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 "تەمەن"
 

 دەڕوا،

 پەل کێش

 هەر وەک داوێ

 لە پێ کەوێ..

 

 وەک شەمااڵن

بە دوای پاییز،             

 گەاڵ رێزان..            

 

 وەک خەیاڵێ

 وێڵ!..                                     

 لەبەر بێ مەیلی دڵدارێ..

 وەکوو پیری
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هێواش!..                

 دوا بە دوای گۆچانی.

 

 وەک شاعیرێ

 پێ پەتی!..                  

 لەناو گەردونێک ووشە رێ

 دەڕوا..

 دەڕوا..       

 دەڕوا..                   

 تەمەن!...                           

                                     ٤١٥٢-٨-٥١ 
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 "نەویئ"

 

 نەویئ وێنای

كی اڵیه گه  رده زه  

  ڵگرتووه با هه       

   كه         

كان خته می دره زیل و به  به                 

كا و  رما ده ڵ سه گه ما له سه  

كۆتایی  له                   

دا م فڕینه نه                   

ی ر لووتكه سه له  

بێ هیوایی           

بینێ. خۆی نه                   

زڕگوێز -...............سلێمانی    ٤١١٢-٥٥-٤٢               
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 "بەجێ مان"                  
 

م جاربوو كه یه  

م پیتی دابڕانت كه یه  

نیایی  ته  بۆ درکاندم و به  

كاندا مه تاریكی خه  له  

  بێ مۆمی نیگاكانت  به

هێشتم. جێت ده                

 

كانتا سته بیابانی هه  ك له یدایه ك شه وه  

  وورده  وورده

بردم!..، مانت ده و نه ره به  

كانی چاومدا  گێژاوی فرمێسكه  له  

 هەموو ووشە نەوینی تۆ

 هێواش هێواش

بوون. كان ده سرینه نوقمی نه  
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 تۆ... 

بووی  سه و كه نه  

وتئ  فێری خه  

كردم ویستیتا ده شی خۆشه باوه  له  

ش بووی  سه و كه ر نه هه  

شیمانیت  گڕی گڕكانێكی په  

ڵگیرساند. دڵمدا هه  له  

 

توانێ دڵ نه  

هێڵێ ست نه هه  م واڵته ك مرۆڤی نه وه  

 یان وێنای تۆ

ال بمێنێ و سوتوی سۆزم   

كاندا می دڵه خه  سوچێكی پڕ له  له  

ڵقرچێنێ، زاران دڵ هه هه  

توانێ  یان نه  
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 قنچکە مەال 

 پیاوێکی شەرەف پەرەست و 

 مرۆڤێکی شەرانگێزم بخوڵقێنێ تا،

 بە بزەوە 

 سەری کچ و ژن و ژیان و خۆشەویستیی 

ڕێنێ، بپه                             

اڵم .. گوڵم  به  

    مارێكه نەویئ شا ده

ی بگرێ فایی ڕێگه ستی بێ وه ربه ر به گه  

لێدانی نەویئ و   دڵ له  

ستێ.  وه ی بێزارم ده سته جه  

                    

سلێمانی        ٤١١٨-١٨-٥٢                             



 

 

07کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 "پرسیار"
 

 پرسیارت کرد:

ڕاستە دەڵێئ               

کاتێ مرۆڤ کە پیر دەبێ               

خۆڵەمێشی ژیئ دەبینێ..!؟                    

 نەمئ دەڵێـم ..

 ڕەنگدەرەکانی نەم ژینە

دەمێك ساڵە نەزۆک بوون و        

نەم جیهانە،                     

بە چاوی کۆرپەکانیشمان            

خۆڵەمێشی                   

ڕەش و چڵکئ                                                       
خۆی دەنوێنێ.             

                             ٤١٥٢-١-٥١  
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  "خۆزگە"                
 

 خۆزگە بااڵت

 شێعرێکی عاشقانە دەبوو

 تا هەرکاتێ بیرم کردی

 لە ژێر لێوم، وردە ،وردە 

بتهۆنمەوە.                        

 

 خۆزگە نەوینت

 غەزەلێکی بەختەوەری دەبوو

 تاکوو کاتێ 

 هێڵە نۆتی حەزی شەرمت

 لە سەمفۆنیای چاوانتدا نقوم دەبوو

تا هەر کاتێ سریوەی دڵ    

 هەموو سینە غەزەل بدوێ

 لەو ساتەدا
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 نەوینی تۆ لە باوەشیا نۆقرە بگرێ.

 

 خۆزگە روخساری جوانی تۆ

 پەلکە زیرینەیەک دەبوو

 بەسەر دەشتایی دیدەمدا

 کە هەرکاتێ لە تەنیایی نێوارانەی 

 ناوا بوونێک          

  چاوم باری              

 روخساری تۆ بنەخشێنێ

  لە قواڵیی گلێنەمدا.

 خۆزگە گەرمی هەناسەکەت

 شەماڵێکی خەرمانانی

 ماچێک دەبوو

 تا سەردەمێک

 بەستەڵەکی رێبەندانی نەم واڵتە
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 لە ناخەوە دایدەگرتم

 بە هێواشی

 لەبەر خۆری لێوەکانت

 دەتوامەوە.                  

