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 كچێك

 
 جیرانەکەمان کچێکی جوانی هەیە

 وەلە خوێندن دەریان هێنا
 مۆبایلی نیەو

 ناشتوانێ بێتە بەر دەرگا
 بەاڵم

 کە بابی دەچێتە مزگەوت
 لە حەوشە گۆرانی دەڵێ

 تا 
 .كوڕانی گەڕەك گوێیان لێبێت

* * * 
 کە لەژێر دەرگاوە

 ئاو دەپڕژێتە کۆاڵن
 .دەزانم کچەکەیە

* * *   
 هەر گوێی لە دەنگی من بێ
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 بانگی دایکی دەکا
 .وەک بڵێ منیش هەم

* * * 
 پۆشاکی بۆدەکڕێ دایکی

 بۆیە کەسواری ئۆتۆمبێلەکەیان دەبن
 .دەڵێی دوانەن

* * * 
 کوڕێکی گچکەم هەیە

 کە تۆپەکەی دەکەوێتە ماڵیان
 .تا تێر ماچی نەکا نایداتەوە

* * * 
 کەمیوانی پیاویان دێ

 ئەو دەرناکەوێ
 بەاڵم کەڕۆیشتن

 دەچێتە ژوری میوان
 .چونکە بۆنیان جێهێشتوە

* * * 
 زۆر لەخەوە ئەو کچە حەزی
 .تا تێر خەیاڵ بێ

* * * 
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 خوازبێنی زۆری هەیە
 بەختی ئەو

 .هیچیان نوێژ ناکەن
* * * 

 هەمیشە تینوویە
 بەئاوی ماڵەوە تێر نابێ

 حەزی
 .لە قومێک ئاوی دەرەوەیە
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 كەدایكم
 گرێی هەنگوچكی كراسەكەی دەكردەوە

 لەزەتی وەرگرتنی رۆژانەكەم
 دەڕژاو

 ان نوقڵێكم تامدەكرد،پەشمەكێك ی
 ئێستا

 لە چاوەڕوانی گرێكوێرەكانی حكومەتدا
 زوو زوو بیری دایكم دەكەم

 ئەو راستگۆ بوو
 هەمیشە بەشی خۆشی دەدایەمە

 ئاخر ئەو
 .نیشمانێك بوو لەیەكسانی
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 ەم فڕێنەـــــــــــــــــم

 ەكی ماڵیم وـــــــــــــــــباڵندەی
 ەكم شك نەبردــــــــــــــــــهێالنەی

 .ا نیشتمەوەــــــــــــــــــــــە لە دڵتـــــــــــــبۆی
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 حەزێكی جیاواز
  
 حەزناكەم پێت بڵێم كۆتر 

 یان هەر باڵندەیەكی تر
 نەبا  بەقەدبڕدا بڕۆی

 بەرز بفڕی 
  لەبیرت چێ

 فرمێسكەكانی من بسڕی، 
* * * 

 حەزیش ناكەم بڵێم ئاسك
 بەرێكی ناسكیا هەر گیانلە

 نەبا لەمن دووركەویەوە 
  ئەوسا حەزی مەرگەوەڕێ
  یاگوللەی تینووی راوكەرێ
 . بەجەستەی نیانتا تێپەڕێ

* * * 
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 ناشتچوێنم بە ئاڵتوون یا كرستاڵ
 یان هەنگوینی دوای خواردنەوەی

 چایەكی تاڵ
 ناشڵێم خونچە

 یان گوڵێكی پەمەیی كاڵ
 نا تۆ هیچكام لەوانە نی

 ئایندەمی و
 .یا لەنێو دڵی منیتەن

* * * 
 ناویشت نابەم  بە چنار
 نە بە خەزان نە بەبەهار

 یان ناسكترین جۆری میوە
 چونكە جوانی وەكو ئێوەم 

 لە سروشتدا نەبینیوە
 چاوەڕێش مەكە بڵێم گوڵ

 یا خونچەی ناسكی سەر چڵ
 ئاخر نەبا

 .لێتكاتەوەو بتبا  كەسێ
* * * 

 هەرگیز ناڵێم پەپولەكەم
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 جوانتری لە دیدی من تۆ
 ناشڵێم پەمۆ

 كاتێك
 تۆ لەو نیانتری

 قەت بەنوقڵیشت ناچوێنم
 چونكە تۆ لەو شیرین تری

 ئاسمان ،
 بۆ تۆ هەر زۆر كەمە 

 الی من ئێجگار فراوان تری
 كەسێكی تۆ

 بۆمن بویتەتە سەرچاوە
 بە ئایندەم

 .بەروناكی ئەو دوو چاوە
* * * 

 بۆچی پێت بڵێم ئاوریشم
 كاتێك تۆ درەوشاوەتری

 اشڵێم تاوسن
 .....تۆ جوانترو

 هەر زۆر لێوەشاوەتری
 ناشڵێم شلێرو گوڵە هەنار
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 ئەوان وەرزین
 خۆ تۆ زۆر گەشاوەتری

 كەتۆ دێیتو
 دەخزێیە ناو دڵ و دیدەم

 بزر دەبم نامۆ دەبم
 .وەك دێوانەیەكی گەڕیدەم

* * * 
 چراو خۆر بۆ تۆ زۆر كەمن

 بۆیە ناتچوێنم بەوانە
 پێشت ناڵێم گەالوێژو

 شان و حەوتەوانەكاكێ
* * * 

 بۆ من روناكی تەنیا تۆی
 چونكە وزەیەكی نادیاری

 شك نابەم  بۆ تۆ هیچ شتێ
 بۆیە خۆم دەكەم بەدیاری

* * * 
 ئێستا لەدڵتا نیشتەجێم

 باش جێگەی خۆم چێكردووە
 ئامان هێالنەم تێك نەدەی 
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 .روحی خۆم بۆت پێكردووە
* * * 

 حەزیش ناکەم بڵێم دڵم
 ر شکاوە ونکە چەندین جاوچ

 ئاخر چاویش بۆتۆ کەمە
 دڵۆپ دڵۆپ 

 بۆ نامەکانت تکاوە
 باشتر وایە

 تۆ خۆت بیت و
 گیانی منیش بۆ خۆت بەری

 ئەی نازانی
 وەک نیانترین باڵندەو
 ناسکترین گیانەوەرو

 جوانترین گوڵ
 و ساتێوهەم

 .بەناخمدا تێدەپەڕی
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 دەچمەوە منداڵیم
 هەر لەبەر دەرگا خۆم دەتەكێنم

 اغەڵم لە بەردەكان بەتاڵ دەكەم وب
 دارالستیكەكەشم

 لە ژێر تەنەكەی خۆڵەكە دادەنێم،
 پانتۆڵە دڕاوەكەشم لە دایكم دەشارمەوەو

 برینەكانی ناو لەپ و سەرچۆكم
 بە تف تیمار دەكەم،

 دەچمەوە منداڵیم
 هەر لە حەوشە گڵینەكەوە

 دایكم روخسارم دەخوێنێتەوە
 و  دەمپشكنێ

  دەبینێ پانتۆڵە دڕاوەكەم
 ئەویش لە بابمی دەشارێتەوە

  رامدەكێشێتە ژوورێ
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 پینەیەكی گەورە لە پانتۆڵەكەم دەدا
 ئێستا گەورە گەورە بووم

 ئەو پینەیە كەوتۆتە سەر برینەكانم و
 .دایكم نەماوە تا بۆم بشارێتەوە
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 چیدی دڵت وەک بەرد نەبێ
 گیانم لە نێو دەستتدایە

 رد ورد دەبێبەربێتەوە و
 خۆتۆ پێشتر

 بەچرپەی ناوم دەنوستی
 ناشێ منت ونکردبێ

 ناشێ ئەودڵەی پێم بەخشی
 ئەنجن ئەنجنت کردبێ

 نابا دڵت وەک بەرد نەبێ
 هی منیش زۆر ناسک بووە

 .بەربێتەوە کەرت کەرت دەبێ 
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 وەستەج یكانیەنێنه ەڕیباران ت
 كانیەفسووناوەئ ییەجوان
 كا،ەد شینما

 ....ەڕیت
 زەح یكانەتەزەل

 كاوەد نینیب ەیتێئاو
 ماچ و ەیوەانۆڕچ یدیئ

 ۆت ەیوەلستن
  ێگرەدەڵه گاكانداین وێنەل
 وەشیمەه ۆیەب
 .ەرەو بارانەب رەه
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 ئاگات لێیە

 هەنگی نیگات شیلەی سەرنجەكانم دەباو نامداتەوە
 جاریش  هەندێ

 بەماچی حەزەكانمەوە دەداو
 تۆم بیرباتەوە  دەیەوێ
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 ئەمازۆنی
 :یان هیندییەكی سوور بوو پێی گوتم

 ونكە چیاینوچ
 .... ئاشنای جەنگو

 راوەدوونانی یەكترن
 ئەوە كاڵو و كەوانەكەم

 .بۆ وە باشە باوانەكەم
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 بڕیار بوو بێی
 لە شەوی یەڵدادا بێیت و

 بچۆڕێیتە ناو خەومەوە
 چاوەڕێ بووم

 نەهاتیت و
 اندە نێو هاندەكەمنە نامەیەكت رژ

 ...زۆر تەنیام و
 بە قەد درێژی شەوی یەڵدا

 .بیرت دەكەم
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 ئیدی بە پەنجە ناسكەكانت
 گوڵەكانی الویەتیم مەژمێرە

 پەلكەكانی با بردوونی،
 ...خۆ هێشتا

 قەدی كامڵیم
 چەند چڵێكی پێوە ماوە

 .بۆ جۆالنەی خۆشەویستیت
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 ەـــــــــەبــــــــن مــــــــــوەك م
 چونكە بێتۆ حەزم زۆر دەچێتە مردن

  لێبێ تــــــــــــــــــــو منـــــــــــــــــاخر وەكـــــــــــــــــئ
ی تۆم ــــــــــــــــــــــــۆباڵـــــــــــــــــــــــــــــــئ
 .ە گەردنـــــــــــــــدێت
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 پار، رۆژەکانمی هەڵوەراند
 لێستاندم و رەنگەکانی

 خۆی برد،جوانیەکانیشی بۆ
 پار، منی فڕێدایە ئەمساڵەوە

 هێشتا لە گەرمی و
 گرێکوێرەکانی پار دەترسم

 ئەمساڵ
 .لەژێر سێبەری پاردا پاڵکەوتوە 
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 و  بەفر بە پەنجەم دەكەوێ
 دڵم گەرم

 گەرم گەرم دەبێتەوە
 كڕێوە لە پرچم ئااڵوەو

 كوڵمت نەرم
 نەرم نەرم دەبێتەوە

 كولوی ئەمساڵ بۆتۆنایەن
 شەرمنن  زریان پێمدەڵێ
 بەرلێوت كەوت  ئەگەر هەندێ

 ئەوە ماچن
 .ماچی سپی سپی منن 
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 دڵێكی پەشمەكیم الیە

 زۆر عەجولە
  بەكەسیدی داناكەسێ  بەمن نەبێ

 ..... بۆخۆی دایمێ
 ئیدی بۆ بیدەمەوە خۆی

 ، یان هەركەسێ
 دڵی منیش

 هەر لەناو دڵی ئەودا
 رگە خستنەخەریكی با

 بۆ ئایندە خەریكی خۆ رێكخستنە 
 ...بۆیە ئیدی

 ..نەكەس داوای دڵم بكاو
 نەچاویشم لەدڵی كەسە

 ئەوەی لەالمە زۆر زۆرەو
 نەك بۆ ئێرە

 .بۆتەمەنی ئەوالش  بەسە
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 كەناوی تۆ دەخوێنمەوە
 تك تك دەچۆڕێمە نێوان وشەكان و

 دەتوێمەوە،
  كەگوێم لەناوی تۆ دەبێ

 رم دەبمە هەڵم ونەرم نە
 دەبارێمە خەیاڵتەوە،

 ....ئاخر من
 و بەس تەنها بۆتۆم

 لەگەڵ خۆتا منت بردوو
 .زۆر حەز دەكەم نەمدەیتە كەس
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 لەچركەیەكدا بزر بووی
 چەندین ساڵە دەگەڕێم و

 ناتبینمەوە
 ئاخر تەنیا یادەوەری و

 بۆن و سێبەری منت نەبرد
 ئایندەو دڵمت لەالیە

 بۆم بێنەوە
 زووە هەرچی

 خۆت لەگەڵما رابێنەوە
 لە چركەیەكدا بزر بووی

 دیهەر چركەیەكو هیچی
  تێنەگەیشتم

 بۆچی كەوتنی فرمێسكو
 !قوڵپی هەنسكی منت نەدی
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 خۆزگە بۆنت بەس بۆ من با
 وەوهەستت کرد

 و شنە با جوڵەی شەماڵ
 دەپڕژێتە گەردوونەوەو

 بەبێ مەبەست
 ئەوینی تۆ

 بۆ ئەوانی دیکەش دەبا
 دی چیدیئی

 خۆت مەخەرە بەر شنەی با
 ئاخر نەبا
 دیکەسێکی

 .بۆنەکانت بۆ خۆی ببا 
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 دڵمنایە بڵێم مەیە
 ئاخر هاتنت هۆكاری

