
 شیعر
 
 
 
 
 
 

 ڕاپۆرت لەبارەی خۆمەوە   
 
 
 

 دڵشاد عەبدوڵاڵ      
                        
                            

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                 بەرانبەر خۆم                    
                           

 کە تەماشای پەیکەرێک دەکەی
 غەمگین ەسەر میتاڵەوەبینی بدەزەمەن هارمۆنیای 

 .فریای چەشە دەکەوێ هەتا ڕەنگی سەوزباوی ژەنگیش
 .هونەرەوە ئومێدە بەدەست نیشانەیئەوە 

 وشەی منیش لەوە بێ ئومێدتر نابێ
 .گرت یڕۆژەکان پەرکەمیڕەنگی  بێ ئەوەی پێ بزانم

 انەوەیرکەمیپە بەو ڕەنگە منووساو خەمناک
 کیاندا، لەهەر یەیان پێ دەنووسمی شکۆدارڕستە

 پەیکەرێکهەورینیی  ئاسمانی بە مەکردووو دەرهێناوە مدڵ
 .شارێک گۆڕەپانی نێن لەببۆ منی دا یزانەن یانبەڕەوائەگەر  ک،ڕۆژێ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
        ئیشی شاعیر                        
 

 خۆر خەریکە لە قۆزاخە دێتەدەرێ
 اتەوەیشکە سپیەکانی وەک پەمۆ دەکت

 یش،گەورەکانلەناو کێڵگە 
 بۆ کۆکردنەوەیان یانکردۆتە مل یانسەبەتەشاعیرەکان 

 ان لەو دەشت و دەرەهەردووکی
 .نتیشکڕەنجکێشی 

 
 خۆر خەریکە دەچێتەوە ناو قۆزاخەی

 . ئەو مەحکومە بە یاسایەک ،قژی سپی لەپشتسەری گرێ دەدا بە تۆقەیەک
 کسەر زەوی پڕدەکەن لە تیش (مەحکوم نیین بە یاسا) شاعیرەکان

 ڕۆژێک ئەگەر ڕۆیشتن و لێرەش نەمان
 .ان هەر بمێنێیڕووناکی

 
 
 
 
 

      مۆسیقا                 
                 

 بوەستی بە پێوە مەرج نییە  ،بااڵت نیشانی کەسێک بدەی بتەوێ کە
 .نمایشە تەنیا الی بەرگدروو دروستە ئەم

 و کورتی بتبینێ ئەوەی بە درێژ
 .بینێلە بنچینەدا نایەوێ بت

 
 
 



 
 
 
 

                
 پەلکی کەلەرم               

 
 یەگەرماییەک دەکەم بە تەنیشتمەوە هەست بە

 ئەوە لەشی تۆیە ئەی خۆشەویستم
 هەست بە گەرماییەک دەکەم بە دوامەوەیە

 ئەوە منداڵیمە ئەی خۆشەویستم
 هەست بە گەرماییەک دەکەم لە دڵمدایە

 مئەوە منداڵەکانمن ئەی خۆشەویست
 هەست بە گەرماییەک دەکەم لە زمانمدایە

 ئەوە دایکمە ئەی خۆشەویستم
 هەست بە گەرماییەک دەکەم لە هەوا

 ئەوە خودایە ئەی خۆشەویستم 
 پەلک لوول بدا لە خۆی مێکرکەلەوەکو سەلکە 

 .جگە لە پەلک شی هیچ نەبێیخۆ
 شیعرم لوولداوە لەو گەرماییانە

 .شەویستمئێستا تێگەیشتی چەند تەنیام ئەی خۆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 کەوتیکە نەخۆش              
 

 نەخۆش بووی شەوەیئەو 
 هەرچی وشەی ناو فەرهەنگی شیعر هەیە 

 نەخۆش کەوت ی غەمگینکاغەزلەسەر
 لە مەتبەخ ەهەرچی پەرداخی شەراب

 دەتشووشتن بە ناسکی کە تۆ
 کەوتنەخۆش یەوەناویش سووری شەرابیبە 

 ەەکەمانماڵ هەرچی گوڵی ناو ئینجانەی
 کەوتنەخۆش وە دەنووشتایەوە بۆ ئاودانیانەکەنمسییبە مەسینە کە 

 کەوت نەخۆش  ل فەرەجی دەداودەنگی مەال لە مزگەوتەکەی نزیکمان کە قەریب
 کەوتنەخۆش کە تۆ تێیدا دەرنەکەوتی ئاوێنەی ژووری نووستن

 ئەستێرەی تاک تاکی جێماو لە سەفەری هەورەکان 
 کەوتەقامەکان نەخۆشکزی دەم وەنەوزی شچرای 

 ی نەخۆش بوویئەو شەوە
 نێوانمان وبەشیها ێکیهەموو شت

 .کەوتنەخۆش، تۆ جەستەیلە ێبەشێک ب وەکو ئەوەی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ئەم شیعرە مەنووسە              
         

 خەریکە پەشیمان دەبمەوە لەوەی نووسیوومە
 :ەکانمیەڵدەگەڕێمەوە لە قەناعەتە ئەدەبیخەریکە ه

 مانگ هەموو جوانیەکانی بە هەدەردا لە تریفە
 تازە زەحمەت قەناعەت بکا گوڵەگەنم،

 کە ئەو دانەوێڵە نییە
 .باخچە ناتوانێ ئەندێشەبکا کە ئەو بۆ مەلەکان جێگەی ئارامییە

 .هیچ شتێک موڵکی کەس نییە
 .تەنانەت منیش کە شیعر دەنووسم

 پسکێنێبدەبێ خۆی ڕا وشە کە چووە ناو ڕستەوە
 .نەیسووتێنێ یەکماناتەنیا اگری ئ

 شیعر ئەو شەپۆالنەیە
 .ەوەسڕێتلەسەر لم دەی تە کەنار و چینەخشێنراوەدێ

 :کاتی ئیعترافە
 هەرچی دامڕشتووە

  دووبارەکردنەوەی پێشەخۆمە بە کەمێک دەستکارییەوە
 .وەک ئەوەی چێوەیەکی پێشوەخت هەڵبژێرێ بۆ مانەوە

 ە کوێیە؟ل ڕەنگەکان سەروویڕەنگی  پڕڕەنگی 
 لە کوێیە؟ دەنگەکانئەودیو بێدەنگی  ئاوازی
 ەردەیەک ماوە لە نێوان دڵشاد و منداهێشتا پ

 مفریام کەوە ئەی خودای شیعر
 .ببڕمئەو پایەش 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 نەزیف                   
 

  .نەزیف دەبم ،ێخواردەکەومە ەکی قووڵە لەوێوە تەماشات گەلی
 ووڵەوەەکی قم دیوارە بەسەر گەلیباوەش

 .، نەزیف دەبیکەویە خوارێدەلەوێوە 
 .ە نەزیفبوونشتا ئیکسیری مانەوەمانهێ

 .نئێمە خوێنی
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 گرامۆفۆن                    
  

 نەماوین کانەدەڵێی ڕۆیشتووین لێرە
 حیکایەتەکان و نیمچە ڕووناک خۆمان وکوخە

  نو سەگ و ئەسپەکا خۆمان
 دا، لە خاکی خۆڵەمێشین و ئاسمانە هەورینەکانسێلکەکانخۆمان و پەڕە

 .بە کریستاڵ گشتی بوو
 لە دامێنی بێگەردەوە تا پرچی خاوی درێژ 

  هاواری ناو کێڵگەوە تا بێدەنگی کاتی دۆشین  لە
 .هەر خۆمان ماینەوە بە بێکەسی

 چارۆگەی تریفە لەسەرشەوانی هاوین 
 .خاوی شلوپێخەف لەناو فێنکی با و لەشی ڕووت

 شەوی زستان و تاریکی چڕوپڕ
 .ئااڵو گەرمای ناوگەڵ ە لەتا سپێد نیمچە تەزیودەستی 
 چۆن تێپەڕدەبوو؟ و بەفر شکاندن سەرماڕۆژانی 

 گاڵەدانی دەرکە لەبەر ئاژەڵی کێوی
 چرایەکی کز لەژێر ڕووناکیپینەکردنی جلەکان 

 مگینیگۆرانییەکی غە منگەمنگی ەدەم دەنگی دڵۆپە و هەورەتریشقە وب
  .نا بە هەژارییمانئاش

 بە شەویالکی قۆپاوەی زوو دەناسرایەوە بیچمی ژیان
 هەڵدەخرا بۆ وشک کردنەوەکە لە حەوشە 

 .بامیە و لەتکە تەماتەدا تەکلە
 .لەخەوێکی خۆشدابووین لە مانگی ئازار

 بەهارێکی ساختە   مەکری ،ەک کەمینێکی مەحکەمو
 .کیلۆمەترێک بۆ چەند ی کورتکردەوەڕێی هات و نەهات

 وەبەهیوای بردنە وەبێکارێک بەدیار پارچە کارتۆنێک و داشەکانی دامەچەشنی 
 بوو بە پەڵەبێدەنگی تک تک لە ڕوومان 

 و ئاوازی غەمباری گرامۆفۆنێک  ە زایەڵە کپلەناوەو
 :بە زمانی ئاماژە دەڵێ

 .بە کورتی ئەو سەردەمە بەسەرچوو
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 شڵەژانی گشتی             
 

 تەماشای خاک دەکەم لەمن ماندووترە
 ەوەبەدەست بەردە داغبووەکان

 ترەشڵەژاوتەماشای هەوا دەکەم لەمن 
 دەست گێژەڵووکەکانەوەبە

 غەمگینترەدەکەم لەمن  تەماشای شەقام
  ماندووەکانەوەبەدەست قاچە 

 .بێ ئۆقرەترناشای دڵەکان دەکەم لەمن تەم
 .بۆ دەربازبوون نابەم شکدەریچەیەک  ،لەتێک لە ئاسمان دەکەمەوە
 نائومێدترەتەماشای خوا دەکەم لەمن 

 .یەوەبەدەست ناعەدالەتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 ماڵێک               
 

 ماڵێک نزیک گۆڕستانی شێخۆمەر
 کۆڵی دەکرد داژنێک لە حەوشە لەو ماڵە

 ژنێک بەر دەرگای گسک دەدا
  ....دا ژنێک کۆشی خۆی هەڵدەکردلەو ماڵە

  بوو ی ئیفلیجگوێم لە لرخەی پیاوێک داماڵەلەو 
 .ئەو کاتەی ژنەکەی لەگەڵ پیاوێکی غەریب دەنووست

 ژنێک لە حەمام خۆی دەشووشت دالەو ماڵە
    !هەموو شتێکی ئەو ماڵەمان دەزانی ....ژنێک چێشتی لێ دەنا دالەو ماڵە
  ماڵەکەی تێک دەدا نیشۆڤڵم بیڕۆژێک 

 ی تیمساح دەمە ڕەق و تیژەکانی وەک ددان
 جەستەی نەرم و شلی ماسییە خانوویەکلە دەچەقی
 .گەڕەک وەک گۆمێک مەلەیان تێیدا دەکردحەرامزادەی گەنجانی  لەوانەی

  ڕۆژێک شۆڤڵێکم بینی،
 یەوەسڕدە ێکیشوێنەواری ژیان

 .کە هەموومان بە فرمێسک و لەزەت دروستمان کردبوو
 .مایەوەدەگۆڕستانی شێخۆمەر هەر خۆی 

 
 
 



 
 
 
 
 
      مردبێوەک ئەوەی                     

                 
 .لە ڕستەیەک دەگەڕێم بۆ سەر کێڵیوەک ئەوەی مردبێ 

 ،ئەو ئێوارەیە
 یبۆی گریا بە دڵۆپی ورد باران تەنیا

 تەنیا زەردە چەمایەوە بۆ ناشتنی
 خاکەوە، خەریک بوو قەبرغەی بشکێ کە کەوتە باوەشی

 .لەبەر زەعیفی
 .لە گۆڕەکەی دەگەڕێممردبێ وەک ئەوەی 

 . دا ڕۆیشتئێوارەیەک ئەویش بەو ڕێیەی مەسیح
 دوای سااڵنێک، لە شەقامێکی گشتیدا

 سەیارەیەک دەوەستێ، کەسێک بە جانتای سەفەرەوە دادەبەزێ
 !خۆیەتی

 هەموو جارێک ئەو خەونە دووبارە دەبێتەوە
 دەگەڕێتەوە،دڵنیام 

 .ئەوەی بە دڵ خۆشمان ویست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 تەحەددا                    
  

 زووری دەیفرۆشیوکاتی ناگ ەیییابئەو شتە گران
 حەسرەت دەخۆی دواتر

 ؟ لە خۆت دەپرسیفرۆشتنی سوودی چی بوو
 .وەاڵمی خۆت پێ نادرێتەوە

 چەندین ساڵی پڕ ئەشکەنجەم بەڕێ کرد
 نە بۆ نان ئامادەبووم بیفرۆشم، نە بۆ گیرفان

 .امادە نییە سەرکز بکائەو نەفسەی بۆ ساتێک ئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 کۆندا دەرگایەکیلەبەردەم                      
   

 ،بانگت بکالە شەودا  قوربانییەک تارمایی وەک
 بێ بەرەو ڕووتوە دەستێک ڕاشەقێ و یان لەناو کەفوکوڵی زەریا

 ! ، مەگەر لە خەودادەهات من قەاڵت بەرەو
 رهێور هێو چ ئارام و خانەدان

 پێیەکانی  سەدەفیدەنگی 
  وەک قاسیدێک پەیام بێنێ  دەکرد پەلکێشی ڕووناکی

 .لە سەختترین ساتی نائارامیدا
 ئەگەر بێ سەلیقەیی لە مندا نەبێ، چۆن دەمهێشت 

 ئەو هەموو ژنە پاشپانی شەرابییە ماڵ جێ بێڵن بۆ شەمشەمەکوێرە
 .ڕۆژێک قەاڵت بەوانەوە جوان بوو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 بیانووهەڵوەشاندنەوەی                               
 

