شووشە بە پەنجەرە ی باڵەخانەی مانگەوە ناهێڵم و
گڵۆپی بەردەرگاکەی وردوخاش ئەکەم..،
گڕ لە خەرمانەی بەر ئەدەم،
ڕووخساری وەها ئەشێوێنم ئەستێرەکان نەیناسنەوە ؛،
چاوی ئەستێرەکانیش بە قەوزە ئەڕێژم،
ساڵی دووەم
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قژیان بە قەیتانی پێاڵو ئەبەستم و
کراسی پینەکراو ئەکەمە بەریان
وایان لێئەکەم ،مانگ بە کرێچیش لە ئاسامن قبوڵیان نەکا
ئەبم بە «مووسا» ،بەاڵم هەموو دەریاکان ئەکەم بە بەرد
دەرفەت ناهێڵمەوە بۆ شاعیرەکان باسی جوانیی شەپۆل بکەن

دارستانەکان بە ڕەژوو دائەپۆشم ...

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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تا هێندە تەماع نەکرێتە سەوزایی سنگ و بەرۆکیان
ئاژەڵەکانیش فێرە کۆڕەو ئەکەم
ئاخر لێرە ،یان لەبەر سێرەی تفەنگا.......،
خەیاڵیان خەڵتانی مەرگ ئەکرێ.....،
یان کریستاڵی غروریان دەشکێرنێ و ئەکرێنە گاڵتەجاڕ

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بە باڵندەکان ئەڵێم سەری خۆیان هەڵگرن و

چراکان بەرئەدەمەوە سەر زەوییەکی بەردەاڵن
با چیدی پێی پەروانە نەخزێتە داوی ڕووناکییەوە
تا چیرت نەبێتە قەاڵی مێردان؛
بەری خۆر بە بێژنگ ،نا ..بە بەرمیلە شکاو ئەگرم......
بۆئەوەی غروری لە قوڕ هەڵکێشم،
هەر چوار وەرزەکە ئەدەم بە شەڕ....،
لەسەربانەوە ،گوێ لە شاتە ..شاتیان ئەگرم و ئەکوڵێم لە پێکەنینا
بە باران ئەڵێم ،هەر بە ئاسامنەوە جل لەبەری بەفرا نەهێڵێ
هەوریش هان ئەدەم زەفەر لە بێئاگایی باران بێنێت و
دەرگاکانی منە و لێزمەشی لێ کڵۆم دا؛.
***
ئەگەڕێم ،ئەو چۆڕە ئاوی عومرەی لە بن مەرکانەی ژیامناماوە
دڵۆپ..دڵۆپ سەرفی ئەکەم

شیعر

شەو ،لە تەشتێکی گەورەدا جوان..جوان سپی ئەکەمەوە

لەگەڵ ئەو قالۆنچانەدا ئەیبەمە سەر،
کە ڕۆژێ ،بێئاگا.....،
خوێنیان بەسەر دیوارێک یان بنی نەعلێکەوە جێئەمێنێ
شان ئەدەمە بەر خەمی ئەو پەلکەگیایانەی .....
لەسەرەڕێدا ،ماتومەلوول ،برینیان لێئەوەرێ،
ئەو زەردەوااڵنە بەسەرئەکەمەوە ...
کە شاریان ورووژێرناوە و
دواتر شەهیدبوونیان بەسەر توێکڵەشووتیەکەوە ،ئەخەمە ڕستەوە
دڵی نەرمی بەرد ئەدەمەوە و
پێی ئەڵێم گوناهی تۆ نییە ئەو هەموو خوێنە لە باڵی پاساریی ئەچۆڕێ،
ئاخر تۆ چی بکەی ،ئێمە بە دوو چاوی زلەوە هەڵئەنووتێین و
بە ئەژنۆی خۆاڵویی و لەپی دەستی زامدارەوە ئەچینە جێژوان ؟
دەست دێنم بەسەری دڕکا و
ناهێڵم گومان بە الڕێیدا بەرێ...،
بە هێوریی باسی نەرمونیانیی خۆی و
دڵڕەقیی بەشەری بۆ ئەکەم؛
ساڵی دووەم
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سەرەوخوار بەرەو ماڵی قەلەڕەشەکان دائەگەڕێم
هەر لە دوورەوە  ،نیازپاکیی خۆم...
بە کڕنووش و ساڵوێکی گەرمو گوڕ ئەسەملێنم
ئەچمە الیان و داوای زەڕڕەیەک لە سپێتیی ڕۆحیان ئەکەم ،بە قەرز؛