 گریەو فرمێسكی خامەیە
 دڵمنایە بڵێم مەیە

 نەهاتنت
 بۆمن نوسینی جوانترین
 ناسكو نیانترین چامەیە

 دەتوانی بێی
 بەاڵم ئەگەر

 لەنێو وشەكاندا دەركەوتی
 .ێم نەرەنجێیل
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 دەزانی تۆ
 نۆتەی ئاوازێكی كوردی و

 تەواوی ژێیەكانی دڵمت پساندووە
 ...و تابلۆیەكی سروشتیت

 خۆت بەدیواری هەستی من ناساندووە
 ...دەزانی تۆ

 خورپەیەكی
 مەلی نیگاو

 .پەپولەی سەرنجەكانمت ترساندووە
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 هێشتا نەورەسەكانی دەریا
 تانەكانی مە نینئاشنای كوێس
 ، با ون نەبی مەچۆ ئەوێ

 وەك چۆن منیش
 نامۆیەكی نێو پێدەشتی نیگاكانتم

 باڵندەیەكی كوێستانی
 .نێو دەریاچەی هەڵەكانتم
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 هەناسەیەك هی خۆم نەبوو
 ....هاتوو

 دڵمی لەگەڵ خۆی برد،
 شنەیەكی شێدار وەكو

 لێزمەی باران
  نا

 وەك الفاو
 هەستمی دزی و سڕی كردم،

 ئێستا لەنێو خۆما ونو
 بزێو  لەنێو تۆشا گەلێ

 جار لەدڵتا دەنووم  هەندێ
 .زۆر جارانیش لە بەینی لێو
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 دڵێكم هەس
 ئەویش مەبە

 چونكە نەمبەخشیوەتە كەس
 دڵێكم هەس
 لێم بستێنی

 پەیكەرێك دەمێنمەوەو بەس
 ئاخر گوڵێ

 . هەمەو نیمە تەنها دڵێ  
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 نامەکانت هەڵنەوەرنتا سمۆرەی 
 ەرگیز گوێزی بیرەوەریم ناتەکێنمـــــــــــه

م ـــــــــمەوێ دێراوی دڵــناش
 اڵبێــــــــــــــــــــــبەرەڵ

ت ـــــــــــــــبەریـــــــــــــــەبا نهێنی بێـــــــــن
 .درکێنمــــــــــــــــب
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 دڵمت بردو نەتدامەوە
 گرتوێنەیەكمان پێكەوە 

 ئەویشت برد،
 نامەم ناردو

 وەاڵمی ویشم وەرنەگرت
 ؟ هەست و نەستمت بوێ  ناشێ

 پێم وانییە ئەمجارەیان
 . هیچكام لەوانەت دەسكەوێ
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 دڵم مەبە
  گوڵێك هەیە لێم زیز دەبێ

 چاوێك هەیە بۆم دەگریا
 هەروەك منیش

 ، بۆ تەنیایت گریانم دێ
 .تكا دەكەم
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 ە گەرمننیگاکانت هێند
 کاتێ دەکەوێتە سەر من

 دەبێ ئاوێتەیەک دروست
 پڕ لە نازو شیلەی شەرمن

* * * 
 چاوم کە دەکەوێتە سەر تۆ

 دەبم بە تۆ
 جەستەی ساردم

 یەکپارچە دەبێتە پشکۆ
* * * 

 تا نەتەزم
 نیگاکانت بۆمن کەمن 

 باشتر وایە
 .تۆش ببیە من 
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  نیگاكانت
 سەماو نمایشی سنگو پەنجەكانت

 ەند نامەیەكی نهێنینچ
 كۆدەكانیان
  تەنیا بۆمن
 تەنیا بەمن

 بە كەسیدی ناكرێنەوە،
 خەمەكانت

 ئاوێتەی نێو هەنسكو فرمێسكەكانت
 تەنیا بۆمن

 تەنیا بەمن 
 .بە كەسیدی ناسڕێنەوە
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  نەشت گەمێ
 خۆ دەتوانم لەنێو ئەكاونتەكەتدا

 تێر بڕوانم
 لە وێنەكان دەم و  سەرنجێ

  الیكێ
 . یا نیگایان دەمێ
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 پرچی تۆو دەستەکانی من
 دەچن ىزۆر لەیەکتر

 پرچی تۆ با دەیلەرێنێ و
 دەستی منیش کشانی تەمەن

 عیشقی من و حەزی تۆ
 جیاوازن ترىزۆر لێک

 لەبەر گۆڕانکاری زەمەن
 تۆ ناسکو منیش پیاوێکی کامڵم

 هەرچەندە تۆ بچوكتربی 
 بیرت نەچئ

 .منیش خاوەن هەست و دڵم
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  جوانیت با هەر بۆخۆت نەبێ
 هەندێكی بۆ من بنێرە

 نازەكانت
 با چیدی لە شەنگیت النەبا

 بەتەنیایمی بسپێرە
 ...ئاخر منیش

 سادەیی زۆرم لەالیە
 بەشت دەدەم

 زۆرینەیم بۆ داناوی
 بۆم بنێرە

 لە جوانیت بنێرە  كەمێ
 بۆ وەستاوی؟
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 كە دڵم بەردەبێتەوە
 تەوەدەكەوێتە نێو دڵ

 بیبە بۆ خۆت،
 ....كە دەگریم

  چاوم لەگەڵ فرمێسكەكانم دەڕژێ
 دەچۆڕێتە نێو تەماشات

 بیخۆرەوە،
 روحم لەنێو كەزیەكانت

 هێالنەی چێكردووە
 ئەویش بۆتۆ
 دەبا ئەویش

 بچێتە سەر تەمەنی تۆ
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 ....ئیدی
 بەدووی مانای خەونەكان ناكەوم

 ئومێدەكان هەڵیش وەرن
 مەوەكۆیان ناكە

 چونكە
 .خەم لە رژانی ئەستێرەكان ناخۆم
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 چومە ئاسمان
 ئەستێرەی بەختم وەریبوو

 جگە لە مانگ هیچ جیرانێكی دیم نەدیت،
 چومە ناخی زەویەوە

 دایكم چاوەڕێی دەكردم،
  لەوێش باوكم

 بۆخۆی دەكرد، تەنها نوێژی
 دەیان ساڵە لەزەوی پیاسە دەكەم

 جگە لەنیشتمانی مە
 ەندێكی كەم نەدی،هیچ تەلب

 .بۆیە شارەزای گەردوون نیم
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 خؤ ئازارةكان رابووردن
 ئەی تۆ نەبووی

 دڵمت پڕكرد لە لێبووردن؟
 بۆ پێتوایە ئێستا وانیم

 دەمارگیرێكی سەخت و
 وەك فیشەكە شێتەو ئەتۆمم

 نا زۆر هەڵەی
 چۆن بووم  دوێنێ

 .ئێستاكەش هەر وەكو خۆمم
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 ا بەیانیهیچ ناوەستم ت
 مەرحەبایشت ناكەم نا

 .....خۆتۆ ئیدی
 بۆ من نیت و بە تەنیانی،
 كە ویستیشت بمبینیەوە
 بڕۆ ناو فەیس بووكەكەم

 چاك دەزانی چەندە بیری
 ئێستاو رابردووی تۆ دەكەم

 حاڵی دەبی
 .بۆچی مەرحەبایت ناكەم
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 حەزەکانی منت بردو
 هیچیانت بۆ نەناردمەوە

 اوهەنسکەکانمت فڕێد
 دواتر خۆشت لێشاردمەوە

* * * 
 تەنیا فرمێسکەکانم ماون
 با هەر لەالت بمێننەوە

 بەڵکو کەمێک لە توڕەییو
 بێزاری تۆ بتوێننەوە
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  ئەمشەو
 پێنج پیاوی كەڵگەت هاتنە پرسەكەم

 هەر هەموومان لەبەریان هەستاین
 ئێستا من

 پرسەیەكی دەسەاڵت قەرزارم
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  هەتاكو دێ
 ی نزیكتر دەبین ولێكد

 كەچی هیچم پێنییە بۆ گوتن
 

 تنهێنیەكانی تەماشا
 ئاشكرابوون

   تۆش هیچ ناڵێی
 

 تێك ئااڵنی پەنجەكانمان
 دركاندن بوو

 .بۆیە هەر هیچ هیچم نەگوت
 

 نیگاكانت مەستی كردم
 نیانی تۆ

 .دەنگی ماتی كردم  بەبێ
 

 تەواو لەیەكتری گەشتین
 نەك هەر نزیك
 .ئاوێتەش بووین
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 عیشق دروستكراوی چین نییە
 تەمەن كورت بێ

 سەنگەر گۆڕین و بەرژەوەندی كەسیش نییە 
 لە بیر بكرێن
 ورگیش نییە

 ، كە پڕ بوو ئیشتیای نەمێنێ
 سیاسیش نییە

 ، بهێنێدەر  گەیشتن زمانی بستێبۆ 
 عیشق

 پێشمەرگەی سەنگەرە
 و  عیشق لەنێو دڵدا دەكوڵێ
 .بەرگی دڵسۆزی لەبەرە
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 باسێبەری هەور
 چۆن حەز دەکات شەقامەکانی شار تاریک بکا

 روناکیەک لەنیشتمان دەردەکەوێ
 باران با هەر لە ڕژان نەوەستێ
 ئاوێزەیەک لە ئاسۆی شارەوە

 ڕەنگەکان پەخش دەکا
 ئاخر ئەمڕۆ

 ...لە باغی شار ژوانم هەیە
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 شوێنێک پێدەزانم
 نە مەیخانەیەو

 ێیەنە ڕوباری شەڕابیشی ل
 وێ مەست مەست دەبیکەچی بچیە

 ئەو شوێنە دوکانی عەتر نییە
 باخچەی گوڵو

 پۆلی سێی ناوەندی کچانیش نییە
 بەاڵم بۆنی بەهەشتی لێدێ

 ئەوێ
 هەموان هەیانە من نەبێ 

 ئەوێ
 .باوەشی دایکە 
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 ...دەكرد تا نزاىدایكم 
 نەچمە دۆزەخ

 بۆیە لچكێكم بۆ هاوسەرەكەم كڕی
 تا خودا

  ە گوناهەكانی دایكم خۆش بێل
 هێشتا نەمردووم

 كەچی چەندین جار دۆزەخم دی
 بۆیە ئیدی

 .لچكەكە دەسوتێنم
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  پێشتر
 تۆ بارانت پێناساندم

 ...كە دەهاتی
 بە تەنیا منت تەڕدەكرد،

*    *    * 
 ئێستا

 كە لەگەڵ بەفرا دەباری
 سروشت و هەموان تەڕ دەكەی

 !جگە لەمن
*   *   * 

 تۆ  ێئاخر ب
 وشكو تینووم

 .تانەباری تەڕ نابمەوە
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 .....!نازانم تۆ
 هەستی خامەی

 و نەی یان فرمێسكی شمشاڵ
 كامەی؟  بڵێ

 .......دەزانی تۆ
 خوێنی منت

 لەنێو گۆزەی سینەی خۆتا
 كردۆتە مەی

 ئیدی مەستی شلی تۆم و
 .بۆ من ناسكترین چامەی
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 ......لێت گەڕام و
 تم بتدۆزمەوەویس  كاتێ

 تەنها الیكێكم بۆناردی
 تۆش رێژنەیەك لە فرمێسكو حیكایەتێك لە گلەیی

 لێم ببوورە
 ئێستا نێوانی من و تۆ

 ...وەك نهێنی سەربازیەو
 پڕ لەمین و هێڵی سوورە
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 جانتام پڕکرد لە نیشتمان
 پڕپڕمکرد لە بێتۆیی

 تاهیچ نەبێ شەکەتی وێ
 هەڵدەمە خاکی نامۆیی

 
 اڵی بوو لەتۆجانتاکەم خ

 لەو هەوااڵنەی ئازاربوون
 بەاڵم دڵم بیرکردنەوەم

 بۆ تۆ بۆ نیشتمان بێدار بوون
 

 ئێستا جانتاکەم خاڵییەو
 بەاڵم دڵم زۆر پڕ بووە
 هەستم بۆتۆ بۆ نیشمان

 لەنامۆیدا سڕ بووە 
 
 



 رەعوم المەس                                                                              هێالنەیەك لە پەشمەك

 07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیموابوو تۆ
 بەناردنی نەستی برسیم ژیر بوویەوە

 بۆیە هەستت بۆ راخستم
 هێشتاكەخۆ 

 نازەكانتم هەر لەالیەو و نەمداویەوە
 .بۆچی دڵت لێداخستم

 
 لەبیرمە لە یەكتری دەچوین
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 من حەزم لە كولووە بەفرو
 تۆش رەنگی ئەو

 بارینی ئەو
 تەنانەت نەرمی ئەویشت وەرگرتبوو،

 هەر زۆر لە یەكتری دەچوین
 چاوت دیبام

 دەتزانی حەزم لەماچە
 بۆیە كوڵمەو

 ەهێنا،جار لێویشت د  هەندێ
 بەاڵم ئێستا

 خۆت لە دووریم
 تەنیایی خۆشت راهێنا

 نەك هەر لەمن
 لە جارانی خۆشت ناچی 
 نە لە بەفرو 

 نە رابردوو و
 .ئیدی لە ئافرەتیش ناچی
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 لە هەوردا گریانی دایكم دەبینم
  بۆیە كە دەڕژێ

