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سەرەتایەک؛ 
ئامانجمــان لــەم کتێبــە، خۆشــاردنەوە نییــە لەژێــر ســاباتی ئەزموونــی یەکتریــدا، هێنــدەی 
مەبەســتمان نمایشــکردنی کارێکــی هاوبەشــە. ئێمــە دوو شــاعیرین، بــە ســتایل و زمانــی 
ــەوە  ــە یەکتریی ــان ل ــیعر و داهێن ــۆ ش ــان ب ــەاڵم، بیرکردنەوەم ــین. ب ــاوازەوە دەنووس جی
نزیکــە، بیرۆکــەی پــڕۆژەی ئــەو کتێبــەم ئــەو کاتــە بۆهــات، ئەودەمــەی خەریکــی نووســینی 
ــە قســەکانی  ــەوە ل ــووم. قــووڵ بوون ــا( ب ــەدەب و ئایدیۆلۆژی ــاری )ئ بەشــی دووەمــی، وت
ــت  ــتە دوژمنەکەش ــت، پێویس ــە دەڵێ ــاز(، ک ــیکی )ئۆکتاڤیۆپ ــەری مەکس ــاعیر و نووس ش
ــن لەگەڵیەکــدا  ــەوە دەتوان ــە هەمــوو جیاوزییەکانیان وەک مــرۆڤ چاولێبکــەی، مرۆڤــەکان ب
بژیــن. یــان وردبوونــەوە لــە وەاڵمەکــەی )فرۆیــد( بــە نامەکەی)ئەنیشــتاین(، دەربــارەی 
ــەوە  ــاری دەروونیی ــرۆڤ لەب ــت، م ــە دەڵێ ــرۆڤ، ک ــی م ــکاری و دەروون ــگ و وێران جەن
ــزەی عەشــق و خۆشەویســتی و مەیلــی  ــان/ غەری ــزە کاردەکات، یەکێکی لەســەر دوو غەری
ژیاندۆســتی، ئەویتــر/ غەریــزەی جەنــگ و وێرانــکاری و مەیلــی مەرگدۆســتی.. هەروەهــا 
ــو  ــتی لەنێ ــق و خەشەویس ــەی عەش ــن، کای ــت دەتوان ــەکان بیانەوێ ــەر مرۆڤ ــت/ ئەگ دەڵێ
ــە  ــتمانە ل ــەش مەبەس ــردن..! ئێم ــکاری و م ــەی وێران ــە کای ــەن ل ــر بک ــدا  فراوانت ژیان
ڕێگــەی، شــیعر و ئــەم کارە هاوبەشــەمان، ڕووبــەری )عەشــق و خۆشەویســتی( و ڕێزگرتــن 
ــۆ  ــە ســەرچاوەیەکیتر ب ــت جیاوازییەکانمــان بکەین ــن، دەمانەوێ ــر بکەی ــری فراوانت ــە یەکت ل
ــەوە، مــادەم مرۆڤــن،  ــە هەمــوو جیاوازییەکانیان ــەکان ب ــە، مرۆڤ ــان، ئێمــەش پێمانوای داهێن
ــە  ــەش و کاری لەســەر بکــەن. عەشــق ل ــی هاوب ــە خاڵ ــان بکــەن ب دەکــرێ مرۆڤبوونیی
تایتلــی ئــەم کتێبــەدا بوونێکــی ســەرەکی هەیــە، بــە بــڕوای ئێمــە عەشــقیش یانــی ژیــان، 

ــە دواجــار دەمانەوێــت بڵێیــن، بۆیــە ل
)ژیان جوانترە لە مردن...!(. 

                                                                  ناڵە حەسەن 
                                                                  ئاداری 2019
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کتێبی یەکەم؛
قەسیدەکانی/   سەباح ڕەنجدەر 

19٦٥ /11 /1٨ – 1
2 – ئەو دنیا و ئەو دنیا

٣ – بەها و هەڵەی پێشبینییەکان
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١٩٦٥/١١/١٨
ساڵه كان ماندوون و گۆرانی نیوه  گوتراون

دیوانه كه م له الیه ك داده نێم و داوا له  خودا ده كه م
ئه و چاكه یه م له گه ڵدا بكات

له  ڕۆژی له دایكبوونم كۆچ و باربم
داره بازه شم به رز بكرێته وه  ناو ڕووناكییه كی به هێز

ئه فسوونێك خه مڵیوه  و میوه كان كۆ ده كه مه وه 
الباڵێكی مێش له  خۆشاویان نقووم ده كه م

ده ستم به  سینگه وه  گرت و هه ڵمبڕی و هه ڵمدا
هه واڵی بای جه نگی ناو چیاكانم پرسی و بۆنی پیسی لووله ی تفه نگم بۆ هات 

خۆشی له  خۆم 
ڕازی كه روێشكێكم نه شكاندووه  و مێشێكیشم له كه دار نه كردووه 

قاچێكم له  ڕۆخی كه وتنه خواره وه داكه وتووه 
ئه نگوستیله ی حیكمه تیش له  په نجه م به خه به ره  و ده ڵێت 

ئه مشه و به یان زوو دێ و زیاتر له  جارێك بسووتێ
ده ڵێی یه كه م جاره  ژیان چه ترم له سه ر هه ڵده دا

دنیا سه ره تایه  و ساڵه كانیش پێڕه وكه ن
شیعرزاده یه كی به  خانه كانی خودا ڕه نگاوڕه نگ بووم

به ناو خه ڵكدا تێپه ڕیم
ویستم دوا وشه یان لێ وه رگرم و دوا وشه شم ببیستن  

ڕوخساره كان گرمۆڵه  ببوون و مردنیش به رده وام ڕووی ده دا 
بیرم له  ئاسمانی به  با ران كردبووه وه   و هاتبووم

گولله ی گیربوو له  زمانیان ده ربهێنم
كووره ی ئه تۆمیش وه ك ده می بوڕكانێكی دامركاو دابخه م
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ته م ڕێگاكانی گه مارۆ دابوو
نارنجێك بووم باران له  دار به ریدامه وه  ناو چاڵی گولله یه ك

چێڵێكی عۆڵ و حه پۆڵ ده مخوات
نوێژی ئه ستێران چاوه كانی خه ڵك تاریكن و تاریكایی جیهانیشم له پێشه 

پێویسته  من ئارام بم
شیعر ئه ندازه ی ئازاره كانی زه وی و بیره وه ری شوێنپێكان

كردوومت به  خوێنی پشتی خۆت
له  گۆڕستانی شادمانی ئاوێته ی خاكم كه  و پێشه كیم بۆ كتێبی خوداوه ندان

دره ختی بنه ماڵه ی شیعر 
به  ژوور سه رمه وه  شه رحی حاڵه 

 له  په لكی یه كه مدا كه  ته خته ڕه شی ڕه وانبێژییه  بنووسن ئاوێنه  گه وره كه 
له  په لكی دووه میشدا په یكه ری سه ركرده 

ده ڵێی یه كه م جارمه  چاو به رز ده كه مه وه  ناو 
ڕووناكییه كی به هێز و له  ئه ستێره یه كی نزیك ورد ده بمه وه 

بێپه روایی هاتوچوونی باڵچه  
ئه و كاته  نه رمه ی ماوه  بۆ سبه ینێ

هه ڵقواڵنی ناخێك كوشتیان وریابوو نه مرد
بیركردنه وه له و ئازایانه ی ده بنه  سرووشی پێشبینی  

له  یه كه م ئومێددا گه شه ده كه ن و له  دوا ئومێددا ده مێننه وه 
به م شێوه یه  له  له شێكدا ڕه نگ و ڕووم كرایه وه 

زه وی به  هێمای په نجه  گه رم بوو
ڕه ش  و سپی ڕه نگی ته واون و له  چاڵی گولله یه ك 

ڕستی بینینیان تێكپه ڕی و مه ترسیی دڕنده ی تاهه تایییان تێپه ڕاند
شیعر كردنی به  یه كه م ئومێد 

ئومێدی دووه میش هێشتان ڕوخساری پیشان نه داوین
پاراو و ئاشكرا له  خوێنمدا

هه ناسه یان له سه رخۆ خوارده وه  و ئه وه یان بینی كه  ده یانه وێ
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*  *  *   
ڕووناكییه كی مایه وه ی ناو قۆزاخه  

كۆمه ڵێك ده ستنووسی ته واو نه كراوی دامێ
به  تاسه وه  ڕاما و فه رموو ته واویان بكه 

له  ساكاریی توانیم به م جۆره  بژیم
باران به ر له  بارینی 

كۆپله یه كی له  ده ستنووسه كه ی پێیداهاتبوومه  وه  هه ڵبژارد بۆ هه ڵه چنی
له  ماته می بلیمه تان بگه ڕێوه  

خانه ی شاكاره كانی خودا ڕژاوه ته  خانه كانته وه 
خوێنت به ره و سووربوون ده ڕوا و ڕاڕایی پاك ده كاته وه 

ده شزانم له ناو چاڵی گولله دا ده بێ قه ڵه مكێشی 
خاڵی سه ر ڕوومه تی  هه وری ڕێبوار بكێشم

به و گۆزه یه ش بگه م كه  سكااڵی له  جامه كان ده كرد
گای ورووژاو به  نووكه  قۆچێك تووڕی دابووه  الڕێ

*  *  *   
بۆنی هێلكه ی ڕووخۆشی ناو هێالنه  ده كه م و ختووكه ی ترووكانی ده ده م

باڵنده  له  واتا ڕووت نابێته وه  
سوپاس بۆ خودا كه روێشك گۆشتخۆرنه بوو

ئه گه ر په نجه م له سه ر كاغه ز ڕاوی له  گۆمی لێڵ كرد
لێ ده گه ڕێم مشكی دز بیخوا

بێزاریيم كه متر ده بێ
ده شمه وێ خه ونه كانم زوو بگرم نه وه ك بڕۆن 

*  *  *   

قتووی ده رمانه كانم له  په نجه ره ی سووری ئه شق دانا 
سروود ی مه ستان له  حاڵیان پرسیم

پێم له  عارد خشاند و  له  میانه ی دوو خه ون بووم به  ڕووه كخۆر
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*  *  *   

شیعره كانم دڵسۆزمن و ژیانی له وه  باشتر ناژین
داواشم له  خاڵبه ندی كردووه  واز له  ڕاوه دوونانی ڕسته  بێنێت

ئێستا هه ر ئه وه نده م له سه ره 
له  نائومێدی نه ترسم و بشزانم هه وێنی ئاسووده یی نامه یێت

*  *  *   

له ناو گه رمه ی خه ونێكدا ئه و ڕازه م ده ستنیشانكرد 
گۆڕستانی شادمانیم له  گونده كه مه  

ڕوخساره  له  یادكراوه كان و باڵنده  تێیدا به خه به ردێن 
دار قه ڵه متۆزه كان ته واو ده نگی منن و وه ك برووسكه  زیندوون 

وه رن كلیلی ده رگای باخم لێ وه رگرن گڵۆپی تێدا ده پشكوێ
دنیا تۆ ناتوانی تێبگه ی جارێ منداڵی 

چه ك و فه نه ر و په ڕه مووچ داده نێم و وچانێك 
شتێكی ساده  ڕووده دا 

ونده بم و شوێنه كه م پێنازانن 
ژیان ده پارێزم و سه یری ئه و ده ستانه  ده كه م كه  گوشیومن بۆ ته وقه 

له گۆڕه كه شمه وه  له خۆم ده ڕوانم
بوومه ته  گۆی زه وی به  چوارده وری هه موواندا ده سووڕێمه وه  

تاج و ئه ڵماسی واقوڕمانێكی هه میشه یین
مانگ ده بینم ده ژی

ئه سپی كێوی یه كه م گزنگ ده خاته  سه رپشتی و دێته  سه رتای ڕێگا 
ده پرسێ خودا ئاسمانی بۆ باڵنده  یان فڕۆكه  ڕۆشنكردووه  

                                     تشرینی دووه می 201٨ هه ولێر
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ئه و دنیا و ئه و دنیا

هه ڵم تاوده ده م به ره و ئاسمان 
با ببارێ 

به اڵ الده دا و وێنه ی ناو كاتی مردوو ده كاته وه  به  ژیان 
كاتژمێریش ده به مه دواوه 

ڕوخساری نوێژێك گه ڕایه وه  ناو یه كه م گزنگ  
شان و ملی دایكی تامه زرۆیی شێال و له  شێوه ی شیر هه وێنبوو 

یه زدانی دڵی خۆی ناسی و شمشێری ڕووتی دراده ست
نه بووه وێنه ی ناقۆاڵ و په ڵه  یه كی هه ڵبزڕكاو 

له نزیك ڕێگایه ك دانیشتووم و هێز ده خه مه وه ئه ژنۆم 
ڕۆژ سپێده بدات به  ڕوونییه كی ته واو ڕوون ده چمه ناو شار 

ڕووه كی تیشك ڕه گی ده هێنێته  ناو ده ستی و گه اڵكانی ناكه ون 
ڕووه كی ده شتایییه ك كه خاوه نی كلیله كانی دنیایه¬

ڕوخساری گه رمی باپیرانی سروشتخوازیش 
ده رگای شار كلیل و قفڵی نه كه وتووه
له  سێبه ری كلكی ئه ژدیها داندراوه  
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هاتوچۆ تێیدا ده ستی به تاج بۆ سه ری كه س درێژ ناكات 
جگه له نه ریت و ڕێوڕه سمی پشیله 

له به ر ئاگری حه وت مااڵن به چكه  چاونه پشكوتووه كانی گه رم ده كاته وه  
مۆسیقای پێی ئاشنا نابیسترێ 

ئاوی شار لێڵ و گرانه 
به ڕۆژوو ناتوانی بیخواته وه 

شیعر و نوێژی هاوڕێ خاكییه كه م 
دواڕكات له  به ره به یاندا ناسینه  له چاوێكی گه رمدا ئاسۆی تێدا سوورده بێت 

یان شكۆی ئاهه نگێكه  دڵی بۆمان ده كاته وه  و جوانی ده هێنێته  ناومان
ده ستێك ده بێته  هه ڵگری هه موو ناو و میوه ی دره خته  به  ته مه نه كان

به ده شتایییه كی تابڵێی ڕوون ڕاده كا و هه ناسه یه ك وه رده گرێ 
چاوی به رزده كاته وه و ده بینێ سوارێك نهێنی ڕاگرتووه  و بۆ الی دێ 

بێپه روایی چووه ته  ڕه گیه وه  و له ناو گه شه ی ده ژی 
ئێمه ین به ده ورییه وه گه رمایی گیانین 
هێز ده خاته وه ئه ژنۆی و دێته وه شار 

په یكه ری ناوداره كان كه سمان ناناسنه وه و ده پرسن ئێوه پشتێنی كام پشتن 
پێش به رزكردنه وه ی ده ستی دوا ماڵئاوایییان 

برینه كانیان پاراو نه كراون 
خۆیان له بیرچووه ته وه و ته ماشای باڵنده یه ك ده كه ن 

به سه ر هێلكه ی به سه رچوودا كڕكه وتووه 

ناوچه وانی دره وشاوه ی ده بێته ده شتایییه ك كه خاوه نی كلیله كانی دنیایه  
باڵنده یه كی ونبوو دێته وه ناوی و سه رگه ردان نافڕن

له  گه رمایی باڵه كانیدا 
بۆنی خۆشی دره ختی كاژ و 

گوڵدانی زه ماوه ند و 
له  خه و هه ستانی دوای هه ڵگرتنه وه ی گه زۆی خه ون و 
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ڕۆژی هه ستانه وه  دڵیان بۆمان ده كه نه وه  
دژی باڵه كان شه ڕ ڕاناگه یه نین 

فڕین سێبه ره  به سه ر ڕێگاكانه وه  و ئاواتت ده دا
گوڵه كان له به یانییه وه چاوه ڕوانن ببیندرێن و هێڵه كان ڕوونتربن

به ته نێ ده نكه هێلێك بشكێنه ناو چاپه ست و ئاگری حه سره تێكی كۆن خۆشكه 
به  سه د هه زار زمان قسه  ده كات 

شه رابێكی دۆزیوه ته وه  
ده یخاته  هه موو دڵێكه وه  

ده ركه وتن دێت و ده بێته خاوه نی ئاگری پاگژكراوه  
ئومێد له هێڵه كانی ئه مپه ڕ و ئه وپه ڕت ده ڕژێنه ناویه ك و له  بۆنی گوڵ ناترسی

مشتێك گه نم له بن كووپه ی ماڵ ده چێنیت
زانیت چی له بیرخۆت ببه یته وه 

چیش به بیر خۆت بهێنیته وه 
دوورییه ك وه ك ساده یی گوێت لێ ده گرێ 

له ناو چاوترووكانه كان وه رتده گرێ و ده تباته ماڵێك

به خته وه ری تێدا نووستوون و بارانێك له  ئه ستێره  ڕژاوه ته  سندووقی ڕازیان
جانتاكه ت له شانت داگره و كه لوپه لی پێویست جیابكه ره وه 

دوودڵ به سه ر پرددا  مه وه سته 
تكا ده كه م په له  بكه  كاتژمێر بخوێنه وه  و بپه ڕه وه 

كیژه كانمان كه زییان به  ئااڵی به  سێبه ر و هه تاوی تۆوه  ده نووسێنن 
له  ئاواز و یه كه م ته زووی دره وشانه وه دا نقوومن

كه وان ده شكێن و تیر ده كه ونه  خوارێ
له قله قێك له  هه ولێر هه ڵده فڕێ 
دڵه ڕاوكێی هه رگیز دوایی نایه ت

زێد ناوكه  له  سێوێكی ئاڵدا
وه ك منداڵ گه وره  ده بێ و شاخه كانیش به رزن

كاتێك خه ریكین ته ماشا ده كه ین 
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مردن به الماندا تێپه ڕیبوو

كانوونی یه كه می 201٨ هه و لێر
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بەها و هەڵەی پێشبینییەكان

دۆخی یەكەم

هەموو كەسەكان لە بوێریی ڕۆیشتندا ڕازن

حاجی لەقلەق بە تەواوی بوون مایەوە و هەنیسكی نائومێدی بەسەر هه ولێردا هەڵدا
بارانیش كۆتری دەنیشێ و باڵ دەداتەوە 

زەوی زمان بە لێوی دادەهێنێ و تەڕی دەكات
هەور دیكتاتۆر نییە 

ئاسمان داگیردەكات بەاڵم ساتی ئاخاوتنی ڕاستەقینەی دێ 
ده ست به  ده موچاوی داده هێنێ و ڕقی خاودەبێتەوە

خۆی لەناودەبا و ئەو ئازاد و ڕێز نەشكاو 
بە دەوری بانگی یەكەم و زەنگوڵە و گومەزدا دەخولێنێتەوە 
خۆریش ئاوادەبێ پاش پێڵوو داخستن پەشیمان ده بێتەوە 

ڕاسپاردەی دڵیم بەوپەڕی دڵەوە خوێندەوە 
زوو هاتمەوە و دەموچاوی گڵۆپی ماڵم 

پڕ دەمار و خوێن كرد و ورەم خستنەبەر 
ماڵ بە پەرستگا و یەكەم شووشتنی پیرۆز دەزانم

خەوێكی ئارام دەڕژێنێتە چاومەوە 
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سوارێكی پاكیزە پارچە پارچە
كەلوو و ئاوازی هاوئاهەنگ و سێبووری هەڵدەدایە ناو دەستمان 

