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من موسافیر و
دوایین پێغەمبەری ئەشقم

من موسافیرێك بووم لە ژیاندا

لەبەر ئەشق نەپەرژامە سەر هیچ

هەموو سووڕی ژیانم بریتی بوو

لە خوێندنەوەی دڵۆپێك فرمێسك

كە بۆ ئەشق رژاوە

سەدان شەو بەدیار حنجەكردنی

سورەتی دڵشكانەوە رۆژم كردۆتەوە

دەیان ئێوارە لە پەنا ئازارەكانمەوە

وەك مۆمێكی بێدەنگ لە چاوەڕوانی

یەك هاتندا هێدی هێدی تواومەتەوە

من موسافیرێك بووم

هەر وەك سێوێكی ئاشق
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ملم لە هەزار چەقۆی دڵڕەق سویوە

وەك كارمامزێكی سرك

سەدان هەوراز و كەندەاڵنم بڕیوە

لەگەڵ هەر پەڵە هەورێكدا 

چاوەڕوانی بارینی سۆز بووم

لەگەڵ هەر »با«یەكدا 

چاوەڕوانی بۆنی عەتری ئەشق بووم

من موسافیرێك بووم

هەموو تەمەنم بەدیار خەونێكەوە بەڕێكرد

هەرچی گەاڵی وەرزی خەزانە ئەمناسن

چی زەریاكانە قەرزاری فرمێسكەكانمن

چی ئەستێرەكانن هاوڕێی شەوە تەنهاكانمن

 كوكوختییەكانیش شاهیدی مەستییەكانمن

من پیاوێكی موسافیرم

لە خەیاڵەكانمەوە ئەشق فوارە ئەكات

لە خەونەكانمەوە شیعر هەڵدەقوڵێ

لە تەنهاییەكانمەوە خوێنی ئەوین فیچقە ئەكا

لە نائومێدییەكانمەوە ئەسرین دەردێ

لە پێكەنینەكانمەوە گووڵە شەوبۆ دەڕسكێ

لە هەستی بێ كۆتاشمەوە تۆی لێ دەڕژێ

من پیاوێكی موسافیرم
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بۆ سەفەرێكی كورت كورت هاتوومە ژیانەوە

لەو سەفەرەشدا

ئەمەوێ پێكەنین لەگەڵ لێوەكان ئاشت بكەمەوە

ئەمەوێ ئەوین بخەمە رستەیەكی تەواوەوە

ئەمەوێ دواین پێغەمبەری خۆشەویستی بم

ئەمەوێ ئینجانەكان پڕ بكەم لە گوڵی ئەشق

ئەمەوێ دارستانەكان پڕ بكەم لە خەندەی كوژراو

ئەمەوێ و زۆریش گەرەكمە

ئاسمان بكەمە كۆاڵنێك بۆ ژووانی ئاشقان

شت زۆرە بمەوێ بیكەم

بەاڵم بیرتان نەچێ موسافیرم، فریا ناكەوم

من پیاوێكی موسافیرم

گەڕیدەیەكم هەموو جوگرافیای دڵم تەی كردووە

كاپتنی كەشتی خەیاڵم و رێی هەموو ئاسمانەكانم بڕیوە

من پیاوێكم لە دڵشكان و ئازار

لەوەتی كوژران هەیە، بۆ ئەشقی تۆ ئەكوژرێم

لەوەتی سووتان هەیە لەناو گڕی سینەتا ئەسووتێم

لەوەتی گریان هەیە من هەر ئەگریم و هیچ شتێ

جگە لە ئەوینی تۆ ژیرم ناكاتەوە

من پیاوێكی موسافیرم

بە كۆڵێ خەمی قووڵ و نەبڕاوەوە هاتووم
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بە دڵێكی پەمەیی و خەونێكی سپییەوە هاتووم

هاتووم تا پێتان بڵێم ئەشق بكەنە ئاینتان

هاتووم تا بیرتان بخەمەوە ئێوە چۆن دڵی

ئەوینتان لە خۆتان تۆراندووە؟

هاتووم بیخەمەوە یادەوەریی كاڵتان

چەند دوورن لە خۆشەویستی و

چەندیش لەناو جەراعەتی كینەدا تواونەتەوە

هاتووم بڵێم من دواین پێغەمبەری ئەشقم

خواوەوەندی خۆشەویستی ناردوومی

بۆ باڵوكردنەوەی ئاینی ئەوین

ئەوەشتان پێ بڵێم كە دوای من

هیچ پێغەمبەرێكی تر نایێ

هەر خۆمم دوایین پێغەمبەری ئەشق

هەر خۆمم .......

ئەڵمانیا - كۆڵن

2016-11-21
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لە وەتی تۆم ناسیوە

لەوەتی تۆم ناسیوە

هەناسەكانم گووڵ دەگرن

رۆحم بە ئاوی ئەشقت پیرۆز بووە

چاوەكانم بوون بە تیشكی رووناكی و

شەوەزەنگیان كردووم بە چراخان

لەوەتی تۆم ناسیوە

ژاوەژاوەكەی ناو رۆحم ئارام بۆتەوە

كانی شیعرم تەقیوە و

بااڵم هەر رۆژەی چەپكە نێرگزێك دەگرێ

زمانم تەڕ و پاراوتر بووە

جەستەم بە ئاوی لەززەت تەعمید بووە

لەوەتی تۆم ناسیوە
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دڵم بووە بە مەملەكەتی شادی

وتەكانم بوون بە گواڵوی بااڵی تۆ

هەستەكانم ئاورینگیان لێ دەبارێ

باڵم گرتووە بەرەو قوواڵیی چارەنووست

لەوەتی تۆم ناسیوە

نقومی مەستی و شەراب بووم

مەستم بە نیگای سپی باوت و

مەستم بە شەرابی چاوت

مەستم بە زەردەخەنەی نەرمت

مەستم بە شەرابی لەشت

لەوەتی تۆم ناسیوە

خۆر  لێم ئاوا نابێت

مانگ هەمیشە یاوەرمە

خەون بە لەززەتی شیعرێكەوە ئەبینم

كە مەمك و سنگی تۆی تیا باس كرابێ

لەوەتی تۆم ناسیوە

گەرمایی لەشت جەستەی ساردمی گرتۆتەوە

گەرمایی ئەشقت سەهۆڵبەندانی رۆحمی تواندەوە

نیگای جادووییت دەمخاتە سەر لێواری خۆ�شی

رۆژانی تەنهاییم لێدەكاتە خەونێكی دوور

لەوەتی تۆم ناسیوە
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بۆ كوێ بڕۆم رۆحی پەروانەت لەگەڵمایە

بۆ كوێ بێم جوانی تۆ هەر بەتەنیشتمەوەیە

وەك كۆترێكی سپی دێیتە ناو ماڵی بێكەسیمەوە

وەك كوكوختییەك هێالنە لە بەرزایی رۆحما چێ دەكەی

لەوەتی تۆم ناسیوە

بە ئاوی چێژ و شەرابی لێوت خۆم دەشۆم

لە چاوەكانتا وەك پاپۆڕێكی تێكشكاو لەنگەر دەگرم

وەك سەدەفێك لە دەریای حەزەكانتا نغرۆ بووم

بە هەوای هەناسەت نەفە�شی ژیان دەدەم

لەوەتی تۆم ناسیوە

وەك ونبوویەك خۆم لە تۆدا دۆزییەوە

وەك چرۆیەك لە باخی تۆدا شین بوومەوە

بە چەشنی پەروانە بەرەو رووناكی تۆ دێم

بەو سووتانە دەژیم لە ئەشقی تۆوە چنگم دەكەوێ

لەوەتی تۆم ناسیوە

خوێنم بووە بە تۆ و رەنگی تۆی گرتووە

ئاشنای ماڵی پاسارییەكان و

رەنگی سەوزی ژیان بووم

لەوەتی تۆم ناسیوە

من هیچم نەماوەتەوە بۆ خۆم

هەموو شتێكم بووە بە هی تۆ
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تەنانەت ناوی خۆم لێ ون بووە

سەرلەنوێ ناوم بنێرەوە

لەوەتی تۆم ناسیوە

هەموو شتێكم بووە بە تۆ

تۆش بووی بە هەموو شتێكی من

لەوەتی تۆم ناسیوە.....

كۆتایی ئابی 2014

سویسرا - بێرن
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تارژەنێكی شێتم

تارژەنێكی شێتم

نۆتەی ئەشق بەسەر شاردا دەبەشمەوە

جادووگەرێكی بێ ناونیشانم

جادووی ئەوین لە خەڵكی شار دەكەم

ئەستێرەناسێكی بێ ئۆقرەم

رووناكی لە دڵی ئاسمان دەدزم

دێوانەیەكی دێرینم

دەردەدڵ بۆ دەریایەكی بەسااڵچوو ئەكەم

راهیبێكی بێ پەرستگام

رازەكانم ئەدەم بە دەمی توندترین رەشەباوە

قاوەگرەوەیەكی خوێن ساردم

ناو لەپی شوومی رۆژگار ئەخوێنمەوە

مۆمێكی شەوق كزم
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تاریكی شەوەكان تەفسیر ئەكەم

كۆچەرێكی بێ هیوام

لە كاڵورۆژنەی خەمەكانەوە لە ژیان ئەڕوانم

باخەوانێكی ماندووم

تەرمی خۆم لەودیو باخچەكەوە ئەنێژم

سەربازێكی تێكشكاوم

داستانی دۆڕانەكانم بە شیعر ئەهۆنمەوە

درەختێكی لق و پۆ شكاوم

ژانی شكانی پەلوپۆم ئەگێڕمەوە

منداڵێكی زۆر السارم

تەنها لە باوە�شی ئەشقدا ژیر دەبمەوە

پیاوێكی ئاوریشمیم

لە ئەوینی تۆدا لە دایك ئەبمەوە

2015-12-29

ئەڵمانیا- شتاینهاگن
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تۆ بەڵێنی ژوانێك بدە

بەڵێنی یەك ژوانم لێت ئەوێ

تاكو لەئێوارەیەكی نارنجیدا

بە دەم رێگایەكی نەبڕاوەوە

مژدەی هەاڵتن بدەین بە گوێی غروبا

دڵی دەریا لە شەپۆلەكاندا بدۆزینەوە

خەونێك لەگەڵ واقیع ئاشت بكەینەوە

ئاڕاستەی بەلەمە جارۆگەدارەكان بگۆڕین

لە رۆحی تاشەبەرد قومێ لە ئاوی ئەشق هەڵهێنجین

نەوڕەسەكان بكەین بە پاسەوانی جێژوان

كۆترەكان نامەی ئەوینمان بگەینە دڵی خودا

تۆ بەڵێنی ژوانێك بدە

تاكو ئەستێرەیەك لە ئاسمانا زیاتر بدرەوشێتەوە

درەختێكی زەردهەڵگەڕاو دەستی لە خەزان بێتەوە



بە تیشكی ئيشقت ئەدرەوشێمەوە
ستیڤان شەمزینی 16

شاخێك چاوێكی شەرمنانە لە شاخێكی تر دابگرێ

الوالوێك غیرەت بكا یاخی بێ و باخ جێبهێڵێ

هەورێك لە كاتی خۆی پەلە بكا و زووتر ببارێ

ئاسمان چاوی خۆی داخا و خێرا خۆر هەڵبێ

سپێدە بە پەلە خۆی كۆبكاتەوە بەرەو ئێرە بێ

تۆ بەڵێنی ژوانێك بدە

با دەستی وڕێنەكانم بگرم بۆ سەر رووباری شێتی

دەستی شێتییەكانم بگرم بۆ ئۆقیانوو�شی دڵ

دەستی دڵم بگرم رووەو ئاوی ئاموونی تۆ

با دەستی خەیاڵم بگرم رووەو واقیعی تۆ

دەستی واقیعی تۆ بگرم رووەو چارەنوو�شی خۆم

دەستی چارەنووسیشم بگرم بۆ تونی بابای دڵی تۆ

با دەستی خۆزگەكانم بگرم بەرەو الی تۆ

دەستی تۆش بگرم بەرەو دڵی كون كونی خۆم

دەستی دڵیشم بگرم بۆ دەریای بێ بنی دڵی تۆ

تۆ بەڵێنی ژوانێك بدە

من حكایەتێك لە ئەوینی تۆ دادەتاشم

سەدای تاكو چین و سەمەرقەند بڕوا

بە لەززەتی ماچێكت ئاشنا ئەكەم

وەك چیرۆكی هەزار شەو و شەوێك كۆتایی نەیێ
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لە جەنگەڵی ئەقڵ بۆ هەمیشە رزگارت ئەكەم

ئەبمە چاوساغت بۆ دۆزینەوەی ئیمپراتۆریای دڵ

تۆ بەڵێنی ژوانێك بدە

با من لە دەنگی تۆ ئاوازێكی قەرەجانە دروست بكەم

لە هەناسە نەرمەكانت تەونێك لە شیعری تەڕ بچنم

لە پێكەنینە خەمبارەكەت شارێك لە خامۆ�شی رۆنێم

بە ئاوی سازگاری چاوەكانت مەزرای رۆحم ئاو بدەم

لە هەنسكی شەوانت دووزلەیەك بۆ خەمباریی بژەنم

لە شادییەكانی رۆژانت جیهانێك لە خەندە بخوڵقێنم

تۆ بەڵێی ژوانێك بدە

با گووڵە قەرسیلەكان لە بەردەمماندا شكۆفە بكەن

رووناكی لەنێوان دڵ و رۆحی شەیدامان بدرەوشێتەوە

رووبارەكان ئاڕاستەی رۆشتنیان بیر بچێتەوە

لولەی تقەنگی سەربازەكان گوڵی سووری تیا بڕوێ

رەشەبای تووڕە ماندووێتی دەرچێ، ساتێ بنوێ

هێمنیش بەیانییەكی بێدەنگ، توند لە ئامێز بگرێ

تۆ بەڵێنی ژوانێك بدە

با دنیای من رەنگی وەنەوشەیی ناخت بگرێ

خەیاڵم وەك ئەسپسوارێ بۆ بەرزایی دڵت سەركەوێ

ژیانم لە مەراق و بێهودەیی و تێكشكان داشۆرێ
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پەپولەی شیعرم لەسەر رەیحانەی دڵت بۆ ئەبەد بنوێ

ئەوسا بە ئارامی و بێ چرپە بڕۆ

بەاڵم ئاگات لێ بێ، پەپولەی شیعرم هەڵنەفڕێ

تۆ بەڵێنی ژوانێك بدە و

تەنیا بەڵێنی یەك ژوانم ئەوێ

2016-9-28

ئەڵمانیا - كۆڵن
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بە تیشكی ئەشقت ئەدرەوشێمەوە

ئەشقت 

رۆحی سرك و پەڕەسێلكەیمی كەوی كرد

پەنجەرەی ژەنگگرتووی دڵی كردمەوە

لە خاچی بێزاریی و تەنهایی دایگرمەتە خوارێ

شاڕێی روونی ژیان و فڕینی بۆ كردمەوە

شیعرەكانی پڕ كردووم لە هیوا و گۆرانی

خەونەكانی لە ئاوی چێژدا تەعمید كردووم

جیای كردمەوە لەو پۆلە پاسارییەی

بێ هیوا رێی تاریكی ئاسمانیان تەی دەكرد

ئەوینت

بەرائەتی لە پەڕەی گووڵ بۆ خواستووم

جوانیش لە درەوشانەوەی مانگی چواردە

شەرابی لە گۆزەی خۆشبەختی بۆ دەرهێناوم

ئومێدیش لە باخچە رەنگاورەنگەكانی فیردەوس
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وردە ئەستێرەی لە ئاسمانی دڵما دۆزیەوە