 

                                 ٥١١٥٥١٤١٥٤ 



 

 

10کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 بیر"  رمه "ته

 

 بارانی  لێزمه

 م ی خه پاییزانه

 دا ژاره یۆنانی په  له

 ڕوانم  ساری چاوی چاوه حه

  . وه شواته ده                   

 

 بوو  لیاده نی نه مه پۆستاڵی پیێ زه

 بیری پیشاوی پاکستانم     

 .کات پێشێل ده                

 

 ی ژاوه که

 شێعری دڵ بوو  ونه خه

   تاسه  زی پڕ له ی حه الشه
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 لی مه  بۆ بینینی بێچوه

 فغانستان سێری نه  رمه گه

 تایی دا کۆچێکی هه  له

 زان و خه ره به              

 رێستۆ ڤه بۆ ناو چنگی نه

 .کێشێ ڕاده              

 

 بوو  نێواره

 ری تارمایی یۆنان سێبه

 اڵتی ی خۆرهه سێلکه ره دان په سه  به

 داوێکدا  له

 نێچیری داڵی برسی  کرده

 ی وه ست گرتنه ده بۆ به

 .ختی پاشایی ناسمانی ته
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 ی وه بۆ زیندو کردنه 

 یتی مه  رمه ته          

 کان و فالتونه نه          

 .لکساندرۆ نه                     

 

 وی باشوریان )نافریقا( ی که سته جه

  وه ستانه پردی هه  کرده

 نداوی لێشاوی داڕمان، به  کرده

 گۆپاڵی فاشیزمی نێلێئ به

 میان خوێنی جیهانی سێیه

 وی  ڕابی شه شه  کرده

 .م رده رخۆشانی سه سه

 ٤١٥١/  ٥١/  ٨ ---زیندانی تاخیرۆ

  تێبینی:

                         لکساندرۆ رێستۆ: زیندان، نێلێئ: شاژنی نە ڤه : یۆنان، نه لیاده نه
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 "کچانە"
 

 بە بەرچاوما

 هەروەک گوڵێ

 لە تینوێتی داکورمابێ

 هەنگاوەکانی زەوی ڕادەماڵی، 

 بااڵی وەکوو            

 سنەوبەری ووشکهەاڵتوو

 لەدوای جەنگێ لەگەڵ ژیان

 داچەمابوو.                       

 وێنای نەستێرکە

 لە تاریکی دا

 وردە وردە بەرەو کزی            

 خۆی دەکێشا.
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 بە هێمنی ، پرسیارم کرد:

 تۆ کێی؟                            

 لە کام بیابان

 لە چ سەرابستانی واڵتێک

 ناوا ژاکاو بەرێ کەوتووی؟                     

 کامە تۆفان

 تەمو مژی پاش کام باران

 سەرما و تەزووی کامە زستان

 زەردە گەاڵی پەیکەری تۆی

 هەڵوەراند؟وا                              

 

 زۆر بەتاسە..

 بە شەرم و ترس و ماتەوە

 واڵمی دا:

 ماتەمی بیری پیاوێکم             
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 هۆکاری مەرگی دایکێکم،   

 ناواتی تازە الوێک و    

 باڵی شێعری شاعیرێکم

 کە دێڕە شێعری                           

 هەموو خوێنە.             

 

 عەیبە و بڤە و شەرم و شەرەف

 لەوەرگەی چاو         

 خەڵوەتگەی پیرە گورگێکم

 لەڕ و برسی.

 

 تاوانبارم

 بە تاوانێکی نەکراوە        

 بە تاوانی بێ تاوانی

 لەبەر نەوەی...
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 هەموو نەویئ منی دەوێ، تاوانبارم.

 

 ڕامدەدێرن

 دەمهێنئ و لەوالشەوە لە بۆ ناشتی

 دەمبەخشنەوە،                        

 هەر دیسانیش

 دەمدەنەوە بە شەڕێک و

 هێواش، بە بێدەنگی      

 دوعام، بەنازم، مارییام، 

 دەمکوژنەوە.....دەمنێژنەوە.

 

 مئ..

 کانگایەکی چێژی پیاوم، تەنیا.

 بەبێ بەرگ و 

 مزرە سێوێکی کاڵم
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 لەبەر چاوی هەموو پیاو و              

 سیاسەتمەداری نەم دایکە زێدە.

 

 مئ ناگرم، دۆزەخم

 شەیتانێکی عەقڵ کەمم

 ..................بە قسەی نەوان.

 هەموو عەرشی خواوەندەکان        

 لە هێزی مئ، لە بیری مئ

 لە تیئ و کڵپەی جەستەی مئ

 دەلەرزێئ و 

 بە ترسەوە دادەڕمێئ.             

 

 نەتۆش پیاوی..

 وەکوو هەموو نەوانەی واڵتی مئ
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 نەتۆش پیاوی...

 پرسیاری چی لە مئ دەکەی

 نەمئ کەس نیم

 مئ...؟ نا..!!!

 نەو پەردەیەی شاراوەیە و

 هەموو چاوی نەو زەوینە لەسەریەتی

 شەرەفە، ژیانە، حەیایە،

 هێمای پاکی و نەجابەتە.

 

 نەبێ بگریم..؟

 پێ بکەنم؟           

 نازانم...!

 بەاڵم مئ.. ڕەگەزم کچێتیەکی پیاوانە و 

 زمانیشم پیاوانەیەکی کوردیە.

 

                             ٥١١١١١٤١٥١  
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 "دیاری" 

 

 كانی دڵمدا سارده  كۆاڵنه  به

 ی ماندووم سته جه

  ستی ووشه ك زیندانی كۆت كراوی ده وه

 قامدا رد ڕێژی شه ر به سه به 

 كێشم، هدڕا                       

 ناو له

 مدا كه كانی تیا نووسه شێعره  پیته 

 ری و یادی تۆ  وه بیره  به

 م. كه كانم نه وشه  ما به سه

 

 مئ...

