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دیوانی
سهباحڕهنجدهر
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● ناوی كتێب: دیوانی سەباح ڕەنجدەر 
● شاعیر: سەباح ڕەنجدەر 

●بابەت: ڕۆمانە شیعر + شیعر + پەخشانە شیعر
● پیتچن: یاد سەباح ڕەنجدەر 

● هەڵەگر: شێرزاد فەقێ ئیسماعیل
● نه خشه سازی ناوه وه : جه وهه ر فه تاح

● نه خشه سازی به رگ: ئاكار جه لیل كاكه وه یس
● چاپ: چاپی یه كه م: 2018، چاپخانه ی تاران - تاران

● ئه ژمار: )1000( دانە
● نرخ: )10000( دینار: دوو به رگ

● لە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی كتێبخانە گشتییەكان/ هەرێمی كوردستان
   ژمارەی سپاردنی )265( ساڵی )2018(ی پێدراوە
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سەد و یەكشەوە

مێوان

ئەگەر دەست لە دڵم بدەیت

هاوارم لێ بەرز دەبێتەوە

مێوانێكی یەك دوو ڕۆژیم

دەمودوو شیرینم و ژیان بە گرانی تێناپەڕێ

ئەی دایك و باوكی زەمین

پەنجە و لێوم لەسەرمان سوور هەڵگەڕاون

كووپێك شیر و هەنگوین

ئامادەم دەكەن بەڕەوانی فێری زمانی شمشاڵبم 

دەستی مەلۆتكەش بە دەموچاوم دابهێنم و پاشان لەسەر دڵمی دانێم 

حیكمەتی زمانی ڕەوانی شمشاڵ 

لەكام ڕێگاوە دێیت تا درەختی حەفت بەرت لە شوێنپێدا بڕوێنم 
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ماسیگرە

ماسیگرە كە بە ئاسمانەوەیە

دەنووك و چاوی ناز دەڕێژن

لێكدانەوەی بۆ ڕەنگی ئاو هەیە

كە باڵی بەلەشیدا دەدات

لێی تێكدەچێت و ماوەیەك دادەمێنێ

كە قاچیش لە زەوی دەبڕێ

بایەك كە وەك كراس لەبەر هەموومانە

لەناو یار و دیار پەنای دەدات

ناسر شه یدا ئه م به یانییه  وه ك هه موو به یانییه كانی 

له  تاوێره  هه ڵكۆڵدراوه كان

به یاننامه  نهێنییه كانی هه ڵگرت و هێنایه  ناو شار

دووجار چووه  ناو ئاو  و هاته وه  به ر ئاوێنه 

ئاوێنه  وێنه ی وه رنه گرت

نه یزانی ته نیایه  یان یار و دیاری زمانبه دی له  ته نیشته وه یه 

پاڵه وانی ڕۆمانێك بوو له  گه شتێكی ترسناكدا

له  الپه ڕه ی یه كه مدا مه رگ له  ژووره كه ی هاتوچووی كرد

وه ك كراسی سه ر ڕسته  خوێنی له  كه می دا
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سوێسكە

سوێسكە هێلكەكانی دادەنێ

دەیانژمێرێ و بێ دوودڵی لەسەریان دەكەوێ

بۆ ماوەیەك لە بیری هیچدا نابێ

تا جووچكەكانی سینگی دەخورێنن

دووبارە دەیانژمێرێتەوە

لەنێوان هێلكە و جووچكەدا

شتێك هەیە وا لە ناخی دەكات

ژماردن دووبارە بكاتەوە

حوسێن عەلی لەپاڵ پەنجەرەی ئومێددا كرۆشكەی بەستووە 

هااڵوی ئاگری سۆزی ڕوومەتی سوور هەڵگەڕاندووە 

بەهەردوو دەست ناوچەوانی دەگوشێت 

لەحاڵ و ژمارەی خاڵ دەپرسێت 

خاڵی گەرم و خاڵی سارد 

نهێنییەكتان لەال دەدركێنم ئەی خاڵ و حاڵ و مەحاڵ 

چ شڵەژاوییەكی سەیر و ترسناك دەبیسترێت 

ئەسپی تێنوو مانگی ناو ئاو بە سەری گورگ دەزانێت

پێم لەسەر بەفر و بەستەڵۆكی شەقامەكان سەرمایەتی 

بەڕێوەم و پەنجەرەی ئومێد وات لێكردم 

ببمە تیشك و یارمەتی لە نامەرد وەرنەگرم 

بێمە ژووری ڕووناك و دڵم بسرەوێت 

لەجێپێی خۆمدا داگیرسێم

ئەم ئاگری سۆزەم بۆنی خۆرگیرانی لێدێت خۆری دڵ  
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ڕەنگ

وەرزەكان ئەگەر بە توندی ڕاوەدووی یەكترییان نەنابووایە 

سروشت ئاوا پشوو تەنگ و دوودڵ نەدەبوو

بەهار

زەمین سەوز هەڵدەگەڕێ

هاوین

زەمین سوور هەڵدەگەڕێ

پایز

زەمین زەرد هەڵدەگەڕێ

زستان

زەمین سپی هەڵدەگەڕێ

تێكەڵبوونی ڕەنگەكان دڵخۆشیی ئاشقە

سروشت لەناو چاوی ئازاد شەوقیدا تێر خەو دەبێت

پێڵووی نەرم دادەنێت و ڕازی هەموو شتێك دەزانێ

سروشت دەمی خەڵكانی پێش ئێمەشی شیرین كردووە
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مەشق
گوڵی دەستچن و خۆڕسك

لە باخچە دڵخواز و گۆرانیی خۆیان هەیە

مەشقی پێشبڕكێیانە بۆ ڕوونبوونەوەی سێبەری مۆمی لەدایكبوون

ڕووناكییەكی ناوازە و پاراو لە ماڵ گەش و باڵو دەبێتەوە

باخچەوان هەمیشە بە دەوری گوڵە دەستچنەكانیەوەیە

بە ڕەوانی قسەیان بۆ دەكات و دەستیان لێدەدا

ئاسمان لە ئاگرێكی خامۆشەوە جێماوە 

بۆ ئەوەی مرۆڤ شەمێ و مۆم بشێلی و مەشقی باڵ بكات 

ئەوە چ دەزانم و نازانمێكە لە باڵ دەردەچێت 

تەنیا ئەژی گۆران بەوەی زانیوە 

دنیا بۆچی ئەوەندە تازەیە 

لە كەیەوەش بە ڕووناكی گەیشتووە 

ڕووناكی دێت و ڕووناكی دەڕوات

جا بۆ دوودڵی و گومان نەمكوژێت

ببمە خاڵی پڕ خولیا و پەنا 
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قەفەس

قەفەس هیچ دەورێكی نەماوە

فڕین خەوتووە

مرۆڤ ئەی پاشماوەی قوڕ و ئاگرپەروەر

بچۆرە ناو قاشی ئەنگوستیلە و چاو هەڵفڕێنە

موویەكیش هەڵدە سەر تەڵە شقارتەیەك

با زەوی یادی خۆشەویستەكانی بكاتەوە

خۆش بە حاڵت ئەی یادكراو

لەجیاتی گەشەی ڕووەك

ببە دڵخۆشیمان و گیان جاویدان 

درەنگانێك كە ئاو شەوی بوو 

مەسعوود محەمەد چووە سەر كانی و ئاوێك

سێ جار دەستی لە ئاو هەڵێنا و بە ناوچەوانی خۆی داهێنا 

مێژووی بینی وەك نیوە گیان لەناو دارە تەرم 

چەناگەی لەناو لەپی خێو چەقیوە و پێی زەنگوڵەی درۆی پێوەیە

محەمەد عارفیش لە سەر زەوی دانیشتووە 

هێڵی تابلۆیەكی لەبارەوە دەكێشێ

ئازار لە دڵیدا پل دەدا 

دڵ جێگای بەرەكەتی ئاگرە
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بەردەنوێژ

ڕووبار ئاوها دەژی

ئەم دەست و ئەو دەستی بەخشندەیە

مێوژی ڕەشمیری دەنك دەنك

دەكەینە كۆشی زەوی و بەڕێ دەكەوین

لە بەرزایی بێ پەروایی گەوهەرێك

وەك بەردەنوێژ جێی لە تەختایی زەوی خۆش كردبوو

دیداری یاران و حاجیلە

كەپریان بۆ دڵم كردووە و قووڵ و مەند خەریكی نوێژم

حەكایەتە جێماوەكانی سووتان هەڵدەگرمەوە

پێش نوێژی بەیانییان مشكۆ پێشوولە و مێش 

لە چاوی گوڵە خەواڵووەكانی قەاڵ دەردەكات 

كاكڵەگوێز و باوی و مێوژ و حاجیلە دەخاتە ناو لەپییەوە 

بەسەر هێالنەی ساردی حاجی لەقلەقەوە دەیپژێنێ

دڵداریش سەری سندووقی خەندەكەی بایی هەڵدایەوە 

دوو پەڕ لە باڵی چەپ و ڕاستی تاووس هەڵوەری 

ڕێگاكان سەروبنیان تێكئااڵ 

ئاراستەكانیش بۆ قووڵی نقووم بوون

نازێكی زۆر لەسەر زەوی بەجێماوە  
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ئاگردان
دەستەیەك یار و دیار

لە سێبەری پەیكەرێكدا ئاگردانێكمان خۆش كردبوو

نەوە و نەوەزای پەیكەر

پۆلێك قومری خومار بوون

هاتبوون بەخێرهاتنمان بكەن

دەنكە هێلێكیش بشكێننە ناو چاپەستمان

ئێمە لە جیقنەیان ترساین

بەردمان بۆ هەڵدان

بەرد نەخشی لەسەر دەمێنێتەوە

لەم بەخێرهاتنەدا ئەرێ یاری بە چی كرد

زێوەر سروودبێژە و ئازارمان دەكاتە ئاواز

نان و ڕووناكی لەبەر پەنجەرەكەی دەهاتن و دەچوون 

لەناو كۆڕی یاران هەستا و چوو 

مێوژی لە پەنجەرەی هێنایە ژوورێ و ماڵئاوایی لە خورما كرد 
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بزرنەبوون
مانگی دڵبەر و ئەفسوون هاوێژ

ڕوونیی چاوی ڕژاندووەتە چاوت

نەكەی ئاوابی

هەنگاوەكانم خۆش بەدوای تاسەمدا دێن 

ئەوە هاتم

شتی سەیر و سەمەرەم لە سێبەری باش و خۆشەویستی مانگدا بەدی كرد

میوەی وشكبووەوە

گوێی كەروێشك

بێدەنگیی زاڵ 

كولێرەیەك

كە بە تین و تاوی سروودی ئەی ڕەقیب برژابوو

پەنجەی ئەزموون و پێشنیازی بەرز كردووەتەوە

دەڵێت سێبەرتان بگۆڕنەوە و گۆرانی لەگەڵ یەكدا بڵێنەوە 

كەس ئیرەییتان پێنابات

كاروانچییەكانیش ڕێگایان لێ بزر نابێت و لە شێوەی دڵ دەگەشێنەوە

سەید كامیلی ئیمامی بە پەنجەی لە سینگی دا و دڵی ئاگاداركردەوە 

هیچ ڕێت لێ ناگرێ و تائەوپەڕی دنیا دەتگەیەنم 

شۆڕشی مەستان و شاری دڵ بانگهێشتی باوبۆران ناكەن 

تەنییش نانیشێتە سەر چرای بەرەبەیان 
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زیندان

لە ژووری زیندان قەیتانی پێاڵو كراوەتەوە و یەك دەرگاش هەیە

ئەوە بهێنە بەرچاوی خۆت

ئاگری چێشت ئامادەكردن

لە سێبەری دیوار و لەسەر سندووقی پۆستەدا چ وێنەیەك دروست دەكات

خەیاڵێك تاوێك چاوەڕێیان دەكات 

دەیانەوێ خۆیان لەگەڵ سێبەری خۆیان بگۆڕنەوە

واڵتێك لە شەڕێكیدا كە نامەی

جەنگاوەرەكانی دەبووە مێژووی ناونان لە ئاگرێك نەوەك بكوژێتەوە 

قۆزاخەیەكی نەترووكاوی بردەوە سووڕی ژیانی جەاللی میرزا كەریم

لەو بەیانییە تەواو بوو كە برایەكان 

كفنیان بۆ درەختە مەست و بەردارەكانی هەولێر دەبڕی 

كفن لەو كاتەدا دوو ڕەنگ بوو 

كفن لەو كاتەدا گیرفانی هەبوو

ئیدی هەوا لە ژوورەكەیدا جێگۆڕكێی نەكرد

سروشت لەخۆوە لەشگران و بێزار و ڕوخسار ماندوو 

ڕۆژ بەمتمانەی مرۆڤ هەڵدێ و زەوی گەرم دادەهێنێت

لە بەیانی ڕۆژێك قیڕی كواڵو كتێبەكانی خوساند

دەستێك شەربەتی حەوت میوەی لەبەردەم هەڵگرتوو 
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ڕشتییە قەراغ ڕێگاكان

ئەژدیهای حەفت سەر بە نەرمەغاری ئەسپێكی دوو ڕەنگەوە 

هاتە سەر سەكۆی ئاخاوتن و وتاری دا 

برایانی ناو ئەشكەوتی خەواڵوو 

دوو زەمبیلە پشیلەی چاو سوور و كۆتری ماڵی 

پێشكێش بە دەستە كراوەكانتان

دەخیلەی مندااڵن شكا و كاڵفەی ڕێگاش سەری بزر بوو 
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سوپاس
باران لە دەرگای زەمین دەدا

گیای ڕووخۆش لێی دەكاتەوە

كەروێشكێك دەچێتە نزیكی

سمێڵی لە سەر و پرچی دەسووێ

سوپاس بۆ نان و نمەكی خودا 

بە دڵێك بەڕێگاوە دەڕوات

كە دڵ لەدڵدانی لە دوا نییە

لەسەر دوندێك بەرانبەر درەختێ

هەر كاتێك بیەوێ دەبێتە ئاوێنەی ئەفسووندار

یادكردووانی لێوە ڕووبەڕوو دێن

لە النەكەی كە نشوستی تێدا نەهێناوە پشوو دەدات

ئارامی لەم هەڵمە گەرمەوە وەردەگرێت

لە دەستی كراوەی زەمین بەرز دەبێتەوە

لە پرچی ئەو درەختەی دەبێتە ئاوێنەی ئەفسووندار

دەبێتەوە خوناو 

لە ڕەنجی حاڵباشیی مندا

گواڵڵە سوورە هەست بە تەنیاییكردنی نامێنێت
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سێتار
هەر دەبێت بەو ڕێگایەدا بڕۆم

ساڵو لە دۆست و یارانم بكەم

ڕێگای مردن

دەشبێ بایەخدار و تێكەاڵو بم بە ماڵی ژیان 

درەنگیش تێناپەڕم

ئەگەر بە ڕێگای ئاویدا بێم و بچم

چرایەك لەناو پاپۆڕ دادەگیرسێنم

شەوقدانەوەی چرا لەناو ئاو 

دڵی بزێو و گەرمی ماسییە لە شادمانیی مەلەدا

لە كەنار بەندەریش تێشوویەك خواردنی هەمەجۆر و سێتارێك

بۆ زەنگیانە كۆكەرەوە بە لكی درەختی ناو دارستان هەڵدەواسم

گیانیشم خرۆشاو بە حیلەی ئەسپی ناو پاوانی وێنجە و سێپەڕە

دۆست و یاران دوا ساڵو بۆنی میوەی گەییوە بە لكەوە 

فوئاد كەریم خۆی بۆ هەڵدا 

بۆنی هەڵبزڕكا و لەناو بەفردا بێگانە بوو 

كەس لەوێ نەبوو كە دەسووتا 

تابلۆكانی شەوی ئاوابوونیان نەبینی 
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خەوتن

جگەرگۆشەكانی ئاسمان

خۆر

مانگ

ئەستێرە

فریشتە

خوداوەند

ئارامیی تەواویان هەیە

لەناو دێڕی شیعردا ناشڵەژێن

لە ماڵی منیشدا بۆنی پێستەی خۆشكراو گڵۆپ بەهێز دەكات

بە هەزار ئاوات و خەونەوە منداڵەكانم 

لەناو هۆگری و چێژی گڵۆپ خەوتوون ئەی ئارامیی تەواو
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شڵەژان

كەڵەباب ئەستێرەی تاریك و ڕوونی بزر كرد

شڵەژا و ترسێك

دانەوێڵە كۆكراوەكانی لێكرد بە گوللەی ڕاوچی

منیش گوێم بۆ دوا ئەستێرەی بەیان ڕاگرتووە

شتێك بڵێ

ژیان لەناو ڕابردوویەك كە چڵی تێدا وشك بووە

چاویلكە و گۆپاڵ و كاڵو و دەستەسڕی لەبیر كردووە

هیچ شتێكیش لەم زەمینە بێكەسەدا تەواو نابێ

لێشت نائومێد نیم ئەی ئەستێرەی تاریك و ڕوون

لە شەوێكی ئاسوودەدا 

بەسەر پشتی بەلەمێكەوەم و دوو فانۆسم بەدەستەوەیە 

داوامە ماسی لە ئاو بێنە دەرەوە 

لە تیشكی نارنجیی فانۆس خۆ نقووم كەن 

شەو بەسەر بەنداوی پڕ ماسی و ئاسمانی بە ئەستێرەیدا

كۆرپەیەكی ئارامە بە سینگی دایكییەوە 

چاوەكانی هیدایەتی عەبدوڵاڵ حەیرانیش گەورەن 

ماسییەكانی سەر ئاو دەكاتە هی خۆی

تیشكی نارنجی چاویلكەت فڕێدە و دەركەوە 

ماسی بۆ مەلەوانیی ئاسوودەیی 

دەتكەن بە ئاوی خەیاڵ 

ئاوی خەیاڵ جۆگەی لە ئاوی خدری زیندە هەڵگرتووە
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دڵ

كێشە لە ڕۆژ دەركەوتن و ڕۆژ بزربووندا نییە

ئەو كاتەم كێشەیە وادەی دیدار دێت

ئەی مەست و خوماری بن چەپی سینگم دڵ

كە بە پەیمانەوە دەچیتە سەنگەری خورپە

سێوێك دەكەیت بە دوو كەرتەوە

كەرتێك لەوسەری شەقام دادەنێیت

كەرتێكیش دەهێنیتەوە ماڵ

بۆنی خۆشی خێزان ناهێڵێ بۆگەنی بێت

دەموچاوی شەوقداری زەوی 

بیر لە دوور یان نزیكیی مرۆڤ دەكاتەوە

لە بەڕێگاوەبوونی بۆ ڕاز و دیداری یاران

یەڵماز گونای ئەسپی بەیدەستی بردە سەر حەوز و ئاوی ماڵی ئاگردز

ڕوخساری داگیرساند 

دوو بەردی تووڕەیی لێكدا 

سێبەری كەوتە سەر ڕێگا 

بای ناو سینگی ئەحمەدی خانی كەروێشكەی كرد

الپەڕەی كتێبی ڕووداوەكانی هەڵدایەوە 

هەریەك الپەڕەی خۆی هاتە ناو دەستی 

منداڵی نێرگز فرۆش لەمبەر و ئەوبەری ڕێگا ڕوان 
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ناوچەوان

كە خۆری بەیانی ناوچەوانی گەرم دادەهێنێ

نوێن و جێیەكەی گواڵوپژێن دەكات

لەسەر تەختەی نوستن ڕێكی دەخاتەوە

دێتە حەوشە تا تكانی خوناو لە گوڵ وەرزش دەكات

لەش و گیانی لەناو خوناوی تكاوی گوڵ

ئازار لێكدەداتەوە

ئەوجا بە سەرسامییەك

كە هەستی دڵنیایی دێتە ناو پیاڵە و فەخفووری 

تەماشای گڵۆپی دیوار دەكات

كە هەریەكیان بە بارێكی دەروونی دەگەشێنێتەوە

بەرانبەر گڵۆپەكانیش مۆم ئاگر دەدا

لەنێوان ئەوینی گڵۆپ و مۆمدا

هەموو هیوایەك لە دڵی تۆمار دەكات

ژیانی دەبێتە ئاهەنگ و سەیران

كاهوو بە ماست دەخوات

مستەفا پەژار دڵخۆش بوو

لە ژیانیدا زۆر دڵخۆش بوو

بەاڵم قەت وەك ئەو ڕۆژەی تێیدا مرد دڵخۆش نەبوو 

بینی ئەو هەموو نانە بە دەوری سەریەوەیە 

كۆچی دوا كۆچ كوا نان دەترسێنێت 

بە زەردەخەنەی ڕەزامەندییەوە بەرانبەر ژیان دانیشت

باڵندەی سەری كەوتوونەتە ئەوپەڕی وریایییەوە 
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تەزوو

ئەو گۆرانیبێژەی بە هەموو هێزی خوێن و تەزووی دڵیەوە

دەنگی هەڵدا و كۆسپەكان ڕندران

بڵندایی كرد بە گردێكی ڕۆمانسی لەسەری ئارامی گرت

برادەران دەوریان دا

كۆڕی دڵشاد و زمان ناسك

دەستی بۆ درەختەكەی ژوور سەری برد

گەاڵیەكی لە ڕەنگی بەهرەی هەڵدایە ناو برادەرانی 

لە كۆشی شكۆمەندیدا

دەنگی پەروەردە كرد و هەڵیدایەوە

ئەی درەختی گەواهیدەر و خودادای ژوور سەرم

من ڕەخسیوی بەهرەی پاراو و شەرابی سوورم

مانگ خۆی پێوە هەڵواسیوم

بەهرەی پاراو و شەرابی سوور

نەرمونیانیی ناو چاوی گوڵە لۆكەن

ئیبراهیم ئەمین باڵدار پەنجەكانی لەناو گوڵە لۆكە ڕواند و پیتەكانی ڕێكخست
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تكا

لە پەنای هەورەوە هەتاو دڵۆپە تیشكی دەتكاندە دەمی زەویی نەخۆشەوە 

درەختیش وەك دەروێش گەرم ببوون

مەلی دەریایی لە ترسی مستەكۆڵەی شەپۆل

بەالڕێدا الیدا

كانییەكی بچووك دەموچاوی خۆی بۆ پشكوواند

پەپوولە شوێن باڵەكانی لە ناوچەوانی جێهێشت

منداڵەكانم بۆ مراز و ئومێدیان

هەستیان ناهێننە ناو لەپ

بڕوایان بە شوێن باڵی پەپوولەیە 

ئەی خۆ لەبیركردوو لە ناخی هەمووان

تكا دەكەم با شەو و ڕۆژ هێندەی یەك بن

دڵی ئیحسان فوئادیش هاوبەشیی دڵی سروشت و شەو و ڕۆژی كرد 

باڵ لەگەڵ هەموو بایەكاندا هەڵدەكات 

دواتر دەچێتە ناو قۆزاخە و ئاگر پێدەگەیەنێ 

ڕایەڵی ئاشنایەتی لەگەڵ ڕۆنی سەر هەسان نەپسا 

چاوی نان تێرخەو بوو 

هێالنەی چاوەڕوانیش حاجی لەقلەقی ناسیاوە و هێلكەكانی لە پێشوازیدا ترووكان 
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خاڵ

چڵ و دوو ساڵە 

لە خاڵێك ڕادەمێنم خاڵی ژیان

ئەو ئەوەندە خۆویستە

خۆی بۆ نەكردوومەتەوە 

تا لەسەر گردێكی بە بخوور بۆنخۆش 

مانگ بە ڕووی گەشییەوە بێتە دیدارم 

تریفەش پێم بڵێ برای گیانی 

سەر لەسەر بەردێك دانێم

دنیام لێوە دیاربێت و لە شیری زەمین مەست بم

خودایە لە ناخمدا لە خاڵی ژیان سادەترم بكە
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ڕوان
ئەگەر بە یەك ڕیز بوەستین

جوانیی مرۆڤ دەشێوێ

هەموومان لەسەر دووگوردێك

شكۆمەندیی لە خودا ترسانمان بەرناكەوێ

با بەهیوا بین بۆ بەرزبوونەوەی

خۆر لە ناخمان كە ڕەنگكراوە بە ڕەنگی دەنووكی سیمرخ و دەفتەری بیرەوەری

گوڵە چا خۆی پێمان دەڵێ چۆن ڕوا

پێغەمبەر بە ئامانج و دەستی پڕەوە دەگاتە المان

عەرەب شەمۆ قەاڵی دمدمی نووسی 

قەاڵی هەولێر ما

لەوەتی چاوم بەرزی و نزمی ڕادەكێشێتە ناوخۆی 

لە قەاڵیەك دەگەڕێم سێبەری لە بااڵی درێژتر بێت

قەاڵ هیچمان پێناڵێ 

تەنیا سێبەری لێماندەدا و ئارەقمان وشك ناكاتەوە 

هەتاوی تێدا هەڵنەهات 

كاتێك هەتاو هەڵدێت كەسێكی ترین

تاجەگوڵینە لە لێواری شەقامەكان ڕژاوە 

كێ بۆ كێی هەڵگرێتەوە
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وێنە

پەپوولە دوای ئەوەی 

بە پەیژەی چرا سەركەوت

سادەیی ڕووناكی پاراست و دابەزی

خەیاڵی پڕبوو لە یاد و گەڕانەوەی برادەرانی 

بە هۆگرییەكی زۆرەوە هات

بۆنی گەشتیشی لەدەم دەڕژا

چیرۆكی بەر لە خەوتنی بۆ من گێڕایەوە

دواتر لەناو الپەڕە بۆنخۆشەكانی كتێبە وێنەدارەكەم شادمان بوو

وێنەی پەپوولەیەكی بەدایكە گەورەی زەمین چوواند

كوڵمی پاكیزەی بۆن كرد و لە تەنیشتی یەكپشی خەوت

لەپڕ ڕووی ئاسمان تەنیا سەرێكی تێدا ما

بە پێوانەی گەشەی گیا

تۆوی هەموو وەرزەكانم دۆزییەوە

زەوی جارێكی تر دەبێتەوە كێڵگە

هەموومان گۆرانی بەروبووم فێر دەبین
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شیعر
چاو هیچ گرینگ نییە

هەرگیز نەیتوانیوە گیان بدۆزێتەوە

من بەهەستی پیت دەڕۆم و ختووكەی وشە دەدەم

برادەری ملوانكەی باب و باپیران لە مل 

ڕستە ئەو بەخشندەیییەی دامێ

دەنگێكی ڕوون و ئاشنا لە هەناوی شیعرەوە

چلچرای هەموو چاخەكانی كردە ئاوێنەی ئاسمان

هەموومان خۆمان لەناو داگیرساند

منیش بەوەم زانی

لەسەر زەوی شیعردا لەدایك بووم

شیعریش پێش من ڕوخساری پشكووتبوو
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ڕژان

هەندێك میوە لە زەمبیلەی 

ژنە شۆخەكەی هاوسێمان ڕژا

دەبێ چەند هێز لە هەناوم تاو بدەم 

دەبێ چەند دەمار لە جەستەم هار بكەم

دەبێ چەند خانە لە مێشكم ژیر بكەمەوە

ئەو ڕژاوە لە كۆشی كۆاڵن

خڕ بكەمەوە و بیهێنمەوە ماڵ

ئەرێ ئەم میوەیە چ وەرزییە

نوستبووم ژنە شۆخە میوەڕێژەكە

چرای كۆاڵنی هەڵگیرساند و كوژاندییەوە

سوارێك لە بوراق دابەزی

تەماشای دەرگا خامۆشەكانی كرد

مانگ بە سۆز خزایە حەوشەكان و دڵسۆزی نواند
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یاداشت

ئەحمەد كایا لە جەستەی گەرموگوڕی ماڵی پرسی 

ئێمە چاوەڕێی چین و كوای 

دەنگی پێی ئەسپ كە دێ

دەنگی پێی ئەسپ كە دەڕوا 

ڕێگای ماڵ دوورمان دەبات و لە ئاوە هەڵچووەكان المان دەدا 

ئاشتی دڵی لێ دەپشكووێت 

ستایش بۆ ئاشتیی دڵ 

شارێك دەتوانێت خۆی تێدا دروست بكات 

تیشكێك كە وەك دڵی سیمرخ لێدەدا

لەناو چاوم هەڵبوو

خۆم ئامادە كرد بۆ تەماشاكردنی

درەختەكەی تازە لە حەوشەم ڕواندبوو

بزانم ڕەگەكانی لەگەڵ خۆڵی باخچەكە

كە وەك بەهەشتییەك گەاڵ و گوڵی پۆشیوە

پەیوەندییان بووەتە كتێبی ڕۆژ و شەو

یان داوای هیچ بەهرەیەك دەكات

بۆ كەمكردنەوەی نیگەرانیی كات

دەست و پێم لە دەشتی گیان بوون بە كانی و مێرگ
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دڵشكان و ئاوابوون توخودا وریاتر بەرەو دەموچاوی تازە شۆراوم هەنگاو هەڵێنن

مانگ لەناو دەستی من و دڵی سیمرخ

هێشتان پەنابەرە و بەدوای هەاڵتندا ماندووە

یاداشتی زەمین بنووسێتەوە

ئەو بایەی جلی سەر ڕستە وشك دەكاتەوە 

تەمی بەرچاوی داوەڵ و پەیكەریش الدەدا 

ئەی ژیانی جادوولێكراو 

گریان لەگەڵ خوداوەنداندا 

وەك چوونە ژوانی كیژی كافرۆش وایە 

هیچ شتێك لە بیر ناهێڵێت 

سوارەی ئێلخانیزادە سوێندی بە بازی كێوییان خوارد و سوێندی نەشكا

لە سەنگەری دوودڵیی شار دێمە دەرێ

ئێوە لەكوێن 

بێ پەروا كولێرەیەك بەدەستەوە دەگرم و دێم 

حەزم لە بۆنی باڵی هومایە 
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چاو
شار باخچەی ئاژەڵی دڕندەیە

بێ ئاگایە لە ئازار و برین زیاد دەكات

دێمە سەر سینەی شكۆمەند و پڕ هاوارت

ئەی گومەزی هەوێنی تاج و ڕەنگی دڵ

قومرییەك لەناو چوارینەكانی باباتاهیر 

تێر دانی ئەفسانەی خوارد

بەناوچەوانی خانووەكەمان نیشتەوە

سەرباڵی نان و ئاوە

لەسەر باڵدا ژیان 

ئەڵقەی بەختی خەواڵووی حاجی قادری كۆیی دەسووڕێنێ

ئەرێ چاوی گای ناو سێرك دەبێتە

لیستی ناو كتێبی كتێبخانەی گشتی یان نا

چاو ناو دەنێین دەشتی قوربانی 

كە هەمیشە لێوڕێژە لە تاسەی سەوزبوون و دەنگی خۆشی مام زۆراب
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گۆزە

نزا بۆ باڵندەی درەختنشین

حەزی ئەو گەشتە دوور و درێژە چییە بە ئاسمانەوەی

بۆ نایدركێنیت

ئاگاداری دڵی نەرمونیانی زەوی نیم

گوێتان مەخەوێنن

قسەی ناو حەكایەتەكان گەرمە و دەیدركێنم

دادەبەزم و لەناوتان نیشتەجێ دەبم

باڵ و پێ هێزی خودابەخشن

دڵی گیانە چەتوونەكان دادەخورپێنن

وەفادارم و بە مژدەی گۆزە هەنگوین خرۆشاوم

نوێژی دەوێ

ئاگاداربوون لە دڵی نەرمونیانی زەوی

پەڵەیەك ڕووناكی هێندەی ناوچەوانم كەوتە سەر دەموچاوی زەوی

هەولێر جەستەی داپیرە گەورەی زەوییە

چاوی لە قەاڵ و منارە داڕێژراون

ئەوە بیرەوەریی بەردێكە 

ئامادە كراوە بۆ كێلی ئیحسان مستەفا 

كێلنووس بە نهێنی ئێشك بگرە 

قاز و قورینگ تێپەڕین و ئەستێرەی ژوورسەری 

جابیر پیرداودیان بە دیاری بۆ جێهێشتین
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گریان

ئەسپێك هاوەڵی سێبەری مانگ بوو

سەری بە دەرگامەوە نا

هەناسەكانی ترێی دەروونمی كردە شەراب

كەسی لێ دانەبەزی

هاتبوو شخارتە لە تەنیشت مۆمی سەرمێزم دابنێ

بزانێ چۆن لەناو شیعردا باس دەكرێت

بۆنی دەست و پەنجە و مەرەكەب

تاسەی زیاد نەكرد

بە ڕێگایەكی جێهێڵدراو و وێرانەدا گەڕایەوە

برژانگەكانی ژاكان

فرمێسك و مۆسیقای پرسیارن لە گیرسانەوەی دڵی بێخود

پەنا و هانا و دڵنەوایی بوون

گەرمایییان دەڕژاند

شاعیرێك قسە بۆ پشكووتنی بەهار دەكات

ڕەنگەكانی باڵی پەپوولەشی بۆ ناژمێردرێ

ڕەفیق حیلمی بەهای ژمارەكانی دایە چۆلەكە 

بەسەر سەری شاعیرانی بڕژێنێت 

چەند دانەیەك بەسەر زمانیان كەوت 
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ژماردن

دەستم هەڵبڕی و هاوارم كرد

چی لە چەندوچوونی مەحوی پەنهانە

ئەو هەوایەی دەستمی گەمارۆ دابوو یان بەرزی دەكردەوە

لە سێبەرم ڕاوەستا و بە هەڵەشەیییەوە گوتی

بژی سروودبێژی جەنگ

گواڵڵەسوورە دڵی نییە

سپێدە كە ئاشقەكانی دەژمێرێ

چاوی كۆتری هەڵهێنا

پەرییەك لەناو گۆزەیەكی دێرین دەرهات

دەستەكانی كردبووە هێما

بۆ ناسینی ماڵی هەمووان

بە لەنجەوالر ڕایدەكرد

لە خۆشحاڵیدا سوور هەڵگەڕابوو

وەك شیعر دەژی

لەگەڵ هیچ كەس 

تەورات و 

ئینجیل و 

قورئان ناخوێنێتەوە
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نەخش

كەروێشك كە بەناو شاخ و بێستان و دارستاندا بە توندی ڕادەكات

ترسی لە جانەوەری كێوی و شێتی نییە

دەیەوێ نەخشی پێی بزانێ 

نەوەكانی وەفایان بۆ پاراستنی چەندە

گەنجینەی گیانم خودایە

سوپاست دەكەم

وات كردووە لە ئێستادا بژیم

وێنەی گوڵەئاگرێك

بۆ شەوی شیعر نووسین ئامادە بكەم

مارف بەرزنجی بەداری گەنجی و گەشانەوەوەیە

الشەی بۆ دڵی گەرم و نەرمی زەوی شۆڕبووەتەوە

سەری بۆ كاڵوی بەڕوو 

هیچ گومان نییە باڵی بەهێز قوواڵیی ئاسمانی دۆزییەوە

 كێڵگەی شكۆ یادگەی گای پیرۆز دەپارێزێت

شتێكمان پێدەڵێ

لە ڕەنگەكانی سروشت ڕابمێنین

ژیانێك دەبەخشێ 

ئەسیری هەموومانی تێدا دەباتە گەشت و بەهەشت

ناوی ئەو كانییانە دەزانێ لە دەوروپشتمان دەردەبن 

ئەی خودا تا ئەو پەڕی پاك و بێباكی هەست بە دڵی من بكە

وەختی دیدارم هاتووە
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وەرە دیدارم

لەو دەوروبەرەی لە هەنگاوەكانی من قەدەغە كراوە ڕزگارم بكە 

ئیدی نواڵە داوای دڵم ناكات

چاوم بڕیوەتە ناوچەوانی نەمران و سوێند بەسەریان دەخۆم و سوێندم دەبەمەسەر 

لە گەرمایی سۆزی گۆرانی و لە چاوەڕوانیی ئومێدێكدا بمنێژن
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ناسین

ڕەفیق چاالك جلە ڕەنگاوڕەنگەكانی لەسەر ڕستە هەڵخست 

بە پەیژەی خۆڕزگاركردن سەركەوتە سەربان و گریانی دوای خۆشی لە دەنگی 
دەبیسترا 

مەدالیای پاڵەوانانیش دەبریسكانەوە 

كەروێشكیش ڕووەو گیای تەڕ باوێشك دەدا 

پەیژە خواروخێچ و ناحەز و دزێو نییە 

لە حەوشەی ماڵی كپ و هێمندا دەف بە داوێكی باریك بە ئاسمانەوە هەڵواسراوە 

شێخ نووری شێخ ساڵح خۆی بۆ هەڵدەدا 

گڵۆپێكیش لە پشت پەنجەرە داگیرساوە 

درەختی تێكەڵ بە گڵۆپی ماڵم

بۆ ژیانێك بەرزبووەتەوە خەونی تێدابێت

هێلكەی مەل و گیانی بە ئومێد لە ناویدا بە مراز دەگەیشتن

منیش لەبەر ڕووناكیی بەروبوومی

دیوانی شاعیرانم ناسی و فووم لە دەمی مندااڵن كرد

بە دارە دارە كەوتن

درەختێك لەبەر باراندا

هەموو پەلك و بەروبووم و چۆلەكەكانی خستەوە بن پێستی

درەختشكێن لكوپۆپی داپاچی

دڵی پڕبوو لە هاتنە پێش و ئازایی

لكوپۆپی چەشنی دوو دەستی مستوەشێنێك

بەرەو دەموچاوی بەرزكردەوە

دەستت بەخۆتدا شۆڕكەرەوە

ئەی گورگی ئێسك لە گەروودا شكاو
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مەلەوانی

ئاوێنە دەموچاو بە دیكتاتۆر دەزانێ

داگیری دەكات

 ئەرێ لە رووی ئاوێنەدا دەتوانم

ئەو تەشتە مسەی دایكم بە منداڵی لەناوی دەیشووشتم

پڕ ئاو بكەم

بەلەمێكی باغەش فڕێ بدەمە ناوی

پاشماوەی شیرینی نەستەلەی قووت دا

ئاوێنە تیشك كۆكەرەوەی ناوچەوانی

كە هەمیشە بە فڕینی ماسیگرە

چاوی مەستانە هەڵدەخات

لەسەر تاوێرێك ڕووبەڕووی رۆژی دانا

لە سەرچاوەیەك نزیك بووەوە

كە جۆگەلەی زۆر دابەش دەكردە دامێنی خۆی

ئاو گیانی پەشۆكاوی گیانلەبەر دەالوێنێتەوە

لە ئاوێنەش دایكترە

گوڵەكانی ئەفسووناوین
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گەردوون

پیاوێك و دوو ژنن

ئاسمان

زەمین

ئاو

ژیان و مردن و نەوەخستنەوە

لە دەستی خوداوە وەردەگرن

خەڵكانێكی زۆریش

لە شەقام دێن و دەڕۆن

گوێیان لە دەنگی یەك دەبێت و لێك نزیك دەبنەوە

كەسیش ناكەوێتە پەنای ئەویدی

باڵی باڵندەش خەوتوون 

شەقام دوور و درێژ و بەتاڵن 

بەرەو كوێم دەبات تاسەی مەستبوون بە دیداری یاران 

بەڵێ لە چاوی منەوە شەو باڵی دەكەوێت و شەقامەكان پڕدەبنەوە

پەیتوون لە ناوەڕاستی شار وەستاوە 

چاوەڕوان دەبین

تا ئەسپەكە بەهێز دەبێت

محەمەد ئەمین زەكی بەگ پرسی 

مێژوو شارێكی بچووك بوو 

ئەرێ هیچ گەورەتر بووە
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مەیموون

مەیموونێك بەسەر لكی دار هەرمێیەكەوە

هەرمێی دەگرتە ڕێبواران

میوەفرۆشی كۆاڵن

كۆی دەكردەوە و دەیفرۆشت

سمۆرەیەكیش بە توێكڵی گوێز

پەڵەیەكی خوێنی دەشاردەوە

نەمزانی یەك لە بنەماڵەیان كوژراوە یان خۆی تاوانبار و بكوژە

دارقەزوانێكی تەڕیشی دەپاراست

ناوقەدی بۆنداری كردبووە ماڵی 

كە بە ترسەوە لەناوی نانوێ 

ئەرێ كیسەڵ بە پشتدا وەربگەڕێ

كێ دەخاتە گومان و شەڕ لەگەڵ چیدا دەكات
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كێڵگەی بەهرە 

سێو لەتاو سوور هەڵگەڕانی

خۆی فڕێ دەداتە سەر زەوی

هێز و ددانیش داپیرەیان جێ هێشتووە

هەموومان كاڵومان دەكەوێ

خودا جارێك تریسكەی زێڕ پێشان دەدا

جەستەمان وەك سێو لەتاوان دەكەوێت

كەس ناتوانێ یارمەتیمان بدات

مریشكێكی كێوی دێت

دەیەوێ ماڵیبوون تاقی بكاتەوە

جەستە و سێو

لە كێڵگەی بەهرە نزیك دەكاتەوە

سێو فەریك و جەستەش

دەچێتە ناو النكێكەوە 

كە هێشتان بۆنی درەختی لێدێ

دووبارە لە چاوەڕوانیی هێز بەجێهێشتن

كراسمان لە زەوی دەخشێ

زەویی ژیانەوە تایبەت و خاوێنە
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چاوساغی

خودا بەشێك لە هێز و ئەفسوونی خۆی داوەتە با

چاوساغییەتی و دەینێرێتە هەموو شوێنێك

ڕاسپاردەكان بەجێ دەگەیەنێت

ئەو حیكمەتە لە دەمی باوە دەرچوو 

هیچ شتێك لە خودا بزر نییە

ئەو خانووەی پاشا لەناو باخچەی ختووكەداری

لە بلووری ڕوون دروستی كردووە

چاوی پەنجەرەی تۆزاوی بكە

فێنكایی و گزینگ بەناو ئەو پرچانەدا ڕەت بكە

كە دوو دڵدار بەیەك شانە ڕێكی دەخەن

ئەرێ هەنگ بۆ بەسەر خونچەوە نانیشێتەوە

هەڵپەی گوڵیەتی

هەنگ چاوساغی كێیە

سەرخۆشی و دڵخۆشی دیارنییە

ناوە ناوە لە گوڵجاڕ دێتە دەرەوە

بۆنی مێخەكی پەری ڕزگاركەر دەكات

كە بەناو كەوەڕۆژدا هاتووە و كوڵمی پڕ و گەشی داگیرساندووە
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قفڵ

لەناو كرانەوەی باڵی

تاووس و چاوی غەمگینی كتێبی چیم دیی ئەحمەد خواجە

شارێكم هاوشێوەی شاری شیعر دامەزراند

نە كەس دێت و نە كەس دەڕوات

بەگەرمبوونی لێوی قالەمەڕە زەمین قفڵی شكا و كرایەوە

مرۆڤ هات و چوو

كەوتە چۆڵەوانی و لەسەر باڵی باڵندە سووڕایەوە

پێدەچێت شوێنپێی مەیموون

السارترین شوێنەواری ئەو ناوچەیە بێت

ئاسمان هەندێك ئەفسانەی خستە خوارەوە

كێ هەڵیدەگرێتەوە

هوما و سەمەندەر

پێی پەنماوی ڕاوكەری كتێب پۆدرە دەكەن
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چارەنووس
 تریفە میوەی مانگە 

شەو وەرزی پێگەیینێتی

لە خەون و بێداریمدا دەیڕنم

بۆ ڕنین هانا بۆ هێزی گیان دەبەم

گیان ماڵێكی تەواوە

بەخێرایییەكی سەرسامكەر دروست بوو

هەرچییەكی ئادەم و حەوا بزریان كرد

ئەو دۆزییەوە

هەموومانی بردە سەر ئاوێكی بەگوڵ پەرژینكراو

كە دڵخۆشە بە هونەری گەشەی هەنگ و خەستبوونی شیلە

وێنەی خۆمانمان تێدا دیت

لە وێنەی خۆمانەوە

بۆ یەكتر دۆزینەوە و جوانكردنی بەرزایییەكان چووین

هێشتا ماوە چارەنووس جوان بێت 

ڕەهبەر جەالل ڕقی لە وێنەكان هەستا و دایگرتنە خوارێ 

وێنەی ئایشەشانی لە جێگادا هەڵواسین 

ساڵو لە كەزی و بسكت ئەی پاشای ناسك 

گۆرانی بە دڵیی ڕوون لە دەرگای بەهەشت دەدا 

لەودیو دەرگا ئاوی خدر وەردەگریت

دەچیتە سەرشانی خوداوەندان و خۆت لێ بزر دەبێت 

هەردوو ناو لەپت كانی لێدەردەبن 

باڵندەی چل ئاواز دەدۆزنەوە 
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بڕنووتی

دوعای خێر ئەگەر ئەوین نەبێ ئەی چییە

هەموو دەنگێك مژدەی ئاهەنگ و گەیشتن بە سیمای یار دەگەیەنێ

لە ئاهەنگدا زۆر شتم خۆشویست

بڕنووتیم خستە بەر لووتی زەوی

بەڵكو بۆن باش بەكاربێنێت

پشكووتنی گوڵم لە كیس نەچێ

كاتژمێری سەر مێزەكەم بە پێویستی دڵم لێدەدا

لە شەوقدانەوەی سیمای یاردا

كات بە هێمنی دەگوزەرێ

دەمباتە ناو دەشتێكی پڕ گیان

سەكۆی لەسەر ڕاوەستانی هەیە

سه روه ت ئه نوه ر سه وز جله  تازه كانی له  به رگدروو وه رگرته وه 

له رزێك كه وته  ناو سینگییه وه 

به  تابلۆی گوت هه موو شتێك له  جه نگدا ڕه شه 

ته نیا خوێن تێیدا سووره  مه هێڵه  بڕۆم

به  دیواره وه  هه ڵمواسه  و زه رده خه نه ی سه د ڕه نگم پێده گات

ڕێگا له  جووڵه  ناكه وێت و ماوه یه كی درێژ تێیدا ده مێنینه وه 

له به ر خۆمانه وه  گۆرانی مردن تێده په ڕێت و ده ڵێین و ده یكه ینه  ئاشنای سه رگه ردانان



46

ئااڵ
تەمەن چەند شەو و ڕۆژی تێدایە

لە شەودا شەمشەمەكوێرە دەفڕن

لە ڕۆژیش ئەستێرە لە سێرەی ساچمەی ڕاوچی دەخلیسكێن

دەكەونە ناو قەڵەشی هەنار و چاوی گوڵەبەڕۆژەوە

ڕاوچی ئەسپی تێكسمڕاویان هەیە

ئەسپ ئەی نازدار و گەورەی ئاژەاڵن

لەناو پاوان یاڵی داوەتە بەر بای مژدەهێن

خەریكە دەگەڕێتەوە ماڵەوە

حەزدەكات زینی ببەستم و قەڵغانم بە دەستەوە بێ

فریای ئەوە بكەوم نەك ئااڵی شار بكەوێت

ئااڵ پشتێن و دەسماڵی باپیرە و داپیرەمانن

باپیرە و داپیرەش گۆنای پڕی زەوین
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بەرانبەر

شەوی بەهارە و مانگ چاومەست و خومارە 

دارەشەكران قاز و قورینگی لەسەر پەنجە ڕاگرتووە

ناوە ناوە جێگایان دەگۆڕن

بەرانبەر نازی هەوری زیوی

هەردوو دەستم خستووەتە ژێر سەرم

پەلكی ترووكانی هێلكە

دەكەوێتە سەر دەموچاوی پڕ هەوای گەشتم

گوێم لە ئاواز و خورپەی دڵی بای فێنكی شەوانەیە

خەوی لە چاوم شكاندووە

ئیدی بۆم ناكرێ بخەوم

هەردوو دەستم

لەژێر سەرم و تەمی بەیانی دەرهێنا

هەنگاوی بەهێز بەناو دارستاندا هەڵدەهێنم

دارستان منداڵیمە

قەت ناتوانم پەرژینی بشكێنم و تەختە ڕەشی بسڕمەوە
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خۆكوشتن

بڕیارم داوە خۆم بۆ دیداری مردن ئامادە و پۆشتە و پەرداخ بكەم

هەرچی هەستم بەرانبەر ڕوخساری گەورەی هەیە

لە ڕستەیەكدا وەك دەمەوئێوارە سووری هەڵگەڕێنم

خۆشەویستییەكی كەتە و بە ترسی

پاشان ژیانمی پێدەبەخشم

باڵندەیەك بە ژوور سەرمدا ڕەت بوو

شوێنی وچانی لە بەهەشتی ونبوودا دۆزیبووەوە

مووروو ڕژا 

زەوی خاڵدار كرد

جوانی جارێكی تر سەرنجی ڕاكێشامەوە

ژیان قەرداری جوانییە

ئەحمەد موختار جاف لەسەر چیای 

كێ ڕۆیشت

كێ هات 

كێ گوتی 

كێ گوێی گرت
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تەماشای ئاوابوونی خۆری كرد

خۆرهەاڵتنی خۆشویست و بەخۆشحاڵییەوە بینی 

گوڵێكی السك درێژی بە دەستەوەیە 

لە دەم ئاوێك دانیشتووە 

لە ئاوی دەدا و بەرزی دەكاتەوە

دڵۆپە ئاوەكەی لە گوڵەكەوە دەتكایەوە دەكەوتەوە ناو ئاوەكەوە 

بە تەوس و لۆمەوە بە گوللەی گوت 

پێت وایە تۆ كێیت و لە شەوی بەرات بەخشراویتەوە 

شه وی به رات مرۆڤ ده باته  ناو قه اڵ و قولله ی ڕاهێنان

عوسمان عه لی تێیدا فێری له بیرنه كردن بوو

له بیرنه كردن له  یه كه م بینیندا نییه 

له  دوا سه یركردندایه 
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جانتا

ئاسمان ئەستێرە و مانگی كۆكردەوە

زنجیری جانتای داخست

بەیانییە و باڵندە بەسەر چڵەكانەوە بەئاگا هاتوون

دەچنە دانەوێڵە هەڵگرتنەوە

زیاتر لە شەقامێك

گوێبیستی داد و فریادمان دەبێت

دەیەوێت ژیاننامەمان بنووسێتەوە

لە كۆتایی ئەویاندا

شەڕ وەك تەرمێك بۆگەنی كردووە

كۆمەڵێك پیاوی شكستخواردوو

خەریكن تەرمەكەی دەكەن بە پیاوی مریەم

لە سەرەتای ئەوی تریاندا 

قوربانییەكان چرا و نان

بەدیواری حەوشەی ماڵەكانمانەوە هەڵدەواسن

ئاسمان زنجیری جانتای خۆی داوەتە دەست شەو بێدارێك بیكاتەوە

ئەستێرە و مانگ و چرا و نان

بەسە بۆ ئەوەی زەوی لە سووڕانەوەیدا

وچانێك لە ماڵی هەمیشە بێباك و ئەمەكداری ئێمە بدات

قەڵەمی شێخ محەمەدی خاڵ نووكی لەناو شووشە مەرەكەب دەرهێنا 

لە گوندی كەلەپوور و پەنددا ڕێگاكانی بەدڵ لێكدایەوە 

كەلەپوور و پەند دایك نین بەاڵم ئافرەتن 

نەخشی شایی و شیوەنیان چنیوە
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چاندن

سەرمای زستان بەهێز و بێزاركەرە

ئەسپەكەم هەزار چاوی گەرمی بەخشییە قۆزاخەی دەروونم

بەسەر پشتی گەرمییەوە

بە بەرچاوی سوور و لێڵی گورگەكان

بەناو دارستانێكی نیمچە تاریكدا ڕەت بووم

دەنگێكی ناسك و ئاشنا

بەخورپە و ئاگاداركردنەوە ئەو ناوەی سووك لەراندەوە

ئەو شێوەكارەی لە ڕەنگدا بەهاری پاشەكەوت كرد

لە چیایەكەی بەرانبەرت

لە تەمەنی خوێنگەرمیدا دەستی لە ملی ژیان بەربووە

پێویستە لە ناشتنی ئامادە بێت و گەنمەشامی بچێنێت

محەمەد شێخۆ لە دەفێك دەدا 

بەدەوری ماڵی هەر هەموومان دەسووڕێتەوە 

ئەژنۆی بەهێز دەبێت و ئۆقرە دەگرێت 

گلێنەی بوو بە گۆزەی شەرابی خودایی و گەشایەوە 

چاو دوای فرمێسك جوان دەبێ
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مۆزەخانە

شەڕی ئێستری چەمووش و كاروانچیی جێماو تەواو بوو

هی ستایش ماوە

كێو هێرشی هێنا

ڕووباری گەمارۆ دا

ئاو وەك ماسییەكی بەهێز خۆی لە دەستی كەتە و ناقۆاڵی كێو ڕاپسكاند

داری ئااڵ لەناو سینگدا دەچەقێندرێت

پێویستە جەنگی گەمارۆشكاندن بەرپا بكەین

ئاو ئازاترین جەنگاوەرە

شمشێری بەرز كردووەتەوە

لە بریسكەیدا مۆزەخانەكان دەپارێزرێن و دەوڵەمەند دەبن

لە مۆزەخانەدا باڵێكی تایبەت بۆ 

ئەو دەستانەی پرچ شانە دەكەن پێویستە

ژنە جوانە چاو گۆرانییەكە 

شەپۆلی دەنگ و ئاواز بەناو گیانی ئێمە تێدەپەڕێ و كەنار ناگرێ 

گۆرانی خەمە كۆنەكانی دنیای دۆزیوەتەوە و ئاشنامانە 

ئەرێ ترسی ئەو بەردە چییە كە دەمانەوێ بیكەینە پەیكەری مریەم خان 

نەسرین شێروانیش حەوزی باخی گشتی پڕئاو كرد 

ماسی و مراوی گوێ لە یەك ڕادەگرن بۆ ئەوەی سەركەوتوو بژی 

گوێبدە گۆرانی و ئاشنای خەمە كۆنەكانی نووح بە 
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 خۆشحاڵی

شەمشەكوێرە لەناو ئەشكەوتدا

خۆشحاڵە و باش باڵی دەجووڵێنێ

لە بۆنەدا گوڵ بەدیاری بۆ یەكتری دەبەن

مانگ باڵندەیەكی چاو ڕۆشنە

بۆنوبەرامەی زەوی وەردەگرێت

هەڵۆ السایی كردەوە

شكستی هێنا

ڕێوڕەسمی ژیان وا دەستی پێكردووە

بەاڵم هی مردن وا نییە

ئەرێ ئەو شوێنەی لەسەری دەژین

ناو بنێین سۆزی ناسكی عەلی مەردان

یان هەراسانی و ئەژنۆ لەباوەشگرتنی ئەخۆل

 خوداوەند جارێك دێتە دیدارمان

دیداری دووبارە نابێتەوە
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قەلەڕەش

قەلەڕەشی چاو لە تەمەن نەترووكێن

بەو باڵە شووم و پیرانەوە بۆ كوێ مل دەنێیت

من وەك باخەوانێكی حەوشەی ماڵی خودا

ئاگادار كراومەتەوە

درەخت وەرزی گەاڵپیتێن و دۆنایدۆنیانە

تەپوتۆزی چڕنووكت بەسەریانەوە مەڕێژە

با میوە زڕ نەبن

باڵندەیەكی خۆشخوان و كەشناس

بەسەر بەردێكی گەرمبوو بەخۆرەتاو نیشتەوە

چەتری بەسەر درەخت دابەش كرد

زەمین ئەو كاتە جوانە

شێخ سەالم چەتر بەڕووی قەلەڕەش هەڵدەدا
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نەگەیشتن

ماوەی هەزار ساڵ زیاترە

بەدوای ئەسپ و كیسەڵەوەم

هێشتاش نەگەیشتوومەتە سەر مێز و مۆمێك

كە چاوی ئاڵووااڵی ڕاستەقینەی خەون بێت

ئاسوودەیی سروشت و ئەدەبی گەشت بخوێنمەوە

جیهان بە نامۆم دەزانێ و دڵۆپێكی نەتكاوم

دەتكێمە گوێی كەشتی كە بە تینی ئەڤین هێزدارە

لە داهاتووشدا دەبێتەوە درەخت

لە ئاوی ژیان وەستاوە

دڵم تەنگ بووە و هەزار ساڵ زیاتریشە

لە شوێنپێی ئەسپ و كیسەڵ 

درەختی بۆنخۆش دەڕوێنم

هێشتاش ئاماژەكانم

نەبوونەتە قسەیەكی داگیرساوی دەمەو ئێوارەی ناو شار
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شوێن

كاتێ خوداداد عەلی بەرزی و نزمیی ئاوی ئەڵوەندی بینی 

زمانی شكا

هەر ئەوەندەی بۆ كرا

چاویلكەكەی خۆی بۆ ئاوازدانەرێك هەڵدا

پێی بڵێ تۆوی خووساو لە كێڵگەدا ساڵوی بۆت هەیە

جوانی بە فیڕۆ ناچێ و ساتی درەوشانەوەیە

هیچ شوێنێك نییە بۆی بژیم

گۆڕیش دەمی گورگێكە كەڵبەكانی كەوتبن

بشمرم چاوانم بەكراوەیی دەمێننەوە

ئەی دیداری خودا

شتێك لە نێوانمان ڕووی دا

پاشان كتێب و پەیامێك دۆزرایەوە
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قەقنەس

بە درێژایی ئەو ڕێگایە سەرمام بوو

دڵم لەناو هەمبانەیەكی خۆشكراودا

پەڕوباڵی سەوز بووە و نائومێدی دەكوژێ 

ئای لەو ڕێگا بێ ناخەدا كەس ڕێبەریمان ناكات

ئەو ڕێگایەم باش ناسیوە

ئاسمانیشی بەخۆناز و لووتبەرزە كۆالرەی حەسرەتمی تەڕ كرد

وەختە گیانم لە گەرمیی ترووكانی هێلكەیەك

داروپەردووی جەستەم چۆڵ كات

ئاگر بڕێژێتە ڕێگا

پاڵەوانی ئەفسانەییش لە كەناری دانیشن

پەپوولە لە ناوچەوانیان پەیدابێ

ناوچەوانی گەرم كانگای پەپوولەیە 

شوكر مستەفا هاوارێكی كپی خستە ئاگردانمان و پشكۆی لە ناوچەوانی خەوت

مەاڵشووی ئەفسانەی هەڵدایەوە 

ئەفسانە بوو بە چاومان و پێیدەڕوانین 

ڕەگی ڕووناكی زۆر لە زەوی ڕواون
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بەرزبوونەوە

ئێوارە ئەفسوونی خۆی ڕژاند

باوەشێك پشكۆی فڕێدایە ناو دڵم

دڵ جوانی تێدا دەسووڕێتەوە

دارستانی دەم شار جۆالنەی زۆری لێ هەڵخراوە

دار بی و چنار بە دەوری خانووی هاوینە بەرز وەستاون

درەختی ڕێك چێندراو ئەوینداری خوداوەندانە

دێن پیرۆزبایی بەرزبوونەوەی لێدەكەن

درەخت ڕووناكی لە دەموچاو پەیدا بێت

لە كێو بەهێزترە

عەزیز سەلیم خۆڵی گوڵدانەكەی گۆڕی 

ئاودانی خستە دوای گۆڕینی خۆڵ

لەسەرخۆ و بە نەرمی

سێو پاك دەكاتەوە و لە كاتژمێری دیواری دەڕوانی

ئەوە بیرت بۆچی دەچێ

ئەوها سێو لە دەستت دەسووڕێت

هێزی دڵ دەرفەتی داوی 

بە بێ گۆچان و كووڕە كووڕ 

بەباواجی خانەخوێت بڵێی دێمەوە

بە بۆنی گوڵەحاجیلەی دەشتی بیرەوەری كەوم

هەڵۆی تاسەدار كە بەسەر چیا دەنیشێتەوە باڵی گەرمە
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كۆتر

جیهان بۆ دەنووكی كۆترێك بچووك بووەوە

لەسەر قوڵفی گۆزەی زەردەشت 

جومگەكانی حەساندەوە

دوای سەرسامییەكی كورت

تەماشای باڵی خۆی كرد و ڕایگەیاند

ڕۆشنكردنی لۆكس بۆ من لێگەڕێن

زەوی نهێنی باش حاڵیبوونی خۆیم لەگەڵ ڕەگ و ئاودا بۆ باس دەكات 

مفتی پێنجوێنیش له  ئاسۆی پرسی

چاوم له ناو هێڵه كانت دێت و ده چێت كێ ده بینێ كه س

قه په نگی دووكانه كه ی هه ڵدایه وه 

داركی تووتنی الدا و شیعره كانی هه ڵه چن كرد

كۆسپ له  ڕێگا ده ڕنم و له سه ر سه كۆی شار ده وه ستم

تا كۆچی سوور ده گه ڕێته وه 

پێویسته  بوومه له رزه  دادگایی بكرێت
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داوا

تكایە ئەو داوایەم لێ وەربگرن

نازانم چاوم بە بینینی چی گەرم بكەم و لەپێناو چیدا بمرم

وەلی دێوانە بۆ ئەوەی چاوی بە بینینی كۆچی خێڵەسات گەرم دابێت

پێویستی بە درەختێكی چوار وەرزە بەردار هەیە

كاروانچی لەسەر گەاڵكانی نان بخۆن
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پەڕەمووچ

كە بەدیع باباجان لە دایك بوو

بۆ ئەوەی خەوبینینی بەهێز بێت

پەڕەمووچ بەسەر النكیدا ڕژا

شاعیرانی كالسیك

لە خەونێكیدا كە ئاوی شەوی پێشكێش بە مێوانەكان دەكرد

خۆیان پێناساند

سەیرانی زۆر و پیاسەی لەگەڵدا كردن

لە ڕووباری زەڵم ڕاوەماسی و مەلەكردن بووە خولیایان

قوالب و داویان بەو تریفەیە سپارد

كە لەناو ئاودا دەمێنێتەوە

كۆمەڵێك یادگارییان لە گوێچكەماسی شاردەوە

من ئەو گوێچكە ماسییانەم بینیوەتەوە

یادگارییەكانیان وەك گردێكی ئەفسووناوی لە ژیاندا دەهێڵمەوە
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واقوڕمان

ئاگر لە دەست و پەنجەی شیرینەوە مەشخەڵی بەرزبووەوە

وەفایی لەسەر پەیژە ڕوخساری ڕەنگی تێدا مرد

قەڵەمی دەست و پێی شكا

سەركەوتن و دابەزینی لەبیر چووەوە

خەون بەوەوە دەبینێ

لەسەر پەیژە نەمێنێتەوە

بۆ ئەوەی ئەوە لەبیر خۆی بباتەوە

كە ئاگر كۆچی پێكردووە

شیعرێكی كردە ئازار
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پەراسوو

مەولەوی لە گەڕانەوەی ڕێوڕەسمی ئیجازەدانی فەقێیەكی

لە سێبەری قۆزاخەیەكی ئاوریشم

ئەسپە گوێڕایەڵەكەی ئامۆژگاری كرد و خەوت

خودا یەك دوو پەراسووی دەرهێنا و چاندی

ژن و گوێزی هەورامان

بە بای پەڵە وا ناسك و پڕ بوونە
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سادەبوونەوە

مەوداكان لە شادمانی دیداری كێ

دەستیان پێكردووە و بۆ كێ جوانی و بیرەوەرین

گۆران هەندێك نۆكی برژاو و قەلەخەرمان و باوی 

خستە گیرفانیەوە و لە پڕمەی گریانی دا

لكی ئاڵۆزی دارمازوو سادەبوونەوە

با سادەیی ببێتە چاوساغی كاروان و شادمانی دیدار
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ئاشنایی

بەیانییەكی زیوینە و ئاوی نەمری بەم و بەو دەدا

هەڵمی نانی گەرمیش

بەختەوەریی خێزان و ڕۆژە

لەناو گوڵەكاندا چەند ڕستەیەكی شیعرم بەخەبەر هێنا

لەگەڵیان دانیشتم 

دیوانەكەمیان لە باوەش گرت

تیشكی ئەوەی پێویستە بكرێت درەوشایەوە

هەموو بانگكردنێك بۆ ئاشنابوون بە گوڵ هی خۆشەویستییە

خۆشەویستی گوڵی لەبیرنەچوونەوە دەڕوێنێ

حەسەن قزڵجی چرای ناخمانی هەڵكرد و سواری ئەسپی جەنگ بوو

سروشتی خراپ نوستووی لە خەو هەستاند 

ئەسپ هەستایەوە سەر پاشوو 

تۆپی زەوی لە شێوەی شەمامەیەكی گەییو

لەناو دەستەكانی بەرز كردەوە 

لەم پێشاندانەدا پرتەقاڵ

وەك میوەیەكی هەتاوی ترش و مزر بوو 

غلۆربووەوە ناو ماڵی هەموومان و حیكمەتی تازەمان لێی بیست 

گڵۆپی دواماڵی گەڕەكی بەراورد كرد لە ڕووناكی خودا 

ئێستا ئەم دوو ڕووناكییە چی دەكەن
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ئاوریشم

ئێمە هەموو گۆڕانی زەمین و ئاسمانمان ناسی

كوڵمی پڕ و ئاڵت كە بەرەو تۆ و دەرگایەكم دەبات

بەسەر زەمین و ئاسمان كراوەتەوە

لە دەمی باش دواوم نزیك بكەرەوە

گەزەم لە میوە دا 

لە شوێنی ددانم ئاوریشم بۆ جلوبەرگی ئادەم و حەوا پەیدابوو

تاج دانێ و چاوم گەرم بكە

چاوەڕوانی بۆ دوای مردن خامۆشییە

گەرمایی هەست و ختووكەی بەهرە و فڕین

دەمی خۆم بە تۆ دەسپێرم

گەرووم شیعرێكی خەمناكی تێدایە

ئەم شیعرە بهێنە ناو دیوان

مانگ دێتە ژوانی زەوی
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دەست

مانگ دەستی خستە ناو دەستم

پەیمانی ڕوانینمان مۆر كرد

قاوەی ئاسوودەیی دوای بڕیارمان خواردەوە

تا پێڵووم خوناوی لێ كەوت

بێ پاشماوە ون بوو

دەبێ تا دەركەوتنێكی دیكە ئۆقرە بگرم

ڕۆبۆت و منداڵ لەناو گواڵندا

شۆڕشێك بەرپا دەكەن

دەستەكان وەك دەستی خدری زیندە

پاك دەكەنەوە و پاشان چلچرا و ترپەی دڵ

دەكەنە پەیام و بوونی پێكۆدەكەنەوە
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مەشخەڵ

دەموچاوی ژنی دووگیان

ئاگای لە گەشەی گەاڵ و گوڵ هەیە

بەهار گەنجینەی گەورە و مەشخەڵی دەستی دایە زەمینە

مراوی كێوی كە گیرۆدەی ئاوە

حەزی خۆ نقوومكردن و مەلەوانی نییە

خۆی دەشوات و بەسەر چارۆگەی پاپۆڕ دەنیشێتەوە و خۆی دەداتە بەر خۆر

هاوەڵی ڕاوچییەكان دەكات

چاوەڕێی كەسێكە

ناونیشانی هەموو كەسێك دەزانێ

عابدین دینۆ گلێنەی چاوی برسییەكی كرد بە تابلۆی پاكیزەیی زمان

دای بە ئەحمەد عارفی مەشقی ئەشق و بەردە پیرۆزەكردوو 

فەرمووی سادەیی تێدا بخوێنەوە 

ڕەنگ و پەڕەمووچ و ژیان تەنیا لەوێدا هەن 

ترپەی لێدانی دڵ چەند سادەیە
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كۆشك

پیاوێك بە ناوی نالی چووە كۆشكی میرنشینی بابان

كەس لەوێ نەبوو

كەس لەوێ نەمابوو 

لەپێناوی خەون بینینێك مایەوە

سەری لەناو پەنجەرەیەك دانا و خەوت

بەیانی وەك هەموو بەیانییە ڕوو لە خێرەكان

زوو لە خەو هەستا

لەسەر گردی بەرانبەر كۆشك 

درەختی حەفت بەری ڕواند

بە سالمی گوت بە حەبیبە بڵێ بمبوورێ زۆربەی ژیانم

لە ڕواندنی ئەو درەختە بەخت كرد و ئاوی حەفت جۆگەم هێنایەوە سەری 

بە چی دەچێ و دەبێتە چی

كە یاداشتی بزربووی دوازدە سوارەی مەریوان

لە توێكڵی میوەكانی نەنووسرێتەوە 

دەنا درۆیە وشكی كەن درەخت نییە 
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پەلە

بەیانی چاوم لەناو چاكەكاری دەسووڕێتەوە

فریای سروەی نەرم دەكەوێت

بە ئارەزووی گەرمەوە باسی ژیان لەگەڵ ئەو هەڵمە دەهێنمە گۆڕێ 

لە گوڵەكانی باخچەی ماڵم بۆن دەفڕێنێت

كەس هێندەی هەڵم هەڵپە و پەلەی نییە بۆ بەرزبوونەوە

خودا ئاسمانی پڕ كردووە لە سەرسامی

گەنجینەی ئەوینی خۆشی دەدات بەهەموو كەسێك

ناوی ڕاستەقینە مەجید خەمناك بوو 

بەخت و بێبەختی بەدەنگێك بانگیان كرد 

پێكەوە وەاڵمی دانەوە 

دیوانەكانی ببوونە هاوشێوەی كۆتر 

بۆ هەموو جێیەك بەسەر شانییەوە بوون 

شەڕی بێهوودەیییان دەكرد

لە بەرزایی قەاڵ دانیشت 

ئەلبوومی وێنە ڕەش و سپییەكانی هەڵدایەوە 

بەدڵێكی پڕەوە بەناو سێبەری برادەرە

كۆچكردووەكانی شۆڕبووەوە ناوشار 

ئەمڕۆ ژیان بەهای زۆركەمە و سبەینێش هیچ ناهێنێت 
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بەخشین

ژیانی خۆم كردە چەند وشەیەك

زایەڵە 

نوێژ 

پەنجەرە

بەهاری هێمن 

خۆری بەخت گەشیم شیعر

كێڵگەی خۆزگەخوازی دۆزییەوە

هێزی بەخشییە ڕووەكەكان

لەسەر كورسی خۆی دانیشت

بەرپێی هەموو تاج بوون

پاشاكان لەبەرپێی نزیك بوونەوە

تاج بووە گڵۆڵە تێلدڕ

لە گەروویان گیر بوو
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پەڕاندنەوە

شێر دارستانی ئەوبەری

بە پڕ ئاسكی گۆشتن و كەروێشكی خرپن زانی

هەوڵی پەڕینەوەی دا

فیل وەك یارمەتی

لووتی خۆی بۆ درێژ كرد

لەسەری دانیشت و دەستەكانی بەگوێیەوە گرت

لە ڕووباری بێ بوار پەڕاندییەوە

ئەسپی باڵدار حیلەیەكی كرد

گڕی ئەم پەڕاندنەوەیە چەند بەدفەڕە
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مێروولە

مێروولە بە نینۆكی پێم بەرزبووەوە 

لە ناوچەوانم پشووی دا

دەمامكی كردەوە و تەماشای چیای كرد 

مامز فەرمووی لێكرد 

گوتی دەتوانی شارت بهێنیتە ناو شاخەكانم

كەو ڕایسپارد 

گوتی ئەگەر بتەوێ لەگەڵ هێلكەكانم

لە گەرمی و ساردی دەتپارێزم

پڵینگ بڕوای بە كارامەیی و هێزی مێروولە هێنا

گوتی ئایین و ویژدانم دەهێنمە سەر ئایین و ویژدانت

مێروولە دڵی بەوە خۆشە

خۆی بە چی بچوێنێت

خاوەن شكۆ خۆیەتی
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زەلیل

كۆمەڵێك درەخت

دەستیان خستووەتە سەرشانی دیوار

میوەیان بەهاتوچۆكەران بەخشی

پەرژین بووە زەلیلی دەستیان

لە پێشبڕكێ لەگەڵ بەرانبەر نەرمی نواند

زووش بە نیشانەكانی پاڵەوان گەیشت

ئیدی شێوەیەكە لەناو باران

پیاوێك لە هەموو شوێنێك

پێك لە دەستی دایكە زەمین وەردەگرێت

مەست بە جوانییەكانی خوداكرد
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دەف

ئەمشەو كەم خەو بووم

چاوم لە ئاسماندا لەناو یار و دیارەكانی دەسووڕایەوە

بازنەی بە دەوری ئەستێرەی بەرەبەیاندا دەكێشا 

دڵئارام و ئاسوودە دەنگی هەڵبڕی 

ئەی خودا دەنگێك لە دەف هەستێنە 

 چەترێك بەسەر خەو خۆشەكان بكەرەوە

دەف و چەتر لە شێوەی نانن

نێوان دەف و چەتر كێڵگەی قامیشی شەكرە
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سۆما

بنیشەوە الفاو ئەی دیكتاتۆری سەرلێتێكدەر 

بەلەرزە و مووچڕكی دڵ هەست پێدەكەم

چایخانە هاوینییەكانی شار و گوڵدانی پێش دووكانی زیوفرۆشەكان هەڵدەگریت

لە دڵ لێكدانێكدا درەوشاوەترین ئەستێرەم لە ڕێگادا ال دەدایت

ئیدی بۆ ماوەیەكی دوور و درێژ ناتوانم

لە لێواری شەقام دانیشم و بە ئومێدەوە چاوم بەكیژە چاوبازەكانی شار ڕوون بكەمەوە

نێرگز چاوی پڕ سۆما و ڕوونە

تیشكی گڵۆپیش لە ڕۆژدا مردووە

بەچكە كۆتر لە بای بەهاردا باڵی خۆشدەبێت 

پێش ئەوەی بنیشێتەوە زەوی دەستی پڕ دانەوێڵەی بۆ ڕاگرتووە 

دەستی پڕ دانیشی ئامادەیە

دەرگای هەڵكردنی چرای فێڵ 

دەرگای شكانی شكۆ 

دەرگای وشككردنی گۆالو 

دەرگای سووتانی پەپوولە كرانەوە 

عومەر خامۆش میراتبەری هەمووانە 

دووعاش بەسەرباڵی بەچكە كۆترەكانی دەخوێنێ 
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قەتماغە نەگرتن

سەرچاوە دڵ و چاوی لە دوای ئەو پارچەیەیە 

لێی جیا دەبێتەوە و بەجێی دەهێڵێت

بۆیە وەك ژنێكی بە بەزەیی چاوی دوور هەڵخستووە

بێ پشوو دەگری و بەردەوام برینی تێدەكەوێت

خانومانە بە هەزاران جۆگەلەی باڵندە لە لێوار

تەماشای بەژنی باریكی خۆی كرد

پێویستە بیر لە دەوروبەر بكەمەوە

بریقەی ڕوخساری بۆ دەوروبەر گرینگ و بەهاناهاتنە 

كەس نا 

خۆرهەاڵتن و خۆرئاوابوون چاوەڕوانت دەكات 

مرۆڤ یاداشتی سروشتە 

سروشتیش لە هیوا و ئەوینی مرۆڤ لە دایك دەبێتەوە 

ئێستای باش پێشكێش بە مرۆڤ دەكات 

توورەگەی پشتی ژنە ڕەوەند و لینگە دەستاڕ گرانن 

ئەسكەندەر عوسمان گران بەسەر گردی قالینج ئاغا كەوت 

ئاسانیش شۆڕ بووەوە 
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ڕۆڵ  

ئەو هەموو ئەفسوونانە چین ڕژاونەتە سەر تەختەی شانۆ

داوای ڕۆڵیانە بە كامی دڵ بیگێڕن

هاوارێكی هەڕەشە ئامێز

لە چاڵێكی تاریكەوە سەری هەڵدا

ڕەنگی ئەم زەوییەم بۆ ناگۆڕدرێت

ڕەنگی ژیان لە دوو باڵی تەنكدا نهێنییە

نهێنی باڵندەیەك بووایە

ئێوارەیەك هەر بەسەر سەرمدا جووكەیەكی دەكرد و ڕەت دەبوو

جەمیل سائیب ئەسپی لەسەر ئاوی شیرینی شار پشوو پێدا

تەرمی شەهیدانی شەشی ئەیلوولی لەنگەر لەنگەر هەڵگرت

قوربانی لە دوامین ڕوانیندا سەر تا پێی دەبێتە شكۆ و توانا 

دەستی پڕ خوێن و وەفای مندااڵن دەگرێ

دەیانهێنێتە بەر دەركی سەرا 

لە ڕووباری لێڵ و وێڵ دەپرسن

تۆ كێیت و دڵی كێت سەر شەپۆل خستووە
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پاككردنەوە

دروود بۆ باڵندەی گۆشتخۆر 

دەنووكی پڕشنگدارە

ناهێڵێت زەوی بۆگەن بكات

مرۆڤ ئەو پڕشنگەی لە خۆ ئااڵند

كۆمەڵێك وێنەی بەسەر زەوییەوە پەرش و باڵو كردەوە

مەشخەڵی ئاگرێكی كردە دیاریی ئاسمان

بەدیارییەوە ساڵو لە ڕێبواران وەردەگرێتەوە

دڵخۆشن بە ئاووهەوا

عەوداڵیشن ئەوە بزانێت چ شتێك وا لە تەمەن دەكات

ئاوا بێباك بڕوات

كۆشكیش زۆر بەرز بێتەوە بزر دەبێت 

شوكری فەزلی بیری لە ڕووانی پوولەكەی ماسی كردەوە و خاڵی ڕووا 

دەشیویست ببێتە گوڵەستێرەی ڕژاوی حەوشەوبانی ئەو مندااڵنەی داوا دەكەن لەدایكبن 

فیشەكیشی دەخستە بەر تفەنگ 

دەگەڕایەوە منداڵدانیش 

بە ئاگری دڵی خۆشی دەسووتا 
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حەسانەوە

سوپاس و دروود بۆ ئازارەكانی ژیان 

مرۆڤ دوای مردن

پێویستی بە چوونە بەهەشتە

جۆگەلە بباتە بن درەختی ئومێد و نەمری

میوە لە شكۆمەندی دوای زەردەخەنە زیاتر نییە

خودایە ئاگرێكم بۆ دەستنیشان بكە

چاوی هەموو بینینەكان بنووسێت

دڵم دەتوێنمەوە و گوێڕایەڵی دەبم

مردووەكان بە چ شێوەیێك دەگەڕێنەوە سەر زەوی

كاكەی فەالح بە پشوویەكی ئارامەوە لە سەنگەردا هاتەدەرێ 

نەختێك ڕاما و گۆڕەپانی بەردەمی كردە بەردەنوێژ 

بە قوواڵیی وێنە ڕەش و سپییەكانی خۆیدا هات و چوو

قەڵەمەكەی بە ئەسپایی لەسەر شووشەی المپا دانا 

بەرەو گۆڕ هەنگاوی خۆش كرد 

گۆڕ سەنگەری شۆڕشگێڕانە 

نووسینەكانی ڕوومەتی كێلیش بزەی واتادارن 
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قوالب

خانووی بچووكی ڕاوكەرەكانی ماسی لە رۆخ دەریان

ئاوازی هەڵخەڵەتاندنی لەناو دەخوێندرێ

نزیك ببنەوە و سەر ئاو كەون

میوەی سەر لكمان بۆ ڕنیون

قوالب هاوێشتن دەست شل دەكات

ڕاوكەرەكان بە كەشتی شەڕ دەچنە ناو دەریا

سێبەری مردن دەخەنە سەر دەموچاوی مانگ لە مەنگی ئاودا

ئاوهایە سنجاقی مراز

لە دووگوردی پەرییان بدەیت

كاتێك لە دروود خوێندن بوونەتەوە

ڕاوكەریش لە برژانی ماسی ئاگری ماڵیان دەكوژێتەوە و دووعایان گیرا نابێت

حەسیب قەرەداخی نایلۆنی یەكبەچاوی پەنجەرە بڕی 

بە بزمار دایكوتا و چووە ژوورەوە 

كەمێكیش لە ڕەشایی پەنجەرە و دڵی بەد ڕاما 

با لە ژووری خەڵوەتدا بە تەنیا بمێنمەوە 

گۆرانی خاوی مەیخۆران بڵێم

چ لەمێژوودا دەنووسرێت 

بەختیاری نەرم نەرم لە نووسیندا دەپشكوێت 
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خنكان

ئەم شەوە بە چی دەچێت

كە ملپێچ و قەمسەڵەكەم لەسەر مێزی خواردنەوە

لەگەڵ شووشە بەتاڵەكان لەبیر كرد

با و باران لێی دام و نەخۆش كەوتم

با و باران ئەفسوونێكن درەوشاوە

جەستە بە خوێنی گەرموگوڕ داپۆشراوە

هەویری شیرینەمەنی لە هەموو شت دڵنەرمترە

پیاوی خۆشبەخت ملپێچ و قەمسەڵەكەت بهێنەوە

مرۆڤ و سروشت یەكترییان خنكاند

خودا یەكەم شێوە كە بەخشی سروشت بوو

دوا شێوەش دەموچاوی مرۆڤ

ئادەم ئەی بەدبەختی نەمر
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تۆڕ

پاڵم بە كەوانی بێشكەی منداڵەكەمەوە دا

لە تەلەڤزیۆنەكەش دوو كەس لە قوللە و كەلوو هاتنە خوارێ 

مامەڵەی تۆڕی ماسییان كرد

ئەگەر لە تەلەڤزیۆنەكە بهاتبوونایە دەرێ

لەگەڵ یەك دادەنیشتین

یاقووت و مرواری و ئەستێرە دەكەونە خوارێ 

بەرزایییەكانی سەر زەوی ئومێدن 

وەك درەختی بەردار چاویان هەیە 

هیچیان لە چاو ون نابێت

جەنگ لە سروودەكانماندایە 

كوردستان لەناو سروودی جەنگدا

شەهیدەكانی ڕوو سوورن

پیرەمێرد بەوە هێز كەوتەوە ئەژنۆ و چاوی

زانی واتای سروود و سروودبێژی چییە

بە توندی غاری دا تا بە دیداریان گەیشت

ئای دیداری نەمری خەزنەی بەهرە و سرووشی
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گۆرانی

ئەسپ تا ئەژنۆی لە ئاوێیە

بە كلكی جانەوەر دەكوژێت

پردیشی هێناوەتە پێش چاوی

كاروانچی بە دوایەوە

لەبن لێوان بە دەنگی شاد و ڕوون گۆرانی بۆ دەڵێ

ئەو دەمەی ئومێدێك لە گۆرانیدا بە كوڵە

كاروانچی دەتوانێت بڵێ

گۆرانی لە ناكاودا سارد نابێتەوە و گەرمی دەخاتە ڕەگی دڵ و جەرگ

ختووكەی ڕێگاش دەدات

ئای ئەسپ گیاندارێكی چەند بەختەوەری

دڵمان دەبینی

قەاڵی هەولێری بە ماسوولكەی بورهان جاهید تاجدارە

دەڵێن تارمایی یەكەم و دوایی بینیوە 

لە پەراسووی ئادەم دۆزەخ دروست بوو 

ئازار زیاد بوو 

ناوچەوانی بەر چوارپەلی ورچێك كەوت 

دڵی هاوڕێ نەمرەكانی بە دەستەوە گرت و بەناو گۆالوی بادەدا غاریدا 

دەستی پەشیمانی خستە ناو دەستی ڕێگاكان     

 لەگەڵ خۆیدا بیبات بۆ ئەوسەری دنیا 
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مۆتەكە

بەناو شاری زەنگەزۆرە ڕەت بووم

ڕێوڕەسمی پێشوازیی خاوەن شكۆ ڕووبەڕووم بووەوە

گەشتێكم بەناوی فریاكەوتنەوە دەست پێكرد

هەوای ناوچەكە ناخۆش بوو

سییەكانم نەخۆش كەوتن

لەناو شاری زەنگەزۆرە نوستم

ڕێوڕەسمی پێشوازیی خاوەن شكۆ هاتە پێش چاوم

خەونێكم بە ئومێدی فریاكەوتنەوە بینی 

سەید عەلی ئەسغەر و تیپی مۆسیقای نەگەیشتن
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پۆپیتە

كەڵەبابێك هەموو نیشانەكانی شانازی بە پۆپیتەیەوە درەوشایەوە

بانگەوازی بۆ مریشكەكان كرد

تێكڕای هێلكەكانتان بهێنن

دەنووكی لێبدەم

پاشان گرژییەكان ئاسایی دەبێتەوە

جوانیش بەدوای پێاڵوێكی ئاسنیندا گەڕا

دەستی كەوت

ڕووی لە كێوی قاف كرد و پێی لەسەر بەرد دانا

تەڵەكان هەموو تەقینەوە

كەروێشك بووە خاڵی درەوشاوە بە كوڵمی چیاوە
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شەرم

