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ڕۆژگار دەمبات، بە ڕابردودا دەمگێڕێت، لە دەرگاو پەنجەرەی مااڵنم پێدەدات،

خانەقا و دیوانم پێ  بەسەردەكاتەوە، چراكانی جارانم پێ  دادەگیرسێنێتەوە.

دەمەو بەهار بە شەوێكی تەمومژاویدا دەمبات،

هاوینان پەپولەم تێدەئاڵێت. هێمن، هێمن دەمهێنێتەوە، بە سەرابستانێكدا دەمبات

دەستم لە هیچ گیرنابێت، ژیرنامبەوە. ڕەشەبا دەمكات بە درەختێكی سەر و باڵشكاو

نە چۆلەكە، نە كۆترێك، ناتوانن هێالنەیەك بە سەرمەوە  بچنن

ڕۆژگار دەمبات، لە بەر ئاگردانێكدا جێمدەهێڵێت 

كوڵوكۆی دامركاوەو دڵم بە تروسكەی ناو خۆڵەمێشەكەی خۆشە 

ئۆخەی بە دەوریدا زەماوەندێك دەگێڕێت، پشكۆكانی گەشدەبنەوە  !

دێمە دەرێ ، سەرما دەمداتەوە  دەستی ڕۆژگار

ئیرت شكۆی تەمەنم لە ئێوارەیەكی دڵگیردا باڵدەگرێت 

بە سەر هیچ بەرزایی و دار و بەردێكەوە نانیشێتەوە

ئەوەندە  دەجریوێنێت  هەتا ئاوێزانم  نەبێتەوە، كپ نابێت!

ڕۆژگار دەمبات، بە سەر هەوری خەیاڵەوە  بە بارانم دەسپێرێت

لە بەر تەرزەی  بە لێزمەدا هانا بۆ ئەشكەوتەكانی جاران دەبەم

تەیر و تواڵی ئاوارە، تێر و برسی، هیچیان درۆم لە گەڵ ناكەن،

ئاشنام بوون و ئاشنایان بووم،
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ــە  ــاڵ و  ب ــەققەی ب ــە  ش ــدار  دایان ــەی  باڵ ــەرمەوە  كەوان ــە دەوری  س ب

ــن، ــت و دەر كەوت دەش

منیان دایەوە  دەستی  ڕۆژگار، لە تەنیاییدا جێیانهێشتم 

ڕەگوڕیشەم  بە شوێنپێمەوە جێدەمێنێ ، 

ئەو  نهێنیە بۆ سبەی، بە رسوە بایەك  سەردەردێنێ 

پشت  لە جەنجاڵی و سەر ئێشەی  ئێستا  دەكات،

ڕۆژگار دەمبات، بە هاتوهاوار  و  ژاوە ژاوێكدا  دەمبات

نایانەوێ   نامەی  شەیداییم بكەنەوە،

ڕۆژگار  بە چیایەكەوە  جێمدەهێڵێ ، ئاوازی  دەرون  دەگاتە  ئاسامن 

ڕۆژگار  بــە بیابانێكــم  دەســپێرێت، نامــەی  كزیــی و پەرێشــانیم  دەبێتــە  

ئەفســانەی  نەبیســرتاو

گەردەلــوول  هەڵمدەگرێــت، دەمگەیەنێتــە  نــاو  دیوانــی  وشــە و ئاهەنگی  

دێــڕ و  زەماوەنــدی  چریكــە،

الپــەڕەی  یەكــەم  دەكەوێتــە  وێنەكــەم    ، دەنێــم  ســەر  لــە  تاجێــك 

! نهێنیەكانــەوە  زمانــە  ئەنســكلۆپیدیای 

ڕۆژگار دەمبات، هەناسەم  لە  قەفەسێك  دەنێت هاوارم دەگاتە باڵندە

ــی   ــی  كەمانێك ــم  ژێ ــاڵی، ئاوازیش ــەی  وشكەس ــە گواڵڵ ــكم  دەگات فرمێس

شــكێرناو

پێكەنینم  هێشوی  دەستودەمی مناڵێكی لە  تەنیاییدا  هەڵبزڕكاو .

ئەم  ڕۆژگارە  بۆ  كوێم دەبات ؟

نە هەور و نە ئەستێرە و ، نە باران و نە چەخامخە و

نە زریان و نە تۆفان و ، نە هەنسك و نە گریان و ..

هیچ نەماوە ، خۆ  كەلێنی هەموو نهێنیەكان گەڕاوم  !

خۆ  شمشێری  هەموو  غەدرێكم  ناسیوە،

بە  ئاگری  هەموو  ئۆردویەك  ئاشنام

خۆ پەردوی  هەموو وێرانەیەكم  كردۆتە هێالنەی خەونەكانم .

ئیرت خۆم ڕادەپسكێنم  لە دەستە قورسەكانی  ڕۆژگار،

یاڵی  ئەسپەكەم  دەگرم، 

با بۆ  بەر  خەرمانەی  مانگی  سنورێكی  نهێنی  هەڵمگرێ ،

شكۆیەكی  باڵگرتوو ئاوێزان  و  ئامێزانم  بێت!

                                                                                                                      