دەنكە مرواریش لە قوواڵیی دەریای رۆحما

ئەوینت

زایەڵەیەك بوو عەر�شی تەنهایی هەژاندم

تیرۆژێك بوو وێرانەی رۆحی پڕكردم لە تیشك

ئەوینت جادوو بوو

جادوو

2016-12-8

ئەڵمانیا- شتاینهاگن
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مانیفێستی ئەشق

لە نێوان خۆم و خۆتدا، خۆم لێ ون بووە

تكایە رێگەی دۆزینەوەی خۆمم نیشان مەدە

*****

یەك چركە پێش ئاشقبوون بهێنەرە پێش چاوی خۆت

دنیا چەند هێمن و ئارام بوو، بەاڵم چەندیش بێ تام؟

*****

كاتێك بیر لە ناسكیی تۆ ئەكەمەوە

هەست ئەكەم لە رۆحی ئەفسانەكانەوە هاتوویت

*****

كاتێك تۆم نا�شی

وردە وردە دەستم بە توانەوە كرد

*****
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كاتێك مەستی ئەشقت بووم

خوێنم بوو بە مرەكەب و

داستانەكەمانی نوسیوە

*****

بمخەرە دێڕێك شیعرتەوە

بۆ ئەوەی هەمیشە لە سۆزتدا بمێنمەوە

*****

خەونت پێوە ئەبینم

وەلێ لە خەونیشدا هەر تامەزرۆتم

*****

چۆن ئەتوانی جێم بهێڵی؟

مەگەر من بەشێك نیم لە تۆ؟

كەس هەیە خۆی لەت بكات؟

*****

نامەوێ بۆ تۆ بمرم

چوونكە بڕیارمدا بۆ تۆ بژیم

مەگەر تۆ ژیانی من نیت؟

*****
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ئەگەر ویستت بمكوژیت

نیشانە لە دڵی خۆت بگرەوە

مەگەر مەملەكەتی من دڵی تۆ نییە؟

*****

من نامەوێ بڕۆم

تۆش ناتەوێ بڕۆم

كەواتە رۆیشتن خواستی كێیە؟

*****

ئەگەر رۆیشتی بیرت نەچێت بمبە لەگەڵ خۆت

مەگەر بێ من دنیایەكی ترت هەیە؟

*****

كاتێك بیر لە تۆ ئەكەمەوە

ئاگرێك لە سینەمدا بڵێسە دەدات

*****

ئەگەر ویستت بڕۆی، یەك شتت بیرت نەچێ

فرمێسكەكانیشم ببە لەگەڵ خۆتا

*****

لە دووریتدا ئەسووتێم

كەچی نزیكیشت هەر ئەمسووتێنێ

*****
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ئەشق فڕینە

منیش ئاسمانێك شك نابەم

*****

ئەشق پیشەسازییە

پیشەسازیی فرمێسك و مردن

*****

كە هەر بڕیارتداوە بڕۆی

تكایە خۆمم بدەرەوە

*****

پێكەنینە نەپساوەكەت

سۆناتای رۆحی غەمباری منە

*****

كاتێك تۆ دەرئەكەویت

ئەستێرەكان لە شەرما ئاوا دەبن

*****

تۆ مایسترۆیەكی سەركێ�شی

ئەشقی جادوویی من ئەكەیتە سەمفۆنیا

*****
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لەوەتی تۆم ناسیوە

دڵم هەر رۆژەی گوڵێكی گەش دەگرێ

*****

پەیڤەكانت مۆسیقان

زۆر خێرا رۆحم ئەهێننە سەما

*****

خۆشاوی لە�شی نەرمت

منی مردووی سەرلەنوێ زیندوو كردەوە

*****

ئایا بەوەت زانیوە

ئاگری ئەشقت بەر بووەتە رۆحم؟

****

دەمەوێ دان بەوەدا بنێم

دنیای منت پڕ پڕ كردووە لە خۆت

****

هەست ئەكەم رۆحی »داڤین�شی« لە جەستەمدا ئەدرەوشێتەوە

تۆش »مۆنالیزا«یەكی بەرهەمی فڵچەی ئەشقەكەمی

****



بە تیشكی ئيشقت ئەدرەوشێمەوە
ستیڤان شەمزینی 26

بە پێكەنینە پرشنگدارەكەت

پەناگە تاریكەكانی دڵم رووناك ئەكەیتەوە

****

هەست بە بێ ئۆقرەییم بكە

كە وەك دەریا هەمیشە شەپۆل دەدەم

بە ئامانجی گەیشتن بە كەناری دڵت

****

زۆر سەیرە!!

چەند عەوداڵی بەهاری ئەشق بووم

تەنها پایزی دابڕانم چنگ كەوت

****

وا بڕیار بوو

رۆحت پڕ بكەیت لە ئەشقی من

دڵت تژی بكەیت لە بۆنی رۆحم

****

وەك سوقرات جامە ژەهری ئەشقم خواردەوە

سەیر ئەوەیە لە بری مەرگ سەرلەنوێ لەدایكبوومەوە!

****
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هەرگیز بە فیشەكی گەرمی هیچ سەربازێك نامرم

تەنیا بە نیگایەكی ساردی تۆ نەبێت

****

خۆم زۆر بە دەوڵەمەند دەزانم

چوون لە بری پارە، تۆم هەیە

****

وەكوو ماسییەكی بێ چارە

كەوتوومەتە تۆڕی ئەشقی تۆوە

****

دەنكە مروارییەكم 

ئێستا لە بری دەریا

دڵی تۆ نیشتمانی ئەبەدیی منە

****

لە ناو قەرەباڵغییەكی بێوێنەدا ئاشقت بووم

بەاڵم بە تەنیاییەكی كوشندەت سپاردم

****

ئامانجی من لە درێژەدان بە ژیان

مانەوەیە لە دڵی پڕ سۆزی تۆدا

****
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خەریكی نووسینەوەی رۆمانێكم

كە تیایدا ئەشقی تۆ، من ئەكوژێت

****

راستییەك لەسەر خۆم ئەزانم

مەرگم ئەو رۆژەیە لە تۆ دائەبڕێم

****

گەر پێتوایە پێویستە بێدەنگ بم

رێم بدە لە خەیاڵدا هاوار بكەم خۆشم ئەوێی

****

یەك خەیاڵ و یەك خەونم هەیە

ئەویش تەنها ئامێزی میهرەبانی تۆیە

****

هەروەك بەیەك گەیشتنی دوو رووبار

بە بێدەنگی ئەڕژێینە خەونەكانی یەكترەوە

****

نیگای سیحراویت چەند كاریگەرە

هەوێنی هەزار قەسیدەی بێ كۆتاییە

****
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هەمیشە لە قوواڵیی رۆحی پەروانەیتا

ئاوازی ئەشقێكی سەرمەدیی دەژەنم

****

من دەریام و تۆش باران

بەهێمنی ئەبارێیتە سەر دڵی نەرمم

****

هەست بە ترپەی دڵت دەكەم

ئەو ساتانەی دەڵێی خۆشم ئەوێی

****

فرمێسكی گە�شی چاوەكانت

زامی چەند ساڵەی من دەشواتەوە

****

ئەو كاتەی غەریبی تۆ دەكەم

هەمان ئەو كاتەیە بیر لە خۆم دەكەمەوە

****

كۆترەكەم هیچ هێالنەیەكت نییە

جگە لە قوواڵیی دڵی من

****
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ئەگەر دەتەوێ بزانی چەند خۆشم دەوێی؟

تەنها گوێ لە دڵی خۆت بگرە

****

یەك شت بخەرە پێش چاوی خۆت

ژیانم بۆ تۆیە و مەرگیشم بۆ خۆم

****

زەردەخەنەكەت زەخرەفەیەكە

هیچ نیگاركێشێك توانای نەخشاندنی نییە

****

ژیانی من لەو ساتەوە دەستپێدەكات

بۆ یەكەمجار تۆ وتت خۆشم ئەوێی

****

كاتێك با�شی ئەشق ئەكەیت

دڵ و جەستەم دێتە لەرزین

****

ئەشقی تۆ دوو شتی پێ بەخشیم

تەنها و تەنها شیعر و شەراب

****
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ئەو دەمەی تۆ لێم ون ئەبیت

رۆحم دەبێتە چۆڵەوانییەكی ترسناك

****

تۆ هەر لەو گوڵە گەشاوەیە ئەچیت

لە بیابانی دڵی مندا خەرمانەت داوە

****

ئەڵێن شیعری جوان ئەنووسیت

كەچی تۆ جوانترین شیعری منی كە نەمنوسیووی

****

هەر لەو خۆرە پرشنگدارە ئەچیت

شەوە تاریكەكانم رووناك ئەكەیتەوە

****

ئەزانی پیاوێكی نوستالیژیم؟

هەمیشە لەو لەحزانە ئەژیم ئاشنات بووم

****

هیچم لەدەست نایەت بۆ تۆ

جگە لەوەی هەمیشە بتخەمە ناو شیعرەكانمەوە

****
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پرشنگی رۆحی تۆ

ژیانی بەخشییە جەستەی مردووم

****

زۆر سەیرە پێكەنینەكەت

لەسەر فرمێسكەكانی من رۆنراوە!!

****

ئەگەر بڕیارە نیشتمانێكم هەبێت

تەنها و تەنها ئامێزی گەرمی تۆیە

****

وەك عیسای مەسیح

بە ئەشقی تۆوە لە خاچدراوم!

****

بەیانیان وەك خۆر هەڵێی

شەوان وەك مانگ ئاوا دەبیت

****

هەر كاتێك بیر لە ئەشق دەكەمەوە

دڵم دەستم ئەگرێ بەرەو الی تۆ

****
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رەنگە رۆژێك بتوانم دەستبەردارت بم

بەاڵم پەیكەرەكەت لە دڵما هەرگیز ناڕوخێ

****

بڕیارمداوە قەسیدەیەك بنووسم

تەنیاییەكانی من بێ تۆ، راڤە بكا

****

شیعرێك لە خەیاڵما تەقیوەتەوە

تەنیاییەكانی تۆ بێ من، ئەنووسێتەوە

****

خەون و خەیاڵەكانم

تەنها تۆی لێ دەچۆڕێ

****

یەك بەڵێنت پێ دەدەم

تەنیا مەرگ رامگرێ لە ئەشقت

****

زۆر بە ئەسپایی وەرە

دڵی ئاوریشمیم زۆر لە مێژە چاوەڕێتە

****



بە تیشكی ئيشقت ئەدرەوشێمەوە
ستیڤان شەمزینی 34

لە جوانیدا شێوەی گووڵ دەچێتەوە سەر تۆ

لە ناسكیدا پەپوولە ئیرەییت پێ دەبا

****

زۆر سەرسووڕهێنەرە

هیچ چریەكم ناڕوا بێ بیركردنی تۆ

****

لێوت وەك بادە وایە

هەر رژایە سەر لێوم پێی مەست ئەبم

****

دەستم دەبێتە پارچەیەك پشكۆ

گەر بكەوێتە ناو تەنووری سینگتەوە

****

رۆحم دەكەوێتە سەما

كە پەنجەكانم لە گۆی مەمكت ئەخ�شێ

****

دەستەكانم كۆترئاسا

لە بەرزاییەكانی سینگتا هێالنە دەكەن

****
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ئیرەیی بە ستیانەكەت دەبەم

چوون دەمی لە مەمكەكانت گیر كردووە

****

مەمكەكانت دوو جۆگەی سازگارن

حەزەكەم رۆژی سەد جار لێی بخۆمەوە

****

مەمكەكانت دوو پێكی شیرینن

حەزەكەم رۆژی هەزار جار بینی پێوەنێم

****

مەمكەكانت دوو گووڵی رەونەقدارن

منیش مناڵێكی السار كە ئارەزووی گووڵڕنینم هەیە

****

حەزەكەم وەك گەاڵیەكی رووت

بۆ هەمیشە بوەرێیتە سەر چیمەنی سینگم

****

 تۆ دەریایەكی هێمنی 

شەپۆلەكانت ئەوینە و

بێدەنگیت تابلۆ

****
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تۆ ئینجانەیەكی 

دڵم وەك گوڵێكی سوور تێتدا رواوە

****

پێمدەڵێن شیعرەكانت جوانە

بێئاگان لەوەی تۆ لە هەموو شیعرەكانم جوانتری

****

ئەو تاریكییە ترسناكە ژیانی منە

ئەوەش تۆی بە چرای ئەشقەوە بەرەو رووم دێی

****

كاتێك وتت خۆشم ئەوێی بۆ هەمیشە

تۆوی پێكەنینت لە پێدەشتی رۆحما چاند

****

چی لەوە خۆشترە شەرابی ئەوینت

تك تك بڕژێتە گەرووی تینووی منەوە؟

****

هەر كاتێك بڕیار ئەدەیت بڕۆی و نەیەیتەوە

چاوەڕوانم لە هەموو كات زووتر بێیتەوە

****
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پێم بڵی چ جادوویەك لە دەنگی تۆدایە؟

بە یەك وشە لەگەڵ خۆم ئاشتم ئەكەیتەوە

****

لە كەنارێكی پڕ لە ئاگری دۆزەخدا بووم

ئەو كاتەی تاڤگەی ئەوینت بەسەرمدا رژا

****

لە واقیع و خەیاڵەكانمدا هەر تۆ هەیت

پێم بڵێ كوێ هەیە خاڵی بێت لە تۆ؟

****

هەر هەموو پێكەنینەكانی من

بەستراوەتە بە یەك تاكە بزەی تۆوە

****

پرشنگی روونی خۆت دەربخە 

شەبەقێك بخەرە ناو تەمومژی رۆحمەوە

****

ئی�شی من هەڵمژینی بۆنی عەترەكەت و

رامووسانی پەیكەری بەژن و بااڵتە

****
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هەموو رۆژێك چاوەڕوانی نامەیەكی تۆم

تێیدا نوسرابێت چاوەڕێم مەكە، دەمێكە هاتووم

****

بە دوای ئەوەدا وێڵم

شوێنی تۆ، بۆ هەمیشە، دڵی من بێت

****

لە هەموو وێستگەكان چاو دەگێڕم

بەڵكو بریسكەی جوانیت رووناكم بكاتەوە

****

نەرم نەرم بۆنی هەناسەكانت بكە

بزانە بۆنی شیعری منیان لێ نایێ؟ 

****

لە خەونێكی زێدە خۆش دەچیت

كە هەموو شەوێك لە چاوەڕوانیتام

****

بڕیارتداوە بە بۆیاخی ئەوین رەنگم بكەی

بۆیە خۆم ئامادە كردووە ببمە پەلكەزێڕینە

****
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بە یەك وشەی تۆ، زریان و گێژەڵووكەی رۆح و

بارانی بەلێزمە و خوڕی چاوەكانم دەوەستن

****

چاوەڕوان بە لە منەوە نامەیەكت پێ بگات

تێیدا نووسرابێت من بووم بە خودی تۆ

****

سپێدان خۆر بە ئیزنی تۆوە لە كەلەوە هەڵدێ

ئەستێرەكانیش بە فەرمانی تۆ پرشنگ لەیەك دەگرن

****

تۆ باڵندەیەكی رووح سووكی بەرزەفڕی كۆچەریت

منیش ئاسمانێكی قووڵ و ساماڵی بەردەمت

****

دەزانی زۆر سەرسامم بە جوانی و تووڕەیی دەریا

چوون تۆم بیر دەخاتەوە كە شەپۆلی ئەوینت دەمبا؟

****

بیانوو بە هەموو شەقامەكانی شار دەگرم

كە هیچیان بۆ یەكجاریش من و تۆ بەیەك ناگەیەنن

****
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تۆ لەوسەری دنیاوە دڵخۆ�شی و پێدەكەنی

من لەمسەری جیهانەوە نەشئەی خۆ�شی دەمگرێ

****

لە چاپی چوارەمی ئینجیلی ئەشقدا نوسراوە

 بە خاچی خۆشەویستی تۆوە هەڵدەواسرێم

****

تۆوی ئەوین لە كێڵگەی بە پیتی رۆحتا بچێنە

منێك لە وەرزی یەكەمی ئەشقدا بدوورەوە

****

من كوڕە قەرەجێكی بێ ناسنامە و ناونیشانم

تۆش نیشتمانێكی زۆر كەساس و زۆریش تەنها

****

لە گۆزەی دەمتا شەرابی شیرینی ژیان دەخۆمەوە

لە باوە�شی گەرمیشتا هەنگووینی لەززەت 

****

رستەیەكی بە نهێنی بخەرە دڵتەوە و چاو بنووقێنە

تاكو پێتبڵێم كە دەڵێی بۆ ئەبەد خۆشم دەوێی!!

