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با...نەچینە
ڕستەی عیشقەوە

)1(
خۆری ژنێك پیاسە دەكا،

شەومنی سەر پەلكەگیاكان،
ڕۆدەچن لە تابوتی هەڵام !

)2(
تاریكی گرمۆڵە دەبێ،

تك تك ڕووناكی دەكشێ،
لە تەجەلالی ژنێكا

لەتێك چرپە چاوەكا!
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)3(
ڕێگاكان لەنجەوالری ژنێك دەپۆشن،

قاپقاپەكان دەچنە
پرسەی شوشە عەترێك !

)4(
دواجار مەشخەڵەكانی ئاگر دەخەون،

لە ئاستانەی ژنێكا،
جلی خۆڵەمێش لەبەر  دەكەن!

)5(
زریانێك سەر هەڵدەدا،

پیاوێك كاتژمێرەكەی ،
میقاتدەكا لە ڕەشەبا..

بارانە ژنێك دەكۆكێ و
فرسەخێك فیراق لەبەر دەكا!
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)6(
پیاوێك لە ڕووبار دەچێ،

شەپۆلەكان پێاڵوییەتی،
كافی كفر لە چاوەكانییا..

من لە چڵی پەنجەكانم دەترسم،
قەفەسی لێ بچنێ!

)7(
با نەچینە ڕستەی عیشقەوە،

ژنی تیا نییە..
ئێمە ناتوانین لە تەرمی دارستان بگەین،

ماڵی مەلەكان دادەخەین...
پیاوترین كەس

ئێمە كە ناتوانین لە باڵندە خۆمان هەڵكێشین،
عیشق یانی چی؟

ئاخر لە قومێك ژیانا،
مردن سەفەر دەكاو

دەبینە چۆڵرتین كەس!
سلێمانی..2020/7/10
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باجی كورد بوون
)۱(

بە هۆی ئەم باجەوە،
بە بۆنی سێو خنكا

هەڵەبجە!

)۲(
بۆ ئەوەی ئەم باجە بداتەوە،

نوچی دایە سێدارە نەك هەاڵتن
قازی محەمەد!

)۳(
لە باجی كوردبوندا،

سپاردیانە سورەتی ئەنفال،
گەرمیان!
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)4(
ئەم باجەی وەرگرتەوە،
بە تەرم چیایەكی چێكرد

ئەتاتورك!

)5(
كوردبوون خوشك وبراكامنی،

كردە یادگاری
كیمیاباران!

)6(
لەم باجەدا دەستیان پڕ دووكەڵ و

چاویان لێزمەی باروت
ڕۆژئاڤا!
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 )۷(
لەم باجەدا،

داروپەردووی بۆ مایەوە
كۆبانێ!

)۸(
لە باجی كوردبوونا،

تفەنگی كردە هاوسەری
شەڕەڤان!

)۹(
لە قەرەبووی ئەم باجەدا،

كچێنییان هەڕاج كرا
شەنگال!

سلێامنی ۲۰۱۹/۱۰/۱4
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با گەمژەیی
نەنێین بە عیشقەوە

 
لەالی شوراكانی بێدەنگییەوە وەستاوم،

حیكایەتە ساختەكانی عیشق دەژمێرم
باڵندەیەك هەموو دەریاكانی دڵی،

ڕۆكردبووە ونبوون
باڵندەیەك هەموو پیاسەی هەورەكانی باڵی،

هەڵچنیبوو لە وەرین
باڵندەیەك هەموو نوتفەكانی ئومێدی،
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14

خستبووە چاڵی بێ ئومێدی
لە باڵندەكانا ئافاتی عیشقم بینی،

بۆیە ڕۆچووبوون لە ونبوون و وەرین و بێ ئومێدی
عیشق چ كارەساتە! تەرمی خۆت

بە شانتەوە هەڵدەگریت و ناینێژیت
خاچەكەی عیسا لە كۆڵ دەنێیت
و مردن فێری سەرقاڵی دەكەیت

)با( دەبەستینەوە بەپەیامنی ئەبەدیی و
درۆ دەكەین..

ڕووناكی بە داوێكەوە دەگرین و
بۆ تاریكی دەگەڕێین درەخت قیتار قیتار دەنێژین و

بیابان لە دڵامنا چێدەكەین
برین برین ڕۆدەكەینە دڵ و

بەخەنجەرێكی ژەنگاوییەوە،
داوای لێ بوردن دەكەین

ئەمە هەموو خەتاكانی عیشقە،
یان گەمژەیی دەنێین بە عیشقەوە؟

***
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من ویستم هەموو ڕێگاكان تیامركەم،
كەپڕن لە زامی خەیاڵ

عیشق پڕی كردم لە گەمژەیی،لە كوچەكانی خەیاڵەوە،
سەفەری توناو تونم كرد تا ڕێگەم ناسی..

لە گەرووی گەردەلولێكەوە ئەستێرە باڵی شكابوو،
نغرۆ لە هەور..پەپوولە بە دەستی حەرفێكەوە زنجیر كرابوو

نغرۆ لە جەنگ...فڕین كەلتوری فیراق بوو،نغرۆ لە جەنگەڵ
هیچ ڕێگایەك نییە خودی خۆی بێ و

بە قافییەی دۆڕانا نەچوو بێ!
لەو سەری ڕێگاوە عیشق پێاڵو دەكاتە پێی،

بۆ ئومێدێك دەگەڕێ،چەماوەی گۆچان نەبێ
خۆی لە كافێیەكدا هەڵدەكێشێ،

لە كوپێك قاوەدا دەڵێ : لێم ببورە من ناگەمەوە بە ڕێگەی 
تۆدا

)با( شەقژن هەڵكا لە ساپیتەی سەرا
ئەفسوس ئەمە ڕێگایەكە پێی دەوترێ گەمژەیی عیشق

باڵندەكان كوێر دەبن بە نەسیمی چەقۆ،
شەقامەكان دەكەون ،بە مەراسیمی درۆ

ڕەنگەكانی وەفا چرچ دەبن لە خانەی بیرچوونەوە،
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دڵەكان لەت دەبن لە درزی جێهێشتنەوە..
ماچەكان كاڵ دەبنەوە، لە پچڕانی عاتیفە

ئەمە هەموو خەتاكانی عیشقە،
یان گەمژەیی دەنێین بە عیشقەوە!
***

هێواش، هێواش ئومێدم خستە سەریەك،
تا نائومێدیی ڕاكات..

ورد، ورد دەسكاری خەونەكانم كرد،
تا مردن پێچاو پێچ پێاڵوەكانی داكەنێ..

هەموو درەختەكانم پڕ كرد لە گوێچكە،
تا ئاو ببینن و سەراب نغرۆكەن..

هەرچی شەو بوو لە تاریكی تەكاندم،
تا مەستانە تیشك هەڵدەن

هەموو باڵندەكانم تێگەیاند،
لەپرسەی درەختەكاندا وەفا لەت مەكەن،

دەنا سەگێك دەقیقەكانی دەستی دەخنكێنێ!
ڕاكردنەكانی بەختەوەریم ئەسیر كردو
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چاوەڕوانیم ئاشت كردەوە
تا زوڵمەت لە بیرچوونەوەدا پیر بێ

چیم نەكرد..هەموو شتێكم كرد،
تا عیشق گەمژەیم پێوە نەنێ،
تا لە خەتاكانییا فەنا فەنا نەبم

كە چی دواجار شەو سوتا و مۆم سكوت
كەفی دەریا سەوڵی لێدا و شەپۆل كەوت

بولبولەكان سەریان كێشا بە هەڕەتی دوورییا و
درەختەكان لە فڕینا ئاسامنیان گەست
شوشەی پەنجەرەكان غەمگین بوون و

تارمایی پێی گرت!
شەقامەكان بەپێخاوسی هەنگاویان هەڵخست و

)با( لە گڤەییا نوست
كوچەكان قاچاخ  بوون بە گزنگ و 

سەری سپێدە لەت لەت!
ئەمە هەموو خەتاكانی عیشقە،

یان گەمژەیی دەنێین بە عیشقەوە!
***
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دەستم لێ مەدەن، پێم لە تاریكی هەڵخلیسكاوە..
شوعلەی مۆمێك لە دوگمەی خەیاڵام،

بزر بووە..
شەوی یەقین لە یەخەما بەجێاموە و دەڵێ:چ گەمژەییەكە

دەرگاكان پیر بوون بە قفڵ و دیوار لە كوچەكاندا نیشتەجێ..
شەوا  عاتیفەی  كراسی  لە  بروسكە  بارانە،  تامەزرۆی  هەور 

دەخوسێ!
بولبولە نەخۆشەكان ڕێبوارن و لقی درەخت بە گەمژەییەوە، 

قەفەسەكان لێدەخوڕێ..
شەقامەكان پێش ئەوەی نابینا بن، لە خاڵی پشكنینا،

خۆشبەختی لەپێاڵوەكان فریو دەدرێ!
هەموو بۆ خۆشەویستی غەمباری هەڵدەچنین و لەتروپكی

خیانەتدا  متامنە دەخنكێ..
هەموو گەمژەییەكانم بۆ ڕاڤەكرد، پێم وت : دەخیلتم 

گەمژەیی عیشقم پێوە مەنێ...
من لەعیشقا خەون هەڵدەكۆڵم،

خەتاكان دەدەمە بەر ئاوی مەحەبەت
سەفەر دەخەمە ناو جانتاكانەوە و

سبەینێ سواری ئەو شەمەنەفەرانە دەكەم
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ترس پاشەكەوت ناكەن..
نیگەرانی لە دەموچاویانا دەشۆن

من ئاوا خەون هەڵدەكۆڵم
لێ هێندە قۆپچەی برینتان نا بەسنگی عیشقەوە،

عیشقم داكەند
هێندە چەخامخەی چۆڵەوانیتان نا بەژیانەوە،

تەنهاییم لەبەركرد..
هەموو هاوارەكانم لێكەوت و لەپێ نەكەوتم..

چیرت ناپاڕێمەوە .. تەنها پاڕانەوەیەكم ماوە،
چۆتە حزووری نووچەوە / دەخیلتانم

با گەمژەیی نەنێین بە عیشقەوە!

2019/12/27
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پەلكە زێڕینەكانی
پەپوولە

)1(
هەمیشە زیكر دەكا 
لەسەر بەرماڵی گوڵ

پەپوولە

)2(
ڕاوی ڕووناكی دەكاو 
خۆی دەبێتە نێچیر ،

پەپوولە
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)3(
تەنها وەرزێك لە تەمەن 

پاشەكەوت دەكاو دواجار ڕۆحی فەنا
پەپوولە

)4(
گوڵ تەرمەكەی ناشت و 

بۆ عیشق بووە شەهید
پەپوولە

)5(
لە تیانووسی ئاشقێكی كاڵفاما،

جەستەی دەبێتە مۆمیا
پەپوولە 
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)6(
عیشق یەكەم ئاینە ،

لە جانتای باڵەكانیا
پەپوولە

)7(
كەلوپەلی ماڵەكەی قومێك بەهارو 

كلۆیەك شنەبا،
پەپوولە

سلێمانی2018/2/11
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بۆ مامۆستا
سەردار)نۆڕێ (ی هاوڕێم..
خودایە هەرچی كاڵفامە ڕەوانەی دۆزەخییان بكە...

چاوەڕوانی مەسیحێكم، خاچەكەی خاپوركا،
لەم هەموو نوێژانەدا دوعام فەنا فەنابوو،

كە چوومەتە حەرەمی جەهلستان..
هاوڕێم سەركۆنەی خۆت بدەرە دەستی )با(،

بە فڵچەكەت عیسایەك ئەدا بكە،
هەموو گەمژەكان سكوتكا!
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)بیابان(

ئەم بیابانە دەستی لێوەشاندوم،
ماتڵبوونم واخەریكە دەخلیسكێ،

من چی شك دەبەم بۆ تۆ؟
تا حزوری شەكەتیت پڕم لە نووچ..

دەست مەخەرە دەستی مردن،
تا لێواری كۆتر مردن ناڕوا..

ئەی سەحرای دڵم،
دەست لەم چۆڵەوانییە هەڵگرە،

ئەمێستا ئاوەدانی دەفڕێ..
تەماشایەك ڕاو بنێ..تەماشا،
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پێچی ئەم زەمەنە مەپێچە بە مردن،
تاپێچی كەناری ژیان گەشتۆتە قاقا!

پێم دەڵێ : نغرۆ بووم لە سۆراخی چاوەكانتا،
پێت دەڵێم: ئەم بێرونە بدەرە دەست ڕەشەباو ڕەهێڵە،

كە تۆ ڕووبارێكت لەبن دەستە ...
ئەم ماندووبونە مەخەرە ڕستەی جەستەتەوە،

خۆت مەپێوە بە نەفەسی نەخۆشخانە،
كە تۆ لەبرینەكانی منا نوونی شیفای!

خەیاڵت مەشێوێنە بە كفری كارەسات،
كە تۆ لەزیكری زاهیدبوونی منا،

توحفەیەك دۆعای!
***
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چەند تەسكە بیابان بۆ ڕۆحم...
ئەی سەحرای ڕۆحم!

ژنێتیم چۆن تەرجەمە دەكەیت؟
كە وێرانەیەك لەسەر،

لەپی دەستام ئاوساوە..
كە چاوەڕوانییەك شەل بووە،

لە زەمەنی چاوەكامنا..
ئەم هەموو دەالقە دەبینم و

شەو لەناویا نووستووە،
كەچی شەوێكم نەدی ،
تامەزرۆی تەنیایی بێ...