لەبەر ماڵی تەورات و ئینجیل و قورئانی دەم بە وێرد و نەوای مندا
لە ئەسپە بەهرەمەند و بلیمەتەكەی دابەزی

ڕێگا ڕكەبەڕكایەتی لەگەڵ نەكرد 
ئارام و ڕۆشن وەك دەموچاوی دایكێك

تازە نۆبەرەكەیان لە تەنیشتی دانابێت
فرمێسك لە چاوی قاوەیی ڕژا و بە تۆڕی چلچرا سڕیم 

بە هەویری ئاردی گەنم كردمە پەیكەر
الوالو بە دەست و پێی هەڵچوو
بووە یادەوەریی هەڵۆی كۆچەر

كە دووكەڵ و بارووتی بۆردوومان بە چۆكیدا نەهێنا 
چل پێغەمبەر بە چیچكانەوە لە دەوری دانیشتوون 
حەوت شەو و حەوت ڕۆژ بیریان كردەوە و مانەوە 

دواتر ڕێی هاتنەوە ناو خۆیان لێ ون بوو 

كێ كڵپە لە سەری هەڵسێ و بوێری ئەوەی هەبێت بێرەدا بڕوات 
نەخشی خەواڵوویی دەشكێنێت و باوێشك نادا 

ماڵ بە پەرستگا و یەكەم شووشتنی پیرۆز دەزانێ 
خەوێكی ئارام دەڕژێنێتە چاویەوە 

شەو و ڕۆژیش باڵی شەمێ فڕێ دەدەن و دەگەڕێنەوە ماڵی خۆیان
ڕازێك ماڵی ڕووناك كردووەتەوە

هەموو كەسەكان ڕازن لە یەكەم شوێن دەگەڕێنەوە

ئەســتێرە هێالنــەی لــە ناولەپــی ئاســمانە   بــە ڕۆژ بەتاڵــی دەكات و بــە شــەویش 
دەگەڕێتــەوە نــاوی   كــە ڕۆژ بەتاڵــی دەكات مــەرگ هێــرش دەهێنێتــە ژوورێ لــە دارەتــەرم 
ــتێكی  ــەوی دی ش ــتێرەم و ئ ــەوی دی ئەس ــن ئ ــە  م ــتێرە ئێمەی ــی دەكات   ئەس زیندان
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كۆنــە ژیاوەتــەوە  خۆراكــی ســەر ســینییەكەی هێشــتان تێكنەچــووە و كتێبــە كراوەكانــی 
دانەخــراون    پەشــیمانیی جوانتریــن وشــەیە لــە زمــان ناســیم   شــیعریش یەكــەم خوێــن 
ــەرە تاهەتایییــەی پــێ زانــی  ــەم نۆب ــی ئ ــوو   هێمنیــی ماڵ ــێ لەدایــك ب ــوو ئادەمــی ل ب
و باڵنــدەی زمانبــەد دان لــە حەوشــەوبانی هەڵناگرێتــەوە و زریانــی ڕەشــیش لێــی نــادات   
ســەرەتای یەكــەم ســۆزی پــڕ ئــازار گەڕایــەوە بــۆ یەكــەم شــووراوی پیــرۆز   شــووراوی 
ــە ئاوریشــمی خــاوی ناوقۆزاخــە و بەســەر  ــوو ب ــە دەنگێكــی پیــرۆز پێكەنــی و ب پیــرۆز ب
ــتی  ــەك ش ــت ن ــتە بیزانی ــوێنەیە پێویس ــەو ش ــە ئ ــوو   قۆزاخ ــناكدا زاڵب ــەی ترس خورپ
ــە  ــاد و شــوێنەكان خۆشــبەختییەكی كورتخایەن ــە ڕازی ی ــوون ل ــت   نقوومب ــارەوە بڵێی لەب
ــەی  ــاواز هەڵ ــەوەی گوتوویەتــی ئ ــم ئ ــاوازدا   وابزان ــە باروبوارێكــی تایبەتــی ژمــارە و ئ ل
كــردووە ئــازار پێــش ئــاوازە  شــوێن دڵۆپــە ئاوێــك بــوو هــات و دڵۆپــە ئاوێكیــش بــوو 
ــاس  ــەوەی ب ــە  گێڕان ــرە نیی ــر لێ ــچ شــتێكی ت ــادەكان هی ــە ڕازی ی ڕۆیشــت   جگــە ل
ــژەی ئێســكی  ــە پەی ــۆل ب ــۆل ع ــە   ع ــی هەڵەی ــی خولیایەك و خواســی كۆشــكی كۆتای

ــت   ــن ناكەوێ ــای ئەســتێرە بینی ــوو ســەردەكەوێ و فری كلۆرب

یەكەكان لە ئاسۆی چاوەڕوانیدا
یەك دابەش و جاران و كەم ناكرێ 

خودا
خۆر
من 

لەمەوبەدوا بازنەی یەكەكان داخران 
بەرگەی سەیركردنمان بگرن 
بۆنی هەر كەسێك دەدەین 

ئاو و گیای كەروێشكەكانی بیر نەچێ و چڵی ناو دەمی ڕەش نەبووبێت 

چــاو ناپاكیــی لەگــەڵ زەمیــن نــاكات   پێــش مــن خــودا و خــۆری لــێ بــوو بەخێرهاتنــی 
منیــان كــرد و گەنجینــە لــە دەســتیان پــڕ بــوو    ئێمــە هەرســێكمان گەیشــتین بــە هەمــوو 
شــت و كەســێك   كەچــی هــەر تەنیایــن و دەمانــەوێ زمانــی ئــەو مندااڵنــە فێربیــن داوا 
ــی ناوكــی دایكیــان  ــەوان هــەر خواردن ــدە ڕوان و ئ دەكــەن لەدایــك بــن   ڕنۆكــی دڕن
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ــۆی  ــە ب ــەو شــوێنە دەناســن ك ــن و ئ ــەرگەردان نی ــان س ــی دایكی ــاو زگ ــوارد و لەن دەخ
دێــن   هەمــوو شــتێكیش جــوان مایــەوە  دەســتی هەمــوو جــوان ماوەیەكمــان گوشــی لــە 
چاوەڕوانــی ڕوانــەوەی الســكە گــوڵ لەنــاو الپەڕەكانــی كتێــب ماوینــەوە   ســێبەر كەوتــە 
ســەر بۆشــایییەكان   بۆشــایییەكان پــڕ مرۆڤــن   مــرۆڤ داباریــن و ســەرزەوییان داپۆشــی 
ــوێنێك  ــچ ش ــە هی ــێك ل ــچ كەس ــەم هی ــد   حەزدەك ــان ڕاگەیان ــەی درۆزنانەی و بەیاننام

چاوەڕوانــم نــەكات
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دیمەنێك لە شاری بۆشایییە سپییەكان 
لە شۆستەیەكی خلیسك بەسەر سێبەری خۆمدا پازم دا 

زوقمم لەسەر گوڵ الدا و پەڕەمووچێكم لە باڵندە بە ئامانەت وەرگرت
 دوو وێنەم پێكێشا
شمشێر و شمشاڵ

میوەیەكم دوولەت كرد
لەتێكم لە نزیك وێنەی شمشێر دانا 

ئەویدیش لە نزیك شمشاڵ
توانیم ژمارە و ناوی هەموو كەلوپەلەكانی مۆزەخانە 

لەسەر لەتی نزیك شمشاڵەكەدا بنووسم و بە ئامانەت داینێم
ڕێبوار ناتوانێ سكااڵ بكات 

ڕێگا بریتییە لە خۆت
زەویش خەوی لێ تێك نەچووە 

گوێی لە پەلەقاژەی ماسیی ناو تۆڕە 
دڵ و هەستەكانی تێكەڵ دەبن

ــۆی دەروازەی  ــە تابل ــوازی ل ــە پێش ــووچ بەختەوەران ــاو پەڕەم ــووەوەی ن ــی كۆب ڕەنگەكان
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شــاری بۆشــایییە ســپییەكان دەكــەن و دروودی داگیرســاو كڕنــۆش بــۆ مــەی و مەیفــرۆش 
و مەیگێــڕ دەبــا   خــۆی دەدركێنێــت چــۆن بەســەر ســێبەری خۆیــدا پــازی دا و تەماشــای 
ــك  ــەر تاوێ ــك ه ــرد   تاوێ ــاواری ك ــرد و ه ــی ك ــردووی ماس ــوە م ــاوی نی دەموچ
چاوەڕوانبــە بەڕێــوەم بــۆ قوربانــی و هەناســە ســاردەكانت هەڵدەمــژم   ماســی یازدەمیــن 
نــەوەی مــن دەبێــت و نــاوی منیــش هەڵدەگرێتــەوە    بــێ هــۆ نییــە گوڵەســتێرە دەڕژێ 

ــە ئاگركەوتنــەوە دەگــرێ  ــەر ل و شــتێك پێشكێشــی هیــواكان دەكات و ب
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لە هێزی درەوشانەوەدا 
پیاوە زەنگوڵ جووڵێنەكەی ڕایەڵی وشە و شۆڕش

كە كیشوەرێكی تری پێ نەدۆزرایەوە 
دوا قسەی بۆ كۆڵۆمبس كرد و بە دەرزیلە و سنجاقی دایكی

هێمنانە خوێنی خۆی ڕشتە كاسەی دڵخۆشییەوە 
ئێمە ڕەنگی دڵیمان بینی 

توانیمان لەبارەی تووڕەیی چیاكان و ڕەنگی ئەشق قسە بكەین 

زەوی جلی خۆی لەبەركردەوە
بە كورسییە بەتاڵەكەی هەڵیواسی 

شەكر و خوێی لەئاودا تواندەوە
قوڕی پێ خوساند

كوورەی داگیرساند 
خشت بڕا

پێستی خاك بۆ بناغە الدرا 
شار گەورە بوو

یەكەمین ئاهەنگ گێڕدرا و یەكەم جەنگ كوژایەوە  
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پەلكەزێڕینە كە لەئاسماندا ون دەبێت 
ساڵوی هەموو جەربەزەیەكی سەندووەتەوە 
ڕوخساری هەیە و دێتە ناو ڕیشاڵی ڕۆحت 

ڕەنگی دڵی بینیوە و ڕەنگی ئەشق دەناسێت
پەنجەرەیەكی بەتاڵ لە سینگی دیواردا ئاسۆ و سنوورە 

هەناسەی سازگاری خۆر تێیدا دێتە ناو جۆش و كوڵی كاروانەكان
كەسیشی تێدا بانگی دەرەوە ناكات 
لە هێزی درەوشانەوەیدا دەردەكەوێت

هاوڕێی پاراو ئەگەر جەردە و چۆرتەمان لەبۆسەدا بینی 
مەشق بە چاومان دەكەین و گۆرانی لە لێوی شار جێدەهێڵین

شار لە خەوێكی ئارامدا هەناسەدەدا
درەختی بە پەڕوباڵ بیرنەچوونەوەی شاری

قوواڵیی دەریایان پێ سپێردراوە 
كازێوەی سپێدە 

زەردەپەڕی ئێوارە 
كاتن 

كات بیری شوێن دەكات و بۆنە خۆشەكانی لێ پەرت دەبێ 
شەقام مۆر نەكراوە

دڵ مۆڵەت دەدا و بۆت دەكرێ جارێكی تر 
بەسەریدا بچیتە شەڕی دەرزیلە و سنجاق 

مووروویەكی تریش بكەیت بە نقێمی ئەنگوستیلەی قەدەغەكراو 
هێڵەكانی ناو دەفتەری گەورەش بژمێری

هێالنە لە ترووكان هەناسەدەدا 
شەوانی ڕەمەزانی هەولێر داوادەكات 

قۆڵ لە قۆڵی شكۆی بێ پەروایی هەڵكێشی 
ئەو خەونە ببینێ كە گرینگ و زۆر پێویستە

كازێوەی سپێدە
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زەردەپەڕی ئێوارە 
ئەو داوایە ئاسایی دەبینن و پرسیارەكانی باوانمان دووبارە دەبنەوە 

دەمامكی پاشایەكانیش وەك خۆری نیوە ئاوابوو ڕەنگاوڕەنگن 

ــل  ــگ و می ــە تفەن ــڕ دەدەن ــن   پ ــە ترســناكی و تۆقی ــڕە ل ــان   پ پاشــایەكان دەموچاوی
دەهێننــەوە پەنجــە لەســەر پەالپیتكــە دەجووڵێنــن   تەقــە لــە ڕووناكییەكــی تــووڕە دەكــەن 
و برســییەتی دەخەنــە نــاو تــۆڕەوە بــە هەناســەبڕكێوە لــە بەرزایییەكــەوە داوەكــە ڕادەكێشــن 
و دەمانخنكێنــن دڕكــی پەنجەكانیشــمان دەرناهێنــن   كەســەكەمان لــە نێــوان دووانمانــدا   
ــن    ــە   دابەشــی كردی ــەوە   بەســەر هەورەگرم ــەك نەمای ــرد و وەفای ــەت نەك ســێوێكی ل
خوێنــی وشــەی ڕشــت   ڕووناكییــە تووڕەكــە   خوێنەكــەی بــۆ كــۆ نەكرایــەوە و 
ــان  ــی خۆم ــاوی دڵبەرەكان ــوو ن ــێ تێكچ ــان ل ــن مانام ــەكانمان كەوت ــەروبۆری وش س
ــوو   ــە تووڕەكەب ــانەوەی ڕووناكیی ــووی درەوش ــەكان هەم ــی وش ــەوە  خوێن ــۆ نەخوێندرای ب
ــەو جامــە  ــۆ ماڵئاوایــی هاتبــوو   ئ ڕووناكییــە تووڕەكــە دەســتی خســتە ســەر دڵمــان و ب
ــاو  ــا ن ــاراوی ت ــاوی پ ژەهــرەی بۆمــان ڕاگیرابــوو دەســتێكی لێــدا و قڵپــی كــردەوە   ئ
گۆزەمــان هێنــا   شــوێنی خــۆی نەگــۆڕی و دوا دیمەنــی بــوو   دەســتی خــۆی ڕاخســتووە 
تــا مــرۆڤ بەســەریدا بێتــەوە ماڵــەوە   پــردی پاشــاكان كــەوت   شــەقام بانگــی هەمــوو 

ــان دەكات  یادگارییەكانم
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لە بۆسەی خدری زیندەدا

برین جۆشاون و گوێڕایەڵی یەكترن 
درەختێكی ڕووت لە دوور 

دوورییەكی سەیر دوور و ساكار
ئەوپەڕی دنیا تێیدا خۆی دەناسێتەوە

گوێی لە تەوقەی گەرمی ئەو كتێبەیە 
لەبارەی ناودارانەوە نووسیومە

دەڵێت ئەوانە ڕۆژنامەی ئێوارانن 
ڕۆژنامەفرۆشی گەڕۆك

بردوونی بۆ بازاڕ وسندووقی پۆسته و شوێنە گشتییەكان
یان گیانی بەرزبووەوەن 

بە ڕێگای سرووشەوە براون بۆ دڵگۆیی و چاندنەوە 
بەیانی دێنەوە هۆش و پشیلەی سەر بەز لەوێ نامێنن 

وێنەكانی ڕۆحت لێی پێكهاتوون و تەزوون 
لە چوارچێوەی سۆزی دیدار و خرۆشی 
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 جەزبەی دەگرێ 
لە شەقامە سەرەكییەكان هەڵیدەواسێ و دەڵێت ورد سەرنجدەن 

پێشبینی خەندەیەك دەكا و له  شه ڕ دایه  له گه ڵ مه حاڵ
بەم شێوەیە هەموو شەوێك هەمان شت دووبارە دەبێتەوە

سبەی دەستوڕست بۆ كوشتنی خدری زیندە لە بۆسە دادەنیشم 
بەڵكو بۆم بكرێت بیكوژم و دۆنایدۆنی بم 

زمانی بۆگەنكردووی باڵندەی بەدیش فڕێدەمە جیهانە ساردەكان

ــن    ســەكۆی ســەما  ــد و جــێ بەخــۆ ناگری ــوە خەوان ــان بەپێ ــە ســاردەكان ئێمەی جیهان
كەســی لــێ نەمــا ئــەو ڕۆشــنایییەی لــە ڕوخســاری ئێمــەوە چــووە ســەر ســەكۆ   پرســیار 
ــڕ  ــان پ ــی خۆی ــە هێمن ــن ب ــاو ســووڕی ڕۆژەكانمــان جــوواڵ شــانەكانی هەنگوی ــوو بەن ب
دەبــن   لەمەوبــەدوا بكــوژی خــدری زینــدە بەنهێنــی لەگەڵمــان نــادوێ و بەســەر پشــتی 
نەهەنگــەكان ڕەتمــان دەكات   خۆرێكــی جوانەمەرگیــن لــە جۆگەلەیەكــی پــڕدا بــە زەمیــن 
ــە  ــن   دوای ئەم ــەوە پاشــەكەوت دەكەی ــی زیندووبوون ــدا خوێن ــە دۆنایدۆن ئاشــنادەبینەوە ل
چــی ڕوودەدا   كەڵەبابــی دڵخــۆش ئەشــقی دەپارێــزێ و چێــژ لــە دەنگــی خــۆی دەكات 

داهاتــوو دەبــێ بــە هــی ئــەو
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ئاوم بەخۆڵدا كرد و بۆنی خودا خۆش بوو 
هەور لە شوێنی دروستبوونی خۆی

ناسرا و بەسەر كێڵگەی لێوبەباردا تێپەڕی 
بەهانەی سووتانی بۆ هێناین و بۆنی خۆڵەمێشی تەڕی كردین 

گوڵدانی پڕی بەر پەنجەرە فێنكایی بۆ هات
گفتی بە ڕازی ژیان دا 

پێستی ناونیشان بەسەر گۆشت و ئێسكم كشا 
 خەندەی دیدار و ئاخاوتنی باڵندە ڕسكان 
خونچە بۆ گوڵبوون چەند كراسی دڕاندووە 
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1- زێــوان 19٨٨ داوەتمــان دەكات بــۆ قوواڵیــی ناولــەپ و بەرزكردنــەوەی گــۆزەی 
ــی  بێدەنگ

2- ڕووەكەكانــی خوداوەنــد 1999 داوەتمــان دەكات بــۆ قوواڵیــی ناولــەپ و بەرزكردنــەوەی 
ــۆزەی بێدەنگی گ

٣- خــەون وا خــۆی گێڕایــەوە 2004 داوەتمــان دەكات بۆ قوواڵیی ناولــەپ و بەرزكردنەوەی 
گــۆزەی بێدەنگی

ــەوەی  ــەپ و بەرزكردن ــی ناول ــۆ قوواڵی ــان دەكات ب ــاڵە 200٥ داوەتم 4- شــەڕی چــل س
گــۆزەی بێدەنگــی

ــەپ و  ــی ناول ــۆ قوواڵی ــان دەكات ب ــە 200٨ داوەتم ــە هەمووان ــاگای ل ــەك ئ ٥- مردووی
ــی ــۆزەی بێدەنگ ــەوەی گ بەرزكردن

ــەوەی  ــەپ و بەرزكردن ــی ناول ــۆ قوواڵی ــان دەكات ب ــەوە 200٨ داوەتم ــەد و یەكش  ٦- س
ــۆزەی بێدەنگــی گ