****



بە تیشكی ئيشقت ئەدرەوشێمەوە
41ستیڤان شەمزینی

لە یەك شت ئێجگار ئێجگار پەشیمانم

كە زۆر زۆر درەنگ تۆم دۆزییەوە

****

لە تەمەنی خۆمدا هەر تەنیا یەك جار تۆم نا�شی

كەچی هەزاران شەو هاتوویتە خەونەكانمەوە

****

زۆر بە ئاوازی دەنگی من سەرسامیت

بێ ئەوەی بزانی موزیكی ئەوینتە لە قوڕگما

****

لەو دووری دوورەوە گۆرانییەكی نامۆ بچڕە

تا من لە نزیكی ئەشقی خۆمی تیا ببینمەوە

****

حكایەتێك هەیە نەنكم لە مناڵیا بۆی گێڕاومەتەوە

تۆ دەبیت بە مرواری و لە دڵی دەریادا ئەتدۆزمەوە

****

جارێك بە بەردەم چاڵە دۆزەخییەكانی دڵما گوزەر بكە

تاكو بە یەك نەرمە نیگات ببێتە باخچەكانی عەدەن

****
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ئێوارەیەك لە دوورگەی ئەوین بە تامەزرۆییەوە چاوەڕێت دەبم

بۆ ئەوەی شەوێكی بەهەشتی لە باخەكانی ئەشق بەسەر ببەین

****

لەم خامۆشیی و كپبوونەی مەملەكەتی دڵتا

هاتووم وەك كەنارییەك گۆرانی ئەوینت بۆ بڵێم

****

هەمیشە لێم دڵنیابە بۆ هیچ شوێنێك ناڕۆم

تەنها شارەزای ئەو رێیەم بۆ الی تۆم دەهێنێتەوە

****

تۆ هەر تەنها بۆ یەك جار بڵێ خۆشم ئەوێی

من لە قامووسا هەزاران مانای بۆ ئەدۆزمەوە

****

تۆ هەر چەند دەریایەكی بێ ئۆقرە و نائارام

بە كەشتییە چارۆگەكەدارەكانەوە خۆمت لێ ئەدەم

****

كاتێك من و تۆ لە كوچەی ئەویندا بە یەك دەگەین

سەراپای گیانی یەكتر لە شیلەی ماچ هەڵدەكێشین

****
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یەك كاس شەراب لە مەركانەی ئەشقی من بنۆشە

بزانە چ مەستییەكی جاویدانی ئەتگرێتە خۆی؟

****

هەر لەم چركەوە دوو باڵ بۆ فڕین ئامادە بكە

ئەوەتا ئاسمانی خۆشەویستی هاتۆتە پێشوازیمان

****

قومێ ئاوی سازگار لە تاڤگەی ئەوینت ئەخۆمەوە

تاكو زمانم لە شیعرێكی تردا بۆ جوانیت بپژێ

****

ئەزانی دەنگت وەك گمەی كۆتر لە گوێمایە؟

كەچی باوەڕت نەئەكرد، هێالنەكەت لە دڵمایە

****

دڵنیابە دوو هێندەی ژمارەی تاڵەكانی قژت

شیعرم لە گەنجینەی هەستما بۆ ئامادە كردووی

****

فنجانێك لە قاوەی شیرینی ئەشقم بخۆرەوە

تا قوفڵە ژەنگگرتووەكەی دەرگای دڵم بكرێتەوە

****
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لە شەمەندەفەرێكدام بۆ سەفەرێكی دوور و درێژ

لەهیچ وێستگەیەك دانابەزم جگە لە وێستگەی دڵی تۆ

****

هەر وەك سوپایەك داگیرم بكە و هێرش بهێنە

ئااڵی سوپاكەت لەسەر بەرزایی رۆحم بچەقێنە

****

ئەمەوێ بە قسەت بكەم و ئاسمانت جێبهێڵم

 كەچی پەپوولەی هەستم هەر دەمهێنێتەوە بۆ الی تۆ

****

ئەگەر رۆژێك هات و من بوومە مشتێ خۆڵەمیش

بمدەن بە دەم ئەو »با«یەی بۆ الی تۆم ئەمبا

****

 بیر لەوە نەكەیتەوە لە خۆت دەربەدەرم بكەی

چوون شووشەی لەتبووی دڵم، رۆحت دەبڕێ

****

بۆچی كاتێك دەپەیڤیت، ئەڵێیت من و تۆ؟

ئاخر منێك بوونی نییە لە دەرەوەی وجودی تۆ

****
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 بەو خەنجەرە نامرم دوژمنەكانم لێم ئەدەن

بەو هەنگاوانە دەمرم لە تۆ دوورم ئەخەنەوە

****

لە سەمەرقەندەوە وەكوو رەشەبایەك هاتووم

تا لەگەڵ خۆم بتبەم بۆ سەر عەر�شی ئەوین

****

هەزار ساڵە منم لە دەرگای ئەوینت ئەدەم

 تۆ تەنیا ئەوەت لەسەرە دەرگاكە بكەیتەوە

****

ئەگەر گوومانت لە ئەشقی دێوانەییم هەیە

لە هەستی خۆت بپرسە، با ئەو وەاڵمت بداتەوە

****

كاتێك ویستت بڕۆیت، بە ئەسپایی هەنگاو بنێ

لە پلیشانەوەی ئەو گوواڵنە دەترسم لەبەر پێتا رامخستوون

****

ناتوانین چیدی ئەشقەكەمان بە نهێنی رابگرین

كە هەموو شەوێك ئەستێرەكان لە بەینی خۆیاندا با�شی بكەن

****
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كەمانچەیەكی كۆنی تۆز لێ نیشتووی بێ نازم

وەرە ئاوازی ئەوینت، لەسەر ژێی دڵم بژەنە

****

بەیانیان حكایەتی ئەشقمان بۆ هەور باس ئەكەم

ئێواران هەور لە ئیرەییدا �شی دەبێتەوە بۆ باران

****

ببینە چۆن منت كردووە بە سوڵتانی دڵخۆشیی

كە پێشتر ئیمپراتۆرێك بووم لەسەر عەر�شی گریان

****

دەستت بخەرە ناو دەستم، سەرت بخە سەر سینگم

شوێنی من و تۆ سەر زەوی نییە، با بفڕین بۆ ئاسمان

****

زۆر حەز ئەكەم بۆ ئەبەد لە دڵی تۆدا بمنێژن

چوون لەو سەربازانە ئەچم سەنگەر ئەبێتە گۆڕیان

****

بە هەورێكا نامەیەكی تازە و حەزینم بۆ ناردووی

ببینە سبەی الی تۆ، چۆن ئەبێتە بۆران و زریان؟

****
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 ئەزانی بەر لە تۆ، من پێكەنینێكی كوژراو بووم؟

تۆ مشتێ هەنگوینی ژیانت كردەوە ناو زارم

****

ئەستێرەیەكی سەرخۆ�شی ئاسمانی ئەوینتم

تۆش مانگێكی گە�شی چوار دەوری بااڵم 

****

ئەشق واتە چركەی توانەوەی من لە تۆدا

ئەوین واتە گڕ و بڵێسەی رۆحی تۆ لە مندا

****

بۆ ئەوەی نەمر بم، رێم بدە تێر هەناسەت هەڵمژم

بۆ ئەوەی خۆم بدۆزمەوە، پێویستە لە تۆدا ون بم

****

كاتێ دەدوێی بەدەست من بێ جیهان خامۆش بكەم

مەملەكەت لە موزیكی پڕ خرۆ�شی دەنگت هەڵكێشم

****

كڵۆیەك شەكری لێوت بە قاوەی تاڵی ژیانەوە دەكرۆژم

ئیدی سەبەتەی گیانم تژی دەبێت لە گەزۆی ماچەكانت

****



بە تیشكی ئيشقت ئەدرەوشێمەوە
ستیڤان شەمزینی 48

هەناوم چەشنی پەڕە سیغارێ وردە وردە دەسووتێ

كە دەبمە سوتووش دەخوازم »با« بۆ الی تۆم بێنێ

****

من و تۆ، هەر دەبوو لە راڕەوی ئەشق بەیەك بگەین

بەاڵم بیرت نەچێ، من یەكەمجار ئاگرەكەم كردەوە

****

ئێوارەیەكی شەختە و زریان بوو كە وتت خۆشم ئەوێی

چی گەاڵی وەرزی خەزان بوو سەرلەنوێ چرۆیان كردەوە!

****

لە رستە شیعرێكدا بە فڵچەی ئەشق وێنەت ئەكێشم

لە وێنەیەكی تۆدا خوێنی شیعرم فیچقە ئەكات

****

تووڕەییەكانت بە ماچی لێوە وشكەكانم دابمركێنە

لە تەنهاییەكانتا رۆبچۆرە ناو چاوە سەوزەكانمەوە

****

لە هەڵچوونەكانتا بە گەرمی ماچ بەرپەچت ئەدەمەوە

لە خەندەكانتا مینا ژیلەمۆ جارێكی تر ئەگەشێمەوە

****
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وەك راوچییەك دڵی منت خستە تۆڕی ئەشقی خۆتەوە

لە رووباری لیخن دەرتهێنام بۆ قوواڵیی دەریای ئەوینت

****

نیازم هەیە كودەتایەك بكەم بەسەر ئەم بێدەنگییەدا

چیرۆكی ئەوینمان بۆ رەشەبای دەم شڕ بگێڕمەوە

****

لەوەتی ئەم دنیا هەیە خەونێك هەر بەڕێوەیە بۆ الت

خەونی ئاوێتەبوونی ئامێزی ساردم لەگەڵ جەستەی گەرمت

****

پێشتر گەاڵیەكی زەردی ناو وەرزی چرۆكردن بووم

ئێستا چرۆیەكی سەوزی مەوسوومی گەاڵڕێزانم

****

قەسیدەیەكم لە قوڵپی گریانەكانت بۆ چنیویت

تا بزانی فرمێسكەكانیشت تاڤگەی شیعری منە

****

لە تفت و تاڵترین رۆژانی هەمیشە تەنهاییمدا

وەك كانییەكی شیرین لە ژیانما هەڵقوواڵیت!!

****
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هەزاران ساڵ بە دوای ئەشقی تۆدا وێڵ بووم

جگە لە دووریت هیچی ترم نەدوورییەوە!!

****

ئەوینت لە هەر چوار الوە ئابڵووقەی داوم

بۆ هەر كوێ بڕۆم سەرەنجام ئەگەمەوە بە تۆ!!

****

تەنها یەك پێك لە ئەشقی جادوویم بنۆشە

تا قیامەت بە ئەوینمەوە سەرخۆش ئەبیت!!

****

بە خوێندنەوەكانی شیعرەكانم ئەبڵەق ئەبیت

كەچی هەموویان بە ژانی ئەوینتەوە لە دایك بوون!

****

خەنجەری تیژی ئەشقت لەسەر سینگم چەقاند

لە بری خوێن، شیعر وەك فوارە فیچقە ئەكات!!

****

جادووگەر، بەیەك بزەت وەك ژیلەمۆ دائەگیرسێم

 بە یەك فرمێسكیشت دەبم بە سووتوو و خۆڵەمێش

****
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یەكەمجار تۆ تیشكی جوانیت خستە پێڵووەكانمەوە

دواتر من لەسەر كەالوەی دڵم تەالری ئەوینم چێ كرد

****

هەر ساتێ جوانی تۆ و دڵناسكی من یەكدەگرن

دڵۆپ دڵۆپ بارانی شیعر و ئەوین ئەبارێ

****

تۆ لە قەبیلەی گوواڵڵە سوورە و من لە تیرەی نێرگز

هەردووكمان  لە باوانەوە ئەچینەوە سەر رەگەزی باخ

****

ئایا بیرت ماوە لە ئاسمان دراوسێی یەكتر بوون؟

لە كۆاڵنی شەبەنگ لە گەڕەكی ئەستێرە ئاڵتوونییەكە!

****

بیرتە پێم وتی دڵم ئاوی ئاموون و توونی بابایە

هەر هاتیتە ناوی ئیدی گەڕانەوەی تێدا نییە؟!!

****

شنەبایەك بووم چۆكم بۆ زریانی ئەوینت دادا

شاخێكی بەفرین بووم بە هێزی ئەشقت هەرەسم هێنا!

****



بە تیشكی ئيشقت ئەدرەوشێمەوە
ستیڤان شەمزینی 52

هەموو شەوێك خۆم و خەیاڵەكانم بێدارین

چوون رۆژ بە�شی تەفسیری جوانییەكانت ناكا

****

خەندەیەكت بەسە بۆ من تا مردن پێی دڵخۆش بم

ماچێكت وا ئەكا تاكو رۆژی پەساڵن سەرخۆش بم

****

ملوانكەیەكی درێژم لە دەزوولەی ماچ بۆ چنیوی

شیعرێكی تازەشم بە پەڕەمووچی دڵ بۆ نوسیووی

****

ئەوینەكەمان لەم سەرزەمینە فراوانە جێی نابێتەوە

دەستم بدەرێ، بڕۆین ئەستێرەیەكی تر ئاوەدان بكەینەوە

****

ئەتوانی چەندێك حەز بكەی دووربكەویتەوە لە جەستەم

كەچی دەستەپاچەی لە دوورخستنەوەی هەناسەی شیعرم

****

لەوانەیە رۆژێ بێت هیچ رێگەیەك نەمهێنێتەوە بۆ الت

ئەوساش شیعرەكانم تەواف ئەكەن لە دەوری بااڵت

****
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لە شیعرێكا ئەتنووسمەوە و هەر خۆشم ئەتخوێتنەوە

لە قاوەی تاڵی ژیانما وەك پارچە قەندێك ئەتتوێنمەوە

****

مەمكت دوو تابلۆی جوانن

بە دیواری سنگتەوە هەڵواسراون

****

مەمكەكانت دوو كانیاوی روونن

هەم ئاوی ژیان و هەم ئاوی چێژی لێ هەڵدەقوڵێ

****

مەمكەكانت دوو فریشتەی خوایین

ژیان دەكەنەوە بە بەر جەستەی مردووما

****

مەمكت شەكرەسێوی منە

ئاشتم دەكاتەوە لەگەڵ لەززەت

****

مەمكت ئاوازێكی دەگمەنە

بەدەست و پەنجەی من دەژەنرێت

****
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نیگاكانم تەفسیر بكە، ماچەكانم بخوێنەرەوە

ئەوەی بەزمان نەموتووە، لە بێدەنگیمدا بیدۆزەرەوە

****

پێم بڵی چ جادوویەكت لێكردووم، خۆم داوەتە دەست دڵم؟!

