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هەموو كەسەكان لە بوێریی ڕۆیشتندا ڕازن
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حاجــی لەقلــەق بــە تــەواوی بــوون مایــەوە و هەنیســكی نائومێــدی
بەســەر ههولێــردا هەڵــدا
بارانیش كۆتری دەنیشێ و باڵ دەداتەوە
زەوی زمان بە لێوی دادەهێنێ و تەڕی دەكات
هەور دیكتاتۆر نییە
ئاسمان داگیردەكات بەاڵم ساتی ئاخاوتنی ڕاستەقینەی دێ
دهست ب ه دهموچاوی دادههێنێ 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 دهبێتەوە
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
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خەوێكی ئارام دەڕژێنێتە چاومەوە
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
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بــە شــەویش دەگەڕێتــەوە نــاوی كــە ڕۆژ بەتاڵــی دەكات مــەرگ
هێــرش دەهێنێتــە ژوورێ لــە دارەتــەرم زیندانــی دەكات ئەســتێرە
ئێمەیــە مــن ئــەوی دی ئەســتێرەم و ئــەوی دی شــتێكی كۆنــە
ژیاوەتــەوە خۆراكــی ســەر ســینییەكەی هێشــتان تێكنەچــووە و كتێبــە
كراوەكانــی دانەخــراون پەشــیمانیی جوانتریــن وشــەیە لــە زمــان
ناســیم شــیعریش یەكــەم خوێــن بــوو ئادەمــی لــێ لەدایــك بــوو
هێمنیــی ماڵــی ئــەم نۆبــەرە تاهەتایییــەی پــێ زانــی و باڵنــدەی
زمانبــەد دان لــە حەوشــەوبانی هەڵناگرێتــەوە و زریانــی ڕەشــیش لێــی
نــادات ســەرەتای یەكــەم ســۆزی پــڕ ئــازار گەڕایــەوە بــۆ یەكــەم
شــووراوی پیــرۆز شــووراوی پیــرۆز بــە دەنگێكــی پیــرۆز پێكەنــی
و بــوو بــە ئاوریشــمی خــاوی ناوقۆزاخــە و بەســەر خورپــەی ترســناكدا
زاڵبــوو قۆزاخــە ئــەو شــوێنەیە پێویســتە بیزانیــت نــەك شــتی لەبــارەوە
بڵێیــت نقوومبــوون لــە ڕازی یــاد و شــوێنەكان خۆشــبەختییەكی
كورتخایەنــە لــە باروبوارێكــی تایبەتــی ژمــارە و ئــاوازدا وابزانــم
ئــەوەی گوتوویەتــی ئــاواز هەڵــەی كــردووە ئــازار پێــش ئــاوازە شــوێن
دڵۆپــە ئاوێــك بــوو هــات و دڵۆپــە ئاوێكیــش بــوو ڕۆیشــت جگــە
لــە ڕازی یــادەكان هیــچ شــتێكی تــر لێــرە نییــە گێڕانــەوەی بــاس
و خواســی كۆشــكی كۆتایــی خولیایەكــی هەڵەیــە حــۆل حــۆل بــە
پەیــژەی ئێســكی كلۆربــوو ســەردەكەوێ و فریــای ئەســتێرە بینیــن
ناكەوێــت
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یەكەكان لە ئاسۆی چاوەڕوانیدا

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 دەكــەن
لەدایــك بــن ڕنۆكــی دڕنــدە ڕوان و ئــەوان هــەر خواردنــی ناوكــی

