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خوندەرە بڕزەکان
ھروەھا ک زۆرتری برا کوردە رووناکبیر و نتوەویستکانمان ئاگایان ل ی، ڕیش و بناغی وژە و زانیاری ھموو گل، ل سرەتاوە، 

چیرۆک و ئفسانگلکن ک زانایان و وژەوانانی ئو گل، ب ھزی مرخی جوان و زانینی خۆیان، ئو چیرۆکانیان ب تشکی بو و ھۆنراوە 
٠النو گوەی ئتی و مانزایو یاسای رەگ ھۆی پاراستنی بنچین ئاکامدا بووەت وە و لنووسیوە و کۆ کردووەت

 تدەم ھاتوون وە دەم بباپیرەکانمان ل ک جوانان و چیرۆکھاتنیی خۆی ئ رەی لگو ب ویستن خاوین پکی خور کوردر ھس نجا لئ
 وەرگرن، وە ل کیان لمان کوەکتل و نکانی گوە، تا رۆنکۆیان بک ،داینرخی تند و ئامۆژگاری بزاران پکیان ھکر یخوار، وە ھ

ژیانیان دا ببت ھۆێ وریا بوونوەیان و ئاگایی یان٠
یک لو چیرۆکان چیرۆکی "روی و پپووسمان"ی ک ب مندای بۆیان گاومتوە، ئوا منیش، ب پی توانایی خۆم، ھۆناومتوە و 

پشکش ب ھموو کوردکی خون خاون و نیشتمان ویست و دسۆزی گل و کۆمی ئکم٠

م.ص.م



ف کی پوی یرۆژان ڕ رۆژێ ل
ئسووڕایوە ئم دۆڵ و ئو دۆڵ
ھوارێ نما خۆی نکا پی دا
کۆن کون ن ،یوانھ ن
ی مریشک و سۆنو پ شپ ن
ن تۆراخدان رزیو و ب کک
شکک دان ن دۆین لکس ن
وشرە کژ رمی رزیو نس ن
ھیچی دەس نکوت زۆر ب داماوی
ھاواری ئکرد ئیدا ب سردا
کات مام ڕوی ڕێ چۆی ئبی
ھرچندە گڕا ھیچی دەس نکوت
ئنجا کوت رێ خۆی ب تنیایی
ماوەی ری کرد ب زکی برسی
داخۆم سگ ل ناو دان کوتبن؟
خاوەن ماڵ چاوی باش چووبت خو؟

شت و گگ وتنی کبۆ خواردەم
ئی دای پاوە بیاوان و چۆڵ

کۆزگی نبوو سووڕ نخوا تی دا
ڕۆنخیگ ن سپ کوت ن
کۆن ی بیژنگپارچ کوت ن

ن پارووە نان ل پاشماوەی خک
شکمنگھ ن شککچ ن

وشدەوری ح قوشقنی کۆن ل ن
ب زکی برسی و ب دڵ تۆراوی

و و ئگڕا ب دەشت و دەردا
بادار ل ترسا ھموو ھڵ ئفی

ھروەھا دەردی برسیتی نسرەوت
بۆ مریشک خواردن دەوری ئاوایی

ل بر خۆیوە ل خۆی ئپرسی
مریشک ل کولن ھموو خوتبن؟

مریشکی قو بفنم ئمشو؟

تهوە... وی زۆری برسی يه و بۆ خواردەمهنيی ئهسووڕ مام ر



ب ڕا کردن و لۆق و تقدەو
برسیتی زۆری زۆر بۆ ھنا بوو
ناگا واقی ل دەمی دەرچوو
ھمتیان بۆ برد ھموو ب حپ حپ
بوو ب سم و ب قوول و ھرا
ئو ئیووت "بۆرە": ھا دەری نکی
 ڕوی ئوەی دی کوت بازبردن
بتوو ت خۆێ کرد بیبح نجا لئ