دڵیشم كەشتییەكە تەنها بەرەو كەناری تۆ دێ

****

نیگام بكە لە رۆحی ئەفسانەكانەوە هاتووم

ئەمەوێ بتخەمە ناو حكایەتەكانی ئەشقەوە

****

بڕیارمدا زۆر دوور بڕۆم، زۆر دوور دوور رۆیشتم

كەچی هێشتا لە سنووری دڵی تۆ دەرنەچووم

****

تۆ چ موعجیزەیەكت؟ ساتێك لێوت خستە سەر لێوم

دەمم پڕبوو لە شیلەی ئەشق و

 رۆحیشم تەژی بوو لە هەنگوینی شیعر

****

یادكردنەوەی ئامێزی گەرمت، تەنیا فرمێسك دەخوازێ

هەروەك چۆن زەوی بێروون شەستە بارانی پێویستە

****
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بزانە من چۆنم؟ 

هەر كاتێك دەرگای خەونەكانم لێ دائەخەیت

لە پەنجەرەی خەیاڵەكانەوە دێمە ژوورەوە

****

بیرت ئەكەم

چیترم لە دەست نایەت جگە لەوەی لە شیعرێكدا بتنووسمەوە

چیترم لە دەست نایەت جگە لەوەی لە خەونێكدا بتبینمەوە

****

تووڕە مەبە لە سەرشێتییەكانم

ئاخر ئەوینت ئاگرێكی لە ناخمدا كردۆتەوە ئەبەد ناكوژێتەوە

****

كە تۆم ون كرد لە هیچ شوێنێك بۆت ناگەڕێم

چوونكە لەناو دڵی خۆمدا ئەتدۆزمەوە 

****

تۆ ئاسمانێكی ئەوەندە فراوان و بەرینی

هەرچەند دوور بفڕم هێشتا لە تۆ نزیكتر ئەبمەوە

****

بڕیارێكی گرنگم بەدەستەوەیە

بڕیاری ماڵئاوایی لەهەموو شتێك، تەنیا ئەوینی تۆ نەبێت

****
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مەرگ هیچ كات دەرەقەتم نایەت

چوونكە شەرابی نەمریی ئەوینی تۆم نۆشیوە

****

مردن لەبەر من هەڵدێ

چوون پەیمانی ژوانێكم لەگەڵ تۆ بەستووە

****

دووری تۆ، گوزارشتێكی جوگرافی نییە

دووری تۆ، گوزارشتێكی رۆحییە

****

زۆر سەیرە كە نابینیت

لە دڵی تۆدا وەك مەسیح لە خاچ دراوم!!

****

ئەی »شەم«ی من

 تۆ دۆزەخی هەزاران »وەلی« وەك منیت

****

ئەی »جولێت«ی من

 تۆ ئاسمانی هەزاران »رۆمیۆ«ی برینداری وەك منیت

****
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لە كۆتاییدا هەموو شتێك لەناو دەچێت

تەنیا ئەشق دەمێنێتەوە، ئەشق!!!

****

لە دووریتا گلێنەكانم دڵۆپە بارانی رەنگ سوور

بەسەر پێدەشتەكانی دڵما ئەبارێنێ

****

لە ئاسمانی مندا تەنیا تروسكاییەك هەیە

ئەوەندە رەونەقدارە سەرزەمینی كردووە بە چراخان

ئایا ئەزانی با�شی تۆ دەكەم؟

****

بۆ ژیاندنەوەی كانیاوی وشكبووی رۆحت

تەنیا  بۆ چەند چركەیەكیش بێ ئاشق بە

****

خۆر لە دەستەكانی تۆوە هەڵدێ

مانگ لە چاوەكانی تۆدا ئەبریسكێتەوە

****

بارانی ئەوینت ببارێنە بەسەر دڵمدا

چوونكە خەریكە دەبێتە بێروون

****
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كلوە بەفری ئەشقت بەسەر رۆحما ببارێنە

ئاخر زۆر دەمێكە بووە بە بیابان

****

دەتوانم بەرانبەر بە یەك لەشكر سەرباز بوەستم

كەچی توانای بەرەنگاریی یەك نیگای تۆم نییە

****

لە دەستنووسێكی دێرینی دێوانەیەكدا نووسراوە

دەستنوێژی ئەشق بە فرمێسك نەبێت هەڵناگیرێت

****

ساتێ تەرمی من بە بەردەمتدا رەتبوو

لە هیچ بكوژێك مەپرسە سزای دڵڕەقی خۆت بدە 

****

ئەوەی دوێنێ و ئەمڕۆ و سبەینێم پێكەوە ئەبەستێتەوە

تەنها و تەنها هێزی ئەشقی نەبڕاوەی تۆیە

****

لە بارەی دێوانەكانەوە ئەفسانە و كتێبە كۆنەكان دەخوێنیتەوە

لە بری سەیركردنی رابردوو بڕوانە چۆن ئێستا منت كردۆتە دێوانە؟

****
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ئەگەر چاخی كۆیالیەتی بگەڕێتەوە هەرگیز نابم بە سپارتاكۆس

نا.. نا.. زۆر ئارەزوومەندانە دەبمە كۆیلەی الر و لەنجەی تۆ

****

جۆگەلە بەستنی فرمێسكەكانم بوو بە ئۆقیانووس

پێم بڵێ چۆن بەرگەی شەپۆلەكانی دەگریت؟

****

كە رۆیشتیت تەنیا یەك شتت بەجێهێشت

ئەویش تەرمی هەال هەالبووی من بوو

****

تۆ لە شەپۆلێكی تووڕە دەچی، منیش لە كەشتییەكی وێڵ

تۆ لە زریانێكی بەهێز دەچی، منیش لە كوخێكی وێران

****

ئێوارەیەك بۆ ئەبەد ون ئەبم لە ئێستاوە تەنیا وشەیەكم هەیە

ئەوی لە سەرابەوە هاتبێت بێگوومان دەبێت بە غوبار

****

ئازیزم هەموو رۆژێك لەگەڵ هەاڵتنی خۆردا دێم

ئەگەر رۆژێك نەهاتم، بزانە كە مەرگ هاتووە

****
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بڕیارم دا سەفەر بكەم، سەفەرێكی بێ كۆتایی

بەرەو مەملەكەتی ئەوین و دڵی پڕ جۆ�شی تۆ

****

من پیاوێكم وەك باران ئەبارێمە سەر رۆحت

تۆش لەناو دڵتا ئەشقێكی شێت ئەدوریتەوە

****

ئەو رۆژەی من ئەمرم و بۆ ئەبەد ئاوا ئەبم

ئیتر چیدی لە ئاسۆوە خۆری ئەشق هەڵنایە

****

هەر كات ویستت لە خۆتم دوورخەیتەوە

نیشانە لە جەرگ و دڵی خۆت بگرەوە

****

چارەیەكم نییە هەر ئەبێ دوای ئەشقت بكەوم

چوون هەموو پردەكانی گەڕانەوەم خاپوور كردووە

****

وەك پرۆمیسیۆس ئاگرم لە ماڵی ئەشق دزی

تا ئاوڕم دایەوە تەنێ كۆیزوخاڵەكەم مایەوە

****
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بیر و هۆش بەكارمەهێنە چوونكە ئاشقین

ماتماتیكی ئەشق دڵ تێی ئەگات نەك مێشك

****

وەرە ئەم تەنهاییە سامناكەم پڕبكە لە ئەوینت

وەرە ئەم كابووسەم پڕ بكە لە تریفەی خۆت

****

وەرە ئەم دەریا مردووەی دڵم پڕبكە لە شەپۆل

وەرە ئەم خەیاڵەم تەژی بكە لە ئەفسوونی خۆت

****

گەر هاتم لە شیعرێكی نوێدا پیت بە پیت ئەتنووسمەوە

تەنها لە خەڵوەتی ئەشقماندا، بۆ تۆی ئەخوێنمەوە

****

گەر تۆ بێی، بێڕەنگی ئێستام ئەبێتە زەخرەفەی رەنگ

گەر من بێم دەست ئەگرم بۆ سەر تاڤگەی روونی ئەشق

****

گەر هاتی پەنجەكانت ئامادەكە بۆ ژەنینی تەمبوری دڵم

گەر هاتم بزانە هەنگاوەكانم لەگەڵم نایەنەوە بۆ رۆشتن

****
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من بۆ تۆم، دنیاش بۆ هەموو خەڵك

تۆش بۆ من بە، با دنیا ببێتە موڵكی خۆم

****

وەرە تاسەی ئەشقت لە دڵی منا بشكێنە 

بەڵێن بێ، دێم خەمی دووریت ئەكەم بە هۆنراوە

****

وەك تابلۆیەك ئەتگرمە چوارچێوەی شیعرم

مینا كارمامزێكی بریندار توند بمگرە باوەشت

****

 لێوت بە شەرابی لێوم، سوور سوور بكە

تا دڵم پڕ پڕ بێ، لە بۆنی خۆ�شی هەناسەت

****

وەك دەریاوانێك راوی توڕەترین شەپۆلم ئەكرد

كەچی ئەشقت ئەمجارە سەركەشیی راو كردم

****

بە ماچێك منت خستە ناو بەهەشتی خۆت

منیش بە شیعرێك تۆم بردە ماڵی ئیرۆس

****
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شەرابی هەستت تاكە شەرابە مەستم بكا

بۆم تێكە لەو شەرابە، با ئەشقت نقووم بكا

****

پێش ئەشقت نەمامێك بووم، ئێستا درەختێكی پەلوپۆدار

پێش ناسینت، كوێرە كانی بووم هەنووكە بووم بە رووبار

****

تۆ هەر ئەوەندە یەك جار، بڵێ خۆشم ئەوێی

من هەزار پرد لێ ئەدەم رووەو رۆحی ناسكی تۆ

****

تۆ بە من ئەڵێی، جادووگەری وشە و ئەشقیت

بێ ئاگای لەوە، كانگای وشەكانم دڵی تۆیە

****

قوڵپی گریانەكەت، ئەكەم بە درێژترین قەسیدە

تۆش موروی پێكەنینەكانم بكە بە ملوانكە بۆ خۆت

****

بەرلەوەی ئاشق بم، پەڕەسێلكەیەك بووم سست و تۆراو

دوای ئەشقت، بووم كۆترە شینكەی ئاسمانی خۆرەتاو

 ****
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جوانیی كانییەكی روونە لە دڵی تۆوە هەڵدەقوڵێ

خۆشەویستی شنەبایەكە لە رۆحی تۆوە هەڵدەكا

 ****

لێوت بخە سەر لێوم، دڵت بنێ بە دڵمەوە

رۆحت گیر بكە لە رۆحم

ئەمەوێ دڵۆپ دڵۆپ بڕژێمە ناوتەوە

 ****

كە تۆم بینی

با ستیانەكەت لە رەنگی چاوم كاڵتر بێ

دەستت بۆنی مێخەكی شیعرەكانی لێبێ

ماچەكانیشت تاڤگە بن ئاوی چێژیان لێ بڕژێ

 ****

خودا بیری كردەوە لە چی دروستم بكا؟ زۆر بیری كردەوە

تاكو لە كۆتاییدا منی لە نازی تۆ و گڵی ئەشقت ئافراند

 ****

 هەست بە حوزنێكی قووڵ ئەكەم لە قوڵپی پێكەنینەكەتا

ئەزانی من تەنانەت ئەو حوزنەشم، زۆر خۆش ئەوێ؟!

 ****
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من ئەو گووڵە بەهارییەم كە لە پایزی دڵتا ئەڕوێم

بە نەسیمی فێنكی هەناسەت هەموو رۆژ ئەشنێمەوە

 ****

هەزار پێناسە و لێكدانەوەیان هەیە بۆ من

كەچی من یەك پێناسە زیاترم نییە:

ئاشقێكی دێوانە و هیچی تر

 ****

هەرچەند دوور بڕۆم، لێت نزیك دەبمەوە

هەرچەند لێتەوە نزیك بم، لێت دوور دەكەومەوە!

 ****

نامەیەكی زۆر زۆر درێژم بۆ ناردیت

لە رۆحی نیتشە و سەركەشیی دیدالیۆس

كەچی واتزانی، شێت بووم

 ****

لە دووریی هەزاران میلەوە خۆم ون كرد

لە رۆحی تۆدا جارێكی دی خۆم دۆزییەوە

 ****

ئەشق بە نیگایەك دەستپێدەكا، بە دێوانەبوون كۆتایی دێ

ئەشق شیرینترین تاڵییە، ئەشق تاڵترین شیرینییە

 ****
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كاتێك تۆم نا�شی، لەسەر مێزی قوماری ئەشقت

هەموو خەندەكانم دۆڕان و گشت فرمێسكەكانیشم بردەوە

 ****

گلگامێش، بە دوای میوەی نەمریدا گەڕا

منیش، وەدووی ئەشقی تۆ كەوتم

ئەزانی هەردووكمان شەڕمان لەگەڵ مەحاڵ كرد؟

 ****

هێندە ئاڵۆز لێم مەڕوانە، لە ئاو روونترم

شیكردنەوەی من كارێكی ئاسانە،

تەنیا یەك دڵۆپ فرمێسكم

 ****

كاتێك ئاشقت بووم 

خۆم لە دۆزەخ بە تامی بەهەشت بینییەوە

ساتێك لێت دابڕام 

كەوتمە ناو بەهەشتێك بە تامی دۆزەخ

 ****

تۆ گەورەترین جادووگەریت

بە چرای ئەشقت ئاسمانی تاریكی دڵی منت رووناك كردەوە

تۆ گەورەترین جادووگەریت

بە فتیلەی ئەشقت سەهۆڵبەندانی رۆحی منت تواندەوە

 ****
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من زیندانم لە ناو دڵ و خەونەكانی تۆدا

من زیندانم لە قەفەزی ئەشقی تۆدا

كەچی هەست بە سەربەستییەكی سەیر دەكەم!

 ****

ئەی یار وەك مەسیح، بە بزماری ئەشقی تۆ لە خاچدراوم

ئەی یار وەك مەسیح، تەنیا بۆ تۆیە نركە و خوێنی رژاوم

 ****

كاتێك ئاشقی تۆ بووم 

زمانم لە گۆ كەوت و كانی شیعرم تەقی

بەستەڵەكی دڵم توایەوە و بەهارێكی سەوزی هێنا

 ****

هەمیشە دەرگاكە بە كراوەیی جێدەهێڵم

چوونكە چاوەڕوانی گەڕانەوەی تۆم

بەاڵم تۆ ناگەڕێیتەوە و منیش هەرگیز دەرگاكە داناخەم

 ****

لە دووریی هەزاران كیلۆمەترەوە هەست بە گەرمی هەناسەت دەكەم

لە دووریی هەزارەها میلەوە بۆنی گواڵوی رۆحت دەكەم

ئیدی دووریی چ واتایەكی هەیە؟

 ****
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تۆ ئەشق بە النەی پێكەنین دەزانی 

منیش بە سەرچاوەی گریان

ئەدی گریان و پێكەنین لە كوێدا بە یەك ئەگەن؟

 ****

كاتێك لە ئامێزت ئەگرم 

دەمم لە شەكرە سێوی دەمتدا دەتوێتەوە

چۆلەكە پاسارییەكان دەفڕن و 

هەواڵی ئەم ئەشقە بە شاردا باڵوئەبێتەوە 

 ****

چاوە سەوزەكانی من كە وەك بەهار خۆیان ئەنوێنن

قەرزاری ئەو تاوە بارانەی ئەشقی تۆن

 لە ئاسمانی گلێنەكانمەوە بە شەستە دائەبارن

 ****

هەناسەكەم تۆ تاڤگەی روونی دڵمیت

هێواش هێواش ئەڕژێیتە خۆزگەكانمەوە

تۆ تاڤگەی ئەشقیت و ئەڕژێیتە ماڵی بێكەسیمەوە 

 ****

زمانێك شك نابەم لەم دونیایەدا بۆ تێگەیاندنی تۆ!!