 م  و شاعیره نه

 مدا وه قامی دوور خرانه شه  ر چۆڵه سه له
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 نیادا شێعرێكی ته  دوای دێڕه  به

 بڕم. ڕێگا ده            

 تۆش

  كۆترێك به

 شی  باوه  كه           

 و  وه كردۆته  كان  وره سرینی هه بۆ گریان و نه         

 بارانی   دڵۆپه  به

 می گوڵێك لی پڕ ماته چاوگه           

 كانی بۆفڕینێك  باڵه

 كۆتا فڕیئ  یه وانه له              

 كا. هێور ده                              

 

  ری ناواتێك به ڵقێنه خو

 ی و دیله ك نه وه

 ش و سپیدا  ی واڵتی ڕه تاراوگه  له
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 یی نگاڵه تكی ڕه په  بینینی تاكه  به

 قواڵیی چاوانیدا   ژینێكی تر له

 كا. نوقم ده              

 رچی  گه نه

 یلت زریانی زستانی مه

 اڵم،  خوڵقێنێ به رگی عاشق ده مه

 وێت مه اڵم ده به

 ڵۆكت بم سته رمی ناخی به ی گه ناسه هه

 منيش

 وێ  مه نه              

 م چرۆی واڵتی تۆ و  كه یه

 م ماچێك  كه یه         

                ی خونچه گوڵێك  وه تی كرانه زه له  به

 هاریدا. یاڵی شێعرێكی به خه  له         

                   دیاری بهێنم.  بۆتۆی به                     

 ..............   سلێمانی٤١١٨-٥١-٢         
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 "کاتژمێر"
 

 چرک، چرک، چرک

 کاتژمێر..،

هەموو عەرش                          

 هەموو ژینم سەر و ژێر کرد..

 

 ڕوون نەبۆوە لەبەر چاوم

لەبەر مەرگی                          

 دایکەکان و کچەکانی

یان نەوەتا                

لەبەر بیراوی تاریکی    

واڵتەکەم          

 هەڵدەپەڕی...!؟

١١٥٤١٤١٥١  
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 " نامۆ"

 

 لە چاوی تۆ

 حەسرەتێکی سەیرم بینی

 بەقەد پانتایی ناسمانی

 حەزی نامۆ،                     

 

 نامۆ بە مئ

 بە هێالنەی خەیاڵی مئ

 نامۆ بە هەر شەوە شێعری

 دێڕی ڕامان.              

 

 مئ تێناگەم 

 لە وشەی 

 لێو بزوێنی تۆ             
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 بەاڵم هێشتاش

 بریسکەی چاوەکانت       

 خەیاڵ دێنێ..  

 بۆ بیری لێڵ و تاساوم             

 هەوێنی شێعری مئ دێنێ

 قەڵەمی دەستم دا. بە گوێی                        

 

 لەگەڵ خۆی

 لە سپێدەی ناواتێکدا

 بەناو دڵی 

 نەم خەزانە تاڵەی نەمرۆم

 بەرەو بەهارێکم دەبا

 سپی سپی

 دەڵێی هێشتا

 دەستی جەالد
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 بەو بەهارە ناشنا نەبووە.

 

 لە دوورەوە

 هەست بە ترپەی

 نەوینێکی ساوا دەکەم

 لەم بێدەنگیەدا

 کە هێشتاکە گڕوگاڵی خۆشەویستی

  گاگۆڵکەی جاربەجاری ژێر نیگایەک دەکا.

                                                ٤١٤١٥٤/ ٥١ 
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 "ڕۆچنە"
 

 خڕکە شارێک

 سەر بەرەو خواری

 دەشتێکی لێژ

 لە مئ دیارە.              

 

     "٥" 

 لە مئ دیارە

 بەسەر پشتی زەمەنەوە

 تەمێکی تاڵ..،

 لە بۆشایی ناسمانێکی بێ باڵدا

 هەورێکی بەتاڵ..،

 هەمووی خۆڵەمێشی.

 پەڕەسێلکەی خەیااڵت
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 هەوێنی بەهار و گوڵزار 

 لەو خڕکە شارە

 بۆر و چڵکئ، 

 لەو ناسمانە

 کە پیرە ڕێوی 

 لەباتی نەو

 باڵی گرتووە              

 تۆراوە،                         

 نەک هەر نەو

 هەموو خەونی ژێر پێ کەتووی

 نەو هەژموونە      

 لەم زەمەنە وەستاوەدا

 تۆراون.

           "٤" 

 سیحری هەور بەتاڵ بۆتەوە 

 دەڵێئ گوایە
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 زەریا پیرەو

 بەرەو پیری مردن دەڕوا.

 

 باران.. 

 باران نییە

 دەبێ لە چیرۆک،

 لە مێژوودا بۆی بگەڕێی

 یان... 

 لە گێژاوی سەرابێکا.

 

 گومان نییە

 زەریای سور

 لە دوای الوی سەر بە وتەی بەختەوەریی

 لەژێر ساتور

 ڕووەو قیبلە
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 بەڵێنی بارانی خوێئ

 بە مئ دەدا.

 

          "١" 

 لە سەردەمی ناواتدا بوو

 ناوەراستی سەدەی هیوا

 کە زریان..