 : پێم دەڵێ دیوار ڕەنگینی خشتی
    :پێم دەڵێحدیاب  پڕ مرواریتەختی 

  :پێم دەڵێ دیوانی شیعری گۆرگیس وەردە
 :پێم دەڵێ ئیبنو مستوفی خۆڵەمێشی تنووسیدەس

 لەناو ڕۆژەکانماندا چاڵێک هەیە
 لەناو ڕستەکانماندا چاڵێک هەیە

 .لەناو خۆشەویستیماندا چاڵێک هەیە
 ەک بایەوانی هەڵدابێ و بەناو دەریای تاریکیدایوەک کەشتی

  ینەوەەگەڕێبەرەو کەنار د
  بیانوویەک نەما بە دەست دوورییەوە ئێستا

 ماڵی تەنیایی تەنگ بووە
 ژێینە دەرەوە دەڕ ناچار
 ساف  فرمێسکیقەترەیەک  وەک

 .بە کوڵمی ژنێکی قەاڵتەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 سەرکەوتن بۆ ئاسمانی گۆڕێک                
 

 لەسەر گۆڕی بێکەسێک لە گۆڕستانی مەعمەل قیڕ
 .کەس هیچی لەبارەوە نازانێکوژراوە،جەنگێک لە جەنگەکاندا کە لە 

 .  خەریکە لەگەڵ عارد دەبێتەوە یەک ،گۆڕێک لەناو زەویەکی بەتاڵدا
 .بێنمەوە بەرچاومهەوڵدەدەم شێوەی 

 ، پێاڵوێکی کۆن، هەردوو دەستی لە پشتەوە بەستراود جلێکی شڕی لەبەر بووەئەکی
 نەبێ یتەنیا درێژی گۆڕەکە! هیچ ئاماژەیەک نییە بیسەلمێنێ ژن بووە، یان پیاو

 شایەتی دەدەم لە پشتەوە بە گوللەی جەلالدێک کوژراوە
 !ە لەتەمەنی گوڵ بوودەزانم  ،بە دڕک و داڵی دەوری گۆڕەکە

 دەم بێ گوناح بووشایەتی دە
 ،زۆر بەڵگەم بە دەستەوەیە، هەر ئەو بەڵگانەی دەیسەلمێنن

 جەنگەکان ناڕەوان، بکوژەکان دڕندەن
 .ر ئەوانیشن دەیسەلمێنن کوژراوەکە فریشتەی خودایەهە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ئاهەنگ                        
     

 دەنگی تەقە دەبیستم
 ڕیالەئاهەنگی سەرکەوتنی یانەی 

 ەنگی تەقە دەبیستمد
  بەرشلۆنەیە ئاهەنگی سەرکەوتنی

 دەنگی تەقە دێ
 لە گەڕەکێک ئاهەنگی ژن گواستنەوەیە

 دەنگی تەقە دێ
  لە شەقامێک دەکوژرێ کەسێکی بێ گوناح

 .دەنگی تەقە نەگۆڕە و بۆنەکان دەگۆڕێن
 هەندێک جار شەرم لەخۆم دەکەم

 !نازانێڕۆڵەی میللەتێکم جگە لە تەقەکردن هیچ شتێکی تر 
 من نە دوژمنی شەخسیم هەیە و نە باوەڕم بە تۆڵەسەندنەوەیە

 کە دەبینم دوژمنەکان بێ منەت پشتیان لێی کردووەتەوەبەاڵم 
 لەخۆم دەپرسم،

  ؟چ شکۆمەندییەک ماوە
 .چ شەرمەزارییەکە کوردبوون

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 بۆرخیس                 
 

 ێبە چاوی خواوەند دنیا دەبین
 .وێرەک ، دەڵێنکەچی

 
 

 کەشتی سەرخۆش            
  

 ... بۆ یادی ڕامبۆ
 ماڵم لەسەر خەتی بوومەلەرزە نییە

 کەچی 
 بەردەوام 

                 .دەهەژێتەوە
 

 ئاوێنەی جێماو                
  

 لەسەر ڕووباری دیجلە دانیشتم 
 ئەو ئاوانەی ڕۆیشتوون،

 .شوێن پێیان لە کەنار جێ هێشتووە
 ناسیەوەهەندێکیانم 

 لەوانە،
 .حوسێن مەردان

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 کەف              
 

 ئاوێنە نووسراوەمرۆڤ ئەو نووسینانەیە کە لەسەر 
 ،دەتوانی بیخوێنیتەوە

 بەاڵم تۆ وێنەی نووسینەکە دەبینی
 وەک ئەو ڕووناکییەی دەوری ئەستێرەی داوە

 تۆ دەیبینی،
 .بەاڵم سەرچاوەی ڕووناکی دیارنییە

 
 
 
 
 
 

 مۆنۆلۆگ                     
         

 وەک سەعاتێکی کۆن بە مەچەکی پیرەمێردێکەوە
 ،ژمێرێلەسەرخۆ ئەو ساتانە ب

 .کە کاتی نانخواردنە
 .ئەگینا هیچ کارێکی تر شایانی ئەوەنییە کاتیان بزانێ

 عاشقێکەوە قامکیوەک جغارەیەک بەنێو 
 .تری نەبێ هاوەڵێکیلەسەرخۆ بسووتێ و جگە لە داڵغە هیچ 

  خەریکە بەسەرچێ خۆم بەو وشانەوە خەریک دەکەم کە کاتی نووسینیان
 پەلەپەل دەیانخەمە سەر کاغەز

 .بەر دەرگای گرتبم ترسێکوەکو ئەوەی 
 .شاعیر ئەمەشی لە خەڵکی تر ناچێ
 وەک کەسێک ئاگر بەربووبێتە ماڵی

 خێرا ئەو شتە گرانباییانە ڕزگار دەکا،
 .ەنوێ ژیانێکی تریان هەبێکە کەڵکی سەرل



 
 
 

 جۆرێک لە نائومێدی               
 

 بەسەر سەرمەوەیە ی شاباڵ شینکە دەنووم باڵندەیەک
 خەوم دەزڕێ بە فڕکەفڕکی باڵەکانی

 هەموو شەوێک ئەو باڵندەیە دەمبا بۆ جێی دوور
 هەموو جارێکیش دەمهێنێتەوە

 نازانم بۆ جارێک بە جێم ناهێڵێ
 .او دنیای خەونەکاندانلە
 
 
 

 دۆ ڕێ می                  
 

 ناوێ ی ئەدەبییمخەاڵت
 بدەنەوەدایکم  یئەو ئارامییە

 .کە دەنووشتایەوە و چای لەبەردەم باوکم دادەنا
 
 

 گلەیی لە مردن                
 

 لەسەر دیواری مردنەوە تەماشا دەکا
 کراسە سپییەکەی پیس بووە

 .بۆ ناینێری بیشۆم عەبدوڵاڵ، دایکم وتی
 . حەز دەکەم گوێم لە دەنگت بێ، مردن ناهێڵێ

 ئەو گفتوگۆیەی نێوانیان چەند کورتە
 سااڵنێکە لە گوێمدا دەزرنگێتەوە

 .لێی تێر نابم
 



 
 

 شەوی پێش سەفەر                     
 

  ەبە هەواوپەنجەرەیەکی شین 
 ئەسپاییپەپوولەیەک دەنیشێ بە 

 .ئێوارەیەکی درەنگە، میوانی تۆم
 .تۆشی هاتەسەربێکەسیی سەرچاوەی ئازارم زۆرن، 
 ئەو شەوە پێکەوە ماینەوە

 قەناعەت دەکا چرای کز ڕووناکیبە ،ئەو
 .قەناعەتم پێ ناهێنن کێوەکان ،من

  مدوور ێکیخولیای سەفەر
 .پاریس لە کەللەی داوم
  پەپوولەیە بەشی من لە خەونەکان

 .سووتانە لە پەپوولە تۆبەشی 
 ، کە گەیشتیخێربەسەفەرت 

 دانیشە (سین)بە یادی ئەمشەوە، لە ڕۆخ 
 بە بۆدلێر بڵێ،

 یوە خەونم بە گوڵەکانییەوە د
 بۆ بنێرێ، بە باڵندەیەک خۆیم کۆدەکەی

 .دەریای تەسلیم کردوون و لەوانەی ئەو متمانەی پێیان هەیە
 ؟پەپوولە یئەو قسە گەورانە لە کوێ فێربوو

 بەوە نییە بچووک و نەزانم
 .دۆستی زۆر شاعیری گەورەم

 بارەی منەوەە چوویتە پاریس زۆر شت دەبیسی لەک
 هێزی دەربڕینم نییە

 ئیلهام بەخشم هەیە وزەی
 دنیاشم بە قورسی هەڵنەگرتووە،
 .لە کوێ پسا لەوێ گرێی دەدەم

 .پەپوولە وتی و ئیتر یەک نابینینەوە یەهەر ئەم شەوە
 



 
 بۆ فەرهاد پیرباڵ                 

       
 فەرهاد، برام فەرهاد، ئەی شاعیر
 لەسەر شۆستەکان جێیان هێشتین

 ئەوەی وەک پاشماوە کۆمان بکەنەوەبۆ 
 .فڕێمان بدەنە سەر گوفەکەکان

 
 فەرهاد، برام فەرهاد، ئەی شاعیر

 نماوەیەک گوێیان لێ گرتین تا فێری قسەبوو
 .ئەگەرچی ئەوان هەمان قسەی ئێمە ناکەن

 ئێستا بەرانبەر دیوارێک ڕایانگرتووین
 هەتا قسە بۆ بەرد بکەین

 .نایانەوێ کەس ئیترگوێی لە دەنگمان بێ
 

 فەرهاد، برام فەرهاد، ئەی شاعیر
 ماوەیەک لە چاوی ئێمەوە،

 ئەو ڕەنگانەیان خۆشدەویست کە ئێمە خۆشمان دەوێ،
 .ڕەنگە ماتەکان

 .ۆیان نیشان دەدا خاکینوا خ
 ئێستا ڕەنگەکانی ئێمەیان نەفی کردووە،

 .لەسەر سنوورەکان بەسەر تەلی دڕکاوییەوە کەوتوون
 کار لەوەش تێپەڕیوە،

 خەریکن ڕاپۆرت بە پزیشکەکان دەنووسن لەبارەی شێتی ئێمەوە
 ڕاپۆرت بە پۆلیسی نهێنی دەنووسن، گۆیە ئێمە،

 !دژی ئاسایشی واڵتین
 دەنووسن ادوڕاپۆرت بۆ خ

 .تا جێمان لە بەهەشت نەکاتەوە
 دڵیان بەوەش ئاو ناخواتەوە،

 سەگە بەڕەڵاڵکان هاندەدەن لێمان نزیک نەکەونەوە
 دەستی ئێمە نەخۆنپشیلەکان هاندەدەن تیکەنان بە



 چۆلەکە هاندەدەن ئەو ئاوە نەخۆنەوە،
 .کە ئێمە بۆیان دەخەینە چاڵەکانەوە

 ەی بۆ تلیاک بگەڕێنکتێبەکانمان دەپشکنن وەکو ئەو
 .لە ئەسڵدا ئەگەر شانازییەک هەبێ کتێبەکانی ئێمەیە

 پێستی سینگمان غاراند بۆ ئەوەی ببێ بە کاغەز
 خوێنی خۆمان کردە کاسەوە بۆ ئەوەی ببێ بە حوبر

 .فرمێسکی خۆمان کردە خاڵبەندی بۆ ڕستەکان
  هەڵسوکەوتمان لە سۆناردەدەن بۆ گەڕان بە دوای ڤایرۆسی یاخیبوون

 . دەیانەوێ دابونەریتی خۆیان بسەپێنن
 پێویستییەکانی خۆیان بە حەاڵڵ دەزانن

 . کە ئێمە لە خۆمان حەرام کردوون
 ژیانیان ژەهراوی کردووە و دەیانەوێ بژین
 .ئێمە مەرگمان پێ خۆشترە لەو جۆرە ژیانە

 شەرابیان پڕکرد لە ئەفیون
 .ئێمە خوێنی خۆمان لە جێی شەراب خواردەوە

 ێ وەکو ڕۆبۆت لە هۆڵەکاندا بکەوینە هەلەکەسەمادەیانەو
 .ئێمە تەنیا سەمای زۆربایی دەزانین

 
 فەرهاد، برام فەرهاد، ئەی شاعیر

 وەکو خۆمان دەمانوویست نەمانتوانی بژین
 وەکو خۆیان دەیانەوێ

 .بمانکوژن
 وەکو خۆمان دەمانووسیت نەمانتوانی یاخی بین

 وەکو خۆیان دەیانەوێ
 .زیندانمان بکەن

 و کردوومانە تەنیا شیعرەکانمانە ئەوەی ویستوومانە
 .کە ناتوانن بیانکوژن

 
 !فەرهاد، برام فەرهاد، ئەی شاعیر

 
       ٩١٠٢/ ٤/ ٩٢ هەولێر                     



 
 ڕاپۆرت لەبارەی خۆمەوە                       
 

 .من چۆنم؟ بە تایبەتی دوای تەمەنی شەست ساڵیدەتەوێ بزانی 
 ئەوەی لەبارەی خۆمەوە دەیزانم تۆزقاڵێک
 ئەوەی لەبارەی ئەو تۆزقاڵەوە لێم ڕوونە،

 بەشی ئەوەندە دەکا جورئەتی سوقراتم هەبێ 
 بۆ هەڵدانی پیاڵەی ژەهر

 .بە ناچاری ڕوونەکەمە شوێنێکی تر
  

 ئەوەی خەونم پێوە دیوە زۆرترە، 
 . یای خەون نەکەوتووەلەوەی فر

 .لەو خەونانەش چەند دانەیەکی کەمیان هێشتا نەگالون
 !گلەییم لێ مەکەن ئەی دۆستان
 ژیانم بەو چەند خەونەوە ماوە 

 کە هێشتا فەریکن، 
 .سااڵنێکی زۆرتریان دەوێ بۆ پێگەیین

 
 هەموو ئەوانەش وابەستەتر بەژیانەوە، لە

 نووسینەکانمە
 وتووم،وەک باڵندە لەسەریان کڕکە

 .دڵنیا لەوەی هەندێکیان هەر دەترووکێن
 

 لە شەست ساڵییەوە ئیتر پێویستت بە داهاتوو نامینێ
 هەموو زەمەنەکان دەتوێنەوە لەو چرکانەی،