 من و خاك شلدەبینەوە،
 الفاو

  لە توڕەیی بابم دەچێ
 كە شەپۆل دەدا

 من و شار دەلەرزین و
 .رەنگی خاك وەردەگرین
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 اـــت

  رەگی بزر بوونم نەپچڕێ
 نیازم نییە

 توێكڵی خاك هەڵدەمەوە،
 ئاخر

 خانەو دەمارەكانی مەش
 هەر لەوێدا شیدەبنەوە

 اـــب
 .شنە بین نەك رەشەبا
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 كە سێبەرەكانمان بەر یەكتری دەكەون
 من، دەڕژێمە ناو شلبوونەوەت

 ۆش، چاوت ناكەیتەوە،ت
 لە پەرت بوونی تاریكیشدا

 من،پەرچەم و ستیانە پیازیەكەت
 تۆش،ئەلبومی كراسەكانم

  هەڵدەدەیتەوە
 كە سێبەرەكانمان بەر یەك دەكەون

 من دەڕژێمە ناو شلبوونەوەت و
 تۆش چاوت ناكەیتەوە،

 ئەو خەوەی تۆ
 قەت بێزارم ناكا

 .بۆیە هەمیشە بەئاگام
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 تاڤگەكان
 رمێسكی نامۆ بووننف

 بەسەر بێنازیدا دەڕژێن
 ئاوێتەیەكن لە مەی

 تا ئەوپەڕی مەست بوون
 تاڤگەكان 

 هەمیشە قوڵپ دەدەن
 زەوی دەدڕن و

 خاك دەشۆنەوە 
 خۆبەهەڵدێرەكاندا دەكەن و

 نیشتمان لە ئازادی سارد دەكەنەوە
 .سارد سارد
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 ....بێدەنگی
 خەوێكی درێژخایەنەو

 ەنێتە پیریزوو دەمانگەی
  پێدەچێ

 ، بۆ ئایندە هەڵگیرابێ
 ....خەوتن

 ئامۆزای مردنەو
 رابردوو دەهاوێتە خەونەوە

 دوور نییە
 . بۆ سبەی لە گۆڕ نرابێ
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 باش دەزانم
 دەمرم و فرمێسكی ئەو ئازیزە نابینم

 كەئێستا بۆم دەگری
 شیدەبمەوەو

 بەدیار سەردانی كەسێك
 بۆگەن دەكەم،

 ....دەمرم و
  ەو خەندەیە نابینم كەژیانی دامێئ

 ئەو كەسە نابینمەوە
 فێرە فرمێسكو
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 دواتر فێرە بزەی كردم
 یان

 لە هەرزەییەوە بۆ ئێرەی هێنام و
 لێرەش ساڵەكان تەمەنم دەبەن و
 بیرەوەریەكانیش دەمكەنە هەڵم،

 هەڵمێك
 نەدەبێتە باران

 نە ئەو فرمێسكەی
 رابردووم بۆ دەبینێتەوە،

 ئیدی دەمرم و
 یبوونەوەمدالەش

 .نایەڵم بۆنی ناخۆش بێزارتان بكا
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 قەت بە مەستی نەگریاوم
 بەاڵم لە نامۆیدا

 فرمێسك
 .پێكەكەم پڕپڕ دەكا لە هەنسك
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 بە كەوتنی پەیكەرەكان
 پاساریەكان بە ئاسوودەیی چینە دەكەن و 

 چیدی كۆترەكان بەبەرزەفڕی
 چاودێریمان ناكەن

  وی قاف نەڕژێتا كێ
 هەورەكان ناگرمێنن و
 كانیاوەكان ناتەقنەوە،

 خەریكە روبار
 لە بۆسەی بەنداوەكاندا كۆدەبێتەوەو

 .دەبێتە هەڕەشە بۆ وشكە ساڵی
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 بێ مروەتیت فێری كردم
  نەیوەرێنم دڵۆپە ئەشكێ

 تۆ وشكو رەق وەكو بەردی
  بۆیە دڵی منیش ئەشكێ

 
 هەموو نەستی خۆم پێبەخشی

 انی زۆر بێ هەستینەمدەز
 هەر هیچ نەبا بۆ هاتنم

 دەبوو لە جێگەی خۆت هەستی
 

 ئیستا لەنێو تۆدا بزر
 نامۆیەكی بێ رەگەزم
 بۆیە ئیدی هەوڵدەدەم

 پەنجەی پەشیمانیم  نەگەزم
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 لەژێر سوێبان و
 شەقامە كۆنەكانی شار

 بۆنی رابردوومان دەكەم و 
 تۆش خەریكی هەڵگرتنەوەیانی،

 مەهێڵەچیدی تەنیابی
 نەبا منیش هەڵوەرێم و 

 .كۆمكەیەوە
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 لە پشت تۆوە
 خەنجەرێك لە خاك دەچەقێنم

 چێك لەوەی تەنیشتم دەدەم ونوقور
  بۆڕیەكی دی ئاودیو دەكەم

 دیاریەكیش
بۆ براوەی یەكەم ، ئەوەی هەر لەسوڵتان 

  دەچێ
 دەنێرم، 

 هەر بەرەو روش
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 ئاگرێك لە من بەردەدەیو
 ئەمیش لە سەر رێت دەوەستم و

 پالن بۆ بەشكردنی ئەو میراتانە دادەنێم
 كە هی خۆم نین،

 لەپشت ئێوەوە
 هەر بە خەنجەر

 گۆڕێك بۆ فرەیی هەڵدەكەنم
 .گەمەیەكی دیش دەئاخنمە بنكەی فراوانەوە
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 ....هەرخۆم  نا
 ئەمشەو عارەبانەكەشم ناگەڕێتەوە،

 ونكەوچ
 لەنێو شەقامەكانی شاردا

 داشقەكەم
 بە كۆنە تفەنگێك گۆڕییەوە

 ئێستا
 پاسەوانی كۆنە ئایدیۆلۆژیاكانم و

 ئیدی نەخۆم و
 نەكەمنە عارەبا

 .هەرگیز شار نابیننەوە
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 كۆالرەیەك
 بە پەڕەكانی ئابووری دروستكراوەو

  لەنگەر ناگرێ
 ئەم كۆالرە

 بە بارانێك دەتوێتەوە
 بایەكی توند بۆخۆی دەبا

  بپچڕێ
 جگە لە داوێكی باریك

 كە دەئاڵێتە گەردنی
 دەسەاڵت

 . هیچی بەدەستەوە نامێنێ
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 او شاشەکانبەیەکەوە دەچینە ن 

 و من باسی راپەڕین
 تۆش هەر باسی خۆشەویستی

 لە ستۆدیۆ دێینە دەرێ
 من بێ هاوڕێ بێ پێشوازی

 بۆتۆش سەدان نامەی ناسکو
 .دەیان داواو داخوازی
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 نوقورچ لە رانی خاك دەدەم، 
  سیمای دەسەاڵت مۆر دەبێ

 موچوڕكی بێزاری  تادێ
  لەنێو شەقامدا زۆر دەبێ

*       *      * 
 خورپەیەك لە مێشكم دەدا

  جەستەی گەورەیەك دەكەوێ
 بەر لە نزگرەی سەر مێز

  ئایندە بە مەستی دەخەوێ
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 ەیوەئ شێپ
 ەیوەوكبوونوبچ رەسەل رنجمەس
  ێشینەڵه تەكەرەبێس

 كییەروناك
 برد ۆیخۆب یشیوەئ

 ۆت ئاخر
 یبوو یسپ یكێفرەب
 یشل یخۆدەل رەب

 مەڵه یەبوو
 رامەح یكێابەڕش كەو
 وەوەخاوكرد تۆخەن
 ستەم شیمنەن
 رابردوو ەب یبەد ۆت ستاێئ

 ەوەكانیەرەوەریب یدووەب  شیمن
 .بمەبزر د ەكیرەخ
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 كەسێك لەودیو شووشەی خەیاڵم
 دانیشتوەو

 خەریكی شوشتنەوەی رابردوویە
 ئەو بەدیار سڕینەوەی تەمی من

 و لە تەنیایی دەگەڕێ
 شەڕ لەگەڵ ئاشتی دەكا،

 ك لەژێر سێبەری منداكەسێ
 چاوەڕێی

 ئاوا بوونی باڵندەكانی پاڕانەوەمەو
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  پێناچێ
 لە بزركردنی مندا

 خۆی پێبدۆزرێتەوە،
 ئاخر منیش بەدیار نیگرۆكردنەوەی

 پەیفە ئاڵۆزكاوەكانی
 خەریكە لەبیر دەچمەوە

 كەسێكیش
 خەریكی كێشانی

 هێڵە تەریبەكانی تەمەنمانە،
 كەسێك

 ترسێلەشكانی شوشەكانی نەست نا
 منیش هەگبەی خەیاڵم دەوەرێو

 بۆ گوتن  هیچم نامێنێ
 .بۆ دواتر  هیچ هیچم نامێنێ 
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 خەریکن شەمامەکانی بێستانی دڵم
 دەهاوێنە روبارەوە

  تا
 هەتا بیابان بەدووی کەوم،

 منیش چیدی بژاری کەڵە گیاکانی
 ردێنم ناکەم

 چونکە جۆگەیەک شک نابەم
 بۆ ئاودان

 ەڕ نابینم وهەورێکی ت
 پێدەچێ

 روبار قوتماندا
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 هەمومان وەک شەمامەکان خلۆر کاتەوەو
 بمانداتە دەست

 شەپۆلە شێتەکانی بێئاگایی
 لە کەنارێکی لماوی

  شەمامەو
 ئێوەو
 من

 وشککاتەوە
 چونکە نە جۆگەیەک شک دەبەم و

 نە هەوری تەڕ
 .کەچی روبارێک خەریکە دەمانبا
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 دەکابێئومێدی بانگم 
 نەک هەرناچم

 دەچمە سوڕی متبوونەوەو
 خۆم بێدەنگو بێهەست دەکەم

 هەندێجاریش
 قەدەر دەیەوێ هەڵمگرێ 
 وێش ناچم بۆ

 پەنا دەبەمە بەر فۆدگاو
 و قەدەر خۆمو بێئومێدی

 .مەست مەست دەکەم
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 کە جەنگ دەڕژێ
 جوانیەکان نقوم دەبن

 ئاشتی لە تەنکاودا دەکەوێ
 هەتاو خۆیدەشارێتەوەو

 ۆش نایەی،ت
 کە جەنگ دەڕژێ

 فرمێسکی وشەی من و
 خوێنی کوڵمەکانی تۆ

 بەسیمای شەپۆلەکاندا دەپژێ،
 کە جەنگ دەڕژێ
 ژوانەکان دەخنکێن

 تۆش نایەی
 تۆ

 بۆ سڕکردنی جەنگ
 خەریکی گۆرانی

 .خەریکی الیالیەی 
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 منداڵیم مەلەوان نەبوو
 روبارێک بۆخۆی برد

 الویەتیم لەشار یاخی بوو
 ایدێۆلۆژیا قوتیدائ

 دواتریش بەداسێ تاتۆی کرد
 ئێستا لە پەنای پیریدا

 وم دەکەوێوخەریکە رابرد
 منداڵیش

 .منداڵی و الویەتیان لێم دەوێ
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 گۆڕێك بە بااڵی فرەیی
 بۆ دیموكراتیەت هەڵدەكەنم

  ئایدیۆلۆژیا توڕە دەبێ
 !بۆیە منیش پێدەكەنم

*   *    * 
 بوون نەمامێك بۆ بە دەوڵەت

 لە باشوری واڵتەكەم دەڕوێنم
 مۆڕەم لێدەكەن  چەند چاوێ

 .منیش بە دیكتاتۆریان دەچوێنم
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   مردن بێرەدا رەتدەبێ
 تۆش پێدەكەنی

 ...مردن
 و دەگەڕێتەوە خۆ لە شانم دەسوێ

 ئاوڕ لەمن دەداتەوەو 
  فلوتێك بۆ تەنهایی تۆ دەژەنێ

 تۆش هەر پێدەكەنی
 مردن 

 گی ناكات وچیدی چاوەڕێی بێدەن
 داهاتووم دەبا

 تۆش
 بە پێكەنینەوە رەتدەبی

 ......تۆ
 پانتاییەكی لە پایز

 !تەنها لەخۆت دەچی  
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 چاكسازی
 كەڵەكە بوونی هەڵەكانی دوێنێیەو

 تەنها
 زەبەلالحەكان لێی دەترسن

 داڕمانی
 وشكە كەڵەكەكانی گەندەڵییەو

 لە چۆنییەتی
 تەنها

 دابەستەكان لێی دەپرسن
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 دەبمە فیرعەون
 چەند ئەهرامێك درووست دەكەم و

 موچەی كرێكارەكانیش
 مۆمیادەكەم،
 دەبمە هیتلەر

 ئەهرامەكان دەڕوخێنم و
 تەواوی جومگەكانی واڵت

 داگیر دەكەم
 .....ئەوەندە نا

 هاواڵتیانیش سڕ دەكەم و
 .خۆشم تووشی فۆبیا دەكەم
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 دەسەاڵت چیدی ئارایشت
 ناسوێلە سیمای حزب هەڵ

