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لە كتێبخانەی تایبەتی بابا تاهیردا

گا بۆ گیای ناو زەلكاو ملی درێژ دەكات
كەڵەبابیش لە كاتی بانگدان

تووتی بێ چاووڕوو دەم دەكاتەوە
لە نزیك
ڕەگ و
گۆپكە و
خونچە

دەوەستێ و پێی لە زەوی دەخشێنێ
نەخشی ناوچەوانی بەردی بۆ دروست نابێ

كرانەوەی دەمی خۆی
بە كرانەوەی دەمی

ڕەگ و
گۆپكە و
خونچە
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بەراورد دەكات
پوولی پۆستەی لە بن باڵی دەدەن

گوێڕایەڵە و دان لەسەر دەستی نانی نانی  دەخوات
بۆ كام ال هەڵی دەن

سەر لە ڕێیە و ڕووگەنمای دادەخا
خەاڵت و بەراتی درۆفرۆش

یان پیسی و پۆخڵی و بۆنی ورچی تەپ و حۆل
دەمە بۆڵەی جادووبازان لە قاوغی كیسەڵێكدا دەمێننەوە

ئەرێ خۆر بە پۆستاڵ یان بە پێاڵوی ئاوریشم بۆ المان دێت
مێژوویەكی لە هاتن  و چوون هەیە و لە نوێژدا دەلەرزێت

بانگی بەیانی دەستی خێرە و چرچ و لۆچی ناوچەوانی دەمرێنێ
نادیارییمان دەبینێ

ئێمە هەموومان بێدەنگی خودامان نووسییەوە
ئێمە هەموومان بێدەنگی خودامان نووسی
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ئێمە هەموومان بێدەنگی خودا دەنووسینەوە
ئێمە هەموومان بێدەنگی خودا دەنووسین

لە ئاوێنەی نووسیندا دەستێك دەبینین
جێگۆڕكێ بە دەنگ و بێدەنگی دەكات

لەم جێگۆڕكێكردنەدا
هەموو ئاوازێك دەچێتە ناو دەنووكی درەوشاوەی مەلی خۆشخەبەر

مژدە و بینینێك
بۆ هەڵهێنانی چاوی ئەفسانەی گیای چوار وەرز

بەختەوەری و دروودی سەر زەمین
ڕووداو و دیمەنی دڵتەزێن و تاسێنەر نین

فەرمووم لە باڵندەی ئاویی كرد
بۆ وشكاییی كە ڕەگی بەهات و بیرەوەری تەڕ و پاراوە

فەرمووی باڵندەی وشكاییشم كرد
بۆ قەراغ گۆالوی سەر بە شەختە
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شاڵێك بۆ شاژنی ژیان  بچنن
دیار بوو كتێبێكیان خوێندبووەوە

بەرژەوەندیی دارێك نووسیبووی
باڵندە دەستی ڕەش و سپی

درێژی مرۆڤ دەناسێت
ڕووخۆشیی سروشتیش

دڵنیایە لەو زەوییەی كە هێلكەی لەسەر دادەنێ
زەوی گەف لە زەوی پەروەر ناكات

هەموو شتێك لەبارەی ئێمەوە دەزانێت
تەنیا لە دەمەدەمی مەرگدا

خۆبینین بە ڕوخسارمانەوە دەردەكەوێ
دەزانێت پاش چەند ڕۆژ كرم لە جەستەمان پەیدا دەبێ

سەرەتاش كامە بەشی دەخوات
لە ناو دڵ و دەروونی زەمیندا

ژیان بە دڵخۆشی درەختی تازە ئاودراو
دەمانالوێنێتەوە و دەجریوێنێ

ئەو پیاوەی
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لەسەر سینگ خۆی داوە بە زەویدا
بۆنی هەڵووژەی ترش و مزر

چاوی تێرخەوی دەبریسكێنێتەوە و دڵی بەهێز دەكات
دڵم پڕ بوو لە گریان

گریانی خۆم لە گۆرانییەكی میللیدا دۆزییەوە
شەپۆلی دەدا

ئای خەڵوەتی دڵ
تەماشای هەر كوێیەكت دەكرد

سەرنجی ئەوێم دەدا و سەرنجم دەڕسكا
دڵ ڕێنماییم دەكات و ئەوەی ئەو پێم دەڵێت

ئەو لە نەخشی ناوچەوانی بەرد دەنووسم
چەتەی پێاڵو گەورە لە خەودان

ڕێگاوبان هێشتان
دڵیان باش لێ دەدا و تۆزاوی نەبوونە

دەرگای كێڵگەی پەرژینكراو
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بە پەنجەی فریشتە و خوداوەند مۆر كراوە
پووشی قەراغی ڕێگا خەواڵوون

ئەسپ بە ماتی بە تەكیاندا دەڕوات
بیر دەكاتەوە و سێبەری مافووری نەخش دێرینی شارە

نادیار نەبووە و نادیار نییە
تەمەنی جوانووییی لە ناو دڕكی دەم تیژ و نزیك گورگ گوزەراندووە

سەر ڕادەوەشێنێ و چاو هەڵدەبڕێ
دەموچاوی كاروانچی

وەك الفیتەی هەواڵێكی ناخۆش دەبینێت
پووشیش خەواڵوویی بەری دەدا

گەرماییی دەمی ئەسپ هێزی دەداتێ
هەموو ناخی بە پیتی زەوی دێتە كوڵ

بەس نەبوو
حاجی لەقلەق دوا شەهیدی هەولێر بوو

بەس نەبوو
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قومری دوا شاعیری ترپە و هەست و تاسە بوو
بەس نەبوو

ئاو و خۆڵ و با خۆكوژی كەوتە نێوانیان
ئاگر دوا ناوبژیوانیان بوو

بەس نەبوو
هێزی ئاگر كوژێنەوە دزی پەتاتەی بەراز بوون

بەس نەبوو
شەوی پێش هەڵبزڕكاندنی كولێرەكەم

زانیارییەكم لەبارەی تااڵنی چاڵە گەنمەكان خوێندبووەوە
پرچی لەبەر باران خوساوم ڕێك خستەوە

ئەسپی ڕاویشم بە ملوانكەی كیژی كافرۆش بەستایەوە
فڕوفێڵ لە نێوان كڕیار و فرۆشیار

ئاڵۆزیی بازاڕی پاش جەنگ
هیچ شتێك لە بەرهەتاو ناتوێتەوە

بەفریش دۆخی دەگۆڕێ
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دڵەخورپێیەكی مات و ترسناك سەرتاپێی لەرزاندووە
هەتاوی پێش ئاوابوونیش ئەو هەستەی بۆی هەبوو

تووتی كە حەزی لە خواردنی پەپوولەی وشكبووەوەیە
چاوی لە هەنگاوەكانە ئاخۆ ڕێگا ون دەكەین یان نا

تێی ناڕوانین و فەرامۆشی دەكەین
خۆی دەخواتەوە و دەروونی قوڵپ دەدا

پەڕ لە كلكی دەردەكێشێ و هێلكەی دەشكێنێت
ڕێگای خۆڵ باراناوی تێدا كۆدەبێتەوە

شەقامیش ترووسكەی چاو هەڵخەڵەتێنەر
ژیان ڕووی خۆش كرد و بزەیەكی نواند

هەندێك دەڵێن سەرەتای ڕێگا فەڕ و جوانییە
هەندێكیش دەڵێن كۆتایی

ڕێبواری سەرەتا و كۆتایی بووم
كۆتاییش وەك سەرەتا

هەمان هەستی بۆم هەبوو
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سەرنجی درەختە بەرزبووەكانی ئەم دەست و ئەو دەستیشم داون
ئەی گیانەوەر و ڕووەك
سەوڵ و هێزی دەست

هێڵ و وێنە
باڵكۆن و سەكۆ

فەڕ و جوانی ڕێگا هی كێیە كێ
یاداشتی خۆی نەنووسیوەتەوە

تیشكی ڕۆژیش بەدەوری خۆیدا
دەسووڕێتەوە و نازانێت كۆتایییەكەی كەیە

یان كوێندەرە
زەردەخەنە پاشماوەی تیشكی نیانە و ئەوەندەی چاو و دەم بگرێ سۆزپژێنە

وەختێكی زۆری ویست
تا درەختی بەختم لە قۆپەنە خۆڵی چارەنووس ڕواند
دڵ ناتوانێت فێڵ لە گیان بكات و شتی لێ بشارێتەوە

دڵ و گیان لەگەڵ یەكدا تەرازوون بە دەستی فریشتەوە
باڵندە پێ و باڵی
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بە چیكڵدانەیەوە گرت
ئێمە لە برسییەتییەكەی نەگەیشتین

لە ناو دڵبەردی و نامەردی درۆفرۆش خنكاون
هەڵفڕن بۆ سەر درەختی بەختم

بەچكەكان دابەش ببنە ئاسمان
لە ئەستێرە و

مانگ و
خۆر

نزیك ببنەوە
شێوازی گفتوگۆ ئاسانە

داكانە و بابانەش درەختی بەخت
دەپارێزن و چاودێریی كرانەوەی قۆزاخەی پەمۆن

ئەستێرە لە ناو گەاڵ و بۆنی خوداییدا
بە پڕشنگی بڵندمان دەكاتەوە

بۆ نزیك
میوەی سەرلك و



14سروودی زەوی

هەوری ئاواز نەرم و
خۆری پشوو خۆش

دەنگی ئاسمان هەموو بەختەوەرییەكانی بۆ زەوی دەگەڕێنێتەوە
خوداوەند ئاماژەیەكی بۆ كردم

درەختی بەختت حیكمەتی پێغەمبەران
بۆ سمۆرە و باڵندە دەخوازێت

ئاوات خواستن نیگای لە ناو شكۆ ڕوون دەبێتەوە
چرای بەهێزی چاو

دەمودووی نەرمی دیوان
هۆگربوونی باڵندەی كۆچەری

كرانەوەی گوێچكەماسی
بەشە هەتاوی نەشونمای بۆ دەهێنن

بەدوای ئەو بەشە هەتاوە چووم
وەك ئەوەی بەدوای تەرم و تابووتی دوا كەسمەوە بم

مانگ لە ناو دەستمدا خۆی خزاندە  تەنكایی ئاو
لە دڵم دەچوو

دڵم لە ناو سینگم بێت
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یان لەسەر زەوی وەك یەك وایە و یەك كێشیشی هەیە
دەكەوێتە ئەو شوێنەی زەوی

كە خۆر تێیدا هێز دەداتە
ڕەز و
باڵ و
گوان

برادەرانم  بابا تاهیر و هوما
لە ئاسمان مەیەنە خوارەوە

چاوی كوشتن و بڕین هێشتان نەنوستووە
دڵتان نەیەتە سەرلێوانتان

زەوی دەموچاوی گەش و گەرمە و ئەسپ بەو ناوەدا تێدەپەڕن
خۆریش بە ئاڵۆزی لە دایك نابێ و لە سواران نادا

باباتاهیر مووروویەك لە نێوانماندا بزر بوو
مووروویەكیش لە مشتووی خەنجەری هوما كەوت

كانوونی دووەمی 2010 هەولێر
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هەاڵتن لە گۆرانی

لە ڕێی گۆرانی گەڕامەوە ماڵی ئاسوودەیی و پێروو و حەوتەوانە داگیرسان
شانەی هەنگوین و قۆزاخەی ئاوریشم بانگهێشتیان كردم

چۆنم نیاز بوو ئاوها دواندمیان
پەنجەم لە پێڵووی پێغەمبەر خشاند و چاوم لە سەر جوانی هەڵنەگرت 

لە خەیاڵ ژیان پەیمانی دڵنیایییە
نێرگز لە پەرداخە ئاوی ناو ماڵیش گەشە دەكات

خوناو چەند بێ بەزەیی و پڕ ئیرەیییە
تا نیوەڕۆ نامێنێتەوە

بەیەكەوە نوێژێك بكەین و دروود
بۆ هەستیاریی زەوی بخوێنین

مرۆڤ سرووش و چاوی یادی زەوییە
لە ناوەندی خوان دادەندرێ

دەمەوێ گوێت لێ ڕابگرم ئەی ئیرەیی
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بزانم بۆ بەرانبەر پەنجەرەیەكی دووڕوو داماویت
دەستیشت بە خۆتدا شۆڕ كردووەتەوە

لێكدانەوەت بۆ
هەڵەی مەرگ و

كووژەكەی شین و
نەمریی و

زیندووبوونەوە
چییە

كەڵەكێوی لەگەڵ سووڕانەوەی هەر ساڵێك
قەفێك لە شاخی بەرز دەبێتەوە و مووی دەوەرێ

سمیشی زەوی زیاتر داگیر دەكات
بە دوودڵی سمی ناجووڵێنێ

بەاڵم كاروانچی و ڕێگا بڕوایان پێی نییە
حیكمەتی چوونە تەمەن لە چیدا ڕوون دەبێتەوە

لكە دارێك بەو دیوارە دابكوتە
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كە هەتاو گەرمی كردووەتەوە
كاڵوی سەر و
ملپێچی مل و
قایشی پشت و

پێستی ناخی پێ هەڵواسە
زمانت دەبێتەوە

زەویش لە یادەوەرییدا ئەم یادگارییەت تۆمار دەكات
یادەوەریی زەوی نهێنی ئاگرە

لە یەكەمین پرشەیدا سروشت خۆی ڕازاندەوە و ژیان دەستی پێ  كرد
تریفەی مانگ بەسەر گەاڵی درەختەوە جوانترە
لەوەی لەناو گۆالو بەرچینچكەی مردن بیگرێ 

سییەكانی درەخت بای سەرمانگی لێ  دەكەوێت
ئەرێ  ئەستێرە بۆ لە دەوری مانگدا

تاجی درەوشانەوە لەسەری خۆی دادەگرێ و لە ال پەنای دەدا
نایەوێ  ڕوخساری ببیندرێ 
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ئانیشكت لەسەر ئەژنۆت دانێ  و قەفی زنجیری كاتژمێرت بژمێرە
تەماشای بەرزبوونەوەی دوعای سپی بكە

داوێك لە برژانگی فڕیوت بخە مەترسییەوە
خەیاڵ ببەوە ناو هەستیاریی زەوی

الیالیەی دایك
الوكی باوك

داستان و چیرۆكی باپیرە و داپیرە
ئااڵی دەستی ئێمەن

دەتوانیت لە سێبەری ئااڵدا
زیاد لە زەردەپەڕ بڕوانی

لەگەڵ گۆرانیش یاریی خلیسكێنە بكەیت
ماسیی حەوز

دۆلفینی ڕووبار
نەهەنگی دەریا

ئەختەبووتی ئۆقیانووس
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ئیرەیییان بۆ یەك تاوی سەندووە
چاوی قڕژاڵیش لە ڕوونیدا جاڕسكەرە

