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شقکانی عهنارییهھهیاهڕوانی و خهچاوه

)1(
گیان گوه

و مشهمن ئه
کانم داونهنو خهله
بمچاوڕوانیت دا دهله

رهسپایی وهئهتۆش به
کانی باپوولهکانی مانگ و پهسکهڕهی پهوهبئه
ر بھنیبهخهبه

نو خۆت له
خت کان و نیگاکانی درهقولینگهھاواری

شار بدهحه
:نوبه

رگ و کانی مهتخوبه
کانی خاک و سپیهڕۆحه

کانی وتووهخهپۆهشه
تبهبادا ڕهشهنودی ڕه
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: گیانگوه
چاوڕوانی تۆداملهمیشهمن ھه

ویش ی شهسبه
کانم داهوننو خهله
کانی پاییز و نهخهردهڵ زهگهله

کانی شیعرستبوونهرمهسه
بمچاوڕوانیت دا دهله

نگی بدهبهبۆخۆم
ور وکانی ھهخهنو دۆزهچمهده
کانی گیا و رمهنهفهدهنو سهچمهده
بمڕوانیت دا دهچاوهر لهھه

و رهتۆش وه
ریا ودهکانینیشت گۆڕستانهتهبه
تبهشق دا ڕهکانی عهنارییهھهیاهنو خهبه

کیهند چرکهبۆ چه
م ڕابگرهناسهکانی ھهبزرکاوهنگ ھهڕهکاتژمرهگوێ له
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:گیانی گوهئه
بمڕوانیت دا دهچاوهر لهھهتایهتا ھهمن بۆ ھه

ویش ی شهدووسبه
کانم داونهنو خهله

م وکهکانی خودا دهپوولهڵ پهگههیاری ل
وزایی و کانی سهنو کۆنهڕژمهکو باران دهوه

گرم وشت ڕادهھهکانی بهترفرۆشهعهکانی کچهچیۆکهگوێ له
بمڕوانیت دا دهچاوهر لهھه

وی شهوهبۆ ددانه
سووتنم وکانی خۆم دهیادگارییه

بم دهڕوانیت دا چاوهر لهھه
سپایی ئهتۆش به

تاوکانی خۆرهڤاهرنهنو کهبه
تبهفردا ڕهکانی بهنگهبدهنیشت ماهتهبه
ژووردا و بهنگی خۆت بکهبدهبه

کیهند چرکهبۆ چه
کانی دم ڕابگرهبریناوییهمفۆنیا ئاگراوییهسهگوێ له



8

:گیانگوه
ومشهکو ئهساکی تریش وه

و مشهکو ئهرزکی تریش وهوه
ومشهکو ئهکی تریش وهیهدهسه
کانم داونهنو خهله

مکهدهلالدانهو جهڵ ئهگهڕ لهشه
ی مانگ بشوننمای تریفهو سهغمهوێ نهیانهدهکه
چمدا دهوبرووسکانهگژ ئهبه
یوهب خوندنهبهکه
انی گهکمکۆهکانی نو مهتهئایه

ن و دهردهشق بهکانی عهکتبهئاگر له
بمڕوانیت دا دهچاوهر لهھه

...رمرم نهتۆش نه
کانی تۆفان و رهدهنو قهبه
تبهکانی ئاودا ڕهرهنو سبهبه
ستیمهبه

ی دمکهئاوریشمیهنو ژوورهبهخۆت بکه
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کیهند چرکهبۆ چه
م بوانهناسهکانی نو ھهسپیهسترهی ئهوهڕووتبوونهله

.کانی مردنم ڕابگرهریهوداسهسهسروودهگوێ له

)2(
:گیانگوه

ومشهمن ئه
کانی مردنم داونهنو خهله
بمڕوانیت دا  دهچاوهله

ویشی شهسبه
کانی مردنم داونهنو خهله
بمڕوانیت دا دهچاوهر لهھه

ومشهکو ئهریش وهساکی ت
ومشهکو ئهرزکی تریش وهوه

ومشهکو ئهکی تریش وهیهدهسه
کانی مردنم داونهنو خهله
بمڕوانیت دا دهچاوهر لهھه
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:گیانگوه
کانم و تا پووی چاوه

دنقسهکانم  وهراسووهی پهکهیهکهیه
و ناسهکانی ھهتا کوکوختیه

دنقسهم وهکانی عاتیفهمارهدهکهیهکهیه
کانی ڕۆحم و پندراوهچهریزهتا غه

دنقسهکانی یادگاریم وهزبحهتهنکهدهکهیهکهیه
.بمڕوانیت دا دهچاوهر لهمن ھه
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:گیانگوه
شقکانی عهنگهنگاوڕهڕهتا نافووره

وهبنهنیان ھور دهکازیکروسووتانهله
کانی مانگ نگ پاییزیهڕهوردهتا ھه

وهبنهکانیان ھور دهفین و ونبوونهله
باشهکانی ڕهیانیهی بهرهنجهرپهونمی سهتا شه

وهبنهماکانیان ھور دهستبوون و سهمهله
بم چاواڕوانیت دا دهر لهمن ھه
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بمدا دهڕوانیتچاوهر لهمن ھه
:نوتا له

کانی ئاودائاونه
بینمی تۆ دهکهریهوبهبا سنه

:نوتا له
کانی با دائاونه

ونهخهردهکان و ڕۆحی ڕووت و زهخرپنهمکهمه
بینمیات دهکانی نو خهجوانیه
:نوتا له

دا کانی گیائاونه
وریزهکانی نو غهردهزهروشکهکه

کانترشتیهسهرمهگهسهوهنو ھه
و ڕووم دنرهبهوهکانی نو ڕۆحتهفنکهیالخهلهله

نگی بدهمنیش بۆخۆم به
م و کهدهکانم ھهزهکانی نو حهیهمشخۆهبخوره

.بمڕوانیت دا دهچاوهله
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بم  ڕوانیت دا دهچاوهلهمیشهمن ھه:گیانگوه
یینهکی خهیههمانجک کهوه
برین ونکی دڵ بهژهمانجهی کهنجهست و پهڕوانی دهچاوهلهکه

عاشق دایه
میشی ک شمشاکی قهوه
،ڕوانیچاوهلهکه
شقیا دایهمی ئهخهمردکی دبهکانی پیرهیوهرزلهلوه

رم رم نهتۆش نه
مکانی دڕووناکهوگارهنو شهبهخۆت بکه

ک و ھیچی ترنھا نیگایهک و تهیهنھا بزهته
نھانھا و تهنھا و تهته

کیهند چرکهبۆ چه
ئاوزانی 

کانم بهتهکان و ئایهکان و مردنهونهخه
ش تایهتا ھهبۆ ھه

نیایی وکانی تهنیهوشهڕهتاریکهندهرهبۆ نو خه
! وهرهانی ونبوونم شۆڕبهکڤینیهئهماوییهتهتهبۆ نو ڕۆژھه

2007ری مبهسیبته
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فتهکانی ھهتاکهڕۆژه

:مکهیه
)1(

فتهکانی ھهتاکهڕۆژهمن له
م کهزوو دهئاره
نیا بوانم تهر بهھه
وهمهنیا بیر بکهتهبه

نی بمنیا گۆرابه ته
م ما بکهنیاش سهتهر بهھه
مکهزوو دهئاره
نیاتهبه

فر کانی بهنو ئاگردانهبچمه
کانی نو ڕۆحی لممردووهشکۆفه
کانی الفاو کریستایهنافووره

باکانی پاییزشهڕه
کانی خودا شینهونهخه
کی ئاوسی سپی یهسترهئه
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م کهزوو دهئاره
نیاتهبه
وکانی شهرخۆشهسهڕووناکیهراسووهر پهسهبه
ڕمبگهھه
کانی مانگ یاخیبووهڕۆیهنو دوای نیوهله

وهبمنمه
وسترهکانی ئهجوانیهخۆم له

مربدهتی ئاسمان وهڕۆمانسیهله
مکهزوو دهندجاریش ئارهھه
نمکاریهوهر گۆڕی یادهسهگوک لهسکهده

وجبھم
و کچنی برووسکهنیایی خۆم بهته
با بسپرمشهیی ڕهپاکیزهبه
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)2(
فتهکانی ھهتاکهڕۆژهله
کانی کوڕنیمرمهگهیاهنو خهله

مکهزوو دهئاره
نیاییکی تهر کانیهدیار ھهبه

نیگارک بکشم
وهببمهکان وورد موو خۆرئاوابوونهھهله

ر کی کۆچبهیهر باندهردنی ھهبۆ گه
مک دروست بکهیهملوانکه

کانی و ڕامانهناسهو ھهنو سپیدهله
وهکان بمنمهدوور دوورهورهھه
وهکانی بارانهرهنجهپهندجاریش لهھه
کانی با نهخهردهزهو لهپوولهکانی پهفرمسکهله

بوانم
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ر بوانم ھه
کانی ئاوونهنو خهمهگهتا ده

کان وپۆهمردنی شهله
وهتاو وورد ببمهکانی خۆرهنھنیهله
 ڕابکشمکانی گهنو نائومدیهله

کانیان ڕابگرممهالوک و خهگوێ له
ندجاریشھه
مکهکانی ژوورهرهنجهرگا و پهده
م و خهڕووی خۆمدا دادهبه

گیرسنمک دادهیهرهجگه
وهمهکهنیایی خۆم دهتهنیا بیر لهنیا تهته

کی سپییهباندهبم بهتا ده
وهبینمهکانی پاییز دهوزهسهوارگهنو ھهخۆم له
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)3(
دافتهکانی ھهتاکهڕۆژهله

خۆم و کوڕنیم
ینکهدهسهخ دا پیاکانی دۆزهفنکهقامهنو شهله
کان وڕووتهڕووبارهله
کان وڕووتهخته و درهگه