ئەستێرەیەك لە شەرمی كزبوونی فرمێسكی ڕشت

شوێنێكی نزیك هەواری خاڵی تەڕ كرد

شەرمی ئەستێرە لەناو كتێبدا دەشكێت

هێمن لە شەوێك كە خۆزگەی تێدا دەخوازرا

كەوتە ڕێ و الچین و هەوار و بێری لەبەرچاوی گەش بوونەوە و كانیی مرادی هەڵقواڵ 

كۆمەڵێك قەتێ و سوێسكەی لە ماڵەكەی خۆیدا پەروەردە كرد

ئێمە هەموومان لە واڵتەكەماندا خۆشمانویست

گوڵە گەنممان لە شوێن پێی چاند

باران بە دوایدا باری

ئەوەتا بێرەدا دەڕوات

بە دڵماندا 

خۆرێك لەسەر شانمان بەجێدەهێڵێت 



88

گوڵی فریو

ڕەنگی خودا

 ڕەنگی ئاو

ڕەنگی شیعر

پێكهێنەری هەرسێكیان ڕەنگی مەستییە 

ڕەنگی منی مەست 

پەلكەزێڕینە قەردارمە و قەردەكەی بۆ نەگەڕاندوومەتەوە

لە مێوانداری و بۆنەدا دەیبینم

تەماشام دەكات و هیچ ناڵێت

جارێك تەنیا جارێك ڕەنگی خودا و ئاو و شیعری بینیبێت و بیری چووبێتەوە

بیرنەچوونەوە بەهەموو ڕەنگەكان خۆی دەنوێنێت و شێوەی هیچ ڕوخسارێكیش ناكات 

لەتیف حامید به رزنجی دەیویست لەگەڵ هەموو جەنگەكان بجەنگێ و تیرێك بهێڵێتەوە 
و شتێك بڵێ

هەرچی شتێك بێت 

ئەسپی جەنگ لە خوێنیدا چوار ناڵەیەتی

چ ڕووی دا
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ڕۆژەكانی كێ هەڵپڕووكان و پردی چ ئاوێك نەگەیییە ئەوبەر 

حیكمەتێك لە نێوان گەروو و زمانیدا بووە چرای سەر پرد

بە ئارەزووەوەش لە كەركووك چووە دەرەوە 

دێوەزمە لەبەرۆكی خۆی بكاتەوە و بۆنی ناخی بەهەشت بكات

بۆنی ناخ تكاو و پاراوی ڕەنگی خودا و ڕەنگی ئاو و ڕەنگی شیعرە 

هەوڵبدە دوانەكەوی 

كە گەڕایتەوە و شێوەی كۆمەڵێك ڕوخسارت كرد

بیرت نەچێ

سەرنجی قووڵ لە گوڵە فریوی ئادەم و حەوا بدە

ئێمە گوێ لەو شتە دەگرین

كە دەیڵێیت

دڵیشمان دەكەینەوە 

هەڵیدەدەینە توێی الپەڕەكانی كتێبێك 

الپەڕەیەك بەسە بۆئەوەی ڕەنگی خۆم لەناو ڕەنگی خودا و ئاو و شیعر ببینم

كتێب بە دیوی خۆری ئێوارەی چیادا هەڵماندەخات
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دڵتەنگی

هەر ڕێگایەك وێڵبوونێكی بەدواوەیە 

وێڵییشە دەتگەیەنێتە قوواڵیی گیان

دوای لەدایكبوونی حەمدی

خوێن لە ناخی چڵ ڕژا

زەوی بە شەونم تەڕ بوو

ڕۆژ نیوەی تەمەنی بەدیار زەوییەوە ڕادەوەستێت و دادەمێنێت

شتێك بدۆزێتەوە

نەیدۆزییەوە

لە ئاوابووندا دڵتەنگییەكانی بەدی دەكات

هەر كێ دڵم بڕەنجێنێت

خانمی شیعر و هەولێر و نەوای كوێستانان خاڵخاڵ دەمالوێننەوە

كاوێس ئاغاش مۆڵەتم لە مەرگ بۆ وەردەگرێت

گوێ لە داستان ڕابگرم

شكۆی خودا لە دەوروپشتم ئااڵیەكە هەڵدراو

سێبەری بەسەر برینی قوربانییەكاندا دەكشێت

چاوی بێداری و نەسرەوتن دنیای پێشاندام



91

شوێنپێ

برووسك ڕووی بۆ ڕاگرتم

گوتی ڕستەیەكی بەكارم تێدا بنووسە

ئەسپ شوێنپێی خۆی فەرامۆش ناكات

شوێنپێ چاوی ئەزەلی زەوییە

 قادر كابان لەناویدا وێنەی زۆری لەسەر دیواردا بینی

باڵندە و كەڵەكێوی كێشابوویان

باڵندە و كەڵەكێوی لە ڕێوبانی پەرییانەوە تێدەپەڕن و دەگەنە شوێنێك

گۆرانی تێیدا دێت و دەچێت

گۆشت و خوێن یەكتری دەناسنەوە 

ترپەی دڵی یەكترناسینەوە لە خۆمدا هەست پێدەكەم 

ئەو ڕووناكییە چییە ڕوومەتمان گەش و پاراو دەكات

گۆرانیبێژ وەستاوە 

تاسە و نەوا و مرادی دەجووڵێن

تەمەنی نەمری ئاشكرا دەكەن 



92

شەهید

لە تەختایی ناوچەوانی شەهیدێك نووسیم

واڵت هێندەی ناوچەوانت بچووك بووەتەوە

پیاسەی تێدا بكرێت

چارەنووست دەبێتە پێخوست

هەموو ئەو شتانەت نەبینی كە پێویست بوو بیانبینی 

گوڵ كە جوان بووە و لە بۆنەكاندا دەیكەینە چه پك

ده ست پڕ ده كات له  گه رمی و به ختیاری

بە دڵۆپە خوێنی تۆ چاونه ترساو ڕسكاوە

هه ڕه شه شكێن خوێنی نەخۆش نییە

وەك یەكەم دڵۆپەی پەڵە له  بیری نه چووه  بۆچی

بە پیتە و ده كه وێته  ناو كێڵگه ی كێڵدراو

شەهید هه موو شتێك هه یه  و لە خەم نەخواردنی خۆتم بێبەش مەكە 

دیوانەكەی منیش لە سندووقی ڕازەكانت هەڵگرە

چه ند جوانه  بژییت و ببینی به رزبوونه وه ی خۆی له  تۆدا ده دره وشێته وه 
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شاخ

خۆڵێكی نەرم و جوان بوو

 لە حەزی مانەوەیدا خۆی كردە شاخ 

پیر بووە و خەو بەسەر هەردوو چاوانیدا زاڵ بووە

لە تافی الویدا چاالك و سەرڕێژ بوون لە نیاز

درەخت لەناو سینگیدا دەڕوات

شەونمی پاراو الیالیەی بۆ پێگەیینی میوەی دەكرد

با تێر سەیری ڕوخساری خۆڵ بكەم

گوێچكە شەیتانۆكە هەموو شتێكم تێدەگەیەنێت
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نەمری

باخچە بەسۆزەكەم بزەیەكی بۆ كردم و پرسی 

ئەرێ وزەی گەرمی گەشەكردنم

لە ئاسمانەوە بۆ دێ یان لە زەوی

چاوێكم بۆ بینینی ژیان تەرخان كرد

چاوێكیش بۆ خەونبینین

چوومە ناو خەیاڵی نەمری

بەختەوەری هاوڕێیەتی كردم

خۆڵ و شتەكانی دیكەش گرینگن

عەالئەدین سەجادی تەماشایەكی سەركەوتووانەی

دەوروبەری كرد و چەپكە گوڵە گەنمی بەست 
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گفتوگۆ

باوكم بە دوو ئەسپەكەی

دەنكە گەنمی لە چاوی كێڵگە دەچاند و بە ڕووی دەخەنینەوە

سەرنج دەداتە گلێنە و پێڵوویان

بانگیان دەكات هۆ منداڵەكانم

لەبن پەراسووی چەپی منیش

دڵێكی هەمیشە بە خورپە پێش هەتاو هەڵدێ

چاندن گفتوگۆی خودایە لەگەڵ زەوی

شكۆ و شەرمی چاندن

یاری بە هێڵەكانی چارەنووس دەكات

ئاگاداری كردووینەتەوە

بەڕێوەیە بۆ مێوانیمان

مەال كەریم چووە سەر ناڵەشكێنێ و داوای كرد 

نان ببرژێ چەند خاڵی سوور لەسەر سینگی دەردەكەوێت
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حەسرەتدار

ئەی بێ نیشتیمانتر لە حاجی لەقلەقەكەی 

كە لە ئێمە بەگومان نەبوو

دڵم بچووك بووەتەوە هێندەی كونی دەرزی دایكم

كاتێك قۆپچە وەریوەكانی كراسە ئوتوونەكراوەكەم توند دەكاتەوە

پیرۆزیی تایبەت ڕەنگی خەمڵیوی ناو ئاخاوتنی بێدەنگی حەسرەتدار 

بە بەردەرگا و شەقامی باخچەی گشتی دەپرژێنێت

خوێنی شیعر لە گورچیلەی پاراوە و حەكایەتی شارە

لە بۆنە دڵخۆشییەكاندا كۆترێك هەڵدەفڕێنێت

لە كانی ڕوونی ناوچەوانی عوسمان شەیدا

باڵی لە ئاو دەحەسێنێتەوە و شەڕی چارەنووس دەكات

چەتر و پەڕەشووت و كۆالرە هەڵدەدەم

لەو كۆترەش سووكتر هەڵدەفڕم

ئەستێرە لەسەر باڵی خاوەنی خورپەیە

ڕازی دوورناسی و دڵخەبەردان بە كەروێشكە كێوی دەدا

فڕین بە تەنیا هەر بۆ باڵندە نییە

بیر لە زەنگ و مۆسیقای ناشتنیش دەكەمەوە

واخەریكە شتێك لە ناخی عەلی عارف ئاغا ڕوودەدات و خۆشی ئاگای لێ نییە 
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ویست

لە شاخێكدا كە داڵدەی چەند شەڕكەرێكیدابوو

توونێڵی هەڵكۆڵی 

لە ناوەڕاستی توونێڵدا ماڵێكی شێوە شوێنەواری بۆ خۆی دامەزراند

دەشیەوێت ئاگای لە ئەستێرەكشان بێت

ژیان لەمە باشتری تێدا نییە

غاردەی بۆ سەر كانی و بۆنی گژوگیا یان هێلكە پاككردن بۆ منداڵ

بیریش لە هەستیاریی چاوی گورگ بكەیتەوە

محەمەد مەولوود مەم لە سەوڵی كەشتیدا گێژەنی خاو كردەوە

كانییەكی زواڵڵ ڕسكاو پشكووت

بەناوی بەخت و چارەنووس

ڕۆژێ حەفت جار

بۆی دەڕوانین و مەشقی ڕیزبەستنی پاڵەوانی ناو باڵندانی ئاسمان دەكەین

پاڵەوانی ناو باڵندان بەدوای كەڵە گیایەكی بۆنخۆشدا

چاویان كێواوكێو دەكەنەوە و بەسەر بەشی خۆیان دەنیشنەوە

محەڕەم محەمەد ئەمینیش بەشی پاڵەوانی ناو باڵندانی لەسروشت دەستنیشان كردووە

سروشت پێكەنی و چاڵێك كەوتە سەر گۆنای

لەو چاڵەدا كانی زواڵڵ ڕسكا و پشكووت

داخ لەدڵیش مردن و داخ لەدڵیان مایەوە

پاڵەوانی ناو باڵندان داوی هەڵكردنی ئااڵیان دایە دەستی كامەران موكری 

ڕووناكی مەشقكردن لە سەر و پرچی بڵند بووەوە

سێبەری ئااڵ درێژ بووەوە

شەهید گفتی خۆی ڕاگرت و بەقاچاغ هاتنە ناوی

پەردەی گوێیان بە ئاوازی كۆن و نوێ تەنك بووەوە
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نووسین

لە فڕینی پۆلە باڵندەدا باڵ وەشاندنێكی شازادەیی هەیە
جەمیل ڕەنجبەر لە باڵی كراوەی ئاگرێكی پشت پڕ دەمار هاتە ناو ژیان و فوارە هەڵچوو 

لە شەربەی ماڵەكەیدا گەرمایی ڕژا 
لە دەست و پەنجەی كیژ و كوڕانی هەولێری دا

ئەو دەست و پەنجانەی پەراسووی هۆالكۆیان
 لە خوێن و گۆشتەوە دەركێشا و به  خه ممانه وه ن

ئەوە دەستە ئاسۆكان دەكاتەوە و ژێی عوود ڕێكدەخات
گیا شان و مل دەداتە یێك
پڕۆژەی نووسینی داستانێك

بووە خولیام و یەكەم هاواریم ڕژاند
پاڵەوانەكانی یەك دوای یەك

لەسەر ڕووپەڕ قەڵەمی دەست و پێیان شكا
عارەبانەی زبڵڕێژ بە كۆاڵندا تێپەڕی

بەدوایەوە غارم دا
بە پەڕەكان باری ئەسپەكەم گران كرد

گەڕامەوە ژوورەوە
چاوم بە هەموو شتێكدا گێڕا 

 ئێمە وا دەژین به ره و دره وشانه وه  ده ڕۆین یان ڕێگا خۆڵه مێشییه 
لەسەر كورسییەكی پالستیك دانیشتم و دەستم بە ناوچەوانمەوە گرت

پێیەكانم خستە سەتڵەئاوێكی شڵەتێنەوە
بیریشم لە قڕژاڵ دەكردەوە
مێژووی لەكوێ بخوێنمەوە

ئەرێ مێژووی دەربار بۆ كوێمان دەبەیت
ئەو بەیانییە مێژوو پێش تەزوو و مووچڕكە و خورپە و چرپە لە خەو هەستا

بە كۆاڵنی حەڵواچییان هەاڵت و لە كۆاڵنی بۆنبڕاندا بەتەواوەتی ون بوو
ئەسپێك سوارەكەی لە تەنیشت ئاگردانێكی گەرم دانا و گەڕایەوە ده شتی وااڵ 

كچێنی زەوی ڕواوە
ڕه مزی نافیع لە قەدی قه اڵ لە پشتەوە ناپێكرێت 
هێڵە ئاگرینەكان لە نزیكیەوەن و به  خه میه وه تی
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حەكایەت     

بەرانبەر دوو كۆتر ڕاوەستام

كە بە دیار باڵەفڕێی بێچووەكانیانەوە سەرسامن

لەم ڕاوەستانەمدا ئەم الو ئەوالی ژیانم ماچ كرد

حەكایەتی تا هەتایە دروست بوو

كاڵوی بەڕوو ماڵی خدری زیندەیە

دڵشاد مەریوانی زەنگۆڵەیەكی بە دەرگای حەوشەی وەكرد

لەسەر پشتی ئاسنێكی سارد نووسی

هەبوو

نەبوو

هەیە و نییە

تابووت ژوورێكی تاریكە

چاوم نووقاند و لە دڵی خۆمدا بۆ شوێنێكی دوورم ڕوانی 

شوێنێك بای پەڵە پرچی هەوری لەسەر دەموچاوی هەڵدایەوە 

كێڵگەی گەنم گەورەبوو



100

مانەوە

ئاوێنەیەك لە ژووری دانیشتن مابووەوە

باپیرم دەموچاو و مرادخانی لەبەری ڕێكخستبوو

باوكیشم

منیش

هەروەها كوڕەكەشم

لە مردنی هەریەك لە باپیر و باوكم

قردێلەی ڕەشی لە ناوچەوانی بەست

كەچی ئێستاش لە پێشوازیدا

دەمودووی گەرمە و چاوی هەر پڕشنگدارە

حەفت شاعیری كالسیكی پێیان لە پێاڵوی ژیان دەرهاتووە 

خامۆشانە ئاشقن و غەمبار و وەڕس تەماشای شارێك دەكەن 

خەڵكەكەی دڵیان لەسەر دەستیاندایە 

مەال عەبدولكەریمی مودەڕیس ئاگای لە لێدانی دڵی هەموویانە 

هێزی دڵدانەوەی دانێ و گوتی

كاتێ پێ دەنێنە دنیای پڕ ڕەنگ و ڕوو

برای گیانیتان زۆرن و هەمووشتان دەستتان ڕاگرتووە

دەماری ناوچەوانی یەكتری بۆنخۆش دەكەن 
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زانین 

ئەو مانگەی كە بەسەر ئێمەدا هەڵهات

سێبەری گەورە و نزم و ئاشتیپەروەرە

ئەو ڕێگایەی پێیدا نەڕۆیشتم

برادەرانم لێوەی سروود و ڕازی زەوییان

كردبووە ژووری خۆشحاڵیی سرووش و دیدار

بۆ ڕێكەوتێكی ترم دواخست

ئەی مانگ فایق بێكەس بە وجاغزادە بزانە

لە باوەشی دایكانەتدا زانی

كۆتر و هەڵۆ هەریەكەیان چەند بەرز دەبنەوە

كەمێكن لەو شتانەی خوداوەند و گیانی پاك 

لەبارەی زەوی بە وجاغزادەی خۆیانیان وتووە
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خوان

ئێوارە بەناو كۆاڵندا گەڕامەوە

با بۆنوبەرامەی خواردنی تازە لێندراوی ماڵەكانی بەرز دەكردەوە

كەشێكی تەواو جۆشابوو

مرۆڤ حەزی دەكرد

شەقام درێژتر بێتەوە

دەست بە تەمبوور و پڕ هەست گەیشتمەوە ماڵ

خوانێكی سادە و چەند دڵێكی بە خورپە و لێوڕێژی سۆز

منیش تێكەڵەیەك بووم لە بۆنوبەرامەی خواردنی گەڕەك

دانیال قەساب سرووش و ڕەنگی تابلۆی منارەی

لە هەڵمی چێشتی گەرم وەرگرتووە

هەڵم نانیشێتە قوواڵیی چاڵەكانەوە

یۆتۆپیای قەاڵ و قوللەیە



103

ئەستێرە

شەوە و پەنجەرە داخراون

ئەستێرە هەموو چاو و چاودێرن

مانگیش تاقانەی دایكیەتی

بەاڵم تەنیا چاو دەدەنە

ئەو ئادەمییانەی گەنجینەی بەهرە و جوانی دەوڵەمەند دەكەن

لەناو باخچە دانیشتم

فەرامۆشی فرمێسكی خوداوەند و دەنگی دەف

ئەو منداڵەی لەناو دڵمیان دەالواندەوە 

زیندەوەرێك لەژێر زەوی هاتە دەرێ

هەوایەكی پاراوی هەڵمژی و بەچاو نزایەكی نواند

سوپاس بۆ بۆنی خۆشی پەڕەسێلكە

 نەیهێشت ئەستێرە تەماشای ئەو ئادەمییانە بكات

درۆیان بە دەمیەوە كردووە
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ئاشق

گوڵەبەڕۆژە ملكەچترین ئاشقە

بەشەو ئەشقی بەتاڵ دەبێت

كەواتە نیو دڵی هەیە

نیو دڵ لە ژێر گومان و چاودێریدایە

وێنەی سەروەری

لەناو بیركردنەوەی بەرز نابێتەوە سێبەر بڕێژێت

خودا مەلی هۆگر بكات

مەل گەلێك شت دەزانن

دەنگیان بە ئاستەم دەبیسترێت

داوای بەختەوەری بۆ سەر زەمین دەكەن

گۆڕ وەك هەموو ماڵەكانی تر بكوژی پەپوولەی هەیە 

چرا بەیانی لە پێڵووی گرانی كەڵەباب تێدەپەڕێ

نواڵە تا ڕەنگی موڕەبای میوەم بیر نەچووەتەوە

بەرانبەر وێنەكەت دەوەستم 

ساڵو لە بزەیەك دەكەم كە سۆزی دەشارێتەوە 

باڵندەی شیردەر تامەزرۆیی بۆ دیتنی خۆر نییە
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نەترسان

لەسەر یەك لە تەختەكانی باخچەی گشتی هەولێر

كەشكۆڵی پێغەمبەرانم بەجێهێشت

بۆ ئەوەی ورە و هێز و توانا بدەمە پیاوێكی دڵشكاو

لە زەوی ڕەق نەترسێت

چەمێك بۆ بەخێوكردنی ماسی و مەلە ڕژایە بەر ماڵیان و پرسی

دوژمنان ڕۆیشتن

ئەدی برادەرانی من لە كوێن

ئەم پرسیارە كەمێكی تری ماوە 
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سوێند

محه مه د ساڵح دیالن خەریكە مەلۆتكەیەك دەباتە گردی سەیوان

لە دار ئەرخەوانێكی نزیك دەكاتەوە

مامەكڕنوو وەك میوەیەكی ئاو لێگیراو

هاتە پێش چاوی و بۆ مێواندارییەك دەچوو

ناوچەوانی هەژا و تەزوویەك ڕایگرت

لێی پرسی

ئەرێ كەسوكار و برادەرانت هیچ لێتیان پرسیوەتەوە

لەژێر خۆری ساكاردا كە سێبەرەكان تێكەڵ نابن

هاتوچوون و دۆنایدۆن بەردەوامە

دیالنیش لە نزیككردنەوەی پارچە شووشەكانی شەبەنگ دروست دەكەن

مامەكڕنوو هێلكەی سەمەندەر بوو

گاڵتەوگەپی هەڵێنا

ژیا و سوێندیشی بەدرۆ نەخوارد

بێ پەروا بە هەموومانی گوت سوێندتان ببەنەسەر 
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كاتژمێر

بەو نیازە پەنجەرەكەم كردەوە

با بێتە ماڵەكەمەوە كەمانچە بژەنێت

درەخت گۆرانیبێژ و خاووخێزانیش كۆرس

كەلوپەلیش گوێگر

ئەستەمە لە ماڵێكدا دەنگ ئاواز نەڕسكێنێت

كاتژمێری هەڵواسراو

كات نەكاتە ئادەمیزادێكی درۆزن و فریودەر

مۆمم لە هەموو پەنجەرەی ژوورەكانی ماڵم داگیرساندووە و گۆرانی دەڵێم

ساڵو لە ئااڵی واڵتەكەم سێبەرەكانی تێكەڵ نەكرد

بەختیار زێوەر گوڵی سەربەستی لە دەستی نزیك خستەوە

بە كۆاڵنەكاندا باڵوی كردەوە

درەنگ گەیشتە ماڵی خۆی

بۆنی تێدا نەما
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ساڵو

ئەم بەیانییە سەیری قەاڵ و بازاڕم كرد

فوئاد ئەحمەد دۆندرمەی سەر بە گوێز و فستق و باوی بە دەستەوە بوو

بە چاوێك گیاكەڵەی بینی كە دەوری یەنگی دنیا و قۆزاخەیداوە

چۆكم شلە

گرد و تەپۆڵكەكانی دەوروپشتم خەریكە دادەكەون

بەچاوەكەی تر ناوچەوانی هەموومانی بەخەبەر هێنا

بە چینی گۆرانییەكانی گەیشت

خودا هێزێكی لە دەنگ ڕواند 

ژیان بۆندارە بە جوانی و بینین

ئەم بەیانییە لە ماڵەكەی خۆمدا بینیم

هاوسەرەكەم مەمەشیری دا بە منداڵەكەمان 

پاشان مەمە شووشەكەی شووشت 

گوڵی لێواری پەنجەرەی پێ ئاو دا

ساڵو لە وێنەكەی ڕەسووڵ گەردی

كە بە دیواری ماڵ و دووكانەكانتانەوە گیانێكی ماتە

تەماشای كووپەی شەرابی دۆنایدۆن دەكات

كۆترێك دەنووكی لێبدات
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چلچرا

پیرباڵ مەحموود ڕەشنووسی شیعرێكی

خستە ناو شووشەیەكی بەتاڵ و دەمی بە تەپەدۆرێك داخست 

هەڵیدایە ناو ڕووبارێكی پڕ مەلەوانی نامراد

بۆ ماوەیەكی دوورودرێژ لەالمان دانیشت

زوو زوو كورسییەكەی دەگۆڕی

نیازت چییە 

ئەزموونی دوای مردنم كردووەتە شیعرێكی بریندار 

دەمەوێ بێمەوە ناوتانەوە

لەسەر سەكۆی پەیكەری گیوی موكریانی بیخوێنمەوە و خورپەیەك بخەمە دڵتانەوە

چلچراش بەناوچەوانی خانووەكانتانەوە ببەستم

بە شاخی كەڵەكێویش بڵێم

داوای لێبووردن دەكەم

بۆ جوانییان كوشتووی 
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پوولفرۆش

جەنگاوەرانی هێزی بووژانەوە

هێمنیی گیان و بەرگرییان لە قۆزاخەی ئاوریشم وەرگرتبوو

لە دەفتەری بیرەوەرییان نووسیوە

ئەو پوولفرۆشەی نامەمان بۆ كەسوكاری دوور دەنێرێت

میوەی نایلۆنی نەخستووەتە زەمبیلەوە

بەردی نەگرتووەتە باڵندەی تەختە

كەروێشكی لە سووڕی مانگانەی ڕاو نەكردووە

خەم و نیگەرانی جەنگیشی گرتووەتە دڵ

لە پاش جەنگدا كلیلی سندووقی پۆستە

دەم دەبەخشێتە ئەو پیاوانەی لەسەر سەكۆ دانیشتوون

دانیشتم و زۆر چاوەڕێم كرد

گوتم ئەوە چارەنووسە

تەنیا جارێك ماسیگرم لە ڕووناكی سبەینەیەكدا بینی 

لە ئاسماندا هاتە خوارەوە

تۆڕی پڕی لە ئاوەكاندا كۆ كردەوە

بە تەنیشتمدا ڕەت بوو

لەو سبەینەیەوە نەمتوانیوە بە هیوا و ئەوینەوە وەاڵمی بەیانی باش بدەمەوە

مارگرێت جۆرج و جەنگاوەرانی هێزی بووژانەوە 

نەوەی دایكە ڕووەكن چیرۆكی خوێن و گۆشتیان بە دەوری ئاگردا نووسیوەتەوە 

2007 هەولێر
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ساڵی سفر
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1 

خودایە یارمەتیی چركەیەك لە كاتت

هیچ گوناهێكم نەكردووە

داوای لێخۆشبوونی چی بكەم

خۆشحاڵ دەبم لە كاتی لێپرسینەوەدا

بەتوانا و ڕێگا دۆزەرەوەی ڕووناكیی دڵ بمناسیت 

خەاڵتی تەمەن درێژیشم ڕەت كردووەتەوە

لە نزیك ماڵەكەی تۆ لەناو ڕەز و خانووە خامۆشەكاندا

ڕووبارێك لە قەراغیدا نەبوو

هەڵگرتنەوەی مرواری و مەرجان كە ژیان دەكاتە ژیانێكی تر فریوم بدات

ئای ژیان و مردنی سەنگ و السەنگ

گوناهـ نەكردن چرایەكە

لەسەر كەوڵی بەرخی قوربانی نوێژی داگیرسانی كردووە

دڵم پێتەوەیە ئەی چرا كە ڕەنگی شیلەی ڕووەكت وەرگرتووە
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2
كێ بوو لەگەڵ مەسیح هاتە سەر زەوی

مریەم نەیكرد بە برای شیریی كوڕەكەی 

مەسیح هەندێك درەختی چاند و ڕۆیی

زەوی جوان فێرە ناز بوو

ئەوەی نەكرا بە برای شیریش ڕۆیی

شەپۆل لە ڕووبار پەیدا بوو

گەرا ترووكا

ماسی بیری لە بۆگەن نەبوونی سەری كردەوە

لەو نێوانەدا تاقانەیەك مردووە

لە گەڕان بەناو كەلوپەلەكانی دەستنووسێكیان دۆزییەوە

نامەیەكی كراوەی بۆ شاعیرێك نووسیبوو

دڵم بە بوونێك كە نایەتە بەرچاوم ماتە

3

چ مرۆڤی چاك و چ بەد مەلە بكەن

ماسی دەترسێت

چی بپرسین

جوانی بۆ بێتە سەما

پاشا بۆ دڵكرانەوە چووە دەشت و ناو قۆپەنە گیا

لە گرانیی ترپەی پێیەكانی 

كەروێشك النەی جێهێشت و هەڵەتە بوو

بێچووەكانیشی بە دوایەوە بوون

خۆر بە دڵتوندی هێزی خۆی كۆ كردەوە و ڕۆیشت



114

4
دەریای بێ ئامان

تەرمی خنكاوەكانی نەداینەوە

ترس و گومانی لە ڕۆخی ڕاخستووە

چی نەماوە

بە خەیاڵی چنگێك خۆڵەمێشەوە

دەست بۆ ماڵ و گۆڕستان دەبەین

خەتای ئێمەی تێدا نییە

دەریا 

ترسناك و 

ستەمكار و 

سەماكارە

5
تریفە لە خوێنی مرۆڤدا دەخنكێت

كە داشبەزێتە ناو گۆم

بەناو گۆرانییەكی دڵخۆشدا دێت

السكە گیایەك لە دووتوێی كتێبی

هەواڵە سەیر و سەمەرەكانی جیهان دادەنێت 

6

خودا لە خۆیدا هەموو شتێكی دروست كرد

لە كۆتاییدا جگە لە خۆی هیچ شتێكی تر نامێنێت

ئارەزووی ژیانەوە سەرقاڵی دەكاتەوە

هەموو شتێك دروست دەبێتەوە

هەردوو چاوی زەوی پڕ دەبێتەوە لە فرمێسك
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7

گالیسكەیەك بە ڕۆخی ڕووباردا گەڕا

پاشماوەی مەلەوانەكانی كۆ كردەوە

ناخ هەڵۆیەكی ئازاردراو بوو

بەرەو ئاسمان بەرز بووەوە

كەس نازانێ لە نیشتنەوەیدا چی بەسەر دێت

بەرزبوونەوە خودی گشتمانە و بۆ سەر درەختەكان دابەزیوین

هەمیشەش لە دیواری بەرانبەرمان دەڕوانین

8

پەنجەرە و دەرگا دەستیان بۆ دەستمان هێنا

هەر یەكەمان بۆ خۆمان هەنگاومان نا

ڕوومان لەم ژوور و زیندانە وەرگێڕا

گزینگ ڕووخۆشە

چرای كوێران دڵە

كوێر تەمەن درێژن و ڕاز كلیلی ماڵیانە

ڕووناكییان لە ڕێوە بۆ دێت

حاڵ لێهاتووی نۆتە و ئاواز و دابەشكردنی تۆم

ئەی ڕێگای هەموومان

سیمای ئەسپ لە بەیاندا جوان و ئەفسوونی دانبەخۆداگرتنە

باران نەرم و سەنگین دەبارێ و میهرەبانی لێ دەخوازرێ

دڵی منیش دەڕژێ و ئاوازی بەدوادا دێت
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9

كەس ناپرسێت یان نازانێت

كۆترە باریكە لە كوێوە دێت و بۆ كوێ دەچێت

ئەشقی خودایی لەگەڵ خۆیدا هێناوە

الدەداتە ناو كێوی سەر بە تەم

جاریش بووە بەخت یاوەری نەبووە 

لە ژێر باڵی واشەشدا سۆزی بۆ مانەوە كردووە

ئەشقت لە هاتندا بەچاو ساڵو دەكات

دنیا بە بۆنی خۆیەوە دەباتە بەهەشت 

لە ڕۆیشتنیشدا بە دەست ماڵئاوایی دەكات

بە بیر هەموومان دێتەوە

لە كوێوە دێت و بۆ كوێ دەچێت

بۆنێكی یەكجار خۆش لە كوێوە بۆ كوێ

لە نەزانینمان دەپرسێت

10

بە هەڵەیەكی ئەنقەست

تەمەنی خۆم لە شیعرێكدا بەراورد كرد بە تەمەنی كۆرپەیەكی حەوت شەوە 

شیعرە هەر دێت و دەچێت

چاو لە هەموو شتێك دەگێڕێت و گلەیییەكانی بەجێدێڵێ

كات ونە و ڕێگاش چ زوو بەسترا

جانتای گەشت ئامادە مەكە

ناگەی بە گۆڕستان

بەخۆت نقوومی لە دڵی شۆڕشە كورت و جریوە جریوی تاجەگوڵینەكان 
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11

ئەسپ كە لەناو تەمی بەیانییاندا دەڕوات

شاژنی ڕۆژە

مانگیش شاژنی شەوە

پەپوولەیەك بەناو قوڕێكی شێلدراودا دێت

پرسیاری هەناسە خامۆشان و جەنگان لەگەڵ چرادا دەكات

پێی وایە هاوڕازبوون ئاسانە

ئەی هاوڕاز كەمێك خێراتر ڕاكە

بۆ ئەوە دەنووم بێیتە خەونم

12

كاتێك گوڵەگەنم شیری دەمەیی

ڕەنگی سەوزی لە بیر ناچێت

سەردەمی وەفا دەستی پێكردووەتەوە

با دڵنەرم و پەیامدەرە

بۆنوبەرامەی بۆ مێروولەی باڵدار هێناوە

بە لێواری مەنجەڵی بێری بنیشێتەوە

لەسەر پێستی گا وێنەی گۆڕێكم كێشا

ئاگرم لەناو دانا

ئەی خودای ئارامكەرەوە

مرۆڤـ لە تەك ئاگردا چاوی بەسەر چاوی كۆتردا زاڵن
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13

ڕۆژی پێش جەژن

داوای گوڵێكم لە كیژەكەم كرد

بۆ سەر گۆڕی دایكم

گەاڵ سەوزاییی تێدا بێ هێز بێت

با چەند بە ئاسانی جێگۆڕكێی پێدەكات و هەڵیدەدا

نازانم بۆ مردوو هێندە تەماشای جریوە و جووكەی گوڵ دەكات

14

مانگ وێنەگری گەڕۆكە

لە ئاسمان ماندوو دەبێت و الیەكی زەوی دەگەڕێت

لە كانییەكدا وێنەكان دەشواتەوە

مانگ جوانییەكی كوشندەیە

بۆنی قاچی قڕژاڵ لە كانی دێت

كە بەناو قەوزەیەكی لینجدا هاتووە

15

هاوسەرەكەم ماسی ترش و خوێ دەكرد

منداڵەكەمان گوتی بابە ئەها ماسی شەهید بووە

چاوی ماسی دیوانی شاعیرێكی پڕ ڕاز و داخ بوو

تاسام و ناخم داچۆڕا 

هەنارێكی ترشم گوشییە چاوم
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بۆ درۆ و فێڵ لەخۆكردن سوور هەڵگەڕا

شەقامی شار چۆڵ و وشك

دەتوانم لەناو چاوی ماسیدا خەڵوەتدار بم

نزا و سۆز بكەم و گۆرەوی و دەستكێشی خوریش بۆ منداڵەكانم بچنم

16

مردوو لە گۆڕەكانیان هاتوونەتە دەرێ

لە نزیك كێلیان دانیشتوون

ڕۆژی لەدایكبوون و مردنیان یاد دەكەنەوە

دنیا چەرمی چۆلەكە بوو

پێڕانەگەیشتن سەریان شانە بكەن 

17

بەڕەزامەندییەوە دان بەژیانی دوای مردندا دەنێم

خدری زیندە ئەو خەون و خۆشییەی بە با چووە

هاوتەمەنی كێیە

بیرەوەرییەكانی لەگەڵ كێدان

بەخت یاوەری نەبووە

ترووسكایییەكی الواز بوو

نەیتوانی بێتە ناو تینی ڕۆژ و سروشت گەرم بكاتەوە

مردن شكۆی ڕووناكییە

بەسەر زەوییەوە ڕژاوە
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18

گوڵێك لەناو گواڵن گەیشت بە مانای بۆن

لە پەڕۆیەكی ڕەشدا بە خەتی سپی

بە داخ و حەسرەتێكی ئاگرینەوە

پیاوێك شاگەشكە بە دەفتەر و ئەفسوونی مەرەكەب

زەنگیانەی ناوی بە ڕستەی مەرگەوە كرا

لە گۆڕستانی شیعردا ناشتمان

ئەمڕۆ یەكەم ڕۆژی پرسەكەیەتی لە مزگەوتی دیوانەكەی 

ئاو لە ڕەگدا سەرسامە و هەڵدەكشێ

لە پۆپدا دەبێتە هەڵم

زەوی بەڕاستی خەمبار دیارە و جوواناو دەڕێژێ

19

ئەستێرەیەك هەاڵت و بووە نەخشی كەوچكی چام

زانیم بەڕێوەیت و دێیت

شووشەی چرام پاك دەكەیتەوە

گەزەیەك لە سەری پەنجەم دەدەیت

دەشبینم زەوی هەڵدەكۆڵن

تەرم یان گەنجینە دەشارنەوە

ئەو دڵەڕاوكێیەم لە بەڕێوەبوونتدایە

قەلەباچكەیەكی كلك درێژ

خۆی لەبەر خۆری ئاشنا هەڵخستووە

بەدەنووك لەشی خۆی دەخورێنێت
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پێیەكانیشی بە پەلكی گوڵەبەڕۆژە خاوێن كردەوە

باشترین هاوڕێی خۆی دۆزییەوە

20

شەوی سەری ساڵە

مۆم بەسینگی قەاڵی هەولێرەوە دەسووتێت

بەگوتنی گۆرانیی فۆلكلۆرییەوە

تا شل بووم شەقامەكانی شارم تەی كرد و بە ڕووباری گەورە گەیشتم 

دەڵێی یەكەم جارە ئاشق دەبم یان ژیان دەناسم

بەشی خەونبینینێك شەو مابوو

سەرما ڕاوی نام بۆ ماڵ

جلوبەرگی سووری بابەنوئێلم لەناو سندووقێكی گوللەنەبڕ دانا

ئێمە هەموو ژیان دەناسین و ئاهەنگگێڕین

یەكەم جاریشە ئاشق دەبین و ڕەنگی ڕووبار دەڕژێتە چاوانمان 

21

وەرزشوانی لەسەر پەت ڕۆییو

بەجوانی ڕێوڕەسمی یاریی بەڕێوە برد

ئێمە هەموومان سەرسام بووین

بە مۆمەكانی لەسەر دەستی دایگیرساندبوون 

بۆ سواربوونی ئەسپی دارین هاتە خوارەوە

دایكیشی ڕایسپارد دەرزییە ونبووەكانی بۆ بدۆزێتەوە
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ڕووبارێكی تیژ بردبوونی

لەناو قاقلەجنۆكە ئەفسوونی بێ ئومێدی هەیە

دەرزیی نەدۆزراوەش

22

بەیان ڕەنگی تەنیا بە گۆرانی دەگوترێت

تەم گوێ لە ترپەی دڵمان ڕادەگرێ

گەرمایی دێت ئەم چاودێرە دەتوێنێتەوە

زستان بە چ ناوێكەوە داڵدەی تەم دەدا

نەمانزانی ئەی دڵ

ڕەنگی بەیان بۆ تەنیا بە گۆرانی دەگوترێت

پەریی باڵدار هێشتان هۆگری ئاگر نەبووە

23

مۆم لە داگیرسانیدا بە ئازارە

لەگەڵ تاریكی بە ئارامە و هێرشی بۆ نابات

ڕووناكی دەیكوژێت

لەسەر لێوی پەنجەرەیەك

ڕۆژێك تووشی بەاڵیەك دێت

ڕووناكی شاری بێزراو دڵ لەتۆ هەڵدەگرم و بەرەو گوند دەبمەوە 

گوند دڵ لەتۆش هەڵدەگرم و بەرەو منداڵدان دەبمەوە 

منداڵدان پەروەردەم مەكە فڕێمدە 

لەناو ڕووناكیدا چاوم بە دایك و باوكم كەوت دەگریان
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24
ئەگەر بۆ نهێنیی بەختەوەری گەڕای

سەیری بەفرێك بكە

چەند ڕۆژێك لەسەر گەاڵیەكی پان مابێتەوە

ڕێبوارێك بەالتدا تێپەڕێ

زیاتر لە سیمای خۆی لە سێبەری ورد بەرەوە

گیان لە سێبەردایە نەك لە جەستە

شیعر لە سێبەر و جەستە تێدەپەڕێت

دەچێتە ناو بڵێسەی گیان و ئەفسوونی سێ شەو و سێ ڕۆژ باران بارین 

لە كتوپڕدا سەكۆی پڕ دەبێت لە خەڵك و خودا و دیدار

چراشی دەكەوێتە جریوە

25
خۆر بە ئارەزووی خۆی هێرش دێنێ

بەفر دەتوێنێتەوە
پیر بە ڕێگاوە بێزار و ماندوو دەكات

دەستیش دەداتە بن باڵی لكە گەنمی كەوتوو
خۆری نیوەڕۆ ڕەنگی مرۆڤە و بێ زمان جوواڵندن دەسووتێ

قەت بیرم لەوە نەكردووەتەوە
دەست بۆ ڕەنگی مرۆڤ درێژ بكەم

داوا و ئارەزوومە دەست بە پەیكەرە ئێسك دابهێنم و بۆنی بكەم
كە پەیكەرە ئێسك گۆشت و دەمار دایپۆشن

زەوی لەناو گۆشت و دەماریدا جۆرە سرەوتنێك بەدی دەكات
ئاگرێك دەستی بەرز دەكاتەوە

شادی سەرمایەی ئەم ئاگر و دەستەیە
ئێمە وەك نهێنیی سروشت لەدەوریدا ئاشكرا دەبین و نمەك دەناسین

هەست بە ئارەزووی مندااڵنەی زەوی دەكەین
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26
ئەم لە بەردەم مێزێك دانیشتبوو

ئەویش لە بەردەم مێزێكی تردا

ئەم چاویلكەی ئەوی لە چاو كردبوو

ئەویش چاویلكەی ئەم

دەموچاوی ئەوانیان وەك تەم بینی

پێشتر جوان لە زەوییان نەڕوانیبوو

بەناو كێڵگەشدا تێپەڕیون

27

لە جیهانێكی دوور و نادیاردا لە ئەماندام

مانگ لەناو پەنجەی تارژەندا ماڵی خۆی گواستەوە

لەبەرئەوەی پێم گوت

ئەو ڕۆژە پشووی ئەستێران بوو

دڵی بە پەڕ و باڵم

خۆی دا لە پەنجەرە و داو و قەفەس

ڕووگەنمای دۆزییەوە

دەستی گرت بە هەناو و هەوێن و هەنییەی چرای دیوار كۆ

28
خۆر ئاگایی و هۆشیاری باڵو كردووەتەوە

ئەوەی لە تەواوی ڕۆژ تەماشام بكات دەبێت بە مانگ

مۆزەخانەیەكی داخراو حیكمەتی ڕەنگ و مانگی تێدایە

مانگ دەتوانێت بەسەر لك و چڵەكانی درەختی بنەماڵەی بابەنوئێل بنیشێتەوە

ئاهەنگگێڕان تەماشای هەموو جوانییەكان دەكەن و دەپرسن

خۆر لە ڕۆژێكدا چەند جار ئاڵوگۆڕ بە ڕەنگی دەكات
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29

لە ڕۆخی ڕێگادا دانیشتووم

باش تەماشا دەكەم

چاوم دەكەمە پەرژینی هەموو شت

نە جوانەكان هەمان جوانین لە باڵی سیمرخەوە ڕژابن

نە دڵی منیش هەمان دڵی بانگكراوە بۆ زیكر و ئەفسوون

شوێن لەگەڵ دڵدا دەگۆڕێت

لەم نێوانەدا ئەوەی چنارە بووەتەوە دەوەن

مێشكم چەخماخەیەكی دا

لە ڕۆخی ڕێگا بێ ئومێد بووم

هاتمەوە ژوورەوە

لە هیچ شتێكم نەپرسی

تاریكی كۆاڵنی داپۆشی و چوومە ناو ژاوەژاوێك كە بیری لە تەمەنی خۆی 
نەكردووەتەوە

30

شەڕی دڵ و زمان هێندە گەرمە

وەختە یەكتر لەناو ببەن

ئەی باڵی ئومێد لە بەرزبوونەوەدا پەردەی ڕوخسارت الدە

یەك ئەویدی لەناو ببا

ماڵەكەی ئێمە بزر دەبێت و خواردنی دایكم سارد دەبێتەوە

ڕێوڕەسمی مۆمیا بردنە ناو مۆزەخانەش دەستی پێكردووە

لەناو تاشە بەردە هەڵكۆڵدراوەكەی بێستوونی دادەنێن

كرمی ئاوریشم هەموو كەلوپەلەكانی لەسەر پشتی هەڵگرتووە
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لە مانگی یەكشەوەوە تا پڕبوونی مانگ عەوداڵ و سەرسام دەپرسێت

ئەرێ پەپوولە بۆ نابێتە برادەری گیانیی چرای دزان

31

لە ڕۆخی ئاوێكی بە ئارام دانیشتم

شەو كۆترە تەنیاكان و ئەستێرە نیوە ڕژاوەكانی لەسەر سینییەك كۆ كردەوە

ئەوەی دەڕۆیشت

بەدڵخۆشی دەگەیشت و تاجەگوڵینە وەفاداری دەبوو

ئەو مانگەی من چاوەڕێی بووم

بێتە ناو ئاوەكە و مەنگی بپارێزێت

بریقەی نەدایەوە و هەڵوەری

منیش بەو ڕێگایەدا دەگەڕێمەوە

وشە دەست بەهێزی ئەژنۆم دادەهێنێت و دەگەم

لە پێكهاتەی ئاگردا شارەزا دەبم

جامخانەی مۆزەخانەیەك دەكەمەوە

واڵتێكی كۆن دەبینم و خۆزگەی پێدەخوازم
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32

ئاسمان وەك كەڵەبابی چاوساغی دێ نوستووە

الباڵێكی پشووی ئەبەدی بەناو سروشتدا دەڕێژێ

ئەوەی تری كتێبی هێزی گیانی خوداوەندان

ئەو ئاشقانەی لە پیریدا بوونەتە داربەڕوو

نازی گوڵ ڕادەگرن

لە بۆنەكانیان پێیەوە دەنازن

منیش بۆ مەرگێكی بەختەوەر

دەچمە ناو مەشخەڵی ئاگردزەكانی حەوت كێو كە كەسی لێ نییە بەاڵم كەسێكی 
دێتێ

درەختی بەر پەنجەرەم بەردارە

هەتاوم

سێبەریشم

هەتاو بێ سێبەر هیچ ڕێزێكی نییە

كەڵەبابی چاوساغی دێ هەتاو و سێبەرە

لە هەموو جەنگەكاندا تا كۆتایی دەمێنێتەوە

هەردووكیان دێنە دیدارم و لە خۆیاندا دەمشارنەوە
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33

حاجی لەقلەق

شاری بە ئااڵ ڕازێندراوەی خۆش دەوێ

سێبەری منارە گیانی هەموومانی پڕ ئومێد كردووە

مەیەرە خوارەوە

لە بەرزایییەوە دەنووكت هێزی ڕەوانبێژیی مندااڵنی هەولێرە

سەگی نهێنگر بەرانبەرت وەستاوە و چوار پەلی كردووەتەوە

هەموو شتێك لە دۆخی خۆی دەرچووە

ئاكام بە پەیژەی ئاسن سەردەكەوم

گواڵوی گیان و ئومێد كەسێكی لە سەمەندەر ئاگراویتری لێ دەردەكەوێت

چاوە خەواڵووەكانی دەكەونە دزەڕاو

34

درەنگی شەوە 

ورتە ورتی گەرمی ناو كەشكۆڵم بۆ نابێتە گۆرانی میللی

كتێب فەرمانی دا بچم 

بە چاوە خەواڵووەكانی ئەو مێوانەی ڕەنگ لەسەر زماندا جێدێڵن بڵێم لە چی ماندوون

فریشتەیەك لە ئاسمان بە پەلە هاتە خوارەوە

دەموچاوی تەواو تێكچووبوو

بەسەرهاتی هاوڕێیەكانی زۆر البوو

بێ هۆش كەوت

دەستم لەسەر دڵی دانا

دڵی لە ژێر دەستمدا بە سستی لێی دەدا
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چاوی سوور هەڵگەڕا و ئاوی كرد

ئای زەمین

دڵت بەهەڵچوونی الفاو سپاردووە

35

زەمین دڵخۆش و هێمنە

لە نیشتیمانی مندا دارگوێز پەرژینی كتێبخانەی مزگەوت و تاتە نوێژە

سمۆرە بە ئاسانی بەدار هەڵدەگەڕێ

گاز لە دڵی فەریكە گوێز دەگرێت

گۆپكە و چرۆ بریندارن

سمۆرە دارگوێزێكی كلۆر كرد

چۆلەكەیەك بیر لە ماڵی خۆی دەكاتەوە

ورتەیەكی بەگوێداین

ئەرێ لە زەمیندا چاو زۆرن بۆ چاودێریكردن

36

قەتاری قورینگانە لە كوێستان دێنە خوارێ

دەنووك دەخەنە گەوجێتیی خۆیانەوە

وەرزین

هێالنەیان لەمبەر و ئەوبەركردندا سارد دەبێتەوە

ئاوی چاوتان ساز بكەن بۆ مەشق

كۆچی سوور هەموو شتێكی لە دەست دێت

ئاوی ژیانت لێ دەتكێت ئەی چاو
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37

تەماشای تابلۆی سینگی دیوارەكەی كرد

دەریایەكی شین

ناز بەسەر شیناییی ئاسمانەوە دەكات

ڕاوچی حەزی ڕاو جۆشاندی

هەندێك كەلوپەل و خواردنی قوتووی خستە ناو جانتاوە

بەدڵتوندی ژوورەكەی جێهێشت

چووە سەر دەریا

لە خۆشەویستیی ماسی و خوداوەندی ڕاووشكاری پرسی 

دەمەوێت چەند ڕۆژێك لێرەدا ئاگر بكەمەوە

38

بازێك هێالنەی لەناو كاڵوی بەڕوو دانا

باز و بەڕوو شكۆ و مێژوویان بۆ یەكتری نووسی

شكۆ سێبووری مێژووە و سواری گەڕاوەتەوە

مێژووش چاوی لە شكۆیە بڵقەكان بتەقێنێ

جەردە و كرمیش سزا بدا

گوێی لە ئاوازێكیش بێت هەرگیز پێشتر گوێی لێ نەبووبێ
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39

كتێب گۆمێكی مەنگ نییە

بەردێكی هەڵدەیە ناوی باری دەروونی بشڵەژێ

مل بەدێویش كەچ دەكات

خودایە

ئەی خودا و سۆزە بە كوڵەكەم شیعر

بە جلوبەرگی پیت و وشە و ڕستەوە نوێژ دەكەم

نیشان و بەهەشت ناولەپی تۆن

دەستێك بەسەرمدا بهێنە

لە نزیكەوە گوێت لە هەڵبەز و دابەزی سووتانی مۆخم دەبێت

زەرف بۆ شەكرۆكەی ترش و شیرین لێكدەدا 

40

لە حەوشەیەكی دوور و درێژی ڕەنگ مردوودا

قەلەڕەشێكی دەنگ گڕ

عەردی هەڵدەدڕی

چاوەڕێ بوو شتێك هەبێت تێیدا بینێژێت

خودا ئەسپێكی دانایە سەر زەوی

قەلەڕەش شڵەژا

زانی ئەسپ دڵی چۆن لێدەدا
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41

هەموو شەوێك بۆ كوشتنی پڵینگ دەچمە چیا

چەند ئاشقێكی ساویلكەم

بە شیعر شەڕ دەكەم

شیعر هیچی لێ شاراوە نییە دامێنێت

شۆڕ دەبێتەوە ناو ئومێد و لەسەر ڕووتەختی پارێزراو دەماننووسێتەوە 

دەڕۆینەوە ماڵەكانمان و لە تەنیشت درەختەكانی حەوشە دەوەستین

42

ئەمڕۆ لە باخچەی گڵكەنددا گوڵەكان ڕێپێوانیان سازكرد

دەنگی بڵندیان ئەوە بوو

نامانەوێ باخچە ساختە و پیالنگێڕەكان

نەمام و تۆومان لێ بدزن یان بخوازن

ئێمەی زەویناس گوێمان بەدەنگی خەمگینی ئەو ڕیشۆڵە و چۆلەكە بەجەرگانە 
ڕاهاتوون

لەناو چڵ و گەاڵكانماندا بیر دەكەنەوە

ڕێبوارانیش زڕخەو ناكەن

43

مردن بووەتە ئەڤینم و بۆی دەسووتێم

لەناو ئەو جانتایە بمشارنەوە

كە دایكم لە پۆلی یەكەمی سەرەتایی

لە پاشماوەی پارچە قوماشی ماڵەوە بۆی دووریم
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تەرم لەناو جانتادا

هەنگاوی دڵنیایی لە خۆیدا هەڵدەهێنێ و دڵنەوایی دەكات

بمرم لە ئێوە بزر دەبم

خودا لەناو پەڵەیەكی ڕووناكدا

دەمبینێت و دامدەگیرسێنێت

كات درێژەی كێشا

44

مێژووی یەكەم مردن نازانم

ئاگام لەوەیە ڕەنگی یەكەم مرۆڤ لە خۆری سبەینان دەچوو

پاشان خۆر ڕەنگی بردەوە سەر ڕەنگی هەموو شتەكان

خودا هەموو شتەكانی كرد بە ئەڤینی مرۆڤ

لەمەوبەدوا بەو ڕێگایەدا هاتوچۆ دەكەم كە چاوی هەموومانی الیە

45
ترسێك كەوتە دڵمەوە

كتێبەكەی دەستم دانا

زۆر بیرم لەو ڕستەیە كردەوە كە ترسی خستەوە

هاتمە باخچە بچووكەكەی گەڕەك

هەموومان چاوەڕوانین پاشا كاڵوەكەی لە ناوەندمان دانێت

هێلكەی خۆمانی لەناو هەڵگرین
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46

شەمەندەفەرێك لەسەر هێڵی ئاسنین خلیسكا

كەوتە ناو گیا

بوو بە ئەسپ

كاروان دوانەكەوت

باڵندەیەك فڕی و نیشتەوە زەوی

زەوی دڵۆپێك ئاوی لە چاوی هات

47
سەیربوو

سەرسامبوون هەمیشە سەیرە

كە باوكم مرد

دایكم لە چلەیدا حەلوا و تاخمی ددانی لەگەڵ خۆیدا بردە گۆڕستان

حەلوای بەخشییەوە شاگەشكە بووم

تاخمی سەرەوەی لە ژێر كێلی پشت سەری دانا

تاخمی ژێرەوەشی لە ژێر كێلی بەرپێی شاردەوە

ئەگەر خۆم پێویستم پێیبێت

بچم دەریبهێنم التان سەیر نەبێت

نهێنی بە یەكەم سەرسامبوون ناو دەنێم

هەموو شتێكیش دەچێتەوە ناو یەكەم سەرسامبوون

دڵتوندیی دارستانی دوای گەاڵڕێزانیش
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48

دڵە خورپەی چرام بۆ نواڵە ناردووە

كاتێ پەپوولە لێی نزیكبووەوە

درەختە بڵندەكانی شاری پێشكێش بەڕیشۆڵەكان كرد

منارەكانیش بۆ كۆترە النەوازەكان

پەپوولە و ڕیشۆڵە و كۆتر بە خاك ناسپێردرێن

چراش دوێنێ ئاشق بوو

نواڵە قەڵەمكێش بۆ بەرگی دیوانم بكە 

باڵێك شۆڕبووبێتەوە كە ڕۆح لە شكانی دەگا

49

سەرپەرشتیاری دارستان

بە تاساوی بەهەموو الیەكی ڕوانی

تێبینیی كرد باڵندەی كێش جیاجیا

بێ ترس بەسەر لك و ناوقەد دەنیشنەوە

ئاكام بیری لە هێڵی بێ سەروبەری ناو لەپی كردەوە

ئایا بەخت یاری دەبێت یان نا

چۆنیش لەبارەی ئاسنی داخبووی

سەنگەر و مەیدانی بێئامانی جەنگ دەدوێت
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50

پاڕانەوەی پێش نوێژ و پاش نوێژم ئەوەیە

زەوییەكی بەتاڵ مابێت درەختی لێ بچێنم

سێبەری سووك بێت 

جێی ستایشە درەخت بڕوێ

باڵندەش بێ ماندووبوون تێبپەڕن

خۆر هەواڵمان دەپرسێ و بەسەرماندا ئاوا دەبێت

چاومان بەسەر پەنجەرەوەیە

خۆر نەخۆش كەوت و لەشی ئاوسا

بە پەنجەرەوە نەهات

لەناو چورچولۆچی ناوچەوانی ورچ مایەوە

51

ئادەم دوێنێ لەدایكبوو 

نووحیش ئەمڕۆ 

شیعر ناوكی هەردووكیانی بڕی و لەسەر بەرگی دیوانێك داینان

شیر نەبوو میوەی پێشاندان 

هەتاو میراتگری نییە

بەهەردوو چاو لە سەرەوە تا خوارەوە لە بەژنی ورد بوومەوە

شار كەوتووەتە تەمەن و كلۆر بووە

هەر چڵی ئەی خانمی رووناكی و مۆزەخانەی دڵ

وەك هەناری تازە ئاڵبوو

بە یەكەم ڕێژنەی باران پاراو دەبێت
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پرچت شكۆی گوڵی سپی كردووە

ستایشی ئەو هەموو تیشكە چۆن دەكەیت

نەیانهێشت گۆمی دڵت وەك حەوزێكی درزتێبوو ئاو كەم بكات

ڕۆحم لەوێدایە و لەگەڵیان جیهان خاوێن دەكاتەوە

ئیتر پرخەی ورچ پەنجەی ئاماژەم نانەوێنێتەوە

هەر هەموومان دێین و دەچین و لەخۆڕاش ناژاكێن

52

باڵندەیەكی لە مەیدانی شەڕدا سەرودڵ كەوتوو

هێلكەكانی كە نزیك بوونەتەوە لە ترووكان

گواستییەوە ژێر چەتری ئاش

بەنێرەكەی گوت

بفڕە بۆ الی دانەوێڵەی چاوسووركەر و هاربوون

بزركردنی ئێمەش لە پیسكردنی لۆكەیەك ئاسانترە

بۆنی دەستی چەور ناناسرێتەوە

53

ئادەم بەر لە مردن پێی ڕاسپاردم 

ئەو پارچە خۆڵەی لەسەری دەمرم بیتراشە و بیخەرەوە ژێر خۆڵەوە

زۆر بە تەنیایی هاتمە ناوجەرگەی ڕێگا

دەستی ڕاست و چەپی بە وێنە تەندرابوو

ئەی خوێنی وێنەكان دوای نیشاندانی شادییەكی خودایی ساڵو لە برادەرانم بكەن

بورهان جاهید
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عومەر خامۆش

مەجید خەمناك

مستەفا پەژار

پیرباڵ مەحموود

فوئاد كەریم

دڵشاد مەریوانی

محەمەد حوسێن هەڵەبجەیی

عوسمان شەیدا

ئەنوەر مەسیفی 

هیدایەتی عەبدوڵاڵ حەیران

عەبدولخالق سەرسام

سەاڵح محەمەد

خودا هەردوو دەستی وەك كێك و كولیچەی تازە لە فڕنی دەرهاتوو ڕاگرتووە

هەڵمی نزاكانمان لەسەری دەمێنێتەوە

حەسرەت هەڵمەكێشە

فریای نزا وەرگرتنمان دەكەوێت

زەینم كراوەیە بۆ باش قسەكردن لەبارەی 

ڕێگا بە بەفر داپۆشراوەكان

كە ڕەنگیان لەناو ڕەنگەكاندا تێكشكاو نامێنێتەوە
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54

دەنكە جۆیەكم لە قەوزەی لێواری كووپەدا چاند 

پەلەی لە تەمەن كرد

زوو چەكەرەی دا

بەچكە چۆلەكە تا پەڕی نەیەت و باڵی هێز پەیدا نەكات نافڕێت

سۆراخی دەنكە جۆ دوای فڕینە

55
پێی پیاوێكی بكوژ و پێی منداڵێك

كە بەدەستی باوكییەوەیەتی بۆ سەرتاشخانەی دەبا

یان لە ژێر چەتری وێستگەی پاسدا دەوەستن و بۆ ماڵەوە دەچنەوە

هەموو پێیەكان بەشێوەیەك بەسەرتدا دەڕۆن

یەك سۆزت بۆیان هەیە و خۆشت سزا نادەی 

زەمین ئەی كێڵگەی خەونی سیمرخ

هەقیقەتی چیت

هەقیقەت لە هەتاو بە دەرەوەترە

لە مردووش نێژراوترە

56
لە دەشت و لە چیا و دۆڵ

باڵندە بەشێوەیەك دەفڕێت

جوان دێتە بەرچاو و دیتەنی

بەاڵم كە گیا تازە سەر دەردێنێت

باش سەرنجی دەدا

دەنووكی تەڕە

قانە گیا دەم و لێوی سەوزێكی تایبەتە
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57

كۆتری سەرگوومەزی مزگەوت

كە هەمیشە خۆشدەدوێن و خۆشمدەوێن

دێمە دیتەنیتان 

چاوم لەگەڵ باڵتان ئارامی وەردەگرێت

ئەمڕۆ ئاوی پاش شۆرینی مردووتان خواردەوە

بیرم لە ئاوی پاش شۆرینی برازا جوانەمەرگەكانم كردەوە

چاوم تەڕ و تەزیوە

هەرچی ئاوی پاش شۆرینی مردووانە

لە ناوی دەگەڕێتەوە دۆخی جارانی

ماسی تێیدا هەناسەی توند نابێت

دەتوانم بەڕێگاشدا بڕۆم

پارچە گوڵجاڕ لەسەر زەوی ببینم

لەگەڵ چۆلەكە لەبەر هەتاو دادەنیشین

دنیا دەكەین بە تاسە و جریوە و جووكە و غەزەل

58

لە دەرگای گەورەی قەاڵ

وێنەی چەند ئاژەڵە كێوی نەخشابوو

پیرێك خەریك بوو لە بیركردنەوەی مەرگدا ون دەبوو

گوێی لە دوا كۆپلەی گۆرانیی دەروونی گرت

هەموو شتەكان پێشتر بیندراون

ئەی جەنگاوەری ڕووناكی
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شتەكان بناسەوە و ساڵویان لێبكە

پاشان بڕۆ بۆ ئاهەنگ

ئاژەڵە كێوییەكانی سەر دەرگای قەاڵش

ناچنە بەرەی بكوژ یان قوربانی

دەچنە ناو پاوانی خودا و سرووش بەسەر سرووشدا دەڕژێ

59

بەفر بەناز و خاكەڕایی چەتری بەسەر گۆڕی جوانەمەرگان بەستووە

لە خەرمانی گەنم دەچێت

ئەسپی پەیتوونەكانیش كلكیان لە ژێر بەفردا ڕادەوەشێنن

ڕێ دەدەن كیژان پرچیان بە یاڵیان بچووێنن

ڕوو لە زیندووبوونەوە و خۆ بەراوردكردن چەند ئاسانن

60

ماسی لەناو ڕووباری تیژدا ناتوانێت بنووێت

كە گیانداریش خەونی نەبوو

بەرد ئیرەیی پێ نابات

بەرد تەمەنت لە برژانی قلە نۆكێك كورتترە

سەرزەنشتی گیانی ئادەمیزاد بكە

بۆ ئەوە دەچێتە بەرباران 

پێستی ئەستوور ببێت
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61

بەبەغا لەسەر بەردی سەرشانی سیزیف نیشتووەتەوە

نیاز دەخوێنێ و فاڵ دەگرێتەوە

هەر كاتێكیش خەوی بێت دەنوێ

باڵی باڵندەیەك ئازاری هەیە

62

گوڵەشەوبۆ لە ژێر تاریكیی شەودا

قژی خۆی باڵو دەكاتەوە

گوڵەبەڕۆژەش لە گەرماییی ڕۆژ

چاوی گەورەی دەكاتەوە

شەوبۆ و گوڵەبەڕۆژە

ڕەگیان لە نەوت نزیك بووەوە

قەد هاواری لێ بڵند بووەوە

ئەمشەو خەونم دی كەسوكارە نزیكەكانم مردوون

ئەرێ گوڵ لە كوێندەرێی كاتدا پڕ بەدڵ وچان دەگری

دەمەوێ وچانێك بم

وچانێك 

ڕەنگی یەكەم ئارەزوو پێكبهێنم

63

هەرچی ڕوخساری ئاشقەكانی هەولێر هەبوو

هونەرمەندێك لە دیواری قەاڵ كردی بە تابلۆ و ڕەنگەكانی گونجاندن

باران ڕەنگەكانی نەسڕییەوە
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خۆر لە ئاسمانیاندا بڵند بووەوە

تێر بۆنی بن باڵی چەوری مراویی كرد

ڕۆنی كونجیشمان بەسەر گەنمەشامی تەقێندراودا پژاند

64

دەستی خستووەتە ناو دەمی سەگی هار

لە شەقامیشدا چاو بۆ هێمنیی خەڵك دەگێڕێت

خەیاڵ بردمیەوە سەر ڕووداوێكی ناخۆش

هێزی ڕسكان و ناخ نوێژم درێژ دەكەمەوە و داوا دەكەم

لە خەواڵووبوون و خەونیشدا بەسەر ئاگری هەڵەشەدا پاز نەدەم

ئەی خودا مردوو لە باوەشتدا وریای كەلوپەلەكانیەتی

ئەمڕۆ شار ئاسمانێكی شینی هەیە

ڕۆژ جوانە و دێتە ناو ڕوخسارمانەوە

ئەی هێزی ڕسكان و ناخ نوێژم درێژ دەكەمەوە

خەیاڵیش دەمباتە ئاهەنگێكی ساكار

فوو بكەم بە دەبدەبە گەورەكەی ژیان و نەتەقێ

65

ژنێك كتێبی مێژووییی زۆر خوێندبووەوە

لە هەوای فێنكی ئێوارەدا

بەسەر مەكینەی دوورمانەوە

ڕادیۆی ناوخۆی لە نزیك خۆی دانابوو
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كراس و بێجامەی بۆ مێردەكەی دەدووری

بێژەریش پرسە و ڕووداوی كوژراوێكی ڕادەگەیاند

لەم واڵتە كەس بۆی نییە كەسێكی تر بكوژێت

ژنەش دروومانی ڕاگرت و سەری هەڵێنا

بۆچ نا

كێڵگەی لۆكە و گەنمەشامی شیریان پێشكێش بە جۆخۆركە كردووە

66

باڵندەی بەیان هیچ شتێك لەبارەی تاریك و ڕوون نازانێت

دەستەوەستان چاوەڕوانی ڕژانی خۆرە

باڵندەی باران هیچ شتێك لەبارەی تێنووێتیی زەوی نازانێت

دەستەوەستان چاوەڕوانی دابارینە

جادووبازی حەكایەتخوان لەسەر چیای زێڕ و زیو وەستاوە

باڵندەیەكی فریودەری بۆ بەڕێوەبردنی زەمین ناردە خوارەوە

باڵندەی فریودەر بەردی یاقووت خۆراكیەتی

لەسەر كلكی هێستری چەمووش نیشتووەتەوە

فەرمانڕەوایەتی دەكات

ئەی فەرمانڕەوا

چ نوێبەخشێكی بەزەبری

ئاوی كتری هاتووەتە كوڵ و دەشتوانی لە باڵندەی سەر ئاو بگەی
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67

خەو لە چاومدا شكاوە

مانگیش بەنیازی بەجێهێشتن

بەاڵم بەدڵڕەقی نا

بە نەرم و سەنگینی دەستی لەناو دەستم كێشایەوە

الی من جوانترین خەم ئەوەیە

لە مۆمێكی تواوە بخۆی و بەخەاڵتی دیداری بگەیت

خەم پشتگوێ خستنیش بەختیارییە خودا دەتداتێ

قوربانیی زۆریشی ناوێ 

مەلی خۆشبێژ نیشتەوە سەر كتێبخانەم

لە گشت ئاگادارە و هیچ دەنگیشی نەكرد

ئاشنابە ئەی گیان و دڵ بە بەختیاریی خودایی

68

بەهرە و سرووشی شاعیرێك ڕژا

باخچەی لە كێو دروست دەكرد و دەیهێنایە ناو مااڵن

باڵندەی خۆشبێژی لە ئاسمانەوە بۆ دەستنیشان دەكرد

دیمەنی پڕ لە ڕازی بەهرە و سرووش خەوی لێخستم

هەموو شەوەكە باران باریبوو

كێو هەستدارە

كاتێك بەردێكی لە سینگ هەڵدەگرن بۆ پەرژین

چاوی ڕوون و گوێی سووك دەبێت

لە هەمان تاسە و شاگەشكەیشیدا بەردێكی لە سینگ دابپچڕن
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بۆ سەرشكان و داخستنی دەمی كانی

كوێر و كەڕ و ئازاری زۆر دەبن

زەمین بەشێوەیەكی ناڕێك ڕێكناخرێت

فیشەكم لە باڵی ئەو باڵندە خۆشبێژە الدا

كە دەیویست دەستم بگرێ و بمباتە ئاسمان 

ئەستێرەیەك باوێشكی دا و تیشكێكی گەیشتە زەوی

جەژنی كۆچی ڕیشۆاڵن بوو

69

یاڵی ئەسپی دارین بۆنی با خۆش ناكات

ئەسپ ئارەقە بكا بۆنی ڕێگاوبان خۆش دەبێت

لە ماڵیشدا هێل و دارچین و قاوەی كوتراو و بڕمووتی

خۆر كە ئاوا دەبێت

گیانی ناسپێرێت

گیانەوگیانی جەستەی شەهیدێك دەبێ

گیانی بەهێزی جوانی دەباتە مەیدانی پێشبڕكێ و نیشان

ڕووبار بە ماسی دەڵێت

كاتێك دەستی مرۆڤت پێكەوت مەیەرەوە ناوم

ڕاوچی شكۆی شێواندووی

با دەچێتە ناو پەیژەی زایەڵەیەك

لە یاڵ و ئارەقەی ئەسپێكەوە
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70
كۆترە باریكە پێویستی بە تۆماری مێژوو نییە

بزانێت لە جەنگە گەورەكاندا كێ دۆڕاوە و كێش براوە

ئاو تێكەڵ سەرچاوە دەبێتەوە و بیركردنەوەیەك دەیباتەوە ئەوسەری ژیان

تەماشای چاوی هەر یەكێكیش دەكات

بیەوێت بیخواتەوە یان لە گۆزە هەڵیگرێت

بە پێدزە و ئاشكراش دێتە ناو خولیاكانمانەوە

ڕەنگە لە بیركردنەوەی باڵندەیەكدا مێژوو ببێتە ویژدانی شوێنێك

كە دانیشتووانی هەمووی دەنگخۆشن

یان جاڵجاڵۆكەیەك تەونی بەدەوری لكە گیایەكەوە چنیبێت

نازاندرێت نە ڕێگای خۆری لێ دەگرێ

نە لە تەپوتۆز دەیپارێزێت

مێژوو ئەی كەف

بۆ هەموو شتێك بەكار دێیت

لە نائاگاییتدا كەڵەباب دەنگی دەڕسكێت و بۆ ئاگاداركردنەوە دەزرینگێتەوە

71
من لە ماڵەكەی خۆمدا ئاگری فەرامۆشیم داگیرساندووە

سەرقاڵی نهێنیی ڕووناكیم

ئاگر بۆ دڵێكی نەسرەوتوو سێبوورییە

مەڕ كە شیر دەداتە بەرخەكەی

بۆنی دەمی خۆش دەبێت

بەرخ بە شكۆوە یاری دەكات

دایكیشی دڵڕێژ دەبێت لە زەردەخەنە و تاسەی بەخۆوە نازین

چاوچنۆك كێش و سەروا نابەخشێت و ئاگری فەرامۆشی پێ ناكرێتەوە
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72

تراویلكەیەكی تەنك 

وەك خوری بەرخ لە ناوچەوانی شار درەوشایەوە

كێش و سەروای شیعرەكانی تەرازوو كردینەوە

براكوژی یەكەم

براكوژی دووەم

براكوژی سێیەم

براكوژی چوارەم

براكوژی پێنجەم

براكوژی شەشەم

براكوژی حەوتەم

براكوژی هەشتەم

براكوژی نۆیەم

براكوژی دەیەم

براكوژی یازدەم

براكوژی دوازدەم

براكوژی سێزدەم

كوڕ و كوڕەزام زۆر ماون

بۆ زیادكردن و شكۆدان بە ژمارە

چاویلكەمان لەسەر كۆلكە دارێك دادەنێین

مردووەكانمان پشت و پەنا بوو

لەناو گۆڕێكی كراوەدا ماونەتەوە
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73

درەخت بەتەپوتۆز ناخنكێت

منداڵێك چەترێكی سووری بەسەر خۆیەوە هەڵدابوو

وای ڕاگەیاند سروشت وریا بووەوە

جاڵجاڵۆكە لە جۆشی ژیان داوی تەونی خۆی توند دەكات

تكایە خێراتر تەونت بچنە

سروشت وریا بووەتەوە و بەئاوازی گۆرانییە فۆلكلۆرییەكانمان دادێتەوە 

74

لە ڕووبارێكی كورتدا

لەو قەراغی كەروێشكێك دەست و پێی خستبووە تەنكایی 

لەم قەراغیشیدا ئەژدیهایەك

ناوەند چ خەسڵەتێكە نازانین

زەوی هێمنیی خۆی دەپارێزێت

خۆشبەختیی گیانلەبەری دەوێ

چاو و گیان و ناخ و دڵ ماندوو ناكات

شنەیەكی نەرم و ئارام هەڵیكردووە

دانە مرواری تاسە و گەرماییی خۆی دەباتەوە ناو چاو و گیان و ناخ و دڵ

مرۆڤ تاڤگەیەكی ڕژاوە

ڕووەو ڕووبارێكی درێژ
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75

ئەگەر تەشیی ژیان باتنەدا

دڵخۆشیی میوە هەست پێناكەین

لە كاتی پێگەیشتنیدا خرۆشی ئەو دەستانەش كە لە هەوادا دەیگرێتەوە

پێستی دەست و پێستی میوە گرانی الدەدەن و هات دێنن

ئاسمان حەكایەتی ڕژانی ئەستێرە نازانێت

زەوی ئیرەیی نابات و گیان لە وێرانەیی دەپارێزێت

76

مۆنالیزا و كیژی كافرۆش 

ڕازی نەبوون بە سینگی دیوارەكان بمێننەوە 

لەگەڵ ئێمە هاتنە كۆاڵن و بەراوردی بڵندایی شۆستە و شەقامیان كرد

گوتیان بە دڵ داوا دەكەین لەگەڵتان 

لەسەر كومباری ماڵتان دانیشین و دەستچنی كیژەكانتان تەواو بكەین 

پاشان یاری مندااڵنتان كۆ دەكەینەوە و چاوەڕوان دەبین ناو لە منداڵی خۆشمان 
بنێین

بۆ ئەوەیە بەدوای ڕسكانی دوو باڵدا 

دێم و دەچم و دەوەستم بزانم هەوای ئاسمان پاراوە یان زەوی

ئەرێ بۆ باڵندەی بەجەرگ و مەند لە ئاسماندا دەمرێت

لە زەوی لە پەنای پنجە گیایەكی هەناسە گەرمدا

جەستەی دەبێتە سەرچاوەی چلچرای ئەو شەقامەی لە ئێمە قەدەغە نەكراوە

هوماش گومانی لە زەوییە

ئای سەرسامی نەزانین
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77

جەستەیەكی سارد و خامۆشە بەدی 

بەدیار تەرازووی سەرشانی فریشتەوە

ئای باڵندەی لە سینگی زەویی شێدار هەڵفڕیو

مرۆڤ لەناو كێڵگەی لۆكەدا

داری دەستی داپڵۆسێنەر بشكێنێت و دڵی نەلەرزێت

لە وەڕینی سەگیش تەنیا خۆی بێتە بەردەرگا و سەیری بەردەمی بكات

چارەنووس دەمارەكانی دەموچاوی گرژ ناكات

78

دەریا ئەم هەموو هاوار و خرۆشانەی بۆ ئەوەیە

لە ترووسكەی چاوێكدا دابەزێتە ناو گیان و جەستە و بڵێت

رێگای شیعر و درەوشانەوەی چارەنووس یەكە

رێگای دڵپیسی هەزار

ئەی شیعر كوڕە تاقانەكەت ئاگری جگەر هەڵیگرتووە

نامەیەكی دوور و درێژی بۆ نووسیویت

تێیدا ساڵوێكی پێشكێش بە ملمالنێی خڕۆكە سپی و سوورەكانی زەوی كردووە

نە دڵم لە شیعر شكاوە

نە شیعریش دڵی لێم كەوتووەتە خرتەوپرتە

ئەوە ئاواز و سیمای درەوشانەوەی چارەنووسە

لێم ون نابێت 

ئەی شیعر و هاتی دڵ

بۆیە پەنجەرەم بەسەر بێباكی كردووەتەوە
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ئاوێنەیەكی بێگەردم لێوە داناوە

قازیی دەغەڵ ناوێرێت بچێتە ناو ئاوی ڕوونەوە

یان لەسەر بەردی قەراغ ڕووبارێك بوەستێت

تەماشای تریفە بكات و لەرزوتا نەیگرێ

ئومێد هەزار باڵی هەیە

79

بۆ وا بێسرەوتم

پەلەمە لەگەڵ خۆر لە ئاوێكدا مەلە بكەم

پاشان نازی چاوی گۆپكە ببەمەوە سەر گەرماییی چاوی شوێنپێیەك

كە هێشتان فرمێسكێكی گەرمە بە ڕێگاوە

هەموو شتێكیشی لە یاددا دەمێنێت

زەردایی مانگ لەناو شینایی ئاسمان خەمڵیوە 

ئەو هەموو جوانییە لە دڵدا دەجووڵێنێت

كە من وەك باڵندەیەكی شەرمن ناتوانم بۆ الیان بفڕم 

ڕوخسارت بدرەوشێتەوە لەگەڵ سرووشی دیدار دەدوێم

كوێرمكە تا بتبینم

خۆم لەبەر خۆرەتاوی ڕووت هەڵخەم 

نازانم بۆ گوڵی دیدار نە هەڵمی لێ هەڵدەستێت

نە خوناویشی لەسەر دەكەوێت

تەماشای دڵی خۆم دەكەم

كاروانێكی ئاشنا بەالمدا تێدەپەڕێت و لە پیسبوون یان پیسنەبوونی ئاگر دەپرسن
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80
جادووبازێك كتێبی ئومێدی ئاسمان

تەورات و ئینجیل و قورئان

هەریەكەی چەند بەشێكی لێ خوێندبوونەوە

لەو شوێنەی جێی هێشتبوون

وەك نیشان و دڵنیابوون پەڕێكی تاووسی لەناو دانابوون

ئەمە زانینێكی نوێیە

بۆ تاهەتایە لە ناویاندا ڕەنجەڕۆ و سەرگەردان دەبین

بەدووكەڵ دەستی خۆمان ڕەنگكرد

ڕێنووسی ناوی پێغەمبەرمان لێ تێكچوو 

نازناوەكانی خوداش 

81
ئەمڕۆ سێبەری برادەرەكەم لە زەوی هەاڵت

سمۆرەیەك بەدوایدا چوو

مژدەی بۆ نەهێناینەوە

نازانم بێزار بوو یان لە ترسی لەناوچوون ڕێوڕەسمی ئەو كۆچەی هەڵبژارد

كات بەزەبرە و توانای قسەكردنیشی نییە

دەستكاریی ڕەنگی سێبەری پێناكرێت

زەنگی دەرگاشم لەسەر ئاوازی بەناو ئاودا ڕۆیشتنە

چاو گراناییی سووك بوو

لەسەر سێبەر الیدەدەم

بەهیوایەكی لە ڕادەبەدەریش 

گوێ لە زەنگی ئاوازی دەرگاكەم دەگرم

ئەڤینی بێباكیم زیاتر دەكات
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82

قسەیەكی نازكێشراو چل شەو و چل ڕۆژە لە دڵم ماوەتەوە

پەیامێك دەخاتەوە

گۆرانییەكی خورپەهێن و پڕ مووچڕكەش لە گوێم نزیكدەبێتەوە

دڵ و گوێ شەرم دەنووسرێت و دەسووتێندرێت و چاو دەبووژێنێتەوە

قسەم دوابخەم

گۆرانییەكەم تەواو دێتە گوێ

گۆرانییەكەم دوابخەم

قسەی دڵم پەیامی دەگەیەنێت

قسە و گۆرانی كەشتیی جەنگ

لەمەیدانی مان و نەمان كشایەوە

بۆ ڕاوەماسی چووەتە ناو دەریا

مەتارە ئاوێكی سازگاریشی لەگەڵ خۆیدا بردووە

83

لە ئایندەیەكی زۆر دوور نا

شەیتان گیانەوگیانی نووسەرێكی گوێڕایەڵ دەبێت

هەموومان دەهێنێتە سەر كاغەز

لەم نزیك و دەوروبەرەدا

ڕێگایەك دەست پێناكات

لە هیچ شوێنێكیش كۆتایی نایە

كاروان نائومێدە

مرۆڤێك هەردوو پێی بە مین پەڕیوە
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عەزیاش ڕێگا دەگرێت

برسی بێت الدەدا

درەختەكانی نزیك سەرچاوە وشك بوون

84

بەسەر گردێك سەركەوتین

دووڕیانێك دەركەوت

دوو پیاوی لێ نزیكدەبوونەوە

ماسیگر پێش هاوێشتنی تۆڕ و قوالب

ناتوانێ بیر بكاتەوە

لە شوێنێكی هەڵە چاوەڕێم كردی

ئەی وەفا و دروود من و تۆ نان و خوێی یەكتریمان خواردووە

ئاگر سزا نییە و گوێڕایەڵتم 

وەك تەمی نەرمی بەیانییان نیشتوومەتە بااڵت و بەرز دەبمەوە

ئاسۆ پاك دەكەمەوە و چاوتان لێی كۆ دەبێتەوە

دڵ بە نووسینی ناوچەوانت لە كزە و خورپەدایە

گواڵو دەڕژێتە سەر یاقووتی ئەنگوستیلەم

وەفا و دروود دێتە ژوورەكەم و تابلۆ هەڵدەواسن

هێز و حیكمەتی خودا لە ناوچەوانی تابلۆ دەدرەوشێتەوە
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85
دێر

كەنیسە

مزگەوت

سێ دەرگای خەواڵوون

بەهرەمەند تابلۆكان لە كوێ هەڵواسم

ژەهر هەیە و مانگیش تریفەی دێ

سااڵنێكی زۆرە هەرسێ دەرگا هاتوچۆیان تێدا گەرمە

لە دەرگایەكیانەوە ناوی خۆم بیست

هەڵۆی خەواڵوو بڕۆرەوە ناو ژوورەكەی خۆت 

دڵ تیشك و چرایەتی

ئاگردان و پیانۆشی تێدایە

ئاسانە لە مێرگێكی بۆنداردا

مرۆڤ بیت و لێیەوە هەڵكشێیت بەرەو ئاسمان

لە زینداندا دوو باڵ لە دەستی مرۆڤ دەڕوێن

86

ئەرێ خۆر لە هەاڵتن و ئاوابوونیدا چۆن بیردەكاتەوە

شۆڕشگێڕێكی بەجەرگە

لە هاتن و چوونی خۆی پەنا نادات

بەپێوە شەڕ دەكات

جێپێشی لەسەر هیچ شتێك نامێنێتەوە

بە بەختە نازانێت بیر بكاتەوە

تەنیا دەزانێت هەڵبێت و ئاوابێت
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گایەكانی ناو سێرك بە سووڕی ئارام دەبنەوە

خۆر بەدڵ نەلەرزینەوە ڕایگەیاند

بنەچەی دەچێتەوە سەر گای لە شەڕ

87

سێبەر و هەتاو دوو دیكتاتۆرن

یەك ئەویتر لەناو دەبا

تاهەتایە لەم شەڕەن و ناوبژیوانیان نییە

دوودڵی ڕوخساریانی گەرم و سارد كردووە

قەت تێرخەو نابن

88

ئەمڕۆ شیعرەكانم بە بن باڵی كۆترە باریكەوە وەنووسان

بەشیعر بگەم

بەهەموو چركە بێ پەرواكانی ژیانم دەگەم

چونكە سبەینێ مردنە

چەند ڕۆژێك لەمەوبەر خدری زیندە بەپێش ماڵەكەی مندا تێپەڕی

لێرەوە مەڕۆ

بێرەدا بڕۆ

چاوساغت بۆ چییە

ژیان بەدیلی گرتووی

بۆنی خۆشی خۆی لەناو قۆزاخە دەهێڵێتەوە
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89