ئەم هەموو ئەسپە سەحرا دەبڕن،
كەچی ئەسپێكم نەدی ،

لە دڵی ژنێكا تەنیایی پەرتكا!
ئەسپەكان هەر شتێك دەزانن:
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سەفەر پڕ دەكەن لە حیلەو
پێشبڕكێ لەگەڵ )با( دەكەن..

دەستم لێمەدە ئەی سەحرای ڕۆحم
بڵێسەی ئەم ئاوە هەر ستیانی بەردی دەوێ،

لێژی لە پێاڵوەكانییەوە بڕوا...
پیاسەی هەتاویشی لە خۆیا هەڵچنیوە،

چۆن دەگاتە دەستی تۆ؟
ئاخر پێم وتی: مەل بەبێ باڵ ناكەوێتە فەرهەنگی فڕین..

ماڵی ئاسامن تا عەرشی خوا دەڕوا..
كەچی هەڵۆ گەر چیا نەبێ،بێالنە دەبێ!

خۆت مەخەرە تاری تەنیاییمەوە،
كە تەنیاییم تاقیامەت دەچێ..

كەچی تۆ لەقواڵیی سەحراتەوە وتت:
غەریبیت دەكەم تەنیایی!

***



دێڕێك28
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ئەم ئەقڵە چەند سەرەو لێژە!
ژیان بێ عیشق

ئەم ئەندێشەیەم چەند ڕووخاوە،
گەر پردی عیشق نەبێ لەم سەحرایە چۆن تێپەڕ بم؟

بۆ هەركوێیەك دەڕۆم هەر دەمامك دەبینم،
ئاخر حیكمەت لە دەمامك چییە؟

هەر تێشوی داخستنە،
هەر نیقابی قفڵ و كلیلە..

وام لێهاتووە هەر بۆشایی دەپێوم،
سیخناخم لە بۆشایی و مەودایەك

شك نابەم بۆ تەقەڵی هەنگاوەكانم..
تۆ چ بیابانێكی وێڵگەردی وێڵم دەكەی!

بە ئەفسانەی عاشقت نیم..
عیشق كەی شایەنی وتنە؟

با گمەی كۆترەكان نەشكێنم...
عیشق كەی شایەنی مەنتیقە؟

با ماڵی جاڵجاڵۆكەكان شپرزە نەكەم..
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عیشق كەی شایەنی ترسە ؟
با دەنگی سیرسكەكان قاقڕ نەكەم..

ئەم سەحرایە چەند بچووكە بۆ هزرم،
كە دەڵێی عاشقت نیم...

خۆت قاچاخ دەكەیت لەعیشق،
كەچی عیشق لەبریسكەی چاوەكانتا بانگەواز !
بەم ماسكانە هۆشم مەقرتێنە،عاشقم مەبە،

ئایا ئەوە دەزانیت ژیان بێ عیشق گەمژانە ڕێ دەكا؟
حیكایەتی ئەم ماسكانە مەڕژێنە بەسەر وجودما،

ژنێتیم دامەخە،لە كاتێكدا ژنبوونم تەرجەمە دەكەیت
بە برینی عاشقت نیم...

ئەی سەحرای هەموو وجودم واز لەم ماسكانە بێنە،
ئەگەر مبانەوێ دەسكاری ژیان بكەین،

بە ڕەنگاڵەی باڵ زاخاوی بدەین
دەبێت عیشق بپۆشین تا ئاسامنێكی تر بفڕین،

چونكە هەر باڵ فەلسەفەی فڕین نییە!
***



دێڕێك30
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ئەم سەحرایە چەند بێباكە!
هەموومانی سووتاند كەچی،
 خۆی هەر سەرما هەڵدەكا...

هەموومانی دایە بەر گەردەلوول،
كەچی خۆی هەر باهۆز نەرمەكا...

بە هەموو عەرافەكان دەڵێم: ئێوە لە كوێن؟
كە تەلیسمی نیگاكانی ئەو پەی پێ نابەن،
بەچ كاشیفەیەك جوانی كەشف دەكەن،

ئەگەر تەمی خەمێكی نەبینن،
ئیرت ڕوخساری چۆن ڕاڤە دەكەن؟

نە مەستەكان و نە ئاشقەكان و 
نە عەڕافەكان و نە ئەوانەی سوتان بە سوتان

لەم بیابانەدا تێنەپەڕین و 
لەپردی بیابان لۆژییەوە نەپەڕینەوە..

تەنها من بووم بە هەموو گورگەكانم وت: سكوت بن سكوت
ئیرت هەموو بانگەوازەكانم دەدەم لە یەخەی هەڕاج و
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هەموو حەوسەڵەم گرمۆڵەی قەفەس..
چونكە مەحەبەت فڕینە فڕین ..

ئەم بیابانە دەگاتە قەراغی مانگەشەو و لە فڕین ناگا،
لە كاتێكدا من لە گیانەڵاڵی ئەستێرەیەكا فڕین دەڕوێنم..

ئەم مەحەبەتە چەند فەلەجە،
ئەم تێگەشتنە چەند پێچاو پێچە،

ئەم فڕینە چەند كون كونە...
قومێك قسە دەكێشم بەکۆنگرەی گورگەكاناو
دەڵێم: ئێوە لە سەفەرە قرتاوەكانی بیابانەوە
شەوتان هەڵواسیوە بە جیلوەی ئاوەدانییا ،

لە كاتێكدا شەو گەشتۆتە بانگی كەڵەشێر..
منیش بیابان لە خۆم ئەدەم و 

ژنێتیم دەسپێرم بە شەكەتی
تا تێبگەن بیابان لۆژی

خەڵوەتی پێ نۆشیم و تەریقەتی خەیاڵم
فوارەی خۆڵەمێش!



دێڕێك32
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پێنج فیراقی تۆ
  )1( 

خراپ نەبووم،
لەوەتەی تۆم ناسی

خەراباتە ماڵم،
ئەمە ژیربێژی تۆ نەبوو

 )2(
گوڵ چ نەشئەیەك بچنێ،
كە تۆ تەفسیری دەكەی،

لە وشكاییا بڕوێ
ئەمە ویستی تۆ نەبوو
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 )3(
لە كوێ مەحەبەت ببارێ،

غوبارە ماندوو بوون، كەچی،
مەحەبەتی تۆ ماندووی كردم

ئەمە فیراقی تۆ نەبوو

 )4(
كە هزرت پڕە لەپەنجەرە،

ڕاهێنان مەكە بە تیر هاوێشنت
ئەمە نەسلی تۆ نەبوو

 )5(
كە تەلیسمی چاوەكانت ئەلفابێتی تاڤگەن،

فێری تەرجەمەی چۆڵەوانی مەكە
ئەمە ناسنامەی تۆ نەبوو



دێڕێك34
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پرسیارە
بێ وەاڵمەكان

)1(
تەماشام دڵۆپە دەكا،

تا ژیر بوونەوەی ژێر كراسی میوەیەك،
باران چەند لێامنەوە دوورە؟

)2(
تلبوونەوەی ڕووناكی،
بۆ باڵی پەپوولە جگە 

لە كوشنت چی چێدەكا ؟

)3(
دەمێكە لە بیرم چووی ،

نازانم كەی پێاڵوم بۆ ڕووبار دانا ؟
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)4(
پرسەی هەنگ لە كوێیە،
گوڵ تا ئەژنۆی ڕەشەبا،

سەری نەویدەكا ؟

)5(
باران باڵ، باڵ دەخلیسكێت

لە هەناسەسواری چەتر،
یان لە دەستكێش بێباكە؟

)6(
ژوورە تاریكەكە گریا،

ستیانی ژنێك چەند ئەمپێرە؟

)7(
گوڵ عیشقی تەئویل كرد،

دڕك چیبكا لە هەر پێچێكی پەنجەدا،
شكۆفە تەژی لەپێكەنینا؟

2020/11/29
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پێنج هەناسەی بەفر
)۱(

خۆر تك تك تیرۆژی تێدەگرێ سەراپا،
جەستەی دەبێتە ورشەی زیوو

بەفر

)۲(
دەبێتەگەاڵی سپی بۆ درەختەكان،

چلورەش دەموچاوی پێ دەشوا
بەفر
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)۳(
كە سەما دەكا لەگەڵ هەناسەی )با(،

ڕیشۆڵەكان فەرشی فڕین دەچنن
بەفر

)4(
كە لەپایپا هەناسەی كێشا

مارومێروو دەچنە سوڕی متبوون،
داهۆڵ پەناهەندەی كێڵگە..

بەفر

)5(
دواجار لەژێر زەوییا كەوتە هەناسە بڕكێ،

ماڵێك چێدەكا لە قاقای ئاو..
بەفر

سلێامنی ۲۰۱۹/۱/۱۷



دێڕێك38
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تابلۆكانی )نا(
)1(

پێچاو پێچ ڕادەكەن،
شەپۆلی شەقامەكان نا،

كەوشی كۆاڵنەكان!

)2(
درێژ درێژ دەروا،

پێكەنینی درەختەكان نا،
هەناسە بڕكێكی ئاو!

)3(
تاریك تاریك دەفڕێ،

باڵەكانی شەو نا،
شەقژنی شەمشەمە كوێرە!

)4(
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نەرم نەرم ختوكە دەداتە تەناف،
جگەرەكێشانی )با( نا،

السكی ستیانێك!

)5(
پڕ پڕ لە خەیااڵ نغرۆ،

بینین لەپەنجەرە نا،
دەموچاوێك لە فیراقا!

)6(
چەپك چەپك ترس دروومان دەكەن،

داهۆڵی كێڵگەكان نا،
نەعرەتەی ژنانی عەفرین!

)7(
دڵۆپ دلۆپ دارستانێك دەدورێ،

هەنسكی هەورو هەناسەی باران نا،
ئەلفابێتی چۆلەكە پەمەییەكان!

سلێمانی  2018/1/24



دێڕێك40
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تۆ لە چوارگۆشەی
جێهێشتنا

جێهێشنت كفرێكە چوارگۆشە،
ئەم هەواڵە خەیاڵم لێ دەكاتەوە،

لە چاڵی فیراقا، شێتبوونم گرمۆڵە و
ترپەی میهرەبانی لە شكۆفەدا دابەزین

لە ژنانەترین هۆشام مەحەبەت بێهۆش
شتێك هەیە بێدەنگی، لەالی ڕۆحمەوە شااڵوی نەعرەتە

سێگۆشەی  دڵمەوە  لەالی  ئەبەدی،  سكوتی  هەیە  شتێك 
فەرتەنە

هەموومان قفڵێك دەكەین بە یەخەی ڕابردووا
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من بەسەری )با( دا دەكەم ،كە نەیتوانی دڵم فێری فڕینكا
تۆ فێرت كردم و لە ناو ئاوەدانی )با( دا ونتكرد!

)با( چ هەواڵێكە خزاوەتە قاچی شەمەنەفەر،
چ مەستی مەودایەكە شەل و كوێر ؟

قڵپ  باوە  دەستی  بە  كۆالرەكان  تاشی  گریانێكی  ڕادیۆیەكە 
دەبنەوە،

مناڵەكان لە ترافیك الیتدا بە گڵۆپی سەوز دەچەقن...
سەتەالیتەكە بنێشتێكی چرپاند/گۆزەكان بە شانی كچەكانەوە،

لە ترسی با دەئاوسێن بە نەزیف،
ژنەكان سەرئێشە دەگرن بە چڵێك باوە،

لە بیریان چووە مەمك بەند دیواری ڕووخاوە!
ئەم هەموو هەوااڵنەی با تێپەڕن شایەنی جێهێشتنن،

كەچی تۆش خەریكە جێهێشنت هەڵدەكەیت...
گوێ لەم تەماشایەم بگرە ،قاچی شەقامەكان 



دێڕێك42
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ئازاری قەڵەو ڕواندونی نەك پەیكەری درەخت
ڕوانینێكم تێبگرە، وا تەماشام چەقیوەتە سەر ژنێك 

لە كەندولەندی پێیەكانییا.. چیرۆكێك خۆی تەفسیر دەكا،
ژنێك لە ڕەنگی ئاوی من، لە نەسلی قسەكانم 

پیاوێك لە)با( یاقوتی ڕۆحی فڕێداوە،
پیاوێك لە هزری چیمەنتۆ

پێاڵوەكانی ناشتووە لەپیتی تاریكی
كەچی ئەو میهرەبانی لە مناڵیا چێدەكا..

منیش میهرەبانی دەچنم بۆ تۆ ..
تۆ بوون چ واتایەكی هەیە،

كە نەوتوانی ئەم كێڵگەی ڕقە دەرمانی مێشی پیاكەیت،
كە تۆ نەوتوانی ئاینی داهۆلێك هەڵكەنی لە ئەهوەنی 

تا پەتای ترس نەمخوا..
لە بیرم چوو داهۆڵ ڕابردوویەكی دووبارەیە 

چۆلەكەكان زەمەنیان قڵیشاندو فیكەیان لێكێشا،
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پەڕەسێلكەكان خەونی داهۆڵیان داكەندو 
ڕۆیان كردە سیاقی سەفەر..

بولبولەكان مێژووی داهۆڵیان ڕیسوا كرد،
بە حیكایەتی درۆ..

پەڕەسێلكە، چۆلەكە، میلۆدیای بولبول
تێپەڕن .. لە هزرما زەمەنی جێهێشتنن، 

جێهێشنت  گۆشەیەكا  چ��وار  چ���واری  ل��ە  خەریكە  ت��ۆش 
چێدەكەیت،

مێژووی شەهرەزاد تلدەكەمەوە .
بە شەهریار دەڵێم: سەری ژنەكان مەپەڕێنە بە جێهێشنت

با بتكەمە لێزمەی هەواڵێك ،چاوی با گوێی لێ نەبێ
لە شەهریارەوە بۆ وجودی تۆ

پاڵێك بنێنن بە فیراقەوە واگەشتۆتە سەمای كراسەكەم
ڕۆحم  فەنا دەكا..سوچی تۆ بوو دالی مەحەبەت لوولە..

