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پێشەكیەكیكۆنونوێ

شیعر بۆ من دیاریكردنی دوو هەڵوێستە :

1. گوزارشت لە بیركردنەوەم.

2. بە گژاچوونەوەی ناكۆكی و كێشەكانی ژیانە. بە تایبەتیش دیاریكردنی 

ی��ا وەك���و ك���وڕی گەلێكی چ���ەوس���اوەو نیشتامن  هەڵوێستم چ وەك���و م���رۆڤ 

دابەشكراو و داگیركراو.

من لە بنەماڵەیەكی ئاینی و نیشتامن پەروەردا گەورەبووم،دایكم )شوهدیە(

بوو،باوكیشم  ك��ەرك��ووك  نزیك  پەڵكانەی  ل��ە شێخەكانی  رەش��ی��د  ی شێخ 

كوڕی شێخ سەید گوڵی شێخ عارفی هەشەزینی بوو لە ناوچەی سەنگاو. 

ل��ە دەف��ت��ەرێ��ك��ی دەس��ن��وس��ی ب��اوك��م��دا س��اڵ��ی ل��ە دایكبونم ن���ورساوە 1954، 

ب����ەاڵم ل���ە ن��اس��ن��ام��ەی رەس��م��ی��م��دا ن������ورساوە س��اڵ��ی 1956. ئ���ەم دوو س��اڵ 

جیاوازیە هەم سودی هەبوە و هەم زیانیشی هەیە.

 زۆر م��ن��داڵ ب���ووم دای��ك��م م�����ردووە، دای��ك��ی خ��ۆم��م زۆر ب��ە م��ن��داڵ��ی بینیوە، 
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ئەوەندەی لە بیرم بێت،هیچ شێوەو سیامیەكم لە خەیاڵدا نیە ؟ تەنانەت 

ع��ەب��دول��ای  م��ەال س��ەی��د  نەنكم )سەبیحەخانی  م��ن��داڵ��ی  ن��ی��ە.ب��ە  وێنەیشی 

گ����ەورە دێ ( ك��ە م��ن پ��ێ��م دەوت ))دای�����ە گ������ەورە(( ب��ە خ��ێ��وی ك������ردووم. دای��ە 

گەورەم واتە خێزانی باپیرم كە بە ئەویشم دەوت ))باوە گەورە((،دایە گەورەم 

خ��ێ��زان��ی دووەم�����ی ب��اپ��ی��رم ب���وو ل��ە دوای م��ردن��ی دای��ك��ی ب��اوك��م،چ��ون��ك��ە خ��ۆی 

منداڵی نەدەبوو؟ منیش بێ  دایك بووم، سۆزو خۆشەویستی دایكایەتیم 

هەر ئەو بوو،ئەویش منی بە كوڕی خۆی دەزانی . بۆ نەگبەتی من ئەویش 

ساڵی 1968 كۆچی دووایی كردو، لە رۆژی مردنی دایە گەورەمەوە هەستم 

بە بێ  النەیی وماڵوێرانی كرد، كەومتە حاڵەتێكی دەروونی زۆر ناخۆشەوە.

ب��اوك��م ب��ە رەن��ج��ی ش���ان و ك����وێ����رەوەری خ��وێ��ن��دن��ی م��ەالی��ەت��ی ل��ە ه��ەش��ەزی��ن��ی 

وناوچەی سەنگاو وق��ەرەداغ و ق��ەراج وسلێامنی ت��ەواو كرد،لە سلێامنی لە 

خزمەتی مامۆستا مەال رەحیمی پەرخی ئیجازەی مەالیەتی وەرگرتوە، باوكم 

مامۆستایەكی شارەزا بوو لە ئاینی ئیسالمدا، پێش مردنی هەموو قورئانی 

لە بەر بوو. باپیرم پیاوێكی خواپەرست وسەرڕاست و ن��ارساو بوو.خەڵكی 

سڵیان لێ  دەك��ردەوە، لە ناو خەڵكیدا خۆشەویست و دیار بوو. هەرگیزلە 

بەاڵم  بخۆ،  ماڵەكەی خۆت  دەیووت))شۆربایەكی  زۆرج��ار  ناچێتەوە،  بیرم 

مەبە بە پیاوی بێگانە(( ئەو قسەیە بۆ سەرجەمی بنەماڵەی ئێمە بوو بو بە 

نەخش، ئێستاش وەكوو وتەیەكی پیرۆز لە گوێمدا دەزرنگێتەوە.

بۆ مێژوو دەیڵێم یەكەمجار باوكم بە هەوڵ و تەقەالیەكی زۆر قوتابخانەی لە 

هەشەزینی كردۆتەوە، لە كۆتایی پەنجاكانی سەدەی رابردو ساڵی 1959 و 
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بە دواوە،باوكم هەوڵێكی زۆری لەگەڵ دایەرەی پەروەردەی كەركووكدا داوە 

تا بریاری كردنەوەی قوتابخانەی هەشەزینی بە ئەنجام گەیاندووە. منیش 

ی��ەوە دەستم بە خوێندن كرد.یەكەم  لە قوتابخانەی هەشەزینی  یەكەمجار 

مامۆستام كە فێری خوێندەواری كردم، خوالێخۆش بوو مەال محەمەد كە 

خەڵكی الی زەردك و بیبانی بوو، مەال محەمەد باوكی سەالم بوو، سەالم 

گەورە بوو، بووبە شاعیرو بە سەالم محەمەد نارسا، .مامۆستای دووەمم كە 

فێری دەرس و خوێندەواری كردم مامۆستا ))عەبدولای حاجی مەجید(( 

وا رێكەوت ئەویش خەڵكی زەردك بوو، كرا بوو بە مامۆستای هەشەزینی، 

كوڕێكی لە هەشتاكاندا رژێمی بەعس لە كەركووك لە سێدارەی دا.

 ژیانی منداڵیم لە گوندی هەشەزینی ژیانێكی تایبەتی و خۆش بوو، سەر 

شینایی وپاسكردنی مەرەزەو ماسی گرتن وسەر درەوو خەلەو خەرمان،گەرماو 

بارانی  ف��رو  پایزان،بە  قرچەی هاوینان،دیمەنی گ��ەاڵو چ��ڵ��ەداری داوەری���وی 

دی��اری��ان  نەخشی  ب��ە گشتی،  ب��ەه��اران، رسوش��ت  زستانان،گەلێ  دیمەنی 

ئەو دیمەنانە  لە شیعرەكامندا  تایبەتی  بە  ئەندێشەمدا جێ  هێشتووە،  لە 

دی����ارن، ب��ە دەس��ت��ی خ���ۆم ن��ی��ە، ئێستاش رسوش��ت��م ل���ەال ج��وان��ەو ب��ە س���ەدان 

خەونم بەو جێگاو شوێنانەوە دیوە كە لە سەرەتای ژیانم دا لێیان ژیاوم.

ل��ە ن���اوەڕاس���ت���ی س��ااڵن��ی خ��وێ��ن��دن��ی س��ەرەت��ای��ی��دا ب����وو، ك��ە ه��امت��ە ك��ەرك��ووك 

ول���ە م��اڵ��ی ب��اوك��م��دا ژی��ان��م ب��ە س���ەر ب����رد، خ��وێ��ن��دن ب��ۆ م��ن ل��ە ك���ەرك���ووك زۆر 

ناخۆش بوو، من مناڵێك بوم لە الدێوە چوبومە شار،شەرمن و بە ئەدەب، 

منداڵی ش��اری��ش زۆر ه��ارو ه��اج و خ��راپ ب���وون، س��ەرم س��ووڕ دەم��ا بۆچی 
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پەنجەرەكانیان دەشكاند؟  مندااڵنە ش��ووش��ەی  ئ��ەو  قوتابخانەی ش��اردا  لە 

ب��ۆچ��ی ئ��اودەس��ت��خ��ان��ەك��ان��ی��ان پیس دەك����رد؟ ب��ۆچ��ی ش��ەڕی��ان دەك���رد ؟ بۆچی 

زمانیان لە مامۆستاكانیان دەردەهێناو جنێویان پێ  دەدان ؟ من مامۆستام 

خ��ۆش دەوی��س��ت، مەگەر هەندێ  مامۆستای ن��ەزان نەبێ  كە غ��ەدری��ان لە 

منااڵن دەكرد.