7- ســاڵی ســفر 2010 داوەتمــان دەكات بــۆ قوواڵیــی ناولــەپ و بەرزكردنــەوەی گــۆزەی 
بێدەنگــی

٨- ســروودی زەوی 2012 داوەتمــان دەكات بــۆ قوواڵیــی ناولــەپ و بەرزكردنــەوەی 
ــی ــۆزەی بێدەنگ گ

9- حەزدەكــەم ئەوەنــدە بژیــم 201٥ داوەتمــان دەكات بــۆ قوواڵیی ناولــەپ و بەرزكردنەوەی 
گــۆزەی بێدەنگی

ــەپ و  ــی ناول ــۆ قوواڵی ــان دەكات ب ــووح 201٨ داوەتم ــتیی ن ــە كەش ــن ل 10- دواكەوت
ــی ــۆزەی بێدەنگ ــەوەی گ بەرزكردن

براكانی ناخ دڵم سوار نییە و بەشدارم لە خوانی خودا و زیندانی وااڵ 
ئاوم بەخۆڵدا كرد و نیگا سه خته كانم

بیرنەچووەتەوە و دیمەنەكان دەالوێنمەوە
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بە هەڵەش حەزم لە ژیان نەكردووە پرسیویشمە ئادەم یان حەوا نۆبەر و دڵڕاتەكێنی زەوین 
پەیدابوونی ناو دوێنێ بوو گەلێك تەلیسماوی نییە

ناو لە شوێنی لەدایكبوونی دەناسرێ 
حەوای ڕوومەت حەفت ڕەنگ

هێز لە ئەژنۆت كۆكەرەوە و ڕاكە 
تەنیایی بوومەلەرزەی خستە

هێالنەی حاجی لەقلەقەكەی بەر لەوەی بمرێ 
دەست ڕەنگاوڕەنگەكان مرداندیان

تا ڕادەی پەرجوو تەماشام كرد 

ئاسمان لەو كاتەدا سەرتاپای شین بوو 
توندتر ڕاكە نواڵە

ژیان لەچاوەڕوانیدا چەند كراسی دڕاندووە
لەپڕ پەنجەرەیەك داخرا
خەیاڵ سۆمای نابینابوو

نەبووە ئاوێنەیەك خاڵی ناخی تێدا گەورە بكەمەوە
جاڵجاڵۆكەشم بینین

كراس بۆ پەرییان دەچنن و پرچیان ڕست دەكەن 
هەموو بەهانەكان بۆ ئەمەن ڕۆن بەسێركدا بڕێژن و گا بخلیسكێ 

زەوی بەئاسانی پەشیمان بووەوە 
لە یاقووتە شینەكانی ڕژاندوویەتی
لە دوورییەكی ئارامدا ماومەتەوە 

بۆنی خۆشی جەنگاوەرێكی بێ ئاگر و ئاسن لە بەرەیەكی نەرمدا دەپەیڤێ

ــەركەوتن و  ــن س ــاوی م ــش چ ــینەكان لەپێ ــوو سەرنش ــكەنجەی داب ــان ئەش ــی و ژی پەیڤ
ــە  ــی ب ــە پێخواس ــوو ب ــێ نەب ــی ل ــدم   دڕك ــت گەیان ــا بەهەش ــتییەكە ڕۆیشــت   ت كەش
ــتین و  ــرد   دانیش ــەمان ك ــەنگەردا پیاس ــە و س ــوور و قولل ــك و س ــی كەس ــر گڵۆپ ژێ



عەشق جوانرتە لە مردن               سەباح ڕەنجدەر                 ناڵە حەسەن   

27

خوانمــان داخســت و پێچایــەوە   پشــت لــە هەڵــەكان كــرا  ئــەوەی ئــاوی چــۆڕاوی داخ 
ــۆ  ــژوو ب ــوو  پەیكــەری مێ ــاو باخچــەی بەهەشــت هەب ــردراوان لەن ــوو پەیكــەری هەڵبژێ ب
نووســراوەكان كــە جلــی ڕەنگاوڕەنگــی دزراو لــە نێرگــزی تەمەندرێژیــان لەبــەرە   درێــژە 
بــە ژیــان نــادەم ئــەو ژیانــەی ســەری ئەشــكەنجەی دانــا   ژیــان ئەشــكەنجە دەپاڵێوێــت و 
هیــوای نزیــك لەدڵــدا هەڵدەگرێــت   كەشــتییەك بــە كــرێ دەگــرم گەشــت لــە ڕووبــاری 

ــدا نائومێــدی دەكوژێــت ــان و شــیر و شــەراب و هەنگوین ــەورات و ئینجیــل و قورئ ت
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ئەسپی باڵ داستان و ئەفسانە گەیشت
 

بە هەزار دڵ دەچمە ژوان و دیدەنی 
مانگ لە ژوان و دیدەنی ناڕێكی زەوی شەرم دایگیرساند

بۆنی باوەش تووشی هەاڵمەتی كرد
چنگ لەسەر دڵم هەڵگرە و لە كۆڕی یاران

دووركەوە ئەی پەتای حەفت دەمار
دەستی پەرۆشی و تاسەكردن لەبەردەرگای ماڵئاوایی 

ئەلبوومە داخراوەكان دەكاتەوە و پەڕەكانی زۆرنین 
خەونێك شەوی كورت كردم و بە دڵخۆشی خەبەری كردمەوە

مرۆڤ بەیانییان وەك ئاو دەجووڵێ 
شەقاری پاشماوەی برووسكێك دەمی گەیشتە پەنجەی پێم 

ئەسپی باڵ داستان و ئەفسانە چوار ناڵەی دا 
چوومە خەونی تایبەتیی نووسینەوە 

گوناهی زەویم سڕییەوە و ناوچەوانیشیم ماچكرد
خەو تازە چاوی زەوی گەرم كردووە 

ئای لە خودی خەون دڵنیام
ئەشقی گەرمە و ڕووباری بەستوو دەكاتەوە 
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ئەی زەوی كۆترە پەیامبەرەكانت لەسەر شانی من دان بدە
بۆ شوێنێكی نەزاندراو نافڕن

ئەستێرە لەسەر شانی من ڕەنگیان ناگۆڕێ و نابن بە بەردی شەڕ

لەنــاو تەپوتــۆزی تەڵــخ و ئاســۆیەكی زەرددا پێــم لــە بــەردی شــەڕ گیربــوو   بەالداهاتــم 
و نەكەوتــم   كــردم بــە بەردەكێلــی خوێنــڕژاوان    ئەســپی نامــرادەكان بــەردی شــەڕیان 
جێهێشــت   نەچوونــە ســەر كانییەكــی ســازگار   دوور ڕۆیشــتن چوونــە ســەر دەریــا ئــاوی 
ــبەینان  ــای س ــۆڵ دانیشــتبووم وەك ب ــەقامێكی چ ــتەی ش ــەر شۆس ــەوە لەس ــوێر بخۆن س
ــای  ــە مان ــەوە دەبن ــی خۆیان ــی و خاكیبوون ــە لەخۆبوردووی ــان ل ــاوەدا كش ــەو ن ــەر ئ بەس
ــم چــرای ناوچەوانیــان داگیرســێنم    ــە دەســتەوەیە و چاوەڕوان ــی ســوورم ب ژیانمــان   گوڵ
ئــەوان قســەبكەن و منیــش گوێیــان لــێ بگــرم و تــا قوواڵیــی نــاخ بــە داخ و زووخاوێكــی 
زۆرەوە دەتلێمــەوە   باڵندەیەكیــش لــە تەنكایــی زەردەپــەڕدا بانگــم دەكات و دەڵێــت لەنــاو 
تەپوتــۆزی تەڵــخ و ئاســۆی زەرددا وەرە دەرێ ئــەوەش ببینــە پیاوێكــی كاســە چــەور چەتری 
ــەی  ــدە ك ــت   ناشــزانێ باڵن ــردووە تەڕنابێ ــەوە دڵنیاك ــە خۆشــی ل ــەر باران ــداوە و لەب هەڵ
ــە ســاردی  ــەو تفــرە ل كۆچدەكــەن و بەچكــە پەڕەســێلكەش چەنــد ڕۆژ لێویــان زەردە و ئ

یــان لــە گەرمــی فڕێــدەدەن
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دایەگەورە نیشانەی سەرسووڕمان بەرانبەر جەرگی خۆی دادەنێ 
ئەو ژنەی خۆی دەكاتە بەرات و قوربانی و شیر دەداتە كۆرپەكەی 

ئەمەك و گۆرانی حەفت ڕێ چاوساغی دەكەن
بۆنی لەناو ئاگری ماڵدا چەك لە دەستی دیكتاتۆر

دەكەوێنێت و مۆمی سەر گەنجینەیە
خۆڵەمێشی دوای سووتان نییە 

كەوتە قەاڵی خودەوە
كە لە ڕەنگێك زیاترە و پاراوی بۆ چاو دەگەڕێنێتەوە

خێوی ناقۆاڵ 
شەوە 

دایكی ئاڵ 
دڵەڕاوكێی سەرەتا و كۆتایییەكان 

دەستیان بەست و كردیانەوە 
بەبیری هاتەوە ڕەنگە من كوردستانی بم

كە پێی دەڵێم دایەگەورە
بە چاوەڕوانی ئەو خەوم لێكەوتووە و چارەی دڵم دەدۆزمەوە

كوردستان گەدەی بەتاڵە و بە مەلوولی بەسەر ناوی خۆیدا دێتەوە 
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چووە ناوەندی ئاسۆ و تەماشای دەریای كرد 
نەیتوانی چارۆكەی بەلەمەكەی هەڵدات 

پەنای بۆ دانبەخۆداگرتن برد 
هێلكەی پرسیارێكی خستە هێالنەی ترووكاندنەوە

خواردنم خواردنێكی مەمرەومەژی 
یادەوەریی ساردبووەوە گەرم نەبووە و گەشەی نەكرد

بەدوای تەنیاییدا سەرم باڵندەی 
حەفت ئاسمانە و بە نۆژەنكردنەوەی چینەكان خەریكە

ئەرێ ئەو هەورەی بە سێیانەی

 بەفر و 
باران و 

تەزرە دووگیانی 
سۆراغی تەنیایی لە كێ دەكرێ 

بەهێزترین كەس لە هەموو كەس تەنیاترە 
پەپوولە پایزە سێبەری خامۆشانی 

بەدوات غاردەم دەتگرم
هەڵنەوەرێی هەڵبووەرێی

بە كراسی یووسفەوە دەنووسێیت و ڕەنگت دەگۆڕێ

تەنیایــی وای كــرد لــە جێگایەكــی دابــڕاو لــە شــار كــە ڕوونــاك و پــڕ گەرمییــە چاوەڕوانــی 
نــەوەی بەهەشــت و جنۆكــە بكــەم   لەســەر ســەكۆیەكی بــە بــەردی بــە نــرخ بەرزكرایــەوە 
ــز و  ــە   هێ ــی هەی ــەوت بەرزای ــت   ح ــەكان دەچێ ــژە بەناوبانگ ــاری گۆرانیبێ ــە ش ــە ل ك
ــەوە  ــتانەی بگەڕێنم ــەو دەس ــەرەو ئ ــڕم و ب ــۆرەكاتەكان دابب ــە ش ــدەدات زەویی ــم پێ ئازایی
ــت  ــڕوو دەتوانێ ــێ ئاب ــی ب ــەوە   دڕك ــەر بەرزكراونەت ــراو بەحەوتب ــی مووتوربەك دژی درەخت
ناوچەوانــی شــاعیرێك برینداربــكات دوو دڵــۆپ خوێــن بكەوێتــە ســەر دەموچــاوی زەوییــە 
ــە   ئاشــتیی دڵ  شــۆرەكاتەكان   خوێنــی گــەرم لەكــە نییــە  ئەشــق و تــكای ئاشــتی دڵ
لــە زەوی شــۆرەكات گەورەتــرە واڵتــی تێــدا دروســتدەكرێ   ڕووبارێــك لەســەر شووشــەی 
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پەنجــەرە شــەپۆلدەدا و تووڕەیــی كوشــتووە



عەشق جوانرتە لە مردن               سەباح ڕەنجدەر                 ناڵە حەسەن   

33

ئاهەنگێكی تەواو نەبیندراو 
ئەمڕۆ ئاهەنگی لەدایكبوونی منداڵێكی گەڕەكمان بوو 

هەویر و فڵچەی ددانم بۆ برد 
مۆمێكم ڕفاند و هەاڵتم 

چوومە سەر كورسییەكی حەسیر و مێزێكی بازنەیی 
بە ناوەندی جیهانم زانی

ناوەندی جیهان هەقیقەتە 
دەموچاوی یەكپارچە نەبووەتە گرژی و دەماری ناڕەزایی 
دەشمەوێ لە شەرم و شانازیی ئەو ئەستێرە دوورە بگەم 

تەنیا پڕشنگی دەگاتە ئێمە 
هەستەكانی خۆم خوڵقاند و سروودی ئایینیی مرۆڤایەتیم گوت 

مۆم نەبووە ڕۆژ
تووڕەیی نەبووە واقوڕمان 

باوێشك نەبووە نازی ئەستێرەی گەڕۆك
تەقەی دەرگا نەبووە ئاواز 

هاژەی ڕووبار دەنگی زاڵی سروشتە 
پەڕینەوە لە ڕووبار قەدەغە نییە

نەشمتوانی چی بە مەلەوانی و باڵوەشاندن بڵێم 
الرەملی تەمەن و چەقۆی ڕێگران 

گەرمایی ئەستێرەیان لێم دوور نەخستەوە 
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ئەی ترووسكایی لەخەو هەستاو و ئاهەنگی تەواو نەبیندراو 
مایەوە تەماشای دۆڵی ڕۆچوو بە ناوچەوانی زەوی بكەم 

تكادەكەم لەخەونەكەم بمێنەوە چرای بادە 
زەویش تەخت نییە هاوشێوەی مرۆڤە 

بە خەیاڵ ناسین ئاشق خومار و بەختەوەر دەكات 
خەیاڵ بە ویست و زانینەوە داهێنەری بوێریی لێدانی دڵە

هەر دەڵێی بەردێكی دەستی گەورەترین گوڵی پشكووتووم 
هەڵدەدرێمە قوواڵیی لێدانی دڵەوە

ئــاوی شــێتی ڕژا و دڵ لــە حەكایەتــی جوانییــەوە لێــی دا   شــنەی بەرەبەیــان بیرەوەرییەتــی 
و نایــەوێ بــە مردوویــی بــژی بــێ ئەنــدازە گەورەیــە و ڕاكــردوو نییە لە خۆی   ئــەو خۆرەی 
ــە لەدایكبوونمــان دەدرەوشــێتەوە      ــۆ خــودا كــە ل ســبەی هەڵــدێ دەمانداتــێ   ســتایش ب
نزایەكــی پێشــنوێژ خۆڵــی خۆتــم بمبــەرەوە ناولەپــی خــۆت و ئاهەنگــی ناشــتن بگێــڕن   
پرســیارێكی دوای نــزای پێشــنوێژ ئایــا لــە بەهەشــت نوێــژ و دوعــا دەكرێــن یــان كــێ 
خاوەنــی بەهەشــتە ئــەی ئەوانــەی دەچنــە نــاوی وەك مێــوان بەخۆڕایــی تێیــدا دەمێننــەوە 
ــە كونەكانــی دێنــە  ــاوی ل ــە ن ــڕ شــیر   هەنــگ دەچن و شمشــاڵ داوێنــە ســەر جامــی پ
ــە ماوەیەكــی  ــەوەی ب ــاوی شــێتی كــە ڕژا پــاش مان ــەڕ دەفــڕن   ئ ــی ت ــە باڵ دەرێ و ب
كــورت ڕەنگــی وەك چــا زەرد بــوو   لــە ئاوێنەیەكــدا نقــووم بــووم و خنــكام   خۆشــاوی 
بــادەی پیاوچاكانــم گەیشــتە دەســت     لێدانــی دڵ تاریكــە وەك خانــەی فەرهەنــگ و 
شــارەكانی جیهــان  ســەیرە خانــەی فەرهەنــگ و شــارەكانی جیهــان تاریكــە و بەڕێكــەوت 
ــان    ــارەكانی جیه ــگ و ش ــەی فەرهەن ــە وەك خان ــی دڵ ڕووناك ــە  لێدان ــدەش هەی ئاین
ــەی فەرهەنــگ و شــارەكانی جیهــان ڕووناكــە و بەڕێكــەوت ئاینــدەش هەیــە     ســەیرە خان

پێشــبینییەكی بەرلەدایكبــوون  
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ڕەگ لە دەم جۆگەی وشك هەناسەنادات
 

شەختە پێڵووی چاوی ئاوە و وەك چاو بێگەرد نییە 
ڕووەكە خۆڕسكەكانیش

لەناو بەردە ڕەش و قاوەیی و سپییەكانەوە دەردەكەون 
چێژ لە بەردەكان وەردەگرن و بەڕەنگی خۆیان هەنگاودەنێن 

خودی خۆیانن و بەخۆیان وەرزی ساڵ هەڵدەبژێرن 
ناوێكیان بۆ گەشەكردن هەیە 
نازاندرێ بۆ ئاشكرای ناكەن 

نیگاكانم دەنێرمە شوێنێك كە پەڕۆی ڕەش بە سەرچاوی نەكشاوە 
سەیری ناوە ئاشكرانەكراوەكە دەكەم 

لەو شوێنەی هەموومان هەناسەمان گەرمە 
ناوی یەكتری دەهێنین و خۆشاوی درەختی ئامۆژگاری دەخۆینەوە 

بۆنی كەتانی تەڕیش دەكەین 
ژیان لەوەش زیاتر بڕدەكات 

شاعیری شێوە ئاو و ناو و تەقاندنەوەی تەڵەی بۆسەكان 
ڕوومەتت لەسەر دەستت دانێ و زەین بدەرە شەڕی دەستنووسەكان

زەوی لە هەموو ڕەگێك تێدەگات و دوا وشەیان لێوەردەگرێت 
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شــەڕی دەستنووســەكان ئــەم زەمینــە ڕووخەونینــەی كــردە كوورەیەكــی تــووڕە و هەڵچــوو   نەمتوانــی 
چــاو لەســەر هێرشــی ئاگــرەكان هەڵگــرم   لەگــەڵ ئــەم دووكەڵــە و تەنگەتاوكردنــەش   خانمــی مــاڵ 
ــاو  ــدا و بەن ــم فڕێ ــن نینۆكەكان ــی ب ــرد   چڵك ــی نەك ــڕی دووكەڵ ــی ب ــەكەمانی بەڕێك ــی فانۆس پلیت
ئاگــردا ڕۆیشــتمە مێرگێكــی پــاراو   قەیتانــی پێاڵوەكانــم نەســووتان   تەماشــای چێڵێكــم كــرد گیــای 
ــه وه     ــە دەمارەكان ــێ و ئاســوودە و دڵشــاد بڕژێت ــێ نەئاڵ ــی ت ــا شــیرەكەی دوودڵ ــی دەخــوارد ت تایبەت
دەبــێ زەمیــن بخرۆشــێ و ببێتــەوە منداڵێكــی شــیرەخۆرە جلوبەرگــی لــە ڕووناكییەكــی ســوورپۆش 
بــۆ بدروویــن    خێــرا چاوەكانــی بكاتــەوە بەهــۆی پانتایییەكــی پــڕەوە بگەشــێتەوە و بەهێــز بمێنێتــەوە