ژنبوونم حەوسەڵەی مەلوول،مەلوولە!
***



دێڕێك44
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لە گۆشەی چ چوار گۆشەیەكەوە بیرت بخەمەوە،
كە وتت : جێتناهێڵم..ڕۆشتنت چووەتە كورتەی هەواڵەكان

سەتەالیتەكە پاڵی بە بێدەگییەوە نا،
ڕادیۆكە كردیە هەرا: متامنە توشی پەتا بووە،
ئەی مرۆڤ دەست بە كاڵوەكانتانەوە بگرن ،

با متامنە نەتانكاتە پێكی پەتا!
چ خەجاڵەتییەكە زەردەخەنەكانی مەحەبەت،

لە گەڕەكەكانی تەماشاما هاڕەیان كرد..
كە گوێیەكانم ئەمەی بینی 

وتم: من لەزەمەنێكا زیندەگی چێدەكەم،
لەپێكەوتنی مرۆڤە..مرۆڤ

بیرتە لەپاركی پەڕەسێلكەكانەوە،
وتت: گەر مردم حەزدەكەم وەسێتم ئەوە بێ

چاوەكانم نیشتەجێ بێ الی تۆ..
نا.. با چاوەكان شاهید بن ،

كە چۆن وەسێتت دایە دەم با
تاخوا حەز بكات خەمت پێوە نام ،
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تا خوا ئاگادار بوو،فرمێسك چاوەكانی بردم..
ڕادیۆكە ژانە سەر گرتی /خاڵبەندی ئەم هەواڵە ناتەواوە

لە چوارگۆشەی جێهێشتنا متامنە مردووە،
كە متامنە دەمرێ/ڕۆژەكانی هەفتە لە سوچی هەینیدا 

خۆیان هەڵدەكێشن لە فیراقێكی ئەبەدیی
سەرما هەڵدەكا،تای ئاگردان ناچێتەوە سەر خودی خۆی

جانتاكان قوڵپ ،قوڵپ ..قڵپدەبنەوە
هی خەڵك كەڕووی ڕابردوو،

هی منیش نیشتامنێك لە چوارگۆشەی جێهێشنت...
قەترەیەك قیامەتم، لەپایپی پەنجەكامنا كێشا،

لێ خەجاڵەتم ،خەجاڵەت
خەجاڵەتم بەالی هەر پاركێكا دەڕۆم،

كۆپی پیاسەیەكم لێدەكەوێ لەپێاڵوەكانی تۆ،
شەرمەزارم بەالی هەر  شەقامێكدا الدەدەم، 

پێچی خەیاڵێكم دەخنكێ بە هەناسەكانی تۆ
تۆ چ بوونێك بووی لە وجودی منا كە خۆم ونكرد!

پارك،شەقام تینوو بوون بە ساڵو ،
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منیش بە متامنە..
متامنە لە سوڕی مانگانەدا نەزیفێكی نەزۆك،

لە دەرگاو پەنجەرەكاندا ڕەنگدانەوەی جێهێشنت،
لەسەر مێزی نان خواردنا پەردەیەكی تەمتومان،

لە ستییەكانیشا كەالوەیەكی كرێ،
لە دڵی منیشا مردنێكی بێ مروەت!

ڕادیۆكە چووە خانەی بە سااڵچووان،
تیڤیەكە كۆكی/كورتەی هەواڵەكان هەر ئەمەیە،

مرۆڤ جێی متامنە نییە،
جێهێشنت ئاكتینی كەسێكە 

متامنەی ڕاو كرد..
تا هێزم تیا بوو ڕێژنەی سوكتم هاوێشتە تیڤییەكە،

ئینجا گوێچكەكانم داكەند و 
وڕێنەیەكم دابەزاند،

چەندە كاڵفام بووم بە مەتەرێزی متامنە،
جێهێشنت ئاكتینی كەسێكە ،

متامنەی ڕاو كرد!
2019/8/24



47

رۆژ هەڵەبجەیی

هیچ
من وتم: چەند چۆڵم لە خۆم،

كچبوونم چەند بیابان..
تۆ وتت : ئەی خەیاڵی ناو خەیاڵم

من دەڵێم : چ گەمژەییەكە خەیاڵ،
باڵندە هەر دەنووك دەدا لە باران و 

بەهار دەخاتە سەر شان..من هەر نەخۆشم،
بەخوڕەی پاڵتۆو باران درزی تێدەكەوێ و 

كوچەیەك لە دڵشكان!
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تۆش خەمتت كردووە نالەبار ،
دڵۆپ ،دڵۆپ دابڕان،
چۆلەكەت داخست و

هەنگاوەكانت هاژەی هیچستان...
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مەعبەد
هەڵم پێكە لە هەوری دەنگت،

نم نم بارانت بۆ دەتاشم..
مینای ئەم میلۆدیایە،
لیخن مەكە بە حوزن..

كە كەم كەم
دەچیتەوە سەر ئەفسانەی ئەفسون...

ببورە كە دەست لە ئەفسانەی ڕۆحت ئەدەم،
دەستە پاچەم كە ناتوانم جەنگێكت،

لەگەڵ بەرپاكەم..
تۆ بەئەفسونی خۆت كوشتنێكت،

لەمنا ڕۆكرد...
تۆ كافر بوویت و منیش زاهید
كەچی تۆ بوویتە مەعبەدی من!
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مەعشوق
خودایە دڵم پڕە لە فیراق،
هۆشم زیندانی دنیایەكە،

كە مینڕێژی مەرگە
عیشق لەناویا تەپاوتلی جێهێشتنە،

من لەسەر لەپی فیراقا،
چوومەتە چەپەری زیندەگی 

دەخیلتم تۆ ئارامگەی ڕۆحم بە،
وێرانەیەك بە منا تێدەپەڕێ،
فریاد ڕەسێ ئەی خودای من
كە تۆ مەعشوقم بیت چیمە،

لە هەڵكەندنی یەقین و گومان
كە تۆم هەبێت ، بۆ چیمە

تەفسیری كوفرو ئیامن!
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سورستان 
ئیرەیی دەبەم بە ڕەنگە سورەكان،
گوڵێكی سور لە تەرسیحەی ژنێك،

گەمژانە لە سور دەگا،
نەزیفی شیعرێك لە وشەكانی من

كاڵفامێك سورە ئەدای بكا..
دەنگێك پڕە لە حیكایەتی سور و

لە سور ناگا...
لە هەمووی سورتر ئیرەیم تۆخ دەكا،

ملپێچێكی سورە بووەتە مێژووی 
پیاوێك،

بێ ئەوەی سورستانی دڵێك،
ڕاڤەكا!
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قەرەج
لەناو جانتاكەیدا هەموو

بیرەوەرییەكان قەد دەكا،
بێجگە پاسپۆرت !
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توحفەیەك لە دژەكان
)1(

كە )با( قاچی لەجێ چوو،
درەختەكان چەنەبازی فڕێدەدەن،
سەمای گوڵی كراسەكەم دەكەوێ!

)2(
تاریكی زمانی دەچەقێ لە تەمومژ،

كە چرا چەند چرپەیەك دەخاتە گیرفانی!
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)3(
كە مرۆڤ تفەنگی كردە پاسەوانی، 

جەنگەڵ دەبێتە ئیمپراتۆری!

)4(
قفڵ و قەفەس و قامچی،

قافێیەكن داخسنت..تەنها بە دەستی 
خۆرێك هاڕە دەكەن ،

ورتە ورتی ئازادیی!

)5(
لە كفرێكی خەیاڵمدا تۆ

عەندەلیبم بووی لە حەرفێكی باراندا،
كە چەتری حەقیقەت پێكەنی،

نە تێگەیشنت چاویكردەوە، نە چاوەڕوانی!

2018/1/1
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چەند چرپەیەكی
شكاو

)1(
وتی هەرگیز جێت ناهێڵم،

ئەو قسەیەی مۆمیا كرد،
یان موتوربەی خەتی خەیاڵ؟

)2(
بە كفری قسەیەكی نامەكان،

ڕۆكرانە زبڵدان
مەحەبەت چ دەردێكە،

من لەخودی خۆما تۆرام!
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)3(
چەند گرانە ئێشی،

من بە عیشقی نزیك بوومەوە لە عیبادەتی،
ئەو سەراپا لە سەرابا عیشقی بینی!

)4(
من ڕقم كوشتووە مناڵی،

لە كۆاڵنی پەنجەكامنا لێزمەیان دێ،
تۆش بارانی ڕق فێركە خۆشكاتەوە!

)5(
ئەم دڵتەنگییە بوەستێنە،

با من بگەمەوە بە شەقامی پێكەنین،
باتۆش ونیكەیت دوڕیانی قین!

2019/4/10
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وێنەكانی جەنگ
)1(

جەنگ لە سەرەتادا كە دەكەوێتە ڕێ..
فۆتۆگرافەرێك لە زوومی كامێراكەیدا،

ڕۆژنامەنووسێك لەژێر دوودڵی قەڵەمەكەیدا ،
شەهیدێك حەشار دەدەن.

تەپوتۆزی قیژە چاو دەكەن..
بازرگانێك پێك پێك پێكەنین ،

لە گیرفانیا نوقم دەكا...
دایكێك لە نووستنی كەالوەیەكدا،

ڕۆحی مناڵەكانی ڕۆدەكا..
جەنگ یادگاری دەداتە هەموومان ،

بۆ منیش خەمی هەموو نیشتامن!



دێڕێك58
دارستان و تاڵێك چۆلەكە

 )2(
لە جەنگا سەربازێك گوللە سنگی سمی،

لە گیرفانی كراسەكەیدا نامەیەك گریا،
چاوەڕوانییەك چاوی چووە فیراق

تا قامی قیامەت هەنسكیدا !

)3(
جەنگ نیشتامن پیردەكا

پێاڵوە نەخۆشەكانی ئیكامل دەكا بە دڕان
القی شەقامەكانی بە گڤەی زبڵدان...
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)4(
پاشاموەی جەنگە،

نونی بێوەژنەكان و 
ناڵەی دارشەق و 

سەرئێشەی نیشتامن...

)5(
سەربازەكان ،

بۆ خاك دەجەنگن،
بیریان چوو چاو دائەگرێ،

گۆڕستان
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)6(
نیشتامن لە جەنگا 

هەتیوخانە هەڵدەچنێ،
دارشەق دەفرۆشێ

دەبێتە بازاڕی مەدهۆشان...
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چەند ڕەنگێك
لە باران

)1(
كۆاڵنێك گریان پیادە دەكات،

باران لە سەفەرا نوقم..
ئەم شكانە لێزمەی  دێ،

نائومێدی  لەپێدەشتی ،
دڵتەنگییا كۆتر بارین!
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)2(
چوومەتە هەناسەی  چاوەڕوانی ،

تا چاو بڕ بكات ماتڵبوون..
دەمەوێ ڕەنگی  باران بخەمە،

سێكوچكەی  بۆق و خۆرو بەهار..
چ شەكەتە باران بە خۆزگەكانی  من!

بۆق فەلەجە،خۆر نووستووە،
بەهار لە خەیااڵ،نیشتەجێی  قاوەیی !

)3(
هەور باران دەدورێ،

ئینجانە دڵۆپەكانی ،
چۆلەكەش درزەكانی  ،

تا لەڕەنگا ئاوێزە هەڵقوڵێ!

)4(
بە باران مبپێوە،

دڵم خەرمانەی  تنۆك،
چاوم قۆپچەكانی ،

مەودایەك هەیە ناگەمە تۆ،
من بارانم تۆ چەترت لەبەر دەروا!



63

رۆژ هەڵەبجەیی

 خەمە

خاكییەكانی كچێك
)1(

چەندە پێچی ڕێگام پێچاوە بە نابینا!
ڕۆحم نغرۆ كردووە لە تۆ 

كەچی ڕۆحی تۆ،
وشكە ساڵییە لە من!

)2(
چەندە پەناهەندەم بە تەفسیری پەروانە

بریقەی عیشق شەوارە دەكەم،
تۆش خاكی دڵت خاكستەر!
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)3(
چەندە شێتی و سەرگەردانیم سەرەكا،

كە هەنگاو ڕۆدەكیتە خەتی جادە،
پێاڵوەكانت پێدەكەنێ،

كەچی چاوەكانی من بەخوڕ دەبارێ..

)4(
چەندە كاڵفامیم درێژ درێژ دەڕوا!

نیشتامنم خستۆتە جانتاكەی شانم،
كەچی دەمەوێ لە نیشتامنی 
چاوەكانی تۆدا نیشتەجێ بم!

)5(
چەندە پەرت و پەرتەوازەم،

بە چاوی چاوشاركێ..
خودی خۆمم بەلێشاو ونكردووە،
كەچی هەڵوەدای فیراقێكی تۆم!

سلێمانی   2018/11/12
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دووبەدوو
)1(

چەند قوڵپێك لەپێكەنین،
بە پەیژەی گازندەدا گەشتنە بەهانە،

دوو دۆست بوونە بێگانە!

)2(
چەند شیعرێكی چەپڵە،

برسیبوون بە ئافەرین،
دوو، دوو دەستەواژەی درۆ هەڵپەڕین!
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)3(
چەند شۆفڵێكی فاشیست،

كە هەناسەیان هەڵكێشا،
كانییەكان دوو دوو بوونە نابینا!