گیشت نزیکی دێ ی نیوەشو
ئاوەز و ھۆشی ل دەس سنرا بوو

سگ گل ئاوایی گشت گویان ل بوو
گمارەیان دا ل ڕاس و ل چپ

"قلینچکی کری تدا ئپچا"
ئم ئیووت "بازە" تکان دە سادەی

بدڵ دەسی کرد ب کوفر کردن
گوپچ گوپچ چنگیان دەرچوو ب ل



پاش ئوە ل دێ ب شپ کرای دەر
ل  ترسی  گیانا  تکانی  ئدا
چوو ل بن بردێ خۆی دا ب عردا
ئو شو ب سد دەرد رۆژی کردەوە
بۆ تا رەشی و بۆ داماوی خۆی
بۆ ڕسوابوونی الی سگ و بادار
ئی ناند ل داخ ب درژەی شوگار
پاش ئاه و نا و زاریی ب سامان
باش وای رگای زەھادەت بگرم
ئو کات رگای حج ئگرم پش
تپی  بدناویم  ئیتر ل  نادرێ
ھمیشه  ناوم  ب  چاک  ئبرێ
بادار ھموو دن بۆ دەسماچ کردن
ب ف و کک گشتیان کر ئکم
ئنجا ب کیفی خۆم رای ئبورم
مام روی ھستا خۆی کرد ب حاجی
مزەرەی خرتی نای توقی سر

دوبارە رگای کوی گرت بر
رەپی دی وەک دەھۆڵ ئی کوتا

ل تاوی زکی ئیدا ب سردا
ل بر برسیتی خو نی بردەوە

بۆ ئاوڕوو چوون و بۆ بدناوی خۆی
بۆ ئتوارچوونی ل الدی و ل شار

ھر پچی ئخوارد وەک پچیانی مار
ووتی ھیچ دەردێ نیی ب دەرمان

ب فن ڕوازی عبادەت بگرم
تا ھیچ بادارێ لم نکا ئندش
ل پشتسرەو غیبتم ناکرێ
سگیش بمبین بڕزم ئگرێ

بۆ دوعای خیر و "مفڕک" بردن
ترسی خۆم ل دڵ ئوان دەر ئکم

ھر مل چاخ ب ھی ئبژرم
بم ئش ترسا ل توڵ و تانجی

ریشی ھشتوە و عابای کردە بر



دەس ب تسبح و قۆڵ ب عباوە
ب تکبیر ووتن ب لبیک کردن
ب لقان لقان ب سر تکاندن
نجالر و ل وە بڕچوو بئ

ئگڕا و دەشتی ئدا ب پاوە
سری ئکوتای گشت کون و قوژبن

بم شان و بو شان ب ریش جواندن
نجر پس ر شاڵ، سۆل لب سیواک ل



پپوو سمان ڕوی دی ل دوور
کی چاک بووتی وادیارە پیاو
ئازاری نب بۆ چینی بادار
ھات پشوە لی کرد سوە
ووتی مام گیان ئۆغرت خیرە
مام ڕوی ووتی ڕۆ ربوارم
رگای دوور و درژم ل برە
ئموێ ل حج دەسکم ب زاری
پشیمان  ببم  ل  کردەی  پووچم
پپووسمان ل "ڕوی فزان"
منیش وەکوو تۆ حجم ل سرە
مام ڕوی ووتی باش ب چاوان
ئنجا رگایان ب جووت گرت بر
شو ل بخ دارێ ھردوو بۆی کوتن
مام ڕوی ب درۆ ووڕاوەی ئکرد
حا ب پوو الی وا بوو مامپ
بم مام ڕوی خو نی بردەوە
ئوشو وەنوزێ نچووە چاوانیی

سرتاپای بای ئدرەۆشا ل نوور
پاک بک دلک گو ک ف ب

وابزانم تازە بووەت تۆبکار
مام ڕوی یواش وەمی داوە

مبستت چی لم گشت و سیرە
خزمتگوزاری چینی بادارم

ماوەی زۆرە حجم ل سرە
بپاڕموە ل دەرگای باری

بک  ببخش  تاوان  و سووچم
ئوەی بیست ووتی دەخیل مام گیان
من بۆ ھاودەنگیت ل گڵ خۆت برە

بۆ ھاوڕیی تۆ ئامادەم ب گیان
ب ھر جۆرێ بوو ئو رۆژیان داسر

پاش نوژی شوان پکوە خوتن
یواش دەسی بۆ پپوو ئبرد
و گا و گئ ھی ماندووبوون
ھر ئتالیوە ب دەم دەردەوە

ل ژرەو ھر بۆ پپووی ئڕوانیی



بیانی ک خۆر ل کل ھات دەر
ئورۆژەش ریان کرد تا ئوارە
چوون   پشوە   بۆ الی ئاوایی
کباب راێ کرد ھات سر ڕیان
پرسی: مام گیان "ئۆغرت خیرە"
مام ڕوی ووتی: "ڕۆ ڕبوارم"
ڕگای دوور و درژم ل برە
کشر دەسی پچا ل چاکی
ووتی مام گیان من خاکسارم
شگات من ھیوام وایپ نجا لئ

