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شیعر و شوناس الی مارف عومەر گوڵ

                                                   عەبدوڵاڵ تاهیر بەرزنجی

دك��ت��ۆر م���ارف ع��وم��ەر گ��وڵ��م وەك ئ��ەدی��ب ، س��ااڵن��ی ح��ەف��ت��ا ن��اس��ی، بە 

تایبەتی لە ڕێگەی ئەو  بەرهەمانەیەوە كە بۆ ڕۆژنامە ئەینووسین.

 ب��ە ك��ارێ��ك��ی ج���وان و ب��ەن��رخ��م زان���ی ك��ە چاوپێكەوتنێكی ن����اوازەی لەگەڵ 

م��ام��ۆس��ت��ای چ��ی��رۆك��ن��ووس لەتیف ح��ام��ی��دا س����ازدا، ڕەن��گ��ە لەتیف حامید 

بۆیە  لەتەكدا س���ازدرا بێت،  ئ��ەو چاوپێكەوتنەیشی  تەنها  ژیانیدا ه��ەر  لە 

ئەبێت بە خاڵێكی جوانی ژیانی ڕۆژنامەوانیی مارف عومەر گوڵ، دواجار 

ل��ە ڕێ��گ��ای گ���ۆڤ���اری ن���ێ���رگ���زەوە، ك��ە ل��ە ك���ەرك���وك ل��ەگ��ەڵ چ��ەن��د ئ��ەدی��ب��ێ��ك��دا 

دەریانكرد، پاشانیش لە شاخ چوار ژمارەی گۆڤارێكی بە ناوی )قەندیل(

ەوە دەركرد، پەرەی بە توانای ڕۆژنامەوانیی خۆی دا.

 الی��ەن��ێ��ك��ی زەوق�����ی ج���وان���ی ل����ەم ب�������وارەدا ل������ەوەدا دەردەك�����ەوێ�����ت ك���ە ئ��ەو 

ب��ە ق��ەب��ارەی��ەك��ی ب��چ��ووك ئ��ەو گ��ۆڤ��ارەی دەردەك�����رد ك��ە ت���ەواو ل��ەگ��ەڵ ژیانی 
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ل��ە م��ێ��ژوی  ی��ەك��ەم گ��ۆڤ��ار  ئ��ەگ��ون��ج��ا و ئەبێتە  ن��ێ��و ش��وڕش��دا  پێشمەرگایەتی 

پێشمەرگەیەك   ئەگەر  دەركرابێت.  قەبارەیە  بەو  كە  كوردیدا  رۆژنامەوانی 

ئ��ارەزووی خوێندنەوەی هەبوایە، ئەیتوانی بە ئاسانی ئەو  یا هاووالتیەك 

گ��ون��داو گوندیان  ب��چ��ووك��ان��ە هەڵبگرێت و  ق��ەب��ارە  ج���ۆرە گ��ۆڤ��ار و نامیلكە 

پێبكات، تەواو وەك ئەزموونی كتێبی گیرفان. 

شیعری مارف عومەر گوڵ داكۆكیكردنە لە چەمكی شوناس، ئەو هەر لە 

سەرەتایەوە ئەم ڕێچكەیەی گرتووە، بۆ منوونە لە بەرهەمی یەكەم كۆمەڵە 

شیعریەوە كە ساڵی 1985 لە بەغداد چاپكرا و من بە زمانی عەرەبی لە 

گۆڤارێكی ئەدەبیدا شتێكم لەبارەیەوە نووسی.

 ب���ۆ ق��س��ەك��ردن ل���ەس���ەر ش��ی��ع��رەك��ان��ی، ب���ە ب��اش��ی ئ���ەزان���م پ��ەن��ا ب���ۆ زاراوەی 

ئاستانە )عتبە( ببەم، كە ڕۆلێكی دیاری لە خوێندنەوەی ڕەخنەییدا هەیە، 

ئەبێت  بە دەروازەیەك لەو  دەروازانەی كە نووسەر ڕۆژێك ئاشكرایدەكات 

و دەی��درك��ێ��ن��ێ��ت و ڕەخ��ن��ەگ��ری��ش دەی��ك��ات ب��ە ب��ۆن��ەی��ەك  ب��ۆ خ��وێ��ن��دن��ەوەی 

ڕەخنەیی.

نییە،  ك��ەم��ر  ی��ەك��ە س��ەرەت��ای��ی��ەك��ان��ی  و  ل��ە گرنگیی دەق   گرنگیی ئاستانە 

ب���ە ت��ای��ب��ەت��ی ل���ە ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوەی ن���وێ���دا. ئ��ێ��م��ە دوو ج���ۆر ئ��اس��ت��ان��ەم��ان ه��ەی��ە، 

ئ��اس��ت��ان��ەی ن���اوەك���ی ك���ە ڕاس���ت���ەوخ���ۆ پ��ەی��وەن��دی��ی ب���ە دەق������ەوە ه���ەی���ە، وەك 

.....ه��ت��د.  پێشەكی،  پێشكەشكردن،  ناونیشان،  ب��ەرگ،   نووسینی س��ەر 

ئاستانەی دەرەك��ی، واتە ئەو شتانەی كە بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ و لە 

دەرەوەی دەقدا پەیوەندییان بە دەقەوە هەیە، وەك چاوپێكەوتن،یاداشت، 
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ب��ێ��وگ��راف��ی، ی��ا ه��ەرش��ت��ێ��ك ل��ە دوورەوە مب��ان��ب��ات��ە س���ەر پ��ێ��ك��ه��ات��ە و جیهانی 

ناوەوەی كارەكە.

 لە كۆمەڵە شیعری )شاییەكی نهێنی(دا كە ساڵی 2015 چاپیكردووە 

بۆ  پێشەكییەكی  لە خۆگرتووە،  خ��ۆی،  و كۆمەڵێك شیعری هەشتاكانی 

كتێبەكەی نووسیوە، وەك ئۆتۆبایۆگرافییەك وایە، تێیدا هەم ژیان و هەم 

ئەزموونی شیعری خۆی ئەخاتە ڕوو.

لەوێدا ئاستانەیەك هەیە دەكرێت ببێت بە دەروازەی���ەك بۆ چوونە ناو 

شیعرەكانییەوە. ئەو لەوێدا  بەم شێوە قۆناغبەندیی بۆ شیعرەكانی خۆی 

كردووە: 

- قۆناغی یەكەم : دیوانی )هێالنەی نوغرۆ( 1985، 

- قۆناغی دووەم : دیوانی )خۆری زیندان( كە دووجار لەناو شۆڕشدا، 

سااڵنی 1985، 1987 چاپكراوە، 

- ق��ۆن��اغ��ی س��ێ��ی��ەم : دی���وان���ی )ش��ای��ی��ەك��ی ن��ه��ێ��ن��ی( ی���ە ك���ە س��اڵ��ی 2015 

چاپكراوە,

-  قۆناغی چ���وارەم : وات���ە ئ��ەو شیعرانەی ك��ە س��ەرج��ەم��ی��ان ل��ە دەرەوەی 

ن���وورساون,  مەبەستامن لێی  ئ��ەم كۆمەڵە  واڵت، سااڵنی 1999-1988 

شیعرەیە ,

-  قۆناغی پێنجەم، ئەوشیعرانەی لە خۆگرتووە كە لە )2000( بە دواوە 

لە گەڕانەوەیدا بۆ نیشتامن نوورساون. 

ئەم گەواهینامەیەی شاعیر خۆی بەرچاوڕوونییەك بۆ خوێنەر و ڕەخنەگر 
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دەڕەخسێنێت.

سەرچاوەی پێكهێنەر لە هەر قۆناغێك لەو قۆناغانەدا، واقیعی ناوەكی 

و دیدی مارفی بۆ جیهان و دەوروبەری دیاریكردووە.

لە )هێالنەی نوغرۆ(دا ، واتە لە قۆناغی یەكەمدا، سەرەتا و ڕوخسارو 

تیمە و جیهانبینی و كەرەستەی ئەومان بۆ دەردەكەون: 

1- منێكی غینائی، بەاڵم تەنها هەر لەیەك بازنەی زاتیدا نەسوڕاوەتەوە. 

لەوێدا منێك هەیە، هەر لە كەفوكوڵی ناوەوە و ناخی تایبەتی ئەم ) وەك 

شاعیر (، نادوێت، بەڵكو ئەبێت بە منێكی كۆمەاڵیەتی، لە كۆمەڵێك ، 

لە نیشتامنێك، لە جیهانێكی گەورە ئەدوێت.

2- هەڵبژرادنی گوتاری مانەوەو  داكَۆكیكردن لە چەمكی شوناس و لكان 

بە هەموو شتێكەوە كە بەرەو ڕابردوو و كەلەپوری شوناسی ئەباتەوە.

3- دیدێكی گەشبینانە، لەمەدا مارف عومەر گوڵ لەو دەنگە كەمانەی 

ه����اون����ەوەی خ��ۆی��ەت��ی ك���ە زۆر گ��ەش��ب��ی��ن��ان��ە ل���ە ش���ون���اس و دەورب�������ەری خ��ۆی 

دەڕوانێ .

4- ه���ەڵ���ب���ژاردن���ی ش����ێ����وازی ش��ی��ع��ری ن���وێ���ی ك���ێ���ش���دار، ك����ە  ت���ا ئ��ەم��ڕۆی��ش 

ب��ە ی��ەك��ج��اری وازی ل��ێ ن��ەه��ێ��ن��اوە ، جگە ل��ە  ه��ەن��دێ��ك  شیعری ن��ەب��ن كە 

تێیاندا دەسبەرداری كێش بووە، بە پێچەوانەی شاعیرانی نەوەكەیەوە كە 

هەموویان ڕوویان لە شیعری بێكێش كردووە.

5- پەنابردنەبەر كەلەپوری كوردی و سوودبینین لە كۆدەنگ و فرەدەنگی 

 وەك ل���ە ئ���ۆپ���ەرێ���ت���ی )ش�������اروخ و گ����وڵ����ڕوخ( دا دەرك������ەوت������ووە و ل���ە دی���وان���ی 
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)هیالنەی نوغرۆ (دا باڵوبووەتەوە.

ئەم شێوازو خەسڵەت و جیهانبینییانەی )هێالنەی نوغرۆ( دەسەاڵتی 

خ���ۆی���ان گ���ەی���ان���دووەت���ە پ��ان��ت��ای��ی دەق����ی ك��ۆم��ەڵ��ە ش��ی��ع��رەك��ان��ی ت����ری )خ����ۆری 

دی��وان  ك��ە وەك  ، س��ەرج��ەم شیعرەكانی دی  نهێنی  زی��ن��دان ، شاییەكی 

چاپنەكراون(.