)4(
چەند گوللەیەك كەوتنە كۆكینەوە،

دوو كەروێشك لە بێشبڕكێدا كوژانەوە!

)5(
چەند پۆستاڵێكی بیابان،
كە ئیشتیهایان كرایەوە،

دووبەدوو قامچی و شمشێر،
لەگەرمی تەرما  ڕشانەوە!
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)6(
تۆ لە ناسینی منا وشە و ڕستەكانت،

كردە كاریزما..
من بە دووشەشێك،

كۆپی كۆیلەبوونم كوشت!

)7(
وەرزی بەهار سومبولێكە دیكتاتۆر،

لە فەنتازیا...
دووبەدوو باران و خۆر،

ڕیشی گیاكان دەسپێرن بە سێدارەی )با(
لێوی گوڵەكان بە مەتەرێزی ماچ!

سلێمانی 2017/12/30
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ڕەنگاوڕەنگ
)1(

دەالقەیەكی برسی،
چاو دائەگرێ لە نانێك

ماڵێكی هەژار

)2(
شەو هەراسان دەبێت،

تاریكی كەڕ والڵ
چەنەبازی سیرسكێك
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)3(
نێچیرەكان ڕاو دەكرێن،

بە چنینی ماڵێك
تەونی جاڵجاڵۆكە

)4(
پێدەشت و با

گۆرانییەك دەچڕن،
كەروێشكەی گیا

)5(
درەخت هەڵدەپاچن،

چڵەكان دەچنن
ناسنامەی قەفەسێك
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)6(
گوڵی ڕەنگاو ڕەنگ ئەدا لە پرچی،

دەبنە ماڵی پەپوولە
تەرسیحەی ژنێك

)7(
دارالسیكێكی عەجول،

درەختێكی سور پۆش كرد
ڕیشۆڵەیەكی شەهید

)8(
لە بەهاردا خۆی منایش دەكا،

حەوت جۆگەلەی ڕەنگاو ڕەنگ
پەلكە زێڕینە
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)9(
دارستانێكی مۆمیا،

باڵندەكانی چرچ و لۆچ،
تابلۆیەكی سوریالی

)10(
وردە وردە پیاسە دەكا،

لە ڕوبارەكەشدا دەفڕێت
كیسەڵێكی پیر

)11(
لەناو جانتاكەیا دەنوێت،

ماكیاج و ئاوێنە
فەنتازیایی كچێك
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)12(
نەخۆش دەكەوێت بە لەتێك تیشك،

جەستەی دەبێتە تنۆك
پەتای بەفر

)13(
لە ناو دێڕی دارستاندا مەلە دەكا،

شەپۆل دەداتە درەخت 
تاڵێك چۆلەكە

)14(
بەبێرییە سەوزەكانیان،

گۆمەكە دەخەنە پێكەنین
وەرزشی بۆقەكان
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)15(
ماڵەكەیان ڕادەخەن ،

بە دەنكە گەنم
پاشەكەوتی مێروولە

)16(
)با( خامۆش دەكەن،

خۆڵەمێش دەكەنە بالیف
خەرمانێك خەڵوز
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ڕۆمانی كۆرۆنا
)1(

نەك وەرزێك، ساڵێك تەمەنی بردین كۆرۆنا
ساڵی زیندانی و ساڵی كوشتنی بەرائەت و میهرەبانی...

خودایە مرۆڤ چەند بچووكە ،
ئەگەر قارون و نەمرودیش بێ، 

قارون ڕۆچوو لە زەوییا،
نەمرود بە مێشولەیەك گیانی لە دەستدا..

خودایە مرۆڤ چەند بچووكە،
نەك مێشوولە ...لەبەردەم ڤایرۆسێكدا ،

چەندە بچووك بچووكە،
لێ ڕۆمانێك لەفەنا بوونی مرۆڤ
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)2(
هەمیشە جەنگێك پیاسە بە زەویدا دەكا،
گوڵ لە سوچی تاریكیا دەگاتە پیر بوون،

خۆر لەژێر خانی قاچەكانیا،
ستایشی دۆزەخ دەكا..

مرۆڤ چ درۆیەكی لەگەڵ خۆی كرد،
بەدوای بەختەوەریا گەڕا..

هاوارو قیژەكانی هەڵچنی بۆ،
لوتكەی پێكەنین..

نەیزانی بە چەكوشی كۆرۆنا،
قیامەت چەكەرە دەكا!
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ژن و ئەوان
)1(

شێوەكارێك هەموو
كورسییەكانی كوژانەوە،

دواجار كورسییەك
لە هزریا هەڵنیشت،كورسی

بووە پەپوولە ژنێك!

)2(
شاعیرێك بە دووكەڵی جگەرەكەی،

ژنێكی چێكرد،
دووباڵ لە كەمەریا،

ئاسامنیش نووچیدا !

)3(
ژەنیارێك لەژێر چەترێكا عاشق بوو،

كە خۆری ژنێك باری،
دڵۆپ دڵۆپ چەتر ،

بووە میلۆدیا!
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سروشت وادەڵێت...
)1(

زرنگانەوەی بەرد،
لە كراسی شاخدا

چۆڵەوانی هەڵدەكا !

)2(
مردنی گوڵ لە ڕەنگدایە،

قسەی ڕەق دەكا !

)3(
لە بیرەوەری دارچنارا،

قەوزە هەبووە،گیرفانەكانی
تەژی كردووە لە ئیرەییا !
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)4(
لە ئەندێشەی ئاوا،

داربی هەیە سێبەر هەڕاج دەكا !

)5(
برین لەپەنجەی الوالوا،

دوگمەی دیوارە، لە چاڵوچۆڵییا !

)6(
قاقای كرم ،قوڵ قوڵ دەڕوا

سەفەری سێوە لە مەرگا !

)7(
لەخوار پێیەكانی تاریكییا،

بریسكە دەفڕێ، وادەی سپێدەیە
لە خۆشۆرینا !

2020/9/28
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سێ تەاڵق
لە هەشتی مارسەوە

تەاڵقی یەكەم 
چ فەرتەنەیەكە باسی چی دەكەن؟

هەموو شەڕەكان دڵی ژنیان ئاودیو كردو
بە خەتێكی فەرهودەوە نوسیان،

بەهەشتە هەشتی مارس!
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تەاڵقی دووەم 
تفەنگە كەللە پووتەكان،

پێكەنینی ژنیان مینڕێژی دووكەڵ كردو
بە خەتێكی كەمئەندامەوە نووسیان،

هەڵەیە هەشتی مارس!

تەاڵقی سێیەم 
بە ناوی ئازادییەوە هەموو قیژەكان،

چوونە ژووری نووستنەوە
بە خەتێكی كاڵفامەوە نووسییان،

ئۆرگازمە هەشتی مارس!

2018\3\7
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سێ تنۆك
)۱(

وام لێدەكات شەو كلۆمدەم،
شەونخونی هەڵكۆڵم،
پەردەكان بكوژێنمەوە

عیشقی تۆ
)۲(

كە بتەكان هەبوون،
بۆ هەمیشە ئیرباهیمێك،

تەور لە شانییەوە هەڵدەقوڵێ
وتەی سەحرایەك

)۳(
لە پرچی ژنا قیژە چێدەكا،

پەتپەتێن لە تەنورەدا
هاروهاجی ڕەشەبا
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شتە بینراوەكان
)1(

كە هەڵدەچێ گاز لە جوانییەكان دەگرێ،
دواجار لە خۆڵەمێشا خۆی حەشار دەدا

ئاگر

)2(
ناتوانێ ڕێگا بخاتە ناو پێاڵو،

نووچێك دەداتە گۆچان
پیرێتی

)3(
كە دەشنێ ماندوێتی لێ دەكاتەوە،

سێبەر دەبەستێ لە كەمەری
شنەبا
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)4(
نەعرەتەیەكە لە وشكاییا دەخنكێ،

تا دەگاتە هەڵمبوون
بێدەنگی

)5(
تا خوا حەز بكا بااڵی دیوار،كێڵگەی مل،

ئاوەدان بەكێبڵ و قامچی
نوگرە سەملان

)6(
لەگەڵ شەپۆلەكانی شەڕ دەكا،

پڕە لە هاروهاجی
ڕووبار
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)7(
ڕۆشنت هەڵدەچنێ،
باڵ دەداتە سەفەر

جانتا

)8(
گەاڵ لەناو بادا كۆدەكاتەوە،

زەوی كفنێكی زەرد
پاییز

)9(
باڵ خاڵی دەبێ لە فڕین،

ئاوەدانی ئاسامن نووستوو
ڕابردوو

)10(
باران دەپێون بەنزا،

هەتیوێك پێاڵوەكەی دڕاو
ناتەبا



85

رۆژ هەڵەبجەیی

)11(
لە زەردەپەڕا باوێشك دەدا،
شەكەتی دەسپێرێ بە شەو

ئێوارە

)12(
ترسی هەڵدەوەشێ،

كاڵوەكەی هێالنەی كۆتر
داهۆڵ

)13(
كاڵوێك چرناو بە گەنم،

لەژێریا چۆلەكەیەكی برسی
داو

)14(
چاویلكەی ئاسامن ڕەش وسپی،

سێگۆشەیەك باڵ چێدەكا
پەڕەسێلكە
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)15(
هەورە بروسكە گازی لێدەگرێ،

ژێر درەختەكە دەبێتە چەتری سپی
قارچك

)16(
گۆمێك پڕ لە كاڵوی سەوز،

گۆرانی دەچڕن
بۆقەكان

)17(
ئاسامن توڕە دەبێت،

بەربوونەوەی موروی سپی
تەرزە
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)18(
لەناو لقی درەختەكاندا پەناهەندە،

تۆپەڵێكی نەخشین
هێالنە

)19(
تاریكی ڕاو دەكا،

هەڵقوڵینی سپێدە لە دەنگییا
كەڵەشێر

)20(
پێاڵوی بیابان،

جوتێك جۆگەلەی سەرابن!



دێڕێك88
دارستان و تاڵێك چۆلەكە

)21(
لەسەر الپەڕەی ئاو،

وشكاییەك خەوتووە،
تینوێتی

)22(
لە دڵۆپێك باراندا،

دوگمەكانی دەكاتەوە،
الفاو

)23(
كاڵوی ئاسنەكان،

هێڵی چەماوەن بۆ ئازادیی!

)24(
لە بێدەنگییا ،

قوڵییەك هەڵدەقوڵێت،
هاوار

2019/4/13
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شیعرییەت
لە دێڕەكانا

)1(
سێبەرەكان دەزانن هاوین چەند گەرمە

كەچی ڕقیان لە كاسكێت هەڵنەگرت!

)2(
ئەوە كەوشەكانن، ڕێگا دەبینن چەند كەندولەندن

كەچی گازندەیەك ناگەیەنن!
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)3(
دەستەكان هۆشیارن لە قفڵدا،كەچی ڕۆژێك

دەرگای هیالكییان كلۆم نەدا

)4(
جۆگەلە دەزانێ قەوزە چەند هاروهاجە:

كەچی قسەیەكی چەقۆی لێنەدا

)5(
درەختەكان سەریان دەخورێ بە هێالنە،

كەچی گەاڵ نەبووە سیخوڕ لە ڕێگەی ڕاوا

)6(
كێڵگەكان داهۆڵ دەناسن چەند تەقلیدن:

كەچی ڕۆژێك ڕاپۆرتیان لێ نەدا
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)7(
ئەوە تاری تاریكییە هەڵدەچێت،لەشەوەزەنگا كەچی

لە دەماری ڕووناكییا توڕەبوونێك نەڕوا

)8(
ئەزموونی دڕك بۆ باخ پاسەوان و پەرژینە،

بۆیە گوڵ ناسكی خۆی دركاند لەگەڵ دڕكا !

)9(
ڕەشەبا سێو بەسنگی دارەوە ،فڕیدەدا

ئەوە سوچی پێگەشنتە،نەك بەهانەی ڕەشەبا

)10(
دارچنار فوارەی )با( لەسەریا پیر بووە،

كەچی لقەكانی دەڵێن ئەوە پرچی ئاوە نەنووستووە !

سلێمانی 2020/8/9
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لە هەموو كەڤاڵەكاندا چارەسەر 
وێنا دەكرێت،جەنگ نەبێت

)1(
هەناسەی ئێوارەیەك بە خۆرنشین ،

بریندار دەبێت،
بۆ چارەسەری دەبێت،

پێكێك لە تاریكی و 
تۆزێك لە زەردەخەنەی مانگ،

تێكەڵكرێ!

)2(
ژوورەكەم نانوێ،

نەخۆشە بە گڤەی ڕەشەبا،
دەبێت سەری بشێلم بە شنەبا!
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)3(
جادە  پێویستە وەرزش بكا،

تا قاچەكانی هێڵنج نەدا لە دڵتەنگییا!

)4(
كتێبەكانم قورس بوون بە تەپوتۆز،

دەبێت چارەسەریان بكەم،
بە چەپكێك ئۆكسجین!

)5(
ئاوی گۆمەكان بە قیڕەی بۆقەكان ،

لیخن بوون، 
دەبێت ملپێچی جۆگەكان لە ملكەن!

)6(
ئاگر دەبێت دەستەكانی بپژمێ،

تا خەو نەبینێ خۆڵەمێش باوەشێنی بكا!



دێڕێك94
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)7(
كۆاڵنێك بە هاروهاجی مندااڵن كەوتۆتە پیری،

دەبێت دارتاشێك گۆچانێكی بۆ چێكا،
پڕ لە پێكەنینی شارلی شاپلن!

