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لــە  بەرفراوانــی  پانتاییەکــی  مێــژوو  درێژایــی  بــە  شــێعر 
و  روانگــە  گێڕانــەوە،  زمــان،  هەبــووە.  ئێمــەدا  ئەدەبیاتــی 
دنیابینــی شــاعیرانی ئێمــە هەڵقــواڵوی ژینگــەی کۆمەاڵیەتــی و 
فەرهەنگیــی کوردســتان بــوون و هــەن. ئــەم کۆمەڵــە شــێعرە، 
هەوڵێکــی بچووکــە بــۆ کۆکردنــەوەی تواناییەکانــی زمانــی 
ــە  ــای خوێنــەری کــورد چ ل ــۆ دنی ــان ب شــێعری و نزیکبوونەوەی
رۆژهــەاڵت و چ لــە دوورە واڵت. هەوڵێکــی خۆبەخشــانەیە بــۆ 
نەخشــاندنی بەرهەمــەکان لــە دیارییەکــی وەرزانــەدا. بۆ ئەم 
ژمارەیــە، زیاتــر بەرهەمــی شــێعری باڵوکــراوەی ســایتی ناوەندی 
ــە  ــەرکام ل ــاعیران ه ــردراون. ش ــتان هەڵبژێ ــەرانی کوردس نووس
گۆشــەنیگایەکەوە بــۆ دنیــای شــێعر دەڕوانــن. فرەدەنگــی و فرە 
روانگەیــی فــەزای شــێعریی ئــەم دەفتــەرەی لێوانلێــو کــردوە لــە 
ــزان کاک  ــەوە.  بەڕێ ــو ســنوورەکانەوە پەڕیوەت ــی و لەودی جوان
ــووە و  ــتۆ گرت ــە ئەس ــەوەی ل ــی کۆکردن ــەالح ئەرک ــەریف ف ش
کاک ئەفراســیاب گرامــی دیزاینــی بەرهەمەکــەی تــەواو کــردوە.
دیــاری وەرزانــە، پــرۆژەی ناوەنــدی نووســەرانە کــە لــە هەمــوو 
بەســتێنەکانی ئەدەبیــات و هونــەردا بــاڵو دەکاتــەوە و بــۆ 
ژمارەکانــی داهاتــوو چاوەڕێــی بەرهەمــی نوێــی ئێــوە دەبیــن. 

ــن.  ــوڵ وەردەگری ــە گ ــان ب گلەییەکانت
   پێکەوەبوون و پێکەوەبونیادنان خەونی ئێمەیە

ناوەندی نووسەرانی کوردستان 
هاوینی ٢٧٢١ کوردی 
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«....»
دڵۆپ دڵۆپ 

بە سەر باڵی شەوگارەوە
                                                   

شەو.  
تا چاو بڕکا خەمێکی تر و 

تا بارانێکی تر                                                                               
تەنیایی...    

زەمەن
داچۆڕاو لە چۆمی چاوانت و 

ژیان
دەڕژێتە کەزیەی ژنانەت و

منیش
پڕ پڕ لە تۆ

ئەی ژنانەترین هەناسە                                                        
خاتون! 

ئەی شەکەتی سااڵنی فێ گرتوو
                             شاژن!   

 

«وەش ئامای وە خەیر ئەی بەرگوزیدە
بۆ نە جای مەردوم جاگر نە دیدە» 

مەولەوی

ئەیاز سیاوەشان

تا پێنجەمین وەرزی خاتوون، دڵنیام 
دەمرم!

١
دڵتەنگی

سێبەرێک لە پانتایی سێبەرێکی تر
تا جگەرەیەک داگرسێنی

تا دوایین ژمارەی ژانەکان بژمێری
خاتوون!                                              

٢
سەرگەردان

هەنگاوێک داگیرساو لە هەنگاوێکی تر
 تا دڵۆپێک خوارتر لە چاوت

ژیان، 
رەنگە هەرەسی ژنانەت بێت

خاتوون!                                               
٣

تەنیایی
هەناسەیەک لە هەرێمی هەناسەیەکی تر

تا شێعر بڕکا و
تا نالی مابێت

لە بوغزی چاوەکانتا
مردوویەکی تەنیام

خاتوون!                                                                                                   
٤

بە منەوە شۆڕ
جیلوەی جەنازەی ساڵەکان

تا تابووتی مەمکت
خاتوون!                                                                 

٥
مەرگ 

لێورێژم دەکا لە تۆ
تا ئادرەسی کۆاڵنێکی تر

خاتوون!

دوو شێعر لە دیوانی «ژنانەترین 
دڵەڕاوکێکانی خاتوون»

 چاوەکی چاوەک
تەنکی تەنی

مابێتمابێت
زیغزی

ێ
ی چ

ڕبڕ
مابێی مابی مابێ

ی
ێعر بشێعر بڕک

ی
ب بر
م یی

هەهەنا
ش شتا تا

ت
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هەر ئەمێنم  هەر ئەمێنم
خاوەنی خاک هەر منم
شاری پیرۆزی حێامسە

لە هەناسە ناکەوێ
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نابێتە جێگای هەر کەسێ
چارەنووسی نەتەوەی من

دەرد وماڵوێرانیە
ژینوساید وکۆچی سوور و

فاجعەی ئینسانیە

سیمین چایچی

ی
الیەی ە

یییوودی
ی

ووودو
ەپەکە
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سین یان شین و 
که رێتی ی ...  

یانی و هانی به  
ته ته ر و جه ماوه ری 

فڵق تا ئه ژنۆ..
 با یان دیوار و به رد 

پێکه وه  ده بن به  
مه سخه ره 

یانی هه ڵڕژانی 
وشه  و شه وێکی ده وێ بۆ وه ی رێکی خه ی!

یانی زمان به" ژێ" و ترێ به ؛ ڕێ.. 
هه ر ڕێی وامان نیه  مه عبااااش چ جیاوازه  

بڵێم ته عباااا
یانی گاڵته  کردن به  هه موو ئه شکه وته کانی 

عقڵ مانگا ا ا یان کردن..
یانی شه رته  سوێند ده خۆم به  خۆشرتین 

خواردن شه وانه  گوێ نه ده مه  درۆکانت و 
تاد.

تاد. چیه  بۆقله  سه ماوه ر تا ماوه  سه ماوه ر 
نه بو وه؛  ده بێ به  سه ور و ماه  زیاتریش 

هه ی سه گ گ گ...
من ئه گه ر تۆم پێ ناخۆش بێ، ده بی به  ئه و

دڵپیسی ناوێکه  به  له شتا دووریان به هه رچی 
که شه فه ی "ئستیل" ه ! بۆ وه ی گوتت بۆ 

تێرناخۆی به و گه وره  و تریش  ش ش.. گوتم 
بۆ خۆت ئه که ی به  شڵقه فڵق

دڵپیسیی تا بێت و دڵ پیس کا ئه و خۆی به  
سێ چه شنی تر کردی به  چیرۆک و خوی 

نی دڵپیس ته ماح ئه کاته   تیاکرد به  پیاو و    
قه ڵه مه که شت ت ..  چیداوه   له و ده قه ی 

سه روه  ئه گه ر ژنێکی ئه حمه ق نیت ت ت...
هه ردووکتان! من یان ئه و  

ساڵەح سووزەنی

ئه م ده قه ی خواره وه  یانی هیچ چ چ؟
هیچ هه ڵواسینی وشه یه  به  بااڵی زماناا

یان له وجاندنی مرۆڤه  به  درێژایی گه وجیدا؟
شه رته  به  پاڵوی هه موو درۆکانت شه و 

نه چم م.. به  ته خته  نا سه خته  گوتنی 
ئه وانه ی سه ریان ده گۆڕنه وه  به  ناوڵنگرتین 

حه زه کانی
ئیشتیات مرم که  هه ر که  چوو چوو و 
شه رتی کرد به درۆ بۆ شه و و سه ختی 

ته خته ی نه ما تا هه رچی سه ریان به  دروونی 
که شکه وه  ده گۆڕی به  حه زی ناوشنگ بوو یا 
لنگ ده رچوو له  یاد و نیشته وه  له  قووڵتڕین 
ئاشتی با و ده سکی له شم که شه وانه  ره قرته  

له  ئاگری له شم
تا ئاوێ که  بێ ئه وه ی پیسرتین بێ 

شه کاوه یه  شه وانه  له  ره قه  نا ره ق ق ق..
... نا ده رچوو به  رسکیی هه ناسه  و شه ق 

بوو به  هه زاران سپی و یه ک دوو.. ئه گینا نه  
شه ڕ هه راسانه  و نه  کا ده که نه  هه مانه  به  

کتێب و به کا مرد تا هه موو ناولنگ و نا برا 
شنگ گیاترینه  ده عبایه  و ده عبااااااااا یانی 

چی؟
یانی و هانی و هه موو سه گه کانی ته مه ن 

من ئه سیرترین  تام بووم و به  رۆنیان ده زانیم 
م م .. 

فه له ک و ته له ق و نه مه ک و ته عام م 
م هه رنه مان و مان باشه  تۆ هه میشه  

ئه گریایت و باوه شت ده کرد به  هه ناسه تدا 
تا کوێ ێ ... 

- نا یانی هه له ق و مه له ق و ته ماته  به  
کیبۆرد و هه ڵفڕین تا سه فاره ت به  قافی 

ه دهبێ بهبێ به
گگ گ گ

 بۆقل بۆقل
د ؛؛

ۆ
د

ۆبۆ بۆیهیه ه هچچ چچچچ

خوخوار
تادتاد

ی

رهه ر رههقققرتهقرته هوانهوانه
ووه له له ق

یی نا
ل لهههووهه ووووهههه
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بۆ بەشمەینەتانی ئەهواز

الٰ نَرٰى 

نـەک خۆش نییە خەبەر، هەر قشـقەڕەش نەما
نەمـا بـەڕەش  بستێـــک  و  دادڕا  تەنـــکایی 
لۆرکێکـی گۆزە سـوور... کـوا ئاوە سـاردەکەی؟
مەمکـی بە بای شـەماڵ... داخم جـەڕەش نەما
شـلکێک بـە نازونـووز، ماچێک بە سـەد بەڵێن
هەنبانـە کـون بـووە و ئـەو دەسـخەڕەش نەما
ـ بە ناوــ بەنـد بوو بە تاڵەموو کەڵێـک هەبـووـ 
سـا کـەڵ بەکەڵ بـووە و ئەو غەڕغـەڕەش نەما
وەسـتا ڕەجـەب نەبـی و تۆپیـش تەیـار بکەی!
نەمـا پێمـەڕەش  تۆپـی شـڕ، فـت!  تۆپـی کـە 
کـون دەبـردە  هانـای  دەکـرد،  گـەڕی  ڕێـوی 
لێـی هەڵگەڕایـەوە و گـەڕ بـۆو گـەڕەش نەمـا
بێفـەڕ پـەرەی دەسـەند، پاڵنـەر بـوو گوێکـەڕە
نەمـا گوێکـەڕەش  ئـەو  و  نەمـا  بێفـەڕە  ئـەو 
ئاشـق کە ڕادەبـوورد، گۆبەل دەبوون سـەگەل
نەمـا سـەگوەڕەش  ئـەو  و  شـەوانەیە  ژوانـی 
بنووسـمەوە؟ چۆنـت  ژیـان!  پەڕتووکەکـەی 
نەمـا! الپـەڕەش  یـەک  ئیتــــرم  کـە  مـن  بـۆ 
دەرنەچـوو تاقێکـی  ژمـارد،  شـوکرانەمان 
نەمـا يَـــره»ش  َخـيْــــــراً  ذرٍَّة  «ِمـثْـقــــاَل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*   الٰ نَرٰى: نابینین؛ چاو ناکەین. ١٩/٧/٢٠٢١

گۆبەل بوون: گوێ قوت کردن.

عەزیز نارسی 

ڕەەڕە
ـاەمـا
ڕڕڕەڕەکـەڕەکـەڕە
ەمنەمـ
ە ەک ەەەەڕک

و
ەەنەمش نەمش نەمـ

دەبـرددەبـردە
ە ە

پێمپێمـپێمـە پێ!  پێپێپێپێم! 
ۆپیـ تۆپی تۆپیـیـشپیـش

ەو غئەو غ
 ت ت ت تۆپو تو تۆ
ووەووە وو ئەو ئە

ەبە ن
ووە ب

ـــبە بەــوو ووـ 
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ئنسان ١
من تەک واژەی سەر الپەڕه نیم

ک تام گوڵێ کاقەزین بگرم
خەاڵتێ ڤاڵتێ بێ ڤاڵتم

ئەر هەقم یە بوو یێ واژه بنۊسم
ئنسانه مەنۊسم

ئەر مەێتین قۊته بەین
دەریا هەس

هەر چێ مووشین بووش
هەر ڤەخت هێزه مەگرین، هەر هێز گر

ڤتنت یا ک هێز گرتنت
مەڕمنێ بارگای دووزەخ و بەهشت فرووشەل

ژین فرووشی نیه
ئەۆ ک ڤتێ

بییه ڤێنەی ژین
ئەۊ ک هێز گرت بییه ڤێنەی زەمان

ئەژ ئەقربەی سات بپرس!
ک ها ڤیرێ

کەس و کارم ئاشق ژیان
ئەر منە مەژیم

ئەر تونە مەژین
دەنگ ئشق ها ڤیرمان

منە مەنۊسم ئنسان
هایتێر تو بووشین ئشق

هایرتیش بێ مەرگی

ئنسان ٢
شەوێ ک خۊن مانگ

رووژێ ک خۊن هوێر، ماوە جەوهەر 
خودنڤیسم

نامەی ئەڕا دەر و دەرڤەچ ماڵ و ئاسارەل 
خاکە مەنۊسم

پەڵنگ سێنەم ڤازە مەورێ ئەڕای مانگ
کەمووتەر شێعرم مەنیشێیە سەر یاڵ خەیاڵ

شەوێ ک دار داخە مەکیشێ
شێعر ماوە پرسیار

مەنسوور مەپایە دار
داریش مەپایە مەنسوور

هەسیر مەپایە ئەینولقوزات
ئەینولقوزاتیش مەپایە هەسیر

بەقداد مەپایە هەڵەب
هەڵەب مەپایە بەقداد
ئنسان مەپایە ئنسان..

قاسم ئەرژەنگ (تاتە شەماڵ)

ۊ
نەم ڤا

ەەەمەمەنۊس
ی ئە

خ
نا

ت شت فرفروو فرووووشەرووشە

هە
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یەک 

بوونه به شمشاڵ، بوونە به نەی پەیت
بوونه به شەربەت، بوونه به مەی پەیت

ئەگەر بە گیانەن، پەی تۆ مەمروونه
ئەگەر بە دڵ بۆ، وەختەن بەر بەی پەیت

لێزمەی با من پێکانێ یۆ یۆ
هەر چیوێ وەشەن پێسەو شنەی پەیت

دەروێشیم تایسه نەکەردەن، بەاڵم
با بگنوو زکروو، کەروو حەی  حەی پەیت

خۆزگە بیاینێ بە پادێشایە
پاوە و مەریوان _ تاران و ڕەی پەیت

شوانە و شێعرێو تۆنا کناچێ
گڵوەم مەدڕوونه به هەی هەی هەی پەیت

دڵوەشیم ئانەن شێعرەم یاوۆ الت
پەوکەی منویسوو، شێعرێ پەی پەی پەیت

دوو

ورکەمەن ئاوی نیاوۆ بێخوو دارا، 
ورکەمەن

یۆ بواچۆشا تۆوەرداسێنێ وارا، ورکەمەن
ئەنده بۆقێم پۆوه نریاینێ دلێ مەردمیەنه
پێسه مێردزمەی مەوینو ڕاویارا، ورکەمەن
ئەنده وەختێوه تفەنگ دارێ مالنێ پەی 

کەشی
خۆفێ مەوزانێ دلێ هەرچی گۆوارا، 

ورکەمەن
چی ڕەشایی مشیۆ وەرپەنگوو چەمانم پەڕ 

کەرۆ؟
ورکەمەن هەرگێز چەمم نەگنۆ،هەسارا 

ورکەمەن
چن سەرەم مێشۆ جه گرمو قاڵوو شاری، 

تاته ڕۆ
ڕامنونیم کەردێ وێم یاونو هەوارا ورکەمەن

حەز کەرو ئی شێعرێ بۆ، ئەشکۆفه قەو 
دارانەره

یا نه، بۆ گەمنەو بیاوۆ، الو هەژارا، ورکەمەن
کۆپەڵێ منیانێ تارم، ڕا میاڤۆ بنبەسێ

سێوەرو ئا کۆپەاڵ، سەرمۆ دیارا ورکەمەن

پەرویز بابایی

ەم مێشرەم مێش
نەن

ەە
ننننمەنمەن

مەنکەمەن ه
ەەەەەە

کەکەر
ورکورک

یی
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حسێن حەیدەری

ر 
ێع

 ش
رتە

کو
ێ 

س

١
 مرۆڤ
 ده ستی ناوه ته 
                بینی شار
 شار بۆنی كردوه 
زه وی
 خۆی پێهه ڵ ناگیریت
با خرۆكه یه ی تر به دوزینه وا
زه وی تیدا به نێژین

بۆنی الكی شار 
          هه مووجیهانی گرتوه 

٢
وشه کان 

 به رده بنه وه 
له  هه یکه لی مرۆڤێکی بێ سنووردا                                    

بێ سنۆرتر
 له  سه فه ری _ با _

بێ باکرت له  هه ناسه ی
                          گوڵ.

مرۆڤێک
ببێته  میحرابی کتێب و

ساته  خنکاوه کان  

من
 توم له  ده فته ری

به یانێیه ک دا،
 که وه شه ی خۆشه ویستی مرۆڤت ده نوو

سییه وه                   
                                به جێ هێشت.

 

٣
بەبرژانگی عشقت

       چلۆن نوورساوە شێعرێ
کە سەد دیدە و دڵ 

             بە بەنداوی خۆی دەخات!
بەدەشتی سپێنی چاوتا 

         گەر بێت و بایەک هەڵکا
 بە شەقامەدا 

               چ ندها دڵ شێت وسەرگردان 
دەکا.

ببەخشە 
   بەم کۆاڵنەدا

         عەتری گووزەرت 
                                    رۆژانە 

  تا بەمێنێت نەفەس 
            لەناو سییەکانی 

      عاشقێکدا.

پ
ەر بێتگەر بێت

ەدا

تی سشتی سپ
گگە

 س
گە
تیتیتیتیشتیشتی
              

ششششتشش

کەکە س
                                                                 

ووجووج
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هەرسەت ئازادی
خـــــوەش وە هـــاڵ مـــەل فـــڕەی بـــاڵ دێرێ
ئاســـامن و زەوی هــــەر جـــوور مـــاڵ دێـــرێ
دۊنــــێ تەنیـــا  وە  هـــەســـــتی  و  رسوشـــت 
هــــــەر شــــوونێ خــــاسە لە دنیـــــا دۊنـــــێ
لــــــەو کــەشــکەشـانـــــە فـــــڕێ وە ئــــــازاد
لــــــە تـــەمـــــام جەهان نــــــوڕێ وە ئـــــازاد
نـــە خەمـــێ دێرێ نـــە کـــەس خەمین کـــــەی
نـــــــە جـــــوور دڕنــــدە دایم کـەمـــــین کەی
ئــــــازاد و ســەربــــەست خــــیاڵێ نــــەیــــرێ
شـــەڕ و شـــووم لـــەوەر چـــــەو کاڵـــێ نەیرێ
بــانـێ لـــــە  بـــــەرزە نیشـێ  هــــــــەر کوورە 
شـــــنەی ئــــــــازادی دەیـــدن لـــــە گــیانــێ
نـــــە دەرد و نـــــە ژان نە جەنــــگێ دۊنـــــێ
نــــــە زەخــــم کــاری جــــای شەنــــگێ دۊنـێ
لــــــە گ واڵتــــــێ بــێــتــــرس ســـەفەر کەی
وەرەو ئــــازادی گشـــــت ال خـــــەوەر کــــەی
هــــــــاوڕاز گــیانـــــی دار و بـــــەرزیــیــــــە
ســـەربـــەرزیــــیە وە  کـووچــــــێ  و  هـــــاتن 
گــەشـــــت دنــیا کـــــەی وە هـێــــــز بــــاڵـێ
منیــــش هــــەر ویشــــم خـــــــوەزیە وە هاڵێ

کاوە خورسوی 

ێـێ
گــیاگــیانــ
ۊنۊنــــ

ە 
گــ گە ە

ــــلـــــە
ڵــ

لل
 کاو کاڵ

لێ

 ێ نـ
و کەو کـەو کاڵ

ێێ
ــەوــەو

خـــخــــ
چچـــــە

ت خت خــ
ـــدەـــدە د

تتتتتت
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چاوت کەوە گیانە

ئەو خێوەتە ژوانگە نییە
حەشارگەی جەردەودزە،

لە تەموتۆمانی ڕێگادا 
ئەیانەوێ ڕووناکیامن بۆ نەمێنێ،

چراکامنان ئەڕفێنن،
چریکەمان ئەخنکێنن

چاوت کەوە گیانە
چاوەکانت چرای چاوی

                      ئەم شارەیە!
شارێ مانوو، زامستانێ،
   تاریکستانێکی تینوو

کە چاوەڕێی ئاسۆی ڕوون و بەیانییە
چاوت کەوە گیانە

خێوەتی شەو،
کۆبوونەوەی تەور و پاچ و بێاڵسنە!

ئێمەی مانوو لە جەوری شەو
بەجێ ماوین لە کاروانی یارانی ڕۆژ

ئەسیر و دیلی دێوی شەو!
چاوت کەوە گیانە

حیکایەتی دار وکانی بڕایەوە
ماسییەکانیش،

ڕێگای زەریا نادۆزنەوە
تابلۆی ڕێگاکانیش هەڵەن،

      چاوەکامنان نایخوێننەوە
چاوت کەوە گیانە

"شەم"ەکامنان، چرۆی چرای
کازیوەیەکی ڕووناکن،

       کە ڕۆژی خۆی دائەگرسێن
ئەوڕۆژەی کە هەنگاوەکان

      بەرەو پیری هەتاو ئەچن
لە لووتکەدا، ئەگەن بە یەک

من ئەزانم ئەو ڕێگایە،
       تا کاکێشانی خوا ئەچێ...

شوێن پێی جێاموی ڕێبواران،
               هێڵێکی بێ کۆتاییە،

نابڕێتەوە!
چاوت گەوە گیانە،

بانگەوازی ڕێبوارانی کاکێشانە،
هۆرەی خەمی زامدارەکان،

چریکەی ڕۆحی ئینسانە!

فامتە حیجازی 

و پیریرەو پیری
ئ دا،

ی کەی ک
رەوەرەوەرەو
ەیۆژەیۆژەی
ە کە ڕ

ۆژۆژۆژەۆژەڕۆوڕۆژە
        

ک
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شاربەدەر
ــم ــەك و رۆیی ــتە جانتای ــم خس ــی خۆم ــی ئاوارەی خەم
ئــەم چیرۆكــەم چپانــدە گوێــی كــڕی شــەوبایەك و رۆییم
ئێوارەیــەك لەگــەڵ ئێــش و ژان و خەمــا لەدایــك بــووم
گریانی خۆم خســتە دووتوێی ســڕی ســەودایەك و رۆییم
نیشــتامنم لــە نێــو دڵ و شــیعرەكامنا حەشــار دابــوو
دڵیشــم دایــە دەســت پێلــی چــڕی دەریایــەك و رۆییــم
ــە ــتە تۆزاویی ــەو پێدەش ــەر ئ ــە س ــەور باریم ــەور ه ه
ــم ــەك و رۆیی ــی گیای ــی سیس ــەی دڵ ــكاندم تاس ــا ش ت
ــت ــا دەبیس ــەنگەر و چی ــە س ــیامنیم ل ــی پەش هەقایەت
گریــام لەگــەڵ بــەرد بــە بەردی شــاخ و چیایــەك و رۆییم
چــاوم لێــك مــۆڕ دەبوونــەوە و پەنجەكانم لێك رادەســان
ــم ــەك و رۆیی ــام تەمای ــرت نەم ــت و ئی ــم ناش حەزەكامن
ــوو ــە ســەرقەتاری ب ــوژەی گای بن ــە ڕێبوارك ــەو كاروان ئ
زانیــم دەمخاتە نێو گەرووی ســووری حەزیایەك و ڕۆییم 
نــە بــاوەڕم بــە ئەســتێرە و مانگــە، نــە تیشــكی خۆرەتــاو
وا بوومــە دوا ترووســكایی كــزی چرایــەك و رۆییــم

رەسووڵ سوڵتانی

ی
ــت ــتیس س

ــ ــ رۆیی رررۆرۆییو رۆیو رۆیییرۆیی
تۆزاو تۆزاوی

روو وووو

یــەایــەك
ــتە ــتەەش ش

ریایریایــ
كامنا
ەەەرەریدەدەر
ەكەكەكەكامنرەكارەكامنەكامناەكامنا
ی سێی ســســڕیســڕییڕی ســڕی ســ

 و ژ و ژان
 گو

 وش ــش و
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لە خۆر دەدوێم
بەیانییەک لە خۆر دەدوێم

زرت و زیندوو،
خۆرێکی نوێ،

وەک هەناسەی پاش منەبارانێک
کە لە ئاسامنی کۆترە سپییەکانەوە

دزەی کردۆتە ئەمدیو
بە حەیرانی قوتابییان دەبم

کە گۆنایان بە خۆری نوێ دەپشکوێ و 
جانتایان پۆلێک پەپوولەی نێرگزەجاڕی لێ 

هەڵدەفڕێ.
هەناسەم بە ودمییانەوە گرێ دەدەم،

سەرمەست، حەلالج ئاسا
دەمبە واڵت 

دواهەناسەکانی چوارچرا بە سیپەلکمدا 
دەشنێنەوە،

پیرۆزە زاتێک 
پێشەنگێکی پڕ لە بڕوا

وێردێک لە چەشنی ڕۆحە سەوزەکەی 
دڵدار

بە ڕوخسارمدا دەپڕژێنێ.
لەگەڵ مندا دار و بەرد و ئاسامن و 

خۆریش 
ڕەنگ دەگۆڕێ،

من دەمبە واڵت و تۆش ئەی کیژ 
ئەی ڕوخساری قەت نەدیرتاوی 

زەردەخەنەی ئەمدیوی چیا
مەلی نیگات، 

لەسەر خەرمانە خەونی سەدان ساڵەی وشە و 
شیعرم چینە دەکات. 

