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نيية طومانى لةكةس عشق

كورددا لةناو ئةمِرؤش شيعر تا نيية، طومان  جَيطةى ئةوةى
دةبينين بؤية ئةدةبدا، ترى ذانرةكانى لةضاو باآلترة جَيطةى
هةن كةم نوسةرن، يان  دةكةن نوسين ئــارةزووى  ئةوانةى
شيعرةوة بةناوى ثةيظَيكيان ضةند و نةهاويشتبَى بؤ ثةليان
نيية من كارى ئةوة نووسينةدا لةم هةرضةندة بآلونةكردبَيتةوة،
كوردى شيعرى ئةمِرؤى نوَيخوازى دونياى رةوتى لةسةر قسة
هةية، كوردييةوة شيعرى طوتارى بةناوى ئةوةى بةآلم بكةم، 

خؤيانةوة. تةنهايى روانينى لة شاعيرةكانة، ناوةوةى راضَلةكينى
نوسةرَيك وةك (ئةنوةر)مان  ئَيمة ئَيستا تا سؤنطةيةوة  لةم
كؤمةَلة طوتى  لةمةوبةر كةضىماوةيةك شاعير، نةك ناسيووة، 

(....) يان ئةدةبى كةنازانم ناوى لَيبنَيم شيعرة نوسينَيكى
هةناسانةم ئةو تةواوى كاتَيك نةبوو، سةير بةالوة ئةمةم
موفرةدةو كة  خوَيندنةوةياندا لةكؤى نيية زَيدةِرؤيى خوَيندةوة 
ماوةيةكى هةناسةكانى بؤنى تيادا دةبينرَيت، شيعرى زمانى
ضةند زيندةطى و عيشقى ئةزموونى دى بةواتايةكى دةكةى،



٢٠٠٢٠١

لةدووتوَيياندا نووسينيان، كة ساَلى حوكمى دانانى بة ساَلَيكى،
ئةطةر دةكات،  +تؤ)دا  (من ئةو و خؤى لةطةَل  ديالؤط 
لكاوةكانى سةربةخؤو بةرهةمة بةراناوة ئةو زؤرينةى بِروانين
طازاندةش طلةيى و و ثَيدةكةن دةست يةكةمى تاك كةسى
ئاهَيك بؤية نووسينةوةيان بة (تؤ)يةدا دةكات، لةبةرانبةر ئةو

طوزارشتكردنى. بؤ دةزانَيت
سادةكانيةوة ئيعترافة لة وشانة  ئةو جوانى بةهايةكى
ئةضَيت ثَى ديارة، بكات لةطةَلدا درؤيان نةيويستوون كة
و ختوكةى طيان كوانووى بَيت طوماناويش عيشقَيك ئةطةر
هةموو الى خةياآلنة و مةراق  كةئةم  ئةوبَيت شيعرى
هةروةها بَيت،  تَيدا شيعرى كةبةهرةى هةن، شاعيرَيك 
و بابةت يةكَيتى و ناميلكةية ئةم لةو خةسَلةتانةى يةكَيك
رَيتمى توانيويةتى سةنعةتكارانةش شيعرةكانةوة ناوةِرؤكى

وةربطرن. خؤيان
شاعيرانة دةيةوَيت ئةم ضةند  تا  ئةوةية ثرسيار بةآلم
ئةمانة يان بَيت،  ئاسا شيعر ذيانى مةوداى هةموو  و بذى
بطرَيت يةكةميان دةِرؤن. ئةطةر دَين و ساتَيكن ضركة ضةند
و ثةرةدةستَينى شيعر خؤيدا لةناو ثَيمواية بكات ثةروةردةى و
ئةو فاكتةرانةى ضونكة طومان، لة دوور بةآلم دةكات، طةشة
طوماناوين، و رةشبينى هةية كاريطةرييان ناميلكةيةدا لةم
شيعر يان بةشيعر بكات  يةكسان عشق ئةطةر  لةكاتَيكدا
عشق دةَلَيت” ثائولؤكوئيلؤ وةك ئةوا بضوَينَيت بةعشق

نيية” لةكةس طومانى
طةشبينةو هةميشة شتَيكداو هةموو  لةبةرامبةر خؤِراطرة

دانبةخؤداطرة” هةميشة
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هةناسة ئةو خوَيندنةوةى دواى دةَلَيم” لةكؤتاييدا
ضووةتة شيعريةتى رؤحى ناميلكةية، ئةو نَيو شيعرييانةى
ثةنهانيية كؤمةَلَيك باسكردنى شيعر واتة خةمةكانى، ناو
شكست و خؤش ساتة لةئَيمةدا،  هةريةك  لةناخى كة
دةردةبِرَيت بةسادةيى  زؤر ئةزموونةى ئةم خواردووةكانى 
رادةيةكى تا زمانحاَلَيك بكاتة وشة لةرَيطةيةوة دةيةوَيت و

بةيانكردنى. بةنهَينى بؤ زؤريش
تَيدةطةين، بةسانايى ناميلكةيةوة ئةو ثةيظةكانى لةزمانى
هةميشة ذياوةو تَيدا كةئةو ساتةوةختةى ئةو رَيطةى لة
كةوةك خؤى طومان، كردؤتة زمانى طومان و ثةيظ طةلَيكى

دةَلَيت”
دةخوات” رؤحم سةراثاى طومان ذيانم زةمةنى “لةهةموو

دةَلَيت” يان
طومانم كؤيلةى “من

سروشت، و عشق و جوانى لةجوطرافياى
هةوَلمداوة زؤر

دةربازبم” ضارةنووسة مؤتةكةى لةم
بةخؤشيةوة مرؤظةكان، لةهةموو لةشتةكان، طومان ئةم
دةست بداتة خؤى وايكردووة طومان تةنانةت دةكــات.
تر جارَيكى دةنوسَيتةوة، مَيذووى بةناديارى كة ضارةنوسَيك
ثَيبةخشيووة، بةرطى لةتة سَيوَيكى كة حةوايةشدا لةطةَل ئةو

دةكات. لةبةر طومان بةزؤرى وةهم
بةآلم هةرضييةكى وتبَى، (ئةنوةر) ئةطةر دةكرَيت بَلَيم بؤية

هةن. زؤر طةلَيكى نهَينى
كةلةنَيودا دؤستية، مةرط ئةوينَيكى ئةزموونى (قةدةر) بؤية
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ئةو لةرؤحى هاتووة ئةم بطةِرَيت، ذياندؤستيدا بةدواى دةيةوَيت
ئيستَيك و دةرونين بيرو هةَلقوآلوى كة كردوون، وشانةدا موتوربةى
لةهزريدا بريسكاويانةى ضركة ئةو دةيةوَيت و دةكات لةبةردةمياندا

نةكات. فةرامؤشيان هةن
دواتر. شيعرى لةدايكبونى بؤ سةركةوتن بةهيواى

مامة سؤزان
7/2/2005



٢٠٤٢٠٥

بيَليم كةدةبَى راستيةك

بطةِرَيمةوة شيرينةوة بةغةمَيكى دةلوَيت بؤم كةى
بةشكرام بَى ئاسوودةيى لةسودةكانى كة منَيك
                                   (شكسثير)

ماَلمان ئَيمة “ناية”، هةميشة شيعر دةَلَى” شاملو ئةحمةدى
هةورَيك هةتا بؤية دةبارن، جاروبار تةنيا هةوران كة لةوآلتَيكة،
ترمان هةرشتَيكى و تةشت و سةتَل دةستبةحَى دةطرمَينَى،

باران” بةر دةيبةينة بَى لةبةردةست
ئةم كةلةدووتوَيى  ئةوةش نييم، شاعير من دةَلَيم” منيش 
خوازيارى ديارة بؤ شتَيك هةر كةدةَلَى” شتةية ئةو ناميلكةداية، هةر
و شيعر ئاشنام لةطةَل و خوازيارى شيعرم دةمَيكة ضاكة” من خؤى
طةر بةآلم بةرم، جيهانة ئةم جوانيةكانى و بةنهَينى ثةى دةمةوَيت
ئةم ئةوا، ئيلهامة” كة شيعر ئةوةبَى” سادةكانى ثَيناسة لة يةكَيك

بووم. خوازيارى هةميشة كة ئيلهامةى لةو بةشَيكن شيعرانةش
دةبينم” واى لةوةى جطة بكةم، شيعر ثَيناسةى ناتوانم من
دةربِرينيةتى دواتر و ئينسان زهنى لة خةياَلية تابلؤيةكى كَيشانى
كاريطةرى يان ئينسانةكانة، دَلى حةزى يان نوسينةوة” لةرَيطاى

جوانيةكانى ذيانة” ناضؤراليزم و ئايديا و
ئةوشتةبَى دواهةمين ئةمة رةنطة ضونكة نيم، شاعير دةَلَيم بؤية
هةر دةبوو، ئةمةى كةنووسيومن،  دةزانم بةآلم  شيعر، ناوة كةناوم
ضونكة ئةوانة بكةم، ثَيوة شانازيشيان و خاوةنيان ببمة من بيانوسم و
ضةندساَل خؤزطةم بةدرَيذايى من و خةمةكانى خؤزطةو بةشَيكن لة
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كَيشاون، لةطةَل ذانى زؤرم و شانازيم ثَيوةكردون و خواستوون بؤ
ئةمةش بةشَيكة بدوَيم، ساكار سادةو زؤر هةرضةندة ويستوومة
قسانةية ئةو ئةمانة بةآلم كةم، وبةيانى بَلَيم كةويستومة لةوةى
كةبةشَيكى زؤريان بدركَينم راستيةكان و بيانكةم كةدةبوو من

و ذيانةوة” زيندةطى ثةيوةستن بة
كاريطةربن، بَى شيعرانة كةئةم ناكةم، لةوةش نكؤَلى هةرطيز
شاعيرانَيك، كاريطةرى لةوةدابَى، جياوازيةكة رةنطة بةآلم
زؤركــةس كةهَيشتا شيعرانةية، ئةو لةسةر نوسةرانَيك
بازطر، ئةحمةد شاعيران” لةبابةتى كةمة، لةطةَليان ئاشنايةتيان
االسالمى)،شةبةق، شَيخ  رَيبوار(مصلح زادة، ئَيلخانى  سوارةى

شةريف). كاكة، ناسرحسامى،
شيعرةكانى بة ثةيوةستم زؤر  شَيوة  بةهةمان ضى ئةطةر
رةنطبَى فروخزاد)  سهراب، شاملؤ،  (ئةحمةد  ئَيرانى شاعيرانى 
و سادةيى و ذيان و جوانى كةماناى ئةوةبَى، هؤكارى ئةوةش
ئةوانةوة لةشيعرى ئةوان، لةضاوى ئةوينم و عشق و راستطؤيى

جوانيانة” ئةو قةدةرى دةست داية خؤشم هةستثَيكردو
لة ثِرن  شيعرةكان، كة ئةوةى لةسةر هةبَى رةخنةش طةر 
طومان هةميشة بَلَيم” دةبَى قةدةر، دةست خؤدانة و طومان
ئينسانةكان ضارةنوسى قةدةريش  و  ذيانمان لة بةشَيكة

مةحاَلة” لَيى راكردنيش دةنوسَيتةوة،
شَيرزاد وةكو بةآلم بَيهودةية، كةدةزانم لةنَيطةرانى ثِرم

يةقين”. ناطةينة طومان بةبَى دةَلَى” حةسةن
ض قورس نوسين كةشيعر دةمزانى بنَيم بةوةشدا دةبَى دان
ئةم نةبرد شك ترم رَيطايةكى بةآلم لةقةرةى نايةم، طرانةو و
بردة ثةنام  بؤية بضِرم، لَيوة خؤزطانةى هةناسةو و هةنسك 
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ثِر وةستاكارو ئاوازَيكى لةسؤزو نةثِرن شيعرةكانم شيعر، بةر
هَيمن). و شكسثير، نالى (دانتى، طؤران، نةغمةى