 دێ و بە چیرۆکی توانەوە
 زامی کۆنمان دێنێتە سوێ

* * * 
 ماسکی حکومەت و حزب

 تورکیاو ئێرانن دەینێرن
 حیکایەتی سەربەخۆ بوون

 رایگەیەنن ئەگەر نێرن
* * * 

 دەزانن خەڵک ماندوویەو
 چیاکانیش نرکەیان دێ

 برسی بوون بەسیاسی بکەن
 .بەرپرسەکان فڕکەیان دێ
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 انمشوێنێك پێدەز
 لە كونە پێست دەچێ

 هەموو بەهارێك ئازادی دەكەنە مەیرەو 
 لەوێی دەئاخنن

 زستانانیش پێمان دەفرۆشنەوە
 ئەو شوێنە

 ئەشكەوتێكی گەورە تبەقە
 رێك وەكو

 دیوەخانێكی گەورە
 چەندین سەر گەورە

 مامەڵەیەكی چەور
 بە پەنیری مەیرەوە دەكەن

 .مامەڵەیەكی چەور چەور
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 ئەرمینیا

 
 باران لێرە
 لەیەریفان

 کوخێکی بەکرێ گرتوەو
 بۆتە هاواڵتی ئەرمەنی

 لە سەفەردا
 القێکی لێرە جێدێڵێ

 دەستێکیشی ئااڵندۆتە
 یو شەهیدویەک ملێۆن و ن
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 ڕۆژانە دەیان شواتەوە
 ئێستا باران

 کچی گەورەی
 خواوەندی خۆری ئێرەیە

 ئێرەش بۆتە
 دەستە خوشکی هەورەکان و کەکۆچ دەکا

 بەر فرمێسکی ئەنفالی مەو
 هۆڵۆکۆست و

 .هاونیشتمانی خۆی دەکەوێ
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 :ئیزراعیل
 من

 چنگم نەخستۆتە نێو روحی ئازادیەكان و
 شەقامم سور نەكردووە، هەرگیز

 من
  هیچم پێناكرێ  بەتەنێ

 .ئەگەر ئێوەم لەگەڵ نەبن
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 ...پێش گەیشتن بەنهێنی دڵی تۆو
 ویستەكانت

 پێش دۆزینەوەی مانای
 ..كۆدی حەزو

 تێپەڕینی نیگاكانت
 ئەمساڵیش رۆی

 ؟...نەمدەزانی
 بێ پرس و ماڵئاوایی

 دەمدەیتە دەستی تەنیایی
 یابێ ئاگابووم لەوەی تەن

 لەزەتی ئەمساڵیش تۆی
 روناكیەكەم

 .ئەمساڵیش رۆی
 

2014 
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 روبارێك پێدەزانم
 دەڕژێتە حەوشەی ئەو فێالیانەی ئیمەنین

 شەماڵێك دەناسم
 .....و بە شنەشن دێت

 حەزیلێیە كوێستانەكان بە بیابان كا
  لرفە لرفی ئاگرێك دەبینم

 لە چاوە سوور هەڵگەڕاوەكاندا كڵپەدەكا
 :كئاگرێ

 .پێی دەڵێن دۆزەخی نیشتمان
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 ەوەكەیەب
 شار ەیوەرەد ۆب نیچەد
  ێوەل
  كانەمیس شتینەتەل
 ەكردوو انیانیانیژ یندەلبەت ەیمانیوسەئ

 نیشینەداد
 ەوەكتریە اریدەب نهاەت

 ....وۆت ەل ریب من
 ڕیچەد ۆنام یكیەرانۆگ شۆت
 كییەرانۆگ
 ەوەتیجوان وێن ەمباتەد كاوەد ستمەم 
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 ... ێوەل رەه
 كانەمیس شتینەتەل كێر

 ۆمن و ت ەل كەیەتێئاو
 كاەد سروشتداەب كێنۆب

 و  ییاینەت ۆب كێرنجەس
 .داەد  ڕێف شتمانین یكردن ندەلبەت  
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 رۆبۆت
  

 حەزمدەكرد بەر لەمردن
  .....یاپێش كۆچ و

 شیبوونەوە،
 بەر لە توانەوەی جەستەو
 بەهەڵمبوون لەژێر خاكو

 ...ت بوونی بیرپەر
 لە نێو زریان و رەشەبا

 بەریەككەوتنی ئایدیۆلۆژیاو
 تەكنەلۆژیام

 بەهەردوو چاوی خۆم دیبا،
*      *     * 
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 پێشتر لەنێو ئایدیۆلۆژیا
 گۆڕانكاریم دیتن  چەپكێ

 .....وەكو
 ...وشەی دیمووكراتی و

 ئەزبەركردنی فیدراڵی و
 دەق بوون لەنێو یەك هزرداو

 ك سەنگەر،مانەوەش لەنێو یە
 ئێستاش ئەگەر

 بەر لە مردن
 بەریەككەوتنی ئەو دووەم دیبا

 بمزانیبا
 تەكنەلۆژیای هزری رۆبۆت

 لەجیاتی خۆت
 لە كۆنگرەكان و  دەتوانێ

 ، دانووستان دەنگی هەبێ
 ...ریك وەكو مە

 مافی خۆ پااڵوتن و
  رەخنەو پێشنیاری هەبێ

  یان هیچ نەبێ
 وشەی دەوڵەت،

 تانیان سەربەخۆییی كوردس
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 بكاتە یەك لە بڕگەكانی ناو دەستوور
 ئەوسا وەك مۆم

 یاخود وەكو
 میمۆری خۆم خۆمم فۆرمات دەكرو

 .بەتاڵ دەبوومەوە لەخۆم
*       *       * 

 تەكنەلۆژیا
 یاخود رۆبۆت

 رێك لەبری ئایدیۆلۆژیا
 لەودیو پەیڕەو  گەر بتوانێ

 و  هاوڕێ
 هەڤاڵ و

  برای هەبێ
 وەك كەسایەتیەكی ناسراو

 ەنگود
 سیماو

  كۆمەڵێك جیاوازیە رای هەبێ
 ئیدی ئەوسا كاكە رۆبۆت

 لەجیاتی خۆت
 ئەو دەسكەوتانەی سەرەوە

 شەڕو جیابوونەوە  بەبێ



 رەعوم المەس                                                                              هێالنەیەك لە پەشمەك

 144 

 بۆت،  دەهێنێ
*     *      * 

 ئاخر بەر لەشیبوونەوەم
 حەزم دەكرد

 جەنگی نێوان تەكنەلۆژیاو ئایدیۆلۆژیام
 هەر بدیبا

 تاكو هزری ئەلكترۆنی و
  شكیفرۆكەی تی

  بەناخیشمدانەبێ
 .بەتەنیشتما تێپەڕیبا

 ئیدی حەزمە بەر لە مردن
 یان بەر لە هەڵم بوونی جەستەم

 .....منیان كردبا
 بەرۆبۆت یا تەكنەلۆژیا
 تا بمزانیبا هزری خۆم

 تەنیا بۆ خۆم
 یان هەر لەنێو ئایدیۆلۆژیا

 تەنیا دەژیا؟
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 شیشۆق
 

 شیشۆقێك
 ە چەقیوەوبە دەماری بیرەوەریەكانمەو

 ئەو خەتخەتێنانەی بیربردوومەوە
 كە وێنەی منداڵیمی كێشابوو

 ئەو شیشۆقە
 بەناو خەونەكاندا

 بەری ئەو شاخوێنهێنەرانەی گرتووم
 كە لەكۆكردنەوەی ساڵەكانی تۆ

 رژابوونە بینینمەوە،
  تادێ
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 هۆنینەوەی ئەو وشانەم بیر دەباتەوە
 كە بڕیار بوو بەر لەپیری

 ەتەی الویتەوە،هەڵیاندەمە نێو سەب
 ێكی دیقئاخر شیشۆ

 بەپەنجەكانی پاڕانەوەی تۆوە نوساوەو
  لێناگەڕێ

 كاسەپڕ شیرنیەكانی بوكێنیت
 بگاتە ئەو ماڵۆچكانەی

 بە وردە بەرد دروستمان دەكردن
  لێناگەڕێ

 شاباشەكان هەڵوەرێنە سەر شایی گەمانەكان و
 لەژێر پێماندا بشكێن

 تا
 خەیاڵە شوشەیی و

 ییەكانمانخەونە كرستاڵە
 .نەبنە شیشۆق
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 خەیاڵ
 
 ڵاەیخ ەب رەه
 راندنەوەد مەناڵگو وەئ
  ینێنه ەب وەژانۆر ەك
 ....ەینجانیئ ۆب

 ناردنەد نوومتیت یروح
 ڵاەیخەب رەه
 سووتاندنەد مەنانێو وەئ
 سبووكەیف ای ێڵمیئ ەب ەك
 یزێم رەس ەل

 ستاندنەتوەد مڵد ڵیما
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 و ڵاەیخ ەب
 ناید یكێستەبەم چیه ۆب
 رەسەب مناێپ

 كوۆیەپشك
 نایردەب یقەر یكێسات
 ؟ۆب یمزانەن وەندەوەئ رەه

 و نیرەو كانمەسكێفرم
 كردم یریداگ ۆیینام
 بام وامەردەب

 ۆییت ێب ەب ەمبەج خاتر
 .مردمەد ڵەاەیخ مەئ وێن ەل
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 نەبووی؟  لەوێ 
 
 ....یناس مۆت ەك
 انین  ێلەگ
 كەشمەپ كوەو رمەن رمەن
 یونمەش كەو
 انیانەیب ڵیگو ەلكەپ رەس

 یبوو ەنێو ێب رۆز یكێجوان
 ەدووا نام ەل

 مێگوتت د تۆخ
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 ،یبووەن  ێوەهاتم و ل یچەك
 هاتم ۆیەب
 نمێبتدو نهاەت نهاوەت
 و كانەوش یناز وێن ەل

 مدایاینەت یەیالیال
 نم،ێبتنو

 هاتم ۆیەب
 وەنەخەردەز ەل كەیەشن

  ێمەد تەندەخ ەل كێباران
 یو و داهاتوورابردو هاتم

  ێمەد متۆخ
 هاتم و یچەك
 یبووەن  ێوەل ۆت اینەت ەب
 انەیمجارەئ ەوەداخەب
 و نەڵێب كەو
 .یبووەن  ێسەك چیه تەنانەت
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 بۆنی سیخۆ دەكەم
 

 كاتم نەبوو
 دەنا پارچەی بۆمبەكانی دوێنێ

  ئەوانەی وێرانیان كردین
 لەگەڵ پارچەی كەسەكانم

 كودەخستنە ناو گونییەیە
 پۆستم دەكرد،

 !لە سەریم دەنووسی ئاخۆ
 بكەنەسیخۆ، دەتوانن ئاسنەكان بۆمە
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 ئێسكەكانیش
 كە رەش رەشن وەكو رەژوو

 لەنێو مۆزەخانەی مۆسكۆ
 بكەنە مێژوو؟
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 دەریا

 
  ێدوور ب شیندەرچەه
 ەم یكانەنازێب ەسەك مەاڵب
 ، ێنەگەید رەه
 ایرەد
  ێناپرس ەناسنامەل

 ۆیخ یمئارا
 ەوەتۆڕێالو ناگ یبوون ڕەتوو ەب
 نەكەن یتێشەك ۆیەب
 قوت نادا، نەمەت یكانەهارەب زیرگەه
 ایرەد

 وەردوونەگ ینێنهەل ڕپ یكییەكان
 یوەز ینواتیت
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  ێنێشكەد بارانەب
 و تنەاڵه ۆب ەكێونەخ
 ەیناڵما وەئ ەتێژەڕد وامەردەب
 ترسن،ەد ۆیینامەل
 ایرەد
 كیتانیتا ینقوم بوون یكۆریچ
 ەوەتێنووسەد ەنارانەك وەئ یلم رەسەل
 كان،ییەاخی یرستانۆگ ەتۆب ەك
 ایرەد
 و رانمانیج ەتێبەد ەكیرەخ
 ەرێئ یكانەنگەهەن یدیچ یدیئ
 .نابن نیترەورەگ
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 داعش
 

 داعشم
 لەنێو وەسیەت نامەیەكی كۆندا خوێندەوە

 ئەو، هێمایەك بوو
 لەنێو دوو كەوانەی مەزهەبەكان و

 بوو شمشێرێك
 بەدەست حەشدە ئێرانییەكانەوە،

 حەشدم
 لە ئەنتیكە خانەیەكی دیندا دیت،

 ئەو، بەسەر پشتی ئەسپێكەوە
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 بەبەرگێكی رەش
 ئااڵیەكی رەنگاورەنگو
 شمشێرێكی دووسەر

  لەنێو دوو كەوانەی وەسیەت نامەكەدا بوو
 هەردووكیان

 یەك پێناسەیان هەبوو
  زۆر لەیەك دەچوون

 .زۆر زۆر
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 .... نهێنی بێ
 
  ێبۆمن و ت ینەیب نهاەت
 ەتێش ەڵێید مێجار پ ندەرچەه
 ەوەبمەد  ێنو

 ،ەتێل زمەح ڵدەب ەچونك
  ێب ینێنه
 مەیڵێد ەیوەئ
 ۆیەت یخود ۆب نهاەت ەب
 ەتێش  ەڵێم منەب یدیچ
 بم تێش باەن

 یەوا مڵد یازین ەچونك
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  ەندیئا ۆب
 بمتێشەباو وێنەل ەزمەح
 ەیەنام مەئ

