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ئایینێکی ترئایینێکی تر

ئاراس عەبدولکەریمئاراس عەبدولکەریم

دواجار هاتیتە سەر قەناعەتی پەلکە گیاودواجار هاتیتە سەر قەناعەتی پەلکە گیاو
بڕوات کرد کە باران گۆرانییەکی تەڕە.بڕوات کرد کە باران گۆرانییەکی تەڕە.

هاتیتە سەر یەقینی ئێوارەو هاتیتە سەر یەقینی ئێوارەو 
بڕوات کرد کە خۆرنشین جوانترین سێبەرە.بڕوات کرد کە خۆرنشین جوانترین سێبەرە.

سوپاس بۆ پەنجەرە؛سوپاس بۆ پەنجەرە؛
بــە بــێ حیکمــەت نەبــوو ئاشــنایەتی نێــوان ژوورێکی بــە بــێ حیکمــەت نەبــوو ئاشــنایەتی نێــوان ژوورێکی 

و  و تەریک  تەریک 
سیگاری اللێوی شیعرێک و سیگاری اللێوی شیعرێک و 

بارتەقای دووکەڵێکیش، خەیاڵ.بارتەقای دووکەڵێکیش، خەیاڵ.
بەبێ حیکمەت نەبوو شەو بەو کوێرییەی خۆیبەبێ حیکمەت نەبوو شەو بەو کوێرییەی خۆی

ئەدرەسی تەنیاترین چرای ئەزانی!ئەدرەسی تەنیاترین چرای ئەزانی!

هەر لە خۆڕا نییەهەر لە خۆڕا نییە
درەختێک ئولفەت بە بارانەوە بگرێ،درەختێک ئولفەت بە بارانەوە بگرێ،

ئاخر ئەو بە چرپەی ڕێژنەیەکئاخر ئەو بە چرپەی ڕێژنەیەک
ئەیخاتە سەر کەڵکەڵەی سەمائەیخاتە سەر کەڵکەڵەی سەما

ئەیباتە ئەوپەڕی فڕین وئەیباتە ئەوپەڕی فڕین و
ئەوسەری وەرین وئەوسەری وەرین و

ئەودیوی »با«؛ئەودیوی »با«؛
وەکوو خوا،وەکوو خوا،

ئەیکاتە تاک و تەنیاترین سەوزی ئەم دنیایە..!ئەیکاتە تاک و تەنیاترین سەوزی ئەم دنیایە..!

خەریکە بڕوا دێنم، لە نێو تەنیاییداخەریکە بڕوا دێنم، لە نێو تەنیاییدا
هەموو پەنجەرەیەک موعجیزەی خۆی هەیە و هەموو پەنجەرەیەک موعجیزەی خۆی هەیە و 

ئەتوانێ لەنێو سکەخشکەی چیمەنێکی تەڕائەتوانێ لەنێو سکەخشکەی چیمەنێکی تەڕا
سەفەرێکی کەسک کەسک بباتە نێو سەریسەفەرێکی کەسک کەسک بباتە نێو سەری

ماڵێکی ئاودامان لە دەرگا و لە قوفڵ وماڵێکی ئاودامان لە دەرگا و لە قوفڵ و
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بەســەر شــەرعییەتی دیوارەکانــەوە، الوالوێــک بکاتــە بەســەر شــەرعییەتی دیوارەکانــەوە، الوالوێــک بکاتــە 
پێغەمبەر..!پێغەمبەر..!

من ئەڵێممن ئەڵێم
لە نێو تەنیاییدا،لە نێو تەنیاییدا،

هەتا نەورەسێکیش گۆرانیی خۆی هەیە؛هەتا نەورەسێکیش گۆرانیی خۆی هەیە؛
لەوانەیە گۆرانییەکی وەکوو خۆی سپی بێت،لەوانەیە گۆرانییەکی وەکوو خۆی سپی بێت،

شوکور ئێمە نایزانین،شوکور ئێمە نایزانین،
دەنا، بە زەبری درۆیەکدەنا، بە زەبری درۆیەک

ئەویشمان ئەکردە ئاوێنەیەکی شکاو.ئەویشمان ئەکردە ئاوێنەیەکی شکاو.

من ئەڵێم کانی لە هەموو ئاوێنەکان جوانترە،من ئەڵێم کانی لە هەموو ئاوێنەکان جوانترە،
ئەو لەسەر زمانی ئاوەوەئەو لەسەر زمانی ئاوەوە

هەمیشە بە لێڵی باسمان ئەکات.هەمیشە بە لێڵی باسمان ئەکات.
کانی درۆ نازانێ،کانی درۆ نازانێ،

ئێمە هەموومان لێڵینئێمە هەموومان لێڵین
مەگــەر هــەر ئــەو دەمــەی کــە عەشــقێک نــاوەوە و مەگــەر هــەر ئــەو دەمــەی کــە عەشــقێک نــاوەوە و 

ئــاو ئەمانبــات.ئــاو ئەمانبــات.
بــۆی  خەونێــک  کــە  ئەڵێــم  پــێ  ئــەوەت  بــۆی مــن  خەونێــک  کــە  ئەڵێــم  پــێ  ئــەوەت  مــن 

ومەتــەوە ومەتــەوەگێڕا گێڕا
نەک ئایەت..!نەک ئایەت..!

