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شیعر بەرانبەر ئەبەدییەت

بەرلــەوەی هۆگــری نووســینی شــیعر ببــم، هۆگرییەكــی ڕاســتەقینە و هەســت 
گەرمییەكی زۆرم بۆ خودی شــیعر ال پەیدا ببوو. توانا ســەرەتایییەكانم لە نێوان 
ڕایەڵەی ئەم دوو هۆگرییەمدا بواری خۆتاقیكردنەوەی لێ دەخواستم. بەڵێ ئەم 

خواستە، بوو بە مەبەست و جێگای بایەخ و وێناكردنی ژیان و دۆخ. 
من هیچ پرسیارێكم لە خودی شیعر نییە، بەاڵم ئەو پرسیاری سەیر سەیری لە 
من هەیە. وەك ئەوەی من خوداوەندێك بم و نهێنیی ژیان و مردن و زیندووبوونەوەم 
البێــت. هەردووكیشــمان دەمانەوێت ئەویندارانــە و لەخۆبووردووانە لەگەڵ یەكتردا 
بژیــن. هەمیشــەش خۆم لە ڕووداوی گەرماوگەرم بــە دوور گرتووە و چاوەڕوانی 
خەمڵین بوویمە. لەگەڵ ئەوەشدا ڕووداوە گەرماوگەرمەكان بەرەنجامی جوواڵنەوەی 

ڕاستەقینەی ژیان و دۆخن. 
داهێنەر ئەوكاتە هەست بە ژیان و دۆخ دەكات، كە هەستەكانی خۆی لە ئەشقی 
پەتیدا بنووسێتەوە. لە نووسیندا لەگەڵی دەكەونە ملمالنێ و كێشمەكێشم و كێبڕكێ. 
پــاش نووســین و تێڕامــان و پێداچوونــەوە ئــەوەی ال ڕوون دەبێتــەوە كامــە هەســت 
كاریگەری لە ئەوی تریان زیاترە و تا چ ئاستێك كاریگەری كارامەتر بووە، لە چ 

بارێكیشدا سەنگی ڕاوەستاوە. 
هیچ فۆرم و شێواز و خەیاڵ و زمان و نوێبەخشییەك تا سەر و ئەبەدی نییە. فۆرم و 
شێواز و خەیاڵ و زمان و نوێبەخشی هێزی بەردەوامن و بەناو پێچاوپێچەكانی ژیاندا 
دەخولێنەوە. پاش خەمڵین لە كەنارێكی ئارامدا هەڵوەستە دەكەن و دەگیرسێنەوە. بە 
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نیازی خۆئامادەكردن بۆ دۆخگۆڕینێكی تر، پشوویەك بە ئەزموونیان دەدەن.
فۆرم و شێواز و خەیاڵ و زمان و نوێبەخشیی تر دێن خۆیان لەوان الدەدەن و ڕێگا 
خۆش دەكەن، دەیكەن بە چاالكی و وشیاریی مرۆڤ. وەك ئاو دەماری خاك بێ 
ویست و ئەنقەست، بگرە وەك شێوە و ڕێكخستن و پێویستییەكانی ژیان دەبڕێت و 
جێگای ڕەوانتر بۆ ڕۆیشتن و كارایی خۆی دەكاتەوە. ئەوەی پێشتر فڕێ نادات، 
ئەویش دەڕوات تا وەك، خۆبوونی و شانازییەك لە تەنیشت ئەواندا ڕابوەستێت، یان 
هەوڵــی گــۆڕان و لەناوبردنیــان نــادات، بگرە لێ زیادبوونیان بــۆ دەكات و توانا و 

ئەزموونی پڕشنگدار و درەشاوەتریان دەداتێ.
ئەم ڕیز ڕاوەســتانە ئەزموون و تاقیكردنەوەی بەهرە و ســرووش و بیر و بۆچوونی 
داهێنەرە. لە ئەنجامدا داهێنەرەكان زۆربەیان لە تەنیشت یەك ڕادەوەستن و ڕیزێك 
پێكدەهێنن. ڕیزی چلچرای داهێنەران. هەوڵم داوە لە ڕیزی چلچرای داهێنەران 
نزیــك ببمــەوە. لــەم نزیكبوونەوەیەمــدا شــیعر دادەگیرســێ، هەموومان ملكەچی 
پڕشنگداری و درەوشانەوەی شیعر دەبین. شیعریش تەنیا لە ڕوانگە و تێڕوانینی 
كرۆكیجوانییەوە بەها و ئاستداری بۆ دادەندرێت و هەست بە خاوەنەكەی دەكەین. 

لــە نێــوان ئەم دوو مێــژووەدا 1965/11/18 - 2045/11/18، كە دراو و داواكراون 
مێژوویەكی تر نییە، یان هەوڵدان بۆ دروســتكردن و قەوارەپێدانی مێژوویەكی لەم 
بارەیەوە نییە. بگرە وەهمێكی جوان و ناوەندێكی چاالك هەیە. بڕوای بە خۆشبەختی 
و خەاڵتی خودایی هەیە، دەشیەوێت ئاگر لە خوداوەند بدزێت، پاشان لە پەرجوویەكدا 
بمێنێتەوە. پەرجووی حەزی ژیان و داهێنان، مانا و بوونی كەسایەتی خۆی تێدا 
بپارێزێــت. زمــان ئــەو كاتە دەبێتە چاالكی و وشــیاریی مــرۆڤ، كە بمانەوێت لە 
خۆمــان بدوێیــن، یان ئەو نیشــانانە بخەینە ڕوو، كە دەمانەوێت هەوڵی دەرخســتن 
و شێوەی ڕێكخستنی بدەین. لەم بارەدا زمان مانا و بوونی كەسایەتیی نووسەر، 
وەك چەمك و ڕامانی سەرەكی لەناو خۆیدا باڵودەكاتەوە و دەپارێزێت. بە دەگمەن 
بەشــداری لە بۆنە گشــتی و ئەدەبییەكان دەكەم، بە سروشــتی ژیانی خۆشم حەزم 
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لــە تەنیایــی و كەمدوویــی و كەمێــك دووركەوتنەوەیــە لە خەڵك، بــەاڵم لەمیانی 
شیعرەكانمەوە چۆاڵیی بەر زەین و هەستەكانم پڕ كردووە لە خەڵك و ئاژەڵ و گیاندار 

و پەلەوەر .... تاد. 
گونجاوە وەك سیســتەمی هەوڵدان تەماشــای فۆرم و شــێواز و خەیاڵ و زمان و 
نوێبەخشی بكەین. ئەنجامی هەر هەوڵدانێك دەبێتە سەرەتای هەوڵدان و دیاردەیەكی 
تر و دەچێتە ناو چاالكی و وشیاریی مرۆڤەوە. زمان چاالكی و وشیاریی مرۆڤە 
و دەنگ و بیرمان لە خانەی بااڵدا دەپارێزێت، لە شیعردا تێگەیشتنێكی نیمچە 
چین چین و ئاســتداری دەهێنێتە گۆڕێ. ئەو تێگەیشــتنەی شــاعیر بە هۆی 
زەیــن و هەســتەكانیەوە تێبینــی دەكات. لــە كردەی بە نووســینكردندا، دەبێتە وێنە 
و ئاســۆ و دووری و پەیوەندییەكــی فــراوان و كاراتــر وەردەگرێــت و دەگاتــە خاڵی 
گەشــەكردنی پەیوەندیــی زەیــن و هەســتەكانی زمــان. ئەم خاڵی گەشــەكردنە لە 
پەیوەندیی زەین و هەستەكانەوە دروست دەبێت و دەخرێتە كار و تاقیكردنەوە. لە خرانە 
كار و تاقیكردنەوەدا، زەین و هەســتەكان ئاســتی بێ ئاگایی زمان دەگوازنەوە بۆ 
ئاستی بەئاگایی زمان. ئاستی بەئاگایی زمان لە وێنەی بێگەرددا دەردەكەوێت 
و هەستیاریی دەروونی وشە دەناسێنێت، هەوڵی خۆدەرخستن و شێوە ڕێكخستن لە 

خانەی بااڵدا دەدات.
زمان هەمیشە خەوتووە. لە بەكارنەهێنانیدا بێدەنگە. لەكاتی بەكارهێنانیدا بەخەبەر 
دێــت و دەبێتــە دەنگــی دلێــر، یــان دەنگــی ڕاگەیانــدراو. جــا چ لەبــاری مانا و 

پەیامداریدابێت، یان لەباری دەربڕین لە كرۆكیجوانی و وێنەی بێگەرددا.
وێنەی بێگەرد، ئەو هەلومەرج و بوارە دیاری دەكات، كە زەین و هەستەكان تێبینییان 
كــردووە و دەروون ڕوون دەكاتــەوە. دەروون بــەوەی چەق و كانگای كۆكەرەوەی زەین 
و هەستەكانە، بە شێوەی ئاسۆیی زەین و هەستەكان دەخاتە بەكارهێنان و شاقووڵی 
دێتە خوارەوە، بۆ خۆدەرخســتن و شــێوەی ڕێكخســتنی ســوود لە فۆرم و شــێواز و 

خەیاڵ و زمان و نوێبەخشی وەردەگرێت. 
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)فۆرم و شێواز و خەیاڵ و زمان و نوێبەخشی( پێنج هێڵی سەرەكین، پێكەوە دەڕۆن 
و بە شێوەی بازنەیی تێكەڵ بە شیعرییەت دەبن و هێزی خۆیان لە دوا خاڵی باش 
بەكارهێنانیاندا گەاڵڵە دەكەن. مووچڕك و سەرسامییە جیاوازەكان یەكال دەكەنەوە. 
لە نێوان مووچڕك و سەرسامییە جیاوازەكاندا جۆرە نهێنییەك هەیە لە شیعرییەتدا 
بەدەردەكەوێت و ئاسۆ و دووریی خۆی وەردەگرێت. لە شیعردا ناكرێت بەشێوەیەكی 
مێژوویــی و لــە ڕەوتــی مێژووییــدا ســەیری زمان بكەین. زمــان بەرهەمی تاكی 
بەكارهێنــەرە. واتــە: بەرهەمی تەواوی شــاعیرە لە بەكارهێنانــدا. لە بەكارهێناندا 

داهێنەر تەواوی هێزی زمان دەكاتە هی خۆی.
لە سەرەتا و كۆتایی و هێڵ و هێمایدا، شیعر ئاراستە و پرسیارێكی زمانەوانییە. 
خوێنەر لەو سەرسوڕمان و سەرسامییانەدا نیشتەجێ و سەرگەردانە، كە زمان وەك 
فۆرمێــك لــە خانەی بااڵدا دابینی دەكات، یــان وەك ڕووداوێك ئەنجامی دەدات و 
دەیهێنێتە بەر زەین و هەستەكانەوە. لەم بارەدا زمان بەپێی وێنە لە جووڵە و كارایی 
خۆیــدا دەبێــت و وریایــی و ئەمەكــداری خــۆی ڕادەگەیەنێت. ئــەم ڕاگەیاندنەش 
پەیوەســتە بە دۆزینەوەی هێزی وشــە لە ئەزموونی زمانەوانیدا، یان ناســینەوەی 

تراژیدیای ڕەگەزەكانی ژیان لە فۆرمی زماندا.  
سەروا و ئاوازی ئاخاوتن دەسەاڵتی شیعرییەت دەداتە خوێنەر و ئاسۆ و دوورییەكی 
ســەربەخۆ بــۆ ڕوانیــن و لێكدانــەوەی بەرهــەم دەهێنێــت. ئەم جێگای ســەرنجەش 
دەگەڕێتەوە بۆ مۆسیقاداریی زمان لە ئاخاوتن و نووسیندا. زۆرجار مۆسیقای دەق 
وا لە خوێنەر دەكات دیدگای بگۆڕێت. لە دیدگایەكی دیاریكراو و داخراودا بۆ 
ڕۆمانسییەتی هەستی و نەرمونیان و كراوە. ئەم دۆخگۆڕینە ئەنجامی مۆسیقا 
و نەرمونیانیــی زمانە. پێكهاتــەی زمانی كوردی گونجاوە بۆ ئەم دۆخگۆڕینە، 
تەنیاش داهێنەران دەتوانن باری ئەم دۆخگۆڕینە لەباری كەشوهەوایەكی تەندروستدا 

بدۆزنەوە و لە كارایی و كردەییدا ئاشكرای بكەن.   
ئەشق و هەست و بڕواداری و گەڕانەوە بۆ ناو ژیانی خێزان و بنەماڵە، سرووش و 
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بەهرە و سەرچاوە و هەست گەرمی ئەم ئەزموونەمن و بە ناوەند گیراون. ئەزموونێكی 
تەواو خۆماڵی و خودییە. جێگا بۆ ئارامی و بەختەوەری دەدۆزێتەوە. فەرهەنگی 
وشە و دانەپەیڤیشی تاڕادەیەك سنووردارن، لە سادەترین بەكارهێنانیاندا قووڵ دەبنەوە 
و كرۆك پێشان دەدەن. واتە: زمان لە كرۆكیجوانی و مۆسیقایدا جێبەجێ دەبێت، یان 
لە هەر دووبارەبوونەوەیەكدا زمان لە كرۆكیجوانی و مۆسیقایدا دەدۆزرێتەوە، بەنهێنی 
و ئەفسوونێكی تر لەناو زەین و هەستەكانی شاعیردا دەخەمڵێ و لەخانەی بااڵدا، 
خۆی ئاشكرا دەكاتەوە. زمانێك لە ناخی شاعیردا ڕسكاوە و خۆی ڕاهێناوە و لە 
پلەیەكی پێویستدا پێگەییوە، شتە دووبارەبووەوەكان دەخوڵقێنێتەوە و پەیوەندییەكی 
زەینی و هەســتی لەگەڵ خوێنەر پێكدەهێنێت و خوێنەری خۆی، كە تایبەتن و 

پەیوەندیی زەینی و هەستی، لەگەڵدا بەتینن، هەڵدەبژێرێت. 
لە بنەڕەتدا ئەم ئەزموونە: )حەزدەكەم ئەوەندە بژیم(، هەشــت دەقی ئاســتدارە، هەر 
دەقەی دە جار خۆی دووبارە دەكاتەوە. واتە: بە شاقووڵی دێتە خوارەوە و بە ئاسۆیی 
باڵودەبێتــەوە. خوێنەر دەتوانێت هەشــت دەقە بنەڕەتییەكان بدۆزێتــەوە و ئەوانی تر 
بەچێــژی دووبارەبوونــەوە، یان بە هونــەری دووبارەبوونەوە بخوێنێتەوە. ئەم دیاردەی 
دووبارەبوونەوەیە دەبێتە شوێنی تێبینیی لە دایكبوونەوەی چێژ و هونەر و بیرۆكەكان. 
دەقە دووبارەبووەكانم بە دوای یەكدا ڕیزبەندی نەكردوون. وەك ئامانج و مەبەســت 
تێكەاڵو و سەرەوژێر ڕێكمخستوون و بەتەواویی ڕووبەری كتێبەكەدا پەرتم كردوون. 

لە دووبارەبوونەوەشیاندا لە مانای ڕاستەقینەی پێشتریاندا نامێننەوە.
هونــەری كارپێكردنــی دووبارەبوونەوە زۆرتر لە ســینەمادا كاری پێكراوە. فیلمێك 
دەبینین وێنەیەكی سەرەكی پێكهاتە و هەڵسووڕێنەری تەواوی فیلمەكەیە، بەجۆری 
جیــاواز جیــاواز دووبــارە دەبێتەوە. لە هەندێك گرتــەدا گفتوگۆیەكی الوەكی دێتە 
نــاوەوە، بــۆ ماوەیەكــی كورت دەبێتە بابەتی ســەرەكی و وزە و تینی چاوی بینەر، 
وەك فریودانێكی هونەریی تەواو، بۆ خۆی ڕادەكێشێت و وەریدەگرێت. لە هەندێك 
گرتەی تردا ڕووناكی جێگای گفتوگۆیە الوەكییەكە دەگرێتەوە و دۆخ دەگۆڕێت 
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و دۆخ ئامــادە دەكاتــەوە. دەرهێنــەر دیــدگای تایبــەت و دیاریكــراو بــۆ هونــەری 
دووبارەكردنەوە بەكار دەهێنێت. وەك یاریكردن بە ڕووناكی و جێگۆڕكێكردن و بڕینی 

گرتە و مۆنتاژ.   
لەم خۆ دەستنیشــانكردنەدا الی من هەموو شــتێك بەو فۆرم و شــێواز و خەیاڵ و 
زمان و نوێبەخشییەوە دەست پێدەكات، كە لە دوا دەقمدا بەكارم هێناون و هەوڵمداوە 
وەك نوختەی بینین بیانخەمڵێنم. فۆرم و شێواز و خەیاڵ و زمان و نوێبەخشی ئاسۆ 
و دووری بەدیهێنەری دەقن. ئاسۆ و دوورییەكی خەمڵین هەیە، شاعیر خۆیەتی. 

ئاسۆ و دووری بەدیهێنەر، ملكەچی ئاسۆ و دووری خەمڵین دەبێت.
لە دوا خاڵدا لە خۆدوان، ڕەنگە هەم سوودی هەبێ و هەم زیان. هەم چاالككردنی 

زەین و هەستەكان بێت، هەمیش پەكخستنی زەین و هەستەكان.

ئەیلوولی 2013 هەولێر
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دەستم لەسەر دوو باڵی فریشتە بوو 
بە نان و ئاو و ئاگری خۆمەوە دابەزیمە سەر زەوی 

بە

 

هەواڵی جێگۆڕكێی سەباح سابیر حەسەن 
2045/11/18 - 1965/11/18

لە بستە خاكێكی مرادخواز و ماندوودا 

و

و

و

ەوە

جۆشی زایەڵە و دەنگ و زەنگ و

یاد

دروود

پەیام 

ستایش

بانگەواز بۆ گۆڕهەڵكەن
0
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شادییەكانی دەبیستێتەوە 
هەشتا ساڵ دەزوو بە دەرزی وەكردنێكە

بە سەر ڕاوەشاندنی پڕ خەمەوە 
ببوورە مووچڕكێك چاوی لێڵ كردم و سۆزێكی تایبەت گرتمی 

مەلێكی كۆچەری لەسەر لكی درەختێك نیشتەوە 
خوێنی پێی بەسەر لكەكەوە جێما 

چووم تەواوی درەختەكە و خوێنەكەم ماچ كرد
وەرە خەونم با ڕووگەنمام 

خوێنی پێی باڵندە بێ و لە ئاگر ڕابمێنم 
لە ئاگر ڕامان ئاشق وەك میوە پێدەگەیەنێ

بستە خاكە ماندووەكەش یەكپارچە دەبێتە
مۆسیقا و گۆزەی پڕ

لە ئاكامدا هەر دەگەم بە باڵی باڵندەی بریندار و دڵی خۆم 
ئێستا چاوەڕێی فەرمانم بفەرمووی 

بۆ تاهەتایە سەرگەردان بە 
ئا ئەوەتە من ئامادەم 

گۆڕهەڵكەن ئەی تۆ لە كوێی 
بە پێ ڕێگایەكی دوور و درێژم بڕیوە 

ماڵئاوایی لەوانە دەكەم پێیان گەیشتووم 
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ئەرێ مێژوو لە كتێبی چەندەمی ئاسمانی 
بەشێكم بۆ تەرخان دەكات 

ئەو كاتەی مێژوو باسی خودایی دەهێنێتە سەرسەكۆ و ماڵەكانمان 
من لەناو حیكمەت و هێزی قسەكانی ئەودا 

قووڵ و بێدەنگ و گوێڕایەڵ
هەناسەی ئاسوودەیی هەڵدەمژم و بیر لە خۆم دەكەمەوە 

كتێبی ئاسمان وادەیەكی لەگەڵمدا هەبوو
منیش وادەیەك و لە هەستی خۆمەوە ناسیومە

هەتاو بۆم دوا
نابێ هیچ ڕازێك لە تاریكیدا بمێنێتەوە 

شوێنەواری هەموو ڕێگاكانیش دەربكەون 
تەرمەكەم لەبەر هەیوانێك داندراوە 

پوورەی شیعر دەوری گرتووم و ناوی شیعرم لەسەر لێوە 
شیعر لە دڵەوە نوێژم لەسەر دەكات 

خودای سەد و یەك ناو 
حیكمەتی وشەم تێدا بخرۆشێنە و لە شاعیرە 
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من پێوەری هەستەكانی زەویم
بە پێ ڕێگایەكی دوور و درێژم بڕیوە 

میوانداری ئەوانە دەكەم پێیان گەیشتووم 
ڕەگی میوەی مەی چەترمە و هەڵمداوە

بەتاو وەرن ئەستێرەی شەوقدار و برای گیانی هەستەكانم
ئاسمانی ڕوون قووڵ و بێدەنگ و گوێڕایەڵ ماوەتەوە 

تایبەت دیدارمان دەبێت 
دەبین بە خاوەنی چاوەكانی 

سێبەری شووم لەسەر زەوی ال دەچێت
وەك چاوی ئەو و دڵی خۆمان 

بەڕێگادا یاری ڕۆیشتن و گەڕانەوە دەكەین
ماسوولكەكانی ڕێگا توند دەبنەوە

كەپری پشوودان لەمبەر و ئەوبەری دەبەسترێ
هەر كاتێك تەماشای ڕێگا بكەین

و

و

و

ە كان بمپارێزە 

چاوهەاڵوگێڕ 

دڵڕەش 

بەدگۆ 

دەروونكلۆر
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هەموو شتێكمان بە بیر دێتەوە و بەناو كاتێكی خۆشدا ڕێ دەكەین 
خودای سەد و یەك ناو ڕۆیشتن و گەڕانەوە 

لەم ڕێگاوبانە بۆنخۆشەدا تابڵێی بێ دڵەڕاوكێیە 
فریشتەكانی فریاكەوتن ناهێڵن گورگ نزیك ببنەوە 

گۆرانی تێیدا دێتە سەر دەم و لەبیر ناچێتەوە 
شاعیری گەڕاوەی شەڕی گورگیش 

دوودڵی خامۆش دەبێ و گوێ بۆ گۆرانی هۆگری ڕادەدێرێ 
یادەوەرییە بەخشندەكانی و بەهرە و سرووش و شیعر دێنە فریای   

ئەی خودای سەد و یەك ناو ڕێبوارێكی ڕۆشنی 

دەستم بگرە بابچمە ماڵی ڕۆشن
ماڵم لە سێبەری باڵی باڵندەیەك دانا

گوتی لەبەر خاتری تۆ بۆ ماوەیەك فڕین دوادەخەم 
تا پشوو دەدەیت و تێرخەو دەبیت و خەونێك دەبینیت 

بەهرە 

سرووش 

شیعر

ماندووماندووم ماندووم  

و

و

م
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خەونی                              

 ئەرێ شادیی بێهوودە خەونەكانم چی لێ بكەم

تەورات

ئینجیل

قورئان
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 نیازی مردن
1

پیت ئەی پیری شەوبێدار و خەونی هەزار ساڵە
مردن ئەستێرەی ڕۆژی دەرخست و دەستی ڕاخست 

بەسەریدا مەیدانخوازی و گیانبازی بكەم 
فریشتە لە پشت سەرمەوە

چاوی چاودێری قوواڵیی هەزار چاوە 

خح  جپتب  ائـ

سژزڕر  د چ

قڤفغ  ع ش

مڵ  لگك 

ۆ وو و  ن

یە هـ

ێ
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چاوم لەسەر هەڵناگرێت 
دەتوانین بڵێین لە بارێكی تایبەتدایە 

ڕۆح پرس و ڕا بە هێزی ئومێد دەكات 
دۆنایدۆنی 

یان

ئاو 

ئاگر 

با 

خۆڵ

تەورات

ئینجیل

قورئان
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سەرێ الركەوە ماڵێك كە بڕیاری كوشتنی
مانگ و بازی لە سەرەتا و كۆتایی نوێژدا 
هانا بۆ براو و بازی كێوانی تێدا نەدراوە 

دەتوانین بڵێین لە بارێكی تایبەتدا 
چەند ڕووخۆشانە دەفی ڕوومەتی خودا 

پەنجەی باریك كردوومەتەوە 
هەموو بێباكییەكی خستووەتە دڵم 

لەمەوبەدوا ژیان بە سادەیی وەردەگرم
سادەیی گیانی خودایی ئاراستە دەكات   

لە دڵ و گیان و چاومان ڕادەمێنین 
دڵ و گیان و چاومان 

پڕاوپڕ دەبن لە هێزی درێژكردنەوەی ژیان                           
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چاوەڕوانیی تێكشكاو
 2

پەنجەكانم لەناو لك و پۆپی مێژوودا جوواڵند
بە ڕوخسارێكی بە حەفت ڕێگای بێئاماندا تێپەڕیو 

ڕووبەڕووی ئااڵی واڵتەكەم وەستام و ئەو كەسەی هاتبووە خەونم نەهات

منداڵێك سییەكانی خاو بوونەوە 
هەموو هێزی خۆی هێنایە ئەژنۆی

هەستایە سەر القە الوازەكانی 
 بە قوواڵیی هەزار چاو سەیری ئااڵی كرد 

شەونم لە چاوی بووە هەڵم و گوتی ئەی بۆ سێوی پێوە نییە 
چاوەڕوانییەكی تێكشكاو 

هێند بە ئاسانی ئاسمان و زەوی لێك هەاڵتن 

هێند بە ئاسانی ئادەم و حەوا پشتیان تێك كرد 

هێند بە ئاسانی دایك و باوكم چاویان لێك وەرگێڕا 

هێند بە ئاسانی من و خێزانەكەم لێك تووڕە بووین
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سەرێك كەوتە ناو چاڵێكەوە 
دەزگای ڕاگەیاندنیش ڕۆژنامەی پاڵەوانە مەقەباكان باڵودەكاتەوە 

مەشق دەكەم ببم بە بازی كێوان 
بە چڕنووكم هەموو ڕۆژنامەكان بدڕێنم و جیڕبەجیڕیان بكەم

پاشان ببم بە ژەنگی چاوی دەعبا 
ئامێری چاپخانەكان بۆ تاهەتایە لە كار بخەم     

........  ........

.... ....  ........

.... ....  ........

 ............  ....

دەست 

دەست

دەست

دەست
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دەسەاڵتی بێزراو و پرسیاری 
دووركەونەوە لێم و گیرخواردن و وێڵكردن

دەست و دەسەاڵتێك گەنجینەی نەتەوەكەی
شكاند و نیشانەی شانازی لە دەست خزی 

نیگای چاوێكی كوێری كێشا 
دڵی بە شادی لێی نەدا               

لەتاوان هەموو خوێنی هاتە دەموچاوی و پەنجەرەی شكاند 
تووڕە و بە قین بۆ تاهەتایە ملی بەالی خۆ دۆڕاندا بەالداكەوت

شووشەی وەاڵمی گشت پرسیار و ناوی شكا 
بۆنی گەنیو ئەوناوەی 

 

كرد هەراسان 
ئێمەش چەناگەمان خستە ناو دەستمانەوە

تەرم بە ڕێگادا ڕۆیی 

هەراسان 

هەراسان

هەراسان 

هەراسان
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بەرەو ساكاربوونەوە
  3

خۆر سڕ بووە
ڕوومەتی ئاسۆی پێ گەرم نابێت 

وەرە خەونم ناتوانم هیچت لەبارەوە بڵێم 
ڕایەڵەكانی تاسە و ماڵئاوایی ون دەبن و دەردەكەونەوە 

تووخوای پیر و تەنیا وەرە خەونم 
بۆ ئەوەی ساكارانە بڕوانمە زەوی 

با زەوی لە دڵتوندییەكیدا هەناسەیەكی من هەڵمژێت 
ئەگەر بێیتە خەونم چاوم نەختێك گەورەتر دەبێت

هەر دەبێ خانمی خامۆشی ببینم و شتێك ڕووبدات 
ئەی كاتی بینین وەك برووسكە مەیە و تێمەپەڕە

دەمەوێ بە تەواوی تێت ڕابمێنم و بەو ڕامانەوە بژیم    
وەرە خەونم 

مانگەشەوان لە نزیك كانی و ئاوێك 
پێم بە كەناری پشوودان شۆڕدەكەمەوە و تێت ڕادەمێنم
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لێم ڕامێنە لە مردن زیاتر لە ژیان پێت دەژیم 
وەك ئەوەی كەسێك بڕوانێتە خۆی 

ئەمن هەروا لەخۆم ڕادەمێنم و خوار و ژوور ڕێگا دەبڕم  
لەخۆڕامان لە ئاوێنەی هەڵواسراوی قەد دیوار پەڵەی داوە    

نایەیتە خەونم 
لك و باڵت لە سەرەتا و كۆتایی شیعرەكانمدا 

دانا و لەگەڵ پەپوولە پایزەدا ڕۆیشتیت 
تا ئاواز بۆ كێش و سەروای شیعرەكانم دانێیت

وەرە خەونم 
لە دڵشكانی خەونێكدا بە ئاگادێم 

بەرەو یەكەم ڕەنگی تابلۆیەك دەچم 
بە شێوەی دۆزینەوەی مرواری 

لەسەر پشتی كەركەدەن ژیان كورتە 
بە شێوەی ئاگردزینیش لە ناوچەوانی خوداوەند درێژە 

داوای لێبووردن دەكەم 
شتەكان لە ناكاودا ڕوویاندا 

خوناوی سپێدەم بۆ كۆنەكرایەوە ناو شووشەی دیاری
خەمبار بووم بەاڵم تووڕە نە بووم

خەمبار دەبم بەاڵم تووڕە نابم             
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فەرموو وەرە ناو ژیانەوە
4

هەر دەبێت لەسەر ئەم زەوییە نازدارەدا

 

كارئاسك ناچێتە سەر ئاوی تیژ 
مێروولەش لە ئاوی هێمن دەخواتەوە 

فرمێسكەكانی خودا كە دەڕژێنە سەر زەوی باڵندە دەیانخواتەوە 
فەرمووش لە سەد و بیست و چوار هەزار پێغەمبەر و من دەكەن 

ئەی خودا ئەوەی داوای دەكەم پێم ببەخشە 
مردن سەر بخاتە كۆشی چیمەنی حەوشە و ناوچەوانی قوربانی 

شەراب پێدەگەیەنێت 
پشووی بەخشندەیی و سەروەریت درێژبێت پیاڵەی پڕ 

دێوی گوانشۆڕ 

فیلی چاوسوور 

مۆتەكەی كاڵوجادوو 

هەزارپێی ڕیشاڵ الڕەشە 

و

و

و

لەگەڵمان بژین
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دەستێك بە ناوچەوانم دابهێنە 
با وەك ئاسۆی كراوە چاوم گەرم بێ و نزای ببیسترێت 

لە توانامدایە ئاوی دەنووكی پەڕەسێلكە 
بەو ئاگرە داكەم كە لە واڵت دەبارێ   

چل شەو و چل ڕۆژ خۆم بە چیلكە و پووشی هێالنەی 
شەهید حاجی لەقلەق بەستایەوە 

مانم گرت لە خانەدانانی هەولێر 
دە ساڵ جارێك ئەم كارە دەكەمەوە 

ناچمە سەردانی شاری سروود مردوو 
ناشچمە سەردانی ئەو شارەی جەالدی لە چواڕیانەكاندا ماوەتەوە

نە پێیاندا تێدەپەڕم نە تێشیاندا دەمێنمەوە
دەچمە سەردانی چرای پیر و تەنیا بۆ پێوەری تینی مەی پێكراوە

دەبمە بلووری ڕووناكی پارێز و ئاگری دانەمركاوەی دەوری ناوچەوانی 
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گوڵەستێرە ڕژا 
باڵندەیەكی بەخــت باش هەموو ڕووناكییەكانی هەڵگرتەوە و خواردی و 

درەوشایەوە 
دەبوایە هەر ئەو كاتە بێت لە 

مەلەوانی گۆم یان ڕووبار 
پشوو بە باڵتان دەدا و گوڵەستێرەی ڕژاوتان تێدا كۆدەكاتەوە

گوتیان دەتوانی بۆ خۆت بیربكەیتەوە 
لە هەزار ساڵ چاوەڕوانی و هیچ بە هیچ نەكردندا 

شتێك نەگۆڕا چاو داگیرسێنێت 
قسەیەكی تازە پەردەی گوێی زەوی نەلەراندەوە 

پشووی باڵ
  5       

قاز

قورینگ

مراوی

و 

و 

بپرسم 
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پەنجەرە بە ویستی خۆت نەیكەیتەوە كوێرە 
ئاشق كە لە دەرگای مەیخانەی ئەزەلدا 

فەرمووی گوێ لێ بوو
داوای ژیانێك دەكات پێشتر گۆرانی خواستی بۆ گوتووە

دەیهێنێتەوە ناو ژیان و لەمەوبەدوا لە سێبەری خۆی ڕاناكات               
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باران نمە نییە
ڕووناكییەكی خودایییە بەسەر دڵ و گیاندا دەبارێت

ئەو بەر و ماڵ و حەوشەیە 
دیواری نەخشی چیای هەزار ڕێی بەسەرەوەیە 

شوێنێكی دڵگرە بۆ گوێگرتن لە 

بەدوا ڕۆیشتن
  6       

دە ببارێ  دە ببارێ  دە ببارێ  دە ببارێ 

ئاوریشمی خاوی ناو قۆزاخە

تەماشاكردنی زەڕنەقووتەی ناو هێالنە

تاسەی باڵ لێكدان

كەمبوونەوەی تووڕەیی تفەنگ 

و 

و 

و 
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كەروێشكێك قوونە قوون بە دوای بەچكەكەیدا دەڕوات 
مانگی دەست و دڵگەرم كۆسپەی ڕێگای بۆ دەڕنێت 

ڕێگای كەڵەكێوییە خوێنگەرمەكان و ڕێبواربوون لەناو چیا
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نواڵە گوێی لە پەشیمانیی قابیل گرت و لەرزی و گریا 
بیری لەو ڕۆژە كردەوە كە بەدبەختی پەیدابوو 

پاشان منی كوشت و لە یادی نەكردم 
 لە یاداشتیدا چلچرام 

بە لكی درەختی بەخت و خەونی دوورودرێژ و ناوبانگییەوە هەڵیواسیوم
لە ژووریشیدا پەنجەرەی گوللە نەبڕ 

خودای سەد و یەك ناو نهێنیی غەریبی ماڵەوەكردن چییە 
چ ڕازێك دەنگمان بەرز دەكاتەوە 

بەسەرنجی پڕ سەرسامی دانیشتووم
لەبەر دەمی خۆم ورد دەبمەوە 

زۆر نابا دڵی مرۆڤ دەبێتەوە دڵی زەوی 
زەوی لە بەهاردا هەموو یادەوەرییەكی بە بیر دێتەوە

خەم نا
هەموومان بەو ڕێگایەوە 

ڕاهێنانی دەنگ
   7    
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دەنگمان بە گۆرانی خۆش دەبێت
لە ژێر سێبەری گۆرانیدا پشوو دەدەین 

پەنجەرە دەبینین ڕووی خۆی وەرناگێڕێ
گۆرانی دەبێتە دڵ 

ئاواز ترپەی دێ و تاریكییەكان بۆ دوور دەگوازێتەوە
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پرچ بەسەر گوێ و الڕوومەتی نواڵە 

وەك باڵی قەتێ هاتووەتە خوارێ 
شەرم لە نەرمی و گەرمیی گوێ و الڕوومەت دەكات 

پرچ بە دەنووكی پەڕەسێلكەی لەسەر ئاوی شیرین هاتوو 
داوای خۆی خستە ناو دەستم 

شەرمم بۆ كەس مەگێڕەوە 
نەرم و گەرمیی گوێ و الڕوومەت و شەرمم 

لەبیرچوو لە دڵی خرۆشاوەی پیاڵەی پڕ بیگوازمەوە
 بەر ئاگری بەسەرنەچووی ئاهەنگی پێش یەكەم دیدار

چی بوو لەبیرم چوو 
دەچم چەتری سێبەری شینایی ئاسمان دەكەمەوە 
 هەردوو دەستم چاوی فڕیوی لەسەر سەوز دەبێت 

خۆمم بە بیر هاتەوە 
بەر پەنجەرە نواڵەی لێ بوو   

 دڵی خرۆشاوی پیاڵە
 8        
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ئەو سێ بەشی ڕێگا هاتبوو
پەرداخێك شیری گوێزی هیندی بەدەستەوە بوو 

من بەشێك 
لە ڕێگادا فرمێسكی شكۆ كەوتە خوارێ
دەتوانین بڵێین دیدارێكی تایبەت بوو 

ئای ڕێگا ڕوخساری ئاشنات 
چەند سوور و سپی و خودایییە 

من گەڕامەوە ماڵ 
هەزار هێڵ لە ناولەپمدا بوون بەناوكی ڕووناكی 

مۆزەخانەی جادوویی
  9

ئەو هات 

من چووم

من شیعر بووم

ئەو ناوكی ڕووناكی
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ئەو لەناو خەرمانەی ڕووناكیدا كارا بوو 
 كلیلی بۆ هەزار قفڵ برد

لە شیعردا گشت زەوی دەسووڕێتەوە 
ڕوخساریشی بەتەواوەتی ئارام و ڕۆشنە

تەماشام كرد و چاوم لەناو ڕوخساریدا خەوی لێكەوت
تاجەگوڵینە ڕوخساری گشت كەسە
تای ترسێك ناوچەوانی گەرمكردووە

ئەگەر سووڕی ژیان دیوانێكی هەبووایە
وێنەی تاجەگوڵینەم دەخستە ناو الپەڕەكانی و لە مۆزەخانەی شاعیران 

دامدەنا
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فاڵگرەوەیەكی بەناو مێژوودا هاتوو 
لە دیدارێكی كورتیدا ڕێنمایی كردم 

لە ساڵی مردنی دایناسووری نەرمونیان 
مۆم لەسەر كێلی بگریێنم و دەست بۆ فرمێسكی هەستی ببا

مار سەری بە شكۆی تاجیش گەرم ببێت
بەدی و پێوەدان لەبن تاجەكەیەوە نامەبەرن

دەڕژێنە حەوزی دەستنوێژگرتنەوە
نامە تەنیا باڵندەی خۆشخەبەر نایهێنێت 

ناسینی بەهار دژی بەدی و پێوەدانە 
نامە بزەیەكی بەخشندەیە 

باڵە بۆ فڕین و پێیە بۆ ڕۆیشتن
دەمانباتە خەونێكی هێمن و ئاكاری شەرمنی گوڵەوە

دەركەونەوە ئاكاری شەرمنی گوڵ دەركەونەوە 
ئاواز لە گۆرانی نادزرێت 

ئاهەنگی ساڵی مردنی دایناسوور
   10
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ئەسپ بە بۆنوبەرامەی سواران دەگەڕێنەوە 
قسەیەكی نەستەقی لەبیركراو دێتەوە بیرمان 

بە دیواری ژوورێكی دڵشكاودا دەڕوانین
هەست دەكەیت هەموو شتێك دوایی هاتووە  

لە كۆتاییشدا هەموو شتەكان دەبن بە دڵ 
دڵ لە سینگی مانگدا بدرەوشێتەوە 

سەگی گوێ گران و چاو لێڵ 
تا سەر ئێسكان شەكەت و پڕ ئیرەیی 

لەسەر دوو القی دواوەی دەڕوا و ناخی دەكەوێت
مانگیش باش فێر دەبێت 

بەدەوری درەوشانەوەدا بسووڕێتەوە 
ئەو قوڕەی ئادەمی لێ دروست كرا 

دەست دەداتە باڵی درەوشاوە 
چیا و دەریا لە دەستیدا پێكەوە دەڕۆن 

كۆتری پەڕلەپێ دەبنە میوانی و تیشكی چەخماخە بەخێرهاتنی دەكات  
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لە بەرزاییدا وەستاوم 
تەنیام و كەسم لەگەڵدا نییە 

كۆتری پەڕلەپێ بە گوێی چرپاندم لەهەوڵی فڕیندام
بە ڕووناكی خۆی دەوروبەری كردمە 

سپێدەیەكی گەرمایی لەسەر ڕوومەت مایەوە
ماندوو بووم بە ئاشنابوونی یەكەمین نهێنی 

لەو هۆیەش نەگەیشتم مرۆڤ بۆ 
دوای ماندووبوون دەستە و نزا داوای دیداری 
سپێدەی ڕووخۆش و گوناهـ لێنەكراو دەكات

وەاڵمی چارەنووسم دایەوە 
ماندووێتی هات 

كڕیاری مەرگی خۆمم
مەرگ خۆی دركاند و ئاماژەی دا 

لە نێوان شوێنپێ و هەنگاودا

خۆ دركاندن
11
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شكۆی شوێنەوارت دەپارێزم  
نەمزانی دەنا بڕیارم دەدا 

لە نێوان شوێنپێ و هەنگاوەكانمدا بژیم
ناوكی ڕووناكی بێتە الم و خەاڵتی وەربگرم
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بۆنی جۆگەی بن بڕكە تەماتە و باینجان و ئاروو
قوڕی خاكەناسی ئاودێر و نازی ڕەزبڕ

نازی دارە دارەی منداڵ و مۆسیقام بەراورد كرد
لە خاوێنكردنەوەی ساچمەی ڕاووشكاردا

گوللەیەكی كوێر بەراوردكاری كوشت
كارئاسك و كەروێشك خوێنیان لە زەوی شوشت

وێنەیەك مایەوە
بۆ هێندە بۆنت خۆشە وێنە

كاتێك وێنەكەمان بە سینگی دیواری مۆزەخانەوە هەڵواسی
دیوار توانای تێگەیشتنی بیری ئەو بەراوردەی نەبوو

ڕەنگی وشە دەچێتەوە سەر ڕەنگی هەست 
ئەو ڕەنگەی لە باڵە پڕ هەستەكانی تیترواسك دەبێتە خەاڵت

لە خودی خۆی مشتوماڵمان دەكات و زیادەكان فڕێ دەدات  

مانەوەی وێنەیەك
12
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كارئاسك و كەروێشكیش دەچنە سەر ئاوی هێمن
درەختی بڵند بڵند لەو ناوەدا 

بەری بای دەســت ڕەش دەگرن و چەپۆكی دەشــكێنن و دەبنە ئازار لە 
چاوی 
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بەیانییان گۆپكەی درەختی دامێن كانی 
سۆمای چاوی نامرادانە 

سروشت لەناو ڕەنگی كراسی دیدەنیی كیژێك چاوی كردووەتەوە 
سەوزە و میوە لە كەپرێكی ناوبازاڕ دەفرۆشێت

ئەنگوستیلەی ئەفسانە لە پەنجەم گیر بووە
من هەمیشە ئارەزووی سروشت بە ڕەوا دەزانم

كەروێشك خەو چاوی بەربدا و لە النەی بێتە دەرێ
چیا پڕ دەبێ لە گەرمایی

دەشتیش و ڕێگا و ڕێبوارانی خۆی دەپارێزێ
مانگ دەتوانێت شایەدیی فڕینی شەمشەمەكوێرەش بدات

ترسێك لە دڵمانی دا
بەڕێوە خۆمان پێ ڕاناگیرێ

سروشت دەمار لە پشتی وەرگەڕا

ڕەوایی سروشت
13
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كەشوهەوا سارد بووە و باوبۆران تووڕە و توند
ئاوی حەوزی مەلەكردنی حەوشە و ماڵ تەزوو پەیدا دەكات 

گەمارۆی هەموو جێگاكانمان شكاند 
تەنیا گەمارۆی جێگاپێی شەهیدەكانمان ما

جێگاپێی شەهید هێمنییەكی پڕ بە دڵ دەنوێنێ
چۆنی ببینمەوە

لە ڕوخساری ئەو كاتەی مانگ دەكات
كە لە گلێنە شەپۆل دەدا 

ئەوە چییە لە گلێنەدا پەرە دەگرێ 
ڕابردوو هاوڕێی جێماوی ئێمەیە  
شەهید هاوڕێی جێماوی ئێمەیە 

ئەستێرەی دەركەوتووی سەر زەوی هاوڕێی جێماوی ئێمەیە 
پارچە ئاوێنەكانی خودا كەوتوونەتە سەر زەوی هاوڕێی جێماوی ئێمەیە

لە یادەوەریی گیانبازیدا گەشە دەكەین تیشكمان لێ دەبارێت  

ڕۆژ و شەوان لە دوای هەواڵ و 
ناوت خەندەبارم

14
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بارانیش سەرما دەشكێنێ و ڕك و كینەی باوبۆران خاو دەكاتەوە
هێمای جێگا پێكان كاڵ نین 

لە ساتی بەهرە و سرووشدا

ڕووناكییەكی خودایین چەتر بۆ دڵ و گیان هەڵدەدەن
دیوارێكی دووڕێز بەدەوری جێگا پێكان بەرز دەكەمەوە 

بەردەوامیش بیری لێ دەكەمەوە 
ڕووەكی نەرمی بن دەریا و درەوشانەوەی لەگەڵمدایە 

ناوە ناوە بای بۆنخۆشی قوڕی ئادەم هەڵدەكات
پەنجەی لەناو پرچمان دەبێتە 
سێبەر و هەتاو و شەكر و شیر 

ساڵوی هێزی نەگیراومان بۆ دەهێنێ 
ساڵوی خۆڕسكی بەهرە و سرووش 

   

دەیانبینم

دەیانناسم

دەیاننووسم

و 

و 
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بۆ الی ماڵی تۆ هاتم ڕێگایان لێ گرتم
چۆرتە و چەتەكان نەیانتوانی چ بكەن