 ییەنێنه رۆز یەتكا
 رمایب وێن ەل ستاێئ ەچونك
 ۆت ەل ەجگ
 .ییەنێل ەیك یكێجوان چیه
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 پۆست

 
 ویستم پۆستێك
 تەنها پۆستێك

 پڕ لە بۆنی
 بۆنەكانی گوڵی نەورۆز

 .... بۆ ئازیزێ
 یاخود دۆستێك

 دابەزێنم،
 ....بەاڵم كەسێك

 تەنها كەس و فریاد رەسێك
 وكەشایەنی ئەو پۆستە بو

 .پێشمەرگە بوو
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 خەون
 

 ....لە خەونمدا
 تۆ بەبەدلەیەكی پەمەیی

 وەكو كرێم
 وەك شیرینی

 لە بەینی لێوم دەمەیی
 ...لە خەونمدا

 منیش بە چاكەتێكی شین
 بۆ ئاوێزان

 یان بۆ پەنجەو كوڵمە گوشین
 پەرچەمم بۆ چادەكردی

 ...هەر بەتەنیا
 خۆم و خۆت و كەسی دی نا
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 دیبەرەو ئایندەم دەبر
 ئەوە تەنها لە خەودا بوو

 ...لە خۆشترین
 وەنەوزی خەوی شەو دابوو
 بڵێی ئەو خەونە بێتە دی؟
 شەوێك بە بەدلەی بوكێنی

 بۆ رامووسان
 لەنێو خەودا رامچڵەكێنی؟
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 با

 بایەك
 پرچی ئاڵۆز كرد

 نیگاكانم كەوتنە ناو گەردەلوولەوە
* * 

 سەرپۆشەكەی با بردی
 بروسكەیەك

 روناك كردمەوەدڵی 
* * 

 با جوانیەكی پەرت كرد
 منیشی هەڵدایە بەهەشتەوە

* * 
 ئاخر وشەیەكی زۆر باوە

  مەترسییە
 بكەویە نێو رەشەباوە

* * 
 با

 . با هەمیشە بێ
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 ....كێزەح اینەت
 مدایاینەت ەیستگێو ەل ەك
 بوو ترەچ كەو
 ....وەوەناخمدا ئاشتبوون ەل
 زەح اینەت شداۆینام ەل
 رد،ب تتۆخ ۆب
  ڵێد اینەت

 سپارد ەندیئا ەب یمن
 میرەوەد ەك
 ەوەكردمەدۆیو ك هاتەد
 رژان شێپ انی
 ەوەخواردمەید
 بوو ۆت ڵید اینەت سانید
 یهات یچەك
 .برد شتیوەئ
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 تەڕبوون
 

 و ێداتەد مەناسەه باران
 مەكەستدەه وا
 ەمن ۆب نهاەت ەیكەڕیەت
 شینارەك ۆخ
 ....وەكیموز ەب یكیەماەس
 ەنمێه رۆز
 زیرگەه ۆیەب

 ناكاو یانیو زر لۆپەش
 ترساندوومەین
 الفاو شیتەق
 نجاندوومەرەن یروبار ەل



 رەعوم المەس                                                                              هێالنەیەك لە پەشمەك

 121 

 ەزمەح یدیئ
 ....یریپ ەل رەب
 یپووتەڕپ ەب شتنەیگ انی
 انیزر وێن ەل
 انی
 لۆپەشەب یكێنارەك
 مەك تەڕت شمداەباوەل
 ەیبوون ەڕت وەئ
 .یرووت ەتێنەیەمانگەد
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 اخنـــ
 
 تۆڵەم  ێبەب

 نووتیت یناخ وێن ەرژام
 رمەش  ێب ەب
 یپشكنەد كانمیەسۆد
 رمەن  ێوەئ
 رمەن
 رمەن
 ەیاوگۆڕچ ەل یژەت مەاڵب
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 یكێگومان
 رمەگ
 رمەگ
 تۆڵەم  ێب رەه

 تك
 تك

  ێوەئ ەامۆڕچەد
  ێبەن رەه تا
  ێبەن چیه رەه
 ناختدا ەل

 وۆت ینێنه
 . ێوەستكەد ممۆخ ەیندیئا
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 نڤاالنتای

 
  ێب  ێژۆر رەه
  ێسات و كات رەه ەل انی

 .....و نمیبتب
  ێبگات تمڵواەه وەنام انی
 ەببوور مێل
 و نیاالنتاڤ یژۆمن ر ۆب
 و ڵد یندەماوەز یژۆر
 و یارید
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 ،ەسوور ڵیگو ەپكەچ
  ێب  ێژۆر رەه
  ەڕێپڵو ما تیسا رەه ەل
 واڵس یبر ەل

 وەوینووس نمیوەئ ەپكەچ
 یداناو ۆب
 نمیتبب شداەژڕۆمەل رەگ
 ڵگو یبر ەل
 ،یناوێه ۆب مڵد نهاەت
 یدیئ ڕۆمەئ
 ەنیاالنتاڤ یژۆر
 ید یكێةنۆب رەه انی

 ەیه مۆت ەچونك
 یكانەژۆر مووەمن ه ۆب
 نیشۆو خر شۆو ج نیوەئ رەه
 یكانەسات مووەمن ه ۆب
 .نیشۆخ نهاەت
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 امەــن
 
 بووم رێت ەنام ەیوەندنێخوەل

 نینیبب یكتریە مەكەد زەح
 كانەوش وێنەل یدیباچ

 ەوەكتریە وێن ەنێیژەڕن
 ....ەتێئاو مەئ
 سواو ەیوش سكوێفرم ەل

 باو یكەیەنام ەتەبوون
 یەوا باشتر
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 ییتارما كەو
 وەوێیەبتو مداەنیس ەل

 ییاینەت ەل نەیقوتارك ۆخ
 یەوا باشتر

 ۆڕچ ۆڕچ
 نمێخو وێن ەتێیژڕب
 كانتەستەن رمەن رمەن
 نمێبدو نوومیت یستەه ەب
 یب كینز ندێه
 مەنجەپ كیە كیە
 ...پرچ و وێنەل
 نمێوڕب تەنیس یوانێن
 بووم رێت ەنام ەیوەندنێخو ەل
 شلكو ەیستەج ەب یدیئ
 .بووم رێف وانتێل ییاەڕت
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 ژوان
 
 هاتم ۆیەب
 ...و یرگزێن یمایسەب ۆیەب

 ...و ەییحانەیر یكێواڵس
 هاتم ەییپولەپ یكڵێد

 جاران كەتاو
 مڵیسا ەوشك ەیوشەنەو ۆب
 باران، یەبب
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 ...الت ەهاتم ەك
 یب  ێلیستا رەه
 كیكالس اخودی یوروپەئ
 میراز منەئ
 تۆخ رەه مەاڵب
 ەیرامەو ب نۆب نهاەتەب

 تۆخ یسروشت
 م،یشوازێپ زوێئام ەرەو 
 ....ێیب ەمجارەئ
 مەدەد نەڵێب
 و شەباو یئازار ەل
 ێیراب كانمەماچ ەڕیت
 مێد ەمجارەئ ۆیەب یدیئ
 ێیب ۆت تاەه
 شۆت زانمەد
 یمانسۆر یكێدارید ۆب
 ...شۆخام رموەن
 .ێیسوەب  ێلەگ
 
 



 رەعوم المەس                                                                              هێالنەیەك لە پەشمەك

 134 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 گوڵە ستێرە
 

 گوڵە ستێرە هەن و  لەم دوورییە چەنێ
 بەنەرمی بۆم دێنو دەچن،

 ....بەدەر لەتۆ
 ...لەتەڕی هەناسەكانی تۆ

 پەپولەیەكم نەدیوە
  ....هێندەی نیگات

 پڕلەئایدیاو ئەفسوناوی
  سەرنجێكو
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 !نازو خەندەیەكم نەدی
  هێندەی بااڵت

 ! بەفەنتازیاو تەلیسماوی
  بۆیە لەدووریتا وێڵی

 یادەوەرییەكی وەریوم
 بەنێو هەناسەكانتا دێم

 ...لەنسێتا دەنیشمەوە
 چونكە وەك كۆترێكی ون

 لەنیشتمانم تەریوم
 ئێستا لەگەڵ

 گوڵەستێرەو پەروانەكان
 نامۆین و

 ,هەرلەهاتو چۆداین
  بەاڵم لەیادتا وەك باران

 رزەوەكو تە
 بەسەربااڵتا باریوم،

*    *    * 
 لەنامۆیدا دەمرم و

  جێم نەهێڵێ  تەنهاشتێ
 گوڵەستێرەن،
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  ئەوان هەمیشە بەتەنیشت
 سێبەرما لەهاتوچۆدان

 ... جار هەر لەتۆ دەچن  هەندێ
 زۆرجارانیش لەنیگات،

  ...لەبزر بوونی ئەوانا
 یان ئاوێتەبوونی دەنگمان

 زۆرحەز دەكەم
 ...پەنجەكانم

 ەنجەو پرچی تۆ بگات ،بەپ
 بەخۆم نییە
 ...حەزم لێیە

 دڵم هەرهەموو ناسكی و
 بۆن و جوانییەكانت ببات،

*    *    * 
 بەونبوونی گوڵەستێرە

 ئەوانەی هەر لەتۆ دەچن
 : دڵم دەڵێ

 ..بۆ تەنها جارێكیش بێت
 بابەناو شەرمتا تێپەڕم

 ...بەناو خوێنتاو لەدڵتا بگیرسێمەوە



 رەعوم المەس                                                                              هێالنەیەك لە پەشمەك

 133 

  ....ت وتالەنهێنییەكانی سووری
 نمەی فرمێسكەكانت بگەم

 ... یان هیچ نەبێ
 لەنێو شەرما

 لەناوی ناوەوەی جوانیتا
 گوڵەستێرە بێن و بچن

  ...ئەوسا دەزانی نیگاو
 شەرم و دووریت

 لەئاست عیشقم چەن ملكەچن؟
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 ئەفسانە

 
 ....گاوین ستاێئ
 نەساد رۆز كانتەرنجەس
 !چمەد ۆب یوا
 من ەل ەوەبوونڵیخا ۆب
 ن،ەرابردوومان ئاماد ەل

 ؟  ێچووب ریبەمنت ل  ێناش
 كانتەخواست یكۆریچ انی
 ...یرووبارەب
 ؟  ێداچووبەك یكێسەك یزەح
 راستەب رەگەئ
 من  ێوەتەد
 من یونەخ زوۆس یواوەت

 رابردوو انی ادەیب ەیبك
 ....چمەدۆب یوا
 ۆت ینەمەز شیمن یالەل
  ێچووب رەسەب
 ۆت یزانەد 
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 ؟ ۆت ەیانیلیف ایكیما ەیندەخ 
 ەئاسان ەوەچوون ریب ۆب 

 داهاتووم ۆب شتاێه ەچونك
 رچوومەدەه ەب یرابردوو ۆب
 و یفسوونەئ ەن
 .ەفسانەئ ەن
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 نیگا
 
 ەشن رەگەئ
 یفسوناوەئ یكێنۆب انی
 ...تاڵاەیخ ەب
 ەڕیپێت شتداینەت انی
 رەگەئ اخودی
 ....یتەزەل ڕپ یكیەزوەت

 یو بارگاو انین شلكو
 ...و نێخو وێنەب
 ەڕیپێت تایوەك ڵید
 منن یسرك یگاین ەوەئ
 وەوەتواون داۆت وێنەل
 ۆت یكانەستەه كەو مەاڵب
 یكەیەاردید

 ونن، وۆنام
 چاوت رەگەئ
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 خاوت یوێو ل نەردەگ انی
 رەناكاو ب ەل
 وتەك یبرس رۆز یكیەگاین
 ماچن زوەو ح شقیع ەوەئ
 ۆت ۆب نهاەت
 ۆت یناسك ەیستەج ناوەب
 .ناچن ادید یسەك یالەب
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 دڕكەزی

 
 دڕكەزییەك

 زەوییە بەیارەكان جێدەهێڵێ
 و هەڵدەواسێ ە سینگی دێمەكاریمەوە خۆی ب 

 گوڵە بەیبوونەكان بۆ خۆی دەبا
 دڕكەزییەك

 شۆڕبۆتەوە باخچەكانی ئومێدو
 ئااڵوەتە خەونەكانی الویەتیم

 لێناگەڕێ
 بەر لەمردن 

 بەرهەمی دێراوەكانی نووسین و
 كانی پیریەتیم بچنمەوەبۆچونە

 دڕكەزییەك
 خەریكە رەزی میوەی نیشتمان وشك دەكا

 وشك...وشك
 كاتی بژار كردنی

 .كاتی هەڵكەندنی زۆر نزیكە
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 ەیپل

 مەراكیكام وێن ەینێهاو
 كات نیرترۆز دامیهان 

 و مەك ریبەل ەكەنگەئاه
 كانتڵەجو یگرتنۆب
 مەك زوومەئار زوەح ێیپەب

 وۆت یوانێل یشتنۆكر نهاەت دامیهان
 مەزووم ك كانەرنجەس گاوین

  مەراكێكام
 كویموز ینگەئاه ەب زەح كردمێلیوا
 م،ەكستراكۆئ

 ستاند ەببم كردمێلیوا
 وەگرت مەكیە ەڵگەل ەچونك

 ەیپل مەكیە
 .ستاندەمنت و ڵەیجو مووەه
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 تەمەن

