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 ، لەگەڵ ، دێ  )هەاڵڵە ، خوداتان  لە گۆرانیەكانی  لە سااڵنی هەشتاكان گوێم  كاتەی  ئەو 
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 
نەهامەتیەكان  و  بفڕێ  باڵی شیعری  و  بكات  قسە  دڵی خۆی  بە  پڕ  دەیەوێت  هەر چەندە  و 

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 .
گرنگی  لەبەر  بۆیە  هەر  دەبینێتەوە  خۆی  شیعردا  لووتكەی  لە   ، دیوانەیدا  لەم   ، شەریف 
 . كوردستان  خەڵكی  بە  شین  ملوانكەی  و  شیعرەكانی  باشتری  ناساندنی  و  شیعرەكانی 
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(
                                                                             ژوئەن/ 2013
                                             سلێمانی

بۆ رێزگرتن لە شەریف



 »پێشەكی«

یەكەم جار لە بەزمێكی شاعیرانی مهابادا ناسیم و شیعرم 
بیست و خۆشم ویست.

بۆ  شیعرەكانی  زۆربەی  گرتن،  لێ   ڕەخنە  بۆ  دوایەش 
لێ   خۆشم  خۆم،  حاڵی  بە  بەش  من  خوێندمەوە،بەاڵم 

هاتن و بۆنی شیعرم لێ  كردن.
ئەزمونی  و  هونەرمەندانە  هەستی  و  ناسك  خەیاڵی 

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.
ماندوو  زیاتر خۆی  ئەم شاعیرە  ئەگەر  من،  بڕوای  بە 
بكات و پتر هەوڵ بدات، شاعیرێكی نەك باش، بەڵكو  

گەورەشی لێ  پەیدا دەبێ .
هونەرمەندێك   هــیــچ   نیيە  ــۆ   ب ــوری   ســن هــونــەر 
نەگەیشتووەتە لوتكەی هونەر  و ناشیگاتێ ، بەاڵم هی 

واهەیە زۆر بەرەو ژوور دەچن.
وەك تێ  گەیشتووم شەریف  دەزانێ   تازە وردە هەنگاو  
بەرەو  زۆر   هیوام   هەڵدێنێتەوە،بۆیە  مەنزڵ  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 
نە  دەبێتەوە شیعر، شیعریش  گران  قافیەی  و  سەنگین 
بەكارنەهێنانی  لە  و  كێشی سووك  و  بە وشەی ساكار 

قافیە، نزم دەبێتەوە نەزم.
خوێنەری  دەبێ   كە  هونەرن،  جۆرە  دوو  نەزم   شیعرو 
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 .
هەستی  و  ڕانەپەڕێنێ   خەوی  لە  نەدا،  دنەی  شیعر  تا 

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 .
بێگانەی،لەوشەی  وشــەی  لەبەكارهێنانی  تەنانەت 

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.
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رووبــارێ  لە  مابێ   جێ   كە  گۆمێ   بنی  ئاوی   وەكو 
دیوارێ   لە  دانرابێ   كە  بەردی سەری  شاخێ    وەكو 

 وەكو كاتێ  گەاڵی زەردێ  دەسی بەربێ  لەسەر دارێ 
خەمخۆرێ  نە  هــاوڕازێ   نە  تەنیایی  لە  تەنگە   دڵم 

دیوارم  چینی  دیلی  كە  گرفتارم،  بــەردەی  ئەو   من 
 من  ئەو  ئاوەی  بنی  گۆمم كە جێ  ماوم لە ڕووبارم

زنجیرم  ــداری  دڵ منم  پیرم،  مەلێ   زەردم،   گــەاڵی 
 لەبیرم  دێ   كە سی ساڵە لە بەندیخانە یەخسیرم 

زیندانا  ســەردی  سوچی  لە  دا،  ژیانم  تاریكی   لە 
دانا  بە مۆرەی  نەردی ناكامی، بە جارێ  عومری خۆم 

 بەڵێ  ئەو ساتە الوێ  بووم وەلێ   ئێستا وەها پیرم
بیرم نیە  خۆم   خەمینی  بەسەرهاتی  جارێ    هەیە 

قەرەوڵ دێت و ڕادەبری، شەوانی عومرم ئەژمێرێ  
شەوێكیش وا منی دیلی، بەدەستی مردن ئەسپێرێ 

*دیل : بەندی، زیندانی          قەرەوڵ : چاودێر                       



فرمێسكێ  بۆ فەڵەستین         

مانوو ســەرگــەردانــی  ــەی   ئ
خانوو بــێ   ــاوی  ــەوم ق  لــێ  

كۆڵ لە  منداڵ  و  مــاڵ   ئــەی 
چۆڵ نیشتمان  ــــاوارەی   ئ

فەلەستینی  بــــرای  ـــەی   ئ
ئەستێنی؟ خۆت  مافی   كەی 

بــێ  هێالن بــاڵــنــدەی  ــەی   ئ
بەستەزمان وەیــالنــی   ئــەی 

كێوە و  دۆڵ  و  دەشــت   لــەو 
بەڕێوە: ئەبەی  كــۆڵ   دوو 

ــداڵــت مــن و  مــــاڵ   كـــۆڵـــێ  
ــت ــاڵ  تــــەزانــــدویــــتــــی ب

 كــۆڵــێ  خــەمــی وەیــالنــی
ــی ـــە شــان ـــوی ـــرت  دڵـــــت گ



پەتی  پــێ   و  قـــورس   بـــارت 
مەینەتی  رێـــی   رێـــبـــواری 

نیشتمان،  خــەمــی   ئــاخــۆ 
؟ یا كۆڵی شان  قورسە   پێت 

هـــەژار فەلەستینی   ئـــەی 
ئیستعمار ــی  دەســت  وێــڵــی 

 
ــت  ــات خــەب ـــــێ   دەب  رۆژێ  
ـــت ـــــت واڵت  بــێــنــێــتــە دەس

؟ بێ   كەی  رۆژە  ئەو   ئاخۆ 
؟ بێ   كەی  رۆژە  ئەو   ئاخۆ 

***
ــێ  هێالن  ب بــاڵــنــدەی   ئـــەی 
بەستەزمان وەیــالنــی   ئــەی 

ــەی تــۆم  ــن ــــەژارێ  وێ ــن ه  م
ڕەنجەڕۆم ــوردی  ك ــوردم،   ك

كوردستانم ــە  ل ــەن  ــەرچ  ه
ــم، ــالن ـــە هــێ  دڵـــخـــۆشـــم ل



كوێستان كام  كــەوی   بــەاڵم 
ــان ؟ ــت ــام دارس  بــاڵــنــدەی ك

 بە زمانی خۆی ناخوێنێت ؟
؟ ناوەشێنێت  باڵ  خۆی   بۆ 

فەڵەستین  ئـــاوارەی  ــەی   ئ
خوێنین هەردوكمان   خانوی 

خەمبار و  پەشێو  ــەردوو   ه
بــریــنــدار ــز و   هـــــەردوو ك

ــــزی مــار     ـــداری چ ـــن ـــری  ب
ئیستعمار.... مــاری   چزی 

بــێ  هێالن بــاڵــنــدەی  ــەی   ئ
بەستەزمان  وەیــالنــی   ئــەی 

خەبات، هیوای  بە   رۆژێ  
ــاوات. ئ دەگەینە   هـــەردوو 

؟ بێ   كەی  رۆژە  ئەو   ئاخۆ 
بێ ؟ كــەی  رۆژە  ئــەو   ئاخۆ 



یادێ 

كێوانەیە ئەو  پەروەردەی  قەفەس،  بەندی   بولبولی 
النەیە  تاسەی  بە  هــەروا  نەفەس،  ئاخر  تا   بۆیە 

ئەدەین،  پێ   ــەی  دان و  ئەسوتێنین  ــازادی  ئ  باڵی 
دانەیە و  ئــاو  بە  تەنیا  مەلە،  ئــەو  ژیانی   نــەك 

 شینی هێالنەی دەكات، ئەگریت و سەربەستی دەوێ 
گریانەیە  و  شیوەن  ئەو  قەفەس،  ئاوازی  و   بانگ 

بــــــژی، خەم  بێ   دەڕازێنینەوە  بۆ  بەندی   سوچی 
 كەی نیشانەی ژینی بێ  خەم، زیوەری كاشانەیە ؟

ناچڕێ  بۆی  قەفەس  هەڵفڕێ ،بەندی  دەكۆشێ    تێ  
 ئاخرین ئاواتی بــــــەرزی دیتنی هێالنەیــــــــــــــە 



دەكا، گەل  هەستی  پــاراوی  كەوا  سەردانی   نەغمە 
بەستەزمانەیە. باڵندە  ئەو  فرمێسكی  بێ    شینی 
دەوێ ، ئــازادی  كە  هەر  وایــە،  بەندیخانە   سوچی 
 بەرهەمی كاتی خەمی، ئەو نەغمە بەرزو  جوانەیە 
قەفەس  باڵندەی  ــاوازی  ئ بیر  دێنێتە   «  »قانعم 
 قوڕ بەسەر ئەو دوژمنەی هیوای بە بەندیخانەیە )1(

ئەو  كە  قانعە،  مامۆستا  هی  ئاخیری  دێری   –  )1(
بە   ( داناوە  بەندیخانەدا  لە  ناوبانگەی  بە  شیعرە 

وێنەی بولبولی نێوان قەفەسێ  ( 



قوتابخانە

-1-
هەڵدێ  خۆر  كە  ئەوەی   پاش 
دی  ســەر  ئــەخــاتــە   پرشنگ 

دەر ــە  ــن دێ ـــدەواران  ـــن ـــوێ  خ
ــە بەر ــرن ــی مــەكــتــەب دەگ  رێ

***
ــەی مــااڵن ــەڵ ــۆم  لــە نــێــو ك
ـــدااڵن  بـــۆ خــوێــنــدنــی مـــن

ـــە  ـــران وێ زۆر   مــاڵــێــكــی 
ــە ــان ــخ ــاب ــوت  كـــــراوەتـــــە ق



ــی  ــان ــەی ـــر ب ـــودی  كـــاكـــی م
ـــەر لـــە خــوێــنــدەوارانــی   ب

ــا ــەر دەرگ ــەو ب ـــەڕوات و ل  ئ
ــۆ دەكـــا ــوچ ــات ـــە ه ـــاوەی  م

ــر ــودی  رەوشـــتـــی كـــاكـــی م
ــیــر، ــب ڕۆشــن ژیــــرو   الوی 

 
ــە نــێــو دڵـــی خــەڵــكــی دێ   ل
 بـــەجـــوانـــی گــرتــویــە جێ 

ــە  ـــ ـــ ـــ ـــ ــان ــەژارەك  یـــــاری ه
ـــوای نـــەدارەكـــانـــــــــــە ـــی  ه

خۆش روو  و  چــاك   الوێكی 
كــوردی پۆش و  وێژ   كــوردی 

 بـــەڕاســـی خــەڵــكــی ئـــەوێ ،
ــەوێ  ــۆ مــدیــر ئ  گــیــانــیــان ب
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ـــر مــەكــتــەب دێ   مـــــاوەی ت
ــێ  بـــە ســــروودێ  ــەب  گــــەرم ئ

ــەرەی پــەرتــوكــاو ــج ــەن ــە پ  ل
نــاو ئـــەداتـــە  خـــۆر   تیشكی 

ــا وەكـــــو جــــاران ــت ــۆس ــام  م
ــە خـــوێـــنـــدەواران : ــێ  ب ــەڵ  ئ

ــە  ــەی شــەم ڕۆژی  ـــان  ـــس  دی
ــە ـــ ـــ ـــ ــەوەی ــن ــرســی ـــی پ ـــات  ك

