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كه ریم ده شتی



ەم
وار

 چ
ڵی

سا
246

ژمارە
10
نیسان
2019

1                           

 ڕامبۆ

ڕامبۆ به  تیغی ساودراوی زمانی 

به  هه ردوو قاچە  الواز و ماندووه كانی 

گیای دامێنی زۆنزای 

له  ژێر قاچه كانی پلیشانده وه  و

هاواری كرد، هاوارێكی ئاگرین 

ئه ی گیاكان

من هه رگیز شیعر بۆ ئێوه  نانووسم 

قاچه كانی بۆنوبه رامه ی گیایانی هه ڵئه مژت 

له  میان چیاكانی باڤیالدا هه ڵوه رین 

بۆ گیات نه نووسی ڕامبۆ؟ 

به اڵم گیا تا ئه به د شین ئه بێ ڕامبۆ 

به  ئومێدی ئه وه  مه به  

گیاكان شین نه بنه وه 

قاچه كانت به  په تای جوزام هه ڵوه رین 

به اڵم هه موو ساڵێ 

به هار دێ و گیاكان 

له  كه ناری مۆزێل شین ئه بنه وه  
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2                       

گۆشه گیریی خۆخ
 

به سه ر لقی دره ختی حیكمه ته وه 

وه ك زیوی سپی چرۆی ده رئه كرد 

وه ك یاقووتی شین ئه دره وشایه وه  

كه  واده ی هات و گوڵی په ڕی گرت 

وه ك ساوی ماهووت ئه گه شایه وه  

كاتێ گه یشته  دوا لوتكه ی ڕسكان 

كه وته  خواره وه و ته الن لوولی دا 

بۆ ته متوومان و سیسبوون و پیریی 

ئه وساكه  زانی ئه ویش بۆ ئه به د 

كه وتۆته  داوی ناو گۆشه گیری

3                    

پاسی ژیان 
تا ئه هات دووری ئه خستمه وه  

ڕابردووشم وه ك ئاسكی سپی 

تا ئه هات له  چاو ئه ترازا 

دواجار جگه  له  تارمایی 
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شتێ له به ر چاوم نه ما 

زانیم پاسه كه  

دوا وێستگه ی ته مه نی بڕیوم 

ئیدی منی بۆ ئه به د 

له  زیندوێتی كڕیوم

4            

ئاگری ڕە ش  
ڕە ش بوو ڕە ش ئه و ئاگره  

تووڕە یی شاخێ بوو 

ڕە ش بوو ڕە ش ئه و ئاگره  

خه مباری باخێ بوو 

ڕە ش بوو ڕە ش ئه و ئاگره  

سێداره ی ناخێ بوو 

ڕە ش بوو ڕەش ئه و ئاگره  

وه ك هه وری سه رچه م و دۆڵه كانی 

ڕە ش بوو ڕەش ئه و ئاگره  

تووڕە یی نیشتیامنم بوو 

له  ناپاكی ڕۆڵه كانی 

5

گۆچان 
هاوڕێكه م نوكته  ده گێڕێته وه و پێئه كه نین 
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گۆرانی ئه ڵێ و ئه گرین 

هاوڕێكه م  ئێستا گۆچانێكی هه ڵگرتووه  

جار جاره  سه ری ئه سووڕێ 

كتێبه كه ی تووڕ هه ڵئه دا 

جگه ره یێ دائه گیرسێنێ 

هه ناسه یێ ساردی

وه ك به فر به بائه دا 

6               

باخی سپی 
ویستم به رز ببمه وه  كه وتم 

خۆم له  ته ك  كوپه یێ  شه راب بینییه وه  

په یامنه م بینی به سه ر ده م ڕاكشابوو 

په یامنه ی سپی مینا ته متوومان 

په یامنه كانم پڕ كرد له  شه راب 

شه رابه كه م خوارده وه  

كه وتم، به اڵم گه یشتمه  ئاسامن 

ویستم بكه وم به رز بوومه وه  

سه رم دای له  مانگ 

وام زانی به ره و فه نا ئه چمه وه  

مانگ شكا بوو به  ئاوێنه  

ئاوێنه م هه ڵگرت 
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خستمه  ناو باخی سپیی كتێبخانه  