سەباح ڕەنجدەر

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
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دایكیــان دەخــوارد و لەنــاو زگــی دایكیــان ســەرگەردان نیــن و ئــەو
شــوێنە دەناســن كــە بــۆی 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 و بەیاننامــەی درۆزنانەیــان ڕاگەیانــد حەزدەكــەم
هیــچ كەســێك لــە هیــچ شــوێنێك چاوەڕوانــم نــەكات
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دیمەنێك لە شاری بۆشایییە سپییەكان
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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
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ڕەنگەكانــی كۆبــووەوەی نــاو پەڕەمــووچ بەختەوەرانــە پێشــوازی لــە
تابلــۆی دەروازەی 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
دەموچــاوی نیــوە مــردووی ماســی كــرد و هــاواری كــرد تاوێــك
هــەر تاوێــك چاوەڕوانبــە بەڕێــوەم بــۆ قوربانــی و هەناســە ســاردەكانت
هەڵدەمــژم ماســی یازدەمیــن نــەوەی مــن دەبێــت و نــاوی منیــش
هەڵدەگرێتــەوە بــێ هــۆ نییــە گوڵەســتێرە دەڕژێ و شــتێك
پێشكێشــی هیــواكان دەكات و بــەر لــە ئاگركەوتنــەوە دەگــرێ
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لە هێزی درەوشانەوەدا
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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
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پێستی خاك بۆ بناغە الدرا
شار گەورە بوو
یەكەمین ئاهەنگ گێڕدرا و یەكەم جەنگ كوژایەوە
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
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پاشــایەكان دەموچاویــان پــڕە لــە ترســناكی و تۆقیــن پــڕ دەدەنــە
تفەنــگ و میــل دەهێننــەوە پەنجــە لەســەر پەالپیتكە دەجووڵێنــن تەقە
لــە ڕووناكییەكــی تــووڕە دەكــەن و برســییەتی دەخەنــە نــاو تــۆڕەوە بــە
هەناســەبڕكێوە لــە بەرزایییەكــەوە داوەكــە ڕادەكێشــن و دەمانخنكێنــن
دڕكــی پەنجەكانیشــمان دەرناهێنــن كەســەكەمان لــە نێــوان دووانماندا
ســێوێكی لــەت نەكــرد و وەفایــەك نەمایــەوە بەســەر هەورەگرمــە
دابەشــی كردیــن خوێنــی وشــەی ڕشــت ڕووناكییــە تووڕەكــە
خوێنەكــەی بــۆ كــۆ نەكرایــەوە و ســەروبۆری وشــەكانمان كەوتــن
مانامــان لــێ تێكچــوو نــاوی دڵبەرەكانــی خۆمــان بــۆ نەخوێندرایــەوە
خوێنــی وشــەكان هەمــووی درەوشــانەوەی ڕووناكییــە تووڕەكەبــوو
ڕووناكییــە تووڕەكــە دەســتی خســتە ســەر دڵمــان و بــۆ ماڵئاوایــی
هاتبــوو ئــەو جامــە ژەهــرەی بۆمــان ڕاگیرابــوو دەســتێكی لێــدا و
قڵپــی كــردەوە ئــاوی پــاراوی تــا نــاو گۆزەمــان هێنــا شــوێنی
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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
زەردەپەڕی ئێوارە
ئەو داوایە ئاسایی دەبینن و پرسیارەكانی باوانمان دووبارە دەبنەوە
دەمامكی پاشایەكانیش وەك خۆری نیوە ئاوابوو ڕەنگاوڕەنگن
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خــۆی نەگــۆڕی و دوا دیمەنــی بــوو دەســتی خــۆی ڕاخســتووە تــا
مــرۆڤ بەســەریدا بێتــەوە ماڵــەوە پــردی پاشــاكان كــەوت شــەقام
بانگــی هەمــوو یادگارییەكانمــان دەكات

سەباح ڕەنجدەر
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لە بۆسەی خدری زیندەدا

سەباح ڕەنجدەر

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
جەزبەی دەگرێ
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لە شەقامە سەرەكییەكان هەڵیدەواسێ و دەڵێت ورد سەرنجدەن
پێشبینی خەندەیەك دەكا و له شهڕ دایه لهگهڵ مهحاڵ
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

سەباح ڕەنجدەر

جیهانــە ســاردەكان ئێمەیــان بەپێــوە خەوانــد و جــێ بەخــۆ ناگریــن
ســەكۆی ســەما كەســی لــێ نەمــا ئــەو ڕۆشــنایییەی لــە ڕوخســاری
ئێمــەوە چــووە ســەر ســەكۆ پرســیار بــوو بەنــاو ســووڕی ڕۆژەكانمــان
جــوواڵ شــانەكانی هەنگویــن بــە هێمنــی خۆیان پــڕ دەبــن لەمەوبەدوا
بكــوژی خــدری زینــدە بەنهێنــی لەگەڵمــان نــادوێ و بەســەر پشــتی
نەهەنگــەكان ڕەتمــان دەكات خۆرێكــی جوانەمەرگین لــە جۆگەلەیەكی
پــڕدا بــە زەمیــن ئاشــنادەبینەوە لــە دۆنایدۆنــدا خوێنــی زیندووبوونــەوە
پاشــەكەوت دەكەیــن دوای ئەمــە 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
19