بەیانییەک لە خۆر دەدوێم
لەو گوڵە گەمنانەی 
بە کەروێشکە و ناز 

بۆ سەر خوانی بووکێکی ڕەزاسووکی ئەم 
هەرێمە

بە دوو دەسامڵە و سەما دەڕۆن
لەو شەوانەی وا 

هەزاران ئەستێرەی ماچ 
بە ئاسمەنەوە زریوەی دێ و لە دڵیاندا 

حەقیقەتێک لە خۆر دەچڕێن
لەو سێحرانەی لە قەد پاڵێک

شەماڵ بە دەم مزری چووزەرە ڕێواسێکی 
تورتەوە

شەرعی گواڵن دەکا.
بەیانییەک لە خۆر دەدوێم

ئەوکاتەی وا 
بۆتە ئااڵ و 

لە نەزمی ترپەی دڵی من
سەرمەست و شاد 

دەشنێتەوە.

شەماڵ ئیسامعیلپوور

ە

وا وا 
 لە
وا وی ووووای

وو
لک لەک لەیەک لە

شەرعشەرعی
انەیان

توتورت
شە

ت

دەددەدەدەمدەم،



                         
ژمارە ٠١٠١، هاوینی ٢٧٢١

بپشکوێ لە من، ئەی عیشق!

بپشکوێ 
لە من 

ئەی عیشق!
وەک بێزووی خاک،

بە تامی سەوزایی بەهار.
بە چەرموویی گوڵی گێالس،

بەسەر گۆپکەی سەرچڵی دار.
وێنەی بااڵی، سەوڵ یاخود کاچ

وەک شەکراوی شیرینی لێو،
بۆ تاسەی ماچ.

بپشکوێ
لە من 

ئەی عیشق!
بە تینی گەرمایی هەتاو،

لەسەر پشتی توێ خستوویی 
بەفری بەرنسێی کوێستانان،

بە میلۆدیی پرزەپرزی 
دەنگی نەرمی ڕنەی باران ،

دەست بە کاکۆڵی خەونی ژێر 
دەواری نێو ئێاڵخانم دابهێنە

بە خوڕایی، هاژەی نێو قەڵبەزەی بەفراو!

بڕوێ لە من 
ئەی عیشق!
لە ڕەشبینیم،

تاڵی باریکی تیرۆژ بە، 
بە کوناوەجگی تاریکیا

بخزێرە ناو ناخی دەروون،
وک ڕووناکی، تیلەیەک لە چاوی گزنگ،

کە کۆتایی 
بە تارمایی 

دوا تەقاالی شەوگار دێنێ و 
بۆ ژیانەوە،

هیوا ئەزێنێتە چاوی
تاریک و ڕوون!

ئەی عیشق،
بڕوێ لە من!

بە هەرێمی ماتەمینی لە 
تەم  نیشتووم،

هەڵکە لە قاقڕستانی 
زەوقی مردووم.

بە سووکایی باڵی «با» 
بێ،

بە مەستیی شەرابی پاییز
بە بۆنی سمڵ و مێخەکی 

بەربەرۆکی بەهاران و 
بە بەرامەی نیشتامنم

بە دەڤەری 
دڵتەنگیام،

بە هێواشی گوزەربکە.
بشکوێ 
لە من 

ئەی عیشق!
تا سنەوبەری هۆنراوەم،
لە ویشکەساڵی تەنیایی،
هەم شکۆفە بگرێتەوە.

تاکوو ژیان 
بە ڕەوانیی  و پاکێەتیی ئاو،
بە قوواڵیی شینیی ئاسامن

جارێکی دی،
مانای خۆی وەربگرێتەوە!

بپشکوێ 
لە من 

ئەی عیشق!

ئاکۆ ئەلیاسی

قشق!

یی
ێێ 

یامیام
ێواشهێواشی

ێێێێێێ

بب
دڵتدڵتە

ەبە

بە
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Ezîz Nematî (Avashin)
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 ١
بااڵم ناگاته 
بێڕەحمی بەیانیان
ڕەش دەتنووسن
نە لە مۆسیقای قژەکانت،
 لە بێ بەزەیی تەنیاییەکدا
هوا خنکاوە،
له هەڵفڕینی هەناسەیەکدا
الیەالیەیەک بە دەم باوە 
دەڵێ:
مەرگ ناتوانێت 
ڕۆحی یاخی داگیر بکات،
ئاسامن!
بە قااڵوەکانت بڵێ:
هەورەکان ڕانەگرن،
ئەم دارستانە تینووی هەناسەیەکە
لە بارین،
ببارە باران، ببارە،
لێرە تەرمێک خەوتووە،
با هەموو ئاواتەکانی هەسنت 
و ڕێگای بستێکی ئەم خاکە وەربگرن،
تا نیشتامن
 هێواش هێواش 
ببێت بە ئااڵی دارەپیرە.

 ٢
 دامەپۆشە بە شەومنی نەبوون

هێشتا 
دارستان بە مۆسیقای ئەوینم

سەما دەکات
گوێم پڕە لە چیرۆکی خۆشەویستی

 دەم ئەنێم بە گوێی باوە،
کراسەکەم

پڕ ئەبێ لە گوڵەهێرۆ،
لە ناخمدا تەرمێکە

تامی نەهاتنەوەی ئێوارانت،
بیرەوەرییەکانت بۆنی بارانی پێوەیه

لە هەر کوێ ئەینێژم،
خۆی به گوێمدا دەچپێنێتەوە،

کام حەزت
 بکەم بە سکااڵ

کە هەموو کات بە تینی حەزەکانت
ئۆقرە بگرم
من نازانم 

لە کامە ئامێز ئەگەڕێیتەوە
کە بۆنی جەستەت 

لە پێکەنینی هیچ گوڵێک ناچێت
  دەزانم

هەموو کات 
دوایین سوژدەم

باوەشێکە لە خۆزگە
لە لێوە رشمنەکانت.

هەموو کەسێکم خۆش ئەوێ
جگە لە تۆ

منت لە خۆما ڕفاندووە
لە کامە ڕێگاوە هاتووی

کە هەموو ڕێگاکان 
لە هەڵکەوتی بێ وەختە ماچێکتدا ون بوون

من ماومەوە
لە کوێرە ڕێگای ڕوانینی تۆ

کە هەموو ڕۆژێ لە بێدەنگی لێومدا
ئەبێت بە شێعر و سکااڵ و شەرمی باوەشت.

لەیال گورگانی
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جارێوەتەر وێم م٘دەو زەردەخەنەیتەر
بوو بە شاخو 
چەنەم ویەری

هەتا نەبیەی سکەڵ
نەزانام

گیانت چن گەرما
هەتا نەبیەی شۆڕەبی

نەزانام
سێوەرت چن نەرما

بیرەوەریت نەگراونام
نەزانام 

چ ڕۆخانێوە بیەیتەنە مدران
وێم م٘دەو دەساتەرە

پاسە مزانو
ڕێوازو سەرکەوتەیا
قامەتی سەوزیتەرە

تا بوەوو وەهاری گیرو
ئاخستانا دڵو من

ئێشەو مەزانی
چ رسوودێو خەزانا

چننە پایێزێ مێامنێنێو
پەی مەرگوو تۆ

شیوەن کەرا
خۆزگە دیسان

سەنگەر بیایۆ دەسگیرانەت
خۆزگە چیا بیایاوە پشتیوانت

وێم م٘دەو ناڵەیتەرە برام

با خەبات بۆ بە دڵدار
زەمین کڕێوەن
مەگەر ئامایت
سەهۆڵ ماڕۆ

مەگەر ئامایت
بۆ بە مێژوو عەداڵەتی

ساڵهان،
تابلۆ تابلۆ

خۆڕەمی وارانی کێشمێ
بێ ئانەیە تەڕێ بیمێ

قۆزی مانگە شەوێ ماڕمێ
بێ ئانەیە

شەوەزەنگەنە فڕیای بیمێ
ساڵهان

شەماڵ گلێران
ساڵهان

باغەوان هەڵقەڕێزەش نەزڕیاینۆ
بەشکەم چەمەڕوانیش

مڕیۆ  
چی ڕوانە

دەسوو شەماڵیش پەوە دریۆ

ئەحسەن رەشیدی

 تەڕێیە تەڕێ
ش ە

ی وارای واران
ەەیە

ر و
یە

یییی ومی ومی و
تابلۆۆ تابلۆ

ممممەمەم

ساساڵ
تابلتابلۆ
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وه هار هات و ت ناتی

په نجه  مانگ هات و له  الشاخه ی ده وار
مانگ و هساره هەاڵت

لـه سه ر په چیه  
له  شه وق ئــاگر

هزار ئاگر به ر هات و ت نـاتـی.
ده روه ن ده روه ن رسه یوان

په ل په ل سه ركه ش
هه ور هه ور ئه مڵەقۊت

تووقیا له  ئاو،
دۊه ته یل ئێڵ،

گه ل گه ل و ڕه م ڕه م،
هاتنه   سه  یران الو و  ت ناتی.

كه له وا هڵم گه رم گه رمه سێر هاورد و  
شاوه ی باڵ سیه پرۊسنه ک،

له  ڕێ دۊر و دریژ قه ریبی 
وه  قه تاره ی قاز قو ڵنگ له  كه وكه وی 

ئاسامن و 
بوو ئه تر موورت رساو

تا قەاڵ هات و ت نــا تی.

گوڵه زه رده  مینگەو میلكان خس له  
چیمه ن

سه ر تاش زڵف كیشا له  چه وێڕ
گه نارس و سه رسه وز

پا نان له  ته نكی وێیار،
زه نگۆڵه ی یه خ زاخاو،

ترنگه ی هات و ت ناتی.

خوڕه ی ئرمێس سیه ڵ چه وه یلم شكان
هایده  كوو؟

ئه ی سه ونزتر له  قه ره قاج رسەیوان 
هه ر دۆ چه وم هات سۆمایان
سۆمایان هات و ت ناتی!…

سەعید عیبادەتیان 

و سه و سهرس
هنك

ڵڵش زش زڵڵف
و وورس
تاششتاشتاش تاتاتاتاشتار
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کولسووم عوسامنپوور

دوو شێعر 
١

شیعرێ عالێ
وەیالن و شۆنە و شیعرانا

شیعرێ بێ دەنگێ هەوارا
نانێ پەی شەوە و هەژارا

بڕواتا بۆ
شیعرێ نییەنێ دلێ دیوانوو کەسینە

شیعرێ ئینێ دلێ دەس و تاتە و مننە
دلێ سوورە هەراڵەینە

وەر کەمەر و کاکەیمنە
وێرەگا کۆسااڵن مێوە

ئینێ الو جوانی ئەَدێمۆ
کە وەخت و بانە ناو و یانەو «خانینە»

بێ چێر و لیتەو خانیوە و ناواشاوە
شیعرێ یانێ

کۆڵە چۆکڵێ من و کناچە رەفێقەکام
چەمی براڵوە تااڵ پەی براڵەکاما

بڕواتابۆ
هیچ شیعرێ

ئننەو بێ دەنگی شمشاڵەکێ تاتەیم
منش نەسۆچنێنا

شیعرێ چا واڵتو ئێمە
یانێ مەجنوونێ گوم بێی

لەیلێ وێڵ وێڵ
گێاڵ شۆنیشارە

بەاڵم...!
نا...نا...یانێ

کۆسااڵن و بنەو هەژگا
تەقەو کاڵشا و نەگێاڵوە.

***
کۆسااڵنێ ئاواتی نە

گجار وینوو
مارەم بڕا

پەی ڕیواوەو و دلێ خڕا
پیچکی سۆڵ، گیواوی تاڵ

چۆپی رەش و بە بەزمی «نا»
زەماوننە و مننە ورپڕا... 

(٢)
زەمین

ماچا زەمین
مێ دەورو وەرەتاویرە

چن شەو و روێش پەنە مشۆ
چننە ئامێنا دەورترە

هەر شەوەنە و
رۆم پەی مەبۆ.

ه

چچ
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دەخیلتان بم قەفەس، 
یەڵدایەکی شەختەبەندە
هەرەسێکی ژان گرتووە

بۆ هەڵفڕین
چرۆ ئەکا

 منیش
تارمایی نیوە گیانی سێبەرێکم 
نووزە نووزی شەمم گوێ لێیە

لەم هەرێمە یاساخە
بە بااڵی خولیا بۆ قاوییەکاندا

دادەگرسێم و 
لە التراسکەی حەزێکی شەمزاوەوە 

دێمە باران
پەنجەکانم چەکەرەیە و 

کۆرپەی چاوم تووش و السار.
 ٭٭٭٭

بەشکم... بەش کات
بەش بەشی کەی لە پۆل پۆل

بۆشایی ئەوکی پەنجەرەم بەر نادا و
بۆشاییانەی گزنگ

سنوور نابەزێنێ
بە تۆوە دەپەرمم ئادەم

مەگەر بۆنی سێو
پەشگەزمان کاتەوە لە مردن. 

شلێر ئووال 

چ
٭

ەش

ی چاوی چاو
٭٭

چ
٭

یییی چی چی چ
ەکانجەکانم

ەیەیەیەیپەیپەی

دێدێ
پەنپەنج

د
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 (١)
ناونیشانی ئــاوەدانی

فه رمان درا
بانگیان کردی!

ئاسامن رەنگی هەڵپرووسقا
هەتـاو دڵی بۆ چرکەیەک له لێدان 

کەوت
هەور نەڕاندی:
بیـژی وا بێ..؟

زەریـا دای له پرمەی گریان.
***

دوو کورتە شێعر

(٢)
 ڕەنگ

له ئێوارەی شەقامەکانی شارمدا
لەم گوڵخار و نارنجییه زیاتر نەبێ،

ڕەنگێک نییه
خورپه خاته دڵ و دەروونی شێعرێکم،

سەفەر
پشتی شاری چەماندووه و

 له چۆاڵیی شەقامەکان
رەنگەکان هەر ڕەش ڕەش ...

 تەنیا ڕەش ئەنوێنن.

بەیان عەلیڕەمایی

ن هەر
یی
نننکان

ۆاڵیی
شا
ۆۆاڵۆاڵچۆاڵی

پش

 ل ل لک ل له 
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«وێتانە بێ و بێبەش جە وێت»
 

کرکەو سۆزیت
تا ول ھەنار ــ ئاسامنێوە
                    ئاھەنگ
                   ئاھەنگ

                  سیاوڵە بەزمێ
جە مەحشەروو چەمەڕایی

                  گۆچیاینە .
کناچێ شاری

ناماو ئاما
ھەر چند ئاما ، وەزناش سۆسکەو 

کەمانچێوە
دەنگێ و
دەنگێ و
تۆ ، تا…

سیاچەمانە ، ئاھوورایێ :
خونچەی حەزیا .

: ویتانە بێ و بێبەش جە وێت
ئی ئاھەنگە

           یاسین وارە
              ــ چەمە سیاوڵەکات بێ کڵە 

منازە ــ
بااڵش باڵنا، چەنی ؟!

جریوەش خوونا ، ئاوی ــ چەنی ــ

لەنجەش شۆخنا ، پەیکێ ــ چەنی ــ
چەنی چەنی چەنی چەن…

                  ــ ئەگەر وێت نیات 
شەریکاڵ وازە ــ

گردش ھۆرنەورۆزنیا
ئاھەنگوو تیسکێ دەنگی. تا …

کناچێ ئێگەی
گۆرانیە : وەسێن بااڵو تاسۆخێوە

بێ ھەنار
بێ سیروان

شاھۆرامانی !!!
 ــ چڵێ ــ

چڵێ ولەو ئۆخەی ــ تەنیا ـ
ساڵمێنە رێحان.
ئۆخیا … ئۆخیا.

ڕەووف مەحموودپوور

 ئۆخ… ئۆخیا
ێحرێحا

ئ… ئ… 
رێحە رێە رێ
ەولەو
نەنە رنە رنە رێنە رمێنە ر

چڵێچڵێ
 ـ
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سابیر عەزیزی                                                                                                                                        

باوشیمەنە بازووتەرە...
                                                                

تاجادەو دووریەکات
و

بارەمتەو تەنیاییت
جە شانەهەنگوینوو وەشەسیایینە

سەرو لەمێوە بال...
خاس خاس، ساکیەرە...

چینەی زیاتەر
قالپەو پاو ژیوایت

بە تەوەن ترازوو سۆنەتی
قڵیش نەبۆو...

ئارام ئارام، ئارام گێرە...
تا کوتەکوو حیجابی

شەونەموو زۆڵفە سیاوەکات
جە شۆڕەشوو سەرساحبێ شێتینە

بە تااڵن نەبەرۆو...
بێدەنگێ پرخە دەوەنە...

با گۆراڵی سەرو لچات
دەشتەو ئۆفانە
پەخشانێ با...

سەرسمێ سیاواو خۆرافەی
عەرسێ پایزە وارانێنە

هۆرشا نەپاچا...
شش دانگوو کۆرپەو باوەشێم

هینوو تۆن...
هێمنی بااڵو تەمەنییت
جە هۆردووگاو بێوەیینە

تا عۆمرێوە...
مێردەزمەو هەراسانی

و
ندامەتی وێ سۆچنای...

ئاهەنگوو ڕۆزگاری
و

تەلیلەو وەشبەختی
تنگیۆوە...

ئەرێ     ئەرێ
باوشیم پەی تۆۆۆۆۆ

ووە...
و هەرمەو هەر

ووووەمرێوەمرێوە..
رر

ێو ێم رێرێرێرێوم
ردرردهۆرد هۆردو

ههێم
ەجە
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هایکۆ

ترجمه انگلیسی (مسیح طالبیان)
وەرگێڕانی بۆ فەیلی: مستەفا بەیگی

لەیال رەزایی

ئه وه ڵین به فر
سنووره کان دا ئه پووشنێ 

سپیاییه که ی
***

اولین برف
مرزها را می پوشاند 
سفیدی آن

***
first snow…
it’s whiteness cover
the borderlines

***
دە 

سەر رێ 
زێدەگەم

دە گشت هەنازی
دە بان سه رم

مانگ
***

در راه زادگاهم
در متام طول مسیر

ماه باالی رسم
***

my hometown path,
all the way the moon

above my head

بڕێ ئەور سپێ
گڕ وە گڕ وە شێوەێلێ

تاسەێلەگەم
***

 ابرهای سفید
هر لحظه به یک شکل

آرزوهایم
white clouds,
every moment my dreams

form a different shape
***

تەنیا نییم
تەقەی دارسمنەکێ
خش خش وەڵگئەمار

***
 تنها نیستم

صدای دارکوبی از دور 
خش خش درختان

***
I’m not alone,
a distant woodpecker’s 
sound

in rustle of the leaves
***

بەتاڵەو دبێ
وەرد کووچ پریسنەک

پەساپورتەگەم
***

 باطل می شود
در فصل مهاجرت پرستوها

پاسپورتم
***

my passport validity
expires with the swallow’s 

migration season
***

یەک، دو، سێ، 
چوار

کلگەێلەم ژمارم
چشتەێلێ دیرم،

چامن
****

 یک ، دو، سه، چهار
انگشتانم را می شامرم

هنوز چیزهایی دارم
***

١,٢,٣,٤,…
counting my fingers,still
I have some things

t s
***

hape
ms
e

آر
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جەلیل ئازادیخواز

لەكوێوە دێت؟
 بۆنی كام سەرزەوین ، دەشت و شاخت لێ دێت !

هەناسەی فێنكی كانی و
 ئاوێنەی چاوی كام ڕووبار هاوەڵنت؟

لە كام زەمەنی نەهاتووی ژینەوە دێیت.
لە كوێنەی

 ڕۆژە ڕۆشتوەكانی بوونەوە هاتویەوە؟
كام پاپۆڕ و كام كەنار و كامە زەریات لەگەڵە .

بۆنی كام سمڵ و كامە مێخك و سوخمە دەدەی .؟
لە كام چیرۆكی شەو و سپێدەی غەمگینەوە 

لە كام سەفەری ماندوو، 
لەكام هەنگاوی شەكەتی ڕۆژەوە دێت. 

نە شەهرزادی و نەگێڕانەوەكانی هەزار و یەك شەو. 
ئەی لەكام 

هەزار و یەك شەوی
دڵەڕاوكەو بۆسەی مەرگ و 

شاژنی ماندووی چاو پڕ وەنەوزەوە  دێت!
نە پەلی داربەن و نە زمانی چقڵینی بەكر 

ڕایان نەگرتی!؟ 
هەناسەت وەك سوارێكی تەریكی دم دم سوورە.

چریكەت لە شازادەكانی هەوار سووتاوی هەگمەتانەو
چەمەری شیرین دەچێ.

ئەمە 
خاك و خۆڵی كام بەشی دڵمە بەسیامتەوە ،

مەزەی بەهێیەكی كاڵ دەدات.؟
نە لە نەخشەكانی قاڵی دەچیت ،

نە لە تانو پۆی 
بەردە یادگارێكی بێستوون ،

هەزار ڕایەڵەی قاڵی و
هەزار بەردە یادگاری، كەچی.!

ئەم هەموو هەوراز و نشێوەی 
ڕەنگت،

ئەم هەموو نەجابەتەی خاك و
ئەمەك نەناسیەی منت 

لەكوێ هێناوە .!؟

ەمئەم هە
ەمەكئەمەك

ڕەنگڕەنگ
ئەئەئەئەمئەئە
ڕەڕەڕە
ئئە

ووو و یر ور و ی و یە و یەكی رر
ت. ت. 
ررررزارزار
ە دێتوە دێتێت.ێت.

