ئهگهر ھاتی پهلهمهکه،
با دڵم ھێشووی تۆ بگريت؟؟
١
ھهميشه لهدرەختێکی وەنهوشهيی دەچی
قژت جوانه شانهی ناوێ
ھهميشه لهميوانی ناوەخت دەچی
جگه لهتريفهی بارانی چاوم
جهستهت ئاوی تری ناوێ
ھهميشه لهکۆترێکی غهمگين دەچی
کانياوی رۆحی من نهبێ
گهروت ئاوی تری ناوێ
ھهندێک جار دەنکه گهنمێکی و
پهرژينی بايهک ئهتڕوێنێ
ھهندی جار چڵی نێرگزێکی پڕ لهشووشهی
دەريايهکی پڕلهتهرمی
بهخۆڕ دێت و کهس ناتبينێ
بهاڵم ئهوەی بۆمن گرنگه
ميوەی ھێشوەکانی لێوته
ھهربۆمنه و بۆکهس نابێ.
٢
بهقهد دارسێوە ال سورەی الدێ
سێوی دڵم خۆشهويستی بۆت گرتوە
بهقهد دەنکی الرو لهنجهی
دارھهنارەکانی ھهڵهبجه
فرمێسکم بۆتۆ ڕشتوە.
٣
که شورەی چاوەکانت گريا
فرمێسکی خهياڵهکانم بوون بهباران
کهڕەشهبای گۆڕستانێکی سهرخۆش قژتی داپۆشی
تاڵهکانی بوونه شۆستهی جووڵهو سهما
کهلێوەکانت شهپۆلی بزەو خهندە گرتی
دەريای دڵم بوو بهقاقا

کهژاڵ ئيبراھيم خدر

کهچاوەگهشهکانی ئهوينت کردەوە
تيشکی خۆربوو خۆی شاردەوە؟؟
٤
کراسێکی رەنگاڵهيت بۆ دووری بووم
تاکوو سێبهری مردن لهبهرم کرد
لهباخچهی چۆڵی تهنھايمدا
ماچێکی سهرلێوت کردم
دەست و پهنجهی ناسکت گوشيم
تائهبهد رووگهی سورکردم
ھهرگيزگوناحم پێ نهکرد؟؟
٥
ئهگهرھاتيه کهناری دڵمهوە
زۆر لهسهر خۆ وەرەو پهلهمهکه
نهکا قاچهکانت لهبهرد کهوێ
ئهگهر ھاتی پهله بکه
ئاگرێک لهدەرونما خۆی حهشارداوە
خهرمانی دڵ دەسوتێنێ
خۆت دەزانی درەنگ کهوی
چاوی چاوەڕوانيم دەفڕێ.
٦
ئهوەی گوڵی سهوزی باخچهکهم
بۆدڵی تۆی کردووە
ھهر ئهوەيه عاشقێک
بۆ رۆحی کوژراوی تۆی کردووە
ئهوەی تۆ بهخهياڵێکی پڕ لهئهسرين
بۆ مهغريبی منت کردووە
ھهر ئهوەيه
دەروێشێکی پڕ لهتهريقهت بۆ ژنێکی کردووە.
٧
که خۆری نائومێدی لهجهستهی ژنێک ھهڵدێ
چاوەکانم بۆ ئهوينت خوڵقاوەو ھيچ نابينن
جگه له سێبهری چاوەکانی تۆ

که خۆريش زەردەپهری ئێوارانی
پاڵتۆکهی دەپێچيتهوەو ئاوادەبێ
خهونهکانم ھيچ نابين جگه له تۆ.
٨
ئهگهر ڕۆژێ وشهيهکم بوونه گوناح و
لهسهفهرێکدا نهغرۆی کرديت
ئازاری دايت ،،زوو پێم بڵێ
دڵنيابه و چاوەڕێبه
دەيسڕمهوە لهبيرەوەری و ناخمدا
بۆئهوەی دڵت ھيچ نهڵێ.
٩
چهندين ساڵه پيتهکانی ناوت
لهگواڵڵهی مێشکمدايه
بوونهته ئاوێنهی رووناکی و
ھهرگيز بيرم ناچێتهوە
تهنياپياوێک لهچاومدا
ئارەزووی سهفهرێک دەکاوو
قهت پيرنابێ
بۆيهدڵم بڕياريدا
باوەش بۆکهس نهکاتهوە
ھهر بۆ خۆشهويستی ئهونهبێ.
١٠
کهڕەش دەچيهوە لهپياوێکی نائومێد دەچی
تهنھايی خهمت لێ دەبارێ
کهرەنگت وەک گوڵ سپی دەچێتهوە
بزەو خهندەم لی دەبارێ
تۆپڕی لهتريفهی مانگهشهو
من به ھهردوکيان ڕاھاتوم
ھهر بۆيهشه که ئهتبينم
له ڕقێکی پيرۆز دەچم.