کان وڕووتهو ڕووناکیهتریفه
ڕوانینده.. .کانڕووتهتارمایی و تاریکیه

ینکهکاندا دهرستگهپهخۆمان به
ڕوانینکانیش دهڕووتهڕاھیبهژنهله
:که
کانیانو چاوهمکۆهمه

کانیانهیانیگا و خه
.. !.زووکانی ئارهڕووبارهلهپاوپه
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4

دافتهکانی ھهتاکهڕۆژهله
نیاژنکی ته

کاتری کوڕنیم دا دهیکهڵ پهگهشق لهعه
مۆمکات لهکانم پ دهوهشه
ڕووبار کات لهکانم پ دهرزهوه

ماچکات لهانم پ دهکفرمسکه
نهخهردهزهکات لهکانم پ دهونهخه

ماسهکات لهمردنم پ ده
ترێکات لهنیاییم پ دهته

ئاگر کات لهزووم پ دهئاره
سیمنهکات لهنیگام پ ده
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)5(
دافتهکانی ھهتاکهڕۆژهله

ژنکی عاشق
نرێم بۆ دهک نامهیهتهبهسه
:مکهی یهنامه
می کهی یهڕهر الپهسهڕووتی لهکی خۆی بهیهونه
و کشاوهکهنامه

تیژریشی دا نووسیویهله
کانمندهی خوداوهوهنهمن له

جنسی ئاگرنکانم لهمکهمه
وهسینگمهرت بن بهسه
کانم ومکهبنار مهله
ون ببینهخه،نو منداله
!موو شونکم ماچ بکهھه
ک دوو چراکانم وهمکهوێ مهموو شهھه

.سووتنیانی بۆت دهتا به
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:می سیهنامه
کانی خۆممن ستیانی ئومده

خشیوهرک بهوبهوزایی دارسنهسهبه
وتووملوولدا خهردهڵ پیربوونی گهگهوک لهشه

ری کردووهم دا گوزهستهنو جهکی سۆزانی بهڕووناکیه
مگهو ئاو تدهزمانی باندهلهوهو ڕۆژهله
ینبکه"  ڕیسک " وهی گوڵ با پکهئهرهوه

.رترین عاشقی خوداوهمونهببین به
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:می پنجهنامه
موو جارکھه
وهمهکهمن خۆم ڕووت دهکه

فرو بهخاک 
و مانگ پوولهپه

باران و ڕووبار
وزایینم و سهگهگوه

ورو ھهبروسکه
 تاو و گهخۆره

لم و با
پۆڵ و ماسیشه
رمکی گهیهڕوانن و دوای بزهکتری دهکانی یهچاوهله
وهکترییهنو ئامزی یهخزنهده

وانکو ئهمنیش وهئای خۆزگه
وهبینیهنو ئامزی تۆ دهوک خۆم لهموو شهھه

. ! .نامورادترین عاشقی خودا بینچ ئمهوا پده
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: مدووه

م بدهڕگه،گیانگوه
کانتییهیحانهڕهزووهنو ئارهبا بمه

نمهرخۆشبوونی زهنبوونی کات و سهودا وله
وهبنووسمه

کوڕنیمکانی رمینیهشهکانی خۆم و خۆزگهونهبا خه
مسم بکهکانی تۆدا ڕهنیاییهی تهنو بازنهله
ی تۆ وهوسی ڕووتبوونهنو فیردهله

کانی نیشتیمان وتاریکهقامهھاواری شه
کانی خۆم بکشمری سووتانهیکهپه

مکهزوو دهئاره
کانی تۆنگی چاوهڕهبه

یام وری خهنو ڕووبهسروشتکی ترله
نو بیناییم وهکی تر لدنیایه
.منگ بکهڕه،تۆم به وهیشتنهکی تر بۆ گهیهئاینده
گیانگوهم بدهڕگه

کانی خۆم نیاییهنو تهله
م نیشان بدهوسکت پی فیردهڕگه
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بدا نهم دنیایهی ئهخشهر نهسهلهکه
باوپدانیو ئاوهناسهھهلهپ

خۆمداکانی نو مردنهله
منیشان بدهکت پیهباخچه

بکاندا نهشتهھهی بهخشهنهلهکه
کانی ژیانخونچهپشکۆ و لهپاوپب له

یای من وکانی نو خهشینهنو ئاسمانهله
کانی تۆکانی نو فرمسکهرینهبهئۆقیانووسه

شقری عهکیشوه،نپی دهیهرک ھهکیشوه
گیان گوهم بهڕوانچاوه

منیش دم و 
وهمنمهنو تۆدا دهکانت لهمکۆهبنار مهله

کانمزرۆییهتامه/ کانم زووهئاره/ کانم وهشه
وهمهکهڕووت ڕووت ده

ی وهک ڕووتبوونهوه
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کانی تۆزرۆییهکان و تامهزووهکان و ئارهوهشه
نو تۆدا منیش دم و له

م کهمانگ دهسینگی ربهسه
خۆم و مندایم و خۆم و شیعر

مکهریبهغهتاوی نیشتیمانهھهک پ لهیهخۆم و باخچه
وهمنمهت دهکهماهله

و وهکانی نو ڕووتبوونهڕۆژئاوابوونه
کانی مردن وڕوون ڕوونهسپیده

ژمرمنیاییمان دهکانی نو تهرزهوه
نو تۆداله
کانی مانگۆهمکبنار مهله
نیاتهبه
نم و مهکانی تهتاکهینی ڕۆژهسبهله

بوومیکانی نو ئهڕووتهوهشه
.ڕوانمی خۆم دهی تۆ و ئایندهوهڕووتبوونه

2008فرانباری به
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وهندیلهبناری قهسروودک له

وهر لرهھه
وهشهرکهسهم چیایهبناری ئهله
فر و کانی بهنو چاوهله
ور وکانی ھهناسهھه
وهتاوهماکانی خۆرهسه

دوور دوور 
بند بند 
بوانن.. .وورد وورد

وهر لرهھه
وهشهرکهسهم چیایهبناری ئهله
فر و نيو نیگاکانی بهله

وهکانی باندهردهبگهڕۆحه
گوێ و پم دهسروودکم دته

وهشی بۆ ژیان کردۆتهرگ باوهمهلره
وهکردۆتهشی بۆ ئایندهژیان باوهلره
وهشی بۆ ئازادی کردۆتهباوهئایندهلره
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وهر لرهھه
وهشهرکهسهم چیایهبناری ئهله
فر و کانی بهنو چاوهله
وهتاوهکانی خۆرهرمهنو نیگا گهله

بینمنیشتیمانک ده
شت وھهکانی بهباخچهوزتر لهسه
نی خودا وکاشتهھهبهنگینتر لهڕه
ونکانی خهئۆقیانووسهرینتر لهبه

وهر لرهھه
وهوزهسهم نیشتیمانهبناری ئهله
انی بۆ ژیان دهرگ گۆرمه

دهژیان گۆرانی بۆ ئاینده
گۆرانی بۆ ئازادی دهئاینده
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وهر لرهھه
وهشهرکهسهم چیایهبناری ئهله
تاوکانی خۆرهی ئاسمانهزینهکهپه
وهکانی ئومدهپۆهر پشتی شهسهله
رگ و باکانی مهشهڕه

ننکانی تاریکی ڕاودهبرووسکه
،وهدووری دوورهله
وهی باران و تۆفانهھهم ڕهدهبه

گوێ و پم دهسروودکم دته
نیشتیمانیئره
یهپوولهکانی پهسپیهونهخه
نیشتیمانی ئره

یهوشهنه و گوڵ و وهباران و گیا و گه
نیشتیمانی ئره
یهسترهکانی ئهو ڕازهنهخهردهزه
کاتاو دهما بۆ خۆرهفر سهبههلر
کاڵ ژیان دهگهشق لهتاو عهخۆرهلره
دائاو دهکانی ئایندهژیان باخچهلره
کاگۆناکانی ئازادی ماچ دهئایندهلره
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وهر لرهھه
وهشهرکهسهم چیایهبناری ئهله
کانیڤاهنو کهله

وهنهرخودادایکبوون و بهمردن و له
خشین وی بانهزار باندهپنج ھه

ی سپی و پوولهزار پهشتا و دوو ھهد و ھهسه
نجا ملیۆن مرۆڤی ب نیشتیمانپه
فر کانی خاک و بهنو سروودهله
موو تکاھه

نن و دهکهھاوار ده

وهر لرهھه
وهشهرکهسهم چیایهبناری ئهله
وهوزهسهشتیمانهم نیشی ئهباوهله

)مریندهوهکهیهموومان بهھه(یان 
وهکهیهموومان بهیان ھه

وهکانمانهسپیهونهنو نیگای خهله
گۆرانی

و بۆ ژیان و بۆ ئاینده
.. !.وهینهتاوی ئازادی دهبۆ خۆره

2008ری ی فبریوه29
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شیعرووردیله

پخواسرگکیمهیناسهھه- 

بیرمایهله
دنیاوکی تاریک ھاتمهشهله
نھنیفرمسکی پ لهژوورکی چاو بهله
ناچاوم ھهمجار کهکهیه

ی نهخهردهزهچاوم به
وتخساری فانۆسک کهر ڕوسه
ی بزانم وهب ئهبه

؟ چیهنهخهردهڕووناکی و زه/ مانای 
یشتمگهدهکانیش تنهنھنیهھیچ له

وهو شهله
رگکی پخواسی مهناسهنو ھهله
دوای به

و کهتاریکهکانی ژوورهنھنیه
وکهر ڕووخساری فانۆسهکانی سهنهخهردهزه

انی کنھاییهنگی و تهڕووناکی نو بده
!ڕم گهخۆم دا ده
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ردهقه