دەیێدەی
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ئێرەوە داخی  و  ئازار  دەس  بە  بێزارم  هێندە 
پەنجێرەوە لەم  ڕۆژێکی  خۆم  ڕۆحی  هەڵدەدێرم 
دەبرد ڕووناکی  ژوانی  بۆ  دڵی  تەرزی  تۆ  ئەشقی 
ئەستێرەوە! باوەشی  دەنامە  تاریکی  گیانی 
هێندە ترسابووم لە ساتی پڕ لە خورپەی ژوانەکەت
لێرەوە! مردن  تاوێری  سەر  لە  دڵ  هەڵدەچۆقا 
دەرکەکەت دەکوتێ بە بێ وازی دڵەی بێ وازی من
خێرەوە چاوی  بە  خوایە  لێم  بڕوانە  و  بیکەوە 
دەژی باوەشتا  لە  دێ،  بیرم  لە  تا  تینووم  ڕۆحی 
بینێرەوە! و  تێوەدە  نیگاتی  نووری  زەڕڕەیەک 
تاکوو ئەوپەڕی بوون هەڵچنی ئاهی دڵ شاخێکی 
هەڵدێرەوە! و  چڕ  ڕێ  لەم  دەگەم  پێت  ڕازەوانم 
دەبەن نانێ  بۆ  سوجدە  چاوت  خۆری  ئاشقانی 
کۆشکی خەندەی دوژمنت هەڵچوون بە ورگی تێرەوە!
بێکەسیم ژینی  ژانە  تاریکەاڵنی  نێو  دیلی 
ڕادێرەوە! دڵم  بۆ  سەرنجت  خۆرێکی  چاوە 
جەستەکەم توێ توێ کرا، هااڵیە پێم هێڵی سنوور 
مێشکی شاخم کەوتە ژێر چەکمەی ڕەشی نامێرەوە
لەرین هێنا  زەوی  زارۆ  و  ژن  زیڕەی  زایەڵەی 
بسپێرەوە! دڵێ  هاواری  بە  دڵ  جارێ  تاقە 
ڕوام  خاکە  لەم  قیژە  و  زریکە  و  زیڕە  لەگەڵ  من 
بلوێرەوە! گڕی  پڕ  ئەوکی  چوومە  الوک  بوومە 
حیا و  شەرم  مرد،  جوانی  تۆرا،  پاکی  واڵتە  لەم 
بوو بە پووش و جرجەمشکن دەچنە چاوی شێرەوە!
چیا و  چۆم  سەما  دێنێتە  کە  واژەم  زایەڵەی 
ئامێرەوە سەد  بە  شێعرم  بۆ  نۆتە  کڕنۆش  دێنە 
سەندووە بڵێسەی  زامارم  شێعری  جەستەی  یاوی 
ناخی سەوزی گوند و چیمەن و زەنوێرەوە! چۆتە 
ئارەقی ماندوویەتیی ئەم وەرزە سوورانەم هەموو
جووتێرەوە! گەشی  نێوچاوی  بە  هەرمانن  کانیی 
سەدەم ئەم  سیامی  لە  بپڕژێنە  چاوێ  شەومنی 
بژمێرەوە! دڵپڕم  هەڵەبجەی  و  سەردەشت  زامی 

سکااڵ

ئەمین گەردیگالنی
وە!
رینرین
ە وە!ە

وەەوە
ینینینینرینرین

وونوور
ووەوەێرەوەمێرەوە

ڕڕ
هێڵیهێڵی س

ڕڕ
ی
مڵم ڵم 
ژیژینی
ڵڵڵڵمدڵدڵم

ب بە
ژینژین

ونوون
ژژ

بۆ بۆ 
وونچوونچوونب

دەدە
ڵچوڵچو
سوجسوجد
 هەڵت هەڵچ

ڕ ەمەم 
سو ست  ت

و
لەم لەەم  لەمم 



                         
ژمارە ٠١٠١، هاوینی ٢٧٢١

چەمام مێژووما  کۆنە  ئێسکی  بارستی  ژێر  لە  من 
زلکوێرەوە؟! چەکی  و  گوللە  ڕنووی  بن  بکەومە  بۆ 
بەندەنە و  شاخ  و  تات  و  تەالن  جێم  تەمومژ  وەک 
تاوێرەوە؟ و  تەقتەق  ئەم  سەر  بە  بڕوێم  کەی  تاکوو 

ئەکەم  هاوار  ئەنفالەوە  ملی  پڕ  قوڕگی  لە  من 
هەولێرەوە! زامەکەی  ئاسۆی  لە  ڕووتم  چاوەڕێی 
سنە و  سلێامنی  جەرگی  گڕەی  داوم  گڕ  ھێندی 

مبدێرەوە  دەڵێ  دیدەم  بەر  دێتە  سینەم  جاڕی 
گازندەمە گاتاکانەوە  سووری  نۆتی  لە  من 
ژێرەوە! لەم  لێم  بگرە  گوێ  ناگەڕێم  بۆ  سەرەت  ئەو 
دەکەم بانگت  سیانیدەوە  دووکەڵی  جەرگەی  لە  من 
خەنجێرەوە؟! و  ڕم  کێوی  پشت  لە  دەنگم  دەگا  پێت 

من هەناسەی سەوزی ئاڤێستام لە سینگ دایە، دەژیم 
بێرەوە! هەم  با  و  ئاو  و  هەتاو  و  مابێ  زەوی  تا 

من گڕی ئاتەشکەدەی زەردەشت لە  ڕەگام بۆتە خوێن 
شمشێرەوە! سێبەری  و  کەوان  کەپری  بن  ناچمە 
کەرکووکییە پشووم  و  ڕەگامیە  لە  کرماشان  خوێنی 
ئەزمێرەوە! بەڕێی  ناوە  کۆڵ  لە  قامیشلیم  ژانی 
ڕەبەت نەورۆزی  سووری  پشکۆی  ڕۆحمدایە  لە  هەر 
سیسێرەوە ئاورگەکەی  ژیلەمۆی  پیری  بە  دێ 
من بەرخۆدانی  هێزی  ئەمڕۆ  عەفرینە  غیرەتی 
پێرەوە و  دوێنێ  لە  کۆبانیم  و  شەنگال  ورەی  پڕ 
هەڵبووە دڵدا  لە  مەهابادم  چاوی  چرای  من 
هەولێرەوە! ڕووی  بە  دیاربەکرم  و  بۆتان  زامی 
ڕژاند ئەرسین  الت  لە  زرێبارم  و  وان  قەد  بە  من 
سوێرەوە! لێوی  بە  گرتی  تەم  بۆیە  ورمێم  گۆلی 
ئاوەاڵن ئەشقت  پڕشنگی  بەرەو  چاوم  باوەشی 
بیدێرەوە! نیگات  کانیاوی  بە  ڕۆحم،  بووە  سیس 
ئەشقی تۆ و من بووبووە مێژووی خۆشەویستی سەردەمێ
بسپێرەوە! من  بە  جوانیت  تۆم،  دڵداری  ئێستەکەش 

ژیان  بۆ  ئایەت  بکرێتە  چەلەش  ئەم  ئەوینامن  با   
ڕابوێرەوە!! لەگەڵ  چرکەساتێکم  نەمردووم  تا 

و
سووری سووری 
گئاورگە ئا

ناوە ناوە 
س سی ی

و
س

یی
نا ناڵ  ناوڵ 

ن
گامیەەگامیە

ۆڵۆڵ
ییامی

ڵڵڵڵ

کەو کەری  ی 
ڕ لەلە

کەدەکەدەی
ێ

کەکەکەکەدشکەشکە
بێ بێ 

ی
ابابابابێمامابێ

ناسەناسەەیسەیسەی س
دەگ

هەناهەناس

لە
دە ت دت 

ل منمن 
تتتتێتێت
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تاپۆ

ویستم تابلۆیەک لە کوردستان بکێشمەوە
شێعرێکی جوان پڕ بە بااڵی بهۆمنەوە

هەرچی مەزرا و هەرچی گوڵ بوو 
هەرچی السک و دار و چڵ بوو
هەرچی کێو و شاخ و داخ بوو
هەرچی چۆم و ئاو و باخ بوو

ئەوەی کچی جوان و لەبار
ئەوەی پیاو بوو یان هەرزەکار

ئەوەی ئاسک بوو یان بەرخ و کار
لەم تابلۆیە هێنامە کار
لە کۆتایی قەڵەم گریا

کەوتە خۆزگە و ئۆف و بریا
وتم چییە؟

شین و ڕۆڕۆت لە بۆ کێیە؟
کام بەشەت لە ال جوان نییە

هەتا الیبەم بیسڕمەوە
خەمی دڵت کەم کەمەوە
بە هەنیسک و گریانەوە

وتی: ئەوەی جوانی هەیە 
لەم تابلۆیە خۆ دەنوێنێ

بەس ئەنفال و کیمیاباران
براکوژی و شەڕی یاران

لە گۆشەیەک لەم تابلۆیە
ڕەشایین، دەڵێی تاپۆیە

جوان نیی جوان نییجەماڵ فەتحی (کۆچەر)
ە

 بۆ کە بۆ کێ
ج جوالال

لەلەلەلەلەلە بۆلە بۆلە بۆ

زگۆزگە
ە؟یە؟

یی
ە خۆە خۆز

کۆتکۆتای
ەەەەە

ب
کۆتە کۆت ە

مەم 
ک کۆلەلە ەەەە

و
للەەملەملەم ت
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کاروان مێراوی 

خۆزگە، ئاوات، بریا زۆرن
هیوا و خەیاڵ هەزار جۆرن

ئەوەی کە من ئارەزوومە
لە خەیاڵم بۆی ون بوومە

چاوانی تۆن، شیفای دەردن
خۆزگە ملوەن بم لە گەردن
وەک ئاوێزەی سەر گومەزی

گەر بهێڵێت ماری کەزی
لە ڕاستەڕێی هێڵی شەتاو

لەو دەمانەی کۆچی هەتاو
بە ئاماژەی هەنگڤاری خۆر
دەمەو ئێوارەی لێڵ و بۆر

لە تارماییی تاری شەوان
باخ بێ پەرژین و باخەوان
بە ڕێبازی پەپوولە و گوڵ
بۆ خانەقای ئەوین و دڵ
تەنیا ڕۆژێ بەری مردن
جارێ بێمە تەوافکردن

سۆفی بم و تەلیلەی شەو
بچمە قامەتی نوێژی ئەو

بدا نیشان خاڵی ئاهوو
نیشان نیشانپێکی لە ڕوو

بە گرمەی هەوری بەهاران
لە گۆڕ بنێم تاسەی جاران
لە گەشتنامەی بااڵی سااڵ

سەمای خاوی ئااڵی وااڵ
مبرێنیێ تەم و پەرۆشی

با سەر هەڵبدا سەرخۆشی
پەرەدەی شەوەزەنگ بدڕێنم

مەلی خۆزگەم هەڵفڕێنم
بەو ئاواتەش بگەم نەمرم 

دیسان دەستی مردن دەگرم
 تاوانی پیرۆز باس کرا
داری سێدارەم هەڵخرا

بەو ئازارەی "دێوانە" و "شەم"
مۆمی تەمەن سووتا بە خەم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هەنگڤار: ئێوارە وەختە

خۆزگە

هەڵ هەڵبدا
شە شەوە

ەمتەم
هەهەهە هەڵر هەر هەڵب

تەێ تەێ تە
ی خ
ێێ ێێ تنیێ تێنیێ ت

سەسەم

واو
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ســەعاتی شــەش بــە ریتمــی "بــا"  شــەقامەکان بــە لەنجــەوە و بــە الر
وە جەســتە رووت و قــووت و شــووتەکانی ســەر پیــادەڕەو لەبــار
ئــەم... بــاری کۆڵبەڕێکــی ســەر ســنوورە دوورەدەســتەکانی  لــە 
بەغــار ئێمەیــە،   نیشــتامنی  نێــوی  کــە  بۆگەنــەی  واڵتــە 
لەوانەیــە ئەســپەکان  و  مەســتەکان  جەســتە  دەســتی  دەگاتــە 
قەندەهــار شــینی  ئاســامنی  تەشــقی  بگاتــە  حیلەیــان  کــە 
رشــانەوە ســەگوەڕی  ســاتەوەختەکانی  لــە  دەبــن  هــار  وە 
قوتــار شــانەوە  بــە  ســەرێ  بــەرەو  لینگــەکان  و  دەلینگــەکان 
وە دەم بــە دەم لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی ئێمــەوە بــە ســەر
قەتــار ئێمــەوە،  ناوەڕاســتی  ناوەڕاســتی  لــە  بەڕێوەیــە 
پیــادەڕەو مەتــی  و  پــەت  پەتــی  و  لــەت  حەشــیمەتی  بــەرەو 
خەیــار کچانــەدا/  خەڵوەتــی  لــە  هەتــا  تــا  رازی  دەبێتــە 
زامــەکا... و  تامــەکان  و  شــەقامەکان  ســەر  ســەوزی  بزاڤــی 
گــوزار حاڵەتــی  لــە  "جامعــە"  بێشــەریکە   و  المــەکان  و  ن 
کــە دەرنەچــێ دەریدەخــەن بــه بیــری روونــەوە لــه ..وونــەوە
ــار ــوو ... گوت ــو... گ ــوو... گ ــی گ ــەکان: غیاب ــرتی رۆۆۆژنام ــە تی دەبێت
لــە ســەردەمی خرۆشــی جەســتەدا کــە مەســت دەبــن وەکــوو ئەســپ
ئەمــن بــەراز و تــۆ بــەراز و هــەر هەمــوو بــەرااااز نــا بــە زار
شــەقام  ســەر  لــە  گەلــەی  ئــەو  داڕمانــی  رسوودی  بڵێنــەوە 
ــار* ــەوە چ ش ــە فینج ــەوە و ب ــە عینج ــەوە، ب ــە لەنج ــە الرەوە و ب ب

گەاڵرێزانی ٩٧
 *

"بە عینجە و فینجەوە چ شار" سەردێڕی چەند 
شێعری مامۆستا ساڵح سووزەنییە.

جەالل نەجاری

شار

ــو  گ
مەســتە مەســت

ــو ــی گ ــب  گــی گ
یبی
ی یب ییییب

ییبیــه بیـــه بیــ
یکەریکە 
ەنەن

ششـ
ەەریک

 ەرـەر 
هەتهەت

ە
هە ه  هە 
لــ لــی   
ه هـا ــا  ا 

تیتی
ا ات ت
ـیمەــیمەت

ت یی

لــە
یشــیم ش

ل ـە ـە 
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ڕوانا چووپانی

لەم گۆشەی بێدەنگی شێعرەوه
نامەیەکه و بۆ الت ئەینێرم:

تۆ بۆنی کاگڵی هەزاران ساڵەیت و
من نیوەی نەنوورساوی رۆمانەشێعرێکی 

"شێرکۆ"م
ئێمه وەک ئەفسانه و

وەک راستی پێکەوەین
ئێمه هەم دوورین و

هەم ئێجگار تێکەڵین...!
................................

مەودای نێوان
دوو ماچی مزر
مەودای نێوان

دوو تاسه و سۆز
مەودای نێوان

دوو رستەی ((خۆشتم ئەوێ))
***

مەودای نێوان دووریەکانت...
من

شێعرێکی سەرگەردانم
تا دێیتەوه!

نازانم
کام هەور بەسەرمانا گریا

کام خۆرهتاو لێامن دەرکەوت
کام بەهار بوو به بەشامن

نازانم
نازانم کام ساڵ بوو

که بەختەوەر بووین

وه
رە

لێ

ساڵام ساڵ

ب هارهارر
ۆرۆر

ەهاەهاەهابەها بەهار
کامکام
ککا
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ڕووم تێکە با
جوانیی هرووژمم بۆ بێنێ

         شیرین!
جیهان چ ناشیرین گورگە و 

ئاو بە اللەغاوەیدا دێتە خوارێ و
قەت تێر نابێ.

میهرەبانیی چ ئەفسانەیێکی درۆیین بوو
داپیرەکان

پێش خەو دایان بە گوێامندا،

تا وەخەبەر هاتینەوە
" گورگەشەوێ"

چەندەها خوێن کە نەیڕشتبوو ..
چیها زێدەگاویی کە نەیکردبووە ناو ڕان؛

چیها کوشتار ... چیها تااڵن ...
ئاگامان لێ نەبوو 

چۆن زەمینیان ڕەچاو نەکرد و
جگە لە درۆ

نەیانهێشت هیچ شتێ بنج داکوتێ؛

کەچی پەراسووی کوژراوەکانیان
دادا و

مێژوویێکی قەبیحیان پێ نووسییەوە 
پڕ لە چاوی حیز و

کەڵپەی زەرد و
پەیڤی دێڵەگورگانە!

چ ناشیرین بوو ئەوەی دیامن،
کە وەخەبەر هاتینەوە

لە الیێک تەرمی فەرهاد بە مێشکی پژاوەوە
لە الیێکی تر قوڵینگێکی خوێناویی

لە هەموو الش
کوژیاری حەشاردراو و

پاشان
هەرکەس هەستا و وتی: 

من نەبووم و ... ئەویش بوو!
ملت مەنێ بەالرەوە و
نیگاکانت تەڵخ مەکە!

ڕەنگە ئەم کارەساتانە کابووس بن و
ڕۆژێ وەخەبەر بێینەوە و

من فەرهاد بم و پێت بڵێم:
"ڕووم تێکە با

جوانیی هرووژمم بۆ بێنێ
         شیرین!"

هەژان بابامیری

کێتێکم تێکوم تێکەێێ
منمن ف

""ڕ

ڕ
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لە خەومندا عاشق ببووم!!!
 جوانوویەک بووم

رەدووی سەرکەشی حیلەیەک کەوتبووم
بە پەیڤی هەموو ئەسپەکانی  جیهانەوە شێعر بووم
بۆ ئەو بارانەی بەسەر پێستمەوە هەڵدەخلیسکا و

قاقا بە گۆ مەمکەکامنەوە دەگیرساوە.
نیشتامن سازێک بوو

تفەنگەکان بە هەوایەوە دەڕەخسین
بە تابڵۆی هەموو جادەکانەوە

چراسوورێک نەبوو
باخچەکان بێ پاسپۆڕت سەفەریان دەکرد

لە خەونی کتێبێکدا عاشق ببووم
 "با"خەفەمتی دەخوارد

پەڕۆیە شین بە نێو شانیەوە
هاژە هاژ و هوژە هوژ هەر خەنجەری لێم دەسوو 

لە خەومندا
 خاڵێ رووناک  بە سەر پێستمەوە نەمابوو

 ئێشمی تێدا بنێژم
ون ببووم کچانی شار خەفەمتیان دەخوارد.

فەوزیە سوڵتانبەگی

واردخوارد
شان

دا عادا عاش
خوەخەخو
ککککدبێکبێکددا عکداکدا

بێن بێ کانکان
و

ەکەکەکەکاچەکچەک
چچرررراسوچراسچراسراسووراسوو

ە تابڵە تابڵ
چچچچ
ببەبە
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دیواری تاریکی

" من بەردەوام مەرگی دیرتان دەبینم!"
                           

                                    باختین
مانگ
هەڵ

وە
ری
وە

- ئا...ی
             هەڵوەریوە

                           مانگ!
لە دەروونم دا

دڵۆپ 
دڵۆپ
دڵۆپ

بەسەر گیاجاڕی شەودا
هەڵئەکا  *

         لەنووتەکەوە
                       گەردەلوولی پۆتین

تاوان
       ئەشەکێتەوە

                     - سەوز-
لە کەوێڵە تاریکەکانی تەریکی دا

ئەلوورێنێ
            کارەسات

بەردەوام
برووسکەی رەدیۆئەکتیڤی مەترسی

خڕئەبنەوە
             میلی کاژێرەکان

بەرێگای "هات"دا تێهەڵدەچنەوە
بەردەکانی تاریکی

                       لە ئاسامنی کوێردا
دڵی گەردوون

کووچەکانی پارشێو تەی ئەکا
زایەڵەی قوڵنگی وەڕینی سەگە برسییەکان

لە کانەبەردی "تیۆتا"وە سەرڕێژ ئەبێ
شار

پڕە لە بۆشایی...
لەوێدان      *

لە پستێوە ساردەکانی بەفردا
لەوێدان

لە چاخانەی پارازیتە رادیۆیی یەکان دا
 - کوڕەکان!-
کوڕانی رێگا

پێاڵوی باتە و
خەنەی خاک

ئازاد ڕۆستەمی 

ی پ
قوڵنگی قوڵنگی

ی

کانیکانی پ
ق قی

ی
ق

کاکاکاکانیەکاەکانی
گەردی گەردو

ە
رر
ەەەەک

       
دڵدڵی

ب
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کوڕانی نیوەشەوی رچیو
بۆنی تووتن و

زۆپای ژەنگ گرتووی هەوا
- چەن دوور

                 برالە               دووور
لەودیو دووکەڵی شاخەوە تێم دەڕوانی!

*      - نیشتامنی من لە کوێ یە؟
پرسیارم کرد لە "با"

هێشتا
کابووسی مێژوو لە کاسەی سەرم دا 

نەڕووابوو
پەیکەری هاوارم

لە ئوتاقی هەرەس دا توایەوە
- نیشامنی من لە کوێ یە؟

پرسیارم کرد لە شاخ
هێشتا

پەنجەم پەلەپیتکەی نەپساندبوو
قیژەیەک لە دۆڵی سنگم دا هەڵیکرد

- نیشتامنی من 
                  لە کوێ
                  لە کوێ

                  لو کوێ یە؟!
- ئای   *

   نیشتامنی داڵ و درۆ
   واڵتی بێ بەر و تەمتوومانی بێدەنگی

                                            ئا...ی!
*       بەردەوام

زرنگەی زرێپۆشی شەوەزەنگ
لە بەردەوسانی خەونی مناالن دا

بەردەوام

دەسڕێژی جەندرمە
داڕمانی رووباری ژن!

بەردەوام
کوڕژنی خێن

                 گڕگرتوو
بە نێوچەوانی ئەسفاڵتەوە

تێدەپەڕن
دایکانی هەرەس کردوو

لە تەونی خەنەوە
                    بەروە

                           دەهۆڵی کۆتایی!
دەوەنی سووتان بەردەوام  

کات
زریکەی "زیرەک"

هەردی "شەبڕەنگ" دائەبڕێ
شار

داڕماو
لە نێوان ئاگری شەو و 

                          نووتەکی رۆژدا
                                            دڕدۆنگ!

ئێمە    *
پڕبووین لە مەرگ

هەڵدەزناین
بە تابووتی گۆڕستان دا

دائەچۆڕاین
لە پلووسکی سەرشۆڕی یەوە

                               بەرەو
                                      هیچ!

ی گ

دی "ردی "ش
زرزریک

هەهە
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ئێمە
دەکوژاینەوە

لە سێبەری گڕگرتووی خۆمان دا
دەسڕاینەوە

لە سێبەری داکوتراوی خۆمان دا
دەگوێزراینەوە

لە سێبەری هەڵکۆاڵوی خۆمان دا
جەستەمان

            هەڵکردوو
                        - "با"-

                        لەنێوان دیوارەکانی 
تاریکی دا

                        بە پێیەکی دارینەوە
                        مێژوو!

- لەکوێن بڵێ:  
   ئەو مرۆڤانەی کە رۆحیان

                   بێ سەر
   بەدەم تەوژمی رووناکی یەوە کەروێشکەی 

دەکرد؟!
لە نێوان "من" و "تۆ"دا   *

حەسارێک
- بڵند و تاریک

لە نێوان هەستی مان دا
واڵتێک

- بەرین و تەمگرتوو
لەمبەر تا ئەوبەری "بایەوە"

                              درەختێک لە خوێن
                              مرۆڤێک لە تفەنگ

                              باڵندەیەک لە رشیخە

لەمپەڕ تا ئەوپەڕێ هەستی مان
                              چەقۆی دووکەڵ

                              بەردی بیابان
                              سللولی سەراب

- ئای   *
   رواڵەتی رێژنەکراو
   دارەڕای تکەکردوو

                          رۆح
                               ئا...ی!

مانگ   *
هەڵ...وە...ری...وە

بەردەوام
             شەو

                  گەیشتوو
                             تا کوێرەدێی مرۆڤ

بەردەوام
رۆح

دا
توو کەو   

تا قوواڵیی هەڵدێری زەمەن
بەردەوام

            هەڵپێچران
            لە زریانی خاک دا

                                  بێدەنگ!             
 

واموام
       
ووامواموامەوامدەوام

  
        

رینەرینەووەوەەوەە

دیوار دیوارە
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شێعربازی 
ره نگه  پێشرت زۆرکه س بووبێتم.

خه به نگسازێکی که هوولی
که ژوانێکی رووگرژ

یان ره نگیشه  فرۆکه وانێکی خه مۆک.
بیرم له  تۆ ده کرده وه 

که  داکه وتم.
پزیشکه کان هیوایان بڕا مبێنم

به اڵم خاڵیمیان کرده وه  و
له  جیاتی مێشک

گڵۆڵه یه ک رۆژنامه و
له  جیاتی سی

کیسه یه ک خۆڵ و
له  جیاتی دڵ

گڵۆپێکی سووتاویان بۆم متوربه  کرد.
ئێسته 

به  ته نیا شاعیرم! 

"خەستە بازی"

دێر هاتی!
دەریا خەستەخانەی داپۆشی.

لە ئێستەبەدواوە
تۆ سەقاقوشێکیت

کە ناوی ماسییان و مردووان
لە کیسەی دەنووکتدا هەڵدەگریت و

بەرەو بارانبڕان دەفڕیت.
لەمەودوا

من تە ختێکی خاڵیم
کە هەموو شەوێ

مەلەوانێکی خەمۆک لە سەرم رادەکشێت و
دەگریت.
نەهاتی...

ـــــــــــــ
دوو شێعر لە کتێبی شێعربازی

پەرویز زەبیح غواڵمی

ماس
ن

شێ
مممی م
قاقو
تە

قققاقەق
لە
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«قورعان خوێنی ناو گۆڕستانەکە»
بەفر حکومەتی چەرموو

دەست و پێ لە زنجیری کتێبی 
پەرپووتە.

بە ناوەڕاستی گۆڕستانا هەنگاو ئەنێم
مردووەکان مردوون و سیگار ئەکێش

بێزوویان بە کفنی هەورێشم
بایەقوش لە سەر بەرزایی

ئااڵی٣ رەنگی ژێ-٣
قورعان خوێن بە دەنگی قاوەیی

لە سەر الپەڕەی بەفر نووسی:
سوێند بە هەرچی گومڕاهیە

چیە هاربوونی ئاو لە نەرم بوون؟
تەنانەت لە کتێبی ئاگر!

ئەڕۆم بە سەر لەشی بەفرا
ناوم لە ناوی تاریکی ناچێ

تەنیا لوورەی گورگ و
گاڕەگاڕی شەجەریان

مردوون و شەکریان دا بە دووپشک

ئیرباهیم ئەحمەدی نیا

بە
ربوونی

بببد بە 
ر
دددند

ررسەر
ق
ل



                         
ژمارە ٠١٠١، هاوینی ٢٧٢١

رووحی باران

پێم مەڵێ: 
باوی نەماوە دڵ

گوڵم!
ریتمی ژینبەخشی لە گەڵ سازی ژیان

تێکەاڵوی سێحری لەرزینی سەما
نوور دەزێننە نێو هەواری پڕلە پیرۆزیی 

ئەوین.
دێتە دی کانی زواڵڵی بیری تیژ

تێکدەهاڵێن گوڵ لە نێو ئامێزی سارا.
بانگی ناکۆکی بتارێنی ئومێد

دەنگی شوومی کۆنە سووڕنای دابڕان
دیدی لێڵی تاجری جەرگی بەژان

مامۆستا بێبەش پیروتی

لوور دەبن بۆ نێو هەناوی تەنگ و تاریکی 
نەمان،

هەر لە بەر شۆقی هەتاوی گەرمیی دڵ.
دڵ دەڵێی دەریایە قوڵ و پڕ شەپۆل

شین و باوەش پڕ گوڵی نیلووفەرە
هەر گوڵەو تا بیر هەتەر کا

چاوی جوان بینی پەپوولەی لەسەرە.
چی هەوای هانە بەرەو بەرزی فڕین

هەڵدەکا شەوبا لە ئامێزی قەدەر
بۆ لە دیدەی چاوەڕی ئەرسین سڕین

هەر دڵە.
کوانێ دڵ دێ تا بشەمزێنێ بەیان

لێک بکا لێوان لە ژوانگەی 
بۆی هەناسە تێگەڕاو و
پڕ لە تام و چێژى ماچ

کوانێ دڵ دێ تا  هەناسەی
ژین وەبەر هێنی مەسیح 

بدرێ لە خاچ.
غەدرە ئەو رقدانە ساردە و بۆگەنیو 

رەق لە چەشنی بەردی نێو ناخی رەوەز
سیس کەری شا شتڵی پەیامن و بەڵێن

قاقڕی بێکەوشەنی مێرگ نوێن
پێی بڵێی دڵ.