دوو م��رۆڤ��ی ت��ر ل��ە ك��ەرك��ووك نەخشیان ل��ە س��ەر ژی��ان��م ه��ەب��وو،رەن��گ��ە خۆیان 

هەستیان پێ  نەكردبێ ، ئەمانەن:

م���ام���ۆس���ت���ا ع���ەب���دول���رەح���امن���ی ش���ێ���خ ع���زەدی���ن���ی ك���ان���ی چ����ن����ار: ئ���ەو   .1

دەم��ە باوكم دوك��ان��ی كوتاڵ فرۆشی هەبوو لە ش��اری ك��ەرك��ووك، مامۆستا 

ع����ەب����دول����رەح����امن زۆرب��������ەی ئ�����ێ�����واران دەه����ات����ە دوك����ان����ەك����ەو ق���س���ەی خ��ۆش��ی 

ب���ۆ دەك���ردی���ن،ش���ی���ع���ری ش��اع��ی��ران��ی دەخ����وێ����ن����دەوە، ن��وك��ت��ەو ق���س���ەی ج��وان��ی 

دەگێرایەوە، وای لێ  هات من هۆگری ئەو پیاوە ب��ووم، سەیر ئەوە بوو،ئەو 

ه��اوڕێ��ی ف��ەق��ێ  ی��ەت��ی ب��اوك��م ب���وو، ب���ەاڵم ب��ە تەمەنێكی گ����ەورە ك��ە خ����اوەن ژن 

و م��اڵ و م��ن��داڵ ب���وو، ت��ووش��ی عەشقێكی س��ەی��ر ب���وو، ت��ا ئ���ەن���دازەی ئ��ەوەی 

وەكو عاشقێكی سەودا سەر ئاگای لە دەورو بەری خۆی نەمابوو.تە مەنی 

درێژبیت ئێستا لە كەركوكە.

ئ���ەح���م���ەد م���ح���ەم���ەد ع�����ارف : م��ام��ۆس��ت��ا ئ���ەح���م���ەد، ل���ە س���ەرەت���ای   .2

حەفتاكانەوە قوتابی بەشی كوردی كۆلێژی ئەدەبیاتی زانكۆی بەغدا بوو، 

زۆر ج��ار قسەی باشی بۆ دەك���ردم، شیعری شاعیرانی ب��ۆم دەخ��وێ��ن��دەوە، 

باسی نیشتامن پەروەری ال دەكردم، باسی مامۆستاو قوتابیەكانی بە شی 
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ك���وردی ب��ۆ دەك����ردم. ل��ە كاتی نوسینی ئ��ەم پێشەكی ی��ەدا ل��ە ژی��ان��داب��وو، بە 

داخەوە ساڵی 2011 كَۆچی كرد.

ژیانی  ل��ە  ئەندێشەمدا،  ل��ە  پ��ی��رۆزن  ك��ەرك��ووك، دوو جێگەی  و  هەشەزینی 

مندا. هەشەزینی سەرەتای ژیامنی نەخش كرد، بە هەوای ئازادی ئەوێ ، 

ب��ە ژی��ان��ی س��اك��اری ئ���ەوێ ، ش���ەوان ل��ە ب��ەر چ��رای��ەك��ی ك���زدا، گ��وێ��م ل��ە ئیستگە 

كوردی یەكانی تاران و كرماشان دەگرت، بە رۆژیش زۆر گوێم لە ئیستگەی 

ك��وردی بەغدا دەگ��رت، لەو ئیستگانەوە ئاشنایەتیم لەگەڵ شیعرو گۆرانی 

ومۆسیقای كوردیدا پەیدا ك��رد، هەر لەو رۆژان���ەوە گۆرانی بوو بە بەشێكی 

گ��رن��گ��ی ژی���ان���م ؟ ب���وو ب���ە ه��ون��ەرێ��ك��ی ج����وان و ل���ە س���ەرت���اپ���ای ژی���ان���م ن��اب��ێ��ت��ەوە، 

ئێستاش كە هەراسان دەبم بە گۆرانی ئارام دەمبەوە . 

لە كەركووكیش، یەكەم گۆڤاری ك��وردی كە خوێندمەوە ؟ ژم��ارەی یەكەمی 

گ��ۆڤ��اری ب��ەی��ان ب���وو. ی��ەك��ەم رۆژن��ام��ەش رۆژن��ام��ەی ))ه���اوك���اری(( ب���وو، ئیرت 

ل��ەو س���اوە ب����ەردەوام ب���ووم ل��ە خ��وێ��ن��دن��ەوە، ژی��ان��ی تایبەتیم، وەك���و مرۆڤێكی 

كەمدووی لێ  كردم، بەاڵم دەردە سەری و كێشەی ژیان فێری زۆر ووتنیشی 

ك���ردم ل��ە ه��ەن��دێ  ح��اڵ��ەت��دا. ه��ەر لەمنداڵیمەوە وا دروس���ت ب���ووم، ئ���ازاری 

ك��ەس��م ن����ەداوە، ه��ەت��ا ئ���ازاری���ان ن��ەداب��م، ب��ە گ��ژ ك��ەس��دا ن��ەچ��ووم��ەت��ەوە، ب��ەاڵم 

ئەوەی ئازاری دابم، ئیرت دڵم لێی سارد بۆتەوە، هەر لە هەرزەكاریمەوە، وا 

راهاتووم وەاڵمی تەعلیق و هەندێ  قسە نادەمەوە كە بەرانبەرم دەكرێن! زۆر 

جاریش بەرانبەرەكەم وایزانیوە من لێ ى حاڵی نەبوومە ! لەو تاقیكردنەوەیەوە 

ت��ەن��ان��ەت گ��ەل��ێ��ج��ار  ت��ێ��گ��ەی��ش��ت��م ك���ە م���رۆڤ���ی ه��ەل��پ��ەرس��ت و دوو روو زۆرن، 
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))استغالل(( ك��راوم چونكە رێ��زم لە بەرانبەرەكەم گرتووە، سەیر ئەوەیە ئەو 

كەسەی منی ))استغالل(( كردووە، لە بەرانبەر خەڵكانی تردا نەیتوانیوە وا 

بكات. ئەوەم وا لێك داوەتەوە كە زۆر مرۆڤ هەن، ئەگەر جڵَەویان بۆ شل 

بكرێت، چ��اوی لێدەنووقێنن و گ��وێ  بە رەوش��ت و هەڵوێستی جوامێرانە 

نادەن. ئێستاش بەم تەمەنە ئەو خووەم هەر هەیە، هەندێ  كەس و ئاشنام 

ك��ە دەزان����ن م��ن م��ون��اق��ەش��ەی��ان ن��اك��ەم و زۆر رێ��زی��ان دەگ����رم، دەب��ی��ن��م هێدی 

هێدی لە ئاستی مندا درۆ لەگەڵ خۆیاندا دەكەن و قسەی ناكۆك لەگەڵ 

هەڵوێستی خۆیاندا دەكەن.منیش كارێكی خراپ دەكەم ولێیان بێدەنگ 

دەب��م، دی��ارە ئ��ەوان��ەی وا دەك��ەن لە ج��ەوه��ەردا، خ��راپ��ن، ئ��ەوە حەقیقەتیانە، 

بەاڵم لە ژیانی رۆژانەدا بە باش نارساون، ئەوانە راستگۆ نین.

