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وێنەی خوشکەکەم لە 
دەفتەر ڕەسمی منداڵیدا

عەبدوڵاڵ سلێمان )مەشخەڵ(
)کەنەدا(

جاران خوشکەکەم لەسەر گەاڵیەک لە خەون
بە هەزاران نزای دەکرد 

پەپوولەی ماچ و قوربانیی هەڵدەفڕاندە 
سەرزەمینەکانی ژیان

جاران خوشکم بە پەیژەی جوانیا سەردەکەوت و 
بەردەوام شۆخی، لەگەڵ فرمێسکە وەریوەکانی 

چاوەڕوانیم
فۆتەیەکی لە بەرائەت لەسەر دەکرد

چەپکەگوڵی میهرەبانی و قوربانیی دەسکەنە 
دەکرد و دەیخستنە نێو ئینجانەکانی ڕوحی

جاران کات لەبەردەمم دەوەستا
دەمتوانی پەنجە بخەمە نێو دەستی و بچرپێنم بە 

گوێیدا و 
لەگەڵ خۆمدا گڕی بدەم و لەفەی بۆ بکڕم و 

تەنانەت فێری جگەرەکێشانیشی بکەم
ئاخ، بەاڵم خوشکەکەم لەو سەرەوە چوارمشقی 

لەسەر پەڵەهەورێک لە موحیبەت
دادەنیشت و ڕیسی فریودانی لێ دەکردمەوە بە 

خوری و
نەیدەهێشت چرچی بکەوێتە دەموچاوی بیرەوەریم

جاران خوشکێکم هەبوو لە نەعناع
تەڕ هەروەکو تاڤگە بەخوڕەکانی بوون

جوان وەک چێژی شیعرێکی نوێ
ئارام وەک پەنجەرە داخراوەکانی قەاڵکەی ماڵ

خوشکەکەم دڵی لە بۆن و 
چاوی لە گوڵە بەیبوون و 

نیگای میسکی لێ دەتکا.
لەسەر زەردەخەنەکانی سەر لێوی شەوە نووتەکەکان 

هەزاران کۆتری بزەی ماڵیی دەکرد   
بەهەردوو ناو لەپی دەستی دەیکێشا بە شووشەی 
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باڵەخانەی زیندانەکەی ژیان 
خوشکەکەم جاران فلووتی بێنەوایی دەژەند 

بە کراسێکی ئاودامان سپی وەک دڵی دەچووە 
پارکەکانی خەم و

گلەیی لە کەناری ئارەزوو و پاسارییەکانی بەختی 
ڕەش دەکرد

جاران خوشکەکەم گریانی نەدەناسی، پێکەنین 
دەرگاکانی لێ کڵۆم دەدا و 

لە سێبەری تەنیایی خۆی دەسڵەمییەوە 
هەرکاتێکیش بەدەم یاریکردنەوە بمترساندایە 

فیزاحێکی گەورەی دەکرد
من و خوشکەکەم جاران بەیەکەوە مەتەڵمان بۆ 

باران دەوت
بەیەکەوە بیرمان لە سەفەری ژیان دەکردەوە

بەیەکەوە دەچووینە سەربانی ڕابوردوویەک لە قاقا
کتێبمان دەبرد بۆ ئاسمان

مۆسیقامان دەکردە نێو دەستەسڕی نائومێدی و تا 
هیالک بوون

باسی تاشەبەردەکانی غەدرمان بۆ یەکتری دەکرد
هەرکاتێکیش میوانداریی شیعر و کتێبم ساز بدایە

ئەو بە سینییەک لە میهرەبانی و بەرائەتەوە 
دەردەکەوت

ڕەگەکانی ترس و خۆشنوودی دەناسی 
وەک خووی هەمیشەیی لەبەردەم پەیکەری عەشقدا 

دەیدا لە گریان
چەندێ گەورە بوو خوشکەکەم وەختێ دەمبینی بۆ 

شیعر سەما دەکا
بیری دەکەم بە ئەندازەی گەورەیی ئەو بیری دەکەم

ئەو دەمەی خۆر ئاوا دەبێ و تیشکی پڕتەقاڵی 
لەنێو هەورەکاندا 

ڕێک وەک تاڵە پرچی خوشکەکەی جارانم زەرد 
دەچێتەوە

سەر دەخەمە سەر دەفتەر ڕەسمی منداڵی و وێنەی 
خوشکەکەم دەبینم

دەبینم دەداتە پرمەی گریان

پردی فرمێسک لە چاوی باڵندەکانەوە دروست 
دەکا و پێیدا دەپەڕێتەوە بۆ دوورگەکانی جارانی
بە پاستیل لەسەر دیواری مەینەتی دەینووسی 

»عەشق گوناهێکی گەورەیە«
ئەوجا دەچێتە کۆشی دایکم تا پرچی خەونەکانی 

بۆ بهۆنێتەوە
خوشکەکەم بەیداخی لە ئاوریشم و 

پێکەنینی لە وەهمدا لە ئەنگوجکی کراسەکەی 
گرێ دەدا و 

خانە خانەی لەسەر مەرگ و  ژیان دەکرد
من و خوشکەکەم پاییزێک کە پڕ لە با و لە 

باهۆزی چەمانەوە و تێکشکان بوو
بەنهێنی دیوارەکانی دوودڵی، لێکدابڕاین

ئەو بوو بە تەمێکی سپی
بە ڕووبارێک لە بەرائەت

بە باخچەیەک لە قەشەنگی و 
بە ئینجانەیەک لە قوربانی و فیدا

منیش بووم بە گۆرانییەکی کۆچەر و 
بە ئاسمانێک لە خەم و

بە تابلۆیەک لە بیرەوەری خوشکەکەم.

کۆتایی ئازاری ٢٠٢٠

تێبینــی: خانەخانــە : جــۆرە یارییەکــی مندااڵنەیــە و لەســەر 
ــە  زەوی هەشــت چوارگۆشــەی پێکــەوە لــکاو دەکێشــرێت و ب
بەردێکــی پــان یارییەکــە دەکــەن. ئــەم یارییــە ئەگەرچــی 
هــەردوو ڕەگــەزی نێــر و مــێ دەیکــەن، بــەاڵم زیاتــر ڕەگــەزی 

مــێ خۆیانــی پێــوە ســەرقاڵ دەکــەن.


