ئەمين گەرديگالنی

سكااڵ
ھێندە بێزارم بەدەس ئازار و داخی ئێرەوە
ھەڵدەدێرم ڕۆحی خۆم ڕۆژێكی لەم پەنجێرەوە
ئەشقی تۆ تەرزی دڵی بۆ ژوانی ڕووناكی دەبرد
گيانی تاريكی دەنامە باوەشی ئەستێرەوە!
ھێندە ترسابووم لە ساتی پڕ لە خورپەی ژوانەكەت
ھەڵدەچۆقا دڵ لەسەر تاوێری مردن لێرەوە!
ڕۆحی تينووم تا لەبيرم دێ ،لەباوەشتا دەژی
زەڕڕەيەك نووری نيگاتی تێوەدە و بينێرەوە!
ئاھی دڵ شاخێكی تاكوو ئەو پەڕی بوون ھەڵچنی
ڕازەوانم پێت دەگەم لەم ڕێ چڕ و ھەڵدێرەوە!
ئاشقانی خۆری چاوت سوجدە بۆ نانێ دەبەن
كۆشكی خەندەی دوژمنت ھڵچوون بە ورگی تێرەوە!
ديلی نێو تاريكەاڵنی ژانە ژينی بێكەسيم
چاوە خۆرێكی سەرنجت بۆ دڵم ڕادێرەوە!
جەستەكەم توێ توێ كرا ھااڵيە پێم ھێڵی سنوور
مێشكی شاخم كەوتە ژێر چەكمەی ڕەشی نامێرەوە،
زايەڵەی زيڕەی ژن و زارۆ زەويی ھێنا لەرين
تاقە جارێ دڵ بە ھاواری دڵێ بسپێرەوە!
من لەگەڵ زيڕە و زريكە و قيژە لەم خاكە ڕوام
بوومە الوك چوومە ئەوكی پڕ گڕی بلوێرەوە!
زايەڵەی واژەم کە دێنێتە سەما چۆم و چيا
دێنە کڕنۆش نۆتە بۆ شێعرم بەسەد ئامێرەوە
ياوی جەستەی شێعری زامارم بڵێسەی سەندووە
چۆتە ناخی سەوزی گوند و چيمەن و زەنوێرەوە!
ئارەقی ماندوويەتيی ئەم وەرزە سوورانەم ھەموو
كانيی ھەرمانن بە نێوچاوی گەشی جووتێرەوە!

شەونمی چاوێ بپڕژێنە لە سيمای ئەم سەدەم
زامی سەردەشت و ھەڵەبجەی دڵپڕم بژمێرەوە!
من لەژێر بارستی ئێسكی كۆنە مێژووما چەمام
بۆ بكەومە بن ڕنووی گوللە و چەكی زلكوێرەوە؟!
من لە قوڕگی پڕ لمی ئەنفالەوە ھاوار ئەكەم
چاوەڕێی ڕووتم لە ئاسۆی زامەكەی ھەولێرەوە!
من لە نۆتی سووری گاتاكانەوە گازندەمە
ئەو سەرەت بۆناگەڕێم گوێ بگرە لێم لەمژێرەوە!
من لە جەرگەی دووكەڵی سيانيدەوە بانگت دەكەم
پێت دەگا دەنگم لەپشت كێوی ڕم و خەنجێرەوە؟!
من ھەناسەی سەوزی ئاڤێستام لەسينگ دايە ،دەژيم
تازەوی مابێ و ھەتاو و ئاو و با ھەم بێرەوە!
من گڕی ئاتەشكەدەی زەردەشت لە ڕەگما بۆتە خوێن
ناچمە بن كەپری كەوان و سێبەری شمشێرەوە!
خوێنی كرماشان لەڕەگمايە پشووم كەركووكييە
ژانی قاميشليم لەكۆڵ ناوە بەڕێی ئەزمێرەوە!
من چرای چاوی مەھابادم لە دڵدا ھەڵبووە
زامی بۆتان و دياربەكرم بەڕووی ھەولێرەوە!
من بەقەد وان و زرێبار ڕۆندكم ھەڵڕشت لەالت
گۆلی ورمێم بۆيە تەم گرتی بەلێوی سوێرەوە!
باوەشی چاوم بەرەو پڕشنگی ئەشقت ئاوەاڵن
سيس بووە ڕۆحم ،بەكانياوی نيگات بيدێرەوە!
ئەشقی تۆ و من بووبووە مێژووی خۆشەويستی سەردەمێ
ئێستەكەش دڵداری تۆم،جوانيت بەمن بسپێرەوە!
بائەوينمان ئەم چەلەش بكرێتە ئايەت بۆژيان
تا نەمردووم چركە ساتێكم لەگەڵ ڕابوێرەوە!!
ھاوينی)(1383

