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تێبینی
ســاڵی  1978یەكــەم شــیعری ئــەم داهێنــەرەم لــە ئەرشــیفی خــۆم
یاداشــت كــرد ،لــەم ســاتەی ئــەم تێبینییــە دەنووســم چــل ســاڵی
پــڕە لــە هــەر ڕۆژنامــە و گۆڤارێكــدا شــیعریم بینیبێــت یادشــتم
كــردووە .لــە یــادی بیســت و پێنــج ســاڵ تێپەڕبــوون بەســەر
كۆچــی 1993/1/14 :ئــەم بەشــە شــیعرەی الی مــن كۆبووەتــەوە
وەك كتێبێكــی ئەلكترۆنــی بــاوی دەكەمــەوە .داواش لــە
بنەماڵەكــەی دەكــەم خەمســاردی لــە چاپكردنــی ســەرجەم
شــیعرەكانی درێــژە نەكێشــێ.

			
			

سەباح ڕەنجدەر
 1993/1/14هەولێر
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ڕێگا دوورەكانی چاومان
شــیعر و هونــەری واقیعــی ،ئاراســتەیەكی واتــادارن بــۆ ژیــان و
لەســەر ڕێوشــوێنی بینینــی شــتەكاندا بنیــاد نــراون و بەڕێوەدەچــن.
جــوان كاركــردن ئــەو قەناعەتــە پەیــدا دەكات و دووپاتــی
دەكاتــەوە ،واقیــع بــە هیــچ شــێوەیەك بارێكــی نەگــۆڕ و
جێگیــر نییــە .هەندێــك جــار كتوپــڕ گۆڕانێكــی گشــتگیر
وەردەگرێــت ،لــەم بارەیانــدا دەســتەبژێر داڕێــژەری بنەمــای ئــەم
دۆخگۆڕینــەن .هەندێــك جــاری دیــش دۆخێكــی سســت و
ناچــاالك وەردەگرێــت .لــەو بارەیانــدا زۆرینــەی جەمــاوەر ڕۆڵ
دەبینــن .دەبێــت پرســیار لــەو ئەدەبــە بكرێــت ،كــە بــە مەبەســتی
ئــاكاری واقیــع و بزووتنــەوەی واقیــع دەنووســرێت ،یــان بــارودۆخ،
جــا چ بارودۆخــی سیاســی ،یــان كۆمەاڵیەتــی ،یــان ئایینــی  ....تاد،
بەرهەمــی دەهێنێــت .هەســت و نەســتیش لەگــەڵ بارگۆڕینــی
واقیــع بــەرز دەبنــەوە و دادەكــەون ،جۆرێــك هــەژان وەردەگــرن
و لــە ئەنجامــدا هەوڵــدەدەن پەیوەندیــی بــە شــتێكی نادیــار و
نــەدۆزراوەوە بكــەن .ئەمیــش گــەردوون و بوونــی خودایــە.
واقیــع و خەیــاڵ دوو ئاراســتەی پێچەوانــە نیــن و جیاكاریــی
نێوانیــان جیاكارییەكــی زۆر نییــە ،چونكــە خەیاڵیــش بەشــێك
لــە واقیعــی تێدایــە و واقیــع ئاراســتەی دەكات بــۆ بەرزبوونــەوە و
گەیشــتن بــە كانــگای خەمڵیــن.
شــتەكانی واقیــع دیــار و بینــدراون ،شــتەكانی نــاوەوەی مرۆڤیــش
نادیــار و نەبینــدراون ،بــە جێگۆڕكێكردنــی بینــدراو و
نەبیندراوەكان دۆخی شیعری بۆ شاعیر دروست دەبێت ،بیندراو
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و نەبینــدراوەكان ئاراســتەی هەســت بــە شــتكردنی وەردەگــرن،
پرســیارێك دێتــە ئــاراوە دانەپەیــڤ و كەرەســتەكانی واقیــع لــە چ
مەودایەكــدا دێــن و بــۆ چ مەودایــەك دەچــن و چ مەودایەكیــش
لــە شــیعردا دەكەنــەوە .هەمــوو شــاعیرێك بەســەرچاوەیەكەوە
كاریگــەرە .ئایــە بــۆ ئــەو ســەرچاوەیە دەگەڕێتــەوە ،كە شــاعیر
پێــی كاریگــەر بــووە ،یــان ئاراســتەیەكی دی وەردەگرێــت.
ئــەم شــاعیرە لــە قۆناخــی حەفتایەكانــی شــیعری نوێــی
كوردیــدا گوڕێكــی بەخشــندە بــوو ،ئــەوەی لــە ئەزموونیــدا
خەســڵەتێكی بەهێــز و دیــارە و ســەرنج پــڕ مــەودا و قــووڵ
دەكاتــەوە ،كــەم و دەگمــەن كێــش و ســەروا دەمێنــن .كێــش
و ســەرواش دەنگــەكان ڕێكدەخــات و دەورێكــی كاریگــەر
وەردەگرێــت بــۆ فراوانكردنــی مانــا .هەمــوو ڕســتەیەكی
شــیعری كێشــی تێدایــە ،بــەاڵم هەمــوو كێشــەكان دیــاری
نەكــراون بــۆ پێوانەكــردن .ترپــە و ئاوازیــش لــە كاتــی
گۆكردنــدا دەردەكەوێــت .بــە چوونــە ناویەكــی ترپــە و
ئــاوازی گــەرم و ڕەگــەزە بنیادنەرەكانــی زمــان ،مۆســیقایەك
دادەهێنێــت خــوڕ و ســەرپەڕ .وردە دەمــارە قووڵەكانــی هەســت
لــە مرۆڤــدا دەدۆزرێتــەوە و پــڕ خوێنــی دەكات بــۆ بزوانــدن.
وا لــە مــرۆڤ دەكات لــە شــوێنی خــۆی هەســتێت و هــەوڵ
بــدات شــوێن بگۆڕێــت .ترپــە و ئــاواز لــەم شــوێنگۆڕكێیەدا
وەردەگرێــت .ترپــە و ئاوازێكــی بــە جــۆش بەســەر گیــان و دڵــی
وێنەكانــدا دەڕێژێــت .گیــان و دڵــەكان دەجمێــن و ئامــادە دەبــن
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە و نیشــتەجێبوون لــە ناوچــەی شــیعر و واقیعــی
زینــدوودا .مۆســیقاش هاوســەنگ دەبێــت بــە واتــا .مۆســیقا لــە
ڕســتەدا بنیادێكــە بــۆ بەخشــینی چێــژ ،بــەاڵم وێنــە لــە جەســتەی
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دەقــدا بنیادێكــە بــۆ بەرجەســتەكردنی مانــا.
لــە بــاری مانایییــەوە بــە دووربینییــەوە دەڕوانێتــە كێشــە و
گرفتــی مرۆڤــی واڵتەكــەی ،وەك كێشــە و گرفتــی سیاســی
و كۆمەاڵیەتــی و ئایینــی  ....تــاد ،نــەك كێشــە و گرفتــی
مرۆڤــی ،كــە تاكــی كــورد لــە ســاتی لــە نــاخ ڕامــان و هێوریــدا
هۆشــیاریی خــۆی تێــدا بدۆزێتــەوە .لــە نــاخ ڕامــان الی مرۆڤــی
هەســتیار پەیمانــی ئومێــدە .نموونــە :وەك لــە شــیعری( :نەخشــەی
خەونــەكان) ،یــان لــە شــیعری( :لــە كوێــم) ،یــان لــە شــیعری:
(چرپــەی ژانێكــی نوقمبــوو) یــان ،لــە شــیعری( :گریــە شــیعر)
دەردەكەوێــت.
بینــدراو و نەبینــدراو لەنــاو ئومێــددا بوونیــان هەیــە .هەمــوو
ڕاســتییە بیندراوەكانیش ڕاســتییەكی شــاراوەی دیكەی تێدایە
بــۆ مانــادان بــە گیــان ،كــە گیــان هەمیشــە بوونێكــی نادیــارە،
پەرجــووی هێزێكــی دەوێ بــۆ فــۆرم پێدانێكــی ئەفســوونی.
شــیعر ،كــە دەبێتــە تێڕامــان بەرانبــەر بــە بــوون ،گیــان بەهــۆی
دەســەاڵتی زمانــەوە فۆرمــی ئەفســوونی وەردەگرێــت .كەرەســتەی
ســەرەكی دەرخســتنی ،ڕەگــەزە هونەرییــەكان لــە شــیعردا
زمــان و پێكهاتــەی زمانــە .بوونــەوەر خســتنە نــاو ئــەو فۆرمــە
ئەفســوونییە ،مــرۆڤ تێیــدا لــە پێنــاو ناســینی ڕاســتیدا هەوڵــی
لێكدانــەوەی شــتەكان دەدات ،ئــەو ڕاســتییە شــاراوەیەی لەنــاو
ڕاســتیی بینــدراودا دەناســرێت.
وێنــە و تــۆڕی چــاو توانــای فراوانبوونەوەیەكــی كاریگەرییــان
لــێ پەیــدا دەبێــت و دێنــە ڕوو بــۆ بەكارخســتنی زمــان و
دیارخســتنی واتــا و ســەقامگیركردنی وێنــە .لــە هەندێــك بــاردا
و ناســەقامگیركردنی لــە هەندێــك بــاری دیكــەدا .بنیادنانــی
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پەیوەندییەكــی فــرە ڕوخســاریش لــە ئاســتی داهێنانــی هــەردوو
بارەكــەدا.
لــە الیەنــی مۆســیقا و ترپــە و ئــاوازی شــیعرییەوە ناوەنــد و ڕایــەڵ
و تانوپۆیەكــە دەتواندرێــت لێیــەوە هەنــگاو بــۆ داهێنانــی دیكــە
هەڵبگرێــت .بینینێكــی شۆڕشــگێڕانەی بــۆ دۆخگۆڕیــن
و ئێســتێتیكای ژیــان پێشــكێش كردوویــن .لەســەر هێڵــی
شــیعرەوە پــێ بــە پــێ جەمــاوەر دەهێنێــت و زەمینەیــان دەداتــێ بــۆ
ڕەگ دروســتكردنیان لەنــاو گــۆڕان و وەرچەرخــان و هەڵوەســتە
و هەڵوێســتدا.
ئاڵوگــۆڕی هەســتەكانی لەگــەڵ دەوروبەریــدا دەكات و
دەیانهێنێتــەوە نــاو بوونــی خــۆی ،بوونــی خــۆی وەك ناوەندێكــی
شــیعری لــە هێڵــی گۆڕانەكانیشــەوە شــیعر بــە چنینێكــی
كارامــەوە پەیامــدار دەكات بــە هونــەر و نەریتــی هەســتیار
و جــوان ،بــەاڵم لــە الیەنــی واتــا و تێگەیشــتنەوە ،تــاڕادەی
ســاكارییەكی دوو دیــوی هونــەری و پــڕ ئەفســوون ،ڕوونێكــی
لــە خشــتەبەرە .بــەردەوام لــە بارێكــەوە دەتگوازێتــەوە بارێكــی
دیكــە .نێوانــی بارەكانیــش دەخاتــە بــەر پێوانــە و نیشــان ،وەك
خاڵێكــی ناوەنــد ،بیــر و هەســتی لەســەر دەگیرســێنێتەوە و
یارییــە زمانییەكانــی خــۆی لــە ڕێــگای كولتــووری كــۆدا تێــدا
بەكاردەخــات.
گفتوگــۆی ڕۆژ ،وەك بەكارهاتوویەكــی ئەندازەیــی بەبــێ
كــەم و زیــاد بەكاردەهێنێــت و توانــا زەینییەكانــی خــۆی تێــدا
نیشــان دەدات ،ئــەو زەینــەی فــۆرم بــە شــتە هەســتییەكان دەدات،
گیانێكی جەماوەرخوازە و شــیعرەكانی دەربڕینی ڕاســتەقینەن
لــە ناســنامەی كۆمەڵــگای كــوردی ،وەك بــاری سیاســی
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و كۆمەاڵیەتــی و ئایینــی  ....تــاد ،نــەك وەك بــاری گیانــی،
هەروەهــا دەچێتــە نــاو قــەوارەی زانــدراوی (كولتــوور) و (مێــژوو)
بــۆ دۆزینــەوەی خەیــاڵ و پــڕ وزەكردنــی زمانــی هەســتیاركراو بــە
دەنگــی كــۆ ،بەمەشــەوە هاوكێشــەیەكی لــە نێــوان دەنگــی
تــاك و كــۆ بنیــاد نــاوە و دەنگــی تاكیــش ڕادەكێشــێتە نــاو
دەنگــی كــۆوە ،ناكرێــت شــاعیر تــەواو دەنگــی كــۆ بێــت،
چونكــە ئــەم تێگەیشــتنە شــیعر بــەرەو میللیبــوون دەبــات .واتــە:
شــیعرێكی ئاســایی و ئاشــنا و باوخــواز ،كەچــی ئــەم شــاعیرە
بینینــی لــە دەنگــی كۆدایــە و مــەودای هونــەری و شــێوازی
نوێبەخشــی وێنــا كــردووە ،كــردەی لەدایكبوونــی زمــان لەنــاو
مانــادا ،كــردەی لەدایكبوونــی مانــاش لەنــاو زمانــدا بەجــێ
دەهێنێــت و ڕایــەڵ و تانوپۆیــان لــە ناوەنــد دەچنێــت.
تێگەیشتنیشــمان بــۆ چاالكبوونــی ژیــان لــە واقیعــی زینــدوو،
توندوتــۆڵ دەكاتــەوە .ئامــاژەش دەدات لێــی بكۆڵینــەوە و تێــی
بگەیــن .ئەوجــا لەنــاو (واقیعــی زینــدوو) ببیــن بــە كــەس و
كەســایەتی كارا و دۆخگــۆڕ لەبــارە ئێســتێتیكییەكانی
كۆمەڵــگادا.
(ڕێــگا دوورەكانــی چاومــان) ،ناونیشــانی كتێبێكــی شــیعریی:
(جەاللــی میــرزا كەریــم)ە .ســاڵی ( )1992لــە دووتوێــی ()145
الپــەڕەدا بــە شــێوەیەكی ســەرەتایی و هەژارانــە لــە ســلێمانی
چــاپ كــراوە ،ئــەم شــیعرانەی تێدایــە( :ڕازەكانــی هەفتــە،
تەمــەن ،نەخشــەی خەونــەكان ،لــە كوێــم ،پێشكەشــە بــەو
شۆڕشــگێڕانەی هێشــتا نەمدیــون ،ئاوێنــەی هیوایەكــی
ســەرهەڵگرتوو ،ڕێــگا دوورەكانــی چاومــان ،تێگەیشــتنی
یادگارییــەكان ،وەرزەكان ،دووری ،زەماوەنــدی بــاوەش

ڕازەكانی هەفتە
دڵداری
من لە وانەی دڵداریدا
لە دوا ڕیزی قوتابییەكانی پۆال بووم.
چونكە تەنیا لەگەڵ ژانی
ئاوارەیی خۆشەویستەكەی خۆما بووم.
نهێنی
ئەزانن من پاسەپۆرتی
ڕەشكراوەی فرمێسكم لە گیرفانایە؟
یەك یەك ئێستگەكان جێ دێڵم
بەبێ ئەوەی بزانن چی لە دڵمایە.
شەرم
بە ڕێكەوت كە لە ڕێگادا تۆ ئەبینم،
شیعرەكانم شەرمەزارن.
كە ناتبینم،
چاوەكانی بینینەوەی وشەكانم هەر بێدارن.
نیشتیمان
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پیاكردنــەوە ،ڕۆژگارە ســەرگەردانەكان ،ڕێــگا ،وەرام،
هەنــگاوی زام ،هەڵوێســت ،نــەورۆزی خۆزگــە ،گەشــتە
هەڵوێســت ،ناونیشــانی یادێكــی كۆچكــردوو ،حــەز نامەیەكــی
ئــاوارە ،چرپــەی ژانێكــی نوقمبــوو ،ســەرەتای حەیرانــی تەمەنمــان،
گریــە شــیعر ،هــاوڕێ ،لــە خەمــی هەڵەبجــەی ژارا ،پەیامــە ژێ).
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كە هەست لەناو ئاگری دوور واڵتیا،
ڕازەكانم ئەسووتێنێ
بەهارە ڕێ گوڵی دەنگم
لە پایزی بەستەكانما ئەپروێنێ.

