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پێرست

  ٥       خه ون و مه رگی شاعیرێکی ته نیا
 ١٣     تکایه ک له  حزوری مه ریه مێکی خودا

 ٢٣     ژنەکان بوونەوە ئاو
 ٢٩     ده رگاکانی گه ردوونم به ڕووداخه ن

٤١      ماسکەکەت فڕێدە ئەی شۆخ
 ٥١     تەنیایی من و ژنێکی ڕەشپۆش

 ٥٩     نیشتیمانی مەمک
 ٦٩     کۆدەکانی عەشق

 ٧٧     ئەوان دەڕۆن و ئێمە دەمینێینەوە
٨١      نوختەکانی سەر شینى شەو

 ٩١     جێگۆڕکێى پیتەکان و شکۆمەندی مرۆڤ !
 ٩٩     نیشتیمان و کتێبى خەون

١٠٩   کاتژمێری تەمەن و ئەفسانەی تەنیاییم
١٣٣   کۆشکە ڕازاوەکەی نێو خەونە سپیەکانی من

١٣٩   کاتژمێری بێدەنگی
١٤٥   خەونە سۆزانیەکانی من و چەند پیتێکی بریندار
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١٥١    تۆ لەنێو خەونەکانی من
١٥٧    من و تۆ

١٦٣    دیسان من و تۆ
 ١٦٧    شیرین و جوانە زمانی عەشق 

١٧١    سەفەرێک بەنێو جەستە
١٧٥    پێنج پرسیار

١٨١    نـــــــــا
١٨٧    شێرکۆ بێکەس و تریفەی عەشق

١٩٥    پێنج  هەناسە شیعر
٢٠٣    شنەبا

٢١١    گەڕانەوە
٢١٧    شەڕابێک لە رەنگی خۆرەتاو

٢٢١    لە دەرەوەی ژیان دەژیم
٢٢٩    تۆ لێرە بمێنەرەوە
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خه ون و مه رگی شاعیرێکی ته نیا
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چاوه کانت له سه ر یه ک دابنێ

تا پڕ ده بیت 

له  ڕووناکیه  شینه کانی شه و

له  زه رده خه نه   سپیه کانی گوڵ 

له  خه یاڵه  لیمۆییه کانی ته نیایی

له  مۆری و مه رجانه  کریستالییه کانی ئه ڤینی

چاوه کانت له سه ر یه ک دابنێ

تا خه ون بینین

خه ون به  فڕینه وه  ببینه 

خه ون به  باخچه ی ئاره زووه کانت و

به  ئاینده ی خۆته وه  ببینه  

چاوه کانت مه که ره وه  

تا پێڵووی چاوه کانت 

داو داوی بر ژانگه کانت 
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تێکه ڵ به  سه وزایی با ده بن 

تێکه ڵ به  خۆره تاوی گیا ده بن 

تا له دوای نیوه ڕۆیه کی به هار

خۆت له  نێو شه قامه کانی به فر ده بینیه وه 

چاوه کانت له سه ر یه ک دابنێ

هه ر خه ون ببینه  خه ون 

تا ده بیت 

به  په یکه رێک له  ئاگر

به  تابلۆیه ک له  تریفه 

هه موو وه رزه کان و سه ده کان و 

شه وه کانی نێو ڕۆحه  تاریکه که ت 

ڕووناک ده که یته وه  

چاوه کانت له سه ر یه ک دابنێ 

ده سته کانت بێنه  و با بڕۆین

به ره و منداڵێتی خه یاڵ 

به ره و منداڵێتی خه ون

با بڕۆین به ره و نیشتیامنێکی نادیار

به  دیار مه رگی شاعیرێکی ته نیا 
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یه که مین ئایه تی ڕاز بخوێنینه وه  و
یه که مین پێک له  شه ڕابی موحیبه ت هه ڵبده ین

چاوه کانت له سه ر یه ک دابنێ و 
با بڕۆین

له  نێو پایزی ئاو
به  دیار مه رگی شاعیرێکی ته نیا 

سه ما بکه ین
سه ما بکه ین و خه ون ببینین

به  دیار جه سته ی ئه و شاعیره ی 
له  یه که مین نیگاوه  تا مه رگ 

له  هه ڵوه رینی یه که مین گه اڵوه  تا غوربه ت
له  سه ر خۆشبوونی یه که مین شه پۆله وه  تا بێهوده یی

نه یده هێشت
خۆر له  کۆاڵنی خه ونه کامنان ئاوا بێت و

باڵنده ی نێو قه فه زه کانیش به  برسێتی مبرن
نه یده هێشت

ماسیه  بچکۆڵه کانی ده ریا و

هه وێرده  هێمنه کانی هه ور

گه ردنی مردن ماچ بکه ن
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چاوه کانت مه که ره وه  و با بڕۆین

له نێو پایزی ئاوه دانی 

به دیار ده القه  گه وره کانی به هه شت

چاو به  کتێبه  ڕه نگ زه یتونیه کاندا بخشێنین

یه که مین کتێبی عه شق بخوێنینه وه  

ئه و کتێبه ش 

که  باس   / 

له  تیربارانکردنی یه که مین ئه ستێره ی سۆزانی ده کات

یان چیڕۆکی /

ئه و کچۆڵه یه ی که  له سه ر نامه یه کی خۆشه ویستی

له نێو زیندانه  ئه به دیه که ی ڕه شه با 

ڕۆشنایی نه بینیه وه 

یان به سه رهاتی /

ئه و گواڵڵه  سووره یه ی

که  تا سیسبوون و هه ڵوه رین

شه رمی کرد ده می بخاته  نێو ده می په پووله یه ک

چاوه کانت له سه ر یه ک دابنێ

تا چاوی خه ونه کانت شین شین هه ڵده گه ڕێن
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شین شین شین

وه ک په یکه ره  شینه کانی ئاو

وه ک ئه دگاره  ئیرۆسیه که ی ئاسامن

چاوه کانت مه که ره وه  

تا ده بیت به  قامکێک بخوور

تێکه ڵ به  هه ناسه  شینه کانی ژیان ده بیت

تێکه ڵ به  زه مه نه  زێڕینیه کانی زریان ده بیت

چاوه کانت با له سه ر یه ک بن

تا سۆته که ی جگه ره ی سه ر لێوی خه ونه کانت

دارودره ختی دنیایه کی تر و

په رده ی په نجه ره کانی به هه شتێکی تر 

ڕه نگ ده کات 

چاوه کانت مه که ره وه  و با بڕۆین

له نێو پایزی هه تاو

له ژێر که پرێکی ڕه نگاوڕه نگ
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به دیار مه رگی شاعیرێکی ته نیا

خه ون ببینین

خه ون خه ون خه ون

خۆمان بخزێنینه  نێو خه ونه کان و 

نێو یه که مین دیوانه  شیعرییه که ی ئه م شاعیره 

له وێدا /

له نێو نیشتیامنه  شلێریه که ی شه به نگ دا

به دوای گه ڕه که  شینه کانی شادومانی و

به دوای کاتژمێره  سپیه کانی سپیده  و 

به دوای نه وڕه سه  بێنه واکانی عه شق دا / بگه ڕێین 

هه ر له وێدا 

به دیار مه رگی ئه م شاعیره  ته نیایه دا 

به ده م خوێندنه وه ی

 یه که مین قه سیده ی عه شق

یه که مین نیگاو له نجه والره  ته ڕه کانی باران
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به ده م ڕه نگکردنه وه ی 

یه که مین نیگاره  ناسکه کانی نامورادی

به ده م گوێگرتن

له  یه که مین سه مفۆنیای ژیان 

له نێو /

یه که مین خه ڵوه تگه ی خه ونێکی ئه رخه وانی

چاوه کامنان بکه ینه وه  ... !

                              

                      

                                                   کۆتایی دیسەمبەری ٢٠٠٩
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تکایه ک له  حزوری مه ریه مێکی خودا



 لە دەرەوەی ژیان دەژیم

14

1
با وه ک جاران                                                    

گه ردێکی گیایی بم 

له سه ر گه ردانه  گه وهه ریه که ی

سه رگه ردنت

گه رد گه رد 

ڕاز و نیاز و 

گه ردیله ی ئۆمێده کانم بخوێنه وه  

گاڤ گاڤیش 

پیاسه  و وڕێنه  و

خه ون و هاواره کانم شیکه ره وه  

به  میهره بانی و گه وره ییت بم به خشه 

به  جوانیه کانی خۆشت گه ردنم ئازاد که  

له نێو ڕه نگ و گه رمایی له شی خۆت مبهێڵه وه  

بم به خشه  و گه ردنم ئازاد که  گوڵم 

که  بێویستی خۆم به  جێم هێشتی و 

ڕه نگه  تا ئه به د نه تبینمه وه  ... ! 
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2
ئه ی به یاتریسی 

نێو به هه شته  غوربه تیه که ی عه شق
نازانم تۆ دڵیشم ئازاد ده که یت ...؟

که  هه موو ته مه نی خۆم 
له نێو ژووره کانیدا به ندم کردبووی

له  سه ر باڵه کانی ئومێد و 
له نێو ئامێزم هه ڵم گرتبووی

هه موو ئاسامن و ده ریاچه کانم پێکردبووی
له نێو نیگار و تابلۆیه کانی خه یاڵیشم

هه میشه 
فیگه ره کانی شێوه  و ڕوخسارتم ده گۆڕی

قژی خاوتم 
به  هه موو ڕه نگێک ڕه نگ ده کرد 

ده مێک ڕه ش ڕه ش
له  به خت و چاره نووسم / گه لێک ڕه شرت

ده مێک سپی سپی
له  خه م و خه ونه کانم / گه لێک سپیرت

ڕوخسارێکی دیاری کراوت نه بوو
بێ ئه ندازه  ئه فسووناوی و سه راسیمه 

ده مێک له  مه ریه مێکی خوا ده چووی  
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به اڵم گه لێک 
ڕه نگ نیان و چاو به خومار و شه ده الرتر

ده مێکیش له  کچه  کافرۆشێکی جوان ده چووی
به اڵم گه لێک 

بااڵ زڕاڤ و مه مک قنج و شۆخ و شه نگرت
هه ندێکجاریش

له نێو بادا /
به  ته نیشتمه وه  پیاسه ت ده کرد

بوخچه ی حه ز و خۆزگه کانت بۆم هه ڵده گرت
یان له نێو ئاو 

هه میشه  به  دوامه وه  بووی 
که  ده سته کانت ده خسته  نێو ده ستم

هه موو ده ماره کانی جه سته م
له گه ڵ ڕووناکیه کانی جوانی تۆ / هاواریان ده کرد

یان ئه و شه وانه ی
به  چرپه وه  پێت ده گوتم

چ مانگه  شه وێکه  ئه مشه و 
له شم شیله ی شادومانی لێده چۆڕێ ! 

به م قسانه ت دڵی خاڵخاڵۆکه کانی خه یاڵم
به  غه مزه وه  خورپه یان ده کرد
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ئه و ده مانه ش که  به  نیگایه ک سه یرت ده کردم

منیش هه موو

خونچه  لێو به خه نده کان و 

هه موو جوانیه کانی ژیانم

له نێو گلێنه ی چاوه کانتم به دیده کرد

یان ئه و ده مانه ی 

له  ئامێزی مانگ ڕاده کشایت 

به شێک له  زه ردی زه رده خه نه کانی خۆت

به  من و خاک و 

به  ڕووناکیه  زێڕینیه کانی خۆره تاو ده به خشی

ده زانم 

تۆ له  هه موو شوێنێکیت گوڵم 

له  دوورترین دوورگه کانی دڵی من

له  قووڵرتین قوواڵییه کانی قه ده ری من 

له  تروسکاییرتین تاراوگه کانی ته مه نی من
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ئاخر گوڵم

خودا به م هه موو هه وری زامه وه  

به م هه موو تۆفان و تااڵوی ته نیاییه وه 

هه رگیز فرمێسکه کانی 

هێنده ی / فرمێسکه کانی تۆ 

پڕ حه رسه ت نه بوون .. !

گیا به م هه موو شه ومنه وه  

به م هه موو ناسکی و له نجه ی جوانیه وه  

هه رگیز جه سته و مه مکۆڵه کانی 

هێنده ی / جه سته  و مه مکۆڵه کانی تۆ 

پڕ شه هوه ت نه بوون ... !

خاک به م هه موو 

به فر و کانیاو و ڕووبارانه وه 

به م هه موو مێرگ و غوزار و بێستانانه وه 

هه رگیز سه ما و زیکره کانی 

هێنده ی /  سه ماو زیکره کانی تۆ 

ئاگری نه بوون ... ! 
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ئه ی فریشته  

ڕه نگ ئاوریشمیه که ی عه شق

له و ڕۆژه وه ی 

ئاوی زه مزه می ئاره زووه کانی خۆت 

ڕژاندۆته  نێو

جۆگه  ڕۆخ شه قاربووه کانی ناخی من

له و ڕۆژه وه  

تۆ ماڵێکت هه یه  

له  نێو گه ڕه گه  گه رمه کانی عه شق و

ماڵێکیش له نێو کۆاڵنه  پایزییه 

غه ریبیه کانی نێو غه ریزه کانی من 

شه وێک له  په نجه ره ی بروسکه وه  

له  نووری ته نووره کانی ته نیاییم ده ڕوانی 

شه وێکیش 

له نێو خه ونه  ئیرۆسیه  ئاورینگیه کانم 

ده بیه  میوانی من 

3
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گوڵه  گیان 

نازانم په نجه کانیشم ئازاد ده که ی ... ؟

که  هه میشه  

سه رتاپای جه سته  و 

هه موو برینه  به سۆیه کانتی ئارام ده کرده وه 
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ده زانم ئێستا

تۆ له  دوورترین نیشتامنه کانی خه یاڵ و

له  دوو رترین ئۆقیانووسه کانی خه ون دای 
به اڵم ئه ی به یاتریسه  ڕه شپۆشه که  !

تۆ تا ئه و چرکه یه ش 
تا ئه و ده مه و نوێژی عه شقه ش

هه ر به شێکی 
له  ڕه نگی پێست و له  فێنکی هه ناسه  و 

له  ته ڕێتی 
باخچه  و سنه وبه ر و ڕه شه ڕه یحانه کانی ڕۆحی من  

تۆ / 
هه میشه  و هه میشه  و هه میشه  

هه ر له  گه ڵم دای 
هه میشه  و هه میشه  و هه میشه 

هه ر / دارهه نارێکی پڕ له  پشکۆکانی هیوای 

هه میشه  و هه میشه  و هه میشه  

هه ر / له  ماڵپه ڕه  عه به سیه کانی دڵم 

له نێو ئه ڵبومی دیوانه  شیعریه کانم 

ڕووت ڕووت ده بیه وه  



 لە دەرەوەی ژیان دەژیم

22

نێو له پی وشه کانم ده خوێنیه وه  و 

گۆنا و کوڵمه  سووره کانیان ماچ ده که ی 

ئیدی ته نها تکایه ک گوڵی من

لێره  به دوا 

نامه کانم بده  ده م با 

کۆد و هێامکانیشیان ئازاد که  

بۆ هه موو نه وه کانی عه شق و 

بۆ هه موو په یامبه ره کان و

رسوشت و خوا

به  گه وره یی و جوانیه کانی خۆت بم به خشه  

له نێو باڵکۆنه کانی ڕۆحی خۆت بم هێڵه وه 

بم به خشه  و گه ردنم ئازاد که  گوڵم

که  بێویستی خۆم به  جێم هێشتی

ڕه نگه  تا ئه به د نه تبینمه وه  ... !