خەریکــە بــڕوا دێنــم کــە خواوەنــد سیاســەتوانێکی خەریکــە بــڕوا دێنــم کــە خواوەنــد سیاســەتوانێکی 
گەورەیــە!گەورەیــە!

ئەو بەر لە هەموومانئەو بەر لە هەموومان
تەنیایی کردە گەورەترین سیحری خۆی،تەنیایی کردە گەورەترین سیحری خۆی،

ئاخر ئەو ئەیزانی، لە نێو تەنیاییدائاخر ئەو ئەیزانی، لە نێو تەنیاییدا
هەموو شتێک زۆرە، زۆر..هەموو شتێک زۆرە، زۆر..

هەموو شتێک جوانە، جوان..هەموو شتێک جوانە، جوان..
ئەهــا چــۆن لەنێــو تەنیاییــدا دەســتەکانی خواوەنــد ئەهــا چــۆن لەنێــو تەنیاییــدا دەســتەکانی خواوەنــد 

کەشــف ئەبــن؟!کەشــف ئەبــن؟!
من کوفرت بۆ ناکەم،من کوفرت بۆ ناکەم،

ــە  ــرۆزەکان ل ــم کــە هەمــوو کتێبــە پی ــە شــتێک ئەڵێ ــرۆزەکان ل ــم کــە هەمــوو کتێبــە پی شــتێک ئەڵێ
ــن! ــان نەئەهــات پێــت بڵێ ــن!ڕووی ــان نەئەهــات پێــت بڵێ ڕووی

شەرم لە چی بکەین؟شەرم لە چی بکەین؟
هەموومان لە نێو تەنیاییدا هەموومان لە نێو تەنیاییدا 

شایەتمان بە پەنجەرە ئەهێنین،شایەتمان بە پەنجەرە ئەهێنین،
مەگەر هەر ئەو موریدە زەلیالنەی مەگەر هەر ئەو موریدە زەلیالنەی 

دڵیان بە موژدە ساردەکانی سێبەر  سپاردووەودڵیان بە موژدە ساردەکانی سێبەر  سپاردووەو
بە بەر چاوی هەتاوی کانوونەوەبە بەر چاوی هەتاوی کانوونەوە

پەنجەرە دائەخەن..!پەنجەرە دائەخەن..!
لەوان گەڕێ،لەوان گەڕێ،

ئەوان دەربەست نایەن لە نێو پیاسەیەکائەوان دەربەست نایەن لە نێو پیاسەیەکا
شارێک لە پەلکە گیا ببێت بە ژێر پێوە!شارێک لە پەلکە گیا ببێت بە ژێر پێوە!

ئــەوان کــوا لــەوە تێئەگــەن کــە پەلکــە گیــا ئەلــف و ئــەوان کــوا لــەوە تێئەگــەن کــە پەلکــە گیــا ئەلــف و 
بێــی باخچەیــە؟!بێــی باخچەیــە؟!

چووزانن کە باخچە چ عاشقێکی گەورەیە!چووزانن کە باخچە چ عاشقێکی گەورەیە!
عاشقێک لە عەشقا سەوز ئەبێ و عاشقێک لە عەشقا سەوز ئەبێ و 

لە عەشقا زەرد ئەبێ و لە عەشقا زەرد ئەبێ و 
لە عەشقا ئەوەرێ..لە عەشقا ئەوەرێ..

من لێوان لێوم لە وەرین ومن لێوان لێوم لە وەرین و
سیخناخم لە ئایینی باخچە وسیخناخم لە ئایینی باخچە و

پڕ پڕم لە ئیمان،پڕ پڕم لە ئیمان،
ئیدی لە چیم کەمە..؟!ئیدی لە چیم کەمە..؟!

عەقیــدەم، عەقیــدەی زەڕنەقووتەیەکــی بــەر گــڕەی عەقیــدەم، عەقیــدەی زەڕنەقووتەیەکــی بــەر گــڕەی 
تەممــووزە،تەممــووزە،

بە داڵدەی سێبەری دار هەنجیرێک..بە داڵدەی سێبەری دار هەنجیرێک..
یەقینم، یەقینی نزای قارچکێکە،یەقینم، یەقینی نزای قارچکێکە،

بە موعجیزەی بەردەچەرخی هەورێک..بە موعجیزەی بەردەچەرخی هەورێک..
باوەڕم، باوەڕی ماچێکی وەریوەباوەڕم، باوەڕی ماچێکی وەریوە
بە میهری دەستەسڕی لێوێک..بە میهری دەستەسڕی لێوێک..
ئەها چۆن سخناخم لە ئیمان؟ئەها چۆن سخناخم لە ئیمان؟
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ئیدی لە چیم کەمە..؟!ئیدی لە چیم کەمە..؟!