پەشیمانی
دڵدارەكەم چەقۆی ڕقی زیزبوونی خۆی،
بست بست بەناو گیانما گەڕان.
هەتا لەناو پەرەی دڵما،
لە خوێنی خۆی دەریای پەشیمانی هەستان.
دڵ
من ئێستاكە لە دڵ دوورم نازانم هەم
یاخود ڕێچكەی نەمان ئەگرم
كامتان لە دڵتان نزیكن؟
ئاشكرای كەن ،تا دەستتان لەگەاڵ بگرم.
شۆڕش
ئەتانەوێ من بناسن؟
من عاشقی ڕێگایەكم مەرگی تیا بێ.
كە هەڵوێست مرد بۆچی نابێ؟
دەروون شیعری شۆڕشێكی تری تیا بێ.
شــیعری( :تەمەنــی دە ســاڵەی دێڕێــك) ،كــە لــە ژمــارەی ()40
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ی ڕۆژنامــەی (هــاوكاری)دا ،ســاڵی  1971بــاوی كردووەتــەوە،
شــیعری( :لــە خولیــای داســتانی مەرگــی زەردەشــتدا) ،كــە
لەژمــارە ()5ی گۆڤــاری (نووســەری كــورد)دا ،ســاڵی 1972
بــاوی كردووەتــەوە ،شــیعری( :ژانــی ڕۆژانــی هۆنــراوە) ،كــە
لــە ژمــارە ()3ی گۆڤــاری (ڕوانگــە)دا ،ســاڵی  1972بــاوی
كردووەتــەوە .شــیعری( :ڕوانینەكانــی چــاوی شــەقام) ،كــە
لــە ژمــارە ()8ی گۆڤــاری (بەیــان)دا ،ســاڵی  1973بــاوی
كردووەتــەوە .مەودایــەك بــۆ ســەرنجدان دەكەنــەوە .دەكرێــت
ئــەم چــوار شــیعرەی وەك مانیفێســتی شــیعری قۆناخــی
حەفتایــەكان ،خەســڵەتی شــیعری ئــەو قۆناخەیــان تێــدا كــۆ
بكرێتــەوە و ببیندرێــت ،كــە شــیعری ئــەم قۆناخــە نوێنــەری
دەنگــی كۆیــە .ئەمــەش بەشــێك لــە شــیعرییەت لــە دەقــدا
وەردەگرێتــەوە ،یــان ترووســكەكان پــەرش نــاكات ،بگــرە بــۆ
بــە ئاســانی دەســتەمۆبوونیان چەپكیــان دەكات.
لــە بــواری دەنگــی كــۆدا قــووڵ بووەتــەوە و هــەر لــەم بوارەشــدا
ســنووری خــۆی نەخشــاندووە ،نــاو و توانــای خســتووەتە نــاو دوو
كەوانــەوە ،كــە لــە ئاســتی داهێنــان لــە بــواری دەنگــی كــۆدا
فەرامۆشــكردنی مەحاڵە .دەنگی كۆ و دەنگی تاكیشــی بە
دوو جەمســەری هــاودژ بینیــوە ،بۆیــە لــە كولتــووری ڕۆشــنبیریدا
لەنوێــوە بیــری نەكردووەتــەوە ،خــودی كولتوور نیشــانمان دەدات،
كولتــوور دەنگــی ڕابــردووی كۆیــە ،نواندنــی بــوون نییــە ،بــوون
خــۆ ڕۆشــنكردنەوەیە بــە شــیعرییەتی قــووڵ و جیهانــی شــاراوەی
داهاتــوو .دەشــبێت ئــەو بوونــە كاریگــەر بێــت بــە سروشــتی
خەیــاڵ و خەیــاڵ بەنــاو هەســتەكاندا تێپەڕێنێــت.
مانیفێســت ئــەو ڕایــەڵ و تانوپــۆ و ناوەندەیــە ،كــە مۆركــی
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گەرموگــوڕی و خەســڵەتی تــەواوی قۆناخێكــی شــیعری لــە
خۆیــدا چنیــوە .وەك ئەزموونێكــی زینــدوو ،ناســنامەی ڕوونــی
تێــدا ئاشــكرا كرابێــت و هەمیشــە بــۆ بزواندنــی خەیــاڵ
ئاســۆیەكی كــراوە بنوێنێــت.
قۆناخــی دواتــر وەك( :ڕامانــی ســەرەكی) بــۆ تێگەیشــتن
و خاڵــی بینیــن و كەشــی دۆخگۆڕیــن بگەڕێتــەوە ســەری و
گیــان لەنــاوی ئامــادە بێــت بــۆ دۆنایدۆنكردنــی دەق ،یــان چوونــە
ناویەكــی دەق.
شــاعیرانی حەفتایــەكان لــە ســەرەتای ئەزموونیانــدا بەشــی
زۆرینەیان لە (رەنگ) و (فۆرم) و (ترپە و ئاواز)دا ،لە (رووبەری
بینــدراو و وزەی نوســتوو)ی ئــەم شــاعیرە ســوودمەند بوونــە،
ســیمای هــەرە درەوشــاوە و گیانــی ئــەم قۆناخــە واقیعخوازەیــە.
شــێوازی گەیشــتووەتە ئاســتی نەمــری .دەكرێــت وەك (دیــاردە)
و (دامەزرێنــەر)ی ماوەیەكــی دیاریكــراو،)1975-1970( :
ڕەخنــە و لێكۆڵینــەوەی ئەدەبــی كــوردی كاری زانســتییانەی
خــۆی لەبــارەوە جێبەجــێ بــكات و كارایــی و كاریگــەری
لەســەر شــاعیرانی دەوروبــەری دیــاری بــكات ،بــەاڵم دوای ئــەو
مــاوە دیاریكــراوە ،ئەزموونــی بــەرەو كــزی دەڕوات تــا ڕادەی
لــە كورتیــدان و شكســت هێنــان .ئــەم ڕووداو و گۆڕانــەش
ئــەوە بنچینــە و پێشــینەیەتی ،كــە بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە و
بەگژداچــوون .شــیعری بــە دەنگــی كــۆ و دنەدانــی جەمــاوەر
زانیــوە ،كــە لــە كوردســتان دەربــەدەر كــرا و لــە تاراوگــەدا
نیشــتەجێ بــوو ،پچــڕان و بۆشــایییەك كەوتــە نێــوان دەنگــی
ئــەم و دەنگــی جەماوەر-كــۆ ،لــە نیشــتەجێبوونی لــە تاراوگــەدا
مەودایەكــی نــوێ لــە شــاعیریەتی ئــەو زیــادی نەكــرد .بگــرە
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مــەودای بیركردنــەوە و دەربڕینــی لــە دەنگــی كــۆدا تێــدا خــاو
بــووەوە و لــە وەســتان نزیــك بــووەوە .لــە بنەڕەتــدا دەنگــی شــیعر،
دەنگێكــی تاكییــە لەنــاو نــەرم و نیانــی زمــان و ئێســتێتیكادا،
هاوتــا بــۆ دەنگــی خــۆی دەدۆزێتــەوە .دەنگــی كــۆ زیاتــر لــە
ڕۆمانــی فــرە شــاكەس و فیلــم و شــانۆ و ســینەما  ....تــاد ،ڕۆڵــی
كاریگــەر بــەدی دەهێنێــت ،نــەك لــە شــیعردا.
(فەرمانســاالری) و (داوا) لــە شــیعرەكانیدا ،وەك دوو هێــڵ
بەیــەك ئاســت و بینیــن و تێگەیشــتن كاری لەســەر كــردوون.
لــە كاتێكــدا وا دەخوازرێــت بــۆ فەرمــان بــە دەنگــی تــووڕە و
ناڕەزایــی بدوێــت ،بــۆ داواش بــە دەنگــی نــەرم و ئــاوازدار.
ئــەم دوو ئاســت و تێكەڵكردنــەش خاڵــی تێڕامــان و
تێگەیشــتنیەتی بــۆ شــیعر ،وەك نــاوەرۆك و ئەوجــا شــیعر وەك
شــێوە .نــاوەرۆك و شــێوە لــە شــیعری هونەریــدا یــەك دەگــرن و
لــە ئێســتێتیكدا دەبــن بــە خاڵــی توانــاداری .واتــە :شــیعرییەت.
شــیعرییەتیش پرۆژەیەكــی تــەواو ئێســتێتیكییە و لەســەر بیــر و
زەیــن و خەیــاڵ و پێگەیشــتن و هەســتپێكردن بــەرز دەبێتــەوە
و ئاســۆی چاوەڕوانــی بــۆ خــۆ ئاشــكرا كــردن دەستنیشــان
دەكات ،بوونــی خودێكــی بیركــەرەوە لەســەر بیركردنــەوەی
كۆمەڵــگا و هەقیقەتــی تێگەیشــتن ،هەقیقەتێــك خــودی
بیركــەرەوە بتوانێــت بــە ئــازادی جووڵــەی خۆڕێكخســتنی تێــدا
بــكات.
سهباح ڕهنجدهر
مایسی  2008هەولێر
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قەڵەمكێشی جەاللی میرزا كەریم بە وشە
یەكێــك لــە خاڵــە گرینگــەكان ،بــۆ ژیانــی نووســەر و ڕێزلێنــان
لــە نووســین ئەوەیــە :بــە شــێوەیەكی تەندروســت و زانســتی
كاتــی خــۆی ڕێكبخــات و بــاش بــەكاری بهێنێــت .ئــەم جــۆرە
ڕێكخســتنە نــەك وەك نووســەر یارمەتــی دەدات ،بگــرە وەك
ژیانی فەرمانبەری و خێزانیش دەبێتە هۆ و هۆكاری یارمەتیدان
و كارایــی ژیــان .ئەمــەش هەســتێكی تــەواو داهێنەرانەیــە و
پەیوەندیــی بــە داهێنــان و پەیوەســتبوون بــە داهێنانــەوە هەیــە.
بــەم شــێوەیە هەلومەرجــی ســوود وەرگرتنــی بــۆ دەڕەخســێت و
خــۆی لەگــەڵ كاتــی بــاش بەكارهاتــوو دەگونجێنێــت .لــەم
باروبــوارەدا ،كات دڵــی نووســەر بــە الی خۆیــەوە ڕادەكێشــێت
و بەرهەمــدار دەبێــت لــە ڕووی نووســینەوە ،نووســەر بــە قووڵــی
نووســین دەناســێت.