وەك مریشكێكی كڕ
تەواوی هێلكەكانی پیس كردبێ

خانمی ماڵ بە بێزارییەوە دانەوێڵەی بۆ ڕۆكات
ترسێك هەناوی هەڵدەكۆڵێ

بای سەر ئاو هەڵی كرد
بە هەموو خانەی لەشم هەست بەهەڵكردنی دەكەم

سووڕی ئیرەییی كورتە و گیانی وەنەوز دەدا
ڕەنجی سەركێشیش

چاو و
باڵ و

یادگاری و
تاسە

لە خانەی لەشی زەوی دەچێنێ
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تەورات لە زمانی مووساوە
ئینجیل لە زمانی عیساوە

قورئان لە زمانی محەمەدەوە
زمان ئێسكی تێدا نییە

شیعریش بە تەنیا و لەگەڵ مندا
ڕەگی ویژدان هەڵمژیوی

پیت و
وشە و
ڕستە

بوارم بدەن
لە گڕوگاڵی

گۆپكە و
شكۆفەی باخچەی ڕەنج و

ئەفسانە و
دڵ
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فێری نازپەروەری ببم و ئەستێرەی گەڕۆك بناسم
جۆگەلەی ئاخاوتن بە پێشماندا تێ دەپەڕێ

زمانمان ناسك و دڵمان وریا دەكاتەوە
سروشتی دان بەخۆداگرتوو

بێ دڵیم مەكە و هەستێك لە ناوەوەم گەشە پێ بدە
لە خەیاڵێكی سوورهەڵگەڕاو
كە پردی ئومێد دەخوڵقێنێ 

دوورتر لەوەی
لە بەرزی و نزمیی چاو بەدەركەوێ

خانە خانە لەشی سروشت خۆی دەگۆڕێ
ئەوە هێزی زیندووبوونەوەی سروشتە

منی كردووە بە نەوەی گۆرانیبێژ
دەنگ و ئاواز لە لێكدانی شەپۆل دەبیستم

بیستن لێم دەبێتە مێژوو
نوێژی سەر مردووم بیر دەهێنێتەوە
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بای سارد لە دەموچاوی دام
دڵم گیرا

دەست و پلم ڕاوەشاند
تاسە و مووچڕك بەری دام

چاوم بەسەر ئەمسەر و ئەوسەری هێڵێكدا نیشتەوە
ڕستەیەكی ئەزەلی

بێ پەروا و پڕ ئاوات دای گیرساند
دڵی كەفوكوڵداری پیت و وشە دەداتەوە

بە ئاواتەوەیە
پەپوولەسلێمانە دەنووك لە ئاوی بن كووپە بنێ 

بۆ تاهەتایە بە دەنگ و ئاوازەوە چینە بكات
وا ڕاهاتووە بڕوانێتە

دەنووكی تەڕ و دڵی گەرمی چرایەك
هەتاو لە هێالنەی قەتێ  دەترووكێ 

ئەو ژن و پیاوەی لەسەر پردڕا
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تەماشای ڕووباری ژێریان دەكەن
مەستن لە ڕووناكیی گڵۆپی ناو ئاو

ماسییش لەناو ڕووناكیدا
كلكیان هەڵدەدەن و سەرنج

لەو ژن و پیاوە دەگرن
لەسەر پردەكەدا لەناو دەموچاوی یەكتر مەستن

تاسە و مووچڕك بەری نەداون
نەرم و نیانیی چاویان هێز لە شكۆی چاوی ماسی وەردەگرێت

ماسیگرەیەك باڵی بەرز كردەوە
دڵنیایی تەنیا لە دەموچاوی مەستدا تەواو ئارامە

قسەی ماسیگرە هی دڵی خۆیەتی و هی كەسی داخ لە دڵ و ئاژاوەگێڕ نییە
پەڵە خوێنێكی وشك بەناوچەوانمەوە نووساوە

تێكەڵ بەماسوولكەم دەبێت
لە لێومەوە دەبێتە خاڵێكی مۆر

وریاییی دڵ ناهێڵێت خەونی ورچی تەپ و حۆل ببینم
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لە خەونمدا بینیم
لێو و

شمشاڵ و
نیگا و

هێڵی ئەشق
مردوون

لە پڕمەی گریانم دا و چاو سوور و دەم وشك لە خەو ڕاپەڕیم
كوڕ و كیژەكانم توانییان

دەست لە فرمێسكم بدەن
ئاخر خۆ بڕیار نەبوو هەموو شتێك

كتوپڕ ڕوو بدات
ئەو جێوبانەی لەناوی ڕاپەڕیم

هێشتان گەرمە و ئاهی نائومێدی
لە خۆیدا دەكاتە خەونێكی چاو هەاڵتوو

بە نیازی بینین
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پێ لەناو گۆلی خوێندا ناجووڵێ
پاش خەون بینینێك

ناكۆكییەكانی نێوان ژیان و مردن كۆتایی دێ 
هەڵێ 

بە تەواوی هێزی پێ  لە گۆرانی هەڵێ 
ئەو ڕۆژەی تۆ هەڵدێی

كووچە و كۆاڵن و شار چی بەسەر دێت
ئەدی ئاسمان چی بە زەمین ڕادەگەیەنێ 

سەیركە ئەو گۆرانیبێژە دەڵێی مۆسیقارێكی كوشتووە
سەرەتا تەنیا ئاوازی گۆرانیی ئاسوودەیی

وشەی خودا بوون و ئێمەیان دەالواندەوە
ئەرێ  ڕەشەبای داخ لەدڵ

ئاوازی گۆرانیی ئاسوودەیی دەگوازێتەوە
كوێرەڕێگایەك بە قەراغی دۆڵێكی
هەزار بەهەزاردا درێژ دەبێتەوە
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دەگات بەباخێكی هەڵووژە و كونی گورگێك
مێژوو ئەی بووكە مەیموونی گەردوون

مێرووستان دەنكە گەنمی بەدەمەوە بێت
ڕووناكییەكی پڕ ڕەنگ دەكەوێتە سەر ڕووی زەوی

هەستیاریی زەوی كۆشكی گیانبازی مێرووستانە
لە دەروونمەوە ئاگرێكی بەجۆش و ئاشنا گەرمم دەكاتەوە

باڵی هەڵۆیەك خۆی لە دەستی ڕاستم خشاند
بەختیار بووم

كاڵو و
بالیف و

لێواری كەشتیی گەشت و
ساباتم

دەبنە هێز لە پەڕی هەڵۆ
لەناو دڵبەرزیی ئەو پەڕەدا

كورتی و درێژیی سێبەرم ناسی
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دەست بخەمە سەر سێبەر
هەست بە پلدانی دەماری ناوچەوانی زەوی دەكەم

مۆرانەیەك لەناو خۆڵی تەڕ لوولی خواردووە
خەریكە دەچێتە دڵی درەختێكی دوو بەرەوە

هێزی خوداوەند گەمارۆی دا
دەمی لە كلكی خۆی نا و خواردی

زمانیشی بەناو دەمیدا سووڕاند
قەت ڕۆژێكی وا دڵخۆش لە هەولێردا ڕووی نەداوە

ئاوێنە كە شاژنێك تێیدا تەماشای داوە پرچی سپیبووی دەكات مات دەبێ
ماتیی ئاوێنە دڵی كەفوكوڵداری پیت و وشە دەداتەوە

دەموچاو لە ئاوێنەدا بێ سەروشوێن دەبێ
وێنەگریش كە وێنەت دەگرێ

دڵت دەبینێ
وێنەی نواڵەم لە قۆغەی چا و  بەرگی ڕادیۆم هەڵكەند

ئەفسوونم لە ملوانكەی سەر سینگی
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دەلیلی شاریش لە نقێمی شینی ئەنگوستیلەی
برینی خەواندم و مۆری لە ناوچەوانم دا

تیشكی یەزدانیی لێت دەدات و ڕێگا ڕاست دێتە بەرپێت
دەست و خەتی ئاشقانەی نواڵە جوان بوو

لەناو باولە دارەكەدا خەبەری بووەوە و ناڵەیەكی لێوە هات
دوای هەناسە هەڵكێشانێكی درێژ

هەموو ناڵەكانی خۆی ڕاگەیاند
پشیلەی ماڵی السای كردەوە

دەست و خەت دوازدە مانگی پڕە
لەسەر مێز خۆی ڕاخستووە و بێدارە

كەس سەرنجی نەداوە و نەیخوێندووەتەوە و نەیخەواندووە
دڵم لە تەك دەست و خەتدا

لەناو پەرداخێك ئاو بەهرەدارێكە لە كاری خۆیدا شەیدایە
پشیلەی ماڵی ئاوەكەی بەسەر ئەو ڕۆژنامەیەدا ڕژاند

كەلووەكانمانی تێدا ڕاگەیاندرابوو
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میوەیەكی گەییو لە درەختێكی دوو بەر كەوتە خوارەوە
پەنجەی پڕ خوێن و بەهێز هەڵی دەگرێتەوە

نواڵە لە كاتی داگیرسانی دەنكە شخارتەدا
دەستەكانی شل و خاون

بە وریایییەكی پڕ شكۆوە لە ئاگر و دەستی ڕوانی
ئاخۆ ماستی بۆ هەوێن دەكرێت

یان دووكەڵی لەسەر چاوی مۆم پێ الدەدرێ
چرا هیچ نیازێكی نییە لە داگیرسانی

تووڕەبوونی ڕووناكییەك
ئەو بایەی گۆماوێك دەشڵەقێنێ

ئەو بەردەی گۆماوێك دەشڵەقێنێ
ئەو مەلەوانەی گۆماوێك دەشڵەقێنێ

ئەو بۆقەی گۆماوێك دەشڵەقێنێ
گەرمایی و فێنكیی زەوی دەكڕن

لە سندووقێكی دروستكراو لە ئێسكی پشتی كیسەڵ هەڵی دەگرن
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هەر هێندە لە ژیان شارەزا بوویم
گۆماو ناولەپی باب و باپیرمانە و كشاوە

بەهار دەستێكی خێر لەخۆ دیوە
چاڵ و چۆڵی و دەموچاوی سووتاوی سروشت لەچەك دەكات

دەمامك لەناو دەچێ و پاسەوانی ناكرێ
هۆی مانەوە و لەناوچوونی دەمامك چییە

سركە و
زەیت و

زەیتوون و
ئاوی لیمۆ

تێكەاڵو دەكات
نان و ئاویشمان لە پێشدا هەڵدەگرێت

ئەو دەستانەی نان و ئاومان لە پێش هەڵدەگرن
بڕێ جار ڕەش و زبرن و تایان هەیە
جاری واشە ڕەنگاوڕەنگ و ئاوریشمی
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دەست ئاشی بەخوێن دەگەڕێ
سەرم گران بووە

بەرچاوم تاریك
جوانی لە بارێكی شڵەژاودا خۆی پێشاندام

دەموچاوی سروشت بە ئاسانی ئەشكەنجە دەدرێ
مردوو گۆڕیان تەنگە

دەشیانەوێ گوێیان لە نەوایەك بێ
دڵەكوتێی پەپوولەی

بەرچرا و بۆنی بخووری ڕۆژی جەژنیان
بۆ بكاتە ئاوازی ئازارەكانیان

سروشت پزیشكێكی خۆڕسكە
خەمۆكیمان چارە دەكات

پەنجەم سڕە و پەرداخم لە دەست بەر دەبێتەوە
بەسەر خاولیی منداڵێكدا دەڕژێ 

تای بەرز بووەتەوە
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خاولیی تەڕبووی لەسەر ناوچەوانی دادەنێین
فێنكاییی دەستی خودا فریای دەكەوێ 

بەخت وەك ڕۆژ وایە
ئاوا دەبێ و هەڵدێتەوە

هەرچی لە دڵدا بێ هەڵی دەڕێژێ
زەوی قوڕگی گیراوە و كانی بە لەتر دەردەبن

جوانیی چاوێكی تێدا ڕسكاندووم
بەس ئەو بژار دەكات

خۆی و دەستەخوشكەكانی
نوێژیان بڕیوم

دڵیان شكاندووم
شەمێی باڵیان تواندوومەتەوە
كتێبی غەزەلیان گەچاڵندووم

ئەی جەربەزەییی كانی
ئازادیی زەوی ناشاردرێتەوە
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ئەم خۆر و سبەینەیە تەواو بە جووڵەن
باڵندە لەسەر دیواری مااڵن دەنگ و ئاوازیان باڵودەبێتەوە

هەرچی شیر و تیری ناخیش هەیە كەوتوون
سووراییی خۆرنشین ئارامی بە تاسەم دەبەخشێت

تاسەم لەگەڵ خۆرهەاڵتندا
دیداری گوڵەبەڕۆژەی كێڵگەی بەخت بەرهەم دەهێنێ

بە ئارەزوویەكەوە كە بەیادی سەرگەرم و مەستم
لە خەو هەڵدەستم و بلووزی تۆڕ لەبەر دەكەم

تا گوێ لە كواڵنی هێلكە و چای ناو كوورەی دیوار بگرم
دوو چاوی گەرم كە شكۆی دایە حەوای تێدا پارێزراوە

نان و ئاوم لە پێش دادەنێ
باڵندە لەسەر خوانی منەوە دەفڕن و دوعای سپین بەرز دەبنەوە

تاسەی ساتی نەمری دەكەن
پەری ڕوومەت تاڵ

ماری بە فیشكەفیشك
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سوێندی ناچاری
دەروونی خەواڵوو

كڕنۆش بۆ دەنگی دڵ دەبەم و بە دڵ دەستت ماچ دەكەم
ئەی دەنگی دڵ

چاوێك دڵخۆشیی لێ بڕژێ
ڕەشكەوپێشكەی تێدا دەرناكەوێ

دوودڵییەكی درێژ
لە ژێی كەوانی تیردا باج دەستێنێ 

دەنگی
كلكتەقێنە و

ئاوڕوونكەرە و
كەڵەبابی مل ڕووت و
بەرخی دوونگ شۆڕ

دێنە گوێم و دەگەنە دڵم
نابینام و دەستم بووەتە چاو و لە هەستیاریی زەوی دەدرەوشێتەوە
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نامەی بۆمبڕێژكراو چ هەواڵێك ڕادەگەیەنێ
ئاوازی توانەوەی چاڵە بەفر

ئاوازی داخستنی ئاگری كوورەی دیواری ماڵ
ئاوازی سوپاس

ئاوازی تاڤگە
دەست و خەتی ئاشقانەی نواڵە جوان بوو

لەناو باولە دارەكەدا خەبەری بووەوە و ناڵەیەكی لێوە هات
منی لەو سەرزەمینە دۆست و دوژمن زۆر