پێم مەڵێ
باوی نەماوە دڵ

گوڵم!

وو چێ
دێ تاڵ دێ تا

تام وتام و چ
ڵڵ

 و چ
ڵ

ەناس
ممممتامتام

ناەناهەنای هەناس
لێکلێک

ۆبۆ
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شۆرەکاتی سوێر و  تێرخوێیە زەمان
هەر هەناسێک کە لە سی تێدەپەڕێ 

پڕ لە گازی  گزەیە و فێڵ و درۆ
پڕ لە ژار و سەممی  بوختان و دهۆ

بۆیە کەم ماوە دڵی کەیلی هەتاو
بۆیە بەرزە دەنگی سووڕنای دابڕان

بۆیە باوی دیدی لێڵە و
سەردەمی هیوا قڕان.

وەرە با...
سواری شاباڵی هوما بین و بڕۆین
لە دڵی هەورە نەزۆکان دەرچین

بۆ سەر و...
بۆسەر و هەر بۆ سەر چین 
تا دەگەینە رووحی پاکیی ،

رووحی باران
رووحی بارانە هەتاو تێیزاوە

بێ گرێکوێرەیە
بێ پێچ و خەمە

لە چەمی روونی ژیان ئاڵقاوە.
بوونی باران مەرگی سوێری و شۆرەکاتە

مەرگی ژاری بکوژە ،
مەرگی ئەو بەندەیە سەربەستی دژە.

پێی بڵێین
هەر ماوە باوی دڵ وەرە

پڕ بە پاکییت داببارە
رادە بۆنی کۆنی رقدانی گەنیو

گەش کەوە 

شاشتڵی پەیامن و بەڵێن
یەکخەوە 

رووبارەکانی روو لە دەریا
روون کەوە چاوێ وەکوو خۆت

بۆ وشک بوونی چەم و 
کانی حەزانی کریا.

دێتە بارینێ وەها بارانێ
ئا گوڵم 

باری خەمانت دانێ .
ئەو دڵەی کەیلە لە مەیلی جوانی

پڕی ناخێتی چریکەی شادی
دەگرێ ریتمی ژیانبخەشی رسوود

بۆ سەمای جوانی پەری ئازادی
جێگە ژوانی من و تۆش دادەگرێ  

نیشتامن
باخی خەزان وێکەوتوو

پر بە ئامێزی زەمان 
گوڵ دەگرێ.

زانەزان وێ
زەێزی زە زی

زززەزانخەزخەزا
نن

و ژوا
نامنامنشتامن

بۆ
جێگجێگ

بۆ

ن
ینین

 بڕۆی بڕۆین
نننن
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دایە

ئەترسم مردن هەرەسێکە
بێتوو بێتە ملام

هێشتا خەونەکانم خەوتبێتم...

کارەسات، کارو سات ناپرسێ... کارەسات 
ساتێ نا،تەنیا چەن چرکە هەرەس ئەهێنێ 

و ئەڕوا بەاڵم لە دوای خۆی هەزار هەرەس 
بە جێ ئەهێڵێ...دێت و ئاوار و ئاوارە 

بوون ئەکاتە هاوتا و هاو واتاو و مەرگێکی 
تر ،بەرگێکی تر، زێڕین نا، (ڕەش ڕەش)

بە مێژووی کۆمەڵکوژییەکانی کوردەواری 
دەبەخشێ...سپاس کارەساتی ئازیز! سپاس! 

هەڵەبجە، ئەنفال ، شەڕ... ئەمجارەش 
بوومەلەرزە...

چیامن لە دەس دێ چی؟ هیچ
هیچی خوێڕی...هیچی بێ عار و دەس 

بەتاڵ و قۆڕ و قوڕاوی... مەگەر هەر 
الپەڕە لە خەزەڵوەری وەریو و ڕزیومان 

بدەینەوە و بە یادی مەرگ و کارەسات، بە 
یادی قوڕ و قوربانی،بە یادی ئەو هەموو 

هەناسە و هات و هاوارە خنکاوە، ئاخێکی 
قووڵ هەڵکێشین و بیر لە مەترسییەکانی 
ئەگەری بوومەلەرزەیەکی تر کەینەوە... 

گەاڵڕێزانی ئەمساڵ یەک ڕەنگە؛ ڕەش تەنیا 

ڕەش... وەک چارەی بێ چارەی ئەم خەڵکە 
هەردەم سینەچاک و سیاچارەی سنوورەکانی 

نەحس و نگریس بۆ هەموو ڕووداوە 
کارەساتبارەکانی مێژوو... چیامن پێ ئەکرێ؟ 
هیچ! مەگەر تەنیا شەمعێ بە سەر یادەکانی 

ئێوەی ئازیز، ئێوەی گوناح، هەرەس گالو، 
ئێوەی خەونە خەوتووەکان داگیرسێنین... 
کورشیامە وە ناحەق هەی ڕوو هەی ڕوو

شەۊە خوینییەگەم کەینە تک چوو
وەدار مەۊ ئەڕام تەرمێ بسازن

تەموورەگەی "مورادی" شینکەرم بوو... 
پەرتەو

جەمیل مورادی 

 بە یادی قوربانیانی کارەساتی بوومەلەرزەی سەرپێڵ و 
سەالس و قەرس و ئەزگەڵەی سەر بە ناوچەی کرماشان ... 

رەکارەکانی
تەنگەر تەن ەر

نگرنگر
رررەبارەکتباراتبارەک

س و نس و ن
اااا

مەم س
س وس وس وس وحس و ن

ڕڕ
هەهەرد

ڕ
ەرگەرگێکیگێکرگێکییکیێکیی 

ئاوائاوار
مو مەر و

ر ز
 و ئا و ئاو

ی هەی هەز
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كاتێ  ئاوێنە پشتم تێ 
ئەكات"

پاشی تۆ كەس لەمن خۆش نابێت و
ئاوێنە پشتم تێ ئەكات

هەناسەكانم پڕ حەرسەت و 
من شێتێكی غەمگین ئەبم

غەمگینرت لە ناخی غەم

پاشی تۆ نامەكان سپی ئەچنەوە
رێگاكان بەرەو چۆڵەواری...

من... بای ئاوارە
سەرهەڵگرتوی دەشتەكانی ئاوارەیی
شەپۆلێكی بێبەش لەئامێزی كەنار و

گەاڵی پاییزیی دەم گەردەلوول و
 چیرۆكخوانی ماڵئاوایی ئەبم

نیگام روا لە چاوەڕوانیدا
نە تەقەی دەرگایەك

نە جیڕەی دەالقەیەك
نە گڤەی سەرگەردانی بایەك

  پۆستەچیش وەهمێكی شپرزەیە و
 نامەكانم ون ئەبن
تۆ نازانی پاشی تۆ

چەند وەرز و ساڵ لێم ئەتۆرن
چۆن سەرم بە كولووی زستان ئەسپێرم و 

رۆحم بە پاییزی ژاكان
پاشی تۆ

چاوەكانم لە بینین مان ئەگرن
پرچم لێ  عاسی ئەبێ  و 

بیانووی سەرپەنجەت بە شانەكەم 
ئەگرێ 

چ خەزانێكە ئەم بەهارەم
چ بێ باوەڕن ساتەكانم

 بە هەستی بوونت
كاتێك 

نەبوونت تەژییە لەبوون
بوونیشت لێوانلێو لەنەبوون

تۆ هەیت و نیت
لەم بەرزەخە سەرمەدییەدا

چۆن باوەڕكەم
ژیان پێدەكەنێت

ناهید حسەینی

ئ كە

ی سەی سەر
ێ

ی سی سی س
 لێم لێ
ویویویویویووی

چچا
چچپرپرچچم

چ

تێێ 
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چۆن حورمەتی عەشق
لە ساتەكانی بەرائەتدا پێناسە بكەم

چیرۆكێكی نوێ  لە تۆوە دەستی پێكرد 
 گومانم لەكۆتاییەكەی كرد و

 نووسیمەوە

كۆاڵنەكانی تەنیاییم هاوار ئەكەن
ئەو رێگایە ناگاتە تۆ و

هەر دێم
 بارانم و بۆنی خاكم لێدێ
تۆ هەورێكی كۆچەرییت
تۆ جەژنانەی دڵی منیت

بۆنخۆشرت لەگوڵ ئەگەیت
بەڕێوەیت و بەمزووانەش

سەرابیرت لەفرمێسكی خوا دائەباری
ئەو ئەستێرەیت 

تەنیا لەبیرەوەری شەودا تۆمار ئەكرێیت
تۆ باڵندەی راهاتووی قەفەسیت

ئاسامنت بیر چووەتەوە و
گەمەی هەور و با ناخوێنیتەوە

بە من بڵێ 
تۆ...

كە تاوانباری لە عاشق بوونی من
پاشی تۆ

چۆن باوەر بە مانی خۆم بكەم.

Wi/L/A/T

"نامهەوێ غەریبانە بژیم"
لە سەمای گەاڵیەکی وەریودا دەدۆزمەوە 

نیشتامنێک – بۆ ژیان!
"من نامهەوێ بێ واڵت مبرم "

لە پێکەنینێکی مندااڵنەتدا دەدۆزمەوە
 نیشتامنێک بۆ مردن !

رامان سۆفی سوڵتانی

ێ
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ماڵ ئاوایی

بـــڕۆ وێرانـــە،  و  بێکـــەس  النەیەکـــی  دڵ  ماڵـــی 
خانەقـــای ســـەد خـــەم و ســـەد زامـــی پـــڕی  ژانـــە، بـــڕۆ
کـــوا لـــە پاییـــز دەڕوێ قـــەت گوڵـــی نێـــو بـــاخ و درەخت
ڕوو لـــە هـــەر الیـــە بکـــەی، هـــەر وەکـــوو زســـتانە بـــڕۆ
دڵـــم شۆڕەســـوارێکە  خەمـــی  ئەرسینـــی  بـــە  چـــاو 
بـــڕۆ پاییزەبارانـــە  ڕۆژ،  و  شـــەو  دەبـــارێ  هـــەر 
وەتەنـــم پەڕیـــوەی  و  دوور  غەریـــب،  تەوارێکـــی  مـــن 
تـــۆ هەڵـــۆی بـــەرزە فـــڕی، بـــەرزی لـــە تـــۆ جوانـــە بـــڕۆ
تیـــن بـــە  تەنوورێکـــی  چەشـــنی  دڵـــم  ســـکااڵیە  پـــڕ 
بـــڕۆ ژیانـــە،  بـــۆ  مانـــەوە  ورەی  لـــە  پـــڕ  دڵـــت  تـــۆ 
و خەمـــە زام  مەکـــۆی  گیانـــە  دڵـــم  و  ڕۆح  مـــن هەمـــوو 
بـــڕۆ جێژوانـــە،   لـــە  مەیلـــی  دڵەکـــەت  عەزیـــزم  تـــۆ 
تێدەپـــەڕن خەمـــان  بـــە  ژینـــم  شـــەوی  هـــەزاران  مـــن 
بـــڕۆ ئاســـامنە،  لـــە  هێشـــتاکە  گەشـــە  هەســـارەت  تـــۆ 
ژیـــن لـــە  دۆڕاوە  هێنـــدە  عەزیـــزم  تەســـکە  مـــن  دڵـــی 
بـــڕۆ پەریانـــە،  گوڵـــی  پەرۆشـــی  و  مەســـت  تـــۆ  چـــاوی 
بڵێـــم و  بناڵێـــم  چەنـــدە  دڵەکـــەم،  بـــی  بـــەاڵ  بـــێ 
بـــڕۆ... گوڵســـتانە  بـــە  ڕوو  خەمەکـــەت  بارگـــەی  ژاڵـــە 

واوانـــ
بـــە  بـــە ی 

جوجوجوجواۆ ججوانۆ جوانـ
یوەی
ج جججججججوۆۆ

رر
ەوەـــوەەیـــوەی

پپاییز پای 
پە

ششۆ  ی ی 
ـــە هـــ هـــەـەەرـەر
وڵـ گوڵــ

 هــ ه، ههــ
 گ گ

ی
ـــەقـــەەت

ەەی

و و س
ق قێ ێ
 وــەمــەم و
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پاییز 

پەرێشــانم پاییــز  وەکــوو  الویــم،  پاییــزی  وەرزی  لــە 
نیــە هــاوڕازی ئــەم ناڵــەم کــە تــاوێ بێتــە دەرمانــم
ئاواتــە تــاری  ماڵــی  کــە  دڵ  گــوڕی  غەریبســتانی 
گیانــم بەرداوەتــە  گــڕی  ئاژینــە،  چەشــنی  ئەوینیــش 
دڵــم کــون کــون وەکــوو نەی دێ نەوای ســۆزی لە ســینەمدا
دەبــارێ پاییــزی چــاوم، بــۆ ئــەو ژینــێ کــە فەوتانــم
نەمزانــی و  هــات  شەوپەرەســتم  پرچــی  گەاڵڕێزانــی 
ئەمــە دوایــن هەواڵــە و وا بــە تــااڵن بــردی هەرمانــم
گــەاڵی وێڵــی وەهــا وەرزێکــی پــڕ شــەختە و لــە خۆباییــم
لــە ســووچی بێکەســی کەوتــووم و هــەر، ئاشــق بــە بارانــم
هەناســەی ســاردی لێوانــم، بــە ســەر مۆمــی تەمــەن بــاری
بــە ئاواتــی ویســاڵی تــۆ، غەریبــی تــۆ لــە شــارانم...

ژاڵە سەفی یاری 

کــیزێکــی پ
توتــووم

واوا
ێکێکێکزێکــرزێکرزێکــی

وە و ە و و
ێ

ەوشەو
ە وە وە وـە وڵــە و و

چــیرچــی 
ــزییــییــزــزیــزی چ

کــونکــون
ا

کــوون کون کــ
چ چش  ش 
ونونونون کونــون کــ

شش
ک

ینیـوینیــش
ک کم

یریب
ەویەوینی

غەغەر
ئ

ر
ئ
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درەخت، رێبوار و جادە

(١)
درەختێك ئەناسم

لە هەرچی سێبەرە ماندووە،
یاخی تر لە جاران،

شەكەترت لە رێبواری ئێستا
جادە پەلكێشی داهاتوو دەكات.

(٢)                
رێبوارێك پڕیەتی لە تاقەتی جادە و

نە بڕانەوەی سەفەری نەهات،
نە درەخت داڵدەیەتی و

نە تاقەتی جادە دەیگەیەنێتە
كۆتایی سەفەر

(٣)                             
جادە هەراسانی هەنگاوە و

رێبوار پەلكێشی دەرخت،
جادە یانی زیڕۆحی پلیكانی زەوی،

بۆ سەفەری دوو هەنگاو ئەوالتر لە 
گەردوون،

درەخت یانی ترس لە سێبەر،
رێبوار یانی پڕاوپڕ لە تاقەتی پڕووكانی 

جادە و سەفەر.

شەریف فەالح

وووو دەجادە

دەكادەكات
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زاراوەی قەدیمێگم

ک تەنیا تو وەپیمەو قسیە کەی
ژیان و مەرگم ها تگ زواندەو

ت زانید ئەگەر مبرید
منیش کلم کەنە یەتیمخانەیگ

یا ئەنستیتوو زوانەیل مردێ
وەپیم قسیە بکە

وەپیمەو قسیە بکە
تاقەت بار باشوور م

تاقەت بار
چشتێگ نەمەنێیە

چراخەگان قەرەنتینە لیامنەو دیارن
ژنەگان وە دڕانەی ئەسپەگانیانەو

لەپەسا تیەنە پیریامنەو
پیاگان وە یەی بافە گەمنەو

مناڵەگان سوار قامیشەگان بۊنە
تاقەت بار باشوور م

تاقەت بار
خۊن فرەیگ لەلید چێیە

دوکتور ئاو وە زامدار نیەن
وەلیا قسیە کەن

ناو باوگ و داڵگێ لەلێ پرسن
نەیل مبرم دوکتور
نەیل مبرم دوکتور

 عەلی ئوڵفەتی
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" چ ما   ئەشکەنجه

بەرەو ئاقاری خاوی فیگۆڕێک     
                                     بێزران "

پڕ بە شەڕافەتی شانت
هەشت میل لە تەوەهوم بەم الوە   

سەرم تەنیاترە
سەرم تەنیاترە
سەرم تەنیاترە
سەرم تەنیاترە
سەرم تەنیاترە
سەرم تەنیاترە
سەرم تەنیاترە

سەرم        
تەنیا       

ترە

گومان    
بێ شەرمانە تەماشام دەکاتە ترسی بەر 

پەپولەیەک

بە بیلبۆردێکی دەم هەراشەوە
لە جنونی ئەم کاتەدا 

هەڵوارسانم دێ
هەڵپەسێراویم دەشارمەوە لە ناشنت

هەڕەشەیەکی تر بم تا ئایین
نەتخوازم بە ئاواتێکی شڕەوە

کە خوازتن سیلەی هەناسەبڕکێیە بە 
گیانت

سەر لە سووسەی درەختە خومارەکان 
ماسیوە

تاکسی لە موسافیرەکانی حیزی لەمس 
شار     

شڕۆڵی شارۆمەندەکانی مۆدێڕنی لینج 
من / 

بە قەناعەتی چەوتی قەنارەوە    
سییەکانم

پەرە دەستێنێ شەڕی نەرم 
تەکانم دە 

لە کاتی ئەم مردنەدا 

هەاڵڵە سۆهرابی 

ەسووسە

زتخوازتن
تنت
کەکە خ

ن
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تەکانی تاوێک گەرمیی دەستت
بەر بە شییوعی گریان دەگرێ

دەبێ شانم لە چەک بتکێ
بکێشم        
جگەرە نا      

پێستیشم نا
وردە ماسیەکانی ئێش 

لە ژێر ماسیویەکانی حەز و آرتریت

چەندە هەڵدەم 
:چەتر؟ 

 : نا  
حەبەکانی شەکەتی لە سەر 

مەفسەلەکانم و
شەق لە سەبووریم     

وا لە خوێنام ڕەنگی عادەتەن

درێژە بە قاقا  دەدەم    لە کاولی 
دەنگمدا

هەی زەرافەتی شییاویەکانی  م ن!
م ن! تەماشا

دەالقەکان بەربوومەتەوە    
                      لە دینت

درگاکان ڕاکشاوم      
           لە بیسنت

لەگەڵ ئاجورەکان دەدوێم         
                               الڵ 

وەک ڕو.... ڕو..... ڕو   ڕوخان

شارێک ـــــــــ ڕماوەتە قژمەوە وەحشی
بە الجانگمەوە 

تەرمەکان     
شەرتەکان

شۆڕ بوونەتەوە تاڵ 

شەرتە تا کەی
برینداریەکانی سنگم داپۆشم    لە دین

تاڵەکانی تەنیای سەرم     لە ڕنین
وا ڕەوایەتی هەراسانییەکانی خەڵوەتە 

شەوگار
تا کەی

سووجدە بەرم بۆ ڕشانەوەی کوژران   
نووشتانەوەی ئەتوار بڕژێتە بەر دەمت و 

دەسەاڵت
بە ئەشکەنجەوە 

بەرمبە ڕەوتی پەسا ئینسان 
تا ئاقاری خاوی فیگۆڕێک    چۆنە 

بێزران؟

م ن بڕوا لەم گەڕەکە         کە هێشتا 
درەخت قەتارە

بۆ سەفەری کوشه ندەی  ژن و منەکانی 
خیابان

ب
وەی ئەنەوەی ئە

دە بەدە بەر
نەانە

ب
نەو
دە بجدەجدە 

یەی
جدجدجدجدجدجد

ششە
کتا ک تا

ش
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قەمارە  ترساوەکان 
بە دەم سووراومەوه 

وڕینەی ئازادی ده کەن
ئاوێنە فریوی داوم تاڵ 

گەڕانەوەی ماسی بۆ خوێنم سەوزە
سەوز     ڕەنگی عادەتەکامنە

وێستاوی         
ئەی ژنی ئەم گەڕەکە

لە ناوەڕاستی زەوی و بێ دەرەتانی 
سەرقاڵی بە با دانی فیگۆڕت  

مژێک تەنانەت لە جگەرەیەک ناوێری
مەجازی شەڕ بە لەچکەکەت دەفرۆشی

تۆ! بڕوا
هیچ نەبوو؟ 

گەنیاوی نەوازش نەبێ 
لە سێکسیزمی نەرمی بەرەی واڵتێکی 

چواردا 
                                 وڕینەی ئازادی 

بکەی؟
یان داکەوی لە گیرفانی سووکی شاعێرێک

وا بە زیپی کراوە ئەڵێ ڕەها بوون 
بە دەم کاژێر بوونەوە

لە توالێتدا شێعر دەنووسێ و
فمێنیسم 

فننیستێک بێ دوگمەیە لە زەرافەتی 
دەنگیدا

هەی تۆ!    ئەی ڕەگەزی من 
لە ژوورە ترساوه کەتدا 

بە تەنیشت  ورده  خۆشییه کانتەوە 
                           ڕاکشای لە مرۆڤ

قڵپ پێکەنای و 
بڕێک لە لێوت دوقاش به٨  بەربوویەوە 

بڕێک چڕژای
شەو    

لە ناوەڕاستی پێخەفەکەت      
تلی تەنیاییت خوارد

بەری بەیان لەمسیان هێنا بە 
بەرجەستەییەکانتا و 

لە پشت شووشەکانەوە
قەداسەتی شەڕ/ ئاو ڕووخا

چێشتخانەکه ش   نەخۆش
: ناخۆشە      

ئەم چێشتە تامی وشەی سووتاو ئەدا
سفرە بۆنی گریانێکی ناکاو 

تاڵ ئیقرئـ/
ئیقرار بکە بە هەر چیەکانی خۆت/ ئەی 

درەخت
بویتە تەور لە پشتمدا   

ئیزنتدا بە میکرۆبەکانی زمان لە جمەی 

ی ش

که

ەتەتەتەتیسەتسەتییەتی شسەتی ش
شتپشت ش

ەە

بەبەرج
لەلە

یییییریرییی یێێ

ەەەرەرە دەر دەرەەرەتەرەتان
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دەنگتدا   
                                    شێعرم 

نەخۆش خات
ئاژاوەی وشەکان    

ناتەوە    کە ناتەوە لە مەنفەزەکانی 
وجودا

شێعرم دێ نەخۆش     وەک گاڵتە     
وەک زۆر شتی تریش

بە سیله ی چاو        کە وەڕی بە لەشامن
بە گۆشەی لێو      وا پێکەنی بە سەرمان

بە سفتی بەرد      داکردنی هات بە 
حەزمان

ناترسم لە بێ تۆییەکانی زەوی کە 
درێژەی بەرەکانی لەززەت بی

جا نەترسم و بێژی برتسە، ئەڵێم : ناا
کە با منم 

لە سیلولەکاندا ویسنت
بە دەمارەکامندا رسک ڕۆیشنت

ڕا دەکا     
جەغزی سەرم /هیالک و دوور  

لە جوغرافیای تەسکی ئاپارمتانێک
هەڵوارسان/ _ هێڵ و سفر_  

بە ناو سنگێکدا ئەگەر
کۆتایی ئەبەدییەتی جیهانە       

بە ڕژاوی هەناسەکانی دارەوە / خاڵفان 
سەخڵەتە 

ڕه نگه بیابان پڕ دەکرێ لە بەتاڵەتی ئاو

[په نا زۆره تێیدا بگرییم ڕه گه زم بچێته وه 
سه ر

ڕه گه زی  ژن و هه ور
به اڵم ڕۆژانێکه مرۆڤ دژوارتر له دوور

فیلتێری جگه ره  شێته کان  ده خه مه ژێر 
پێم و

ئاشووفته ییه کانی ڕۆژێک به هار 
ده په ڕێنمه وه ]

گریان !
وا مردنێکی کالسیک       

تاوێک ڕاوەستە

 

 ڕاک ڕاو
واوا

تاوتاوێک
و

هاتهاتت
ەنیەنی ب
ه ههههاهی
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لەیال بەهرام بەگی «الوالو»

پشوو
جومعەیـــە و پڕ بە دڵـــی تەنگی شـــەقام دڵتەنگم
ئەخـــر نابـــێ بە تەمـــا بم، بـــە تەمـــام، دڵتەنگم  
جومعەیـــە و یـــادی ئەوینێ، دڵی برد بۆ ســـەیران
ســـەیرە ســـەیرانی حەزە و ناحـــەزە الم، دڵتەنگم
تەنگـــی پێم هەڵچنـــی پەنجێرە لە بـــۆ نەختێ نیگا 
لەبەر ئـــەم دەرکـــە و دەربیجە چەمـــام، دڵتەنگم
مانی ئێســـتێم هەموو مەرگـــە، دەوەرە و  مانام کە
مان لە قامووســـی داڵ  ئەشـــقە، نەمـــام، دڵتەنگم
کۆنـــەدار ئێرەیـــی پێکـــردووە بـــەم شـــۆخە چڵە
ئـــەوە باخ پڕ بـــوو لـــە بێچوولە نەمـــام، دڵتەنگم
خانە بەم خوێنـــەوە خۆی کـــردووە خەنی، هاوارم
ئـــاخ! گەداڕووتەڵـــەی ئـــەم قافڵە بـــام دڵتەنگم
غەزەل و شـــێعر و شـــوعار گشـــتی هەرای تۆیانە
وەرە الم شـــۆخی شـــێعر! گیانـــی کـــەالم دڵتەنگم
کە لـــە المی هەمـــوو ئاوانـــە، قـــڕی چۆلگەم دێ
بێ تـــۆ کوندێکـــە دڵم، خـــۆم کەلـــەوام دڵتەنگم
گێژەڵووکەی هەوەســـت گێژی دەخوارد دوێنێ شەو
ئەمڕۆ بـــەو یادە و مەســـت و کەلـــەالم دڵتەنگم
ئاخـــری ڕۆژێ دەبـــێ مەوتەنـــی دڵ بژوێـــن کەم
خۆشە دڵ بەم هەوەسەی، ئێســـتێ بەاڵم، دڵتەنگم
پێت کوتـــم: گوم کە وەکوو گـــۆڕی غەریبان گۆڕت
ئاشـــنا! چـــی بـــووە تـــاوان و خەتـــام؟ دڵتەنگم

گم
ممممرمارم

خە 
دڵتەن دڵتەنگ

ــۆخــۆخە
مــام

ۆ ۆشش
مـمـمـمـــاەمــەمـــمـــاممـــام
وەرەەوەرە و

نن
ر

ەەەە
ە، دـە، دەدەوەدەوە

بیجەبیجە
جپەنجێ پ

ببببیجەربیدەربیج
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عارف عەزیزی

لە ئەمــــڕۆوە .!