ڕوانینەكانی چاوی شەقام

ناســینی قووڵیــی شــیعر ،خاڵــی بەهێــزی پەیوەندییــە بــۆ یەكتــر
ناســینی شــاعیر و خوێنــەر ،یــان كۆمەڵــگا .كەســێك،
كەســێكی نەناســراو لــە ئەســتێرەیەكی دوور ،یــان
دەوروبەرێكــی پارێــزراو ،یــان بــە ژاوەژاو و پــڕ مەترســی .هەســت
بــە نزیكبوونــەوەت دەكات ،بــە حــەز و خولیــای ئەدەبیــی
بێگــەردەوە لەگەڵــت دادەنیشــێ و گفتوگــۆی نێوانتــان لەبارەی
ئــەدەب و جیاوازییەكانــەوە گــەرم دەبێــت .هــەر ئــەم ڕووداوەیــە
ئەدەبــی كردووەتــە دیاردەیەكــی گەردوونــی و سەرســوڕهێنەر.
ئــەو پرســیارەی دەكەوێتــە نێــوان شــیعر و كۆمەڵــگا بــە
چ ڕێگایــەك دەگاتــە دۆخــی شــكۆمەندیی بەكارهێنــان
و داهێنــان ،شــاعیر بــە چ زانیــاری و پێوەرێــك ئاســۆی نێــوان
شــیعر و كۆمەڵــگا دەپێوێــت .زمانــی كۆمەڵــگا كەمتــر
لەنــاو ڕۆشــنبیریی نوێبەخشــدا كارا و چاالكــە ،بگــرە لــە
ئاســتی دەستنیشــانكردنی شــتەكاندا ئەفســوون و هێــزی
خــۆی ڕادەگەیەنــێ .لــە هەمــان كاتیشــدا زمانــی كۆمەڵــگا
زمانێكــی فــرە دەنــگ و فــرە پەیوەندییــە ،توانــای داهێنانــی
زمانــی تێدایــە و وزەكانــی دەربڕیــن پــەرە پێــدەدات ،پێویســت نییــە
شــاعیر وەك گومــان و ترســێك لێــی ورد بێتــەوە و خــۆی لــێ تــار
و تەریــك بگرێــت ،كۆمەڵــگا بــەردەوام لــە ڕێــگای داهێنانــە
هەمــە جۆرەكانییــەوە وزەی زمانــی بــەرز دەكاتــەوە ،بــەاڵم لــە
شــیعردا زمانــی ،ســۆزی بــۆ خــەون و داوا و پێشــبینی و هەســت
 ....تــاد ،هەیــە و ئاســتێك دیــاری دەكات و بەســەر پێكهاتــە
دەروونییەكانــی دەكرێتــەوە.
لــە كرانەوەیــدا كاكڵــی كاكڵەكانــە .دەســتباڵوی
لــە بەكارهێنانیــدا مەبەســت و مانــا مانــدوو دەكات ،لــە
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هەمــان بەكارهێنانیشــدا چڕكردنــەوەی زیــاد لــە پێویســتیش
دیســان مەبەســت و مانــا مانــدوو دەكات .لــە هــەردوو بــاری
بەكارهێنانــدا زمــان توانــای پاراســتنی بێدەنگــی نامێنێــت.
(جەاللی میرزا كەریم) لە بنەماڵەیەكی سیاسی و ڕووناكبیر
و شۆڕشــگێڕدا ،لــە ســلێمانی لــە ســاڵی  1935لەدایــك بــووە ،بــە
بڕوایەكــی پتــەوەوە بەشــداری لــە ڕۆشــنبیریی زمانــی نەتــەوەی
خۆیــدا كــردووە.
زمــان لــە دەقــی( :ڕازێكــی دەروون  -گۆڤــاری تووتــن ،ژمــارە 4ی
ســاڵی  ،1970ل )60 :و دەقی( :بڕوای شــار  -گۆڤاری ڕزگاری،
ژمــارە 9ی ســاڵی  ،1969ل)17 :دا ڕووداوێكــی دەگمــەن نییــە،
درێژبوونــەوەی ئــەو زمانەیــە دوابــەدوای شــیعری كالســیكی دێت
و پێبەپــێ تــا دێتــە خــوارەوە كاأل و كاڵتــر دەبێتــەوە .زمــان تێیــدا
ئاســۆی یــەك ئاســتی وەرگرتــووە و پێكهاتــە و سروشــتێكی
بــااڵ و جەربــەزە ڕووبەڕوومــان نابێتــەوە .واتــە ســەرلەنوێ هەســتی
پــێ ناكرێتــەوە .هەســت بــە شــتێك بكەیــت و نەزانــی چییــە.
سەرســامی و دۆزینــەوەی نادیــاری لــەم نوختــەی نەزانیــن چییــەدا
دێتــە كایــەوە و وەك كەرەســتەیەكی خــاو و پــەی پــێ نەبــردراو
فۆرمــی زەینــی وەردەگرێــت.
زمانــی لــە خــودی شــیعرییەوە نەبردووەتــە ناو خودی كۆمەڵگاوە،
بگــرە لــە خــودی كۆمەڵــگاوە بردوویەتییــە نــاو خــودی
شــیعرییەوە ،جۆرێــك توندوتیــژی و تــرس و تۆقانــی خســتووەتەوە.
بــەم شــێوەیەش زمــان دەوڵەمەنــد و ئەزموونــدار نابێــت ،لــە
دەروونڕۆشــنی بەتــاأل دەبێتــەوە و هەســت و نەشــونما دەوەســتێت.
لەگــەأل ئەمەشــدا بارودۆخــی ژیانــی حەفتایەكانی كۆمەڵگای
كــوردی و زەمینــەی شیعریشــی ئامادەیــی ئــەوەی تێــدا بــوو ،ئــەو
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زمانــە وەربگرێــت و قبووڵــی بــكات .لــە ئاســتی بەكارهێنانــی
هێماشــدا قوواڵیــی هێمــای نەپاراســتووە ،لــە قوواڵیییەكــی
پێویســتدا هێمــا بــەرەو ژیانێكــی بزێــو نــاڕوات ،بگــرە بەرهەمێك
دەهێنێتــە كایــەوە و لەنــاوی ڕوون دەبێتــەوە و بەشــداری خــۆی
ڕادەگەیەنــێ .لــەم ڕاگەیاندنــەدا زمــان پێویســتییەكی بنەڕەتــی
مرۆڤانەیــە و هەموومــان بــە شــێوەیەكی هاوبــەش بــەكاری
دەهێنیــن و كەڵكــی لــێ وەردەگریــن .كەڵــك وەرگرتنێكــی
دیاریكــراو و هەســتكردن بــە شــكۆمەندیی دۆزینــەوەی
بەشــێك لــە هەقیقــەت .ئــەو هەقیقەتــەی دەتــەوێ لێــی بدوێــی
تاقیكردنــەوەی دەوێــت و دەبێــت لــە ڕەفتــاری ئاخاوتنــدا بــەدی
بكرێـــت .هەمــوو تاقیكردنەوەیەكیــش كەرەســتە خاوەكانــی
ژیــان و جیهــان لەبــاری دۆخ و شــێواز و واتــادا تــازە دەكاتــەوە و
ئــارەزووی پێشــنیازكردن بەهێــز دەكات ،لــە هەمــان كردەشــدا
كاتێكــی مێــژووی ژیــان و جیهــان ڕادەگەیەنێــت .ئــەم كاتــە
ڕاگەیانــدراوە ،هونــەری داهێنــەری هەقیقەتــە .بەشــێك لــە
پێداویســتییەكان بــە ژیــان و جیهــان دەبەخشــێت.
ئەگــەر بتەوێــت بەســەر شــیعردا زاڵ بیــت ،دەبێــت شــیعر بــاش
بناســیت .هەمــوو شــیعرێك لــە شــوێنی خــۆی پێــدەگات و
دەناســرێت .ئــەو هونــەرەی ئــەو بــە دوایــدا دەگەڕێــت بیدۆزێتــەوە
ڕێــك لەگــەڵ ئــەو شــوێنەی شــاعیرەكەی تێــدا پێگەیشــتووە
گەشــەی كــردووە .پێگەیشــتنی پێكهاتــەی هونــەری شــیعر بــە
پێودانگــی شــوێن و كولتــوورەوە پەیوەســتە .واتــە :بیركردنــەوە
و وێنــاكان ئــاكاری شــوێن وەردەگــرن .شــوێن هێڵێكــی
بەردەوامــە و لــە فەرهەنــگ و كولتــووردا پێگەیشــتووە و درێــژ
دەبێتــەوە و دەگات بــە هێڵــی بیركردنــەوەی هەمــوو شــاعیرێك.
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شــاعیریش وەك پێكهاتــەی ســەرەكی و ناســنامەی داهێنــان
مامەڵــەی لەگەڵــدا دەكات .شــوێنیش خــۆی بــە ئــاكاری
دانیشــتووان دەڕازێنێتــەوە.
(كاروانــی وشــەی ڕاچەنیــو) كۆشــیعری یەكەمــی ئــەم شــاعیرە
بــووە  .ســاڵی  1974ئامــادەی چاپــی كــردووە و بردوویەتییــە
چاپخانە و تەنانەت بووەتە فیلمیش  .بە هۆی بارودۆخی سیاســی
لــە چاپخانــە وەرگیراوەتــەوە  .شــاعیریش لــەم كاتــەدا بەغــدای
جێهێشــتووە و بووەتــە پێشــمەرگە ،ئەدیبــی ناســراو( :محەمــەدی
مــەال كەریــم) ،پێشــەكی بــۆ نووســیوە و هــەم بــە ئامانەتیــش الی
دانــاوە .دوای نســكۆی شۆڕشــی ئەیلــوول ســااڵنێكی زۆر وەك
پەنابــەری دژە دەســەاڵت لــە ئەمەریــكا ژیــا و لەگــەڵ ڕاپەڕینــدا
گەڕایــەوە كوردســتان و هاتــەوە نــاو كۆمەڵــگای پــڕ جووڵــە
و زینــدووی خــۆی و كانــگای هەڵڕشــتنی هەســتەكانی.
كوردســتان و كۆمەڵــگای كــوردی نــاو و ناولێنانێكــن،
بوونــی ڕاســتەقینەیان لــە شــیعرەكانیدا هەیــە و شــادەماری
خوێنیــن .ئەمیــش لــە هــەر كوێیــەك بووبێــت خوێــن بــووە بــۆ
كوردســتان ،ماوەیەكــی كــەم تێیــدا مایــەوە ،لــە  1993\1\14لــە
هەولێــر كۆچــی ناكۆچــی كــرد ،كەچــی ئــەم ئامانەتــە ســەرە
داوێكــی نەدرایــە دەســت كــەس و هیــچ هەوڵێكــی دیاریشــی
بــۆ چاپكردنــی نــەدراوە ،كــە گرینگتریــن كۆشــیعری
نوێبەخشــی بزووتنــەوەی ڕوانگەیــە ،دەربڕیــن لــە زمــان و فــۆرم و
شــێوازی داڕشــتنی ئــەم بزووتنەوەیــە بــكات .شــیعری شــاعیرانی
ئــەم بزووتنەوەیــە بــە گشــتی لەنــاو تەمومژێكــی وشــیارانەدا
بــارگاوی بــوو بــە ئایدۆلۆژیــا ،شــیعری بــارگاوی كراویــش بــە
ئایدۆلۆژیــا پەیوەســتە بــەو دۆخــە ئێســتایییەی ،كــە تێیــدا دەژی و
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دۆخێكــی نیمچــە هەڵخەڵەتێنــەرە.
گــەردوون بــە جۆرێــك ترپــە و ئــاوازی دامــەزراو ،بــە دوای یەكــدا
هاتنی تاریك و ڕووناكی و وەرزەكان  ....تاد ،هەڵدەســووڕێنێ.
ئــەو جــۆرە ترپــە و ئــاوازەی ،كــە گــەردوون بەڕێــوە دەبــات،
گواســتراوەتەوە نــاو دەروونــی مــرۆڤ و وزەیەكــی زۆری لــە
بیــر و مێشــكی خســتووەتە گــەڕ بــۆ هێنانــە كایــەی بەهــا
ئێســتێتیكییەكانی ژیــان ڕێكخســتن .لێدانــی دەمارەكانــی
لەشــی مــرۆڤ جۆرێــك ترپــە و ئــاوازی بەڕێوەبردنن .گرینگترین
ترپــە و ئــاواز لــە ڕۆیشــتنی مرۆڤــەوە پەیــدا بــووە و خــۆی لەگــەأل
هەقیقەتــدا گونجانــدووە و جۆرێــك چاوگــی هۆشــیاربوونەوەیە.
لــە شیعریشــدا لــە یەكــەم دێڕییــەوە تــا دوا دێــڕی ڕۆیشــتنێكی
نــەرم هەیــە ،ترپــە و ئــاوازی ئــەو ڕۆیشــتنە دەبێتــە ئاهەنــگ.
شــیعری ئــەم شــاعیرەش بــە هــۆی بوونــی سروشــتێكی ترپــە
و ئاوازییــەوە ،دەربڕیــن لەبــارە بوونییــەكان و دەرخســتنی مانــا
دەكات ،بــەاڵم تەنیــا لــە ڕێــگای ترپــە و ئــاوازەوە ناگەینــە ناخــی
ئــەدەب ،ناخــی ئــەدەب خــۆرە و زەوی وەك پێكهاتــەی مــەوداكان
بــە دەوریــدا دەخولێتــەوە .ناشــزانین كامەیــان ســەرچاوە و بنەوانــە
و كامیــان پێكهاتەیــە .هــەر كاتێكیــش بمانــەوێ بــە تــەواوی
ئــەو زانیارییــە بزانیــن و بناســین ون دەبیــن.
شــاعیری داهێنــەر ،ئەگــەر ســەردەمێكیش بــە مەبەســت و
ئەنقەســت پشــتگوێ بخرێــت ،ئــەوە مێــژووی داهێنــان لــە ڕۆژ
و ڕۆژگار و كاتــی پێویســتی خۆیــدا ،زۆر بەهێــز و شــكۆوە
دەیهێنێتــەوە نــاو ماڵــی ڕاســتەقینەی ئــەدەب .لــە تەنیشــت گڵۆپــی
بــە شــەوق و ڕاســتییە ڕوونــەكان ڕایدەگرێــت .مێــژووی
بیركردنــەوەش ،ئــەو مێــژووەی بــۆ زینــدوو دەكاتــەوە ،كــە
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بەهــرە و كۆششــی خــۆی دروســتی كــردووە و ڕەوایــی بوونیەتــی،
ناتوانیــن لــە ژێــر كاریگــەری دەرچیــن .مێــژووی ئــەدەب
كۆمەڵێــك شــتن بــە یەكــەوە دەڕۆن و تێكــەڵ بــە كــرۆك و
ناوكــی داهێنــان دەبــن .لــەم بــار و بوارەشــدا داهێنــەر هــەر بــە
داهێنەریــی خــۆی دەمێنێتــەوە .خوێنــەری هەمــە جۆریــش ناتوانێــت
خــۆی لــە ئەفســوون و كاریگەرییەكانــی بــە دوور بگرێــت.
پێــوەری ئەفســوونی داهێنــان شــوێنی بــۆ دەستنیشــان دەكات .لــەم
دەستنیشانكردنەشــدا پەیوەندییــە داهێنــدراوەكان دەدۆزرێنــەوە.
بــە دوای ئــەوەدا دەگەڕێیــن ،كــە هەیــە و قســەی لەبــارەوە
دەكەیــن.
سهباح ڕهنجدهر
مایسی  2008هەولێر
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ڕوانینەكانی چاوی شەقام
چاوی شەقام .
هۆن  .هۆن نیگای ئاگری باڵی كاروانمان
مەرگی بەهاری ئاسۆ دائەبارێنی .
هۆنراوەی زام ..
تاڵ  .تاڵ چڵی خوێنی وشەی سەربڕاومان
لە ڕێژنە و تاوی هەناسەی ژاڵە و بیدا دائەچێنێ ..
لێوی پەیام ..
گەاڵ  .گەاڵ تریفەی بزەی هاوارمان
بەناو ناخی ڕێگای قوڕپێوان و شیندا ئەوەرێنی ..
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خۆری ئەنجام ..
تاڵ  .تاڵ ورشەی شنەی ئااڵی هەنگاونانمان
بەناو سنگی تەمومژی قەاڵی شەودا ئەپرژێنێ ..
شەقام :من كیشوەری زامم
زام :من شۆڕشی پەیامم
پەیام :من چەكی ئەنجامم
ئەنجام :من گۆرانی ناو سەنگەری شۆڕشگێڕانی جیهانم .
من ڤێتنامم .
من پۆلیڤیام .
من سۆدانم .
من شۆڕشی كوردستانم.
*
*
*
(( وێڵێكی ڕێ  .ڕێبواری ڕێی بێ كۆتایی
پەیتا  .پەیتا
خەنجەری لە سێبەری بااڵی تەمەنی ستەمكاری
هەڵئەكێشا ...
دیواری خوێن خۆی لە فرمێسك هەڵئەكێشا.
سەنگەری خەم چیای قورسی ڕێی نۆ ساڵەی
تەنیا خواستێكی ئەكێشا)).
_ گۆرانیی  .لەناو گەرووما ئەخنكێنرێ
گۆرانیی  .لەناو سەنگەرا ئەسووتێنرێ
كەچی هێشتا  .هێشتا سەنگەر
نازانم بۆ  .بۆ لە ئاگری ناو گەرووی خۆی ناپرسێ؟
( ڕێی گەرداوی خوێنی هیوا
بەرەو ئاسمانی ئەودیوی مەبەست ئەڕوا .
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ئەفڕێ  .ئەكشێ ،تا چاوی بڕكا  .ئەڕوا  .ئەڕوا
ئا ئەو لەشەی  .بە باڵییەوە هەڵئەواسرا
ئا ئەو زامەی  .بە ناوچەوانییەوە ئەنرا
گەرووی تفەنگی پێشمەرگەی ئەهێنایە سروودی گڕ
چاوی تۆڵەی ناو سەنگەری
ئەهێنایە پەڵەی بارانی خوێنی خوڕ)).
_ كوا ڕەشەبای گڕپژێنی
ناو گەرداوی دڵی تۆڵە
كوانێ شنەی تەم ڕەوێنی
باخی لێوی بیابانی سنگی ئەم واڵتە چۆڵە؟
(( خۆر  .بۆ پەڵە هەورێ ئەگری
هەور  .بۆ باخ
باخ  .بۆ داربەڕوویەكی شاخ
داربەڕووش  .بۆ تەورێ ئەگری)).
_ ڕێبوارێكم  .بۆ ڕێ ئەگریم
فرمێسكێكم  .بۆ زێ ئەگریم.
(( ئاگر  .لەدوای ماندووبوونی سووتاندنی خەرمانی
وشك ،هەناسەی خەمی هەڵكێشا.
تۆڵە  .بەناو گەرووی ڕقا وەك توولە ڕێیەكی خوێنین،
بەرەو دڵی وێرانەی سەنگەری
وشەی خۆر داكشا)).
_ ئەنەڕێنم-:
من ڕێبواری هیوایەكی سەرهەڵگرتووم.
ئەچرپێنم-:
من ماچێكی بۆ لێو تینووم.

23

ڕوانینەكانی چاوی شەقام

24

((ڕێگا دوورە .
داستانی خەم كێوی گڕی سەرەو ژوورە
ڕێ بۆ مەڵبەند  .چلەی دۆزەخێكی سوورە
شەپۆلی لێوی گۆرانی پرشنگی خۆری خنكاوی
دەریای خوێنی بێ سنوورە .))..
_ ئەڕۆم ..
لەناو شاری خەما زەنگی بزە
بۆ چرۆی گۆرانییەك ڕائەوەشێنم.
ئەڕۆم ..
لەناو گۆمی خوێنا چرای وشە
بۆ پشكۆی هۆنراوەیەك دائەگیرسێنم
ئەڕۆم  .ئەڕۆم
من بۆ ڕێگەی ئاگر سووتووم
ئەڕۆم  .ئەڕۆم
من مەرگی پێشمەرگەی زیندووم
من گۆرانیی ئاسۆم چاوم
من ئازاری ئااڵی ناوم
من  .هۆنراوەم،
بە بێ سەنگەر هەرگیز ناژی
من  .سەنگەرم،
بە بێ دەفتەر هەرگیز ناژی
من  .لە مەرگا
ناوی ژیان لە خۆم ئەنێم
من  .لە دەنگا
شیعر بۆ چرپەی چاو ئەڵێم
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من  .لە تۆفی خوێن هەڵسانی ڕێگای شارا
هەنگاو ئەنێم
من چارۆگەی كەشتی باخی
هەڵچوونی زێم.
(( شۆڕەسوارێ .
بۆ پرسیارێ .
تاوی ئەدا  .باڵی ڕۆژگار
ڕاوی ئەنا  .خەونی شەوگار
هەر یەك وەاڵم  .ئەبووە هاوار
ئەبووە سۆزی گەردووی قەتار)).
_ من گەردنی ئاسۆی شاری پڕ هەنسكی
خۆم ماچ ئەكەم
(( بزەی نەرمی شەپۆلی دوو لێوی وەاڵم
لەبەردەم دەرگای گریانا
ئەبووە ئەنجام
ئەبووە پەیام)).
_ من ڕەشماڵی خێڵی شۆڕش
لەناو شاری كۆچەرانا
لەناو وەرزی بیابانا
لەناو دڵتانا هەڵئەدەم.
(( چاوی ژیان
دەرگای داستان
لە پرسیاری بااڵی لە خوێن هەڵكێشراوی
شۆڕەسوارێك كرایەوە)).
_ ناوت نابەم
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خۆت حەشاردە  .دوژمنداریت
باست ناكەم
برینداریت .
(( ژانی زامی  .بێ دەنگ نەبووی هێشتا بەسوێ
چاوی ماڵی .
نیگای كاڵی .
پڕ كرد لە خوێ))
_ من نەهاتووم  .ماچ كەن زامم
پەنای دەن نەڕەی پەیامم
من وا هاتووم
گەرووی وشكی چەكەكانتان
لە كارێزەی زامی قووڵما لە خوێن تێر كەن
من وا هاتووم منااڵنتان
بە ئەلف و بێی شۆڕش فێر كەن.