سەباح ڕەنجدەر

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
 -1زێــوان  1988داوەتمــان دەكات بــۆ قوواڵیــی ناولــەپ و
بەرزكردنــەوەی گــۆزەی بێدەنگــی
 -2ڕووەكەكانــی خوداوەنــد  1999داوەتمــان دەكات بــۆ قوواڵیــی
ناولــەپ و بەرزكردنــەوەی گــۆزەی بێدەنگــی
 -3خــەون وا خــۆی گێڕایــەوە  2004داوەتمــان دەكات بــۆ قوواڵیــی
ناولــەپ و بەرزكردنــەوەی گــۆزەی بێدەنگــی
 -4شــەڕی چــل ســاڵە  2005داوەتمــان دەكات بــۆ قوواڵیــی ناولــەپ
و بەرزكردنــەوەی گــۆزەی بێدەنگــی
 -5مردوویــەك ئــاگای لــە هەمووانــە  2008داوەتمــان دەكات بــۆ
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قوواڵیــی ناولــەپ و بەرزكردنــەوەی گــۆزەی بێدەنگــی
 -6ســەد و یەكشــەوە  2008داوەتمــان دەكات بــۆ قوواڵیــی ناولــەپ
و بەرزكردنــەوەی گــۆزەی بێدەنگــی
 -7ســاڵی ســفر  2010داوەتمــان دەكات بــۆ قوواڵیــی ناولــەپ و
بەرزكردنــەوەی گــۆزەی بێدەنگــی
 -8ســروودی زەوی  2012داوەتمــان دەكات بــۆ قوواڵیــی ناولــەپ و
بەرزكردنــەوەی گــۆزەی بێدەنگــی
 -9حەزدەكــەم ئەوەنــدە بژیــم  2015داوەتمــان دەكات بــۆ قوواڵیــی
ناولــەپ و بەرزكردنــەوەی گــۆزەی بێدەنگــی
 -10دواكەوتــن لــە كەشــتیی نــووح  2018داوەتمــان دەكات بــۆ
قوواڵیــی ناولــەپ و بەرزكردنــەوەی گــۆزەی بێدەنگــی
براكانی ناخ دڵم سوار نییە و بەشدارم لە خوانی خودا و زیندانی وااڵ
ئاوم بەخۆڵدا كرد و نیگا سهختهكانم
بیرنەچووەتەوە و دیمەنەكان دەالوێنمەوە
بــە هەڵــەش حــەزم لــە ژیــان نەكــردووە پرسیویشــمە ئــادەم یــان حــەوا
نۆبــەر و دڵڕاتەكێنــی زەویــن
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
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سەباح ڕەنجدەر

پەیڤــی و ژیــان ئەشــكەنجەی دابــوو سەرنشــینەكان لەپێــش چــاوی
مــن ســەركەوتن و كەشــتییەكە ڕۆیشــت تــا بەهەشــت گەیانــدم
دڕكــی لــێ نەبــوو بــە پێخواســی بــە ژێــر گڵۆپــی كەســك و ســوور و
قوللــە و ســەنگەردا پیاســەمان كــرد دانیشــتین و خوانمــان داخســت
و پێچایــەوە پشــت لــە هەڵــەكان كــرا ئــەوەی ئــاوی چــۆڕاوی
داخ بــوو پەیكــەری هەڵبژێــردراوان لەنــاو باخچــەی بەهەشــت هەبــوو
پەیكــەری مێــژوو بــۆ 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 تــەورات و ئینجیــل و قورئــان و شــیر و شــەراب و
هەنگوینــدا نائومێــدی دەكوژێــت
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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
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ئەسپی باڵ داستان و ئەفسانە گەیشت
23
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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
ئەی زەوی كۆترە پەیامبەرەكانت لەسەر شانی من دان بدە
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بۆ شوێنێكی نەزاندراو نافڕن
ئەستێرە لەسەر شانی من ڕەنگیان ناگۆڕێ و نابن بە بەردی شەڕ