پێ  ســەر  هەستە  تۆ   »وریــا« 
بڵێ  ـــۆ  ب ــوم  ــش ــێ پ  دەرســـــی 

چی ؟ ب-وەك  چی   ئا-وێنەی 
 ت-وێنەی چی ؟پ-وەك چی ؟

ــو –ی- ــاك ت ــەوە  ــف ــەل ئ  لـــە 
 هــــەرچــــی دەزانــــــــی بــیــڵــێ 



ئەكاتەوە  بیر  وریـــا«   « 
ــــــی ئـــــەداتـــــەوە :  وەاڵم

ـــــاوارە   ئــــا-وێــــنــــەی: ئ
 ئـــاواتـــی ئــــەو هـــــەژارە

بــرســیــەتــی  :  ب-وەكـــــو 
ـــێ  یــەتــی ــــەی پ ــــن  پ-وێ

ــی ژیــن  ــاڵ ت  : ـــــو   ت-وەك
تــێــكــۆشــیــن و   تــاریــكــی 

ـــێ  ـــازان ـــێ  شـــتـــێ  ن ـــات  ك
ـــدااڵن ئـــەڕوانـــێ  ـــن  بـــۆ م

ــەدار  نــون-بــە وێــنــەی : ن
هەژار...  : چەشنی  بە   ه- 
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هەڵدەستێ  مــودیــر   كاكی 
 بــەرامــبــەریــان دەوەســتــێ 



ئیتر :بەسیەتی   ئەڵــــــــێ  
تر... باسێكی  كەینە   دەس 

بێ  بیرم  لە  من   هەتــــــــا 
ئەگوتـــــرێ  وشانە   ئــەم 

؟ دڵتەنگی  ــی  دەرس  تاكەی 
؟ بێدەنگی  و  دەرد   تاكەی 

بیر لــە  بــەیــن  الیـــان   ئیتر 
تەكبیر راو  كــەیــنــە   روو 

***
مـــنـــداڵـــەكـــان مـــــــــــــــــات 
 ئەبندەرسی تازە گوێ  دەگرن

 بـــێ  دەنـــگـــی قــوتــابــخــانــە
ــە : ــان ــڕ دەبـــێ  لـــەم وش  پ

ئـــــازادی   : ـــەی  ـــن ـــا-وێ  ئ
و شـــادی ئـــــاوات  ــــااڵی   ئ

 
ـــرەوەر ـــی ب  :  ب-وەكـــــــو 
تێكۆشەر  : ــەی  ــن وێ  ت- 



سەربەستی ـــــو:   س-وەك
سستی ــدارەو  ــێ س و  ــەر   س

ــەك دەنــگــەوە   مــنــداڵ بــە ی
ــن بــە ئــاهــەنــگــەوە :  دەڵــی

 خ-بـــە وێـــنـــەی: خــەبــات 
خەاڵت و  خوێن  و   خوێندن 

:كوردستان  كــاف-وێــنــەی 
كوێستان و  كۆمەڵ  و   كورد 

***
ــە نــیــوەڕۆ   مــــاوەی بـــەر ل
ئەمڕۆ ــی  دەرس دێ   ــی   دوای

ــــوارە مـــنـــداڵـــەكـــان ــــێ  ئ
بان لەسەر  و  باخ  نێو   لە 

ـــازە دەخــوێــنــن  دەرســــی ت
: رادەگــەیــەنــن  خەڵكی   بە 

یــەكــیــەتــی  : وەكــــو   ی- 
ــی ــەت ــارم ی و  ــن  ــرت ــگ ــەك  ی
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ــوو ــات داه ــەی  شــەم  رۆژی 
بوو لەبەر  دەرسەیان   ئەو 

ـــو خـــــۆراوا ـــاك  بـــــەاڵم ت
ــەو گــەرمــای خــۆرە تــاوا  ب

وەستابوون ــارا  ش  لەرێی 
بوون مامۆستا   چــاوەڕێــی 

 تــیــنــی خــــۆرو خــەمــبــاری
چـــاوەنـــواڕی و  پــرســیــن    

؟ كوێ   لە  وا   مامۆستامان 
؟ دێ   ــەوە  ــەت ــای ن ــۆچــی   ب

***
دابێ  تاریك  ــەوەی  ئ  پێش 
دێ  نێو  ــە  ــەوت ك ــێ   ــەواڵ  ه

قوتابخانە  مــامــۆســتــای 
بەندیخانە ــە  ــووەت ــەوت  ك

قوتابخانە  مــامــۆســتــای 
بەندیخانە....  كەوتووەتە، 



-5-
دەگـــوزەرێ  حەفتەی  ــاوەێ    م
ـــەرێ  ـــێ  لــــــەوێ  خـــەب ـــاب  ن

ـــدەوارەكـــان ـــن  بـــــەاڵم خـــوێ
قــوتــابــخــانــە دان  هـــەر لــە 

جوان دەرســی  بــەرزی   دەنگی 
ــان ــاســم  ئــــــەڕوا بــــــەرەو ئ

بــێــگــانــە  : وێـــنـــەی   ب- 
ــە.. ــان ــخ ــدی ــەن ب و   بـــریـــن 
ڕێــگــەوە بـــە  وا  ـــان  ـــاوی  چ
ــەوە ــت ــێ  مـــامـــۆســـتـــایـــان ب
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ــان ــت زس هـــەوەڵـــی   رۆژی 
كوێستان هاتە  ســەرمــا   كــە 

ــێ  ــن ــــێ  دێ ــــەواڵ ـــێ  ه ـــەس  ك
ئـــەلـــەرزێـــنـــێ : دێ    دڵــــی 



رۆشنبیر الوێــكــی  ـــەن   چ
مودیر كــاكــی  ــی  هــاوڕێ  بــە 

روون و  تاریك  رۆژە   ئــەو 
ـــــوون  لـــە ســـێـــدارە  دراب
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مندااڵنـــــە  ئـــەو   ئیتر 
قوتابخانە ــن   ــڵ دێ  جــێــی 

تەنگ  دڵ  بە  ــەڕۆن  ئ  كاتێ  
بێدەنگ  و  فرمێسك  بە   چاو 

مات و  كــش   خــوێــنــدەوارێ  
ـــەدات ــــوار ئ  ســەرنــجــی دی

ــرێ   فــرمــێــســكــی پـــڕ لـــە گ
 دێــت و بــەر چــاو دەگــرێ 

دیوار سەر  تەختەی   لەبان 
ـــوو یـــادگـــار ـــاب  خـــەتـــێ  م



ــــــەدەهــــــات كـــەســـێ  ــــــی ن  دڵ
ــــەســــەر بـــنـــوســـێ  :  شـــتـــی ل

:یــەكــیــەتــی« وەكـــــو   »ی- 
« یـــارمـــەتـــی  و  ــن  ــرت ــگ ــەك  »ی

« ــــــازادی  ئ  : ـــەی  ـــن ـــا-وێ  »ئ
« شــــادی  و  ــــاوات  ئ ئــــااڵی   « 

***

لە دێهاتی ناوچەی كوردەواری  ئێراندا، 
 « دەڵێن  قوتابخانەكان  مامۆستای  بە 

مودیر«.
*بێگانە : ئستیعمار 



نامەێ بۆ كۆڕی شاعیران

 كورد ئەگەرچی زۆرە دەردی، بەردی مەینەت وا لەڕێی
ڕێی لە  النایا  بەردانە  ئەو  گرتن  ئەژنۆ  لە   دەس 

 
نەبێ  زاری  و  دڵ  خوێنی  دەوێ   خاوێنم   شیعری 
نەبێ  خەمباری  بۆنی  و  دەروون  فرمێسكی   رەنگی 

 بۆچی »قانع« بم لە ژینا، بۆ ئەبێ  هەوڵێ  نەدەم ؟ 
؟ نەگەم  ئامانجم  بە  هەڵگرم،تاكو  دەس  ئەبێ    بۆ 

كڵۆڵ كــوردی   بۆ   چەرخە  ئەم  هەڵناگرێ     هێمنی 
 تابەكەی »هێمن« بژین و تێ  نەكۆشین گورج و گۆڵ

لەژار بێ   پڕ  هەروەها  ژینم،  پەرداخی  هەموو   گەر 
 ناگرم دەستم لە ئەژنۆ، قەت بە خۆم ناڵێم : »هەژار«

كەسم بێ  دەردەدارو  ئەگەرچی  »بێكەس«   هەروەكو 
كەسم بێ  هەژارو  ناڵێم  بەكەس  كوردە،  كەسم   من 

 
نەبێ  زاری  و  دڵ  خوێنی،  دەوێ   خاوێنم   شیعری 
نەبێ  خەمباری  بۆنی  و  دەروون  فرمێسكی   رەنگی 
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هەبوو  وام  بیرێ   نەدی، هەرساتە  پەری شیعرم   تا 
نەبوو تێدا  پەریش، غەیری خەوی   داخەكەم چاوی 

بیدۆزمەوە هەتا  ــاوەی،  م گــەڕام  شــادی  گوڵی   بۆ 
بڕازێنمەوە پــێ   شیعری  بــووكــی  بــەرگــی   تــاكــو 

 
ــــم  گــرتــەبــەر ــــوردەواری  شـــار و كــوێــســتــانــی ك
دەر هاتبێتە  دڵ  لە  هەرگیز،  نــەدی   پێكەنینێكم 

بۆ نەگریم من، كە پەروەردەی هەوای شاری خەمم ؟
چی بنوسم، غەیری ئەو فرمێسكە، چی بێ  بەرهەمم ؟

زللەتە دەردو  زوخـــاو  بەشی  هــەر  ــــوردەواری   ك
میللەتە ئەم  زەحمەتی  بێ ،  چی  بە  داهاتوی   تاكو 

 
ئەمن هێمن،  و  بێكەس  و  هــەژار  ئەی  ببورن   لێم 
خەمن ئالودەی  بۆچی  ئێوە  كە  ئەیزانم،   ئێستە 

كــردووم  ئەسیری  وا  نەمدەناسین  خەمانەی   ئەو 
كردووم  پیری  كە  چەشنێ   ؟  بڵێم  چۆنی  ؟  بڵێم   چی 

***



 ئامانجی قەڵەم

دەستم پێنوسی  ـــە،  وای  ئامانجی 
هەڵبەستم شیعرو  هیوای،   وەهایە 

هــەرچــەنــدە جوانە مـــرواری   تــاقــەی 
گــەوهــەرانــە نێو  بــەنــرخــی   بــووكــی 

بكرێتەوە كــۆ  كــاتــەی،  ــەو  ئ  بـــەاڵم 
ــەوە ــت ــرێ ــۆن ــه ــێ ب ــت ــری ـــەســـەر ش  ل

دەنوێنێ  جوانتر  جوانەو  ساتە   ئەو 
بمێنێ  لـــــەالی  ــا  ــی ــەن ــەت ب  تـــاكـــو 

***
گەوهەرەیە  ئــەو  كــوردیــش،   زمانی 
ئێمەیە  مێژوی  بـــەرزی،  ــاری  دی  كە 



كــوردەواری نێو  جوانی  جوان   وشەی 
مـــرواری و  لــەعــل  ــڕ  زێ لــە   جوانتر 

 
هۆنراوە  جــوانــێ ،  بەشێوەی   كاتێ  
هــۆنــراوە شیعرو  بــەســتــەو   كــرایــە 

 
چاوە  لەبەر  هەر  و  دەنوێنێ    چاكتر 
الوە ناخرێتە  و  نابێ   ون   هەرگیز 

دەســتــم  پێنوسی  ـــە  وای  ئــامــانــجــی 
هەڵبەستم  شیعرو  هیوای   وەهــایــە 



بۆ گۆران
 

هەڵبەستم شــیــعــرێ    چەپكە  ــم  ــاوات ئ ــە   ب
ــــوان پــەرســتــم ــری ج ــی ــاع  بـــۆگـــۆرانـــی ش

ــم بـــە هــێــزی بــیــرو هــەســتــم ــۆش ــدەك ــێ  ت
ـــە دەربـــــــڕێ  مــەبــەســتــم ــە ك ــی  وشـــــەی ن

