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بۆ رێزگرتن لە شەریف
ئەو كاتەی لە سااڵنی هەشتاكان گوێم لە گۆرانیەكانی (هەاڵڵە  ،خوداتان لەگەڵ  ،دێ ،
فرمێسكێ بۆ فەڵەستین و قوتابخانە) بوو بە دەنگی هونەرمەندان (نەجمەی غوواڵمی  ،كاڵێ
ئاتەشی  ،مەزهەری خاڵقی)  ... .سەرنجم بۆ ئەوە چوو  ،دەبێ ئەو هۆنراوانە هی چ كەسێك
بن  ،چونكە هۆنراوەكان  ،سادە و قوڵ و بە نەزم و جوان بوون و كاریگەری گەورەی لەسەر
من دانــــــا .
تا ئەو كاتەی لە سااڵنی نەوەدەكان  ،لە شەقامێكی شاری سنە چەند كتێبێك بێ ناز لەسەر
شەقامەكە دانرابوون بۆ فرۆشتن ،لەگەڵ هاوڕێكەم سەروو دانەیەكمان كڕی .
ئیتر شەریف_م باشتر ناسی و ئەو كات زانیم كە خاوەنی ئەوهۆنراوە جوانانە  ،ئەم شاعیرە
بەرزەیە .
شەریف حسێن پەناهی  ،خاوەنی نامیلكەی (ملوانكەی شین) ئەگەرچی من بەشبەحاڵی خۆم
تەنها ئەم دیوانە بچوكەم بینیوە  ،بەاڵم دەكرێت بڵێم (ملوانكەی شین) نموونەیەكی بەرز و
گەورەی شیعری كوردیە.
هەستی نێونەتەوەیی و ئینسانی شاعیر بە ئاشكرا بە شیعرەكانیەوە دیارە ،ئەمەش دەكرێت
وەكو ئینسانێكی شۆڕشگێر و نێونەتەوەیی شاعیر و شیعرەكانی بناسین  ،جیا لەوە كاتێك
شیعرەكان دەخوێنینەوە هەست دەكەی لە ژێر زوڵم و زۆری ستەمێك ئەم شیعرانە نوسراون
و هەر چەندە دەیەوێت پڕ بە دڵی خۆی قسە بكات و باڵی شیعری بفڕێ و نەهامەتیەكان
بدركێنێت .
بەاڵم یاسای باو و زڵم و ستەم ڕێگای پێ نادات  ،بە ناچاری خۆزگە و ئاواتەكانی پەنگ
دەخواتەوە  .لە پەیوەست بە كورد و كوردبونیش  ،هەستی شاعیر بە ئاشكرا دیارە  ،كە چەند
لە خەمی نەتەوە و نیشتیمانەكەیدایە .
سەبارەت  ،سروشت و وەسفی سروشت داهێنانەكی گەورەی كردووە كە ئینسان هێندەی تر
پەیوەست دەبێ بە سروشتی كوردستانەوە .
شەریف  ،لەم دیوانەیدا  ،لە لووتكەی شیعردا خۆی دەبینێتەوە هەر بۆیە لەبەر گرنگی
شیعرەكانی و ناساندنی باشتری شیعرەكانی و ملوانكەی شین بە خەڵكی كوردستان .
بڕیارماندا ( ملوانكەی شین ) چاپ بكەینەوە خزمەتێكی بچووك بە شەریف و ملوانكەی شین و
شیعری كورددیش بكەین  .بەو هیوایەی ئێوەش شەریف و ملوانكی شین باشتر بناسن و تام و
چێژی ئەدەبیات و شیعری باشتر لێوەرگرن .
بێگومان لەم كارەشماندا  ،تەنها و تەنها ئامانجمان خزمەتكردن بوو بە شیعر و ئەدەبیاتی
كوردی و بە تایبەتیش ئەدەبیاتی كوردستانی ڕۆژهەاڵت و شاعیری گەورە و هەست ناسك
(شەریف حسێن پەناهی) بە هیوای ئەوەی كارەكەمان گەر چی بچوكیش بێت ،جێگەی ڕەزامەندی
ئێوەی خوێنەران بێت .
ئەنوەر حسێن (بازگر)
ژوئەن2013 /
سلێمانی

«پێشەكی»
یەكەم جار لە بەزمێكی شاعیرانی مهابادا ناسیم و شیعرم
بیست و خۆشم ویست.
دوایەش بۆ ڕەخنە لێ گرتن ،زۆربەی شیعرەكانی بۆ
خوێندمەوە،بەاڵم من بەش بە حاڵی خۆم ،خۆشم لێ
هاتن و بۆنی شیعرم لێ كردن.
خەیاڵی ناسك و هەستی هونەرمەندانە و ئەزمونی
شاعیرانەم تێدا بەدیكرد.
هەركەسە جۆرە بۆچونێكی لە شیعردا هەیە ،من زیاتر
لە خەیاڵی ناسك و ئەزموونی وردو نوێ دەگەڕێم ،تا
ڕواڵەتی جوان و ڕازاوەو كێش و قافیەی سەیرو سەمەرە،
یان باشتر بڵێم شیعرم لە نەزم خۆشــــتردەوێ.
شیعرێكم پێ باشترە ،كە لە دڵەوە هەڵقوڵێ و بەدڵەوە

بنوسێ ،بەشی زۆری شیعرەكانی شەریف وان ،سۆزو
عاتیفەو كوڵ و كۆی دەروونی خۆیەتی ،هەستی خوێنەر
یان گوێگر دەبزوێنن و حاڵەتی شاعیر لەكاتی نوسینی
شیعرەكەیدا لە پیاوی ورد دە گەیەنن.
بە بڕوای من ،ئەگەر ئەم شاعیرە زیاتر خۆی ماندوو
بكات و پتر هەوڵ بدات ،شاعیرێكی نەك باش ،بەڵكو
گەورەشی لێ پەیدا دەبێ.
ه��ون��ەر س��ن��وری ب��ۆ نیيە ه��ی��چ هونەرمەندێك
نەگەیشتووەتە لوتكەی هونەر و ناشیگاتێ ،بەاڵم هی
واهەیە زۆر بەرەو ژوور دەچن.
وەك تێ گەیشتووم شەریف دەزانێ تازە وردە هەنگاو
بەرەو مەنزڵ هەڵدێنێتەوە،بۆیە هیوام زۆر بەرەو
ژوور بچێ.
وا هەست دەكەم شەریف وەك من لە بڕوا دایە ،كە شیعر
كۆن و نوێی نییە و باش و خراپی هەیە.
نەزم نە بەوشەی جوان و وەزنی سەنگین و قافیەی گران
دەبێتەوە شیعر ،شیعریش نە بە وشەی جوان و وەزنی
سەنگین و قافیەی گران دەبێتەوە شیعر ،شیعریش نە
بە وشەی ساكار و كێشی سووك و لە بەكارنەهێنانی
قافیە ،نزم دەبێتەوە نەزم.
شیعرو نەزم دوو جۆرە هونەرن ،كە دەبێ خوێنەری
ورد ،حوكمیان لەسەر بدات ،بەاڵم چەند خۆشە شیعر
ئەوەندە باش بێ ،كە هەم فۆرمی لێك و لووس و رێك و

پێك بێ ،هەم ناوەڕۆكی هەست بزوێن و دڵڕفێن.
خۆزیا شەریف ئەو ئامۆژگاریانەی هەمیشە لە پێش چاو
بێ :
هەرگیز لە شیعری خۆی ڕازی نەبێ و پێی وا بێ ،كە
دەتوانێ لەوەش باشتر شیعر دانێ.
تا شیعر دنەی نەدا ،لە خەوی ڕانەپەڕێنێ و هەستی
نەبزوێنی دەست نەداتە قەڵەم.
ئەوەشی لە بیر بێ ،كە زمانەكەمان پێویستی بە خزمەت
هەیە و هەوڵبدا وشەی ڕەسەنی كوردی بەكار بێنێ و خۆ
لە وشەی دەستكرد و داتاشراو بپارێزێ.
تەنانەت لەبەكارهێنانی وش��ەی بێگانەی،لەوشەی
ناڕەسەنی كوردی پێ باشتر بێ.
هیوادارم دیوانی دووەم ئەم شاعیرە زیاترم ڕازی
بكات.
مامۆستا هێمن
58\5\22

بۆچون  :رەوشتی كەسی سەبارەت بە شتێ*
**خۆنی  :خۆیەتی
***كێش :وەزنی شیعر.
*پتر  :زۆرتر .دوند  :لوتكە
*دنەی نەدا .هانی نەدا.

دیل
ێ لە رووب��ار 
ێ
ێ كە جێ ماب 
وەكو ئاوی بنی گۆم 
ێ
ێ لە دیوار 
وەكو بەردی سەری شاخێ كە دانراب 
ێ لەسەر دار 
ێ
وەكو كاتێ گەاڵی زەردێ دەسی بەرب 
ێ نە خەمخۆرێ
دڵم تەنگە لە تەنیایی نە ه��اوڕاز 
من ئەو ب��ەردەی گرفتارم ،كە دیلی چینی دیوارم
من ئەو ئاوەی بنی گۆمم كە جێ ماوم لە ڕووبارم
گ��ەاڵی زەردم ،مەلێ پیرم ،منم دڵ��داری زنجیرم
لەبیرم دێ كە سی ساڵە لە بەندیخانە یەخسیرم
لە تاریكی ژیانم دا ،لە سوچی س��ەردی زیندانا

ێ عومری خۆم دانا
بە مۆرەی نەردی ناكامی ،بە جار 

ێ ئێستا وەها پیرم
ێ بووم وەل 
ێ ئەو ساتە الو 
بەڵ 
هەیە جارێ بەسەرهاتی خەمینی خۆم نیە بیرم
ێ
قەرەوڵ دێت و ڕادەبری ،شەوانی عومرم ئەژمێر 
شەوێكیش وا منی دیلی ،بەدەستی مردن ئەسپێرێ
*دیل  :بەندی ،زیندانی

قەرەوڵ  :چاودێر

فرمێسك ێ بۆ فەڵەستین
ئ��ەی س��ەرگ��ەردان��ی مانوو
ێ ق��ەوم��اوی ب��ێ خانوو
ل�� 
ئ��ەی م��اڵ و منداڵ لە كۆڵ
ئ����اوارەی نیشتمان چۆڵ
ئ���ەی ب����رای فەلەستینی
كەی مافی خۆت ئەستێنی؟
ێ هێالن
ئ��ەی ب��اڵ��ن��دەی ب�� 
ئ��ەی وەی�لان��ی بەستەزمان
ل��ەو دەش��ت و دۆڵ و كێوە
دوو ك��ۆڵ ئەبەی بەڕێوە:
ێ م����اڵ و م��ن��داڵ��ت
ك���ۆڵ��� 
ت����ەزان����دوی����ت����ی ب��اڵ��ت
ك��ۆڵ��ێ خ��ەم��ی وەی�لان��ی
دڵ�����ت گ���رت���وی���ە ش��ان��ی

ب���ارت ق���ورس و پ��ێ پەتی
رێ���ب���واری رێ���ی مەینەتی
ئ��اخ��ۆ خ��ەم��ی نیشتمان،
پێت قورسە یا كۆڵی شان ؟
ئ���ەی فەلەستینی ه���ەژار
وێ��ڵ��ی دەس��ت��ی ئیستعمار
ێ خ��ەب��ات��ت
ێ دەب����� 
رۆژ 
ب��ێ��ن��ێ��ت��ە دەس�����ت واڵت���ت
ئاخۆ ئەو رۆژە كەی بێ ؟
ئاخۆ ئەو رۆژە كەی بێ ؟
***
ئ���ەی ب��اڵ��ن��دەی ب��ێ هێالن
ئ��ەی وەی�لان��ی بەستەزمان
ێ وێ��ن��ەی ت��ۆم
م��ن ه����ەژار 
ك��وردم ،ك��وردی ڕەنجەڕۆم
ه��ەرچ��ەن ل��ە كوردستانم
دڵ���خ���ۆش���م ل���ە ه��ێ�لان��م،