ئاسوودە و
ئارام و

بەسۆز و
تاسە بەتین

لە نامەی پیریی دڵدا بێ وچان داگیرساوم
قەت ڕۆژێكی وا دڵخۆش لە هەولێر ڕووی نەداوە
كات درەنگ نییە بۆ ئەوەی نواڵە بێرەدا تێ بپەڕێ
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دوای مردن بە خەبەر دێم
لە ڕێگا ڕۆیشتندا بەهار بەسەر ناچێ

 

ئەیلوولی  2010 هەولێر
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دیداری خوداوەندە ناكامەكان

زەوی مەیی خانەدانی خواردووەتەوە
قسەی دڵم دەزانێ  و هەمیشە تاجی بیركردنەوە و پشوودانیم

پیاڵەیەك مەیم لە زەویی خانەدان وەرگرت
لە ڕۆژێكی نزیكدا دێت

دەستی سێبووری و پڕ ختووكەی لەسەر دڵم دادەنێ 
بە ترپەی دەڵێت پشوو بدە ماندووی

ماندووبوون هێڵ و خاڵە بۆ ئاوازی پیت و ڕەنگی دوا وێنە
گۆشت و دەمار و خوێنی خوداوەندە ناكامەكان

ڕووی پاگژی زەوی بۆ دەنگی نەرمی خۆشەویستی ئامادە دەكەن
باران وەك ئەوەی

بلیمەتی دەروونیی ئاگرم پێ بڵێ 
یان بەختەوەریی خۆی ئاشكرا بكات

دەنگی نزم كردووەتەوە و بە نەرمی لە گۆڕم دەدا
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ئیدی دەبێ  من گۆڕ جێ بهێڵم و بێمە دەرێ 
ئایا بەرانبەری دەتوانم چی بكەم و چیم پێ دەكرێ 

چاوەكانی زەوی گران بوون
تاسام

واقم وڕما
باڵندە بەسەر

پێڵوو و
خولیا و

یاد و
چڵی ڕاهێنەر بۆ خۆشخوانی باڵوبوونەتەوە

مرۆڤیش بەسەر كارتۆنی یاری پەیژە و مار و هەمبانەی فوودراو
مار هەناوی زەویی كون كردووە

خۆریش لە ئاسۆدا برژانگی چاوی دەڕسكێ 
ڕوونبوونەوەی بیلبیلە یاڵی ئەسپ دەخەمڵێنێ 

زەردەخەنەیەك لە دەم و چاوی زەوی پەیدا بوو
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لە پڕ نەما
مامزی تۆقیو ئاوڕ لە كانی و ئاو دەداتەوە

كانی و ئاو دەبنە ئاوێنەی شەو و ڕۆژی مامز
مامز ڕووەو كانی و ئاو دەجمێن

زەوی جارێك چاوی كردەوە و دای خستەوە
لەچاوی خۆشی دوور نەكەوتەوە

كەوی پەڕ و تووك خۆڵەمێشی بەشاڕێدا ناڕوات
ئەو چاوانەی مرۆڤ هەیەتی

لە زەویدا مشتوماڵ دەبن و ئومێد و دەستی تەنگانەن
چاو ئەو شتە دەدۆزێتەوە كە بۆی داگیرساوە

دەچێتەوە ناو هەموو ڕووناكییەك
ڕووناكی بەختەوەریی خۆی ئاشكرا دەكات

ئیدی دەزانێ  شەڕی گەرمی گومان تەواو بووە و بێ  مەرج دڵنیایە
لە بینینی بێگەردیی ئاسمان و ڕۆشنایی ناو شیری گوڵەگەنم و جۆ

ئەی ئەفسوونی دڵ چاوت هاوتای مۆسیقای سەرەتای گۆرانییە
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ئەی ئەفسوونی دڵ چاوت هاوتای هێالنەی ئاوەدانی باڵندەیە
ئەی ئەفسوونی دڵ چاوت هاوتای ئاوێنەی دەستگێڕی بەردەمی بووكە

ئەی ئەفسوونی دڵ چاوت هاوتای بەردەنووسی وێنەداری باپیرانە
كراسی سروشتیش گەردی نەگرتووە

ئەگەر دڵم بشكێنی گەردەلوول كراسی سروشت
لە ڕستەی مااڵن دەڕفێنێ 

خۆر سبەینان تامی نان دەكات و بە ئەمەك و خورپەدارە
جوان لە كونی كەروێشك دەدا

كەروێشك ئاكاری خۆر دەناسێ  و دەزانی ئەمەكی چییە
ئاگاداری دەكاتەوە لە ترپەی پێی ڕاوچی و بوومەلەرزە

گوێڕایەڵی ئەو خۆرەیە كە هەڵدێ 
بەاڵم نازانێ  هیی زەوییە یان ئاسمان

ئەفسوونی دڵ خۆر لە دڵەوەش هەڵدێ 
هێزی خۆری دڵ گیاندار جاڕس ناكات

كەروێشك بە قوونەقوون
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لەم ژوور بۆ ئەو ژوور چاوشاركێی لەگەڵدا دەكردین
خەنەیی

چاو سوور
ترپەی پێی مۆسیقا

خرمەی ددانی پێوەندیی زەوی
كە دەچووە بەر خۆر
تووكی ڕەنگی دەگۆڕا

كەروێشكی كێوی لە پێناو كونی خۆی سروشت دەپارێزێ 
هیی ماڵیش بە دڵشكاوی ڕا دەكات

لەناو چاوەی مێزدا گوێی لە ئاسن دەسوێ 
بەیانیش لە زەنگی كاتژمێری داندراوە دەترسێت

پارچە لبادێكی دامە دامە ڕادەخات لەسەری دادەنیشێ 
چاوی بە دەوری خۆیدا دەگێڕێ  و دڵخۆشی بەچكەكانی وەردەگرێت

ئەو سەوزەیەی خانمی ماڵ پاكی كردووەتەوە دەیخوات
كەروێشك جەرگسووتانی زۆر دیوە
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خانمی ماڵ ڕۆبێكی قاوەیی پۆشیوە
پرچی بە تۆقەیەكی حەڵوایی هەڵداوەتەوە

ئەنگوستیلەی ئەڵماسیش لە پەنجەی شەوق لە كانی و ئاو دەدا
گوان پڕبوون دوای سەوزە خواردن و پشوودانە

لە پەنجەرەیەكی گەنمڕەنگدا
رووناكییەك بە نیگایەكی گەرم خۆی پێشان دا

دەڵێت كەروێشك دۆستێك لەم ژوورەدا
تەپاوتل دەدا و خەریكە دەزووی ئاوریشمینی گیانبازی لە دەست بەر دەبێ 

هیچ شتێك نەماوە ئازارم نەدا
پاكترین خاك ئەو پارچەیەیە

كۆتر كلكی لێ  دەخشێنێ 
خوشك و برا شكۆمەندەكانم كۆتر

بە دەنووك گۆڕێكم لە ناوی بۆ خۆش كەن
هێندەی زەردێنەی هێلكەیەك

ئاهەكانمی لەناو دەترووكێ 
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كە هێلكە دەترووكێ 
زەوی بۆ ماوەیەكی زۆر

لە سۆراخی هەوێنی هیوادا
دەستی لەناو نیازی بێگەرد گەرم دەبێتەوە

بە ئاسوودەییشەوە بەرزی دەكاتەوە بۆ الی دڵ و چاوی
نائومێدییەكی قوواڵ ناخی زەوی بەر دەدا

سەیری دڵ و چاوی زەویم كرد
ڕەنگی تێك چوو

وەك لەوە بترسێت
لەبەردەم جامخانەیەكدا بوەستم

نهێنییەكی ئاشكرا و بۆنی موورتكی تەڕ لەگەڵ بۆنی دەسكێشی كیژێك بەراورد بكەم
دەماری گرژ بوو

بە نمە بارانێك خاو بووەوە
درەنگ تەماشای ئاسمانم كرد
نهێنیی ئاسمان ئەفسوونی دڵە
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ئەفسوونی دڵ یارمەتی دام بۆ
پێشبڕكێ  و
كێبڕكێ  و

بەرزبوونەوە و
پشوودان

پارچە گۆشتی دڵم
كەوتووەتە سەر زەوی

مێرووستان دەورەیان داوە
ئاهی گەرمی دڵم

سمێڵی مێرووستانی هەڵكڕووزاند
سەرنجێكی ڕاڕا

دەمی سۆندەی ئاوی خستە
سەر شارە مێرووستان

لە تەنیشتیدا ئاگرێكی كردەوە
لە یەك دوو هەنگاو بەوالوەتر
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دووپشكێك لەناو كۆمەڵێك ئێسكدا مردار بووەتەوە
خەڵكانێك بە ترسەوە دێنە بەر هەتاوی بەهار

پەیام لە زەمینی دوورەوە دێت
پێشنوێژم پێ دەبەخشێ 

پەیامبەخش دڵم لەسەر دەستەكانی ڕادەخات و لە چاوی نزیك دەكاتەوە
دڵم سەرڕێژە لە جوانی

جوانی دڵی خودایە
خودا گەرماییی دڵی زەوییە

زەوی جیهانێكی تەواوە لە نێوان ئاسك و كیسەڵ
سەد جۆگەی لە چاوی هەڵگرتووە

بۆ دڵخۆشی ڕەگ و چڵ و ناوكی میوە
ڕەگ و چڵ و ناوكی میوە

گلێنەی چاویان خۆش دەوێ  و خۆیان لە بای توند دەپارێزن
دەستم لەسەر دڵم الدەبەم

قۆچ و بڕبڕە
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پڕوپاگەندە بۆ چی دەكەن
یان چییان لێوە بزر دەبێ 

گای ئێسك پتەو و پڕ خوێن و گۆشت و چاومانگ
وەك پاڵەوان لە دایك بووە

ڕۆژێك زەوی لەسەر قۆچەكانی فڕێ  دەدا
مرۆڤیش لەسەر بڕبڕەی پشتی دەهێڵێتەوە

گایەك هەموو گایەكانە و سزادراوی پەڕۆی سوورە
بە ددانی پانی پەلكە شفتی دەخوا

نیوەڕۆیانیش خۆر
قۆچ و بڕبڕەی پشتی ڕووناك ناكاتەوە
قوربانییەكانی ددانی گا و ددانی مشار

مەی خانەدانیی زەوییان خواردووەتەوە و بەختەوەریی خۆیان ئاشكرا دەكەن
تۆفانێك بەسەرزەوی دەڕژی

بێ  شەرمێكی درۆزن بووەتە پیاوێك لە خوێن و گۆشتی زەوی
بەسەر كەشتییەوە هێما و ئاماژە دەدا
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ڕەگ سەرقاڵە بە سەركێشیی چڵەوە
زەوی هەست بە لەرزینی خۆی دەكات

خۆی بە كەوانەی ئاسمان گرتووە
ئەرێ  لە بەهەشتدا كەس لە دووبارە مردن دەترسێ 

ئایا بەهەشت باڵندەی تێدایە
سەرگەردان بیفڕێنن و ئارام بنیشێتەوە

یان بۆ سەر زەمین هەموو شتێكی لەسەر دەژی
بەهەشتیش تەنیا مرۆڤ

كێش زار بۆ بەختی هەڵدەدا
چ دەدۆڕێنێت

خانەكانی زار پیرۆزەی چاوەزارن
پیرۆزە مووچڕكی سارد بە خانەكانی لەشی دادێت و ناوچەوانێكی بێ  بەهرەیە

ناوچەوانی بەختمان بچووكە
جێگای نووسینی هەموو ویستەكانی تێدا نابێتەوە

بە شەقامێكی نیمچە تاریكدا دەڕۆمە ناو ژیان
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چی بكەمە نموونەی ژیانم
بەرد مردوون یان خەوتوون

یان لە قوواڵیییەكی ناقۆاڵ و كوشندەدان
خەونیان نەبووەتە خەندەی ئومێد و نایەنە دەنگ

بەدەنگهاتنی بەرد دەنگی مارشی شەڕە
ئاو خۆی بەكەناردا دەدا
بێدەنگی دەهێنێتە دەنگ

لەوەتەی بەرد هاتووەتە دەنگ و خۆشەویستی ڕوون كردووەتەوە
خەبەری نێوان بەرگی كتێب و قەوان خۆش بووە

بە پەنجەمۆری یەكەمین نهێنی سەرسام بووم
غەزەل موتربەیەكی بێ  وێنەیە
لە هەموو درەختە بەردارەكان

لك و پۆپی درەختی بەرداری ماڵ
بەسەر دیواری حەوشەوە هاتوونەتە دەرێ 

دوورییەكی ئاڵۆز
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ئاوی خەواڵووی ناو گۆزە بخۆرەوە
شووشە تورشیات و ڕادیۆ لە تاق و پەنجەرە بەرانبەر یەكدی دادەندرێن

سروودخوێنی زەوی بە كاغەزی پەیام كفن كراوە
بەرەو گیانی خۆی هەنگاو هەڵدەگرێ 

بەردەوامیش ئاوڕ لە قەاڵ دەداتەوە
دەگاتە دیداری خوداوەندە ناكامەكان

زەویم بینی سوورهەڵگەڕابوو
گوێی لە سروودخوێنی خۆی گرتبوو

لە پشت و خوێنگری دەپرسی
خۆر لە ترێ  دەدا

كووپە بیر لە ڕسكانی شەراب دەكاتەوە
پیاوێك بە نازی ژن و منداڵەكانی دەورە دراوە لە خەو دەڕوا

پەرداخێكی گوڵگوڵی بە دەستەوەیە
لە كووپە نزیك دەبێتەوە

دوای سپی كردنی ڕێواسێكی مزر و قومێك
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لە كووپەی دڵخۆش و لێو تەڕ بە ستایش و ماچ دوور دەكەوێتەوە
ئاگرێك لە گیانی پەیدا دەبێ  و دەبێتە سۆز و بەزەییی خودا

بەیانییە و منداڵەكانم تازە لە خەو هەستاون
سۆبە هەوای متبەخی خۆش كردووە و شەكردان پڕە

گۆرانییەك بۆ ئاكاری ئەم ژوورە
گۆرانییەك بۆ تیشكی ناو دەنووكی باڵندەی ڕاهێندراو بۆ خۆشخوانی

گۆرانییەك بۆ حیكمەتی یەكەم ساڵو
گۆرانییەك بۆ الوالوی ڕەنگ مردووی سەر دیواری ماڵێكی بڕدراو

لە گۆرانییەكی نائومێددا
زار بۆ دووبەختی هەڵدەدەم

پرد جەستەیەكی سارد و سڕە
بەسەر ئاوەوە درێژ كراوە
مرۆڤ سروشت نابەزێنێ 

ئێمە ئەو كات مەزن و بەختەوەر دەبین
كۆمەڵێك باڵندەی كاغەزی فڕێ دەینە ئاسمان
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بەسەر میوەی نایلۆن بنیشنەوە
مەترسیی سروشت