رةنطة كة لةدَلما وان ثةنهانى رازو حةزو زؤر دةَلَيم” بةآلم
بة هةميشة رةنطة  بياندركَينم بةشيعر  زووبَى زؤر تر  جارَيكى

واقيع! نةبنة بمَيننةوةو خؤزطةيى
ئاواتخوازيبوم دايم هةميشةو ذيانةى "ئةو

ثَيبطةم. قةت قةت ثَيموانيية
قةبرم هةتا تر كةسانى بؤ كردووة كارم هةميشة من

ماوم تامةزرؤ هةميشةش
بؤ عالةمَيك شت

شت" عالةمَيك

(بازطر) ئةنوةر
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طوماندا...؟ ثرسيارةكانى بةدواى طةِران

طومانةكانم نوسينةوةى خةريكى ئيدى ئَيستا
و يةقين بة طةيشتن لةنَيوان تا

تةمةنم مَيذووى داخورانى
ببمةوة...! يةكآل

كضة عشقى ئةو لة يةقينى ئيدى
دةطرى...؟ دةكات و درؤ كة بةردةوام تَيبطةم،

بةيانيان كة بم، حاَلى ضؤلةكة ئةو ضريكةى لة
دَينَى. وةخةبةرم حةزين نةغمةى بة

ئةو طؤَلة، ئاسودةبم كة لة بؤنى
من عومرى بةدرَيذايى
سةوز دةضَيتةوة سةوز

قةرسيلة دةَلَى
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ببمةوة نزيك بةهارية طةنمة، طوَلة لةو
كردوةو نةوى سةرى طةورةيدا لة كة

دةمةوَيت
بةرم كِرنوش ثَييدا لةبةر

ثرضى سَيبةرى تاَلى تيشكى لة
زيوينيدا

ناوطةروى راستطؤكانى هةناسة
روحم خنكاوى

بةرزى باآل سةوزى السكى بةقةدو
رةنطى طةنم

نهَينيدا بهؤنمةوة...! ثِر

ئيدى دةمةوَيت ترثةكانى دَلى
بخوَينمةوة باران

ناخى كةرؤدةضَيتة
طيانمةوةو

دةنوسَيتةوة تةمةنم وةرزى

كةم رام دَلى دةريا دةمةوَيت
و تؤفان شةثؤلةكانى

كةنار مةنطييةكانى
بطرم لةباوةش

ببمةوة لة خودا نزيك دةمةوَيت
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خوَلقاند...؟ طومانى ضؤن لَيثرسم تا
سازدا؟ قةدةرى ضؤن
نوسيةوة...؟ يةقينى و

خوَلقاند طومانى
و نةبَيت طَيل ئينسان تا

لةناخيدا بخوَلقَينَيت عشق
بطةِرَى بةردةوام

طوماندا بةدواى وةآلمةكانى
سةرئةنجامى طومان ضونكة دواين

فةننابوونة
طومان بة حةقيقةتى طةيشتنة يان

ئينسانةكان ضارةى لة قةدةرى
نوسيوة

خؤيان بةدبةختيى بةقةدةر تا
كات بةدبةختيان

ضارةنوسَيكى بةدواى دى ضى
و نةطةِرَين شياوتردا

هةميشة كؤيلةى
خواو قةدةرى

و طومان قةدرى و عشق قةدرى
بن ذيان
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قةدةر
ضارةنوسى نيهليسترين ئةى

ئينسان
بطةيةنَى بةيةقينم قةت كةناتوانى

بكةيتة بؤ يةقينم ناتوانى
حةقيقةت

دورمخةيتةوة طومان، ترسى، لة
دةى نةجاتم قةدةر شومى لة

بدةرةوة...؟ ثَى وةآلمَيكم خوا، ئةى
خؤيةتى...؟! دةستى كؤيلةى ئينسان

تؤدا، قةدةرى سَيبةرى لةذَير يان
بكات؟ زيندةطى دةبَى

بكات تؤ ضاوةنواِرى دةبَى
دوريخةيتةوة...؟ طومان لة
طومان بةردةوام دةبَى يان

تؤشةوة...؟! خودى بة بكات

طومان مَيذووى
حةوا ئادةم و و تؤ لةطةَل ناسينى

دةستيثَيكرد
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ذيان حةقيقةتى تاَلترين ئةى طومان،
خاَلى جوانترين ئةى

بةدواى طةِران بةردةوامى
عشقدا

بونةوةرى ئةزةلترين ئةى
زيندوى ناخى ئينسان

ثرسيارةى ئةو تؤ
دواتدا دةطةِرَيم بةردةوام، بة

ناكاوَى ضنط وةآلمَيكم هيض
طومان...! لة جطة

سلَيمانى-2006

نوَى بآلوكراوةتةوة. هونةرى كوردستانى و لة ئةدةب شيعرة *ئةم
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لةنَيوان شةوو رؤذَيكدا...؟ عشق

(1)
لةدايكبوونى وةكو مذدةى هةية، شةوَيك

مةسيح مةريةمى
ئةبةخشمةوة شادى

ئةكةم ئاشنا بةروناكى كوَيرةكان،
ئةبةخشم ماض

تةريكةكان تةنياو باَلندة هَيالنةى ئةكةمة دَلم
ئةكةمةوة...! جَييان و ئةدةم داَلدةيان

*   *   *
خاضدانى لة شوومة، وةكو ض رؤذَيك

مريةم مةسيحى
و زيندةطى دةرفةتى دوا ثَيمواية

ئايندةية و عشق و ماض
ئةفسانةو بؤ ثةنا

جادوو دوعاو
ئةبةم

بةرقاثى ئةضمة
قاوةطرةوةكة ذنة

دياريكات ضارةنوسم تا
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خوام موعجيزةيةكى ضاوةِروانى
لةو رزطارمكات

ئةويندارةكةم ستمكارييةى

(2)
شةوَيك هةية كةمانط تَييدا ئاوا نابَيت

هَيندة حيكايةتةكانى
جاويدانين

هَيندة جوانيةكانى
سةرمةدين

نابن. تةواو هةرطيز
*    *    *

هةَلنايةت تَييدا كةخؤر هةية رؤذَيك
دَلم ودميةكانى بَى
ئةكةن كون كون

دةكةن. خَيراتر دَلم لَيدانى زيزبونةكانى،
دةترسم

دةترسم زؤر
بطةيةنن رةشم ضارةنوسَيكى بة

(3)
لةدةنكى مروارى ثِر شةوَيك هةية،

مانطةشةو تيشكى تريفةى بةر
دةكةن ماضبارانم ئةستَيرة
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نور ئةخاتة دَلمةوة خوا
دةنوسَيتةوة تةمةنم لةنوَى سةر

تنؤك تنؤك ماض
بةهارانةى بارانى وةكو

تةمةن كَيَلطةكانى قةرسيلى سةوزو طةنمى ثةَلة ناو
و كةلَين درزو رؤدةضَيتة
روحمةوة كةلةبةرةكانى

روحَيك
هَيندة شةوَيك كةهيض

ناكات ئاسودةيى و عشق بة هةست
كة ثَيشتر داروخابوو روحَيك

*    *    *
ذيانم ضركةكانى نةطريسترين هةية رؤذَيك

بةِرَيدةكةم
دَلم نادات طريان سةبورى

جَيهَيشتوم روحى ئاسمانى ئةستَيرة
خؤيى محبةتى لة خوا
خؤى لةعةبدةييةتى

كردووم بةشى بَى
ساتى تةمةنم دةسِرَيتةوة بة سات

تَيزاب ضؤِرى وةكو فرمَيسك،
ناخمةوة. رؤدةضَيتة

ذةنططرتوى طةنمى ثةَلة
تةمةنى جوانيم

دةكوذَيت
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بةدرَيذايى تةمةنم رؤحَيك كة
نةبووة. سةرطةردان هَيندة

لةبةر بِراوة بِرستى رؤحَيك كة

(4)
حةقيقةتى طةيشتؤتة طومان هةية، شةوَيك

يةقين
شةوى تةنكى سثى بةرطى جةستة

ثؤشيوة. هةنطوينى
بؤ ماضى قةقنةس دةنووكى لَيو وةكو

طوَل
سوَيبَيتةوة خةريكة

طِرطرتوو بوركانى وةكو هةناسة
قوَلث ئةدات

واهةستدةكةم
رؤذنابَيتةوة هةرطيز هةرطيز،

*    *    *
جاَلجاَلؤكةيية تةمةنَيكى طومان كة رؤذَيك،

رةشى مةلوول جةستةم داَلَيكى
ماض لة تؤراو لَيوم

هةناسةم تةم داطرتوو
واهةستدةكةم

نايةتةوة وةها شةوَيكى هةرطيز هةرطيز،
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(5)
ئةكةمةوة ضرايةك رؤذ هةية، لةبةر شةوَيك

طِرة عاشقى كةثةروانة
ضراخان بؤتة زةنط شةوة

و دةسوتَى كزكز ضرا
دووثاسارى ئاوَيزانن

لةو شةوةدا بةو شَيوةية ئا
تابلؤيةك ئةنةخشَى

*     *     *
ئةبةم بةسةر خؤر لةبةر رؤذَيك

ماخوليايةتى ثةروانة كة
طرتوة شةوى رةنطى رؤذ

ئةجريوَينن بةتاسةوة هَيندة ثةرةسَيلكة دوو
دائةخورثَينين زاَلم دَلى

(6)
ئةضمةوة تؤدا تةمةنى بةئةلبومى شةوَيك

تؤ دورى لة ضةندة سةختة
تؤ بَى سةختة شةوى ضةندة

ناضن دووشتةى كةهةرطيز لةيادم ئةو
تؤ طةَل شةوى
مةرطى باوكم
تؤ بَى رؤذى
تؤ بَى مةرط
*    *    *
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ئةضمةوة خؤمدا تةمةنى ئةلبومى بة رؤذَيك
تؤ بَى عشق و ذيان رؤذو شةو، سةختة ضةندة

ناضن دووشتةى كةهةرطيز لةيادم ئةو
تؤ لة خيانةت تؤ، ثَيش عشقى
لةسةراب ثِر و لةعيشق خاَلى
ثِر لة طومان خاَلى لة جوانى و

لةتؤ و دورى بةسةرضونى تةمةن
رؤذانة ئةو

تاريك و تاَل ئةلبومَيكة

(7)
تؤ لةطةَل تؤ، هةنطوينى ماضى و تاَل بيرةى شةوَيك

تؤ طةَل جةهةنةمَيكى
تؤ. بَى بةهةشتَيكى بة نايدةم

*    *    *
تؤ كةوسةرى بَى ئاوى شيرين و رؤذَيك هةنطوينى

بةهةشتى شارةكةم
جةهةنةمة ماَلةكةم،

ماتةمة خالقى، فلوتى دةنطى
بوزورط، ضاوةكانى

فةرةنطيسى
بةخةمة.

بةهةشتى شارةكةم
زَيرينةكةم تابلؤ
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تؤ لةطةَل شةوَيك ناضَيت لةيادم هةرطيز
تؤ بةبَى رؤذَيك

تؤ لةطةَل شةوَيك
تؤ بةبَى رؤذَيك

ماضَيك تةنها
دةكاتة تؤم بؤ عةشقى

تؤ. طةَل شةوَيكى هةموو

سلَيمانى
5/3/2007

بآلوكراوةتةوة هونةرىكوردستانىنوَى و ئةدةب لة شيعرة ئةم *
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لةخؤشةويستى ثِر طومانَيك

طومانم بونةوةرى دةست من
قةدةرداية لةدةستى ضارةنوسم بؤية
بةئيرادةم كةمرؤظَيكى ئةوجارانةش،

ناتوانم طومانى سبةى، لةترسى
بِروا بةخؤم بكةم.