ژوورێکم لە تەنیایی گرتووە بە کرێ،ژوورێکم لە تەنیایی گرتووە بە کرێ،
بە قەد خەونێک ئەبێ!بە قەد خەونێک ئەبێ!

ژوورێکژوورێک
کردنەوەی هەموو پەنجەرەکانی بە دەست خۆمە،کردنەوەی هەموو پەنجەرەکانی بە دەست خۆمە،

بە دەست خۆمە، کام ئێوارە ئاڵەبە دەست خۆمە، کام ئێوارە ئاڵە
بە بۆیەی مناڵیی ڕەنگم کا وبە بۆیەی مناڵیی ڕەنگم کا و

کام گۆرانییــە کاڵــە، بــە دەنگــی ئــاو شــتێکم تیــا کام گۆرانییــە کاڵــە، بــە دەنگــی ئــاو شــتێکم تیــا 
بڵــێ وبڵــێ و

چ گەاڵیەک تیاما بوەرێ وچ گەاڵیەک تیاما بوەرێ و
خەیاڵی کام چراخەیاڵی کام چرا

بمکاتە ماڵێکی دراوسێی مانگ..بمکاتە ماڵێکی دراوسێی مانگ..
من باسی بەهەشتت بۆ ناکەم،من باسی بەهەشتت بۆ ناکەم،

ئــەو لــە نێــو الفیتــەی سیاســی و باوێشــکی کتێبــە ئــەو لــە نێــو الفیتــەی سیاســی و باوێشــکی کتێبــە 
پیرۆزەکانــا جوانــە،پیرۆزەکانــا جوانــە،

نەک خەون..نەک خەون..

بەهەشتی چی؟!بەهەشتی چی؟!
من ئەوەندەم بەسە جارجارە باران دیدەنیم کات،من ئەوەندەم بەسە جارجارە باران دیدەنیم کات،

مەلێک لەوپەڕی ئێوارەوەمەلێک لەوپەڕی ئێوارەوە
بە ئاوڕێک ساڵوم لێ بکات؛بە ئاوڕێک ساڵوم لێ بکات؛

مــن ئەوەنــدەم بەســە تاقەتــم بــێ بــە گوڵێــک بڵێــم مــن ئەوەنــدەم بەســە تاقەتــم بــێ بــە گوڵێــک بڵێــم 
»گەورەم«،»گەورەم«،

»با«یەک تاقەتی بێ»با«یەک تاقەتی بێ
بە گاڵتە قژم تێکباتەوە و بە گاڵتە قژم تێکباتەوە و 

لە پشتەوە پاڵتۆکەم ڕاکێشێ ولە پشتەوە پاڵتۆکەم ڕاکێشێ و
گێژەگێژ بابەخولێم پێ بکا و گێژەگێژ بابەخولێم پێ بکا و 

فڕێم داتە نێو مەجلیسی گەاڵ..فڕێم داتە نێو مەجلیسی گەاڵ..
گەاڵیەک کەم نییە، کە لە ژێر لێوی پاییزەوەگەاڵیەک کەم نییە، کە لە ژێر لێوی پاییزەوە

گۆرانییەکی ئاڵتوونیگۆرانییەکی ئاڵتوونی
بۆ تەنیایی درەختێک بڵێ..بۆ تەنیایی درەختێک بڵێ..

بە پێی مەزهەبی »با«،بە پێی مەزهەبی »با«،
گەاڵ ئیماندارێکی گەورەیە..گەاڵ ئیماندارێکی گەورەیە..

من پڕم لە گەاڵ..من پڕم لە گەاڵ..
سیخناخم لە ئیمان..سیخناخم لە ئیمان..

ئیدی لە چیم کەمە..؟!ئیدی لە چیم کەمە..؟!

ژوورێکم پڕ لە خۆم لە تەنیایی گرتووە،ژوورێکم پڕ لە خۆم لە تەنیایی گرتووە،
ژوورێکژوورێک

لەمسەری شەوەوە هەتا ئەوسەری شەولەمسەری شەوەوە هەتا ئەوسەری شەو
چرا و چرا..چرا و چرا..

الی چاوی خۆمەوە هەتا بەردەرگای مانگالی چاوی خۆمەوە هەتا بەردەرگای مانگ
پەنجەرە و پەنجەرە و پەنجەرە و پەنجەرە و 

کردنەوەی هەموو پەنجەرەکانیش بە دەست خۆمە..کردنەوەی هەموو پەنجەرەکانیش بە دەست خۆمە..
کردنەوەی هەموو پەنجەرەکان..کردنەوەی هەموو پەنجەرەکان..

هەموو پەنجەرەکان..هەموو پەنجەرەکان..
سوپاس، سوپاس..سوپاس، سوپاس..

سوپاس بۆ پەنجەرە..سوپاس بۆ پەنجەرە..

بەهاری بەهاری ٢٠٠٥٢٠٠٥، هۆالند، هۆالند