ئەم كۆمەڵە شیعرەی ئێستایشی كە شیعرەكانی تاراوگەی لە خۆگرتووە 

، هەمان شێوازو خەسڵەتی، بەجۆرێكی دی تێدا دەبیرنێن، تەنها ئەوەیە 

كە زەمەن و شوێنی نووسین جیایاندەكەنەوە، واتە سەردەمی ئاوارەیی و 

دوورە واڵت��ی و ژیانی ت��اراوگ��ەی، ب��ەاڵم بە ئاسانی تیمەی شوناس و هیوا 

و ب��ەرگ��ری، دژ بە سەختیی ژی��ان و لكان بە ڕاب���ردووی میللەت و دەربڕین 

ب��ە ش��ێ��وازی كێش و پ��ەن��اب��ردن��ەب��ەر ڕان����اوی ق��س��ەك��ەری��ان پ��ێ��وە دی����ارە. ئ��ەو بۆ 

گەیاندنی سۆزێكی گەرمی هەڵچوو، بە زمان و وێنەی ڕوون و ڕاستەوخۆ ، 

گڕوتین و سووتانی تاراوگەی كردووە بە سەرچاوە.

 س���ەرچ���اوەی س���ۆزی دەروون و س��ووت��ان��ی نێو ت��اراوگ��ە ب��ۆ زێ���د، ب��ە زۆری 

)م��ن( گ���ەورە و قەبە دەك���ەن، ب��ەاڵم لێرەیشدا م��ارف ل��ە )م��ن( ی خۆیەوە 

وەك ت��اك��ێ��ك ، ئ��ەگ��ۆڕێ��ت و ئ��ەب��ێ��ت ب��ە منێكی ك���ۆ، ش��ی��ع��رەك��ان��ی ل��ە پ��اڵ 

سووتانی خۆی لە تەنووری تاراوگەدا خەمی شوناس و كومەڵ و نیشتامن 

هەڵئەمژن.

 من لە چەند وتارێكی ترمدا باسی شوناس و ئەنتی نیشتامنم كردووە، 

وت��وم��ە شیعری ك���وردی ل��ە گ��وت��اری ش��ون��اس��دا ب��ە شێوەیەكی پ��ت��ەو لەسەر 
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نیشتامن وەس��ت��اوە ت��ا ڕادەی ئ���ەوەی زۆرب���ەی ش��اع��ی��رامن��ان ل��ە نیشتامندا 

ت���واون���ەت���ەوە، گ��وت��ارەك��ەی��ان ب���ەزەق���ی و ڕوون����ی ب����ووە ب��ە ب��ەش��ێ��ك ل��ە گ��وت��اری 

بەینیانەوە.  ن��ەك��ەوت��ووەت��ە  بۆشایی  ڕوان��ی��وە،  لێیان  ب��ە دڵنیاییەوە  ش��ون��اس، 

گ���وت���اری ش��ی��ع��ری م��ارف��ی��ش ل���ەس���ەر ئ���ەم ڕی��ت��م��ەی��ە، م����ارف ش��ی��ع��ری ئەنتی 

نیشتامنی نەنوسیوە، هەمیشە لەگەڵ نیشتامندا تەبا بووە، لە دوورییشدا 

تێیدا تواوەتەوە، تەواو بەپێچەوانەی شاعیرێكی وەك محەمەد ماغووتەوە، 

ك��ەل��ە دێ��ڕێ��ك��ی��دا ئ��ەڵ��ێ��ت خ���ۆزگ���ە ن��ی��ش��ت��امن وەك س���ەم���اك���ەری ن��ێ��و م��ەل��ه��ا 

دەساودەسی دەكرد و ئەگۆڕایەوە.

نیشتیامن وەك بەشێك یا زاراوەیەكی نێو شوناس ئەمسەر و ئەوسەری 

شیعری د. مارفی داگیركردووە، ئەو لە هەموویاندا لە یەك ژێ  ئەدات، 

بەاڵم بە ئەنجامێكی جۆراوجۆرەوە ، بۆ منوونە ناوكەكە لە كۆمەڵە شیعری 

ی��ەك��ەم��ی��دا ب��ە ڕەن��گ��وب��ۆی��ەك��ی ج���وان���ەوە دەرئ���ەك���ەوێ���ت، ل��ە دی���وان���ی )خ���ۆری 

ناكاتە  ئەمجارەیان جەخت  ب��ەاڵم  ژێیەیە،  ئ��ەو  لێدانی  زی��ن��دان(دا هەمان 

ك��راوە، بەڵكو ئەمانباتە نێو شوێنێكی  س��ەر نیشتامن وەك وێنەو شوێنی 

داخراوەوە، نێو تاریكی زیندان و ژووری داخراو و ژێرزەمینی قووڵ، واتە بە 

بەشێكی تری نیشتیاممنان ئاشنادەكات كە داخراو و تاریك و ترسناكە. 

هەواڵەی كۆمەڵێك دەاللەتی جۆراوجۆرمان دەكات . 

شاعیر لە كۆمەڵە شیعری )شاییەكی نهێنی( دا جارێكی تر ئەمانگێڕێتەوە 

ب��ۆ ف���ەزا و شوێنە داخ��راوەك��ان��ی نیشتامن، ب��ۆ ژی��ان��ی سەختی نێو ش��اخ و 

ب��اوەش لە رسوش��ت دەدا، بە ج��ۆرو ڕیتمی ب��اوی خۆی كار لە شوناسدا 
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دەكاتەوە. 

بە  ب���وون  نهێنی(  )شاییەكی  بڵیین شیعرەكانی  ئەتوانین  ئ��ەم��ەدا  ل��ەپ��اڵ 

سەرگوزشتەی خۆی وەك جەنگاوەرێك. لەم شیعرانەی ئەم دیوانەیشدا 

ك��ە ل��ە ت���اراوگ���ە ن��ووس��ی��ون��ی، ت���اراوگ���ە وەك ش��وێ��ن ئ��ەب��ێ��ت ب��ە دوو شوێنی 

جیاواز، یەكەمیان تاراوگە، دوومیشیان زێدی خۆی، هەوارگەی منداڵی. 

لەم دەقانەدا زیاتر لەجاران كار لە یادگە )زاك��رە( دەك��ات، یادگە حوكمی 

خەیاڵ دەكات و سنووری تایبەتی بۆ دائەنێت:

هەر خەونی هاوینەم،

 ئازادی دەم جۆگەو بێستان بوو

هەر خەونی پایزەم

ڕوانینی درەختی زەڕكەفت و تێڕامان لە گەاڵڕێزان بوو

هەر خەونی زستانەم،

گەڕانی ناو قوڕ و چڵپاو و 

 خۆدانە بەر ڕێژنەی باران بوو

هەر خەونی بەهارەم،

سەیرانی گواڵڵەچنین و عەرسانی ناوڕان بوو.

دڵنیام لەوەی كە دكتۆر مارف لەم جیهانە جەنجاڵ و شێواو و لێكرازاوەدا 

ت���رەوە،  قۆناغێكی  ئەچێتە  و  پ��ێ��ش��ووی جێدێڵێت  ق��ۆن��اغ��ەك��ان��ی  س��ن��ووری 

ژیانی وانەوتنەوە و توێژینەوەو زانكۆ قورسایی ناخاتە سەر ڕەوتی شیعریی.
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ه�����ی�����وادارم ب���ەگ���وڕوت���ی���ن���ی س����ەردەم����ی )ه���ێ���الن���ەی ن����وغ����رۆ( وە ش��ی��ع��رێ��ك 

بنووسێت لە دڵەڕاوكێ  و دوودڵی و پشێویی و بێئارامیی ئەم سەردەمەوە 

هەڵقواڵبێت. هەموو سەردەمێك گوتارو مۆركی خۆی پێوەدیارە، ئەدەب 

و هونەر و شوناسی خۆی هەیە.

من دڵنیام و چاوەڕوانی ئەو ڕۆژەم.

سلێامنی

2016/2/16
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                 ماڵ لە غەریبی و ..

                  دڵ لە دەروێشان

    لە هەلومەرجێكی زۆر سەخت و دژواری كوردستاندا بە مەبەستی 

خوێندنی بااڵ لە دەرەوەی واڵت، پایزی ساڵی 1988 ئەو والتە وێرانكراوەم 

جێهێشت و گەیشتمە تاران، ئیر لەوێوە، هەستم بەوەكرد روو لە دونیای 

غەریبی دەكەم و نەمدەزانی واڵت چی بەسەر دێت و بەرچاویسشم زۆر 

روون نەبوو چۆن دەگەمە شوێنی مەبەست، لە تاران لە گەڕەگی تۆپخانە 

ل��ە م��س��اف��ی��رخ��ان��ەی��ەك داب���ەزی���م . ل��ە م��ان��گ��ی ت��ری��ن��ی ی��ەك��ەم��دا گەیشتمە 

ب��ە ڕەسمی  ل��ەوێ��وە  ب��وو  ل��ە خ��اڵ��ی(، هەرچۆنێك  مۆسكۆ، گیرفانم )پ��ڕب��وو 

گەیشتمە)كیێڤ( ی پایتەختی كۆماری ئۆكراین .

   منێكی تەواو گرێدراو  بەنیشتامن و میللەتەوە، هەر وامدەزانی ئەگەر 

ئەو كۆڵە قورسەی ئەو خەمە هەڵنەگرم ئیر بێ  كەڵك دەبم و غەدرم كردوە 

و هەر بۆ مردن باشم .

ل���ە ك��وردس��ت��ان��ی دوای ئ��ەن��ف��ال و ك��ی��م��ی��ا ب����اران����ەوە، ب���ە خ��ەم��وخ��ەف��ەت��ێ��ك��ی 

زۆرەوە، خوایە چۆن  جارێكی تر وەكو جاران ببمەوە خوێندكار و بڕم بەسەر 
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خوێندنەكەمدا بشكێت ، لەپاش شەش ساڵ داب��ڕان لەخوێندن چونكە 

بەتایبەتی دەبێت دەست  ت��ەواوك��ردب��وو،  لەبەغداد  زان��ك��ۆم  ساڵی 1982 

ب��ەخ��وێ��ن��دن و ف��ێ��رب��وون��ی زم���ان���ی روس�����ی ب���ك���ەم . ل���ە گ����ەڵ دەس��ت��پ��ێ��ك��ردن��ی 

خوێندنی زماندا، لە كەش و ئەمتۆسفیرێكی جیاواز لە راب��ردوو، كەومتە 

بارودۆخێكی ترەوە، ئاخۆ خۆم بۆ بواری خوێندنەكەم تەرخان بكەم و ئیر 

واز لە شیعر بهێنم ؟ یان لە نێوان شیعر و یاسای نێودەوڵەتاندا بێم و بچم 

؟ نەمدەتوانی دەستبەرداری هیچیان بم و هەرواش مامەوە .

   لە كوردستان لە نزیكەوە ئاگاداری ئەنفال و كیمیا ب��اران و كارەساتی 

گەورەی میللەتەكەم بووم، بۆیە لە چەند مانگی سەرەتای خوێندنی زماندا 

لە  ئیر  تاوانی جینۆساید بنوسم.  تێزی ماستەرەكەم لەسەر  بڕیارمدا كە 

نێوان شیعر و جینۆسایدا هەر لە كۆتایی س��اڵ��ی)1988(ەوە، ئەمسەر و 

ئەوسەرم دەكرد .

