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● ناوی كتێب: سەرەتا وشەبوو 
● شاعیر: سەباح ڕەنجدەر 

●بابەت: شیعر 
● پیتچن: یاد سەباح ڕەنجدەر 

● هەڵەگر: محەمەد عەبدولڕەحمان خدر
● نەخشەسازی بەرگ و ناوەوه: جەوهەر فەتاح

● چاپ: چاپی یەكەم 
● ئه ژمار: )500( دانە
● نرخ: )1000( دینار

● لە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی كتێبخانە گشتییەكان/ هەرێمی 
كوردستان ژمارەی سپاردن، )132(ی ساڵی )2020(ی پێدراوە
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1965/11/18

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
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هه واڵی بای جه نگی ناو چیاكانم پرسی

بۆنی پیس و ناقۆاڵی لووله ی تفه نگم بۆ هات 

خۆشی له  خۆم 

ڕازی كه روێشكێكم نه شكاندووه

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 مجاره  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

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 عۆل و حه پۆڵ ده مخوات

نوێژی ئه ستێران چاوه كانی خه ڵك تاریكن

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 شادمانیی ئاوێته ی خاكم كه

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 مجارمه  چاو به رز ده كه مه وه  ناو ڕووناكییه كی به هێز

له  ئه ستێره یه كی نزیك ورد ده بمه وه 

بێپه روایی هاتوچوونی باڵچه  

ئه و كاته  نه رمه ی ماوه  بۆ سبه ینێ
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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

له  دوا ئومێدیش 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

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 

ئه وه یان بینی كه  ده یانه وێ

*  *  *   

ڕووناكییه كی مایه وه ی ناو قۆزاخه  

كۆمه ڵێك ده ستنووسی ته واونه كراوی دامێ

به  تاسه وه  ڕاما و فه رموو ته واویان بكه 

له  ساكاریی توانیم به م جۆره  بژیم

باران به ر له  بارینی 
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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  و دەكەوێتە باڵەپڕژێ

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

چاوەڕوانیی و بێزاریيم كه متر ده بن

ده شمه وێ خه ونه كانم زوو بگرم

نه وه ك سەریان لەبن باڵی شكاوی
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نائومێدیی بنێن و لە دەستم دەرچن

*  *  *   

قتووی ده رمانه كانم لەسەر پشتی ئەسپی

نیگا گواڵو دانا 

سروود ی مه ستان له  حاڵیان پرسیم

پێم له  عارد خشاند و له  میانه ی دوو خه ون

بووم به  ڕووه كخۆر

باڵندەش بەهەوام پەڕوباڵیان گرت

وێنەی منن ڕژاونەتە باخچە گشتییەكان

بە سینگی ئارامەوە هەناسە دەخۆنەوە

لە ڕووداوی لەدایكبوونم ڕازیم

*  *  *   

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 شادمانییم له  گونده كه مه  

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

وه ك برووسكه  زیندوون 

وه رن كلیلی ده رگای باخم

لێ وه رگرن گڵۆپی تێدا ده پشكوێ

دنیا تۆ ناتوانی تێبگه ی جارێ زۆر 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 رەتای ڕێگا 

ده پرسێ خودا ئاسمانی بۆ باڵنده  یان فڕۆكه  ڕۆشنكردووه  

شیعریش نقێمی ئەنگوستیلە ڕۆشندەكاتەوە

هەنگاوی ورچی عۆل و حەپۆڵی پێ تێكدەدا

تشرینی دووه می 2018 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  هەنگ

بۆ بەهێزكردنی شیلە دەیانڕژێنێتە كۆاڵنەكانی شار 

كاتژمێریش ده به مه دواوه 

ڕوخساری نوێژێك گه ڕایه وه  ناو یه كه م گزنگ  

شان و ملی دایكی تامه زرۆیی شێال
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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 

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  

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 ناتوانێ بیخواته وه 
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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

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

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 
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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 

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 نیا 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  دڵی هەموو خاوەن پرسەیەك 

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
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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 

مردن به الماندا تێپه ڕیبوو

مانگیش لەسەر كانییەكی بچووك خەوتووە
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ڕوخساری ئاشقێكە لەسەر جوانیی دێتە دەنگ

دەیەوێ بەرەبەیان ببینێ

كانوونی یه كه می 2018 هه و لێر
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ڕێژەن

ئاشنای هەموو پیتەكانی هێمای چاوبووم

دڵم گەلێك ئارامە و هەستەكانم كەوتوونەتە خەونبینین

پشوویەك بە ئەسپەكەم دەدەم و ئەو شادییە دەدرەوشێنمەوە

فرمێسكی بەتاسە گەیشتن بە ڕوومەتەكانمەوە ببینن

بەهیوام ڕۆژێك لە زەنگ و دەفی فرمێسكەكانمدا 

من لەخودا و خودا لەمندا شەڕ بكەین

سوپەری بەرگری بشكێ و یەك یەكمان شەهید بكەین

باوەشێنە حەسیرەكەم لەسەر بەردێكی بەهرەمەند دادەنێم

گۆزەیەك شەرابی قەرد وەردەگرمەوە
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دەستنوێژ دەشۆم و ڕۆژووی پێ دەشكێنم

خەیاڵم بۆ هەموو شوێنێك دەڕوا

لە هەموو شوێنێكیش دێتەوە

ئاهەنگ بۆ ئەو گواڵنە دەگێڕم

بەهار پشكووتنی دواخستوون

هێزی پشكووتنیش مێوانی وەختە

پرسیارێكم لەبەردەم باڵندەیەك

یادەوەری لەدەست نەداوە

جارێكی تر دەردەكەوم و بەرهەوا دەكەومەوە

من بەناو دڵسۆزییەك كە هەمە تێدەپەڕم و دەچمە ئەنوای 

تا هەست بە ئاوێنەی بەرانبەر بكەم 

ئەمیش بەناو مندا دێتەوە و دیارییەكانی دەگەیەنێ

شەو و ڕۆژ لە جوانی بەدی هاتووە و بەدەستیدەهێنین

چاوەڕوانییەكی زۆری ویست تا مرۆڤ هاتە ناو ئاوێنە 

بە دەستی بە نێرگزەوە لەگەڵی دوام 

ئاداری 2019 هەولێر
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خودا

ڕێبوارێكی خومار و بەختیارم لە شەقامی تۆدا

خۆر لەسەر ناوچەوانم ماوەتەوە

هەزار جیهانی تێدا درەوشاوەیە 

هەزاریش شاراوە

هەموو خواستێكی خۆم لەبیركردووە

تەنیا بیر لە ئەستێرە گوێڕایەڵەكانی تۆ دەكەمەوە 

لە زاتتدا بوێر دەژیم و مۆسیقای تاسەم لێ دەتكێت

مەیەكم ناسی و خواردمەوە
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واتای تاهەتایی دامێ