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لەسەر سنگ ئەخشێم،
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شان بەشان لەگەڵ ڕەشامرێکدا کاژ فڕێ ئەدەم..،
دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

قۆڵ لە قۆڵی مارمێلکەدا ...
پیاسەیەکی درێژ بە بنمیچی ماڵێکی قوڕدا ئەکەم
لە دوای کیسەڵێکەوە تەپە ..تەپ ڕێ ئەکەم و
ناهێڵم هەست بە خاووخلیچکیی خۆی بکات
هەناسە لەبەر خۆم ئەبڕم ،تا لەگەڵ مێشێکی کوژراودا.....
پێکەوە بە گسکێک ڕاماندەن
ئیرت دوای ئەوانە ،من هەر زۆر باشم ،زۆر

شیعر

کە بە کەیفی خۆم ،هێور ..هێور .......
دەرسۆکەی سپیی ڕۆژ لە زامی شەو ئەبەستم
چۆنم بوێت ،یاقووتی ڕەشی شەو .....
ڕۆئەکەمە سەر کراسی شیفۆنی سپی ڕۆژەکان !!!

_ ساڵی  1963لەگەڕەكی پیرمەنسوری شاری
سلێامنی لە دایك بووە.
_ خوێندنی سەرەتای و ناوەندی و ئامادەی لە
سلیامنی تەواو كردووە.
_ پەیامنگای (هونەری بەڕێوەبردن) بەشی
(گەنجینەی لە شاری موسڵ تەواو كردووە.
_ لەسەرەتای سااڵنی هەشتاكانە لە زۆربەی
باڵوكراوەكاندا بەرهەمەكانی باڵودەكاتەوە.
_ لە ساڵی  1995وە ڕوكردۆتە واڵتانی هەندەران و
ئێستا لە واڵتی ئەڵامنیا نیشتەجێیە.
_ خاوەنی چەندین كۆڕی شعرییە لە ناوەوەی
هەرێم واڵتانی ئەوروپا.
_ خاوەنی ( )6باڵوكراوەی شیعریە لە ئێستادا.

ئهگهر ئهمرۆ گرمهیهک هات
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باوهڕکه به ههوری بههار
جهرگی زهوی ههڵدهکهنن
قوڕ دهگرنهوه بۆ خشتهی
ئهو ماڵهی ک ه خۆیان ههرگیز
ل ه خهونیشدا ناتوانن تێیدا دانیشن

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

کهنیشکهکانی ئاباجی

ئهوا پهپوولهکان هاتن
باڵیان شهکهته و تهنگهسهر
فهرموویان که
با بێن هەڵنیشن بێپهروا!
ئای چ خۆشه شانی تۆ بۆ حهسانهوه!
دهی دهستت مهشارهوه لێم
ئازیزهکهم
بڕوانه ڕێ بانگامن دێڵێ
گهزیزهکان سهریان هەڵبڕیوهتهوه و
کۆترهکان تهقڵه لێدهدهن
ب ه ههوای ئازادی و بههار!
دهبینی نان چۆن ڕادهکا

شیعر

شانت هێواش دانهوێنه

له دهس ئهوهی هیچی نییه
له ئارهقی نێوچاوان و له هێزی کار بهدهرنهبێ!
ئهگهر هاتن به ئااڵی زهرد
به ئااڵی سهوز و ههمەڕهنگ
شاخو داخی واڵتێکت به ملدا کهن
بپرسه تهندووری نانی گهرمی گشتی
له کوێ دهبێ؟
چهند ئهستێره
بڕیارە له بهر ههیوانی ماڵە هەژار بجریوێنن!
داری دارا کهی ڕوو دهکاته نهداران
کهی کهنیشکه بچکۆلهکانی ئاباجی
له قوڕ دهردێن
به قوڕ دهگرن ئاسهواری ههژاری
مهینهت
بێبهشی؟!
چاوم لێیه
ساڵی دووەم
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رێگایهک پێنووسێکی ها بەدهستهوه
پهیتاپهیتا نووسهرێک دهستی دهسهاڵت ڕادهمووسێ و
ڕێگا دهڕازێنێتهوه!
چاوم لێیه:

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

تهقینهوهی قاقای پێکهنینی الوێک
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به سهر شاڕای دهسهاڵت و گاڵتهی نووسهر!
دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئای لهو خاکه بێنهوایهی
الوان له خوێن دهگهوزێنێ بۆ قاقایهک
ئای لهو خاکهی
قوڕگی ئازادی دهگووشێ و
ههست به الفاوی نهفرهت و تفی بهشمهینهتان ناکا!
دهی دهستت مهشارهوه لێم
ئازیزهکهم

شیعر

بڕوانه ڕێ بانگامن دێڵێ
گهزیزهکان سهریان ههڵبڕیوهتهوه و
کۆترهکان تهقڵه لێدهدهن
به ههوای ئازادی و بههار!

لە سالی  1959ی زایینی لە شاری سەردەشت ،لە دایک بووە.
_خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی هەر لەو شارە تەواو کردوە.
_ دانشسەرای راهێنانی مامۆستای قۆتابخانەی سەرەتایی لە
شاری نەقەدە تەواوكردوە.
_دوایی وەکوو مامۆستای سەرەتایی لە دێهاتەکانی سەردەشت
وانەی وتۆتەوە.
_سەرجەم بەرهەمی چاپکراوەكانی  25کتێبە و دوو کۆمەڵە
شیعری کوردی تازەشی ئامادەن بۆ چاپ.
_سەرنووسەری گۆڤاری ئەدەبی و کولتووری (هانا) یە.
_ ماوەی  12ساڵ سەرنووسەری گۆڤاری «منااڵن بووە.
كە سەرەتا « بە زمانی سویدی دەرچووە.
_سالی  2006خەاڵتی «رێکخراوی بیرەوەری فادیمە»ی لە سوید
پێشکەش کراوە ،بۆ ڕێزگرتن لە چاالکی
بەرباڵوی لە کۆمەڵگای سویدی دژ بە کولتووری
نامووسپەرستانە و ژنکوژی.
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كچە هاوڕێكانم
غەمەنگیزترین ڕستەكانی خۆیان بۆ بەجێ هێشتم
پێیان وتم
تۆ لە بەختەوەریت چی ،كچی خۆڵە مێش؟

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لە پارچە ئاوێنەیەكی شكاودا

هەنووكە دەبوو
ژنە ڕۆمان نوسێك بویتایە لە نیپاڵ و لەسەر ئەو ڕۆمانەی
كە بۆ كچە فرۆرشاوەكان نوسیوتە
سوتێرنابای
هەنووكە دەبوو
لە پاسێكی نێوان ئەسفەهان و تەورێزدا
بە چەقۆی ژنە تلیاك كێشەكان
هەنجن هەنجن كرابای و
ئەوكات دوا پەیامی نێو موبایلەكەت
بگەشتبایەوە دەست براكانت
كە بۆت نوسیبوون :
براكانم ئێوە هەرگیز بە ڕەچەڵەك نەگەشتونەتەوە
بە براكانی یوسف

شیعر

لە 12ی شەودا ڕێك بە كتێبەكەتەوە

ئەی ئێوە باشرتین جۆرەكانن لە پیاو
من بە چ تاوانێك كوژرام
هەنووكە دەبوو
لە خۆر ئاوا بوونەكانی هەینی ڤییەنادا
گوڵی سەر پەنجەرەی ژووری ئەو ژنانەت بگۆڕیبا
كە بە جوتێك چاوی شین و سەرما بردەڵەوە
بەدیار منااڵنی توشبوو بە شێرپەنچە
دۆش داماون
هەنووكە دەبوو
مامۆستایەك بویتایە لە قوتابخانەكانی كابول
كەبە تاوانی باسكردنی عەشق و خوێندنەوەی
ڕۆمانی (هەزار و یەك خۆر) نابینا كرابای
هەنووكە دەبوو
ئەو گۆرانیبێژە سوور پێستە بویتایە
كە لە درامایەكی غەمەنگیزی ئەمریكادا
كوڕێك عاشقی دەبێت و
ساڵی دووەم
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لەبەر ئەوەی بۆی نابێت
دێوانەوار دەیكوژێت
دەبوو هەنووكە
لەو دیالنەی سەرزەمینی سودان بویتایە