* گۆڤاری بەیان ،ژمارە (.1973 )8
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بڕوای شار
لە گیانێكا ..ئینسانێكا
لە قوواڵیی ئاسمانێكا
لە شڵپەی خوێنی جوانێكا
لە كسپە و چزەی ژانێكا
زۆر شت بینرا ،ئێجگار نوێبوون.
*
*
بۆ گەل
مەشخەڵ
چرای ڕێبوون.
وای كرد پێڵووی چاو لێكنەنرێ
لە ڕووی تیشكی ئەو بڕوایە
هەژاری شار هەنگاو بنێ
بەرەو سەختی ئەو ڕێگایە
كە نان
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ژیان
بەختیاری بۆ ئەم تیایە.
*
*
*
لە گیانێكا ..ئینسانێكا
لە تاریكی ڕۆژانێكا
فرمێسك تیایا لەرزی و ترسا
گەلێك پردی مەزن ڕووخا
كەسێك بینرا
كەسی گشت كەس
ژیان الی بەس
مردنێكی سەر بەرزی بوو
تاقە بڕوا
قوربانی پڕ دڵسۆزی بوو
كەسێك بینرا
بە پێشمەرگەی كورد ناو ئەبرا
چەند لێی درا
ئازار درا
هەتا كوژرا
ناوی كورد و كوردستانی لە دەم نەبڕا.
*
*
*
لە قوواڵیی ئاسمانێكا ....
لە ئاهی چەند شەوانێكا
مانگی ڕووی دایك ئەبینرا
مات و بێدەنگ
فرمێسكی مەنگ
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نم نم لە چاوی ئەڕژا
بۆ كۆرپە شیرەخۆرەكەی
كە دوژمن لە بێشكەی گڕا
بە نێزە فێرە خوێنەكەی
دوا تریقەی گەشی خنكا
ئاسمان ڕووخا
زەوی جوواڵ
منارەكەی مزگەوتی شار
هات بەالدا
نوێژ تێكدرا
خوێن پەڵەی دا
بەڕووی خوادا هەڵپژینرا
لە تاوانی ئەو مناڵەی
وا سەر بڕا.
* * *
لە شڵپەی خوێنی جوانێكا
لە گەرمەی شەڕ بارانێكا
كڵپەی تۆڵە لەچاوێكا
دڵی دوژمنی ئەپێكا
چاوی جوانێكی...
كچە شوانێك
كە نامەردێ ..جانەوەرێ
داگیركەرێ
ڕێی لێبگرێ
لەدوای تێربوون سەری بڕێ
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لە چاوێكا....
لە چاوی كچە كوردێكا
بینرا تۆڵە
نەك یەك تۆڵە ..هەزار تۆڵە
تۆڵەی زامی
بێئارامی
ژێر پێلەقە و مشتە كۆڵە.
* * *
لە كسپە و چزەی زامێكا
تەپاوتلدانی ژانێكا
باخێك بینرا
باخی هیوا
تۆوی بڕوا پێدا ئەكرا
بڕوا بەگەل ..بە ڕابەرێ
بەو زەحمەتكێشەی ،ڕاپەڕێ
بڕوا بەوەی
ئامانجی كورد ..هیوای نەوەی
بەرناگرێ..
ئەگەر خوێنی بۆ نەڕێژرێ

* گۆڤاری ڕزگاری ژمارە.1969 ،
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ڕازێكی دەروون
گوێ شلی ئەو وتانەم لە شەوەزەنگا
چرپەیانە لە خامۆشی تاری سنگا
ئەو سكااڵ تاڵەی هەردەم
هەڵدەڕێژێ زووخاوی خەم
ئەو پرسیارە ،بێ وەاڵمەی ،ڕێی پێنابەم
نە تێی ئەگەم
نە ئەشتوانم لێی هەڵبێم و خۆم دەربازكەم.
* * *
چیم لە بوونما ئاخۆ دەسكەوت
بڵێسە و گڕ؟
یا هێمنی ،گیانی نەسرەوت
شادمانی ،یا خەمی دڕ
* * *
دنیا و تەمەنی لەمەودوام
ئاخۆ چۆن بێ؟
پڕ جریوەی ئەستێرەبێ
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ئاسمانەكەی دوێنێی بڕوام.
* * *
ئەی خۆم ،كێ بم؟
بەزەیی بم ،یا شەڕخواهی
خۆشەویستی ،یا ڕقاوی
ئاخۆ چی بم؟
* * *
تەزوویەكیش بەگیانما دێت
فرمێسك و بزەی لێدەتكێت
كاتێك دەروون
دێتە گڕ و كفت و هەڵچوون
وێنەیەكی پرسیاراوی
ئەخەمە بەرچاوی وێڵم
تیایا دڕكی ئاگراوی پڕ لە چزەی ژین دەشێلم.
* * *
لە فرمێسكا ..لە بزەی یادی جارانما
لەهەنسكا ..لە شااڵوی بیرسووتانما
لە ناخەوە
لە ناخێكی بە داخەوە..
ڕوخساری خۆم ،بەدی ئەكەم
ڕووم تێ ئەكا ..ڕووی تێ ئەكەم
دێینە دووان ..
لە من یەك و لەو بە سەدان.
* * *
جا لە ڕوخسارم تێ ئەگەم

* گۆڤاری تووتن ،ژمارە (.1970 )4
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بۆ وتەیەك گوێ شل ئەكەم
لە قوواڵیی دڵمەوە دێت
ئەنەڕێنێت و پێم ئەڵێت
نازانیت كێیت؟
پایەت چەندە؟ كامەیە جێت؟
* * *
تۆ مرۆڤیت ..بڵندە جێت
چەند بەژان بێ ژینی دوێنێت
ئەمڕۆ ئازاد ،ملی ڕێگات
بگرە بەرەو دنیای هیوات
ئەوسا هەر وێنەی ڕووی دوێنێت
هەزار و یەك ڕەنگ ئەنوێنێت
باخی وشكی زەردی سیسبوو
بە دەریای گوڵ ئەنەخشێنێ
بە هەزاران وتەی نوستوو
لە خەوی قورس هەڵئەسێنێ
پەڵە هەوری ڕەشی سنگت
دێتە ڕەوینەوە و نەمان
لێڵی گۆمی خولیای مەنگت
ڕوون ئەبێتەوە گەش و جوان
تێدەگەیت كێیت
بۆچی دەژیت  ..كامەیە جێت
بەرەو كوێیە هەنگاوی ڕێت
تێئەگەیت كێیت...
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دڵداری
34

ڕازەكانی هەفتە

من لە وانەی دڵداریدا
لە دوا ڕیزی قوتابییەكانی پۆال بووم.
چونكە تەنیا لەگەڵ ژانی
ئاوارەیی خۆشەویستەكەی خۆما بووم.

نهێنی
ئەزانن من پاسەپۆرتی
ڕەشكراوەی فرمێسكم لە گیرفانایە؟
یەك یەك ئێستگەكان جێ دێڵم
بەبێ ئەوەی بزانن چی لە دڵمایە.

شەرم
بە ڕێكەوت كە لە ڕێگادا تۆ ئەبینم،
شیعرەكانم شەرمەزارن.

نیشتیمان
كە هەست لەناو ئاگری دوور واڵتیا،
ڕازەكانم ئەسووتێنێ
بەهارە ڕێ گوڵی دەنگم
لە پایزی بەستەكانما ئەپروێنێ.

پەشیمانی
دڵدارەكەم چەقۆی ڕقی زیزبوونی خۆی،
بست بست بەناو گیانما گەڕان.
هەتا لەناو پەرەی دڵما،
لە خوێنی خۆی دەریای پەشیمانی هەستان.

دڵ
من ئێستاكە لە دڵ دوورم نازانم هەم
یاخود ڕێچكەی نەمان ئەگرم
كامتان لە دڵتان نزیكن؟
ئاشكرای كەن ،تا دەستتان لەگەاڵ بگرم.

ڕوانینەكانی چاوی شەقام

كە ناتبینم،
چاوەكانی بینینەوەی وشەكانم هەر بێدارن.
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شۆڕش
ئەتانەوێ من بناسن؟
من عاشقی ڕێگایەكم مەرگی تیا بێ.
كە هەڵوێست مرد بۆچی نابێ؟
دەروون شیعری شۆڕشێكی تری تیا بێ.
1977
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داستانی شار
1

هێشتا مناڵ بووم ..
چۆلەكەیەكی بێ پەڕوباڵ بووم،
نە مانای ژیان  .گەاڵڕێزانی،
نە مانای گریان  .ژانم ئەزانی ..
ئەوەی الم خۆش بوو،
حەمامۆكێ بوو  .خۆڵەپەتانی.
* * *
نەم ئەزانی بۆ؟
ئەستێرەكانی درەوشاوەی شەو ..
تاك و ترووكیان هەروەكو پشكۆ
ئەكشانە خوارێ بۆ ناو گەرووی خەو ..
ئەیان وت :گیانی مرۆڤێكە  .وا
لە گڕی كوورەی مردنا سووتا.
* * *
نەم ئەزانی چۆن ..
گوڵ بۆ پەپوولە دەم ئەكاتەوە،
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چۆن نمەی باران لەسەرخۆ هۆن هۆن ..
گەردی ڕووی گەاڵی دار ئەشواتەوە،
ئای لە یادی كۆن!
* * *
هێشتا مناڵ بووم ..
چۆلەكەیەكی بێ پەڕوباڵ بووم،
نەم ئەزانی شار ..
بۆچی جارەوبار،
باخی ئاگری وشك و بێ بەری،
گوڵی خوێناوی لێ هەڵئەوەری.
* * *
بۆچی مناڵمان ..؟
بۆچی ئاسمانمان ..؟
بۆچی بەهاری بێ سەوزەگیامان؟
بە گریان فێرن ..
بۆ كانی ئاومان ..؟
نمەی بارانمان ..
شیلەی گەنمی پێشێل كراومان ..
هەر تفت و سوێرن.
2
هێشتا مناڵ بووم  .لە باسوخواسی
دەمەی دێرینی خەڵكی ئەم شارە
نە ( قەدەم خێر ) و ( كاوە )م ئەناسی
نە داستانی شەڕ  .نە ( دوانزە سوارە ).

3
داستانەكەی شار :ئەیگێڕێتەوە
پێشەوایەك مرد  .كەس بۆی نەگریا
ڕابەرێكی تر  .وا بەڕێگەوە
هەبێ؟ ئەمجارە پێشوازی بكا؟
* * *
ئەڵێ :لەم شارە ..
گۆشتی ڕزیوی الشەی كرمەڕێز
بۆ جانەوەری پەنای سێدارە
ئەكرا بە پارووی خۆراكی بەپێز.
* * *
نێزەی چاوچنۆك ..
هەر تەڕبوو ،سووربوو .خوێنی دەم چەقۆ
دار بێ سێبەر بوو  .هەور بێ تنۆك
توێژاوی خوێ بوو ڕوخساری ئاسۆ.

ڕوانینەكانی چاوی شەقام

* * *
نەم ئەزانی بۆ ؟ ( دەرسیم) ڕاپەڕی
بۆچی ( مەهاباد ) تا ئێستەش ئەگری
بۆچی ( باخەكەی بەردەرگای سەرا
بە خوێنی گەشی الوان ئاودرا )
نەم ئەزانی بۆ ؟ مێژووی تەمەنی
ئاوارە و ونی،
ئەم خەڵكەی ئێرە ..
هەر ڕەش كراوەی ناو ڕۆژژمێرە.
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* * *
ئەڵێ :دەمێك بوو دەروازەكەی شار
بە ئەڵقەرێزی ڕق داخرابوو
دوا ورتەی زامی لێوی خەم بەبار
لە دووتوێی سنگی مەرگا نێژرابوو.
* * *
پێنج پەنجەی دڕی ژێر نینۆك چڵكن
گیربوو لە جەرگی گەورەی ئەم شارە
خوێنی چاو ،ڕەش بوو  .ئەشكی دڵ لیخن
شار ئاوا ئەبێ ؟ .یا ،زرێبارە ؟
* * *
لە ڕۆژانی پڕ كارەساتمانا ..
گەلێگ گیا ڕوا و بەاڵم نەبووە گوڵ
وتەش هەڵوەری لەگەڵ خەزانا
بێ خۆرەتاوی نەیهێنانە كوڵ.
4

كاتێك ئەم شارە ..
لەناو شەقامی كپ و خامۆشیا
لە گۆڕستانی بێ كفن پۆشیا
چزووی كۆڵەكەی قورسی سێدارە
بە گیانیا چزا ..
بە چاویا چزا ..
لە دوا هەناسەی دۆزەخی ڕەزا
لە كوێرە ڕێگەی هەورازی خزا

5

ئەستێرە كشا ..
كەچی هێشتاكە ،تیشك و پرشنگی
گەلێكی ماوە بە ئێمە بگا.
ڕابەرێكیش مرد  .بە دارا كرا ..
كەچی هێشتاكە ،نووسین و دەنگی
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سەرەتای وشە
بڕوای پڕ ورشە
ڕەش ئەكرایەوە ..
بۆ ناو گەرووی مەرگ  .بەرئەدرایەوە.
* * *
كاتێك ئەم شارە  .لە باخی ڕووتیا
لە چاوی ماتیا،
گوڵ ئەپرووێنرا ..
چۆلەكە  .مرۆڤـ  .قەالچۆ ئەكرا
شار وای لێ كرا ..
وای بەسەر هێنرا،
كەچی ئەبینرا،
ژانی چەند ساڵە ..
ئەكرایە پیاڵە،
گواڵڵە سوورە ئەكرا بەژاڵە
بە ناحەق ناوی كورد و كوردستان
بووبوو بە نیشان
بۆ مۆڵگەی تاوان .
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گەلێكی ماوە بە ئێمە بگا.
هێشتاكە كەممان هەیە تێ بگا
ڕێگای كورد ئەبێ بەرەو كوێ بڕوا
ئەوەی ئەیزانین ..
ئەمڕۆ ئەیڵێین و بەاڵم سبەینێ
لێی پەشیمانین.
* * *
لە جەنگی خەڵكی ترا ئەكوژرێین
لە گۆڕستانی
بێ ناونیشانی
وێرانی خەڵكی ترا ئەنێژرێین
بەاڵم بۆ خۆمان ..
هەروا دەستەوسان
لەبەر دوژمنا ،ڕائەكەین  .هەڵدێین.
* * *
بۆ شار و گوندی خەڵكی تر ئەگرین
لە داخا یەخە و بەرۆكمان ئەدڕین
بەاڵم بۆ خۆمان ..
بۆ شار و دێمان،
سەرچۆپی ئەگرین.
6
هەتاكەی وابین ..؟
هەر لە خەوابین ؟
 ......؟
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 ......؟
7
ئەبێ ژیلەی بیر وا بورووژێنین
گیانی ڕزیوی پێ ببزووێنین
چەكی خەباتی لێ بكەینە شان
بە خوێن بیســڕین مۆری ناوچەوان
ئەوساكە ناوی گەلێكی زیندوو
ئەبێتە مایە و شانازی مێژوو.

* ڕۆژنامەی هاوكاری،ژمارە (.1971 )25

1958
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ڕێگا
44

نامە داخراوەكانی دڵ
لە تەوژمی خۆشەویستی لێوی بەفری
تابلۆی شانۆی خۆرهەاڵتی ڕێگاكانا
ئەكرێتەوە
لە كاروانی گەاڵڕێزانی پایزی گواڵ
لە زستانی سنگی هەورا
هەمان وەرزی نمەی بەهار
بەسەر لووتكە و
قەدپاڵ و نشێوەكانا
ئەڕژێنەوە.
* * *
سێبەری باڵدارێكی بێ پاسەپۆرتی
سەرهەڵگرتوو
بەندەرەكانی زریانی
وەیشوومەی شەوی هەڵتەكان
هەناسەی گەرمی هێالنەی
گەرووی خواروو
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بووە ملوانكەی ژیلەمۆ و
لە گەردنی نەرمی وەك لۆكەی خۆی ئااڵن.
* * *
 ئەی باڵەكانی پرشنگی خۆری وشە!بەستەڵەكی دەمارەكانی بێ دەنگی
جێ مەهێڵن
پەردەكانی پەنجەرەی زامی بێ گرشە،
بە دواتانا  .الشەی زەوی
وێڵ ئەكێڵن.
* * *
كێ ئەیزانی ؟..
جانتایەكی خۆڵ لێنیشتووی ماندووی ڕێگای
مەڵبەندێكی دووری كەساس ..
ئەگاتە بەردەمی پاسگای تەمی تەكساس
ڕەهێڵەی بارانی خۆری،
تۆزی سەر ڕووی ئەشواتەوە..
گوێزانی برووسكەی دڕی،
دوگمەی سینگی ئەكاتەوە
كێ ئەیزانێ؟؟
* * *
كێ ئەیزانێ ؟..
نینۆكی درێژی ئەوسای مەالی خەتێ
لە دووتوێی ئایەتەكانی ناو قورئانا
سەروچاوی یەزدان ئەڕنێ
هەمان و هەمان پەنجەی تر
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نە جارێ  .سێ و چوار جارێ تر
نەخشەی بەهەشتی هەژاران
لەبەردەرگای كۆشكی سپی و
سوور و سەوزی (ڕەشا) ئەدڕی.
* * *
نەوەك هەور،
كە سەرچاوەی خۆی ئەزانی
نەوەك  .ڕاچڵەكینی تەور
كە مەچەك و
بازووی كاوەی خۆی ئەزانێ
نەوەك  .ڕەنگی ئەرخەوانی
گۆڕستانی پێشمەرگەكان،
كە الفاوی
زێی خوێنینی خۆی ئەزانی
نەوەك  .چلەی پرسەی پشكۆی ئاگردانی
دەفتەری ڕێی بێ نەواكان،
كە سروودی
یەكگرتنی خۆی ئەزانێ.
بەڵكو ئێوەش ..
گەورەكانم،
ئەتانزانی.
* * *
ئەتانزانی پەری ئاوات،
لە كەژاوەی دڵدارانی ئاوارەوە
نەبێ  .نایەت.