بە  ك��رد، هەستی نیشتامنیمی  دی���اری  بیركردنەوەمی  ك��ەرك��ووك رسوش��ت��ی 

ن��ەت��ەوەی��ی��دا بووین  ژێ��ر چەوساندنەوەیەكی  ل��ە  ب����ەردەوام  ك��رد، چونكە  هێزتر 

ل��ە ك���ەرك���ووك، ل��ە دەزگ��اك��ان��ی دەوڵ���ەت���دا ب��ە ه���اوواڵت���ی ژم����ارە دوو س��ەی��ری��ان 

دەكردین، پاڵیان پێوە دەناین، ئیش و كاریان دوا دەخستین، ئیرت رژێم لەالی 

من بوو بە شتێكی ئێسك گران .. شیعر تاكە چەكم بوو بە گژ ئەو بارەدا كە 

نا ئاساییەی  هاوجووتی بكەم لەگەڵ هەڵوێستم دا. ئەو حاڵەتە دەروون��ی��ە 

كە هەر لە مناڵیمەوە بە هۆی بێ  دایكیەوە لە گەڵم دا گ��ەورە دەب��وو، زیاتر 

هانی دەدام، بخوێنمەوەو خۆم پێ  بگەیەنم، با ئەو چاكەیەم لە بیر نەچێت، 

هەمیشە باوكم بۆ خوێندن پشتگیری دەك��ردم، دەی��ووت ))ت��ا من لە هێزو 

ت��وان��ام��دا ب��ێ  ق��وس��وور ن���اك���ەم((، ی��ەك��ەم ج���ار م��ەول��ەوی��م ب��ە ه���ۆی ب��اوك��م��ەوە 
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ناسی، باوكم فێری گەلێ  هەڵوێستی جوانی كردووم ؟ نیشتامن پەروەری 

و س��ەر راس��ت��ی، داخ���ی گ��ران��م، س��اڵ��ی 1990 م��ن ل��ە دوورە واڵت خەریكی 

خوێندن بووم، ئەو كۆچی دوایی كرد، پاش ساڵیك هەواڵەكەم پێگەیشت 

؟ ب��ێ  ئ��اگ��اب��ووم ن��ەم��دەزان��ی، ك��ە ن��ام��ەم ب��ۆ م��اڵ��ەوە دەن���ارد، دەم��ن��وس��ی، دڵی 

باوكم رابگرن .

خ��وێ��ن��دن��ەوەی ش��ی��ع��ری ش��اع��ی��ران��ی ك����ورد، ه��ەڵ��چ��وون��ی ت���ەوژم���ی ب��زوت��ن��ەوەی 

كوردایەتی، زۆر كاریان لێ  كردم. سەرەتا لە قۆناغی ناوەندی خوێندندا بە 

پەخشان نووسین دەستم پێكرد، چەند پەخشانێكم لە گۆڤارو ڕۆژنامەكانی 

سەرەتای حەفتاكانی سەدەی راب��ردودا باوبوونەتەوە، ئێستا الی خۆیشم 

نەماون،هەر ئەو سەردەمە وەكو پەیامنێر لە رۆژنامەی )برایەتی( كە لە بەغدا 

دەردەچ���و ك��ارم دەك��رد . بەناوی ))م��ارف عومەر بەرزنجی، هیوا بەرزنجی، 

گلێنە(( گ��ەل��ێ  ب��اب��ەت��ی رۆژن��ام��ە نوسیم ل��ە رۆژن���ام���ەی ب��رای��ەت��ی و ه��اوك��اری��دا 

باوكردۆتەوە. لە نزیكەوە نووسەران و شاعیرانی كوردم ناسی و ئاشنایەتیم 

ب��ە گرنگرتین  ب��وو  ئ��ەدەب��ی��ات��دا. وای لێهات شیعر  ل��ەگ��ەڵ شیعرو  ب��وو  زی��ات��ر 

بابەت لە ژیامندا. لەبەر ئەوەی ناوی من لە نێوان ))عومەر مارف بەرزنجی 

كە نووسەرێكی نارساوە، هەروەها مارف بەرزنجی نووسەرو شەهیدا، وون 

دەب��وو((، بریارم دا بەناوی ت��ەواوی خۆمەوە كە دەبێتە م��ارف عومەر گوڵ، 

بەرهەمی خۆم باوبكەمەوە، لە ناسنامەی باپیرم و باوكم و خۆیشمدا هەر 

))گوڵ(( نورساوەو سەیدەكەی البراوە .

لە سەرەتای حەفتاكاندا كە هێشتا قوتابی ناوەندی بووم، شیعری شێركۆ 
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ه��ەن��دێ  شیعری  ل��ەگ��ەڵ  پەشێو،  عەبداللە  و  لەتیف هەڵمەت  و  بێكەس 

رەفیق سابیردا كاریان لە س��ەرم هەبوو،ئەو كاتە شیعرم نەدەنووسی بەاڵم 

گاگۆڵكەم دەك��رد، س��ەرم كردبوو بە خوێندنەوەیەكی باشدا، ساڵی 1977 

هەركە چوومە زانكۆی بەغدا، لە پۆلی یەكەمی كۆلێژی یاسا بووم،دەستم 

كرد بە شیعر نووسین وباوكردنەوەیان.پاشرت وا دەبینم رێچكەیەكی تایبەتی 

ب���ە خ��ۆم��م گ���رت و ه���ەوڵ���م داوە س��ەرب��ەخ��ۆی��ی ل���ە ش��ی��ع��رەك��ان��دا ه���ەب���ن، پێم 

ك��اری��گ��ەری شاعیرێكی دی��اری��ك��راودا  ژێ��ر  ل��ە  وای��ە ناتوانرێت شیعرەكانی م��ن 

دەستنیشان بكرێن..

))زری���ان((ەك���ەی ئ��ەن��وەر ق���ادر م��ح��ەم��ەد، خەیاڵێكی ش��اع��ی��ران��ەی ج��وان��ی ال 

دروس���ت ك���ردم ! ف��ێ��ری ك���ردم، زی��ات��ر مشتوماڵی زم���ان ب��ك��ەم، ه���ەوڵ ب��دەم 

زمان وەكو هەویر بشێلم ئەوسا شیعر لە الم رەوانرتو نەرمرت دەبێ، ناسكرتو 

جوانرت دەب��ێ ، داخ��ی گ��ران��م، وەك��و ئ��ەن��وەر بە ه��ۆی خوێندنی ئەكادیمیەوە 

لە شیعردا بەرهەمی لە كزیدا، منیش ه��ەروام بە سەرهات، زیاتریش پێم 

وایە ئەوانەی روودەكەنە خوێندنی ئەكادیمی، تێڕوانینیان بۆ ژیان دەگۆڕێ  

لە بوارێكی دی��ك��ەدا خزمەت بكەن، لێكۆڵینەوەی زانستی  و ه��ەوڵ دەدەن 

عەقڵێكی جیاوازی لە كەش و هەوای شیعری دەوێت.دیارە مرۆڤ لە یەك 

كاتدا سەرقاڵی الیەنێكی بەرهەم هێنان بێت زیاتر سەركەوتوو دەبێت،زۆر 

جاریش نووسەر بە قۆناغ شێوازی دەربرینی خۆی لە بابەتبَكەوە دەگۆڕێ  بۆ 

بابەتێكی دیكە.

لە پۆلی چواری كۆلێژی قانوون بووم لە زانكۆی بەغدا، بە هۆكاری سیاسی 
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ساڵی 1982 لە الیەن دەزگای ئەمنی رژێمەوە گیرام وخرامە زیندانی ئەمنی 

عامە لە بەغدا. ئازارو لێدانێكی زۆر، رۆژانێكی سەخت و نالە بار، حاڵەتێكی 

ل��ە ژێ���رئ���ازارو ئەشكەنجەدا،هەڵواسین و ك��ارەب��ا  ب����ەردەوام  ئ��اڵ��ۆزو،  دەروون����ی 

لێدان و فەلالقە كردن، ئیرت بووم بە جەستەیەكی دیل و زەلیل و باریكەڵە 

لە ژێر زەمینێكی شێدارو پیس و رەق و تەقدا،بە ردەوام بە چاو بەسرتاوی 

و دەس��ت بە كەلەپچە بە دی���وارەوە بە شیشێكەوە قوفڵ دراب���ووم، ه��ەردوو 

قاچم لە بەر ئەشكەنجە ئاوسابوون، توێخی ژێر پێم چەند جارێك هەڵیدا، 

ئەو ئازارو ئەشكەنجەیەی زیندان،هەتا ئێستاش بارێكی تەندروستی خراپی 

ئ��ەوەی لە زینداندا  بۆ دروستكردم و لە رووی فیزیكیەوە بێ  هێزی ك��ردم. 

