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دالوهرقهرهداغی

ده ستم تا ئانیشک بۆیاوی
پێوپل تا ئه ژنۆ شیالوی
سه ر تا نێوقه د تریفاوی

زۆر شت هه یه  ئه بێ فریاکەوم
پیایاندا راگه م

ئیشم زۆره



127

طةالويَذى نوىَ
54

زۆر ئیش هه یه  
ده بێ رێک له  کاتی خۆیاندا
نه  یه ک چرکه  زووتر ... نه  هه ناسه یه ک دره نگتر 
بیانکه م!

ئیشم زۆره 
ئەبێ ره نگی خه یاڵ بگرمه وه  
وشه   له  بێژه نگ بده م 
جوانی شه ن که م
قوڕی زوبان بشێلم
تونێلی موزیک به ناو بێده نگیدا لێده م
جۆالنەی ریتم هەڵخەم

ئیشم زۆرە
زۆر شت هه یه  ئه بێ پیایاندا راگه م 
زۆر ئیش هەیە ئەبێ
له  کاتی خۆیاندا بیانکه م!

ئیشم زۆره  
ئه بێ به یانییان زوو خۆم بکەم بە هەتاوگەکەتا  
مۆمدان بسڕم
بریقه  له  ئه یکۆن بهێنم 

خودا بخەمەوە سەر رەفەی سادەی خۆی  
هەڵگژێمە  سه ر تاقێکی به رز  و
دڵی زویری گۆزه 
بهێنمه وه  شوێنی خۆی!

ئیشم زۆره
شت زۆر زۆره  که  نابێ بیرم بچێ بیانکه م 
ئه بێ بیرم بێت ... په یتا په یتا
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بێده نگی بهێنمه وه  سه ری دێڕ 
خاڵ لەسەر حەرف الدەم
گوشاری خوێنی نارنج 

دوای بڕیاری سەفەر و
جانتا پێچانەوەی به ره و شار،

بگرم
سەروو نوقڵێک مژدانە بنێمە زاری مێروولە

خاڵ بۆ خاڵخاڵۆکە بکوتم
گۆیژی گریاو ژیرکەمەوە

دەستی شەمشەمەکوێرە بگرم  و بەیانیان بۆ پیاسه 
تا به ر ده رگه ی فڕینی ببەم! 

ئیشم زۆره 
ئه بێ شته کان له  خانه ی ناسروشتی و

جوانی خۆیانا دانێمه وه  
جار نا جار

مانگ بۆ بەر پەنجەرە تلدەم
خۆر لە نیگاری مناڵێکدا جێ بکەمەوە

وەرز پاش و پێشخەم
فریاکه وم له  واده ی خۆیدا 
زه میله یه  ک هه نار به  دیاری 

له ودیو دەرگا ی  حەوشەی ئه میان 
دانێم و 

به رچنه یه ک هه نجیر له  باخی ئه ویانه وه  
بۆ شاری ئه میان ببه م!

ئیشم زۆره 
ئه بێ بیرم بێ

به یانییەکی هه تاو دانه ومه وه   
بە ئەسپایی لە دواوە دەست بکێشم 

دەق
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بە شانی کرمدا، 
بۆ ئەوەی متمانەی بە خۆی لەق نەبێ
بە راناوی کۆ بانگی کەم و
بە گوێیدا بچرپێنم: ئێوە ... دۆستی ئازیز 
ئیتر وەختێتی هه ستن 
وەختێتی بۆ خۆتان 
ببنه  په پووله  و 
تا دڵتان بڕ ئەکا بفڕن!
ئەبێ ئەوەشم بیربێ
ته یره  پێکراوه  کان هه ڵگرمه وه  و 
باڵی تازەیان پێ ببەخشم
کیسه ڵ بکەمە باوەش و 
پەلەپەل پێشی تانجیی بده مه وه 
به  ئاماژه ی ده ست  ... واشه  تێبگه یه نم: 
قوربان .... ئیتر به سه رچووه 
زه مه نی خۆگیڤکردنه وه  و هه ڵمه ت بردن!

ئیشم زۆره 
زۆر شتی گرنگ  هه ن که  ده بێ فریاکه وم بیانکه م
ئه بێ ئافه رینی ئه و باڵندانه  بکه م
که  جوانیی... به  سێ )واوو( گۆ ئه که ن 
تا دەنگیان ئەنووسێ
)ئا(ی ئازادیی درێژ درێژ ئەکەنەوە و
فاریزه  له  هیچ جێگەیەکی گۆرانیدا دانانێن
که ی بیانه وێ ئه فڕن و بێ  گوێدانه  رێسای زوبان
له  کوێی ئاسماندا حه ز بکه ن 
که وانه  ئه که نه وه و

له  کوێشدا بیانه وێ بنیشنه وه  
دایئه خه ن!
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ئیشم زۆره 
ئه بێ شه وانه  دره نگ 

له گه ڵ ئه و باغه وانه غەمگینە دا  له سه ر سه کۆیه ک دانیشم
که  سیحر ی گوڵ ئیفلیجی کردووە

جادده  راکێشمه وه  شوێنی خۆی
جۆگە بخەمەوە سەر ئاوەڕۆی خۆی

ئەستێرەی بە هەور شۆراو بە تەنافدا هەڵخەم
شۆسته  له  قسەی ناشرین بته کێنم
ئه و کۆترەشینکە یە هەڵگرمە وه 

که  هەمیشە شەوقی  ژەنگ به  شه واره ی ئەخا 
ده ستی ئەو کۆاڵنە بگرم و بیهێنمه وه  گه ڕه ک

که  شه و  به  ده م خه وه وه  
بۆ گەڕەکێکی دوور ئەڕوا! 

ئیشم زۆره  
نابێ یه ک له حزه  به  هه ده ر بده م

ئه بێ جێگۆڕکێ به  رسته  بکه م
به  پێکەنین و گریان

به  سێبه ر و هه تاو 
دانانی سوورایی له  هه ندێک جێگه دا و

سپیایی لە هەندێک جێگەی تر 
رووناککردنه وه ی هه ندێک قوژبن 

چه ماندنه وه ی هه ندێک هێڵ
تاریککردنی هه ندێک ئێواره  

زووتر له  واده ی خۆی
باراندنی تاوێک باران ئه و  کاتانه ی که  مناڵی 

بە پێی پەتی له  ده رێیە و 
تۆ بێ چه تر 

به  کۆاڵندا  ئه ڕۆی!

دەق
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ئیشم زۆره 
زۆر زۆرن ئه و ئیشه  گرنگانه ی که  به  منت سپاردوون

زۆر زۆرن ئه و شته   گرنگانه ی 
که  ئه بێ لە وادەی خۆیاندا بیانکه م  
له  هه مووشیان گرنگتر ئه وه یه 
ده بێ  تا ئه به د به بێ ئیش 
به  شاره کانتا بگه ڕێم و

خۆم له  مردن بشارمەوە 
تا بۆ ئه وینی تۆ بژیم!

پاییزی 2011     