مایسی 201٨ هەولێر  
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دۆخی دووەم 

لەدایكبوون و مردن
لە سەدەی بیست چاوم لە السكە ماندووەكان ئااڵ و سەركەوت 

لە سەدەی بیست و یەكدا
چاوی ئااڵوم لە السكە ماندووەكان دەكەوێت 

هەردوو سەدە لەو خرۆش و خولیایەی لە منیان ڕسكاند
كرمی ئاوریشم لەناو لەپیان كەوتە گڕوگاڵ 

سەیر زۆر سەیر تەماشای ئاگری ناو شووشەی المپای كرد 
ئاوریشم بەشە میراتی منە

بەشە میراتی خۆم دەپارێزم و ڕۆژگار دەیهێڵێتەوە 
لە زۆر بۆنەدا سینیی كێكی بەدیۆمم

قڵپ كردووەتەوە و پەنجەرەی مۆنم شكاندووە 
دەرگای خەزنەم بە گەرمایی پەنجە كردووەتەوە

لەناو بەلەمی ڕاوچییەكان
چرام داگیرساندووە و لە حیكمەتی چارەنووسم پرسیوە 
پەپوولەم ئاشق كردووە و تەمومژی سەر ئاویشم الداوە 

تووڕەیی تێكەڵی بەزەیی نابێت 
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با شوێنی هەیە لێی هەڵبكات
خۆشی لە لووتكەی درۆزن الدا 

لە بیریشی ناچێتەوە بۆچی هەڵیكردووە و لە چیشدا دەبێتە سروە
سروە باڵ دەجووڵێنێتەوە

لەڕۆژێكدا كە خۆرەكەی زۆر ڕۆشنە ڕووەك زوو پێدەگەیەنێ 
بە بزەیەكی ئاشنا خەاڵتم كە و دەستبەردارم مەبە ئاوریشم ڕوێن

لەدایكبوون پەڕەمووچی كۆترەكانی باڵوكردمەوە و بۆم كۆ نەكرایەوە 
مردن فریام كەوت و بۆ الی هیچ شتێك نەگەڕامەوە 

ئاگری كەس لە ئاگری كەسدا ون نەبوو 
كەسیش بە ئاگری كەس نەسووتا 

لەبەر پەنجەرەی یەكیش تێپەڕین و خۆشحاڵین بە سەمای زەماوەند
سەیر زۆر سەیر تەماشای ئاگری ناو شووشەی المپا دەكەین



عەشق جوانرتە لە مردن               سەباح ڕەنجدەر                 ناڵە حەسەن   

39

ئەوسا و ئێستا
 

سروشت هەموو پرسیارەكانی
ئێستا و ئەوسای كردووە و بۆ هەموو شت سەرەتایە 

خەیاڵ سەرەتای خۆی دەدوێنێ و هانا بۆ شكۆی خۆی دەبا 
پەپوولە ئاگری ڕاونا و كەوتە بۆسەی و كوشتی 

گەرمایی لە دڵی جریوەی دەهات 
بە ئاوی حیكمەت درەختی سێبووری گۆش كرا 

ئاو ڕێڕەو دەگۆڕێ
بەاڵم بیر ناگۆڕێ

لە دەرەوەی باخەكانی بەهەشت میوەكان ناسیمیانەوە 
باڵ لە گەرمیی پێگەیینی میوە كرانەوە و بە خوداوەندەكان ئاشنابووم 

لەخۆشییاندا سوورهەڵگەڕام 
خوداوەندەكان مژدەن و دێنە الم و باسی

وەفای دەریام بۆ دەكەن 
میهرەبانانە سەوڵ دەكاتە دەستی منداڵێكی تازە لەدایكبوو 
كاتێكیش جێمدەهێڵن بەسەرمدا زاڵدەبن و بیریان دەكەم 

پرسیارەكانی ئێستا و ئەوسا لەبارەی ئەو شتانەی
دەتوانم هەمبێت دووبارە دەكەمەوە 
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بۆ هەموو شت سەرەتام 
سەرەتا پێویستی بەوەیە 

هەموو ڕەگەكان لە شوێنپێی
جوانی و لێبووردن بچێنێت و شتەكان دەست پێدەكەن

گواڵو دێ تایبەتمەندترین نهێنیی گوڵ دەدركێنێت 
زەوی لە پەردەی ڕاز دێتە دەرێ 

ڕازاندنەوەی خۆی دەداتە دەست هەموو ڕەنگەكان 
گوڵ سەرسپاردەی گواڵوە
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وەچە و بنەچە 
شوێنپێ ئەمەكی ڕێگا نادیارەكانن 

جەلالدیش دەیەوێ ئاسمان خامۆش بێت 
چۆلەكەكانم لەناو ڕەشەبادا بەڕەڵال نەكرد 

دووركەوتمەوە و هەڵمدان 
بەشە مێوژی خۆم لەقەرتاڵەدا هەڵگرت 

هەنجیر و گوێز و باویم داتەكاند و چوومەوە یاریی گومبەتانێ 
بەرانبەر چیا وەستام و بزمارەكانی كەشتیی نائومێدانم توندكردەوە 

بە پەرۆشم خودا بۆ داوەتی ماڵی خۆی بانگم بكات 
پۆلە چۆلەكەكەی هەڵمدابوون بۆ ئەوەی خۆیان پێشانی برووسك دەن 

لەگەڵم بنیشنەوە و دەنووك لە زایەڵەی سینگی 
 قەاڵ بدەن و گۆرانییەك لە لێوی جێبهێڵن
ئاوی تۆفان و الفاو لەبەر دەستماندا مردن 

شارمان الواندەوە و وەچە و بنەچەی ئاگرمان ژمارد 
كەمی نەكردبوو

شەقامەكان لەبن پێی ڕێبواران گڕوگاڵیان بوو
ئەسپ و پاڵەوان و پەیكەرەكان پیرۆزەی دوو چاوی تێرخەو دەبەخشن

هەردوو تای تەرازوویان مەل لەناوی مەشقی غاردان و باڵ دەكات 
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باوەڕ و گومان 
هەستە تووڕەكان قوالبیان لە ئاو

كێشایەوە و باوەشم لە خودا وەرێنا 
باوەڕ و گومان باوەشیان پێدا كردم و خۆیان نەدركاند 

دڵوپ و دڵۆپ كەوتنە ناو كاسە و كەوچكمانەوە 
هەراسان و بێزاربووم 

لە قسەی دووبارە لەبارەی ڕێنوێنییەكان 
لە ئومێدی ئەوان هیچم بۆ نەگوازرایەوە 
ڕووبەڕووبوونەوەی خۆدركاندنم هەڵبژارد 

گردۆڵكە و چیاكان سوور هەڵگەڕان 
لەناو دەستە بەهێزەكانی تەفرەدان

خۆم ڕاپسكاند و بوومە ترپە و ئاوازی نووسین
بەناو دارستانێكی گەورەدا ڕۆیشتم یانی جێگایەكی نەناسراو 

درەختەكان بەدوامدا هاتن
دایكێكی ئەفسانەییم ناسی 

كەروێشك لەگەڵی دەڕۆن بەری درەختەكان كۆدەكەنەوە 
هەندێك نیشانەی ئاگریان دروست كرد 

بەرەو گردۆڵكە و چیا سوور هەڵگەڕاوەكان بەرزبوونەوە 
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دەبێ تەماشا بكەین 
خوێن سەر دەكات و فرمێسك خوڕەی دێ 

كاروان دوانەكەوت و گەیشت 
هێمای كلیل و كلیلسازی لەسەر تاج چنی و ئاسۆیەك پێكهات 

بۆ فەرمان و بەرفەرمانی ئەوە بكە و ئەوە مەكە
زمانی كوردییان پێبەخشیم 

لەسەر بەرد تۆمارم كرد و هەتا بڵێی ڕۆشن
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لەكەدار و كلكدار 
مرۆڤ دڵۆپ دڵۆپ خوێنی پاكی لێ ده ڕژێ و خاك ده یخواته وه 

خوێنی پیسیش له  له شی ده مێنێته وه  و بۆگه ن ده كات
چەتری كاسەی سواڵ بپێچەوە پیاوی لەكەدار و كلكدار 

وەك پشیلەی لە حەفت دەرگا میاویو
چڕنووكت بەسەرماندا كردووەتە قەفەس 

ئەسپی شەل كه ژاوه ی له سه ر پشت هه ڵنادرێ
چاو بە فرمێسك سڕە و دەخیلەی دڵشكاوانە 

پایز دڵەڕاوكێی سروشتە 
الپەڕەكانی ناوچەوانی هەڵدەدەمەوە 

مێشكێكی باش و سادە 
كە خوێنی لێ دەتكێ سەردانی دەكات 

ساتمە ناكات و ناكەوێ
لە مێژوویەكی زیندوودا پشوودەدا

هێشووەكانی پێگەییون و دەستەكانی بۆ بەرزكردوونەتەوە 
بووە هەتاوێك تانوپۆی ڕەش و سپی چنیوە

زۆر ڕامام تا لە چنین بگەم 
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خۆی الدا لە لێوی ڕەشی نزا خوێن 
گوێی لە زمانێكی تر بوو 
لە دەشتایییەكدا وێڵ مەبە 

كلیلی شار بخەنە سەر ئاوێنەی زواڵڵ كە زمانی نەرم دەهەژێتەوە 
شەرمم لە برین نەكرد 

شەرم لە برسییەتی دەكەم
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هاتن و نەهاتن 
كەسێكی چاوەڕێم لە هاتن و نەهاتندا تەنیا نەبم و قاچم زەوی نەگرێ

تەنیایی دڵ دەسووتێنێت 
دەستیشم لە كردنەوەی پەنجەرەدا گیربووە

پەنجەرە لە ژووری زیندانیشدا دڵخوازی دیدارە 
مێوان لەبەر پەنجەرە ئاڵووااڵی ڕێژەنی ڕوخسارە 

دڵی سپاردووە بە خۆرێك چاوی ئاڵۆز نەبووە و هەڵی نەگڵۆفتووە 
تەنیا ڕەنگی هاتن لەچاویدا دەنیشێت 

جۆرەها دەنگی تێكەڵ لەسەرت جێ بە یەكتر چۆڵ دەكەن 
دەیانەوێ بچنە ئاسمان بزرینگێنەوە 

بە خوماری سەیری زەمینی خومار بكەن
بیر لەو تیشكەش بكەنەوە 

بە نێوانی شاخی كەڵەكێوی ڕەت دەبێت و لە پەنجەرەی زیندان دەدات
تیشكێكی لەناكاو نییە 

خۆر و پەنجەرە گۆرانیی یەكەمن 
دەچنە ناو چارەنووسێك هێڵ و هێماكانی هیوایان لێ دەخوازرێ

خۆیان بەسەر نەهاتن دادەخەن و بەسەر هاتن دەكەنەوە
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ڕاست و چەپ 
ڕێوییەكی قوونگیراو لە ئاوێكی جادوولێكراودا ددانی شووشت 

كاتژمێری فێرە هەڵخەڵەتاندن كرد 
ئەوەی چاوەڕوان دەكرا ڕووی دا

ڕاست ئەسپی چووە ڕێ 
چەپ شەقامی ناهاوسەنگە و ڕێبوارانی لەگەڵ

یەكتر نامێننەوە و بخوور دەكوژێننەوە
لە پشت شۆستەكانیەوە جورج دەمی یەكتر

لە ئاوێنەی چێژدا بە پێوانە و قەوارە دەبینن 
پیت و هێڵ و نیشانەكانی هاتوچوویان كڕاند

ئێمە تێكسووڕاین و گاكانمان لەناو كێڵگە بۆ نەهاتنەوە 
هەر بە چاو شوێنپێیەكانی دزین 

گوللەی قینی كواڵوی تەقاند 
گوللەی فرمێسكڕێژیشی بۆ هەلێكی تر هەڵگرت 

لە خاكی ڕەنگەكان گۆپكە و چرۆ و خونچە و گوڵ 
ژەهراوی دەكرێن ئەوجا پێیدەزانن

باخچەش لە تووڕەییدا ڕەشێنەی چاوی نەما
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شەو و ڕۆژ 
لەشەودا سینگ دەردەپەڕێنم و خۆم ئامادەدەكەم 

بەناو ڕۆژدا بڕۆم و شتەكان دژی شەو هەڵگرمەوە 
شەو زانی بێكەسم و بە سەرانسەری دنیادا دەسووڕێمەوە 

بەشێك لە كاتی خۆی كورت كردەوە و دنیا بووە پەنجەرە 
لەڕۆژدا دەست لەسەر سینگ دادەنێم و خۆم ئامادەدەكەمەوە 

بەناو شەودا بێمەوە و شتەكانی هەڵم گرتووەتەوە 
لە مۆزەخانەی پایتەختی دابنێم 

ڕێگاكانی شەو و ڕۆژ وایان كرد 
شانازیی بە بێ شەو و ڕۆژیی خۆم بكەم 

شەو و ڕۆژ گومانیان هەیە 
هەموو ئەو بەردانەی هەڵمدان 

نركە و ناڵەیەكیان نەخستە دڵی گۆمێكەوە 
كامێراكەم ئامادەدەكەم وێنەی

قڕژاڵێكی چاو پەلكەزێڕینەیی دەگرم الفاو الیداوە 
گوڵەبەڕۆژە بەسەریدا چەماوەتەوە و سێبەری لێ كردووە

ئەی ئەستێرەی بچووك بڕژێ 
بەیەكەوە كۆچدەكەین 

نامەیەكیان پێ سپاردووم هیچ لەسەر زەرفەكەی نەنووسراوە
ئەرێ ئێوە پرسیارێكتان لە ئاوێنەی ڕەشدا نەشێواوە 
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كۆن و نوێ

گوڵەبەڕۆژەی ئاسمان مانگ
ڕۆژێك سادەیی جوانیی 

بە شتی كۆن سەرسام دەكەم و لەگەڵیدا هەڵبكات 
نوێ بێدەنگ و بێجووڵە و لەخۆڕازی 

بە ڕێگایەك كە ڕووناكییەكەی
ئەشكەنجە نەدراوە و چووەتە ڕیزی سوپای نیشتیمانیی 

بەرەو پیرمەوە دێ 
ژیان بە كۆن بەناز و ڕێزلێگیراو ماوەتەوە 

بە نوێ خەمڵیو و زەماوەندگێڕ و بە خانە و النە
لە تەماشاكردنی ڕێی خولیا دەماری دادەخورپێ 

لەگەڵ خۆی هەڵدەكات و گواڵوی بەسەردا دەڕژێ
دەنگی لە هەموو جێیەك نەوا و ئەنوایە 

بێدەنگی ڕێگا لە كوێ دەیهێنێتەوە 
هەموو بە ڕێگایەك كە ڕووناكییەكەی

ئەشكەنجە نەدراوە و چووەتە ڕیزی سوپای نیشتیمانیی 
بەهانایەوە دەچین

گواڵوی پاراوی شەوییمان لێدەدا 
بیر لە ئارەقەی بۆنخۆشی سەرەمەرگ دەكەینەوە 
گواڵو و ئارەقەی سەرەمەرگ ڕژاونەتە ناویەك 

ڕووبارێك حەوت پردی بەسەرەوەیە 
بە هەراوهۆریا لە ڕووبار نەپەڕیمەوە
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ناولەپ و ناوچەوان 
ڕەگ نازناوە بۆ لك و چڵ 

لە بینینیان گلێنەی هەردوو چاوی گەورە دەبن 
ناولەپ هێز و هێڵەكانی خۆی دایە ناوچەوان 

ترووسكەی ئاویلكەیەك كۆی كردنەوە 
بوون بە بااڵ و سێبەرەكەیانم بینی 

ئاگری سێبەرەكەیان پێشوازی لە پیاوێكی بەختەوەر دەكەن 
قۆچی گایەكی لە جەلالدێك وەرگرتووەتەوە 

ڕاوی گورگی دارستانی پێدەنێ
زەوی درەختەكانی خۆی كرد بە تێلدڕ

پێی گورگ سووتا و ئەو چڕنووكەی لە گۆشتی دەچەقاند هەڵوەری 
قۆزاخەی ڕووناكی كرایەوە 

ئاشنابووم بە سروودی شۆڕشەكان 
دەستە بەرزهەڵبڕاوەكان بەخشش و بەخشندە و مژدەپێدراون 

مانگ مێوانی ئاسمانە و خودا بەخێرهاتنی كرد 
دابەزی بۆ ناو دەستە بەرزهەڵبڕاوەكان و بە چاو و ناوچەوانی خۆیانەوە نا

ڕووەو هێمنیی خوداوەندەكان غاریان دا 
هێمنیی خوداوەندەكان بۆ دەستە بەرزهەڵبڕاوەكان گواسترانەوە 

تەممووزی 201٨ هەولێر 
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دۆخی سێیەم 

سەكۆی بانگەواز
شــوێنپێ لــە هەمــوو ڕێگایــەك جێنامێنــێ و زەویــش لەنــاو ئاگــردا دەینااڵنــد   مووچڕكێكی 
ــە و  ــوی زەویی ــەوانێكی بەزی ــادەم پاس ــوو    ئ ــەڕا و دەرنەدەچ ــتەی دەگ ــە جەس ــران ل گ
ــە جەســتەی زەوی دەركــە  ــە ل ــەم مووچڕكــە گران ــی ئ ــاوە   گوت ــە ڕووەوە نەم ڕەنگــی ب
شــەقامێكی ئاوێنەیــی یــەك یەكێكــی تــری تێــدا بانــگ دەكات   لــە هێڵــی ناوچەوانــی 
ــادا    ــی باوێشــك ن ــەقامی ئاوێنەی ــە ش ــت   ڕوخســاری ڕوون ل ــك دروســت دەبێ پاڵەوانێ
ــە  ــەوە هەناس ــە قوواڵییی ــە ل ــك ك ــت  بێتاوانێ ــك هەڵدەقوڵێ ــڕۆ هێزێ ــەقامەدا ب ــەو ش ب
هەڵدەكێشــێت دیــواری بــۆ دەشــكێنێت و ڕزگاری دەكات   بــە تــرس لــە درزی بچووكــی 
ئاوێنــە نزیــك دەبینــەوە   درزی بچــووك ئــاژاوە بەرپــا دەكات و تارمایــی لــێ دێتــەدەرەوە  
هەنــگاو لەســەر درزدا زەوی ناگــرێ و خــوان ســارد دەبێتــەوە و دوژمــن دەگا    مووچڕكــی 
ــێ لەســەر ئەســتێرەدا  ــە جەســتەی زەوی دەرناچــێ   هێزێــك هەڵناقوڵ ــە ل گــران تاهەتای
ــی شەمشەمەكوێرەشــمان پێنابەســترێ   ســوپاس ســەكۆی  ــەوە و باڵ ــۆ ناكرێت ئاگرمــان ب