تاهەتایی تەواوی هەقیقەتە

نەناسراوم پێ دەناسێنێ و خۆم تێدا زیندوو دەكاتەوە

ڕیزێك مۆم لەسەر سینی ماڵ دادەگیرسێت

مۆم دڵی دەهێنێتە ناو دڵمان

لەجیاتی هەموومان جوانی دەپشكووێنێ 

ئاداری 2019 هەولێر
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دەفتەری گەورەی بە پەنهان گەیشتن

بای چاوسووربوو زەوی بریندار دەكات

هێلكەش لە هێالنەی خۆشنوود دەترووكێ

باڵندە لە هەوای پاراودا باڵی تەواو دەكاتەوە

بۆنی خۆشی خودا چاوی گەورە دەكات

گوللەش لە ئاسمان ڕووەو ناپاكی دەڕوا

زەوی بریندار چاوەڕوانی قوربانییەكانیەتی

گوللەی ناپاكیش ڕێوڕەسمی چاوەڕوانی نازانێت

چی چلچرا لە ناوچەوانی كۆشك هەڵواسراوە فریودەرە
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چاو دادەخەم گوڵ و خەون دەسووتێن

چاوی ڕوونی پێغەمبەر لە خەو هەڵسا

 نەرم و سووك پەنجەی بە پێڵوومدا هێنا

چاوی گوڵەبەڕۆژەی لە چاومدا چاند 

بە هەموو دەنگێك لەگەڵم دوا

شاعیرێكی شەهید بەسەر زینی ئەسپەكەیەوە دێتەوە

دەڵێت خوێنم بۆ كۆكردنەوەی پەراوێزەكان بەكاربهێنن

حیكمەتی بەكارهێنان هەزار و یەك جەزبەی هەیە

یەكەمینیان نزا و نوێژی پاراوە

بۆ دیدار و بۆنی خۆشی خودا و نهێنی خۆبەختكردن

تا زووە كەشتییەكەم دەخەمە ئاوەوە 

وەك نائومێدی بەپەلە دەگەمە قوواڵیی

قوواڵیی لەگەڵ تێگەیشتن له 

سەرچاوەی هاوار و

رێوڕەسمی بەخاكسپاردن و 

پەنجەمۆر و

بە پەنهان گەیشتن بەرانبەره

      

                  نیسانی 2019 هەولێر
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تای سارد

بە كراسێكی سووف و چاوی خومارەوە

لە جەستە و گیانی خۆمدا خەوتم

كوشتمی و خەنجەرەكەی لەسەر كتێبەكانی دانا

لە كتێبخانەی لەیادچوواندا

لە هەواڵەكە بپرسن و خەنجەرەكە ببەنە پزیشكی دادوەریی 

كەسێك لە بیرەوەرییە سەرپەڕەكان

مابێتەوە و لە گۆرانی سەرچاوەكاندا ئاواز بێت

بە گەرمایی نیگایەك

بەهرەی بە شاخی كەڵەكێویی وەبكات 
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پیت لە حیكمەتی ناوی ئەو

پاراوتر نییە بۆ ناوێكی بەختیار 

دەبینین لە ڕاوی دووپشككوژیی دێتەوە

دەچێت ژێر كووپەی غەزەل دەڕشێنێ 

لە مەیخانەی خامۆشان مێزێكی تاكییم خەماڵندووە

پیاڵە ئەی ئاگری گەورەی ڕێبواری تەنیا

لە دڵەوە دەمناسی

بۆ پڕ نابی 

تكایە دڵڕاگرییم بكە

تا لێت نەڕژێ ناتخۆمەوە 

*        *          *  

بیانوو ناهێنمەوە

چوومە كێڵگەی گۆڤارێك

ئاماژەدار دەم و زمانی پڕ نەخۆشی تای سارد بوو

شیعر بە تەزووی بەهەشت ساڵوم لێكردی

لێم دوورمەكەوە

ئەم چیرۆكە دەوڵەمەندە تەماشای ناوچەوان دەكات

بە دەنگێكی بە خورپەوە خۆی دەگێڕێتەوە

*        *          *  

تاوانبارم برینئاودز داوای سەتڵێكی كرد



24

بوو
شە

ا و
رەت

سە
دەر

نج
 ڕە

باح
سە

نەمڕشتێ و جۆنیم نەكوتا

چووم له ڕووناكترین شوێنی جیهان 

له پەنا شیعردا وەستام و ئەو چاوانەم ماچ كرد

كە بۆ ئەستێرەی هەزارپەڕ گریابوون 

*        *          *  

هەموویان هەتاوی پڕی سەر شووشەی كتێبخانە دەناسن 

تەنیا لەگەڵ دڵی خۆم دانیشتووم و زۆر بیردەكەمەوە 

شیعر ژیانی ڕووناك كردم

بینیم 

ڕوخساری لەبیرناكەم 

مانگ لە ڕوخسارە لەبیرنەكراوەكان

پشكووتووه و پەڕۆی نەزری بەستووه 

نیسانی 2019 هەولێر 
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پرسیاری سپی

لە هەموو جەنگەكاندا جەنگام و لە ناوی سەركەوتووی

تۆم پرسی

گەیشتمە خەونی جوانكردنی جیهان

ناشمەوێ ناوی پاشاكان بزانم 

وەاڵمدەر خاوەنی هیچ زمانێك نەبوو

شكۆی چاوەڕوانی بۆ ڕژاندم

تكایە بەردەوامبە

لە ماندووبوونی خۆم نزیك بوومەوە 
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بێهاوتایی هەموو ڕۆژێ لە دایك نابێت

نازانم چارۆگە هاوڕێی بایە یان

بەگژیدا دەچێتەوە و قسە لە شەپۆلی خەواڵوو وەردەگرێت

وریابە ئەی پرسیاركار

قەقنەس قەتاوقەت لەوە بە گومان نییە كە نافڕێ

باڵندە لەئاسماندا خاچی بە دەنووكەوەیە

هێالنەی زەینی پێ دادەنێ

زەین لە زەینیش شەرم ناكات

نامەردان سڕ و داماو دەبێ چاویان بشۆن

ئاویش لە حەوز و گۆزەیان نییە

 ئایاری 2019 هەولێر
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فەهرەستی خوان

گۆرانیبێژان هەمووتان گۆرانییەكانتان بخۆنەوە

برسیەتی سروودی خۆی هەڵداوەتە ئاسمان

خەریكە بە ڕوخسارێكی لە برووسكە و پێستی كازیوەییەوە 

دادەبەزێتە سەر خوان

لەسەر خوان ڕۆژ لەكاتی خۆی زووتر ئاوادەبێت

چاودێرێكی ویژدان داچۆڕاو

چاودێریی خوانی هەژارانی بێنەوا دەكات

كۆمەڵێك باڵندە تەرمی لێوبەبارێكیان

لەسەر باڵیان ڕاگرتووە
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دەیهێننە سەر

