزانێت كە ناشیرین بوو ئیدی تەواو
بەهرە و بەرهەمی لە نوێوە دەست پێناكاتەوە
ژیانیش بەردەوام خوان پڕ بەهرە و بەرهەم دەكات
بوێری باڵندە بەرز دەكاتەوە
ئەوانیش لە مەستیی فڕینێكدا ئاسمان خاڵی دەكەن لە برووسك و پاشماوەی
نەرم نەرم لە ئاسۆی پڕی سپێدەدا دێنە خوارێ
بەسەر گۆچانی پیرەكان دەنیشنەوە
پیرەكانیش ترپەی لێدانی دڵی خۆیان گرێ دەدەن بەباڵیانەوە
باڵ ئەی پشت و پەنا و جوامێری ناو دانیشتنە تایبەتییەكان
ڕەوانبێژ و سەروا و كێشدارمكە بە تكای گوڵەباخ لە دەست و پەنجەی دڕ
خەریكە ڕووناكی لە چاوانم كۆ نابێتەوە
ئەلفوبێی ژیانی خۆم لە بەرزایییەكان هەڵدایە دەستی خوداوەند
ڕەشنووسی بەخت و ناوچەوانیشم دوور لە نزرگایەك شاردەوە
ئەی دەریای نوستووی خەونی خۆ ئاشكرا كردوو
بەرپا بووە زەبر و زەنگ و جەنگی جودایی
دەستەودامەن و فریا
جامی ئەفسووناوی گیانم پڕكە لە بەهرە و بەرهەمی خودایی
مانگی لە دەست مەرگ هەاڵتوو
شانمی بە قەاڵ و مۆزەخانە و ئاوێنەی بنەماڵەی زانی
زمان و دڵی لەسەر پەروەردە بكات
تریفەیەك لەناو جامی ئەفسووناوی خودادا
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برژانگی چاوە گەورەكانی كردنەوە
بە وریایییەوە دوا
دوای چەند چركەیەكی خوماری
گەشتوگوزار و غەزەلی ئەسپ و بریقەی چاوی پێغەمبەرەكان لەسەر زەوی دەگۆڕێن
هەندێك زمان و دڵ پەیدا دەبن
سێبەریان ڕۆحی تێدایە
ئەرێ سێبەری ڕۆح تێدا ئاسوودە
زەبر و زەنگەكانی داهاتوو لە پێناو چیدا دەبن بە جەنگ
كوكوختی هۆگر بەحەوشە و ماڵ و سەر ئالێری تەلەفزیۆنەكانمان
لە وشەی هەڵكەندراوی ناوچەوانی خانووی باپیران دێنە دەرێ
لەناو فەخفووری ماستی منداڵەكانمان
لە ڕەنج و ڕاز و هەوای بێباكی نقووم دەبن
دەست بە سەری ئاگرودوو دادەهێنن
گەرمایی دەبەخشنەوە بە دەرگا كردنەوە و پەیوەندییە هەستییەكان
پاشان لەسەر ئااڵی داگیراو پاشەڕۆ دەڕێژن
ئەرێ مانگ لە زەماوەندی جاویدانی زمان و دڵدا
چ شەربەتێك دەخورێتەوە
مەشخەڵی سەرشانم فڕییە ناو چاوی پەپوولە
ئەو چاوە ڕەنگی خودا و ڕەنگی ئاو و ڕەنگی شیعری پاراست
بەهرە و بەرهەمی لە نوێوە دەست پێدەكاتەوە
تشرینی دووەمی  2005هەولێر
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ڕێوڕەسمی كردنەوەی پەیكەرێك
بەچاوی گایەكی قوربانی تەماشای باڵندەی دەنووك لەناو ئاو دەكەم
خودا بەنیازی ساڵو چاوی داوەتە دەستێك
دەبدەبەی ڕەنگاوڕەنگی پێوە بشەكێتەوە
قوماشی ڕەش و سپی بڕی
پرسە و كفن
پیت ڕژانە ناو دەمم
توانیم وشە لێكدەم و داوا بكەم
مانگ بەسەر هەولێرەوە پڕ و نارنجی و لە گڕوگاڵدا بێت
بەو نازەی داویەتییە ئاوی ڕژاوی حەفت چیایان
چەتر هەڵدا و شەڕی باران بباتەوە
چەتر شەڕی باران دەكات
پەیكەرێك حەفتا ساڵ پیاسەی بەسەر پردی ئەم دیو و ئەو دیوی ڕووباردا كردبوو
پاشان لەسەر گردی بە ئااڵ داپۆشراو دانیشتووە
ئاوێنەی دابووە ژن و شووشە بۆنی وەرگرتبوو
سەیری پەند و وێنەی سەر قەڵغانی كردبوو
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قسەی توندیشی لەگەڵ وەردیان كردبوو
نامەی لەسەر باڵی بە ناز و فیزی كۆالرە نووسیبوو
سەرسام بوو بە
گوێی كەروێشك و
گوارەی شۆڕ و
پیاڵەی چا و
ڕووناكی ڕووی زەوی