كتێب بوو به  نوور 

ئێستاش به و نووره  

هه روا ئه فڕم و به رز ئه مبه وه  

7                       

ئاوارته 
هه موویان له به ریا هه ستانه وه 

كه سێ ته نها وه ستا بوو

سه یری  خۆره تاوی  ئه كرد

ته نها ئه و دانیشته وه 

تێگه یشتم هه ندێ دانیشتنه وه  هه یه 

هه موو هه ڵسانه وه كان ئه كوژێت
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8                    

سیسبوون
چه ند وه ستام 

له  ئاستانه ی سپی سیامتا نه هاتی

چه ند سووتام 

له  كانوونی گه رمی نیگاتا نه هاتی

ئه ی شووشه ی ئه و دڵه  شكاوه م

چه ند به  دوات له ت له ت بووم نه هاتی

ئه وێستاش له  تاقی ئاسامندا 

وه كو خۆر هه اڵتی

بووم به  خۆڵه مێشی به ر بارانی ئه به د

ده بینی نه هاتی و  نه هاتی و نه هاتی

ئه ی ته ونی چلچراو نه خشی خوێن

ئه ی شه وقی پڕ له  نه زم و به زم و بێن

ئه ی تاوێ له  بارانی تووڕە
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دڵ هات و سووڕاوه  بوو به  ته م

ته م هه موو گڕی گرت 

ته متوومان ڕە وییه وه 

نه هاتی

9                      

تریفه ڕێژ
زۆرجار قه ڵه م له  ناو ته متوومانی وشه  

گیر ئه بێت و ڕۆحی ئه بێته  خۆڵه پۆك 

هه ندێ جاریش 

له  ناو وه ردی پڕ له  چه مكی وشه كاندا 

مه ست ئه بێت و 

بۆ په ریسای دێره  شعرێكی ئه به دی 

                       دێته  سه رچۆك 

زۆرجار قه ڵه م ئه كوژێته وه و داناییسێ 

له  ناو كوانووی ماناكاندا 

به  هیچ ته له زمه  ئاگرێ داناگیرسێ 
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بۆ گه یشنت به  باخی پڕ گه اڵی مانا 

تۆ ڕووناكی هه ڵئه كه نی 

ئه بێ هه تا ماوی بگری 

تا بۆ جارێ پێبكه نی 

ئه ی قه ڵه م 

ئه ی تریفه  ڕێژی جاویدان 

10                     

به ندۆل
هه موو ڕە نگه كانت گرتووه 

هه ر ئه ڵێی شاڕە نگ و شه به نگی 

هه م شوێنی و هه م كاتی 

وه ك ئه وه ی فه له ك هه ڵسووڕێنی 

هه موو ئاوه كان له  سیامتا هه ڵئه ڕژێن 

هه ر ئه ڵێی زه ریا له  ڕۆحتایه  
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هه م بازی و هه م قه فه ز

وه ك ئه وه ی هه بوونم له  ده ستی تۆدابێ 

جارێ له  فڕینی و 

ئاسامنم پڕ ورشه ی باڵ ئه كه ی 

جارێكیش سه راپای كیانم 

له  قه فه س به ند ئه كه ی 

هه م شه رابی سپی كه وناری

هه م ساقی 

جارێ جامی گه شی په یامنه م 

لێ وردوخاش ئه كه ی

جارێكیش بۆ ئه به د 

سه ری پڕ له  شیعرم مه ست ئه كه ی 

له ززه تی ئه شقی من هه ر ئاوا نه مره  

كه  تۆ هه م یه قین بی و هه م گومان 

منیش به ندۆلێكی تا هه تا سه رگه ردان
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11                             