هەنگ حەوانەوەی نییە 

گوڵ لە كوێ چاوەڕوانی دەكەیت 

ئەی جادووگەر كە برینەكان ناشاریەوە

بەخت لە ناوچەوانی قۆزاخە و چلچرا دەخوێندرێتەوە

خەڵكێكی بێشوماریان خستە ڕێگاوە

بۆ خەولێخستن و خەوخۆشكردنی گورگ

لە شوێنپێی مرۆڤ قاز و مراوی لە ڕووبارەوە فڕین

بۆ نزیكبوونەوە لە گۆم

90

سێ تێلم لە سینییەك بەست

بە بنمیچی بەلەكۆنەم وەكرد

كوكوختی ئەو پووشانەیان هێنا

بەسەوزی هاتی دڵی من بوون

بەدەستەكانم وێنەی هێالنە و كوكوختیم كێشا

ئێستا سینی و هێالنە و كوكوختی نەرمونیانن بەدەستمەوە یان نامۆ و لەرزۆك

دەست دەتوانێت پاشماوەی ڕووداوەكان كۆ بكاتەوە

لە ڕووداوەكانیشی جوانتر بكات

دەستكێشی سینی زانی لە گرانایی ڕزگاری بوو

ژیانی هی دەنگ و دەنگدانەوەیەكە

ئێمەش گوێمان لێیەتی

چی فریومان دەدات

بە ئاراستەی ڕۆژهەاڵتن دەڕۆین
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بە ئاراستەی ڕۆژئاوابوونیش دێینەوە

كێشانی وێنەی شتەكان ئاسانە

كۆشام و خۆم كۆ كردەوە

نەمتوانی وێنەی پەپوولەیەكی تووڕە بكێشم

91

باخچەوانی باخچەی بچووكی گەڕەك

قەوزەی لێواری جۆگەیەكی بەر سێبەری لێكردەوە

وەك پەین بەناو باخچەی بەرهەتاوێكی سووری پەرت كرد

پەڵەی خوێنی ماسی و بۆق و قڕژاڵ دەركەوتن

بەكراس و پانتۆڵی پیاسەكەرانەوە لكان

سیسارك ئامۆژگاریی بۆ بەچكە چۆلەكە هەیە

گەمارۆی گەلەگورگ ڕێگای بەرخ دەبەنەوە سەر قیڕی كواڵو

سەرنج و سۆزی خەڵكیش

92

ماوەیەكی پڕ گیان و دڵ

لە دەشتودەر و كێڵگەدا هاوگیانی گا و ئەسپ بوو

بە دەستی پڕ دەمار و خوێنی

سمۆرەی ترساوی خستووەتەوە سەر لكی بڵند و بە بەرهەمی دارگوێز

دوای ماندوویی و پڕ تاسەبوون

دەرگای ماڵی بۆ نەكرایەوە
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خوێنبەری دەستی خۆی بڕی

خۆی كوشت و نەچووە جیهانی مردووانەوە

بووەوە منداڵێكی فڕفڕۆكەفرۆش

پاشان شخارتە و مۆم و خوێدانی سەر خوان

93

وردە بەرد و زیخی سەر زەوی و ژێر ئاو خولیا و خەمن

ئەو ماسی زگی لەسەر دەخشێنێ

ئەمیش پێی ڕەشی مرۆڤ

وردە بەرد و زیخ

جگە لە ماسی و مرۆڤ چی ترتان خۆشدەوێ

لەناو دەنووكی باڵندەیەكداین

دواتر لەناو چین و ساپیتەی خانوو

بیر و دڵ نابن بەیەك

باڵندەی گۆشتخۆر لە بەرزایییەوە

دانەوێڵەخۆر لە ژێر باڵی خۆی دەبینێت

ڕەشەبا ڕووبەڕووی باڵ دەبێتەوە



161

94

ئەنگوستیلەی سلێمان چیت لێ بخوازم

زۆرمان لەو باوەڕەیداین

سروشت لە كراسێكی سەوزی پاراودا لەگەڵ هەموومان سەما دەكات

لە دڵەوە دادەخورپێین و سوور سوور هەڵدەگەڕێین

لەبەر حەوشەی ماڵەكانمان سەرمان بەسەر شانی خۆرەوەیە و دادەگیرسێین

دەشتوانین كلیلی دێرین لە كونی دەرگاكاندا بسووڕێنین

دڵۆپەكانی باران بۆنی سابوون دەهێنن

لە كراس و پانتۆڵی تازە شووراومان دێت

95

باڵندە درەختی بۆنخۆش دەخوات

خۆشبێژ دەبێت و بەبای باڵی ئەوینداری شەیدا دەكات

دەمدەمییە

جاریش وایە دەنووك لە ڕەژوو و شتی تر دەدات و هێلكەی خۆی دەخواتەوە

شەڕانگێزی دەخاتە گەڕەكەوە

مندااڵن دەستیان لە ئەستۆی یاری دەترازێ

كۆاڵن وەك ناولەپی شاعیرێك كە گژوگیا لە زمانیدا مردبێ خۆڵەمێشی دەبێت

گوڵەگەنمێكی لەخۆبردوو خۆی لە ناوچەوانمان دەسوێت

بۆ بۆنخۆشبوونی دەنگی باڵندەش لە هەموو شوێنێك دەڕوانێت

دەنكە توویەك لە درەخت دەبێتەوە و دەكەوێتە ناو ئاوی زواڵڵەوە

ئاو بیر دەكاتەوە لەشكری شكاوە 

جگە لەو دەنكە تووە هیچ شتێكی تری لە دەوروبەریدا نییە 
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96

دوای پیاسە و ماندووبوون تەمومژ بەرچاوی بەردا

گەڕایەوە ماڵەوە

مێروولە لە پێیەكانی دەرچوون

بە چەقۆ سەموونێكی شەقكرد

لەفەیەكی كەرە و هەنجیری لەناو فەخفووری دانا

چەقۆ لەسەر مێزەكەدا بریسكایەوە

چەقۆكەی بە پەتێك بەملی خۆیەوەكرد

لەو بیركردنەوەیەدا سەرگەردان بوو

خۆكوشتن بە چەقۆ یان بە پەت ئازاری كەمترە

ئەوەشی دەزانی چەقۆ و پەتی ماڵەكەی خۆی

لە چەقۆ و پەتی هەموو شوێنەكانی تر بێ ڕق و كینەترن

پێی لەسەر ڕێگای پڕ تیشك دانا و ڕۆیشت

ڕوخسارێك ڕووناكی دایبپۆشێ دڵ و چاوی هەقیقەتە

تەمومژ بەرچاو و دڵ بەردەدا

97
كیژ سێوێكی گەییوە

زوو نەیخۆیت كلیلی قفڵی كۆشكی بلوورینت دەخاتە دەریاوە

باڵندە لە تاو ئازاردا هەڵدەفڕێت و دەچێتە ناو شیناییی نادیارییەوە

هێالنە لە ئازادیی نیشتنەوەدا دروست كرا و گەرم و خۆش بوو

بەسەر دیواری ڕووناكییەوە هاتم

دەستم بردە ناو سووراییی ئاگر

سووتانم بەفیڕۆ نەچوو

باڵندەیەك لە زەویی بۆنداردا هەڵفڕی و نیشتەوەش 
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توانیم نهێنیی درەوشانەوەی ئەنگوستیلە و چاوی گوڵەبەڕۆژە لێكبدەمەوە

دروود بۆ تەم كە دڵتوند بوو كەس نازانی بۆ كوێ دەڕوات

زەنگی دەرگا دەنگی لێوەهات

مافوورەكانی نوێژ كۆدەكەمەوە خەریكە باران دەبارێ

ئەرێ بۆ نوێژی ڕۆژەكان لەسەر دووگورد دەكرێ و نوێژە بارانەش لەسەر خۆڵ

98
تەنیا و دڵخۆش لە خانوویەكدا سیمای خەڵكانێك 

چەندان ساڵ پێش ڕوانی درەخت ژیاون 

پێمگەیشتوون 

یان لە ماڵی گیان لەناو ئاواز و گۆرانیی كوردیدا ڕێبوار و كاروان بووم

منداڵەكانم لە باخچەی ماڵەوە گوڵیان ئامادە دەكرد

دەچوونە سەردانی نەخۆشێك

مانگ خەو چاوی گران كردبوو

سەری خستە سەرشانم و سكااڵی كرد

بۆ كاتێكی كەم نۆبەتداری زەویی لێوەربگرم

مانگ كە سەرت ئەوەندە گران و پڕ بینینە

ئەی بۆ لە دەموچاودا هەر الوی و چورچولۆچت تێ نەكەوتووە

كەواتە فریودەر و نەوەی دووڕیانی

ئەشق لە كەسدا نادۆزیتەوە

واتكرد لە تەماشاكردنت دوودڵبین

ئەی ئاواز و گۆرانی كە مردم درەختێكی تێر ئاو و خۆری سێبەر سووك

لە خاكی گۆڕم پەروەردە بكەن

تا مانگ سەری گرانی لەسەر شانم البدات و لە پەنایدا بحەسێتەوە
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99

زەوی كراسی قورئانی لەبەردایە

هەموومان بڕوامان پێیهێناوە

بەردی سەرشانی سیزیفم وەرگرت

بە دارالستیك هاوێشتمە باڵندەیەكی چەقاوەسوو

كە دەیویست لە داری كرمی دان بخوات

بەرد وێنەیەكی كۆكراوەی توانایە

شانی سیزیف خوێنی لێدەچۆڕێ

دەمارێكی چاالك ناهێڵێ بۆگەن بكات

توانا لە خوێندا دەسووتێت

100

كەسێكی پڕ تاسە دەستی بەقوڵفی گۆزەوەیە

چاوانیشی دەبریسكێنەوە

باڵی نەرمی كۆترەباریكە بۆنی هەڵووژەی گەییو بەرز و نزم دەكاتەوە

گوڵەشەوبۆش هەناسەكانی دەپێچێتەوە

دەیسپێرێتە كەمەری پەرژینێكی عاسێ

شەمشەمەكوێرەش بەدڵێك كە لە خڕیلەیەكی بەتاڵی ئااڵندووە دەڵێت

ئەی گوڵەشەوبۆی دەستەخوشكم

بینینی هەتاو بەدبەختی دێنێ
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101

تووڕەبوونێكی توند بە ڕوخساری زەوییەوە دەركەوتووە

چاوەڕوانی ویست و ڕێكەوت و بەخت ناكات

شوێنێكە بۆ گریان و خەستبوونەوەی تاریكی

مار لە گریانیدا دێتە سەر كلك و دەكەوێتە سەما

كراسیشی بە گڵۆپی ماڵەكانمان هەڵواسیوە

تووڕەبوون ڕوخساری زەویی بەردا

كێڵگە و بەرهەم بە بڕشت دەبن

ژنێك زانا لە بڕین و چنین و دروومان و نەخش هەڵكۆڵین لەسەر دەفر

كراسەكەی هێنا خوارەوە

لەسەر خشتێكی قوڕی دانا

خشتێكی تری لەسەر دانا

ئایا بۆ چینی دیوار بەكەڵك دێت

هیوا لە چینی دیوارەوە دێتە ماڵ

دیواربەندێك بەدەوری ڕەز و ئاوێنە و مێژوومان بەردی سێبوورییە 

زەوی زەردەخەنەیەك دەكات

ڕەز و ئاوێنە و مێژوو وەریدەگرنەوە
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102
لكوپۆپی درەخت پەناگەی چۆلەكەن

بێچووی چاوی بەشیناییی ئاسمان هەڵدەهێنێ

دەگمەنترین چاو چاوی چۆلەكەیە

هەموو شتێكی ئاسمان ڕووخۆش و دەم بەمژدەن

بەاڵم مانگ لە ناوەندی ئاسماندا لەنگەر ناگرێت

هەردەم لەالدا دەدرەوشێتەوە

كەو لەناو باڵنداندا قاچ و دەنووكی سوورە

زەوی دڵی لە خوێن شكاوە

لە ئاویش دەپرسێت 

ڕاوچی تۆڕی شوێنی مەند و گێژەنیان جیاوازە و میهرەبانانە نامرن

103
دەنكێ هەنار تكایە چاوی ئەسپ

مانگ لە ژوور سەری هەاڵت

سواری سەر پشتی بەختیارە

خوناوی پرچی هەتاو گەمارۆی نادات

تەمەنی مانەوەی خۆی دەزانێت و بیری لێدەكاتەوە

خوناو نمە ئاوێكی هەڵەشەیە بەردەوام لە مانگی ژوور سەری دڵگرانە

حەز دەكەم پڕ بەدڵ ماچێك لە تریفەی ناو ئەو كانییە بكەم

كە لە بوون بەچاوی ژن ناترسێت

زەوی خوێنی هەموو دنیا دەخوات

خوداش نهێنیی پاراستووە

یەك شت لە ژێر ئاسماندا تازەیە

سادەییی ژیان و بریقەی چاوی باڵندەی سەر هێلكە
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104

باران بێئەوەی بەناو ڕیشاڵی زەویدا بڕوات

مۆری لێوی بەسەر سینگ و ناوچەوانی جێهێشت و ڕۆیشت

پەنجەم چاوە بەدوای جۆگەلەكانی بن زەوی

لە چاوترووكانێكدا ڕێی دادەخرێ

لە چاوترووكانێكی دیكەدا هەزاران ڕێ دەستیان لە پێشدا ڕادێخن

جامێكی لێیە بۆ ئاوخواردنەوە 

خاكی نێوان پەنجەكانم سەكۆی حەسانەوەن

گۆمی یادەوەری و خەیاڵمان پڕ دەبێت

قاز و مراوی نیازی هاتنیان هەیە

باران ئەی دۆستی باب و باپیرانم

هێدی بەسەرماندا تێپەڕە تاسەی نادیارمان دەڕژێتە سەرەتای جۆگەلەوە

ئەم دیمەنە ببینە

كەلووە ئێجگار بڵندەكان

ئیرەیی بە كەڵەكەداری حەوشەیەك دەبەن

كەڵەبابێكی لەسەر خەوتووە

دڵخۆشە لە بڕیاردان

یەكەم تیشكی بەیانی ساڵو لە قاز و مراویی ناو گۆم دەكات

لە شادی نزیك دەبنەوە

ڕووناكیی ئەم نزیكبوونەوەیەی ئاشكرا كرد
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105

باران ئاوریشم تەڕ دەكات و خۆریش وشكی دەكاتەوە

بۆنی ئاوریشمی تازە وشكبووەوە

هەرچی هێڵی سوور هەیە دەیكات بە زەنگوڵەی ملی كەروێشك

لەرینەوەی باخەوباخ دووبارە دەبێتەوە 

سەیر لەوەیە

لە مردن زۆر دەترسێم و ڕكیشم لێی نابێتەوە

ئاسمان بەس لە بەرزایییەوە شین نییە

مەرجیش نییە سبەی ژیان پڕ حیكمەت بكات

ئەمڕۆ بەسە

گیانی خۆی بۆم بەخت كرد

ئیدی سۆراغكردنم لە چی

106

من و شیعر گوڵێكین لە دەستی بادا

ئەدی ئەی یاری نهێنی

ئەو دەستە كێیە لە با وەرمان دەگرێت

ئەمسەر و ئەوسەری مەرگت بۆ دەكەم

ئەی ژیان و حیكمەتی بەرزبوونەوە تا الی شیعر كە دڵی لە هەرمێ ناچێت

ئەوسەر و ئەمسەری ژیانت بۆ دەكەم

ئەی مەرگ و حیكمەتی بەرزبوونەوە تا الی شیعر كە دڵی لە هەرمێ ناچێت

شیعر ئەی الی چەپی سینگی زەوی و ئاسمان

دوێنێ لە بۆنی شیعردا لەدایك بووم

دەمڕاستی بڕواپێكراوی زەویم
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دێم و دەچم

دەبینم قەلەڕەش لەسەر قاوغی كیسەڵ وەستاوە

بە بەرباڵوی دەڕوانێت 

دڵ و دەنووكی لە هەموو شوێنێك داناوە

چاوی بەد پیرۆزەی ناوچەوان دەشكێنێت

بۆنی هێلكەی كواڵو و قەزوانی تەڕ دەدا النكەكەم

سمۆرەیەك لەناو كێڵگەی پەتاتە و تووتنی بۆنداردا

دێت و دەست لە دەستنووسەكانم دەخشێنێ

بۆنیان لە ڕوومەتی دایكە حەوا و كیژەكانی دەدا و دوا كتێبم چاپدەكات

بەختەوەرییەكە بە نیگایەكی گەرم ژیاوە و كەس لێی ناپرسێتەوە 

شیعر بۆنی چی دەدا

ئەدی بۆنی چی نادا

لە ڕووناكی تێدەپەڕم و دەچمە ناو بۆن لەو گەشە و خوێن وەردەگرم

107

ئەی هاوڕێی لە تاریكی دەستم بۆ دەستت درێژ كرد

دڕكەكانی ناو دەستتم هەڵكێشا

لە دێرزەمانەوە دڕك لەناو دەستدا نووكی تیژ دەبێت

بۆ ئەوەی تاریكی كلۆر بێت

پێویستە ئاگرێك جۆشدەین

لە كانە خەڵووزەكانەوە هێز و شكۆی بڕسكێ

بەناو جیوەی ئاوێنەدا بێت و بمانكات بە ڕووناكی

لە بێزاریی سێبەرە گوڵەبەڕۆژە ڕووی كردووەتە خۆر

ئەرێ خۆر دڵ نەرم دەكات یان سێبەر



170

دڵنەرمی بۆنی چی دەدا

خەیاڵ بەدواكەوتوو مەزانە

ناوی هەموو بۆنەكانت بۆ دەكاتە بەرزایییەك خۆتی لەسەردا ببینی

108

مادام دەزانی مردن هەیە 

ئەدی بۆچی بەزیندوویی ئەوەندە هەڵەیە دەكەی

زەوی زۆر دەوڵەمەندە و بەخت پشتی تێنەكردووە

كە كانییەكی نەرم و كراوە چاو لە ئێمە دەگێڕێ

ئاشتیی دڵیش لەگەڵی لەدایك دەبێت و دەبێتە دایك 

بوون بە دایك نامەیەكە خوداوەند پیتەكانی لێكداوە

نازانی بۆ كوێی بنێرێت

زەوی و كانی

خاوەنن و كۆیلە نین

گەیشتوون بە كرۆكی ئەشق

لە ئەشقدا سەما بەردەوام و گەرمە

وەك گەرمیی گیان دەمێنێتەوە

ڕستەیەكە لە شیعرێكی درێژ خۆی بە ئێمە دەناسێنێ

شیعر دڵی هەموو شتێكە و كەشتیی ئێمەی لەناو وەستاوە
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109

بەتاڵیی كات هەناوی كەڵەبابی ڕێ ڕێ كردووە

تا جاڕسكردن دەنگی بەرز دەكاتەوە یان داو بۆ شەڕ دەنێتەوە

تەنیا بە هۆڕنی ئۆتۆمبێلی فریاكەوتن

دڵی وەك لۆچی ئۆكۆردیۆن دەكرێتەوە

كە الشەی قوربانی دەگەیەنێت

قاز و قورینگ و مراویش بەسەر ئاودا دەگەڕێن

دانی خۆیان لە بازنی سەر ڕووی دەخۆن

110

كە ئارەقە لە پێستی ئەسپ دەڕژێ

یەكەم دڵۆپی پەڵەیە بۆ سینگی خەواڵووی كێڵگە

بە ئەسپایی هەنگاونان بەرەو سەرەتابوونەوە 

ڕێگایەكە بای لێ هەڵدەكات

بای دار ئاوس و بای وادە و بای چارۆكەی پاپۆڕ

مرۆڤ تاسەكانت تێكمەشكێنە

ئارەقەی دڵی تۆش دەڕژێ

لە خاڵێكدا كۆ دەبێتەوە

وێنەی تاسەكان بەویژدانێكی ئاسوودەوە لە چارۆگەی پاپۆڕ دەبەستێ

ڕووبار هاوارێكی لێهەڵدەستێ

ئێمە تێیدەگەین

لە نەوای دەنگی سەری گرانمان سووكدەبێت

بەدوای هێلكەی كیسەڵ دەگەڕێین
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كە لەو دەوروبەرانەدا شاردوویانەتەوە

گەڕان هێز بە بۆنی خۆش دەدات

كاتێك هێلكەكان دەترووكێن دایكیان تایەكی سوور دەیگرێت

شەقی زەوی لە هەزار الوە دەم دەداتەوە

تكەیەك ئارەقەی ئەسپی دەڕژێتە سەر

برین قەتماغە دەگرێت

بێچووە كیسەڵ لە زەوی دەردێن و الڕێ نابن

دەم و دەستپاكن و نهێنی دەم و دەستپاكی لەبیر ناكەن

دەتوانین بەدوای سۆراغی هەموو شتێكیان بنێرین

111

ژیان كورتترە لەوەی من بیرم لێی كردبووەوە

بۆیە بەردەوام لە هەاڵتندام

تا سنوور دەمگەیەنێتە ماڵی پەرییان

گۆڕ نا

ژێر ڕەشماڵێكی چەپدەست

خوێن دیلێكی تاهەتایە

تا مردن لە لەشی مرۆڤێك دەمێنێتەوە

پەری چرایەكی لەسەر شانی مرۆڤ هەڵكردووە تا خوێنی بسووتێ

جەستە خاكێكە ترپەی دڵی ئەستێرە نەرم و گەرمی كردووە

سۆز لە بەروبوومی خۆیدا پەروەردە دەكات

ناوچەوانی سۆز لۆچی تێدا نییە

هەموو شتێكیش لە ناوچەوان دەمێنێتەوە

لەناو هێزی مانەوەدا
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بیر لە كورتیی ژیان دەكەمەوە

سۆز پێی لەسەر ڕق دانانێ

بەدڵی خۆی دەڕوا و هەڵناترووشكێ

هەقیقەت شوێنپێی دەكاتە كەناری لەنگەری كەشتیی نووح

سیمرخ بە چارۆگەی كەشتی دەنیشتەوە

گیانی سروشت لە پەڕی سیمرخ ڕژا

سیمرخیش سێوێكی پڕ بەدەستی لە ئاو دەرهێنا بۆ كرمی نەبوون

ژیان ماڵئاوا لەگەڵم میهرەبان نەبووی

112
میوە لە باخچەی پڕ مەترسی پێناگات 

دیوارێكی سەهۆڵینی ناقۆاڵ بە دەموچاوی شەممەی خوێناویی دادەدەم 
لە شەممەدا باوكم فاتەڕەشەی ئەستوور بوو

لە شەممەدا دایك فەرشەی شكا
لە شەممەدا دوو برازام بەردی بن پێیان خزی

لە شەممەدا خوشكەزایەكم لەگەڵ ئاودا شەڕی ڕاگەیاند و شكا
لە شەممەدا یەكەم پایسكیلم دزرا

لە شەممەدا دەرزییان دا گوجیلەكەم و لە نزیك شوێنی تۆپانێم ناشتم
لە شەممەدا بەردی خەتخەتانێی كیژانی دەربەندی گۆمم فڕاند و هاوێشتمە تیترواسك

شەممە جۆرێكە لە تەنیاكردن و دوورییەكە بۆمن ماوەتەوە 
دڵ لە پەنات دەوەستم و فریشتەكان لەسەر شانم دەهێنمە خوارەوە و دەپرسم 

ئەو هەڵبەز و دابەزە چییە
فیل ئاژەڵێكی خاو و خلیچك و حۆلە

ڕووەكی دڕكاوی دەخوات
لە شەممەدا ڕۆشتن بە ڕێگایەكی كۆچەر و نیشتەجێبوون لە جەستەیەكی تواوە
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113

دەرگا و پەنجەرەی ماڵم كردەوە

پەپوولەی هەزار و یەك باڵ نەچوونە دەرەوە

بەدەست نەفڕینیانەوە گیرم خواردووە

دەستنووسەكانم وژەیان دەهات

لە ژێر پێیانەوە دەفڕین

ناوچەوانی خوداوەندیان جوان بینی

ئاگری خۆشدەكرد

بۆ خواردن ئامادەكردن و ڕەنگگرتنەوە بۆ دروستكردنی بەڕ و بەرماڵ 

ئێمەش ڕاز و گلەییی چاوی یەكدی دەبینین

داوای خۆشمان لە ئاگر دەكەین

لە ڕووداوی فڕین و نەفڕینەوە هیچم لە بیر نەماوە

تەنیا وێنەیەك نەبێت بە منداڵی لە پەڕۆی سەر ماست كێشابووم

باڵی پەپوولەیەك بوو

كۆمەڵێك كار و بەرخ لە سێبەریدا

بیر لەوە دەكەنەوە مێژووی جەنگ لەسەر پەڕۆی ماست بخوێننەوە

جەنگ كاتی نییە لەگەڵ جەنگاوەران بدوێ و بۆشاییی پڕ ناكاتەوە

نزایەك بۆ ئازارەكانی ڕوخساری زەوی

خۆر دەمامكی زەوییە 

قەت لە ڕوخساری داناماڵم 
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لە زستانێكی تەڕوتووشدا

الفاوێكی هار كتێبخانەی كۆنی شاری برد

كوڕە بچووكەكەی من سەرپەرشتیی دەكرد

كە شەو دادێت ئاو خانم و جوامێر دەردەكەوێت

كوڕەكەم سواری كەشتییەك دەبێت

خاڵ لەسەر پیتی كتێبە ژێرئاوكەوتووەكان دادەنێ

هیچ نیشانەیەك بە ناوچەوانی كتێبخانەكەوە نەبوو

ئەم ڕووداوە خەون نییە و لە باخچەی لێكدانەوەدا دەچێتە قۆزاخەی خەونەوە

بەاڵم كلیلە ئاڵتوونییەكەیمان دۆزییەوە

ئومێد و ئاسوودەیی خستە كاڵوێكی ئەفسانەیی و سەر دەسوڕمێنێ

باڵندە لە نیشتنەوە ئازاری كۆدەكاتەوە

لە فڕینیدا دەیشارێتەوە

ئەی ئەفسوونی كلیل دۆزینەوە

ترسێك لەسەر لێوی بەباری زەوی نیشتووە

115

تكایە ئەم گوڵە لەناو گوڵداندا بگوازەرەوە

كاتێك بەیانی پێڵووی خەواڵووی ڕادەوەشێنێ و چاوی دەكاتەوە

بە ناچاری دەبێت بە خەوتووی ژوورەكە بڵێت ڕۆژباش

پێی بكەرەوە و بەختی بدەرێ

بچێتەوە ماڵێ گەرموگوڕی و خۆشی ڕۆچێتە دڵیەوە

تەزووی ساردی جەستەی بەردەدا و پەیوەندیی لەگەڵ مردن دەپچڕێنێت
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باخچە بێ هیوای ناكات

دەم و ئەوینێك دەیدوێنێ ئەوپەڕی ژیانە

دوو چاو لە گوڵداندا ماونەتەوە

لە یادگاری بە ئومێدن و تەماشای باڵندەی هەڵفڕیو دەكەن

بەختیاری بۆتۆ باڵندەی ڕزگاربوو لە زللە و ڕوومەتی زەوی 

116
باڵندە

ئاژەڵ

خشۆك

دوور لە شار چاوەكانیان زۆر خەمگینن

ئەڤیندار و ڕێبواری هەموو ڕێگا

هەوراز و لێژ و تەختایییەكان كە دێنەوە ناوشار

ڕێگا سەرگەردان نییە

هەمیشە بێدارە و چاوەكانی داناخات بۆ بەیەكگەیشتن و یەكترناسین

بۆنی بای پاراوی ناو كێڵگەی گوڵەبەڕۆژە ڕادەسپێرێت بێت

خاوەنداری ئەو داڵنە بكات كە خێرا لێدەدەن

ڕێگا لە قوواڵییی ئاسمانیشەوە دێت

پیت لە زاریەوە دەڕژێت و خۆ لێكدەدەن

چاوە زۆر خەمگینەكان بەخێربێن

بە پەنجەتان كونێك لە گوێی زەمین بكەن

ترپەی لێدانی دڵ ببیستێ

لە كاتی بیستنیدا ناوت دەهێنم ئەی زەمین

مانگ لە ناخی مندا

بۆ دیتەنیت هەڵدێ و دەگاتە جێ
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ئەرێ ڕوخساری زەوی بۆ چورچولۆچی تێناكەوێت

ڕوخساری مرۆڤیش لە دڵ لەدڵدانێكدا

جوانی بەردەبێتەوە ناو هەویرێكی ترشاو

ناشتوانێت بەسەریدا بنووشتێتەوە

مەكینەی قەراغ شەقام بزماری پێاڵوی دەردەكێشێت

ئەوكات ڕۆیشتن ڕەنگ و نزای نامێنێ

لەسەر كورسییەكی چەرمینی قاوەیی دادەنیشێت

لە تاسەكانی حاڵییە

بۆنی نەشونمای كێڵگەی بۆ دێت

سەرڕێژە لە بەهرەی بوون و گەیشتن بە سرووش و ژیان
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بۆ   بۆ   بۆ   بۆ   بۆ   بۆ   بۆ   بۆ   بۆ   بۆ

ئەستێرە ئەگەر بە ڕۆژ بە ئاسمانەوە بووایە

خۆر گەرمی دەكردەوە
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بۆ   بۆ   بۆ   بۆ  

بۆ   بۆ   بۆ 

بۆ   بۆ 

بۆ

خۆر ئەگەر بە شەو بە ئاسمانەوە بووایە

مانگ دڵنەوایی دەكرد
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بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ

بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ 

بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ

بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ 

بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ 

بۆ بۆ بۆ 

بۆ

زەوی لە هیچ شتێك بێبەش نییە

بەهارێكی خوێنگەرم هێز و مێژوو و چارەنووسیەتی

خەمیش لە دڵدا ناهێڵێتەوە

بۆ بەخێرهاتنی كلكبڕی شەیتان

دەمودوو شیرینە و لە باوەشیدا ئەنگوستیلەی مراز دەدۆزرێتەوە

هەموو خەڵك لەسەر یەك ڕێگا یەكتری دەبینن

121
بۆ

بۆ بۆ بۆ

بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ

بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ

بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ

بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ

بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ بۆ

یەكەم جارە دێمە ئەو شارەوە
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پەرژین و ڕەز و باخی تۆمار دەكەم

سەری بەر بۆنی سارد كەوتووم لەسەر دەرگای گەورەی دادەنێم

ئاواتەخوازم كتوپڕ خەوێك بێت و هەڵنەستمەوە

فریشتە خانمی بەهەشتە

باڵندە بە هەزار باڵ بەرەو ئەو شوێنە دێن

دەنگێكی خودایی لە گەروویانەوە دەردێت

هەنگوین لە گۆزەدا دەڕژێ

چەند كپ و خامۆشە ئەو شارەی یەكەم جارە دەچمە ناوی 

122

خونچەیەك لە حەسرەت مۆسیقادا دەمی نەكردەوە و بێ ئومێد بوو

دەنگی جۆگەلە هات

بەدوای دەنگی جۆگەلەیەكی ڕێگا بزركردوو شۆڕ بووەوە ناو زەوی

من لە پێڵووی نەرمی ئەو كڵوە بەفرەدا دەمێنمەوە

كە بەسەر لكی درەختێكەوە ماوەتەوە

چاودێریی ئەوە دەكەم

كێ لەسەر زەمین كۆچدەكات و كێ دەمێنێتەوە و كێش گرێی دوودڵی دەكاتەوە 

باڵندەی ناو قەفەس وریا بوونەوە

دوو پیاوی كەتەی بولبولی چل ئاواز لەسەر شان

لە گوێی گادا گەشت دەكەن 

یاداشتیشیان نابێتە دڵخۆشی بینینی باران

ناشتوانن لێرە بڕۆن و بچنە ناو خەون و شكۆ و ستایشەوە 
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123

دڵی زەوی بە بێدەنگی لێدەدات و خەیاڵ بەرجەستە دەكات

بەبێ باران چی بەسەر ئێمەدا دێت

باران ئەو ژنە دڵنەرمەیە

دەست و پەنجەی ئاگری سۆبە خۆش دەكات و حیكمەتی خودایی دەخاتە گۆزەوە

لە نزیك ئەو كانی و ئاوەوە

داركونكەرەیەك تەقە تەق لە درەختێكەوە دەهێنێ

زەوییەوانیش لە نێوان تەقە و تەقەیەكدا

بیر لە سوانی بنی پێی ئەسپ و كیسەڵ دەكاتەوە

مار خۆزگە دەخوازێت هەزار و یەك پێی هەبووایە

خۆشڕۆتر دەبوو

دڵی زەوی منداڵێكی تێروپڕە

دەیەوێ یاریمان لەگەڵدا بكات 

بێ دڵ لەدڵدان دێتە دەرێ

شوێنی یاری هەورەتریشخەی بەرناكەوێت

124
ئارد زەنگی لێدا 

ماری دووكەڵبە

خەریكی قەڵەشكردنی بەردەئاشە

هەموو ڕازەكانی ژیان لە ڕوومەتی سوور و سپیی بەردەئاش ئاشكرا دەبن

نانی خوداوەندان دەبرژێ

بوونەوەرە نەمرەكان بەو ڕێگایەدا تێدەپەڕن



183

125
مانگ درەنگ گەیشتە سەر زەوی

خوێدان و شەكر لەسەر خوانن

دەوری خوانیش بە وێنەی كۆمەڵێك داری بە بەر چندراوە

ماڵی لە بەاڵ دوور لەناو یەكتردا دەژین

دەستی گەورە و دەستی بچووك پاتری كاتژمێری دەگۆڕن

ئێستا ئاوا دەست پێدەكات چیتر خۆر وزەی ڕووەك نییە

126

الچۆ و الدە ال با لە دەرگای پاراودا بچمە ژوورێ

بیركردنەوە لە پەرییە یەك تەمەنەكانی بەهەشت 

خەو و خۆراكی لێستاندووم

جیهان و ڕووداوێك 

ڕووبارێك بە بەر باخچەی گشتیی شار تێدەپەڕێ و دەناڵێنێ

دڵی ڕووەكەكانی قەراغ ئاو بەهێزە

مەلەوان خانەكانی لەشی ڕووەك دەگوازێتەوە ناو لەشی ماسی

ژیان بێ ویست و نەویست نییە

ڕۆشنایییەكی پڕاوپڕە ماڵی پەپوولەی ڕووناكیدەر 

دوو مەمكی نوستووی دایە مریەم ئارامییەكی بە هیوان 

كراسی بوڕكان لەبەر زەوی دادەماڵن 
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127

گیا ڕسكاوی نهێنی بااڵ و ئاگری نادیارە

ساڵو لە دڵەوە وەردەگرێتەوە 

ڕێگا دەدا بەسەریدا بڕۆین

ڕەنگە ئەمە ئەفسوونێك بێت لە دڵی زەوییەوە ڕژابێ

زەوی وەك ڕێز و شكۆ دەقیقەیەك بۆ مانگی لە چواردە ڕاست ڕادەوەستێت

حەكایەتخوان لەسەر گردێكی بە كانی و ئاو دانیشتووە

بۆ نهێنی بااڵ و ئاگری نادیاری گیا و زەوی و مانگ سەری ڕێز و شكۆمەندی 
ڕادەوەشێنێ

ئەو هەبوو نەبووەی لەناو چاڵدا لە بیرمانكرد

حەكایەتی گوناحكار و باڵندە كوشتن نییە

128

خودا زەویی ئافراند

دەنگی دا بە سروشت و گیانلەبەر

دوای ئافراندنی 

دڵی خێراتر لێیدا

قووڵ لە مرۆڤ ورد بووەوە

لە نێوان ئافراندن و دەنگدا

زوو دەیمرێنێ و بەسەر بریندا دەیپەڕێنێتەوە

پاشان لە سزا و ناز و بەخششی خۆیدا دەیژێنێ

مەدالیا و كامێرا و ڕۆژژمێر لەگەڵ ئاوی كانی بەراوردمبكەن

پێش ئەوەی بگاتە دەریا
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چرای ماڵئاواییم هەڵكردووە

دە بەڕێم بكە

حەوشە و بانی ماڵم لەسەر پێستی خوداوەند بەرزبوونەتەوە 

سێبەر و هەتاو بە ئەسپایی پێ لە دەروازەی دادەنێن

129

بەدڵێكی پڕ و ئاسوودەوە بەناو تاریكاییی كێو تێپەڕی

كێو بەرگریكەر و هێرشبەرە

جیهانیش لێوی وشكە

گوێی سووك و مەست بە لەرینەوەی ئاواز لە خەو هەستێ

بە ئارەزوویەكی زۆرەوە دەست بۆ كەمانچە دەبات

لە هۆڵی تاجداری گۆرانی و مۆسیقادا

سەرم بە سینگی درەختێكەوە كردووە

تا خۆم حەز دەكەم لە خەو هەڵممەستێنە

ئەی كازیوەی ناو باخچە فراوانەكان

منداڵێك لە درەختەكەوە نزیكدەبێتەوە

پەپوولەی بەسەر شانەوەیە

لە ڕەنگاوڕەنگیی پەپوولە بێزارە و ترسێك ماندووی كردووە

نازانێت پەپوولە بەسەرشانی دەمێنێتەوە

یان بەهۆی شانییەوە دەچنە ناو لكوپۆپی درەختەكەوە

ئەوكات دەبێت یارییەكە دەستپێبكاتەوە

خەمیش لە كۆتاییی گەردوون بخوات
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130

ئەی وریایی دڵم مانگ 

تا دەگەم بە دیداری باڵندەی ئاو لە باڵ چۆڕاو هاوڕێم بە

باڵندەی ئاو لە باڵ چۆڕاو خۆشبەختی سروشتە و بوومەلەرزە ڕادەگرێت

دەست لەسەر دڵ و ناوچەوانم دادەنێم

مەشخەڵی ناوچەوانی بەهرەبەخشم پێدەگات

ئەی وریاییی دڵ مەرگ ماری لە شەڕە و هارە

نواڵە جوانوویەكی چەمووشبوو 

پێش بیست و چوار ساڵ سرتەیەكی كرد 

سبەینێ دەچینە ڕاو و سروە دەبەینە ناو سندووقی پاشەكەوتی تەلەفۆنی سەر شەقام 

ڕاو لە خوێنمدا بادەی هەنگوینییە 

چەندان چڵی بە میوە و باڵندە و سێبەرم دەداتێ 

نوێژی ڕۆژەكانی لەبەردا بكەم 

هەزار خۆرەتاو نهێنیی نوێژە و لە نوێژدا ناوچەوانم لە زەوی دەدەم 

نوێژ سادە و قووڵ شێوەی ڕووناكیی دەستێكی لە شەوی هەولێردا هەیە 

ئەستێرە بە پرچییەوەیە 

مانگ لە سینگی نواڵەدا پڕبوو
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131
منداڵێكی بەسینگییەوە گرتبوو

پێیەكانی لەناو باخچە هەڵدەگرت و دادەنا

كە سێبەری دەكەوتە سەر گوڵ

گوڵ وەك ڕەگی ڕابكێشرێتە ناو شارە مێروولە

لەرەی لێو و هەیدادی بوو

كێ لەناو هێڵ و هێما و هەوای پڕ هەتاو و سێبەری سواراندا 

بە دەنگی خودایی دەنگی بۆردوومان ڕادەگرێت 

ئەگەر لە مەرگی دەستفرۆشێكدا هەزار و یەك ئاوازی پێنەبێت بۆ الوانەوە و دڵڕاگرتن 

پیاوی بێزراو بە منداڵی گەزەی لە مەمكی دایكی داوە

132

زەوی دوای دروستبوونی لە كەسی نەپرسی ڕابەر و بەڕێوەبەرم كێیە

گیانی زەوی بە زەینێكی پاراوەوە هەڵدەبژێرێت

كێ بێتە ناو چاوی و گلێنەی خۆی نیشان بدات

لەناو بلووری چرای دانێت

133

قەت لە بەرزایییەوە تەماشای خوارەوەم نەكردووە

لە خوارەوە وەك ڕەنجی دڵ لە بەرزاییم ڕوانیوە

هەردوو دەستم بۆ دروستبوون و ڕاگرتنی دوو قۆزاخە بەرز كردووەتەوە

قۆزاخە دز و جامبازی قوڕگ نووساو و چڵێسی تێدا نییە

ئەی قۆزاخە خوێنی لەشی مردوو خورپەی تەماشاكردن و ڕازی ژیان نازانێت
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134

كێڵگەی گوڵەبەڕۆژە لە ڕوخساری ئاگراویتدا تریفە ستایشی سەرچاوەی دەكات

نازی جیوە جیوی بەچكە پەڕەسێلكە بۆ تۆ ئەی سەرچاوە

ڕۆژ گوڵەبەڕۆژە میهرەبانە و بزەی ناشكێ 

شەویش مانگ وەرگری ئازارەكانە و پێ بە پێ دادەبەزێتە المان

بەدرەوشاوەیی هات

بۆ ڕانەكردن لە ڕوخسارەكان لەدایك بووە مانگ

لە شوێنێكدا دەسووڕێتەوە 

خەڵكەكەی سێوی یەكتری بخۆن و بۆ سەردانی یەكتر دەست بە ئەستێرەوە بگرن و 
بێن 

پاشان كاڵوی الری بەڕوو ڕاستبكەنەوە 

135

مرۆڤ تیشكی پەرت و باڵو و ڕوخساریداوە لە زەوی

توێكڵی هەنار بەدەوری خۆیدا فڕێدەدات

سەرزەمین بەدەستی نامەردانەوە چ زوو بێ ڕەنگ بوو

درەختی بەروبووم و سێبەر چ زوو بەدەستی نامەردانەوە ڕەگی لەقا

شوێنێكی زۆری خۆشكراو بەتاڵە

سوارچاكی ئاوێنەی شینی ئاو بەدەستەوەگرتوو دروودی تێدا بجووڵێنێتەوە

بەهرە و هێز

ڕەنگ و ڕەگ

وێنەكێشان و خۆشنووسی

دەستی پیسیی كۆكەرەوە و چاوی بژاردن 
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بدەنەوە باخی ڕووی مرۆڤ

بەدڵی پڕ بدرەوشێتەوە

دڵی پڕ وەك شاری لە ڕووبار نزیك وایە

كاتیش دوا بكەوێ لە نامۆیی ناپرسێت

ڕكابەرایەتیشی لەگەڵ كەسدا نییە

هاوارێكە لە سینگی بەرخێكەوە هاتووەتە دەرێ 

هاوناوەكانی هیچیان بەم هاوارەیان نەدەزانی 

نامەردانی سەرزەمین لە كوێوە بۆ كوێ ناچن

ڕێ بەرەو كوێ چوو

136
كات دڵی شین و مۆر بووە

ڕابردوو بنوو

داهاتوو تۆش

تا ئێستا بەتیژی ڕەت دەبێت

بەرانبەرتان لەسەر باڵی پەیكەرێك دەوەستم

تیرێك دەوەشێنم

هەرسێكیان دەستیان ڕاگرتووە

بۆ نزا نا

بۆ ئەوەی ئێمە شتەكانی خۆمانی لەسەر هەڵگرین

بەدڵ شتەكانی خۆمان هەڵگرین

مانگ وەك پشتوپەنا لەگەڵماندا دەوەستێت و گەش دەسووتێت

هەموو فرتوفێڵەكانی كات ئاشكرا دەبن 

بازیش نەوی دەبێتەوە

دێت لەسەر پەیكەری خۆی دەنیشێتەوە

لە شكۆی مردنی خۆی بەهرەمەند دەبێت
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137

هەوڵدەدەم بەروبووم و سێبەری ئەو درەختەم بیر بكەوێتەوە

كە لە باپیرانمەوە بەجێماوە

بە بەهرەی خەونێكەوە بەیانییان لە خەو هەڵدەستم

دەست لەسەر دڵم دادەنێم

بەخوێنی ئاگری مەترسیدار دەكوژێنمەوە

قۆرییە تۆقكراو و سینیی پیااڵن لە ئاگری سۆبە نزیك دەكەمەوە

پەنجەرە دەمەبۆڵەیەتی

بۆنی ژوورەوە و بۆنی باخچەی بۆ تێكەڵ ناكرێت

كاكڵە گوێزی سەر خوان و گوێزی بە لكەوەی ناو حەوشە و بان

لە بەراورددا بۆیان دەركەوت ژیان لە مەترسیدایە

لە داربوونەوە باجی نەویستن و بێهوودەییی ژیان نییە

138

جابولقا لەسەر قۆچی گای چاو سوورەوە ڕێگای بۆ نەهاتووە

لە شەرمێكی گەرمدا لەناو فنجانی جادووبازێك دامەزرا

باڵی باز هێدی هێدی بەرزی كردەوە

تا زەمین بووە چاو و هەموومانی دیت و ناسی 

گەرمی بە پێ و دەست و باڵ بەخشی

لەسەر پشتی گا هاتمە خوارەوە

دڵم بە باڵی بازێكەوە بەست

برادەران ئەی پەڕ و باڵم

دار چوالەی شەرم لە دڵ دەزانێت باران لە كاتی نمە و ڕێژنەیدا چۆنی بیركردووەتەوە
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139

سامانی سروشت چێشتی خودایە

بۆ ئادەمیزاد و ئاژەڵ و پەلەوەر و زیندەوەری لێناوە

ئەمڕۆ لە حەكایەتی شارێكدا لە وێنەی گۆڕێك وردبوومەوە

لە چ دەرگایەكەوە بێمە ناوت

كە شوێن هەمووی دەرگای تۆیە

دەرگا لەگەڵمدا نەرمی نانوێنێت

لە سەربانی ماڵی باپیرانم نوستووم

ئەستێرە و مانگ كوڕ و كیژی منن

بە ئەسپسواری دەچنە سەردانی شارە مێروولەی ناو مۆزەخانە و شوێنەواری دێرین

پەیامی چیتان پێیە

چاوی هەڵۆی تووڕە زوو كوێر دەبێت

ئەوانەی چوون

دەنگیان هاتەوە و ڕەنگیان لەگەڵ باران چووەوە ناو هەموو شوێنێك

بای بەگوڕ و گەرمی هاوین تامی چێشت دەگۆڕێت

140

لە دەرەوەی پەنجەرەوە گۆڕەپانێكی پڕ بەروبووم دەبینم

بیر لە ڕەنج و ژیان و چاوی ڕاو دەكاتەوە

ڕووناكی لە ژوورەكەمدا گەڕا

چاوی بەچكە پشیلە پشكووت

بەاڵم هێلكەی مریشكەكانی ماڵی نەخوارد

دەستم لەسەر دڵمە
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چاو خێرا خێرا دەترووكێ

وا خەریكە ڕووداوێكی گرینگ دەبێتە مێژوو

پەنجەرە خەڵكەكەی بەناو خۆیدا تێدەپەڕێنێت بچنە ناو مێژوو

بەهەشت یەك دوو مەتر لە پەنجەرەوە دوورە

دەنگی باران نزم دێتە گوێ

دەنگی بەرز نیاز خراپە

ئەو ناوە دەباتە كەناری چارەڕەشییەوە

بكەوم كەس شوێنم ناگرێتەوە

لە سێبەری درەختی باویدا

ئارەزووی خواردن و خواردنەوە ناكەم

سێبەری درەختی ئاسوودەیی و دووعای یەكتردۆزینەوە چاو و دڵتان ڕوون 

نانم گەرمە و ئاوم سارد

خاچی مەسیح و پاچی فەرهاد

جوانترین كەلوپەلی گۆڕەپانی ئاگربازین

ئەی ئاگرباز لە دەرەوەی پەنجەرەوە گۆڕەپانێكی پڕ بەروبووم

بەدڵنیایییەكی زۆرەوە بانگماندەكات 

دەنگتان گەرمە و ڕووخۆشی بخوورن

وەرنە ئاهەنگ و ژوان و ڕووەك چاندن دوا مەكەون

لەبارەی مۆمی جەژنی سەری ساڵەوە دەدوێین

ئاگری دیدار دەسووتێت

گەرم گەرمە وەك لمی داخی نۆك برژاندنی شەوانی زستانی خێزانێكی بەختەوەر 
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141

ئێوارەیەكی نە ساردە نە گەرم

گلێنەی چاوم لە سپێنەیدا ئاوازی هەاڵتنی مانگ

لە سەرەتای ئێوارەوە بۆ دوا بەشی شەو دەپەڕێنێتەوە

دەنگ لە دوور و نزیكەوە دێت

دەربڕینەكانی دەموچاو شێوازی دڵن

تەماشایانكەیت وەك گوڵی خومار چاویان دەكەنەوە و ساكارانە دەدوێن

حیكمەتی ساكاریی چییە ئەی دڵ

دنیا تەنیا بەخۆر ڕووناك نابێتەوە

دڵ وزەیەكی سەیری تێدایە بۆ ڕوونبوونەوەی 

دەنگی زەنگوڵەی ئەسپی پێشوازی و كرانەوەی چاوی بەچكە كەروێشك

خوێنی ڕووناكی ڕاوكەری شەیتان لە دەموچاوی هەموو بوونەوەرەكانی خودا پلدەدا

خوداش سێبەری لە زەویدا نییە

لەناو دڵ و چاوی بوونەوەرەكاندا درێژ دەبێتەوە 

دەبێتە چەتری ڕوون و سندووقی بەخت

142
باڵندەیەك هۆگر بە سینیی دانەوێڵە بژاركردنمان بووە

دانەوێڵە بژاركراوەكان دەخوات

باڵ لێكدەدا

قاچی بەرز و نزم لە زەوی دادەنێ

دەنووكی ڕووەو ئاسمان دەكاتەوە

ناز بەمالو ئەوالدا هەڵدەدا

ناشزانم چۆن بیر دەكاتەوە
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چوومە بن باڵەكانی و بەگەرماییی خوێنی نوستم

بیركردنەوە لە چۆنیەتیی بیركردنەوەت

خەوی لە چاو سارد كردوومەتەوە

سینیی دانەوێڵە بژاركردنم هێنایەوە ناو خێزان

بڕوا بەوە دەهێنم چرا لە ئەستێرە گەورەترە

ئەڵماس بڕوای هێنا دوای مردن هیچ درەوشانەوەیەك نییە

سینیی دانەوێڵە بژاركردن

لێواری ئاوێنەیە و یادەوەریی ماندووە

بەردەوامیش گلێنەی دەفڕێت

ئاخاوتن لەگەڵ خاڵخاڵۆكە فەرامۆشی چاوفڕینە

143
لە ماوەیەكی كەمدا ناتواندرێت ژیان و مەرگ ببینی

دێوجامەش تابلۆیە

لە تەنیشت ڕووبارێكی بێ پێچی وەك شیری تازە هەوێنكراو خەوتوو

بنەماڵەیەك لە سەیران و وەرگرتنی چێژی تەواودان

ماسی لە ئاودا خۆی نقووم كرد

لە لەخۆباییبوونێكی بێ ئەندازەدا

كلكی هەڵدەبڕی و هێڵی دەكێشا و گازیدەگرت

لە دووریی یەك دوو مەترێكیش لەسەر ڕەژوو گۆشتیان دەفرۆشرا

كفەكف و قرچەقرچی برژان ئاهی حەز لە ژیانبوونە دەدركێندرێن

بە چاویلكەیەكی هەتاوییەوە لە كەنار وەستاوە

هەر بەو شێوە نەرمونیانە دەبێت قسەكانمان لەگەڵ ژیان و مردندا بكەین

باڵندەیەكی بە تەمەن بە باڵی بای ڕژاندە ئەم ناوەوە

ئاهەكان بەگۆرانی دەڵێ
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دوور و تەنیام بەهێیەكم كردووە بە دوو كەرتەوە

كەرتێكی ماڵ 

كەرتێكی شار

هەتا ئێستاش لە كەرتی ماڵ دەخۆم و تەواو نەبووە

چاوم ڕۆشنتر بكەوە دەچمە ناو پەڕەكانی تاووسەوە

كەرتی شار نایەتە ناو دەستەوە

قەل لە نزیكییەوەیە و دەیەوێت دەنووكی لەناو تەڕ بكات

پاشان لەسەر قوڵفی گۆزەی شەراب

پشوو بدات و خەیاڵی بەدەوروبەردا بسووڕێنێت

پیالن بۆ شێواندنی پەلكەزێڕینە دابنێت و گیا بشكێنێتەوە

سێبەری قەل خۆری نایەتە ناو

پەری لە سێبەردا نین

ناوی نهێنیی سەرپەرشتیاری ماڵ پەرییە

ناوی نهێنیی پەریش گوڵی خۆیییە 

بەهێیەكم بە دەستەوەیە چاوم دادەخەم و دەیهاوێمە ناو ڕووبارێكی بێگەردەوە

كێ بەمن دەچێت

بیگرێتەوە بۆ تاهەتایە لە كەرتی ماڵ دەخوات

ئەی شاعیری ناو پەڕەكانی تاووس

ماڵ هەر دوو الڕوومەتی دەموچاوێكی خودایییە

گوێ لە لرفەی گای سەربڕاو گران دەكەن
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نازی چاو هێشووە ترێیەكی پڕ و مەستە

ڕژایە ناو ئەو كووپەیەی لەسەر سێپای منداڵی و گەنجی و پیری وەستاوە

كزەی جەرگ و بەیاد ژیان

بینینی لە نێوان زەوی و ئاسمان ڕاگرتووە

بینین هەڵدەچێت و دادەكەوێت

چۆكی دەدایە سەر زەوی و دەستی خانەدانی ماچكرد

هاواری كرد تكایە دایك و باوكم مەكوژن

ئەو هاوارەیە درێژ بووەتەوە

ئێمەش بەناویدا تێدەپەڕین

لەرزینێك لە گەروودا ماوە

خەنجەری مشتوو خوێناوێش چاوی گەورەیە 

146

ئەو وشە داستانییانە چین لە باڵتەوە دەڕژێن

ئەی باڵندەی خێرا فڕیوی ناو ئەفسانە پاشایییەكان

ئەڵماس نابریسكێتەوە

چ گلێنەیەكە لەناو چاویدا ڕسكاوە

جاڵجاڵۆكە تەونی بەدەوریدا چنی

پاشان بە سەرنجێكی قووڵەوە تەماشای كرد و ڕۆیشت

باڵندە یادەوەرییەكی بەهێزی لە چنینی موورووی شاڵی پاشاژنی پاژنە بە خەنە هەیە

موورووی شاڵی پاشاژنیش دەزانێت

باڵندە لەبەرچی تاسەیەكە لە ئازار و چ گلێنەیەك لە چاویدا ڕسكاوە
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مەسیح لە سووڕانەوەی بە دەوری زەویدا خوڵقا

لە بەهرەی ناوچەوانی شاعیرێكی خودایی

سووڕی ژیانی تەواو كرد و خاكی حەاڵڵزادە وەریگرت

هاتە ناو خوێنی زێوان و فێرە لێبووردەیی بوو

یەكەم ژەم خواردنی لە خوانی مندا خوارد

لێوی بەزمان سڕییەوە و ڕوخساری بە یادگاری درەوشایەوە

خوێدانێكی وەك پەند و حیكمەت و باوەڕ كردە دیاریم

دەستی لەسەر دڵم دانا

دڵێكی خۆڕسك و شیرپاكە تاسە لە زەوی دەچنێتەوە

لە شەقامەكان دوور بكەرەوە

بەسەر شۆستەدا بڕۆ و ساڵو بكە و دڵ بگێڕە

تەمەنی جوامێریت لە سووڕانەوە بەدەوری زەویدا درێژ دەبێتەوە

لە پێناو ئاسوودەییی گژوگیا بڕواداربە

وێنەی دارشكێنێكی سروشتخواز لە ئەلبوومت چاو هەڵدەهێنێ و هەموومان دەبینێ

هەتاوی نیوەڕۆی بەهار هەقیقەت نییە

گۆرانی ناڵێ و نانووسێت

لە ئاخاوتن لەگەڵ تەمدا زاووزێ دەكات و دەفتەری ژیانی لەسەر دووگوردی نوێژدا لە بیرچووە

لە ئاوڕدانەوەیەكیدا چاوی ڕژا

ئێستا لە هەموو كاتێك خێراتر لە پردەكان دەپەڕێتەوە
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گەنجینەی نادیار مێژووی بۆ چاخی جوانی دەگەڕێتەوە

چاخی جوانی واتە كە گورگ زانی كون بۆ خۆی لێبدات

مەمكی بۆ بێچووەكانی داگیرسێنێت

مەمك بەڕاستی مەشخەڵە

چوارچێوەی وێنەی پیاوی ئەدەب و جەنگ مەرجانە

چاوی لەسەر هەموو شت هەڵگرت

گیانی داماوی لەناو چوارچێوەی مەرجان

سەرقاڵی ئەوەیە چ ڕێگایەك مشتوماڵ بكات

گەنجینەی نادیاری لێهەڵگرێتەوە

ڕێگاش دوژمنداری دەكات

گەنجینەی نادیار لەناو خۆتدا جێمبهێڵە

دەتوانم بژیم و زەوی بۆ بۆنخۆشبوون ئاوڕشێن بكەم

149

لە بەرزاییی گوندەكانەوە دارستانی گەورە و بە ئاخاوتن

فریشتەی خومار مووتوربە دەبەستێ و جۆگەیان پاكدەكاتەوە

چاو پڕ دەبێت لە بۆنی خۆشی و دەڕژێتە سەر كتێبی پەیامبەرە ماندووەكانەوە

گوێ هەڵخستنێكی دوور و درێژ و هەست ڕاگرتن

دڵی پڕ لە ڕووناكیم تواندمیەوە

دڵ پیرۆزبایی لە هەموو تەماشاكردنێك دەكەم

دەتوانم ئەو شتانە ببینم خودا بژاری كردوون

مانگ هەاڵت و تریفە ئاخی هەڵكێشا
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ڕوخسارەكان تین و شەوقیان لەچاومدا و كوێربووم

بەتەنیا لەگەڵ دلۆڤانیی دڵ مامەوە

تەنیا لەگەڵ دڵ مانەوە

هەیوانی ماڵت پڕ دەكات لە بۆنی شكۆ و دڵنیاییی متفەڕك

150

سەرەتا زەمین چاوێكی گەورەی هەبوو

خۆشبەختە كەسی نەبینێ و كەسیش نابینێت تا لەناو هەناوی خۆیەوە نەبن

ئەرێ زەمین لە پای چیدا دەمانكوژێت

ئەو وەستایەی زۆربەی خانووی گەڕەكەكانی شاری دروستكردووە

ڕاوەستاوە و چاوی بەچاوی گا دەگێڕێت و بیردەكاتەوە

لە شڵەژانێكدا حیكمەتێكی دركاند

جانەوەران بێدەنگبن

تارمایییەك خەریكە دەبێتە مرۆڤ

ئارەقەی دڵ و گیانی دڵشكاوان دەسڕێت

نیشانە ونبووەكان دەدۆزێتەوە و دەڵێن گریان قەت بە پێكەنین نابێت 

وەستا گرەوی لە چاوی گا بردەوە

گەڕەكێكی تری لە چاوی شەودا 

لەشێوەی دڵ بەڕووناكی ئافراند

قەدەغەیە تارمایی پێی بنێتە ناوی

حەكایەتی دروستبوون دەگۆڕێت
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تێكۆشام بۆ ئەوەی بیزانم چی لەمندا دەبێتـە وشە و هەقیقەتی یەكەمە

بێ سوود بوو

ناچار پرسیم

ئەرێ ئەی ڕەقیب كورد ماوە یان نەماوە و خۆشحاڵ دەبینەوە بەدیدەنی 

ئەوەی لە بزەی مۆنالیزا بزرمان كرد

لە دڵ و گیانی گەرمی گۆرانیی لۆركێ و لۆركێدا نایدۆزینەوە

مشاری كارەبا

نەیتوانی مێشوولەی گەڕی شەق بكات

وای لە نائومێدی خاڵێكی بچووك و كارایە دەچێتە سەر هەموو پیتێك 

152
زیاتر لە هێزی خۆم

بەڕێگایەوە بووم و پشوومدا و بەڕێكەوتمەوە
ڕێگا یەكەم سەرچاوەی لە نێوان لێوەكانیەوە پاراستووە

لە بیرە خۆیمان ناباتەوە
هەمیشە دەمانهێنێتەوە بەرچاو

دەستبڕ و دەعبا هیچیان لە سەرچاوەی یەكەم پێناخوێندرێتەوە
لەبەر خۆرێكی تری خوێندنەوەدا

دەفتەری زێڕینم لەسەر مێزیان دانا
پەنجەمۆری سەرچاوەم لە ناوچەوانمدا

پێویستم بە هەوای كەروێشكەی گەنم و جۆ هەیە
بەبێ هەوا

ژیان بەهرەیەكی كاریگەری تێدا نامێنێتەوە
دەبێ ناوچەوانی ماچ بكەم

گوڵەگەنم و جۆی الواندووەتەوە
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گوڵ خەریكی ژیانی تایبەتی خۆیەتی

با خۆڵ نەكاتە چاوی

باڵندە خەریكی ژیانی تایبەتی خۆیەتی

دەوری هێالنەی بە بەردی بەنرخ و ئەفسانە چنیوە

كاتژمێر خەریكی ژیانی تایبەتی خۆیەتی

دەستی لەسەر دڵیەتی بۆ ئەوەی درۆزن دەرنەچێ

قاوەچی خەریكی ژیانی تایبەتی خۆیەتی

لێوی فنجانی بەرەو ناسكی و نەرمی ببا

كەروێشك خەریكی ژیانی تایبەتی خۆیەتی

نازی گیای تەڕ و نازی ددان هاتنی بێچووەكانی بەراورد دەكات

كۆمەڵێك ژن و پیاو بەشەقامدا غار دەدەن

سەكۆی باخچەش جانتای دەستی لەسەر جێماوە

بێدەنگی ئەم دەوروبەرەی سووتاند

ئێرە دەڵێی تابلۆی هەڵواسراوە

ئاگر جوان لە ناوی دیارە و كوڵمی سوور كردووە

دەگەڕێمەوە 

بزانم گوڵ خەریكی ژیانی تایبەتی خۆیەتی 

با خۆڵی كردووەتە چاوی یان نا 
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دووپشكێك لە بورج و قەاڵی شارێكی خۆشباوەڕدا خۆی ماتداوە

هەوڵی ژیان خۆشكردنی خۆیدەدا

دووپشكم وەك گۆرەوییەكی دڕاو لە پێ داماڵی و فڕێمدا

هەتاو لە ڕۆژی پشوودا ڕەگ و ڕیشەی درەخت دەالوێنێتەوە

لەگەڵی بەڕێ دەكەوین و دەگەین بە ڕەگ و ڕیشە 

ناو لەو بورج و قەاڵیە دەنێین كێڵگەی خۆخ

كە ڕوخساری نواڵە لە ناوی بۆنی خۆڕسكی ماڵە

ماڵێك كە باڵندەیەكی تازە لە كۆچی سوور گەڕاوەتەوە

لە سندووقێكی كۆندا كلیلی بۆ هەڵبژاردووە

بەدەنووكی گرتوویەتی

چاوەڕوانە لێی وەربگرم

155
مرۆڤ ڕووەكێكی چاو گەرمە 

خۆر بە تەواوی لێی نەدا

لە ناوەوەڕا خاو دەبێتەوە و بەالدا دێت

ناوێرێت لەسەر قەرەوێڵەدا بنوێ

چونكە هەموو مردووەكانی نەخۆشخانە لە سەر قەرەوێڵەدا مردوون

دەماری هەست و جوانییان پڕە لە ڕووەكی چاو گەرم

وەشاندنی باڵی باڵندە هێزی هەستیاری دەخاتە پێشبڕكێوە

لە سەركەوتنی پێشبڕكێدا

دڵ دەچێتە ناو ئەو خۆرەی بەتەواوی لە مرۆڤ دەدات
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گوێیەكانت چارەنووسی منن

ئەگەر بە كێش و سەرواوە لە ئاست ڕازمدا كراوە بن
وەك كەس مەیەرە بەرچاو

وەك كەسیش بزر مەبە
گوێ لە خۆیدا پەرداخێكی پڕ و ماڵێكی پاراو و خانەدانە

زەوی ناخۆش و ترسێنەرە
باران دەگەڕێتەوە شوێنی هەوەڵی 
هێز دەدات بە جۆگەلەیەكی خوڕ

كەروێشكیش گوێیەكانی دا دەست مرۆڤێكی بەرنەفرەتكەوتوو

وا خەریكە قۆرتێكی بچووكی خوێن دروست دەبێت

157
كاتێك وێنەی پیاوێكی ناكەس لە دیوار دەهێندرێتە خوارەوە

دیوار بێ هەناسە نامێنێتەوە
شەقام تاولەرز بەریدەدا

مندااڵن پێاڵویان بە پەڕۆیەكی نەرم دەسڕن
مراوییە مل و گەردەن ڕەنگاوڕەنگەكان 
بیركردنەوەی ماسییان لە ئاو دەرهێنا 

لەسەر تاجی پاشایان دانا
چووە خوێنی شەهیدێك

بوو بە خەون و سروودی گەرم

مراوی و ماسی لە پرچی منداڵەكانمان نقووم دەبوون

ئارەقە لە ناوچەوانی پاشا چۆڕا

دەست و پێی لەرزی

وێنەی خۆی پێ لە دیوار نەدرایەوە و لەدوا بەرەبەیانیدا تەماشای ئەستێرەی پێنەكرا
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پیاوێكی پیر هەموو ڕۆژێ لە نێرگزی دەپرسی

ئەرێ تەمەن چۆن دەڕوات

پشتی بە دارگێوژێكی تازە چرۆداو گەرمكردووەتەوە

هێشتان سێبەری عەردی ڕەش نەكردووە

سەرنجی بەرسینگی كۆترێك دەدات

كە خۆر لێیدەدا

پەڕی ڕەنگاوڕەنگی سینگی كۆتر شكۆی مردووە لەبیرنەكراوەكانمانە 

دیواربەندی قەاڵی هەولێری پێڕەنگدەكەم

منی لە خۆیدا كوشتووە

نهێنییەك لە چرۆی ئەو دارگێوژە هەیە 

كە پیاوە پیرەكە پشتی پێگەرمدەكاتەوە

پشتی پیاوی حەكیم وەك دارگێوژێكی بەهێز چرۆ زیاد دەكات

باڵندە بۆ تاسەی خوێندن گوێی دڵی بەدڵمانەوە دەنێت

چەپكێ پووش دەهاوێمە سەر كەپر

بۆ سێبەر و شكۆی وەاڵمی نێرگز
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159
لە دەستە نەرمونیانەكانی دایكە زەوی نانێكی گەرمم وەرگرت

هیوایەكی چاوەڕوانكراو جەستەی بەهێز كردم
ئاسانە بۆم بەردێكی گەورە لە كێو بهێنمە خوارەوە

ڕێگا بكرێتەوە و پەیكەر و تابلۆی لێدابندرێت
ڕەنگ لە پەلكەزێڕینە ڕاناكات

هەڵبژێردراوێك خۆی ئامادەكردووە
بۆ ئاشتكردنەوەی دوو پۆلە باڵندە

شەو لەناو كراسی مار خەوت
ئاسان بوو بۆی گیان گۆڕینەوە لەگەڵ ڕاوچی
ڕاوچیش ترس لە سیمای باڵندە زیاد دەكات

ماندووم پێم زەوی ناگرێ 

160
هەورەتریشخە و برووسكە لەگەڵ یەك چەند نەرمونیانن

موورووی ڕەنگاوڕەنگ ڕوو دەكەنە ناو قۆرتی مووروو مووریانێی كیژان

پاشان بە ڕستەی وەدەكەن

دەیكەن بە خەناوكە بۆ پیرێژنەكەی مامانی شار

لە ناخی ناخەوە سەرنجی خەناوكەی ملی مامانی شار دەدەم

كە تاسەی نەزۆكی دادەمركێتەوە

بێ چاوترووكان دڵی دەڕژێتە ناوچەوانی منداڵێك

خانە سستەكانی جەستەی زیندوو دەبنەوە

باران نەرم و سەنگین دادەبارێ

قۆرتی مووروو مووریانێی كیژان لێوڕێژ دەبن

ئاوازێك لەسەرەخۆ دێت دەست بۆ ڕووبار و باخێك درێژ دەكات
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161
لە هەموو شوێنێك كوشتن و خۆكوشتن و هەناو سووتاندن هەیە

گوێم لە نوێژتە
نزا و دروودەكانت بۆ منن ڕێگا سەهۆڵبەندان نییە

دەنگی مێوانداری زەنگوڵەی ملی مامزە لەناو پاوانی پاراودا
دەنگی ماڵئاواییش غژەغژی ڕادیۆیە

لە كاتی بەرنامەی گەشتی ژیانی داهێنەران
جغارەی ناو تەپڵە دووكەڵێكی باریكی لێ بەرزدەبێتەوە

باڵندە لەناو تەمی سەر دەریا دەنگی خۆشدەبێت
دەیباتەوە سەر دەنگی زەنگوڵەی ملی مامز لەناو پاوانی پاراودا

162
حەوت جار بەشداریی پێشبڕكێی وەرزشی تیرهاوێژیم كرد

حەوت هێلكەم ترووكا
حەوت جۆگەلە لە یەكتر نزیكبوونەوە بۆ مەلەوانیی بێچووە مراوی

حەوت گوڵەگەنمم پڕ شیر بوو
حەوت باڵ لە كووپەی گەنجینەم ڕوا

حەوت پەندم لە تابلۆی شاردا هەڵواسرا
حەوت پشكۆم بووە فەرامۆشی چاوی ئاگردان
بەهار خوێنی زەویی هێناوەتە كوڵ و جۆش

سروشت لە حەوتەیەكدا دووبارە لەدایك بووەوە
ناڵەیەكی پچڕپچڕی لە سینەوە هەستا

حەوت ڕەنگی پەلكەزێڕینە لە پێش چاوی مندا ون بوو
ئاوێكی سازگار لەچاوی پەلكەزێڕینەوە دەڕژێ

تەنیا جوانەمەرگان لەكاتی سەرەمەرگدا دەیخۆنەوە

گرێیەكیش لە ڕەنگ دەدەن
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163
هیچ شتێكم بەمێشكدا تێناپەڕێ

تەنیا سەرگەرمی ئەوەم زەوی چەند ڕووڕاست و بە هەستە و درەختی باران لە باوەش 
دەگرێ 

بەئاوی ژێرزەوی جلوبەرگم دەشۆم

بە لكە دارێكەوە هەڵیدەواسم

هەستی لكەدار و هەستی جلوبەرگم برای شیرین

بە تاسەوە سەیری با دەكەن

با لە هەموو شوێنێكەوە هاتووە ڕێگای دوورمان نیشاندەدات

بۆ چوونە سەركار و دیدەنی زیندوومان دەكاتەوە 

ئااڵی خەونێك بەرانبەرمان دەلەرێتەوە و شادمانە

دەیەوێ سێبەری لێماندا و دەست بەباڵمانەوە بگرێت

تەنیا نامێنینەوە

بڵێی نیگایەكی ناكام هەبێت لە نێوان بای ناودارەكان و تەنیاییی ئێمەوە

164

پەنجەكانی دەستمیان بەداوێك بەیەكەوە گرێدا

لە پشتی دەستمیان نووسی

كلیلی گەنجینەی دنیات بەدەستەوەیە

بەدەمی بەخێرهاتنەوە فەرموویان

ئاسوودەبە بەخت و ئومێد هاتوونەتە پێش دەرگات

زەویوزارێكی زۆریش كێڵگەن بۆ لۆكەی سەر برین
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ئاگاداری گیانی گۆڕستانانم 

چۆن بەخێرهاتنی مێوانی مردووەكان دەكات 

لە نزیك ئەو درەختەی لە ژێر گراناییی بەفر بەالدا هاتووە دانیشتم

كڕنۆشم برد و چوومە دۆخی نوێژ و دوعا و خۆشەویستی سروشتی

لە ساتێكی نادیاردا شالوور پێناسەی گوڵی دامێ

دڵم وەك دەبدەبەی ڕەنگاوڕەنگ هەڵدایە ئاسمان

دڵ و دەبدەبە و ئەستێرە بۆنی ناوە دێرینەكان بە بەر كەپوومان دادێنن

بەردی جوان و خانەدان دەكرێن بە پەیكەر

با ئاشنایە بەتەواوی دڵەڕاوكێی مرۆڤ

لە ژێر خۆڵیشدا نانوێ و بۆنی كەتانی تازە شۆراومان بەسەر باڵودەكاتەوە 

166

كات چۆنی دەست پێكردووە ئاواش كۆتاییی دێت

پاشا بۆ خەو و خەونێك لە ڕۆخ دەریا تاجی دانا

لە جۆالنەیەكدا خەوت

كاتژمێرێكی زێڕی لە دەستدا بوو

دەست و پێوەندەكانی بەدزییەوە تەماشای كاتژمێرەكەیان دەكرد

ڕووناكییەكی نزم لە جۆالنەكەی دا

پاشا بێ هێز و نەخۆش سەری خستەوە ژێر تاج

لە ژێر چاوەوە تەماشای كاتژمێری دەستی كرد و هەناسەی توند بوو

سەری هەڵێنایەوە

مێژوو لەناو هااڵودا ون بوو
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ئیدی تەماشای ئەلبوومی سروشت و گێژەنی ژیان دەكەم

هەواڵی دڵی گەرم و نەرمی زەویش لە هەقایەتی جنۆكان وەرناگرم 

نازانم شكست بوو یان سەركەوتن 

وایكرد مێژوو لە وشە نا لە شتەكان وەربگرم 

شتەكان ئەو شوێنەن كات تێیدا دەستی پێكردووە و هەنگاوی تێدا هەڵهێناوە 

             

2009 هەولێر
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سروودی زەوی

لە كتێبخانەی تایبەتی بابا تاهیردا

گامێش بۆ گیای ناو زەلكاو ملی درێژ دەكات

كەڵەبابیش لە كاتی بانگدان

تووتی بێ چاووڕوو دەم دەكاتەوە

لە نزیك ڕەگ و گۆپكە و خونچە دەوەستێ و پێی لە زەوی دەخشێنێت

نەخشی ناوچەوانی بەردی بۆ دروست نابێ
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كرانەوەی دەمی خۆی

بە كرانەوەی دەمی

ڕەگ و گۆپكە و خونچە بەراورد دەكات

پوولی پۆستەی لە بن باڵی دەدەن

گوێڕایەڵە و دان لەسەر دەستی نانی نانی دەخوات

بۆ كام ال هەڵیدەن

سەر لە ڕێیە و ڕووگەنمای دادەخات

خەاڵت و بەراتی درۆفرۆش

یان پیسی و پۆخڵی و بۆنی ورچی تەپ و حۆل

دەمە بۆڵەی جادووبازان لە قاوغی كیسەڵێكدا دەمێننەوە

ئەرێ خۆر بە پۆستاڵ یان بە پێاڵوی ئاوریشم بۆ المان دێت

مێژوویەكی لە هاتن و چوون هەیە و لە نوێژدا دەلەرزێت

بانگی بەیانی دەستی خێرە و چرچولۆچی ناوچەوانی دەمرێنێ

نادیارییمان دەبینێت

ئێمە هەموومان بێدەنگی خودامان نووسییەوە

ئێمە هەموومان بێدەنگی خودامان نووسی

ئێمە هەموومان بێدەنگی خودا دەنووسینەوە

ئێمە هەموومان بێدەنگی خودا دەنووسین

لە ئاوێنەی نووسیندا دەستێك دەبینین

جێگۆڕكێ بە دەنگ و بێدەنگی دەكات

لەم جێگۆڕكێكردنەدا

هەموو ئاوازێك دەچێتە ناو دەنووكی درەوشاوەی مەلی خۆشخەبەر

مژدە و بینینێك

بۆ هەڵهێنانی چاوی ئەفسانەی گیای چوار وەرز

بەختەوەری و دروودی سەر زەمین
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ڕووداو و دیمەنی دڵتەزێن و تاسێنەر نین

فەرمووم لە باڵندەی ئاوی كرد

بۆ وشكاییی كە ڕەگی بەهات و بیرەوەری تەڕ و پاراوە

فەرمووی باڵندەی وشكاییشم كرد

بۆ قەراغ گۆالوی سەر بە شەختە

شاڵێك بۆ شاژنی ژیان بچنن

دیار بوو كتێبێكیان خوێندبووەوە بەرژەوەندیی دارێك نووسیبووی

باڵندە دەستی ڕەش و سپی درێژی مرۆڤ دەناسێت

ڕووخۆشیی سروشتیش

دڵنیایە لەو زەوییەی كە هێلكەی لەسەر دادەنێت

زەوی گەف لە زەویپەروەر ناكات

هەموو شتێك لەبارەی ئێمەوە دەزانێت

تەنیا لە دەمەدەمی مەرگدا

خۆبینین بە ڕوخسارمانەوە دەردەكەوێ

دەزانێت پاش چەند ڕۆژ كرم لە جەستەمان پەیدا دەبێ

سەرەتاش كامە بەشی دەخوات

لەناو دڵ و دەروونی زەمیندا

ژیان بە دڵخۆشی درەختی تازە ئاودراو دەمانالوێنێتەوە و دەجریوێنێ

ئەو پیاوەی لەسەر سینگ خۆی داوە بە زەویدا

بۆنی هەڵووژەی ترش و مزر

چاوی تێرخەوی دەبریسكێنێتەوە و دڵی بەهێز دەكات

دڵم پڕ بوو لە گریان

گریانی خۆم لە گۆرانییەكی میللیدا دۆزییەوە

شەپۆلیدەدا

ئای خەڵوەتی دڵ
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تەماشای هەر كوێیەكت دەكرد

سەرنجی ئەوێم دەدا و سەرنجم دەڕسكا

دڵ ڕێنماییم دەكات و ئەوەی ئەو پێمدەڵێت

ئەو لە نەخشی ناوچەوانی بەرد دەنووسم

چەتەی پێاڵو گەورە لە خەودان

ڕێگاوبان هێشتان دڵیان باش لێدەدات و تۆزاوی نەبوونە

دەرگای كێڵگەی پەرژینكراو بە پەنجەی فریشتە و خوداوەند مۆركراوە

پووشی قەراغی ڕێگا خەواڵوون

ئەسپ بە ماتی بە تەكیاندا دەڕوات

بیر دەكاتەوە ڕایەڵ و سێبەری نەخشی مافووری دێرینی شارە

نادیار نەبووە و نادیار نییە

تەمەنی جوانووییی لەناو دڕكی دەم تیژ و نزیك گورگ گوزەراندووە

سەر ڕادەوەشێنێ و چاو هەڵدەبڕێ

دەموچاوی كاروانچی وەك الفیتەی هەواڵێكی ناخۆش دەبینێت

پووشیش خەواڵوویی بەریدەدا

گەرماییی دەمی ئەسپ هێزی دەداتێ

هەموو ناخی بە پیتی زەوی دێتە كوڵ

بەس نەبوو

حاجی لەقلەق دوا شەهیدی هەولێر بوو

بەس نەبوو

قومری دوا شاعیری ترپە و هەست و تاسە بوو

بەس نەبوو

ئاو و خۆڵ و با خۆكوژی كەوتە نێوانیان

ئاگر دوا ناوبژیوانیان بوو

بەس نەبوو
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هێزی ئاگر كوژێنەوە دزی پەتاتەی بەراز بوون

بەس نەبوو

شەوی پێش هەڵبزڕكاندنی كولێرەكەم

زانیارییەكم لەبارەی تااڵنی چاڵە گەنمەكان خوێندبووەوە

پرچی لەبەر باران خوساوم ڕێكخستەوە

ئەسپی ڕاویشم بە ملوانكەی كیژی كافرۆش بەستایەوە

فڕوفێڵ لە نێوان كڕیار و فرۆشیار

ئاڵۆزیی بازاڕی پاش جەنگ

هیچ شتێك لە بەرهەتاو ناتوێتەوە

بەفریش دۆخی دەگۆڕێ

دڵەخورپێیەكی مات و ترسناك سەرتاپێی لەرزاندووە

هەتاوی پێش ئاوابوونیش ئەو هەستەی بۆی هەبوو

تووتی كە حەزی لە خواردنی پەپوولەی وشكبووەوەیە

چاوی لە هەنگاوەكانە ئاخۆ ڕێگا ون دەكەین یان نا

تێی ناڕوانین و فەرامۆشی دەكەین

خۆی دەخواتەوە و دەروونی قوڵپ دەدات

پەڕ لە كلكی دەردەكێشێ و هێلكەی دەشكێنێت

ڕێگای خۆڵ باراناوی تێدا كۆدەبێتەوە

شەقامیش ترووسكەی چاو هەڵخەڵەتێنەر

ژیان ڕووی خۆشكرد و بزەیەكی نواند

هەندێك دەڵێن سەرەتای ڕێگا فەڕ و جوانییە

هەندێكیش دەڵێن كۆتایی

ڕێبواری سەرەتا و كۆتایی بووم

كۆتاییش وەك سەرەتا

هەمان هەستی بۆم هەبوو
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سەرنجی درەختە بەرزبووەكانی ئەم دەست و ئەو دەستیشمداون

ئەی گیانەوەر و ڕووەك

سەوڵ و هێزی دەست

هێڵ و وێنە

باڵكۆن و سەكۆ

فەڕ و جوانی ڕێگا هی كێیە كێ

یاداشتی خۆی نەنووسیوەتەوە

تیشكی ڕۆژیش بەدەوری خۆیدا دەسووڕێتەوە و نازانێت كۆتایییەكەی كەیە

یان كوێندەرە

زەردەخەنە پاشماوەی تیشكی نیانە و ئەوەندەی چاو و دەم بگرێ سۆزپژێنە

وەختێكی زۆری ویست تا درەختی بەختم لە قۆپەنە خۆڵی چارەنووس ڕواند

دڵ ناتوانێت فێڵ لە گیان بكات و شتی لێ بشارێتەوە

دڵ و گیان لەگەڵ یەكدا تەرازوون بە دەستی فریشتەوە

باڵندە پێ و باڵی بە چیكڵدانەیەوە گرت

ئێمە لە برسییەتییەكەی نەگەیشتین

لەناو دڵبەردی و نامەردی درۆفرۆش خنكاون

هەڵفڕن بۆ سەر درەختی بەختم

بەچكەكان دابەش ببنە ئاسمان

لە ئەستێرە و مانگ و خۆر نزیكببنەوە

شێوازی گفتوگۆ ئاسانە

داكانە و بابانەش درەختی بەخت دەپارێزن و چاودێریی كرانەوەی قۆزاخەی لۆكەن

ئەستێرە لەناو گەاڵ و بۆنی خوداییدا

بە پڕشنگی بڵندمان دەكاتەوە

بۆ نزیك

میوەی سەرلك و
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هەوری ئاواز نەرم و

خۆری پشووخۆش

دەنگی ئاسمان هەموو بەختەوەرییەكانی بۆ زەوی دەگەڕێنێتەوە

خوداوەند ئاماژەیەكی بۆ كردم

درەختی بەختت حیكمەتی پێغەمبەران

بۆ سمۆرە و باڵندە دەخوازێت

ئاوات خواستن نیگای لەناو شكۆ ڕووندەبێتەوە

چرای بەهێزی چاو

دەمودووی نەرمی دیوان

هۆگربوونی باڵندەی كۆچەری

كرانەوەی گوێچكەماسی

بەشە هەتاوی نەشونمای بۆ دەهێنن

بەدوای ئەو بەشە هەتاوە چووم

وەك ئەوەی بەدوای تەرم و تابووتی دوا كەسمەوەبم

مانگ لەناو دەستمدا خۆی خزاندە تەنكایی ئاو

لە دڵم دەچوو

دڵم لەناو سینگم بێت

یان لەسەر زەوی وەك یەك وایە و یەك كێشیشی هەیە

دەكەوێتە ئەو شوێنەی زەوی كە خۆر تێیدا هێز دەداتە

ڕەز و باڵ و گوان

برادەرانم بابا تاهیر و هوما

لە ئاسمان مەیەنە خوارەوە

چاوی كوشتن و بڕین هێشتان نەنوستووە

دڵتان نەیەتە سەرلێوانتان

زەوی دەموچاوی گەش و گەرمە و ئەسپ بەو ناوەدا تێدەپەڕن
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خۆریش بە ئاڵۆزی لە دایك نابێ و لە سواران نادا

باباتاهیر مووروویەك لە نێوانماندا بزر بوو

مووروویەكیش لە مشتووی خەنجەری هوما كەوت

                                          كانوونی دووەمی 2010 هەولێر
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هەاڵتن لە گۆرانی

لە ڕێی گۆرانی گەڕامەوە ماڵی ئاسوودەیی و پێروو و حەوتەوانە داگیرسان

شانەی هەنگوین و قۆزاخەی ئاوریشم بانگهێشتیان كردم

چۆنم نیاز بوو ئاوها دواندمیان

پەنجەم لە پێڵووی پێغەمبەر خشاند و چاوم لەسەر جوانی هەڵنەگرت 

لە جۆشی بێباكی ژیان پەیمانی دڵنیایییە

نێرگز لە پەرداخە ئاوی ناو ماڵیش گەشە دەكات

خوناو چەند بێ بەزەیی و پڕ ئیرەیییە

تا نیوەڕۆ نامێنێتەوە
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بەیەكەوە نوێژێك بكەین و دروود بۆ هەستیاریی زەوی بخوێنین