 کچۆڵەیەک بوو گورج و گۆڵ 

 هاوڕێی شەماڵ و دەست لە مالن

 لەسەر ڕووبار

 پەلکەزێڕینەیان دەچنی،

 

 نەوکات زریان 

 کچۆڵەیەک بوو نەویندار

 لەگەڵ شەماڵ



 

 

41کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 چەپکە نێرگزی خۆشەویستیان 

 لە سینگی بەهار دەدا.

 

 نێستا...

 لە سەردەمی عەیبە و عەبا..

 لەسەر لووتکەی حەیا..

 لە بئ چەپۆکی شەڕەف..

 نەویئ و پەلکە زێڕینە؟!..

 زریان و کایە و گەمە؟!..

 نەمانە، هەمووی مردنە

 کۆتایی هات 

 خەونی شیریئ

 ناخر نێستا 

 زریان بۆتە شنەیەکی

 سەر بەژێری 

 بئ ڕەشەبای پیاوەتیەوە.



 

 

44کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 

     "٢" 

 نێستا لێرە..

 لەم زێدەی مئ

 هەوری بەتاڵ

 پلە و پایەی وەر گرتووە:

 حوکمی حاکم

 مەالی سەردەم

 ڕاوێژکاری دەرگای مردن.

 

 

      "١" 

 سەمەرەیە..!

 نەم خڕکە شارە بچکۆلە

 بەو گەلە الشە چڵکنەو

 بە کۆمەڵ بیرە بۆگەنە
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 لەو ڕۆچنەیەوە 

 هەتا بڕکا

  لە مئ دیارە.
                                                                 

٤١٥١١٤١٥٤ 
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47کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 "بەهاری خۆشەویستی تۆ"               
 

 خۆشەویستم

 نەوینی تۆ

بەهارێکە            

 لە بیابانی جەستەی مندا

 نمە بارانی حەزێک دەبارێنێ و

 چرۆی تۆوی نەوینێکی بێ کۆتایی

 لە ناخمدا

دەنەخشێنێ.             

 خۆرەتاوی چاوەکانت

 لە پشت تەلبەندی شەرمەوە

 پەلکە زێڕینەی نیگاکانمان 

دەالوێنێ.            

 گەالوێژی باوەشی تۆ
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 ڕێبەندانی هەناسەمان

 لەناو خۆیدا حەشار نەدا و

 عەتری جەستەی لێوە ماچێک

 هێواش هێواش بە ناخیدا

دەپڕژێنێ.          

 

 گواڵوە ماچی 

نەرخەوانی لێوەکانم           

 لەناو کوێستانی سینگی تۆ

 لەسەر

هێڵە نۆتی تێک نااڵندا         

 خونچەی لێوت نەپشکوێنێ

 وە لە پێدەشتی خەیاڵمدا

سەمفۆنیای خۆشەویستی               

                    دەنەخشێنێ.                                     

سلێمانی - ١١١١٤١١١                          



 

 

49کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 "بەدیهێنەر" 

 

 شەو...

 لە دەستەکانی مندا           

 نۆقرە دەگرێ...

 نەگەر تاریکی ناو پەنجەکانم 

 سەرنج بدەی

 چەرخی ژیان            

 لە تاریکایی و شەوە زەنگ

 لە سپێدەی داهاتووشدا

 هەر لەوێدا دەژێتەوە.               

 

 بڕوانە بۆ لەپی دەستم

 ڕۆژ..



 

 

11کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 بۆ چەند چرکەیەک لەوێدا

 سەر خەو دەشکێنێ 

 زستان.. لە جەستەمدا 

 بە هێمنی گەورە دەبێ

 هاویئ.. لە هەناسەی مندا دەخوڵقێ.

 

 بڕوانە تۆ!

 نەگەر.. 

 دەستەکانم بنوقێنم

 دڵی ژیان

 لە چرکە ساتێکی نەمان

 لە لێدانی خۆی دەوەستێ.

 

 چاوت ببڕە ناو چاوی مئ



 

 

10کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 هەنگاوەکانی پێم بژمێرە

 نەگەر..

 نەگەر چاوم بنوقێنم

 هەنگاوێکم بوەستێنم

 هەموو ژیان 

 بۆ هەتایە لە سوڕی خۆی

 دادەکەوێ.

 

 وەرە 

 بروانە نەو بریسکەیە

 کە لە چاوما دێتە دەرێ و

 لە دڵۆپێک بارانی نیگاکان

 دەریایەکی بێ کۆتایی دەخولقێنێت

 وەرە بزانە کە چۆن هەژاری



 

 

11کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 لەبەر پێما

 وەک تاوانباری لە گۆ کەوتوو

 چۆکی داداوە و 

 سەری لەسەر زەوی کوتاوە.

 نێمە چەخماخەی شۆڕشێکیئ

 بەسەر پوشی ووشک هەاڵتوی

 سەرمایەدا.

 نێمە زێڕینە پەلکێکیئ

 دوای خورێنکی بارانی سەرمایە

 بە خۆری نازادی

 تا هەتایە 

 دەدرەوشێینەوە و

 دەدرەوشێینەوە.