بانگــەواز 
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گوڵی نزا
شــوێنپێیەكی كــپ و ڕوونــاك كــە بــاوك و باپیــران جێیــان هێشــتووە لەناویــدا پێیەكانــم 
پشــوو پــێ دەدەم   ئــەو ڕێگایــەی لــە بەردەممدایــە ڕوخســاری ڕوون دیــار نییــە پێیەكانمــی 
ــە دەریــا گەورەتــرە و  ــەوەی خەیــاڵ دەیڵێــت چاوتــرووكان ل ــادەم  ئ ــاو پشــوو پــێ ن لەن
پێڵــووش لــە كەنــار لێــك دوورتــرن   نــان و دەریــا دوو كەســن لەنــاو یەكتــر ناتوێنــەوە 
لــە نیگایــان چاودێــری نەتوانەوەیــان دەكــەن   ئۆرفیــۆس بــێ پــەروا بەنــاو دەنگــە بــەرز 
و نزمەكانــی سروشــتدا ڕۆیشــت و چــاوی لەســەر ناوكــی خــۆی ڕاگــرت بــەردی ژێرپێــی 
قایــم بــوو   دەریــا لەبــەر خاتــری ئۆرفیــۆس گەڕایــەوە الی  بــە تاســە و ئارەزوویــەك كــە 
باڵنــدەی كۆچــەری ڕاودەكــەن گوتــی هیــچ لەبــارەی ئاوڕدانــەوە مەڵــێ   گــڕی بژاركــراوی 
ــەوەن  ــە پێش ــن ل ــەكان خانەدان ــی ڕۆح ــزی دۆنایدۆن ــە هێ ــە ب ــان ك ــاری میهرەبان ڕوخس
ــە سەركێشــییەكان  ــاران بەشــێكە ل ــدە   ب ــان پشــوو ب ــووڵ الی ــان دانەخســتووە ق جوانیی

بەســەر پێیەكانتــان دەبــارێ و خۆشــدەبێ بــۆ ڕۆیشــتن و ســەردانی گوڵــی نــزا 
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پیتی ناوەكان 
هەندێــك كتێــب لــە ناخــی خۆیــان بێدەنگــن لــە كتێبخانەكــەم بژاریــان دەكــەم و لەســەر 
ــەو  ــر ســێبەری ئ ــرت و لەژێ ــان گ ــە بێدەنگــی هەڵم ــم   ب ــان دادەنێ ــزی خوێندنەوەی مێ
درەختەمــان دانــا كــە خــۆی لــە حەوشــەكدا چاندبــووی و ئــاوی بەدەمــەوە كردبــوو   دەمــی 
كرابــووەوە وەك بڵێــی ویســتبووی نــاوی كــوڕ و كچەكانــی بهێنــێ و دوا هــاوار بباتــەوە 
نــاو دەمــی درەختەكــەوە   كاتێــك پرســیارم لــە گەشــەی ڕەگ و چڵەكانــی كــرد گوتــی 
دەمێكــە دڵگەرمــە هەمــوو پیتــی نــاوی كــوڕ و كچەكانــی بناســێت و لــە دیــواری پشــت 
ــت    ــە   سەربەس ــەباح   كەتیب ــاوەر   س ــە   خ ــاس   شووش ــدات  عەب ــۆی ب ــەری خ س
ــووی دوو  ــدە و قەرەب ــە باڵن ــەك ببێت ــەر پەنجەرەی ــتییە ب ــۆر خس ــە خ ــاڵ ل ــن خ نزیكتری
ــەوە    ــەر مای ــە خونچــە ئیســماعیل عوم ــوو شــتێك ل ــەوە   هەم هێلكــە شــكاوەكەی بكات
بەنــاو مووچڕكــی حەكایەتــەكان گــەڕا و هەمــوو پیتەكانــی ویســتی بناســێ ناســی و ژیــان 
ــاندا    ــۆی پیش ــۆر خ ــۆر دانیشــت و وەك خ ــە خ ــاڵ ل ــن خ ــە نزیكتری ــتیپێكردەوە ل دەس
ــك و  ــەوە    مریش ــانمان مای ــەر ش ــرد و بەس ــگ ك ــك ڕەنگاوڕەن ــە تیش ــی ب ئێمەش
ــوی  ــە ترســی ڕێ ــەوە   كاتێكیــش تاریكــی دادەهــات ل ــی بەحەوشــە وەربوون جووچكەكان
و چەقــەڵ دەیخســتنە ســەر لــك و چڵــە بەرزەكانــی درەختــی حەوشــە شــادمانی دەســتی 
ــی     ــی بین ــووی كــرد و شــوێنی جەنگەكان پێكــرد   ســەیری هــەر دوازدە ئەســتێرەی كەل
خــۆر لــە ماڵەكــەی ئــاوا بــوو   ویســتم دڵــم بــە مردنــی دایكــم بترســێنم   ســابیر حەســەن 
ســلێمان هــاواری كــرد لەمێــژە لــە دوور و نزیكــەوە ئێشــكگری پێشــوازیم و دەســت بــۆ 
ڕێبــواران بەرزدەكەمــەوە و بــە چــل حۆریــم گــوت تكایــە لێــم دووركەونــەوە خەریكــم تاڵــە 
ــەوە    ــم كوژای ــری تەنیایی ــەدا ئاگ ــدارە تایبەتیی ــەم دی ــەدا دەدزم  ل ــە قۆزاخ ــمێك ل ئاوریش
ــۆ  ــی ب ــە نانێك ــد پارچ ــار چەن ــۆ دواج ــرد و ب ــۆم ك ــۆری خ ــوازی ح ــەر دەرگاوە پێش لەب
مراوییــە هۆگرەكانــی خســتە ئــاوەوە و دەســتی ماڵئاواییــم بــۆ بەرزكردنــەوە   ڕێبوارەكــە 

گەیشــتە جــێ و گــەش گــەش چــووەوە نــاو ســەرچاوەی پیتــی نــاوەكان 
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دەنگی بەجێماوم 
كرمــی مــڕ و مەســتبووی نــاو میــوە چۆنــی و چــۆن پــەڕۆی ســوورت هەڵدەدەیتــە ســەر 
شــاخی گای لەشــەڕ   مێروولــەی شــەقام لــە دەرەوە چاوەڕوانــن هەنــاوی میوەكــە تــەواو 
بخۆیــت و لەبرســاندا بــۆ خواردنــی هەنــاوی میوەیەكــی تــر ڕاكەیتــە دەرەوە   ئۆهـــ لــە 
ــە شــارەزانیت    هــەوری نیشــتووی ســەریان  ــەم ناوچەی ــی دانیشــتووانی ئ ــان و نهێن ژی
مایــەی واقوڕمانێكــی هەمیشــەیییە   درەخــت چەتــری بەفریــان بەســەر خۆیانــدا هەڵــداوە و 
كۆتــری النەوازیــش بــە هەمــوو الیەكــدا دەســووڕێنەوە و هێالنەیــان ســاردە   چــاو زیت و 
خەڵوەتــدار لــە مەیخانــەی ئاســمان دەمێننــەوە و گەمــارۆی ســەرمایان پــێ ناشــكێ    ژێــی 
ــە زەوی  ــن    ئەســتێرەی ب ــی عــوودژەن چــاوی مردووەكانمان ــەوە و دڵ عــوود خاوبووەت
ــی شــوێنپێیەكانمان  ــك بۆن ــن   توورگێ ــار نی ــن و تاوانب ــن دوژمنداری ســپێردراون و دەڵێ
دەكات كلكــی بــە دەفــی لــە پێســتی ســەگی دوو ڕەگ دروســتكراو بــادەدا   بــەر لــە تــۆ 
شــتێ نەبــووە    بــەدەر لــە تــۆش شــتێ نابــێ   ئــەی شــیعر ئــەی ئەســتێرەی بــە زەوی 
ســپێردراو تــاس بردوومییــەوە و ســڕ نەبــووم   پرچــی ســوورمەییت تــۆڕی دابەشــكردنی 
ئــاوی شــاری بۆشــایییە ســپییەكانە   وەك ئــەوەی بــا دەســتی بەســەر شــتێكی لــە خــۆم 
ــاوم  ــی بەجێم ــه ڵ دەنگ ــكات له گ ــد ب ــه یه كی تون ــت قس ــت و نەتوانێ ــر داگرتبێ گەورەت
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خانەی پیران 
پووشــی هێالنــە بۆنــی خۆشــە و پەپوولەیــەك بــەدوای ئاگــردا كەوتــووە و دەیــەوێ خــۆی 
پێــدا بكێشــێ   ئاگریــش تاریكــی دەبــڕێ و ڕادەكات نایــەوێ تەنیابێــت تەنیایــی دڵ ون 
دەكات و چــاو بێخــەو   پەپوولــە بــە نیــازی خۆكوشــتن لــە ئاگــر دەڕوانــێ نایــەوێ بچێتــە 

خانــەی پیــران 
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كانە خەڵووز 
ــەوە    ــەرەوە دەخوێنم ــۆ س ــوارەوە ب ــە خ ــیعرێك ل ــت   ش ــی داڵ دەردەچێ ــە ناخ ــی ل لێڵ
زەوی تەنیــا و بــەس بــۆ ئــەو كەســەیە خوێنــی ناوكبڕینــی دەڕژێتــە ســەری و داڵ لەبــەر 
پەنجــەرە دەردەكات    ئەگــەر ژیــان بــە شــێوەیەكی ناســاز دەســتی ڕاســت و چــەپ كــردی   
هیوایــەك بخــوازە و فــوو لــە مــۆم بكــە و بــۆ شــوێنێكی دوور كــۆچ بكــە    كــۆچ فریــوت 
نــادا و بــەرزت دەكاتــەوە بــۆ شــوێنێكی وەك ئــەو شــوێنەی چۆلەكــە تێیــدا دەفــڕێ   توانــا 
و حــەزم هەیــە ژیــان درێــژ بكەمــەوە و ڕۆژێ شــازدە كاتژمێــر كاربكــەم و پشــیلە لەســەر 
ــە و  ــۆ و ئاوێن ــب و تابل ــم و كتێ ــراو ببین ــاوەڕێ و چاوەڕێك ــدەم   دوا چ ــڕێ ب ــانم ف ش
ــەوەی  ــووز و بەشــداری خوێندن ــە خەڵ ــاو كان ــە ن ــۆ ببەن ــە و پیان ــژەی نۆت ــا و پەی ڕووگەنم
شــیعرێك لــە خــوارەوە بــۆ ســەرەوە بــكات     بــا هەســتی بۆنــی پەپوولــەی نــاو كێڵگــەی 
گەنــم خــۆش وااڵ بــن    لــەو كاتــەوەی بــە توانــا و حــەزەوە لــەو شــوێنەی چۆلەكــەی 
تێــدا دەفــڕێ و دێمەخــوارەوە و دەچمــە نــاو كانــە خەڵــووزەوە پرســیار لــە مێــژوو دەكــەم 
تــۆ ملكەچــی یــان نەرمونیــان   لــە پرســیارەكە هــەاڵت و نەمتوانــی بێژینــگ بێــژی بكــەم 
و بیگرمــەوە   بــەاڵم بــزر نەبــوو   ســەرەتاتكێی كــردەوە   كەواتــە دەبــێ خــۆم ڕابهێنمــەوە 

چــۆن بچمــەوە نــاو كانــە خەڵــووز 
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ناكامی لەدایكبوون
 

پیــاوە ســەرچڵەكان بازیــان دا و بەهــوودە و بــێ هــوودە دەتوانــن هەمــوو شــتێك لەبــارەی 
ــەوە دەزانێــت و دەمانگەڕێنێتــەوە  ــارەی خۆمان ــر لەب ــە ئێمــە زیات ــەوە بڵێــن   ژیــان ل ژیان
نــاو كاتــی گەیینــی میــوەی گریــان   مــرۆڤ دەتوانــێ هەمــوو شــتێك لەبــارەی ژیانــەوە 
بڵێــت و ناشــتوانێت بــە نهێنــی بــژی و شــەو و ڕۆژیــش بــە دەوریــدا بخولێنــەوە   شــەو 
ــاو شــەو    ــە دوای هاوڕێكــەی دەگــەڕێ و ڕۆژیــش لەن ــەوە ب ــداری ماوەت ــە بێ ــاو ڕۆژ ب لەن

مــرۆڤ لەنــاو هەردووكیــان بــازدەدا و دەگەڕێتــەوە كاتــی ناكامــی لەدایكبــوون 
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زمانە مۆمیاكراوەكان 
ــی  ــە ئۆتۆمبێل ــەی ب ــڕوا نەك ــت و ب ــڕوا بكەی ــە ب ــم   لەوانەی ــر دەبین ــە ئاگ ــەم جارم یەك
ــدان مــرۆڤ تێیــدا  ئاگركوژێنــەوە دەچوویــن فریــای ئاگركەوتنەوەیــەك بكەویــن كــە چەن
گیرببــوو   گۆرانییــەك خوێنێكــی بەجــۆش و خرۆشــی ئەوینــداری مرۆڤــی تێــدا گەرمبــوو   
لــە ڕێــگای بەهانەوەچــوون ســی دی گۆرانییەكەمــان خســتبووە ســەر موســەجەلە گوێمــان 
دابوویــە و بیرمــان لــە ڕووداوی نــاو گۆرانییەكــە دەكــردەوە و بــە گــەرووی گۆرانیبێژەكــە 
برینــدار و ئامــادە گۆرانییەكەمــان دەوتــەوە نقوومــی نائومێــدی و گریانێكی تاڵی ناسروشــتی 
ببوویــن   ئــەی تــووڕە لــەو ئــاوەی بەســەر ئاگــردا دەڕژێ هیچــی ترمــان نەبــوو لەبارەیــەوە 
ــن و ئاســوودە  ــر ناكەوی ــاو ئاگ ــی ن ــە گیربووەكان ــای مرۆڤ ــەش فری ــۆ تاهەتای ــن  ب بدوێی
نیــن   تێگەیشــتم شــتێك لــە ئێمــەدا گــۆڕاوە دەچمــە ژوورەوە و گڵۆپــی خــەو ڕۆشــندەكەم 
و پەنجــەرە بــەالی چەپــدا دادەخــەم   ئــەم خەمــە ســووكەش كــە مرۆڤــی تێــدا دەســووتێ 
ــە  ــەوە بدوێــت ئاگــری زمان تێدەپەڕێــت   ئاگرێــك لێمــان دەڕوانــێ و دەیــەوێ لەبارەمان

مۆمیاكــراوەكان 
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زەماوەندی ناكام 
چــاوە ســادەكان یانــی ڕووناكــی شــار بۆچــی ئــاوا زوو تــووڕە دەبــن     بەتــای كراســێكی 
تەنــك لەژێــر بارســتێك خــۆڵ نوســتووم   ناخۆشــی كەســم نەویســت و ناخۆشیانویســتووم   
ــە  ــم زوو نەبن ــرن   منداڵەكان ــان بەكوڵت ــە گری ــزا ل ــرد و ن ــق   وێ ــە ئەش ــاڵ ل ــەی ئ ئ
هاوســێی مــاڵ بــە ماڵــم و شــەربەتم نەكەنــە شووشــەیەك ئیســپرتۆ و نەیەنــە زەماوەنــدی 

نــاكام 
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درەختی زانین
باخچــە مــردووە و داهاتــووش پێویســتی بــە باخچەیــە بــۆ هەمیشــە خاوەنــی بووژانــه وه ی 
ــەی  ــدەدا پەڵ ــرس و ڕا هەوڵ ــێ پ ــە ب ــد و تووڕەی ــی و تون ــم   ئاســۆ لەخۆبای باخچــە دەب
ڕەش بباتــە نــاو ڕەنگــی خــۆر  خۆریــش زیــاد لــە پێویســت ســادەیە و ڕەنــگ و شــێوەی 
هــی   منــە   هــی منــی نــاو تاجەگوڵینــە و قۆزاخــە  بــێ جەنــگ ناتوانــێ لەنــاو دەســتم 
ڕایپســكێنێ و لەگــەڵ بێدەنگــی خــۆر قســەم كــردوو دڵخــۆش و دڵنیــام لەنــاو تاجەگوڵینــە 
ــە هاتــووم و   ڕاناكــەم  خه ونــی هه مــوو دنیــام بینیــوه   ــای پەڵ ــە ســواری ب و قۆزاخــە ب
ــەوە    ــۆر بمێنم ــودا و خ ــاوی خ ــەڵ ن ــەوەی لەگ ــۆ ئ ــم ب ــۆی ده گه ڕێ ــووس ب ــه  چاره ن و ل
ئەســتێرە كــە دەڕژێ دێــت چــاوی مــن مــاچ دەكات و دەســت بەســەری زەوی دادەهێنێــت 
هەســت دەكات مــن خاوەنــی زەویــم و نەخشــەیم بــە هێڵــی خــۆر كێشــاوە   جەســتەیەك 
ــەر  ــەی گیانهاتنەب ــە وش ــەر ب ــی دێتەب ــە گیان ــەدا خەریك ــە و قۆزاخ ــوان تاجەگوڵین ــە نێ ل
ــن  ــاكات و وەك دوایی ــە الڕێ ڕێن ــە میوانێــك خۆشــە ب ــم ب ــێ دەكــەم  دڵ پێشــوازی ل

بەخشــندە لــە زایەڵەیەكــی دووردا شــتێك دەڵــێ ئاشــنای درەختــی زانیــن

ئەیلوولی 201٨ هەولێر   

ناوەرۆك
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دۆخی یەكەم
هەموو كەسەكان لە بوێریی ڕۆیشتندا ڕازن

یەكەكان لە ئاسۆی چاوەڕوانیدا
دیمەنێك لە شاری بۆشایییە سپییەكان 

لە هێزی درەوشانەوەدا 
لە بۆسەی خدری زیندەدا

ئاوم بەخۆڵدا كرد و بۆنی خودا خۆش بوو 
ئەسپی باڵ داستان و ئەفسانە گەیشت

دایەگەورە نیشانەی سەرسووڕمان بەرانبەر جەرگی خۆی دادەنێ
ئاهەنگێكی تەواو نەبیندراو 

 ڕەگ لە دەم جۆگەی وشك هەناسەنادات
دۆخی دووەم

لەدایكبوون و مردن
ئەوسا و ئێستا
وەچە و بنەچە 
باوەڕ و گومان 

لەكەدار و كلكدار 
هاتن و نەهاتن 
ڕاست و چەپ 

شەو و ڕۆژ 
كۆن و نوێ

ناولەپ و ناوچەوان 
دۆخی سێیەم

سەكۆی بانگەواز
گوڵی نزا

پیتی ناوەكان 
دەنگی بەجێماوم 

خانەی پیران 
كانە خەڵووز 

ناكامی لەدایكبوون
زمانە مۆمیاكراوەكان 

زەماوەندی ناكام 
درەختی زانین
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کتێبی دووەم
قەسیدەکانی؛   ناڵە حەسەن 

1/ من سییەکانم پڕن لە بۆنی ڕەیحانە 
  201٦     /2

٣/ عەفرین ئاڤێستایە
4/ کەمانجەیەک بەسەرشانی باوە

٥/ کۆاڵنە زەردەکە
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من سییەکانم پڕن لە بۆنی ڕەیحانە
                                                          