* ڕۆڤار ،ژمارە (.2001 )15
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ئەتانزانی  .كەشتی شادی،
لەڕۆخی زامی دەریاوە
نەبێ  .نایەت
ئەتانزانی  .خۆر لە چركەی
پەلەپیتكەی تفەنگەوە
نەبێ  .نایەت.
ئەتانزانی  .شنەی ئااڵ لەناو ڕێژنەی
ڕاستبوونەوەی سێدارەوە
نەبێ  .نایەت.
* * *
پۆستەرێكی ناوچەوانی هەواڵنامەی
بێ كۆتایی هاوارێكی ڕووت و برسی
دەنگ و باسی «كۆماری ئیفالتوون» ی لە:
گالیسكەی هاوین و قژی
بێ قردێلەی گوڵەگەنمی ئەپرسی.
پەپوولەكانی سەرابی مۆمێكی كوێر.
چین چین بەنێو ڕەنگەكانی
تابلۆی تراژیدی پرسا گوزەریان كرد
مەشخەڵی بەرپێی ناسۆریان،
بە موژگانی سروە هەڵكرد.
ئیتر سەرەتای توولەڕێی
بەرەو عیشق دەستی پێ كرد.
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ڕۆژژمێر و ڕاپەڕین و خەمی بێ كۆتایی
1

ئاخۆ!  .شتێ
لە دڵی ئاسمانا ماوە؟
ئاخۆ!  .شتێ
لە سنگی مێژوودا ماوە؟
ئاخۆ!  .شتێ
لە كاروانی مەرگا ماوە؟
ئاخۆ!  .شتێ
لە ساڵنامەی زوڵما ماوە؟
بۆ بەهاری :گەاڵڕێزان
بۆ هاوینی :ڕێژنە و الفاوی خوێن هەڵسان
بۆ تەنیایی :مندااڵنی ناو كوردستان
ببنە پەرژین و پشتیوان.
* * *
ئاسمان!  .بۆ تۆ
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سواری كام ئەسپی بۆراقی،
ئایین ببین؟
تا بتگەینێ؟
مێژووی زەمینی ژان!  .بۆ تۆ
ڕێی كام دایكی
ئیفالتوونی زایین بگرین؟
تا بتگەینێ؟
كاروانی بیست سەدەی هیوا و ڕامان!  .بۆ تۆ
چ پەیكەرێ بۆ هێرۆشیما و هەڵەبجە هەڵببەستین؟
تا بتگەینێ؟
ساڵنامەی سەددامی باوكی،
هیتلەری ژین سووتان!  .بۆ تۆ
سنوورەكان كیشوەری مردن ئەبڕین
تا بتگەینێ؟
تا بتگەینێ و نەخشەی كەللە و دڵت بدڕین
تا فرمێسكی چاوی بەرلین و كەربەال و
كەركووك بسڕین!
ئەوسا سروەی
پڕ لە نەشئەی
سروودێكی بێ كۆتایی،
ورد ورد بێشكەی
خەونی شایی
باڵەفڕێی پەڕەسێلكە ڕائەژەنێ.
* * *
چیمان  .نەكرد!
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مەگەر  .بە دیواری شەوی
زووحاكا هەڵنەگەڕاین و
بەرەبەیانی نەورۆزمان
بە ئاورنگی سەر ڕوومەتی
گواڵڵە سوورە ئاڵ نەكرد.
* * *
چیمان  .نەكرد!
مەگەر دەستمان
نەكردە ملی (سیڤەر) و
ئەو ال و ئەو الیمان ماچ نەكرد.
چیمان  .نەكرد!
مەگەر بە ڕووی
پەشیمانییەكەی (لۆزان)دا
شەڕمان نەكرد.
* * *
چیمان  .نەكرد!
مەگەر دە ئامۆژگارییەكەی
(ولسن)مان وەك
ئایەتێك لەناو قورئانا لەبەر نەكرد.
* * *
چیمان  .نەكرد!
مەگەر پێنج ساڵ
بە كۆش ،بەدەست،
پشكۆی ڕەنگاوڕەنگمان
بە پێپیلكەی ئاگری داخا

2

دڵ  .هەر دڵە
یەكەو .ئەگەرچی چوار بەشە
كوردستان هەر كوردستانە
گەرچی چوار كەرتی یەك لەشە
ئا .لەم بەشەی
كانی خوارووی هەڵقواڵنا
نە  .لەم لەشەی
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بۆ تارای بووكی كوردستان
نە  .بااڵی
ئااڵی شەكاوەمان  .نەبرد.
* * *
چیمان .نەكرد!
مەگەر پێڵووی چرای ئەستێرەی شەقامی
كۆمارە ساواكەی ساباڵخمان پێ نەكرد.
* * *
چیمان  .نەكرد؟
هەموویمان  .كرد!
ئەوەتا  .هەزاران ساڵە
گوڵە ژاڵە
لە وەرزی حەزمانا ئەژی و
پێمان ئەڵێ:
(بۆ ئێوە ڕەنگم زۆر ئاڵە
بۆ دوژمن تامم زۆر تاڵە).
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ئەنجن بوونی شەقاو نانا
ئاخ! كە بانگی
سەدان نوێژی
راپەڕینی تێدا نەدرا
ئاخ! كە مانگی
زیوین ڕێژی
هەزاران مێشكی تیا نەپژا.
* * *
ئاخ! شەشی ڕەشی ئەیلوولی سلێمانی
كام ڕەشەبا
كام قوربانی بەبێ پەروا
لە ئەلبوومی بازیانا هەڵیانسانی.
* * *
شاخ! شەشی گەشی ئەیلوولی خۆڕاگرتن
لە عێراقا
لە ڕووباری دوو چاوی بزەو مەراقا
ئەرێ چۆن بوویتە ئاوێنەی
ڕووی تریفەی
خەرمانەی ڕۆژی مانگرتن.
* * *
تۆش! یانزەی ئەیلوولی تفەنگ
تێشووی گوللە.
قوڕگی هاوینە تینووەكەی
تەمەنی هەڵۆی ناو فەرهەنگ!
چۆن باڵت گرت!

 وا ( )30ساڵە دار بەڕوومانبەرناگرێ.

3
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بە :بناری
تارمایی ڕەزی گەرمیانت
بە :كڕێوەی
پشتێنی بەفری كوێستانت
چۆن بۆ كەشكەاڵنی فەلەك سەریانتخست.
* * *
چیمان  .نەكرد؟
ئەوە( )30ساڵی ڕەبەقە
لیستی خەزانی شەهیدان
پەیتا پەیتا
بە بیلبیلەی
ناخمانەوە هەڵئەواسرێ.
* * *
هەموویمان  .كرد!
ئەوەتا ( )30ساڵی دەقە
كوردستانەكەی چەك لە شان
لە سەنگەرا..
پێشمەرگەكەی!
گرمەی هەور و برووسكەكەی
هەرگیز  .هەرگیز
ئارام ناگرێ.
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گوڵئەستێرەی چۆلەكەمان
هەڵنافڕێ.
نیگای وێڵی مندااڵنمان
لە شەپۆلی سۆزی مەمكا پێناكەنێ.
ئەڵقەڕێزی
شەققەی بەردەم دەرگاكانمان
نۆتەی گەاڵی
ئاوازێكمان بۆ ناچنێ.
 وا ( )30ساڵەبەڕێوەین و
ژوان بۆ دیل دائەنێین و
ڕۆژژمێری زیندانەكان،
پۆاڵڕێژن و
ناكرێنەوە.
 وا ( )30ساڵەئەوەندە ڕوو!
لەناو تابلۆی
حەوزی تێزابا قرچاوە
لەش وەك ئوردوو هەڵچنراوە
وێنەی كەس ناناسرێتەوە.
 وا ( )30ساڵەلەناو دێڕی
ڕۆمانی هەموو شارێكا
لە ئەشكەوتی
مێشكی هەموو شاعیرێكا

4

لە پڕ چ بارانێ دایكرد؟
گێژەلووكەی چ ڕاپەڕینێ هەڵی كرد؟
كۆاڵن لە خۆیەوە هەڵسا
مەشخەڵ هەر بۆ خۆی هەڵگیرسا
ئەمجارەیان

ڕوانینەكانی چاوی شەقام

وشە وەكو
یاریی قەاڵ قەاڵ و چاوەشاركێ
جارێ سەرنیشانە و دیارە
جارێ چاوەدزێ و جارێ سەرەتاتكێ
جارێكیتر خۆشاردنەوە.
گەر تۆ نەبای
ئێستا چریكەی ئەم دەنگە
نووزەی گۆڕی
كێلێكی ڕیسوا و سەرشۆڕی
نێو دوو لنگی
سوڵتانەكەی بەغدا ئەبوو.
 ئاخ!  .پێشمەرگە!گەر تۆ نەبای
ئێستاكێ گەشەی ئەم ڕەنگە
پەشتەماڵی
بە خوێن تاڵی
خوار ناوكی
سەرۆكەكەی بەغدا ئەبوو.
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تفەنگ بەخۆی چووە سەرشان
جۆگەی هاوار
بە تەوژم ڕژایە نێو گەرووی تینوو
بۆ یەكەمجار
واڵتی ترس ئاوا هەڵچوو
تیشكی ئاوێنەی شەپۆلی دیجلە و فورات
لەگەڵ لەنجەی زێ و سیروانا
لە ڕەوتی بێ وچانیانا
وا لە یەكتری ئااڵبوون
وات ئەزانی بە زگێ بوون
یان بوونەتە یەك سەرچاوەی هیوا و ئاوات.
* * *
بەاڵم ،ئەفسووس
كوانێ حەیا  .كوانێ نامووس
ئەوە دیسان
ڕەوە گورگی زامار و هاری بەعسییان
پاش ڕاونانیان
سمێڵی بەڕێز سەرۆكیان
وەكو كلكیان
شۆڕكردەوە بۆ ناو گەڵیان
كەوتنەوە خۆر سەربڕین
مانگ سەربڕین
لە تۆڵەی دۆڕاندنیانا
لە كاتی گیانەاڵیانا.
زریكەیان بەردایە سەر هەموو لێوێ
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گڕیان بەردایە گەردنی هەموو كێوێ
دەستی حەسەن و حوسێنیان
لەبن بڕی
ئەگریجەی خورمای بەسرایان
هەموو ڕنی.
* * *
ئاخ! كوردستانی خۆشەویست
چیكەی تریان بەتۆ نەڕشت
مەگەر ڕك و كینەی ڕەشیان
بە بارووت و خوێن نەشێال و
نەیانكردە
نێرگزەجاڕی ئەمساڵی گرانەتا و
لە بسكی هەڵپڕووزكاوی
دووكەاڵوی
باوە گوڕگوڕ و قەاڵی هەولێریان نەدا و؟
كردیانە شاپڵیتەیەكی رەش هەڵگیرساو.
* * *
ئەوا لەسەر سنگی خۆما
تارای ڕاپەڕینێكت لەبۆ ئەچنم.
لەناو دڵی پڕ هەنسكما
نەخشەی شیعری كوردستانت بۆ هەڵئەگرم.
لەسەر بەردی ناوچەوانی زەبوونیما
وێنەی تفەنگێكی كەت بۆ هەڵئەكەنم.
لەناو سۆزی تەنیاییما
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ئاوازی عیشقێكی تازەت بۆ ئەژەنم.
5

 ئاخ  !..پێشمەرگە!پاش كارەسات
لەگەڵمان بە!
لەناو ئۆردووگای دڵمان بە!
چەك دامەنێ
خۆت ڕاومەنێ
لەمە زیاتر!
چاوی ڕەشی قەرە هەنجیریان هەڵكۆڵی!
توخوا .لە هەڵەبجە زیاتر
ئیتر چیتر ماوە بیكەن
مەگەر هەر لە پردی دەاللی زاخۆوە
هەتا دەمارەكانی نەوتی خانەقین
خاك و خۆڵی
شیرینیان وەك بێژنگ لێكرد
چەك دامەنێ
چاو لێكمەنێ
دوێنێ ئەوەندەیان لێ قەاڵچۆ كردین
نایەتە ژمارە و پرسین
بە ملیۆن و
دوو  .سێ ملیۆن
پیر و منااڵنیان بێ سەروشوێن كردین
لە ماڵ و حاڵمانیان كردین.
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 دەسا .تو خوا ئەی پێشمەرگە!كوردستانت
ئیمشەو لەشی بێ ڕایەخە..
تكایە گیانتی بۆ ڕاخە.
6

دوای هەموو ئەم بەسەرهاتە
كەچی تازە وەفد ڕێكئەخرێ
یەك لە دوای یەك
بۆ الی قەسابەكەی بەغدا
بەڕێ ئەكرێ
گوایە نوخشە و نۆبەرەی مفاوەزاتە.
* * *
لێم ببوورە!
كوورە گڕی شیعری تووڕە!
جارە جارێ
داخی دڵم وا بە ساكاری هەڵڕێژم
ڕستە جریوە شاكارێ
لە زمانی ناو بازاڕا وا بنێژم.
* * *
كونە شاری زەردەواڵە و
ڕێچكەی ڕەژوو،
لێت ناترسم!
ئەم هەڵوێستەم بخنكێنی
وەستا و بە هەرزانی وانە و
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قوتابخانەی مژدەی سووتوو،
لێت ناپرسم!
لە (فندق الرشید)ەوە چیم بۆ دێنی.
* * *
خۆتان ئەڕۆن!
چاو بەستەش بن  .هەر شارەزان،
بۆیە سەرقاڵی هاتوچۆن،
تا لەسەر خوانی ئاژانسی
كوشت و بڕ و دەنگوباسی
ڕشانەوەی سەرۆك بخۆن
تا بە ئابڕووی تكێنراوی
خۆتان زامی سەددام بشۆن.
* * *
لەجیاتی كێ؟
ئەو مناڵەی لە تاوی بێ شیری ئەمری
یا ئەو دایكەی
تاقانە جگەرگۆشەكەی
بە دەستی خۆی لە چاڵ ناشت و
پەنجەیەك نەبوو ڕەهێڵەی
خوڕی چاوی بەر پەنجەرەی
لەبۆ بسڕێ.
* * *
لەجیاتی كێ؟
باوەش ئەكەن
بە سەرتاپای تاوانێكا و

لەپاش چی؟
گلەیی لە سەنگەر ئەكەن
گلەیی لە خەنجەر ئەكەن
ناوی (شۆڕش)

7
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ئەم ال و ئەو الی
داڕزاوی بۆگەنی سەددام ماچ ئەكەن.
* * *
لەجیاتی كێ؟
مانگێ زیاتر لە باوەشی
بەعسا كڕبوون
نەخێر وڕبوون
پێشمان ئەڵێن:
 بەڕێز سەرۆك لوتفی هەیە -ئەمجارەیان
لە جێی حەكەم
بە موهاندسی حوكمی زاتی ناوئەبرێ.
* * *
لەجیاتی كێ؟
لە جێی قەڵغانی قەڵەم و
بەیتە شیعرێ؟
كە لە داخا سەر و قژی خۆی ئەڕنێ و
هاوار ئەكا و ئەنەڕێنێ
ئەبێ ئێستاكە بنووسرێ.

61

ڕوانینەكانی چاوی شەقام

62

بە  -شەڕ – ئەبەن
ئەگەنە ئەو قەناعەتەی
هەر بە ئاشتی
نەوەك بە شەڕ
ئەم ئاواتەی
كورد سەر ئەخەن.