دڵم ڕێگای خۆی هەبوو
سوپاس بۆ ئەو دڵەی خۆم

هەزار ڕێگای هەیە بۆ گەیشتن بە ناوكی ڕووناكی
نایەڵێ دڵشكاو بم

بەو جۆرەی كە هەی دەتناسم 
ناشكرێ ئاشنای كەسی تر بم

ناشبمە برادەری كەسێك كە بمرێ
دنیا ناوچەوانی لێڵە 

لەناو خەرمانەی پیرۆزایەتی بەخێرهاتنت دەكەین

گەیشتن بە خۆت
15
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باوكە شیعر
من كوڕە فڕێدراوەكەی ناو بیرم 

برا بێ شكۆیەكانم چەشنی گورگی دەشتودەر
لووراندیان و سەری بیریان لەسەر داخستم

تفەنگیان پڕ گوللە
دەمیشیان دارماڵ لە دەمهەڵبەست

ئەستێرە
ئا ئا ئەستێرەی پێرووم لە بنی بیرەوە لێ هەڵهات 

بای بە لوورەی ناوچەوان گرژ و ترشاو

شیعر ئەی ناوی خۆم
16
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لەوەتەی چاوی ڕەشكەوپێشكە دەكات و تارمایی دەهێنێتە پاش و پێش 
لەسەر زەویی نەرمونیان هەڕەشە دەكات

تەماشای پێی دەكات جێگاپێی نییە
تەماشای دەستی دەكات ستوونی چەترێكی ڕانەگرتووە

تەماشای دەمی دەكات پەندێكی باش بەكارنەهێناوە
تەماشای ناوچەوانی دەكات

قومرییەك پووشی لەسەر دانەناوە
ئاخێكی دوورودرێژی هەڵكێشا و خۆی پێچایەوە و هەاڵت

بەو نیازەی خۆی دابڕێژێتەوە
دیارە با شكۆمەند نییە   

لەسەر لێواری شۆستە دانیشتووم 
سەیری كەژاوەی تەرمێك دەكەم

تەرمێك
ئا ئا تەرمێك

تەوەزەل

زەبەالح

دەم و لێو ژەنگاوی

مردۆخ

و 

و 

و

ە
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بەناو ئاپۆرەی شار تێدەپەڕێ
بەاڵم هەر بە گۆڕستان ناگات

پاشان قەلەڕەشێكی بە باداری ئیفلیجبوو
بەرەو دەم ئاوێكی وەستاوی گەنیو

بە گریانەوە باڵە شەكێیەتی
نەكا دوابكەوێت

پاش ئەوەی شاعیرە 
پاشــخاپەرۆك و لەوچــە و ماكپیس و دووپشــكە خــوودار و دەمامك 

ڕەنگاوڕەنگ و لە ئیرەییدا هەڵبزڕكاو
گۆشــتی شــیعرەكانیان خواردم و بەســەر دەستەســڕی حەوتڕەنگی 

منداڵێكی باخچەی ساوایاندا ڕشانەوە
سەمەندەر

ئا ئا سەمەندەر 
لە دەمارەكانی هەستمەوە بڵندبووەوە

ڕووناكی بۆ هەردوو چاوم هێنا و پەنجەرە و ژوورمی 
لە خەو هەستاند و سندووقی سێبووری لەناو باخچەی دانام و سەری الدا

شیعر ئەی ناوی خۆم 
پەروەردەت كردم چۆن ببمە كوڕە گەورەی بنەماڵەت

بۆ خوانی         
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داوەت كراوم
گۆرانیم گوت و بەناخی خۆم گەیشتم

بە ناخی خۆم بگەم بە  

ئاو 

ئاگر 

با 

خۆڵ

تەورات

ئینجیل

قورئان



سەباح رەنجدەر

حەزدەكەم ئـەوەندە بـژیم         

52

لە بیركردنەوەیەكی پاكیزەیی و ئەفسانەییدا
باڵی مەلەی دەهاوێشت و دڵی دابووە خودا

سۆتەكی جغارەی دەكەوتە ناو فنجانی قاوەی
لە میهرەبانییەك گۆرانییەكی زێڕینی چاخە كۆنەكان

دەستی لەسەر شانی دانا و بەردەمی خۆی بینی
بای سەرپەڵە پەڕەی كتێبی ڕووداوەكانی هەڵدایەوە 

یەكەم سەر ناوی 
ئەو زەوییەی ئێستا لەسەری دانیشتووی 

دڵنیانیت خۆت لە تای كام تەرازووی دابنێیت 
بۆت دەدركێنێت 

چی ڕوویداوە و چەند دیكتاتۆر داگیری كردووە 
كێش كوژراوە و كەی ناوی لێندراوە و كێ بوو
بوو بە سەربازی ون و كێش مەزارگای مرادان

مێژوو لەناو خوێنمان نەرم نەرم پێدەكەنێ و دەنگی خۆش نییە 

ئاوێنەی دەستی گورگ
17
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قەل كە پیالن بۆ تەمەنی پەپوولە ڕێكدەخات 

كۆرس و تیپی مۆسیقا و دەستەی هەڵپەڕكێی بااڵ بەرزانیبن 
لێرە گورگی خاوەندار لە كەمین دانیشتووە و ئاوێنەی پێیە 

ئێمەش لێوەی تەماشای ژیان دەكەین 
دڵی بەهارمان نەناسی

ئەو دەستە بەهێزانەت ماچ دەكەم ئەی بەهار 
بۆنی گیای دەرمان و زیندووبوونەوە دەچۆڕێنێتە هەناومەوە            

كوندەبۆ      

چەقەڵ 

واشە 

بزنمشك 

دووكلكە 

و

و

و

و

ی ڕاهێناون
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گەرمای سووتێنەر 
سەرمای ئێسكتەزێن

مانگم لەناو كاڵوی بەڕوو ڕاو كرد 
وێنەی شاری خواستەكانیشم لە پێش خۆم باڵوكردەوە 

چاوی پاراوم لەسەر ڕوخساری پەری شاراوەی بەهەشت ڕاگرت
بایەكی تیژ هەڵیگرت و فڕاندییە ناو تەپوتۆز 

تیشكی خۆرەتاوێكی نەرم 
لە سییەكانم دەرهات 

دانیشتن لەژێر درەختی نزیك كانی و ئاو 
نەوای بەختیاری خودایییە

تیشكی سیمای كەسوكارمی لێ دەردەكەوێت 
لە كێوی دڵم دەدا 

لەناو ڕووناكیی شۆڕشگێڕ دەمێنمەوە  
حەزناكەم لە شوێنێكی دوورەدەست و ژیانێكی تردا بژیم 

مانەوە لەناو ڕووناكیدا
18
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سەرم لەسەر كتێبی ڕووداوەكان هەڵگرت
 تیشكی زەمینێكی خەواڵووم درەوشاندەوە 

دەرگای ماڵ 

لەگەڵم دێن و دەڕۆن
خۆمم دەدەنەوە دەست و خورپەم پێدەبەخشنەوە 

بە هەستی گەڕانەوەی ماڵ سەیری شارم كرد 
ماڵێك ناو دەرگا و پەنجەرە و ژووری دڵخۆش بە ڕەنگی ژیان  

ژیان گەرمایی ئەو هەنگاوەیە 
بەرەو الی تۆ هەڵیدەهێنم ئەی ناوكی ڕووناكی  

یان كۆچی سووری یاران 
دەرگا و پەنجەرە و ژوورم 

بە هەزار نیگای سۆفییانە ڕووناك بووە و لە بوونی ئاوێنە دڵخۆشەكاندا 
سەری مەلە دەردەهێنم و مانگ لە قوواڵییدا ڕاودەكەم   

ئەی خودای سەد و یەك ناو 

پێ 

 دەست 

 دڵ 

 چاو 

و

و

و

ن
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من بە زمانی 

دەدوێم 
ئەدی ئادەم بە چ زمانێك ناوی لە شتەكان نا و دوا

دەمم پڕ قسەیە و هاتووم تیشكی وادەی دیدار سەرپێم بخات 
هەڵەبووم 

تۆ خۆم بوویت 
تیشك لەناو سروشت و سرووشدا ساكارە 

درەختی ئادەم و حەوا
لەناو كتێبی حەزدەكەم ئەوەندە بژیم 

چ دڵناسكانە لە كۆچی سووری یاران كەوتە گریان  

تەورات

ئینجیل

قورئان
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لە شەودا نواڵە هاتە الم 
پرسیم بۆ ئێستا 

سەری شكۆمەندی ڕاوەشاند و بە لەرەی لێو و نەختێك نازەوە 
ئەی بۆ ئێستا نا 

ئەگەر بە ڕۆژ بهاتبوایت 
بەراوردم دەكردی بە شكۆی بەهرە و سرووشی خۆر

تەماشایەكی سەرپەنجەكانی كرد 
پەنجە گەورەی بەسەری پەنجەكانی داهێنا

سۆزی زایەڵەیەك بەرەو خەمگینی و تاریكییەكانی دڵ كێشای 
جێگاپێی لە ناوچەوانم ڕۆچوون 

نووسیم ئەو ڕستەیە لێكبدەوە
یادگاریت دەپارێزم و بەردەوامم لە شكانی حەفت قفڵی ئاسنین 

لۆكەی ناو قامیشی نەیی قاوەیی سووتا   
سووتاو ئاوا دوا

نیازی بەراورد
19
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ئااڵكەم بەرز دەكەمەوە 
بێباكانە لە هەزار شوێنەوە خۆم هەڵدەدەمە دەریاوە 

دوا قسەم لەگەڵ توندوتیژیی شەپۆل دەكەم 
هەوڵ دەدەم هیچ ڕوونەدات          

كۆتایی وا لە تەكمدایە و گۆزەی مەی لەسەر پەنجەرە دەسووتێت
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تیشكی سەرسوڕمان لە زەوی دەترووسكێتەوە
دیوان و ماڵم سەرڕێژن 

لە گەنجینەی خودا و پیاڵەی پڕ كە باڵندە نزرگەی لەسەر وەستا 
دەستی ڕەشی داردەست ناتوانێت بیانشارێتەوە 

بەیانییەك بە ئومێدی
 مەحاڵ دەستەمۆكردن لە خەو هەڵدەستم 

دەچمە ناو پەڕی گڤبووەوەی كەڵەباب لە كاتی بانگدان 
بیر لە تۆ دەكەمەوە ئەی كەسوكار و درەختی بنەماڵەم شیعر 

دەمەوێ لەناو ڕەگ و چڵ و باڵتدا بمرم 
لەناو ڕەگ و چڵ و باڵی ئەو مردنەدا 

 درەختی بنەماڵە
20
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بەو چەشنە كوڕێكی بێ دەنگ و هەست نەرم و لەگەڵ خۆدا ژیاو هەبوو 

خۆش ویست و چاوەڕوانی نەكەوتە نێوانیان 
خودا بۆ خۆی بردییەوە 

بۆ ئەوەی لە ژێر پێستی دڵی خۆیدا بیژیێنێت 
ئەی كەسوكار و درەختی بنەماڵەم كە تۆ دێیت 

زیاد لە پێویست ئاگام لەخۆمە و باران لە ڕێژنەوە دەبێتە نمە 
هەستیار و تایبەت دەبیت و لەسەر ڕووناكیدا دەنوی 

دەرگای كراوەی ساڵەكان 

ڕووناكی گەردەنی شووشە 

گەرمایی  زەنگوڵە 

ڕەشنووسی  پەیام

دەربەندی گۆم و

هەولێر و

ئەستێرەیەك كە هەمیشە لە سەرەوە تاماشای دەكات و 

دەفتەری تێبینییەكانی 

و

و

و

هەن



سەباح رەنجدەر

حەزدەكەم ئـەوەندە بـژیم        

61

سەرسامییەك نامێنێ تەزووم لە لەشدا بسووڕێنێت
مۆم ئاوی ڕووی خۆی دەڕێژێتە ژێر پێی خۆی 

ئاوی ڕوو ئاشتییەكە لە شكۆ چندراوە و تادێ چندراوتر دەبێت
هیچ شەڕ و پەالماردانی بەهار و دوودڵییەكی تێدا نییە 
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بەهەشت ئاوێكە سووتاندمی و دۆزەخیش ئاگرێكە تێنووێتی شكاندم
خودا لە بۆشایی نێوان ئەستێرە و مانگدا دۆزیمیەوە 

دەستی گرتم و هێنامیە خوارەوە 
لە سێبەری درەختی پیرۆزدا نیشتەجێی كردم

باڵندە هۆگرم بوون و بەرزیان كردمەوە بۆ ئاسمان 
دووبارە خودا پێشكێشی زەوی كردمەوە 

من لە شەوی تاریك و گۆم لیخندا 
بە چرای دزانەوە نەهاتوومەتە ناو ژیان 

لە ڕۆژی نیوەڕۆدا تاسە ڕسكاندمی 
ڕیخۆڵەی ناوكم بوو بە چەرمی ورد دووراوی قەراغ دەف 

گردەنشینێكی دڵنەرم لەسەر ئاوازی كاتژمێرەكەی كۆك دەكات
بۆ ئەوەی بچێتە گەشت و بەر خۆری ڕۆچوو بەناو ئاوی ڕووندا

دەتوانن بە ڕوونی لە ڕێگاوبانان بمبینن خوێنم دەجۆشێ 
لە گەورەمەندیی باڵ لێكدانی كەڵەبابدا 

قەراغی دەف
21
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سییەكانم پڕ دەبن لە هەوای تاسەی ڕسكان 
نەوا و ئەنوای شمشاڵ لەرەی دڵ دەناسن 

ئەوەی لە ڕۆژی نیوەڕۆدا تاسە بیڕسكێنێت
جگە لەوەی جۆگەكان بخاتەوە سەریەك 

بیر لە هیچ شتێكی تر ناكاتەوە 
چاوی قەناعەت ترووسكایییەكی گەرمە 

ئاگری بێ ئامان نییە و پشت بە دڵی خۆت دەبەستی 
تاریكی نامێنێتەوە 

كاتێكی پڕاوپڕە بۆ ئەوەی
فوو لە ناولەپم بكەم و بگەڕێمەوە ناو تاسەی ڕسكان 
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لە نێوان دڵ و زمان و تاجی ناوێكی نەمردا
ڕووەك بۆنوبەرامە وەردەگرێت 

ڕووەكی خەولێكەوتووی مۆزەخانەش 
جۆگەی گەرم و نەرمی خەیاڵ دەموچاوی ئاوڕشێن دەكات 

هەڵۆش هێزی لەنگەرگرتنی لێ وەردەگرێت 
وا مردن هات چ دەگەشێتەوە 

چ لە نێوان دڵ و زمان و تاجی ناوێكی نەمردا هاتوچۆ دەكات 
ئەی چی وڕێنە دەكات و دەتاسێ

دڵ و زمان و تاجی ناوی نەمر بەداری ئااڵ هەڵواسراون
شەهید ماوە و یارمەتی لە ناوكی ڕووناكی وەردەگرێت

ڕەنگاوڕەنگی كردن 
دێوی تێكبەر نامەكەی هەڵپچڕی و پڕ بە پێ پێدزەی كرد

ئاوڕشێنی دەموچاو
22
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تابلۆی ئەو ژیانەی هەموو ڕۆژێك لەتاجی نەمریدا لەدایك دەبێت
كێشی گرانە بە تەونی جاڵجاڵۆكە هەڵناواسرێت 

كرم لە گیانم نادا 

خانووم دڵۆپە ناكا

مانگم تریفە دەدا

هەڵۆ لە لەنگەرگرتن وەنەوز نادا
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لە دەم ڕووبارێك دانیشتم 
نیگەرانیی شیعرێكم لێكدەدایەوە 

لە پێش دڵم ئاوەكە دەهاتە پێشەوە و دەگەڕایەوە 
تەواو وەك دڕندەیەك لە بۆسەدا بێ

بیەوێت نێچیرێك ژێر چەپۆك بخات 
بڕوام بە چاوی خۆم كرد و خوێنم جۆشا 

دەنگی ئاوەكە دەنگی دڵەڕاوكێیەكی ترسناكی
لە شێوەی هەڕەشەی هەورە برووسكە دەهێنا 
بە قوواڵیی هەزار چاو لە ئومێدی شیعر دەژیام 

خۆر بە تیشكێكی دایك و باوكانە 
لە باوەشی گرتم و سەرپێی خستمەوە 

سندووقی تەرم
23
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بەدەست و هێزی هەقیقەتی چیمان داهێنان 
دەستی بە دەموچاومدا هێنا

دەموچاوم تەواو هاتەوە سەرخۆ 
سندووقی تەرم هەر یەك مردووی پێ دەبردرێتە گۆڕستان 
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شەوە لە 

پشت سەری مەلۆتكە ساتمەی كرد و لەپەوڕوو كەوت 
پاشان لە ڕاڕەوێكی داخراودا هەراسان مایەوە 

لە مەلۆتكەی پرسی ئێستا چ بكەم 
بڕوانە ئاگر و لەگەڵیدا بسووتێ

ئاهەنگ بگێڕە و نوقمی شكۆی ئاهەنگ بە 
پاشان بڕۆ بە تەنیا بمرە و وەرەوە 

لە دڵدا ئاگرمان هەیە 
هەركەسێك داوا بكات 

گەرمایی لە دڵی خۆیدا دەدۆزێتەوە و دەتوانێت بیكاتە ئاگر

خۆشبوونەوەی ئاگری دڵ
24

دەرزی

خەنجەر 

قورئان

و 

و

ی



سەباح رەنجدەر

حەزدەكەم ئـەوەندە بـژیم        

69

سوپاس بۆ دۆزینەوەی ئاگری دڵ 
گەوهەری درۆزنان و دەستنوێژی بەتاڵ نییە 

هەموو شتێك دەگەیەنێت و بەوپەڕی خۆی دەگات
لەسەر سینەی ئاوی خدر دەخۆمەوە

لە ئێوەوە پەنا بۆ ئێوە دەبەم 
شەوە برای قەقنەس نییە 

قەقنەس ئاگری ناسی و ئازاری نەدا 
شەوەش پێی لە برژانگ ڕۆچووە 

تەماشای پردی شكاو دەكات 
باڵندە خۆی بە هەر چوار الی قەفەس دادەدا 

قەفەسیش دە هەزار تەلیسمی ئاگرینی تێدایە 
كەسیش نەیپرسی ئەو تەلیسمانە چییان تێدایە 

كێش لە دیداری ناوكی ڕووناكی دەمێنێتەوە 
ئەی گیانی ئاگر و قەفەس 

چاوم لێڵ بووە و ئێستا وادەی دوای جوانەمەرگیمە 

دەرزی

خەنجەر 

قورئان

و 

و
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لە پێشوازیتدا دەست بە زەمبیلەی پڕم و میوە دەبەخشمەوە 
بە مەبەستی دڵ دەگەم و دەپرسم دڵی من كێیە 

دڵ بەردەوام لە ئاسمان خول دەخوا و ڕێنمایی هەڵۆ دەكات
هەڵۆ دەبێتە دڵ 

لە نێوانی دێڕەكانی 

ناوەخنی خۆی دادەهێنێ

تەورات

ئینجیل

قورئان

و 

و
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مەرگ سەر لە سەرم هەڵگرە 
چاوی پاراوم لەسەر مانگی چواردەیە 

 كۆمەڵێك ئەستێرەم لە دەوروپشتی داناوە
باسی ڕووناكی بۆ نواڵە دەكەن 

كاتێك ڕووناكی دەكەوێتە سەر مێزی ناو باخچە 
وەك دەستێك تازە لە شوشتنی كاسە بووبێتەوە

دەموچاو گەش و پڕخوێن و ئاسوودە پێشان دەدات 
بەڵێنم بە ڕووناكی داوە گوێی لێ بگرم و لێی حاڵی بم

دەزووی تاسەش لە بارستی دڵ هەڵبكەمەوە 
ناشزانم بەڵێنی چی لە ڕووناكی وەربگرم 

لە كاتێكدا لە دڵم دەڕوانێت و دڵمی پڕ بۆنوبەرامەی
كەڵژیان كردووە 

مەرگ ماڵم لە نێوان هێڵی 
لەگەڵ خۆهەڵنەكردن و هێمای زەوی خوێنی خۆی دەلێسێتەوە 

بۆنوبەرامەی كەڵژیان
25



سەباح رەنجدەر

حەزدەكەم ئـەوەندە بـژیم         

72

لەسەر ڕێیە 
لە ناوێكی تازە بۆ كەڵژیاو دەپرسم
كەڵژیان دەبێتە مانگی ژوورەكان  
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لەرزی دیدار لەسەری پەنجەی پێمەوە دەبێتە ڕووداو
بە تەواوی دەمار و خوێنمدا

مێروولە و هەڵبەز و دابەز دەكات
لە چاومدا دەبێتە ئاگری حەفت دەم و خاوكردنەوەی هەستی بۆنكردن

لە ڕووناكی دیداردا چاوم سووتا 
لەمەوبەدوا هیچ مووچڕكێك بەچاومدا تێناپەڕێت

دیمەنی ناشیرینیش سەرودڵم ناگرێت 
تەنیا دەست لە چورچ و لۆچیی ناوچەوانم دەخشێنم

كە بەدڵی دیدار بەڕێگادا بڕۆم
درەختەكانی ئەم دەست و ئەو دەست چاوڕوونمن 

لەگەڵمدا دەڕۆن و ڕوانینەكانم ناشێوێنن 
نەبینین باڵندە لە ئاسمان وڕ و كاس و تاساو دەكات 

ئای چاوم چەند ئارەزووی فرمێسكی شكۆی هەیە 
چ شینایی ئاسمانی لەناوبرد

    گەرمایی ناوچەوان
26
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لە ڕووناكیی دیداردا داڵ دای لە دەمار و خوێنم
كلۆش بۆ گەنمی ڕژاوی گیانم باری

هەزار ساڵ بەڕێوەبوون لە دڵی نواڵەدا بوو 
ویستم بگەم و نەگەیشتم 

لەمەوبەدوا لە سێبەری خۆم وچان و پشوو دەدەم
بۆ دیدار و خەونبینینیش دەچمە ناو ڕووناكییەكی شەرمن 

پەیوەندی لەگەڵ بەهێز دەكەم 
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پەیژەم ناوەتە دیورای چل و حەوتەوە
كاتژمێری سەر دیوارەكەی تووڕەم دەكات

لە خانوو و ماڵی سەر ئەم بەرزایییە
گوڵێكی ناو باخچەیم لێكردەوە

كە هێشتان خوناوی شەوی لەسەر مابوو
ئەڵقەیەكم خستە ناوی 

لەسەر لێوی پەنجەرەی ماڵیانم دانا
لە چاوێكی چاوەڕواندا چ باسە

هەموو ڕۆژێك لە پەنجەرەڕا 
ژیان بۆ ڕامانی پاك و سرووشی خودایی ئامادە دەكەم
قومرییەك لەشێوەی دڵبەر چاوی پەنجەرە دەكاتەوە

چاوی پەنجەرە بەهۆی داخستنەوە سەیر دەزرینگێتەوە 
بەو تەمەنەشەوە بڕوام بە ئەڵقەی ناو گوڵەكە ماوە 

گوتم دەچمە بەر پەنجەرەیەكی هەناسە خۆش

یاقووتی ئەنگوستیلە
27
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شەكراوی لەبەر بگێڕدرێت
پەنجەرەیەكی لەم پەنجەرە ڕوونتر بێهوودەیە

یاقووتی ئەنگوستیلەم
وێنەی ڕووناكییەك پێوەی هەڵواسراوە

دەستم بە شكۆی ڕووناكییەكەوە گرتووە 
ئەمە هەمووی ماوەیەكی زۆر نییە ڕووی داوە

خۆشترین كاتی تەمەنە
دووبارە دەست بۆ گوڵی ئەڵقە لەناو ببەمەوە

چاوەكانم نووقاند نواڵەم بینی لە نزیكم دەژی
چاوی پەیامێك لەسەر پێستی زەوی نیشت 
وزەی بەخشییە گژ و گیا و بۆنی گژ و گیای

مزر و شیرین باڵو بووەتەوە
دەنگی گیانلەبەر و هەموو شتەكانم بە گۆرانی دێتە گوێ

گوڵێك بە یەخەی شەقامی بن قەاڵ پڕشنگ دەدا
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بەڕێگادا مامەوە 
قومرییەكی دڵڕووت قاچەكانی لەسەر شانم گیر كرد و چاوڕوونمە 

باڵێكی بردمیە ماڵی 
باڵەكەی تری ماڵی  

ماڵی خودا درەختێكی بەرزی تێدا بوو 
سێ باڵندەی بەسەرەوە بوو

باڵندەی یەكەم و دووەم و سێیەم
28

خودا

نواڵە

باڵندەی یەكەم 

باڵندەی دووەم 

باڵندەی سێیەم 

گەنجیم

جوامێریم

پیریم



سەباح رەنجدەر

حەزدەكەم ئـەوەندە بـژیم         

78

ماڵی نواڵە حەوزی ئاوێكی پاكی تێدا بوو
سێ باڵندە لە هێمنیی ئاوەكەیان دەخواردەوە

بۆ ئەوەی بەڕێگاوە بمێنمەوە
دەست بە شكۆی باڵی باڵندەكانەوە دەگرم

ئاسمان بە چاوی چاك بینینەوە 
سەیر دەكات و خواست بەجێ دەهێنێت

باڵندەكان بەسەر لكی درەخت و دەمی حەوزەكەوە
ئارام دەنووكیان دەجووڵێنن

گەرمایی بینین چاویان 
دەدرەوشێتەوە و دەبنە چاوڕوونیی ئەوانەی بەڕێگادا ماونەتەوە  

باڵندەی یەكەم 

باڵندەی دووەم 

باڵندەی سێیەم 

گەنجیم

جوامێریم

پیریم
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بەتاڵبوونەوەی داوا
29

كار ئاسكێك بەرەو پاوانی من دێ و بۆنی شكۆ لە شاخەكانی بەرز دەبێتەوە

كار ئاسكێك بەرەو پاوانی من دێ و بۆنی شكۆ لە شاخەكانی بەرز دەبێتەوە

كار ئاسكێك بەرەو پاوانی من دێ و بۆنی شكۆ لە شاخەكانی بەرز دەبێتەوە

كار ئاسكێك بەرەو پاوانی من دێ و بۆنی شكۆ لە شاخەكانی بەرز دەبێتەوە

تەمەنی بەفری سەر لووتكە بە پیتە و دەڕژێتە باخی ناو و ناوبانگەوە

تەمەنی بەفری سەر لووتكە بە پیتە و دەڕژێتە باخی ناو و ناوبانگەوە

تەمەنی بەفری سەر لووتكە بە پیتە و دەڕژێتە باخی ناو و ناوبانگەوە

تەمەنی بەفری سەر لووتكە بە پیتە و دەڕژێتە باخی ناو و ناوبانگەوە
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ئەی ساڵ 
ساڵی تازە 

وەرە خەونم ناتوانم هیچت لەبارەوە بڵێم 

پەپوولە بە تاسەوە ڕاوی بۆنی پاككردنی لیمۆ دەكات

پەپوولە بە تاسەوە ڕاوی بۆنی پاككردنی لیمۆ دەكات

پەپوولە بە تاسەوە ڕاوی بۆنی پاككردنی لیمۆ دەكات

پەپوولە بە تاسەوە ڕاوی بۆنی پاككردنی لیمۆ دەكات

كار ئاسك تاریك بوو وەك هێالنەی هێلكە شكاو

تەمەنی بەفر تاریك بوو وەك هێالنەی هێلكە شكاو

تاسەی پەپوولە تاریك بوو وەك هێالنەی هێلكە شكاو 

ڕۆژی سەر ڕێگا تاریك بوو وەك هێالنەی هێلكە شكاو

ڕۆژ لەسەر ڕێگاكان دەردەكەوێت و دەبێتە خەیاڵێكی ئەفسانەیی

ڕۆژ لەسەر ڕێگاكان دەردەكەوێت و دەبێتە خەیاڵێكی ئەفسانەیی

ڕۆژ لەسەر ڕێگاكان دەردەكەوێت و دەبێتە خەیاڵێكی ئەفسانەیی

ڕۆژ لەسەر ڕێگاكان دەردەكەوێت و دەبێتە خەیاڵێكی ئەفسانەیی
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خودا لە بیرهاتنەوەكەیدا
لە دانیشتووانی قەاڵی هەولێری پرسی

مانگ بەچاوی گەرمیەوە
ڕووی بەرەو شار سووڕاند و تەماشایەكی كردن

نەخێر لێرە نین
حەزیان لەو مردنەیە 

جلوبەرگیان لەسەر ڕستە خۆر بیسووتێنێت
قەاڵ ئاگری تێ بەربوو 

ساردیش بووەوە
هیوادارم لە هەواڵپرسین بەردەوام بێت

هەوڵم دا بتوانم مانگی ناو گۆزەی مەیی ئەشق بدزم
چەندم كرد نەمتوانی

خودای سەد و یەك ناو وابكە شكۆی ئەو دزییەم بەربكەوێت
پاكنەبووەوە لە گوناهی پیت ناتوانێت بنووسێت خودا 

هەواڵپرسین
30
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خودا دەتوانێت بنووسێت خوداوەند و دەستت لەسەرشان دادەنێت 
هەموو ئەگەرێك الدەدا

نووسین مووچڕك بە ڕوخسار دەدا 
پاراوی دڵ یارمەتیم بدە بتوانم بنووسم دڵی خۆم 

لەگەڵ دڵی خۆم ڕاوێژ بكەم و كەروێشكێك 
لە دەشتی ڕاكشاوی ماتەمین هەستێنم

بەناو دڵی كرچ و كاڵمدا ڕۆیشتم و زانیم دڵنیایی بە كوێدادێ
چووم هەندێك ئاو بڕژێنمە سەر باڵی هەڵۆیەكی لە ڕاوكەوتوو  
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ئێوارە دڵی خۆی گوشی 
لە تەختایی شاخێك دانیشتم و پشووم دا 

پێشتر ناوچەوانی مێژووی واڵت بوو 
بادییەك شیری مەڕە زەردەم دانابوو 

ئەوەی لەناو ئاوی نەڕۆیشتوودا تۆڕی باڵوكردووەتەوە پێكەكەی ڕژا 
هی منی ڕفاند 

نواڵە بۆ دەست ناخەیتە سەر دڵت و هەڵناستییەوە سەر پێ 
شیری مەڕە زەردەیان دزیم

ڕۆژێك دەمەوبەیان هەموو دنیا شیری مەڕە زەردەم دەدەنەوە 
لە دەمەوبەیانی هەمان ڕۆژ نواڵە لە لەرینەوەی ڕووناكی دادەبەزێت

بە دڵخۆشییەوە سەر دەكێشێتە
ماڵی شاعیرێكی لە شەڕی شاعیرە

لە گەلێك شوێندا
31
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الشەیەك دەدۆزێتەوە 
ئەم الشەیە لە كێ جێماوە

كێ دەیشوات 
كێش دەینێژێت

لە گەلێك شوێندا درەختی لك و باڵ بەردار لەرییەوە
سێبەری چووەتە ناو ئەو سێبەرەی كەوتووەتە 

سەر زەوی و سۆزی ڕێبواران بەالی خۆیدا ڕادەكێشێت

چاوهەاڵوگێڕ 

دڵڕەش 

بەدگۆ 

دەروونكلۆر

و

و

و

ە كان نەشكاو
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مێروولە دەنك دەنك گەنم كۆدەكاتەوە 
دەیكات بەقۆمەتێك 

لە پەنایدا شەڕە تفەنگ دەكات 
ئەرێ مێروولە ئێشك لە چی دەگرێت

یان نیشانەگرتن لە نیشانەی بەتاڵ چۆنە 
خوداوەندان كەمێك چاوەڕوانبن 

ئومێدی خۆمان لەسەر نیشانەی بەتاڵ تۆماردەكەین
وانەی دێوجامەمان تەواوكرد 

ونبوون و دەركەوتنەوە
32

كەڕوو لە لێو

پێاڵو لە قوڕجێما 

هێلكەڕەش 

پەیكەرشكێن
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دێینە سەرشەقام  
جێگاپێی دیكتاتۆر

زامی الڕەشەیە بە ناوچەوانی زەوییەوە 
زەوی لە هیچ ڕێكەوت و ڕووبەڕووبوونەوەیەكیدا 

نەترساوە لە مردن 
ئەرێ زەوی بە نەرمی لێوت بجووڵێنە و شتێك بڵێ 

كوڕەكانی من 
لەناو لەپم ون دەبن و لە ئاسمان دەردەكەونەوە 

كەسیش لە پشت تەونی جاڵجاڵۆكەوە سەیریان ناكات 
ئەمڕۆ ئەكتەرە كۆسەكە هەرچی پێشكێش كرد 

كوڕەكانی زەوی گوتیان چاوەڕوانبن دەگەڕێینەوە 
بەردەوام دەبین لە دووبارەكردنەوەی ئەم هاتن و چوونە 

یاری لەگەڵ چۆلەكەی ئاسمان دەكەین 

لێوی كەس شادی نەهاتێ

برۆی كەسیش جووت نەبوو

چورچ و لۆچی دەوروبەری چاو خاونەبووەوە

حەكایەتخوانی شار گەمارۆی نەشكا 
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دەست دەخەنە سەر دڵیان و هێالنە چاوەڕوانیانن 
چۆلەكەیەك بەسەریاندا تێدەپەڕێت 

لەو تەرمانە ورد دەبێتەوە 
چرایان هێنا 

پەپوولەش
كێ بكوژی پەپوولەیە
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هەندێك ترپەی پێ كەس بۆی ناكرێ گوێی لێ بگرێت 
هەندێكیان سووك 

هەندێكیشیان گران 
ڕوخساری پڕ هێمای تارمایی دێتە پێش 

لە باخچەی ئاژەاڵندا كەركەدەنێك 
لەناو تەونی جاڵجاڵۆكەیەكدا ژیانی بۆ دابین كراوە 

گۆڕی پیاوێكی تاجداریش
پەرژینی نییە 

دەزانم نابێت لەمەوبەدوا بیر لە هێز بكەمەوە
سیمرخی ئەفسووناوی داوای ئامۆژگاریمان لێ دەكات 

لە شوێنەواری یادگاری هێلكەی پیرۆزی دەترووكێ یان نا
نواڵە لە خەیاڵدا بیندرا

كەس ناتوانێت دووبارە بیبینێتەوە 
ئەفسانە لە هەنگاوی یاراندا ڕووبەری دەبێتە ڕووناكی پاراو

ناسینی هێز
33
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من دەزانم بەدەوری ئەستێرەیەكی چاوناسدا 
وەستاوم و ئەویشم لە بیر نەكردووە 

دەمەوێ كانی دڵپڕ لە قوڵپە بم 
مەبەســتم تاســەداربین لە دەوروبەری باڵمان وێكبێینەوە و گیرۆدەی 

شوێن بین
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لە باخچەی ئاژەاڵنی گڵكەنددا 
گورگێكی ئاشتیخواز هەبوو 

ئاگری سەرپشتی گای دەكوژاندەوە 
هەوڵمان دا جێگاپێی

بناسین و هێلكە قەتێی تێدا كۆبكەینەوە 
كەژاوە ڕەت بوو 

لە چاوەڕوانیدا قەتێیەكان دەچنەوە سینگی دەشتایی 
لە كاتی ئەو چاوەڕوانییەدا لە دایك دەبین 
ڕۆژ كە هەڵدێ چاوی لە ڕۆژی پێشترێی 
ڕوونتر ڕازی گیانی گیانان پێشان دەدات

لە بیر و مێشكی خۆمدا 
گوێم دایە گۆرانییەكی ساكار 

ترپە و ئاوازەكەی لە نیشانە و ڕێوڕەسمی جەژنی لەدایكبوون وەرگیرابوو
یان لە مەودای دەركەوتن و دووركەوتنەوەكان 

كەژاوەی گورگی ئاشتیخواز
34
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هەور لە زەوییەوە بەرز دەبێتەوە بۆ ئاسمان 
بۆیە بە تاو دادەبارێتەوە 

خەم بۆ ئەو شتانە دەخوات لێی بەجێ ماون
تەنیا جارێك بەرز دەبێتەوە 

زۆرتر لە جارێكیش خەم دەخوات 
بەرزبووەوە دەوروبەری ئێواران لەسەر پردی نەمری 

چاوی بەكانگای جوانی گەرم دەكات 
كانگای جوانی ڕایەڵی هەزار توێی ئەو شەرابەیە 

پێی دەڵێین 

ئەفسانەی خۆت
34

جەژنی كۆچی باڵندە كۆچەرییەكان

نان بە دەمی برسییەوە كردن

زەین نەشڵەقان

ئاوازی پێی ئاشنا 

و 

و 

و 
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پاشتر دەتاسێ و بۆ ماوەیەكی زۆر وڕ و داماو دەمێنێتەوە
پاشان زەردەخەنەیەك بۆ خوداوەند و فریشتە دەكات 

بە نابەدڵییەوە دەڵێت وام لێرە 
تەماشای منی زیندوو بكەن لەناو خۆتاندا 

كۆسپ و تەگەرەی خەمخواردنیش لە جەنگەڵ زۆرترن 
شێی جەنگەڵ هەناسە تەنگ دەكات  

چاویش كول
چاوكردنەوە و داخستنی بۆ چییە ئا ئەمەیە ژیان 

با بەڵێنەكانی پێی دابووی هەڵیدەوەشێنێتەوە 
داغانت دەكات و دەڕوات

كات لە بەرزبوونەوە یان خەمخواردن كامیان بەشی تۆیە
ئەی وێڵ بەهەموو باڵەكانت 

هەرچۆنێك بێت دەبێ هەست بە هەموو شتێك بكەیت 
شتێكیش بدۆزیتەوە 

ئەفسانەی خۆت
جەستەت لەناو كولێرەی گەرم و ڕۆحت لە گوڵی لێبووردندا

ژیانی خۆیان دەژین 
ڕابردوو ناگەڕێننەوە 

هەڵپەی ئایندەشیان نییە 
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ئومێدیان بە خەونە 

شتێك داوادەكەن كۆیان بكاتەوە و بفڕێت 
ئێمە لەسەر پردی نەمری لە پێشوازیتانین 

كوا ئاسمانی خودادا و خۆشەویستان 
من لە ڕەگی گەشانەوە ئاسمانم ناسیوە 

ببینن چۆن بۆنخۆشانە دوور دەكەومەوە 
ئارەقەی باڵ لە ماندووبووندا 

بۆنی كولێرە و گوڵی لێبووردنە 
ئایا بۆنیان دەناسین 

ئەوە درەختی بۆنناسینە
لە بەرماڵی خودادا و خۆشەویستان 

تا نزیك ئەستێرەی باڵدار بەرز بووەتەوە 

موورووی زەردوویی 

دەنووكی پەپوولە سلێمانە 

گوێی كەروێشك 

دەرزی شەوەگری ئەفسوون 

و

و

و

یان بێنێتە ڕێ
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مار ددانی لە كلكییەوەیە
گورگ برادەرایەتی لە كلكیدایە

ڕێوی هێزی لە كلكی كۆكردووەتەوە و چاوی هەڕەشەی ڕووناكە
سیخوڕ كەوانی لە كلكییەوە دەكێشێت

ئای گوڵەستێرەی بەخشندە دژت چەند زۆرن 
كە ڕووناكیت دەڕژێتە سەر زەوی 

دژەكان قەڵەمی دەست و پێیان دەشكێ و خاوخاو 
دەچنە ناو تۆڕی چاو داخستنەوە 

ئاسۆ گەرم دادێ و باڵندە تێیدا باڵیان بە هەموو شت دەزانن
باڵندە لە فڕینیدا ناوی خۆشەویستانی

لە دەم دەڕژێ و دەبێتە گوڵەستێرە 
ئێمە هەموومان پێكەوە 

بێ پەروا بۆنی ئەو ڕووناكییە هەڵدەمژین كە بەخشندەیە 
بەخشندە پەروایی دەبەخشێت و بێ پەروا دەچینە ناو ڕێگا 

بێ پەروایی گوڵەستێرە
36
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دەنگی باڵندەی تاك و جووت 
بەشێوەی مۆسیقایەكی ئاسمانی بەسەر ژاوەژاودا زاڵ دەبێ

بە هێمنی دێتە ژوورەوە 
درەخت لە ڕەگ پەیدادەبێ 

پاشانیش ڕەگ وزەی خۆر لە درەخت وەردەگرێتەوە 
جارێكی تر وشەی بە جۆشی ئاوازێكی دێرین بەدی دەكرێت  
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ڕووبار كە چاوی سوور دەبێت و شەپۆل دەدا 
گوێ لە ماڵەكانی نزیكی ناگرێت 

تكا و نزای پیری كێوانیشی بۆ گرینگ نییە 
تەنیا چاوی بۆ خوێنی قوربانی دەكاتەوە 

كە شەپۆلیشی خاو بووەوە 
خوێنی قوربانی وەك پەڵەیەكی ئومێد بەكار دەهێنێت 

تۆڕ و داوی لەسەر هەڵدەدا 
گیانلەبەری هار لە چلەمین ڕۆژیدا 

تینی بۆ بینین نامێنێ و پەالماردان بۆنی گەنیویەتی 
گیانلەبەرێكی هار لە ڕووبارێكی هار گیر بووە 

لە قوواڵیی دڵیانەوە تاساون 
ناتوانن تەماشای تێپەڕینی هەستی كات بكەن 

هەستی كات وەك ماڵێك كە منداڵ تێیدا 
دەبدەبە هەڵداتە ئاسمان پشوو دەدا

ئەستێرەی تاك و جووت
37
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درەختەكانی بە سروەیەك دەلەرنەوە 

ئەو شەقامەی لە ئومێد قەدەغە كراوە 
ڕوخساری نییە

وا دەزانم زەوی لە هار خاوێن كراوەتەوە 
سییەكانی پڕ لە هەوای پاكە و بەردەوامە 

هەموو شتەكان لە خوێنی خۆی دەپاڵێوێت
شەقامی بە ئومێد بە هیچ شێوەیەك 

چاوانی داناخات و دڵی تەنگ نابێ
ئەستێرەی تاك و جووت لەسەر شانی ڕێبوارانی دەژمێرێت 

ئەستێرە زۆر خەون دەبینن و وەفایان زۆرە
لەگەڵ شانی پاك و گەرمی ڕێبواران هەڵدەكەن 

          

ئومێد هەزار باڵی هەیە 

ئومێد هەزار خاڵی هەیە 

ئومێد هەزار تاجی هەیە 

ئومێد هەزار باجی هەیە 



سەباح رەنجدەر

حەزدەكەم ئـەوەندە بـژیم         

98

سروشتی ڕووبەری من بچووكترین پارچەم لە تۆ 
حەزدەكەم ماچت بكەم و لە ســۆراخی دڵشــكانی مۆمە چاو گەرمەكان 

بپرسیت 
ئینجا داوای لێبووردنت لێ بكەم و بڕۆم

ئاشی پڕ نمەك كە دەگەڕێ چ دەڵێت
كە بێدەنگیش بوو حەكایەتی گەنمی بەردەمی 

جۆش و خرۆش دەخاتە ڕێ

سۆزی پاراوی خۆشگۆ
38

تەخت مەست 

 بەخت گەرم 

خولیا پوخت 

خەو لەچاو نەشكاو

و

و

و
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بەرەو یاری ئەزەلی دەچن
بەرەو دیار و دیدار و هااڵوی بەردەنوێژ 
لە سۆزی پاراوی ئاشنا و ڕۆشنای خاك 

بۆ ماڵئاوایی و ماڵی پاك 
تیژ و گیانشاد دەكەونە ڕێ 

خۆشگۆ دەمی وشك نابێت لەوێ 
بەزمانی قۆزاخەی ئاوریشم دەدوێین 

جانتامان دەكەینەوە و دەمێنینەوە 
فەرموو ماڵی بەهەشتەوانە 

حیكمەتی میوانداری چرای لە نزیكت دادەگیرسێنێت 
سەر پەنجەكانت گەرم دەبن 

ئاوازی هەموو گۆرانییەكت دێتە گوێ 
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ژیان لەگەڵ مردن دوژمن نییە 
یاقووتی ئەنگوستیلەی

 پەیام لەسەر نووسراوم لە ژیان دۆزییەوە 
پاشان لە مردنیش دۆزیمەوە 

زانیم چیم كرد و سووڕی دۆزینەوە
شكۆ دەنەخشێنێ و دەبەخشێ

ژیان دەنگی هەڵێنا پێستی یەكەمی زەوی الدە چی دەبینیت 
مردنیش ویستی ژیانی دووبارە كردەوە

دڵنیا بووم هیچ چاوێك 
چاوی دوایین لەدایكبووش زەوی داناپۆشێ

فەرمانێك لە ناخ بەرز بووەوە
چاوت ببڕە هەاڵو و گەرمی مەی ئەشق

هەموو بەرزی و نزمییەك لە نێوان ژیان و مردن كۆتایی دێ
هەناسەیەكم لە پێ و شوێنپێی بەجێماوی وەرگرت و سییەكانم سووتان

دووبارەكردنەوەی ویست
39
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چاوم بڕییە تەماشای و لە تینی گەرمایی بێبەش نیم
لەگەڵ گشت شتێك دوام 