ثَيميدةَلَيى، تؤ
دةكةى.... لةخؤشت طومان تؤ

راستة...! دةَلَيم، منيش
كابوسى لةذَير دةست طومانمء ئيرادةم وا خوَلقاوى من

     طومانداية
بةآلم،

ثَيتبَلَيم، دةمةوَيت
بمتةنَى طومان تر ضةندى
لَيدةكةم زياترت طومانى

ضونكة،
خؤشمدةوَيى...!
من طومانةكانى

عشق لةساتةكانى،
ذيان

جوانى
راستيدا

ثةرةدةطرَى
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ناكةم لةبير تؤ هةرطيز بةآلم،
منى عشقى يانى منى، طومانى تؤ
منى خةياَلى يانى منى، طومانى تؤ
بِروام ثَيتة...! يانى طومانى منى، تؤ

دةستثَيكرد لَيت طومانم ضؤن نازانم،
لَيدةكةم طومانت تر ضةندةى نازانم،
خؤشمدةوَيى هةميشة دةزانم بةآلم

بةريت...! من خةياَلى بة ثةى ناتوانى تؤ
بكةيت...! من بةخرؤشانى هةست ناتوانى تؤ

تامةزرؤيت دةكةم...! ضةند لَيت، نازانى كةدورم تؤ
دةطريم بؤت ضؤن لَيم، كةنزيكى

بؤية
بم بةطومان لَيت ضةند

خؤشمدةوَيى...! زياتر
دةكةونةوة دور دةكةنء لةدوذمنةكانيان طومان خةَلك

دةبمةوة نزيك هةميشة و لةعاشقةكانم من
لةبؤسةدان بؤيان ئةوان هةميشة

ئاوةآلية. دَلم هةميشة من

                         سلَيمانى
28/6/2005                         

بآلوكراوةتةوة نوَى هونةرىكوردستانى و ئةدةب لة شيعرة *ئةم
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لةخؤشةويستى ثِر طومانَيك
قةدةرَيك ثِر لةخيانةت

وةزيفةى مرؤظ سةركةوتنة" جةنطة،   "ذيان
               - نيكؤس كازانتراكيس-

دةبووم بةطومان لَيت ضةندة
خؤشمدةويستى زياتر

خوليامء دةبوة طومان دةزِراو خةوم ضةندة
هةميشة كةضى دةبووم هةراسان شةوان

ببينم ثَيوة خةونت جوانترين دةمويست
دوَينَيوة طومانةكانى لةوةهمء تا

داهاتوو يةقينى بطةمة
***

بةطومان بووم ضةند لَيت
خؤشمدةويستى زياتر

دةكةنء لةدوذمنةكانيان طومان خةَلك
دوردةكةونةوة لَييان

دةبن بةبينينيان جاِرس
نزيكدةبوومةوة لَيت بةطومانةوة، هةميشة، من كةضى

حةزم بةراموسانت دةكرد. و
جينايةت و تاوان بؤ لةبؤسةدان هةميشة ئةوان

تؤدا خيانةتةكانى و تاوان لةبةردةم هةميشة منَيك،
ناوة عاشقانةم هةنطاوى

***
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بةهةَلة تاوانةكانت
بةهةَلة خيانةتةكانت

بةهةَلة درؤكانتم
لَيكدايةوة.

دةكرد هةَلةت شةيتاندا لةثاَل (حةوا)يانة تؤ كةضى
دةكرد هةَلةت
دةكرد هةَلةت

ترت هةَلةيةكى هةَلةو نَيوانى
ترت خيانةت و خيانةتَيكى نَيوانى

بوو (ضركة)يةك ضةند تةنها
بوو عةقَلت سوَلتانى دَلت هةميشة ضونكة

خراثدا باشء لةنَيوانى
دةطةِرايت خراثتردا بةدواى

***
خيانةتة تؤ، الى عشق سيحرى

محنةتة بةردةواميشى،
***

دةبووم بةطومان لَيت ضةند
خؤشمدةويستى زياتر
خؤشمدةويستى ضةند

دةبووم بةطومان لَيت زياتر
تَينةطةيشتى طومان لةسيحرى تؤ بةآلم

نةدابةعشق مانايةكت ضونكة
بةخةون

بةمنء
بةمن
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بةمن
(ساديزمانة)دةذىء بونةوةرَيكى تؤ

(ساية)ت بؤتة خيانةت
هةوَلت شكستخواردوترين بؤتة، تؤَلة

دةسثَيرى..! نوَيتر بةخيانةتى خيانةت هةميشة
لةوانةش تؤَلة

يادناكةن تؤ لة عشقى (باز)، ضاوتروكانَيك وةكو
*****

واية، عشق طةر بِريار
بَى ناشرين ئةوةندةش جوانة، ضةندة

بَى بضووك ئةوةندةش طةورةية، ضةندة
بَى كورت ئةوةندةش دوورودرَيذة، ضةندة

خيانةت لةدرؤو بَى ثِر قةرارنيية هةرطيز بةآلم
***

وابوو ئةم عشقة قةدةرى
دةستَثبكات كةبةطومان

ثَينهَينا شكستى طومان بةآلم
جادوطةرة (حةوا)يةكى ئةوة بةَلكو

دةخوازَيت...! وا
كةدةيةوَيت (حةوا)يةك

لةخيانةت بَى ثِر ثِر عشق
ئايندة. خةونء لةراستىء بَى بةتاَل عشق

6/7/2005                             

نوَى آلوكراوةوةتةوة هونةرىكوردستانى و لة ئةدةب شيعرة *ئةم
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دؤِراو عاشقَيكى
طومان لة ثِر بونةوةرَيكى

نابَيتةوة” لة كؤَلت هةندَيك كارةسات تا مردن “تارمايى
                        “رةئوف بَيطةرد”

ئةمة مةتةَل نيية
عيشقة جوانةكانى طومانة سةرطوزةشتةى

واملَيدةكات
و راكةم لةعيشق هةميشة

ئةزةلترين سةر بطةِرَيمةوة طومانةوة بة
ضركةكانى

سيحراوييةكان نيطا و راموسان و ماض

ئةمة حيكايةت نيية
ناسينةوة يةكتر رؤذطارى لة عةدةمة شةِرةكانى

يةقين بة طةيشتن بؤ
ئادةم خواو حيكايةتى وةكو

حةوا و ئادةم
يةو كؤتايي سةرةتاى

طومان ساتةكانى جوانترين لة ثِرة ثِر كؤتايشى
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بَى تؤ من دةزانم
ئوممةت و مةملةكةت بَى خوايةكم

بةهةشت سادةترين ناتوانم
و دروستكةم

طوناح لة دوور و لة عشق ئاطرينى ثِر جةهةنةمَيكى
بخوَلقَينم

بَى تؤ من دةزانم
نازو بَى ترثةى دَلى لةيةكةم

و دةردى دوورى لةيةكةم هةناسةى
تةلةفونةوة زةنطى لةيةكةم

بَيدارم

بونةوةرَيكم من
ياخى لةخوا

بةطومان لةعيشق
راكردوو لةمةرط

راضةَلةكيوو تاريكى لة
دؤِراوم لةماض

بونةوةرَيكم من
كانياوَيك دائةهَينم ليخنى لةبةر تريفةى قذم

كردوة لَيلى درؤ
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ئةبم بةسةر عشقَيكدا سَيبةرى لةبةر تةمةنم
دايِرزاندوة خيانةت

ئاوَينةيةك سوراو ئةكةم لَيوم لةبةر روناكى
جَيهيشتوة لةمَيذة زؤر ماض
تابوتَيكةوة ئةخةمة مةرطم

ناطرَيت لةخؤى خاك
نايبات خؤى لةطةَل دةريا

نايسوتَينَيت ئاطريش
تةنها

طرتوة بؤ باوةشى تةنهايى

دةرياكم
نةسرةوتوو لةدوِرو طةوهةرو ماسى نةثِرم

بةهار بارانى نمةى لة شوثؤلَيكم،
بةرةبةيانو شةونمى تكةى

دةضم طيتارَيك ئاوازى
ناطةمة هةرطيز دةرياكم من

مةنزَل
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دةزانم من
تؤ بَى

لة دور ناية بةرهةم ذيانَيك
مةرط سنورى

رَيكناكةوَيت قةدرَيك
و طومان يةقنى بطاتة

خؤشةويستيةكيش،
وجود نايةتة

روو تَيبكات ضانس يةكجار كة

بونةوةرَيكم من
مةحاَلة... ذيانم ئةفسانة بَى

وةرَيطاوةم لةمَيذةو زؤر
ماض ساتى لةيةكةم

درؤزنانة نيطاى يةكةم
عاشقانةو خيانةتى يةكةم
نيطاى فريودةرانةو يةكةم

ثوضيتيةوة ساتى يةكةم
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بونةوةرَيكم من
طومان طةرمةكانى لةباوةشة وام
و خيانةت تيذةكانى دِركة لةناو
ثةيمانى بَى تةزيوةكانى لةساتة
و لةخةونة ترسناكةكانى طومان

سةفةر ئاشكراكانى لةنهَينية
لةدرؤ سثيةكانى ئايين

دةذيم”* ئارامدا مردنى لة “من
دةمكوذَيت”** خؤشةويستى طومان مةرط “ئةى

2007

ئيتماتؤفة” جةنطيز قسةيةكى *
رؤالنة” رؤمان **قسةيةكى

بآلوكراوة. نوَى كوردستانى هونةرى و ئةدةب لة شيعرة *ئةم
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طريان عـشـــق و 

نةِرَيذم فرمَيسك و تانةطريةم
نازانم

تؤ وخؤشةويستى طريان تامى
لَيمطةِرَى
بابطريةم

خؤشةويستيت بابةيادى
لةقوَلثى قورطى طريانةوة

سةرضَلى طوَلى بتكَيمة وةكو، شةونم
بةربةياندا.
لَيمطةِرَى
بطريةم با

خؤشةويستيت بابةيادى
قةقنةس وةكو

بتوَيمةوة خؤم طِرى بةئاطرى
لَيمطةِرَى

بَلَيم ستران بةسةرخؤشانة
بذيم.. دوريت يادى بابة

بازيان
15/3/2000
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و قةدةر عشق

لَيدةكةمةوة بيرت هةرضةند
بةهيض…! ناطةم

دا و واقيع لةنَيوان خةون
طوماندا…! قةدةرو لةنَيوان وام

بةرق ثةثوولة ناسكى

تريفةى مانط بةسياه
سَيدارة بةثةتى مَيو تةرزةى

تؤةوة لةضاوى
تؤةوة لةدَلى

دةدةمَى…! مانايان دوو
لَيم، كةنزيكى

دةكةم دَلم بةثةلةى بةلَيدانى هةست
لَيم، كةدوورى

دةسِرَيتةوة وخةونم روح سةراثاى طومان
طوماناويية ض

بةطومان ناطةم بةيةقين
حةقيقةتة مانترين، بَى واقعيش

طوماناويية ض
قةدةردا دوو لةنَيوان
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ئةبةد بؤ و دةبم فةنا خةريكة
عشق نةخشةى لةسةر