   ٤٨١٥٤١٤١٥٤  



 

 

11کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 "ڕێگەم دەدەی؟" 

 

 لە گوێسوانەی خەیاڵەوە

 ڕێگەم دەدەی 

 لەگەڵ تۆدا 

 بە مۆسیقای خۆشەویستیت

 تا لێواری بەختەوەری

 سەما بکەیئ و

 بە بارینی 

 یەکەم بەفری نەوینداریت

 بەرگی سپی

 بەڵێنێکی تا هەتایی

 بە بااڵی دڵمان بخشێنم؟

 



 

 

14کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 ڕێگەم دەدەی

 لەژێر تیشکی چاوەکانتا

 وەک پەپولە 

 دەست لەمالن و تێک هااڵوی 

 گوڵە باخی جەستەت ببم؟

 یان وەک الوالو

 لە نامێزی تامەزرۆیم

 بتشارمەوە

 تاکوو هێواش 

 لەبەر تینی 

 گەالوێژی ماچی سینگتدا

 بتوێمەوە..!؟                             

 خۆشەویستم

 ڕێگەم دەدەی



 

 

11کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 تا بئ میچی ناسمانی چاوەکانم

 وەک نەستێرەیەکی سیوەیل

 بەسەر دونیای حەزەکانما

 تۆ بکشێنم؟                             

 نازیزەکەم

 تا بەیانی دێوی هەستان

 رێگەم دەدەی

 جارێکیش بێت

 لەم خەونەدا           

 هەموو لێوم        

 نقوم بکەم

 لە زەریای لێوەکانتدا و 

 لەگەڵ وردە شەپۆلی                    

 کەنارەکانی هاوارت



 

 

16کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 لە باوەشتا        

 بە هێمنی وەکوو باران

 لە رۆژێکی خاکە لێوە

 داببارێم؟                    

                                 ٢١٥٤١٤١٥٤ 



 

 

17کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 "ناوارە"
 

)بۆ "ناوارەکانی" نەم دواییە، کە لە تاو "تیرۆریستەکانی داعش"  پەنایان بۆ 
 کوردستان هێنا(

 

 ساردم

 بێ هەست و نست

 چاوم نوقاو           

 جارو بارێکیش نیگایێ

 وەک کچۆڵەی سەر چیاکان..

 

 بیرم ناچی 

 کە چۆن بە پۆل

 لە بیابانی دوکەاڵوی

 بیر تەپیوی چەک بەدەستدا 

 الشە شکاو



 

 

18کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 بێ نان و ناو        

 وەدەر کەوتئ.                

 

 بە بنەماڵە هەموو هاتئ

 پەنابەری ماڵی مئ بوون

 ماڵی نێمە..، 

 هی هەموومان.                

 

 کەچی باوکمان

 باوکی زێدمان "بە زڕی..،بە ناو"

 زۆر بەگەرمی 

 بەخێرهاتنی کردن و

 لەبەر دەرگە

 لەنێو گەرما       

 لەنێو سەرما             



 

 

19کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 جێگەی کردن.

 

 بەڕەیەکی کۆنی کونی ال نەوتاوی

 هی بەر پێ بوو

 ماڵی نێمە..،                   

 ماڵی هەموومان                        

 پێ بەخشیئ و 

 منەتێکیش...

 کورم، کچم،               

 ڕۆڵەکانی خۆشبەختی مئ

 دەبێ وەک مئ 

 وەک باوکتان "بە زڕی..، بە ناو"

 میوان دۆست و

 بەخشندە بئ.                

٤٥١١٨١٤١٥٢ 
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60کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 "یاد"

 

 لە گەڕاوەی هەناسەی سارد و سڕماوم

 ..حەزی تۆیە                 

 بە بۆسۆی دووکەڵی یادت             

 .دێتە سوتان                                 

 

 لە دامان و لە تاسانی

 پێڵوی چاوم

 لە تارمایی تیشکی سۆمام

 چاوی تۆیە                         

 ..دێتە ڕامان

 .بۆ گلێنەی خەونی شێعرم          

 

 بزەی تۆ
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 سەمای لێوەکانی تۆیە

 بە سەمفۆنیای تەنیایی مئ

 .دێتە هەتوان

 

 گوڵەباخێکی ژاکاو بوو

 ..سەیری سۆمات

 پڕ لە نازار         

 پڕ لە دووری                     

 بێ نومێدی گەڕانەوە

 لە ڕوانینی گلێنەتدا

 لە بەخششی نەوینتدا            

 لە گەرمای چاوەکانتدا       

 …داتە باخم   
   ز. فێرێز. یۆنان                 

                          ٥١١٥١١٤١١٥ 
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 "دابڕان"
 

 خۆشەويستم

چاوەكانت                 

 هەژموونی نەوينێكی ترساو

 كە تا نێستاش كانی گريان

دەهاژوێنێ                       

 بۆ نەم پاییزە میوانە

دەگێڕێتەوە.                            

 

 نيگاكانت

لە پشت پەردە            

 پەشیمانی و ناواتی

لێوە ماچێکی نەکراوە               

دەنەخشێنێ،                             



 

 

64کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 

حەسرەتی     

 لێک دابڕانی هەستی تۆ

لە هەستی دانەمرکاوی مئ   

لە ناخەوە              

 پۆلوی دڵم بەرەو نەمان

دەبوژێنێ.             

 

 لە هەر نێوارەی ژینمدا

 نەوینی تۆ

لە ناوا بوونی چاومدا     

دەنێژم        

 لە فەرامۆشی زەمەندا

ونی دەكەم.                    
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 لە هەر شەوی وتەکاندا

 وشە ڕەقی سەر زاری تۆ

 پاسەوانانی دەورت

 نەوانەی وا فێریان کردی

ڕقت لێم بیت،          

 نازيزم

هەر نەوانەش   

تینی نەوینی ناکامەت   

 هەوڵ دەدەن

 لە دەروونما وون بکەن.