 .لەگەڵ خۆتدا بەسەریان دەبەی
 لە شەست ساڵی لێوانلێو لە گومان زیاتر! ئێ

 بۆ ئەوەی تێبگەی هەموو حەقیقەتەکان هەسارەی ناجێگیرن،
 .دەوری خۆرێکدا دەسووڕێنەوە کە خۆتیبە 

  
                                       ٩١٠٢/  ٤/  ٠١ 



 
 

 هاوکێشەی سەگایەتی                         
  

 تەنیایی بەرد لە خەمگینی ڕەوەزدا شتێک دەڵێ. تکەیە کوێیەومەپرسە ئەو لو
 پێچی زمانی. ک لەبەرتەکی سینەی تەزیوی نساردا شتێک دەڵێچەپەکی بەستەڵە

 تەریوی هاوخەمی ئاسمانە لە شڵەژانی دەم هەورەتریشقە،کاتی شێتبوونی بە ئاهەنگی
 گوێ بگرە ئەی جۆگەی بێ ئامان بەدەست بێ حەجمانی داڕژانەوە،. بەرچێژی بولبول

 سکیوپڕو ئاودا، ئێسک و ئەی ڕووحی کپ نەبوو لە دووری یەزدان، لەژێر چینی بەربینی
 .ئەو ئادەمیانەم دۆزیەوە کە پێش من ئاوارەی وەتەن بوون

دروود بۆ بێکەسی گەاڵ، ستایش بۆ گەرووی دۆڵ کە ئەو ڕستە بێ . با نەیهێشت بخەوم
 .سەروبەرانەی چنیەوە کە مانا تەراندبوونی نەیدەهێشت سەرئازادانە بگەن بە نادیاری پەنا

 ەمینی زەمەنێکە کورتکراوەی داچۆڕانی خەیاڵی بێ ئەسەرە، کە گومانتکەیە سەرزوئەو بەردەلو
دەستپێکردنەوە لەجێی وا کرانەوەی دەرووی . هێندەی بڕیوەتەوە لەچەند الوە سەرلەنوێ دەژی

 !ال هولالئیالها ئی. ڕووناکییە لە تاریکی هەرشەوی کوشتارگەی یادەوەریدا
 .     ە ڕوونکردنەوە ناکا شکۆمەندی پێشوەختچووزەڵەی بەرهەستی ئامادەی الشەڕە، پێویست ب

 حیکمەتی ئەو هەیبەتە لە سپێتی بەفر وەرگیراوە، لە هەنیەی ساف و لووسی تەم لێنیشتووی
 هەوراز نووسراوە، ناوی چی لێ بنێم و چی بخوێنمەوە، بە کورتی،

 ترازازن،لە خەوی خۆشی یەکەمین باوەشەوە کە تۆ پێی دەڵێی زستان، پوختەی بەریەککەوتن و 
 لە هێالنەی بایەکان،گەنجینەی زووقم و تەزین، لە خاکی ئاسنین بەو ناوە بانگیان کردم،

 !هۆ ڕامین
 !ئەی بازی سەمەرقەدی

 .و کەسانی نەناسراویەکەمین جارە ئەو خۆشییە دەبینم لەنا
 .ال هولپاشماوەی قەاڵی تێکشکاو، شوێن بارانی کەوتنەکان،کە تۆ دێی شین دەبنەوە، ال ئیالها ئی

کە نازانرێ کێ هەڵیان دەگیرسێنێ، هااڵوی ئەو هەناوانەی چی گەرمیان  هێمای ئەو ئاگرانەی
بۆ دڵنیابوون، پەنجەی  ەستەی دەخرێتە سەر دڵی لێقەوماویان، پەنهانی ئەو د. دەکاتەوە

 .شەختەگرتوو لەبەر گەرمایی چینەکانی ژێرەوە دڵۆپ دڵۆپ دەتوێنەوە
 هاتووئەو وەرزە بێ دینە وەک دا

 گیرۆدەبوونی ئاوە لە دەنکی تەزرەدا
 .سەوڵ لێدانی مانگە لەناو هەور

 ند مەمکی ڕۆژەکان دەگرێ بۆئەوەی دەستنوێژی نەشکێبە دەستکێشێکی سپییەوە تو



 لە سەرەتای بەیانییەوە تا کۆتایی شەو ترووسکایی لێ نابڕێ ئەو بەستەڵەکی باکوورە
 ڕادەکا بێ ئەوەی سانتیمێک دوور بکەوێتەوە بەهای لێبووردەیی لێ فێردەبێ ئاسمان کە 

 !فەرشی خاکی تەڕبوو بە هەزار تەحرە دڵۆپەی فەیروزییەوە، فەرزین 
 هێشتا کاتی داخستنی دەرگای بەهەشت نەهاتووە، هێشتا چارەنووس یەکالنەبۆتەوە بۆ کوێ؟

 الدە ژێر سێبەری پانوپۆڕی پەلکە ئارامییەک کە تازە خەریکە دەپشکوێ
 سەروەت و سامانی گەنجینەی باران، چیت داوە ئامانماوە سەرفی بکەی لە تازە چیت 

 لە بەخشینی ختوخۆڕای هەورەکان کە دێن و دەچن نە ناوی وەرزێک دەزانن نە ناوی درەختێک
 وژاڵک و گوڵێک بە تەنیشتگئەو هەموو لێک تێنەگەیشتنە ئەنجامی بێهوودەییە وەک هاوڕییەتی 

 دەچێ بۆنی ئەمیان بۆ ئەو دەچی، هەوا لێکیان ناکاتەوە مەگەر خاک ویەکەوە، تۆزی ئەمیان بۆ ئە
 .گەواهی بدا کە تامی ئەویان تاڵترە

ئایەتی ڕامین دەخوێنم بۆ بەردێک سەر دادەخا، بۆ جۆگەیەک لێوی پڕ دەبێ لە کەف، بۆ چەترێک 
انییەک بەدەست ژنێکی کەڵەگەتەوە باران شەرم دەکا دابارێتەسەری، بۆ جغارەی دەستی زیند

 .لەحەژمەتان ناکوژێتەوە
بەرانبەر داوی ڕاوچییەک ژمارەی تەلەفۆنەکەت چەندە تا مەلەکان تێلت بۆ بکەن کە دەجریوێنن 

 گوێت لە دەنگیان بێ، تا
 ئەو کاتەی بەدیار پشکە گۆشتێکەوە پشیلەکان تێلت بۆ بکەن گوێت لە میاواندنی غەریبانەیان بێ

 ماری بدەن، تالەسەر قاچ کەوتوون و ناوێرن پەال
دڵنیام بێکەس و بێالنە هەر تۆ شک دەبەن تێلت .... قوربانییەکان بەسەر سێدارەوە تێلت بۆ بکەن 

بۆ بکەن تا گوێت لە ترپەی لەسەرخۆی دڵیان بێ ئەو کاتەی لە پەنا کەالوەیەک یان، لەسەر 
 !شۆستەیەک بە سکی برسییەوە چاو لە خوا دەگێڕن نایبینن

ئەو هەموو تیرە بە جەستەی کێ وەبێ دەبێ بە مەسیح، ئەو هەموو ! نبەختەوەربە ئەی ڕامی
 .بێتەوە دەبێ بە خواوەندئەیووب، ئەو هەموو کەسە لە کێ کۆدابێ دەبێ بە  کەسەرە لە دڵی کێ

 کفنی تۆ بەیداخە کەچ نابێ
 قەدی تۆ بەڕووە ناچەمێ
 ناوی تۆ خۆرە ئاوا نابێ

 . ان ئاوەهایە، مەرگی پێشوەخت گریانی گەرمترەئەفسانەی عاشقان هەر ئاوەهایە، شکستی عاشق
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 مەیدانی خوێناوی                             
  

 کەڵەشێرەکان دەجەنگن
 کەڵەشێرەکان بە هەیبەتێکی بێ وێنە دەچنە مەیدان

 سەرەتا، سەرومل لەیەکتر دەسوون
 پەی بە هێزی یەکتر دەبەن

 .شکێننئینجا یەکتری دە
 لەوانەوە فێری هونەری جەنگ بوون،

 ئەوانەی خۆیان لەپشت کەڵەشێرەکان دەشارنەوە
 و ناوبانگ هۆیەک نادۆزنەوە بۆ مانەوە

 ئەوانە، ڕێک ئەوانەی خۆیان دەشارنەوە
 .پەتی زەنگ ڕادەشەقێنن بۆ دەستپێکردنێکی تر

 
 

 دیمەنێکی غەمگین                         
 

 .اسنەئ انحەوشەمدەرگای 
 ڕۆژێک،

 ژوورەوە دزێک پێیدا هەڵگەڕا و هاتە
 لەو ڕۆژەوە مۆن و بێتاقەتە

 بەیانیان کە دەڕۆمە دەرەوەسەرکز وەستاوە 
 ەنیوەڕۆیان کە دێمەو

 لە دوورەوە پەالماری دەستم دەدا، دەڵێ،
 .و لەو عەزابە ڕزگارم کە تکایە فڕێم دە

 



 
 

 بەراوردێک                                
 

 کە دەرگا دەکەمەوە بێدەنگم
 دەموچاویشم کەمێک ترش و تاڵ

 کە پەنجەرە دەکەمەوە بێدەنگم
 دەمولێویشم پڕ زەردەخەنە

 ؛لووتبەرزییەک لە خۆمدا دەبینم
 دەرگا چونکە خاکییە و دەوەستێ بۆم
 پەنجەرە چونکە لووتبەرزە وەک خۆم

 . بە ڕووی ئەمدا پێدەکەنم و بە ڕووی ئەودا مچومۆڕ
 نا وانییە، خۆم بە خۆم دەڵێم

 دەرگا چونکە واقیعییە وەڕسکەرە
 پەنجەرە چونکە ڕۆمانسییە خەیاڵبەرە

 بۆ وا لێکی نادەیتەوە،
 .ئەی پیاوی خەیاڵیی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ناڕەزایی                        
 

 لەش دەهۆڵە
 .ا دەنگی نایێح لێی نەدوئەگەر داری ڕو

 مەیخانەیە، لەش گریمان
 جا مەیخانە بێ شەراب چی؟

 ی ژنێکبوونەوەدوێنێ ڕووت
 لە بەرانبەر باڵیۆزخانەی واڵتێکی داگیرکەردا

 .بیرۆکەی ئەم شیعرەی دامێ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 وێرانە                              

 
 ...کە تۆ ڕۆیشتی 

 ژنەکانی تریش ڕۆیشتن
 وەک ئەوەی ئەوان کارەکەری تۆ بن

 .قی تۆ بنیان باڵندەی ل
 کە ناوی تۆم بیرچووەوە

 ناوی هەموو ئەو ژنانەم لەبیرکرد کە پێش تۆ خۆشم ویستبوون
 وەکو ئەوەی تۆ بیانوویەک بی بۆ مانەوەی ئەوان

 قەفەسێک بی 
 .کردبێتەوەۆباڵندەکانت ک

 
 
 
 

 نابێجوانی کۆن                        
 

 ەلەیەکەم ساتەوە کە نەهلەم دیو
 زۆر جوانی گۆڕیوە
 .دەگۆڕێ ،جوانی کۆن نابێ

 بەاڵم ئەو قەناعەت ناکا؛
 چاوی دەکاگلەیی لە چرچ و لۆچی دەمو

 ەناگەی دەکاچگلەیی لە شلبوونی پێستی المل و 
 .گۆڕێینە نیئێ باشە، خۆ تۆ پەیکەر

 نایێ یقەناعەت یەڕستە مبە
 .شتێکی تری خستۆتە مێشکی، ئاوێنە

 
 
 
 



 
 
 

 دژی ناونیشان                        
      

 بۆ ئەوەی خۆت بە شتی پووچەوە خەریک نەکەی
 لە ئوتێلێکدا بژی

 .بێ دەرگایەکەوەهیچ  سەربە مەهێڵە ناوت 
 کە ناوت بەسەر دەرگایەکەوە بوو

 دەبیتە خەڵکی گەڕەکێک
 کە بوویتە خەڵکی گەڕەکێک،

 ناوت دەچێتە دۆسیەکانی موختار و ئاسیشەوە
 ە ناویشت لەو دۆسیانەدابوو دەچیتە ناو دۆسیەی گەورەتری دەوڵەتەوەک

 .مەشغولکردنی کەسەکانە بە خۆیەوە دەوڵەت کاری
 بۆ ئەوەی خۆت بە شتی پووچەوە خەریک نەکەی

 بە پاس هاتووچۆ بکە
 ێمەهێڵە ناوت بەسەر سەنەوی هیچ ئوتومبیلێکەوە ب

 یەوە بووکە ناوت بەسەر سەنەو
 لەسەر شتی پووچ غەرامەت دەکا پۆلیس ڕاتدەگرێ و

 .کەسەکانە کردنیپۆلیس کاری غەرامە
 جلەکانت ببە دوکانی جلشۆر

 سێ ژەمە لە چێشتخانە نان بخۆ
 مەهێڵە ژنێک منەتی جل شووشتن و چێشت لێنانت بەسەرەوە بکا

 .کە ئەوەشی کرد داوای خۆشەویستی و شتی تریشت لێ دەکا
 لە ژیاندا هەر خۆت بە

 .هەڵکشان و داکشانی خۆت بە تا مردن خەریکی
 ئەو ژیانە لە گۆڕێک دەچێ
 ناوی کەسێکی بەسەرەوەیە

 وسکی ڕزیووئێسک و پر لە کەچی لە ئەسڵدا جگە
 .لەوێ نییە تریهیچی

 



 
 سووڕی مردن                                       

 
 دڵت بەوە خۆش نەبێ

 دەچێتە قاڵبی ترەوەح دوای مردن ۆکە ڕ
 بۆ نموونە،

 قەدی دارێک
 .تاد... جەستەی پشیلەیەک ،یان

 حی من نامۆیە لە جەستەی خۆمداۆڕ
 .چۆن دەحەوێتەوە لە جەستەی تردا

 
 
 