خوان و 

سەكۆی نوێژ و 

ساتی ڕوون و 

فەهرەستی نوێ 

پەڕیان لەدەست و پەنجەی دەدەن و نوێژی مردوو دەكەن

خونچەیەك چاوی دەپشكووێت و دەڵێت

ئەم دەموچاوە دەناسم

ڕەگەكانی لەسەر خوانی خوێندراوە و نووسراوم

گەیاندە خۆڵ و ئاو و گەشەی دووپاتكردەوە

ئەو شتانەی ئاشكراكرد كە زیندووان بینیبوویان

فرۆشیارێكی ڕووترش پاسەوانیی دەكات

بۆسە دادەنێتەوە و باوێشكیش دەدا

تەرمی سەرخوانەكە زەنگی لێدا

گۆرانیبێژان هەمووتان گۆرانییەكانتان بخۆنەوە

سردووی برسیەتی وا دابەزییە سەر تەرم

سوپاس بۆ خودا ڕێگا جوانەكان دەهێنێتەوە سەر 

خوان و 

سەكۆی نوێژ و

ساتی ڕوون و
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فەهرەستی نوێ

پەنجەرە لە دیوار هەاڵت

مادام خۆر نییە هۆیەكە دەزانم

دنیا بە تاریكی لە دایك دەبێت و زمان گەمارۆ دەدرێ

لەمەوبەدوا چاوەڕوانی وزەی ئەفسانەیی تێدا نییە

ڕێبوارنیش گران بەڕێگادا ڕادەبوورن

ئایاری 2019 هەولێر
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ئەفسانەی ڕەش

شێرپەنجەی مڕومۆچ شاری پێپەست كرد

سەری كێشایە ماڵی شاعیرێكی بەرەو شەپۆلەكان ڕۆیشتوو 

بە چاوی زەقەوە بزەیەكی شەڕانی نواند

ئێمە لەبەر ئاوێنەیەكی دڵخۆش و هیتەرێك دانيشتبووين

تەماشای یارییە بەهێزەكانمان دەكرد

باخی ئەلف و بێمان

پڕ چەك كرد و دەرگای پێناسەكردنمان لەسەر كردەوە

گیان لە كێڵگەی خێزاندا لە هاژە ناكەوێ
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سێبەری وچان ئەمڕۆ دواكەوت

بەیانی دەردەكەوێ و ئاواز دەالوێنێتەوە

سەوزەی ماڵ جانتاى قوتابخانەى منداڵەكانى

ئامادەكرد و قتووی قەڵەم ڕەنگییەكانی دەسڕییەوە

منیش بەتاو و تینەوە چی كتێبە خوێندمەوە

نهێنی سەنگەر و الی پەنجەرە وەستانم زانی

وردە ئاسنی بەرگیرەمان لە باڵی شێرپەنجە دا 

سیساركەكەچەڵمان خست

جووچكەكانم خۆیان ڕاوەشاند و سەریان دەرخست

شیری دروود و كتێب

لە ئاسۆی كراوە تكا ناو كاسە و كەوچكمان

حەوشە و بانی ئەو ئاوێنە دڵخۆشە

تانوپۆیەكی چندراوە 

بە كەوانی النك و 

ملوانكەی مێخەك و

بەروانكەی نەخشاو و 

سوێند بە خوێنی یەك خواردن

كتێبی كراوە تێیدا ئەستێرەكان دەهێنێتە ناوخۆی

سیساركەكەچەڵی شێرپەنجەش پێی لە موو ئااڵ و كەوت

چاوم كردەوە و فرمێسكەكانم بە سادەیی سپارد
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خەمەكان بەهێزن و بێنەوایان بە فرمێسكم تەڕبوون

برینێك چاوی داپۆشیم و بوو بە مەودا

شەش مرۆڤی ئازاردیتوو

بە سییەكی هێمنەوە هەناسەیان دەكێشا و هاتن

بەرەبەیانمان بینی

زەمبیلەیەك ڕیشۆڵەی بەندمان

لە وەردیانێك كڕی و هەڵماندا

لەخاك نواڕینی ڕیشۆڵەی ئەستێرەی بەخت لێ نزیكبووەوە 

خەاڵتێكی گەورەیە دەورمان ڕووناكدەكاتەوە

چ ژیانێكم هەبوو

تەنیا ئاوێنەی دڵخۆش دەیزانی چ ژیانێكم هەبوو

لە الی پەنجەرە ڕاوەستابووم

گوڵ و درەختەكانی دەیانناسیم

حوزەیرانی 2019 هەولێر
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لە سەرەمەرگ بانگت دەكەم چاوەكانم 
دابپۆشیت

لە قوتابخانە لە هۆبەیەك

دەمانخوێند و لە ئاوێكی تەنك و بە بوار دەپەڕینەوە

دوای سی و یەك ساڵ تەلیسم و تاریكی شكا

لە ساردترین شەودا ژمارەیەك

هاتە سەر شاشەی مۆبایلەكەم و زمانی گەڕا

هەالو 

ڕۆشنایی خودا دوورنییە و دەنگت
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خوداوەندیی و پاك و ڕوونە

جیهانی لێوەدێ

فەرموو گیانی من بە

بەڕێزت كێی

تۆ حەسرەتی ئەبەدیی و بكوژمی و هێزی دڵدانەوەش 

هەموو شتێكت لەبارەوە دەزانم

پیاوێكی حەز لە كراس و پانتۆڵ و پێاڵوی ڕەش ناكەیت

جلوبەرگی سادە و ماتیش لەبەردەكەی

لەتاو شەڕ لە گەڕەكی زۆربڵێ و هەواڵ ناخۆش

بەدەم خورپەی ڕۆشنایییەوە بارتكرد

ئەم ساتە پەردەی شادیتە

بەرز بەرز ڕایدەگریت و ڕێزی دەگری

بە درێژایی شەڕ تفەنگچییە قەڵب و چرووك و فیتنەچییەكان

نەخشەی هێرشەكانیان لەبەر شەوقی تفەنگەكانیان دەكێشا

ئەم شەوقە چییە

بەردەوام پێشوازییان لێدەكات و باش دەنوون

هەنگاوە یەكەمەكان ئێوە لە كوێن

باڵندە بە باڵەكانیان ڕووناكییان بۆ گواستوونەتەوە

بڕواننە باڵەكانیان پەلوپۆتان بەهێز دەكا و گۆرانی ئاكامن

دوژمن فێری كردن چی پێویستە بیكەن
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چاویان ساغە و لە ئاسمان خۆیان