ئازادی
ئه گه رچی بای چاخی سه هۆڵ

وه كو پووشێ ئه مهێنێت و ئه مڕفێنێ 

شه پۆل له  ده ریای بێ وچان 

وه ك قایغێكی سه رگه ردان ئه مسووڕێنێ 

زریانی چله ی ڕە وه زان 

مووخی سپی  ناو  ئێسقانم    ئه سووتێنێ 

به اڵم ئه وه ی گه رمی ئه به خشێ به  خوێنم 

ته نها شیعره  

شه وقی مه لی ئازادبوونه  

له ناو بێشكه ی جاویدانی  ڕامئه ژێنێ

12                        

تاو تاو
وا هه ست ئه كه م 

په رداخێ شه رابی سووری 

له ناو تاقی په نجه ره یێ 

كه پڕ هه تاوی زێڕ بووه 

ئه ندێشه ی پڕ ئاگر كردووم 

هێنده  سورفڵ هه ڵگه ڕاوه  

ئه ڵێی خۆخێكی شه رمنه   

تازه  شیری تیا پژاوه 



ەم
وار

 چ
ڵی

سا
256

ژمارە
10
نیسان
2019

12                   

ئاگری وجود
شه وێ من و ئاو به ته نها ماینه وه  

ئاگری نهێنی وجود دایگرتین 

شه و خۆی و هاژە ی ڕووباری 

ڕووبار خۆی و ملی كه ناری 

كه نار خۆی و به سته ی شه پۆل 

شه پۆل خۆی و تارمایی ڕاوچی 

ڕاوچی خۆی و گیانی ماسی 

ماسی خۆی و ته ڵه سمی تۆڕ 

منیش خۆم و به له مه كه م

له ناكاو جه سته ی نه وڕە سێ داگیرسا 

قه ڵه می دڵم ئاگری گرت 

وه ك زه یتی خودا داگیرسا 

زۆنزا: چیای زۆنزا له  فه ره نسا 
باڤیال: چیای باڤیال له  فه ره نسا 

مۆزێل : ڕووباری موزێل له  فه ره نسا 
ڕامبۆ شاعیرێكی فه ره نسی بوو، 

به  نه خۆشیی قاچه كانی كۆچی دوایی كردووه 



مەهێڵە لە دایک ببم!
کەژاڵ ئەحمەد   
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 جاری جاران شێرەکە بچکۆالنە بوو، 

دەماننا بە دڵامنەوە و دەمانالواند.

 ددانەکانی تیژ نەبوون گازی دەگرت

 بەاڵم خوێنی لێ نەدەھات!

 ئەوسا شێرەکەمان بەڕاست پادشاھی دارستان بوو.

 ھەرچییەکی بکردایە پاساومان بۆ دەھێنایەوە دەمانوت ساوایە !! 
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ئێستا شێرەکە گەورەیە 

ئێستا شێرەکە زامدارە پەالماری کارئاسکی تازە پێگەیشتوو دەدات.

 دەرگاکانتان بەسەد قوفڵی ئەفسانەیی،

 دەمتان بەسەر ماڵی گەرمی سەدان قسەی نەوتراودا پێوە بدەن وا مەرگ دێت ...

 شێرەکە خوێنی لێ دەتکێت 

دارستانی داوەتەبەر کەڵبە زەبەالحەکانی. 

بە گوڵ و گەاڵ و ڕەگەوە میللەتێ کەوتۆتە داوی خەیاڵی خەوزڕانیەوە.

 کە نەڕاندی ...
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 کوڕەکانتان کچەکانتان توند بنێن بە سنگتانەوە 

لەبەرئەوەی ئەو گەردێ لە ڕێزی نییە بۆ سەرپۆشی،

ڕەشی سەری دایکایەتیی ئەو ھاتووە... 

پەالماری منداڵی ناو حەرەمی ڕەحمیشتان بدات ! 

بە مەرگا نا... 

بە ژیاندا نامەیەکی چاوتەڕم بۆ ناردوویت دایە گیان،

مەھێڵە لە دایک ببم ڕام بوەستێنە 

لە پشتی کۆماوەی باوکمدا تا سەردەمی نەمانی شێرەکە !!

 بە چرپە بە خودا بڵێ: 

من دەمەوێت لە سەردەمێکی باشرتدا کۆرپەکەم لەدایک ببێت .