دةسِرَيمةوة
كارةساتة ض

و ناذيم تؤ بَى
بذيم...!! تؤدا لةطةَل ناشتوانم

 سلَيمانى
2003
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و طومان عشق

عشق
طومان طومانترين ثِر ئةى

بةهةشت بوون ياخى ماناى ئةزةلترين، ئةى
مرؤظ جوانيةكانى دزَيوترين ئةى

داثؤشينى بؤ سيحر ئةفسووناويترين ئةى
مانا قَيزةونترين

مانادارى ودمترين، بَى ئةى
ئةفراندن ثِر

بؤ لةئةزةلةوة خةياَلترين، ثِر ئةى
ذيان ماناكانى ماناترين بَى

جيهانى دِرندةترين فريشتةى ئةى
خوا

ناتوانم من
نهَينةييةكانى بةسيحرو ثةى

بةرم بةدحاَليبون
بةآلم!
دةزانم
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بةيةقين نةطةيشتن بؤطومان و سةرةتايةكة
بؤية

هةستدةكةم
عشق نيطاكانى هةموو

طومان..طومان قةدةرى سةر دةضنةوة

سلَيمانى
13/12/2003 

بآلوكراوةتةوة ئازادى رَيبازى هونةرى و ئةدةب *لةثاشكؤى



٢٣٤٢٣٥

تؤدا ستايشى لة

قانوونية، بآ نةمزانى
كؤكردةوةو ئةستَيرةدا لةيةك ئاسمانم هةموو

تيشكى دةم بةيانةوة لة
تؤ بةهةناسةى ثةيوةست

ثَيناسةكرد شةونمم ناسكى

نةمزانى بآ قانونية
نةستم ثشت خةونةكانى طشت

خوَيندةوة تؤدا ضاوةكانى لةسيرةى
دانا هيض بة ثَيغةمبةرم موعجيزةكانى هةموو

تةرخانكرد مةدحى خوا خؤم لةجياتى
تؤ بؤستايشى

قانونية، بآ نةمزانى
ثةثوولة لةجياتى كةالمَيكم، هةموو ناسكى

كرد تؤوة بؤن لةنةرمى هةناسةى
“دةنطى ثآ ئاوم”*

بوو لَى طوآ تؤ لةنيطاكانى
قانونية، بآ نةمزانى

شةِر خَيرو جةننةتم بؤ حةشرى



٢٣٤٢٣٥

لَيكدايةوة . تؤدا لةوةصَلى
شةيتانم جادوةكانى هةموو

بةتاَلكردةوة تؤ بةسروتى

قانونية، بآ نةمزانى
تؤ طومانةكانى لةثاش ، حةقيقةتم هةموو

سثارد بة يةقين
تؤ حكايةتى لةثاش درؤكانم ، هةموو

بةراستى سثارد
تؤدا ناخى بة طةِران لةثاش تاريكيةكانم، هةموو

… نورى خوا سثارد بة

و ملوانكةيةك طوناهةكانم، كردة هةموو
… قانونمدا لةملى

   

21/6/2003                                   

بةناوى عةلى"ية "بةختيار شيعرَيكى شيعرة ئةم *ئيلهامى
ئةستَيرةكان و بؤهَيمى

سثهرية سهراب شيعرَيكى **دَيِرة
بآلوكراوةتةوة نوآ كوردستانى هونةرى و ئةدةب لةثاشكؤى



٢٣٦٢٣٧

لةوةهم (حةوا)يةك

ذيان ماناى ئةزةلترين دةمباتةوة بؤ و دَيت خةوَيك
بسِرَيتةوة وبوونم ناسنامة ودةيةوَيت دَيت غةمَيك

وجودمةوة دَيتة كةسَيك
وادةزانم.

و خةون دةكاتة ذيانم هةموو
ئايندة دةكاتة خةونةكانيش هةموو

بةجوانى دةدات لةمانايةك زياد
بةعيشق

بةحةوا
ضارةنووس ئةى

نةبوو نوسينةوةتدا لةقةدةرى دةستم كةمن
بَى..؟ طوناهم ضى بةدةربوو، دةبَى لةئيرادةى من

راهاتم وا تا
و طومانةكان بةهةموو باوةِربهَينم،

نةخوَيندرَيتةوة بؤ ضاوةكانم سيحرى
لةوةهم تَينةطةم لةطريانى حةوايةك



٢٣٦٢٣٧

بووم سادة من
و خةون دةست داية واقيعم هةموو

راستكردةوة خةون بةيةقينى غةمَيكم هةموو
حةوا بة مانامدا ثاكيزةييةكانى هةموو

ئيمانم سووذدةكانى هةموو
تؤ بةهةدةردا… لةخةونى

كؤكردةوة مانادا لةيةك ذيانم هةموو
ساويلكةبووم من

و بطةمة يةقين كةويستم بةِراستيدا
لةئايندة ماَلَيك بكةمة خةونةكانم

لةطةَل حةوايةك لةوةهم
بووم ساويلكة من

نةهَيشتةوة نهَينى جوانيةكانى بؤ مانايةكم هيض
ئايندة راستيةكانى بدةنة مانايةك تا

نةهَيشتةوة بؤ سيحرةكانى عةشق مانايةكم هيض
بمَينَيتةوة بةجاويدانى عةشق تةليسمةكانى تا

نةهَيشتةوة خوا نيطاكانى بؤ مانايةكم هيض
كةلةدَلما ضاندبووى

شةيتانةوة تةَلةى كةوتمة
ثؤشيبوو حةواى ماسكى كاتَى

* * *
لةوةهم حةوايةك ئةى

ثَيشكةشكردم سَيوَيكت لةتى لة زياد
لةمانايةك زياد نةتتوانى، بةآلم

ذيانم بدةيتة



٢٣٨٢٣٩

بةذيان نادا كةمانايةك سَيوَيك
بةخةون وئايندة نادا سَيوَيك كةمانايةك

بةتاَل لةشةهوانيةتيةكى جطة
بةماض نادا مانايةكيش هيض

***
تَيطةيشتى حةقيقةت لةعةدةميةتى تؤ

ناهَينى. خوا بةنورى باوةِر بؤية
تَيطةيشتى ئادةم حةقيقةتى لة تؤ

بوو الثيرؤزتر شةيتانت تةونةكانى بةآلم
و طومانةكانت زانى طشت سيحرى تؤ

طومان بةيةقينى طةيشتى

سلَيمانى
2004 بةهارى-

بآلوكراوةتةوة نوَى هونةرى كوردستانى و لةئةدةب شيعرة *ئةم



٢٣٨٢٣٩

ئومَيدى لةبَى سةحرايةك

دةبِرم لةئاسمان كةضاو
دةبم نقوم تاريكيدا لةناو

با نةرمى ورشةى
دةثَيضم لة خؤم بةخةمةوة

دةكةمة بةردَيك
و بيرةوةريةكانم سةرينى
بةربةيان نةسيمى تكةى

!... دةنوسَيتةوة تةمةنم وةرزى
*    *    *

سحرايةكم من
ونةكانم هةنطاوة دةمةوَيت

بهَيَلم لم " ستان جآ بيابانى " لة
بنوسمةوة ئةوة تا

نوسيوم ضارةى لة قةدةر كة
*    *    *

طومانم دةست بونةوةرى ئةزةلترين من
دةمةوَيت بؤية

ئةستَيرةكان ضاوى لة دوور لةسحرايةك
بنووسمةوة طومان بيرةوةرييةكانى

؛ بنووسم
لة تاريكى ئاسمان جطة 



٢٤٠٢٤١

دةنطى جطة لة بآ سحرا
طومان لة جطة حةوا

( و ئةمير** (سةمةد* جطة خنكانى دةريا
شةثؤلى تؤقَينةر و

لةوةهم جطة عشق
موسيبةت لة جطة ضارةنووس

. نية تر هيضى
*    *    *

مردوانداين لة خةمى هةميشة ئَيمة
دةنوسَيتةوة ذيانمان طومانيش
دةنَين هةنطاو هةميشة ئَيمة

دةطيرسَينةوة ثووضيدا لوتكةى لة بةآلم
تةمةنى ساختة بةِرَيدةكةين ئَيمة

دياريدةكات ضارةنووسى دواهةمين مةرط كة
دةردةخةين خؤمان سوثةرمانانة ئَيمة

مةخلوقاتين ، عةدةمى عةدةمترين بةآلم
ذيان بطرين طوَى لة ئاوازةكانى ئَيمة دةمانةوَيت

ضنراوة بةوةهم عةقَل ِرايةَلةكانى  نازانين

بين ئاشنا ئاشتى بة دةمانةوَيت ئَيمة
هةموومانداية دَلى لة جةنط بةآلم

بِروَينن تةمةن طوَلى دةمانةوَيت ئَيمة
باآلدةستة جةنطةَلستان دِركى هةميشة

لةنَيوان؛ واين  ئَيمة
ذيانى ثِر مةرط



٢٤٠٢٤١

ئةستَيرة بَى ئاسمانى
قةدةر ضارةنووسى ثِر

طوماناوى ئيلهامى
ناسنامةى سِرينةوةى كة ذيانداين لةبةردةم ئَيمة

هةَلطرتوة ئينسانى
                        

2004 رَيبةندانى- 26

بهرنطىية سةمةدى *مةبةست
سيسرية (ئاَلى) *مةبةست ئةمير



٢٤٢٢٤٣

قةدةر

سؤزةوة لةجةنطةَلستانى من
هاتم عشق قةدةرى بةرةو

ويستم هةرضةند بؤية
لوتكة بطةمة سيزيف وةك

لة بةآلم
طيرسامةوة. ونائومَيديدا ثوضى لوتكةى

هةبوو. لةضارةنوسمدا دةستى شوم، قةدةرى من
ناكةم. لةخوا طلةيى بؤية

هةَلزنام قةدةردا بةكَيوى لةئةزةلةوة، من
قةدةر…! بةر لةعنةتى كةوتمة بؤية



٢٤٢٢٤٣

لةبةردةم ضارةنوس
جةالددا دايكَيكى

رووبدةن" داهاتودا لة دةَشى رووداوانةية، ئةو باسكردنى “شيعر
"ئةرستؤ""