 بێچارە خۆم كە ئاسنی ساردی ئەشقت ئەكوتم

 ****
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زۆر چاوەڕوانت بووم.. زۆر بۆت گەڕام

زۆر بۆت گریام.. زۆر یادم كردیتەوە

 تۆ هێشتا وەهمی نێو خەیاڵەكانی منیت

ئایا بە راست من شتێكم لێ ون بووە؟

 ****

شاكارێكم بۆ نوسیووی 

»دانتی« بۆ »بیاتریس«ی نەنووسیوە

هەرچەند دڵنیام بە زەردەخەنەوە دەڵێی:

لەسەر لەم هەستە ترسناكەت دەرناكەم

 ****

ئەگەر مەجنون من ببینێت، شەرم سەرتاپای دادەگرێ

ئەگەر لەیال تۆ ببینێ، تاجی شاژنی ئەشق دادەنێ

ئەوسا هەردووكیان وەك دەروێش ئەكەونە دوامان

 ****

ئەمڕۆ وتت خۆشمدەوێی شێتە گیان

من بێدەنگبووم.. تۆ واتزانی تووڕەیی دایگرتم

بەاڵم بیرم لەوە دەكردەوە چ ئاشقێك هەیە شێت نەبێ؟ 

 ****
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تاقانەكەی دڵم، ئەزانی مردن لەپێناوی ئەشقدا ژیانە

ژیانیش بێ ئەشق خۆی لە خۆیدا مردنێكی هەمیشەییە؟

 ****

ئازیزم ئەبێ بزانی هەموو ئاشقێك رۆحی بریندارە

ئەوە كێیە خوێ دەخاتە سەر برینەكانی؟

 ****

لە پشت هەر ئاشقێكی مەزنەوە مەعشووقێكی دڵڕەق هەیە

لە پشت هەر ئەفسانەیەكی ئەشقەوە دۆڕانێكی جاویدانی هەیە

لە پشت هەر بەیەك گەیشتنێكەوە درۆیەكی گەورە هەیە

 ****

پڕ پڕم لە نامۆیی، ئاخر بەم فتیلە لەرزۆكە

چۆن مەملەكەتی هیوا بدۆزمەوە؟

پڕ پڕم لە ئەشق، ئاخر بەم هەنگاوە كورتە

چۆن لە دۆزەخی مەعشوق رزگارم بێ؟

 ****

لە خەونمدا شمشێری فیراقیان لەسەر سنگم دا

كەوتمە سەر زەوی و بێدار بوومەوە،

بە هەقیقەت خوێن لە جەستەم دەچِۆرا!

ئەوسا زانیم ئەشق تەنیا خەونێكە

 ****
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كاتێك ئاشق بووم یەكەم شت فێری فڕین بووم

كاتێك دابڕام یەكەم شت فێری گریان بووم

ئەشق فێری فڕین و گریانی كردم

 ****

شەو نییە بۆ رۆژە خۆشەكانم لەگەڵ تۆ نەگریابم

شەو نییە بۆ بینینی رۆژێكی نوێ لەگەڵ تۆ حەسرەتم نەكێشابێ

شەو نییە بۆ بەردەوامیدانی رۆژەكانم لەگەڵ تۆ هەنسكم نەدابێ

 ****

تۆ ژێیەكی خەمباری، منیش لە میتاڵی خەم دروستكراوم

تۆ ئاوازێكی تەنیای، منیش مایسترۆیەكی بێدەنگ

وەرە ئازیزم، پێكەوە سیمفۆنییەكی غەمبار

لە ئەشق دروست بكەین

 ****

من دزم، دەمێكە دڵی تۆم دزیوە

تۆش دزی، لە مێژە هەستەكانت دزیوم

ئێمە هەردووكمان دزین، تۆ رووناكی رۆح و

 منیش ئاگری بەتینی ئەوینم دزیوە

 ****
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ئەو بۆسۆیە قرچەی دڵی منە

چوونكە چیتر بەرگەی ئەم دۆزەخی دابڕانە ناگرێت

ئەو گریانە خەمگینە نۆتەی قورگی منە

چوونكە تەنیا بەم ئاوازە شیوەنی فیراق دەكات

 ****

تۆ خەونت بینی و گووتت خۆشم ئەوێی

منیش خەونم بینی و گووتم خۆشم ئەوێی

لەناكاو لە خەونی قووڵ راچڵەكین و

سەرەتای دابڕانێكی جاویدانی دەستیپێكرد

 ****

ئەشق سەرەتای دەستپێكردنی دابڕانە

دابڕان سەرەتای دەستپێكردنی ئەشقە

دابڕان سەرەتایە و كۆتایشە

 ****

ئەشق گەردەلوولێك بوو 

ئێستا و ئایندەی هەڵگرتم  بەرەو دوورگەی ئازار

ئەشق شەپۆلێكی تووڕەبوو

ئاڕاستەی كەشتی خەونەكانمی گۆڕی بەرەو نادیار 

 ****
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كاتێك من ئاشق بووم هەموویان پێدەكەنین

كاتێك من دابڕام هەموویان پێدەكەنین

ئیدی هەر پێكەنین....

 ****

لە فەرهەنگی ئەشقدا، دوو وشە هەن

مانای رەنجی ئاشقانەی من �شی بكاتەوە:

گریان و دابڕان

 ****

حەزئەكەم چی جوانی دنیایە بیخەمە شیعرێكەوە بۆ تۆ

حەزئەكەم چی گووڵە بیكەمە چەپكێك ئەویش هەر بۆ تۆ

 ****

چەند دەتەوێ بڕۆ، چەند دەتەوێ دوور بكەوەرەوە

چوون لە جوگرافیای دڵم دەرناچی

ئاخر تۆ نازانی ئەشق مەملەكەتێكە لەناو دڵی من

 ****
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من و تۆ لە پێدەشتی بێئاگایدا بووین

سێوە حەرامكراوەكانمان لێكردەوە و

 هەموویانمان خوارد

بەمە بە ئاگا هاتینەوە و

لە ناو دۆزەخی عەشقدا خۆمان دۆزییەوە

 ****

عەشق راكێشانی بەردەكەی سیزیفە

عەشق خلۆربوونەوەی بەردەكەی سیزیفە

عەشق رەنجكێشانی بێ ئەنجامی سیزیفە

عەشق دیوێكی تری بە سیزیفبوونە

 ****

سێپتەمبەری 2015

دیسامبەری 2016

ئەڵمانیا- بیلەفێڵد
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   تــــــــۆ

لە ئاسماندا تۆ بەدی ئەكەم

لەگەڵ دڵۆپە بارانەكان ئەڕژێیتە سەر جەستەم

باران فرمێسكی ئەشقی تۆیە

دەروونی ژەنگگرتووی پیاوێكی رۆژهەاڵتی ئەشواتەوە

ئاسمان نیشتمانی جاویدانی تۆیە

دەروازەی بۆ سەركێ�شی و فڕینەكانم كردۆتەوە

ئەشق گۆرانی سەرمەدیی تۆیە

كە رۆحی من ئەلەرێنێتەوە

تۆ دەستت گرتم بۆ ناو باخچەكانی ئەوین

بە ماڵی فریشتەكانت ناساندم

تۆ منت لەگەڵ رووناكی ئاشت كردەوە

بە ئیرۆست ئاشنا كردم
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تۆ فێری فڕینت كردم

هەر خۆت دوو باڵی زیویت پێبەخشیم

تۆ تامی میوەكانی بەهەشتت پێ چەشتم

تنۆك تنۆك ئاوی ئومێدت پێدام

تۆ منت بردە سەر زنەی روون و

مۆمێكت لە تاریكی دڵما داگیرساند

تۆ سەهۆڵبەندانی ناخمت تواندەوە

ئاگری ئەشقێكی بەتینت چێ كرد

تۆ بەدەستە میهرەبانەكەت لەدۆزەخ قوتارت كردم

شەوەزەنگ كردم بە رۆژی رووناك

تۆ لە كەناری مەرگ منت دەرهێنا

شاڕێی روونی ژیانت بۆ كردمەوە

تۆ واتكرد سەرلەنوێ لە دایكبمەوە

تۆ واتكرد سەرلەنوێ بڕسكێمەوە

تۆ واتكرد جارێكی دی لەگەڵ گواڵ بپشكوێم

تۆ واتكرد زمانم بۆ ئەشق بپژێ

تۆ واتكرد ببمە سترانێكی تەواو نەبوو

واتكرد جارێكی دی لە تۆدا خۆم بدۆزمەوە

ئای لەو میهرەبانییەی تۆ
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كە منی سەرلەنوێ ژیاندەوە

ئای لە دڵناسكی تۆ

پۆاڵی رۆحی كردم بە ئاوریشم

ئای لە تۆ

ئای لە تۆ

وای لە تۆ

دیسەمبەری 2014

هۆڵەندا - ئارنهێم
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كێ هەواڵی شارم بۆ دێنێتەوە؟

خودایا چەند بیری شار ئەكەم

شار چەند بیری پیاسەی ئێوارانی من ئەكا؟

كێ دەتوانێت شار و من بخاتە رستەیەكەوە؟

كێ دەتوانێ خەیاڵم لە جەستەی شار بكاتەوە؟

كێ وەنەوزی منی دیوە بۆ حەسرەتی شار؟

كێ  لەم خەوە قووڵە رامدەچەڵەكێنێ لەدووری شار؟

خودایا چەند بیری شار ئەكەم

چەند بیری زەردەخەنەی شەرمنانەی كچانی شار ئەكەم

چەند تامەزرۆی بینینی نیگای نەرمی ئاشقانی شارم

چەند ئاه هەڵدەكێشم لە ژانی دابڕانی شار

چەند جار بە خەون بە كۆاڵنەكانی »حاجیحان«دا شۆڕبوومەتەوە؟

چەند بیری دۆڕانی دۆمینەكانم دەكەم لە »چایخانەی شەعب«

چەند بیری سەرەتاتكێی منااڵنی گەڕەك دەكەم

چەند جار یادی »سەهۆڵەكە« ئاگری لە دەروونم بەرداوە؟
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چەند جار با گالیسكەی ئەندێشە گەڕاومەتەوە »عەقاری«؟

چەند جار بە بوراقی داڵغە چوومەتەوە »باخی گشتی«؟

چەند جار لە زیندە خەوندا كتێبم لە »ئەنوەر برزۆ« كڕیوەتەوە؟

ئاه خودایا چەند بیری شار ئەكەم

كێ هەواڵێكی شارم بۆ دێنێتەوە؟

كێ دڵی من لە كۆاڵنە تەسكەكانی »سابونكەران« ئەدۆزێتەوە؟

كێ شوشەی شكاوی رۆحم لە جادەی »كاوە« كۆ دەكاتەوە؟

كێ پێكەنینە نەپساوەكانی من لەگەڵ شار ئاشت ئەكاتەوە؟

كێ هەیە ساڵوی من بگەیەنێتە »حەمە شێت« گیان؟

كێ هەیە بە كاڵفەی خەونێك من و رۆحی شار پێكەوە بدورێتەوە؟

كێ هەیە شیعرێكی من لە »هۆڵی رۆشنبیری« بخوێنێتەوە؟

كێ هەیە تۆزێك بۆنی خۆڵبارانی شارم بۆ بهێنێ بۆ ئەم غوربەتە؟

كێ هەیە چنگێ ئاوی سازگاری شار بكاتە سەر ئاگری غەریبیم؟

كێ هەیە خەبەری شاری ال بێت؟

كێ دەبێت بە »سالم«ی من، تا وەك »نالی« چامەیەكی بۆ بنێرم؟

كێ هەیە باری قور�شی ئەم بیركردنەی شارم لەگەڵ هەڵگرێت؟

كێ هەیە چەند گرام تامی هەنگوینی شاری ال دەستكەوێ؟
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كێ ئازاری ئەم دوورییەم لە شار بۆ ئەكاتە بە رۆمان؟

كێ هەیە رەشەباكەی شارم بە پۆستا بۆ بنێرێ؟

كێ هەیە گەرمای شارم بۆ رەوانە بكا بۆ ئەم سەهۆڵستانە؟

كێ هەیە هەواڵی شاری ال بێت؟

كێ هەیە فرمێسكەكانی من بگەیەنێت بە شار؟

كێ هەیە بە شار بڵێ كەمێك لەسەر ئەم شاعیرە بوەستە؟

ئاخ لە دووری شار

شار و شەكرە شار، سلێمانی

2016-2-6

ئەڵمانیا- شتاینهاگن
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بێ تۆ

زامێكی قووڵ بە دڵمەوەیە

هەرەسێكی مەزن لە رۆحمایە

خۆر لە ئاسمانی منا هەڵنایەت

مانگ لە شەوانما نادرەوشێتەوە

جەستەم رەنگی خۆڵەمێ�شی گرتووە

هەناسەم بووە بە جۆگەی ئاگر

لە سینگمەوە زووخاو شەپۆل دەدا

خەیاڵەكانم بوون بە ئەشكەوتێكی بێ شەوق

روانینەكانم تەژی بوون لە تەنهایی

خەندەكانم وەك ریشۆڵە كۆچیان كردووە

رۆژانە لەسەر هەوری یادگارییەكان سەما ئەكەم

بیركردنەوەكانم تامی دۆزەخیان گرتووە

فنجانی قاوەكەم تەنها و كەساس ماوەتەوە
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هەنگاوەكانم هەناسەسوارن و ناگەنە جێ

دەستەكانم بوون بە دوو شمشێر لە هەڵم

بەو جەستە خوێناوییەمەوە

وێستگەی شەمەندەفەرەكان و

هۆڵی فڕۆكەخانەكان و

كوچە و كۆاڵنی شارەكان

خۆم و خەمەكانم لە تۆ دەگەڕێین

بەو جەستە لە خاچدراوەوە

بنی دەریا و شەپۆلی ئۆقیانووسەكان

جەمسەری باكوور و باشوور 

باخچەكانی خەیاڵ و دوورگەكانی خەون

بە دوای تۆدا دەگەڕێم

خۆم و كۆڵێك خەمی جاویدانی

لە ماڵی پەڕەسێلكەكان و

زادگەی نەوڕەسەكان 

لە سەر باڵی پەلكە زێڕینە و

نیشتمانی قەڵبەزە

لە سۆراخی تۆداین

من و ئاوازە غەمگینەكەی دڵم

لە دڵۆپە باران و ری�شی سپی بەفر

لە هاژەی چەم و پەلكە گیا
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لە چڵە نێرگزی بەهار و

پەروانەكانی ئەم ئاواییە

لە هەواڵت دەپرسین

خۆم و مەراقە گەورەكەی دڵم

شار بە شار

واڵت بە واڵت

كیشوەر بە كیشوەر

بە شوێن تەمی شوێن پێكانتا دێین

بێ ئەوەی بمانگەیەننە هیچ كوێ

دواجار تۆم لە هیچ جێگەیەك نەدۆزیەوە

وەلێ بێ هۆش بووم لەوەی

لە دڵی خۆمدا سەرخەوێكت شكاندووە!!!