كە خاچی سووری نێودەوڵەتی
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دەیانگۆڕێتەوە
هەنوكە دەبوو
لەو ژنە ماسی فرۆشە نوقم بوانەی
نێو بەلەمەكانی ( تبت) بویتایە
بە هیوای گەشنت بە كەمپەكانی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بە كامیۆنێك خۆراك

(دا الی الما)
هەم دایكیان و هەمیش نیشتامنیان بەجێهێشت
لە پۆرت سەعید لە نێو ئاماری
ژنە سوتاوەكان دا بویتایە
كە پێویستە بۆ بەرز كردنەوەی ڕێژەی مردنی
پڕ لە گوماناوی و درۆینەی مافەكانی مرۆڤ
دەبوو هەنووكە
ئەو خاتوونە بە ڕەچەڵەك
ئوستوڕالیە بویتایە
كە بە باوەڕێكی پتەوی ئۆرتۆ دۆكسیانەوە
لەگەڵ پزیشكانی بێ سنوردا
لەنێو ماڵێكی ڕوخاوی لیبایادا
بە دڵێكی ئیامندارانەوە خزمەت دەكات

شیعر

دەبوو هەنووكە

هەنووكە دەبوو
لە ئیجەدا قرشەكان بتخۆن و
دوا نامەكەت بگاتەوە بە دایكت
كە تێیدا بۆت نوسیبوو
دایكە ،حافز لە شیرازەوە پێی وتم:
كوكب بخت مرا هیچ منجم نشناخت *
مببورە كە گەرمی باوەشی تۆم گۆڕیەوە
بە توڕەیی قرشەكان
دواجار من هەر ئەبوو
لە ئیجەدا قرشەكان مبخۆن،
دایكە
ئەوان پێیان وتم:
تۆ بەختەوەریت لێ نەهات كچی خۆڵە مێش
دەبوو هەنووكە
لە كەراچی
لە ئاگر كەوتنەوەی نێو كارگەیەكی
پارچە و چنینی پڕ لە توندوتیژی ڕەگەزیدا
ساڵی دووەم
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* ئەستێرەی بەختی من هیچ ئەستێرە ناسێك نەیناسی
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دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

شیعر

لە دایك بووی ساڵی 1987تە لەباشور قۆناغەكانی
خوێندنی تا پۆلی نۆی لە سلێامنی و
سێ ساڵی ئامادەییی لە وواڵتی ئێران بە پلەی
دیپلۆم بەشی زانستە مرۆڤایەتیەكانی تەواو كردوە
لە ساڵی  1996تا  2007لە وواڵتی ئێران ژیاوە لە
 2007گەڕاوەتەوە بۆ باشور
خاوەنی چوار كتێبی چاپكراوە لە بواری وەر گێڕان
داو
لە ئێستادا كتێبێك كە كۆی كۆمەڵە شیعری یەكانی
خۆیەتی و
كتێبێك كە كۆمەڵە هۆنراوەیەكە وەری گێڕاون لە
ئامادە كردندایە بۆ چاپكردن.

وەرگێڕان

پشیلهکانم
دهزانم ،دهزانم
ئهوان کهمتوانان ،خهم و پێداویستی جودایان ههیه،
لێیان دهنواڕم ،لێیان فێردهبم
کهیفم بهو کهمزانینهیان دێت
بهاڵم ئهو کهمهش ههر زۆره
سکااڵ دهکهن ،بهاڵم قهت نیگهران نین
به شکۆیهکی سوپرایز ئامێزهوه ڕێدهکهن
به سادهییهکی ڕاستو ڕەوانهوه دهخهون
که مرۆڤ توانای تێگهیشتنی نییه لێی
چاوهکانیان له چاوانی ئێمه قهشهنگرتن
دهتووانن بیست کاتژمێر له شهوڕۆژێکدا بخهون
بهبێ ئهوهی ههست به گوناه و دوودڵی بکهن

ساڵی دووەم
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کاتێک غهمگینم
ههر بچم سهیری پشیلهکان بکهم
ئیدی ورهم بهرز دهبێتهوه
ئهو بوونهوهرانه ڕاڤه دهکهم
ئهوان مامۆستای منن

....
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بۆ ڕێویهکان
من کهسێکی شوکر و سابیرم
خهمی ئهوانی ترت بێت
که سکااڵ دهکهن