لە بەرد و گوللە و كاڵو دەپارێزن

ئاژاوەی زەویشیان بژار كردووە

دەتوانن لەبەرپێ الیدەن و دەنگی ئومێد هەڵبڕن

بەرانبەر ئومێد ئاوێنە هەیە

ئومێد مانگی بێ سەروشوێن دەهێنێتەوە حەوزی

حەوشە و ڕۆح ئاو دەدا

لە ڕێگاشدا ڕێبوار دەگەڕێتەوە

گەڕانەوە جۆرێكە لە سێبووری

باڵت پێ دەگرێ و لە ئێستای پڕ گرێوگوڵ لەگەڵ خۆتدا هەڵدەكەی

 حوزەیرانی 2019 هەولێر
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كاروانی ناوداران الدەدەن

بەڕێكەوت ویستی ئاڵۆزی دارستانێكم

خاوكردەوە و چوومە ناوی

كێڵگەیەكی ڕووناك تێیدا نهێنی بوو

سپیندار دەستیان لەسەر سەری یەكتری

سێبەریشیان تێكەاڵو ببوو

خوێنیان دەبەخشییە كەمخوێنان

لەسەر پەیژەیەك دانیشتم بەهەشت بوو

تووی ڕەشم لە ئاو هەڵدەهێنا
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 لەناو ژێرپیاڵەیەك دام دەنان

چاوەڕوانبووم دەستێك یان دەنووكێك لەگەڵمدا بیخوات

تاریكیی بەسەر هەموو شتێك دادەباری

سەرزەمینی داگرت

باڵندە وێرد خوێنەكەم بۆ دواجار

خۆی پێشاندا و چووەوە ناو هێالنەی

گۆشكردن و سەردەمی پەیوەندییەكان

ڕووناكیی خۆم ئەمشەو

هی خۆمە و لێمی پرسی دەبم بە 

شانەی ڕوونبووەوەی یاقووت 

پەڕی شەستپەڕ كە لە خەونی نزیك گۆرانی دەڵێ

دڵنیایی ڕوخسار كە سرووشی لە چارەنووس وەرگرتووە

هەواڵی سادە كە سەرلەنوێ دەركەوێتەوە

ڕووناكیی خۆت بەرزت دەكاتەوە سەر

سەكۆ و پەیژەی بێوێنەی ماڵ

تاریكییت لەسەر الدەدا

باكان وەڕزت ناكەن

یادی كاروانی ناودارانت ال جێدەهێڵن

بۆنی یاد لە پانایی حەوت كێو تێپەڕ دەبێ و دێتە الت

كاروانسەرا بە چاوی خۆی
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دەتبینێ و لەپاڵیدا ئارام دەگریت

بەهەشت دەدۆزیتەوە و دەست دەكەیتەوە بە ژیان

جیهان نزیك نزیك دەبێتەوە

دەچیتەوە ناو دارستانێك

كێڵگەیەكی ڕووناك تێیدا

لەگەڵ ئێمە لە هەوایەك هەڵدەمژێ

بەشی ئێمەش دەژی و دەمی سەد یاد و بیرەوەری دەدوێ

چرا كرایەوە لەمەوبەدوا لە ئاوێنە ناڕوانم چیم لێی ناوێ

تەممووزی 2019 هەولێر
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ئه م شیعره  بخه نه  سه ر كێلم

ژیان له  خانوویه كی په نجه ره  بڵنددا

كه  ماوه یه كی زۆر نییه  دروستم كردووه 

سبه ینه  و نیوه ڕۆ و شه و و نیوه شه و دره وشایه وه 

دره وشانه وه ی ته واو ڕوخساری خودایه 

ئاوازدار و ئه فسووناوییه  ئه و وشه یه ی كه  ژیانه 

به  هه نگاوی سووك به ڕێوه یه  بۆ گه یشتن

ناكه وێت

هەنگوینە لە شانه ماوەتەوە
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كه  گه یشت چاوه كانی به تاسه یه كی سه رسوڕهێنه ر

له سه ر دره وشانه وه  ڕاده گرێت

ئێمه ی تێدا نیشانده دا

كورت و ساده 

ئه م چێژه  ده ناسین و دژایه تی سته مكار ده كه ین

ئاده م خه ون خوڵقاندی

فه رمانی به  جه نگاوه ران دا

شمشێر بناسن

لە ڕێگای چوونە ماڵەوەم

ئەوەی ناسیبووم بۆ لەبیركردن لە كەنار دامنا

ترپەیەكم دۆزییەوە لە هەموو دڵێك كێشی هۆگری وەرگرتووە

ته ممووزی 2019 هه ولێر
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ئه تڵه سی شوێنپێ

په نجه ره  چاڵێكی دوور نییه 

پاش خۆر و با خوداوه ند لێی دێته ده رێ

په نجاوچوار شوێنپێ له سه ر قوماشێكی سپیدا

چاوی سه رسامیی ده ترووكێنن

له گه ڵ به رهه می هه مه جۆری یه زدان 

ته ورات و 

ئینجیل و 

قورئان و

خاڵی بێده نگییان دانیشتووم
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هاواریش له  ده ورم ده ڕژێ

بووه ته  ئاوێكی خۆڵه مێشی

بچمه  ناوی هه موو نینۆكه كانی ده ست و پێم به رده ده ن

به هێزێكی زۆریشه وه  سه رنجڕاكێشه 

حه زی مه له ش تا ئه وپه ڕی دڵی پشكواندووم

به ڵێ تریفه ی مانگ بزربوو

مووسا و

عیسا و

محه مه د

به  ئاوازێكی سه ره تایی

به سه ر شه قامی شار ده گه ڕێن و ئاهه نگ ده گێڕن

ڕۆژی خۆیانی پێ پیرۆزده كه ن و ته واوی ژیانیان برده وه 

وه ك ئه وه ی له  به هه شت له دایكبووبن

*** 

به  ناوی دایك و باوكم گه رمده بمه وه 

وێنه یه كی بچووكیانم خسته  مه دالیایه كی شووشه ی ڕوونه وه 

هێڵه كانی ناو ده ستیان دووباربووه وه 

وه ك دوو كه وانه ی ڕووبه ڕوو حیكمه تێكیان ده ستنیشانكرد

دڵت هه ڵبگره  و له  خۆت مه تۆرێ

ڕوونترین شێوازی باڵ له  شان ڕوانه 

***
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بۆ مردووان گریاوم و زیندووانیش ماچ ده كه م
***

چرایه كم به  ناوچه وانی ماڵه كه مدا هه ڵواسیوه 
گه رمی و مه ی شووشه كه یان سڕیوه ته وه 