گريان
لەگەڵ زەردی بەيان چاوی خەمينی بەردە زەرد گريا
لە گەڵيا شاخ و ھەوراز و زنار و گاشەبەرد گريا
کە نامەردانە ژين پشتی لە ئەشق و سەربڵندی کرد
لە چاوی بێستووندا ديم قوڵنگی دەستی مەرد گريا
لە بەژنی ئاگری وەرھات گڕەی ناخی دڵی قەنديل
چيا ھەستانە پێ کاتێ کە چۆم و دەشت و ھەرد گريا
قژی خۆيان ڕنی داران و فرمێسکی گەاڵ لەرزين
لەسەر تەرمی ژيان ئەمڕۆ دييان پاييزی زەرد گريا
ھەرەس ئەسرين بوو داچۆڕا لەسەر کوڵمەی ھيماليا
چيای گاشربرۆم ڕووخا کە شاخی بەردە زەرد گريا
کە ئااڵی ئەشقی دەست دايە و بەرەو بەرزايی باڵی گرت
ھەنيسکی دابەفر ،کۆساری سەوز و سوور و زەرد گريا
لەسەر تەرمی ھەڵۆکەی خۆی کە ناڵشکێنە ھەڵکورما
چيا لەرزين و دڵيان خيز بە خيز و بەرد بە بەرد گريا.
پاييزی 1386

ھەناری دڵ
شەپۆلی سووری پێکەنين کە دەرکەوت لە لێوەکەی
گواڵو پڕژێن کرا دڵم بە عەتری باخی سێوەکەی
ھەنارە دڵ ،گەيشتووە بە تينی خۆری ئەشقی تۆ
گوڵم چ خۆشە بێی دڵم لە داری سينە لێوەکەی
شەکر وەری لە گەوھەری دەمی دەمێ کە تووڕە بوو
بە ئەشقەوە دڵم دەدايە بەر شنەی جنێوەکەی
کە تێکی نا برۆی ،تەزووی خەمم لە ناخی دڵ گەڕا
دەنک دەنک وەری لە سەر سەرم تەڵی کڕێوەکەی
فڕێ لەچکە با ببێ بە شەو بەرەو ژوانگە بێم
چ خۆشە جا کەوی دڵم بە داوی کەزيە پێوەکەی
ھەتاکوو کەنگێ چاوەڕێم دەکەی بەدەم پەژارەوە،
نەواز دەھێنی لێم ،نە کۆرپەڵەی دڵم بە خێوەکەی؟!
زستانی 1386

قوربان
خۆشەويستی منی بۆيە بۆ ديتنی مانگی گۆنات
ڕۆحم لەدەورت دەگێڕم ،سەرم دەکەم بەقوربانت
ئەگەر ھەڵنەيە مانگی ڕووت،جەژن ناکەم ،شين دەگێڕم
تک تکەی فرمێسکی گەش و گەرم دەکەم بەقوربانت.

گڕپژێن
خۆزگە دەتزانی لەدڵما خۆشەويستيت چەندەيە
دەشتی ھەستم چەندە تامەزرۆی شنەی گوڵخەندەيە
ڕۆحی تۆ داری ئەوينە و ڕۆحی من داری ژيان
داخەكەم ياسای سروشت دژوازی ئەم پێوەندەيە
چۆلەكەی ئەشقت لەتوولەی پيرەباوەڕدا تەزی
خۆری مێژوو بۆيە ئەمڕۆ ڕووی لە ڕووت شەرمەندەيە
من كە دڵبەندم بە تاڵی تيشكی ئەشقت تائەبەد
تك تكەی فرمێسكەكەم تۆماری ئەم پەروەندەيە
پڕ بەكۆشی سەد شەوم ئەسرين لەچاوم ھەڵوەراند
تۆ لەلێوانت نەنيشت ئاونگی ڕوونی خەندەيە
ھەچيايەك گڕپژێنی خەم لە ناخی ھەڵقوڵی
زووخ وفرمێسكی خەماويی ڕۆحی تينووی بەندەيە
پڕ لەئەشقی تۆن خياڵ و ھەست و تەنياييم ،گوڵم
خۆزگە دەتزانی لە دڵما خۆشەويستيت چەندەيە
پايزی)( 1386

شۆخی دانشگايی
لەچاوانت گوڵی دەريايی دەڕژێ
لە ڕەوتت نۆتی مۆسيقايی دەڕژێ
گواڵو پڕژێنە شێعرم بەو بزانەی
لە لێوت شۆخی دانشگايی! دەڕژێ
نيگات ئاسمانييە و بارانی ھەستم
لە سەر زەريای بەبێ كۆتايی دەڕژی
دەكا نەورۆزە باران خۆری كەزيەت
دەمێ شێعرم لەگەڵ تەنيايی دەڕژێ
دەسووتێنێ دڵی شەو،ئەو تريفەی
لەبن ھەور و تەما بەسپايی دەڕژێ
ئەگەرچی دووكەڵی شار دەوری گرتووی
لە تاوی ڕوومەتت ڕۆشنايی دەڕژێ
دەگنخێ ڕوحی ژين بێ ئەو وەنەوشەی
لەسەرشانت شەپۆل ئاسايی دەڕژێ
نەڕاسێ بوولەرەی دوو دوندی سينەت
لە شيعرم گڕپڕژێنی خوايی دەڕژێ؟!
لەداوی دووكەڵی شارا ئەمێستەش
لەڕووت بۆنی چيا و ئاوايی دەڕژێ
بتارێنێ ھەناسەم قورمی چارشێو
لەبەژنت ،سەد بەھار سەوزايی دەڕژێ