ئاگر كەوتنەوە
بوڕكان

هەڵبزڕكانی مانگ
سوێربوونی ئاوی ژێر زەوی

هەڵۆ دەنووك لە پێستی پڵینگ دەدا
ئاوازی گۆرانییەكی پەند ئامێز بەرز دەبێتەوە

كۆمەڵێك تەوار كۆرسن
تاووسیش ڕەنگی كوژراوە و عەوداڵی تێكەڵكردنی ڕەنگی دیكەیە
بای سارد خەریكە دەیكوژێ  و لە ڕەنج و بەدبەختی دەمێنێتەوە

بێ  شەرمێكی درۆزن
ناولەپی لە یەكتری خشاند

قاوەی گرتەوە و لە بنی فنجانەكەدا وێنەی
ڕەگی درەختێكی بینی دەچووە ناو بلووری چرایەك
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كیسەڵ لە شەرمی خۆیدا چووەوە ناو خۆی و قەپێلكی توندتر كرد
پیتی زی نێوان

كازێوە و زەردەپەڕ
ئاخاوتن و نەوای خۆم

دیدار و ناوهێنانی خۆم
ئاهەنگ و هاتنەگۆی خۆم

ساڵو و دروودی خۆم
ڕووەو زێد و كتێبخانە و گۆڕەپانی شار ئاشكرا دەكەم

دڵخۆشە ئەو ئاگرەی لە بن مەنجەڵی خواردنی مااڵن هەڵت كرد
زەوی دەستی لەسەر دڵە

نیوەڕۆ وەرە ئەی ئەفسوونی دڵ
بەروبوومی زەوی لەناو تەرازووی پێڵوودا

چاوساغی و هاوڕێیەتیت دەكات
خودا سروشت شەرمەزار ناكات

كەپووم لە نزیك میوەی موتربەكراو كورژ كردەوە و بیرم
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لە زیرەكی و تا هەتایەی زەوی كردەوە
كەروێشكێك لەناو قۆپەنەگیادا بەچكەكانی فێرە چاوبزی دەكات

كێشكەیەكیش بەسەر هەڵۆیەكی مۆمیاكراودا نیشتەوە
نیشانە و حیكمەتی زەویی تازە خۆشكراو بۆ نەمام و بەر و چاوگەشبوون

پەیام لە زەمینی دوورەوە دێت
پێشنوێژیم پێدەبەخشێ 

پەیامبەخش دڵم لەسەر دەستەكانی ڕادەخات و لە چاوی نزیك دەكاتەوە
قەت دڵی وا پڕ كازێوە و زەردەپەڕی نەدیوە

لەوەتەی دڵم بیندراوە
خەبەری هەوا خۆش بووە

ماسی خۆی لە ڕەگی درەخت دەدا
مەلیش لە چڵەپۆپە

ماسی و مەل خۆیان تار و تەریك ناگرن
مارێك لەناو شووشەیەكی داخراودا

بیر لەوە دەكاتەوە چۆن خۆی
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لە لكی درەختێك بئاڵێنێ 
لە پارێزی نیشتنەوەی بەچكە كێشكەیەكی كەم ئەزمووندا

پەیامبەخش دڵم لەسەر دەستەكانی ڕادەخات و لە چاوی نزیك دەكاتەوە
پیاڵەیەك مەیم لە زەوی خانەدانەوە دەداتێ 

ترپەی دڵی هەمیشە خوداییم و دەنگدانەوەی دڵشكاوان
بە ئەسپایی بە درەختەوە دەنووسێت

لە سێبەری گەرمی درەختەكەدا بزەیەك بۆ كامێرا بكە
حەكایەتی مردن كەمێك لە ژیان درێژترە

گوێچكە ماسی ڕۆخ ڕووبار هەڵگرەوە
فڕێی دەرەوە ناو ئاو

بیر لەوە دەكەینەوە چل شەو و چل ڕۆژە لەبەر خۆردا دانیشتووی
نان و
ئاو و

كتێب و
نامۆیی نەبوون
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لەناو دەستەكانت ئەم دیو و ئەو دیو دەكەیت
دەستت بخەوێ 

ڕیشۆڵەكانی شار شوێنیان نامێنێ  تێیدا قاچیان لە بن باڵیان گەرم كەنەوە
پەنجەت درەختی بنەماڵەی باڵندەیە و بەخشندەیی دەنوێنێت

قۆزاخەیەك دەكرێتەوە
كۆمەڵێك گەنمە شامی برژاوی لە دەوردا ڕژاوە

زەوی جارێك چاوی كردەوە و دای خست
لەچاوی خۆشی دوور نەكەوتەوە

كانوونی یەكەمی 2010 هەولێر
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كەوانەیەك بۆ ناوی لەبیركراوەكان

ئەی هەقیقەت من باجی تۆم
تاج ئیرەییم پێ  دەبا

شیعر دەستی لەسەر شانم دانا
گوتی لە دوورەوە هاتووم و نەزرم لە خۆم گرتووە

نیشانەی زیندووكردنەوە بناسم
بەیانییەكی دڵخۆشە بۆنی باڵی باڵندە
پیت و فەڕ دەڕژێننە پێدەشت و بنار

بە دڵ تكات لێ  دەكەم
ئەی هێزی دیدار و ئەفسوونی ڕووناكی خودا

دڵ و گیان پڕن لە بەختەوەری
ئەمڕۆ لە سپێدەوە دڵ و گیانم سەرڕێژن

لە هێزی دیدار و ئەفسوونی ڕووناكیی خودا
پاژنەی چاوڕوونی ڕوخسار سارد و نیگا مردووان
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چووزەرەی موتربەكراو ناشكێنێتەوە
هەرچیش ڕووبدات

پێویستم بە هیچ دەست بەپشتگرتن و ڕوونكردنەوەیەك نابێ 
خودایەك دڵ و گیانی پاراو كردووم

ڕوخسارم ئەفسوونی ڕووناكی خودایە و دڵم هاتووەتە سەر لێوانم
دڵ لەسەر لێو نەخشی ناوچەوانی بەرد و پشتی دەستی خدری زیندەیە

ئەوانەی لە باخ و بێستانی ئەمەكدا دەركەوتوون
ئاشنا و كەس و كار و هێزی ناوشانی منن

ئەویان بانگی ئەوی تریان دەكات
خوان خۆشحاڵە و پێ  لە جەرگ و دڵی یەكتر نانێن

چاوەڕوانی هەواڵێكن
چ هەواڵێك

چاوی ماتی سروشت بە خۆشی بەهار دەبریسكێتەوە
حەزدەكەم ماچی بكەم

حەزی ئەو ماچە لە دڵی هەموو ڕووەكێك لێدەدا
گەورەم نەشونما ئەگەر بە درۆ ماچ بكەم
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خودا و خود سزام دەدەن
چاوی ماتی سروشت دیارییەكی نایابی ئەو دەستەیە كە تابلۆی 

ئەزەل دەنووسێت
دڵ لە بن پەراسوو دەردەهێنێ  و دەیهێنێتە سەر پەراسوو

بێ  پەرواش بریسكەی چاوی هەڵدەدا
ئەی سروشت هێشتان قسەكانی تۆم لە گوێ  گرتووە

دوور لە
ئەڵقەی داو و

كلۆی ڕەشكەوپێشكەكار بەچاو و
باوێشكی پەستی و
دووربینی ژەنەڕاڵ

بە دڵنیایی و بێ  شەرمی كوشندە و دڵ لە دڵدان
گەشە بە بەروبوومت بدە

چاوڕوونی ڕوخسار سارد و نیگا مردووان لە خەوی دێودایە
دێوی مەمك شۆڕ و شیر جادوو

گەشەكردن ڕۆژانە دووبارە دەبێتەوە
زەوی بەتاسەی سەوزبوون سووتاوە و چاو ڕوون دەكاتەوە
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ڕێوڕەسمی نزیكبوونەوە لە سووتان نهێنییەكەی لێرەیە
تریفە و ئاو تێكەڵی یەك نابن
مانگ دەستی نزایە هەڵفڕیوە

لە تریفەی خۆی زیاتر كەسی نییە
لە كانییەكیش دەپێچێتەوە كە هیچی لە بارەوە نازانێ 

كانیش لە ئاست جۆگەی دامێنی خۆی
كەڕ و
الڵ و

كوێرە
بوڕكان دەنگی هەناسە هەڵكێشانی زەوییە

زەویش لەناو گڕی تاولەرزدا دەسووتێ  و وڕێنەیەكی ڕاستەقینە بە مانگەوە دەكات
مانگ دەستی دەفژەنە و هەڵفڕیوە

دەفژەن ڕۆشنایی سەر پەنجەكانت دەركەوتوون
چاوەڕوانی هەواڵێكن

چ هەواڵێك
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تریفەش هەناسەی گەرمی لەسەر ئاوی مەنددا جێدەهێڵێ 
بە دیار زەوییەكی خەواڵوو و بێ  بڕ ئازار دڵ و گیانی لوولداوم و ڕایدەوەشێنێ 

پاشان چای داخ دەخۆمەوە
لە قەڵەمڕەنگ و گیتاری حەكایەتخوان و تەرمهەڵگر ورد 

دەبمەوە
تەرمهەڵگر بەم نزیكانەدا تێدەپەڕی

نزیك ماڵی من
كەپر و
كووخ و
خانوو و
باڵەخانە

نووسینێكی سەر دیوار دەبینێ 
بێدەنگیش كۆتایی هەیە

جەژنی كۆچی باڵندانە و تاسەی دیدار
گرانایی بایان لەسەر باڵی الدەدا
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باڵندەی كۆچكردوو
چۆن بوو خۆت بە بای پەڵە نەسپارد و بۆ ئێرە گەڕایتەوە

هێلكەت لە تەنیاییدا هەڵنەهێنا
كە كۆچت كرد

هەموو شتێكمت لە باڵی خۆت بەستا
لە هاتنەوەشتدا هەموویانت لە كێڵگەی شەكر دانان

چاوەڕوانی هەواڵێكن
چ هەواڵێك

ترپەی دڵم گوێ  لە مێشكم ناگرێ  و شوێنپێی ناناسرێتەوە
كۆمەڵێك مردوو مۆمیان لەسەر دەستیان ڕاگرتووە

دەموچاویان تەواو سوورهەڵگەڕاوە و ئەو ڕازە دەدركێنن
پەپوولە بڕوا بە ڕووناكی چرای دزانیش دەكات

پەپوولە بەرەو ماڵی خۆت بڕۆ دەگەی
شیلەی ماڵی خۆت گەرمە

چاوڕوونی ڕوخسار سارد و نیگا مردووان
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درەختی بنەماڵەی پەپوولەی وێنە كێشاوە
ڕۆژانی پشوو لەناو خۆیدا گەشەی پێدەدا

دەتوانم باوەڕ بەو هەموو شتانە بهێنم كە بینیومن
چونكە هەموویان خەون بوون

لە بەیانییەكی دڵخۆشدا كە بۆنی باڵی باڵندە
پیت و فەڕی دەڕژاندە گەڕەك و شار بینیمن

هەست دەكەم لە شاری خۆمدا وەك لەبیركراو و زیندانییەك 
نامە بۆ دەرەوە دەنووسم

ئەی هەقیقەت من باجی تۆم
تاج ئیرەییم پێدەبا

شیعر دەستی لەسەر شانم دانا
گوتی لە دوورەوە هاتووم و نەزرم لە خۆم گرتووە

نیشانەی زیندووكردنەوە بناسم
ئەی نیشانەی زیندووكردنەوە لەناو پاراوی ئەو خوێنەدای

كە لێدانی دڵ خێرای دەكات
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بە باڵی
پەڕ و

شەمێ  و
شیعر

لە گەرمی خۆر نزیك بوومەتەوە
بۆ فڕین و توانەوە هاتمە جیهان و چوومە ناو هەقیقەتی دڵ

پێغەمبەرێك ڕووەو ماڵی خۆی دەڕوا
دڵی بە خێرایییەكی سەیر لێدەدا

كەروێشكێك ڕووەو ماڵی خۆی دەڕوا
دڵی بە خێرایییەكی سەیر لێدەدا

نەهەنگێك ڕووەو ماڵی خۆی دەڕوا
دڵی بە خێرایییەكی سەیر لێدەدا

لەبیركراوێك ڕووەو ماڵی خۆی دەڕوا
دڵی بە خێرایییەكی سەیر لێدەدا

ئەوەی بەرەو ماڵی خۆی ڕۆیشت گەیشت
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نانی ماڵی خۆت چەند گەرمە
هەست لەناو خۆیدا شەمێی تواندەوە

پاشان دایە من و سروشت
هەستی سروشت ڕێگا بە خۆی دەدا نازناوی بەخشندەیی ئاسمان هەڵگرێ 

بەنەرمی ناوچەوانت ماچ دەكەم ئەی بەخشندەیی
لە سەرەتادا تەنیا جوانیی هەبوو

نۆرەی كێیە جوانیی بكوژێ 
لە سەرەتادا تەنیا وشە هەبوو

نۆرەی كێیە وشە بكوژێ 
لە سەرەتادا تەنیا بەختەوەریی هەبوو

نۆرەی كێیە بەختەوەریی بكوژێ 
لە سەرەتادا تەنیا نەمریی هەبوو

نۆرەی كێیە نەمریی بكوژێ 
جوانیی و

وشە و
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بەختەوەریی و
نەمریی

دەستی بكوژ چرچ و لۆچ و پەڵەی تێ كەوتووە
ناتوانێت خەون ببینێ  كە پەپوولەیە

پەپوولە بڕوا بە ڕووناكی چرای دزانیش دەكات
دڵی خودا لە ئەفسوونی ڕووناكی دروست بووە

دڵی منیش لە پیت و فەڕی ڕووناكی
نازی دارباوی گوڵكردوو لەگەڵ چاوڕوونیی گەشتیاراندا

هاتووەتە ناو شاری پڕ تاسەی جوانییەكان
زانیم سكااڵیان بەدەمەوەیە و بیر لە هێزی مانەوەیان دەكەنەوە

پاژنەی چاوڕوونی ڕوخسار سارد و نیگا مردووان
هێشتاش بەسەر زەوییەوەیە

نەخشەی گۆی زەوی هێلكەیەكە
قازێك لە نزیك گۆمێكی لێڵدا كردی

مامۆستایەكی سیاسیش لە سەكۆ و بان بۆ ئێمەی دەسووڕێنێ 
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زێرابی تەقیوی شار كەف بەوال و ئەمالدا هەڵدەدا
ئەی ئەشقی دڵگەرمی دێرین

بەخێربێی بۆ گۆڕستانی بەخشندەیی
كە شاری پڕ تاسەی جوانییەكانە

شەپۆل پەالماری ڕاوچی دەدا
ئاسنگەرێك ئاگری سوور لە چەكوشەكەی دەڕژێ 

تریفەش دەڕژایە سەر سندانەكەی
بزانە كوورەی ئاسنگەر دەروونی چەند خەواڵووە

تریفەش چەند لە ئاسكێكی دووگیان دەچێ 
بە نەرمی پێ  هەڵدەگرێ 

ناڵی ئەسپ لەق بووە و سروشت تووڕە و دڵخراپە
ئەی هێزی دیدار و ئەفسوونی ڕووناكی خودا