جةالد نةبَيتة با بَلَي، دايكت بة ئيدى
ضونكة

بةهةشت لة كرد بوونى ياخى يةكةمين سةركردايةتى ئةو
ئافرةت وةك ئةو

حةوا وةك ئةو
دروستيكرد ئةو ذيان

جةالدى دةبَيتة بؤضى ئيدى
…؟! ضارةنوس

*   *   *
داطيرسَينةو لةبةردةميدا ضرايةك شةوَيك تكاية،

بؤ بخوَينةرةوة قةسيدةيةكى فروغى
طةأل رؤذانى لةبيرةوةرييةكانى باكةمَيك



٢٤٤٢٤٥

بطَيِرَيتةوة بؤ باوكت
ثاشان و

…؟ ثرسة لَيى
؟ دايكة

؟ دايكة ئةرآ
؟! خؤشدةوآ باوكمت

ئةوسا
سةربووردةى يان

باسدةكات بؤ خؤيت عشقى
و دةبَيت بَيدةنط يان

دَلؤث دَلؤث،
خوار دةتكَيتة لةضاويدا ئةسرين
… مةحاَلة طَيِرانةوةى ضونكة

*   *   *
؟ ثاشان لَيى ثرسة

دايكة…؟
تؤ زؤر رقت لةجةالدة..؟ دةزانى،

عشقى….! جةالدى خؤت كةضى
..؟ باوكمت بآ سنورخؤشدةوآ دةزانى،

! لةثياوة رقت كةضى
…؟ عشق تؤى طةياندة ئةم ضارةنوسة دةزانى،

لةسايةى تؤدا من ضارةنوسى كةضى 



٢٤٤٢٤٥

!… هةِرةشةداية لةبةردةم
*   *   *

! دايكة بَلَي، ثآى
خؤشدةوآ تؤى ئةو،

كرد ياخيبونت يةكةمين سةركرداريةتى كة ذن، وةكو جارَيك
بةهةشت لة

دووةم دايكى وةك جارَيك
دةَلَي فروغت ثَي قسةيةكى بَلَي، ئةو ثآى

"!.. زيندوة رَيطا بة "هةنطاو

                     سلَيمانى-2003

بآلوكراوةتةوةتةوة رَيوان رؤذنامةى لة هؤنراوةية *ئةم



٢٤٦٢٤٧

لَيكضون

مانط" تريفةكانى شةو، بةهةناسةكانى "ثَيشكةشة

بكةيت وةسف بةمانط يار دةكرَيت
خةياَلتةوة بةئاسمانى لةغةريبى تا

بَيت هاوسةفةر
تةمتومانى ِرَيطاى ضراى تا

بَيت شةو
بَيت شيعرَيك ذانى ئيلهامى تا

بَيت سةرمةدى ئةوينَيكى طوزشتةى سةر كة
تا

بةدرَيذى شةوو ثرضى يار
و تريفة طؤناى بةتيشك

باآلى بةنور
بشوبهَينَيت

بكةيت وةسف بةمانط يار دةكرَيت

تاران
15/5/2003



٢٤٦٢٤٧

خؤزطةكان دةستدانى لة

بوومةتة من
ثةثوولةيةى ئةو

كةباَلةكانى
لةدةستداوة ضرا بةشوعلةى

ضى دى
و بفِرى ناتوانَى

كاو جوانى تةى ئاسمانى خةياَلى
بخولَيتةوة

من
ثةثوولةية وام وةك ئةو

ضوونكة
لةدةستداوة...! خؤزطةكانم

17/9/2000    



٢٤٨٢٤٩

شةِر وَالتى

دووساأل
بةر لةمةو

ماَلَيكى خنجيالنةم
نا ثَيكةوة
كةطشت

تَيدابوو... ذيانمى حةزةكانى
ئايندة بؤ تا

بحةسَيمةوة... تَيدا
كاتَى ويستم
بكةم سةفةر
هةندةران بؤ

هةَلطرم خؤم سةرى
وآلتى نامؤو غووربةت! بؤ

طشت
ماَلةكةم

سةودا سةر هَيناية،
كةضى
تةنها

تفةنطةكةم
كردةوة.. خؤى ثارةكةى

                                   
30/4/2000     



٢٤٨٢٤٩

ذين دووانةى

ئاسمان هةورى
ثةَلة بةبارانى

دووطيانة..
ضاوةكانى و

تؤش
بةفرمَيسك

ئاوات خؤرى
بة

نةشئةبةخش طةرمى
و

دَلى منيش
بة

تؤ عشقى

                                       
10/5/2000 



٢٥٠٢٥١

نيطا*

عشقَيك، هةموو
بَى شَيتانة

نا...!؟ من عشقةى ئةم
ضونكة

تةنها دةمةوَى
بةنيطا

خؤشبوَى يةكترمان

ثِرنهَينى..! بةضاوانى
من ضونكة الى

“خؤشةويستى
بةترثةو، ببَى ئةوةى ثَيش

دَل لةرزةكانى
لةضاواندا وةرة،

لةنيطادا،
بطةِرَى”* بؤى



٢٥٠٢٥١

عاشقى حةشارطةى نيطا
دةروَيشانةوة

دَلى تاقيطةى
ثةرَيشانة

ئازيزم
وةرة

بطرةو خامؤشم لَيوى لة طوَى
لة

نيطام
بِروانة

ضةندة بزانة،
و تامةزرؤى عشقَيكى ئةبةدى

تؤن ئةزةلى
بِروانة لَيم

لَيم...!
بةنيطا تةنها

خؤشبووَى بايةكترمان،
وةكو

طوَل و شةونم
طةآل سةراب و

دةريا و مانط وةكو
فرمَيسك ضاوو

خؤزطة و دَل وةكو



٢٥٢٢٥٣

عشقةكةمان با،
كاريطةربَى و ثةنهانى هَيندة،

بَى ودم بَى
بَى ودم بَى

ثِربَى
لةنيطا

              
12-10-1999                    

شاعيرة قادرى هيوا *دَيرَيكى
بآلوكراوةتةوة. رَيوان لةرؤذنامةى شيعرة *ئةم



٢٥٢٢٥٣

طومان

ذيانم زةمةنى هةموو لة
دةخوات روحم سةراثاى طومان
قةدةر شومترين دةست دةمداتة

مةكة واهةست
لةطةَلمداية ضارةنووس و تةواوم ئينسانَيكى

طومانم كؤيلةى من
سروشت و جوانى و عشق جوطرافياى لة

هةوَلمداوة زؤر
دةربازبم ضارةنووسة مؤتةكةى لةم

داوة هةوَلم بةهةدةر فاشيالترين هةميشة بةآلم



٢٥٤٢٥٥

دَل* قفَلى شكاندنى

ذةنط طرتوويان قفَلَيكى كة كضانةى و ذن “ثَيشكةشة بةو
بزةيان تاسَينراوة" دراوةوسةدان دةست وثَى و لةدَل

قفَلداروةكةى بضكؤلة، زيندانية، دَلة لة
تؤدا

ليمؤيةكة هَيندةى هةر كة
حةشارداوة خؤيان بةثةنهانى راز، هةزاران

ِرةشى برذانطى ذَير خةماوييةكانى، لةضاوة،
تةمطرتوودا

مورويةكة هَيندةى كةهةر
بةجَيماوة ِروانين، بَى هةنطاو هةزاران

هةَلطةِراوةكانى،نامؤ زةرد لةلَيوة،
بزة بة

خونضةيةكة هَيندةى كةهةر
تاسَينراوة دَلِرةقانة تامةزرؤيى، هةزاران

منيش



٢٥٤٢٥٥

دةمةوَيت
سةرمةدى بةماضَيكى

بزَينمةوة لَيوةكانت كانى وةكو،

نيطايةك بة
بذَينمةوة ديدةكانت مانطةشةو، وةك

بةكليلَيك،
لةعشق لَيوة كةلَيواو

بكةمةوة.. ليمؤيةكةت دَلة، قفَلى

ثَيشِرةوة ئةدةبى هونةرو بةرنامةى شيعرَيكى سةرضاوةكةى شيعرة، *ئةم



٢٥٦٢٥٧

مَيذووى طَيِرانةوةى
شكستخواردوو..؟ عشقَيكى

ضارةنوسيان كةقةدةر شكستخواردووةكان، عشقة هةموو بؤ
دياريدةكات"

يادةكانت
تةنهايمن مَيذووى

بةرفراوانةدا جيهانة ئةم لةكؤليتَيكى
نووسينةوةيانم خةريكى

*  *  *
نةسكى يةكةمدا: لة

و يةكترناسينمان ِرايةَلةى
دةبمةوة

ء سيحراويةكان نيطا و ضاوتَيبِرين بؤ
بَى ودمةكانى عشقة

زانكؤ ناو كورسيةكانى سةر
*   *   *



٢٥٦٢٥٧

دووهةمدا:. لةنةسكى
لَيكنزيكبونةوة ناسكةكانى، بةثظة

دةستثَيدةكةم
نامةيةكدا دووتوَى كةلة

نووسيبووى بؤم
ضارةنوس”(1) “خؤشةويستى

مرؤظةكانةوةية...! بةمللى ضارةنوسيش
نووسيبووم: لةكؤتايشدا،

ديدار" "بةهيواى
*   *   *

سَيهةمدا: لةنةسكى
دةستمثَيكرد تؤ وتةيةى بةو

نووسيبووت: كة
خؤشةويستيةوة جوانة" بةعشق و ذيان، "ئةطةر ضى

بةآلم
نامؤيةدا مةمللةكةتة، لةم

دةكةن بةدةم ودَلمةوة "دَين بؤن وةوتبووت
خؤشمدةوَى…؛"(2) وتبَيتم، ِرؤذَيك نةكا

مزطةوتا ميحرابى نوسيبووت:”.لةناو
دةدرَى…”(3) لةدار خؤشةويستى

هَينابوو، بةوة كؤتايشت،
خؤشمدةوَى!! كؤسثانة، ئةم سةرةِراى

*   *   *
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ضوارهةمدا: لةنةسكى
دةطَيرمةوة ئومَيدة ئةو

و بطةين ثَيى ئايندة دةخواست، بؤ بؤ هيوامان كة
بؤ دادةنا...؟! نةخشةمان

* * *
ثَينجةمدا:. لةنةسكى

عشقستانم دوامةنزَلطاى بارطةى ثَيضةوانةى، باسى
كردووة

هات كؤتايى ساَل، دوا كة
دووركةوتينةوة...! لةيةكتر فرمَيسكةوة، بةكؤَلَى

ثةيوةندى تةنها
دةدا طرَى ثَيكةوة تؤى و من داهاتووى كة

نامةكان بوو...!
نامةكان ببوونة،

وتؤ (4)من " تاريكى ثةيوةندى "ضراى



٢٥٨٢٥٩

*   *   *
شةشةمدا:. لةنةسكى

دةكةم بؤ عةشقةت ئةو شكستى باسى
طؤِرةوة خستة خؤت، بةدةستى تؤ كة

ناشت...! لةطةَليا منيشت
ِرؤذطار، و بةزمى سةفا بؤ خؤشت

خزاندة خؤت
و كةمتيارَى ثيرة ثاَل

طةياندة بةئاسماندا، خؤت
خةون بَى مةمللةكةتى

سلَيمانى
11-9-2000

نيضةية ئةَلمانى فةيلةسوفى وتةيةكى -1
شاملوة ئةحمةدى شيعرَيكى دَيِرة -2

بازطرة ئةحمةد شيعرَيكى دَيِرة -3
فروخزادة فروخ شيعرَيكى دَيِرة -4
-                              



٢٦٠٢٦١

ثةنهانى وةسفَيكى و خؤزطة
  

ناسكتر لةطوَل،
تؤية برذانطةكانى
خؤشتر لةبؤنيش،

تؤية هةناسةى
خؤرةتاو مةنطى…بةرتيشكى لةطؤمى

تر شين
دووضاوة

تؤية…! ئةفسوناوييةكةى سيحرو ثِر
ثةِرى زةردة لة

ئاسؤ ئَيوارةى كةلى دةم تيشكى
زَيِرينتر

و ئةطريجة زوَلف
تاكةى تاوو

تؤية...



٢٦٠٢٦١

فريشتةيةك
بؤ ِروحى من

نيطاى
تؤية...!

ئيبليَسكيش
خةياَلم بؤ

دوورى
تؤية...!

بارانَيك
سةوزبوونى بؤ

وتاَلى ضَل كَيَلطةى،
هيواكانم

عشقى
تؤية...!

ثايزَيكيش
هةَلوةرينى بؤ

باخضةى طةآلكانى
طوَلم

طريةى
تؤية...!



٢٦٢٢٦٣

ئةلبومَيك،
بؤطَيِرانةوةى،يادةكانم..

وَينةى
تؤية...!

جامةيةك دَيو
بؤفريودانم...

حةزَيكى
سةرةِرؤية...!

طؤرانيةك...
سامفؤنيايةك...

بضريكَينم...
دَلنيابة...!!

نةغمةى نؤتةكانى،
تؤية

ثرسةيةكيش،
كا... وغةمطينم ِرةشثؤش كة

دَلنيابة...
دوورى
تؤية...

هةَلبةستَيك،
خامةكةم كة....



٢٦٢٢٦٣

طؤ…! بَينَيتة،

وَينةيةك،
فَلضةكةم كة...