١١
حهزدەکهم بتکهم
بهکۆالرەيهک و بهئاسانی
لهئاسمانا بێت و بچی
ئهوکاته ھهر بهدەستی خۆمه
نزمت کهمهوە الی خۆم و
يالهئاسماندا بهرزبفڕی.
١٢
سهردەمێکه لهگهڵ تۆدا دەژيم و
تهمهن ناڕواو وەک خۆی ماوە
سهردەمێکه لهگهڵ تۆدا
پياسه دەکهم
قاچهکانم گڕوتينی جارانيان ھهرماوە
سهردەمێکه لهگهڵ تۆدا پێدەکهنم
تووڕەبوونيش لێم تۆراوە.
١٣
پێان ووتم بوويته شاعيرێ
ئاگاداربه خۆت دووبارە نهکهيتهوە
منيش ووتم
مادام ووشهو رستهو شعر
ھهرتۆيت و تۆيت
کهس تاقهتی لێمان ناچێ.
١٤
شهوێک شعريکم بۆنوسيويت
باران بهلێزمه دەباری
بهيانی خهبهرم بۆوە
باران ھهموو ووشهکانی سڕی بۆوە
ھهربهتهنيا ووشهی خۆشهويستی نهبێ.
١٥
ئهڵقهيهکت بۆناردبووم
روخسهتم لهپهنچهم وەرکرت
بۆم ھهڵگرێ

زۆ دڵخۆش بووم بهئهسپايی
پێان ووتم "بهختهوەرم
ئهوتاکه ،،خۆشهويستيت بێ؟
١٦
زستان ھات و
بهفرباری و ،بهبهفراوی لێوەکانت داتپۆشيم
رەنگم سپی سپی بوو لهبهفر
ھاوين ھات و تيشکی خۆر رەش رەشی کردم
دڵم ترسا ئاخۆ سيمام نهشێواوە
رۆحت جوانه
ھهقم نيه سيمات چۆنهو چۆن گۆراوە.
١٧
ماوەيهکه عهشق بۆته
روبارێک ولهناويدا مهله بکهم
ماوەيهکه چاوت بۆته روبارێک و
لهناويدا خۆم وون دەکهم
ماوەيهکه لێوت بۆته گۆرانيهک
لهگهڵيدا سهما دەکهم
بۆيه نهکهی قهت لێم دووربی
من دەمهويت بۆھهميشه بۆنت بکهم.
١٨
ئازادييان کردە تفهنگ
چی باڵندەی رووناکی بوو
ھهموويان کوشت
ژنيان کردە بووکه شووشهو
لهسهر خوانی مێزەکاندا سهمايان کرد
نيشتيمانيان کرد بهخهم و
شنهی ئازاری دايپۆشين
وەرزێکی پرخۆڵهميشی بوو
جوانی خاکی لێ سهندين.
١٩
من نهمزانی لهچاوتروکانێکدا
تهمهن دەڕواو

خۆشهويستی ھهردەمێنێ
ژيان بێ تۆ تهنياييهو
پايز بهھار ناوەرينێ.
٢٠
تۆھهندێک جار
پهپولهيت و بهسهرجهستهی
خۆزگهکانی ھهستمدا دەفڕی
ھهندێ جاريش ھهنگێکی تاک وتهنيای
بێدەنگی زەمهن دەشکێنی و
شيلهی ھهموو جهستهم دەمژی.
٢١
ئهوەی زۆر دڵخۆشم دەکا
تۆلهمينای ياقووتی مندا دەژی
ئهو شهوەی لهخهزانێکدا بۆتۆت دەنوسم
پڕاوپڕی ژوورەکهم دەبێته تريفهو
مۆمهکان دەتوێنهوە
ئهو رۆژەی بۆبێدەنگی نيشتيمان
دەنوسم
دەرگای ھهموو زيندانهکان دەکرێنهوە.
٢٢
ھهرچی روبار ھهيه ،،جوانه
بهاڵم ھيچيان
وەکوو ملوانکهی چاوت مهستم ناکهن
ھهرچی رەزو شينايی و باخه ،،جوانه
بهاڵم ھيچيان وەکوو
بزەو خهندەی لێوت
شادم ناکهن
ھهرچی ناوی پيرۆز ھهيه
بوونهته سهرابێکی ناوەخت
بوونهته نۆتهو مۆسيقا
بوونهته شهونمی سهردرەخت
بهسێبهری بااڵت ناگهن.

٢٣
تنۆک تنۆک لهزەتی ماچهکانت
ڕژانه سهر لێوەکانم
تا ئهبهد بيرم نهچۆوە
ھهناسهی شنهبای تاڵهکانت
بهر سهمای شێواوی قژم کهوت
تۆزێک له فرمێسکی چاوت
ڕژايه ناو لهپی دەستمهوە
ھهرگيز ختووکهی ووشک نهبۆوە.
٢٤
سهرم بهر مرواری سنگت کهوت و
دوو دڵۆپ فرمێسکی گهشت و
پهنجهرەيهک لهنائومێدی و
خهندەيهکی پڕ له سۆزم
لێ دەکهوێته خوارێ،
پێش دۆزەخی ماڵئاوای
دەستم بهر دەستت کهوت و
ئهوەی له دەستم بهربۆوە
پهنجهکانم ھهپرون بوون بهجارێ.
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