سەباح ڕەنجدەر

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 ســوێر
بخۆنــەوە لەســەر شۆســتەی شــەقامێكی چــۆڵ دانیشــتبووم وەك بــای
ســبەینان بەســەر ئــەو نــاوەدا كشــان لــە لەخۆبوردوویــی و خاكیبوونــی
خۆیانــەوە دەبنــە مانــای ژیانمــان گوڵــی ســوورم بــە دەســتەوەیە
و چاوەڕوانــم چــرای ناوچەوانیــان داگیرســێنم 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 چەتــری هەڵــداوە و لەبــەر
بارانــە خۆشــی لــەوە دڵنیاكــردووە تەڕنابێــت ناشــزانێ باڵنــدە كــەی
كۆچدەكــەن و بەچكــە پەڕەســێلكەش چەنــد ڕۆژ لێویــان زەردە و ئــەو
تفــرە لــە ســاردی یــان لــە گەرمــی فڕێــدەدەن
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دایەگەورە نیشانەی سەرسووڕمان
بەرانبەر جەرگی خۆی دادەنێ

سەباح ڕەنجدەر

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
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سەباح ڕەنجدەر

كوردستان گەدەی بەتاڵە و بە مەلوولی بەسەر ناوی خۆیدا دێتەوە
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 كــە لــە شــاری
گۆرانیبێــژە بەناوبانگــەكان دەچێــت حــەوت بەرزایــی هەیــە هێــز
و ئازاییــم پێــدەدات زەوییــە شــۆرەكاتەكان داببــڕم و بــەرەو ئــەو
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دەســتانەی بگەڕێنمــەوە دژی درەختــی مووتوربەكــراو بەحەوتبــەر
بەرزكراونەتــەوە دڕكــی بــێ ئابــڕوو دەتوانێــت ناوچەوانــی شــاعیرێك
برینداربــكات دوو دڵــۆپ خوێــن بكەوێتــە ســەر دەموچــاوی زەوییــە
شــۆرەكاتەكان خوێنــی گــەرم لەكــە نییــە ئەشــق و تــكای ئاشــتی
دڵــە ئاشــتیی دڵ لــە زەوی شــۆرەكات گەورەتــرە واڵتــی تێــدا
دروســتدەكرێ ڕووبارێــك لەســەر شووشــەی پەنجــەرە شــەپۆلدەدا و
تووڕەیــی كوشــتووە
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ئاهەنگێكی تەواو نەبیندراو

سەباح ڕەنجدەر

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
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سەباح ڕەنجدەر

ئــاوی شــێتی ڕژا و دڵ لــە حەكایەتــی جوانییــەوە لێــی دا شــنەی
بەرەبەیــان بیرەوەرییەتــی و نایــەوێ بــە مردوویــی بــژی بــێ ئەنــدازە
گەورەیــە و ڕاكــردوو نییــە لــە خــۆی ئــەو خــۆرەی ســبەی هەڵــدێ
دەمانداتــێ ســتایش بــۆ خــودا كــە لــە لەدایكبوونمــان دەدرەوشــێتەوە
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 و شمشــاڵ
داوێنــە ســەر جامــی پــڕ شــیر هەنــگ دەچنــە نــاوی لــە كونەكانــی
دێنــە دەرێ و بــە باڵــی تــەڕ دەفــڕن ئــاوی شــێتی كــە ڕژا پــاش
مانــەوەی بــە ماوەیەكــی كــورت ڕەنگــی وەك چــا زەرد بــوو لــە
ئاوێنەیەكــدا نقــووم بــووم و خنــكام خۆشــاوی بــادەی پیاوچاكانــم
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پەڕینەوە لە ڕووبار قەدەغە نییە
نەشمتوانی چی بە مەلەوانی و باڵوەشاندن بڵێم
الرەملی تەمەن و چەقۆی ڕێگران
گەرمایی ئەستێرەیان لێم دوور نەخستەوە
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
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گەیشــتە دەســت لێدانــی دڵ تاریكــە وەك خانــەی فەرهەنــگ
و شــارەكانی جیهــان ســەیرە خانــەی فەرهەنــگ و شــارەكانی
جیهــان تاریكــە و بەڕێكــەوت ئاینــدەش هەیــە لێدانــی دڵ ڕووناكــە
وەك خانــەی فەرهەنــگ و شــارەكانی جیهــان ســەیرە خانــەی
فەرهەنــگ و شــارەكانی جیهــان ڕووناكــە و بەڕێكــەوت ئاینــدەش هەیــە
پێشــبینییەكی بەرلەدایكبــوون