)8(
ڕۆشتنی مێروولەیەك كەڕ دەبێت،

دەبێت بۆ چارەسەر لەگەڵ دوو قوم،
گوڵە گەمنا پێشبڕكێ هەڵدا!

)9(
شەو تا بەرە بەیان پرخەی دێ،

نا یەڵێ پەنجەرە بنوێ،
دەبێت لە دۆسییەكانی باجدانا،

تاریكی بكێشێ!
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)10(
پاییز وا ڕاهاتووە 

لەپەنجەی هەر گەاڵیەكا بنوێ،
برین نیشتەجێ.. دەبێت بۆ چارەسەر

بچێتە خولی هاوینە تا ببێتە برین پێچ!

)11(
دوكەڵێك دەدڕێت،

بۆ هەڵكردنەوەی بە پاڵتۆی ئاسامندا،
دەبێت فیكەكێشانی )با( هاوڕابێت،

لەگەڵ چڵی چرا!

)12(
ڕەنگی ڕەش پڕە لە جریوەی چاوەڕوانی،

بۆ چارەسەر دەبێت
بەپێكەنین تەڕ بكرێ و

خەت، خەت بكرێ بە چەهچەهەی پەمەیی!



دێڕێك96
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)13(
مۆمێك پڕە لە گریان،

بۆ چارەسەر دەبێت
شەو لە داوەكەی ناویا بنوێ و 

ژن دەنكە شقارتە بخاتە زاری زبڵخانە!

)14(
پیاسەكردن بە دارستانی دەست و پەنجەكانا،

بێزاری دەشێلێ..
دەبێت گسكێك لە ماندووبوون بدرێ،

لە بیابانی لێوی یارا،
باڵێك لە ماچ باڵەفڕ بێ!
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)15(
كانی تووشی پەركەم بووە ،لە وشكە ساڵییا

دەبێت جۆگەلەكانی پێی،
نووچێك بدەن لە یەخەی پاڕانەوە ،

چەم بەدەم نزاوە كاسكێتەكەی سەری نەویكا!

)16(
تاریكی دەروون لە فیراقا چەماوەتەوە،

دەبێت گللەیی بگاتە تاڵێك نوور،
چرا خەبەری بێتەوە

پەروانە پایپی عیشق پێكا!
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 )17(
نیشتامن ناوی خۆی بیر چۆتەوە...

دەشتی سواغ دراوە بە پەلكەزێڕینەی درۆ،
شاخی رەقبۆتەوە لە سەرمای درۆ..

بۆ چارەسەر دەبێت شەتڵی هەموو پۆستاڵەكانی شەڕ،
بچنەوە بۆ سەرەنوێلكە،

تفەنگە دەمەوەرەكانی بكرێنە بووكەشووشە!

)18(
مناڵە چەتونەكان بە قریوەی بەرد ،

سەری باران دەشكێنن...
بۆ چارەسەر دەبێت سەری باران تیامركەم،

لە ستیانی ئینجانەدا،
تا سەوز بێت لێزمەی جریوە ،

لە كەمەری فڕینا!
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)19(
خەمێكی قەرەباڵغ ڕووی تێكردووم،

بۆ چارەسەر دەبێت قوم قوم ڕۆشنایی،
دەستی باخێكی نابینا بگرن ،نەك گۆچانێكی پەرپووت..
جۆگە پێاڵوە گەنجەكانی ،بداتە ڕووبارێكی پێشمەرگە،

نەك گۆمێكی كەنەفت!

)20(
تۆ ئەوەندە خوڕ خوڕ دڵڕەقیت، كۆكردەوە

شتێك الی چەپمەوە هاڕەی كرد و شكا..
بۆ چارەسەر دەبێت دەنگ بدەم بە حكومەتی گوڵ،

تا دڵڕقی لە دەستورا سكوتكا!
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)21(
جەنگ پاشاموەكانی تۆخرتن تا خۆی،

هەر كەالوەیە لە كۆاڵنەكەماندا،
دەكۆكێ و شەقام ڕشاوەتەوە..

هەر منداڵی بێقاچە ،بە دارشەق
تف دەنێرن بۆ پێاڵو...
هەرالفاوی بێوەژنە ،

گسك لە الوالوی تەمەنیان دەدەن..
هەر كچە ڕەشپۆشەكانە لەو سەری كۆاڵنەوە ،

پاكیزەییان فڕێدەدەن...
جەنگ،جەنگ ..جەنگ هەر دەڕوا

جەنگ دوا كەڤاڵە چارەسەر وێنا ناكا!

2017/5/4
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چەند وێنەیەك
لە...تا

)1(
تا پاڵتۆی )با( بدوری،

ماڵەكەت  تەپوتۆز دەكاتە بەری!

)2(
تا هەور هەرچی هەڵمە زنجیركا،
باران بە چاو داگرتنێك كرانەوەی

جۆگەلە و ڕووبار!

)3(
تا نان بەپێخاوسی خەریكی نووچدان بێت،

لەوێدا ڕەهێڵەی ستەمكاریی!
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)4(
تا خۆر دڵی تەنگ بێت بە تارمایی،

لەوێدا شەوەزەنگی ئەبەدیی!

 )5(
تا شەو پێك پێك نووسنت هەڵدا،

لەوێدا گەوجاندن كەوشەنی  ڕەها!

)6(
تا چراكان سەرخۆش بن بەهاروهاجی،

لەوێدا تاریكی خۆی حەشار دەدا!

)7(
نیوتنەكان بە)تا(ی گەمژەبوونا چوون،

نەیانزانی هەموو سێوەكان ،
لە بازگەی ستیاندان!

2018/4/23
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عەین،شین،قاف
)1(

لە عیشق ناحاڵیرت نییە،
عیشق ئەزموون دەكەین،

تا میهرەبانی باڵەفڕ بێ..
كەچی تێنەگەشنت لەو سەرەوە دێتەوە،

عیشق تەفسیر دەكەین،
تا ڕق و كینە بشۆینەوە..

كەچی نەبیسنت هەنگاو دەنێ،
كەڕی لە چاوەڕوانییا تەئویل و

قفڵ هەر گوارەی گوێ!
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)2(
لە عیشق كۆتاییرت نییە،

مەدلوولی عیشق مەحاڵە،
دال دال دانەوێ،

ئەگەر كەسێ عاشق نەبووبێ..
تكایە خودا باعاشق نەبین،

كە كاتێك عیشق چاو دەچێنێ،
كۆتایی فیكە دەكێشێ !

)3(
لە عیشق نابیناتر نییە،
كە دەگاتە لێوی لوتكە

كەروێشكەی ئەو گیایە نابینێ،
)با( زیكری فێر دەكا،

فڕینی ئەو كۆترە نابینێ،
ئاسامن لە باڵەكانییا دەنوێ،

ئەو مێروولەیە نابینێ چەند بە سەختی،
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واژۆی لەتێ نان دەكا..
عیشق هەر لە ئەزەلەوە نابینا بوو،

بۆیە تابوتی خستە سەر شانی و
بووە جەلالدی چیرۆك چیرۆكەكانی!

)4(
لە عیشق ئاگرتر نییە،

واتای دۆزەخامن نەدەزانی،
ئەوە عیشق بوو فێری كردین،

ئەم زەمهەریری ژیانە
ئەگەر عیشق نەبا،

نە لە ئاگری ئاگردان دەگەشتین و
نە لە بەهەشتی گەرمادا،

خۆشەویستی خودا !

2020/9/21
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قوڵبوونەوە
)1(

گۆزەیەك شەراب هەر لە خۆیەوە لە دایك نەبووە،
ترێ ماندووبوون لە ئەوكی گیراوە،
ئاخی بلورینی ژنێكی تێكەاڵو بووە!

)2(
نیشتامن چییە

ئەگەر هەموو پیتەكانی دیوار بن؟
زیندان پێدەكەنێ،

تاریكی هەتاو دەكێشێ!

)3(
)با( لە هەندێ جارا دەبێتە ڕەشەبا ،
لۆمەی ناكەم تووڕەبوونی سەر دەكا

لە بینینی سوتان و خنكان و شكان!
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)4(
دڵۆپێك ئاو حەقیقەتی نییە،

باران بۆ ئەوەی لە سەرئێشە ڕزگاری بێ،
ئەندامەكانی جەستەی دەتەكێنێ!

)5(
خۆڵ یاخی نەبێ كە بوونی ئەزەلییە،

نووچێك بدا لە یەخەی مەرگ،
تەرمەكان شاهیدن!

)6(
بەرد بۆ شانازی دەكا كە بێدەنگە؟
هەرەمەكانی فیرعەون شاهیدن،

دەنگدانەوەی بەرد ،
بووە سەمەرەی سەرسوڕمان!
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)7(
مێژوو نەڵێ هەوڵم دیارە،

جگە لەڕابردوو،
لە كوێوە دەبێتە سوار و پیادە؟

)8( 
با ئاوێنە ئەوەندە بە فیزەوە سەما نەكا،

هەموو نهێنییەكان دەزانێ،
لەرەی لەرزینێك بەسە،

هاواری هاڕە بكا!

)9(
با خۆرنشین ئەوەندە لۆمەی

ئێوارە نەكا چۆتە باوێشكی خەو،
ئەوەی لەبیرچوو دەبێتە سەرینی شەو!
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)10(
با شمشاڵ ئەوەندە سەرەڕۆ نەبێ،

دەنگی خۆشرتە لە ڕەشەبا
دوێنێ قامیشێك بوو سەر بە خێڵی )با(

)11(
ئاگر با ئەوەندە متامنە نەكا،

بە شەڕی مەشخەڵەكانی.. لە كۆتا شەڕا،
بۆ خۆڵەمێش نووچ ئەدا !

)12(
با گژوگیا بە نەشئەیان لە خۆبایی نەبن،

كە پووشپەڕ هات،
غوبار لەبەر دەكەن!
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)13(
هەموو كۆشكەكان پێدەكەنن،

كە لوتیان گەشتۆتە ئاسامن
سەردەمێك دێ پێكەنینیان،

چۆتە كەالوەكان!

)14(
با باڵندە سەركێشی نەكا لە ئاسامنا دەفڕێ،

ڕۆژێك دێ، لە خاكا نیشتەجێ!

)15(
لە پلیكانەكانی تاریكیا،

شەمشەمە كوێرە بە لوتبەرزییەوە،
هەنگاو دەشێلێ،

ئەوەی لە بیرچوو، بە تاڵێك ڕووناكی
قفڵ ئەدرێ لە باڵەكانی!

2018/7/24
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پۆستەرەكانی پیاو
)1(

هەر لەدوورەوە با بتناسم،
حەرفی ئەم دەستنوێژە مەشكێنە

نەوەك دڵم نوێژ لە بیركا
پیاو

)2(
با لەدوورەوە بۆنتكەم،

كە شوشەی بۆنت قڵپ كردەوە،
نەزیفی ڕۆحم پەرتبوونەوە

پیاو
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)3(
خۆشەویستی درۆیەكە بەرژەوەندیی،

عیشق كەڕوو دەكا،
كە تاڵێك لە پرچمت هەڵدا

پیاو

)4(
كە بە چاوەكانا پیادە بوویت،

گەشتیتە جەنگی جەستە،
جێهێشنت پیشەتە 

پیاو

)5(
بە چ ئایەتێك ئیامنت ئەزبەر كردووە!

ناچیتەوە سەر نوتفەی پاییز...
فیراق هەموو تەمەنتە 

پیاو
2019/6/17
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كۆنترین زیندوو
)1(

لە دەسەاڵتی دیكتاتۆرەكاندا،
كۆنرتین كۆیلەیە،

كورسی

)2(
لە سەر گاشەبەردێك بە یەك تەكان،

دەگاتە بڕبڕەی ئاسامن،
باز

)3(
بە گرتنی قۆچەكانی،

هاروهاجی لە بیر دەچێتەوە،
گا
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)4(
تانجییەك دەگاتە نێچیرێك،
تەپوتۆزێك تەژی لە ناڵین،

ڕاو

)5(
لە تەنگەبەرێك لە دایك دەبێ،

كەچی پانتایی ئاسامن لە باڵەكانیا
هەڵۆ

)6(
تاریكی پەالمارم دەدا،
كە بیر لە تۆ دەكەمەوە

داگیرسان
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)7(
هەمیشە لەدڵدا كەرەنتینە،
چوون گوڵ كۆیلەی ئینجانە

عیشق

)8(
كوێرە ڕێگاكان بەناو تاشەبەردەكاندا،

پێشبڕكێ دەكەن،
مار

)9(
ئاشقی خواردنی تەرمەكانە،

لە شەڕگەدا
قەلەڕەش
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)10(
ژەنگ هەڵدێنێ،ئەگەر

كێالن نەكاتە ماڵی
خەنجەر

)11(
ئەگەر نەبێتە گۆچانی كۆشك،

كۆشك چاوەڕێی ڕووخانە
دیوار

)12(
دەگرین ،پێدەكەنن

لە عیشق نازانن،
بووكەشوشەكان
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)13(
كە نیگای تۆم بینی،

خۆمم لە بیرچوو
ئەوین

)14(
لە دووڕیانی جۆگەلە و درەختا،

خەوی لێ كەوتووە
حەقیقەتێك

)15(
لە هەناویا تیشك دەفڕێ،

دەمامكە دەم وچاوی
تاریكی
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)16(
لە پەڕەكانییا بۆن دەبینم،