 ترانسترۆمەر                                
 

 سااڵنێکە قسە ناکا
 بەاڵم هەموو ئەو شتانە تێدەگەین کە ئەو باسیان دەکا

 ،(قسە ناکا بەاڵم دەڵێ)
 ئەو خۆشییەی ڕەگ هەستی پێ دەکا

 ناخی خاک ۆب دالە ڕۆچوونی
 ەی باڵندە دەیچڕێ لە ساتی فڕینیئەو گۆرانی

 ...دەیکا توپشکو ی لقی تازەئەو لەنجەیە
 سااڵنێکە دەستی ڕاستی ناجووڵێ

 بەاڵم کەس هەستی پێ نەکردووە کاتێک دەتگرێتە باوەش
 ڕاستی لەشی بخورێنێ کە بیەوێ شوێنێکی الی
 دەستی چەپی درێژدەکا

 ادەدال ڕووی گوڵلە  پەرچەمبە دەستی چەپ 
 دەکاتەوە بۆ هەر هەورێک ژوور پەنجەرەیبە دەستی چەپ 

 .دابکا بیەوێ بێتە ژوورێ و بەسەر خەیاڵ کە
 مەلەوان زۆر مەعالن نەبێ،

 ...هەست بە شەپۆلی ڕاست و چەپ ناکا لەناو دەریادا



 داناوە لە نێوان دوو لێوی نگی هێالنەی سااڵنێکە بێدە
 کەچی وشەی وا پەروەردەکردووە بەو زمانە بدوێ،

 ەڵ بەرد پێی دەدوێ کە قەوزە لەگ
 کە هەتاو جێی دێڵێ لە سەر لم

 گەیشتە بەهەشت کە گوڵە ئۆرکیدی پێ
 .پیانۆیەک بێدەنگی دەژەنێ کڵتیالە ڕۆخی ب سااڵنێکە

   
 

 بصرياثا                        
 

 شەتی عەرەب غەمگینە وەک دارخورماکان
 وە نزمەکانی کەنارووەک خان

 لەبەرەکەی ناو بەلەمێکی کۆنوەک دشداشە 
 کە بۆ گەشتێک بەناو شەتدا
 داوای چەند دینارێک دەکا
 تێربوونی خێزانێکی هەشت نۆ کەسی بکا هەر هێندەی بەشی سک

 !بە نانی ڕووت
 لەناو بەلەمێکی کۆندا

 بەلەموان و غەمگینی ئاو خۆڵەمێشی
 :ناونیشانی کتێبێکی محەمەد خضيریان هێنامەوە یاد

 !بصرياثا 
 
 
 

 میحراب                          
 

 لە خانووە خاپوورکراوەکە
 بەردێکی ماچ کرد

 :وتی
 .بە نوێژی مەغریب بۆمی حیساب کە! خودایە

 



 
 
 

 وورگڵی س                              
 

 ،هەموو شتێک کۆن بێ
 .بۆنی ئەو گڵە کۆن نابێ
 گڵی سووری هەڵکەنراو

 ،گڵی سووری هەڵدراوەی
 .پڕ هوردە هێسک

 ،ک کۆن بێێتشهەموو 
 .بۆنی ئەو ژنە کۆن نابێ

 ژنی قژ تاریک
 پێست تاریکی شەهوانی

 .هێشتا جێگای نووستنی گەرمە
 ،هەموو شتێک کۆن بێ

 .ئەو پەڕە کۆن نابێ
 بۆنی گڵی سوورپەڕەی هەڵگری 

 پەڕەی گەنجینەی دڵی سوور
 .ێابوەک قاسەیەک شتی گرانبایی تێدا هەڵگیر

 ،هەموو شتێک کۆن بێ
 بەرد کۆن نابێ

 .شاخەکان وەک نموونە
 ،هەموو جار لە بیرم دەچێ

 یەکەمین شت ناوی خۆم ببەم
 هەموو هەوڵیکم بۆ ئەوەیە،

 .کۆن نەبم
 
 
 
 



 گەڕانەوەی غەریبێک                           
       

 بڕیارت داوە بگەڕێیتەوە
 بۆ کوێ؟

 ئەوانەی بە دوایاندا دەگەڕێی
 ئەوانەی چاوەڕێ دەکەی بیانبینی

 ئەوانەی بە هیوای مانەوەیانی
 .دەمێکە ئێرەیان جێ هێشتووە

 بی دەتناسێتەوەتەنیا شتێک لێی دڵنیا
 .ت پێ کردووەئەو خۆڵەیە، کە بە منداڵی یاری

 !لە پرچی یپەنجەی لەرزۆک بئاڵێن
 ی تەواو ئارامبۆ خەوێک

 .کە مەحاڵە لەهیچ شوێنێکدا بیدۆزیەوە
 
 

 باخچەی ئیشراق                         
 

 باخچەوانەکە وتی، بۆتی دەکەم بە ئینجانەیەکی گەورە
 .تئاوەها لە شیعر دەگەیش. و شیعر بنووسە لەناوی دانیشە

 .پیرێکی مەراغە بۆ کاسبی هاتبووە باشوور
 من باسی سەهرەوەردیم بۆ دەکرد ئەو باخچەکەی بۆ دەچاندم
 !و من باسی باخچەم بۆ دەکرد ئەو سەهرەوەردی دەچاند

 لەبەر هەژاری نەچووبووە بەر خوێندن
 سەری لەو شتانە دەرنەدەچوو کە من باسم دەکرد

 پەنجە زبرەکانی، ناسک و لەسەرخۆ بە
 .و سەری بۆ دەلەقاندم ەتڵی ڕووناکی دەچاندش

 ئەو باخچەیە ناو دەنێم ئیشراق
 (سینۆختە)ناو دەنێم  ی سەرپەڕی باخچەینیا بۆنخۆشەئەو گارد
 یەکجار سەهرەوەردی دیتی و تا مردن هەر لە خەیاڵی بوو ئەو ژنەی

 .اکی ژیا و گیانیشی سپاردە ڕووناکیبە ڕوونژنێک 
 



 
 

 یەکی کۆنپەیوەندی                         
 

 دوورمانگ دوورە دوور
 شەوانەیدڵم لێ دەدا بۆ ئەو 

 لەسەربانی ماڵەکەمان مانگێک هەبوو
 بەخێوم دەکرد دائاوی چاوم ەل

 .وەک پۆلە مراوییەکی زیویین
 مانگ دوورە دووردوور

 دڵم لێ دەدا بۆ ئەو کاتانەی
 پێکەوە سەفەرمان دەکرد

 دەبووین کە هیالک
 ناو پێخەفی ساردی شەولە

 .بەتەک یەکەوە ڕادەکشاین
 
 
 
 
 
 

 دوا شیعر                               
 

 پەنجە نانووسێ بە خامەوە
 خامە نانووسێ بە کاغەزەوە

 دڵ وەکو باڵندەی سەربڕاو هەڵدەپەڕێ
 تک تک خوێن دەڕژێتە سەر کاغەز

 .ینووسمئەوە ڕەنگە دوا شیعر بێ دە
 
 
 



 
 
 

 هیچ شتێک نازانم لەبارەتەوە                             
 

 دەمەوێ هەموو شتێک لەبارەی تۆوە بزانم
 ئەی تۆ سەرۆک نی؟

 النیکەم دەبێ بزانم ڕقت لە چییە
 بۆ ئەوەی ئەو شتە لە مێشکی خۆم دەرکەم

 ەوەش نەزانم، خۆ دەبێ ئەوە بزانم،ئەگەر ئ
 خەون بە چییەوە دەبینی

 ەوە مێشکی خۆم بخەمەبۆ ئەوەی ئەو خەونە 
 ئەوەشم نەزانی، دەبێ ئەوە بزانم، ئەگەر

 ی پڕ پاسەوانئارام دەخەوی لە کۆشک
 بۆ ئەوەی منیش لە ماڵی خۆمدا ئارام بخەوم

 ئەگەر ئەوەش نەزانم، دەبێ بزانم 
 کوژران لە دڵی تۆدا نێژران، یان ئەوانەی

 لە گۆڕستانی بێ ناوونیشان؟
 ن لە بەردەم دەرگات وەستاونییەکابرس

 ؟خاڵیخوانی  ، یانجەستەی خۆتیان دەدەیتێ
 ن، قاچیان دەخەیتە پێاڵوی خۆتەوەهەژارەکان پێخواس

 ؟بەڵینی چەوریان پێ دەدەی لێفەی خۆتیان پێدا دەدەی، یان
 ئەڵقە ئەڵقە لە دەوری چیلکە نان خڕبوونەتەوە

 !تۆ نانی ژەهراوی کراوی
 رۆک میللەتی خۆی دەخواێ هێزدا سەلە واڵتێکی ب

 ! بۆ ئەوەی خۆی بەهێز بکا
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 شتێک لە هەموو                            
 

 ئێسقانەکانم وەکو دیواری قایم
 ئەو سەربانەیان هەڵگرتووە

 کە لێیەوە ئەو ئەستێرانە دەبینم کە دادەڕژێن
 دەمارەکانم وەکو جۆگەی بەرین

 گرتووەئەو شەپۆالنەیان لەخۆ
 تانە سەرهەڵدەگرن بۆ دەریاکە شێ

 کەللەسەرم وەکو مەنجەلی گەورە
 تێدا جۆش دەدا ئەو دنیایەی

 ناکوڵێکە لەبەر پیریی 
 ئەو هەموو ئێسقان و دەمارە ڕۆژێک دەچنە ژێر خاک

 کەس ئەستێرەی داڕژاو نابینێ
 دەریا نابینێی ڕوو لە کەس شەپۆل

 کەس گاز ناگرێ لە دنیای جیڕ 
 .ردووە تا من بیخۆمئەو دنیایە کەس نەیخوا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تەنیا کەسێک                                     
 

 ژنی خۆی خۆش بوێ کە تەنیا کەس نییە
 .خیانەت لە ژنی خۆی بکا کە تەنیا کەسیش نییە
 !پێ خۆشە کەسێکە خیانەتی

 دەگووشێ کە ژنەکەی دەستی
 دەگووشێ ، یەکەمجارە دەستیژنێکی ترە هەست دەکا

 وو جاریش کە دەستی ژنەکەی دەگووشێهەم
 ، یەکەمجارە دەستی دەگووشێژنێکی ترە هەست دەکا

 .کەسێکی ترە و جارە هەر
 تەنیا کەس نییە کە ژنی خۆی خۆش دەوێ

 ا کەسێکەتەنی
 خۆش دەوێ کە خیانەت دەکا ئەو ژنەی

 .هەرجارەو کە دەستی دەگووشێ
 
 
 
 
 

 ژەهری خێزان                                
 
 .''نیازی شەوێکی خۆشبە''

 .هەموو شەو بەو نیازە پێک بەرزدەکەنەوە
 ،بندەکە سەرخۆش 

 دەگەڕێتەوە جەنگەڵەکەی خۆیو  هەر یەکە
 .لەسەر سیسەمێکی دوو نەفەریدا

 
 
 
 
 



 
 پەنجەکان                                     

 
 دانیشتووە بەلەمێکلە ڕۆخی  تووتە

 قاچی خستۆتە ئاوەوە،
 .وەی ڕووودەدابێباک لە

 ،و بە فیز کەشخە برای تووتە
 بە بەردی گرانبایی قەدیەوە
 چاوەڕێی قوواڵیی دەریا دەکا

 .کەچی بە برای تووتە دەناسرێ
 دۆدەدرێژ چۆتە سەر بایەوانەوە،

 .لە دوورەوە چاو هەڵدەبڕێ بۆ دیتنی هەر نێچیرێک
 بێ ئەوەی ئاراستەی با بزانێ سەوڵ لێ دەدادۆشاومژە 
 بەسەر لمووزی بەلەمەوەە ئەسپێ کوژ

 .سەرکردایەتی تاقمەکە دەکا
 .تاقمێکی چەتەن بە دەریاوە پەنجەکان

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 یبێدەنگ وتووێژ لەگەڵ                             
 

 !، ئەی بێدەنگیئەی ئافەرێنەری تەنیا
 مەهێڵە ئەو هەموو وشەیە بە هەدەر بڕوا

 .کردنەوەیان اکە ڕوونبماندووبووم  کە
 هەر یەکیان پەنجەرەیەکن لە نێوانی من و تۆدا

 تۆ لێیەوە ناو ماڵی من دەبینی
 من لێیەوە دوورایی تۆ دەبینم

 جار چش لەوەی هەندێک
 دادرابێتەوە لەبەر شەرمنی الی منەوە لە پەردەیەک

 ،ڕاستت دەوێ
 وری خۆم بشوبهێنم بە بەخشندەیی تۆوقورسە بتوانم غر
 ینم بەراورد ناکرێ لەگەڵ بێدەنگیدەربڕ زێدەڕۆیی هێزی

 بەاڵم چرا کە لە تاریکی هەڵدەکرێ نیشانەی ئازایەتییە
 ەم تۆ دەیبەیتەونییدڵنیا بەینی خۆمان بێ،

 دڵنەوایی تۆیەمن هەموو هەوڵم بۆ 
 بڵێی، بۆ چاکەیەکم لەگەڵ ناکەی لە ئێستاوە پێم

 مگوشادی تۆ ئاوەدانە بە منەوە، یان فەرهادێکی بەدبەخت
 تا ئیسراحەت بکەم و بیر لە خۆکوشتن نەکەمەوە

 .ری الشەکەم فڕێ بدرێتە سووچێکیەکجا
 
 
 
 
 



 
 

 شارگۆم                                     
 

 جۆگەی خێزاو ،لەژێرەوە
 بۆنی گەنیوی کۆاڵنی قەسابەکان

 بۆنی دەرمانی تێکچوو
 بۆنی تەگەی پیاوی خەسیو

 .دەکاتەوە باڵو بۆنی عادەی ژنەکان
 لەو جەنگەڵی بۆنەدا دەڵەک و ڕێوی زاوزێ دەکەن

 !هەر ئەوانیشن دەبن بە مرۆڤ
 شار لە شێوەی گۆڕستان پڕە لە چاڵی داپۆشراو

 ولە کەستەگی چڵکا
 ی کەالکبۆنی ددانی زەردبوولە 

 مرۆڤبۆنی لمووزی درێژی دەڵەکە
 .داناو ئاوە پیسەکانلە کە زیاتر لە ماسی گۆشتخۆر دەچێ