ل��ە مێشكمدا چەسپی ب��وو  ئ��ەگ��ەر م��ن ل��ە ژێ��ر ئ���ازارو ئەشكەنجەدا بشمرم، 

ئ��ەو بڕیارەش  نابێت ك��ەس بە ه��ۆی منەوە بگیرێ  وبخرێتە زی��ن��دان��ەوە،ه��ەر 

وورەی��ەك��ی ب��ەرزی بۆ دروس��ت ك��ردب��ووم، لە رۆژان���ی زینداندا ب���ەردەوام بیرم 

الی ئەو شیعرەی گ��ۆران بوو ))من ئەو دیلەم لە زیندانی تاریكا........(( 

هەروەها زۆر جار ئەو گۆرانیە فارسیەم بیردەكەوتەوە ))بیا كە با غربت من 

حیكمەتم  ن���ازم  گرتنم،شیعرەكانی  پێش  خۆشبەختانە  اش���ن���اب���ی......(  ت��و 

خوێندبۆوە، بەتایبەتی لە سەر ژیانی نازم حیكمەت كتێبی ))ناظم حكمت، 

السجن،املرأة،الحیاة(( زۆر كارێكی باشی لە سەرم هەبوو. بەاڵم لە روی 

دەروون���ی���ەوە، زۆر س���وودم ل��ەو كتێبانەی دك��ت��ۆر ن��وری جەعفەر وەرگ���رت كە 

زیندانی كردن  پێش  ئەوانیشم  بوونی  نوسیی  )پاڤڵەڤ(  بافلۆف  لە س��ەر 

خ��وێ��ن��دب��ون��ەوە. ب��ۆی��ە ل��ە گ��ەرم��ەی س��ات��ەك��ان��ی ه��ەڵ��واس��ی��ن و ئ���ازاردان���دا، بیرم 
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دەفڕی بۆ دەرەوەی زیندان و هەوڵم دەدا خۆم لە بەر ئەو ئەشكەنجەیە رابگرم 

و جەستەم لە زیندان و بیرم لەدەرەوە بێت. شیعری ))الپەڕەیەك لە پەیامی 

زیندانیەك((،لە ژێرزەمینی ئەمنی عامەی بەغدادا، لە مێشكمدا بوو، لە 

ب��ەر ئ���ەوەی ه��ەم��ووك��ەرەس��ەو ق��ەڵ��ەم و قاقەزیشم ل��ێ  ق��ەدەغ��ە ب��وو،ل��ە پاش 

دەرچوونم لە كەركووك بەو جۆرە دامرشت كە یەكەم جار لە شاخ بەناوی 

))دالوەر محمود((ەوە باوم كردەوەو پاشرتیش لە كۆمەڵە شیعری))خۆری 

زیندان(( دا ساڵی 1987 باوكرایەوە. هەندێ  شیعری تری ناو ئەو دیوانەم 

رەنگدانەوەی ژیانی رۆژانی ناو زیندانن. لێرەدا رادەوەستم و بیرەوەریی تاڵ 

و سەیری ناو زیندان هەڵدەگرم بۆ كات و شوێنێكی دیكە.

كۆمەڵە شیعری ))هێالنەی نوغرۆ(( ساڵی 1985 لە بەغدا چاپكرا،لە كاتی 

چاپكردندا من خۆم قاچاغ بووم، نەمدەتوانی بە ئاشكرا لە شاردا بم،بەاڵم 

چاوقایمیم كردو هەر خۆم گەیاندە بەغدا.لە كاتێكی زۆر خراپدا ئەو كۆمەڵە 

شیعرە باو كرایەوە، رژێمی عێراق كەوتبۆ پەالماردانێكی زۆر خراپی خەڵكی 

شارو دێهاتەكان، شەڕی عێراق � ئێران لە الیەك، شەڕی بەردەوامی كوردو 

رژێم لە الیەكی ترەوە وەزعێكی ئاڵۆزو خراپیان دروست كردبوو،ئەو كۆمەڵە 

شیعرەی م��ن ل��ە الی ه��ەن��دێ  ك��ەس دەنگێكی ب��اش ب��وو، ب��ەاڵم ل��ە الیەكی 

ت����رەوە،ب����ە ب��ێ��دەن��گ��ی ت��ێ��پ��ەری وب���ە ك��ت��ێ��ب��خ��ان��ەك��ان��دا ب���او ك���رای���ەوە،دەزگ���اك���ان���ی 

راگەیاندنی ئەو كاتە زیاتر بە هۆكاری سیاسی بێدەنگەیان لێ  ك��ردو وەكو 

هەواڵیش ب��اوی��ان ن��ەك��ردەوە. زۆری پ��ێ  ن��ەچ��وو خ��ۆم ش��ارم ب��ە یەكجاری بە 

جێهێشت و رووم كردە شاخ بۆ ناو شۆرش. 
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لە س��ەرەت��اوە زۆر دڵ��م بە ب��زووت��ن��ەوەی ك��وردای��ەت��ی خ��ۆش ب��وو، ب��ەاڵم ناكۆكی 

و ن��ات��ەب��ای��ی ه��ێ��زە س��ی��اس��ی��ەك��ان��ی ك���وردس���ت���ان، ئ��ەن��ج��ام��ێ��ك��ی خ��راپ��ی ن���ەك لە 

سەر من، بەڵكو لە سەر زۆر كەسی تر دروست كرد، بۆیە زیاتر شیعر بووە 

مەبەستم بۆ دەربرینی بیرو لێكدانەوەو هەڵوێستم، لە ئاستی ژیانی خۆم و 

گەلەكەمدا، تاكو ساڵی 1988 بۆ خوێندنی بااڵ چوم بۆ دەرەوەی واڵت. 

***

 ش��ی��ع��رەك��ان��ی ئ���ەم دی���وان���ە ب��ەره��ەم��ی رۆژە س��ەخ��ت��ەك��ان��ن، س��اڵ��ی 1990 – 

1991 ئ����ام����ادەم ك�����ردن ب���ۆ چ����اپ و ئ����ەو پ��ێ��ش��ەك��ی��ەی پ���ێ���ش���ەوەم ب���ۆ ن��وس��ی، 

بەاڵم رێكنەكەوت و ئیرت )شاییەكی نهێنی( هە ر بە نهێنی مایەوە، بۆ ئەم 

چاپكردنە تەنها بە و پێشەكیەدا چومەتەوەو ئەم چەند دێ��ڕەم زی��اد ك��ردوە . 

زۆربەی ئەم شیعرانە تاكو ئێستا باو نەكراونەتەوەو، كەومتە خەمی ئەوەی 

ل���ەوە زی��ات��ر غ����ەدری م��ن و زەم���ان���ە ه��ەڵ��ن��ەگ��رن و ئ���ازادی���ان ب��ك��ەم. وەك چ��ۆن 

ئ���ەم ش��ی��ع��ران��ە ه��ی ئێستا ن��ی��ن، ب��ە ه��ەم��ان ش��ێ��وە، زم��ان��ی ش��ی��ع��رەك��ان، وێنە 

شیعریەكان، دەرب��ڕی��ن، وش��ەو رەنگوبۆیان، داڕش��ن و فیكریان، لە ئیستاو 

دونیای شڵَەژاوی ئێستا جیاوازن. 

 بە پێویستی دەزان��م ئەوە رونبكەمەوە كە خۆم قۆناغبەندیم بۆ شیعرەكانم 

بەمجۆرە كردوە بە پێنج قۆناغ :

ق��ۆن��اغ��ی ی��ەك��ەم : دی��وان��ی )ه��ێ��الن��ەی ن���وغ���رۆ(، س��اڵ��ی 1985 لە   -1

بەغدا چاپكراوە.