ی دی تۆدا نو ئاونهڕۆژانک له
بینینیشتیمانکم ده

کانی شیعرباخچهپاوپ بوو له
ی دی شیعریشنو ئاونهله

بینینیشتیمانکم ده
ی تۆ کهبا ڤینۆسیهپاوپ بوو له

م ئستابه
یعرکانی دی تۆ و دی شنو ئاونهله

بینم نیشتیمانک ده
!رگی خۆم مهلهپاوپه
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شیعرریسبه

تارهسهتۆ له
ری بام بوویتنھا سبهته

ری سبهبووی به،ئستا
یاڵ و تاوی خهخۆره

وان و رگی سپی شهمه
!کانیشم ون و شیعرهری خهسبهبووی به
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مردن 
!نیایی تهلهکهیهگۆشه

نیاییته
!مردن لهکهیهگۆشه

ژیان
!و ھیچی تر کی ئیرۆسیهیهپیاسه

رفهسه
!زوو کانی ئارهنو قوویهلهفینه

شقعه
وهدایک ببمهر جارکی تر لهگهئه
بتوانمنگهڕه

!م شق بکهک بۆ عهیهپناسه
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بی مانگ میوانم دهوهو شهئه

بی مانگ میوانم دهوهو شهئه
نیاییمکانی تهی کاتژمرهناسهنو ھهله

ووهرهدهدمه
گیرسنمانی دادهکانی جوسهوڕهمۆمک بۆ نه

وهنووسمهبوون دهکانی ئاوتهتهئایه
وهو شهئه
وهمهکهس ناکهلهرگاده

کانی ڕووتهی ژنهوهپاڕانهگوێ له
مفۆنیاکانی ڕووبار ڕاناگرمسهنو الوک و

وهو شهئه
وهمهس ناکهکهرگا لهده

یانی تا به
کانی مانگمکۆهنو مهش و لهباوهله
!وهمنمهده
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وهڕانهگه

ڕوهبگهئاو  گوتی 
تۆ تاریکهم بکهماه

ڕوهبگهکان گوتیان ماسیه
کانی تۆ ب گۆرانیهشق بهعه
کی نیهایهمان
ڕوهبگهخت و با گوتیان دره

نیاییکانی تهنو بیابانهچیتر له
با ناگریتشهلوول و ڕهردهی گهرگهبه

ڕوهبگهدایکم گوتی 
سووتنهنیایی خۆت مهئاگری تهچیتر به

ئیتر منیش بیارم دا
ی ئاوکهنو ماهوهڕمهبگه

شتایهتا ھهبۆ ھه
وهودا بمنمهر لهھه

2008نیسانی 
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سپیخۆرئاوابوونکیدوایبگڕان

من لرەوە ھاتووم                                    
بنو خرەندە تاریککانی خۆرەتاو 

من لرەوە لدایک بووم 
وورکی تاریکی پ ل گومان ل نو ژ

من لرەوە یاخیم 
دوور ل چاوە سوزەکانی ئاو

ونم من لرەوە 
 پوولردەکانی پگب ناسھ دوور ل

من ھاتووم و ل نو گڕانکانم دا 
بدوای عشقک دا دەگڕم 

.عشق وەک خۆی
ل نو پاییزی ڕوانینکانم دا

بدوای جوانیک دا دەگڕم 
.ی وەک خۆیجوان

ل نو خون خۆلمشیکانم دا 
ب دوای مردنک دا دەگڕم 
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.مردن وەک خۆی
،من لرەوە ھاتووم

لنو کڤا ڕەنگاوڕەنگکانی عشق 
من لرەوە ل دایک بووم 

ل نو ژوورە بخووریکانی جوانی
من لرەوە سما دەکم                                        

ل نو تابۆی باخچکانی مردن 
من ھاتووم و 

بدوای سروشتک دا دەگڕم 
دەستکردی ھیچ خودایک نبت 

گ و گوڵ و ڕەنگکانی 
سما بۆ مستبوونکانی مرۆڤ بکن 

من ھاتووم و گرەکم چیتر 
ل فرمسککانی خالخالۆک ڕانمنم

ل یاخیبوونکانی مانگشو و 
نی شونم وورد نبموە ل ونبوونکا

 رەکممن ھاتووم و گ
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،فانۆسکانی نو مای خیام
داگیرسنموە ،بخووری نو دەالقی ئارەزووەکانم

من ھاتووم و چیتر ناموێ
ب سوکی شکاوەوە

خۆم بدەم دەست دەریاچ قووکانی قدەر
گرەکم توقی گردنی ھاوارەکانم 

وناکی تووڕ ھبدەم وستگای ڕل بردەم دەرگای پر
من ھاتووم و چیتر ناموێ 

ل نو دۆزەخکی تاریک                                
ب دیار مرگی کتبکانموە

وەکو باران 
بژم نو جۆگلکانی ئایت و الوککانی خورافیات

گرەکم چیتر
ل نو سدەفی بدەنگبوونی خاک و 

ەڕسبوونکانی بفر نمنموەل نو بشکی و
ھاتووم و 

م انی نو باخچی غریزەکانم گڕاوھموو شقام گیاییک
انکانی خون و خیاکانم بنو پارک و کناردەریا و باخ و بیاب

م گڕاو
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م سدەکانی نو ناوەوەی خۆم گڕاوشو و شوگار و وەرز و
مدایم گڕاوکوچ و کۆن و گڕەک و پدەشتکانی من

مچ و چاوە گشکانی دایکیشم گڕاوبنو خم سپیکانی نو پر
بنو ئوارە ڕۆمانسیکانی باران و 

موە شین شلریکانی ئاویش گڕاوش
مان سوورەکانی ئسترانیش ب نو دۆڵ ب دۆڵ و شاخ ب شاخ و ئاس

مگڕاو
ومکانیش گڕاداییب نو ئۆقیانووسی ئایت ب ئایتی کتب خو

 ماوییکانی فرۆید و ڕووخسارە خئیرۆسیی ونو خنب
م ۆ و فیگرەکانی ڤانکوخ یش گڕاومرۆڤ پتات خۆرەکانی نو تاب

نو کللسری ،بنو بست ب بستی کیشوەر و دەریا شھوەتاوییکی
مدا و کوخا و جالدەکانیش گڕاوپاشا و میر و گ

ئوەی بینیم،انکانم دال نو ھموو گڕ
ئاوەدانیکی گرمۆی سرخۆش و وەرزکی نامۆی خواوو و  

چند کرنڤاکی خوناوی و ھیچی تر
...ھیچ و ھیچ و ھیچ

شیعرکی چاوبخوماری نو کتبکانی عشقم نبینی ،نمبینی
.عشق وەک خۆی

بینی ڕوناکیکی نو پرستگ چراخانیکانی جوانیم ن،نمبینی
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.جوانی وەک خۆی
بزەیکی گرمی نو ھناس نوورانیکانی مردنم نبینی ،نمبینی

.مردن وەک خۆی
سروشت منی دەسخڕۆ برد ،جخار

لم ھاتنم پشیمانم                                           
ی پشوودانی من نیگج م گۆی زەوییئ

ی من نیئم ئاسمان جگی فینکان
کانی من نیلمی باسکگج یم دەریاچئ

دەڕۆم و ماندوو تر لجاران
بدوای جیھانکی تردا دەگڕم                                            

ک پاوپ ب ل ڕووبرەکانی خون
ب دوای ئو وەرزان دا دەگڕم 

ک پاوپن ل ڕوانین دۆلفینیکانی ئاو
وای ئو بھشتدا دەگڕم بد

ک پاوپە ل خۆرئاوابوون سپیکانی خۆشویستی 
،بم بخشن ئمجارەیان

خۆم ب حیکمتی گم ب ئاگاییکانم ناسپرم
ب دوعای نوڕەس النوازەکان و شپۆ خوتووەکان سما ناکم

رەکممجارەیان گدەڕۆم و ئ
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شادومانیکانی عشق بگم ب گزنگی سر ڕوخساری شالوورە 
.عشق وەک خۆی

رەکممجارەیان گدەڕۆم و ئ
ب بروسک و ھورە سپی پایزیکانی نو ئاسمانی جوانی بگم

.جوانی وەک خۆی
 رەکممجارەیان گدەڕۆم و ئ

ب دارستان پ ل دار زەیتوونی سوز سوزەکانی مردن بگم
.مردن وەک خۆی

،نکانم دال نو سفر و گڕا
میوەجاتی ھموو باغاتکم خوارد

ھموو بیابانک و دڕکالنکم بی
لوولم خوندەوەموو دیوان ئفسانییکانی گردهھ

وەک ئشقیایکی سرشت ب ھموو زمانک گۆرانیم گوت
ب نو شقامی ھموو ئوارانک دا پیاسم کرد 

موو شنبایک کردھموو جۆرە شڕابکم ھدا و سمام بۆ ھ
بووم ب ھمبانی ھموو ھیوایک
بووم ب بارانی ھموو بھشتک
بووم ب شاسواری ھموو شاژنک

بووم ب ئاگری ھموو ئافاتک                    
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ل نو سفر و
،گڕانکانم دا

ل ھموو کانیک قوم ئاوکم خواردەوە
ڕۆژم کردەوەل شوژوانی ھموو کچک 

لژر سبری ھموو درەختک سرخوکم شکاند
ب ھموو ڕەنگک نیگاری ئومدەکانی خۆمم ڕەنگ کرد 

ئوپڕی سنوور و تخوبکانی ونبوونم بی
بووم ب خخالی ھموو خولیایک
بووم ب پاوانی ھموو پدەشتک 
بووم ب کانیاوی ھموو کۆسارک

وو ڕازکبووم ب ڕازیانی ھرھم
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،ل ڕگادا
ل نو سفر و گڕانکانم دا