مرۆڤ سرووش و چاوی یادی زەوییە

لە ناوەندی خوان دادەندرێ

دەمەوێ گوێت لێڕابگرم ئەی ئیرەیی

بزانم بۆ بەرانبەر پەنجەرەیەكی دووڕوو داماویت

دەستیشت بە خۆتدا شۆڕكردووەتەوە

لێكدانەوەت بۆ

هەڵەی مەرگ و

كووژەكەی شین و

نەمریی و

زیندووبوونەوە چییە

كەڵەكێوی لەگەڵ سووڕانەوەی هەر ساڵێك

قەفێك لە شاخی بەرز دەبێتەوە و مووی دەوەرێ

سمیشی زەوی زیاتر داگیردەكات

بە دوودڵی سمی ناجووڵێنێ

بەاڵم كاروانچی و ڕێگا بڕوایان پێی نییە

حیكمەتی چوونە تەمەن لە چیدا ڕووندەبێتەوە

لكە دارێك بەو دیوارەدا بكوتە

كە هەتاو گەرمی كردووەتەوە

كاڵوی سەر و

ملپێچی مل و

قایشی پشت و

پێستی ناختی پێهەڵواسە

زمانت دەبێتەوە
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زەویش لە یادەوەرییدا ئەم یادگارییەت تۆمار دەكات

یادەوەریی زەوی نهێنی ئاگرە

لە یەكەمین پرشەیدا سروشت خۆی ڕازاندەوە و ژیان دەستیپێكرد

تریفەی مانگ بەسەر گەاڵی درەختەوە جوانترە

لەوەی لەناو گۆالو بەرچینچكەی مردن بیگرێ

سییەكانی درەخت بای سەرمانگی لێدەكەوێت

ئەرێ ئەستێرە بۆ لە دەوری مانگدا

تاجی درەوشانەوە لەسەری خۆی دادەگرێت و لە ال پەنای دەدا

نایەوێ ڕوخساری ببیندرێ

ئانیشكت لەسەر ئەژنۆت دانێ و قەفی زنجیری كاتژمێرت بژمێرە

تەماشای بەرزبوونەوەی دوعای سپی بكە

داوێك لە برژانگی فڕیوت بخە مەترسییەوە

خەیاڵ ببەوە ناو هەستیاریی زەوی

الیالیەی دایك

الوكی باوك

داستان و چیرۆكی باپیرە و داپیرە ئااڵی دەستی ئێمەن

دەتوانیت لە سێبەری ئااڵدا زیاد لە زەردەپەڕ بڕوانی

لەگەڵ گۆرانیش یاریی خلیسكێنە بكەیت

ماسیی حەوز

دۆلفینی ڕووبار

نەهەنگی دەریا

ئەختەبووتی ئۆقیانووس

ئیرەیییان بۆ یەك تاوی سەندووە

چاوی قڕژاڵیش لە ڕوونیدا جاڕسكەرە
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وەك مریشكێكی كڕ

تەواوی هێلكەكانی پیسكردبێت

خانمی ماڵ بە بێزارییەوە دانەوێڵەی بۆ ڕووكات

ترسێك هەناوی هەڵدەكۆڵێ

بای سەر ئاو هەڵیكرد

بە هەموو خانەی لەشم هەست بەهەڵكردنی دەكەم

سووڕی ئیرەییی كورتە و گیانی وەنەوز دەدات

ڕەنجی سەركێشیش

چاو و

باڵ و

یادگاری و

تاسە

لە خانەی لەشی زەوی دەچێنێ

تەورات لە زمانی مووساوە

ئینجیل لە زمانی عیساوە

قورئان لە زمانی محەمەدەوە

زمان ئێسكی تێدا نییە

شیعریش بە تەنیا و لەگەڵ مندا ڕەگی ویژدان هەڵمژیوی

پیت و

وشە و

ڕستە

بوارم بدەن

لە گڕوگاڵی

گۆپكە و
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شكۆفەی باخچەی ڕەنج و

ئەفسانە و

دڵ

فێری نازپەروەری ببم و ئەستێرەی گەڕۆك بناسم

جۆگەلەی ئاخاوتن بە پێشماندا تێدەپەڕێ

زمانمان ناسك و دڵمان وریا دەكاتەوە

سروشتی دان بەخۆداگرتوو

بێدڵیم مەكە و هەستێك لە ناوەوەم گەشە پێبدە

لە خەیاڵێكی سوورهەڵگەڕاو

كە پردی ئومێد دەخوڵقێنێت

دوورتر لەوەی

لە بەرزی و نزمیی چاو بەدەركەوێ

خانە خانە لەشی سروشت خۆی دەگۆڕێ

ئەوە هێزی زیندووبوونەوەی سروشتە

منی كردووە بە نەوەی گۆرانیبێژ

دەنگ و ئاواز لە لێكدانی شەپۆل دەبیستم

بیستن لێم دەبێتە مێژوو

نوێژی سەر مردووم بیر دەهێنێتەوە

بای سارد لە دەموچاویدام

دڵم گیرا

دەست و پلم ڕاوەشاند

تاسە و مووچڕك بەریدام

چاوم بەسەر ئەمسەر و ئەوسەری هێڵێكدا نیشتەوە

ڕستەیەكی ئەزەلی
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بێ پەروا و پڕ ئاوات دایگیرساند

دڵی كەفوكوڵداری پیت و وشە دەداتەوە

بە ئاواتەوەیە

پەپوولەسلێمانە دەنووك لە ئاوی بن كووپە بنێ

بۆ تاهەتایە بە دەنگ و ئاوازەوە چینە بكات

وا ڕاهاتووە بڕوانێتە

دەنووكی تەڕ و دڵی گەرمی چرایەك

هەتاو لە هێالنەی قەتێ دەترووكێ

ئەو ژن و پیاوەی لەسەر پردڕا

تەماشای ڕووباری ژێریان دەكەن

مەستن لە ڕووناكیی گڵۆپی ناو ئاو

ماسییش لەناو ڕووناكیدا

كلكیان هەڵدەدەن و سەرنج لەو ژن و پیاوە دەگرن

لەسەر پردەكەدا لەناو دەموچاوی یەكتر مەستن

تاسە و مووچڕك بەری نەداون

نەرمونیانیی چاویان هێز لە شكۆی چاوی ماسی وەردەگرێت

ماسیگرەیەك باڵی بەرز كردەوە

دڵنیایی تەنیا لە دەموچاوی مەستدا تەواو ئارامە

قسەی ماسیگرە هی دڵی خۆیەتی و هی كەسی داخ لە دڵ و ئاژاوەگێڕ نییە

پەڵە خوێنێكی وشك بەناوچەوانمەوە نووساوە

تێكەڵ بە ماسوولكەم دەبێت

لە لێومەوە دەبێتە خاڵێكی مۆر

وریاییی دڵ ناهێڵێت خەونی ورچی تەپ و حۆل ببینم

لە خەونمدا بینیم
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لێو و

شمشاڵ و

نیگا و

هێڵی ئەشق مردوون

لە پڕمەی گریانمدا و چاو سوور و دەم وشك لە خەو ڕاپەڕیم

كوڕ و كیژەكانم توانییان

دەست لە فرمێسكم بدەن

ئاخر خۆ بڕیار نەبوو هەموو شتێك كتوپڕ ڕووبدات

ئەو جێوبانەی لەناوی ڕاپەڕیم

هێشتان گەرمە و ئاهی نائومێدی لە خۆیدا دەكاتە خەونێكی چاو هەاڵتوو 

بە نیازی بینین پێ لەناو گۆلی خوێندا ناجووڵێ

پاش خەون بینینێك ناكۆكییەكانی نێوان ژیان و مردن كۆتاییدێ

هەڵێ

بە تەواوی هێزی پێ لە گۆرانی هەڵێ

ئەو ڕۆژەی تۆ هەڵدێی

كووچە و كۆاڵن و شار چی بەسەردێت

ئەدی ئاسمان چی بە زەمین ڕادەگەیەنێ

سەیركە ئەو گۆرانیبێژە دەڵێی مۆسیقارێكی كوشتووە

سەرەتا تەنیا ئاوازی گۆرانیی ئاسوودەیی

وشەی خودا بوون و ئێمەیان دەالواندەوە

ئەرێ ڕەشەبای داخ لەدڵ

ئاوازی گۆرانیی ئاسوودەیی دەگوازێتەوە

كوێرەڕێگایەك بە قەراغی دۆڵێكی هەزار بەهەزاردا درێژ دەبێتەوە

دەگات بە باخێكی هەڵووژە و كونی گورگێك
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مێژوو ئەی بووكە مەیموونی گەردوون

مێروولە دەنكەگەنمی بەدەمەوە بێت

ڕووناكییەكی پڕ ڕەنگ دەكەوێتە سەر ڕووی زەوی

هەستیاریی زەوی كۆشكی گیانبازی مێروولەیە

لە دەروونمەوە ئاگرێكی بەجۆش و ئاشنا گەرممدەكاتەوە

باڵی هەڵۆیەك خۆی لە دەستی ڕاستم خشاند

بەختیار بووم

كاڵو و

بالیف و

لێواری كەشتیی گەشت و

ساباتم

دەبنە هێز لە پەڕی هەڵۆ

لەناو دڵبەرزیی ئەو پەڕەدا

كورتی و درێژیی سێبەرم ناسی

دەست بخەمە سەر سێبەر

هەست بە پلدانی دەماری ناوچەوانی زەوی دەكەم

مۆرانەیەك لەناو خۆڵی تەڕ لوولی خواردووە

خەریكە دەچێتە دڵی درەختێكی دوو بەرەوە

هێزی خوداوەند گەمارۆیدا

دەمی لە كلكی خۆی نا و خواردی

زمانیشی بەناو دەمیدا سووڕاند

قەت ڕۆژێكی وا دڵخۆش لە هەولێردا ڕووی نەداوە

ئاوێنە كە شاژنێك تێیدا تەماشای داوە پرچی سپیبووی دەكات ماتدەبێت

ماتیی ئاوێنە دڵی كەفوكوڵداری پیت و وشە دەداتەوە
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دەموچاو لە ئاوێنەدا بێ سەروشوێن دەبێ

وێنەگریش كە وێنەت دەگرێ

دڵت دەبینێت

وێنەی نواڵەم لە قۆغەی چا و بەرگی ڕادیۆم هەڵكەند

ئەفسوونم لە ملوانكەی سەر سینگی

دەلیلی شاریش لە نقێمی شینی ئەنگوستیلەی

برینی خەواندم و مۆری لە ناوچەوانمدا

تیشكی یەزدانیی لێتدەدات و ڕێگا ڕاست دێتە بەرپێت

دەست و خەتی ئاشقانەی نواڵە جوان بوو

لەناو باولە دارەكەدا خەبەری بووەوە و ناڵەیەكی لێوەهات

دوای هەناسە هەڵكێشانێكی درێژ

هەموو ناڵەكانی خۆی ڕاگەیاند

پشیلەی ماڵی السای كردەوە

دەست و خەت دوازدە مانگی پڕە

لەسەر مێز خۆی ڕاخستووە و بێدارە

كەس سەرنجی نەداوە و نەیخوێندووەتەوە و نەیخەواندووە

دڵم لە تەك دەست و خەتدا

لەناو پەرداخێك ئاو بەهرەدارێكە لە كاری خۆیدا شەیدایە

پشیلەی ماڵی ئاوەكەی بەسەر ئەو ڕۆژنامەیەدا ڕژاند

كەلووەكانمانی تێدا ڕاگەیاندرابوو

میوەیەكی گەییو لە درەختێكی دوو بەر كەوتەخوارەوە

پەنجەی پڕ خوێن و بەهێز هەڵیدەگرێتەوە

نواڵە لە كاتی داگیرسانی دەنكە شخارتەدا

دەستەكانی شل و خاون
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بە وریایییەكی پڕ شكۆوە لە ئاگر و دەستی ڕوانی

ئاخۆ ماستی بۆ هەوێن دەكرێت

یان دووكەڵی لەسەر چاوی مۆم پێالدەدرێت

چرا هیچ نیازێكی نییە لە داگیرسانی

تووڕەبوونی ڕووناكییەك

ئەو بایەی گۆماوێك دەشڵەقێنێ

ئەو بەردەی گۆماوێك دەشڵەقێنێ

ئەو مەلەوانەی گۆماوێك دەشڵەقێنێ

ئەو بۆقەی گۆماوێك دەشڵەقێنێ

گەرمایی و فێنكیی زەوی دەكڕن

لە سندووقێكی دروستكراو لە ئێسكی پشتی كیسەڵ هەڵیدەگرن

هەر هێندە لە ژیان شارەزا بوویم

گۆماو ناولەپی باب و باپیرمانە و كشاوە

بەهار دەستێكی خێر لەخۆ دیوە

چاڵ و چۆڵی و دەموچاوی سووتاوی سروشت لەچەك دەكات

دەمامك لەناو دەچێ و پاسەوانی ناكرێ

هۆی مانەوە و لەناوچوونی دەمامك چییە

سركە و

زەیت و

زەیتوون و

ئاوی لیمۆ

تێكەاڵو دەكات

نان و ئاویشمان لە پێشدا هەڵدەگرێت

ئەو دەستانەی نان و ئاومان لە پێش هەڵدەگرن
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بڕێ جار ڕەش و زبرن و تایان هەیە

جاری واشە ڕەنگاوڕەنگ و ئاوریشمی

دەست ئاشی بەخوێن دەگەڕێ

سەرم گران بووە

بەرچاوم تاریك

جوانی لە بارێكی شڵەژاودا خۆی پێشاندام

دەموچاوی سروشت بە ئاسانی ئەشكەنجە دەدرێ

مردوو گۆڕیان تەنگە

دەشیانەوێ گوێیان لە نەوایەك بێت

دڵەكوتێی پەپوولەی بەرچرا و بۆنی بخووری ڕۆژی جەژنیان

بۆ بكاتە ئاوازی ئازارەكانیان

سروشت پزیشكێكی خۆڕسكە

خەمۆكیمان چارە دەكات

پەنجەم سڕە و پەرداخم لە دەست بەردەبێتەوە

بەسەر خاولیی منداڵێكدا دەڕژێ

تای بەرز بووەتەوە

خاولیی تەڕبووی لەسەر ناوچەوانی دادەنێین

فێنكاییی دەستی خودا فریای دەكەوێ

بەخت وەك ڕۆژ وایە

ئاوا دەبێت و هەڵدێتەوە

هەرچی لە دڵدا بێ هەڵیدەڕێژێ

زەوی قوڕگی گیراوە و كانی بە لەتر دەردەبن

جوانیی چاوێكی تێدا ڕسكاندووم

بەس ئەو بژار دەكات
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خۆی و دەستەخوشكەكانی نوێژیان بڕیوم

دڵیان شكاندووم

شەمێی باڵیان تواندوومەتەوە

كتێبی غەزەلیان گەچاڵندووم

ئەی جەربەزەییی كانی

ئازادیی زەوی ناشاردرێتەوە

ئەم خۆر و سبەینەیە تەواو بە جووڵەن

باڵندە لەسەر دیواری مااڵن دەنگ و ئاوازیان باڵودەبێتەوە

هەرچی شیر و تیری ناخیش هەیە كەوتوون

سووراییی خۆرنشین ئارامی بە تاسەم دەبەخشێت

تاسەم لەگەڵ خۆرهەاڵتندا

دیداری گوڵەبەڕۆژەی كێڵگەی بەخت بەرهەمدەهێنێت

بە ئارەزوویەكەوە كە بەیادی سەرگەرم و مەستم

لە خەو هەڵدەستم و بلووزی تۆڕ لەبەردەكەم

تا گوێ لە كواڵنی هێلكە و چای ناو كوورەی دیوار بگرم

دوو چاوی گەرم كە شكۆی دایە حەوای تێدا پارێزراوە

نان و ئاوم لە پێش دادەنێت

باڵندە لەسەر خوانی منەوە دەفڕن و دوعای سپین بەرز دەبنەوە

تاسەی ساتی نەمری دەكەن

پەری ڕوومەت تاڵ

ماری بە فیشكەفیشك

سوێندی ناچاری

دەروونی خەواڵوو

كڕنۆش بۆ دەنگی دڵ دەبەم و بە دڵ دەستت ماچدەكەم
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ئەی دەنگی دڵ

چاوێك دڵخۆشیی لێبڕژێ

ڕەشكەوپێشكەی تێدا دەرناكەوێت

دوودڵییەكی درێژ

لە ژێی كەوانی تیردا باج دەستێنێ

دەنگی

كلكتەقێنە و

ئاوڕوونكەرە و

كەڵەبابی مل ڕووت و

بەرخی دوونگ شۆڕ

دێنە گوێم و دەگەنە دڵم

نابینام و دەستم بووەتە چاو و لە هەستیاریی زەوی دەدرەوشێتەوە

نامەی بۆمبڕێژكراو چ هەواڵێك ڕادەگەیەنێت

ئاوازی توانەوەی چاڵە بەفر

ئاوازی داخستنی ئاگری كوورەی دیواری ماڵ

ئاوازی سوپاس

ئاوازی تاڤگە

دەست و خەتی ئاشقانەی نواڵە جوان بوو

لەناو باولە دارەكەدا خەبەری بووەوە و ناڵەیەكی لێوەهات

منی لەو سەرزەمینە دۆست و دوژمن زۆر

ئاسوودە و

ئارام و

بەسۆز و

تاسە بە تین
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لە نامەی پیریی دڵدا بێوچان داگیرساوم

قەت ڕۆژێكی وا دڵخۆش لە هەولێر ڕووینەداوە

كات درەنگ نییە بۆ ئەوەی نواڵە بێرەدا تێبپەڕێ

دوای مردن بە خەبەر دێم

لە ڕێگا ڕۆیشتندا بەهار بەسەر ناچێت

                                             ئەیلوولی 2010 هەولێر
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دیداری خوداوەندە ناكامەكان

زەوی مەیی خانەدانی خواردووەتەوە

قسەی دڵم دەزانێت و هەمیشە تاجی بیركردنەوە و پشوودانیم

پیاڵەیەك مەیم لە زەویی خانەدان وەرگرت

لە ڕۆژێكی نزیكدا دێت

دەستی سێبووری و پڕ ختووكەی لەسەر دڵم دادەنێ

بە ترپەی دەڵێت پشوو بدە ماندووی

ماندووبوون هێڵ و خاڵە بۆ ئاوازی پیت و ڕەنگی دوا وێنە

گۆشت و دەمار و خوێنی خوداوەندە ناكامەكان

ڕووی پاگژی زەوی بۆ دەنگی نەرمی خۆشەویستی ئامادە دەكەن

باران وەك ئەوەی

 بلیمەتیی دەروونی ئاگرم پێبڵێ
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یان بەختەوەریی خۆی ئاشكرا بكات

دەنگی نزم كردووەتەوە و بە نەرمی لە گۆڕمدەدا

ئیدی دەبێ من گۆڕ جێبهێڵم و بێمە دەرێ

ئایا بەرانبەری دەتوانم چی بكەم و چیم پێدەكرێت

چاوەكانی زەوی گرانبوون

تاسام

واقم وڕما

باڵندە بەسەر

پێڵوو و

خولیا و

یاد و

چڵی ڕاهێنەر بۆ خۆشخوانی باڵوبوونەتەوە

مرۆڤیش بەسەر كارتۆنی یاریی پەیژەومار و هەمبانەی فوودراو

مار هەناوی زەویی كونكردووە

خۆریش لە ئاسۆدا برژانگی چاوی دەڕسكێت

ڕوونبوونەوەی بیلبیلە یاڵی ئەسپ دەخەمڵێنێ

زەردەخەنەیەك لە دەموچاوی زەوی پەیدابوو

لە پڕ نەما

مامزی تۆقیو ئاوڕ لە كانی و ئاو دەداتەوە

كانی و ئاو دەبنە ئاوێنەی شەو و ڕۆژی مامز

مامز ڕووەو كانی و ئاو دەجمێن

زەوی جارێك چاوی كردەوە و دایخستەوە

لەچاوی خۆشی دوور نەكەوتەوە

كەوی پەڕ و تووك خۆڵەمێشی بەشاڕێدا ناڕوات

ئەو چاوانەی مرۆڤ هەیەتی
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لە زەویدا مشتوماڵ دەبن و ئومێد و دەستی تەنگانەن

چاو ئەو شتە دەدۆزێتەوە كە بۆی داگیرساوە

دەچێتەوە ناو هەموو ڕووناكییەك

ڕووناكی بەختەوەریی خۆی ئاشكرا دەكات

ئیدی دەزانێ شەڕی گەرمی گومان تەواو بووە و بێ مەرج دڵنیایە

لە بینینی بێگەردیی ئاسمان و ڕۆشنایی ناو شیری گوڵەگەنم و جۆ

ئەی ئەفسوونی دڵ چاوت هاوتای مۆسیقای سەرەتای گۆرانییە

ئەی ئەفسوونی دڵ چاوت هاوتای هێالنەی ئاوەدانی باڵندەیە

ئەی ئەفسوونی دڵ چاوت هاوتای ئاوێنەی دەستگێڕی بەردەمی بووكە

ئەی ئەفسوونی دڵ چاوت هاوتای بەردەنووسی وێنەداری باپیرانە

كراسی سروشتیش گەردی نەگرتووە

ئەگەر دڵم بشكێنی گەردەلوول كراسی سروشت لە ڕستەی مااڵن دەڕفێنێت

خۆر سبەینان تامی نان دەكات و بە ئەمەك و خورپەدارە

جوان لە النەی كەروێشك دەدا

كەروێشك ئاكاری خۆر دەناسێ و دەزانی ئەمەكی چییە

ئاگاداری دەكاتەوە لە ترپەی پێی ڕاوچی و بوومەلەرزە

گوێڕایەڵی ئەو خۆرەیە كە هەڵدێ

بەاڵم نازانێ هیی زەوییە یان ئاسمان

ئەفسوونی دڵ خۆر لە دڵەوەش هەڵدێ

هێزی خۆری دڵ گیاندار جاڕس ناكات

كەروێشك بە قوونەقوون

لەم ژوور بۆ ئەو ژوور چاوشاركێی لەگەڵدا دەكردین

خەنەیی

چاو سوور

ترپەی پێی مۆسیقای سروود 
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خرمەی ددانی پەیوەندیی زەوی

كە دەچووە بەر خۆر

تووكی ڕەنگی دەگۆڕا

كەروێشكی كێوی لە پێناو النەی خۆی سروشت دەپارێزێ

هیی ماڵیش بە دڵشكاوی ڕادەكات

لەناو چاوەی مێزدا گوێی لە ئاسن دەسوێ

بەیانیش لە زەنگی كاتژمێری داندراوە دەترسێت

پارچە لبادێكی دامە دامە ڕادەخات لەسەری دادەنیشێ

چاوی بە دەوری خۆیدا دەگێڕێ و دڵخۆشی بەچكەكانی وەردەگرێت

ئەو سەوزەیەی خانمی ماڵ پاكی كردووەتەوە دەیخوات

كەروێشك جەرگسووتانی زۆر دیوە

خانمی ماڵ ڕۆبێكی قاوەیی پۆشیوە

پرچی بە تۆقەیەكی حەڵوایی هەڵداوەتەوە

ئەنگوستیلەی ئەڵماسیش لە پەنجەی شەوق لە كانی و ئاو دەدا

گوان پڕبوون دوای سەوزە خواردن و پشوودانە

لە پەنجەرەیەكی گەنمڕەنگدا

رووناكییەك بە نیگایەكی گەرم خۆی پێشاندا

دەڵێت كەروێشك دۆستێك لەم ژوورەدا

تەپاوتل دەدا و خەریكە دەزووی ئاوریشمینی گیانبازی لە دەست بەردەبێ

هیچ شتێك نەماوە ئازارم نەدا

پاكترین خاك ئەو پارچەیەیە

كۆتر كلكی لێدەخشێنێت

خوشك و برا شكۆمەندەكانم كۆتر

بە دەنووك گۆڕێكم لە ناوی بۆ خۆشكەن

هێندەی زەردێنەی هێلكەیەك
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ئاهەكانمی لەناو دەترووكێت

كە هێلكە دەترووكێ

زەوی بۆ ماوەیەكی زۆر لە سۆراخی هەوێنی هیوادا

دەستی لەناو نیازی بێگەرد گەرم دەبێتەوە

بە ئاسوودەییشەوە بەرزی دەكاتەوە بۆ الی دڵ و چاوی

نائومێدییەكی قووڵ ناخی زەوی بەردەدا

سەیری دڵ و چاوی زەویمكرد

ڕەنگی تێكچوو

وەك لەوە بترسێت

لەبەردەم جامخانەیەكدا بوەستم

نهێنییەكی ئاشكرا و بۆنی موورتكی تەڕ لەگەڵ بۆنی دەسكێشی كیژێك بەراورد بكەم

دەماری گرژ بوو

بە نمە بارانێك خاو بووەوە

درەنگ تەماشای ئاسمانم كرد

نهێنیی ئاسمان ئەفسوونی دڵە

ئەفسوونی دڵ یارمەتیدام بۆ

پێشبڕكێ و

كێبڕكێ و

بەرزبوونەوە و

پشوودان

پارچە گۆشتی دڵم كەوتووەتە سەر زەوی

مێروولە دەورەیان داوە

ئاهی گەرمی دڵم سمێڵی مێروولەی هەڵكڕووزاند

سەرنجێكی ڕاڕا

دەمی سۆندەی ئاوی خستە سەر شارە مێروولە
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لە تەنیشتیدا ئاگرێكی كردەوە

لە یەك دوو هەنگاو بەوالوەتر

دووپشكێك لەناو كۆمەڵێك ئێسكدا مردار بووەتەوە

خەڵكانێك بە ترسەوە دێنە بەر هەتاوی بەهار

پەیام لە زەمینی دوورەوە دێت

پێشنوێژم پێدەبەخشێ

پەیامبەخش دڵم لەسەر دەستەكانی ڕادەخات و لە چاوی نزیكدەكاتەوە

دڵم سەرڕێژە لە جوانی

جوانی دڵی خودایە

خودا گەرماییی دڵی زەوییە

زەوی جیهانێكی تەواوە لە نێوان ئاسك و كیسەڵ

سەد جۆگەی لە چاوی هەڵگرتووە

بۆ دڵخۆشیی ڕەگ و چڵ و ناوكی میوە

ڕەگ و چڵ و ناوكی میوە

گلێنەی چاویان خۆشدەوێ و خۆیان لە بای توند الدەدەن

دەستم لەسەر دڵم الدەبەم

قۆچ و بڕبڕە پڕوپاگەندە بۆ چی دەكەن

یان چییان لێوە بزردەبێت

گای ئێسك پتەو و پڕ خوێن و گۆشت و چاومانگ

وەك پاڵەوان لە دایكبووە

ڕۆژێك زەوی لەسەر قۆچەكانی فڕێدەدا

مرۆڤیش لەسەر بڕبڕەی پشتی دەهێڵێتەوە

گایەك هەموو گایەكانە و سزادراوی پەڕۆی سوورە

بە ددانی پانی پەلكە شفتی دەخوات

نیوەڕۆیانیش خۆر قۆچ و بڕبڕەی پشتی ڕووناك ناكاتەوە
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قوربانییەكانی ددانی گا و ددانی مشار

مەی خانەدانیی زەوییان خواردووەتەوە و بەختەوەریی خۆیان ئاشكرا دەكەن

تۆفانێك بەسەر زەوی دەڕژێت

بێشەرمێكی درۆزن بووەتە پیاوێك لە خوێن و گۆشتی زەوی

بەسەر كەشتییەوە هێما و ئاماژە دەدا

ڕەگ سەرقاڵە بە سەركێشیی چڵەوە

زەوی هەست بە لەرزینی خۆی دەكات

خۆی بە كەوانەی ئاسمان گرتووە

ئەرێ لە بەهەشتدا كەس لە دووبارە مردن دەترسێت

ئایا بەهەشت باڵندەی تێدایە

سەرگەردان بیفڕێنن و ئارام بنیشێتەوە

یان بۆ سەر زەمین هەموو شتێكی لەسەر دەژی

بەهەشتیش تەنیا مرۆڤ

كێش زار بۆ بەختی هەڵدەدات

چ دەدۆڕێنێت

خانەكانی زار پیرۆزەی چاوەزارن

پیرۆزە مووچڕكی سارد بە خانەكانی لەشی دادێت و ناوچەوانێكی بێ بەهرەیە

ناوچەوانی بەختمان بچووكە

جێگای نووسینی هەموو ویستەكانی تێدا نابێتەوە

بە شەقامێكی نیمچە تاریكدا دەڕۆمە ناو ژیان

چی بكەمە نموونەی ژیانم

بەرد مردوون یان خەوتوون

یان لە قوواڵیییەكی ناقۆاڵ و كوشندەدان

خەونیان نەبووەتە خەندەی ئومێد و نایەنە دەنگ

بەدەنگهاتنی بەرد دەنگی مارشی شەڕە
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ئاو خۆی بەكەناردا دەدا

بێدەنگی دەهێنێتە دەنگ

لەوەتەی بەرد هاتووەتە دەنگ و خۆشەویستی ڕوونكردووەتەوە

خەبەری نێوان بەرگی كتێب و قەوان خۆشبووە

بە پەنجەمۆری یەكەمین نهێنی سەرسامبووم

غەزەل مووتوربەیەكی بێوێنەیە

لە هەموو درەختە بەردارەكان

لكوپۆپی درەختی بەرداری ماڵ

بەسەر دیواری حەوشەوە هاتوونەتە دەرێ

دوورییەكی ئاڵۆز

ئاوی خەواڵووی ناو گۆزە بخۆرەوە

شووشە تورشیات و ڕادیۆ لە تاق و پەنجەرە بەرانبەر یەكدی دادەندرێن

سروودخوێنی زەوی بە كاغەزی پەیام كفن كراوە

بەرەو گیانی خۆی هەنگاو هەڵدەگرێت

بەردەوامیش ئاوڕ لە قەاڵ دەداتەوە

دەگاتە دیداری خوداوەندە ناكامەكان

زەویم بینی سوورهەڵگەڕابوو

گوێی لە سروودخوێنی خۆی گرتبوو

لە پشت و خوێنگری دەپرسی

خۆر لە ترێ دەدا

كووپە بیر لە ڕسكانی شەراب دەكاتەوە

پیاوێك بە نازی ژن و منداڵەكانی دەورە دراوە لە خەو دەڕوات

پەرداخێكی گوڵگوڵی بە دەستەوەیە

لە كووپە نزیكدەبێتەوە

دوای سپیكردنی ڕێواسێكی مزر و قومێك
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لە كووپەی دڵخۆش و لێو تەڕ بە ستایش و ماچ دوور دەكەوێتەوە

ئاگرێك لە گیانی پەیدا دەبێت و دەبێتە سۆز و بەزەییی خودا

بەیانییە و منداڵەكانم تازە لە خەو هەستاون

سۆبە هەوای متبەخی خۆش كردووە و شەكردان پڕە

گۆرانییەك بۆ ئاكاری ئەم ژوورە

گۆرانییەك بۆ تیشكی ناو دەنووكی باڵندەی ڕاهێندراو بۆ خۆشخوانی

گۆرانییەك بۆ حیكمەتی یەكەم ساڵو

گۆرانییەك بۆ الوالوی ڕەنگ مردووی سەر دیواری ماڵێكی بڕدراو

لە گۆرانییەكی نائومێددا زار بۆ دووبەختی هەڵدەدەم

پرد جەستەیەكی سارد و سڕە بەسەر ئاوەوە درێژ كراوە

مرۆڤ سروشت نابەزێنێت

ئێمە ئەو كات مەزن و بەختەوەر دەبین

كۆمەڵێك باڵندەی كاغەزی فڕێدەینە ئاسمان

بەسەر میوەی نایلۆن بنیشنەوە

مەترسیی سروشت

ئاگر كەوتنەوە

بوڕكان

هەڵبزڕكانی مانگ

سوێربوونی ئاوی ژێر زەوی

هەڵۆ دەنووك لە پێستی پڵینگ دەدات

ئاوازی گۆرانییەكی پەندئامێز بەرزدەبێتەوە

كۆمەڵێك تەوار كۆرسن

تاووسیش ڕەنگی كوژراوە و عەوداڵی تێكەڵكردنی ڕەنگی دیكەیە

بای سارد خەریكە دەیكوژێت و لە ڕەنج و بەدبەختی دەمێنێتەوە

بێشەرمێكی درۆزن
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ناولەپی لە یەكتری خشاند

قاوەی گرتەوە و لە بنی فنجانەكەدا وێنەی

ڕەگی درەختێكی بینی دەچووە ناو بلووری چرایەك

كیسەڵ لە شەرمی خۆیدا چووەوە ناو خۆی و قەپێلكی توندتر كرد

پیتی زی نێوان

كازێوە و زەردەپەڕ

ئاخاوتن و نەوای خۆم

دیدار و ناوهێنانی خۆم

ئاهەنگ و هاتنەگۆی خۆم

ساڵو و دروودی خۆم

ڕووەو زێد و كتێبخانە و گۆڕەپانی شار ئاشكرا دەكەم

دڵخۆشە ئەو ئاگرەی لە بن مەنجەڵی خواردنی مااڵن هەڵتكرد

زەوی دەستی لەسەر دڵە

نیوەڕۆ وەرە ئەی ئەفسوونی دڵ

بەروبوومی زەوی لەناو تەرازووی پێڵوودا

چاوساغی و هاوڕێیەتیت دەكات

خودا سروشت شەرمەزار ناكات

كەپووم لە نزیك میوەی مووتوربەكراو كورژ كردەوە و بیرم

لە زیرەكی و تا هەتایەی زەوی كردەوە

كەروێشكێك لەناو قۆپەنە گیادا بەچكەكانی فێرە چاوبزی دەكات

كێشكەیەكیش بەسەر هەڵۆیەكی مۆمیاكراودا نیشتەوە

نیشانە و حیكمەتی زەویی تازە خۆشكراو بۆ نەمام و بەر و چاوگەشبوون

پەیام لە زەمینی دوورەوە دێت

پێشنوێژیم  پێدەبەخشێ

پەیامبەخش دڵم لەسەر دەستەكانی ڕادەخات و لە چاوی نزیكدەكاتەوە
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قەت دڵی وا پڕ كازێوە و زەردەپەڕی نەدیوە

لەوەتەی دڵم بیندراوە

خەبەری هەوا خۆشبووە

ماسی خۆی لە ڕەگی درەخت دەدا

مەلیش لە چڵەپۆپە

ماسی و مەل خۆیان تاروتەریك ناگرن

مارێك لەناو شووشەیەكی داخراودا

بیر لەوە دەكاتەوە چۆن خۆی لە لكی درەختێك بئاڵێنێت

لە پارێزی نیشتنەوەی بەچكە كێشكەیەكی كەم ئەزمووندا

پەیامبەخش دڵم لەسەر دەستەكانی ڕادەخات و لە چاوی نزیكدەكاتەوە

پیاڵەیەك مەیم لە زەوی خانەدانەوە دەداتێ

ترپەی دڵی هەمیشە خوداییم و دەنگدانەوەی دڵشكاوان

بە ئەسپایی بە درەختەوە دەنووسێت

لە سێبەری گەرمی درەختەكەدا بزەیەك بۆ كامێرا بكە

حەكایەتی مردن كەمێك لە ژیان درێژترە

گوێچكە ماسی ڕۆخ ڕووبار هەڵگرەوە

فڕێی دەرەوە ناو ئاو

بیر لەوە دەكەیتەوە چل شەو و چل ڕۆژە لەبەر خۆردا دانیشتووی

نان و

ئاو و

كتێب و

نامۆیی نەبوون

لەناو دەستەكانت ئەم دیو و ئەودیو دەكەیت

دەستت بخەوێ

ڕیشۆڵەكانی شار شوێنیان نامێنێ تێیدا قاچیان لە بن باڵیان گەرمكەنەوە
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پەنجەت درەختی بنەماڵەی باڵندەیە و بەخشندەیی دەنوێنێت

قۆزاخەیەك دەكرێتەوە

كۆمەڵێك گەنمەشامی برژاوی لە دەوردا ڕژاوە

زەوی جارێك چاوی كردەوە و دایخست

لە چاوی خۆشی دوور نەكەوتەوە

                                       كانوونی یەكەمی 2010 هەولێر
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كەوانەیەك بۆ ناوی لەبیركراوەكان

خودا ئێمەی بردە خەونی خۆیەوە

سرووش و بەهرەی خۆی پێداین 

بۆ مووسا تەورات

بۆ عیسا ئینجیل 

بۆ محەمەد قورئان

بۆ منیش زێوان

شیری پەیام ڕژا و بووین بە خاوەنی ژیان

فریشتەیەكی بێ ڕوخسار دەستی كردینەوە 
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خۆر بە ئاسۆوە بە كوڕی خۆی زانین و ڕازایەوە

ئێمە هەموو هەستەكانی ئەوین

ئەی هەقیقەت من باجی تۆم

تاج ئیرەییم پێدەبا

شیعر دەستی لەسەر شانم دانا

گوتی لە دوورەوە هاتووم و نەزرم لە خۆم گرتووە 

نیشانەی زیندووكردنەوە بناسم

بەیانییەكی دڵخۆشە بۆنی باڵی باڵندە پیت و فەڕ دەڕژێننە پێدەشت و بنار

بە دڵ تكات لێدەكەم

ئەی هێزی دیدار و ئەفسوونی ڕووناكی خودا

دڵ و گیان پڕن لە بەختەوەری

ئەمڕۆ لە سپێدەوە دڵ و گیانم سەرڕێژن

لە هێزی دیدار و ئەفسوونی ڕووناكیی خودا

پاژنەی چاوڕوونی ڕوخسار سارد و نیگا مردووان

چووزەرەی مووتوربەكراو ناشكێنێتەوە

هەرچیش ڕووبدات

پێویستم بە هیچ دەست بەپشتگرتن و ڕوونكردنەوەیەك نابێت

خودایەك دڵ و گیانی پاراو كردووم

ڕوخسارم ئەفسوونی ڕووناكی خودایە و دڵم هاتووەتە سەر لێوانم

دڵ لەسەر لێو نەخشی ناوچەوانی بەرد و پشتی دەستی خدری زیندەیە

ئەوانەی لە باخ و بێستانی ئەمەكدا دەركەوتوون

ئاشنا و كەسوكار و هێزی ناوشانی منن

ئەویان بانگی ئەویتریان دەكات

خوان خۆشحاڵە و پێ لە جەرگ و دڵی یەكتر نانێن

چاوەڕوانی هەواڵێكن
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چ هەواڵێك

چاوی ماتی سروشت بە خۆشی بەهار دەبریسكێتەوە

حەزدەكەم ماچی بكەم

حەزی ئەو ماچە لە دڵی هەموو ڕووەكێك لێدەدا

گەورەم نەشونما ئەگەر بە درۆ ماچ بكەم

خودا و خود سزام دەدەن

چاوی ماتی سروشت دیارییەكی نایابی ئەو دەستەیە كە تابلۆی پارێزراو دەنووسێت

دڵ لە بن پەراسوو دەردەهێنێت و دەیهێنێتە سەر پەراسوو

بێ پەرواش بریسكەی چاوی هەڵدەدا

ئەی سروشت هێشتان قسەكانی تۆم لە گوێ گرتووە

دوور لە

ئەڵقەی داو و

كلۆی ڕەشكەوپێشكەكار بە چاو و

باوێشكی پەستی و

دووربینی ژەنەڕاڵ

بە دڵنیایی و بێ شەرمی كوشندە و دڵ لەدڵدان

گەشە بە بەروبوومت بدە

چاوڕوونیی ڕوخسار سارد و نیگا مردووان لە خەوی دێودایە

دێوی مەمك شۆڕ و شیر جادوو

گەشەكردن ڕۆژانە دووبارە دەبێتەوە

زەوی بەتاسەی سەوزبوون سووتاوە و چاو ڕووندەكاتەوە

ڕێوڕەسمی نزیكبوونەوە لە سووتان نهێنییەكەی لێرەیە

تریفە و ئاو تێكەڵی یەك نابن

مانگ دەستی نزایە هەڵفڕیوە

لە تریفەی خۆی زیاتر كەسی نییە
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لە كانییەكیش دەپێچێتەوە كە هیچی لە بارەوە نازانێ

كانیش لە ئاست جۆگەی دامێنی خۆی

كەڕ و

الڵ و

كوێرە

بوڕكان دەنگی هەناسە هەڵكێشانی زەوییە

زەویش لەناو گڕی تاولەرزدا دەسووتێت و وڕێنەیەكی ڕاستەقینە بە مانگەوە دەكات

مانگ دەستی دەفژەنە و هەڵفڕیوە

دەفژەن ڕۆشنایی سەر پەنجەكانت دەركەوتوون

چاوەڕوانی هەواڵێكن

چ هەواڵێك

تریفەش هەناسەی گەرمی لەسەر ئاوی مەنددا جێدەهێڵێت

بە دیار زەوییەكی خەواڵوو و بێ بڕ ئازار دڵ و گیانی لوولداوم و ڕایدەوەشێنێت

پاشان چای داخ دەخۆمەوە

لە قەڵەمڕەنگ و گیتاری حەكایەتخوان و تەرمهەڵگر ورد دەبمەوە

تەرمهەڵگر بەم نزیكانەدا تێدەپەڕی

نزیك ماڵی من

كەپر و

كووخ و

خانوو و

باڵەخانە

نووسینی سەر دیوار دەبینن

بێدەنگیش كۆتایی هەیە

جەژنی كۆچی باڵندانە و تاسەی سەیری ناوچاوی یەكتركردن 

گرانایی بایان لەسەر باڵی الدەدا
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باڵندەی كۆچكردوو

چۆن بوو خۆت بە بای پەڵە نەسپارد و بۆ ئێرە گەڕایتەوە

هێلكەت لە تەنیاییدا هەڵنەهێنا

كە كۆچتكرد

هەموو شتێكمت لە باڵی خۆت بەستا

لە هاتنەوەشتدا هەموویانت لە كێڵگەی شەكر دانان

چاوەڕوانی هەواڵێكن

چ هەواڵێك

ترپەی دڵم گوێ لە مێشكم ناگرێت و شوێنپێی ناناسرێتەوە

كۆمەڵێك مردوو مۆمیان لەسەر دەستیان ڕاگرتووە و دەموچاویان تەواو سوورهەڵگەڕاوە 

قوواڵیی دڵیان سەردەخەن و تاوێك چاوەڕێ دەكەن

ئەو ڕازە دەدركێنن

پەپوولە بڕوا بە ڕووناكی چرای دزانیش دەكات

پەپوولە بەرەو ماڵی خۆت بڕۆ دەگەی

شیلەی ماڵی خۆت گەرمە

چاوڕوونیی ڕوخسار سارد و نیگا مردووان

درەختی بنەماڵەی پەپوولەی وێنە كێشاوە

ڕۆژانی پشوو لەناو خۆیدا گەشەی پێدەدا

دەتوانم باوەڕ بەو هەموو شتانە بهێنم كە بینیومن

چونكە هەموویان خەون بوون

لە بەیانییەكی دڵخۆشدا كە بۆنی باڵی باڵندە

پیت و فەڕی دەڕژاندە گەڕەك و شار 

هەستدەكەم لە شاری خۆمدا وەك لەبیركراو و زیندانییەك نامە بۆ دەرەوە دەنووسم

ئەی هەقیقەت من باجی تۆم

تاج ئیرەییم پێدەبا 
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شیعر دەستی لەسەر شانم دانا

گوتی لە دوورەوە هاتووم و نەزرم لە خۆمگرتووە

نیشانەی زیندووكردنەوە بناسم

ئەی نیشانەی زیندووكردنەوە لەناو پاراوی ئەو خوێنەدای

كە لێدانی دڵ خێرای دەكات

بە باڵی

پەڕ و

شەمێ و

شیعر

لە گەرمی خۆر نزیكبوومەتەوە

بۆ فڕین و توانەوە هاتمە جیهان و چوومە ناو هەقیقەتی دڵ

پێغەمبەرێك ڕووەو ماڵی خۆی دەڕوا

دڵی بە خێرایییەكی سەیر لێدەدا

كەروێشكێك ڕووەو ماڵی خۆی دەڕوا

دڵی بە خێرایییەكی سەیر لێدەدا

نەهەنگێك ڕووەو ماڵی خۆی دەڕوا

دڵی بە خێرایییەكی سەیر لێدەدا

لەبیركراوێك ڕووەو ماڵی خۆی دەڕوا

دڵی بە خێرایییەكی سەیر لێدەدا

ئەوەی بەرەو ماڵی خۆی ڕۆیشت گەیشت

نانی ماڵی خۆت چەند گەرمە

هەست لەناو خۆیدا شەمێی تواندەوە

پاشان دایە من و سروشت

هەستی سروشت ڕێگا بە خۆی دەدا نازناوی بەخشندەیی ئاسمان هەڵگرێت

بە نەرمی ناوچەوانت ماچدەكەم ئەی بەخشندەیی
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لە سەرەتادا تەنیا جوانی هەبوو

نۆرەی كێیە جوانی بكوژێ

لە سەرەتادا تەنیا وشە هەبوو

نۆرەی كێیە وشە بكوژێ

لە سەرەتادا تەنیا بەختەوەری هەبوو

نۆرەی كێیە بەختەوەری بكوژێ

لە سەرەتادا تەنیا نەمری هەبوو

نۆرەی كێیە نەمری بكوژێ

جوانی و

وشە و

بەختەوەری و

نەمری

دەستی بكوژ چرچولۆچ و پەڵەی تێكەوتووە

ناتوانێت خەون ببینێت كە پەپوولەیە

پەپوولە بڕوا بە ڕووناكی چرای دزانیش دەكات

دڵی خودا لە ئەفسوونی ڕووناكی دروستبووە

دڵی منیش لە پیت و فەڕی ڕووناكی

نازی دارباویی گوڵكردوو لەگەڵ چاوڕوونیی گەشتیاراندا

هاتووەتە ناو شاری پڕ تاسەی جوانییەكان

زانیم سكااڵیان بەدەمەوەیە و بیر لە هێزی مانەوەیان دەكەنەوە

پاژنەی چاوڕوونی ڕوخسار سارد و نیگا مردووان

هێشتاش بەسەر زەوییەوەیە

نەخشەی گۆی زەوی هێلكەیەكە

قازێك لە نزیك گۆمێكی لێڵدا كردی

مامۆستایەكی سیاسیش لە سەكۆ و بان بۆ ئێمەی دەسووڕێنێت
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زێرابی تەقیوی شار كەف بەوال و ئەمالدا هەڵدەدا

ئەی ئەشقی دڵگەرمی دێرین

بەخێربێی بۆ گۆڕستانی بەخشندەیی

كە شاری پڕ تاسەی جوانییەكانە

شەپۆل پەالماری ڕاوچی دەدات

ئاسنگەرێك ئاگری سوور لە چەكوشەكەی دەڕژێ

تریفەش دەڕژایە سەر سندانەكەی

بزانە كوورەی ئاسنگەر دەروونی چەند خەواڵووە

تریفەش چەند لە ئاسكێكی دووگیان دەچێت

بە نەرمی پێ هەڵدەگرێ

ناڵی ئەسپ لەق بووە و سروشت تووڕە و دڵخراپە

ئەی هێزی دیدار و ئەفسوونی ڕووناكی خودا

فەرمان بە دڵم بدە خراپە دەركات

لەناو شەرمی ڕووناكیدا بمرم

پێغەمبەران

مووسا

عیسا

محەمەد

لە شەرمی ڕووناكیدا مردن

خودا لە تەوراتدا 

خودا لە ئینجیلدا

خودا لە قورئاندا

خودا لە زێواندا 

هەمیشە یەكەم بارانی ساڵ دڵخۆشم دەكات و دوا بارانیش دەمترسێنێت

نازانم بۆ ناتوانم تەواو لەباران نزیك ببمەوە
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یاداشتنامەیەكی توندوتیژم داوەتە یەكەم بارانی ساڵ

نەرم ببارێ

نان نەرم ئاو پرژێن دەكرێت

شانەی هەنگوین بەنەرمی پڕ دەبێت

یاڵی ئەسپیش بەنەرمی خۆی دەكاتەوە

گژوگیای خۆڕسكی زەویم لە مۆم مووتوربە كردووە

مۆمێك تازە لێوی لە كوڵمی تاریكی كردبووەوە

هەوری ڕاهاتوو بە ژیانی دووبارە

متمانەی بە دڵۆپە نەما و لێی ڕاخوڕی

ڕوخساری ساردت لێرە بزركە

ئێرە چواردەوری بە الفاوە و نابێتە تابلۆی پارێزراو

هەوریش بێپەروا

ئەفسوونێك بەسەر دڵۆپەدا تێدەپەڕێنێت

ئاوازێكی داخورپێنەر لە دەنگی بارین دروست دەبێت و دەڕژێ

ئاسمان لە دەمودووی هەور

پێش ئەوەی ببێتە

باران یان بەفر

تەرزە یان شەختە

ئێمەی دروستكرد

كتێبێك لە ئومێدی خۆیدا دڵی داینەوە

شوێنیشمان لەسەر زەوی نییە

ئەگەر هەشمانبێت یارییەكی ئاگربازییە

تیشكی سووتێنەر شەمێی تواندەوە

پایزیش سووكایەتی بە شكۆی درەخت دەكات

وەك عەلیشیشی فیكە بۆ كێشراو
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دەممان بەرز كردووەتەوە

بڕوام وایە قوواڵیی خۆم و ماڵی هەمیشەیی

دەبێ بە شەوچەرە و چلچرای خودایی ئاكار گەرم و پەرژیندار بێت

شاری مردووان ئاوی دڵۆپێندراوی تاسەیە

تاسەی سەیری ناوچاوی خودا و مردن

لە ماڵی هەمیشەییدا

كێل دەرگایە یان پەنجەرە

مردن نیوەگیانم و لە دەرگا یان پەنجەرە مێوانداریم دەكەیت

دەنگم لە گەرووی كەڵەبابدا

دوودڵە لەوەی گوند بەخەبەر بهێنێت

بەپەیژەیەكی نوستوو هەڵدەكشێمە ناو تاریكی و ڕووناكی

پەیژە تەنیایی و ترس و واقوڕمانە

تاریكی لێوی لە كوڵمی ڕووناكی دەكاتەوە

كێ خۆی بە تاریكی و ڕووناكی دەچوێنێ

دژیشی دەوەستێتەوە

زەمین ناوچەوانێكە لە تاریكی و ڕووناكی

هاواری لە گەرووی كەڵەبابدایە

هاواری خنكێندرا

گەرووی كەڵەباب داگیرسا

ئەو لەبیركراوەی هەموو شتێكی لەبارەی خۆیەوە لەبیرە

قوواڵیی خۆی لە سپێدەیەكی پڕ تەزووی سۆز و یاد ڕادەخات

سەرم لە تاریكی و ڕووناكی سووڕماوە

كامیان لەبەر كامیان هەڵدێن

هیچ كامیشیان لەسەر سەبر و وەفای ئەویتریان ناوەستن

چاوەڕوانی هەواڵێكن
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چ هەواڵێك

دووپشكێك ئاگر شااڵوی بۆ هێنا

خۆی تار و مار كرد و گوتی ئاگر هەمووی ئەفسانەیە

ئەفسانەی وەك ئاهێكی خەست هەڵكێشا و فریای كەوت

لەم ئاهەدا هەرچی دەیزانی هاتنەوە یادی و دڵگەرمیانكرد

سبەینەیەكی ژیانییە

كۆچەری ڕێوبانان ناوچەوانیان لە دەروازەی گەورەی شار دەسوون

چاوەڕوانی هەواڵێكن

چ هەواڵێك

كیسەڵ كە سەری دەباتەوە ناو قاوغی

لە قوواڵیی خۆی دەڕوانێت

ڕێگای چاوەڕوانی خز و دڕ و بەناویەكدا چووە

بەهاریش تەڕە و ئاو گەیشتووەتە خڕخاڵی نازداران

گوڵدان

لەسەر لێوی پەنجەرە

المپا

لەسەر لێوی پەنجەرە

دیوان

لەسەر لێوی پەنجەرە

شەمێ

لەسەر لێوی پەنجەرە

قاوەجۆشیش لەسەر ئاگر بڵق دەدات

ڕێوڕەسمی نزیكبوونەوە لە سووتان نهێنییەكەی لێرەیە

ڕۆژی پشووە

گوڵدان و



256

المپا و

دیوان و

شەمێ و

منداڵەكانم

چواردەوری سۆبەیان داوە

ژوورێكی چ ئارامە بە هێزی دیدار و ئەفسوونی ڕووناكی خودا

هەموو شتێكی لە دڵدا دەبینین

پێویستیشمان بە هەموو شتێك هەیە بیزانین

باڵندە بە چەند پەڕ دەفڕێ

كە ڕووناكی دەمی لە كوڵمی تاریكی دەكاتەوە

ئەفسوونێكی تایبەتی لە دڵ و گیانی پشوو دەدا

میوە تەڕ و بۆندار دەبن

ڕووناكی هێز و ڕەنگی لە هەموو ڕەنگەكان وەرگرتووە

كلك و باڵی ماسی لەرزەیەك لە ئاودا جێدەهێڵن

ستایشی ڕووناكیش دەكەن

كە لەناو هەموو ڕەنگەكاندا دەیاندرەوشێنێتەوە

مردووێكیش درەختێك دەبڕێتەوە

لە ژیانیدا لە سێبەری نوستووە و خەونی بە تەمەنی درێژی الوالوەوە بینیوە

درەخت نموونەی دەست و دەروون پاكی بە ڕەگیەوە شۆڕكردووەتەوە

ئەرێ درەخت بۆ ڕەگی بە دەرەوە نییە

زمانیش لەناو دەمدا شاردراوەتەوە

ژوورەوەش دەمە و مرۆڤـ لەناویدا زمانن

لە دڵی نەرمی خودادا هەتاوی گەرم

لە گوڵی مافووری ژوورەوە دەدات

منداڵێكیش لەناو هەتاوی سەر مافوورەكەدا
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وێنەی گوڵێكی دەم گەرم دەكێشێ

كە هەوای خۆشی بۆ سییەكانی

گوڵدان و

المپا و

دیوان و

شەمێ و

دایك و

باوكی هێناوە

دایك و باوك خۆ ڕێكپۆش دەكەن

خەنەی كلك و بژیی ئەسپ دەشۆن

ئەو هەموو خەڵكەی كەوتوونەتە دوای ئەسپ

چاوەڕوانی هەواڵێكن

چ هەواڵێك

بۆنی باڵی باڵندە پیت و فەڕ دەڕژێنێتە سەر پشتی

ئەوەی بەرەو ماڵی خۆی ڕۆیشت گەیشت

پشوودانی ماڵی خۆت چەند هێورت دەكاتەوە

لە سێبەری دار قەڵەمتۆزی گەاڵپڕدا

بیر لە خێزان و شەش منداڵەكەم دەكەمەوە

بیركردنەوە لەوانەی خودا باڵی لێڕواندوون

باڵێك چاو و دڵی هەموومانی ڕوونكردەوە

ئەی باڵبەخش فەرمان بەدڵم بدە خراپە دەركات

لەناو شەرمی ڕووناكیدا بمرم

پێغەمبەران لە شەرمی ڕووناكیدا مردن

خوداش بە لەیەكتر ڕوانینی نەرمونیان خەاڵتی كردن

برادەران بێ بایەخن ئەو بەردانەی بۆ مل شكاندن دەیهاوێینە بەرپێی یەكتری
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مانگ لە ئاسماندا تەنیایە و گۆرانیی هەمووشمانە

هەموو شتێكیش لە ڕوخساری پڕ ستایشیدا وێنەی شادمانی و بریقەی ڕووناكین

تەنانەت من و ئێوەش

ئیتر فەرمان بەدڵتان بدەن خراپە دەركات

                                           ئاداری 2011 هەولێر
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 ژیانی دووبارەی ئادەم

دڵ بە داچڵەكێن دەجووڵێ و باڵندەی ڕەسەنزادەی هەولێریش هەموو جووڵەیەك 
دەكات 

چاوەڕوانی كەوتووەتە نێوان هێالنە و باڵندەوە

مانگ ورد ورد لەگەڵت دەڕوا

دیمەنەكانی ئەوال و ئەمالی ڕێگا

ئەنگوستیلەی پەیمانی بەهەشتت لە پەنجە دەسووڕێنن

دروود بۆ وچان و بەهرە و فەرهەنگی پاراو و بێپایانی ئادەم

دوای تەواوكردنی هەر شیعرێك

ڕووبەڕووی یەك دادەنیشین

ئاو دەزێتە چاوی و بە شكۆ و هەڵچوونەوە شتێك دەڵێت

چی لە دڵت بووەتە ترپەی ڕووداوێك و بە كپی هەڵتدەداتە ناو حیكمەتی ڕۆشنایی و 
تەمی بەیانییەوە

منیش لە سەر پشتی ئەسپە گوێڕایەڵەكەم لە سەیركردنی ئومێدێكدا

هەتاوی خولیا لێیدام و هەستەكانم نەشێوان

كاتێك ڕاستەقینە دەبێژێ و بە ژانەوە هاوار دەكات و خۆی دەالوێنێتەوە

فرمێسكی دەشت و پێدەشتی تەكیە و خانەقا دەخووسێنێت

فرمێسك پیشەی خوداوەندی یاد و ئاهـ و جریوەی تیشك و تاسەی خودایییە
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لەگەڵ هەر دابارینێكدا ترسی بوڕكان لە هەناوی زەوی كەمتر دەبێتەوە

هەمیشە تەواوبوونی شیعر دەمترسێنێ

خۆشەویستی هات و نەڕۆیی ساڵوی لە بڕوای دڵ كرد

چۆنت ویست ئاوها ڕێگات لە ژێر پێدا كشا و سێبەری دەستم لەسەر سەر ڕاگرتی

چۆنت ویست ئاوها ماڵئاواییم لێكردی

چۆنت ویست ئاوها تۆڕم هەڵدایە ناو ئاو

چۆنت ویست ئاوها تۆڕم لە ئاو دەرهێنا

ڕك و كینەی خۆت بخۆرەوە و لەبەهەشت دەرگایەكت هەیە لێبدەی 

بڕوانە مانگ بە یاد و ئاهی خوداوەندانەوە دەسووتێت

مانگ وشەیەكە لە ماناكەی ناگەم

ورد ورد لەگەڵت دەڕوا

دیمەنەكانی ئەوال و ئەمالی ڕێگا

ئەنگوستیلەی پەیمانی بەهەشتت لە پەنجە دەسووڕێنن

تریفە لەناو شاخی كەڵەكێوی و لەپكەشینەی ناوچەوانی خانوو دەتوێتەوە

بەدبەختی و خۆشبەختی هاوسەنگەری حەكایەتخوان دەردەكەون

دەنگ لە دوور و نزیكەوە دێت

ڕەنگ لە دوور و نزیكەوە دەناسرێت

هاتن و ناسین ئەوینێكی بێپایان سەردەخەن

لەم خانووە دێرینەی دەربەندی گۆمدا

خانەدان و خانمێك جگەرگۆشەی بەهرەداریان سەرپێ خست

لە هێالنەی باڵندەشدا قەپێلكە هێلكەی ترووكاو كەوتوونەتە حەوشە

ساڵجەژنی نۆبەرەیانە

خانەدان سوارچاك و مامز بە هیوای بەختی باش

لە بۆسە و چاڵ دەپەڕێنێتەوە

پەڕینەوە لە بۆسە و چاڵ بۆ حەكایەتخوان لەئارادایە 
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كوێریش بەڕێگادا دەڕوات

خانم ناولەپی گەرم و چاوی ئاهەنگگێڕ تیژ دەكات

پەتاتە لە كێڵگە هەڵدەكەنێ و لەسەر پشتی سێڵ دەیبرژێنێت

یاری پیت و ناوێك بۆ حەكایەتخوان لە ئارادایە

نۆبەرەش داوا لە خوداوەندی یاد و ئاهـ دەكات

هەوری ئاسمان جێگۆڕكێ پێبكات

گەواڵەی خەواڵووش پێڵووی چاوی سووك هەڵنێ

شێرەكلۆیەك بە دەسكی دەرگای ماڵی خانەدان و خانم وەنووساوە

دوو مانگ بە ئاسمانەوەن

چاویان لە ڕوونی گوڵەنێرگز پاراو بووە و بەختیان كراوەتەوە

ئالوودەن بە

شكۆی خەرمانی گەنم

تەنكیی باڵی مێشهەنگوین

سووك هەڵگرتنی پێی كارئاسك

كانی بەردەم ڕەشماڵی كۆچەرییان

مانگ لەجیاتی ئەو بەهرەدارانەی لە خانووی دێرینی دەربەندی گۆم سەرپێ كەوتن

ئێشك لە شكۆی سروشت دەگرێ

نووشتەی چاوەزار بە ناوچەوانی خانوو جۆالنە دەكات

بخوور تا نەسووتێت بۆنی باڵونابێتەوە

درەخت تا بەرز نەبێتەوە سێبەر ناگرێ

ئاو تا نەڕوات ئاوازی لێ پەیدا نابێت

پشكۆ تا نەبێتە خۆڵەمێش با نایبات

چارۆكەی بەلەمیش هەموو كاتێك با لێی نادا 

نواڵە لەناو كێڵگەی برنجدا

تا ئەژنۆ خۆی هەڵكردووە و نینۆكەكانی دەبریسكێنەوە
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بەخت خەاڵتی كردم و هەستم بە بەختەوەری كرد

كاتێك شێتانە بۆ الی ڕامكرد 

خواستێكی خودایی بەرەو ئەو شوێنەی بردم

ختووكەی ڕەگ و گەاڵی برنج

چاوەڕوانی بە سوودی ڕەخساند و لە وادەی خۆی دوانەكەوت

بریسكەی نینۆكی نواڵە

لە تاسەی یاداشت مایەوە

كەو سەری خستە سەر قۆمەتێك برنج

دەمی بە قاقبەقاقی ئاسوودەیی گەرمكرد

چ هۆگربوون و نیازێكی پاكە بە هیواوە ڕاكەی

ڕوخساری مەحاڵ دەبێتە ئاوێنە بۆ بەرانبەر

لۆچی ڕوخساری زەوی پااڵوگەی ئاوی نەمرییە

ئەستێرەناسێكی گەڕۆك دەیگێڕێت

لۆچی ڕوخساری زەوی نەزرە

مرازی نامرادان پڕی دەكەنەوە

ڕوخساری خانووش نووشتەی لە خشتەبردن فڕێدەدا

ئادەم و حەوا بە دەستی پڕ گەنم و جۆ هاتنە سەر زەوی

تووڕەیییەكی لەناكاویش لە دەموچاوی سروشت دەركەوت 

لەناو ئەو هەموو سروە ئارامەی مانگی ئاداردا

دێم و دەچم

ئاسمان دەبارێنێت

لەگەڵ هەر دابارینێكدا

ترسی بوڕكان لە هەناوی زەوی كەمتر دەبێتەوە

ڕوخساری مەحاڵ دەبێتە ئاوێنە بۆ بەرانبەر

لۆچی ڕوخساری زەوی پااڵوگەی ئاوی نەمرییە
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ئەستێرەناسێكی گەڕۆك دەیگێڕێت

لۆچی ڕوخساری زەوی نەزرە

مرازی نامرادان پڕی دەكەنەوە

ڕوخساری خانووش نووشتەی لەخشتەبردن فڕێدەدا

بەهاری پێست نەرم

هاوینی دەروون گەرم

پایزی بە شكۆ و شەرم

زستانی نۆبەتداری تەرم

ئێستا كاتی بانگی شیعرە

بە كاتی لێدانی دڵی من و خوداوەندی یاد و ئاهـ

لێدانی دڵ هەموو شتێكی من دەزانێت و لەپێناومدا دەجەنگێت

نواڵە لە قۆزاخەی مندا بۆنی خەماڵند

منیش لە قۆزاخەی شیعر

ئەرێ گیان لە كوێی جەستەدا دەژی

خەاڵتی خوداوەندی یاد و ئاهـ بوو

جگە لە نواڵە نەمتوانی بیر لە هیچ خانمێكی تر بكەمەوە

بەناو دارستاندا دێت

لە سێبەری درەختە گەورەكان پیاسە دەكات و لكە نزمەكان الدەدا

پێی وەك باڵندەی بچووك دەجووڵێتەوە

باڵندەی دێرینی هەولێر شەهید كرا

فڕینی لە یادمان ما

دایكی شەهیدێك تەرمی باڵندەی دێرینی هەولێری وەك دەسكە نێرگز و مێخەك

لە قەراغ ڕێگاكاندا بۆ فرۆشتن داناوە

هێالنەی بەسەر منارەوە

لە سەبەتەیەكی بەتاڵ دەچێت و تاجی مۆزەخانەی هەولێرە
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لە چاوی پیس بە دوور بیت ئەی مۆزەخانە

بریسكەی چاوم لە بریسكەی قۆپچەی كراسی دیاری بەهەشت دەدا

وەرزی بەرگەیینی درەختی چلئاوازە

بۆنوبەرامەی لە نەوا و زەماوەندی باڵندان دەڕسكێت و بۆ ئاشق دەدوێ

سروەیەكم خۆشخەبەرە ساڵوی لە بڕوای دڵ كردووە

بە بۆنی درەختی الڕێ مەست دەبم و گۆرانی خودایی دەڵێم

لە گۆرانیمدا خوداوەندی یاد و ئاهـ ستایش دەكەم

ئاسوودەیی چرا بەدەستان دەبێتە بەری مزر و شیرینی درەختەكانی

بۆن بە درەختی الڕێوە دەكەم

كۆچەرێكم هەوارم هەست بە لێدانی دڵی دەكرێت

سێبەری چرا بەدەستانی بەسەردا كەوتووە

گەیشتم بە شوێنپێی خۆم و گوێ لە بێدەنگیی مردن دەگرم

مردنیش گەیشتووەتە ئەوپەڕی و دواقسەی لەگەڵمدا دەكات

خودا ڕووەكی ئاوی بۆ ماسی ڕواند

گوڵی سەر دووگوردی نوێژ لە بن باڵی كۆتر ڕواوە و بۆنی كۆچدەدا

دیكتاتۆریش ددانی گورگی بە سەد نەخشی فریودەر نەخشاندووە

لەبەر خاتری ئەوەی درەختی مردنم بە سێبەر و بەر بكەم

دڵم لە سینگمدا كتێبی نوێژەكانی هەڵگرتووە

خیرا لێدەدا و پێستی تەنك بووەتەوە

خێرا جەنگ لەگەڵ دووڕوو بەرپا دەكات

خێرا قۆزاخەی پڕ دەبێت و لە شوێنی بڵند دایدەنێ

خێرا دەبێتە برای شیریی ئاوڕۆنكەی سەر ئاوی تەنك

مانگ وێنەی نیوە بازنەیەكی لە سەر ڕووی ئاو دروست كردووە

من ئاوازی ناو مانگم

نامرادان لە تریفەی سەرڕووی ئاو نزیكدەكەمەوە
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تریفەی سەرڕووی ئاو دڵی پڕە لە خولیای ژیان و لە زەنەك دوور كەوتووەتەوە

جاڵجاڵۆكە داوی تەونی درێژ كردووەتەوە

بۆ ئەوەیەتی خاوەن ماڵی پێببەستێتەوە

خاوەن ماڵیش لە تووڕەیییان سوور هەڵگەڕاوە

خاڵخاڵۆكە بەسەر دەستی شووشەوات فرۆش نیشتووەتەوە

بۆ ئەوەیەتی گۆسكەی هەنگوین و دەنكە قاوەی ماڵە خااڵن

بهێنێتە بازاڕی كۆیلە فرۆشان

خاڵیش لە تووڕەیییان سوور هەڵگەڕاوە

جاڵجاڵۆكە و خاڵخاڵۆكە

لەسەر كارتی جەژنانە خۆیان بە ئێمە ناساندووە و ڕەنگ و ڕوویان داگیرساوە

نواڵە دێ و بەهانە لە قۆزاخەی دڵ دەگرێ

لە نێوان بەردی گرانبەها و گوللەی شەرمن

دەنووسێت لەم ژیانەدا یەكتربینینەوە هەیە

بۆ تاریكداهاتن زۆری نەماوە

مرۆڤ لە تاریكیدا مەیلی ئاگر دەكات

دوا مەشخەڵ

ڕێوڕەسمێكی ناقۆاڵ لە شار

ڕێوڕەسمەوان لە داخان سەری لەناو شانەكانی نقووم كردووە

چاوەكانیشی لە چاوی باڵندەی گۆشتخۆر دەچن

جەنگ لە هاواری ئەسپ ناسراوە و باوەشی بۆ دواڕۆژ كردووەتەوە

دواڕۆژ ماڵی شایستەی نەمرانە

درەختی مردنی تێدا بە سێبەر و بەر بكەین

بەڵێ درەختی شكۆداری مردن

كتێبی نوێژەكان ئەفسانەی دوا خۆشەویستیمن

سروەی مانگی ئادار
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دەوروپشتی باڵندەی دێرینی پێ ڕووندەبێتەوە

ناو بۆ ڕۆژەكانی دادەنێت

سەرگەردان و پڕ ئامانج

بە شەقامەكاندا گەڕا و لەناو سییەكانی درەختی باخی گشتی مایەوە

نیشتیمان چ بایەخێكی بۆ من هەیە كە برسییەتی دەمی منداڵەكانمی سڕ كردبێت

حەزم لە پیاسە لەگەڵ خۆم و كێوبڕینە

لە پیاسە لەگەڵ خۆم و كێوبڕیندا یادەوەری دێنە فریام

هێرشی كلۆ دەشكێنێت

ماسی هەڵدەدەمە ناو حەوزی شووشە

گۆرانیش لە یاد و ئاهی خوداوەند بەرهەمدێنم

بەفر جوانییەكە گران بۆ لكوپۆپ

خوێن و گۆشت دەخاتە منداڵدانی سروشتەوە

پاشان پەیمان لە بەهەشت وەردەگرێ

چی نیشانەیە بۆ ئازادی

ئەو نیشانانەی كە نین

واڵتێك لە ویستی خەڵكەكەی خۆی ماندووە

هەندێك ویست بەر مەرگ دەكەون

ئەوانیدی بەردە پیرۆزەن

لەسەر كێلی ئەو سەركردانەی لە شێرەبەفرینە دروستدەكرێن دادەندرێن

بۆ نیشانە و بەرد هاوێشتن

چیمان بۆ دەكرێ

چیمان بۆ ناكرێ

چیمان پێدەكرێ

چیمان پێناكرێ

پەنجەرە و دەرگا بە چییەكان مۆركراون
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ڕووناكیش لە بن حەفت لێفەی دێوان دەنركێنێت

سۆزیشی بۆمان هەیە

لە باوەشی دایكی ئەو شەهیدەی

تەرمی باڵندەی دێرینی هەولێری وەك دەسكە نێرگز و مێخەك

لە قەراغ ڕێگاكاندا بۆ فرۆشتن داناوە

هیچ شتێك جێگای نابێتەوە سۆز نەبێت

پێش ئەوەی باڵندەی دێرین جەرگسووتاو بكرێت

تای سییەكانم بەرز ببووەوە

دڵ جێ بە خۆ ناگرێت و بەردەوام جێ دەگوازێتەوە

ئەی جێ هەموومانت حەپەساندووە

باڵندەی دێرین

حەكایەت و

چیرۆكی فۆلكلۆری و

پەند و

قسەی نەستەقی كۆاڵن و شەقامی شاری گوێ لێبووە

هەناسە لە سینگتان ڕاگرن

بە جەربەزەیییەكی زۆرەوە دەیكاتە گۆرانی و لە بۆنە تایبەتییەكاندا دەیڵێت

ئەو سەركردەیەی لە شێرەبەفرینە دروستدەكرێ

بە ڕاستی دەبێتە سەرۆك

لە بنی دەریا دەگەڕێن

گەوهەر بۆ تاجی دەدۆزنەوە

هەتاوی پڕ ڕەنگی ناخ

هەتاوی پڕ دەنگی ئاخ

هەتاوی پڕ ڕەنگی باخ

هەتاوی پڕ دەنگی داخ
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لە بۆشایی شاخی كەڵەكێویی بەهەشتی دۆڕێندراوەوە وەردەگرێتەوە

پاشان بە هەمان شاخ

فووی لە مووی وەریوی سەر دەموچاوی ئادەمی كرد

ئادەم لە دایكێك نەبووە و ناوكی نەبڕاوە

كەواتە نەگریاوە و پۆستەچی نامەی دوانەخستووە

بای ناوەخت چلچرای نەخستووەتە مەترسییەوە

خوانی بەیانی بۆ خێزان و منداڵەكانی ئامادە نەكردووە

نەهاتووە خولیای تەڕی ژیان بالوێنێتەوە و فەرهەنگی سروشت دەوڵەمەند بكات

بەهار خورپە بۆ قوواڵیی گیان هەڵدەكشێنێ

هاوین تۆز و گەردی گەردەلوول لە دەمارەكانماندا دەپاڵێوێ

پایز بە دەرگای زیودا دێت

زستان دەوڵەمەندكاری فەرهەنگی سروشتە

نیشتیمان چ بایەخێكی بۆ من هەیە كە برسییەتی دەمی منداڵەكانمی سڕ كردبێت

حەزم لە پیاسە لەگەڵ خۆم و كێوبڕینە

لە پیاسە لەگەڵ خۆم و كێوبڕیندا یادەوەری دێنە فریام

هێرشی كلۆ دەشكێنێت

ماسی هەڵدەدەمە ناو حەوزی شووشە

گۆرانیش لە یاد و ئاهی خوداوەند بەرهەم دەهێنم

قەلەڕەش باڵە تەپە دەكات

منیش لەو ئاسۆیە دەڕوانم كە لەناو دڵمدا درێژ دەبێتەوە

ئادەم دەمامك وەك دەبدەبەی دەم با بەوال و ئەمالدا دەچێت

ئەو دارەی تەمبووری لێدروستكرا

ئەو دارەی تابووتی لێدروستكرا

ئەو دارەی پەیژەی لێدروستكرا

ئەو دارەی فـەالقەی لێدروستكرا
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من خۆم بە چاوی خۆم بینیم

دار سكااڵی كرد و زمان لە دەمیدا شكا

من بە گوێی خۆم بیستم

دار سكااڵی كرد و زمان لە دەمیدا شكا

درەختی مردن بە سێبەر و بەركراو

هاوڕێیەكی بە نان و نمەكە

بەیانییان لە خۆیەوە بە ئاگا دێت

هەوای فریاكەوتن تای سییەكانی دابەزاندووە

درەخت لە مرۆڤ سەر و گەردەن بەرزترن

لەناو یەك كێڵگەدا هەڵدەچن

ڕەنگ و دڵی یەكتریش كفن ناكەن

دانایی ئاگر نیوەی لە باوەڕی كەلەپوورە و نیوەی لە بۆنی مێژوو

پاشماوەی واڵتوێرانی دەخاتە دەستەكانمانەوە

هونەرمەندی شێوەكار بە فڵچەیەكی نەرم

تۆز و گەردی واڵتوێرانی لە دەست و شانمان دەتەكێنێت

هونەرمەند جەنگاوەرێكە نیوەی لە باوەڕی كەلەپوور و نیوەی لە بۆنی مێژوو

ئەسپ لەناو بەفردا سڕ نابێت

باڵندەش لە ئاسماندا گەرم دەبێتەوە

پەڕەسێلكە لە بنمیچی تەالر و كەالوەوە

غار دەداتە سەر درەختی چلئاواز

لە چەقۆی دەستی ئادەمی ورد دەبێتەوە

ئەو چەقۆیەی داری تەڕی بۆ گۆپاڵ پێخۆشكردووە

ئێسكی گۆزینگی مرۆڤیشی پێهەڵكۆڵیوە

بە پەرۆشەوە چەقۆی هەستەكانی تیژ دەكات و تااڵنی لەسەر دادەنێت

دواتر لەناو كاڵو و دەستەسڕدا پەنای دەدا بۆ فرۆشتن
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كەڵەباب

چاو و

گوێ و

لووت و

دەمی

لە سەریدا جێگۆڕكێیان كردووە

قاچێكیشی لە زەوی كێشایەوە

بە سینگی خۆیەوەی نووساند

سینگی درەختی بنەماڵە و قەاڵی مێردانە

رێوی و

جەردە و

پاشدز و

ناكەسبەچە

تەماشای دەكەن و ئاوی چاویان دەڕژێتە بەرپێیان

ئادەم دەمامك وەك دەبدەبەی دەم با بەوال و ئەمالدا دەچێت

بەفر بێئەوەی داوای لێبووردن بكات

ساردایی خستە باڵی باڵندەوە

من ڕێگایان پێدەدەم بێن لە گەرمای دڵی مندا كۆچبكەن

لە یادەوەرییان بنیشنەوە

دەنگ لە دوور و نزیكەوە دێت

ڕەنگ لە دوور و نزیكەوە دەناسرێت

هاتن و ناسین ئەوینێكی بێپایان سەر دەخەن

لەبیركراوی حەكایەتەكان

لە بەندیخانەیەكی لەبیركراودا

لەتاوان دڵی لە چاوی هاتەدەر
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پێشتریش فێنك و دڵخۆش لەناو خوناوی بەهاردا مێوانی ژیان بوو

بە خۆشییەكی تەواو لە نزیك هەموو شتەكانەوە دڵی كرابووەوە

نزیك قامیشەاڵنێك گۆرانییەك چاوەڕوانە بگوترێت

نزیك ڕەشماڵێك فانۆسێك چاوەڕوانە چاوی ڕووناك بكرێت

نزیك داستانێك ئەسپێك چاوەڕوانە تەپڵ لێبدرێت

نزیك ئاهەنگی ساڵجەژنێك ئەفسوونێك چاوەڕوانە ببێتە حەكایەت

تیپێك حەكایەتخوان پێكەوە بڕژێنە گۆزەكانمانەوە

مانگیش چاوی كەوتووە و لە نزیك

قامیشەاڵن و

ڕەشماڵ و

داستان و

ئاهەنگی ساڵجەژنێك پشوو دەدا

بەرەو قوواڵیی زێد دەڕوات

دڵی ماسییەكی حەپەساو دەداتەوە

ژانی ددانئێشە نیوەگیانی كردووە

لە ئاوی بەرسێبەر سەرمای بووە

بۆ ئاوی هەتاوگر مل دەنێت

ستایشی شكۆی وردكەنان دەكات

بەلەمێك بەسەر ئاوێكی هەڵچووەوە

تازە سەرنشینەكانی بۆ خۆخنكاندن خۆیان هەڵداوە

لە دڵتوندیی خۆیدا پرسیارێكی كردە چەتر بەسەر سەری هەموومانەوە

قەاڵ ئەو پێشمەرگە باڵندە كوژانە لەسەرت چی دەكەن

نیشتیمانییەك باڵندەی دێرینی هەولێری كوشت

بۆ ئەوەی كوژرانی ببێتە بۆنەیەكی نیشتیمانی

حاجی لەقلەق بوو بە ناونیشانی فەرهەنگی پاراو و بێپایانی شەهیدان
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نامرادی ناو بەیت و داستان
بەناو دارستاندا دێت

لە سێبەری درەختە گەورەكان پیاسە دەكات و لكە نزمەكان الدەدا
قەڵەمكێشی هەناوی زەوی دەكێشێت

لە نێوان نامراد و هەناوی زەویدا
مەترسی سڕبوونی دەست هەیە

هەواڵی كۆچی بێ وادەش
لەم دەوروبەرە بێباك ئەستێرەیەك هەاڵت

دڵی من لە ناوی لێدەدات و چاوم بە دەوروبەری خۆمدا گێڕا
سەروشوێنی بێباكیم ناسیوە و لە لێدانی دڵ بێئومێد نیم

ئەو بەفرەی لە شەوێكی بێ هەوادا دەبارێ دەمێنێتەوە
لەناو پێڵووی هونەرمەنددا دەبێتە مێژوو

چەندان ساڵ لەناو پێڵوودا دەست دەخاتە دەستی
باوەڕی كەلەپوور و بۆنی مێژوو
مانگ ورد ورد لەگەڵت دەڕوا

دیمەنەكانی ئەوال و ئەمالی ڕێگا
ئەنگوستیلەی پەیمانی بەهەشتت لە پەنجە دەسووڕێنن

بەڵێ بەڕاستی مانگ برادەرێكی بە نان و نمەكە
شەڕی لەگەڵ

ڕێوی و
جەردە و
پاشدز و

ناكەسبەچە تەواو بووە

                                      تەممووزی 2011 هەولێر
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بە ئارەزووی زەوی ناو لە درەختەكان نرا

نیگای باڵندە لە ڕوخساری ڕاوچی نێژرا

لە دواییدا ئەم نیگایە چپەی بۆ هاوڕێكانی كرد

من باوەڕم بەو چپەیە هەیە كە نیگا دەیكاتە گۆرانی

گۆرانی ئێسكی لەشی ئەو مرۆڤە دەتوێنێتەوە كە چاوی دڵی ناسیوە

دەموچاوی زەویش وەك بڕووشی تەڕكراو دەكاتەوە

فێنكایی ئێوارە بەناز بەناز دەست و پەنجەی هەولێری لە خەنە دەنا

پەنجەرەی ماڵم لێوی پەری بەخشندەیە

لە پشت ئینجانەیەكی غەمگین و وریا دانیشتبووم 

مێوانێكی خۆشبەخت و دەم بە مژدە و دەست بە میوەی كێوییەوە

سەری كێشایە ژوورەوە

منداڵ پێی لە چیای بێ كانی و بەردی داخبوو دەپارێزێ
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لە ژێر ئاویش لە یاقووتی خلیسك و بە قەوزە داپۆشراو

سێبەری منداڵ شكایەوە ناو ئاوێكی مەلەوانناس

خوداوەند دەستەكانی وەك باڵی ئۆكۆردیۆن كردوونەتەوە

لە ئاسمان ژیانی پیت و فەڕ دەگرێت و لە خاكدا دەنێژرێ

خاك كسپەیەكی داخكەر نییە 

هەموو شتێكی لێیە بە گلەیی و مردنیشەوە

زەوی زەیستانە و چوار منداڵی

لەسەر بێژینگ لە تەنیشت خۆی درێژكردووە

كێ ناوكی بڕین و ناوی لێنان

سروشت یان سرووش

نیازی سروشت و سرووش بەرانبەرن

خوداوەند دەستەكانی وەك تای تەرازوو بێباك ڕاگرتووە

دوو داوە برژانگی چاوی ڕاست و چەپ سەنگی ڕاگرتوون

چاوترێی تێرئاو ئاسوودەییم تێكمەدە

دەڵێی پێ لەسەر ئاسنی سووربووەوە دادەنێم

لە ناسینی خودا و لە ناسینی تۆدا

پەنام بۆ توانەوە برد

تۆ كێیت ئەی دڵ و گیان 

لە كراسی سەما سەیر دەكرێیت و چاو دادەخورپێت

لە هەوای ڕووندا مردم و نازم كێشرا

كتێبەكانم شانیان دایە بەر تابووتم

گالیسكەی گەڕەكەكان و بازاڕ بەدوامدا ڕۆیشتن

چاویلكەم لە چااڵیی برۆم ڕاگرتووە

لەناو كتێبخانەكەمدا كتێب شوێنگۆڕكێ پێدەكەم

دەمەوێ بۆ شوێنێك بڕۆم
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شوێنەكە تۆی ئەی شیعر

ئەی شیری ناو گوانی سروشت و بەش و بەختی من

خودا ئایەتی یەكدڵیی شیعری بە سینگەوە هەڵواسیم

هەتاو خەریكی دزینی پارچە قوماشەكانی پرسەیە

سینگم كتێبخانەی ئاشكرابوونی هێماكانی دوو دنیایە

چاوی ناحەز وەك مار لە قاچم ئااڵون

پیت بوو بە وشە

مارەكانی بڕی و الشەیان لەدوای پێم جێمان

لە كەلووی زۆر جێگای داخە لەدایكبوون

میری كلیلسازی گەنجینە

ناونیشانێكی ڕەسەنی پێدان

عەزیای ناو حەكایەتان

شیعر نازی نەكێشاوم

هەواڵی الڕەشەی ئەو داربەڕووەی دامێ

كۆڵەپشتەكەم لە سێبەری دانابوو بۆ پشوو

كێش و سەروا بینییان زۆر بێڕەنگم

جۆگەلەیان كێشایە كۆاڵنی غەریبی 

ڕەنگیان لەگەڵ ئاو بەراورد كردم

شیعر تاسەی جوانی و كۆچی كردووە

كیسەڵ لە پێشبڕكێدا چی دەوێت

هەزارپێیەكی فریوخواردووم بینی

دڵی خۆش بوو لە پێستی خۆیدا جێی نەدەبووەوە

چەنەلێدانێكی بەالشی بوو لەگەڵ شیعردا

میوە چەند بێباك و شێتانە بە سەر و سینگی درەختەوە پێدەگات

خودایە خۆ بە خۆت ئاگاداری
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ئااڵی شیعر چەندان جەنگاوەری بەجەرگی لەناودا نێژراوە