بلووری المپای سڕیبووەوە
تووتن و پایپی خۆش كردبوو
زۆر تەماشای ڕوخساری دایك و باوكی كردبوو
وایدەزانی دەمرن و بەجێی دەهێڵن
پەیوەندییەكانی نێوان درەخت و باڵندە و هێالنە و هێلكەی باش ناسیبوو
گڕوگاڵ و دارە دارەی منداڵیی دەبێتە كاروانسەرا
یەكەم هێلكە لەوێ دەترووكێ
یەكەم ئاو لەوێ ڕووندەبێتەوە
یەكەم باڵ لەوێ دەفڕی
یەكەم شیر لەوێ هەوێن دەكرێ
لە بریقەی خانومانی ڕەش و سپی
ڕەنگەكانی دی لەواندا دەڕژێتە سەر نۆتەی سروودەكانمان
سروود بووە پشتی ئەسپ
پشتی ئەسپ بوو بە زێد و ماڵ و لەدایكبوونمان
بەكامی دڵ سۆز و ئاوازی گیان دەدا بە پاڵەوانی هیوا و سەرپێخستنی خەونەكانمان
باڵندەی هەمەجۆری شادمانی لەشكری بوون
پەلكەزێڕینەش بیر و بۆچوونی
لەشكر كە دەڕژێنە بڵنداییی دەموچاوی
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بەنیازی ناسكبوونەوەی نیشتنەوە و بڕیاردان لەسەر مانەوە و باڵ گەرمبوون بۆ كۆچ
بیر دەكەنەوە و قسە و باس بۆ یەكەم پەڵەی ساڵ دەدركێنن
ئێمە زۆر پێویستمانە بیزانین
گوڵەكانی لە ڕێوڕەسمی لەدایكبوون و مردنی دەخرێنە سەر پەیكەری
تەنیان وەك تەڵە شخارتەی بەكارهاتوو بۆ داگیرسانی مۆمی سێبووری
بولبول لە پاڵیان بانگی
بە چل باڵفڕین و نیانی جۆالنە و جەژنی گەڕانەوەی ون كردووە
دوای سەرگەرمی دیتەنییەك
گۆشەنشین و خەواڵوو هەناسەیەكی دایەوە
ماسوولكەی جەستەی بەشڵەژاوی و گەروو وشكییەوە
سەیری دەمی ڕاهێنەری وەرزشوانی دەكات
چێژ لە یەكەم ڕووبەڕووبونەوەی كڕێوەی گەاڵ و ئەو ڕۆژانەی دەزانێت
ژیان چییە وەرناگرێت
بەاڵم خەیاڵ كە دووڕوویی مرداندووە
بێ بگرە و بەردە بە هەموو شتەكانی دەگەیەنێت
لە بۆنەی ئاشقبوونی شەونمی سەر گیا و شەڕی چاوەزار
دەبێتە دەستێك لەناو قۆزاخەدا ژیاو بۆ خۆشی و ناخۆشییەكان
هەڵیدەداتە ناو ئاهەنگەكانی كۆچەرییان
بیرەوەری گوێڕایەڵی دەبێ و سوودی پێدەگەیەنێت
هەڵە و نوێژە درۆینەی لە بیر دەباتەوە
دەستێك لە گێڕانەوە ڕاستگۆ و ناهێڵی وەخت بەسەرچێ
نامەكانی دەخاتە پۆستەوە
نامە هاتووەكانیشی وەردەگرێت
ڕێگا پێچاوپێچەكان هەموو شتێكیان پێدا دێت و تێدەپەڕێ
ڕۆژی هەمیشە بۆنخۆش بەشەقبوونی خاك
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كاتێك دومبەاڵن خۆی دەناسێنێ
لێدەگەڕێ ئاقیق و نووسراوی ناوچەوانی هەر هەموو پێغەمبەرەكان تێكەڵی بن
لە گەرمەی سەما و ناخ جریواندن و دیتەنی خودا
دڵی دەشوات و دەڕوا
پڕ دەستمان كڵۆ شەكر و مۆری بەخت دەكات
دەتوانین كەلوپەل و وێنەی بەهرەمەندەكانمان بكڕین
دەستەسڕی تەنكیش لەگەڵ خۆمان هەڵگرین
بێباكی بڵندبوونەوەی چنار
دەبێتە شوێنێك وەك قۆزاخەی ئاوریشم
جوانكراو بەسپێنەی هێلكە
ئاسوودە و پڕ بەهرە و پەیماندار
هەموومان شەقامێكمان دەبێ تێیدا بچینە سەردانی خزم و كەس و برادەرەكانمان
ڕۆژ كە ئاوا دەبێ
تەواو ئەڤینی خۆی كردووە
ساڵو
ساڵو پەیكەری پەروەردەی شیر و شەكری دایك و باوك و بارانی سێبووری
تێگەیشتی بۆ جارێ نامری
ئەو درەختەی تۆ تێیدا گەشەت كردووە
دەبێتە درەختی بنەماڵەی شیعر
ئەو هەموو وزەی تیشك و ئاو و پەین و ڕووخۆشی خۆڵەت پێشكێش دەكەین
كە خوداوەندی بەهرە و سرووش ڕسكاندوویەتی
كانوونی یەكەمی  2005هەولێر