ب��ەاڵم ك��ەوی كام كوێستان
ب��اڵ��ن��دەی ك��ام دارس��ت��ان ؟
بە زمانی خۆی ناخوێنێت ؟
بۆ خۆی باڵ ناوەشێنێت ؟
ئ��ەی ئ���اوارەی فەڵەستین
خانوی هەردوكمان خوێنین
ه��ەردوو پەشێو و خەمبار
ه�����ەردوو ك��ز و ب��ری��ن��دار
ب���ری���ن���داری چ����زی م��ار
چزی م��اری ئیستعمار....
ێ هێالن
ئ��ەی ب��اڵ��ن��دەی ب�� 
ئ��ەی وەی�لان��ی بەستەزمان
ێ بە هیوای خەبات،
رۆژ 
ه���ەردوو دەگەینە ئ��اوات.
ئاخۆ ئەو رۆژە كەی بێ ؟
ئاخۆ ئ��ەو رۆژە ك��ەی بێ؟

یادێ
بولبولی بەندی قەفەس ،پەروەردەی ئەو كێوانەیە
بۆیە تا ئاخر نەفەس ،ه��ەروا بە تاسەی النەیە
باڵی ئ��ازادی ئەسوتێنین و دان��ەی پێ ئەدەین،
ن��ەك ژیانی ئ��ەو مەلە ،تەنیا بە ئ��او و دانەیە
شینی هێالنەی دەكات ،ئەگریت و سەربەستی دەو 
ێ
بانگ و ئاوازی قەفەس ،ئەو شیوەن و گریانەیە
سوچی بەندی بۆ دەڕازێنینەوە بێ خەم بــــــژی،
ێ خەم ،زیوەری كاشانەیە ؟
كەی نیشانەی ژینی ب 
ێ دەكۆشێ هەڵفڕێ،بەندی قەفەس بۆی ناچڕ 
ێ
ت
ئاخرین ئاواتی بــــــەرزی دیتنی هێالنەیــــــــــــــە

نەغمە سەردانی كەوا پ��اراوی هەستی گەل دەكا،
ێ فرمێسكی ئەو باڵندە بەستەزمانەیە.
شینی ب 
سوچی بەندیخانە وای��ە ،هەر كە ئ��ازادی دەوێ،
بەرهەمی كاتی خەمی ،ئەو نەغمە بەرزو جوانەیە
«قانعم « دێنێتە بیر ئ��اوازی باڵندەی قەفەس
قوڕ بەسەر ئەو دوژمنەی هیوای بە بەندیخانەیە ()1

( – )1دێری ئاخیری هی مامۆستا قانعە ،كە ئەو
شیعرە بە ناوبانگەی لە بەندیخانەدا داناوە ( بە
ێ)
وێنەی بولبولی نێوان قەفەس 

قوتابخانە
-1پاش ئەوەی كە خۆر هەڵدێ
پرشنگ ئ��ەخ��ات��ە س��ەر دی
خ���وێ���ن���دەواران دێ��ن��ە دەر
رێ��ی م��ەك��ت��ەب دەگ��رن��ە بەر
***
ل��ە ن��ێ��و ك��ۆم��ەڵ��ەی م��ااڵن
ب���ۆ خ��وێ��ن��دن��ی م���ن���دااڵن
م��اڵ��ێ��ك��ی زۆر وێ���ران���ە
ك�����راوەت�����ە ق��وت��اب��خ��ان��ە

ك���اك���ی م���ودی���ر ب��ەی��ان��ی
ب���ەر ل���ە خ��وێ��ن��دەواران��ی
ئ���ەڕوات و ل��ەو ب��ەر دەرگ��ا
م���اوەی���ە ه��ات��وچ��ۆ دەك���ا
رەوش���ت���ی ك���اك���ی م��ودی��ر
الوی ژی����رو ڕۆش��ن��ب��ی��ر،
ل��ە ن��ێ��و دڵ���ی خ��ەڵ��ك��ی د 
ێ
ب���ەج���وان���ی گ��رت��وی��ە جێ
ی�����اری ه��ەژارەك��ان��ـ��ـ��ـ��ـ��ە
ه���ی���وای ن���ەدارەك���ان���ـ���ـ���ە
الوێكی چ��اك و روو خۆش
ك��وردی وێژ و ك��وردی پۆش
ب���ەڕاس���ی خ��ەڵ��ك��ی ئ���ەوێ،
گ��ی��ان��ی��ان ب��ۆ م��دی��ر ئ��ەوێ

-2م�����اوەی ت���ر م��ەك��ت��ەب دێ
ێ ب���ە س����روودێ
گ����ەرم ئ��ەب�� 
ل��ە پ��ەن��ج��ەرەی پ��ەرت��وك��او
تیشكی خ���ۆر ئ���ەدات���ە ن��او
م��ام��ۆس��ت��ا وەك�����و ج����اران
ێ ب��ە خ���وێ���ن���دەواران :
ئ��ەڵ�� 
دی���س���ان ڕۆژی ش��ەم��ەی��ە
ك���ات���ی پ��رس��ی��ن��ەوەی��ـ��ـ��ـ��ە
«وری��ا» تۆ هەستە س��ەر پ 
ێ
دەرس�����ی پ��ێ��ش��وم ب���ۆ بڵێ
ئا-وێنەی چی ؟ ب-وەك چی
ت-وێنەی چی ؟پ-وەك چی ؟
ل���ە ئ��ەل��ف��ەوە ت��اك��و –ی-
ه����ەرچ����ی دەزان��������ی ب��ی��ڵ��ێ

« وری���ا» بیر ئەكاتەوە
وەاڵم������ی ئ�����ەدات�����ەوە :
ئ����ا-وێ����ن����ەی :ئ�����اوارە
ئ���اوات���ی ئ����ەو ه�����ەژارە
ب-وەك�����و  :ب��رس��ی��ەت��ی
پ-وێ����ن����ەی پ���ێ ی��ەت��ی
ت-وەك�����و  :ت��اڵ��ی ژی��ن
ت��اری��ك��ی و ت��ێ��ك��ۆش��ی��ن
ێ ش���ت���ێ ن���ازان��� 
ێ
ك���ات��� 
ب���ۆ م���ن���دااڵن ئ���ەڕوان���ێ
ن��ون-ب��ە وێ��ن��ەی  :ن��ەدار
ه -بە چەشنی  :هەژار...
-3كاكی م��ودی��ر هەڵدەستێ
ب��ەرام��ب��ەری��ان دەوەس��ت�� 
ێ

ئەڵــــــــێ :بەسیەتی ئیتر
دەس كەینە باسێكی تر...
هەتــــــــا من لە بیرم ب 
ێ
ئ��ەم وشانە ئەگوتـــــرێ
تاكەی دەرس��ی دڵتەنگی ؟
تاكەی دەرد و بێدەنگی ؟
ئیتر الی���ان ب��ەی��ن ل��ە بیر
روو ك��ەی��ن��ە راو تەكبیر
***
م���ن���داڵ���ەك���ان م��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ات
ێ دەگرن
ئەبندەرسی تازە گو 
ێ دەن���گ���ی ق��وت��اب��خ��ان��ە
ب��� 
پ��ڕ دەب���ێ ل���ەم وش��ان��ە :
ئ���ا-وێ���ن���ەی  :ئ�����ازادی
ئ����ااڵی ئ�����اوات و ش���ادی
ب-وەك�������و  :ب���ی���رەوەر
ت -وێ��ن��ەی  :تێكۆشەر

س-وەك�����و :سەربەستی
س��ەر و س��ێ��دارەو سستی
م��ن��داڵ ب��ە ی��ەك دەن��گ��ەوە
دەڵ��ی��ن ب��ە ئ��اه��ەن��گ��ەوە :
خ-ب���ە وێ���ن���ەی :خ��ەب��ات
خوێندن و خوێن و خەاڵت
ك��اف-وێ��ن��ەی :كوردستان
كورد و كۆمەڵ و كوێستان
***
م����اوەی ب���ەر ل��ە ن��ی��وەڕۆ
دوای��ی دێ دەرس��ی ئەمڕۆ
ئ����ێ����وارە م���ن���داڵ���ەك���ان
لە نێو باخ و لەسەر بان
دەرس����ی ت���ازە دەخ��وێ��ن��ن
بە خەڵكی رادەگ��ەی��ەن��ن :
ی -وەك����و  :ی��ەك��ی��ەت��ی
ی��ەك��گ��رت��ن و ی��ارم��ەت��ی

-4رۆژی ش��ەم��ەی داه��ات��وو
ئەو دەرسەیان لەبەر بوو
ب�����ەاڵم ت���اك���و خ�����ۆراوا
ب��ەو گ��ەرم��ای خ��ۆرە ت��اوا
لەرێی ش��ارا وەستابوون
چ��اوەڕێ��ی مامۆستا بوون
ت��ی��ن��ی خ����ۆرو خ��ەم��ب��اری
پ��رس��ی��ن و چ���اوەن���واڕی
ێ ؟
مامۆستامان وا لە كو 
ێ ؟
ب��ۆچ��ی ن��ای��ەت��ەوە د 
***
پێش ئ��ەوەی تاریك دابێ
ێ ك��ەوت��ە نێو دێ
ه��ەواڵ�� 
م��ام��ۆس��ت��ای
ك��ەوت��ووەت��ە

قوتابخانە
بەندیخانە

م��ام��ۆس��ت��ای قوتابخانە
كەوتووەتە ،بەندیخانە....

-5ێ حەفتەی دەگ���وزەرێ
م��اوە 
ێ خ���ەب���ەرێ
ێ ل������ەو 
ن���اب��� 
ب�����ەاڵم خ���وێ���ن���دەوارەك���ان
ه���ەر ل��ە ق��وت��اب��خ��ان��ە دان
دەنگی ب��ەرزی دەرس��ی جوان
ئ������ەڕوا ب������ەرەو ئ��اس��م��ان
ب -وێ���ن���ەی  :ب��ێ��گ��ان��ە
ب���ری���ن و ب��ەن��دی��خ��ان��ە..
چ���اوی���ان وا ب���ە ڕێ��گ��ەوە
م���ام���ۆس���ت���ای���ان ب��ێ��ت��ەوە
-6رۆژی ه���ەوەڵ���ی زس��ت��ان
ك��ە س��ەرم��ا هاتە كوێستان
ێ دێ��ن�� 
ێ
ێ ه����ەواڵ���� 
ك���ەس��� 
دڵ����ی دێ ئ���ەل���ەرزێ���ن���ێ:

چ���ەن الوێ��ك��ی رۆشنبیر
ب��ە ه��اوڕێ��ی ك��اك��ی مودیر
ئ��ەو رۆژە تاریك و روون
ل���ە س���ێ���دارە دراب�����وون
-7ئیتر ئ���ەو
ج��ێ��ی دێ��ڵ��ن

مندااڵنـــــە
قوتابخانە

ێ ئ��ەڕۆن بە دڵ تەنگ
كات 
چاو بە فرمێسك و بێدەنگ
خ��وێ��ن��دەوارێ ك��ش و مات
س��ەرن��ج��ی دی����وار ئ���ەدات
ف��رم��ێ��س��ك��ی پ���ڕ ل���ە گ��ر 
ێ
دێ��ت و ب��ەر چ��او دەگ��رێ
لەبان تەختەی سەر دیوار
ێ م���اب���وو ی���ادگ���ار
خ���ەت��� 

دڵ������ی ن������ەدەه������ات ك���ەس��� 
ێ
ێ:
ش���ت���ی ل����ەس����ەر ب���ن���وس��� 
«ی -وەك�����و :ی��ەك��ی��ەت��ی»
«ی��ەك��گ��رت��ن و ی���ارم���ەت���ی «
«ئ���ا-وێ���ن���ەی  :ئ������ازادی «
« ئ����ااڵی ئ����اوات و ش����ادی «
***

لە دێهاتی ناوچەی كوردەواری ئێراندا،
بە مامۆستای قوتابخانەكان دەڵێن «
مودیر».
*بێگانە  :ئستیعمار

نامەێ بۆ كۆڕی شاعیران
كورد ئەگەرچی زۆرە دەردی ،بەردی مەینەت وا لەڕێی
دەس لە ئەژنۆ گرتن ئەو بەردانە النایا لە ڕێی
شیعری خاوێنم دەوێ خوێنی دڵ و زاری نەب 
ێ
رەنگی فرمێسكی دەروون و بۆنی خەمباری نەبێ
ێ نەدەم ؟
ێ هەوڵ 
بۆچی «قانع» بم لە ژینا ،بۆ ئەب 
بۆ ئەبێ دەس هەڵگرم،تاكو بە ئامانجم نەگەم ؟
هێمنی هەڵناگرێ ئەم چەرخە بۆ ك��وردی كڵۆڵ
ێ نەكۆشین گورج و گۆڵ
تابەكەی «هێمن» بژین و ت 
گەر هەموو پەرداخی ژینم ،هەروەها پڕ بێ لەژار
ناگرم دەستم لە ئەژنۆ ،قەت بە خۆم ناڵێم « :هەژار»
هەروەكو «بێكەس» ئەگەرچی دەردەدارو بێ كەسم
من كەسم كوردە ،بەكەس ناڵێم هەژارو بێ كەسم
ێ خوێنی ،دڵ و زاری نەب 
ێ
شیعری خاوێنم دەو 
رەنگی فرمێسكی دەروون و بۆنی خەمباری نەبێ