 



هەموو شتێک تێپەڕى 
تێپەڕى هەموو شتێک 

ئێمە تەنیا ئەو کەسانەمان خۆش دەوێت 
کە پێمان وایە لە دەستیان دەدەین 

»جان جاک ڕۆسۆ« 

ئەنوەر حسێن
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هەموو شتێک تێپەڕى 

ئەوین، تەمەىن سپارد بە چاوەڕواىن 

خۆزگە، ڕەگى لە خاکى دڵڕەقى تۆدا خنکاوە 

مەملەکەت، پادشاى بێ بەزەیی دڵى منى  

ئومێد، هەڵوەرینى باڵى پەپوولەى ئەوینە 

دیدارى چاوەڕواىن، نزیکبوونەوەى پەیامى مەرگى منە 

حیکایەت، زاڵمى و جەالدیەىت تۆ و قوربانیى من 

»هەموو شتێک تێپەڕى 

تێپەڕى هەموو شتێک« 

ئەگەرچى خەمى ئەوینى تۆ 

وا بە کۆڵى سیزیفەوە 

هەر تل ئەخوا و گڵۆر ئەبێتەوە 

نەدەگاتە لوتکە و نە بیر ئەچێتەوە 

ئەگەرچى بادە دەپەرستم، تا خۆم لە بیر خۆم بەرمەوە 

بەاڵم 

ژیاىن من،

بۆتە بارمتەى بێ وەفاییەکاىن تۆ 

جەستە و ڕوحم بەرگەى، یادکردىن تۆش ناگرێ

هێندە ئالوودە بووم بە بێ تۆیی 

تلیاک و ڤایرۆسی دابڕان، دەوای بێ حاڵیم ناکات 
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وەرەوە لەم سەفەرەت

هەموو شتێکم پێ بڵێ 

ئەم هەموو بوغز و ڕقوکینەیە، دەچێتەوە سەر 

کام ماڵى دڵڕەقى؟

ئەم دوودڵى و ڕارایییە، دەگاتەوە بە کام 

مێژووى ئەزەلیى گومان؟

من دەزانم،

بەختەوەریى ئێستاى تۆ، لە فرمێسکەکانت 

زیاتر نییە!

خۆڕازاندنەوەت، لە داپۆشینى گریانەکانت 

هیچى تر نییە!

ماڵى پڕ عەجولیت، لە ئەوینى 

دونیا و چریکەى پارسا و تابلۆکاىن من و 

لەچک، بۆن، میکیاژ و کتێب و 

کاسێتەکاىن ئیفتیخارى و مختاباد و 

بیرەوەرییەکاىن فروغ، سەمەدى بەهرەنگى و سوهراب،

زیاتر نییە

دەرخستنى جاروبارت،

لە پەیامێکى پڕژاىن 

جریوى پاساریى تەوەال لە مەنزڵى 

دابڕاىن نەوتراو بەدەر نییە
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بێ دەنگیت، 

بوغزى هەنسکى دڵى پڕ قوڵپى گریاىن پڕ لە یادگارییە شیرینەکان

زیاتر نییە سەفەرت،

 ڕاکردن لە تەنیایی و 

گوێگرتن لە مۆسیقاى پێکەوەبووىن ناو 

کۆاڵنەکاىن شار و سەفەرى

ناو ڤارگۆنەکاىن غوربەت 

زیاتر نییە گەڕانەوەت، لە سوککردىن کۆڵبارى

غەدر لە مێژووى دابڕاىن ویژدان و

بۆنکردىن بیرەوەرییەکان

هەڵمژینى هەناسەى عاشقانە و

پیاسەیەک بە شەقامى خەونەکانت 

زیاتر نییە

گۆرانییەکانت، لە بەتاڵکردنەوەى ڕۆحى 

ژەنگگرتووى ژانگرتووى، ژنێک و  

ڕابردووى، پڕ لە خەون 

تامەزرۆتر نییە 

دوورکەوتنەوەشت، لە ئازارى عشقى من بەدەر نییە 

کەى 

ئەم تەلیسمە شەیتانییانە 

دەشکێنێ؟
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کەى 

ئەم چێژە کپ کراوە

دەکەوێتە باوەشی میهرەبانییەوە؟

کەى؟

»تێپەڕى هەموو شتێک 

هەموو شتێک تێپەڕى«

عەشق هیى الوازەکانە ..... 