* * *

 شەڕ هەر شەڕەتۆپ و بۆمبای وێرانكەرە
فڕۆكەی ژەهر پڕژینی
خنكێنەرە
كەڵبە و نوخانی دوژمن و
عەزیایەكی داگیركەرە
 بەاڵم  .شۆڕشچۆڕاوگەكەی خوێن و كۆشش،
تەنیا لێزمەی
بارانێكی داهێنەرە
تاكە هەگبەی
ڕێ بەرەو لووتكەی سەرخەرە
شۆڕش  .نامەی
گەردوونی ڕزگاریكەرە
تاقە النەی
هەڵۆیەكی ئەشكەوتگرە
لە بۆ ئاشتیش
لەنجە باڵی
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شین ساماڵی
پۆلە كۆتری ژوورووی هەورە.
* * *
خواست و ئامانجەكانیشمان
كەلوپەل و
هەیتو هاواری ناو مەزاتخانە نییە
خوێن و گۆڕی
هەزاران هەزار شەهیدی
تێیدا وەكو
جاجمەشڕی،
قەنەفە كۆنێ بفرۆشرێ،
یان دووكانی بەرگدرووی
ژنانە و پیاوانە نییە
جل و بەرگی گڕ خڵتانی
كوردستانی
تێیدا وەكو
ڕانك و چۆغە و ستارخانی
لەم ال قارسكا و
بیداتەوە دەمی ئەو ال و
بە مەقەستی تیژ دەبانی
دەرزی و داوی بێ ئامانی
سنوورەكانی جەستەمان
لەت و كوتكا و
ئەوسا ئۆتۆنۆمی خۆیان
بە بااڵمانا هەڵكێشێ.
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8

لە ئاستی شیعری خەمخوارا
قەڵەمی هەنسك ژارا
پەڕەی ڕووی دەفتەری كزا
ڕوو لە كام خوا كەم بۆ نزا
 بڕۆ بڕۆ...گوێ مەدەرە یاساوڵێ ،لێت بخوڕێ و داوای شوناسنامەی
دەوڵەتێكی قەحپەت لێ بكا و لێشت بپرسێ:
ناوت چییە؟
(ابن العوجە) یان (كوردستان)؟
 بڵێ و بڵێ  .دایكم تەنیا منی هەبوو،باوكم لەمن زیاتر كەسی تری نەبوو،
هەر منیان بوو
منیشیان ناونا كوردستان.
بەهاری 1991

* گۆڤاری ڕێگای ئاشتی و سۆسیالیزم ،ژمارە (.1991 )27

(كــە ژانــی دڵــدارەكان ،ئەڕژێنــە هەژانێكــی بــێ ئامانــی نــاو
تەمەنــی مێــژووی پــڕ لــە ئــازاری كــوردەوە .ئاســۆی ماچەكانمــان
بــێ پایانتــر ئەبــێ .ئــەو پێشــمەرگە دڵــدارەی هــەڕاج كــرا .ئەبــێ
ســەرلەنوێ بــە خۆشەویســتییەكی تــر گــۆش بكرێتــەوە .تــا بــە
خوێنــی شــەیداوە الپەڕەكــی ڕەنگیــن لــە داســتانی درێژخایەنمــان
بنووســێتەوە .ئەم جگەرگۆشــەیەم لەمانەوە چەكەرەی كرد).
1
گیانە  .كاتێ چاوی گەشی وشەكانم
لەبەر دەرگای داخراوی شارەكەما
بۆ ترووسكەی چرای سنگی كپكراوی كوردستانم
جۆگەی ئاگری هەڵئەبەست
دوژمنانم .
دوژمنانی شیعرەكانم
باری خەمیان
لە كۆڵی كاروانی شەوی
چیاكانمان دائەبەست
من ژانی ئەم
چەند دێڕ شیعرەم
بۆ تۆ هەڵبەست.
2
دەرگای چاوی
دیوارەكانم بەجێهێشت
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خوێننامەی دڵدارێكی تینوو

65

ڕوانینەكانی چاوی شەقام

66

شەپۆلی خوێی دەریای لێوی بزڕكاوی
دڵدارەكانم بەجێهێشت
چرپەی
پەردەی
یادگارێكی ژاكاوی
پەنجەرەكانم بەجێهێشت
بۆ هەوری گڕ
بۆ پەیامی دارستانی شۆڕشی چڕ
بۆ خوێن  .ئاگر
تۆم بەجێهێشت.
3
ڕۆیشتم  .ڕۆیشتم
بەاڵم  .چاوی وشەكانم ،چ ببینێ؟
(( تازە  .كێوی قسەكانمان،
بەرماڵی مزگەوتەكانمان))
بۆمبای هەزار
ساڵی ژاڵەی تەمەنی مێژووی پڕ لە ژار
بە گوێی خۆزگەی
مەم و زینی
باوەشی گەرمی پێشمەرگەی
دڵی سەنگەری خوێنینی
شۆڕشەكەما .
ئەتەقێنێ.
4
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ڕۆیشتم  .ڕۆیشتم
سەرم لەبەر پێی ئێوارەی
بزەی دڵدارێكا كەچ كرد
ئااڵی نوێژێكی پیرۆزم
لەناو چاوی خۆردا هەڵكرد
گیانە  .وتم:
بەڵكو نوێژی
برینڕێژی
سەفەری دوورم گیرابێ
وشەی بەندم بەڕەڵال بێ
كەچی  .ڕێی خۆر سەری هەڵگرت
باخی سنگم بەری نەگرت.
بەری نەگرت
بەری نەگرت
5
گیانە  .ئاسۆی ماچەكانمان
نازانم بۆ بێ ئاسمانە
پشكۆی نیگای
باڵی ڕێگای
دڵداریمان
بۆ بێ چاوی ئاگردانە
بۆچی هەوری زامەكانمان
بە بێ ڕەهێڵەی بارانە
نامەكانمان .
بێ گوڵدانە
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مەرگی دەنگمان .
بە بێ پرسە و گۆڕستانە.

6

گیانە  .ئەمڕۆ
من و دڵدارێكی هەر وەك خۆم ڕەنجەڕۆ
باسی مەرگی
دوا گوللەی چەكی گیڤارای
ئەم كوردستانەمان ئەكرد
باسی چرای
ڕێی بێ بەرگی
درەختی شۆڕشمان ئەكرد
كەچی لە ڕووی تۆی بێ ڕەنگا
لە هاژەی دەریای هاواری تۆی بێ دەنگا
بزەی ئاگرینم بینی
وشەی ڕاچەنینم بینی.
7
گیانە  .سنگم
ملیۆنەها  .بۆمبای ڕاچەنینی تیایە
خۆزگەی ناو شیعری گزنگم
ملیۆنەها  .خۆری پێكەنینی تیایە
بەاڵم هیچیان
نابن بەو پێشمەرگە مەردەی
لە هەڕاجخانەی ئاشتییا
ئااڵی خوێنی ئەچەقێنێ
نابن بە یەك دێڕ سروودی

8

وشەكانمان
بە بێ ئاسمان  .بەبێ خۆرن
ئاخۆ ،كەی  .كام چاوی ئاسۆ هەڵیبێنێ؟
داستانیشمان ..
داستانی كۆن و ئێستامان ،ئێجگار زۆرن
ئاخۆ ،كەی  .كام پاڵەوان بێ وەدیبێنێ؟
9
پرسیارێكە .
گیانە  .دووكەڵ لە گڕی كرد
ئازارێكە .
كوژاندنەوەی پشكۆی چاوی
پێشمەرگەیەك
تێكەڵ بە فرمێسكی تەڕی
نەڕەی تۆڵەی سەنگەری كرد.
10
گیانە  .بۆ وەاڵم  .بۆ ئەنجام
بەسەر كێوی فەرهەنگی زمانەوانییا هەڵگەڕام
بەناو دەریای ئینسكلۆپیدیای ژیانی
دڵدارانی ترا گەڕام
لە داستانی مەم و زینا
گەڕام  .گەڕام
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نەوەی ئاگر و بارووتی
ئەو سەردەمەی
زامی گوللە ئەتەقێنێ.

69

ڕوانینەكانی چاوی شەقام

70

لە شاری بێ پێكەنینا
گەڕام  .گەڕام
نە خۆم  .نە تۆ
نە نیگای بانگەوازێكی پڕ شكۆ
كەسم نەدی
ئەزانی بۆ كەسم نەدی؟
11
چونكە  .هێشتا ،چرای وشەی خۆشەویستی
الی ئێمە هەڵنەگیرساوە.
دەنگی گۆرانیی سەربەستی ..
نەوتراوە.
ئااڵی ئاگر هەڵنەكراوە ..
یەك دێڕ چییە ..
لە باسی دڵداریی ڕاستی .
نەنووسراوە.
هێشتا چەپكە گوڵێكی سوور،
لەسەر گۆڕی پێشمەرگەیەك.
دانەنراوە.
نەخێر  .هێشتا ئاو نەدراوە
نەنێژراوە
نەچێنراوە.
12
گیانــە  .كاتــێ ،چەپكــە گوڵــی ڕەنگاوڕەنگــت پێشــكەش
ئەكــەم
گۆڕستانی شەهیدانم ببێتە باخێكی بەرین
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كاتێ شیعرت پیا هەڵئەدەم
وشەكانم لەگەڵ تەقەی گوللەی پێشمەرگەدا بژین .
ئەوسا  .گیانە ،ماچت ئەكەم
لە دێڕێكا  .هەزاران جار
باست ئەكەم
ماچت ئەكەم.
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لە خولیای داستانی مەرگی زەردەشتدا
كام سەرەتای ناونیشانی تاڵ و تفتی
مەرگی متی
ئەو چیرۆكانە باس خەم
كە مەلۆتكەی ناو بێشكەی خەم
لە دەسرازەی پەڕەی مێژووی شارەكانا
لە ئاوێنەی ئاسۆی تەمەنی سەیوانا
بە فرمێسكی هێشتا كزری
ناو داستانی ون و بزری
كارەساتی كوشتنی زەردەشتا نووسی
نووسی  .بەاڵم ،بۆچی چاوێ
لەرەی سێبەر  .یا هەتاوێ
هەتا خەونی پەپوولەی وشەش نەیپرسی
بۆ كێ  .نووسرا
خوڕەی ژانی ئەم ڕووبارە

ڕوانینەكانی چاوی شەقام

جۆگەی خوێنی ئەم بەهارە
بۆ كوێ ئەڕوا.
* * *
باخمان .
كوردستانی چاو پڕ زاخمان
بۆ سەرەتا
بۆ سەرەتا
هەموو ڕۆژێ
دڵی مەردێك
خۆشەویستێك
نە  .درەختێك
تۆوی چەكێك
لە كێڵگەی زامی تینوومانا ئەنێژێ.
* * *
یەكەم وشە  .نە ،سەرەتا
كە زەردەشت بوو بۆچی كوژرا
دوابەدوای ئەو
مۆرانەی خەو
لە الشەمان ورووژێنرا
گۆڕمان  .ناخمان پڕ لە زەرنیخی لم كرا
كەچی تازە  .دوای تەمەنێكی هێجگار كۆن
ئەیانەوێ  .ناوی زەردەشت
چاوی زەردەشت
بە بەهەشتی بەڵێنی دۆزەخیان بشۆن.
* * *
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دوا هەناسەی
نر كە و نەڕی
ناو چیرۆكی بێشكەی مەرگی
ترووسكەی خۆری سەر سنگی
پێشمەرگەیەك  .سەرەتایە
سەرەتایە .
بۆ ئەو ڕێیەی
نەك زەردەشتێ  .بەڵكو هەزار
بۆ یەك وشە  .بۆ یەك هاوار
بەرگی خوێنیان لە بەرایە.
* * *
ئەی نەوەی دە ساڵەی گوللە
ناوی زەردەشتتان خۆش بوێ
گڕتان بوێ
بیر و ڕێگا  .چەكی سەركەوتنتان بوێ
بۆ سەرەتا
پردی خوێن و بیر هەڵبەستن
بۆ سەرەتا
پشكۆی وشەی چەك هەڵڕێژن.

* گۆڤاری نووسەری كورد ،ژمارە (.1972 )5
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بەشێكی تر لە گاتا
كاتێ لەگەڵ هەڵوەرینی
گۆپكە و گەاڵی ئاگرینی
دوا هەناسەی .
ئەرخەوانا
نە  .لەناو تۆف و ڕەهێڵەی
دۆزەخی سنگی خەزانا
وەكو چڵە گیایەك هەڵچووم
ئێوە هەبوون.
كاتێ لە ناو مناڵدانی
ئاوسێنراوی پڕ لەژانی
چیاكانا
لەدایكبووم .
ئێوە هەبوون.
لەگەڵ زامی .
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وشەی ناو دێڕی هەڵبەستا
ئێوە هەبوون.
لەگەڵ مردنی ناكامی .
خۆشەویستا
ئێوە هەبوون.
لە گۆرانیی بێ ئەنجامی .
سووتانی نامەی مەبەستا
ئێوە هەبوون.
* * *
ئێوە هەبوون .
بەاڵم هەنگاوی ڕێی وێڵ بوون
بارانێك بوون  .بەاڵم بێ ڕەنگ
گریانێك بوون  .بەاڵم بێ دەنگ
كاروانێك بوون  .بە بێ پێشەنگ
لەشكرێك بوون  .بەاڵم بێ جەنگ
* * *
كاتێ هاتم ..
تووڕ درامە  .ژێر سێبەری
ڕشانەوەی پەل هاویشتووی
سیپارەی چڵك لێ نیشتووی
بانگ و دەنگی مەرگەوەڕی
تەمەنی درێژتانەوە .
كاتێ هاتم .
لوول درامە  .گێژەڵووكەی
زەڕنیخی جادوو ئەفسانەی

ڕوانینەكانی چاوی شەقام

مێردەزمەی
ئەو قسانەی  .ئەو ئەڵقانەی
ئەكرایە گوێ و ملتانەوە.
* * *
هاتم  .دەریای
ئاگرینم بۆ هەژاندن
هاتم  .سەرمای
بیر تەزێنم بۆ بەزاندن
ئەهریمەنم بۆ خنكاندن
گیانی مەزدەم بۆ خوڵقاندن
بە خوێنی بیر .
دێراوی دێڕی ئاوێستام
بۆ هەڵبەستن .
ئااڵی بڕوام .
بۆ هەڵكردن .
پشكۆی وشەم  .بۆ هەڵڕشتن
ڕەنگی:
گوڵی گڕپژێنی
نەورۆزی تازەم بۆ ڕشتن
دەنگی:
شۆڕشی خوێنینی
كوردستانی نوێم بۆ وتن.
* * *
من ئەو دەنگەم
لەگەڵ گرمەی  .هەوری ژانی
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گریانی چاوی زستانی
شارەكانا .
بە خوڕ باریم
بە خوڕ باریم
وەكو  .ئاگر ،بەڕووتانا
بە چاوتانا
بە خوڕ باریم
من ئەو دەنگەم .
لە سووتانا،
لە گریانا .
ئااڵی خۆر و گوڵەگەنم
ئەكەم بە بەر كوردستانا
من ئەو ڕەنگەم .
لە وێنەی مێژووی كاڵتانا
لە چرپەی تفت و تاڵتانا
مۆری خوێن و پەڵەی ئاگر
ئەنێم بە ڕووی ئاسۆتانا
من ئەو جەنگەم .
لە گوللەی پێشمەرگەمانا
گۆرانی زەردەشتی ئەمڕۆ .
ئەكەم بە گوێی مردووتانا
ئەو پێشەنگەم .
لە كاروانی پڕ سوێتانا
لە بینایی پڕ خوێتانا
زاری زەنگ و چاوی كانیی