سووركا.. سةوزو

تةشويةك،
ثةيكةرةكةم باآلى، قةدو

كا ِرةنط ِرةنطاو
زوَلف وباآلى تؤية برؤو
تؤية وقةدى ثرض ديدةو

تؤية ئاسا،شَيوةى ظَينوس
 

ئازيزانم ئازيزترين، ئةى،
ئةى

خؤشةويستانم خؤشةويسترين،
خؤزطةيةكم

لةسينةدا بةثةنهانى
حةشارداوة

و طؤرانى بة وَينة "نة
نةبةقسة
نةبةشيعر

نةبةثةخشان
و نابَى ِرةها



٢٦٤٢٦٥

طرَىية هةر
دَلم”* لةسةر

ئةويش،

بة طةيشتن
تؤية

ضونكة
دَلنيابة

مةرطمة مةرطت
مةرطى

تؤية مةرطى منيش...
تؤية مةرطى

سلَيمانى
2000 ِرَيبةندانى- 11ى

حسامى وةرطيراوة" لةيةكَيك لةشيعرةكانى ناسرى *



٢٦٤٢٦٥

ضاوان نورى بؤ

كراوة دكتؤر ثَيشكةشى شيعرة ئةم

باخضة بؤ طوَلَيك
ذيان بؤ دَلَيك

ئاسؤ بؤ ضاوَيك
بَينم...؟ كوَى لة

تا

و طوَلستان بكاتة بؤ باخضةم
ذيان

و جاويدانى بكاتة
ئاسؤ

هيواوئايندة



٢٦٦٢٦٧

تةنيا
طوَلَيك

و
دَلَيك

و
ضاوَيك

كةشك بةرم
تةنيا،

هةر تؤى

1998
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رازَيك

نةماوة ئةوةندةم
لَيرة بِرؤم

وةرة،
بَلَيم بؤتى لةدَلماية ضى با

ضونكة
بزة فرمَيسك و طةلَى رازو

خؤيان لةسينةمدا ثةنهانى بة
حةشارداوةو

سةودايةك بؤ
دةطةِرَين

بةبةريةوة ماوة ئيتر نةتةمةن
نةكات

زستان بةفرى تاوةكو، ئيدى
نةضووين بةسةر

يةك بذين وةرة بؤ
وةرة

بةهارة ئةم
مةحاَلة تؤ بَى



٢٦٨٢٦٩

نامرى تؤ

ثةنجةكانيان
كوتكرد كوت يةك يةك،

شؤِرشطَيِرى و داهَينان خامةى
بينرابوو تيا

ضاوةكانيان
هةَلكؤَلى هةردووك

دوورى ئاسوى بؤ
هةَلهَينابوو

دَليان
دةرهَينا ِرةطةوة لة

بوو نةسرةوت هةميشة ضونكة
تَيكؤشابوو ئازادى بؤ

كتَيبةكانيان
سوتاند يةك يةك



٢٦٨٢٦٩

و و خؤشةويستى عشق ضونكة
داهَينابوو ئازادى فةرهةنطى

ئاسمانةكةى
ِرةشكردةوة ئةويان

تياخوَينرابوو جوانى جريوةى

خانوةكةشيان
و ثَيكدا تَيك

طةِرابوو تيا ئةوى بةرامةى بؤن

وآلتةكةشيان
سِريةوة نةخشة لةسةر

كرابوو ثةروةردة تيا ئةوى وةك هةزارانى ضونكة

خةزةَلوةرى
1379



٢٧٠٢٧١

دؤزةخَيك جَيهَيشتنى

دةبِرم و رَيطا دةِرؤم هةر
تاِرزطاربم

مةينةتية لةم
دةِرؤم دةِرؤم....

ضارةنوسم،ناديارة
ناوة...! ملم

ئةمة وآلتى
و برسَيتةيية و مةرط كابوستان

وآلتى
جةهالةتة جةورو و زوَلم

و دؤزةخَيكة
داخراوة،

وآلتة مرؤظى ئةم بؤ
ثِركارةساتة

نان بَى خةَلكى
سةرثةنا بَى
ئازادى بَى

و بةِرَيدةكةن ِرؤذ



٢٧٠٢٧١

دةخوازن دوَينى بة خؤزطة
و

ئاواتيانة سبةى بؤ مةرط
وآلتى لة ئاى

و كاولكارى هةذارى
وآلت

تةوراسة و داس تةورو وآلتى،
و

كةوتوونةتة
دارستانى طوَيى، سةرو

وآلتة ئةم
دةثةِرَى سةر

و...! دةِرَيذرَى خوَينى
ئاسا زةروو

دةمذن... خؤَينميان
ض

نامؤية جةرةيانَيكى
وآلتة..؟ لةم



٢٧٢٢٧٣

و بخوازى بةدوَينى خؤزطة
سبةى بةمةرطى ئاوات

داخ
وَيرانم وآلتى بؤ

بةدةست
وَيرانكةرانة ئةم

بةضاو باضيتر
نةيبينم

جَيتبهَيَلم ناكةم، حةزيش
بةآلم لَيرة تةنها
ضاوةِرَيمة مةرط

                             
سلَيمانى
                                  
5-5-1996



٢٧٢٢٧٣

سوار* سوورة

كوَيستان كةحيلى شَيى ئـةسـثة
ِرابـــةوة هــةســـتـةوةو دةى
دارستان و لَيِرةوار بَيشةى شَيرى
نــوَيـكــةوة نـــةبـــةزيــنـت
تؤف شةوى ِرةهَيـَلـــةى، تـاوة
مـةســـرةوة بــةو  ضــةخمـاخـة 
بــِرؤ بـةبـةتـيـذ بـــا ســـوارى
دةوة زةنـطـان شــــةوة ثــَيـش
زووبـطـة خــؤربـةو  تـيـشـكى 
بــبــخـشــةوة ِروونـــاكـيـت 
طةلـة (ئةم)  ئةســتَيرةى سوورة 
ســةربــةوة دوورى لـَيـمـان
لــةدَلدا وا عــيـشـــقـَيـكـى
نـابـِرَيـتـةوة قـــةت  و قـــةت
لــةضـاوانــدا وا ســـؤمــاى
نــابـَيتـةوة. كـــاَل بـــةهــيـض

عةزيزة حةمة شيعرَيكى *لةسةر



٢٧٤٢٧٥

هـةَلـوَيست

بـَى تـــَيدا هيواى هــةزاران  دَلــــَى
بـَى ذيـا نــيـشـتـــيــمان  و  طةل بـؤ
دةمَينـــــــَى زيندوو هـةروا دَلـة ئةو
دَينـَى ئـازادى بــةهــارى ضـونـكـة،

                                    

5/7/2001
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حةزينانانة فرمَيسكى

كةدةتكَيتة ئاونط
بةربةياندا طوَلى سةرضَلى

لَيبكات سةرمةدى ماضَيكى بؤئةوةية،
بمَينَيتةوة… لةناخيا تامةزرؤيى ئةبةد، تابؤ

كةبةسةرضَلى بولبول
دةنيشَيتةوة ثايزدا زيزثؤشى خةزاناوى، دارَيكى

طريانةوة قوِرطى قوَلثى لةتةنهايى تا
بضِرَى ذيان بؤ ئاواز

دةخوَينَي بةيان بةرى بةرة، تا

دةضريكَينَى لَيكدةداو باَل ئةوسا
دووريت بؤ يادى قةقنةس وةكو دَلدارَيكيش هةية،

و طِربطرَيت تانووثؤى خةريكة
هــَيـنـدة بــةكــوَل دةخـوَينَى
هةية عاشق بـاَلـدارى تــاضـى

ئةوبطرن عاشقانةى حةزينى لةسامفؤنياى طؤى
دةخوَينَى هَيندةبةكوَل دةخوَينَى
خوار دَيتة لةدةنوكيةوة تاخوَين

دةتوَيتةوة خؤى طِرى بةئاطرى و دةطرَيت طِر
دةذيم تؤ بؤ كةئاوا ئةوةمنم

بةخَير… يادت



٢٧٦٢٧٧

دَل ياساى

عشقت وةها
طيانم ِرؤضؤتة

دةرئةكةوَى خؤر كةتيشكى
بةدةنم طشت

سةير دةبَى نقومى نةشئةيةكى
وةكو

عاشقان سامفؤنياى ئةوين بؤ
دةبم سةرمةست

خةياَلةوة دونياى دةضمة
ئازيزم

ئاسا مؤم
خؤم طِرى بةئاطرى

شَيوة قةقنةس
بةسؤزى دةرونم

دةتوَيمةوة
ضاوةكانت،

وةك
سوك رةزا كارمامزَيكى

كرد طيرؤدة منيان



٢٧٦٢٧٧

ماسى وةك تا
تؤِرى راوضى بوومة نَيضيرى

ضاوةكانت
ئةطريجةت

بوو ِرةشةبايةكى سيحراوى
و غوربةت دونياى بؤ ِرفاندميان

كردم سِريان
ئازيزم

ئةبرؤكانت
و بوون فيراق شمشَيرةكةى

كردمة جةستةيان
دووثارضةوة...

31-12-1999
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سوار* شؤِرة

مةسـرةوة بةو فِر بةرزة بةندةنانم، هةلؤى ثيرة
سةربةوة دوورى لَيمان كةالنم، ثشت ئاسؤى نوورى
تروسـكة ئةى طيانـان، و  دَل بـةخشـى هــيوا
بروسكة وةك بـبِرة، دووكـةَل و تـةمـتـوومـان
زيندووة" ِرَيـطا "هةنطاوبة ئـاوو، بـة ئاوةدانـى
مــردووة نـاوى طــؤِرســـتـان  بـةتـؤ،  شـؤِرش

2001

عةزيزة. شيعرَيكى حةمة ئةم شيعرة، *ئيلهامى
فروغزادة. فروع **دَيِرَيكى
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نائومَيدى

خةمةشدا، ئةم لةطةأل
ثةشيمانم، خؤم لةبوونى

هةَلدَيران و نائومَيدى و لةشكست كةثِريةتى
تةنياييية ثؤشى زَيز زةردى دارَيكى من، تةمةنى

ساأل وةرزى ضوار
و ذيانداية زريانى لةبةردةم

سةرطةردانة…
ناوة ملى رَيضكة بآ رووبارَيكة،

نازانآ ئةبةد بؤ
تاساتَيك مةنزَلطايةتى، كوآ

ئاسودةبآ…
تةِرةكانة سيما تينووى خاكَيكة،

طةرماى تاقةت ثِروكَين و
بةربِريوة. لة بِرستى

                               

16/3/2003   
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* ماَلئاوا

بَيستونةكةى وآلتى ئةمة
فةرهادة...؟

نةطةِرانةوة و ِرؤيشتن كةس، ضةندةها
بةداخةوة هةردووك

ئةويندارى شيرينى بةداخى  فةرهاد،
بَيستوون نشينى كؤكةن بووة

وتيان: ئةوانيش
ئاشووب، شةِرو وآلتى (ماَلئاوا

ماَلئاوا
درؤبوون)* طشتيان سرودةكان
طشتيان ِرةمزةكان، مارشةكان،

درؤبوون...ماَلئاوا
فَيرى كردين ئَيمة ِرؤذطار

و رةهَيَلةدا زريان و سؤَلة لةبةرامبةر سةرماو
خؤِراطربين

ثؤآل كَيوو وةكو
فَيرى كردين ئَيمة ِرؤذطار
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و وآلتمان خاكى بؤ ئةوينداربين
بةهاران بارانى ثاش خاكى بؤنى

