دونياى شێت و عاقڵهکان

به کۆاڵنهکانی ژياندا بگهڕێ
کام تهالری زاکيرەی جوان ھهيه بيبينه
له کانياوی عهقڵی مرۆڤدا خول بخۆ
کام ئاوی پاکی يادەوەريی جوان ھهيه
بزانه
ئهمه جێ پێی شێتهکانه
ئهو شێتانهی گوڵ دەخهنه
ئينجانهکانی ژيانهوە
ئهمهش ھهنگاوی عاقل َهکانه
ئهو عاقاڵنهی دونيا به خوێن دادەپۆشن
تێپهڕە ئازيزم تێپهڕە
شێتهکان به کوێدا ڕەتدەبن
تۆش لهوێوە تێپهڕە
ئهوان نه لهگهڵ فريشتهکان شهڕيانه و
نه لهگهڵ مرۆڤ
ئهوان نه لهسهر کورسی خوێنی يهکتر دەڕێژن و
نه سامان مهحکوميان دەکات
ئهی شێت ترين ئادەم
لهم ڕێگايهوە تێپهڕە
ڕێگهی ئهوان نه چاڵی قهھری عاقڵهکان و
نه تهڵهی ڕاوچييهکانی لێيه
ڕێگهی ئهوان ھهميشه ڕەنگڕێژ کراوە
به بهرائهت
ماڵهکانيان پڕ کراوە له ميھر
خودايه تو گهورەيی خۆت
شێتم بکه

کهژاڵ ئيبراھيم خدر

وەک ئهوانهی بهھهشتيان
بۆ دەخهيته سهر پشت
شێتم بکه ھاوڕێم شێتم بکه وەک خۆت
تا ببمه بهخشندەترين ئادەم
من نامهوێ له ڕيزی ئهوانه ئهژمارد بکرێم
که بهخوێن دونيا دادەپۆشن
که به چهقۆ سهری مرۆڤ دەبڕن
ئهوانهی جهستهی ژن دەخهنه
بهر نهفرەتی چهقۆ
چهندە جوانه دونيای شێتهکان
بێ کڕنوش بردنه بۆ پارە
بۆ ئاغا ،بۆ مرۆڤ
ئهو کوڕە شێتانه ئهجووڵێ
شێت نييه
له گۆڤهندی مانگی ھهنگوينی خۆی دا
جهلالدە عاقڵهکانی بهعس
فريشتهی نێو بهھهشتی خێزانهکهيان
وەک کااڵيهک بهتااڵن برد
لهو ڕۆژەوە ئهو کوڕە خۆی لێ وون بووە و
شێتانه به دوای خۆيدا وێڵه
ئهو کچه ھاوڕێيهم شێت نييه
خۆى و کتێب و قهڵهم و جانتاکهی
وەک نێچير کهوتنه دەست ڕاوچيهکانی
لهزەتی ديکتاتۆر
قهڵهمهکهی سهربڕا و
کتێبهکانی له خوێن گهوزا و
جانتاکهی پڕکرا له ئهشکی نامووس
جهستهی تيرۆکرا و عهقڵی کوژرا
ئهو پيرەمێردە شێت نييه

بهاڵم تۆزی بيابانهکهی عهرعهر و
گردی دۆزەخی نوگرەسهلمان
عهقڵ و سۆز و ڕۆحيان
ھهڵقرچاندووە
ئهو ژنهی من بينيم شێت نييه
ئهوە لێشاوی ھێزی ڕەشهبا
بهو ھهموو قهھر و نهفرەتهوە
به سوپاگهلێکی زۆرەوە
عهقڵيان دزيووە
ھاوسهرەکهى و دوو کۆرپهيان بۆ سهر بڕيووە
ئێمه تێناگهين کێ شێته؟
عاقڵهکان کێن
کێن عاقڵهکان
ئهوەی مرۆڤ سهردەبڕێ
ئهوەی جهستهی ژن ئهتک ئهکا
ئهوەی مناڵ ئهنفال ئهکا؟!