2- ق��ۆن��اغ��ی دووەم : دی��وان��ی )خ���ۆری زی��ن��دان(، دوو ج��ار ل��ە ن��او ش��ۆڕش��دا 
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چ���اپ���ك���راوە. چ��اپ��ی ی��ەك��ەم��ی ب��ە ن����اوی )دالوەر م��ەح��م��ود(، س��اڵ��ی )1985( 

ل��ە چ��اپ��خ��ان��ەی ش��ەه��ی��د ع��ەب��دول��خ��ال��ی��ق م��ەع��روف ب��ە زن��ج��ی��رەی ژم����ارە )21( 

ی ب���اوك���راوەك���ان���ی ی��ەك��ێ��ت��ی ن���وس���ەران���ی ك���وردس���ت���ان ب����اوك����راوەت����ەوە. چ��اپ��ی 

دوەمیشی بە زیادكردنی هەندێك شیعری ترەوە بە ناوی ت��ەواوی خۆمەوە 

ساڵی )1987( لە چاپخانەی شەهید سەیدا ساڵح یوسفی باوكراوەتەوە.

3- قۆناغی سیێەم : دیوانی )شاییەكی نهێنی(، كە ئەم كۆمەڵە شیعرەیە و 

دەكەویتە ساڵی 2015 – ەوە.

4- ق��ۆن��اغ��ی چ����وارەم : ئ���ەو ش��ی��ع��ران��ەن ك��ە س��ەرج��ەم��ی��ان ل��ە دەرەوەی واڵت 

ت���ا ك��ۆت��ای��ی  ن��������ورساون، ل���ە ك���وت���ای���ی س���اڵ���ی 1988 – ەوە دەس���ت���پ���ێ���دەك���ات 

ساڵی 1999 . ئەوانیش كەمیان باوكراونەتەوە، لە داهاتودا لە دیوانێكدا 

چاپدەكرێن.

5- قۆناغی پێنجەم، ئەو شیعرانەن لە ساڵی 2000 – ەوە دەستپێدەكات، 

واتە لە گەڕانەوەمەوە بۆ كوردستان تا كاتی چاپكردنیان. ئەوانیش هەندێكیان 

باونەكراونەتەوە. 

تێبینی : جگە لە شیعرەكانی ئەو پێنج قۆناغە، هەندێك شیعرم ك��راون بە 

رسود و گۆرانی لە گەڵ هەندێك پارچە شیعری تردا پەرش و باوبونەتەوە، 

با بزانین چارەنوسی ئەوانیش كەی روناكی دەبینێت ؟ 

مارف عومەر گوڵ

سلێامنی   2 / 8 / 2015
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نیشتیمانی مێخەكبەندان
نازی شۆخیی هەستی خۆمم 
لەناو پەڵەی هەورا جێهێشت

تا سبەینێ  لەگەڵ رێژنەی بارانێكی بەهارییا
دابارێتە سەر رووی ماتی هەژارانی گوندی دڵم

گوڵەباغی مەمكی چیاش پێ بكەنێ  
بە ڕووی پەلكی رێحانەیی جوانە كچی 

ناوپەرێزی دەشتی تەمەن.
كچی شیعرم،

با دڵداری لەگەڵ كەسا نەكا ئەگەر
كوردستانی لەبیر چووبێ 

كوڕانی مەش،
با رێحانەی پرچی كچان نەدەن لەسینگ 
گەر شەهید و بەفرو چیاو هەتاوی سوور 

نەبنە دێڕو ناونیشانی  ناسنامەیان.
كچانی مە،

با ملوانكەی دارستانی مێخەكبەندان 
لەگەردن كەن،

ئەگەر كچێ  ئەو ملوانكە فڕێ بدا
ئەی چۆن ئیرت، 

نیشتیامنی عەتر و مێخەك جێناهێڵێ  !

مارتی 1978/بەغدا
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سەفەر
دونیا ساردەو سەفەرێكی دوورم هەیە

كزەی سەرما بەرچاو ئەگرێ 

ئەبێ بڕۆم،دڵ هەمیشە پڕخۆزگەیە

ئەبێ  بڕۆم،ئەزیزەكەم چاوەڕێمە

رێ  ناخۆش و مەترسیش بێ 

ئەبێ  بڕۆم،

ئەزیزەكەم ساڵەهایە هیوای پێمە

بەحەرسەت وهەنسكەوە چاوی لێمە.

*

وا بەڕێوەم ،

هیوا هاوڕێی رێگەی دوورمە

ئاوی رێگە خوێنی سورمە

بەفرو هەوراز ماندوم ناكەن

تەنیایی و خەم دادم نادەن

وابەڕێوەم،

من هەڵگری كۆستی ئێوەم. 

1984/ سلێامنی
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نەكەی ...
دونیا جەنجاڵی هەزار ئاهەنگی شین و شەپۆڕە

نەكەویتە بەر قوڵپی گریانی

چرایەك هەڵكە بۆ سەفەری شەو

نەكەویتە بەر ئەستەمی رێگەی سەر كەندەاڵنی

لەدوڕییانی پێش خۆرهەاڵتا

دەزانم كام رێ بۆ ناو دڵ دەچێ 

رێ گومكێ  نەكەی لەمەبەستی گەش

نەوەك هاواری پاشگەزبونەوەم زوو بێتە سەر پێ .

 

 1985/4

گوندی هەشەزینی
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خۆزگە

 دەرب�����������ەدەر خ�����ۆم ل����ەم����الو ل������ەوال وێ���ڵ���ی الن������ەی ب���ەخ���ت���ەوەری���م

 الن�������������ەوازو  ب������ێ   پ���ەن���اگ�����������ە  ب������ۆ  ت�����روس�����ك�����ەی  ش���������ادی  دەژی������م

 ش������ادی ب���ۆت���ە ب��������ەردی ب����ن گ������ۆم  ،  ی����ا ن���ه���ێ���ن���ی  زەم�����ان�����ە  ل��ێ��م

 م����ەل����ەوان����ی دەری���������ای خ����ەم����م  ش�����������ادی ج��������ارێ   ن����ای����ەت����ە  رێ���م

 ه���ەر خ��ۆزگ��ەم��ە رۆژێ  داب����ێ  ، ت����ۆزێ  خ��ەف��ەت س���ەر ب���ەر ب��دا

 ئەوساكە دڵ  شاگەشگە بێ  و زەم��اوەن��دی خۆی ساز بكا .

1987                                          
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پایــز

الڵ بم نەمزانی 

پایز وا زوو دێ 

ئازیزم لە پڕ لێ  وە دوور دەخا

الڵ بم نەمزانی   ،

كوێستانی دڵم

هەوار كۆچ بكا  ،  بە كوڵ شین دەكا   .

*   

گەواڵە هەوران  ،

لە سەر دوندو  سوێ 

لە سەری پڕ لە سەودام دەئاڵێن

گواڵڵەو سوێسنەی 

نواڵەی شاخان

بە بای پایزێ  دەگەنە گەرمێن  .

*                        
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چاوی روناكم 

بە هەوری خەفەت

گریانی بە كوڵ  ، دادەبارێنێ 

پەژارەو خۆشی 

لە رووی یەكرتدا

ئەم لە پەنادا ، ئەو دەتارێنێ   .

*                        

لە دوای هەواران 

خۆم دەمێنمەوە

كزەی پایزم لە روو دەئاڵێ 

ئاسكە ماڵی یەكەی

عەشقی دێرینەم

وێڵ دەبێ  و دەڕوا لە دووی لێو ئاڵێ   .

1987/9 بناری قەندیل   
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بە گژا چوونەوە

دوژمن سمی  هێنایە سەر خاكی شیرین

زەمین لەرزی 

دڵ راچەنی 

پیشمەرگە بوو بە ئاگری تووڕەیی و قین .

دوژمن سمی هێنایە سەر  بەردی چیا

شاخ تووڕە بوو 

چەم تووڕە بوو 

وشك هەڵگەڕا دارو درەخت ، گوڵ و گیا .

دوژمن سمی هێنایە سەر جۆگەلەو چەم

ئاو سەر شێت بوو

بوار وون بوو

بەردە بازێك نەما لە بەر چەكمەی ستەم  .

1987                                       
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حەوانەوە

دەستە دەستە بە ڕێوە ،

چەند كەسێكامن بریندار  

كە رۆیشتین سی كەس بووین ، 

            بیست وهەشتام ن ماینەوە

هەر چەندە سەركەوتوو بووین ،

خوێن رێچكەی لە دوا بەستین   

دوژمنامن بە دەر نابوو ، لە شەڕ دەگەڕاینەوە .