 بە خوێنی مەییوو،جومگەکان 
 .تفتنوژاڵک لەناو دڕکی ژەهراویدا گوەک 

 لەسەر شۆستەیەک بەبەر چاوی چەکمە لەپێیەکەوە
 ناوکی ئەو نەوەیە دەبڕن بە چەقۆی ژەنگاوی

 ! کە پێیان دەوترێ نەوەی شۆڕش
 دائەو شارەی لەشکری نادرشا گەمارۆی 

 سوڵتان عەبدولحەمید گەمارۆی دالەشکری 
 .ری خیانەتو ژەه مۆرانەی خورافات ،ەە ژێرەول

 ڕەشۆک ئامادەن بجەنگن
 سەرکردەی سەرخۆش بە بۆنی نەوتی ڕەش

 .لەسەر چۆک کەوتوون بۆ ئیتاعەت
 !تەنبوورژەن تەنبوورەکە دانێ

 !بەدبەخت شاعیری ەبپێچەوکاغەزەکان 
 و نائومێد سوپایەک تەیارکە لە عاشق و سەرخۆش

 و خۆریات  بەرپاکە لە خەونی مەیخانەشۆڕشێک 



 !بشکێنە کێیپێش ئەوەی بش
 .خۆمان ئیسقانیخۆمان و 

 ئەوەی دەیڵێم ناچێتە خانەی شیعرەوە
 شتێکە لە شێوەی شووڵی شەمەندەفەرێکی خێرا

 بۆ پاککردنەوەی پێشەخۆی 
 .  کە خەریکە دنیا لە گرێژنە دەردەچێڕۆژێک 

 
 
 
 
 

 جلەکانی دۆزەخ                                    
 

 بازێک دەبینم بەباڵی پەپوولە دەنیشمە سەری دنیا بە چاوی
 ندی ڕووبار دەڕژێمە ناویتێدەگەم بە تو دنیا بە دەریا

 مۆم تێدەگەم کەچی خۆشم موعجیزە نییموعجیزە بە خ
 ،دەمارێکم بگرێ ئەگەر دڵۆپێک خوێن

 .ژیانم دەکەوێتە مەترسییەوە
 ەتوانێ ئیزعاجم بکاسەرئێشەی ئەنفلەوەنزە د

 کا ویەک بکەوێتە چاوم بیناییم لێڵ بمو
 ، دەوری هەناوێکی گرتووەپەردەی پریتۆنی

 .کە بەردەوام دەکوڵێ
 لەگەڵ ئەوەشدا هێمن و لەسەرخۆ

 مشکست و ڕیسوایی بەراورد دەکەم لەگەڵ کەمێک سەرکەوتن
 .یانەوەیبەو جلە دۆزەخ گرینگ ئەوەیە مرۆڤ بم هەتاسەر

 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

 یادی ئێوارەیەک                                   
 

 .ویستی سەرخەوێک بشکێنێ ،ئێوارە
 .شلەتێن شووشتیان و نوێژی مردوویان لەسەرکرد مزگەوتێک بە ئاویلە

 تەلقین نییەلەگەڵ ئەوەی باوەڕی بە
 ..ئێستا دوو مەالئیکەت دێن

 !دڕیان هەراسان کەرەبۆ
 زەوی ناگرێ اچیتەوە قەوێ لێیان دوور بکەویدە

 دەنێن دوو تانجی ڕاوی.. ئەهای ئەهای 
 شمشێرەکان دەبارن

 .لەو خەوە بە ئاگا دێ.. قەنارە دادەخەن
 ی دێتە گیانبۆنی خودا
 نوداو بۆنی مردن چەند ج بۆنی خودا

 دەمژێهەڵ لە بەر پەنجەرە تێر هەوا
 دەبنەوە، تێدەگادەمارەکانی گەش 

 مەرگ ئەوجارەش زەفەری پێ نەبرد
 .بەروە گرتە دڵێکی خۆشەوە ڕێی مەیخانەی بە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 دۆزینەوەی کەسێک                                  

 
 :ڕستەیەک لە ژێری نووسرابوو لە ڕۆژنامەیەکی کۆندا هاوشێوەی خۆم دۆزیەوە

 !سەی لە دۆخێکی ئاڵۆزدا دیار نەمائەو کە
 ئەو لەتە ڕۆژنامەیە دەمێکە لەناو کتێبخانەم دایە

 .بۆ سەرنجی ڕانەکێشاوم بۆ خۆی
 ئەو ئێوارەیەی، دڵی تەنگم ئارام نەدەبوو بە هیچ

 کەوتمە گەڕان بەناو کاغەزە کۆنەکاندا
 زۆر دەستنووسم دۆزیەوە کە دەبوو تەواویان بکەم

 !لەوانە، چامەی گورگ
 دنیا سەرەنگوون دەکا ئەو کاتەی ڕشەبایەکی بەهێز

 گیر دەکالە خاک تەنیا گورگ چنگ 
 .هێزی مانەوەیە خاک

 نووسیبووم، بارەی خۆکوشتنەوەلە یان ئەو چەند سەرەقەڵەمەی
 مە بۆ گرفتە ئاڵۆزەکانچارەسەرێکی گەنجی

 .ئەو کاتەی ناخ لەو پەڕی بەهێزیدایە بۆ ڕەتکردنەوەی واقیع
 .لە دڵتی هەڵمەگرە خودایە من بەندەی خۆمم

 یچەیەکە بۆ گەیشتنخۆکوشتن دەر
 .کاندایەڕاوی بوبە گوڕوتینێک کە لە هەن

 :دەستنووسەکانم خستە الوە، هەر ئەوەیانم هەڵبژارد
 !وێنەی کەسێک ڕێک هاوشێوەی خۆم

 بە ڕێی قاچاغ لە ڕووسیاوە گەیشتۆتە بۆستن
 ماوەیەک لەوێ کاری کردووە و پارەیەکی باشی کۆکردووەتەوە

 ،ئەفغانستان و لەوێ جەنگاوە لە دژی سوپای ڕووس چۆتە
 .بۆ جەنگ ووەژاردشوێنێکی هەڵەی هەڵب

 ەڕیوگەڕاوەتەوە ئەمریکا و لە سانفرانسیسکۆ باڕێکی ک
 ی داوەتە برادەرایەتی ژنانوخو

 و لەگەڵ یەکێکیان نووستووە هەر شەوە
 ، هەندێکی وەرگێڕدراون بۆ ئینگلیزیننووسیوو بۆ شیعری

 گرێک، تێکستەکانی لە ئاستی بەرزنبە وتەی ڕەخنە



 .دایەگەرمایی ژیان تێیاندا لەوپەڕی 
 .چەند جارێک پاڵێوراوە بۆ خەاڵتی جیاواز هیچی بەرنەکەوتووە

 بارگەی پێچاوەتەوە بۆ پاریس
 لەوێ سەرخۆشی و عەربەدە هیچی لێ نەهێشتووە

 دکتۆرەکانی ئامۆژگارییان کردووە بچێتە بیابانی ئەفریقیا
 لەو گەشتەدا، فڕۆکەیان دەکەوێ

 ئەگەر تیمێکی گەڕۆکی عەوداڵی نەوت نەبا،
 .نەدەزانی بە مەرگیتینووان دەمرد و کەس لە 

 نێتەوە و ژن دێنێ و بازرگانی خوێ دەکاێلەناو تەوارق دەم
 لەسەفەرێکدا بۆ فەرنسا پۆلیس دەیگرێ و دەیداتە ئینتەرپوول

 کێک فڕێیان دابێ بۆ ئاسمان، هەواڵی نامینێوسواری مەکو وەکو ئەوەی بە
 . ڕووداوەکاندا  وشەش دەمرێ مەرگی لەگەڵ

 قەراغ زەریای ئەتڵەسی شووشەیەکی داخراو دەدۆزرێتەوە لە
 نامەی نووسیوە بۆ دۆستێکی کۆنی، ئاماژەی بۆ گرووپێکی مافیا کردووە

 و ئێستا لە واڵتێکی دوور وویانەدفڕان
 ، چۆتە جەستەی لێکچوویەکی خۆیەوەبە پرۆسەیەکی دۆناودۆنی چڕ

 !ژیاوەتەوە ، لە سوپەرکەسێکدالەژێر ناوێکی تردا
 ،منی کەوڵ نەکردبێ سێک کەوتە دڵمەوە، تۆ بڵێیتر

 ؟هاتبێتە ناومەوە
 .گواستنەوەی کەسێک بۆ جەستەی کەسێکی تر بە مەبەستی شاردنەوە

 گومان پەلی گرتم تا ئەو شوێنەی بە زەحمەت ڕزگارم بێ
 تارمایی ئەوی بەسەرەوەیەنووسم دەیلێرە بە دوا هەرچی 

 .نووسمەوەئەو دە ممنیان  ،نازانم ئەوە دەمنووسێ
 ونی ئێمە ئۆقرە ناگرێ لە ژیانێکخە

 .ۆزکێن لەکەسێکڵچەند ژیانێک دەئا جار، هەندێک
 
 
 
 
 
 



 
 

 فۆبیای خاکی حەرام                            
 

 پڕ بە سییەکان هەناسە هەڵنامژێ
 بە دڵی خۆی دەنگ هەڵنابڕێ

 پێ دەخاتە هەر شوێنێک هەڕەشەیە
 .دەڵێی، لە چرێش گیرە ژیانی

 گوێی لە ناوی خۆی نییە کە بانگی دەکەن
 ڕەحمی ژنێکی نە ناسراو فڕێی داوە پێش کامڵبوونی

 ورچێک بە خێوی کردووە
 دوور دابەزێوەک پیاوی فەزا لەسەر هەسارەیەکی 

 دەرگای مەکووکی بۆ نەکرێتەوە
 .ئێمەین، ئێمە نابەکامەکانیین

 دنیا بینیین وەک ئەوەی هەیە هیچ حیکمەتێکی تێدا نییە
 کەفەوە ئاومان لەسەر ساردبووەتەوەبە دەموچاوی پڕ لە
 .ئێمە نابەکامەکانیین

 گوێمان لە ناوی خۆمان نییە
 .لە خاکی حەرامدا کە ژیان بانگمان دەکا

 چاوی شووشەمان دەبریسکێتەوە 
 دڵی شووشەمان دەبریسکێتەوە
 .لەبن خۆڵەمێشی پاشماوەکاندا

 .دیارە خۆمان دیار نیین مانبڵقی هەناسە
 
 
 
 
 
 
 
 



 ی باوکنەبینراو وێنەی                               
 
 .ی لەسەرخۆ دەداەناسەه

 چاوم بڕیبووە سەر ئامێری ئۆکسجین بەسەر سەریەوە
 بووندەبڵقەکانی تا دەهات بچووکتر

 .قووم بووییەک لەناکاو دیار نەمانوەک دوو دەستی ن
 ەکانی هێمای ئێوارەیان دازەرد ئەوکات لێوە

 .مناکی دەریای بێدەنگەوەبەسەر سا
 سەعات پێنج و دە دەقیقە

 ەمەنێکی هەشتا ساڵی پڕ لە ماندووبوونت
 . ی بەدواداهاتشەوێکی درێژتر

 بێ ئەوەی پێویستی بە ئۆکسجین بێ
 یان کەسێک شک ببا ئاگاداری بێ

 !کەسمان ناتوانیین لەگەڵیا بچین. ڕۆیشت
 .دڵنیا لەوەی ڕۆژێک هەر دەبێ بیبینینەوە

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 عەشتار               

 
 گیرابێوەک کتێبێک بەرگێکی ئەستووری تێ 

 نەتوانی دەستی لێ بدەی پەڕەکانی لەبەر زەردی
 ئەو ئەیقوونەیەم دۆزیەوە لەسەر خاکێکی زێڕین

 مێژووویستم بیکەم بە بیانوو بۆ شکاندنی تەلیسمی 
 دەنیشێ تۆزی لێقەاڵیەک، لەوەتەی هەیە 

 بۆ شاردنەوەی ژنێک، 
 باڵندەو نیوەکەی تری  نیوەی خواوەندە

 بەو ئاسمان و دەشت و دەرە دەسووڕیتەوە
 .هێالنەیەک شک نابا لێی بنیشێتەوە

 وەک کتێبێک بە پەڕۆی غەریبی پێچرابێ
 پەڕۆیەکی سپی وەک چارۆگەی دایکم

 ئەو ئەیقوونەیەم بە پارێز هەڵگرت
 دەداپرتەقاڵەی کەبۆنی ئەو پەل

 .کە منداڵی ئاشنابوو پێی لەکۆاڵن
 ئەو کتێبە تا هاتووە لێی سڕاوەتەوە

 تا هاتووە لەعنەت کراوە
 .لەژێر باری نائاسایی هەڵگیراوە

 عەشتار دەگێڕێتەوە،
 میدییەکان ویستوویانە بیسووتێنن 

 عوسمانییەکان ویستوویانە بیسووتێنن
 کوردەکان ویستوویانە بیسووتێنن

 .ناو دیواری قەاڵوەلەترسان خراوەتە 
 وەنامئێستاکە من لەسەر مێزەکەی خۆم دا

 .زەردەخەنەم گەڕاندەوە سەر لێوی
 ژنێک،

 و نیوەکەی تری  نیوەی دیرۆکە
 .ئایینێکی نوێیە بۆ سەردەمێکی نوێ

 



 
 
 
 

 جورئەتی شەپۆل                                  
 

 .ێتەوەەرزدەبوی لێ بکەنارەکە هااڵ
 ژنێک مەمکی لە لم چەقاندووەبەتەکمەوە هەردوو 

 بەر خۆر گەرما هەڵمژین پشتی ڕووتی داوەتە بۆ
 لە دوورەوە شەپۆل هەستاونەتە سەرپێ

 دەخشێن سەر زەویدرەختەکان لە لقی
 نەورەسەکان کەوتوونەتە سەما

 ەوە   تچەند دڵۆپە ئارەقەیەک دەبریسکێ بەسەر پێستی ناسکەوە
 یاری بە لمەکە دەکەمبە پێ خواسی 