ئو گیانم بینی 
گوڕ گوڕ دەبوون گردانی گردنی گومان

ئو پڕەسلکانم بینی 
پڕ پڕ پڕی کتب پیرۆزەکانیان بۆم ھدەدایوە 

ییان بۆم دەخوندەوە )ھیچ(ھیچترین چیرۆککانی 
...ھیچ و ھیچ و ھیچ

وو سفر و گڕانکانم دا                                 ل نو ھم
،شمشاکم ندۆزییوە

پ ب گرووم سمفۆنیای عشقکی پ بژەنم
عشق وەک خۆی

مروارییکانی جوان بن ،دەریایکم ندۆزییوە
جوانی وەک خۆی

گوکانی ھندە سپی بن،باخچیکم ندۆزییوە
ژاوەکانی مردنبچمنوە بۆ سپیترین ک

!مردن وەک خۆی 

2008ئایاری 
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خ دادۆزهوک لهشه

)1(
یرانهفهو سهرک لهفهسه
ڕامگهدوای خۆمدا دهبه

خۆم ون ببوومخۆم له
کانم ل ون ببوونونهخه

مندایم ل ون ببوو
ڕام گهدوای خۆم و مندایم دهبه
رسیما و کانی سهنهخهردهدوای زهبه

شقکانی عهفنکهوشه
نو ونبوونی له

کانم داونهخۆم و مندایم و خه
ردا داخرابووسههکانم بپندراوهچهریزهرگای غهده
کانم بئاگاییهستهکانی ھهرهنجهپه
وهکرانهدهنا بوو نهنگیان ھههژ

مکردی دهھنده
ی خۆموهکانی ناوهپوولهتوانی گوڵ و پهمدهنه
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وهبھنمهقسهوه
نو خۆم داخۆم له
رش و بو بوومنگی پهڕهکی نامۆ و پ لهتابۆیه
نو خۆمداخۆم له

ساو بوومپهکاتژمرکی حه
نمهکانی زهو ئۆقیانووسهنله

ردان بوومرگهمانگکی سه
وکانی شهنو بیابانهله

خاچکی داتاشراو بووم
نووسکانی چارهد دیوارهقهبه
ڕام و گهده
کانموهنو شهله

بوو بۆ بینینمۆمکم پ نه
بوو بۆ گۆرانیو ئاوازکم پ نهوشه
ڕام و ببوومگهده
تاریکنیشتمانکی به
قام و ڕگاوبانکی تاریکک و شهڕهگه

ناخم،مستهجه،ڕۆحم
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ڕووناکینامۆ بوون به
ڕام و ببوومگهده
رکی بناونیشانکیشوهبه
وتووکی خهیهریاچهدهبه
سروشتکی یاخی به
ڕامگهڕام و دهگهڕام و دهگهده

وهنو گۆڕستانک دا بینیهخۆم له
نکی تاریک تاریکگۆڕستا

رێوندهله
مردووییکان بهمرۆڤه
گووتکرد و گۆرانیان دهیان دهپیاسه

ڕۆیشتنمردوویی دهریا بهکانی دهپۆهشه
فین مردوویی دهکان بهبانده

کردکانی گیای ماچ دهمکهمردوویی مهباران به
کان مردوو بوونموو شتهھه
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کان ڕووباره،کاندهسه،کانرزهوه،کانکاتژمره
کانقامهشه،کانباخچه

وداله
دا تاریکهم گۆڕستانهنو ئهله

وهمندای خۆمم دۆزییه
کان بووکی مردووهڕهنو ماکی تاریکی نوگهله
،مبه

ڕام گهدوای خۆمدا ی بهھنده
وهدۆزییهخۆمم نه

ڕامدوای ڕووناکی دا گهی بهھنده
وهدۆزییهڕووناکیم نه

ڕامدوای زمانک دا گهی بهھنده
مکان دا بکهڵ خۆم و مردووهگهلهتا قسه

کم یهھیچ وشه
!وهدۆزییهنه،وهدۆزییهنه،وهدۆزییهنه
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)2(
ی رانهفهو سهرک لهفهسه
ڕامگهدوای خۆمدا دهبه

خۆم ون ببوومخۆم له
وکیان شه

خکانی دۆزهدوڕگهوتهڕمکه
کو ئاگروه
کانی ڕووناکیداقامهنو شهله

کردم دهکپه
 لی ڕاکشامگهپرکی پ لهژر کهله

و جوانژنکی ناسکۆه
تاوکانی ھهییهبسهمامهک نهوه
ی کهشتیهھهبهک سروشتهوه

کانی خودااوهنو چ
منو جگاکهخۆی خزانده

کان و چاوهم لهھه
ستادهکانی ڕۆحم ھهکانیهکان و لهنجهپهله

فر بهکانی پ بوون لهماچه
وهکردهگۆنا و دڵ و سیماکانمی فنک ده
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ژر ئاسمانکی شینی ئاوریشمینی له
ڵگهله
ڤینیمفۆنیاکانی ئهکان و سهنگهڕه

یانیتا به
یشالمرم دهرم نهنه
رمرم نهالم و نهیشده

خی خۆیکانی نو دۆزهرزهچیۆکی وه
وهگامهبۆ ده

ئاوزانم ببوو،رمرم نهیشالم و نهده
فر و گهک ئاوزانبوونی بهوه

ئاوزانم ببوو
کی شین شینشخهمهم ببوو بهستهموو جهھه
ماچ به
هودایهکانمی دهکانم و پرسیارهمی ڕوانینهوه
ماچ به

کردکانم دهکانی نو چاوهرانیهمای بۆ نیگهسه
یرانیانهو پرسیار و نیگهئه
رشت و ونیی خودکی سهو ڕۆح و ونهستهجه
کردسم دهڕه
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ی نامۆ بوون و پرسیارانهئه
کانی کات و تخوبهبه
وکانی شهڕۆشناییهکتبهبه
ونکانی خهیهیئاونهرگی کۆنهمهبه
ی پاوپبوونو پرسیارانهئه
دوای خودکی ونڕان بهر و گهفهسهله

پاوپ بوون 
کانی ئاوستبوونهمهله

کانی خۆکوشتنوهشهمای مانگهسهله 
ماچ ماچ ماچ ماچ ماچ 

خکی چ دۆزهوهئه
ی خودا ؟ئهڤینی و سیحراوییهئیرۆسی و ئه

کانم و فینهوهدایکبوونهوداکانی لهمهکه
بارانکات لهپ ده

ی خودا ؟ئهمککی لیمۆییهمهچ جووتهوهئه
کانی ڕۆحم و مارهدهکه

لیککات لهمم پ دهنو ده



51 

لیک لیک لیک لیک لیک
ودوامهمن له

ک خودکی ون و یاخی وه
روداسهک عاشقکی سهوه

ی ژووانجگهشتیش بهھهو بهمام م بهکهخ دهدۆزه
وهو شهر ئهھه
یھشتیانی نهی تابهژنهو شۆخهئه

شرکهک چبۆ یه
وخهکانم بچتهاوهچ
ڕۆیشتنر لهبه
کانی خۆی نهخهردهزه
کی ووردیلهند ماسیهک چهوه
مم نو لیکی نو دهله

و ناسهنو نیشتیمانی ھهکانی لهماچه
نوکانی لههمکمه

.. ! .جھشت،نیاییمکانی تهباخچه

2008ئایاری 
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ردکانی بهنیگاره

)1(
م و زین مه

ردبهلههکتبک
رد و مژووی به

ردینمان کانی چارخی بهمرۆڤه
وهگتهبۆ ده

)2(
دیسۆن ئه
ھات دهنهرد ھهکانی بهجوانیهوی بهچا

کانی ردینهچرا بهبۆیه
ردی و ڕۆحی بهخچهنو ماڵ و با

وهکوژانده
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)3(
پیکاسۆ 

ریقا بووفهکانی ئهردینیهبهخشهعاشقی نه
می بیستهدهنیگارکشی سهتاقهبوو بهبۆیه

4
مارکس

سووفک بوو یلهفه
وهنووسیهردی دهکانی بهفرمسکههمیشھه

مردکهبۆیه
)یتھایگه(گۆرستانی له
رد بۆ دروست کرد بهرکیان لهیکهپه
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)5(
خوداکانی یۆنان
سرسیسهدوای مردنی نه

ردبهموویان بوون بهک ھهدوای یهکبهیه

)6(
شتھهکانی بهردینیهبهمرۆڤه

یان فنک بووڕ و ڕۆحدیان ته
نگهنگا و ڕهیان ڕهستهجه
کانی نو ئاوردهک بهوه

)7(
کانی میسرھرامهئه

نیگارکن پاوپنهکۆمه
ردمربوونی بهنهکانی بهکۆدهله
کان بووردینیهبهخودایهکک لهی یهقسهوهئه
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)8(
بوور ھهوتسهزوحاک ماری حهر لهبه

دان قووت دهمرۆڤیا
ش مهردهم سهکانی ئهوتهشکهئهله

یهر ھهماری دووسه
و وهمنهچهمیان دهردهبهکان لهمرۆڤه

!رد بهبن بهده

)9(
بتھۆڤن 
ردمای بهبۆ سه

نیژهمۆسیقای ده
.ردمژووی بهشک لهبهبوو بهبۆیه
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)10(
میکیاڤیلی

کانردینیهبهر شمشرهسهله
ڕ و کانی شهبیردۆزه

.سم کردڕی ڕهماناکانی شه

)11(
گالیلۆش

وهردینهلیسکۆبکی بهتهبه
یوهکانی سووڕانهبازنهله
وی و خۆر و مانگ وزه
.ڕوانیکانی تری دهسترهموو ئهھه
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)12(
ردکانی بهژنه،منیش