ئاسمان و زەوی چ شیرین خەوتوون و چەند پڕ تاسە و دڵبەرن
ساڵو 
ماڵئاوا

ڕسكاوی بیری خودایی وەخت بەفیڕۆ نادات 

باج 

خاچ

تاج

پاچ
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چاكەیەكی زۆری شاعیرە 

بەوەی زۆر گێچەڵیان پێكردووم 
لە گێچەڵیانەوە داڵ و دڵ ئەوە فێربووم 

بە ئەمەك و نمەكی خدری زیندە بیر بكەمەوە 
 دڵ ببینم پێی لێنەنێم 

لەو پەڕی سادەییشدا بێباك بژیم 
ئەوەی لە دڵمە نەیشارمەوە 

ئااڵی سرووش و هەناسەی سییەكانی سروشت بم
بە بایەخەوە لە سێبەری ژێ دانیشم 

پێشبینیی زمان
40

چاوهەاڵوگێڕ

دڵڕەش

بەدگۆ

دەروونكلۆر

و

و 

و 

ە كانم لەسەرە 
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تا ئاواز و مەقامەكان بناسم و بیانڵێم
ڕووناكی گۆرانی لە دڵمەوە دێتە ناو دەمم 

ڕووناكی ناو دڵم دەپارێزم
ڕۆحم لە دووتوێی خوناو و هەتاودا 

بچێتە سەر قوفڵی گۆزەی مەیی ئەشق و بڕسكێت 
ئەرێ خوناو بۆ سەرەتا ناوكی دەبێتە هەڵم 

هەتاویش بەرزی دەكاتەوە بۆ هەواری سرووش و هەناسەی سروشت
تا گواڵوی دەستنووس پێشكێش بە گوڵی فریاكەوتن بكات 

لە ئەفسوونی وشەی گلەیی و گەڕی گەردووندا هیچم نەدۆزییەوە 
لە كتێبی حەزدەكەم ئەوەندە بژیم چاوم دۆزییەوە 
چاوی ئاسمان و فەرمانڕەواكانی و بەهرە و سرووش

لە ناوچەوانی خۆمدا چاندم 
چاو چرای سەری مرۆڤە

چاوی سەرەتای نووسین و لەسەرەتادا وشە هەبوو
ئەرێ گوڵی سوور لە چاوەڕوانی چیدا 

جلی خۆی دەگۆڕێ و زەین و زەمینی ڕۆشنە 
خۆی بە هەموومان دەناسێنێت
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بۆ دوایین جار ناولەپی خۆمم بۆن كرد و پشتی دەستم 
لەسەر ناوچەوانم دانا 

دڵم گوتی ئەم كارە بكە و ڕۆژی خەون و خولیایە 
لە ڕووناكی سرووشدا بژی 
لە ڕووناكی سرووشدا بمرە

لە ڕووناكی سرووشیشدا دەژێیتەوە
ئەمەك و نمەك لە ژیانەوەی تۆوە دەست پێدەكاتەوە 

كۆسپ و تەگەرەكانم وردوخاش كرد 
لەوێ بەجێم هێشتن و دەناڵێنن

ورچانە دەبۆڵێنن
چاوڕوونی ڕێگا ئاوڕ بۆ دواوە ناداتەوە 

هەموو چاوڕوونێك
چارەنووسی ئااڵی هەیە و شارێك لەسەری دێتە دەرێ

ڕووناكی ڕۆژ دەڕژێتە پێشی 

نەوەی بەهەشت
41
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ئەنگوستیلەی ئاشقان دەردەكەوێت 
دڕندەی زەبەالح و ناقۆاڵ هەڵدێ و بە كەژاوەوە دەگەیت 

ئەسپەكەت پشوو دەدا و ئەنگوستیلەی ئاشقان
بە ناوچەوانییەوە دەكرێت 

هەواڵی سواران بە تابلۆی گەورەی شارەوە هەڵدەواسرێ 
دڵ بە كوڵ دەست بە ناوچەوانی ئەسپەكەت دادەهێنێت 

دەنگێك پاداشتت دەداتەوە 
بەناوی نزیك لە مانگ و خۆشبەختی بانگت دەكات

برادەری شیاوی ساڵو و نەوەی بەهەشت
ڕۆشنایی دەموچاوت 

دەردەكەوێت و كێڵگەی پەراسووت
 پڕ شیرترین گوڵەگەنمی هەست دەگرێ 

شێوەكاری شار هەستت لە ئاسمان دەنەخشێنێ 
لەگەڵ داڕژانی گوڵەستێرەدا دادەبەزیتە سەر زەوی 

خەاڵت بەدەستان مۆم لەسەر ناوچەوانت دادەگیرسێنن 
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الوالو بە دیوارەوە هەڵدەچێت و سەریشی داگیر دەكات 
بەو داگیركردنە ڕازییە 

بیانوو ناهێنێتەوە 
سەری بۆ ڕادەخات 

مەرگی دوا دەكەوێ 
ڕوخساری پڕ دەبێت لەو شوێنانەی مەرجانی لێ ڕژاوە و دەبێتە شار

ڕووناكی بۆنوبەرامە ناوچەوانی دەالوێنێتەوە

ئاشنابوونەوە بە جریوە
42

چاو

دەم

سینگ

دەست

و 

و 

و 

ت بكەرەوە ئەی چرۆ 
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بۆ یەكەمین پیرۆزبایی لە دڵگەرمبوونی دەشتودەر
بەهار ڕووبەرێكی پانوپۆڕی پێویستە 

لە یەكەمین خوناوكەوتن
باڵندەی جۆراوجۆر بەرچاو دەكەون 

پرس بە ناخی خۆیان دەكەن و دەگەڕێنەوە الی 
سۆزی پاراویان دەردەبڕن

هەریەكەیان هۆگری درەختێكن 
دەچنە الی پرچ و ســەری پڕ دەكەن لە هێالنە و هێلكەی زەڕنەقووتەی 

نۆبەرە 
هەموویان تەنیان 

ئاسمان بە پانوپۆڕی دەپێون 
تا ئاشنا ببنەوە بە ئاوازی جریوەی خۆیان 

لەقلەق لەسەر یەك قاچ ڕاوەستاوە 
بە چاوی تا لێهاتووی تەماشای ئەو شوێنەوارناسانە دەكات 

بە دڵشكاوی لە قەاڵ دێنە خوارێ 
لە ناوچەوانی گەرمیان گوڵەبەڕۆژە ڕواوە 

چاویان بڕیوەتە چاوی خۆر لێ پێگەیشتووی لەقلەق
سمۆرە دوور لە درەخت هیچ حەز و ئارەزووێكی بۆ تاقی ناكرێتەوە 

ڕایەڵی تیشكی چاوی دەچێتەوە ناوكی گوێز 
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بە خێرایی بەناو لكەكانی تێدەپەڕێت 
دەتوانێت سوپاس و ستایشی بكات 

ڕێكەوتێك ئەوەی مەبەست و خولیایە 
هەر هەمووی ڕوودەدەن 
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نازانم لە كاتێكی ڕەوابوو یان ناڕەوا 
پەیام لە دڵم خامۆش بوو 

یەكەم الپەڕەی ژیانم نووسیوە نازانم بۆ كێی بنێرم 
بۆ ئەشكەوتی جادوویی یان كانی دڵ پڕ لە قوڵپە 

لێشم گەڕاوە خەیاڵ بگەڕێ
لە تەمەنێكی گەرم بە سەرسوڕماوی مامەوە 

ئادەم بە چ زمانێك قسەی كرد 

فانۆسی ئەفسووناوییان لە هەوای سییەكانیان 
پڕ كرد و پێشوازییان لە جەنگ كرد

گەنجینەی جەنگیان بردەوە 

ئادەم لە سێ ئاوێنەدا
43

تەورات

ئینجیل

قورئان
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حیكمەتی ئاگریان خەاڵت كردین 
هەموو خەاڵتەكان لە یەك دەچن 

هەناسەی ساردیان لێ بەجێما 
بە قووڵی گوێ لەو ئاوازانە دەگرم كە ناپچڕێن 

بەناو ئەو بۆشایییانەشدا دەپەڕمەوە 
كەوتوونەتە نێوان ژیان و مردن

نەژیان بردنەوەیە 
نەمردن دۆڕان 
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بەرزبوونەوەی باجی تەمەن 

وەك ئاوێنەی ڕوونی بەرهەتاو
یان كاتژمێریی خۆری 

پێشانم بدە باجم چییە 
ئەو دیارییانەی بە ئامانەت لە تەمەنم وەرگرتوون 

بە پارێزراوی دەیدەمەوە دەستی 

بەرزبوونەوەی باج
44

پیریی  پیرییە  پیرییە 

ئارام

هێمن

لەسەرخۆ

بەخشندە

و 

و 

و 
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چەندتان لە تەمەنم دەوێ 
دوا پاداشتتانە بیبەن و پێشكێشتان بێت 

سوورێكی خوێنین لەسەر لێوم نیشان و دوا پاشایە
نواڵە لە ئێسكی حەوتەمی تەنیشتم یان شیری ڕژاوی درەخت

خوێن و دەماری خەمڵی و جۆشا 
پڕبەپێ بەناو سپیندارەكان هەاڵت و سێبەری بۆ پەیداكردن

بۆنی هەاڵاڵن و ئارەقەی زیندووبوونەوەی
بەدوای خۆیدا باڵوكردەوە 

دارگوێزی داتەكاو

شەقامی نەرمونیان 

چلچرای تاسە 

پەڕوباڵی كامەرانی 
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منی نەرگسی بە دوای خۆمدا غارم دا و دووركەوتەوە 
نزیكە دەبێتە خاڵێك و لە ئاسۆ پشتەوشكێن دەبێت 

خاڵی ڕوومەتی سێو ڕەنگ لە ئاوێنەی ڕوونی بەرهەتاودا بەرپا دەكات 
ڕەنگ لە ئاوێنەدا پەنگ دەخواتەوە بەاڵم نابێت بە ڕابردوو 

دەبێتە دوا پاداشت
دوا پاشا

مۆم لەبەربا الدەدات
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بەرزایی وەك تەرمێكی پەردە بەسەرداهاتوو 
لەبەردەمم درێژكراوە

سیزیف بەردەكەی سەرخست و جێی هێشت
مانگ تریفەی خۆی لەسەر ڕشت و خەرمانەی لە دەور چنی

هەزار و یەك گرێی سەركەوتن بووەوە
لەوێدا بۆنی ئارەقەی زیندووبوونەوەی ئەوینداران 

بەدوای ئاشنادا دەگەڕێن
بەردەكە تەرمی سیزیفە

كۆتایی نییە 
سەرەتای دووەمە و خەونی كۆن دەهێنێتە دی

دوای سەركەوتن
45
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خەونی كۆن هەمیشە بێدارە

لە هەموو ژیان وەردەگرێت 
لە دەستەمۆكردنی جۆشدا حەزی دەدرەوشێتەوە 

نهێنییەكی زۆر سادەم هەیە 
تەمەن چەند خوێنم بكوڵێنێت 

ئەسپی ئارام زیاتر لە پێش دەرگام دەمێنێتەوە 
هێڵەكانی ناوچەوانی دێنە ناوچەوانم

لە دوای هەواڵ و ناوت دڵم دەكەنە هێالنەی دەست تێدا گەڕاو 

سەكۆی ئاسوودەیی 

بەبیرهاتنەوەی نیاز 

كرانەوەی گوڵ لە گۆرانیدا

وێنەی كۆتایی 

و 

و 

و 
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بە هەموو ڕێگاكاندا تێدەپەڕم و باڵندە بە دانەوێڵەی خۆم دان دەدەم
نووح بەچاوی خەواڵووەوە چووە بەر ئاوێنە 

بە جۆشی ئاكام و هەڕەشەوە گوتی 
تەمەنی من 

لە تەمەنی تۆ 
گەورە و دنیادیدەترم و میوانی یەك ڕۆژەی جوانیم 

بۆ ئەوەی لەوە زیاتر دڵم نەشكێت
بەرژەوەند وا دەخوازێت لە یەكتر ون بین 

كە دوایین هەناسەش دەدەین و دەست بە دەموچاومان دادەهێنین 
بیر لە یەكتر بكەینەوە 

دوو برادەر بووین لە یەكتربینین دەترساین 
نووح زیاتر بمێنێت دەبێ بە چی و چیتر ڕوودەدات 

ملوانكەیەك لە ملی بەردی بن دۆڵ دەدۆزێتەوە 

هەڕەشەی نووح
46



سەباح رەنجدەر

حەزدەكەم ئـەوەندە بـژیم        

117

دەنكەكانی پێ ناژمێردرێت 
ئاوێنەش گیر دەخوات بە دەستی دەموچاوەوە 

دڵی پێیان دەگوشرێت
تەنیا لە تەمەن زۆریدا شاخی كەڵەكێوی جوان دەبێ 

دەفی سەردڵ و زەنگی سەردەرگا
لەناو لكەكانی شاخی كەڵەكێوی 

یەكتر دەناسن و ڕووخۆشی بۆ یەك دەنوێنن

خۆشەویستیی نێوان كۆتر و شیری بەڕوو 
تا ئەوپەڕی بوون پشكووتووە

كۆتر لەسەر گۆگردی داغ پێیەكانی جوان دانانیشن 
ڕوخساری یەكەمی سروشت بزەیەك دەكات 

بەو بزەیە دەگەڕێینەوە ماڵەوە        
ڕێگا لە نێوانماندا درێژنابێتەوە 

ئەرێ نووح لە چاوەڕوانی تۆفاندا ماوەتەوە و گوڵی لە گۆرانیدا دەپشكوێت  

بەخششی ئەشق

خەاڵتی دیدار

مەئوای جاویدانی

خەرمانی خودایی

و 

و 

و

ن
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باڵی فریشتە لە بەرزبوونەوەیدا چۆنە و چ دەبەخشێت 
لە دابەزینیشی هەمان گۆڕانكاری لە ڕووناكیدا 

سبەینە ڕەنگێك 
نیوەڕۆ ڕەنگێكی لە هی سبەینە نەچوو

دەمەوئێوارەش تێكەڵەیەك لە هەردووكیان دەیەوێ خۆی بناسێنێ
پەلكەزێڕینە دەستی بەسەر ڕەنگەكاندا داگرتووە

شووشەم لە پەنجەرە گرتەوە 
سەرنجی شەختە دەدەم و چاوی لەسەر ڕادەگرم

كاتێك درز دەبات و دەكەوێت 
كەروێشكی ناو تەڵە 

لە چەقۆ نزیك بووەتەوە 
چاوێك بە زەویی دەوروبەری خۆیدا دەگێڕێت

من هەڵە بووم
ئەوە ڕێگا نەبوو پێیدا چووم 

گەڕانەوەی دەنگی باپیران
47
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بگەڕێمەوە النە 
دەنگە عەنباركراوەكانی باپیرانم لە ئاسمان دەگەڕێنەوە الم 

هەست بەو شتانە دەكەم دەبنە هی من 
لە كازێوەشدا حەز دەكەم باڵی فریشتە لە بەرزبوونەوەدا ماچ بكەم  

        



سەباح رەنجدەر

حەزدەكەم ئـەوەندە بـژیم         

120

لە لەدایكبوونم داپیرم ناوچەوانی بە ئاوی پیرۆز تەڕ كردم 
گۆالوی بەركانی 

ڕەنگی ئاوی خدری ناسیوە 
كە ڕەنگی ئێمە و سەدوبیست و چوارهەزار پێغەمبەرە 
ئێمە ئەو كەسانەین لەناو كەشتیی نووح نوێژمان كرد

لە كەنار نوێژمان كۆتایی پێ نەهێنا و ڕۆژوومان نەشكاند 
دروود بۆ ئەو كەنارەی دڕكی دەست نابڕێت 

دڵی داوە بە ئێمە و نوێژی لێ دێ 
دوای هەورە تریشقە دابەزین 

مێرگ گوڵەكانی هێنایەوە ناولەپی و بۆنی نەدایەوە ناولەپی
بێدەنگ مایەوە 

هێما و ڕاز
48
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بە هۆشێكی تاسەدارەوە 
بیبەرێكمان خستە دەممانەوە 

بۆ ئەوەی لە لێكدانەوەی هێڵەكانی ناولەپمان خەواڵوو نەبین 
هەڵێنانی هێما و ڕازی ناولەپ 

گۆڕەپانی جەنگە پاڵەوانی تێدا دەشكێت 
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هێشتاكەش 
ئومێد و هەتاو لەسەر ناوچەوان الدەدەیت 

هێشتاكەش 
لە شكستدا ڕەش هەڵدەگەڕێی و دووكەڵی شۆڕبووەوەی بنمیچی 

هێشتاكەش 
گەرمایی لە ڕوومەت دەمرێنی و خەاڵتت خاڵی خوێنی مەییوە 

چوارین و من
49

كوللە 

گوللە 

زللە 

كەللە 
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هێشتاكەش 
ڕێگاكان بە لكی زۆرەوە تێتدا ئاوەدان دەبنەوە 

منیش هێشتان بەدەوری جەســتەی گەرم و زیندووی خانمی شیعردا 
دەخولێمەوە

خانمی شیعر هەستەكانمت وەك ئەسپی ڕاهێندراو 
خستووەتە سەر پاشوو ئەمەكدارتم و ئەمەكدارم بە 

لە مردندا لێوەكانم بكەرەوە حیكمەت و فەرموودەم دەبیستیت 
شیعر بەخێرهاتنی باوكە ئادەمی كردووە 

النكی دایكە حەواشی ڕاژاندووە
ڕووناكبوونەوە بەدوای تیشكدا دێت 

سێبەریش بەدوای بوونەوەر 
تاكە ئەستێرەیەكم لەبەرچاو گرتووە و دڵمم پێیوە گرێداوە

ئەستێرەی 

بەهرە 

سرووش 

شیعر

و 

و 
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ڕۆژ لە خەوی گرانی ما هەڵنەهات 
ڕووناكی دڵ و گیانت بە چراكەمەوە هەڵدەواسم

شەوی بێ بەیان 
ئەستێرە و مانگ بێ سەروشوێن نین 

بیرەوەریی زەوین و شەپۆل دەدەن 

وەك ڕوومەتی ئاسۆ بە بۆنی دەنگی كەڵەباب 
دەمی كار و بەرخیش بەگیا 

بێ پرس تا ئەوپەڕی هۆگربوون بە دوایاندا دەڕۆم 

درەختی دەنگخۆش
50

ڕوون
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پڕتاسە
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ئەستێرە و مانگ هاتنە خوارەوە و لەگەڵمدا پیاسە دەكەن 
ئەوین بە شەقامەكاندا ڕژا

نواڵە لە چیا نەرمونیانەكانی بەهەشتەوە
دێتە خوارێ و بەو ناوەدا تێدەپەڕێت 

ئەشق لەبن حەوت پەڕەی خۆری ڕۆچووی ناو ئاو 
دەدوێ و قسەی شەیدابوونی خۆیت پێدەڵێ 

سێوی نەخواردووی پێیە 
زەوی لە ڕۆژ نزیك دەبێتەوە 

تین و توانای خەمڵین لە خۆر وەردەگرێت
لە چواردەوری ئێمە خۆر مرۆڤپەروەرە

بای كۆچەری 
بای بەدكار و بەدگۆ لە سەروپرچی درەختی دەنگخۆش الدەدا 

ئاگرێك چا و نانی لەسەرە 
خەریكە خامۆش دەبێت

ڕوخساری چا و نان بەو ناوەدا دەسووڕێنەوە 
خێزانێك ڕۆشنایی دەمژن و گەرم دەبنەوە 

شتێك دەبینن دەفڕێت و سێبەریان لەسەر دەكات 
شتێك هەموومان دەتوانین بیكەینە باڵی خۆمان            



سەباح رەنجدەر

حەزدەكەم ئـەوەندە بـژیم         

126

بەهار بەخۆدادێ بەری نۆبەرە و بۆنوبەرامەی درەخت پێدەگەن
تەزووی سڕ

دەست و پێی زەوی بەردەدا 
خوێنی مرۆڤیش خۆی لە قوواڵیی پاراوبوون كۆ كردووەتەوە

شەختە و زوقم 
بەرانبەر هێزی پێگەیین چی دەكەن و چییان پێدەكرێت 

لە پەنجەرەی پەراسووەوە 
باڵندەی بچكۆلە دێنەوە شوێنی خۆیان دێنە گوێ 

زایەڵەیەك كە دڵخۆشیی زەوی لەگەڵ خۆیدا دەهێنێ 
ڕۆحی مردووەكان دەگەڕێنێتەوە ماڵەكانمان 

لە وەختی خۆیدا گەیشتن 
لە ئاهەنگێكی شكۆداردا 

دڵ و گوێ تەونێك دەچنن 
تەمەنی ئێمە لەناو تانوپۆی 

پەریی یەكەم
51
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بەشێوەیەكی هێمن ڕێگای بڕیوە 
پەریی یەكەم بە ڕێگایەوە ماندوو بووم 

دەستی گەرم و بێ ئێسكی هەتاو لە خەوی خاوی پرسیمەوە 
تەڕایی دوا ماچم لە ڕوومەتی ئاسۆ دەسڕمەوە 

خاڵیشم لە گەردەنی قەتێ و بن باڵی خاڵخاڵۆكە زیاد كرد
تووڕەیی و هەڵچوونی دەموچاوم نیشتەوە
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سروشت لە خۆشی و ئەویندا 
هاتە بەردەمم و فەرمووی 

من مێینەی دڵباشی تۆم
ئەسپێك لە ئاوازی چاوپێكەوتندا 

سۆزی دنیای بەدیاری بۆ هێناویت 
بۆنی ڕووتەختی پارێزراو دەكات و هێز و توانای دەجمێ

دیوانم بە شاخی كەڵەكێوی ناوچەوانی بەرهەیوان هەڵدەواسێ 
وێنەشم بە ناوچەوانی دیوان 

ناوچەوانی دیوان جێگای ئامانە
بە ئاسوودەیی سوارێكی باز لەسەرشان 

بە دوای سۆراخدا چوو
دەچمە كۆشكی ئەفسووناوی سواران 

بەرچاوم بێ ڕەشكەوپێشكە و تەمە
هەموو شتێك وەك ناولەپی پێغەمبەر بە حیكمەتەوە دەبینم

ڕووتەختی پارێزراو
52
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هێند تەماشای كاروانی بەرەدوام كرد
ڕەنگی چاوم گۆڕا

ڕۆژی دڵەكان نەدۆڕا 
دروود بۆ نەگۆڕانی دڵ 

لەوێ لە باخی بێدەنگیدا 
بە تەنیایییەكی بە تانوپۆی 

ئاگاداری گوڵەكان دەبم و پێویستیم بە هیچ نابێت 
دەشێت ڕێكەوتێك بە دڵی من بێت 

بیری لەوە كردبێتەوە

پڕ باوەشێنە

نیشانەی سەرەڕێ

سەمای نووسین

سندووقی پۆستە

و 

و 

و 
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لە پێناوی ئاسوودەیی سواری باز لەسەر شان بكرێتەوە   

چاویلكە 

دووربین 

ڕووگەنما

دەرگا

و 

و 

و 

ی پێیە
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زمانم لە ئاست بەدگۆییدا گرێدراوە
هەر خەریكی وێردی شیعر و حیكمەتی زیندووبوونەوەیە 

درەختێك لەناو وێردم ڕواوە 

هەست خۆڵی دەوروبەری ڕەگی بژار دەكات
لە دیمەنیدا گەمارۆ دەشكێت 

پەنجە دەكات بە چاوی شەختە و زوقمدا 
ناتوانن هیچ شكستێكی بەسەردا زاڵ بكەن 

كڵپەیەكی بۆ ئەو ئاگرە پێیە 
پاك و بەتین هەڵدێ و پیسی تێیدا دەمرێت و زیندوو نابێتەوە 

تاسەی زیندووبوونەوە
53

 مۆمیا  و  مۆزەخانە

مۆم  و  بخوور 

ڕووەك  و  ئاژەڵ 

ی هەیە ئاواز  و  بووژانەوە 
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ئاگر لە كووپە داگیرساو ئاشنایییە 
دەست لەسەر ئەو ماسوولكانە دادەنێت 

كە تۆڕی چاویان چنیوە
تەماشای ئاگری ناوچەوان كراوە دەكەم و بە چلچرا و هێز 

دەچمە ناو تۆڕی چاو و بە زەویدا ڕۆناچم 
ساڵو لە ڕێبوارانی ڕێگای بێباك لە ڕووبەڕووبوونەوە وەردەگرمەوە

ساڵویش هەڵدەدەمە ناو لك و پۆپی درەختەكان 

لەمەوبەدوا ڕاوی 

بەهرە 

سرووش 

شیعر

و

و

دەناسم

بەهرە 

سرووش 

شیعر

و

و
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لە تاجی زیندووبوونەوە دەكەم 
هەموو خەڵك هەواڵم دەزانن و خۆمم پیشان دەدەنەوە

ئەو چرایەی داگیرسا ئەوەتا 
تاریكی پڕ بەپێ هەاڵت و دەوروبەری ڕووناكی لێ دەبارێت 
چییە وا دەكات ناو و ئاوێنە و چرای نیگا گەرم و پڕگیانبم 
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ئادار هەستی بە ناخی زەوی كردووە 
ئەو خورپەیە الی هەمووانە پێی دەبەخشێت 

هەموو شتێك دووبارە دەبێتەوە 
لە دووبارەبوونەوەشیاندا كۆتایی دێت 

تەنیا ژیان نا
بۆیە ناخی زەوی بە ئاواتەوەیە 

بڕوای سەری ئاراممی بگاتێ 
سەرم خەاڵتی تاجەگوڵینەی بردووەتەوە 

لە دەرگای ناخی زەویم دا 
گۆڕ ژووری گەنجینەیە 

من خۆری خومارتم 
الواندنەوەیەكت فریام دەكەوێت 

باخچەی تاسەش هەر ئەوەت پێدەڵێت
خوداوەندەكان لە كاتی گریانی گەرمیاندا 

بەخششی ئادار
54
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چیرۆكی ئومێدی ئێمە دەكەنە پەیام و دروود و شەونوێژیان 
پێم خۆشە لە ناخی زەوی و خوداوەندەكان بپرسم 

ئایا چاوی پڵینگ و دووربینی سەر تفەنگ
كاتی ژوانیان تێدا دەستنیشان دەكرێت

دەستنوێژم گەرمە و زەوی دووگردی نوێژە
ناوچەوانم

ئا ئا ناوچەوانم
 لەسەر ناوچەوانی وەرە خەونم ناتوانم هیچت لەبارەوە بڵێم دادەنێم

زەویش چاوی خەواڵووە بە شەرم
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زەوی گەنمڕەنگ

بەدەوری ئاسوودەییتدا دەسووڕێینەوە 
لە ناو دڵ و گیانی ئاسوودەییدا 

تەنیا ڕێگایەك 
ئاو و نانی لەم دەست و ئەو دەستدا داندراوە 

ئاسانە خۆتی لەگەڵ ئاشنا بكەیت 
بە ناویدا وەرە و لە سەرەتایدا پشووێك بدە

نەختێك ڕامێنە 
هێشووی دڵت لەبەر هەتاودا ڕابگرە

دابەشكردنی چرا
55

لە چەپەوە بۆ ڕاست

لە ڕاستەوە بۆ چەپ 

لە سەرەوە بۆ خوارێ

لە خوارەوە بۆ سەرێ
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هەست بە برینداری دەكەی 
تاسەی چاو دەدۆزیتەوە و ئاسوودە دەبیت 

تاجەگوڵینەكان لەگەڵتدا ڕێ دەكەن 
بەخشندەبە 

بەسەر ڕێبوارانی دڵشكاو دابەشیان كە 
كەڵەكێوی لە چیاكان دێنە خوارێ 

خۆشكەری ڕێگان
گەشتی یەكەمین ئەگەر من جوانیی تۆم لە بیر نەكردبووایە

تۆش دەستی تاسەی منت تێدا درێژبكرابووایەوە
بەوەها ژیانێك ڕازی دەبووم 

لەسەر پەیژە ڕابوەستم و مانگ زیاتر بڵند بكەمەوە و بپرسم
ئەرێ ڕەگ بۆ خۆی دەشارێتەوە 
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ناقۆاڵترین پیالنگێڕ و وەیشوومە لەچاو
فریودەرە چاویلكە ڕەنگاوڕەنگەكەی مێژووە

چێژی لە ژیانی دەرباریی بینی 
تاڕادەی شاگەشكەیی ڕێزلێگیراو 

دەست گەرم و سێبەر چەور
تادوا ڕادەی سەركزی كاسەی سواڵ 

بیر لێ وەرگیراوە و خوێن لە دەمار بەتاڵكراو 
تیرۆگ بەسەر قوڕ و لیتە دادەهێنێت

بە ڕخسارێكی مۆن و بێ هەست وەك پەتاتەی مردوو 
نەخێر وانییە دەخاتە جێگای بەڵێ وایە 

قەلەڕەشێك و قومرییەك نوستوون
مانگ لە یەكشەوەییدا تەماشای باڵ و دەنووكی هەردووكیان دەكات

لە هێالنەی كامەیاندا نەوە و نەوەزا و بنەچە
چاو و باڵیان كز دەبێت  

مانەوەی مانگ لە یەكشەوەییدا
56
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یان ئاگری دەدرەوشانەوەیان دووبارە دەبێتەوە
خۆشی لە گرشەگرشی یەكشەوەییدا دەمێنێتەوە 

دەست لە سینگی ڕووت و نەرمی ئاودەدات
تۆش هەر لە پیشەكەی خۆت بمێنەرەوە

شووشەی چاویلكەت دەبێتە دێوجامە
دیكتاتۆر دەتوانن هێڵكاری بكێشن و باش بەكاری بهێنن   

پاش ئەو هەموو 
بەڵێ وایە و نەخێر وانییە و چاولەبەرپێییە و ژیان لە كۆشكی ڕەشەبادا

قەل گۆڕت بۆ لێدەدەن و بیریش لە یەكەم ناشتن دەكەنەوە
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ماسییەكم لە گۆمێكی ژەهراویكراودا
لە توێی ئاوەوە بایەك بە ئەسپایی و نەرمونیانییەوە هات 

سییەكانی نەرم و شل كردمەوە 
هەناسەدانەوە ئاسان بوو 

لە كەنارەوە خانمی خەونەكانم شیعر
بە بەهرە و سرووشییەوە چاوەڕوانم بوو

مەتەڵی ژیان و ژیانەوەم هەڵێنا 
ڕووناكیی گەنجبوونەوە بۆ بینین درێژ بووەتەوە

تەزووی ساردیی لە دڵی زەوی الدەدا
خۆشدوویی ئێمەش دەكات 

بفەرموون بە هێمنی لەناومدا دڵتان گەرم بكەنەوە 
ڕووناكییەكی ئاوا پێویستە 

لە چاوەڕوانیی ئێمەدا بمێنێتەوە 
ڕووناكییەك 

ڕووناكیی گەنجبوونەوە
57
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وێنا بكە 
لەوێ 

لە كەناری گۆمێكی ژەهراویكراو 
ماسییەك لە خۆهەڵدان و پۆشینی كراسی نەرمی كەشوهەوای سەما

دەیەوێت هەلی هەناسەدانەوە پەیدا بكاتەوە 
ڕووبار دیو و دێوێكی مرۆڤلووشە 

خوشكەزایەكەم لەناو دەم و ددان و زگیدا خوساوە
دەستتم بدەرێ 

خۆ من خۆییم بێگانە نیم 
مانگی سەرگۆڕت دەبێتە ناسیاو 

بە نزیك چاوی ئێمەدا دێت و دەچێت
تریفەی بە ڕوخساری شەرمنی تۆوە دەست پێدەكات  

هەموو الیەك دوودڵی و گومان نییە
تاسەی ژیان مەودای نێوان دڵ و دڵ دادەگیرسێنێت 

دوو دڵۆپ ڕۆنی گوڵی یاسەمینیشمان دەداتێ بیخۆینەوە
حەكایەتبێژی داستانی سەركۆنەكردن ئەستێرەی لێ هەڵنایە  
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مەسیح بە خاچدا تێپەڕی 
پاش چاوترووكانێك بەسەر گیایەكەوە نووشتایەوە 

گیا هێزی بێباكییە و ئێمەی 

بزەیەك جوانیی لە ناخ و دەوروبەرمان سەرخستەوە 
ژیان لە ناشیرینی ڕزگاربوو 

ئاگرێك دەكەمەوە مەودای بەرینبێت و بەرانبەری دادەنیشم 
وەك ئەوەی ئاوازێك بم لە ئەوی ئەزەلی 

یان جارێك لە جاران ئاوازی ڕۆح چاندنەوەیەك

جارێك لە جاران
58

باریو لە هەوری جگەرسووتاو 

هەتاوی سەر گەورە شاران 

ئاگر دۆزەرەوەی چرا 

هەموو شت لە یاد 

و

و

و

ی لەگەڵدایە
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ئەزەل ناوێكی هەیە 
ناوێكی وەك

لەدەوری ئەو ناوانەدا دەگەڕێم
ڕوخساری ئاشنایان دەبینم و نابینم

دەبینم و نابینم شێوەی دەنووكی كەوێكم وەرگرتووە داو دەبەزێنم

شەونم

 گزینگ 

ئەوین 

خەون 
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دەبابەیەك لە گەرووی كراوەی شارەوە هاتە دەرێ
ئەسپەكانی ڕەواندنەوە 

كە ئێمە تازە یاڵمان شانە كردبوون بۆ ڕاو 
مانگ لە شەو و ڕۆژێكدا 

لە چاوی تەڕی ئەویندا كز دەبێت و دەدرەوشێتەوە 
گوڵە شەوبۆش 

كیژێكی كاڵودروو و دەستچن سەرنجی دابوو 
لە كاڵوەكەی بەردەستی ئەو ڕاز و ئاهە ئاشكرا بوو

لەم یەكەم سووتانە خامۆش و سارد و سڕەدا چیم بۆ نەماوە 
بە خۆڵەمێشبوون لە ئەفسوونێكی زۆر قووڵدا نەبێت 

لە ژوورێكی ئارام 
لە ژێر خۆڵێكی نائارامدا

یاڵی شانەكراوی ئەسپ
59
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كە هیچ 

خەوێكی ئارامم پێویستە
خەوی خودایی 

لە ژوورەكانی تەنیشتمەوە دەنگوباسی دراوسێكانم نەبیستم 
ئەرێ زەوی بە چی تێر دەخوات 

چیش دەكاتەوە گڕكان 
گڕكان دەرپەڕاندنی ئاهی گەڕانە بە دوای دۆزینەوەی ژیانی ئارامدا 

ژیان دڵۆپێكە لەو گەواڵەیەی باڵندەی ئاسمانی ترساندووە 
مردنیش گەرماكەی ئێجگار بە تین و تاوە

ئەی ئەسپی سم ڕووناك و پژمین بارانی پەڵە 
بە دەشتی گیانمدا تێپەڕە و بمالوێنەوە

هێزی كاروانێك لە دەفتەری تێبینییەكانم جێبهێڵم 
                 

وێنە 

 تابلۆ 

نەخشە 

ساڵنامە 

و

و

و

یەك بە دیوارییەوە نییە
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ژیان لە باخچەی 
ئاهەنگگێڕانی خێزانیدا 

ئارام و هێمنە  
بەدڵێكی ئارام و هێمن نوستم و زوو تێرخەو بووم 

هەستام و شەونوێژی شكۆی بەهرە و سرووشم كرد 
ڕووم كردە ئەو بەشەی شار 

كە دەنگی نەرمی دەف
لە ناو كتێبە پیرۆزەكاندا نوستووە 

لە الپەڕی شاریش 
گۆڕێك داپۆشرا 

گۆڕێكیش كرایەوە 
من بە نێوانیان تێپەڕیم و پەنجەم لە ڕوومەتی دەف دا 

لە تەنیشت ئەو جۆگەیە دانیشتم 
ئاوەكەی لە ڕۆحی خەڵكە پاكەكەیەوە دەردەچوو 

خانمی ئەفسانەیەكی ڕوون
60
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شەوەكە وردە وردە سپی هەڵگەڕا 
نواڵە خانمی یاد و دروودی ئەفسانەیەكە 

بە باش سەیری ژیان و مردن و زیندووبوونەوەی كردووە 
لە شەوی دڵڕوونی هەولێریشدا 

ئەستێرەی ڕۆژانی لێخۆشبوونی جەژن و شادمانییە
هەر یەكێك ڕووناكیی ئەو ئەستێرەیە لێی بدات

باشە دێتە ڕێی 
دڵۆپە فرمێسكی شاعیرێكی دڵشكاو و دڵ و دەمڕوون

بە هێمنی لە پرچی بەردەبنەوە 
گەرمن 

زستان بە شەختە و زوقمیەوە ناتوانێت داگیری بكات
فرمێسك لە سەرچاوەوە بریندارە و دەبیندرێت 

دەف بە دەستەكان بە هەوای مەیەوە دەیخۆنەوە
دەبینن لە پێشیانەوە دەڕوا 

تەوقە لەگەڵ ئەو خەڵكانە دەكات 
كە ئاوی پاكی جۆگەیان لە ڕۆح دەرچوو 
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شیعر هەی نان و ئاوم تۆ لە خۆڕسكی 
بوویت بە برای خوێنی و شیریم و لە دەرگا و پەنجەرەوە هاتیت 

دەستی بڕواهێنانت لە خوێن و شیرمدا ڕواند 
ئێسكی دەستمت بۆ ناو دەستی خۆت گواستەوە 

دەستی خدری زیندە ئێسكی تێدا نییە 
شــاعیرە پاشخاپەرۆك و لەوچە و ماكپیس و دووپشكە خوودار و دەمامك 

ڕەنگاوڕەنگ و لە ئیرەییدا هەڵبزڕكاو 
چزووی شپرزەیییان بەكارهێنا و ڕقی ئێسك تواندنەوەیان هەڵڕشت

ئاشق بە كوڵ و دڵ لە شەڕی ڕەوای خۆ لەگەڵ خۆدا
ڕەنگی مەشقی دیاری دەكات

دڵی بە پەڕ و باڵی من 
گۆرانیبێژێكی لە دوو سەدە ڕسكاو و ژیاوە 

دەفڕێت بەســەر ڕووباری ڕەوان و دەشــتی الوانەوە كــە لەدڵمان ورد 
بووەتەوە 

ژیان لە دوو سەدە
61
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دەنگخۆشی و ناوكی سێوە لە بیرەوەریی زەوی       
ئەی ئەستێ و بەردم شیعر 

من ئەلف و بێی بوون و نەبوونم 
خوداوەند دێڕەكانم لە ناوچەوانی بەرد هەڵدەكۆڵێت

هەڵمی شێالنی قوڕی ئادەم دەست و پەنجەمی
گەرم كردووە و ڕۆحی بوون و نەبوون لە ناخمدا دەسووتێت

شاعیرە پاشــخاپەرۆك و لەوچە و ماكپیس و دووپشكە خوودار و دەماك 
ڕەنگاوڕەنگ و لە ئیرەییدا هەڵبزڕكاو 

پێیان لە خۆڵەمێشی سووتانم سڕدەبێ و مێروولە دەكات
لە ئاوێنەیەكی ڕەشدا دەمێننەوە 

دەبنە قەوزەی ناوچەوانی جانەوەرێكی نەگریس
پەیامێكم بەرپا كرد 

وێردی جیابوونەوە و یەكگرتنەوە لەگەڵ 
لە دڵی خۆم و پەرجووی ڕێنیشاندان

ئاهی مەستی تەنیاییمی لەسەر كۆبووەتەوە 
خودا شیعری لە بری هەموو شتێك پێ بەخشیم 

سوپاس بۆ بەشە دڵباشەكەی خۆم 
سەرم هەڵبڕی و ناوچەوانم كردەوە

لە شكۆیەوە جامم قەت قەت بەتاڵ نابێت
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ئەی شكۆی دڵی ڕوونی سەد و بیست و چوار هەزار پێغەمبەر 
خودی خۆم بینی نیوە ڕێگا

ئێوەم بینی شكۆی شیعربوون و گڕناگەتان نەدەگرت 
شــاعیرە پاشخاپەرۆك و لەوچە و ماكپیس و دووپشكە خوودار و دەمامك 

ڕەنگاوڕەنگ و لە ئیرەییدا هەڵبزڕكاویش لنگ بە گوو
دوو پەنجە لەسەر دوو كونە كەپووم دادەنێم

بۆ ئەوەی بۆن لەخۆم الدەم 
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شەش شەو و شەش ڕۆژی تەواوە
هااڵوی نەنوستن 

لێی داوم و چزووی گەیشتووەتە مۆخم
سەرم بێژینگی پڕ گەنمە 

لەیلە خولیا گەرمەكەم شیعر دەیبێژێت
شكام بەرانبەر بۆنخۆشی باڵی باڵندە 

باڵندەی نامەهێن نیگەرانیی دەوروبەری ڕەواندەوە 
باڵی لە ڕوومەتی بێ هاوتای خۆری بەهرە و سرووش دا 

داگیرسانی جێگاپێی شیعر
62

نەرم نەرم 

ئاواز ئاواز 

ئاشنا ئاشنا 

خانەخوێ خانەخوێ 
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باڵی شۆڕ كردەوە سەر پەیكەری پیری تەنیا و بێدار
فانۆس بە باڵییەوە بوو 

سۆراغی منی لە گیا و ئاوی نەمری كرد 
بە ئاسانی هاتە ماڵەوە 

خانەی كتێبخانەكەمی ڕێكخست 
خوێدانی نمەك و تاجی ئەمەكی بۆ دانام و ڕۆیشت 

گوێم لە كەوتنی دوو دڵۆپ فرمێسكی یەك لە دوای یەك بوو 
گازێكم لە نەرمایی دڵی شیعر گرت

بە تین و ئارەزوویەكی زۆرەوە 
بە دوای باڵندەی نامەهێن سەری پڕ مەیلم بادا 

ئەسپێك ڕووبەڕووم بووەوە و خانەدانی نواند 
لەناو دارستانێكی بە لك و بەر و هێزی بێگەرد جێت ناهێڵم 

لە ڕۆژی حەوتەمدا لە باخچەی مێینەدا نوستم 
ژیانم لەناو خۆری چێشتەنگاودا 
بوو بە شیعر و پەیم بە نەخشی 
سەر دەرگای مۆزەخانەكان برد

ڕوانیم لە قۆزاخەی بە دڵوداو چندراو سادەتر بووەوە 
تەماشای پرچی میدۆزام كرد

بووم بە پەڕ و باڵ
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كێڵگەی جریوە و شەكرم بە پەڕ و باڵی خۆم پاراست 
الوالوی خاوەن دەربار 

ویستیان لە بااڵ و چاوی ئاگر بئاڵێین 
یەك یەك كەوتن 

ماریش چێژ لە كراس فڕێدان و بەتاڵكردنی ژەهر و بەدی دەبینێت
من لە مەشخەڵی ئاگری 

دروست بووم و جامم پڕ بوو 
ڕابردووم كردەوە بە ژیان 

جێگاپێی پێغەمبەرەكانم داگیرساند
هەست دەكەم دەزانم ئەو ڕووناكییە هی كێیە 

بۆت هەیە لە هەر شوێنێك سەیری بكەیت 
بە هی خۆتی بزانی 
بیرت الی ئەوەبێ 

لە هێمنی ژیانی منەوە هاتووە

ئاهـ 

 خولیا 

پەرجوو 

زایەڵە 

و

و

و
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بەهرە و سرووش و یەكەم تەزوو 
بە هاوكاریی ئێوەوە لە سەرزەمین ماومەتەوە 

من و شیعر 
بەهرە و سرووش و یەكەم تەزووی 

دەست و دڵی دەریا و ئاسمان
دەكەینە یەك و گۆزەی مەیی ئەشق لەبەر تینی گەرما

دەگوازینەوە بەر سێبەری ئەو درەختەی لە چڵەپۆپەی هاوار دەكات
كاتێك ڕەشنووسی شیعرێك

دەدڕێنم و بە دیاریەوە سۆزێك دەكەم 

گۆرانییەك لە سرووشەوە ڕسكا 
63

ئەفسوون 

ئەفسانە 

غەزەل 

ئەزەل  

و

و

و

ین
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سۆزی بۆنی خۆشی مەیی ئەشق 
دڵم دەلەرزێ و زمانم دەگەزم 

ویستمە دوور لە دەروون خراپان 
لە بەهرە و سرووش و یەكەم تەزووی شیعردا 

سەر بنێم بە ڕوومەتی گەرمی ژیان و مردن و زیندووبوونەوە 
دەست و دڵم پڕن لە 

یاران چوومەتە ناو گفتوگۆی بێدەنگییەوە 
دەریا و ئاسمان لە دڵنیابوونی ئەو گفتوگۆیەدا

خۆشەویستییان بە بیر دێتەوە و بیر دەهێننەوە 
پێزانین و دەست لە سەر سینگ و دڵ

بۆ باڵندەی خۆشبێژی شیعر 
دەزانێت بۆچی بەرز دەبێتەوە

بۆچیش دەنیشێتەوە 
لێوی گەش و سووری گۆزەی مەیی ئەشق

شانەی هەنگوین 

هەوری پڕ باران 

خەڵوەتی پێشهات 

خوداوەندیی 

و

و

و
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شەرمنترین لك و باڵە
بۆ ئەوەی بچیتە ناو مێژوو 