سەربەستم قــەڵــەمــی   پــێــنــوســەكــەم،ئــەی 
ـــارێ  بــگــرە دەســتــم ــۆ ج ـــۆم، ب  دەخــیــلــی ت

مەستم  پێی  خەیاڵەی  ئەو  دەكەم    هەرچەند 
هەڵبەستم  چوارچێوەی  ناو  ناخرێتە   بۆم 

***                     

تاقە شیعری ئاخیری هی مامۆستا گۆرانە.1



كۆچ

ــە شـــان چـــۆم و بــاخــەوە ــی ل ــاوای  ئ
ــەوە ــاخ ــی داوەتـــــە ســیــنــگــی ش ــاڵ  پ

دێ  كــۆرپــەی  لەشی  نێوان   عومرێكە 
دێ  خورپەی  دڵی  گەرمەو  ژین   خوێنی 

نەخشین كۆتری  ڕەنگین،   باڵندەی 
چین  چین  ئــەگــەڕێ   دا  دێ  ـــەدەوری   ب

ــاوێ  لــە بــاخــان،تــاوێ  لــەســەر دێ   ت
دەردێ  ناخی  لە  نەغمەیێ   یەكێ    هەر 

****                 
جوانە دێیە  ســەوزە،ئــەو  دەشتە   ئەو 
بێستـــــــانە  و  باخ  و  دار  هەموو   ئەو 



دێنـــــێ  ســیــاســەت،ئــاورێ    دەســتــی 
ئەیانسوتێنێ  یەكا،  شوێن  لە   یەك 

ئەدرێن  كۆچ  خەڵكی،  و  ئەسوتێت   دێ  
گەرمێن دەشتی   بۆ  دڵتەزێن،   كۆچی 

توابێتەوە كــە  شــەمــێ ،  وێــنــەی   بــە 
مابێتەوە، تــەنــیــایــی،ال   پــەپــولــەی 

ــە ئــاســمــانــەوە، ــەی،ب ــران ــۆت  ئـــەو ك
ئـــەســـوڕانـــەوە، دێــــدا  دەوری   لـــە 

خـــۆراوا تــاكــو  خـــەم،  ئاهەنگی  ــە   ب
سوتاوا دەشــتــی  بــەســەر،   ئــەگــەڕێــن 

ئەبـــــــن دڵــنــیــا  وردە  وردە  ــا   ت
 دێ   بــەجــێ  دێــڵــن ئــەوانــیــش دەچــن

***                  
بێ  ڕوون  بەهەشتی  ئەگەر،   گەرمەسێر 
بێ  ئاڵتون  دەشتی  و  گەوهەر   باخی 



دراو  كۆچ  ــوردی  ،ك هەروەها   ئێستاش 
بــــــــــــڕاو هێالن  لە  كزی،   باڵندەی 

بـــەردە ســوتــاوە، و  لــەو خــاك   مشتێ  
ــەی، تــێــدا ژیـــاوە، ــت ــەو دەش  خــاكــی ئ

ــی نـــادا  ــن ــێ ــەرم ـــاســـەری گ  بـــە ســـەرت
ـــەڵ دنـــیـــادا ـــەگ  نـــایـــگـــۆڕێـــتـــەوە، ل

ــوون داب پێ   ــاوی  ئ خوێنی،   بە   ئاخر 
ــــەوێ  ژیـــا بـــوون  بـــاو بــاپــیــری، ل

***                    
بێ  ڕوون  بەهەشتی  ئەگەر   گەرمەسێر 
بێ  ئاڵتون  دەشــتــی  ــەرو   ــەوه گ  باخی 

ــان ئــــەدا، تــەنــیــا هــەنــاســەی ــوی  هــەم
تــاســەی بشكێنێ   واڵت،  ـــادی  ـــەی  ب



رووبار

                                     )1( كوێستان  ــەرزی  ب قەڵبەزەی 
ــــان  ئــــەڕژێــــتــــە نـــێـــو دارســــت

ــــوان دێــنــێ  ــــێ  بــــــەفــــــراوی ك
ــێ  ــن ــەهــێ  رووبــــــــــارێ  پـــێـــك ئ

ڕێ  ـــە  ـــت ـــەوێ ـــەك ئ ـــــــــار   رووب
ـــە جــێ  ـــت ـــێ ـــڵ ــــــان دێ ــــــت  دارس

ـــا ـــەراخ  ئــــاوایــــیــــەك لـــــەو ق
بــاخـــــــــــــــــا دارو  ـــوان  ـــێ ـــەن  ل

ـــــــۆراوا  بـــــەرامـــــبـــــەر بـــــە خ
ــــە ســــــەر ئـــــاوا ــــت  ئــــەڕوانــــێ



دا بەر دێ   بە  ئــەڕوا  ــار   رووب
دا  گوێ   دێتە  جوانی   خــوڕەی 

ئەبێ  داخ  خـــۆر  ــان  ــن  هــاوی
ــە نـــیـــوەڕۆی نـــاو دێ  ــەرم  گ

ــاو  ـــەر ئ ــە س ــن ـــدااڵن دێ ـــن  م
ــی ڕاو ــاس ــە یـــا م ــەل  بـــۆ م

ـــــەژارە ـــــــان تـــێـــدا ه  زۆری
ــت رووبــــارە ــەدەس  چـــاوی ل

ــێ  دامـــاو ــاڵ ــخــۆر م ــێ  بـــۆ پ
ــە مــاســی ڕاو ــووەت ـــاری ب  ك

چۆڵ دێ   ــاو  ن و   نــیــوەڕۆیــە 
كوڕی شوان گورج و گۆڵ

رووبــــار ــۆ  ب دەكـــــەوێ    ڕێ  
ــار ــی و شـــڕە ب ــرس  ســـك ب

ــوای قــــوالپ و تــۆڕ ــی ــە ه  ب
ماسی بگرێ  بۆ پێ  خۆر



                                                                              
    * * * * * 
ئاو  ــەر  ئــەگــاتــە س و  ــت   دێ
ڕاو ماسی  ئەكاتە  ــت   دەس

دا دێ   بەبەر  ئــەڕوا   رووبــار 
دا دێتە گوێ    خوڕەی جوانی 

سەر ئـــەدا  زۆری  ــە  ــاوەی  م
دەر  دێنێتە  یـــەك   مــاســی 

زۆر  وردە  كــۆرپــەو   ماسی 
پێخۆر  بــۆ  ــە  ــای ن  بــەكــار 

خوێناوی، سپی،   سینگی 
ــاوی... ت تــاو  ــاژەی  ق  پەلە 

ـــۆشـــێ  جـــاروبـــار  تـــێ  دەك
ـــــار ــە رووب ــات ــخ ــــۆی ب  خ

بــــرژاوە جــوانــی   پێستی 
 زیــــخــــی پــــێــــوە تــــالوە



ـــوەڕۆ  ـــی ـــخـــی داخــــــی ن  زی
دڵ مـــــــــــاسی دێنێتە سۆ...
                                                                                    
* * * * * 
ـــی خــوێــنــیــن ـــوالپ  كـــاتـــێ  ق
شین ئـــاوی  نێو   ئەخرێتە 

ـــەو مــاســیــە كــۆرپــە  ـــی ئ  دڵ
ــە خــورپــە    راوەســـتـــا بـــوو ل

دا ئــەڕوا بە بەر دێ   رووبــار 
دا گوێ   دێتە  جوانی   خوڕەی 

******             
ــی هـــەژار  ــڵ  ئـــەی مــاســی وێ

بۆ دەگەڕای لە رووبار؟

سەفەر  ڕێی  لە  تۆش   ئاخۆ 
؟ دەربــەدەر  بووی  پێخۆر   بۆ 

ماسیان نــێــو  ــە  ل ــوەش  ــێ  ئ
 بـــۆ پـــــارەو پــێــخــۆر ژیـــان 

ــن ؟ ــن ــەمــرێ ــــان ئ ــــەژارەك  ه
 خــوێــنــی یــەكــتــر ئــەڕژێــنــن؟



دا دێ   بەر  بە  ئەڕوا   رووبار 
دا  دێتە گوێ    خوڕەی جوانی 

*****            
)1(- قەڵبەرە : تاڤگە،

تەنیا

مات و   خانووی سەردم كش 
ئـــــــەدات بێدەنگی   بۆنی 

رێــبــوار بــیــری  شوێنی   لــە 
ــوار دی بڕیــــــوە    چــاوم 

 جـــارێ  هــەتــا مـــاوەی دێر
كاتژمێر  بــۆ  ـــرم  دەگ ــوێ    گ

 هــاتــوچــۆی عــەقــرەبــەكــان
زەمـــان ڕێــبــوارانــی   وەك 

هێمن یــەك  و  ــورج  گ  یەكێ  



ــون ــێ  ڕێــگــای عــومــرم دەپ

ئەمـــــــەوێ  ـــاوەدڵ  ن  بــە 
بــســرەوێ  دەردێ    بــەڵــكــو 
پێنوسم بەمە   پەنـــــــا 
بنوسم  بیرەكانــــــــــم 

 من كێم و لە كوێم و چیم ؟
 تاكەی  و بۆ چی دەژیــم...

پێكەنین قــاقــای   جــــارێ  
ژین و  ئینسان  دنــیــاو   بــە 

گریان  بــوغــزی   جارێكیش 
خەڵەتان خــۆ  ـــاوەی  م  بــۆ 

 خەمبار و بێ  دەنگ و باس
ــاس ــەس ك و   خــــەیــــااڵوی 

گوێ  ناێتە  ئاهەنگێ    هیچ 
بشكێ  بــێــدەنــگــی  ــەحــری   ب

مات و  كش  ســەردم   خانوی 



ــــــی ئــــــــــــەدات ــــــای ــــــی ــــــەن  بـــــــۆنـــــــی ت
********                      

ژار

ساقــــی ئاورە  پڕ  دڵم  دەوران  مەینەتی  داخی   لە 
ساقی  پڕە  دڵ  پیاڵەی  دیسان  ژین  تاڵی  ــەژاری   ل

خوێنە  دڵم  ساقی  وەرە  شەو  هەر  وەكو  ئەمشەو   وەرە 
بێنە  دێتە  چاوم خەو، حەرامە شەربەتان   هەتاكو 

مەستم بكە  هەستە  دەسا  دەڕژێ ،  لێ   زوخاوی   دڵم 
 شەرابی كۆن لە جامی نوێ ، بە خوڕ تێكە بدە دەستم

 كەوا كون كون بووە جەرگم، لە جەوری ماتەمی دنیا
 هەتاكو سەردەمی مەرگم، وەرە هەر تۆم دەوێ  تەنیا 

ناخم گرتویە  دەمێكە  پرداخم  ســەردی   هەناسەی 



شـــــەرابـــــی تــــۆیــــە دەیـــــشـــــۆرێ ، 
ــــی پـــــڕ ئـــاخـــم ــــن  پـــــــــــەژارەی ژی

دێ                                             

ـــوو لــە نیوە  ــاری بــەهــار دەرچ  شــەوگ
ــوە ــازی ـــــەڕوات بــــەرەو ك ــی ئ ــك ــاری  ت

ـــی تـــاریـــك ورشـــــەی چــرایــێ ـــاوای  ئ
نایێ ماڵێ   هیچ  پــەنــجــەرەی  نێو   لــە 

داخستووە ڕۆژ  ڕووی،  لە  دەركــی   دێ  
نوستووە جوان  شەودا،جوان   لەبەرگی 

ـــــری جــارجــار ــێ  ســــاوا دەگ ــداڵ ــن  م
شەوگار بێدەنگی  دەریــای،   ئەشكێنێ  

ــان النكی كــۆرپــەوە  دایــكــێ  ســەر لــە ب



ــەوە ــەت ــردوی ــە خـــەو، ب ــك ــێ  ســەردەم

دەتوێتەوە، شــەو  گوڵی  ساتە   ئــەو 
ئەبێتەوە، ســور  ئاسۆ،   سەرگۆنای 

سەربانانە  ــەو  ل و  دێ    كەڵەشێری 
 مــزگــێــنــی ئـــــەدا، هــەســتــن بــەیــانــە 