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ڕژانی موورووی بەخت
گردێكی پەرژینكراو بەهونەری دەستنووسەكانی پەیام
خودا هەمیشە دانیشتنە تایبەتییەكانی تێدا ئەنجام دەدات و چاوەڕوانە گەورەتر بێت
درەختی زمانیش بەگۆپكەی نەكراوە لكی گران بوو
دەنگی پێغەمبەرەكانی لەوێ
یەك بەدوای یەك ئاوازدار كرد
دەستی بەڕوخساری سادەییماندا هێنا و قوواڵییمان درەوشایەوە
موورووی بەختی ڕشت
دێوانەیەك لەسەر ناوچەوانی كە مۆسیقا و ئاوێنەیە بۆ ڕێگاكان
ئااڵی ئاشقبوون و مشتوماڵكردنی یادداشتەكانی پێشان داین
بای بەزەبر و بێ پەرواشی ڕاهێنا
ئاراستەی تەواوی بخاتە سەر
بۆ شەكاندنەوەی بەردەوام و پێوانەكردنی نازی چاوی باڵندەی سەر هێلكە
چاوی لە گۆی سەیوان گڵۆپی ڕەنگاوڕەنگ بوون
ئەوەی ئامانەتمان الی داناوە وەك سپێدەی ڕۆژی بەهار
چاكەی بۆ هەموو كەس دەوێ
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گەنجینە و خرۆشانی لە سێبەری تەنكی كەلوویەك هەڵگرتەوە
پێش خۆی بەڕوونی بینی
زانی پێیەكانی لەسەر
كونی باڵەبان
توولەی شفتی
بڕكی گندۆرە
السكی لۆبیا
چێورمەی گۆڕ غەریب
قەڵەمكێشی ئەسپ
برینی قوربانی
مەتارەی شوان
قەڵەشی كوارگ
دانەنێت و گرەوەكانی كە باپیری لەگەڵ نەوەكانی خۆی كردبوونی بباتەوە
سۆز و بەهرەی بەهێزی تێدایە بۆ ناسین
شوێنی حەسانەوە زۆرن
بەرانبەریشی تابووت
مرۆڤ بەدڵێكی خومار چاویلكەی فڕێ دا و جوان خولیاكانی چاوی جێبەجێ كرد
هیواكانی لەناو دانەنا
شەپكەی تابووتیش لە درەختیدا گەشە ختووكەی سووڕی خوێنی داوە
ڕازاندوویەتیەوەش
تەمێك لە مەمكی دێو پەیدا بوو
بووە تانەی چاویلكە و پەنجەرە
ئەلف تا یێ
بەیەكەوە لەسەر زەوی و زمان نیشتەجێن
تەمەنی زەوی و زمان بەو نیشتەجێبوونە درێژ دەبێت
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ماوەتەوە ئاوێنە بەدیوارەكان هەڵبواسین
باڵندەی پەڕ چەور
ڕۆژانی پشوو لە گۆمەكان بێنە دەرێ
لە ناوی بیر بكەنەوە و چرا و ئەلبووم بهێننە سەر مێزی ژوورەكان
وەرزی نیشتنەوە و هەڵفڕین و توانای باڵیان بناسن
پاشان بەڕەنگی شاد و بیری هێمن و بێگەردەوە بنوون
نووستن فریای
ناخ و
گیان و
ویژدان و
خوێن دەكەوێت
لە حەوشەی پشتەوەی خانووە دێرینەكەی ماڵی باپیرم
كە بەهەشت حەزی دەكرد بۆ كاتییش بێت
چەند ڕۆژێك خەڵكی هەڵبژاردەی خۆی بهێنێ
بە نەخش و نیگاری خەریكیان بكات
هێشووە ترێیەك دەمی لەناو كەپر شۆڕ كردووەتەوە ناو ئاوی ڕوونی كووپە
دەڵێن باڵندەی پەڕ چەور
هێلكەكانی دەهێنێتە ناو كتێبخانەی
ئەو شاعیرە سادەیەی ئاوازی بۆ ئەم سەرزەمینە دانا
پەلەشی نەبوو لە پێگەیشتنی میوەكانی حەوشەی
بەدەستنووس و پرچی كیژەكانی دایدەپۆشێت
لە كوێ الشەی مردوو
گیان گەڕایەوە ناوی
كێ چاكەكاری گیان چاندنەوە دەكات
ماسی بەناو جۆگەكاندا هاتن

448

بۆ سەردان و یارمەتیدانی ڕووبار
قوالبی چاوداری ڕاوچییانی سەر ئاو خست
پێنج پەنجەی دەستی ڕاستیش
سامان و سەروەری بۆ ئاشقبوون بەهێز دەكەن
وەك ئەوەی لە بوێرییەك
دەستی خۆشەویستێكی دوورە دەست بگوشێت
مرۆڤ بە شكۆ و خانەدانی و بوێرییەوە
ئاوی ڕژاو كۆبكەرەوە و پاراوبە بە هونەری دەستنووسەكانی خودا
ئەشق بەناوی خۆتەوە
بانگت دەكاتە ناو ڕووناكییەكانی پیت و ناولێنان و قوواڵییت دەدرەوشێتەوە