لە بەر ئەوەی من خوێندنەكەم  ئەدەبیات نەبوو، كارێكی قورس بوو لە 

نێوان ئەدەب و بابەتێكی تردا بتوانم زاڵبم بەسەر زمانێكی تازە و ئەدەبیاتی 

روسیدا، هەر بۆیەش زمانی پسپۆڕی خوێندنەكەم زیاتر زاڵبوو بەسەرمدا، 

م���ای���ەوە ئ�����ەوەی ب���ە ئ�������ارەزووی ت��ای��ب��ەت��ی خ���ۆم ج���اروب���ار ئ���اوڕێ���ك ل���ە شیعری 

رووسی بدەمەوە .

ئ���ۆك���رای���ن ، واڵت��ێ��ك��ی ج�����وان، ب�����ەاڵم زس��ت��ان��ی زۆر س�����ارد و  ب���ەف���ری زۆری 

هەبوو، بەشێكی زۆری زستانەكەی پلەی گەرما لە ژێر سفرەوە بوو ، ژیانی 

ب��ب��وو، منیش  تێكەڵی رسوش��ت��ی واڵت��ەك��ەی��ان  ت���ەواو  كۆمەاڵیەتی خەڵكەكە 
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كەومتە ئەو ژیان و رسوشتەوە .

   ئ��ەم شیعرانەی ئ��ەم دی��وان��ە سەرجەمیان ل��ە دەرەوەی واڵت ن��ورساون 

،لەپایزی ساڵی )1988( ەوە دەست پێدەكات تاكو ساڵی )2000( كە 

ب��ە ی��ەك��ج��اری��ی گ���ەڕام���ەوە ب��ۆ ك��وردس��ت��ان. ی��ەك��ەم شیعرم ل��ە ت���اران نوسیوە، 

ه���ەرب���ۆی���ە پ��ێ��م خ��ۆش��ب��وو ئ����ەم دی����وان����ەش ب���ەن���اوی ئ���ەوش���ی���ع���رەوە ن����او ب��ن��ێ��م ، 

)نیشتامنم دارستانی دەم رووبار بوو(.

   قۆناغی ئ��ەم كۆمەڵە شیعرەم  بۆ خ��ۆم لە الی��ەك��ەوە سەخت و قورس 

ب���وو، ل��ە الی��ەك��ی دی��ك��ەوە ل��ە رووی ب��ەره��ەم��ەوە خ���راپ ن��ەب��وو، ئ��ەن��دازەی��ەك 

خۆم بە دەوڵەمەند و سەركەوتوو دەزانم، هەم بوومە خاوەن ئەم شیعرانەو 

ه���ەم  ئ��اس��ت��ەك��ان��ی خ��وێ��ن��دن��ەك��ەم )زم����ان و م��اس��ت��ەر و دك���ت���ۆرا( م بەباشی 

بڕی. ئەوەی زۆر خۆشحاڵی كردم كە لەمانگی )5(ی  ساڵی )1990( دا 

گفتوگۆی ماستەرنامەكەم تەواوكرد لە سەر بابەتێكی تازە كە )جینۆساید(

ی كورد بوو .

   ل��ە ژی��ان��ی رۆژان��ەم��دا ل��ە ئۆكراین و روس��ی��ا )ئ��ەوروپ��ای رۆژ ه���ەاڵت(، لە 

گەڵ بەلژیك )ئەوروپای رۆژ ئاوا( كە دوای تەواوكردنی خوێندنەكەم رووم 

ل��ەوێ��ك��رد، ئ���ەوەن���دەی ت��وان��ی��م ل��ە ه����ەردوو ت��ێ��زی خ��وێ��ن��دن��ەك��ەم��دا،خ��واس��ت 

و م��ەب��ەس��ت��ی ئ����ەو دوو ك�����ارەم ب���خ���ەم���ەڕوو ب���ۆ خ��زم��ەت��ی دۆزی ن��ی��ش��ت��امن و 

میللەتەكەم، بەو ئەندازەیەش ، بەاڵم بە زمانی شیعر و بە دەربڕینی ئاخ و 

خۆزگە پەنگخواردووەكانی ناخ، ئەم شیعرانەم لەدایك بوون .

لەم شیعرانەمدا، هەندێك جار بە ئاسانی تەسلیمی داڕشنت و دەربڕین 
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بومە ئەویش قورسایی فشارە دەرونییەكان وایلێكردووم ، هەندێك جاریش 

وێنە و دیمەنە جۆراوجۆرەكان  قورسر و سەنگین تر خۆیان تەسیلم كردووە 

و زمانی دەربڕین تێكەڵی دەوروبەر بووە .

با لێگەڕێم ، شیعرەكان خۆیان  بۆتان  بدوێن  . .

ئیر  )ماڵ لە غەریبی و دڵ لە دەروێشان ...( .

م .ع . گوڵ

سلێمانی -  2016/4/15
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نیشتمانم 
دارستانی دەم روبار بوو

هێشتا سەرمای كەژ و كێوم پێوە مابوو 

شەختەی غەریبیەك گرمتی 

ئاخ، ئاخ چی بكەم

ئەم دوورییە، 

مشتە كۆڵەی دەستی ئاڵی پەرییەكە سەر دەكوتێ  

نە شێت دەبم، نە دەمكوژێ  ! چی بكەم،

لە نیشتامنەكەی خۆمدا

پەنابەردێك نییە چەكمەی داگیركەری پێوە نەبێ 

سێبەری هیچ دارێك نییە نەكرابێتە كەمین لە من

چی بكەم ! نیشتامنێكی وێران و سوتاوم جێ  هێشتووە

میللەتێكی رووتە و ژەهر پێدارژاوم  جێ  هێشتووە 
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نیشتامنم دارستانی دەم روبار بوو 

روباریان لێم ژەهراویی كرد ! دارستانیش هەڵپڕوزا

چەڕە دووكەڵ تاساندومی

ئاوارەیی شوورەیەكی لە دەور بەستووم

سنوورێكی كوشندەیە !

*           *              *

هەركەسێكی وێرانەدڵ بەرچاو كەوێ 

ئەو وەكو من، نیشتامنی بە دەم سەگ و گورگەوەیە

هەركەسێكی سەر نوغرۆتان بەرچاو كەوێ 

ئەو وەكو من

 هەزاران جار نوكە شەقی نامەردانی بەركەوتووە

كوشتمی ! ئەم ئاوارەییە كوشتمی 

دڵم ئەڵێی واڵتە وێرانەكەی ئێستایە ،

ئەی شۆخە نائاشناكان !

دڵم نایە گڕی چاوم خۆشر بكەم 

دڵم نایە چاو لێك بنێم 

جاربەجاریش تێم مەڕوانن ، با لە گڕی خۆمدا مبرم  .

*           *              *
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نیشتامنم دارستانی دەم روبار بوو 

بەاڵم ئێستا دوكەڵێكە ! بووە بە هەور 

چی بكەم شادی  ، 

هەتاوێكە و تەمێكی تەڵخ لێی ون كردوم

تەنیا جارێك لێم دابارێ  

ئیر شەختەی غەریبی و خەم بۆخۆی دەڕوا .

ئەی پەڵە هەوری خۆشبەختیی 

تەنیا جارێك مبدۆزەوە ، نەوەی ئەم زەمینە رەقەم 

هەر رێژنەیەكم بەركەوێ  ،

وشكەاڵنی خەفەتباریم سیامی گەش و پاراو دەبێ 

ئیر بشمرم قەیناكا !

*           *              *

سەرم هەراسانی كردووم  ، 

نیشتامنی جوان و قەشەنگ 

نیشتامنی وێران كراو 

دارستانی سەوز و دڵگیر،دارستانی وشك و سووتاو

دوێنێی خەڵكی دێهات نشین 

ئیمڕۆی خەونی ملستان و تەلبەند كراو

بنمیچ و ژێرخانی زیندان، وەرزی پێكەنین و گریان 
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سەرم هەراسانی كردووم 

هەموو دونیای گرتۆتە خۆی ، خۆم ناتوانم ، 

داگیر كەران ، ئەم چاكەیەم لە گەڵ بكەن 

ملی منیش بقرتێنن !

*           *              *

كچێكی چاوڕەشی تاران ، چاو هەڵدێنێ 

چی بكەم جارجار،بە تیلەی چاو دەمدوێنێ 

لێم گەڕێ  توخوا لێم گەڕێ 

ئەوا ماچێكت پێ  بەخشیم 

ئەوا شەوێ ، دووشەو ،دە شەو،لە الم خەوتی

تۆ دەتوانی نیشتامنم بۆ ئاوەدان بكەیتەوە ؟ 

تۆ دەتوانی مببەیتەوە واڵتەكەم ؟!

خوت تووشی گۆبەندێ  مەكە،با كۆمیتە قۆڵت نەگرێ 

لە من گەڕێ ، با هەر بە خەمی خۆمەوە

بچمەوە بۆ مسافرخانە التەكەم .

 1988/9                                                        

                                                         تاران
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باوەشێ  گوڵ
                           بۆ مامۆستام  :

   ئیرینا ئەناتۆلێڤنا

دوژمن بە دەردێكی بردووم  ،

زریان بە ماڵە هەژاری نەكردبێ 

لە واڵتی خۆشەویستیی ڕاوی نام و 

هەڵی دامە دورگەی شێتان 

لەوێشەوە، بە سەر شوورە و، بە تەلبەندی، 

سنوور لە دوای سنوورەوە ، هامتە الی تۆ ئیرینا گیان .

من زمانی تۆ نازانم 

تۆ زمانی من نازانی 

كە دێمە بەر تیشكی وشەی شیرینی تۆ 

غەریبێكی بێ  زمانم 
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هەفتەی جارێك، زمانم هەر نایەتە گۆ

هەفتەی جارێك،

نە زمانم لە وشەی شیرین تێر دەبێ 

نە گوێچكەم بە،

دونیای تازەی پڕ ئاوازەی ، تۆ فێر دەبێ  .

گەر پێت خۆشە تەنیا جارێك لێم تێ  بگەی 

گەر پێت خۆشە فێری ئەلف و بێی شیرینی خۆتم بكەی 

تۆ دەتوانی مبكەیتەوە هەرزەكارەكەی جاران و 

هەتا مردن بە خێوم كەی  !

*           *              *

لە الی ئێوە مناڵ ناگری ، 

بە گەورەییش من دەگریەم 

توخوا فێری پێكەنینی خۆتم بكە، با گریانم بیرچێتەوە

هەر زمانم بكرێتەوە، ئەوەندە بە سەرتا دەگریم 

هەتا فێری گریان دەبی !

زوو فێرم كە، تا پێت دەكرێت 

غەریبێكم، هەر ئەوەندەم لە باردایە 

باوەشێ  گوڵ بێنمە بەر پێت .

                                                               ئۆكرانیا ����� كییڤ 

1988/11
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بۆ شۆخێكی نائاشنا
      

  خۆشەویستیم بە خۆمەوە نەدیوە، هەتا سەر بێ 

خەونی شەوێكی ئارامم نەدیوە ، بێ  راونان و دڵەڕاوكێ 

ئەی خامنی نائاشنا و شەنگ 

كوردێكی ئەوەند كێویلەم ، 

ئیمشەو لە سەمات رانایەم !

فێر نەبوومە هەر شەوەی میوانی باخەڵێك بم 

تاوانت كرد پەنجەت لە زامی من وەردا .

وامزانی هەر لە وێرانەی خۆمدا 

دڵم دەشكێ  و بە سەر خۆمدا دەشكێمەوە  !