پاشان دووباڵ لە شانیان ڕوا

خوێنێكی غەمگین و وریا

لە دڵ و گیانی پاراوی شیعردا دەبێتەوە كانی و ئاو

دنیا بێ خوێنی غەمگین و وریا تەواو دەبێت و دەچێتەوە ناو كراسی مار

یاری نهێنی ڕەنگت نابزڕكێ

لە یەك شێوەدا لێت ورد دەبمەوە

كاتێك باوك و دایك خواردنیان لە دەستی بەخشندەی خودا تەواو دەبێت

منداڵی خۆیانت بە میرات بۆ بەجێدەهێڵن

لە كەلووی دووپشك لەدایك بووم

هەوری خەمڵیوی سەر پشتی ئەسپی ڕاو و پنجەگیا

ناونیشانی ڕازی دركاوی هەقیقەتی پێدام

نەمری لە دوو دنیا

هەوری سەرئاو بێ پەروا و سەرگەرمانە دەگرمێنێ

بێدەنگییەكی ترسناكی دروستكرد

باران وەك منداڵێكی هاروهاج

لە جامی ئۆتۆمبیلی دەداین

ئاوێنەیەكم لەبەر مانگ دانا

مانگی ناو ئاوێنە و ئاسمانم ڕاهێنا

چۆن تەماشای یەكتر بكەن و پێوانەی نادیاریم بۆ بێنن

مانگ بەو چەشنەی تەماشای یەكتری دەكەن

ڕوخساری نەكراوەتەوە و سەرزەمینڕۆی خۆشنەویستووە

ئەو هەموو شتانەی بۆ هێنامەوە سەر تەختەی شەترەنج

كە مەودای نادیاری لێمی شێواندبوو

تەماشاكان بوون بە گۆرانیبێژ
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دەفی خودایی لێدەدەن

دەف لە دڵم گەڕا و دۆزییەوە

دەست بەدەفەكەتەوە بگرە تەڵەزگە سامی دەشكێت

دڵت بە بینینی هیچ دیمەنێك توند نابێ

تەنانەت بە دیمەنی شەڕی مار و ژووژكیش

دڵی لەناو بڵێسەی گشت دەسەاڵتەكان ماندوو

چارەنووسی بەرد دیوار نییە 

بە تەنیاش لەودا نیشتەجێ نییە

لە ڕوخساری خۆرێكی زەمینی هەیە

خۆری زەمینی ببە بە هەموو شتێك

بە دەفەوە بەندم

لەم ژیانە پڕ ئاجڕ و باجڕەدا بێ نیازیكردووم

لە سێبەری بەنازی پەلكەزێڕینەیەكدا دەستم بەژیانەوە گرتووە

هەموو كەسێك یەكتری تێدا دەبینن و حوكمی هێلكە ترووكان دەكەن

بە زمانی بەهرە و سرووشی ئەوان شانم گەرم دادێت

دەفلێدان نابێتە گوناهــ

پیتم دەبێتە وشە

مانگ ئای چەندت غەریبی دەكەم

بگەڕێیتەوە ناو دەفی دەستم

خۆر لە قوواڵیی دەریادا خاو نابێتەوە

بەردی بن لم ماندوو ناژی و لە درێژبوونەوەی ڕۆژگار یاقووت نازی دەكێشن

وێنەی ڕوخساری ساوایەكی لە شیربڕاوە و بەردێكم كێشا

زمان لەناو بڵێسەی گشت دەسەاڵتەكان داگیرسا

ئەی نەمریی لە دوو دنیا

ئاگری ژیانمت لە دڵێكی ئەفسانەییدا كردووەتەوە
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باڵندەی مەند و بێوەی لە درەختێكی گۆڕاو بۆ درەختێكی نەگۆڕاو

دوودڵی شوێنی هەیە

ئێمە لە دۆزەخێكدا دەژین

هەموومان یەكتری دەناسین و هەستی یەكتری ئاگادارین

چاوی ئاگر لە دۆزەخدا چی دەڵێت

تابووت تەنیا جێگای یەك كەسی تێدا دەبێتەوە

لە نێوان هەردوو درەختەكەدا بانگیكردم

ئەرێ چ ڕوویداوە

پتر لە جارێك تەماشای زەوی بكە

فریو بە هەموو شێوەیەك خۆی دەنوێنێت

دەمەوێ بۆ شوێنێك بڕۆم

شوێنەكە تۆی ئەی شیعر

ئەی شیری ناو گوانی سروشت و بەش و بەختی من

خودا ئایەتی یەكدڵیی شیعری بە سینگەوە هەڵواسیم

پەری بەخشندە لە دڵ و گیانی مندا تیشكی چنی و پشوویدا

دڵ و گیانم بە هێزبوون

تیشك خۆراك لەو مرۆڤە وەردەگرێت چاوی دڵی ناسیوە

ڕەگێك كەوتووەتە سەر بەردێك 

خۆڵ نێوانیمان دەكات

لە شەڕی ڕەگدا

سەمای ئەشق دەبیندرێت

خولیای ڕەگ بۆ ئاشكراكردنی وێنەیە

ڕۆژ و ڕۆژگار خولیایە و پێویستە ئەشق و سەمای لەگەڵدا بكەین

شۆڕەبییەك چاوی بڕیوەتە چاوی مێوانەكانی كەنار

پرچ و ئەگریجەی لە ڕووی ئاو دەخشێنێ
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لە ژێر سێبەری بەنازی درەختێك پشوویەك وەرگرە

باڵندەیەكی بەسەرەوەیە

بە دەنووك و پەڕ و باڵ ئاو بەسەر چرۆكانیدا دەڕژێ

لەسەر تاوێرێكی ئارامی گوێی ئاو دانیشتووم

پێم بۆ ناو ئاو شۆڕ كردووەتەوە

ئێستا نا ئێستا ماسی دەم لە پێم دەدەن

مێوانەكانی كەنار شێی سەر دەریایان هەڵمژیوە

دەست گۆدبوون و ترس و لێوەلەرەی دۆڕانیان نییە

شوێنپێی مێوانەكانی كەنار پڕن لە ئومێد

بابۆڵەیەك خورما بە ئاردم خوارد

ئاگری بە دووكەڵم لەناو تەپۆیاندا كردەوە

كێكی لەدایكبووی شیعرم بڕی و مۆمی سەریم پێكرد

ژەنەڕاڵە خانەنشینەكانی دوای جەنگ

بووكەشووشە لەناو بازاڕی گەورە و باخچە گشتییەكان دەفرۆشن

بووكەشووشە فرۆش بەجۆری لێدانی دڵی بووكەشووشە ڕاهاتووە

بە نەرمی دەنگی بەرز دەكاتەوە

ئەرێ باڵندە هێلكەی هەبێ یان بێچوو شاد دەفڕێت

باڵندە لە دۆزەخ ڕای نەكردووە و لە چاوزەردبوونی گیاندان نییە

خانەكانی درەختێكم تەماشا كرد

ماڵی پەیمان بوون

لكوپۆپیان پڕی ئەو باڵندانەن

ناوچەوانیان خولگە و هەسارەن

یاری نهێنی لە ناخی درەختی بەردار خۆی ئاشكرا كرد

بەهار بە پێكەنین و گەرموگوڕییەوە هات

هەست دەكات لە دڵمانەوە نزیكە و خولیای ئێمەی لەسەر دەرناچێت
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گزینگ بەو شێوە ڕوونەی هەڵدێ

بە دوای چارەنووسی كێیەوەیە

ئامانجی هەیە یان نا

لە چ دڵێكیشەوە نزیكە و خولیای كێی لەسەرە 

زەوی ڕووی گرژ كرد و دەموچاوی بەیەكدا دا

باڵندەی شایەدی هەقیقەتی سەرگەردانكراو

بەردی چلەمی هێالنەی دانا

ئاوازێكی بۆ خوێند و بە غەمگینی و وریایییەوە جێیهێشت

ماری پێ لەناو چاو بە خێرایییەكی سەیر

چاوی لەمبەری ڕێگا بۆ ئەوبەری دەگوازێتەوە

ورچ لە بنی ئەشكەوت دانیشتووە و گۆرانی بۆ هەنگوینی كێوی دەڵێ

ڕێوی دووڕەگیش ئاو دەڕژێنێتە خواردنی كواڵومان

بێچووە مامز كاتێك فێرە لەوەڕ دەبێ

لە گوانی دایكی دوور دەكەوێتەوە

ژیان لە نەمری و ڕەنگی قاوەیی و گیادا

ڕەنگی قاوەیی گوانی دایك و ڕەنگی سەوزەگیای سروشت

هەنگاوی بە ئامانج هەڵدەهێنم و یەكەم كەسم لەسەر ڕێگا 

گوڵی خەمڵیوی ڕوومەت و چاو بە شەونم دیاریی بەدەستهاتوومە

لە گوڵی خەمڵیوی ڕوومەت و چاو بە شەونمدا هەموو شت هەیە

یاری نهێنی شكۆمەندی دڵوااڵیی و چاوتێری تێگەیاندم

دەبێ هەموو سبەینەیەك سێبەرمان بچێتە ناو ڕێگا

لە كاردا گەرمترین هەتاو وەفادارمانە

دەشبێتە ئاواز و گۆرانیمان

ئاواز و گۆرانی دێتە سەر خوانمان

دەست بە سەری بەهرە و سرووش و نهێنی ڕووناكی دادەهێنێ
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ئاوی چاو لە كتێبخانەی ئاشكرابوونی هێماكانی دوو دنیا

بەسەر دەفتەری شیعرمدا دەبارێت

زەوییەكی دانەچێندراو نەیتوانی بزە بهێنێتە سەر لێوان

هەڵمی هۆشمەند پێیڕاگەیاندم

بەرز ببمەوە تا ئاستی دەستە كراوەكانی خوداوەند

چاوەڕوانی بارانبم

باران بۆ ئەوە دەبارێ خۆی ونبكات

بۆ ئەوەی نییە خۆی بدۆزێتەوە

لە داباریندا لێك جیادەبێتەوە

لە خاكدا یەكدەگرێتەوە و دەبێتەوە كانی و ئاو

گرد لەسەر سینگ

لەیەك نزیكدەبنەوە و زەردەپەڕ دایاندەپۆشێ

مردن ژیان و خۆشەویستی دەناسێ

شوێنێكیشی نییە بیالوێنێتەوە

دڵی نزا و پەشیمانییەكانمانی بەدەست نەهێناوە

شەقام بۆ پەیكەر چاڵێكی گەورە و قووڵ و شێدارە

ئای بەدەستییەوە نائومێد و گرفتارە

بێزارییەكی كوشندە سڕی كردووە و ڕاناپەڕێ

مانگ دەتوانێ دەرگای زیندان بشكێنێ

كەسێكی تا بڵێی سەرنجڕاكێشە

داردەست و كرێگرتەی كەس نییە

بكەوینە ڕێ و لەو نزیكانە پشوویەك بدەین

دەگەین

ماڵی مانگ حەڵوای شەكر و بابۆڵەی خورما بە ئارد

پێشكێش بەو مرۆڤە دەكات چاوی دڵی ناسیوە
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لە ماڵی تۆدا ڕادەكشێم و دەڕوانمە جوانیت ئەی خودا

من گۆڕم بەدڵە

تیر لە ناولەپی دەشكێ و نان دەبرژێ

سەرزەمینی ناتەواوی دڵبڕ و دڵپڕ

پێویستی بە دڵخۆشیی ئێمە هەیە

یاداشتی لە ئەلفەوە تا یا بكەین بە تابلۆیەك

لە بەرگی دەفتەری منداڵەكانمانی بدەین

سروشت وازی لە پاڵەوانبازی هێناوە

لە خودا و خودی جوامێرێك وردبووەتەوە

ئێوارەی هەموو ڕۆژێك بە ناو فریزی لێوار شەقامەكان

نەرم نەرم دەڕوات و چاوی هااڵو دێنێ و هۆگری گریانە

خۆزگە دەخوازێت سێبەر یادەوەری هەبووایە و دوا هەنگاوی بێتەوە یاد

پشت لە چاوەڕوانیی ڕووناكی دەچەمێتەوە

دەركەوت گۆچان یارییەكی بەتاڵە

لە سێركدا گایەك قۆچی لە سینگی یاریكەرێكدا

ئاسوودەیی گۆڕەپانی تێكدا 

ئاسوودەیی چییە 

ئەدی نائاسوودەیی چییە

پیری بۆ گا كۆتایییەكی خۆشە

بریقەی چەقۆی لە چاوی نەترووسكابێتەوە

مردن جارێكە و شیوەن حەفتەی حەفت ڕۆژ و شەوێك

ڕێوییەكی نەدیوبدی

ڕك و كینە بەسەر ددانی دەهات و دەچوو

مریشكێكی لەسەر لكی درەخت برد و خواردی

ڕیخۆڵەی مریشك لە قاچ و قولی ئااڵ
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دەستەیەك منداڵی چەقاوەسوو

لەسەر گردی بن مااڵن یارییان دەكرد

داوی كۆالرەیان لە كلك و گوێی گرێدا

ڕێوی خۆی بێرە و بەوێدا دەدا و پەلەكوتێیەتی 

پەڵەیەك خوێن لە عاردی جێما

نزیك پەڵە خوێنەكە جووچكەی مریشكەكە باڵیان پشوو پێدەدەن و چینە دەكەن

بەهار زوو هات و لە ئاوێنەیەكی تاریك و لێڵەوە

هێلكەی ماری پێشانداین

ئەو مەترسییانەی لە مار جێدەمێنن بەس هێلكە نین

درەخت سایەی تەوری لەسەرە 

بە ترسی سبەینێش ناژی

لكوپۆپی درەختی دڵ

ڕەگی خۆی لەناوچەوانی یاری نهێنی بەستا

كاتێك فرمێسكی سووری خۆم لە ناوچەوانی

سووپەری سەنگەرێكی چۆڵكراو و سەكۆی پەیكەرێك كۆكردەوە

زانیم لەناو ڕەگ گەشە و ڕووەكناسم

پێڵووشم بەتۆزی نیشتووی شەقامەكانی شار گرانبووە

چاوی درەخت دەرگای سندووقی خەزێنەیە

ساباتی بەهرە و سرووش

خێزانێكی بەختیار خەریكی بەرچایی ئامادەكردنن

منداڵە پرچ خاو و چاو قاوەیییەكەیان پڕ بە هەستەكانی

دەنووسێ و دەسڕێتەوە و سێوەكەی ئادەمی كردووەتە ڕووداو

دەستی بردووەتە ناو بەیانییەكی ڕوو لە خێر

شەڕیش لەگەڵ مێشی شەڕفرۆش دەكات

قاپ و 
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كەوچك و

چەقۆ و

چەنگاڵی نایلۆنم كڕی

قاپی سفر و زیوی باپیرانیش 

لە تاق و 

پەنجەرە و

ڕەفی ماڵ دەدرەوشێتەوە و تەماشای بەرز دەكاتەوە بۆ دیدەنی

لە گریانی خۆشییەكدا گیان دانا و مەزن لەسەریان ڕێدەكات

دەماری پڕدەبێ لە خوێن و ساڵوی گەرم

ژێیەكانی سازیش سەرڕێژن لە ئاوازی دێرین

درەختی خانەخوێی باڵندان

مێش و مێروولە هێشووی ناگەچڵێنن

مراوی لە ئاو دەرهاتووە

لەسەر بەردێكی گەرمی بەرخۆر پەڕ و باڵی هەڵخستوون

دەنووكیان تێدا دەگێڕێت

لە بن ئەو بەردەدا جوامێرێك نێژراوە

تەم بەسەر قەاڵدا ڕەتبوو

چاوە كەم حوكمەكانی ڕوونكردەوە

دێو و درنجی چیرۆك و ئەفسانەی بێرە و بەوێدا باڵوكردەوە

لێرە شەوە

شەوی بەرات

ئاوازی پیتم بۆ دەكاتە وشە

وشە ببە بە هەموو شتێك

ژوورە نیوە ڕووناكەكەم

ئەو ژوورە هەر بە نیوە ڕووناكی جوانە و خەرمانە دەدا
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بڕیاری گەشتم نەدابوو

بەاڵم كاتێك وێنەی بەلەمم لە تابلۆی ژوورەكەم بینی

بیرم لە باڵی مێشهەنگ و مێشەكەرانە كردەوە 

بچمە سەر باڵی كامیان

بەش و بەختی خۆم ببەمە گەشت

ڕابردوو و داهاتوو لەناویەكدا مردوون

قاچی ئێستاشیان لەناودا سڕە

خۆر لە ناوەڕاستی ئاسمانە و مێشك دەكوڵێنێت

سیسركی هاركراو لەناو شووشەیەكی بەتاڵ چاوی مۆڕ كردووەتەوە

گای قۆچ وەشێنیش چزووی دووپشكی لە كلكی ماوەتەوە

وەخت و ناوەخت پەالمار دەدات

بابەنوئێلم بینی ڕدێن وەك دڕك و داڵ

دەموچاوی شاردبووەوە و ناوچەوانی ترشابوو

هەردوو گوێچكەی گوجیلەیەكی بڕی

لە سەر لەپی دانا

بە خوێنی گوێچكەشی كلكی سوور كرد

سەگی كلك سوور وەفای زۆرە

دڵیشی الی خاوەنەكەیەتی و هەمیشە بۆنی شوێنپێیەكانی دەكات

زۆرت خەون پێوە دەبینم ئەی سەگی كلك سوور

لە ڕوخسارت خۆرێكی زەمینی هەیە

خۆری زەمینی ببە بە هەموو شتێك

تەنیا خوداوەند زەمین ناپارێزێت

سەگی كلك سوور سوێند بە ناوچەوان و ناولەپی خاوەنەكەی دەخوات

شاعیرێك اللەی دەستی سەرانسەری سەرزەمینی ناتەواوە

بە دەموچاوە سروشتییەكەیەوە
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دێتە ناومان

هەردوو دەستی پڕ سۆزن

لە دەستی پڕ سۆزدا هیچ گوناهـێك لەدایك نابێت و نان دەبرژێ

شاعیرێكی دەست و پێش 

فریزی حەوشەی كۆشكە و كیفی زێڕی لە ددانی گرتووە

قەڵەمەكەی لەناو كراسی مار داناوە 

بێهوودە خۆشحاڵە 

یاری نهێنی ڕەنگت نابزڕكێ

لە یەك شێوەدا لێت ورد دەبمەوە

كۆڵەپشتەكەم لە سێبەری داربەڕوویەك دانابوو بۆ پشوودان و بۆی ناگەڕێمەوە

ڕێگای ڕێزلێگیراو تەواوبوو

یادگاری پێڵووی خاو كردوومەتەوە و دەمارەكانی بە توندی لێدەدا

لە ناكاودا بوو بە بەیانی

هاوڕێیە باشەكەم كۆڵەپشت

دڵی گەلیان لە كفنێكی ڕەشدا بە خاك سپارد

دڵی گ لە كفنێكی ڕەشدا بە خــــاك سپارد

دڵی ە لــە كفنێكی ڕەشـــدا بە خاك سـپارد

دڵی ل لـــــە كفنێكی ڕەشدا بە خاك سپارد

دڵی ی لە كـــفنێكی ڕەشــدا بە خاك سپارد

دڵی ا لە كفنێكی ڕەشدا بە خــــاك ســپارد

دڵی ن لـە كفنێكی ڕەشــــدا بە خاك سپارد

فڕینێكی وەستاو زیاتر لە بیست ساڵ

تریفە جلوبەرگی مانگی فڕاند و لەسەر كەپری سەپانانی دانا

كۆترەباریكەش بەدرەختەوە دەنیشێتەوە 

بۆنی خۆی لەسەر جێدەهێڵێ
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قازی كێوی باڵندەی ناوماڵ و حەوشە و بان نییە

لە دەورەی چراش كۆنابێتەوە

خاك بۆنی خەنەی خۆی

تەنیا لە مرۆڤە پیرۆزەكان دەدا

بۆنی خەنە دەبێت بە هەموو شتێك

ماچی سەرپەنجەت 

دڵی ئەو درەختە گەرم دەكاتەوە كە لە ڕۆژی لەدایكبوونی من ڕوێندرا

هەوای گەرماییت بە چی بزانم

ڕۆژبەڕۆژ هەواڵی پەری بەخشندە دوور دەكەوێتەوە

پرخە پرخی مانگی پیر لەژێر ئاودا وەك هەنبانەی نیوە فووكراو بەرز و نزم دەبێتەوە

لە ژێر ئاودا وەرە دەرەوە

شتێكی مەترسیدار لە ئارادا نییە 

هەتاو خەریكی دزینی پارچە قوماشەكانی پرسەیە

داوای كرد لە دزییەكەیدا یاوەری بین

ئەم داوایە تایبەتە بەو مرۆڤەی چاوی دڵی ناسیوە

چرا ئەو كاتە جوانە كە دادەگیرسێت 

یاری نهێنی ڕەنگە جوانكردنی چرا و ناسینی دڵ زۆری بوێت 

                                             كانوونی دووەمی 2012 هەولێر
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حەز دەكەم ئەوەندە بژیم               

 0   

بانگەواز بۆ گۆڕهەڵكەن

دەستم لەسەر دوو باڵی فریشتە بوو 

بە نان و ئاو و ئاگری خۆمەوە دابەزیمە سەر زەوی 

بە

جۆشی زایەڵە و دەنگ و زەنگ و

و
و
و

ـەوە

یاد

دروود
پەیام 

ستایش

هەواڵی جێگۆڕكێی سەباح سابیر حەسەن 

2045/11/18 - 1965/11/18

لە بستە خاكێكی مرادخواز و ماندوودا 

شادییەكانی دەبیستێتەوە 

هەشتا ساڵ دەزوو بە دەرزی وەكردنێكە

بە سەر ڕاوەشاندنی پڕ خەمەوە 
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ببوورە مووچڕكێك چاوی لێڵكردم و سۆزێكی تایبەت گرتمی 

مەلێكی كۆچەری لەسەر لكی درەختێك نیشتەوە 

خوێنی پێی بەسەر لكەكەوە جێما 

چووم تەواوی درەختەكە و خوێنەكەم ماچكرد

وەرە خەونم با ڕووگەنمام 

خوێنی پێی باڵندە بێ و لە ئاگر ڕابمێنم 

لە ئاگر ڕامان ئاشق وەك میوە پێدەگەیەنێ

بستە خاكە ماندووەكەش یەكپارچە دەبێتە

مۆسیقا و گۆزەی پڕ

لە ئاكامدا هەر دەگەم بە باڵی باڵندەی بریندار و دڵی خۆم 

ئێستا چاوەڕێی فەرمانم بفەرمووی 

بۆ تاهەتایە سەرگەردانبە 

ئا ئەوەتە من ئامادەم 

گۆڕهەڵكەن ئەی تۆ لە كوێی 

بە پێ ڕێگایەكی دوور و درێژم بڕیوە 

ماڵئاوایی لەوانە دەكەم پێیانگەیشتووم 

ئەرێ مێژوو لە كتێبی چەندەمی ئاسمانی 

بەشێكم بۆ تەرخاندەكات 

ئەو كاتەی مێژوو باسی خودایی دەهێنێتە سەرسەكۆ و ماڵەكانمان 

من لەناو حیكمەت و هێزی قسەكانی ئەودا 

قووڵ و بێدەنگ و گوێڕایەڵ

هەناسەی ئاسوودەیی هەڵدەمژم و بیر لە خۆمدەكەمەوە 

كتێبی ئاسمان وادەیەكی لەگەڵمدا هەبوو

منیش وادەیەك و لە هەستی خۆمەوە ناسیومە

هەتاو بۆم دوا
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نابێ هیچ ڕازێك لە تاریكیدا بمێنێتەوە 

شوێنەواری هەموو ڕێگاكانیش دەربكەون 

تەرمەكەم لەبەر هەیوانێك داندراوە 

پوورەی شیعر دەوری گرتووم و ناوی شیعرم لەسەر لێوە 

شیعر لە دڵەوە نوێژم لەسەر دەكات 

خودای سەد و یەك ناو 

حیكمەتی وشەم تێدا بخرۆشێنە و لە شاعیرە 

وچاوهەاڵوگێڕ 
ودڵڕەش 
وبەدگۆ 

ـەكان بمپارێزەدەروونكلۆر

من پێوەری هەستەكانی زەویم

بە پێ ڕێگایەكی دوور و درێژم بڕیوە 

مێوانداری ئەوانە دەكەم پێیانگەیشتووم 

ڕەگی میوەی مەی چەترمە و هەڵمداوە

بەتاو وەرن ئەستێرەی شەوقدار و برای گیانی هەستەكانم

ئاسمانی ڕوون قووڵ و بێدەنگ و گوێڕایەڵ ماوەتەوە 

تایبەت دیدارمان دەبێت 

دەبین بە خاوەنی چاوەكانی 

سێبەری شووم لەسەر زەوی الدەچێت

وەك چاوی ئەو و دڵی خۆمان 

بەڕێگادا یاری ڕۆیشتن و گەڕانەوە دەكەین

ماسوولكەكانی ڕێگا توند دەبنەوە

كەپری پشوودان لەمبەر و ئەوبەری دەبەسترێ

هەر كاتێك تەماشای ڕێگا بكەین
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هەموو شتێكمان بە بیر دێتەوە و بەناو كاتێكی خۆشدا ڕێدەكەین 

خودای سەد و یەك ناو ڕۆیشتن و گەڕانەوە 

لەم ڕێگاوبانە بۆنخۆشەدا تابڵێی بێ دڵەڕاوكێیە 

فریشتەكانی فریاكەوتن ناهێڵن گورگ نزیكببنەوە 

گۆرانی تێیدا دێتە سەر دەم و لەبیر ناچێتەوە 

شاعیری گەڕاوەی شەڕی گورگیش 

دوودڵی خامۆش دەبێ و گوێ بۆ گۆرانی هۆگری ڕادەدێرێ 

یادەوەرییە بەخشندەكانی و بەهرە و سرووش و شیعر دێنە فریای   

ئەی خودای سەد و یەك ناو ڕێبوارێكی ڕۆشنی

وبەهرە

وسرووش

وشیعر

ماندووماندوومماندووم

دەستم بگرە بابچمە ماڵی ڕۆشن

ماڵم لە سێبەری باڵی باڵندەیەك دانا

گوتی لەبەر خاتری تۆ بۆ ماوەیەك فڕین دوادەخەم 

تا پشوو دەدەیت و تێرخەو دەبیت و خەونێك دەبینیت 

خەونی

تەورات
ئینجیل
قورئان

 ئەرێ شادیی بێهوودە خەونەكانم چی لێبكەم
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     1    

 نیازی مردن
 

خح  جپتب  ائـ
سژزڕر  د چ

قڤفغ  ع ش
مڵ  لگك
ۆ ووون
یههـ
ێ

پیت ئەی پیری شەوبێدار و خەونی هەزار ساڵە

مردن ئەستێرەی ڕۆژی دەرخست و دەستی ڕاخست 

بەسەریدا مەیدانخوازی و گیانبازی بكەم 

فریشتە لە پشت سەرمەوە

چاوی چاودێری قوواڵیی هەزار چاوە 

چاوم لەسەر هەڵناگرێت 

دەتوانین بڵێین لە بارێكی تایبەتدایە 

ڕۆح پرس و ڕا بە هێزی ئومێد دەكات 

دۆنایدۆنی 

ئاو 
ئاگر 

با 
خۆڵ

یان
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تەورات
ئینجیل
قورئان

كامیان بم 

سەرێ الركەوە ماڵێك كە بڕیاری كوشتنی

مانگ و بازی لە سەرەتا و كۆتایی نوێژدا 

هانا بۆ براو و بازی كێوانی تێدا نەدراوە 

دەتوانین بڵێین لە بارێكی تایبەتدا 

چەند ڕووخۆشانە دەفی ڕوومەتی خودا 

پەنجەی باریك كردوومەتەوە 

هەموو بێباكییەكی خستووەتە دڵم 

لەمەوبەدوا ژیان بە سادەیی وەردەگرم

سادەیی گیانی خودایی ئاراستە دەكات   

لە دڵ و گیان و چاومان ڕادەمێنین 

دڵ و گیان و چاومان 

پڕاوپڕ دەبن لە هێزی درێژكردنەوەی ژیان                           
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 2    
 

چاوەڕوانیی تێكشكاو
پەنجەكانم لەناو لكوپۆپی مێژوودا جوواڵند

بە ڕوخسارێكی بە حەفت ڕێگای بێئاماندا تێپەڕیو 

ڕووبەڕووی ئااڵی واڵتەكەم وەستام و ئەو كەسەی هاتبووە خەونم نەهات

هێنــد بــە ئاســانی ئاســمان و زەوی لێكهەاڵتــن 
هێنــد بــە ئاســانی ئــادەم و حــەوا پشــتیان تێككــرد 
هێنــد بــە ئاســانی دایك و باوكــم چاویــان لێكوەرگێڕا 
هێنــد بە ئاســانی مــن و خێزانەكەم لێــك تووڕەبووین

منداڵێك سییەكانی خاو بوونەوە 

هەموو هێزی خۆی هێنایە ئەژنۆی

هەستایە سەر القە الوازەكانی 

بە قوواڵیی هەزار چاو سەیری ئااڵی كرد 

شەونم لە چاوی بووە هەڵم و گوتی ئەی بۆ سێوی پێوە نییە 

چاوەڕوانییەكی تێكشكاو 

................

................

................

................

سەرێك كەوتە ناو چاڵێكەوە 

دەزگای ڕاگەیاندنیش ڕۆژنامەی پاڵەوانە مەقەباكان باڵودەكاتەوە 

مەشق دەكەم ببم بە بازی كێوان 

بە چڕنووكم هەموو ڕۆژنامەكان بدڕێنم و جیڕبەجیڕیان بكەم
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پاشان ببم بە ژەنگی چاوی دەعبا 

ئامێری چاپخانەكان بۆ تاهەتایە لە كار بخەم     

دەست 
دەست

دەست
دەست

دەسەاڵتی بێزراو و پرسیاری 

دووركەونەوە لێم و گیرخواردن و وێڵكردن

دەست و دەسەاڵتێك گەنجینەی نەتەوەكەی

شكاند و نیشانەی شانازی لە دەست خزی 

نیگای چاوێكی كوێری كێشا 

دڵی بە شادی لێی نەدا               

لەتاوان هەموو خوێنی هاتە دەموچاوی و پەنجەرەی شكاند 

تووڕە و بە قین بۆ تاهەتایە ملی بەالی خۆ دۆڕاندا بەالداكەوت

شووشەی وەاڵمی گشت پرسیار و ناوی شكا 

بۆنی گەنیو ئەوناوەی 

هەراسان 
هەراسان
هەراسان 
كردهەراسان

ئێمەش چەناگەمان خستە ناو دەستمانەوە

تەرم بە ڕێگادا ڕۆیی 
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بەرەو ساكاربوونەوە
خۆر سڕ بووە

ڕوومەتی ئاسۆی پێ گەرمنابێت 

وەرە خەونم ناتوانم هیچت لەبارەوە بڵێم 

ڕایەڵەكانی تاسە و ماڵئاوایی وندەبن و دەردەكەونەوە 

تووخوای پیر و تەنیا وەرە خەونم 

بۆ ئەوەی ساكارانە بڕوانمە زەوی 

با زەوی لە دڵتوندییەكیدا هەناسەیەكی من هەڵمژێت 

ئەگەر بێیتە خەونم چاوم نەختێك گەورەتر دەبێت

هەر دەبێ خانمی خامۆشی ببینم و شتێك ڕووبدات 

ئەی كاتی بینین وەك برووسكە مەیە و تێمەپەڕە

دەمەوێ بە تەواوی تێتڕابمێنم و بەو ڕامانەوە بژیم    

وەرە خەونم 

مانگەشەوان لە نزیك كانی و ئاوێك 

پێم بە كەناری پشوودان شۆڕدەكەمەوە و تێتڕادەمێنم

لێم ڕامێنە لە مردن زیاتر لە ژیان پێتدەژیم 

وەك ئەوەی كەسێك بڕوانێتە خۆی 

ئەمن هەروا لەخۆم ڕادەمێنم و خوار و ژوور ڕێگا دەبڕم  

لەخۆڕامان لە ئاوێنەی هەڵواسراوی قەد دیوار پەڵەی داوە    

نایەیتە خەونم 

لك و باڵت لە سەرەتا و كۆتایی شیعرەكانمدا 

دانا و لەگەڵ پەپوولە پایزەدا ڕۆیشتیت 

تا ئاواز بۆ كێش و سەروای شیعرەكانم دانێیت
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وەرە خەونم 

لە دڵشكانی خەونێكدا بە ئاگادێم 

بەرەو یەكەم ڕەنگی تابلۆیەك دەچم 

بە شێوەی دۆزینەوەی مرواری 

لەسەر پشتی كەركەدەن ژیان كورتە 

بە شێوەی ئاگردزینیش لە ناوچەوانی خوداوەند درێژە 

داوای لێبووردن دەكەم 

شتەكان لە ناكاودا ڕوویاندا 

خوناوی سپێدەم بۆ كۆنەكرایەوە ناو شووشەی دیاری

خەمبار بووم بەاڵم تووڕە نەبووم

خەمبار دەبم بەاڵم تووڕە نابم             
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فەرموو وەرە ناو ژیانەوە
هەر دەبێت لەسەر ئەم زەوییە نازدارەدا

ودێوی گوانشۆڕ 

وفیلی چاوسوور 

ومۆتەكەی كاڵوجادوو 

لەگەڵمان بژینهەزارپێی ڕیشاڵ الڕەشە 

كارئاسك ناچێتە سەر ئاوی تیژ 

مێروولەش لە ئاوی هێمن دەخواتەوە 

فرمێسكەكانی خودا كە دەڕژێنە سەر زەوی باڵندە دەیانخواتەوە 

فەرمووش لە سەد و بیست و چوار هەزار پێغەمبەر و من دەكەن 

ئەی خودا ئەوەی داوای دەكەم پێمببەخشە 

مردن سەر بخاتە كۆشی چیمەنی حەوشە و ناوچەوانی قوربانی 

شەراب پێدەگەیەنێت 

 پشووی بەخشندەیی و سەروەریت درێژبێت پیاڵەی پڕ 
دەستێك بە ناوچەوانم دابهێنە 

با وەك ئاسۆی كراوە چاوم گەرم بێ و نزای ببیسترێت 

لە توانامدایە ئاوی دەنووكی پەڕەسێلكە 

بەو ئاگرە داكەم كە لە واڵت دەبارێ   

چل شەو و چل ڕۆژ خۆم بە چیلكە و پووشی هێالنەی 

شەهید حاجی لەقلەق بەستایەوە 

مانم گرت لە خانەدانانی هەولێر 
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دە ساڵ جارێك ئەم كارە دەكەمەوە 

ناچمە سەردانی شاری سروود مردوو 

ناشچمە سەردانی ئەو شارەی جەالدی لە چوارڕیانەكاندا ماوەتەوە

نە پێیاندا تێدەپەڕم نە تێشیاندا دەمێنمەوە

دەچمە سەردانی چرای پیر و تەنیا بۆ پێوەری تینی مەی پێكراوە

دەبمە بلووری ڕووناكی پارێز و ئاگری دانەمركاوەی دەوری ناوچەوانی 
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پشووی باڵ

گوڵەستێرە ڕژا 

باڵندەیەكی بەخت باش هەموو ڕووناكییەكانی هەڵگرتەوە و خواردی و درەوشایەوە 

دەبوایە هەر ئەو كاتە بێت لە 

وقاز
وقورینگ
بپرسممراوی

مەلەوانی گۆم یان ڕووبار 

پشوو بە باڵتان دەدا و گوڵەستێرەی ڕژاوتان تێدا كۆدەكاتەوە

گوتیان دەتوانی بۆ خۆت بیربكەیتەوە 

لە هەزار ساڵ چاوەڕوانی و هیچ بە هیچ نەكردندا 

شتێك نەگۆڕا چاو داگیرسێنێت 

قسەیەكی تازە پەردەی گوێی زەوی نەلەراندەوە 

پەنجەرە بە ویستی خۆت نەیكەیتەوە كوێرە 

ئاشق كە لە دەرگای مەیخانەی ئەزەلدا 

فەرمووی گوێ لێبوو

داوای ژیانێك دەكات پێشتر گۆرانی خواستی بۆ گوتووە

دەیهێنێتەوە ناو ژیان و لەمەوبەدوا لە سێبەری خۆی ڕاناكات     
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بەدوا ڕۆیشتن

باران نمە نییە

ڕووناكییەكی خودایییە بەسەر دڵ و گیاندا دەبارێت

دە ببارێ دە ببارێ دە ببارێ دە ببارێ 

ئەو بەر و ماڵ و حەوشەیە 

دیواری نەخشی چیای هەزار ڕێی بەسەرەوەیە 

شوێنێكی دڵگرە بۆ گوێگرتن لە 

وئاوریشمی خاوی ناو قۆزاخە

و

و

تەماشاكردنی زەڕنەقووتەی ناو هێالنە

تاسەی باڵ لێكدان

كەمبوونەوەی تووڕەیی تفەنگ

كەروێشكێك قوونە قوون بە دوای بەچكەكەیدا دەڕوات 

مانگی دەست و دڵگەرم كۆسپەی ڕێگای بۆ دەڕنێت 

ڕێگای كەڵەكێوییە خوێنگەرمەكان و ڕێبواربوون لەناو چیا
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ڕاهێنانی دەنگ

نواڵە گوێی لە پەشیمانیی قابیل گرت و لەرزی و گریا 

بیری لەو ڕۆژە كردەوە كە بەدبەختی پەیدابوو 

پاشان منی كوشت و لە یادی نەكردم 

لە یاداشتیدا چلچرام 

بە لكی درەختی بەخت و خەونی دوورودرێژ و ناوبانگییەوە هەڵیواسیوم

لە ژووریشیدا پەنجەرەی گوللە نەبڕ 

خودای سەد و یەك ناو نهێنیی غەریبی ماڵەوەكردن چییە 

چ ڕازێك دەنگمان بەرز دەكاتەوە 

بەسەرنجی پڕ سەرسامی دانیشتووم

لەبەر دەمی خۆم ورد دەبمەوە 

زۆر نابا دڵی مرۆڤ دەبێتەوە دڵی زەوی 

زەوی لە بەهاردا هەموو یادەوەرییەكی بە بیر دێتەوە

خەم نا

هەموومان بەو ڕێگایەوە 

دەنگمان بە گۆرانی خۆشدەبێت

لە ژێر سێبەری گۆرانیدا پشوودەدەین 

پەنجەرە دەبینین ڕووی خۆی وەرناگێڕێ

گۆرانی دەبێتە دڵ 

ئاواز ترپەی دێ و تاریكییەكان بۆ دوور دەگوازێتەوە
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دڵی خرۆشاوی پیاڵە

پرچ بەسەر گوێ و الڕوومەتی نواڵە 

وەك باڵی قەتێ هاتووەتە خوارێ 

شەرم لە نەرمی و گەرمیی گوێ و الڕوومەت دەكات 

پرچ بە دەنووكی پەڕەسێلكەی لەسەر ئاوی شیرین هاتوو 

داوای خۆی خستە ناو دەستم 

 شەرمم بۆ كەس مەگێڕەوە 
نەرم و گەرمیی گوێ و الڕوومەت و شەرمم 

لەبیرچوو لە دڵی خرۆشاوەی پیاڵەی پڕ بیگوازمەوە

 بەر ئاگری بەسەرنەچووی ئاهەنگی پێش یەكەم دیدار

چی بوو لەبیرم چوو 

دەچم چەتری سێبەری شینایی ئاسمان دەكەمەوە 

هەردوو دەستم چاوی فڕیوی لەسەر سەوز دەبێت 

خۆمم بە بیر هاتەوە 

بەر پەنجەرە نواڵەی لێبوو   
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ڕێگای جادوویی

ئەو هات 

من چووم 

من شیعر بووم

ئەو ناوكی ڕووناكی 

ئەو سێ بەشی ڕێگا هاتبوو

پەرداخێك شیری گوێزی هیندی بەدەستەوە بوو 

من بەشێك 

لە ڕێگادا فرمێسكی شكۆ كەوتەخوارێ

دەتوانین بڵێین دیدارێكی تایبەت بوو 

ئای ڕێگا ڕوخساری ئاشنات 

چەند سوور و سپی و خودایییە 

من گەڕامەوە ماڵ 

هەزار هێڵ لە ناولەپمدا بوون بەناوكی ڕووناكی 

ئەو لەناو خەرمانەی ڕووناكیدا كارا بوو 

كلیلی بۆ هەزار قفڵ برد

لە شیعردا گشت زەوی دەسووڕێتەوە 

ڕوخساریشی بەتەواوەتی ئارام و ڕۆشنە

تەماشام كرد و چاوم لەناو ڕوخساریدا خەوی لێكەوت

تاجەگوڵینە ڕوخساری گشت كەسە 

تای ترسێك ناوچەوانی گەرمكردووە

ئەگەر سووڕی ژیان دیوانێكی هەبووایە 

وێنەی تاجەگوڵینەم دەخستە ناو الپەڕەكانی و لە مۆزەخانەی شاعیران دامدەنا
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ئاهەنگی ساڵی مردنی دایناسوور

فاڵگرەوەیەكی بەناو مێژوودا هاتوو 

لە دیدارێكی كورتیدا ڕێنماییكردم 

لە ساڵی مردنی دایناسووری نەرمونیان 

مۆم لەسەر كێلی بگریێنم و دەست بۆ فرمێسكی هەستی ببا

مار سەری بە شكۆی تاجیش گەرمببێت

بەدی و پێوەدان لەبن تاجەكەیەوە نامەبەرن

دەڕژێنە حەوزی دەستنوێژگرتنەوە

نامە تەنیا باڵندەی خۆشخەبەر نایهێنێت 

ناسینی بەهار دژی بەدی و پێوەدانە 

نامە بزەیەكی بەخشندەیە 

باڵە بۆ فڕین و پێیە بۆ ڕۆیشتن

دەمانباتە خەونێكی هێمن و ئاكاری شەرمنی گوڵەوە

دەركەونەوە ئاكاری شەرمنی گوڵ دەركەونەوە 

ئاواز لە گۆرانی نادزرێت 

ئەسپ بە بۆنوبەرامەی سواران دەگەڕێنەوە 

قسەیەكی نەستەقی لەبیركراو دێتەوە بیرمان 

بە دیواری ژوورێكی دڵشكاودا دەڕوانین

هەست دەكەیت هەموو شتێك دوایی هاتووە  

لە كۆتاییشدا هەموو شتەكان دەبن بە دڵ 

دڵ لە سینگی مانگدا بدرەوشێتەوە 

سەگی گوێگران و چاو لێڵ 
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تا سەر ئێسكان شەكەت و پڕ ئیرەیی 

لەسەر دوو القی دواوەی دەڕوا و ناخی دەكەوێت

مانگیش باش فێر دەبێت 

بەدەوری درەوشانەوەدا بسووڕێتەوە 

ئەو قوڕەی ئادەمی لێ دروستكرا 

دەست دەداتە باڵی درەوشاوە 

چیا و دەریا لە دەستیدا پێكەوە دەڕۆن 

كۆتری پەڕلەپێ دەبنە مێوانی و تیشكی چەخماخە بەخێرهاتنی دەكات  
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خۆ دركاندن

لە بەرزاییدا وەستاوم 

تەنیام و كەسم لەگەڵدا نییە 

كۆتری پەڕلەپێ بە گوێی چرپاندم لەهەوڵی فڕیندام

بە ڕووناكی خۆی دەوروبەری كردمە 

سپێدەیەكی گەرمایی لەسەر ڕوومەت مایەوە

ماندوو بووم بە ئاشنابوونی یەكەمین نهێنی 

لەو هۆیەش نەگەیشتم مرۆڤ بۆ 

دوای ماندووبوون دەستە و نزا داوای دیداری 

سپێدەی ڕووخۆش و گوناهـ لێنەكراو دەكات

وەاڵمی چارەنووسمدایەوە 

ماندووێتی هات 

كڕیاری مەرگی خۆمم

مەرگ خۆی دركاند و ئاماژەیدا 

لە نێوان شوێنپێ و هەنگاودا

شكۆی شوێنەوارت دەپارێزم  

نەمزانی دەنا بڕیارم دەدا 

لە نێوان شوێنپێ و هەنگاوەكانمدا بژیم

ناوكی ڕووناكی بێتە الم و خەاڵتی وەربگرم
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مانەوەی وێنەیەك

بۆنی جۆگەی بن بڕكە تەماتە و باینجان و ئاروو

قوڕی خاكەناسی ئاودێر و نازی ڕەزبڕ

نازی دارە دارەی منداڵ و مۆسیقام بەراورد كرد

لە خاوێنكردنەوەی ساچمەی ڕاووشكاردا

گوللەیەكی كوێر بەراوردكاری كوشت

كارئاسك و كەروێشك خوێنیان لە زەوی شووشت

وێنەیەك مایەوە

بۆ هێندە بۆنت خۆشە وێنە

كاتێك وێنەكەمان بە سینگی دیواری مۆزەخانەوە هەڵواسی

دیوار توانای تێگەیشتنی بیری ئەو بەراوردەی نەبوو

ڕەنگی وشە دەچێتەوە سەر ڕەنگی هەست 

ئەو ڕەنگەی لە باڵە پڕ هەستەكانی تیترواسك دەبێتە خەاڵت

لە خودی خۆی مشتوماڵمان دەكات و زیادەكان فڕێدەدات  

كارئاسك و كەروێشكیش دەچنە سەر ئاوی هێمن

درەختی بڵند بڵند لەو ناوەدا 

بەری بای دەست ڕەش دەگرن و چەپۆكی دەشكێنن و دەبنە ئازار لە چاوی 
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 ڕەوایی سروشت

بەیانییان گۆپكەی درەختی دامێن كانی 

سۆمای چاوی نامرادانە 

سروشت لەناو ڕەنگی كراسی دیدەنیی كیژێك چاوی كردووەتەوە 

سەوزە و میوە لە كەپرێكی ناوبازاڕ دەفرۆشێت

ئەنگوستیلەی ئەفسانە لە پەنجەم گیربووە

من هەمیشە ئارەزووی سروشت بە ڕەوا دەزانم

كەروێشك خەو چاوی بەربدا و لە النەی بێتەدەرێ

چیا پڕ دەبێ لە گەرمایی

دەشتیش و ڕێگا و ڕێبوارانی خۆی دەپارێزێ

مانگ دەتوانێت شایەدیی فڕینی شەمشەمەكوێرەش بدات

ترسێك لە دڵمانیدا

بەڕێوە خۆمان پێڕاناگیرێ

سروشت دەمار لە پشتی وەرگەڕا
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ڕۆژ و شەوان لە دوای هەواڵ و ناوت خەندەبارم

كەشوهەوا سارد بووە و باوبۆران تووڕە و توند

ئاوی حەوزی مەلەكردنی حەوشە و ماڵ تەزوو پەیدا دەكات 

گەمارۆی هەموو جێگاكانمان شكاند 

تەنیا گەمارۆی جێگاپێی شەهیدەكانمان ما

جێگاپێی شەهید هێمنییەكی پڕ بە دڵ دەنوێنێ

چۆنی ببینمەوە

لە ڕوخساری ئەو كاتەی مانگ دەكات

كە لە گلێنە شەپۆل دەدا 

ئەوە چییە لە گلێنەدا پەرە دەگرێ 

ڕابردوو هاوڕێی جێماوی ئێمەیە  

شەهید هاوڕێی جێماوی ئێمەیە 

ئەستێرەی دەركەوتووی سەر زەوی هاوڕێی جێماوی ئێمەیە 

پارچە ئاوێنەكانی خودا كەوتوونەتە سەر زەوی هاوڕێی جێماوی ئێمەیە

لە یادەوەریی گیانبازیدا گەشە دەكەین تیشكمان لێدەبارێت  

بارانیش سەرما دەشكێنێ و ڕك و كینەی باوبۆران خاو دەكاتەوە

هێمای جێگا پێكان كاڵ نین 

لە ساتی بەهرە و سرووشدا

و دەیانبینم
ودەیانناسم

دەیاننووسم
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ڕووناكییەكی خودایین چەتر بۆ دڵ و گیان هەڵدەدەن

دیوارێكی دووڕێز بەدەوری جێگا پێكان بەرز دەكەمەوە 

بەردەوامیش بیری لێدەكەمەوە 

ڕووەكی نەرمی بن دەریا و درەوشانەوەی لەگەڵمدایە 

ناوە ناوە بای بۆنخۆشی قوڕی ئادەم هەڵدەكات

پەنجەی لەناو پرچمان دەبێتە 

سێبەر و هەتاو و شەكر و شیر 

ساڵوی هێزی نەگیراومان بۆ دەهێنێ 

ساڵوی خۆڕسكی بەهرە و سرووش 
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گەیشتن بە خۆت
بۆ الی ماڵی تۆ هاتم ڕێگایان لێگرتم

چۆرتە و چەتەكان نەیانتوانی چ بكەن

دڵم ڕێگای خۆی هەبوو

سوپاس بۆ ئەو دڵەی خۆم

هەزار ڕێگای هەیە بۆ گەیشتن بە ناوكی ڕووناكی

نایەڵێ دڵشكاوبم

بەو جۆرەی كە هەی دەتناسم 

ناشكرێ ئاشنای كەسیتربم

ناشبمە برادەری كەسێك كە بمرێ

دنیا ناوچەوانی لێڵە 

لەناو خەرمانەی پیرۆزایەتی بەخێرهاتنت دەكەین
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 شیعر ئەی ناوی خۆم

باوكە شیعر

من كوڕە فڕێدراوەكەی ناو بیرم 

برا بێ شكۆیەكانم چەشنی گورگی دەشتودەر

لووراندیان و سەری بیریان لەسەر داخستم

تفەنگیان پڕ گوللە

دەمیشیان دارماڵ لە دەمهەڵبەست

ئەستێرە

ئا ئا ئەستێرەی پێرووم لە بنی بیرەوە لێهەڵهات 

بای بە لوورەی ناوچەوان گرژ و ترشاو

و تەوەزەل

و 

و 
ـە

زەبەالح

دەم و لێو ژەنگاوی

مردۆخ

لەوەتەی چاوی ڕەشكەوپێشكە دەكات و تارمایی دەهێنێتە پاش و پێش 

لەسەر زەویی نەرمونیان هەڕەشە دەكات

تەماشای پێی دەكات جێگاپێی نییە

تەماشای دەستی دەكات ستوونی چەترێكی ڕانەگرتووە

تەماشای دەمی دەكات پەندێكی باش بەكارنەهێناوە

تەماشای ناوچەوانی دەكات

قومرییەك پووشی لەسەر دانەناوە
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ئاخێكی دوورودرێژی هەڵكێشا و خۆی پێچایەوە و هەاڵت

بەو نیازەی خۆی دابڕێژێتەوە

دیارە با شكۆمەند نییە   

لەسەر لێواری شۆستە دانیشتووم 

سەیری كەژاوەی تەرمێك دەكەم

تەرمێك

ئا ئا تەرمێك

بەناو ئاپۆرەی شار تێدەپەڕێ

بەاڵم هەر بە گۆڕستان ناگات

پاشان قەلەڕەشێكی بە باداری ئیفلیجبوو

بەرەو دەم ئاوێكی وەستاوی گەنیو

بە گریانەوە باڵە شەكێیەتی

نەكا دوابكەوێت

پاش ئەوەی شاعیرە 

پاشخاپەرۆك و ماكپیس و دووپشكە خوودار و دەمامك ڕەنگاوڕەنگ و لە ئیرەییدا هەڵبزڕكاو

گۆشتی شیعرەكانیان خواردم و بەسەر دەستەسڕی حەوتڕەنگی منداڵێكی باخچەی ساوایاندا ڕشانەوە

سەمەندەر

ئا ئا سەمەندەر 

لە دەمارەكانی هەستمەوە بڵندبووەوە

ڕووناكی بۆ هەردوو چاوم هێنا و پەنجەرە و ژوورمی 

لە خەو هەستاند و سندووقی سێبووری لەناو باخچەی دانام و سەری الدا

شیعر ئەی ناوی خۆم 

پەروەردەت كردم چۆن ببمە كوڕە گەورەی بنەماڵەت

بۆ خوانی  
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ئاو 
ئاگر 

با 
خۆڵ

داوەت كراوم

گۆرانیم گوت و بەناخی خۆم گەیشتم

بە ناخی خۆم بگەم بە  

تەورات
ئینجیل
قورئان

دەگەم
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ئاوێنەی دەستی گورگ

لە بیركردنەوەیەكی پاكیزەیی و ئەفسانەییدا

باڵی مەلەی دەهاوێشت و دڵی دابووە خودا

سۆتەكی جغارەی دەكەوتە ناو فنجانی قاوەی

لە میهرەبانییەك گۆرانییەكی زێڕینی چاخە كۆنەكان

دەستی لەسەر شانی دانا و بەردەمی خۆی بینی

بای سەرپەڵە پەڕەی كتێبی ڕووداوەكانی هەڵدایەوە 

یەكەم سەر ناوی 

ئەو زەوییەی ئێستا لەسەری دانیشتووی 

دڵنیانیت خۆت لە تای كام تەرازووی دابنێیت 

بۆت دەدركێنێت 

چی ڕوویداوە و چەند دیكتاتۆر داگیری كردووە 

كێش كوژراوە و كەی ناوی لێندراوە و كێ بوو

بوو بە سەربازی ون و كێش مەزارگای مرادان

مێژوو لەناو خوێنمان نەرم نەرم پێدەكەنێ و دەنگی خۆش نییە 

قەل كە پیالن بۆ تەمەنی پەپوولە ڕێكدەخات 

وكوندەبۆ      
وچەقەڵ 

وواشە 
وبزنمشك 
ی ڕاهێناوندووكلكە 

كۆرس و تیپی مۆسیقا و دەستەی هەڵپەڕكێی بااڵ بەرزانیبن 
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لێرە گورگی خاوەندار لە كەمین دانیشتووە و ئاوێنەی پێیە 

ئێمەش لێوەی تەماشای ژیان دەكەین 

دڵی بەهارمان نەناسی

ئەو دەستە بەهێزانەت ماچدەكەم ئەی بەهار 

بۆنی گیای دەرمان و زیندووبوونەوە دەچۆڕێنێتە هەناومەوە            
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مانەوە لەناو ڕووناكیدا

گەرمای سووتێنەر 

سەرمای ئێسكتەزێن

مانگم لەناو كاڵوی بەڕوو ڕاو كرد 

وێنەی شاری خواستەكانیشم لە پێش خۆم باڵوكردەوە 

چاوی پاراوم لەسەر ڕوخساری پەری شاراوەی بەهەشت ڕاگرت

بایەكی تیژ هەڵیگرت و فڕاندییە ناو تەپوتۆز 

تیشكی خۆرەتاوێكی نەرم 

لە سییەكانم دەرهات 

دانیشتن لەژێر درەختی نزیك كانی و ئاو 

نەوای بەختیاری خودایییە

تیشكی سیمای كەسوكارمی لێدەردەكەوێت 

لە كێوی دڵم دەدا 

لەناو ڕووناكیی شۆڕشگێڕ دەمێنمەوە  

حەزناكەم لە شوێنێكی دوورەدەست و ژیانێكی تردا بژیم 

سەرم لەسەر كتێبی ڕووداوەكان هەڵگرت

 تیشكی زەمینێكی خەواڵووم درەوشاندەوە 

دەرگای ماڵ 

وپێ 
ودەست 

ودڵ 
نچاو 
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لەگەڵم دێن و دەڕۆن

خۆمم دەدەنەوە دەست و خورپەم پێدەبەخشنەوە 

بە هەستی گەڕانەوەی ماڵ سەیری شارم كرد 

ماڵێك ناو دەرگا و پەنجەرە و ژووری دڵخۆش بە ڕەنگی ژیان  

ژیان گەرمایی ئەو هەنگاوەیە 

بەرەو الی تۆ هەڵیدەهێنم ئەی ناوكی ڕووناكی  

یان كۆچی سووری یاران 

دەرگا و پەنجەرە و ژوورم 

بە هەزار نیگای سۆفییانە ڕووناك بووە و لە بوونی ئاوێنە دڵخۆشەكاندا 

سەری مەلە دەردەهێنم و مانگ لە قوواڵییدا ڕاودەكەم   

ئەی خودای سەد و یەك ناو 

من بە زمانی 

تەورات
ئینجیل
قورئان

دەدوێم 

ئەدی ئادەم بە چ زمانێك ناوی لە شتەكان نا و دوا

دەمم پڕ قسەیە و هاتووم تیشكی وادەی دیدار سەرپێم بخات 

هەڵەبووم 

تۆ خۆم بوویت 

تیشك لەناو سروشت و سرووشدا ساكارە 

درەختی ئادەم و حەوا

لەناو كتێبی حەزدەكەم ئەوەندە بژیم 

چ دڵناسكانە لە كۆچی سووری یاران كەوتە گریان  
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نیازی بەراورد

لە شەودا نواڵە هاتە الم 

پرسیم بۆ ئێستا 

سەری شكۆمەندی ڕاوەشاند و بە لەرەی لێو و نەختێك نازەوە 

ئەی بۆ ئێستا نا 

ئەگەر بە ڕۆژ بهاتبوایت 

بەراوردم دەكردی بە شكۆی بەهرە و سرووشی خۆر

تەماشایەكی سەرپەنجەكانی كرد 

پەنجە گەورەی بەسەری پەنجەكانی داهێنا

سۆزی زایەڵەیەك بەرەو خەمگینی و تاریكییەكانی دڵ كێشای 

جێگاپێی لە ناوچەوانم ڕۆچوون 

نووسیم ئەو ڕستەیە لێكبدەوە

یادگاریت دەپارێزم و بەردەوامم لە شكانی حەفت قفڵی ئاسنین 

لۆكەی ناو قامیشی نەیی قاوەیی سووتا   

سووتاو ئاوا دوا

ئااڵكەم بەرز دەكەمەوە 

بێباكانە لە هەزار شوێنەوە خۆم هەڵدەدەمە دەریاوە 

دوا قسەم لەگەڵ توندوتیژیی شەپۆل دەكەم 

هەوڵدەدەم هیچ ڕوونەدات          

كۆتایی وا لە تەكمدایە و گۆزەی مەی لەسەر پەنجەرە دەسووتێت
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درەختی بنەماڵە

تیشكی سەرسوڕمان لە زەوی دەترووسكێتەوە

دیوان و ماڵم سەرڕێژن 

لە گەنجینەی خودا و پیاڵەی پڕ كە باڵندە نزرگەی لەسەر وەستا 

دەستی ڕەشی داردەست ناتوانێت بیانشارێتەوە 

بەیانییەك بە ئومێدی

 مەحاڵ دەستەمۆكردن لە خەو هەڵدەستم 

دەچمە ناو پەڕی گڤبووەوەی كەڵەباب لەكاتی بانگدان 

بیر لە تۆ دەكەمەوە ئەی كەسوكار و درەختی بنەماڵەم شیعر 

دەمەوێ لەناو ڕەگ و چڵ و باڵتدا بمرم 

لەناو ڕەگ و چڵ و باڵی ئەو مردنەدا 

ودەرگای كراوەی ساڵەكان 

وڕووناكی گەردەنی شووشە 

وگەرمایی زەنگوڵە 

هەنڕەشنووسی پەیام

بەو چەشنە كوڕێكی بێدەنگ و هەست نەرم و لەگەڵ خۆدا ژیاو هەبوو 

دەربەندی گۆم و
هەولێر و

ئەستێرەیەك كە هەمیشە لە سەرەوە تاماشای دەكات و 
دەفتەری تێبینییەكانی 

خۆشویست و چاوەڕوانی نەكەوتە نێوانیان 
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خودا بۆ خۆی بردییەوە 

بۆ ئەوەی لە ژێر پێستی دڵی خۆیدا بیژیێنێت 

ئەی كەسوكار و درەختی بنەماڵەم كە تۆ دێیت 

زیاد لە پێویست ئاگام لەخۆمە و باران لە ڕێژنەوە دەبێتە نمە 

هەستیار و تایبەت دەبیت و لەسەر ڕووناكیدا دەنوی 

سەرسامییەك نامێنێ تەزووم لە لەشدا بسووڕێنێت

مۆم ئاوی ڕووی خۆی دەڕێژێتە ژێر پێی خۆی 

ئاوی ڕوو ئاشتییەكە لە شكۆ چندراوە و تادێ چندراوتر دەبێت

هیچ شەڕ و پەالماردانی بەهار و دوودڵییەكی تێدا نییە 
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قەراغی دەف

بەهەشت ئاوێكە سووتاندمی و دۆزەخیش ئاگرێكە تێنووێتی شكاندم
خودا لە بۆشایی نێوان ئەستێرە و مانگدا دۆزیمیەوە 

دەستی گرتم و هێنامیە خوارەوە 
لە سێبەری درەختی پیرۆزدا نیشتەجێی كردم

باڵندە هۆگرم بوون و بەرزیان كردمەوە بۆ ئاسمان 
دووبارە خودا پێشكێشی زەوی كردمەوە 

من لە شەوی تاریك و گۆم لیخندا 
بە چرای دزانەوە نەهاتوومەتە ناو ژیان 

لە ڕۆژی نیوەڕۆدا تاسە ڕسكاندمی 
ڕیخۆڵەی ناوكم بوو بە چەرمی ورد دووراوی قەراغ دەف 

گردەنشینێكی دڵنەرم لەسەر ئاوازی كاتژمێرەكەی كۆك دەكات
بۆ ئەوەی بچێتە گەشت و بەر خۆری ڕۆچوو بەناو ئاوی ڕووندا

دەتوانن بە ڕوونی لە ڕێگاوبانان بمبینن خوێنم دەجۆشێ 
لە گەورەمەندیی باڵ لێكدانی كەڵەبابدا 

سییەكانم پڕ دەبن لە هەوای تاسەی ڕسكان 
نەوا و ئەنوای شمشاڵ لەرەی دڵ دەناسن 
ئەوەی لە ڕۆژی نیوەڕۆدا تاسە بیڕسكێنێت
جگە لەوەی جۆگەكان بخاتەوە سەریەك 

 بیر لە هیچ شتێكی تر ناكاتەوە 
چاوی قەناعەت ترووسكایییەكی گەرمە 

ئاگری بێئامان نییە و پشت بەدڵی خۆت دەبەستی 
تاریكی نامێنێتەوە 

كاتێكی پڕاوپڕە بۆ ئەوەی
فوو لە ناولەپم بكەم و بگەڕێمەوە ناو تاسەی ڕسكان 



325

 22             

ئاوڕشێنی دەموچاو

لە نێوان دڵ و زمان و تاجی ناوێكی نەمردا

ڕووەك بۆنوبەرامە وەردەگرێت 

ڕووەكی خەولێكەوتووی مۆزەخانەش 

جۆگەی گەرم و نەرمی خەیاڵ دەموچاوی ئاوڕشێن دەكات 

هەڵۆش هێزی لەنگەرگرتنی لێوەردەگرێت 

وا مردن هات چ دەگەشێتەوە 

چ لە نێوان دڵ و زمان و تاجی ناوێكی نەمردا هاتوچۆ دەكات 

ئەی چی وڕێنە دەكات و دەتاسێ

 دڵ و زمان و تاجی ناوی نەمر بەداری ئااڵ هەڵواسراون
شەهید ماوە و یارمەتی لە ناوكی ڕووناكی وەردەگرێت

ڕەنگاوڕەنگی كردن 

دێوی تێكبەر نامەكەی هەڵپچڕی و پڕ بە پێ پێدزەی كرد

كرم لە گیانم نادا 
خانووم دڵۆپە ناكا
مانگم تریفە دەدا

هەڵۆ لە لەنگەرگرتن وەنەوز نادا

تابلۆی ئەو ژیانەی هەموو ڕۆژێك لەتاجی نەمریدا لەدایك دەبێت

كێشی گرانە بە تەونی جاڵجاڵۆكە هەڵناواسرێت 
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سندووقی تەرم

لە دەم ڕووبارێك دانیشتم 

نیگەرانیی شیعرێكم لێكدەدایەوە 

لە پێش دڵم ئاوەكە دەهاتە پێشەوە و دەگەڕایەوە 

تەواو وەك دڕندەیەك لە بۆسەدابێ

بیەوێت نێچیرێك ژێر چەپۆك بخات 

بڕوام بە چاوی خۆمكرد و خوێنم جۆشا 

دەنگی ئاوەكە دەنگی دڵەڕاوكێیەكی ترسناكی

لە شێوەی هەڕەشەی هەورە برووسكە دەهێنا 

بە قوواڵیی هەزار چاو لە ئومێدی شیعر دەژیام 

خۆر بە تیشكێكی دایك و باوكانە 

لە باوەشی گرتم و سەرپێی خستمەوە 

بەدەست و هێزی هەقیقەتی چیمان داهێنان 

دەستی بە دەموچاومدا هێنا

دەموچاوم تەواو هاتەوە سەرخۆ 

سندووقی تەرم هەر یەك مردووی پێدەبردرێتە گۆڕستان 
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 خۆشبوونەوەی ئاگری دڵ

شەوە لە 

و دەرزی
وخەنجەر 

یقورئان

پشت سەری مەلۆتكە ساتمەی كرد و لەپەوڕوو كەوت 

پاشان لە ڕاڕەوێكی داخراودا هەراسان مایەوە 

لە مەلۆتكەی پرسی ئێستا چ بكەم 

بڕوانە ئاگر و لەگەڵیدا بسووتێ

ئاهەنگ بگێڕە و نوقمی شكۆی ئاهەنگبە 

پاشان بڕۆ بە تەنیا بمرە و وەرەوە 

لە دڵدا ئاگرمان هەیە 

هەركەسێك داوا بكات 

گەرمایی لە دڵی خۆیدا دەدۆزێتەوە و دەتوانێت بیكاتە ئاگر

سوپاس بۆ دۆزینەوەی ئاگری دڵ 

گەوهەری درۆزنان و دەستنوێژی بەتاڵ نییە 

هەموو شتێك دەگەیەنێت و بەوپەڕی خۆی دەگات

لەسەر سینەی ئاوی خدر دەخۆمەوە

و دەرزی
وخەنجەر 

یقورئان

لە ئێوەوە پەنا بۆ ئێوە دەبەم 
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شەوە برای قەقنەس نییە 

قەقنەس ئاگری ناسی و ئازاری نەدا 

شەوەش پێی لە برژانگ ڕۆچووە 

تەماشای پردی شكاو دەكات 

باڵندە خۆی بە هەر چوار الی قەفەس دادەدا 

قەفەسیش دە هەزار تەلیسمی ئاگرینی تێدایە 

كەسیش نەیپرسی ئەو تەلیسمانە چییان تێدایە 

كێش لە دیداری ناوكی ڕووناكی دەمێنێتەوە 

ئەی گیانی ئاگر و قەفەس 

چاوم لێڵ بووە و ئێستا وادەی دوای جوانەمەرگیمە 

لە پێشوازیتدا دەست بە زەمبیلەی پڕم و میوە دەبەخشمەوە 

بە مەبەستی دڵ دەگەم و دەپرسم دڵی من كێیە 

دڵ بەردەوام لە ئاسمان خول دەخوا و ڕێنمایی هەڵۆ دەكات

هەڵۆ دەبێتە دڵ 

لە نێوانی دێڕەكانی 

وتەورات
وئینجیل
قورئان

ناوەخنی خۆی دادەهێنێ
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بۆنوبەرامەی كەڵژیان

مەرگ سەر لە سەرم هەڵگرە 

چاوی پاراوم لەسەر مانگی چواردەیە 

 كۆمەڵێك ئەستێرەم لە دەوروپشتی داناوە

باسی ڕووناكی بۆ نواڵە دەكەن 

كاتێك ڕووناكی دەكەوێتە سەر مێزی ناو باخچە 

وەك دەستێك تازە لە شووشتنی كاسە بووبێتەوە

دەموچاو گەش و پڕخوێن و ئاسوودە پێشاندەدات 

بەڵێنم بە ڕووناكیداوە گوێی لێبگرم و لێی حاڵیبم

دەزووی تاسەش لە بارستی دڵ هەڵبكەمەوە 

ناشزانم بەڵێنی چی لە ڕووناكی وەربگرم 

لە كاتێكدا لە دڵم دەڕوانێت و دڵمی پڕ بۆنوبەرامەی

كەڵژیان كردووە 

مەرگ ماڵم لە نێوان هێڵی 

لەگەڵ خۆهەڵنەكردن و هێمای زەوی خوێنی خۆی دەلێسێتەوە 

لەسەر ڕێیە 

لە ناوێكی تازە بۆ كەڵژیاو دەپرسم

كەڵژیان دەبێتە مانگی ژوورەكان  
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گەرمایی ناوچەوان

لەرزی دیدار لەسەری پەنجەی پێمەوە دەبێتە ڕووداو

بە تەواوی دەمار و خوێنمدا

مێروولە و هەڵبەز و دابەز دەكات

لە چاومدا دەبێتە ئاگری حەفت دەم و خاوكردنەوەی هەستی بۆنكردن

لە ڕووناكی دیداردا چاوم سووتا 

لەمەوبەدوا هیچ مووچڕكێك بەچاومدا تێناپەڕێت

دیمەنی ناشیرینیش سەرودڵم ناگرێت 

تەنیا دەست لە چورچولۆچیی ناوچەوانم دەخشێنم

كە بەدڵی دیدار بەڕێگادا بڕۆم

درەختەكانی ئەم دەست و ئەو دەست چاوڕوونمن 

لەگەڵمدا دەڕۆن و ڕوانینەكانم ناشێوێنن 

نەبینین باڵندە لە ئاسمان وڕ و كاس و تاساو دەكات 

ئای چاوم چەند ئارەزووی فرمێسكی شكۆی هەیە 

چ شینایی ئاسمانی لەناوبرد

لە ڕووناكیی دیداردا داڵ دای لە دەمار و خوێنم

كلۆش بۆ گەنمی ڕژاوی گیانم باری

هەزار ساڵ بەڕێوەبوون لە دڵی نواڵەدا بوو 

ویستم بگەم و نەگەیشتم 

لەمەوبەدوا لە سێبەری خۆم وچان و پشوو دەدەم

بۆ دیدار و خەونبینینیش دەچمە ناو ڕووناكییەكی شەرمن 

پەیوەندی لەگەڵ بەهێز دەكەم 
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یاقووتی ئەنگوستیلە

پەیژەم ناوەتە دیواری چل و حەوتەوە

كاتژمێری سەر دیوارەكەی تووڕەم دەكات

لە خانوو و ماڵی سەر ئەم بەرزایییە

گوڵێكی ناو باخچەیم لێكردەوە

كە هێشتان خوناوی شەوی لەسەر مابوو

ئەڵقەیەكم خستە ناوی 

لەسەر لێوی پەنجەرەی ماڵیانم دانا

لە چاوێكی چاوەڕواندا چ باسە

هەموو ڕۆژێك لە پەنجەرەڕا 

ژیان بۆ ڕامانی پاك و سرووشی خودایی ئامادە دەكەم

قومرییەك لەشێوەی دڵبەر چاوی پەنجەرە دەكاتەوە

چاوی پەنجەرە بەهۆی داخستنەوە سەیر دەزرینگێتەوە 

بەو تەمەنەشەوە بڕوام بە ئەڵقەی ناو گوڵەكە ماوە 

گوتم دەچمە بەر پەنجەرەیەكی هەناسە خۆش

شەكراوی لەبەر بگێڕدرێت

پەنجەرەیەكی لەم پەنجەرە ڕوونتر بێهوودەیە

یاقووتی ئەنگوستیلەم

وێنەی ڕووناكییەك پێوەی هەڵواسراوە

دەستم بە شكۆی ڕووناكییەكەوە گرتووە 

ئەمە هەمووی ماوەیەكی زۆر نییە ڕوویداوە

خۆشترین كاتی تەمەنە
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دووبارە دەست بۆ گوڵی ئەڵقەلەناو ببەمەوە

چاوەكانم نووقاند نواڵەم بینی لە نزیكم دەژی

چاوی پەیامێك لەسەر پێستی زەوی نیشت 

وزەی بەخشییە گژ و گیا و بۆنی گژ و گیای

مزر و شیرین باڵو بووەتەوە

دەنگی گیانلەبەر و هەموو شتەكانم بە گۆرانی دێتە گوێ

گوڵێك بە یەخەی شەقامی بن قەاڵ پرشنگدەدا
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باڵندەی یەكەم و دووەم و سێیەم

بەڕێگادا مامەوە 

قومرییەكی دڵڕووت قاچەكانی لەسەر شانم گیركرد و چاوڕوونمە 

خوداباڵێكی بردمیە ماڵی 
نواڵەباڵەكەی تری ماڵی 

ماڵی خودا درەختێكی بەرزی تێدابوو 

سێ باڵندەی بەسەرەوەبوو

گەنجیمباڵندەی یەكەم 
جوامێریمباڵندەی دووەم 
پیریمباڵندەی سێیەم 

ماڵی نواڵە حەوزی ئاوێكی پاكی تێدابوو

سێ باڵندە لە هێمنیی ئاوەكەیان دەخواردەوە

گەنجیمباڵندەی یەكەم 
جوامێریمباڵندەی دووەم 
پیریمباڵندەی سێیەم 

بۆ ئەوەی بەڕێگاوە بمێنمەوە
دەست بە شكۆی باڵی باڵندەكانەوە دەگرم

ئاسمان بە چاوی چاك بینینەوە 
سەیر دەكات و خواست بەجێدەهێنێت

باڵندەكان بەسەر لكی درەخت و دەمی حەوزەكەوە
ئارام دەنووكیان دەجووڵێنن

گەرمایی بینین چاویان 

دەدرەوشێتەوە و دەبنە چاوڕوونیی ئەوانەی بەڕێگادا ماونەتەوە  



334

 29       
بەتاڵبوونەوەی داوا

كار ئاســكێك بــەرەو پاوانــی من دێ و بۆنی شــكۆ لە شــاخەكانی بــەرز دەبێتەوە
كار ئاســكێك بــەرەو پاوانــی من دێ و بۆنی شــكۆ لە شــاخەكانی بــەرز دەبێتەوە
كار ئاســكێك بــەرەو پاوانــی من دێ و بۆنی شــكۆ لە شــاخەكانی بــەرز دەبێتەوە
كار ئاســكێك بــەرەو پاوانــی من دێ و بۆنی شــكۆ لە شــاخەكانی بــەرز دەبێتەوە

تەمەنــی بەفری ســەر لووتكــە بەپیتە و دەڕژێتە باخی نــاو و ناوبانگەوە
تەمەنــی بەفری ســەر لووتكــە بەپیتە و دەڕژێتە باخی نــاو و ناوبانگەوە
تەمەنــی بەفری ســەر لووتكــە بەپیتە و دەڕژێتە باخی نــاو و ناوبانگەوە
تەمەنــی بەفری ســەر لووتكــە بەپیتە و دەڕژێتە باخی نــاو و ناوبانگەوە

دەكات لیمــۆ  پاككردنــی  بۆنــی  ڕاوی  تاســەوە  بــە  پەپوولــە 
دەكات لیمــۆ  پاككردنــی  بۆنــی  ڕاوی  تاســەوە  بــە  پەپوولــە 
دەكات لیمــۆ  پاككردنــی  بۆنــی  ڕاوی  تاســەوە  بــە  پەپوولــە 
دەكات لیمــۆ  پاككردنــی  بۆنــی  ڕاوی  تاســەوە  بــە  پەپوولــە 

ڕۆژ لەســەر ڕێــگاكان دەردەكەوێــت و دەبێتــە خەیاڵێكــی ئەفســانەیی
ڕۆژ لەســەر ڕێــگاكان دەردەكەوێــت و دەبێتــە خەیاڵێكــی ئەفســانەیی
ڕۆژ لەســەر ڕێــگاكان دەردەكەوێــت و دەبێتــە خەیاڵێكــی ئەفســانەیی
ڕۆژ لەســەر ڕێــگاكان دەردەكەوێــت و دەبێتــە خەیاڵێكــی ئەفســانەیی

ئەی ساڵ 
ساڵی تازە 

ئەمن هیچم لەتۆ ناوێت

شــكاو هێلكــە  هێالنــەی  وەك  بــوو  تاریــك  ئاســك  كار 
شــكاو هێلكــە  هێالنــەی  وەك  بــوو  تاریــك  بەفــر  تەمەنــی 
شــكاو  هێلكــە  هێالنــەی  وەك  بــوو  تاریــك  پەپوولــە  تاســەی 
بــوو وەك هێالنــەی هێلكــە شــكاو تاریــك  ڕێــگا  ڕۆژی ســەر 

وەرە خەونم ناتوانم هیچت لەبارەوە بڵێم 
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 30      
هەواڵپرسین

خودا لە بیرهاتنەوەكەیدا

لە دانیشتووانی قەاڵی هەولێری پرسی

مانگ بەچاوی گەرمیەوە

ڕووی بەرەو شار سووڕاند و تەماشایەكی كردن

نەخێر لێرە نین

حەزیان لەو مردنەیە 

جلوبەرگیان لەسەر ڕستە خۆر بیسووتێنێت

قەاڵ ئاگری تێبەربوو 

ساردیش بووەوە

هیوادارم لە هەواڵپرسین بەردەوامبێت

هەوڵمدا بتوانم مانگی ناو گۆزەی مەیی ئەشق بدزم

چەندم كرد نەمتوانی

خودای سەد و یەك ناو وابكە شكۆی ئەو دزییەم بەربكەوێت

پاكنەبووەوە لە گوناهی پیت ناتوانێت بنووسێت خودا 

خودا دەتوانێت بنووسێت خوداوەند و دەستت لەسەرشان دادەنێت 

هەموو ئەگەرێك الدەدا

نووسین مووچڕك بە ڕوخسار دەدا 

پاراوی دڵ یارمەتیم بدە بتوانم بنووسم دڵی خۆم 

لەگەڵ دڵی خۆم ڕاوێژ بكەم و كەروێشكێك 

لە دەشتی ڕاكشاوی ماتەمین هەستێنم

بەناو دڵی كرچ و كاڵمدا ڕۆیشتم و زانیم دڵنیایی بە كوێدادێ

چووم هەندێك ئاو بڕژێنمە سەر باڵی هەڵۆیەكی لە ڕاوكەوتوو  



336

 31  

لە گەلێك شوێندا
ئێوارە دڵی خۆی گوشی 

لە تەختایی شاخێك دانیشتم و پشوومدا 
پێشتر ناوچەوانی مێژووی واڵت بوو 
بادییەك شیری مەڕە زەردەم دانابوو 

ئەوەی لەناو ئاوی نەڕۆیشتوودا تۆڕی باڵوكردووەتەوە پێكەكەی ڕژا 
هی منی ڕفاند 

نواڵە بۆ دەست ناخەیتە سەر دڵت و هەڵناستییەوە سەرپێ 
شیری مەڕە زەردەیان دزیم

ڕۆژێك دەمەوبەیان هەموو دنیا شیری مەڕە زەردەم دەدەنەوە 
لە دەمەوبەیانی هەمان ڕۆژ نواڵە لە لەرینەوەی ڕووناكی دادەبەزێت

بە دڵخۆشییەوە سەر دەكێشێتە
ماڵی شاعیرێكی لە شەڕی شاعیرە

وچاوهەاڵوگێڕ 

و

و

ـەكان نەشكاو

دڵڕەش 
بەدگۆ 

دەروونكلۆر

الشەیەك دەدۆزێتەوە 
ئەم الشەیە لە كێ جێماوە

كێ دەیشوات 
كێش دەینێژێت

لە گەلێك شوێندا درەختی لك و باڵ بەردار لەرییەوە
سێبەری چووەتە ناو ئەو سێبەرەی كەوتووەتە 

سەر زەوی و سۆزی ڕێبواران بەالی خۆیدا ڕادەكێشێت
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ونبوون و دەركەوتنەوە

مێروولە دەنك دەنك گەنم كۆدەكاتەوە 

دەیكات بەقۆمەتێك 

لە پەنایدا شەڕە تفەنگ دەكات 

ئەرێ مێروولە ئێشك لە چی دەگرێت

یان نیشانەگرتن لە نیشانەی بەتاڵ چۆنە 

خوداوەندان كەمێك چاوەڕوانبن 

ئومێدی خۆمان لەسەر نیشانەی بەتاڵ تۆماردەكەین

وانەی دێوجامەمان تەواوكرد 

كەڕوو لە لێو
پێاڵو لە قوڕجێما 

هێلكەڕەش 
پەیكەرشكێن

دێینە سەرشەقام  

جێگاپێی دیكتاتۆر

زامی الڕەشەیە بە ناوچەوانی زەوییەوە 

زەوی لە هیچ ڕێكەوت و ڕووبەڕووبوونەوەیەكیدا 

نەترساوە لە مردن 

ئەرێ زەوی بە نەرمی لێوت بجووڵێنە و شتێك بڵێ 

كوڕەكانی من 

لەناو لەپم وندەبن و لە ئاسمان دەردەكەونەوە 

كەسیش لە پشت تەونی جاڵجاڵۆكەوە سەیریان ناكات 
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ئەمڕۆ ئەكتەرە كۆسەكە هەرچی پێشكێش كرد 

لێوی كەس شادی نەهاتێ
برۆی كەسیش جووت نەبوو

چورچولۆچی دەوروبەری چاو خاونەبووەوە
حەكایەتخوانی شار گەمارۆی نەشكا 

كوڕەكانی زەوی گوتیان چاوەڕوانبن دەگەڕێینەوە 

بەردەوامدەبین لە دووبارەكردنەوەی ئەم هاتن و چوونە 

یاری لەگەڵ چۆلەكەی ئاسمان دەكەین 

دەست دەخەنە سەر دڵیان و هێالنە چاوەڕوانیانن 

چۆلەكەیەك بەسەریاندا تێدەپەڕێت 

لەو تەرمانە ورد دەبێتەوە 

چرایان هێنا 

پەپوولەش

كێ بكوژی پەپوولەیە
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ناسینی هێز

هەندێك ترپەی پێ كەس بۆی ناكرێ گوێی لێبگرێت 

هەندێكیان سووك 

هەندێكیشیان گران 

ڕوخساری پڕ هێمای تارمایی دێتە پێش 

لە باخچەی ئاژەاڵندا كەركەدەنێك 

لەناو تەونی جاڵجاڵۆكەیەكدا ژیانی بۆ دابینكراوە 

گۆڕی پیاوێكی تاجداریش

پەرژینی نییە 

دەزانم نابێت لەمەوبەدوا بیر لە هێز بكەمەوە

سیمرخی ئەفسووناوی داوای ئامۆژگاریمان لێدەكات 

لە شوێنەواری یادگاری هێلكەی پیرۆزی دەترووكێ یان نا

نواڵە لە خەیاڵدا بیندرا

كەس ناتوانێت دووبارە بیبینێتەوە 

ئەفسانە لە هەنگاوی یاراندا ڕووبەری دەبێتە ڕووناكی پاراو

من دەزانم بەدەوری ئەستێرەیەكی چاوناسدا 

وەستاوم و ئەویشم لە بیر نەكردووە 

دەمەوێ كانیی دڵپڕ لە قوڵپەبم 

مەبەستم تاسەداربین لە دەوروبەری باڵمان وێكبێینەوە و گیرۆدەی شوێنبین
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كەژاوەی گورگی ئاشتیخواز

لە باخچەی ئاژەاڵنی گڵكەنددا 

گورگێكی ئاشتیخواز هەبوو 

ئاگری سەرپشتی گای دەكوژاندەوە 

هەوڵماندا جێگاپێی

بناسین و هێلكە قەتێی تێدا كۆبكەینەوە 

كەژاوە ڕەت بوو 

لە چاوەڕوانیدا قەتێیەكان دەچنەوە سینگی دەشتایی 

لە كاتی ئەو چاوەڕوانییەدا لە دایك دەبین 

ڕۆژ كە هەڵدێ چاوی لە ڕۆژی پێشترێی 

ڕوونتر ڕازی گیانی گیانان پێشاندەدات

لە بیر و مێشكی خۆمدا 

گوێمدایە گۆرانییەكی ساكار 

ترپە و ئاوازەكەی لە نیشانە و ڕێوڕەسمی جەژنی لەدایكبوون وەرگیرابوو

یان لە مەودای دەركەوتن و دووركەوتنەوەكان 
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ئەفسانەی خۆت

هەور لە زەوییەوە بەرز دەبێتەوە بۆ ئاسمان 

بۆیە بە تاو دادەبارێتەوە 

خەم بۆ ئەو شتانە دەخوات لێی بەجێماون

تەنیا جارێك بەرز دەبێتەوە 

زۆرتر لە جارێكیش خەم دەخوات 

بەرزبووەوە دەوروبەری ئێواران لەسەر پردی نەمری 

چاوی بەكانگای جوانی گەرمدەكات 

كانگای جوانی ڕایەڵی هەزار توێی ئەو شەرابەیە 

پێیدەڵێین 

وجەژنی كۆچی باڵندە كۆچەرییەكان
ونان بە دەمی برسییەوە كردن

وزەین نەشڵەقان
ئاوازی پێی ئاشنا 

پاشتر دەتاسێ و بۆ ماوەیەكی زۆر وڕ و داماو دەمێنێتەوە
پاشان زەردەخەنەیەك بۆ خوداوەند و فریشتە دەكات 