                                               

                                                       ئۆکتۆبەری 200
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ژنەکان بوونەوە ئاو



 لە دەرەوەی ژیان دەژیم

24

ژنەکان لە جنسی باران بوون     

هاتبوون

تا ڕۆحی پڕ لە برینی عاشقەکان

ساڕێژ بکەن و 

لێوی گەاڵیە وشکهەاڵتووەکانیش 

تەڕ بکەنەوە 

هاتبوون 

تا عاشقەکان فێری زمانی باران بکەن

وەرزەکامنان پڕ بکەن لە ڕووناکی و 

شەوە شەرمناویەکامنان پڕ لە شەونم و 

خەونەکانیشامن پڕ لە ئەستێرەی سپی

هاتبوون 

تا گەڕەکە هەژارنشینەکانی عەشق

ئاوەدان بکەنەوە

ماڵەکامنان پڕ بکەن لە بخوور و 

شەقامەکانیشامن پڕ لە نوور
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ئەوان کە هاتن 

لە باکووری هەورە سپیەکانەوە 

دەرکەوتن

بە نێو ڕۆحی تەمە سپیەکانەوە 

ڕەت ببوون

ئەوان کە هاتن

 لە سەر پشتی ماینە سپیەکانەوە 

زەردەخەنەکانیان 

هااڵوی لێهەڵدەستا

ژنەکان کە گەیشتنەالمان

پەیامە سپیەکانی عەشقیان

 بۆمان خوێندەوە

چیڕۆکە ئیرۆسیەکانیان

 بۆمان گێڕایەوە

ژنەکان کە گەیشتنەالمان 

هەموومان بەیەکەوە

پێکێک لە شەڕابی عەشقامن هەڵدا
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لە پێشوازییان

چەماینەوە و 

نەرم نەرم سەمامان بۆ کردن

ئەوانیش 

هەریەکە و گوڵێکی سپیان 

پێ بەخشین و 

تا شەودرەنگانیش لە گەڵامن مانەوە 

ژنەکان بەر لەوەی بڕۆنەوە 

کتێبە پیرۆزەکانی عەشقیان 

بەسەر ماڵەکامنان دابەشکرد

کۆاڵن و باخچە و شەقامەکانیان 

عەتر ڕێژکرد

ژنەکان ڕۆیشتنەوە و بوونەوە ئاو

ئێمەیان

 لە ئامێزی خەونە سپیەکان و 

لە نێو مەمکۆڵەی 

هەورە سپیەکانەوە جێهێشت



ناڵە حەسەن

27

ژنەکان نەشمیل و نەرم و نیان بوون

وەک پەیکەرێکی ئاوریشمین

ڕەنگاوڕەنگ و درەخشان بوون

وەک خاڵخاڵۆکەکانی بەهەشت

ژنەکان بە نەرمی دەدوان 

لەکاتی ئاوێزانبوونیش 

بە نەرمی چاوەکانیان لە سەریەک دادەنا

وەک ئەوەی لە خەوێکی ئەبەدی دابن 

وەک ئەوەی 

بە نێو خەونەکانی خۆیان مبانگێڕن

ژنەکان بەرلەوەی بڕۆنەوە 

پێیان گوتین

جارێکی تریش دێینەوە

ئەمجارەیان کە هاتنەوە

ئەفسانەی

 تەنیایی مانگامن بۆ دگێڕنەوەە

باسی فەنتازیای جوانیەکانی
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پایزمان بۆ دەکەن

هەریەکە و ئەسپێکی حدودی

لە جنسی بروسکەمان بۆ دێنن

ژنەکان تێکەڵ بە ئۆقیانووسەکان بوونەوە 

گەڕانەوە نێو

دووڕگە سەوزەکانی ئاو

بۆ نێو ماڵە ئەبەدیەکەی عەشق

ئای ژنەکان چەندە جوان بوون

ئێمەش لە چاوەڕوانیان 

لە باڵکۆنەکانی تەنیایی

ئایەتە پیرۆزەکانی عەشق دەخوێنین

بەڵکو ئەوە خوایە

 ژنەکان زوو بگەڕێنەوە ...! 

                                        ناوەڕاستی تەمموزی 2010
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ده رگاکانی گه ردوونم به ڕووداخه ن
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ده رگای به هه شتم به ڕووداخه ن  

من لە نێو شیعرەکانم              

به دوای ژیان دا ده گه ڕێم

ده رگای به هارم به ڕووداخه ن

من لێوانلێوم له  جوانیه کانی پاییز

ده رگای ڕووناکیم به ڕووداخه ن 

من له  جنسی تاریکیم 

له نێو هه ناسه کانی شه ودا ده ژیم 

ده رگای زیندانم به ڕووداخه ن

له نێو ژووره کانی نه زانین قۆڵبه ستم که ن

من له نێو خه ونه کانم 

به دوای ئازادی دا ده گه ڕێم

ده رگای دۆزه خم به ڕووداخه ن 

له نێو بورکان و ئاگردانه کانی ئه وێ با بسووتێم

1
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من خۆم په یکه رێکم له  بورکان و لە ئاگر

ده رگای گه ڕانه وه م به ڕووداخه ن

من هه موو شه وێک 

له نێو مه مکۆڵه کانی نیشتیامنم ده خه وم

ده رگاکانی که نیسه  و مزگه وت و په رستگه کانم به ڕووداخه ن

من موریدێکی هه اڵتووی نێو ته کیه  و خانه قاکانم

ده رگای ئه مڕۆم به ڕووداخه ن

من له نێو کازێوه ی سبه ینێوه 

لێوه  نارنجیه کانی سپیده  ماچ ده که م

ده رگاکانی سه ده کان و سبه ینێشم به ڕووداخه ن

من له نێو خۆره تاوی ئه به دیه ت دا 

جاویدانه  سه ما ده که م

ده رگای کۆشکه کانی 
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پاشا و گه دا و کوێخاکانم به ڕووداخه ن

من کوڕه  هه ژارێکم 

پێالوه  الستیکه  دڕاوه کانی باوکم 

قه ت له بیر ناکه م

ده رگای گۆڕستانم به ڕووداخه ن

له نێو گۆڕه  تاریکه کاندا به ندم که ن

من کوڵیکه  سوورێکی چاوگه شم

ڕۆشنایی چاوه کانی خۆم به  مردن ده به خشم 

ده رگاکانی تیاترۆخانه  و سه ماخانه کانم به ڕووداخه ن

من له نێو بوخچه ی غه ریزه کانی ژنێکی پاکیزه وه 

الوکه کانی ته نیایی خۆم ده نووسمه وه 

ده رگای ئاسامنم به ڕووداخه ن

من ڕه نگه  سه وزه که ی نێو جه سته ی گیام

برین و خه مه کانی خاک ده الوێنمه وه  
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ده رگای بیابانم به ڕووداخه ن 

من ئه شقیایه کی سه رمه دیم 

له نێو ئه شکه وته کانی ئه ستێره 

ئایه ته کانی عه شق ده خوێنمه وه 

ده رگای مێژووم به ڕووداخه ن

من له نێو ده فته ره کانی ئاو 

ڕووداوه کان و جه نگه کان و یاداشتنامه کانی 

گه رده لوول و بروسکه  و خۆره تاو

ده نووسمه وه 

ده رگای ڕه شه بام به ڕووداخه ن

من شنه بایه کی کۆچه ریم

له  باکووری ڕووبه رێکی نادیاره وه 

خونچه  برینداره کانی نێو ڕۆحی 

کچه  عاشقێکی ناموراد 

ده گه شێنمه وه  



 لە دەرەوەی ژیان دەژیم

34

ده رگای به هه شتم به ڕووداخه ن

هه موو به هه شته کان 

نه یانتوانی 

دارسێوێک یان هه نارێک 

دارخۆخێک یان هه نجیرێک

دارلیمۆیه ک یان هێشوه ترێیه کی

وشکهه اڵتووی نێو ئاره زووه  ئیرۆسیه کانم

ببوژێننه  وه  

ده رگای به هارم به ڕووداخه ن 

هه موو به هاره کان 

نه یانتوانی 

زه رده خه نه  مۆنالیزاییه که ی

سه ر ڕوخساری منداڵیم 

بخوێننه وه 

ده رگای ڕووناکیم به ڕووداخه ن 

هه موو ڕووناکیه کان

2
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نه یانتوانی 

باریکه  ڕێیه ک یان ده القه یه کی 

نێو مه مله که تی تاریکی 

ڕووناک بکه نه وه 

ده رگای زیندانم به ڕووداخه ن 

هه موو ژووره  تاریکه کانی نه زانین

نه یانتوانی 

ته نها یه ک پیت له  پیته کانی مرۆڤ بوونم 

بخوێننه وه 

ده رگای دۆزه خم به ڕووداخه ن

هه موو بورکان و کووره کانی ئه وێنده رێ

نه یانتوانی

پارچه  خه لووزێکی نێو مه قه ره ی عه شق

گه شکه نه وه 

ده رگای گه ڕانه وه م به ڕووداخه ن
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هه موو ڕۆژه کان و ساڵه کانی ته مه نی ئه وێم

نه یانتوانی

کۆرپه یه کی گریاوی نێو ئامێزی نیشتیامنم 

ژیرکه نه وه 

ده رگای ئه مڕۆم به ڕووداخه ن

هه موو کاتژمێره کان و فه لسه فه کان 

نه یانتوانی

ترپه ی دڵ و نیگا خه مناکه کانی ڕوانینم

شیکه نه وه 

ده رگاکانی سه ده کان و سبه ینێشم به ڕووداخه ن

هه موو دروشم و هۆتافه  درۆینه کان

هه موو ڕاسان و رسووده  گه رم گه رمه کان

نه یانتوانی 

په نجه ره یه کی ته ڵخ و دوکه ڵ له سه رنیشتووی

نێو ژووره کانی 

نائومێدی و بێهووده یی و گومانه کانم
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لێبکه نه وه 

ده رگای کۆشکه کانی 

پاشا و گه دا و کوێخاکانم به ڕووداخه ن

هه موو سه رداره کانی دونیا

نه یانتوانی

له  نێو به زم و سه مای نێو کۆشک

میلۆدیه  ناسکه کانی

ڕاستی وه ک خۆی 

جوانی وه ک خۆی 

ژیان وه ک خۆی / بڵێنه وه  

ده رگای گۆڕستانم به ڕووداخه ن

هه موو ئه هریمه ن و بوونه وه ره کانی ناو گۆڕ

نه یانتوانی

مرۆڤه  ونبووه که ی نێو خه یاڵ و ناخم 

بدۆزنه وه 
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ده رگای تیاترۆخانه کانم به ڕووداخه ن

هه موو خانه کانی تریش

نه یانتوانی

چووزه ره یه کی ئاره زووه  فه ریکه ییه کانی

نێو ڕۆحی شه قارشه قار بووم

دامرکێننه وه 

ده رگای ئاسامنم به ڕووداخه ن

هه موو ئه ستێره و خۆره تاوه کان 

نه یانتوانی

کۆاڵره یه کی منداڵیم

له  دارته لێکی نێو کۆاڵنه کان / بکه نه وه 

ده رگای بیابانم به ڕووداخه ن 

هه موو بیابانه کان 

نه یانتوانی

ئه فسانه  و داستان و چیڕۆکه کانی

عه شقی ئێمه 
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بۆ کچه  چاوڕه شێکی بیابان / بگێڕنه وه 

ده رگای مێژووم به ڕووداخه ن

هه موو کتێبه کانی مێژوو 

نه یانتوانی

له دواهه مین پێشانگای

نه خشه ی نیشتیامنانی دونیا

نه خشه ی نیشتیامنی منیش / هه ڵواسنه وه 

ده رگای ڕه شه بام به ڕووداخه ن

هه موو ڕه شه باکان

نه یانتوانی

له نێو کتێبێکی پیرۆز هه ڵم بگرن

بۆ زێدی ژنه  عاشقه کانم / به رنه وه 
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هه موو ده رگاکانی گه ردوونم به ڕووداخه ن

من له نێو خه ون و هاواری شیعر 

دێمه  نێو ژیانه وه  ... ! 

3
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ماسکەکەت فڕێدە ئەی شۆخ
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ماسکەکەت فڕێدە ئەی شۆخ                       

با ڕووناکی چاوەکانت 

تێکەڵ بە شەوەکانی عومرم بێ 

با خۆرەتاوی خەمەکانت 

بڕژێتە نێو خۆرئاوابوونەکانی خەیاڵم

با جوانیەکانی ڕوخسارت

تێکەڵ بە رسوشتی هەناسەم بێت

با شەومنی سەر پەڕەی لێوەکانت 

نیشتیامنی نێو خەونەکانم تەڕ بکات

ماسکەکەت فڕێدە ئەی شۆخ

من دەمەوێ حەقیقەتی ڕوخسارت ببینم 

ڕووت ڕووت وەکو با 

ڕووت ڕووت وەکو بەفر 

ڕووت ڕووت وەکو ئاو

هەر بەم بااڵ ڕووتە ڕێواسیەوە 

لەنێو منداڵدانی عەشقەوە 
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وەرە نێو ماڵە ڕەنگینەکەی شیعر

هەر بەم ئەدگارە ڕووتە ئاتەشیەوە 

لە نێو منداڵدانی شیعرەوە 

وەرە نێو ماڵە ڕەنگینەکەی ژیان 

ماسکەکەت فڕێدە ئەی شۆخ 

وەک کچە کۆچەریەکانی نێو نیشتیامنی خەون 

سادە و ساکار 

لە نێو گەرمیانی ئارەزوومەوە 

وەرە نێو کوێستانی ڕۆحم

لە نێو پەرستگەکانی دڵی من 

ڕووت ڕووت بەرەوە /

ڕووت ڕووت وەکو عەشق 

ڕووت ڕووت وەکو شیعر 

ڕووت ڕووت وەکو ژیان 

چیت لێبشارمەوە ئەی شۆخ ..؟!

من ماڵم لە هیچ شوێنێک نەبوو 

هیچ شوێنێک ماڵی منی لێ نەبوو 
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نیشتیامنی من لە هیچ کیشوەرێک نەبوو

هیچ کیشوەرێک نیشتیامنی منی لێ نەبوو

ئێستا / 

من نیشتیامنم بە کۆڵ خۆم داداوە

لە نێو کیشوەرەکانی باران 

لە ژێر ڕەشامڵێکی ڕەش ڕەش

ڕەش ڕەش وەکو بەفر

لەنێو خەیاڵێکی سپی سپی 

سپی سپی وەکو سێبەر

لە چاوەڕوانیت دام

لێرە / رسوشت و خواو

هەموو زیندەوەرەکان 

لە چاوەڕوانیت دان 

تۆش ماسکەکەت فڕێدە و وەرە ..!

 کە هاتی 

ئەو دەفتەرەی 
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یادەوەریەکانی خۆمم تیا نووسیبوو

لەگەڵ خۆت دا بۆم بهێنە 

بیرت نەچێت 

تۆش هەموو شتێکم بۆ بنووسە

ئەو ڕۆژەی کە گوتت

من لە پەنجەرەکانی مردنەوە دەڕوانم 

یان کە گوتت 

من لەنێو مردنەوە خەون دەبینم 

یان کە گوتت

ژیان تەنها ئەو وەرزانەی خۆش بوو 

کە عاشق بووم

تکایە ئەی شۆخ 

هەموو شتێکم بۆ بنووسە ، هەموو شتێک 

باسی ئەو

 شەوە سوور سوورە سەوداسەریەشم بۆ بکە 

کە مەست مەست

 باسی مردن و ماسکت بۆ دەکردم 
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مەست مەست وەکو مۆم

لە نێو میلۆدیەکانی مردن دەتوایەوە 

مەست مەست 

باسی وەرزە وەنەوشەییەکانی کچێنی خۆتت 

بۆم دەکرد

مەست مەست باسی ئەو ئێوارە ئەرخەوانیەی

کە لە ژیان یاخی بوویت 

خۆتدایە دەست گەردەلوولی مەملەکەتی مردن

ئەی شۆخ

من لەنێو نیشتیامنی باران 

لە ژێر ڕەشامڵێکی ڕەش 

ڕەش ڕەش 

وەک بەیانیە کازێوەییەکانی عەشق

لەنێو خەیاڵێکی شین 

شین شین

وەک ئێوارە لێو بە خەندەکانی شیعر

لە چاوەڕوانیت دام
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تۆش / تەنها ماسکەکەت فڕێدە و وەرە

ئەی شۆخ

 بیرت نەچێت / بەر لەوەی بێیت 

باسی هەڵوەرینی ئەو گەاڵیانەم بۆ بکە 

کە لە وەرزە بێ مەیلەکان دەتۆرێن 

 باسی ئەو شەقامانەم بۆ بکە 

کە چیرت دڵیان بە پیاسەی عاشقەکان ناکرێتەوە 

باسی ئەو ڕووبارانەم بۆ بکە 

کە لە شەوە خامۆشەکاندا گۆرانی بۆ هەور ناڵێن

باسی بێهوودەیی عەشقم بۆ بکە لە نێو مردنی ژیاندا

باسی ڕەشبوونی سێوەکانم بۆ بکە 

لە نێو عەبەسیەتی سەوزایی درەختەکاندا

باسی تەڵخبوونی ئاوێنەکانم بۆ بکە 

لە سەردەمی خۆکوشتنی کات دا

باسی بە خۆڵەمێشبوونی کتێبە پیرۆزەکانم بۆ بکە 

لە نێو خەیاڵی سەربازێکی تێکشکاوی سەردەمی جەنگەکاندا 
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ئەی شۆخ بیرت نەچێت 

باسی ڕووتبوونەوەی بەهارم بۆ بکە 

لە نێو خەیاڵی پاییزدا

باسی ڕووتبوونەوەی پەپوولەم بۆ بکە 

لە نێو خەیاڵی گوڵە سپیەکان دا 

باسی ڕووتبوونەوەی خۆرەتاوم بۆ بکە 

لەنێو خەیاڵی کازیوەدا

باسی ڕووتبوونەوەی ئەستێرەکانم بۆ بکە 

لە نێو خەیاڵی ئاسامن دا

باسی ڕووتبوونەوەی تریفەم بۆ بکە 

لە نێو خەیاڵی تاڤگەکاندا

باسی ڕووتبوونەوەی خاکم بۆ بکە 

لە نێو خەیاڵی نیشتیامندا

ئەی شۆخ 

کە هاتی /

من لە نێو دڵۆپە بارانێک
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ڕووت ڕووت 

لەژێر ڕەشامڵێکی پەمەییدا 

ڕووت ڕووت 

لە نێو خەیاڵێکی نازنجی دا 

لە چاوەڕوانیت دام

کە هاتی / بیرت نە چێت 

هەموو شتێکم بۆ باس بکە ، هەموو شتێک

تۆش /  دە بەڕێکەوە دەی  

تەنها / ماسکەکەت فڕێدە و وەرە  

ئەی شۆخ 

لە نێو کیشوەری باراندا 

پێویستیت بە ماسک نیە 

لێرە پێویستیت بە پەنجەرە نیە بۆ ڕوانین 

لێرە هەموو شتەکان ڕووتن وەکو ئاو 

لێرە هەموو شتەکان دەبریسکێنەوە 

وەک تراویلکە هەنارییەکانی ئێواران

لێرە نیشتیاممنان وەک بەرماڵێک 
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لەژێر ڕەشامڵێک ڕاخستووە 

نوێژە عەشقی لەسەر دەکەین 

لێرە هەموو زیندەوەرەکان عاشقن

لێرە ژیان بە مانای عەشق 

لێرە عەشقیش بە مانای ژیان 

ئەی شۆخ من لێرانە 

لەژێر ڕەشامڵێکی سوور سوور

لە سەر بەرماڵەکەی نیشتیامن 

لە چاوەڕوانیت دام

لێرە رسوشت و خوا و 

هەموو زیندەوەرەکان / لە چاوەڕوانیت دان 

تۆش تەنها ماسکەکەت فڕێدە و وەرە ...!