-2ێ وام هەبوو
تا پەری شیعرم نەدی ،هەرساتە بیر 
داخەكەم چاوی پەریش ،غەیری خەوی تێدا نەبوو
بۆ گوڵی ش��ادی گ��ەڕام م��اوەی ،هەتا بیدۆزمەوە
ێ بڕازێنمەوە
ت��اك��و ب��ەرگ��ی ب��ووك��ی شیعری پ�� 
ش���ار و ك��وێ��س��ت��ان��ی ك����وردەواری����م گ��رت��ەب��ەر
پێكەنینێكم ن��ەدی هەرگیز ،لە دڵ هاتبێتە دەر
بۆ نەگریم من ،كە پەروەردەی هەوای شاری خەمم ؟
چی بنوسم ،غەیری ئەو فرمێسكە ،چی بێ بەرهەمم ؟
ك����وردەواری ه��ەر بەشی زوخ���او دەردو زللەتە
تاكو داهاتوی بە چی بێ ،زەحمەتی ئەم میللەتە
لێم ببورن ئەی ه��ەژار و بێكەس و هێمن ،ئەمن
ئێستە ئەیزانم ،كە ئێوە بۆچی ئالودەی خەمن
ئەو خەمانەی نەمدەناسین وا ئەسیری ك��ردووم
چی بڵێم ؟ چۆنی بڵێم ؟ چەشنێ كە پیری كردووم
***

ئامانجی قەڵەم
ئامانجی وای���ە ،پێنوسی دەستم
وەهایە هیوای ،شیعرو هەڵبەستم
ت��اق��ەی م���رواری ه��ەرچ��ەن��دە جوانە
ب��ووك��ی ب��ەن��رخ��ی نێو گ��ەوه��ەران��ە
ب���ەاڵم ئ��ەو ك��ات��ەی ،ك��ۆ بكرێتەوە
ل���ەس���ەر ش��ری��ت��ێ ب��ه��ۆن��رێ��ت��ەوە
ئەو ساتە جوانەو جوانتر دەنوێن 
ێ
ت���اك���و ب��ەت��ەن��ی��ا ل�����ەالی بمێنێ
***
زمانی ك��وردی��ش ،ئ��ەو گەوهەرەیە
كە دی��اری ب���ەرزی ،مێژوی ئێمەیە

وشەی جوان جوانی نێو ك��وردەواری
جوانتر ل��ە زێ��ڕ ل��ەع��ل و م���رواری
ێ بەشێوەی ج��وان��ێ ،هۆنراوە
كات 
ك��رای��ە ب��ەس��ت��ەو شیعرو ه��ۆن��راوە
چاكتر دەنوێنێ و هەر لەبەر چاوە
هەرگیز ون نابێ و ناخرێتە الوە
ئ��ام��ان��ج��ی وای���ە پێنوسی دەس��ت��م
وەه��ای��ە هیوای شیعرو هەڵبەستم

بۆ گۆران
ێ هەڵبەستم
ب��ە ئ��اوات��م چەپكە ش��ی��ع��ر 
ب���ۆگ���ۆران���ی ش��اع��ی��ری ج����وان پ��ەرس��ت��م
ت��ێ��دەك��ۆش��م ب���ە ه��ێ��زی ب��ی��رو ه��ەس��ت��م
ێ م��ەب��ەس��ت��م
وش�����ەی ن��ی��ە ك���ە دەرب�������ڕ 
پ��ێ��ن��وس��ەك��ەم،ئ��ەی ق��ەڵ��ەم��ی سەربەستم
ێ ب��گ��رە دەس��ت��م
دەخ��ی��ل��ی ت���ۆم ،ب��ۆ ج���ار 
هەرچەند دەكەم ئەو خەیاڵەی پێی مەستم
بۆم ناخرێتە ناو چوارچێوەی هەڵبەستم
***
تاقە شیعری ئاخیری هی مامۆستا گۆرانە1.

كۆچ
ئ��اوای��ی ل��ە ش���ان چ���ۆم و ب��اخ��ەوە
پ��اڵ��ی داوەت�����ە س��ی��ن��گ��ی ش��اخ��ەوە
عومرێكە نێوان لەشی ك��ۆرپ��ەی د 
ێ
خوێنی ژین گەرمەو دڵی خورپەی دێ
باڵندەی ڕەنگین ،كۆتری نەخشین
ب���ەدەوری دێ دا ئ��ەگ��ەڕێ چین چین
ێ ل��ەس��ەر د 
ێ
ێ ل��ە ب��اخ��ان،ت��او 
ت��او 
ێ نەغمەیێ لە ناخی دەردێ
هەر یەك 
****
ئەو دەشتە س��ەوزە،ئ��ەو دێیە جوانە
ئەو هەموو دار و باخ و بێستـــــــانە

دەس��ت��ی س��ی��اس��ەت،ئ��اورێ دێنـــــ 
ێ
یەك لە شوێن یەكا ،ئەیانسوتێنێ
ێ ئەسوتێت و خەڵكی ،كۆچ ئەدرێن
د
كۆچی دڵتەزێن ،بۆ دەشتی گەرمێن
ب��ە وێ��ن��ەی ش��ەم��ێ ،ك��ە توابێتەوە
پ��ەپ��ول��ەی ت��ەن��ی��ای��ی،ال مابێتەوە،
ئ���ەو ك��ۆت��ران��ەی،ب��ە ئ��اس��م��ان��ەوە،
ل���ە دەوری دێ����دا ئ���ەس���وڕان���ەوە،
ب��ە ئاهەنگی خ���ەم ،ت��اك��و خ���ۆراوا
ئ��ەگ��ەڕێ��ن ب��ەس��ەر ،دەش��ت��ی سوتاوا
ت��ا وردە وردە دڵ��ن��ی��ا ئەبـــــــن
ێ دێ��ڵ��ن ئ��ەوان��ی��ش دەچ��ن
ێ ب��ەج�� 
د
***
گەرمەسێر ئەگەر ،بەهەشتی ڕوون ب 
ێ
باخی گەوهەر و دەشتی ئاڵتون بێ

ئێستاش هەروەها ،ك��وردی كۆچ دراو
باڵندەی كزی ،لە هێالن بــــــــــــڕاو
ێ ل��ەو خ��اك و ب���ەردە س��وت��اوە،
مشت 
خ��اك��ی ئ��ەو دەش��ت��ەی ،ت��ێ��دا ژی���اوە،
ب���ە س���ەرت���اس���ەری گ��ەرم��ێ��ن��ی ن���ادا
ن���ای���گ���ۆڕێ���ت���ەوە ،ل���ەگ���ەڵ دن���ی���ادا
ێ داب��وون
ئاخر بە خوێنی ،ئ��اوی پ 
ب���او ب��اپ��ی��ری ،ل����ەوێ ژی���ا ب���وون
***
گەرمەسێر ئەگەر بەهەشتی ڕوون بێ
باخی گ��ەوه��ەرو دەش��ت��ی ئاڵتون بێ
ه��ەم��وی��ان ئ����ەدا ،ت��ەن��ی��ا ه��ەن��اس��ەی
ێ ت��اس��ەی
ب���ەی���ادی واڵت ،بشكێن 

رووبار
قەڵبەزەی ب��ەرزی كوێستان ()1
ئ����ەڕژێ����ت����ە ن���ێ���و دارس����ت����ان
ب������ەف������راوی ك����ێ����وان دێ��ن�� 
ێ
ێ پ���ێ���ك ئ��ەه��ێ��ن��ێ
رووب����������ار 
رووب���������ار ئ���ەك���ەوێ���ت���ە ڕ 
ێ
دارس������ت������ان دێ���ڵ���ێ���ت���ە ج��ێ
ئ����اوای����ی����ەك ل�����ەو ق���ەراخ���ا
ل���ەن���ێ���وان دارو ب��اخ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا
ب�����ەرام�����ب�����ەر ب�����ە خ�������ۆراوا
ئ����ەڕوان����ێ����ت����ە س������ەر ئ�����اوا

رووب��ار ئ��ەڕوا بە بەر دێ دا
ێ دا
خ��وڕەی جوانی دێتە گو 
ه��اوی��ن��ان خ���ۆر داخ ئەب 
ێ
گ��ەرم��ە ن���ی���وەڕۆی ن���او دێ
م���ن���دااڵن دێ��ن��ە س���ەر ئ��او
ب���ۆ م��ەل��ە ی���ا م��اس��ی ڕاو
زۆری�������ان ت���ێ���دا ه�����ەژارە
چ���اوی ل��ەدەس��ت رووب����ارە
ێ دام���او
ب���ۆ پ��ێ��خ��ۆر م��اڵ�� 
ك���اری ب��ووەت��ە م��اس��ی ڕاو
ێ چۆڵ
ن��ی��وەڕۆی��ە و ن��او د 
كوڕی شوان گورج و گۆڵ
ێ دەك�����ەوێ ب��ۆ رووب����ار
ڕ
س���ك ب��رس��ی و ش���ڕە ب��ار
ب��ە ه��ی��وای ق����والپ و ت��ۆڕ
ێ خۆر
ێ بۆ پ 
ماسی بگر 

*
*
*
*
*
دێ��ت و ئ��ەگ��ات��ە س��ەر ئاو
دەس��ت ئەكاتە ماسی ڕاو
ێ دا
رووب��ار ئ��ەڕوا بەبەر د 
خوڕەی جوانی دێتە گوێ دا
م��اوەی��ە زۆری ئ���ەدا سەر
م��اس��ی ی���ەك دێنێتە دەر
ماسی ك��ۆرپ��ەو وردە زۆر
ب��ەك��ار ن��ای��ە ب��ۆ پێخۆر
سینگی سپی ،خوێناوی،
پەلە ق��اژەی ت��او ت��اوی...
ێ ج���اروب���ار
ێ دەك���ۆش��� 
ت��� 
خ����ۆی ب��خ��ات��ە رووب�����ار
پێستی ج��وان��ی ب����رژاوە
زی����خ����ی پ����ێ����وە ت��ل�اوە

زی���خ���ی داخ������ی ن���ی���وەڕۆ
دڵ مـــــــــــاسی دێنێتە سۆ...
*
*
*
*
*
ێ ق���والپ���ی خ��وێ��ن��ی��ن
ك���ات��� 
ئەخرێتە نێو ئ���اوی شین
دڵ���ی ئ���ەو م��اس��ی��ە ك��ۆرپ��ە
راوەس���ت���ا ب���وو ل��ە خ��ورپ��ە
رووب��ار ئ��ەڕوا بە بەر دێ دا
خوڕەی جوانی دێتە گوێ دا
******
ئ���ەی م��اس��ی وێ��ڵ��ی ه���ەژار
بۆ دەگەڕای لە رووبار؟
ئاخۆ تۆش لە ڕێی سەفەر
بۆ پێخۆر بووی دەرب��ەدەر ؟
ئ��ێ��وەش ل��ە ن��ێ��و ماسیان
ب���ۆ پ�����ارەو پ��ێ��خ��ۆر ژی���ان
ه����ەژارەك����ان ئ��ەم��رێ��ن��ن ؟
خ��وێ��ن��ی ی��ەك��ت��ر ئ��ەڕژێ��ن��ن؟

رووبار ئەڕوا بە بەر دێ دا
ێ دا
خوڕەی جوانی دێتە گو 
*****
( -)1قەڵبەرە  :تاڤگە،

تەنیا
خانووی سەردم كش و مات
بۆنی بێدەنگی ئـــــــەدات
ل��ە شوێنی ب��ی��ری رێ��ب��وار
چ��اوم بڕیــــــوە دی��وار
ێ ه��ەت��ا م���اوەی دێر
ج���ار 
ێ دەگ���رم ب��ۆ كاتژمێر
گ��و 
ه��ات��وچ��ۆی ع��ەق��رەب��ەك��ان
وەك ڕێ��ب��واران��ی زەم���ان
یەكێ گ��ورج و ی��ەك هێمن