* * *

لە رێگە دووانی ترمان  ،

بە شاخێكی بەرز سپارد  

یەكی چوار ئەستێرەی سوور ، بە سەر نێو چەوانەوە

غەمباری چوار شەهیدو  ،

دڵخۆشی سەركەوتن بووین  

گەڕاینەوە ئاوایی ، بۆ تۆزێ  حەوانەوە  .

* * *
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تەپ و تۆزاوی و ماندوو ،

غەریب و نامۆ دیار بووم  

ئیوارە دابەش كراین  ، بەر ماڵی ئێوە كەوتم

نەمزانی بێمە ژوورێ  ،

ئاشنای هەمووتانم  

پێش ئەوەی چایی دەمكەن ، من لەپڕ وەدەر كەوتم  .

1987/9     
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سڵ نەكردن
شیعری ساوای چەند ساڵەی من

نە سڵ لە مەرگ دەكاتەوە

نە حەپە حەپی ناحەزان

شیعری ساوای چەند ساڵەی من

هەر پێ  دەگرێ   ،

تف دەكاتە چاوی دوژمن  .

1987                              
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خوێن
لە هەر كوێ  یەك سەر هەڵبڕی

گڵكۆی شەهید  د ێتە سەر پێ 

بە هەر رێگایەكدا بڕۆی

شەهید هاتوونەتە سەر رێ   .

لە ئاستی هەر شەهیدێكا

ناوچەوان دەنێینە زەوی

لە ئاستی  هەر برینێكا

سەر دادەخەن  ،

شاخی بەرزو  گردی نەوی  .

دایكان چرای كوختەكانیان

پەنجەی سووری شەهیدانە

خوێن ،  بارانی  شەوو رۆژی

هەر چوار وەرزی  نیشتامنە  . 

               1987/10/25  بناری قەندیل
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كۆڵە پشت
دونیا تاریك و لێڵ بوو

كۆڵە پشتەكەی بەست و بەیانی پێش خۆرهەاڵت

خانە خوێكەی بە جێ  هێشت

بەرەو بنكەكەی ئەودیو ،لە ئاوایی وەدەرهات .

گیانی گەرم داهات و

خۆرەتاو نەیگرتەوە ،تا هەورازەكەی بڕی

لە سەر شاخ تۆزێ  دانیشت

بۆ تاوێ  حەسانەوە ، چاوی خەیاڵی فڕی .

لە پاڵ تاشە بەردێكا

نەك ئێستاكە دەمێكە ، بە خەیاڵ گەیشتۆتە جێ 

كۆڵە پشت دەكاتەوە

یەك یەك دابەشیان دەكا ، نامەو دیاریی دوورە رێ   .

* * *
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دەم بە ویزەی گۆرانیی

دەڵی ی لە دایك بووە ، بەڕێوەیە بۆ مەنزڵ

ئاخۆ كەی دەگاتە جێ 

كۆڵە پشتی فڕێ  دا ، لە بیری كا دەردی  دڵ .

شەوی لێ  بە سەردا هات

تەمەنی پڕ هەورازە ، ترس لە شكۆی دەترسێ 

تا سبەی دەگاتە جێ 

لە دارو بەردی رێگا ، هەواڵی خۆر دەپرسێ  .

سامی شەوی ئەو رێیە

مۆتەكەی ترس ولەرزە ،كە دێ  یەخەی ئەم دەگری َ

سڵ لە هیچ ناكاتەوە

گوێ  ناداتە ترسی شەو ،سام لە بەر پێیدا دەمرێ  .

1987/11  بناری قەندیل 
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ناسنامە
لە زمانی باڵدار ناگەم  ،

بە اڵم ئەگەر هێالنەكەی لێ  روخابێ    ..  حاڵیی  دەبم

لە گریانی مناڵ ناگەم  ،

 بەاڵم ئەگەر مەمكی دایكی بە یەكجاریی لێ  بڕابێ   ..

حاڵیی دەبم 

لە هاژەی باو بۆران ناگەم

بەاڵم ئەگەر بە سەر كولبەی ئاوارانا  تێ  بپەڕێ   ..

حاڵیی  دەبم

ئاخر چی بكەم  ؟!

كە نینۆكم بە گژ پەنجەكامنا  دەچێ 

كە ددانم  لە دەم و لێو  یاخی دەبێ 

كە برژانگم بە ناو چاوما  دەشكێتەوە

نازانم بۆ   ، دادەنیشم  دەستەو ئەژنۆ   ؟!

ئیرت بۆمبا بارانی  ئەم دڵەم مەكەن

با ئەستێرەی خۆشەویستیم 

لە شەوی ساماڵ وگەشام  ، لێ  نەتۆرێ 

قیبلە نومایەكم هەبێ   ، لە دڵامیە

با رێگەی خۆم لێ  نەگۆڕێ    .

* * *   
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گەرمیانی بۆ باران تینووی  دڵمیان سووتاند

من نەمردم

كوێستانی بە هۆبەو هەوار راهاتوومیان  گڕ تێبەر دا

هەر نەمردم

كە یەكەم جار نیشتامنم لەت لەت كرا 

ئەو رۆژە بۆ من نەمردم  ؟

یەكەم گوندی   واڵتەكەم وێرانكرا

خۆزگە ئەو رۆژە دەمردم   !

بێ  نیشتامن بچمە هەر كوێ 

لە دوورەوە ، گشت پەنجەرەو دەرگایەكم لێ  دادەخەن

ئاااااخ   !!

نیوە شەو لە شیرین خەودا دەرم دەكەن .

1987/11                                 

                               بناری قەندیل
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 كڕێوە

بە فری دوێنێ   پەنجەی بردم

وا ئیمڕۆكە كەوتوومەتە بەر كڕێوە

پاڵتۆكەی من  تەونی ماڵە هەژارێكە

لە رەشامڵی كۆچەر دەچێ   .

كەوتوومەتە بەر هەڕەشە

یا دەبێ  روح بدەمە دەم  چەقۆی  دوژمن

یا دەبێ  سەر لە داڵدەی بەفرو با دابێ   !

وا گریانی كۆستی  سەختم 

لە بەر پێ  دا  بوو بە شەختە 

بە سەر دەما كەوتن رووەو  ئەوێم دەبا

یا دەبێ  پاشگەز ببمەوە !

پێش كڕێوە   ،

گەاڵی داری  تەمەن بە سەر چەما دەرژێ 

ئەوە خەمی ئەو رۆژەیە لە دایك بووم 

وا ئێستاكە یەخەی گرتووم

یا سەرما گەرووی ئاوساندووم ؟!

ناوچەوانم كەوتۆتە بەر تیغێكی  تیژ

تووڕە بوونم پاراستوومی  ،

دڵ تەیرێكی باڵ شكاوە ، جێ  خوێنی خۆی لێ  ون نابێ . 

*    
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ئێوارەم لێ  بە سەردا دێ  

هاژەی با دێ  ، بایەكی سارد

بە دوای جووتە پێاوێكا  دەكەومە گڕ

لە نیوەی ڕێ  فڕێی نەدەم 

ترسم هەیە شەو بكەومە ژێر بەفرەوە  !

تف لە دوژمن  ،

كەی مرۆڤ بۆ كوێرەوەریی دروست بووە ؟!

ئێوارەم لێ  بە سەردا دێ 

خەمی سبەی ئەستۆم دەگرێ   !

لە كوێ  الدەم 

من و سەرما  ، دوو میوانی شەو رەوتەنین

بە یەكەوە دەچینە بەر ئاگردانی چەڕە دووكەڵ

بە یەكەوەش شەق لە بەردی رێگا  دەدەین  .

رێگای ئەوال ، تەلدڕوە ، لوغم رێژە

رێگای ناوەند  ، هەر بستێك و كەمینێكە 

رێگای ئەمال  ، خۆزگە ئەویش هەر نەبوایە

دوورە  ، 

سەختە  ،  

     بەفرە  ،



49



50

نە كراسێك ، كۆڵە پشتێك  ، تاقمی تەراش 

هەتا خۆشت لە خۆت بەاڵی 

كێ  دەتوانێ  رۆژی دژوار  روو لەوێ  كا

رۆژی وا تۆف ، باران بە سەر كڕ ێوەدا رێ  ون دەكا 

بۆ كوێ  بچم ؟!