یا ئەوەتا ،

ئەو دڵە هەناسەسوارەم  بە خۆشەویستیت ئارامكە و

ئەو چاوی پڕ شكۆی شەرمەم ،

نیگا باران بكە و مەڕۆ ،    
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یا زامێكی تر لە جەرگم مەكەرەوە

بەرگەی ئەو هەموو ژانە ناگرم 

نەوەك نەگەڕێمەوە نیشتامنەكەی خۆم و 

كەسێ  نەبێ  ، شان بداتە بەر تەرمەكەم  !

هۆ خامنی نا ئاشنا و شەنگ !

ئەو سیام غەمبارەی دەیبینی

نیشتامنێكی سووتاوە ، هاتۆتە الت

ئەم مرۆڤە كەم دووەی ، دەیبینی 

دەوەنێكی لە خاك  هەڵكێراوە ، هاتۆتە الت 

ئەو گریانە قەتیسەی دەیبینی ،

روبارێكی بەر لێ  گیراوە ، مەنگ بووە .

تۆ،نە نەخشەی  ئەم نیشتامنە سووتاوەت بۆ دەكێرێ 

نە دەبیتە كەژ و لە پاڵ تۆدا بڕوێمەوە

بە سەرەڕۆیەكەشتا دیارە ، ئەم گریانە ناسڕیتەوە ،

دڵم بەرگەی ئازاری تۆش ناگرێ  و بڕۆ  !

      1989/3            

 ئۆكراینا ���� كییڤ
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قیژە  

بە پاڵتۆیەكی ئەستوور و  شەپقەیەكەوە ،

بن درەخت و بن درەختی،

 شەقامە زستانییەكانی كییڤ دەگەڕام

درەختەكان سەریان نایە  بن گوێمەوە :

����� تۆ خەڵكی كوێی ، وا غەمباری ؟!

+ بڵێی قیژەی نیشتامنێكی سووتاوتان نەبیستبێ  ،

وا میللەتێك بە برینی كۆن و نوێوە كرم خواردی  !!

خۆم گەیاندەوە ژوورەكەم ،

جووتێ  كۆتر  سەریان نابوو بە یەكەوە و دەنووكیان 

لە پەنجەرەی ژوورەكەم دەدا :    

����� كاكە ئەوە ، بۆ بەتەنیا دانیشتووی ؟!

چەند هەنگاوێك لەوالی تۆوە كۆڕی سەما و تریقەیە !
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+ بڵێی كۆترێكی النەوازی  واڵتەكەم ،

لە بەر شەڕ و هەرا  تەنیا جارێك رێی نەكەوتبێتە التان ؟!

چوومە هۆڵی سەماگەوە ، دوور دانیشتم 

شەو درەنگێ  ، هەر بە تەنیا گەڕامەوە ،

بەرچاوم دووكەڵ گرتبووی !

لە گیرفانەكەی سەر دڵم ، نامەیەكم هێنایە دەر :

))چەندەم  جارە ، 

دوژمنی هار گوندەكەمی سوتاندەوە ؟!((

هەر بە پاڵتۆ و پۆتینەوە ،

خۆم هەڵدایە  سەر نوێنەكەم :

)) ئەوا ئێستا  بە سەر واڵتی شیرینام  دێم و دەچم ((

گەر نیوەشەو  دەنگی دەرگاتان گوێ  لێ  بوو 

لە شیرین خەودا، راپەڕین  .. مەشڵەژێن

ئەوە باڵدارێكی گڕگرتووە 
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بە سەر ئەو هەموو سنوور و شوورە و كۆسپ و 

گەلەگورگ و پۆلیسەدا ، هاتۆتەوە  !

بەیانی زوو ، هەركامێكتان دەرگای حەوشەتان كردەوە

ئەگەر مشتێ  خۆڵەمێشتان لە بەر دەرگاكەدا بینی 

توخوا نەكەن  پێی پیا بنێن ، ئەوە دڵی منە 

دڵەكەی من ، 

مەگەر هەر ئاوا بێتەوە ، ناتوانێ  .. نا  ! 

 1989/ 2                                             

                                  ئۆكراینا ���� كییڤ
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           شیعرێكی ناتەواو  

چاوم سوور بوو ،

ئەوا ئەمشەو خەو یەخەم دەگرێ  و نانووم

نازانم بۆ ، تۆ داوای شیعرت لێ  كردم

خۆزگە شیعرێكم هەبوایە

وەك تۆ شۆخ و شیرین بوایە

خۆزگە شیعرێكم هەبوایە

پرچی تۆ هێالنەی بوایە !

*           *              *        

تۆ نیشتامنی سووتاوی منت دیوە ؟!

تۆ شیعری پڕ گریامنت كەی ناسیوە ؟!

هەر یەكەم جار منت بینی ،

دیارە چاوم گشت تەمەمنی پێوە دیار بوو

تریفەی ئەو مانگی چاوەت ،

ئیمشەو بۆ من چراخانی شەوی شار بوو .

 1989/2/25                                                         

ئۆكراینا-كییڤ
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دوو دونیای جیاواز

بۆ كۆرپەیەكی 8 ــــ 9 سااڵنی ئۆكراینی

مەڕوانە سمێڵی پیاوانەم 

مەڕوانە تەمەنی شێواوی بااڵتر لە دەمی بەهاری تەمەنت

ئەوساكە، وەك تۆ بووم 

نە شارم بینی بوو، نە دونیای پێشكەوتن 

ئەوساكەش وەك ئێستا

ژیانم تەژی بوو لە ئێش و نەرسەوتن .

ئەوساكە وەك تۆ بووم ، ئەو ساتەم پێ  خۆش بوو 

بە رۆژ هەر بەرەڵاڵ، لە خۆڵی ناو كوچە و كۆاڵندا

شەوانيش بێزار بووم 

لە كۆڕی چوارمشقی ناو ماڵ و دیواندا .

ئەو ساكە وەك تۆ بووم 
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هەر خەونی هاوینەم ،

 ئازادی دەم جۆگە و بێستان بوو 

هەر خەونی پایزەم ،

روانینی درەختی زەڕكەفت و تێڕامان لە گەاڵڕێزان بوو !

هەر خەونی زستانەم ،

گەڕانی ناو قوڕ و چڵپاو و

                      خۆ دانە بەر رێژنەی باران بوو

هەر خەونی بەهارەم ،

سەیرانی گواڵڵە چنین و عەرسانی ناو ڕان بوو

ئەی كۆرپەی نائاشنای جاران و

 ئێستاكەی تەمەنی پڕ كۆسپم

وەك تۆ نیم ،

لە ژانی هەمیشەم راهاتووم

لە ئاخ و حەرسەتی گەلەكەم راهاتووم

جارانم لە ئێستام ناخۆشر 

ئێستاكەم ، هەر خەونی خۆشبەختیی داهاتووم !

لێم مەگرە !
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بە چاوی سۆزەوە چاوانم لە چاوت ناتروكێن

پێت سەیرە ، كەسێكی نائاشنا بەو جۆرە بڕوانێ 

لێم مەگرە ! من كوڕی گەلێكم لەت لەت و پەرۆشە

تا ئێستاش هەر تامی ئازادی نازانێ  !

ئەی كۆرپەی باوەشی ئەم دونیای لە دونیام جیاوازە 

ئەم پیاوە تەواوەی روو بە رووت  وەستاوە 

تا دەمرێ  دەروونی پڕ گرێ  و پڕ رازە .  

                                   زستانی /  1989   

كییڤ                         
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ئ���ەم ت��اب��ل��ۆی��ە ه��ون��ەرم��ەن��د »رێ���ب���وار س��ع��ی��د« ت��ای��ب��ەت ب��ۆ ه���ۆن���راوەی 

)ئ��ەی ت��ۆف دە وازم لێ بێنە( كێشاویەتی، لە ژم��ارە 16/ پاییزی 

1989ی گۆڤاری یەكێتی نووسەرانی كوردستاندا باڵو كراوەتەوە.
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 ئەی تۆف ، دەوازم لێ  بێنە

فرمێسك ئامێتەی بارانە،

پەنجە هاوڕێی چڵەداری بابردەڵەی دەم زستانان

قەل و داڵی ئەم دونیایە سەریان وەرداوەتە دڵم ،

ئەوا سەرم داوەڵێتی !

كۆتری سەر پەنجەرەی دڵ لە سەرمانا هەڵكورماوە 

نەدێ  لە خوێنی من تێر بێ 

نە سەرماش وازی لێ  دێنێ  !

دونیا تۆفە و با لە پرچی دار ئااڵوە

كۆست كەوتوانە بە سەر ئەژنۆی خۆیدا دەگری 

دەڵێی واڵتەكەی منە ،

وا بە دەستی دوژمنەوە دۆش داماوە !

بۆ بای گەردوون هەر دەمبات و هەر دەمهێنێ 

تۆفی تووڕەی ئەم رۆژگارە ، ماتەمێكی ئەوەند سەیرە

نە پشتم لێ  هەڵدەكات و نە وازیشم لێ  دەهێنێ  .

كییڤ 

1989/2 
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43 گەمارۆ

كانییەكی بێ  كچۆڵەم

ئێوە كانیی واتان دیوە ؟

گوندێكم بێ  ڕانە مەڕو رێژنەی باران

ئێوە گوندی واتان دیوە ؟

شارێكم بێ  خۆشەویستیی دارستان و بێ  چراخان 

ئێوە شاری واتان دیوە؟

دەزانن كێم ؟!

واڵتێكم ، لە چوار الوە 

گەلە گورگی دوژمنانم لێ  ئااڵوە .

1989/2

كییڤ   
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ئەی باڵندە بمخە سەرباڵ

نەمزانی ئاوازی غەمگینی سەر پەردووی واڵتم ، 

بەمجۆرە دەمكوژێ 

بێرە الم، باڵ بنێ  سەر سەرم،

چەترەكەم بێژنگی بەر سەدەی تەرزەیە 

بێرە الم،

 باڵندەی لە شادی رەتێرناو، هەر جارێ  بێرە الم !

سەدبریا لە یەكەم هەورازدا دەمردم

نەمدەدی قەرەقوش ببێتە سوڵتانی ئاواتم 

سە د بریا لە یەكەم هەورازدا دەمردم

نەمدەدی پۆستاڵی ژەندرمە بگاتە سەر لوتكەی واڵتم .

*           *              *
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پشتاوپشت تەوێڵی تەكان و هەڵمەتم داوێتی لە تاوێر

پشتاوپشت بەرچاوم لێڵ بووە !

پشتاوپشت خوێناو لە چاوانم دەبارێ  ، 

تەختاییم لێ  بووە بە هەڵدێر

تەرزە لێی داكردم، الفاویش لە دووتوێی شەپۆلیا هەڵیدام

ئێستاكە بن رەبەن واڵمتە ! هەر لە سەر پاژنەی پێ  وەستاوم 

ئێستاكە هەر یادە 

جۆگەلەی دەرژێتە سەردەشتی ملاویی هەناوم !

بێرە الم ، چریكەم خواوەندی هێنایە خوارەوە

هەر دونیای بێكەسی و بن رەبەن گرتوومی

بێرە الم ، باڵندەی تەریوی خۆم ئاسا

ویژدانی دڕندەی سیاسەتە و گوشیومی !