جێگا باڵت لە ناوچەوانی جێ بمێنێت
هیچ شتێك لە لك و باڵ باشتر نییە 

دەستی لەسەر دابنێ 
هەست بە گەورەبوونی ئاسمان دەكەیت

ئاوازەكانی بۆ دڵ گەرمایین
ویستم باڵندەیەك ڕاوبكەم 

باڵەكانی بۆ بەرزبوونەوە بڵند كردبووەوە
ئەی هاوخوێنەكەم بە ئاسمانەوەبوون

لەسەر باڵەكانت هەتاو هەیە 
لە ژێریشی 

ئەفسوون 

ئەفسانە 

غەزەل 

ئەزەل  

و

و

و

ین
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ئەم الیەی بەهەشت هی منە 
الی شیعر و بەهرە و سرووش و یەكەم تەزوو 

لە بەهەشتدا قووڵترین تاسەم پاراو دەبێت 
بیری سەر ئەو زەمینە ناكەم 

شــاعیرە پاشخاپەرۆك و لەوچە و ماكپیس و دووپشكە خوودار و دەمامك 
ڕەنگاوڕەنگ و لە ئیرەییدا هەڵبزڕكاو 

نەیانهێشت
تاوێك لەسەری پشووێك بدەم و بچمە ناو گۆرانیی هۆگریمەوە

دەست لە خەمی چەند ساڵە هەڵگرم 
دڵشكاویشبم دڵم لە بری خوێن

شیعر ئەو بەها ڕسكاوەیە لە باڵی بازی كێوانەوە 
بەسەر گۆنا و لێوی 

بەهرە و سرووش و یەكەم تەزوو باڵوبووەتەوە 
بە دیداری بەرەبەیان و نیوەڕۆ و ئێوارە و شەوگاریش گەیشتووە 

تامەزرۆتین 

بەهرە 

سرووش 

شیعر 

و

و

ی لێ دەتكێ
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لە قوڕی ئادەم و گۆشەی پەرستگا و جامی نهێنییەوە تامەزرۆتین
بازی كێوان زوو زانی 

لە سەرەتادا وشە و بەهرە و سرووش و شیعر هەبوو 
لە حەوشە و بانی وشەدا دڵڕوون نوست 

دڵڕوونیش تێرخەو بوو 
ڕژایە ناو باخی دێرینی ژیان و مردن و زیندووبوونەوە 

شــاعیرە پاشخاپەرۆك و لەوچە و ماكپیس و دووپشكە خوودار و دەمامك 
ڕەنگاوڕەنگ و لە ئیرەییدا هەڵبزڕكاویش 

لە منداڵدانی تەپوتۆز و گیرخواردن و جەنگی
خێڵ و خێڵ و خوێنداریدا لەدایك بوونە   

منیش لە ڕۆنی ڕووەك و گەنجینەی 

شــەرم لە مێژووی لەسەرەتادا وشــە و بەهرە و سرووش و یەكەم تەزوو 
دەكەم 

ئای زەمینی دەست و دڵڕوون 

ئەفسوون 

ئەفسانە 

غەزەل 

ئەزەل  

و

و

و

ین
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نامەردی زۆر و ناقۆاڵت لەسەر دەژین و ددانیان لە قوونیان هاتووە 
زمانیشیان وەك كلكی چەقەڵی پێ سووتاو لە ددانیان دەرهاتووە

بەشە دڵباشەكەی خۆم شیعر 
ماندووت كردووم و ماندووبوون تا لێواری مردنی بردووم 

لێواری شكۆ و ئاوێنە ڕوونبوون
بەو هیوایەم من بكوژیت و تۆش

گۆزەی مەیی ئەشــق لەبــەر تینی گەرما بگوازیتەوە بەر ســێبەری ئەو 
درەختەی لە چڵەپۆپەی هاوار دەكات

سكااڵیەك بۆ تۆ ئەی شیعر 
ئای چیت بەسەر ژیانمدا هێنا 
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چەند بەو پەیوەندییە نەرمونیانانە دڵخۆشم 
هەموو چێشتەنگاوان دەستم لە ئاوی پیرۆزت

تەڕ دەكەم و لە ناوچەوانمی دەدەم 
دەچم لەسەر پەیژەی دارین ڕووبەڕووت دڵ دەگێڕم

دابەشكردنی شتێك لە خۆت
64

بوون مەستی پێوەندی منە لەگەڵ 

نەبوون مەستی پێوەندی منە لەگەڵ 

ژیان مەستی پێوەندی منە لەگەڵ 

مردن مەستی پێوەندی منە لەگەڵ 

مردن ژیان  نەبوون  بوون 

بوون مردن  ژیان  نەبوون 

نەبوون بوون  مردن  ژیان 

ژیان نەبوون  بوون  مردن 
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لە مەستیدا منداڵ دەبمەوە 
دایكم لەناو تەشتێك ئاوی شیرتێن سەرم دەشوا 

دەست دەكەم بە گریان 
لە گریاندا گۆرانییان لەمن

گوێ لێ بوو

ئاوازم بە گۆرانی بەخشی 
گواڵویش بە گوێگر 

گۆرانی گوتن ناسینی ئاوازە
دڵ و گیان بۆ مەیدانی ئاسوودەیی بانگ دەكات 

خونچە بۆ شكۆی بۆن 

قەاڵ قەاڵ 

قوللە قوللە 

ناخ ناخ 

ئەدگار ئەدگار 



سەباح رەنجدەر

حەزدەكەم ئـەوەندە بـژیم         

162

خۆی نیشان دەدات دەژی و شتێك 
لە خۆی دابەش دەكات 

درەخت نیوەی لە زەوییە و نیوەی لە ئاسمان 
خۆشی نازانێت پێویستی بە كامیان زیاترە 

بەردەوامبوونی ژیان لەمەیە 
بەردەوامی چەند دڵنەواییی شەونم و هەتاو دەكات 

ژیان لە مەیدانی ئاسوودەیی شایی چەند گەرمە 
قاز و قورینگەكان زوو فڕین 

چیای نەبەردییان بۆ نیشتنەوە بۆ نادۆزرێتەوە
نهێنیی شەرحی دنیا لەمەیە 

نهێنی چەند دڵنەواییی شەونم و هەتاو دەكات 
شەرحی دنیا لە مەیدانی ئاسوودەیی شینی چەند گەرمە 

ئەوە بەسە گوێ لە دەنگی دڵی خۆت بگری 
بچیتە ڕاوی ئاو و ئاوێنەی حەوتبەندی ئاسمان

دەست 

چاو 

دەم 

گوێ 

و

و

و

ی دەكاتەوە
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خەاڵتی خوداوەندانە بگەڕێیتەوە الی خودا 
كەموكورتییەكانی ژیان تەواو بكەیت

ئادەم تەمەنی كورتبوو 
نۆ سەد و سی و نۆ ساڵ 

مانگ و هەتاو شەش شەو و شەش ڕۆژ شینیان بۆ جوانەمەرگ گێڕا 
 



سەباح رەنجدەر

حەزدەكەم ئـەوەندە بـژیم         

164

ویستمە ڕوومەتم لەسەر شانەی هەنارێك دانێم 
مردنێكی سپی بمرم و نابیناكان سۆمایان بۆ بگەڕێتەوە 
مردنی سپی دوا قۆناغی گەیشتنی مێروولەی بارگرانە 

خۆ من بەڕێوەم و چوارالم ئاوێنەیە 
مانگ بە لێوی بە باریەوە 

دادەبەزێتە ناو ئاوێنە و پۆپیتەی كەڵەباب و بەهەشتی نەمریی 
بە چوار الدا سەما و پاسەوانی دەكات 

هێماكانی هاتوچۆی چوارڕیانی شاریش تەپڵی وەفا لێدەدەن 
كە زەنگی 16ی 3 لێدەدا 

هەموومان لە 

بەهەشتی پاراو كێ لە ماڵە
65
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چاوی ئاسمان لە چاوی كەسمان ناچێت 
خەمێك لە چاوی یەكتردا دەگوازینەوە و باڵودەبینەوە 

كۆترێكی تاسەدار لەسەر میلی 11 و 35 خولەك ملی درێژكردووەتەوە 
چاوی لــە چاوی هەموومان دەچێت و لە هیچ شــتێكیش پەشــیمان 

نەبووەتەوە 
ماسییەك لە قوواڵییدا ڕادەچەنێت و چاوی لەسەر وشكایی و ئاودا 

ئەمال و ئەوال دەكات
قاز و قورینگی كێویش لە بەرزایییەكانەوە

بۆ یاری باڵ لە ئاودان دادەبەزن      
ئەوپەڕی هەست و ختووكەی شكۆ بەسەر ڕووی ئاوەوەیە

مێروولەی ژێر زەویش سەردەكەوێتەوە و دەڵێت 
بای دڵبەر مەترسیدارە 

ماڵ

كۆاڵن

شەقام

ناوەندی شار

و 

و 

و 

دا  دەوەستین
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گوڵ بیر لەوە ناكاتەوە كێ تەماشای دەكات
نەشمانزانی لە كوێوە بچینە ناو دڵبەخۆوەبووی گوڵ

ئاسمان سەرۆك خێزانی زەوییە 
دەست بە سەر و پرچی دادەهێنێ 
مانگ تەماشای ئاوی مەند دەكات

لە مەندیشدا تەماشای خۆی 
لە خۆویستییاندا یەكتری ون دەكەن 

هەردووكیان زیانیان پێدەگات  
گەنم دوور بكەوێتەوە و لە خاڵێكدا نقووم بێت 

گوڵ جێگای دەگرێتەوە 
گوڵ دوور بكەوێتەوە و لە بازنەی ئاوێكدا نقووم بێت 

گەنم جێگای دەگرێتەوە 
لە وەختی جێگۆڕكێی گەنم و گوڵدا 

ئاوازێكی تایبەتیی سەمازان هەیە 

ئاوازی جێگۆڕكێ
66
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گوڵ دەالوێنێتەوە و گواڵو دەڕسكێنێت 
گەنم سەما و ساڵو و تەمەندرێژی دەبەخشێت بە گوڵ 

گوڵیش هەمان بەخشین 
الڕەشە دەمی خستووەتە سەمایان

گواڵویش بەسەر هەردووكیاندا دەپژێت
چاوی ئەویندارە و جێگۆڕكێ ناكات

ئەگەر ئەویندار بە بەردەم ئاگردا تێپەڕی
شادەماری چاوی پساند

چی ڕوو دەدات 
ناڵەی سەرچاوە بە جۆشە

یاران سەیر نییە 
مانگ باسكی لەژێر سەرمان بكێشێتەوە 

ناوچەوانی تێكنێت و بە دڵنەرمی لەگەڵمان نەژی
جێگۆڕكێ و جێگرتنەوە 
زۆر كەسی تێدا ون بوو 

نەدیترانەوەش
تەنیا چاویان قسەمان لەگەڵ دەكەن و خۆیانمان پێدەسپێرن 

ئاوازی تایبەتی سەمازان
گەنم لە تەنیشت جۆالنەدا نوست 
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سەری پڕن لە كۆتر    
گوڵیش لە بەرزایی لك 

پاشان گیانی بە گیانی چوونە دیداری یاران 
مانگ كوشتەی ئەوەیە 

ئەو ئاوە ببینێ كە بەژێر پرددا ڕەت دەبێت 
پاش ئەوەی دڵۆپە باران لە سەر و پرچم وشك دەبنەوە 

الدەدەمە شاری كتێبان 
هەموو بزربووەكان دەدۆزمەوە 

دڵنیا دەبینەوە لە دڵنەرمیی مانگ 
دێینەوە سێبەری گەنم و گوڵ 

تەواوی شتەكانمان بەبیردێنێتەوە 
لە ناویاندا سادە دەبینەوە 

سادەیی سروشت ئەزموونی یەكەمە
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لەسەر دیواری منداڵیم 
وێنەی دەست و دڵ و ئاگرێك 

كە ناوكی دەربەندی گۆمیان لە دووكەڵدا پێچایەوە 
هەڵیاندایە سەر پشتی كۆچی نیوە مردن 

لەسەر دیواری هەرزەییم 
وێنەی تیروكەوانێكی دارین

لەسەر دیواری گەنجیم  
وێنەی تیشكێك حیكمەتی هەڵڕشتبووە سەر زەوی

لەسەر دیواری جوامێریم
وێنەی جێگاپێی ڕووناكی یاران 

لەسەر دیواری پیریم
وێنەی بەرگی دیوانم 

لەسەر دیواری كەنەفتیم
وێنەی بە كۆی منداڵەكانم

 خۆ بە دیواروەكردن
67
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خەندەیەك گەشی كردوون
دوای كەنەفتیم و بەهەشتی شیرڕەنگ 

وێنەی من بە دیواری ماڵی منداڵەكانمەوە
ئەرێ خۆر لە حەوشە و بانی نەمری و خانەی خودادا 

لە شەرحی دنیا هاتووەتەوە و پشووی پێویستە 
كێكی جەژنی لەدایكبوون مۆمی ڕەنگاوڕەنگی لەناو دەسووتێت 

دڵت لە خۆت دانەمێنێت 
دەبیتە كەسێكی مەشقی خودایی كردوو 

هەموو خەڵك دەتبینن بەرەو ئاسمان دەڕۆی 
كتێبی پیرۆز وەردەگریت 

بەرزایییەكانی ئاسمان 
لە ڕێوڕەسمی وەرگرتنی كتێبدا یەك دەگرنەوە    

دەستی یەكگرتنەوەی بەرزایییەكان ئێسكی تێدا نییە
   



سەباح رەنجدەر

حەزدەكەم ئـەوەندە بـژیم        

171

دەتویست ئەو نەرمەبایە 
چی لەگەڵ خۆیدا هەڵگرێت

لە لێواری پەنجەرەی تۆی
دابنێ و بیكاتە دیاری و فەرامۆشی دڵ

ئەی خانمی ماڵی ناو كەشتی و حەفت قەاڵ 
من بۆ تۆ باڵندەی هێوربوونەوەم پەروەردە كرد 

نەرم نەرم بۆ الواندنەوەت 
بخوێنێ و خومارشكێنی تەنیایی بێت 
شەرم لە ئەشق و نموونەی ناز نەكات 
چونكە من ئومێدی ئاشقبوونم هەیە 

نموونەی ناز
68
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لە 

لە ئەشقدا بەخشندەبم 
لە ئاگر زیاتر هیچی تر لە ئامێز نەگرم 
ئاگرێك بە بەردەممدا دێت و دەچێت 

چونكە من جارێكی تر ئومێدی ئاشقبوونەوەم هەیە 
یەكەمین وشەی دوای ئاشقبوونەوە 

بە كۆچی یار ڕانەگەیشتم  

بەهرە 

سرووش 

شیعر

و 

و 

دەپاڕێمەوە
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گیا بە دەمودووی بای سەرپەڵە و سروەوە 
سەما دەكات و ئاهەنگ دەگێڕێت

لەناو بێستان و ڕێگای بە گیادا 
پەیڕەوی ڕەوشتی بای سەرپەڵە و سروە دەكەم 

وەك ئەوان هەنگاو بە نەرمی دەنێم
بای سەرپەڵە و سروە بەقووڵی گیایان خۆش دەوێت و بۆ ناخی هەڵدەكەن

خۆشەویستی دێڕێكە لە شیعرێك كە بە بوون چوێندراوە
لە شوێنێك كە دڵە 

مەرگ دەبێتە میوەیەك و دەستی بۆ دەبەین 
ئەشق ڕەنگی دەبێتە ڕەنگی 

سەد و بیست و چوار هەزار پێغەمبەر 
هێما و ڕاز پڕ دەبن لە شیعر و جاویدانی و لەسەرەتادا وشە هەبوو

لەگەڵ خۆم دەیانهێنمەوە ماڵەوە 
دڵبەرە دڵباشەكەی من 

كە مەرگ مانای نامێنێ
69
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شیعر و 
جاویدانی و 

لە سەرەتادا وشە هەبوو 
لەگەڵ خۆتان بمبەنەوە خانەی خودا

هەرچی لە ئەفسوونی هەمیشەی ڕوودەدا با ڕووبدات 
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دیكتاتۆر چاوی لە مس و كەالشووشە داڕێژراوە
چاوی شاعیری

لە بەردی المردە و ڤایرۆس و مەقەس و چاڵی تۆقان 
چاوی لەخۆت ڕوونبووەوەش حەز بە خۆشبەختیی بیندراو دەكات 

دڵبەرە دڵباشەكەی دەدۆزێتەوە و شتێك وەك 
ئەستێرەی كاكێشان دەردەكەوێت 

هەنگاو بۆ ناو پەرستگات دەنێت و هەنگاوی پشوو پێدەدا
لە چاوی دوژمنەكەت ورد ببیتەوە 

ئومێدێك دەبینی خۆتی 

داڕشتنی چاو

چاوهەاڵوگێڕ

دڵڕەش

بەدگۆ

دەروونكلۆر

و 

و 

و 

یش
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خۆری سبەینان لە قۆزاخەی ناوچەوانت دەخەمڵێ
پاشان لە دڵخۆشییەكدا دەپشكوێت

تەنیا هاتین و تەنیاش دەڕۆین 
نێوانیان ناسینی داوەكانی سەر ڕێگا و بۆیاخی شووشەی پەنجەرە
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مەنزڵگای سەرەتا و كۆتاییم 
ئەی یەكەم نیگا و سروشتی ژیان 

ئایە ماوەی دوا نیگا ماوە 
بە تەك گەاڵیەكدا تێبپەڕم 
شەونمێكی لەسەر مابێتەوە

بەسەریدا بنوشتێمەوە و ماچی بكەم
ئەو بە پشت و پەنا و من بە خوێن و گۆشتی خۆمی بزانم

ماوەم نەبوو تەواوی چیرۆكی 
جێگۆڕكێی گۆزە شكاوەكان و نائومێدی باپیران بخوێنمەوە 

لە ترسان لەرزیم و ئەو پرسیارەم كرد
هیچ نییە كاتێك بە كوڵ و دڵ دەگریم 

فرمێسكی منیش لەسەر گەاڵیەكدا دەمێنێتەوە 
گریانەكەی خۆم دەخۆمەوە 

دیسان دەلەرزم و پرسیارێكی تاساو

ماوە خواستن بۆ دوا نیگا
71
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هەڵدەدەمە نــاو كتێبی نیوەكــراوەی جێگۆڕكێی گۆزە شــكاوەكان و 
نائومێدی 

دەگەڕێمەوە الی مەنزڵگای سەرەتا و كۆتاییم
ئەمیش هەمان قسەم بۆ دەكاتەوە 

كتێبی نیوەكراوەی جێگۆڕكێی گۆزە شكاوەكان و نائومێدی 
لە شانێكەوە خۆی دەگوازێتەوە شانێكی تر 

كەس ماوەی نابێت بە تەواوی بیخوێنێتەوە 
ئەم ئاشەش هەر دەگەڕێ و دەگەڕێ 

ڕەشەباش داری ئەستوور پشتەوشكێن دەكات
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لەبەر چاوتەنگیی دڕكە
گوڵی خۆبەخت ئاوا بە دڵبەرزی 

خۆی لەبەر خۆری دەست و دڵكراوەیی بەهار هەڵخستووە
تیترواسك كاتێك هەواڵی مەترسییەك دەهێنێ 

بە شێوەیەك لە ئاسمان لەنگەر دەگرێت 
سێبەرەكەی بكەوێتە سەر گوڵی خۆبەخت

چاوكراوەیی گوڵی خۆبەخت
قەرزاری چاوتەنگیی دڕكە

وەختێك گوڵی خۆبەخت دەڵێ ئاخ دەتوانم لەگەڵیدا بڵێم
پێم سەیرە 

ڕووەكێك لە زەوییەوە ڕەگی گەرم بووبێت و بااڵ بەرز بكاتەوە
دڕك بدات

چاوكراوەیی شووشەی ئیرەیی دەشكێنێت 
خانمی تەالری خۆر و حەفت قەاڵش

چاوتەنگیی دڕك
72
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هێلكەی پیس لە دیوار دەدا 
بە نیازی چوونە دیداری دڕك 

پشتێنی ڕێگام لە پشت بەست و كەوتمە دڵگێڕان 
چاوی داخست و ڕووی شەرمەزاری داپۆشی 

دڕك چیت هەیە بە گوڵی خۆبەختی بڵێ 
ڕەنگە نەزانێت سێبەری ماتی تیترواسك 

لەناو پەلكی گوڵی خۆبەختدا دەبێتە 
پەلكەزێڕینە و دێت لە ژوورەكانماندا لەگەڵمان دادەنیشێت  

گوڵی خۆبەخت بۆ ئەوەیە 
هەموو كەسێك بخاتە بیركردنەوەی 

زەمین لەوپەڕی ئارامیی و دڵخۆشیدا دەفەرمووێت 
باڵتان لێكدەن و وەرنەوە 

باڵتان 
ئا ئا باڵتان

زایەڵەی ناسك 

ماتی زەردەپەڕ

 هەوری چاوپڕ

جەژنی ڕازانەوەی زەمین
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دڵم ماڵی گەرمی مەلی باڵسووكی ئاگاداركەرەوەیە
ئەرێ كێ ڕۆژێك لەو ڕۆژانەی خەاڵتی خودا چاوی تێبڕیوە 

تەماشای قوواڵیی پەنجەكانی مەلی باڵسووكی ئاگاداركەرەوەی كردووە
كاتێك بەسەر ماڵی گەرمی خۆیدا دەنیشێتەوە               
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خودای سەد و یەك ناو 
ئەو درەختانەی شەڕیان لەگەڵ بەر تەواو كردووە 

نیگای هەمووانی لەسەرە 
ئەو ئاوانەش كە مردوویان شوشتووە 

لە وەاڵمدانەوەی ساڵوی جوامێر و جوانەمەرگان 
بەهرەیان وەرگرتووە و هەتاو و سرووشیان ڕژاوە

چەند لكە دارێكی لە ڕەگ و پژوپۆوە 
باش ناسراو و لەگەڵ خەیاڵی خۆیان بەئاشتی ژیاو

لەسەر گۆڕێكی كراسی ئاسمان لەبەر كردووە داندراون 
ڕێبوارێكی دڵپڕی گڵۆڵە لەدەست بەربووش 

دوو نانی لەسەر كێلەكان هەڵخستووە
لەسەر چۆكان بەدیارییەوە دانیشتم 

تەماشای سەرزەمینی بەختەوەریم كرد 
هەردوو دەست و هەردوو چاوم 

دواتاریكی
73
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دوای ناشتنی ئەستێرە لەناو تەم بە دەنگی تەواو تاساو و بە كوڵ و دڵ 
داوام كرد لێمگەڕێن خانوو و بانی ئەم كراسی ئاسمان لەبەر كردووە 

چەند بە جۆالنەی هەژاوە
لەناكاو دەنگی كەوتنێكی ترسناك 

ئەم دەوروبەرەی ڕاچەناند و بەردی بن گۆمی دەرهێنا 
ئەم دەست و ئەو دەستی ڕێگاوبانی ئەو دنیا 

چەند بە دار و بار و میوەیە
ئەرێ لە بەهەشت گۆڕستان هەیە
یان وەرزەكان كامیان دەزگیرانی 

كامەیانە و كامیان
فەرمانڕەوایە و توانای پێشبینی لە خۆیدا پاشەكەوت كردووە 

كێلنووس بۆنوبەرامەی ڕێگاوبانی وەرزەكان 
دەناسێت و پێی لەناو تەشتێك ئاوی شلەتێن دێنێ و دەبات

بەرانبەر مانگی هەاڵتوو یان دواتاریكی

بەتاڵ

بەتاڵ

بەتاڵ

بەتاڵ
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دەمی پڕ هاواری كردووەتەوە
ڕستەی لە ساماڵ و خوانی بێ دەنگ ڕاماوم بۆ كام ناو بەكاربهێنم    

2012/12/8 عەباس سابیر حەسەن 
گەرمایی دەستی لەناو دەستم ساردبووەوە

هەتاو تێكەڵ بەئاو بوو
دروود بۆ تێكەڵبوونەوە و ڕۆح چاندنەوە

خوێن و گۆشتیش بە خۆڵ
لەو ڕووداوەوە زانیم خەم سەری تێكردووم 

بۆم نییە لەمەوبەدوا بیر لە شەیە دارینەكەی دایكم بكەمەوە 
پرچم تەڕبكات و بمنێرێتە بەركار و بەرخ و ڕادوێم بە ملەوە بكات

یان بە دەنگی بەرز كۆترەكانی حەوشە 
هەڵفڕێنم و بە ئەستێرەی باڵداریان بزانم

یانیش جووجكەكانی بۆ كۆبكەمەوە و لە كۆالرەیان بپارێزم 
مریشكەكانیشی بۆ هەڵدەمە سەرلكی دارتووەكەی حەوشەمان 

بابۆڵەیەك بە خورما و هێلكەی كواڵو لەگەڵ خۆت ببە
سێبەرت لەسەر گۆڕی باوك و دایكمان ڕاگرە

گرانایی سەر سینگیان بكە هەویری كولیچەی جەژن
لەم گۆڕستانەدا هەموو شتێك هێالنەی باڵندەی نۆبەرەن

گوێیان بۆ ئەوپەڕی هانا سووك كردووە
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كراسی ئاسمان لەبەركردوو لە گۆڕێك 
گۆڕێكی چاو هەزار نیگا لەناو جێماو دێتەدەرێ 

لە ئەو سەری ژیانەوە بۆ ئەم سەری ژیان 
بۆ دوو بازی هەڵفڕێندراو دەڕوانێت 

فڕیون بۆ ئەوەی پشووبدەن
ئاسمانی بەپێروو لە چاوی كراسی ئاسمان لەبەركردوودا

لە خوانی بەتاڵ بچووكترە 
لە خوانی پڕیش گەورەترە و لە ژێر پێڵوویدا شاری گڵۆپمان نیشان دەدا

داوای كەشتیی نووحی كرد 
درەنگ گەیشت

مردن لەپێناو گەیشتندا هیچ كاتێك زوونییە 
لە شوێنێكی چاوەڕوانكراودا 

ئێستا باڵندەیەك دەنووك لە ئاو نزیك دەخاتەوە 
ئاوی سەرەمەرگ بدا بە برایەكەی

بریسكانەوە بۆ ئەستێرە ڕژاوەكان دەگەڕێتەوە

قوڵپەقوڵپ بۆ كانیی گەنجبوونەوە دەگەڕێتەوە

ڕووناكی بۆ هەردوو دیوی چیا دەگەڕێتەوە

ئاوازی نەرم بۆ دەنگی خودایی دەگەڕێتەوە
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ئەمە هەموو شتێكە
هەموو شتێك 

ئا ئا هەموو شتێك
هەموو شتێك لە شوێنی چاوەڕوانكراودا دەردەكەوێت         
دەركەوتن و تاڵیی ژیان ئاشنای سرووش وەرگرتنی كردین

سرووش سەرەتای ژیانە و شەرابێكە بەڵێندەر و بەڵێن پێدراو
قوڕگم لەتاو بازی ناو تۆڕ و زاخاوی خەنجەر گیرا   

دڵیشم لەناو دەركەوتن و تاڵیی ژیاندا پێستی تەنك دەبووەوە 
دڵبینابووم دڵبینا  

ڕۆشنایی دیدار لە دڵبینادا گرشە گرش دەكات  
ئێمە ئەو تەرمە كراسی ئاسمان لەبەركردووە

دەخەینەوە سەر بەروانكەی منداڵی و زینی پاسكیلەكەی
تا كەروێشكە خرپنەكانی لە ئاوخواردنەوە دەگەڕێنەوە

چاوەڕوانی زۆری ناوێ 
سەرچاوەی ئاو لە ماڵەكەمانەوە دوور نییە

ئەرێ هاوار بۆچی هەیە
بەهەشت دڵبەرێكە جوانییەكی سادە و گەرم و پڕجووڵەی ڕژاندووە 

برام برام  برام  برام
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ئاشق بۆخۆی ڕادەكێشێت 
مردن لەپێناو ئەشقدا هیچ كاتێك زوو نییە 

ئەرێ ئارەزووی سێبەر كە زەوی دادەپۆشی كێڵگە بۆ وا بەپیت بووە
دنیاش بۆ وا زوو تاریك داهات 

ئەو درەختانەی شەڕیان لەگەڵ بەر تەواو كردووە 
نیگای هەمووانی لەسەرە 

ئەو ئاوانەش كە مردوویان شوشتووە 
هیچیان لە هەتاو و سرووش نەپرسیوە 

چەند پێشنیازێكیان هەیە و بەهرەیان لە دڵ وەرگرتووە
منیش لەپی هەردوو دەستم بە دەموچاوم دادەهێنم 
بۆنوبەرامەی بەهرە تێكەڵی هەوای سییەكانم دەبێت

خودای سەد و یەك ناو 
ئەو درەختانەی شەڕیان لەگەڵ بەر تەواو كردووە 

نیگای هەمووانی لەسەرە 
ئەو ئاوانەش كە مردوویان شوشتووە 

لە وەاڵمدانەوەی ساڵوی جوامێر و جوانەمەرگان 
بەهرەیان وەرگرتووە هەتاو و سرووشیان ڕژاوە
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بە چاوی ڕاستم دەبینم 
پەپوولەسلێمانەی هێمن و الشەڕ 

لە 

لە پەڵەیەكی ڕووناكدا دەنووكی
لە خۆڵی چاومەستدا پشوو پێدەدا 

بە چاوی چەپیش دەبینم 
كۆمەڵێك منداڵ لە یاریكردن تەواوبوونە

بە ڕووگەرمییەوە بەرەو ماڵ دەگەڕێنەوە

چاوی ڕاست و چەپ
74

باشووكە 

كوندەبۆ 

كەڕەوڵە

دااڵش 

و

و

و

دووركەوتووەتەوە
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بەسەر ئاگرێكدا دەنوشتێمەوە 
خەریكە دەكوژێتەوە 

چاوی ڕاست و چاوی چەپ چەشنی دوو پیاڵە مەی دەترووسكێنەوە 
جوانیش لە چاوی تەماوی لە دایك نابێت 

بەردم لە خۆڵەمێشی دیكتاتۆرێك دا 
چۆلەكەیەك ترسا 

پەنای بۆ شانی ئەو مندااڵنە برد 
لە دوای یاری بە ڕووگەرمییەوە بەرەو ماڵ دەگەڕێنەوە 
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ئەسپێك عارەبانەیەك ڕادەكێشێ 
دوو تەنیشتی وەك تابلۆی شانازی

بە وێنەی ئەو پەلەوەر و ئاژەاڵنە نەخشێندراوە 

الشەی سەربڕاوی

شەڕی ناوەخۆ
75

مامز 

كەروێشك 

كەو 

كەڵەكێوی 
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نەموێرا تێر سەیری شەڕی ناوەخۆی
نەخشی سەر عارەبانەكە بكەم 

چووم بۆنی ئەو خاك و ئاوەم كرد 

ئەوە تابلۆی چ شانازییەكە 
دەیەوێت قسەم لەگەڵدا بكات

منیش ناتوانم گوێی لێ بگرم و هیچیشی لەبارەوە بڵێم
ئاسمان لە میانەی نەتوانینم 

ڕوون دەبێتەوە و ئەستێرە دەچنە ناوی 
ئێمەش ڕەنگی ڕژاوی قوربانییەكانمان دەناسینەوە 

مامز 

كەروێشك 

كەو 

كەڵەكێوی

و

و

و

شی هەڵگرتووە

مامز 

كەروێشك 

كەو 

كەڵەكێوی 

و

و

و

پەلوپۆی خۆیانی لەناو  وەردەدەن
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ڕوخساری قوربانییەكانمان 
لەژێر ئەستێرەی ڕووندا وەك دەمار لێدەدا 

لە ڕێ و باندا 

دووریش بكەونەوە سێبەرەكانیان دەجووڵێت 
دەزانن وەرزەكان 

كامەیان فەرمانڕەوایە و كامیان 
دەزگیرانی كامیانە و توانای پێشبینی لە خۆیدا پاشەكەوت كردووە

مامز 

كەروێشك 

كەو 

كەڵەكێوی 

و

و

و

بەپێشمان  تێدەپەڕن
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سەرەتا كە هاتە الم
من بە نیازی خەونبینین چووبوومە سەر تەختی نووستن و گڵۆپی خەوم 

داگیرساندبوو
هەوا بە جۆرێك خۆش ببوو سەرپۆشی نەدەویست 

بۆنوبەرامەی كەشی ژوورەكەی گۆڕی 
بەخەبەرهاتم و دڵم لەناو قۆزاخەی یاد دەرهێنا 

دەستی پڕ كلیلم بۆ گوارەی برد 
بۆشایی نێوان دەستم و گوارە 

بووە ئاسۆیەكی ئەفسووناوی و لە تەنیشتم دانیشت 
ئاسۆ لە تەنیشت هەموو چاوێك 
دادەنیشێت و ئەفسوون دەكات 

حیكمەتی رۆشنایی
76
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بۆشایی بووە جوانی و ئاراستەی ڕووگەنما
جوانی هەموو كات هی من بووە 

بە حیكمەتی ڕۆشنایی بە گەرمایی دڵمەوەم نووساندووە 
بۆ دواجاریش ئاوڕێك لەم تۆپەڵە ڕیخۆڵەیەی 

ناو زگی مریشك دەدەمەوە 
ژنەكەم بۆ پشیلەی فڕێ دا 

ئەی جوانی دەستی تكا و نزام گەیشتووەتە بەرسینگی ئاسمان 
تا هەناوم تێدایە چ دووعایەكت بۆ بكەم 

چ دووعایەكت لێ بكەم
چیم لەم جیهانە داوایە و چیم كردووە و چیم پێدەكرێ و چیم بۆ دەكرێ

زوو هاتییە ناوچەوانم و چاوم بە جوانی خودا كەوت
ژیانێكی شادمانم لەگەڵتدا 

بردووەتە سەر و لە گەرمایی دڵەوە تكامەوە سەر زەوی

وردە وردە 

هێدی هێدی 

بەناز  بەناز 

درەوشاوە درەوشاوە 
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 1963/6/13 حەرەس قەومی  
قۆنداغەی تفەنگیان 

لە سینگی سابیر حەسەن سلێمان شكاند 
خوێن لە فاتەڕەشەی بەربوو 

تالیەوە و بەسەر سەردا گینگڵی دا 
تەمەن و ژیانی بووە پرتەقاڵێكی خۆركە لێدراو 

 1971/11/14 خوێنی خاوبووەوە و گەشەی نینۆكەكانی وەستا 
خەڵكی جوانی گۆڕستان 

دەستی میهرەبانییان درێژكرد و لێیان وەرگرتین 
گوتیان لەوپەڕی شانازیدا دەرگای باخچەی مردنی كوتاوە

چاوی بینینی بێدارن و باخچەی مردنیش نایاب و بە سۆزە 
خونچە ئیسماعیل عومەر لە 1956/12/6دا 

بە جلی ڕەشەوە چووە پەردەی بووكێنی و ئاهەنگی خامۆشییەوە 

باوك و دایكم
77
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2005/12/19 پەری بە ئاوی چاویان 
شوشتیان و جلی پرسەیان لەبەر فڕێ دا 

هەموو سەرپەڵەیەك بە تەنیشتمان تێدەپەڕێت
تك تك ئارەقەی گۆی مەیدان لە ناوچەوانییەوە دەتكێ

دەكەوێتە بەر 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 
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باوك و دایك ئەو یادەوەرییانەن بەسەر لێوی بە بارمانەوە 

خۆر لە زەردەی ئاوابوونی 
لە هەموو كاتێكی میهرەبان و نەرمونیانترە 

ئێمە بە 

دەرگا 

ماڵ 

باخچە 

كێڵگە   

و

و

و

مان
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دەبەستێتەوە
ئا بەم جۆرە ڕەنگی شێوە مردن نیشتە حەوشە و بان 

سێبەری دارتووەكەمانی پێچایەوە
ڕەنگێك چاوی سپی كردن     

لە دڵ و چاوی منەوە بەهەشتە ئەم ماڵ و خانەوادەیە    
لە بەخشندەیییاندا گوڵەگەنمی شیعر بڵند بووەوە

بە باڵی شەمێییەوە لەسەر گەنجینە ناوەستم 
بای نازنەكێشاوی شازادەكانی هەزار و یەكشەوە لێم دەدا   

هەموو سەرەجەژن و سەری سااڵن 

یان

ئاگر 

خۆڵ

ئاو 

با 

تەورات

ئینجیل

قورئان
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كراسی باوك و دایكم لە سەرچاوم دادەنێم
بۆنی كراسەكان بەدوای ئۆقرەی مندا دێن و پشوو دەدەن

پشوو تەنیا بۆ ئێوەیە بۆنی كراسەكان 
كاتێك بە بەخشندەیی سەیری پەروەردەكراوەكانتان دەكەن 

ئای لە بەخشندەیی چاوم 
چەند پارچەیەك ڕووناكی مرۆڤی 

هەڵدایە ناو تاریكییەوە    
پیاو و ژنێك و شەش منداڵ 

لە ناو تابلۆی بە ئاگر ڕتووشكراو و یادەكاندان یان لە ڕوخساری كتێبێكدا
تەماشای كڵۆ شەكری سەر سینی و جۆشی سەماوەر دەكەن 

دەیانەوێت لەسەر كێش و ئاوازی
زمانی ڕوون و ڕەوانی ناو و شوێن بێنە دوان 

پەنجەرەكان لە ناكاودا بەڕووی پشتدا كرانەوە 
   



سەباح رەنجدەر

حەزدەكەم ئـەوەندە بـژیم         

200

دوای چل شەو و چل ڕۆژ باران بارین 
كەشتیی نووح لەپێش ماڵی ئێمەدا گیرسایەوە

سەرنشینەكان 

فەرموون ئاگری دلۆڤانیم بۆ كردوونەتەوە
لە دەوری ئاگر گەرم بوونەوە 

هەموو ئەو شتانەم پێشكێش كردن 
 كە خوداوەندەكان پێشكێشی دەكەن 

دوای ئەوەی دەماریان توند بووەوە 

پڕبوونەوەی كاسە
78

سەرگەردان 

وەڕس 

مات 

الرەمل 

و

و

و

 كەوتن
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دەستیان بۆ چاویان برد 
زانیم شتێكی ئەوتۆیان لە یادەوەری لە بیر نەماوە 

لە ماڵی مندا فێری دەمودوو بوونەوە 
توانییان دووبارە بیر بكەنەوە و ژمارەی 

كاتژمێرە هەڵواسراوەكان بخوێننەوە  
ژیان ئازاد و پڕ لە ئارەزوو بە پێشماندا 

هاتە پیاسە و خۆشڕوویی نواند 
تەماشای قووڵیی دەمار و خوێن و گۆشتیمان كرد 

بە خێرایی تیرێك 
پەڕوباڵ بۆ فریشتە تاقانەكان گەڕایەوە 

كاسەی زێڕین پڕ بووەوە و بەرەو سەرەتا بووینەوە 
خانمی خامۆشی پرچی لە داوەكانی دووگوردی نوێژ نیانترە

هێالنەی هوماش و لەناو كتێبی حەزدەكەم ئەوەندە بژیم 
پڕ هێلكەی نزیكە ترووكانە
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جریوەی درەختەكانی ئەمبەر و ئەوبەری ڕێگاوبان
فەرموویان لێكردم 

تێپەڕە
شكۆی جۆالنەی پڕ منداڵ لە ئاسماندا ببینە

دایكە سروشت دەستی لەسەر شانم دانا 
دەزووی گەورەمەندی لە پەنجە ئااڵندم و هەڵیدام

بێ دڵ لەدڵدان 
بە ئاسماندا ڕۆیشتم و گەیشتم بە شكۆی پەیام 

زەوی دەستی لەسەر شانم دانا و 
ڕێوڕەسمی پەیاموەرگرتنی پێگوتم 

79

ئەی سروودی سروودەكان

ئەی هیوای هیواكان 

ئەی پیری پیرەكان

ئەی سەرحاڵی سەرحاڵەكان 
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هەموومان لە سێبەریدا دەست لە دڵمان دەدەین 
بارانێك بە ژێ و دەزووەوە نمە دەكات 

ساڵوی بنە گوڵێكی پێیە و لە تەنیشتمان دادەنیشێ 
نیگای دەكاتەوە و بەسەر گیانماندا دەمێنێتەوە 
بێ ئەوەی بدوێم هەواڵی خرۆشانێكم دەداتێت

باڵندەی بێدەنگی هێلكەكانی ترووكان و كەوانی بڕی
خۆ درەوشانەوەیەكی لەمە مەزنترمان نییە 

لە ئومێدی ئەو باڵندەیەدا بژین 
هێلكەكانی لە گەرمایی تیشكی خودادا ترووكان 
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دەستم لەسەر دوو باڵی فریشتە بوو 
بە نان و ئاو و ئاگری خۆمەوە دابەزیمە سەر زەوی 

بە

هەواڵی جێگۆڕكێی سەباح سابیر حەسەن 
2045/11/18 - 1965/11/18

لە بستە خاكێكی مرادخواز و ماندوودا 
شادییەكانی دەبیستێتەوە 

بانگەواز بۆ گۆڕهەڵكەن
80

جۆشی  زایەڵە و دەنگ و زەنگ و

یاد

دروود

پەیام 

ستایش

و

و

و

ەوە
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هەشتا ساڵ دەزوو بە دەرزی وەكردنێكە
بە سەر ڕاوەشاندنی پڕ خەمەوە 

ببوورە مووچڕكێك چاوی لێڵ كردم و سۆزێكی تایبەت گرتمی 
مەلێكی كۆچەری لەسەر لكی درەختێك نیشتەوە 

خوێنی پێی بەسەر لكەكەوە جێما 
چووم تەواوی درەختەكە و خوێنەكەم ماچ كرد

وەرە خەونم با ڕووگەنمام 
خوێنی پێی باڵندە بێ و لە ئاگر ڕابمێنم 

لە ئاگر ڕامان ئاشق وەك میوە پێدەگەیەنێ
بستە خاكە ماندووەكەش یەكپارچە دەبێتە

مۆسیقا و گۆزەی پڕ
لە ئاكامدا هەر دەگەم بە باڵی باڵندەی بریندار و دڵی خۆم 

ئێستا چاوەڕێی فەرمانم بفەرمووی 
بۆ تاهەتایە سەرگەردان بە 

ئا ئەوەتە من ئامادەم 
گۆڕهەڵكەن ئەی تۆ لە كوێی 

بە پێ ڕێگایەكی دوور و درێژم بڕیوە 
ماڵئاوایی لەوانە دەكەم پێیان گەیشتووم 

ئەرێ مێژوو لە كتێبی چەندەمی ئاسمانی 
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بەشێكم بۆ تەرخان دەكات 
ئەو كاتەی مێژوو باسی خودایی دەهێنێتە سەر سەكۆ و ماڵەكانمان 

من لەناو حیكمەت و هێزی قسەكانی ئەودا 
قووڵ و بێدەنگ و گوێڕایەڵ

هەناسەی ئاسوودەیی هەڵدەمژم و بیر لە خۆم دەكەمەوە 
كتێبی ئاسمان وادەیەكی لەگەڵمدا هەبوو

منیش وادەیەك و لە هەستی خۆمەوە ناسیومە
هەتاو بۆم دوا

نابێ هیچ ڕازێك لە تاریكیدا بمێنێتەوە 
شوێنەواری هەموو ڕێگاكانیش دەربكەون 

تەرمەكەم لەبەر هەیوانێك داندراوە 
پوورەی شیعر دەوری گرتووم و ناوی شیعرم لەسەر لێوە 

شیعر لە دڵەوە نوێژم لەسەر دەكات 
خودای سەد و یەك ناو 

حیكمەتی وشەم تێدا بخرۆشێنە و لە شاعیرە 
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من پێوەری هەستەكانی زەویم
بە پێ ڕێگایەكی دوور و درێژم بڕیوە 

میوانداری ئەوانە دەكەم پێیان گەیشتووم 
ڕەگی میوەی مەی چەترمە و هەڵمداوە

بەتاو وەرن ئەستێرەی شەوقدار و برای گیانی هەستەكانم
ئاسمانی ڕوون قووڵ و بێدەنگ و گوێڕایەڵ ماوەتەوە 

تایبەت دیدارمان دەبێت 
دەبین بە خاوەنی چاوەكانی 

سێبەری شووم لەسەر زەوی ال دەچێت
وەك چاوی ئەو و دڵی خۆمان 

بەڕێگادا یاری ڕۆیشتن و گەڕانەوە دەكەین
ماسوولكەكانی ڕێگا توند دەبنەوە

كەپری پشوودان لەمبەر و ئەوبەری دەبەسترێ
هەر كاتێك تەماشای ڕێگا بكەین

چاوهەاڵوگێڕ 

دڵڕەش 

بەدگۆ 

دەروونكلۆر

و

و

و

ە كان بمپارێزە 
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هەموو شتێكمان بە بیر دێتەوە و بەناو كاتێكی خۆشدا ڕێ دەكەین 
خودای سەد و یەك ناو ڕۆیشتن و گەڕانەوە 

لەم ڕێگاوبانە بۆنخۆشەدا تابڵێی بێ دڵەڕاوكێیە 
فریشتەكانی فریاكەوتن ناهێڵن گورگ نزیك ببنەوە 

گۆرانی تێیدا دێتە سەر دەم و لەبیر ناچێتەوە 
شاعیری گەڕاوەی شەڕی گورگیش 

دوودڵی خامۆش دەبێ و گوێ بۆ گۆرانی هۆگری ڕادەدێرێ 
یادەوەرییە بەخشندەكانی و بەهرە و سرووش و شیعر دێنە فریای   

ئەی خودای سەد و یەك ناو ڕێبوارێكی ڕۆشنی 

دەستم بگرە بابچمە ماڵی ڕۆشن
ماڵم لە سێبەری باڵی باڵندەیەك دانا

گوتی لەبەر خاتری تۆ بۆ ماوەیەك فڕین دوادەخەم 
تاپشوو دەدەیت و تێرخەو دەبیت و خەونێك دەبینیت 