ڕێ��گ��ای ع��وم��رم دەپ��ێ��ون
ب��ە ن���اوەدڵ ئەمـــــــەو 
ێ
ب��ەڵ��ك��و دەردێ ب��س��رەوێ
پەنـــــــا بەمە پێنوسم
بنوسم
بیرەكانــــــــــم
من كێم و لە كوێم و چیم ؟
تاكەی و بۆ چی دەژی��م...
ێ ق��اق��ای پێكەنین
ج����ار 
ب��ە دن��ی��او ئینسان و ژین
جارێكیش ب��وغ��زی گریان
ب��ۆ م���اوەی خ��ۆ خەڵەتان
ێ دەنگ و باس
خەمبار و ب 
خ����ەی����ااڵوی و ك��ەس��اس
ێ ناێتە گو 
ێ
هیچ ئاهەنگ 
ب��ەح��ری ب��ێ��دەن��گ��ی بشكێ
خانوی س��ەردم كش و مات

ب�������ۆن�������ی ت������ەن������ی������ای������ی ئ������������ەدات
********

ژار
لە داخی مەینەتی دەوران دڵم پڕ ئاورە ساقــــی
ل��ەژاری تاڵی ژین دیسان پیاڵەی دڵ پڕە ساقی
وەرە ئەمشەو وەكو هەر شەو وەرە ساقی دڵم خوێنە

هەتاكو دێتە چاوم خەو ،حەرامە شەربەتان بێنە

دڵم زوخاوی لێ دەڕژێ ،دەسا هەستە بكە مەستم
شەرابی كۆن لە جامی نوێ ،بە خوڕ تێكە بدە دەستم
كەوا كون كون بووە جەرگم ،لە جەوری ماتەمی دنیا
ێ تەنیا
هەتاكو سەردەمی مەرگم ،وەرە هەر تۆم دەو 
هەناسەی س��ەردی پرداخم دەمێكە گرتویە ناخم

ش�����ەراب�����ی ت����ۆی����ە دەی�����ش�����ۆرێ،
پ�����������ەژارەی ژی����ن����ی پ�����ڕ ئ���اخ���م

دێ
ش��ەوگ��اری ب��ەه��ار دەرچ���وو ل��ە نیوە
ت��اری��ك��ی ئ�����ەڕوات ب����ەرەو ك��ازی��وە
ئ���اوای���ی ت���اری���ك ورش�����ەی چ��رای��ێ
ل��ە نێو پ��ەن��ج��ەرەی هیچ ماڵێ نایێ
ێ دەرك��ی لە ڕووی ،ڕۆژ داخستووە
د
لەبەرگی شەودا،جوان جوان نوستووە
ێ س����اوا دەگ�����ری ج��ارج��ار
م��ن��داڵ�� 
ئەشكێنێ دەری��ای ،بێدەنگی شەوگار
دای��ك��ێ س��ەر ل��ە ب��ان النكی ك��ۆرپ��ەوە

س��ەردەم��ێ��ك��ە خ���ەو ،ب��ردوی��ەت��ەوە
ئ��ەو ساتە گوڵی ش��ەو دەتوێتەوە،
سەرگۆنای ئاسۆ ،س��ور ئەبێتەوە،
كەڵەشێری دێ و ل��ەو سەربانانە
م��زگ��ێ��ن��ی ئ�����ەدا ،ه��ەس��ت��ن ب��ەی��ان��ە
شنەی بەربەیان یەك لە شوێن یەكا
م��ااڵن��ی ن��وس��ت��وو ،ب��اوەش��ێ��ن ئەكا
ه��ەت��او الی ئەبا دی��س��ان ب��ە سپایی
پ��ەردەی شەو لەسەر ،بووكی ئاوایی
م���ااڵن ب���ەردەچ���ن،ئ���اوای���ی س��اك��ار
گ��رت��وی��ە ب��اوەش،ب��اپ��ی��ری ك��ۆس��ار
م��اوی��ان��ە خ��ەڵ��ك��ی،م��ان��دوی��ی دوێن 
ێ
گزنگی ه��ەت��او ،هەڵیان دەستێنێ
ژن��ێ گ���ورج و گ��ۆڵ ئ���ەڕوا ب��ۆ كانی
ب��ە ن��ەزم��ی ج��وان��ی ل��ەرزان��ەك��ان��ی

ژن���ێ ل���ە ك��ان��ی م���ان���دوو دێ��ت��ەوە
س����ەری ن���اوەت���ە س��ن��گ��ی گ����ۆزەوە
دوك��ەڵ لەسەربان ئ��ەڕوا ب��ەرەو ژوور
س��وور ئەبێتەوە،سەرگۆنای تەنور
ت��ەن��دوری مااڵن،نانی گ��ەرم و جوان
دەك��ات بە تۆشوی،باخەوان و شوان
ێ سپی،جوجەڵە ل��ە شوێن
مریشك 
ب��ە ج��ێ دەه��ێ��ڵ��ێ،ت��اری��ك��ی كولێن
ێ
پێش ئ��ەوەی ،كە خۆر بدا لەناو د 
ران�����ی ئ����اوای����ی ،دەك���ەوێ���ت���ە ڕێ
ن��ی��وەی ن����اوەدڵ ل��ە دێ دەرئ��ەچ�� 
ێ
ب��ەرخ و كارژێلەی،هێشتووەتە جێ
*******
م�����راوی ل���ەس���ەر چ��ی��م��ەن��ی ج��ۆب��ار
ێ شەقڵی ش��ەون��م��ی بەهار
دەشكێن 
ئاسمانی شین و كۆچی ه��ەورەك��ان
پرشنگی خۆر و دەشتی سەوز و جوان

هاتوچۆی ئاسكی بزێوی سەر كۆ
شنەی شەماڵ و لەرەی لەق و پۆ
جریوەی بولبول،خوڕەی جۆباران،
شمشاڵی شوان و بەستەی دڵداران،
موسیقای ج��وان��ی ژینی دێهاتن
دی��م��ەن��ی رەنگیین،خاكی واڵت��ن
ژینی رۆژێكی ئەو دێیە لە الی من
ئەژی بە شاری دوكەڵ و ئاسن....
******

*كازیوە:تاریك و لێڵی بەربەیان.

بگری
دای��ە گیان بگری لەسەر خاكم ك��ەوا شینم دەو 
ێ
زۆر بگریە دای��ە گیان فرمێسكی خوێنینم دەوێ
من گوڵی سەد ئ��ارەزووی ژینم لە خاكا خەوتووە
خاكی مەیدانی خەبات رەنگینی خوێنینی من بووە
ێ
دام��ەن��ی��ش��ە دای��ەگ��ی��ان ب��ۆ هاتنی م��ن چ���اوەڕ 
دڵنیابە،بەسیەتی،بۆ دەنگی دەرگ��ا مەگرە گوێ
دایە گیان سوێندم بە فرمێسكی گەش و ئێشی دڵت
ێ حاسڵت
دایە گیان سوێندم بەجەور و مەینەتی ب 
من دەمێكە جەرگی سوتاندوم هەناسەی سەردی گەل
دڵپڕی كردوم خەمی دەسكورتی و ڕەنگ زەردی گەل

من كوڕی كوردی شەهیدی ڕێی خەباتم دایە گیان
ك��ۆت��ری خوێنین پ��ەڕی باخی واڵت��م دای��ە گیان
ه��ەروەك��و بێگانەیێ دڵ پ��ڕ ل��ە ناكامی و گرێ

ێ و دەستم بگرێ
لەم هەموو دەستە،نەبوو دەستێ،كەب 

من لە شاری خۆم غەریب و بۆ هەموو بێگانە خۆم
كۆتری ك��وژراوی ڕێگای النە خۆم،بێ النە خۆم
دای��ە گیان بگری لەسەر خاكم ك��ەوا شینم دەو 
ێ
زۆر بگریە دای��ە گیان فرمێسكی خوێنینم دەوێ
دایە گیان ئەو كیژە وا ئەتویس بە بووكی تۆ ببێت
ێ با بەهیوای من نەبێت
خۆت بدە پیشانی ج��ار 
تاكو بتبینێ ،كە ڕەش پۆشی لەسەر تا پاتەوە
ێ و م��ن ل��ە ب��ی��رەو باتەوە
بەڵكو ب��ڕوا دڵنیا ب�� 
دای��ە گیان بگری لەسەر خاكم ك��ەوا شینم دەو 
ێ
زۆر بگریە دای��ە گیان فرمێسكی خوێنینم دەوێ

*ئەتویس:كورت كراوەی ئەتویست.

فەلسەفەی گەردون
هاكا ئەم چەرخەش ،هەڵگەڕایەوە
ئ��ی��ت��ر ن����ەگ����ەڕاو ن���ەس���وڕای���ەوە
ێ خ���اوەن���ی ژی��ن��ی دون��ی��ای��ە
ك��ی��ژ 
ێ م�����رواری ل��ە گ��ەردن��دای��ە
ری����ز 
ك��ی��ژێ ،ك��ە تینی ئ��ەوی��ن��ی وای��ە
ژی���ان و م���ردن ل��ە دەس��ت��ی دای��ە
م����رواری ل��ەس��ەر سینگی ڕازاون
بەهێزی جەزبەی عشقی وەستاون
******
ێ پیر ئەبێ
ئەویش وەك هەموو ،ڕۆژ 

ب��ە ت��ی��ری م��ردن،داوێ��ن��گ��ی��ر ئەبێ
ێ ئ��ەم��رێ��ت و ئ��ەك��وژێ��ت��ەوە
ب��ەڵ�� 
م���ل���وان���ك���ەی م��ل��ی ئ��ەب��چ��ڕێ��ت��ەوە
نۆ مرواری جوان یەك لە شوێن یەكتر
ژی��ن��ی ئ��ەوان��ی��ش ئ��ەك��ات��ە ئ��اخ��ر
ش��ی��ن��ی م���ردن���ی ئ����ەو ك��ی��ژە وای���ە
ك��ە ل��ە ش��وێ��ن��ی دا ئ��اخ��ر دن��ی��ای��ە
ب��ن��اغ��ەی گ����ەردون وا دەش��ك��ێ��ت��ەوە
ێ و ن��اس��وڕێ��ت��ەوە
ئ��ی��ت��ر ن���اگ���ەڕ 
*******

*مەبەست :لە تەواو بونی هێزی خۆر و
تیكچوونی (مەنزومەی شەمسییە )

هەاڵڵە
دەوڵ و زوڕن���ای���ە چ��ەپ��ڵ��ە ڕێ��زان��ە
ب��ەزم��ی ش����ادی و چ��ۆپ��ی كێشانە
بەرگی ڕەنگاوڕەنگ كیژی سەر بانان
دەك��ێ��ش��ێ ن��ی��گ��ای ،الوی ك��ۆاڵن��ان
ئاهەنگی زوڕن��ا و بەزمی هەڵپەڕك 
ێ
دەن��گ ئ��ەدات��ەوە هەتا ئ��ەو پ��ەڕ دێ
ل���ە ن��ێ��و ك��ی��ژان��ا ت��ەن��ی��ا ه��ەاڵڵ��ە
دڵ���ی خ��ەم��ی��ن��ەو ل��ە س��وچ��ی ماڵە
ئ���اخ���ر دی������اری ی�����اری ب��ێ��وەف��ای

دەس��ت��ەی چ��ن��ورە ،م���اوەت���ەوە الی
ی���ادگ���ارێ���ك���ە ،ی�����اری پ��ێ��ی داوە
ئێستا ب��ێ رەن��گ��ە و ب��ۆن��ی ن��ەم��اوە
*******
ه��ەاڵڵ��ە دەڕوا ب��ۆ خ��ەی��اڵ��ی دوور
ێ جارجار بۆ چەپكەی چنوور :
ئەڕوان 
*******
دەن��گ��ی زەم���اوەن ئ��ەت��ۆم دێتە گوێ
ێ پەیمانت،كوانێ وا لە كوێ؟
كوان 
قەولی ئ��ەم ڕۆژی سەما و شادیە،
ب��ە م��ن��ت داب����وو ،ل��ەب��ی��رت نییە ؟
ێ بوو ،بۆچیت هەڵوەراند ؟
دڵم گوڵ 
ب��ۆچ��ی ئ��اوێ��ن��ەی ئ��ەوی��ن��ت شكاند؟
ێ م��ەی��ل��ەك��ەی ج���اری ج��اران��ت
ك��وان�� 
ێ ه��ات��وچ��ۆ و ئیشارەكانت
ك��وان�� 
ێ ڕاوەس��ت��ان،س��ەر ڕێگای كانی
كوان 
ێ سێوی سوور،كوانێ گۆرانی؟
كوان 