سەباح ڕەنجدەر
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ڕەگ لە دەم جۆگەی وشك هەناسەنادات

سەباح ڕەنجدەر

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
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زەوی لە هەموو ڕەگێك تێدەگات و دوا وشەیان لێوەردەگرێت
شــەڕی دەستنووســەكان ئــەم زەمینــە ڕووخەونینــەی كــردە كوورەیەكــی
تــووڕە و هەڵچــوو نەمتوانــی چــاو لەســەر هێرشــی ئاگــرەكان
هەڵگــرم لەگــەڵ ئــەم دووكەڵــە و تەنگەتاوكردنــەش خانمــی
مــاڵ پلیتــی فانۆســەكەمانی بەڕێكــی بــڕی دووكەڵــی نەكــرد چڵكــی
بــن نینۆكەكانــم فڕێــدا و بەنــاو ئاگــردا ڕۆیشــتمە مێرگێكــی پــاراو
قەیتانــی پێاڵوەكانــم نەســووتان تەماشــای چێڵێكــم كــرد گیــای
تایبەتــی دەخــوارد تــا شــیرەكەی دوودڵــی تــێ نەئاڵــێ و ئاســوودە و
دڵشــاد بڕژێتــە دەمارەكانــهوه دەبــێ زەمیــن بخرۆشــێ و ببێتــەوە
منداڵێكــی شــیرەخۆرە جلوبەرگــی لــە ڕووناكییەكــی ســوورپۆش بــۆ
بدروویــن خێــرا چاوەكانــی بكاتــەوە بەهــۆی پانتایییەكــی پــڕەوە
بگەشــێتەوە و بەهێــز بمێنێتــەوە
مایسی  2018هەولێر
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دۆخی دووەم
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لەدایكبوون و مردن

سەباح ڕەنجدەر

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
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
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ئەوسا و ئێستا

سەباح ڕەنجدەر

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
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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
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

سەباح ڕەنجدەر
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وەچە و بنەچە

سەباح ڕەنجدەر

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
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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

سەباح ڕەنجدەر
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باوەڕ و گومان

سەباح ڕەنجدەر

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
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40

دایكێكی ئەفسانەییم ناسی
كەروێشك لەگەڵی دەڕۆن بەری درەختەكان كۆدەكەنەوە
هەندێك نیشانەی ئاگریان دروست كرد
بەرەو گردۆڵكە و چیا سوور هەڵگەڕاوەكان بەرزبوونەوە
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

سەباح ڕەنجدەر
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لەكەدار و كلكدار

سەباح ڕەنجدەر

مرۆڤ دڵۆپ دڵۆپ خوێنی پاكی لێ دهڕژێ و خاك دهیخواتهوه
خوێنی پیسیش له لهشی دهمێنێتهوهو بۆگهن دهكات
چەتری كاسەی سواڵ بپێچەوە پیاوی لەكەدار و كلكدار
وەك پشیلەی لە حەفت دەرگا میاویو
چڕنووكت بەسەرماندا كردووەتە قەفەس
ئەسپی شەل كهژاوهی لهسهر پشت ههڵنادرێ
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
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هێشووەكانی پێگەییون و دەستەكانی بۆ بەرزكردوونەتەوە
بووە هەتاوێك تانوپۆی ڕەش و سپی چنیوە
زۆر ڕامام تا لە چنین بگەم
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