ئەمجارە مبخەرە سەر باڵ و

با منیش تۆسقاڵێك هەناسەی ئازادی  هەڵمژم                                                                                                                                     

دەبینم ! لەم كونجی رەبەنی مەرگەوە، دەبینم

پیاوێكی چڵكن و ریش هاتوو ، نە كەسی بۆ ماوە ! 

نە خاكی بۆ ماوە :

))درەنگە وەختە ، 

بریندارێكی بە كۆڵەوەیە، خوێناو چۆڕاوگەی لێوە بەستووە
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ئەو شاخە تۆكمەی ئارامی دڵی 

پەنجەرەیەكی شووشە شكاوە، 

رەشەبای مردن ڵێ ی هەڵكردوە

درەنگە وەختە ، 

خۆی فریشتەیە و مەرگی خۆشرە  لەو  مەینەتییە

دوودڵی و  ویژدان ئارەقی شین و مۆریان پێ  دەردا

یا دەمرێ   و دەبن بە دوو مەیتی تر ،

لە مێژویەكی تۆمار نەكراودا

یا دەڕواو دەژین لە قوژبنێكی لە بیركراودا (( .

                                                                                  

1989/6 كییڤ
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لێرەش .. لەوێم

ئێوارەیەك بوو بای سارد هەڵیكرد

شەپۆلی هاری دەریای شێت و شوور ، جار لە گەڵ جارا

بە شااڵو سەر و شان و ملی خۆی ،

دەدا بە سینگی نەرمی كەنارا

كچانیش پۆل پۆل دەگەڕانەوە

كەناریش بە بێ  تریقەی كچان شانی لێ  دادا

هەر قیژەی )چایكا ( و هاژەی  شەپۆل و وژە وژی با 

سەریان كردبوە كوورەی بیرمەوە .

نە لە سەر دەریا دەشتی دڵەكەم تینوێتی دەشكێ 

نە لە سەر سینەی كچۆڵەیەك دا گریانم دەنوێ  !

دەریا شێتەكە ،

ئۆقرەم لێ  بڕا، لە شەپۆلێكتا مبپێچەرەوە

هەر ئاوارەكەی دوای تروسكەكەم

ویستم بچمەوە گوندەكەی جاران

توولە رێیەكم نەدۆزییەوە  !
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لەم دونیایەدا ،

هیچ دڵێك نیە ئەوەندەی دڵم وێران كرا بێ 

مەگەر كوردستان 

لەم دونیایەدا ،

هیچ دڵێك نییە ئەوەندەی دڵم تەلبەند درابێ

دیسان كوردستان .

1989 /7

                              ئۆكراینا ���� ئاڵوشتە

 سەر دەریای ڕەش
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پەردوو

بە واڵتاندا دەگەڕێی 

لەش لە شەمەندەفەرێكدا بێ 

ئەندێشە چۆلەكەی سەر كەپرێكە رەشەبا هەڵیدەگرێ 

لەش لە فرۆكەیەكدا بێ 

ئەندێشە لەگەڵ پەڵە هەوری پایندا،

دەچێتەوە بۆ باوەشی دایكۆڵە خاك

بە  شاراندا دەگەڕێی

كۆشكی گەورە و بینای بە ئاسامندا هەڵچوو

دارستانی گەش و پاراو

پۆلە كچی مەستی تریقە و، كۆرپەی هێالنە ئارام

ئەمان لە كوێ  و تۆی واڵتی پەردوو لە كوێ 

بێ  بەراورد !

هوروژمی هاوار گەروو دەگرێ 
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هەنگاو هەنگاو  دەچيتەوە سەر شاخ و هەردەكە

بە دیار دارستانی سووتاوەوە ،

تف لە كۆمپانیای بۆمبا دەكەی !

*           *              *

بە شاخ و دۆاڵ مل دەنێی 

بە هەردە و دەشتا  مل دەنێی 

هەر دەبێ  شەو پێ  هەڵگری 

تا دەچیتەوە زێدی خۆت 

نە چڕنووك دڵی پێ  دێتە دەر 

نە ئەو تۆز و دوكەڵە چاوگەی چاوان جێ  دەهێڵێ 

نە ئەو ژانە دڕكاوییە سەر بەردەدا ،

ئەم مۆتەكەیە خەو نییە !

ئاگرێكە وەی لە حاڵم

لەوێ  ئیر  كوڵی گریان دەتچەمێنێتەوەو

نێوچەوان دەنێیتە سەر پەردوو  !

1989/8                                                                  

                                                                   كییڤ
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چەپڵەڕێزان 

 لە هەردەكەی ئەوبەر ئاواییە وێرانەكەوە ،

تەپ و تۆزێك دیار بوو 

هێرش، هێرش نەبوو  پان و بەرین

دیسانەوە ئۆردووە شوومەكەی تەتار بوو.

هەر لە چاو تروكانێكدا

دەغڵودانی كەوتووی بێكەس بووە چەڕە دووكەڵێك

بە ناوەندی ئاسامنەوە

هەر لە چاوتروكانێكدا

بە هەزاران ناڵە و هاوار بڵند بۆوە لە قوواڵیی زیندانەوە .

پۆلە پێشمەرگەیەكی خەمناك

پۆلە پێشمەرگەیەكی بێباك

پۆلە پێشمەرگەیەكی دڵ پڕووزاو

لە دەرگای ماڵە بەردینەكەی خۆیانەوە ، گوێ  قوالخ بوون

ئەوە كاری كردە نەبوو ، ئەوان مەفرەزەیەك و 
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هێرش، هێرش نەبوو  ئۆردوویەكی پان و بەرین ، 

بێ  ئامان بوو   

ئیر ئەو چەند دڵە پڕ لە پەژارەیە چڕنووكیان لێ  ڕووا

پرچی ویژدانیان  دەڕنی   

پرچی ویژدان ، چاوی گریان 

واڵتێكی سەرجەم وێران 

با بڕوخێ  ئەنجومەنی ئاشتی جیهان ..

                                 چەپڵەڕێزان  !        

*           *              *

ئەو برینەی لە كوردستان  لە دڵم بۆوە

نە كچی شەنگ ، 

نە شەوی سەرمەستی  و رەنگاو رەنگ، بۆیان تیامر ناكرێ     

ئەگەر هەتاوی  ئازادیم لێ  هەڵنەیێ 

ئەوا هەر خوێن بە دوامدا دەكشێ    

سەر بە رەشەباوە دەنێم .. وا كوێراییم داهات

ئیر ئەم بیابانی  ملاوییەی تەمەن 

هەژگێكی تێدا نیە مبپارێزێ 

دارستانم  ، هەر لە خەونی ملستاندا سەوزە 

وەی  وەی  ،
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دڕك گەمارۆی داوم ،

تف لە كورسی دەسەاڵتی گەورەی دونیا 

حەسیرێكم پێ  رەوا نابینن لە سەری بخەوم    . 

*           *              *

ئیوە بە هاری رەشتان دیوە ؟  

ئەی پێنج هەزار درەختی  قەرەبرووتی هەڵەبجە چی بوون

ئەی سێ  هەزار كۆڵەوژی گەلی بازێ  چی بوون ؟  

بۆ تینوێتی چوونە  سەر هەر چەم و روبارێكی 

 ئەو كوردستانە   

سڵ كەن ، ئاوەكەی رەوان نییە،

تەماشاكەن ، 

لە سەرووی خۆتانەوە كۆمەڵە مەیتێكی تێ  فڕێ  دراوە

ئیر واڵتێكی ئاودامان رەشپۆش ، ئەوە هەر واڵتی ئێمەیە !

ئەگەر كچۆڵەیەك دەرباز بووبێ 

سەیری كراسە رەشەكەی بەری بكەن 

ئەگەر داپیرەیەك دەرباز بووبێ  

ئەوا هەناوی زووخاڵێكە لە كراسەكەی بەری رەشر 

ئەگەر باپیرەیەك دەرباز بووبێ 

ئەوا ریشە پەمووەكەی،دەڵێی سەردەمی هەرزەكاریەتی 
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رەش رەشە !

ئاوەدانی  نەماوە !

ئەوا سەگ و پشیلەش كێوی بوونە

ئەوا مریشك و مەڕو بەرخ و كارە كۆرپەش كێوی بوونە !!

قەیدی چیە ؟

خۆ قەحپەخانەكانی بەغدا ئاوەدانن

خۆ كارگەی چەك و تەقەمەنی واڵتانی دونیا  ئاوەدانن 

بیكەنە چەپڵەڕێزان 

بۆ ئەنجومەنی بەرزی ئاشتی جیهان !!

1990/2                                                      

                                                       كییڤ
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نازانم.. دەزانم  

نازانم گۆرانیی بۆ كامە شەهیدم 

بدەمە دەم سۆزی ئاوازی تارەوە 

نازانم مەدالیای روخساری كام ئازیز 

هەڵواسم بە ئەڵقەی ملوانكەی گەردنی یارەوە 

كاروانێك ، دە  كاروان ، سەد كاروان 

قەاڵیەك ، دە  قەاڵ، سەد قەاڵ

چیایەك ، دە  چیا، سەد چیا، 

                         شەهیدم ریز بووە !

نازانم ناوی كام لوتكە شاخ 

بنێم لە دیوانە هۆنراوەی ئاوارەم 

نازانم ناوی كام چەمی خوێن 
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بنێم لە بارانە فرمێسكی پەژارەم ؟

دەزانم پێش مردن ، 

تف دەكەم لە نەخشەی سیاسەتی واڵتان

دەزانم پێش مردن ،

دە پەنجەم دەبێتە نێزەی رق  بۆ چاوی دوژمنان .

 1990 /3                                                       

 كییڤ 
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بێ  ئارامی 

دوێ  ئێوارێ  ،

بەپشتی دەست دات بە شووشەبەندی دڵام 

ئیر زەڕنەقووتەی ئارام ،

 لە شەققەی باڵی دا و فڕی 

خۆزگە ئیمڕۆ كە یەكامن دی 

بە هەردوو دەست ،

لە هێالنەی پرچەكەتا 

باڵی بێ  ئارامیم دەبڕی !          

                كییڤ

1990/3 
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حەسرەت 

نامەكەی تۆ ،

ئاگرێكی وای تێبەردام ،چی بكەم باڵم لێ  ناڕوێ 

بەشەو و ڕۆژ كچۆڵەكانی ئەم شارە سەوزەاڵنە

سڵ لەگڕی هاواری بێ  چارەم دەكەن !

چی بكەم سنوور ! لەگەڵ ئەوینی مرۆڤدا هەڵ ناكات،

                          دوو دوژمنی باوك كوشتەن !

لەوێ  نەبووم ! 

كە هێالنەی هەوارەكەم لەدوو بەهارەی شیوەنی خۆیدا

گوێی بۆ سۆزی شەیدایانی دێرینەی خۆی هەڵخستبو

لەوێ  نەبووم ،

خۆم بە بەژنی دوو بەهارەی هەواری وێرانەما بگرم
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تا بزانم جەستەی كامامن زیاتر زەبری پێوەماوە ،

لەوێ  نەبووم ، بەاڵم روحم.. روحی خواییم 

دەروێشێكی سۆز گرتوو بوو لە دامێنی وێرانەوە

بەچنگ خۆڵی ،

وەردە كوێرەوە بووەكەی بەرمااڵنی رادەمووسی

مەلی عەشقی ،

بەسەر وشكەاڵنی دارتوو و 

چناری شورە شێواودا دەنیشتەوە

ئەی داخ خ خ !