گ��ی��ان��ی ش��ی��ری��ن��م دڵ���ت ش��ك��ان��دم
دڵ����ت ش���ك���ان���دم،دڵ���ت ش��ك��ان��دم
*******
ێ فرمێسك لە چاوی سوورا
جار جار 
ئەبارێنە س��ەر چەپكەی چ��ن��وورا
ئاهەنگی زوڕنا و بەزمی هەڵپەڕك 
ێ
دەن��گ ئ��ەدات��ەوە هەتا ئ��ەو پ��ەڕ دێ
********
ه���ەاڵڵ���ە ه�����ەروا ب��ی��ر ئ��ەك��ات��ەوە
دەف��ت��ەری ژی��ن��ی پ��ەڕ ئ���ەدات���ەوە :
********
س��وێ��ن��دم ب��ە س���ۆزی دڵ��ی ئەسیرم
ت��ا ساتێ م��اوم ه��ەر وای ل��ە بیرم
ئ��ەو ساتە الش��ەم س��ەرد ئەبێتەوە
چ������رای ژی����ان����م ئ���ەك���وژێ���ت���ەوە
ئ��اخ��ری��ن ق��س��ەم،ه��ەر ن���اوی تۆیە
ه���ەر چ��اوەك��ان��م،پ��ڕ ئ���اوی تۆیە

ێ ب��وو ،بۆچیت هەڵوەراند؟
دڵم گوڵ 
ب��ۆچ��ی ئ��اوێ��ن��ەی ئ��ەوی��ن��ت شكاند
ت��ۆ دەوڵ��ەم��ەن��د و م��ن ك��ی��ژی ن��ەدار
ب��ە غ��ەی��ری وەف���ا ،چ��ی هەیە ه��ەژار
خونچەی دڵی خۆم هێناو دام بە تۆ
ب��ەاڵم وت��ەی ت��ۆ ه��ەم��وی��ان درۆ....
*******
ێ فرمێسك لە چاوی سوورا
جار جار 
ئ��ەب��ارێ��ن��ە س���ەر چ��ەپ��ك��ەی چ��ن��وورا
ێ خ��ەب��ەرە
دای��ك��ی ل��ە داخ���ی ك��چ،ب�� 
ێ دەك��ات،ل��ەب��ەر پەنجەرە
بانگی ل�� 
ه���ەاڵڵ���ە وەرە ،ه���ەاڵڵ���ە وەرە،
ێ ه��ەڵ��پ��ەڕە
ك��ی��ژە ج��وان��ەك��ەم ت���او 
دای��ك��ی نەیبینی فرمێسكی چ��اوی
زوڵ���ف���ی ش���ێ���واوی،دڵ���ی ش��ك��اوی
ئاهەنگی زوڕن��ا و بەزمی هەڵپەڕكێ

دەنگ ئەداتەوە هەتا ئەوپەڕ دێ
*******

هەنسك و فرمێسك
ژی��ن��ی م��ن��داڵ��ی،دن��ی��ای شیرینە
شیعری سەرەتای چیرۆكی ژینە
ع���وم���ری م��ن��اڵ��ی��م چ����ەن زوو
وەك ن��ەس��ی��م��ێ،ه��ات و چ��وو
ێ غ���ەری���ب ب���وو ڕۆی��ش��ت
م��ەڵ�� 
ه����ەر ی���ادێ���ك���ی ب��ەج��ێ��ه��ێ��ش��ت
******
ك�����ەم ك�����ەم وری������ا ب���وم���ەوە
ب����ی����رم چ�������اوی ك�������ردەوە

دن���ی���ای���ەك���م ب��ی��ن��ی ب��ێ��ت��ی��ن
ن�����ەوەك م���ن���داڵ���ی ،ش��ی��ری��ن
خ����ەم����ی ك����ات����ی م���ن���داڵ���ی
ێ ن����ەب����وو ل����ە پ��اڵ��ی
گ�����ر 
الدێ

ك����ەی وەك����و خ��ەم��ی ئێستا
ری���ش���ەی ل���ە دڵ ئ��ەوەس��ت��ا
ه���ەر خ��ەم��ێ��ك و فرمێسك 
ێ
ف��رم��ێ��س��ك��ێ��ك و ه��ەن��س��ك��ێ
ت����ەم����ی دڵ������ی ئ����ەش����ۆر 
ێ
دن����ی����ای ت����اڵ����ی دەگ�������ۆڕێ
چ دەروون و چ ل���ە ڕوو
دن���ی���ام���ان ه����ەر ئ�����ەوە ب��وو
ژینی منداڵی،دنیای شیرینە
شیعری سەرەتای چیرۆكی ژینە
******
وری����ا ب����ووم����ەوە ك����ەم ك��ەم

ێ خەم
دەوری گرتم گەل 
ك��ە ه���ەوەڵ ج���ارێ گریام
ێ گریام
لـــــــە بۆ ه��ەژار 
بۆ ئ��ەو گریام و بۆ خۆم
ێ ئ��ەڕۆم؟
كە ئاخۆ بۆ كو 
ێ ون بووب 
ێ
وەك منداڵ 
ن��ەم دەزان���ی وام لە كوێ
ئێستاش هەرچی دەڕوان��م
خ��ۆم ب��ە وەی�ل�ان ئ��ەزان��م
سەرەنجی هەر الدێ ئەدەم
ێ ب���ەدی ن��اك��ەم
ه��ی��چ ش��ت�� 
ه��ەرچ��ەن ئ��ەوس��ەری ڕێگا
نایزانم بە ك��وێ دەگ��ات،
پێم خ��ۆش��ە ج��ارێ��ك��ی تر
تەنیــــــــا گوزارێكی تر
ب��گ��ەڕای��ەم��ەوە ل��ە ن��وێ

دی����س����ان ب����ۆ ه����ەوەڵ����ی ڕێ
ب���گ���ام ب�����ەو دن���ی���ا ج���وان���ە
وەك��������و ئ�������ەو م����ن����دااڵن����ە
ب���ا خ��ەم��ەك��ان��م س�����ووك ب 
ێ
ێ گ����رێ ب���ێ و ب���چ���وك بێ
ب��� 
ت���اك���و ت���ەن���ی���ا ف��رم��ێ��س��ك�� 
ێ
ه���ەن���اس���ەی���ەك و ه��ەن��س��ك��ێ
ت�����ەم�����ی دڵ��������م ب����ش����ۆر 
ێ
دن�����ی�����ای ت����اڵ����م ب����گ����ۆڕێ
ژینی منداڵی ،دنیای شیرینە

شیعری

سەرەتای،چیرۆكی

ژینە

النەی بایەقوش
-1ن��ی��وە شەوێكی س���ارد و دڵتەنگە
خەڵكی خ��ەوت��وون دنیا بێدەنگە
شار پەردەی ڕەشی كێشاوەتە سەر
مانگی شەوان پێو،لە كێو هاتە دەر
ێ پیر،دێت و جارجارێك
بایەقوش 
دەخوێنێ ل��ەس��ەر كۆنە دی��وارێ��ك
ل��ە وێ��ران��ەی��ەك��ی چ��ۆڵ و بێدەنگا

ل���ە ن��ێ��و م��اڵ��ێ��ك��ی،س��اردو دڵ��ت��ەن��گ��ا
خ���ەوت���ووە خ��ەم��ی��ن كچێكی هەتیوو
ێ خ��ۆش��ی ل��ە دن��ی��ا ن��ەدی��وو
ه��ەت��ی��و 
دای���ك���ی ب��ەی��ن��ێ��ك��ە دوورە ل���ە دن��ی��ا
ئ����ەو ك��چ��ە م�����اوە ل����ەوێ����دا ت��ەن��ی��ا
م��ن��داڵ��ی ب��چ��وك ل��ە نێو ب��ەرگ��ی خەو
ئ���ەدا ل��ە گ��ۆن��ای ش��ەوق��ی مانگە شەو
ب����ەاڵم خ����ەوی چ��ی،ه��ەت��اك��و ب��ەی��ان
وت���ووێ���ژ دەك����ا ،ل��ەگ��ەڵ ئ��ەس��ت��ێ��ران
ل����ەوان دەپ��رس��ێ،دای��ك��ی وا ل��ە ك��و 
ێ
ب��ۆچ��ی ب��ە ت��ەن��ی��ا ،هێشتویەتە جێ
ێ ج��ی��ا ن��اب��ێ
ێ ف��رم��ێ��س��ك��ی ل��� 
س���ات��� 
ئ���اخ���ر م����ن����داڵ����ەو دڵ���ن���ی���ا ن��اب��ێ
ێ ب���دە س��ات��ێ،ب��ەس��ەر ه��ات��ی ئ��ەو
گ���و 
لەگەڵ ئەستێران ،چی دەگوت ئەو شەو:

-2ئەی مانگی جوان ئەی،ئەی ئەستێرەكان
ئ��ێ��وە دەب��ی��ن��ن ل���ە ن��ێ��و ئ��اس��م��ان
ب��اخ��ی بەهەشتی خ���ودا ل��ە ك��وێ��دا؟
ئ��ەڵ��ێ��ن دای���ك���ی م���ن وا ل��ەئ��ەوێ��دا
ئەی مانگ،تۆ دایكی ئەستێرەكانی
ت��و خ��ودا پێم بڵێ ئ��ەگ��ەر دەزان���ی،
ئ��ەس��ت��ێ��رەك��ان��ت ك���ۆ ب���وون���ەوە
وان لەگەڵ خۆتا چەشنى هەر شەوە
ێ دای��ك��ی،م��ن ك��ەی دێ��ت��ەوە
پێم بڵ 
منیش ئەستێرەم،مانگی م��ن ئ��ەوە
*******
ئەی ئەستێرەی خۆم گوێ بگرە ساتێ
ێ دەی��ب��ی��ن��ی ك��ات��ێ:
ب���ە دای���ك���م ب��ڵ�� 
دای��ك��ی خۆشەویست،بینایی چ��اوم
ه���ێ���زی ژی���ان���م،ت���ەن���ی���ا ه���ەت���اوم

ب��ۆچ��ی ڕۆی��ش��ت��ی ل��ەگ��ەڵ ن��ەت��ب��ردم؟
ت��ەن��ی��ا ل���ەم دن��ی��ا وەی�ل�ان���ت ك��ردم
ه��ەت��ا دێ���ت���ەوە ه���ەر چ��اوەڕێ��ت��م
ب��ە ه��ی��وای بیستن ئاهەنگی پێتم
ئەی ئەستێرەی خۆم گوێ بگرە سات 
ێ
ێ دەی��ب��ی��ن��ی ك��ات��ێ
ب���ە دای���ك���م ب��ڵ�� 
زۆر ب���ە ئ���اوات���م ك��ات��ێ ه��ات��ەوە
ل��ەس��ەر داوێ���ن���ی خ���ەو ب��م��ب��ات��ەوە
ئەگەر وەك و مەل دوو باڵم هەبوو
ل��ە ن��ێ��و دن���ی���ادا ئ��ەم��ك��ر ه��ات��وچ��ۆ
دەگ����ەڕام ه��ەم��وو كێو دەرو دەش��ت
هەتاكو دەگ���ام ب��ە باخی بەهەشت
ب��ەڵ��ك��و ل���ەوێ���دا ج����ارێ ب��ت بینم
ئ��ەت��ۆش ببینی گ��ری��ان و شینم
******
ێ وەف��ای��ە
ب���ەاڵم ب��اس��ی م��ن زۆر ب�� 
ئاخر ك��ەی هەتیو ئەستێرەی هەیە

دەردی دڵی خۆم من دەڵێم بەكێ ؟
هەتیو چی هەیە تا ئەستێرەی بێ

-3ێ دەگوزەرێ خەو دێتە چاوی
نەخت 
ێ ب��ە ن��ا ت���ەواوی
ب��اس��ی دەم��ێ��ن�� 
ێ لە نیوەی شەودا،
تاكو دەخ��ەو 
دای��ك��ی دەبینێ،لەنیوەی خ��ەودا
دەپ��اڕێ��ت��ەوە ل��ەگ��ەڵ خ��ۆی بیبا
ن��ەڕوات و دیسان،نەیهێڵێ تەنیا
دایكی دەكێشێ لەسەری ،دەست 
ێ
ئەڵێ :نەبوونە،پاشی هەر هەستێ
كچم جێگای م��ن جێگەی دنیایە
ێ تەنیایە
دای��ك��ت وەك��و ت��ۆ ل��ەو 
رۆڵ��ە ماڵی من تاریكی و س��اردە