فەرمان بە دڵم بدە خراپە دەركات
لەناو شەرمی ڕووناكیدا بمرم

پێغەمبەران
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مووسا
عیسا

محەمەد
لە شەرمی ڕووناكیدا مردن

خودا لە تەوراتدا 
خودا لە ئینجیلدا
خودا لە قورئاندا

هەمیشە یەكەم بارانی ساڵ دڵخۆشم دەكات و دوا بارانیش 
دەمترسێنێ 

نازانم بۆ ناتوانم تەواو لەباران نزیك ببمەوە
یاداشتنامەیەكی توند و تیژم داوەتە یەكەم بارانی ساڵ

نەرم ببارێ 
نان نەرم ئاو پرژێن دەكرێت

شانەی هەنگوینیش بەنەرمی پڕ دەبێت
گژوگیای خۆڕسكی زەویم لە مۆم موتربە كردووە
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مۆمێك تازە لێوی لە كوڵمی تاریكی كردبووەوە
هەوری ڕاهاتوو بە ژیانی دووبارە

متمانەی بە دڵۆپە نەما و لێی ڕاخوڕی
ڕوخساری ساردت لێرە بزركە

ئێرە چواردەوری بە الفاوە و نابێتە تابلۆی ئەزەل
هەوریش بێ  پەروا

ئەفسوونێك بەسەر دڵۆپەدا تێدەپەڕێنێ 
ئاوازێكی داخورپێنەر لە دەنگی بارین دروست دەبێ  و دەڕژێ 

ئاسمان لە دەمودووی هەور
پێش ئەوەی ببێتە

باران یان بەفر
تەرزە یان شەختە

ئێمەی دروست كرد
كتێبێك لە ئومێدی خۆیدا دڵی داینەوە

شوێنیشمان لەسەر زەوی نییە
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ئەگەر هەشمانبێت یارییەكی ئاگربازییە
تیشكی سووتێنەر شەمێی تواندەوە

پایزیش سووكایەتی بە شكۆی درەخت دەكات
وەك عەلیشیشی فیكە بۆ كێشراو

دەممان بەرز كردووەتەوە
بڕوام وایە قوواڵیی خۆم و ماڵی هەمیشەیی

دەبێ  بەشەوچەرە و چلچرای خودایی ئاكار گەرم و پەرژیندار بێ 
شاری مردووان ئاوی دڵۆپێندراوی تاسەیە

تاسەی دیداری خودا و مردن
لە ماڵی هەمیشەییدا

كێل دەرگایە یان پەنجەرە
مردن نیوەگیانم و لە دەرگا یان پەنجەرە مێوانداریم دەكەیت

دەنگم لە گەرووی كەڵەبابدا
دوودڵە لەوەی گوند بەخەبەر بهێنێ 

بەپەیژەیەكی نووستوو هەڵدەكشێمە ناو تاریكی و ڕووناكی
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پەیژە تەنیایی و ترس و واقوڕمانە
تاریكی لێوی لە كوڵمی ڕووناكی دەكاتەوە
كێ  خۆی بە تاریكی و ڕووناكی دەچوێنێ 

دژیشی دەوەستێتەوە
زەمین ناوچەوانێكە لە تاریكی و ڕووناكی

هاواری لە گەرووی كەڵەبابدایە
هاواری خنكێندرا

گەرووی كەڵەباب داگیرسا
ئەو لەبیركراوەی هەموو شتێكی لەبارەی خۆیەوە لەبیرە

قوواڵیی خۆی لە سپێدەیەكی پڕ تەزووی سۆز و یاد ڕادەخات
سەرم لە تاریكی و ڕووناكی سووڕماوە

كامیان لەبەر كامیان هەڵدێن
هیچ كامیشیان لەسەر سەبر و وەفای ئەویتریان ناوەستن

چاوەڕوانی هەواڵێكن
چ هەواڵێك
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دووپشكێك ئاگر شااڵوی بۆ هێنا
خۆی تار و مار كرد و گوتی ئاگر هەمووی ئەفسانەیە

ئەفسانەی وەك ئاهێكی خەست هەڵكێشا و فریای كەوت
لەم ئاهەدا هەرچی دەیزانی هاتنەوە یادی و دڵگەرمیان كرد

سبەینەیەكی ژیانییە
كۆچەری ڕێوبانان ناوچەوانیان لە دەروازەی گەورەی شار دەسوون

چاوەڕوانی هەواڵێكن
چ هەواڵێك

كیسەڵ كە سەری دەباتەوە ناو قاوغی
لە قوواڵیی خۆی دەڕوانێ 

ڕێگای چاوەڕوانی خز و دڕ و بەناویەكدا چووە
بەهاریش تەڕە و ئاو گەیشتووەتە خڕخاڵی نازداران

گوڵدان
لەسەر لێوی پەنجەرە

المپا
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لەسەر لێوی پەنجەرە
دیوان

لەسەر لێوی پەنجەرە
شەمێ 

لەسەر لێوی پەنجەرە
قاوەجۆشیش لەسەر ئاگر بڵق دەدا

ڕێوڕەسمی نزیكبوونەوە لە سووتان نهێنییەكەی لێرەیە
ڕۆژی پشووە

گوڵدان و
المپا و

دیوان و
شەمێ  و

منداڵەكانم
چواردەوری سۆبەیان داوە

ژوورێكی چ ئارامە بە هێزی دیدار و ئەفسوونی ڕووناكی خودا



74سروودی زەوی

هەموو شتێكی لە دڵدا دەبینین
پێویستیشمان بە هەموو شتێك هەیە بیزانین

باڵندە بە چەند پەڕ دەفڕێ 
كە ڕووناكی دەمی لە كوڵمی تاریكی دەكاتەوە
ئەفسوونێكی تایبەتی لە دڵ و گیانی پشوو دەدا

میوە تەڕ و بۆندار دەبن
ڕووناكی هێز و ڕەنگی لە هەموو ڕەنگەكان وەرگرتووە

كلك و باڵی ماسی لەرزەیەك لە ئاودا جێ دەهێڵن
ستایشی ڕووناكیش دەكەن

كە لەناو هەموو ڕەنگەكاندا دەیاندرەوشێنێتەوە
مردووێكیش درەختێك دەبڕێتەوە

لە ژیانیدا لە سێبەری نووستووە و خەونی بە تەمەنی درێژی الوالوەوە بینیوە
درەخت نموونەی دەست و دەروون پاكی بە ڕەگیەوە شۆڕ كردووەتەوە

ئەرێ  درەخت بۆ ڕەگی بە دەرەوە نییە
زمانیش لەناو دەمدا شاردراوەتەوە
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ژوورەوەش دەمە و مرۆڤـ لەناویدا زمانن
لە دڵی نەرمی خودادا هەتاوی گەرم
لە گوڵی مافووری ژوورەوە دەدات

منداڵێكیش لەناو هەتاوی سەر مافوورەكەدا
وێنەی گوڵێكی دەم گەرم دەكێشێ 

كە هەوای خۆشی بۆ سییەكانی
گوڵدان و

المپا و
دیوان و
شەمێ  و
دایك و

باوكی هێناوە
دایك و باوك خۆ ڕێكپۆش دەكەن

خەنەی كلك و بژی ئەسپ دەشۆن
ئەو هەموو خەڵكەی كەوتوونەتە دوای ئەسپ
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چاوەڕوانی هەواڵێكن
چ هەواڵێك

بۆنی باڵی باڵندە پیت و فەڕ دەڕژێنێتە سەر پشتی
ئەوەی بەرەو ماڵی خۆی ڕۆیشت گەیشت

پشوودانی ماڵی خۆت چەند هێورت دەكاتەوە
لە سێبەری دار قەڵەمتۆزی گەاڵپڕدا

بیر لە خێزان و شەش  منداڵەكەم دەكەمەوە
بیركردنەوە لەوانەی خودا باڵی لێ  ڕواندوون
باڵێك چاو و دڵی هەموومانی ڕوون كردەوە

ئەی باڵبەخش فەرمان بەدڵم بدە خراپە دەركات
لەناو شەرمی ڕووناكیدا بمرم

پێغەمبەران لە شەرمی ڕووناكیدا مردن
خوداش بە لەیەكتر ڕوانینی نەرمونیان خەاڵتی كردن

برادەران بێ  بایەخن ئەو بەردانەی بۆ مل شكاندن دەیهاوێینە بەر پێی یەكتری
مانگ لە ئاسماندا تەنیایە و گۆرانی هەمووشمانە
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هەموو شتێكیش لە ڕوخساری پڕ ستایشیدا وێنەی شادمانی و  بریقەی ڕووناكین
تەنانەت من و ئێوەش

ئیتر فەرمان بەدڵتان بدەن خراپە دەركات

ئاداری 2011 هەولێر
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ژیانی دووبارەی ئادەم

     
بۆ ئەنوەر قادر محەمەد      

 
مانگ ورد ورد لەگەڵت دەڕوا

دیمەنەكانی ئەوال و ئەمالی ڕێگا
ئەنگوستیلەی پەیمانی بەهەشتت لە پەنجە دەسووڕێنن

دروود بۆ وچان و بەهرە و فەرهەنگی پاراو و بێ  پایانی ئادەم
دوای تەواوكردنی هەر شیعرێك

ڕووبەڕووی یەك دادەنیشین
ئاو دەزێتە چاوی و بە شكۆ و هەڵچوونەوە شتێك دەڵێ

چی لە دڵت بووەتە ترپەی ڕووداوێك و بە كپی هەڵت دەداتە ناو تەمی بەیانییان
منیش لە سەر پشتی ئەسپە گوێڕایەڵەكەم لە سەیركردنی ئومێدێكدا
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هەتاوی خولیا لێی دام
كاتێك ڕاستەقینە دەبێژێ و خۆی دەالوێنێتەوە

فرمێسكی دەشت و پێدەشتی تەكیە و خانەقا دەخووسێنێ
فرمێسك پیشەی خوداوەندی یاد و ئاهە

لەگەڵ هەر دابارینێكدا
ترسی بوڕكان لە هەناوی زەوی كەمتر دەبێتەوە

هەمیشە تەواوبوونی شیعر دەمترسێنێ
خۆشەویستی هات و نەڕۆیی

ساڵوی لە بڕوای دڵ كرد
چۆنت ویست ئاوها ڕێگات لە ژێر پێدا كشا و سێبەری دەستم لەسەر سەر ڕاگرتی

چۆنت ویست ئاوها ماڵئاواییم لێ كردی
چۆنت ویست ئاوها تۆڕم هەڵدایە ناو ئاو
چۆنت ویست ئاوها تۆڕم لە ئاو دەرهێنا

ڕك و كینەی خۆت بخۆرەوە
بڕوانە مانگ بە یاد و ئاهی خوداوەندانەوە دەسووتێ
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مانگ وشەیەكە لە ماناكەی ناگەم
ورد ورد لەگەڵت دەڕوا

دیمەنەكانی ئەوال و ئەمالی ڕێگا
ئەنگوستیلەی پەیمانی بەهەشتت لە پەنجە دەسووڕێنن

تریفە لە ناو شاخی كەڵەكێوی و لەپكەشینەی
ناوچەوانی خانوو دەتوێتەوە

بەدبەختی و خۆشبەختی هاوسەنگەری حەكایەتحوان دەردەكەون
دەنگ لە دوور و نزیكەوە دێت

ڕەنگ لە دوور و نزیكەوە دەناسرێت
هاتن و ناسین ئەوینێكی بێ پایان سەردەخەن

لەم خانووە دێرینەی دەربەندی گۆمدا
خانەدان و خانمێك

جگەرگۆشەی بەهرەداریان سەرپێ خست
لە هێالنەی باڵندەشدا

قەپێلكە هێلكەی ترووكاو كەوتوونەتە حەوشە
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ساڵجەژنی نۆبەرەیانە
خانەدان سوارچاك و مامز بە هیوای بەختی باش

لە بۆسە و چاڵ دەپەڕێنێتەوە
پەڕینەوە لە بۆسە و چاڵ بۆ حەكایەتخوان لەئارادایە

خانم ناولەپی گەرم و چاوی ئاهەنگگێڕ تیژ دەكات
پەتاتە لە كێڵگە هەڵدەكەنێ و لەسەر پشتی سێڵ دەیبرژێنێ

یاری پیت و ناوێك بۆ حەكایەتخوان لە ئارادایە
نۆبەرەش داوا لە خوداوەندی یاد و ئاهـ دەكات

هەوری ئاسمان جێگۆڕكێ پێ بكات
گەواڵەی خەواڵووش پێڵووی چاوی سووك هەڵنێ

شێرەكلۆیەك بە دەسكی دەرگای ماڵی
خانەدان و خانم وەنووساوە
دوو مانگ بە ئاسمانەوەن

چاویان لە ڕوونی گوڵەنێرگز پاراو بووە و بەختیان كراوەتەوە
ئاڵوودەن بە
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شكۆی خەرمانی گەنم
تەنكیی باڵی مێشهەنگوین

سووك هەڵگرتنی پێی كارئاسك
كانی بەردەم ڕەشماڵی كۆچەرییان
مانگ لە جیاتی ئەو بەهرەدارانەی

لە خانووی دێرینی دەربەندی گۆم سەرپێ كەوتن
ئێشك لە شكۆی سروشت دەگرێ

نووشتەی چاوەزار بە ناوچەوانی خانوو جۆالنە دەكات
بخوور تا نەسووتێ بۆنی باڵونابێتەوە

درەخت تا بەرز نەبێتەوە سێبەر ناگرێ
ئاو تا نەڕوات ئاوازی لێ پەیدا نابێت

پشكۆ تا نەبێتە خۆڵەمێش با نایبات
نواڵە لە ناو كێڵگەی برنجدا

تا ئەژنۆ خۆی هەڵكردووە و نینۆكەكانی دەبریسكێنەوە
بەخت خەاڵتی كردم و هەستم بە بەختەوەریی كرد
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كاتێك شێتانە بۆ الی ڕامكرد
خواستێكی خودایی بەرەو ئەو شوێنەی بردم

ختووكەی ڕەگ و گەاڵی برنج
چاوەڕوانی بە سوودی ڕەخساند و لە وادەی خۆی دوانەكەوت

بریسكەی نینۆكی نواڵە
لە تاسەی یاداشت مایەوە

كەو سەری خستە سەر قۆمەتێك برنج
دەمی بە قاقبەقاقی ئاسوودەیی گەرم كرد

چ هۆگربوون و نیازێكی پاكە بە هیواوە ڕاكەی
ڕوخساری مەحاڵ دەبێتە ئاوێنە بۆ بەرانبەر