* * *

براكانم دەنگی شۆڕش
تەقەی ناو سەنگەری ئەوێ
براكانم  .زاری شۆڕش
نەڕەی تۆقێنەری ئەوێ
براكانم  .چاوی شۆڕش
تۆڵەی سووتێنەری ئەوێ
براكانم  .شۆڕش ،شۆڕش
بەڵێ شۆڕش
بازووی ڕووخێنەری ئەوێ
بیری نوێی ڕەهبەری ئەوێ.
* * *
براكانم  .لەگەڵمابن
لە هەموو بستێكی گڕی
كوردستانا  .لەگەڵمابن
دۆزەخ داخەن
ڕێگای خوێن و ژیلە ڕاخەن
چرۆ بگرن
پشكۆ بگرن
ژەنگی تاوانی سەرالشەی
ئەم واڵتە .
بە خوێن بسڕن .
جارێكی تر (( .با هەڵمژین هەناسەی شەهیدەكانمان))
جارێكی تر  (( .با ببیستین گۆرانیی پێشمەرگەكانمان))
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ئەچێنم لە بەرپێتانا.
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لەگەڵمابن .
لە خەمناكی شارەكانا
لەگەڵمابن .
لە گریانی منااڵنا .
لەگەڵمابن .
لە هەنگاوا  .لەگەڵمابن
لە شااڵوا لەگەڵمابن
لەگەڵمابن .
لەگەڵمابن .
بۆ پێشوازی مەزدەی ژیان
لەگەڵمابن .
بۆ بەهاری نوێی كوردستان
لەگەڵمابن .
لەگەڵمابن  .لە گەڵمابن.
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یاد و یاقووت و نەهەنگ
1

تا دوێنێ بوو .
نەورۆزەكەی شاری هیوا
بەهارێكی پڕ لە سوێ بوو ..
گوڵی وشەی تیا ئەپروا
* * *
دەروونی یاد  .بێ كڵپە بوو
سنگی وتە  .بێ چرپە بوو
ئاسمانی بیر  .ڕەشی تێر بوو
چاوی تۆڵە  .هێشتا كوێر بوو
* * *
تا دوێنێ بوو ..
شاری نوستوو .
هەر خامۆش بوو،
گۆڕستانی بیرەوەچوو
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فەرامۆش بوو

* * *

ئەشكەوتی چۆڵ،
درەختێكی بێ چرۆ بوو ..
ئاگردانی پڕ خوێن و خۆڵ،
بێ پشكۆ بوو.
* * *
تا دوێنێ بوو .
چەكی خەبات،
هێشتا متی ناو سەنگەر بوو
هیوا و ئاوات،
هەتاوێكی بێ سێبەر بوو
* * *
كاروان وێڵ بوو.
چاوەڕوانی
پێشەنگێكی قارەمانی
مەرد و قەاڵی دوژمن كێڵ بوو
2
لە ئاسۆی بێ پێكەنینا
لەگەڵ زەردەی ئاوارەیی.
ژەنگی تاڵی خۆرنشینا
لە ئاسمانی ماتەمینا
لە دوا چرپەی وشەی وێڵی
ئەستێرەی شەوگاری ژینا
لێوی خۆری خنكاوی خوێ
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كەوتە بزەی ئاورنگ ڕشتن
كاروانەكەی جێماوی ڕێ
كەوتەوە بەستە و ڕۆیشتن
* * *
لە پڕووشەی گەردەلووال
لە گێژاوی .
ڕەنگزەرد و هەڵبزڕكاوی
ڕۆژانی ڕەشی ئەیلووال
دەنگی ڕاچەنین و هەڵمەت
چەكی بڕوای دا بە میللەت
* * *
باخی زەردی ئەیلوولی ڕووت
بە پەڵەی ئاگر و بارووت
گواڵڵەی هیوای شۆڕشی
نەتەوەی كوردی تیا پشكووت
3
ئەیلوول هات و ساڵ بەسەر چوو
گڕی كپە و ڕق بێ پشوو
دارستانی.
بێ جریوەی كوردستانی
ئەكرد بە زووخاڵ و ڕەژوو.
بەاڵم ئەو بڕوایەی وەكو
شااڵوی ئاگر و پووشوو،
لە سەنگەرا ..
لە ئەشكەوتا .
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لە هەڵمەتا .
لە پژانی مێشك و سەرا
لە شەونخوونی ڕابەرا
بە ڕووی دوژمنا هەڵئەچوو
بەجۆشتر بوو  .لەناو نەچوو
 .لەناو نەچوو

4
ئەی كوردستانی پێشمەرگە ..
ڕاستە دڵی چیاكانت،
چاوی گەشی منااڵنت .
ئەمساڵ پڕ شایی و ئاهەنگە
بەاڵم  .قسە ،هێشتا  .ڕەنگە
خواست و مەرام .
یاقووتێكی شەوچراخی
ناو گەرووی تاری نەهەنگە.

* گۆڤاری ڕوانگە ،ژمارە (.1971 )1
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پرسیار بۆ هاتنی گۆدۆ
بۆچی؟ ئەبێ  .هەموو جارێ
گشت بەهارێ
ساڵ  .لە دوای ساڵ،
((ساڵی خۆڵەمێش و زووخاڵ))
لەسای بەڕۆچكەی یادێكا ..
((یادێك بێ باڵ))
خۆری تەزیو
بكەین بەسنگی مێژووا
نە  .لەناو گەرووی زامێكا .
((زامێكی تاڵ))
بەستەی ڕزیو
بكەین بەگیانی مردووا.

1
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؟؟؟
بۆچی؟ ئەبێ  .كاسەسەری
شەق كراوی
ژێر ئەرخەوانی بێ بەری
بەخوێن تەڕی
تەمەنی خۆزگەی وێڵ بوومان
لەچەرخی تازەی بیستەما
بۆ سێبەری .
گیانی زەردەشتی كوژراومان
بۆ ئاوێستای هەڵواسراوی
ناوخۆری ئااڵی سووتاوی
ئاسمانی بێ سەروشوێنمان
بێتە سەما
؟؟؟
هاوڕێكانم!
بەهاری ئەم كوردستانە
هێشتا تینووی كانییەكە
نەتەقیوە.
دەنگی ژانی ئەم شارانە
چاوەڕێی گۆرانییەكە
هێشتا كاروانی قوربانی
دێڕەكانی.
نەچنیوە.
؟؟؟

2
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هاوڕێكانم!
پرسیارمان هەزار و یەك
كوردستانمان
چاوەڕوانی گۆدۆیەكە
چاوەڕوانی مەزدەیەكە
چاوەڕوانی گوللەیەكە
سنگی ڕێگای ئاسمانی ون
هەڵتەكێنێ .
ڕاست كاتەوە
پەیكەری (ڕاستیی) سەروبن
؟؟؟

3
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4

هاوڕێكانم!
هاتنی گۆدۆی هاوڕێمان
بیری ئەوێ
خوێنی ئەوێ
وتە و كرداری نوێی ئەوێ
قوربانیی ( كاروانی وشەی ڕاچەنیو)ی
ئەمڕۆی ئەوێ
شیكردنەوەی ( كاڵفەیەك
ژانی تووڕە)ی ئێمەی ئەوێ
(ڕۆژژمێری) سووتێنراوی
ئازاری (پێشمەرگە)ی ئەوێ
هەڵهاتنی (خۆرێكی یاخیبووی ئەوێ)
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تەڵەی زامی
گیڤارای نوێی  .نەك كوردستان
نەك بۆلیڤیا  .هەموو جیهان
بەڵكو جیهانی نوێی ئەوێ
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ژانی ڕۆژانی هۆنراوە
هاتووم  .چەپكێ وشەی ئاگر
لەسەر گۆڕی شیعر دانێم
هاتووم  .بڵێم:
باوەگوڕ گوڕ
كوانێ ئااڵ؟
كوانێ شیعر؟
* * *
هاتووم ،لەناو شیعرەكانی شێخ ڕەزادا
یاخیبوونی وشە فێربم
لەناو جۆگەی هەنسكی گاورباغیدا
لەخوێن تێربم
هاتووم .لەبەر خۆری چلەی
شۆڕیجەدا،
لەبەر وشەی
سووتاندنی تاڵ تاڵ شارای ئەگریجەدا
كوێر بم .كوێربم
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نەخێر  .هاتووم شیعر فێربم
* * *
هاتووم  .لەناو زەردەخەنەی
تەرمی شەهیدەكانمانا
بۆ پێغەمبەرێ بگەڕێم
لەناو پرسەی
دەنگی تفەنگەكانمانا
بۆ هەڵچوونی خوێنی سەنگەرێ بگەڕێم
لەناو خورپەی
دڵی ئاهەنگەكانمانا
بۆ هاواری گوللەی ڕابەرێ بگەڕێم
هاتووم  .هاتووم
بۆ یەك چرۆی چڵی ئاگر
بۆ دێڕە شیعرێ بگەڕێم
* * *
ئەی شاری ژان!
شاری شیعری گڕی گریان
هاتووم  .بەدوای كەللەسەری
شەهیدێكتا وێڵم  .ونە
بەدوای كااڵنی خەنجەری
بڕوایەكتا وێڵم ..ونە
بەدوای هەناسەی سواڵكەری
بەرماڵێكتا وێڵم  .ونە
بەدوای گۆڕی بێ چەپەری
دڵدارێكتا وێڵم  .ونە

ڕوانینەكانی چاوی شەقام

بەدوای ناوی بێ پەیكەری
شاعیرێكتا وێڵم  .ونە
* * *
هاتووم  .هەستم
بدەمە دەست مناڵەكانی ئەم شارە
هاتووم  .تفەنگی هەڵبەستم
بدەمە دەست پێشمەرگەكانی ئەم شارە
هاتووم  .شیعرم
لە باخی گڕ تێ بەربوودا
لە گۆڕستانی زیندوودا
دوا الپەڕەو دێڕی بدڕم
* * *
هاتووم  .بڵێم
شیعر  .هەڵسانی شەقامە
هاتووم  .بڵێم
شیعر  .تەقینەوەی زامە
شیعر  .مەرگی پێغەمبەرە
شیعر  .گۆرانی سەنگەرە
شیعر  .هەنگاوی بەجەرگی
بەرەو سێدارەی ڕابەرە
شیعر  .ڕێگاو ئەنجامێكی
بەخوێن تەڕە.
* * *
هاتووم  .لەناو باخی سنگی خۆزگەتانا
بست بست تۆوی بۆمبای شۆڕش دابچێنم
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یەك یەك لە مێشك و دڵتانا
لە گیانتانا
لەپرسەی بێ گریانتانا
شەهیدەكانتان هەڵسێنم
هاتووم  .دەروازەی گەورەی شار
ڕاوەشێنم .
بنەڕێنم  .هەموو ڕۆژێ
زامی گەلێ ساڕێژ ئەبێ
بنەڕێنم  .ئەی بۆچی كورد
بەڵێ  .ئەی شاری ژان ،بەڵێ  .ئەی بۆچی كورد
ئااڵی هەتاوی كەژاوەی
بووكی ڕزگاری هەڵنەكرد؟
* * *
ئەزانن بۆ؟  .چونكە هێشتا ؟
بۆمبای شۆڕش
وا لەمشتا
چونكە  .ڕێگا
بۆ ئەستێرە
لەالی ئێمە هێشتا كوێرە
چونكە هێشتا ئەبێ شاعیر هەڵبواسرێ
ناوی ماركس  .خۆبە كوشتدانی گیڤارا
لەیادداشتی
پێشمەرگەیەكا نەنووسرێ
* * *
شۆڕش لەالی نەوەی ئەم سەردەمە  .خوایە
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سەرەتایە
لەدایكبوونی بڕوایە
هەڵگیرساندنی چرایە
بەخوێن سەندنی هیوایە
بەرزكردنەوەی ئااڵیە .
*
*
بەاڵم ،كوا  .خوا؟
كوا  .سەرەتا؟
كوانێ  .بڕوا؟
كوانێ  .چرا؟
كوانێ  .هیوا؟
كوانێ  .ئااڵ؟

*

* * *
ئەی چاوی نۆ ساڵەی خۆری ئاواتی كورد
مژدەی نیگای سەرفرازیمان لێت ئەوێ.
ئەی دڵی چوار لەتكراوی خەباتی كورد
چەپكە ئااڵی سەربەخۆییمان لێت ئەوێ.
ئەی بارانی گڕ و خوێنی سەنگەری كورد
سێبەری باخی قورییانیمان لێت ئەوێ.
ئەی تفەنگی بیر و دەنگی ڕابەری كورد
كوردستان و مرۆڤی كوردمان لێت ئەوێ.
رقی ڕەهێڵە و شۆڕشی تۆمان ئەوێ.
لەخۆمانا
دێڕ دێڕ لە شیعرەكانمانا
تۆمان ئەوێ.
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وەك چۆن  .شۆڕش پەڵەی خوێنی
الفاوێكی سووری ئەوێ
ئێمەش ئاوا  .تۆمان ئەوێ.
* * *
ئەمانەوێ .
سێدارەكانی ئەم شارە
ببنە تفەنگ
شەهیدەكانی ئەم شارە
ببنە شیعر  .ببن بەدەنگ
ئەمانەوێ
وشەی مەنگی تابلۆی بێ ڕەنگ
ببێتە زەنگ
ئەمانەوێ باوە گوڕگوڕ
بمانداتێ ئااڵ و  .شیعر

* گۆڤاری ڕوانگە ،ژمارە (.1971 )3
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سووتان لە ئاهەنگی ئاشتییا
خنكاین  .خنكاین،
لە دووكەڵی بوخوردی درۆی ئاشتییا
برژاین  .برژاین،
لە دۆزەخی بەهەشتی پڕ سوێی ئاشتییا
كوژراین  .كوژراین،
لەژێر گەاڵ زەیتوونی بێ بۆی ئاشتییا
ڕزاین  .ڕزاین،
لەناو كۆشكی وەك زیندانی نوێی ئاشتییا
* * *
پەنجەرەكان  .بكەنەوە،
با هەڵمژین..
هەناسەی شەهیدەكانمان..
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دەروازەكان  .بكەنەوە،
با ببیسین..
گۆرانی پێشمەرگەكانمان..
چاوی تفەنگ..
زبانی دەنگ،
هەڵبێننەوە ..
شاری گریاو..
ژیركەنەوە..
باڵ بە كۆتری سەربڕاو،
بگرنەوە..
لە سەنگەرا..
لە سروودی تەواو نەبوونی جەنگاوەرا..
داستانی تەمەنی ئاشتی،
ئاشتی ڕاستی..
بنووسنەوە.

* ڕۆژنامەی هاوكاری ،ژمارە (.1971 )3
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سەرەتای داستانێكی ونبوو
دەمێكە پرچی زەردی تیشكی خۆر،
بۆ بووكی ناسۆر
ئەهۆنینەوە.
لە خەرمانەی مانگ،
لە چرپە و لە بانگ،
لە لێڵیی گۆمی چاوی بێ برژانگ.
وردە زەركەفتی وشەی جۆراوجۆر،
لە سوور هەتا مۆر
خڕ ئەكەینەوە.
لە چاوی ماتی
گەاڵڕێزانی پایزی زەردا،
گوڵی ئاواتی،
نەزۆك ئەنێژین.
لەناو دێراوی زووخاو و دەردا،
تۆوی پووچەڵی خۆزگە ئەڕێژین.
كاڵفەی كلووی
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بۆ سووتان تینووی،
بەفری ئازاری بیرتەزینی سڕ
بەمەكۆی خەیاڵ
خەیاڵێكی تاڵ،
ئەكەینە شارا و دەستەنەی ئاگر.
* * *
دەمێكە ڕۆنی
سەرتوێژی وێنەی بێ ڕەنگ و بۆنی،
ناو داستانی كۆن ئەلێسینەوە.
خەم لە دەالقەی زامی بەسوێدا
لە چاڵی چاوی پڕ خۆڵ و خوێدا
ئەتوێنینەوە.
دەنگ لە گەرداوی شەوی دووكەاڵ
لەناو ئاوازی بێ پەل و چاڵ
ئەپێچینەوە.
لە كۆی زووخاڵی دۆزەخی سووریی
هاوینی ڕەشا
گەردانەی تۆفی خەمی ناسۆری
ئەكەین بە سنگی هەتاوی گەشا.
* * *
دەمێكە نەڕەی كەللەسەری گۆڕ،
لەناو چیرۆكی
بێ ناوەرۆكی
بەبێ بارانی