***
به الڕێدا ڕێم نه كردووه 

ئه ستێره  و كلیلی شووشه ییم به سه ردا به ربووه ته وه
زه وی و ئاسمان به سه ریه كدا هاواریان نه كرد

النه والن بوون
***

دڵی هه زار په ڕی كێڵگه  زۆر به جه رگ  و له خۆبوورده یه  
له ناویدا له پێشوازیی ده وه ستم و ڕه نگی خۆشیی ده ناسم

براده ره كانیشم كه  میراتی ڕه سه نن به ره و الم دێن
بیر له  زه وی ده كه مه وه 

داوای لێبووردنیشی لێده كه م
به پێی سووك و گران به سه ریدا چوومه ته  سه نگه ر و ژوان

چیم بینی سه رنجم دا
تا توانیم لێیان دووركه وتمه وه 

بزه یه كم به سه ر شوێنپێكان ڕشت
پشوویه كم دا و له  خه یاڵ مه له م كرد

دنیام لێ ئاشكرابوو

***
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دنیا دوو مانگ له  من منداڵتره 

شیری ڕووه كمان خوارد 

بۆ هه بوونی هه موو ژیان النه والن بووین

ئاسمان دوو خۆری نییه 

چاو به  ته نیا ده مێنێته وه 

***

به  زمانێك بۆ هه میشه  شاد ده مێنێته وه 

چرپه یه ك ده كه م

له  ماوه ی گۆڕه شارم ته واوی شته كان ده نووسم

چیشم بینی بۆتان ده گێڕمه وه 

چه په ڵه كان ده هێنمه  پێش چاوی ڕوونمه وه 

دوای دوو خوله ك ده یانبه خشم

مانگ ئه و كاته ی خه مگینه 

پڕه 

وه ختێكیش ده فڕێ باڵه كانی ڕووناكی ده ده ن

***

خۆر چاوی ترووكاند

كاتی دانپیانانه 

ته په ی باڵ له  سینگمدا ده نگده داته وه 

زایه ڵه یه كی دوور نییه  و ڕووگه نما بێسوود نامێنێته وه 

***
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دره ختی ئاده م و حه وا دڕك ناگرێ

بێ سه ره تا و كۆتایی و هێڵی ته واوبوونه 

به  نه رمی له  ڕه گ و چڵیه   وه  سه ماده كات

له و شادمانییه  ده گات كه  ئێمه  تێیناگه ین

باڵنده  هاوڕێی منداڵیمه 

هاوڕێی نه مریی و ته نیایییه  ترسناكه كان

له  به رزایی دڵه ڕاوكێی سروشت به ره و بلیمه تی فڕیوه 

به  ئاوازی خوێندنی گوتی

ده نگێك قسه ی  له گه ڵ چاندن و زه وی و نهێنییه  پیرۆزه كان كرد

بیستت

شووره  شه ڕانگێزه 

خدری زینده  له  نیوه ی ڕێیه  و به تاو پێ هه ڵد ێنێ

كلیلی شووشه یی 

هه ڵده داته  ناو ده ستت و ئه ستێره ی به سه ردا به ر بووه ته وه 

هه سته  بڕۆ گه رمیی سینگی هه ویرێكی نه رم و شله 

ده نگی وێرد و ڕۆشنایی هه وای بۆنخۆشكردووه 

چوار توخمه ی گه ردوون

چۆكیان داداوه ته  سه ر كتێبه كانم 

كه  له  ئه فسوون و ئه فسانه ی ئه وان نووسیومن

یه ك له  یه كتری ڕاده مێنن و سه رسامن

كێ یه كه مه 
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ئه وانی تر له  خوێنی ئه ون

***

ئه و پرسیاره  گومانێكی گه رمه 

ده با بیربكه ینه وه  به رهه مه  ناته واوه كان گومانن

یاده وه رییمان زیندوو ده كه نه وه 

دره خت كه  میوه ی پێده گات له  هه موو كاتێكی هه ستیارتره 

***

من پاڵه وانی ئه لفوبێم

زۆران له گه ڵ كێدا بگرم

په یكه رێكم بۆخۆم داڕشت

كاتژمێرێكی ڕه وانبێژم خسته  ده ستی

ڕه نگی گه رمی به سه ردا ڕژا

***

ئه شق ده بووایه  بتكوژم

پاشان بپاڕێمه وه  بۆ ئه وه ی له  ئاسۆكان بتبینمه وه 

هه بوو و نه بووی ئه م دنیایه 

به  ده نگێكی مات ده ستپێده كاته وه 

***

ناخی ئاگاداركرایه وه م وه ك چرا به ده سته وه  گرت

تا داگیرسا

هه بوونه بوو ده ستیپێكرد



47

دەر
نج

 ڕە
باح

سە
بوو

شە
ا و

رەت
سە

***

تیشكی شێدار باڵی ماندووكرد

كێلێكی به تاڵ چاوه ڕوانی هه ڵكۆڵینه 

ڕوخساری هه ولێر جوانده بێت كه  تێیدا ژیاوم

ڕوخساری شاری  خانه دان مه ی ڕژاوی جامه 

بۆنوبه رامه ی كه لله  ده باته   هه واری پڕ

كاتژمێریشی كه س فریونادا

***

به خته  سه یره كه م 

كه شتی بچووكی مه ی

له  تێلدڕ گیرنابێت

ئه شق ده بووایه  بتكوژم

پاشان بپاڕێمه وه  بۆ ئه وه ی له  ئاسۆكان بتبینمه وه 

دڵ خۆی به ندكردووه

*** 

گوناهباری یه كه م

فرمێسك چاوی گرتووه  ده چێته  وانه  خوێندن

ئێستا نابینام له  پۆل ناچمه  ده رێ

ئاده م و حه وا میوه  بۆ خانمی هه ست لێده كه نه وه 

***

شۆڕه بییه كی پرچ خومار سه ری شۆڕكردووه ته  ناو ئاو
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چاوبازیی له گه ڵ ماسی ده كات

ترسنۆك و خۆپارێز و هه لپه رسته 

خۆی له  قرش و حوت ده دزێته وه  و پرچی هه ڵده كێشێته وه 

ماسی به  گومانه  نه كا سیخوڕی ماسیگران بێت

ئاوی ساكاریش نه رم نه رم ده ڕوانێ و ده ڕوات

له  نیازی شۆڕه بی و تۆقینی ماسی ناگات

له  ماڵ هاتوومه ته  ده ره وه  و دوو شه ونم

له سه ر ناوچه وانم ماوه ته وه 

گه یشتوومه ته  كه ناری ئاو و سه یری ئه وبه ری ده كه م

قاز و قورینگ ده ستێكیان خستووه ته  سه ر شانم 

ته ماشای شوێنێكی دره وشاوه  ده كه ن

ئه سپه كه م ئاوی لێده خواته وه 

هه وا له سه ر ده ریا 

ده جووڵێته وه  و بیره وه ری كۆن مه ستی كردووه 

***

بۆ ئه وه ی بچمه  خه وێك باران به  توندی 

نه بارێ و الفاو دروست نه كات

ده بێ پێستی ئاڵی نواڵه  به  شیعری ڕۆمانسی به راورد بكه م

هێشتان نیوه م به ئاگایه 

شیعر له  نیوه ی ڕسته یدا داكه وت و پێستی داماڵدرا

لێوی بۆ گفتوگۆ وشكبوو
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هه موومان به  هه ڵه  ته ماشای 