2015-11-20

ئەڵمانیا- شتاینهاگن
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نەسیمی ئەشق

پێرێ بە چرپە و بەدەم خۆمەوە ئەمووت

لە هەموو ساتەكاندا هەر چاوەڕوانی تۆم

چاوەڕوانم وەك پەپوولە بفڕیت

دوور دوور بفڕیت

چوونكە من ئاسمانێكی قووڵی ئەشقم

دەرگای دڵم بۆ پێشوازیی تۆ كردۆتەوە

بفڕە ئازیزم بفڕە

من زۆر لە مێژە چاوەڕێم

دوێنی تۆ هاتیت، من وتووم

چیتر تەنیایی لە ئامێز ناگرم

مانگی چواردەی من هەڵهات

 نەسیمی ئەشقم هەڵیكرد و

 پریاسكەی خەمم پێچایەوە
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 بۆ هەمیشە، خۆم 

لە دوورگەی دڵی پڕ ئەوینتا ون كرد

ئەمڕۆ هیچ هەواڵێكی تۆم نەزانی

دەرگای ئاسمانم راوەشاند و

جەرگی زەویم شەق كرد

وتم پەروانە تەنهاكەی خۆمم بدەنەوە

چوونكە فێری سووتانی

ئاگری ئەشقی من بووە

سبەی كاتێك تۆ دەردەكەویت

گەردەلوولی ناو دڵم ئارام ئەبێتەوە

شەپۆلەكانی ئۆقیانوو�شی ئەشقم رادەوەستن

گڕكانی تووڕەیی خەیاڵم دەنیشێتەوە

ئەگەر دوو سبەی بێی

ناهێڵم هەناسەت لە هەناسەم

دڵت لە دڵم، لێوت لە لێوم

جەستەت لە جەستەم

ئاگری گەرمی رۆحت

لە رۆحی سارد و سڕم بێتەوە
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ئەگەر هەفتەیەكی تر بێی

ئەبینی وەك منااڵنی شار بزێو و دەست نەسرەوم

ئەوان بە خەیاڵ ئەستێرەكان بە چنگ ئەگرن

بەاڵم من بە واقیع هەسارەی دڵت داگیر دەكەم

ئەوان بە خەیاڵ یاری فوتبۆڵ بە مانگ دەكەن

من بە واقیع دەمم لە شەكرە سێوی دەمتدا ئەتوێتەوە

هاوینی 2014

فەڕەنسا - پاریس
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توانەوە

ئێوارەیەك مەستی ئەشق ئەبم

دلبەرەكەم ئەگرمە ئامێز و

بە ناخی ماچی لێوەكانیدا رۆ ئەچم

بەیانییەك تێر ئەشق ئەبم

دلبەرەكەم ئەگرمە باوەش و

جەستە سپییەكەی هەڵدەكرۆژم

نیوەڕۆیەك شەاڵڵی ئەشق ئەبم و

ئاوێتەی دلبەرەكەم ئەبم

تێر رایدەموسێنم بەجەستەی سڕمەوە

رۆژێك پڕ دەبم لە ئەشق و

وەك گەاڵی رووت لەگەڵ دلبەرەكەمدا

یەكتر ئەگرینە باوەش

ئەڵمانیا - بیلەفێڵد
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     ئەمەوێ

ئەمەوێ دڵۆپەكانی بارانت یەك یەك بۆ تەفسیر بكەم

بە مەرگی ناوادەی گەاڵكانی پایز ئاشنات بكەم

هاوار و ناڵەناڵی رەشەباكانت بۆ �شی بكەمەوە

بێ ئۆقرەیی و سەرشێتی دەریاكانت بۆ حنجە بكەم

هەر دڵۆپە بارانێك قەترەیەك ئەشكی منە

لە چاوەڕوانی گەڕانەوەتا دادەبارێ

خەزانی هەر گەاڵیەكی رەنگ زەردهەڵگەڕاو

بزەیەكی منە لە تاسەی بێ تۆییدا دەوەرێ

لەرینەوەی ژێی تووڕەی هەر رەشەبایەك

نركە نركی دڵمە شینی دووریت ئەگێڕێ

شەپۆلی یاخی هەر دەریایەك

هەڵچوونی رۆحمە بۆ نیگایەكت شااڵو دەهێنێ

2016-2-4

ئەڵمانیا- شتاینهاگن
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    بەختگرەوە

هەر ئەو ساتەی بەختگرەوەكە

دڵی بلووری منی لە مرواری رۆحتا بەدیكرد

لە تەوێڵی منا رەنگی فریشتەیی تۆی دۆزییەوە

تەڵیسمی خەونەكانمی ورد ورد �شی كردەوە

مزگێنی هەاڵتنی خۆری لەنێو شەوەزەنگی دڵما پێدام

لە نیشتنەوەی كۆترە سركەكە لە سەرشانم بێداری كردمەوە

هەر ئەو ساتەی بەختگرەوەكە

راماڵینی منی وەك بەردێكی كەنار رووبار لێكدایەوە

هێرۆگلیفیای ئاورنگی سەر پەلكە گیای بۆ خوێندمەوە

گزنك و كازیوەی هەموو رۆژەكانمی تەفسیر كرد

لەو ساتەوە بێ پشوودان لە سەفەردام و

بەڕێوەم بەرەو دوورگەی ئەوینی تۆ

2016-2-16

ئەڵمانیا- شتاینهاگن
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پرووشەكانی ئەوین

جگە لە خۆشویستنی تۆ

كارێكی ترم نییە

جگە لە ئامێزی میهرەبانی تۆ

هیچ پەناگەیەكی ترم نییە

جگە لە قوواڵیی دڵی تۆ

هیچ نیشتمانێكی ترم نییە

****

ئەگەر مردم

لە پەڕەی گواڵڵە سوورەی بەهاردا بۆنم بكە

لە پێكێك شەرابی زۆر كۆندا تامم بكە

لە ژوانگەی دڵداراندا یادم بكەرەوە

لە بەهەشتی ئاشقان،

كۆاڵنی دێوانەكان چاوەڕێم بكە

****
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ئازیزم.. كۆترە دوورە دەستەكەم

هەركات بیرت كردم

لە قوواڵیی شیعرەكانمدا یادم بكەرەوە

منیش هەر كات بیرم كردیت

لە وێنەكانتا قەسیدەیەكی تر ئەنووسمەوە

****

هەندێك هەست هەیە ناوترێ

هەندێك نیگا ناتوانی بیبینی

بەاڵم هەندێك بێدەنگی هەیە

دەتوانیت لێی تێ بگەیت!!

ئەوەی بە دەم ناتوانم بیڵێم

بە نیگا پێت دەڵێم

ئەوەی ناتوانم بینووسم

بە فرمێسك دەیدركێنم

****
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لە قاوەی بەختما، تۆ دەركەوتیت

هەموو تاریكییەكانت برد و

لە پرشنگی دڵی خۆت هەڵكێشام

لە قاوەی بەختما، تۆ دەركەوتیت

گشت تاڵییەكانت لێ سەندم و

شەكراوی رۆحی خۆت پێ بەخشیم

ئەوینەكەم ئێستا تۆ دەركەوتوویت

منیش بەم چارەنووسەم زۆر مەستم

زۆر مەست

****

تۆ جوانترین شیعری منی

تۆ قەسیدەیەكی هەموو رۆژێ ئەتنووسمەوە

تۆ خەونێكی هەموو شەوێك دەتبینم

تۆ كەنارێكی هەمیشە ئەمەوێ پێت بگەم

تۆ جادوویەكی نامەوێ هەرگیز بەتاڵ بیتەوە

تۆ نێرگزێكی مەست ئەبم بە بۆنت 

تۆ خەیاڵێكمی هیچكات دووبارە نابیتەوە

تۆ شەونمێكی لە جەستەی شەكەتم نابیتەوە

تۆ هەر خودی خۆمی و لەدڵمدا دەتوێنمەوە

****
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وتم هەرگیز لە تۆ دوور ناكەومەوە

ئەی نابینیت لە دڵتا هەناسەی ژیانم دەدەم؟

ئەی نابینیت هەموو رۆژێك لە خەونەكانتام؟

ئەی نابینی وەك پەروانە بەدەوری شەمعی بااڵتەوەم؟

ئەی نابینی لە هەنگاوەكانتا هێزم

لە باخچەكەتدا رەونەقدارترین گووڵم

لە خەیاڵەكانتا ئاسۆیەكی روون روونم

لە خەمەكانتا دڵۆپێك فرمێسك و

لە شادییەكانتا رەنگینترین خەندەم؟

****

ئەگەر هاتیت بە دڵۆپە شەونمەكانی سەر دڵتا دەتناسمەوە

ئەگەر هاتیت بە بۆنی نێرگزی رۆحتا دەتناسمەوە

ئەگەر هاتم بە خەونە رەنگاڵییەكانما بمناسەوە

ئەگەر هاتم بە ئامێزی گەرمما بمناسەوە

لە ئێستاوە تا ژوانێكی كەناری دەریا

لە بیرت بێت لە دڵی هەموو شەپۆلەكاندام

لە هەنووكەوە تا پیاسەیەكی رۆخی رووبار

لە بیرمە لە باوە�شی گزنگی بەیاندایت

****
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لەوەتی خۆم ناسیوە ئاشقم

بەاڵم هیچ ئەشقێك وەك خۆشەیستی تۆ

پەڕ و باڵی نەشكاندووم

لەوەتی خۆم ناسیوە ئاشقم

بەاڵم ئاگری هیچ ئەشقێك وەك خۆشەویستی تۆ

دڵ و ناخی نەسووتاندووم

لەوەتی ئاسمان هەیە من لێی ئەڕوانم

بەاڵم فڕینی هیچ باڵندەیەك وەك فڕینی تۆ

لە ناخ و ریشەوە نەیبزواندووم!!

****

زۆر جار كە سەیری ئاسمان دەكەم

ماتەم دامدەگرێ و پێم سەیرە

چۆن بەرگەی كشانی ئەو هەموو ئەستێرەی ناو دڵی گرتووە!

لە ئاسمانی دڵی مندا

تەنیا یەك ئەستێرەی پرشنگدار هەیە

لە تر�شی كشانی خەون و خەیاڵم لێ تاڵ بووە

****

بیرم نایەت چۆن و كەی ئاشقت بووم

تەنها ئەوەندە دەزانم

بوونی من لەو ساتەوە دەستپێدەكا
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لە تۆدا بۆ هەمیشە خۆم دۆزییەوە

 بیرم نەماوە چۆن و كەی ئاشقت بووم

هەر ئەوەندەم لە بیرە

گڕكانێك لە دڵما تەقییەوە و

بۆ ئەبەد خۆم لە تۆدا ون كرد

****

من وا راهاتووم تینووێتی چاوم

بە تەماشای بااڵی تۆ بشكێنم

من وا راهاتووم لە مەعبەدی دڵی تۆدا

رۆژانە نوێژی ئەشق دابەستم

من وا راهاتووم بە ژێی دەنگی تۆ

ژاوەژاوی رۆحم ئارام بكەمەوە

من وا راهاتووم رۆژی سەدجار خۆم بكوژم

بۆ ئەوەی لە باوە�شی تۆدا زیندوو ببمەوە

****

وەكوو چۆن درەخت بە ئاوازی شنەبا سەما دەكا

وەكوو چۆن كێڵگە تاوە باران لە ئامێز ئەگرێ

وەكوو چۆن زەوی بە دەوری خۆردا تەواف دەكا

وەكوو چۆن رووبار دەڕژێتە باوە�شی دەریاوە

منیش بە هەناسەكانی تۆ سەما دەكەم
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ئازارەكانت لە ئامێز ئەگرم و

بە دەوری بااڵتدا تەواف ئەكەم

دواتریش بە هێمنی ئەڕژێمە چارەنووستەوە

****

دڵم وەك دەریا

بەرەو كەناری تۆ شەپۆل دەدا

رۆحم وەك باڵندە

بەرەو ئاسمانی تۆ دەفڕێ

هەناسەم وەك خوێنی شەهید

بۆ یادی تۆ هەنسكی لێ دەتكێ

جەستەم وەك داربەڕوویەك

دەیەوێ لە باوە�شی تۆدا بڕوێ

شیعرەكانیشم وەك هاوارێك

بەناو بێدەنگی تۆدا تێدەپەڕێ

****

تۆ لە فریشتەوە فێری جوانی بووی

لە باخچەوە دڵنەرمی و لە دەریاوە ئەوین 

تۆ لە ئازارەوە فێری بێدەنگی بووی

لە شاخەوە خۆراگڕی و لە منیشەوە ئەشق

****
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هەرچی شاڕێگاكانی رۆحمەوە

دێتەوە بەردەم ماڵی ئەوینی تۆ

هەرچی رووبارەكانی خەیاڵمە

دەڕژێنە نێو دەریای خەونی تۆ

هەرچی تنۆكە بارانەكانی هەستمە

ئەبارێنە سەر دڵی نەرمی تۆ

****

تاكوو تۆ دەریا بیت

بەڵێن بێ منیش شەپۆلی ئەشق بم

تاكوو تۆ ئاسمان بیت

بەڵێن بێ منیش خۆری ئەوین بم

بیرت بێت كە جۆرێكی ترم لە باران

لە بری ئەوەی بڕژێمە سەر جەستەت

دڵۆپ دڵۆپ ئەبارێمە ناو دڵت

****

رۆژژمێری تەمەنم رووەو كۆتایی ئەڕوا

جەستەی تەزیوم بە كورەی مەرگا گوزەر ئەكا

نەغمەی زیكری ئەشقم بە گوێی مەعشوق ناگا

بەپێوە ئەمرم و شیعرەكانم الی تۆ هەر هەناسە ئەدا

****
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پێشتر نوقمی شەوەزەنگ بووم،

ئێستا لە رووناكی ئاهورامەزدا هەڵكێشراوم،

پێشتر پارچەیەك لە تووڕەیی بووم

هەنووكە لە میهری مەسیحدا تەعمید كراوم

ئەوسا وشكەساڵی رۆحی خواردبووم

ئێستا شەستە بارانی ئەشقی تۆ سەوزم ئەكاتەوە

****

ئەچمە ئەشكەوتی بێ بنی فەرهەنگ

ئەڕۆمە قوواڵیی ئۆقیانوو�شی زمان

تا بە رازاوەترین شێواز بۆت بنووسم

بۆ ئەوەی هەستی شەیدابوونم

بە گەرم و گوڕیی ئاگری دڵمەوە بگاتە الت

****

تۆ چەشنی موعجیزەیەك هاتیت

الپەڕەكانی دڵمت یەك یەك خوێندەوە

لە كۆتا الپەڕەدا بەخەتێكی درشت نووسیت:

خۆشم ئەوێی و كتێبەكەشت داخست!