شقیان کردمعهفره
رد هکانی بمکهمه

شیعریان کردمفره
ردکانی بهتاڤگه
گۆرانیان کردمفره
ردکانی بهمههقه

!یاخیبوونیان کردم فره

)13(
ردکانی بهنو الوکهله،یشمن

بینمڕابووردووی خۆم ده
نو ڕابووردووی خۆم له
بینمرد دهکانی بهنهخهردهزه
ردیشکانی بهنهخهردهنو زهله
!بینم دنی خۆم دهمر
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4

یمانهودهئه
راق ومهبت لهدم پ ده

شقکانی عهریاچهیی دهریناد بهقهبه
ک نابینمهیھیچ ترووسکای

)چیخۆف(کو م وهکهزدهحه
مردین بکهسپکی بهبۆ ئهقسه

کانی فرمسکیشمرزهنو وهله
.بواسمهکان ھردینیهبهکۆرهخۆم به
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)15(
میشهمن ھه

بینم دهوهوڕۆژهون بهخه
کان ردینیهبهرستگهنو پهوهڕمهبگه
شق کانی عهرهیکهدیار پهبه

وهستینهماکانمان دابهسه
ینبدهویستی ھهکانی خۆشهڕابیهشهھایی پکهڕهبه
ودار لهھه
انی ژیان و کجیهفسهنهبهجوانیهله
!ردیش ڕابمنین کانی بهھا پیرۆزهبهله

2008یرانی حوزه
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ردان داڕاستی مانگی جۆزهناوهوک لهشه

وکی تاریکشه
کانی انیهترقهک تاریکهوه

کانی خوداخیهدۆزهھمهنو وه
وکی درژ شه
ریاکان و ک زهوه

نفاکانی مهھاتهڕگا ھات و نه
وکی یاخی شه
باشهکانی ڕهخۆکوژیهک یاخیبوونهوه

وکی بباکشه
رکانی سبهریهسمهئهک بباکیهوه

یبریندارانهوهو شهوک لهشه
وخهکانی ناچتهک چاوهیهمانگ بۆ چرکهکه
کانیان ناتروکنننھا جارک چاوهکان بۆ تهسترهئه
وهزیکر کردن دانامرکتهور لهھه

چێ کانی دهسروودهناسهک ھهیهبهبرووسکه
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وکی بئاگا شه
ونبوونیرخۆشبوونی کات و لهسهمردنی تیشک و لهله

کانی مشووهچاوهخبوونیلهوزایی وسه
کانی شیعرسپیهفهدهڕانی سهگهشھهڕهله

یوانهو شهوک لهشه
کی بمانا ویهھاوکشهبتهشق دهعه

ش وسپیبستراکتی ڕهنیگارکی ئهبتهژیان ده
 ودارکی ب گهپیرهبنهکان دهرزهوه

باوهمدهک بهیهمووچهڕهپهبتهڕووناکی ده
وهتهکانمان بۆ دهسیهبهعهگۆرانیه

یوانهو شهوک لهشه
ووهکانی خۆی نانووستهریهوهو چیتر یادهشهمانگه

کشرگ ڕادهی مهنو بشکهله
یوانهو شهوک لهشه

جنسی من نیت لــم چیتر تۆ لهوهدوورکه/  ئاگر پم ده
ست نابمنیگاکانی تۆ مهبهچیتر/  فر پم دهبه
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رسینگم کانی سهنامۆییهرابهسهکانی تۆ لهپیاسه/  قام پم دهشه
چنده
یوانهو شهوک لهشه
رگ کانی مهنیشت ماهتهکانی دایکم لهسپیهون و وڕنهخه
ندهدهکانیان ھهشماهڕه
دا وهم شهله

کتری چووت نابن یهڵ گهچیتر باران و گیا له
نن یهکانی عاشقان ناگهپ نھنیهنامه/ کان سهوڕهچیتر نه
کتب و شمشاڵ ین لهکانمان پ ناکهی ژوورهالقهچیتر ده

بن کان دهی مرۆڤهوانهو شهوک لهشه
کانی گوناه و سک و سۆرهکهنافوورهبه

دار و ی باستهجهب بهی من دهستهی جهنیوه
ی ستهجهب بهی تریشم دهکهنیوه

کانییهنهنگ خهڕهرییهکۆچهکچۆه
وتریشقهورهھهب بهی دهئاسمان نیوه

تۆز و غوبارب بهی تری دهکهنیوه
م و ھهبن بهیان دهریاکان نیوهزه

شپووش و پهبتهی تریان دهکهنیوه
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ی انهوو شهوک لهشه
دوم و زمانی ئاگر دهمن به

کاننهھریمهزمانی ئهباش به
دوێ و رگ دهزمانی مهلم به

کان زمانی فریشتهلیش بهلووردهگه
دوێ و مش دهزمانی خۆهبهمانجهکه
زمانی تاریکی شقیش بهعه
ی وانهو شهوک لهشه

نوکانیان لهنگهتاو ڕهکانی ھهباخچه
بنخسیر دهکانی بیابان یهکۆنه

زینهکهکانی پهنو کگهدانی بهکانی ئاوهختهدره
بن رخۆش دهکانیان سهگه

کان قامهی شهر شۆستهسهڕووتی لهکان بهفرهکلۆ به
وهمننهده
شتیشھهکانی بهڕازاوهکانی نو کۆشکهشۆخهژنه
کانی نائومدی ووهپری دارچرژر کهله

ندهشار دهخۆیان حه
ی بدارانهوهو شهوک لهشه
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بدار بدار 
کانی مانگناسهک ڕۆحی من و ھهوه
قامی شهستهکانی ڕووبار و جهک چاوهوه
موومانھهوهو شهئه

کی بدار بووینیهسمۆره
نو دارستانکی بدارداله
موومان ھه
گومان ووا پ بووین لهی حهکهبدارهنیهک کچوه
تاوانمیش پ بووین لهکای ئادهکارزماییهک کوڕنیهوه
ساویلکانه. .داوهم شهله

رشانی خۆمانمان کوشت کانی سهتهفریش
کانی خۆمانمان سپیهونهیاڵ و خهکانی نو خهبخووره
وهکوژانده

وهڕ کردهخون تهنمان بهمهتهکانیتووهوشکھهزهرهمه
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ی وانهو شهوک لهشه
کان و داستان و کان و ڕۆمانهموو چیۆکهھه
کانرھاتهسهو بهفسانهئه
ھات و دابان و مردن کۆتاییان دهبه
کان س و ورانبوونهرهنگ و ھهکان و کۆچ و جهموو ئافاتهھه
وهبوونهدهارهک دووبدوای یهک بهیه
کان و دۆڵ و هکۆمهبهکان و گۆڕهموو گۆڕستانهھه
کانیشند و چاهرهخه

وهبوونهرینتر دهرینتر و بهکانیان بهڕووباره
و رکی نابینادهکی بورکانی و قهرکی خوناوی و کیشوهمژوویهئای که
.. !.وهم شهکی بریندار بوو ئهتیهخۆرھه

2008ردانی جۆزه
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ونبوون

کاتک ئاو 
بون دهری خۆیدا نو سبهله
ت رائهکانی بهپوولهپه
ڕنگهک دا دهیهرستگهدوای پهبه

ودا تا له
ر خودای جوانی رامبهبهله

!بخونن و دوعاکانیانوهمنهبچه

کاتک مانگ 
بکانی خۆیدا وون دهنو ڕووناکیهله
ت رائهکانی بهسپیهورهھه
خت کانی درهنگهبدهقامهنو شهڕژنهده

کشنبوون دهنیگارک بۆ ئاوته
تاو کاتک خۆره

ب کانی خۆیدا وون دهوهنو شهله
کانی مژوو شینهکاتژمره
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کانی ئاگرنھاییهتهکۆنهنو باله
ی برووسکهوهدایکبوونهمۆمک بۆ له

!گیرسنن داده
لوول ردهکاتک گه

ب کانی لم دا وون دهتاریکهنو کۆنهله
ترائهکانی بهبانده

فر کانی بهندهبهشووشهوتهشکهنو ئهله
ووهمننهده

هکانی گونارزهسروودک بۆ پشکۆی وه
!وهنووسنهده

كاتک منیش
بمتم وون دهکانی غوربهپاییزیهیاهنو خهله

نیشتیمانک
ریوهکانی یادهتیهرائهبهپۆهشهپ له

شقکانی عهییهمهژاوه پهنو کهله
باران و کات لهکانم پ دهونهدت و خه
! ماچ کات لهڕۆحم پ ده
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ماچ
:مکهشی یهبه

گیانگوه
شق و جوانیندی عهی خوداوهئه
ی کهنھانیهپهساتهی چرکهئه

مالن و سلهکانی ژوان و دهپرهژر که
ڕامووسانی 

ی کهزینیهی ڕووخسارهئه
دانیکان و ئاوهڕی ئومدهپهردهزه
یکهزوودهرچۆنک ئارهھه

ی توانی ماچم بکهتۆ ده
یوکاتانهئه

وهمهکهخۆکوشتن و مردنم دهبیر له
یوکاتانهن ئهیا
ومڵ تۆدا بخهگهوت لهمهده
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ی مانهو دهیان ئه
کانی خۆمدا جووت بم رانیهڵ نیگهگهوت لهمهده
رکاتک  ھهله
ی هکزوو دهرچۆنک ئارهھه

ی توانی ماچم بکهتۆ ده
بنار دیوانی شیعرکم له
کانم ونهباکۆنکی خهله
ریموهکۆنکی یادهله
یامئاقارکی خهله
موهدایکبوونهکی لهنو تابۆیهله
موهکی ژیانهیهنو باخچهله
موهستانهپۆکی ھهر پشتی شهسهله
ر شونک ھهله
ی کهزوودهک ئارهنر چۆھه