سەباح ڕەنجدەر
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هاتن و نەهاتن

سەباح ڕەنجدەر

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
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خۆر و پەنجەرە گۆرانیی یەكەمن
دەچنە ناو چارەنووسێك هێڵ و هێماكانی هیوایان لێ دەخوازرێ
خۆیان بەسەر نەهاتن دادەخەن و بەسەر هاتن دەكەنەوە

سەباح ڕەنجدەر
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ڕاست و چەپ

سەباح ڕەنجدەر

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

45

بەها و هەڵەی پێشبینییەكان

46

ژەهراوی دەكرێن ئەوجا پێیدەزانن
باخچەش لە تووڕەییدا ڕەشێنەی چاوی نەما

سەباح ڕەنجدەر
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شەو و ڕۆژ

سەباح ڕەنجدەر

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

47

بەها و هەڵەی پێشبینییەكان

48

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

سەباح ڕەنجدەر
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كۆن و نوێ

سەباح ڕەنجدەر

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
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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

سەباح ڕەنجدەر
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ناولەپ و ناوچەوان

سەباح ڕەنجدەر

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
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دابەزی بۆ ناو دەستە بەرزهەڵبڕاوەكان و بە چاو و ناوچەوانی خۆیانەوە نا
ڕووەو هێمنیی خوداوەندەكان غاریان دا
هێمنیی خوداوەندەكان بۆ دەستە بەرزهەڵبڕاوەكان گواسترانەوە
تەممووزی  2018هەولێر

سەباح ڕەنجدەر
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دۆخی سێیەم
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سەكۆی بانگەواز
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سەباح ڕەنجدەر

شــوێنپێ لــە هەمــوو ڕێگایــەك جێنامێنــێ و زەویــش لەنــاو ئاگــردا
دەینااڵنــد مووچڕكێكــی گــران لــە جەســتەی دەگــەڕا و دەرنەدەچــوو
ئــادەم پاســەوانێكی بەزیــوی زەوییــە و ڕەنگــی بــە ڕووەوە نەمــاوە
گوتــی ئــەم مووچڕكــە گرانــە لــە جەســتەی زەوی دەركــە شــەقامێكی
ئاوێنەیــی یــەك یەكێكــی تــری تێــدا بانــگ دەكات لــە هێڵــی
ناوچەوانــی پاڵەوانێــك دروســت دەبێــت ڕوخســاری ڕوون لە شــەقامی
ئاوێنەیــی باوێشــك نــادا بــەو شــەقامەدا بــڕۆ هێزێــك هەڵدەقوڵێــت
بێتاوانێــك كــە لــە قوواڵیییــەوە هەناســە 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 گــران تاهەتایــە لــە جەســتەی
زەوی دەرناچــێ هێزێــك هەڵناقوڵــێ لەســەر ئەســتێرەدا ئاگرمــان
بــۆ ناكرێتــەوە و باڵــی شەمشەمەكوێرەشــمان پێنابەســترێ ســوپاس
ســەكۆی بانگــەواز
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گوڵی نزا

سەباح ڕەنجدەر

شــوێنپێیەكی كــپ و ڕوونــاك كــە بــاوك و باپیــران جێیــان هێشــتووە
لەناویــدا پێیەكانــم پشــوو پــێ دەدەم ئــەو ڕێگایــەی لــە بەردەممدایــە
ڕوخســاری ڕوون دیــار نییــە پێیەكانمــی لەنــاو پشــوو پــێ نــادەم
ئــەوەی خەیــاڵ دەیڵێــت چاوتــرووكان لــە دەریــا گەورەتــرە و 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 چاوی
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 ڕوخســاری میهرەبانــان كــە بــە هێــزی
دۆنایدۆنــی ڕۆحــەكان خانەدانــن لــە پێشــەوەن جوانییــان دانەخســتووە
قــووڵ الیــان پشــوو بــدە بــاران بەشــێكە لــە سەركێشــییەكان بەســەر
پێیەكانتــان دەبــارێ و خۆشــدەبێ بــۆ ڕۆیشــتن و ســەردانی گوڵــی نــزا
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پیتی ناوەكان