شیعرمان كرد و ئازاری ترپه  و ئاوازیمان دا

ده ماری به رده  ڕه نگكراوه كانی دێگه ڵه  به  سووكی لێده ده ن

له پێشبڕكێدان ڕێگایان به ره و 

گه رماوێكی بێ هه راوهۆریا دۆزیوه ته وه 

خودایه  بێویستیان نه كه ی ویستیانه  خۆیان بشۆن

ته واو شێتییه  ئه گه ر پێستیان دانه ماڵن

به رد سووپه رێكی كردارجوانه  له  دایكه  ساده كه ی ده چێت

ستایشی ئارایشی ناوێ

زه ویه كیان ده ستنیشانكردووه 

شوێنپێی تێدا ده ستنیشان بكه ن و له و شه ونمه  بپرسن 

له سه ر ناوچه وان ماوه ته وه 

ئه یلوولی 2019  هه ولێر
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ئاماژەیەكی نیوە ئاشكرا

زه مین ڕووناكی لێ 

كوژاوه ته وه  و سروشتێكی هه ڵچووی هه یه 

چاوم بۆ ئاسمان به رزكرده وه  و به باشی بینیم

زەوی ڕەش و بەتاڵ و دڵی زستانی تاهه تایییه 

مەملەكەتیشی لێ دادەمەزرێ

پێڕۆیییه كی خەیاڵیم دەستپێكرد

ئاواتمه  ڕەنگی بەیانی تێدا نەبێتە 

كانییەكی دوورخراوە
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له  ئاوی ساردی ئێوارانی ناو چیاش مه له بكه م

دەمامكێك پێكەنی و ورچی تووڕه ی لێهاتده رێ

به دڵنیایییه وه  له  هیچ بینینێكی ترم نه چوو

لەناو پێكەنینی دەمامكەكان سوورهەڵگەڕام

بەدیار مەقەڵەیەكی پڕ ڕەژووی ژنێكی بێشكەفرۆش

گەواهیم بۆ گۆرانی ئادەم دا

مانا و ئاوازی نەوەكانیەتی

بەرزدەبنەوە سەرسەكۆی چاوله ڕێ ڕاوه ستان

له  چاوی 

گیانداری مشكخۆر و 

فریشته ی باڵڕه ش و 

گوێهه ڵخستووی قۆزاخه ی هه واڵ و 

ڕۆشنایی ڕێوی دووركه وتوونه ته وه 

له  قوواڵیی شادییه وه  هاتووه 

ڕۆحێكی براوه  و ئاهه نگگێڕی هه یه  بۆ 

ئه و ڕێگایه ی هیچ خۆشدوویییه كی نییه  بۆ فریودان

سێبه ریشی به سه ر ڕێبوارانه وه یه 

دەمامك مشووری سەر دەخوا

بەهۆی بای پێش بارانی په ڵه وه 

پێڕۆیییه كه م بۆنوبەرامەی
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سێبووری و بێ پەروایی هەڵدەمژێ

ئێستام لە خۆی پرسی

ڕابردووم لە خۆی پرسیوە

داهاتووم لە خۆی دەپرسێ

بەو هۆیە بژی و بە زەوی ڕازیبە

ڕێگای گەڕان بە دوای كێ و چیدا بزركە

واڵتێكی كۆچەری لە پلەی سفر

لە پەنجەرەی سەركێشانەوە دروستبكە

شوێنپێی نۆبه ره  و گیانه وه ری پیرۆز

لەناو جامیجەمەوە پیتەكانی زمان زیاددەكه ن

سەیركەن

جه نگاو و

 نیگاپڕ و

به ئه مه ك و

زۆر شت خۆشویستوو

وه ك منداڵێكی ئافه رینكراو وا لێره م

ورچی تووڕه م كوشتووه 

ماڵیشم بە هەورەكانەوە لكاوە

چل ناو و وه سیه ته كانیان

لە پیتەكان دەردەچن و ژیان ئاكاردەدەن



53

دەر
نج

 ڕە
باح

سە
بوو

شە
ا و

رەت
سە

یەكەم ماڵ خوانی به 

چه تر و 

جانتا و 

دروودی بێده نگ و 

نوێژی لێخۆشبوونه  

ئاسمان و زه وی خۆری بۆ په روه رده ده كه ن

خوداوه ند پێ له سه ر شكۆی گوڵ الده دا

گوڵیش ڕێز له  بۆنی خۆی ده گرێ

بهێڵه  ئه و ئاوه  بڕوا بۆ ڕێزگرتنی گوڵ ته كانده دا

په رداخێك له سه ر كتێبێكی خوێندراوه  داده نێ

ته نكایی كانییه ك خوێندوویه تییه وه 

بێئه وه ی ناوی گوڵه كان بڵێم

ئه و ده یزانی و خولیاكانی زیادده كات

ماندووبوون تووڕه م ناكا

پێنج نوێژ بۆ خۆم ده كه م

شه ونوێژیش بۆ ماسییه ك

گیای ناو ده ریا بۆنده كات و هۆگری شوێنه 

له گه ڵ شه پۆله  گه وره كان ناڕوا

گولله ی دووكه ڵ وه ك بێژینگ به سه رمدا سووڕا

به سه رخۆمدا تووامه وه 
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له  هه وارێكی له سه ر شاره مێرووله  ڕۆنراو نیشتمه وه 

هاتووم دوا سه رنج بده م و بەو هۆیەوە بژیم

باڵی په پووله یه كی 

له  قوڕی خووساو گیربوو بسڕمه وه 

ده ستنوێژێك له  گۆلی باراناو بشۆم

چاوی په نجه ره یه كیش بكه مه وه 

په نجه ره  شوێنی ونبوونه 

ده ستی ڕاگیراوم بۆ ته وقه  جێده هێڵم

تشرینی دووه می 2019 هه ولێر
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پێناسه ی جیاوازی