لە ئەمڕۆوە .!
کورد لە گوێی گادا ناخەوێ

لە بێ دەنگیدا نارسەوێ
گوێ بۆ داگیرکەر ناکرێ

لە پێناو دوژمن نامرێ
بۆ ئازادی دەنگ هەڵدێنێ

مافی ڕەوای خۆی ئەسێنێ .!

لە ئەمڕۆوە .!
بە گوندنشین و شارەوە

بەبێ پووڵ و پووڵدارەوە
بە جووتیار و کرێکارەوە

بە فەقیر و هەژارەوە
بۆ ئازادی دەنگ هەڵدێنێ

مافی ڕەوای خۆی ئەسێنێ .!

لە ئەمڕۆوە .!
کورد ناژی بەبێ کوردستان
بەبێ شاخ و باخ و بێستان

وەفادارە بە شەهیدان
بە ئااڵ و خاکی نیشتامن

بۆ ئازادی دەنگ هەڵدێنێ
مافی ڕەوای خۆی ئەسێنێ .!

ێێ .!
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بەڵێن بێ چیرت گوڵی وشەیەک 
نەدەم لە ئێخەی بۆنەکانی ساڵ

چون ئەو ڕۆژانە، 
دەنکە تەسبیحی سووتاوی دەستی 

پیرسیاسەتن!
ڕۆژی جەوالنی دروشمی ڕەنگن!

چونکا کرێکار، وەرزی ژیانیان،
بە کۆڵی چیا و چیایەک لە کۆڵ!

هەموو ڕۆژێ لە سەنگەری دەستوورەوە
پیرۆزبایی چەپڵەبارانی تفەنگن! 

 بەڵێن بێ چیرت، گەزۆی هاوارێک
نەنێمە زاری ڕۆژی مامۆستا!
چون مامۆستا هەموو ڕۆژێ

لە پشت فەرمانی تاکسیدا
نەفەر نەفەر، متەن، دینار 

خەڵکی شار و قوتابیانی دەڵێتەوە
هەموو ڕۆژێ بە قەڵەمی بێدەنگیەوە، 

بە 'قەڵەمە'ی بێ گۆشتەوە
وانەی ژیان، بۆ خێزانی دەڵێتەوە!

بەڵێن بێ چیرت، بووکەڵەی شێعرێک
نەدەمە دەستی ڕۆژی مندااڵن

چونکە منداڵ هەموو ڕۆژێ
لە جیاتی جێژن و وانەی نان

جەستەی برا و تەرمی باوکیان بۆ 
دێننەوە!

چون مندااڵن هەموو ڕۆژێ
شەقام، کۆاڵن، زباڵوزبڵ
نانەوردەی عەدالەت و 

کەوشەکۆنەی دیموکراسی و 
ڕۆحەشکاوی سیاسەت و کارتۆنی ئەخالق 

و 
قوتووی بۆگەنیوی ماف و 

وردەوانەی پیرۆزبایی دەخوێننەوە...! 

ڕەحیم لوقامنی
 بری برا و

جج
یییی برەیتەی بر

یتیجیاتیجیاتییتی
چوچونک

لە



                         
ژمارە ٠١٠١، هاوینی ٢٧٢١

زێنەب یووسفی

کە تۆ پاڵ دەدەیتە شوورایەکی سپییەوە،
پاڵەوانە لۆکەییەکان

هەمدیسان
شمشێرەکانیان تیژ...
مرۆڤە ڕاستەقینەکان
دڵۆپ دڵۆپ خوێن

پاڵ مەدە شوورا سپییەکانەوە
با هەڵیدەفڕێنێت

وەکوو لۆکە
پاڵەوانە یەکشەوەکان 

مرۆڤەکان ڕەگیان لە خاک....
گەر ''با'' پاڵەوانەکان هەڵفڕێنێت

تیژایی شمشێرەکانیان هەر دەمێنێتەوە...
ئەی مرۆڤەکان بڵێن لە سەر چی

ئاخر هەمدیسان لەسەر چی ئەی 
مرۆڤەکان....

ن ڕ
ان اڵە

ەک
نننکان

نە یە
کاکاکاک

 ل
نەنەوانە ی

وەک
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١
پیاسەو دلێ ولەکاما وێش شیعرە بێ

ئاد پا نیێرە
پەپوولەکێ گنێنێ گۆرانیواتەی و 

من هەنگامە ور گێرێنێ
ئەوێ جە رستە گنێنێ و  

ئاد هەگامە نیێ
وەنەوشەو گۆشەو جوێ و  

ختلێش ئێ و قلیێوە
پا نیێنێرە  و من 

ونەو وەنەوشەکەی ڕەنگەو پااڵکەیم فاڕێ
ئاااااای

هەنگامێ من چن سەرشێتێ
چن زبرێ

چن کۆرانێ بێنێ
ڕەوتو خواڵەی و 

چن نەرم
چن میهرەبان
چن تەقیەدار.

٢  
ئاااای  فەرادە سەرشێتەکە

تۆ
هەر خجڵیە تاشوتەوەنو بیستونیرە

هەر خەریکو دڕیەی دڵی ڕەقو تەوەنا بە
شیرینەیچ

سەرەش سەرو سینەو شیرویەیۆ
بە درێژایی شەوە سوورەکا
خوەش مێ بە خەرسەویچ

بە ئەقڵو تۆیچ و  
ئەی چێش

ئێرت دنیاو دڵبەرا چامنێنە.

٣  
شیعر و ماچ

یۆیشا کەروو الیالیە
پەی وەرمو نازیت
یۆیچشا و  

سەاڵتو عەشقی
پەی های بیەیۆت

تا پێوە
مناو عەشقی بەسمێرە

منێوە
تەیەمومش ماچێ

قامەتش شیعرێ با و 
من

داراو دنیای
تەنیا ئا دوەمە هەنێ.

جەلیل عەبباسی (قەقنەس)

مو نرمو نازیت
شیۆیچش ۆ

ووروو
مومومورموەرمووەرمو
رو کەر کەرو
 م و ما
 ک ک کە کەشاشا کە

شیعشیعر

نیواانیواتەتەیتەیەیەی

شیعرشیعرە
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١
دوایین شیعری شاعیرێکی ئاوارە

دەمەوێ پشوو بدەم
دەمەوێ لە ژێر سێبەری شێعرێکی ئاوارە دا 

پشوو بدەم
وەک موسافیرێک کە لە سەفەرێکی دوور 

گەڕابێتەوە
وەک نووسەرێک کە لە کۆتایی رۆمانێک دا 

بێ
وەک پێشمەرگەیەک کە هەموو 

مەیدانەکانی شەری تێپەڕاندبێ و
 بێ ئاو و بێ نان و بێ پارە، باوەش بە 

دایکی دا بکا.
دەمەوێ پشووو بدەم،

جانتای ئەو سەفەرە فڕێ بدەم
قەڵەمی ئەو ڕۆمانە بشکێنم

چەکەکەم ورد و خاش کەم و

بە دایکم / نیشتامنم بڵێم:
بەیانی باش.

٢
لە مندا 

کە دەستەکانم هەمیشە بۆنی شێعر دەدەن
نیشتیامنێک هەیە رووخاو

نیشتیامنێک هەیە بەجێامو

لە مندا 
کە نیگام رەنگی غەریبی ئێوارانی واڵت 

دەگرێت
واڵتێک هەیە بۆ ئەوین

واڵتێک هەیە بۆ ژیان
دەگەرێم بە ناو کەسەکاندا و «من» ونم 

دەگەڕێم بە ناو دەقەکاندا و «من» شیعرم

وەرە بۆن بە دەستەکامنەوە بکە
من نیشتیامنێکی رووخاوم 
من نیشتیامنێکی بەجێاموم

وەرە لە رەنگی نیگام بڕوانە 
من واڵتێکم لە ئەوین
من واڵتێکم لە ژیان. جەماڵ نەجاڕی         

ەیە
بۆ یە

هههەەە هەی

م
ێت

کە 

وو
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من ناوێرم
پر به  سییه كانم هه ناسه  هه ڵكێشم

ئاسامنی هیوام شه قار شه قار ده كرێ
من ناوێرم

پڕ به  گه رووم
چریكه م بێ

باڵی ئاره زووم ده قرتێ
من ناوێرم

پر به  سۆمام سه یری په نجه ران بكه م
باڵی چاوه ڕوانیم ده قرتێ
ئه خر چ ده كه ی كاتێک

ماڵت ترازابێ
حه وشه ت پاوانی زوڵم و

ده رگا جاسووس بێ
په نجه ره  غه یان و
شووشه  نه بان بێ
چ ده كه ی كاتێک

كۆڵه كه ی وه تاغ یاغی بێ

                                               تاهیر مەهابادی 
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سوهەیال مەیهەمی

ئیرەج عیبادی 

سەردێڕی ئەم سپێدەیە
تیتاڵیکە 

بە زاری گاشەبەردەکانی  پاوانکراو!
نەوت

نەتەوەیەکە سەر بە قامیشکەکەی 
"عەینولقوزات" و

لە دۆزەخی بێ باوانیدا 
  جادەش میراتێکە 

 بە درێژایی سنوورەکانی زمانیی 
دایکییم

هەر قوڵپەقوڵپی خوێن
تەرمێکی تەمایەرم

تا حەرشی باوەشێکت
دۆزەخێک تۆخ! 

چرکه ڕێگا
هات

بە کورتە باڵەکانی پەپوولە
ڕەنگاوڕەنگ 

   باخ له پڕ پشکۆت و
لێوەکانی بەهار گوڵیدا

چرکەکانی سەوز 
تەماشایان نووسی                                              

کورت کورت
  به جارێک 

گەاڵکانی پاییز وێڵ و
شەقامەکانی ئەوین قاقڕ
چۆن بنووسم کە بۆنی 

زەردی ڕووداو دایگرتم و 
تۆ ئاوارە

لە کوڵە ڕێگاکانی تەنیایی.

زەخۆزەخێک
ەرش

زەزەزەۆزەخدۆزەدۆزەخ
 حا حە

ۆۆۆۆۆۆ

رتەرم
حتا حتا حتا حە
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ژیال سەفایی

ژیرانەتر مبکوژە

ژیرانەتر مبکوژە با هه ست بە جێگەی 
پەنجەکانت نە کەن!

یان لە تابڵۆیه ک مبنێژە و لە دیوارم بدە
یان لە تۆی شێعرێک دا

من نە خشەی قالییه کم؛ سااڵنێکە ملم ها 
وە پەتەوە

تۆ دارەدارە لەگەڵ ڕۆحم دەکەی؟

ژیرانەتر مبکوژە
تاکوو هیچ چیرۆک نووس و شاعێرێک 

بۆنت پێوە نەکەن

با نەزانن کەی هاتی به دوام دا
کاتێک لە ژێر سمێڵی پیاوەتیت

قامکەکانت بە سەر وشە بە وشەی 
جەستەم دا دەجوواڵند

من زۆر ترسام
خۆم لە نێو ئەم شێعرە دا حه شار دا

لە سەر شانۆ دەمخوێندەوە
دات لە چە پڵه

ترسام یەقەی شێعرەکەم بگری

ژیرانەتر مبکوژە
با هەست بە خوڵقانی بوونەوەرێک 

نەکەی لە ناخم دا
با نەزانن دەستی هیچ وەرزێک 
نەگەیشتووەتە بااڵی خەمەکانم

کاتێک ملوانکەی شێعرم بچڕایە وە
خەیاڵه کانم دەنک  دەنک له  سە ر سینگم 

کەوتنە خوارەوە
با نەزانن تۆ پێت لە سەر دڵی کام وشە دا 

داناوه!

ژیرانەتر مبنێژە
تاکوو تەنیاییم زاوزێ نەکا و لە زاری 

کچێکی تر نەیەمەوە دەر

لوانکەیملوانکەی
د م

تووەتووە
مل لللملوملک
شتووشتوشتو
ننزانن 
یشیشتیشتیشتەیشتگەیشتو

با نبا نە
ن
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هەرمان وەمتانی

سێ بەر

دوکمەکانت دابخه
گوێ ڕادێره بۆ 
گله ییەکانی با

ڕۆژئاوابوون سێبه رێکی 
درێژ بلکێنه جەستەت و
ته نیاییت به سەر گەاڵ 

مردووەکانی شاردا دابەش 
بکە

لەگەڵ درەختەکانی ئه م 
مەزاره مه دوێ

گوێ ڕادێره دوایین 
هەواڵەکانی شەڕ و

تفەنگێک به شانته وە هەڵواسه
لەم شارە زەوێ که س وەخۆ ناگرێ

سووری چراکانی شەقام ناگه نه کۆتایی و
گەالوێژ له چاوانی خەڵکدا ده ئه  نگوێ

به کەلێن بورجەکانی شار مبدۆزه وە
که بایه ک هەڵی کرد

لەگەڵیا بڕۆ
خۆ به ڕەوەزەکانی شاخ بگرەوە و

لەگەڵ ئاوێنه دانوستاندن مه که
دوکمەکانت بکه وە ئه وسا

سێبه رت شەاڵڵی خوێن که

خۆر به تارمایی
له گوێن بیناکانی شار دزە دەکات

زەوێ لێره گەلێک ماندووە له مرۆڤ
ئاسامن جاڕزه له نزۆکی هەور

با له بێدەنگی تۆ و
تۆش له تەنیاییەکانی خۆت

شش 
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لە پەنجەرەی ژوورەکەم 
بەوالوە

 نیشتامنێک خەریکە پاییزت بۆ ئەچنێت
 ھەوریش

 بارانییەک بۆ بەرت.
 ئێوارەیەک

 پاڵتۆیەک بە دارتەلی کوچەکەدا دەمرێت و
 ئەڵێن :

 تۆ عادەتتە 
 لە نیوەدا فەسڵەکان جێبھێڵیت 

 پەنجەرەکان بە مردوویی دابخەیت
 شەقامیش بەدەم خەتتەکانییەوە لەبیر کەیت.

 ئەڵێن:
 گەرەکم بێت یان نە

 مردن لە خاڵی کۆتایی ئەم دێڕەوە 
دەستپێدەکات،

 گەرەکت بێت یان نە
 ژیان ھەر ھا لە بەر بارانیەکەی بەرتا و 

 لە تاریک و روونی کراسەکەت بەمالوە
 بستێک خاک نییە تیایدا بگریم
  .نیشتامنێک نییە تیایدا مبرم.

گوڵەباخ بەهرامی

ەەە لەەبیر
خخخەخخەیتت

ھێڵیت ێ
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کەماڵ مەریوانی

جێژوان بۆسەی مەرگە
نەکەی فێری خۆشەویستی بیت

ئەشق نێچیرێکی ماندووە دەوری تەنراوە 
بە تاژی

پەڕەسێلکەی دڵ وەختی کۆچە
هەڵگرە جانتا خومارەکەی ژوورسەرت
وەبینە بستە خاکێک بۆ خوشەویستی

بدۆزەوە کۆاڵنێک بۆ عاشق بوون
هاتم

بەیانیەک
چەکەکەمم هەڕاج کرد بو کرێی سەفەرەکەم

ئای چەند بە پەلە بوون
ئای چەندە بە پەلە بووم

سەرکردەکان بە هۆیی کۆبوونەوەو 
مەجالیان نەبوو تەنها یەک وشە بڵێین

ماڵ ئاوا ماڵ ئاوا
پەرژینەکەی شەوی مەستیامن

هاتم
تەنها؛ ئەو کاتە بوو لە پەنجەی مەرگ 

ترساوم
لەوەی مبرم و دەرفەتی ئەم سەفەرم نەمێنێ

ئەم خەونە چی بوو هاوڕێیان
وا بێ بەزەیی سێبەری دار رسنچکی گولبەن 

و ئێوارانی زریبار و
خەندەی چیام بە جێهێشت

چەندە دڵم وێڵە
دایکم دەیکوت لەم سەفەرەدا شێت دەبیت 

و منداڵی شارە غەریبە کان کایەت پێدەکەن
دایکم دەیکوت چەند جارم وت مەبە بە 
هاوڕیی پەڕەسێلکە با فێری کۆچ نەبیت

ئای دایکم چەندە سادە دەیڕوانییە دڵێکی 
یاخی

سەرێکی گێژ
ئای دایکم ئەو کاتانەی کە دەگریا و ئەو 

کاتانەی گۆرانی دەوت
ئای دایکم گریانە کانی چەندە بۆنی 

مێژوویان لێدەهات
ئای دایکم پێکەنینەکانی چەندە پڕ بوون لە 

تریقانەوەی کچێکی سادەی الدێیی
دایکم بە گریانەوە دەیکوت

کۆچ ڕۆچوونە بە نێو قوڕگی تەنهایدا
کۆچ پشت کردنە لە یەکەم عەشق

دایکم دەیکوت کۆچ فەرامۆشی خاکە
ت کشت کردنە

تیکوت ک

وونچوونە
تتتشتشتشت
چووڕۆچوڕۆچو
بەم بە گ

ڕۆڕۆچڕۆچڕۆچ ڕۆچچ ڕۆچ

رر
دایدایک

ت

س سەی سەفەفەرەفەرەرەکەرەکەم
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ئەوەی جارێک خەوی بە پەپوولەپاییزەوە 
دیتبێ

نەبڕانەوە سەفەر دەهۆنێت،
ئەوەی جارێک فووی بە گەرووی 

پەپوولە پاییزەدا کردبێ
تا تاقی قیامەت مەندترین ڕێگاکان 

وەئەستۆی دەگرن،
خانم خاس

لە کەلی مناڵیمەوە باوش بە باوش لە ڕێدام
پەنجەرە و دەرکەی هەموو واڵتان دەناسم ،

ئاخ
ئاخ خانم خاس

ئەم هەمووە دۆاڵو دۆڵە.
وەک تۆ ناوبانگی گۆرانیەکیش نەبووم،

بڕوا بێنە
ئەوەی جارێک بەم ڕێگەیەدا تێپەڕیبێ

ژەمێک خەفەت لە لەشیدا ڕەگ دەکوتێ،
تۆ دەتزانی

ئاو بێبەزەییە و
مرۆڤ سەربوردەی هیچە،

تۆ دەتزانی خانم خاس!
لە ڕۆژێکدا ڕەشۆڵەی پرچێکی با بردوو

سپیاو بکا
تا تاقی قیامەت سووراو، دەمامەکێکە لە 

ڕەنج
ئاخ خانم خاس

دیالکتیکی من و ئەم گۆرانیە دۆڕاوتر 

لەوەیە دەنگت هەڵبڕی
(لەو سەرە دەنگی ساز دێ هەاڵڵە و 

زەمزەمە
دەنگی خانم خاس دێ لەو بان و چەمە

چین لە سەر چینە
زوڵفی چین چینە

اڵڵ بم ئاوڕی نەداوە)
ئاوڕێک بدەوە لەم هەمووە دوورە

کە گەمژانە اڵڵ لەم واڵتە وشەیەکە 
نافامدرێت،

زوڵفت لە دەریادا
خوێ سوێرتر لەوەیە کە چین لە سەر چین 

شێت ئاژۆ بکا ڕۆحێک،
خانم خاس

نازانم، بەاڵم
ئاوڕێک،

تەنیا ئاوڕێک بەس بوو،
کە من پەشیامن بکاتەوە لە هەرچی 

پەپوولە پاییزەیه.

دیمەن سۆهرابی

ێێک 
شیامنپەشیامن

وووڕوڕاوئاوڕڕێڕێڕێڕێکاوڕێکئاوڕێک

بب
ێک،ڕێک،

نازنازانم
ئائاو

و واڵتو واڵتا
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گوڵستان وەلیە 

ئەو ڕێ نەدا

ئەو ڕێ نەدا
تەنانەت بۆ جارێک

 هاوشێوەی ڕێبوارێک 
لە ڕێڕەوەکاندا یەک بگرینەوە و 
بە ئەنقەست شان لە شانم بدەی

 پاشان بە دەم داوای لێ بووردنەوە
 ورد بیتەوە لە ڕەنگی چاوم

 ئەو وای نەهێنا
 لە دەرفەتی ئاڵۆزی ترافیکالیتەکانا 

هاوشێوەی کچێکی گوڵفرۆش 
پێشت پێ بگرم و

بە بیانووی رۆزێک تێر بۆنم بکەی
الی ئەو دوور نەبوو

 ماڵامن دوو ماڵی بەین بێت
 تا بەینابەین 

بە بیانووی قاپێک دۆکوڵیو
 سفرەی دڵم

 له بەردەم خوشکەکەتا بکەمەوە و 
بەرەکەت بۆ گیانم بگەڕێنمەوە

 یان هەر نەبێ
 لە دایکتەوە

فێری چنینی ریزێک ملپێچ و تەون ببم
 لە ئەزەلەوە واهێنای و هاتم

وا بردی و رۆیشتی 
نازانم تاوانی ئەو بوو یا زەوی.

با شەهید نەبی

پێش ئەوە شەڕ دەست پێ بكاتەوە و
خۆت گورج و گۆڵ بکەی 
پێش پۆتینەکانت دەکەوم

 هاوشێوەی فەرماندەیەکی چاونەترس 
لە هەمبەر تۆ

 لە شەڕی نابەرابەری ژیان
 بە سەرخەمی ئەڤینتدا سەردەکەوم

لە سەر کۆاڵنی مااڵوایی 
بە پڕمەی گریان و 

قاپێک سەرڕێژ لە رۆشنایی ئاو
 بەڕێت دەکەم

 لە گەڵ قورئانێك بە ئەوت بسپێرم
با ئەمجارەش شەهید نەبی.

رجرج و
نەکانتۆتینەکانت

ورورورورجگورج گورج
ۆ

وەوە
گوگوگوگورجگوگور
ووەو ئەوش ئەوە

گگ
ێشپێش

ب

تەیتەکا
ش

ییییتەکالییکالیتە
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عەشق بۆ وایە حەلیمە؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هەمیشە پێت وابوو من بێ مێهرم نیسبەت
 بە تۆ،

بەاڵم
 لە "ئاکروپۆل"ی "ئاتێن" لە ناو

 قەرەباڵغی ئەوێدا کەوتیتە یادم و تێر تێر 
گریام بۆت.

بیری بووکەڵەکەتم ئەکرد کە زستانان قایم 
ئەتنوساند بە خۆتەوە بۆ ئەوەی 

سەرمای نەبێ.

لە دووڕگەی "پاترا"لە ناو شەڕی 
قاچاخچیانی

 "کورد" و "ئەفغانی" و "ئاڵبانی"دا،
من الیەنی هیچیانم نەگرت 

چوونکی پێم وابوو  ئەبێت تا ماوم هەر 
الیەنگری 

چاوەکانی تۆ بم و بەس.

لە بیرتە کاتی شەڕ لە ترس هاڕەی تەیارە
 بۆمب هاوێژەکان چووینە گەوڕی 

مانگاکان،
تاریک بوو نەمزانی بە ئاستەم دەستم وەبەر 

مەمکت کەوت،
وەختێ هاتینە دەرەوە لە شەرمێدا سوور

 هەڵگەڕابووی.
پێتم وت ببوورە بە ئانقەست 

نەبوو،بزەیەکت
 کرد و وتت هیچ نیە 

پێش دێت.
بەر گوللەی وێڵ کەوم،ئەگەر تا مردن ئەو 

دەست وەبەر کەوتنەی 
خڕی و سفتی مەمکۆڵەکانت 

فەرامۆش بکەم.