سەباح ڕەنجدەر

هەندێــك كتێــب لــە ناخــی خۆیــان بێدەنگــن لــە كتێبخانەكــەم
بژاریــان دەكــەم و لەســەر مێــزی خوێندنەوەیــان دادەنێــم بــە
بێدەنگــی هەڵمــان گــرت و لەژێــر ســێبەری ئــەو 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 ســەری
خــۆی بــدات عەبــاس شووشــە خــاوەر ســەباح كەتیبــە
سەربەســت نزیكتریــن خــاڵ لــە خــۆر خســتییە بــەر پەنجەرەیــەك
ببێتــە باڵنــدە و قەرەبــووی دوو هێلكــە شــكاوەكەی بكاتــەوە هەمــوو
شــتێك لــە خونچــە ئیســماعیل عومــەر مایــەوە بەنــاو مووچڕكــی
حەكایەتــەكان گــەڕا و هەمــوو پیتەكانــی ویســتی بناســێ ناســی و
ژیــان دەســتیپێكردەوە لــە نزیكتریــن خــاڵ لــە خــۆر دانیشــت و وەك
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خــۆر خــۆی پیشــاندا ئێمەشــی بــە تیشــك ڕەنگاوڕەنــگ كــرد
و بەســەر شــانمان مایــەوە مریشــك و جووچكەكانــی بەحەوشــە
وەربوونــەوە كاتێكیــش تاریكــی دادەهــات لــە ترســی ڕێــوی و
چەقــەڵ دەیخســتنە ســەر لــك و چڵــە بەرزەكانــی درەختــی حەوشــە
شــادمانی دەســتی پێكــرد ســەیری هــەر دوازدە ئەســتێرەی كەلــووی
كــرد و شــوێنی جەنگەكانــی بینــی 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 ئاوریشــمێك لــە قۆزاخــەدا دەدزم
لــەم دیــدارە تایبەتییــەدا ئاگــری تەنیاییــم كوژایــەوە لەبــەر دەرگاوە
پێشــوازی حــۆری خــۆم كــرد و بــۆ دواجــار چەنــد پارچــە نانێكــی
بــۆ مراوییــە هۆگرەكانــی خســتە ئــاوەوە و دەســتی ماڵئاواییــم بــۆ
بەرزكردنــەوە ڕێبوارەكــە گەیشــتە جــێ و گــەش گــەش چــووەوە نــاو
ســەرچاوەی پیتــی نــاوەكان
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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 ژیــان و نهێنــی
دانیشــتووانی ئــەم ناوچەیــە شــارەزانیت هــەوری نیشــتووی ســەریان
مایــەی واقوڕمانێكــی هەمیشــەیییە درەخــت چەتــری بەفریــان
بەســەر خۆیانــدا هەڵــداوە و كۆتــری النەوازیــش بــە هەمــوو الیەكــدا
دەســووڕێنەوە و هێالنەیــان ســاردە چــاو زیــت و خەڵوەتــدار لــە
مەیخانــەی ئاســمان دەمێننــەوە و گەمــارۆی ســەرمایان پــێ ناشــكێ
ژێــی عــوود خاوبووەتــەوە و دڵــی عــوودژەن چــاوی مردووەكانمانــن
ئەســتێرەی بــە زەوی ســپێردراون و دەڵێــن دوژمنداریــن و تاوانبــار
نیــن توورگێــك بۆنــی شــوێنپێیەكانمان دەكات كلكــی بــە دەفــی لــە
پێســتی ســەگی دوو ڕەگ دروســتكراو بــادەدا بــەر لــە تۆ شــتێ نەبووە
بــەدەر لــە تــۆش شــتێ نابــێ ئەی 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 گەورەتــر داگرتبێــت و نەتوانێــت
قســهیهكی تونــد بــكات لهگــهڵ دەنگــی بەجێمــاوم
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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
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لێڵــی لــە ناخــی داڵ دەردەچێــت شــیعرێك لــە خــوارەوە بــۆ
ســەرەوە دەخوێنمــەوە 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
شــانم فــڕێ بــدەم دوا چــاوەڕێ و چاوەڕێكــراو ببینــم و كتێــب و
تابلــۆ و ئاوێنــە و ڕووگەنمــا و پەیــژەی نۆتــە و پیانــۆ ببەنــە نــاو كانــە