ی توانی ماچم بکهتۆ ده
ی کهماندوهمن ڕبواره

کانی تۆم مکۆهنو مه
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وسی ی فیردهکهخوداییهمن موریده
کانی تۆم نو چاوه
ی ئۆقیانووسی کهئاوییهسوارهمن شۆڕه

کانی تۆمنو فرمسکه
کانی ڕواسییهرهچووزهو ختووکهمن تاسه

وجکانی تۆموهگای شهن
ی کهزوودهرچۆنک ئارهھه

یتوانی ماچم بکهتۆ ده
یوکاتانهئه

گرممفۆنیای کچنی تۆ ڕادهسهگوێ له
نرم یلک بۆ دهیان کوڕنی خۆمت به ئیمه

ی مهو دهیان ئه
ی گوڵ وهنو نیگاری ڕووتبوونهله

نووسم کت بۆ دهیهنامه
یان 

ندیهزایهر شیعرهسهوهڕیمهگهده
کانم کراوهواو نهته

یرانهحهوسهمهو دهیان ئه
ستست مهو مهرچنهسه
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ی ماچ دا ناگهگا و پهنو قیبلهله
یکهڕووتهقدارهونهڕهستهچهله

منم تۆی عاشقم ڕاده
،رکاتکھهله
یکهزوودهرچۆنک ئارهھه

.یهتوانی ماچم بکتۆ ده
مردیشم ی کهوکاتانهئه

ی شیعرکهئاوریشمیهلبوومهنو ئهچ له
کانی گیافنکهقامهنو شهچ له
شتھهکانی بهنو تیاترۆخانهچ له
وننو میترۆکانی خهچ له

وهک منت بینیهر جگایهھهله
ما کردنمستبوون و سهکاتی مهله

کردنم غرۆبوون و پیاسهکاتی نیان له
ر شونکھهرکاتک لهھهله
ی کهزوودهرچۆنک ئارهھه

ی توانی ماچم بکهتۆ ده
تۆ ڤینۆسی و 

کانی تۆم رسامی جوانیهمن سه
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یت و فرۆدیتهئه
ویستی تۆم رسامی خۆشهمن سه

تۆ سروشتی و 
کانی تۆمنگهرسامی ڕهمن سه

تۆ بارانی و 
تۆم تیرسامی ڕۆمانسیهمن سه

گوم رپشک بهتۆ خۆت سه
یت کهدهزوورچۆنک ئارهھه

.ی توانی ماچم بکهتۆ ده
ی وکاتانهئه
بمت دهی ئاگردا ڕهکهھمیهوهنو ئاسمانهبه

یکهسۆزهبهھاژهیان گوێ له
گرم ی تۆ ڕادهکهسیحراویهنگهڕه

کانداسوورهوههنو شیان له
وهمنمهکانی پاییز دهقالیهپرتهژاوهنو کهله

نیاییمکانی تهمرهنو کاتژیان له
وهخونمهنگی دهکانی بدهکتبه
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رکاتکھهله
یت و رگای دم بدهدهتوانی لهتۆ ده

ی کهزوو دهنک ئارهرجۆھه
ی توانی ماچم بکهتۆ ده

ی وکاتانهئه
هوبنهکان لم جیا دهرزهوه

تاوکانی ھهمشیهخۆهوشه
نو گومان وچیتر له

کانی مندارابیهسهیاهخه
وهنامننه

ھارکانی بهرزهتهنهیان ڕژ
میلۆدی گوێ له

و ئوارانی من ڕاناگرنمهده
ردهکانی قهخۆرنشینه

وهخوننهکانی لکدابانم بۆ دهچیۆکه
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خونیی بهوانهو شهیان ئه
ڤینی کانی ئهسترهنو ڕۆحی ئه

کانی خۆم یاخیبووهپی تریفهناوله
مکهسوور سوور ده

کانی جوانیچرای موعجیزهی بهمانهو دهیان ئه
ڕمگهشق دا دهکانی عهوزهسهوسهدوای فیردهبه
رشونکھهرکاتک لهھهله

گومرپشک بهتۆ خۆت سه
یکهزوودهارهرچۆنک ئھه

! ی توانی ماچم بکهتۆ ده

2008ڕیپووشپه
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ماچ

مشی دووهبه

گیان گوه
ی مانهو دهئه
کانی ئاووتهشکهنو ئهله

بانی و جوانی خودای میھره
وهخوارهتهنرشقم بۆ دهکانی عهتهئایه

و رهتۆش وه
کانتهی ئایهوهدوای خوندنه

ی شیعرکهرماهر بهسهلهھیدانهزا
م بهما ڕابکش و ئاوتهگهله
م بهی نیگاکانم ڕابمن و ئاوتهوهڕووتبوونهله
م بهکانی لوم ڕابمن و ئاوتهمای گوهسهرمهنهله
زرۆییم ڕی تامهوپهمنیش تا ئهتاکوم بهوتهئا

! م موو شونکت ماچ بکهھه
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ییانیهبهوئه
بمی با دهشکۆفهڵ بهتکه

وهرهتم بۆ بکهکهی ژوورهرهنجهدم و په
یکهییهنهخهنگهڕهڵ بهدم و تکه

بمقژی خاوت ده
بمت دهکهنگی ژرکراس و ستیانهڕهڵ بهتکه

می خوداریهمهبهببهتۆش 
کو تیشکتاکو منیش وه

ندیت ی زایههنو جۆگهبه
وهنو ڕۆحی ڕووتتهو بمهستهنو جهبمه

ماسهزووت بھنمهکانی ئارهفریشته
دامهم دهر لهتۆش ھه

تکهژرکراس و ستیانه
بابهخشهببه

ودار لهگوم منیش ھه
نو تۆدا نو ڕۆح و لهنو جگاو لهله
وهمنمهده
زرۆییم ڕی تامهوپهو تا ئهوهمنمهده

وهلسمهت دهستهموو جهم و ھهکهماچت ده
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گیانگوه
بت ی منت ل وون دهرزانهو وهئه

دوامڕێ بهبگه
ومکوێ بت من لهھار لهی بهینهمی

ومکوێ بت من لهنیشتیمان له
وم کوێ بت من لهم لههقه

ومکوێ بت من لهیاخیبوون له
ومکوێ بت من لهشق لهعه
دوامڕێ بهبگه

ونیمکوێ بت من لهبیابان له
ونیمکوبن من لهرای پاشاکان لهکۆشک و سه

ونیمکوبت من لهشت لهھهبه
ونیمکوبت من لهت لهغوربه

ونیموبت من لهکند لهماوهزه
نجیرکیدارھهژر پیرهم لهمن لرانه

کانی پاییزشقنشینهعهکهڕهگه
ڕاکشاومرکانی سبهریهسمهئهنو چاوهله

ڕوانی تۆداچاوهم لهمن لرانه
وهنووسمهکانی مانگ دهماسۆشیهمهخه
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ڕوانی تۆداچاوهله
بمی خاک دهکانمۆشیهخانگهڕهڵ بهتکه

کما ڕابکشتهو لهرهتۆش وه
کانی ڕۆحم بهبرینهڵ بهتکه

تاکو منیش 
کانی ئاوزانبوونندهتا ترۆپکی دو

وهکانتهبنی پیهله
!م رت ماچت بکهوقی سهتا ته

کویت گوی من ؟تۆ لهوهئه
ر کوبیت ھهله
وگارک ر شهناری ھهکهله
رک ر کیشوهدی ھهبن پرله
کیهر کازیوهی ھهژاوهنو کهله
کانی تۆیهمهڕووباری خهوهئه
بنت دهنو مندا ڕهبه
کانی تۆیهنگی ماچ و لوهڕهوهئه

نکهنگ دهکانی من ڕهچاوه
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شقی تۆیهکانی عهیاخیبووهپۆهنیگای شهوهئه
وهنهنخوی من دهئاینده

کانی تۆیهتاریک و ب چراکانی نو نائومدیهدهسهوهئه
وهبنهدهکانی مندا دووبارهنیاییهنو تهله
کانی تۆیهرگی من و ونبوونهتابۆی مهوهئه
ونکهردهشق دهمشی عهنو خۆهله

م من لرانه
کانی دونتی ماچهتگهوهنو خهله
چاوڕوانی تۆداله
مکهڵ مانگ دا دهگهق لهشعه
ڕوانی تۆدا چاوهله
ڕووناکیرک لهیکهپهبم بهده
ختدرهرک لهیکهپهبم بهده
!ماچ رک لهیکهپهبم بهده

2008مووزی ته
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ڕوانمکانی ئاو دهچاوهمن ئیتر به

ودوا مهمن له
یاڵ و نو خهله 
کانم دا شیعرییهو نیگارهو وشهنو ووڕنهله
ڕوانمکانی ئاو دهچاوهبه
بادانه

مبیر بکهی منداکی نیشتیمانم لهنجهسووتانی په
،بادانه

راسانک ،ھاوارک،پۆکشه
گریانکی ،ژانک
م بیر بکهکانی نیشتیمانم لهبرسیهمرۆڤه

،بادانه
کی نگیهدته،مردنک،ونبوونک

مبیر بکهعاشقانی نیشتیمانم له
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،بادانه
ک یهپوولهرخۆشبوونی پهسه

کیهبھۆشبوونی بانده
کی نیشتیمانمختی درهڕانی گهگهشھهڕه
مبیر بکهله
،بادانه

کیهناسهھه،کیهچرپه
ر ڕووخساریکی سهیهبزه
قامکی پاییز و شه
مبیر بکهکانی تری نیشتیمانم لهرزهوه
رامۆشکراویکی فهماسیه،بادانه

کی نیشتیمانم یهریاچهم و ڕووبار و دهنو خه
مبیر بکهله
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،بادانه
یوانهو شهوک لهشه
وهکاتهکوشتن دهخۆمانگ بیر لهکه
،یان