بەهرە 

سرووش 

شیعر

ماندوو  ماندووم  ماندووم

و

و

م
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خەونی                              

 ئەرێ شادی بێهوودە خەونەكانم چی لێ بكەم
                           

                         

             2012 - 2013 هەولێر 

تەورات

ئینجیل

قورئان
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دواكەوتن لە 
كەشتیی نووح

كتێبی دووەم
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دەروونڕۆشنیی شیعری

لە شــیعردا بیرێك هەیە، تایبەتە بەشــیعر خۆی. نە فەلســەفەیە. نە زانســتە. نە 
ئایدیۆلۆژیایە، بەاڵم پێكهاتەكانی شــیعری هەموو تێدا ڕســكاوە و زەینی شاعیر 

دەپارێزێت. 
نووسین ژینگەیەكی جوان و ئارامە بۆ ژیان و ئەشق، ئەشقیش باشترین بارودۆخی 
مرۆڤە بۆ نووسین. ئەشق سەرچاوەی بوونی دەروونی و پەروەردەكردنی پێویستییەكانە. 
بەم ال و ئەوال نایەتەدی، بەڵكو دەبێت شاعیر لەم دۆخی بوونی دەروونییەدا بژێت 
و بتوێتەوە و خۆی دابڕێژێتەوە و ببێتەوە دڵۆپە و بێتەوە ناو سەرچاوەی خوداناسین 

و خۆناسین و دەروونڕۆشنییەوە. 
ئەوجا ئەشقییەتی شیعریی خۆی دابڕێژێت. هەر ئەشقییەتی شاعیرانی ڕۆشندڵیشە 
شیعریان بە ڕووناكی هێشتووەتەوە، شیعریش لە دەركەوتنی خۆی بەردەوامە و بە 
هەموو شانازییەكەوە ڕێزێكی تایبەتی لێ دەگیرێت. من ئەگەر بیرێك و ئامادەیی 
زەینیم نەبووبێ و ڕووداوێك لە هەســتم ڕووی نەدابێت، بەهیچ شــێوە و شــێواز و 
بەهانەیەك شیعرم نەنووسیوە، كە خولیای نووسینیش دامدەگیرسێنێت و دۆخم بۆ 
دەڕەخسێنێت، لەگەڵ دەروونی خۆمدا زۆر تەبا دەبم و بەئارامی هەڵدەكەم. هێزی 
خود هەموو هاوسۆزییەكانم بانگهێشتی ڕەخسانی دۆخەكە دەكات. من سەرەتای 
شــیعر بە كۆمەكی سرووشــێكی نیمچە ڕوون، بەســادەیی دەكەمەوە و گرانایی و 
بەهــای شــێواز و ڕەگەزی كتوپڕی دەخەمە ناوەنــد و وەك ناوەندێك دایدەمەزرێنم، 
دووبارە سادەیی سەرەتاكە دەخەمەوە دوا وێنەشەوە. بڕواشم وایە شیعر دێت و خۆم 
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پیشــان دەدات. ئەوجا بەدوایدا دەچم و دەگەڕێم و كۆششــی بەرجەســتەبوونی بۆ 
دەكەم و وشــە زاخاو دەدەم و خوازیاری گەشەســەندن و نوێبەخشــی دەبم، هێڵێكی 
یەكگرتــووی شــێواز و زمانی تێدا دەخەمڵێنم. قەتیش ئــەو خۆفریودەرە نەبوویمە، 
ویستبێتم بەهۆی شیعرەوە دنیا بگۆڕم، بەاڵم ویستوومە دنیا كۆبكەمەوە و چاالكیی 
خۆمی تێدا پەرە پێبدەم. شیعری بێگەرد تەنیا لەسەر بنەمای جیهانبینی ڕووناكیی 
خۆتدا. خوداناســین و خۆناســین و دەروونڕۆشــنی، كە لە ئەزموونی ژیانەوە پێی 
دەگەین دێتە بەرهەم، دوای هاتنە بەرهەم بەڕەنگ و ڕوخساری خۆتەوە تێكەڵ بە 
ڕەنگ و ڕوخساری ئەوانی دیكە دەبێت. واتە: كولتووری كۆمەڵگای خۆت. ئەم 
جۆرە دۆخگۆڕین و گواستنەوەیە خەسڵەتی ئەدەبی ئێستێتیكییە و هێزی دەروونی 
بــە مــرۆڤ دەدات. هەنگاو بەهەنگاو خەســڵەتەكانی خۆی لــە دەروونی مرۆڤدا 
دەپارێزێت و بۆ قووڵترین گۆشەی دڵ دەگەڕێت و باری هەستیاری دەخەمڵێنێت، 

گۆڕانیش لەباری كامڵبوونەوە ڕوودەدات.
شــیعر جەنگێكی ســیحرییە و بە هۆیەوە گەیشــتم بە ماڵی گەورەی ژیان، زیاتر 
لە بۆچوون و شــێواز و حاڵ و بارەكانی تر، ئارەزووم بۆ خوێندنەوەی ئەو شــیعرانە 
گەرم دەبێت و پێیان دەدرەوشێمەوە و بەجۆر و جوانییان دەزانم، كە شاعیرەكانیان لە 
حاڵ و باری ناڕێكیی سیستەمی بەڕێوەبردنی واڵت لەناو كۆمەڵگای خۆیاندا 
دووچاری نامۆیی بوونە و پەنایان بردووەتە بەر تاراوگەی ناخ و پەناگا و مەئوای 
نــاخ، ئــەم پەنابردنــە ئازادییە، ئازادی تەواوی نووســین. لەم حــاڵ و بارەدا دەچنە 
قوواڵیی بەسەرهاتەوە و گۆڕانێكی قووڵی نیمچە ڕیشەیی فیكری و ڕۆحی لە 
شاعیردا خۆ دەردەخات. بەشێك لە خوێنەرانیش پێش هەموو شتێك بابەتی ئەدەبی 
بۆ ناوەرۆك دەخوێننەوە، بەاڵم من پێش هەموو شتێك ئەدەب بۆ ئێستێتیكای زمان 
و ئێستێتیكای ئەدەب دەخوێنمەوە و دەنووسم. هێزی ئەدەب هەر لە ناڵە و هاوار و 
دەنگی بەرزبوونەوەی كارەسات و نزمبوونەوەی كارەساتدا هێزی زرینگانەوەی پەیدا 
ناكات و دۆخ وەرناگرێت، هەروەها مانا بە باری یەكئاســتی ناخەمە ڕوو، بەڵكو 
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خوێنەر دەتوانێت لە ترپە و ئاوازی شیعرەكەدا، بە دەروونڕۆشنیی شكۆی شیعرییەوە 
بــۆی بگەڕێت، تەشــقەكە دەناســێت و مــەودای چێژ و بیركردنــەوەی خۆی، بەو 

مەودای چێژ و بیركردنەوەی ناسیویەتی بەپیت دەكات.
لــە شــێوەی دەربڕینــدا، ڕووداو و حاڵەت هێــزی زمان وەردەگــرن و دەیگوازنەوە بۆ 
هێزی ئێســتێتیكای ئەدەبی. هەوڵ دەدەم داوا و داخوازیی شــیعر لە زمان بزانم و 
لە گەنجینەی زمانی دێرینی كوردییەوە وشە و دانەپەیڤ بدۆزمەوە و ئەزموونی 
خۆمی پێ بەڕێوەببەم و لەگەڵ پێكهاتەی ڕێزمانی نوێشدا بیگونجێنم و ڕایەڵ و 
پەیوەندییان لە نێوان دروست بكەم. بە تایبەتی زمانی بەیت و شیعری كالسیكی، 
مەرجیــش نییە وەك ئــەو هەبووەی بەكارهاتووە بەكاری بهێنمەوە، بەڵكو دەیكەمە 
سرووشی هێزی زمان و بنچینەی پێكهاتە، دەتوانێت قووڵترین خاڵی ژیان بدۆزێتەوە 
و بەهرەی لێ وەرگرێت. شیعری بێگەرد لە پێكهاتەی زماندا خۆی دەخاتە ڕوو، 
زۆر بە كەمی لە ناوەندی شیعری كوردیدا ڕێكەوتی شیعرێك دەكەیت، شیعرییەتی 
تێدا بێت و بە ئاستێكی كەمی زمان خۆی خستبێتە ڕوو، هەروەها بەشێكی هەرە 
زۆری شیعری ئەمڕۆی كوردی ناشێت بە ئەدەبی خاوەن پنج و ڕەگ و ڕیشەیان 

دابنێین. دەشێت بە مەشقی ئەدەبییان دابنێین.
هەمــوو وشــەیەك توانــا و هێــزی ئێســتێتیكیی شــیعری تێدایــە بــۆ دۆزینــەوە و 
دەستنیشانكردن. وشە لە خراپ بەكارهێنانیدا هێزی ئێستێتیكی دەكەوێت و لە باش 
بەكارهێنانیشیدا هێزی ئێستێتیكی دەردەكەوێت. زمانی كوردی زمانێكی شیعریی 
دەوڵەمەندە و شاعیری لێزان و بااڵ بەرانبەری الرەمل و دەستەوەستان نابێت، هەروەها 
وشەش ناڕەنجێنێت، وشە هێزی شیعر دەپارێزێت و شیعرییەت دەبەخشێت. هەستی 
زمان فریای شاعیر دەكەوێت و هێزی خەیاڵی دەدرەوشێنێتەوە. زۆر پابەندم بە هێزی 
هەست و زمان و ڕێكخستنی پێوەندیی نێوان وشە و دەستەواژە و ڕستەوە، هەروەها 
بنچینەی شیعر هەست و زمان و مۆسیقایە، هەست و زمان و مۆسیقاش واتای 
نوێ لە واقیع و خەیاڵ دروست دەكات. لە هەندێك ڕستەمدا دەنگی مۆسیقا بە 
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ئاســۆیی دێتە گوێ، لە ڕســتەی ترمدا بە ســتوونی دەبیسترێت. ئەو مۆسیقایە 
بەدڵێكــی تــەواو كوردییــەوە لــە ناخــی خەڵك و قوواڵیــی زەوییەوە ترپــە و ئاوازی 
وەرگرتووە و هاوخەمی و هاوشادیی جیهانی پێكدەهێنێت و فۆرم دەگرێتە خۆی.

هەســت، وزە و تینــی كارا و كارامەیــی نووســینی ئەدەبییــە و بنەڕەتــی هەمــوو 
چاالكییەكانی شــیعرە. شــیعری هەستیش ڕەنگی ژیان دەداتەوە. هەموو مرۆڤێك 
خاوەنــی هەمــوو هەســتە سروشــتییەكانی، یــان النــی كــەم بەشــێك لــە هەســتە 
سروشتییەكانی خۆیەتی، بەاڵم هەموویان توانای باش بەكارهێنانیان نییە. جیاوازیی 
داهێنەر لێرەدا دەردەكەوێت. ئایا بە باشــی و ســادەیی ئەو هەســتانەی دەهێنێتە ناو 
نووســین و دۆخێكــی گونجاوی بۆ دروســت دەكات. شــیعری كــوردی بەچەندان 
ناو، كە هەســتە سروشــتییەكانی خۆیان باش و بەسادەیی بەكارهێناوە درەوشاوەیە. 
شیعری سادە وەك شەپۆلێكی هەستی دەبێت زۆر داهێنەرانە لە دۆخی هەستیاردا 
بنووسرێت و خۆی دابمەزرێنێت، زمان و هەستیش بگەیەنێتە ئەوپەڕی، دەنا ئاسۆ 
و دوورییەكــی نابێــت بــۆ لێكدانــەوەی جیاواز و ئاســتدار. نموونــە: دوو نامەكەی 
)نالــی( و )ســالم(، یــان )گوتم بەبەختی خەواڵوو(ی حاجی قــادری كۆیی، یان 
دوو گەشتەكەی ) گۆران(، یان )پایزی جاران(ی دیالن، یان )وەرە خوارێ ئەی 
خواكەی غەریبان لە كلكەی هەوری ئاڵەوە وەرە خوارێ(ی ئەنوەر قادر محەمەد، 
یان )كەوشەنی مەرگ(ی فەرهاد شاكەلی، یان )بتانەوێ و نەتانەوێ ڕۆژێ لە 
ڕۆژان نالی هەر بۆ شــارەزوور دەگەڕێتەوە(ی لەتیف هەڵمەت، یان )گورگ(ی 
محەمەد حەمە باقی، یان )كۆست و چرا(ی شێركۆ بێكەس، یان )هەولێر لە یەكی 
شوباتا(ی عەبدوڵاڵ پەشێو، یان )الوكی هەڵەبجە(ی ڕەفیق سابیر، یان )شەڕ(ی 
جەالل بەرزنجی، یان )باوێشكەكانی مێژوو(ی نەژاد عەزیز سورمێ. لە دەربڕیندا 
پڕاوپڕن لە تووڕەیییەكی ئاشكرا و ڕووكار و سادەن، بەاڵم لە دۆخی هەستیاری و 
داهێنەرانە بە سەرچاوەی ژیان و دڵپڕی كۆمەڵگاوە نووسراون و لێكدانەوەی جیاواز 
و ئاستدار وەردەگرن و ڕوخساریان شكۆی شیعرییەتی تێدا خەمڵیوە. بەوەی هەم 
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لەسەر زەینییەت و هەم لەسەر واقیع وەستاون و خوێنەریش ڕووداو و وێنە زەینییەكان 
قبووڵ دەكات. ئەمە مەترسییەكی گەورەیە و پێویستی بەئاگایییەكی قووڵ هەیە، 
لەسەر دوو ئاراستەدا كاربكەیت و خوێنەریش بخەیتە ئەو دۆخە هەردوو ئاراستەكە 
لە پلەی جیا جیا و وریاییدا وەربگرێت و بینینی خۆی لەناویدا ڕوون بكاتەوە، ئەم 
نموونانە ئەزموونێكی بیندراو و بەرجەستەن. لەگەڵ ئەم بیندراوی و بەرجەستەیەیدا 
كارامەیی ئەدەبیشــیان تێدا بەدەســتهاتووە. بە شــێوەیەكی بیندراو و بەرجەســتەش 
دەربڕین لە ناوەندی نەتەوایەتی دەكەن و ڕۆحی نەتەوە تێیاندا گەاڵڵەبووە و ڕەنگی 
ڕشــتووە. واتە: شــیعری بۆنە و ڕووداون. بۆیە ئاماژەم بەو دەقانە دا، چونكە لەم 
كۆشــیعرەمدا: )دواكەوتــن لــە كەشــتیی نــووح(. دوو شــیعریان بۆ بۆنــە و ڕووداو 
نووسراون: 1- مەسیحی دووەم ئاگری بۆ شاعیران لە خوداوەند دزی، بۆ كارەساتی 
شنگال. 2- لەناو چەند هەواڵێك هەواڵێك، بۆ كارەساتی كۆبانێ. خوێنەریش زۆرتر 
بە هەســتی مانا و نەتەوایەتی. نەك زمان و ئێســتێتیكی لەگەڵیاندا دەخرۆشێت. 
من بە بەشێك، بەشێكی دیاریكراوی هەست پێكردنەكانم ئاوێتەی ئەو دەقانە بووە، 
بەمەش خۆم بەشێوەیەك لە شێوەكان بە نووسەریان دەزانم. بەها و جوانییەكی پێویست 
و نایــاب هەیــە خــۆت بە نووســەری دەقی شــاعیری جگە لە خــۆت بزانیت. ئەو 
دەقانەی شاعیرانی تر خۆزگەیانە خۆیان بە نووسەری بزانن، بەها و جوانییەكی 
بێهاوتایان بەخشیوە و بوونەتە ئەفسوون و زایەڵەیەكی سەیر لە بوونی ڕۆشنبیریدا. 
ئەوە گەوهەری داهێنانە دەبریســكێتەوە شــاعیران بۆی غاردەدەن بیگرن و بە هی 
خۆیانی بزانن. ئەو شــاعیرەی گەرمایی ئەو خۆزگەیەی لە دڵدا خاو بووبێتەوە، 
شاعیرێكی كلۆر و مردۆخ و پووخە و دەمچەفت و هەستنەناس و خوێنتاڵ و وشە 

قەڵپ و قۆپیەچییە، پوختەكار نییە.
الی ئێمــە ژمارەیەكــی كــەم و دیاركــراو شــاعیرە هەرە نوێیەكانمان و چەند ســەد 
كەسێكیش بەرهەمی شاعیرە كۆن و ناسراوەكانمان دەخوێننەوە. من باوەڕم بەوە نییە 
هونەر بۆ هونەر، یان هونەر بۆ دەستەبژێر، یان هونەر بۆ كۆ و كۆمەڵگا، یان هەر 
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شتێكی لەم بابەتە و لەمە نزیك. هونەر، یان دەبێت نەبێ، یان ئەگەر هەبوو، دەبێت 
هونەرێكی پاك و بیركردنەوەیەكی بنەڕەتی ئێستێتیكیی پەتی بێت. هونەری پاك 
و پەتییش لەخۆیدا لەخزمەت كولتوور و كۆمەڵگای تەندروستە. ئەوی تر جۆرێك 
ڕووپۆشكردن و لەخشتەبردنە. بە هیچ شێوە و شێواز و بەهانەیەك بەئاسانی خوێنەر 
گیرۆدەی شــێواز و گیرۆدەی مانا ناكەم، دەمەوێت خۆی، خوێنەری نموونەیی، 
هەڵكۆڵین لە دەق و شێوازی نووسیندا بۆ هەستناسین و گیرۆدەیییەكانی خۆی 
بكات. شاعیری ڕاستەقینە سەربەالیەنێكی سیاسی، یان ڕەوتێكی سیاسی كار 
ناكات، بەاڵم دژی ناپاكیی نەتەوەیی و كۆمەاڵیەتی و ئێستێتیكی كاری ئەدەبی 
خــۆی بەڕێــوە دەبات. لەناو جەنگەی ئاڵۆزی سیاســەتدا، الیەنگیری ئاشــتی و 
لێبووردەیی دەكات. شیعری من بە تین و تاوی هەمەچەشن دەربڕینی لە شەڕی 
ناوەكی كردووە و لە زۆربەی زۆری ئەزموونیشــمدا تیشــكدانەوەی هەیە، بەاڵم لە 
هەموویان دەركەوتووتر دەقی: )مەرگی ئاوێنە(یە، وێنەیەكی لە بیرنەكراو لە تاوان 
پیشان دەدات و چەندان پرسیاریش لەبارەی جەنگی تاوان و بوون دەهێنێتەكایەوە. 
هۆكارەكەشــی ئەوەیــە، كــە شــەڕی ناوەخۆیــی وێرانــكاری لــە ڕۆح و فیكــری 

كۆمەڵگای كوردی دروست كرد، ناخی كەواند و خستیە دۆخی هەڵوەشانەوە. 
هەمیشە بەو بارەشدا كارم كردووە وێرانكارییە ڕۆحی و فیكرییەكان لە ئێستێتیكای 
ئەدەبدا گەش بكەمەوە و دۆخی ئاشتی و لێبووردەیی وەك خاڵی پەیوەندی و بینین 

بهێنمە ناوەند.
لە شــیعردا بیرێك هەیە، تایبەتە بەشــیعر خۆی. نە فەلســەفەیە. نە زانســتە. نە 
ئایدیۆلۆژیایە، بەاڵم پێكهاتەكانی شــیعری هەموو تێدا ڕســكاوە و زەینی شاعیر 

دەپارێزێت. 
دەســەاڵت، دەسەاڵتســاالری، یان دەسەاڵتســەروەری یەك شتی لە شیعر و شاعیرە 
سیاسەتخواز و ڕەسمییەكان داوایە، كە لە بەرژەوەندیی ئەودابن و ئەدەبێكی مەبەست 
سیاســی بەرهەم بهێنن. ئەدەبی مەبەســت سیاســیش كاردانەوەیە بەرانبەر هۆكار. 
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شیعری بێگەردیش یەك ئەرك كرۆكی بێگەردی دەستنیشان دەكات، كە لە پێناو 
ئێستێتیكای زمان و ئێستێتیكای پەتیدا كاری خۆی بەڕێوەببات. هێزی هەستی 
مرۆڤانەی بەهۆی هێزی زمان لە هێزی وێنەدا پێشان بدات. زمان و مۆسیقا و 
وێنە سێ گۆشەی ڕووناك و گرینگن بۆ شیعری بێگەرد و خوداناسین و خۆناسین 
و دەروونڕۆشــنیی شــاعیر. دەســەاڵت زۆر بەڕێكوپێكی و لێزانانە و بەمەرام كار 
لەسەر هەڵكۆڵینی كرۆكی شاعیری ملنەرم دەكات بۆ مەرام و ئەو تێگەیشتنەی 
خۆی. هەر شــاعیرێك خراپ بنووســێت و زمان خراپ بەكاربهێنێت، خیانەتكارە 
لەگەڵ خاك و كولتوور و كۆمەڵگادا، چونكە زمان تاكە بەروبووم و سەرچاوەی 
خاك و كولتوور و كۆمەڵگایە. شاعیری داهێنەر ڕووداوە ورد و دیاردەكانی ڕۆژانە 
دەگوازێتەوە ناو هەستیاریی زمان و لە شیعرییەتدا دایدەمەزرێنێت. لە ئەدەبی ئێمەدا 
زۆر شاعیر هەن زۆر ملنەرم و سیاسەتخواز و دەسەاڵتین. بەوەی لە پۆستی بەرز 
داندراون. ئەگەر ئەو پۆســتە بەراورد بكرێت بەوەی ئایا بەهۆی ئاســت و توانای 
ئەدەبی وەریگرتبێت. ئەوەت بۆ دەردەكەوێت سەدا سەد لە جێگای شیاوی خۆیدا 
نییە و زۆر نابەجێ و السەنگیشە، چونكە شاعیری لەو زۆر بەتواناتر، لە ڕووی 
ئێستێتیكای زمان و ئێستێتیكای پەتیدا هەن لە پێچانەوەی دەسكە سڵقێكیشدا 
جێگایان نابێتەوە. ئەم كردە و كار بۆكردنە، بوونەكەی لەســەر شــێوازی تاكتیكی 
سیاســەت و دەسەاڵتســاالری، یان دەسەاڵتسەروەری وەستاوە و بەڕێوەدەچێت. نەك 
ڕۆشــنایی بەرهەم و بوونی ئەدەبی و پاراویی ئەزموون. بڕواشــم بەو شــاعیرانەی 
شیعری مەبەست سیاسی دەنووسن نییە، كە دەڵێن: ئەگەر گۆڕانێك لەناو كۆمەڵگا 
ڕوونەدات و ژیان بەرزی و نزمی تێنەكەوێت، شــیعر شــتێكی نابێت بیدۆزێتەوە. 
ئەدی لەم حاڵ و بارەدا كاردانەوەی هێزی نامۆكردنی زمان و هێزی خود و هێزی 

خوداناسین و خۆناسین و دەروونڕۆشنی چییە.
لە دنیادا تەنیا یەك شــت نایەتە دی. ئەویش ئەو شــتەیە، كە لە دڵەوە كۆششــی 
بۆ ناكەیت. مرۆڤ گەردوونێكی بچووكە لە نووسیندا، كۆمەڵگا گەردوونەكەی 
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دەناسێت و دەیكاتەوە. لەو كاتەوەی ڕاست و چەپی خۆمم ناسیوە و هەستم كردووە 
چی دەمخاتە سەر دۆخی خۆدەستنیشانكردن، دەسەاڵتی ڕووناكیی شیعر بانگی 
ناوخۆی كردووم و هەستم كردووە مانەوە لەناو ئەو ڕووناكییەدا، مانەوەی بوونی منە 
وەك مرۆڤێكی هەستی و خوداناس و خۆناس و دەروونڕۆشن. بۆیە تەواوی وزەی 
خۆم بۆی تەرخان كرد و هەموو شتێك و خولیا الوەكییەكانم پەراوێزخست و چوومە 

ناو دەسەاڵتی نووسینی بێگەردەوە.
ئەم بڕیارە و چركەساتی ئەم بڕیارە، ئاكام و ڕووداوێكی زۆر گرینگە بۆ نووسین و 
خۆدەستنیشانكردن و بەردەوامی و خستمیە سەر دۆخی نووسین و مانەوە و جۆرێك 
بەرپرسیاریەتی ئێستێتیكیی ئەدەبی. هەموو شیعرێكی ئێستێتیكی جۆرێكە لە 
بیركردنەوە و ئاكامی بیركردنەوە، بیركردنەوەش وەك ناوەندێك وەردەگرێت و هەست 
دەخاتە جێگای هێما و مەجاز، هەروەها ئەدەبی ئێستێتیكی دەربڕین لە دڵەڕاوكێ 
دەكات و ڕووبــەڕووی بــوون دەبێتــەوە، دڵەڕاوكــێ بەرانبــەر بــەرزی و نزمییەكانی 
ژیــان، لــە هەندێــك حاڵ و باردا مانا لە ژیان وەردەگرێتەوە و دەیكات بە شــتێكی 
هیچ و پووچ و بێبایەخ، لە هەندێك حاڵ و باریشــدا دەیكات بە ســەرچاوەیەك و 
پلەیەكی درەوشــاوەی شــیعرییەت و دۆزینەوەی گەوهەری نادیاری. ئەگەرچی 
دڵەڕاوكێ لە ئەدەبی كارادا پرسێكی دێرینە و بەردەوام لە بوونی شاعیردا بەرانبەر 
شتێكی نادیاریكراو، یان ئایندەیەكی میتافیزیكی دووبارە دەبێتەوە، هەروەها هانا و 
پەنایەكی ئەزەلییە بۆ شاعیری هەستی. من زۆر لەگەڵ دەقەكانمدا دەمێنمەوە. لێرە 
وشەیەكی دەگۆڕم و لەوێدا جێگۆڕكێ بە ڕستەیەكی دیكەی دەكەم و پێكەوەیان 
دەبەستمەوە و بیر لە هێزی زمانەوانییان دەكەمەوە. پاشان بیر لە پەیوەندیی وێنەكان 
دەكەمەوە و بیر لەوەش دەكەمەوە بزانم ئەوەی بیرم لێی كردووەتەوە ئەم دەقە ئەوەیە، 
یان دەقێكی ترە و ئەفســوونی زمان و هەســت لە كاتی خورپەی نووســیندا خۆی 
زاڵ كــردووە، بــەاڵم دامەزراوەكــە ئــەو بناغەیەیــە، كە یەكەم خورپە لە شــیعردا بە 
ڕوونی هەست پێدەكرێت و وەك ناوەندێك دەمێنێتەوە و ڕەگ بە تەواوی جەستەی 
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دەقەكەدا شــۆڕ دەكاتەوە، وەك هێزێكیش ڕایدەكێشــێتەوە ناوەوەی خۆی و زاخاوی 
دەدات. ڕەشنووس لەسەر مێزی نووسینمدا زۆر دەمێنێتەوە و كەڵەكە دەبن، چەند 
بمێننەوە ڕەنگیان جوانتر دەخەمڵێ و هۆگریم بۆیان زیاتر دەبێت. دەقم هەیە دە جار 
زیاتر نووسیومەتەوە. لە دوا پاكنووسدا بە هەموو ڕەشنووسەكاندا دەچمەوە، بەیەكیان 
دەگرم و ســوودی زۆر لەم پێداچوونەوە و پێكگرتنەدا وەردەگرم. وێنە هەیە دوای 
ئەم هەموو ئاڵوگۆڕییە، وێنەی یەكەم ڕەشنووس دەهێنمەوە و لەسەر ئەو سەقامگیر 
دەبم و ئەوانی تر دەخەمەالوە، بۆشم دەردەكەوێت یەكەم داڕژان لە شیعردا دەگمەن و 
گرینگە، پێداچوونەوە و پێكگرتنی دەقیش بۆ مشتوماڵكردن و جوانكاریی هێندەی 
نووسین، دەگمەن و گرینگە. نووسین خۆی پێداچوونەوەیە بە خوداناسین و خۆناسین 
و دەروونڕۆشنی، هەروەها پێداچوونەوە پشووی دوای نووسینە و خۆشیبەخشترین 

چركەساتی شاعیرە و هەموو خۆشحاڵییەكانی تێدا كۆ دەكاتەوە. 
زیاتر لە پەنجا ســاڵ بەســەر مەرگی )گۆران(دا تێپەڕیوە، كە )1962/11/18(
ە. تا ئێستاش لێتۆژینەوە گرینگەكانی لەبارەی شیعری نوێی كوردی پێشكێش 
كراون. ئەوانەن، كە لەبارەی گۆرانەوە نووسراون، هەروەها خوێنەریش، یەك لەوانە من 
بەتەواوی هەستەكانمەوە گوێ لە ترپەی دڵ و ناخی بەهێزی دەگرم و سرووش لە 
ڕۆحی گەرم و درەوشاوە و ژیان تێگەڕاوی وەردەگرم. كەواتە: تاكو ئێستا ڕێبازی 
گــۆران، ڕێبازێكــی دان پێدانــراوە و قۆناخــی حەفتا و هەشــتاكان و ئەوانی دیكە 
بە شــێوەی دامەزراوی گۆران دان پێدانراو نین، یان خەســڵەتە گرینگە زمانی و 
ئێستێتیكایییان دەستنیشان نەكراون، یانیش شاعیرێكی گۆڕانكار و بەزەبر لە كێشی 
گۆران پەیدا نەبووە، یان قۆناخەكان قۆناخی بە كۆن و چەند كەسانێك لە بنیادنان و 
سیما داڕشتنیان هاوبەشن، بۆیە بایەخدانەكە دابەش بووە بەسەر كەسە هاوبەشەكان، 

تاك وەك دیاردە و ڕووداو دەرنەكەوتوون.
ئەگەرچی من بڕوام وایە شیعری بێگەرد سەر بە هیچ قۆناخ و قوتابخانە و ڕێباز و 
بزووتنەوەیەك نییە، بەرهەمی ئەزموونی تایبەتیی شاعیری ڕاستەقینەیە لە بەهرەی 
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ئەدەبی و چێژی ئەدەبی و دۆزینەوەی ئێستێتیكای ئەدەبی و نامۆكردنی زمان، 
هەروەها بڕواشم بەوەیە دەبێت شیعرێكی تر. واتە: شێوازێكی تر لە شیعری كوردیدا 
سەرهەڵبدات. شیعرێك ببێتە سەركێشییەكی درەوشاوە بۆ ئەو جۆرە شیعرەی هەیە 
و لە ناخەوە ڕایوەشێنێت و ئاگایییەكی ئێستێتیكی و نامۆكردنی زمانی بداتێ. 

ئەم سەركێشییە پێویستە لە هەموو سەردەمەكان سەرهەڵبدات و بەردەوامی هەبێت. 
زۆر لەگەڵ ئەوەدام سەركێشییەك سەرهەڵبدات و شیعری نەوەی ئێمەش ڕاوەشێنێت 
و ببێتە ئاماژەیەك بۆ گۆڕانكاریی شیعری. هەڵبەتە ئەم گۆڕانكارییە بە چێژی 
زمان و چێژی ئەدەب دێتە ئاراوە. نەك وەك گۆڕانكارییەكی مەبەستدار و نەخشە و 
پالن بۆ دانراو. واتە: ئەزموونی ئەدەبی زاخاوی بدات. شاعیری گۆڕانكار لە خۆڕا 
و بەڕێكەوت و ئەڵاڵخودایی نابێتە گۆڕانكار، بەڵكو پێویســتی بە ڕێكخســتنی 
سیســتەمی نــاخ هەیــە. من جیاوازیی زۆر جوان لە نــەوەی دوای خۆم دەبینم. لە 
هەندێكیان وەك جیاوازی و لە هەندێكیشیان وەك داهێنان. هەمیشە بە بینینی ئەم 
جۆر و جیاوازییانە دڵخۆش دەبم. بەهیوام نوختەی بینینی خۆدەستنیشانكردنیان بە 
بەخششتربێت بۆ بەخشینی ڕووناكیی شیعرییان و مستەكۆڵەیەكی ئێستێتیكیش بن 
بۆ ئێمەمانان. شاعیری جیاواز: )ئاریان ئەبووبەكر( لە ساڵی 2013 لە سلێمانی، 
لە حەڤدەیەمین فێستیڤاڵی گەالوێژدا، شیعرێكی بە سەرناوی: )قاچ، ئوتۆمبێل( 
خوێندەوە )من و ئیسماعیل حەمەئەمین( لە شكۆی ئەم شیعرەدا لەناو جەماوەر 
هەســتاینەوە و بەپێوە وەســتاین تا شاعیر لەســەر شانۆكە هاتە خوارەوە لەناو هۆڵدا 
لەسەر كورسی خۆی دانیشت، یان یەكەم كۆشیعری چاپكراوی ئەم دوو شاعیرە 
الوە: )بــە 14 ڕێــگادا: ڕێبیــن ئەحمەد خــدر- 2012، حكایەتی قوڕ بە قەڵەمی 
خەوننــووس: دالوەر ڕەحیمــی- 2013(، كــە ڕوونكردنەوەی شــیعرییمان دەدەنێ و 
خۆدەستنیشانكردن تێیاندا ڕوونە و دەمانبەنە ئەم دیو و ئەو دیوی میتافیزیكا و 
واقیعــەوە. ئامــاژە و دەنــگ و ئاوازی زیندووكردنــەوە و زیندوو ڕاگرتنی زمان بە 
هەموو پێكهاتەكانیەوە دەخەنە زەینی ڕستەوە و لە وێنەكاندا كۆدەبنەوە، پاشان دەبن 
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بە خودی ڕووداوە وێنەیییەكان و بنەماكانی تێگەیشتن و خۆ دەستنیشانكردن. 
جا نازاندرێت دوای ئەم دەقانە، پەرە بە بەهرە و توانایان دەدەن و لە هەر الیەكیانەوە 
تێیان بڕوانین سەدا و ئاوازی جیاوازی تایبەتی خودی خۆیان، ئێمە وەك الیەنگری 
داهێنــان دەهێڵنــەوە، یان لە ڕووبەرێكی دیاریكــراودا دەمێننەوە و خاڵی پەیوەندیی 
داهێنــان دەپچڕێنــن، خوێنــەری نموونەییش بە دوایاندا ناچێــت و پەیوەندییان پێوە 
ناكات.بەدرێژایی ئەو ســی و چەند ســاڵەی ســەرقاڵی شــیعرم، خۆم لە دوو شــت 

بەدوورگرتووە و لێیان دەسڵەمێمەوە.
یەكەم: چاوپێكەوتنی ڕۆژنامەوانی.

دووەم: وەاڵمدانەوەی ئەو نووسینانەی بە هەڵە لە ئەزموونی من دواون.
تەلیسمی ئەم نهێنییەشم بۆ ناشكێت. باشیش لەوە گەیشتووم هەڵەی كوشندەی 
نووســەر ئەوەیە خۆی ســەرقاڵی هەڵەی نووســەرێكی تر بكات. ڕەنگە هەر ئەم 

تێگەیشتنەشم بێت تەونی نهێنیی ئەم ترسەی بۆ چنیبم.
یەك لە چێژە ئەدەبییەكانم بێ ئەوەی خۆم هیچ ویست و دەسەاڵتێكم تێیدا هەبێت، 
هەڵدەبزڕكێت. بەوەی هەركاتێك شیعرێك بۆ گۆڤار، یان ڕۆژنامەیەك دەنێرم، دوای 
ماوەیــەك باڵودەكرێتــەوە. هێنــدە بە باڵوكردنەوەكــە دڵخۆش دەبــم و دەكەومە حاڵ 
و بــاری ئارامییــەوە. هێنــدەی تریش دڵگران و ســەغڵەت دەبم بــەوەی دەبینم وەك 
هاوتایــەك هێڵــكاری لەگــەڵ باڵوكراوەتەوە و چووەتە كۆڵی شــیعرەكەوە. هەندێك 
جاریش هێڵكارییەكە زۆر نایابە و وەك بابەتێكی سەربەخۆ چێژی لێ وەردەگرم و 
لە هێڵ و هێمای ورد دەبمەوە و دەچمە ناو كەشێكی ئێستێتیكیی زۆر تایبەت و 

سیستەمی بیركردنەوەی ناسینی زمان و زمانناسی هێڵكارییەوە.
من بڕوای تەواوم بەوەیە شــیعر خۆی هێڵكارییەكی هەســتییە و تێیدا خودێكی 
خوداناس و خۆناس و دەروونڕۆشن دەردەكەوێت. نەشیاوە هێڵكارییەكی تری بخرێتە 
پاڵ و قەرەباڵغ بكرێت و لەبەریەكیان ڕابگریت، چونكە هیچ پەیوەندییەكی گرینگ 
و جووڵە و ژیانێكی تازە و ئاشكراكردنی هێڵ و هێمایەكی شاراوە نادەن بە شیعرەكە. 
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شیعر و هێڵكاری هەریەكەیان خاوەن گۆشەی بەهێزكردنی تیشكی چاو و نیشانە و 
پێكهاتە و ناوەندی ڕوانین و هەست و فامكردنی خۆیانن، بەهۆیەوە زمان و ئاخاوتن 

و هێڵ، كە بوونەتە بابەت دەستنیشان دەكەن. 
لــە هێــزی دەربڕینــی خۆیاندا، هەریەك ســەربەخۆیی خۆیان لە پێشــكێش كردندا 
دەپارێزن. هیچیان بەهۆی ئەوی تریانەوە هێزی دەربڕین و ئێستێتیكی وەرناگرن و 
ڕووناكییان داناگیرســێت. هەرچەندە بۆچوونم بەرانبەر هێڵكاری ڕوون و ڕەوانە و 
پەنهان و شاراوە نییە، بەاڵم ڕۆشندڵ دەبم بزانم شێوەكارەكە تێگەیشتنی بۆ شیعر 
چییە و چ پەیوەندییەكی پێیەوە هەیە. شیعریش لە چاوی ئەودا چۆن دەردەكەوێت. 
شــیعر هەیــە لــە چەنــدان وێنە و دەربڕیــن و بیروبڕوا و فەنتازیــادا پێكهاتووە. ئایا 
هێڵكارییەك دەتوانێت ببێتە دەربڕینی بیروبڕوا و ئێستێتیكیی هەموو ئەو وێنانەی 
شــیعرەكەیان پێكهێناوە. تكام وایە لەو گۆڤار و ڕۆژنامانەی شــیعریان تێدا باڵو 
دەكەمەوە، تا بكرێت هێڵكاری لەگەڵ دانەنێن، چونكە نەشیعر و نەهێڵكارییەكە 

دنیا ناخەنە ناو لەپی دەستمانەوە، بەڵكو نیشانەكانی ئەم دنیایەن. 
لە شــیعردا بیرێك هەیە، تایبەتە بەشــیعر خۆی. نە فەلســەفەیە. نە زانســتە. نە 
ئایدیۆلۆژیایە، بەاڵم پێكهاتەكانی شــیعری هەموو تێدا ڕســكاوە و زەینی شاعیر 

دەپارێزێت. 