ج��ێ��گ��اك��ەم خ��اك��ە،س��ەری��ن��م ب���ەردە
******
بە دایكی دەڵ��ێ،ك��چ بە چ��اوی سوور
ل��ە ق��رچ��ەو س���ۆزی دڵ وەك���و تەنور
ێ ت���ۆ،ڕوون���اك���ی دن��ی��ا
ێ ب��� 
ن���ام���ەو 
ه��ەر خۆتم دەوێ،وای لە ه��ەر كوێدا
دی���س���ان ب���ۆ دڵ����م دەش��ك��ێ��ن��ی��ت��ەوە
گ��ەر ن��ام ب��ەی لەگەڵت،بۆ هاتیتەوە؟
********
دای��ك��ی ب��ە دڵ��ێ پ��ڕ ئێش و خەمناك
تك تك فرمێسكی دەتكێتە سەر خاك
ئ��ەڵ��ێ ك��چ��ەك��ەم :ش��ەوێ��ك��ی س���اردە
سەرماش سەرەتای نەخۆشی و دەردە
ت��ۆش ل��ە جیگاكەت كەوتبویتە دەر
ه���ات���وم بیكێشم پ��ۆش��ی��ن��ت ل��ەس��ەر
زستانی بێ نەوا،نابەتەوە لە هۆش
ت��اك��و ل��ەس��ەرم��ا ن���ەك���ەوی ن��اخ��ۆش

كێ لە ناخۆشی ش��ەوان ی��ارت بێ ؟
ێ لە جێگای خۆم پەرەستارت بێ؟
ك
وەاڵم���ی ئ���ەدا ب��ەم چ��ەش��ن��ەو ئ��ەڕوا
ئیتر ه����اواری كچی پ��ێ ن��اگ��ات...
-4ێ خۆر دای لەسەر كێو
ێ كات 
سبەین 
لە شوشەی شكاو،شەوقی دای��ە نێو
دای لەسەر جێگاو الشەی ساردی كچ،
رووناكی دەكرد،گۆنای زەردی كچ،
ب��ای��ەق��وش ن��ەخ��ت��ێ،چ��ڵ��ی ب��ردب��وو
ل���ەو م��اڵ��ە چ��ۆڵ��ە الن���ەی گرتبوو
ئاخر چۆن بڵێم ؟ ئەو كچە مردبوو
ب��ای��ەق��وش دەی��ك��وت :دیقی كردبوو

وێنە
گ�����ەاڵڕێ�����زان ه���ات���ووە
ن��اخ��ی ب��اخ��ی گ��رت��ووە
گ���ەاڵی زۆری وەری���ون
سینگی ب��اخ��ی پۆشیون
ت��او ن��ا ت��اوی شنەی با
ب��ە ئەسپایی دەی���ان با
خ��ۆری بێتینی س��ەر د 
ێ
ێ ماندوو بێ
وەك ڕێبوار 

وردە وردە دێ��ت��ە خ���وار
ئ��ەن��ی��ش��ێ��ت��ە س���ەر ك��ۆس��ار
دی��س��ان ب��ە ل��وت��ك��ەی كێوا
ێ ب����ەو دی���وا
ێ دەك������ەو 
ر
ب����اخ����ەوان ك���ز و ت��ەن��ی��ا
ل����ەس����ەر ئ������اوی ك��ان��ی��ا
دەس���ت���ی پ��ی��رو ل���ەرزۆك���ی
دان����اوەت����ە س����ەر چ��ۆك��ی
ب��ە ش��وێ��ن ب��ی��ری پ��ڕ داخ��ا
چ�����اوی دەك��ش��ێ��ت��ە ب��اخ��ا
دارێ���ك���ی وش���ك و م���ردوو
الن���ەی م��ەل��ی ك���ۆچ ك���ردوو
ن��ە س���ەوزای���ی ن��ە سێبەر
نە ئاهەنگی پ��ەل��ەوەر......
ل��ەب��ی��ری ن���ای���ە ه��ەرگ��ی��ز
گ�����ەاڵ ڕێ�����زان�����ی پ��ای��ی��ز

وا دڵ�����پ�����ڕی ك���ردب��� 
ێ
ن���اخ���ی گ��ی��ان��ی گ��رت��ب��ێ
ێ س����ەری دائ��ەخ��ا
ج����ار 
س���ەرن���ج���ی ك���ان���ی ئ���ەدا
ئ��اوێ��ن��ەی روون���اك���ی ئ��او
وێ��ن��ەی دێنێتە ب��ەر چاو
وێنەی پیر و زەردی خەم
پ��ڕ چین و خ��ەت��ی ماتەم
وێ��ن��ەی��ەك��ی پ�����ەژارە دی��و
وێنەی گوڵێ هەڵوەریو...
ف��رم��ێ��س��ك��ی ژی��ن��ی ت��اڵ��ی
دێ���ن���ێ���ت���ەوە خ��ەی��اڵ��ی
ێ تین
ئ��ەو س��ا ب��ەه��ارێ ب�� 
ئێستا پاییزی خەمین...
گ���ەاڵ ڕێ��زان��ی��ش ئ���ەڕوات
ێ ت��ر هات
ه��اك��ا ب��ەه��ار 

ت��ەن��ی��ا ژی��ن��ی م��ن وای���ە،
ئ��ی��ت��ر ب����ەه����اری ن��ای��ە
*****
كەم كەم فرمێسكی ئەتكێ
ئ��اوێ��ن��ەی ك��ان��ی دەش��ك��ێ
لە چوڵی باخا ج��ار جار
ێ دێتە خ��وار
گ��ەاڵی زەرد 
ل���ەگ���ەڵ ئ�����اوی ك��ان��ی��ا
ێ دەك��������ەوێ دڵ��ن��ی��ا
ر
ب���اخ���ەوان س���ەر دائ��ەخ��ا
س��ەرن��ج��ی وێ���ن���ەی ب��دا
ئ�����اوی ك���ان���ی ش���ێ���واوە
وێ��ن��ەی ت��ێ��دا ن���ەم���اوە...
لە چوڵی باخا ج��ار جار
ێ دێتە خ��وار
گ��ەاڵی زەرد 

پەپولەی خەیاڵ
پەپولەی خەیاڵ سەرمەست و هێمن
ێ بن
ێ سینگی ئاسمانێ ب�� 
دەپ��ێ��و 
دەف���ت���ەری ژی��ن��م پ���ەڕ ئ���ەدات���ەوە
الپ����ەڕەی الوی���م ،بیر ئ��ەخ��ات��ەوە
ئ��ەم ه��ۆن��راوان��ە،ت��ۆم دێنێتە بیر
ێ ت��اڵ دەب��ات��ەوە لە بیر:
پێكەنین 
******

ل��ە خ��اك��ی الش��ەم،ب��ەی��ان��ێ ب��ەه��ار
گواڵڵە سورەیەكی ئ��اوری��ن روخسار
ب��ە ج��وان��ی گ��ۆن��ات س��ەر دەرئەهێن 
ێ
ل��ەس��ەر م����ەزارم دێ خ���ۆی بنوێنێ
ئەتۆش كە هاتوی لە بۆ گ��وڵ چنین
ج���وان ڕادەب�����وری دەم بەپێكەنین،
ێ لە ڕێت
ئ��ەو گواڵڵە س��ورە ،دەچێن 
ئاخۆ دەیزانی،بۆنی كێی لێ دێت؟
ئەڵێ:چەن جوانە چ��ەن ڕەنگی گەشە
داخ���ەك���ەم داخ����ۆم ب���ۆچ دڵ���ی ڕەش���ە؟
ێ ئ���ەو س��ات��ە ب���زان���ە ،گ��وڵ��م
ب��ەڵ�� 
گ��وڵ��ی ب��ەه��ەش��ت��ی ،ئ���اوات���ی دڵ��م
ئ���ەو گ��وڵ��ە،خ��اك��ی دڵ�����داری خۆتە
ئێستاش بە هیوای ڕوخ��س��اری خۆتە
بۆیە بەو چەشنە گەش و خۆش ڕەنگە
ب��ۆی��ە ئ���ەوەن���دە م���ات و دڵ��ت��ەن��گ��ە

بۆیە وەستاوە دڵتەنگ لەسەر ڕێت
دڵ��ی داخ��ورپ��ێ،دی��س��ان لەبەر پێت
گیانە لەو گوڵەی چیت دێتە بەر چاو؟
لەو گواڵلە سورە،گوڵی دڵ سوتاو
جوانی هەڵ بگرە هەرچی خۆت گوڵی
خۆشبۆتر لە بۆن،باس و سونبوڵێ
خ��اك��ی دڵ�����دارە ئ���ەی هێنیتەوە
زام����ی دڵ���ەك���ەی ن��ەك��ول��ێ��ن��ی��ت��ەوە
ئ��ەم ه��ۆن��راوان��ە ،ت��ۆم دێنێتە بیر
پێكەنینێ ت��اڵ دەت��ب��ات��ەوە ل��ە بیر
******
پەپولەی خەیاڵ ئ��ەڕوا لەسەر خۆ
لە شوێن بیری تر ئاسۆ بە ئاسۆ
هەتاكو خ��ەو دێ ،بیرم ئەمرێن 
ێ
پ��ەپ��ول��ەی خ��ەی��اڵ ه��ەڵ��دەوەرێ��ن��ێ

بادە
ساقی گ���وزەرا ش��ەو بە فیداتم وەرە دێرە
دڵ ت��ەن��گ��ە،درەن��گ��ە،وەرە س��ا ب��ادە بگێرە
تا تۆ بی و مەی بێ من و دڵ لێرە خەمۆشین
هەردوو بە تەماتین،وەرە مەی لێرە بنۆشین
تینویە دەم��ێ��ك��ە چ��ەم��ەن��ی ب��اخ��ی ئەوینم
ئ��ەم باخە بدێرە وەرە م��ەی بێنە سەرینم
ویستومە كە تەنیا بم و لەم سوچە بمێنم
دیسانەوە ئەم باری خەمە كەوتووە شوێنم

دەستی خەمەكەم بگرە لە مەیخانە بەدەر كە
رێگای مەدە ئێرە وەرە لەو مەستە حەزەر كە
ێ گ���ەڕێ ت��اك��و بمێنێتەوە گیانە
ن��ا ن��ا ل�� 
ئ���ەم ك��ۆت��رە وەی�لان��ە دڵ���ی گ��رت��ووە الن��ە
بۆ م��ەی نیە،ساقی،كە پەنا دێنمە ئێرە
ێ خەمی جەنانەیێ تێرە
هەر كەس بە شەراب 
من هەمدەمی بادەم ،كە خەمی سینە بەبا دەم
دەستم گ��رە گیانە وەرە بسپێرە بە ب��ادەم
ساقی گ���وزەرا ش��ەو ب��ە ف��دات��م وەرە دێ��رە
دڵ تەنگە درەن��گ��ە وەرە س��ا ب���ادە بگێڕە

خێراب
لەسەردەمی بەهارێ،شەرابی دەس��ت یار 
ێ
كە قەترە قەترە مەستی ،بەسەر داڵ ببارێ
ێ تاڵە،شادی هێنەر ئاوێكە
هەرچەندە نەخت 
خێڕابە نەك ش��ەراب��ە،چ وەرگ��ێ��ڕاو ناوێكە
ئ��ەوەی كەتینی گیانە ،دەوای خەمی داڵنە
سوێندم بە دەستی ساقی،حەرامە شەربەتانە
ساقی سا بگرە دەستم،دەركی مەیخانە كامە؟
پێكەوە جامێ پڕكەین،با هەر بڵێن حەرامە.