                                                     

                                               سەرەتای ئەیلولی 2010
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تەنیایی من و ژنێکی ڕەشپۆش
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لە نێو ڕووبەری عەشقی تۆ  

ژیان و بوون 

مانایەکیان نیە 

هەر مردن و هەر مردن و

مردن و مردن و مردن

تا چاویش بڕکات

هەر هیچ و هەر هیچ و 

هەموو شتەکان 

بێبەها و هیچن 

لە نێو ڕووبەری جوانیەکانی تۆ

مردن مانایەکی نیە

تا چاو بڕکات

هەر بوون و هەر بوون و

هەموو شتەکان 

بەها و بوونیان هەیە

بەم هاوکێشە 
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میزاژیانە و عەبەسیانەت

منت کۆنفیوز کردووە 

ئەی ژنە جوانە ڕەشپۆشەکە ...!

هۆ ژنەکە

لە هەرکوێ بیت

لە نێو / دووڕگەکانی دۆزەخ 

یان لەنێو / باخچەکانی بەهەشت

یان لە نێو / هەوارگەکانی هەور 

چاو لە ماڵە خنجیالنەکەی ژیان بگێڕە 

بە هێمنی لە دەرگا بدە و بڕۆ ژوورەوە 

چیرت لە نێو 

تاریکی شەو و 

ژوورە  تەنیاییەکەی خۆت 

مەمێنەرەوە 

یان نیگارە تەنیاییەکەی خۆت 

بە ڕەنگە ئاچوغەکانی تەنیایی من

 ڕەنگ مەکە
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چیرت / گوڵە تاقانەکەی 

نێو مەرکانە تەنیاییەکەی خۆت 
بە الوک و الوژەکان و

بە شمشاڵە شەهوەتاویەکەی 
 تەنیایی من  / مەالوێنەوە .

من لە شەوێکی هاوین
لە شەوێکی خەمناک و خامۆش 

شەوێکی خرنگی خوناوکەیی 
تەنیایی خۆم 

لە تەنیشت یادەوەریەکانی تۆ 
لە نێو چوارپایەی تریفەی مانگ 

جێهێشتووە 
ئێستا تەنیایی من 

لە جیاتی مردن 
پڕاوپڕە لە کولیکە سوورەکانی ژیان 

ئێستا تەنیایی من 
لە جیاتی مردن 

گۆرانی بۆ ژیان دەڵێ 
هۆ ژنە جوانە ڕەشپۆشەکە 

دەپێم بڵێ 
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کێ دەتوانێ وەکو من 
بە نێو 

تاریکایی جەستە تەنیاییەکەی تۆدا 
ڕەت ببێ ..؟

کێ دەتوانێ ..؟
لە نێو ئۆقیانووسە ئیرۆسیەکانی 

نێو جەستە پڕ شەپۆاڵوییەکانی تۆ 
مەلە بکات 

وەکو من 
مۆری و مەرجانەکانی جوانیت بدۆزێتەوە ..؟!

ئیرت لە هەر کوێ بیت 
 تارا ڕەشە 

قەترانیە  ترێییە تەنیاییەکەت / فڕێدە 
لە نێو قۆزاخەی نیگەرانیش وەرە دەرێ

پشت لە مردن بکە 
بە دوای ماڵە خنجیالنەکەی ژیاندا بگەڕێ

بە هێمنی لە دەرگا بدە و بڕۆ ژوورەوە 

من لەوێدا 
 لە شەوێکی بەهار 
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شەوێکی بێداری باڕێزەیی 
تەنیایی خۆم 
لە تەنیشت 

پەیکەری هەناسە گەرمەکانی تۆ 
لە نێو باخچە خەملیوەکانی نێو دڵی خاک 

جێهێشتووە 
ئێستا تەنیایی من 

لە جیاتی مردن
پڕاوپڕە لە گوڵە 

نێرگزە چاوگەشەکانی نیشتیامن
ئێستا تەنیایی من 

لە جیاتی مردن 
سەما بۆ نیشتیامن دەکات .

ئەی ژنە جوانە ڕەشپۆشەکە 
دەتۆش لە شەوێکی زستان 
شەوێکی زێڕینی زایەڵەیی

زەڕنەقووتەی  / ئارەزووەکانی خۆت ئازادکە

یان لە شەوێکی پاییز
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شەوێکی پرشنگی پەروانەیی 
ڕەشامڵی تەنیایی خۆت 

لە بناری تەنیایی من هەڵبدەوە
با بارانی تەنیایی من 

وەکوجاران
تەنیاییت تەڕ بکاتەوە 

تەڕ تەڕ تەڕ
یان  پێکەوە

بەدوای ماڵە خنجیالنەکەی ژیاندا بگەڕیین 
بە هێمنی لە دەرگا بدەین و بڕۆینە ژوورەوە 
تێر تێر کولیکە سوورەکانی سەفا بۆن بکەین 

یان گوڵە نێرگزە چاوگەشەکانی نیشتیامن 
هەر پێکەوەش 

لەنێو چوارپایەی خەونەکامنان ڕابکشێین 
هەر لەوێدا مبێنینەوە 

تا تەنیاییامن 
پڕ دەبێت لە 

گواڵڵە سپیەکانی عەشق و
سەماش بۆ ژیان دەکەن ..!
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هۆ ژنە جوانە ڕەشپۆشەکە 
 بیکە بە خاتری 

ماڵە ڕەنگینەکەی عەشق و
مەمکۆڵە خرپنەکانی خۆزگەکامنان 

وێنەکانی خۆت لە نێو 
ئەلبوومەکانی تەنیایی 

بێنە دەرەوە
یان چیرت 

بیرەوەریەکانی خۆت
 لە نێو دەفتەرەکانی مردن

مەنووسەرەوە
هۆ ژنە جوانە ڕەشپۆشەکە

بیکە بە خاتری من و 
خاتری خودا 

با پێکەوە سەما بکەین 

سەما بکەین سەما …!

                                                  بەفرانباری 2011
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نیشتیامنی مەمک
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گوڵە گیان 

گەر بزانم 

خودای عەشق و پەروەردگار            

نیگار و پەیکەری 

مەمکە سیحراوییەکانی تۆی

بە دەست و پەنجەکانی خۆی نەخشاندووە 

دڵنیابە 

بەبێ هیچ شک و گومانێک

دەچمەوە ماڵی خودا و 

لە گەڵیدا ئاشت دەمبەوە ..! 

1
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من کە هێندە ئارەزووی 

گوشینی مەمکم هەیە 

دە لەسەر سینگە وشکهەاڵتووەکانی 

خەونەکانم 

جووتێک

 مەمکی مەریەمیم پێببەخشە 

ئەی خودا ..! 

2
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من سێوە لەتلەتیەکەی بەهەشت و 

هەموو سێوەکانی دنیات بۆ دەگەڕێنمەوە 

تۆش تەنها 

مەمکەکانی یەکێک لە پەریەکانی فیردەوسم

پێببەخشە

ئەی خودا ..! 

3
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ئەی خودا

بەزەییت بێت

دوور لە 

 مەیل و مەمکەکانی یار مەمکوژە

من هێشتا 

بوخچەیەکی نەکراوەی نێو ماڵی عەشقم 

هەزار و یەک قەسیدەی نەنوورساو 

وا لە نێو  مەنزڵگەی خەیاڵمدا

هەزار و یەک مێخەکی بۆنخۆش

وا لەنێو مێرغوزاری نیشتیاممندا

هەزار و یەک مۆمی گەش

وا لە نێو مۆمدانی مەراقەکامندا

4
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ئەی خودا

بەزەییت بێت

بە نێو تاریکی ئەم غوربەتیەم

زێرت مەمبەرە خوارەوە 

با بۆ تەنها جارێک

دڵبەرەکەم

لە نێو 

شەوە شەبەنگیەکانی

نێو نیشتیامنی مەمک 

کتێبێکی عەشق بخوێنێتەوە

ئینجا لەوە تێدەگا

غەریبی ڕێیەکی لە مردنە 

یان بۆ تەنها جارێک

خۆی بداتە دەم 

تاڤگەی هاوارەکانم 

ئینجا لەوە تێدەگا

مردن ڕێیەکی لە غوربەتە 

5
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یان بۆ تەنها جارێک 

بە ئاگری سەر سینگی شەوەکانم 

خۆی گەرم بکاتەوە

ئینجا لەوە تێدەگا

غەریبی و مردن 

ڕێیەکیان لە مەملەکەتی 

نێو شیعرەکانی منە ..! 
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ئەی خودا 

من بەرگەی ئەم غەریبیەم ناگرم

دەگەڕێمەوە

بەزەییت بێت 

وەکو جاران 

دەرگای دڵ و خەونەکانی دڵبەرەکەم

لێبکەرەوە 

6
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گوڵە گیان

کە هامتەوە

لە بەهەشتێکی

پڕ لە میوەجات و

 پڕ لە مێالقە سوورەکانی مەمک

 من دەمەوێ تا ئەبەد

موریدێکی خودایی بم

کە هامتەوە

لە نیشتیامنێکی

پڕ لە مەمک و

 پڕ لە میلۆدییە مژدەبەرەکانی مراد

من دەمەوێ تا ئەبەد

پەیامبەرێکی عاشق بم ..!    

                                          سەرەتای فێربوەری 2011

                                                

7
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کۆدەکانی عەشق
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دوێنێ شەو 

خەونێکم بینی 

سادە وەک خەونەکانی منداڵیم

خەونێکی ڕەش نا 

خەونێکی سپی سپی

خەونێکی سپی نا 

خەونێکی پەمەیی

خەونێکی پەمەیی نا 

خەونێکی شین

خەونێکی شین نا 

خەونێکی سوور

گرینگ ئەوەیە خەونێکی زۆر خۆش بوو !

بەیانیش کە لە خەو هەڵسام 

چاوەکانم پڕ ببوون لە نیگا 

نیگاکانم پڕ ببوون لە خەیاڵ

خەیاڵەکانم پڕ ببوون لە شیعر

شیعرەکانم پڕ ببوون لە عەشق !

1
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تۆ یەکەم کەس بووی 

لە ژوورە شێدارەکەی دڵی خۆت 

زیندانیت کردم

سااڵنێکی زۆر 

ون و بێسەر و شوێن بووم

لەسەر سیاسەت نا 

           لەسەر عەشق

لەسەر شەڕ و ئاژاوە نا 

           لەسەر عەشق

لەسەر خۆپێشاندانەکانی سەر شەقام نا 

           لەسەر عەشق

عەشق عەشق عەشق 

عەشق تا ئەبەد عەشق !

2
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ئەمشەو دەمەوێت 

خۆم هێندە مەست بکەم

تا ناوی خۆم و هەموو شتێکم بیر دەچێتەوە

دەمەوێت هەر بەو مەستیەوە

لە جەستەی ڕووتی ژیان بڕوانم 

 بەسەرهات و 

چیڕۆکی عاشقبوونی خۆشم بنووسمەوە !

3



ناڵە حەسەن

73

تۆ بووی منت گەیاندە ئێرە 

ئێرەی ئەوپەڕی ڕووبەرەکانی 

تەنیایی و شێتبوون

تۆ بووی منت ئاشنا کرد 

بە کیشوەرە بێناونیشانەکان و

بە بیابانەکانی مردن

تۆ بووی

 لە سەر پشتی شەپۆلەکانی 

 بێهوودەیی و 

لە نێو قوواڵییرتین

دووڕیانەکانی ڕەشەبا بەجێتهێشتم

تۆ بووی 

یەکەمین کاتژمێرت کردە دەستم

تا ساڵەکانی غوربەتم بۆ بخوێنێتەوە

هەر تۆش بووی 

بەر لەوەی ببم بە ئەشقیایەکی دۆڕاو

لەژێر ڕۆشنایی 

4
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مۆمی مەمکۆڵەکانی خۆت

دیوانێک پڕ لە شیعری عاشقانەت 

پێ پڕکردمەوە !

- ئاوێنەیەک لە نێوان مردن و تەنیایی

١ / ئاوێنەی تەنیایی

لەنێو ئاوێنەی تەنیاییم 

من بە زمانی درەخت 

قسە بۆ خوداوەند دەکەم

بە زمانی بەفر 

قسە بۆ خاک دەکەم

بە زمانی باڵندە 

قسە بۆ خۆرەتاو دەکەم

بە زمانی باران 

قسە بۆ خەمەکانم دەکەم
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بە زمانی شیعر 

قسە بۆ خۆشەویستی دەکەم 

بە زمانی مەرگیش

قسە بۆ خۆم دەکەم ... !

٢ / ئاوێنەی مردن

لە نێو ئاوێنەی مردنم 

دەبم بە پەیکەرێک لە سێبەر 

بەدوای خەونەکانی شەودا دەگەڕێم

لە سەر هەر کانیەکی تریفەی مانگ 

دەستنوێژێک هەڵدەگرم

لە سەر پەڕەی هەر چڵەنێرگزێک

ئایەتێکی ئیرۆسی دەنووسمەوە

لە کۆتاییش دەبم بە تابلۆیەک 
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پڕ لە کۆدەکانی عەشق

لەنێو پەرستگەکانی با

یان لەنێو تیشکە شینەکانی ئاو

ڕووت ڕووت دەمبەوە

خۆم بە ناسکی

خەیاڵە خەمڵیوەکانی تۆ و

بە خەمە خاکیەکانی خاک دەسپێرم .! 

                                        

                                                           کۆتایی ئایاری 2011
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ئەوان دەڕۆن و ئێمە دەمینێینەوە
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با شەقامەکان بکەین بە ماڵامن 

تا ڕێژنە بارانی ئاسوودەیی و                           

ڕێژنە بارانی موحیبەت 

تەڕمان نەکات نەڕۆینەوە 

بەیەکەوەش 

گۆرانیە پڕ سۆزەکانی عەشق و 

رسوودە پڕ ڕازەکانی خۆرەتاو و 

الوکە پڕ ڕەنگەکانی باخچە و 

بەستە پڕ نەغمەکانی 

بەهارێکی نوێ بڵێینەوە ...!

با شەقامەکان بکەین بە ماڵامن 

تا پەیکەری خەون و ئارەزووەکامنان 

دێنە قسە و زەردەخەنەکانیان

بە سنەوبەر و ڕەشەڕەیحانەی 

ئومێدەکامنان دەبەخشن
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تا دەبین بە تابلۆیەک 

ڕەنگینرت و ناسکرت لە ئێستامان

ئێمە ، لەم کەرنەڤاڵی

 ڕاسان و لەدایکبوونەوەیەدا

هیچ لە دەست نادەین 

جگە لە مەرگی شێنەیی هەمیشەمان ..!

با شەقامەکان بکەین بە ماڵامن 

تا جێهێشتنی دوا مەنزڵگەی مردمنان

تا هەڵوەرینی دوا گەاڵی خوداکان

لەم کەرناڤاڵی عەشق و 

لەم کەژاوەی لە دایک بوونەوەمان 

ناڕۆینەوە 

تا ماڵەکامنان پڕ نەبێ لە خۆشەویستی و 

شەقامەکامنان پڕ نەبێ لە ڕووناکی 

ئێمە لەم ڕووبەری ڕاسان و ) ڕێژوان ( ەدا 

هیچ لەدەست نادەین

جگە لە خەونە کابووسیەکانی شەوانەمان 
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با شەقامەکان بکەین بە ماڵامن 

تا گەیشنت بە دنیایەک 

) کە جوانرت بێت لە هەمیشە (

تا گەیشنت بە نیشتیامنێک 

کە ڕەنگینرت بێت لە هەمیشە 

تا گەیشنت بە ئایندەیەک

کە سپیرت بێت لە هەمیشە 

ئێمە لەم کەرنەڤاڵی ڕاسان و ژیانەوە

تا کڕێوەی دوا ڕێگاکانی ڕەهابوون

تەڕمان نەکات  ، ناڕۆینەوە 

تا چڕینی دوا هەڵبەستی هەستانەوە 

مەستامن نەکات ، ناڕۆینەوە

چونکە دواجار

) ئەوان دەڕۆن و ئێمە دەمینێینەوە  ( ..! 