 مایسی 2014 هەولێر
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 1 
ترسی دڵ ناشاردرێتەوە و دەستم لە خۆم بەرزكردەوە

چەقۆ لە جۆگەلەی سوور 
لە هەڵم و هااڵوی گەرمیدا بریسكەی كوژایەوە 

برین بەگەرمیی خۆی دەخرۆشێ و سەد چاوی لێ دەڕوێ
هەموو شتێك بەدڵخۆشی تەڕبووی بەرباران 

بەرەو ئاكام سەر و زمانی هەڵپەسێردراویان دەكرێتەوە 
ئاكامی دۆزینەوەی یەكەم لەخاچدراوی ناو ڕێگاكان

پرسیار لەبارەی ژیان لە ڕێگای چوونە بەهەشت و دۆزەخەوە 
پیاڵە بەدوای یەكدا بەتاڵ دەبن 

پێشوازی ڕژانی خاڵ 
لەسەر پیتەكان
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ئاوازیش بەدوای ئاوازدا دێت 
هەموومان لە ئاگرودووی بە ئاســتەم و ئەسپایی گەشبووەوەی شەوانی 

زستان دەپرسین 
لە كۆچی دواكۆچدا 

ڕێگای بەهەشت و دۆزەخ ئاڵۆز دەبن و حەفت ڕێگا دەڕژێنە ناوی
ڕەوانبێژی بەهرەمەند واچاكە تاوی غارت بوەستێنیت و بگەڕێیتەوە 

قۆزاخەی گیان وەبەرهاتن و گیاندان و دروود و كۆكردنەوەی بەردەپیرۆزە
ئەوەی بیستووتە دەیبیستییەوە و زایەڵە و زەنگوڵەی بەهێزترە

هەریەكەمان دەچینە سەر كانییەكی بە شنەشن دەست و پەنجەمان لە 
ئاو پشوو پێدەدەین
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ئاو هەموو ڕەنگێكە و هەموو شەوێك ڕوخساری خۆیمان نیشان دەدا 
هەر نەشمانزانی كامە ڕەنگە ژیانی لەناو جێبهێڵین

دەمەوێ كڕنووش ببەم و ئەژنۆم ناگاتە زەوی
شارە دێرینەكانی سەر ڕێت 

لەبن باڵی چۆلەكەیەكی خەواڵوودا پێچراونەتەوە 
گەشتیان لەناو هێلكە شەیتانۆكەدا

ملی بێزاری دەسووڕێنێت و بەفریان ئاوی كەوتووەتە بنی
گیان لە دەست هێلكە شەیتانۆكەدا ڕزگاری نابێت 

ڕەگی دڵی یارانی ناوچەوان ئاڵووااڵ و تیشكی خۆشحاڵ و خرۆشاو 
ئەم زەوی و پەنجەرە و بان و خانووە پیرۆزكە 

وا بكە خەونی تۆم بێتەدی و مانگی فرۆشراو بكڕمەوە 
بیریش لەو شتانە بكەرەوە 
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لەبارەیانەوە نەدواوی 
ئەستێرەیەك وا دەڕژێ و بە دەست و دیارییەوە پێشوازی دەكەم 

قورئانی دووەم بۆ من دادەبەزێ و فوو لە هەموو كونی شمشــاڵم جەزبە 
گرتوویەتی 

گیانی بەرەو پیرەوە غاردان بەهێزە و سووك دێ و دەچێت 
هەموو شتێك دەزانێ و هەموو شتێكیش دەناسێت

خوێنی ئاخۆ چ خۆشی و الوانەوەیەكە 
لە دەمار و گۆشتی ڕەوانبێژێكی بەهرەمەنددا

بووەتە ڕووداوی ساڵ و سەدە و ئەزەل
دەموچاوی زەوی كردووە بە ڕووتەختی پارێزراو

تا ئاســمان بە شــكۆی ئەو پێروو و حەوتەوانە و كاكێشــانەی بۆ ئێمە 
هەاڵتوون 
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ئەمەكی بیرەوەری و نمەكی دارەدارەی منداڵی ســەر ســینگی لەسەر 
بخوێنێتەوە

ڕەوانبێژی بەهرەمەند چووەتە بۆنی دڵپڕیی 
بریقەی ئەڵماس و كاتژمێرەكانی تاریكی سەیر و سەمەرەی ژیانەوە 

ئەو شەوەی ئەستێرەی سەربانی ئێمە دایە كزی 
من خۆم ڕاگرت تا بۆنی دڵپڕیت لە ســییەكانی شمشاڵدا تەواو پێگەیی و 

ڕسكا
بێ هوودە نەبوو خرۆشانم 

مانگ بە دوای خۆی بانگی كردم و شانیم ماچ كرد
لە هێالنە و هەوارم مایەوە
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2
ئەم ڕێیە مردووە و بەتاڵییەكی سارد سەر و زمانی گرتووم

كفنی ڕەوانبێژە بەهرەمەندەكە تەڕ بووە 
دەیهێنمە بەر سۆبە و هەڵیدەخەم پرچی خووساوی خۆم و كەسكی نەزر 

و نیازیش وشك دەكەمەوە 
واڵتم چووەتە كەژاوەی جەژن و جەنگی ئایینەوە 

زێرابی پەنگخواردووی ناخی دەروونزۆڵ تەقی 
ئەم دەست و ئەو دەستی پیس كرد 

ئەم دەست و ئەو دەست 
داری پڕ كۆتری لێیە و دڵتەنگن

داری پڕ كۆتر دڵی لەناو دەڕوێ و خورپەی لەسەر دەگیرسێتەوە 
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جاڵجاڵۆكە بە گەردەنی دەروونزۆڵەوە تەونی چاووڕاوی چنیوە 
چاودێری بەرزی و نزمیی كۆتایی ڕۆژەكان دەكەم

ڕێ دەهێنمەوە ماڵی مەحاڵی هەزار ڕەنگ 
بیرم لە كۆشــك و تاجی ناو فنجانــی قاوەگــرەوە و زەردایی دەنووكی 

پەڕەسێلكە ڕوون دەكەمەوە
لێوی ئاسمانیم بە گزنگی یەزدانی دەكرێتەوە 

ڕازی دێوڕەوشت دەشكێت
واڵتی كەژاوەی جەژن و جەنگی ئایین 

گەلێك باریكە هێڵ لە ڕوخساری خۆی دەبینێت
ڕێبواران هێزی خۆیانی تێدا بەدەست دەهێننەوە
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3 
ئەسپێكی تۆڕ لە دەشتێكی بێ بەاڵدا 

داوای هاوڕێیەتی كەروێشكە خاتوون و تاژیی خۆشڕست دەكات 
حەزیشی لەو ژنە كەزی گەرمە كردووە 
سەرپشت و گوڵینگەكانی نەخشاندووە

لە دەنگی فڕۆكەش دەترسێت
لە بێدەنگیی كۆڕی ماتەمینیشدا ئەستێرە نیشتووەكانی سەردەستی 

لە هەناسە و چاوی نزیك دەكاتەوە
چ بۆنێكــی لێ دێت قۆزاخــەی گیان وەبەرهاتن و گیانــدان و دروود و 

كۆكردنەوەی بەردەپیرۆزە
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4 
لە ناوەڕاستی تەمەنم

تیشكی ناوەڕاستی ئاسمانیشم لێدەدات و پشتێنەمە 
هەرچی لە دەروونڕۆشــنی هەمە لە چاوی ســارد و سڕ و گەرم و گوڕی 

ژیان فێری بوویمە 
گوێی لێ دەگرم و گوێڕایەڵیم 

تیشــك دووربەدوور ناناســرێت ئەی جانەوەری كێوی و باڵندەی ڕەشی 
جەنگەڵ 

دوور لە ماڵ ڕێگا نابڕم
ئەو ماڵ و ڕێگایەی هەمیشە لە مرۆڤدا پڕ ڕەنگن 

گوێم هەیە و چاو 
بولبول و گوڵ هاوساڵ و هاوسەروا و هاوماڵن

ڕۆژیش بە ناچاری هەڵنایە
كەســیش لەناو خۆر بەند نییــە و دەنگی گۆرانییەكــی بێباكیش نزیك 

دەبێتەوە
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5 
لە مردندا خودا خۆیت پیشان دەدات و هەردووكتان تاسەی غەریبیكردنی 

یەكتریتان دەشكێ
ڕەوانبێژی بەهرەمەند بەرلەوەی مردن بتكاتە ئەفسانە 

لە ستایشیدا وتووێژ لەگەڵ خەیاڵ و خوێن بكە و ڕوخساری ڕستەیەك 
لە دەستنووسی سروشت سوور بكە 

شەو پەنجەرە باڵی باڵندەی دڵتەنكن 
پێروو و حەوتەوانە و كاكێشــان بەناویدا تێدەپەڕن و دێنە ســەرگوڵی 

دەممان
چ بۆنێكــی لێ دێت قۆزاخــەی گیان وەبەرهاتن و گیانــدان و دروود و 

كۆكردنەوەی بەردەپیرۆزە
ڕەنگ و ڕووناكی خۆم بەدەستی خۆم بەرزدەكەمەوە

بەرزایییەكان بە گزنگی یەزدانی شكۆفە دەكەن 
بۆ درەوشانەوە بە هێمنی بەسەر قاڵدرمەدا سەردەكەوم

بە هێمنیش بۆ ئاهەنگتان پێیدا دێمە خوارێ 
ڕەنگی درەنگ وەختی بەختەوەریم ناسی

ڕەنگی بەختەوەری لە خوێنی نەرم و نیانی گەنم ڕەنگەوە
دادەبەزێتە دڵی نۆبەرەی خێزانێكی دوو پەنجە شەختە لەسەر ناوچەوان 

بەستوو



سەباح رەنجدەر

         دواكەوتن لە كەشتیی نووح

235

لە ناو و ناوبانگی شەرابێكی خواردووەتەوە 
چرا بەناو ڕیشاڵی هاتوچووی كردووە

ئاڵۆزی ئەفسانە و دەستنووسی سروشت دەكرێنەوە 
لە چاوترووكانێكدا زیندوو هەموو لە دایك دەبنەوە و دەمرن

ئاوازی نەرمیــش لەناو قیــژە و هەراوهۆریا گۆرانیبێــژ جێدەهێڵێت و 
تەزبیحەكە دەپسێ
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 6 
ڕێگا چاوەڕوانە دەنگی گۆرانی ڕێبواران دڵی بكوڵێنێت

بیریش لــەو ڕێگایانە دەكەمــەوە پێیاندا نەڕۆیشــتووم و گۆرانیم تێدا 
نەگوتوون

ئەگەر پێیاندا بڕۆم و گۆرانی تێدا بڵێم 
دەبێ بەتەنیا بیانبڕم و هەوڵی پێوانەیان بدەم

ڕێگا لەژێر پێمدا تەواو نابێت و قسەی دڵم لەناویدا ڕژاندووە 
من لەناو ڕێگایەكدا تازە باران تەپوتۆزی مراندووە 

لە جەنگــی ڕووناكیدام و لەبەر ڕوونیی ئــاو و ئاوێنە و چرای دڵگەرمدا 
پرچم شانە دەكەم 

ڕێگا لە ئارامییەكی ڕۆشن ترسێكی بەدڵداهات 
یاریم بە ئاگری نیوە و ناتەواو كرد و پاشماوەی خۆڵەمێش دروست نەبوو 

ڕێگا دووبارە بمخوێنەوە و ڕوونیی ئاو و ئاوێنەم بدەرەوە دەست 
برینەكانم ڕوونیی ئاو و ئاوێنەن

بە ئاسانی خاڵ و پیتیان لێكدەدرێن و قەتماغەی خۆیان دەناسن 
ڕێگاكان بەدوای یەكدا تێناپەڕن 

دەڕژێنە ناو یەكترەوە و چاووڕاویش لەیەكتر ناكەن
دەستی ملی یار و دەستی ملی گۆزەن

ئەو كاتانە دەڕوانمە شێوەكارێك ڕووتەختی پارێزراوی بەخشیوە 
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ئەستێرەی كەمدوو و مانگی خۆشڕوو 
دەستی خوماریان بۆ ڕەنگ لەسەر گرتنەوەی خۆش كردووە 

بە ماڵی مەحاڵی هەزار ڕەنگت
ڕادەهێننەوە و دەتگەڕێننەوە الی درەختە پێست تەنكەكان 

وێنەی ئەو ئەسپە باڵدارەی لە ئاسمانی نەوی چێشتەنگاودا كێشام
سەمای جۆراوجۆری چێشتەنگاو 

كرانەوەی پێڵووی نۆبەرەی خێزانێكی بەختەوەرە
هێڵی وێنەكێشان درێژدەبێتەوە 

تا بنی چیا لەناو ڕووباری هەناسە خۆشدا 
ئەسپی هەناسە خۆشی ناو تابلۆیەكەم 

تكا دەكەم خۆ لە ڕێگای دەست لەسەر دڵ داندراو ال مەدە و بڕۆ ئەوپەڕی 
چاوەڕوانی 

خودا هێشتان دڵی بە ڕووناكیی ناوچەوانی مرۆڤ خۆشە
ڕۆژ و حەفتە و مانگ و ساڵ خەرمانەنی سێبوورین 

ئاوی ئاگر دەبەخشنەوە و ئاگریشیان لێ دەبێتەوە
ئەو ڕێگایە نەمــردووە تاجی بزمارڕێژ الدەدا و بە گەنجینەی نەترووكاوم 

دەگەیەنێ
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7 
خودایە بە دڵخۆشــییەكی كتوپڕ دەشــڵەژێم و قوڵفــی هەموو گۆزەی 

مەیەكانت ماچ دەكەم
بەهرەم بكە سرووش و تەنیا و شكۆمەند خۆم لە ماڵی تۆ ببینمەوە 

تا دیاری لە ئاسوودەیی زەوی وەرگرم
شادمانی دەدەم بە هۆگرانم و بەرەو ڕۆشنایی دەڕۆم 

ڕۆشنایی بە تەواوی هێز و بەهرەی خۆیەوە 
لەگەڵم دەبێت و ڕێگای نییە بۆ ماڵی خۆڵەمێش

لە ســەرەتای ژیان دەمناســێت و دەمــكات بە هێزی یەكــەم خۆر كە 
ناوچەوانی ئادەمی گەرم داهێنا
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8 
مۆمی ئاگربەدەم كەفی ســابوون چەند دەمێنێتەوە و هیوا لە چی پەیدا 

دەبێت
بۆی هەیە چامەی باڵندەكان من نووسیبم 

قەلەڕەشیش كە دڵی منی ناسیوە 
ڕێ نایەنێتەوە دان و ئاوی من 

باران بە ناز و خۆڕسكی و بەخشندەیییەوە دەكەوێتە سەر 
بەردەنوێژ و دەموچاوی سروشت تێدا حەسایەوەم

چاوم لەســەر مۆمی ئاگربەدەم الدا و تەڕی بارانیش لە دەموچاوم وشك 
ناكەمەوە 

نمەكان هەر ئەوە نین دەردەكەون 
ئەستێرەی بەختن خوێندراونەتەوە

ئەرێ چیمداوە لەو پەنهانییە
مانگ تەرمێكی ڕاكشاوی ناو ئاوی هەناسە خۆشە 

ناشتنی دژوارە و تەماشاكردنیشی دڵبەرە
بۆق خۆی لە ژێر قەوزەدا لوول داوە و بەرغەبابەی لەسەر بەردی كەناردا 

داناوە
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9 
چاوی شەهوانی ئەستێرەی شوان 

بە چرپە و هاوارەوە گوتی لەگەڵ تۆمە
بڕۆ كەژاوەی جەژن و جەنگی ئایینەوە 

پێش تۆ دڵپڕی تر 
سەر و زمانیان كەوتووە و هۆگربوون بە مەحاڵی هەزار ڕەنگ 

مەحاڵ دوا یار و مەشخەڵ و نوێژی ساتی ساكاری بووژانەوەمە
هەزار ساڵ لە ڕێگا لەگەڵیدا دەمێنمەوە 

بە نان و ئاوی قوڵفی گۆزە دەژین
پیتی چامەی باڵندەكانیش دەست و پەنجە و خەتەكانی ناولەپی وەرگری 

قورئانی دووەمن 
لە كرمی بن زمانی

جانەوەری كێوی و 
دێوڕەوشت و

پەیام شڵەژاو و
گۆشتدزی پشیلە

ئاگادارتان دەكاتەوە و پەنجەمۆرتان لە ڕۆژانێك كە هی ئێوەبوو دەهێڵێتەوە
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10 
ئەو ئێوارەیەی ڕێوڕەسمی شكۆداركردنی 

جانەوەری كێوی و دێوڕەوشت و پەیام شڵەژاو و گۆشتدزی پشیلە 
تەڕایی پێستی چاوی ئەسپی دوڵدوڵیان هەڵلووشی 

گفتوگۆی ڕێبوار و شەقام 
خۆڕسك و ڕووتە هەڵەی ناو كەلووەكان نییە 

بەبێ ئااڵی سپی 
ڕێگا لەژێر پێیەكاندا تەواوبوو 

كەس پێویستی بە ڕۆیشتن نەما 
ســوورهەڵگەڕام لە داخان و كزە لە جەرگمەوە چەند گەڕەكی بێدەنگ 

دەبڕێ
بەو كزە و شەرم و شكانەوە و ڕوو تاساوییەشەوە ژیانم لەبیر نەچووەوە 

دەوەستم و پێ لە پێخوست و پەیژەی دەم چاڵی ڕەش نانێم
تا تیشكی ناوەڕاستی تەمەنم دەگاتە ناوەڕاستی ئاسمان 

گەرمایی دەداتە پێستی چاو و هەوای ژیان خۆش دەبێتەوە
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ژیانیش دەبێتە ئارامییەكی بەهەشتییانە
ئاوازی دڵ و ڕەگی دڵی یاران 

لە كەنار ئەم زەوی و پەنجەرە و بان و خانووە پیرۆزكراوە پشوویێك دەدەم
مانگم لە نازی یەكشەوە و چواردە پێشاندە و ئەم سووتاوە مەسووتێنەوە 

ستوونی پرد لەناو ئاودا هەمیشە سووتاوە 

حوزەیرانی 2014 هەولێر
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1
چەند شووشەیەكی ڕیزكراوی سەرڕەفە 

كە لە مۆزەخانەدا كوژران 
لە دەنگی خۆیان بەئاگاهاتن و گوتیان دیوار هەوری بەتاڵبوو نییە

تاووسێكی بەرچاوڕوون لەسەر چەتری چرای بەندیخانەدا 
هێالنەی لەسەر شێوەی شوێنپێی یار چێ كردووە

لە پێخەفی چاوی بەندییەكان دەنوێ و گریان دەكاتە خەون و دواخەونی 
بەندییەكان دەبینێ

پێی بەندییەكان كاروانسەرا دەناسن و دەیانەوێ ئاگر ببینن
دەماری دڵیشــیان هێزی ئەو لەشــكرەیە ئازارەكانمان بەرزدەكەنەوە و 

بەرزایییەكان دەكەنەوە
نیازی دەموچاویان ئاشكرا و درەوشاوە و درێژە بەژیاندان

چەناگەشــیان لەناو شیشــی زیندان دەرهێناوە و كردوویانەتە تابلۆی 
ڕێگاوبان

دۆخەكان
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ئەم تاووس و هێالنەیە بۆیان بووەتە
جەربەزە و جەزرەبە 

جگەرگۆشە و الڕەشە 
یاقووت و تابووت

پەنا و پەتا
چووم دەست بۆ گەنجینەی هێلكەكان ببەم

دڕكم لە پێی ڕاچوو 
دڕكی زامی نازی ئەشق و خەمڵینی بێ پەروایی

ئەشق دژایەتیی ئاشق دەكات و ئەم دەخاتە جێگای ئەو
بە حەپەساویش بە چواردەوری مەرگ ڕادەوەستێت و لە بەرزی و نزمی 

چاوەڕوانیدا دەمێنێتەوە
دڵ لە قەپێلكی هێلكەشدا دەڕسكێ و دەبێتە جەنگەی بەهار

من ئەم جەنگەی بەهارە هەتا ناو دڵی دەناسم
لە ژیانمدا نەمدیتووە بەهار ئەوەندە جوان بخەمڵێ 

نەشمدیتووە باران ئەوەندە نەرمونیان ببارێ و جادووی دەستم بەسەردا 
بگرێت

شێوەكارێكی ئاسۆ پڕ تانوپۆ و دەموچاو ڕوون بە ڕۆن و خوێی نان
تابلۆی هێلكەكانی لە چركەی ترووكاندا كێشا 

بەندییەكان دوای ئەوەی لەو چاڵە ڕەشە هاتنە دەرێ 
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پێكی ئومێدیان خواردەوە و ژیان ڕوون بووەوە بە
نەوا و ئەنوای ئەزەل و غەزەل 

تابلۆكەیان كڕی 
بە نیازی كتێبی ڕێنوێنی لە نزیك دڵیان هەڵیانواسی 

پڕ نابێتەوە لە هەست و یادەوەرییەكانیان 
ئاوازی تاووس لە سەرەتای هێلكە ترووكان

دەستی كە بۆنی چیلكە و پووشی هێالنەی تێكەاڵون 
بەسەریان دادەهێنێت 

تا ئەبەد ژیان لەناو ئاوازدا بەسەردەبەن 
گەشە لە خورپەی خۆشبەختیی ئاوازدا دەنوێ و پشوودەدات

دەكرێت گوێ لە دەنگێك لە ئەزەل و دەنگێك لە غەزەل ڕابگرن 
بەئاوازێكیش ڕازی بن

ئاواز باس لە شوێنێكی پارێزراو دەكات
تێیدا تەماشای هەناوی ئاو دەكەین

ئاویش لەبەر خاتری ئێمەیە نامرێت 
بەگەرمی دڵی دەمانژیێنێت
لە جۆشی ئێمەش پڕ ڕەنگە

سێبەری تاووس لە خۆی دەچێ و ڕەنگاوڕەنگە 
سێبەری تاووس لە خۆی ناچێ و ڕەنگاوڕەنگ نییە 
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لە گەرمایی شەرابدا ڕازم لە زمانی چرا بیست
تاووس لە بۆشاییدا دەگەڕێ ڕەنگی ئەشق دادەڕێژێ

چی لە تاریكیدا هەیە
تاووس لە بۆشاییدا دەگەڕێ ڕەنگی دڵ دادەڕێژێ

چی لە تاریكیدا هەیە
لەسەر جەستەی ئەشق و دڵیش ڕەنگی بێداری دەڕوێ

دڵخۆش بە شــكۆتم لە ئەشــق و دڵ هەڵگرتووە و ئەشق و دڵیش دەبنە 
ڕابردوو 

ڕابردوو مۆمێكی پێیە بە ئاگری بەهەشت دایدەگیرسێنێت 
ئەشق و دڵ داگیرســێن با تاریكی دەستمان بەسەردا نەگرێ و بەلەمی 

ڕاوە ماسی نقووم نەبێت
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2 
ئەی ئاواز لە ڕووی فرمێسكە سارد و گەرمەكانم دامەمێنە 

چاوی جیهان كە لەمندا دەبێتە دڵ 
سەرەتای هەفتە بە ئەستێرەی بچوێنە 

كۆتایی هەفتەش بە مانگ 
لە بەراورددا چاوەڕوانم ئەو شتانەی بەدرزی دڵەوە دێن و دەڕۆن

حەلوای خودا و 
بۆنی خۆشی شوێنپێی یار و 

شوورەی مرواریی حەفتڕەنگ و
دڵەخورپەی مەستانم لێ نزیك بن

ئەســتێرە و مانگ و نان و ئومێد و تاســەی دوا نزا و تەزوو بەخشــین و 
چاوی كێڵگەی تەڕ
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خاوەن هەموو ڕوخسارێكن
دەفتەری مەشق لەباوەش دەكەنەوە و خوێنگەرمی دەدەنێ

دەفتەری مەشقیش گەرمایییەكی ئەفسانەیی تێدایە
شەو و ڕۆژ لە مۆمی نیوە سووتاوی ڕێبوارانی یەكشەوەدا یەكتریان ناسی 

و كاتیان دابەش كرد 
وەك دوو خوشــك و برای لە خوێنی پشــت هاوهەست و مەشقی زۆر لە 

ژیاندا ماو 
بێ وچــان لە ڕووباری قووڵ دەدەن و فرمێســكە ســارد و گەرمەكانم 

دەپارێزن
منی زۆر بەسەرخۆدا زاڵ

وەك پێغەمبەرێك سەرگەرمی سرووش وەرگرتن بێت 
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چوومەتەوە ناو دڵی خۆم و پێســتم وەك چەتر بەسەر ڕووبەرێكی تەواو 
خرۆشاودا هەڵدا

هەست دەكەم هیچ شتێك دوایی نەهاتووە 
دەموچاوی ساكاری عەرد و ئاسمان

تا خودا دەڵێ بەس سپین
پەڕەی ئەمەك و نمەكیان لە خۆ پێچاوە و لە نۆتەی ئاوازدا پشوو دەدەن 

هەوڵ دەدەم سەرنجی دەموچاوی ساكاریان بدەم و بیانناسم 
پاشان ئارام و هێمن لە هەتاودا مەلە بكەم و لەگەڵیاندا بژیم
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3
دێوەزمەی چرا كوژایەوە 

خۆی لە ماڵی ئێسك و پرووسكدا شــاردووەتەوە و زمانی هەردوو ڕووی 
ئاوێنە دەزانێت

دەشیەوێت بە زیندوویی بمانخوات
تاووسەوان پەڕی تاووسەكانی شوشت و ڕۆیشت تا ئەو شوێنە ڕۆیشت 

هێلكە تێیدا وەك نزیكبوونەوەی گەرمی لە دڵ دەبریسكێتەوە و دەبێـتە 
سرووشی فەرموودە 

دەچێتە سەر قەاڵی هێلكەكانی و تەماشای ژیان دەكات 
پاش دەستبازی و چاوبازی لەگەڵ ژیان 

وەك ئەوەی خوناو بێت لەناو چاوی ڕوونبووەوەی پەیامێك
دەچێتە بەر خۆری گیانبازی

دەڕوات تا ئەو شوێنە دەڕوات
خودا گوێ لە ترپەی دڵی دەگرێت و هەنگوینی سەرباڵی مەلی خۆشخەبەر 

دەڕژێتە شووشەی مااڵن
ترپەی دڵ چەند بارسووكە 

بە خوناوی ڕوونبووەوەی چاوی مرواریی الوێندرایەوە
دەڕۆم تا ئەو شوێنە دەڕۆم 
دڵ بەر نائومێدی ناكەوێت 
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مەســتیی تاووس دەكەمە بەهرە و پەیام و گۆزەی خەمڵینی شــەرابی 
تووی ڕەش

ئاوازێكی نەرم سەری گەرمم ئاوڕشێن دەكات
تاووس هەر لە ئاسماندا دەڕوات 

لە سروشتی نەشێواویشدا دەنیشێتەوە
من بە دەنگی خەیاڵ دەیدوێنم و باڵی سووك دەبێت 

بۆ هەستان و باوەشێنكردنی هێلكە و هێالنەی
تاووس باری ئێمەی لەسەر باڵی هەڵگرتووە

داوە مووی ناڕۆشنی نێوان ژیان و مردن ڕادەكێشێت
سووڕی دەوران خۆشتر و نهێنی هەستیش ئاشكرا دەكات 
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4 
ژیانی من چەند لە سادەیی شەو و ڕۆژ دەچێت 

وا بەپەلە و نەرمەغار بەرەو نەمان دەڕوات و درەنگیش لە خەو هەڵدەستێت 
هێشتان خۆری هۆگربوون و خەونێكم 
نەگەیشتووەتە نیوەڕۆ گەرمم بكاتەوە 

ئەستێرەی شەوم دەڕژێتە 
نسرمێكەوە و سەرمام دەكاتەوە 

دیسان بەسەرچاوی داخراوی ژیاندا پەرت دەبمەوە 
داد 

دادی دڵ و ڕازێكــی مات لە ســەكۆیەكی ڕووناكدا هەڵبــەز و دابەزی 
پەنجەم لەسەر شمشاڵدا ببینن

وەك ئەفسانەیەك دەخەوم و لە مرواریی حەفتڕەنگ دەگەڕێم
 كەمێكیش گەردەنی الری گوڵی مەرگ بۆن دەكەم
دەركەون ڕووناكی سەكۆ و دیداری خودا دەركەون 

لەبەرچاوم شاراوە نین دەرگا و پەنجەرەی ماڵ بەر و پشتی دەستمن 
من لە ئێوەوە لەژیان گەیشتم و دوانیگاشم لەسەر ئێوەیە 

هەر تەنیا هاوارێك دەبیسترێت و بەس
هاوارێكی بەئارام 

هەر تەنیا دەركەوتنێك دەبیندرێت و بەس



سەباح رەنجدەر

         دواكەوتن لە كەشتیی نووح

253

دەركەوتنێكی بەئاكام
حیكمەتی گوێڕایەڵی دادی دڵ بۆ هاوار و دەركەوتن

 پێش تۆفانی نووح
لەژێر ئاسمانێكدا كە هەموو ڕەنگەكانە 

بەاڵم شین زاڵە 
دادی دڵم بەخەبەر هاتووە و سەری ناڕەزامەندی ڕادەوەشێنێت 

نەخش و نیگاری ترسێكی درێژخایەنی ڕشتووە 
دەشبینێت بەردی دیوارەكان دەكەون 
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ئای درەختی ئاسوودەیی سێبەرت لە پیاڵەم نەكرد 
پیاڵەی دڵبینی چەند لە سادەیی شەو و ڕۆژ دەچێت

ئەوەندەش دڵ هەڵگوشراو و بێ پەنای 
ئەی مایەی ڕەنج و بەهرە و ستایش و برینی پیرم
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5 
فرمێسكی تامەزرۆییم لەبەر چرای ڕێگای كۆچی یاران زۆر ڕشت

فرمێسكی تامەزرۆیی 
الرەالر نەیێیت و سەد دڵم نەكەیت

ئاگات لە دەستم بێت 
مەیی مانم بەدەستەوەیە 

پەیمان ڕاگرم و چاوی داگیرساوی سەر تەنافم 
ڕوونە بەدیاری و خەاڵتی بەخشندە

چاوی داگیرساوی سەر تەناف بەخشندەیی زۆر و وێنەی پاكیزەیی پێیە 
و دەمانگەڕێنێتەوە

یەكەم ئەرزی درەوشایەوە بۆ كێڵگە و 
یەكەم گۆمی گەرم بوو بۆ مەلەوانی و 

یەكەم شەڕی پەپوولە و كلۆ و
یەكەم شیری هەوێن بوو 

دێت 
گوڵێك دێت

گوڵبەدەستەكە ون دەبێت 
دەچێت چرای ڕێگای كۆچی یاران گەش دەكاتەوە 



سەباح رەنجدەر

دواكەوتن لە كەشتیی نووح

256

ماندوو دەبێت و لەناو یەكەم درەوشانەوەدا پشوودەدات 
دەیەوێ بزانێت دووریی نێوان هەڵچوون و ڕۆچوون چییە و چەندە 

یان كامیان وشەیەكی دووچاو ڕاكشاوە 
بزەی ڕەزامەندی بەلێوەوەیە 

دەچێتە دەستی گوڵبەدەستە ونبووەكەوە 
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 6 
درەخت گەاڵ و لكی خۆی سنووردار ناكات

دایكە حەوا ئاوێنە و زایەڵەی هەموو ناوەكانە 
جوانیی خۆی لە ڕوخســاری جواناندا ئاشكرا كردووە و پێكی ئومێدی بۆ 

تێكردوون
باوكە ئادەمیش لە خۆڵی مەستی یەكەمین ڕوان 

ئاوازی بۆ گۆرانی ژیان دانا و دەنگی زرینگایەوە
ئەوەی گۆرانی نەبیسێت ئاگری مەست نابێت و ناولەپی خۆی ناناسێت

زەوی كراسێكی نیگا شەرمنی وەك دایە حەوای پۆشیوە 
لە یەك بزر نابین

ڕەز جوانیی میوەی خۆی دا بە هەمووان
توانی زەمین بكاتە بەهەشت 

ئەرێ 
پەیامنێری بەهەشت و 

كاتژمێری دەستی مردوو و 
گڵۆپی كۆاڵن و 

بەردی بیرەوەری چی دەڵێن
بەیارمەتیی هێزی خودایی نیگا گەرمەكان بكێشنە هەناوتانەوە  

ئارام و هێمن بە شوێن نیگا گەرمەكانەوە دێم
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بەهرە و پەیامم بۆیە هاتنم لەرینەوەی هەیە و وزە دەبەخشێتە ڕێگاكان
هاتوو وەك باڵێكی شكاو یەخسیری نیگایەكی كەمێك ڕووناك

ئارام و هێمنیش لەبەر گەرمایی نیگا دیاری و خەاڵت وەردەگرێت
دەشزانم نیگا ئاشق دەكاتە تیشك و پێڵووی هەڵدەداتەوە

لە ماڵی ساكاری تەمەن لەگەڵ كۆچی ئەستێران لە خەو هەستاوم 
دێم دەست بە ڕوومەوە مەنێ

ئاگر لەژێر پێدا بكوژێتەوە 
دیاری و خەاڵتی نیگایە و پێستی وشكی زەوی تەڕ دەكاتەوە 

شكۆی نیگا و سێوی تەڕ لە تەماشاتان پاراوبوویمە 
بەباشی كاتی دیاری و خەاڵت دەناسم 
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7 
لە پیاڵە و مەیی سینەتدا باڵی مەلە بهاوێم 

پەلەكوتەی نقومبوون بمگرێت 
هێشوو سرووشی خۆگرتنەوەیە 

هێشوو ناودەنێم خانە زیندووەكانی لەش و بۆنوبەرامەی شوێنپێی یار
بەردی بەجێمــاوی بەاڵگێڕی و چــاوەزار هەڵدەگرمــەوە و لە قۆڵمی 

دەبەستم 
تا ئەوپەڕی خوان و گەشت داوەتی دەبم 

ئەمە نە ڕووگەیــە نە ڕووگەنما نە دووربین نــە بەڵێنی قوفڵ نە لكێكی 
شكاو لە درەختێكی بێئاگا نە ئەسپبازی نە مەیدانخوازی
ژیانە هەڵدەقوڵێت و دادەبەزێتە سەرناوچەوانی ڕووناكی 

لە سەرمایەكی كپدا چۆلەكەی سڕبوو گەرم دەكاتەوە
جریوە و جووكەش هێڵكاری سیمامان دەكێشن 

چۆلەكــە چاوی لەبــەر پێی خۆی ناگیرســێتەوە و گفتوگۆی پیاســە 
ناگێڕێتەوە
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قوربانی و نزا و دروود و چلچرا و مژدە بەسەر باڵییەوەن
من قەت نەمزانی چۆلەكە لە چی ڕادەمێنێت

جریوە و جووكەشی لە چیدا دەبێـتە نەوا و ئەنوای ئەزەل و غەزەل
دەچمە داوەتی خوان و گەشت و بینینی 
ئێوارانی بەرەو گوندبوونەوەی مازووچنان 
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8 
تەواوی شەو مەلە و دڵگەمەی كرد و بە دەموچاوێكی تەواو كراوەوە 

لە ڕۆخ چەمێكدا هاتەدەرێ 
ئەستێرە و مانگ تا بەرەبەیانی هەزار ڕەنگ 

بە دەركەوتنی یەكەم ڕوخسار و ڕووخۆشیی پەری دەخرۆشان و زمانێكی 
تریان دەبوو 

منیش لەپێستی تەنك و ئاو لەسەر نیشتووی مەیخانەی دڵ
كە دەرگای بە ڕەنگی ئاو ڕەنگ كراوە

سەیری خرۆشانی 
پەیامنێری بەهەشت و 

كاتژمێری دەستی مردوو و 
گڵۆپی كۆاڵن و 

بەردی بیرەوەری دەكەم 
وەك كوێرێك لە چڵەپۆپەی خرۆشاندا بزر دەبم و هاواری چاوساغێكمە 
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چاو دادەخەم و دڵ دەكەمەوە
ئەفســوونێك دەبێتە ئەسپی یاڵ و بژ ئەستێرەی ڕژاو و وتووێژی ساكاری 

دیدار
لە كێڵگەی گەرم و مەستی ئاوتێگەڕاوت ئااڵی سپی هەڵدەدەم 
داخی داخان لەم جەنگەدا تفەنگم لە شان دەخزێت و دەشكێم 

ئااڵی سپیم لێ وەرگرە و لەالم بمێنەرەوە 
ئەسپ بە بۆنوبەرامەی سواران دەگەڕێنەوە

پیری اللە بەدەست لە تەنیشتم گۆرانی خەڵوەتی دڵ دەڵێت
بەڕاز و نیاز و سكااڵوەش لەگەڵ دەفدا تێك ئااڵوە

دەستی نزا و هەستگەرمی بەرز كردووەتەوە
خودای زیندوو و مردووان دەســتی مێشــك و دڵم لە یاخەدا بكەرەوە و 

ڕزگارم كە
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منیش لە تەختی بەرزاییدا بووم
دڵڕوونیم تێدا ڕژا و زانیم چی بكەم

گۆرانی ئەمشەو لە ئاو و مەلەدا بمێنەرەوەم بەسەر گژوگیادا پژاند
تاووس بە كۆ كۆرسم بوون

ئاخ لە خرۆشی دەنگیان و دەمودووی درەختەكانی دەوروبەر
بەتەنیا لە ڕۆخ چەمدا ماومەوە و لە بەردەمیدا لەسەر قاچێك وەستاوم

دەست بە كەزیی نەرم و شلی ئەستێرە و مانگ دادەهێنم
پەرییش بە پێستی تەڕیەوە چەند سانا تێپەڕی 

مێوانی شەوی ڕاز و شەوی شەوانی نەكردم 
دەستی لەسەر شانم دانا و ڕۆیی پەین بخاتە ژێر درەختی ژوان 

نەرم نەرم تەپەی پێیم گوێ لێبوو 
گوێم وەك خوانی ڕایەخستراو بەتاڵ و زمانم الڵ
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چاوی ئەمەك و نمەكیش ئامۆژگاری كردم یەكەم بینین بەیاد بهێنمەوە
نیگا ئاشنایی تاهەتایەش لە دڵدا دەپارێزرێت 

خونچەی نۆبەرەی كوێستانان 
پێش چوونە ژوان بەگەرمایی دڵ دەكرێنەوە

دڵ لەگەڵ ئەو درەختانە بدوێ 
ئێواران پڕدەبن لە جریوە و جووكە و برینی هەڵخستراو

خودای زیندوو و مردووان مێشك و دڵ هەراسان و ماندوویان كردووم
بمخەرە ئەوەل دڵۆپە بارانی پەڵەی ساڵ و برینی زەویم پێ داپۆشە 

زەوی كراسێكی نیگا شەرمنی وەك دایە حەوای پۆشیوە 
لە یەك بزر نابین
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لە بەرەبەیانێك كە ئەستێرە و مانگ بە هەزار ڕەنگ خرۆشاون 
تیشكێكی خەمڵیوم پێشاندە 

ببێتە دیدارێكی سادە و گۆناكان دابگیرسێنێت 
هەموو گۆنا داگیرساوەكان دەڵێن 

ژیانێكی ئاسوودە هەیە 
دڵمانی تێدا ناكوژرێت

خەریكە دڵمان لە باڵی باڵندەدا دەبێتە فانۆس 
تیشكی پڕی ماڵی هەموو گۆنا داگیرساوەكان دەكاتە تاجی دیدار 

ئەرێ بۆ ئاسمان كە پڕ ئەستێرە و مانگ دەبێت لە زەوی نزیك دەبێتەوە
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9 
بێدەنگیی زمان و خورپەی گەرمی ئەشق بانگی ئێوە دەكەم 

تەزینێكم گەرم بكەنەوە و بەشداری جەنگم بكەن
لەبەر سەرما دەستەكانم لێك دەخشێنم

خــۆر بكوژە و تەواوی ئەســتێرەكان بانگی شــوێنی خەڵوەت دەكات و 
دەیانكوژێت

بە ڕێكەوت كاتێكی ڕووخۆش كە من تێیدا دەكوژرێم دەگەمە بەردەرگای 
سرەوتن

لەپڕ دەنگم دەنووسێت و دەبێتە الپەڕەی بەتاڵی ئەلبوومێك
پاش چەند چركەیەك بەفر دەماری زەوی دەگوشێت

تاووس بۆنی كۆچی گیانێكیان كردووە 
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دێنە بەر دارەتەرم و چرا و قورئان بەسەر خوێندراو و بۆنی كەسوكار 
پاشای گیانم پاشای بەخشندە 

پێویستە تۆ گوێت لە دەنگی حەفت نەوای من بێت 
لە ناز و خۆنواندنی بەفردا 

بە بۆن دەكەوم و لە خەودا قسە دەكەم
خەو تا چێشتەنگاو درێژ دەبێتەوە و بەاڵ بەڕێوەیە

ڕووناكی بەفر هێندە بەهێزە چاو بە شەوارە دەخات
تۆ لەودیوی دەرگاوە وەك ئاوێنە و مۆمت لێ دێت

چاوەڕێی ڕوودانی و تەنیا دەنگی منیش نابیستیت
بەفر خوێنی منی دەوێ 

دەتوانن لە میوەدا بیناسنەوە
چاوەڕوانی گەیشتنە 

كات میوەی پێگەیاندووە 
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منیش ڕەنگی خوێنی خۆمم بیر دەكەوێتەوە و ڕەنگی دڵیشم دەبینم
سێبەری ڕەنگی دڵ سووكە

لــە ناوچەوانی ڕوون ڕوونی خوداوەنددا شــانم دایە شــانی برینێك كە 
چەناگەی بڵند كردووە

لە كوڵمی داگیرســاوی فریشتەشــدا ڕاكردنی دڵی خۆمم پێشاندەن و 
بمنێژن 

ناشتن ســرەوتی خۆشەویستی و گۆرانییە لە ستایش و تاسەی ئەزەل و 
غەزەل

تاووسی بۆنكردووی كۆچ دەپرسن كوا 
مانگیش كەزی لەسەر زەوییە و كیژە خەواڵووەكانی داپۆشیوە 

لیمــۆی بۆنخــۆش ڕێگام بــدە ڕوو بەنــاز و خۆنواندنی بەفــر و فیزی 
خۆكردنەوەی تاووس
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خەڵوەتــی دڵڕوونی بگرم و ســەری خۆم بە كۆشــی كتێبی شــكۆی 
خوداوەندەكان بكەم 

مەرگ ناوی هەموومان دەزانێت 
شەرمی شكاوە و بەناوی خۆمانەوە بانگمان دەكات 

نەشمزانی چۆن وا بە ئاسانی ناوی كەسی لێ تێك ناچێت 
گورگیش لێــوی بــە زمانێكــی ڕەق وەك ســوورگی دەرگای زیندان 

دەلێسێتەوە 
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10 
تەنیا یەك دڵۆپە خوێن لە دەمارم ماوە

الپەڕەكانی ژیانمت نووسی و بە هەموو چەشنێك لەناو ئازاری درێژخایەنت 
دەخولێمەوە 

ناوت زایەڵەی پێی ئەلبووم بەدەستە و سییەكانی پڕن لە هەوای هەواڵی 
بێ تانە 
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بەهرە و پەیام و ماتیی دڵم وەربگرە 
ئەدی نەمگوت ئەگەر مەرگ هات لە دیوانەكەم بمنێژن 
شیعری زۆرم بۆ ئازیزان و كۆستی ناكامی خۆم نووسیوە

ئێ خودایە بەڵكو لەگەڵم بێنە زاخدانی چاو
دیاریی یاران دابگیرســێنن و دەســت و پەنجەی شووشەیی ساڵو بەرز 

بكەنەوە
بەژێر درەختی بەرداردا تێبپەڕین 

نەزانین كات دەمەوعەسرە یان تەنكایی بەرەبەیان
پێبكەنین و فرمێسك بەچاوماندا بێتە خوارێ 

سرووشی ئارام و بێ دەنگ مەگەر نەمگوت 
بە دڵ دەخوازم كوڕێكی سووكەڵە بوومایە 

بە پایسكیل بچووبوومایە نانەواخانە و نانی بەكونجی و ماستی بە سەرتووم
بۆ بەرچایی دایك و باوكم بهێنابووایە

پاشان لەگەڵ خوشك و براكانم 
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بە ماڵدا ڕاوڕاوێن بكەین و وەك گیان وەبەرهاتن ببریسكێینەوە
درەخــت و ڕووبار و مانگ و ئەســتێرە و گیا و باران و گەشــبوونەوەی 

پەلكەزێڕینە
منداڵی سروشتن و خوشك و برای منیشن و لە گۆرانییەكانم دەیانڵێم

كاتێك ئێسكبەندی جیهان بەیەكەوە گرێدرا و گیانی داڕشت
پێش خۆر بزە و ماتی من تارای بەسەر ڕوخساری داهێنا 

ئەو كات تەنیا ژیان هەبوو 
نەشمدەزانی ژیان چ ئازارێك دەكێشێت

ئەسپی ڕاو بیری لەوە دەكردەوە 
مێژووی خوێن لە دەماری كەروێشك یان تاژی كۆنترە 
ئەی دڵ كێ درەختی بەرداری لێرەدا بەخاوەن كردووە

من المپام هەڵكردووە و سوپاســی بەختی ڕووناكی و تف لە پەنجەرەی 
ڕەش دەكەم
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المپاش هیچ نهێنییەكی نییە و یارییەكانی خۆی پێشان دەدات
لە پشت خۆ لێككێشــانەوەی مامز و پەڕكردنەوەی قورینگ بەسەر لكی 

شلكەوە 
تەماشای دەكەم و هەناسەی بەخشین و وەرگرتن و وچان و گەشانەوەم 

لەم الوە بۆ ئەوال دەبا 
لە زەردەی ئێواران لە هەموو الیەكدا هۆگربوون و فێنكی بای سێبووری 

سەرمیوەی گەییو دەردەكەون 
كرمی ئاوریشم لە هەناسەوە قۆزاخە پڕ دەكات و زەمین گەرم دەكاتەوە

زەمینیش بۆنــی هەموومانی كرد و ڕووەكی بۆ ڕواندین شــانی گەرمی 
ڕاوەشێنین

لە شوێنێك ال دەدەم و وچانێك دەدەم
چی بەڕێوەیە ڕوو بدات

 ئەدی ئەم ڕاهاتنە سروشــتییە چییە هەموو شتەكان سەد بارە دەبنەوە 
و پێشیان ڕازین 

 ئابی 2014 هەولێر
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بەرزبوونەوەی گەسكێك تا 
ئەوپەڕی مان

بە ئەسپایی دەژیم و گوێ لە دەنگی ژیان گرتن
لە نێوان ڕەگی نادیاری ڕووەك كە گرێی هەزار و یەك لك دەكاتەوە 

مەستبوون لە گۆزە ڕۆیشتن نییە گەڕانەوەیە
پڕە لە گڕوگاڵی كەزیی گەرم و هەتاوی ڕژاوی سرووش

لەناو ئەم دڵۆپ دڵۆپ گیــان ڕژان و ڕوونبوونەوەی یاد و جۆش و بەهرە 
و بیرەوەرییانەدا 

بەدوای چیدا دەگەڕێی و گوێ لە چی دەگری و لە چیشدا دەمێنیتەوە و 
مۆم لە كوێ پێدەكەیت

ئەمەك و نمەكی منداڵی فرمێسكێكی تكاو و نەتكاوە
كێوی ســەهۆڵیش دەپووكێنێتــەوە و دەیكات بــە گۆڕەپانی ئاهەنگی 

خودایی  
دایكت پارەی وردەی خستە دەستت و بۆ كڕینی گەسكێك 
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ناردیتیە دووكانی دەمودووخۆشی گەڕەك و چێژی بنێشتێك تاساندتی 
شیرینیی بنێشتەكەت خستە دەمی منەوە 

بەردەپیرۆزەشــت هەڵدایە نــاو چیرۆكی پیرۆزەوە و ئاڵۆزی سروشــت 
ساكاربووەوە

تاجەگوڵینەی هەڵدراو و 
گڕوگاڵی یاڵی ئەسپ و

زایەڵەی سەد خورپەی دێرین و 
ئەوپەڕی مان 

ئەم شــیرینییەم لە دەمی بهێڵنەوە و پێڵووشــم بەنەرمایی پەنجە خاو 
بكەنەوە 

ئاسمان سینیی دەستی دڵبراوە 
ڕوانینی ڕازگری دەوێ تا ناوێكی لێبنێ و هەوڵی ناسینی پەنجەمۆری بدا

بەمەشەوەش زۆر تەماشای غلۆربوونەوەی 
بەردەكەی سیزیف و پەڕەكردنی لۆكەم كردووە

ئاگر و ئاگردانی گڕخۆش كە گیان لێی پێكهاتووە و 
بۆنی بێگەردی بووژانەوە و

 ناوچەوان لەسەر خاك دانانی نوێژە پەڵە و
خوێنڕشتن و قوربانی بۆ هێمنبوونەوەی ڕووباری چاوسوور

هێشتان كووپە و گۆزە و ئینجانەم پڕ مەیی و هەنگوین و نزا وەرگرتنە
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لێوڕێژم لە خۆشبێژیی هەواڵپرسین و دەفی خومار
لە بۆشایی نێوان 

دەنكەگەنمی بەردەمی چۆلەكە و
درێژبوونەوەی حەكایەت و 

سەركەوتنەوەی بەردی بن گۆم و 
ئەو باڵندەیەی لە خەونێكدا باڵی كردووەتەوە و بەتەمایە بەسەر سەرمدا 

بنیشێتەوە 
سكااڵی جەنگی جودایی بكات

لەبارەی گەرمیی كەزیتەوە قسە دەكەم 
بۆنی كتێبی زادەی دیدار هەڵدەمژم و ختووكەی ئاگری مەستم دەدات

چاو لە تەمەنی بە دەوری دنیا ســووڕاومان ڕوون بكەمەوە و بە ئاســتەم 
دەست لەسەر ناوچەوانم دانێم

گوڵەگەنم فەریكە دەكات و پڕ شیر دەبێـت 
چاو لە یەك ترووكاندا بەشی هەزار ساڵ لە خۆشییەكی تاقانە و بە شكۆدا 

دەژی
پەنجەمۆری چارەنووس لە ناوچەوان الدەدا و تاسەیەكی گەرم سەرەتای 

خۆی دەست پێدەكات
من چل و نۆ 1965/11/18 هەولێر

پێستی دەموچاوی هەولێر كرایەوە و باریشی سووك بوو
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خۆشاوی زەوی بە كۆاڵنەكانیدا ڕژا و هەمیشەش خۆری دەڵێت دەمەوێ 
بە ئەستێرەیی بتبینم

تۆ چل و چوار 1970/1/1 سلێمانی 
پێستی دەموچاوی سلێمانی كرایەوە و باریشی سووك بوو

خۆشاوی زەوی بە كۆاڵنەكانیدا ڕژا و هەمیشەش خۆری دەڵێت دەمەوێ 
بە ئەستێرەیی بتبینم

لە ژیان بەسەر پەیژەكاندا ڕابمێنە 
لە نەشونمای ڕەگ و ڕیشە ڕابمێنە 

لە ڕۆشنایی ناسراو و نەناسراو ڕابمێنە
لە شەو و ڕۆژی ڕاكردوو بەدوای یەكدا ڕابمێنە 

من پەنجا و نۆ خومارێكی ئەزەلی 
تۆ پەنجا و چوار شەوقی ڕژاوی شاخی ئاسك 
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شەرابی قۆزاخەی گیانڕۆشنی و 
سەرەتای دەركەوتنی ئەستێرەی تێرخەوبوو و