 
 لە تەمەنی رابردووما

 كۆسپم تەیكردن و  گەلێ
 زۆر جاریش دووژمنانی خاكم

 ری دابڕیونلە یەكت
 هەورازم داوەو  لە گەلێ

 جاریش  گەلێ
 ...شەهید بوون و

 مەترسییە راستەقینەكان
 بە تەنیشتما تێپەڕیون

 بۆ گەیشتن بە هیواكان
 هەمیشە لە كاروانی سەختی

 تێكۆشان بووم
 هەمیشە لەنێو سەنگەری
 كوردایەتی و چینایەتی و

 .بەرخودان بووم
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 سەردان
 

 چومە نێو ماڵە كەتەوە
 ...وێنەی خۆت و

 چەند گوڵێكی وەكو خۆت و
 وتەی وەرگیراو  كۆمەڵێ

 تەواوی دیوارەكانی
 داپۆشیبوو،

 بە ماڵەكەتدا تێپەڕیم
 ...تەنها وێنەو

 شیعرەكانی خۆمم لە ناویدا نەدی
 بەاڵم ئیدی

 كە تۆ سەر لە ماڵی من دەی
 وەكو هی خۆت

 تەنها وێنەكانی خۆت
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 لە گەڵ چەندین شیعر بۆ تۆ
 یستیت دەبینیبۆ خۆشەو

 خۆ ئەگەر بێی
 ئەوەندە نا

 زیاتریشی لێیە  گەلێ
 زیاتریشم پێیە  بۆ داهاتووش گەلێ

 ...بۆیە ئیدی
 ... بۆمن

 بۆ ماڵەكەم
 .دەبیە تابلۆو شیعرێكی ئەبەدی
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 تارمایی بیر

 
  لە بزربوونم مەترسە

    وام لەنێو تارمایی بیرتا
 كاتێ ویستت بمدۆزیەوە ، 

   هەڵوێست بیرنەكەی ووریابە
   ووریابە ئەشك نە قۆزیەوە
    *         *        *  
 كەبیر لە من دەكەیتەوە ، 

  پەنجە بزێوەكانت شلكە
  چونكە هەڵوەریومە بەینی

  ئەو پەنجانەی خامە دەگرن
   ...چونكە چۆڕاومەتە نێو ئەو

   .ووشانەی توێی نامە دەگرن
 

    *       *        *  
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    !..یست واچۆنت وو
  لە زنجیرەی ووشەكاندا ڕیزم بكە

  چونكە لە تارمایی بیرتام
   .....ووردتر لەگەڵ

  رستەكاندا بمجوڵێنە
   ....چونكە نیگام

  لە مەلی حەزی نێچیرتام
   !...پێت وانەبێ

  هەڵمەت بۆ نێچیری حەزت
  و...تەكانی ناكاوی بوێ 

 پێت ستەم بێ
  لە هەستانتا بەری دیدەت

 كەی خەم و تەم بێ ، گێژەڵو
   ....وام لە تارمایی بیرتا

  كاتێ وویستت بمدۆزیەوە
   .ووریابە ئەشك نەقۆزیەوە

  
      *       *       *  

  ئەو نامەیەی
  لە توێی دەستتدا دەلەرزێ
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   ...نەخشەی گەین
  بە تروسكایی ئومێدە
   لە بزربونم مەترسە

  چیدی لەنێو وێنەكانا
 سە ،سۆراغی بوونم مەپر

  
    *      *      * 

  حەزت لێیە بمدۆزیەوە
  ویستتە لە ئامێزما شلبی 

   ...وام لە دەستا
  دەی بە شانەی پەنجەكانت

  پرچی ئاڵۆزم دابێنە
  چونكە حەزمە لە گەڵتابم

  ویستمە گشت دەم
   .لە مێزتابم
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 ئیدی ناچم
 

 ئەمن لەوێم
 وەك هەمیشە پێش تۆ لەوێم

 ئیدی تۆ دێی
 یان لە كات و شوێن دەڕەنجێی

 من بە باران و بەسەرما
 نەكو تەرزە

 بەسەرما  بەردیش ببارێ
  هەر كوێت بوێ

 وەك هەمیشە زۆر لە پێش تۆ
  دێمە ئەوێ

 بەاڵم ئەتۆ وەك پێویست نی
 چونكە چەندین جارە دێم و

 نی  تۆ لەوێ
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 خۆزگە دڵت قەت وانەبا
 ئەی نازانی تۆ نەیەالم

  كەسێك دەبێ
 .ی منیش بۆخۆی ببائەو دڵە
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 ناسين
 
 جار ندەچ یژۆر

 ەوەنمێخوەد ۆت ەینام دووا
 نیرەو یرزەو ەل تێچەدێپ
 ...یسات ەل

 و ستەه یسكانیخل
 نیبر ڕپ یكڵێد ەیرەل

 سكتێفرم دووا
 ....ەب ەتێئاو
 ....و وێل ەیپرت
 نسكتەه ویەگر ەیوەنیجو

 بمینووس ۆب تەیەنام وەئ
 ەنام مەكیە شتاێه ئاخر

 یرزەوەل ەك
 ناردت كاناەخونچ ەیوەكران

 ،ەالمەل رەه
 ەرست مەكیە

 ەوش ەبوو ل كەیەملوانك
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 بوو كیەماەس
 ەستەب  ێب ەب
 یپرسەن تۆخەل تەق یدیئ
 ؟ینووس تەیەنام مەئ یچۆب
 جار ندەچ یژۆر

 ەوەنمێخوەد ۆت ەینام دووا
 جار ندەچ یژۆر
 یكانێڕەد
 ەوەنمێتوەد ەنام مەكیە یراوێد ەل
 شتمەیگەنێت

 ن؟ۆچ تەنام دووا
 ەویكام فشار نووس رێژ ەل
 ...شتاێه ەارید
 !ەنامەب رەه
 .ەویناسەمنت ن رناەگەئ
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 لێو

 
------1 

  نەرم بەسەر سینگما بتكێ
    ... با دڵم وەخەبەر نەیات

  . وورد پەنجەت بە ڕدێنما بێنە
   ... بابۆسەی چاو

  نەتكا بە نیشانەی نیگا
  ئیشكەلێوم 

  گرنگ نییە ئەگەر جارجار
       !... ابگ تەڕایی لێوتی پێ
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-2- 
  دەستم بۆ توێلی دوگمەت خزی

   !...ڕانەچلەكی
 تێر بۆنم كرد

  گەردنو جوت مەمكو كەزی
 نزیكتر بووی، 

    !..لە ئامێزما
  سێبەر بووە كە سێكوتۆ

    !...نەرم تر بووی
  لێوم نزیك لێوت بۆوە

 و ....ترازایت 
  ور بویتەوە وسو

  . گەرمتر بووی
-3-  

  بێ یەك ناژین
  كە گەرمایی پەنجەت بەردەستم دەكەوێ

   خۆم دەزانم
  دەمارو خوێن چۆن هەڵدەچێ ؟

  كە گەرمایی پەنجەم بەر سینگت دەكەوێ
  خۆت دەزانی لە شلبونتا
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 تەزوو بەرەو كوێ ڕۆدەچێ ،
 ئا بەم تەرزە بێیەك ناژین ،

    بێ ئامێزوو
  و پەنجە گوشینبۆنكردن 

 دڵ ناسرەوێ ،
  بەس خوانەكا جارێ لێوم
 بەر تەڕایی لێوت كەوێ، 

 
8811 
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 نجانەر

 
 ...بڕیار بوو بێی

 وەكو كولووی بەفر بێیت و
 لەگەڵ ئایندەما بدوێی

 ...بڕیاربوو بێی
 گەرمی جەستەم بۆخۆت ببەی

  بۆ هەتایە
 ...و لەگەڵما بی

 ەنجێیبۆ دووبارەش لێم نەر
 چاوەڕێ بووم و نەهاتی
 رابردوومانت وەراندوو

 رەنجان راهاتی و بە دووری
  .ئاخر ئازیز بڕیار بوو بێی 
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 هەشتاكان
 

  .... لە هەشتاكان
 لە ترسناكترین زەمەن و

 قۆناغەكانی تەمەنم
 تەوژمی جەنگ

 شەپۆلی ئایدیۆلۆژیای
 رەنگاو رەنگ

 تەواوی الویەتیان بردم
  فێرە دروشم

 ونەوەی نهێنی وكۆبو
 هەڵواسینی وێنەی سەیری
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 سەركردەكانیان دەكردم
 لە زۆر گروپ هەڵیان بڕیم

 هەر بەبڕیار
 لەو شانەیان دادەنام و

 لەویتریان الدەبردم
 ئامێر نەبووم

 كەچی كۆپی پێستیان كردم
 .....زۆر سەیر بوو

 لەم تەمەنە
 .ئەو دەستی و دەستیان پێكردم 
* 

 ....لە هەشتاكان
 ك دەستگیریان كردمچەند جارێ
 تەنها لەبەر

 هاتن و هێشتنەوەی ردێنم
 ...زۆر سەیر بوو

 دوای ئازاد بوونم  هەر رۆژێ
 دەمانچەیەكیان بۆ ناردم

 منیش دەمخستە ژێر چۆغەو
 جاریش  هەندێ
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 .ژێر پشدێنم
* 

 .....لە هەشتاكان
 كۆنفراس و  لە زەمەنی بێ

 هەڵبژاردن و راپرسی  بێ
 ....زۆر سەیر بوو

 شەویستییەك نەبووهیچ خۆ
 بۆ فێلالی نێو مەزرەعەو
 .راكە راكی سەر كورسی
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 ...يئيد
 
 ...ەشن كوەو
 ڕفەرزەب یكێترۆك ەیگم كوەو
 ونكرد، تتۆخ
 چاوم رەبەب
 شتیكانەنام یرۆمیم
 كرد نجنەئ تاێپ رێژەل

 جاران كەوابوو و مێپ ئاخر
 یكانەژوان مووەه كوەو
 روەبێرسێژ
 باران مەد ەیوارێئ ەیاسیپ
 ەناز نهاەت تمید ەیوەئ
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  ێتاو یردواەه
 ...ەشن كوەو
 یوەك یكێترۆك كوەو
  ێتاوەش كەو
 ەویەبەگل د مینەدید ۆب
 ڵمندا كوەو شماەباو ەل
 ید یكانەناز مووەه كەو

 ەویەبەد شل
 یدیئ انەیمجارەئ مەاڵب
 ناز ەن
 ەندەخەن وەنام ەن
 یدەن چمیه
 .یدیئ انەیمجارەئ مەاڵب
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 ئاشت بوونەوە
 

 بۆیە هاتم
 ...چونكە لەكردنەوەی كۆدو

 هەڵدانەوەی پەڕەی سپی و
 ئاشتكردنەوەت

 راهاتم،
 ئیدی هاتووم

 بە ئەزموونێكی زۆرەوە
 بە نەخشەیەكی پەشمەكی

 بۆ ئێستای تۆ و
 تەواوی داهاتووم هاتووم،

 تۆش دەتوانی بە خەندەیەك
 یان دركاندنی وشەیەك

 بۆهاتنم
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 نوێم كەیتەوە
 دەتوانی  ۆ هەر هیچ نەبێخ

 بۆ چركەیەك
 لە باوەشتا

 یان لە پرچی خاو و رەشتا
 .جێم كەیتەوە
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 وون بوون
 

    دەست مەخەرە نێو تەنیایم
 يان بةنازت

  سەرنجی یاخیم ڕاكێشی
  من وا لەنێو

  شیعرێكی ئاڵۆزدا وونم و
  تۆش هەروا دوورو نزیك دێی

   لە هاتنتا هیچ نابینم و
  كە دەشچۆڕێیتە نێو شیعرم

 نازانم كێی ؟
 

        *        *        * 
  بێشك وەرە نێو بیرمەوە 

  چۆن دێی وەرە
  بەس لە دەرگای ووشەم مەدە

  چونكە پەیكی ووشەكانم
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  چەكی دەستی بێزامنە
  بەخەبەربێت زامدار دەبی

  خۆ دەشزانی
 . .زامی تۆ هەرزامی منە

     *        *         *  
  دەزانم ژوانەو مەرگیشی تێدابێ دێی

   دێی بەخێر بێی
 بەاڵم ئەگەر

 ئیلهام جەستەی بەند كردبووم 
  ووشە نەیهێشت سەر هەڵبڕم

 . لێم نەڕەنجێی
     *       *         *   

  دڵم نایە بڵێم مەیە
  چونكە هاتنت هۆكاری

 چریكەو فرمێسكی خامەیە ، 
  لە هاتنتا شیعرێ دەمرێ و

 ز بونیشتا شاعیرێ  ، لە زی
  كامیان بە التەوە نەنگە ؟

 مەرگی ئازیز ، 
  یاخود كۆرپەی جەرگی منی
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 . هەڵوەریو بە شیبای پایز
 

    *       *       *  
  لەنێو دوو هێڵی تەریبا

 نامۆیەكم ڕێم لێ وونە ، 
  ێنێتەڕەد ەنێو وەكەیەشن لهامیئ

  ژوانیش ئەوا لە هاتنداو
  بتەكێنێ خەریكە تۆزی تەنیایم

  لە نێو ژوان و ژانێكا من
  ڕێبواری ڕێی كاروان كوژەم

  پاساری روح لە نیشتنداو
  پەپولەی شیعریش هەڵفڕین

  ئێوە بڵێن     
  پارچێك لە دڵم بترازێ

  یان شیعرێكو
 .مەودایەك ووشە هەڵوەرین؟

 
 
