
 هەولێر بۆ وادەکەیت؟ ێئەر
 

 شانازیت بۆ کوردان !هەولێر
 'باز'یت دا تاکە مێژوولە 

 بە هەزبانی و داسنیانی خۆت دەنازیت
 جاران گڕکانێک بوویت چونکە

 .بوویتدەردە نبە رووی زۆردارا
 تیژ بوویتجاران ئەتۆ دڕکی 

 لەچاوی دوژمن رادەچوویت.
 کوڕانت هەڵۆ ئاساجاران 
 راو دەنا! گورگانیان سوپای

 هەبوون بەعسیچی مەئموری 
 گەورەو بچووک

 لە ترسی تۆ، شەوان خۆیان لە
 کونێ دەنا!

 کەچی ئێستا دەست لە ئەژنۆ هەڵکورماویت
 بە بەرچاوت

 عوسمان دەڕفێنن، سەردەشت
 مەنجەنیقی بۆ ساز دەکەن
 دەیبەن بۆ شارەکەی حەدبا!

*** 
 هەولێر پێشان زۆر ئارام بوویت

 لێبوردەیی پڕاوپڕ لە
 بەزەییت لێدەڕژایەوە،

 کەچی ئێستا لە بن بەژنی قەراتەکەت
 مرۆڤی هار

 رێبوار دەدەن پەالماری
 دەکەن! 1کسارهێدکتۆرەکان 

*** 
  !هەولێرەکەم

 ای هێمنی بوویتجاران دەری
 کەچی ئێستا لە باوەشت
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 پێشمەرگەیەکسەرو برۆی 
 ؛هەڵدەپاچرێ

 لە ئامێزی گەرمی تۆدا
 منداڵ لە دایکی دەدزێ!

 ؟!ئاخر هەولێر، چی روویداوە
 ،بۆ رێ دەدەیت

 لنەشمیجوان و بەنازێکی 
 پارێزەری خۆشی نەدیوو

 دیل هەر وەکو
 لە نێو تڕومبێل

 سووتێندرێ؟!ب 
*** 

 بۆ گۆڕاویت! !هەولێرەکەم
 جاران دڵت سپی و پاک بوو

 ؟قەترانیرەش کەچی ئێستا 
 تۆ دەبینیت!!

 چوار چەکداری ماڵەکەی تۆ
 دەڕفێنن سەرسپیێکی کامەران
 .لە گۆڕستان بەجێی دێڵن ،تێیهەڵدەدەن

*** 
 ئەرێ هەولێر بۆ وادەکەیت؟!
 پەشێو کە تاجی سەرت بوو،
 بە خەنجەری پەیڤی پاراو

 پاسەوانی لێدەکریت،
 نی وبیڕەنجێ چۆن دڵت هات

 رێی پێنەدەیت سەردانێکی بێرکۆت بکات؟
 ؛هەڵتەکێنێ ەو نەیدەویست کۆشکی دزانئ

 ئاواتی بوو
 وشەبە دوو 

 انی بدوێنێ!خۆشەویست
 دەیویستپەشێو 

 و تاوێک لە بەژنی بێرکۆت
 !بڕوانێ خزمانیگڵکۆی  

*** 



 !هەولێر ێئەر
 پەیمانگەو زانکۆکانتبە

 ت دەکردکێبەرکێی زانست
 کەچی ئێستا هەر لە خۆڕا

 چەکێک ئاگر لە فێرخوازانت بەردەدا
 هەر بەبەرچاوی خەڵکەوە
 تەنیا لەسەر فول الیتێک

 سەری داغان دەکا،کەللـە 
 ئەفسوس هەولێر تۆ کەی وابوویت،

 !!بکوژێکی وا پەنا بدەیت
 کەس نازانێهەتا ئێستاش 

 ئاسمان بۆ خۆی هەڵێکێشا
 یان باوەشی تۆ قوتی دا؟

*** 
 باوەشت رەنگین بوو !هەولێر

 سەنگین بوو ئایینپارسەنگی 
 هەر ئێزدی و جولەکە نا
 کریستیان و موسڵمانیش

 ن بوونهاوئاگردان و هاوخوێ
 کەچی ئێستا مەال هۆشیار

 السار دەیتە دەست راوچیدە
 هەر بەبیانۆی چەند دۆالرێک

 کانت،چەتە
 ،گیان دەستێنن

 سوور رەنگ دەکەن
 جەستەی ناسکی مەحمود عوسمان!

*** 
 ؟!دەکەیت ئەری هەولێر بۆ وا

  ستاندەرو دەرگەیبۆچی 
 !دادەخەیت؟ی خۆت ەفەرهەنگخان

 !هەولێر بۆ وا دەکەیت؟ێ ئەر
 لێو بەخەندە قۆڵبەست دەکەیت؟! 'کەیانی'بۆ 

 دەیت؟بزیندانی پێشان  چۆن دڵت هات کە
 تۆ ی باخەڵیجاران شێتەکان !هەولێر



 ،ئاسوودەبوون
 ،جوێنیان دەداو هەڵدەپەڕین

 هەڵنەدەچوون خەڵک هەرگیز
 گوڵیان تێدەگرتن، خەندەو

 چی بەرگەیبۆ ئەدی ئێستا
  فەرهادە شێتێک ناگریت؟!

 بەبەرچاوی کامێراوە
 حەسیر مەیدانێکی دەکەیت؟!

*** 
 ؟بۆ وادەکەیت !هەولێر سەیرە

 دەست لە هیچ کەس ناپارێزیت
 .خوێندکار دەدزی و دەیخنکێنێت

 فێرخواز دەکوژی و
 بکوژەکەش حەشار دەدەیت.

 لوول دەدەیت،پارێزەری ژن 
 .لەناو ترومبێل دەیسووتێنێت

 هەڵدەلووشیت 'ێکانجئامتۆ '
 هەفتەیەکدوای 

 .بەس تەرمەکەی پێشان دەدەیت
*** 

 هەولێر! دڵت زۆر رەش بووە،
 باوک و کوڕان لێک تیژ دەکەیت

 ،دەکوژێ کچی کوڕ و ،باوک
 .کوڕیش هەر باوک و برای خۆی

 ەتۆ پرسەداریتهەولێر ئ
 راخستووە؟! یان ماتەمت
 ،یس پێمدەڵێلتۆماری پۆ

 تۆمەتباریت!
 لە ساڵێکدا

 سەت قوربانیت
 .لەنێو خوێندا گەوزاندووە

*** 
 هەولێر نیگەرانمئێستا 

 لەبێدەنگی تۆ دەترسم!



 سەردەشت تۆش وەکگومان دەکەم، 
 لە پێش زانکۆ رفێندرابیت!

 وەک پەشێو یا
 خۆت یلە دیداری زێدەکە

 ت!یببێبەش کرا
 هۆشیار مەال مێزەری وەک 

 !یتبێسەر کراب 
 کابرا یا وەک

 لەمەیدانی مریشکاندا
 کوژرا بیت!کەوە ێبە بلۆک

 فەرهادیان وەک 
 لەنێو بازاڕ

 تێهەڵدرابیت!
 خوا نەکا تۆش

 وەکو بەناز خنکێندرابیت!
 ئەرێ هەولێر!
 بۆ بێدەنگی،

 بۆ وەاڵمم نادەیتەوە؟!
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