عەشق بۆ وایە
 حەلیمە؟

سەرەتای ژانە و دواجاری دۆڕان.
ــــــــــــــــــــــــــ

سەالح کۆنەپۆشی 

فتی مەسفتی مە
کە

 وەبە وەبەر
ف فو
ب
سف
ووو وەبت وەت وە

گوللە گوللەی
تتتتتت

پێشپێش
بەربەر

وە
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فەرید ڕاژین

هاوڕێی دڵ

دڵ مەســتە لەگەڵ شــیعر و شــەو و شووشــە و شەمدا
خەرمانــی خەیــاڵ و حــەزی دڵ، ماچــی بــە خــەم دا

ــدەت ــکەری دی ــە دەس لەش ــدە ل ــارە دڵ و بەن زام
ــە جــەم دا ــە ک ــەرە ســەججادە لەگــەڵ جام جادووگ

ــوم ــیعری هەتی ــەری ش ــە س ــی ب ــتێ بکێش ــا دەس ت
چەن تۆم بە قەڵەم شــێعر و غەزەڵ، گیانە! قەســەم دا

ــاوم ــی چ ــرۆی چاوەی ــە چ ــا دڵ ل ــدە چەم هەرچەن
ــە چــەم دا ــا و ب ــە دەری ــاوی چەمــی مــن شــانی ب ئ

ــرۆ ــە ســەری دوو خەمــی ئەب ــە شــینە ل ــەو دیدەی ب
حورمــەت حەپەســاوە، کــە دی  تانــەی لــە حــەرەم دا

سەرخۆشــە غــەزەڵ کەوتــە ســەما دەفتــەر و ســەروا
پەیکــی دەمــی ئــەودەم کــە بــەدڵ، کاتــێ بــەدەم دا

ــێوت ــی دوو س ــەرم بین ــاوە س ــە ئەوس ــامە ل سەرس
تــۆ چوویــت و دڵــم نوقمــە لــە نێــو ماتــەم و تەمــدا

دوو هاوڕێی دڵ ئێستە فەقەت هەر خەمە و ئەرسین
دەســتم گەە لــە گەردەن ئــەوە گەە گەردەنــی ئەمدا.

ۆرۆ

ە چە چــەــەچــەم
ــی یەی

ەەەەەە
ــ ــوەی ااواواواوەیچاوچاوەوەی

غەزەغەزەڵ
ــە  س

غەو غەز غەغەغەغەزەو
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نییــە چــاری  و  وەڕەزه  ســکەنده ر  زیندانــی  لــە  دڵ 
نییــە یــاری   ، ئــەکا  یــاری  تەڵەبــی  ال  هەمــوو  لــە 
گوڵــم نــەورۆزە  بــە  نــە  و  ئومێــد  ئاســۆیە  بــە  نــە 
نییــە دیــاری  ئەســتێرەیەکی  دڵــم  ئاســامنی 
ئەژەنــێ خــۆی  خەمــی  ســازی  و  ناســازییەتی  دەمــی 
نییــە تــاری  دڵــم  داخــی  وەلــی   ، ئوســتادە  یەکــە 
چ دەکــەن مەنعــی دڵــم گــەر لــە دەمــی مــەی دەڕژێ
نییــە داری  بــدا،  ســێداره  لــە  خۆشــی  بیــەوێ 
نەبــێ وێڵــی  دڵــم  کــە  بەحــرا  لــە  مــرواری  نییــە 
نییــە چ بــواری  چەمــە  ئــەو  وەلــی،  غەوواســی  یەکــە 
بڵــێ گوڵەندامــێ  بــە  بەهــاری  بــادی  ئــەی  وەرە 
نییــە کاری  مەرحەمەکــەی  کاریــرته،  موژەکــەی 
ڕەونەقەکــەم بــێ  دڵــە  دەپشــکوێ  بــادە  منــی  بــە 
خــۆ شــکور بــادە هەیــه، هاودەمــی مەی خــواری نییــە
بــڕەوێ پــێ  دڵــی  هــەوری  بــەدڵ  یارێکــی  نییــە 
نییــە وەفــاداری  دەوری  دەڵــێ  چەرخــە  ئــەم  ســوڕی 
ــەک ــتی فەل ــەرم دەس ــدا لەس ــە دەی ــە ک ــووڵی هەڕڕاج ش
نییــە کڕیــاری  گەوهــەرە  ئــەم  کــە  داخ،  و  کەســەر 
بەدەمــێ خەیاڵــم  ڕەخشــی  دەبــڕێ  ڕێ  ســەدەیەک 
نییــە! میللەتــە شاســواری  ئــەو  کــە  وایــە  پێــی  کێیــە 

نارس ئاغابرا

ەڵــدەڵــێ 
ــدا لە لەی ا

هــهــە
دەڵـ دە  ەەەدەڵـ 
ه هڵ  هڵ 

ـهــه
ه هدڵ  ڵڵ ڵ ڵ ڵ 

دە هادە هە
ـادبــابــادـادەـادە 

کک  ی ی 
ی ی 

یییی ەیەی
ئـــەیـەی ئە  ە 

کک

کــە
ەەرە ە
کــیەکیەکـ
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بێهرووز یاسمی 

تا ئی دڵه ڕازی 
بکه م
ــوه ره،  ــه و خ ــه ر ده رارێ ئ ــه ی س ك
كافــره ئــه و  ده ر  تێــده  كــه ی 

شــه وه  لــه ی  بشــێوێ  ســه  ر  تــا 
شــاعره لــه ی  ئــه اڵی  رووژ  تــا 

منــی،  دنيــای  منــی،  ديــن 
منــی شــای  نيه زانــن  مــه ردم 
خاترخوازمــی،  تــو  ئویشــن 
خاتــره ئــه و  فــدای  گيانــم 
بپــووش،  نــازه  ده ورمــل  ئــه و 
بپــووش قــه ی وازه  شــه و یه  ئــه و 
نيیــه؟  بــااڵد  و  قــه د  حه یــف 
چــادره ئــی  ســه ر  لــه  الوه 
بااڵبه رزه گــه م،  مه عشــووقه 
ته رزه گــه م لەیــال  شــیرینه 
بــه و گــووش ده وه ئــی عه رزه گــه م، 
التــره ئــه و  بــرا  و  بــاوگ 
هــه ر چــه ن هه واخــوازد فــره س، 
فــره س الینــدارد  و  شــێت 

هــه ر خوه م مه نــم پای تو لــه به س؛ 
فــره تــا  کــه م  خــه وه ر  هامــه 
یلــده ،  هــواداره  نــاو  لــه ی 
گرفتاره یلــده نــاو  لــه ی 
زارده،  عاشــقه یل  لــه ی 
کامیــن لــه  خــوه م عاشــق تــره؟

ــده ال،  ــم خه ی ــه و لی ــێ ده م ئ وه خت
خوه یــا لــه  چــوو  دڵــم  فێشــرت 
مه ردمــه و،  نــاو  ئــه ڕا  زانــم 

دڵ نه ویشــێ یــه و، هــه ر زاهــره
بکــه م،  رازی  دڵــه  ئــی  تــا 
بکــه م وازی  نــه زه ر  بیلــن 

گشــتدان  گیــان  وه  مــه ردم 
ئاخــره جــار  جــاره  ئــی 

ی، ـی، 
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مببه بۆ خۆت   
بۆ هەمیشە !!

 مەمدەرەوە دەست قەدەرو 
 برسیەکانم لێ کۆمەکەرەوە!

 کچێکی هەڵوەدا بە شوێن ئارامیدا
وای وت!

مببە بۆ خۆت   
بۆ هەمیشە!

فێری ئەشق و
ئەوینداری، فێری سەما و 
 دڵداریەکەی جارانم بکە

ئەی یار!
کچێک بە هەڵمی دەمی لە سەر شووشەی 

پەنجەرەی ژوورەکەی خۆی وای 
نووسی بوو.

  مببە بۆ خۆت
بۆ هەمیشه!

ئیرت نایەمە سەر ڕێگەکەت
دڵنیابە،

 نە بەرد دەگرمە پەنجەرەی ژوورەکەت
نە  بە بەردەرگای ماڵتاندا گوزەر دەکەم، 

نە مۆڕەیش لە باوکت دەکەم 
ئازیز!

کوڕێک 
لە سەر کاغەزێکی فڕێدراوی سەر 

شاقەمەکەی 
ئەودیو وای نوسی بوو.

شەهال یار 

مبمببە
ه!یشه!

 مب مببە
ش

بوبوبوسی بوسی بووبوبو
پەپەنج

ننو
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بەهار حوسەینی

بێدەنگیی تۆ دەمکوژێت
ئینسانێکت دیبوو

لە بەرزترین شوێنی گەردووندا 
وەستابێت

بەاڵم قەت خۆری 
نەدیتبێت؟
تا ئێرە هیچامن نەوت
هیچت نەوت

هاتی 
ڕۆیشتی
هیچت نەوت
کەوتینە نێو کەوانەی خەم
کە تۆ نێوت نابوو "تیامری بێکەسیی"

نێوی هەموو فیشەکەکانی دونیات نابوو 
"ماڵ"
جارجار بزەیەک بۆ ئەوانەی

لە کەوانەی باوەشی خەم دەرنەدەچوون 
و هیچیان نەدەوت
من لەرزی پیری نیشتبووە گیانم
بیدەنگیی تۆ دەمکوژێت
تەنیا دەنگی تۆ دەیتوانی خۆر ببێت

ئەم هەموو پرسیارە لە لەپی دەستمدا 
لە بەرزترین شوێنی گەردووندا بەرەو 
شوێنی بەتاڵی خۆر .
بێدەنگیت دەمکوژێت
ناڵەی هەوا ماندوو دەبێت؟
ناڵەی شەو ماندوو دەبێت؟
ئینسانی بەتاڵ بوو لە دەرەوە پڕ و قورس 

دەنوێنێت.

تۆ
تەنانەت لە دڵیشتدا نەتوت
ئەو فیشەکەی سینگتی پێکا

لە کوێی جوگرافیادا وەستابوو
بۆ نێوی تەواوی فیشەکەکانی دونیات ناوە 

"ماڵ"؟
وتت بڕۆم

ڕۆیشتم
بەاڵم گەڕامەتەوە بڵێم بۆ کوێ؟مەبەستت 

کوێ بوو؟
بێدەنگیت دەمکوژێت

هەناسەم کێشا لە بەرزترین شوێنی 
گەردوون

بیدەنگیەکەت...
ناڵەی بەفر بوویت لە ژێر سمی ئەسپێکی 

بریندار
رسوشت بوویت بە کاتی هەڵقڕچان

دارستان بووی بە کاتی پەنابردنی ئاسک
هەناسەم ئەکێشا ئیرت هەناسە نەبوویت

بۆنم دەکرد بۆن نەبوویت
کەوانەکە بانگی کردم 

لە کەوانەکەدا بیرم دەکردی
چاوم بۆ خۆر دەگێڕا

بێدەنگییەکەت دەمکوژێت
فیشەکی ئەم سینگە ماندووە تۆیت!

مبپێکە!
ماڵ!

 بوویتت بوویت

ر
داردار

ب بەف
ررررداردار

بەب بەەی بەڵەی بەف
بید

 
ڵڵ"
بووابوو
ڵ

و
ڵڵ

ییی"
انا

سییەسیەسیی
ی خەی خە

کەسکەێکەس
ەیەی

بێکبێک
کەوانکەوانە

ب یی

هیهیچ
کە کەو و
هه
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ئایەم و بەڕۊ
مەهەدی حەسەنی جەلیلیان

نییەزانم وە کو هامتە ئێرە
ک شوون ماڵم کۊە و کوچگسان

چاو ک واز کردم وە دو دیدەم دیم
کۆڕ بەڕۊم ئێڵم بەڕۊسان

هەر پەلێ لەیرە چامن برامە
هەر بال داری جور یە هاو ڕاز

شەنگ قەتار بەساس ئەڕای ڕووژ جەنگ
شەنگ قەتار بەساس وە گووشت گیانی

دالگ  شەنگ قەتار بەساس وە پێ سقانێ  
یەکێگو کۆڕەیلیش هزار

هۊلکە هۊلکەن و کاوو کاڵو دار
بەڕۊ دارمە بەڕۊ گیامنە 

م کۆڕ بەڕۊم برایلم هزار...
نیەزانم وە کوو هامتە ئێرە

کە باوگم ئایم بەڕۊ خوواردۊدن
حەوا پێ عشق کامین کۊەسان

وە شوون ئایم وەیرە پا نەیدن...
چڕین پێ حەوا هوورە و موور و کز

لە شوون و لوور کوچگیل تیەد
سەر پەل بەڕۊ لە ناو کوچگسان

باڵ خوەی ناس و سایەی لە خوەی نەید
دار بەڕۊی ها بان سەرم

وە بەڕۊ ئۊشم تو چۊ هاتیدە
ئۊشێد

وە هەر جای چڕن واورە هامتە
ئێرە واڵت بێ بن وازە

کەس نیەپرسێدن لە داخ بەڕۊ
چەمەر ک چڕن ئەڕام شاوازە

هەر ڕووژ سەرداری وە پای م کۆشیەد
لەشێ ئاگرو نیشیدە گیانم

ڕوحێ داگیر کەید پەل و سقانم
ساڵێ یە واران وە ئەرس داڵگ

جەفتم شوورید و جال دەیدە پێم
شووکە نیشیدن و شوور شیرین

تام تیەڵم شیرین ترا کەید
ئەرس داڵگەیل ها ناو ڕیشەم

م دار بەڕۊم
م دار بەڕۊم

داخ سەردار و کۆڕ کوشیا وە خوەم
کەس نیەپرسیدن لە داخ بەڕو

سەر هەڵگردمە ئەڕای کۊەسان
چاو کە واز کردم وە دو دیدەم دیم

باوگ و داڵگم باوان دارسان
کۆڕ کۆشیا وە خوەم

وە شوون کام خۊن هاتیە سە ئێرە
پەمل سزانن ئاگرم دانە

ئاگرم نییە
ئاگرم نییە...

مەهدی حەسەنی جەلیلیان

ۊمڕۊم
ۊمڕۊم

ەیلگەیل
ڕۊڕۊڕۊەڕۊمبەڕۊ بەڕۊم
گەداڵگداڵگە

ڵمیەڵم
 داڵگ داڵ داڵگرس داڵگرس داڵگ

تامتام

 سقان سقانێێ
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خاڵە قازی 

مـــن چاوه کانـــی  ئه شـــکی  ،.کـــه  
به هانه یـــه  هـــه ر  بـــه    ڕژان 
وه تـــۆ  تـــۆ،  ده چـــن،وه   تـــۆ  وه  
نیشـــانه یه  دڵ  لـــه    ئـــه وی 
دڵـــم دێ  نـــاری  نـــاره   کـــه  
ماته مـــم  ســـازی  ســـۆزی  بـــه  
ده بـــن  وه کـــۆ  تـــۆ  یـــادی  لـــه  
ته رانه یـــه  و  نه غمـــه    بـــه  
ژیامنـــا  ده فتـــه ری  لـــه  
ئه ویـــن  به شـــی  و  الپـــه ڕە   لـــه  
گـــه ڕام  تـــۆ  خاتراتـــی  لـــه  
عاشـــقانه یه  ژوانـــی   لـــه  
ده مێـــک بـــوو په نجـــه ره ی دڵـــم 
بـــوون  داخـــراوه   جـــارێ  بـــه  
الده چـــوون  په رده کانـــی  نـــه  
ته کانه یـــه  تـــۆز  و  گـــه رد   نـــه  
دێ  ئاشـــنایه   ده نگـــی  نـــه  
کـــه س ده پرســـێ حاڵه کـــه م  نـــه  
په پووله یـــه ک  هـــه ر  که باڵـــی 
شـــه وانه یه  شـــه می   گـــڕی 
نـــه  گورگـــه  مێـــش بـــووه  عه رس 
نـــه  بوومـــه  لێڵ بـــووه  ســـه حه ر 
نـــه  ڕۆژ بـــه  جوانـــی دێتـــه  ده ر 
 نـــه  مانـــگ لـــه  چـــارده  خانه یـــه 

نـــه  خزمـــی بـــاش بـــه دی ده که ی 
نـــه  دۆســـتی پـــاک و بـــێ ڕیـــا 
هه چـــی که  بـــۆی ده چـــی ،ده ڵێ 
له وانه یـــه  یه کێـــک   ئـــه وه ش 
ئـــه وا  نه تکـــووژن  کـــوو  ئه گـــه ر 
ده ده ن  ڕەگـــت  و  ڕیشـــه   لـــه  
یه کێـــک  شه خســـییه ت،  تـــڕۆری 
چه کانه یـــه  به شـــه    ئه لـــه و 
ده کـــه ی  بـــه دی  حاکمێـــک  نـــه  
تـــه ڕە ف  بـــێ  داوه رێکـــی  نـــه  
ئیـــرت  حاکـــامن  حوکمـــی  نـــه  
عاداڵنه یـــه   ئه لێـــره  
لـــه  بـــه ر ئـــه وه ی هه مـــوو ده مێ 
 کـــه  چـــاو بـــه  هـــه ر به هانه یـــه 
ئه ڵـــێ  فیغـــان  و  گریـــه   بـــه  
زه مانه یـــه  ئه لـــه و   ڕقـــم، 

چــ چـــاو
گگریــ

ــهبـــه
چهــه ه

ب بــ  بــــهــه
ێێ
ــــــهــهـــلـــه

ئ

ـــهگـــهڕاڕامڕامم م 
ئهو ئه   

گ

ژ
ئ ئهـیـی  یییی 
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ئەی ئەو ژنەی بە قاپی پیاوەکانەوە مشتە 
ئەکەی 

بە قاپی خۆتەوە  خوێن 
بە قاپی خۆتەوە  ژان 

ساڵم 
"فەراح"  و فەرعانی 

فەراح و خۆرەتاو لە سینەتا سووتاو 
خامنی  مەجبووری و باش 

مەجبووری و دووری 
مەجبووری و مەجبووری و مەجبووری 

مەجبوورییەکانت باش خانم 
مەجبوورییەکانت و پیاوێکی ٣٦ ساڵەی 

عەینەکی 
مەجبوورییەکانت و بلیتێکی ناوەخت 

"مهرشهر بە وقت باغ سیب" 
مەجبووریەکانت وەختێ تاران لە خۆیا 

ئەخزایە خوارەوە 
وەختێ سنە تا کەمەر ئەهات 

وەختێ ئەلکول و تەنیایی پێکەوە یەخیان 
ئەکرد

 ئەی کەبد ئەی کەبد ئەی کەبد ئەی 
کەبد 

ئەی زەردی لەعنەتی 
ئەی  ئـەوەی ئـەوەی ئـەوەی ئـەوەی 

ئـەوەی ئـەوەی ئەوەی ئـەوەی ئـەوەی 
ئـەوەی ئەوەی 

من چی بکەم لە بەرد  کە ئەشکێت 

لەم زەوینە قوڕینە  کە کوردەوارییە 
لەم زەوینە کە ناوی خوا لە سەری دوورە 

سبحانەڵاڵ 
خوا گیان 

خوای ئەم دنیا و ئەو دنیا و تەواوی 
دنیاکان 

خوای دارین و بارین 
خوای مردنی شکووفە و حەمام و تێخ و 

تاریکی

عەشوعەیب میرزایی ش

سااڵڵەیاڵەیساڵەییڵەیڵەیی  ٣٦٣٦

ەج و مە و مەجەج
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محەممەد موەفەقی 

دەخیلت بم مەحوی
فێرم کە چۆن بە ئاوێنەکان بڵێم

بەرگەی گریانی ژنێک بگرن
کە خەوەکانی پڕن لە تەناف و
حەرسەتی تەرمێک تا قیامەت

کە تەنیا بزەیەکی بە دەم پاییزەوە
لە نێو قاپ عەکسەکاندا
بۆ دایکی جێ هێشتووە

فێرم کە کراسەکەم
بە کام بارا بنووسم

کە جێی ئەم هەموو زامە و
غەریبیمی تیا بێتەوە؟!

خوێن هات و خیابانی لە تاران دەرکرد 
  تۆ دەستت هەر لە گیرفانتا بوو 

هەڵەبجە و سەردەشت و سنەیان گا 
  تۆ دەستت هەر لە گیرفانتا بوو

ُ برادرم "زنش را در تب تاریک بهتانی بە 
رضب دشنەای" 

قطعە قطعە قطعە قطعە 
  تۆ دەست هەر لە گیرفانتا بوو

خوای 
ئـەو ژنەی لە کووچەی تووتی 

فرۆشـەکانی تارانـا تەنیایییەکانیان داکەند 
و 

  تۆ دەستت هەر لە گیرفانتا بوو 
وتم قیامەتێ لە چوارباخا بە جەنازەکایا 

میزاندی و چوو 
  تۆدەستت هەر لە گیرفانتا بوو 
ناوی ئەو کوڕەی رۆژێ بێدەنگ 

بێدەنگ لە پشت مەدرەسەوە دەنگیان 
داخست داوود بوو 

پێغەمبەر نەبوو داوود بوو بە بێدەنگی 
دەنگیان داخست و 

  تۆ دەست هەر لە گیرفانتا بوو...
لە کتێبی : 

تارانەکانی ئەم پێستە ئێش ئەکا.

غەرریب
کە
ە

ەندەند کانیکانیانیانیان
ووتیووتی
ککککاەکەک



                     

ژمارە ٠١٠١، هاوینی ٢٧٢١
بەرهەمی شێعرییبەرهەمی شێعریی  رۆژهەاڵترۆژهەاڵت

کوالندنەوەی پەراسووی 
خەون

عەینەکێ ئەتگیرنێت و خەونە کەوگەکانم
جگەرە

              جگەرە 
                         لۆچت ئەکەن.

نینۆکی ساتەکان الک ئەدەم با تێرخەو بن 
ڕۆژە قەترانییەکانم ...

[گورگاندووتم بە گاسێکی گرساو

بەو فرمێسکانەی نەتڕژاندووە].
شەقام خۆماڵی تر لە گەڕەک بەربووەتە 
ناوتەوە، لەم تاڵ مەرگیەدا کۆاڵنێ لەتر 

ئەدەی
کەوگی ئەسپێ ئەچۆڕێتە هەناومەوە 

لە خەیاڵی حەوشێکی مۆن، موبایلەکەم 
هێقت ئەکاتەوە.

باران بیانوویەکە ئێستا هەرایەکین 
بێ هەڕا بە دوای ژیانا ...

[گڕی گومان لێڵم ئەکا تاریکرت ...
ئەو قژە مەلعوونەت ئەمباتەوە سەر 

حەرسەتەکانی ماچ؛
                                                         

وێنەیەک سوورتر دابەزە]
نامەیەک بنێرە پڕ لە رشیخەی بارووت 

نەبێ
جەنگێک بکە دووکەڵی سەوز بێ

[بێ خەیاڵ ژیان قاو درا لە شانی دووشکا]
تۆ دووریاگی بە دوورگەیەک لە 

دوورترین دەردەکانم
قه زات تۆ دۆڕاوی له  بۆدڕنی درۆوه کانت
پووتینەکانی پیاوێک لە ڕووتیام بێ نوقتە

تەنیاییم ژان ئەکا ...
درێژەی ئەم کوالژە

رسوە مەجیدی

 سوک سوور
بنێرە

    
ک سەکەک
      

تەرسەتەک
    
حەحەرس

ئ
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کەمکۆڵ خەفەتبارە و سووور 
فیشقــــــــــــــــــــــــە دەکا.

دایکم زستانێ گسک ئەداتە ناو 
مانتوەکەم.

[تۆ لەگەڵ جەستەی بێ سەرمدا سلفی 
ئەگری؛

سووڕ لە پیاوێ بێ کونجدا ئەخوەی]  
سوێڵ قەیتانی چام چه قیگیته  چناگه ی 

خۆزگه یه کی قه وی
منیش قاوییەکانتم قەی کردەوە

قیزه ون -هه ڵسه -
لەچکەکەم لە پێستی شەودا گرێ دراوە.

لە گیرفانی پاڵتاوەکەت هێشتای 
ئەگەرێک باوێشک ئەدەی

تۆ پاڵت بە خاڵییەی ستیانێکی سوورەوە 
دا

من تەنیاییم لە ڕدێنی هەورەکان شپرزتر.
تف لە تەناف و تەماربوونی تارماییت

بەرۆکت پڕە لە ماتیکی چوارمشقی.
[خوات بێ ئەم شەوگارە پەنجەرەی 

درێژی تەنیایی
بێدەنگی تف ئەکاتەوە ناوپای ئەم 

شێعرانە]
لە سێ شەممەی ئەم پارکە بێزووت ئەکەم

تیرتاژی ئەم بەژنە مەرگ ڕێژە بە تیراژی 
داخ کردن

ئەگەر لە ڕۆژی وشەکانم تێپەڕیت
ژنێکی تەخرتم - فێرم بە - فێرم کە.
[من لە دەرفەتی کراسەکەی خۆم 

هەڵوارساوم]
خواپێداگ مردن و نیوێ ئەوالتر دایکم 

دێڕێکە خاڵی
سەرئێشەی شەمانییەکان هەڵئەخا...  

[بابام زامەکانم واژۆ ئەکا.]
دەستم بشکێ پاڵ بە وەهمی ترافیکەوە 

ئەنم
من ونم لە ناسنامەیەکدا و هەر نیە

تۆیش سەربازێکی مێهرەبانی لە 
قومقومەیەکدا ناخۆیتەوە
هەنسکەکانی سەنگەر و

دوو سێ گەز تا باران
                        لە تاران کە برای 

دوورییەکامنە
                                                            

ماچم کە .... ماچم کە ....

ەربسەربازێک
کیەکدا

ە نلە نا
ەەەسەرسە سە
منمنمنم ونم  ونم ل لەنم لەنم لە

ئەنئەنم
د

ەەەەوردەردەوەوەەوە
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خاڵۆ کوردین 

Yusif Kulunekzadê

لە سووتانی دارستاندا
ئەهریمەن شەمچەیە و

چاوەکانی بە گڕی "چیا" دائەگیرسێنێ
نیشتامن الپەڕەکانی ئاوێستایە و

هێور/ هێور ئەبێتە سوومتاک 
ئاهوورا ژینگەوانێکی هیالکە و دڵی 

هەڵئەقرچێ!