یەكا شوێن  لە  یەك  بەربەیان   شنەی 
ئەكا  بــاوەشــێــن  نــوســتــوو،  ــی  ــااڵن  م

سپایی بــە  دیــســان  ئەبا  الی   هــەتــاو 
ئاوایی بووكی  لەسەر،  شەو   پــەردەی 

 مـــااڵن بـــەردەچـــن،ئـــاوایـــی ســاكــار
ــری كــۆســار ــی ــاپ ــاوەش،ب  گــرتــویــە ب

دوێنێ  خــەڵــكــی،مــانــدویــی   مــاویــانــە 
دەستێنێ  هەڵیان  ــاو،  ــەت ه  گزنگی 

ـــەڕوا بــۆ كانی  ــۆڵ ئ ــێ  گـــورج و گ  ژن
ــی ــان ــەك ــەرزان ــی ل ــوان ــی ج ــەزم ــە ن  ب



ــەوە  ــت ـــدوو دێ ـــان ــی م ــان  ژنـــێ  لـــە ك
ــــۆزەوە ـــە ســنــگــی گ ـــاوەت ــــەری ن  س

 
ژوور بــەرەو  ئــەڕوا  لەسەربان   دوكــەڵ 
تەنور ئەبێتەوە،سەرگۆنای   ســوور 
جوان و  گــەرم  مااڵن،نانی   تــەنــدوری 
شوان و  تۆشوی،باخەوان  بە   دەكــات 

شوێن لــە  سپی،جوجەڵە   مریشكێ  
كولێن ــی  ــك ــاری ــێ،ت ــڵ دەهــێ جــێ    بــە 

دێ   لەناو  بدا  خۆر  كە  ــەوەی،  ئ  پێش 
ـــە ڕێ  ـــت ـــەوێ  رانـــــی ئــــاوایــــی، دەك

ــەچــێ  ــە دێ  دەرئ ــــاوەدڵ ل ن ــوەی  ــی  ن
جێ  كارژێلەی،هێشتووەتە  و  ــەرخ   ب

*******                 
 مـــــراوی لـــەســـەر چــیــمــەنــی جــۆبــار
بەهار شــەونــمــی  شەقڵی   دەشكێنێ  

هــەورەكــان كۆچی  و  شین   ئاسمانی 
جوان و  سەوز  دەشتی  و  خۆر   پرشنگی 



كۆ سەر  بزێوی  ئاسكی   هاتوچۆی 
پۆ و  لەق  لەرەی  و  شەماڵ   شنەی 

 جریوەی بولبول،خوڕەی جۆباران،
 شمشاڵی شوان و بەستەی دڵداران،

دێهاتن ژینی  جــوانــی   موسیقای 
واڵتــن  رەنگیین،خاكی   دیــمــەنــی 

من الی  لە  دێیە  ئەو  رۆژێكی   ژینی 
ئاسن.... و  دوكەڵ  بە شاری   ئەژی 

******            



*كازیوە:تاریك و لێڵی بەربەیان.

بگری

دەوێ  شینم  كــەوا  خاكم  لەسەر  بگری  گیان   دایــە 
دەوێ  خوێنینم  فرمێسكی  گیان  دایــە  بگریە   زۆر 

خەوتووە خاكا  لە  ژینم  ئــارەزووی  سەد  گوڵی   من 
بووە من  خوێنینی  رەنگینی  خەبات  مەیدانی   خاكی 

چـــاوەڕێ   مــن  هاتنی  بــۆ  ــان  دایــەگــی  دامــەنــیــشــە 
گوێ  مەگرە  دەرگــا  دەنگی   دڵنیابە،بەسیەتی،بۆ 

 دایە گیان سوێندم بە فرمێسكی گەش و ئێشی دڵت
 دایە گیان سوێندم  بەجەور و مەینەتی بێ  حاسڵت

 من دەمێكە جەرگی سوتاندوم هەناسەی سەردی گەل
 دڵپڕی كردوم خەمی دەسكورتی و ڕەنگ زەردی گەل



گیان  دایە  خەباتم  ڕێی  شەهیدی  كوردی  كوڕی   من 
گیان  ــە  دای ــم  واڵت باخی  ــەڕی  پ خوێنین   كــۆتــری 

گرێ  و  ناكامی  لــە  پــڕ  دڵ  بێگانەیێ  ــو   هــەروەك
بگرێ  دەستم  و  دەستێ ،كەبێ   دەستە،نەبوو  هەموو   لەم 

 من لە شاری خۆم غەریب و بۆ هەموو بێگانە خۆم
خۆم النە  خۆم،بێ   النە  ڕێگای  ــوژراوی  ك  كۆتری 

دەوێ  شینم  كــەوا  خاكم  لەسەر  بگری  گیان   دایــە 
دەوێ  خوێنینم  فرمێسكی  گیان  دایــە  بگریە   زۆر 

 دایە گیان ئەو كیژە وا ئەتویس بە بووكی تۆ ببێت
نەبێت من  بەهیوای  با  جــارێ   پیشانی  بدە   خۆت 

پاتەوە تا  لەسەر  پۆشی  ڕەش  كە  بتبینێ ،   تاكو 
باتەوە بــیــرەو  لــە  مــن  و  بــێ   دڵنیا  ــڕوا  ب  بەڵكو 

دەوێ  شینم  كــەوا  خاكم  لەسەر  بگری  گیان   دایــە 
دەوێ  خوێنینم  فرمێسكی  گیان  دایــە  بگریە   زۆر 



*ئەتویس:كورت كراوەی ئەتویست.

فەلسەفەی گەردون

هەڵگەڕایەوە چەرخەش،  ئەم   هاكا 
 ئــیــتــر نــــەگــــەڕاو نـــەســـوڕایـــەوە

ــی دونــیــایــە ــن ــژێ  خـــاوەنـــی ژی ــی  ك
ــە ــدای ــەردن ـــــرواری لــە گ  ریــــزێ  م

ــە  وای ئــەویــنــی  تینی  ــە  ك ــژێ ،  ــی  ك
ــە ــی دای ــت ــە دەس ـــردن ل ـــان و م  ژی

ڕازاون سینگی  ــەســەر  ل  مــــرواری 
وەستاون عشقی  جەزبەی   بەهێزی 

******                  
 ئەویش وەك هەموو، ڕۆژێ  پیر ئەبێ 



ئەبێ  ــر  ــی ــگ ــن ــردن،داوێ م ــری  ــی ت ــە   ب

ــەوە ــت ــوژێ ــەك ئ و  ــت  ــرێ ــەم ئ  بــەڵــێ  
ــەوە ــت ــڕێ ــچ ــەب ــی ئ ــل  مـــلـــوانـــكـــەی م
 نۆ مرواری جوان یەك لە شوێن یەكتر
ــە ئــاخــر ــات ــەك ــی ئــەوانــیــش ئ ــن  ژی

 شــیــنــی مـــردنـــی ئــــەو كــیــژە وایـــە 
ــاخــر دنــیــایــە  كــە لــە شــوێــنــی دا ئ

دەشــكــێــتــەوە وا  گــــەردون   بــنــاغــەی 
ــەوە ــت ــوڕێ ــاس ن و  ـــەڕێ   ـــاگ ن  ئــیــتــر 

*******                  



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

هەاڵڵە

ڕێــزانــە چــەپــڵــە  زوڕنـــایـــە  و   دەوڵ 
كێشانە ــی  چــۆپ و  شــــادی   بــەزمــی 

بانان سەر  كیژی  ڕەنگاوڕەنگ   بەرگی 
ــان ــۆاڵن ك الوی  ــای،  ــگ ــی ن ــشــێ   ــێ  دەك

هەڵپەڕكێ  بەزمی  و  ــا  زوڕن  ئاهەنگی 
پــەڕ دێ  ئــەو  ــەوە هەتا  ــەدات ئ ــگ   دەن

ــە ــەاڵڵ ــا ه ــی ــەن ــا ت ــژان ــی ــو ك ــێ  لـــە ن
ماڵە ــی  لــە ســوچ خــەمــیــنــەو  ـــی   دڵ

ــای ــوەف ــێ  ئـــاخـــر دیــــــاری یـــــاری ب



ــورە، مـــاوەتـــەوە الی ــن ــەی چ ــت  دەس

داوە  ــی  ــێ پ یـــــاری   یـــادگـــارێـــكـــە، 
نــەمــاوە بــۆنــی  و  رەنــگــە  بــێ   ئێستا 

*******              
دوور خــەیــاڵــی  ــۆ  ب دەڕوا  ــە  ــەاڵڵ  ه
 ئەڕوانێ  جارجار بۆ چەپكەی چنوور :

*******              
گوێ  دێتە  ئــەتــۆم  زەمـــاوەن   دەنــگــی 
كوێ ؟ لە  وا  پەیمانت،كوانێ    كوانێ  

شادیە، و  سەما  ڕۆژی  ئــەم   قەولی 
؟ نییە  لــەبــیــرت  ــــوو،  داب مــنــت  ــە   ب

؟ هەڵوەراند  بۆچیت  بوو،  گوڵێ    دڵم 
شكاند؟ ئــەویــنــت  ئــاوێــنــەی   بــۆچــی 

 كــوانــێ  مــەیــلــەكــەی جـــاری جــارانــت
ئیشارەكانت و  هــاتــوچــۆ  ــێ   ــوان  ك

كانی ڕێگای  ڕاوەســتــان،ســەر   كوانێ  
گۆرانی؟ سوور،كوانێ   سێوی   كوانێ  



ــی شــیــریــنــم دڵـــت شــكــانــدم  ــان ــی  گ
ــدم ــان ـــت شــك ـــدم،دڵ ـــان ــــت شـــك  دڵ

*******                

 جار جارێ  فرمێسك لە چاوی سوورا
چــنــوورا چەپكەی  ــەر  س  ئەبارێنە 

هەڵپەڕكێ  بەزمی  و  زوڕنا   ئاهەنگی 
 دەنــگ ئــەداتــەوە هەتا ئــەو پــەڕ دێ 

********               
ــەوە ــات ــەك ــر ئ ــی  هـــەاڵڵـــە هـــــەروا ب
 دەفــتــەری ژیــنــی پــەڕ ئـــەداتـــەوە :

********                
ئەسیرم ــی  دڵ ســـۆزی  بــە   ســوێــنــدم 
بیرم لــە  وای  هــەر  ــاوم  م ساتێ    تــا 

ئەبێتەوە ــەرد  س ــەم  الش ساتە   ئــەو 
 چــــــرای ژیــــانــــم ئـــەكـــوژێـــتـــەوە

نـــاوی تۆیە قــســەم،هــەر   ئــاخــریــن 
تۆیە ـــاوی  ئ ــڕ  ــم،پ ــان چــاوەك  هـــەر 



هەڵوەراند؟ بۆچیت  بــوو،  گوڵێ    دڵم 
شكاند ئــەویــنــت  ــەی  ــن ــاوێ ئ ــۆچــی   ب

ــەدار ــد و مــن كــیــژی ن ــەن ــەم  تــۆ دەوڵ
 بــە غــەیــری وەفـــا، چــی هەیە هــەژار

تۆ بە  دام  هێناو  خۆم  دڵی   خونچەی 
درۆ.... هــەمــویــان  تــۆ  وتــەی   بــەاڵم 

*******                 
سوورا چاوی  لە  فرمێسك  جارێ    جار 
 ئــەبــارێــنــە ســـەر چــەپــكــەی چــنــوورا

ــێ  خــەبــەرە ــچ،ب ــە داخـــی ك ــی ل ــك  دای
پەنجەرە ــەر  ــەب دەكــات،ل لــێ    بانگی 

وەرە، هـــەاڵڵـــە  وەرە،   هـــەاڵڵـــە 
ـــاوێ  هــەڵــپــەڕە ــەم ت ــەك ــوان  كــیــژە ج