ی تاریکانهو کۆنهکۆنک له
ی کهبریناوییهنو ڕۆحه

یو ژنانهئه
مبیر بکهله،کانی خۆ سووتاندنچرکهر لهبه
،بادانه

یو تابۆیانهک لهتابۆیه
ت و فۆبیایفرهخون و نه

یکهفریناویهنو نیگا و سیما به
مبیر بکهله،کانیابانهکانی نو م و بمرۆڤه
ودوامهمن له

کانم داڕانهر و گهفهو سهنو پیاسهله
ڕوانم کانی ئاو دهچاوهبه
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،بادانه
ن دامهزهمن لهفرانبارک دیار نهبه

سروشت داک بمرت لهیهباخچه
نگک بریندار بتڕه
کانی جوانی دارهنو ڕووبهله
،ابادنه

وهمۆمک بکوژته
کانی نو ژوورهله

زیکر وتکئان و جووتبووندا 
،بادانه
کیهونه،رفکحه

وهبسته
شق داکانی عهشیعرییهنو دیوانهله
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،بادانه
کانسهقنهو قهباران و تاڤگه

گیاکانفر و خاک و بنجهبه
کانی خۆیانیان ھمیهوهگۆرانی و ویقاره

وهبیربچته
،بادانه

کھالیهبی و شهشۆڕه
و ڕواسکیحانهڕه

نکوسهر و سهوبهسنه
ی خۆیانیان کهتیهڕۆژھهو عیشوهنجهناز و له
وهبیربچته

،بادانه
ک یهنگی سپدهبده

کیهخنکانی ئواره
وکشهنگهستبوونی درهمه
کانی کاتژمرهی نو بازنهوت لهکهرنهده

.تداکانی غوربهنو ژووره
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،بادانه
و سترهکانی ئهمارهنگبوونی خونی نو دهبه

لوولردهتی گهکهملهکانی نو مهختبوونی گۆڕستانهبدره
ی مۆمی وهنو توانهله

ونم دا مانبگرندایکبوونی شهکانی لهوهنو شه
،بادانه
کانی رانیهگهک نییهپوولهپه

باخک ی گوهشکۆفه
وهناستهنه

رباودانیشت بیستانکی سهتهڕبوارک به
تبب وڕه

مشبوونی خۆهبهئاوڕک له
وهداتهن نهمهکانی زهڕوبای کۆترهپه
،بادانه

ریا کانی دهواووهخهپۆهشه
کانی بارچووهلهتیشکهژانهچیتر گوێ له

گرنتاو ڕانهھه
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،بادانه
کانرهیتی کیشوهی نو دارمهرزهلهبوومه

ھارکانی بهنمهگهڕانی گوهگهردھهڵ زهگهله
.ن کهکتری نهیهسوک له

ڕوانمکانی ئاو دهچاوهمن به
یو پیاهی کاسهمانهو دهئه
ویستیمانشق و خۆشهڕابی عهشه

کانی ییهمهپهتهسرهحهب لهپده
کانی یار رمهگهمکۆهبنار مه
ی کهرخۆشهسهوهشهمانگه

ی ئاگر کهقورمزیهرلوهسه
کانی شونی ماچه

.وهناناسته،ورکانی ھهناریهھهگوه
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ی رانهحهو سهئه
کانی ڕهتهریزهی غهبوخچه
کانی یاررمههگمکۆهبنار مه

وهناکرنه،کانئیرۆسیهڕی ئاونهپهردهنو زهله
یوانهو شهئه

شق کانی عهتهئایه
شمای جلیسی ژر ڕهنو مهله

وهناخوندرنه،کانی یاررمهگهمکۆهبنار مه
ی فنکانهڕۆیهنوهو دوایئه

کانی ھارییهبهکانیه
کانی یار مهرگهمکۆهبنار مه

نوس و نگیان دهده
کانیتنووهشتهگۆرانی بۆ پده

ی کهقاربووهقارشهشهستهجه
وهنو ڕۆحی من نانه

ڕوانمکانی ئاو دهچاوهمن ئیتر به



88

،بادانه
شقکانی عهشینهبایهشنه

نبیرم بکهتدا لهنو باکۆنی غوربهله
نووسیشکانی چارهریهکۆچهکۆره

گرنم نهرپشتی خۆیان ھهسهله
کانی سپیهمهو خهرهبه

کانی نیشتیمانم رمهگهمکۆهبنار مه
.. !.وهنهمبهنه

2008تای ئۆگستی رهسه
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لسر جستی ڕووتت ل خاچم دە

ب ونی ھتاو 
گا سپیکانی بفر                    پم ل نی

ب ونی ئاگر
پم ل نیگا گرمکانی عشق 

 رکبژنیگاکانم گو
ل چاوانت بمھوە

،ل نو دتا
مای خۆرم پنیشان دە 

ل نو وەرزی سھۆبندانی غوربت 
دەرم بن و 

 نیگاکانت بم ش ب
ل خاچم دە ،ل نو زەردەخنی ڕۆحت
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برسبری دارسنوبرەکانی عشق 
 ی منتایتا ھی ھما

،ھموو بیانیانک
ژیان دت و ببردەمما تدەپڕێ 
بھار دت و ببردەمما تدەپڕێ 
مژوو دت و ببردەمما تدەپڕێ

،تنھا
نیگا گرمکانی بفر و 

نیگا خۆمشیکانی تنیایی و
کانی تۆی نیگا شرمناویی

ل چاوانم دەمننوە 
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ب پیژە خووزاوییکی نیگاکانت
ھدەگڕم

دەڕۆم کگکانی ھور
پدەکم ل ڕەنگی جوانیکانی تۆ 

ب پراسووی نیگاکانی بفر
ھدەگڕم 

دەڕۆم کگکانی خۆرەتاو 
،پدەکم

ل نسیم گگتووەکانی عشقی تۆ
،لودا

وەکانی مردنسمفۆنیای ش
،پدەکم
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ل ڕوناکی ئاگراوییکانی جستی تۆ
درەختکانی مانگ

پدەکم
ل پرشنگ زرینیکانی ڕۆحی تۆ

 رکبژنیگاکانم گو
نرانی دەرمببای نیگو ڕەشن ل

وەک ملوانک لسر سینگت ھمبگرە
،ل نو ڕووباری

ل خاچم دە،فرمسککانی سرگۆنات
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 خشبمب
ئگر لگڵ خۆر ئاوا ببم

بژم نو ھناسکانی مردن
ئگر سبش ک خۆرھھات

من و شیعر و نیگاکانم نبینیوە
 خشبمب

ئگر لگڵ باران
بژم نو 

بیانی بریندارەکان و 
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شکۆف کریستالیکانی زەمنکی تر
ش ک خۆرھھاتئگر دووسب

من و شیعر و نیگاکانم نناسیوە
ل خاچم دە برلوەی 

ل نو باخچی یادەوەرییکانت
ببم ب گوکی سپی یاسمینی 

ل خاچم دە برلوەی 
ببم ب توحفیک ل تۆز و غوبار

ببم ب دوای نیوەڕۆیکی 
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پ ل ئفسانکانی سبر
وانچاوەکانم ب و ل

 رکبژنیگاکانم گو
ل خاچم دە ،ل بردەرگای خونکانت
ل خاچم دە ،لسر برمای نوژەکانت
ل خاچم دە،ل نو بوخچی حزەکانت

 رکبژنیگاکانم گو
ل خاچم دە ،لسر جستی خۆرئاوابوونی ئوارانت
ل خاچم دە ،لسر جستی زەردەپڕی بیانیانت
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ل خاچم دە،لسر جستی بورژانگکانی تنیاییت
ل خاچم دە ،لسر جستی ڕووتی خودا

ل ئامزت ھمبگرە
ل خاچم دە ،لسر پنجی ھر گیکی ھوەریو
ل خاچم دە ،لسر گۆنای ھر کۆبفرکی خۆرندیو
ل خاچم دە،لسر برگی کتب ئاسمانیکانی عشق

ل خاچم دە،تابۆ وەھمیکانی دۆزەخلسر
ل خاچم دە،لسر لوی گونرگزکی ئاوی
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لنو بازنکانی بدەنگیت بمھوە
ب بسی نیگاکانت بمسووتن و

جمکرەوە،ل بھشتی نو ممککانیشت
ل خاچم دە 

ئو شوانی دم و 
لسر کانیکی کچنیت

خووری و جگرەیکی ب
مۆمک ب پشکۆ سوورەکانی ڕامووسانی

دادەگیرسنم
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ل خاچم دە
ئو وەرزانی 

لنو دووڕگ سپیکانی ئاسوودەگی
دوای موچک ئۆخژنئامزەکانی توانوە 

ئفسانی حیکمتکانی 
مائاوایی و دابان دەنووسموە

ل خاچم دە برلوەی
ڕەشۆکی و یادەوەرییندەرلکانی ق

ب خۆمشی نیگاکانی بفر:با
بمنووستوە
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برلوەی 
شوگارە بدارەکانی

نو کتب ئسمرییکانی ونبوون
بمنووسنوە

تۆ ل ھیوانی 
ل خاچم دە ،غریزە ھنارییکان و لسر جستی ڕووتت

لنو ئاون ئاوریشمیکی ڕۆحی خۆت 
ھمبگرە و

.نیگا گرمکانیشت بمھوەل نو 

2008کۆتایی ئۆگستی 



100

کانی میینهی جوانیهفسانهئه

-:مکهتابۆی یه
)ی خاکمیینه(

فر به
ی خاکهی میینهملوانکه

کان داوهی شهمکۆهنو مهله
شیعریش

کانی منهسپیهناسهھه
تیم داکانی غوربهونهنو خهله
نوانله
ی خاکنیایی میینهنیایی من و تهته

یهک ھهیهباخچه
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سوی سپی سپیپ له
یهنک ھهمهزه