ئێستای خۆشحاڵییە كورتەكان و
خەڵوەتی گەرمی یاد و یارە ونبووەكان

ئاڵۆزیی ساڵ لە كلۆری تەمەندا
گۆرانیی ڕوونبوونەوەی یاد و یارە ونبووەكان دەڵێت

ئەوەی گۆرانی نەبیسێت باران مەیی و هەنگوینی خۆش ناكات 
گۆرانی سەد ئاوازی شاراوەی هەیە 

بە ڕێگای گوتنی شارەزایە 
هەتاویش بە ڕێگای هاتن و چوونی 

ئای دڵەخورپەی نەخوازراو 
كە لە دەرگا دەدەم خۆ نازانم چیم پێویستە 

تەمەنێكی بە چڵ و پۆپ و بزەیەكی نائومێد و نیگایەكی مات
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با ئەو درەختەی دەست و پەنجەی 
كردووەتە كەپری چاوی و تەمی لێ ڕەویوەتەوە ئاوبدەین 

ڕۆژ ڕەش دانەگەڕاوە و خەبەردانی دڵ لە گەنجینەی پەیامهاتن دەخوازین 
سەبری یەزدانی چاوی هەزار ڕەنگی ئاسۆمانە 

لەوێ سێبووری دێتە ژوان و دەبێتە ئاهەنگی خودایی 
خودا و ڕۆژی دیوانی خودا
من نەزانم و نهێنیزان نیم 

تۆ جەژنی دڵی خۆمم پێ بڵێ
چۆن بەناو لێكدانی نیازەكان ڕەتببم و بێمە سەر ڕێ بۆ جەنگی جودایی 

ئەیلوولی 2014 هەولێر
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لەناو ڕووناكییەكی گەرم سەیری چیام كرد 
چیا سینگی چل پەرییە و زەماوەند ڕادەگرین

تەرمی نوێژ بۆ نەكراوی مەسیحی دووەم
بە ئاوێنە و مۆمی داگیرساوەوە لە شاڕێی شاری ئەفسووناوی دادەنێین

تیشك لە ناوی پشوو دەدا و خۆی تێدا بەهێز دەكات 
دەســت لەســەر شــانی گۆڕهەڵكەن الدەدا و وزە دەداتە باڵی باڵندە و 

درەخت و گژوگیا 
وزەی باڵی باڵندە 

تفەنگ و ئەسپی سواران دەالوێنێتەوە
باڵندەیێكی ڕەوانبێژ دەنووكی لە تەڕایی درەخت و گژوگیا نا 

مەسیحی دووەم ئاگری بۆ 
شاعیران لە خوداوەند دزی
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باڵی بەسەریاندا شۆڕ كردەوە و تێنەپەڕی 
هەر بەسەریاندا سووڕایەوە و بڕوای بە هەموو شتێكی كردن 

لە هاواریان گوێچكە ماسییەكی هەڵدایەوە ناو ڕووبار 
دەنگێك بەو ناوەدا تێپەڕی بیستم

كەس لەناو نوێندا نەماوە 
كێڵگە و باخ چاوەڕوانن جۆگەلەكان بكرێنەوە 

تەرمەكانمان چاویان لە كێڵگە و باخ داڕێژراون 
شاعیرانی شەرم لە فرمێسك كردوو 

لە چاوەڕوانیی بەروبوومیدا دوا بەشی كتێبی نەرم و نیانی شار و شانازییانە
لەمەوبەدوا دەچنە ناو خاوبوونەی ڕك و ژیان بێزار و بێدار ناكەن 
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حەزدەكەن لە كاتی نووسین و نوستندا پەنجەرەكان كراوەبن
وەرن ئاوێنەی ســەر ڕووی بەردی ســڕ و خوداوەندی گۆزەی باڵندە بە 

دەمەوە 
لە چاوی ماتی گوڵەبەڕۆژە ورد ببنەوە

تا خوێن لە گورچیلەی منداڵە ڕوومەت داچۆڕاوەكانمان 
نەبووەتە دڵۆپەی شووم و بەدەم ترسەوە نەنوون 

لەیلووك و ڕەوڕەوەی ڕەنگ تێكچوویان بنەخشێنینەوە و ڕەنگ 
لە ئەستێرەی سەرخۆشی بەرەبەیان بخوازین

ماچیش لە دەمیان بخۆینەوە 
ببینین كە لە چیا دێنە خوارەوە

گەرد بە پێیانەوە نییە و بە گۆرانییەكانیان بریندارمان دەكەن
خەونم پێیانەوە بینیوە ڕووناكی لە سیمای دەدان
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ئەگەر هەنگاوێك بە سووكی بەناو ڕووناكی سیمایان هەڵێنین
هیوایەك بۆ شاری خاڵی و خەواڵوو دێتەدی

دەرگای ماڵ بەماتی دڵ و چاو پێداخشانەوەیان دەكرێنەوە
كاڵوڕۆژنە پێش خۆیان هەناسەیان دەباتە ژوورەوە

لەسەر كەلوپەل و سینی و پیاڵە و فەخفووری دەنیشێ 
چیا كە سینگی چل پەریت

ماڵ دەزانێت باسی جۆالنە و جەژنی خۆی بكات
پارچە گۆشتێكی گەرم و بە شەكر و شیر داپۆشراوە 

لە تۆدا دەبێتە دڵ و ژیانی ئەو دەژی
بە نــاوی تۆوە لــە ئاو و ئاســۆ دەپەڕێتــەوە و ئاماژەی زەمین ســوور 

هەڵدەگەڕێمان دەداتێ
دەمەوێ وێنەی درەختێكی نەرمونیان بۆ باڵندە بكێشم 

دوو دەستی كراوە بەسەریەوە بێت
درەخت خۆی بە باڵندە مەســت دەكات و دەمار و خوێنی فڕین دەڕژێتە 

دەموچاوی 
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منیش باڵندەی دەمی گۆزە دەهێنمە سەرشانم و دێمە ناو چیا 
چرایەك تانوپۆمە و چاوی پاكدەكەمەوە 

لەمەوبەدوا باڵندە بەرپێمان ئاوڕشێن دەكات و تەپوتۆز دەكوژێ
بەردێك لەو بەردانە هەڵدەگرێتەوە بۆ كوشتنی هەڵماندا

دەیكەینە ڕوخساری پەیكەرمان
باڵندە لە خوانی خودای خوارد و چەكی هەڵگرت

 ئەیلوولی 2014 هەولێر
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باڵندە لە تەمی بۆردوومانیشدا ئاسمانی بچووك نابێتەوە
بە تاســەوەش بۆنی گەرمایــی هێلكەكانی دەكات و دەچێتەوە ســەر 

هێالنەی
هەمیشە كە شەو كوێری دەڕژێنێتە ناو خۆی 

وێنەی كەروێشكێكی نوستووی سەر دەستەسڕ دەكێشم و 
پەڕەمووچ بەدوای كردنەوەی قردێلەی ڕەش دەنێرم و

تیخی دوودەم دەهێنمە خەونی ئەژدیهای نوستووی سەركانی و 
چرای سووریش لە كۆیلەفرۆشان دەكڕمەوە

پێش ڕۆژبوونەوەش ڕەشكەوپێشــكە بەرچاوم بەردەدا و هەستم خۆش 
دەبێت

لەناو چەند هەواڵێك هەواڵێك
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شیعر و یەكەمین هەتاو دەخەمە بەرپێی سواران 
ئیدی كارم لەناو جێدا نەماوە 

بفەرموون نان و پەنیری مااڵن بوونەتە شیعر و یەكەمین هەتاو
لە ژیانی تایبەتیمان دەپرسن

تیشكێك مێزی نووسینمی كردووەتە دوو بەش 
بەشی سێبەری زۆر

بەشی ڕووناكی كەم 
ئەستێرە بەسەر مێزەكەمدا داڕژاون 

مەلی باڵ گەرمیان و كوێستان بە دەنگ و ئاوازیان 
كۆیان كردەوە و لەناو پرچی خاوی فریشتەیەك بۆیان پاراستم 
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دوای ماوەیەكی زۆر تێگەیشتم
هەرچی هەمە و نیمە لەسەر مێزەكەم جێی دەهێڵم 

ئەمڕۆ تۆزێك لە ڕۆژان ماندووترم 
بەچاوی لێبووردنەوە سەیری مردن دەكەم 

نازانم بیر لە چی دەكەمەوە بەاڵم 
دەستی ماڵئاوایی كە خەم و خولیا و خوالنەوە 

ماندوویان كردووە و لە ئازاریان ڕایكردووە 
بۆ هەردوو بەشی مێزەكەم بەرز دەكەمەوە و بەدڵ داوای بووردن دەكەم

خوێنی زەوی پڕ دەبێت لە چرا 
چاوی كەروێشكی خرپنیش لە ڕووناكی نەرم

هەموو شتێكی دەوروبەریش لەناو دەمی مقاشی ئاگرداندا نوستوون 
پشكۆ بە تاسەی گەیشتن بەمردن دەژی 

كە كفنەكەم هەڵدەدەنەوە
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زۆر و كەمیی سەرمێزەكە 
هاتوونەتە سەر هەردوو ڕوومەتم و دەیسپێرمە

قۆزاخەی نەشكاوی پەمۆ و 
 بۆنی تەڕەپیازی سەر خوانی ماڵە كۆچەری و 

هەنجیری پڕ شیلە بوو بە ئەفسوونی خوڕە خوڕی ئاو و 
دانەوێڵەی سێبووری بەردەمی باڵندە 

كێ دەتوانێ لە كاتژمێرێكی لە شمشێر داڕێژراو ڕابمێنێت و بوێریی ئەوە 
بكات 

ماڵی مردن بدۆزێتەوە و لەناو بەشی زۆر یان كەم بمێنێتەوە
لەبەر پەنجەرەی بەشی خۆی دانیشــێت و بە مەلەوانی لە ئاوی هەست 

بپەڕێتەوە 
ڕۆژێك هەردێ لەم هەموو بێدەنگییەی ماڵی مردن تێبگەم 
ڕێوڕەسم و كەژاوەی بپارێزم و هیچ شتێكیشی لەبیرنەكەم

ناقۆاڵ و زەبەالح سێبەرت لە شووشەی پەنجەرەی ماڵەكەم دەبینم 



سەباح رەنجدەر

         دواكەوتن لە كەشتیی نووح

289

دێیت دەتەوێ بەدڵمەوە وەبدەیت
ڕۆژ لە زەوی تەڕی دا

شەونم هەاڵت و هاتە سینە و ماڵی من
لە بەهەشت لە ماڵی خۆم 

لە منداڵدانی كتێب و برینێكی پڕخوێندا
بە هەموو تەمەن و منداڵ و نەوە و نەوەزام لە دایك دەبمەوە 

دوای سەرسامییەكی كورت بەرانبەر
پارچە هەڵوەریوەكانی دڵ و شەرمی مووچڕكێك 

تەماشای هەموو شوێنێك دەكەم 
هەموو شوێنێك دەبێتە 

ماڵ و ئاگردان و وجاغ و داستانم 
ئەمە شكۆی ڕێوڕەسمی مەدالیایەكە 

بە دڵ زاخدراوە 
ماڵ و ئاگردان و وجاغ و داستان 
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دەیبەخشنە ئەو سوارانەی 
چلچرا لەسەر لوولەی تفەنگیان دەبریسكێتەوە و ماڵی ئاوێنە دڵخۆشەكانە

تا دێ ڕوونتر دەبێتەوە 
ناوچەوانیشیان بە مۆری 

سرووشی پەردە لە گوێ ڕوان و 
هێزی پرسیاری ئەستێرە بۆ كام ال ڕۆیی و 

شەهێنی هەڵدراو بەسەر شار و 
دەستنووسی سرەوتن مۆركراوە

دڵی خۆم توند گرتووە و دڵتم پێویستە ئەی ئەو ئاواز و دەنگە بێباكەی
لە ئاوێكدا خۆت دەشۆیت و گواڵوی ئااڵ هەڵدان دەپژێنی

تا حیكمەت و حەكایەتی تەنیاییت ئاشكرا بكەم
لەگەڵ تەماشاكردنیدا دڵم بەهێز دەبێت

ناقۆاڵ و زەبەالحیش قەڵەمی دەست و پێی دەشكێت
دڵتەنگی هەزار بەهانەی هەیە 
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دڵخۆشیش یەك 
هەواڵێكی بەپەلە 

خەندەی شكاو و ڕژاوی سەرسامەكانی شەقام
لە ڕووناكی سووری دڵ هەڵدەگیرێتەوە و لێكدەدرێتەوە

سواران دڵیان لێ ناكەوێتە خوارەوە 
دڵی شكاوی ئێمەشیان لەسەر دەستیان ڕاگرتووە

دەیبەنەوە بەر ئاوێنەی ژوورە ماتەكانمان 
دەی بیركەوە ئەم قسەیەم بە كێ بڵێم

ببوورە ئاوێنەی نوستوو لە خەوم كردی 
لە هەوڵ و هەنگاوی ژیاندا بارانی مردن تەڕی كردووم

پاش كەمێكی تر باران لێدەكاتەوە 
كیژ و كوڕەكانمان نان و پەنیر دەهێننە سەرخوان 

لەگەڵ یەكدا دەدوێن و شەوانە ئەستێرە دێنە الیان
لەڕووی خۆیانی هەڵدەسوون
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كەس دوا نەكەوێ و وەرنە ئاهەنگمان
لەسەر گیا دادەنیشین و دەچینە خولی فێربوونی نۆتەی مۆسیقا 

چیرۆكی ژیانی خۆمان بە گۆرانی دەڵێین
گۆرانییەك بە جریوە و جووكەی سەردان و جەژنی تێكەڵبوونی ڕووناكی 

چراكان 
لە بەرزبوونەوە و گیانپڕبوون بە سرووش و بۆنی ئەزەلی خودا

ڕوخساری خودا هەموومانی تێدا دەژی
هەموومان ئەو خاكەمان خۆش دەوێت 

گۆڕی ئازیزانی لێیە و ڕووناكی و ژیان لە قوربانییەكانمان وەردەگرێت

تشرینی دووەمی 2014 هەولێر
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 1 
خۆر كە ئاوا دەبێت دوا تیشكی لەناو لەپی شاعیرە نامرادەكە هەڵدەگرێت

كە دەشسووڕێتەوە یەكەم تیشكی لەناو لەپی دادەنێتەوە 
پەریی حەوت ئاسمان لەناو لەپی دێنە دەرێ
دەكەونە گەڕان و كۆچ و سۆراخی دوا شوێن 

حەوت كۆتریش نەوی دەبنەوە و حەوت جار دەسووڕێنەوە 
چاوم لە سەر و پرچی شوێندا هێالنەی كرد

هوما كاتێك بەپشتدا وەردەگەڕێت
برینی زەوی تەماشا كردووە و دەست لە برینی ئاسمان دەدات 

وەك ئاگرێكی نەرم و ئاوازی گۆرانیی خاوی مەیخۆران
بە تەنیشتی تێدەپەڕم و دەیخەمەوە سەر دەست و پێ

دوا شوێن 
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ئەم بەخشندەیییە لە بەختیاریی مۆمێك زیاترە 
لەسەر مێزی سەری ساڵ و بەخشندەیی 

یەكەمین خواردنەوە و 
یەكەمین پیرۆزبایی و 

یەكەمین ئاواتخواستن و 
یەكەمین مەیخۆشبوون

دڵ هەرشتێك ببینێت
ئەوی لێ دەدرەوشێتەوە و دەڕژێ

ئاسمان خۆی لە تەلی نازداوە بۆ درەوشانەوە 
دڵۆپ دڵۆپ دڵمی لێ دەڕژێ 

فرمێسك بەسەر دڵم ماوەتەوە و نەهاتووەتە خوارەوە
چاوتان داخەن و بڕۆنە ناو زەردەخەنەی بادە و ئاوی خدرەوە 

دڵم دەكەوێتە لەپی دەستتانەوە
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شەو خۆی لە تەلی نازداوە لەناو لەپی دەستتان
ژیان دەالوێنێتەوە و سەرنجی منداڵێك دەدا 

سەرگەرمی یارییە بە گەرمایی ناوچەوانی كارمامزێكی سەمازانەوە
پیتەكانی ژیان لەناو لەپی دەستتان 

عەوداڵی گەرمایی سەمان
دارماڵم لە شەوق و تاسەی سەما 

زەردەخەنەی بادە و ئاوی خدر
دەتخەنەوە سەرتەختی ئەوەل تەمەنەوە

خودایە ئەوە چییە ڕوودەدات
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 2
شــاعیرە نامرادەكە مقەس لە چــاوی مــۆم دەدات و ماڵی خۆی گەرم 

دەكاتەوە 
كە بەرەو گیرۆدەیی دڵ دێم 

هەنگاو ڕێگا خەبەر دەكاتەوە و نیوەگیان دەبم 
زاڵم بووم لەگەڵ ژان و بركێكی بێئاماندا بەرەو الت هاتم 
دەبوایە لەگەڵ هەستە دەستەمۆكانی بادا دەستەومل بم

یان لەگەڵ ئاگری بەتین و كاتی ناسكی هێلكە ترووكاندا پێشبڕكێ بكەم
سێبەر خاڵ و پیتی مرۆڤی چاو و دڵڕوونە 

بە دوایدا دێت و لەبەر خۆی چرا دەدۆزێتەوە 
ئەوەی چرا لە ژیان بدۆزێتەوە 

لە مردنیش دەیدۆزێتەوە
زەردەخەنە لە ڕوخساری چاو و دڵڕوون تیشك دەهاوێت 
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لە ڕێگای ژیان و مردن سەرگەردان نەماومەتەوە 
پێم خستووەتە سەر ڕێگای بێداریی تەواو 

لە ژیان ناسووتێم 
لە مردنیش 

لە هەردوو جیهاندا شادمانم 
مەودای بینینی چاوی خۆم و تیشكی دوا چراشم ناسیوە 

هەردووكیان هەر ئەشقن 
ئەشقی بە حەفت شار و حەفت ئاسماندا گەڕاو 

خۆ یەكتر نابینن و بەرانبەر یەكیش هەڵترووشكاون و ئامادەی ئامبازن
بۆ هەر شوێنێك چاوم ڕابهێنم 

ئارام دەچم و باڵندەی خۆشباڵ هەڵدەدەمە ناو بای نەرمونیانی سەرپەڵە 
باڵندە زەردەخەنەی زەوییە

سەرپەڵەش كچێنی زەوی دەڕوێنێ
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لە ئارامیی گوێ لە خۆگرتن و گەرمایی دڵ بەر و سێبەرم 
بە تانە و تۆمەت و سەرزەنشت و ستایش 

ناكەومە ڕنینی میوەی پێنەگەیشتووی هەڵە و لیتەی مێژووەوە
شادمانم بە هیواكانم و پشوودانی مانگ لە ئاوی بن كووپەدا
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 3 
ئەوە پێی من لە ڕێگاكان دەچێتە دەرەوە

زەوی لەبەر الوازی هەموو پەراسووی دەژمێردرێن 
ئااڵی شەكاوە نە بەرە نە سێبەرە

كراس گومانی مارە 
ساڵی جارێك هەموو گومانەكانی فڕێ دەدات 

گومان فڕێدان 
نانێكی گەرم و بۆنخۆشە 
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تەنووری ناخ 
گوێی لە ئاواز و ئازاری دار ڕاگرتووە و برژاندوویەتی 

ڕاهاتووم سەرنجم لەو شەقامانەدا ورد بكەمەوە 
ڕوخسارە بێ گومانەكان پێیدا تێدەپەڕن 

لەسەر نووكی پەنجەكانت دێیت 
لە پشتەوە چاوم دەگریت و مژدەیەكی لەپڕیت 

تێناپەڕیت و لەگەڵمدا دەمێنیتەوە و دەبینە ساڵوی خودا
ئەو بەختیارییە بە گومان ڕادەگەیەنین

ژیانمان بردەوە 
ژیان وشەیەكی شەڕانی بوو 

ئێمە هێمنمان كردەوە و تێر سەرنجمان دا 
لە میوەی مەیی و بای پێش پەڵە نیشتەجێ بوو

وا خەریكە ئەزەل لە شوێنێكی چاوەڕواننەكراودا دەردەكەوێت
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4
شەرابێكم خواردووەتەوە دەستكردی دەستی خودامە 

نازانم لە ترسی خودا و خۆشەویستی كێوە بچم
هەر لە بەند و داوم و بەڕێگادا ماومەتەوە
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 5 
سوپاس بۆ ئەو متمانەیەی بێدەنگی بە منی داوە ڕێگاكانم تێدا بژی

تا مەستی ئەشق و توانەوە و جام پڕبوون
هەست بە خەیاڵم دەكات و پێم دەڵێت 

تۆ لە چارەنووست دەگەڕێیت و جوامێری پەریی حەوت ئاسمانی وچانێك 
بدە 

بێ ڕەنگ و دەنگ دەبم 
تا لە بیرم بچێتەوە لە چ ڕۆژێكدام

بێدەنگی بەهەشــتی ســێبووری و كتێبخانەیەكە هەر بەتامی ســروود 
دەمێنێتەوە 

من بەڕێوەم بەبیركردنەوەیدا ڕەت ببم و بچمە ناوی 
باڵندە لە شوێن پێیەكانم هێلكە دادەنێن 

بەگەرمیی گەڕانەوەم هێلكەكانیان دەترووكێن 
ئاخ مەودای چوون و گەڕانەوەم چەند كورت بوو 

چاوانــی پڕ نەكردم لە ڕەوینەوەی تەمــی چاوەڕوانی و خەمڵینی چاو و 
برۆی پەرییانەوە

یەكەمین هاتن و دوا ڕۆیشتن 
دیواری ماڵم بە هەناسەی جوانەمەرگان و ئەسپەشێی سندمشكێن گەرم 

بوو 
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ساڵوی خودا بووە میوانم 
لەبەر هەتاوێكی نیمچە گەرمیش وەنەوز دەدەم

فریشــتە لە ژوور سەرم باڵەفڕێیانە و خۆشحاڵم بە هاوڕێیانم و خواخوای 
بینینیانم
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 6 
شاعیرە نامرادەكە بێ ئەوەی هیچ پرسیار و وەاڵمێك 

لە دوێنێ و ئەمڕۆ و سبەینێ بزانیت 
ژیانی خۆت بە نەوا و گەشەی دەنگ بڵێ

بەڵێن ناسینەوە كە دەرگای فریودراو دادەخا و 
ڕازی هەڵدراوی دیاریی یاران و بۆنی شەوبۆی حەوشەی خەڵوەتخانە و 

گرشەگرشی بەردەباز كە لە دوێنێ و سبەینێ جیانابێتەوە
بەسەر یەكەم تیشك و دوا تیشك دابەشمان دەكەن

لەوپەڕی ئاسوودەییشدا ئاگری مێوانداری خۆش دەكەن
شاعیرە نامرادەكە بە ڕێگایەكی دوور دەگەڕێیتەوە بۆ ژیان 

ژیان تەواوی ڕێگاكان بە تۆ دەدات و دەیكەیتە هیوا و دەگەیتە ئەوپەڕی 
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دوا ڕستەت لە سوپەری لەشكری پاشا بنووسە و مەچۆ بۆ هیچ شوێنێك 
پیاڵەی شكۆ و شانازی ئەشق بەرزكەرەوە و مەزانە دەمری

لەشكری كلۆ بەردەپیرۆزە و شاخی كەڵەكێوی ناوچەوانی خانووەكانمانیان
بەتااڵن برد و هێرشیان پەرت بوو 

نانی تاڵیشیان خوارد 
ئاگر لە شاخە گەورەكانەوە چاوی دەترووكێت 

خۆی لە ڕەنگی مەی هەڵدەكێشێت 
پیتی نەمری دەكەوێتە دەفتەری بیرەوەری و ڕیشاڵی درەختی شێتێك 

زەوی بە ئاواتەوەیە نەمر ئاگری لەسەر بكاتەوە
ئاگــر بكەرەوە بــا زەوی دەوڵەمەند بێــت و چارەنووســی بووژانەوەی 

بنووسێتەوە
چارەنووس نووسینەوە 

جریوە و جووكەی باڵندەی خرۆشاوی بەر هەتاوە 
لە مەیدانی جەنگدا تووشی چارەنووسی خۆی هاتووە
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 7 
گوێ لە ورتە و دروود دەگرم

ئەرێ پرسیار لە كوێ بكەم
ئایە بەمە دەزانیت 

بەهەشت و دۆزەخ ڕكەبەرایەتی زۆری یەكدی دەكەن 
شەپۆلیش كە خۆی بە تاشەبەرد دادەدات هەڵەی گێالنەی نییە 

گوێی لە گۆرانی دڵتوندیی سروشت بووە 
لەگەڵ گۆرانیدا پیاسەیەك دەكات و خێرا بەالماندا تێدەپەڕێت 

دوای جێپێ خۆشبوون و هەناسە وەرگرتنێك
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كڵۆ بەفرێك لە ئاسمان دەپشكووێت 
دڵی سووتاوی سروشت فێنك دەكاتەوە

سروشت بەو هەموو بارەیەوە 
دڵی لەگەڵ خۆیدا دەگێڕێت 

تا دڵگەرمی بگەیەنێت
چوومە ماڵی خودا بە بەهەشت و دۆزەخەوە

بۆ ئەوەی بگەڕێمەوە ناخی خۆم 
پەلەم نەكرد بە ئارامی لە دوای كارواندا ڕۆیشتم

گەڕامەوە ئەشق و ژیان و مردن و ناخی خۆم وەك ناولەپم ناسی 
ناسین بۆ ئەوەیە لەناو ئەلبوومدا وێنەت هەبێت

شاعیرە نامرادەكەش دەبێتە چیا و تاهەتایە دەژی 
سێبەر و هەتاوی دەبێت 

ئێمە لەناو سێبەر و هەتاوی خۆی دەژێنێ و دڵخۆش دەبێت
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8 
بە درێژایی ژیانم ئاوی بن كووپەیەكم خواردەوە 

مەیلی زۆرم دایە ڕوونیی ئاوەكە 
بەرگەم نەگرت و هەردوو چاوم لەدەست دا 

ڕووناكی داوای لێبووردنی نەكرد 
ئای چاو لە ڕووناكیدا لە ئاوی ڕژاوی سەرجامی پڕ دەچیت

چەندیش بیر لەو دەزووە دەكەمەوە خوێنی ناوكمیان پێ ڕاگرت 
مردوو ئاوی ڕوونی بن كووپە دەخواتەوە و چاوەڕوانی ناشتن دەكات 

مۆنالیزاش بزەیەكی بەند كردووە و ئازادی ناكات 
دەكات و ناكات هەردوو چاوە لە دەست دراوەكەمە 

نیشانەیەك لە كووپە و مۆنالیزا دەركەوت 
كەوتووەتە گەڕان و كۆچ و سۆراخی چاوم

چاو لە دڵدا سكااڵ و ڕووناكی دەچێنێت
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ژیان لەگەڵ چێندراوەكاندا بەسەر دەبەم و ڕاسپاردەیان لە بیر ناكەم
لە بیرنەكردن ڕەنگی دڵە

شاعیرە نامرادەكە دوو باڵی خەمگینی هەبوو
ئاسمان باشی نەبینی 

خامۆشانە بەرەو زەوی بووەوە 
ویستی باوەش بە نیگا كەوتووەكانی بكات 

نیگاكانی تاسەی شادین نەمریی دەدەن بە سەرەتای ئەشق و خۆشحاڵیی 
تەواو 

ئەستێرەكانی بەهەشت دەبن بە كیژ و كوڕی 
دەست لەسەر ناوچەوانی دادەنێن 

لە شادیی نەمری حاڵی دەبێ و ئارامی ڕووتەختی پارێزراو ناشێوێنێت
هەتاویش بەسەر نووسینی كێلەكەی دەمێنێتەوە
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 9 
هەموومان بەڕێگاكاندا دەڕۆین 

بگەین یان نەگەین چ ڕوودەدات و شیر لەسەر چ جامێك دەڕژێت
جامی پڕ هەر ئەوەیە كە هەیە

حەوت پەردە لە چاوی پیس دەیپارێزن
شاعیرە نامرادەكە بە دیار گەرمایی دڵی دەمێنێتەوە 

فاڵگرەوەكە بە هەردوو دەستی ڕانەگەیشت 
تەنیا دەستێكی خوێندەوە 

تاسە و خولیای چوونەوە سەر ڕێگا ڕایچڵەكاند
سێوی ئەفسانە بوو بە دوو كەرت 

ئای خانەكانی گەدە چەند زوو دەگۆڕێن 
پەنجەمۆریان هەریەك دوو ڕۆژ دەمێننەوە 

شاعیرێكی نامراد لە قۆزاخە هاتە دەرێ 
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ئاوریشمی سەر لكی درەختەكانی حەوشەی كۆكردەوە 
هەڵیدایە ناو هەتاوێكی هەڵنەهاتوو 

پەرییە لە خەوماوەكان لەگەڵ ئەو پەپووالنەی
هێشتان تووشی مۆمی جەلالد نەهاتوون

دێن لە كەپری ناو بێستانەكانمان دەمێننەوە 
بیر لە شێوە سەرەتایییەكان دەكەنەوە 

سروشتیش هێشتان منداڵە و لەشی لەگەشەكردندایە 
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10 
شەوقی ئەوپەڕی شكۆ لەو ڕێگایەدا نیشتووە 

دەمگەیەنێتە فریشــتەی خۆم لەسەر زەوی و چێژی پێگەیشتنی سێوی 
حەوا 

ڕەنجێكیش لە ڕوخسارم نهێنییە و پێچ بە ڕۆحم دەدات
تەواو دڵنیام شاعیرە نامرادەكە دوای ساڵوی خودا لە ڕێگاكان دەگەڕێتەوە 

دەچێتە ناو نیگا ئالوودەكانی 
چێژی بووژانەوە و 

ڕۆشنایی نزا و 
گەرمایی بێباكی و 

مشتومڕی گفتوگۆیەكی گوماناوییەوە 
لەسەر كێلی ئەو شاعیرانەی بە دڵ دەیانناسێت

ئاگرێك دەكاتەوە و پێشكەكانی دەوروبەر دەكوژێت 
ڕاسپاردەیەكی لە دەمی باپیریەوە وەرگرتووە 

ئەوینی تاریك یان ژیانی زۆردار فەرمانی ڕاگەیاندووە 
تا چنینی مافوورم تەواو نەبێت 

بۆت نییە بمریت 
ئای ئاگری هەناو چەند خوێنی پڕ شكۆ
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لە ددانی دیكتاتۆر بووەتە ڕووبەری تابلۆیەك كە ڕەنگ تێیدا دڵتەنگە
وای ئاگری هەناو چەند خوێنی پڕ شكۆش

لە دڵی شــاعیرە نامرادەكە پل دەدات و ناشزانێت ئادەم لە بەهەشت یان 
دۆزەخ شەڕی ژیان بەتاڵ دەكات

هەر وا بمێنەرەوە و ڕازت مەدركێنە 
ئێمە ئاوا دڵ و چاومان خۆشبین دەبێت و خۆشمان دەوێیت

لە پێشوازیی خۆشەویستی خۆمان 
بە بوتڵێك مەیەوە كە لە بەهەشت خۆش كراوە وەستاوین

تا ئەفسانە سەرسوڕهێنەرەكەی دەماندۆزێتەوە 
هەر یــەك كەس ئاگری دۆزییەوە و هەمیشــەش لە كاتی پێویســتیدا 

دەردەكەوێت

 كانوونی یەكەمی 2014 هەولێر
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دەمی گۆزەی پڕم شۆڕكردەوە ناو زەریا 
زەریا مەی پێ خۆش نەكرا 

گــۆزە و زەریا ئێمە پێكــەوە لەبەر نازی نەرم و بۆنداری ئاشــناییدا زۆر 
ڕۆیشتووین

من پیاوێكی بێ ڕێگام و پرچم هاتووەتەوە سەر ناوچەوانم 
دەڵێی لە ئاگرەوە هاتووم 

خۆ بدەنە بەر گەرمایی دەمودووم
كتێبی حاڵم زۆر داوە بە هاوەاڵنم بیخوێننەوە 

لە یەكەم خەڵوەتدام و سەرگەرمی ئەوەم شادبم بەوەی خۆشم دەوێ
خودای ناو تەورات 

لە نوێژی ئەم بەیانییەمدا كەوتمە 
ناو شكۆی ئاگر و ئاوی سرووش 

و بەرزبوونەوە
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خودای ناو ئینجیل 
خودای ناو قورئان 

تەورات و ئینجیل و قورئان 
داستانی خودایەكم بۆ دەگێڕنەوە الوالو بە پەرژینی بەرز بكەمەوە 

سێبەری پڕپڕە لە دڵی ترساو 
گەشەی ڕۆح لە دوا خەڵوەتدام و ئەم خۆشویستراوەم بۆ ورد ناكرێتەوە 

بولبولێك لە پاڵ گوڵێكدا دڕكی لەژێر پێیەكانی الداوە 
تاسەی خۆی بۆ هەڵدەداتە ئاسمان و پێی دەڵێت 

تاسە سادەیە وەك دەستخستنە سەردڵی پەیامبەرێك
پەیامی وەرگرتبێ و لە چاوەڕوانی ڕاگەیاندندا مابێتەوە 

یان بارینی ڕشــێنەیەك لە هەورێكی تەنك و ڕووخۆشــی یاڵی ئەسپ لە 
سەما و بردنەوەی پێشبڕكێدا 

ئەرێ خودا لە شێوەی چیدا ئادەمی دروست كرد 
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چیشی بەخۆی چواند و وەك بۆنی خۆشیی خۆی هەڵیدایە ئاسمان 
خۆر لە پشت سەرم ئاوابوو 

بەشێوەیەكی سەرسوڕهێنەریش ڕۆژبەڕۆژ كورتتر دەبێتەوە 
كەسێكی تەواو تووڕە و دەم تاڵ و تفتبووش

لەبەر دەرگای بەهەشت یان دۆزەخ دوودڵ نەوەستاوە 
وەك تیشكێك بكەوێتە ناو چرایەكەوە 

یان وەك بەردێك بەرببێتەوە ناو گۆمێكەوە
گوارەی گوێی درەختیش نەخشبەند و بێپایان دەلەرێتەوە 

مرۆڤ بێدەنگ لە ئەستێرەی درەوشاوە ڕادەمێنێت و دەیەوێ شتێك بكا 
بەاڵم نازانێ چی بكات 

ژیانی تاهەتایەشی نەدۆزییەوە 
قۆزاخەیەكــی خنكێنەریــش پەپوولەیەكی پاراو بە ســەما بەســەریدا 

نیشتووەتەوە 
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خودایە مەماندەرە دەستی كەس و بەزاری خۆت بانگمان بكە 
دێمە دیداری ئاشنا و لە دڵم ورد دەبێتەوە

ڕێگا و ڕۆیشــتن هەموو ئومێدیان تێدا كۆدەبێتەوە و لە سادەیی تاسەدا 
خۆدەدركێنن 

ئادەم چووەتە ناو كاتەوە بە گەرمایی پێگەیاندنی میوەدا دێت و دەچێت 

 تەممووزی 2015 هەولێر 
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من دژی تۆ لە چوار الوە چاویان لەســەر ســێرە بچــووك كردووەتەوە         
مەبەســتمە مرۆڤ هەمیشــە مەســتی و مەبەســتێكی هەیە        ئەو 
چوارڕیانە ببڕم و لە چاوی مۆنی گوللەدا لە خۆم بڕوانم        غەریب نەبم 
بە خۆم        خۆشــحاڵیی شەهیدنەبوویەك پێی لە شەقامی قەدەغەكراو 
دانا        چاوی ڕكهەڵگری ســەر سێرە تا لێواری تەقین پڕ هەڕەشە بوو        
بچووك بووەوە بچووك تا ژووری گلێنەی پەردەی دادرایەوە        كاتێك 
پێڵووی ڕقی خاوبووەوە        من دەســتم بە دڵمەوە گرتبوو ڕەت ببووم        
ژیان زۆر درێژ بوو لەناو چوارڕیاندا         چاوی ئەو كاتە چەند ڕوون بوو        
خۆشــحاڵیی من هۆیەك بوو بۆ ئــەوەی ڕوون بێت        چاوی ئاوێنەی 
مەرەكەب پرشــنگ لە چاوی بازی كێوان وەردەگرێت و چلچرای یاد 

دادەگێرسێت 

تۆ بڵێی چوارڕیانەكان بژمێردرێن و 
بزانین ژمارەیان چەندە
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ئێستا چی دەكات
ڕابردوو چی كرد

ئەرێ دەبێ داهاتوو چی بكات
لە ســەرەتای شــەوەوەش ئاوێنە كوێر دەبێت        بە دوو دەست لك و 
چڵەكانــی ناو تەمم الدا        ڕۆحم بە موورتــك و بەاڵڵووكی پەرژینی 
باخێك هەڵواســی        خۆر بەســەریەوە پشــووی دەدا        میوەكانی 
گەییبوون گوللە لێی دەكشێتەوە و هەڵدەبزڕكێت        مانگ ئاوا نابێت 
لەنــاو ئاودا دەخنكێت        كــە هەڵدێ دەیەوێ لەناو ئاودا بمرێت یان 
بەالدا بچێت و سروودی شەوی ڕوون بە ئاوازی باو بچڕێت        ئەگەر 
ئەستێرە ساڵوی لێ وەربگرنەوە ئەوە بێ پەروا لە بێهوودەییدا دەمرێت        
ئەگەر ســاڵوی لێ وەرنەگرنەوە ناوی ئــەو بەردانە لەبەر دەكات كە بۆ 
كێل دەتراشــێن        ماچی دەكەم و بەترســەوە ســەیری دەوروبەر 
ناكەم و شــەش جاری تر ماچی دەكەم ڕوخســارێك هەمیشە دەمەوێ 
بیهێنمەوە یاد        وەك ڕۆژی ڕووناك ســاكار و هێمنە        ســەیركە 
دەبینم مانگ دەگۆڕێ        مانگ گۆڕانێكی نهێنییە لە دەروونی مرۆڤ 
و ئاژەڵ و باڵندە و پەلەوەر و زیندەوەر         پاشــان سروشــت دەبێت 
بزانیــت جەنگی نهێنی بكەین        جەنگــی نهێنیی مرۆڤ و ئاژەڵ و 
باڵندە و پەلەوەر و زیندەوەر و سروشــت ئاسمان شۆراوە        بێنەوای 
شەوبا هێناو كڕنووش دەبا        ناوچەوانی بە ڕوونی ناو یاقووت دەكات        
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گۆزە بەســەر زەویدا قڵپ دەكاتەوە و زەوی دەشــۆرێت        ئاســمان 
لە زەویی شــۆراو شــەرم دەكات         كەڵەكێوی گۆزە بە شاخیانەوە 
هەڵدەگرن لە ئاگری دۆزەخ پڕی دەكــەن و بۆمان دەهێننە خەڵوەتی 

گەرم        خەڵوەتگا ســەری بە ئاگری یەكەمین سووتان داپۆشراوە
چوارڕیان و شوێنی تر 

گۆڕەپانی یاری و شوێنی تر
ناوەندی شار و شوێنی تر 

ئێرە و شوێنانی تر و دۆزەخ و بەرزەك و بەهەشت و خەڵوەتگا        بەین 
و نابەینێ هەوا دەگۆڕن و لەناكاو دەمرن        كەڵەكێوی وەرە دەمەوێ 
دوای خەون بینینێك بتبینم        ئەو پێی گوتم لە بیرم چوو         حەوت 
خەولێكەوتووەكــە یان حەوت تەزیوەكەی ناو ئەشــكەوت هێشــتان 
ئاهەنگــی هەنگاویان نەگێــڕاوە و گەرمیان نەبووەتــەوە         ڕەنگی 
تیشكی خۆر و هاوئاوازی مرۆڤ و ئاژەڵ و باڵندە و پەلەوەر و زیندەوەر 
و سروشتیان نەناسیوە        من بە سێ پشت لە حەوت خەولێكەوتووەكە 
یان حەوت تەزیوەكەی ناو ئەشــكەوت گەورەتــرم و ئاگری یەكەمین 

سووتان لێی داوم 
ئەشكەوت هەمووی لەناو كۆتایی خەڵوەت و دەرگا داخستنی خۆیاندان        
الپەڕەكانی كتێبی ئاسمان كپن لەمێژە دەرگا خۆشاوی ساڵو نانۆشێت        
خەونــی پاراو لەمێژە الپەڕەی حەوت ڕەنگــی پڕبووەتەوە        لەمێژە 
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نامە ناخوێندرێتەوە        لەمێژە گەنجینە بووەتە خۆڵەمێشــێكی سارد        
لەمێژە نقێمی ئەنگوســتیلە ئەفسوونی تێدا مردووە        لەمێژە ماچی 
وەفا و ئاشتبوونەوە ســاردبووەتەوە        لەمێژە كاروانێك لەناو فنجانی 
قاوەگرەوەدا تووشــی ڕێگربــووە        لەمێژە خەوتــووەكان خەون بۆ 
یەكتر ناگێڕنەوە و بەخەونی خۆشــی یەكتر دڵخۆش نین        بە قووڵی 
چووینەتە ناو خەون و هەرچی خەونمان هەیە دەیخەینە ســەر پشتی 
ئەســپ و بەرەڵاڵی نــاو گیای تەڕی دەكەین تا دەگاتە دوا ســنووری 
خوانی خودا        ســوارچاكی سروشــت دەیگرێتــەوە و دەیهێنێتەوە        
دەرگای ماڵمان خۆشــاوی ساڵوی دەنۆشــێت و خۆشحاڵی دەنوێنێت 
كەربێك شــەكربوو لە خوناوی هەواڵێكی خۆشدا توایەوە        گیای تەڕ 
چركەكانــی مرۆڤ و ئاژەڵ و باڵندە و پەلەوەر و زیندەوەر و سروشــت 
دەژمێرێت        بولبول لە تەنیشــت گوڵی پشكووتوو پەلوپۆ و پەڕوباڵی 
لــە ئاوی پاك هەڵێناوە و چێژ لە پێ لەســەر عــەرد دانان وەردەگرێت        
نیــگای ئاشــنا و نیوە ئاشــنای دەزووی مۆم خوێنــی بەجۆش هێنام 
خوێنم جۆشــا دەتوانم یەكپشــوو بكەومــەڕێ تا گوڵــی نەرمونیانی  
فریاكــەوێ  چرپەیەك لەبەر گوێی پەپوولەی نیشــتووەوەی بەردەمی 
ماری كلكســەردا بــكات        بچێتەوە الی چرای یەكەمین ڕووناكی و 
خۆرێكی گەرمی بەســـــەرەوە بێت        خۆر یەكە و نابێتە دوو ئاگری 
یەكەمیــن ڕووناكی نەرمە باڵ ناســووتێنێت        باڵ بۆ خۆی ڕازێكە 
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خولێكی بە دەوری ئاگری یەكەمین ڕووناكیدا ماوە        بچێتە دیدەنی 
كەسێك دڵی خەبەری داوە ئەستێرەیەكی نوێژكەر دەبێتە قەڵەمڕەنگی         
تابلۆی خۆرێكی نەوی دەكێشــێ دەگاتە كاغەزی بەردەستی و ناگاتێ        

لە یەك كاتیشدا هەڵدێ و ئاواش دەبێـت 

 نیسانی 2016 هەولێر
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شەوی گۆڕینی ساڵ