 

 بەاڵم گوڵم

 لەهەر بەڵێنی سەرنجتدا

 لەهەر هاوارێکی

بە بێدەنگی                     



 

 

66کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

پەپولەیەکی ترسێنراو           

 کە لە چاوی تەماوی تۆ 

دێنە هەتوان               

 هەموو جەستەم

لەسەرتاپێم               

 لە سۆزی حەزت پڕ دەبێ

 خەیاڵم هەمووی جوانیت و

نامێزم   

هيوای لەباوەش گرتنی تۆ   

خەو دەبینێ.   
  

                              ٤١١٢-٥٥-٤٢  

سلێمانی                                             



 

 

67کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 "دوا نیگا"      
 

ودیو  و نه ره ڕوانینم، به  

چوو یاڵ ده لێڵی خه  بومه  

كان  خنكاوه  ڕی ناواته وپه نه  

وتوویی، رسی دواكه ر ته بۆسه  

 

ك  و سۆمایه ره به  

بێ هیوایی  لێواو لێو له  

 ناسمانیك 

شیمانی شی په وری ڕه هه  پڕاوپڕ له  

رگ بای مه  ی كزه وساتانه نه  

كانی هیوادا اڵتوه وشكهه  مامه ناو نه به  

چێ. دێت و ده                   
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  دا ساتانه  و چركه له

ناخی تاریكایی ژیندا  له  

كان، گوڵی ڕوخسارێك تۆراوه  سته ده  

و زیز بوون،  ره به  

ك ویستیه ندانی خۆشه رمای ڕێبه ر سه به له  

ویئ یانی نه به  ره ژێر تیشكی به له  

یاڵ و ڕاستیدا   نێوان خه  له  

دركێنێ. نه                      

 

كانت لێوه  

كان  داری بیابانی خۆزگه  اڵ ڕێزانی تاكه گه  

نێو دڕك و داڵی زویر بووندا   له  

دا. واڵ نه هه                  

 

ش  ڕی نێوارانه په  رده زه  
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كی ناڵ رینی گوڵی گۆنایه ڵوه هه  

كاندا سته هاری هه به  له  

كا. نه  ر ڕۆخی ڕوبار وێنه سه له  

 

                             ٤١١٢-٥٤-١  

زڕگوێز -سلێمانی                                  
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 "سزا"    
 

 و   بوونی نێمه

 مان سته كانی بیر و جه بوڕكانه

 كاندا سته گۆڕستانی هه  له

 ،.. سزا دراوی مردنه

 یاڵ  داری خه  رزه به

 ی سته و جه  رابه ور بارانی سه ته

 . كانه سوتوی نازاره    

 

 ت سره حه  ی پڕن له و نیگایه نه

 سۆز  ی پڕن له ستانه و ده نه

 رامدا ی حه الدخانه جه  له

 .بڕدران  یبه قۆی عه چه  به
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 كان وره ما و تیك نااڵنی هه سه

 كان و بارانی چاوه  بروسكه

 و   واوه چیرۆكێكی ناته

 ریای زه  له       

 كاندا خنكێنران. كراوه نه  تاوانه               

 

 ی ژیانمان  رزه م وه ی نه خونچه

  رگه رگستانی مه ندی مه كۆت و به

 ر بڕینی رزی سه وه

 كان. هاتووه دی نه وه  ناواته

 

 كان دا هاواره رزه م وه له

 نگی و  قوربانی بێده  بوونه

 ناخدا  گاژۆیان له كان ڕه پۆله شه

                                . وه ته تواوه             

 .         سلێمانی٤١١٨-١٨-٥٢                  
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نگیدا" ناخی بێده  "له                                  

              

 لە زەلکاوی گەورە بووندا

 قەوزەی پشتی کۆمە ژینێک

 جەستەی زەوی داپۆشيوە 

 ڕەشە هەورێک

 ناوا بوونی نێوارانی داگرتووە.

 

 ووردە بەفری

 لوتكەی كوێستانی تاسەم

 لە ناسمانی پڕ لە خەمی خەیاڵمەوە
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 دێنە خوارێ و نەرم و هێواش

 لەبەر خۆیان مێلۆدی با دەڵێنەوە

 

 لەسەر لوتکەی ناواتەکان

 ماتەمێک سپی پۆشیوە

 بونەوەرێک، مرۆڤ ناوێک

 بااڵ پۆشی نەم ماتەمەیە.

شێعر   

لە هەرەسی گڕوگاڵی شاعیراندا   

پێنووسەکەی وون کردووە   

لە بێدەنگی وشەکاندا                



 

 

71کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

ناوێرێ خۆی بڵێتەوە.           

 

 بە بێدەنگی پەپولەیەک

سۆزێک                

 دەمێک ساڵە ڕێڕەوی خۆی 

لە پێدەشتی خەیاڵێکی سارد و سڕدا          

بەرەو ناخی گوڵهەستەکان                

لێ تێکچووە.                        

 

 ڕەشێنکی چاوگەلی

 خۆرەتاوی وەاڵمی هەستم
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 هەر وەک زستان

 لە پشت شاخە بەرزەکانی حەرەس

 مت بۆتەوە 

 پۆلە مەرگێکیش لە دوورەوە

 هەوڵ بۆ کوشتنی دەدەن.

 

 تا نەتوانێ

دەستی سستی مانگ   

بەر پێی ڕووناک بکاتەوە.                    