                                                                  1
ڕۆژگارێک لەنێو                                           

شەوە درێژەکانی کەنار ترۆپکی باکووری غەریبی
شەوە ونبووەکانی نێو ڕێڕەوەکانی تاریکی 

تاریکییە ونبووەکانی نێو کۆاڵنە پێچاوپێچەکانی تەنیایی 
کاتژمێرێکیش بەبێدەنگی

لەنێو بێدەنگی/ شەوەکان و شەپۆلەکان و شەونمەکاندا
نێولەپی عەشقێک دەخوێنێتەوە 

عەشقێک کە بەتاقی تەنیا 
لەکەنار ترۆپکی باکووری غەریبی 

لە ژوورێکی جۆلوهۆڵ 
لە باوەشی بێئۆقرەیی ڕاکشاوەو 
تنۆک تنۆک تەنیایی لێدەڕژێ 

منیش لەنێو ئەو شەوە درێژەدا وا هەستدەکەم
قوڕسایی هەموو/ 

زەمەنەکان و کاتژمێرەکان و سەدە ڕۆیشتووەکان 
بەسەرشانمەوەیە

وا هەستدەکەم/ لەنێو فارغۆنێکی بەتاڵی نێو میترۆیەکدام
هەردەڕۆم و ناگەم بە هیچ

منیش/ لەم سەهۆڵبەندانی ئەم مردنە هێواشەم
بەبێدەنگی وەکو بەرد بیر لەتۆ دەکەمەوە 
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تۆش وەرە/ ئەی وردە خۆرەتاوی نێو چاوەکانی تاریکی
ئەی شنەبایە گەرمەکەی نێو هەناسە سپییەکانی بەفر 

ئەی تریفە غەمگینەکانی نێو شەوە درێژەکانی 
کەنار ترۆپکی باکووری مردن 

من سییەکانم پڕن لە بۆنی ڕەیحانە

2
وەرە خۆت و سەبەتەیەک پڕ لە ئەستێرە

 خۆت و خەونێک پڕ لە بروسکە
لەسەر نێو لەپی خەیاڵەکانت

چیڕۆکی برینەکان و 
ئایەتە دڵتەنگییەکانی خاکم بۆ بنووسەوە

پەنجەکانت لەنێولەپی مندا بخشێنە
با خەم و خەون و خۆزگەکانت

کۆپی بن لەنێو مندا
با ڕووناکی چاوەکانت بێنە نێو تریفەی تەنیایی من 

 زەردەخەنە نەرمەکانیشت 
وەک الوالوە لە جەستەم بئاڵێن

وەرە لێوت لەسەر لێوەکانم دابنێ 
بە گەاڵ ئەوینییەکانی خۆت دامپۆشە 

وەرە بمبەرەوە
لەنێو ئاگردانی ئارەزووەکانت و

لەنێو خەونی خۆرەتاو و
لەنێو مەمکۆڵەکانی نیشتیمانم/ لەخاچمدە

دەوەرە دەی 
من سییەکانم پڕن لەبۆنی ڕەیحانە

٣
ئەی شازادەی شەوەکان و 
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شەباهەنگە شلێرییەکەی من/ بگەڕێوە
با مەودا دوورەکانی نێوانمان 
لەنێو دەفتەری چارەنووس و

لەسەر نەخشەکانی عەشق بسڕینەوە
بگەڕێوە و ڕووی خۆت بەرەو ڕووناکی وەرگێڕە

بێ سلەمینەوە لە سەردەمە سەرسەرییەکانی مردن

لە ڕۆژە ڕەشەکانی ڕابردوو
لە ئاگرە سۆزاینییەکانی دۆزەخ

بگەڕێوە و بازبدە 
بەسەر پشتی تیشکە یاخییەکانی شەو

حیکایەتی نەهەنگە پیرەکان لەبیرخۆت بەرەوە
بگەڕێوە/ با چیتر 

عەشق لەنێو کاتژمێرە بەسەرچووەکاندا/ نەزیف نەبێ
با ژیان لەنێو خەونەکانی نیشتیمان و 

نیشتیمان لەنێو خەونەکانی ژیان/ چاوهەڵبێنێتەوە
بگەڕێوە منیش لە چاوەڕوانیت

وەک ئاگر لە زیکر و
وەک خاڵخاڵۆکە لە خەڵوەت و

وەک نەوڕەس لە فڕیندام
دەبگەڕێوە دەی 

من سییەکانم پڕن لە بۆنی ڕەیحانە

4
تۆش لە چاوەڕوانیمبە ئەی شۆخ
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منیش بۆ ئەوینی تۆ دەگەڕێمەوە نێو ژیان
دێمەوە و وەک دڵۆپە شەونمێک

بەسەر پەنجەرەکانی نائومێدی دێمەخوارەوە
وەک دڵۆپە بارانێک

بەنێو قژی عەشق و بەنێو دڵی خاکدا
شل شل شۆڕدەبمەوە

دێمەوە بەنێو ڕابردووی ڕازەکان و 
بەنێو ڕازە ڕابردووەکاندا ڕەتدەبم 

مۆمی نێو 
ئاوێنە ئەستێرەییەکانی ئایندە/ دادەگیرسێنمەوە

وەک پنجە گیایەک
سەردەردێنمەوە 

لەنێو پێدەشتەکانی پرسیار و گەردانەکانی گومان
لەژێر خیوەتەکانی خۆشەویستیش ڕادەکشێمەوە

تۆش نەرم نەرم
بە پەیژەی نهۆمی نائومێدییەکانم هەڵگەڕێ 

لەنێو خەونە بێدارییەکانم بمێنەرەوە
بمێنەرەوە و دوور بڕوانە دوور دوور

بمێنەرەوە و بفڕە بەنێو/ قواڵییەکانی هەور و
قواڵییەکانی مانگ و قواڵییەکانی کات

بفڕە بەنێو/
 گەردەلوولەکانی گومان و نەسیمە نائومێدییەکانی من

بفڕە بەنێو خەونە خاپوربووەکانی خۆشەویستیم
نزیکبەرەوە لێم/ نزیک نزیک نزیک

وەک نزیکی/ 
من و تەنیایی و 

وەک نزیکی
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 من و مردن و 
وەک نزیکی

من و نیشتیمان
گوڵەگیانم نزیکبەرەوە لێم 

نزیک نزیک نزیک
من سییەکانم پڕن لە بۆنی ڕەیحانە 

٥
ئەی فریشتە پەڕوباڵسپییەکەی عەشق

من ماندووم 
وەرە دوورم خەرەوە

لە تۆزوغوبارە غەمگینەکانی غوربەت و 
لە شەپۆلە شینەکانی شێتبوون و

لە خەیاڵە خواروخێچەکانی خۆکوشتن
دوورم خەرەوە دوور 

لە تەلبەندە تاریک تاریکەکانی تەنیایی
بمگەڕێنەوە نێو ئاوێنە ئەوینییەکەی خۆت

با لەوێندەرێ
مندااڵن لەگەڵ پێکەنین و
عاشقەکان لەگەڵ سەما و

مرۆڤەکان لەگەڵ میهر/ ئاشتکەینەوە
با مەوداکانی سەرەتا و کۆتاییەکانی خەون 

لەیەکتری نزیک بکەینەوە
ژیان لەگەڵ ئازادی و ئازادی لەگەڵ ژیان
عەشق لەگەڵ شیعر و شیعر لەگەڵ عەشق

تەنیایی لەگەڵ ئومێد و ئومێد لەگەڵ تەنیایی/ ئاشتکەینەوە
وەرە بمبە لەنێو ئاوێنە ئەوینییەکەی خۆت

بوونم بڕازێنەوە
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بە ڕەنگە ڕووناکەکانی خۆت
بە هەستە هێڤییەکانی خۆت

بە سۆزە سەرمەدییەکانی خۆت
وەرە و بمبە 

بارانە بەرائەتییەکانی خۆت
ببارێنە بەسەر جەستەی خۆڵەمێشیم

بێدارمکەرەوە/ لەنێو نائومێدییە نەرمەکانی نەبوون
بە ئەوینی نێو ئاوێنە ئەبەدییەکەی خۆت

بێدارمکەرەوە/ لەنێو خەیاڵە خرپنەکانی وەهم
بە ئاگرە  ئیرۆسییە ئەزەلییەکانی خۆت

بێدارمکەرەوە/ لەنێو ئەشکەوتە تاریکەکانی مردن
دەوەرە دەی 

من لەتاو تامەزرۆیی تۆ و 
تاسە گەرمەکانی نیشتیمانم 

سییەکانم پڕن لە بۆنی ڕەیحانە 

٦
بە بێدەنگی 

لەژێر میلی کاتژمێرەکانی تەمەن ڕاکشاوم 
ڕۆژەکان و مانگەکان و ساڵەکانم 

ڕەتدەبن 
پایزیش جارجارە 

بە زەردەخەنەیەکی خەمناکەوە 
بزەیەکم بۆ دەکات و دەڵێت 

هاوڕێم دیسان وەرزێکی ترە و هیچی تر 
چ ئافاتێکی بێهوودەیە 

کاتێک عەشق دەالقەیەکی پێنەبێت 
بۆ کتێبی خەونە سپییە ئیرۆسییەکانمان
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 ڕووبار سەمفۆنیایەکی پێنەبێت 
بۆ ئارامبوونەوەی ڕۆحە بریندارە ماندووەکانمان

بەهار بەخچەیەکی پێنەبێت 
بۆ ڕەنگە ناسکە نائومێدییەکانمان

لەوالوەش مانگی بەفرانبار 
لە یاداشتنامەکانی خۆی دەنووسێت و دەڵێت 

هاوڕێم تەنها ساڵێکی ترە و هیچی تر 
چ ئافاتێکی ئاگرینە 

کاتێک ژیان بوخچەیەکی پێنەبێت
بۆ وردە ئومێدە پەمەییەکان 

خۆرەتاو پەنجەرەی تیشکەکانی خۆی 
بەڕووی شەوەکانی نیشتیمانی من دابخات 

ئاسمان ڕووبەرێکی نەبێت 
بۆ فڕینی پەپوولە ونبووە بێ شووناسەکان

کازێوەش لەنێو فرمێسکەکانی خۆی 
مەسیجێک جێبهێڵێ و بڵێت 

هاوڕێم تەنها ڕۆژێکی ترەو هیچی تر 
منیش لە کەناری ترۆپکی باکووری ئەم غەریبییەم  

سییەکانم پڕن لە بۆنی ڕەیحانە 

7
با بە پێخاوسی بەسەر وردە شووشەکانی عەشقدا بڕۆین 

با خوێنە ڕەشەکان 
لە جەستەمان جیا ببنەوە

با بە پێخاوسی بەسەر بەفردا بڕۆین 
تا لە خەونە گەرمەکانی خاک نزیک ببینەوە

با بە پێخاوسی بەنێو ئاگردا بڕۆین 
تا پاکبینەوە و 
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بگەڕێینەوە نێو ئاوێنە ئەوینییە ئەبەدەییەکان 
با لەنێو ئۆقیانووسی خەیاڵەکانمان 
وێنەی بەهەشتێکی تر بکێشین 

بەهەشتێک/
بڕبێت لە هەناسە 
پڕبێت لە سەما 
پڕ بێت لە ژیان

با قوفلی دەورەی بازنەکانی 
پرسیارەکان و نیگاکان و خەونەکان و 
هاوارەکان و ئارەزووەکانمان/ بکەینەوە

با خۆرەتاو لەنێو ماڵەکانمانەوە هەڵبێ
با شیلەی شەرم و نائومێدییەکان 

تک تک بڕژێنە نێو تاریکی 
تا وشکبوونەوە و ڕووتبوونەوەی ڕۆح

با لەژێر نەرمە ڕێژنەی بارانی بەهارێکی تر 
خۆمان تەڕ بکەینەوە 

منیش/ لە چاوەڕوانی ئەم کەڕنەڤاڵە ڕەنگینەدا 
لە دووری دوورەوە 

لە کەناری ترۆپکی باکووری غەریبی
لەنێو قوواڵیی تەنیایی خۆم 

سییەکانم پڕن لە بۆنی ڕەیحانە...!

                                                             تەمووزی 201٨
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)٢٠١٦(
                                                             

ئەی تەمەن لێرەدا بوەستە 
چ بەدبەختییەکی گەورە بوو

لە کاتێکی ناوەخت هاتینە دنیا
لەوەش بەدبەخت تر
بە نێو شەوەکان و

بە هەورازە سەختەکانی 
ئەم ساڵە شوومەدا دا تێپەڕین

بە نێو کۆاڵن بە کۆاڵن و ژوور بە ژووری 
ئەم ساڵە تاریکەدا تێپەڕین

بە نێو هەموو ڕۆژ و مانگ و وەرزەکانی 
ئەم ساڵە بێ سەمەرەدا تێپەڕین

ساڵێکی پڕ لە ئافات و پڕ لە جەنگ و پڕ لە مردن
ساڵێک/ پڕ لە خنکاندنی خەونەکان

ساڵێک/ پڕ لە ڕژاندنی چاوی ڕازەکان
ساڵێک/ پڕ لە مردنی مرازەکان 
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ساڵێکی خوێناوی و سوور سوور
ساڵێکی ڕەشی شووم شووم 

ئەی تەمەن لێرەدا بوەستە 
بەم هەموو برین و زامەوە 

چۆن دەڕۆی بۆ نێو ساڵێکی تر
بەم هەموو فرمێسک و گریانەوە 
چۆن دەڕۆی بۆ نێو ڕووبارێکی تر
بەم هەموو خۆڵەمێش و خوێنەوە
چۆن دەڕۆی بۆ نێو تابلۆیەکی تر

ئەی تەمەن لێرەدا بوەستە 
ئارەقەی شەرمەزاری بڕێژە

کە بەهاکانی/
 هەموو ژیان و بوون و 

بەهاکانی/
هەموو شتە جوانەکانت 
بڕۆ لەسەر شۆستەکان و

 لە نێو تونێل و زێرابەکان دا کۆکەرەوە
ئەی تەمەن لێرەدا بوەستە 

ئەی مرۆڤ/ لێرەدا بوەستە و 
پەتێک هەڵواسە بۆ خۆت

بەم هەموو برسییەتی و ناڵەناڵەوە
بەم هەموو جەنگ و مردنەوە
بەم هەموو خوێن و خنکانەوە

بەم هەموو خەمۆکی و شێتبوونەوە

بەم هەموو دۆڕان و تێشکانەوە
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چۆن دەڕۆی بۆ نێو ساڵێکی تر 
چۆن دەڕۆی بۆ نێو گۆڕستانێکی تر
چۆن دەڕۆی  بۆ نێو دۆزەخێکی تر 

ئەی تەمەن 
تکایە لێرەدا بوەستە 

هەموو کاتژمێرەکان و
هەموو وەرزەکان و 

هەموو ساڵەکانی 
عەشق و موحیبەت تێپەڕین
لێرەدا بوەستە ئەی تەمەن
مەڕۆ بۆ نێو ساڵێکی تر و 

دۆزەخێکی تر و مردنێکی تر

ئەی تەمەن/ لەو نوختە ڕەشە بوەستە زێتر مەڕۆ
لە نێو ئەم گۆماوە ڕەشە پڕ خوێنە بوەستە/ زێتر مەڕۆ

لە نێو ئەم وەرزە ڕەشە وشکەاڵنییە بێ گوڵەگەنمە بوەستە/ زێتر مەڕۆ
لە نێو ئەم مۆڵگە و مەزرا و مەرزە ڕەشانەی مردن بوەستە/ زێتر مەڕۆ

بوەستە ئەی تەمەن 
بەم هەموو بەرگە ڕەشەوە 
بەم هەموو جەستە ڕەشەوە 

بەم هەموو دڵە ڕەشەوە 
بەم هەموو خەونە ڕەشەوە

بەم هەموو مێژووە رەشەوە/ بۆ کوێ دەڕۆی
ساڵێکی شووم شووم شووم 
ساڵێکی ڕەش ڕەش ڕەش
لێرەدا بوەستە ئەی تەمەن 

تا هەموو/ 
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خنکان و مردن و کۆچ و برسییەتی و ئافاتەکانت
دەبن بە بیرەوەری

لێرەدا بوەستە ئەی تەمەن 
تا دەبیت/

بە باخچەیەک لە ڕووناکی
بە تاڤگەیەک لە ئارامی

بە گوڵدانێک لە خەندەی سپی 
لێرەدا بوەستە ئەی تەمەن 

تکایە مەڕۆ 
بۆ نێو ساڵێکی تر و 

بۆ نێو گۆڕستانێکی تر و
 بۆ نێو دۆزەخێکی تر

تکایە مەڕۆ ئەی تەمەن 
مەڕۆ تکایە...!

 201٦ /12 /٣1                                              
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)عەفرین ئاڤێستایە(

1

)عەفرین(                                                       
ع/ ڕەمزی عەدالەت و 

ە/ ڕەمزی ئاڤێستای دڵگەش و
ف/ ڕەمزی فڕین و 

ر/ ڕەمزی ڕاز و
ی/ ڕەمزی یەکسانی و 

ن/ ڕەمزی نەکەوتنە

2
)ئاڤێستا(

ئ/ ئەوینێک بڵندتر لە بەرزاییەکانی ئاسمان
    ئاوێزان لەگەڵ ئازادی 

    ئاڵوودە لەگەڵ عەشق و خاک و ئەبەدییەت
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ا/ ئارام ئارام 
    ئاگری لە تخوبەکانی نێوان مردن و ژیان بەردا

    لەنێو تابلۆیەکی پاییزی 
    سەمای لەگەڵ درەختە هەڵوەریوەکان و 

    باڵندە نامرادەکان دابەستا 
ڤ/ ڤژاندنی ڕەنگە ئیرۆسییەکانی ئاگر و

     دەستپێکردنەوەی سروودە نەرمەکانی باران
ێ/ ئێشکگر و شەباهەنگی شکۆی نیشتیمان

    پرژاندنی شیلەی گەشبوونەوە 
    بەسەر درەخت و پنجە گیا و سەوزایی باخچەکان

س/ سەوداسەر و سەرمەست و سەرمەدی
    سوالڤێک نم نم 

    دەڕژێتە نێو ئەفسانە و کتێبە پیرۆزەکانی سەروەری
ت/ تەمتوومانێکی سپی 

   تارایەکی سوور 
   تاڤگەیەکی ئاوس بە ژان و میلۆدییەکانی ئەڤینی

ا/ ئاڤێستا و ئاڤێستا و ئاڤێستا 
   چڵە زەیتوونە چاوگەشەکەی عەفرینم

  ئەی داستانی هێڵە شینەکانی نێوان ڕەشبوونەوە و درەوشانەوە
  ئەی تۆفانی نەبەردبوون و پشکوتن و ژیانەوە 

 ٣
عەفرین ئاڤێستایە 

ئاڤێستاش ڕووناکییە و ڕاچڵەکینە و ڕێگایە 
عەفرین/ ماڵێک بۆ خۆشەویستی و پێکەوە ژیان
ئاڤێستاش/ لوتکەیەک بۆ سەروەری و بەرخودان 

 سومبولێک بۆ بوون، شەهێنێک بۆ شوناس
خورپەیەک بۆ خۆرەتاوی نێو خەونە خۆڕسکەکان 
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عەفرین ئاڤێستایە 
ئاڤێستاش/ ئاگردانێک پڕ لە پشکۆ 

شەپۆلێک پڕ لە شکۆ/ هێشوویەک پڕ لە هاوار
دەنگێکی دڵگوشاد پڕ لە داد و دلێری و دلۆڤان

ئاڤێستا و ئاڤێستا و ئاڤێستا 
هێمایەک/ بۆ هەرمان و ئایندە و نیشتیمان...!