                                                                 

                                                           25 ی شباتی 2011
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نوختەکانی سەر شینی شەو
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بە نێو خەونەکانم ڕەت دەبم

تا کەوتنی 

نوختە ڕەش ڕەشەکانی 

سەر شینی شەو

بە نێو ساتە الشعوریەکانم ڕەت دەبم

تا ڕوونرتبوونی

نوختە ئاویەکانی 

سەر شینی شەونم 

بە نێو عەشقدا ڕەت دەبم

تا فڕینی 

نوختە نەرم نەرمەکانی

سەر شینی شیعر ..!

1
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من دەمەوێت 

لەگەڵ بادا 

بە نێو کۆاڵنەکانی مل دا ڕەت ببم ؟

من

دەمەوێ بزانم 

برژانگە ڕەشەکانی ڕەشەبا 

کەی سپی دەبنەوە ... ؟

یان دەمەوێ بزانم 

دوو چاوە خومارییە ترێیەکانی بروسکە

ڕەشرتن  

یان نوختە ڕەشەکانی 

سەر شینی شەو .. ؟

فرمێسکەکانی ئاو تەڕترن

یان نوختە ئاویەکانی 

سەر شینی شەونم 

نوختە بێدەنگەکانی 

2
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سەر شینی ناوەوەی نیشتیامن مەسترتن 

یان نوختە نارنجیەکانی 

سەر شینی شیعر ..؟ 

دەزانم ڕۆژێک 

لەنێو ڕووبەری خەمەکامندا

دەمرم و

 وەاڵمی پرسیارە ئەزەلیەکانیشم دەست ناکەوێت !

دەزانم ڕۆژێک 

لە نێو عەبەسیەتی خەونەکانم دا دەمرم

دارسنەوبەر و عاشقەکان 

بۆم دەچەمێنەوە و 

جەاڵدەکانیش سەما دا دەبەسنت ..!
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سێبەری درەختێک

لە نێو گەردەلوولی خەونەکانم 

لوول دەخوات

تا دەمگەیەنێتە کەنار 

ئۆقیانووسەکانی بێهوودەیی

دەنکە هەنارێکی 

تەنیشت تاتەشۆری سەر کانی خۆزگەکانم 

دەبریسکێتەوە

تا دەمگەیەنێتە کەنار

ختووبەکانی ونبوون

3
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لە نێوان من و عەشق تەنیایی

لە نێوان من و باخچە شێتبوون

لەنێوان من و نیشتیامن سەراب

لە نێو سێبەری تەنیاییم ڕاکشام

تا بووم بە ڕەبەنیرتین موسافیر

نائومێدیم 

بە ڕەنگە پایزیەکانی غوربەت سپارد

تا مردن و ونبوون لە نێو خۆمدا 

4
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کتێبێک پڕ لە پیتە سەوزەکانی زەیتوون

ملوانکەیەک پڕ لە زەنگیانە ڕەنگاوڕەنگەکانی ئاگر

سیدیەک پڕ لە نەغمە سەرخۆشەکانی بەهار

مەرکانێک پڕ لە گوڵە پەمەییەکانی بەفر

تاڤگەیەک پڕ لە هاژە فۆبیایەکانی وەهم 

سەبەتەیەک پڕ لە گەاڵ زەردەکانی مانگ

قەڵەمێک پڕ لە خوێنە شەڕابیەکانی مێژوو

هەر هەموویان بە تەڵخی

لە نێو ئاوێنەی 

خەم و خولیا و خەونەکانم دەبیرنێن ...!

5
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لە کەنار دەریاکانی غوربەت 

من و مردن 

بە دوو هێڵی تەریب پیاسە دەکەین 

بەاڵم لە نێو کێڵگەکانی عەشق 

هێڵەکانی من و مردن 

دەمێکە یەکرتییان بڕیوە ..! 

6
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من هەمووجارێک 

بەرلەوەی 

بە نێو خەونەکانم ڕەت ببم

گیرفانەکانی خەیاڵم 

پڕ دەکەم لە وشەی سپی

کتێبی برینەکانم 

پڕ دەکەم لە وشەی ڕەش

هەمووجارێکیش

7
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چیڕۆکەکانی منداڵی خۆم

بە وشە خۆڵەمێشیەکانی شەونم  

یان بە وشە شینەکانی شیعر

لەسەر پەڕپەڕی

 گواڵڵە سوورەکانی خۆرەتاو

 د  ە  ن  وو  س  مە  و  ە ..!

                                                        کۆتایی ئاداری 2011
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جێگۆڕکێی پیتەکان و شکۆمەندی مرۆڤ !
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} شەڕ ، شەو ، ماڵ ، عەشق ، شەقام { 

- شەڕ

ئەگەر شینی شەڕ بگۆڕین بە کاف

وشەی شەڕ دەبێتە کەڕ

ئێمــە لەوەتــەی هەیــن لەنێــو ماڵــی خەونەکامنــان کەڕمــان 

دەکــەن

پێامن دەڵێن گوێ هەڵمەخەن

بێدەنگ بن و بێدەنگ بن و بێدەنگ بن 

ئەگەر شینەکە بگۆڕین بە تێ

وشەکە دەبێتە تەڕ

ئەگەر ئەیەکەی نێوانیان البەرین

وشەکە دەبێتە تڕ

یان ئەگەر ئۆیەکی بخەینە سەر 

وشەکە دەبێتە تڕۆ

بەمانای 

مرۆڤە تڕۆ و تڕکەنەکانی شەڕ 
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تەڕنابن و تەڕ نابن و تەڕ نابن 

بۆیە شینی شەڕ پرسیارێک دەکات و دەڵێ

شکۆمەندیت لە کوێیە ئەی مرۆڤ ؟

- شەو

ئەگەر شینی شەو بگۆڕین بە خێ

وشەکە دەبێتە خەو

ئێمە لەوەتەی هەین لەنێو ماڵی خەونەکامنان 

خەو دەمانباتەوە و هەر دەخەوین

خۆ ئەگەر شینەکە بگۆڕین بە ڕێ

وشەکە دەبێتە ڕەو

ئێمە لەوەتەی هەین لەنێوماڵی نیشتیاممنان

هەر ڕاو دەندرێین و ڕەو دەکەین 

هەر ڕەو و هەر ڕەو و هەر ڕەو

شینی شەویش هەمان پرسیار دەکاتەوە و دەڵێ

شکۆمەندیت لە کوێیە ئەی مرۆڤ ؟
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- ماڵ

ئەگەر میمەکەی ماڵ بگۆڕین بە سین

وشەکە دەبێتە ساڵ 

ئێمە چەندین ساڵە و لەوەتەی هەین

لەنێو نیشتیامنی خەونەکامنان

ماڵێکامن نیە بۆ عەشق

ماڵێکامن نیە بۆ ئارامی

ماڵێکامن نیە بۆ ژیان

ئیدی میمەکەی ماڵیش دەپرسێت و دەڵێ

شکۆمەندیت لە کوێیە ئەی مرۆڤ ؟

- عەشق

ئەگەر عەینی عەشق بگۆڕین بە میم

وشەکە دەبێتە مەشق

بە مانای 

ئێمە لەوەتەی هەین لە نێو ماڵی خەونەکامنان

مەشقامن پێدەکەن بۆ مردن 

مەشقامن پێدەکەن 
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بۆ ونبوون و فەنابوون و

خۆکوشنت

ئیدی 

عەینی عەشقیش 

هەمان پرسیاری شینی شەڕ دەکاتەوەو دەڵێ

شکۆمەندیت لە کوێیە ئەی مرۆڤ ؟

 

- شەقام

ئەگەر شینی شەقام بگۆڕین بە میم

وشەکە دەبێتە مەقام

ئێمە شەقامی خەونەکامنان

پڕ کردووە لە 

مەقام و گۆرانی و رسوود

لە کەرنەڤاڵ و کەژاوە و کڕێوە

بۆئەوەی 

شەقامەکامنان وەکو باخچەکانی ئەوین

پڕبن لە گوڵ و ڕووناکی

وەک سنەوبەرێکی بااڵ بەرزیش 
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بە مەقامەکانی عەشق بشنێنەوە

بەدەم پیاسەی عاشقەکانیش 

ڕوخساریان پڕ بێت لە زەردەخەنە 

بەاڵم کوانێ ؟

شەقامەکانی ئێمە 

بەبێ گوڵ و بێ ڕووناکی و بێ هەناسەن

شەقامەکانی ئێمە 

لەنێو بێشکەی پەراسووەکامنان ڕاکشاون

الیالیە بۆ مەرگ و مردن دەکەن 

ئیدی 

شینی شەقامیش هەمان پرسیار دووبارە دەکاتەوە و دەڵێ

شکۆمەندیت لە کوێیە ئەی مرۆڤ ؟
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- ئاوێزانبوونی وشەکان بەبێ شەقام

) شەڕ ، شەو ، ماڵ ، عەشق (

ماڵێک پڕاوپڕ بێت لە شەڕ

کێڵگەکانی عەشق 

جگە لە چرۆکانی شەوێکی ئەنگوستەچاو

چیرتی لێ شین نابێت 

عەشق لەنێو ماڵەکانی شەڕ

تووڕەهاترتین خولیایە

لەنێو دەفتەرە خۆڵەمێشیەکانی خەون

ماڵی نێو شەوەکانی پڕ لە شەڕ

دۆزەخێکی ئەبەدی و 

گۆڕستانێکی تاریکە بۆ عەشق 

ئیدی 

شەڕ و شەو و عەشق 
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لەنێو ماڵەکانی ئێمە 

هەموویان بەیەکەوە 

هەمان پرسیار دووبارە دەکەنەوە و دەڵێن 

شکۆمەندیت لە کوێیە ئەی مرۆڤ ...؟

                                  

                                         سەرەتای ئۆگشتی 2011
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نیشتیامن و کتێبی خەون
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ئەی بەیاتریسی نێو باڕێزەی             

بنارەکانی بیناییم

من کە نیشتیامنم خۆشدەوێ

منەت بەسەر دایکم و 

منەت بەسەر خاک و 

منەت بەسەر تۆوە ناکەم

ئاخر گوڵم 

کە نیشتیامنێک نەبێت 

لە کوێ ماڵێک بدۆزینەوە بۆ پێکەوە ژیان

کە ماڵێک نەبێت 

لە کوێ ژوورێک دروست بکەین بۆ نووسنت

کە ژووری نووستنێکیش نەبێت

لە کوێ سیسەمێک دابنێین 

بۆ ئاوێزانبوون و خەون بینین ..!

بیرکەرەوە 

ئەی تاقەگوڵی نێو باخە گوڵگوڵینەکەی دڵی من 

کە نیشتیامنێک نەبێت 

1
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لە کوێ ڕووبارێک بدۆزینەوە بۆ ڕوانین

ژێردرەختێک بۆ ژوان و 

شەقامێک بۆ پیاسە و 

باخچەیەکیش بۆ عەشق ..! 

ئیرت ، گلەیی چیم لێدەکەی ئەی گوڵەباخ ؟

کە نیشتیامنێک نەبێت 

لە کوێ تابڵۆی 

خەونە جوانەمەرگبووەکانی من و

تابڵۆی

جوانیەکانی مەرگی خەونەکانی تۆ 

هەڵبواسین ؟

لە کوێ تابلۆی

تەنیاییە ئافاتیە غوربەتیەکانی من و

تابلۆی 

ئافاتە غوربەتیەکانی تەنیایی تۆ

هەڵبواسین ؟
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یان کتێبی

 یادەورییە چاوبەفرمێسکەکانی منداڵی من و

 کتێبی

منداڵیە چاوبەفرمێسکەکانی یادەوەریەکانی تۆ

لە کام دەالقەی ئارامی هەڵبگرین ؟

لەسەر تاتەشۆری کام کانی

ئایەتێک بخوێنین و 

نوێژێک بۆ ئەم عەشقە ئەبەدیەمان دا ببەستین ؟

بۆنی خۆڵی پاش بارانی 

کام پێدەشت و کام گوند و الدێی

نێو مەمکۆڵە نامورادەکانی 

کام لە ئومێدەکامنان هەڵبمژین ؟

شۆڕەسوارانێ و گیانبازیەکانی نێو داستانەکامنان 

لە نێو دەفتەری کام مێژوو بنووسینەوە ؟ 

ئایندەمان بە قەدەری 

کام گەردەلوولی نێو کێڵگە گوڵەگەمنیەکان بسپێرین ؟
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دەریا جەستەی دایکمە 

نیشتیامنیش

 کتێبێکە پڕ لە خەونەکانی وەهم

بەفر پرچی دایکمە 

نیشتیامنیش 

درەختێکە پڕ لە نیگاکانی وەهم

ئاسامن خەیاڵە شینەکانی دایکمە

نیشتیامنیش

باڵندەیەکی ونە لەنێو تەمتومانی وەهم

من و نیشتیامن و من و دایکم 

دەبینە کتێبی ئاسوودەیی

لەنێو وەهمە سپیەکانی خاک 

2
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دەخیلتم ئەی دەریا 

ئەو ئاوێنەیەی سەر ڕوخسارت بگۆڕە 

کە پەیکەر و بااڵی نیشتیامنم بە تەڵخی پێشان دەدا 

ئەو ئاوێنەیە بگۆڕە ئەی دەریا 

کە ناتوانم 

زەردەخەنەی سەر ڕوخساری خاک ببینم 

کە ناتوانم سەمای ڕووناکی ببینم 

لەبەردەم ڕووتبوونەوەی گیادا

ماندووم ئەی دەریا 

چیرت توانای گەمەی

ئاوێنەکان و 

سەرابەکان و 

خەونەکانم نەماوە ..! 

ئەو ئاوێنەیە بگۆڕە ئەی دەریا

من دەمەوێ ڕووخساری مۆنالیزای نیشتیامنم 

بە ڕوونی ببینم

فرمێسکەکانی سەرگۆنای بسڕمەوە 

3
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لە ئامێزیدا ڕابکشێم

من نامەوێت چیرت 

لەنێو بێهوودەیی جوانیەکانی تۆ 

خەو مبباتەوە

ئەی دەریا من ماندووم و 

توانای گەمەی 

خەونە سەرابیەکانی غوربەتم نەماوە نا



 لە دەرەوەی ژیان دەژیم

106

من و نیشتیامن

تابڵۆیەکین پڕ لە ڕەنگەکانی وەهم

بە دیواری بێهودەییش هەڵوارساوین

مێژووی من و مێژووی نیشتیامن 

لەنێو کتێبێکە 

فڕێدراوەتە نێو بیابانەکانی ئاگر

من و نیشتیامن 

چیڕۆکێکی وەهمین

لە شەوە بەر ئاگردانیەکانی پاییز

جارجار بەفر 

لەسەر پەراسوەکانی خۆی دەماننووسێتەوە 

دەریاکانی خەونیش هەروەکجاران شەپۆل دەدەن

لەنێو ڕووبەرەکانی مردن ..!

4
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ئەی قەدەر

من دەمەوێ نیشتیامنم 

لەنێو تەمتومان و تەپوتۆزی وەهم دەربهێنم

من دەمەوێت 

بەرگی ژیان بکەمە بەر نیشتیامنم

من دەمەوێت 

نیشتیامنم کاراکتەرێکی کارا بێت

لەنێو بوون و 

خەون و خەیاڵ و عەشقی من

من دەمەوێت 

نیشتیامنم وەکو دایکم 

تا ئەبەد زیندوو بێت

بە نیگایەکی پڕ لە میهر

وەرزێک لە وەرزەکانی منداڵیم 

خەونێک لە خەونەکانی الوێتیم

بۆ بگەڕێنێتەوە 

ئاخ

5
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خۆشم دەوێیت 

ئەی نیشتیامنە غەریبەکەم ..!