دوژمن خۆش بێ  ! هەر ئاسنامن لێ  دەبارێ  !

*    

هەواڵێكم بۆ ئێوە نارد  :

))چاوم  گەردی خەمی دووری تێكی داوە ! ((

نە هەواڵبەر گەڕایەوە  ، نە وەاڵمێكیش هاتەوە

رێگەم هەرد بێ  ، وا رەشاباكەی جارانم  لێ  هەڵدەكا

 ئەگەر چەم بێ  ، چەمێكی شێت ڕێم لێ  دەگرێ 

پردێكم بۆ هەڵنابەسرتێ 

سەرما ئەژنۆی خستوومەتە ترس و لەرزێك 

یا بە پێوە دەبێ  مبرم

یاخود  دەبێ  دەستەو ئەژنۆ  بشكێمەوە !

نیشتامنێكم نەدیوە ،بێ  دوژمن بێ 

دوژمنی من .. لە هاوینا دەمسووتێنێ 

لە زستانا تینی گەرمم لێ  دەكاتە دوكەڵێكی ژەهر گرتوو

دەبێ  لە بەر كڕێوەدا

 لەتر بدەم ، دەست بنێمە بەرباخەڵم 

چاوی وەنەوز  مبباتە بەر ئاگردانی حەسانەوە .

*    
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چەند رۆژێكە دەمەو بەیان بای بارانێك رووم تێ  دەكا

ئیمڕۆكە زوو  ، هێشتا شەختەی رێ  نەشكابوو 

مڵۆزمی بایەكی دی یەخەی گرتم  !

دیسانەوە  ، كڕێوە لێم دەكەوێتە  هەڕەشەی خۆی 

بێمە دەرێ  ، دەبێ  سەر بنێمە بن باڵ

لە ژوورەوەش  ، لە پشت دەرگاو  پەنجەرەوە 

دەنگی سەگوەڕ  ،

ئەوەند هەراسانم دەكا  ، لێم مەپرسن  !

زۆر دەترسم  لەگەڵ  هاژەی ئەو بایەدا

هەواڵێكی ناساز بێت و یەخەم بگرێ 

تەم لە لوتكەی شاخەوە دێ  ، دەنیشێتە دۆڵ و قەدپاڵ

هێرشی  هەور بۆ ئاسامنی خەیاڵ دەجمێ 

بەرچاو ئیرت تاریك دەبێ 

خۆزگە هەتاكو دەمردم  هەر بارانم لێ  دەباری

نەبا سەرما پەكم بخات   !

*    *    *    

سەرما بەدەردێكی بردووم  ، 

مەگەر ئەو ساردە پایزەی كەركووك ئاوا پەرێشانی كردبێتم

ئەو رۆژەی  وا  ،

لە لێواری چەمی خاسە چاوەڕێ  بووم

ووتم گەر بێ  ، ئیرت عەشقی ئەوم بەسە ،

ئەو  هەر  نەهات  !

پۆلیسێك لێم كەوتە مۆڕەو  دەری كردم  !

سەردەمێكە  ، رەشەبا وا هەڵیداوم  !
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داری  رووتاوەی  پایزم  ،

یا تاشە بەردی  سەر رێگە  ؟!

لوتكەی  بەرزی بەفر گرتووم 

یا گردۆڵكەی وشك و رووتەن  ؟!

گۆچانی دەست  دەسەاڵتی زوڵم و زۆرم 

یا سەگی كوچەو  كۆاڵنان  ؟!

كەلەشی سەر كۆتەی  قەساب

یا مەڕی بەر گەلە گورگم  ؟!

دوژمنی هار دێتە سەرم 

دەبێ  هەتا دوا هەناسە

بگەڕێم بۆ  : النەی ئارام و  هێمنی ی

بۆ هەمیشە كەوتوومەتە بەر كڕێوە  ؟

ئەی كەی گۆنای بەختەوەریی تێر  هەڵمژم ؟!

11 و 12 / 1987  بناری قەندیل     
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كۆڕاڵی ئەوین
كچێك و كوڕێك )پێكەوە( :

لە كوێوە بێین ؟

بە قەد پاڵی رێی مەرام دا رنووە بەفرە

رێی دامێنیش لیتەی دەگاتە سەر ئەژنۆ

بوار ئەگەر دڵ نەبێتە بەردە بازی

عومری جوانیی دادەنیشین دەستەو ئەژنۆ .

كۆرس :

بێ  حەرسەت و ئاخ و خۆزگە كەس ناگاتە

كۆڕی گەرمی رەشبە ڵەكی بەختەوەریی

بێ  فرمێسكی پەرێشانیی كەس ناگاتە 

سەمای عەشقی بە هەشتی ژینی سەروەریی  .

بە دەم رێوە  ،

مەلی خۆزگە  دەچێتە  سەر باخی شادی 

خونچەی دەروون دەگاتە بەر بای  ئازادی

بە دەم رێوە ،

شنەی ئارام تۆزی خەفەت دەسڕێتەوە

گرێی بوخچەی رازو نیاز  دەكرێتەوە  .
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كچێك و كوڕێك )پێكەوە( :

ئێمە كەی بێین ؟

هەتا لەوێ  دەستی ئەوینی عاشقان

تێكەڵ بەیەك  ، كەمەربەندی دەور ئاهەنگ  بێ 

لێك بئاڵێ  ، پەنجەی ئاڵی خەنەبەندان

چریكەی سۆز  ، بەستەی دونیای شۆخ و شەنگ  بێ  .

كۆرس :

ئەگەر رۆژگار پایزێكی  بە ئازار بوو

بكەونە رێ   ، با زستانتان لێ  دانەكا

ئەگەر دونیا بە وەیشوومەو كڕێوە بوو

پشت لە باكەن  تا زریان سەرتان  دانەخا  .

ئەو رۆژانەی  ،

ئێوە گۆرانی ی ئەوینتان  ، هەڵهەڵە یە

باوەشی خواست و مورادان  ، ئاواڵەیە

ئەو رۆژانەی  ،

چرۆی ئومێد چاوەڕوانی خۆرهەاڵتە

برژانگی چاو پەرژینی باخی ئاواتە .

 1988/1 



59



60

 

چرای بەر زریان
خۆ دەدەینە دەم هەورەوە .. دانابارێ 

خۆ دەدەینە دەم بەفرەوە   ،

هەزار پلە گەرما دەچێتە ژێر سفر  !

زریانەكەی بێ  ئامانە  ،

چرای هیوا دەورەی نەدەین  ، دەكوژێتەوە

ئیمشەو ئەگەر خۆش كاتەوەو ، نەكاتەوە

سبەی دەبێ  بەڕێ  كەوین 

دەمەو بەهار ،

یاخود ئێمە دەگەینە جێ 

یا قەل و داڵ بەم دەورەوەن   !

                       1988/1 گوندی  دزڵی
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رەشبەڵەك!
تاوێرە هەورازی ئەو لوتكە هەر بەفرە 

دامێنیش دار بەڕووی رووتەڵەی پیرە ساڵ

بەرەو خوار چناری رووتاوەی بەژن بەرز 

بای تووڕەی سەرچیا ئەو ناوەی كردبۆ تەمێكی سپی و لێڵ

هەتاویش لەودیوی هەورەوە ، دەهات و نەدەهات

تۆپ باران ئەو خاكەی دادەگرت 

سەوقەت و پاداشتی ئەو بەفرە هەر مەرگە 

كەس نەبوو سەركەوێ  !

)) بێ  تەل (( ی ئێوارەش رایگەیاند :

وا دیسان دوژمن بۆ چیا دێ 

دامێنی بنكەكەی ئەو دیو شاخ ئۆردووە

پشتیشی بەفرێكی ئەستووری نووستووە !