كانوونی دووەمی  2006هەولێر
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كووپە لە مێوانداریی ماسیدا
بەهێزكردنی چاوی كوشتن و بڕین هەمووی بەویستی ئەون
ئەرێ خودا بۆ تەنیایی بۆ خۆی هەڵبژارد و بەرەو الی ئێمە خاك هەڵدەكۆڵێ
دەست و پێوەندەكانیشی وەك چاووڕاو و چاودێر بەناو خەڵكدا باڵوكردوونەتەوە
هەڵوەدا و دڵبەدەر و كەم خەون
پێیەكانی لە ئاوی چەور و لێڵ تەڕن و گیانی تا ئەوپەڕی پەرێشان
نوێژ و ستایش و پاڕانەوە یارمەتی دەروونین بۆ گیانی تا ئەوپەڕی پەرێشان
بەتوندوتیژی و زەبر و زەنگ و زاڵی داوای یارمەتی لە ناسراو و دەستوپێی كردوون
باڵندەی قاچ ڕووت و دەنووك درێژ باڵەكانیان دەخورێنن داوای باجیان لێ كردوون
جەنگ لەو پێناوەدا هاژەی هات
الشە كەفی هەڵدا
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الشەش ئاوێنەیەكی پەڵەداری پێشكێش كرد
باڵندەی تەمەن كورت ببینێ
لە پشتی خۆی هیچ لە دایك نابێت
تەپەدۆری لە پەنجەرەی بیستن ناوە
داویشی لەسەر كورسی شەیتان و فریشتە داناوەتەوە
كتێبی نائومێدی و گریانی جیهانی لەم چاویەوە گواستووەتەوە ئەو چاو
ڕەوانبێژ و
هەواڵدز و
خۆویست و
خۆشدووە
تەمەنی بەشی ئەوە دەكات لە هەموو شەقامەكان بپەڕێتەوە
مردنی پەنجەی كەمانچەژەنەكانیش ببینێ
بە ئاوی وەستاو و دەموچاوی ترشهەڵگەڕاوی مانگم مەسپێرن
پشت و پەنایەكم هەیە هەمیشە بەبیر خۆمی دەهێنمەوە
بەهرە و پەیژە و دەفتەری پڕ ئەستێرەی هەڵفڕیوی مەحاڵ دەهێننە دی
كارتی جەژنانە فڕێ دەدەنە ماڵەكانمان
وێنەی كێكی مۆم لەسەر داگیرساویش دەگرێ و بەیادگاری دەیداتە نەوەكانمان
وەك شاعیرێكی دەموچاو درەوشاوەی بەختیار
چوارخشتەكی لەسەر شیعری باوكی نووسیوە
غەزەلیش چاوی بە پەڕپەڕەی مانگەوە هەڵواسی
لە پێچی شەقامێكدا ونی كرد
پێنج خشتەكی و بەهرە وەرگرتنیشی مایەوە
چرای هۆگربوونی بەدەستەوەیە
بەدوای لەپكە شینەی دیاری داپیری چاوی دەڕوا و دەگەڕێتەوە
هێزی چاو بەشی شكانی لەشكری هەڵپەدار دەكات

451

ڕۆژنامەنووسی بەرەكانی شەڕ
بۆ ماوەیەكی كورت
لە خۆشییاندا لە هۆش خۆ دەچێ
شیعرێكی ڕۆمانسی دەموچاوی ئاوپژێن دەكات
مۆم و شخارتەی لە دەم دەڕژێ
گیانی زیو و ئاوریشم و فەنەر لە ناوی
مردوویەكە بەندی جەرگی هەمووان
ئەو مردووەی بەندی جەرگی هەمووانە و هەستی بۆمان قوڵپ دەدا
لە دۆزەخ هێلكەی نەكواڵندووە
ئاوی پاش هێلكە كواڵنیشی بەسەر خاولی برادەرانی نەڕشتووە
لەسەرخۆتر بەرەو الم وەرە ئەی مەتەڵی گەورە
بلیتی سواربوونی چەرخ و فەلەك
هێشتان سووڕی خۆی تەواو نەكردووە
بۆنی ڕازیانە و نان ڕشاندنی دایكیشم هێلكەم دەترووكێنن
سەمەندەر برای شیریم بوو
دوای ماوەیەك پێكەوە ژیان هاتە ناو خوێنم و ئێسكمی توند كرد
باڵندە بەناو خۆر بڵند بووەوە
بە دەنووكی تووڕەی پشتی گای هاری بریندار كرد
بینینی خوێنی ئەو برینە چاوی گای ڕوونكردنەوە
ئەرێ باڵندە بەئاسمانەوە چیت پێدەڵێت
میوە ڕوومەتیان بە ناز و شكۆوە هەڵدەخەن
ڕێبوارانیش بۆینباخی قاوەیی بەسەر كراسیان شۆڕ دەكەنەوە
شەپقەی خورییان دادەنێن
ماست و زەیتوون و كەرە و هەنجیری وشككراوە
لەناو سینی چینكۆ شەڕیانە لەگەڵ لێوی بەبار

452

شەڕ بە تاو هات