2

pêl pêl1
Na na,
erê min û rê 
gelyêk er e
hey hooo lawooo
te nezanî 
keçên bajarê min
biskên xwe dane kîj bayî?
her temen demek e
vê ser...bo...rê 
pê avis dikim
qey te nepirsî
di xudûkên wê asoya 
xiniz de
.................xoz bûm

te ne
y hoooooo

k e
ê 

2
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شــەو خاســه وە شــەرتێگ م تو بۊمنه خەو
خەو خاســه وە شــەرتێگ تو بایە ســەر ئەو
ئــەو شــەو خــەم تــو وەفــر فــرەێ هــاوردۊ
عشــقت بــۊە جاجمێــگ و دامــەێ ملمــەو

حەبیب بەخشوودە

عەبدوڵاڵ حەمزە 

ئەو وەرزە دێ
لە هەوری هیوای بەهارێ ...

بارانی ورە ببارێ ...
دەوەن و

داری تخێڵ کراو
ڕادەبنەوەو

دەبنەوە بە لێڕەوارێ...
دارستان 

پڕدەبێتەوە
 لە "شێر"و "پڵینگ" و "بەور"

دەبڕنەوە

ئەو دەستانەی
بۆ قەڵت و بڕی قەدی دار

بێ بەزەیی
دەسووڕێنن تەوری جەور

و
ی
تتتڵتڵت و

دەس
ڵڵڵڵ

ئەو
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کێامن له  گه ڵه  سه رده شت؟
با دوو به  دوو 

ده ست له  مل یه ك 
به  كوڵ بگرین!!!

بۆ بێكه سی شاره كه م !

مانگ
گله ییم لێته  

هه مووشه وێك
چاوت لێیه  
حاڵم چۆنه  

بۆ هیچ ناڵێی؟
نه شم بینی

بۆنی سێوی ئێره ت بۆ دێ
هێنده  هێدی را مه بووره 

هه تاو 
له  تۆش زۆر دڵگیرم 

رێگای
به یانیت بێره دا 

تێ ده په رێ
تۆ بۆ اڵلی له  حاستی من؟

ده  شتێك بلێ

کامران شافێعی 

زه وی 
له  بات تۆ بام

بم بیستبا 
ده ستیان له  بینی شار نا 

راده وستام
بێده نگ مه به  

خه جاله ت بن 
ئێوه  وه ك ئه و خه ڵكانه  نین

گوێ و زمان و چاوتان نه بێت

مستام
هبه

له له
تامستامستام
ن لیان یان ل
ستبیستبا
یایایانیانتیستیان

بمبم ب
له



                         
ژمارە ٠١٠١، هاوینی ٢٧٢١

النە یار 

وەرگێڕانی لە نەرویژییەوە: ئەفراسیاب گرامی

ئەی دۆست!
بژنەوە! 

ناڵە و هاواری سینەم
کە تەنیا دڵیان بە سەرنجی تۆوە گالوە!

بە ئاگالێبوون!   بە خۆشەویستی و 
ئەوین!

بژنەوە، ئازیزەکەم!
تەپڵی دڵ،

 هێدی هێدی ریتمەکەی لێ ون ئەبێ!
گڕی هەست و سۆز

ئەبنە وردیلە بڵقێکی هەناسە و
لە ناو جەغزی خۆیان باڵەفڕە ئەبن و

بەالتدا تێپەڕ ئەبن
ئەو بڵقە وردیالنەی،

تەنانەت کوێرەکانیش لە دوورەوە
ئەیانبینن  و ئەیناسنەوە!

بژنەوە ئازیزەکەم!
فرمێسکی بێدەنگیم، بژنەوە!

کە بەسەر گۆنامەوە خلۆر ئەبنەوە و
تاڤگەیەکی سەرکەش ڕێ ئەخەن

هەتا ئەو شوێنەی تۆی لێ ونە
بژنەوە گیانی من، بژنەوە!

فرمێسکی ژیانەوە، بژنەوە!
کاتێ مێلۆدی ساز 

بژنەوە

ئەکاتەوە و 
تۆش بۆ ساتێ الیەک ناکەیتەوە!

....
بەاڵم ئەی دۆست!

گوێ لە وشەکانم بگرە
کاتێ بە چرپەیەک ئەیدرکێنم

ئەو وشانەی
هەموو ئێوارەیەک

لە سیلەی تەختەکەمەوە هەڵ ئەخزێن
بەو ئاواتەی کە رۆژێ

بۆ تەنیا ڕۆژێ
سەرنجت ئەسیر کەن و

بە ئەسیری بۆمی بهێنن!

وش
ە

د ی
ووولە و
 ئە ئەم ئە ئەی

.

ئەبێبێ! ون
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شەش کورتە شیعر

ڕاسان

به ده م ڕێوه/
  خێرا/
 ئاڵۆز/

 پڕ لە که لکه له/
 دوور.. نێزیک...

وشه یه کیش چییه ، بیانووم وه ده ست 
ناکه وێ/ داسه کنێم...

ئاته کی ڕێ له  تۆزه  قورسه که ی شک 
ده ته کێم

له و قورسایییه ی سه فه ر له  هه نگاومی 
شه ته ک ده دا

تاکوو سووک سووک سووک
بێ له  هه وا خه می دی هه ڵنه مژم

جه نگ سپیرته  له  کۆتر

کێ چووزانێ پیاو چۆن دەبێتە نارنج بە 
ڕەخت و فیشەکدانەوە؟

مه گین لە ''ئاسۆیەکی دوورەدەست''/ 
نوقمی ئاوابوون و ئاوایی .. دوور...

زه رده ی چرایه ک ببینێ سوور

له به رخۆیه وه  بڵێ:
ئه وه  ژنێکی تواوه ی نێو ئاوی نارنجه 

که  بیخۆیه وه / 
جه نگ سپیرته  له  کۆتر

شار شێوەت دەکات

بە هەزار دڵۆپە گواڵڵەوە کاتێک/  
پاییز گەاڵی لە دەست با وەردەگرێتەوە

شەقام/ 
شەقاوی ڕێبواری لە با سووکرت/

دێ و دەچێ..
کۆمەاڵنی الڵی لێکنەبان/

هەڵدەکەنە گەردەلوولی ئامێز و/
لە نیشانەی دیمەنێکدا شار شێوەت 

دەکات

ساماڵ ئەحمەدی 

شار ش

گگ  سسگ سپ
ککههکه

ججههجهن
ک

مم  ووم وه
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بە هەزار دڵۆپە گواڵڵەوە کاتێک/
پاییز گەاڵی لە دەست با وەردەگرێتەوە

دوورییە سێ بە چوارەکەی ئەمن

هەودایەکی درێژە/
ناسک/ 

یان بسکی یاری لە دوور
لەوێشم نە خاو و نەرم لێ دادێ /

نە دەپسکێ لێم ڕێگا/ 
یان زمانیش کە بڵێ ''دوور بنواڕە!'' و /

بە یار و ئەغیار بێژە/
بێژە دوورییە سێ بە چوارەکەی من /

دنیای تێدا دەگونجێ/ 
بێ لەو جێیەی دوور نەبێ

کۆچی کانی

هەموو ڕۆژێک/ 
لە کەڕڕەی بەیانییەوە

تا ئەودەمەی خۆر ئاسوودە دەبێت و 
دنیا چاوی لێک دەنێت

تۆ کۆچی کانیت...
نە بۆ هەرێمی هەورەیلی نەزۆک/

یان بۆ کەرەنتینەی خودایانی ئاو
ئەگەر ئارەزوویەک/

یان خۆزگەیەکیشیان لەدوو ناردی و/
بە ناهومێدی هاتەوە

کەس نەیگوت نیشانەی وشکاوییە
گوتیان هەموو/

 تەختەسەهۆڵەکانی جەمسەر و 
کەنداوەکانی نێوقەدی زەوییش/

هەر تاکتیکی کانین 

کە دەستی یەکامن گرتبوو

ئەو ڕاکەڕاکەی نێو مێشکم
دەڵێی خەریتەی هەرچی ڕێیە بە 

جەغزینگ دەخولێتەوە سەر هزرێ کە/
نییە و/

دەپەڕێنێ لە سەرم ئەوەی هەشە.. 
ئیرت لە هەیە تازەتر مەگین هەرهیچ/

یان وتەی نێو کەوانەیەکی بۆ هەمیشە 
داخراو

(مەیە بە دوومدا خوێنەری هەژار!)
تۆ چووزانی کە دەستی یەکامن گرتبوو/

ئەو لە بەر مانگەشەو پیاسەی دەکرد 
منیش بەو تاریکاییەدا بۆ کوێ دەچووم

ننگگننگگننگگنگززییننگگزینگگننگگ  ددینگ دگ د
یی  خخڵێی خە

ئئەەئەو
ددەەدەڵ

/ ووو ننووااڕڕنواڕەڕڕەە!!اڕە!
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چەند ئایەتێک لە 
سووڕەتی چەقۆ

ئەوا ئێمە بووین
چەقۆمان نازڵ کرد و

سووڕەتی داس
ئەوا ئێمە بووین

خوێنامن بەچەقۆ بەخشی
سەرمان بەخشی بەداس

سوێند بێ بە چەقۆ و ئەو شتانەی دەیبڕێت
ئەوا ئێمە بووین

چەقۆمان بە ئیرباهیم فرۆشت و
خوێنی ئیسامعیلامن لێ کڕی.

ئەی خەڵکینە
ئێمە بووین

چەقۆمان بۆ سەر سێو نازڵ کرد
سنگی گەمنان بەداس هەڵدڕی

ئێمە بووین رێواسامن کردە دەستەی 
خوشکی چەقۆ

خوێنامن کرد بە هاورێی گیانی بە گیانی 
داس .

ئەی خەڵکینە
ئێوە هەمووتان ناوتان چەقۆیە

هەموو نازناوتان داسە
ئێوە هەمووی چەقۆپەرەسنت

هەموو لەخێڵی چەقۆ و داسن
ئەی ئەوانەی کە بڕواتان نییە بە

رەوابوونی خوێن و مەرشووعییەتی چەقۆ و 
شمشێر

بۆتان نییە
جگە لەچەقۆ سوێند بە هیچی تر بخۆن

بۆتان نییە جگە لەگەڵ داس لەگەڵ هیچی 
تر جووت بن

هەرگیز بۆتان نییە
جگە لە رووباری خوێندا نەبێ مەلێ بکەن.

فەرزە لەسەرتان هەمووتان لەسەرلێواری 
چەقۆ پیاسە کەن.

ئەی خەڵکینە
ئەی گەلی چەقۆ پەرەست

فەرزە لەسەرتان هەموو سوژدە بەرن بۆ 
چەقۆ و

ئەو شتانەی کە دەیبڕێت.
ئەوانەی ملکەچی چەقۆ نەبن

هەربەرنەفرەتی چەقۆ دەکەون.
چەقۆ هەرچەقۆیە

چ کول بێت
چ تیژ بێت

جەواد حەیدەری 

سسەەررەسەرتان
ککەەننسە کەن ەە

ووووببرووبا
سسەسەللەەسس لەس
روللەە  رروولە رو
  ببگیز بۆ

للەەللەەللەە  ررلە ر  للەەە لە 

تتررتر
ههەەهەرگ

ت

و

شتانە
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ئێمە بۆ هەر کەسێک چەقۆیەکامن 
ناردووە!!!

ئێمە فەرمامنان دا بە چەقۆ
دەست و قاچی هەرچی کتێبە بیبڕن

گوێی هەرچی گۆرانییە کەڕ کەن
چاوی ئاو و کانی کوێر کەن

مەمکی هەرچی جوانییە ببڕن
زمانی هەرچی عەشقە ئەنجن ئەنجن کەن.

ئێمە فەرمامنان دا
بۆ برینی ملی هەرچی وشەی ناسکە
بۆ برینی هەرچی لە ئاسک ناسکرتە

بۆ هەڵدڕینی سنگی ئاو و ئاوێنە
بۆ ونجر ونجرکردنی هەرچی گوڵە گەمنە!!!!

ئێمە فەرمامنان دا
هەموو بە زمانی چەقۆ بدوێن

هەموو بە شێوەی داس سەما کەن.!!!
ئێمە نەفرەمتان کرد لە ئاو

تا ئێوە خوێن بنۆشن
نەفرەمتان کرد لە شەراب

تا ئێوە خوێن بنۆشن.
ئێمە فەرمامنان دا بە خوێن

سوژدە ببات بۆ
چەقۆ

بۆ داس
بۆ شمشێر.

ئەی خەڵکینە
چەقۆ چ پان بێت و چ باریک

چ کول بێت و چ تیژ
چ کورت بێت و چ درێژ

هەر چەقۆیە.
ئێمە بۆ هەر کەسێک چەقۆیەکامن ناردووە 

بە خەاڵت.
ئەی خەڵکینە

هەموو عومەرێک عومەر نییە
هەموو شارێک شار نییە

هەتا کلە سەرێک هەبێت
هەتا دلۆپێک خوێن هەبێت

چەقۆ هەر هەیە
چ لە باکور بێت چ لە باشوور

چ لە رۆژهەاڵت بێت چ لە رۆژئاوا.
ئەی خەڵکینە

بۆ ئەوەی لە کۆڵ عەشق ببنەوە
هەموو رۆژێ سێ جار پەنابەرنە بەر چەقۆ

رۆژانە هەزاران ساڵوات لێ دەن لە دیداری 
چەقۆ

رۆژانە هەزاران نەفرەت بکەن
لە گومان

لە لەززەت
لە عەشق

ئێمە بۆ هەر یەک لە ئێوە چەقۆیەکامن 
ناردووە.

ئەی بەدیهێنەری چەقۆ
ئێمە دراوسێی چەقۆ بووین

هەمیشە میوانی خوێن بووین
لە خوێندا نووستین

لە خوێندا جووت بووین

ززااررااننەزاران

هەزەە  ههەەە هەزززااررەزار
  رروو رۆ
ەەەە  ههەە  ههە هەننەە  ههەەانە هە

ببۆۆبۆ
ههەەهەم

بۆ
منمنمنمنمنمنمنە!منمنەمنەمنمنمنە!!!منمنەە!!!!منە!!!!!!!!!!!!!!!

ە
سسککرترتسکرتە

ی ن
سسسسسسسک  ننااسس ناسک
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لە خوێندا شەیتانی بووین
لە خوێندا لەگەڵ هەرمێ دەستەمالن بووین

لەخوێندا لەگەڵ کچی دراوسێ چاوشارکێامن 
کرد.

لەگەڵ چەقۆ شان بە شانی گۆرانی پیاسەمان 
کرد.

لەگەڵ چەقۆ جگەرەمان بە با کرد
لەگەڵ چەقۆ شەرابی خوێنامن نۆشی

لەگەڵ چەقۆ رۆمانی نەفرەمتان خوێندنەوە
ئەی خالقی چەقۆ و داس

ئێمە هاوشاری چەقۆ بووین
ئێمە لە کونی چەقۆوە سەیری ئاوێنەمان 

کرد.
ئێمە بە چەقۆ زاری شیعرمان کردووە

ئێمە هەمیشە لەگەڵ چەقۆ یەک ماڵ 
بووین.

ئێمە بە چەقۆ خەونی پەپولەمان 
تەعبیرکردەوە.

بەچەقۆ فرمێسکی چاوی بێوەژمنان سڕی
بەچەقۆ چاوی حەرسەمتان ڕشت

بەچەقۆ ناوکی لەززەمتان بڕی
بەچەقۆ تەوقەمان کرد

بەچەقۆش ماڵئاواییامن کرد
بەچەقۆ رۆژوومان گرت

بەچەقۆش رۆژوومان شکاند
بەچەقۆ ئەلفوبێامن نووسی

لەسەرچەقۆ تەرمی خۆمان ناشت
چەقۆمان لە مل کرد
چەقۆمان لەگوێ کرد

چەقۆمان لە پەنجە کرد
هەمیشە دەمان لەناو دەمی چەقۆ دابوو

لەگەڵ چەقۆدا جووت بووین
بەخوێن غوسڵامن دەرکرد
بەچەقۆ لەشامن پیس بوو
بەچەقۆ ئاومان دابەشکرد

جوگرافیامان دابەشکرد
خوێنامن دابەشکرد

بەچەقۆ نووسیامن ژیان
بەچەقۆ نووسیامن ژان
بەچەقۆ نووسیامن ژن

ئێمە بەچەقۆ مکیاژمان کرد
بەچەقۆ پرچامن شانە کرد

ئێمە بە چەقۆ ژمنان نەوازش کرد
بە چەقۆ سازشامن کرد

بەچەقۆ گۆش کراین
بەچەقۆ دارەدارەمان کرد

بەچەقۆ باڵق بووین
بەچەقۆ نوێژمان کرد

بەچەقۆش تۆبەمان کرد لەسەر بەرماڵی 
خوێن

بەچەقۆ سەرخۆش بووین
هەر ئێمە بووین

لەچەقۆ ملوانەکەمان دروست کرد
بەچەقۆ شەرەفامن بە کوڕ بەخشی

بەچەقۆش لەززەمتان لە کچ سەندنەوە
بەچەقۆ خۆمان داپۆشی

بەچەقۆ پاکیزەییامن لە ژن سەندنەوە
بەچەقۆ رووت بووینەوە
بەچەقۆ پۆشتە بووینەوە

ااڵڵققاڵق 
ووێێژژمماانن نوێژمان

ررر
ببببببباڵقۆۆ  ببااڵڵقققۆ باڵق

  ددۆ دا
با باققۆۆقۆ ۆۆۆۆۆۆۆ

ۆۆۆ گ
ددۆ دەەققۆۆ  ددچەقۆ دا

ببەەچچبەچە
ە

بە

ئئااووی ئاوێووێێننەەوێنەممااننمانن  یی
ننن
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بە چەقۆ نامنان دابەش کرد
بەچەقۆبرسێتیامن دابەش کرد

بەچەقۆ الیەالیەمان کرد
بەچەقۆ خەوتین

بەچەقۆ خەومنان بینی
بەچەقۆ عاشق بووین

بەچەقۆش دابڕاین
ئێمە لە دەستی چەقۆدا هەڵپەرین

لەگەڵ چەقۆدا چووینە پەردەوە
ئێمە شیعری چەقۆمان لەبەرکرد

کاڵوی چەقۆمان لەسەر کرد
ئێمە لە ژێر پێخەفی چەقۆدا

یەکرتمان راموسی
ئێمە بە چەقۆ دەنگامن رەنگ کرد

بە چەقۆ سپی مان کرد بە ڕەش
رەشامن کرد بە سپی
شەومان کرد بە رۆژ
رۆژمان کرد بە شەو

ئێمە بە چەقۆ هەمووشتامن رەنگ کرد
خەیاڵامن رەنگ کرد
عەشقامن رەنگ کرد

سیاسەمتان رەنگ کرد
بارامنان رەنگ کرد

ئێمە لەسایەی سەری چەقۆوە
بۆنی نەفرەت و یەقین و خوێنامن گرت.

لەسایەی سەری چەقۆوە
نەفرەمتان لە باران و گوڵ و بۆن کرد.

لەسایەی سەری چەقۆوە
بزەمان ون کرد

گۆرانیامن ون کرد
شیعرمان ون کرد

گریامنان دەستکەوت
حەرسەمتان پێبەخرشا

لەم شەوانەدا دەستە برایەکی چەقۆم
پێی وتم:

ئەگەر مردم تۆ چاوی هەرچی چەقۆیە
بە ئاو مەمشۆن

من کە بە خوێن غوسڵ دراوم
لە ژێرخاکا مەمنێژن

من کە لە ناو پێستا حەشاردراوم
چەقۆیەکی تر کە زۆر هاوڕێمە و

ماڵەکەیان لەپشت ماڵی خۆمانەوەیە
پێی وتم: تۆ گیانی هەرچی چەقۆیە

من فەرامۆش مەکەن
ئێمە هەموومان بە چەند پشت دەچینەوە 

سەر چەقۆکانی شاری زەنجان
ئەوانیش بە چەند پشت دەچنەوە سەر 

خێڵی شمشێر
لە دووڕگەی خوێن نۆشان .

ئێمە چەقۆ نەبووین
کردیانین بە چەقۆ
کردیانین بە داس

کردیانین بە شمشێر.

ووووووم
ۆۆککااننییەقۆکانی 

ش
وووووومووههەەممووهەمووم

ق

ۆۆمۆ
ەەەەەەەمههەەهەم

ممم
ممرامففەەرراامم فەرامۆ

پپێێییپێی
ن

م

ر ر
ددد
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حەمید شەریفی 

(١)
بە گەرمای نێو دەروون دەنگت

وەرە بێ دەنگ بانگم بکە 
بە سەندەڵی بە کافەیێک 
بە شعرێ تەڕ دەعوەتم کە

***
ئێرە دوورە تۆ نزیک بە 
من ئەترسم تۆ ترس مەبە

بۆ دووری لەم شەبەح ژینە
بە کۆڵێ نوور دەعوەتم کە 

من پەروازم تۆ دانم بە 
ھەر مبگرە و ئازادم کە 
بۆ ئاوازێک لە لچ بانت 

بە قەفەسێک دەعوەتم کە

من کۆچبەرم تۆ شارم بە

کەس نامناسێ، ناسنامەم بە 
بۆ مانەوە لە نێو دڵتا 

بە ڤیزایێک دەعوەتم کە 

ماندوویەتی ناوی منە 
ئارام مەبە ئارامش بە

بە دوو دەستت بە تاسەی دڵ
بە باوەشێک دەعوەتم کە 

(٢)
وەرە پەیغەمبەری شعر

وەرە شادی نازڵ کە
دونیا بە غەم لە ناو چوو
وەرەو و چاوەڕێ مەکە

چاوی تۆ خۆی کتێبە
پێویست بە کتێب ناکات
تۆم زەمینی خۆش ئەوێت

ئاسامن لێم تێ ناگات

تۆ دە فەرمانی مووسای
حەیاتی دەمی عیسای
تۆ مەعبەدی، مزگەفتی
بەرەھمەنی، کریشنای 

کاتێ کە ماچم ئەکەیت
خودا تێمدا مەست ئەبێ
ئەوەی کە ناوی نیستە 

بە ماچێ تۆ ھەست ئەبێ

تۆ ئایینی تۆ دینی 
تۆ فریشتەی زەمینی

ۆتۆ د

ئائا
تۆ



                         
ژمارە ٠١٠١، هاوینی ٢٧٢١

وەرە شادی دابەش کە
تۆ ئەوینی تۆ ژینی 

ئەمن سەرزەمین تۆ 
ئەتۆش وەرە خودا بە
بۆ لێوی بێ دەرمانم

بە ماچێکت شەفا بە 

وەرە پەیغەمبەری شعر
وەرە شادی نازڵ کە

دونیا بە غەم لە ناو چوو
وەرەو و چاوەڕێ مەکە

(٣)
ھەموومان چاوەڕێتین 
حەتا درگای ماڵەکەش
شەوانی تەنیای و 

من و کۆڵێ شەمی گەش 

شەمەکان ھەموو گریان 
تەنانەت گورانیەکەش
تەنیایی تەنیا تر بوو

من مام و سەقفێ بێ بەش

گۆڵدانەکانیش زەرد بوون 
بەاڵم تۆ ھەر نەھاتی
بۆ خەمۆکی پەنجەرە 
تەنیا ڕێگەی نێجاتی 

لە چاوەڕوانی تۆدا 
ھەزار جار خۆر ئاوا بوو
ڕۆژ بە ئۆمێد بینینت 

ھەرگیز نائۆمێد نەبوو

لە کوێنەی ئەم جیھانەی
با بێم و زوو پەیدات کەم
با بێم و ڕۆژێ سەد جار 

خۆم بە سەرگەرد بااڵت کەم 

ھەموو شەو بە شەمێکەو
چاوەڕێ دەنگی درگام 
گشتامن حاڵامن خراپە

شەم و دەرگا و من و زام

(٤)
من ئەزانم ئەگەڕمەوە 
بە دەم گۆرانێک غەریب

بۆ شەوانی شێتی ئەشقێک
بۆیە ترسم لە مەرگ نییە

من بە وشەیێک دێمەوە 
ئەڕۆمە نێو وتەکانت 

لە سەر زمانت دێمە دەر 
بۆیە ترسم لە مەرگ نێیە

ھەر وەک خەونێک ئەگەڕمەوە
بە بزەیێک پڕ لە تاسە 

دێمە نێو نیوە شەو خەوت
بۆیە ترسم لە مەرگ نییە 

بۆ شبۆ شەو
تبۆیە ت ە ۆ

بەبە 
ۆۆبۆبۆۆبۆ
ب

نن
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من خاترەم، بیرەوەریم 
کات نا کاتێ ھەڵئەفڕم 
ھێالنەم قاپی سەر تاقە

بۆیە ترسم لە مەرگ نییە 

کاتێ بانگم ئەکەیت بە ناو
زەڕەکانم ئەبن بە نوور 
دێنە ژووری تاریکتەوە
بۆیە ترسم مەرگ نییە 

ھەرگیز ترسم لە مەرگ نییە
کاتێ ئەزانم ئازادی

ناوی تۆیە داویە بە ئەشق
بۆیە ترسم لە مەرگ نییە 

(٥)
ژنانەیە نێو «کوردستان» 
ژنانەیە نێو «نیشتامن»