لە كوێوە سەركەوین ؟

بە كوێدا رێگەیەك هەڵبەستین بگەینە هاوڕێیان 

زامدارێك لەو دیوە  ،
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چەند رۆژە برینی ناوشانی بووە بە كانیاوی خوێنی سارد

كێ  زامدار سەردەخا بۆ ئەمدیو  ؟!

كام دكتۆر دەبێتە فریشتەی تیامری ئەو شانە زامدارە ؟!

دەستەیەك پێشمەرگە ، ئامادەو لە سەرپێ 

هەرنان و فیشەك بوو تۆیشووی رێ 

پێاوی الستیكی  ، قەیتاندار  ، بێ  قەیتان

پەنجەی پێ  ی لە ناوا تەزیبوو 

قەمسەڵەی موشەمام  ، خشەخش

تاقم و رەختی داپۆشیبوو !

خەفەتی ئەمجارە  ،

زوخاڵی قەترانیی دەور كوانووی ئاو پێدا رژاوی ،

وێرانەی هەژارو رووتەیە.   

خەفەتی ئەمجارە ،

رەشامری ترسێكی بە سامە  ،بە دەوری هەنگاوی ئێمەدا

خەفەتی ئەمجارە  ،

داوی سەر گەردنی پەڕندەی ئاوات و خۆزگەیە .

ئەمجارە رەشبەڵەك 

یا شایی وئاهەنگی  سەر تەرمی دوژمنە 

یا كۆڕی الوكی سەر جەستەی شەهیدە
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یا ئاخی حەیرانی عاشقی  سەد جێ  دڵ ، ئەنجنە  .

چەناگە دەنێینە سەر بەفر  ، دادەچێ 

كەڵكەژنۆ  دەنێینە سەر تاوێر  ،

ژانێكی دەم چەقۆ  ، قاچ دەبڕێ 

سەیری هەرالیەك كەین  ، ئاسكی چاو

بە هەڵپە رادەكا  ،

لە هەردەی بژوێنی بەهارا  ، دەچێتە سەر كانیی ئاوتێزاو

ئەمجارە ،   یا مردن

یا ئە ستۆی دوژمنان وورد كردن .

2 /1988   دزڵی
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ئافرەتێكی قژ خەناوی
ئافرەتێكی قژ خەناوی  ،

تووڕە بووایە 

روبارێكی بە هەڵمەت بوو 

زەڵم لە هاژەو هوروژمی شەپۆلی خۆی نیگەران بوو 

بێدەنگ  بوایە  ،

سیروانی مەنگ  تك تك شەرمی لێ  دەباری 

ئافرەتێكی قژ خەناوی 

هێواش ، هێواش نینۆكیان كرد ،

                                        دەنگامن نەكرد !

بێ  نینۆك بوو  ، وتیان پەنجەی با نەمێنێ   ،

رازیانەی ئەو پرچە  جوانەی لە ژێر چەقۆیەكی كول دا  ،

                                          كەوتە زەوی  !

ئافرەتێكی قژ خەناوی  ، 

ئافرەت نەبوو  ، هەڵەبجە بوو 

شارێك نەبوو  ، واڵتێ  بوو 

نیشتامنی چاوی قەشەنگ  ، ئاوازی كەو 

دەنگی بولبول ، شیعری لوتكە 

دەستامن بشكێ  ، چاومان كوێر بێ  
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خستامنە ژێر پۆستاڵەوە ،

پۆستاڵی رەش هەر پۆستاڵە

ئەم مێژووەش سیا ساڵە   !

*  *  *

دوێنێ  ومتان ، هەورامامنان بریندارە 

دەستامن بشكێ  ، چاومان كوێر بێ  

وا ژمارەی شەهیدامنان پێنج هەزارە   !

برین هەیە ، ئەوەندە قووڵ و خوێناوی 

مێژوو هەیە  ، ئەوەندە هەڵەو  داماوی  !

دوێنێ   : ) یالا بسع هویتك  (

ئیمڕۆ    : ) ئاغا بەرگە داری   ! (

دوێنێ  فرمێسكی ژێر دەستی 

ئیمڕۆ ئاخی شەرمە زاریی 

دەستامن بشكێ  ، چاومان كوێر بێ 

پۆستاڵی رەش هەر پۆستاڵە

ئەم میژووەش سیا ساڵە   !

*  *  *      

جاران رسوود لە هەورامان قەدەغە بوو 

ئێستا ئەوەی گۆرانیشی تێدا بڵێ  ، زاری دەبڕن

جاران شیعری ئەحمەد موختار  قەدەغە بوو 

ئێستا ئەوەی بچێتە سەر گۆڕی شیعری تاوە گۆزی ، 

قاچی دەبڕن

جاران  -دەمی راپەڕین – ی )گۆران ( یش  

هەر قەدەغە بوو 
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ئێستا شۆخێ  ، لە »درزی پەچە«شەوە بێ   ،

هەر تۆسقاڵێ  سەر هەڵربێ  ، دەنگی دەرچێ  ، 

سەری دەبڕن  !

ئەگەر دەستێ  بازنگێكی تێدا بووبێ  ، بڕیویانە 

ئەگەر دڵێ  خۆشەویستیی  هەورامانی تێدا بووبێ  ، 

كڕیویانە 

دەستامن بشكێ  ، چاومان كوێر بێ 

پۆستاڵی رەش هەر پۆستاڵە 

دوژمن ئەگەر  هەر كەسێ  بێ  ، خوێنی تاڵە  !

                   6 /1988 بناری قەندیل
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شاییەكی نهێنی  !
                                                                            

بۆ  بوكێكی مهابادی  

هەڵمە پەڕن   !

دیوار   ،

          دەنگ دەدزێ 

هەوا  ، 

          دەنگ دەدزێ 

دەرگا لە سەر خۆتان داخەن 

پەڕۆ بنێن بە پەنجەرەو بە دەرگاوە

پەڕۆ بنێن بە بنمیچ و بەر هەواوە 

با لە سەدای دەنگی یەكدا  ، كەڕو كاس بن 

چەپڵەو گۆرانی و پێكەنین 

هەر دۆزەخن بۆ سەر زەمین  !

*  *  
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كە بارانی خوێن دەباری 

كەس چاوەڕێی بەهارێكی رەشپۆش نەبوو 

كە الفاوی خوێن رێی دەگرت 

كەس چاوەڕێی  تەمەنێكی خەمپۆش نەبوو 

یاسای تازە   ، سەرەو خوارە 

هەر سینگ  كوتان دیاری دەستی راپەڕینی ئەم چەرخە بوو !

*  *   

-  بووكێ  خانم  ،

بۆ ئەم شووەت هەڵگرتووە بۆ زەمانی وشك و قاقڕ ؟

-  جاران تازە نەمامێك بووم  ، 

گەاڵی پرچم دەدایە بەر بای بەهاران  

خەونی خۆشیم لێ  دەئااڵ 

كێ  دەیزانی ، خەونم دەبێتە مۆتەكە ؟!

كێ  دەیزانی  ، 

پرچم دەبڕن  ، عەبایەكی زوخاڵیم بە سەردا دەدەن؟!

خۆم هەڵنەگرت بۆ زەمانێك درۆ یاساو دەسەاڵت بێ 

خۆم هەڵنەگرت  بۆ زەمانێك  ، گریان و شین پڕ واڵت بێ 

زوو نەمزانی دەمی چەقۆ 

لە رۆژێكا هەزاران  جار 

بۆ گەردنی خەڵكی راستگۆ 

لە كاالنی نامەردەوە  ، لێم دێتە گۆ   !

*  *    
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ئەم واڵتە   ، 

كاروانسەرای فیرعەونەكانی  زەمانە 

هەر  له دایكبوونەوە  تا  رۆژی مردن 

بارانبڕان  ، وەرزی قیژەو 

شەڕگەی مەرگ و سینگ كوتانە 

كێ  شوو بكا  ، بە رەشپۆشی 

بە چپە چپ  دەیكەن بە بووك 

كێ  ژن بێنێ   ، 

 خێرا سەری پاك دەتاشن   ،

بووكە خانی پێ  دەسپێرن     !

  25 / 7/ 1988   مهاباد
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