چــاوی فرمێسكی  نەیبینی  ــی  ــك  دای
ــاوی ـــی شــك ـــواوی،دڵ ـــێ   زوڵـــفـــی ش

هەڵپەڕكێ  بەزمی  و  ــا  زوڕن  ئاهەنگی 



دێ  ئەوپەڕ  هەتا  ئەداتەوە   دەنگ 

*******                  
 

هەنسك و فرمێسك

شیرینە  مــنــداڵــی،دنــیــای   ژیــنــی 
ژینە چیرۆكی  سەرەتای   شیعری 

زوو چــــەن  ــم  ــی ــاڵ مــن  عـــومـــری 
چــوو و  نــەســیــمــێ ،هــات   وەك 

ــێ  غـــەریـــب بـــوو ڕۆیــشــت ــەڵ  م
ــــەر یـــادێـــكـــی بــەجــێــهــێــشــت  ه

******               
ـــەوە ـــوم  كـــــەم كـــــەم وریــــــا ب
ـــــــردەوە ك ـــــــاوی  ــــرم چ ــــی ب   



ــی بــێــتــیــن  ــن ــی  دنـــیـــایـــەكـــم ب
ـــــەوەك مـــنـــداڵـــی، شــیــریــن  ن

ــــی مـــنـــداڵـــی ــــات ــــی ك  خــــەم
ــی ــاڵ ــــە پ ــــوو ل ــــەب  گـــــرێ  ن

ئێستا خــەمــی  وەكــــو   كــــەی 
ــا ــت ــەوەس ئ دڵ  ـــە  ل ـــشـــەی   ری

فرمێسكێ  و  ــك  ــێ خــەم  هـــەر 
هــەنــســكــێ  و  ــك  ــێ ــســك ــێ ــرم  ف

ــــۆرێ  ــــەش ــــی دڵــــــی ئ ــــەم  ت
ــــای تــــاڵــــی دەگـــــــۆڕێ  ــــی  دن

ڕوو ـــە  ل چ  و  دەروون   چ 
ــوو  دنـــیـــامـــان هــــەر ئـــــەوە ب

شیرینە  منداڵی،دنیای   ژینی 
ژینە  چیرۆكی  سەرەتای   شیعری 

******               
ــەم   وریــــا بــــوومــــەوە كــــەم ك

الدێ



خەم گەلێ   گرتم   دەوری 

گریام جـــارێ   هـــەوەڵ   كــە 
گریام هــەژارێ   بۆ   لـــــــە 
خۆم بۆ  و  گریام  ئــەو   بۆ 
ئــەڕۆم؟ كوێ   بۆ  ئاخۆ   كە 

بووبێ  ون  منداڵێ    وەك 
كوێ  لە  وام  دەزانـــی   نــەم 

دەڕوانــم هەرچی   ئێستاش 
ـــالن ئــەزانــم  خــۆم بــە وەی

ئەدەم الدێ  هەر   سەرەنجی 
ـــەدی نــاكــەم  هــیــچ شــتــێ  ب

ڕێگا  ئــەوســەری   هــەرچــەن 
دەگــات، كــوێ   بە   نایزانم 

تر  جــارێــكــی  خــۆشــە   پێم 
تر گوزارێكی   تەنیــــــــا 

 بــگــەڕایــەمــەوە لــە نــوێ 



ــــی ڕێ  ــــەوەڵ  دیــــســــان بــــۆ ه

ـــا جـــوانـــە ـــی ـــــەو دن ـــام ب ـــگ  ب
 وەكــــــــو ئـــــــەو مــــنــــدااڵنــــە

ـــا خــەمــەكــانــم ســـــووك بێ   ب
بێ  بـــچـــوك  و  ـــێ   ب گــــرێ   ـــێ    ب

 تـــاكـــو تـــەنـــیـــا فــرمــێــســكــێ 
هــەنــســكــێ  و   هـــەنـــاســـەیـــەك 

ــــۆرێ  ــــش ــــــــم ب ـــــی دڵ ـــــەم  ت
ــــم بــــگــــۆڕێ  ــــاڵ ـــــای ت ـــــی  دن

شیرینە دنیای  منداڵی،   ژینی 



ژینە سەرەتای،چیرۆكی   شیعری 

النەی بایەقوش
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دڵتەنگە و  ســـارد  شەوێكی   نــیــوە 
بێدەنگە دنیا  ــوون  خــەوت  خەڵكی 

سەر كێشاوەتە  ڕەشی  پەردەی   شار 
دەر هاتە  كێو  پێو،لە  شەوان   مانگی 

جارجارێك و  پیر،دێت   بایەقوشێ  
دیــوارێــك كۆنە  لــەســەر   دەخوێنێ  

بێدەنگا و  چــۆڵ  وێــرانــەیــەكــی   لــە 



ــاردو دڵــتــەنــگــا ــی،س ــك ــێ ــاڵ  لـــە نــێــو م

هەتیوو كچێكی  خــەمــیــن   خـــەوتـــووە 
ــوو ــەدی ــا ن ــی ــوێ  خــۆشــی لــە دن ــی ــەت  ه
دنــیــا  لـــە  دوورە  بــەیــنــێــكــە   دایـــكـــی 
ـــــاوە لــــەوێــــدا تــەنــیــا ــە م ــچ ــــەو ك  ئ

خەو ــەرگــی  ب نێو  ــە  ل بــچــوك   مــنــداڵــی 
شەو مانگە  شــەوقــی  گــۆنــای  لــە   ئـــەدا 

ــو بــەیــان ــاك ــەت ــی،ه  بــــەاڵم خــــەوی چ
ــــا، لــەگــەڵ ئــەســتــێــران  وتـــووێـــژ دەك

 
ــە كــوێ  ــی وا ل ــك ــێ ،دای ــرس  لــــەوان دەپ
جێ  هێشتویەتە  تــەنــیــا،  ــە  ب  بــۆچــی 

ــا نــابــێ ــی ـــێ  ج  ســـاتـــێ  فــرمــێــســكــی ل
ــێ  ــاب ـــیـــا ن  ئـــاخـــر مــــنــــداڵــــەو دڵـــن

 گـــوێ  بـــدە ســاتــێ ،بــەســەر هــاتــی ئــەو
شەو: ئەو  دەگوت  چی  ئەستێران،   لەگەڵ 
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 ئەی مانگی جوان ئەی،ئەی ئەستێرەكان
ــو ئــاســمــان ــێ ــن لـــە ن ــن ــی ــوە دەب ــێ  ئ

كــوێــدا؟ لــە  خـــودا  بەهەشتی   بــاخــی 
ــدا ــەوێ ــەئ ل وا  مـــن  دایـــكـــی   ئــەڵــێــن 

ئەستێرەكانی  دایكی  مانگ،تۆ   ئەی 
دەزانـــی، ئــەگــەر  بڵێ   پێم  خــودا   تــو 

ـــەوە ـــوون ـــۆ ب ــت ك ــان ــرەك ــێ ــت ــەس  ئ
شەوە هەر  چەشنى  خۆتا  لەگەڵ   وان 

دێــتــەوە كــەی  ــن  ــی،م ــك دای بڵێ    پێم 
ئــەوە مــن  ئەستێرەم،مانگی   منیش 

*******                
بگرە ساتێ  گوێ   ئەستێرەی خۆم   ئەی 
ــنــی كــاتــێ : ــی ــێ  دەیــب ــڵ  بـــە دایـــكـــم ب

چــاوم خۆشەویست،بینایی   دایــكــی 
 هـــێـــزی ژیـــانـــم،تـــەنـــیـــا هـــەتـــاوم



 بــۆچــی ڕۆیــشــتــی لــەگــەڵ نــەتــبــردم؟
ــردم ــا وەیـــالنـــت ك ــی  تــەنــیــا لـــەم دن

ــم ــت ــاوەڕێ ـــەوە هـــەر چ ـــت  هــەتــا دێ
پێتم ئاهەنگی  بیستن  ــوای  هــی  بــە 

 ئەی ئەستێرەی خۆم گوێ  بگرە ساتێ 
ــی كــاتــێ  ــن ــی ــب ــێ  دەی ــڵ  بـــە دایـــكـــم ب

ــەوە  ــات ه ــێ   ــات ك ـــم  ـــاوات ئ بـــە   زۆر 
ــەر داوێـــنـــی خـــەو بــمــبــاتــەوە ــەس  ل

هەبوو باڵم  دوو  مەل  و  وەك   ئەگەر 
ــە نــێــو دنـــیـــادا ئــەمــكــر هــاتــوچــۆ  ل

دەشــت دەرو  كێو  هــەمــوو   دەگــــەڕام 
بەهەشت باخی  بــە  دەگـــام   هەتاكو 

بینم بــت  جــــارێ   لـــەوێـــدا   بــەڵــكــو 
شینم و  گــریــان  ببینی   ئــەتــۆش 

******               
ــێ  وەفــایــە ب ــن زۆر  بــاســی م ـــەاڵم   ب
هەیە ئەستێرەی  هەتیو  كــەی   ئاخر 



 
 دەردی دڵی خۆم من دەڵێم  بەكێ  ؟
بێ  ئەستێرەی  تا  هەیە  چی   هەتیو 
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چاوی  دێتە  خەو  دەگوزەرێ    نەختێ  
ـــەواوی ــا ت ــە ن  بــاســی دەمــێــنــێ  ب

شەودا، نیوەی  لە  دەخــەوێ    تاكو 
خــەودا دەبینێ ،لەنیوەی   دایــكــی 

بیبا لــەگــەڵ خــۆی  ــەوە  ــت ــاڕێ  دەپ
تەنیا دیسان،نەیهێڵێ   و  ــەڕوات   ن

دەستێ  لەسەری،  دەكێشێ    دایكی 
هەستێ  هەر  نەبوونە،پاشی   ئەڵێ : 

دنیایە  جێگەی  مــن  جێگای   كچم 
تەنیایە لــەوێ   تــۆ  وەكــو   دایــكــت 

ســاردە  و  تاریكی  من  ماڵی   رۆڵــە 



ـــەردە ــم ب ــن ــەری ــە،س ــاك ــاكــەم خ ــگ  جــێ
******                     

سوور ــاوی  چ بە  دەڵــێ ،كــچ  دایكی   بە 
تەنور  ـــو  وەك دڵ  ســـۆزی  ــرچــەو  ق ــە   ل

ـــی دنــیــا ـــاك ـــۆ،ڕوون ـــەوێ  بـــێ  ت ـــام  ن
كوێدا هــەر  لە  دەوێ ،وای  خۆتم   هــەر 

ــەوە  ــت ــی ــن ــێ ــــم دەشــك ـــۆ دڵ ـــان ب ـــس  دی
هاتیتەوە؟ لەگەڵت،بۆ  بــەی  نــام   گــەر 

********                
خەمناك و  ئێش  پــڕ  ــێ   دڵ بــە   دایــكــی 
خاك سەر  دەتكێتە  فرمێسكی  تك   تك 

ـــاردە ــی س ــك ــەوێ ــەم :ش ــەك ــچ ــێ  ك ــەڵ  ئ
دەردە و  نەخۆشی  سەرەتای   سەرماش 

دەر كەوتبویتە  جیگاكەت  لــە  ــۆش   ت
لــەســەر  پــۆشــیــنــت  بیكێشم   هـــاتـــوم 

هۆش لە  نەوا،نابەتەوە  بێ    زستانی 
ــا نـــەكـــەوی نــاخــۆش ــەرم ــەس ــو ل ــاك  ت



؟ بێ   یــارت  شــەوان  ناخۆشی  لە   كێ  
بێ ؟ پەرەستارت  خۆم  جێگای  لە   كێ  

ــەڕوا ــەم چــەشــنــەو ئ ـــی ئـــەدا ب  وەاڵم
ــات... ــاگ ن پــێ   كچی  هــــاواری   ئیتر 
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كێو لەسەر  دای  خۆر  كاتێ    سبەینێ  
نێو دایــە  شكاو،شەوقی  شوشەی   لە 