ڕەنگە ئەوە من بم

عەشق درم و پەتاى ئینسانەکانە 

ڕەنگە ئەوە من بم 

دەزانم، 

عەشقێک نییە، بە بێ برین 

بە بێ ئالوودەبوون 

بە بێ هەڵوەرین 

دەزانم، هۆگربوونێک نییە،

بێ نیگەراىن 

بێ ئازاردان 

بێ سەرگەرداىن

بەاڵم نامەوێت

خوو بە تەنیایی، بێ تۆییەوە بگرم 

دەمەوێت قوربانیى جەلالدییەتت و
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مەزڵوومى و زاڵمیت و  

کۆیلەی، دڵڕەقیت 

ئالوودەى، بێ وەفایت

ئاوازى، قامچییەکەت

عەبدى، پادشایەتیت 

گریاوى، قاقاکانت 

زەلیىل، ئارەزوەکانت 

بەدبەختى، کامەرانیت 

تێکشکاوى، سەرکەوتنەکانت بم 

زینداىن، زیندانەتەکەت بم 

بەاڵم تۆ هیى منى بیت 

»هەموو شتێک تێپەڕى«

تێپەڕى هەموو شتێک« 

دەریات بۆ دەکێڵم

ئەستێرەت بۆ دادەگرم

مەحاڵ دەکەمە یەقین 

کۆیلەیی دەکەمە بەخشندە 

بەاڵم

دەمەوێت تۆ هیى من بیت 

با ئەوەش ڕاست بێت

»عەشق کۆیالیەىت بەرهەم دەهێنێت«
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ئەوەش دەزانم 

ئەوەى بێ شێتى بژى 

نە زۆر عاشقە و 

نە زۆر عاقڵە 

»تێپەڕى هەموو شتێک

هەموو شتێک تێپەرى«

وەرەوە ئەم سەفەرە بێ خواستەت تەواو بکە 

ڕەنگە تۆ کاتێک بێیتەوە 

من چێژ لە پێکى ڤۆدگا نەکەم

باوەشی میهرەبانیم، تەزى بێ

بەهارى دڵم، غەم و غوربەتت تەنیبێتى 

قەتراىن قژم، ڕوخسارى بەفرى گرتبێت 

دەستمى، دۆستت، گۆچاىن چاوەڕواىن بەڕێ بکات 

دیدەى چاوەڕواىن عاشقانەم، فرمێسکى تامەزرۆیی وشک بوو بێت

ئارەزووى شیعرم، دڵڕەقى کوێرى کردبێتەوە 

هەستى ناسکم، تۆفاىن بێ وەفایی تارومارى کردبێت 

چاوەڕوانیم، غیرەى بێ غیرەىت وێران کردبێت 

ڕەنگە تۆ 

کاتێک بێیتەوە 

کۆشکى درەوشاوەى من، کونەپەپوو هێالنەى لێ کردوە

شەش دەرى بەختم، گومان، هەموو ڕێگاکاىن لێ گرتوە
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تۆش بە هاوسەرى، ئازادیى خۆت وەرگرتوە

زیندانت بۆ ئەم ئەوینەى من دروست کردوە

»هەموو شتێک تێپەڕى

تێپەڕى هەموو شتێک« 

دەڵێن ئەو دڵەى کە ڕۆژێک 

نەشکێرنابێت، هێدى هێدى دەبێتە بەرد 

بریا سەد جار مبشکاندبا 

تا بە هیچ دەرمانێک پارچەکاىن پێکەوە نەلکێرنایە 

نەک بوو بێتە تاوێر

بە هیچ پیووپوازێک 

ناشکێرنێ و 

دڵڕەقى کوێرى کردۆتەوە 

بەاڵم

 هێشتا 

گەر بڕیار بێت دە ئارەزووم بنووسم 

یەکەم ئارەزووم تۆى، دووەم و سێیەم و چوارەم تۆى و  

دەیەم هەر تۆى 

هەرچەندە 

بە زوڵمى ئەوینى مێژووت 

ئاهى ساردت بە دڵى غەمبارمدا کردوە

خوێت، بە برینى ناسۆرمدا کردوە
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کەچى دەڵێن 