درەخت و هەزار و یەك هێشووی ڕاز 

ئاگر و هەزار و یەك پڕیشكی سەركردوو

ماسیگرە و هەزار و یەك ڕووباری خرۆشاو 

قۆزاخە و هەزار و یەك كرمی ئاوریشمینی لە تاریكیدا ڕاكردوو

 نیشــانەی شانازی و دیارییەكی بەســۆز دەبەم        دەچمە ناو ڕەگی 
گــەرم لەناو چڵ و پــۆپ نزیك هێالنەی حاجــی لەقلەقەكەی برادەرم 
هەناســە دەدەم        دەمەوێ قەاڵ و قوللەی ئەفسانە لەبەر چاوم بەالدا 
نەیێــت دەشــمەوێ دان بدەمەوە حاجی لەقلەقەكــەم        تفەنگ بە 
یارمەتیت لە كوێ ڕۆیكەم        شــوێنی ڕۆكردنی دان ماڵێكە دەستی 
یاری بەهەشــت ڕایخســتووە و چــاوم بەســەریەوەیە        لەو ماڵەدا 
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خوداوەندانمان پێشــوازییان لە ساتی چاوەڕوانی كرد        خۆری ساتی 
هاتن پەنجەرەی ئەو ماڵەی گەورەتر كرد        شــەونم لەســەر گیای 
خەواڵوو دەمێنێتەوە تا دەبێتە دوا تەڕایی سەر لێوی ئەوانەی لەناو دڵی 
خۆیان ڕۆیشــتن هەتاویان لێ ئاوابوو پێیان لــە فەرهەنگ گیربوو لەم 
دیو و ئــەم دیوی چیا ماومەتەوە        نووحیش بەرزایی ڕزگاربوونی بۆ 
دانەناوم        گەیشــتووەتە ئێسكم داوابكەم خودایە ڕۆژێك پێش ڕۆژی 
دیاركــراوی مردنم بمرم        تا ڕۆژێك لــە ژیانم بهێڵمەوە و ئاو و نانی 
ئەو ڕۆژەم بدەمە ئەســپێكی دڵ داخكراو بچێتە چەپۆكبازی و هەست 
پشــكووتن        ئاگر بەر نابێتە ڕۆژەكانی ڕاوی ئەســتێرەیەكی ڕەفتار 
بــاش نۆبەرەی دایكە حەوابوو         نۆبەرەی دایكە زەویش بوو        بە 
دێڕێك پێی گوتم با برایەتیت لەگەڵ گۆڕم بە نهێنی بمێنێتەوە تا دێیت 
من نهێنییەكە ئاشكرا ناكەم        ڕەنگە خۆت نهێنییەكان لەبیر بكەیت 
من بەبیــرت دەهێنمەوە        لەبیركردن و بەبیرهێنانەوە بەتەك یەكدا 
دەمێننــەوە        هەتاو بەر ئارەقەی ناوچەوانیان دەكەوێت        هەموو 
ساڵیادێك شەوی گۆڕینی ساڵ پەلكێك لە پەلكەزێڕینە بهێنە لە پشتێنی 
گۆڕەكەمی بســووڕێنەوە هەتــا هەر حەفت ڕەنــگ دەهێنیت        بۆ 
من دەبێتە بەسەرهات و گێڕانەوە شوێن پاژنەی پێت دەبێتـــە جێگای 
ڕۆكردنی دان بۆ حاجی لەقلەقە نامرادەكەی برادەرم        حاجی لەقلەق 
لە ناوقەدی قەاڵ و قوللەی ئەفسانەدا هێلكەكانی شكاند        من گۆڕی 
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ئەوم        نووح زێوانە و الفاوی لێ الدەدا  گوڵێكم بە دەســتەوەیە سۆز 
لە گۆنای كۆدەبێتەوە        نامەوێ لەسەر گۆڕەكەی دانێم        دەمەوێ 
بیدەمە دەســتی        گۆڕەكەی ســەیوانێكی بەسەرەوەیە        منیش 
لەناو كاڵوی گڵۆپێكی شــەقام یاری غلۆركردنەوەم بە ســێوی ئادەم و 
زەنگوڵەی كەنیسە كرد        سەخت بوون و ترسی هەردووكیان لێكیان 
دا        خوێــن تەنیا لە بریندا شــۆڕ دەبێتــەوە        تەنیاش لە بریندا 
شــێوەی بریندار ناگۆڕێت        خوێنی حاجی لەقلەقەكەی برادەرم لە 
ناولەپی ئێمەدا وشــك بووەتەوە لە حەوت ئاسماندا ئەستێرەم هەبوون        
دەنگێكم بۆ هات هەر وشەیەكی ئاشقی وشەكەی دی بوو        هەرچی 
دیاریــی خودا هەیە لــە ڕۆحی زەوی و ئاســماندا        هەوێنی ماڵ و 
باخەوانی بەهەشت بەخشیان بە لێوی بەستراوی پەرژین و باخ دەرگای 
ماڵ یەك نییە دووە        ماڵـــت لەباوەشی خامۆشییە و لە بەردە جوان 
ڕیزكراوەكانی دەوروبەریم پرســی        بە دوای نیشــانە و حیكمەتدا 
هاتووم        شــار لە ناوچەوانییەوە دیارە وا ماڵێكی هێدی هێدی تاریك 
دەبێــت        ڕۆحێــك ڕووی خۆش و پڕە        گــەورەی خۆی بینیوە 
و لــە دەرگایــەوە دەردەچێت و پشــوو دەدات        دوای چاوگێڕانێك 
ئاوێكی لێڵ هەڕەشــەی كرد و بەرزبووەوە        لە دەرگای مااڵن چووە 
ژوورێ        تەپ و تەمبەڵ بە قاڵدرمەدا چوونە ســەربان        مراوییە 
پێ پانەكانیش پێ لە ئاو دەدەن و پرژە هەڵدەدەن        پاشــان دەچن 
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لەســەر گەاڵی پانی هەنجیر باڵیان دەوەشێنن ژیان تانوپۆیەكی سەیرە 
دەمانباتەوە ســەر ڕێگای مردن        بەاڵم نامانهێنێتەوە ســەر ڕێگای 
ژیان        ژیان و مردن بە دەنگی دڵنیا بۆمان پێدەكەنن و خۆشەویستی        
و خۆشەویســتمان پێشــان دەدەن        گەرمایی ناوچەوانم لەســەر 
دووگورد        جێما لە نوێژدا خۆشەویســتی و خۆشەویســتم نەبینی        
بە تــەواوی ئارەزوومەوە لەناو ئاوێكی ڕوون بە دوای ســێبەری مانگ 
یان تریفە كەوتم بیگرم یان بچمە ناو ســێبەری ماندووبووم سییەكانم 
داوایان دەكرد لە قەفەســی ســینگم بێنە دەرێ        مانگ بەزەیی بە 
منــدا هاتەوە یان كاتی خۆی بوو لە چــواردەدا نەرگزیەتی بەرزبووەوە 
وەســتا        چوومە ناو سێبەری و خۆشەویستی و خۆشەویستم ناسی 
تریفــەش گوتی بمگرە و پەنجەكانت لە كەمەری گۆشــتنم نقووم بكە        
ڕێگای ژیان دەگاتە فریای ناڵەی بەردە سەرەتایییەكان و بیركردنەوەی 
پێش پرســیارەكان        ڕێگا ئەی هاوڕێی بــێ دەنگیم بیرت لە دار و 

دەوەن و دڵخۆشی دڵبەخوداداوەكان كردووەتەوە 
هێلكە ترووكان

فڕێدانی دێوجامەی بەرچاوی باڵندە 
گلەیی ئاوێنەی ماڵی چۆڵ 

دەســتدان لە هەوری نزم بە نیازی پشــتی كەروێشــكێكی گۆشــتن  
حەیف دڵــی ڕێبوارەكانت بۆ نەخوێندرایەوە كێ ســەیری كێ دەكات         
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دەست لەناو دەست یان دەست لەدەستیان بەردەیت        لەبەر ئەوەی 
بەخشــندە بووی وای لەبیرت چوو تریســكەی چاوی پشیلە لە دەمی 
تاریكی دیكتاتۆر هێزی گەشەی وەرگرتووە بەردەوام لە ئاژاوەدا گەورە 
و گــەرم دەبێــت        حاجی لەقلەقیش ســەری لــە دەمی هێالنەی 

دەردەهێنێ و هەست ڕادەگرێت

ئایاری 2016 هەولێر
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دێم هاتنم ئاســانە        بەاڵم لە گەیشتنم دەترسێم        سەر لە ئێوارە 
چاوانت ئارامی گرتبوو        دەســتی سۆزیشت لەناو ڕووناكی دیدەنی 
جاویــدان پڕبوو لە ئاوریشــمی ڕایەخراوی خورپــەی گەرم        تەواو 
خوماری باران بارین بووی        هەور بە دڵتی زانی و دەســتی لەســەر 
ناوچەوانت دانا        ئاگری بەختی خۆت پەردەی قەاڵ و كۆشكی كۆنی 
هەڵدایەوە        دەموچاوت لە یەكەم نمەدا شوشـــت و ئەشــق گەرم 
بوو        هەواڵێك لە ئەشــقدا خرۆشاوە        ئەوانەی سەیری كاتژمێری 
دیــوار دەكــەن        هەموویان كیژ و كوڕی كاتژمێرن        بە شــوێن 
كاتەوەن وەك كاتیش یەك لــە دوای یەك بە دوای دیتنەوەی ئاگر دان        
پرســیاری نەكوژانەوەی و خــودا و نەمری دەكــەن        باڵندە هاتن 
بزەیــان بە لێــوەوە بوو        لە پەنجەرەی ماڵی بــێ ڕەنگیی بێ ڕەنگم 
هێلكەی هــەزار ئومێدیان دانا        لــە چاوەڕوانی چوونە ژوورەوەمدا 
دەترووكێــن        ئەو بااڵنەی هێلكەیان لە بندا گەرم دەبێت        خۆر 
لە تەنیشــتیان دانیشــتووە و دەیاننێــت بە ســینگییەوە        خۆر لە 

شەڕەكەم تەواو دەكەم و دێم
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ئاسماندا تەنیایە تەنیایی بێزاری ناكات و نیگای لەبەر پێیان زیاتر دەڕوا        
هەر كاتێكیش هەســتی كرد یەكێك تەنیایە و تەنیایی بێزاری كردووە        
دێت لە تەنیشــتی دادەنیشێت        هێندە تێكەڵی دەبێت دەڵێی لەناو 
هێلكــەی ترووكاودا ماڵیان هەیە        دەبێت ناونیشــانی ماڵیشــیان 
لەو باڵندانە وەربگرین كە بە ئاســمانەوەن و قسەیان لە دەمدا نامرێت        
ئەو پرســیارە لە خۆم دەكەم قسە لە دەمدا نامرێت        لە گوێدا خۆی 
دوا دەخا        تۆ بڵێی خۆری تەنیا قســە بەناو تاریكیدا بســووڕێنێتەوە        
تاریكی ســەری لەبەر خۆیە و ڕێگاش تاســەی بەیان دەدات ئاگری بە 
جۆشی ئەشــقی خۆم هەڵكردووە        هێزی ڕژانی ئەستێرە و شەرابی 
حەوت ســاڵە هەواڵێك لە دوا قومدا خرۆشــاوە        هاتووم شەڕەكەم 
تــەواو بكەم        هەرچی هەمــە لەبەر پێتی ڕۆكەم        قەرزی خۆتی 
لــێ هەڵگرە        بەرەو ماڵی بێ ڕەنگیی بێ ڕەنگ دەگەڕێمەوە        بۆ 
ڕوخســارت عەوداڵ بــووم        ئاگری بەختی خــۆم یاربوو دۆزیمەوە 
دەمدەیتــێ بــۆ خۆمی ببــەم        ئاگــری برووســكە نەمرەكانی پێ 
خۆشبكەم        برووســكە نەمرەكان لە دەستی فریشتەدا كەوتوونەتە 
خوارەوە        فریشــتە لە ڕووناكیی چرای خۆیدا دەژی        چرای ئەم 
چوار ڕەنگە نابێتە پەلكەزێڕینــە        با دایگرین و بەروانكەی مندااڵن 
هەڵبدەیــن        ســێبەری نــان و ئاو و دەســتگرتنی گەرمــە        با 
قســە لە گوێدا خۆی دوا نەخات        ڕووناكــی لەبەر دەم پەنجەرەوە 
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دەوەســتێندرێ و نایەتە ژوورەوە        وەك نەخۆشێكی نزیك لە مردن 
خڕەخڕی ســینگی دێ و باوێشــك دەدا        دێم هاتنم ئاسانە بەاڵم لە 

دەترسێم  گەیشتنم 

حوزەیرانی 2016 هەولێر
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وەرە بەدوامدا لەم زەریایە 
جۆگەلەیەك هەڵبگرین

20 / 6 / 1964 الوالوی ســپی بەدەوری ســەبەتەی مەلۆتكە لەســەر 
داندراودا سەری هەڵهێنا 

ڕسكانی گیان لە هەرەمی پاشای حەفت واڵتان 
بە جۆگەلە و جۆالنە و زار و نزارتر

 ژان لە پشــتی بابە ئادەم شكا و گەرد بەگەردی خۆڵی ماچ كرد
وەك ڕووباریش بەم دەشتە پان و بەرینەدا سووڕایەوە 

دایە حەوا كتوپڕ لە ناوەڕاســتی ڕووباردا وەستا و ئاگرێكی ئەفسانەیی 
كردەوە   

پەڕەسێلكەش ئاوی شەوی بن كووپەی ماڵی منی 
بردەوە گۆزە و جامی خوداوەندان و ڕۆشنبوونەوەی ئەشق

بۆسە لەسەر زەمین شكا و ئاو لە ئاگر دووركەوتەوە 
شیلەش لە درەختی دووبەهار ڕژا  زەوی لێی بەهرەمەند بوو

ناوكبڕینــی نواڵە بوو بە پەڕەمووچی هەزار و یەك ڕۆشــنایی و كتێبی 
لێوبەبارەكان  تەواونەكراوی 
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 بە ئومێدەوە خوێندمەوە 
نوێژكەرانیش دەستە و ڕست دەیانخوێند

گەیشتنە تات و حەوزی دەستنوێژگرتن و بەڕێكەوتنەوە
ئەو شوێنەی لێی هەڵەنین و ئاو لە ئاگری دووركەوتووەتەوە

دایە حەوا لە نزیك دارسێو لە جیهان خۆشبوو 
واخۆی دەنوێنێ كە هیچی نەبینیوە و نەبیستووە 

فرمێسك و بزە ئاسوودە بوون و دڵباشییان نیشان دا 
زەوی مردووش ژیایەوە

نەیی دڵتاساویش وەك مردووی حەفت ڕۆژە دەم وشك
دەســتی بە هااڵوی یەكەم ئەشــقم خســتە ناو دەســتی بابە ئادەم و 
چوومــە ڕێگای چیــا و بیابان        درەنگ گەیشــتم        چیا و بیابان 
نووســیمیان و سڕیشمیانەوە        خاڵێكم لە ڕوخساری خڕ و ڕوومەتی 
ســووری سێودا مایەوە        ســووتانی دووبارەكردنەوە        ئەو شوێنە 
بەزایەڵــە كەوتووەیە لێوەی بــەڕێ دەكەومــەوە        لەگەڵیدا مۆمم 
گریانــد        مــۆم خزمەتــی مەرگی خــۆی دەكات        مەرگی مۆم 
پیــرۆزە و هاوارێكی نەدركاوە        لە هەمــوو برینێكدا خوێنم و دڵۆپە 
ڕژاوەكان بــە هاوار دەســپێرم        هاوار شــەرابی حەوت گۆزەی لێ 
هەڵدەقوڵێ        بەران لە شــەوی قوربانیدا قۆچ لە مەشــخەڵ دەدا و 
چاوی الی چەقۆ دەنووقێنێ        شــێوەیەك لە نێوان ڕۆبۆت و ئادەمیدا 
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بۆن و بەرامەیەكی تەڕ باڵودەكاتەوە        ســێبەری شەمشەمەكوێرە و 
هەڵۆش بەسەر شاردا دێن و دەچن        دەیانەوێ بیانناسم        هەوای 
پاك لە باخچەیەكی زستانە ون بوو        نەمتوانی پەیوەندی بە ڕوخسار 
و شــوێنەكانەوە بكەم        نەشــمتوانی پەیوەندیم لەگەڵ ڕوخســار و 
شوێنەكان بپچڕێنم        بەشێك لە ڕوخسار و شوێن بێدەنگە        چاوی 
ســێبووریم بەم ال و ئەو الدا گێڕا        ڕوخســار و شــوێنەكان ڕوویان 
لێ وەرنەگێڕام ئەســپیش بۆنی تاژی كرد و چووە مەشــقی ڕاو        لە 
مەشق و كەڕەنای جەنگ ڕەوییەوە و دەستی بە هااڵوی یەكەم ڕاوی لە 
دەســتی مەیتەرەوان ڕاپسكاند        مامزێك لە بەردەمی تاژی ڕایدەكرد 
و دوو باڵندەی خۆشــبێژیش بە شــاخیەوە بــوون        ڕۆژێكی كورت 
چاو پڕ ناكاتەوە و ناشتوانێت دڵ هێور بكاتەوە پاشماوەی كۆتاییهاتنی 
چیرۆكەكەش دەســووتێت         باڵندەیەك لەســەر ئاوی بن كووپەی 
ماڵــی مندا هەڵفڕی و پەڕەكانی لــە دەموچاوم دا        مانگ هەاڵتوو و 
زەینی ئەســتێرەكانی خوێندەوە        درەختی ئادەم و حەوا و بابەنوئێل 
پەرچەمی ســەرچاویان الدەدەن و لە ناخدا دادەگیرسێن        ئادەم و 
حەواش لەوە گەیشتن پێش ئەوان خەڵكانێكی زۆر مردوون        بەاڵم 

بەخیلن        گۆرانییان بۆ ئەوان نییە و ناویشــیان بە كەس ناڵێن 

حوزەیرانی 2016 هەولێر
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تاســە دایگیرســاندووم و شــوێنپێی یار دەمبا تا تەماشــای شوێنی 
بكەم پەیامهاتن 

پێی یەكەمم لەسەر ژیان 
زوو زوو ڕەنگی دەگۆڕێ و ئەشقیش دەست پێدەكاتەوە

بەاڵم نازانێ لە چی و بە چی دەست پێدەكاتەوە
سەرەتای هەبوو 

كۆتایی دەبێ یان نا نازانم
سەر دەهەژێنم و چاوەڕوان دەبم

پێی دووەمم لەسەر مردن 
هەزار و یەك پەیژەی نامۆ و بێ ناونیشانت لە پێش دادەنێ

بەر لەوەی سەربكەوی ئاماژەیە بۆ هەرەس و كۆتایی 
پێی سێیەمم لەسەر ناوچەوانی پڕ هەستی چاوەڕوانی

هێند لەسەر بەرماڵی ئەستێرە بەسەرداڕژاودا 
بــە دەوری مۆمی حــەوت جار داگیرســاو و خۆری ماتــی بەیانییان 

لە ئاستانەی فریودا دێمە خوارێ 
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سووڕامەوە 
سەرم سووڕا و سەرم بە ناولەپی جوانێكی بێ ڕوخساردا كرد

هەقیقەت وەك چەقۆی بەجێماوی دوای كوشتنێك
هــەردوو دیوی فریومان دەدا و زەنگێكی بەهێز لە شــوێنی پەیامهاتن 

لێی دا
سەری گۆزەی داگیرسانیش هەڵدراوەتەوە

 حوزەیرانی 2016 هەولێر
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بەو ئاگرە دەسووتێم 
كە لە بینینی دەترسێم

هێشتان هیچ ئاگردانێكیش بەتاڵ نەبووە 
شكۆ و شانازیی من ئاگرێكی ڕوومەت كراوەیە لەناو باخێكی میوەدا

لە ڕازی ڕاماوم و شانەكانی دڵیم خانە خانە گواستووەتەوە لەشم
بەرەو ماڵی خۆمم دەباتەوە و مووچڕكی گەرمم پێدا دێ

لە سووتاندا دەمامك و پەردە نییە و هیچ شتێكیش ناشاردرێتەوە
سووتان قوواڵیی هەزار چاو و نوێژی یەكەمە

ڕێگای هاتن و ڕۆیشتن دەزانێت 
پێاڵوی لە لۆكەی یەكەم بەری كێڵگەیە

هات و ترپە و تەپەم گوێ لێ نەبوو 

لە بەرزەخ بەرەو ماڵی 
خۆم دەبمەوە
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كە ڕۆیشت بە چاومدا هاتەخوارێ 
چووە ڕیشاڵی ڕووناكییەكی خاكییەوە و زەوی ترووكا
دڵیش یەكەمین دەفی لێدانی خۆی لێدا و باڵی ڕسكا

 ئەستێرە لە فڕینێكی ڕوون بەسەر باڵدا ڕژا 

 تەممووزی 2016 هەولێر 
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لــەو چۆاڵیییەی تەنیا ڕەگــی درەخت لەناو خــۆڵ ی بەهێزدا ئارامی 
گرتووە        بەبێ ڕاســپاردە و وەسیەت دەمرم        سەرم لەناو شكۆی 
تەشــتێك ئاو كە بە منداڵی تێیدا دەشــۆرام دەحەســێنمەوە        ئاگر 
داوات لێ دەكەم ڕاســپاردە و وەســیەتم بنووســی        بەخشراوێك 
بووم بە ئاگری دڵ و ناوچەوانم بۆ با كردبووەوە هێند گەورەبووم چاوی 
چاودێرەكانم داپۆشت        با لەسەر برۆی اللە مەست و پیاڵە لەدەست 
دڵی گەرم دەبێــت و هەر لەخۆوە دەبێتە بای پاڵــە و لە كێڵگەكانمان 
دەمێنێتەوە        ڕەگی ناو خۆڵی بەهێز ڕۆشــنایی گەشــە بەناو خۆیدا 
دەگێڕێ        دڵ ڕێ دەكات و دەچێتە ناو جیلوەی ڕوخســاری خۆڵ و 
ئاو و ئاگر و با         جیلوەی چوار ڕوخســار زۆر نییە        كەمیش نییە        
مانەوەش لەناویان شتێكی گران نییە        چۆنم بیركردەوە گەشتەكەم 

جارێكیان 
بەڕێگای ناوچەواندا ڕۆیشتم
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وابــوو        لــە چیای پارێزراودا دڵ پێــش ڕووكار هاتە الم        ئامان 
بەالی جیلوەی ڕوخســاردا بڕۆ دەگەی بە نەرمایی دڵ و دەپشــكوێی        
وا لە ئەســتێرەكان دەكەیت بەسەر ڕوخسارەكاندا باڵوببنەوە        كێو 
جەستەی یاری بێڕەنگە ناتوانم گوێ لە ئاواز و دەنگی ناو كێو نەگرم كە 

لە ئاشناترین برین دەدوێ و پرسیاری یەكەمین جێگا دەكات

 ئابی 2016 هەولێر
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تەنیا مندااڵنی ڕاز و ناڵە شــەرحكراو دەزانن باڵنــدەی مەلەوان لەناو 
قەفەس یان لەناو ئاو و ئاسمان دەنگی زواڵڵ و خۆشگۆترە و دەڵێت تۆ 
پێشكەوە و ئومێد دەبینیت        قەفەسەوانیش باوەشێنەی دەور دووراو 
لەدەست هەڵدەسووڕێنێت و بای ســەرباڵی باڵندە بۆ خۆ فێنككردنەوە 
دەدزێــت        یەكەمین هێالنە یەكەمیــن بەرزبوونەوە بۆ فڕین ڕەگی 
دەفژەنی و دەســت خستنە ســەردڵی شــەوی بەرات و كپیی زەوییە        
مانــگ هێالنەی باڵندەیە        هەموو شــەوێ هێلكــەی دەترووكێ و 
ئەستێرە بەرزدەبنەوە لە ماوەی بەرزبوونەوەیان ئاو و ئاگر تێكەڵ دەبن        
شای زەمین السایی یەكەمین بەرزبوونەوەی باڵندەی كردەوە و كەوت        
گیانێكی هاری تێدا ڕســكا و بووە قەفەسەوان        ڕووناكی لەناوەوەی 
لە دەوروبەری تێپەڕ نــاكات و چرایەكیشــی لەبەردەمی قەفەس پێ 

داناگیرســێ        بەناو گۆڕستاندا بڕۆ تریفەی مانگت لێ دەدا       

تێكەڵبوونی ئاو و ئاگر
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 مانــگ دەتوانێــت بە بــرا بچووكی خۆیــم بزانێ و دامگیرســێنێت        
دەروێشێكی دەســت بە دەف گەرمم و ترس لە باڵی باڵندەدا ڕاودەنێم 
تا هەمیشە هەر لە ئاســماندا بمێنێتەوە        ئەرێ تۆ لەكوێ چاوەڕێم 

دەكەی ئەی خودا لەتۆ جوانتر قەت نەبووە 

 ئەیلوولی 2016 هەولێر
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هێشــتان ســینگی زەوی گەرمە و ناوچەوان و ڕوخساری پڕن لە ئاگر        
لە درەنگانی شــەودا ئاگر ئەفســوونێكی تاقانە و ئەشــقی بەخشــین 
دەداتــە ئەلبوومی ڕێبەری شــار        مۆتەكەش لەنــاو قەفقەفی مار 
قاچەكانی گەرم كردووە و دەری دەكات        خوداوەند بە پرچە ســپی 
و درێژەكەیەوە بەناویدا تێدەپەڕێ و دێتە شــەقامی شــاری خرۆشان        
ڕێبواران وەك جلی ســەرتەناف لەناویدا دەجووڵێنەوە        وای دابنێین 
لەگەڵ ئەودا هەموو زەوی وا خەریكە بێتە ســەر دەســتی ســروەیەك 
پێوەیە پەردەكان الدەدا        شــوێنپێیەكانی لە شــەقامە گشتییەكەدا 
ســڕایەوە        شــوێنێك لە دڵدا هەیە كە هەرگیز پڕنابێتەوە پێیەكانی 
لەناویدا جێهێشــت و ڕۆیی ئەو بووە ڕووناكی و مردن مایەوە ڕێگا بێ 
مەترسییەكانم بە ســەرنج و نیگایەوە لەگەڵدا ببڕێ باڵی لە خەونێكدا 
كردووەتەوە لەســەرم دەگەڕێت بەســەریدا بنیشــێتەوە        دەشێ 
نیشــتنەوە ئاســوودەم بكات        باڵندەیەكی ڕووگــەرم پەڕێكی لێ 
هەڵوەریوە لەو ناوەدا دەســووڕێتەوە زەینی ماندووە دەیبەمەوە ســەر 

ڕێگا هێشوویەك ترێ بوو 
هەموومان شەرابیمان خواردەوە
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زەینــی خۆی        دەچێتە ســەر ئاوێكی بە شــەختە بەندكراو بیر لە 
گەرمایی چاوی ئەوانە دەكاتەوە كۆچیان كردووە        لە دڵیدایە بچێتە 
سەردانی گۆڕســتان ئاســوودەی بكات درەختێك ناوی لەناو دارستان 
نییە و لــە پیتەكانی ناوی خۆیدا ڕواوە یان لــە پیتەكانی ناوی خۆیدا 
لەدایكبووە و خۆی خۆشــدەوێ و ڕەگی لە هەناســەی جەنگ و كۆچ 
الدەدا و خــۆی گەرمدەكاتەوە        چەشــنی باڵندە و هەور حەزی لە 
كۆچە و لەســەر ئاگر پێكدەگەن        لە شــەوی هەڵواســینی چرا بە 
پرچی ســپی و درێــژی خوداوەندەوە        دەركەوتنی ئەســتێرەیەك 
گواڵوی لە گوڵی تەڕی زســتان بۆ دەگوشــێت        ڕووەك لە گواڵودا 
دووجــار لەدایك دەبێت و تەڵەی مــەرگ دەتەقێنێتەوە        پەرژینێك 
بــە دەوری گوڵی گواڵو لێچۆڕاودا دەكێشــێت یان تۆڕێك لە كەشــی 
دووجــار لەدایكبوو دەچنێت  ڕابردوو و ئێســتا هەریەكەیان بزەیەكی 
تاڵ و تاریكیان بۆ بــە ڕێكردنی ئەوی دی كرد و كەوانەیان بەكراوەیی 
جێهێشت         هەردووكیشیان دەمی درۆبێژیان ناكەوێتەوە سەر یەك 
ئــەو ئەمی بە تەرمێكی نەنێژراو زانی و ئەمیش ئەوی بە دەروێشــێكی 
دەســت بەتاڵ        پڕ بەپێ لەم ئــاوازە تووڕەیە ڕادەكەم        هەژاری 
دەســتی بەرداوم        دەتوانم بچمە ئەو شــەقامانەی كۆگای گەورە و 
كتێبخانــەی دەوڵەمەند و دووكانی بۆنفرۆشــی لێیــە        پێم ناوەتە 
ڕێگایەكــی بێ گەڕانــەوە        لــە دۆزینەوەی ڕێــگای گەڕانەوەش 
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دەگەڕێــم        نێوان گەڕانەوە و نەگەڕانەوە ڕێگایەكی وێران و پێچراوە 
نییە و هێڵی نادیار و تەنكی ژیان دەكێشــێت        ئەوانەی بەناو هێڵی 
نادیار و تەنكدا ڕەتبوون خۆشــاوی میوە دەخۆنەوە و پاشــماوەیەكی 
كــەم بێرەدا دێنــەوە ژیان گۆشــەیەكی بچووك نییە و لــە بێدەنگیدا 
نامێنێتــەوە        كرێكارانــی شــارەوانی چەتری چرای شــەقامەكان 
دەســڕنەوە        گۆزەی هەنگوین دێتە ســەرڕێی كارپاكییان ئەوەندە 
ناخــۆن بێزاربــن و هێڵنج بدەنەوە        خۆشــخۆش بەو شــەقامانەدا 
تێدەپــەڕن داریان بەســەر بەردەوە نەماوە        لە دوایین ســاتەكانی 
مانەوەیان لە شەقامەكاندا بە دەستكێشی باخەوانییەوە دار لەسەر بەرد 
دادەنێنەوە        بۆنی خۆشــی شــوێنپێ باڵو دەبێتــەوە        كەڵەباب 
وێنەی هەموو بەیانیانی لە زەینیدا كێشاوە و ملیشی لەسەر زەوییەكی 
نەرم ڕاگرتووە چەقۆش لەســەر ملی مردووە نائومێدیی بۆ ڕیشاڵی دڵ 
درێژنابێتەوە        شەكرشــكێن بەسەرهاتی بۆ شار دروست كردەوە و 
ســواران چوونەوە ناو چرا داگیرساوەكان و ترووسكەی چاوی كەمتیار 
و مۆرانە و قڕنە و كەركەدەنیان تێــدا دەتوێتەوە و لە تاریكیی خۆیاندا 
جێیــان دەهێڵێت        گواڵوەكەی لە گوڵەكەدا چۆڕا چی بەســەرهات        
ئەســتێرەكە لە خۆی دا و چووە نــاو باخچەیەكی بەئاگا        كارپاكیی 
گوشین و پااڵوتنی بۆ گێڕانەوە        گوڵەكان چۆنیەتی ئاوخواردنەوەی 
خۆیانیــان نەدركانــد        بە بۆنەی ئەم نەدركاندنەوە ســینگی زەوی 
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هێشــتان گەرمە و باڵندە حــەز دەكەن بۆ بەرزبوونــەوە بچنە ناوی و 
سەریان بە ســینگی گەرم كەنەوە        ئەی باڵندەی بەرزبوونەوە باڵت 
لە خەونێكدا كردووەتەوە لەســەرم دەگەڕێیت بەسەریدا بنیشیتەوە و 
جەژنی نیشــتنەوەت ڕێكخستووە دەشێ نیشــتنەوە ئاسوودەت بكات 
و دەســت لــە قوواڵیی دڵــت بدەیتــەوە         من دڵم بــۆ نازی هەوا 
لەســەر باڵەكان دەگەڕێنمەوە         هەموومــان دەچینە ڕێگای نێوان 
گەڕانــەوە و نەگەڕانەوە هەوای نازداری ســەر باڵەكان لێمان دەدات و 
شــەرابی بەختەوەریی دەخۆینەوە لە پیتەكانی ناوی خۆشماندا لەدایك 
دەبینەوە        ڕێگا بە بۆنی خۆشــی شوێنپێی ڕێبوارەكانی سەرخۆشە 
و ڕێبــواران لە بێئاگایییەكی درێژخایــەن بێداردەكاتەوە        دووبارە 
خۆمانمان خۆشدەوێتەوە خۆخۆشویســتنمان دەبێتە چیرۆك و گوێی 
لێدەگریــن        پاش ڕەگ كۆكردنەوە و ئاگردان گەرمكردنەوە بە باڵی 
تەڕی باڵندە و هەور لە ئاســمان دەمێنینەوە        ژیان هەیە و دڵ هیی 
خودا        ڕێ دەهێنمەوە ســەر هێشوویەك ترێ كە هێشتان تەماشای 
ڕەگەكانــی خۆی و بزە بۆ گەرمی ســینگی زەوی دەكات و نەخراوەتە 
كووپــەوە        بەســەد چاو دەگری و بەدووســەد دەمیش پێدەكەنێ        
الپەڕەیەكی سپی بە دەستەوەیە بۆ ئەفسوونی تاقانە و ئەشقی بەخشین
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بەكێوكەوتوو لەســەر ئەسپی چەتەیی نەكەوت        خۆی چەكی شانی 
دانا و لە چیاكانەوە بۆ ناو مەلەوانگای شــار هاتەخوارێ        یادەوەری 
بیركەوتەوە و بوێریی ئەوەی كرد قسە لەگەڵ خۆیدا بكات و خەونی بە 
خۆوە بینیوی لێكبداتەوە        لەبەر هیچ نا تەنیا لەبەرئەوەی ویســتی 
ئەســپ و ئوتۆمبێل و كەپر و كۆشــك و ڕێگای تووش و شەقامی ئارام 
و پەنجەرە و ئاســۆ        ئــەوەی دوێنێ لێی نەدەزانیــن ئەمڕۆ لێیان 
بزانێ ئاوازی زۆریشــی لەبارەی بەلەمی كاغەزین و كەشــتیی نووح و 
ڕووباری تەنك و الفاو كردە بەیت و داســتان و خوێی نان        تۆپەڵێك 
بەفری چیای هێنا و لەسەر بەردی شەقامەكان تواندییەوە        ویستی 
شــەقام بە روخساری شۆراوی بەیانیانی ببینێ و توانای خۆی ببەخشێ        
چیاكان كەسیان تێدا نەمێنێت دەمرن باش لە دەشتایی ناچێتە دەرەوە        
زەوی وەك منداڵی تێر شــیر و خەو لە باوەشــی چەكوشێكی ئاگریندا 
نوســتووە و مێشــی چەتوون لە برینەكانی دەردەكات و بە ڕێكخستنە 
ســاكارەكەیەوە دەمێنێتەوە        پێش ئەوەی مردوو بمرێت و شوێنێك 

ناوی پێشتری زەویم نەدەزانی 
ئەمڕۆ ناو و شتی زۆر تریم زانی
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هەبێت بۆ ناشتن زەوی ناوی پەلكەزێڕینە بوو        بۆ كردنەوەی دەرگا 
كلیــل لە قفڵدا دەســووڕێ        چیاكان ڕووناك بوونەوە و ســوارەكان 
لە دەمی ئاســۆ هاتنەخوارەوە        ئاســمان داگیرسا و دەچینە ناویەوە        
ئێمە هەین وەك ئەستێرە و بوێریشین وەك بەیەكگەیشتنی ڕەنگەكانی 
پەلكەزێڕینە        ناوكی پشــكۆ ڕەنگی لە ڕەنگــی پەلكەزێڕینە ماتترە        
ئاوێكی پێیە پێشــتر نەمانخواردووەتەوە        لەگەڵ خۆمان دەیبەینە 
ناو دیمەنە نوێیەكانی سروشــت و بە تەنیشت بەرەكانی شەڕ ڕەتدەبین        

ئەوەی دوێنێ لێمان نەدەزانی ئەمڕۆ لێی بزانین 
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دوای خوێندنەوەی دەست و خەتم و بیركردنەوە لەوەی لە گۆڕستانی 
گوندێكی دەشــتایی بەخاكم بســپێرن خۆم ڕاهێناوە بچمە پیاســە و 
گفتوگــۆی چاو لەگەڵ كەژاوەكانی شــەقام گەرم كەم و هیواكان وەك 
ســێو بە تەنافی ڕێگاكانەوە كراون مەیان لــێ دەڕژێ         گەواڵەیەك 
زەوی خۆی نەدواندبوو بەســەر بێشــەرمیی خۆیــدا ڕژا         دەماری 
گرتم        وەختبوو دەمارەكانم لەناو جەســتەم بێنە دەرەوە و دەروونم 
بە تووڕەیی بمێنێتەوە         نیشــتیمان        دایەگەورە ســنوورەكانت 
فریودەرن        دڵی گەرمی بەیان و چاوی ڕۆشــن دەبەخشــنە چەتە 
بازوو بادراوەكان        جەستەش لەناو درەختەكانە تەمبەڵی پاشەكەوت 
دەكات        دەتوانن وەرزێك بۆ خۆیان هەڵبژێرن و ســەری گەنجینەی 
تێدا هەڵدەنەوە        ئەم جەســتە پڕخوێن و برین و دەمار هەڵكێشراوە 
چەنــد بەرگەی ئەم جۆگە لێهەڵگرتنە دەگرێت        دەســت و خەتی 
نیشــتیمانیان هێناوە پێش خۆی و لە هەموو شــتێك گەیشت        بە 
تووڕەیییەوە ئێمەی لە باوەشــی خۆی فڕێ دا و ســەرمان بەو بەردە 

ئەو سێوە ساردەم 
لە ئادەم وەرگرت
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كــەوت كە گڕكان لە قوواڵیییەكانی زەوی هەڵیدابووە دەرێ        هەوا 
تاریك دابێ چاو هەموو شتێك دەبینێ        خۆر ناتوانێت هەڵبێ بارێكی 
گرانی لەســەر شــانە        الوالوی لە ڕەگەوە قرتێندراو زوو بەالدادێ        
لەناو بێستانیشــدا تەڵە بۆ كەروێشك لەترازە و داربەڕوویەكی گەورەش 
لە پشــت النەی هەیە بە بــای باڵی ئەو باڵندانە دەلەرێتەوە بەســەری 
دەنیشنەوە        باڵندە نەخشــەی زەوییان كێشا و دایانمەزراند منیان 
لەبــەردەم ئاگــر و جەنگدا بێ پەنا جێ هێشــت و چوونەوە ئاســمان        
گوتیان هاتین و دەڕۆین دیســان دێتەوە وەك ئەوەی موگناتیســێك لە 
پشــتی كاغەزێكدا بجووڵێنیت ئاوا منیان لە زەویدا جوواڵند لە دەستی 
چەپم ئادەم و حەوا لە پێش دەرگای ئەم كووخە ڕاوەســتاون كە بۆی 
فڕێدراون تەماشــای ئەو هەورانە دەكەن بە ڕوونی تێدەپەڕن و دەڵێن 

لكەكانی دارسێو ساردە وەك دەست و قاچی مردوو
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لە دەمی جۆگەیەكدا دەستنوێژم دەشوشت 
هەتاویش لەپشت هەور خۆی دواخستبوو

لە ئێوارەی نزیك دەكردمەوە و هێڵێكی ترســناك دەكەوێتە ناوچەوانی 
سروشت

كەروێشكێكی تۆقیو لە بناردا هاتەخوارێ
هیچ لە خوداوەندەكان گوێی لە هاواری نەببوو 

ناوچەوانی گەرمی بە دەستی تەڕم وەنا و برین لە قوواڵیییە
چاوی هەڵێنا و بە چاو داوای كرد 

لە پێشەنگای كەلەپووردا تەماشای كەوڵ بكە و هیچم لێ مەپرسە 

لە ئێستای ئەم دەستنوێژگرتنەدا 
كەروێشك وشەیەكی گوت
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سوارێك پڕیشكی شووم لە ناڵی ئەسپەكەی هەڵدەستا و هەڕەشە بوو 
چاویشی لە شانەی كالشینكۆف داڕێژرابوو 

خۆی هەڵیبژاردبوو 
لێرە لە شوێنی دەستنوێژشوشتن و دەشتودەری ئازاددا

دوای ڕژانی ترسێك
دوای دڵنیابوون لە بیركردنەوەی سەر بەردەباز 

دوای ڕەوینەوەی تاریكی بۆسەیەك 
دوای تەنكبوونەوەی چاڵە قووڵ و پڕ ئاوەكان 

دوای ئەوانەش زەوی مەتەڵێكی مندااڵنەی داینێ 
وا خەریكە كەروێشكێكی پێ لەسەر چەقۆ و قانەگیا

خۆڵی النەیەك هەڵدەداتەوە و گەرموگوڕیی ماڵە باوان ڕادەگەیەنێت
یەكەم جار كەروێشــكێكی خرپن بۆ خەوێكی كورت زەوی هەڵكۆڵی و 

گەرمایی زەوی دۆزییەوە 
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هەستی بە ڕۆشنایی ڕوومەتی سروشت كرد و گژوگیاش تف ناكاتەوە
ئەو هاوارەم لەبیركــرد كە دەبوایە بیكەم و خوداوەندەكان لێكدانەوەی 

بۆ بكەن
كە هەرگیز تا ئێســتا خوداوەندیشم نەدیون و دەستی یەكتریمان ماچ 

نەكردووە
چیمان لە كەروێشك كرد 

بڕوانە چیمان كرد
زەویی نیوە خەواڵوو هەموو جەستەی كەوتووەتە سەر ئاو و ئاگر 

واڵت جەستەی برینداری عیسایە 
مۆنالیزاش پڕ بەدەم پێكەنیوە و ددانە كەوتووەكانی تەواو دیارن 
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1965/11/18 ژیانم بەئاگاهێنایەوە و هەموو شــتێكم لەبارەی ڕووەكەوە 
زانی        1989/8/16 ئاسوودەیی ماڵ لە كەژاوە دابەزی و ژیان سادەتر 
بووەوە       هاتە ســەر ئەو ســەكۆیەی دایكم ســەری خزیوی ئێمەی 
لێ دەخســتەوە ســەر بالیف و ئێوارانی هاوینیش ســەبەتەی لەسەر 
دەهۆنییەوە و گەســكەكانی تێدا توند دەكردەوە         چەناگەی لەسەر 
سەری دانا و هەردوو دەســتی بەرزكردەوە و پاشان لەناو جامێك ئاوی 
ڕوونی نا        ئەی ئاســوودەیی هەردوو دیــوی چیا بووكەكەم ناوكی 

ڕووناك بێت و هەور بجووڵێت 
هەور جوواڵ  1990/10/10 یەكەمین نەخشــی خودام وەك باڵوبوونەوەی 
بۆنێك لە گوڵێك نوقڵی بەیانیی جەژنی خستە دەستی باوكێك ئاسوودەیی 
هەردوو دیوی چیا لە ناخیدا پشوو دەدا        1992/6/5 دووەمین نەخشی 
خودام وەك باڵوبوونەوەی بۆنێك لە گوڵێك نوقڵی بەیانیی جەژنی خستە 
دەســتی باوكێك ئاســوودەیی هەردوو دیوی چیا لە ناخیدا پشوو دەدا        
1996/4/17 ســێیەمین نەخشــی خودام وەك باڵوبوونــەوەی بۆنێك لە 

مێژوو دەتوانێت ڕووی بكاتەوە و 
چاو ببڕێتە بەردەمی خۆی 
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گوڵێك نوقڵی بەیانیی جەژنی خستە دەستی باوكێك ئاسوودەیی هەردوو 
دیوی چیا لە ناخیدا پشــوو دەدا         2001/1/15 چوارەمین نەخشــی 
خودام وەك باڵوبوونەوەی بۆنێك لە گوڵێك نوقڵی بەیانیی جەژنی خستە 
دەســتی باوكێك ئاســوودەیی هەردوو دیوی چیا لە ناخیدا پشوو دەدا        
2004/7/6 پێنجەمیــن نەخشــی خودام وەك باڵوبوونــەوەی بۆنێك لە 
گوڵێك نوقڵی بەیانیی جەژنی خستە دەستی باوكێك ئاسوودەیی هەردوو 
دیوی چیا لە ناخیدا پشــوو دەدا        2007/12/20 شەشەمین نەخشی 
خودام وەك باڵوبوونەوەی بۆنێك لە گوڵێك نوقڵی بەیانیی جەژنی خستە 
دەســتی باوكێك ئاسوودەیی هەردوو دیوی چیا لە ناخیدا پشوو دەدا تا 
ئــەو بەرزایییەی بەتەمایمە بەو مێژووانەی وەك باڵوبوونەوەی بۆنێك لە 
گوڵێك نوقڵیان خستووەتە دەســتی باوكێك ئاسوودەیی هەردوو دیوی 
چیا لــە ناخیدا پشــوو دەدا فڕیوم و ترپەكانی دڵیان ڕێكخســتووم لە 
خۆشحاڵیشدا چاوم درەوشــاونەتەوە ناوكی ڕووناك و ڕوخساری پشوو 
داو دەرگا بە سۆفی حەفت زەوی و ئاسمان بگرن        تووڕەیی ڕووناكی 
هێمن بكەنەوە و ئەم شــیعرەم بە ئارامی دەڕوانێتە هەردوو دیوی چیا        
چاو لەسەر ڕۆژنامەیەك بكاتەوە و هەست بە گەرمایییەكی نەرمی بكەم        
ئەو نوقڵ بەخشانەی لە شیعرەكەشمدا خەونم جریواندوون تابووتەكەم 
لەســەر شان دانێن         یان لەسەر پشتی ئەسپی حەساوەی دوای ڕاو        
خۆر لە لووتكەی خۆیدا خۆی پیشــان دەدا و ســاڵوی هەیە        خۆم 
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باشم و هەموو شتێكیش شێوەی وەرگرتووە و شایەنی ئەوەن جەنگیان 
لێ البــدرێ        زیندوومانەوە ئاوێنەی ســڕیمەوە و پیاڵەی پڕ كردم        
دەموچاوم بە تەواوی ڕووناكە ئەوانەی داوە موون لە پەتی ســێدارە و 
هاودەستی تاوانن لەناو ئاوی ڕەشدا سەوڵیان لە دەست خزی و چاوی 
شــەرمەزارییان بردە ناو تفری لە مار جێماو        ماڵەكەم لە ناوەڕاستی 
هەولێرە درەختی حەفت زەوی و ئاســمان لەبەر پەنجەرەكەم لە گەشە 
بەردەوامــن و بۆنیــان هێناوەتــە ژوورێ        هــەر باڵندەیەك جارێك 
هەرجارێــك بینیمیبێت دێتە ناو لك و پۆپەكانیان بۆنی شــیعرەكەم كە 
بە ئارامی ڕوانیویەتە هەردوو دیوی چیا هەڵدەمژێ و دەچێتە ڕووناكی 
دیدارێــك        دەنگی بە بۆن بەرزدەبێتەوە        ئەم ژیان بە ئاگاهێنەرە 
پێش چل ساڵی ئەشقی ناســی و هەموو بیركردنەوەكانی هێنایە سەر 
زمان و لە ناخی خۆیدا ڕایناگرێت ناخ بە چاو و فرمێسكە خێرا بە شەقامی 
شۆراوی بەیانیان ڕەتدەبێ گوێ لە دەنگە پارێزراوەكانی كاسەی سەری 

ئاسمان دەگرێت بۆ ئەوەی باپیرانی هەمیشە لە نزیكیەوەبن 

 ئاداری 2017 هەولێر
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