                                           سەرەتای دیسەمبەری 2011
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کاتژمێری تەمەن و ئەفسانەی تەنیاییم
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کاتژمێری تەنیایی من

لەنێو بێهوودەییم ئاوس بووە

تک تک

بێشکەی نیگەرانیەکانم ڕادەژەنێ و

تەمەنم ناخوێنێتەوە

1
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من هەموو دوای نیوەڕۆیەک           

تەنیایی خۆم لە باخچە جێدەهێڵم

جارجارەش لە پەنجەرەوە سەیری دەکەم 

بە تایبەت ئەو دەمانەی

لەگەڵ پەپوولە مێیەکان سەما دەکات 

2
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من حەز دەکەم 

تەنیاییم بە جۆرێک ڕابێنم

نەوەک خۆم شەرمن بێت

نەوەک جەالدێکیش

لە هیچ شتێک نەسلەمێتەوە 

3
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من باکم بەوە نیە کەناچمە بەهەشت

بەاڵم زۆر حەزدەکەم 

تەنیاییم لە بەهەشتدا 

تا ئەبەد مبێنێتەوە 

4
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من شەوانان 

لەگەڵ تەنیاییم ناخەوم

نەوەک

خەونە ئیرۆسیەکانم لێم بتۆرێن

5
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من کە دەڕۆمە دەرەوە 

تەنیاییم لەگەڵ خۆمدا نابەم

نەوەک 

فریشتە پرشنگیەکانی خۆرەتاو

شەرم لە نیگاکانم بکەن

6
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من هەمیشە 

دەفتەری یادەوەری تەنیایی خۆم

لە ژنەکەم دەشارمەوە

نەوەک

گومان لە کۆدەکانی نێو شیعرەکانم بکات

7
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من کە دەگەڕێمەوە نیشتیامن

تەنیایی خۆم 

 لە غوربەتدا

لە کەنار دەریایەک جێدەهێڵم

نەوەک

کچۆڵە ڕۆح شەبەنگیەکانی الی خۆمان

لەنێو گۆشە تاریکەکانی تەنیایی

پرچی سپی بهۆننەوە 

8
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من کە بیر لە تەنیایی دایکم دەکەمەوە 

ڕقم لە تەنیایی خۆم و 

لە هەموو شتێکی تەنیا دەبێتەوە 

9
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من هەندێکجار

جلەکانی تەنیایی مانگ لەبەردەکەم

تا تەنیایی خۆم نەمناسێتەوە

یا دەبم بە میوانی تەنیایی خودا

تا تەنیایی خۆم نەمدۆزێتەوە

10
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گەر جارێکیرت

بروسکەی عەشق لە نێو خەونەکانی من

پەیدا بێتەوە

بەر لە هەرشتێک

ئاگر لە تەنیایی خۆم و 

لە تەنیایی

هەموو مرۆڤەکانی تر بەردەدەم

11
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چەند وەرزێکە 

لە سەر ڕووی گەاڵیە هەڵوەریوە تەنیاکان

وێنەی تەنیایی خۆم دەکێشم

تا زیاتر لە تەنیایی مێیینەی درەخت

نزیک ببمەوە

12
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هەرکاتێک باس لە خۆکوشتنم دەکەم

ئەوە کەسێکی تەنیایە لە نێو مندا  

نەک خۆم

13
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ئەگەر تەنیاییم

لە شێوەی شەشپالوێک خۆی بنوێنێ

ئەوا مردن تەنها دیوێکیەتی

14
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هەرشەوێک

تریفەی مانگی تەنیایی تۆ دەربکەوێ

تەنیاییم لە هەر جێگایەک بێت

بەبێ شەرم خۆی ڕووت دەکاتەوە 

خۆی لە جوانی تەنیایی تۆ دەئاڵێنێ 

15
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شووشەی دڵی تەنیایی من 

کە هەتا ئێستاکە نەشکاوە 

ئەوە لە چاوەڕوانی 

مەریەمێکی تەنیای 

لە خۆم تەنیاترە 

16



 لە دەرەوەی ژیان دەژیم

126

 لەوڕۆژەوەی

 تۆ کاتژمێری تەنیایی منت کردۆتە دەست

لەوڕۆژەوە من نازانم 

لە نێو کام وەرزی دۆزەخم 

17
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حەیف ...

تۆ ئەو مرۆڤە تەنیایە نەبوویت

کە نهێنی تەنیاییەکەی خۆتت 

لە نێو لەپی تەنیایی من دەنووسیەوە 

تۆ ئەو شەهرەزادە عاشقە نەبوویت 

کە تەمەنی هەزار و یەک شەوەی تەنیایی خۆت 

بە نووری تەنیایی من ڕووناک بکەیتەوە 

18
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من دەمەوێت

لە نێو تەنیایی تۆدا مبێنمەوە 

بەاڵم ، لەنێو تۆ نا

من ئێستاکەش

 ئیرەیی بە جوانی تەنیایی تۆ دەبەم

بەاڵم ، جوانی تۆ نا

19
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هۆ کچە تەنیاکە 

من هەمیشە حەزدەکەم

تەنها تۆ تەنیا بیت 

هیچ کەسی تر نا 

من هەمیشە حەزدەکەم 

تەنیایی خۆم لە خاچ بدەم

بەاڵم ، تەنیایی تۆ نا

20
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لەوڕۆژەوەی 

تۆ منت خستە نێو دڵی خۆتەوە

ئەوە تەنیاییت بوو 

نەک حەزی خۆت

لەو ڕۆژەوەی 

منیش تۆم لەنێو دڵی خۆم تووڕ هەڵداوە

ئەوە حەزی خۆم بوو  

نەک تەنیاییم ..!

21
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من گەورەترین هەڵەم کرد 

کە ڕێگەمدا 

بارانی تەنیایی خۆم 

بەسەر کێلگە تێنووەکەی 

تەنیایی تۆ و

بەسەر ملوانکەکەی

نێو مەمکۆڵەکانت ببارێت 

کە ڕێگەمدا 

تەنیاییم 

کڕنووش بۆ تەنیایی تۆ ببات

عاقیبەت

تەنیایی تۆ بوو بە جەالد و

تەنیایی منیش 

بوو بە کۆیلەیەکی ئەبەدی ..! 

22
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هۆ کچە تەنیاکە 
دەتوانیت بگەڕێیتەوە 

من خۆم نا 
تەنیاییم بیری تەنیایی تۆ دەکات

دەتوانیت بگەڕێیتەوە
من و تۆ نا 

با تەنیاییامن
لەگەڵ یەکدا جووت ببنەوە

وەکو تاڤگە 
بڕژێنە نێو جەستەی خاکەوە

وەکو ماسیە کۆچەریەکان 
لەنێو دڵی ئاو 

ڕەشامڵێک بۆ خۆیان هەڵبدەن
وەک پەیامبەرێکی عاشقیش

کتێبە پیرۆزەکانی عەشق بنووسنەوە
ئەوکات ،

با کاتژمێری تەنیاییامن

هەر مردمنان بخوێنێتەوە ...!

                                                 سەرەتای بەفرانباری 2012 

23
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کۆشکە ڕازاوەکەی نێو خەونە سپیەکانی من
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ــاز جــەوادی  ــۆ/ بەن                                                          ب

جوانەمــەرگ                                                  

لە نێو خەونە سپیەکانی من     

کۆشکێکی ڕازاوە هەیە

بەرین بەئەندازەی 

هەموو کیشوەرەکانی دنیا

ڕازاوە بەئەندازەی

هەموو باخچە ئەفسووناوییەکانی خەیاڵ

ڕووناک و بریسکەدار

وەک مەنزڵگە چراخانیەکانی بەهەشت

پڕاوپڕ لە باغ و بێستانی ڕەنگین

لە وەنەوشە و گواڵڵە سوورەکانی عەشق

من ئەو کۆشکە ڕازاوەیەی

نێو خەونە سپیەکانی خۆم 

نافرۆشم

نەک بە ) دە ملیۆن و دووسەد هەزار ! ( 

بە هەموو موڵک و سامانی دنیا
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نایگۆڕمەوە

بە هەموو زێڕ و گەوهەر و 

یاقووت و ئەملاسە بە نرخەکانی خودا

لەم کۆشکە ڕازاوەیەی 

نێو خەونە سپیەکانی من

) بەنازەکان ( خۆیان ناسووتێنن

) سەردەشتەکان ( ناکوژرێن

منداڵەکان ،

لەسەر شۆستەکان دەستفرۆشی ناکەن

الوان پەت ناخەنە گەردنی خۆیان

دایکان و باوکان

بەدیار سفرەی بەتاڵەوە فرمێسک ناڕێژن

کۆرپەکان بە چیڕۆکی 

نێو دەفتەری جەالدەکان ناخەوێندرێن 

باڵندەکان لەنێو قەفەز بەند ناکرێن

سنەوبەرەکان بە قەیرەیی پیرنابن

پەپوولەکان سەرگەردان و بێپەروا نامرن
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ماڵەکان زیندانێک نین بۆ عەشق

ئەستێرەکان تاشەبەردێکی تاریک نین لە ئاسامن

تابووت لە پەراسووەکامنان دروست ناکەن

کتێبی خەوننامەکامنان پەڕپەڕ خوێنی لێناچۆڕێ

مانگ لەوێدا ڕەنگ زەرد و تەنیا نییە

پایز ناسنامەی خەزان و نائومێدی نییە

ڕەوەندەکان بە ڕەهایی گەرمیان و کوێستان دەکەن

باران بە ڕەهایی دەبارێ و

رسوشتیش بە ڕەهایی پێدەکەنێ 

لە نێو ئەم کۆشکە ڕازاوەیەی 

نێو خەونە سپیەکانی من 

ژیان مانای هەیە 

عەشق مانای هەیە

مردن مانای هەیە

هەموو شتە جوانەکان مانایان هەیە

مرۆڤ پڕ بەهاترین و پیرۆزترین بوونەوەرە
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هەریەکێکامن ،

هەڵگری ڕۆحی مڵیونەهای ترین

هەموومان 

لەسەر پشتی شەپۆلەکان

ئارام ئارام 

 گوڵە ئاوییەکانی ئارەزووەکامنان بۆندەکەین

کەسامن بە تەنیا لەنێو تەنیاییدا نامرین

بێهوودەیی ماڵی ئەبەدی کەسامن نیە

بە بۆنی سێو کەسامن کوێرنابین

میلی کاتژمێرەکان

 لەنێو خۆڵەمێشی کازیوەو

 تەپوتۆزی رسوودە وەهمیەکان ژەنگ هەڵناهێنن

هەموومان 

ڕووت ڕووت وەکو شەونم

جووتە جووتە 

بە نێو شەقام و باغەکان پیاسە دەکەین

لە جێژووانەکانیش تا شەکەت و هەناسەبڕکێ

لە ژێر نەرمەبارانی موحیبەت سەما دەکەین
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شەوانانیش بەدەم گوێگرتن

لە سەمفۆنیای تاڤگە و ڕووبارەکان

لە ئامێزی تریفەی مانگدا دەخەوین

ئەم کۆشکە ڕازاوەیەی 

نێو خەونە سپیەکانی من

تەنانەت منیش خاوەنی نیم 

نەمن ، نە تۆ ، هیچ کەسێکامن

بە هەر ڕێگایەکی نێو ئەم کۆشکە ڕازەوەیەدا بڕۆی

دەگەیتەوە بەردەم ژوورێک 

لەسەر دەرگاکەی نوورساوە

بە زەردەخەنە گەرمەکەت 

ئەم مۆمە داگیرسێنە ئینجا بڕۆ ژوورەوە

ئەم کۆشکە ڕازاوەیە 

ماڵی عەشق و ژیامنانە

نیشتیامنێکە بۆ هەموومان ..! 

                                                 ناوەڕاستی سیپتەمبەری 2011
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کاتژمێری بێدەنگی
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  دەتوانیت هیچ قسەیەکم بۆ نەکەیت

   تەنها وشەیەکیش

من لە زمانی بێدەنگیت تێدەگەم

من وەک ئەو درەختانەم 

کە لە بێدەنگیدا 

عەشق لەگەڵ باراندا دەکەن

من وەک ئەو ماسیانەم 

کە بەبێدەنگی دەچنە ژووان و 

خۆیان لە ژانەکانی بێهوودەیی 

بەتاڵدەکەنەوە

من وەک ئەو نیگارکێشانەم

کە تابلۆکانیان

پڕاوپڕە لە کۆدەکانی بێدەنگی`

من لە جنسی ئەو گەاڵیانەم 

کە بە بێدەنگی هەڵدەوەرن

من لە پاشاموەی ئەو کلۆبەفرانەم 

کە بەبێدەنگی 
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خۆیان رووت دەکەنەوە بۆ با

تا ئەو زمانی بێدەنگیەت فێربووم

چەندین جار لە خاچیان دام

بەسەر هەموو هەورازەکاندا هەڵگەڕام

غروری خۆمم لە نێو مەمکەکانی 

ژنێکی مەکرباز جێهێشت

بووم بە میلی کاتژمێری هەموو زەمەنەکان

زەردەخەنەی سەر ڕوخساری 

فریشتە فاسقەکانم شیکردەوە

حیکایەتە خەمناکەکانی 

نێو فرمێسکی باڵندەکانم نووسیەوە

هەموو کتێبە ئاسامنیەکانم خوێندەوە 

بە نێو خەونی هەموو مەخلوقاتێکدا ڕەتبووم

من هەموو بەیانیانێک 

پەیکەری بێدەنگی تۆ 

لە سەر باڵی پەپوولەیەک دەنەخشێنم

دەینێرم 

بۆ باخچە ڕەنگینەکەی نێو دڵی مانگ
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دەینێرم بۆ 

یەکەبە یەکەی

ژووری نووستنی ئەستێران 

بۆ پەرستگەی ژنە ڕاهیبەکانی بەهەشت

بۆ باغی پەریەکانی دۆزەخ

بۆ تیاترۆخانەی

ئیبلیسە مێیینەکانی عەشق

بۆ گۆڕستانەکەی نزیک ماڵی خودا

بۆ هەموو بنیادەمێک 

لە هەموو شوێنێک

پەیکەری بێدەنگی تۆ دادەنێم / ئەی گوڵەباغ !

هیچ قسەیەکم بۆ مەکە

منیش ئێستا 

بوومەتە دیوێکی تری بێدەنگی

ئێستا لەالی من

بەرد جوانرتین توحفەیە

وا خەریکە منیش 
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باوەڕ بەوە بهێنم و بڵێم

ژیان بە بێدەنگیەوە جوانە

شەقام بە بێدەنگیەوە ڕەنگینە 

عەشق بە بێدەنگیەوە شیرینە

تکایە هیچ قسەیەکم بۆ مەکە 

من بێزار بووم

لە موجامەلە و الوژە درۆینەکانی عاشقان

لە هات و هاوارەکانی ڕەشەبا و 

نرکە و ناڵەکانی ئاگر و 

لە لوورە لوورەکانی گەردەلوول ..!

من لە نێو بیابانی بێدەنگی تۆ 

گۆڕێکی بە کۆمەڵی عاشقانم دۆزیەوە

ئێسک و پرووسکی پیاوەتی خۆشم لەنێویاندا بینی

 لەسەر یەکێک لە پەراسووەکانم نوورسابوو 

) بم بەخشە ئەی گوڵەباغ

کە نەمتوانی بۆ تەنها جارێکیش 

تەوقی بێدەنگیت بشکێنم و 
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ئارەزووە ئیرۆسیەکانت بهێنمە قسە ..! (

دەتوانی هیچ قسەیەکم بۆ نەکەیت 

کە عەشق بوو بە هاوکێشەیەکی بێبەها

ئیدی

مۆرفیمی وشەکانت

چ ڕەنگێک بە بەهاری مردنم دەبەخشن ؟

وشە شەرمناویەکانی نێو نامەکانت

چ چارۆگەیەک

بۆ بەلەمی نغرۆبوونم هەڵدەکەن؟

تازە هیچ شتێک نەماوە بۆ گوتن

لێگەڕێ ،

با کاتژمێری بێدەنگیت

تا ئەبەد

خەونە پەرتبووەکانی 

نێو نائومێدیم بخوێنێتەوە ..!

                                                   سەرەتای مارسی 2012
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خەونە سۆزانیەکانی من و چەند پیتێکی بریندار
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وەرە ئەی یار 

با پەیامنێکی تر ببەستین 

کە جودا بێت لە پەیامنەکانی ترمان

وەرە ئەی یار 

من هەموو جەستەی خۆمت پێدەبەخشم

تەنانەت

گلێنەی چاوەکانیشم

من هەرچیم هەیە پێتدەبەخشم

تەنانەت 

سۆزانیرتین خەونەکانیشم

وەرە ئەی یار 

هەرچیم هەیە بۆ خۆت بەرە

شیعر و 

کتێبە چاو بە فرمێسکەکانیشم
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چاویلکەکەم 

قەڵەمەکەم

مۆمەکانی نێو ژوورەکەم

گوڵدانی گوڵەکانم 

بوخچەی خەیاڵە نەوڕەسیەکانیشم

تەنانەت دەفتەری یادەوەریەکانیشم

منیش تەنها 

چەند پیتێکم لەتۆ دەوێ 

چەند پیتێکی

النەواز و چاوبەخومار و بریندار

ئەو پیتانەی 

نەک بە تەنیا 

بەیەکەوەش 

نە ناوێک و نە ڕەنگێک و وێنەیەکیان

لە هیچ ئەلبوومێک و 

لە هیچ کیشوەرێک و 

لە هیچ دنیایەکدا نییە ..!
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- پیتەکان ) ن ن ا ت ش ی م ی ( 

ئەی یار 

نونێکم لە نەوڕەسەکان بۆ وەربگرە

نونێکی تر لە نوور

ئایەک لە باران و 

تێیەک لە ترێیە چاوڕەشەکان و 

شینێک لە شەوە پڕ تریفەکان

یایەک لە یاقووت و

میمێک لە مرواریەکانی دەریا و 

یایێکی تر لە خۆت ئەی یار 

منیش بەم پیتانە 

) نیشتیامن ( ێک دەنەخشێنم

کە پڕاوپڕ بێت 

لە نەوڕەسی باڵڕەنگین و 

لە نووری سپیدە

لە بارانی بەهاری و 
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لە ترێی چاوڕەشی قەترانی

لە شەوی پڕ تریفە و 

    لە یاقووتی بریسکەیی

لە مرواری دەریا و 

لە یاری بااڵزڕاڤ و هەوەسباز و مەمک قنج

نیشتیامنێک

پڕبێت لە سوارچاکی

نێو پێدەشتە نەخشینەکانی عەشق

پڕبێت لە شنەبای ئێواران و 

لە نەغمەی گوڵەگەنم و 

 لە باڵندەی سەرمەست و 

لە کوڵیکە سوورەکانی موحیبەت

نیشتیامنێک 

وەرزەکانی بە ڕەنگی ترەوە دەرکەون
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سەمفۆنیایەکی تر 

لە ماڵەکان و لە جێژووانەکان ببیسرتێ

پەپوولەکان 

بە ستایلێکی تر سەما بکەن

ژیانیش 

بە جۆرێکی تر خۆی ڕووت بکاتەوە 

نیشتیامنێک 

دۆزەخێکی ئارام و 

پەرستگەیەکی ڕووناک و 

بەهەشتێک بێت بۆ هەموومان

بەهەشتێکی

بێ سەردار و بێ سوڵتان و بێ خودا ..!