ئەو هەوارە هەمیشە بۆ نەیار دژە  

لەبەر زوڵمی ڕەشەبادا،

قوربانێكی جۆگەلە خوێن هەڵبەسراوە

لەدونیایەكی بێ  سنوور دا

دەریایەكی شەپۆلی رق مۆڵ دراوە .

ئەی داخ، ئەی داخخ 

دووريی بە دەردێكی بردووم 

بەشەو و رۆژ هەرگۆرانی بۆخۆم دەڵێم
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دڵ هێالنەی گڕگرتووە ، 

زەڕنەقووتەی خۆشەویستیی تیا دەسووتێ 

چاو كانیلەی پاش كۆچەكەی ئەمجارەیە 

چاوەڕوانیی وایلێكردووم ، هەر بەڕێی پۆستەخانەوەم

رۆژی دوو جار پۆستەچی دێ  ،

من چوار كەڕەت سندوقەكەم دەكەمەوە

هەر كەڕەتەی ، دووجار دووجار سەیری دەكەم !

  1990/5

كییڤ
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ژەهرباران.. مەرگباران

ئاسكێكی زامداری هەورامان ،پێدەشتی بەجێهێشت

لە لوتكەی سوتاوی واڵتی پەردوودا ،

تا ئەژنۆی نیشتبووە ژیلەمۆ

دەیڕوانی ، هەر گورگ بوو چواردەوری 

هەر تەم بوو ئاسامنی بەرینی سەرسەری

هەر لەوێ  ، لەو جێیە، بو بەدار 

درەختێ ، بێ  گەاڵ.. بێ  باڵدار 

شوانێكی بەهاری بادینان ، بەچاوی كوێرەوە

مێگەلی چاو نووستوی،

 ژێر هەوری ژەهراویی بەجێ  هێشت

تێ ڕاما ! بەردەمی وا چیای جەستەیە

هەستی كرد ! چوار دەوری هەر گورگ و جەردەیە 

بە تەكان ، دوای هەزار سەرسمدان 

بە تەكان ، دوای هەزار هەڵپالن
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هەمدیسان گەیشتەوە تەلبەندی دوژمنان !

دەسەیركەن: 

دارستان واكێڵگەی جەستەیە، نووستووە

دەسەیركەن:

هەوراز و نشێوی ئەو خاكە،

 پاڵ بەرد و توولەرێی هەر خوێنە وشك بووە

هەوایەك هەڵناكا كە تاپۆی مردنی پێ نەبێ

لەبەینی شاخێك و دەشتێكا 

سنوورێك نابینم جێ قەمەی زۆرداری لێ نەبێ  .

كییڤ 

     1990/8  
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سەرابی ئاخ 

لەوێ  لە سووچی دیواری ماڵ و دیوەخانەوە

لەگشت الی دێ - وە

لە ڕێ  - و  الڕێ - وە، دەمەو ئێواران

پۆلە سەرنجی باڵندەی حەز و هەناسەی خۆزگە

تیشكی نیگابون

 بۆ رووی كچانی گۆشەی سەراوان .

دەمەو بەهار بوو ،

چاو بۆ دیمەنی سەیران دەبزووت

خوێن لە لەش زابوو ،

دڵ بە گواڵڵەی دەشت و دەر خۆش بوو

خەیاڵ كەوتبۆ مەلەی سەر پشتی كەروێشكەی گوڵشەن
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ئاگا، بێ  ئاگا

بەجوانیی رسوشت مەست و بێ  هۆش بوو .

بەاڵم ئاخ داخێ  ! ئازادی تەرمە 

ژێری مین رێژە ، سنوری تەلبەند

ئاسامنی ژەهر ، دەوری قەمەیە 

لەدایك نەبووین،

بۆ زوڵمی نەیار ، كۆتی گەمارۆ    

لەدایك نەبووین،

بۆ چەشی دەردی ئا ئەم گەمەیە !

كییڤ

1990/12 
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لە چاوەڕوانیدا

  هەر من نیم لە وێستگەی شەمەنەفەردا

  جانتایەكم بە كۆڵەوەیە و بلیتم دەستناكەوێ 

  میللەتەكەم بلیتی شارستانیەتی لێ  زەوتكراوە !

  چی دەبێ  ! با ئیمشەو سەر بە دیوارێكەوە بنێم !

 ئەو كچۆڵە قژ خەنەییەی تەنیشتمەوە ، 

هەر دەڵێی پەلك شۆڕی ناو حەیرانی دەشتی هەولێرە 

تریقەی ئەوەندە  بە گوێم ئاشنایە، روحم دەگوشێ  .

ئەی كەنیشكە دونیا سەوزەی بێ  ئاگا لە،

                               جیهانە سووتاوەكەی گەمل 

درەختێكی ژەهر پێدا رژاوم ،

رەشەبا هەڵیگرتووم

قۆڵ بە كەمەرما بكە، با ئیر گەردەلوول نەمبات      

شەو بە رووی  سبەینێدا  شكاو 

شەمەنەفەر لە چریكەی دا …      

 1991/1                              

 كییڤ
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مەشخەڵ

تاریكستانێكی بێ  سەر و سنوورە 

رێ  بە دێیی بۆ كەس ناكرێ 

وەیشوومێكی سەر بە مەرگە ، 

گوزەرانی ئەم قاقڕی سەدەی ژەهرە .

چنگ  بە پرچی خۆمدا دەكەم 

بە ئاگری ناخی ناخم  ، 

سەرم دەبێتە مەشخەڵێك   .

 1991 / 8                                                    

                                                    كییڤ
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رەوە ئاسك

بە ئەستێرە دەڵێم :

دوێ  ئێوارێ ، رەوە ئاسكێك، لە خۆرئاوابوونا 

بەرەو كەپری  رسوشت كردەی دەم چیا چوون 

ئەو بنارە، كانی و گواڵڵەشی لێ  بوو

لە تریفەی مانگ دەپرسم  :

تۆ شارەزای ئەمسەر و ئەو سەری رێبواران و ،

رێگە و بانی كوێرەوەبووی ،

هەواڵێكم پێ  گەیەنە  .

لە تیشكی هەتاو دەپرسم  :

تۆ هەمیشە، 
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بە سەر لوتكەی داربەڕوو سووتاوو، 

پێدەشتی هەاڵڵە  گڕگرتووەوە 

سەوداسەرێكی .. ئەم سەودا سەرە ئارام كە .

هەر دەڕوانم ، لە دوورەوە ئاسامن نیشتۆتە سەر زەوی !

بڵێی چوبێتە سەر ئەو هێڵی تەلیسمە،

بە خاكی نوغرۆدا رۆچووبن ،

 یا بووبێنت بە ئەستێرە لەو  شینایی ساماڵەدا ؟!

نازانم لە بڵێسەی سووتانی دارستانا،

 یا لە پرسەی مەرگی نەوبەهاردا

نازانم لە تێكئااڵنی دووكەڵی لوتكەو بناردا 

نازانم لە كوێدا گەمارۆن !

شوێن پێی ئەسپێكم هەڵگرت ، 

بە دەوری زەویدا سووڕامەوە

هەر گەیشتمەوە كوردستان 

بنار هەر بنارەكەی جاران

تەمەن هەر پەژارەكەی جاران  ..
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ئیر ئەو ئێوارەیەم لێ  بووە تەلیسمێكی دوكەاڵویی 

رەوە ئاسك دەرنەكەوتنەوە

لەوساوە دڵ، هەزار بە هەزارێكی زریان گرتووە 

منیش پۆڕێكی النەوازی سەر بەفرم ، 

پێدەشتم لێ  چەكڕێژ كراوە .

 1991/ 9                                              

                                               كییڤ
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برین

وێڵی گوڵ بووم، بۆ پێشوازیت ، 

بە چاو ئەستێرەم كۆكردەوە، بیدەی لە پرچ .

چاو لە رێگا بووم، نەهاتی ، 

ناترسی رێگەم لێ  تێك چێ  ؟!

دوژمن نەیتوانی مبكوژێ  :

تۆ بریندارم مەكە !

 1991 / 11                                      

                                      كییڤ
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هەواڵ

         لەو گرم و هەرای :

تەرزە بارانی  مەرگ پژێنی سەر رەنجی لەمێژینەی كوردەوە :

چەخامخەی هەواڵێك  زەوی و ئاسامنی لە یەك دا و ،

دای بە كەژی  ورەی بەرزو ئاوامتدا ،

ئیر دوو چاوگەی فرمێسكی لێ  هەڵقوڵین 

لەو ساوە ، سەبووریم تك تك رژایە بەر پێ  ، 

ئیر لەو رەوی لوتكە و بنارەدا ،

ریشە بژەكەی ) حەمە رەش (

بە دەوری ئەستێرەی گەالوێژی دەگمەندا ، خەرمانەی دا .

ئەگەر نیگاركێش بوومایە:

نەخشەی ئەوم دەكێشا، لە ئان و ساتی بوومەلەرزەدا ،
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 بە چیادا سەردەكەوت

ئەگەر گەردوونەوان  بوومایە:

پۆستەری ئەوم دەكرد بە گەردنی هەموو ئەستێرەیەكەوە

ئەگەر شاعیرێكی بەبەهرەش بوومایە:

دوا دیوانی خۆمم دەكرد ، بە میلۆدیای خوێنی ئەو و

 بە جیهاندا جاڕم دەدا .

   11 /1991كییڤ
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كێویی

مێژووم، خوێنێكە چاوی گرتووم 

ئیمڕۆكە زیخ بارانێكە، 

جەستەی كردوومەتە تارایەكی ئاڵ ئاڵ

سەرمابردەڵەی كردم ئەم لەش كوتانە ،

بۆ نیشتامنەكەی دایەگەورە سوێم بۆتەوە !

ئاگردانەكەی جاران، لە ژێر پەردوودا  ون بووە 

دارستانەكەی جاران، هەر پرچ دەڕنێ  بە سەر وێرانەوە !

لە دوور واڵتیدا، لە بێ واڵتیدا 

بە رۆژ ئەندێشەیەكی كپ، دەستبەسەرم دەكات 

بە شەو تاك و تەنیا، لەگەڵ ئازیزاندا گفتوگۆمە 

ئەگەر خەو بینین نەبوایە ئێستا كێویی ببوم  !

 1992/ 1                                                         

                                                         كییڤ
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دوای ڕەو لەالی من نیشتەجێن 

هێشتا تاریك و لێڵی بەربەیانە،

ژوورێكی پڕ شەومنی گریانە خاكی من

سەرم دەوەنێكی پیرە ساڵە،

هەزاران باڵندەی النە وێران،

كردوویانە بە هێالنە،

تەمەن بە پێوەی راگرتووم .

گۆالوێكی بەرگیراوە واڵتەكەم !

ماسیگران بە دیارییەوە نامورادن ،

هەر بە تەنیا درەختی ژەهرگرتوو دەیالوێنێ  .