ئەو مردووەی بەندی جەرگی هەمووانە و هەستی بۆمان قوڵپ دەدا
لەناو شووشەی مەرەكەب
یەكەم شت كە بینی ڕستەیەكە بۆ گیان و دیوان دەدوێ
ئەرێ گوڵ بۆ هاوسەروای
دڵ و
كول و
چڵ و
بولبولە
ماسی بەناو ئەڵقەی نارنجۆك قەڵەمبازی دا و خۆی سپاردە كووپەی ماڵی من
كووپە و ماڵی هۆگر بە فڕین و بۆنی خەنە و مێخەك
گوڵەبەڕۆژەی نیگا ئااڵو بە پەیمانی نەمری پاسەوانیەتی
بەرانبەر قسە و هەڵەوەڕی و دەمهەڵبەست
شارێك چاو ناترووكێنێ
درەوشانەوەیەك لە دەموچاومدا بەهرەمەندی كردم بە هێز و خۆبوونی خودایی
خۆر ڕووی خۆی بۆ ڕاگرتم پێویستییەكانمی تێدا بنووسم
دەستنوێژ دەگرم و خۆم تەنیا داوا لە خۆم دەكەم ئاسوودە بمرم
چاوم لە نەخشە نقووم دەكەم و گیاكانی لەناو دیواری كۆندا شینبوونە
باوەڕت بە ژیانی دووبارە پێدەهێنێ
بیریش لە لەناوچوونی بنەچەی دایناسوورەكان بكەیتەوە
پێش چوونە گەشت خەون وریام دەكاتەوە
كێ دەبینم و ئاو بەدەموچاوی كێ بپژێنم
لەناو شووشەبەندیش گوێ لە گۆرانی نەگرم
پارچە قوماشێكی خنكێنەر بەسەر زایەڵەدا دادەكێشێت
زایەڵە سەرەتای هەموو دەست گوشینێكە لە مشتووی خەنجەر
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بەخانومانی بەرەو ئێرە دێ
حەكایەت بۆ باپیرەی سەمەندەرمان بكات
سەمەندەر یەك دوو ڕۆژە مێوانی منە و كەسێكی چاوەڕێیە
لێشی دەپرسێت چاوی پڕ تاسە
تاسەی لە كوێ و لە چی دەشكێت
ئێمە مەلەوانین و ڕووباری گەرمیش تا قوواڵیی دەڕوا و ڕاكەڕاكەیەتی
بێزاریشە لە دەست خڕیی زەوی
ئاداری  2006هەولێر
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سووڕی پاراوبوونی بۆن
پەری بە بەخششی زەردەخەنەی
خۆی دەكات بە ناسیار و بەهەشت دەهێنێتە سەر سینییەكی مسین
تەمەنی ئاڵەكۆكیش بەشی شەڕی مانەوە لەگەڵ ژیان دەكات
تەم لەسەر هێڵكارییە سەرەتایییەكان الدەدات
وێنای هەفتەیەكی پڕ جموجووڵ و دەستنووسم دەداتێ
سەرەتای لەناو دروست بكەم
چەكەرەی زەمینیم و گوێشم لە ئاواز و ئاهەنگی بەهرە و سرووشە
بەهرە و سرووش ئاهەنگیان لە ماڵی دڵە
دیوار و تاق و پەنجەرەی ماڵی دڵ
شێوە و شكۆیان داوە بە كتێبی ئاماژەكان
سروەیەك بەسە بۆ گەشبوونەوەی چرا و خوان گەرمبوونی
چ دەدۆزمەوە ئەی كاڵو و گۆچان و خۆزگەی ئەسپ
كە لە خرۆشانی جەنگاوەران پشوو دەدا
درەخت لە دڵەوە دوا سەمای دەكرد
لكوپۆپی سەرگەرم بەیاداشتی خانەوادەی ڕەنگی سەوزێكی پاراوبێت
بۆن و شیلەش بەسەر زەویدا بڕێژێ
پاشان لە قۆزاخەی ئاوریشمدا
سووڕی مانەوەی تەواو بكات و بەر جەستەمان بكەوێ
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لە بەخت و بینینمان بیكاتە شاخی كەڵەكێوی
ناوچەوانی بەردی پێهەڵواسین
گڕوگاڵی گزینگ و زەردەپەڕ الپەڕە نوستووەكانی هەڵدەنەوە
بەرد ئێسكی زەوییە
نیشانەی سەرسامییەك لەناو چاوی بریسكەی دا
ڕەزێكی گیان پەڕەكراو
كە دەستی لەسەر دڵی الچووە
گۆپكە كەم هۆگرن بە لكەكانی
گەاڵپیتێنیش تێیدا ساردوسڕ
ناوی میوەكانی خۆشی لە یاد كردووە
بەاڵم گەشە لێوی بەخێر جوواڵون
هەمیشە خۆیان بەبیر دەهێننەوە
دەكەونە بیركردنەوەش
ئەگەر ئارەزووی گۆرانی گوتنم هەبێ دەتوانم بیڵێم
ڕەنگەكان لە زمانێكی ڕەوا دەهێنم كە دەمی لێ تاریك نابێ
بەرزیان دەكەمەوە تا ئاستی سەر