 

 كارخانەی نەسیجی موصل
25/8/1989 
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 هەناسەیەك بۆ نەورۆز

  
 ...ئامەدو گڕی

  بروسكەی نەورۆزی وێ
 هەناسەی ئاگرینیان و

 فڕێدانی بەردەكانم دی،
 ئااڵی شاراوەی دیاربەكرو

 فرمێسكە قەتیسەكانی كوردی
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 ...قامیشلی و
 ...مهابادو

 ...مەریوان و
 باریكە دووكەڵی لوتكەو

 بناری چیاكانم دی،
 الوە پەرتەوازەكانی هەندەران و

 كوردەكانی ناو لوبنان و
 ...ەمبوڵ وئەست

 ...تاران و
 تەواوی دنیام دەدیتن،

 بۆ نەورۆز وەك ئاگر وابوون
 لەناخی هەر تاكێكیاندا
 گیانی بەرەنگاربوونەوەو

 خۆشەویستی نیشتمان و
 ئازارێكی جێگیر هەبوو،

 بەنێو دیمەنەكانا ڕەتبووم
 گەڕامەوە ئەو ڕۆژانەی

 ...وەك ئەوان بووین
 وەكو ئەوان

 لەپەناوە،
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 یرەكوبەدیار دەنگی ز
 ئاگرێكی ئەفسوناوی

 بەرەو لوتكە هەڵدەكشاین و
 شاریشمان دەكردە ئاگر،
 دەبوینە ئەو پشكۆیانەی
 بەرەو ئێرەیان هێناین و
 لێرەش شنەبای ئازادی

 هەموی كردین بەخۆڵەمێش
 ...نەئاگرماو

 نەگیانی نیشتمانی
 نەهەڵكشان بەرەو لوتكەو

 ونە پێش،ونەچ
 بۆیە حەزم دەكرد منیش

 قامشلیلەئامەد یا 
 بەردوو ئاگرم پێبایە

 ...بام و  لەوێ
 تێر تێر بەردم

 بەداگیر كەران دابایە،
 و  دڵم لەوێ

 لەناو دووكەڵ وپاشماوەی
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  ئاگرەكاندا دەبرژێ
 یە  ئای كەچەندە حەزم لێ

 ....وەك هەشتاكان
 وەك الوەكانی دیاربەكر

 ....لەپەناوە
 نەورۆزم پیرۆز كر

 .دایە
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 ومناكە
 تا هەڵمگریەوە

 بەاڵم دەڕژێمە خوێنتەوەو
 دەچۆڕێمە نێو دڵتەوە

 ئیدی
 .بۆت كۆناكرێمەوە
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 فیزای مردن
 هةرلە قونسوڵخانەكان نین

 ئەوە نییە سەدەیەكە
 .لە رەگەزنامەكانمان دەنووسن عیراقی
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 ....درەنگ نییە
  بۆنی هەڵوێست لەنێو كۆڵە پشتەكان دێ

 ی كۆنە دۆستەكان وئید
 بەرەكانی چیا كەوتن

 و ئیدی ماسك
 فەردە واژوی نێو هەگبەكان بەربوونەوە

 درەنگ نییە
 چونكە چیدی هاو سەنگەر بوون

 .هەر بۆ ئێوەی دەبەنگ نییە
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 فاڵن قۆرتێكت بۆ لێدەداو
 ئەتۆش تەڵەی بۆ دادەنێی

 بەاڵم هیچتان پێوە نابن
 ئێوەش تۆڕێكی زەبەلالح

 گەڵ چەندین شیرو تیرلە
 بۆمە داوێن 

 .ئێستا هەموو بووینە نێچیر
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 باچیدی خۆشەویستیم
 لەنێو شەرابی بۆڵوەكان

 كۆنتر نەبن،
 ...خەریكە

 .هێشووی بەهارەكانم دەبنە مێوژ
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 ..................خوایە وەتەن ئاواکەی
 مامۆستایەک؛

 کێ دەتوانێ تەواویکا ئەم رستەیە
 وتابییەک؛ سرکو ماران گەستەیەق

 هونەرمەندێک؛ پڕ بەندبێژو بەستەیە
 پیرەپیاوێک؛ ئێستاکەش هەر ژێردەستەیە
 حزبیەک؛ ئەو دەست دژی ئەو دەستەیە

 و واستەیە فەرمانبەرێک؛النەی پاشەکەوت
 پزیشکێک؛ وەک نەخۆشی ناو جەستەیە

 دنیادیتەیەک؛ پێشتر تارا ئەلعان ئاوەڵکراسی سەر رستەیە
مۆستاکە؛ هەموی راستن چونکە ما 

 .حوکمەت بێ پالن و ئاراستەیە
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 منداڵیم کۆڵم لێنادا
 ئەوجارەیان

 دەستم پڕ لە خڕنوکەو دەبێ هەموان سپیکەمەوە
 ە ژناندا دەڕۆميبە تەنیشت کانی
 دەچمە ژوورێ

 پڕە لە ژن
 هەندێکیان لەنێو حەوزەکە روتوقوتن

 زۆرینەشیان بێ سەرپۆشن
 ن لە سەر ئاودەستدوو سێیەکیا

 سمتیان سپی سپی دەچێتەوە
 و خێرا خۆیان دادەپۆشن دەچریکێنن

 باجیەکیش کەمنی دەناسی
 و گوتی لێی گەڕێن بچووکە چاوی گرتم
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 ؟........برسییەتی
 ئەها دەستو باغەڵی پڕ لە خڕنووکە،

 منداڵیم لەوێ بەربۆوە
 سپیکردنەوەی خڕنوکیشم

 .لەبیرچۆوە بە توڕەیی نێو سپیەکانی کانیە ژنان 
*   *   * 

 منداڵیم هەردوو گوێی گرتم
 شولكێكی لێوەشاندم و

 سمتو رانی شین كردمەوە
 یەخەی گرتم

 زللەیەكی تێسرەواندم و
 برینی نیو سەدەی كوالندمەوە

 هەر منداڵیم
 شەقێكی لە گەورەیمداو

 الویەتیمی تواندەوە
 منداڵیم هات

 ئای گەورەیی چیم بەسەر هات؟ 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809805292506790&set=a.103385819815411.6954.100004319793071&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809805292506790&set=a.103385819815411.6954.100004319793071&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=809805292506790&set=a.103385819815411.6954.100004319793071&type=3
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 گۆزەی حەزم
 بەئاوی کانی تۆ نەبێ

 پڕ ئاو نابێ
 ئینجانەکانی سنگی تۆش

 وکەی پەنجەم نەبێوبەخت
 تێر ئاو نابێ
 گۆزەم بەتاڵ

 ئینجانەکانی تۆش تینوو
 کێینتانەخن

 .وەرەو لە باوەشما بنوو 
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 کە بە نەستما تێدەپەڕی
 کەسایەتیەک دەبینم

 پڕ لە شکۆ
 و دەستم دەگری کە دەتبینم

 خوێنم دەکوڵێ
 جەستەم یەکپارچە دەبێتە

 ژیلەو پشکۆ
 سەیرە پەنجەکانت نابرژێ

 و خوێنی حەزم هەڵناچێت
 بە لێوی نیانتا ناپڕژێ؟ 
 
 
 



 رەعوم المەس                                                                              هێالنەیەك لە پەشمەك

 178 

 
 
 
 
 
 
 

 کۆڕەو
 و نگکەوتنی تفە

 خۆبەدەستەوەدانی ترس بوو 
 کەلتورێکی کۆنی ئێمەو

 فۆکسی کامیراکانی ئەوان
 مردنێکی هێواش و

 هەستانەوەیەکی خێرا
 ....کۆڕەو

 نەیدەزانی فیزا چییە
 .بۆیە سنورەکانی کەوتە ژێرپێ 
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 بۆ كاكم
 

 ...کاکم
 الی چەپی مردووە

 نیوەکەیدی ماندوویەو
 رادەکێشێژیان بەقورسی بەدوی خۆیدا 

 ...کاکم
 هاوڕێیەکی مردوی هەیە

 هەمیشە بەیەکەوەن
 زگی پێدەسوتێ و

 هەرچی بخوا بەشی ئەویش دەدا
 ...کاکم
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 دوعای چاکبوونەوە بۆ مردن دەکا
 بە تەیموم نوێژ دەکا

 دەگریاو
 ناڵە ناڵی ئەو

 جگە لە خودا دەگاتە هەمومان
 ...کاکم

 گلەیی لە خودا دەکا
 ی دەداومستێک لە کورسییە ماندوەکە

 هەمومان دەترسێنێ
 هەمومان ناچاری پاڕانەوە دەکا

 ...کاکم
 بەیانیەک مردو
 نیوەی ژیایەوە

 ئێستا ئەو
 هاوڕێیەکی مردوی هەیە

 حەزناکا لە گەڵی بڕوا
 الیخۆی هێشتویەتیەوە

 ...کاکم
 .کەس وەکو کاکم مردن ناناسێ
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 وەک لە مەملەکەتێکی گەورەبم
 تا سەری کۆاڵنەکە دەچم و

 گەڕێمەوە ئەوشوێنەی لێوەی هاتمدە
 لە ترسی بزر بوون

 هەر هەتا ئەوێ دەچم
 جیهانی من چەند هەنگاوێکە
 بۆیە کەس بەدووم نەکەوێ

 چونکە کەس وەکو من
 حەوسەلەی دوبارە بوونەوەی نییە
 وەک لە مەملەکەتێکی گەورەبم

 تاسەری کۆاڵنەکە دەچم و
 رۆژێک دێت ناگەڕێمەوە

 هەر بەڕاستی بزر دەبم
 ایەتک

 .کەس بەدووم نەکەوێ
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 هەمو شارەکان قەاڵیان هەیە
 قەاڵی جەنگ،
 دیواری جەنگ

 کە لە شورەی قەاڵ دەچێ
 دەوری فەرمانگەکانی داوە،

 لوتکەی چیاکانیشمان
 پڕن لە سەنگەری جەنگی،

 سنورەکانیشمان
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 بەساتری جەنگ تەنراوە،
 ئێمە لەناو جەنگێکی گەورەدا

 وژرێین،لە دایک دەبین و دەشک
 جەنگ

 دەمانکاتە جەنگاوەرو تیرۆرست و
 خۆشی بە ئێمە دەژیەنێ،

 ةئێمەی لە سەنگەرێکی گەورەدا عاسێ کردوو
 .جەنگ
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 دڵی من هێالنەیەكی نەرمە
 بۆ هەمیشە تیا بنوو

 بۆ دەتۆرێی؟
 ئاخر جگە لە باوەشت

 دی شك نابەمئارامگەیەكی
 .بگەڕێوە
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 ی زۆر سیاسی بوومسااڵنێک
 ئەگەر درۆیەکم لە پیتە دەرچو

 .لێم ببورن
 

 کتێبێکی زۆرم خوێندەوە
 سەرەتا ئەدەبی
 دواتر سیاسی

 .خەریک بوو بێ ئەدەب بم
 

 بڕوانامەکەم بەپارە نەکڕیوە
 بۆیە

 حکومەت و هیچ کۆمپانیایەک
 .بە عانەیەک لێم ناکڕن



 رەعوم المەس                                                                              هێالنەیەك لە پەشمەك

 186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بومە بەفر
 ەکلو کلو لەنێو پرچتدا توامەو

 بومە باران
 دڵۆپ دڵۆپ بەسیماتدا چۆڕامەوە

 بومە تەرزە
 دەنک دەنک لەسینەتدا گیرسامەوە

 ئێستا جەستەت
 کەوتۆتە نێو باوەشی ئاو

 باوەشی من
 .باوەشێکی نەرم و هێمن
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 :بەچرپە كوڕەكەم پێی گوتم
 هیچ شتێكم نەبردووە

 كەچی نزگرەم گرتووە،
  بەاڵم ئەوان

 ن وبەنهێنی شت دەبە
 بەئاشكرا ئیدی وەردەگرن

 .كەچی نزرگرە ناگرن
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 چیدی مەڕژێ
 چەند بارانی چاوەکانت نمە بکات
 و هێندە گەاڵی ڕۆژەکانم دەوەرێنێ

 وەک با دەیبات،
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 دەزانی گرمەو بروسکەی گەرمی نیگات
 و چڵەکانم دەسوتێنێ

 نزیکە بە قەدو ڕەگی
 ئومێدەکانی من بگات،

 ....چیدی مەڕژێ
 نەبا الفاوی فرمێسکت

 و لولمبداو هەڵمقەنێ
 تەواوی تەمەنم ببات،

 .چیدی مەڕژێ 
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 چیرۆک

 بەزمانی شیعر 

 

 
 منداڵێک دەناسم دایکی نەماوە

 باوکی هەمو خۆشەویستی خۆی دەداتێ
 .بەشی ناکا

* * 
 کە هەواڵی دایکی دەپرسێ

 پشتی تێدەکەن
 .ن نەبینێتا فرمێسکەکا

* * 
 کە لە کۆاڵن دایکی مندااڵن دەبینێ

 دەڵێ ئەمیش هەمە
 .چونکە باوکم گوتی بۆتدێنمەوە

* * 
 داکێکی نوێ
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 نوێ نوێیان بۆهێنا
 .ئەو داوای کۆنەکە دەکا