ژنانەیە نێو «واڵت» مان 
ژنانەیە نێو  «ئااڵ» مان 

نێرانەیە نێو ئایینتان 
نێرانەیە نێو قانوونتان 
نێرانەیە نێو کلتوورتان 
نێرانەیە نێو باوەڕتان

ژنانەیە نێو «بەھار»مان  
ژنانەیە «گەاڵ»و و «کوێستان» 

ژنانەیە نێو «رسۆشت»مان 

ژنانەیە نێو «دەریا»کان  

نێرانەیە نێو شەڕکان  
نێرانەیە نێو گۆڕستان 
نێرانەیە زۆرداریتان 

نێرانەیە ژن کۆژیتان  

ئەوە ژن نەو کە تۆ کۆشتت
ھەموو کوردستانت لێم کۆشت

نە تەنیا بەس یەک دانە ژن
بەڵکوو تۆ نیشتامنت کۆشت

تۆ دەستت سوورە بە کۆشنت 
گەاڵو و رسووشتی کوردستان

تاوانی تۆ زۆر گەورەیە 
تۆی قاتڵی دەریا و باران 

بەاڵم ئەوەت لە بیر نەچێ
«ئاسۆ» ھەمیشە «ڕووناک»ە

جوانرتین نێوی ژنانە 
«شەپۆل» و «ھیوا»و «ئاوات»ە 

ھاوڕێ ھەمیشەی کوردستان  
ئەبێ نێوی بەس «ئازاد» بێت
دۆست و ڕەفێقی نیشتامن 

ئەبێ ھەمیشە «سەربەست» بێت

یا کوردستان نێو ژن نییە 
یا جێگەی ژن کۆژان نییە 
یا کوردستان بێ ژن کۆژان 

یا کوردستان وەک کوردستان 

ئاس«ئاسۆ»
جوانجوان

ەاڵبەاڵم
ئائائا«ئاس«ئ«ئاس
بەبەبە

نیینییە نییە نگ گ
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جوگرافیا 
بوو هاواری ئەکرد

جوگرافیایەک بوو لە هاوار 
ئەچوو

جوگرافیا هاوار بوو
                 :خەڵکینە لە ڕێی 

خوا ئەم مێژووە بەرزۆ کەن
                 لە ڕێی خوا ئەم 

مێژووە داپۆشن
                           لە 
ڕێی خوا ئەم مێژووە 

گەرمۆ کەن
مێژوو لە tvیەکانا بوو، خەڵک تفیان لێ ئەکرد

مێژوو لە هەواڵەکانا بوو، خەڵک پێوەی ئەگریان
مێژوو لەبەرمانا ئەنجن ئەنجن بوو

مێژوو تاقەتی نەماوە بنووسێ دۆڕاوین
مێژوو تاقەتی نەماوە مێژووی الی ئێمە بێ و 

    دۆڕاو بێ و مێژوو تاقەتی نەماوە مێژوویەکی 
الرەمل بێ

رسوودێک بوو ماندوو
رسوودێک بوو سەروچاو بریندار

رسوودێک بوو کەس تاقەتی نەبوو بیخوێنێ و
بڵێ ئەمە تۆیت ''دینامن ئایینامن هەر نیشتامن''

ئەی رسوودی خیانەت لێکراو:
                گەرووەکان نەمان بتخوێنن

                

(٦)
من دڵنیام ئەو ڕۆژە دێت

ئەو ڕۆژەی وا تۆ چاوەڕێیت
ھەتاو بە سەر سەری کێودا

چۆپی ئازادی بگێڕێت

من دڵنیام ئەو ڕۆژە دێت
ئەکەونە ڕێ ئۆمێدەکان 
ئەگەڕنەوە الی ھیواکان 
شادی ئەگات بە ماڵەکان 

من دڵنیام ئەو ڕۆژە دێت
ڕۆژی  ئازادی خەونەکان 
ئارزووەکان بەر پەنجەرە 
ئەگەن بە ئاواتەکانیان 

ڕۆژێکی وا ھا بە ڕێوە
ئەو ڕۆژەی وا شەڕ ئەکوژن   

ڕۆژێ کە وا باوەشی دوور 
بە گەرمی یەکرت ئەگووشن

من دڵنیام ئەو ڕۆژە دێت
ڕۆژێ کە وا ھەتاوێ تر

شار داپۆشێ بۆ ڕەشبەڵەک
بۆ ژینێ تر بۆ ڕۆژێ تر 

دڵنیا بن ئەو ڕۆژە دێت
ڕۆژێ کە وا شەھیدەکان 

جەشنی ئازادی ئەگێڕن
لە گۆڕستان نێو کێوەکان

***

ئارام فەتحی

وە بنوو
نجن

ماو
 ئەنج

کان
 ئنا

tیە
 هەو

v لە
ۆ

لە لەلەلەو
رمرمرمەرممۆ ک
ڕێیی خو
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گوێچکەکان نەمان بتبیسنت
هەر ئەوان مان!

ئەوان کە نیشتامن و شەهیدەکانیان 
پێکەوە فرۆشت

ئەوان کە هیواکان و ئایندەیان پێکەوە 
خنکاند

هەواڵەکان زیندوو بوون و ئێمە مردوو
رسوودەکانیان برد، گەرووەکان بێننەوە

شەهیدەکانیان برد، ئازادی بێننەوە
نیشتامنیان برد و خۆیان هاتنەوە!

ئێمە کە دەستامن دانابوو لەگەڵ 
دەستی نیشتامنا بیبڕنەوە

ئێمە کە چاومان دانابوو لەگەڵ چاوی 
نیشتامنا بیکوژنەوە

ئێمە کە هەواڵێ لە چاومانا بوو ئەگریا
         هەواڵێ لە قژمانا بوو 

ئەمانڕنییەوە
ئێمە کە خۆمان دانابوو بە گوڵەوە 

بچینە بەردەم مێژوو و 
ئێمە کە داماننابوو بە حەسانەوە بڵێین: 

دەم باش!
                     بە شەرافەت بڵێین: 

فەرموو!

من باوکم ئەڵێ: نیشتامن چ گیرێکی 
بەدەست ئێمەوە خواردووە!

    باوکم ئەڵێ: بەزەییم بە نیشتامنا 
دێتەوە کە نیشتامنی ئێمەیە

من باوکم سێ شەوە بە نیشتامنەوە 
ئەخەوێ و 

                       بە نیشتامنەوە 
هەڵەسێ و

من باوکم پێی وایە نیشتامن باوکێکە 
پیر، خەریکە مبرێ

من باوکم خەریکە مبرێ
مبرێ کە چاوی نەبێ ببینێ نوور چۆن 

دیل ئەکرێ و
القی نەبێ بزانێ ڕێگا چۆن هەڕاج 

ئەکرێ و
گوێی نەبێ ببیستێ، رسوودەکان چۆن 

ئەکوژرێن و
دڵی نەبێ بزانێ خوێن چۆن بەفیڕۆ 

ئەچێ

ئەی نیشتامنی باران و درەخت و باڵندە
کە باران و درەخت و باڵندە بتفرۆشن

ئیرت تۆ نیشتامنی کێیت؟!

ێن ژرێن و
بزا بێ

نەبێنەبێ
ژرێوژرێ

ب
ێێێژرێن
 نەبی نەی نە
ێکرێ و

نێیوێی یییی

الالق
ئەئەک

ەوەنەوە!
 بێنن بێننە

ت

وەک
 بێندی بدی بێن
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رەگم داکوتاوە لەم خاکە

ئەتۆ لەم دەشتە وشکە تینووە رۆژێک 
دەکەی کۆچ و

لەگەڵ تۆ دێنە ماڵئاوا منەی ئەرسینی 
چاوانم

نیگات تاڵ و پەشۆکاوە
دڵت بە دڕک و داڵی نائومێدی زۆۆر 

رەنجاوە
خەم و ژانی نەهاتی تین و توانی نێو 

هەناوی تۆی هەڵێنجاوە.

بە خوێن و ئارەقە هێزت وەبەر ئەو 
جەنگەڵە ژاکاوە هێناوە

بەرامبەر هەڵمەتی ئەو گشتە تۆفانەی 
رەگ و ریشە لەبن دێنن

بە تەنیا و دەسبەتاڵ سنگت وەبەرداوە.
لە بۆ تۆ کۆۆچ لەم خاکە وەهایە 

دەست لە گیان بەردەی
ئەتۆ وا خاوەنی رازێکی شاراوە لەگەڵ 

دار و گەاڵی ئەو چیمەن و هەردەی.

ئەتۆی ئەو هەوری تاریک هێنەری بێ 
رەحمی بێ باران هەراسان کرد؛

ئەتۆی ئەو ویشکەساڵە بەردەوامانە...
ئەتۆی هاواڵی نیوەی رێگە بوونی ئاشنا و 

یاران هەراسان کرد؛
ئەتۆی فێڵ و درۆی هاوڕێ و کەسوکاران 

هەراسان کرد؛
ئەتۆی هاوار و ژاوەی کەمتیاران و

قڕەی ناخۆشی بێ کۆتای قەل و دااڵن 
هەراسان کرد.

ئەتۆ بە نێوچاوانی پاک و بێگەرد و 
نەجیبی خۆت،

کە لەو الی گەمنەجاڕان،
خۆشرت و زۆر پڕشکۆتر لە هەزاران تاجی 

خۆر هەڵدێ؛

وەرگێڕ: کامیل بۆکانی 

 کرن کرد؛
وار

فێڵ فێڵ و
نسانسان

فێڵی فێڵی فێڵ
هە هەر
فێ فێۆی فێی فێی فێی یی

یاریاران
ئ

ننننێننننێوێوێوێو نێونێو و و 

ێێێێدیومێدئومێدیێدیێدی
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بە گۆنای تاوەسووتت وا بە تینی تاوی 
سەر ئەم دەشتە سووتاوە؛

بە روخسارێکی داگیرساو بە تینی ئاگری 
غیرەت،

کە وا ئێستا لەبەر چاوم گەلێ بەرزە و
بەرزتر لە هەزاران جامی جەمشیدە؛

ئەتۆ بەو چاوە خەمبارانە وا رۆژگارێ 
کانی بوون،

کانگای شەوق و شادی و کامەرانی بوون،
ئێستاکەش جەخار و حەرسەت و خەم 

سێبەری خستۆتە سەر سەریان،
دەڕۆی لێرە و

لەگەڵ تۆ دێنە ماڵئاوا منەی ئەرسینی 
چاوانم.

ئەمن لێرە رەگم داکوتاوە لەو خاکە؛
ئەمن لێرە ئەویندارم بە ئەو خاکەی 

ئەگەر پیسە و ئەگەر پاکە؛
هەتاکوو دوا پشوو لێرە دەمێنم من؛

سەرم سوڕماوە چیم لێرە دەوێ و چی لێ 
ئەسێنم من؛

هیوای ئاسۆگی گەش گەرچی لە نێو 
تاریکە شەوگاران بە دی ناکەم،

ئەمن دیسان لە نێو ئەو دەشتە وشکە 
تینووە داژۆم.

سەرئەنجام لێرە تەنیا و دەست بەتاڵ 
رۆژێک،

لە نێو جەرگ و دڵی ئەو خاکە دەشتێ 
گوڵ دەڕوێنم من؛

سەرئەنجام لێرە رۆژێک دێ لە سەر 
لوتکەی چیا وەک خۆر

رسوودی بەرزی سەرکەوتن دەخوێنم من؛
دەزانم

رۆژێ دیسان دێیەوە ئێرە.

ریشە در خاک

فریدون مشیری 

تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ 
خواهی کرد

و اشک من ترا بدرود خواهد گفت.
نگاهت تلخ و افرسده است.

دلت را خار خار نا امیدی سخت آزرده 
است 

غم این نابسامانی همه توش وتوانت را زتن 
برده است ... 

دشەە دردر خ ەەە

و
،ن،

تت و
 کامە
تتتترسەترسەت
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دەدەڵێ مانگ

دەدەڵێ مانگ و
گوڵئەستێرەیە وا ده دره وشێ

تاقه  چرکێک نییه  خه و بزڕێ له  چاوی چ 
که سێ

لە خەم و حەرسەتی ئەم کۆمه ڵه  
خه وتووانه  به اڵم

خه و له  دوو چاوی ته ڕی من دەتەرێ.

نیگەران کازیوە
لەگەڵم وێستاوە،

بەربەیان لێمی دەوێ
بۆو گەلە گیان و دەروون دۆڕاوە

لە دەمی پاکی بهێنم خەبەرێ؛
من بەاڵم

ژان و ناسۆڕی دڕووی ئەو سەفەرەم
بە دڵم دا دەگەڕێ.

شلک و ناسکۆڵه  له شی شاخه  گوڵێک
که  به  گیان چاندم و به  گیان ئاوم دا،

سه د مه خابن که  له  ئامێزی منا 
هه ڵده وه رێ.

دەست دەگیڕم بەڵکوو
دەرکەیەک وااڵ کەم

چاوەڕوانم بێ هۆ
کە لە دەرگاوە کەسێ بێتە دەرێ؛
دەرک و دیواری ئەوان کاول بوو
بە سەرمدا دەڕمێ و دادەوەرێ.

دەدەڵێ مانگ و
گوڵئەستێرەیە وا ده دره وشێ

لە قەراغ گوندەوە پیاوێک بە تەنێ 
وێستاوە

قاچی قەڵشیوە لە رێی دوور و درێژی 
سەفەرێ؛

کۆڵەباریشی لەکۆڵ،
دەست بە دەرگاوە لەبەر خۆوە دەرێ:

لە خەم و حەرسەتی ئەم کۆمه ڵه  
خه وتووانه یە وا

خه و له  دوو چاوی ته ڕی من دەتەرێ.

می تراود مهتاب
نیام یوشیج

می درخشد شب تاب
نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و 

لیک
غم این خفته ی چند

خواب در چشم ترم می شکند   ... 

وەرگێڕ: کامیل بۆکانی 

دوو دوو چا
ههیەیە

دد ددددوهله
نهووووانهانه
م وخەم و

وووووااتووتوو

دە
لەلە خ

د

 د من من ددە دەت
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كۆاڵنی چاوەكانت  ...
 مەیلەو یار! 

پاییزانە سەفەرێ 
غوربەتی زەریا ئەچێنین

من و
تۆ ... یار

پاش وەرزی لەناکاو گەورەبوومنان
ئەگەینەوە بەندەری ژیان! 

تاوێك تەڕ ئەمبەوە وەك ئاو و 
ئەتكێمە نیشتامنی خۆزگەكانتەوە

تاوێک تەمێکی نزمم 
ماندوو و شەکەت، دەمەوبەیان! 

کۆترەکانی باهەڵگری سینەت
رامئەكێشێ بەرەو دەریای تاسەبار

لە گێژاوی وەیالنی هەناسەما
تەنیا  هەر تۆ

 ئەتوانی مەند و هێمن مبهێنیتەوە بۆ کەنار 
... ئەی یاری من!  
 تای دەریاگەزی هەناوم 
چەشنی دارگوێزێکی مەست
شەومناوی وەك چڵێ ڕێحانەی غەریب
لەم ئاران و زۆزانەی گیاندا
دڵ ئەبێتە پۆلێ مەلی غوربەتی 
پەناهەندەی پەناتن، ئەی تەبیب! 
تۆ ئەتوانی لەگەڵ یەكەم بارانی نارنج

شەتڵمكەی لە كێڵگەی بەخت و خەیاڵ

متوربەم کەی بە دارچوالەی ماچ
رامژێنی بە تریفەی مانگی نیگات و  

ژیرم كەیتەوە بە خاڵخاڵۆکەی خاڵ 
***
ئەی شەیداتر لە سەمای باران
تەنیا بە هەیمەنەی بااڵتا سەفەر ئەكەم
وەک نەهەنگێکی پەنابەر 
خۆم تل ئەدەم تا ئەگەمە رۆخی بەهاران
وەك مانگ ئەخزێمە كانیلەی دڵتەوە
خۆم ئەخەمە پەناگەی خۆزگەیەکی 
هەناسەسەرد
پاڵ ئەدەم بە یەكەم تریفەی گۆناتەوە
تا  وردترین شەومنێ 
کە بە پەنای خاڵدا تێ ئەپەڕێ 

کەشتی وێڵی من ئەدا لە بەرد 

ئەفراسیاب گرامی

ئەئە
ه ە

یی كەیتم كەیتە
رامرامژ
ژیرژیرم

ەوەەوە
و و و و 
ەەەەوتەنتە
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... مەگەر تۆ یار
«مەگەر تۆ ... لەگەڵ دوایین شەپۆل 

کەشتی شکاوی دڵم 
مبهێنیتەوە بۆ کەنار

تەقەڵ تەقەڵ 
باهەڵگرەکانی هەڵتڵیشاوی رۆحم 

هەڵ بکەنەوە! 
چ تۆفانێک بوو 

.... هەی هات لەو شەوەی یار! 
***

چەشنی دار پەڵکێ
گەاڵ گەاڵ هەڵدەوەرم 
من و گەردانەی لیرەی عوسامنی 
سوپاساالری لەشکرێ 
پاییزانە 
لە بەندەریی وەنەوشەیی گەردنت
لەنگەر ئەگرێ
نیوەشەوێ
لە ژێر حەژمەتی بارانا ... لە خاچ ئەدرێم و 
بە تێکشکاوی ئەگەڕێمەوە! 

***
مەگەر تۆ یار! 
الوالوی بااڵت

بە تەمەمنا هەڵگەڕێ
پەنجەت لە رۆحم هەڵپێكی 

 نائاشناكانم پێ بناسێنێ
كونجی تاریكی دڵم
 بە رووناكی بچێنێ

تەنیایی بە تەپڵی دڵ بشکێنێ 
کۆاڵنی نائارامی سینەت 

بەر لەوەی خۆر هەڵبێ، بالوێنێ! 
***

ئەی پەنجەرەی گوڵ
خەونێكم و سەفەرێکی هەمیشەیی
مەیلەو شەماڵ 
هەر سووچێكی بیرەوەریم 
لە نزاری پێچی زوڵفتدا
مەیلەو خەیاڵ
خەندەت پڕە لە خەرەندی خاڵ
مەیلەو ماڵ 
درەنگوەختێ 
جادە بە جادە
تا کۆاڵنی نرسمی چاوەکانت 
دڵ هەر دڵە 
گوڵ هەر گوڵە 
غوربەتی چاوەکانت 
رەنگەکان دڵناسک ئەبنەوە 
مەیلەو کاڵ! 
دەفتەر نەقاشییەکەی دڵم 
جێگای خەتخەتی سەرشێتانەی 
منی مناڵ
مەیلەو مینیامڵ! 

***
وەرزەكان هەموو جێم ئەهێڵن

نغرۆ لە قوواڵیی دەریای چاوەکانت 

ە ە 
ررێ
ەەەەنەانە
ەەشکشکشکشکرەشەشکرشکرێشکرێ
سامنیوسامنی

ەشەشەشەشەەش
ی عەی عوعوسعوسام

ەاڵ هەاڵ هە
چچەشن

ەەەەاڵاڵ گەاڵ گەاڵ
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راستم پێ بڵێ ... یار 
ئەم دەریایە بە بێ زریانی شەیدا

بە بێ بایەوانی هەناسەت
بەبێ كەشتیی مێهربانیت

ناگاتە كەنار...!  نا!  
دەریای چاوەكانت

 تێکەڵ بە زریانی ناوەختی دڵم ئەبێ
من نازانم ... نا! 

لە کام دوڕگەی ئێوارانا 
ئۆقرە ئەگرێ!؟

***
ئەی یاری من! 

هەر گۆشەیەکی ئەم جیهانە ئەڕۆم
 پەنجەرەیەكی النەواز چاوەڕوانە 

کەژاوەت لەوێوە تێپەڕێ! 
بەرەو هەر رووبارێك ئەچی 

شەپۆلێك سەری ناوە بە گاشەبەردێكی 
خەیاڵتەوە

لە پەناتا ئارام بگرێ!  
لە ویستگەی هەر شێعرێكا 

چاوەڕێی 
 شاعیرێ مەست! 

بە كەناری هەر دێبەرێكا تێپەڕ ئەبی
گوڵێك سەری ناوەتە كۆشی شێعرێكەوە

***
داخم ئەو شەوەی ... یار! 

دەمەو بەیان! 

دڵ مێشێکە غەریب
ڕەدووی سووراوی سەراب 

دەمەو بەیان
بەناو تەمی هەناسەدا ئەگەڕێ
سنووری خوماری نیگات ئەبڕێ

بەر ئەبێتەوە بۆ ناو رووباری 
شەومنی لەخۆچوومنان 

ئەو دەمەی
وەکوو سێاڵوی بەهاران 

 ئەڕژێینە بەنداوی ستیان
***

لەم نیشتامنە كۆچەرییەدا
كۆچەرێكم ... یار
ئەسپێکم پێکراوی سنوور 
کۆڵبەرێکی قاچاخی چاوەکان
بە هێمنی دەرسازەی سنوورم برتازێنێ
تا نەهێڵم گزنگی بەیانت بژاكێ،
خۆر ببێتە دەوارنشینی بااڵت
تا مانگ بتكێتە باوەشتەوە
لە گۆماوی پاش بارانی کۆاڵن! 
هەناسەت بكەم بە كەژاوەی  تەمەن
 مبگێڕە بە ناو خەونەكانتا
لە هەر کۆاڵن و شەقامێ 
مەستی مەست
مەیلەو ئەوین، سەرخەوێ! 
 لە هەر دەریا و رووبارێ 
ماندوو و شەکەت
مەیلەو ئەوین، لەنگەرێ! 

ت
بەبە ه
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 ساڵم ئەر تو سی و سێ سااڵنی
 گ ژیاین پڕژانێ هار پشت سەرت

 ئاوەختیەل فرەێ ڕوچێانەسە
                                  سەر پەلەلت

 نامت 
 گران و خەمین

 قۆڵ و تەڕ
 تەڕ و تەڵ

 چۊ ئەنار کاڵێ 
 گ کەتێەسەر زەمین و ناخااڵێ قەپانێەسەرن

 هەر چ مێژە مەنینێ ئەرن
                             شیرنا مناو

 هەر چ بۆڕە مەوینێ ئەرن
                              سۆرا مناو

 ئەنارێ گ باێس سەر ئەر پەڵ دار مبەناێ
 بڵەم خۊن بزایاتێر

هەر چۊ شەهیدێ گ سەر ئەر سەر دار سەوز 
 بیەسێ

 خۊن شیرنەسێ
 نام گرانەسێ

## 
 ساڵم ئەر تو

 سی و سێ سااڵنی
 گ توڕ کلیکەل خەمینت 

 نیشتێەر داوڵم و
 هەرایهەر ئا منەچوو

 تا ئەرد هەر تەشربیقێ 
 ئێ نەوخووا چەمەمل، ئاوخووا

 بچکێ ئەر تلیش دەرۊنم
 ئای بقرچنێ
 ئای بقرچنێ
 ئای بقرچنێ

### 
 ساڵم ئەر تو، سی و سێ سااڵنی

 ئەر تو
 گ هایتێر تەنیا تو بزانین

 «ئەڕا 
     هەر چ مەکەم

                        دڵم
                 خاسا 

 مناو؟»
ساڵم ئەر تون و ئێ 

 لەش بێ تەرمە
 گ هەر لەت ئەژن 

 ڤە شەوەزرنگێ 
 دیارا داسێ

 ڤە توو پەڕووێ
 ئەر چلەخانە ئاڵ بردێ

 گ چۊ ژان زاواری
بنیشێ ئەر سەر دامان 

 زاواران بێ شۊێ
 گ تک تک

 خۊن
 ئەژ توک مەمکەل 
 بچکتێەر زەمین و

 ئەژ هەر چکەێ
 دار ئەنارێ ڤەچ بێ

 ساڵم ئەر تو سی و سێ سااڵنی 
 ئەر تون و ئەر ساڵەلێ 

 گ هانا حەق ڤە بێنام نەڕەسۊ و
 بێازی باوشێ

 ئاوەختی دەرۊنم بی
ئەر تون و ئەر چراخێ گ ئەر سەر ڕێم گیسیا 

 و
 چەمەمل گ ئێ ژان ژیاین قۊچیاوین

 ڤاز کردێ ئەر داوڵ ژەنێ گ باڵ ڤەشانۊتێ

 ساڵم ئەر تون و ئێ ژەن سی و سێ سااڵنە 
 گ ئاسامن گرتێەسێە ڤەر باوش و
پەژارە کوێەل ڤە کووڵە مەکیشێ

سەمیرا زەمانیمونفەرد  

چک  چکەێ
 ڤەچ بێ ڤەچ ب

زەمیزەمین
چچچر چکر چەر چک
 زەەر زەەر زە
وک متوک مە

ەەەەرێەتێەر

خۊخۊن
ئەژئەژ

گ
سەوزسەسەوزەوز ەوز ز

ار مبار مبەمبەنمبەنا
مناومناو

اااااا



                     

ژمارە ٠١، هاوینی ٢٧٢١
بەرهەمی شێعریی رۆژهەاڵت

٠٠١١ژژممااررەە  ٠٠١١،،  ههااووییننیی  ٢٢٧٧٢٢١١
ررۆۆژژههەەاڵاڵتترۆژهەاڵت بەرهەمی شێعرییبەرهەمی شێعریی



                         
ژمارە ٠١٠١، هاوینی ٢٧٢١

بەرهەمی ئەدەبی ناوەندی ٤٩ کتێب