لە ئاستی سەرم شاری یەزدان دەردەكەوێ و دەبێتە ئەو شوێنە
بەهرەمەندیان خانووی لە دەفتەری یاداشت و گوێچكە ماسی دروست كراوە
كاتژمێری ناوەندی شار لێی دا
سمۆرە
باڵندە
مرۆڤ
بەرەو ئێرە پێ و باڵ و چاویان كردەوە
تەپوتۆز تێیان ئااڵ
لەم حاڵ و بارەدا بزر دەبن یان سەریان لەناو زەرفی نامەیەكدا
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بەلێوی منداڵ بە مەمەی شیرەوە داخراوە
دایك و باوكیش لە نووسینەوەی ڕێگا نەبوونەتەوە
ڕێگای دیكەش بەلێوی تەڕ و جوانەوە بەرەو ڕوویان دێن
نووسینیشیان هەمووی دەبن بە ئەمەكی پیری پیرۆز و دێنە دڵ و چاومانەوە
وشەكانی ناو فەرهەنگ بەشی نووسینەوەی ڕێگا ناكەن
پەپوولە بەسەر تەرمەوە نیشتوون
ئارەقەی بن باڵیان ئاسوودەیی دوای گەشت و بۆنی نەگەچاڵنە
لە هەموو شوێنێك تێكەڵبوون بە ئاهەنگی سرووش و بەهرە ئامادەیە
دەتوانم لەسەرە ڕێگاكان بوەستم
فەرامۆشیشی بكەم
بەاڵم سەرمام دەبێ
چاوێكی تا هەتایەی لە ناوچەوانم بەهێز كردووە
تێكەڵبوون بە ئاهەنگی سرووش و بەهرە یاداشتی هەمووشمانە
لە ناوچەوانی تەڕی خانووەكانمان شەوقێكی بێ پەروایە
هەمیشە لێمان نزیكە
لە دەنگی نەرمی قورینگ دەگەڕێ
بەهۆیەوە بێتە ناو دڵمانەوە
بەگەیشتنی درەختی ناو شەقامەكانی شار ڕەنگیان پاراو دەبێت
ئەرێ بۆ بەس خودا دەزانێ بەهەشت لە كوێیە
خودا پیاڵەی منی پڕ كردووە
دایك و باوكم و دایك و باوكیان
چرا و شەربەیان لە سێبەری قەاڵ بۆ دانام
سێبەر گەورە بوو
خۆشی هێنا ناو خۆی و تارمایی الدا و لوورەی دوورخستەوە
بە ئارامیی كۆترێك بیر لە قوربانی بكەرەوە
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قەاڵ تاجی سەری بە ئومێدی چرادان هەڵدایە سەر شووشەی ڕوونی چاویلكەكەم
لە بری ئاسۆی كوڵمە پڕ دەماری چاالك
خۆر تەنیایی خۆی تێدا دەتوێنێتەوە
یاداشتی شارێك كە ساڵو لە ئەستێرەی هەاڵتوو وەردەگرێتەوە
لە كەڵ ژیانیدا چاڵە ڕەشەكانی لە مەدالیای سینگی ناشتووە
هەولێر دانەوێڵە و میوە و ئاوی بۆ هەمووان هەیە
كراسی بابە نوئێلی بۆ ڕادەگرین تا بەتەواوی دڵ
هەڵی دەبژێرێ و لەبەر هەموومانی دەكات
فڕین بە باڵ و پێ و دڵ
خۆری مەزەدارە پڕ بە ئاسمان وچان دەگرێت
ئاسمان چ هەڵبژاردن و سرووش و بەهرەی تێدایە
دێتە ناو هەستەكانمانەوە
هەڵفڕیوێك خۆشحاڵ و مەستی ناو زایەڵە و ڕووناكی زەماوەندی پەرییانە
لە تەك مانگ دادەبەزێ
دەچێتە ماڵی ئاسوودەیی
ئەرێ دەرگای ماڵی ئاسوودەیی كلیلی فڵچەی هونەرمەندە
یان پووشی ناو دەنووكی باڵندە
تاووس سیمینارێك لەبارەی جەژنی شارێك دەگێڕێت
كە كراسی لەبەر هەموومانە
لەناو كتێبخانە خوێن خەست و خۆڵەكەم
موسا و عیسا و محەمەد ئومێد وەك خۆیان دەهێڵنەوە
قۆپچەی كراسیان مۆری مێژووە
لە كۆشكەكانیان هاتوونەتە دەرێ
دەست بە چەقۆ دەمەبۆڵەیانە
ڕەنگەكان بریقەیان پێچایەوە
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بە پەلە و هەڵەداوان ئەم دەوروبەرەیان كردە ئەفسانەیەكی واقوڕماو
هیچی لێ بەدەرنەكەوێت
جەماوەر و ناوبژیوانیش تەنیا منم
مەلوول و جەرگسووتاو لەسەر بەردێكی خاڵخاڵدا
كە پێشتر موسا و عیسا و محەمەد لەسەری زۆر تەماشای گەردەنی ئاسۆیان كردبوو