                                                       کۆتایی مایسی 2012
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تۆ لەنێو خەونەکانی من
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من لەنێو خەونەکانم وا ڕاهاتووم

لەژێر کەپرە فێنکەکانی گیا 

سەرخەوێک بشکێنم

بەسەر شەقامە تەڕەکانی شەونم 

پیاسە بکەم

لەگەڵ پەپوولەکانیش بڕۆمە نێو

باخچە ڕەنگینەکانی هەور

زەردەخەنە بە ژیان ببەخشم

عەشقیش بە حیکایەت و ئەفسانەکان

هێمنیش بە بەفر و جوانیش بە ئەستێرەکان

من  خەون بەتۆوە دەبینم

کەچی  تۆ لە نێو خەونەکانی من نیت 

من هەموو ژیانم بەتۆ بەخشیوە 

کەچی تۆ لە نێو ژیانی من نیت

من هەموو شیعرەکانم بۆتۆ نووسیوە 

کەچی تۆ لە نێو شیعرەکانی من نیت



ناڵە حەسەن

153

کە هەموو دەرگایەکم بە ڕوو دادەخڕی 

واز لە ژیان و شیعر و خەونەکانی خۆم دەهێنم

دێمە نێو خەونەکانی تۆ 

بەاڵم گوڵەگیان

کە من دێم تۆ لەوێ نیت !

تۆ لە نێو خەونەکانی من

باران دەبارێنیت بەسەر زەویە وشکەکانی ڕۆحم

پەنجەرەکانی ڕوانینم دادەپۆشی بە شەونم 

لێوە تامەزرۆییەکەی عەشقم 

بە مەرهەمی ئارەزووەکانی خۆت فێنک دەکەیتەوە و

خۆشت لەوێ نیت !

تۆ لەنێو خەونەکانی من 

هەندێکجار

 بەهار دەهێنیتە نێو ڕۆژئاوای خەیاڵم

یان / شەوانان مردن دەهێنیتە نێو ژوورەکەم

یان لەنێو ئەلبوومی تەمەنم 
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ئاگر لە وێنەکانی تەنیاییم بەردەدەیت و 

خۆشت لەوێ نیت !

لە بیرمایە یەکەمینجار 

کە بەڕووتی هاتیە نێو خەونەکانی من

لەژێر دارسێوێکی ڕووت 

پەیامی ڕووتبوونەوەت بۆ خوێندمەوە

منت لە نێو شیعرەکانم ڕووتکردەوە

بە شاعیرە ڕووتەکە بانگت دەکردم 

کەچی ئێستا تۆ لەوێ نیت !

هەرگیز ئەوەشم بیرناچێتەوە 

لە دوای نیوەڕۆیەکی نارنجیدا لە نێو خەونەکانم

لە نێو پارکێکی خەیاڵی و لەژێر سێبەرێکی ئەفسووناویدا

گوتت / چاوەکانت بنوقێنە و دەستەکانتم بدەرێ

لەسەر نینۆکی پەنجەی بچووکم نووسیت میم

لەسەر نینۆکێکی ترم نون

لەسەر نینۆکێکی تر تێ

لەسەر نینۆکێکی تر ئۆ
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لەسەر نینۆکێکی تر میم

لەسەر نینۆکێکی تر خێ

لەسەر نینۆکێکی تر ئۆ

لەسەر نینۆکێکی تر شین 

لەسەر نینۆکێکی تر دێ

لەسەر نینۆکێکی تر ئێ

لەسەر ناو لەپێ دەستی ڕاستەم واو

لەسەر ناولەپێ دەستی چەپەم ئێ

دواتر گوتت / چاوەکانت بکەرەوە و بیخوێنەوە 

خویندمەوە نووسیبووت / من     تۆم       خۆش   دەوێ

من تۆم خۆشدەوێ

کەچی ئێستا تۆ لە نێو خەونەکامندا نیت !

تۆ لە نێو خەونەکانی من 

کە دەتبینم خۆمت لێ دەشارمەوە

کە لێم وندەبیت بە دواتدا دەگەڕێم 

کە دەمدۆزیتەوە لێتڕادەکەم

کە دەریش ناکەویت / دەڵێم 
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گوڵەگیان

خۆزگە تۆ لێرە دەبوویت

تۆ لە نێو خەونەکانی من

دەتبەم بۆ شوێنێک 

ڕازاوەو ڕەنگین  وەک دڵی خۆم

شوێنێکی بەرز / وەک قوواڵیی دەریاکان

یان /

شوێنێکی قووڵ / وەکو لوتکەی شاخەکان

لەوێدا لەبەرامبەر پەیکەرە ئاویەکەت

کڕنووش دەبەم و دەڵێم 

خۆزگە تا ئەبەد لێرە دەبوویت .

گوڵە گیانم 

خۆزگە تا ئەبەد لەنێو خەونەکامندا دەبوویت !

                        ئۆسلۆ / نەرویچ 

                                    سەرەتای دیسەمبەری 2012
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من و تۆ
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من هەمیشە                                                

لەسەر دیوارەکانی خەیاڵم

شیعرە شینەکان و 

لەسەر جەستە ڕووتەکەی تۆش 

خۆم دەنووسمەوە 

 کۆترە ئیرۆسیەکانی نێو خەونەکانم 

بۆ هەر کوێ بفڕن 

دواتر دێنەوە و 

لە بنار مەمکۆلەکانی تۆ دەنیشنەوە 

وەرزەکانی تەمەنی من

وەکو شەپۆل

 بە نێو ڕووباری نیگەرانیەکانی خۆم و

بەنێو جۆگەلە مەست و پڕ هاژەکەی

نێو مەمکۆڵەکانی تۆ تێدەپەڕن
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من قژی خاوی تۆ دەکەم بە ڕەشامڵێک

بۆ کوڕانی گەڕەکەکەمان نا 

تەنها بۆ خۆم 

دەمارەکانی عاتیفەشت بە جۆالنەیەک

بۆ کچانی دراوسێکانم نا 

ئەویش بۆ خۆم 

تۆ لە بووکەشووشەیەکی چاو سەوز دەچیت 

دەمەوێت       

هەموو شەوێک      

 لەئامێزی خۆمدا بتخەوێنم

جەستەی تۆ پایزێکی لێو تەڕە

سێوەکانی نێو خەیالیشت

کانی شیعرم دەتەقێنێتەوە 

من نە لە شیلەی نیگاکانت

نە لە خەونە پەرتبووەکانت 
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نە لە زەردەخەنە ئیرۆسیەکانت

تێرنابم و تێرنابم و تێرنابم   

بااڵی تۆ کەمانجەیەکی گیاییە 

شەومنە ئیرۆسیەکانی ڕۆح

 بە سەما دەهێنێ

چاوەکانت 

پڕن لە تریفە پرشنگیەکانی شەو

مەمکەکانیشت

 پڕن لە میلۆدیەکانی مەستبوون

جەستەی تۆ

لە شەتلە ڕەیحانێکی تەڕ دەچێ

لە باخچە نارنجیەکانی مانگ

دەم بۆ خۆرەتاوی عەشق دەکاتەوە 

دەڕۆم دوور دەکەومەوە 
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دوور لە تۆ نا

دەمەوێت بگەڕێمەوە 

 نێو تەمە سپیەکانی خەون

من هێندە سەرمەستم بە تۆ 

لە نێو ماڵە سپیەکەی هەور

جگە لە ڕوخسارە ڤینۆسیەکەت

هیچ ئەدگارێکی تر نابینم 

من و تۆ 

لە دوو باڵندەی مۆرفیمینی شیعر دەچین

بەنێو ئاسامنە شینەکەی خەیاڵ 

دەسووڕێینەوە 

من و تۆ 

لە دوو درەختی ئاوی دەچین

وا پێدەچێت

چیرت پێویستامن بەبارانی خودا نەبێت
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من و تۆ

 تابلۆیەکین

پڕ لە ڕەنگە ئاچوغەکانی عەشق 

ڕەنگەکانی خۆمان

بە جوانی و

بە خەون و 

بە ژیان دەبەخشین ..!

                                                     

                                                    هەولێر / کەنەدا

                                                    فێربوەری 2013

.
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دیسان ) من و تۆ (
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گوڵە گیان 

میمێک لە میهری خۆت                                  

دەیدەم بە تۆ 

تۆش لە نێو مەمکۆڵەکانت 

بۆم هەڵبگرە

نوونێک لە نەرم و نیانی خۆت

دەیدەم بە تۆ

تۆش لە نێو دڵتا 

بۆم هەڵبگرە

واوێک لە وێنە جوانەکەی خۆت

دەیدەم بە تۆ

تۆش لە نێو ئیمەیلێکت

بۆم هەڵبگرە

تێیەک لە ترێیەکەی چاوی خۆت

دەیدەم بە تۆ
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تۆش لە نێو  جانتاکەت

بۆم هەڵبگرە

ئۆیەک لە برۆیە ڕەشەکەی خۆت

دەیدەم بە تۆ 

تۆش لەنێو بوخچەی نهێنیەکانت 

بۆم هەڵبگرە

گوڵە گیان 

هەرکاتێک لەمن دوور بیت 

میمی نێو مەمکۆڵەکەت

نوونی نێو دڵەکەت

واوی نێو ئیمەیلەکەت

تێی نێو جانتاکەت

ئۆی نێو بوخچەکەت

لە تەنیشت یەک ڕیزیان بکە 
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دەبن بە ئاوێنەیەکی سیحری

لە نێویدا 

من لە تەک خۆتا دەبینیەوە 

دیسانەوە ) من و تۆ (

من من من 

تۆ تۆ تۆ 

گوڵەکەم /  تا ئەبەد هەر من و تۆ

                                                                    

                                                                جونی 2013
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 شیرین و جوانە زمانی عەشق 
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 کچێک لە نێو کتێبە پیرۆزەکانی عەشق 

خۆی بە من ناساند

منیش لەنێو هاوارە ئیرۆسیەکانی شیعر

ئەو بە ڕەنگە زەردەکانی پایز و 

منیش بە ڕەنگە شەڕابیەکانی شیعر 

لە بەیانیەکی غەمزەیی خەونێکی سپیدا

تابلۆی ئاوێزانبوونەکامنان ڕەنگ دەکەین  

ئەو بە پارچە سوورەکانی مانگ و 

منیش بە ئەستێرە پرشنگیەکانی شیعر 

لە شەوە تاریکەکانی عەشق 

بەدوای یەکرتیدا دەگەڕێین

ئەو لەگەڵ پەپوولە سپیەکانی بەهار و

منیش لەگەڵ وردە ماسیە دڵگەشەکانی شیعر

گۆرانی عەشق بۆ یەکرتی دەڵێین
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ئەو بە دڵۆپە شەومنەکانی ئارەزووی

منیش بە وشە ئیرۆسیە دڵتەڕەکانی شیعر 

لێوە وشکەکانی یەکرتی تەڕ دەکەینەوە 

ئەو بەتارایەکی وەنەوشەیی تەنک و 

منیش بە گەاڵی گوڵە شلێریەکانی شیعر

لە مانگەشەوێکی هاویندا 

یەکرتی دادەپۆشین

ئەو بە زمانی شیرینی عەشق

منیش بە زمانی شەومنی شیعر

هەموو شەوێک یەکرتی دەالوێنینەوە 

ئەو بە زەردەخەنە زێڕینیەکەی سەر ڕوخساری

منیش بە نەرمە بارانە دوای نیوەڕۆیەکانی شیعر

حەرسەتەکانی غوربەمتان دەرەوێنینەوە 

ئەو بە ماچ و لێو مژینە نەرمەکانی



 لە دەرەوەی ژیان دەژیم

170

منیش بە خونچە خەیاڵێکی تازەی شیعر

هەموو بەیانیان یەکرتی بێدار دەکەینەوە  

                                                          سەرەتای جونی 2013



ناڵە حەسەن

171

سەفەرێک بەنێو جەستە
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من حەزم  لە بۆنکردنی قژی خاوتە

سووتاوم 

بۆ بینینی تۆقە سوورەکەشت

من شێتی چاوە سەوزەکانتم

گیرۆدەم

 بۆ برژانگە شینە داوداوەکەشت

من تامەزرۆی مژینی لێوەکانتم

تێنووم 

بۆ هەڵدانی لیکی نێو خۆزگەکانیشت

من کوشتەی هەردوو مەمکەکانتم 

هەڵوەدام

 بۆ ملوانکەکەی سەر گەردەنیشت

من حەیرانی بەژن و بااڵکەتم

 دێوانەم

بۆ ڕۆینی پڕ لەنجەوالرەکەشت

1
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من دەمەوێ

لەنێو چاوەکانت مبێنمەوە 

بڕۆمە نێو ڕووبەری نیگاکانیشت 

من دەمەوێت  

دلی گەورەت  بکەم بە نیشتیامنی خۆم 

قەدپاڵەکانی بنار مەمکەکانیشت 

من دەمەوێت 

لە نێو خەونە ئیرۆسییەکانت 

گوڵدانێکی پڕ لە گوڵی نارنجی بم

هەورێکی بەهاریش بم 

لە ئاسامنی خەیاڵە سپییە گەرمەکانیشت 

من حەزدەکەم 

بازنەیەک  بم لە دەستی تۆ

یان پەپوولەیەک بم 

لەسەر ستیانە تەنکەکەشت 

2
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ئارەزوو دەکەم 

وەکو ئاوریشم نەرم بم 

نەرم بدوێم لەگەل تۆ

خۆزگە دەخوازم 

وەک تریفە بدرەوشێمەوە 

بدرەوشێمەوە لەنێو چاوانی تۆ

 بە ئومێدم 

وەکو گژوگیا تەڕ بم

تەڕبکەمەوە ناخ و لێوە وشکەکانی  تۆ

                                                            ئایاری 2013

         

3
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پێنج پرسیار
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گەر بپرسن 

جیاوازی نێوان 

مردن و ژیان چیە ؟

لەوانەیە بڵێین

هەناسەیە 

ئێ خۆ بە ملیارەها مرۆڤ

وا هەناسە دەدەن

کەچی تخوبەکانی نێوان 

مردن و ژیان دیار نین

چ مردنێکی هێواشە ئەم ژیانە !