بە نابەدڵییەوە دەڵێت وام لێرە 
تەماشای منی زیندوو بكەن لەناو خۆتاندا 

كۆسپ و تەگەرەی خەمخواردنیش لە جەنگەڵ زۆرترن 
شێی جەنگەڵ هەناسە تەنگدەكات  

چاویش كول
چاوكردنەوە و داخستنی بۆ چییە ئا ئەمەیە ژیان 

با بەڵێنەكانی پێیدابووی هەڵیدەوەشێنێتەوە 
داغانت دەكات و دەڕوات

كات لە بەرزبوونەوە یان خەمخواردن كامیان بەشی تۆیە
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ئەی وێڵ بەهەموو باڵەكانت 
هەرچۆنێك بێت دەبێ هەست بە هەموو شتێك بكەیت 

شتێكیش بدۆزیتەوە 
ئەفسانەی خۆت

جەستەت لەناو كولێرەی گەرم و ڕۆحت لە گوڵی لێبووردندا
ژیانی خۆیان دەژین 
ڕابردوو ناگەڕێننەوە 

هەڵپەی ئایندەشیان نییە 

ئومێدیان بە خەونە 

وموورووی زەردوویی 

و

و

یان بێنێتە ڕێ

دەنووكی پەپوولە سلێمانە 

گوێی كەروێشك 

دەرزی شەوەگری ئەفسوون 

شتێك داوادەكەن كۆیانبكاتەوە و بفڕێت 
ئێمە لەسەر پردی نەمری لە پێشوازیتانین 

كوا ئاسمانی خودادا و خۆشەویستان 
من لە ڕەگی گەشانەوە ئاسمانم ناسیوە 

ببینن چۆن بۆنخۆشانە دوور دەكەومەوە 
ئارەقەی باڵ لە ماندووبووندا 

بۆنی كولێرە و گوڵی لێبووردنە 
ئایا بۆنیان دەناسین 

ئەوە درەختی بۆنناسینە
لە بەرماڵی خودادا و خۆشەویستان 

تا نزیك ئەستێرەی باڵدار بەرز بووەتەوە
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 بێپەروایی گوڵەستێرە

مار ددانی لە كلكییەوەیە

گورگ برادەرایەتی لە كلكیدایە

ڕێوی هێزی لە كلكی كۆكردووەتەوە و چاوی هەڕەشەی ڕووناكە

سیخوڕ كەوانی لە كلكییەوە دەكێشێت

ئای گوڵەستێرەی بەخشندە دژت چەند زۆرن 

كە ڕووناكیت دەڕژێتە سەر زەوی 

دژەكان قەڵەمی دەست و پێیان دەشكێ و خاوخاو 

دەچنە ناو تۆڕی چاوداخستنەوە 

ئاسۆ گەرم دادێ و باڵندە تێیدا باڵیان بە هەموو شت دەزانن

باڵندە لە فڕینیدا ناوی خۆشەویستانی

لە دەم دەڕژێ و دەبێتە گوڵەستێرە 

ئێمە هەموومان پێكەوە 

بێپەروا بۆنی ئەو ڕووناكییە هەڵدەمژین كە بەخشندەیە 

بەخشندە پەروایی دەبەخشێت و بێپەروا دەچینە ناو ڕێگا 

دەنگی باڵندەی تاك و جووت 

بەشێوەی مۆسیقایەكی ئاسمانی بەسەر ژاوەژاودا زاڵدەبێ

بە هێمنی دێتە ژوورەوە 

درەخت لە ڕەگ پەیدادەبێ 

پاشانیش ڕەگ وزەی خۆر لە درەخت وەردەگرێتەوە 

جارێكی تر وشەی بە جۆشی ئاوازێكی دێرین بەدیدەكرێت 
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 ئەستێرەی تاك و جووت

ڕووبار كە چاوی سووردەبێت و شەپۆلدەدا 

گوێ لە ماڵەكانی نزیكی ناگرێت 

تكا و نزای پیری كێوانیشی بۆ گرینگ نییە 

تەنیا چاوی بۆ خوێنی قوربانی دەكاتەوە 

كە شەپۆلیشی خاو بووەوە 

خوێنی قوربانی وەك پەڵەیەكی ئومێد بەكاردەهێنێت 

تۆڕ و داوی لەسەر هەڵدەدا 

گیانلەبەری هار لە چلەمین ڕۆژیدا 

تینی بۆ بینین نامێنێ و پەالماردان بۆنی گەنیویەتی 

گیانلەبەرێكی هار لە ڕووبارێكی هار گیربووە 

لە قوواڵیی دڵیانەوە تاساون 

ناتوانن تەماشای تێپەڕینی هەستی كات بكەن 

هەستی كات وەك ماڵێك كە منداڵ تێیدا 

دەبدەبە هەڵداتە ئاسمان پشوو دەدا

درەختەكانی بە سروەیەك دەلەرنەوە 

ئومێــد هــەزار باڵــی هەیــە 
ئومێــد هــەزار خاڵــی هەیە 
ئومێــد هــەزار تاجــی هەیە 
ئومێــد هــەزار باجــی هەیە 

ئەو شەقامەی لە ئومێد قەدەغەكراوە 

ڕوخساری نییە

وا دەزانم زەوی لە هار خاوێن كراوەتەوە 
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سییەكانی پڕ لە هەوای پاكە و بەردەوامە 

هەموو شتەكان لە خوێنی خۆی دەپاڵێوێت

شەقامی بەئومێد بەهیچ شێوەیەك 

چاوانی داناخات و دڵی تەنگ نابێ

ئەستێرەی تاك و جووت لەسەر شانی ڕێبوارانی دەژمێرێت 

ئەستێرە زۆر خەون دەبینن و وەفایان زۆرە

لەگەڵ شانی پاك و گەرمی ڕێبواران هەڵدەكەن 
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سۆزی پاراوی خۆشگۆ

سروشتی ڕووبەری من بچووكترین پارچەم لە تۆ 

حەزدەكەم ماچت بكەم و لە سۆراخی دڵشكانی مۆمە چاوگەرمەكان بپرسیت 

ئینجا داوای لێبووردنت لێبكەم و بڕۆم

ئاشی پڕ نمەك كە دەگەڕێ چ دەڵێت

كە بێدەنگیش بوو حەكایەتی گەنمی بەردەمی 

جۆش و خرۆش دەخاتە ڕێ

وتەخت مەست 
و بەخت گەرم 
وخولیا پوخت 

خەو لەچاو نەشكاو

بەرەو یاری ئەزەلی دەچن

بەرەو دیار و دیدار و هااڵوی بەردەنوێژ 

لە سۆزی پاراوی ئاشنا و ڕۆشنای خاك 

بۆ ماڵئاوایی و ماڵی پاك 

تیژ و گیانشاد دەكەونە ڕێ 

خۆشگۆ دەمی وشك نابێت لەوێ 

بەزمانی قۆزاخەی ئاوریشم دەدوێین 

جانتامان دەكەینەوە و دەمێنینەوە 

فەرموو ماڵی بەهەشتەوانە 

حیكمەتی مێوانداری چرای لە نزیكت دادەگیرسێنێت 

سەرپەنجەكانت گەرمدەبن 

ئاوازی هەموو گۆرانییەكت دێتەگوێ 
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 دووبارەكردنەوەی ویست

ژیان لەگەڵ مردن دوژمن نییە 

یاقووتی ئەنگوستیلەی

 پەیام لەسەر نووسراوم لە ژیان دۆزییەوە 

پاشان لە مردنیش دۆزیمەوە 

زانیم چیم كرد و سووڕی دۆزینەوە

شكۆ دەنەخشێنێ و دەبەخشێ

ژیان دەنگی هەڵێنا پێستی یەكەمی زەوی الدە چی دەبینیت 

مردنیش ویستی ژیانی دووبارە كردەوە

دڵنیا بووم هیچ چاوێك 

چاوی دوایین لەدایكبووش زەوی داناپۆشێ

فەرمانێك لە ناخ بەرز بووەوە

چاوت ببڕە هەاڵو و گەرمی مەی ئەشق

هەموو بەرزی و نزمییەك لە نێوان ژیان و مردن كۆتایی دێ

هەناسەیەكم لە پێ و شوێنپێی بەجێماوی وەرگرت و سییەكانم سووتان

چاوم بڕییە تەماشای و لە تینی گەرمایی بێبەش نیم

لەگەڵ گشت شتێك دوام 

باج 
خاچ
تاج
پاچ
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ئاسمان و زەوی چ شیرین خەوتوون و چەند پڕ تاسە و دڵبەرن

ساڵو 

ماڵئاوا

ڕسكاوی بیری خودایی وەخت بەفیڕۆ نادات 
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پێشبینیی زمان

چاكەیەكی زۆری شاعیرە 

وچاوهەاڵوگێڕ
ودڵڕەش
وبەدگۆ

ـەكانم لەسەرەدەروونكلۆر

بەوەی زۆر گێچەڵیان پێكردووم 

لە گێچەڵیانەوە داڵ و دڵ ئەوە فێربووم 

بە ئەمەك و نمەكی خدری زیندە بیر بكەمەوە 

 دڵ ببینم پێی لێنەنێم 

لەو پەڕی سادەییشدا بێباك بژیم 

ئەوەی لە دڵمە نەیشارمەوە 

ئااڵی سرووش و هەناسەی سییەكانی سروشتبم

بە بایەخەوە لە سێبەری ژێ دانیشم 

تا ئاواز و مەقامەكان بناسم و بیانڵێم

ڕووناكی گۆرانی لە دڵمەوە دێتە ناو دەمم 

ڕووناكی ناو دڵم دەپارێزم

ڕۆحم لە دووتوێی خوناو و هەتاودا 

بچێتە سەر قوفڵی گۆزەی مەیی ئەشق و بڕسكێت 

ئەرێ خوناو بۆ سەرەتا ناوكی دەبێتە هەڵم 

هەتاویش بەرزی دەكاتەوە بۆ هەواری سرووش و هەناسەی سروشت
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تا گواڵوی دەستنووس پێشكێش بە گوڵی فریاكەوتن بكات 

لە ئەفسوونی وشەی گلەیی و گەڕی گەردووندا هیچم نەدۆزییەوە 

لە كتێبی حەزدەكەم ئەوەندە بژیم چاوم دۆزییەوە 

چاوی ئاسمان و فەرمانڕەواكانی و بەهرە و سرووش

لە ناوچەوانی خۆمدا چاندم 

چاو چرای سەری مرۆڤە

چاوی سەرەتای نووسین و لەسەرەتادا وشە هەبوو

ئەرێ گوڵی سوور لە چاوەڕوانی چیدا 

جلی خۆی دەگۆڕێ و زەین و زەمینی ڕۆشنە 

خۆی بە هەموومان دەناسێنێت
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نەوەی بەهەشت

بۆ دوایین جار ناولەپی خۆمم بۆنكرد و پشتی دەستم 

لەسەر ناوچەوانم دانا 

دڵم گوتی ئەم كارە بكە و ڕۆژی خەون و خولیایە 

لە ڕووناكی سرووشدا بژی 

لە ڕووناكی سرووشدا بمرە

لە ڕووناكی سرووشیشدا دەژێیتەوە

ئەمەك و نمەك لە ژیانەوەی تۆوە دەست پێدەكاتەوە 

كۆسپ و تەگەرەكانم وردوخاشكرد 

لەوێ بەجێمهێشتن و دەناڵێنن

ورچانە دەبۆڵێنن

چاوڕوونی ڕێگا ئاوڕ بۆ دواوە ناداتەوە 

هەموو چاوڕوونێك

چارەنووسی ئااڵی هەیە و شارێك لەسەری دێتە دەرێ

ڕووناكی ڕۆژ دەڕژێتە پێشی 

ئەنگوستیلەی ئاشقان دەردەكەوێت 

دڕندەی زەبەالح و ناقۆاڵ هەڵدێ و بەكەژاوەوە دەگەیت 

ئەسپەكەت پشوو دەدا و ئەنگوستیلەی ئاشقان

بە ناوچەوانییەوە دەكرێت 

هەواڵی سواران بە تابلۆی گەورەی شارەوە هەڵدەواسرێ 

دڵ بە كوڵ دەست بە ناوچەوانی ئەسپەكەت دادەهێنێت 

دەنگێك پاداشتت دەداتەوە 
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بەناوی نزیك لە مانگ و خۆشبەختی بانگت دەكات

برادەری شیاوی ساڵو و نەوەی بەهەشت

ڕۆشنایی دەموچاوت 

دەردەكەوێت و كێڵگەی پەراسووت

 پڕ شیرترین گوڵەگەنمی هەست دەگرێ 

شێوەكاری شار هەستت لە ئاسمان دەنەخشێنێ 

لەگەڵ داڕژانی گوڵەستێرەدا دادەبەزیتە سەر زەوی 

خەاڵت بەدەستان مۆم لەسەر ناوچەوانت دادەگیرسێنن 
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ئاشنابوونەوە بە جریوە

الوالو بە دیوارەوە هەڵدەچێت و سەریشی داگیردەكات 

بەو داگیركردنە ڕازییە 

بیانوو ناهێنێتەوە 

سەری بۆ ڕادەخات 

مەرگی دوا دەكەوێ 

ڕوخساری پڕ دەبێت لەو شوێنانەی مەرجانی لێڕژاوە و دەبێتە شار

ڕووناكی بۆنوبەرامە ناوچەوانی دەالوێنێتەوە

وچاو
ودەم

وسینگ
ت بكەرەوە ئەی چرۆی نۆبەرەدەست

بۆ یەكەمین پیرۆزبایی لە دڵگەرمبوونی دەشتودەر

بەهار ڕووبەرێكی پانوپۆڕی پێویستە 

لە یەكەمین خوناوكەوتن

باڵندەی جۆراوجۆر بەرچاو دەكەون 

پرس بەناخی خۆیان دەكەن و دەگەڕێنەوە الی 

سۆزی پاراویان دەردەبڕن

هەریەكەیان هۆگری درەختێكن 

دەچنە الی پرچ و سەری پڕ دەكەن لە هێالنە و هێلكەی زەڕنەقووتەی نۆبەرە 

هەموویان تەنیان 

ئاسمان بە پانوپۆڕی دەپێون 
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تا ئاشنا ببنەوە بە ئاوازی جریوەی خۆیان 

لەقلەق لەسەر یەك قاچ ڕاوەستاوە 

بە چاوی تا لێهاتووی تەماشای ئەو شوێنەوارناسانە دەكات 

بە دڵشكاوی لە قەاڵ دێنە خوارێ 

لە ناوچەوانی گەرمیان گوڵەبەڕۆژە ڕواوە 

چاویان بڕیوەتە چاوی خۆر لێ پێگەیشتووی لەقلەق

سمۆرە دوور لە درەخت هیچ حەز و ئارەزووێكی بۆ تاقی ناكرێتەوە 

ڕایەڵی تیشكی چاوی دەچێتەوە ناوكی گوێز 

بە خێرایی بەناو لكەكانی تێدەپەڕێت 

دەتوانێت سوپاس و ستایشی بكات 

ڕێكەوتێك ئەوەی مەبەست و خولیایە 

هەر هەمووی ڕوودەدەن 
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ئادەم لە سێ ئاوێنەدا

نازانم لە كاتێكی ڕەوابوو یان ناڕەوا 

پەیام لە دڵم خامۆش بوو 

یەكەم الپەڕەی ژیانم نووسیوە نازانم بۆ كێی بنێرم 

بۆ ئەشكەوتی جادوویی یان كانی دڵ پڕ لە قوڵپە 

لێشم گەڕاوە خەیاڵ بگەڕێ

لە تەمەنێكی گەرم بە سەرسوڕماوی مامەوە 

ئادەم بە چ زمانێك قسەی كرد 

تەورات
ئینجیل
قورئان

فانۆسی ئەفسووناوییان لە هەوای سییەكانیان 

پڕ كرد و پێشوازییان لە جەنگ كرد

گەنجینەی جەنگیان بردەوە 

حیكمەتی ئاگریان خەاڵت كردین 

هەموو خەاڵتەكان لە یەكدەچن 

هەناسەی ساردیان لێ بەجێما 

بە قووڵی گوێ لەو ئاوازانە دەگرم كە ناپچڕێن 

بەناو ئەو بۆشایییانەشدا دەپەڕمەوە 

كەوتوونەتە نێوان ژیان و مردن

نەژیان بردنەوەیە 

نەمردن دۆڕان 
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بەرزبوونەوەی باج

بەرزبوونەوەی باجی تەمەن 

پیریی پیرییە پیرییە 

وەك ئاوێنەی ڕوونی بەرهەتاو

یان كاتژمێریی خۆری 

وئارام
وهێمن

ولەسەرخۆ
بەخشندە

پێشانم بدە باجم چییە 

ئەو دیارییانەی بە ئامانەت لە تەمەنم وەرگرتوون 

بە پارێزراوی دەیدەمەوە دەستی 

دارگوێزی داتەكاو
شەقامی نەرمونیان 

چلچرای تاسە 
پەڕوباڵی كامەرانی 

چەندتان لە تەمەنم دەوێ 

دوا پاداشتتانە بیبەن و پێشكێشتان بێت 

سوورێكی خوێنین لەسەر لێوم نیشان و دوا پاشایە

نواڵە لە ئێسكی حەوتەمی تەنیشتم یان شیری ڕژاوی درەخت

خوێن و دەماری خەمڵی و جۆشا 

پڕبەپێ بەناو سپیندارەكان هەاڵت و سێبەری بۆ پەیداكردن

بۆنی هەاڵاڵن و ئارەقەی زیندووبوونەوەی

بەدوای خۆیدا باڵوكردەوە 
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منی نەرگسی بە دوای خۆمدا غارمدا و دووركەوتەوە 

نزیكە دەبێتە خاڵێك و لە ئاسۆ پشتەوشكێن دەبێت 

خاڵی ڕوومەتی سێو ڕەنگ لە ئاوێنەی ڕوونی بەرهەتاودا بەرپا دەكات 

ڕەنگ لە ئاوێنەدا پەنگ دەخواتەوە بەاڵم نابێت بە ڕابردوو 

دەبێتە دوا پاداشت

دوا پاشا

مۆم لەبەربا الدەدات
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دوای سەركەوتن

بەرزایی وەك تەرمێكی پەردە بەسەرداهاتوو 

لەبەردەمم درێژكراوە

سیزیف بەردەكەی سەرخست و جێیهێشت

مانگ تریفەی خۆی لەسەر ڕشت و خەرمانەی لە دەور چنی

هەزار و یەك گرێی سەركەوتن بووەوە

لەوێدا بۆنی ئارەقەی زیندووبوونەوەی ئەوینداران 

بەدوای ئاشنادا دەگەڕێن

بەردەكە تەرمی سیزیفە

كۆتایی نییە 

سەرەتای دووەمە و خەونی كۆن دەهێنێتە دی

خەونی كۆن هەمیشە بێدارە

وسەكۆی ئاسوودەیی 
وبەبیرهاتنەوەی نیاز 

وكرانەوەی گوڵ لە گۆرانیدا
وێنەی كۆتایی 

لە هەموو ژیان وەردەگرێت 

لە دەستەمۆكردنی جۆشدا حەزی دەدرەوشێتەوە 

نهێنییەكی زۆر سادەم هەیە 

تەمەن چەند خوێنم بكوڵێنێت 

ئەسپی ئارام زیاتر لە پێش دەرگام دەمێنێتەوە 

هێڵەكانی ناوچەوانی دێنە ناوچەوانم

لە دوای هەواڵ و ناوت دڵم دەكەنە هێالنەی دەست تێداگەڕاو 
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 هەڕەشەی نووح

بە هەموو ڕێگاكاندا تێدەپەڕم و باڵندە بە دانەوێڵەی خۆم دان دەدەم

نووح بەچاوی خەواڵووەوە چووە بەر ئاوێنە 

بە جۆشی ئاكام و هەڕەشەوە گوتی 

تەمەنی من 

لە تەمەنی تۆ 

گەورە و دنیادیدەترم و مێوانی یەك ڕۆژەی جوانیم 

بۆ ئەوەی لەوە زیاتر دڵم نەشكێت

بەرژەوەند وا دەخوازێت لە یەكتر ونبین 

كە دوایین هەناسەش دەدەین و دەست بە دەموچاومان دادەهێنین 

بیر لە یەكتر بكەینەوە 

دوو برادەر بووین لە یەكتربینین دەترساین 

نووح زیاتر بمێنێت دەبێ بە چی و چیتر ڕوودەدات 

ملوانكەیەك لە ملی بەردی بن دۆڵ دەدۆزێتەوە 

دەنكەكانی پێناژمێردرێت 

ئاوێنەش گیر دەخوات بە دەستی دەموچاوەوە 

دڵی پێیاندەگوشرێت

تەنیا لە تەمەن زۆریدا شاخی كەڵەكێوی جواندەبێ 

دەفی سەردڵ و زەنگی سەردەرگا

لەناو لكەكانی شاخی كەڵەكێوی 

یەكتر دەناسن و ڕووخۆشی بۆ یەك دەنوێنن
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و بەخششی ئەشق

و 

و

ن

خەاڵتی دیدار

مەئوای جاویدانی

خەرمانی خودایی

خۆشەویستیی نێوان كۆتر و شیری بەڕوو 

تا ئەوپەڕی بوون پشكووتووە

كۆتر لەسەر گۆگردی داغ پێیەكانی جوان دانانیشن 

ڕوخساری یەكەمی سروشت بزەیەك دەكات 

بەو بزەیە دەگەڕێینەوە ماڵەوە        

ڕێگا لە نێوانماندا درێژنابێتەوە 

ئەرێ نووح لە چاوەڕوانی تۆفاندا ماوەتەوە و گوڵی لە گۆرانیدا دەپشكوێت  
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گەڕانەوەی دەنگی باپیران

باڵی فریشتە لە بەرزبوونەوەیدا چۆنە و چ دەبەخشێت 

لە دابەزینیشی هەمان گۆڕانكاری لە ڕووناكیدا 

سبەینە ڕەنگێك 

نیوەڕۆ ڕەنگێكی لە هی سبەینە نەچوو

دەمەوئێوارەش تێكەڵەیەك لە هەردووكیان دەیەوێ خۆی بناسێنێ

پەلكەزێڕینە دەستی بەسەر ڕەنگەكاندا داگرتووە

شووشەم لە پەنجەرە گرتەوە 

سەرنجی شەختە دەدەم و چاوی لەسەر ڕادەگرم

كاتێك درز دەبات و دەكەوێت 

كەروێشكی ناو تەڵە 

لە چەقۆ نزیكبووەتەوە 

چاوێك بە زەویی دەوروبەری خۆیدا دەگێڕێت

من هەڵە بووم

ئەوە ڕێگا نەبوو پێیدا چووم 

بگەڕێمەوە النە 

دەنگە عەنباركراوەكانی باپیرانم لە ئاسمان دەگەڕێنەوە الم 

هەست بەو شتانە دەكەم دەبنە هی من 

لە كازێوەشدا حەز دەكەم باڵی فریشتە لە بەرزبوونەوەدا ماچبكەم  
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هێما و ڕاز

لە لەدایكبوونم داپیرم ناوچەوانی بە ئاوی پیرۆز تەڕكردم 

گۆالوی بەركانی 

ڕەنگی ئاوی خدری ناسیوە 

كە ڕەنگی ئێمە و سەدو بیست و چوار هەزار پێغەمبەرە 

ئێمە ئەو كەسانەین لەناو كەشتیی نووح نوێژمانكرد

لە كەنار نوێژمان كۆتایی پێ نەهێنا و ڕۆژوومان نەشكاند 

دروود بۆ ئەو كەنارەی دڕكی دەست نابڕێت 

دڵی داوە بە ئێمە و نوێژی لێدێ 

دوای هەورە تریشقە دابەزین 

مێرگ گوڵەكانی هێنایەوە ناولەپی و بۆنی نەدایەوە ناولەپی

بێدەنگ مایەوە 

بە هۆشێكی تاسەدارەوە 

بیبەرێكمان خستە دەممانەوە 

بۆ ئەوەی لە لێكدانەوەی هێڵەكانی ناولەپمان خەواڵوو نەبین 

هەڵێنانی هێما و ڕازی ناولەپ 

گۆڕەپانی جەنگە پاڵەوانی تێدا دەشكێت 
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چوارین و من

كوللە 

هێشتاكەش 

ئومێد و هەتاو لەسەر ناوچەوان الدەدەیت

كوللە 

 هێشتاكەش 

لە شكستدا ڕەش هەڵدەگەڕێی و دووكەڵی شۆڕبووەوەی بنمیچی 

زلله  
هێشتاكەش 

گەرمایی لە ڕوومەت دەمرێنی و خەاڵتت خاڵی خوێنی مەییوە 

كوللە 

هێشتاكەش 

ڕێگاكان بە لكی زۆرەوە تێتدا ئاوەدان دەبنەوە 

منیش هێشتان بەدەوری جەستەی گەرم و زیندووی خانمی شیعردا دەخولێمەوە

خانمی شیعر هەستەكانمت وەك ئەسپی ڕاهێندراو 

خستووەتە سەر پاشوو ئەمەكدارتم و ئەمەكدارم بە 

لە مردندا لێوەكانم بكەرەوە حیكمەت و فەرموودەم دەبیستیت 

شیعر بەخێرهاتنی باوكە ئادەمی كردووە 

النكی دایكە حەواشی ڕاژاندووە

ڕووناكبوونەوە بەدوای تیشكدا دێت 
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سێبەریش بەدوای بوونەوەر 

تاكە ئەستێرەیەكم لەبەرچاو گرتووە و دڵمم پێیوە گرێداوە

ئەستێرەی 

وبەهرە 
وسرووش 

شیعر
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درەختی دەنگخۆش
ڕۆژ لە خەوی گرانی ما هەڵنەهات 

ڕووناكی دڵ و گیانت بە چراكەمەوە هەڵدەواسم

شەوی بێبەیان 

ئەستێرە و مانگ بێسەروشوێن نین 

بیرەوەریی زەوین و شەپۆلدەدەن 

وڕوون 
وئارام 
وهێمن
پڕتاسە

وەك ڕوومەتی ئاسۆ بە بۆنی دەنگی كەڵەباب 

دەمی كار و بەرخیش بەگیا 

بێپرس تا ئەوپەڕی هۆگربوون بە دوایاندا دەڕۆم 

ئەستێرە و مانگ هاتنە خوارەوە و لەگەڵمدا پیاسە دەكەن 

ئەوین بە شەقامەكاندا ڕژا

نواڵە لە چیا نەرمونیانەكانی بەهەشتەوە

دێتە خوارێ و بەوناوەدا تێدەپەڕێت 

ئەشق لەبن حەوت پەڕەی خۆری ڕۆچووی ناو ئاو 

دەدوێ و قسەی شەیدابوونی خۆیت پێدەڵێ 

سێوی نەخواردووی پێیە 

زەوی لە ڕۆژ نزیك دەبێتەوە 

تین و توانای خەمڵین لە خۆر وەردەگرێت

لە چواردەوری ئێمە خۆر مرۆڤپەروەرە
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بای كۆچەری 

بای بەدكار و بەدگۆ لە سەروپرچی درەختی دەنگخۆش الدەدا 

ئاگرێك چا و نانی لەسەرە 

خەریكە خامۆش دەبێت

ڕوخساری چا و نان بەو ناوەدا دەسووڕێنەوە 

خێزانێك ڕۆشنایی دەمژن و گەرم دەبنەوە 

شتێك دەبینن دەفڕێت و سێبەریان لەسەر دەكات 

شتێك هەموومان دەتوانین بیكەینە باڵی خۆمان            
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پەریی یەكەم

بەهار بەخۆدادێ بەری نۆبەرە و بۆنوبەرامەی درەخت پێدەگەن

تەزووی سڕ

دەست و پێی زەوی بەردەدا 

خوێنی مرۆڤیش خۆی لە قوواڵیی پاراوبوون كۆكردووەتەوە

شەختە و زوقم 

بەرانبەر هێزی پێگەیین چی دەكەن و چییان پێدەكرێت 

لە پەنجەرەی پەراسووەوە 

باڵندەی بچكۆلە دێنەوە شوێنی خۆیان دێنە گوێ 

زایەڵەیەك كە دڵخۆشیی زەوی لەگەڵ خۆیدا دەهێنێ 

ڕۆحی مردووەكان دەگەڕێنێتەوە ماڵەكانمان 

لە وەختی خۆیدا گەیشتن 

لە ئاهەنگێكی شكۆداردا 

دڵ و گوێ تەونێك دەچنن 

تەمەنی ئێمە لەناو تانوپۆی 

بەشێوەیەكی هێمن ڕێگای بڕیوە 

پەریی یەكەم بە ڕێگایەوە ماندوو بووم 

دەستی گەرم و بێ ئێسكی هەتاو لە خەوی خاوی پرسیمەوە 

تەڕایی دوا ماچم لە ڕوومەتی ئاسۆ دەسڕمەوە 

خاڵیشم لە گەردەنی قەتێ و بن باڵی خاڵخاڵۆكە زیادكرد

تووڕەیی و هەڵچوونی دەموچاوم نیشتەوە
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 ڕووتەختی پارێزراو

سروشت لە خۆشی و ئەویندا 

هاتە بەردەمم و فەرمووی 

من مێینەی دڵباشی تۆم

ئەسپێك لە ئاوازی چاوپێكەوتندا 

سۆزی دنیای بەدیاری بۆ هێناویت 

بۆنی ڕووتەختی پارێزراو دەكات و هێز و توانای دەجمێ

دیوانم بە شاخی كەڵەكێوی ناوچەوانی بەرهەیوان هەڵدەواسێ 

وێنەشم بە ناوچەوانی دیوان 

ناوچەوانی دیوان جێگای ئامانە

بە ئاسوودەیی سوارێكی باز لەسەرشان 

بە دوای سۆراخدا چوو

دەچمە كۆشكی ئەفسووناوی سواران 

بەرچاوم بێ ڕەشكەوپێشكە و تەمە

هەموو شتێك وەك ناولەپی پێغەمبەر بە حیكمەتەوە دەبینم

هێند تەماشای كاروانی بەرەدوام كرد

ڕەنگی چاوم گۆڕا

ڕۆژی دڵەكان نەدۆڕا 

دروود بۆ نەگۆڕانی دڵ 

لەوێ لە باخی بێدەنگیدا 

بە تەنیایییەكی بە تانوپۆی 
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و پڕ باوەشێنە

و 

و 

نیشانەی سەرەڕێ
سەمای نووسین
سندووقی پۆستە

ئاگاداری گوڵەكان دەبم و پێویستیم بە هیچ نابێت 

دەشێت ڕێكەوتێك بەدڵی من بێت 

بیری لەوە كردبێتەوە

وچاویلكە
ودووربین 
وڕووگەنما

یدەرگا

لە پێناوی ئاسوودەیی سواری باز لەسەر شان بكرێتەوە  
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تاسەی زیندووبوونەوە 

زمانم لە ئاست بەدگۆییدا گرێدراوە

هەر خەریكی وێردی شیعر و حیكمەتی زیندووبوونەوەیە 

درەختێك لەناو وێردم ڕواوە 

 مۆمیا و مۆزەخانە
مۆم و بخوور 

ڕووەك و ئاژەڵ 
ی هەیە ئاواز و بووژانەوە 

هەست خۆڵی دەوروبەری ڕەگی بژار دەكات

لە دیمەنیدا گەمارۆ دەشكێت 

پەنجە دەكات بە چاوی شەختە و زوقمدا 

ناتوانن هیچ شكستێكی بەسەردا زاڵبكەن 

كڵپەیەكی بۆ ئەو ئاگرە پێیە 

پاك و بەتین هەڵدێ و پیسی تێیدا دەمرێت و زیندوو نابێتەوە 

ئاگر لە كووپە داگیرساو ئاشنایییە 

دەست لەسەر ئەو ماسوولكانە دادەنێت 

كە تۆڕی چاویان چنیوە

تەماشای ئاگری ناوچەوانكراوە دەكەم و بە چلچرا و هێز 

دەچمە ناو تۆڕی چاو و بە زەویدا ڕۆناچم 

ساڵو لە ڕێبوارانی ڕێگای بێباك لە ڕووبەڕووبوونەوە وەردەگرمەوە

ساڵویش هەڵدەدەمە ناو لكوپۆپی درەختەكان 
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وبەهرە 
وسرووش 

دەناسمشیعر

لەمەوبەدوا ڕاوی 

وبەهرە 
وسرووش 

شیعر

لە تاجی زیندووبوونەوە دەكەم 

هەموو خەڵك هەواڵم دەزانن و خۆمم پێشاندەدەنەوە

ئەو چرایەی داگیرسا ئەوەتا 

تاریكی پڕ بەپێ هەاڵت و دەوروبەری ڕووناكی لێدەبارێت 

چییە وا دەكات ناو و ئاوێنە و چرای نیگا گەرم و پڕگیانبم 
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بەخششی ئادار

ئادار هەستی بە ناخی زەوی كردووە 

ئەو خورپەیە الی هەمووانە پێیدەبەخشێت 

هەموو شتێك دووبارە دەبێتەوە 

لە دووبارەبوونەوەشیاندا كۆتاییدێت 

تەنیا ژیان نا

بۆیە ناخی زەوی بەئاواتەوەیە 

بڕوای سەری ئاراممی بگاتێ 

سەرم خەاڵتی تاجەگوڵینەی بردووەتەوە 

لە دەرگای ناخی زەویمدا 

گۆڕ ژووری گەنجینەیە 

من خۆری خومارتم 

الواندنەوەیەكت فریام دەكەوێت 

باخچەی تاسەش هەر ئەوەت پێدەڵێت

خوداوەندەكان لە كاتی گریانی گەرمیاندا 

چیرۆكی ئومێدی ئێمە دەكەنە پەیام و دروود و شەونوێژیان 

پێمخۆشە لە ناخی زەوی و خوداوەندەكان بپرسم 

ئایا چاوی پڵینگ و دووربینی سەر تفەنگ

كاتی ژوانیان تێدا دەستنیشان دەكرێت

دەستنوێژم گەرمە و زەوی دووگوردی نوێژە

ناوچەوانم

ئا ئا ناوچەوانم

 لەسەر ناوچەوانی وەرە خەونم ناتوانم هیچت لەبارەوە بڵێم دادەنێم

زەویش چاوی خەواڵووە بە شەرم
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55
 دابەشكردنی چرا

زەوی گەنمڕەنگ

لە چەپەوە بۆ ڕاست
لە ڕاستەوە بۆ چەپ 
لە سەرەوە بۆ خوارێ
لە خوارەوە بۆ سەرێ

بەدەوری ئاسوودەییتدا دەسووڕێینەوە 
لە ناو دڵ و گیانی ئاسوودەییدا 

تەنیا ڕێگایەك 
ئاو و نانی لەم دەست و ئەو دەستدا داندراوە 

ئاسانە خۆتی لەگەڵ ئاشنا بكەیت 
بە ناویدا وەرە و لە سەرەتایدا پشووێكبدە

نەختێك ڕامێنە 
هێشووی دڵت لەبەر هەتاودا ڕابگرە

هەست بە برینداری دەكەی 
تاسەی چاو دەدۆزیتەوە و ئاسوودە دەبیت 

تاجەگوڵینەكان لەگەڵتدا ڕێدەكەن 
بەخشندەبە 

بەسەر ڕێبوارانی دڵشكاو دابەشیانكە 
كەڵەكێوی لە چیاكان دێنە خوارێ 

خۆشكەری ڕێگان
گەشتی یەكەمین ئەگەر من جوانیی تۆم لە بیر نەكردبووایە

تۆش دەستی تاسەی منت تێدا درێژبكرابووایەوە
بەوەها ژیانێك ڕازی دەبووم 

لەسەر پەیژە ڕابوەستم و مانگ زیاتر بڵند بكەمەوە و بپرسم
ئەرێ ڕەگ بۆ خۆی دەشارێتەوە 
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مانەوەی مانگ لە یەكشەوەییدا
 

ناقۆاڵترین پیالنگێڕ و وەیشوومە لەچاو
فریودەرە چاویلكە ڕەنگاوڕەنگەكەی مێژووە

چێژی لە ژیانی دەرباریی بینی 
تاڕادەی شاگەشكەیی ڕێزلێگیراو 

دەست گەرم و سێبەر چەور
تادوا ڕادەی سەركزی كاسەی سواڵ 

بیر لێوەرگیراوە و خوێن لە دەمار بەتاڵكراو 
تیرۆگ بەسەر قوڕ و لیتە دادەهێنێت

بە ڕوخسارێكی مۆن و بێهەست وەك پەتاتەی مردوو 
نەخێر وانییە دەخاتە جێگای بەڵێ وایە 

قەلەڕەشێك و قومرییەك نوستوون
مانگ لە یەكشەوەییدا تەماشای باڵ و دەنووكی هەردووكیان دەكات

لە هێالنەی كامەیاندا نەوە و نەوەزا و بنەچە
چاو و باڵیان كز دەبێت  

یان ئاگری دەدرەوشانەوەیان دووبارە دەبێتەوە
خۆشی لە گرشەگرشی یەكشەوەییدا دەمێنێتەوە 

دەست لە سینگی ڕووت و نەرمی ئاودەدات
تۆش هەر لە پیشەكەی خۆت بمێنەرەوە

شووشەی چاویلكەت دەبێتە دێوجامە
دیكتاتۆر دەتوانن هێڵكاری بكێشن و باش بەكاری بهێنن   

پاش ئەو هەموو 
بەڵێ وایە و نەخێر وانییە و چاولەبەرپێییە و ژیان لە كۆشكی ڕەشەبادا

قەل گۆڕت بۆ لێدەدەن و بیریش لە یەكەم ناشتن دەكەنەوە
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ڕووناكیی گەنجبوونەوە

ماسییەكم لە گۆمێكی ژەهراویكراودا

لە توێی ئاوەوە بایەك بە ئەسپایی و نەرمونیانییەوە هات 

سییەكانی نەرم و شل كردمەوە 

هەناسەدانەوە ئاسان بوو 

لە كەنارەوە خانمی خەونەكانم شیعر

بە بەهرە و سرووشییەوە چاوەڕوانم بوو

مەتەڵی ژیان و ژیانەوەم هەڵێنا 

ڕووناكیی گەنجبوونەوە بۆ بینین درێژبووەتەوە

تەزووی ساردیی لە دڵی زەوی الدەدا

خۆشدوویی ئێمەش دەكات 

بفەرموون بە هێمنی لەناومدا دڵتان گەرمبكەنەوە 

ڕووناكییەكی ئاوا پێویستە 

لە چاوەڕوانیی ئێمەدا بمێنێتەوە 

ڕووناكییەك 

وێنا بكە 

لەوێ 

لە كەناری گۆمێكی ژەهراویكراو 

ماسییەك لە خۆهەڵدان و پۆشینی كراسی نەرمی كەشوهەوای سەما

دەیەوێت هەلی هەناسەدانەوە پەیدا بكاتەوە 

ڕووبار دیو و دێوێكی مرۆڤلووشە 

خوشكەزایەكەم لەناو دەم و ددان و زگیدا خوساوە

دەستتم بدەرێ 
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خۆ من خۆییم بێگانە نیم 

مانگی سەرگۆڕت دەبێتە ناسیاو 

بە نزیك چاوی ئێمەدا دێت و دەچێت

تریفەی بە ڕوخساری شەرمنی تۆوە دەستپێدەكات  

هەموو الیەك دوودڵی و گومان نییە

تاسەی ژیان مەودای نێوان دڵ و دڵ دادەگیرسێنێت 

دوو دڵۆپ ڕۆنی گوڵی یاسەمینیشمان دەداتێ بیخۆینەوە

حەكایەتبێژی داستانی سەركۆنەكردن ئەستێرەی لێهەڵنایە 
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جارێك لە جاران

مەسیح بە خاچدا تێپەڕی 

پاش چاوترووكانێك بەسەر گیایەكەوە نووشتایەوە 

گیا هێزی بێباكییە و ئێمەی 

وباریو لە هەوری جگەرسووتاو 
وهەتاوی سەر گەورە شاران 

وئاگری سوێند
ی لەگەڵدایەهەموو شت لە یاد 

بزەیەك جوانیی لە ناخ و دەوروبەرمان سەرخستەوە 

ژیان لە ناشیرینی ڕزگاربوو 

ئاگرێك دەكەمەوە مەودای بەرینبێت و بەرانبەری دادەنیشم 

وەك ئەوەی ئاوازێكبم لە ئەوی ئەزەلی 

یان جارێك لە جاران ئاوازی ڕۆح چاندنەوەیەك

ئەزەل ناوێكی هەیە 

ناوێكی وەك

شەونم
گزینگ 
ئەوین 
خەون 

لەدەوری ئەو ناوانەدا دەگەڕێم

ڕوخساری ئاشنایان دەبینم و نابینم

دەبینم و نابینم شێوەی دەنووكی كەوێكم وەرگرتووە داو دەبەزێنم
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یاڵی شانەكراوی ئەسپ

دەبابەیەك لە گەرووی كراوەی شارەوە هاتە دەرێ

ئەسپەكانی ڕەواندنەوە 

كە ئێمە تازە یاڵمان شانە كردبوون بۆ ڕاو 

مانگ لە شەو و ڕۆژێكدا 

لە چاوی تەڕی ئەویندا كز دەبێت و دەدرەوشێتەوە 

گوڵە شەوبۆش 

كیژێكی كاڵودروو و دەستچن سەرنجیدابوو 

لە كاڵوەكەی بەردەستی ئەو ڕاز و ئاهە ئاشكرابوو

لەم یەكەم سووتانە خامۆش و سارد و سڕەدا چیم بۆ نەماوە 

بە خۆڵەمێشبوون لە ئەفسوونێكی زۆر قووڵدا نەبێت 

لە ژوورێكی ئارام 

لە ژێر خۆڵێكی نائارامدا

كە هیچ 

ووێنە 

و تابلۆ 

ونەخشە 
یەك بە دیوارییەوە نییەساڵنامە 

خەوێكی ئارامم پێویستە

خەوی خودایی 

لە ژوورەكانی تەنیشتمەوە دەنگوباسی دراوسێكانم نەبیستم 

ئەرێ زەوی بە چی تێر دەخوات 
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چیش دەكاتەوە گڕكان 

گڕكان دەرپەڕاندنی ئاهی گەڕانە بە دوای دۆزینەوەی ژیانی ئارامدا 

ژیان دڵۆپێكە لەو گەواڵەیەی باڵندەی ئاسمانی ترساندووە 

مردنیش گەرماكەی ئێجگار بەتینوتاوە

ئەی ئەسپی سم ڕووناك و پژمین بارانی پەڵە 

بە دەشتی گیانمدا تێپەڕە و بمالوێنەوە

هێزی كاروانێك لە دەفتەری تێبینییەكانم جێبهێڵم 
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خانمی ئەفسانەیەكی ڕوون

ژیان لە باخچەی 

ئاهەنگگێڕانی خێزانیدا 

ئارام و هێمنە  

بەدڵێكی ئارام و هێمن نوستم و زوو تێرخەوبووم 

هەستام و شەونوێژی شكۆی بەهرە و سرووشمكرد 

ڕوومكردە ئەو بەشەی شار 

كە دەنگی نەرمی دەف

لە ناو كتێبە پیرۆزەكاندا نوستووە 

لە الپەڕی شاریش 

گۆڕێك داپۆشرا 

گۆڕێكیش كرایەوە 

من بە نێوانیان تێپەڕیم و پەنجەم لە ڕوومەتی دەفدا 

لە تەنیشت ئەو جۆگەیە دانیشتم 

ئاوەكەی لە ڕۆحی خەڵكە پاكەكەیەوە دەردەچوو 

شەوەكە وردە وردە سپی هەڵگەڕا 

نواڵە خانمی یاد و دروودی ئەفسانەیەكە 

بە باش سەیری ژیان و مردن و زیندووبوونەوەی كردووە 

لە شەوی دڵڕوونی هەولێریشدا 

ئەستێرەی ڕۆژانی لێخۆشبوونی جەژن و شادمانییە

هەر یەكێك ڕووناكیی ئەو ئەستێرەیە لێیبدات

باشە دێتەڕێی 
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دڵۆپە فرمێسكی شاعیرێكی دڵشكاو و دڵ و دەمڕوون

بە هێمنی لە پرچی بەردەبنەوە 

گەرمن 

زستان بە شەختە و زوقمیەوە ناتوانێت داگیری بكات

فرمێسك لە سەرچاوەوە بریندارە و دەبیندرێت 

دەف بە دەستەكان بە هەوای مەیەوە دەیخۆنەوە

دەبینن لە پێشیانەوە دەڕوا 

تەوقە لەگەڵ ئەو خەڵكانە دەكات 

كە ئاوی پاكی جۆگەیان لە ڕۆح دەرچوو 
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 ژیان لە دوو سەدە

شیعر هەی نان و ئاوم تۆ لە خۆڕسكی 

بوویت بە برای خوێنی و شیریم و لە دەرگا و پەنجەرەوە هاتیت 

دەستی بڕواهێنانت لە خوێن و شیرمدا ڕواند 

ئێسكی دەستمت بۆ ناو دەستی خۆت گواستەوە 

دەستی خدری زیندە ئێسكی تێدا نییە 

 شاعیرە پاشخاپەرۆك و ماكپیس و دووپشكە خوودار و دەمامك ڕەنگاوڕەنگ و لە
 ئیرەییدا هەڵبزڕكاو

چزووی شپرزەیییان بەكارهێنا و ڕقی ئێسك تواندنەوەیان هەڵڕشت

ئاشق بە كوڵ و دڵ لە شەڕی ڕەوای خۆ لەگەڵ خۆدا

ڕەنگی مەشقی دیاریدەكات

دڵی بە پەڕ و باڵی من 

گۆرانیبێژێكی لە دوو سەدە ڕسكاو و ژیاوە 

دەفڕێت بەسەر ڕووباری ڕەوان و دەشتی الوانەوە كە لەدڵمان وردبووەتەوە 

دەنگخۆشی و ناوكی سێوە لە بیرەوەریی زەوی       

ئەی ئەستێ و بەردم شیعر 

من ئەلف و بێی بوون و نەبوونم 

خوداوەند دێڕەكانم لە ناوچەوانی بەرد هەڵدەكۆڵێت

هەڵمی شێالنی قوڕی ئادەم دەست و پەنجەمی

گەرم كردووە و ڕۆحی بوون و نەبوون لە ناخمدا دەسووتێت

شاعیرە پاشخاپەرۆك و ماكپیس و دووپشكە خوودار و دەمامك ڕەنگاوڕەنگ و لە ئیرەییدا هەڵبزڕكاو 

پێیان لە خۆڵەمێشی سووتانم سڕدەبێ و مێروولە دەكات

لە ئاوێنەیەكی ڕەشدا دەمێننەوە 



383

دەبنە قەوزەی ناوچەوانی جانەوەرێكی نەگریس

پەیامێكم بەرپاكرد 

وێردی جیابوونەوە و یەكگرتنەوە لەگەڵ 

لە دڵی خۆم و پەرجووی ڕێنیشاندان

ئاهی مەستی تەنیاییمی لەسەر كۆبووەتەوە 

خودا شیعری لە بری هەموو شتێك پێبەخشیم 

سوپاس بۆ بەشە دڵباشەكەی خۆم 

سەرم هەڵبڕی و ناوچەوانم كردەوە

لە شكۆیەوە جامم قەت قەت بەتاڵ نابێت

ئەی شكۆی دڵی ڕوونی سەد و بیست و چوار هەزار پێغەمبەر 

خودی خۆم بینی نیوە ڕێگا

ئێوەم بینی شكۆی شیعربوون و گڕناگەتان نەدەگرت 

شاعیرە پاشخاپەرۆك و ماكپیس و دووپشكە خوودار و دەمامك ڕەنگاوڕەنگ و لە 
ئیرەییدا هەڵبزڕكاویش لنگ بە گوو

دوو پەنجە لەسەر دوو كونە كەپووم دادەنێم

بۆ ئەوەی بۆن لەخۆم الدەم 
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 62           

داگیرسانی جێگاپێی شیعر

شەش شەو و شەش ڕۆژی تەواوە

هااڵوی نەنوستن 

لێیداوم و چزووی گەیشتووەتە مۆخم

سەرم بێژینگی پڕ گەنمە 

لەیلە خولیا گەرمەكەم شیعر دەیبێژێت

شكام بەرانبەر بۆنخۆشی باڵی باڵندە 

باڵندەی نامەهێن نیگەرانیی دەوروبەری ڕەواندەوە 

باڵی لە ڕوومەتی بێهاوتای خۆری بەهرە و سرووشدا 

نەرمنەرم 
ئاوازئاواز 
ئاشنائاشنا 

خانەخوێخانەخوێ 
باڵی شۆڕ كردەوە سەر پەیكەری پیری تەنیا و بێدار

فانۆس بە باڵییەوە بوو 

سۆراغی منی لە گیا و ئاوی نەمری كرد 

بە ئاسانی هاتە ماڵەوە 

خانەی كتێبخانەكەمی ڕێكخست 

خوێدانی نمەك و تاجی ئەمەكی بۆ دانام و ڕۆیشت 

گوێم لە كەوتنی دوو دڵۆپ فرمێسكی یەك لە دوای یەك بوو 

گازێكم لە نەرمایی دڵی شیعر گرت

بە تین و ئارەزوویەكی زۆرەوە 
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بە دوای باڵندەی نامەهێن سەری پڕ مەیلم بادا 

ئەسپێك ڕووبەڕووم بووەوە و خانەدانی نواند 

لەناو دارستانێكی بە لك و بەر و هێزی بێگەرد جێت ناهێڵم 

لە ڕۆژی حەوتەمدا لە باخچەی مێینەدا نوستم 

ژیانم لەناو خۆری چێشتەنگاودا 

بوو بە شیعر و پەیم بە نەخشی 

سەر دەرگای مۆزەخانەكان برد

ڕوانیم لە قۆزاخەی بە دڵوداو چندراو سادەتر بووەوە 

تەماشای پرچی میدۆزام كرد

بووم بە پەڕ و باڵ

كێڵگەی جریوە و شەكرم بە پەڕ و باڵی خۆم پاراست 

الوالوی خاوەن دەربار 

ویستیان لە بااڵ و چاوی ئاگر بئاڵێین 

یەك یەك كەوتن 

ماریش چێژ لە كراس فڕێدان و بەتاڵكردنی ژەهر و بەدی دەبینێت

من لە مەشخەڵی ئاگری 

وئاهـ 

و

و

خولیا 

پەرجوو 

زایەڵە 

دروست بووم و جامم پڕبوو 

ڕابردووم كردەوە بە ژیان 

جێگاپێی پێغەمبەرەكانم داگیرساند

هەستدەكەم دەزانم ئەو ڕووناكییە هی كێیە 
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بۆت هەیە لە هەر شوێنێك سەیری بكەیت 

بە هی خۆتی بزانی 

بیرت الی ئەوەبێ 

لە هێمنی ژیانی منەوە هاتووە
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63    
 گۆرانییەك لە سرووشەوە ڕسكا 

بەهرە و سرووش و یەكەم تەزوو 

بە هاوكاریی ئێوەوە لە سەرزەمین ماومەتەوە 

من و شیعر 

بەهرە و سرووش و یەكەم تەزووی 

وئەفسوون 
وئەفسانە 
وغەزەل 
ینئەزەل  

دەست و دڵی دەریا و ئاسمان

دەكەینە یەك و گۆزەی مەیی ئەشق لەبەر تینی گەرما

دەگوازینەوە بەر سێبەری ئەو درەختەی لە چڵەپۆپەی هاوار دەكات

كاتێك ڕەشنووسی شیعرێك

دەدڕێنم و بە دیاریەوە سۆزێك دەكەم 

سۆزی بۆنی خۆشی مەیی ئەشق 

دڵم دەلەرزێ و زمانم دەگەزم 

ویستمە دوور لە دەروون خراپان 

لە بەهرە و سرووش و یەكەم تەزووی شیعردا 

سەر بنێم بە ڕوومەتی گەرمی ژیان و مردن و زیندووبوونەوە 

دەست و دڵم پڕن لە 

وشانەی هەنگوین 
وهەوری پڕ باران 

وخەڵوەتی پێشهات 
خوداوەندیی 
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یاران چوومەتە ناو گفتوگۆی بێدەنگییەوە 

دەریا و ئاسمان لە دڵنیابوونی ئەو گفتوگۆیەدا

خۆشەویستییان بە بیردێتەوە و بیردەهێننەوە 

پێزانین و دەست لە سەر سینگ و دڵ

بۆ باڵندەی خۆشبێژی شیعر 

دەزانێت بۆچی بەرز دەبێتەوە

بۆچیش دەنیشێتەوە 

لێوی گەش و سووری گۆزەی مەیی ئەشق

شەرمنترین لك و باڵە

بۆ ئەوەی بچیتە ناو مێژوو 

جێگا باڵت لە ناوچەوانی جێبمێنێت

هیچ شتێك لە لك و باڵ باشتر نییە 

دەستی لەسەر دابنێ 

هەست بە گەورەبوونی ئاسمان دەكەیت

ئاوازەكانی بۆ دڵ گەرمایین

ویستم باڵندەیەك ڕاوبكەم 

باڵەكانی بۆ بەرزبوونەوە بڵند كردبووەوە

ئەی هاوخوێنەكەم بە ئاسمانەوەبوون

لەسەر باڵەكانت هەتاو هەیە 

لە ژێریشی 

وئەفسوون 
وئەفسانە 
وغەزەل 
ئەزەل  

ئەم الیەی بەهەشت هی منە 
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الی شیعر و بەهرە و سرووش و یەكەم تەزوو 

لە بەهەشتدا قووڵترین تاسەم پاراو دەبێت 

بیری سەر ئەو زەمینە ناكەم 

شاعیرە پاشخاپەرۆك و ماكپیس و دووپشكە خوودار و دەمامك ڕەنگاوڕەنگ و لە 
ئیرەییدا هەڵبزڕكاو 

نەیانهێشت

تاوێك لەسەری پشووێك بدەم و بچمە ناو گۆرانیی هۆگریمەوە

دەست لە خەمی چەند ساڵە هەڵگرم 

دڵشكاویشبم دڵم لە بری خوێن

وبەهرە
وسرووش  

ی لێدەتكێشیعر  

شیعر ئەو بەها ڕسكاوەیە لە باڵی بازی كێوانەوە 

بەسەر گۆنا و لێوی 

بەهرە و سرووش و یەكەم تەزوو باڵوبووەتەوە 

بە دیداری بەرەبەیان و نیوەڕۆ و ئێوارە و شەوگاریش گەیشتووە 

تامەزرۆتین 

لە قوڕی ئادەم و گۆشەی پەرستگا و جامی نهێنییەوە تامەزرۆتین

بازی كێوان زوو زانی 

لە سەرەتادا وشە و بەهرە و سرووش و شیعر هەبوو 

لە حەوشە و بانی وشەدا دڵڕوون نوست 

دڵڕوونیش تێرخەو بوو 

ڕژایە ناو باخی دێرینی ژیان و مردن و زیندووبوونەوە 

شاعیرە پاشخاپەرۆك و ماكپیس و دووپشكە خوودار و دەمامك ڕەنگاوڕەنگ و لە 
ئیرەییدا هەڵبزڕكاویش 

لە منداڵدانی تەپوتۆز و گیرخواردن و جەنگی
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خێڵ و خێڵ و خوێنداریدا لەدایكبوونە   

منیش لە ڕۆنی ڕووەك و گەنجینەی

وئەفسوون 
وئەفسانە 
وغەزەل 
ئەزەل  

شەرم لە مێژووی لەسەرەتادا وشە و بەهرە و سرووش و یەكەم تەزوو دەكەم 

ئای زەمینی دەست و دڵڕوون 

نامەردی زۆر و ناقۆاڵت لەسەر دەژین و ددانیان لە قوونیان هاتووە 

زمانیشیان وەك كلكی چەقەڵی پێ سووتاو لە ددانیان دەرهاتووە

بەشە دڵباشەكەی خۆم شیعر 

ماندووت كردووم و ماندووبوون تا لێواری مردنی بردووم 

لێواری شكۆ و ئاوێنە ڕوونبوون

بەو هیوایەم من بكوژیت و تۆش

گۆزەی مەیی ئەشق لەبەر تینی گەرما بگوازیتەوە بەر سێبەری ئەو درەختەی لە 
چڵەپۆپەی هاوار دەكات

سكااڵیەك بۆ تۆ ئەی شیعر 

ئای چیت بەسەر ژیانمدا هێنا 
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 64 
دابەشكردنی شتێك لە خۆت

بوونمەستی پەیوەندیی منە لەگەڵ  
نەبوونمەستی پەیوەندیی منە لەگەڵ  
ژیانمەستی پەیوەندیی منە لەگەڵ   
مردنمەستی پەیوەندیی منە لەگەڵ    

مردنژیان بوونبوون 
بوونمردن نەبووننەبوون 

نەبوونبوون ژیانژیان 
ژیاننەبوون مردن مردن

چەند بەو پەیوەندییە نەرمونیانانە دڵخۆشم 
هەموو چێشتەنگاوان دەستم لە ئاوی پیرۆزت

تەڕ دەكەم و لە ناوچەوانمی دەدەم 
دەچم لەسەر پەیژەی دارین ڕووبەڕووت دڵ دەگێڕم

لە مەستیدا منداڵ دەبمەوە 
دایكم لەناو تەشتێك ئاوی شیرتێن سەرم دەشوا 

دەستدەكەم بە گریان 
لە گریاندا گۆرانییان لەمن

گوێ لێبوو

قەاڵقەاڵ 
قوللەقوللە 
ناخناخ 

ئەدگارئەدگار 

ئاوازم بە گۆرانی بەخشی 

گواڵویش بە گوێگر 
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گۆرانی گوتن ناسینی ئاوازە

دڵ و گیان بۆ مەیدانی ئاسوودەیی بانگدەكات 

خونچە بۆ شكۆی بۆن 

ودەست 
وچاو 
ودەم 
ی دەكاتەوەگوێ 

خۆی نیشان دەدات دەژی و شتێك 
لە خۆی دابەشدەكات 

درەخت نیوەی لە زەوییە و نیوەی لە ئاسمان 
خۆشی نازانێت پێویستی بە كامیان زیاترە 

بەردەوامبوونی ژیان لەمەیە 
بەردەوامی چەند دڵنەواییی شەونم و هەتاو دەكات 

ژیان لە مەیدانی ئاسوودەیی شایی چەند گەرمە 
قاز و قورینگەكان زوو فڕین 

چیای نەبەردییان بۆ نیشتنەوە بۆ نادۆزرێتەوە
نهێنیی شەرحی دنیا لەمەیە 

نهێنی چەند دڵنەواییی شەونم و هەتاو دەكات 
شەرحی دنیا لە مەیدانی ئاسوودەیی شینی چەند گەرمە 

ئەوە بەسە گوێ لە دەنگی دڵی خۆت بگری 
بچیتە ڕاوی ئاو و ئاوێنەی حەوتبەندی ئاسمان

خەاڵتی خوداوەندانە بگەڕێیتەوە الی خودا 
كەموكورتییەكانی ژیان تەواو بكەیت

ئادەم تەمەنی كورتبوو 
نۆ سەد و سی و نۆ ساڵ 

مانگ و هەتاو شەش شەو و شەش ڕۆژ شینیان بۆ جوانەمەرگ گێڕا 
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 65   

بەهەشتی پاراو كێ لە ماڵە

ویستمە ڕوومەتم لەسەر شانەی هەنارێك دانێم 

مردنێكی سپی بمرم و نابیناكان سۆمایان بۆ بگەڕێتەوە 

مردنی سپی دوا قۆناغی گەیشتنی مێروولەی بارگرانە 

خۆ من بەڕێوەم و چوارالم ئاوێنەیە 

مانگ بە لێوی بەباریەوە 

دادەبەزێتە ناو ئاوێنە و پۆپیتەی كەڵەباب و بەهەشتی نەمریی 

بە چوار الدا سەما و پاسەوانی دەكات 

هێماكانی هاتوچۆی چوارڕیانی شاریش تەپڵی وەفا لێدەدەن 

كە زەنگی 16ی 3 لێدەدا 

هەموومان لە

وماڵ 
وكۆاڵن 
وشەقام 

دا دەوەستینناوەندی شار 

چاوی ئاسمان لە چاوی كەسمان ناچێت 

خەمێك لە چاوی یەكتردا دەگوازینەوە و باڵودەبینەوە 

كۆترێكی تاسەدار لەسەر میلی 11 و 35 خولەك ملی درێژكردووەتەوە 

چاوی لە چاوی هەموومان دەچێت و لە هیچ شتێكیش پەشیمان نەبووەتەوە 

ماسییەك لە قوواڵییدا ڕادەچەنێت و چاوی لەسەر وشكایی و ئاودا 

ئەمال و ئەوال دەكات

قاز و قورینگی كێویش لە بەرزایییەكانەوە
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بۆ یاری باڵ لە ئاودان دادەبەزن      

ئەوپەڕی هەست و ختووكەی شكۆ بەسەر ڕووی ئاوەوەیە

مێروولەی ژێر زەویش سەردەكەوێتەوە و دەڵێت 

بای دڵبەر مەترسیدارە 
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66      

 ئاوازی جێگۆڕكێ

گوڵ بیر لەوە ناكاتەوە كێ تەماشای دەكات

نەشمانزانی لە كوێوە بچینە ناو دڵبەخۆوەبووی گوڵ

ئاسمان سەرۆك خێزانی زەوییە 

دەست بە سەر و پرچی دادەهێنێ 

مانگ تەماشای ئاوی مەند دەكات

لە مەندیشدا تەماشای خۆی 

لە خۆویستییاندا یەكتری وندەكەن 

هەردووكیان زیانیان پێدەگات  

گەنم دوور بكەوێتەوە و لە خاڵێكدا نقوومبێت 

گوڵ جێگای دەگرێتەوە 

گوڵ دوور بكەوێتەوە و لە بازنەی ئاوێكدا نقوومبێت 

گەنم جێگای دەگرێتەوە 

لە وەختی جێگۆڕكێی گەنم و گوڵدا 

ئاوازێكی تایبەتیی سەمازان هەیە 

گوڵ دەالوێنێتەوە و گواڵو دەڕسكێنێت 

گەنم سەما و ساڵو و تەمەندرێژی دەبەخشێت بە گوڵ 

گوڵیش هەمان بەخشین 

الڕەشە دەمی خستووەتە سەمایان

گواڵویش بەسەر هەردووكیاندا دەپژێت

چاوی ئەویندارە و جێگۆڕكێ ناكات

ئەگەر ئەویندار بە بەردەم ئاگردا تێپەڕی
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شادەماری چاوی پساند

چی ڕوودەدات 

ناڵەی سەرچاوە بە جۆشە

یاران سەیر نییە 

مانگ باسكی لەژێر سەرمان بكێشێتەوە 

ناوچەوانی تێكنێت و بە دڵنەرمی لەگەڵمان نەژی

جێگۆڕكێ و جێگرتنەوە 

زۆر كەسی تێدا ونبوو 

نەدیترانەوەش

تەنیا چاویان قسەمان لەگەڵ دەكەن و خۆیانمان پێدەسپێرن 

ئاوازی تایبەتی سەمازان

گەنم لە تەنیشت جۆالنەدا نوست 

سەری پڕن لە كۆتر    

گوڵیش لە بەرزایی لك 

پاشان گیانی بە گیانی چوونە دیداری یاران 

مانگ كوشتەی ئەوەیە 

ئەو ئاوە ببینێ كە بەژێر پرددا ڕەتدەبێت 

پاش ئەوەی دڵۆپە باران لە سەر و پرچم وشك دەبنەوە 

الدەدەمە شاری كتێبان 

هەموو بزربووەكان دەدۆزمەوە 

دڵنیا دەبینەوە لە دڵنەرمیی مانگ 

دێینەوە سێبەری گەنم و گوڵ 

تەواوی شتەكانمان بەبیردێنێتەوە 

لە ناویاندا سادە دەبینەوە 

سادەیی سروشت ئەزموونی یەكەمە
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67    
 خۆ بە دیواروەكردن

لەسەر دیواری منداڵیم 

وێنەی دەست و دڵ و ئاگرێك 

كە ناوكی دەربەندی گۆمیان لە دووكەڵدا پێچایەوە 

هەڵیاندایە سەر پشتی كۆچی نیوەمردن 

لەسەر دیواری هەرزەییم 

وێنەی تیروكەوانێكی دارین

لەسەر دیواری گەنجیم  

وێنەی تیشكێك حیكمەتی هەڵڕشتبووە سەر زەوی

لەسەر دیواری جوامێریم

وێنەی جێگاپێی ڕووناكی یاران 

لەسەر دیواری پیریم

وێنەی بەرگی دیوانم 

لەسەر دیواری كەنەفتیم

وێنەی بە كۆی منداڵەكانم

خەندەیەك گەشی كردوون

دوای كەنەفتیم و بەهەشتی شیرڕەنگ 

وێنەی من بە دیواری ماڵی منداڵەكانمەوە

ئەرێ خۆر لە حەوشە و بانی نەمری و خانەی خودادا 

لە شەرحی دنیا هاتووەتەوە و پشووی پێویستە 

كێكی جەژنی لەدایكبوون مۆمی ڕەنگاوڕەنگی لەناو دەسووتێت 

دڵت لە خۆت دانەمێنێت 
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دەبیتە كەسێكی مەشقی خودایی كردوو 

هەموو خەڵك دەتبینن بەرەو ئاسمان دەڕۆی 

كتێبی پیرۆز وەردەگریت 

بەرزایییەكانی ئاسمان 

لە ڕێوڕەسمی وەرگرتنی كتێبدا یەكدەگرنەوە    

دەستی یەكگرتنەوەی بەرزایییەكان ئێسكی تێدا نییە
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 68     
نموونەی ناز

دەتویست ئەو نەرمەبایە 

چی لەگەڵ خۆیدا هەڵگرێت

لە لێواری پەنجەرەی تۆی

دابنێ و بیكاتە دیاری و فەرامۆشی دڵ

ئەی خانمی ماڵی ناو كەشتی و حەفت قەاڵ 

من بۆ تۆ باڵندەی هێوربوونەوەم پەروەردە كرد 

نەرم نەرم بۆ الواندنەوەت 

بخوێنێ و خومارشكێنی تەنیایی بێت 

شەرم لە ئەشق و نموونەی ناز نەكات 

چونكە من ئومێدی ئاشقبوونم هەیە 

لە 

وبەهرە 
وسرووش 

دەپاڕێمەوەشیعر 

لە ئەشقدا بەخشندەبم 

لە ئاگر زیاتر هیچیتر لە ئامێز نەگرم 

ئاگرێك بە بەردەممدا دێت و دەچێت 

چونكە من جارێكی تر ئومێدی ئاشقبوونەوەم هەیە 

یەكەمین وشەی دوای ئاشقبوونەوە 

بە كۆچی یار ڕانەگەیشتم 
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كە مەرگ مانای نامێنێ

گیا بە دەمودووی بای سەرپەڵە و سروەوە 

سەما دەكات و ئاهەنگ دەگێڕێت

لەناو بێستان و ڕێگای بە گیادا 

پەیڕەوی ڕەوشتی بای سەرپەڵە و سروە دەكەم 

وەك ئەوان هەنگاو بە نەرمی دەنێم

بای سەرپەڵە و سروە بەقووڵی گیایان خۆشدەوێت و بۆ ناخی هەڵدەكەن

خۆشەویستی دێڕێكە لە شیعرێك كە بە بوون چوێندراوە

لە شوێنێك كە دڵە 

مەرگ دەبێتە میوەیەك و دەستی بۆ دەبەین 

ئەشق ڕەنگی دەبێتە ڕەنگی 

سەد و بیست و چوار هەزار پێغەمبەر 

هێما و ڕاز پڕ دەبن لە شیعر و جاویدانی و لەسەرەتادا وشە هەبوو

لەگەڵ خۆم دەیانهێنمەوە ماڵەوە 

دڵبەرە دڵباشەكەی من 

شیعر و 

جاویدانی و 

لە سەرەتادا وشە هەبوو 

لەگەڵ خۆتان بمبەنەوە خانەی خودا

هەرچی لە ئەفسوونی هەمیشەی ڕوودەدا با ڕووبدات 
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داڕشتنی چاو

دیكتاتۆر چاوی لە مس و كەالشووشە داڕێژراوە

چاوی شاعیری

وچاوهەاڵوگێڕ 
ودڵڕەش 
وبەدگۆ 

یشدەروونكلۆر

لە بەردی المردە و ڤایرۆس و مەقەس و چاڵی تۆقان 

چاوی لەخۆت ڕوونبووەوەش حەز بە خۆشبەختیی بیندراو دەكات 

دڵبەرە دڵباشەكەی دەدۆزێتەوە و شتێك وەك 

ئەستێرەی كاكێشان دەردەكەوێت 

هەنگاو بۆ ناو پەرستگات دەنێت و هەنگاوی پشووپێدەدا

لە چاوی دوژمنەكەت وردببیتەوە 

ئومێدێك دەبینی خۆتی 

خۆری سبەینان لە قۆزاخەی ناوچەوانت دەخەمڵێ

پاشان لە دڵخۆشییەكدا دەپشكوێت

تەنیا هاتین و تەنیاش دەڕۆین 

نێوانیان ناسینی داوەكانی سەر ڕێگا و بۆیاخی شووشەی پەنجەرە
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 71     

ماوە خواستن بۆ دوا نیگا
مەنزڵگای سەرەتا و كۆتاییم 

ئەی یەكەم نیگا و سروشتی ژیان 
ئایە ماوەی دوا نیگا ماوە 

بە تەك گەاڵیەكدا تێبپەڕم 
شەونمێكی لەسەر مابێتەوە

بەسەریدا بنوشتێمەوە و ماچی بكەم
ئەو بە پشت و پەنا و من بە خوێن و گۆشتی خۆمی بزانم

ماوەم نەبوو تەواوی چیرۆكی 
جێگۆڕكێی گۆزە شكاوەكان و نائومێدی باپیران بخوێنمەوە 

لە ترسان لەرزیم و ئەو پرسیارەم كرد
هیچ نییە كاتێك بە كوڵ و دڵ دەگریم 

فرمێسكی منیش لەسەر گەاڵیەكدا دەمێنێتەوە 
گریانەكەی خۆم دەخۆمەوە 

دیسان دەلەرزم و پرسیارێكی تاساو
هەڵدەدەمە ناو كتێبی نیوەكراوەی جێگۆڕكێی گۆزە شكاوەكان و نائومێدی 

دەگەڕێمەوە الی مەنزڵگای سەرەتا و كۆتاییم
ئەمیش هەمان قسەم بۆ دەكاتەوە 

كتێبی نیوەكراوەی جێگۆڕكێی گۆزە شكاوەكان و نائومێدی 
لە شانێكەوە خۆی دەگوازێتەوە شانێكی تر 
كەس ماوەی نابێت بە تەواوی بیخوێنێتەوە 

ئەم ئاشەش هەر دەگەڕێ و دەگەڕێ 

ڕەشەباش داری ئەستوور پشتەوشكێن دەكات
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چاوتەنگیی دڕك

لەبەر چاوتەنگیی دڕكە

گوڵی خۆبەخت ئاوا بە دڵبەرزی 

خۆی لەبەر خۆری دەست و دڵكراوەیی بەهار هەڵخستووە

تیترواسك كاتێك هەواڵی مەترسییەك دەهێنێ 

بە شێوەیەك لە ئاسمان لەنگەر دەگرێت 

سێبەرەكەی بكەوێتە سەر گوڵی خۆبەخت

چاوكراوەیی گوڵی خۆبەخت

قەرزاری چاوتەنگیی دڕكە

وەختێك گوڵی خۆبەخت دەڵێ ئاخ دەتوانم لەگەڵیدا بڵێم

پێم سەیرە 

ڕووەكێك لە زەوییەوە ڕەگی گەرم بووبێت و بااڵ بەرز بكاتەوە

دڕك بدات

چاوكراوەیی شووشەی ئیرەیی دەشكێنێت 

خانمی تەالری خۆر و حەفت قەاڵش

هێلكەی پیس لە دیوار دەدا 

بە نیازی چوونە دیداری دڕك 

پشتێنی ڕێگام لە پشت بەست و كەوتمە دڵگێڕان 

چاوی داخست و ڕووی شەرمەزاری داپۆشی 

دڕك چیت هەیە بە گوڵی خۆبەختی بڵێ 

ڕەنگە نەزانێت سێبەری ماتی تیترواسك 

لەناو پەلكی گوڵی خۆبەختدا دەبێتە 

پەلكەزێڕینە و دێت لە ژوورەكانماندا لەگەڵمان دادەنیشێت  
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گوڵی خۆبەخت بۆ ئەوەیە 

هەموو كەسێك بخاتە بیركردنەوەی 

زایەڵەی دڵدانەوە 

ماتی زەردەپەڕ

 چرای ئەفسووناوی بادە 

جەژنی ڕازانەوەی زەمین

زەمین لەوپەڕی ئارامیی و دڵخۆشیدا دەفەرمووێت 

باڵتان لێكدەن و وەرنەوە 

باڵتان 

ئا ئا باڵتان

دڵم ماڵی گەرمی مەلی باڵسووكی ئاگاداركەرەوەیە

ئەرێ كێ ڕۆژێك لەو ڕۆژانەی خەاڵتی خودا چاوی تێبڕیوە 

تەماشای قوواڵیی پەنجەكانی مەلی باڵسووكی ئاگاداركەرەوەی كردووە

كاتێك بەسەر ماڵی گەرمی خۆیدا دەنیشێتەوە   
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 73       
دواتاریكی

خودای سەد و یەك ناو 

ئەو درەختانەی شەڕیان لەگەڵ بەر تەواوكردووە 

نیگای هەمووانی لەسەرە 

ئەو ئاوانەش كە مردوویان شووشتووە 

لە وەاڵمدانەوەی ساڵوی جوامێر و جوانەمەرگان 

بەهرەیان وەرگرتووە و هەتاو و سرووشیان ڕژاوە

چەند لكە دارێكی لە ڕەگ و پژوپۆوە 

باش ناسراو و لەگەڵ خەیاڵی خۆیان بەئاشتی ژیاو

لەسەر گۆڕێكی كراسی ئاسمان لەبەر كردووە داندراون 

ڕێبوارێكی دڵپڕی گڵۆڵە لەدەست بەربووش 

دوو نانی لەسەر كێلەكان هەڵخستووە

لەسەر چۆكان بەدیارییەوە دانیشتم 

تەماشای سەرزەمینی بەختەوەریم كرد 

هەردوو دەست و هەردوو چاوم 

بەتاڵ
بەتاڵ
بەتاڵ
بەتاڵ

دوای ناشتنی ئەستێرە لەناو تەم بە دەنگی تەواو تاساو و بە كوڵ و دڵ 

داوامكرد لێمگەڕێن خانوو و بانی ئەم كراسی ئاسمان لەبەر كردووە 

چەند بە جۆالنەی هەژاوە

لەناكاو دەنگی كەوتنێكی ترسناك 
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ئەم دەوروبەرەی ڕاچەناند و بەردی بن گۆمی دەرهێنا 

ئەم دەست و ئەو دەستی ڕێگاوبانی ئەو دنیا 

چەند بە دار و بار و میوەیە

ئەرێ لە بەهەشت گۆڕستان هەیە

یان وەرزەكان كامیان دەزگیرانی 

كامەیانە و كامیان

فەرمانڕەوایە و توانای پێشبینی لە خۆیدا پاشەكەوت كردووە 

كێلنووس بۆنوبەرامەی ڕێگاوبانی وەرزەكان 

دەناسێت و پێی لەناو تەشتێك ئاوی شلەتێن دێنێ و دەبات

بەرانبەر مانگی هەاڵتوو یان دواتاریكی

دەمی پڕ هاواری كردووەتەوە

ڕستەی لە ساماڵ و خوانی بێدەنگ ڕاماوم بۆ كام ناو بەكاربهێنم    

8/12/2012 عەباس سابیر حەسەن 

گەرمایی دەستی لەناو دەستم ساردبووەوە

هەتاو تێكەڵ بەئاو بوو

دروود بۆ تێكەڵبوونەوە و ڕۆح چاندنەوە

خوێن و گۆشتیش بە خۆڵ

لەو ڕووداوەوە زانیم خەم سەری تێكردووم 

بۆم نییە لەمەوبەدوا بیر لە شەیە دارینەكەی دایكم بكەمەوە 

پرچم تەڕبكات و بمنێرێتە بەركار و بەرخ و ڕادوێم بە ملەوە بكات

یان بە دەنگی بەرز كۆترەكانی حەوشە 

هەڵفڕێنم و بە ئەستێرەی باڵداریان بزانم

یانیش جووچكەكانی بۆ كۆبكەمەوە و لە كۆالرەیان بپارێزم 

مریشكەكانیشی بۆ هەڵدەمە سەرلكی دارتووەكەی حەوشەمان 

بابۆڵەیەك بە خورما و هێلكەی كواڵو لەگەڵ خۆت ببە
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سێبەرت لەسەر گۆڕی باوك و دایكمان ڕاگرە

گرانایی سەر سینگیان بكە هەویری كولیچەی جەژن

لەم گۆڕستانەدا هەموو شتێك هێالنەی باڵندەی نۆبەرەن

گوێیان بۆ ئەوپەڕی هانا سووك كردووە

بریســكانەوە بــۆ ئەســتێرە ڕژاوەكان دەگەڕێتــەوە
ــەوە ــەوە دەگەڕێت ــی گەنجبوون ــۆ كانی ــپ ب قوڵپەقوڵ
ــەوە ــا دەگەڕێت ــوی چی ــەردوو دی ــۆ ه ــی ب ڕووناك
ــەوە ــی دەگەڕێت ــی خودای ــۆ دەنگ ــەرم ب ــاوازی ن ئ

كراسی ئاسمان لەبەركردوو لە گۆڕێك 

گۆڕێكی چاو هەزار نیگا لەناو جێماو دێتەدەرێ 

لە ئەوسەری ژیانەوە بۆ ئەمسەری ژیان 

بۆ دوو بازی هەڵفڕێندراو دەڕوانێت 

فڕیون بۆ ئەوەی پشووبدەن

ئاسمانی بەپێروو لە چاوی كراسی ئاسمان لەبەركردوودا

لە خوانی بەتاڵ بچووكترە 

لە خوانی پڕیش گەورەترە و لە ژێر پێڵوویدا شاری گڵۆپمان نیشاندەدا

داوای كەشتیی نووحی كرد 

درەنگ گەیشت

مردن لەپێناو گەیشتندا هیچ كاتێك زوونییە 

لە شوێنێكی چاوەڕوانكراودا 

ئێستا باڵندەیەك دەنووك لە ئاو نزیك دەخاتەوە 

ئاوی سەرەمەرگ بدا بە برایەكەی

ئەمە هەموو شتێكە

هەموو شتێك 
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ئا ئا هەموو شتێك

هەموو شتێك لە شوێنی چاوەڕوانكراودا دەردەكەوێت         

دەركەوتن و تاڵیی ژیان ئاشنای سرووش وەرگرتنی كردین

سرووش سەرەتای ژیانە و شەرابێكە بەڵێندەر و بەڵێن پێدراو

قوڕگم لەتاو بازی ناو تۆڕ و زاخاوی خەنجەر گیرا   

دڵیشم لەناو دەركەوتن و تاڵیی ژیاندا پێستی تەنك دەبووەوە 

دڵبینابووم دڵبینا  

ڕۆشنایی دیدار لە دڵبینادا گرشەگرشدەكات  

ئێمە ئەو تەرمە كراسی ئاسمان لەبەركردووە

دەخەینەوە سەر بەروانكەی منداڵی و زینی پاسكیلەكەی

تا كەروێشكە خرپنەكانی لە ئاوخواردنەوە دەگەڕێنەوە

چاوەڕوانی زۆری ناوێ 

سەرچاوەی ئاو لە ماڵەكەمانەوە دوور نییە

برامبرام برام برام

ئەرێ هاوار بۆچی هەیە

بەهەشت دڵبەرێكە جوانییەكی سادە و گەرم و پڕجووڵەی ڕژاندووە 

ئاشق بۆخۆی ڕادەكێشێت 

مردن لەپێناو ئەشقدا هیچ كاتێك زوو نییە 

ئەرێ ئارەزووی سێبەر كە زەوی دادەپۆشی كێڵگە بۆ وا بەپیتبووە

دنیاش بۆ وا زوو تاریكداهات 

ئەو درەختانەی شەڕیان لەگەڵ بەر تەواوكردووە 

نیگای هەمووانی لەسەرە 

ئەو ئاوانەش كە مردوویان شووشتووە 

هیچیان لە هەتاو و سرووش نەپرسیوە 
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چەند پێشنیازێكیان هەیە و بەهرەیان لە دڵ وەرگرتووە

منیش لەپی هەردوو دەستم بە دەموچاوم دادەهێنم 

بۆنوبەرامەی بەهرە تێكەڵی هەوای سییەكانم دەبێت

خودای سەد و یەك ناو 

ئەو درەختانەی شەڕیان لەگەڵ بەر تەواوكردووە 

نیگای هەمووانی لەسەرە 

ئەو ئاوانەش كە مردوویان شووشتووە 

لە وەاڵمدانەوەی ساڵوی جوامێر و جوانەمەرگان 

بەهرەیان وەرگرتووە هەتاو و سرووشیان ڕژاوە
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چاوی ڕاست و چەپ

بە چاوی ڕاستم دەبینم 

پەپوولەسلێمانەی هێمن و الشەڕ 

لە 

وباشووكە 
وكوندەبۆ 
وكەڕەوڵە 

دااڵش
په ڵه یه كی ڕووناكدا دەنووكی

لە خۆڵی چاومەستدا پشوو پێدەدا 

بە چاوی چەپیش دەبینم 

كۆمەڵێك منداڵ لە یاریكردن تەواوبوونە

بە ڕووگەرمییەوە بەرەو ماڵ دەگەڕێنەوە

بەسەر ئاگرێكدا دەنووشتێمەوە 

خەریكە دەكوژێتەوە 

چاوی ڕاست و چاوی چەپ چەشنی دوو پیاڵە مەی دەترووسكێنەوە 

جوانیش لە چاوی تەماوی لە دایك نابێت 

بەردم لە خۆڵەمێشی دیكتاتۆرێكدا 

چۆلەكەیەك ترسا 

پەنای بۆ شانی ئەو مندااڵنە برد 

لە دوای یاری بە ڕووگەرمییەوە بەرەو ماڵ دەگەڕێنەوە 
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 75       
شەڕی ناوەخۆ

ئەسپێك عارەبانەیەك ڕادەكێشێ 

دوو تەنیشتی وەك تابلۆی شانازی

بەوێنەی ئەو پەلەوەر و ئاژەاڵنە نەخشێندراوە 

مامز 
كەروێشك 

كەو 
كەڵەكێوی 

الشەی سەربڕاوی

ومامز 
وكەروێشك 

وكەو 
شی هەڵگرتووەكەڵەكێوی

نەموێرا تێر سەیری شەڕی ناوەخۆی

نەخشی سەر عارەبانەكە بكەم 

چووم بۆنی ئەو خاك و ئاوەم كرد 

ومامز 
وكەروێشك 

وكەو 
پەلوپۆی خۆیانی لەناو وەردەدەنكەڵەكێوی

ئەوە تابلۆی چ شانازییەكە 

دەیەوێت قسەم لەگەڵدا بكات

منیش ناتوانم گوێی لێبگرم و هیچیشی لەبارەوە بڵێم

ئاسمان لە میانەی نەتوانینم 

ڕووندەبێتەوە و ئەستێرە دەچنە ناوی 
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ئێمەش ڕەنگی ڕژاوی قوربانییەكانمان دەناسینەوە 

ڕوخساری قوربانییەكانمان 

لەژێر ئەستێرەی ڕووندا وەك دەمار لێدەدا 

لە ڕێوباندا 

ومامز 
وكەروێشك 

وكەو 
بەپێشمان تێدەپەڕنكەڵەكێوی

دووریش بكەونەوە سێبەرەكانیان دەجووڵێت 

دەزانن وەرزەكان 

كامەیان فەرمانڕەوایە و كامیان 

دەزگیرانی كامیانە و توانای پێشبینی لە خۆیدا پاشەكەوت كردووە
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 76               