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

خهمی منت نهبێت

خهمی ئهوانهت بێت که بهردهوام
ژیانی خۆیان وهک کهلوپهلی ناو ماڵ ڕێکدهخهنهوه
شپرزهییهکهیان درێژخایهنه
پهرێشانیهکهیان ههر کهسێک دهگرێتهوه
که لێیان نزیک بێتهوه
وریایان به سهری زمان و بنی زمانیان وشهی عهشقه
وریای ئهوانهش به که ڕێنامیی
تهنیا له خواکانیان وهردهگرن
ئهوانهی شکستی تهواویان هێناوه
لهوهی ژیانی خۆیان بژین

شیعر

هاوڕێ و ڕهفتارهکانیان دهگۆڕن

خهم بۆ من مهخۆ
چونکه من تهنیام
له سهخترتین ساتهکانیشدا
کهیف و سهفا هاودهممه
من سهگێکم پاشهوپاش دهڕۆم
من بانجۆیهکی شکاوم
من وایهری تهلهفونێکم
له ‹ئۆلیدۆ ئۆهیۆ› تێک ئاڵقاوم
من پیاوێکم
ئهمشهو بهم مانگی سێپتهمبهره ژهمێک دهخۆم
هاوخهمیت بۆ من بخهره الوه
دهڵێن مهسیح بهسهر ئاودا ڕۆیشتووه
بۆ ئهوهی له خهم و میحنهت بڕهخسێی
دهبێت وهک مهسیح بهختت ههبێت
ساڵی دووەم
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...
پێاڵو
وهختێک الویت
جووتێک ژن به پێاڵوی بهرزهوه له حهوشه دانیشتنب
ئاور له ئێسقانهکانت بهردهدهن

وهختێک پیریت
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جووتێک پێاڵو بهبێ ئهوهی لهپێی هیچ
ههمان دهردت دهدهنێ.
...
نامۆکان
ڕەنگه بڕوا نهکهیت

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

کهسێکدا بن

بهاڵم کهسانێک ههن
ژیان به کهمرتین کهوتن و میحنهتهوه بهڕێدهکهن
له ژیانی خێزانییان ڕازین
ساتهوهختی خهمناکیان ههیه
بهاڵم به گشتی پهشۆکاو نین
به گشتی ههست دهکهن زۆر باشن
که دهشمرن
مردنێکی ئاسان دهمرن ،عادهتهن له خهودا
ڕەنگه بڕوا نهکهیتك کهچی کهسانی وا ههن
بهاڵم من یهکێک نیم لهوانه
ئاه یهکێک نیم لهوانه
تهنانهت من له کهسێکی وا ههر نزیکیش نیم
بهاڵم ئهوان لهوێ ههن
منیش لێره
...

شیعر

شیک دهپۆشن ،خۆش دهخۆن ،باش دهخهون

زبڵڕێژەکان
ئهوهتا هاتن
پیاوهکان،
به عهرهبانهی خۆڵهمێشییهوه
ڕادیۆش ئیش دهکات
زۆر سهرنج ڕاکێشه
به کراسی سینگ ئاوهاڵوه
ورگیان دهلهرێتهوه
بۆ الی تهنهکه خۆڵهکان رادهکهن
ههڵیان دهدهنه سهر سکهکه
عهرهبانهکه به دهنگه دهنگێکی زۆرهوه
زبڵهکه بۆ پێشهوه ڕادهدا
بۆ ئهوهی ئهو ئیشهیان دهست بکهوێت
دهبێت فۆرم پڕ بکهنهوه
ساڵی دووەم
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پارهی خانوو دهدهن و
ئوتومبیلی تازهباو لێدهخوڕن
شهوانی شهمامن دهخۆنهوه
ئێستا بهم خۆرهتاوهی لۆس ئهنجلۆس

به تهنهکهی خۆڵهوه دێن و دهڕۆن
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ههموو ئهو زبڵه بۆ شوێنێک دهڕوات

پاشان ههموویان سواری عهرهبانهکه دهبن
ڕووهو خۆرئاوا بهرهو دهریا لێدهخوڕن
کهسیان نازانن

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

به هاتو هاوار بانگی یهکرت دهکهن

من زیندووم
....
ئهوهتام لێره
له ژێر عهرد
دهمم کراوهیه
و
تهنانهت ناتووانم بڵێم
دایه،
سهگهکان بهالمدا دهڕۆن و دهوهسنت و میز به کێلهکهمدا دهکهن؛
ههموو ئهوانهم پێدهگات
جگه له خۆر
قاتهکهم خراپ دیاره
و