 دەبەخشێ نەخشی شیعرێک لەزەتم پێ
 کیسەڵێک واقی وڕماوە

 .دەرێ ێناوەتەملی درێژی تەواو ه
 دەخاتە ناو ئاوەوەخۆی  ژنەکە ئەو کاتەی

 .ا کەنارلە شەرمەزاریان خەریکە شەق دەب
 و خۆی هەڵدەدا بۆ باوەشی شەرم ناکا ێدەخوازخۆزگە بە شەپۆل 

 ەما دەکەنبەیەکەوە سدەکەن  سەما
 نەورەسەکان بەسەر سەریانەوە

 تەماشاکەرین یشگەاڵی درەختسەڵ و و کی من
 رێک بەسەر کاغەزەوەوەک نیوە دێڕی شیع

 .چاوەڕێی نیوە دێڕی دووەم بکا
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 گەلەری ژیانی ئەبەدیی                   
 

 جیڕەی دەرگا ئەو باڵندانە دەفڕێنێ
 ردووە لە پشت پەنجەرەی ژوورەکەک کە هێالنەیان

 هەندێکیان هاتوونەتە ژوورێ
 .بە جیقنەکانیانەوە دیارە لەسەر پێخەف و ڕۆخی تابلۆکان

 ئەو ژوورەی دەمێکە نەکراوەتەوە
 .وەک دارستانێک لەپایزدا پڕە لە پەلکی وەریو
 تابلۆیەک بەسەر بالێتەوە هێشتا تەواو نەبووە

 .واوبوو جوانترەبەو نیوەچڵیەوە لە سەت تابلۆی تە
 هەردوو دەستی خستۆتە سەر دامێنی دەناسم کە ی ناو تابلۆئەو ژنە

 تەوە بۆ شاردنەوەی ڕوخساریۆملی کەمێک شۆڕکرد
 جورئەتی هونەر گەیشتۆتە چڵەپۆپە

 .لەو شوێنەی گۆی مەمکی دەرپەڕیوە لەبەر لەززەت
 هونەرمەندەکە کەوتووە بەرانبەری

 دەرپەڕیوە لە الملی دەماری شین
 دیارە دەمێکە مردووەبە سەرنجی ژنەکەوە 

 بیەوێ بچەمێتەوە سەری ئەوەی وەکو
 کەمێک نووشتایتەوە فریا نەکەوتووە

 !تابلۆکە لەوێ تەواوبووە
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 نیعمەتی خەو                                  
 

 شتێک پەلکێشی ناوەوەم دەکا
 چیتر لە دەرەوە مەمێنەوە 

  .ەکابا سەرما کارت لێ ن
 مبەدەنگی باران بە ئاگا دێ

 ئەو ڕستە شیعرەیەهەوری  ،لە ڕاستیدا
 کە ناخم پڕ خۆشی دەکا

 .ئەو کاتەی بە ئاگام دێنێ
 شتێک پەلکێشی ناوەوەم دەکا

 دڵشکاوم لە ڕاستیدا، 
 ئۆقرەم نییە لە هیچ کوێ

 ماڵی خۆمم پێ چاترە لە گشت جێ
 !بیشەوێنە ئەی تۆفانی تاریکی

 .مانە پێویستی بە نووستنەئەو جیهانە بێ ئا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دوو دێڕییەکان             
 

 ووەبەدیار چراوە دانیشت
 .وەتەشەوی دنیای لێ خڕبووە

 
 دنیا دەبینێ کوێر
 .کە خەون دەبینین ئێمە وەک

 
 ڕووبار مۆسیقایە

 .ئاوەکەرەستەی ژەنین 
 

 حەوشە لەناو تاریکی ی چواردەمانگ
 .داچێوەلە چوار وێنەی جوانەمەرگێک

 
  نازانێ چۆن گەیشتیتە دڵ چاو

 .ئەو نهێنییە بە زمان مەڵێ
 

 دەست بۆ ئاسمان هەڵدەشەقێنم
 .لەو بەرزییە بینێ و دابەزێبمبەڵکو 

 
 

 ەوەبەسەر پردەکان دەپەڕم
 .مەبەستە پردی چی جۆگە و ڕووبارم

 
 خۆی نابینێ دالە ئاوێنە

 .دەمێکە ڕۆیشتووە
 

 بە ژیان بدڕێنم بۆ گەیشتنچەند مەرگ 
 .بۆ نووسینی شیعرێک بدڕێنمچەند ڕەشنووس 



 
 گوێیەوەبنائەوەی گۆرانی دەچڕێ دەست دەنێ بە 

 ؟ئەدی بۆ بولبول وا ناکا
 
 کەنار هەر ئاو نابینیلە

 .دەم شەپۆلەوەخۆشت دەبینی بە
 

 کە دێم و تۆ لەوێ نی
 .وەک هەورێک نازانم لە کوێ ببارم

 
 ەڕێمەوە ماڵ یەکەم شت چرا هەڵدەکەمکە دەگ

 .چرا نییەبە  مپێویست تۆ لەوێ بی
 

 سەرما جلی زۆرم پێ لەبەر دەکا
 .تۆ هەمیشە ڕووتم دەکەیتەوە

 
  ڕاکشاژنێک  دالەناو چیمەن

 .لەناو هەوردا ەخۆر عەکسی
 

 ئاسمان ساف و لووس و زەوی پڕە لە چاڵ
 .انبە پڕکردنەوەی ئەمیان و هەڵکۆڵینی ئەوی هیالکم

 
 بە ئەتۆم سوپایەک لەوەی هاوین تەیاری کرد

 .پەپوولە چاندبووی پەالماری کێڵگەیەکیان دا
 

 لە یادی کردووە چۆن بخەوێ
 .هەمیشە بە دەمدا کەوتووە

 
 هێڵی ئاسنیین دەبریقێتەوە

 .هێندەی مەرگ ئازیزان بگوازێتەوە
 



 بایەک لە پشت پەنجەرەوە مەستە
 .باران پیاڵەی بۆ پڕ دەکا

 
 ەسەرسەرمەوە ێرە بئەست

 .شەوێکی خۆشە مدا خەوتوویتۆش لە ناوەوە
 

 قەقنەس ژیدە خۆیوەکو 
   .نامرێ کەسوەکو 

 
 ،ەیەئەوترسناکترین دۆخ 

 .ینووسمەو ن کاب مشیعرێک زەقەزەق تەماشای ناو چاو
 
 م پێ بدەە دڵی نایلۆنن

 .م پێوە ببینەینە خەونی نایلۆن
 

 ەپەپوولە چەند کورتەبااڵی
 .خۆی بۆ هەڵدەدا نابینێ شەم وەهای

 
 گەورەیەدنیا بەوە نییە 

 .دەبێتەوەجێێ  دای تۆلە چاو
 
 
 

 هەڵدەپەڕێ ماسی لەناو تۆڕ
 .گۆرانی بڵێ وەک شۆڕشگێڕێک لە زیندان

 
 ونیکە ناسی دادەلە پارچە فلینێک  وێنەی ئەو کچانە

 .دەڵێی پەپوولە کۆ دەکاتەوە
 

 بێ ئەوەی گوێ بە من بدا
 .دادەنێە تیترواسکەکە هێالن



 
 مراویەک لە گۆمەکە مەلە دەکا

 .تەماشای دەکەم من گوێی لەوە نییە
 

 کۆنەپەیوەندیم لەگەڵ ڕەنگ 
 .کراسی دایکم دەکردناو  ئەو کاتەی مەمکم دەمژی یاریم بە گوڵی

 
 وەک گۆمێک بەردی تێ باوێی

 .لە ڕووم دەشڵەقێتەمەن ئاوەها 
 

 دەرگای ماڵ دادەخا
 .تێدەگەم ئێوارە نزیکە

 
 خەمگینم وەک ئەو حوکمدراوەی

 .لە پەنجەرەی زیندانەوە درەختێک دەبینێ خەریکە گوڵ دەرکا
 

 ماڵیک هەموو دەرگاکانی دیوارە
 .ئاوەهایە شیعری من ماڵێک هەموو دیوارەکانی دەرگایە

 
 بیرەوەرییەکان دەنکە گەنم لە خاکدا دەڕزن وەک

 .دەکەنەوەلەکاتی پیرییدا گوڵ 
 

 شتیان تێ دەخرێ یسەی نایلۆننهەندێک بیرکردنەوە ک
 .پاشتر دەخرێنە تەنەکەی خۆڵەوە

 
 دایکت هەمیشە بەو ناوە بانگت دەکا

 .کە فرچکت پێ گرتووە
 

 باڵندە لەسەر یەک پێ دەوەستێ کە پشوودەدا
 .دوو پێ هەمیشە نیشانەی ماندووبوونە

 



 ی بووەوەەنووسینی شیعرەکە باران ل
 .ەردەکەپەلکە تازەکان کەوتنە جریوە لەناو و

 
 پێکرام چاک بوومەوە لە جەنگی ڕابردوو
 .ێم دەمرمرپێکب لە جەنگی داهاتوو

 
 لە سیروانەوە تا دەریا هەمووی زمرووتە

 .لە دەریاوە تا سیروان ژەهری ڕووتە
 

 نووستووە لەناو هەورەکان (مەلەکان)دۆڵی 
 .اوریشمینداپێخەفی ئوەک شاژنێک لە 

 
 کادەستنووسە لەناو ئاگر سەما دە ئەو

 .ئەوەی دەمێنێ پشکۆی شیعرە
 

 دەمەوێ بفڕم و بێم بۆ الت
 .دەچێ بێ باڵمهەموو جارێک لەبیرم 

 
 بیابان پڕە لە سەراب

 .باڵندەکان دێنەوە تەم پڕە لە کێو
  
 
 

 مامزێک لە ڕۆخی ئاوێک
 .نوێژ دەکا بۆ پنجە گیایەک

 
 بە ڕیشی پڕ لە پەپوولەی تێدەگەم

 .یەپەروانە
 

 زەمەنی نووسین کورتە
 .زەمەنی خوێندنەوە درێژ



 
 فڕنگۆرانییەکان بەئاسمانەوە دە

 .دەجریوێن، بەهار بەڕێوەیەکانییەکان لە خوارەوە 
 

 دەریا کورسی پاشایەتییە
 .و لیتەدا گیرن هەرچی مرواری و مەرجانە لە قوڕ ژێرەوەلە
 

 لە بەردەم جۆگەیەک دەنوشتێمەوە  
 .سوێند بەو ئاوە لە یادتان نەکەم

 
 مکەن بە ئەڵقەی پەنجەی خۆیاندەیانەوێ ب

 .دەمێکە حەزم لە پەنجەی بێ ئەڵقەیە
 

 پێشانگەیەک دەکەمەوە ئیجە لە کەنار
 .بۆ ئەوانەی بەنیازی پەڕینەوە لێرەبوون

 
 تووەادەوەریی خۆراکی هەڵگیراوی ناو قی

 .هەر کاتێک بتەوێ گەرمی دەکەیتەوە
 

 بۆنی ئارەقەی پرچی ژنێک دێ
 .ە دەبارێلەو بارانەی ئەم ئێوارەی

 
 زۆر گەڕام ،ژیانم لێ بزربوو

 .لە گیرفانی کراسێک دۆزیمەوە دەمێک بوو نەمکردبووە بەرم
 

 کەس نازانێ مەلەکان کەی کۆچ دەکەن
 .پۆل دەبەستن لە ئاسمان کە دەگەڕێنەوە

 
 جومعەیە لەجیاتی مزگەوت

 .دێمە الی تۆ
  



   
 دێڕیەک             

 
 .یەوە ڕووبارێک دەناسم هەر گەنجەلە منداڵی

 
 .قاوە سەرنجی کچێکە خەو دەزڕێنێ لە چاو

 
 .لێ نیشتووە واڵتم یوەکو چرایەکی کۆن تەنی

 
 .تەوە نە خزمن نە ناسیاو، گۆڕستانکەسانێک کۆ دەکا

 
 .پەلکەزێڕینە کچە قەرەجێکە لەژێر خیوەتێک

  
 .زانی جنس چییەنەماندا چیلکەمان دەچەقاند لە لەشی یەکترمنداڵ بووین 

 
 .ئەو مەتەڵە چوار حەرفە هەڵنایێ کە مردنە

  
 نووح پێش الفاو زۆر ژیا یان دوای الفاو؟

 
 .پووش و پەاڵشە گرتوویە ئەم سەرە دەمێکە ئەو

 
 .ئەویش ڕۆژێکی ئاوەها بوو! تۆفان

 
 .چای بەیانیە بخۆم دەسوێند 

 
 .بۆ مەجنوون لەیال سارا پڕە لە

 
 .دەدرێنزوو فڕێ وێنە گەورەکان 

 
 .دەورتبۆشایی نامینێ لە  جێت ببێتەوە  دالە دڵی گچکە

 