»دڵ هەرچەندە دوور بڕوانێ دواجار 

هەر ئەچێتەوە الى ئەو«

ئەتۆ پێتوایە، چۆنم بێ تۆ؟ چۆن؟ 

تۆش هەر بڵێ

»هەموو شتێک تێپەڕى«

تۆ چ وەرزێکى بێ دڵى 

نە گوڵ، لە سینەتا دەپشکوێ 

نە لێوەکانت ڤۆدگایەک سارد دەکاتەوە

نە ئاسۆیەک، تیایدا هەڵدێت 

نە بارانێک، بەسەرتا دا دەبارێت 

نە سێوێکى سوورى حەرام، لە باختدا بەر دەگرێ

نە پەلکەزێڕینەیەک، لە ئاسامنتدا ئاوا دەبێت 

نە ساز و ئاوازێک، لە ماڵەکەتا دەژەنرێ 

نە بەفرێک، دەبارێتە باخچەت

نە قەقنەسێک، ڕووى تێ دەکات

نە پەپوولەیەک، لە ئاسامنتا باڵ لێکدەدا

نە قەقنەسێک، لە ماڵەکەتا دەخوێنێت

لەبەرئەوەى عەشقەکەت بێزارکەر نابینم

ناتوانم باوەڕ بهێنم بە بااڵی

لەبەرئەوەى تا ئەوپەڕى نەرجسی
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ئەم عەشقە بۆم زیندانە

لەبەرئەوەى تا دوا پلە بێ باکى 

بیرەوەرییەکان، مێژوویەکى سپیى شەرمنانەیە 

چونکە عەشق یاسایەکى نییە 

تۆ بۆ ئەبەد، مەحکومى بە 

وێرانکردىن عەشقى مەملەکەتێک

بۆ تۆ، من ئامراز بووم و منداڵە ئامانج

بۆ تۆ، من عاشق بووم نەک باوک 

بۆ تۆ، من هەرزاڵێکى کاىت، نەک ماڵێکى هەمیشەیی 

بۆ تۆ، من شاعیرێکى مەست، نەک بوونەوەرێکى دێوانە  

بۆ تۆ، من جەنگەڵى نەهامەىت، نەک فریادڕەسی تەنیایی 

بۆ تۆ، گومانێکم لە دەرەوەى مێژوو، نەک سایە و سێبەرى پڕ لە یەقین 

بۆ تۆ، من دێوانەیەکى ڕسوا، نەک فەرهادێکى ڕەنج بە خەسار 

بۆ تۆ، من ماسکى پیاوێکى دۆڕاوم، نەک ئایندەیەکى تامەزرۆ

بۆ تۆ، من لە دەرەوەى مێژووم

بۆ تۆ، من قەلەڕەشێکى نەگبەىت ئاسامنی

بەدبەختى بێ شانىس، تووڕەم

نەک بازى خۆش بەختى، 

بۆ تۆ، عشقى منت نەگەیاند بە حەقیقەت

بۆیە ئەم کارەساتەت بەرپا کرد

و ئێستا دەڵێ 
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»هەموو شتێک تێپەڕى«

ساڵى جارێک پەیامێک دەنێری و 

وەک پایز ون دەبیت

ئاگر بەردەدەیتە، چاوەڕوانیم

ئەم هەموو سیحرە شەیتانییە لە کوێ 

فێربووى ئەى حەوا ....؟

ساڵى جارێک وێنەیەکم بۆ دەنێری 

وەک پەرى خۆت دەڕازێنیتەوە 

ون دەبی.....

ئەم هەموو ئازاربەخشینە لە کوێ فێربووى 

ئەى ئیبلیس؟؟

هەمیشە دەمهێڵیتەوە

لەنێوان ڕۆیشنت و هاتنەوە 

لەنێوان چۆن بە دەستم هێنای و چۆن لە دەستمداى 

»هەموو شتێک تێپەڕى 

تێپەڕى هەموو شتێک« 

لە شارى هەنارەوە دێیت، بە بەرچنەیەک 

ترێ ڕەىش، ڕەزى سووتاوى ماڵى شەراب 

خۆت دەکەیت بە ماڵى مەست و تەنیایی مندا

لە واڵىت شیعرەوە دێت، بە جانتایەک ئەستێرەى 

سوورى قاچاغ بۆ گۆڕستاىن 
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ژیان 