شیعر

دایه

دوێنێ
ئهوهی له دهستی چهپم مابۆوه ئهویش تهواو بوو
هیچی نهمایهوه ،وهک چهنگێکی بێ ئاواز
بهالیهنی کهمهوه سهرخۆشێک
لهناو جێدا به جگهرهیهکهوه
ڕەنگه پێنج ئوتومبیلی ئاگرکوژێنهرهوه و
سی و سێ پیاو بهخۆیهوه سهرقاڵ بکات.

من ناتووانم
هیچ بکهم
ئا ،بهاڵم -هیکتۆر ڕیچمۆند له گۆڕەکهی تهنیشتمدا
تهنیا بیر له مۆزارت و کرمی ئاوریشمی خنجیله دهکاتهوه
ئهو
یاوهرێکی زۆر خراپه.
ساڵی دووەم
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_ ساڵی  1974له سلێامنی لهدایک بووه.
_ مامۆستای زانکۆیه له بوواری فهلسهفهی
سیاسی.
_ زمانهکانی ئینگلیزی و عهرهبی د هزانێت
خاوهنی سێ ڕۆمانه به زمانی کوردی
_ دوو ڕۆمانیشی له زمانی ئینگلیزیهوه
وهرگێڕاوه بۆ کوردی.
_ خاوهنی کۆمهڵێک شیعره به زمانی کوردی
و چهند دهقێکی شیعری جیهانیشی له
ئینگلیزیهوه وهرگێڕاوه بۆ کوردی.
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دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

شیعر

من لێرەدا دانیشتووم،
لەسەر مێزەكەم دەنووسم ،بەو قەڵەمەی بەدەستمەوەیەو ...هتد.
لەپڕێكدا نهێنی گەردون لەداڵغەم دەداو
واز لەنوسین دێنم.
هەڵدەلەرزم ،ترس دامدەگرێت
حەزدەكەم دەستبەرداری هەستەكانم بم
دەمەوێت خۆم بكوژم
دەمەوێت سەرم بەدیوار شەق بكەم.
*
كێ توانای ئەوەی هەبێت بەقوڵی بیربكاتەوە بەختەوەرە،
بەاڵم هەستكردن بەو قوڵییە نەفرەتە
*
من داوای كەمێكی كەمم لە ژیان كرد،
كەچی ژیان ئەوەشی پ ێ رِەوا نەبینیم.
*
غەمناك لەبێدەنگی ژورەكەمدا خەریكی نوسینم
ساڵی دووەم
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تەنیا وەك چۆن هەمیشە تەنیابووم
تەنیا وەك چۆن تا ئەبەد تەنیادەبم
*
ئیرەیی بەهەموو كەسێك دەبم،
چونكە من وەكو ئەوان نیم.
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من نەخشی تەنیایيم
بیركردنەوەم دادەهێزرێت
*
بۆ مرۆڤێكی ئاسایی پەیوەندی گرتن لەگەڵ ئەوانی دیدا
دەرەتانێكە بۆ قسە و باس و كرانەوە،

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

كە كەسێك دەبینم -جا هەركەسێك بێت،

بەالم بۆمن بە پێچەوانەوەیە
*
دەتوانم بە وردی بیر لە هەمووشت بكەمەوە،
بەاڵم هەر هێندەی ڕوم بەڕوی یەكێكدا دەتەقێ
سەرم لێتێكدەچێت و توانای قسەكردنم نامێنێ
دوای نیو كاژێر ماندوێتی دامدەگرێ.
*
بەڵێ ,قسەكردن لەگەڵ خەڵكدا ،وەنەوزم پێدەدا
تەنیا هاوڕێ ئەندێشەیی و تارمایی ئاساكانم
ڕاستەقینەن و بوونیان هەیە
*
بیركردنەوە لەوەی
دەبێت پەیوەندی لەگەڵ یەكێكدا بگرم