 .ڕێی ناو دارستان بزردەکا کە پەلک دەوەرێنێ دار
 

 .قە بە شایەتی هەورەتریشقەزستان گونجاوترین وەرزە بۆ سەلی
 

 .جومگەکانی ئیسراحەت دەکەن ک سەگکە خۆی لێک ڕادەکێشێ وە زەوی
 

 .دەی نووستووپڕە لە باڵنە تیر لە سێبەرم مەگر
  

 .دەشکێ لەگەڵ خاوەنی نەگونجێپەیکەر 
 
 .دەترازێنێ چرا شەو کراسیی ۆپچەق
 

 .گە خۆش دەکەنڵڕیخی چێڵەکان بۆنی کێ
 

 .ی هەست بە بێزاریت دەکاەئەو بەردەی شەقی تێهەڵدەد
 

 .چەند هەوەسی بە مەمکەمژە دێ لە منداڵییەوە
 

 .دگۆشتی نێوان ڕانەکانی بەشی گەڕەکەکەمانی دەکر
 

 .و منیش تەماشای دەکەم چرا دەخوێنێتەوە
 

 .سامناکەژوورەکەم کێوە شەوان 
 

 .مەیشکێنە دەترسم چاک نەبێتەوەتەنیاییم بێدەنگە 
 

 .لە سووجێکدا بۆ خۆی خەریکی نووسینە جاڵجالۆکە
 

 .شەهوەت دەریا لە شێوەیدلۆپێکە 
 

 .تکوشتیان، ئەو کاتەی گۆرانی دەو



 
 .هەست بە ئازاری میخەکان دەکەممەدالیای خاچ لەسەر سنگی 

 
 .ملوانکەی ئاقیق لە ملی بنی دەریا پڕە لە ماسی تەماشام

 
 .جەنگ ەیناسمەوەنتا کردووەتە چاوی چاویلکەی ڕەشی 

 
 ڕووناکی ئەسپە غاردەدا، بۆ کوێ؟

 
 .کرێکارەکان توونێل هەڵدەکۆڵن بۆ پەڕەسێلکە

 
 .کلیلەکان بێ ژمارن یەکیان دەرگا دەکاتەوە

 
 .تاراوگە بۆ دروستکردنەوەی واڵتچووە 

 
 .یش ڕەنگینە ژنچاوی کوێر بۆ
 

 .کە بووی بە کاغەزی سپی هی منی
 

 بولبول دەتوانێ بە تەوسەوە بخوێنێ؟
 

 .مەهێڵە پشووبدەم وەک دارکونکەرە
 

 .سندووقی بارهەڵگر پڕە لە هەناسەی خنکاو
 

 .ەوەنئەو هەموو بەلەمە شەق و شڕە سوپایەکی شکاو دەگواز
 

 .ن ناتوانێ بگێڕێتەوە تەتەڵە دەکازما
 

 .سەرشۆستە بەهەشتە: لە دۆزەخی کەمپەکانەوە
 



 ! زارا دەکوژرێ،ئیمراڵی  نۆزدە ساڵە لە زیندانی
 

 خوێن بە کام ڕێگادا زوو دەگا؟
 

 .خەون ەشکێنە دوورەپەرێزی ناو پەرێزۆشەگ گۆشەگیری
 

 .ئەسپێکی کەسک لە دەشتێک
 

 !هێشتا ماوتە بیڵێی. گوڵ کە وتت
 

 .ەنینی دەریایە لە قوڕگیپێک یخۆشی
 

 .کەشتی دروست دەکەم الفاو هەڵکردن ئیشی من نییەمن 
 

 .دڵ مەلێکە بێ هێالنە تەریوی نێوان ئەزەل و ئەبەد
 

 !تاجە  ەوەیانلی زیلەکانارێان بە ئدەرپێی ژنەکانم
 

 .نەبێتەوە لە دڵ خەست نابێخوێن هەتا نزیک 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 نا ماقووڵ                                 

 
 لە هۆڵێکدا،

 .مێزەکان نزیکی یەکترن
 ئاهەنگگێڕ یەک یەک و بە کۆمەڵ دەدوێن

 دەنگی تێکەاڵوهۆڵ پڕە لە 
 و زماندا قسە ونە گوێچکە لە نێوان

 .بیستنەوەهادا چ پێویست بە لە دۆخی 
 درەنگی شەو،

 یەک یەک و دوو دوو دەڕۆن
 مێزەکان چۆڵ دەبن

 ننەوەپاشماوەکان دەمێ
 .و کورسیدا کەوتوون لەژێر مێزبەو قسانەشەوە کە 
 دەگەڕێمەوە ماڵەوە

 ەکی عیرفانییەوەیگۆرانیبە دیار  لە ژوورێکی نیمچە تاریک
 .دەخۆمەوەقاوەیەک 

 دەچمە سەر جێگای نووستن
 بێدەنگ هەر خۆمم بە تەنیا

 سەر دەخەمە سەر سەرین
 بیر لەو هەموو قسەیە دەکەمەوە

 .تردا لە چەقەچەقی ئەوانی دەچێکە بە هەدەر
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 فاڵ                                    
 

 پەنجەی ناسکی خستە سەر
 !ەوەمی لێ دەبەستمکەشتی خۆ نارەیئەو کە

 لەناو پێخەفی ساردوسڕ
 ەوەدمخوێندە بۆ بنی فینجانی

  .ە سەر لێویبوواوی خەواڵووم نیشتچ
 دەڵێ، فینجان یخڵتەی بن
 ێدێتە ڕ بیرێکت
 لەمسەر ەوسەری و قاچی ترل قاچێکت

 وە ناو دەرکی دەبێتەشۆڕ کشتێ
 ...وەکو دەولکێک
 .دێنی گەوهەوە هەرچی دەری

 لەناو پێخەفی ساردوسڕ
 شتێک شۆڕ دەکەمەوە لە شێوەی دەولک

 بە تاڵ دەبێ کە دەیهێنمە دەرەوە خەونەکە
 !ئەوەی دەیبینم، چەند دڵۆپ خوێنە

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مردنی تایبەتی                             
 

 تابلۆیەک بە پشتی پیکابێکەوە
 بە دوایەوە هونەرمەند ژمارەیەک
 تا دارستان

 لەوێ دەینێژن
 .ئەلفاتیحە

 
 

 وەهم دکتاتۆر و                         
 

 جورجەکان 
 جورجە بۆرەکان

 لە کونەکانی خۆیانەوە تەماشای دنیا دەکەن
 حەشامات لە بۆشاییدا ،لە دەرەوە

 لە شارەکانەوە دەیانبینن
 لەسەرەوە 

 لە بەرزاییەکانەوە
 .چەشنی باز دەنیشنە سەریان

 .ژیان شێتییە بێ ئومێد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سەکوژ                                      
         

 لە مۆبایلی ژنێکدا وێنەی سەگێک هەرای نایەوە
 سەگێکی بەڕەڵاڵ پەنجە ڕادەشەقێنێ و هەڕەشە دەکا

 سەگێک لەوانەی بە شەقامەکاندا دەسووڕێنەوە 
 .لەبەر گەڕی لێی دووردەکەویەوە

 لە ئەلبوومی ناو مۆبایلێکدا
 وێنەی سەگێک سەرنجت ڕادەکێشێ

 کە پەنجە ڕادەشەقێنێ لە ژنێک و هەڕەشە دەکا
 ئەویش بە کەمێک شڵەژانەوە وێنەی دەگرێ

 شایەتی بۆچییە؟
 .رێو ژنێک وێنەی دەگ سەگێک هەڕەشە دەکا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ئیفلیجی دۆخی شاعیرێک                            

 حەزم نەکرد ناوی بێنم)..........( بۆ                               
     

 بە هەستی منداڵێک بەدیار ئاسمانی پڕ ئەستێرەوە 
 سەروبەرم نووسیوە خەونی بێ و کەمێک ئارەزووەوە بێ فیز سەلیقەیبە 

 .یان پێ نەدرێی ئەوە نیین سزا بدرێن، ئەگەر گوێششایان
 شەوی نووتەکی سنووری مەرگ، بە دیار

 ئیفلیجەوە چی لێ دەوەشیتەوە؟ ەکیجەستەی
 هەژارییی کەللەی پڕ ژاوەژاوی ژێر هەڕەشە

 چییە بەرهەمی؟ ،کلۆم دراو بە تەنیایی زمانی
 لەگەڵ ئەوەشدا، 

 .دەمێنمەوە نهێنی ناو سندووقێکی داخراو وەک
 ۆڕایی خۆت مەدە خحوکمی 

 پێویستییم بە بەزەیی نییە، هێندەی
 .پێویستییم بە هاودەنگییە

 
 
 
 
 

 لە هۆمیرۆسەوە هونەری سەرتۆپ                   
 
 ی دەکەی ئەی شاعیر، لەم دنیایەچ

 دنیایە؟ مچۆنی تێدەگەی ئە
 .   ڕەشەباوەبە دەست  گیرۆدەنرایانە پڕ نەوت دەکەم کە ئەو چ

 زابی ئەو بوونەوەرانە دەنووسمەوەعە
 کە لە بۆشاییدا گیریان خواردووە

 .دایپۆشیون قموئەو تۆوانە دەڕوێنم کە ز
  .، وەکو تانجی بە دەست نێچیرێکی خورتەوەهیالکن مبەاڵم وشەکان

 ەدوور دەکەوێتەوئەم دنیایە بە خێرایی 



 دەکەم فڕێی دەدالەبەرهەر بەرگێکی 
 .، بە پای پەتی فریای ناکەوێتە دەم باوەشیعرم داوە

 سەلماندنە خاڵی الوازی شیعر
 ،تە شکستیان هێنا لەوەی بیسەلمێننشەیتان و فریش

 !یو شەڕ ئینسان بچووکترە لە خێر
 خوێنی دەخوڵقێلە  بەهێزانەی شاعیر بەو وشە

 .زەمەن دەبەزێنێ بە پەنجەکانی
 انە هاوارێکە نازانم بۆ نابیسترێئەم ژی
 . ئەو کاتانە نەبێ کە کپ دەبێتەوە تەنیا

 سوێندم خواردووە زمانی ئەو مەالنە بم
 کەس گوێیان پێ نادا و کە بەسەر شاردا دەسووڕێنەوە

 .تەنیا ئەو کاتانە نەبێ کە دەخرێنە قەفەسەوە
 ، ئازار هەمیشە یەکەمینەبدوێم فەلسەفیانەئەگەر 

 ،ە نووسینیلهەر لەو شیعرەوە کە گینگڵ دەدەم 
 . مەرگەی گرفتارە بە دەست شیعرەوە تا ئەو

 بریتییە لە گەڕانەوەدۆخی شاعیر لە هۆمیرۆسەوە 
 گەڕانەوەی ئۆدیسۆس بۆ ئیساکا
 گەڕانەوەی مەسیح بۆ الی خوا 

 گەڕانەوەی گریگۆری سامسا 
 ی پڕ کەفیگەڕانەوەی  ئاو لە بنی دەریاوە بۆ سەر ڕوووەک 

 .یەگەڕانەوە وتێکچووە بەخەوی ئەبەدی 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 



          
 بەرانبەر تابلۆیەکی بەهاریی             

 
 ەگوێی هەستیاری لە دەنگێک

 دێنلەو دەنگانەی لە ژێر زەمین و بیرەکانەوە 
 ەوەێتدەنگێک بە زەحمەت لە بێدەنگی جیا دەکر

 .لە قوواڵییدا دەنگی ڕژانی بەردەوام
 تاریکی 

 تە خۆ ڕووت کردنەوەێکەودە
 .ەتیێن،کاتی جووتبوونیدەورووژ یو خانەکان دەمار

 و مشکەکوێر کرمی لیچ و شەمشەمەکوێر
 سپیبە دۆڵی 
 هەڵدەگەڕێن سپیدابە چیای 

 . دڕیان نیشانەی بەهارە بۆن
 لەژێر پێستی خاکەوە 

 .ێبێدەنگیدەپچڕتەلی دڕکاوی 
 .ییەسپپێویستە خۆم لەگەڵ گیا بگونجێنم بەو 

 ،، ئەمەی وتکوێرێک
 .دالە بەرانبەر تابلۆیەکی بەهاریی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 خاک خامۆشی                                     
 

 نییە انئەوانەی خەوتوون باکی بەرزیی و نزمیی
 باکی گوڵ و گیا و باو بارانیان نییە

 باکی وەرزەکانیان نییەئەوان، لە قوواڵییدا 
 ئێمە کە سەر زەویمان کردووە بە مەیدانی ئارەزووەکان 

 کمان جێ هێشتووەچینە ئارامەکانی خا
 .بۆ مردووەکان

 گەنجینەی تۆوەکان ئەوێیە
 ئەنجوومەنی بوومەلەرزە لەوێ کۆدەبنەوە بۆ بڕیاردان

 .لەسەر مان و نەمان
 ئەوانەی نیشتەجێی ئەوێن بە جلی سپییەوە دەناسرێن
 بە ڕووی سپی بێ شێوە و ئاکاری سپییەوە دەناسرێن،

 .کە نە خێری تێدا دەردەکەوێ نە شەڕ
 رزەمینە ڕەنگینە تا ئەبەد نییەئەو سە

 .دوا ڕەنگی جێماو ڕەشێکی غەمگینە
دەنگی داوودم هەبوایە ئاوازێکی  شەیتان زەفەری پێ نەبا زمانی خۆرم هەبوایە شتێکی ترم دەوت

 .ساردوسڕ ئەستەمە درکاندنینهێنی قوواڵیی بە وشەی  ترم دەچڕی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 ڕێک لە زابی گەورەداگۆ                                   

 
 بە بەرد هەڵنەچنرا
 و پەنجە مریەمی لەسەر دانێم تا تاجی وەنەوشە

 .لەسەر کێلی بمەوێ ڕستەیەک بنووسم ،یان
 کەس لەسەر شانی خۆی داینەنا

 .، نەرسی پاشای حدیابدارەمەیتێک بە تاسەوە هەڵی نەگرت
 ەوەبارەی مەرگیەکان شتێک دەزانن لەماسیی

 .ەوەری هەیە، تا لە یادی بێبەاڵم کوا ماسی یاد
 ئەگەر باش بگەڕێی ناو قوڕولیتە
 قەوزە هەڵگێڕیتەوە لە بنی زاب

 شتێک لە شێوەی مرواری دەدۆزیتەوە، با کۆنیش بێ
 بەردی گرانبایی چەند کۆن بێ بە نرخترە

 .زوڵم چەند کۆن بێ کوالنەوەی زۆرترە
 اشەیەکی پەتی نەیویست بچێتە جەنگەوەپ

 .ویی خستیانە ڕووبارەوەبە زیندوپارسەکان 
 !لەسەر کاغەز دەدەمەوەهەڵ ئاویی گۆڕی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ی نیوەڕۆ ٢١سێشەممە                                  

 
 چەترە ئەو دوو چاوە

 نیوەڕۆیەکی هاوین لەژێریا دانیشتم
 ژیانی خۆم چەند چرکەیەک بە نیازی پشوو،

  ،لەو سێبەرە
 .قاچ لەسەر قاچ دانا

 ییەک لە بەردەم قەشەیەکدا ئیعتراف بکااسیحوەک مە
 .پارچە پارچەی جەستەی ماندووم کەوتنە سەما

 لە چرکەیەکدا، 
 .لەو سەمایە هەرچی هەمە و کۆم کردووەتەوە بە با چوو

 پەل بکوتێ لە دەوری خۆیوەک کوێرێک 
 .هەر ئەو چەترە و ئەو نیوەڕۆیەم مایەوە

 نییەئەو دوو چاوە، جگە لە ڕووناکی هیچی تر 
 !بەخێر هاتی ئەی ڕووناکی

 
 