لۆچی ڕوخساری زەوی پااڵوگەی ئاوی نەمریییە
ئەستێرەناسێكی گەڕۆك دەیگێڕێ

لۆچی ڕوخساری زەوی نەزرە
مرازی نامرادان پڕی دەكەنەوە

ڕوخساری خانووش نووشتەی لە خشتەبردن فڕێ دەدا
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ئادەم و حەوا بە دەستی پڕ گەنم و جۆ هاتنە سەر زەوی
لە ناو ئەو هەموو سروە ئارامەی مانگی ئاداردا

دێم و دەچم
ئاسمان دەبارێنێ

لەگەڵ هەر دابارینێكدا
ترسی بوڕكان لە هەناوی زەوی كەمتر دەبێتەوە

ڕوخساری مەحاڵ دەبێتە ئاوێنە بۆ بەرانبەر
لۆچی ڕوخساری زەوی پااڵوگەی ئاوی نەمریییە

ئەستێرەناسێكی گەڕۆك دەیگێڕێ
لۆچی ڕوخساری زەوی نەزرە

مرازی نامرادان پڕی دەكەنەوە
ڕوخساری خانووش نووشتەی لەخشتەبردن فڕێ دەدا

بەهاری پێست نەرم
هاوینی دەروون گەرم
پایزی بە شكۆ و شەرم
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زستانی نۆبەتداری نەرم
ئێستا كاتی بانگی شیعرە

بە كاتی لێدانی دڵی من و خوداوەندی یاد و ئاهـ
لێدانی دڵ هەموو شتێكی من دەزانێ و چاوساغی هەقیقەتە

نواڵە لە قۆزاخەی مندا بۆنی خەماڵند
منیش لە قۆزاخەی شیعر

ئەرێ گیان لە كوێی جەستەدا دەژی
خەاڵتی خوداوەندی یاد و ئاهـ بوو

جگە لە نواڵە نەمتوانی بیر لە هیچ خانمێكی تر بكەمەوە
بەناو دارستاندا دێت

لە سێبەری درەختە گەورەكان پیاسە دەكات و لكە نزمەكان ال دەدا
پێی وەك باڵندەی بچووك دەجووڵێتەوە

باڵندەی دێرینی هەولێر شەهید كرا
فڕینی لە یادمان ما

دایكی شەهیدێك تەرمی باڵندەی دێرینی هەولێری
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وەك دەسكە نێرگز و مێخەك
لە قەراغ ڕێگاكاندا بۆ فرۆشتن داناوە

هێالنەی بەسەر منارەوە
لە سەبەتەیەكی بەتاڵ دەچێ و تاجی مۆزەخانەی هەولێرە

لە چاوی پیس بە دوور بیت ئەی مۆزەخانە
بریسكەی چاوم لە بریسكەی قۆپچەی كراسی دیاری بەهەشت دەدا

وەرزی بەرگەیینی درەختی چلئاوازە
بۆن و بەرامەی لە سەدا و زەماوەندی باڵندان دەڕسكێ و بۆ ئاشق دەدوێ

سروەیەكم خۆشخەبەرە
ساڵوی لە بڕوای دڵ كردووە

بە بۆنی درەختی الڕێ مەست دەبم و گۆرانی خودایی دەڵێم
لە گۆرانیمدا خوداوەندی یاد و ئاهـ ستایش دەكەم

ئاسوودەیی چرا بەدەستان
دەبێتە بەری مزر و شیرینی درەختەكانی

بۆن بە درەختی الڕێوە دەكەم
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كۆچەرێكم هەوارم هەست بە لێدانی دڵی دەكرێت
سێبەری چرا بە دەستانی بەسەردا كەوتووە

گەیشتم بە شوێن پێی خۆم و گوێ لە بێدەنگی مردن دەگرم
مردنیش گەیشتووەتە ئەوپەڕی و دواقسەی لەگەڵمدا دەكات

خودا ڕووەكی ئاوی بۆ ماسی ڕواند
گوڵی سەر دووگردی نوێژ لە بن باڵی كۆتر ڕواوە و بۆنی كۆچ دەدا
دیكتاتۆریش ددانی گورگی بە سەد نەخشی فریودەر نەخشاندووە

لەبەر خاتری ئەوەی درەختی مردنم بە سێبەر و بەر بكەم
دڵم لە سینگمدا كتێبی نوێژەكانی هەڵگرتووە

خیرا لێدەدا و پێستی تەنك بووەتەوە
خێرا جەنگ لەگەڵ دووڕوو بەرپا دەكات

خێرا قۆزاخەی پڕ دەبێ و لە شوێنی بڵند دایدەنێ
خێرا دەبێتە برای شیری ئاوڕۆنكەی سەر ئاوی تەنك

مانگ وێنەی نیوە بازنەیەكی لە سەر ڕووی ئاو دروست كردووە
من ئاوازی ناو مانگم
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نامرادان لە تریفەی سەرڕووی ئاو نزیك دەكەمەوە
تریفەی سەرڕووی ئاو

دڵی پڕە لە خولیای ژیان و لە زەنەك دووركەوتووەتەوە
جاڵجاڵۆكە داوی تەونی درێژ كردووەتەوە
بۆ ئەوەیەتی خاوەن ماڵی پێ ببەستێتەوە

خاوەن ماڵیش لە تووڕەیییان سوور هەڵگەڕاوە
خاڵخاڵۆكە بەسەر دەستی شووشەواتفرۆش نیشتووەتەوە

بۆ ئەوەیەتی گۆسكەی هەنگوین و دەنكە قاوەی ماڵە خااڵن
بهێنێتە بازاڕی كۆیلە فرۆشان

خاڵیش لە تووڕەیییان سوور هەڵگەڕاوە
جاڵجاڵۆكە و خاڵخاڵۆكە

لەسەر كارتی جەژنانە خۆیان بە ئێمە ناساندووە و ڕەنگ و ڕوویان داگیرساوە
نواڵە دێ و بەهانە لە قۆزاخەی دڵ دەگرێ
لە نێوان بەردی گرانبەها و گوللەی شەرمن
دەنووسێت لەم ژیانەدا یەكتر بینینەوە هەیە
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بۆ تاریك داهاتن زۆری نەماوە
مرۆڤ لە تاریكیدا مەیلی ئاگر دەكات

دوا مەشخەڵ
ڕێوڕەسمێكی ناقۆاڵ لە شار

ڕێوڕەسمەوان لە داخان سەری لە ناو شانەكانی نقووم كردووە
چاوەكانیشی لە چاوی باڵندەی گۆشتخۆر دەچن

جەنگ لە هاواری ئەسپ ناسراوە و باوەشی بۆ دواڕۆژ 
كردووەتەوە

دواڕۆژ ماڵی شایستەی نەمرانە
درەختی مردنی تێدا بە سێبەر و بەر بكەین

بەڵێ درەختی شكۆداری مردن
كتێبی نوێژەكان ئەفسانەی دواخۆشەویستیمن

سروەی مانگی ئادار
دەوروپشتی باڵندەی دێرینی پێ ڕوون دەبێتەوە

ناو بۆ ڕۆژەكانی دادەنێ
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سەرگەردان و پڕ ئامانج
بە شەقامەكاندا گەڕا و لە ناو سییەكانی درەختی باخی گشتی مایەوە

نیشتیمان چ بایەخێكی بۆ من هەیە كە برسییەتی دەمی 
منداڵەكانمی سڕكردبێ

حەزم لە پیاسە لەگەڵ خۆم و كێوبڕینە
لە پیاسە لەگەڵ خۆم و كێوبڕیندا یادەوەری دێنە فریام

هێرشی كلۆ دەشكێنێ
ماسی هەڵدەدەمە ناو حەوزی شووشە

گۆرانیش لە یاد و ئاهی خوداوەند بەرهەم دێنم
بەفر جوانییەكە گران بۆ لك و پۆپ

خوێن و گۆشت دەخاتە منداڵدانی سروشتەوە
پاشان پەیمان لە بەهەشت وەردەگرێ

چی نیشانەیە بۆ ئازادی
ئەو نیشانانەی كە نین

واڵتێك لە ویستی خەڵكەكەی خۆی ماندووە
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هەندێك ویست بەر مەرگ دەكەون
ئەوانی دی بەردە پیرۆزەن

لەسەر كێلی ئەو سەركردانەی لە شێرەبەفرینە دروست دەكرێن
دادەندرێن

بۆ نیشانە و بەرد هاوێشتن
چیمان بۆ دەكرێ
چیمان بۆ ناكرێ

چیمان پێ دەكرێ
چیمان پێ ناكرێ

پەنجەرە و دەرگا بە چییەكان مۆركراون
ڕووناكیش لە بن حەفت لێفەی دێوان دەنركێنێ

سۆزیشی بۆمان هەیە
لە باوەشی دایكی ئەو شەهیدەی
تەرمی باڵندەی دێرینی هەولێری

وەك دەسكە نێرگز و مێخەك
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لە قەراغ ڕێگاكاندا بۆ فرۆشتن داناوە
هیچ شتێك جێگای نابێتەوە سۆز نەبێ

پێش ئەوەی باڵندەی دێرین جەرگسووتاو بكرێت
تای سییەكانم بەرز ببووەوە

دڵ جێ بە خۆ ناگرێ و بەردەوام جێ دەگوازێتەوە
ئەی جێ هەموومانت حەپەساندووە

باڵندەی دێرین
حەكایەت و

چیرۆكی فۆلكلۆری و
پەند و

قسەی نەستەقی
كۆاڵن و شەقامی شاری گوێ لێ بووە

هەناسە لە سینگتان ڕاگرن
بە جەربەزەیییەكی زۆرەوە

دەیكاتە گۆرانی و لە بۆنە تایبەتییەكاندا دەیڵێت
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ئەو سەركردەیەی لە شێرەبەفرینە دروست دەكرێ
بە ڕاستی دەبێتە سەرۆك

لە بنی دەریا دەگەڕێن
گەوهەر بۆ تاجی دەدۆزنەوە

هەتاوی پڕ ڕەنگی ناخ
هەتاوی پڕ دەنگی ئاخ
هەتاوی پڕ ڕەنگی باخ
هەتاوی پڕ دەنگی داخ

لە بۆشایی شاخی كەڵەكێوی بەهەشتی دۆڕیندراوە وەردەگرێتەوە
پاشان بە هەمان شاخ

فووی لە مووی وەریوی سەر دەموچاوی ئادەمیی كرد
ئادەم لە دایكێك نەبووە و ناوكی نەبڕاوە

كەواتە نەگریاوە و پۆستەچی نامەی دوانەخستووە
بای ناوەخت چلچرای نەخستووەتە مەترسییەوە

خوانی بەیانی بۆ خێزان و منداڵەكانی ئامادە نەكردووە
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نەهاتووە خولیای تەڕی ژیان بالوێنێتەوە و فەرهەنگی سروشت 
دەوڵەمەند بكات

بەهار خورپە بۆ قوواڵیی گیان هەڵدەكشێنێ
هاوین تۆز و گەردی گەردەلوول لە دەمارەكانماندا دەپاڵێوێ

پایز بە دەرگای زیودا دێت
زستان دەوڵەمەندكاری فەرهەنگی سروشتە

نیشتیمان چ بایەخێكی بۆ من هەیە كە برسییەتی دەمی 
منداڵەكانمی سڕ كردبێ

حەزم لە پیاسە لەگەڵ خۆم و كێوبڕینە
لە پیاسە لەگەڵ خۆم و كێوبڕیندا یادەوەری دێنە فریام

هێرشی كلۆ دەشكێنێ
ماسی هەڵدەدەمە ناو حەوزی شووشە

گۆرانیش لە یاد و ئاهی خوداوەند بەرهەم دەهێنم
قەلەڕەش باڵە تەپە دەكات

منیش لەو ئاسۆیە دەڕوانم كە لە ناو دڵمدا درێژ دەبێتەوە
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ئادەم دەمامك وەك دەبدەبەی دەم با
بەوال و ئەمال دا دەچێت

ئەو دارەی تەمبووری لێ دروست كرا
ئەو دارەی تابووتی لێ دروست كرا
ئەو دارەی پەیژەی لێ دروست كرا
ئەو دارەی فەالقەی لێ دروست كرا

من خۆم بە چاوی خۆم بینیم
دار سكااڵی كرد و زمان لە دەمیدا شكا

من بە گوێی خۆم بیستم
دار سكااڵی كرد و زمان لە دەمیدا شكا

درەختی مردن بە سێبەر و بەر كراو
هاوڕێیەكی بە نان و نمەكە

بەیانییان لە خۆیەوە بە ئاگا دێت
هەوای فریاكەوتن تای سییەكانی دابەزاندووە
درەخت لە مرۆڤ سەر و گەردەن بەرزترن
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لەناو یەك كێڵگەدا هەڵدەچن
ڕەنگ و دڵی یەكتریش كفن ناكەن

دانایی ئاگر نیوەی لە باوەڕی كەلەپوورە و نیوەی لە بۆنی مێژوو
پاشماوەی شاروێرانیی دەخاتە دەستەكانمانەوە

هونەرمەندی شێوەكار بە فڵچەیەكی نەرم
تۆز و گەردی شاروێرانیی لە دەست و شانمان دەتەكێنێ

هونەرمەند جەنگاوەرێكە نیوەی لە باوەڕی كەلەپوور و نیوەی لە بۆنی مێژوو
ئەسپ لە ناو بەفردا سڕ نابێت

باڵندەش لە ئاسماندا گەرم دەبێتەوە
پەڕەسێلكە لە بنمیچی تەالر و كەالوەوە

غار دەداتە سەر درەختی چلئاواز
لە چەقۆی دەستی ئادەمیی ورد دەبێتەوە

ئەو چەقۆیەی داری تەڕی بۆ گۆپاڵ پێ خۆش كردووە
ئێسكی گۆزینگی مرۆڤیشی پێ هەڵكۆڵیوە

بە پەرۆشەوە چەقۆی هەستەكانی تیژ دەكات و تااڵنی لەسەر دادەنێت
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دواتر لە ناو كاڵو و دەستەسڕدا پەنای دەدا بۆ فرۆشتن
كەڵەباب

چاو و
گوێ و

لووت و
دەمی

لەسەریدا جێگۆڕكێیان كردووە
قاچێكیشی لە زەوی كێشایەوە
بە سینگی خۆیەوەی نووساند

سینگی درەختی بنەماڵە و قەاڵی مێردانە
رێوی و

جەردە و
پاشدز و

ناكەسبەچە
تەماشای دەكەن و ئاوی چاویان دەڕژێتە بەرپێیان
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ئادەم دەمامك وەك دەبدەبەی دەم با
بەوال و ئەمالدا دەچێت