چی ی م قستووڕە بوو: ئ مام
بم کباب دی بردبوو
گومک نوی بۆ شونجا مام ڕئ
ئم داماوین بۆ پیاوێ بانگ وژ
تا نوژەکانمان نکون قزا

پپوو و مام روی ریان گرت بر
ئڕوانن دێ ی ل دوور دیارە

کشرکیان  دی  ب  تنیایی
سالمی گرم و گۆڕی کرد لیان

مبستت چی ی لم گشت و سیرە؟
خزمتگوزاری چینی بادارم

ماوەی زۆرە حجم ل سرە
لی پاڕایوە خۆی خست خاکی
ئر منیش ببی سوپاسگوزارم

دایی گتکام وەرگری ن

ند نیمدا و دەوالی من گ ل
بیری خواردنی دەیریی کردبوو

کواشی پوو بپ ووتی ب
بانگمان بۆ بدات ل وەختی نوژ

یزدان ل ئم نب ناڕەزا



خاس باب زاناین کئ
بوونی کشر بۆ ھاوڕیمان
ووتی زۆر چاک مانپوو سپ
ئنجا ھر سیان دەشتیان گرت بر
ئو شوەش نووستن ھتا بیانیی
مام ڕوی فزان دیسان کوت پش
ناگا کوێ جوان ھات سر ریان
ووتی مام گیان ئۆغرت خیرە

مام ڕوی ووتی رۆ ربوارم
رگای دوور و درژم ل برە
کو ووتی دەخیل ئامان سد ئامان
مام ڕوی ووتی: پپوو! وادیارە
ئر دز و جردە ل دوور دا دیار

و و رۆژ ناسکی ووریا و شپیاو
پویست، ئر ن، ئبین پشیمان

چاالک لی ناسم گمنیش ئ
رگایان بی و رۆژیان دای سر

کات خۆر ل کل سری دەرھانیی
وەخت بوو ناوزکی ببێ ل بر ئش
ماندوو نبوونی ووت ب ھر س یان
مبستت چی ی لم گشت و سیرە؟

خزمتگوزاری چینی بادارم
ماوەی زۆرە حجم ل سرە

منیش ل گڵ خۆت برە مام گیان
کو "بۆ ھاوڕیی گل ھۆشیارە"
چرە چر ئکا و ئمان کا بدار



ئازاری نیی بکی نر کئ
ووتی زۆر چاک مانپوو سپ
 لم ووتانا بوون ناگا قاوێ
ووتی مام گیان ئۆغرت خیرە
مام ڕوی ووتی رۆ ربوارم
رگای دوور و درژم ل برە
قاو ئوەی بیست پالماری برد
ووتی: مام گیان دەسم ب دامان
برگی نۆکریت ب تن ئپۆشم
مام ڕوی ووتی: پپوو وادیارە
بۆ چشتکردن و ئاوداریی ناوڕێ
ووتی زۆر چاک مانپوو سپ
س بمان ئیتر با بم ھاوڕب
ریشی دۆستیمان دەربن ل بن

ئیتر نازانم بیروڕات چی ی
پاکد لناسم مویش ئک

ل الوە ھات و کردی سوێ
مبستت چی ی لم گشت و سیرە؟

خزمتگوزاری چینی بادارم
ماوەی زۆرە حجم ل سرە

چاکی مام ڕوی گرت و ماچی کرد
منیش ل گڵ خۆت برە وەک ئوان

بۆ حسانوەت ب دڵ ئکۆشم
قاو نۆکرێ تواو عیارە

ج ب کراستیی، بردنی کار
کی دەس و چاو پاکلو مقا

س بناک لتووش م ک تووشمان بن
ل ناو یکترا بمانکا دوژمن



مام ڕوی چاکی دای کمری
ئنجا پکوە ریان گرت پش
مام ل برسا ھر لتری ئبرد
ئو شوەش مام رۆژی کردەوە
مام بیانی چوو بۆ الی پپوو
بابو توئاوەزەی ئ و بئ
ئیمان و دینی ل ال نماوە
نی حرع خودەستووری ش ب
عدامقی ئکی وا، حلعوونم

پپوو سمان ووتی مام گیان
و چی یزانی حوکمی ئتۆ چاک ئ
نژی بانگ کردە شووی بانگ وڕ
ھمت سختی بۆ کباب برد
پاش ئوە خواردی دەمی لستوە