* * 
 پێشتر لە باوەشی باوکی دەنوست

 ئێستا بەتەنێیەو
 .میز بەخۆیدا دەکا

* * 
 باوکی جلەکانی دەگۆڕێ

 ەکەیچونکە دایکە نوێی
 .بێزینایە

* * 
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 دارگوێزم بۆیە خۆشدەوێ
 بەگواستنەوەیان دەمرن

 دڵی منیش هەروایە،
 چیاکانیشم خۆشدەوێ

 ونکە کەس ناتوانێ بیانباوچ
 بیری منیش هەروایە

 هەربۆیە تۆشم خۆشدەوێ
 و هەستم دڵ

 بۆ تۆ وەک کێو
 .و بڕوایە النەی ئارامی
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 دڵم لە جێی خۆی وەستاوە
 ۆتە بەفرب

 بۆتە شەختە
 بۆتە سه هۆڵ

 ئیدی تەمای نییە بجوڵێ
 نەبە بەستە
 نەبە زوڕنا

 نەبە دەهۆڵ،
 مەگەڕێوە بۆ رابردوو: هەستم دەڵێ

 ئەمڕۆش دەبێتە ئەزمونی
 دوێنێیەکی بابردوو

 نا من نەبووم
 :ئەوە دڵم بوو گوتی

 مەبە رۆبۆت
 .مەبە تووتی
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 گریانێک چاوی تەڕکردووم
 ژیرم کاتەوە کەس نایا

 کچێ دڵی بۆخۆی بردووم
 پێناچێ بێو بمداتەوە

* * * 
 ئەوەی تەنیایم ببینێ
 دەزانێ وابڕوا دەمرم

 نەدڵی خۆم دەبینمەوەو
 .نە ئەویش دێتە سەر قەبرم
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 زەوی لەرزە
  
 

 حەزم دەكرد
  لە بری كەوتنی ئەوێ
 تەنیا گیانی من فڕیبا

 دڵم لە جێی خۆی وەستاباو
  هەر بە تەنیا

 چاوو پەنجەی من وەریبا
 حەزم دەكرد

 و شمشێری ناحەزەكانمان
  و بەردی گوندە كەوتووەكانی وێ دار 

 هەر الشەی منی بڕیبا
 و بەاڵم لەرینەوەی زەوی

 و خاپوربوونی كرماشان
 نیشتمانەكەم نەدیبا
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 ئێستاش دڵم لەالی وانە
 لە زەهاوی

 دەربەندیخان
 خاكو خۆڵی نیشتمانە
 و ینئێستاش چاوم لە وەر
 هەستەكانم پڕ برین و
 دڵم خەریكی وەستانە
 و  گیانم قوربانی ئەوێ
 كەالوە جێماوەكان و

 .و خۆڵی كوردستانە تۆز
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 كە دایكم بەرگری لە ئێمە دەكرد
 باوكم توڕەتر دەبوو،

 
 كە دەگریاین

 دایكم خەمی دەخواردوو
 ئەویش ئارام دەبۆوە،

 
 كە باوكم پێدەكەنی
 ەبووینهەمومان خەنی د

 كە ئێمە پێدەكەنین
 باوكم بێدەنگی دەكردین،
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 کەسێک
 بەهەڵە نامەی بۆناردم

 وبو واینوسی
 کەماچت کردم و راتگوشیم

 شلبومەوەو چاوەکانم کەوتنە سەریەک
 حەزمدەکرد

 وردە وردە بتوێمەوەو
 لە باوەشتا روت ببمەوە،

 حەزمدەکرد
 بڕژێیە هەناومەوەو

 بخلیسکێیە نێو دەممەوە،
 ەسێکک

 بەهەڵە ئەو نامەیەی نارد
 .من بەڕاستی لێوی خۆم خوارد
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 بۆ عەزیز محەمەد

 
 

 لە ماتەمینی شکۆی پیاوێکدا
 لەوێ بوو رهەولێ

 دەستێکی لەسەر دڵی و
 ئەویدیشی بەچاویەوە بوو،

 لە ماتەمینی شکۆی پیاوێکدا
 گیانێک لەوێ بوو

 چاوێکی لەسەر نیشتمان و
 ئەویدیشی لەسەر هەموان،

 لەماتەمینی تۆدا گەورەم
 هەمو لەوێ بوون

 ئەوانەش
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 کە دەمێک بوو نەتدیبوون
 دەستێکیان لەسەر دڵیان و

 ئەویدیشیان بە چاویانەوە بوو،
  .لە ماتەمینی تۆدابوو هاوڕێ
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 منداڵێک لە چاوەڕوانی باوکیدا دەنوێ،
 باوکێک لە پشتەوە خەنجەری لێدەدرێ،

 ەر دێ،منداڵەکە بەخەب
 باوکەکەش نەگەڕاوەتەوە،

 منداڵێک هێشتا بەرگی قوتابخانەی بۆ نەکڕدراوە،
 باوکێک هێشتا کفنەکەی سور سورە،

 منداڵێک لە چاوەڕوانیدایەو
 .باوکێکیش قەت ناگەڕێتەوە
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 هاوڕێکەم

 کرێکاریدەکاو زۆر ماندویە
 بڕوانامەکەشی لەماڵەوە خەوتووە،

* * 
 برای هاوڕێکەم

 وێندن هێناوەوازی لە خ
 دەڵێ با وەکو ویم لێنەیا،

* * 
 کچە هاوڕێکەی کۆلیژی

 حەزیلێیە بێتە داوای
 ئەویش دەڵێ باببمە وەستا،

* * 
 حوکمەتی هاوڕێکەم
 سەرقاڵی بازرگانییە

 .بۆیە ئاگای لەو نەماوە 
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 نيشتمان

  
 وەك كچێكی بێكەس

 دایانە چوار پیاو
 نیشتمانەكەم

*      *     * 
 یابوونەوە دەكاكە داوای ج

 لەسەر میراتەكەی پێكنایەن
 بۆیە دەستبەرداری نابن

*      *     * 
 ئێستا پیر بوەو

 گۆچانیشی بەدەستەوە
 هەر لەماڵە خەزوورانە

*      *     * 
 كە هەوڵی ماڵی خۆیدەدا

 چونكە پیرانە بیر دەكاتەوە
 زووە  دەڵێن جارێ

*      *     * 
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 منداڵی زۆری هەن
 وێكی گەورەیەحەزیان لە خان

 تا دایكیشیان بەرنە الیخۆیان
 بەاڵم پێكنایەن
*      *     * 

 هەندێك لە منداڵەكانی
 دامەزراون و شوێنیان گەرمە

 بۆیە بیر
 لە سەربەخۆیی ناكەنەوە

*      *     * 
 نیشتمانەكەم 

 لەوەتەی هەیە كرێچییە
 . تازە پێی تەرك ناكرێ

 
 
 
 
 
 
 



 رەعوم المەس                                                                              هێالنەیەك لە پەشمەك

 240 

 
 
 

 ووئەمڕۆ زۆر لە دوێنێ دەچ
 ێدەچێ سبەینێش هەروابێپ

 تادێ رۆژەکان کورت دەبن
 دەترسم هەمیشە ئاوابێ

*      *     * 
 هەندێ جار تاریکی جوانە

 کاتێ خۆر لەخۆی باییە
 بۆیە لە نهێنی رەش دەگەم

 ونکە سپی بۆ تەباییەوچ
*      *     * 

 ئەمڕۆ زۆر لە دوێنێ دەچێ
 هەروەکو رۆژەکانی دی

 جگە لە خەوێکی درێژخایەن
 .ستانەوەیەکی نوێم نەدیهە
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 خەتای پایز نییە کاتێ
 دەبینن من لە وەرینم

 هەر لە بەهارەوە وشکو
 قەدێکی پڕ لە برینم

* * * 
 کەسێ لقەکانم دەباو

 ئەویدی بااڵم دەشکێنێ
 دوژمن دێراوم قوت دەداو

 براکەم تەور دەوەشێنێ
* * * 

 خەتای پایز نییە وشکم
 خۆم پایزم بۆ خۆم هێنا

 زەمەنی کۆچەریەوەهەر لە 
 اخۆم لە ژێر دەستی راهێن

 
 هێشتا هەندێ نهێنی هەن

 لەنێو دڵمدا چەقیون
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 هەندێ وشەی گوللە ئاسا
 لە ناخمان و نەتەقیون

* * * 
 نامەوێ بیدەمە ئێوە

 نەکو دڵی ئێوەش پڕبێ
 نەبا ئەو نهێنیەی المە
 بۆ ئێوە زۆر کتوپڕبێ

* * * 
 هەندێ روداو هەن زیندوون و

 بەڕابردوووازوو نابن 
 هەروەکو ئەو وەدووکەوتنەی

 پێی دەڵێن کاڵوی بابردوو
* * * 

 هێشتا هەندێ نهێنی هەن
 دوور نییە ئێوەش هەتان بێ
 وەکو خیانەتی دوا شکست

 .لەنێو دەمارو دڵتان بێ
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 ئەوەی هەروەك
  كەوتبێ نیشتمان نە
  رزیبێ كەسیش دڵی نە

 ئەوەی وەكو
  هەڵوەریبێ خاك  بستێ نە
  منداڵێ پەنجەكانی نە
  تەزیبێ ساڵ ئەم سەرمای لە

 ئاوا رێك هەر
 و شاشەكان سەر دێینەوە

 ئاوا ماڵ ناڵێین كەسیش بە
 ئەوەی وەك هەر
 و شكابێ كەسایەتیمان نە
 لەشكرو نە

  بەزیبێ نیشتمانی گیانی
 ئاوا رێك هەر
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 ئاوێنەیەک
 سەرنجم دەخاتە سەر

 رەگە سپیەکانی خەنافیزم و
 چاری بژار کردن ونا

 بڕینی چیمەنی
 سمێڵە ماش و برنجیەکەم دەکا،

 داوێک
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 بۆ کەڵە گیاکانی کوڵمەم دەنێمەوەو
 ئەو کولوە بەفرانە دەتەکێنم
 کە بەسەر کۆشمدا باریون،

 ئاوێنەیەک
 دێراوەکانی سیمام پیشان دەداو

 ئاڵۆز بوونی چڵەکانی برۆم پێدەبڕێ،
 ئەو سااڵنەم بیر دەخاتەوە

 کەکەوتونە
 نێو تۆڕی راوچیەکان و

 .نامدەنەوە
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 بەدیار منەوە
 

 بەدیار هاتنەوەی من
 هەر بەدانیشتنەوە خەو دەتباتەوەو

 هەندێ جاریش رادەچڵەکی
 دوور نییە هەرگیز نەگەڕێمەوە

 تۆش نەمبینیەوەو
 شەوێکی تریش

 .چاوت لە وەریندابێ
* * * 

 بەدیار هاتنەوەی من
 وەبیر لە تەنیایی خۆت دەکەیە

 لە ئایندەیەک
 لەسەر سفرەکەت یەک پیاڵە چاو

 یەک قاپ و کەوچک و
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 .تەپڵەکی جگەرەکەش بۆ هەمیشە هەڵگریەوە
* * * 

 بەدیار هاتنەوەی من
 ملت شل دەبێ و کەزیەکانت شۆڕ دەبنەوە

 .....دەترسی
 نیوەڕۆیان کەس لە دەرگا نەداو

 ئێوارانیش دەرگا لە کەس نەکەیەوە
 تةوةوَ  کارەباکەشت بكوذي

 تاریکی
 .تەنیایت پڕبکا لە ترس

* * * 
 بەدیار هاتنەوەی من

 سبەینەیەکی فێنک هەڵتدەستێنێ و
  خامۆشی ماڵەکەت

 برینی تەنیایت دەکولێنێتەوە
 لە ژووری نوستن

 کەتەنیا بۆنم جێهێشتووە
 .دەنووی
* * * 

 بەدیار هاتنەوەی من
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 رادەچڵەکی و
 بەرامبەر وێنەی بوکێنیت کە هەردووکمانین

 تی،رادوەس
 ماچێکی وشک

 لە شووشەیەکی سارد دەکەی و
 ترسی ئەوەت هەیە

 هەرگیز ئامێزێکی گەرم
 یان ماچێکی تەڕ

 .لە گەریالکەت نەکەیەوە
* * * 

 بەدیار هاتنەوەی من
 گریان کۆڵت لێنادا
 .تەنیایی راتدەژێنێ
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 بەیەکەوە دەچینە مزگەوت
 تۆ نوێژ بکە

 ێشممنیش لەسەر تاتەکان جگەرەیەک دەک
 بەیەکەوە

 خۆ بەمەیخانەیەکدا دەکەین
 من دەخۆمەوە

 تۆش سیواوکەکەت دەربێنە،
 هەر بەیەکەوە دەچینە شەڕ

 تۆ سێرە لە بێدینەکان و
 منیش لە داعش ئاساکان دەگرم،

 بەیەکەوە
 دەست لە ناو دەست

 خۆ بەمنداڵیماندا دەکەین
 و تۆ ئەیڕەقیب ئەزبەر دەکەی
 منیش قولهووەڵاڵهو ئەحەد

 کمانهەردوو
 .دەلەدە دەهێنین
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