تێبینی/ ڤژاندن یانی بووژاندنەوە.

 29ی بەفرانباری 201٨
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کەمانجەیەک بەسەرشانی باوە
                                                                                                                                                                              

لە تەنکایی بیرکردنەوە
بەرەو قوواڵییەکانی ئەندێشە 
لە قوواڵییەکانی ئەندێشەوە 

بەرەو کۆاڵنە پێچاوپێجەکانی زمان 
لەوێوەش/ 

بەرەو شەوگارە تاریکەکانی یادەوەری و
 بەرەو ڕووبەرە نائاگاییەکانی خود
کردنەوەی بوخچەی نهێنییەکان و
وەقسەهێنانی دەمارەکانی ئارەزوو

لە دوورەوەش 
کەمانجەیەک بەسەرشانی باوە دەبیندرێ

درەختەکان بە نەرمی خۆ دەهەژێنن 
دەرگاکراوەکانی ڕووناکی دادەخرێنەوە

پەپوولەکان جێژوانگەکانییان جێدەهێڵن
سەوزایی الوکی ونبوونی خۆی دەستپێدەکاتەوە 

عاشقەکان لەنێو خەونە سپییەکانییان
 نائارام دێن و دەڕۆن
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با بە هێمنی سەمفۆنیاکەی دەژەنێ 
هەور بێدەنگ بێدەنگ ئەم هەوارە جێدەهێڵێ 

لە تەنکاییەکانی خەیاڵەوە
بۆ قوواڵییەکانی وەرزە بەسەرچووەکان 
پیاسەکردنەوە لە نێو خەونەکانی ڕابردوو 

گەمەکانی نێوان مندااڵن و مانگ
ئەفسانەکانی نێوان ئەوین و ئەستێرە 

گوێگرتنەوە لە چیڕۆکە بەرئاگردانییەکان
بازبازێنێ لەسەر سینگی کۆاڵنە سووتاوەکان 

نووسینەوەی زەردەخەنەی خەمەکان 

کۆکردنەوەی مروارییە ڕژاوەکانی ئومێد 
لەوێوەش نزیکبوونەوە لە پەنجەرە کراوەکان

بینینەوەی موسافیرە ماندووەکان
ئەوانەی/ 

ژیان و گەردوونییان بەسەرشانییان داداوە و 
کۆاڵن کۆاڵن 

شار بە شار 
دێ بە دێ دەیگێڕن

ئەو باڵندانەش دەبیندرێن
کە بە نائارامی دەفڕن

درەختەکانیش/
 بۆ باران و خاک دەچەمێنەوە 
کەمانجەیەک بەسەر شانی باوە 

الوکی موحیبەت دەژەنێ
دەمانگەڕێنێتەوە نێو خەونە سپییەکان

ڕۆژە گەرمەکانی نێو دڵی بەفر
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نێو باخچە ڕەنگاوڕەنگەکانی ئەوین
گەڕان گەڕان گەڕان 

گەڕان بەدوای وەاڵمی ئەو پرسیارانەی
نامۆن بە خەونەکان و بە بوونی ئێمە

نامۆن بە ئەندێشەکان و بیرکردنەوەکانی ئێمە
گەڕان بەدوای ئەو ڕوخسارە گەشانەی 

لە نێو وەهمەکانەوە دەبیندرێن
گەڕان بەدوای قاقای ئەو پێکەنینانەی

لە نێو خەیاڵەوە دەبیسترێن
هەر گەڕان و هەرگەڕان و هەرگەڕان

گەڕان بە دوای بوون و خەون 
بە دوای پرسیار و گومان

بەدوای وەهم و حەقیقەت 

لە نێو تەنکاییەکانی بیرکردنەوە 
بەرەو قوواڵییەکانی ئەندێشە 

لەوێوەش هەڵدانەوەی 
پەڕپەڕی کتێبی خەونەکان

گوێگرتنەوە لە ئایەتەکانی ئومێد
شیعرە چاو بەفرمێسکەکانی عەشق

الوژە جەرگبڕەکانی ونبوون
ژەنینەوەی سروودەکانی هەستانەوە

الوکە گەرمەکانی مردن
لەوێوەش/

ئاوێتەبوون لەگەڵ
وەرزەکان و 

زەمەنە زەندەقچووە بابردووەکان
گریان و هاژە هەمیشەییەکان
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ڕەنگە خۆڵەمێشییەکانی نێو تابلۆکانی قەدەر
وردبوونەوە لە پەیکەرە زێڕینییەکانی خودا

خوێندنەوەی نامەی ئەو کچۆڵە شەرمنانەی
کە تەنها لە نێو نامەکاندا

زمانییان دەهاتە گۆ
شیرین شیرین دەیانگوت

 بە ئەندازەی شەو نزیکم لە ڕووناکی 
بە ئەندازەی باران نزیکم لە رووبار 

بە ئەندازەی گیا نزیکم لە با 
بە ئەندازەی خۆم نزیکم لە تۆ 
لە نێو قوواڵییەکانی خەیاڵەوە 

بەرەو هەوارگە ڕەنگاوڕەنگەکانی درەختەکان
نووسینەوەی جوانییەکانی گەاڵو گوڵ و

 نهێنیەکانی ڕەنگە تۆخەکان
بێدەنگییە ئارامییەکانی سەوزایی

لەوێوەش بەرەو شەقامەکانی بروسکە 
یان بەرە و مەملەکەتی ئەستێرە 

ڕاکشانەوە لەسەر سیسەمی ڕووناکی

ڕێکخستنەوەی کتێێبەکانی نێو دەالقەکانی ئاگر
کردنەوەی بوخچە گرێدراوەکانی نێو قوژبنە تاریکەکان

دواتر گەڕانەوە بۆ کەنار دەریاکان و ڕووبارەکان
وردبوونەوە لە هاتنە دنیای شەپۆلەکان

لە هاوار و گۆرانییەکانییان
لە مەستبوون و مردنەکانییان

لەوێوەش ڕۆیشتن بەرەو 
کیشوەرە دوور دوورەکان
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بەهەشتە پڕ لە نوورەکان
هەرگەڕان و هەرگەڕان و هەرگەڕان

 گەڕانەوە بۆ نێو 
ئەشکەوتە ئاتەشییەکانی خود

مانەوە لەژێر کەپرە ڕەنگینییەکانی ئارەزوو

نەخشاندنەوەی پەیکەرە ئیرۆسییەکانی خەون
دیسانەوە خەون 

هەر خەون و هەر خەون و هەر خەون
خەون خەون خەون 

خەون خەون 
خەون
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2
نیگارکێشێک
لە سەرەتای 

پشکوتنی خونچەی ئومێدەکانی
لە سەرەتای هەستکردن

بە گەرمایی دەمارەکانی ڕۆح
بە خوێن تابلۆی خۆزگەکانی ڕەنگ دەکات

لە نێو تابلۆکانیدا
خەونەکانی سوور سوور 
خەیاڵەکانی سوور سوور

ئارەزووەکانی سوور سوور
فڕین لە نێو 

سەدەیەکی پڕ لە خوێن 
و

زەمەنێکی پڕ لە خوێن 

هونەرمەندێک 
خوێن لە تابلۆکانی دەچۆڕێ
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فلچەکانی
پەنجەکانی

پەراسووەکانی 
چاوەکانی 
ڕەنگەکانی 

سوور دەچنەوە
سوور سوور سوور

نیگارکێشێک 
نیگاری سەدەیەکی سوور و

زەمەنێکی سوور و
دنیایەکی سووور سوورمان بۆ دەکێشێ 

شار و دێهاتەکانی سەدەی بیستەم
کۆاڵن و باخچەکانی سەدەی بیستەم
ڕووبار و دەریاکانی سەدەی بیستەم
سوور دەچنەوە سوور سوور سوور

نیگارکێشێک نیگاکانی پڕن لە خوێن 
نیگارەکانی سوور دەچنەوە

نیگارکێشێک خەونەکانی پڕن لە خوێن 
خولیاکانی سوور دەچنەوە 

نیگارکێشێک ئومێدەکانی پڕن لە خوێن 
ئارەزووەکانی سوور دەچنەوە 

لە نێو تابلۆکانی ئەم هونەرمەندە 
ڕەنگەکانی تر 

لە پشت ڕەنگە خوێناوییەکان 
بە بێدەنگی خۆیان حەشارداوە

 جارجارەش بە بێدەنگی 
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وێنەی نائومێدی 
وێنەی مردن دەکێشن

وێنەی گۆڕستان
وێنەی دۆزەخ دەکێشن

وێنەی تفەنگ
وێنەی جەالدەکان دەکێشن

ڕەنگەکانی تریش 
بە بێدەنگی هاوار دەکەن

کتێبی جەنگەکان دەنووسنەوە
ژیان چ ڕێکەوتێکی سەیرە 

تابلۆکانی ئەم نیگارکێشە
لە تابلۆکانی نیشتیمانی من دەچن

ڕەنگەکانی نێو تابلۆکانی نیشتیمانی منیش 

بە بێدەنگی هاوار دەکەن
بە بێدەنگی گۆرانی دەڵێن

بە بێدەنگی پێدەکەنن 
بە بێدەنگی کتێبەکانی عەشق دەنووسنەوە

بە بێدەنگی ئەفسانەی جەنگەکان دەگێڕنەوە
بە بێدەنگی گوێ لە سەمفۆنیای با دەگرن

بە بێدەنگی سەما دەکەن و 
هەر بە بێدەنگیش دەمرن

ڕەشەباکان و هەورەکان و بروسکەکان و ئەستێرەکان و 
درەختەکان و ڕووبارەکان و تاڤگەکان و چیاکان و

باڵندەکان و باخچەکان و شەوەکان و ڕۆژەکان و وەرزەکان و.
هەموو شتەکان لە نیشتیمانی من بێدەنگن

عاشقەکان و موسافیرەکانیش بێدەنگن 
تەنانەت مورید و پەیامبەر و خوداکانیش 
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بێدەنگی لە نیشتیمانی من 
زمانی گیا و 

زمانی خوا و زمانی خاک و 
زمانی بەفر و زمانی سروشت و

زمانی هەموو بوونەوەرێکە 
ژیان لە نیشتیمانی من 

لە مردن دەچێ 
مردنیش وەکو ژیان بێدەنگە 
ژیان هێندە لە مردن نزیکە 

ناتوانین لێکیان جیا بکەینەوە 
لە نێو تابلۆکانی نیشتیمانی من

خۆرەتاو بە مردوویی هەڵدێ
بەیانییەکان بە مردوویی دەبریسکێنەوە

باران بە مردوویی دەبارێ 
مانگ بە مردوویی دەڕوانێ 

مرۆڤەکان بە مردوویی دێن و دەچن
کانییەکان و 
جۆگەکان و
ڕووبارەکان 
دەڕژێنە نێو 

دەریایەکی پڕ لە شەپۆلی مردوو
با بە مردوویی کەمانجەکەی خستۆتە سەرشانی و 

سەمفۆنیایەکی ناشازمان بۆ دەژەنێ
لە نێو تابلۆکانی نیشتیمانی من 

ڕەنگە خۆڵەمێشییەکان و زەردەکان و سپییەکان و 
سەوزەکان و ڕەشەکان و شینەکانیش
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سوور دەچنەوە 
وەک ڕەنگە مردووەکانی 

سەردەمی جەنگەکان و
یان ڕەنگە بێدەنگەکانی 
سەر ڕوخساری مردن 

ڕەنگەکان سوور دەچنەوە و 
خۆزگەکانیش و

خەونەکانیش ڕەش ڕەش

٣
نیشتیمانم 

لە نێو وەهمەکانی عەشق 
خۆم ونکرد و 

لە نێو وەهمەکانی غوربەتیش تۆ
من بە چاوەکانی درەختەوە بۆت دەڕوانم

ئێستا بەم خەم و زام و برینەوە
ماندوو ماندوو

شەکەت شەکەت
لە کەناری مردن ڕاکشاوی

نیگاکانت لێل و خەمناک
گواڵڵەی خەیاڵەکانت سیس و ژاکاو

منیش هێدی هێدی
بە قەڵەمی باران دەتنووسمەوە

خەونەکانت 
وەک گەاڵ سپییەکانی مردن هەڵدەوەرن
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ڕەنگە گەشەکانی چاوەکانت 
تا دێ کاڵتر دەبنەوە

منیش بە بااڵی سنەوبەر 
وەک هەمیشە بۆت دەچەمێمەوە 

لەبەر غەریبی تۆ 
غەریبی خۆم بیرچۆتەوە

نیشتیمانم 
منیش ئەم دەور و زەمانەم لەبیرە 
بوون و ژیانم پڕ بوون لە غەریبی

بیرم دێت
وەک پنجە گیایەک 

یان کوڵیکە سوورێکی ناسک 
دەمەویست هەناسە بە سروشت و ژیان بدەم

هەورە ڕەشەکان و 
گەردەلوولە ڕەشەکان و 

ڕەشەبایە ڕەش ڕەشەکان 
هەڵییان تەکاندم

دووریان خستمەوە 
دوور دوور دوور
لە خۆم دوور و 

لە تۆ دوور ئەی نیشتیمان 
دوور دوور دوور 

لە ژیان و لە هەموو شتێک دوور 

بیرم دێت 
ڕۆژانێک/

 پڕبووم لە ڕووناکییە پرشنگییەکانی بەیانییان
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لە زەردەخەنە زێڕینییەکانی پایزان
لە سەوزاییە سەرمەدییەکانی بەهاران

بە بیرم دێت
 هەر بە پێکەنینەوەش هاتمە نێو ژیان

لە نێو ژیانەوە خەونم دەبینی 
توند توند 

بااڵم لە بااڵی ژیان ئااڵبوو
شل شل 

گۆرانیم بۆ ژیان دەگوت
من کەسێک بووم 

ژیان نیشتیمانی ئەبەدیم بوو

هەرگیز مردنم نەدەناسی 
بێویستیخۆم 

کراسی مردنییان لەبەرکردم
مردنیش هەر لەم ڕۆژەوە تاکو ئێستا 

لە هەموو کاتێک و لە هەموو شوێنێک 
هەر بەدوامەوەیە 

مردنیش بۆ من الشەیەکە و 
ساڵەهایە بەسەریا دەڕۆم 

نیشتیمانم 
بە چاوەکانی خەون بۆت دەڕوانم 

بە هەستەکانی تریفە 
گوێت لێدەگرم

لەو کەمانجە ڕەنگینەش دەڕوانم 
کە بە سەرشانی باوە دەبیندرێ

سەمفۆنیای خەونەکانی تۆم بۆ دەژەنێ 
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ئەو ڕۆژانەم دێنێتەوە یاد
شیعرەکانی خۆم 

بە ڕووناکی شەوەکانی پایز دەالواندەوە
دەماری ئارەزووەکانم 

پڕ دەکرد لە لە بزە و نیاگا و
لە میهرە گەرماکانی تۆ

نیشتیمانم 
ئێستاکەش چەندە غەریبی غەریب

دەرگای ژیانت بە ڕووی خۆتدا داخستووە
لە نێو کۆاڵنە شێواوەکانی مردن پیاسە دەکەی

بوخچە شینەکانی هیواکانت
لە نێو ژوورە تاریکەکان جێهێشتووە

تەنیا تەنیا 
وەک موسافیرێکی ون

بە پەیژەکانی نائومێدی هەڵدەگەڕێی 
ناوی ڕووبار و باڵندە و گۆرانییەکانی عەشقت

 بیرچۆتەوە
چەند غەریبی غەریب

وەک ئەو هەورە ڕەشانەی
 بە دەم وەرزی دڵەڕاوکێی ئاسمانەوە دەردەکەون

وەک ئەو خۆرەتاوە تەنیایەی 
بۆ پیربوونی بەیانییەکان فرمێسک دەڕێژێ

نیشتیمانم/ ئەسەف بۆ ئەو ڕۆژانەت هەڵدەکێشم 
تیشکی ڕووناکی ئومێدت 

دەیدا لە پەنجەرە و ژوورەکانی ژیان و 
ڕوخسارەکانی مانگ و ئەستێرە و

باخچە و باڵندەکانت 
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پڕ بوون لە نیگای گەرم گەرم 
بێوچان 

بە نێو ڕەشەبا و گەردەلوول ڕەتدەبووی
نیشتیمانم/ ئێستا تۆ لە من غەریبتری 
بە شەکەتی لە لێواری مردن ڕاکشاوی

ئێستا پشت لە ئاوەدانی و کاتژمێرەکان دەکەی
مرۆڤەکان و وەرزەکان و ڕووبارەکان و 

شەقامەکان و عاشقەکان و موسافیرەکانت جێدەهێڵی
بە تاقی تەنێ هەر دەڕۆیت و ئاوڕ نادەیتەوە

بە تاقی تەنێ هەر دەڕۆیت و 
هەر دەڕۆیت و هەر دەڕۆیت 

بە تاقی تەنێ ئاوڕ لە کەس نادەیتەوە 
هەر دەڕۆیت و 
هەر دەڕۆیت و 

لە مردن نزیک دەبیتەوە
نیشتیمانم/

بە تاقی تەنێ هەردەڕۆیت و 
ئاوڕ لە کەس نادەیتەوە 

بەتاقی تەنێ 
لە مردن نزیک دەبیتەوە 
ئاوڕ لە کەس نادەیتەوە و

بە تاقی تەنێ/ تەنێ تەنێ تەنێ
ئاوڕ نادەیتەوە و هەردەڕۆیت...!