ئوانیچ ھرچوار کوتن پشت سری
ب خۆشی و شادی ب ترس و ئندش

ل دی خودا فنی جۆر ئکرد
ل بر برسیتی خو نی بردەوە

ووتیی: سبین گوت ل بانگ نبوو؟
باب و کمان: ئژەکبانگ و
بانگی بیانی نیوەشو داوە

تائیتر نزیکی بۆ من ب
رامبن ح دۆسی  کردنی ل

تۆ خۆت پیاوکی زانا و موسمان
رع من ئاگام نیی شلسم ل

نبنو رعی باش پتا حوکمی ش
ل پنایکا نۆشی گیانی کرد

زکی تر بووبوو ھی ئخستوە



چن قۆناغی تر رگایان بی
ب ناوچاو درژی و ب عسبانی
بڕاستی دم ل "کو" ئشاوە
چونک دتڕ و ب عیشوە و نازە
نخورد ئاواز ئردەوبدایم ب
تۆ خۆت ئزانی پیاوکم زاھد
ب ریا و درۆ دپاک و سادق
ل الی تریش کو دوژمن دارە
ئترسم ناگا بزانن پمان
ئیعدام کردنی فاسق وەھا
پپووسمان ووتی من ڕازیم
نوی بانگ کرد بۆ شووی کمام ر
ب قپ ملی ئویچی شکاند

مام ڕوی پپووی بۆ الی خۆێ چی
ووتی حرام بۆ من زینگانی
ھیچ نرخ و بایی ل الم نماوە

قوت قوت کر و زۆر ھوەسبازه
ننوک ئخ ی خۆێ بخاڵ و م

شرعت ڕەو و وارع و عابد
ناجۆرە بۆ من ھاوڕێ یی فاسق

ل دووی ئگڕن سوبح و ئوارە
ب ھاوڕێ یی ئو تۆمت دەن لمان

شرعن واجب ب چۆن و چرا
بۆچ پم پرس ئکی، مگر من قازیم؟

نبنو رعی باش پتا حوکمی ش
خواردی و ب جزای کردەی خۆی گیاند



پاش چن رۆژێ تر رگایان تی کرد
نگم زۆر تد ووتی بۆ شت
قاو ملکی زۆر چاچۆبازە
ت، شووم و ڕوو رەشگبشک و ند تب
ئب بکوژرێ خونی ھدەرە
پاش ئوە ڕوی قاویشی خوارد

مام تشریفی بۆ الی پپوو برد
نگم زمانم لوێ بیمئ

دز و ناپاک و ناخۆش ئاوازە
شب دین ب ئیمان دوور و ل ل

چونک روو رەشی رۆژی محشرە
ب زکی ترۆ ماوەی رایبوارد



رۆژێ ل رۆژان زۆری برسی بوو
ووتی ئم تانج ک ب تۆێ داوە؟
ووتی باپیرم ل الی سمان
شاتری بووە ل ناوی وەت

سری برزەو کرد پرسی ل پپوو
من وام بیستووە ئن دزراوە

نۆکری کردووە ب دڵ و ب گیان
ئویش ئم تانجی کردووەت خت



ر وا نییخوی ووتی نمام ڕ 
ی ج ت بژی قسر ڕاس ئگئ
چونک من پیاوێ شرعت رەوم
چۆن ئب ھاودەم پیاوکی دز بم
پپوو وردەۆ بوو زانی ک ڕوی
ئنجا کوت رێ بۆ شونی شاھد

ت چییگبۆ درۆ و ڕاسی تۆ ب
ی دت کبزانم شاھ نب

ب شو نوژ ئکم تا رۆژ ناخوم
ل دەرگای باری شرمندە و کز بم؟

ئیوێ بیکا ب لوقمی شوی
بیھن بۆ الی مام ڕوی زاھد



چاوی خست ناگا دوو توی چتوون
قلس وی ڕوانی، زۆر بڕ
پپوو بانگی کرد شاھد وا ھاتن
ووتی قبوو زەحمت نکشن
پپوو پی ووت ن، با بن حوزوور

ڕوی ل ترسا پچکی بۆ کرد
جزای کردەوەی خۆی پ یان نواند
پردەی فن و ف ئب ھر بدڕێ
راستی بگرە پش تا برز بت پایت

ل سردا ب تاو ھر دوو برەوبوون
شقن وەک ترردا دس دوو توڵ ل

گل موخلسی بژن و باتن
ئیتر با نین پ یان نئشن

چون دروست نی شھادەت ل دوور

بم توکان ھمتیان بۆ برد
دایان ب عرزا کوکیان وەشاند

ب ف نان خواردن ئاخر ھر ئبێ
قت نبتوە سوود و سرمایت



مانپووسوی و پچیرۆکی مام ڕ
ھۆنراوە: م. ص. مفتی زاده

نقاشی: ئایرین
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