خەڵــووز و بەشــداری خوێندنــەوەی شــیعرێك لــە خــوارەوە بــۆ ســەرەوە
بــكات بــا هەســتی بۆنــی پەپوولــەی نــاو كێڵگەی گەنــم خۆش وااڵ
بــن لــەو كاتــەوەی بــە توانــا و حــەزەوە لــەو شــوێنەی چۆلەكــەی
تێــدا دەفــڕێ و دێمەخــوارەوە و دەچمــە نــاو كانــە خەڵــووزەوە پرســیار
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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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پیــاوە ســەرچڵەكان بازیــان دا و بەهــوودە و بــێ هــوودە دەتوانــن
هەمــوو شــتێك لەبــارەی ژیانــەوە بڵێــن ژیــان لــە ئێمــە زیاتــر
لەبــارەی خۆمانــەوە دەزانێــت و دەمانگەڕێنێتــەوە 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 لەنــاو ڕۆژ بــە بێــداری ماوەتــەوە بــە دوای هاوڕێكەی
دەگــەڕێ و ڕۆژیــش لەنــاو شــەو مــرۆڤ لەنــاو هەردووكیــان بــازدەدا
و دەگەڕێتــەوە كاتــی ناكامــی لەدایكبــوون
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یەكــەم جارمــە ئاگــر دەبینــم لەوانەیــە بــڕوا بكەیــت و بــڕوا نەكــەی
بــە ئۆتۆمبێلــی ئاگركوژێنــەوە دەچوویــن فریــای ئاگركەوتنەوەیــەك
بكەویــن كــە چەنــدان مــرۆڤ تێیــدا 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 گریانێكــی تاڵــی ناسروشــتی ببوویــن ئــەی
تــووڕە لــەو ئــاوەی بەســەر ئاگــردا دەڕژێ هیچــی ترمــان نەبــوو
لەبارەیــەوە بدوێیــن بــۆ تاهەتایــەش فریــای مرۆڤــە گیربووەكانــی
نــاو ئاگــر ناكەویــن و ئاســوودە نیــن تێگەیشــتم شــتێك لــە ئێمــەدا
گــۆڕاوە دەچمــە ژوورەوە و گڵۆپــی خــەو ڕۆشــندەكەم و پەنجــەرە
بــەالی چەپــدا دادەخــەم ئــەم خەمــە ســووكەش كــە مرۆڤــی تێــدا
دەســووتێ تێدەپەڕێــت ئاگرێــك لێمــان دەڕوانــێ و دەیــەوێ
لەبارەمانــەوە بدوێــت ئاگــری زمانــە 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 ئــەی ئــاڵ لــە ئەشــق وێــرد
و نــزا لــە گریــان بەكوڵتــرن منداڵەكانــم زوو نەبنــە هاوســێی مــاڵ بــە
ماڵــم و شــەربەتم نەكەنــە شووشــەیەك ئیســپرتۆ و نەیەنــە زەماوەنــدی
نا كا م
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باخچــە مــردووە و داهاتــووش پێویســتی بــە باخچەیــە بــۆ هەمیشــە
خاوەنــی بووژانــهوهی باخچــە دەبــم ئاســۆ لەخۆبایــی و تونــد و
تووڕەیــە بــێ پــرس و ڕا هەوڵــدەدا پەڵــەی 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 و قۆزاخــە بــە ســواری
بــای پەڵــە هاتــووم و ڕاناكــەم خهونــی ههمــوو دنیــام بینیــوه و
لــه چارهنــووس بــۆی دهگهڕێــم بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ نــاوی خــودا
و خــۆر بمێنمــەوە 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
لــە نێــوان تاجەگوڵینــە و قۆزاخــەدا خەریكــە گیانــی دێتەبــەر بــە وشــەی
گیانهاتنەبــەر پێشــوازی لــێ دەكــەم دڵــم بــە میوانێــك خۆشــە بــە
الڕێ ڕێنــاكات و وەك دواییــن بەخشــندە لــە زایەڵەیەكــی دووردا
شــتێك دەڵــێ ئاشــنای درەختــی زانیــن
ئەیلوولی  2018هەولێر
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