سپێدەکانی تووڕەبوون
ئاوابوونی خۆری ژيان
کهژاڵ ئيبراھيم خدر
1
کاتێ خۆم دەخۆمهوە
لهکورسيهکی بهتاڵی دوا شهمهندەفهری
وێستگهيهکی چاوەڕوانی دەچم
لهدڵی نهرمی عاشقێکی
پڕ نيگهرانی دەڕوانم
کهتيشکی دڵی پڕحهسرەتی
دڵۆپێ شهونمی لێ دەبارێ
لهتهمی ئێوارانی وەرزێک دەچم
کهپهنجهکانم دووکهڵی مهينهتی و
داوای ئاوابوونی خۆری ژيان دەکات .
2
کهخۆم دەخۆمهوە
سپێدەکانی توڕەبوونی باخی تهمهن،
خنکاوی باوەشی زەردەپهڕەو
باوەش بهگهاڵی وەرينی
ئهستێرەی شهواندا دەکهم
کهھهناسهی ئومێدو
زەردەخهنهيان لێ ببارێ و
بهرەنگی دڵم بخوێنن .
3
کهخۆم دەخۆمهوە
نيگای چاوەکانم پڕ دەبن
لهگوڵی ھهنارو ،پرووشهی بهفرو
سيمام پڕ دەبێ ،لهوەنهوزی پهرداخی فرمێسک و
نهغمهی دڵيشم پڕ دەبێ
له پهڵه ھهورێکی رەش،
کهشهماڵی بارانی پێيهو
دەيبهخشێته پهروانهی زەوی
تاکوو نهسيمێ لهپهنجهرەی دڵ
پڕ کا لهباڵهفڕەی ووشهکان و
مهرگی سێبهری گزنگی بهربهيان .

4
کهخۆم دەخۆمهوە
لهلقی شکاوی درەختێک و
باخێکی بێ باخهوان و
پشکۆی خاچی سهبهتهيهکی بهرئاگردان و
ئاوێنهی گوڵهگهنمێکی دڵ ناسک دەچم
کهبهکهناری دڵما
ئاونگی شهونم دەبارێنن؟
5
کهخۆم دەخۆمهوە
لهرەزێکی ھهناسه ساردی وەرزەکان دەچم
که تينووە به چرۆی سوری
گوڵی ھهنارو
پشکۆی چاوەکانی عاشق و
تهليسمی فرمێسکی ئێوارەيهک و
بهرسيلهی تازە سهوز بووی
رەزەکان و
يادگاری چرای رۆحی کيژۆڵهو
چهپکێ نێرگزی دەستی عاشقێک.
6
کهخۆم دەخۆمهوە
لهدڵێکی تێکشکاو
لهبووکه شوشهی
دەستی منداڵێکی بهجێماو
لهتيشکی خۆری ئهرخهوانی
لهپهرەی گوڵێکی سورو
حهسرەتی گهاڵيهک و
پايزێکی رەنگ زەردو
ماڵی مهلێکی وێرانهو
پۆلێ کۆتری رەنگاو رەنگی
ھێمن دەچم
کهناتوانن لهسهرسێبهری ژنێکی
پڕ تارمايی ئاوازێکی تهماوی بخوێنن
لهسهر تهالری ئاسمانی سينهيدا
کۆرالی گۆرانيهکی خامۆش بچڕن و
سهما بکهن .

7
کهخۆم دەخۆمهوە
چاوەکانم رەنگی بريسکه دەيانگرێ و
جهستهم دەبێته ئهستێرەيهکی غهمگين
ناتوانن وەک پشکۆی
ئاگر داگيرسێ
رۆحم دەبێته سێبهری شهوو
دەنگم دەبێته سهمای دابڕان و
فرمێسکيش دەبێته رێژنهی باران و
سۆزيش دەبێته چريکهو
رەزو باخێکی تۆقێنراو بهئاوەدانی و
زەويهکی پاراو لهبێدەنگی
نزيک له چرای شهوەزنگی مهغريب
دوور لهدارستانی دايک
وون بوو لهدرەختی باوک.

پڕووشهکانی عهشق
کهژاڵ ئيبراھيم خدر
1
که ئاشنات بووم
بهبێ ئاگر گڕم گرت و
لهبهرپێتا توامهوە
ھهر زوو زانيم
کانگای عهشق وخۆشهويستی
به عهشقێکی زۆر شێتانه
له ناختدا گيرسامهوە.
2
من بهر لهوەی تۆ بناسم
لهخهونی چاوەڕوانيدا
تۆم بينيبوو
من بهر لهوەی تۆ بناسم
تامهزرۆی سهمای پهنجهت و
عاشقی روخساری گهش و
دوو چاوی پڕ ئهوينت بوو.
3
که تۆم ناسی
گردێک بووم ،بووم بهچيا
کانيهک بووم و بووم به دەريا
شهوێکی ئهنگوسته چاوو بووم
بووم به گزنگی بهيانی
باڵدارێکی ناو قهفهز بووم
گهڕامهوە بۆ سهرچڵی درەختهکان
بۆ نهغمهی خۆش ،بۆ گۆرانی.
4
يهکهم ديدار
ميوانێکی ناوەخت بووم
تۆش گڵکۆی پياوچاکێک بووی
ھاتم تاکوو
دوو بهرد بنێم،بهنێو چاوانی پيرۆزتهوە
چارەنووسی رۆژانی رانهبردووی خۆم
له نێو مهرقهدی بااڵتدا تاقی بکهمهوە.

5
لهو رۆژەوە دەستهکانی تۆم ناسيووە
دەستی ھيچ شێخێک ماچ ناکهم
ھهر بهتهنيا تۆ شێخم بهو
من کچه گاور
ھهر بهتهنيا
تۆ دەروێشهکهی رۆحم بهو
منيش تهکيهی زکرو نزات.
6
لهيهکهم ديدارى تۆوە
من قهرزاری ھهورو زەويم
ھهور ھات رێگهی ژوانی
نيشاندام
زەوی بۆنی خۆڵی تۆی
پێناساندم.
7
کاتێ وشهی ناوتم نوسی
ھهموو وشهکان لێم زوير بوون
چونکه لهناو ھهمووياندا
بۆ پيرۆزترينيان گهڕام.
8
بهڵێنمدا
ھهرگيز بۆنی گوڵێ نهکهم
بۆنی وەک ھهناسهت نهبێ
لهھيچ ئاوێک نهخۆمهوە
وەک خوێنهکهت شيرين نهبێ
پشوو نادەم
لهژێر سێبهری چنارێ
بهرز نهبێ بهقهد بااڵت
من تيشکی خۆرم ھهرناوێ
روناکيهکهی نهگا بهجوانی
چاوانت و گهشی سيمات.
9
دەتۆش وەرە جێم مهھێڵه
دەرگای دڵتم بۆ وااڵکه
با لهناختا بتوێمهوە
خۆت دەزانی که ووشک بووم
تهنيا بهعهتری ھهناسهت
دەژێمهوە.