 
 
 
 

 چرۆی ڕووناکی                        
 

 ویستی هاوار بکا، گەرووی وشک هەڵگەڕا
 شکایەوە ناوەخۆی یدەنگ

 خۆی کۆ کردەوە، وەک گوڵ پشکووت
 پێویستی بە هاوار نەما

 .جوانیی کامڵ بوو
 
 



 سەرەتای حیکایەت                  
 

 قوژبنی مێژوو گەڕا قوژبن بە
 دەمار و ناو ئێسقان گەڕا

 و ڕووح شانە شانەی جەستە
 مانی نەبووجژەهرێک دەگەڕا ڕۆژ و شەو حە
 کودەتایەک دەچنرا هاوتای نەبوو
 .کەس لە مرۆڤ بێکەس تر نەبوو

 
 

 عەبەس                      
 

 لە ڕۆخی ڕۆژەکاندا ساتێک هەیە
 لە ڕۆخی شەوەکاندا ساتێک هەیە

 یی دوو بە دوو دەمێننەوەهەر خۆت و تەنیا
 لە ڕۆخی ژیاندا ساتێک هەیە

 لە ڕۆخی بوونیشدا ساتێک هەیە
 تەنیا مەرگ هیچ ساتێکی نییە
 .هەموو ساتەکانی هەر تەنیاییە

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فڕین            

 
 وتی مەبە بەو دەسڕە کاغەزەی

 تی خۆت و پاشاڵەی خۆت بسڕیتەوەولو
 .درێپاشان فڕێ ب

 ببە بەو میتاڵەی هەرچەندی لێت بدرێ
 .ڕەنگ و ڕووت بکرێتەوە

 چەکووشم هەڵگرت و کەوتمە گیانی خۆم
 یەکەم دیمەن کە دەرکەوت،

 دوو باڵ بوو پێی فڕیم
 .لەوساوە نەنیشتوومەتەوە

 
 
 

 لەناو بەلەمێکدا                                
 

 ێ بووتاڵە موویەکی پرچی تۆم پ
 تاوێک کردم بە هەتاوی دوای باران

 ناو ئاوەکان بە ماسی تاوێک کردم
 تاوێکی تر بەو پەتەی 

 بەلەمی خۆم پێ بەستەوە
 هەموو جارێکیش دەبووەوە بەو مووەی

 گیر بووە لە گەرووم
 .خەریکە بمخنکێنێ

 
 
 
 
 
 



 تراویلکە                                     
 

 .پەیکەرێک ون بوو
 ی هونەرمەندەکەستۆدیۆ ەڕابێتەوەڕەنگە گ

 وڕیانە چاک بکاتەوەکەموکئەو 
 کە زەمەن دروستی کردوون لە جەستەی شەکەتیدا

 وێنە دنیایبێزاربووە لە یان
 بوویتەوە بە ڕاستەقینە

 کێ ناڵێ لە شەقامێکدا لووتمان ناتەقێ بە لووتی
 .لەناو هاتوچۆکەراندا

 ئەو غەڵبە غەڵبەی لە مەیدانەکە دەیبیستی
 ەراسانی کردبێه

 ببێتەوە بە میتاڵ ی خواستبێخۆزگە
 .بەاڵم دەربازبوون ئەستەمە

 !خاشاک وەمەحاڵە هونەر ببێتە
 
 
 

 یادەوەریی ڕەش                               
                     

 پاشماوەی جەنگەکان لە هەموو شوێنێکە
 .ریەکردووەتە بجلی خوێناوی مێردەکەی  ژنێک

 .لە ڕیز وەستاوە بۆ قاپێک شۆربا لە ئۆردووگای ئاوارەکانپیرێک 
 .پەنجەرەی تەالرە تەواونەکراوەکە بە نایلۆن گیراوە

 .منداڵەکە یاری بە قەوانی گوللە دەکا
 .وەتەپڕ بووە کەتازە ەگۆڕستان

 .د ژمارەیەکی مۆبایل بێدەنگ دەکەمو چەن هەر ڕۆژە
 .ێنندەخو الفیتەی ڕەش وەک قەلەڕەش لە گەڕەکەکان

 
 
 



 
 ژیانی شاهانە                            

 
 یەەوە(کۆڕەک)انە بە گەردنی ەکی ڕواندزییبەیانی

 .من سپێدەباشی لێ دەکەم (بێجان)بەر لە 
 بە ڕۆبێکی دامەدامەی شینی تۆخ،

 .وبرنج بۆ سەموون کرین لە کۆاڵنەپیاوێکی سەر ماش
 کوورەیدانە لە تارمایی ژنێک خەریکی ئاگر
 .بەر دەمی خانووە قوڕەکەیان

 .پەنجەرە دارەکان باوێشکی دوای خەوێکی خۆش دەدەن
 ئەو گیایەی خۆی بۆ بەهار ئامادە دەکرد،

 .قمدا نەهاتبووە دەرێوولەژێر لێفەی سپی ز
 .جەستەی شار هەڵمی خانەدانی لێ هەڵدەستێ

 لەو ژیانە سادەیەی وەک ماستی چێڵە
 .وە تێر دەبم لە خواردنی ئەم بەیانییەبێ چەوری، بە نانێکی گەرمە

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دەقئاوێزان                        
 

 و بۆ الی من دێ لە ناو کتێبەکە ڕووت دەبێتەوە یئەو ژنە
 وەکو ئەوەی لە قەفەسێک بێتە دەرێ

 مێزێکی ساردمنیش لەسەر 
 ایی چێژ دەکەم لە جەستەی هەست بە گەرم

 بۆ ناسینی کێشێلەزەتی خوێندنەوە ڕامدە
 سەرما پێستی گرژ دەکاتەوە

 ئەو وەسفەی نووسەر کردوویەتی 
 لە هارمۆنی جوانی ئەندامی لەشی 

 لە چەوری پێستی کە دەبریسکێتەوە
 لە جووڵەی جومگە نەرمەکانی
 .پەیکەری ڤینۆسم دێنێتەوە یاد

 دەکەومە تاشینی خەیاڵ لەو مەڕمەڕە
 کە لە خوێندنەوە دەبمەوە 

 ور دامدەگرێترسێکی ئەستو
 ئەو کاتەی پەیکەرەکە دەست دەخاتە قورگمەوە

 خەریکە بمخنکێنێ
 ناو قەفەسێکی ترەوە م بێ لەو ترسە دەیخەمەبۆ ئەوەی ڕزگار

 .، بە خۆم دەڵێمهەر لە ئەزەلەوە قەفەسەکان دەگۆڕیوەهمێک 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دوا یار                                      
 

 ەوەدەترسم دوور بکەوم
 نەتوانم بگەڕێمەوە

 .بۆ گەڕانەوە ەبێکات ن
 .سەفەر یۆ پێچانەوەی جانتاب ەبێکات ن
 درێژەبکێشێ سێ ئەستێرە لە ئوتێلێکیکاتی  یمانەوە

 درێژەبکێشێ خواردنەوە و عەربەدەی بۆهێمیانە
 ،ڕووبارێک لە کافوور نیشتڕاکشانی شەهوانی تە

 .دەستم بە گەردنییەوە درێژەبکێشێ
 ەڵ ئەو بەڵێنە درۆیانەی بە خۆمی دەدەمڕاهاتووم لەگ

 ڕاهاتووم لەگەڵ دواخستنی ئەو پڕۆژانەی دەمێکە بە تەمایانم
 .بەهەشت دەمێکە دەیەوێ بگەڕێتەوە جەستەی ئادەمی دەرکراو لە

 .گەڕانەوەبۆ کات نییە 
 .، بە خۆم دەڵێممەچوێنەکات بە خەونی تر 

 بە هەدەر مەدەشوێن گۆڕین بەکات 
 یەک ئاسۆت لەبەردەم ماوە نڕوووەکو تاریکو

 هەموو بارانی بەسەردا ببارێنە  ،یەک قامیشەاڵن
 ئەوەی بزرت کردووە لەوانی تردا

 .وەەتییدۆزدەخۆتدا  لە
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 زۆر بە تۆخی                                     

 
 بووی بە خەون شەوێکدابەم شێوەیە لە 

 بەم شێوەیە لە دڵمدا بووی بە کەسەر
 دەرەوە و ناوەوەم نەما وەک دڵۆپە فرمێسکێکشێوەیە بەم 

 .پڕ حەسرەتەوە  بە گۆنای
 لە کوێیە؟ بە پەنجەی ئەو دەستەی لە جیاتی سەعات گریانی منی دەژمارد

 ئەو ملەی وەکو چڵ ماچی منی بەسەرەوە دەپشکووت لە کوێیە؟
 بۆ دەکردمەوە لە کوێیە؟ ۆرەی پەنجەرەی لەززەتیئەو کراسە م

 ەترانییەی وەک تاڤگە دەڕژایە سەر ڕووم لە کوێیە؟ ئەو قژە ق
 لەوپەڕی مەستیدا بیرم لەو دەریایە دەکردەوە

 بیبڕم بە بەلەمێکی شڕەوە ێکە دەب
 .بۆ گەیشتن بە ئەوروپا

 بە ئارامی تێدا بخەوم نەک لەبەرئەوەی شوێنێک شک نابەم
 کوژێخەیاڵم دە ەخەریکسەرخۆشی نەک لەبەرئەوەی 
تۆ لێرەبای چ باکم  لەبەر ئەوەی، نادادپەروەری بست بە بستی واڵتی لێ تەنیوم نەک لەبەر ئەوەی

 .لە هیچ شوێن ناحەوێمەوە بێ تۆییەلەبەر  بەوانە دەبوو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ئێوارەیەک                                     

 
 ڕیزە چۆلەکەیەک لەسەر تەلی کارەبا 

 .یەەریبی ئێوارەغ میووقن کۆاڵن .بە دیار منداڵەکانەوە
 ئێوارەیەکی وابوو کۆالرەم هەڵدا
 ئێوارەیەکی وابوو کۆالرەم فڕی

 ئێوارەیەکی وابوو نەهاتەوە
 .ئێوارەی وا

 منداڵەکان لەسەر شۆستە بە ڕیز دانیشتوون
 .کان هەڵنیشتوونڕێک لەسەر سەریانەوە چۆلەکە
 ئێوارەیەکی وابوو ئازیزێکم ڕۆی

 ئێوارەیەکی وابوو نەهاتەوە
 .ی وائازیز

 ئێوارەیەک دێ
 لە شوێنێکی تردا دوای سااڵنێک

 ئەو دیمەنە دڵڕفێنە بەو غەمگینییە
 .دەبێتە هەوێنی شیعرێک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 موعجیزە                                 
 

 اوەندددەمم بە هااڵوێک گەرمە لەوەی خو
 .بەهەشتی پێ گەرم دەکا

 .تکەیەکودەمم ناوە بە بورکانی سینگتەوە وەک لو
 ،بەیەکەوە گوێ دەگرین لە الرا فابیان

 .(چۆن دەتوانم خۆشەویستیت لە یاد بکەم ) 
 نێوانمان تەنراوە بە تاڤگەی زێڕین
 .پرچی خاوت مەستانە باڵوبۆتەوە

 دەستت لەناو دەستمدا ئارام 
 .موعجیزەیە ئەوەی ڕوودەدا

 ئاگری جەستە لە جیاتی ئەوەی بمانسووتێنێ
 .فێنکمان دەکاتەوە

 !پێم دەڵێی تۆ ئیبراهیمی
 .مەترسە لە کڵپەم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 مەستیی                                    
 

 اوەندەکان دەکاتەوەدبە پەنجەی نەرمی کتێبی خو
 دەیەوێ بیسەلمێنێ شتێک هەیە وەکو بەفر بەرزایی گرتووین

 .تاجی ئەو بەفرە سپییەیە شکۆی داوە بە جەستەمان
 ەشکێنبەکە ئەو بەستەڵ

 .بێنەڕەگی گوناح لە بنوبۆتکەوە دەر
 پەنگ دەخواتەوەلەش وەکو با کە بەرت لێگرت 

 .لێگەڕێ با بۆ خۆی سەربەست بێ
 ئەو گفتوگۆیە زۆرنابا

 دەکا بە پەنجە هێما بۆ ئەو شوێنە
 !، دامێنی تەڕیدڵی هەردووکمانی تێدا بەندەکە 

 نپیاڵەی تەنکئەو پەنجانە 
 .رخۆشەوەبە دەستی پیاوێکی سە

 اوەندەکان داخەدکتێبی خو
  بەو قسە وشکانە نییە پێویستی تەڕی لەش

 . هیچ مەبەستێکی ترمان نییە ،جگە لە مەستیی ،مادام ئێمە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                        
 ڕەشکردنەوەی ڕەش                                 

 
 ماڵەکان دابەشبوون 

 دابەشبوونمنداڵەکان 
 سەرین و دۆشەک دابەشبوون

 ئاوی خواردنەوە دابەشبوو
 .کێڵگە و مەزرا

 هەوا زۆر ڕوو قایمە دابەش نابێ
 .ناچار دەبی بیخنکێنین

           
 برادەرەکەم وتی، من بامە

 !بۆ بابی جەالل تاڵەبانی
 ئەو بەهەشتەم لە خۆم تێک نەدەدا

  ،ە شەرمەزاری کرد بەرانبەرهەستم ب
 .تبووەی لە هەولێر جێم هێشئەو ماڵ

               
 بە درێژایی پێنج ساڵ

 چایەکمان بە ئیسراحەت نەخواردەوە
 کێڵگەیەکمان بە دڵی خۆمان تۆ نەدا

 .چێڵێکمان بە باشی نەدۆشی
 بە درێژایی پێنج ساڵ

 !کراسێکمان بە حەزی خۆمان لەبەرنەکرد
 

      
 دەستی ڕاستم لە زیندانی ئاکرێ زنجیرکرابوو 

 دەستی چەپم لە زیندانی قەاڵچواالن
 .ویستم سەری خۆم بخورێنم نەمتوانی

 



 جەنگی بڕاندەوە بەردەکانی دێگەڵە نەبوو
 .لەوێ پشووی دا پیرەمێردێکی شەکەت

 
                  هەولێر ٢/٥/١١٢٢

    