لە دڕكەكانیشیا برین
گوڵ

)17(
گۆزەكان پڕن لە شەو،

كشومات نووستون
شەراب

)18(
یەكەم ناڵینە ،

لە مندااڵنی هەورا
چەخامخە

)19(
میراتی بەفر ئەشكە،

هی بارانیش 
كەفی دەریا

2020/5/10
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كۆی كۆتاییەكان
 )1(

پێی كۆاڵنەكان هاژەیان دێ،لە ڕۆشنت
ئەوەی كۆاڵنی من و تۆ كلۆمدەدا

دیوار

 )2(
كە پێدەكەنێ شەپۆل دانەكانییەتی و

كەفیش چاڵی ڕوومەتەكانی
دەریا

 )3(
ئاوەدانی )با( كە لە ژوورێكا نووست،

خامۆشییەك پەنجە هەڵدەبڕێت
مردن 
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)4( 
لەسەر گۆڕی زبڵەكان،

بانگ ئەدەن
كەڵەشێر

)5(
خەوی لێ دەكەوێ و

تاریكی گەمارۆی دەدا
چرا

)6(
هەمیشە لە سۆراخی درەختەكاندا،

وێڵگەردن بۆ نیشتنەوە
باڵندە
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)7(
كە پێكی پەژموردەیی دەنۆشێ،

كراسی ئاو و ڕەهێڵەی هەتاو ناپۆشێ
باخچە

)8(
لە كوچەی داڵ تەنیایی خامۆش دەكا و

ترس دەخاتە ژێركەوشەكانی
عیشق

)9(
قاچی نییە، كەچی ڕۆژانە

سەردانی گۆڕستان دەكا
تابوت
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)10(
سەری دەبەستێ بە فیكەی )با(

ناوقەدی بە هێشوی باران
چیا

)11(
بەخشندەیی تل دەكاتەوە،

شەپۆلدانی تیشك لە چاوەكانی
خۆشەویستی

)12(
كراسی بەری هەتاوێكی نەخۆش،

شانەی سەری زریانێكی سەرخۆش
زستان

سلێمانی ۲۰۱۹/۱/۸
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لەبەر ڕۆشنایی
ڕۆحگەراییەوە

-1-
قرژاڵ، كە ئاو ماندووی دەكرد:

پاڵی دەنا بە نیوەڕۆ و،
لە عەرسێكی فێنكدا،

بە دوای تراویلكەدا دەگەڕا!.
———

قرژاڵ، نیوەڕۆیان دەعوەتی كیسەڵ بوو،
بەس هێندە بە خاووخلیچكی چێشتی حازر دەكرد:

دەبوو بە عەرس.
لە داخی گەرما:

قارچكی دەكردە كەپر!.
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-2-
سیرسكە، بە فڕینێكی باریكەوە:

دەگاتە قوژبنی دیوارەكان.
بێئاگا لە مرۆڤ،

هەموو دیوارەكانی بە ژەهر قیرتاو كردووە!.
———

سیرسكە، دەبێت بگەڕێتەوە نێو حەقیقەتی خۆی،
لە پەیڤی نەشیاوی مرۆڤ دوور بكەوێتەوە.

مرۆڤ، وەها بە دوایدا بگەڕێت:
هیچ ئاوازێك لەو خۆشرت، نەچووبێتە گوێچكەیەوە!.
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-3-
گیا، ئەوەندە بە سەوزی زیكر و تەهلیلە دەكات:

تا، تای لێ دێت و، زەردهەڵدەگەڕێت.
دواتر، لەسەر بەرماڵی با:

شۆڕشی نوێژ بەرپا دەكات!.
-———

گیا، دوای تەواوبوونی زیكری، لە ژێر پێی مرۆڤ:
وەك دەروێشێك، خەنجەر هەڵناكێشێت و،

بیدات لە تەپڵی سەریی و،
لە بەرچاوی هەموواندا: خوێنی لێ بچۆڕێتەوە.

گیا، لە تاو پەلكێكی، كە زەردهەڵدەگەڕێت:
لە ژێر پێشدا، هەر سەرقاڵی نوورە!.
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-4-
قوتابخانەی بەرد، دەچێتەوە سەر شۆڕشی سپیی.

ئیدی هەموو ئاقڵەكان، لەوەوە:
فێری تێزێك دەبن،

ئەویش، ئەفسانەی بێدەنگیی!.
———

بەرد، قوتابخانەیەكە: دەچێتەوە سەر شۆڕشی فیكری.
لە هێزی سوور نییە و، سپیخوازە*.

گەر ئەقڵ نەچێتە نێو دەستەوە:
حەز بە سەری كەس نەكات، خوێنی لێ بچۆڕێتەوە!.

* سپیخواز: ئاشتیخواز
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-5-
ڕێوی، هەرچەندە فێڵباز بێت:

ناگاتە فێڵی مرۆڤەكان.
دان بۆ مریشكەكان ڕۆ دەكەن:

دواتر، جەلالدن بۆیان!.
———

ڕێوی، بیانووی دەمی مرۆڤە:
بۆ فێڵكردن خوڵقابێت.

ئەو، لەبەر چەقەڵ سەری لێ شێواوە:
كە زۆر لە خۆی دەچێت!.
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-6-
پەپوولە، تەنیا وەرزێكی هەیە بۆ ژیان:

بۆنی هەموو گوڵێكی كرد و، عیشقی پێ نەكرد، بۆ خۆی.
دوا جار، لە حیكمەتی چرایەكدا:

بۆ عیشق بووە قوربانی!.
–——

پەپوولە هێندە دڵتەنگە، ناگاتە وەرزێكیش:
وەك پەككەوتەیەك، بەسەر چڵی نێرگزێكەوە، سەردەنێتەوە.

نێو  دەیخەنە  شاعیرانەی،  ئەو  داخ��ی  لە  نا،  خۆی  وەك 
ڕستەیەكی شیعریی:

كە جگە لە دڵەڕاوكێ بۆ مەرگ، هیچ تروسكاییەكیش بۆ ژیان 
ناهێڵنەوە!.
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-7-
تابلۆی سەر دیوارەكە:
چیرۆكێكە لە ئەفسانە.

ورچێكە، لە نێو بەفردا گەمە دەكات:
مناڵێك، قاپێك لە پێكەنینی پێشكەش دەكات!.

-———

ورچ، هێندە ناشیرین كراوە بە ڕێنووسی قەڵەویی:
ژن و پیاویش، هەمیشە ڕكابەرێتییانە لەسەر كزیی.

كەچی دونیای منداڵیی، ئەوەندە پاك و جوانە، كە ورچ دەبینێت:
باوەشمدا  ل��ە  خ��وێ��ن��دن��ەوەوە،  چ��ی��رۆك  دەم  ب��ە  دەڵ��ێ��ت: 

دەخەوییت!.
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-8-
گورك، هەڕەشە لە گیا ناكات: كە سەوزایی حونجە دەكات.

مرۆڤ، برێك جار ئییرەییەكانی كۆ دەكاتەوە: تا لە ماڵی ئەو بێت.
مەگەر لە ماڵی گورگ و مرۆڤدا، چ شتێك هەیە:

گەر گۆشت لە نێوانیاندا، هاوبەش نەبێت!.
–——

گورگ، لە ڕەونەقیی تیژی ددانەكانییەوە مەڕوانە: هێزت بەرێت.
ئێسقانیشت  گۆشتتەوە:  بە  كە  مەبەخشە،  پێ  وەهاشی  بۆنی 

بهاڕێت.
تۆ كە ئییرەیی نابەیت بە ڕۆح و، بتەوێت ئەویش لەتەكتدا بخەوێت:

بە هێزی خۆتدا بچۆوە و، هێندەش بۆن مەكە: گورك قەڵس 
ببێت!.
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-9-
لێشاوی  بەر  دەدەنە  مراوی،  تەنز:  بە  سەیرە،  چەند  مرۆڤ 

دەمارگیریی.
هەرچەندە بڕواتە قوواڵیی پێاڵوەكانی گۆم و ڕووبار:

مەرحەمەتەكانی تەڕبوون ناناسێ.
مرۆڤ چەند سەیرە، تەنزەكانی دەسڕێتەوە:

بە دەستنووسی چەقۆیەك، پەیامی ئاشتەوایی بۆ دەنێرێ!.
———

مراوی، شیكاری چڵپاوخۆریی و، زێرابەكانی بۆ مەكەن؛
بارێك كە لە نێو زگتاندایە، بە قەبزیی بۆی ئاودیو دەكەن،

چ دەكەن، دوایی بۆ گۆشت، بە چەقۆ ئەنجن ئەنجنی دەكەن!.
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-10-
لە كوچە و كۆاڵنەكانی پشیلەوە:

دەچمەوە سەر دووڕیانی خۆشەویستیی و جوانی.
لە دەریای چاوەكانی پشیلەوە، كە مەلەوانەكان هاتنەوە،

وتیان: پشیلە خوویەكی نییە، بێ منەكی.
سەنتەری  لە  گرێیەك  بۆتە  ه��زرە،  بیرچوونەوەی  ئ��ەوە 

سمێڵەكانی!.
———

پشیلە، هەرچی خووی بێ منەكی هەیە، وەها داویانەتە پاڵی:
بە  بووە  كە سمێڵامن سپیی  بێت،  ئێمە جودا  لە  ئاستەم  بە 

ماستی.
كەچی ڕەچەڵەكی شێر و پڵنگ، دەچنەوە سەر جوانیی وی!.

2016 /10/18 – 9

بەشی  هەڵەبجەیی،  ڕۆژ  شیعرەكە:  یەكەمی  بەشی  تێچنین// 
دووەمی شیعرەكە: پێشەوا كاكەیی
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مەدلوولەكانی
كارەسات

)1(
جاڵجاڵۆكە ماڵەكەی ناچنێ،

ئەوە چنینی نێچیرێكە،
هاورێبوون الی خورافەیە ..

چ كارەساتە بەرژەوەندیی!

)2(
دەڤەری بێ ئومێدی گەشتۆتە خنكان،

لە كوێوە دەست هەڵدەبڕێ قامكەكانی ئومێد؟
چ كارەساتە خنكان لەوشكایی!

)3(
لە جۆگەلەكانی سیاسەتدا خوڕ خوڕ دەڕۆن،

شەڕ دەكەن بۆ دەریای ئازادیی،
كەچی لە قوڕی كۆیلە بووندا دەچەقن،

چ كارەساتە ئازادیی!
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)4(
كەوتن ئەژنۆی پێكاوە بە تاریكی،

خەیاڵ خەریكی وڕێنە ،
بەرد سەری شكاوە بە نەرمی ،

كەوتن وخەیاڵ و بەرد
چ كارەساتێكن لە هیچی!

)5(
دەموچاوی ژن پڕە لە باخ،

ڕوخساری درەختەكان تەپوتۆزی ڕەشەبا،
چ كارەساتە ژن گسك دەدات لە سەوزایی! 

)6(
ژوانەكانی خۆشەویستی پڕن ،

لە ئەشكەنجەدانی مێزوكورسی،
چ كارەساتە )با( لە ماندووبووندا بگری!
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)7(
ئەوەمان لە بیر چوو مردن ،كە دائەبەزێ

پێك پێك ژیان هەڵدەدا...
چ كارەساتە ژیان سەرخۆشە بە گەمژەیی!

)8(
زەمەن تێدەپەڕێ، ترسامن بیر دەچێتەوە

لە شەپۆلی شێتی..
شكستامن دەتوێتەوە لە بەندەری نائومێدیی..

چ كارەساتە هەر بەدوای یەقینا وێڵین،
كەچی گومان زیندانی ئەبەدیی!

)9(
مەدلولەكانی یاخی بوون ئەوەیە،

مانگ لە گوڵی ئینجانەدا بشارینەوە ،
ئاوی كانی لەپەرداخێكدا نوقم كەین،

چ كارەساتە پێاڵومان كۆیلەو 
فڕینامن نیگەرانی!



دێڕێك136
دارستان و تاڵێك چۆلەكە

)10(
لە رسوشتا جوانی هەڵدەقوڵێ،

لە ناخی تاریكییا پژمەی ڕووناكی
چ كارەساتە ئاوێنەی ناخامن

دەشكێت بە ئیرەیی!

)11(
بەم هەموو بیابانەی ڕۆحمەوە،

چ رابێعەیەك هەڵكەم، كە فەنا فەنام..
عیشق كە خۆی خەراباتە،

لەچ سوچێكا دەواری عاریفانە هەڵكەم،
چ كارەساتە كە ئەو 

نەگەشتە من و منیش تینوو بە چۆڵەوانی!

)12(
عەندەلیب خەتم دەكەم

یەكێك لە قەفەس باڵەكانی،
دەخاتە تینوێتی فڕین..

یەكێك ئاسامن دەدورێ ،بە باڵەكانییا،
یەكێك دەنگی موتوربە دەكا،لە دڵی كچێك..

چ كارەساتە گوڵەكان خەمتی عەندەلیبیان كردو 
چۆڵن لە عەندەلیب!
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)13(
لەسەر ئەژنۆی زمان

شەپۆلێك بێدەنگی هەڵدەلووشم 
چەنەبازی لە كەروێشكەی گیاكانا ڕادەكشێ،

چ كارەساتە بێدەنگی ،
بلەوەڕێ لە كێڵگەی چەنەبازی !

)14(
ئەوەندە ئاسامنم ،

پاڵتۆی چاوەڕوانی هەڵواسە ،
بە قانوونی تەجەنوونا..
چۆلەكەم لێ بڕوێنە ،

جریوەیەكت دەكەمە بەر ،
چ كارەساتە

ئەوەندە فڕینم ..بۆ هەركوێ بفڕیت
هەموو ئاسامنی  قەفەسەكان لەمندا هەن!