بەفر بێ ئەوەی داوای لێبووردن بكات
ساردایی خستە باڵی باڵندەوە

من ڕێگایان پێ دەدەم
بێن لە گەرمای دڵی مندا كۆچ بكەن

لە یادەوەرییان بنیشنەوە
دەنگ لە دوور و نزیكەوە دێت

ڕەنگ لە دوور و نزیكەوە دەناسرێت
هاتن و ناسین ئەوینێكی بێ پایان سەر دەخەن

لەبیركراوی حەكایەتەكان
لە بەندیخانەیەكی لەبیركراودا
لە تاوان دڵی لە چاوی هاتەدەر

پێشتریش فێنك و دڵخۆش لە ناو خوناوی بەهاردا مێوانی ژیان بوو
بە خۆشییەكی تەواو لە نزیك هەموو شتەكانەوە دڵی كرابووەوە



سەباح ڕەنجدەر 99

نزیك قامیشەاڵنێك گۆرانییەك چاوەڕوانە بگوترێت
نزیك ڕەشماڵێك فانۆسێك چاوەڕوانە چاوی ڕووناك بكرێت

نزیك داستانێك ئەسپێك چاوەڕوانە تەپڵ لێبدرێت
نزیك ئاهەنگی ساڵجەژنێك ئەفسوونێك چاوەڕوانە ببێتە حەكایەت

تیپێك حەكایەتخوان پێكەوە بڕژێنە گۆزەكانمانەوە
مانگیش چاوی كەوتووە و لە نزیك

قامیشەاڵن و
ڕەشماڵ و
داستان و

ئاهەنگی ساڵجەژنێك پشوو دەدا
بەرەو قوواڵیی زێد دەڕوات

دڵی ماسییەكی حەپەساو دەداتەوە
ژانی ددانئێشە نیوەگیانی كردووە
لە ئاوی بەرسێبەر سەرمای بووە

بۆ ئاوی هەتاوگر مل دەنێ
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ستایشی شكۆی وردكەنان دەكات
بەلەمێك بەسەر ئاوێكی هەڵچووەوە

تازە سەرنشینەكانی بۆ خۆخنكاندن خۆیان هەڵداوە
لە دڵتوندیی خۆیدا پرسیارێكی كردە چەتر بەسەر سەری 

هەموومانەوە
قەاڵ ئەو پێشمەرگە باڵندە كوژانە لەسەرت چی دەكەن

نیشتیمانییەك باڵندەی دێرینی هەولێری كوشت
بۆ ئەوەی كوژرانی ببێتە بۆنەیەكی نیشتیمانی

حاجی لەقلەق بوو بە ناونیشانی فەرهەنگی پاراو و بێ پایانی شەهیدان
نامرادی ناو بەیت و داستان

بەناو دارستاندا دێت
لە سێبەری درەختە گەورەكان پیاسە دەكات و لكە نزمەكان ال دەدا

قەڵەمكێشی هەناوی زەوی دەكێشێ
لە نێوان نامراد و هەناوی زەویدا
مەترسی سڕبوونی دەست هەیە

هەواڵی كۆچی بێ وادەش
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لەم دەوروبەرە بێ باك ئەستێرەیەك هەاڵت
دڵی من لە ناوی لێدەدا و چاوم بە دەوروبەری خۆمدا گێڕا

سەروشوێنی بێباكیم ناسیوە و لە لێدانی دڵ بێ ئومێد نیم
ئەو بەفرەی لە شەوێكی بێ هەوادا دەبارێ دەمێنێتەوە

لەناو پێڵووی هونەرمەنددا دەبێتە مێژوو
چەندین ساڵ لەناو پێڵوودا دەست دەخاتە دەستی

باوەڕی كەلەپوور و بۆنی مێژوو
مانگ ورد ورد لەگەڵت دەڕوا

دیمەنەكانی ئەوال و ئەمالی ڕێگا
ئەنگوستیلەی پەیمانی بەهەشتت لە پەنجە دەسووڕێنن

بەڵێ بەڕاستی مانگ برادەرێكی بە نان و نمەكە
شەڕی لەگەڵ

ڕێوی و
جەردە و
پاشدز و

ناكەسبەچە تەواو بووە

تەممووزی 2011 هەولێر
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 بە ئارەزووی زەوی ناو لە درەختەكان نرا

نیگای باڵندە لە ڕوخساری ڕاوچی نێژرا
لە دواییدا ئەم نیگایە چپەی بۆ هاوڕێكانی كرد

من باوەڕم بەو چپەیە هەیە كە نیگا دەیكاتە گۆرانی
گۆرانی ئێسكی لەشی ئەو مرۆڤە دەتوێنێتەوە كە چاوی دڵی ناسیوە

دەموچاوی زەویش وەك بڕووشی تەڕكراو دەكاتەوە
فێنكایی ئێوارە بەناز بەناز دەست و پەنجەی هەولێری لە خەنە دەنا

پەنجەرەی ماڵم لێوی پەری بەخشندەیە
لە پشت ئینجانەیەكی غەمگین و وریا دانیشتبووم 

مێوانێكی خۆشبەخت و دەم بە مژدە و دەست بە میوەی كێوییەوە
سەری كێشایە ژوورەوە

منداڵ پێی لە چیای بێ كانی و بەردی داخبوو دەپارێزێ
لە ژێر ئاویش لە یاقووتی خلیسك و بە قەوزە داپۆشراو

سێبەری منداڵ شكایەوە ناو ئاوێكی مەلەوانناس
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خوداوەند دەستەكانی وەك باڵی ئۆكۆردیۆن كردوونەتەوە
لە ئاسمان ژیانی پیت و فەڕ دەگرێ و لە خاكدا دەنێژرێ

خاك كسپەیەكی داخكەر نییە 
هەموو شتێكی لێیە بە گلەیی و مردنیشەوە

زەوی زەیستانە و چوار منداڵی
لەسەر بێژینگ لە تەنیشت خۆی درێژ كردووە

كێ ناوكی بڕین و ناوی لێ نان
سروشت یان سرووش

نیازی سروشت و سرووش بەرانبەرن
خوداوەند دەستەكانی وەك تای تەرازوو بێ باك ڕاگرتووە
دوو داوە برژانگی چاوی ڕاست و چەپ سەنگی ڕاگرتوون

چاوترێی تێرئاو ئاسوودەییم تێك مەدە
دەڵێی پێ لەسەر ئاسنی سووربووەوە دادەنێم

لە ناسینی خودا و لە ناسینی تۆدا
پەنام بۆ توانەوە برد



104سروودی زەوی

تۆ كێیت ئەی دڵ و گیان 
لە كراسی سەما سەیر دەكرێیت و چاو دادەخورپێ

لە هەوای ڕووندا مردم و نازم كێشرا
كتێبەكانم شانیان دایە بەر تابووتم

گالیسكەی گەڕەكەكان و بازاڕ بەدوامدا ڕۆیشتن
چاویلكەم لە چااڵیی برۆم ڕاگرتووە

لەناو كتێبخانەكەمدا كتێب شوێنگۆڕكێ پێ دەكەم
دەمەوێ بۆ شوێنێك بڕۆم
شوێنەكە تۆی ئەی شیعر

ئەی شیری ناو گوانی سروشت و بەش و بەختی من
خودا ئایەتی یەكدڵی شیعری بە سینگەوە هەڵواسیم

هەتاو خەریكی دزینی پارچە قوماشەكانی پرسەیە
سینگم كتێبخانەی ئاشكرابوونی هێماكانی دوو دنیایە

چاوی ناحەز وەك مار لە قاچم ئااڵون
پیت بوو بە وشە
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مارەكانی بڕی و الشەیان لەدوای پێم جێمان
لە كەلووی زۆر جێگەی داخە لەدایك بوون

میری كلیلسازی گەنجینە
ناونیشانێكی ڕەسەنی پێدان

عەزیای ناو حەكایەتان
شیعر نازی نەكێشاوم

هەواڵی الڕەشەی ئەو داربەڕووەی دامێ
كۆڵەپشتەكەم لە سێبەری دانابوو بۆ پشوو

كێش و سەروا بینییان زۆر بێڕەنگم
جۆگەلەیان كێشایە كۆاڵنی غەریبی 
ڕەنگیان لەگەڵ ئاو بەراورد كردم

شیعر تاسەی جوانی و كۆچی كردووە
كیسەڵ لە پێشبڕكێدا چی دەوێ

هەزارپێیەكی فریوخواردووم بینی
دڵی خۆش بوو لە پێستی خۆیدا جێی نەدەبووەوە
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چەنەلێدانێكی بەالشی بوو لەگەڵ شیعردا
میوە چەند بێ باك و شێتانە بەسەر و سینگی درەختەوە پێدەگات

خودایە خۆ بە خۆت ئاگاداری
ئااڵی شیعر چەندین جەنگاوەری بەجەرگی لەناودا نێژراوە

پاشان دووباڵ لە شانیان ڕوا
خوێنێكی غەمگین و وریا

لە دڵ و گیانی پاراوی شیعردا دەبێتەوە كانی و ئاو
دنیا بێ خوێنی غەمگین و وریا تەواو دەبێ و دەچێتەوە ناو 

كراسی مار
یاری نهێنی ڕەنگت نابزڕكێ

لە یەك شێوەدا لێت ورد دەبمەوە
كاتێك باوك و دایك خواردنیان لە دەستی بەخشندەی خودا تەواو دەبێ 

منداڵی خۆیانت بە میرات بۆ بەجێ دەهێڵن
لە كەلووی دووپشك لەدایك بووم

هەوری خەمڵیوی سەر پشتی ئەسپی ڕاو و پنجە گیا
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ناونیشانی ڕازی دركاوی هەقیقەتی پێدام
نەمریی لە دوو دنیا

هەوری سەرئاو بێ پەروا و سەرگەرمانە دەگرمێنێ
بێدەنگییەكی ترسناكی دروست كرد

باران وەك منداڵێكی هاروهاج
لە جامی ئۆتۆمبیلی دەداین
ئاوێنەیەكم لەبەر مانگ دانا

مانگی ناو ئاوێنە و ئاسمانم ڕاهێنا
چۆن تەماشای یەكتر بكەن و پێوانەی نادیاریم بۆ بێنن

مانگ بەو چەشنەی تەماشای یەكتری دەكەن
ڕوخساری نەكراوەتەوە و سەرزەمینڕۆی خۆش نەویستووە

ئەو هەموو شتانەی بۆ هێنامەوە سەر تەختەی شەترەنج
كە مەودای نادیاری لێمی شێواندبوو

تەماشاكان بوون بە گۆرانیبێژ
دەفی خودایی لێدەدەن
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دەف لە دڵم گەڕا و دۆزییەوە
دەست بەدەفەكەتەوە بگرە تەڵەزگە سامی دەشكێ

دڵت بە بینینی هیچ دیمەنێك توند نابێ
تەنانەت بە دیمەنی شەڕی مار و ژووژكیش

دڵی لەناو بڵێسەی گشت دەسەاڵتەكان ماندوو
چارەنووسی بەرد دیوار نییە 

بە تەنیاش لەودا نیشتەجێ نییە
لە ڕوخساری خۆرێكی زەمینی هەیە
خۆری زەمینی ببە بە هەموو شتێك

بە دەفەوە بەندم
لەم ژیانە پڕ ئاجڕ و باجڕەدا بێ نیازی كردووم

لە سێبەری بەنازی پەلكەزێڕینەیەكدا دەستم بەژیانەوە گرتووە
هەموو كەسێك یەكتری تێدا دەبینن و حوكمی هێلكە ترووكان دەكەن

بە زمانی بەهرە و سرووشی ئەوان شانم گەرم دادێ
دەفلێدان نابێتە گوناهـ
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پیتم دەبێتە وشە
مانگ ئای چەندت غەریبی دەكەم

بگەڕێیتەوە ناو دەفی دەستم
خۆر لە قوواڵیی دەریادا خاو نابێتەوە

بەردی بن لم ماندوو ناژی و لە درێژبوونەوەی ڕۆژگار یاقووت 
نازی دەكێشن

وێنەی ڕوخساری ساوایەكی لە شیربڕاوە و بەردێكم كێشا
زمان لەناو بڵێسەی گشت دەسەاڵتەكان داگیرسا

ئەی نەمریی لە دوو دنیا
ئاگری ژیانمت لە دڵێكی ئەفسانەییدا كردووەتەوە

مەلی كۆچیار لە درەختێكی گۆڕاو بۆ درەختێكی نەگۆڕاو
دوودڵی شوێنی هەیە

ئێمە لە دۆزەخێكدا دەژین
هەموومان یەكتری دەناسین و هەستی یەكتری ئاگادارین

چاوی ئاگر لە دۆزەخدا چی دەڵێ
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تابووت تەنیا جێگای یەك كەسی تێدا دەبێتەوە
لە نێوان هەردوو درەختەكەدا بانگی كردم

ئەرێ چ ڕووی داوە
پتر لە جارێك تەماشای زەوی بكە

فریو بە هەموو شێوەیەك خۆی دەنوێنێ
دەمەوێ بۆ شوێنێك بڕۆم
شوێنەكە تۆی ئەی شیعر

ئەی شیری ناو گوانی سروشت و بەش و بەختی من
خودا ئایەتی یەكدڵی شیعری بە سینگەوە هەڵواسیم

پەری بەخشندە لە دڵ و گیانی مندا تیشكی چنی و پشووی دا
دڵ و گیانم بە هێز بوون

تیشك خۆراك لەو مرۆڤە وەردەگرێت چاوی دڵی ناسیوە
ڕەگێك كەوتووەتە سەر بەردێك 

خۆڵ نێوانیمان دەكات
لە شەڕی ڕەگدا
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سەمای ئەشق دەبیندرێ
خولیای ڕەگ بۆ ئاشكراكردنی وێنەیە

ڕۆژ و ڕۆژگار خولیایە و پێویستە ئەشق و سەمای لەگەڵدا بكەین
شۆڕەبییەك چاوی بڕیوەتە چاوی مێوانەكانی كەنار

پرچ و ئەگریجەی لە ڕووی ئاو دەخشێنێ
لە ژێر سێبەری بەنازی درەختێك پشوویەك وەرگرە

باڵندەیەكی بەسەرەوەیە
بە دەنووك و پەڕ و باڵ

ئاو بەسەر چرۆكانیدا دەڕژێ
لەسەر تاوێرێكی ئارامی گوێی ئاو دانیشتووم

پێم بۆ ناو ئاو شۆڕ كردووەتەوە
ئێستا نا ئێستا ماسی دەم لە پێم دەدەن

مێوانەكانی كەنار شێی سەر دەریایان هەڵمژیوە
دەست گۆدبوون و ترس و لێوەلەرەی دۆڕانیان نییە

شوێنپێی مێوانەكانی كەنار پڕن لە ئومێد
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بابۆڵەیەك خورما بە ئاردم خوارد
ئاگری بە دووكەڵم لەناو تەپۆیاندا كردەوە