درەخت ئەو كاتە دڵگیرە دەست نەگاتە چڵە پۆپەی

هەموو مەیلێكم دامركا ، تەنیا ئارەزووی خۆبەخۆییم 

دەمسوتێنێ ،

منە بارانێك بە سەر ئەو كڵپەیەمدا داناكات !
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هەر بە فرمێسكی خۆم ماوم،

ڕەوی مرۆڤە، ڕەوی ئاژەڵ، ڕەوی كۆتر،

ڕەوی باڵندە،  ڕەوی  هەموو شتێك .

دایك لە بەفرا دەنێژین،

كۆرپەی بەستوو دەكەینە كێلەكەی .

ڕەوی مردووشە ..

ئەو ڕەوە بە زیندو و مردووەوە ،

بە كۆڵە پشت و قاپ و قاچاغەوە ،

بەقریشكە و پێكەنینەوە

ئەو ڕەوە بە دەستی بەتاڵ و هەناسەی ساردەوە ،

ئەو ڕەوە بەالوك و شینەوە

ئەو ڕەوی پێخاوسی سەر بەفرە ،

شاشەی زەمانێكە سات بە ساتی مێژوویەكی جەنجاڵە !

نازانم !

نە هەناسە بڕ دەكات لەم ڕێگە دوورە ،

نەهێزی ئەژنۆ.

نابڕێتەوە،

گرێكوێرەی ئازارێكە نە لە مەرگ دەچێ  ،

نە لە ساتی لە دایك بوون ،
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ڕوح بە دەم ڕەشەباوە لە پێچی گەردەلوولێكدایە ،

دەیداتە دەم پێچێكی تر ...

ڕۆژگارێكی بە گۆبەندە ،

جەرگی یەكدیامن هەڵكۆڵی ...

هەموو ئاقارێكامن گۆڕستانی بێ  گڵگۆیە ،

فریای كێلە بەردینەش ناكەوین

شار ئاوەدانییەكی بە ژاوە ژاوە ،

سەگوەڕی ئەنجومەنی وەزیران دێ   بەربوونەتە كەوڵی زەوی !

پایزێكی دەردەدارە ،

باوەش بە درەختێكا دەكەم، گەاڵ دەمدوێنێ  ،

چۆڕاوگەی خوێنێك بە سەرمدا دەڕژێ  ،

باخی گواڵڵەسوورەیە دارستانی قژ هەڵوەریو ،

چیمەنێكی تێر خوێنە دەشت و دەر ،

تەلیسمێكی نوشتاوەیە زاری قسە

شووشەبەندێكی درز بردووە ئەو دڵەم ،

ئەگەر و نەگەر هەناسە سواریان كردووم

شەو بێداریی چەپۆكانی هەژدیهایەكە ،

لە ترسی مندااڵنەی سامی گۆڕستان دەچێ 

مانگە شەوێكی خەمناكە ،
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هێشتا بە سەر هەرزاڵەی خەونەوە ،

وەنەوز دەمگرێ 

كوللە لە بەروبوومی رەنجی داوم !

ڕەنج بێوەرێكم كەوتومەتە داوی ژیانەوە

ڕشەبایەكی چەتوون لوولی داوم سەر دەنێمە سەر ئەژنۆ و،

ڕاست دەمبەوە

چاوم كزەچرای  ژێر ڕەشامڵی ماڵە ئاوارەیەكە

پەروانەی خۆشەویستی دەورەی داوە

تەدارەكی بووكی ئازادیی تەواو نابێت ،

هەر تێهەڵچوون و چاوەڕوانییە تەمەن !

بە دیار زڕەخەونی شیرینمەوە ،

ئێشكچییەكی دێرینەم ،

پیربووم و هەرزەكاریشم

هەر وەنەوز گرمتی :

ڕووت و عوریان لە بەر كوانوویەكی پڕ پشكۆدا و

لە گەڵ بووكی ئازادیدا ، تریقە و ماچ و مووچامنە .

ئیر گەواڵەیەك دەمشواتەوە !

ئەوساكە  دیلێكی دەست و پێ  پێوەند كراوبووم ،

ئەوەندە ئازادیم هەبوو بڵێم:
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بەڕەڵاڵم كەن .

ئێستا ڕەهایەكی دەست بە سەرم ،

گوێ  لە شكاتنامەم ناگرن ،

تووڕەبوونێك  لەم ئاشی زەمانە گرتوومێتی ،

ئەسپێكی سەر شێتە و جڵەو ناكرێ  .

كە دایكم مرد !

نیشتامن ئاوەدانییەكی پۆشتەو پەرداخ ،

نە هەوری  ژەهراویی هەبوو ،

نە دووكەڵی مەرگباران .

مەلۆتكە بووم ،

بە  ڕووی  گوڵەخوریی زەرد و سوور و زەنگیانەی

سەر النكەمەوە  پێدەكەنیم

ئەوا تەمەنێكی ئەنگوستەچاوە ،

ئەو هەموو زامی ئاڵ ئاڵە

پشكۆی بەفرستانێكی نەهاتن

بە  ڕووی تارمایی مەرگەوە ،

ڕۆشنایی هەردوو گلێنەی بەفر بردوون ،

دەوروبەر هەراسانێكە ،

ناوچەوان كەوتۆتە بەر تیغی سەرمایەكی ڕچیو .
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چەترەكەیان زەوت كردم !

تەرزە دایكوتام ،

ئەم ڕێچكەیەش دەچێتەوە سەر هەڵدێر

هێشوویەكی هەڵوەریوە ئەو كۆرپەی ئۆمێدی منە ،

بە سەر درەختی جەستەما شۆڕ بۆتەوە .

دەست بە چاوتانەوە مەگرن ،

تیشكی چاومە تروسكایی سەر هەواری چرا دزراو ...

وێڵێكی بە هەڵپە ،

ڕۆژ تا ئێوارێ  هەرزە گەردێكم  ،

هەندێ  جار دیمەنێكی لێڵە سەرنجم

گەلی ڕەوكردوو لەو هەڵچوون و داچوونی لوتكە و بنارەدا ،

لە گریانێكام نیشتەجێ  دەبێ  .

خواستم ،

هێالنەی زەڕنەقووتەی ئاواتێكە ،

لە تاریك و ڕوونی بەرەبەیانی مرۆڤەوە هەر باڵە فڕێیەتی

دەستم ،

كەپری سەر كێڵگەی رەنجێكە ،

توێشووی رۆژی وەیشوومەیە ،

هەناوم رەش داگەڕا ،
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بە دوای كارێزی كوێرەوە بوودا وێڵ بوومە

هێشتا سەر گەرمێكی دانەكەساوم ،

هەر خۆزگەو هارە هارمە ...

بە ئاگری دەروونەوە لە روباری خوێنینم دا ،

جەستەشم گڕی گرت ،

ئیر خوێن سووتان تەنییەوە !

دەوروبەر سامدارتر بوو ،

بۆنی خوێن دێ  ، هەر دەسووتێ  ...

بۆنی خوێن دێ  ، بۆنی خوێن

مرۆڤ دەسووتێ  ، شاخ دەسووتێ 

ئاژەڵ دەسووتێ  ،

پەلەوەر دەسووتێ  ،

باخ دەسووتێ 

هەموو شتێ دەسووتێ  ...

دوژمنان حەپەساون ،

ئەم میللەتە تەواو نابێ   !

ئۆكراین – كییڤ

1992/3 -1991/11
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ترس

كە دایكم مرد، مەلۆتكە بووم 

داپیرەم مرد، لەماڵ نەبووم

باپیرەم مرد، لە ماڵ نەبووم 

باوكیشم مرد،لە ماڵ نەبووم

ترسم هەیە خۆیشم مبرم ، 

لە ماڵ نەبم !

 1992/ 4                                       

                                        كییڤ
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لە زمانی باوكمەوە

لە سەردەمێكا نامەرد

دەستڕۆ و بە دەسەاڵتە 

هەوارگەیان شێواندم ، 

تەمەن وەك مەرگە ساتە .

كە سەربەرزانە ژیام 

با هەر مەرگم خەاڵت بێ 

سەربەرزی بۆ نەوەكەم 

ئازادی پڕ واڵت بێ  .

 1992/ 4                    

                     كییڤ
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میلۆدیای چەمێكی خوڕ

                                                                         بۆ باوكم

شەوی هاوینێكی بێ  مڵۆزم 

ئەستێرەی گەش بە روومەوە پێدەكەنی 

هۆرەی چەم بوو ئەو دڵە دەروێشەی دەگریاندم

 بڕوا ناكەم لێم ون بووىب!  

ئێستا ئەگەر بێمەوە سەر پەردووش  تۆ لەوێ  نیت 

ئەكەر بێمەوە سەر چەمیش تۆ لەوێ  نیت  

نازانم ))سۆز((ەكەی جاران هەر ماوە

یا لە گەڕانەوەمدا لەگەڵ  ))باسەڕە(( دا تێ  هەڵدەكەین    

خۆ من غەریبیی سووتاندمی ،

ناتوانم بە سنووری پاسەوانی 

»بەد ڕەفتارو  بەد كردار« دا بێمەوە  .   

1992/ 10                                                               

                      بەلژیك  �� لیوڤن 
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ئومێد

درەختێكی هەمیشە هەڵنەكەنراوم 

درەختێكی نهێنی پێ  نەزانراوم

كە هێرشی بەفرم بۆ دێ 

لق و پۆپم دادەشكێنێ 

بەاڵم پشتم لە نێو خاكدا رەگاژۆیە

سااڵنی سەختی زریانیش نامفەوتێنێ  .

*           *              *

ئەو درەختەم ، رسوشتم لێ  بووە جادوو 

ئەو درەختەم ، لە تەنیایی خۆیشم ماندوو    

كەی بێ  هەورێ  مبالوێنێ 

دەشتی ڕووتەن، ئاوەدان بێ 



104

باڵندەی دۆستی ئەوینم بێتەوە الم

گەاڵی بەرم جوانییەكی ئاوەدامان بێ  .

*           *              *

درەختێكم ، پەردووی وێرانەم  جێ  نەهێشت 

درەختێكم ، ژەهری بێ  كەسییان پێم چێشت 

هێشتا گەاڵی هەڵوەریوم 

بای زەمانە رایدەماڵێ 

هێشتا شكۆی سەربڵندیم بە ئومێدە 

گواڵڵەی وەرزێكی تازەی لێ  بئاڵێ  .

 1992/12                                   

                              بەلژیك  - لیوڤن
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چەپگە گوڵ

لە تەم و مژی رێی بێ  هەواردا سەوڵی ئەندێشە ،

دەمداتە دەستی شەپۆلی شێتی ژینێكی بێ  پەی

هەرچی هیوایەك لە هۆشمدایە 

شكارتە دەغڵی بێ  دروێنەیە، 

رەشەبای رۆژگار خستوێتییە سەما 

ئەوە چاو نییە، لەبەر تەوێڵام

جووتێ  كانیلەی بەرد باران كراو ، كیژ لێبڕاون

ئەوە خوێن نییە وا لە جەستەما 

شەرابێكە ئاڵ ،    ژانی  هارییە وا لە كەللەما     

شێت و بەرە ڵاڵ ، سەرگەردانی یەكەم بێ  واڵتییە

بەفر و بارانە هاوڕێی  شیرینم 



107

عومری درێژیش ، زەردەپەڕێكە ، 

لەو دیو ئاسۆوە هیچ دیار نییە .