زرێبار
لە پەڕ شاری مەریـــــــــوان
دوو چین كێوی سەوز و جوان
راوەس�����ت�����اون ب���ەران���ب���ەر
ب����ەرزو دارس���ت���ان ل��ەس��ەر
ل���ە داوێ�����ن ئ����ەو ك��ێ��وان��ا
ل���ە ژێ���ر ت��اق��ی ئ��اس��م��ان��ا
گومێكی ج���وان وەس��ت��اوە
ك����ە (زرێ������ب������ار)ی ن����اوە

ك��ێ��وان س���ەوز و دڵنشین
ئاسمان و ئاو هەردوو شین
زرێبــــــــار و بەهاری
بەهەشتی ك�����وردەواری..
ل��ە نێو دارس��ت��ان ق��ەراخ1
باڵندەكان ش��اخ بە شاخ
ك��ۆ دەب���ن و ی��ەك دەگ��رن
ئاسمانی سەر ئاو دەبڕن
ل��ە ژێ��ر تیشكی ه��ەت��اوا
ل��ەس��ەر ئ��اوێ��ن��ەی ئ��اوا
وێ��ن��ەی خ��ۆی��ان دەبینن
مەست دەب��ن و ئەخوێنن:
زرێ������ب������ارو ب����ەه����اری
ب��ەه��ەش��ت��ی ك������وردەواری
******
ش��ن��ەی ب��ەی��ان��ی ب��ەه��ار
ئ�����ەدا ل���ەس���ەر زرێ���ب���ار

ێ ك��ە ب��ووك��ی ه��ەت��او
ك��ات�� 
تیشكی ئ��ەخ��ات��ە س��ەر ئاو
وێ��ن��ەی ك��راس��ی كیژی ك��ورد
ێ دا ورد ورد،
كە شەماڵ ل 
ش��ەپ��ۆل��ی ج���وان و زێ��ڕی��ن
دەڕژێ��ن��ە س��ەر ئ���اوی شین
ب����ەرەو چ��ی��م��ەن و گ��وڵ��زار
ێ دەك������ەون ب���ۆ ل��ێ��وار
ر
ب��ەران��ب��ەر ب��ووك��ی ه��ەت��او
ك���ی���ژی زێ���ڕی���ن���ی ڕازاو
ل����ەو ك��ات��ی ب����ەر ب��ەی��ان��ە
ش�������ادی و س���ەم���ای���ان���ە
ئ��ەڵ��ێ��ن ش��ەپ��ۆل��ی ق����ەراخ
دەنگیان ئەڕوا شاخ بە شاخ:
زرێ�����ب�����ار و ب����ەه����اری
ب��ەه��ەش��ت��ی ك�������وردەواری

*قەراخ:كەنار

خوداتان لەگەڵ...
ك��ەوت��وەت��ە ب���ەرم ڕێ��گ��ای غەریبی
گ��ەل��ی ڕەف��ی��ق��ان خ��ودات��ان لەگەڵ
ه��ەر ك��ەس رێگای،بوەتە نەسیبی
گ��ەل��ی ڕەف��ی��ق��ان خ��ودات��ان لەگەڵ
ك��ۆت��ران��ی زۆر ل��ە ش��وێ��ن��ی دان��ە
هێشتویانە ج��ێ كونجی هێالنە
زۆر ك��ەس ڕۆیشت پاشان بێتەوە
ب���ەاڵم ن��ەی��دی ك��ەس،ب��گ��ەڕێ��ت��ەوە
كێ چاك دەزانێ چی دەكات گەردون

ێ س��ەرك��ەوت��وو،ی��ەك��ێ سەرنگون
ی��ەك�� 
دڵ����ی گ���رت���وم خ����ەم وەك�����و دوك����ەڵ
گ��ەل��ی رەف��ی��ق��ان خ���ودات���ان ل��ەگ��ەڵ
*زرێبار:گۆمێكی گەورەیە نزیك شاری مەریوان

ملوانەكەی شین
-1ن���ی���وەڕۆی گ��ەرم��ی ڕۆژێ���ك���ی ب��ەه��ار
ل���ە ژێ���ر ه���ەت���اوی ڕێ���گ���ای زرێ��ب��ار
م��ن��داڵ��ی م��ل ك��ز،چ��ۆخ��ە و ڕان���ك شڕ
رێ��گ��ا دەپ���ێ���وێ،پ���ەش���ێ���و و دڵ پڕ
بێ وچان  1ئەڕوا و ،هەنگاو هەڵ دەگر 
ێ
بە گ��وێ چۆخەكەی ،ئ��ارەق��ی ئەسڕێ

ێ ج��ام��ان��ە
ێ ن���ان���ە ڕەق،ل�������ە ت����و 
ن��ەخ��ت�� 
ب���ون���ەت���ە ت����ۆش����وی ،ئ����ەو ب��ەس��ت��ەزم��ان��ە
/1بێوچان  :بێپشوو ،بێ حەسانەوە

ب����ۆ ت���ێ���ك���ۆش���ان���ی ڕۆژێ م����اس����ی ڕاو
ێ پ���ورت���وك���او
ێ ش���ری���ت وت�������ۆڕ 
ن���ەخ���ت��� 
ل���ەگ���ەڵ ق���والپ���ی ك����ۆن و ژەن�����گ ه��ێ��ن��او
ه���ێ���ن���اوی���ە ئ����ەم����ڕۆش ب��ی��ان��خ��ات��ە ئ���او
ئ������ەڕوات و ج���ار ج���ار ل���ە چ��ۆڵ��ی ڕێ دا
ئ���ەزرن���گ���ێ���ت���ەوە دەن���گ���ێ ل���ە گ���وێ���ی دا:
ه���ی���وا خ���ێ���راك���ە ،خ����وا ن����ەت ه��ێ��ن��ی تۆ
ح��ەو ڕۆژە ئ�����ەڕۆی،دەس خ��اڵ��ی دێیتۆ ()1
ئ��ەم��ج��ار ب���ێ م���اس���ی ،ن��ەی��ت��ەوە ب���ۆ ش��ار
ئ����ەرە ب����ۆت ن���ەگ���ی���را،خ���ۆت خ���ە زرێ��ب��ار

 /1شێوە زمانی ناوچەیە ،شین  :ڕەنگی شین

ئ���ەڕوات و ل��ە نێو دڕك و داڵ��ی ڕێ
ێ لە پێ
ك�ڵاش كۆنی تاوتاو،ئەكنر 
ێ وچان ئ��ەڕواو هەنگاو هەڵ دەگر 
ێ
ب
ێ چۆخەكەی ،ئاڕەقی دەسڕێ
بە گو 
ێ ب��ۆ الڕێ ،ورد ئ��ەب��ێ��ت��ەوە
ج����ار 
م��ل��وان��ك��ەی��ەك��ی ش��ی��ن ئ��ەدۆزێ��ت��ەوە
ب��ە چ��اك��ی چ��ۆخ��ەی،خ��اك��ی ال ئەبا
ئ���ەڕوات و ج��ار ج��ار سەرنجی ئ��ەدا
ێ وچان ئەڕوا و هەنگاو هەڵ دەگر 
ێ
ب
ێ چۆخەكەی ئ��ارەق��ی دەس��ڕێ
بە گ��و 

-2ێ ئ��ەگ��ات��ە ئ�����اوی زرێ���ب���ار
ك���ات��� 
دێتە گوێ،دەنگی،شەپۆل و لێوار
دوو فرمێسكی داخ،دێنە گۆی چاوی
سووكێ ئەشورێن ،گۆنای سوتاوی
ێ  :زرێ��ب��ار،چ��ەن پ��اڕێ��م��ەوە
ئ��ەڵ�� 
ل����ەم ل���ێ���واران���ەت ب��س��وڕێ��م��ەوە
حەو ڕۆژ ئەم ت��ۆڕەم هێناو و بردم
ێ ن���ەدام مەیۆست ك��ردم
ماسیت پ�� 
ب��اوەژن��ی��ش��م گ��وت��وی��ە ئ��ەم��ج��ار
ئەو ماسیەت نەگرت خۆخە زرێبار
ب��ەڵ��ك��و ن��ەخ��ت��ێ زوو ب��گ��ەڕێ��م��ەوە
م��ل��وان��ك��ەی ش��ی��ن��م دۆزی����وەت����ەوە
دەی��ب��ەم��ەوە ب��ۆ،خ��وش��ك��م ئ��ێ��وارە
ئاخر نێو هاوماڵ،سەری لەخوارە
زرێ��ب��ار م��ن و خ��وش��ك��م،ه��ەژاری��ن

دای��ك��م��ان ن���ەم���اوە،ب���اوەژن داری���ن
خوشكم هەر خەریك فرمانە بۆ ئەو
وچ��ان��ی ن��ی��ی��ە ب��ەی��ان ت��اك��و ش��ەو
ه��ەرچ��ی دەی��ب��ی��ن��م،چ��اوی پ��ڕ ئ��اوە
ل��ەب��ەر س��ەرم��اوە،دەس��ت��ی ت���ەزاوە
ش��ەوان كە م��ان��دوو ،دێنەوە بۆ ماڵ
كارمان گریانەو بیستن قسەی تاڵ
ێ خ��ۆر س��ەر دەربێنێ،
بەیان ناهێڵ 
هەر یەكمان بەرەو،شوێنێ ئەنێرێ
خوشكی ه����ەژارم،دەس ئەكا بەكار
منیش ب��ۆ م��اس��ی ،دێ��م ب��ۆ زرێ��ب��ار
خ��ێ��راك��ە ت���وخ���وا ب���ا ب��گ��ەڕێ��م��ەوە
ب��ا ئ��ەم ملوانكەی زوو ب��ۆ بەمەوە
گ��ی��رف��ان��م ك��ۆن��ە،ن��ەك وا داك���ەو 
ێ
ی��ا ل��ە دەس��ت��م ب��ێ ،هەتاكو ش��ەوێ

-3ئ��ەم��ڕۆش ب��ە وێ��ن��ەی ڕۆژن���ی پێشو
دێ���ت و ش��ری��ت��ی،ئ��ەخ��ا ه��ات��وچ��ۆ
هەتا ڕۆژ ئ��ەگ��ات،داوێ��ن خ��ۆر ئ��اوا
س��ێ��ب��ەری ك��ێ��وان دێ��ن��ە س���ەر ئ��اوا
ه��ی��وا ه��ەر پەنجەی ل��ێ هەڵپێكاوە
ێ ت��ۆر و دەری���ا وەس��ت��اوە
چ����اوەڕ 
-4تاریكی شەو هات ڕەن��گ ئ��اوی گۆڕی
هێشتا ماسی یەك نەكەوتووە تۆڕی
وت����ەی ب����اوەژن،ل����ەو ن��ی��وە ش��ەوە
ه��ەروەه��ا لە گ��وێ��ی،دەن��گ ئ��ەدات��ەوە
ێ تۆ
ه��ی��وا خ��ێ��راك��ە خ���وا ن��ەت��ه��ێ��ن�� 
حەو ڕۆژە ئ��ەڕۆی دەس خاڵی دێیتۆ
ێ ماسی نەیتەوە بۆ شار
ئەمجار ب 
ئ��ەرە ب��ۆت نەگیرا،خۆت خە زرێبار

زرێبار تاریك ،شەو سارد و دڵتەنگ
هیوا كش و مات وەستاوە بێدەنگ
وت���ەی ب����اوەژن ل��ەو ن��ی��وە ش��ەوە
هەروەها لە گوێی،دەنگ ئەداتەوە
-5ب��ەی��ان زرێ���ب���ار ت��ەم��ی گ��رت��ب��وو
ب���اران دوێ��ن��ی ش��ەو لێڵی كردبوو
پەڵەی هەوری ڕەش بە ئاسمانەوە
ل��ەس��ەر ئ��اوی لێڵ ئ��ەس��وڕان��ەوە
ێ ئەدا تاو تاو
ێ چەخماخە،ل 
كات 
الشەی منداڵی،كەوتبووە سەر ئاو
ملوانكەیەكی شین لەنێو دەسیانە
ب��ۆ كێو ئ��ەڕوان��ێ،ئ��ەڵ��ی وری��ای��ە
نێو ئەو شەپۆلەی،دەور و بەریایە
دوو بەچكە ماسی،كەوتبونە كایە
*******

ك��ات��ێ ك���ە ن���م ن���م ب�����اران ه��ات��ە خ���وار
ئ�����ەڕژا س���ەر س��ی��ن��گ��ی س�����اردی زرێ��ب��ار
ێ ك��ەوت��ە ڕێ،ش���ەپ���ۆل���ێ خ��ەم��ب��ار
س��وك�� 
ت���ا الش����ەی ه���ی���وای ،ه��ێ��ن��ا ب���ۆ ل��ێ��وار
م��ل��وان��ك��ەی��ش ه����ەروا ل��ە چنگیا م��اب��وو
هێشتاكو ل��ە دەس���ت،ب���ەری ن���ەدا ب��وو
زرێ���ب���ار ئ��ەی��گ��وت :زۆری ك��ۆش��ا ب��وو
ب��ەس��ت��ەزم��ان،م��اس��ی،ب��ۆ ن��ەگ��ی��را ب��وو