1
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مرۆڤ 

یان شێتە 

یان عاشقە

یان شاعیر

من هەرسێکیانم 

ئەی تۆ ؟

2
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من لە شیعر شینم

لە خەون نارنجیم

لە عەشق سەوزم

لە بەهار زەردم

لە پاییز سوورم

ئەی کێ دەزانێت

بە چ ڕەنگێک لە دایک بووم ؟

3
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چاو بۆ خەیاڵ 

پەنجە بۆ ژووان

دڵ بۆ عەشق

مەمک بۆ ژیان 

ئەی کێ دەزانێت 

زمان بۆ چیە ؟

4
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گەر هەموو

درەختەکان وشک بن و

 بنب بە تۆز و غوبار

خۆیان بدەنە دەم با

ئەستێرەکان دەکوژێنەوە

باڵندەکان یاخی دەبن

باران چیرت

مەمکۆڵەکانی خاك و

قژی گژوگیا تەڕ ناکا

ئەی 

گەر  مرۆڤەکان 

بنب بە بەرد 

چی ڕوودەدا ؟

                                                         تەموزی 2013

5
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نـــــــــا
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گوڵەکەم 

بیری تۆ و                                                               

بیری ئەو ڕۆژانە دەکەم 

کە دڵۆپە شەومنەکان

لەسەر پەنجەرەی ئومێدەکانەوە 

بەگوڕ دەهاتنە خوار 

بیری ئەو ڕۆژانە دەکەم 

کە بۆ یەکەمینجار لەوە گەیشتم 

عەشق مانای چیە

بۆ یەکەمینجار

ڕەنگ و گەاڵو تریفەی عەشقم بینی

بەدەم پیاسە و

بەدەم کڕێوەی باران و 

 لە نێو خەونە بڵێسەییەکانم

لە هەموو وەرزێک

بە هێمنی 

گوێم لە سەمفۆنیای عەشق ڕادەگرت 
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بیری ئەو ڕۆژانە دەکەم 
کە وەک مرۆڤە کۆچەریەکان 

دڵ تەڕ و خاکی
هەرجارەی

لە شەقام و کۆاڵنێک
لە گەڕەک و هەوارێک
لەسەر پشتی شەپۆلێک

بوخچە و بارگەمان دادەنا 

لەگەڵ رسوودە ئاگراویەکانی بروسکە 
باڵامن دەگرت

لەنێو باخچەکانی هەور و گۆڕەپانی ئەستێران
هەناسەمان بە خاک دەبەخشی

بیری ئەو ڕۆژانە دەکەم
کە لە دەشتە کاکی بەکاکیەکەی شیعر 

کەپرێکامن هەڵدابوو
بە کەمانجەیەکی خەنەیی

کچ و کوڕە خوێن گەرمەکامنان 

بە سەما دەهێنا 
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بیری ئەو ڕۆژانە دەکەم 

کە دەالقەی مالەکامنان پڕبوو لە کتێب 

لە شەوە تاریک و ئەنگوستە چاوەکان

گژوگیامان 

لەسەر پرسیارە حەرامکراوەکان الدەدا

گوڵەکەم 

شیرینرتین ڕۆژیش 

ئەو ڕۆژە بوو کە زمانم هاتە گۆ و 

فێر بووم بڵێم نا 

نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا 

نا بۆ من وەک ئەوە وابوو 

نوونەکەم لە نان و 

ئایەکەم لە ئاو وەرگرتبێ 

نا بۆ من نان و ئاو بوو 

نا بۆ من 

عەشق و ژیان  بوو 
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نا بۆ من 

وشەیەکی پڕ بەها بوو 

وەک  بەها جوانەکانی مرۆڤ

نا بۆ من هەموو شتێک بوو 

 

دەی گوڵەکەم 

بەر لەوەی 

لەم غەریبیەدا مبرم

پەیکەری جەستەم دابەشبکە 

پەنجەکانم بۆ شیعر

لێوەکانم بۆ شمشال 

قاچەکانم بۆ عەشق

سیەکانم بۆ خەون 

چاوەکانم بۆ نیشتیامن

ژوورێکی دڵم بۆ تۆ

ژوورەکانی تر بۆ ژیان 
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نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا

نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا                                       

نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا                                     

نا                                  نا                                       

نا             نا                   نا

نا        نا مردن  نا             نا

نا            نا                    نا                 

نا                                 نا

نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا 

 تەنانەت تاڵە قژێکیشم ... بۆ مردن نا 

 

                                                        ناوەڕاستی ئەپریلی 2013
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شێرکۆ بێکەس و تریفەی عەشق
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) قەدەری مەرگ (

ــە  ــەوە ، ب ــر بتبینم ــی ت ــەدا جارێک ــەی ن ــەرگ ڕێگ ئەفســووس م

ــەوە ..  ــەالت مبێنم ــرت ل ــە الت زێ ــە بێم ــان ک ــووم ئەمجارەی نیازب

بەیەکەوە ، هەندێک باســی ، نیشــتیامن و عەشــق و شــیعر بکەین 

، باســی هەمــوو شــتێک بکەیــن بــەس مــردن نــا ..! حەزمدەکــرد 

لەگــەڵ تــۆدا ، پیاســەیەک بــە نێــو شــەقامە ڕەنگینەکانــی ) 

ــە  ــدی پەپوول ــار و دەربەن ــوی و ڕووب ــوە و دوو رسوودی کێ کازێ

و  شــاعێرێک  ڕۆژمێــری  و  ڕەشــپۆش  ماکەوێکــی  یاداشــتی  و 

گۆڕســتانی چــراکان و ئێســتا کچێــک نیشــتیاممنە و .... ( بــە ئارامی 

ــت  ــە جوانەکان ــو خەیاڵ ــە نێ ــت ، ل ــی وێنەکان ــو ئەلبووم ــە نێ ل

ــە  ــەڵ وش ــە لەگ ــت ، گەم ــا و بێداریەکان ــەوە تەنی ــو ش ــە نێ ، ل

ناســکەکانت بکــەم و تاوێکــی خۆشــیش مبێنمــەوە .. بــرام شــێرکۆ 

، خــۆت دەتزانــی مــردن بــەرەو ماڵەکــەی تــۆ کەوتۆتــە ڕێ ، بۆیــە 

ــردن  ــە م ــیت ) خێراک ــت نووس ــن کتێب ــی دواهەمی ــەر بەرگ لەس

خەریکــە بــگات ( .. ئــەی شــاعیرەکەی نێــو کــەژاوەی یاخیبــوون و 

عەشــق ، ئێســتا لەگــەڵ منــدا ، نیشــتیامن خەمناکــە ، پەپوولــەکان 

خەمناکــن ، ژنــەکان خەمناکــن ، عاشــقەکان خەمناکــن ، جیــاکان 

1
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خەمناکــن ، ڕووبــارەکان خەمناکــن ، دار بــەڕووەکان خەمناکــن ، 

شــیعر و رسوود خەمناکــن ، ســپیدە و کازێــوە خەمناکــن ، زمــان و 

وشــە خەمناکــن ، قەڵەمــەکان خەمناکــن ، تەنانــەت خوداکانیــش 

خەمناکــن ، ئێمــە بــۆ تاهەتایــە قەرزبــاری تۆیــن ، ئــەی مرۆڤــە 

ــو نیشــتیامنی شــیعر . جوانەکــەی نێ

.
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)تریفەی عەشق (

قەسیدەکانی شێرکۆ بێکەس

هاوارێکی بەردەوام بوون

هاوارێک لەنێو هەورەوە

بانگی ڕووناکی و

بانگی برووسکە و

بانگی ئەستێرەکانی دەکرد

هاوارێک لەنێو بارانەوە 

بانگی درەخت و 

بانگی خاک و

بانگی شەپۆلەکانی دەکرد

هاوارێک لەنێو خۆرەوە

بانگئ عەشق و

بانگی مرۆڤ و 

بانگی ژیانی دەکرد

شێرکۆ نیشتیامنی عەشقە و

2
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عەشقیش ئۆقیانووسی شیعر 

خۆر لەنێو 

شیعرەکانی شێرکۆ هەڵدێ و 

لە کەنار ڕووبارەکانی عەشقیش

ئاوادەبێ 

شێرکۆ بورکانی عەشقێک بوو 

تێنوێتیەکەی بە گڕ دەشکا

شێرکۆ ژیانی کرد بە شیعر

لە نێو دەقەکانی ژیان 

بێهودەییەکانی خۆی نووسیەوە 

نیشتیامنی کرد بە شیعر

لەنێو دەقەکانی نیشتیامن

بێهودەییەکانی ئێمەی نووسیەوە

مردنی کرد بە شیعر

لەنێو دەقەکانی مردن
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بێهودەییەکانی خاکی نووسیەوە 

ئێستا نیشتیامنم 

لە پێشوازی کەژاوەی 

گەڕانەوەی شێرکۆ

دەست لەسەرسینگ ڕاوەستاوە 

ڕووبار بە کەمانجە شینەکەی 

سەمفۆنیای سێرنادا دەژەنێ و 

پەپوولە و باڵندەکانیش 

گشت پێکەوە 

رسوودی ) خوایە وەتەن ئاواکەی ( و

دارسنەوبەرە دڵسەوزەکانیش 

ئەاڵوەیسیەکەی مەردان م 

دەڵێنەوە  

مێژووش فەرشێکی سووری ڕاخستووە

) ئێستا لەوێ 

لە نێو تابووتی نارنجی 
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خۆرنشینی شارەکەما ( 

جەستەی مرۆڤە ئەرخەوانیەکەی شیعر

بە خەیاڵێکی ڕەنگاوڕەنگ و 

بە هەزاران خەونی ئەڤینی

بە دوو چاوی گەشی نەرم و

بە بیست پەنجەی ئاوریشمینی

وا لەوێدا ڕاکشاوە 

شێرکۆ 

ڕۆژمێری ڕازەکامنانە و

تەمێکی بەفرینە لە وشە

 رسوودێکە لە کازیوە و

تریفەیەکە لە هەڵبەست و

توحفەیەکە لە شیعر

 بابڕۆین بۆ مەملەکەتی

ئەستێرە سپیەکان

لە ئێوارە کۆڕێکی سەرمەدییانە
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لەژێر کەپری تریفەی عەشق

گوێ لە شیعری شێرکۆ بگرین 

شێرکۆ بێکەس نەمردووە 

ئێستا ئەو 

لە نێو دەربەندی پەپوولە 

لە نێو ماڵە ڕەنگینەکەی شیعردا 

خەوتووە

                                       

                                            12ی ئۆگستی 2013
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پێنج  هەناسە شیعر
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) ژیان (
من نامەوێت 

چیرت سەرخۆش بم 
چیرت بێهۆش بم 

چیرت خەواڵوو بم 
چونکە نامەوێت بۆ چەند چرکەیەکیش

لە ژیان داببڕێم
شیعر

هێندە پەیوەستی کردووم 
بە ژیان 

تا ئەو ئاستەی
دەمەوێت

ژیان 
لە من و شیعر 
دووگیان بێت 

) ماچباران (
ئەوان پەیکەرێکیان سووتاند 

بەاڵم ئێستا
 شەقام و باخچەکان پڕ بوون لە ماچ
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چ ڕۆژێکی جوانە ئەمڕۆ 
لەگەڵ باران ماچ دەبارێ 

) پەیامن ( 
وەرە هەرچیەکامن هەیە 

با بەشیکەین                       
دڵم بۆ تۆ

مەمکەکانت بۆ من 
چاوەکانم بۆ تۆ 

نیگاکانت بۆ من 
پەنجەکانم  بۆ تۆ 
لێوەکانت بۆ من 

کاتژمێری دەستم بۆ تۆ 
ملوانکەکەت بۆ من 

شیعرەکانم بۆ تۆ 
خەونەکانت بۆ من 

گوڵە گیانم
من حەزدەکەم 

بەرداخێک لە لیکی نێو دەمت و 
سیکارێکیشت
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بە قەرز لێوەربگرم 

) هەڕاج (
لە بازاڕی نیشتیامن دا 

لە نێو تابلۆیە سوور و خوێناوییەکان دا 
لە سەر شۆستەی وشە بریندارەکان دا 

لە شێخەڵاڵی خەونە سپییەکان دا
 لە بەردەم شاژن و میر و سەرۆکەکان دا 

لە نێوان 
فرۆشتنی جەستە و فرۆشتنی قەڵەمدا 

من بێباکانە 
یەکەمینیان هەڵدەبژێرم ...!

)تابلۆیەکی وجودییانە  ( 
من ئەوەم بۆ گرینگ نییە

کە نەزانم بۆ هامتە نێو ژیانەوە 
لە چ ڕۆژێک و لە چ کاتێک لە دایک بووم 

یان / بۆ دەستم بە عەشق کرد 
کە هەموو وەرزێک و هەموو ساڵێکم

 هەر دابڕان و مردن بوو
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هیچ تاوانێکیش لەوە دا نابینم 
کە وەکو خۆم بیر بکەمەوە و 
تەنها خەون بە خۆمەوە ببینم 

یان نەتوانم 
ملکەچی هیچ خودایەک بم  

نامەوێت بیر لەوەش بکەمەوە 
کە تۆ / هەر بەبێ هۆ

بە جێتهێشتم
لەگەڵ ئەوەش

دەتوانی بگەڕێیتەوە 
بەاڵم ئەی شۆخ

 ئەوەشت لەبیر بێت 
کە جگە لە دەسکە گوڵێکی ڕەش و 

زەردەخەنەیەکی سپی 
هیچ شتێکی ترم نییە 

تا بیبەخشم بە تۆ

)ڕێگا(
گوڵەگیان
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بەو ڕێگایەدا مەگەڕێوە 
کە پیایدا هاتووی 

بەو ڕێگایەش دا مەڕۆ 
کە دەتەوێت پیایدا بڕۆی

هەموو ڕێگاکانت بگۆڕە و 
بفڕە بۆ نێو تەمە سپیەکانی خەون 

من لەوێدا چاوەڕێتم 

بەو ڕێگایەدا مەڕۆ 
کە لە سەرێکەوە مەرگی من و 

لە سەرەکەی ترەوە 
تابلۆیەک دەبینی

من لە نێویدا 
بە دەرسۆکەیەکی نارنجیەوە

خەریکی خۆبادان و سەماکردنم 

بەو ڕێگایەدا مەڕۆ
کە لە ناوەڕاستی ڕێگاکە 

وێنەیەکی تری خۆت دەبینی 
لەژێر نەرمەبارانێکی بەهار
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چەترێک بە دەستێکت 
کتێبێک بە دەستەکەی تر و 
سیگارێکیش بە لێوەکانتەوە 

گوڵەکەی من 
 دوورکەرەوە
لەو ڕێگایەی

کە بەنێو  مندا ڕەت دەبێ
یان ئەو ڕێگایەی کە بەنێو ئارەزووەکانم 

بەاڵم ڕێگای نێو خەونەکانم نا 
دوورکەرەوە
لەو ڕێگایەی

کە بەنێو نیگاکانم دا ڕەت دەبێ 
یان ئەو ڕێگایەی بەنێو خەیاڵەکانم 

بەاڵم ڕێگای نێو شیعرەکانم نا 
  

بیر لەو ڕێگایەش مەکەرەوە 
کە دەتگەیەنێتە 

نێو باغ و بێستانەکانی فیردەوس
یان ئەو ڕێگایەی 
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دەتگەیەنێتە بەردەم 
ماڵێکی پڕ لە کتێب 

دەربەندێک پڕ لە فەیلەسوف
گەڕەکێک پڕ لە عاشق 

کێلگەیەک پڕ لە گوڵەگەنم
شەقامێک پڕ لە مۆسیقار

مەملەکەتێک پڕ لە گوڵفرۆش
پەرستگایەک پڕ لە ڕووناکی

بەهیچ کام لەم ڕێگایانەدا مەڕۆ 
یاخی و یاخی و یاخی

گوڵەکەم
بەو ڕێگایەدا بڕۆ

کە تا ئێستا نەماندۆزیوەتەوە
یان بیرمان لێنەکردۆتەوە

دەبڕۆ دەی 
دەی دەی دەی

منیش وەک هەمیشە 
هەر بەدواتەوەم 

                                                       کۆتایی ئۆگستی 2013 



ناڵە حەسەن

203

شەنەبا
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گوڵە گیان                                                           

وەک دەقێکی شیعری 

هەڵموەشێنەوە

ورد ورد

وردوخاشمکە 

نیگایە نەرمەکانم 

خەیاڵە خەمۆکیەکانم  

خەونە خوناوییەکانم

ئارەزووە ئاورینگیەکانم 

هەموو جەستەم 

هەڵموەشێنەوە 

دواجار

دروستمکەرەوە و 

مبکە بەو مرۆڤەی

پڕبە حەزەکانی خۆت 

پڕمکە لە عەشق
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پڕمکە لە ڕووناکی

پڕمکە لە زەردەخەنە

هەڵموەشینەوە 

جارێکی تر

بە دەستەکانی خۆت

 دروستمکەرەوە

چونکە من نەمدەتوانی لەوە تێبگەم 

کە عەشقی تۆ 

بەشی هەموو دنیا دەکات 

گۆرانیەکانی ناخی تۆ 

بەشی سەمای 

هەموو تاڤگەکان و

 شەپۆلی نێو ئۆقیانووسەکان دەکات 

زەردەخەنە گەرمەکانی تۆ

بەشی هەموو باڵندەکان و درەختەکان دەکات 

پرشنگی نێو چاوەکانی تۆ

بەشی هەموو ئەستێرەکان و

 پەلکەزێڕینە و 
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تەمە سپیەکان دەکات

وردوخاشمکە و دووبارە 

بە پەنجە ناسکەکانی خۆت دروستمکەرەوە

مببە لە مەیخانەیەک دامبنێ 

تا شیعر بۆ مرۆڤە ونبووەکان بخوێنمەوە

لە تەنیشت نافوورەیەکی کەسک و سۆر دامبنێ

تا ساڵو لە مرۆڤە عاشقەکان بکەم

مبکە بە پەیکەری کوڕ و کچێکی گەنج 

دەستیان لەنێو دەستی یەکرتی بێ

مبکە بە پەیکەری دوو کۆتر 

دەمیان لەنێو دەمی یەکرتی بێ 

مبکە بە ڕەوە ماسیەکی پرتەقاڵی 

هەر بۆ بای هەوەس

 بێ مەبەست بێن و بچن

گوڵە گیان هەر خۆت 

بە تەنیا خۆت 

هەڵموەشێنەوە
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نیگاکانم خەیاڵەکانم خەونەکانم 

دەمار بە دەماری عاتیفەم

پەنجەکانم 

چاوەکانم 

ئارەزووەکانم

هەموو جەستەم 

ورد ورد وردوخاشمکە

لەبەردەم خۆرەتاوی عەشق

شەنەبام پێبکە

دواجار

دروستمکەرەوە و

 فێرم بکە 

بە زمانی پەپوولە و خاڵخاڵۆکەکان بدوێم 

بە زمانی گەاڵ شیعر بنووسم

بە زمانی ئاو کچۆڵە نامورادەکان 

هێور بکەمەوە

فێرم بکە 
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لە تریفەی مانگ یاخی نەبم

نیشتیامنم زێرت خۆشبوێ

بە دیار سەرشێتیەکانی ڕەشەبا 

خەو نەمباتەوە

چیرت ) ماڵەکان نەکەینە زیندانێک بۆ خۆشەویستی (

چیرت تابلۆکانی ژیان

 بە ڕەنگە تۆخەکانی تەنیایی تەلخ نەکەین 

هەڵموەشێنەوە و وردو خاشمکە 

وەک گوڵەگەنم و وردە گەاڵکان 

ڕووت ڕووتم کەرەوە  

لە بەردەم خۆرەتاوی ئەڤین

 شەنەبام پێبکە

 گوڵەکەم

هەر لەوێدا دروستم کەرەوە و

مەهێڵە جارێکی تر

وەکو منداڵیم شەرمن بم 

لە نێو خەونەکانم دا نەزیف بم
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لە نێو بازنەکانی کات بسووڕێمەوە

مەهێڵە جارێکی تر 

بیر لە جەنگ بکەمەوە 

خەون بە مردنەوە ببینم 

مەهێڵە جارێکی تر 

لقی درەختەکان ببڕمەوە 

یان نەوێرم

خەونەکانم شیکەمەوە

فێرمکە 

دڵم هێندە گەورە بێ 

جێگای عەشقی 

هەموو مرۆڤێک و 

هەموو زیندەوەرێکی تیاببێتەوە 

فێرم کە 

جوانیەکانی ژیان وەکو خۆی ببینم 

چارێکی تر لە مەستبوونی ئاو نەترسێم

فێرمکە
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ماڵەکەم پڕکەم 

لە گوڵ و لە مۆم و کتێب 

یان حیکایەتی حەقیقەتی خۆم

وەکو خۆی بنووسمەوە

فێرمکە 

با وەکو تۆ

بێدەنگیم پڕبێت لە هاوار 

مردنم پڕبێت لە ژیان 

تووڕەییم پڕ بێت لە خۆشەویستی 

وردو خاشمکە ئەی شۆخ 

لەبەردەم خۆرەتاوی عەشق 

شەنەبام پێبکە و

بە دەستەکانی خۆت 

دروستمکەرەوە 

با وەکو تۆ گەورەبم  و

هیچی تر ...!