چۆك لە سەر ئەژنۆ تەماشای دووركە ، مەودا بێ  بنە

ها چەپكەگوڵێ  ، بۆ كۆڕی شادی 

توخوا مەڕوانە ئەو دڵە سەگەم ، لە خوێنا وونە .  

  1993/ 2  

بەلژیك / لیوڤن
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نامە

نامەی تۆ هاتن ،

زانییان هێشتا دەمەوبەیانە و من راكشاوم 

نەیان ویست  جارێ  بێ  ئارامم كەن ،

دەستم راكێشا ، 

چەپكێ  تریفە هاتە بەرچاوم  .  

نامەی تۆ هاتن ،

چاوم، زمانم 

دڵم، ویژدانم 

بوونە ئارامگەی خەندە و پێكەنین 

شەپۆلی وشە بە سەرما باری

ئیر ژوورەكەم پڕ بوو لە ئەوین  .    

نامەی تۆ هاتن ، 
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كۆرپەی هۆنراوە ، سەرلەنوێ ، دیسان 

لەگەڵ ئەو دڵە بێ  ئۆقرەیەمدا 

بۆ جارێكی تر كەوتەوە دووان

من و هۆنراوە ئەوا دەمێكە لە یەك تەریوین    

ئیر شەپۆلی دونیای ئاوازم 

بۆ باوەشی تۆ  وا هەڵدەفڕێ 

ئیر تەنیایی بێ  راز و نازم 

هەر لە سەر دەستی تۆدا دەنوێ   .

                               بەلژیك ����� لیێژ

  1996/1/ 30                               
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عەشقی هەتاو

لە ئاسۆوە  ، نازانم  وا هەتاو هەڵدێ 

یا پرچێكی خەنەییە،

چەپكە تیشكی بە سەر دارستاندا دەپژێ 

بەیانیان زوو بە شەیدایی 

روو لە ئاڵیی هەتاو دەكەم بە تەنیایی.

*           *              *   

وا ڕوخسارت  ئاوێتەی كازیوە بووە 

ئاورێشمی پرچی تۆیە 

دەمەو شەبەق دەوری  هەتاوی گرتووە 

لێم گەڕێن  وا بە تینی  چاو 

كاسەی سەرم پڕ بووە لە عەشقی هەتاو   .

 1996/ 3 / 20                                      

                                   بەلژیك ���� لیێژ
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هەوار

 گوڵستانی رووح تەرزە دایكوتا ،

پووش و پەاڵشە سەوزەاڵنی  ژین

ئەستێرەم دەدوان  بە نیوە شەوێ 

خۆم نەگریام و ئەو كەوتە گرین .

*           *              *   

خۆرەتاوی دەم كەلی  سبەینێی ،

بەفر گرتوو بو  هێنامییە  شنە 

پیاهەڵپژانی ژیان و مەرگە ،

خونچەی ئاواتی لە بەیندا  ونە .

*           *              *   

تەمەن شەپۆلە  راماندەماڵێ 

نەكەن دارستان ئاگر باران كەن

چاوی هیوامان ئەوا داڕژا 

نەتانكردبێ  هەوار وێران كەن .

   لیێژ /  1996
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ئاوات

لە بێشەاڵنی تەمەندا

بە لق و پۆپی شەیدایی

لە بن ئەشكەوت و دەوەندا

كەپرێك دەكەم بۆ تەنیایی .

*           *              *

تیشكی هیوا لە ئاسۆدا

نوقمی تەم و مژێ  بووە

دڵ ئاوریشمێكی رەنگینە

بە نێو تەلبەندا رۆچووە .

*           *              *

لە سۆراخی تروسكەدا

دیدەم ئاشنای خۆرەتاوە

لە دەشتێكی زوقمەاڵندا

دڵ گڕێكی هەاڵیساوە .
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چارەنووس دۆستی نامۆیی

هەوری دووریی دامدەپۆشێ 

بەاڵم ئەستێرەی ئەوینێك

لە دوورەوە بۆم دەورشێ.

*           *              * 

لە بەر گەاڵڕێزانێكدا

تیشكی هەتاو دەچنمەوە

هێشووی ئاواتێكی دێرین

لە نێو رەزدا دەڕمنەوە .

*           *              *

لە بێشەاڵنی تەمەندا

بە لق و پۆپی شەیدایی

لە بن ئەشكەوت و دەوەندا

كەپرێك دەكەم بۆ تەنیایی .

بەلژیك   1998
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لە كوێوە بێم    

ئەم رێگایە

چەندین لوتكەی سەر بە تەمە 

ئەم رێگایە 

چەند هەورازی بە ئەستەمە 

لە كوێوە بێم ؟

بێ  واڵت و بێ  جێگە و رێم !

*           *              *       

چڵی خۆزگە گەورەترە 

لە سنووری  نێوان هەنگاو

تیشكی هیوا  بەتینرە 

لە روناكیی پرشنگی چاو 

لە كوێوە بێم 

بێ  واڵت و بێ  جێگە و رێم

لە كوێوە بێم ؟!

*           *              *        
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ئەم رێگایە چەند سنووری بە تەلبەندە 

ئەم رێگایە 

بە رێگرو جەردە بەندە

لە كوێوە بێم 

بێ  واڵت و بێ  جێگە و رێم 

لە كوێوە بێم ؟! 

ئەم رێگایە 

پڕە لە دەریای بێ  سنوور

ئەم رێگایە 

نامباتە الی ئازیزی  دوور

لە كوێوە بێم 

بێ   واڵت و  بێ  جێگەو  رێم

لە كوێوە بێم ؟!

  بەلژیك / لیێژ  1998  
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رێژنە

جاران هەر تۆ بووی  وەالی دڵم����ەوە

زوڵفت میراو ب������وو  بە دیار گوڵمەوە

پێم وابوو دواجار  لەم كاروانەدا

هاوسەفەرمەبیت  لەم ڕێ  و بانەدا.

*           *              *   

تینی چاوانم ئەوا دارژا !

منەی گریانم وەك باران پژا !

تەمەن شەپۆڵە دەست دەنە باڵم

ڕامان دەماڵێ  هاوار بە ماڵم !

*           *              *   

یەخەم بەرنادا مەینەتی ژیان

كەس لێم نەڕەنجا، بۆ تۆی لێم ڕەنجان

وشكەاڵنێكە، كێڵگەی دەروونم

رێژنەی ئەوینە هەناسەی بوونم .                   

 لیێژ / 1998
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ئاگردان

لە پەنجەرەی ئەم دەروونە شەیدایەوە

گەردەلوولێك دێتە ژوورێ 

جارێك بە رووی ئازارێكدا لەترم دەدات

جارێك بە رووی بەهارێكدا لەترم دەدات

بە ڕێیەكی نهێنیدا، گۆرانی خۆش

وەك گڤەی با و میلۆدی چەم

دەمباتەوە هەوارەكەی دڵنشینم

ئەی بڵێسەی گڕی تەمەن

لە جەنگەڵی بێ  ئارامیدا هەڵبكە  

ئەی چاوگەی ئەو رێگە بە تەلبەند چرناوەم

زاری وشكی دووریم تەڕ كە

لە رۆژانی هەڕەتی گەالڕێزاندا
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هەرداوهەرد و چەماوچەم بوو

گەاڵی زەردم كۆكردەوە

بۆ هێالنەی كۆرپەیەكی دوورە واڵت

لق وپۆپم كۆكردەوە

بۆ بڵێسەی ئاگردانی دڵێكی الت .

بەلژیك  1998
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گەڕانەوە

من ناتوانم بچمەوە الی ،

كێڵگەی بەهاری شارەكەم

لەم دوورەوە

بەستە ئەڵێم ، بۆ گیانە پڕ ئازارەكەم .

چی بڵێم بە دارستان و

شاری رەنگینی چراخان؟

چی بڵێم بە دەنگ  و سەدا و

منەی فرمێسكی منااڵن ؟

خانەی ئەم دەروونە شێتە

هێندە بەرد باران كراوە

گەردەلوولێ  رووی تێ  بكا

پەنجەرەی پێوە نەماوە .
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ئای دڵم چەند بەهاوارە

شایی و شینم پێوە دیارە

مەگەر رێژنە ،

دارستانی خەماویی ژین بشواتەوە

ئاخ وخۆزگەی گۆشەی دووریی

بۆ نیشتامن بباتەوە .

بەلژیك 1998
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رێژنە، هەر  رێژنە

ته مه ن پشكۆیه كی ئاڵه و

ئه م زه مینه  كوانوویه كی پڕ خۆڵه مێش

قه قنه سێكی النه وازم

چاوم بۆته  په ڵه  هه وری

پڕ گریانی جیهانی ئێش !

*           *              *

له بوومنه وه ،

هه نگاو هه نگاو زوو كه ومته رێ 

به ره و دونیای دارستانی هه میشه  به هاری ته مه ن

پایز گه اڵم ده كرده  كراسی به رم

لق و پۆپی داوه ریوی به ر ره شه بام

بۆ شه وانی باوبۆرانی نه هامه تيى كۆكرده وه 

به سه ر شه خته ی زستانا من ،
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هەر دوو دەستم بە درەختی  بڕواوه   گرت.

په ڕیمه وه ،

به سه ر ترسی كه نده اڵنی داته پیوی رێگه وبانا ، په ڕیمه وه 

به سه ر چه می خوڕی دامێن چیای سه ختی به فرستانا، 

په ڕیمه وه 

به بێ  چه تر له به ر ته رزه ی له ناكاوی ئێوارانا ،

ته كان ته كان به رێوه بووم

بۆ تۆزێ خه و ، له به ر كزه ی كشاوی سه ر شه خته به ندا

وچان وچان به پێوه بووم !

له ناخمدا ، تێرو ته سه ل .. به هه شتێكی به رین بوو دڵ

له ناخمدا ، زه حمه ت كارێكی ئاسان بوو.

كه  ده مڕوانی، ده وروبه رم به  مروه ت و چاكه خوازبوون

مه ینه ت به رچاوی نه گرتم ،

ئومێد چرایه كی گه شبوو به ده ستمه وه  !

ده ستی رق و كینه و شه ڕ هات !!

به نێوانی دڵی گه شی هه ردوكامندا دزه ی كردو ،

هێشتا یه كه م ساڵه ی جه ژنی له دایك بوونی رێژنه  بوو

ئه متۆسفێری خه میش ته می به  بنمیچی ،
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ماڵی رووت و هه ژارمدا راكێشابوو ..

جارێكی تر من مۆمێكم دانه گیرسان 

له جه ژنی له دایكبووندا ،

ئیر رێژنه ی خۆشه ویستيی  به كه لێنی ناكۆكیدا 

كه وته خوارێ ،

كه وته خوارێ و به داوێنی ژیانه وه  گیرسایه وه 

ئیر دڵم به سه ر جه سته ی گڕ گرتوومدا 

بۆ هه میشه  گریایه وه  !

بەلژیك  1999/9/20