كێكی لەدایكبووی شیعرم بڕی و مۆمی سەریم پێكرد
ژەنەڕاڵە خانەنشینەكانی دوای جەنگ

بووكەشووشە لەناو بازاڕی گەورە و باخچە گشتییەكان دەفرۆشن
بووكەشووشە فرۆش بەجۆری لێدانی دڵی بووكەشووشە ڕاهاتووە

بە نەرمی دەنگی بەرز دەكاتەوە
ئەرێ باڵندە هێلكەی هەبێ یان بێچوو

شاد دەفڕێت
باڵندە لە دۆزەخ ڕای نەكردووە و لە چاوزەردبوونی گیاندان نییە

خانەكانی درەختێكم تەماشا كرد
ماڵی پەیمان بوون

لك و پۆپیان پڕی ئەو باڵندانەن
ناوچەوانیان خولگە و هەسارەن

یاری نهێنی لە ناخی درەختی بەردار خۆی ئاشكرا كرد
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بەهار بە پێكەنین و گەرم و گوڕییەوە هات
هەست دەكات لە دڵمانەوە نزیكە و خولیای ئێمەی لەسەر دەرناچێت

گزینگ بەو شێوە ڕوونەی هەڵدێ
بە دوای چارەنووسی كێیەوەیە

ئامانجی هەیە یان نا
لە چ دڵێكیشەوە نزیكە و خولیای كێی لەسەرە 

زەوی ڕووی گرژ كرد و دەموچاوی بەیەكدا دا
باڵندەی شایەدی هەقیقەتی سەرگەردانكراو

بەردی چلەمی هێالنەی دانا
ئاوازێكی بۆ خوێند و بە غەمگینی و وریایییەوە جێی هێشت

ماری تووكن بە خێرایییەكی سەیر
چاوی لەم بەری ڕێگا بۆ ئەوبەری دەگوازێتەوە

ورچ لە بنی ئەشكەوت دانیشتووە و گۆرانی بۆ هەنگوینی كێوی دەڵێ
ڕێوی دووڕەگیش ئاو دەڕژێنێتە خواردنی كواڵومان

بێچووە مامز كاتێك فێرە لەوەڕ دەبێ
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لە گوانی دایكی دوور دەكەوێتەوە
ژیان لە نەمری و ڕەنگی قاوەیی و گیادا

ڕەنگی قاوەیی گوانی دایك و ڕەنگی سەوزەگیای سروشت
هەنگاوی بە ئامانج هەڵدەهێنم و یەكەم كەسم لەسەر ڕێگا 

گوڵی خەمڵیوی ڕوومەت و چاو بە شەونم دیاری بەدەستهاتوومە
لە گوڵی خەمڵیوی ڕوومەت و چاو بەشەونمدا هەموو شت هەیە

یاری نهێنی شكۆمەندی دڵوااڵیی و چاوتێری تێگەیاندم
دەبێ هەموو سبەینەیەك سێبەرمان بچێتە ناو ڕێگا

لە كاردا گەرمترین هەتاو وەفادارمانە
دەشبێتە ئاواز و گۆرانیمان

ئاواز و گۆرانی دێتە سەر خوانمان
دەست بە سەری بەهرە و سرووش و نهێنی ڕووناكی دادەهێنێ

ئاوی چاو لە كتێبخانەی ئاشكرابوونی هێماكانی دوو دنیا
بەسەر دەفتەری شیعرمدا دەبارێت

زەوییەكی دانەچێندراو نەیتوانی بزە بهێنێتە سەر لێوان
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هەڵمی هۆشمەند پێی ڕاگەیاندم
بەرز ببمەوە تا ئاستی دەستە كراوەكانی خوداوەند

چاوەڕوانی باران بم
باران بۆ ئەوە دەبارێ خۆی ون بكات

بۆ ئەوەی نییە خۆی بدۆزێتەوە
لە داباریندا لێك جیادەبێتەوە

لە خاكدا یەك دەگرێتەوە و دەبێتەوە كانی و ئاو
گرد لەسەر سینگ

لەیەكنزیك دەبنەوە و زەردەپەڕ دایاندەپۆشێ
مردن ژیان و خۆشەویستی دەناسێ

شوێنێكیشی نییە بیالوێنێتەوە
دڵی نزا و پەشیمانییەكانمانی بەدەست نەهێناوە

شەقام بۆ پەیكەر چاڵێكی گەورە و قووڵ و شێدارە
ئای بەدەستییەوە نائومێد و گرفتارە

بێزارییەكی كوشندە سڕی كردووە و ڕاناپەڕێ
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مانگ دەتوانێ دەرگای زیندان بشكێنێ
كەسێكی تا بڵێی سەرنجڕاكێشە

داردەست و كرێگرتەی كەس نییە
بكەوینە ڕێ و لەو نزیكانە پشوویەك بدەین

دەگەین
ماڵی مانگ حەڵوای شەكر و بابۆڵەی خورما بە ئارد

پێشكێش بەو مرۆڤە دەكات چاوی دڵی ناسیوە
لە ماڵی  تۆدا ڕادەكشێم و دەڕوانمە جوانیت ئەی خودا

من گۆڕم بە دڵە
تیر لە ناولەپی دەشكێ و نان دەبرژێ

سەرزەمینی ناتەواوی دڵبڕ و دڵپڕ
پێویستی بە دڵخۆشی ئێمە هەیە

یاداشتی لە ئەلفەوە تا یا بكەین بە تابلۆیەك
لە بەرگی دەفتەری منداڵەكانمانی بدەین

سروشت وازی لە پاڵەوانبازی هێناوە
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لە خودا و خودی جوامێرێك ورد بووەتەوە
ئێوارەی هەموو ڕۆژێك بە ناو فریزی لێوار شەقامەكان

نەرم نەرم دەڕوات و چاوی هااڵو دێنێ  و هۆگری گریانە
خۆزگە دەخوازێت سێبەر یادەوەری هەبوایە و دوا هەنگاوی بێتەوە یاد

پشت لە چاوەڕوانی ڕووناكی دەچەمێتەوە
دەركەوت گۆچان یارییەكی بەتاڵە

لە سێركدا گایەك قۆچی لە سینگی یاریكەرێك دا
ئاسوودەیی گۆڕەپانی تێك دا
پیری بۆ گا كۆتایییەكی خۆشە

بریقەی چەقۆی لە چاوی نەترووسكابێتەوە
مردن جارێكە و شیوەن حەفتەی حەفت ڕۆژ و شەوێك

ڕێوییەكی نەدیوبدی
ڕك و كینە بەسەر ددانی دەهات و دەچوو

مریشكێكی لەسەر لكی درەخت برد و خواردی
ڕیخۆڵەی مریشك لە قاچ و قولی ئااڵ
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دەستەیەك منداڵی چەقاوەسوو
لەسەر گردی بن مااڵن یارییان دەكرد

داوی كۆالرەیان لە كلك و گوێی گرێ دا
ڕێوی خۆی بێرە و بەوێدا دەدا و پەلەكوتێیەتی 

پەڵەیەك خوێن لە عاردی جێما
نزیك پەڵە خوێنەكە جووجكەی مریشكەكە باڵیان پشوو پێدەدەن و چینە دەكەن

بەهار زوو هات و لە ئاوێنەیەكی تاریك و لێڵەوە
هێلكەی ماری پێشان داین

ئەو مەترسییانەی لە مار جێ دەمێنن بەس هێلكە نین
درەخت سایەی تەوری لەسەرە 

بە ترسی سبەینێش ناژی
لك و پۆپی درەختی دڵ

ڕەگی خۆی لەناو چەوانی یاری نهێنی بەستا
كاتێك فرمێسكی سووری خۆم لەناوچەوانی

سووپەری سەنگەرێكی چۆڵكراو و سەكۆی پەیكەرێك كۆكردەوە
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زانیم لەناو ڕەگ گەشە و ڕووەكناسم
پێڵووشم بەتۆزی نیشتووی شەقامەكانی شار گران بووە

چاوی درەخت دەرگای سندووقی خەزێنەیە
ساباتی بەهرە و سرووش

خێزانێكی بەختیار خەریكی بەرچایی ئامادەكردنن
منداڵە پرچ خاو و چاو قاوەیییەكەیان پڕ بە هەستەكانی

دەنووسێ و دەسڕێتەوە و سێوەكەی ئادەمی كردووەتە ڕووداو
دەستی بردووەتە ناو بەیانییەكی ڕوو لە خێر

شەڕیش لەگەڵ مێشی شەڕفرۆش دەكات
قاپ و 

كەوچك و
چەقۆ و

چەنگاڵی نایلۆنم كڕی
قاپی سفر و زیوی باپیرانیش 

لە تاق و 
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پەنجەرە و
ڕەفی ماڵ دەدرەوشێتەوە و تەماشای بەرز دەكاتەوە بۆ دیدەنی

لە گریانی خۆشییەكدا گیان دانا و مەزن
لەسەریان ڕێ دەكات

دەماری پڕدەبێ لە خوێن و ساڵوی گەرم
ژێیەكانی سازیش سەرڕێژن لە ئاوازی دێرین

درەختی خانەخوێی باڵندان
مێش و مێرووستان هێشووی ناگەچڵێنن

مراوی لە ئاو دەرهاتووە
لەسەر بەردێكی گەرمی بەرخۆر 

پەڕ و باڵی هەڵخستوون
دەنووكیان تێدا دەگێڕێ

لە بن ئەو بەردەدا جوامێرێك نێژراوە
تەم بەسەر قەاڵدا ڕەت بوو

چاوە كەمحوكمەكانی ڕوون كردەوە
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دێو و درنجی چیرۆك و ئەفسانەی 
بێرە و بەوێدا باڵو كردەوە

لێرە شەوە
شەوی بەرات

ئاوازی پیتم بۆ دەكاتە وشە
وشە ببە بە هەموو شتێك
ژوورە نیوە ڕووناكەكەم

ئەو ژوورە هەر بە نیوە ڕووناكی جوانە و خەرمانە دەدا
بڕیاری گەشتم نەدابوو

بەاڵم كاتێك وێنەی بەلەمم لە تابلۆی ژوورەكەم بینی
بیرم لە باڵی مێشهەنگ و مێشەكەرانە كردەوە 

بچمە سەر باڵی كامیان
بەش و بەختی خۆم ببەمە گەشت

ڕابردوو و داهاتوو لەناویەكدا مردوون
قاچی ئێستاشیان لەناودا سڕە



122سروودی زەوی

خۆر لە ناوەڕاستی ئاسمانە و مێشك دەكوڵێنێ
سیسركی هاركراو لەناو شووشەیەكی بەتاڵ

چاوی مۆڕ كردووەتەوە
گای قۆچوەشێنیش چزووی دووپشكی لە كلكی ماوەتەوە

وەخت و ناوەخت پەالمار دەدا
بابەنوئێلم بینی ڕدێن وەك دڕك و داڵ

دەم و چاوی شاردبووەوە و ناوچەوانی ترشابوو
هەردوو گوێچكەی گوجیلەیەكی بڕی

لە سەر لەپی دانا
بە خوێنی گوێچكەشی كلكی سوور كرد

سەگی كلك سوور وەفای زۆرە
دڵیشی الی خاوەنەكەیەتی و هەمیشە بۆنی شوێنپێیەكانی دەكات

زۆرت خەون پێوە دەبینم ئەی سەگی كلك سوور
لە ڕوخسارت خۆرێكی زەمینی هەیە
خۆری زەمینی ببە بە هەموو شتێك

تەنیا خوداوەند زەمین ناپارێزێ
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سەگی كلك سوور سوێند بە ناوچەوان و ناولەپی خاوەنەكەی دەخوات
شاعیرێك اللەی دەستی سەرانسەری سەرزەمینی ناتەواوە

بە دەموچاوە سروشتییەكەیەوە
دێتە ناومان

هەردوو دەستی پڕ سۆزن
لە دەستی پڕ سۆزدا هیچ گوناهێك لەدایك نابێ و نان دەبرژێ

شاعیرێكی دەست و پێش 
فریزی حەوشەی كۆشكە و كیفی زێڕی لە ددانی گرتووە

قەڵەمەكەی لەناو كراسی مار داناوە 
بێ هوودە خۆشحاڵە 

یاری نهێنی ڕەنگت نابزڕكێ
لە یەك شێوەدا لێت ورد دەبمەوە

كۆڵەپشتەكەم لە سێبەری داربەڕوویەك  دانابوو بۆ پشوودان  و بۆی ناگەڕێمەوە
ڕێگای ڕێزلێگیراو تەواوبوو

یادگاری پێڵووی خاو كردوومەتەوە و دەمارەكانی بە توندی لێدەدا
لە ناكاودا بوو بە بەیانی
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هاوڕێیە باشەكەم كۆڵەپشت
دڵی گەلیان لە كفنێكی ڕەشدا بە خاك سپارد

دڵی گ لە كفنێكی ڕەشدا بە خاك سپارد
دڵی ە لە كفنێكی ڕەشدا بە خاك سپارد
دڵی ل لە كفنێكی ڕەشدا بە خاك سپارد
دڵی ی لە كفنێكی ڕەشدا بە خاك سپارد
دڵی ا لە كفنێكی ڕەشدا بە خاك سپارد

دڵی ن لە كفنێكی ڕەشدا بە خاك سپارد
فڕینێكی وەستاو زیاتر لە بیست ساڵ

تریفە جل و بەرگی مانگی فڕاند و لەسەر كەپری سەپانانی دانا
كۆترەباریكەش  بەدرەختەوە دەنیشێتەوە 

بۆنی خۆی لەسەر جێ دەهێڵێ
قازەكێوی باڵندەی ناوماڵ و حەوشە و بان نییە

لە دەورەی چراش كۆنابێتەوە
خاك بۆنی خەنەی  خۆی

تەنیا لە مرۆڤە پیرۆزەكان دەدا
بۆنی خەنە  دەبێت بە هەموو شتێك
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ماچی سەرپەنجەت 
دڵی ئەو درەختە  گەرم دەكاتەوە كە لە ڕۆژی لەدایكبوونی من ڕوێندرا

هەوای گەرماییت بە چی بزانم
ڕۆژبەڕۆژ هەواڵی پەری بەخشندە دوور دەكەوێتەوە

پرخە پرخی مانگی پیر لەژێر ئاودا بەرز و نزم دەبێتەوە
لە ژێر ئاودا وەرە دەرەوە

شتێكی مەترسیدار لە ئارادا نییە 
هەتاو خەریكی دزینی پارچە قوماشەكانی پرسەیە

داوای كرد لە دزییەكەیدا  یاوەری بین
ئەم داوایە تایبەتە بەو مرۆڤەی چاوی دڵی ناسیوە

چرا ئەوكاتە جوانە كە دادەگیرسێت
یاری نهێنی ڕەنگە جوانكردنی چرا و ناسینی دڵ زۆری بوێ

كانوونی دووەمی 2012  هەولێر
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