ده توانم بێده نگبم و بچمه  ناو 

خامۆشییه كی په لكه زێڕینه یی

بێده نگیی به  ناوچه كانی ناخ تێده په ڕێ 

ده گاته  براده ران گه مارۆدراون

گه مارۆ وه ك ڕێی ئاڵۆزبووی ناو فنجان ده شكێ 

پێویسته  ئاوێنه كان گه وره تربن 

هێلكه  و نارنجۆك هه مان شێوه یان هه یه  

له م ده خۆیت و ئه م لێتده خوا 
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باڵنده یه ك له سه ر چاوه  په رێشانه كانی بێده نگیی 

باڵی گه رمكرد

خودا خۆی پیشاندا و ڕووی ئومێدی دایێ

هێلكه  و هێالنه ی له سه ر ده ستی بۆ ڕاگرتووه 

سه د ده شتوده ر ڕۆشنبووه وه 

شاگه شكه ی كردن دڵخۆشیی 

له بیری نه كردم و ڕۆژ گه ڕایه وه  

ده مه وێ چی بزانم                                            

ئه رێ زه وی خه ون پێوه بیندراو 

كه  مردم 

هاتمه وه  هه ناوته وه  و بوومه وه  سووڕی خوێنت

چ نهێنییه كم و چ نهێنییه كم پێده ڵێیت

له به رده م ئاوێنه یه كی ڕوونت

ڕاده گرم و دوو باڵت له سه ر شان داده نێم                           

ته می به فر میهره بانه 

باڵت خۆشكه  بێنیازت ناكا

كانوونی دوومی 2020 هه ولێر
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چاوی گولله  له  ئه رشیفی ئێمه  پارێزرا

باڵنده  ده سته مۆكه م ده نووكی له  چه وی كه نار

گیركرد و چیا له  ترۆپكیه وه  بانگی كردم 

فه رموو قه رتاڵه ی نه رم چندراوم پڕ ترێی ڕه شمیرییه  

كه  به ڕێكه وتم به فر توابووه وه  

شۆڕابه ی گه یشتبووه  چه وی كه نار 

داوای ئه ستێره یه كم كرد ڕێنوێنیم بكات 

یه كترمان ناسی 

ده ستی به  چاویه وه  گرت و گریا 
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ڕایگه یاند كوێرم 

زه وی تێكڕووخاوه  

بووه ته  گفتوگۆی بێهووده كان

ئاڵوگۆڕی خۆویستانه ی به سه ردا هاتووه  

گولله  هه زار چاوی هه یه 

 ئه ستێره ی سه ربڵندگۆ سێره ی داوه تێ

ڕێویش هه زار پێ

به  هه موو ده نگییه وه  هاوارده كات ڕاستگۆم

ده مه وێ چاوه ڕوانی وه اڵم بم

پووشی هێالنه  گرانه  

دره ختی الواز ڕایناگرێت 

باڵنده  تێده گا هێشتان 

ماڵ ماوه  به  هی خۆی بزانێت

قه پێلكی خۆری به  دووكه ڵ په ككه وتوو

به نه رمه  ده نووكێك ده شكێ 

كانوونی دووه می 2020 هه ولێر 
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كاتێك ده چمه  دیده نی دوا شوێن 

ڕوومكرده  دڵۆپه  خوناوێك 

له سه ر گیای نه مری مابووه وه  

دڵی خورپه یه كی كرد و مۆسیقایه كی نه رم په یدابوو 

خورپه  زۆرترین ڕووناكییه  

پرسی بۆ له سه ر ئه م ئاوێنه  سه رسوڕهێنه  ماویتیه وه  

گوتم براده ر تا سه ر ڕێگا

به ڕێتده كات و په پووله ی سووری 

له سه ر شانت ده مێنێته وه 
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پاچنه یه كی شووشه یی پیشاندام 

سه ربكه وم و دڵبده مه وه  خۆم ئه ی خاك و خانه واده 

هه ورێكی چاوخڕی جووكه  جووككه ر به سه رتدا 

له نگه ر ده گرێ و سه یری هه موو شت ده كا

هانیدام له  گۆزه ی نزیك گیای نه مری بخۆمه وه  

پێش به  ڕه شه بای شه ڕانگێزیش بگرم 

ده چمه  ئه و شاره ی جه نگاوه ران مه شقی تێدا ده كه ن 

لۆكه  خۆی به راورد نه كرد 

به  به روبوومی كێڵگه كانی ڕاست و چه پی 

هاوڕێكه م له و جێگایه ی فرمێسكه كانی ڕژابوون 

بۆ ماڵئاوایی هاتبوو 

دره وشایه وه  و مووچڕكی پێداهات 

باوه شێنه  حه سیره كه ی له  سه رده می گۆزه  دانا 

به نیانی چووه  یاریی به خت و چاره نووس

گیای نه مری داته كاند 

بۆنی براده رایه تی 

دوور ده ڕوا و تا سه ر ڕێگا به ڕێتده كات 

مرۆڤه كانی به هه شتیش تووڕه  و بێزار ناكات 

له خۆڕا نه بوو نه متوانی

تۆزی ڕێگای به ره و خاك و خانه واده  
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له  برژانگم بته كێنم 

له  سه ره تاوه  تا ئێستا 

به له م له ژێر شه خته  سه رنشینه كانی نه گه یاندووه  

مردوو مووچڕكی پێدادێ 

ئا ئه مه  گیان سڕ ناكات 

گۆزه ی نزیك گیای نه مری خوناوی تكاوه تێ 

خوناو پێشبینی شیعره  

سروشتی به هه شتیش  

داوام لێكرد ڕزگارمكه  ببه  به  هه ڵم 

ڕۆژ و ڕۆژگار زرینگایه وه   

گوتی له وه  بچووكترم بتوانم 

میوانداریی ئاگرتێبه ربوویه ك بكه م 

ڕێبواری بێڕێگا فێری ڕۆیشتنبوو

ڕۆیشت و دره وشایه وه 

ڕێگابینی

ناوی براده رانی له بیرماوه  و ده نگیان بڕده كات

                                     

                                                                  

كانوونی دووه می 2020 هه ولێر
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وتاری سه رگڵكۆ 

كازێوان دره خت له  جریوه  به تاڵده بن 

ڕووناكی ده خه نه  په نجه ره  و ده شتوده ر 

به  هه قیقه ت جیهانێك بوونی هه یه  

ڕوخساری شادی به سه ر نادیاره وه   دۆنایدۆنییه تی 

گیا په ڕی له  یاده وه ری هه ڵده كێشێ 

به  نه رمی هه ناسه ی تێكه ڵی سروشت ده كات 

باڵنده  ڕووله باشی 

باڵ هه ڵده هێنێته وه  و دێته خوارێ 
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ئاوایه  ژیان 