 دای لەسەر جێگاو الشەی ساردی كچ، 
كچ، زەردی  دەكرد،گۆنای   رووناكی 

ــوش نــەخــتــێ ،چــڵــی بــردبــوو ــەق ــای  ب
گرتبوو  ـــەی  الن چــۆڵــە  مــاڵــە   لـــەو 

مردبوو كچە  ئەو  ؟  بڵێم  چۆن   ئاخر 
كردبوو دیقی  ــوت:  ــك دەی  بــایــەقــوش 



وێنە

 گـــــەاڵڕێـــــزان هـــاتـــووە
ــووە ــرت ــاخــی گ ــاخــی ب  ن

وەریـــون زۆری   گـــەاڵی 
پۆشیون بــاخــی   سینگی 

با ــاوی شنەی  ت نــا  ــاو   ت
با ـــان  دەی ئەسپایی   بــە 

دێ  ســەر  بێتینی  ــۆری   خ
بێ  ماندوو  ڕێبوارێ    وەك 



خـــوار  ــە  ــت دێ وردە   وردە 
ـــەر كــۆســار  ئــەنــیــشــێــتــە س

كێوا لــوتــكــەی  ــە  ب ــان  ــس  دی
دیـــوا بــــەو  ــــــەوێ   دەك  رێ  
تــەنــیــا و  ـــز  ك ــــاخــــەوان   ب
ــا ــی ــان ــــــاوی ك  لــــەســــەر ئ

ــرو لـــەرزۆكـــی ــی  دەســـتـــی پ
 دانــــاوەتــــە ســــەر چــۆكــی

ــا ــڕ داخ ــە شــوێــن بــیــری پ  ب
ــە بــاخــا ــت ــێ ــش  چـــــاوی دەك

ـــردوو م و  ـــك  ـــی وش ـــك  دارێ
ـــەی مــەلــی كـــۆچ كـــردوو  الن

سێبەر  نــە  ـــی  ســـەوزای  نــە 
ــەلــەوەر......   پ ئاهەنگی   نە 

 لــەبــیــری نـــایـــە هــەرگــیــز
ــز ــی ــای  گـــــەاڵ ڕێـــــزانـــــی پ



كـــردبـــێ  دڵـــــپـــــڕی    وا 
ــی گــرتــبــێ  ــان ــی  نـــاخـــی گ

 جــــارێ  ســــەری دائــەخــا
ـــەدا  ســـەرنـــجـــی كـــانـــی ئ
ــنــەی روونـــاكـــی ئــاو  ئــاوێ
چاو ــەر  ب دێنێتە   وێــنــەی 

خەم زەردی  و  پیر   وێنەی 
ماتەم خــەتــی  و  چین   پــڕ 

 وێــنــەیــەكــی پـــــەژارە دیــو
هەڵوەریو... گوڵێ    وێنەی 

ــی تــاڵــی ــن  فــرمــێــســكــی ژی
ـــەوە خــەیــاڵــی ـــت ـــێ ـــن  دێ

 ئــەو ســا بــەهــارێ  بــێ  تین
خەمین... پاییزی   ئێستا 

ــش ئـــەڕوات ــی ــزان  گـــەاڵ ڕێ
ــر هات  هــاكــا بــەهــارێ   ت



ــن وایـــە، ــی م ــن  تــەنــیــا ژی
ــە ــای ــــاری ن ــــەه ــر ب ــت ــی  ئ

*****            
ئەتكێ  فرمێسكی  كەم   كەم 
ــەی كــانــی دەشــكــێ  ــن ــاوێ  ئ
جار جــار  باخا  چوڵی   لە 
خــوار دێتە  زەردێ   ــەاڵی   گ

 لـــەگـــەڵ ئـــــاوی كــانــیــا
ــا ــی ــن دڵ ــــــــەوێ   دەك  رێ  

ــەخــا ـــاخـــەوان ســـەر دائ  ب
ــدا ـــەی ب ـــن  ســەرنــجــی وێ

ـــــاوی كـــانـــی شـــێـــواوە  ئ
ــەی تــێــدا نـــەمـــاوە... ــن  وێ

جار جــار  باخا  چوڵی   لە 
خــوار دێتە  زەردێ   ــەاڵی   گ



پەپولەی خەیاڵ

هێمن و  سەرمەست  خەیاڵ   پەپولەی 
بن بــێ   ئاسمانێ   سینگی   دەپــێــوێ  

ــم پـــەڕ ئـــەداتـــەوە ــن  دەفـــتـــەری ژی
ئــەخــاتــەوە بیر  ـــم،  الوی  الپــــەڕەی 

بیر دێنێتە  هــۆنــراوانــە،تــۆم  ــەم   ئ
بیر: لە  دەبــاتــەوە  تــاڵ   پێكەنینێ  

******                



ــی الشــەم،بــەیــانــێ  بــەهــار ــاك  لــە خ
روخسار ئــاوریــن  سورەیەكی   گواڵڵە 

دەرئەهێنێ  ــەر  س گــۆنــات  جــوانــی   بــە 
بنوێنێ  خـــۆی  دێ   مــــەزارم  ــەر  ــەس  ل

چنین گــوڵ  بۆ  لە  هاتوی  كە   ئەتۆش 
بەپێكەنین، دەم  ڕادەبـــــوری   جـــوان 

ڕێت لە  دەچێنێ   ــورە،  س گواڵڵە   ئــەو 
دێت؟ لێ  كێی   دەیزانی،بۆنی   ئاخۆ 

گەشە ڕەنگی  چــەن  جوانە   ئەڵێ :چەن 
 داخـــەكـــەم داخــــۆم بـــۆچ دڵـــی ڕەشـــە؟

ـــە، گــوڵــم ـــزان  بــەڵــێ  ئـــەو ســاتــە ب
ــم ـــی دڵ ـــاوات ــی، ئ ــت ــەش ــەه  گــوڵــی ب

خۆتە ـــــداری  دڵ ــی  ــاك ــە،خ ــوڵ گ ـــەو   ئ
خۆتە ڕوخــســاری  هیوای  بە   ئێستاش 

ڕەنگە خۆش  و  گەش  چەشنە  بەو   بۆیە 
ـــات و دڵــتــەنــگــە ـــدە م ـــەوەن ــە ئ ــۆی  ب



ڕێت لەسەر  دڵتەنگ  وەستاوە   بۆیە 
پێت لەبەر  داخــورپــێ ،دیــســان   دڵــی 

 گیانە لەو گوڵەی چیت دێتە بەر چاو؟
سوتاو دڵ  سورە،گوڵی  گواڵلە   لەو 

 جوانی هەڵ بگرە هەرچی خۆت گوڵی
سونبوڵێ  و  بۆن،باس  لە   خۆشبۆتر 

هێنیتەوە ـــەی  ئ ـــــدارە  دڵ ــی  ــاك  خ
 زامــــی دڵـــەكـــەی نــەكــولــێــنــیــتــەوە

بیر دێنێتە  تــۆم  هــۆنــراوانــە،   ئــەم 
بیر لــە  دەتــبــاتــەوە  تــاڵ   پێكەنینێ  

******                
خۆ لەسەر  ئــەڕوا  خەیاڵ   پەپولەی 
ئاسۆ بە  ئاسۆ  تر  بیری  شوێن   لە 

ئەمرێنێ  بیرم  دێ ،  خــەو   هەتاكو 
ــاڵ هــەڵــدەوەرێــنــێ   پــەپــولــەی خــەی



بادە

دێرە وەرە  فیداتم  بە  شــەو  گـــوزەرا   ساقی 
بگێرە بــادە  ســا  تــەنــگــە،درەنــگــە،وەرە   دڵ 

 تا تۆ بی و مەی بێ  من و دڵ لێرە خەمۆشین
بنۆشین لێرە  مەی  تەماتین،وەرە  بە   هەردوو 

ئەوینم بــاخــی  چــەمــەنــی  دەمــێــكــە   تینویە 
سەرینم بێنە  مــەی  وەرە  بدێرە  باخە   ئــەم 

بمێنم سوچە  لەم  و  بم  تەنیا  كە   ویستومە 
شوێنم كەوتووە  خەمە  باری  ئەم   دیسانەوە 



كە  بەدەر  مەیخانە  لە  بگرە   دەستی خەمەكەم 
 رێگای مەدە ئێرە وەرە لەو مەستە حەزەر كە

گیانە بمێنێتەوە  تــاكــو  گـــەڕێ   لــێ   نــا   نــا 
ــووە النــە ــرت ــە دڵـــی گ ــالن ــرە وەی ــۆت  ئـــەم ك

ئێرە  دێنمە  پەنا  نیە،ساقی،كە  مــەی   بۆ 
تێرە جەنانەیێ  بە شەرابێ  خەمی  كەس   هەر 

 من هەمدەمی بادەم، كە خەمی سینە بەبا دەم
بــادەم بە  بسپێرە  وەرە  گیانە  گــرە   دەستم 

دێــرە وەرە  فــداتــم  بــە  شــەو  ـــوزەرا  گ  ساقی 
بگێڕە بـــادە  ســا  وەرە  ــە  ــگ درەن تەنگە   دڵ 



خێراب

یارێ  دەســت  بەهارێ ،شەرابی   لەسەردەمی 
ببارێ  داڵ  بەسەر  مەستی،  قەترە  قەترە   كە 

ئاوێكە هێنەر  تاڵە،شادی  نەختێ    هەرچەندە 
ناوێكە وەرگــێــڕاو  شــەرابــە،چ  نەك   خێڕابە 

داڵنە  خەمی  دەوای  گیانە،  كەتینی   ئــەوەی 
 سوێندم بە دەستی ساقی،حەرامە شەربەتانە

 ساقی سا بگرە دەستم،دەركی مەیخانە كامە؟
حەرامە. بڵێن  هەر  پڕكەین،با  جامێ    پێكەوە 



زرێبار

مەریـــــــــوان شاری  پەڕ   لە 
 دوو چین كێوی سەوز و جوان

 راوەســـــتـــــاون بـــەرانـــبـــەر
ـــان لــەســەر  ــــەرزو دارســـت  ب

ـــە داوێـــــن ئــــەو كــێــوانــا  ل
ــی ئــاســمــانــا ــاق  لـــە ژێـــر ت

ــاوە ــت وەس ـــوان  ج  گومێكی 
 كــــە )زرێــــــبــــــار(ی نــــاوە



دڵنشین و  ســـەوز   كــێــوان 
 ئاسمان و ئاو هەردوو شین

بەهاری و   زرێبــــــــار 
كـــــوردەواری..  بەهەشتی 
ــەراخ1 ق ــان  دارســت نێو   لــە 
شاخ بە  شــاخ   باڵندەكان 

ــرن ــەك دەگ  كــۆ دەبـــن و ی
دەبڕن ئاو  سەر   ئاسمانی 

هــەتــاوا تیشكی  ژێــر  ــە   ل
ــەی ئــاوا ــن ــاوێ  لــەســەر ئ

دەبینن ــان  ــۆی خ ــەی  ــن  وێ
ئەخوێنن: و  دەبــن   مەست 

 زرێــــــبــــــارو بــــەهــــاری
 بــەهــەشــتــی كــــــوردەواری

******              
ــی بــەهــار ــان ــەی ــەی ب ــن  ش
ـــەســـەر زرێـــبـــار  ئـــــەدا ل



ــێ  كــە بــووكــی هــەتــاو ــات  ك
ئاو ســەر  ئــەخــاتــە   تیشكی 

كــورد كیژی  كــراســی   وێــنــەی 
ورد، ورد  دا  لێ   شەماڵ   كە 
 شــەپــۆلــی جـــوان و زێــڕیــن
ـــاوی شین  دەڕژێــنــە ســەر ئ

 بــــەرەو چــیــمــەن و گــوڵــزار
ــوار ــێ ل ـــۆ  ب دەكــــــەون   رێ  

ــی هــەتــاو ــووك ــەر ب ــب ــەران  ب
ڕازاو ـــی  ـــن ـــڕی زێ ـــژی  ـــی  ك

 لــــەو كــاتــی بــــەر بــەیــانــە
ســـەمـــایـــانـــە و   شـــــــادی 

ــی قــــەراخ ــۆل ــەپ ــن ش ــێ ــەڵ  ئ
شاخ: بە  شاخ  ئەڕوا   دەنگیان 

ــــاری ــــەه ب و   زرێـــــبـــــار 
ــی كـــــــوردەواری ــت ــەش ــەه  ب



*قەراخ:كەنار

خوداتان لەگەڵ...