                                                            نیسانی 201٦
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کۆاڵنە زەردەکە
                                                                 

من لە منداڵییەوە بەو کۆاڵنە ئاشنام
کۆاڵنێکی زەرد پڕ لە گەاڵ 

کۆاڵنێکی هێمن پڕ لە نائومێدی 
کۆاڵنێک پڕ لە مرۆڤی تەنیا

هەموو ژێر درەختێک و پەنا و قوژبنێکی ئەم کۆاڵنە 
بۆنی ڕەشەڕەیحانەی نێو خەیاڵەکانی منیان لێدێ 

 من و شیعر و خەونەکانم 
ڕەنگی ئەم کۆاڵنەمان گرتووە 
من کە بەم کۆاڵنەدا ڕەتدەبم 

وا هەستدەکەم 
لە شەقامەکانی بە هەشتەوە پیاسەدەکەم

ئارام ئارام 
وەک خەیاڵە ئەرخەوانییەکانی خودا

ئومێدەکان و
حەز و غەریزە ئیرۆسییەکانم تەڕتر دەبنەوە
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وەک ڕێواسە ناسکەکانی بنار زورگەکان و قەدپاڵەکانی چیا
ڕۆمانە بەرگ سپییەکەی منداڵیم 

بە تاسەتر و ناسکتر دەبێ
بە گێڕانەوەی حیکایەتەکانی

 شەکرۆکە ترش و شیرنەکانی
)پلکە حەنیفی( دوکاندار و

کەر و عارەبانەکەی
)مام قادری( بەیتار و 

یان/ مەرگی ناوەختی )نایف( 
ئەم ڕۆژە گەرمانەی منداڵیم چەندە جوان بوون

ژیان تا بڵێی سادە و ساکار 
بەاڵم هەموومان ئاسوودە و بەختەوەر

من کە بەم کۆاڵنەدا ڕەتدەبم
وا هەستدەکەم میهرەبانترین مرۆڤ و 

بەختەوەرترین عاشقم
بۆیە هەر بە ئومێدی ئەوەم

 ڕۆژێک دابێ
بگەڕێمەوە ئەو کۆاڵنە و

 لەوێدا /
ڕەشماڵێک هەڵبدەم 

تا هەتا لە نێویدا بمێنمەوە
یان وا هەستدەکەم 

من لەو کۆاڵنەدا بەدوای کەسێک دا دەگەڕێم
کەسێک/ لە خۆم غەمگینتر و تەنیاتر

کەسێکی چاوشین و خەیاڵشین
شینتر لە شینەکانی دەریا
شینتر لە شینەکانی هەور
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شینتر لە شینەکانی شیعر

وا هەستدەکەم
هەر لەوێشدا دەیدۆزمەوە

چ سیحراوی و شەونماوییە 
جوانییەکانی ئەم کۆاڵنە 
چ تابلۆیەکی ڕەنگین و

چ پەیکەرێکی سوریالییە ئەم کۆاڵنە 
لە فیگەرە حەزینەکانی نێو خەونەکانم دەچێ 

کۆاڵنێکی مەست بە جوانییەکانی ئاو 
کۆاڵنێکی ئاوی بە مەستبوونەکانی عەشق

درەخت و دەرگا و دیوارەکان/ ئاوی 
جۆگەلە و جۆبڕکە و زەنگەزۆرەکان/ ئاوی

کچۆڵەی کەویاری ئاوی
مێردمنداڵی منەوەری ئاوی 

)بەرخۆکەی( بێگوناهی ئاوی 

قوشقاقەزی قەشەنگی ئاوی 
ئاو ئاو ئاو ئاو ئاو

چ دەبێ گەر هەموو شتەکانی ژیان 
وەک ئەم کۆاڵنە زەردە دەبوون بە ئاو 

ئەستێرە و ئاسمان و دارستان و چیاکان 
عاشقەکان و جێژووانەکان

پاشاکان و کۆشکەکان
ڕێبوارەکان و ڕێگاکان

هەژارەکان و کەاڵوەکان 
خوداکان و پەرستگەکان 

هەر هەموویان دەبوون بە ئاو 
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لە نێو ئەم کۆاڵنە زەردە زێڕینییەدا
نەرم نەرم گەاڵکان دەوەرن

بێدەنگ بێدەنگ باران دەبارێ
وەرزەکانی تەمەنیش یەک بەدوای یەک تێدەپەڕن

ئەم کۆاڵنەش تادێ ڕەنگ و ڕوخساری زەردتر دەبێ
تادێ ژیان لە نێو ئەم کۆاڵنە بچووکتر و بچووکتر دەبێتەوە

تا دێ بوخچەی خۆزگەکانیش گرێکانیان توندتر دەبن
ڕەنگی تەیرە عەبابیلەکانیش کاڵتر دەبنەوە

ئێستا زەمەن لەنێو ئەم کۆاڵنەدا خەون نابینێ 
ئەستێرە و پەڕەسێلکە و درەختەکانیش 

خەون نابینن
بە بیرم دێ ڕۆژانێک لەم کۆاڵنە زەردەدا 

کات خەونی دەبینی
مرۆڤەکان خەونییان دەبینی 

تەنانەت زەردەواڵە و پەپوولە و مێشوولە و 
هەموو زیندەوەرەکان خەونییان دەبینی 

هەموومان پێکەوە لە نێو خەونێکی گەورەدا بووین
دەمەوێ بگەڕێمەوە ئەم کۆاڵنە زەردە و

لەگەڵ کوڕ و کچانی منداڵیم 
ژیان و گەمەکانم دەست پێبکەمەوە

شەوان )قەرە قەرەیانێ( و)چاوشارکانێ(
بە ڕۆژیش )پەلیکانێ و ڕەسم ڕەسمانێ و کەاڵیانێ و

شێر و خەتانێ و ساپساپانێ و تۆپانێ و...(  
یان/ لەگەڵ کۆاڵنانەکانی دەوروبەر

شەڕە بەردانێیەکانمان دەست پێبکەینەوە 
با بگەڕێینەوە نێو ئەو ڕۆژە گەرمانەی 
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کە ئاگر لە نێو دڵی خاک هەڵدەستا 
ئەو گەرمایەی کە سەری کەچەاڵنی دەسووتاند

ئێمەش بە تەپە تەپی تۆپێن و بە هاتوهاوارەکانمان 
هەموو دواینیوەڕۆیەک

خەومان لە چاوەکانی )مەالژنە عەیشێ( و
 هەموو دراوسێکان دەتۆراند

یان دەمەو ئێوارانی ئەم پێنجشەممانەی
کە مام سابیری مجێور

لە گۆڕستانی شیخ مەالڕەشید 
ئایەتە قورئانییەکانی بۆ خەڵکان دەخوێند
ئەوانیش دوای تەواو بوونی ئایەتەکان 

نان و حەلوای بەشەکرییان بەسەرماندا دابەش دەکرد 
ئاخ چەند شیرین و شەکەری بوو ئەم حەلوایە

دەبا بگەڕێینەوە
 ڕۆژە هەرە سەرەتاییەکانی نێو 

قوتابخانەی )برایی(
وەکوجاران لە گۆڕەپانی قوتابخانە بەڕیز بوەستینەوە

گوێ لە قسە و وتارەکانی 
مامۆستا )سەرهەنگ تۆفیق( ڕابگرینەوە

یان )کامەران بێباک( بە دەنگە زواڵڵەکەی
شیعر و پەخشانە نەتەوەییەکانمان بۆ بخوێنێتەوە

دواتر بچینەوە نێو پۆلەکان 
لە پۆلی یەکەمەوە تا پۆلی شەشەم بەسەریان بکەینەوە

لەگەڵ یەکبەیەکی مامۆستاکانیش دابنیشینەوە 
)مامۆستا ئیحسان، مامۆستا قاسم، مامۆستا مەنسور، 

مامۆستا یەعقوب، مامۆستا حسێن ، مامۆستا موحەمەد، 
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مامۆستا هورمز، مامۆستا عادل، مامۆستا یوسف،
مامۆستا  حەسەن،.... (

یان مام  )مەدۆک( ی فەراش
هەرگیز ئەم ڕۆژەشم بیرناچیتەوە

کە مامۆستا یوسفی وانەی کوردی 
لە نووسینی داڕشتنێکدا 

)سی لەسەر سی( پێبەخشی بووم
داڕشتنەکەش لەسەر جەژنی نەورۆز بوو 

منی منداڵ/
سێ الپەڕەم بە شیعر بۆ نووسی بوو

نیوەی دەرسەکەش بە ستایشی من و
بە ستایشکردنی داڕشتنەکەمی بەسەربرد

لە نێو ئەم ستایشەی مامۆستا یوسف
هەستم بە گەورەترین هێزی شیعر کرد لە خۆمدا 

هەستم بە منێکی بااڵ کرد 
بااڵ بااڵ بااڵ 

یان ئەو منە بااڵیەی
 لە نێو قەسیدەی )دەقی تەمەن( و

لەنێو قەسیدەکانی ترم باسییان دەکەم و دەڵێم
)هەر خۆم و هەر خۆم و هەر خۆم 

خۆمی تاک و تەنیا
خۆم تا ئەبەد خۆم...(

هەستم بە تۆخترین ڕەنگە نەرجسییەکان کرد 
هەر لەو ڕۆژە هەستم بە فڕینی خۆمکرد و 

وامدەزانی من لە جنسی ئەستێرەکانم 

یان لە جنسی گەردەلوول و بروسکەم
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هەستم بەوە دەکرد پەنجەکانم
بۆ قەڵەم و بۆ شیعر دروست بوون

شەاڵڵم کە لەنێو خۆتدا ئەی عەشق
من منداڵەکەی نێو کۆاڵنە زەردەکەم

بەشەوچڕینی شالوورە شینەکان شادومانمکە 
لە نێو شەونمی سەر گۆنات هەڵم بگرە ئەی گەاڵ 

بە بەرائەتی تەڕێتی خۆتم بسپێرە
بمگەیەنە نێو مەمکۆڵەکانی خۆرەتاو

یان نێو چاوەگەشەکانی گوڵەباغێکی نێو باغەکانی خودا
ئەی عەشق وەرە بمبەرەوە نێو کۆاڵنە زەردەکەی خۆشەویستی

بۆ نێو کۆاڵنە ئیرۆسییە ئاوریشمییەکانی خەون
با وەکجاران لەنێو کەژاوەی ڕاسانەکاندا

سێنییەک پاقاڵوە و سێنییەک شەکەرات  

سێنییەک گەزۆلەوزینە و سێنییەک شڕوب
کارتۆنێکی فلینەی پڕ 

لە چڵوورە و کرێمستی و یازدەی ئازار
مەنجەڵێک شێلغەم و پاقڵەی کواڵو

فەردەیەک فەریکە نۆک و ڕێواسی شلک و ناسک
قاپێک تەمەر هندی 

بەسەر ئاپۆڕای خەڵکەکە و
 بەسەر مندااڵنی گەڕەک دابەشبکەین

با وەکجاران گوێ لە گۆرانی و بەستە خۆشەکانی 
ژن و منداڵە کۆچەرییەکان بگرینەوە 

دوای تەواوبوونیشییان
یەک دوو نانە تیری و چەند عانەیەکییان پێببەخشین

با وەکجاران بە کۆمەڵ دەموچاوی خۆمان ڕەشبکەینەوە و
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لە دەوری بووکە دارینەیەک کۆبینەوە
لەبەردەمی ماڵەکان 

هەموو پێکەوە 

ئەم گۆرانییە بڵێینەوە
)بووکە بەبارانێ 

ئاوی بن دەغالنێ
هەیاران و مەیاران 
یاخوا دەکاتە باران 

بۆ فەقیر و هەژاران...(
ئەوە چ ژینە عەشقێک و

ئەوە چ ژینە مردنێکە
ئەوە چ چارەنووسێکی زەردە ئەی خودا

وەرە ئەی زەمەن
 من ڕەتبووم و تۆ ڕەتمەبە 

من وەکو خۆرەتاو ئاوابووم و تۆ ئاوامەبە
نیو سەدەیە بێوچان من ڕەتدەبم

وەک گەاڵ من دەوەرێم و وەک گوڵ دەژاکێم

نیو سەدەیە بێوچان دەکەوم 
 هەندێجار ناتوانم هەڵسمەوە

نیو سەدەیە بێوچان ئاوا دەبم 
 ناتوانم ئاوڕێک لە دواوەی خۆم بدەمەوە

نیو سەدەیە دەڕۆم و ناگەم بە هیچ  
هەر لە بۆشاییدا دەسووڕێمەوە 
بۆشایی و بۆشایی و بۆشایی

نیو سەدەیە بۆشایی ماڵ و نیشتیمانمە 
نیو سەدەیە منداڵی و کۆاڵنە زەردەکەم 
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لەگەڵ خۆمدا دەگێڕم 
لە نێو خەونەکانم دا بە تارایەکی سپی دایاندەپۆشم

نیو سەدەیە زەردێتی منداڵیم
دەڕژێتە نێو خۆم و خەیاڵەکانم 

هەناسە و سییەکان و پەراسووەکانمی داپۆشیوە
شیعرەکانم و کتێبەکانم و وشەکانمی داپۆشیوە

من ئێستا مرۆڤێکی زەرد زەردم
ناخێکی سەوز و ڕوخسارێکی زەرد
خەونێکی سەوز و خەیاڵێکی زەرد
هیوایەکی سەوز و تەمەنێکی زەرد

من ئێستا 
زمان و چاوەکانیشم زەرد هەڵگەڕاون
بە هەمان زمانیش شیعر دەنووسم 

نازانم ئەو زمانەی من 
 زمانی نێو کتێبە زەردە ئاسمانییەکانە 

یان/ زمانی نێو کتێبە سوورەکانی ئەستێرەیە 
یان کتێبە سەوزەکانی باخچە 

یان کتێبە خۆڵەمێشییەکانی خاک 
من کێێێممممم ئەی خودا ؟

بەرەو کوێ دەڕۆم و دەمەوێ لە کوێ بگیرسێمەوە.
نیو سەدەیە بە شمشاڵێکی وەهمی 

ئاوازێکی ناشاز دەژەنم
نێو سەدەیە/ تورەگەیەک لە وەهم و 

جانتایەک لە پرسیار و  
بوخچەیەک لە گومان لە گەڵم دایە 

نێو سەدەیە سێبەرێک لە نائومێدی بەدوامەوەیە
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نیو سەدەیە لە نێو خەونەکانمدا 
نەزیف دەبم و خوێنێکی ڕەش ڕەشم لەبەر دەڕوا

نیو سەدەیە لە ژیان ڕادەکەم و لە نیو مردندا دەژیم
لە ڕووناکی ڕادەکەم خۆم بەتاریکی دەسپێرم

هەر لە ئەزەلەوەش 
لە ماڵێکی تاریک هاتوومەتە دنیا

تاریک تاریک تاریک
تاریک وەک ئەشکەوتە تاریکەکانی بەهەشت

تاریک وەک کونجە تاریکەکانی نێو تەمە سپییەکانی ئاسمان

تاریک وەک زیندانەکان و ژێرزەمینە تاریکەکانی 
نێو مەملەکەتی خۆرەتاو

وەرە ئەی زەمەن  
لە نێو ئامێزی زریانی خۆت هەڵم بگرە و 

لوولمدە لە نێو گەاڵی ئومێدەکانت 
ڕەنگمکە/ بە ڕەنگە کازێوەییەکانی دڵی خۆت

بمبەرەوە نێو کۆاڵنە زەردەکەم 
 بۆ ژێر دەوارەکانی موحیبەت و

بۆ نێو چیڕۆکە/
گەرم گەرمەکانی خۆشەویستی 

یان گۆرانییە بەسۆزەکانی ئاوەدانی
 

لە نێو ئەم کۆاڵنە زەردەدا 
بە دیوێکدا

ژیان بە دەوری ماڵی مەرگ دەسووڕایەوە
زەمەن وەرزەکانی خۆی نەدەناسییەوە

خۆرەتاو لەناو کونجێکی تاریک خۆی دەشاردەوە
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خەونەکان بە بێهوودەیی دووبارە دەبوونەوە
ڕۆژەکان و مانگەکان و ساڵەکان ڕەتدەبوون 
بە بێئەوەی نیگاکانییان لەگەڵ یەکدا بگۆڕنەوە

یان ترسی دائیرەی ئەمنەکان و 
پیاوە سمێل فشەکانی بەعس

هەمیشە مەرگ وەک عەمودێک
لە سوچێکی کۆاڵنەکە چەقێندرابوو

ئێمەش بە دەوری دا دەسووڕاینەوە 
یان ترسی الفاو 

بەیانییەک لە خەو هەڵساین 
بینیمان غەڵبە غەڵبە و گەڕەک شێواوە

کۆاڵنەکان غەرقی ئاو بوون
بەچاوەکانی خۆم 

بێشکەی مندااڵن و مەنجەل و کەلوپەلی ترم بینی
لەگەڵ شەپۆلەکانی ئاو دەڕۆیشتن

لەوالوەش باس باسی مردن و خنکان بوو 
دواتر پێیان گوتم 

)عەلی حەمە شەریف( لە ئاوەکەدا خنکابوو 
منداڵێکی قژلوولی چاوگەش  

عەلی هاوپۆل و هاوڕێی کۆاڵنم بوو
ئای چ خەبەرێکی خەمناک و پڕ ئازار بوو ئەم مردنە

من لەو ڕۆژەوە لە الفاو و ئاو دەترسم
لە هەرکوێدا الفاو دەبینم

وێنەی منداڵێکی چاوگەشی قژلوولم دێتەوە پێش چاو
بەم هەموو نائومێدییانەشەوە

هێشتا هەر فیردەوسێکی سەرزەمینە ئەم کۆاڵنە
بە دیوەکەی تریش
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ژیان بە ڕووتی وەک چارۆگەیەک بەسەر تەنافەکان هەڵواسرا بوو
عەشق بە ڕووتی خۆی لە قەدی درەختەکان ئااڵندبوو

مانگ بە ڕووتی لە کەنار جۆگەکان ڕاکشابوو
زەردەخەنە بە ڕووتی

 لەسەر دەرگاکان وێنەی خۆی ڕەسم دەکرد
بەرائەت لەگەڵ باراندا دەباری 

حەوشە و بەردەرگەی ماڵەکانی پاکدەکردەوە
ئاو لە نیو مەستبوونەکانی خاک دەخەوت

با هەموومان پێکەوە بگەڕێینەوە بۆ ئەم کۆاڵنە
دەی دەبا بڕۆین

با کەرنەڤالی عەشق لەم کۆاڵنە بەڕێخەینەوە
بگەڕێینەوە بەرەو 
منداڵێتی عەشق
منداڵێتی ژیان 

منداڵێتی سەوزایی
وەک نیشتیمان و ماڵی دڵمان

 هەمیشە شیرین و جوانە ئەم کۆاڵنە 

ئەگەر جارێکی تر لە دایک ببمەوە
حەزدەکەم هەر لەو کۆاڵنە زەردەدا 

چاو هەڵبێنمەوە
هەر لەو کۆاڵنەش 

لەگەڵ هەمان منداڵە چەتوونەکان گەورە ببم
پۆتینێک بکەمە پێ و لە نێو قوڕو لیتەکان بێم و بچم...!

بەاڵم هەمان چاوەڕوانی و هەمان تەنیایی و هەمان نامورادی نا 
هەمان شەرمنۆکی و هەمان بە ئەنفالبوونی خەونەکانمان نا

هەمان دراندن و سووتاندنی دەفتەری حەزو ئارەزووەکانم نا 
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نامەوێ جارێکی تر بەدیار مەرگی کاتژمێرەکان 
چاوەڕوانی مردنی خۆم بکەم 

ئەگەر ئەمجارە لە دایک ببمەوە 
هەر لەهەمان کۆاڵن 

نا هێڵم کچۆڵەکان لەگەڵ کۆتر و کوکوختییەکان 
لە نێو بیابانی ڕەشەبادا ون ببن

ناهێڵم درەختەکان خۆیان لە با بتۆرێنن 
 گیا شەرم بکات خۆی بۆ باران ڕووت بکاتەوە
 مانگ چیتر بە ڕووی کچۆڵە تەنیاکان پێنەکەنێ
دەرگاکان و پەنجەرەکانیش بێمەبەست دابخرێن 

ئەگەر ئەمجارە لەدایک ببمەوە 
بیست و چوارکاتژمێر و بەردەوام

دەخوازم
سروودەکانی خۆشەویستی و 

الوکەکانی بەختەوەری 
هەمیشە هەر دەنگییان بێ

لە گۆڕەپانەکەی دەو مەجراش
ڕەشبەڵەک و دەهۆڵ و زوڕناکەی )سەید کەریم(

حەوت شەو و حەوت ڕۆژ
وەکوجاران بمانهێنێتە سەما و گوێیەکانمان کاسبکا
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ئەگەر ئەمجارە لە دایک ببمەوە
ژیان بە بەرینایی خۆی دەهێنمە نێو ئەو کۆاڵنە 
ئەو کۆاڵنەش دەکەم  بە سومبوڵ و هێمایەک

 بۆ ژیان و 
بۆ عەشق و 

بۆ مرۆڤبوون و
بۆ  هەموو گەردوون...!

                                                                ئەیلوولی 201٦