دانیشتووم و هاواری ناوی خودا دەكەم
دەنووكی سووری باڵندە یارمەتیم دەدا و الپەڕە نوستووەكانم بۆ هەڵدەداتەوە
ژنێكی خانومان و حەكیمی قەتارچییان
كووپێك شیری لەدەستی ڕوونی چارەنووس بە خەاڵت وەرگرتووە
لە دڵنیاییدا دێت و دەچێت
پیتەكانی ڕێگا و پێشبینیی دەمودوو
جوانتر دەبنە وشە و ڕستەی خورپەدار
ڕەز گوێ لە دەنگ و ئاوازی پەرییان دەگرێ
ئەوجا بەری دەڕسكێ و بۆن و شیلە دەڕێژێت
ئاو و باخم ڕوون بوونەوە
دڵۆپێك خوێن لە دەنووكی هەڵۆ تكا
ئەو دڵۆپە
ژوور و بەرژوورێكی لێ ڕسكا
لە بلوور و چاو
نازی دەرگا كردنەوە و لێدانی كاتژمێر و لە ناز نەكەوتنی
تەندوورێكی بۆ خانومانانی شار ئاگر دا
وشەكانی كردە ئاردی گەنمەشامی
زایەڵەی دەنگی ئەو مااڵنەی دەموچاویان باخن
لە دەمارە هەستیارەكانی مەمكی خانومان و حەكیمی قەتارچییان
تێر شیر و هەنگوین بوون و چاویان بەرز هەڵێنا
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ڕەچەڵەكی یەك لەدوای یەكی پێغەمبەرەكانیان ناسی
ئەو تاجبەخشەی ڕەچەڵەكی پێغەمبەران بناسێت
لەبن باڵی مەل ماندوو نەبووە
چی تفری تەنك و ئەستوور هەیە لە زمانت الیدە
شێرەی ئاو بە زمان جوان دانانە ناو جۆگە جەزبەدارە
منی تاجبەخش و عەوداڵی
با و
ئاگر و
خۆڵ و
ئاو و
ئەشق
خودا نیشانەیەكی لە یەكەمین بانگی خۆی پێشكێش كردم
خەم لە ئەستێرە هەاڵتووەكانم بخۆم و لێیان بدوێم
دڵۆپێك خوێن لە دەنووكی هەڵۆ تكا
ئەو دڵۆپە
ژوور و بەرژوورێكی دامێ لە ماڵی خوداوەندان
شاعیران بەناو كاڵوڕۆژنەیدا هاتن
سەكۆیەك گوڵی گیان و سەروا و كێشیان بەدەستەوە بوو
نان و ئاوم لەگەڵ بەش كردن
پاشان بەهرە و سرووش
تشرینی دووەمی  2006هەولێر
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ئاهەنگی ناولێنانی درەختێك
ڕۆژ خۆر لەدایك دەبێ
شەویش مانگ
گەنجینەی ئومێد و ئەشقی درێژخایەنیش لەو شووشەیەی چاو تێیدا خۆاڵوی نابێت
شووشەی بە تووكی كەروێشك شۆراو ئەی دەفتەری یەكەم پڕشنگ هاوێشتن
سەرڕێژ لە هەنگی
لە شانە هاتووەدەر و بۆنی خۆشی خودا و دەنگی الواندنەوەی كۆتەڵی سواران
زەوییەكی بێ هاوتا و پاراو و سرووشدەریت
هەموو خەنجەر بەدەستە كەمیندارە ڕووزەردەكان دەبەزێنیت
كێ ئاماژەیەك بۆ ئەوە دەكات
ئێرە هەوای بە پیتە و دەڕژێتە هەستی گۆپكە و شكۆفەوە
پڕ دیوان و بادەی هەنگوینیش
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ئەو خانووەی منداڵەكانم بە تەمان تاجداری بكەن
لە چاوانیان بئافرێنن و بیكەن بە پەیمانی پیرۆز و كتێبی شانازییان
بە نەرمەغار جارێك بەدەوریدا سووڕامەوە
ئەسپەكەم كەوتە ناو خۆرەتاوێكی سەرگەردانەوە
كەلوپەل و بەرد و بناغەی
دەبن بە تیپی مۆسیقا و كۆرسی گۆرانی سەرسامیم و گەڕانەوەم
بۆ قسەكردن لەگەڵ مانگ و ختووكەدانی
لە گۆرانیدا پشووی خێزانیی بەرپا دەبێت
بازاڕی گەورەی پڕ شتومەك و پێویستی
دار هەنجیریش ڕەگی لە سركە الدەدات
باڵندەیەكی چاوڕەش كە باڵی مووتوربە بوو لە
گیای سەر گۆڕی قوربانی و
دەمودووی ساڵو كاتێك دەبێتە خۆشەویستی و
دەمارە باریكەكانی دڵی دایكم و
سێبەری ڕوونی برۆی پێغەمبەر و
فڕینی چاوی باپیرانم
لە پەنجەرەی ماڵی من باڵی ڕاگرت
بیری زۆر هێنا و برد
ڕەنگی تێكەڵ بە هەستی شینایی دەریا و گەشبوونەوەی ئاسمان كرد