زۆر بیر له  وتار خوێندنه وه ی سه رگڵكۆ ده كه مه وه  

تكایه  كه سێك تووڕه یه  

كتێبی گه ڕۆكه كانی خوێندووه ته وه 

به رد له  ده م هه ڵده ڕێژن

ئه ندازیاری گۆڕستان تا چله م ته واو ده بێ 

داره بازه  ده مه ونخوون له سه ر گۆڕه كه م دانێن 

كات به  گرانی هه ناسه ده دا

له كاتی خۆمدا ده خه وم و چوار هێما كۆده كه مه وه 

-        +        ×       ÷

شڵه ژانی گیان ئه ی شڵه ژانی گیان 

شڵه ژان حیكمه تی تایبه تی 

هه یه  و خه می ساردنابێته وه 

ڕوخساری شادی دۆنایدۆنمه  به سه ر نادیاره وه  

كانوونی دووه می 2020 هه ولێر
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شیعر 

شه وی زستانه  و چلووره  به  لێوی په نجه ره وه 

ده ڵێی گوانی شووشه یی چێڵه 

به هار به هۆشیهێناوه ته وه  

ڕوو له  ده ست و په نجه ی شیردۆش ده كات

گوڵی قوواڵیی ڕاسته قینه م 

به ده سته وه یه  و به  شیعر ده ڵێم

با ماچێكی نه رمی ناوچه وانت بكه م

له  بری من
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له  بری دڵێكی خوداوه ندخوو ژیای

له به ر مێزێكی ڕووناك 

دانیشتووم و به روانكه م به ستا

هه ڵمی چایه كی كاڵ

نزیك له  خوێنی كه روێشك

سینگم گه رمده كاته وه  و شه مێ و ڕۆنم 

له سه ر ناوچه وان داده نێ

دیوان به  خه نده ی سروشتییان 

پشتیان به  پشتمه وه  داوه 

ناهێڵن ژاوه ژاو بگاته  سه كۆی نوێژم

هه وای ناو گووپی ده روێشانیش به تاڵده كات

زه وی ئه و مێزه  ڕووناكه ی له به ری دانیشتووم

ئاشی به  دیوان ده گه ڕێ

دره ختی كۆچه ر ماچی نه رمی 

پێی باڵنده ی وێڵ ده كات

په لكه  زێڕینه  له 

پۆپیته ی كه ڵه باب و

زه نگوڵه  و 

گومه ز و

خولیا جوواڵیه وه 
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ئه مڕۆ له  نوێژه كه م دواكه وتم

ماریش گوڵ و بۆنه كانی 

ناشتین و خوناوی نه مریی هه ڵلووشی

كانوونی دووه می 2020 هه ولێر
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مۆتیفێكی به رزایی بوون 

به رزایی بوون

ئه و دره خته ی سه رم پێی سپاردبوو

سێبه ری هه ڕه شه یه 

ئومێد و دڵنیایی بیری به خۆگه یشتن

به  ساردییه وه  تێمناڕوانێ و ڕێگای بۆ تاودام

په نجه ی په ڵه ی ساڵ له  شووشه ی فانۆسمی دا

هه ستاوه مه ته  پێ و سه رگه رمی دووركه وتنه وه م

كۆچ به خشنده یه  و له  دووڕیان نامهێڵێته وه 



68

بوو
شە

ا و
رەت

سە
دەر

نج
 ڕە

باح
سە

بۆسه  دوا ده نگ نییه  بیبیستم

دوایین ڕێبوارم له  چیاكاندا هاوارێكم كرد

به رزایی بوون گوڵی په یوه ندی 

ده ستی هانا و هۆگرییم بۆ درێژكه 

مانگ سه ره ولێژ له  ئاودا ماوه ته وه 

دڵی مه له وان

له م ئاوه  جه لالده  ناتاسێت

هاوارم كرد به رزایی بوون ئه مه كداری تاهه تاییم

له  بیری مه ترسیدا مه به 

سه رم كردووه ته  سه ر شانت

كانوونی دووه می 2020 هه ولێر
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هه واڵی دووه م  

بابه  ئاده م چ هه واڵ و ده نگوباسێك له  گۆڕێدایه  ڕایگه یه نه  

هه واڵی یه كه م 

زه وی ئاشقێكی ده مده مییه  

ناتوانێ له  به رزایی مه حاڵ ڕوخسار و ناوەكانی بیربێتەوە 

ده مێك ئاشقی زستانه  

ده مێك به هار 

ده مێك هاوین 

ده مێك پاییز 



70

بوو
شە

ا و
رەت

سە
دەر

نج
 ڕە

باح
سە

وه رزه كان چوار فیشه كی ده رنه چوون 

له  تفه نگێكی له  شان خزاو 

هه واڵی دووه م 

شاعیری له ناو ده رگای جۆراوجۆر نه بیندراو 

له  ته ورات و ئینجیل و قورئاندا خوێندوومه ته وه  

له  شاعیرانی نقوومبووی تاریكیی خۆت ببوێره  

به یانییه ك وه ك سه یوان كرایه وه  

خه ڵكی بۆ ڕووناكی خۆی و شوێنه  نه ناسراوه كان بانگهێشتكرد 

له  ئاوی كانیمی خوارده وه  و پرسی 

چیرۆكی گوڵدانێك بۆ بەختیارە بەختیارەكان دەگێڕمەوە 

له  هه موو په نجه ره یه كم تێپه ڕاند 

له  پڕبوونی سیقه تۆره ی باڵنده  دڵنیابووم

لە بۆنكردنی گوڵەكانی لە كتێبی چیا ناویان هاتووە گه ڕامه وه  

هه واڵی دووه م بووه  سپێده  و ئایینده  

باده م دەنگی دووریی بۆ كردمە بانگ 

به رزایی مه حاڵ گوڵی سه ره تاكانی دایه  سۆما و سەری 

شاعیری له ناو ده رگای جۆراوجۆر نه بیندراو  

شوباتی 2020 هه ولێر 
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دەر
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ا و

رەت
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ناوەرۆك

1965/11/183
10ئه و دنیا و ئه و دنیا

16ڕێژەن
18خودا

20دەفتەری گەورەی بە پەنهان گەیشتن
22تای سارد

25پرسیاری سپی
27فەهرەستی خوان
30ئەفسانەی ڕەش

33لە سەرەمەرگ بانگت دەكەم چاوەكانم دابپۆشیت
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بوو
شە

ا و
رەت

سە
دەر

نج
 ڕە

باح
سە

36كاروانی ناوداران الدەدەن
39ئه م شیعره  بخه نه  سه ر كێلم

41ئه تڵه سی شوێنپێ
50ئاماژەیەكی نیوە ئاشكرا

55پێناسه ی جیاوازی
57چاوی گولله  له  ئه رشیفی ئێمه  پارێزرا

59كاتێك ده چمه  دیده نی دوا شوێن
62وتاری سه رگڵكۆ

64شیعر
67مۆتیفێكی به رزایی بوون

69هه واڵی دووه م