                                                       سەرەتای بەفرانباری 2014
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گەڕانەوە



 لە دەرەوەی ژیان دەژیم

212

ئەی نیشتیامن

گەڕامەوەو لە ئامێزت 

لەنێو چاوە سەوزە ئاوریشمیەکەت

خەونێکی سپیم بینی 

وەس وەساوی  وەک سەراب

شێواو وەک ڕەشەبا

ئێوارە ئەرخەوانیەکانم بینی 

پڕ بوون لە پرسیار 

پرسیارەکان 

پڕبوون لە بێهوودەیی

بێهوودەییەکان 

پڕ بوون لە نامۆیی

باڵندەکانم بینی 

بێپەروا دەسووڕانەوە 

 بە گەڕەکەکانی هەور و

بە باخچەکانی باران
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درەختێک 

پەناگەیەکی ئارامیان شک نەدەبرد

بۆ نیشتنەوە

شەقامەکانم بینی 

پڕبوون

 لە ڕەنگە مردووەکانی عەشق

لە تۆز و غوبارەکانی بێدەنگی

لە خۆلەمێشی زەردەخەنە 

ژنەکان و

کچۆڵە عاشقەکانم بینی 

بە جلی ئەستێرەوە

خەونەکانیان 

کتێبێک بوون

لە خۆزگە و مەراق

لە ئەفسانەکانی خۆکوشنت
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لە شەوە سوورەکانی مردن 

 کەژاوەی کتێبەکانم بینی

لە بەرامبەر پەیکەری جوانی

زەلیالنە 

بەدەم سەیرکردنی مانگ

دەگریان

پەڕەکانیان لە بەردەم خۆرەتاو 

زەرد هەلگەڕابوون

 قەڵەمەکانم بینی

ڕەنگاو ڕەنگ و جۆراوجۆر 

زۆربەیان لەسەرمێزی 

بەرپرسە سمێل فشەکان 

بە بێبایەخی فڕێدرابوون

لە  ئەمنە سوورەکەش 

تابلۆی مردن و ژیانم بینی 
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مردن بە پێکەنینەوە 

مەمکەکانی خۆی 

لە دەمی ژیان نابوو 

گۆیژەم بینی 

پیر و پشت کۆم و گۆچان بەدەست

بەدەم  وردبوونەوە لە ئومێدەکان و 

شیکردنەوەی خەونەکان 

فرمێسک لە چاوەکانی دەهاتنە خوار 

هامتەوە و لەنێو چاوە ماندووەکانت 

تیشکێکی نارنجیم بینی 

منیش هەروەکجاران

خەیاڵەکانی خۆم 

لەسەر سیسەمێکی شین

بە تارایەکی سەوز داپۆشیەوە

وام هەست دەکرد 

لەوەتەی هەم هەر کەسێکی ونم 



 لە دەرەوەی ژیان دەژیم

216

هەر ئەوکەسەم 

سیامی نیشتیامنم ناناسمەوە 

یان تاهەتا بەم خەیااڵنە دەمێنمەوە

کە / حیکایەتێکم  پڕ لە ترس

گەردەلوولێکم پڕ لە گومان 

ئۆقیانووسێکم پڕ لە نیگەرانی

گەڕامەوە و 

خەونەکانم تێکەاڵوبوونەوە

لە گەڵ تریفە پرشنگییەکانی  نائومێدی

منیش وەک خەونە 

بەردەوامەکانی تۆ/ ئەی نیشتیامن 

بوخچەیەکم پڕ لە نهێنی و ناکرێمەوە ...!

                                                            

                                                               هاوینی 2013
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شەڕابێک لە رەنگی خۆرەتاو
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ئەم شەڕابە چیرت مەستامن ناکات 

نامانگەڕێنێتەوە نێو 

بنار هەوارگە سەوداسەریەکانی سەوزایی

یان /  کۆاڵنەکانی ئاگر

شەقامەکانی بروسکە 

پێدەشتەکانی رەشەبا 

من ئارەزووی شەڕابێکی تر دەکەم 

بۆنی ڕەیحانەی لێ بێت و 

شین شین / وەک گۆنا خرپنەکانی خودا 

زەرد زەرد / وەک سیام فریشتەییەکانی مانگ

شەرابێک لە رەنگی خۆرەتا و 

سوور سوور / وەک مەمکەکانی هەنار 

شەڕابێک لە نێو ڕووبەری ونبوون

دڵفرازم بکا

تۆز و غوباری غەریبیم لێ دا تەکێنێ و 

دڵ پڕڕازم بکا 

شەڕابێک 

سەوز سەوز / وەک پەیکەرە ڕەنگینەکەی گیا
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شەڕابێک بە نێو 

بەهەشت و ئۆقیانوسەکان و 

کەالوەکانی شەونم و 

مەملەکەتی ئەستێران دا مبگێڕێ 

شەڕابێک 

پشکۆی ئارەزووەکانم گەش بکاتەوە و 

ئاشتم بکاتەوە لەگەڵ کچە دراوسێکانم

من چیرت 

ئەم شەڕابە ناخۆمەوە 

ئارەزووی شەڕابێکی تر دەکەم 

شەڕابێک 

ماڵە تاریکەکانی تەنیاییم

پڕ بکات لە نوور و

باڵندە و

مرۆڤە نامورادەکانیش بە سەما بهێنێ ...!

شەڕابێک 

شیرین شیرین 

وەک لیکی نێو دەمی 
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حۆری و

فریشتە و

شاژنە بااڵ زڕاڤەکانی بەهەشت 

شەڕابێک هێندە مەستم بکات 

مەست مەست مەست

هێندە مەست 

دەمارەکانی عاتیفە و

بوخچەی ئارەزووە ئیرۆسییەکانم 

بخاتە سەر پشکۆکانی ئاگر

هێندە مەست 

پڕمکا لە شیلەی شادومانی

بۆ جێژووانی 

دڵبەرە بریندارەکەی غوربەتم 

کەپرێک لە وشە ڕۆمانسییە چاو بە فرمێسکەکان

 دروست بکەم و 

ئۆقیانووسێک لە شیعریش 

بڕژێنمە نێو کێڵکە تێنووەکانی ژیان ...!

                                                  ئایاری 2014
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لە دەرەوەی ژیان دەژیم
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هەموو ڕۆژێ

بە چاوەکانی خۆم  دەبینم

مردن

لە نێو کۆاڵنەکان پیاسە دەکات 

پیاوێکی جاویدانیش 

کتێبێکی بە دەستەوەیە و

قووڵ قووڵ 

مەست  مەست بیردەکاتەوە 

یەکەمجاریشە ببینم

ئاو لە ژیان بتۆرێ

باران بەسەرخۆشی ببارێ

پەپوولەکان بە ڕووتی گۆرانی بڵێن

گەاڵکان بە درەخت و

 گیا بە خاک  نامۆ بێ

ئەمڕۆ لە جیاتی خۆم

وشەکانی نێو خەیاڵم سەفەر دەکەن
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 بەنێو تەمە سپییەکانەوە 

ڕەت دەبن 

لە کوژاندنەوەی مۆمی نێو شیعرەکانم 

بێزار بوون 

بەدوای پرسیارە گەورەکانی نێو خەونەکان دا 

دەگەڕێن 

جارجارەش لە نێو هەورە ڕەشەکان دا ون دەبن 

ون  ون  ون 

جارێکی تر 

بۆ نێو من و شیعرەکانم 

ناگەرێنەوە 

منیش 

لەم پەرتبوونی جەستە و

پەرتبوونی خەون و 

لەم ڕووبەری پارچە پارچە بوون و

نیگەرانیەی ڕۆح دا

 شیعر دەکەم بە نیشتیامنی خۆم 
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خۆم نا 

تەنیاییم دەگەڕێنمەوە نێو ژیان 

لەنێو 

بازنە سواوەکانی کات 

سەرم دەسووڕێ و

ڕەنگەکانی نێو نیگاری ئارەزووەکانم 

ناناسمەوە

لە خەونەکانم بێزار بووم

عەشقیش 

ڕۆژ لە دوای ڕۆژ تەنیاترو

تەنگە نەفەسرتم دەکات 

وەرزەکانم پڕ دەکات لە بێهوودەیی 

پیاسەکانم پڕ دەکات لە بیرکردنەوە

بیرکردنەوەکانم پڕ دەکات لە خۆڵەمێش

ئەوە مودەتێکی دوور و درێژە

 حیکایەتی شەوە سوورەکانی من

 کەرنەڤالێکن لە شێتبوون
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بۆخۆم دەڕۆم 

لە دەرەوەی ژیان 

ماڵێکی تر دروست دەکەم

هاوارەکانم دەتاوێنمەوە لە نێو بێدەنگیم

خەمەکانم پڕ دەکەم لە زەردەخەنە

لە دەرەوەی ژیان 

دەگەرێمەوە نێو بوون 

تا هەتایە لە نێو منداڵیم دەمێنمەوە

لە دەرەوەی ژیان 

تەنیاییم پڕدەکەمەوە لە هەناسە

تا هەتایە بە تاقی تەنێ 

لە دەرەوەی ژیان دەمێنمەوە

دوور لە خۆم و 

دوور لە عەشق و

دوور لە ئاوەدانی
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بەس دوور لە شیعر نا ...!

لە دەرەوەی ژیان 

لەو دیو ڕووبەری نیگەرانی 

بەدوای وێنەکانی خۆم نا 

بەدوای پەیکەری بوونم دا دەگەرێم 

لە دەرەوەی ژیان 

لەو دیو سنوورەکانی تەنیایی

بە دوای ناو و دەنگی خۆم نا 

بە دوای پەیکەری ئارەزووەکانم دا دەگەرێم 

لە دەرەوەی ژیان 

لە نێو گەڕەکەکانی ئەو دنیا 

ئەفسانەی ونبوونی خۆم دەنووسمەوە

وەکو گەریدەیەکی گەردوونی 

هەردەڕۆم و هەردەڕۆم

لەدەرەوەی ژیان 
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گوێ لە ناڵەی ئەستێرە بێ ئومێدەکان ڕادەگرم

جار جارەش  لە نێو خەونی پەپوولە مێیینەکان دەمێنمەوە

سەرێک لە باخچەی گوڵە تەنیاکان دەدەم

دواجار لەسەر پشتی شەپۆلێکی یاخی 

هەردەڕۆم و هەردەڕۆم

دەڕۆم

هەموو کیشوەرەکان و

 ئوقیانووسەکان ... جێدەهێڵم

هەموو 

برادەرەکانم 

دڵبەرەکانم 

کتێبەکانم ... جێدەهێڵم 

دەڕۆم 

لە دەرەوەی ژیان 

شیعر دەکەم بە ماڵ و نیشتیامنی خۆم 

لە دەرەوەی ژیان 
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لە نێو گەرەکە ئارامەکانی ئەو دنیا

بە تاقی تەنێ

لەگەڵ خۆم و

لەگەڵ خەونە شینەکانی نێو شیعرەکانم دا  دەژیم

                                                                                 

                                                                      ئاداری 2014
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تۆ لێرە مبێنەرەوە



 لە دەرەوەی ژیان دەژیم

230

تۆ مەرۆ بۆ کەنارەکانی مردن 

مەرۆ بۆ دەرەوەی ژیان 

مەڕۆ بۆ گەرەکەکانی تەنیایی 

بۆ نێو باخجەکانی بێهوودەیی 

تۆ بە نێو ئەو تونێلەدا مەڕۆ 

کە دەتگەیەنیتە نێو دوڕگەکانی دۆزەخ

یان / گۆڕستانە تاریکەکانی بیابان

تۆ لێرەدا مبێنەرەوە

ئەستێرە ئاوسە ئیرۆسییەکان و

پەپوولە ونبووە پەراگەندەکان بەسەربکەرەوە

یان ئەو مرۆڤانەی خەون بە مردنەوە دەبینن 

یان ئەو کچۆاڵنەی بیر لە خۆکوشنت دەکەنەوە

تۆ لێرەدا بـمێنەرەوە

کە گەردەلوولی مەرگ هەلیکرد 

ژیان لە ئامیزی خۆت گەرم داپۆشە

دار هەنجیر و سنەوبەرە پیرەکان 
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هێور بکەرەوە

بڕۆ نێو نیگاکانی 

ئەو ژنانەی بەدیار پەنجەرەکانەوە

لە چاوەڕوانی ئەوەن 

کەی مێردەکانیان 

لە جەنگ دەگەڕینەوە

بڕۆ نێو نیگاکانی

 ڕووبارە سەرمەستە سوریالییەکان

کە لە چاوەروانی خۆرەتاو

گۆرانی بۆ تەمە سپییەکان دەڵێن

بڕۆ نێو نیگاکانی 

دڵۆپە بارانە دڵتەرەکان 

ئەو دەمەی نزیک دەبنەوە 

لە پنجە گیا و لە گەاڵو گوڵە ڕووتەکان

تۆ لیرەدا مبێنەرەوە 

لەگەڵ من مەیێ 

بۆ نێو کیشوەرەکانی رەشەبا 

بۆ ئەودیو سنوورەکانی بروسکە
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یان / ئەودیو پەرێزەکانی تۆفان

تۆ وەکو من نیت

گوڵە گیان 

من نەمدەزانی 

بۆ هاتووم و

بۆ دەبێ لێرەدا مبێنمەوە

چۆن لەئامێزی شەو ڕابکشێم

یان چۆن / 

سەما بۆ سپیدە بکەم

من نەمدەزانی نا 

خەونەکانی خاک

بکەمە خوناوکەی گەردمنان

شەڕابی شادومانی هەڵبدەم

تۆ لێرە مبێنەرەوە 

لێمەگەڕێ 

زێرت

جەستە بریندارەکەی 
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نیشتیامن و پایز 

بشێوێندرێ و

 جوانییەکانیان هەتک بکرێت

تۆ لێرەدا مبێنەرەوە 

خەمەکانی دایکم و 

الوکەکانی ڕووبار 

لە دەفتەرێکدا بۆم بنووسەرەوە 

ئازارەکانی مانگ و 

خەونەکانی منداڵێکی پاکەتفرۆش

لە تابلۆیەکدا بۆم ڕەسم بکە 

تۆ لێرەدا مبێنەرەوە 

ژیان لەنیو چاوەکانی تۆ شیرینە 

رسوشت لەنێو خەیاڵەکانی تۆ ڕەنگینە

مرۆڤ لەنیو بیرکردنەوەکانی تۆ سەنگینە 

گوڵە گیانم 

تۆ لێرەدا مبێنەرەوە

منیش کە هامتەوە 
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لەگەڵ خۆمدا 

شیعر و عەشق و زەردەخەنە 

دەهێنمەوە ...!  

                                                سەرەتای ئۆگستی 2014



ناڵە حەسەن

235

 