****
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لە بەرەبەیانی تەمەندا قاوەیەكم بۆ خۆم گرتەوە

لە بەختی مندا پەرییەكی دەریا دەركەوت

لەوساوە تا ئێستا هەر چاوەڕوان بووم

وەختێك تۆ دەركەوتی،

پەری ناو قاوەكەم ناسییەوە و

بڕوام بە جادوو هێنا

****

رەشەبای حوزن هات، تۆ هەر نەهاتی

گەردەلولی بێهودەیی هات، تۆ هەر نەهاتی

زریانی كوێرەوەریی هات، تۆ هەر نەهاتی

چركە بێزارەكەرەكان هەموو هاتن، تۆ نەهاتی

رۆژەكان هاتن و رۆیشتن، تۆ هەر نەهاتی

لە كۆتاییدا مەرگ هات و

تۆ چەند خولەك دواتر گەیشتیت

****

بۆ ئەبەد ئەڕۆم، ئیدی

لەناو كتێبەكاندا بۆم بگەڕێ

لەناو حكایەتەكاندا گوێم لێ بگرە
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لە ئەفسانەكاندا بمدۆزەرەوە

چوونكە، ئەشق

باڵی دوا سەفەری پێبەخشیووم و

ئەبەد ناگەڕێمەوە

****

هیچ رەشەبایەك نەیتوانی 

رۆحم بە ئاسماندا ببا و بهێنێ

هیچ زریانێك دەسەاڵتی

راماڵینی خەندەكانی منی نەبوو

هیچ شەپۆلێك نەیتوانی

ئاڕاستەی كەشتییە وێڵەكەم بگۆڕێ

كەچی تۆ توانیت، زۆر بەخێرایی

بۆ ماچێك بمچەمێنیتەوە

****

یەكەمجار مرۆڤ ماچی داهێنا

زەمەن هات و زەمەن رۆیشت

كەس نەیتوانی شوێنگرەوەیەك بۆ ماچ دابهێنێ

كەواتە ئازیزم ماچ جادووە و پێم خۆشە

رۆژی سەد جار ئەو جادووەم لێ بكەیت

****
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دەبینم هەموو رۆژێك دێیتە ناو بەیانییەكانمەوە

دەبینم هەموو شەوێك دێیتە ناو ئازارەكانمەوە

دەبینم وەك كلوە بەفر دەبارێیتە خۆزگەكانمەوە

دەبینم وەك سەدەفێك دێیتە دەریای خەمەكانمەوە

ئیدی لەهەموو شوێنێك تۆ دەبینم

 لێمگەڕی دنیا بە رەنگ و لە چاوی تۆوە ببینم

****

هیچ پێناسەیەكم نییە، تۆ بوویت بە پێناسەی من

هیچ ئادرەسێكم نییە، تۆ بوویت بە ئادرە�شی من

هیچ نیشتمانێكم نییە، تۆ بوویت بە واڵتی من

هیچ ئومێدێكم نییە، تۆ بوویت بە چرای هیوای من

****

وەك چۆن لە یەكەم نامەدا بۆم نووسیت خۆشم ئەوێی

ئێستاش لە دوا نامەدا بۆت ئەنووسم خۆشم ئەوێی

هەاڵتن و ئاوابوونی تۆ، بۆ من

تەنیا حكایەتێكی ناكام و تراژیدیی ئەشقە

بەم هۆیەوە رێم بدە ئەمێستاش وەك سەرەتا

خۆشم بوێی

****
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ئەگەر ئێوارەیەك لەگەڵ كزەی »با«دا دیار نەمام

هیچ شوێنێك بۆ من مەگەڕێ

تەنیا چاوەڕوان بە لەگەڵ گزنگی خۆردا هەڵبێم

ئەگەر بەیانییەك لەگەڵ سپێدە غەیب بووم

هیچ شوێنێك بۆ من مەگەڕێ

چاوەڕوان بە لەگەڵ تریفەی مانگدا بێمەوە

****

وەرە پێكێك لەم تەنهاییەی من بخۆرەوە

وەرە گوێ لە ئاوازی پڕ گریانی دڵم بگرە

وەرە بەدیار خۆكوشتنی رۆحمەوە ئێشك بگرە

ئەوسا دەزانیت

ئەشق و تەنهایی و گریان و خۆكوشتن

هەمیشە پێكەوە كۆ ئەبنەوە

****

لە كۆتاییدا

لە جەنگی ئەشق هەاڵتم و

وەك سەربازێكی راكردوو

چەكەكەی دەستم فڕێدا و

خۆم رادەستی قەدەری نادیار كرد

لە كۆتاییدا

لە نەبەردی ئەشق هەاڵتم و 

سەرەتای بەختەوەریم دەستپێكرد
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ئەمەوێ لەگەڵ تۆ بم 

لەگەڵ تۆ

شار بە موزیكی ئەوین خەبەر بكەینەوە

ئاسمان بە پەلكەزێڕینەی ئەشق رەنگ بكەین

شەوەكان بسپێرین بە تریفەی مانگ و

رۆژەكانیش بە ئەمانەت بدەینە دەست ئەستێرەناسێك

باخچەكان تەژی بكەین لە الوالوی بااڵمان

ئەستێرەكان بكەین بە شایەت بەسەر یەكەوە

دەریاكان بە سەوڵی خۆشەویستی ببڕین و

لە ئامێزی یەكتردا تەرمی خۆمان بنێژین

2016-12-3

ئەڵمانیا - بیلەفێڵد
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      مـــەرگ

لە پەنجەرەی ژیانەوە سەیری مەرگ ئەكەم

لە نزیكەوە گۆڕی خۆم دەبینم

بە خەتێكی درشت لەسەری نوسراوە

ئەم لە رووبەڕووبوونەوەی مەرگدا ژیا

لە ملمالنێی ژیاندا مرد

دەمەوێ دوو دێڕی تریش زیاد بكەم

ئای چەند بارێكی قورس بووم لە تابووتی ژیاندا

هەروەك رەشەبا هاتم و بە چەشنی بروسكە تێپەڕیم

چەند سەفەرێكی كورت بوو، ژیان!!

2015-12-22

ئەڵمانیا- شتاینهاگن
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   شەوی یەڵدا

هەموو شەوەكانم بێ تۆ یەڵدایە

یەڵدای من هەموو شەوێكە

شەوێك وەرە، كۆتایی بهێنە

بەو شەوە درێژانەی بڕانەوەیان نییە

شەوی یەڵدایە

سەدان شەو لە یەڵدای خۆمدا

بە دیار هاتنی تۆوە

مۆمی رۆحم داگیرساند

شەوی یەڵدایە

سەدان شەو لە تاریكیی بێ تۆیدا

بە كڵپەی پڕ گڕی دڵم

سەراپای جەستەی خۆم سووتاند

2015-12-20

ئەڵمانیا- شتاینهاگن
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     مــــن

لە قەسیدەیەكی بێ ناونیشان دەچم

رۆژگار ئەمنووسێتەوە

لە ئاوازێكی غەمگین ئەچم

مۆسیقارێكی سەركەش دەیژەنێ

لە گوڵێكی سوور ئەچم

لە باخچەی ئەشقدا سەوز بووە

لە گۆرانییەكی نامراد دەچم

لە قورگی تاساودا نایەتە دەرەوە

لە كۆترێكی تەریك و باڵشكاو ئەچم

هێالنەكەی بۆ ئەبەد لێ ون بووە

لە شاعیرێكی بێ هیوا و شێت ئەچم

تەنیا چیرۆكی نامۆیی خۆی دەنووسێتەوە

لە قەرەجێكی ئەسمەری بێ نیشتمان ئەچم

چوون لەم غەریبییە سەر ئەنێمەوە

2015-5-31

دوسڵدورف- رووباری راین
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تۆ نیگارێكی جادوویت

تۆ نیگارێكی هیچ وێنەكێشێك ناتوانێت تەفسیرت بكات

تۆ حكایەتێكی هیچ حكایەتخوانێك ناتوانێت بتگێڕێتەوە

تۆ دارسنەوبەرێكی هیچ باخچەیەك لە زمانت حاڵی نابێت

تۆ شەپۆلێكی لە دڵی هیچ دەریایەكدا ئۆقرە ناگری

تۆ فرمێسكێكی هیچ چاوێك ناتگرێتە خۆی

تۆ خەندەیەكی هیچ نیشتمان و زێدێكت نەماوە

تۆ نەوڕەسێكی هیچ كەناراوێكی هێمن شك نابەی

تۆ پەروانەیەكی هیچ رووناكییەك بانگهێشتت ناكات

تۆ بەیتێكی لە چوارچێوەی هیچ قەسیدەیەكدا جێت نابێتەوە

تۆ وشەیەكی ناسكی لە هیچ زارێكدا كپ ناكرێی

تۆ بەیانییەكی لەگەڵ هیچ غروبێكدا یەكناگریتەوە

تۆ خەیاڵێكی لە هیچ خەونێكدا نادۆزرێیتەوە

تۆ ئەفسانەیەكی لە هیچ واقیعێكدا نابینرێی

كەچی ئەوە منم

كە تۆ خۆتم تێدا دەبینیتەوە

2015-6-14

ئەڵمانیا - دوسڵدورف
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چاوەڕوانی

لە گۆشەیەكی تاریكی ژوورەكەم دانیشتووم

سەرم خستۆتە باوە�شی مەراقێكەوە

بەردەبارانی رابردوو دەكەم

قومێك لە ژەهری ژیان دەخۆمەوە

الفاوی بێهوودەیی رایماڵیووم

خەیاڵەكانم لە ئەزەلەوە ورد و خاش بوون

حنجەی ئازارە نەبڕاوەكانم دەكەم

دەالقەیەك بۆ هەناسەدان شك نابەم

هەنووكە چاوەڕێت دەكەم

وەك وەرزێكی نوێی ئەشق بێی

تەپوتۆزی ئەو غوربەتە لە رۆحم بتەكێنی

كانیاوی فرمێسكەكانم كوێر بكەیتەوە

لە رەنگی پەلكەزێڕینەم هەڵكێ�شی 
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گۆرانییەكی تازەم فێر بكەیت

ئاوازێكی نوێ لەسەر دڵم بژەنی

بە رەیحانەی رۆحت سواغم بدەی

چاوەڕێم بێی

ئاخر دڵم مینا فوارە ئەشقی تۆی لێ دەڕژێ

دەزانی، زۆر دەمێكە چاوەڕێم؟

2015-11-11

ئەڵمانیا - شتاینهاگن
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مەمكی تۆ و شیعری من

ئەگەر هەستت بە گەرمییەك كرد لە سینگی خۆتدا

شیعری منە زمان لە گۆی مەمكەكانت دەخشێنێ

ئەگەر رۆژێك جووتە مەمكەكانت وەك كۆتر هەڵفڕین

دوودڵ مەبە بەرەو قوواڵیی شیعرەكانی من دێن

هەر ساتێ گوێت لە ئاوازێكی ناوازە بوو لە دەروونتا

دەست و پەنجەی شیعرەكانمە شمشاڵی مەمكت دەژەنێ

گەر مەلێكی سەركەش لەسەر بەرزایی سینگت نیشتەوە

ئەوە بولبوولی شیعرمە هاتووە بۆ مەمكەكانت بخوێنێ

ئەگەر رۆژێك ئازادیت بۆ مەمكەكانت ویست

شمشێری شیعرەكانم ئامادەیە ستیانەكەت بدڕێنێ

2015-6-25

سوێد- ستۆكهۆڵم
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رۆژ و وەرزەكانم

بەیانیان لە پیاڵەی قەسیدەدا دەتخۆمەوە

نیوەڕوان لەسەر زنەی شیعر پێكدەگەین

ئێواران لە ئاسمانی ئەشقدا دەفڕین

شەوانیش دەتگرمە چوارچێوەی شیعر و

لە ژوور سەری خۆما هەڵتدەواسم

****

هاوینان لە گەرمی لەشتا دەتوێمەوە

پایزان وەگ گەاڵیەكی زەردهەڵگەڕاو

رەشەبای ئەشقت دەمبا

زستانان لە بەفری جەستەتا

 سەمایەكی جادوویی دەكەم

بەهاران لە رۆحی تۆدا

 سەرلەنوێ چرۆ دەكەمەوە

سوێد- ستۆكهۆڵم
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        غــوربـــەت

ئەم غوربەتە

هەر رۆژەی پارچەیەك لە رۆحم دەوەرێنێ

ئەم غوربەتە

هەموو بەیانییەك گەاڵیەك لە بااڵم دەكاتەوە

ئەم غوربەتە

هەموو عەسرێ خەندەیەك لە لێوم دەدزێ

ئەم غوربەتە

هەموو ئێوارەیەك شادی لە خەیاڵەكانم دەتۆرێنێ

لەم غوربەتەدا

چاوەڕێم شەوێك تۆ بێی

لە دڵی پەروانەیی خۆتدا

گشت پارچە شكاوەكانی رۆحم كۆبكەیتەوە

2015-9-11

ئەڵمانیا- نەخۆشخانەی گلیاد ئاینس
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     دەستگرتن

دەستم بگرە
بەرەو مەملەكەتی جەستەت

دەستم بگرە
بۆ سەرچاوەكانی چێژ

دەستم بگرە
بەرەو كانگای ماچ

دەستم بگرە
بۆ دنیای رامووسان

دەستم بگرە
بەرەو چركەكانی ئاوێتەبوون

دەستم بگرە
 بۆ قوواڵییەكانی دڵت

دەستم بگرە
بەرەو مەرگی پێكەوەیی

دەستم بگرە
توند توند دەستم بگرە

تەنها بۆ دابڕان دەستم مەگرە

2015-8-15

ئەڵمانیا- شتاینهاگن
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گەر تۆ بێی

گ�������ەر ت�����ۆ ب����ێ����ی، چ������راك������ان خ�����ام�����ۆش ن�����اب�����ن، ئ����ەس����ت����ێ����رەك����ان ك�������ۆچ ن����اك����ەن

ئ���ەگ���ەر ت���ۆ ب��ێ��ی دەری����اك����ان ل���ە ش���ەپ���ۆل ن���اوەس���ت���ن، دەرگ����اك����ان دان��اخ��رێ��ن

گ��������ەر ت������ۆ ب�����ێ�����ی، ش��������ەو م�����اڵ�����ی ب������ۆ پ����ش����ت����ی ت���ی���ش���ك���ی ه������ەت������او دەگ�������وازێ�������ت�������ەوە

ئ����ێ����وارە زەرد ه����ەڵ����دەگ����ەڕێ و س�����ەری ب���ۆ ت���اری���ك���ی گ�������ەردون ه���ەڵ���دەگ���رێ

گ�����ەر ت����ۆ ب����ێ����ی، م����ن ب�����ەر ل��������ەوەی ك�����را�ش�����ی ك���ۆچ���ێ���ك���ی س�������وور ل����ەب����ەر ب��ك��ەم

وەك م�������ۆم، ب�����ۆ روون������اك������ی ه����ەن����گ����اوەك����ان����ت ه����ێ����دی ه����ێ����دی ئ���ەت���وێ���م���ەوە
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خەرمانێك لە ئەشق

»شیعری گۆرانی«

دەم��������م ل�����ە ن���ێ���و ش���ی���ری���ن���ی دەم��������ی ت��������ۆدا ب�����ۆ ئ�����ەب�����ەد ئ���ەت���وێ���ت���ەوە

رۆح���������م چ�����رۆی�����ەك�����ی وش�����ك�����ە ل������ە ب�����اخ�����ی م���ەم���ك���ت���ا ئ�����ەڕوێ�����ت�����ەوە

ك���ات���ێ���ك دێ���ی���ت���ە ب�����اوەش�����م گ���ی���ان���ی م���������ردووم زی�����ن�����دوو ئ���ەب���ێ���ت���ەوە

ه��ەس��ت��ی خ��ام��ۆش��م وەك ژی��ل��ەم��ۆ س���ەرل���ەن���وێ ئ��ەگ��ەش��ێ��ت��ەوە

دەس���ت���ی ل���ەرزۆك���م ل���ەن���او دەس���ت���ی ت����ۆدا ه��ێ��زی ب���ۆ ئ��ەگ��ەڕێ��ت��ەوە

چ�����رای ك��������وژاوەی دڵ����م ب���ە خ��وێ��ن��ی ئ��ەش��ق��ت ه��ەڵ��ئ��ەك��رێ��ت��ەوە

****

چ����او ب��ب��ڕە چ����اوی ت����ارم ب���ە ت��ی��ش��ك��ی گ��ل��ێ��ن��ەت رۆش����ن دەب��ێ��ت��ەوە

وەرە ج����ەس����ت����ەی گ�����ەرم�����ت ب�����ا ل�����ە ل�����ە�ش�����ی س���������اردم ن���ەب���ێ���ت���ەوە

رێ�����ژن�����ەی م����اچ����ت ب�����ەس�����ەر ل����ێ����وی وش���ك���م���ا ب�����ە ل���ێ���زم���ە ب���ب���ارێ���ن���ە

ئ�������ازی�������زم، رۆح��������ی ش������ەی������دام ل�����ە ن����ێ����و م����ێ����رگ����ی س���ی���ن���گ���ت���ا ب���ڕوێ���ن���ە

ب�������ە ی���������ەك ن�����ی�����گ�����ای ج���������ادووی���������ت خ�����ەی�����اڵ�����ی ش�����ی�����ع�����رم ب����ب����زوێ����ن����ە

ج���وان���ی���ت ئ���ەب���ێ ب���ە ق���ەس���ی���دە، خ��ەی��اڵ��ی��ش��ت ئ���ەك���ەم ب���ە وێ��ن��ە

****
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خ��ەون��ەك��ان��ت ب��خ��ە واق��ی��ع��ی م���ن���ەوە، ئ��ەت��گ��ەی��ەن��م��ە ب��ەه��ەش��ت

خ�����ەی�����اڵ�����ت ب���ه���ێ���ن���ە ب������ۆ ن��������او دڵ��������ی م����ن����ی ئ�����ی�����م�����پ�����رات�����ۆری ه���ەس���ت

ب��ە خ��وێ��ن��ی ق��ەس��ی��دە، درێ��ژت��ری��ن داس��ت��ان��ت ب��ۆ ئ��ەن��ووس��م��ەوە

هەستت ب��ڕژە ناو هەستم، بۆ ئەبەد بمێنە لە تەنیشتمەوە

پ���ەی���م���ان���ێ���ك���ت پ������ێ ئ�����������ەدەم ژی������ان������م ب������ۆ ت�������ۆ، م������ەرگ������م ب������ۆ خ����ۆم

ت���������ۆش پ����ەی����م����ان����ێ����ك ب���������دە و ب�����ڵ�����ێ ب�������ۆ ه����ەم����ی����ش����ە م�������ن ب�������ۆ ت�����ۆم

****                

ل��������ە رۆح��������م��������ا ت��������ۆ ئ��������ەژی��������ت و م�����ن�����ی�����ش ت����ن����ۆك����ێ����ك����م ل��������ە ب����������اران

ت�������ۆ ف�����ری�����ش�����ت�����ەی زەوی��������������ت و م����ن����ی����ش ئ�����ەس�����ت�����ێ�����رەی ئ����اس����م����ان

ج�������وان�������ی�������ت ه������ێ������ن������دە ن������������اوازەی������������ە دەس�������ت�������ەوەس�������ت�������ان�������ە زم��������ان

وەك ت������اب������ل������ۆی������ەك پ����������ڕت ك�����������������ردووم ل��������ە خ��������ەی��������اڵ و رام����������ان

ه�����ی�����چ ن��������اوێ��������ك ب��������ۆ ت��������ۆ ش��������ك ن���������اب���������ەم، ف�����ری�����ش�����ت�����ەی ج����������وان!

