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             پشتیوان عەلی 

ئەم باوەڕە لە سەرمدا درێژەی هەیە
كەی ئەم دیوارانە بەجێمان دێڵن؟

ماڵ زنجیرێكی هەڵئاوساوە،
 مرۆڤبوون پەتایەكی كوشندەیە

چوونە سەرمانگ دیووی مۆدێرنەی خودایە

چوونە سەرمانگ 
دیوی مۆدێرنەی خودایە
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بەفر وەك ڕیشۆڵە لە شارەكان دووركەوتووه تەوە
سرووشت ئەو ئارایشتەی جاران ناكات 
مرۆڤ بەختەوەرە بەوەی گەردوون ماڵی ئەوە
بۆ من كۆتایی هەفتە زەمەنی تێگەیشتنە لە شتەكان

هاوڕێم 
ئەم بەدمەستییە لە ئاوە لێڵەكانی سەرتدا بشارەوە
ئەم ئافرەتە ڕووتانە ببەوە ژوورە داخراوەكانی دڵت
لە زەوی پەشیمان بەرەوە ئاسمانەكانت خۆشبوێ 
منیش لە شارەكان تارماییەكان ئەبوونە هاوڕێم
شەوانە لە ماڵێك ئەگەڕام بەسەر دەریادا بڕوانێ ...

ئەو ڕووناكییەی سەرپێستت داپۆشە، 
ئەو شەوەی مانگ دیاربوو مەیە دەرێ 
بە ژێر تیشكی گڵۆپەكاندا مەڕۆ
لە كوچەكاندا پۆلیسی ئەخالق هەیە....!

چاوەكانی ئاسمان من ئەبینن تێدەگەن لە دۆستێكی بریندار
خوێنێك لەو بەرزییەوە ئەڕژێتە دڵم
هەور بە من نامۆ نییە! ئاشنایەتیی من بە مانگ بەر لە ناسینی خودا دێت

شتێك لە درەختی الڕێكانم تێدایە، باركراوم بە تۆزی خنكاوی جادەكان
لە ئاسمانی شارەكەم چرایەك دەگڕێ  
لە سەری كۆاڵنەكەمان دووكاندارێكی پیر هەیە
ماڵەكەم نزیك زەوییە  
ژوورێك هەناسەی گرتووم  ژوورێك درێژكراوەی ماڵەكەم

ئیمانداران لە مزگەوت ئەگەڕێنەوە 
كرێكارانی ماندوو چیرۆكی ئەو ڕۆژە ئەبەنەوە ناو خێزانەكانیان
مندااڵنی زێڕین بێرەدا ڕەت ئەبن 
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منیش لە ژوورەكەمدا دانیشتووم، 
بەرد ئەگرمە دڵنیاییم تا دڵنیابم لە دڵنیاییم

دەستگێڕو عەرەبانچییەكان توندتر بانگ  لە كڕیارەكانیان ئەكەن 
تا دێت

دەنگی فرۆشیارەكان بەرزتر ئەبێتەوە 
شەقام پڕئەبێت لە داوای چكۆلەی منااڵن لە دایكیان 

لە گڕوگرتن لە جۆرە كااڵیەك كە منااڵن ئەخاتە یادی توندوتیژی 

پەڵە هەورێك لەسەر سەرمان وەستاوە. درێژبووه تەوە تا دەركەوتنی قورسایی سێبەرەكان
ڕووبارەكان خوێنێكن بەتەنیشتما ئەڕۆن...

وەك  دۆزەخییەك  ژیانێكی  كوردییانە ئەژیم 
قوربانیی یەكەم لە فڕۆكەكەدا منم

دڵی وێران هەر ئەمە بوو...
وانەكانی قوتابخانە هیچیان پێ نەوتین

ئەفسانەكان نەبوونە پردێك بۆ پەڕینەوە لە ئاگایی 
ئەو ڕۆژانە چاوەڕوانییەكی درێژ ئەگوزەراین 

سوپاس بۆ برسێتی  كە وای كرد جۆری گیاكان بناسین

نیشتمانم
بە پۆستاڵ و داری  دەستی پۆلیسەكانتا

بە تێپەڕینی ماشێنە قاچاخەكانت
ئەتناسمەوە...

تۆ لە شەقامێكی  درەنگانی من ئەچیت
كێڵگەی سەوزت  هێندە كەمە نانی جوانیت كەس تێرناكات.

دەق