بكةين زيندانةوة شيشى ديوو لةو
ماَلئاوا

لةخؤنةديووم خَير وآلتى
حةشار تؤدا خؤشةويستى لةناوبؤتةى خؤيان كةس، ضةندةها

دابوو...
ثةموو قؤزاخةى وةكو

سةركز
نةدةزانى ثَىى كةسيش

خيانتكارن ئةوانة
فرؤشن وآلت

مَيذوو زبَلدانى شوَينيان
ماَلئاوا

سةفا و بةخؤشى نامؤ وآلتى
ماَلئاوا

خنكانديانى كيمياوى طازى بة سةردةمَيك
بةزيندان سةردةمَيك بةدناو، ئةنفالى بة سةردةمَيك

خستى كؤستيان بةوَيرانى سةردةمَيك
ثةردةى ذَير خيانتكارىلة حةزى بةحةشاردانى سةردةمَيكَيش،

تؤ بؤ خؤشةويستى



٢٨٢٢٨٣

كردى ئومَيديان بَى
بوو درؤ طشتى كةوت، دةريش

بوو فرؤشانة حةزَيكى خؤ تةنها،
ماَلئاوا

وآلتى ئةويندارم ماَلئاوا،
ديدار بةهيواى

ماَلئاوا

خاكةلَيوةى
(1996) - 1376

وةرطيراوة. عةبدوَلآل ساَلح غةفور ضيرؤكَيكى *لة



٢٨٢٢٨٣

ديل كضَيكى بؤ

باَلكراوى مةلَيكى تؤ
باخضةييةى ئةم

كضى شار ئةى شؤخترين
دةستى زةليليلى

طورطَيكى دووثَيى
طير كردوة.. كةَلبةى لةذيانت

جوانيةى بةو ذيان
لةدةستداوة.. خؤى بةهاى

طةشاوةييةى بةو بةهار
لةدةستداوة.. خؤى جوانى

تؤ
هةميشة ضاوت خةون تَييدا

ماوة.. قةتيس
دوورة.. ئاسؤيةكى ضاوةِروانى

ضاوةكانتة ميوانى خةم



٢٨٤٢٨٥

و ئاَلؤزى ديارى زوَلف
زيندانةوة لةوديو شيشى خةندةش،

حةشارداوة.. خؤى
ئازيزم:

الجوانة تؤ ضةندةت ذيان دَلنيام،
ذيانيش

خؤشدةوَى. تؤى ئةوةندة سةد

سلَيمانى
3-10-1999



٢٨٤٢٨٥

بِريار

ذيانمدا لة
كارةسات ضةندين لةطةَل

بووم ِروو بةرةو
ذان و لةعشق لةئازار، لةخةم،

كةسةرى لةهةذارى و
دةربةدةرى و لةشكست

هَيندَيكيان
و ماوةيةك

هَيندَيكيان
ضةند رؤذو ضةند ساَل
ماوة ئاسةواريان بةجَى

لةسةر ذيانم



٢٨٦٢٨٧

هَيندَيكيان
كردؤتة لةالم مةرطيان

خؤزطة…!

هَيندَيكيان
كردوة خؤشم لةبوونى نةفرةتم

هَيندَيكيان
ضوونةوة لةبير زوو

هَيندَيكيان
شةرابم شوشةى سةرى

باداوةو
داوان بة((با))م بةبادة،

هَيندَيكيان
شيعرو كردومنتة
ضةثكة ضةثكة،

هؤنيمينةوة
ديوانا لة

دامناون…!
بةآلم،

بتثةرستم فريشتةى ئةى
هةستم ئيلهامى شيعرو ئةى



٢٨٦٢٨٧

ئةى،
كةرةستةى

لة بةهَيزتر رؤمانى ضةند
سثيةكان" "شةوة "سارا"، "نينا"،

ساتانةى، ئةو
دةكةمةوة... تؤ لة بير

ساتانةى، ئةو
بدوَيم لةطةَلت دةمةوَى

بدةم لةطةَل بِريارت
و الَل زمان
شةيداو دَلم

و سةرشَيت خةياَل
سةوداسةرة

خةياَل هةزار
دةكةمةوة،

بيدركَينم و بدؤيم بؤت تا
واية رؤذطارةكةى

زيندانية زةنطةو خؤر “شةوة
خؤشةويستى بةتاوانى

خراية بةند شنةى بةيان،
دروستكراو مةل بؤ قةفةس

قاضاخ* فِرين
ئازار شةوانة تاريكى بةرضاوى طرتووم و

روحمة... ميوانى
دةبَى،



٢٨٨٢٨٩

شادمانى و شةوق
و بكةم لةدةروونما، ديل

بيهَيَلمةوة...
بةآلم،

دراوة دوابِريارم ئةمجارةيان،
يان

نَيوضاوانة رةشكردنى
و ضارةنوس كردنى سثى يان

ذيانة بةختى خؤش
بةهيواشم

ئاسمان” “مورغى
كاو بةختةوةرم

بطةم تؤ بة
***

هةرضةندة،
وةكو ويستومة، زؤرجار،

قةقنةس
بتوَيمةوة خؤم طِرى بةئاطرى

يادت نةكةم تاضى تر
بةآلم

نةمتوانيوة
و جودابم لَيت،

ببمةوة جوَى
*



٢٨٨٢٨٩

هةرضةندة
رؤذطار...

نةمتوانيوة
جارَيك، لةجياتى

دةجار، لةطةَلت بدوَيم
ضونكة،

و كردوى زؤرتاسةم
كردوى بيرم

ويستومة
نيارة رازو ضى
بدركَينم بؤت

بةآلم
بَى ئاكام بوة

ضونكة
من ويستومة و

تؤ
نةرةخساندوم بؤت

بووم ناضار هةربؤية،
دوركةومةوة لَيت

بةآلم
ويستوى...! هةرخؤشم

و زيزبم تر، لَيت جارَيكى و
تر جارَيكى

و بخؤم خةمت
تر جارَيكى



٢٩٠٢٩١

ويستومة...
دةرةوة شيعرةكانما، بتهاوَيذمة لةناو

ثَى بَينم كؤتاييت لةناو ذيانما،
بةآلم

جارةكان، هةموو
بوومةوة ثةشيمان بةشَينةيى

ثةنجةى و
و طةستووة ثةشيمانيم

“بةيةكجارى” نةمتوانيوة
كةم لةبيرت

***
دةزانى بؤ...؟

ديوتة،
ئاو...؟ بَى ماسى

نان...؟ بَى ئينسان
سةوزايى...؟ بَى باخ و زةوى

مذ...؟ و تةم بَى شاخ
بذى...؟
ئاوةها

نةمتوانيوة منيش
بذيم...! تؤ بَى

***
دةزانَى بؤ،...؟

ديوتة،
بةدةريادا مةرجان، رةنطى



٢٩٠٢٩١

خوارَى...؟ ضؤتة
خوارَى...؟ ضؤتة ئينساندا بةجةستةى خوَينبةر، رةطى

ئاواية؟ تؤش ئةوينى
***

داوة بِريارم بؤيةشة هةر
بتثةرستم

ويستومة زؤرجاريش،
لة،

خؤشةويستيا،
دوركةومةوة، لَيت

بدةم...! ئازارت نةبادا
بتدوَينم نةشموَيراوة،

بخواو ئازار دَلت بةوتةيةكم نةكا
ببَى... زوير دَلت
ريكنخرَى بؤم و

دةتةوَى وشانةى تؤ ئةو
دةتةوَى... تؤ ساتانةش ئةو

لةناو
منا وةسفى

نةجمَى.... قةت
***

خؤزطة سةد
تؤ بمزانياية،

دةبَى...؟ دَلشاد زمانَيك ض بة
بدوَيم ثَيى من تا



٢٩٢٢٩٣

كةم دَلشادت
ئةويندارة ئةى
ثِرسؤزةكةم...

***
طةيشتمة ئةوةى بةآلم ئَيستا

و بِريار بدةم
بَلَيم ثَيت

دةوَيى خؤشم
دةوَيى. خؤشم

                       سلَيمانى
                   24 جؤزةردانى 1375
13/5/1996                           



٢٩٢٢٩٣

سثييةكان شةوة

هاوِرَيكةم، كة هةندةران كوشتى” “بؤسةفةرى    

جَيهَيشتم و ِرؤيشتى تؤ كة
كوانووى ئاطر دَلم بوة

فرمَيسكةكان،
كرد ساِرَير بادةيان ثَيكى

ثايز تةمةنى
بوو، كورتر

دةستيثَيكرد... طةآلِرَيزان
بوو، زؤردةمَيك

دةترسام كؤضَيكت لةوةها
و جَيمبهَيَلى بةتةنهايى

خؤزطةنم، لةسينةدا
و حةشاربدةم بةثةنهانى

تةمةنم وةرزى نوتةكةكانى شةوة
بنوسمةوة...

هيوايةى هةربةو
زوو يان درةنط

هةردَيتةوة
هةردَيتةوة.

5-12-1999
بازيان



٢٩٤٢٩٥

خةم خوداوةندى
خةم بووة دَلم نقومى

ناكةم خؤم بةبوونى هةست
نةكردوو بةدى شادييةكةم

نية...! سبةى بؤ هيواشم
دةبآ بادة

كا...! فةراهةم خةمةكانم، ديسان
غوربةتة مةمللةكةتى ئةم

هةية تةالرى هةرضى
هةَلضنراوة من بةغةمى

ئةستَيرانة لةمةمللةكةتى سةرى
ِرووحيشم مَيذووى ثةنهانيةكانى، لة ئةمة

و سةراب بوونتة لةالم
خؤشم ناخى و خؤم

نائومَيدى دةست داوةتة
نةمدةزانى

لةخؤطرتوة نهَينى ئةوةندة، ذيان
ئةوةندةش



٢٩٤٢٩٥

رةشى ضارةنوسى
نووسيوة...! نَيوضاوانمان، بؤ

نةمدةزانى
ئامان وجةرطبِرى تراذيدياى بَى

ترسناكى و واسامناك
لةهةطبةداية

-رَيبةندان 1377 25  



٢٩٦٢٩٧

ئةوين بوركانى

خواردووى ثةنط خةمى،
ساَلةية... ضةند

دَلما، لةناو
ئؤقرةية بَى

باآلت ئةكاو مةيلى طاهَى،
ديدارت... ئاوَيزانى طاهَى،

ئازيزم:
نازانى...؟ خؤت

بوركان قينى
بةتينة...؟ ضةندين

سَيآلو طِرو
ئةوينة ئةشكى
رادةماَلَى كَيو،

دةشكَينَى بةربةست،
هةردةِرواو

تادةطاتة
مةنزَلى



٢٩٦٢٩٧

ئةويندارم فريشتةى ئةى
تؤ ديدارى

بوركانم هةَلضووى، دةروون طِرى
دةكا خامؤش

ضونكة..
ئاطر سةبورى

ئاوة هةر

سلَيمانى
1375 جؤزةدان 16
1996 - 5 -5



٢٩٨٢٩٩

تاسةيةك

ئومَيدة تروسكةى، ئةو
دةركةوَى...؟ كةى دةبَى

و
زةنطى بةشةوة دِر

با، ئةفسانة و طومان
رازانةى دَل ئةم ،

بَينةطؤ...؟ كةى
بةضرثة،

سةوداسةردا ئةوينَيكى بةطوَى،
بضرثَينن

تاَلة سوَيرو ئةسرينة، ئةم،
لة كةى دةبَى

وشككا...؟ بناوانةوة،
لة،

ضاواندا،
شتَيك طشت ثَيش
بطةِرَي... عيشق بؤ

ثةنجانة دةست و ئةم،
و دؤست دةبنة كةى

عاشق...؟



٢٩٨٢٩٩

و
ماندوو روحى

ضِرو لةجةنطَلستانى
طةسكةآلنى ثِر مَيشولةدا

كةن رزطار
بةَلَينة ئةو

بَيتةجَى...؟ كةى دةبَى
ثَيش ئةوةى ئاسؤ

ئاوابَى... لةكةل
و

تاسيةوة بة قةقنةس
بسوتيَى...!!