)15(
كاڵوی درەختە پیرەكان ،بە كۆالرە ئارشیف دەكات

عەبای ژنەكان ،تووشی هاروهاجی دەكات..
تەنورەی كچەكانی زانكۆ،كورتر دەكات..

قاچی ڕووبارەكان ،بە قیژە تیرۆر دەكات..
چ كارەساتە مەدلوولەكانی ڕەشەبا
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)16(
كە دایكم ڕۆحی سپاردە شەهید بوون،

تووشی قەیرانی خۆشەویستی بووم ،
لەو كاتەوە گەڕانم كردۆتە پیشە،

چ كارەساتە هەموو ڕێگاكان ونبوون!

)17(
درەخت سەیرم دەكا،

خەونم دەبێتە خوڕەی سەوزایی..
زەردەپەڕ سەیرم دەكا،

پڕ دەبم لە ئایەتی ماڵئاوایی...
مۆسیقا سەیرم دەكا،

گوڵی كراسەكەم دەبنە مەلەوانی )با(..
چ كارەساتە سەیركردنی تۆ لە خەیااڵ!

واتە ئەو پەڕی پووچی!

سلێمانی 2017/11/10
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تەنها تۆ ڕۆحیت ڕۆح...
ئەی موسافیری ڕۆحم
من لەوە دڵنیام خەیاڵ لە دەست دەدەم،

وێنای چ عیشقیك  لەپایپی شەوێكا بكێشم،
كە دەبینم ئاسامنی دڵی زاخاوە بە درەخت

كەچی لە سیامیا بیابان پەتپەتێن دەكات..
دەمەوێ بەردێكی تێگرم،

كەچی پەنجەكانم تووشی پەتای شكان دەكات..
تۆ سوارچاكێكی بلورینی ،نەك خەونەكانی من 
هەركاتێك سیامت دەكێشم بە ئاوێزەی خەیاڵ

نوقم دەبم تا سپێدەی چاوەكانم،
تا لوتكەی تاریكی هەر سیزیفی تەپاوتلم..

چ كافرستانێكە ئەم جەنجاڵییەی من،
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كە دڵنیاییم لێژ دەكاتەوە...
چ قیامەتێكە ئەم ناسینەی تۆ

شوناسم بەر دەبێتەوە شكان شكان ڕۆدەچم..
نامەوێ تووشی پەتای تۆ بم،

تەنها موسافیری ڕۆحتم ،
گەمەی پیاوانە لە ئەندێشەما دەڕوێنی..

هەندێ جار كافر كافری 
ئاڕاستەی باكان چۆن 

بە دڵی كەشتییەكان دەفڕن!
بۆیە هەربەردێكت تێگرم ،

دەستو پەنجەم بە شكان دەچێت ،
ڕۆحم بە گریان ئەی شوشەترین پیاو...

من نامەوێ یارییەكت لەگەڵ بكەم،
دەست لە دیوار دەست بدا لە كارەسات،

من نامەوێ شپرزەی شیعرم،
بلوری ڕۆحت هەراسانكات..
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من موسافیری ئەو شەمەنەفەرانە نیم،
جەنگ بار دەكەن و

شەو دەبەستنەوە،
ئەستێرە دەخەڵەتێنن،فیكە لە سپێدە دەكەن

من تەنها موسافیری ڕۆحتم ڕۆح ئەی ڕۆحرتین ڕۆحم!

***

لەچ حەرفێكی وەسێتەوە وێنات كەم،
كەسرتین تۆ....چ شوناسێك بكەم بۆ تۆ،

كە هیچ پێناسەیەك ناچێتەوە سەر تۆ..
ئەگەر لە تاڵی بارانا وێناتكەم،

ئەوە بزانە باران دەچێتەوە سەر نەسلی مردن،
تەپوتۆزی كاوالشەكان بەپۆزەوە  دەیشارنەوە،
جریوەی درەختەكان بەر دەبنە شینی شنیان،

گوڵی ئینجانەكان بە تەرمی  پێدەكەنن...
من ناوێرم بەسەر بلوری حەوسەڵەتا ،
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باز بدەم و درزێك بكەمە بێتاقەتیت،
ئیرت چۆن وێناتكەم بە تاڵی باران!

من تەنها موسافێرێكم لە ڕۆح،
نامەوێ ببمە ئێوارەیەكی مەست و 

هەرچی ئەو بێدارییانەی هەڵمگرتون،
لە خەوێكی تۆراوا،بە دەستڕێژی گللەیی 

كوچەی دڵت كون كونكەم!
چ مەنفایەكە ئەم ژینە

كەسێك نەبوو گەڕیدەیەكی ڕۆحم بێت و 
پریاسكەیەك لە متامنە ،

بخەمە ناو ژووری دەستەكانییەوە ،
متامنە كۆشكێكە لە هەتاو 

هەتا بریقەی دروستدەكرێ،
ئاوا بوون لەپیریا هەڵدێ...
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كە ڕووخا جگە لە جیلوەی تاریكی 
چی شك دەبات؟

لە سوچی چ سەراحەتێكەوە قسەكانم،
بدەم لە بێژنگی بەسەرهات.. 

لەبەردەم هیچ ئادەمییەكدا 
ئەوەندە دەستەپاچە نەبووم،

كەچی لەئاستی تۆدا،
قفڵ قفڵ زمانم كلیلەو 

كلیل كلیل ڕۆحم داخراو...
ئەڵقە ئەڵقەجەستەم زنجیرو 
دێڕ دێڕ ڕستەم پەناهەندە...
تۆ چیت ئەی ڕۆحی ڕۆحم؟
پەرجۆی ئەو پەیامبەرانەی،
كە هەموو نابیناكان فڕین،
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لە شەپۆلی ڕووناكیا...
یان ئەفسانەی ئەو عەندەلیبانەی،
چەهچەهەیان هەڵقواڵ لە فیراقا،
تۆ چیت تۆ ... ئەی كەسرتین تۆ؟
***

لە عەرافەی چ عاتیفەیەكەوە لێت بڕوانم؟
نامەوێ عیشق بەرپاكەم،تەمەنم بەشی ئەوە ناكا،

جەنگێكی سارد بچێنم لە زەنگی زەمهەریرا..
ڕۆحم بەشی ئەوە ناكات دۆڕانێك ڕاگرم،

لە گەرمەی گریانا.....
خەیاڵم بەشی ئەوە ناكا خەمی تەفسیرێك

هەڵكەم لە عەزابی عیشقا!
من دەوەرانێكی ترش و شیرینم،

بەاڵم لە حەقیقەتا تاڵ
مەحاڵە بگەمە مەداری تۆ...
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سەربەخێڵی فڕینم بەاڵم،
لە حەقیقەتا بێ باڵ

مەحاڵە بگەمە ئاسامنی تۆ...
هەموو ڕێگاكانم گۆڕیوە ناڕۆنەوە بۆ بانە،

ئەمێستا هەر ڕیگایە رێدەكا،
لە قاچی كوێستانەوە،

بۆ قەوسقوزەحی گەرمیان..
كەچی مەحاڵە ڕێچكەیەكی خەیاڵت،

بگاتە چاوەڕوانی من...
هەموو ڕووناكییەكان دەگەنە ئەوسەری تاریكی،

كەچی مەحاڵە تریفەیەكی قسەی تۆ،
بگاتە پەژموردەیی من!

ئەی ڕۆحی ڕۆحم من لە خەمی خۆمەوە ئاوا دەبم
نامپەرژێ نامەیەك پڕكەم،

لە دێڕە عاجزەكانی عاتیفە...
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من مەستم بەخەتی خامۆشی،
لەپێكی عاریفێكەوە تا ئەزەلییەتی هەلالج،

لەڕێسای قاسیدێكەوە تا مەنهەجی هەڵەبجە..
بەاڵم كە تەماشام نوقمە بێ لە تۆ،

مردن لەخودی خۆما دەڕوێنم،
تەریقەتی تەریق بوونەوەیەك تەرحدەكەم...

لە دڵی چاوەڕوانییەكی هەال هەالدا ،
دەڵێم هیچم نییە بۆ وتن ئەی رۆحی ڕۆحم،

بەاڵم كە مردم بڵێ كچێك هەبوو ،
سەر بە تەنزیمی بەفر لێی نەگەشتم،

سەرێك بدەم لە ترپە چۆلەكانی دڵی ...
كچێك هەبوو لە دەالقەكانی وشكە ساڵییا،

ئینجانەكانی مردنی بەپێكەنین ئاو ئەدا،
بە ڕوانینی پەنجەرەكانی دەووت: هیچم نییە بۆ وتن،

كە ئێوە داخسنت موتااڵ دەكەن!
***
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ئەی ڕۆحی ڕۆحم... چ وەفایەكت بۆ تەفسییركەم..
كەشتییەكان ئەوەیان لە بیرچوو،

زەمەنێك بە ئاڕاستەی باكان دەڕۆشنت،
كەچی ئێستا )با( ڕاو دەنێن..

نوكتەكان ئەوەیان لە بیرچوو،
ئەگەر قاقای پێكەنین نەبوایە 
بەگرەوی  گریان دەكرانەوە...
باخەكان ئەوەیان لە بیرچوو،

ئەگەر گڕوگاڵی نەمامەكان نەدەبوو،
درەختەكان بە شەپۆلی لق و چڵەوە 

نەدەگەشتنە ئاستانەی ئاسامن...
منیش لەوە دەترسم بیر لە زەمەنی وەفا نەكەیتەوە،

دەستەكانت پڕكەیت لە مەوسمی جەفا،
خەیاڵت قاچاخكەیت،

لە بیرەوەری قەلەمێكی شێتا...
گللەییەكانم سەر دەكا... ئەندێشەكانم سەراپا سەرەو خوار
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ئاخر من چەند نامەیەكم تەڕكرد بە عەتری عاتیفە،
تۆهاتی سەرپێیانە سەیرت كردن و حەرفێكت ڕەنگ نەكرد،

لە ڕەنگاڵەی نووسینەوە ...
قامەتی نامەكانم پڕكرد لە نوێژی مەحەبەت و

پرسە وەلاڵمێكت نەخستە سێبەرێكی سەرابەوە!
لۆمەت ناكەم ...ژیان شوناسێكە لە سەخاوەتی بێ ئەمەكی،

پێاڵوەكانی پیت پیت لە ملی جێهێشنت سەردەكاو 
دەستەكانیشی برین برین لە نەزیفی زیندەگی!

ژیان هەموو حیكایەتەكانی سەربوردەی عیشقە ،
كەچی تەژی تەژی لە كوشتنی عاشقەكانی..

ئەی ڕۆحی ڕۆحم گرێی ئەم هەموو قابیلە ،
بەمن و تۆ ئەزبەر ناكرێ...

ژیان كە خۆی شمشێرێكی قابیلە،
بەاڵم تكا دەكەم ئەم یاداشتە ،

لە بیرەوەریتا بالوێنە 
كە تۆ پارچەیەك بووی لە ڕۆحم 

تەنها تۆ ڕۆحیت و ڕۆح ..ئەی موسافیری ڕۆحم!

سلێمانی 2018/7/15
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من و ئەو 
)۱(

من چەترو ئەو باران،
لێزمەی نوێژە

عیشقی من

)۲(
من خەون و ئەو خەیاڵدان،

بەربوونەوەی نوچە
واژۆی ئەو

)۳(
ئەو كافر بوو من زاهید،

خوڕەی سێوە
دۆزەخی من
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)4(
من دڵۆپ و ئەو دەریا،

خەڵتانی وشكاییە
دڵی ئەو

)5(
من قفڵی قافییەك ،ئەو قەسیدە

قوڵبونەوەی مەدلولە
دالی من

)6(
من قوربانی ئەو جەلالد،

كاڵبوونەوەی ڕۆحە
جەستەی ئەو

2019/6/21
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ناتەبایی
)1(

بەسەر چوو بێزارییەكانم،
كە لە كفرێكی پەمەییا

چۆڵتكردم!

)2(
بە فیشەكی بێوەفایی،

خەیاڵم لەجێ چوو،كەتۆ
پەرستگەم بووی!
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)3(
تۆ مەسیحم بووی،ئیرت

چ خاچێك چاوكەم،
بێجگە تۆ!؟

)4(
وتت عاشقتم،

ئەمە چرای چ قسەیەك بوو،
تاریكت كردم!

)5( 
ئیرت ئومێد دەبەستمەوە،

متامنە دەخەمە چوار چێوە،
كە هیچی تەڕیكردم!
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نیشتمانێكم هەبوو
نیشتامن لەوەتەی تۆ هەیت،

من باجی بوونت ئەدەم..
هەموو شتێكم كرد تا تۆم هەبێت..

تۆ سەیركە ڕۆژانە پاییز لە خۆم زیز دەكەم
بە گسك بەردەمبە تەرمی گەاڵكان..

هاروهاجی مناڵەكان دەڕوشێنم،
بەرد نەگرنە بۆقەكان و

بە دارالسیك شوشەی ئاسامنی  نەشكێنن
با نیشتامن باڵەفڕ بێت..

زەوقی كچەكان قڵپ دەكەمەوە،
پێیان دەڵێم : بە لەنجەوالر حورمەتی 

شەقامەكان مەشێوێنن، شەقامەكان دڵی نیشتامنن..
شێتیم دەخەمە هەڕەشەیەكەوەو بە هاوڕێكانم دەڵێم:
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هەر سەوزاییەكتان بینی ،بە تۆپەڵ ساڵوی تێبگرن
ئەوانە هەناسەی نیشتامنن...