غەریبی ڕێــگــای  بـــەرم   كــەوتــوەتــە 
لەگەڵ ــان  ــودات خ ڕەفــیــقــان   گــەلــی 

نەسیبی رێگای،بوەتە  كــەس   هــەر 
لەگەڵ ــان  ــودات خ ڕەفــیــقــان   گــەلــی 

ــە دان شــوێــنــی  ــە  ل زۆر  ــی  ــران ــۆت  ك
هێالنە كونجی  جــێ    هێشتویانە 

بێتەوە پاشان  ڕۆیشت  كــەس   زۆر 
ــدی كــەس،بــگــەڕێــتــەوە ــەی ـــەاڵم ن  ب

گەردون دەكات  چی  دەزانێ   چاك   كێ  



سەرنگون ســەركــەوتــوو،یــەكــێ    یــەكــێ  

ـــوم خــــەم وەكـــــو دوكــــەڵ ـــرت  دڵــــی گ
ـــان لــەگــەڵ ـــودات ــان خ ــق ــی ــی رەف ــەل  گ

*زرێبار:گۆمێكی گەورەیە نزیك شاری مەریوان

ملوانەكەی شین

-1-                  
ـــوەڕۆی گــەرمــی ڕۆژێـــكـــی بــەهــار ـــی  ن
ــار ــب ـــاوی ڕێـــگـــای زرێ ـــەت ـــر ه  لـــە ژێ

 مــنــداڵــی مــل كــز،چــۆخــە و ڕانـــك شڕ
پڕ دڵ  و  دەپـــێـــوێ ،پـــەشـــێـــو   رێــگــا 

 بێ  وچان 1 ئەڕوا و، هەنگاو هەڵ دەگرێ 
ئەسڕێ  ئــارەقــی  چۆخەكەی،  گــوێ    بە 



ــە ــان ــــوێ  جــام ــێ  نـــانـــە ڕەق،لـــــــە ت ــت ــەخ  ن
ــە ــان ــەزم ــەســت ــــەو ب  بـــونـــەتـــە تــــۆشــــوی، ئ

1/بێوچان : بێپشوو، بێ حەسانەوە

ڕاو مــــاســــی   ڕۆژێ   تـــێـــكـــۆشـــانـــی   بــــۆ 
ـــاو ـــوك ـــورت ـــــــۆڕێ  پ ـــت وت ـــری  نـــەخـــتـــێ  ش

ـــــگ هــێــنــاو ــــۆن و ژەن ـــی ك ـــوالپ ـــەڵ ق ـــەگ  ل
ــــڕۆش بــیــانــخــاتــە ئـــاو ــــەم  هـــێـــنـــاویـــە ئ

دا ڕێ   ــی  ــۆڵ چ لـــە  جـــار  جـــار  و   ئــــــەڕوات 
دا: گـــوێـــی  لـــە  دەنـــگـــێ    ئـــەزرنـــگـــێـــتـــەوە 

ــی تۆ ــن ــێ ــــەت ه ــــوا ن ـــە، خ ـــراك  هـــیـــوا خـــێ
)1( دێیتۆ  خــاڵــی  ـــــەڕۆی،دەس  ئ ڕۆژە  ــەو   ح

ــار بـــێ  مـــاســـی، نــەیــتــەوە بـــۆ شــار ــج ــەم  ئ
 ئــــەرە بــــۆت نـــەگـــیـــرا،خـــۆت خـــە زرێــبــار



1/ شێوە زمانی ناوچەیە، شین : ڕەنگی شین
ڕێ ــی  داڵ و  دڕك  نێو  لــە  و  ـــەڕوات   ئ
پێ  لە  تاوتاو،ئەكنرێ   كۆنی   كــاش 

دەگرێ  هەڵ  هەنگاو  ئــەڕواو  وچان   بێ  
دەسڕێ  ئاڕەقی  چۆخەكەی،  گوێ    بە 

ئــەبــێــتــەوە ورد  الڕێ ،  بــۆ   جــــارێ  
ــەوە ــت ــەدۆزێ  مــلــوانــكــەیــەكــی شــیــن ئ

ئەبا ال  چــۆخــەی،خــاكــی  چــاكــی  ــە   ب
ئــەدا سەرنجی  جــار  جــار  و  ـــەڕوات   ئ

دەگرێ  هەڵ  هەنگاو  و  ئەڕوا  وچان   بێ  
دەســڕێ  ئــارەقــی  چۆخەكەی  گــوێ    بە 



-2-                 
 كـــاتـــێ  ئــەگــاتــە ئـــــاوی زرێـــبـــار
لێوار و  گوێ ،دەنگی،شەپۆل   دێتە 

چاوی گۆی  داخ،دێنە  فرمێسكی   دوو 
سوتاوی گۆنای  ئەشورێن،   سووكێ 

 ئــەڵــێ  : زرێــبــار،چــەن پــاڕێــمــەوە
ــەوە ــم ــســوڕێ ـــەت ب ـــواران ـــێ  لــــەم ل

بردم و  هێناو  تــۆڕەم  ئەم  ڕۆژ   حەو 
كــردم مەیۆست  ـــەدام  ن پــێ    ماسیت 

ــە ئــەمــجــار ــوی ــوت  بــاوەژنــیــشــم گ
زرێبار خۆخە  نەگرت  ماسیەت   ئەو 

بــگــەڕێــمــەوە زوو  نــەخــتــێ    بــەڵــكــو 
ــەی شــیــنــم دۆزیــــوەتــــەوە ــك ــوان ــل  م

ــەوە بــۆ،خــوشــكــم ئــێــوارە ــەم ــب  دەی
لەخوارە هاوماڵ،سەری  نێو   ئاخر 

ــن و خــوشــكــم،هــەژاریــن ــار م ــب  زرێ



ـــاوەژن داریـــن ـــاوە،ب ـــەم ــان ن ــم ــك  دای

ئەو بۆ  فرمانە  خەریك  هەر   خوشكم 
ــو شــەو ــاك  وچــانــی نــیــیــە بــەیــان ت

ــاوە ــڕ ئ  هــەرچــی دەیــبــیــنــم،چــاوی پ
ـــەزاوە ــی ت ــت ــاوە،دەس ــەرم ــەر س ــەب  ل
ماڵ بۆ  دێنەوە  مــانــدوو،  كە  ــەوان   ش
تاڵ قسەی  بیستن  گریانەو   كارمان 

دەربێنێ ، ســەر  خــۆر  ناهێڵێ    بەیان 
ئەنێرێ  بەرەو،شوێنێ   یەكمان   هەر 

بەكار ئەكا  ــــەژارم،دەس  ه  خوشكی 
زرێــبــار بــۆ  ــم  دێ مــاســی،  بــۆ   منیش 

ــمــەوە ــگــەڕێ ــە تـــوخـــوا بـــا ب ــراك ــێ  خ
بەمەوە بــۆ  زوو   ملوانكەی  ئــەم   بــا 

ـــەوێ  داك وا  ــەك  ــە،ن ــۆن ك  گــیــرفــانــم 
شــەوێ  هەتاكو  ــێ ،  ب دەســتــم  لــە   یــا 



-3-               
ــەی ڕۆژنـــی پێشو ــن ــە وێ ــڕۆش ب ــەم  ئ
هــاتــوچــۆ ــا  ــەخ ــی،ئ ــت ــری ش و   دێـــت 

ئــاوا خــۆر  ــن  ــات،داوێ ــەگ ئ ڕۆژ   هەتا 
ــە ســـەر ئــاوا ــن ــەری كــێــوان دێ ــب  ســێ

هەڵپێكاوە لــێ   پەنجەی  ــەر  ه  هــیــوا 
ــاوە  چــــاوەڕێ   تــۆر و دەریـــا وەســت

-4-             
گۆڕی ئــاوی  ڕەنــگ  هات  شەو   تاریكی 
تۆڕی نەكەوتووە  یەك  ماسی   هێشتا 

ــەوە ــوە ش ــی  وتــــەی بــــاوەژن،لــــەو ن
 هــەروەهــا لە گــوێــی،دەنــگ ئــەداتــەوە

ـــوا نــەتــهــێــنــێ  تۆ ــە خ ــراك ــوا خــێ ــی  ه
دێیتۆ خاڵی  دەس  ــەڕۆی  ئ ڕۆژە   حەو 

شار بۆ  نەیتەوە  ماسی  بێ    ئەمجار 
زرێبار خە  نەگیرا،خۆت  بــۆت  ــەرە   ئ



 زرێبار تاریك، شەو سارد و دڵتەنگ
بێدەنگ وەستاوە  مات  و  كش   هیوا 

 وتـــەی بــــاوەژن لــەو نــیــوە شــەوە
ئەداتەوە گوێی،دەنگ  لە   هەروەها 

-5-                 
ــی گــرتــبــوو ــەم  بــەیــان زرێـــبـــار ت
كردبوو لێڵی  شــەو  دوێــنــی   بـــاران 

ئاسمانەوە بە  ڕەش  هەوری   پەڵەی 
ئــەســوڕانــەوە لێڵ  ئــاوی  لــەســەر    

تاو تاو  ئەدا  چەخماخە،لێ     كاتێ  
ئاو سەر  منداڵی،كەوتبووە   الشەی 

دەسیانە لەنێو  شین   ملوانكەیەكی 
وریــایــە ــی  ــەڵ ــێ ،ئ ــەڕوان ئ كێو   بــۆ 

بەریایە و  شەپۆلەی،دەور  ئەو   نێو 
كایە ماسی،كەوتبونە  بەچكە   دوو 

*******                 



ــە خـــوار ــات ـــــاران ه ــێ  كـــە نـــم نـــم ب ــات  ك
ــار ــب ـــەر ســیــنــگــی ســـــاردی زرێ  ئـــــەڕژا س

ــێ  كــەوتــە ڕێ ،شـــەپـــۆلـــێ  خــەمــبــار  ســوك
ــوار ــێ ـــوای، هــێــنــا بـــۆ ل ـــی ــــەی ه  تـــا الش

مــابــوو چنگیا  ــە  ل ــــەروا  ه  مــلــوانــكــەیــش 
بــوو نـــەدا  دەســـت،بـــەری  ــە  ل  هێشتاكو 

بــوو ــا  ــۆش ك زۆری  ئــەیــگــوت:  ـــار  ـــب  زرێ
ــرا بــوو ــی ــەگ ــۆ ن ــی،ب ــاس ــان،م ــەزم ــت ــەس  ب



ـــێ  ووچـــان:بـــێ  پــشــو،بــێ    *ب
حەسانەوە

ــی نــاوچــەیــە،  ــان )1(شـــێـــوە زم
شین:ڕەنگی شین.