و
مذدةى

دَلى وَيران بؤ دواجار بَى
زيندان باَلستكراوى مةلى

و لةضاوان قةتيس فرمَيسكى
عاشقان دَلى رازى

وةرة...! ئيتر
بين ودم بَى تاكةى

نةكا



٣٠٠٣٠١

قةقنةس، وةكو،
خؤمان طِرى بةئاطرى

بتوَيتةوة
بمرين...!   يان لة غةريبيدا

   
                         رانية      1999/3/23



٣٠٠٣٠١

ئاطايى بَى خةمى

نةتزانيوة...

نةتزانيوة...
نةتزانيوة... ئَيستا هةتا

ئةوةندةجار...؟
جارَيك..دووجار..دةجار...؟

ساَلَيك...دووساَل
هةرنةتزانى...؟

*  *  *
نةطؤظارَيك نةثةِرواوَيك،

نةرؤذنامةيةك
شيعرم نةديوانى

نةما شتَيك هيض
نةينوسم، من

تؤنةيبينى...
دةزانى...؟! ثَى تؤكةى نازانم، من

كةى...؟!
ئازيزم

قورئانا لةناو
ضةندجار

ناوى خوات
ديوة...؟

بازطر، ئةحمةد ناوشيعرةكانى لة



٣٠٢٣٠٣

شَيركؤ بيكةس،
شاملؤدا

ضةندجار،
ديوة..؟ ئةوينت ناوى

ديوانةكةى لةناو
ضةندجار -نالى-دا،

ناوى-حةبيبةت-
ديوة...؟

مزطةوتةوة لةمنارةى
ضةندجار

اكبرت اللة ناوى
بيستوة...؟؟ لَيبوةو طوَى

سةركةش لةناوبةفرى سثى
ضةندجار،

ئاشتيت فريشتةى
ديوة...؟
دَلنيابة

كةشكؤَلى، لةناو
مندا وةكو سةودايى شاعَيرَيكى

ديوانَيكى، لةناو
تؤ بةعشقى طؤشكراو



٣٠٢٣٠٣

ديوانَيكى ناو لة
تؤ...! ئيلهامى غةزةلى، ثِر

من ثةرستطاى فريشتةى، ئةى
لةجياتى جارَيك:

خواوثَيغةمبةر ناوى
لةقورئانا

لةجياتى جارَيك:
ناوى-حةبيبة-

لةديوانا،
لةجياتى جارَيك:

ئةوين، ناوى
لةجياتى جارَيك:

-اللةاكبر-ى
منارةى مزطةوت

هاتوة ناوت سةدجار،
مندا... لةديوانةكةى

*  *  *
ئاطايى...! بَى لةخةمى ئاى

بكةم...؟ ضى
نةزانيوة، تؤ كة

شيعرانةم ئةو
طشتى بؤ تؤية



٣٠٤٣٠٥

بةكارهَيناوة هةرضيم
طشتى،

تؤية ناوى رةمزةو
بةآلم،

نامؤية تؤ الى كةطشتيان بكةم ضى
ئةم ساتةش تا

نةتزانيوة..
نامؤية وشةى رةمزةو هةرضى

تؤية ناوى
ناوى تؤية

                        20رةشةمَى 1374
(1996 )                             



٣٠٤٣٠٥

شيعرم دوا

باخضة، ئةم
بَى دةنطةى شار

كردووة...! هةراسان منى
ثؤشيوة، طؤِرستانى بةرطى

دةيةوَى
لةئَيستاوة هةر

كا طؤشمان بةغةم
دَلمان هةتا

فَيرى خؤشةويستى نةبَى
روومان

نةبينَى... جوانى
قةدمان

باآل نةكات سنةوبةر وةكو
*   *   *

كردين فَيرى رؤذطار ئَيمة ئاخر
لة رقمان

بَى سةوزةآلنى
و مانط لةتريفةى و لةجوانى



٣٠٦٣٠٧

خؤرئاوا زةردةثةِرى
شادى و عةشق خواى

خودا؟ ئةى
مةملكةتى ئةهريمةنة بؤ لةم ئَيمةت

خوَلقاند...؟
بةشتكردين بَى

جوانيةكان...! لةطشت
ضيبوو...؟ طوناهمان

فريشتة دةضين...! لةوةى بة جطة
جوانة...ئةمةش باخضةى لة حةزمان

باخضةكةمانة...!
سةوزة سنةوبةرى لةقةدو باآلو بؤنى حةزمان
و شاديية جوانى و مانط و طوَل حةزمان لة،

ثةذموردةية طشتيان كةضى
ئيتر بؤية

دةهَيَلين جَى وآلتيش
.......

ماَلئاوا ماَلئاوا

7-12-1998                       



٣٠٦٣٠٧

بةهارى ثةثولةيةكى بؤ

هةَلـوةريـم بةناهةق  بووم  خـونضـة  و  ثـةرى روم
بةريم بَى لةخؤشةويستى بوو، ثايز تةمةنم بةهارى
زؤر ضـــاوةنــواِرى كـــةزادةى عـشـقــَيـك
خـؤر بــَى زســتانى دةرضــوو، ئــاكــام بــَى
دةسوتَينَى خـؤى ضـرا بــةعـشـقـى ثــةروانــة
دادةخـورَيــنــى بــاآلم ئــاطــر، طـِرى مــن
فــةوتــانـم ذيــانــى شــووم، قــةدةرَيــكى
ئـةسـتـانـدم لـَى دؤســتــانـــى و عــشــق



٣٠٨٣٠٩

شةهيد

ذيـان جَيانهَيشت رؤيشتن،  كـةس زؤر
طيان كرد بـةختيان وآلت، و طـةل  بؤ
بَى كوذرا طـةلدا لـةبـةرةى  ئـةوةى
نـابَى ون نـاوى كـةقةت دَلـنـيابن،
بمرى لـةثـَيـنـاويا جـوانـة، ذيـانـيـش
بـطـرى هةميـشـة دامــاو و ديل نـةك
ضؤِرابَى ثـَيى، لـةثةنجـةى خوَين ئـةوةى
بــَى رذا كــورددا، لـةثـَيـنـاو طـيانـى
جةنطاوة دوذمـن رووبــةِرووى ئــةوة
ثَيكراوة ديارة لـةثَيشةوة، جــةسـتةى
هـةبـَى واى رؤَلـةى هـةزاران طـةلَى
دةبَى...؟ ون  ناوى ضؤن، و كةيى  ئيتر
هــةية درَيــذةى ئـةوانـة، رَيــطـاى
هـةيـة ضاوةِرَى ئاسؤ كةل، ديو لــةو

25/4/2006  



٣٠٨٣٠٩

كؤض

ثـايـز خـــــةزانــى و ـــت دوري دةردى
ئازيز ــان هــاوارطــي كوشتووة مـنيان
من ــى دَل كؤستى و ناوةختة كؤضى 
من ــى دَل ــت دؤس ــَى ب جــَيــمــاوة، لــَيــرة
هـــةورام كــؤنــة و ذوان ــَى ج ضـؤَلة
ثــِرزارم دَلـى و النــة  وَيـرانــة
ســؤزدارم طـاهـَى ــزارو ــَي ب طـاهَى
يــادطــارم تـــاوَى و ـــــت دوري بــؤ تـــاوَى

وَيران لـةم  ئـا جـَيـهَيـشـتوة، مـنــت 
طــريـانــة ضــاوثــِر بـريـنـدار، دَل
بـارانــة و شةسـتة فرمَيسك، الفـاوى
يـارانــة خـةمـى و ــت دووري بؤ طشت
نــازدارم يـــارى بــطـــةِرَيــَـرةوة،
لـةطيـانم دةردت دووريــتــة، تـاسـةى

                                      
سلَيمانى
    ئازارى /1999



٣١٠٣١١

قةقنةسم* من

بَيسـتون كــَيـــــوى ــــة دةِرؤم
ــداران ــاَل ـــ ب ــؤ ثــَيــشـــــةواكــى ب
فـوغـانـم دةردو دةبـــــَى
ـــــــداران دَل ى بــةطــؤَى بــطــا
بـةيـانـى هــةتــابـةرى
دةخـوَينم بـــــةدَلـــــم ثــِر
ـــرَى دةط طــِر ــم ــووك ـــ دةن تـا
دةضـِرَيـنم ــاوازة ـــ ئ ئــةو
تـَيـبـةرَبـى طـــــِرم ثاشـان
خؤَلةمَيش دةبــمـــــة هـةتـا
هـةَلـكـشيَى ــزام ــوون ــاه ئ
ئَيش ــَى  ب ئــاسـمانـى بــؤ
ــاوة ـــ ـــ دةري ــــة دةدةم خــؤم
بــذَيـمـةوة ئــةوةى  بــؤ
ســورم وةكـو”قـةقـنةسـى”
دةتـوَيـمةوة.. ضـؤن ئـةمـن
طــؤرانى شـيعـرو دةبـمة
دوورم رَيــى يــارانـى بــؤ
“قةقنـةس” ئـةمن”قةقنةسم”
ســورم ــبـــــازم رَي لـةســةر



٣١٠٣١١

خؤزطة

خؤزطة
بمتوانيبا،

ماسى... وةكو،
ئازاد...! ئازاد،

كوَى...؟! هةرضى بؤ
دةمةوَيت، بِرؤم...!

بطةم، تَى تا
هةذارى نهَينى ضى

طةردوونة...!!
شاراوةى فرمَيسكى ضى

الدَيى، شارو مناآلنى
ونبووة...!

ثروسكى ئَيسك و ضى
ذَيرخاكى،

هةذارانى، ساَلةى ضةند



٣١٢٣١٣

زةبوونة...!!
خؤزطة خؤزطة

بمتوانيبا،
تَيبطةم

دةردَيكى ضةندة
ئازارى ثِر

لةطشت سوضى دنيا،
هةذارى ئةى

هةذارى...! ئةى

                               
1996



٣١٢٣١٣

* طاليا
                                   

رَيى كةوتؤتة كاروان
بةتةنيايى جَيتدةهَيَلم غةمبارم،

بةآلم...!
ثَيضاوةو لةهةطبةدا هيوام
توَيشوومة باوةِرم بيرو تؤ،

رَيطاى بؤ
سةفةرةم...! ئةم

جَيى هةردةطةمة دَلنيام
طاليا

و درنطة شةو ئَيستا،
رَيى كةوتؤتة كاروان

وةختى،
ئاوازى طرتن لة طوَى

نيية...! شادمانى
ضاوةِرَيمانة... ضارةنوس

درةنطة طاليا.
دَى. لةيادت



٣١٤٣١٥

بووين ئاوَيزان سةردةمانَيك
و دةضِرى بؤ ئاوازم دةنوسى، بؤت “شيعرم

طيانت...! دةبةخشية هيوام
و دةكردى بؤ داهاتووم باسى

و شادمان تؤش
بةهيوا...

بطرم طةرمةكانت دةستة بَينة
-طاليا-

رَى كةوتؤتة كاروان
كةشةو داهات

رَيطام...! لة من
هاورَييانم لةطةَل

طاليا درةنطة
طاليا درةنطة

سلَيمانى
1375 لَيوة-نةورؤزى خاكة 15
28-3-1996

هؤشةنط ئيبتهاجة شيعرَيكى شيعرة، *ئيلهامى ئةم