ێ
*ب���ێ ووچ���ان:ب���ێ پ��ش��و،ب�� 
حەسانەوە
()1ش���ێ���وە زم��ان��ی ن��اوچ��ەی��ە،
شین:ڕەنگی شین.
*ب���س���وڕێ���م���ەوە:ب���گ���ەڕێ���م.
*باوەژن:زڕدایك
لێوار:قەراخ،كەنار
بەچكە :بچوە

شوان
م��ام��ە ش��وان��ی دەرب����ەدەر
ك���وردی ف��ەرەن��ج��ی لەبەر
خ��ون��چ��ەی دڵ���م ب��ێ ئ��اوە
ه���ان���ام ب���ۆ ت���ۆ ه��ێ��ن��اوە
ن���ەخ���ورەی ئ����اوی كانی

ن��ە ب��اخ و نەغمەكانی
ن���ە دی��م��ەن��ی ب���ەه���اران
ن��ە ب��اڵ��ن��دەی ك��ۆس��اران
ماوەیەكە مەستم ناكەن
پ����اراوی هەستم ناكەن
دڵ تەنگم زۆر خەمینم
پ��ەش��ێ��وی ك��ۆچ��ی ژینم
م��ن��داڵ��ی ب��ە خ��ەم��ب��اری
الوی ب��ە چ���اوەن���واڕی
م��ان��گ و س��اڵ��ی ژی��ان��م
كەی هات و چوو؟ نازانم
*****
مامە شووانی دەرب��ەدەر
ك���وردی فەرنجی لەبەر
خونچەی دڵ��م ب��ێ ئ��اوە
ه��ان��ام ب��ۆ ت��ۆ هێناوە

ێ لەبەر شاڵەكەت
سات 
دەرب��ێ��ن��ە شمشاڵەكەت
ل��ە سێبەری ئ��ەو دارا،
ب���ڕوان���ە ب���ەو ج��ۆب��ارا
بە س��ۆزی جەرگی بریان
ب��ل��وێ��رت ب��ێ��ن��ە گ��ری��ان
ب��اخ��ی ئ��ەم دڵ��ە تەنگە
پ���اراو ك��ە ب��ەو ئاهەنگە
ێ هێشتن
ئاهەنگی بەج 
نەغمەی كۆچ و ڕۆیشتن
تاكو بە نەزمی حەیران،
فرمێسكم بێنە سەیران

نیگارێ

شنەی ب��ەرب��ەی��ان دی��م��ەن ب��ە دیمەن
باوەشێن ئەكات،چیمەن بە چیمەن
ك��ی��ژی خ���ۆرەت���او چ���اوی هەڵدێن 
ێ
دێ��ت و گ��وڵ��ی ش��ەو،ه��ەڵ��دەوەرێ��ن��ێ
ئ��ەوەس��ت��ێ ل��ەس��ەر دی�����واری ئاسۆ

بۆ سەیری دەش��ت و س��ەوزی ك��ەژو كۆ
ئەستێرەكانیش وەك ماسی نێو ئاو
ل��ە دەری����ای شینا ون دەب���ن ل��ە چاو
ێ م����رواری
چ��ی��م��ەن��ی س����ەوزی ژێ���ر پ�� 
ێ ل��ە چ��اوی
فرمێسكی ش��ەون��م،دەت��ك�� 
ێ ئاسكی جوان لە خەو هەڵدەستن
گەل 
ێ دەب��ەس��ت��ن
دێ��ن��ە س���ەر ك��ان��ی ،ك���ۆڕ 
الوالوی ڕەنگین ،دەس��ت لەمالنی دار
ێ دڵ����دار
ێ ب���ۆ گ��وڵ��ی ب��� 
ێ دەك���ەن��� 
پ��� 
پ���ەل���ەوەر دەن���گ���ی ب����ەرز ئ��ەك��ات��ەوە
ل���ە چ��ۆڵ��ی ب��اخ��ا دەن����گ ئ���ەدات���ەوە
ئ��اوی چ��ۆم ئ���ەڕواو گ��ەاڵی زەردی پار
دەس��پ��ێ��رێ ب��ە دەس رێ��ب��واری ڕووب���ار
پەپولەی نەخشین ل��ەو س��ەر جۆبارە
ب��ۆن��ی گ���وڵ دەك�����ات ه��ەت��ا ئ��ێ��وارە

پ��ەرژی��ن��ی دەوری ب��اخ��ی گ��رت��ووە
ب���اڵ���ن���دە ،الن����ەی ت��ێ��دا ب��ەس��ت��ووە
خ��ۆر ب��ە جێدێڵێ داوێ��ن��ی كوێستان
دێ��ت��ە س��ەرب��ان��ی ب���اخ و دارس���ت���ان
ب��ەف��راو ب��ە وێ��ن��ەی فرمێسكی دڵ��دار
خ��وڕ خ��وڕ بە گۆنای كێوا دێتە خوار
بولبول نەغمە خوێن،ئەم چڵ بۆ ئەو چڵ
ێ دەكەنێ بۆی،غونچەی ئاڵی گوڵ،
پ
ئ����اوی س��اف��ی گ���ۆم،ئ���ەڵ���ی ن��ی��گ��ارە
وێ���ن���ەی س���روش���ت���ی،ت���ێ���دا دی����ارە
ك���ەوێ دێ ل��ەس��ەر چیمەنی كۆسار
بە دەن��دوك��ی س��وور،ئ��ەن��وس��ێ :بەهار
ئ��ەی ب��ەه��اری م��ن ت��ۆ ك��ەی دێیتەوە
ئەی بەهاری من تۆ كەی دێیتەوە.....

\

چوارینە
ش���ەوی ت��اری��ك لێم ش��ێ��واوە ڕێگا
بەیانی ه��ات و زۆری م��اوە ڕێگا
ژیانی من وەك��و ئەم ش��ەوە وەهایە
ب��ەرە و ه��ەرال دەچ��م بەسراوە ڕێگا

گ��وڵ��ی س����ەرب����ەرزی الوالو ك���ورت���ە ژی��ن��ی
دەم���ێ���ك���ە س����ەی����ری ب�����اخ و پ��ێ��ك��ەن��ی��ن��ی
ب����ە ن���اك���ام���ی س������ەری دان������ا ك����ە ب��م��رێ
ه���ەت���اك���و ڕەن���گ���ی ئ����ەم دن���ی���ای���ە ببینێ
گ������ەاڵڕێ������زان گ����وڵ����ی ب���اخ���ان���ی دا ب��ا
ێ ئ�����ەم داخ������ە الب���ا
ێ دی���ك���ە د 
ب����ەه����ار 
ه���ەن���اس���ەی ب���اخ���ەوان���ی پ���ی���رە دەی���گ���وت:
ه��������ەزاران خ���ۆزگ���ە ژی���ن���ی م���ن،وەه���اب���ا
دڵ������م ت���ەن���گ���ە پ����ەرێ����ش����ان����م دەم���ێ���ك���ە
ێ الن�����ەی خ��ەم��ێ��ك��ە
خ���ەی���اڵ���م ه����ەر دەم����� 
ئ����ەون����دە دڵ����پ����ڕم پ���ێ���م خ���ۆش���ە ب��گ��ری��م
ك���ە ف��رم��ێ��س��ك و ه��ەن��اس��ەش م��ەره��ەم��ێ��ك��ە
چ��ل��ەی زس��ت��ان��ی��ش ك��وێ��س��ت��ان��ە و ك��چ��ی كێو
دەپ����ۆش����ی ب���ەژن���و ب����ااڵك����ەی ب���ە چ��اش��ی��و
ێو
م���ن ئ��ەی��زان��م چ س��ی��ح��رێ��ك��ە ئ���ەگ���ەر ب��� 
ل���ە درزی پ�������ەردەوە دەرخ�����ا ب����زەی لێو
ژی����ان����ی الوی�������م وێ����ن����ەی گ����وڵ����ێ ب���وو
ك��ە ه��ات��ە ب��اخ��ی ژی���ن و ه���ەڵ���وەری زوو
وەك�������و الوالوی ن���اك���ام���ی ب����ەه����اران

خ���ەم���ێ���ك���ی ن����ای����ە داوێ�����ن�����ی دڵ و چ���وو
چیمەنی ن���ەورۆزی ئەمساڵی سنە ،خوێناویە
دەش�����ت و ك���ێ���وان���ی الوەك�������ان ن��ەخ��ش��اوی��ە
ێ سەد و پەنجاو حەوتە،ساڵی دین و ڕاپەرین
س
ك���وردی ئ���ازادە ب���ەرەو پیری ل��ە ش��ۆڕش باویە

تابوتی سوور
هەستە ئەی الوی سنە،هیوات ئەگەر سەركەوتنە،
ێ هەستە چ باكی مردنە
ێ ئ���ازادە ب�� 
ك��ورد ئەب 
رەنگی خوێن چاوت ئەترسێنيت و خۆت نەگریتە دوور
ێ تابوتی سوور
هەستە تێكۆشین و دیسان خەینە ڕ 
دڵ بڵێسەی دێ لە شوێنی الوەكان ،وێنەی تەنوور

هەستە بخرۆشین و دیسان
خەینە ڕێ تابوتی سوور
خ���وێ���ن���ی ب����ێ ت���اوان���ی
الوان���م لەبیر ناچێتەوە
ی���ەك گ��ری��ن،ب��ۆ گرتنی
م��اف��ی ئ���ەوان ك��ۆ بینەوە
هەستە تاكو یەك گرین تا
ئەوجی سەر كەوتن بڕۆین
دەن����گ����ی گ���ول���ل���ە گ���ەر
بهێڵێ،بەو پۆلیسانە بڵێن:
هەڵ گەڕێنەو ئەو چەكە،تۆ
دوژم���ن���ت ون ك�����ردووە،
دوژم��������ن ئ������ەو خ��وێ��ن
خ����ۆرەی����ە،م����اف����ی م��ن
و ت������ۆی ب����������ردووە :

خاك و خۆر
-1ئ��ێ��وارەي��ه و دن��ی��ا ج��وان
ل��ەس��وچ��ی ت��اق��ی ئاسمان
ك���ی���ژی زێ��ڕی��ن��ی ه��ەت��او
خۆی ش��اردەوە لەبەر چاو
لەسەر سینگی شاخ و هەرد
ك��ۆی ك���ردەوە زوڵفی زەرد
ت��اك��و ب��ەی��ان ل��ەس��ەر خۆ
ل��ە تەختی س���ووری ئاسۆ
دی��س��ان بخاتە س��ەر شان
زوڵ��ف��ی زەردو پ��ەرێ��ش��ان

دارس��ت��ان م��ات و خەمبار
ل��ە شوێنی ك��ی��ژی دڵ��دار
پ���ەژارەی تاریك و ڕەش
ش��ەوگ��اری گ��رت��ە ب��اوەش
ب��ە ه��ی��وای ژوان��ێ��ك��ی تر
خ��ۆپ��ی��ش��ان��دان��ێ��ك��ی تر
س����ەری ن���اداوی���ن���ی ش��ەو
خەمی ش���اردەوە ب��ە خەو
ت���اك���و ب���ەی���ان���ی ن���م نم
فرمێسكی س��اردی شەونم
ب���ۆ ئ���ەوی���ن���ی خ��اوێ��ن��ی
ئ���ەڕژێ���ن���ێ���ت���ە داوێ���ن���ی

-2مانگە شەو چاو هەڵدێن 
ێ
روخساری خۆی بنوێنێ
ب��ە ج��وان��ی دەشنێتەوە
جێگای خ��ۆر بگرێتەوە
خونچە س��ەری دەربێن 
ێ
ب��اڵ��ن��دە ب��ج��ری��وێ��ن��ێ...
ب��ەاڵم هەرگیز ناتوان 
ێ
تەنیا ئ��ەم��ەش ب��زان��ێ:
ن��ێ��وان ئ���ەو دڵ���داران���ە،
خاك و ئەو خۆرە جوانە
بە ڕاستی هەر ڕۆژێ د 
ێ
ێ؟
ك��ە دڵ���داری ت���ەواو ب�� 
ه���ەروەه���ا دەش��ن��ێ��ت��ەوە
جێگای خ��ۆر بگرێتەوە
خ��ۆرەت��او چ��او هەڵدێنێ