ماندوو بووم نیشتامن لە ناوت لە خۆت،
بریا شەڕەپشیلەی وێنەكێشانی،

منالێك بویتایە ناوی تۆم لە بیرچووایە..
چ ناتەباییكە نیشتامن،

من هەموو شتێكم كرد تا تۆم هەبێت،
كەچی تۆ ڕشانەوەی تفەنگت پێدام،

كەسەری كاوالشت پێبەخشیم،
لە چاڵی قیژەی عەرعەرا ونتكردم،

لە هەناری هەڵەبجەدا منت خنكاند،
لە نەزیفی شەنگاال كچێنیم وردو خاشبوو..

چ مەرگەساتێكە نیشتامن
تۆ لە دڵام سەوز بوویت و 
كەچی تۆ منت لەبار چوو..

ئاخر من چیم كردبوو ،چی؟
نیشتامنێكی وام هەبوو!

سلێمانی 2017/12/22
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نەبیستن،
      نەوتن،

            نابینا
)۱(

نەبیسنت
چەپۆك لە هەموو دیوارەكان ئەدا،

دەرگایەك نایەتە گۆ...
لەو دیو دیوارەكانیشەوە،

مشتەكۆڵە جێدەمێنێ،
دەرگایەك دەست هەڵنابڕێ!
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)۲(
نەوتن

قەفەسەكان غەمبار بوون،
بۆ كەنەسمە و كەناری نا،

بۆ ئەو ڕۆژەی چڵی درەخت بوون..
كورسییەكان كفر هەڵدەچنن،

بۆ پاشاو دەسەاڵت نا،
بۆ ئەو ڕۆژەی لقی درەخت بوون..

لێ درەخت هیچی نەوت!

)۳(
نابینا

نێچیرێك بۆ ئەوەی ڕاو كرێ،
بە گیا دەڵێن : قۆڵ بكە بەقۆڵی بادا،

تا نوقم بیت لە سەمادا..
بە كێڵگە دەڵێن: بچۆرە ناو كراسی داهۆڵ،

مێروولەكان گەمنیان ماندوو كردووە لەپاشەكەوتا،
باڵندەكە ڕاو كرا.. بۆ ئەوەی لۆمەی،

گیا و گەنم و كێڵگە نەكرێ،
چاویلكەی ڕەش نیشتەوە لە چاویان!
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ڕەنگەكانی
گوڵەبەڕۆژە

)1(
لە زەردەپەڕدا پرسەیەتی ڕەش دەپۆشێت و    

كراسی زەرد فڕێ دەدات،
گوڵەبەڕۆژە

)2(
لە بەرەبەیاندا كە خەبەری دەبێتەوە،

دەستنوێژ بە كەمەری خۆشەویستی دەگرێت
گوڵەبەڕۆژە

)3(
كە ڕۆژ هەڵهات  و دەمی كردەوە

ئەم هەر خەریكی زیكرو تەهلیلەیە،
گوڵەبەڕۆژە
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)4(
بۆ هەمیشە ئیامنی هێناوە،

بە خۆر نایگۆڕێ ئایدیایی 
گوڵەبەڕۆژە

)5(
وەرزی هاوینی بە مەرەكەبی ماچ،

كردووە بە زەخرەفەی ماڵی 
گوڵەبەڕۆژە

)6(
تینووە بە خواردنەوەی پیتەكانی خۆر،

تێر نابێت لە پێكی تیشكەكانی
گوڵەبەڕۆژە

)7(
كە شەپقەكەی سەری الدەداو نووچ دەدا،

بۆ حەزرەتی ئێوارە، نەخۆش دەكەوێت
گوڵەبەڕۆژە

سلێمانی   2018/3/4
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هەستێك 
عیشقێك ڕۆحم ڕۆشندەكا،

كۆتاییەك لە هەناویا!
چاوەڕوانییەك لە چاوەكامنا گرمۆڵە ،

كە دەیكەمەوە هەڵدەفڕێ!
نركەیەك لە دڵام خەریكی ناڵینە،

كەپێی گرت دڵم دەخوات!
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كورسی 
دارتاش قاچی بۆ چێدەكا،

ژن بەرگی بۆ دەدورێ
كەچی دەبێتە كۆیلە 

كاتژمێر 
كە درۆی لێ دەتكێ،

ژوانی عیشقێك دەژاكێ و
عاشقانیش پەژموردە
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دكتۆر فەرهاد
بە شێتامن دایە قەڵەم،بەاڵم

ئەو لەسەرووی ئەقڵەوە پێكەنینی باراند،
ئێمە لەزەلكاوی ئەقاڵین..

پێشەوا قازی 
ئاوی ئاراس ئیرەیی برد،

لەوشكانییا خنكانی داهێنا،
چوار ڕووبار لە دڵێكا گریا!
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لیریكێك
ئەی باران مەبەرە زریان،

الوالوی مەعشوقێك لە خەیاڵدامنە
با نەلەرزێ..

ئەی باهۆز هێواش بڕۆ
دڵم بیری كەسێك دەكا

با درزی تێ نەكەوێ!

پێكانی دڵ 
هەموو  بۆ پێكانی دڵن :

فڕینی تیرەكان ،قیژەی گوللە تۆپەكان ..
مەرحەبای تانكەكان و قاقای تفەنگەكان ..

كەچی تۆ لە دوورەوە دڵت پێكا،
بە تیری هەناسەكانت كوشتنت حەاڵڵ كرد،

ئەی نالەبار ،ئەی پیاو!
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تێرامانتك، تك
)۱(

مل پێاڵوی بیابانە،
كاسكێتی شاخیش

بەفر
)2(

تابووتی مرۆڤەكان دارەمەیتە،
هی گوڵەكانیش

ئینجانە
)3(

كۆیلە بوونی باڵندە قەفەسە،
هی مرۆڤیش

بەندیخانە
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)4(
لە ناوشانی شاخدا داربەڕوو دەڕوێ،

لە هەناسەی بیابانیشدا،
مل

)5(
كەروێشكەی گیا ڕیشی زەوییە،

پشتوێنی كەمەریشی
گواڵڵە سوورە

)6(
كە دیواری دڵ درزی برد،

ماڵئاوایی هەڵدەچنێ،
مەحەبەت

)7(
زۆر جار گوڵ كە دەشنێ

لەناو پاكی ئینجانە نا،
لەزبڵخانە   
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وردبوونەوە 
)1(

بیابان لەناو ملا قیژەی بۆ دەچنێ،
عەر عەر تەرم تەرمی هەڵدەچنێ

ئەنفال

)2( 
ڕابردووم بە كورسی كورسی ڕووشا،

فڕینم لێكەوت لە جەژنا،
مناڵی
)3(

تا چاو بڕ بكات ،
شەمەنەفەری ئاسامنە،

بێ موسافیر..
دووكەڵ
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)4(
لەپووشپەڕا دەڕاسەكان ،

تەرمی دروێنە دەكەن
كێڵگە

)5(
چۆلەكەكان موتااڵی بۆ دەكەن،

عاریفانە سەرخۆش دەبن بە زیكری،
گەنم

)6(
كتێب دەخوێننەوە،

ماڵ پڕ دەبێ لەچلچرا
ژن

2019/6/10
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ئەفسانەی
چەند هایكویەك

)۱(
تاشەبەرد بێدەنگی دەكاتە بەری،

چەمیش كاسكێتی،
چەنەبازیی

)۲(
كاوالش پڕە لە كەلوپەلی پیر،

شێتخانەش باڵەفڕی
هۆشیاریی
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)۳(
شمشاڵ شەونخونی )با( دەكێشێ،

بەهاریش پایپی
سەوزایی

)4(
ئەفسانەی مەڕ خولی سەر بڕین 

هی كیسەڵیش تەمەن درێژیی،

)5(
جەنگ سەربازەكان دەكاتە خۆراكی،

ئاشتیش جەنگ دەكاتە
پێاڵوی
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یەقین
)1(

شەو بە خەوتن دادەپۆشم،
بەیانی لەپرچەكامنا وەرزش دەكا،

واژۆی شنەبا

)۲(
هێشووە تەماشایەك،

لە پەنجەرەكەدا دەڕوێ،
كچێكی كۆیلە

)۳(
ئێوارە سیس دەبێ،

سێبەرەكەم قەد دەكەم،
نوستنی خۆر
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)4(
تاریكی قفڵم دەكا،

لە چاوەكامنا یەقین دادەگیرسێ،
دۆزینەوەی خۆم

)5(
لە هزریا تابوت هەڵدەچنێ،

كۆتا تابوت بۆ خۆیەتی،
دەسەاڵتی پاشا

2020/1/31
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وێنە ڕژاوەكان
)1(

لە خەیاڵدانیا هەڵدەقوڵێت جۆگەلە و ڕووبار،
لە شەپقەی سەریا، كەروێشكەی چیمەن 

ملی بیابان

)2(
لە بەیانیدا قۆپچەكانی سنگی ئاوەاڵ دەكا،

بۆ منەی خۆر.. لە ئێوارەدا باڵی دەپێچێ لە پرسە
گوڵی الوالو

)3(
ناوقەدی بەلێزمەی گیا دەبەسێت،

سەرپۆشی سەری بەچریكەی مەلەكان
وەرزی بەهار
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)4(
خەریكی گیانەاڵیە لە گیرفانی ئێوارەدا،

جانتاكەی پڕ دەكا لە میمی مردن
حەرفەكانی زەردەپەڕ

)5(
خوێنی دەبەخشێتە گواڵڵە سورە،

خودی خۆشی دەچێتەوە مناڵدانی نیشتامن
جەستەی شەهید

)8(
ئاوێنە نغرۆیە لەپێكەنینا،

كە بینی هەموو ماكیاجەكانی قووتدا
جانتای كچێك
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)9(
واجوانن بە ستیانی گەاڵ خۆیان حەشاردەن،

نەك لەسەر زومی لقەكان)با( بكێشن
رسكی سێوەكان

)10(
ئاسامن دەخاتە گریان..

تەرمیشی لە كراسی بژوێنا پێكەنین
دڵۆپەی باران

)11(
سەری سەرقاڵی  بە باهۆز بەستووە،

قادرمەی قەدی بە زریان 
دالی دارستان
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)13(
دوای چێكردنی پورە،

چلورەی چیاكان شیرین چوون
شانەی هەنگ

سلێمانی  2018/3/24



175

رۆژ هەڵەبجەیی

كەڤاڵی ئەگەرەكان
)1(

ئەگەر كەوشەكانی نەكاتە پێی، تاریكی
بەسەرشەقامەكانەوە دەنیشێتەوە

چرا

)2(
ئەگەر كەوتنی نەبوایە،

گوڵ نەدەبووە دۆستی باخچە
باران
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)3(
ئەگەر پێاڵو نەبوایە، لە چاڵ و چۆڵی

جادەكان دەبورانەوە
پێیەكان

)4(
ئەگەر لە پالنی فڕین شارەزا دەبوو،

نوچی نەدەدا لە بااڵیا
فوارە

)5(
ئەگەر ژمارەكان دەموچاوی نەدەكێاڵ،

گەنجی ژەنگی نەدەگرت
تەمەن

2020/5/12
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شوناسەكان
)1(

شوناسی ماڵ جێناوە،
كە ماڵ لە چۆڵییا چاویكردەوە،

مردن چۆن چەپڵە لێدا ؟!

)2(
شوناسی بەرد ڕەقییە،

ڕەقی كوا ڕاڤە دەكرێ؟
لە درزی تاشەبەردێكا،

گیا چاوشاركێ دەكا !
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)3(
شوناسی )با( باڵەفڕە،

باڵ لە چ ڕەهەندێكا ڕواوە؟
تا ئاسامن واژۆی بكا!

)4(
شوناسی چاو چاوەڕوانییە،
چاوەڕوانی لە نوونی چاوا،

چەند دێڕی كێاڵوە
تا كۆتر نامەكان كۆكاتەوە!

)5(
شوناسی دارتاش لە دوو دار زیاتر چییە؟

دارێك لە هزریا بێشكە سەوز دەكا،
ئەویرتیان هێرشێكی قاوەییە،

لە دارە مەیتا!!
2021/1/30
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بیرەوەرییەكان
)1(

ژیان پاشاموەیەكە،
لەسەرپشتی مێروولەیەك،

پاڵی پێوە دەنێ بۆ شارەكەی،
كە مردنیشی بینی،

دەڵێ: درەنگ هاتی مردن
لە كوێ بتبەستمەوە!
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)2(
الوالو و گوڵەبەڕۆژە خۆرپەرسنت،
كە بەشەویش خۆیان دادەپۆشن،

خۆر دەبێتە كۆیلەیان!

)3(
من لەسەرمێزەكە كە ئەوم بینی،

پاڵتۆكەم لە پێكەنین تەكاند،
ئەو منی نەبینی 

كە دووكەڵی جگەرەكەیم بینی،
قومێك هەناسەم لەرزی

مەوداكەم كۆكردەوە..
لێ كە ئەو منی بینی...

ئێوارەم كردە پێكانم و ڕۆیشتم..
ئەو ئێوارەی لە كاسكێتەكەیا دانا،

دڵۆپێك مەحەبەت كەوتە سەر لێوی،
مەوداكە بووە جێهێشنت!
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)4(
دواجار مردن گریامنان پێدەفرۆشێ،

دایكێك لە جادەكەدا،
پێاڵوەكانی لەبیركرد،

تا مناڵەكەی ون نەكا،
كەچی مناڵەكە لەگەڵ جادەكەدا،

تەمەنییان كۆكردەوە،
جادەكە بوو شاڕێ،

منداڵەكەش لە بەرزی بااڵیا،
دایكی حەشاردا لە شەكەتی سەفەرێكا،

وێستگەی مردن!

2021/1/27