* ڕۆژنامەی هاوكاری ،ژمارە (.1971 )52
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مێژووی خەزانی
ژێر تیشكی كزی مەشخەڵی چاوشۆڕ،
ئەخوێنینەوە.
هەزار جەنگاوەر
گەشترین باوەڕ
بۆ یەك بەڵێنی درۆی خوێنەخۆر،
ئەگۆڕینەوە.
بەدەیان پەیكەر
شەهید و ڕابەر
بەفرمێسكی پڕ چڵپاوی ناتۆر،
ئەشۆرینەوە.
* * *
دەمێكە هەین و! بەاڵم ،هەر نەبووین
دەمێكە زیندووین ،بەاڵم هەر مردووین
دەمێكە بێخواین،
بێ بیر و بڕواین.
ڕێبواری ڕێگای بێ ناونیشانین
بێ گۆڕستانین
بێ كوردستانین
كوا ؟ كەی ئەبینە خاوەن گۆڕستان
خاوەنی كوردستان؟
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خۆشەویستییەكی شێتانە
گیانە .نەمویست
بەم چەند دێڕە ..
الڵ و كوێرە،
بڵێم  :تۆم ویست
چونكە هەرچی  .وزە و توانای
شیعرە هەمە.
هەڵیڕێژم  .بۆتی بڵێم
هێشتا كەمە.
ڕەنگە نەغمەی شیعروتن
تەواوببێ.
ساز و دەنگی پیاهەڵوتن
تەواو ببێ.
گوڵ هەڵوەرێ
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هوزار بمرێ.
بەاڵم هەتا ڕووی تەبیعەت
وا وااڵبێ
هەرگیز .هەرگیز .جوانیی ئافرەت
تەواو نابێ.
* * *
وەك شاعیرێك  .شیعرەكانم
هەر بەموڵكی خۆم نازانم
بەاڵم ،وەك دڵدارێك كە هەم
وا تێ ئەگەم:
هەر جوانیی ئافرەت پەرستم
هەر بۆ ئەویش :خۆشەویستم.
* * *
من ئەمەوێ .هەروەكو شێت
ڕێبگرم لێت..
هەرچیم بوێ
داوای كەم لێت.
من ئەمەوێ گوڵی ئاگر
لەجیاتی زێڕی سارد و سڕ
بكەم بە قژی ژاكاوتا
بە بەرۆكی وەك هەتاوتا
* * *
وەك ڕێبوارێ ..
بست بست دونیای جوانت پەی كەم
وەك باڵدارێ..
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ئاسمانی پەنهانیت تەی كەم
وەكو شێتێ خۆشەویست بم.
وەكو شێتێ تۆ پەرست بم.
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تیشكی چاو
كە چاو هەڵدێ..
شەقامی شار  .ئاوێنە بۆ نەوبووكی پەیام هەڵئەگرێ
مێژوو  .بێشكەی كۆرپەی لەدایكبووی خۆری هاواری
ئاب  .ڕائەژەنێ
(( سوار  .سۆراخی كانیی گەرووی خۆشەویستی
ڕێگا ئەكا
ڕێگا  .تارای گێژەڵووكەی ئاگر و خوێن
بە بااڵی كاروانی شنەی سەرەتای هەڵچوونا ئەكا))
كە ژان ئەزێ ..
زەردەی هەنسكی چوار چرا  .تاڤگەی بزە لە ڕووباری
لێوی وشكا باڵ پێ ئەگرێ.
كە مەزدەی ناو ئاوێستای بانگی مەهاباد هەڵئەواسرێ
ئااڵی پەلكەزێڕینەی شۆڕش لە ئاسۆی پایتەختی
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شەودا هەڵئەگرێ.
(( شەپۆلی كوللەی درەوی گوڵەگەنم  .شەوبۆی
گۆرانی ئاو ئەدا
زامی ڕێگای ساڕێژ نەبووی یەك پرسیاری
(سمكۆ) و (قازی)ی  .ئەسپی باوبۆرانی تیشكی چاوی
(بارزانی) تاو ئەدا)).
* نەم ناسیوی؟
ـ ڕێگام ..
ڕێبوارەكانم  .ئەستێرەن
چیام ..
بنارەكانم  .هەناسەی ناو سینەی گواڵڵە سوورەن
* نەم ناسیوی؟
بەرەو كام قوواڵیی سروەی سینە ئەڕۆی
لە ژێر كام تاڤگەی ئاگرا چاوی بەڵێنەكان ئەشۆی
ـ سەنگەرێكم ..
گوللەكانم  .بارانی هەور و برووسكەن.
چەپەرێكم ..
باخەوانی گواڵڵەكانم پێشمەرگەن
(( ڕێگاكانی زەنگ لەخەوا
مژدەی كاروانی شەفەقی :بەتەنیا ڕەنگیان ئەدا
بە تەنیا دەنگیان ئەدا
بەتەنیا ناوێكیان ئەدا))

1970

* لە 1998 /12/12دا ،ئەم شیعرەم بەدەستنووس لە (مەحموود زامدار) وەرگرتووە.
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تەمەنی دە ساڵەی دێڕێك
چەپڵە ڕێزان
نمەی چاوی ئاسمانێكی پڕ لە گریان
بەسەر یادی ڕاچەنینی شارەكەما
ئەبارێنن.
دروشمە بەخوێن تەڵخەكان
سەرەنێزەی مەدالیای بەهرەی تاوان
بە بەرۆكی قارەمانی مێژووەكەما
ئەچەقێنن.
سروودی سەروەختی زاری ڕیاكاران
وەكو سنگی زبری هەوری ڕەشی زستان
نیگای چاوی ئەستێرە لە وەرزی خەما
ئەپروێنن.
ڕۆژنامەكان
كامیرا چاوچنۆكەكان
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میكرۆفۆنی وتاربێژە درۆزنەكان
هەموو ڕۆژێ  .لە فەرهەنگی
ناو و دەنگی
دلێرانەی شۆڕشەكەما
باڵی وشە
زاری وتە
ئەقرتێنن.
* * *
وا دە ساڵە چاوی  .هیوا
گڕ ئەڕێژێ
وا دە ساڵە  .چەكی بڕوا
تۆوی خۆزگە
لەناو زامی
سەنگەرەكانا ئەنێژێ.
وا دە ساڵە .گۆڕستانی سنگی كپمان
داستانی شەهید ئەنێژێ
هەتا ساوای سەر بێشكەشمان
ژەكی خەم و ژان ئەچێژێ.
* * *
خەونی شاری حوزەیرانمان
كەی كەژاوەی گڕو خوێنی بەڕێ ئەكرێ
جارێكی تر  .شەهیدانمان
كەی پێ ئەگرێ
كفن ئەدڕێ
ڕائەپەڕێ؟
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* * *
مناڵێكی لەدایكبووی قریشكەی قووڕگی خنكێنراو
لە پێشمەرگەیەكی پرسی
كەی هەنسكی،
دە ساڵەی دایكم بەر ئەگرێ؟
* * *
تفەنگ گریا:
(( وا دە ساڵە  .خەرمانی خوێنمان شەن ئەكەن))
هەزاران چاوی زەنگ گریا:
(( وا دە ساڵە  .كانیی وشەمان بۆگەن ئەكەن))
* * *
پێشمەرگەیەك لە شاعیرێكی نوێی پرسی
كەی شیعرێكم بۆ ئەنووسی
پشكۆی ئاگردانی زامم هەڵگیرسێنێ
لەشكری خەم بورووژێنێ؟
* * *
هاژەی یادی دە ساڵەی شاعیر  .چرپانی!
جارێ  .ئەمساڵ  .هۆنراوەكانم ئەدڕێنم
چونكە زاری وشەكانی
بێ گوللەیە..
بێ گوللەیە.
چونكە سنگی دێڕەكانی
بێ نەڕەیە ..
بێ نركەیە.
* * *
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چاومان
چاومان ،هەموو ڕۆژێ بەدوای ڕێگای ژانی
كوردستانی
لەتكراودا  .هەنگاو ئەنێ
ناومان
هەموو رۆژێ لەسای شین و قوڕ پێوانی
هەتیوانی
بێ ناونیشانا  .خۆی ئەڕنی.
* * *
دڵدارەكەم  .دوای خوێندنەوەی  .ئامۆژگاری
((سێبەری تەرمی مردووان بەخوێن بشۆن))
(( سەرهەڵگرن  .بڕۆن .بڕۆن))
* * *
دڵدارەكەم  .دوای خوێندنەوەی ئامۆژگاری
ڕێكخەری شار ..
وتی بۆ كوێ  .سەر هەڵگرم؟
قووڕگی كام نەهەنگی تاری
دەریای شەوگار
بە سەوڵی پرچم هەڵبدڕم.
* * *
مەال بانگان  .هێشتا دووكەڵ
لە ئاسۆدا گرێی ئەدا داوی مەتەڵ
تارمایی شۆڕەسوارێكی بااڵ ئاگر.
لەناو دۆزەخی هەزاران پرسیاری كوێرا خۆڕاگر
شریخەی قامچی وەشانی

ڕوانینەكانی چاوی شەقام

وەك گۆرانی
ئەیوت  .سەرهەڵگرن .بڕۆن
جارێكی تر  .سەنگەر بەخوێن  .بەگڕ .بشۆن.
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تەمەنی خەم
110

ئەی گۆرانیی ژاكێنراوی،
سەر لێوی خەم!
یادگاری بێ هەتاوی،
مێژووی ماتەم !
ئەی سروەی بای كشوماتی،
بەهاری زیز ..
ئەی فرمێسكی بێ ئاواتی،
چاوی پایز.
نە شەو.
نە خەو.
نە دەریای بەرینی بێ بن
نە كێوی بەرزی كەش گەردن
یەك تۆز چییە نەیانتوانی
ژیلەی كپی ئاگردانی،
نهێنی بوونتان بماڵن
بە ئاگر بێ .

* * *

تەمەنی خەم
وەك خۆر ئاسمانی ژین ئەبڕێ..
كەی ئەم بوو بەدووكەڵ و تەم،
ئەویش ئەمرێ!
* * *
یان ئەبێ خەم
تاسەر  .سەرجەم،
كێوی قورسی سەر سنگمان بێ
ماكی وێڵیی ژیانمان بێ
یاخود ئەبێ.
بیر راپەڕێ،
خوێن گڕ بگرێ.
لە دۆزەخا
لە زەویی بیستەمین چەرخا
تۆفانێكی وەها هەڵسێ
نەك هەر زەوی ..
تا ئاسمانیش نەخەلەسێ!

* ڕۆژنامەی هاوكاری ،ژمارە (.1970 )31
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بە بەفر بێ.
ڕاتان ماڵن .
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نەورۆز دێنم
112

ـ لە نەورۆزا  .دێمەوە ناوتان!
( دەنگــی بەســۆزی ئــەم گۆرانییــە دای لــە شــەقەی بــاڵ و بــەرەو
ئاســمانی بەریــن كشــا)..
ـ ئەڕۆم  .بەدوای چاوی پڕ نێرگزی بەهاری نەورۆزا ئەگەڕێم!
(ڕێ بۆ بەهاری نەورۆز  .تۆف و ڕەهێڵەی گڕو خوێنە.
ڕێ  .هەنگاوە
هەنگاو  .ناوە
ناو كاوەیە و
كاوەش دەنگــی هاوارێكــە لەدەفتــەری ســنگی قــەاڵی
كوردســتانمان نووســراوە .)..
ـ گڕ  .گڕ دێنێ
خوێن  .نێرگزی نەورۆزی نوێمان ئەڕوێنێ.
( پیرەمەگروون  .گەردنی گوێژە ماچ ئەكات.
سەفین  .شەهیدانی ڕێگای نەورۆزی بەڕێ ئەكات.
كاروان  .بــۆ ئاســۆی پــڕ ئارامــگای لەدایكبوونــی نــەورۆز
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هەنــگاو ئەنــێ .)..
ـ شۆڕش ناوی نەورۆز ئەنێ .
( لەنــاو تابلــۆی هەڵواســراوی ســەر ســنگی چیــای مەبەســتەوە.
مناڵێكــی لــە نــەورۆزدا لەدایكبــوو .داوای چەپكــێ نێرگــزی
تەمــەن درێــژی كــرد).
ـ نەورۆز  .ناوی كاوە ئەنێ.
( دەشت  .چاوەڕێی  .باران و پەڵەی نێرگزە).
ـ خوێن ..
نێرگزی نەورۆزی نوێمان ئەڕوێنێ ..
( باڵدار .دڵدار ،بۆ شنەی نەورۆز ئەخوێنن.
شەقام و منااڵنی شار،
بە گوێی ڕێدا ئەچرپێنن.
ئەیانەوێ نەورۆز باڵ بێ..
نەورۆز عیشق بێ
نەورۆز بزە و پێكەنین بێ).
ـ لە نەورۆزا باڵ ئەهێنم..
عیشق دێنم
چەپكە نێرگزێك ئەهێنم
گۆرانی بێ
تەمەنی ڕاستی شۆڕش بێ .
تەمەنی ڕاستی نەورۆز بێ.
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گۆرانی ڕێبوارێكی یاخی
ئەڕۆم  .ئەڕۆم
سێبەری تەڵخی ناوی خۆم،
بەدڕكەزیی ..
ڕەهێڵەیەكی بێ وەرزی
ونی بێ ناونیشانی،
نەنووسراوی ژیان ئەشۆم.
ئەسووتێنم،
ئەو وێنە بێ روخسارانەی..
لكاوی دیواری هۆشن.
ئەخنكێنم،
ئەو ئاوازە بێ دەنگانەی ..
بە چڵپاوی درۆ گۆشن.
ئەڕووخێنم.
تەالری ئەو هۆنراوانەی..
ستوونێكی بەرز و بۆشن.
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ئەتاسێنم،
ڕوواڵەتی ئەو وتانەی ..
بۆ چڵكی دەست خۆفرۆشن.
بەبیری نوێ،
بە وتەی نوێ،
كرداری نوێ،
ئەكەومە ڕێ.
بۆ هەڵگرتنی تفەنگێ
بۆ هەڵگیرساندنی جەنگێ
جەنگێ  .پیرۆز،
كێوی ستەم لەبن بێنێ
نەك نەورۆزێ  .هەزار نەورۆز،
وە دەست بێنێ.
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عیزەت  .قودسی  .خەیروڵاڵ  .خۆشناو
جارێكی تر  .لەگەڵ نمەی
خوێنی زامی پڕ لە نەڕەی
پڕ لە تۆڵەی
گیانی خۆری حوزەیرانا
حوزەیرانی  .كوردستانا
بااڵی چوار شەهیدی نەمر
لە بیابانی چاومانا
لە ژانی دارستانمانا
لە ناخمانا ..
لە مێژووی پڕ گریانمانا
لە مەرگمانا ..
لە چەكی پێشمەرگەمانا
جارێكی تر..
گیانی چوار شەهیدی نەمر
وەكو ئاگر

* ڕۆژنامەی هاوكاری ،ژمارە (.1971 )30
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گڕیان بەردایە بەهاری
هیوای خنكاوی سەر زاری
؟؟؟؟
هاوڕێكانم ..
ئەمساڵمان ،ژانی سێدارە
نەك  .هەر چوارە
بەڵكو فەرهەنگێكی گەورەی
پڕ لە وشەی
خنكاوی دیار و نادیارە
؟؟؟؟
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وەرزەكان
چوار وەرزی ساڵ
لە دامێنی ئاسمانی واڵتی منا
لە چوارچێوەی بێ كۆتایی
تەمەنی ئاواتی منا،
بۆتە ئاوێنەی ئاوەژووی
مێژوویەكی ئێجگار جەنجاڵ.

بەهار

بەهەرمان دێ و لەجیاتی نێرگزی دیاری
چۆڕاوگەی خوێن،
بەری دەرگای نەورۆز ئەگرێ.
لە یادی ناشتنی تەرمی دوێنێی پڕ لە نادیاری
لیستێكی تری قوربانی

هاوین

هاوین دادێ و
خۆری چلە ئارەقەی گڕی لێ ئەتكێ.
لێوی كانیاوەكان چین چین
بە دیواری خۆی هەڵئەستێ.
لە جیاتی سروەی پڕ بزەی
سەرچاوەی زەڵم و بادینان و شەقاڵوە.
گاز و بۆمبا و فڕۆكەیە،
ڕەشماڵی مەرگی هەڵداوە.

پایز

وا سەردەمی بەرەوچوونی سروشتی گەاڵڕێزانە
پەڵە چەواشەی ساڵێكی كەس نەزانە..
 با هەڵوەرێخونچەی چاوی كووچەكانی ئومێدی شار،
تازە .خۆزگەی عیشقی ئیمڕۆ
ناچێتەوە بەر هەوارگەی پار و پێرار.

زستان

دیسان نۆرەی گەردەلوولی چەك لەشانی
خۆشەویستی هەڵچووی بەرەو ئەشكەوتە.
زستانە .شەوچەرەی هیوای
پێشمەرگەی ئەم كوردستانە لەتوپوتە،
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لەبەردەم دەركی سەرادا هەڵئەواسرێ.
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بێدارییە و تێڕامانە لەیەكتری و نەنووستنە
بۆ وەرزی نوێ :ڕێگای بیر و چەكگرتنە.
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