بەخشندانە خێزانەكەمی هاوێشتە ناو گلێنەی
چۆن سۆبەكە گەرم دەكات
منداڵەكانم كاتێك دەنكە قاوە لە ئاون دەكوتن و گەنمەشامی دەتەقێنن
زرینگانەوەی كلیلن هەڵدەدرێنە دەستمان
دەمەوێت بیهێنمە ناو شكۆی هێلكە ترووكانی كەوێكەوە
لە ترووكاندا داوای خۆی لە ڕوو دەڵێت
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چەند
وزەی تیشك و
ئاوی دڵ لەسەرخۆ لێ دا و
خۆڵی تارمایی دوودڵی لەسەرخۆ الداو و
پەروەردەی دەوێت
بۆ گەشە و بەهێزبوونی چاوی
باڵندەی چاوڕەش هەر زۆر لێمانەوە نزیكە
لكێك لە درەختی بنەماڵەكەمانی هەڵبژاردووە بۆ بەهرەی باڵ
بەختمان باشە و قەت ڕوومان لێ النادات
تابلۆی ڕاڕەو لە سڕینەوەیدا ئاوازی بۆ گوتراوە
لەناو ڕووناكیی هاتوچۆكەران
ڕەنگەكانی پڕ بە چاو پڕشنگ دەدەن
ئاوازی باڵی مراوی كێوی دەكات بە برادەری ڕێگای دوور و ئەمەكدار
لە ئارەزووەكانمان بدوێ
ڕاڕەوەكەش لێوڕێژە لە دەنگی
ئەوە ئێستا دەژیم و خەم دەخۆم و زەوی گەرمبوو بە خرۆشانی ڕەگ ماچ دەكەم
شێوەكارێك تابلۆكانی خۆی دەهێنێتە بازاڕێكی نزیكە دەستەوە
ئێمە دێینە باخچەی ماڵەكەمان
باران دەست بە ڕەنگ و ڕووی زەوی دادەهێنێت و دەیالوێنێتەوە
درەختێك بەناوی منداڵەكانمەوە دەچێنێت
ڕەگ و چرۆی دێتەوە ناوچەوانمان
ئەی الی چەپی سینگم
بۆن بە كام گوڵی پێشكێش كراوتان دەكەن
درەخت لەجیاتی ئێمە دەژی و شەڕی مان و نەمان دەكات
هەزاران شت لە بەری یەكەمی دەردەكەوێت
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بە گەنجبوونەوەش
دروود بۆ درەختێك
گیانمی فێری گیانبینین كرد
گیانم چەند ڕووناكی منداڵەكانمی تێدایە
گوێڕایەڵی ڕووناكیم و دەستم بۆی درێژ كردووە
نیازی دڵی خۆمم بۆ هەڵڕشت
گوتی خۆشەویستی لە بەرزی ڕوانینە لە ماڵەكەی خۆتدا
ژوور و هەیوانێكم بۆ دانێ ئەی خودا
ئەو كتێبانەی لەبەر نازی پەلكەزێڕینە و شەڕی چاوەزاردا
ڕستەكانیم هێڵ بەژێردا كێشاون
ئااڵی بەختن لە سەكۆی ماڵ هەڵدراون
ئەوانەی نەشمخوێندوونەتەوە
ئاگرودوویان لەناو چاوم تریفەی مانگی سەرگۆمێكی بەستووە
خافڵمان ناكات لە شیناییی دەریا و گەشبوونەوەی ئاسمان
ڕووگەنمای ئەشق ڕوو لە شینایی دەوەستێ
ئاكام پەیدا دەبێت و ڕووناكییەكانی ماڵ دەناسێت
دوو دەست هێزیان لە زەردەی ئێوارەدا بوو
پەیژەیەكی داریان لە حەوشە دانا
كێشی هەموو ئەندامی خێزانەكە دەزانێت
بۆ ئەوەی تەماشای گەشەی منداڵەكانم بكەم
دەبێ خرۆشی قەتماغەی برین
بەڕوومەتی الیەك هەنار و الیەك سێوی زەوی بچووێنم
با كەس نەزانێت هەنار و سێوی زەوی ڕژاوە
دەنگەكانی چەشەی ژیانمان نەنیشنەوە
نیشتنەوە وشكبوونی دەماری سەرە
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لەبەر خۆرێكی سەرگەرداندا
لە نێوان قڕەی قەلەڕەش و جریوەی هەڵخەڵەتێنەری ئەستێرەی كاروانكوژەدا
بۆنی كەلوپەلەكانی مۆزەخانە و ڕۆح وەبەرهاتنەوەیان و چرای وچان و خولیای
پەپوولەوانی دەرچووی خولی فێربوونی مۆسیقا و دلۆڤان لە كوێیە
ئەی هێڵی ناو دەست و دوا نهێنیی دیوانی خامۆش
ئای دیوانی خامۆش
ئاشقەكانی بەهەشت دەڕژێنە ساتی ناسكبوونەوەی ژیانەوە
كانوونی یەكەمی  2006هەولێر
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