ـــم.  ـــەڕێ ـــگ ـــەوە:ب ـــم ـــوڕێ ـــس *ب
*باوەژن:زڕدایك

لێوار:قەراخ،كەنار
بەچكە: بچوە

شوان

ــــەدەر ــی دەرب  مــامــە شــوان
لەبەر فــەرەنــجــی  ـــوردی   ك

ــاوە ــێ  ئ  خــونــچــەی دڵـــم ب
 هـــانـــام بـــۆ تـــۆ هــێــنــاوە

 
كانی ئــــاوی  ـــەخـــورەی   ن



نەغمەكانی و  بــاخ  ــە   ن

ــی بـــەهـــاران ــەن ــم  نـــە دی
ــە بــاڵــنــدەی كــۆســاران  ن

ناكەن مەستم   ماوەیەكە 
ناكەن هەستم   پــــاراوی 

خەمینم زۆر  تەنگم   دڵ 
ژینم كــۆچــی   پــەشــێــوی 

ــە خــەمــبــاری ــداڵــی ب ــن  م
ـــواڕی ـــاوەن چ بــە   الوی 

 مــانــگ و ســاڵــی ژیــانــم
نازانم چوو؟  و  هات   كەی 

*****            
ــەدەر دەرب شووانی   مامە 
لەبەر فەرنجی   كـــوردی 

 
ئــاوە بــێ   ــم  دڵ  خونچەی 
هێناوە ــۆ  ت ــۆ  ب ــام  ــان  ه



شاڵەكەت  لەبەر   ساتێ  
شمشاڵەكەت  دەربــێــنــە 

دارا، ــەو  ئ سێبەری   لــە 
ــارا ــۆب ـــەو ج ـــە ب ـــڕوان  ب

بریان جەرگی  ســۆزی   بە 
ــرت بــێــنــە گــریــان ــوێ ــل  ب

تەنگە دڵــە  ئــەم   بــاخــی 
ئاهەنگە ــەو  ب كــە   پـــاراو 

هێشتن بەجێ    ئاهەنگی 
ڕۆیشتن و  كۆچ   نەغمەی 

حەیران، نەزمی  بە   تاكو 
سەیران بێنە   فرمێسكم 



نیگارێ 
دیمەن بــە  دیــمــەن   بــەربــەیــان   شنەی 
چیمەن بە  ئەكات،چیمەن   باوەشێن 

هەڵدێنێ  ـــاوی  چ خـــۆرەتـــاو   كــیــژی 
 دێــت و گــوڵــی شــەو،هــەڵــدەوەرێــنــێ 

ئاسۆ دیـــــواری  ــەر  ــەس ل ــێ   ــەوەســت  ئ



كۆ كــەژو  ــەوزی  س و  دەشــت  سەیری   بۆ 

ئاو نێو  ماسی  وەك   ئەستێرەكانیش 
چاو لــە  دەبـــن  ون  شینا  دەریــــای   لــە 

ــێ  مــــرواری ـــر پ ــــەوزی ژێ  چــیــمــەنــی س
چــاوی لــە  ــێ   ــك ــم،دەت شــەون  فرمێسكی 

هەڵدەستن خەو  لە  جوان  ئاسكی   گەلێ  
ـــۆڕێ  دەبــەســتــن ــی، ك ــان ــە ســـەر ك ــن  دێ

دار لەمالنی  ــت  دەس ڕەنگین،   الوالوی 
ـــێ  بـــۆ گــوڵــی بـــێ  دڵــــدار ـــەن  پـــێ  دەك

ــەوە ــات ــەك ــــەرز ئ ـــەوەر دەنـــگـــی ب ـــەل  پ
ـــەوە ـــەدات ــــگ ئ ــا دەن ــاخ ــی ب ــۆڵ  لـــە چ

پار زەردی  ــەاڵی  گ ـــەڕواو  ئ چــۆم  ــاوی   ئ
ــواری ڕووبـــار ــب بــە دەس رێ  دەســپــێــرێ  

جۆبارە ســەر  لــەو  نەخشین   پەپولەی 
ـــــات هــەتــا ئــێــوارە  بــۆنــی گـــوڵ دەك



ــووە ــرت گ ــی  ــاخ ب دەوری  ــی  ــن ــەرژی  پ
ــووە ــەســت ــــەی تــێــدا ب  بـــاڵـــنـــدە، الن

كوێستان ــی  ــن داوێ جێدێڵێ  بــە  ــۆر   خ
ـــاخ و دارســـتـــان ــی ب ــان ــەرب ــە س ــت  دێ

ــدار دڵ فرمێسكی  وێــنــەی  بــە  ــراو   ــەف  ب
خوار دێتە  كێوا  گۆنای  بە  خــوڕ   خــوڕ 

 بولبول نەغمە خوێن،ئەم چڵ بۆ ئەو چڵ
گوڵ، ئاڵی  بۆی،غونچەی  دەكەنێ    پێ  

ــی گـــۆم،ئـــەڵـــی نــیــگــارە ــاف ــــاوی س  ئ
ــــارە ـــەی ســـروشـــتـــی،تـــێـــدا دی ـــن  وێ

كۆسار چیمەنی  ــەســەر  ل دێ   ـــەوێ    ك
بەهار ســوور،ئــەنــوســێ :  دەنــدوكــی   بە 

دێیتەوە         ــەی  ك تــۆ  مــن  ــاری  ــەه ب ــەی   ئ
دێیتەوە..... كەی  تۆ  من  بەهاری   ئەی 



\

چوارینە

ڕێگا ــواوە  شــێ لێم  تــاریــك   شـــەوی 
ڕێگا مــاوە  زۆری  و  ــات  ه  بەیانی 
وەهایە شــەوە  ئەم  وەكــو  من   ژیانی 
ڕێگا بەسراوە  دەچــم  هــەرال  و   بــەرە 



ژیــنــی كـــورتـــە  الوالو   ســــەربــــەرزی  ــی  ــوڵ  گ
پــێــكــەنــیــنــی و  بـــــاخ  ســــەیــــری  ـــە  ـــك ـــێ  دەم
ــرێ  ــم ــــــا كــــە ب ـــی ســــــەری دان ـــام ـــاك  بــــە ن
ببینێ  دنـــیـــایـــە  ــــەم  ئ ـــی  ـــگ ڕەن  هـــەتـــاكـــو 

بــا دا  بـــاخـــانـــی  گــــوڵــــی  ــــــزان  ــــــەاڵڕێ  گ
البـــا داخــــــە  ـــــەم  ئ دێ   ـــە  ـــك دی ــــارێ   ــــەه  ب
ـــوت: ـــگ ـــی پـــیـــرە دەی ـــاخـــەوان  هـــەنـــاســـەی ب
ـــا ـــاب ـــن،وەه ـــی م ـــە ژیـــن ـــۆزگ ــــــــەزاران خ  ه

ـــە پــــەرێــــشــــانــــم دەمـــێـــكـــە  ـــگ ـــەن ــــــم ت  دڵ
 خـــەیـــاڵـــم هــــەر دەمـــــێ  النـــــەی خــەمــێــكــە
ــم ــری ــگ ـــە ب ـــۆش ــــدە دڵــــپــــڕم پـــێـــم خ ــــەون  ئ
 كـــە فــرمــێــســك و هــەنــاســەش مــەرهــەمــێــكــە

كــچــی كێو و  كــوێــســتــانــە  ــەی زســتــانــیــش   چــل
ـــە چــاشــیــو ـــو بــــااڵكــــەی ب ـــەژن  دەپــــۆشــــی ب
 مـــن ئــەیــزانــم چ ســیــحــرێــكــە ئـــەگـــەر بـــێ  و 
لێو بــــزەی  ـــــا  دەرخ پـــــــەردەوە  درزی   لـــە 

ـــوو ــــەی گــــوڵــــێ  ب ــــن ــــی الویـــــــم وێ ــــان  ژی
زوو ـــوەری  ـــەڵ ه و  ـــن  ژی ــی  ــاخ ب ــە  ــات ه كــە    
ــــاران ــــەه ب نـــاكـــامـــی  الوالوی   وەكـــــــو 



چـــوو و  دڵ  داوێـــــنـــــی  نــــایــــە   خـــەمـــێـــكـــی 

خوێناویە  سنە،  ئەمساڵی  ـــەورۆزی  ن  چیمەنی 
ــە ــەخــشــاوی ن كـــێـــوانـــی الوەكـــــــان  و   دەشـــــت 
ڕاپەرین و  دین  حەوتە،ساڵی  پەنجاو  و  سەد   سێ  
باویە ــۆڕش  ش لــە  پیری  بـــەرەو  ـــازادە  ئ  كـــوردی 

تابوتی سوور

سەركەوتنە، ئەگەر  سنە،هیوات  الوی  ئەی   هەستە 
مردنە باكی  چ  هەستە  بــێ   ـــازادە  ئ ئەبێ    كــورد 

 رەنگی خوێن چاوت ئەترسێنيت و خۆت نەگریتە دوور
 هەستە تێكۆشین و دیسان خەینە ڕێ  تابوتی سوور

 دڵ بڵێسەی دێ لە شوێنی الوەكان، وێنەی تەنوور



دیسان  و  بخرۆشین  هەستە 
سوور تابوتی  ڕێ    خەینە 

ـــی  ـــاوان خـــوێـــنـــی بــــێ ت
ناچێتەوە لەبیر  ـــم   الوان
گرتنی  ــۆ  ــن،ب ــری گ ـــەك  ی
بینەوە كــۆ  ئـــەوان   مــافــی 

تا  گرین  یەك  تاكو  هەستە 
بڕۆین كەوتن  سەر   ئەوجی 
ـــەر  ـــە گ ـــل ـــول ــــی گ ــــگ دەن
بڵێن: پۆلیسانە   بهێڵێ ،بەو 

هەڵ گەڕێنەو ئەو چەكە،تۆ 
كـــــردووە، ون  ـــت  ـــن  دوژم
ــــــــن ئــــــەو خــوێــن  دوژم
ــــی مــن  ــــاف ــــە،م ــــۆرەی خ
: بــــــــــردووە  ــــــۆی  ت  و 



خاك و خۆر

-1-
ــوان  ــه و دنــیــا ج ــوارەي ــێ  ئ
ئاسمان تــاقــی   لــەســوچــی 

ــاو ــەت  كـــیـــژی زێــڕیــنــی ه
چاو لەبەر  ــاردەوە  ش  خۆی 

هەرد و   لەسەر سینگی شاخ 
زەرد زوڵفی  كـــردەوە   كــۆی 

ــەســەر خۆ  ــان ل ــەی  تــاكــو ب
ئاسۆ ســـووری  تەختی   لــە 

شان ــەر  س بخاتە   دیــســان 
پــەرێــشــان زەردو  ــی  ــف  زوڵ



و خەمبار مــات   دارســتــان  
دڵــدار كــیــژی  شوێنی  ــە   ل

ڕەش و  تاریك  ـــەژارەی    پ
ــاوەش ــاری گــرتــە ب ــەوگ  ش

 
ــی تر ــك ــێ ــوای ژوان ــی ــە ه  ب
تر ــی  ــك ــێ ــدان ــان ــش ــی ــۆپ  خ

 ســــەری نـــاداویـــنـــی شــەو
خەو بــە  شـــاردەوە   خەمی 

ـــم نم   تـــاكـــو بـــەیـــانـــی ن
شەونم ســاردی   فرمێسكی 

ــی ــن ـــۆ ئـــەویـــنـــی خــاوێ  ب
ـــی ـــن  ئـــەڕژێـــنـــێـــتـــە داوێ



-2-             
هەڵدێنێ  چاو  شەو   مانگە 
بنوێنێ  خۆی   روخساری 

دەشنێتەوە جــوانــی   بــە 
بگرێتەوە ــۆر  خ  جێگای 

دەربێنێ  ســەری   خونچە 
 بــاڵــنــدە بــجــریــوێــنــێ ...

ناتوانێ  هەرگیز   بــەاڵم 
بــزانــێ : ــەمــەش  ئ  تەنیا 

ــوان ئـــەو دڵـــدارانـــە، ــێ  ن
ئەو خۆرە جوانە و   خاك 

دێ  ڕۆژێ   هەر  ڕاستی   بە 
 كــە دڵـــداری تـــەواو بــێ  ؟

 هـــەروەهـــا دەشــنــێــتــەوە 
بگرێتەوە ــۆر  خ  جێگای 

هەڵدێنێ  چــاو   خــۆرەتــاو 