                           ١١٤١٤١١١     

سلێمانی                                                        

        



 

 

77کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 "ژوانی كۆتایی"               
 

 هاتووم

، ند ووشه چه  تا ژوانی كۆتاییم به  

فرمێسكی چاوەکانمان  بە چەند دلۆپه   

م. ڕێ بكه به                    

 

 نەمجارەیان هاتووم

 بۆ کۆتا جار 

 لەبەر دەمتا سوجدە بەرم و

 لە خۆشەویستی تۆ وەرگەڕێم.

 

 

 دڵم لە ژێر تۆفانی بێ تۆییدا

 لەبەر گلێنەی خۆرەتاوی دیدەتدا



 

 

78کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 پەڕ پەڕ بکەم و 

لێرە بڕۆم.                  

 

كانت لێوه  ده مه  ڕێگه  

دیاری  سۆزێك بكات به  

كانمان و ی لێوه وه بۆ توانه  

زێكی قوڵ، خوڵقانی حه  به  

ردا ببارێنێ. سه بارانی ماچمان به  

 

ناخی وون بووم  ، كه وام لێمه  

نامێز گرتنی تۆم پێ بڵێ  ستی له هه  

شتم رمی له گه  

دا  م زێده رمای نه ژێر سه له  

خشێ. پێ ببه                   

 



 

 

79کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

رێ، هاوڕێ نه  

مان م داری جێ ژوانه ر نه شی سه ڕه له قه  

دا ویئ ده رد بارانی نه ی به موژده  

ڵكردنی زریانێک واڵی هه هه  

دا. دا ده یه م نێواره گزنگی نه  به  

 

كانت چاوه  ده وڵ مه هه  

وینێكی الو ی نه وارگه هه  

ی ڕوانینمدا بچرپێنێ گوێچكه  به  

 ناخر ژینم،

تاوی بێ هیوا پۆلوی هه  

كان  سته ندانی هه هۆڵبه و سه ره تیشكی به  

ڕێ ناكا به                  

كان باڵداره  مرۆڤه  

شدا ی گه ستانه پێناوی هه  له   



 

 

81کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

وینێكا ر مۆمی نه به كانیان له باڵه  

نادۆڕێنئ.                   

 

 سرودی ژیان

   ماوه ساتی بڕواكانی ال نه چركه

 باران هێشتاش

 دڵی لە دڵۆپە ڕەنجاوە 

. جێی خۆی داناوه  تۆزی له  

 

... تی ووشه قیامه  

لی كۆتایی ژیئ زه غه  

ودیو ژیان  پێناوی نه له  

. وه ڵێته ده                

 

   مای سوور الڵه سه



 

 

80کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 ناتوانێ 

ك خۆیان  پیتەکان وه  

بدركێنێ.                   

 

... ڕاسته  

ی شێعری شاعیران   ووشه  

   جێ هێشتووه شیان  ی ڕه ڕه الپه

شیش  ی ڕه ڕه الپه  

لدا ماڵی شه ڵ شه گه له  

دوای پیتێكی سپیدا  به  

كا. ڕێگا ده                   

ڵێ نازیز... هاتوم بڵێ به  

  تۆ لێڵی و لێڵییش تۆیه نه

  یاڵه نیا خه ته           

.    یه ی نێمه پێناسه              

سلێمانی             ٤١١١-١٤-٥١                                 



 

 

81کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           



 

 

81کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 کورتە ش ێعر



 

 

84کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           



 

 

81کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 ڕۆژ

 تەنیا لوتکەی

 بیر کردنەوەی

 بیری تەنیای شاعیرێکە

 کە هەوڵ دەدات

 تاریکی ژیئ 

 لەگەڵ خۆر تێکەڵ بکاتەوە.

                         

                        ٤١٥٤١٨١١ 



 

 

86کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 بە کەوتنی کلوە بەفری

یەکەم زستانی بێ تۆیی                            

 لەسەر لێوم،

 دوایئ ماچی کەسیرە بووی 

ماڵ ناوایی                   

 کەوتە یادم.

 

                                      ٥١١٥٢١٤١٥١  



 

 

87کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 هەژار

 نەسرینێکی ساوا و 

 بێگەرد بوو 

 لەسەر کانی وشک هەاڵتووی

 جووتە مەمکێ،

 لە لێکنانی برژانگێکدا

 لە چاوی دایکی کەوتە خوار.

 

٤١١٥٥١٤١٥٤ 



 

 

88کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 بەزەییت بێ، نازیزەکەم

 هێندە نوقمی 

 دەریای چاوەکانتم مەکە

 

 

٤١١٥٤١٤١٥١ 



 

 

89کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 خۆزگە منیش ڕووبار دەبووم

 سەمەد..

 تا لەبەر ماسیە ڕەشە بچکۆلەکە      

 دەگەیشتم بە دەریا.                           