خ���������ۆت ون م�������ەك�������ە، ت�������ۆ ب�������ۆ م�������ن ب������������ووی ب�������ە ه�������ەم�������وو ژی�������ان

****

ئۆكتۆبەری 2016

ئەڵمانیا - كۆڵن
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یانزە گووڵ بۆ پرچی تۆ

-1-

گووڵدانێك لە كاسە سەرمدایە

گۆرانییەكیش لە قورگما

باخێك لە خەیاڵدامدایە

تۆش

لە دوێنی و ئەمڕۆ و سبەینێما

-2 -

ژووەكەم سارد و سڕ نابێ

رۆحم هەست بە تەنهایی ناكا

خەونەكانیشم لێ نازڕێ

ئەو دەمەی بە چرپەوە

پێمدەڵێی خۆشم ئەوێی
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-3-

سەیری كاڵورۆژنەی بااڵم بكە

مۆمێك لە ژوورەكە داگیرسێنە

میلی كاتژمێرەكە رابگرە

ئەمەوێ لەگەڵ تۆ زەمەن بوەستێ

-4-

زنەی ئەشكی چەند ساڵەم وشك ئەبێ

زمانی شیعرم لە گۆ ئەكەوێ

دەستەكانم ئەكەونە لەرزین

ئەو ساتەی 

دەمم پڕ شیلەی ماچت ئەبێ

-5-

 زەنگی كەنیسەكە لە گوێما ئەزرنگێتەوە

كورسییە تەنهاكەشم هەر دەلەرێتەوە

دوو كووپ قاوەی گەرمم ئامادەیە

هەموویم خستۆتە چاوەڕوانی هاتنتەوە

-6-

لە ناو دڵی تاریكیدا دۆش داماوم

شەقامی رووناكی ئەشقتم لێ دیارە

نازانم منم هەنگاو بەرەو ئەوێ ئەنێم

یان شەقامەكەیە بە راكردن بەرەو من دێ؟ 
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-7-

لە سەهۆڵستانی رۆحما هەڵدەلەرزم

ئاگردانی دڵم لە دووریت كز و خامۆشە

هەستم نقوومی تەمتوومان بووە

چاوەڕێتم وەك چرایەك لە مندا داگیرسێی

 -8-

زۆر جار تا سنووری شێتی بێزار دەبم

ختوورەی خۆكوشتن لە مێشكما گینگڵ دەخوا

بۆ چەند ساتێك بیر لە تۆ ئەكەمەوە

لە هەمووی پەشیمان ئەبمەوە

بە بزەوە ئەڵێم ئێستا ئەویش بیری من ئەكا

 -9-

هەمیشە دەریام پێ جوانە

شەپۆلەكانیش خۆمم بیر دەخەنەوە

كە چۆن لە ئێوارەیەكی پڕ شەپۆلدا

وەك رەشەبایەك خۆم كرد بە ماڵی دڵتا

 -10-

ئەشقی من لە پایزدا چرۆی كرد

چەند جوانە ئەو گووڵەی لە پایزدا دەپشكوێ

تاقانەترین گووڵ و دیارترین گووڵە

چوونكە لە دڵی خەزاندا هاتۆتە دەرێ
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-11-

یەكەمین الپەڕەی دڵتم كردەوە

لەسەریم نوو�شی خۆشم ئەوێی

ئیتر لەو ساوە بووە بە پیشەم

هەموو رۆژێ الپەڕەیەك هەڵدەدەمەوە

تەنیا ئەزانم تیا بنووسم خۆشم ئەوێی

ئەڵمانیا - بیلەفێڵد

2016-11-11
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سێ دیمەن لە ئەشق

یەك

كاتێك ئاشق بووم

گشت پەنجەرەكانی خۆشبەختیم لەسەر خۆم داخست 

تاكە دەرگای خەم و پەژارەم كردەوە

كاتێك ئاشق بووم

هەموو خەندە و قاقاكانم لە خۆم تۆراند و

ئامێزم بۆ فرمێسك و ئاه هەڵكێشان كردەوە

دوو

بۆ ئەوەی مەلی خەندەكانت بۆ ئەبەد نەفڕن، ئاشق مەبە

بۆ ئەوەی رێگە لە الفاوی فرمێسك بگریت، ئاشق مەبە

بۆ ئەوەی پەنجەرەكانی خۆشبەختیت دانەخرێ، ئاشق مەبە

بۆ ئەوەی نەبیتە هاوڕێی شەقامە تەنیاكان، ئاشق مەبە

بۆ ئەوەی زیندوو بمێنیتەوە، هەرگیز ئاشق مەبە
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�سێ

كە مناڵ بووم

وام ئەزانی ئەشق تەنیا گەمەی گەورەكانە

ئێستا گەورە بووم

ئەزانم ئەشق تەنیا گەمەیەكی منااڵنەیە

كە مناڵ بووم وام ئەزانی ئەشق یاری بەختەوەرییە

ئێستا گەورە بووم

ئەزانم ئەشق گەمەكردنە بە ئاگر
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سەدای ئەشق

كە لێت دووربم هێندەی ئاوی دەریاكان فرمێسك دەڕژم

كە ناتبینم ئەگەر بۆ چەند چركەیەكیش بێ

وا هەست ئەكەم كەوتوومەتە ژێر هەرە�شی چیایەكەوە

ئازیزم، بیر لە ئەشقی من بكەرەوە چەند گەورەیە

كاتێ كردیانە سەر باڵی هەور �شی بووەوە بۆ باران

ساتێ كردیانە سەر زەوی بێروون سەرتاپا بووە باخ

بیر لەو سۆزە بكەرەوە لە دەنگ و پێكەنینەكانما هەیە

چی مۆسیقارەكانی دنیایە ئەیانەوێ بیكەنە ستران

رازی دڵم بۆ تۆ و خودا ئەكەمەوە ئەی شازادەترین یار

با سەدا و ناڵینی دڵم بگاتە دوورترین شوێنی ئاسمان
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یەكەمین ئاشق 

من یەكەم راهیبی ئاینی ئەشقم

یەكەم وەحی ئەشق بۆ من هاتە خوارەوە

یەكەم ئایەتی ئەشق من نووسیوومە

یەكەم قوربانی ئەشق هەر من بووم

یەكەم دۆڕانی ئەشق لە چارەی من نووسرا

یەكەمجار من ئاشق بووم 

ئەوانیدی هەریەك گاڵتەجاڕانە شوێن هەنگاوەكانم كەوتن

یەكەم ئاوی ئەم ئەشقە نەفرەتییە من رشتم

یەكەمین وانەكانی ئەشق لە قوتابخانەكەی مندا وترایەوە

یەكەمین ئاوازی ئەشق بە پیانۆی رۆحی من لێدرا

یەكەمین ئاگری ئەشق لەسەر دڵی من كرایەوە

یەكەمین ئاشق خۆم بووم و

كەس ئەم سەروەرییەم لێ زەوت نەكات

یەكەمین ئاشق خۆم بووم 

بەلجیكا - برۆكسل

ئابی 2014
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فریشتە

زۆر گەڕام تا تۆم دۆزییەوە

بینیم تۆ هەمان فریشتەی نێو خەونەكانم بوویت

****

فریشتەكەم.. دەستم بگرە

با سەما بكەین

با گۆرانی بۆ ئەشق بڵێین

****

فریشتەكەم.. لە دووریی تۆ

لەناو بەستەڵەكی ئەشقدا توامەوە

****

فریشتەكەم.. هەست بە سەرما دەكەم

بە سۆزی گەرمت لەم زەمهەریرە دەرمبێنە

****

فریشتەكەم.. خەریكی خوێندنەوەی تۆ بووم

كەچی بینیم با�شی خۆم دەكەم

دانیمارك - كۆپنهاگن
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ئەویندار

ئەمڕۆ لە دڵی ناسكی تۆدا

خەریكە وەك مۆم ئەتوێمەوە

****

من و تۆ لە یەكتر ناچین

نا. نا.. من و تۆ یەكێكین

****

لە ئەمڕۆوە بیر لە تەنیایی مەكەرەوە

كەرتێك لە خۆتت دەستكەوتەوە

****

تۆ گەورەترین جادووگەریت

بە وشەكانت رۆحم ئەهێنیتە سەما

****

ئەشقێك لە ناخمدا چرۆی كردووە

هەرگیز جەستەم توانای هەڵگرتنی نییە

سوێد - ستۆكهۆڵم
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دۆڕان

ئەشق سەرچڵییەكی نەفرەتلێكراوە و

هەمیشە پاڵەوانە راستەقینەكانی دۆڕاون

*****

دۆڕانی راستەقینە لە ئەشقدا

رۆژی كەژاوەی زێڕینە

*****

مرۆڤی دۆڕاو لەم گەردوونەدا نییە

مەگەر ئەوەی ئەشقی نەناسیبێ

*****

ئەگەر خۆت بە براوە بزانیت

دڵنیابە هەرگیز ئاشق نەبوویت

****

ئەشق گەمەی دۆڕاوەكانە

هەرگیز خەون بە بردنەوەوە مەبینە

سوێد - ستۆكهۆڵم
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پێش غروب

مەعشوقەكەم

پێش غروبی تەمەن

پێكێك لە شەرابی ئەشقم بنۆشە

*****

مەعشوقەكەم

پێش غروبی تەمەن

ئێوارەكانم پڕ بكە لە پێكەنین

****

مەعشوقەكەم

پێش غروبی تەمەن

بەخەندەیەك لەگەڵ ژیان ئاشتم بكەرەوە

*****

مەعشوقەكەم

پێش غروبی تەمەن

بهێڵە بۆنی رێحانەی رۆحت بكەمەوە

سوێد - ستۆكهۆڵم
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چل یادی فەریبا*

پێشكەشە بە رۆحی زیندووی فەریبا قازی

چل رۆژە

ئاسمان چل ئەستێرەی خۆی شاردۆتەوە

زەوی چل دەریای خۆی كردووە بە بیابان

پێدەشت چل نێرگزی لە خوێن هەڵكێشاوە

چیا چل لوتكەی خۆی لە دەستداوە

چل رۆژە

چل رووبار لە ئوسترالیاوە«1« بە كرا�شی خەمەوە

بەرەو ساباڵخ بەڕێوەن

چل بووكی تارا رەش لە چوارچرای قازی

لەم سەفەرەتدا هاتوونەتە پێشوازیی

چل رۆژە

چل ئەسپسواری ماندوو بە بەرزاییەكانی دڵی

مێژوودا سەرئەكەون
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چل شاخ یەكتری لە ئامێز ئەگرن و بەسەر

دۆڵەكاندا فرمێسك ئەڕژن

چل رۆژە

چل فریشتەی كراس زەرد و سوور

چل سوورەتی رەشپۆش ئەنووسنەوە

چل رۆژە

چل باخی مهاباد »2« شیوەن ئەگێڕن

چل كڵپەی ئاگر

لە خانەقای شەمزینانەوە »3« چەخماخە ئەدات

چل رۆژە

چل دارئەرخەوانی سەر مەزاری پێشەوا »4« مانیان گرتووە

چل دارتووی  باخی میكائیل »5« خۆیان كوشتووە

چل رۆژە

چل كانی لە »سیدنی«یەوە »6« هەڵدەقوڵێن و

بەرەو سەدی مهاباد »7« رێچكەیان گرتووە

چل چڵە رەیحانە بۆنی هەناسەت

ئەگەیەننە عەر�شی خودا

چل رۆژە

چل خەندە بە مردوویی لە دایكبوون

چل ئومێد بە ئاسمانەوە هەڵوەرین

چل رۆژە
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چل هەزار شەهید

چل هەزار ئەنفالكراو

چل هەزار ژنی تیرۆركراو

چل هەزار چۆلەكەی باڵشكاو

بەدیار یەك بزەی لێوتە

كە چل رەنگی ئەنواند

بە بێ بادە مەست و سەرخۆشن

چل رۆژە

چل خونچە گووڵ بە قەرسیلی

چل باخچە بە رەشپۆ�شی

چل فانۆس لە تاریكی شەوی تاردا

چل پێكەنین لە قوڵپی گریاندا

هەموو رێگەیان ون كردووە و

بەدوای زەردەخەنە سیحراوییەكەتەوە وێڵن

چل رۆژە

چل خەیاڵی سەرخۆش

چل خەونی قووڵ

چل وەنەوزی ئێواران

چل بەیانی لێو بە بزە

لە كابووسدا باوەشیان بە یەكدا كردووە

چل رۆژە
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چل داستانی نەبڕاوە

چل چیرۆكی نائومێد

چل رۆمانی تەژی تراجیدیا

چل هەزار شیعر و قەسیدە

زمانیان لە گۆ كەوتووە

ناتوانن لە خۆیاندا جێت بكەنەوە

چل رۆژە

ئەڵێی چل هەزارە ساڵە مردووم و

چل هەزار ساڵە پێنەكەنیووم و

چل هەزار سەدەیە نەمبینیووی

چل رۆژە

چل رۆژە

چل ...
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پەڕاوێز:
1- ئوسترالیا، ئەو واڵتە بوو فەریبا لێی دەژیا

2- مهاباد، مەبەست شاری مهابادی زێدی لە دایكبوونی فەریبایە

3-خانەقای شەمزینان یان شەمزینییەكان جێگەی ئاینی دیاری شاری مهابادە

4-پێشەوا ئاماژەیە بە پێشەوا قازی محەمەدی نەمر

5-باخی میكائیل »پاركی میلەت« یەكێكە لە باخە دێرینەكانی شاری مهاباد

6-سیدنی، شارێكی واڵتی ئوسترالیایە، فەریبا لەوشارە دوا هەناسەی دا

7-سەدی مهاباد، بەربەستێكی ئاوییە لە شاری مهاباد.

*ف���ەری���ب���ا ق������ازی، ژن����ە ت��ێ��ك��ۆش��ەی ك�����ورد ل���ە رۆژی 13-11-2016 ل���ە ئ��ەن��ج��ام��ی 

نەخۆ�شی شێرپەنچە ژیانی لەدەستدا.
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