شیعر

سەروەختێك تەنیا دەبم

توشی دڵەڕاوكێم دەكات
داوەتێكی ئاسایی
بۆنانخواردن لەگەڵ هاوڕێیەكدا
دوچاری ئێش و ئازارێكم دەكات،
بۆم باس ناكرێت.
*
باس و خواسی هەر ئەركێكی كۆمەاڵیەتی
وەك چۆن بۆ پرسە ،سەوداكردن لەگەڵ یەكێك دەربارەی كاروباری
ئۆفیس
چون بۆ وێستگە تا چاوەڕوانی كەسێك بم
بیناسم یان نا-بیركردنەوە لەم شتانە
مێشكم بەجۆرێك تێك دەدات
ڕۆژێكی ڕەبەق دەخایەنێت
یان هەند ێ جار
شەوێ پێشرت وام لێدێت و خراپ دەنووم.
ساڵی دووەم
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*
توڕەنابم،
لەبەرئەوەی توڕەبوون مافی هێزدارانە
پاسیڤ نیم،
لەبەرئەوەی سازشكردن مافی خانەدانانە

دڵنیایيم ناپارێزم،
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چونكە بێدەنگی مافیشكۆمەندانە
من ئازار دەچێژم و خەون دەبینم و دادو بێدادمە،
لەبەرئەوەی بێدەسەاڵت و الوازم.
*
ئەوەی بۆی بەداخم ئەوەیە ,منداڵ نیم

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

من نە بەهێزم و نەخانەدان و نەشكۆدار

چونكە ئەوكات دەمتوانی بڕوا بەخەونەكانم بهێنم،
بەبێ ئەوەی دێوانەبم
چواردەورم بگرم و نەهێڵم ڕۆحم برینداركەن.
*
گلەیی لە دنیاناكەم و بەناوی گەردونەوە
ناڕەزایی دەرنابڕم.
ڕەش بین نیم .من ئازار دەچێژم و داد و بێدادمە.
بەاڵم نازانم ئاخۆ ئەم ئازارچەشتنە شتێكی رسوشتیە
*
ئازار دەچێژم
بێ ئەوەی بزانم ئاخۆ شایەنی ئەو ئازارچەشتنەم.
من ڕەش بین نیم ،من غەمبارم
*

شیعر

ئەوكات دەمتوانی ڕێ لە هەموو ئەوانەی

سەروەختێك بەڕێوەم
ڕستەو دەستەواژەی سەیرم بۆدێت،
بەاڵم هەركە دەگەمە ماڵەوە لەبیرم نامێنێت.
*
ئایدیالیست و سۆسیالستەكان
ئەوانەی خەڵك و خوایان خۆشدەوێت و
هیومانستەكان -هەرچیەك و هەركێیەك بن،-
هێڵنجم پێیان دێت.
ئەوان ئایدیالیسنت بەبێ ئایدیاو
بیرمەندن بەبێ بیر...
ئەوانە دەسخەڕۆی ڕوكاری ژیان بوون و
قەدەریان وەهایە ،عاشقی
ئەو خاشاكەبن كەسەر ئەو دەكەوێت و ئەوان
بەشتێكی قەشەنگی دەبینن.
ئاخر پارچەی دورِو مەرجانیش،
هەر سەرئاو دەكەوێ
ساڵی دووەم
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*
خەونەكانم
لەخەونەكامندا دۆست و هاوڕێ دێنمەبونەوەو
دواتر لەگەڵیاندا دەمێنمەوە،
ئەوانە بەجۆرێكی دیكە نوقسانن

*
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پاك و بێگەرد بە
بەڵكو بۆ ئەوەی خودی خۆت بیت.
*
ڕوو لە ژیان وەرگێڕە،
تا ڕوو لەخۆت وەرنەگێڕی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

نەك بۆئەوەی خانەدان یان بەهێزبیت،

*
ژنان سەرچاوەیەكی باشن بۆ خەون،
*
بیسنت و بینین
دوو بەهادارترین شنت لەژیاندا
هەستەكانی دیكە شەبەقی و پڕوپوچن.
*
تەنها ئۆرستۆكراتیەتێك ئەوەیە
دەست لەهیچ شتێك نەدەیت
*
خانەدانیی ڕاستەقینە ئەوەیە،
نزیكی كەس نەكەویت
*

شیعر

كەواتە هەرگیز دەستیان لێمەدەن.