حیكمەتی ڕۆشنایی

سەرەتا كە هاتە الم

من بە نیازی خەونبینین چووبوومە سەر تەختی نوستن و گڵۆپی خەوم داگیرساندبوو

هەوا بەجۆرێك خۆشببوو سەرپۆشی نەدەویست 

بۆنوبەرامەی كەشی ژوورەكەی گۆڕی 

بەخەبەرهاتم و دڵم لەناو قۆزاخەی یاد دەرهێنا 

دەستی پڕ كلیلم بۆ گوارەی برد 

بۆشایی نێوان دەستم و گوارە 

بووە ئاسۆیەكی ئەفسووناوی و لە تەنیشتم دانیشت 

ئاسۆ لە تەنیشت هەموو چاوێك 

دادەنیشێت و ئەفسوون دەكات 

وردەوردە 
هێدیهێدی 
بەناز بەناز 

درەوشاوەدرەوشاوە 
بۆشایی بووە جوانی و ئاراستەی ڕووگەنما

جوانی هەموو كات هی من بووە 

بەحیكمەتی ڕۆشنایی بەگەرمایی دڵمەوەم نووساندووە 

بۆ دواجاریش ئاوڕێك لەم تۆپەڵە ڕیخۆڵەیەی 

ناو زگی مریشك دەدەمەوە 

هاوسه ره كه م بۆ پشیلەی فڕێدا 

ئەی جوانی دەستی تكا و نزام گەیشتووەتە بەرسینگی ئاسمان 

تا هەناوم تێدایە چ دووعایەكت بۆبكەم 
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چ دووعایەكت لێبكەم

چیم لەم جیهانە داوایە و چیم كردووە و چیم پێدەكرێ و چیم بۆدەكرێ

زوو هاتییە ناوچەوانم و چاوم بە جوانی خودا كەوت

ژیانێكی شادمانم لەگەڵتدا 

بردووەتە سەر و لە گەرمایی دڵەوە تكامەوە سەرزەوی
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 77          
باوك و دایكم

1963/6/13 حەرەس قەومی  

قۆنداغەی تفەنگیان 

لە سینگی سابیر حەسەن سلێمان شكاند 

خوێن لە فاتەڕەشەی بەربوو 

تالیەوە و بەسەر سەردا گینگڵیدا 

تەمەن و ژیانی بووە پرتەقاڵێكی خۆركە لێدراو 

 1971/11/14 خوێنی خاوبووەوە و گەشەی نینۆكەكانی وەستا 

خەڵكی جوانی گۆڕستان 

دەستی میهرەبانییان درێژكرد و لێیان وەرگرتین 

گوتیان لەوپەڕی شانازیدا دەرگای باخچەی مردنی كوتاوە

چاوی بینینی بێدارن و باخچەی مردنیش نایاب و بەسۆزە 

خونچە ئیسماعیل عومەر لە 1956/12/6دا 

بە جلی ڕەشەوە چووە پەردەی بووكێنی و ئاهەنگی خامۆشییەوە 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 
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2005/12/19 پەری بە ئاوی چاویان 

شووشتیان و جلی پرسەیان لەبەر فڕێدا 

هەموو سەرپەڵەیەك بە تەنیشتمان تێدەپەڕێت

تك تك ئارەقەی گۆی مەیدان لە ناوچەوانییەوە دەتكێ

دەكەوێتە بەر 

ودەرگا 
وماڵ 

وباخچە 
مانكێڵگە   

باوك و دایك ئەو یادەوەرییانەن بەسەر لێوی بە بارمانەوە 

خۆر لە زەردەی ئاوابوونی 

لە هەموو كاتێكی میهرەبان و نەرمونیانترە 

ئێمە بە 

ئاگر 
خۆڵ 
ئاو 

با   

یان

تەورات
ئینجیل 
قورئان 

دەبەستێتەوە

ئا بەمجۆرە ڕەنگی شێوە مردن نیشتە حەوشە و بان 

سێبەری دارتووەكەمانی پێچایەوە

ڕەنگێك چاوی سپی كردن     

لە دڵ و چاوی منەوە بەهەشتە ئەم ماڵ و خانەوادەیە    
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لە بەخشندەیییاندا گوڵەگەنمی شیعر بڵند بووەوە

بە باڵی شەمێییەوە لەسەر گەنجینە ناوەستم 

بای نازنەكێشاوی شازادەكانی هەزار و یەكشەوە لێمدەدا   

هەموو سەرەجەژن و سەری سااڵن 

كراسی باوك و دایكم لە سەرچاوم دادەنێم

بۆنی كراسەكان بەدوای ئۆقرەی مندا دێن و پشوو دەدەن

پشوو تەنیا بۆ ئێوەیە بۆنی كراسەكان 

كاتێك بە بەخشندەیی سەیری پەروەردەكراوەكانتان دەكەن 

ئای لە بەخشندەیی چاوم 

چەند پارچەیەك ڕووناكی مرۆڤی 

هەڵدایە ناو تاریكییەوە    

پیاو و ژنێك و شەش منداڵ 

لە ناو تابلۆی بە ئاگر ڕتووشكراو و یادەكاندان یان لە ڕوخساری كتێبێكدا

تەماشای كڵۆ شەكری سەر سینی و جۆشی سەماوەر دەكەن 

دەیانەوێت لەسەر كێش و ئاوازی

زمانی ڕوون و ڕەوانی ناو و شوێن بێنە دوان 

پەنجەرەكان لە ناكاودا بەڕووی پشتدا كرانەوە 



418

 78           

پڕبوونەوەی كاسە

دوای چل شەو و چل ڕۆژ باران بارین 

كەشتیی نووح لەپێش ماڵی ئێمەدا گیرسایەوە

سەرنشینەكان 

وسەرگەردان  
ووەڕس 
ومات 

كەوتنالرەمل   

فەرموون ئاگری دلۆڤانیم بۆ كردوونەتەوە

لە دەوری ئاگر گەرمبوونەوە 

هەموو ئەو شتانەم پێشكێشكردن 

 كە خوداوەندەكان پێشكێشیدەكەن 

دوای ئەوەی دەماریان توندبووەوە 

دەستیان بۆ چاویان برد 

زانیم شتێكی ئەوتۆیان لە یادەوەری لە بیر نەماوە 

لە ماڵی مندا فێری دەمودوو بوونەوە 

توانییان دووبارە بیربكەنەوە و ژمارەی 

كاتژمێرە هەڵواسراوەكان بخوێننەوە  

ژیان ئازاد و پڕ لە ئارەزوو بە پێشماندا 

هاتە پیاسە و خۆشڕوویی نواند 

تەماشای قووڵیی دەمار و خوێن و گۆشتیمان كرد 

بە خێرایی تیرێك 
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پەڕوباڵ بۆ فریشتە تاقانەكان گەڕایەوە 

كاسەی زێڕین پڕ بووەوە و بەرەو سەرەتا بووینەوە 

خانمی خامۆشی پرچی لە داوەكانی دووگوردی نوێژ نیانترە

هێالنەی هوماش و لەناو كتێبی حەزدەكەم ئەوەندە بژیم 

پڕ هێلكەی نزیكە ترووكانە  
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زەوی دەستی لەسەر شانم دانا و ڕێوڕەسمی 
پەیاموەرگرتنی پێگوتم 

جریوەی درەختەكانی ئەمبەر و ئەوبەری ڕێگاوبان

فەرموویان لێكردم 

ئەی سروودی سروودەكان  
ئەی هیوای هیواكان  

ئەی پیری پیرەكان 
ئەی سەرحاڵی سەرحاڵەكان    

تێپەڕە

شكۆی جۆالنەی پڕ منداڵ لە ئاسماندا ببینە

دایكە سروشت دەستی لەسەر شانم دانا 

دەزووی گەورەمەندی لە پەنجە ئااڵندم و هەڵیدام

بێ دڵ لەدڵدان 

بە ئاسماندا ڕۆیشتم و گەیشتم بەشكۆی پەیام 

هەموومان لە سێبەریدا دەست لە دڵمان دەدەین 

بارانێك بە ژێ و دەزووەوە نمە دەكات 

ساڵوی بنە گوڵێكی پێیە و لە تەنیشتمان دادەنیشێت 

نیگای دەكاتەوە و بەسەر گیانماندا دەمێنێتەوە 

بێ ئەوەی بدوێم هەواڵی خرۆشانێكم دەداتێ

باڵندەی بێدەنگی هێلكەكانی ترووكان و كەوانی بڕی

خۆ درەوشانەوەیەكی لەمە مەزنترمان نییە 

لە ئومێدی ئەو باڵندەیەدا بژین 

هێلكەكانی لە گەرمایی تیشكی خودادا ترووكان 
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 80           

بانگەواز بۆ گۆڕهەڵكەن

دەستم لەسەر دوو باڵی فریشتە بوو 

بە نان و ئاو و ئاگری خۆمەوە دابەزیمە سەر زەوی 

بە
جۆشی دەنگ وزایەڵە وزەنگ و

ویاد  
ودروود 
وپەیام 

ـەوەستایش   

هەواڵی جێگۆڕكێی سەباح سابیر حەسەن 

2045/11/18 - 1965/11/18

لە بستە خاكێكی مرادخواز و ماندوودا 

شادییەكانی دەبیستێتەوە 

هەشتا ساڵ دەزوو بە دەرزی وەكردنێكە

بە سەر ڕاوەشاندنی پڕ خەمەوە 

ببوورە مووچڕكێك چاوی لێڵكردم و سۆزێكی تایبەت گرتمی 

مەلێكی كۆچەری لەسەر لكی درەختێك نیشتەوە 

خوێنی پێی بەسەر لكەكەوە جێما 

چووم تەواوی درەختەكە و خوێنەكەم ماچكرد

وەرە خەونم با ڕووگەنمام 

خوێنی پێی باڵندە بێ و لە ئاگر ڕابمێنم 

لە ئاگرڕامان ئاشق وەك میوە پێدەگەیەنێ
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بستە خاكە ماندووەكەش یەكپارچە دەبێتە

مۆسیقا و گۆزەی پڕ

لە ئاكامدا هەر دەگەم بە باڵی باڵندەی بریندار و دڵی خۆم 

ئێستا چاوەڕێی فەرمانم بفەرمووی 

بۆ تاهەتایە سەرگەردانبە 

ئا ئەوەتە من ئامادەم 

گۆڕهەڵكەن ئەی تۆ لە كوێی 

بەپێ ڕێگایەكی دوور و درێژم بڕیوە 

ماڵئاوایی لەوانە دەكەم پێیانگەیشتووم 

ئەرێ مێژوو لە كتێبی چەندەمی ئاسمانی 

بەشێكم بۆ تەرخاندەكات 

ئەو كاتەی مێژوو باسی خودایی دەهێنێتە سەر سەكۆ و ماڵەكانمان 

من لەناو حیكمەت و هێزی قسەكانی ئەودا 

قووڵ و بێدەنگ و گوێڕایەڵ

هەناسەی ئاسوودەیی هەڵدەمژم و بیر لە خۆمدەكەمەوە 

كتێبی ئاسمان وادەیەكی لەگەڵمدا هەبوو

منیش وادەیەك و لە هەستی خۆمەوە ناسیومە

هەتاو بۆم دوا

نابێ هیچ ڕازێك لە تاریكیدا بمێنێتەوە 

شوێنەواری هەموو ڕێگاكانیش دەربكەون 

تەرمەكەم لەبەر هەیوانێك داندراوە 

پوورەی شیعر دەوری گرتووم و ناوی شیعرم لەسەر لێوە 

شیعر لە دڵەوە نوێژم لەسەر دەكات 

خودای سەد و یەك ناو 

حیكمەتی وشەم تێدا بخرۆشێنە و لە شاعیرە 
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وچاوهەاڵوگێڕ  
ودڵڕەش 
وبەدگۆ 

ـەكان بمپارێزە دەروونكلۆر   

من پێوەری هەستەكانی زەویم

بەپێ ڕێگایەكی دوور و درێژم بڕیوە 

مێوانداری ئەوانە دەكەم پێیانگەیشتووم 

ڕەگی میوەی مەی چەترمە و هەڵمداوە

بەتاو وەرن ئەستێرەی شەوقدار و برای گیانی هەستەكانم

ئاسمانی ڕوون قووڵ و بێدەنگ و گوێڕایەڵ ماوەتەوە 

تایبەت دیدارماندەبێت 

دەبین بە خاوەنی چاوەكانی 

سێبەری شووم لەسەر زەوی الدەچێت

وەك چاوی ئەو و دڵی خۆمان 

بەڕێگادا یاری ڕۆیشتن و گەڕانەوە دەكەین

ماسوولكەكانی ڕێگا توند دەبنەوە

كەپری پشوودان لەمبەر و ئەوبەری دەبەسترێ

هەر كاتێك تەماشای ڕێگا بكەین

هەموو شتێكمان بە بیردێتەوە و بەناو كاتێكی خۆشدا ڕێدەكەین 

خودای سەد و یەك ناو ڕۆیشتن و گەڕانەوە 

لەم ڕێگاوبانە بۆنخۆشەدا تابڵێی بێ دڵەڕاوكێیە 

فریشتەكانی فریاكەوتن ناهێڵن گورگ نزیك ببنەوە 

گۆرانی تێیدا دێتە سەر دەم و لەبیر ناچێتەوە 

شاعیری گەڕاوەی شەڕی گورگیش 

دوودڵی خامۆش دەبێ و گوێ بۆ گۆرانی هۆگری ڕادەدێرێ 



424

یادەوەرییە بەخشندەكانی و بەهرە و سرووش و شیعر دێنە فریای   

ئەی خودای سەد و یەك ناو ڕێبوارێكی ڕۆشنی 

وبەهرە  
وسرووش 

مشیعر 
ماندووماندوومماندووم   

دەستم بگرە بابچمە ماڵی ڕۆشن

ماڵم لە سێبەری باڵی باڵندەیەك دانا

گوتی لەبەر خاتری تۆ بۆ ماوەیەك فڕین دوادەخەم 

تا پشوو دەدەیت و تێرخەو دەبیت و خەونێك دەبینیت 

خەونی                              

تەورات
ئینجیل
قورئان

 ئەرێ شادیی بێهوودە خەونەكانم چی لێبكەم                      

             2012 - 2013 هەولێر
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 دواكەوتن لە كەشتیی نووح

 

پێشوازی ڕژانی خاڵ لەسەر پیتەكان

 1
ترسی دڵ ناشاردرێتەوە و دەستم لە خۆم بەرزكردەوە

چەقۆ لە جۆگەلەی سوور 

لە هەڵم و هااڵوی گەرمیدا بریسكەی كوژایەوە 

برین بەگەرمیی خۆی دەخرۆشێ و سەد چاوی لێدەڕوێ

هەموو شتێك بەدڵخۆشیی تەڕبووی بەرباران 

بەرەو ئاكام سەر و زمانی هەڵپەسێردراویان دەكرێتەوە 

ئاكامی دۆزینەوەی یەكەم لەخاچدراوی ناو ڕێگاكان

پرسیار لەبارەی ژیان لە ڕێگای چوونە بەهەشت و دۆزەخەوە 

پیاڵە بەدوای یەكدا بەتاڵ دەبن 
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ئاوازیش بەدوای ئاوازدا دێت 

هەموومان لە ئاگرودووی بە ئاستەم و ئەسپایی گەشبووەوەی شەوانی زستان دەپرسین 

لە كۆچی دواكۆچدا 

ڕێگای بەهەشت و دۆزەخ ئاڵۆز دەبن و حەفت ڕێگا دەڕژێنە ناوی

ڕەوانبێژی بەهرەمەند واچاكە تاوی غارت بوەستێنیت و بگەڕێیتەوە 

قۆزاخەی گیان وەبەرهاتن و گیاندان و دروود و كۆكردنەوەی بەردەپیرۆزە

ئەوەی بیستووتە دەیبیستییەوە و زایەڵە و زەنگوڵەی بەهێزترە

هەریەكەمان دەچینە سەر كانییەكی بە شنەشن دەست و پەنجەمان لە ئاو پشوو پێدەدەین

ئاو هەموو ڕەنگێكە و هەموو شەوێك ڕوخساری خۆیمان نیشاندەدا 

هەر نەشمانزانی كامە ڕەنگە ژیانی لەناو جێبهێڵین

دەمەوێ كڕنووش ببەم و ئەژنۆم ناگاتە زەوی

شارە دێرینەكانی سەر ڕێت 

لەبن باڵی چۆلەكەیەكی خەواڵوودا پێچراونەتەوە 

گەشتیان لەناو هێلكە شەیتانۆكەدا

ملی بێزاری دەسووڕێنێت و بەفریان ئاوی كەوتووەتە بنی

گیان لە دەست هێلكە شەیتانۆكەدا ڕزگاری نابێت 

ڕەگی دڵی یارانی ناوچەوان ئاڵووااڵ و تیشكی خۆشحاڵ و خرۆشاو 

ئەم زەوی و پەنجەرە و بان و خانووە پیرۆزكە 

وا بكە خەونی تۆم بێتەدی و مانگی فرۆشراو بكڕمەوە 

بیریش لەو شتانە بكەرەوە 

لەبارەیانەوە نەدواوی 

ئەستێرەیەك وا دەڕژێ و بە دەست و دیارییەوە پێشوازیدەكەم 

قورئانی دووەم بۆ من دادەبەزێ و فوو لە هەموو كونی شمشاڵم جەزبە گرتوویەتی 

گیانی بەرەو پیرەوە غاردان بەهێزە و سووك دێ و دەچێت 

هەموو شتێك دەزانێ و هەموو شتێكیش دەناسێت
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خوێنی ئاخۆ چ خۆشی و الوانەوەیەكە 

لە دەمار و گۆشتی ڕەوانبێژێكی بەهرەمەنددا

بووەتە ڕووداوی ساڵ و سەدە و ئەزەل

دەموچاوی زەوی كردووە بە ڕووتەختی پارێزراو

تا ئاسمان بە شكۆی ئەو پێروو و حەوتەوانە و كاكێشانەی بۆ ئێمە هەاڵتوون 

ئەمەكی بیرەوەری و نمەكی دارەدارەی منداڵی سەر سینگی لەسەر بخوێنێتەوە

ڕەوانبێژی بەهرەمەند چووەتە بۆنی دڵپڕیی 

بریقەی ئەڵماس و كاتژمێرەكانی تاریكی سەیر و سەمەرەی ژیانەوە 

ئەو شەوەی ئەستێرەی سەربانی ئێمە دایەكزی 

من خۆم ڕاگرت تا بۆنی دڵپڕیت لە سییەكانی شمشاڵدا تەواو پێگەیی و ڕسكا

بێهوودە نەبوو خرۆشانم 

مانگ بە دوای خۆی بانگیكردم و شانیم ماچكرد

لە هێالنە و هەوارم مایەوە

2
ئەم ڕێیە مردووە و بەتاڵییەكی سارد سەر و زمانی گرتووم

كفنی ڕەوانبێژە بەهرەمەندەكە تەڕ بووە 

دەیهێنمە بەر سۆبە و هەڵیدەخەم پرچی خووساوی خۆم و كەسكی نەزر و نیازیش وشك دەكەمەوە 

واڵتم چووەتە كەژاوەی جەژن و جەنگی ئایینەوە 

زێرابی پەنگخواردووی ناخی دەروونزۆڵ تەقی 

ئەم دەست و ئەو دەستی پیسكرد 

ئەم دەست و ئەو دەست 

داری پڕ كۆتری لێیە و دڵتەنگن

داری پڕ كۆتر دڵی لەناو دەڕوێ و خورپەی لەسەر دەگیرسێتەوە 
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جاڵجاڵۆكە بە گەردەنی دەروونزۆڵەوە تەونی چاووڕاوی چنیوە 

چاودێری بەرزی و نزمیی كۆتایی ڕۆژەكان دەكەم

ڕێ دەهێنمەوە ماڵی مەحاڵی هەزار ڕەنگ 

بیرم لە كۆشك و تاجی ناو فنجانی قاوەگرەوە و زەردایی دەنووكی پەڕەسێلكە ڕووندەكەمەوە

لێوی ئاسمانیم بە گزینگی یەزدانی دەكرێتەوە 

ڕازی دێوڕەوشت دەشكێت

واڵتی كەژاوەی جەژن و جەنگی ئایین 

گەلێك باریكە هێڵ لە ڕوخساری خۆی دەبینێت

ڕێبواران هێزی خۆیانی تێدا بەدەست دەهێننەوە

3 

ئەسپێكی تۆڕ لە دەشتێكی بێبەاڵدا 

داوای هاوڕێیەتی كەروێشكە خاتوون و تاژیی خۆشڕست دەكات 

حەزیشی لەو ژنە كەزی گەرمە كردووە 

سەرپشت و گوڵینگەكانی نەخشاندووە

لە دەنگی فڕۆكەش دەترسێت

لە بێدەنگیی كۆڕی ماتەمینیشدا ئەستێرە نیشتووەكانی سەردەستی 

لە هەناسە و چاوی نزیكدەكاتەوە

چ بۆنێكی لێدێت قۆزاخەی گیان وەبەرهاتن و گیاندان و دروود و كۆكردنەوەی بەردەپیرۆزە

4 
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لە ناوەڕاستی تەمەنم

تیشكی ناوەڕاستی ئاسمانیشم لێدەدات و پشتێنەمە 

هەرچی لە دەروونڕۆشنی هەمە لە چاوی سارد و سڕ و گەرموگوڕی ژیان فێری بوویمە 

گوێی لێدەگرم و گوێڕایەڵیم 

تیشك دووربەدوور ناناسرێت ئەی جانەوەری كێوی و باڵندەی ڕەشی جەنگەڵ 

دوور لە ماڵ ڕێگا نابڕم

ئەو ماڵ و ڕێگایەی هەمیشە لە مرۆڤدا پڕ ڕەنگن 

گوێم هەیە و چاو 

بولبول و گوڵ هاوساڵ و هاوسەروا و هاوماڵن

ڕۆژیش بە ناچاری هەڵنایە

كەسیش لەناو خۆر بەند نییە و دەنگی گۆرانییەكی بێباكیش نزیكدەبێتەوە

5 

لە مردندا خودا خۆیت پێشاندەدات و هەردووكتان تاسەی غەریبیكردنی یەكتریتان دەشكێ

ڕەوانبێژی بەهرەمەند بەرلەوەی مردن بتكاتە ئەفسانە 

لە ستایشیدا وتووێژ لەگەڵ خەیاڵ و خوێن بكە و ڕوخساری ڕستەیەك 

لە دەستنووسی سروشت سووربكە 

شەو پەنجەرە باڵی باڵندەی دڵتەنكن 

پێروو و حەوتەوانە و كاكێشان بەناویدا تێدەپەڕن و دێنە سەرگوڵی دەممان

چ بۆنێكی لێدێت قۆزاخەی گیان وەبەرهاتن و گیاندان و دروود و كۆكردنەوەی بەردەپیرۆزە

ڕەنگ و ڕووناكی خۆم بەدەستی خۆم بەرزدەكەمەوە

بەرزایییەكان بە گزینگی یەزدانی شكۆفە دەكەن 

بۆ درەوشانەوە بە هێمنی بەسەر قاڵدرمەدا سەردەكەوم
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بە هێمنیش بۆ ئاهەنگتان پێیدا دێمە خوارێ 

ڕەنگی درەنگ وەختی بەختەوەریم ناسی

ڕەنگی بەختەوەری لە خوێنی نەرمونیانی گەنم ڕەنگەوە

دادەبەزێتە دڵی نۆبەرەی خێزانێكی دوو پەنجە شەختە لەسەر ناوچەوان بەستوو

لە ناو و ناوبانگی شەرابێكی خواردووەتەوە 

چرا بەناو ڕیشاڵی هاتوچووی كردووە

ئاڵۆزی ئەفسانە و دەستنووسی سروشت دەكرێنەوە 

لە چاوترووكانێكدا زیندوو هەموو لە دایكدەبنەوە و دەمرن

ئاوازی نەرمیش لەناو قیژە و هەراوهۆریا گۆرانیبێژ جێدەهێڵێت و تەزبیحەكە دەپسێ

 6 

ڕێگا چاوەڕوانە دەنگی گۆرانی ڕێبواران دڵی بكوڵێنێت

بیریش لەو ڕێگایانە دەكەمەوە پێیاندا نەڕۆیشتووم و گۆرانیم تێدا نەگوتوون

ئەگەر پێیاندا بڕۆم و گۆرانی تێدا بڵێم 

دەبێ بەتەنیا بیانبڕم و هەوڵی پێوانەیان بدەم

ڕێگا لەژێر پێمدا تەواو نابێت و قسەی دڵم لەناویدا ڕژاندووە 

من لەناو ڕێگایەكدا تازە باران تەپوتۆزی مراندووە 

لە جەنگی ڕووناكیدام و لەبەر ڕوونیی ئاو و ئاوێنە و چرای دڵگەرمدا پرچم شانە دەكەم 

ڕێگا لە ئارامییەكی ڕۆشن ترسێكی بەدڵداهات 

یاریم بە ئاگری نیوە و ناتەواو كرد و پاشماوەی خۆڵەمێش دروست نەبوو 

ڕێگا دووبارە بمخوێنەوە و ڕوونیی ئاو و ئاوێنەم بدەرەوە دەست 

برینەكانم ڕوونیی ئاو و ئاوێنەن

بە ئاسانی خاڵ و پیتیان لێكدەدرێن و قەتماغەی خۆیان دەناسن 

ڕێگاكان بەدوای یەكدا تێناپەڕن 
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دەڕژێنە ناو یەكترەوە و چاووڕاویش لەیەكتر ناكەن

دەستی ملی یار و دەستی ملی گۆزەن

ئەو كاتانە دەڕوانمە شێوەكارێك ڕووتەختی پارێزراوی بەخشیوە 

ئەستێرەی كەمدوو و مانگی خۆشڕوو 

دەستی خوماریان بۆ ڕەنگ لەسەر گرتنەوەی خۆشكردووە 

بە ماڵی مەحاڵی هەزار ڕەنگت

ڕادەهێننەوە و دەتگەڕێننەوە الی درەختە پێست تەنكەكان 

وێنەی ئەو ئەسپە باڵدارەی لە ئاسمانی نەوی چێشتەنگاودا كێشام

سەمای جۆراوجۆری چێشتەنگاو 

كرانەوەی پێڵووی نۆبەرەی خێزانێكی بەختەوەرە

هێڵی وێنەكێشان درێژدەبێتەوە 

تا بنی چیا لەناو ڕووباری هەناسە خۆشدا 

ئەسپی هەناسە خۆشی ناو تابلۆیەكەم 

تكا دەكەم خۆ لە ڕێگای دەست لەسەر دڵ داندراو المەدە و بڕۆ ئەوپەڕی چاوەڕوانی 

خودا هێشتان دڵی بە ڕووناكیی ناوچەوانی مرۆڤ خۆشە

ڕۆژ و حەفتە و مانگ و ساڵ خەرمانەنی سێبوورین 

ئاوی ئاگر دەبەخشنەوە و ئاگریشیان لێدەبێتەوە

ئەو ڕێگایە نەمردووە تاجی بزمارڕێژ الدەدا و بە گەنجینەی نەترووكاوم دەگەیەنێ
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7 

خودایە بە دڵخۆشییەكی كتوپڕ دەشڵەژێم و قوڵفی هەموو گۆزەی مەیەكانت ماچدەكەم

بەهرەم بكە سرووش و تەنیا و شكۆمەند خۆم لە ماڵی تۆ ببینمەوە 

تا دیاری لە ئاسوودەیی زەوی وەرگرم

شادمانی دەدەم بە هۆگرانم و بەرەو ڕۆشنایی دەڕۆم 

ڕۆشنایی بە تەواوی هێز و بەهرەی خۆیەوە 

لەگەڵم دەبێت و ڕێگای نییە بۆ ماڵی خۆڵەمێش

لە سەرەتای ژیان دەمناسێت و دەمكات بە هێزی یەكەم خۆر كە ناوچەوانی ئادەمی گەرمداهێنا

8 

مۆمی ئاگربەدەم كەفی سابوون چەند دەمێنێتەوە و هیوا لە چی پەیدا دەبێت

بۆی هەیە چامەی باڵندەكان من نووسیبم 

قەلەڕەشیش كە دڵی منی ناسیوە 

ڕێ نایەنێتەوە دان و ئاوی من 

باران بە ناز و خۆڕسكی و بەخشندەیییەوە دەكەوێتە سەر 

بەردەنوێژ و دەموچاوی سروشت تێدا حەسایەوەم

چاوم لەسەر مۆمی ئاگربەدەم الدا و تەڕیی بارانیش لە دەموچاوم وشك ناكەمەوە 

نمەكان هەر ئەوە نین دەردەكەون 

ئەستێرەی بەختن خوێندراونەتەوە

ئەرێ چیمداوە لەو پەنهانییە

مانگ تەرمێكی ڕاكشاوی ناو ئاوی هەناسە خۆشە 

ناشتنی دژوارە و تەماشاكردنیشی دڵبەرە

بۆق خۆی لە ژێر قەوزەدا لوولداوە و بەرغەبابەی لەسەر بەردی كەناردا داناوە
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9 
چاوی شەهوانیی ئەستێرەی شوان 

بە چرپە و هاوارەوە گوتی لەگەڵ تۆمە

بڕۆ كەژاوەی جەژن و جەنگی ئایینەوە 

پێش تۆ دڵپڕی تر 

سەر و زمانیان كەوتووە و هۆگربوون بە مەحاڵی هەزار ڕەنگ 

مەحاڵ دوا یار و مەشخەڵ و نوێژی ساتی ساكاری بووژانەوەمە

هەزار ساڵ لە ڕێگا لەگەڵیدا دەمێنمەوە 

بە نان و ئاوی قوڵفی گۆزە دەژین

پیتی چامەی باڵندەكانیش دەست و پەنجە و خەتەكانی ناولەپی وەرگری قورئانی دووەمن 

لە كرمی بن زمانی

جانەوەری كێوی و 

دێوڕەوشت و

پەیام شڵەژاو و

گۆشتدزی پشیلە

ئاگادارتان دەكاتەوە و پەنجەمۆرتان لە ڕۆژانێك كە هی ئێوەبوو دەهێڵێتەوە
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10 

ئەو ئێوارەیەی ڕێوڕەسمی شكۆداركردنی 

جانەوەری كێوی و دێوڕەوشت و پەیام شڵەژاو و گۆشتدزی پشیلە 

تەڕایی پێستی چاوی ئەسپی دوڵدوڵیان هەڵلووشی 

گفتوگۆی ڕێبوار و شەقام 

خۆڕسك و ڕووتە هەڵەی ناو كەلووەكان نییە 

بەبێ ئااڵی سپی 

ڕێگا لەژێر پێیەكاندا تەواوبوو 

كەس پێویستی بە ڕۆیشتن نەما 

سوورهەڵگەڕام لە داخان و كزە لە جەرگمەوە چەند گەڕەكی بێدەنگ دەبڕێ

بەو كزە و شەرم و شكانەوە و ڕوو تاساوییەشەوە ژیانم لەبیر نەچووەوە 

دەوەستم و پێ لە پێخوست و پەیژەی دەم چاڵی ڕەش نانێم

تا تیشكی ناوەڕاستی تەمەنم دەگاتە ناوەڕاستی ئاسمان 

گەرمایی دەداتە پێستی چاو و هەوای ژیان خۆش دەبێتەوە

ژیانیش دەبێتە ئارامییەكی بەهەشتییانە

ئاوازی دڵ و ڕەگی دڵی یاران 

لە كەنار ئەم زەوی و پەنجەرە و بان و خانووە پیرۆزكراوە پشوویێك دەدەم

مانگم لە نازی یەكشەوە و چواردە پێشاندە و ئەم سووتاوە مەسووتێنەوە 

ستوونی پرد لەناو ئاودا هەمیشە سووتاوە 

 

حوزەیرانی 2014 هەولێر
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دۆخەكان

1

چەند شووشەیەكی ڕیزكراوی سەرڕەفە 

كە لە مۆزەخانەدا كوژران 

لە دەنگی خۆیان بەئاگاهاتن و گوتیان دیوار هەوری بەتاڵبوو نییە

تاووسێكی بەرچاوڕوون لەسەر چەتری چرای بەندیخانەدا 

هێالنەی لەسەر شێوەی شوێنپێی یار چێكردووە

لە پێخەفی چاوی بەندییەكان دەنوێ و گریان دەكاتە خەون و دواخەونی بەندییەكان 
دەبینێ

پێی بەندییەكان كاروانسەرا دەناسن و دەیانەوێ ئاگر ببینن

دەماری دڵیشیان هێزی ئەو لەشكرەیە ئازارەكانمان بەرزدەكەنەوە و بەرزایییەكان دەكەنەوە

نیازی دەموچاویان ئاشكرا و درەوشاوە و درێژە بەژیاندان

چەناگەشیان لەناو شیشی زیندان دەرهێناوە و كردوویانەتە تابلۆی ڕێگاوبان

ئەم تاووس و هێالنەیە بۆیان بووەتە
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جەربەزە و جەزرەبە 

جگەرگۆشە و الڕەشە 

یاقووت و تابووت

پەنا و پەتا

چووم دەست بۆ گەنجینەی هێلكەكان ببەم

دڕكم لە پێی ڕاچوو 

دڕكی زامی نازی ئەشق و خەمڵینی بێپەروایی

ئەشق دژایەتیی ئاشقدەكات و ئەم دەخاتە جێگای ئەو

بە حەپەساویش بە چواردەوری مەرگ ڕادەوەستێت و لە بەرزی و نزمی چاوەڕوانیدا 
دەمێنێتەوە

دڵ لە قەپێلكی هێلكەشدا دەڕسكێ و دەبێتە جەنگەی بەهار

من ئەم جەنگەی بەهارە هەتا ناو دڵی دەناسم

لە ژیانمدا نەمدیتووە بەهار ئەوەندە جوان بخەمڵێ 

نەشمدیتووە باران ئەوەندە نەرمونیان ببارێ و جادووی دەستم بەسەردا بگرێت

شێوەكارێكی ئاسۆ پڕ تانوپۆ و دەموچاو ڕوون بە ڕۆن و خوێی نان

تابلۆی هێلكەكانی لە چركەی ترووكاندا كێشا 

بەندییەكان دوای ئەوەی لەو چاڵە ڕەشە هاتنەدەرێ 

پێكی ئومێدیان خواردەوە و ژیان ڕوون بووەوە بە

نەوا و ئەنوای ئەزەل و غەزەل 

تابلۆكەیان كڕی 

بە نیازی كتێبی ڕێنوێنی لە نزیك دڵیان هەڵیانواسی 

پڕ نابێتەوە لە هەست و یادەوەرییەكانیان 

ئاوازی تاووس لە سەرەتای هێلكە ترووكان

دەستی كە بۆنی چیلكە و پووشی هێالنەی تێكەاڵون 

بەسەریان دادەهێنێت 
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تا ئەبەد ژیان لەناو ئاوازدا بەسەردەبەن 

گەشە لە خورپەی خۆشبەختیی ئاوازدا دەنوێ و پشوودەدات

دەكرێت گوێ لە دەنگێك لە ئەزەل و دەنگێك لە غەزەل ڕابگرن 

بەئاوازێكیش ڕازی بن

ئاواز باس لە شوێنێكی پارێزراو دەكات

تێیدا تەماشای هەناوی ئاو دەكەین

ئاویش لەبەر خاتری ئێمەیە نامرێت 

بەگەرمی دڵی دەمانژیێنێت

لە جۆشی ئێمەش پڕ ڕەنگە

سێبەری تاووس لە خۆی دەچێ و ڕەنگاوڕەنگە 

سێبەری تاووس لە خۆی ناچێ و ڕەنگاوڕەنگ نییە 

لە گەرمایی شەرابدا ڕازم لە زمانی چرا بیست

تاووس لە بۆشاییدا دەگەڕێ ڕەنگی ئەشق دادەڕێژێ

چی لە تاریكیدا هەیە

تاووس لە بۆشاییدا دەگەڕێ ڕەنگی دڵ دادەڕێژێ

چی لە تاریكیدا هەیە

لەسەر جەستەی ئەشق و دڵیش ڕەنگی بێداری دەڕوێ

دڵخۆش بە شكۆتم لە ئەشق و دڵ هەڵگرتووە و ئەشق و دڵیش دەبنە ڕابردوو 

ڕابردوو مۆمێكی پێیە بە ئاگری بەهەشت دایدەگیرسێنێت 

ئەشق و دڵ داگیرسێن با تاریكی دەستمان بەسەردا نەگرێ و بەلەمی ڕاوە ماسی نقووم 
نەبێت
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2 

ئەی ئاواز لە ڕووی فرمێسكە سارد و گەرمەكانم دامەمێنە 

چاوی جیهان كە لەمندا دەبێتە دڵ 

سەرەتای هەفتە بە ئەستێرەی بچوێنە 

كۆتایی هەفتەش بە مانگ 

لە بەراورددا چاوەڕوانم ئەو شتانەی بەدرزی دڵەوە دێن و دەڕۆن

حەڵوای خودا و 

بۆنی خۆشی شوێنپێی یار و 

شوورەی مرواریی حەفتڕەنگ و

دڵەخورپەی مەستانم لێنزیكبن

ئەستێرە و مانگ و نان و ئومێد و تاسەی دوا نزا و تەزوو بەخشین و چاوی كێڵگەی تەڕ

خاوەن هەموو ڕوخسارێكن

دەفتەری مەشق لەباوەش دەكەنەوە و خوێنگەرمی دەدەنێ

دەفتەری مەشقیش گەرمایییەكی ئەفسانەیی تێدایە

شەو و ڕۆژ لە مۆمی نیوە سووتاوی ڕێبوارانی یەكشەوەدا یەكتریان ناسی و كاتیان دابەش كرد 

وەك دوو خوشك و برای لە خوێنی پشت هاوهەست و مەشقی زۆر لە ژیاندا ماو 

بێوچان لە ڕووباری قووڵ دەدەن و فرمێسكە سارد و گەرمەكانم دەپارێزن

منی زۆر بەسەرخۆدا زاڵ

وەك پێغەمبەرێك سەرگەرمی سرووش وەرگرتنبێت 

چوومەتەوە ناو دڵی خۆم و پێستم وەك چەتر بەسەر ڕووبەرێكی تەواو خرۆشاودا هەڵدا

هەستدەكەم هیچ شتێك دوایی نەهاتووە 

دەموچاوی ساكاری عەرد و ئاسمان

تا خودا دەڵێ بەس سپین

پەڕەی ئەمەك و نمەكیان لە خۆ پێچاوە و لە نۆتەی ئاوازدا پشوو دەدەن 



439

هەوڵدەدەم سەرنجی دەموچاوی ساكاریان بدەم و بیانناسم 

پاشان ئارام و هێمن لە هەتاودا مەلە بكەم و لەگەڵیاندا بژیم

3

دێوەزمەی چرا كوژایەوە 

خۆی لە ماڵی ئێسك و پرووسكدا شاردووەتەوە و زمانی هەردوو ڕووی ئاوێنە دەزانێت

دەشیەوێت بە زیندوویی بمانخوات

تاووسەوان پەڕی تاووسەكانی شووشت و ڕۆیشت تا ئەو شوێنە ڕۆیشت 

هێلكە تێیدا وەك نزیكبوونەوەی گەرمی لە دڵ دەبریسكێتەوە و دەبێـتە سرووشی فەرموودە 

دەچێتە سەر قەاڵی هێلكەكانی و تەماشای ژیاندەكات 

پاش دەستبازی و چاوبازی لەگەڵ ژیان 

وەك ئەوەی خوناو بێت لەناو چاوی ڕوونبووەوەی پەیامێك

دەچێتە بەر خۆری گیانبازی

دەڕوات تا ئەو شوێنە دەڕوات

خودا گوێ لە ترپەی دڵی دەگرێت و هەنگوینی سەرباڵی مەلی خۆشخەبەر دەڕژێتە شووشەی مااڵن

ترپەی دڵ چەند بارسووكە 

بە خوناوی ڕوونبووەوەی چاوی مرواریی الوێندرایەوە

دەڕۆم تا ئەو شوێنە دەڕۆم 

دڵ بەر نائومێدی ناكەوێت 

مەستیی تاووس دەكەمە بەهرە و پەیام و گۆزەی خەمڵینی شەرابی تووی ڕەش

ئاوازێكی نەرم سەری گەرمم ئاوڕشێندەكات

تاووس هەر لە ئاسماندا دەڕوات 

لە سروشتی نەشێواویشدا دەنیشێتەوە

من بەدەنگی خەیاڵ دەیدوێنم و باڵی سووكدەبێت 
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بۆ هەستان و باوەشێنكردنی هێلكە و هێالنەی

تاووس باری ئێمەی لەسەر باڵی هەڵگرتووە

داوە مووی ناڕۆشنی نێوان ژیان و مردن ڕادەكێشێت

سووڕی دەوران خۆشتر و نهێنی هەستیش ئاشكرادەكات 

4 
ژیانی من چەند لە سادەیی شەو و ڕۆژ دەچێت 

وا بەپەلە و نەرمەغار بەرەو نەمان دەڕوات و درەنگیش لە خەو هەڵدەستێت 

هێشتان خۆری هۆگربوون و خەونێكم 

نەگەیشتووەتە نیوەڕۆ گەرمم بكاتەوە 

ئەستێرەی شەوم دەڕژێتە 

نسرمێكەوە و سەرمام دەكاتەوە 

دیسان بەسەرچاوی داخراوی ژیاندا پەرتدەبمەوە 

داد 

دادی دڵ و ڕازێكی مات لە سەكۆیەكی ڕووناكدا هەڵبەز و دابەزی پەنجەم لەسەر شمشاڵدا 
ببینن

وەك ئەفسانەیەك دەخەوم و لە مرواریی حەفتڕەنگ دەگەڕێم

 كەمێكیش گەردەنی الری گوڵی مەرگ بۆندەكەم

دەركەون ڕووناكی سەكۆ و دیداری خودا دەركەون 

لەبەرچاوم شاراوە نین دەرگا و پەنجەرەی ماڵ بەر و پشتی دەستمن 

من لە ئێوەوە لەژیان گەیشتم و دوانیگاشم لەسەر ئێوەیە 

هەر تەنیا هاوارێك دەبیسترێت و بەس

هاوارێكی بەئارام 

هەر تەنیا دەركەوتنێك دەبیندرێت و بەس
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دەركەوتنێكی بەئاكام

حیكمەتی گوێڕایەڵی دادی دڵ بۆ هاوار و دەركەوتن

 پێش تۆفانی نووح

لەژێر ئاسمانێكدا كە هەموو ڕەنگەكانە 

بەاڵم شین زاڵە 

دادی دڵم بەخەبەر هاتووە و سەری ناڕەزامەندی ڕادەوەشێنێت 

نەخش و نیگاری ترسێكی درێژخایەنی ڕشتووە 

دەشبینێت بەردی دیوارەكان دەكەون 

ئای درەختی ئاسوودەیی سێبەرت لە پیاڵەم نەكرد 

پیاڵەی دڵبینی چەند لە سادەیی شەو و ڕۆژ دەچێت

ئەوەندەش دڵ هەڵگوشراو و بێپەنای 

ئەی مایەی ڕەنج و بەهرە و ستایش و برینی پیرم

5 
فرمێسكی تامەزرۆییم لەبەر چرای ڕێگای كۆچی یاران زۆر ڕشت

فرمێسكی تامەزرۆیی 

الرەالر نەیێیت و سەد دڵم نەكەیت

ئاگات لە دەستم بێت 

مەیی مانم بەدەستەوەیە 

پەیمان ڕاگرم و چاوی داگیرساوی سەر تەنافم 

ڕوونە بەدیاری و خەاڵتی بەخشندە

چاوی داگیرساوی سەر تەناف بەخشندەیی زۆر و وێنەی پاكیزەیی پێیە و دەمانگەڕێنێتەوە

یەكەم ئەرزی درەوشایەوە بۆ كێڵگە و 

یەكەم گۆمی گەرمبوو بۆ مەلەوانی و 
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یەكەم شەڕی پەپوولە و كلۆ و

یەكەم شیری هەوێنبوو 

دێت 

گوڵێك دێت

گوڵبەدەستەكە وندەبێت 

دەچێت چرای ڕێگای كۆچی یاران گەشدەكاتەوە 

ماندوو دەبێت و لەناو یەكەم درەوشانەوەدا پشوودەدات 

دەیەوێ بزانێت دووریی نێوان هەڵچوون و ڕۆچوون چییە و چەندە 

یان كامیان وشەیەكی دووچاو ڕاكشاوە 

بزەی ڕەزامەندی بەلێوەوەیە 

دەچێتە دەستی گوڵبەدەستە ونبووەكەوە 

 6 
درەخت گەاڵ و لكی خۆی سنووردار ناكات

دایكە حەوا ئاوێنە و زایەڵەی هەموو ناوەكانە 

جوانیی خۆی لە ڕوخساری جواناندا ئاشكرا كردووە و پێكی ئومێدی بۆ تێكردوون

باوكە ئادەمیش لە خۆڵی مەستی یەكەمین ڕوان 

ئاوازی بۆ گۆرانی ژیان دانا و دەنگی زرینگایەوە

ئەوەی گۆرانی نەبیسێت ئاگری مەست نابێت و ناولەپی خۆی ناناسێت

زەوی كراسێكی نیگا شەرمنی وەك دایە حەوای پۆشیوە 

لە یەك بزر نابین

ڕەز جوانیی میوەی خۆی دا بەهەمووان

توانی زەمین بكاتە بەهەشت 

ئەرێ 
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پەیامنێری بەهەشت و 

كاتژمێری دەستی مردوو و 

گڵۆپی كۆاڵن و 

بەردی بیرەوەری چی دەڵێن

بەیارمەتیی هێزی خودایی نیگا گەرمەكان بكێشنە هەناوتانەوە  

ئارام و هێمن بە شوێن نیگا گەرمەكانەوە دێم

بەهرە و پەیامم بۆیە هاتنم لەرینەوەی هەیە و وزە دەبەخشێتە ڕێگاكان

هاتوو وەك باڵێكی شكاو یەخسیری نیگایەكی كەمێك ڕووناك

ئارام و هێمنیش لەبەر گەرمایی نیگا دیاری و خەاڵت وەردەگرێت

دەشزانم نیگا ئاشق دەكاتە تیشك و پێڵووی هەڵدەداتەوە

لە ماڵی ساكاری تەمەن لەگەڵ كۆچی ئەستێران لە خەو هەستاوم 

دێم دەست بە ڕوومەوە مەنێ

ئاگر لەژێر پێدا بكوژێتەوە 

دیاری و خەاڵتی نیگایە و پێستی وشكی زەوی تەڕدەكاتەوە 

شكۆی نیگا و سێوی تەڕ لە تەماشاتان پاراوبوویمە 

بەباشی كاتی دیاری و خەاڵت دەناسم 
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7 
لە پیاڵە و مەیی سینەتدا باڵی مەلە بهاوێم 

پەلەكوتەی نقوومبوون بمگرێت 

هێشوو سرووشی خۆگرتنەوەیە 

هێشوو ناودەنێم خانە زیندووەكانی لەش و بۆنوبەرامەی شوێنپێی یار

بەردی بەجێماوی بەاڵگێڕی و چاوەزار هەڵدەگرمەوە و لە قۆڵمی دەبەستم 

تا ئەوپەڕی خوان و گەشت داوەتیدەبم 

ئەمە نە ڕووگەیە نە ڕووگەنما نە دووربین نە بەڵێنی قوفڵ نە لكێكی شكاو لە درەختێكی 
بێئاگا نە ئەسپبازی نە مەیدانخوازی

ژیانە هەڵدەقوڵێت و دادەبەزێتە سەرناوچەوانی ڕووناكی 

لە سەرمایەكی كپدا چۆلەكەی سڕبوو گەرمدەكاتەوە

جریوە و جووكەش هێڵكاریی سیمامان دەكێشن 

چۆلەكە چاوی لەبەر پێی خۆی ناگیرسێتەوە و گفتوگۆی پیاسە ناگێڕێتەوە

قوربانی و نزا و دروود و چلچرا و مژدە بەسەر باڵییەوەن

من قەت نەمزانی چۆلەكە لە چی ڕادەمێنێت

جریوە و جووكەشی لە چیدا دەبێـتە نەوا و ئەنوای ئەزەل و غەزەل

دەچمە داوەتی خوان و گەشت و بینینی 

ئێوارانی بەرەو گوندبوونەوەی مازووچنان 
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8 
تەواوی شەو مەلە و دڵگەمەی كرد و بە دەموچاوێكی تەواو كراوەوە 

لە ڕۆخ چەمێكدا هاتەدەرێ 

ئەستێرە و مانگ تا بەرەبەیانی هەزار ڕەنگ 

بە دەركەوتنی یەكەم ڕوخسار و ڕووخۆشیی پەری دەخرۆشان و زمانێكی تریان دەبوو 

منیش لەپێستی تەنك و ئاو لەسەر نیشتووی مەیخانەی دڵ

كە دەرگای بە ڕەنگی ئاو ڕەنگكراوە

سەیری خرۆشانی 

پەیامنێری بەهەشت و 

كاتژمێری دەستی مردوو و 

گڵۆپی كۆاڵن و 

بەردی بیرەوەری دەكەم 

وەك كوێرێك لە چڵەپۆپەی خرۆشاندا بزردەبم و هاواری چاوساغێكمە 

چاو دادەخەم و دڵ دەكەمەوە

ئەفسوونێك دەبێتە ئەسپی یاڵ و بژ ئەستێرەی ڕژاو و وتووێژی ساكاری دیدار

لە كێڵگەی گەرم و مەستی ئاوتێگەڕاوت ئااڵی سپی هەڵدەدەم 

داخی داخان لەم جەنگەدا تفەنگم لە شان دەخزێت و دەشكێم 

ئااڵی سپیم لێوەرگرە و لەالم بمێنەرەوە 

ئەسپ بە بۆنوبەرامەی سواران دەگەڕێنەوە

پیری اللە بەدەست لە تەنیشتم گۆرانی خەڵوەتی دڵ دەڵێت

بەڕاز و نیاز و سكااڵوەش لەگەڵ دەفدا تێكئااڵوە

دەستی نزا و هەستگەرمی بەرز كردووەتەوە

خودای زیندوو و مردووان دەستی مێشك و دڵم لە یاخەدا بكەرەوە و ڕزگارمكە

منیش لە تەختی بەرزاییدا بووم
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دڵڕوونیم تێدا ڕژا و زانیم چی بكەم

گۆرانی ئەمشەو لە ئاو و مەلەدا بمێنەرەوەم بەسەر گژوگیادا پژاند

تاووس بە كۆ كۆرسم بوون

ئاخ لە خرۆشی دەنگیان و دەمودووی درەختەكانی دەوروبەر

بەتەنیا لە ڕۆخ چەمدا ماومەوە و لە بەردەمیدا لەسەر قاچێك وەستاوم

دەست بە كەزیی نەرم و شلی ئەستێرە و مانگ دادەهێنم

پەرییش بە پێستی تەڕیەوە چەند سانا تێپەڕی 

مێوانی شەوی ڕاز و شەوی شەوانی نەكردم 

دەستی لەسەر شانم دانا و ڕۆیی پەین بخاتە ژێر درەختی ژوان 

نەرم نەرم تەپەی پێیم گوێ لێبوو 

گوێم وەك خوانی ڕایەخستراو بەتاڵ و زمانم الڵ

چاوی ئەمەك و نمەكیش ئامۆژگاریكردم یەكەم بینین بەیاد بهێنمەوە

نیگا ئاشنایی تاهەتایەش لە دڵدا دەپارێزرێت 

خونچەی نۆبەرەی كوێستانان 

پێش چوونە ژوان بەگەرمایی دڵ دەكرێنەوە

دڵ لەگەڵ ئەو درەختانە بدوێ 

ئێواران پڕدەبن لە جریوە و جووكە و برینی هەڵخستراو

خودای زیندوو و مردووان مێشك و دڵ هەراسان و ماندوویانكردووم

بمخەرە ئەوەل دڵۆپە بارانی پەڵەی ساڵ و برینی زەویم پێداپۆشە 

زەوی كراسێكی نیگا شەرمنی وەك دایە حەوای پۆشیوە 

لە یەك بزر نابین

لە بەرەبەیانێك كە ئەستێرە و مانگ بە هەزار ڕەنگ خرۆشاون 

تیشكێكی خەمڵیوم پێشاندە 

ببێتە دیدارێكی سادە و گۆناكان دابگیرسێنێت 

هەموو گۆنا داگیرساوەكان دەڵێن 



447

ژیانێكی ئاسوودە هەیە 

دڵمانی تێدا ناكوژرێت

خەریكە دڵمان لە باڵی باڵندەدا دەبێتە فانۆس 

تیشكی پڕی ماڵی هەموو گۆنا داگیرساوەكان دەكاتە تاجی دیدار 

ئەرێ بۆ ئاسمان كە پڕ ئەستێرە و مانگ دەبێت لە زەوی نزیكدەبێتەوە

9 
بێدەنگیی زمان و خورپەی گەرمی ئەشق بانگی ئێوە دەكەم 

تەزینێكم گەرم بكەنەوە و بەشداری جەنگم بكەن

لەبەر سەرما دەستەكانم لێكدەخشێنم

خۆر بكوژە و تەواوی ئەستێرەكان بانگی شوێنی خەڵوەت دەكات و دەیانكوژێت

بە ڕێكەوت كاتێكی ڕووخۆش كە من تێیدا دەكوژرێم دەگەمە بەردەرگای سرەوتن

لەپڕ دەنگم دەنووسێت و دەبێتە الپەڕەی بەتاڵی ئەلبوومێك

پاش چەند چركەیەك بەفر دەماری زەوی دەگوشێت

تاووس بۆنی كۆچی گیانێكیان كردووە 

دێنە بەر دارەتەرم و چرا و قورئان بەسەر خوێندراو و بۆنی كەسوكار 

پاشای گیانم پاشای بەخشندە 

پێویستە تۆ گوێت لە دەنگی حەفت نەوای من بێت 

لە ناز و خۆنواندنی بەفردا 

بە بۆن دەكەوم و لە خەودا قسەدەكەم

خەو تا چێشتەنگاو درێژ دەبێتەوە و بەاڵ بەڕێوەیە

ڕووناكی بەفر هێندە بەهێزە چاو بە شەوارە دەخات

تۆ لەودیوی دەرگاوە وەك ئاوێنە و مۆمت لێدێت

چاوەڕێی ڕوودانی و تەنیا دەنگی منیش نابیستیت
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بەفر خوێنی منی دەوێ 

دەتوانن لە میوەدا بیناسنەوە

چاوەڕوانی گەیشتنە 

كات میوەی پێگەیاندووە 

منیش ڕەنگی خوێنی خۆمم بیر دەكەوێتەوە و ڕەنگی دڵیشم دەبینم

سێبەری ڕەنگی دڵ سووكە

لە ناوچەوانی ڕوون ڕوونی خوداوەنددا شانم دایە شانی برینێك كە چەناگەی بڵند كردووە

لە كوڵمی داگیرساوی فریشتەشدا ڕاكردنی دڵی خۆمم پێشاندەن و بمنێژن 

ناشتن سرەوتی خۆشەویستی و گۆرانییە لە ستایش و تاسەی ئەزەل و غەزەل

تاووسی بۆنكردووی كۆچ دەپرسن كوا 

مانگیش كەزی لەسەر زەوییە و كیژە خەواڵووەكانی داپۆشیوە 

لیمۆی بۆنخۆش ڕێگام بدە ڕوو بەناز و خۆنواندنی بەفر و فیزی خۆكردنەوەی تاووس

خەڵوەتی دڵڕوونی بگرم و سەری خۆم بە كۆشی كتێبی شكۆی خوداوەندەكان بكەم 

مەرگ ناوی هەموومان دەزانێت 

شەرمی شكاوە و بەناوی خۆمانەوە بانگماندەكات 

نەشمزانی چۆن وا بە ئاسانی ناوی كەسی لێ تێكناچێت 

گورگیش لێوی بە زمانێكی ڕەق وەك سوورگی دەرگای زیندان دەلێسێتەوە 
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10 
تەنیا یەك دڵۆپە خوێن لە دەمارم ماوە

الپەڕەكانی ژیانمت نووسی و بە هەموو چەشنێك لەناو ئازاری درێژخایەنت دەخولێمەوە 

ناوت زایەڵەی پێی ئەلبووم بەدەستە و سییەكانی پڕن لە هەوای هەواڵی بێتانە 

بەهرە و پەیام و ماتیی دڵم وەربگرە 

ئەدی نەمگوت ئەگەر مەرگ هات لە دیوانەكەم بمنێژن 

شیعری زۆرم بۆ ئازیزان و كۆستی ناكامی خۆم نووسیوە

ئێ خودایە بەڵكو لەگەڵم بێنە زاخدانی چاو

دیاریی یاران دابگیرسێنن و دەست و پەنجەی شووشەیی ساڵو بەرزبكەنەوە

بەژێر درەختی بەرداردا تێبپەڕین 

نەزانین كات دەمەوعەسرە یان تەنكایی بەرەبەیان

پێبكەنین و فرمێسك بەچاوماندا بێتەخوارێ 

سرووشی ئارام و بێدەنگ مەگەر نەمگوت 

بە دڵ دەخوازم كوڕێكی سووكەڵە بوومایە 

بە پایسكیل بچووبوومایە نانەواخانە و نانی بەكونجی و ماستی بە سەرتووم

بۆ بەرچایی دایك و باوكم بهێنابووایە

پاشان لەگەڵ خوشك و براكانم 

بە ماڵدا ڕاوڕاوێن بكەین و وەك گیان وەبەرهاتن ببریسكێینەوە

درەخت و ڕووبار و مانگ و ئەستێرە و گیا و باران و گەشبوونەوەی پەلكەزێڕینە

منداڵی سروشتن و خوشك و برای منیشن و لە گۆرانییەكانم دەیانڵێم

كاتێك ئێسكبەندی جیهان بەیەكەوە گرێدرا و گیانی داڕشت

پێش خۆر بزە و ماتی من تارای بەسەر ڕوخساری داهێنا 

ئەو كات تەنیا ژیان هەبوو 

نەشمدەزانی ژیان چ ئازارێك دەكێشێت
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ئەسپی ڕاو بیری لەوە دەكردەوە 

مێژووی خوێن لە دەماری كەروێشك یان تاژی كۆنترە 

ئەی دڵ كێ درەختی بەرداری لێرەدا بەخاوەن كردووە

من المپام هەڵكردووە و سوپاسی بەختی ڕووناكی و تف لە پەنجەرەی ڕەشدەكەم

المپاش هیچ نهێنییەكی نییە و یارییەكانی خۆی پێشاندەدات

لە پشت خۆ لێككێشانەوەی مامز و پەڕكردنەوەی قورینگ بەسەر لكی شلكەوە 

تەماشای دەكەم و هەناسەی بەخشین و وەرگرتن و وچان و گەشانەوەم 

لەمالوە بۆ ئەوال دەبا 

لە زەردەی ئێواران لە هەموو الیەكدا هۆگربوون و فێنكی بای سێبووری سەرمیوەی گەییو 
دەردەكەون 

كرمی ئاوریشم لە هەناسەوە قۆزاخە پڕ دەكات و زەمین گەرمدەكاتەوە

زەمینیش بۆنی هەموومانی كرد و ڕووەكی بۆ ڕواندین شانی گەرمی ڕاوەشێنین

لە شوێنێك الدەدەم و وچانێك دەدەم

چی بەڕێوەیە ڕوو بدات

 ئەدی ئەم ڕاهاتنە سروشتییە چییە هەموو شتەكان سەد بارە دەبنەوە و پێشیانڕازین 

                           ئابی 2014 هەولێر
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بەرزبوونەوەی گەسكێك تا ئەوپەڕی مان

بە ئەسپایی دەژیم و گوێ لە دەنگی ژیانگرتن

لە نێوان ڕەگی نادیاری ڕووەك كە گرێی هەزار و یەك لك دەكاتەوە 

مەستبوون لە گۆزە ڕۆیشتن نییە گەڕانەوەیە

پڕە لە گڕوگاڵی كەزیی گەرم و هەتاوی ڕژاوی سرووش

لەناو ئەم دڵۆپ دڵۆپ گیان ڕژان و ڕوونبوونەوەی یاد و جۆش و بەهرە و بیرەوەرییانەدا 

بەدوای چیدا دەگەڕێی و گوێ لە چی دەگری و لە چیشدا دەمێنیتەوە و مۆم لە كوێ 
پێدەكەیت

ئەمەك و نمەكی منداڵی فرمێسكێكی تكاو و نەتكاوە

كێوی سەهۆڵیش دەپووكێنێتەوە و دەیكات بە گۆڕەپانی ئاهەنگی خودایی  

دایكت پارەی وردەی خستە دەستت و بۆ كڕینی گەسكێك 

ناردیتیە دووكانی دەمودووخۆشی گەڕەك و چێژی بنێشتێك تاساندتی 

شیرینیی بنێشتەكەت خستە دەمی منەوە 

بەردەپیرۆزەشت هەڵدایە ناو چیرۆكی پیرۆزەوە و ئاڵۆزی سروشت ساكاربووەوە

تاجەگوڵینەی هەڵدراو و 
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گڕوگاڵی یاڵی ئەسپ و

زایەڵەی سەد خورپەی دێرین و 

ئەوپەڕی مان 

ئەم شیرینییەم لە دەمی بهێڵنەوە و پێڵووشم بەنەرمایی پەنجە خاو بكەنەوە 

ئاسمان سینیی دەستی دڵبراوە 

ڕوانینی ڕازگری دەوێ تا ناوێكی لێبنێ و هەوڵی ناسینی پەنجەمۆری بدا

بەمەشەوەش زۆر تەماشای غلۆربوونەوەی 

بەردەكەی سیزیف و پەڕەكردنی لۆكەم كردووە

ئاگر و ئاگردانی گڕخۆش كە گیان لێی پێكهاتووە و 

بۆنی بێگەردی بووژانەوە و

ناوچەوان لەسەر خاكدانانی نوێژە پەڵە و

خوێنڕشتن و قوربانی بۆ هێمنبوونەوەی ڕووباری چاوسوور

هێشتان كووپە و گۆزە و ئینجانەم پڕ مەیی و هەنگوین و نزاوەرگرتنە

لێوڕێژم لە خۆشبێژیی هەواڵپرسین و دەفی خومار

لە بۆشایی نێوان 

دەنكەگەنمی بەردەمی چۆلەكە و

درێژبوونەوەی حەكایەت و 

سەركەوتنەوەی بەردی بن گۆم و 

ئەو باڵندەیەی لە خەونێكدا باڵی كردووەتەوە و بەتەمایە بەسەر سەرمدا بنیشێتەوە 

سكااڵی جەنگی جوداییبكات

لەبارەی گەرمیی كەزیتەوە قسە دەكەم 

بۆنی كتێبی زادەی دیدار هەڵدەمژم و ختووكەی ئاگری مەستم دەدات

چاو لە تەمەنی بە دەوری دنیا سووڕاومان ڕوونبكەمەوە و بە ئاستەم دەست لەسەر ناوچەوانم دانێم

گوڵەگەنم فەریكە دەكات و پڕ شیر دەبێـت 

چاو لە یەك ترووكاندا بەشی هەزار ساڵ لە خۆشییەكی تاقانە و بە شكۆدا دەژی
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پەنجەمۆری چارەنووس لە ناوچەوان الدەدا و تاسەیەكی گەرم سەرەتای خۆی دەستپێدەكات

من چل و نۆ 1965/11/18 هەولێر

پێستی دەموچاوی هەولێر كرایەوە و باریشی سووكبوو

خۆشاوی زەوی بە كۆاڵنەكانیدا ڕژا و هەمیشەش خۆری دەڵێت دەمەوێ بە ئەستێرەیی 
بتبینم

تۆ چل و چوار 1970/1/1 سلێمانی 

پێستی دەموچاوی سلێمانی كرایەوە و باریشی سووكبوو

خۆشاوی زەوی بە كۆاڵنەكانیدا ڕژا و هەمیشەش خۆری دەڵێت دەمەوێ بە ئەستێرەیی بتبینم

لە ژیان بەسەر پەیژەكاندا ڕابمێنە 

لە نەشونمای ڕەگ و ڕیشە ڕابمێنە 

لە ڕۆشنایی ناسراو و نەناسراو ڕابمێنە

لە شەو و ڕۆژی ڕاكردوو بەدوای یەكدا ڕابمێنە 

من پەنجا و نۆ خومارێكی ئەزەلی 

تۆ پەنجا و چوار شەوقی ڕژاوی شاخی ئاسك 

شەرابی قۆزاخەی گیانڕۆشنی و 

سەرەتای دەركەوتنی ئەستێرەی تێرخەوبوو و

ئێستای خۆشحاڵییە كورتەكان و

خەڵوەتی گەرمی یاد و یارە ونبووەكان

ئاڵۆزیی ساڵ لە كلۆری تەمەندا

گۆرانیی ڕوونبوونەوەی یاد و یارە ونبووەكان دەڵێت

ئەوەی گۆرانی نەبیسێت باران مەیی و هەنگوینی خۆش ناكات 

گۆرانی سەد ئاوازی شاراوەی هەیە 

بە ڕێگای گوتنی شارەزایە 

هەتاویش بە ڕێگای هاتن و چوونی 

ئای دڵەخورپەی نەخوازراو 
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كە لە دەرگا دەدەم خۆ نازانم چیم پێویستە 

تەمەنێكی بە چڵ و پۆپ و بزەیەكی نائومێد و نیگایەكی مات

با ئەو درەختەی دەست و پەنجەی 

كردووەتە كەپری چاوی و تەمی لێڕەویوەتەوە ئاوبدەین 

ڕۆژ ڕەش دانەگەڕاوە و خەبەردانی دڵ لە گەنجینەی پەیامهاتن دەخوازین 

سەبری یەزدانی چاوی هەزار ڕەنگی ئاسۆمانە 

لەوێ سێبووری دێتە ژوان و دەبێتە ئاهەنگی خودایی 

خودا و ڕۆژی دیوانی خودا

من نەزانم و نهێنیزان نیم 

تۆ جەژنی دڵی خۆمم پێبڵێ

چۆن بەناو لێكدانی نیازەكان ڕەتببم و بێمە سەر ڕێ بۆ جەنگی جودایی 

                           ئەیلوولی 2014 هەولێر
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مەسیحی دووەم ئاگری بۆ شاعیران لە خوداوەند دزی

لەناو ڕووناكییەكی گەرم سەیری چیامكرد 
چیا سینگی چل پەرییە و زەماوەند ڕادەگرین

تەرمی نوێژ بۆ نەكراوی مەسیحی دووەم
بە ئاوێنە و مۆمی داگیرساوەوە لە شاڕێی شاری ئەفسووناوی دادەنێین

تیشك لە ناوی پشوو دەدا و خۆی تێدا بەهێزدەكات 
دەست لەسەر شانی گۆڕهەڵكەن الدەدا و وزە دەداتە باڵی باڵندە و درەخت و گژوگیا 

وزەی باڵی باڵندە 
تفەنگ و ئەسپی سواران دەالوێنێتەوە

باڵندەیێكی ڕەوانبێژ دەنووكی لە تەڕایی درەخت و گژوگیا نا 
باڵی بەسەریاندا شۆڕكردەوە و تێنەپەڕی 

هەر بەسەریاندا سووڕایەوە و بڕوای بە هەموو شتێكی كردن 
لە هاواریان گوێچكە ماسییەكی هەڵدایەوە ناو ڕووبار 

دەنگێك بەو ناوەدا تێپەڕی بیستم
كەس لەناو نوێندا نەماوە 

كێڵگە و باخ چاوەڕوانن جۆگەلەكان بكرێنەوە 
تەرمەكانمان چاویان لە كێڵگە و باخ داڕێژراون 

شاعیرانی شەرم لە فرمێسك كردوو 
لە چاوەڕوانیی بەروبوومیدا دوا بەشی كتێبی نەرمونیانی شار و شانازییانە

لەمەوبەدوا دەچنە ناو خاوبوونەی ڕك و ژیان بێزار و بێدار ناكەن 
حەزدەكەن لە كاتی نووسین و نوستندا پەنجەرەكان كراوەبن

وەرن ئاوێنەی سەر ڕووی بەردی سڕ و خوداوەندی گۆزەی باڵندە بە دەمەوە 
لە چاوی ماتی گوڵەبەڕۆژە ورد ببنەوە

تا خوێن لە گورچیلەی منداڵە ڕوومەت داچۆڕاوەكانمان 
نەبووەتە دڵۆپەی شووم و بەدەم ترسەوە نەنوون 

لەیلووك و ڕەوڕەوەی ڕەنگ تێكچوویان بنەخشێنینەوە و ڕەنگ 
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لە ئەستێرەی سەرخۆشی بەرەبەیان بخوازین
ماچیش لە دەمیان بخۆینەوە 

ببینین كە لە چیا دێنە خوارەوە
گەرد بە پێیانەوە نییە و بە گۆرانییەكانیان بریندارماندەكەن

خەونم پێیانەوە بینیوە ڕووناكی لە سیمایدەدان
ئەگەر هەنگاوێك بە سووكی بەناو ڕووناكی سیمایان هەڵێنین

هیوایەك بۆ شاری خاڵی و خەواڵوو دێتەدی
دەرگای ماڵ بەماتی دڵ و چاو پێداخشانەوەیان دەكرێنەوە

كاڵوڕۆژنە پێش خۆیان هەناسەیان دەباتە ژوورەوە
لەسەر كەلوپەل و سینی و پیاڵە و فەخفووری دەنیشێ 

چیا كە سینگی چل پەریت
ماڵ دەزانێت باسی جۆالنە و جەژنی خۆی بكات

پارچە گۆشتێكی گەرم و بە شەكر و شیر داپۆشراوە 
لە تۆدا دەبێتە دڵ و ژیانی ئەو دەژی

بە ناوی تۆوە لە ئاو و ئاسۆ دەپەڕێتەوە و ئاماژەی زەمین سوور هەڵدەگەڕێمان دەداتێ
دەمەوێ وێنەی درەختێكی نەرمونیان بۆ باڵندە بكێشم 

دوو دەستی كراوە بەسەریەوە بێت
درەخت خۆی بە باڵندە مەستدەكات و دەمار و خوێنی فڕین دەڕژێتە دەموچاوی 

منیش باڵندەی دەمی گۆزە دەهێنمە سەرشانم و دێمە ناو چیا 
چرایەك تانوپۆمە و چاوی پاكدەكەمەوە 

لەمەوبەدوا باڵندە بەرپێمان ئاوڕشێن دەكات و تەپوتۆز دەكوژێ
بەردێك لەو بەردانە هەڵدەگرێتەوە بۆ كوشتنی هەڵماندا

دەیكەینە ڕوخساری پەیكەرمان
باڵندە لە خوانی خودای خوارد و چەكی هەڵگرت

                         ئەیلوولی 2014 هەولێر
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لەناو چەند هەواڵێك هەواڵێك

باڵندە لە تەمی بۆردوومانیشدا ئاسمانی بچووك نابێتەوە

بە تاسەوەش بۆنی گەرمایی هێلكەكانی دەكات و دەچێتەوە سەر هێالنەی

هەمیشە كە شەو كوێری دەڕژێنێتە ناو خۆی 

وێنەی كەروێشكێكی نوستووی سەر دەستەسڕ دەكێشم و 

پەڕەمووچ بەدوای كردنەوەی قردێلەی ڕەش دەنێرم و

تیخی دوودەم دەهێنمە خەونی ئەژدیهای نوستووی سەركانی و 

چرای سووریش لە كۆیلەفرۆشان دەكڕمەوە

پێش ڕۆژبوونەوەش ڕەشكەوپێشكە بەرچاوم بەردەدا و هەستم خۆشدەبێت

شیعر و یەكەمین هەتاو دەخەمە بەرپێی سواران 

ئیدی كارم لەناو جێدا نەماوە 

بفەرموون نان و پەنیری مااڵن بوونەتە شیعر و یەكەمین هەتاو

لە ژیانی تایبەتیمان دەپرسن

تیشكێك مێزی نووسینمی كردووەتە دوو بەش 

بەشی سێبەری زۆر

بەشی ڕووناكی كەم 

ئەستێرە بەسەر مێزەكەمدا داڕژاون 

مەلی باڵ گەرمیان و كوێستان بە دەنگ و ئاوازیان 

كۆیانكردەوە و لەناو پرچی خاوی فریشتەیەك بۆیان پاراستم 

دوای ماوەیەكی زۆر تێگەیشتم

هەرچی هەمە و نیمە لەسەر مێزەكەم جێیدەهێڵم 

ئەمڕۆ تۆزێك لە ڕۆژان ماندووترم 
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بەچاوی لێبووردنەوە سەیری مردن دەكەم 

نازانم بیر لە چی دەكەمەوە بەاڵم 

دەستی ماڵئاوایی كە خەم و خولیا و خوالنەوە 

ماندوویان كردووە و لە ئازاریان ڕایكردووە 

بۆ هەردوو بەشی مێزەكەم بەرز دەكەمەوە و بەدڵ داوای بووردندەكەم

خوێنی زەوی پڕ دەبێت لە چرا 

چاوی كەروێشكی خرپنیش لە ڕووناكی نەرم

هەموو شتێكی دەوروبەریش لەناو دەمی مقاشی ئاگرداندا نوستوون 

پشكۆ بە تاسەی گەیشتن بەمردن دەژی 

كە كفنەكەم هەڵدەدەنەوە

زۆر و كەمیی سەرمێزەكە 

هاتوونەتە سەر هەردوو ڕوومەتم و دەیسپێرمە

قۆزاخەی نەشكاوی پەمۆ و 

بۆنی تەڕەپیازی سەر خوانی ماڵە كۆچەری و 

هەنجیری پڕ شیلەبوو بە ئەفسوونی خوڕە خوڕی ئاو و 

دانەوێڵەی سێبووری بەردەمی باڵندە 

كێ دەتوانێ لە كاتژمێرێكی لە شمشێر داڕێژراو ڕابمێنێت و بوێریی ئەوە بكات 

ماڵی مردن بدۆزێتەوە و لەناو بەشی زۆر یان كەم بمێنێتەوە

لەبەر پەنجەرەی بەشی خۆی دانیشێت و بە مەلەوانی لە ئاوی هەست بپەڕێتەوە 

ڕۆژێك هەردێ لەم هەموو بێدەنگییەی ماڵی مردن تێبگەم 

ڕێوڕەسم و كەژاوەی بپارێزم و هیچ شتێكیشی لەبیرنەكەم

ناقۆاڵ و زەبەالح سێبەرت لە شووشەی پەنجەرەی ماڵەكەم دەبینم 

دێیت دەتەوێ بەدڵمەوە وەبدەیت

ڕۆژ لە زەوی تەڕیدا

شەونم هەاڵت و هاتە سینە و ماڵی من
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لە بەهەشت لە ماڵی خۆم 

لە منداڵدانی كتێب و برینێكی پڕخوێندا

بە هەموو تەمەن و منداڵ و نەوە و نەوەزام لە دایكدەبمەوە 

دوای سەرسامییەكی كورت بەرانبەر

پارچە هەڵوەریوەكانی دڵ و شەرمی مووچڕكێك 

تەماشای هەموو شوێنێكدەكەم 

هەموو شوێنێك دەبێتە 

ماڵ و ئاگردان و وجاغ و داستانم 

ئەمە شكۆی ڕێوڕەسمی مەدالیایەكە 

بە دڵ زاخدراوە 

ماڵ و ئاگردان و وجاغ و داستان 

دەیبەخشنە ئەو سوارانەی 

چلچرا لەسەر لوولەی تفەنگیان دەبریسكێتەوە و ماڵی ئاوێنە دڵخۆشەكانە

تا دێ ڕوونتر دەبێتەوە 

ناوچەوانیشیان بە مۆری 

سرووشی پەردە لە گوێ ڕوان و 

هێزی پرسیاری ئەستێرە بۆ كام ال ڕۆیی و 

شەهێنی هەڵدراو بەسەر شار و 

دەستنووسی سرەوتن مۆركراوە

دڵی خۆم توند گرتووە و دڵتم پێویستە ئەی ئەو ئاواز و دەنگە بێباكەی

لە ئاوێكدا خۆت دەشۆیت و گواڵوی ئااڵ هەڵدان دەپژێنی

تا حیكمەت و حەكایەتی تەنیاییت ئاشكرا بكەم

لەگەڵ تەماشاكردنیدا دڵم بەهێز دەبێت

ناقۆاڵ و زەبەالحیش قەڵەمی دەست و پێی دەشكێت

دڵتەنگی هەزار بەهانەی هەیە 
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دڵخۆشیش یەك 
هەواڵێكی بەپەلە 

خەندەی شكاو و ڕژاوی سەرسامەكانی شەقام
لە ڕووناكی سووری دڵ هەڵدەگیرێتەوە و لێكدەدرێتەوە

سواران دڵیان لێناكەوێتە خوارەوە 
دڵی شكاوی ئێمەشیان لەسەر دەستیان ڕاگرتووە

دەیبەنەوە بەر ئاوێنەی ژوورە ماتەكانمان 
دەی بیركەوە ئەم قسەیەم بە كێ بڵێم
ببوورە ئاوێنەی نوستوو لە خەومكردی 

لە هەوڵ و هەنگاوی ژیاندا بارانی مردن تەڕیكردووم
پاش كەمێكی تر باران لێدەكاتەوە 

كیژ و كوڕەكانمان نان و پەنیر دەهێننە سەرخوان 
لەگەڵ یەكدا دەدوێن و شەوانە ئەستێرە دێنە الیان

لەڕووی خۆیانی هەڵدەسوون
كەس دوا نەكەوێ و وەرنە ئاهەنگمان

لەسەر گیا دادەنیشین و دەچینە خولی فێربوونی نۆتەی مۆسیقا 
چیرۆكی ژیانی خۆمان بە گۆرانی دەڵێین

گۆرانییەك بە جریوە و جووكەی سەردان و جەژنی تێكەڵبوونی ڕووناكی چراكان 
لە بەرزبوونەوە و گیانپڕبوون بە سرووش و بۆنی ئەزەلی خودا

ڕوخساری خودا هەموومانی تێدا دەژی
هەموومان ئەو خاكەمان خۆشدەوێت 

گۆڕی ئازیزانی لێیە و ڕووناكی و ژیان لە قوربانییەكانمان وەردەگرێت

                          تشرینی دووەمی 2014 هەولێر
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دوا شوێن 

 1 
خۆر كە ئاوا دەبێت دوا تیشكی لەناو لەپی شاعیرە نامرادەكە هەڵدەگرێت

كە دەشسووڕێتەوە یەكەم تیشكی لەناو لەپی دادەنێتەوە 

پەریی حەوت ئاسمان لەناو لەپی دێنە دەرێ

دەكەونە گەڕان و كۆچ و سۆراخی دوا شوێن 

حەوت كۆتریش نەوی دەبنەوە و حەوت جار دەسووڕێنەوە 

چاوم لە سەر و پرچی شوێندا هێالنەیكرد

هوما كاتێك بەپشتدا وەردەگەڕێت

برینی زەوی تەماشا كردووە و دەست لە برینی ئاسماندەدات 

وەك ئاگرێكی نەرم و ئاوازی گۆرانیی خاوی مەیخۆران

بە تەنیشتی تێدەپەڕم و دەیخەمەوە سەر دەست و پێ

ئەم بەخشندەیییە لە بەختیاریی مۆمێك زیاترە 

لەسەر مێزی سەری ساڵ و بەخشندەیی 

یەكەمین خواردنەوە و 
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یەكەمین پیرۆزبایی و 

یەكەمین ئاواتخواستن و 

یەكەمین مەیخۆشبوون

دڵ هەرشتێك ببینێت

ئەوی لێدەدرەوشێتەوە و دەڕژێ

ئاسمان خۆی لە تەلی نازداوە بۆ درەوشانەوە 

دڵۆپ دڵۆپ دڵمی لێدەڕژێ 

فرمێسك بەسەر دڵم ماوەتەوە و نەهاتووەتە خوارەوە

چاوتان داخەن و بڕۆنە ناو زەردەخەنەی بادە و ئاوی خدرەوە 

دڵم دەكەوێتە لەپی دەستتانەوە

شەو خۆی لە تەلی نازداوە لەناو لەپی دەستتان

ژیان دەالوێنێتەوە و سەرنجی منداڵێكدەدا 

سەرگەرمی یارییە بە گەرمایی ناوچەوانی كارمامزێكی سەمازانەوە

پیتەكانی ژیان لەناو لەپی دەستتان 

عەوداڵی گەرمایی سەمان

دارماڵم لە شەوق و تاسەی سەما 

زەردەخەنەی بادە و ئاوی خدر

دەتخەنەوە سەرتەختی ئەوەل تەمەنەوە

خودایە ئەوە چییە ڕوودەدات
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 2
شاعیرە نامرادەكە مقەس لە چاوی مۆمدەدات و ماڵی خۆی گەرمدەكاتەوە 

كە بەرەو گیرۆدەیی دڵ دێم 
هەنگاو ڕێگا خەبەر دەكاتەوە و نیوەگیاندەبم 

زاڵم بووم لەگەڵ ژان و بركێكی بێئاماندا بەرەو الت هاتم 
دەبوایە لەگەڵ هەستە دەستەمۆكانی بادا دەستەوملبم

یان لەگەڵ ئاگری بەتین و كاتی ناسكی هێلكە ترووكاندا پێشبڕكێبكەم
سێبەر خاڵ و پیتی مرۆڤی چاو و دڵڕوونە 

بە دوایدا دێت و لەبەر خۆی چرا دەدۆزێتەوە 
ئەوەی چرا لە ژیان بدۆزێتەوە 

لە مردنیش دەیدۆزێتەوە
زەردەخەنە لە ڕوخساری چاو و دڵڕوون تیشكدەهاوێت 

لە ڕێگای ژیان و مردن سەرگەردان نەماومەتەوە 
پێم خستووەتە سەر ڕێگای بێداریی تەواو 

لە ژیان ناسووتێم 
لە مردنیش 

لە هەردوو جیهاندا شادمانم 
مەودای بینینی چاوی خۆم و تیشكی دوا چراشم ناسیوە 

هەردووكیان هەر ئەشقن 
ئەشقی بە حەفت شار و حەفت ئاسماندا گەڕاو 

خۆ یەكتر نابینن و بەرانبەر یەكیش هەڵترووشكاون و ئامادەی ئامبازن
بۆ هەر شوێنێك چاوم ڕابهێنم 

ئارام دەچم و باڵندەی خۆشباڵ هەڵدەدەمە ناو بای نەرمونیانی سەرپەڵە 
باڵندە زەردەخەنەی زەوییە

سەرپەڵەش كچێنی زەوی دەڕوێنێ
لە ئارامیی گوێ لە خۆگرتن و گەرمایی دڵ بەر و سێبەرم 
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بە تانە و تۆمەت و سەرزەنشت و ستایش 
ناكەومە ڕنینی میوەی پێنەگەیشتووی هەڵە و لیتەی مێژووەوە

شادمانم بە هیواكانم و پشوودانی مانگ لە ئاوی بن كووپەدا

 3 

ئەوە پێی من لە ڕێگاكان دەچێتە دەرەوە
زەوی لەبەر الوازی هەموو پەراسووی دەژمێردرێن 

ئااڵی شەكاوە نە بەرە نە سێبەرە
كراس گومانی مارە 

ساڵی جارێك هەموو گومانەكانی فڕێدەدات 
گومان فڕێدان 

نانێكی گەرم و بۆنخۆشە 
تەنووری ناخ 

گوێی لە ئاواز و ئازاری دار ڕاگرتووە و برژاندوویەتی 
ڕاهاتووم سەرنجم لەو شەقامانەدا وردبكەمەوە 

ڕوخسارە بێگومانەكان پێیدا تێدەپەڕن 
لەسەر نووكی پەنجەكانت دێیت 

لە پشتەوە چاوم دەگریت و مژدەیەكی لەپڕیت 
تێناپەڕیت و لەگەڵمدا دەمێنیتەوە و دەبینە ساڵوی خودا

ئەو بەختیارییە بە گومان ڕادەگەیەنین
ژیانمان بردەوە 

ژیان وشەیەكی شەڕانی بوو 
ئێمە هێمنمان كردەوە و تێر سەرنجماندا 

لە میوەی مەیی و بای پێش پەڵە نیشتەجێبوو
وا خەریكە ئەزەل لە شوێنێكی چاوەڕواننەكراودا دەردەكەوێت
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شەرابێكم خواردووەتەوە دەستكردی دەستی خودامە 
نازانم لە ترسی خودا و خۆشەویستی كێوە بچم

هەر لە بەند و داوم و بەڕێگادا ماومەتەوە

 5 

سوپاس بۆ ئەو متمانەیەی بێدەنگی بە منی داوە ڕێگاكانم تێدا بژی
تا مەستی ئەشق و توانەوە و جام پڕبوون
هەست بە خەیاڵم دەكات و پێمدەڵێت 

تۆ لە چارەنووست دەگەڕێیت و جوامێری پەریی حەوت ئاسمانی وچانێكبدە 
بێڕەنگ و دەنگدەبم 