 

                   

                          ٥١١١١٤١٥١ 



 

 

91کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 تەنیا سوجدەم بۆ خودایەک برد

 کە لە شەوێک

 بێ هیچ مەرجێک

 هەموو بەهەشتی

 لە باوەشێکدا پێ بەخشیم

 

٤٨١١٢١٤١٥١ 



 

 

90کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 دە دەرکەوە

 نەی کەوانەی ڕەنگاڵەیی                        

 پاش خەم بارانەی ڕۆژگارم                 

               نەوا ڕوو لە ناوا بوونە                        
 .خۆری چاوم          

 

٤١٥٢-١-٤١ 



 

 

91کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 کات هەناسەی تەنگ بووە

 بە گومانم لە تەنیایی

 یان

 لە درێژی و تەمی نەم خەزانە

 

                                        

        ٥٨١٥٥١٤١٥٤ 



 

 

91کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 تەم و مژی بێ وەفاییت

 ناهێڵێت تۆ ببینمەوە

 

                                         ٥٥١١١١٤١٥١ 



 

 

94کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

شۆڕە بی وەک  

الوێئ             

الوێژ      

 الو

نەوینی مئ و تۆ          

 

 

٥١١١١٤١١٢ 

 

 تێبینی:

 الوێئ: نەمامی شۆڕە بی

 الوێژ: الو، هەرزەکار



 

 

91کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 سەراب،

خەیاڵ،               

خەون ..،                          

 هەوێنی هەستی

بە تەلبەندی بیرم و                 

 زیندانی

 کۆتکراوی جەستەمئ.

 

2011٥١١١١  

یۆنانستان -ز. تاخیرۆ                   



 

 

96کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 چاوەکانتم لێ دامەخە نازەنینم

 کەشتی دڵم

 بەبێ فانۆسی چاوانت

 بە گاشە بەردێک تێک دەشکێ.

 

 

٥١١١١٤١٥١ 



 

 

97کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 نیرەیم دێ 

بە چاویلکە        

کە هەمیشە لە پێش چاوم           

تۆ دەبینێ!..                     

 

٤١٥٢-٢-١  



 

 

98کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 چاویلکەیەک 

 هەوڵی دەدا

 چاوێکی کز

 بە خەیاڵی خەونی جوانی و 

 سەرابێکی درۆیینە

 لەگەڵ ڕاستیی ناشت کاتەوە

 

٤١١٥٥١٤١٥٤ 



 

 

99کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 ناوازی هەنگاوەکانت

 هەموو گەردوونی گرتووە      

 نازیزم..!        

 نەوە سەمفۆنی سەماتە   

 یان..     

 قرچە قرچی شیشەی دڵم؟             

 

 

٥١١١١٤١٥١ 



 

 

011کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 خۆشەویستی پاییز و خۆر

 تراژدی و...

 ناکامەکەی

 لەبارچوونی هەموو درەخت.

 

 

٥٨١٥١١٤١٥١ 



 

 

010کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 وەها لە مئ دوورکەوتیەوە

 خەیاڵیش پێت ناگاتەوە                

 

 

٥٤١١١٤١٥١ 



 

 

011کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 خۆڵەمێشی خۆڵەمێشی

 تاوێکیش ڕەش 

 کەمێک سپی و 

 سێ بەشی کاتیش تاریکی

 نازانم

 یان مئ گلێنەم سواوە

 یان ژیان رەنگی دۆڕاوە.

                           

 

                             ٥٢١٥١٤١٥١ 



 

 

011کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 دەمەوێت..

 لە نەرمی شێعرێکدا

 بتهۆنمەوە و             

 لە باوەشی غەزەلێکدا..!                    

 بتخەوێنم.                          

 

٥١١٢١٤١٥١ 



 

 

014کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 خەیاڵم

 لە سنووری باوەشی تۆ

 تێپەر نابێ، جەستەت

 خەیاڵی شێعرمی خواردووە

 

 

٤١٥٥١٤١٥١ 



 

 

011کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 ڕەنگی چاوت

 تااڵوی قاوەی خۆشەوستیت

 دەداتەوە

                             

                              ٤١١٢١٤١٥١ 



 

 

016کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 سەرخۆش

 بە شەڕابی لێوی

 .ناگرینت، نەویئ   

 

 دانە

 دانە      

 تامی میوەی  

 باخی بااڵت                       

 هەستی شێعرم

 دەهاژێنێ.                                   

 

       ٤١١١٢١٤١٥١ 



 

 

017کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 سەماکەرێکی بالەیە

 بەسەر پەنجە و

نەرم و نیان               

 وەکوو..

عەتری گەزیزەیەک             

بە هەوادا،                    

هەناسەکانت.                                   

 

                                                                               

٥١١٥١٤١٥٢ 



 

 

018کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 شەو .. 

 ناوازێکی خۆشەویستی

 وە تۆ ..

 تەنیا میلۆدی.

 

 

 

                                     ٥١٤١٤١٥٢  



 

 

019کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 لەکام کۆنە ڕۆمانی نەوینتا        

بەجێت هێشتم..،                              

 کەوا تەمی بێ وەفاییت

هەموو ڕووخسارمی گرتووە..!؟                       

 

        

 

٥٥١١١١٤١٥٢ 



 

 

001کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 هەروەک

 شنەبایەکی پاییزی واڵتەکەم

 زۆر لەسەرخۆ

 بەرگی سەوزی نەوینداریم

 بە بێ مەیلیت

 دەوەرێنی.

 

٤١١٥١١٤١٥١ 



 

 

000کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 هەموو گوڵ 

 لە نیگایەکتا  پشکوت و

 بەهارێک

 لە باوەشتا خوڵقا

 

 

              ١١١١٢١٤١٥١ 



 

 

001کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           

 هەناری خۆشەویستیم

 کەوتە خوار و      

 لەبەر پێتدا..                

 هەتا نێستاش       

 خوێئ دەرێژێ.           

                     

                        

                                                                    
        ٥٤١٢١٤١٥١ 

 



 

 

001کاتژمێر                                                 هێمن ئەمانی                                                           