گەر من بەتێپەربونی هەورێك بە بەرخۆردا
ئازار بچێژم،
ئەی چۆن ئازار بەتاریكی ئەم ڕۆژە
فەرامۆشكراوە بۆ ئەبەد ناخۆم كە ژیامنە؟
*
تەنهایی و گۆشەگیریم لەپێناو بەختەوەریدانیە
(بەختەوەرییەك ڕۆحم نازانێت ،چۆن هەستی پێبكات)و بۆخاتری
دڵنیایيش نییە (ئەو دڵنیاییەی كەس دەست گیری نابێت ،گەر لەواقیعدا
لەدەستی نەدابێت) ،بەڵكو تەقەلالیەكە بۆ خەو مەحف بوونەوەو
دەست بەرداربوونی خاكیانە
*
خۆشرتین چركەساتەكانی ژیانم
ئەوكاتەیە بیر لە هیچ ناكەمەوەو خواستی هیچم نیەو
خەون بەهیچەوە نابینم
*
هەرگیز كەسێكم نەبووە پێی بڵێم مامۆستا
ساڵی دووەم
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هیچ مەسیحێك لەپێناوی مندا نەمردووە
هیچ بودایەك ڕێگاى پیشان نەداوم
هیچ ئەپۆلۆ و ئەسینایەك لەئاست بەرزترین
خەونەكامندا دەرنەكەوتن،
تا ڕۆحم ڕوناك كەنەوە.
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تاچەند دڵسۆز و وابەستەی دۆست و هاوڕێیەتی كەسێك بم،
جگە لە هەستێكی پەنهان و دڵتەنگ و نادیار
هەست پێناكەم و بەو هەستەش جاڕس دەبم.
*
هێندە دەست و پەنجەم لەگەڵ تارماییەكاندا نەرمكرد

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بەاڵم هەواڵی نەخۆش كەوتن یان مردنی

تاخۆشم بووم بەتارمایی
*
بێدەنگیەكی سەرتاسەری ،سەردەردێنێ.
*
ژیان چیم دەداتێ ،چیم ناداتێ
پەشمە بەالمەوەو خەمی لێناخۆم
وەك چۆن ژیام،
ئاواش دەمرم
*
ئەم بەیانیە زۆر زوو لەماڵ هامتەدەرێ
لەبەر ئەوەی زوو هەستابووم
نەمدەزانی چی بكەم و
كوێوە بچم,

شیعر

لەناوجەرگەی شارێكی پڕ هەراو زەناوە،

بەاڵم بایەكی توند هەڵیكردو
بەرەو ئەو الیە ملم نا كە باكە پاڵی پێوەنام
ژیانی من هەروا بووەو
خوازیاریشم بە بەردەوامی هەروابێت
بەرەو ئەو جێیە دەڕۆم كە بادەمبات و
پێویستم بەوەنییە
بیربكەمەوە
*
كەسم نییە متامنەی پێبكەم
خانەوادەكەم لێم تێناگەن
هاوڕێكانم ،ناتوانم بەم شتانە ناڕەحەتیان بكەم
هەر بەڕاستی هاوڕێی گیانی بەگیانی شك نابەم
گەرهاوڕێیەكیشم هەبێت
ئەوا هاوڕێیەكی گیانی بە گیانی نییە ،وەك خۆم دەیزانم.
من شەرمنم و حەزناكەم
ترس و بیمی خۆم بەیانكەم
ساڵی دووەم
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هاوڕێی گیانی بەگیانی یەكێكە لەخواستەكانم،
لەخەون و ئاواتەكانم.
وەلێ ئەوە شتێكی تایبەتە و
هەرگیز دەستی من ناكەوێت
*

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بۆ كۆست و نەهامەتیەكامنان
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جگە لەخۆمان
دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

نابێت گلەیی لەكەسی دیكە بكەین
*
ژنان درۆ دەكەن
هەمیشە و بەهەر نرخێك بووە درۆ دەكەن
نابێت ئەوەشامن پێ سەیربێت،
چونكە ئەوان
تەنانەت لە گونگوڵ یشیاندا

لەدایک بووی ساڵی .1969
دەرچوی کۆلێژی ئادابی زانکۆی بەغدايە
سالی.1992
بەرێوەبەری نوسینی گۆڤاری سەردەم و
ئەندامی دەستەی نوسەرانی گۆڤاری گوتار و
رۆژنامەی هاواڵتی بووە .
خاوەنی  54کتێبی چاپکراوە.

شیعر

درۆیان حەشارداوە