تا لە بیرم بچێتەوە لە چ ڕۆژێكدام
بێدەنگی بەهەشتی سێبووری و كتێبخانەیەكە هەر بەتامی سروود دەمێنێتەوە 

من بەڕێوەم بەبیركردنەوەیدا ڕەتببم و بچمە ناوی 
باڵندە لە شوێن پێیەكانم هێلكە دادەنێن 

بەگەرمیی گەڕانەوەم هێلكەكانیان دەترووكێن 
ئاخ مەودای چوون و گەڕانەوەم چەند كورتبوو 

چاوانی پڕ نەكردم لە ڕەوینەوەی تەمی چاوەڕوانی و خەمڵینی چاو و برۆی پەرییانەوە
یەكەمین هاتن و دوا ڕۆیشتن 

دیواری ماڵم بە هەناسەی جوانەمەرگان و ئەسپەشێی سندمشكێن گەرمبوو 
ساڵوی خودا بووە مێوانم 

لەبەر هەتاوێكی نیمچە گەرمیش وەنەوز دەدەم
فریشتە لە ژوور سەرم باڵەفڕێیانە و خۆشحاڵم بە هاوڕێیانم و خواخوای بینینیانم
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شاعیرە نامرادەكە بێئەوەی هیچ پرسیار و وەاڵمێك 
لە دوێنێ و ئەمڕۆ و سبەینێ بزانیت 

ژیانی خۆت بە نەوا و گەشەی دەنگ بڵێ
بەڵێن ناسینەوە كە دەرگای فریودراو دادەخا و 

ڕازی هەڵدراوی دیاریی یاران و 
بۆنی شەوبۆی حەوشەی خەڵوەتخانە و 

گرشەگرشی بەردەباز كە لە دوێنێ و سبەینێ جیانابێتەوە
بەسەر یەكەم تیشك و دوا تیشك دابەشماندەكەن

لەوپەڕی ئاسوودەییشدا ئاگری مێوانداری خۆشدەكەن
شاعیرە نامرادەكە بە ڕێگایەكی دوور دەگەڕێیتەوە بۆ ژیان 

ژیان تەواوی ڕێگاكان بە تۆ دەدات و دەیكەیتە هیوا و دەگەیتە ئەوپەڕی 
دوا ڕستەت لە سوپەری لەشكری پاشا بنووسە و مەچۆ بۆ هیچ شوێنێك 

پیاڵەی شكۆ و شانازی ئەشق بەرزكەرەوە و مەزانە دەمری
لەشكری كلۆ بەردەپیرۆزە و شاخی كەڵەكێوی ناوچەوانی خانووەكانمانیان

بەتااڵن برد و هێرشیان پەرتبوو 
نانی تاڵیشیان خوارد 

ئاگر لە شاخە گەورەكانەوە چاوی دەترووكێت 
خۆی لە ڕەنگی مەی هەڵدەكێشێت 

پیتی نەمری دەكەوێتە دەفتەری بیرەوەری و ڕیشاڵی درەختی شێتێك 
زەوی بە ئاواتەوەیە نەمر ئاگری لەسەر بكاتەوە

ئاگر بكەرەوە با زەوی دەوڵەمەندبێت و چارەنووسی بووژانەوەی بنووسێتەوە
چارەنووس نووسینەوە 

جریوە و جووكەی باڵندەی خرۆشاوی بەر هەتاوە 
لە مەیدانی جەنگدا تووشی چارەنووسی خۆی هاتووە
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گوێ لە ورتە و دروود دەگرم
ئەرێ پرسیار لە كوێ بكەم

ئایە بەمە دەزانیت 
بەهەشت و دۆزەخ ڕكەبەرایەتی زۆری یەكدی دەكەن 

شەپۆلیش كە خۆی بە تاشەبەرد دادەدات هەڵەی گێالنەی نییە 
گوێی لە گۆرانی دڵتوندیی سروشت بووە 

لەگەڵ گۆرانیدا پیاسەیەك دەكات و خێرا بەالماندا تێدەپەڕێت 
دوای جێپێ خۆشبوون و هەناسە وەرگرتنێك

كڵۆ بەفرێك لە ئاسمان دەپشكووێت 
دڵی سووتاوی سروشت فێنكدەكاتەوە

سروشت بەو هەموو بارەیەوە 
دڵی لەگەڵ خۆیدا دەگێڕێت 

تا دڵگەرمی بگەیەنێت
چوومە ماڵی خودا بە بەهەشت و دۆزەخەوە

بۆ ئەوەی بگەڕێمەوە ناخی خۆم 
پەلەم نەكرد بە ئارامی لە دوای كارواندا ڕۆیشتم

گەڕامەوە ئەشق و ژیان و مردن و ناخی خۆم وەك ناولەپم ناسی 
ناسین بۆ ئەوەیە لەناو ئەلبوومدا وێنەت هەبێت

شاعیرە نامرادەكەش دەبێتە چیا و تاهەتایە دەژی 
سێبەر و هەتاوی دەبێت 

ئێمە لەناو سێبەر و هەتاوی خۆی دەژێنێ و دڵخۆشدەبێت
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بە درێژایی ژیانم ئاوی بن كووپەیەكم خواردەوە 
مەیلی زۆرم دایە ڕوونیی ئاوەكە 

بەرگەم نەگرت و هەردوو چاوم لەدەستدا 
ڕووناكی داوای لێبووردنی نەكرد 

ئای چاو لە ڕووناكیدا لە ئاوی ڕژاوی سەرجامی پڕ دەچیت
چەندیش بیر لەو دەزووە دەكەمەوە خوێنی ناوكمیان پێڕاگرت 

مردوو ئاوی ڕوونی بن كووپە دەخواتەوە و چاوەڕوانی ناشتندەكات 
مۆنالیزاش بزەیەكی بەند كردووە و ئازادی ناكات 
دەكات و ناكات هەردوو چاوە لە دەستدراوەكەمە 

نیشانەیەك لە كووپە و مۆنالیزا دەركەوت 
كەوتووەتە گەڕان و كۆچ و سۆراخی چاوم
چاو لە دڵدا سكااڵ و ڕووناكی دەچێنێت

ژیان لەگەڵ چێندراوەكاندا بەسەر دەبەم و ڕاسپاردەیان لە بیر ناكەم
لە بیرنەكردن ڕەنگی دڵە

شاعیرە نامرادەكە دوو باڵی خەمگینی هەبوو
ئاسمان باشی نەبینی 

خامۆشانە بەرەو زەوی بووەوە 
ویستی باوەش بە نیگا كەوتووەكانی بكات 

نیگاكانی تاسەی شادین نەمریی دەدەن بە سەرەتای ئەشق و خۆشحاڵیی تەواو 
ئەستێرەكانی بەهەشت دەبن بە كیژ و كوڕی 

دەست لەسەر ناوچەوانی دادەنێن 
لە شادیی نەمری حاڵی دەبێ و ئارامی ڕووتەختی پارێزراو ناشێوێنێت

هەتاویش بەسەر نووسینی كێلەكەی دەمێنێتەوە
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هەموومان بەڕێگاكاندا دەڕۆین 
بگەین یان نەگەین چ ڕوودەدات و شیر لەسەر چ جامێك دەڕژێت

جامی پڕ هەر ئەوەیە كە هەیە
حەوت پەردە لە چاوی پیس دەیپارێزن

شاعیرە نامرادەكە بە دیار گەرمایی دڵی دەمێنێتەوە 
فاڵگرەوەكە بە هەردوو دەستی ڕانەگەیشت 

تەنیا دەستێكی خوێندەوە 
تاسە و خولیای چوونەوە سەر ڕێگا ڕایچڵەكاند

سێوی ئەفسانە بوو بە دوو كەرت 
ئای خانەكانی گەدە چەند زوو دەگۆڕێن 

پەنجەمۆریان هەریەك دوو ڕۆژ دەمێننەوە 
شاعیرێكی نامراد لە قۆزاخە هاتە دەرێ 

ئاوریشمی سەر لكی درەختەكانی حەوشەی كۆكردەوە 
هەڵیدایە ناو هەتاوێكی هەڵنەهاتوو 

پەرییە لە خەوماوەكان لەگەڵ ئەو پەپووالنەی
هێشتان تووشی مۆمی جەلالد نەهاتوون

دێن لە كەپری ناو بێستانەكانمان دەمێننەوە 
بیر لە شێوە سەرەتایییەكان دەكەنەوە 

سروشتیش هێشتان منداڵە و لەشی لەگەشەكردندایە 
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شەوقی ئەوپەڕی شكۆ لەو ڕێگایەدا نیشتووە 
دەمگەیەنێتە فریشتەی خۆم لەسەر زەوی و چێژی پێگەیشتنی سێوی حەوا 

ڕەنجێكیش لە ڕوخسارم نهێنییە و پێچ بە ڕۆحمدەدات
تەواو دڵنیام شاعیرە نامرادەكە دوای ساڵوی خودا لە ڕێگاكان دەگەڕێتەوە 

دەچێتە ناو نیگا ئالوودەكانی 
چێژی بووژانەوە و 

ڕۆشنایی نزا و 
گەرمایی بێباكی و 

مشتومڕی گفتوگۆیەكی گوماناوییەوە 
لەسەر كێلی ئەو شاعیرانەی بە دڵ دەیانناسێت

ئاگرێك دەكاتەوە و پێشكەكانی دەوروبەر دەكوژێت 
ڕاسپاردەیەكی لە دەمی باپیریەوە وەرگرتووە 

ئەوینی تاریك یان ژیانی زۆردار فەرمانی ڕاگەیاندووە 
تا چنینی مافوورم تەواو نەبێت 

بۆت نییە بمریت 
ئای ئاگری هەناو چەند خوێنی پڕ شكۆ

لە ددانی دیكتاتۆر بووەتە ڕووبەری تابلۆیەك كە ڕەنگ تێیدا دڵتەنگە
وای ئاگری هەناو چەند خوێنی پڕ شكۆش

لە دڵی شاعیرە نامرادەكە پلدەدات و ناشزانێت ئادەم لە بەهەشت یان دۆزەخ شەڕی ژیان بەتاڵدەكات
هەر وا بمێنەرەوە و ڕازت مەدركێنە 

ئێمە ئاوا دڵ و چاومان خۆشبیندەبێت و خۆشماندەوێیت
لە پێشوازیی خۆشەویستی خۆمان 

بە بوتڵێك مەیەوە كە لە بەهەشت خۆشكراوە وەستاوین
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تا ئەفسانە سەرسوڕهێنەرەكەی دەماندۆزێتەوە 
هەر یەك كەس ئاگری دۆزییەوە و هەمیشەش لە كاتی پێویستیدا دەردەكەوێت

                              كانوونی یەكەمی 2014 هەولێر
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لە نوێژی ئەم بەیانییەمدا كەوتمە ناو شكۆی ئاگر و ئاوی 
سرووش و بەرزبوونەوە

دەمی گۆزەی پڕم شۆڕكردەوە ناو زەریا 

زەریا مەی پێخۆش نەكرا 

گۆزە و زەریا ئێمە پێكەوە لەبەر نازی نەرم و بۆنداری ئاشناییدا زۆر ڕۆیشتووین

من پیاوێكی بێ ڕێگام و پرچم هاتووەتەوە سەر ناوچەوانم 

دەڵێی لە ئاگرەوە هاتووم 

خۆ بدەنە بەر گەرمایی دەمودووم

كتێبی حاڵم زۆر داوە بە هاوەاڵنم بیخوێننەوە 

لە یەكەم خەڵوەتدام و سەرگەرمی ئەوەم شادبم بەوەی خۆشمدەوێ

خودای ناو تەورات 
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خودای ناو ئینجیل 

خودای ناو قورئان 

تەورات و ئینجیل و قورئان 

داستانی خودایەكم بۆ دەگێڕنەوە الوالو بە پەرژینی بەرز بكەمەوە 

سێبەری پڕپڕە لە دڵی ترساو 

گەشەی ڕۆح لە دوا خەڵوەتدام و ئەم خۆشویستراوەم بۆ ورد ناكرێتەوە 

بولبولێك لە پاڵ گوڵێكدا دڕكی لەژێر پێیەكانی الداوە 

تاسەی خۆی بۆ هەڵدەداتە ئاسمان و پێیدەڵێت 

تاسە سادەیە وەك دەستخستنە سەردڵی پەیامبەرێك

پەیامی وەرگرتبێ و لە چاوەڕوانی ڕاگەیاندندا مابێتەوە 

یان بارینی ڕشێنەیەك لە هەورێكی تەنك و ڕووخۆشی یاڵی ئەسپ لە سەما و بردنەوەی پێشبڕكێدا 

ئەرێ خودا لە شێوەی چیدا ئادەمی دروستكرد 

چیشی بەخۆی چواند و وەك بۆنی خۆشیی خۆی هەڵیدایە ئاسمان 

خۆر لە پشت سەرم ئاوابوو 

بەشێوەیەكی سەرسوڕهێنەریش ڕۆژبەڕۆژ كورتتر دەبێتەوە 

كەسێكی تەواو تووڕە و دەم تاڵ و تفتبووش

لەبەر دەرگای بەهەشت یان دۆزەخ دوودڵ نەوەستاوە 

وەك تیشكێك بكەوێتە ناو چرایەكەوە 

یان وەك بەردێك بەرببێتەوە ناو گۆمێكەوە

گوارەی گوێی درەختیش نەخشبەند و بێپایان دەلەرێتەوە 

مرۆڤ بێدەنگ لە ئەستێرەی درەوشاوە ڕادەمێنێت و دەیەوێ شتێك بكا 

بەاڵم نازانێ چی بكات 

ژیانی تاهەتایەشی نەدۆزییەوە 

قۆزاخەیەكی خنكێنەریش پەپوولەیەكی پاراو بە سەما بەسەریدا نیشتووەتەوە 

خودایە مەماندەرە دەستی كەس و بەزاری خۆت بانگمانبكە 
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دێمە دیداری ئاشنا و لە دڵم ورد دەبێتەوە

ڕێگا و ڕۆیشتن هەموو ئومێدیان تێدا كۆدەبێتەوە و لە سادەیی تاسەدا خۆدەدركێنن 

ئادەم چووەتە ناو كاتەوە بە گەرمایی پێگەیاندنی میوەدا دێت و دەچێت 

                                تەممووزی 2015 هەولێر
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 تۆ بڵێی چوارڕیانەكان بژمێردرێن و بزانین ژمارەیان 
چەندە

مــن دژی تــۆ لــە چــوار الوە چاویــان لەســەر ســێرە بچــووك كردووەتــەوە     مەبەســتمە 
مــرۆڤ هەمیشــە مەســتی و مەبەســتێكی هەیــە    ئــەو چوارڕیانــە ببــڕم و لە چــاوی مۆنی 
گوللــەدا لــە خــۆم بڕوانــم    غەریــب نەبــم بــە خــۆم    خۆشــحاڵیی شــەهیدنەبوویەك پێی 
لــە شــەقامی قەدەغەكــراو دانــا    چــاوی ڕكهەڵگــری ســەر ســێرە تــا لێــواری تەقیــن پــڕ 
هەڕەشــە بــوو    بچووكبــووەوە بچــووك تــا ژووری گلێنــەی پــەردەی دادرایــەوە    كاتێــك 
پێڵــووی ڕقــی خاوبــووەوە    مــن دەســتم بــە دڵمــەوە گرتبــوو ڕەتببــووم    ژیــان زۆر درێژ 
بــوو لەنــاو چوارڕیانــدا     چــاوی ئــەو كاتــە چەنــد ڕوونبــوو    خۆشــحاڵیی مــن هۆیــەك 
بــوو بــۆ ئــەوەی ڕوونبێــت    چــاوی ئاوێنــەی مەرەكــەب پڕشــنگ لــە چــاوی بــازی كێوان 

وەردەگرێــت و چلچــرای یاد دادەگێرســێت 

ئێستا چی دەكات

ڕابردوو چی كرد

ئەرێ دەبێ داهاتوو چی بكات

لــە ســەرەتای شــەوەوەش ئاوێنــە كوێــر دەبێــت    بە دوو دەســت لك و چڵەكانــی ناو تەمم 
الدا    ڕۆحــم بــە موورتــك و بەاڵڵووكــی پەرژینــی باخێــك هەڵواســی    خــۆر بەســەریەوە 
پشــوویدەدا    میوەكانــی گەییبــوون گوللــە لێیدەكشــێتەوە و هەڵدەبزڕكێــت    مانــگ ئــاوا 
نابێــت لەنــاو ئــاودا دەخنكێــت    كــە هەڵــدێ دەیــەوێ لەنــاو ئــاودا بمرێــت یــان بــەالدا 
بچێــت و ســروودی شــەوی ڕوون بــە ئــاوازی بــاو بچڕێــت    ئەگــەر ئەســتێرە ســاڵوی 
لێوەربگرنــەوە ئــەوە بــێ پــەروا لــە بێهوودەییــدا دەمرێــت    ئەگــەر ســاڵوی لێوەرنەگرنــەوە 
نــاوی ئــەو بەردانــە لەبــەر دەكات كــە بــۆ كێــل دەتراشــێن    ماچیدەكــەم و بەترســەوە 
ســەیری دەوروبــەر ناكــەم و شــەش جــاری تــر ماچیدەكەم ڕوخســارێك هەمیشــە دەمەوێ 
بیهێنمــەوە یــاد    وەك ڕۆژی ڕوونــاك ســاكار و هێمنــە    ســەیركە دەبینم مانــگ دەگۆڕێ    
مانــگ گۆڕانێكــی نهێنییــە لــە دەروونــی مــرۆڤ و ئــاژەڵ و باڵنــدە و پەلــەوەر و زینــدەوەر     
پاشــان سروشــت دەبێــت بزانیــت جەنگــی نهێنــی بكەیــن    جەنگــی نهێنیــی مــرۆڤ و 
ئــاژەڵ و باڵنــدە و پەلــەوەر و زینــدەوەر و سروشــت ئاســمان شــۆراوە    بێنــەوای شــەوبا 
ــاو یاقــووت دەكات    گــۆزە بەســەر  ــی ن ــە ڕوون ــی ب ــا    ناوچەوان ــووش دەب هێنــاو كڕن
زەویــدا قڵــپ دەكاتــەوە و زەوی دەشــۆرێت    ئاســمان لــە زەویــی شــۆراو شــەرمدەكات     
كەڵەكێــوی گــۆزە بــە شــاخیانەوە هەڵدەگرن لــە ئاگــری دۆزەخ پڕیدەكــەن و بۆماندەهێننە 

خەڵوەتــی گــەرم    خەڵوەتــگا ســەری بــە ئاگــری یەكەمیــن ســووتان داپۆشــراوە
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چوارڕیان و شوێنی تر 

گۆڕەپانی یاری و شوێنی تر

ناوەندی شار و شوێنی تر 

ــگا    بەیــن و نابەینــێ  ــەرزەك و بەهەشــت و خەڵوەت ــر و دۆزەخ و ب ئێــرە و شــوێنانی ت
هــەوا دەگــۆڕن و لەنــاكاو دەمــرن    كەڵەكێــوی وەرە دەمــەوێ دوای خەونبینینێــك بتبینم    
ئــەو پێیگوتــم لــە بیــرم چــوو     حــەوت خەولێكەوتووەكــە یــان حــەوت تەزیوەكــەی نــاو 
ئەشــكەوت هێشــتان ئاهەنگــی هەنگاویــان نەگێــڕاوە و گەرمیــان نەبووەتــەوە     ڕەنگــی 
تیشــكی خــۆر و هاوئــاوازی مــرۆڤ و ئــاژەڵ و باڵنــدە و پەلــەوەر و زینــدەوەر و سروشــتیان 
نەناســیوە    مــن بــە ســێ پشــت لــە حــەوت خەولێكەوتووەكــە یــان حــەوت تەزیوەكــەی 

نــاو ئەشــكەوت گەورەتــرم و ئاگــری یەكەمیــن ســووتان لێیــداوم 

ئەشــكەوت هەمــووی لەنــاو كۆتایــی خەڵــوەت و دەرگا داخســتنی خۆیانــدان الپەڕەكانــی 
كتێبــی ئاســمان كپــن لەمێــژە دەرگا خۆشــاوی ســاڵو نانۆشــێت    خەونــی پــاراو لەمێــژە 
الپــەڕەی حــەوت ڕەنگــی پڕبووەتــەوە    لەمێــژە نامــە ناخوێندرێتــەوە    لەمێــژە گەنجینــە 
بووەتــە خۆڵەمێشــێكی ســارد    لەمێــژە نقێمــی ئەنگوســتیلە ئەفســوونی تێــدا مــردووە    
لەمێــژە ماچــی وەفــا و ئاشــتبوونەوە ســاردبووەتەوە    لەمێــژە كاروانێــك لەنــاو فنجانــی 
قاوەگــرەوەدا تووشــی ڕێگربــووە    لەمێــژە خەوتــووەكان خــەون بــۆ یەكتــر ناگێڕنــەوە و 
بەخەونــی خۆشــی یەكتــر دڵخۆشــنین    بــە قووڵــی چووینەتــە نــاو خــەون و هەرچــی 
خەونمــان هەیــە دەیخەینــە ســەر پشــتی ئەســپ و بەرەڵــاڵی نــاو گیــای تەڕیدەكەیــن تــا 
دەگاتــە دوا ســنووری خوانــی خــودا    ســوارچاكی سروشــت دەیگرێتــەوە و دەیهێنێتــەوە    
دەرگای ماڵمــان خۆشــاوی ســاڵوی دەنۆشــێت و خۆشــحاڵی دەنوێنێــت كەربێك شــەكربوو 
لــە خونــاوی هەواڵێكــی خۆشــدا توایــەوە    گیــای تــەڕ چركەكانــی مــرۆڤ و ئــاژەڵ و 
ــی  ــە تەنیشــت گوڵ ــەوەر و زینــدەوەر و سروشــت دەژمێرێــت    بولبــول ل باڵنــدە و پەل
پشــكووتوو پەلوپــۆ و پەڕوباڵــی لــە ئــاوی پــاك هەڵێنــاوە و چێــژ لــە پــێ لەســەر عەرددانان 
ــام  وەردەگرێــت    نیــگای ئاشــنا و نیــوە ئاشــنای دەزووی مــۆم خوێنــی بەجــۆش هێن
خوێنــم جۆشــا دەتوانــم یەكپشــوو بكەومــەڕێ تــا گوڵــی نەرمونیانــی فریاكــەوێ چرپەیەك 
لەبــەر گوێــی پەپوولــەی نیشــتووەوەی بەردەمــی ماری كلكســەردا بــكات    بچێتــەوە الی 
چــرای یەكەمیــن ڕووناكــی و خۆرێكــی گەرمــی بەســـــەرەوە بێــت    خۆر یەكــە و نابێتە 
دوو ئاگــری یەكەمیــن ڕووناكــی نەرمــە بــاڵ ناســووتێنێت    بــاڵ بۆ خــۆی ڕازێكە خولێكی 
بــە دەوری ئاگــری یەكەمیــن ڕووناكیــدا مــاوە    بچێتــە دیدەنــی كەســێك دڵــی خەبــەری 
داوە ئەســتێرەیەكی نوێژكــەر دەبێتــە قەڵەمڕەنگــی     تابلــۆی خۆرێكــی نــەوی دەكێشــێ 

دەگاتــە كاغــەزی بەردەســتی و ناگاتــێ    لــە یــەك كاتیشــدا هەڵــدێ و ئاواشدەبێـــت 

                                    نیسانی 2016 هەولێر
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 شەوی گۆڕینی ساڵ

درەخت و هەزار و یەك هێشووی ڕاز 

ئاگر و هەزار و یەك پڕیشكی سەركردوو

ماسیگرە و هەزار و یەك ڕووباری خرۆشاو 

قۆزاخە و هەزار و یەك كرمی ئاوریشمینی لە تاریكیدا ڕاكردوو

 نیشــانەی شــانازی و دیارییەكــی بەســۆز دەبــەم    دەچمــە نــاو ڕەگــی گــەرم لەنــاو چــڵ 
و پــۆپ نزیــك هێالنــەی حاجــی لەقلەقەكــەی بــرادەرم هەناســە دەدەم    دەمــەوێ قــەاڵ و 
قوللــەی ئەفســانە لەبــەر چاوم بــەالدا نەیێــت دەشــمەوێ دان بدەمەوە حاجــی لەقلەقەكەم    
تفەنــگ بــە یارمەتیــت لــە كــوێ ڕۆیكــەم    شــوێنی ڕۆكردنــی دان ماڵێكــە دەســتی یاری 
بەهەشــت ڕایخســتووە و چــاوم بەســەریەوەیە    لــەو ماڵــەدا خوداوەندانمــان پێشــوازییان 
لــە ســاتی چاوەڕوانیكــرد    خــۆری ســاتی هاتــن پەنجــەرەی ئــەو ماڵــەی گەورەتركــرد    
شــەونم لەســەر گیــای خەواڵــوو دەمێنێتــەوە تــا دەبێتــە دوا تەڕایــی ســەر لێــوی ئەوانــەی 
لەنــاو دڵــی خۆیــان ڕۆیشــتن هەتاویــان لێئاوابــوو پێیــان لــە فەرهەنــگ گیربــوو لەمدیــو و 
ئەمدیــوی چیــا ماومەتــەوە    نووحیــش بەرزایــی ڕزگاربوونــی بــۆ دانەنــاوم    گەیشــتووەتە 
ئێســكم داوابكــەم خودایــە ڕۆژێــك پێــش ڕۆژی دیاركــراوی مردنــم بمــرم    تــا ڕۆژێــك 
ــەو ڕۆژەم بدەمــە ئەســپێكی دڵ داخكــراو بچێتــە  ــی ئ ــاو و نان ــم بهێڵمــەوە و ئ ــە ژیان ل
ــی ڕاوی ئەســتێرەیەكی  ــەر نابێتــە ڕۆژەكان چەپۆكبــازی و هەســت پشــكووتن    ئاگــر ب
ڕەفتــار بــاش نۆبــەرەی دایكــە حەوابــوو     نۆبــەرەی دایكــە زەویــش بــوو    بــە دێڕێــك 
پێیگوتــم بــا برایەتیــت لەگــەڵ گــۆڕم بــە نهێنــی بمێنێتــەوە تــا دێیــت مــن نهێنییەكــە 
ئاشــكرا ناكــەم    ڕەنگــە خــۆت نهێنییــەكان لەبیــر بكەیــت مــن بەبیــرت دەهێنمــەوە    
لەبیركــردن و بەبیرهێنانــەوە بەتــەك یەكــدا دەمێننــەوە    هەتاو بــەر ئارەقــەی ناوچەوانیان 
دەكەوێــت    هەمــوو ســاڵیادێك شــەوی گۆڕینــی ســاڵ پەلكێــك لــە پەلكەزێڕینــە بهێنە لە 
پشــتێنی گۆڕەكەمــی بســووڕێنەوە هەتــا هــەر حەفــت ڕەنــگ دەهێنیــت    بۆ مــن دەبێتە 
بەســەرهات و گێڕانــەوە شــوێن پاژنــەی پێــت دەبێتـــە جێــگای ڕۆكردنــی دان بــۆ حاجــی 
لەقلەقــە نامرادەكــەی بــرادەرم    حاجــی لەقلــەق لــە ناوقــەدی قــەاڵ و قوللــەی ئەفســانەدا 
هێلكەكانــی شــكاند    مــن گــۆڕی ئــەوم    نــووح زێوانــە و الفــاوی لــێ الدەدا گوڵێكــم بە 
دەســتەوەیە ســۆز لــە گۆنــای كۆدەبێتــەوە    نامــەوێ لەســەر گۆڕەكــەی دانێــم    دەمەوێ 
بیدەمــە دەســتی    گۆڕەكــەی ســەیوانێكی بەســەرەوەیە    منیــش لەنــاو كاڵوی گڵۆپێكــی 
شــەقام یــاری غلۆركردنــەوەم بــە ســێوی ئــادەم و زەنگوڵــەی كەنیســە كرد    ســەختبوون 
و ترســی هەردووكیــان لێكیانــدا    خوێــن تەنیــا لــە برینــدا شــۆڕ دەبێتــەوە    تەنیــاش لە 
برینــدا شــێوەی برینــدار ناگۆڕێــت    خوێنــی حاجــی لەقلەقەكــەی بــرادەرم لــە ناولەپــی 
ئێمــەدا وشــكبووەتەوە لــە حــەوت ئاســماندا ئەســتێرەم هەبــوون    دەنگێكــم بۆ هــات هەر 
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وشــەیەكی ئاشــقی وشــەكەی دی بــوو    هەرچــی دیاریــی خــودا هەیە لە ڕۆحــی زەوی و 
ئاســماندا    هەوێنــی مــاڵ و باخەوانــی بەهەشــت بەخشــیان بــە لێــوی بەســتراوی پەرژین 
و بــاخ دەرگای مــاڵ یــەك نییــە دووە    ماڵـــت لەباوەشــی خامۆشــییە و لــە بــەردە جــوان 
ڕیزكراوەكانــی دەوروبەریــم پرســی    بــە دوای نیشــانە و حیكمەتــدا هاتــووم    شــار لــە 
ناوچەوانییــەوە دیــارە وا ماڵێكــی هێــدی هێــدی تاریــك دەبێــت    ڕۆحێــك ڕووی خــۆش 
و پــڕە    گــەورەی خــۆی بینیــوە و لــە دەرگایــەوە دەردەچێــت و پشــوودەدات    دوای 
چاوگێڕانێــك ئاوێكــی لێــڵ هەڕەشــەی كــرد و بەرزبــووەوە    لــە دەرگای مــااڵن چــووە 
ــش  ــە پێپانەكانی ــەربان    مراویی ــە س ــەدا چوون ــە قاڵدرم ــەڵ ب ــەپ و تەمب ژوورێ    ت
پــێ لــە ئــاودەدەن و پــرژە هەڵــدەدەن    پاشــان دەچــن لەســەر گــەاڵی پانــی هەنجیــر 
باڵیــان دەوەشــێنن ژیــان تانوپۆیەكــی ســەیرە دەمانباتــەوە ســەر ڕێــگای مــردن    بــەاڵم 
نامانهێنێتــەوە ســەر ڕێــگای ژیــان    ژیــان و مــردن بــە دەنگــی دڵنیــا بۆمــان پێدەكەنن و 
خۆشەویســتی    و خۆشەویســتمان پێشــاندەدەن    گەرمایــی ناوچەوانــم لەســەر دووگورد    
ــەوە  ــەواوی ئارەزووم ــە ت ــی    ب ــژدا خۆشەویســتی و خۆشەویســتم نەبین ــە نوێ جێمــا ل
لەنــاو ئاوێكــی ڕوون بــە دوای ســێبەری مانــگ یــان تریفــە كەوتــم بیگــرم یــان بچمــە 
نــاو ســێبەری ماندووبــووم ســییەكانم داوایــان دەكــرد لــە قەفەســی ســینگم بێنــە دەرێ    
مانــگ بەزەیــی بەمنــدا هاتــەوە یــان كاتــی خۆی بــوو لــە چــواردەدا نەرگزیەتی بەرزبــووەوە 
وەســتا    چوومــە نــاو ســێبەری و خۆشەویســتی و خۆشەویســتم ناســی تریفــەش گوتــی 
بمگــرە و پەنجەكانــت لــە كەمــەری گۆشــتنم نقــووم بكــە    ڕێــگای ژیــان دەگاتــە فریــای 
ناڵــەی بــەردە ســەرەتایییەكان و بیركردنــەوەی پێــش پرســیارەكان    ڕێــگا ئــەی هاوڕێــی 

بێدەنگیــم بیــرت لــە دار و دەوەن و دڵخۆشــی دڵبەخــوداداوەكان كردووەتــەوە 

هێلكە ترووكان

فڕێدانی دێوجامەی بەرچاوی باڵندە 

گلەیی ئاوێنەی ماڵی چۆڵ 

ــی  ــف دڵ ــازی پشــتی كەروێشــكێكی گۆشــتن حەی ــە نی ــزم ب ــە هــەوری ن دەســتدان ل
ــاو دەســت  ــەوە كــێ ســەیری كــێ دەكات     دەســت لەن ــۆ نەخوێندرای ــت ب ڕێبوارەكان
ــرت  ــووی وای لەبی ــندە ب ــەوەی بەخش ــەر ئ ــت    لەب ــتیان بەردەی ــت لەدەس ــان دەس ی
چــوو تریســكەی چــاوی پشــیلە لــە دەمــی تاریكــی دیكتاتــۆر هێــزی گەشــەی وەرگرتووە 
ــاژاوەدا گــەورە و گەرمدەبێــت    حاجــی لەقلەقیــش ســەری لــە دەمــی  ــە ئ بــەردەوام ل

ــت ــەی دەردەهێنــێ و هەســت ڕادەگرێ هێالن

                                      ئایاری 2016 هەولێر
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 شەڕەكەم تەواو دەكەم و دێم

دێــم هاتنــم ئاســانە    بــەاڵم لــە گەیشــتنم دەترســێم    ســەر لــە ئێــوارە چاوانــت ئارامــی 
گرتبــوو    دەســتی سۆزیشــت لەنــاو ڕووناكــی دیدەنــی جاویــدان پڕبــوو لــە ئاوریشــمی 
ڕایەخــراوی خورپــەی گــەرم    تــەواو خومــاری بــاران باریــن بــووی    هــەور بــە دڵتــی 
ــەاڵ و  ــەردەی ق ــی خــۆت پ ــری بەخت ــا    ئاگ ــت دان ــی و دەســتی لەســەر ناوچەوان زان
كۆشــكی كۆنــی هەڵدایــەوە    دەموچــاوت لــە یەكــەم نمــەدا شووشـــت و ئەشــق گەرمبوو    
هەواڵێــك لــە ئەشــقدا خرۆشــاوە    ئەوانەی ســەیری كاتژمێــری دیوار دەكــەن    هەموویان 
كیــژ و كــوڕی كاتژمێــرن    بــە شــوێن كاتــەوەن وەك كاتیــش یــەك لــە دوای یــەك بــە 
دوای دیتنــەوەی ئاگــردان    پرســیاری نەكوژانــەوەی و خــودا و نەمــری دەكــەن    باڵنــدە 
ــەی  ــم هێلك ــی بێڕەنگ ــی بێڕەنگی ــەرەی ماڵ ــە پەنج ــوو    ل ــە لێوەوەب ــان ب ــن بزەی هات
هــەزار ئومێدیــان دانــا    لــە چاوەڕوانــی چوونــە ژوورەوەمــدا دەترووكێــن    ئــەو بااڵنــەی 
ــە  ــە تەنیشــتیان دانیشــتووە و دەیاننێــت ب ــە بنــدا گەرمدەبێــت    خــۆر ل ــان ل هێلكەی
ســینگییەوە    خــۆر لــە ئاســماندا تەنیایــە تەنیایــی بێــزاری نــاكات و نیــگای لەبــەر پێیان 
زیاتــر دەڕوا    هــەر كاتێكیــش هەســتیكرد یەكێــك تەنیایــە و تەنیایــی بێــزاری كــردووە    
ــاو هێلكــەی  ــی لەن ــت دەڵێ ــی دەبێ ــدە تێكەڵ ــە تەنیشــتی دادەنیشــێت    هێن ــت ل دێ
تــرووكاودا ماڵیــان هەیــە    دەبێــت ناونیشــانی ماڵیشــیان لــەو باڵندانــە وەربگریــن كــە بــە 
ئاســمانەوەن و قســەیان لــە دەمــدا نامرێــت    ئــەو پرســیارە لە خۆمدەكەم قســە لــە دەمدا 
نامرێــت    لــە گوێــدا خــۆی دوا دەخــا    تــۆ بڵێــی خــۆری تەنیــا قســە بەنــاو تاریكیــدا 
بســووڕێنێتەوە    تاریكــی ســەری لەبــەر خۆیــە و ڕێــگاش تاســەی بەیانــدەدات ئاگــری بــە 
جۆشــی ئەشــقی خــۆم هەڵكــردووە    هێــزی ڕژانــی ئەســتێرە و شــەرابی حــەوت ســاڵە 
هەواڵێــك لــە دوا قومــدا خرۆشــاوە    هاتــووم شــەڕەكەم تــەواو بكــەم    هەرچــی هەمــە 
لەبــەر پێتــی ڕۆكــەم    قــەرزی خۆتــی لــێ هەڵگــرە    بــەرەو ماڵــی بێڕەنگیــی بێڕەنــگ 
دەگەڕێمــەوە    بــۆ ڕوخســارت عەوداڵبــووم    ئاگــری بەختــی خــۆم یاربــوو دۆزیمــەوە 
دەمدەیتــێ بــۆ خۆمــی ببــەم    ئاگــری برووســكە نەمرەكانــی پێخۆشــبكەم    برووســكە 
نەمــرەكان لــە دەســتی فریشــتەدا كەوتوونەتــە خــوارەوە    فریشــتە لــە ڕووناكیــی چــرای 
خۆیــدا دەژی    چــرای ئــەم چــوار ڕەنگــە نابێتــە پەلكەزێڕینــە    بــا دایگریــن و بەروانكەی 
منــدااڵن هەڵبدەیــن    ســێبەری نــان و ئــاو و دەســتگرتنی گەرمــە    بــا قســە لــە گوێــدا 
ــە ژوورەوە     ــەردەم پەنجــەرەوە دەوەســتێندرێ و نایەت خــۆی دوا نەخــات    ڕووناكــی لەب
وەك نەخۆشــێكی نزیــك لــە مــردن خڕەخــڕی ســینگیدێ و باوێشــكدەدا    دێــم هاتنــم 

ئاســانە بــەاڵم لــە گەیشــتنم دەترســێم 

                                     حوزەیرانی 2016 هەولێر
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 وەرە بەدوامدا لەم زەریایە جۆگەلەیەك هەڵبگرین

1964/6/20 الوالوی سپی بەدەوری سەبەتەی مەلۆتكە لەسەر داندراودا سەری هەڵهێنا 

ڕسكانی گیان لە هەرەمی پاشای حەفت واڵتان 

بە جۆگەلە و جۆالنە و زار و نزارتر

 ژان لە پشتی بابە ئادەم شكا و گەرد بەگەردی خۆڵی ماچكرد

وەك ڕووباریش بەم دەشتە پان و بەرینەدا سووڕایەوە 

دایە حەوا كتوپڕ لە ناوەڕاستی ڕووباردا وەستا و ئاگرێكی ئەفسانەیی كردەوە  

پەڕەسێلكەش ئاوی شەوی بن كووپەی ماڵی منی 

بردەوە گۆزە و جامی خوداوەندان و ڕۆشنبوونەوەی ئەشق

بۆسە لەسەر زەمین شكا و ئاو لە ئاگر دووركەوتەوە 

شیلەش لە درەختی دووبەهار ڕژا زەوی لێی بەهرەمەندبوو

ناوكبڕینی نواڵە بوو بە پەڕەمووچی هەزار و یەك ڕۆشنایی و كتێبی تەواونەكراوی لێوبەبارەكان 

 بە ئومێدەوە خوێندمەوە 

نوێژكەرانیش دەستە و ڕست دەیانخوێند

گەیشتنە تات و حەوزی دەستنوێژگرتن و بەڕێكەوتنەوە

ئەو شوێنەی لێی هەڵەنین و ئاو لە ئاگری دووركەوتووەتەوە

دایە حەوا لە نزیك دارسێو لە جیهان خۆشبوو 

واخۆی دەنوێنێ كە هیچی نەبینیوە و نەبیستووە 

فرمێسك و بزە ئاسوودە بوون و دڵباشییان نیشاندا 

زەوی مردووش ژیایەوە

نەیی دڵتاساویش وەك مردووی حەفت ڕۆژە دەم وشك

دەســتی بــە هــااڵوی یەكەم ئەشــقم خســتە ناو دەســتی بابــە ئــادەم و چوومە ڕێــگای چیا 
و بیابــان    درەنــگ گەیشــتم    چیــا و بیابــان نووســیمیان و سڕیشــمیانەوە    خاڵێكــم لە 
ڕوخســاری خــڕ و ڕوومەتــی ســووری ســێودا مایــەوە    ســووتانی دووبارەكردنــەوە    ئــەو 
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شــوێنە بەزایەڵــە كەوتووەیــە لێــوەی بەڕێدەكەومــەوە    لەگەڵیــدا مۆمــم گریانــد    مــۆم 
خزمەتــی مەرگــی خۆیــدەكات    مەرگــی مــۆم پیــرۆزە و هاوارێكــی نــەدركاوە    لە هەموو 
برینێكــدا خوێنــم و دڵۆپــە ڕژاوەكان بــە هــاوار دەســپێرم    هــاوار شــەرابی حــەوت گۆزەی 
لێهەڵدەقوڵــێ    بــەران لــە شــەوی قوربانیــدا قــۆچ لــە مەشــخەڵدەدا و چــاوی الی چەقــۆ 
دەنووقێنــێ    شــێوەیەك لــە نێــوان ڕۆبــۆت و ئادەمیــدا بۆنوبەرامەیەكــی تــەڕ باڵودەكاتــەوە    
ســێبەری شەمشــەمەكوێرە و هەڵــۆش بەســەر شــاردا دێن و دەچــن    دەیانەوێ بیانناســم    
ــە ڕوخســار و  ــدی ب ــی پەیوەن ــوو    نەمتوان ــی زســتانە ونب ــە باخچەیەك ــاك ل ــەوای پ ه
شــوێنەكانەوە بكــەم    نەشــمتوانی پەیوەندیــم لەگــەڵ ڕوخســار و شــوێنەكان بپچڕێنــم    
ــڕا     ــەوالدا گێ ــال و ئ ــە ڕوخســار و شــوێن بێدەنگــە    چــاوی ســێبووریم بەم بەشــێك ل
ڕوخســار و شــوێنەكان ڕوویــان لێوەرنەگێــڕام ئەســپیش بۆنــی تــاژی كرد و چووە مەشــقی 
ڕاو    لــە مەشــق و كەڕەنــای جەنــگ ڕەوییــەوە و دەســتی بــە هــااڵوی یەكــەم ڕاوی لــە 
دەســتی مەیتــەرەوان ڕاپســكاند    مامزێــك لــە بەردەمــی تــاژی ڕایدەكــرد و دوو باڵنــدەی 
خۆشــبێژیش بــە شــاخیەوە بــوون    ڕۆژێكــی كــورت چــاو پــڕ ناكاتــەوە و ناشــتوانێت دڵ 
هێــور بكاتــەوە پاشــماوەی كۆتاییهاتنــی چیرۆكەكــەش دەســووتێت     باڵندەیــەك لەســەر 
ئــاوی بــن كووپــەی ماڵــی منــدا هەڵفــڕی و پەڕەكانی لــە دەموچاومــدا    مانــگ ده ركه وت 
ــادەم و حــەوا و بابەنوئێــل پەرچەمــی  و زەینــی ئەســتێرەكانی خوێنــدەوە    درەختــی ئ
ــتن  ــەوە گەیش ــەواش ل ــادەم و ح ــێن    ئ ــدا دادەگیرس ــە ناخ ــەرچاویان الدەدەن و ل س
پێــش ئــەوان خەڵكانێكــی زۆر مــردوون    بــەاڵم بەخیلــن    گۆرانییــان بــۆ ئــەوان نییــە 

و ناویشــیان بــە كــەس ناڵێــن 
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لە ئاستانەی فریودا دێمە خوارێ 

تاسە دایگیرساندووم و شوێنپێی یار دەمبا تا تەماشای شوێنی پەیامهاتن بكەم

پێی یەكەمم لەسەر ژیان 

زوو زوو ڕەنگی دەگۆڕێ و ئەشقیش دەستپێدەكاتەوە

بەاڵم نازانێ لە چی و بە چی دەستپێدەكاتەوە

سەرەتای هەبوو 

كۆتایی دەبێ یان نا نازانم

سەر دەهەژێنم و چاوەڕواندەبم

پێی دووەمم لەسەر مردن 

هەزار و یەك پەیژەی نامۆ و بێناونیشانت لە پێشدادەنێ

بەر لەوەی سەربكەوی ئاماژەیە بۆ هەرەس و كۆتایی 

پێی سێیەمم لەسەر ناوچەوانی پڕ هەستی چاوەڕوانی

هێند لەسەر بەرماڵی ئەستێرە بەسەرداڕژاودا 

بە دەوری مۆمی حەوت جار داگیرساو و خۆری ماتی بەیانییان سووڕامەوە 

سەرم سووڕا و سەرم بە ناولەپی جوانێكی بێڕوخسارداكرد

هەقیقەت وەك چەقۆی بەجێماوی دوای كوشتنێك

هەردوو دیوی فریومان دەدا و زەنگێكی بەهێز لە شوێنی پەیامهاتن لێیدا

سەری گۆزەی داگیرسانیش هەڵدراوەتەوە
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لە بەرزەخ بەرەو ماڵی خۆم دەبمەوە

بەو ئاگرە دەسووتێم 

كە لە بینینی دەترسێم

هێشتان هیچ ئاگردانێكیش بەتاڵ نەبووە 

شكۆ و شانازیی من ئاگرێكی ڕوومەتكراوەیە لەناو باخێكی میوەدا

لە ڕازی ڕاماوم و شانەكانی دڵیم خانە خانە گواستووەتەوە لەشم

بەرەو ماڵی خۆمم دەباتەوە و مووچڕكی گەرمم پێدادێ

لە سووتاندا دەمامك و پەردە نییە و هیچ شتێكیش ناشاردرێتەوە

سووتان قوواڵیی هەزار چاو و نوێژی یەكەمە

ڕێگای هاتن و ڕۆیشتن دەزانێت 

پێاڵوی لە لۆكەی یەكەم بەری كێڵگەیە

هات و ترپە و تەپەم گوێ لێنەبوو 

كە ڕۆیشت بە چاومدا هاتەخوارێ 

چووە ڕیشاڵی ڕووناكییەكی خاكییەوە و زەوی ترووكا

دڵیش یەكەمین دەفی لێدانی خۆی لێدا و باڵی ڕسكا

ئەستێرە لە فڕینێكی ڕوون بەسەر باڵدا ڕژا 
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جارێكیان بەڕێگای ناوچەواندا ڕۆیشتم

لــەو چۆاڵیییــەی تەنیــا ڕەگــی درەخــت لەنــاو خــۆڵ ی بەهێــزدا ئارامــی گرتــووە    بەبــێ 
ــی  ــە منداڵ ــاو كــە ب ــاو شــكۆی تەشــتێك ئ ڕاســپاردە و وەســیەت دەمــرم    ســەرم لەن
تێیــدا دەشــۆرام دەحەســێنمەوە    ئاگــر داوات لێدەكــەم ڕاســپاردە و وەســیەتم بنووســی    
ــووم  ــد گەورەب ــووەوە هێن ــا كردب ــۆ ب ــم ب ــری دڵ و ناوچەوان ــە ئاگ ــووم ب ــراوێك ب بەخش
چــاوی چاودێرەكانــم داپۆشــت    بــا لەســەر بــرۆی اللــە مەســت و پیاڵــە لەدەســت دڵــی 
گەرمدەبێــت و هــەر لەخــۆوە دەبێتــە بــای پاڵــە و لــە كێڵگەكانمــان دەمێنێتــەوە    ڕەگــی 
نــاو خۆڵــی بەهێــز ڕۆشــنایی گەشــە بەنــاو خۆیــدا دەگێــڕێ    دڵ ڕێــدەكات و دەچێتــە 
ــوار ڕوخســار زۆر  ــوەی چ ــا     جیل ــر و ب ــاو و ئاگ ــوەی ڕوخســاری خــۆڵ و ئ ــاو جیل ن
نییــە    كەمیــش نییــە    مانــەوەش لەناویــان شــتێكی گــران نییــە    چۆنــم بیركــردەوە 
گەشــتەكەم وابــوو    لــە چیــای پارێــزراودا دڵ پێــش ڕووكار هاتــە الم    ئامــان بــەالی 
جیلــوەی ڕوخســاردا بــڕۆ دەگــەی بــە نەرمایــی دڵ و دەپشــكوێی    وا لــە ئەســتێرەكان 
دەكەیــت بەســەر ڕوخســارەكاندا باڵوببنــەوە    كێــو جەســتەی یــاری بێڕەنگــە ناتوانــم 
گــوێ لــە ئــاواز و دەنگــی نــاو كێــو نەگــرم كــە لــە ئاشــناترین بریــن دەدوێ و پرســیاری 

یەكەمیــن جێــگا دەكات

                                   ئابی 2016 هەولێر
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تێكەڵبوونی ئاو و ئاگر

ــان  ــاو قەفــەس ی ــەوان لەن ــن باڵنــدەی مەل ــە شــەرحكراو دەزان ــی ڕاز و ناڵ تەنیــا مندااڵن
ــد  ــكەوە و ئومێ ــۆ پێش ــت ت ــگۆترە و دەڵێ ــی زواڵڵ و خۆش ــمان دەنگ ــاو و ئاس ــاو ئ لەن
دەبینیــت    قەفەســەوانیش باوەشــێنەی دەور دووراو لەدەســت هەڵدەســووڕێنێت و 
بــای ســەرباڵی باڵنــدە بــۆ خــۆ فێنككردنــەوە دەدزێــت    یەكەمیــن هێالنــە یەكەمیــن 
بەرزبوونــەوە بــۆ فڕیــن ڕەگــی دەفژەنــی و دەستخســتنە ســەردڵی شــەوی بــەرات و كپیــی 
زەوییــە    مانــگ هێالنــەی باڵندەیــە    هەمــوو شــەوێ هێلكــەی دەترووكــێ و ئەســتێرە 
بەرزدەبنــەوە لــە مــاوەی بەرزبوونەوەیــان ئــاو و ئاگــر تێكەڵدەبــن    شــای زەمیــن الســایی 
یەكەمیــن بەرزبوونــەوەی باڵنــدەی كــردەوە و كــەوت    گیانێكــی هــاری تێــدا ڕســكا و 
بــووە قەفەســەوان    ڕووناكــی لەنــاوەوەی لــە دەوروبــەری تێپــەڕ نــاكات و چرایەكیشــی 

لەبەردەمــی قەفــەس پێداناگیرســێ    بەنــاو گۆڕســتاندا بــڕۆ تریفــەی مانگــت لێــدەدا    

 مانــگ دەتوانێــت بــە بــرا بچووكــی خۆیــم بزانێ و دامگیرســێنێت    دەروێشــێكی دەســت 
بــە دەف گەرمــم و تــرس لــە باڵــی باڵنــدەدا ڕاودەنێــم تــا هەمیشــە هــەر لــە ئاســماندا 
بمێنێتــەوە    ئــەرێ تــۆ لەكــوێ چاوەڕێمدەكــەی ئــەی خــودا لەتــۆ جوانتــر قــەت نەبــووە 

                                    ئەیلوولی 2016 هەولێر
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ڕێگا هێشوویەك ترێ بوو 
هەموومان شەرابیمان خواردەوە

ــە  ــر    ل ــە ئاگ ــڕن ل ــاری پ ــەوان و ڕوخس ــە و ناوچ ــینگی زەوی گەرم ــتان س هێش
ــی  ــە ئەلبووم ــین دەدات ــقی بەخش ــە و ئەش ــوونێكی تاقان ــر ئەفس ــەودا ئاگ ــی ش درەنگان
ڕێبــەری شــار    مۆتەكــەش لەنــاو قەفقەفــی مــار قاچەكانــی گەرمكــردووە و دەریــدەكات    
خوداوەنــد بــە پرچــە ســپی و درێژەكەیــەوە بەناویــدا تێدەپــەڕێ و دێتــە شــەقامی شــاری 
ــن  ــەوە    وای دابنێی ــدا دەجووڵێن ــەرتەناف لەناوی ــی س ــواران وەك جل ــان    ڕێب خرۆش
لەگــەڵ ئــەودا هەمــوو زەوی وا خەریكــە بێتــە ســەر دەســتی ســروەیەك پێوەیە پــەردەكان 
الدەدا    شــوێنپێیەكانی لــە شــەقامە گشــتییەكەدا ســڕایەوە    شــوێنێك لــە دڵــدا هەیــە 
كــە هەرگیــز پڕنابێتــەوە پێیەكانــی لەناویــدا جێهێشــت و ڕۆیــی ئــەو بــووە ڕووناكــی و 
مــردن مایــەوە ڕێــگا بــێ مەترســییەكانم بــە ســەرنج و نیگایــەوە لەگەڵــدا ببــڕێ باڵــی لــە 
خەونێكــدا كردووەتــەوە لەســەرم دەگەڕێــت بەســەریدا بنیشــێتەوە    دەشــێ نیشــتنەوە 
ئاســوودەمبكات    باڵندەیەكــی ڕووگــەرم پەڕێكــی لــێ هەڵوەریوە لــەو ناوەدا دەســووڕێتەوە 
زەینــی مانــدووە دەیبەمــەوە ســەر زەینــی خــۆی    دەچێتــە ســەر ئاوێكــی بــە شــەختە 
بەندكــراو بیــر لــە گەرمایــی چــاوی ئەوانــە دەكاتــەوە كۆچیــان كــردووە    لــە دڵیدایــە 
ــاو دارســتان نییــە  ــاوی لەن ــكات درەختێــك ن بچێتــە ســەردانی گۆڕســتان ئاســوودەی ب
ــووە و  ــدا لەدایكب ــاوی خۆی ــی ن ــە پیتەكان ــان ل ــدا ڕواوە ی ــاوی خۆی ــی ن ــە پیتەكان و ل
خــۆی خۆشــدەوێ و ڕەگــی لــە هەناســەی جەنــگ و كــۆچ الدەدا و خــۆی گەرمدەكاتــەوە    
چەشــنی باڵنــدە و هــەور حــەزی لــە كۆچــە و لەســەر ئاگــر پێكدەگــەن    لــە شــەوی 
هەڵواســینی چــرا بــە پرچــی ســپی و درێــژی خوداوەنــدەوە    دەركەوتنــی ئەســتێرەیەك 
ــار  ــواڵودا دووج ــە گ ــێت    ڕووەك ل ــۆ دەگوش ــتان ب ــەڕی زس ــی ت ــە گوڵ ــواڵوی ل گ
ــواڵو  ــی گ ــە دەوری گوڵ ــك ب ــەوە    پەرژینێ ــەرگ دەتەقێنێت ــەی م ــت و تەڵ لەدایكدەبێ
لێچــۆڕاودا دەكێشــێت یــان تۆڕێــك لــە كەشــی دووجــار لەدایكبــوو دەچنێــت ڕابــردوو و 
ئێســتا هەریەكەیــان بزەیەكــی تــاڵ و تاریكیــان بــۆ بەڕێكردنــی ئــەوی دیكــرد و كەوانەیان 
بەكراوەیــی جێهێشــت     هەردووكیشــیان دەمــی درۆبێژیــان ناكەوێتــەوە ســەر یــەك ئــەو 
ئەمــی بــە تەرمێكــی نەنێــژراو زانــی و ئەمیــش ئــەوی بــە دەروێشــێكی دەســتبەتاڵ    پــڕ 
بەپــێ لــەم ئــاوازە تووڕەیــە ڕادەكــەم    هــەژاری دەســتی بــەرداوم    دەتوانــم بچمــە ئــەو 
شــەقامانەی كــۆگای گــەورە و كتێبخانــەی دەوڵەمەنــد و دووكانــی بۆنفرۆشــی لێیــە    پێم 
ناوەتــە ڕێگایەكــی بێگەڕانــەوە    لــە دۆزینــەوەی ڕێــگای گەڕانــەوەش دەگەڕێــم    نێــوان 
ــار و تەنكــی  ــی نادی ــە و هێڵ ــران و پێچــراوە نیی ــی وێ ــەوە ڕێگایەك ــەوە و نەگەڕان گەڕان
ــوە  ــاوی می ــوون خۆش ــدا ڕەتب ــار و تەنك ــی نادی ــاو هێڵ ــەی بەن ــێت    ئەوان ژیاندەكێش
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دەخۆنــەوە و پاشــماوەیەكی كــەم بێــرەدا دێنــەوە ژیــان گۆشــەیەكی بچــووك نییــە و لــە 
بێدەنگیــدا نامێنێتــەوە    كرێكارانــی شــارەوانی چەتــری چــرای شــەقامەكان دەســڕنەوە    
گــۆزەی هەنگویــن دێتــە ســەرڕێی كارپاكییــان ئەوەنــدە ناخــۆن بێزاربــن و هێڵنــج بدەنەوە    
خۆشــخۆش بــەو شــەقامانەدا تێدەپــەڕن داریــان بەســەر بــەردەوە نەمــاوە    لــە دواییــن 
ســاتەكانی مانەوەیــان لــە شــەقامەكاندا بــە دەستكێشــی باخەوانییــەوە دار لەســەر بــەرد 
دادەنێنــەوە    بۆنــی خۆشــی شــوێنپێ باڵودەبێتــەوە    كەڵەبــاب وێنــەی هەمــوو بەیانیانی 
ــۆش لەســەر  ــووە چەق ــەرم ڕاگرت ــی ن ــدا كێشــاوە و ملیشــی لەســەر زەوییەك ــە زەینی ل
ملــی مــردووە نائومێدیــی بــۆ ڕیشــاڵی دڵ درێژنابێتــەوە    شەكرشــكێن بەســەرهاتی بــۆ 
شــار دروســتكردەوە و ســواران چوونــەوە نــاو چــرا داگیرســاوەكان و ترووســكەی چــاوی 
ــدا  ــی خۆیان ــە تاریكی ــەوە و ل ــدا دەتوێت ــان تێ ــە و كەركەدەنی ــە و قڕن ــار و مۆران كەمتی
جێیــان دەهێڵێــت    گواڵوەكــەی لــە گوڵەكــەدا چــۆڕا چــی بەســەرهات    ئەســتێرەكە 
ــۆ  ــی ب ــین و پااڵوتن ــی گوش ــاگا    كارپاكی ــی بەئ ــاو باخچەیەك ــووە ن ــدا و چ ــە خۆی ل
گێڕانــەوە    گوڵــەكان چۆنیەتــی ئاوخواردنــەوەی خۆیانیــان نەدركانــد    بەبۆنــەی ئــەم 
نەدركاندنــەوە ســینگی زەوی هێشــتان گەرمــە و باڵنــدە حەزدەكــەن بۆ بەرزبوونــەوە بچنە 
ــە  ــت ل ــەوە باڵ ــدەی بەرزبوون ــەی باڵن ــەوە    ئ ــینگی گەرمكەن ــە س ــەریان ب ــاوی و س ن
خەونێكــدا كردووەتــەوە لەســەرم دەگەڕێیــت بەســەریدا بنیشــیتەوە و جەژنی نیشــتنەوەت 
ڕێكخســتووە دەشــێ نیشــتنەوە ئاســوودەتبكات و دەســت لــە قوواڵیــی دڵــت بدەیتــەوە     
مــن دڵــم بــۆ نــازی هــەوا لەســەر باڵــەكان دەگەڕێنمــەوە     هەموومــان دەچینــە ڕێــگای 
ــدەدات و شــەرابی  ــەكان لێمان ــازداری ســەر باڵ ــەوە هــەوای ن ــەوە و نەگەڕان نێــوان گەڕان
ــە  ــاوی خۆشــماندا لەدایكدەبینــەوە    ڕێــگا ب ــە پیتەكانــی ن بەختەوەریــی دەخۆینــەوە ل
بۆنــی خۆشــی شــوێنپێی ڕێبوارەكانی سەرخۆشــە و ڕێبــواران لە بێئاگایییەكــی درێژخایەن 
بێداردەكاتــەوە    دووبــارە خۆمانمــان خۆشــدەوێتەوە خۆخۆشویســتنمان دەبێتــە چیــرۆك 
و گوێــی لێدەگریــن    پــاش ڕەگ كۆكردنــەوە و ئاگــردان گەرمكردنــەوە بــە باڵــی تــەڕی 
ــودا    ڕێ  ــی خ ــە و دڵ هی ــان هەی ــەوە    ژی ــمان دەمێنین ــە ئاس ــەور ل ــدە و ه باڵن
ــزە  ــی خــۆی و ب ــرێ كــە هێشــتان تەماشــای ڕەگەكان دەهێنمــەوە ســەر هێشــوویەك ت
ــری و  ــاو دەگ ــەد چ ــەوە    بەس ــە كووپ ــینگی زەوی دەكات و نەخراوەت ــی س ــۆ گەرم ب
بەدووســەد دەمیــش پێدەكەنــێ    الپەڕەیەكــی ســپی بــە دەســتەوەیە بۆ ئەفســوونی تاقانە 

و ئەشــقی بەخشــین

                                      كانوونی یەكەمی 2016 هەولێر

 



488

ناوی پێشتری زەویم نەدەزانی
 ئەمڕۆ ناو و شتی زۆرتریم زانی

ــە  ــا و ل ــی نەكــەوت    خــۆی چەكــی شــانی دان ــوو لەســەر ئەســپی چەتەی بەكێوكەوت
ــەوە و بوێریــی  ــادەوەری بیركەوت ــگای شــار هاتەخــوارێ    ی ــاو مەلەوان ــۆ ن ــەوە ب چیاكان
ــەوە     ــوی لێكبدات ــە خــۆوە بینی ــی ب ــكات و خەون ــدا ب ــەڵ خۆی ــرد قســە لەگ ــەوەی ك ئ
ــر و كۆشــك و  ــل و كەپ ــەوەی ویســتی ئەســپ و ئوتۆمبێ ــا لەبەرئ ــا تەنی ــچ ن ــەر هی لەب
ڕێــگای تــووش و شــەقامی ئــارام و پەنجــەرە و ئاســۆ    ئــەوەی دوێنــێ لێــی نەدەزانیــن 
ــووح  ــن و كەشــتیی ن ــی كاغەزی ــارەی بەلەم ــاوازی زۆریشــی لەب ــێ ئ ــان بزان ــڕۆ لێی ئەم
ــری  ــك بەف ــان    تۆپەڵێ ــی ن ــت و داســتان و خوێ ــاو كــردە بەی ــك و الف ــاری تەن و ڕووب
چیــای هێنــا و لەســەر بــەردی شــەقامەكان تواندییــەوە    ویســتی شــەقام بــە روخســاری 
شــۆراوی بەیانیانــی ببینــێ و توانــای خــۆی ببەخشــێ    چیــاكان كەســیان تێــدا نەمێنێت 
دەمــرن بــاش لــە دەشــتایی ناچێتــە دەرەوە    زەوی وەك منداڵــی تێــر شــیر و خــەو لــە 
باوەشــی چەكوشــێكی ئاگرینــدا نوســتووە و مێشــی چەتــوون لــە برینەكانــی دەردەكات و 
بــە ڕێكخســتنە ســاكارەكەیەوە دەمێنێتــەوە    پێــش ئــەوەی مــردوو بمرێــت و شــوێنێك 
ــە  ــەوەی دەرگا كلیــل ل ــۆ كردن ــوو    ب ــاوی پەلكەزێڕینــە ب ــۆ ناشــتن زەوی ن هەبێــت ب
قفڵــدا دەســووڕێ    چیــاكان ڕوونــاك بوونــەوە و ســوارەكان لــە دەمــی ئاســۆ هاتنەخــوارەوە    
ئاســمان داگیرســا و دەچینــە ناویــەوە    ئێمــە هەیــن وەك ئەســتێرە و بوێریشــین وەك 
بەیەكگەیشــتنی ڕەنگەكانــی پەلكەزێڕینــە    ناوكــی پشــكۆ ڕەنگــی لە ڕەنگــی پەلكەزێڕینە 
ــاو  ــەوە    لەگــەڵ خۆمــان دەیبەینــە ن ماتتــرە    ئاوێكــی پێیــە پێشــتر نەمانخواردووەت
دیمەنــە نوێیەكانــی سروشــت و بــە تەنیشــت بەرەكانــی شــەڕ ڕەتدەبیــن    ئــەوەی دوێنێ 

لێمــان نەدەزانــی ئەمــڕۆ لێــی بزانیــن 

                                      كانوونی دووەمی 2017 هەولێر
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ئەو سێوە ساردەم لە ئادەم وەرگرت

ــە گۆڕســتانی گوندێكــی  ــەوەی ل ــەوە ل ــم و بیركردن ــەوەی دەســت و خەت دوای خوێندن
دەشــتایی بەخاكــم بســپێرن خــۆم ڕاهێنــاوە بچمــە پیاســە و گفتوگــۆی چــاو لەگــەڵ 
كەژاوەكانــی شــەقام گەرمكــەم و هیــواكان وەك ســێو بــە تەنافــی ڕێگاكانەوە كــراون مەیان 
لێــدەڕژێ     گەواڵەیــەك زەوی خــۆی نەدواندبوو بەســەر بێشــەرمیی خۆیــدا ڕژا     دەماری 
ــە تووڕەیــی  ــم ب ــاو جەســتەم بێنــە دەرەوە و دەروون ــم لەن گرتــم    وەختبــوو دەمارەكان
بمێنێتــەوە     نیشــتیمان    دایەگــەورە ســنوورەكانت فریــودەرن    دڵــی گەرمــی بەیــان 
و چــاوی ڕۆشــن دەبەخشــنە چەتــە بــازوو بــادراوەكان    جەســتەش لەنــاو درەختەكانــە 
تەمبەڵــی پاشــەكەوتدەكات    دەتوانــن وەرزێــك بــۆ خۆیان هەڵبژێرن و ســەری گەنجینەی 
تێــدا هەڵدەنــەوە    ئــەم جەســتە پڕخوێــن و بریــن و دەمــار هەڵكێشــراوە چەنــد بەرگــەی 
ئــەم جۆگــە لێهەڵگرتنــە دەگرێــت    دەســت و خەتــی نیشــتیمانیان هێنــاوە پێــش خــۆی 
و لــە هەمــوو شــتێك گەیشــت    بــە تووڕەیییــەوە ئێمــەی لــە باوەشــی خــۆی فڕێــدا و 
ــووە دەرێ     ــی زەوی هەڵیداب ــە قوواڵیییەكان ــڕكان ل ــە گ ــەوت ك ــەردە ك ــەو ب ســەرمان ب
هــەوا تاریكدابــێ چــاو هەمــوو شــتێك دەبینــێ    خــۆر ناتوانێــت هەڵبــێ بارێكــی گرانــی 
ــدا  ــاو بێستانیش ــەالدادێ    لەن ــدراو زوو ب ــەوە قرتێن ــە ڕەگ ــانە    الوالوی ل ــەر ش لەس
ــە  ــە ب ــەی هەی ــە پشــت الن ــرازە و داربەڕوویەكــی گــەورەش ل ــۆ كەروێشــك لەت ــە ب تەڵ
بــای باڵــی ئــەو باڵندانــە دەلەرێتــەوە بەســەری دەنیشــنەوە    باڵنــدە نەخشــەی زەوییــان 
كێشــا و دایانمەزرانــد منیــان لەبــەردەم ئاگــر و جەنگــدا بــێ پەنــا جێهێشــت و چوونــەوە 
ــە  ــەوەی موگناتیســێك ل ــن دیســان دێتــەوە وەك ئ ئاســمان    گوتیــان هاتیــن و دەڕۆی
پشــتی كاغەزێكــدا بجووڵێنیــت ئــاوا منیــان لــە زەویــدا جوواڵنــد لە دەســتی چەپــم ئادەم 
و حــەوا لــە پێــش دەرگای ئــەم كووخــە ڕاوەســتاون كــە بــۆی فڕێــدراون تەماشــای ئــەو 
هەورانــە دەكــەن بــە ڕوونــی تێدەپــەڕن و دەڵێــن لكەكانــی دارســێو ســاردە وەك دەســت 

و قاچــی مــردوو

                                    شوباتی 2017 هەولێر
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لە ئێستای ئەم دەستنوێژگرتنەدا كەروێشك وشەیەكی 
گوت

لە دەمی جۆگەیەكدا دەستنوێژم دەشووشت 

هەتاویش لەپشت هەور خۆی دواخستبوو

لە ئێوارەی نزیكدەكردمەوە و هێڵێكی ترسناك دەكەوێتە ناوچەوانی سروشت

كەروێشكێكی تۆقیو لە بناردا هاتەخوارێ

هیچ لە خوداوەندەكان گوێی لە هاواری نەببوو 

ناوچەوانی گەرمی بە دەستی تەڕم وەنا و برین لە قوواڵیییە

چاوی هەڵێنا و بە چاو داوایكرد 

لە پێشەنگای كەلەپووردا تەماشای كەوڵ بكە و هیچم لێمەپرسە 

سوارێك پڕیشكی شووم لە ناڵی ئەسپەكەی هەڵدەستا و هەڕەشە بوو 

چاویشی لە شانەی كالشینكۆف داڕێژرابوو 

خۆی هەڵیبژاردبوو 

لێرە لە شوێنی دەستنوێژشووشتن و دەشتودەری ئازاددا

دوای ڕژانی ترسێك

دوای دڵنیابوون لەبیركردنەوەی سەر بەردەباز 

دوای ڕەوینەوەی تاریكی بۆسەیەك 

دوای تەنكبوونەوەی چاڵە قووڵ و پڕ ئاوەكان 

دوای ئەوانەش زەوی مەتەڵێكی مندااڵنەی داینێ 

وا خەریكە كەروێشكێكی پێ لەسەر چەقۆ و قانەگیا

خۆڵی النەیەك هەڵدەداتەوە و گەرموگوڕیی ماڵە باوان ڕادەگەیەنێت

یەكەم جار كەروێشكێكی خرپن بۆ خەوێكی كورت زەوی هەڵكۆڵی و گەرمایی زەوی 
دۆزییەوە 
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هەستی بە ڕۆشنایی ڕوومەتی سروشتكرد و گژوگیاش تف ناكاتەوە

ئەو هاوارەم لەبیركرد كە دەبوایە بیكەم و خوداوەندەكان لێكدانەوەی بۆبكەن

كە هەرگیز تا ئێستا خوداوەندیشم نەدیون و دەستی یەكتریمان ماچ نەكردووە

چیمان لە كەروێشككرد 

بڕوانە چیمانكرد

زەویی نیوە خەواڵوو هەموو جەستەی كەوتووەتە سەر ئاو و ئاگر 

واڵت جەستەی برینداری عیسایە 

مۆنالیزاش پڕ بەدەم پێكەنیوە و ددانە كەوتووەكانی تەواو دیارن 

                                  شوباتی 2017 هەولێر
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مێژوو دەتوانێت ڕووی بكاتەوە و
 چاو ببڕێتە بەردەمی خۆی 

1965/11/18 ژیانــم بەئاگاهێنایــەوە و هەمــوو شــتێكم لەبارەی ڕووەكەوە زانــی    1989/8/16 
ئاســوودەیی مــاڵ لــە كــەژاوە دابــەزی و ژیــان ســادەتر بووەوە    هاتە ســەر ئەو ســەكۆیەی 
دایكــم ســەری خزیــوی ئێمەی لێدەخســتەوە ســەر بالیــف و ئێوارانی هاوینیش ســەبەتەی 
لەســەر دەهۆنییــەوە و گەســكەكانی تێــدا تونــد دەكــردەوە     چەناگــەی لەســەر ســەری 
دانــا و هــەردوو دەســتی بەرزكــردەوە و پاشــان لەنــاو جامێــك ئــاوی ڕوونــی نــا    ئــەی 

ئاســوودەیی هــەردوو دیــوی چیــا بووكەكــەم ناوكــی ڕوونــاك بێــت و هــەور بجووڵێت 

هــەور جــوواڵ 1990/10/10 یەكەمیــن نەخشــی خــودام وەك باڵوبوونــەوەی بۆنێــك لــە گوڵێك 
نوقڵــی بەیانیــی جەژنــی خســتە دەســتی باوكێــك ئاســوودەیی هــەردوو دیــوی چیــا لــە 
ناخیــدا پشــوو دەدا    1992/6/5 دووەمیــن نەخشــی خــودام وەك باڵوبوونــەوەی بۆنێــك لــە 
گوڵێــك نوقڵــی بەیانیــی جەژنــی خســتە دەســتی باوكێــك ئاســوودەیی هــەردوو دیــوی چیا 
لــە ناخیدا پشــوو دەدا 1996/4/17 ســێیەمین نەخشــی خــودام وەك باڵوبوونــەوەی بۆنێك لە 
گوڵێــك نوقڵــی بەیانیــی جەژنــی خســتە دەســتی باوكێــك ئاســوودەیی هــەردوو دیــوی چیا 
لــە ناخیــدا پشــوو دەدا 2001/1/15 چوارەمیــن نەخشــی خــودام وەك باڵوبوونــەوەی بۆنێك لە 
گوڵێــك نوقڵــی بەیانیــی جەژنــی خســتە دەســتی باوكێــك ئاســوودەیی هــەردوو دیــوی چیا 
لــە ناخیــدا پشــوو دەدا 2004/7/6 پێنجەمیــن نەخشــی خــودام وەك باڵوبوونــەوەی بۆنێــك 
لــە گوڵێــك نوقڵــی بەیانیــی جەژنــی خســتە دەســتی باوكێــك ئاســوودەیی هــەردوو دیــوی 
چیــا لــە ناخیــدا پشــوو دەدا 2007/12/20 شەشــەمین نەخشــی خــودام وەك باڵوبوونــەوەی 
بۆنێــك لــە گوڵێــك نوقڵــی بەیانیــی جەژنــی خســتە دەســتی باوكێــك ئاســوودەیی هــەردوو 
ــەی  ــەو مێژووان ــەی بەتەمایمــە ب ــەو بەرزاییی ــا ئ ــدا پشــوو دەدا ت ــە ناخی ــا ل ــوی چی دی
وەك باڵوبوونــەوەی بۆنێــك لــە گوڵێــك نوقڵیــان خســتووەتە دەســتی باوكێــك ئاســوودەیی 
ــان ڕێكخســتووم  ــی دڵی ــوم و ترپەكان ــدا پشــوو دەدا فڕی ــە ناخی ــا ل ــوی چی هــەردوو دی
ــاك و ڕوخســاری پشــووداو دەرگا  ــی ڕوون ــاونەتەوە ناوك ــە خۆشحاڵیشــدا چــاوم درەوش ل
بــە ســۆفی حەفــت زەوی و ئاســمان بگــرن    تووڕەیــی ڕووناكــی هێمنبكەنــەوە و ئــەم 
شــیعرەم بــە ئارامــی دەڕوانێتــە هــەردوو دیــوی چیــا    چــاو لەســەر ڕۆژنامەیــەك بكاتــەوە 
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و هەســت بــە گەرمایییەكــی نەرمــی بكــەم    ئــەو نوقــڵ بەخشــانەی لــە شیعرەكەشــمدا 
ــپی  ــەر پشــتی ئەس ــان لەس ــاندانێن     ی ــەر ش ــەم لەس ــدوون تابووتەك ــم جریوان خەون
ــە لووتكــەی خۆیــدا خــۆی پێشــاندەدا و ســاڵوی هەیــە     حەســاوەی دوای ڕاو    خــۆر ل
خــۆم باشــم و هەمــوو شــتێكیش شــێوەی وەرگرتــووە و شــایەنی ئــەوەن جەنگیــان لــێ 
البــدرێ    زیندوومانــەوە ئاوێنــەی ســڕیمەوە و پیاڵــەی پڕكــردم    دەموچــاوم بــە تــەواوی 
ڕووناكــە ئەوانــەی داوە مــوون لــە پەتــی ســێدارە و هاودەســتی تاوانــن لەنــاو ئــاوی ڕەشــدا 
ســەوڵیان لــە دەســت خــزی و چــاوی شــەرمەزارییان بــردە نــاو تفــری لــە مــار جێمــاو    
ماڵەكــەم لــە ناوەڕاســتی هەولێــرە درەختــی حەفــت زەوی و ئاســمان لەبــەر پەنجەرەكــەم 
لــە گەشــە بەردەوامــن و بۆنیــان هێناوەتــە ژوورێ    هــەر باڵندەیــەك جارێــك هەرجارێــك 
بینیمیبێــت دێتــە نــاو لكوپۆپەكانیــان بۆنی شــیعرەكەم كە بــە ئارامــی ڕوانیویەتــە هەردوو 
دیــوی چیــا هەڵدەمــژێ و دەچێتــە ڕووناكــی دیدارێــك    دەنگــی بــە بــۆن بەرزدەبێتــەوە    
ئــەم ژیــان بــە ئاگاهێنــەرە پێــش چــل ســاڵی ئەشــقی ناســی و هەمــوو بیركردنەوەكانــی 
هێنایــە ســەر زمــان و لــە ناخــی خۆیــدا ڕایناگرێــت نــاخ بــە چــاو و فرمێســكە خێــرا بــە 
شــەقامی شــۆراوی بەیانیــان ڕەتدەبــێ گــوێ لــە دەنگــە پارێزراوەكانــی كاســەی ســەری 

ئاســماندەگرێت بــۆ ئــەوەی باپیرانــی هەمیشــە لــە نزیكیەوەبــن 

                                     ئاداری 2017 هەولێر
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كتێبی شەشەم: سەد و یەكشەوە، چاپی یەكەم: 2008

5مێوان  
6ماسیگرە  
7سوێسكە  

8ڕەنگ  
9مەشق  

10قەفەس  
11بەردە نوێژ  

12ئاگردان  
13بزرنه بوون  

14زیندان  
16سوپاس  
17سێتار  

18خەوتن  
19شڵەژان  

20دڵ  
21ناوچەوان  

22تەزوو  
23تكا  

24خاڵ  
25ڕوان  
26وێنە  
27شیعر  
28رژان  

29یاداشت  
31چاو  
32گۆزە  

33گریان  

ناوه رۆك
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34ژماردن  
35نەخش  
37ناسین  

38مەلەوانی  
39گەردوون  
40مەیموون  

41كێڵگەی بەهرە  
42چاوساغی  

43قفڵ  
44چارەنووس  

45بڕنووتی  
46ئااڵ  

47بەرانبەر  
48خۆكوشتن  

50جانتا  
51چاندن  

52مۆزەخانە  
53خۆشحاڵی  
54قەلەڕەش  

55نەگەیشتن  
56شوێن  

57قەقنەس  
58بەرزبوونەوە  

59كۆتر  
60داوا  

61پەڕەمووچ  
62واقوڕمان  
63پەراسوو  



497

64سادەبوونەوە  
65ئاشنایی  
66ئاوریشم  
67دەست  

68مەشخەڵ  
69كۆشك  
70 پەله   

71بەخشین  
72پەڕاندنەوە  

73مێرووله   
74زەلیل  
75دەف  
76سۆما  

77قەتماغە نەگرتن  
78رۆڵ  

79پاككردنەوە  
80حەسانەوە  

81قوالب  
82خنكان  

83تۆڕ  
84گۆرانی  
85مۆتەكە  
86پۆپیتە  
87شەرم  

88گوڵی فریو  
90دڵتەنگی  
91شوێنپێ  
92شەهید  
93 شاخ  
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94نەمری  
95گفتوگۆ  

96حەسرەتدار  
97ویست  

98نووسین  
99حەكایەت  

100مانەوە  
101زانین  
102خوان  

103ئەستێرە  
104ئاشق  

105نەترسان  
106سوێند  

107كاتژمێر  
108ساڵو  

109چلچرا  
110پوولفرۆش  

كتێبی حەفتەم: ساڵی سفر، چاپی یەكەم: 2010 

111ساڵی سفر 
كتێبی هەشتەم: سروودی زەوی، چاپی یەكەم: 2012

211لە كتێبخانەی تایبەتی بابا تاهیردا  
219هەاڵتن له  گۆرانی 

233دیداری خوداوەندە ناكامەكان 
245كەوانەیەك بۆ ناوی له بیركراوەكان 

259ژیانی دووبارەی ئادەم 
273بە ئارەزووی زەوی ناو له  درەختەكان نرا 

كتێبی نۆیەم: حەزدەكەم ئەوەندە بژیم، چاپی یەكەم: 2015

289بانگەواز بۆ گۆڕهەڵكەن 
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293نیازی مردن  
295چاوەڕوانیی تێكشكاو  
297بەرەو  ساكاربوونەوە  
299فەرموو وەرە ناو ژیانەوە 

301پشووی باڵ  
302بەدوا ڕۆیشتن  

303ڕاهێنانی دەنگ  
304دڵی خرۆشاوی پیاڵە  

305ڕێگای جادوویی  
306ئاهەنگی ساڵی مردنی دایناسوور  

308خۆ دركاندن  
309مانەوەی وێنەیەك  
310ڕەوایی سروشت  

311ڕۆژ و شەوان له  دوای هەواڵ و ناوت خەندەبارم  
313گەیشتن بە خۆت  

314شیعر ئەی ناوی خۆم  
317ئاوێنەی دەستی گورگ  
319مانەوە له ناو ڕووناكیدا  

321نیازی بەراورد  
322درەختی بنەماڵە  

324قەراغی دەف  
325ئاوڕشێنی دەموچاو  

326سندووقی تەرم  
327خۆشبوونەوەی ئاگری دڵ  

329بۆنوبەرامەی كەڵژیان  
330گەرمایی ناوچەوان  
331یاقووتی ئەنگوستیلە  

333باڵندەی یەكەم و دووەم و سێیەم  
334بەتاڵبوونەوەی داوا  
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335هەواڵپرسین  
336له  گەلێك شوێندا  

337ونبوون و دەركەوتنەوە  
339ناسینی هێز  

340كەژاوەی گورگی ئاشتیخواز  
341ئەفسانەی خۆت  

343بێپەروایی گوڵەستێرە  
344ئەستێرەی تاك و جووت  
346سۆزی پاراوی خۆشگۆ  

347دووبارەكردنەوەی ویست  
349پێشبینیی زمان  
351نەوەی بەهەشت  

353ئاشنابوونەوە بە جریوە  
355ئادەم لە سێ ئاوێنەدا  

356بەرزبوونەوەی باج  
358دوای سەركەوتن  
359هەڕەشەی نووح  

361گەڕانەوەی دەنگی باپیران  
362هێما و ڕاز  

363چوارین و من  
365درەختی دەنگخۆش  

367پەریی یەكەم  
368ڕووتەختی پارێزراو  

370تاسەی زیندووبوونەوە  
372بەخششی ئادار  

373دابەشكردنی چرا  
374مانەوەی مانگ لە یەكشەوەییدا 

375ڕووناكیی گەنجبوونەوە  
377جارێك لە جاران  
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378یاڵی شانەكراوی ئەسپ  
380خانمی ئەفسانەیەكی ڕوون  

382ژیان لە دوو سەدە  
384داگیرسانی جێگاپێی شیعر  

387گۆرانییەك له  سرووشەوە ڕسكا   
391دابەشكردنی شتێك لە خۆت  
393بەهەشتی پاراو كێ لە ماڵە  

395ئاوازی جێگۆڕكێ  
397خۆ بە دیواروەكردن 

399نموونەی ناز  
400كە مەرگ مانای نامێنێ  

401داڕشتنی چاو  
402ماوە خواستن بۆ دوا نیگا  

403چاوتەنگیی دڕك  
405دواتاریكی  

410چاوی ڕاست و چەپ 
411شەڕی ناوەخۆ  

413حیكمەتی ڕۆشنایی  
415باوك و دایكم  

418پڕبوونەوەی كاسە  
420زەوی دەستی لەسەر شانم دانا و ڕێوڕەسمی پەیاموەرگرتنی پێگوتم 

421بانگەواز بۆ گۆڕهەڵكەن  
كتێبی دەیەم: دواكەوتن لە كەشتیی نووح، چاپی یەكەم: 2017

425پێشوازی ڕژانی خاڵ له سەر پیتەكان  
435دۆخەكان  

451بەرزبوونەوەی گەسكێك تا ئەوپەڕی مان  
455مەسیحی دووەم ئاگری بۆ شاعیران لە خوداوەند دزی  

457لەناو چەند هەواڵێك هەواڵێك 
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461 دوا شوێن  
472لە نوێژی ئەم بەیانییەمدا كەوتمە ناو شكۆی ئاگر و ئاوی سرووش و بەرزبوونەوە  

475تۆ بڵێی چوارڕیانەكان بژمێردرێن و بزانین ژمارەیان چەندە  
477شەوی گۆڕینی ساڵ  

479شەڕەكەم تەواو دەكەم و دێم  
480وەرە بەدوامدا له م زەریایە جۆگەله یەك هەڵبگرین  

482لە ئاستانەی فریودا دێمە خوارێ  
483لە بەرزەخ بەرەو ماڵی خۆم دەبمەوە  

484جارێكیان بەڕێگای ناوچەواندا ڕۆیشتم  
485تێكەڵبوونی ئاو و ئاگر  

486ڕێگا هێشوویەك ترێ بوو هەموومان شەرابیمان خواردەوە  
488ناوی پێشتری زەویم نەدەزانی ئەمڕۆ ناو و شتی زۆرتریم زانی  

489ئەو سێوە ساردەم لە ئادەم وەرگرت  
490لە ئێستای ئەم دەستنوێژگرتنەدا كەروێشك وشەیەكی گوت  
492مێژوو دەتوانێت ڕووی بكاتەوە و چاو ببڕێتە بەردەمی خۆی  