لە باخى سێوە سوورى حەرامەوە دێت، بە پاکەتێک 

بۆىن گورشاوى هەناسەى دابڕان 

بۆ ماڵى ماچ و باوەش 

لە ئاسامنێک نیگاى بێ دەنگییەوە دێت، دڵێک 

ترپەى هەزار ئاوازی غەمگین 

نە ژێندراوى گۆراىن، بۆ حیکایەىت نەوتراو 

لە گوڵزارى پەروانەوە، دەخزێتە ناو باخى خەزاىن 

پایز، هەزار نەقش و نیگار 

دەنوێنێ، بۆ دڵى شکاوى، تەنیا 

لە کۆاڵىن شارى ئاشووبەوە دێت، بە 

جیهانێک ڕق و دڵشکانەوە، بۆ ماڵى 

پەپوولە لەوپەڕى کوێستان 

لە کوچەى میهرەبانییەوە، دونیایەک ئارامى و

باوەشی گەرم دێنیت و خۆت دەکەیت 

بە ڕوحى شەڕەنگێزى ئادەمدا 

لە ئۆقیانووسی ئارامگرتووى ئەیووبەوە دێت و پڕى 

لە بۆن و بەرامەى بەرائەت و لە کەنارى 

غەدر ئارام دەگری

لە کوچەى دڵشکاوەوە دێت، بە سەبەتەیەک گوڵى

سوور وەک نەوڕەس هەموو دەریاکان 
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تەى دەکەى و هێشتا هەر 

دەخوێنى و باڵ لێک دەدەى 

لە قۆزاخەى چاوەڕوانییەوە سەر دەردێنى، دەچیتەوە 

ماڵى جەهەننەم، دەستەکانت

پڕ پڕن لە ماچ و گوڵ و شەونم

لە هەرزاڵى تەنیاییەوە، کوخێ دەچنى بۆ 

باوەىش ئاوریشمى جەالدێک کە 

دەتباتەوە سەر خەوىن گومان و  بێ وەفایی 

لە کۆشکى دڵشکانەوە، بە ئاوازێکى جاویداىن 

ڕێی سەفەرى توش دەگرى و 

دێیتەوە ئاوێزاىن دابڕان و و دوورى 

سەر لە نوێ

دەچیتەوە سەر دەفتەرى بیرەوەرییەکان 

لە کێڵگەى گەمنى قەرسیلەوە دێت، بۆ تێرکردىن 

برسییەکاىن عەشق و دەستەکانت 

پڕ دەکەیت لە سێاڵوى بروسکە و باران 

لە هەناسەى بارانەوە، دادەکەیتە سەر ڕوحى 

ژەنگگرتووى بێ هیوایی و 

شەونم دەکەیت بەسەر الشەى 

مردوودا 

لە باخە گوێزى هەورامانەوە، بۆىن پەرەزە و توو فەرەنگى 
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دڵ شکاوەکان دێنى و 

بۆن و بەرامە دەکەیتە سەر گڵکۆى ئازیزامنان 

لە ئاویەرى، سەر مەستەوە، بە ئااڵى سورى 

بێ سەر پەناکانەوە دێت و 

دەستەکانت پڕ دەکەى لە ماچ و گوڵ و 

باران و بەرامەى جاویداىن 

لە هێالنەى کوکوختییەکانەوە دێت و عشق 

پڕ دەکەى لە فڕین 

ماڵێک بۆ نیشتامىن دڵ دروستدەکەى 

لە ماڵى قەقنەسەوە دێت و بە ئاوازێکى غەمگین دەخوێنێ

گۆڕەکەم پڕ دەکەى لە سایەى میهرەباىن 

لە سنورى ئازارەوە دێت 

دەتەوێت پڕم بکەى لە بۆن و بەرامەى ئەوین 

و دەستەکانت پڕ کەى لە شیالنە و یاسەمین 

کەچى زوو کۆچ دەکەى بۆ تاراوگە و 

ئێرە دەکەیتە کاولستاىن غەدر لێکراوان

 