سپی سپیکاتژمریپ له
یهک ھهیهسیدهقه

ھاواری سپی سپیپ له
کانیشسیدهکان و قهنهمهکان و زهباخچه

کانیسپیهرزهنو وهله
شقکانی عهنو ڕۆمانه

ونکهردهده



102

-:متابۆی دووه
)تاوی خۆرهمیینه(

کانسترهئه
تاونی خۆرهکانی میینهمکۆهمه
کان داجژوانهجماون لهبه
وهوشنهدرهی دهمانهو دهئه
کانیتاریکهوهشه

کانی من و نھاییهنو ته
ی مانگکهییهشووشهڕووتهستهنو جه

وهنهکهڕووناک ده
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-:متابۆی سیه
)ی ڕووبارمیینه(

ی ڕووبارمیینه
کانی منونهنو خهوک دتهشه
کانی ستهرمهسهشی عاشقهباوهوک لهشه
وهمنتهریا دهناردهکه
کانیمفۆنیا کالسیکیهسهوک گوێ لهشه

گرێکان ڕادهتاڤگه
،نووک لهشه
وهسووڕتهکانی با دهڕووناکیهقامهشه
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یوانهو شهئه
ڕووباری میینه

کاتکانم دهڵ شیعرهگهما لهسه
یهتیم ھهماری پیاوهرچی دهھه
ئانی خۆی دهستهجهله
بوومینو ئهلهیهری کوڕنیم ھهوهرچی یادهھه

کانی کچنی خۆی داریهوهیاده
گرێیان دهھه
کات کانم پ دهوهشه
نیاییکانی تهپارانۆیدهیاهخهله
کانی مردن داتیهغوربهباکۆنهله
وهمھتهنھا دهتهبه

،خۆشی
پۆک ر سینگی شهسهوک لهر شهھه

.وهکاتهڕۆژ ده
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-:متابۆی چواره
)ی باخچهمیینه(

ی مانهو دهئه
مکهشق بۆن دهکانی عهجوانهگوه

ی زینهکهکانی پهیحراویهسنگهیری ڕهیان سه
مکهھار دهکانی بهپاش بارانه

ی باخچهمیینه
،ڵدت و تکه

کان و ییهسترهئهنگهڕهبه
بنیاییم دهکانی تهلوولیهردهگهگۆرانیه
دت و

،یامکانی خهیهنارنجهنو چوارپایله
کشڕاده
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یسماکی ئاوریشمیندهبه
نک نک تهته
نکنک تهنک تهته
نکنک تهنک تهته
نکنک تهنک تهته

پۆشخۆی داده
رمیشرم نهنه
کانیندیهزایهخرپنهمکهمه
.خشنکانم دهسینگی شیعرهله
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-:متابۆی پنجه
)ی سومیینه(

موو جارکھه
باخی سواننو چمهدهکه
ی سوکانی میینهنھاییهتهنو کاولۆکهله
کانمکی نو شیعرهیهکویلکهرانهبه
جدمبه

نیشوانهشه
ئاھیناڵ و ئاھهمیۆدی ناه

.وهنووسمهجووتبوونیان ده
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- :مشهتابۆی شه
)نگی سپیی ڕهمیینه(

کانی ونهنو خهمن له
نگی سپی ی ڕهمیینه

بیرمایهله
شیعری خۆمم نووسیم ووردیلهکهیه

بوونکانی سادهوشه
یکهسادهک ژیانهوه

کانی الی خۆمانمی نو جژوانهخهعاشقانی لو به
کانی سپی بوونیاهخه
یکهسپیهک مردنی نیشتیمانهوه

!کانمان ونهری خهنو کیشوه
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-:موتهابۆی حهت
)ی لممیینه(

،مانکردهسه
کانی منی شیعرڕیهستپهشهرهفتهنو دهله
کانی جوانهنھا دیوهته

وهنووسیهی لمم دهمیینه
یوهو ڕۆژهم لهبه

ی لممیینه
می نگ و ھاوار و ئایندهبوون و ده

نکاندووهی خۆیدا خوهنو ناوهله
ئیدی منیش

بیارمداوهم ڕۆژهله
وهکانی بنووسمهناشیرنهنھا دیوهته
کانیشرتبوون و ئاوزانبوونهپه
کانم ریهوهی یادهژاوهنو کهله

.وهبسمه
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-:مشتهتابۆی ھه
)ونی خهمیینه(

وکی بداری باراناویشهله
ڕونکی تهی خهنو میینهله
کانی خۆم )م و خولیاخودا و خه(به

ئاشنا بووم
ڕا من شتانهوهشهوله
وهنووسمهکانم دهونهخهکانیڕهتهناسهھه

من شتانه
.وهممهچهکانی جنسی م دهبۆ جوانه
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-م ؛ تابۆی نۆیه
)فری بهمیینه(

موو ساکھه
فرانباردای مانگی بهممهکشهمین یهکهڵ یهگهله

شق و کانی عهبوونهی ئاوتهفسانهئه/ من 
وهنووسمهدهکانی میینهی جوانیهفسانهئه
نگیڵ زهگهموو ساک لهھه
دام مانگهکانی ئهمین کاتژمرهکهیه

فری بهمیینه
کات و ریبیم دهغهوک لهسکانموهنو شهدته

مداکهنگی ژوورهنو بدهله
وهکشتهڕووتی ڕادهبه

/ ژوورکی 
مۆم وو لهنهخهردهزهکتب و لهپاوپ له

شت ھهکانی بهجاتهمیوهگوڵ و لهله
.ویستیمفۆنیای خۆشهسهژوورک پاوپ له
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- :میهتابۆی ده
)مشی خۆهمیینه(

مشم ی خۆهمن میینه
نو ڕۆحی ئاگر دایهکانم لهگهڕه

نو ئاو وکانم له چاوه
تاوی تۆفان دایهنو خۆرهکانم لهنجهپه
کانی سپیهورهنو ھهکانم لهمکهمه

و برووسکه
نوکانم لهفرمسکه

دایهکانی شیعرشینهپۆهونم و شهشه
مشی جوانیممن خۆه

کانم ی جوانیهتریفه
وهی شهفسانهنو ئهله

شق و کانی عهڕۆمانسیه
! کانی ژیان دایهرمهگهنو ھاوارهله

2008ری ئۆکتۆبه
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کانمبرینه

وێ موو شهھه
نیاییمنو تهمردنم له

وێکهردهده
کات و کم بۆ دهیهنهخهردهوتن زهخهرلهبه

نگنگ بدهبده
کاتکانم ماچ دهونهگۆنای خه

نو مردنم دانیاییم لهته
وێموو شهھه
شیعرکمۆسیقای ووردیلهبه
رمرم نهنه
ھنمام دهسهبه
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ونبوونم 
یانیانکموو بهھه
کانم کانی ئومدهونماویه شهر گهسهله

نگنگ بدهبده
موهڕانهکانی گهالوکه
بۆ ده
مهچ ئاسته/ ئاخ 
ساتکموو چرکهھه
سپایی ئهبه
کانی نگهڕه

نیایی و ونبوونمردن و ته
!چۆڕن کانم دهتابۆی برینهله

2008ری مبهکۆتایی نۆڤه
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تکانی غوربهنو بازنهک لهیهمهگه

تکچاوانم ئهشک لهنم نم بارانی ئه
کانی تاریکهوهشهبیر لهکه

وهمهکهتم دهبهغور

چاوانم تک لهباران ئهشکهنم نم ئه
وهشهبیر لهکه

وهمهکهکانم دهتاریکهتیهغوربه

چاوانم تک لهشک ئهنم نم بارانی ئه
کانی وهشهتاریکهبیر لهکه

وهمهکهتم دهغوربه
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بارانشکهتک ئهچاوانم ئهنم نم له
کانیتیهغوربهتاریکهیر لهبکه
وهمهکهکانم دهوهشه

شکتک بارانی ئهچاوانم ئهنم نم له
تی غوربهبیر لهکه
وهمهکهکانم دهتاریکهوهشه

تک شک ئهچاوانم بارانی ئهنم نم له
کانی تاریکهتهغوربهبیر لهکه
وهمهکهکانم دهوهشه
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چاوانم شک لهتک بارانی ئهنم نم ئه
وهمهکهبیر دهکه
کانمتیهغوربهتاریکهوهشهله

چاوانمباران لهشکهتک ئهنم نم ئه
وهمهکهبیر دهکه
کانم تاریکهتیهغوربهوهشهله

شک چاوانم بارانی ئهتک لهنم نم ئه
وهمهکهبیردهکه
کانمتیهغوربهوهشههتاركله
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بارانشکهچاوانم ئهتک لهنم نم ئه
وهمهکهبیردهکه
کانموهکانی شهتیهغوربهتاریکهله

چاوانم تک نم نم لهشک ئهبارانی ئه
وهمهکهبیردهکه
کانمتاریکهوهتی شهغوربهله

تک چاوانم ئهشک نم نم لهبارانی ئه
وهمهکهبیردهکه 
کانم وهشهتی تاریکهغوربهله



119 

تک چاوانم نم نم ئهشک لهبارانی ئه
کانتاریکهوهشهلهکه

وهمهکهتم دهغوربهبیر له

تک چاوانم ئهباران نم نم لهشکهئه
کانی تاریکهوهشهلهکه

وهمهکهتم بیردهغوربه

چاوانم تک لهباران نم نم ئهشکهئه
وهشهلهکه

وهمهکهکانم بیردهتاریکهتیهغوربه
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چاوانم تک نم نم لهباران ئهشکهئه
کان تیهغوربهوهشهلهکه

وهمهکهتاریکی دهبیر له

تک چاوانم نم نم ئهباران لهشکهئه
کانم تیهغوربهوهتاریکی شهلهکه

وهمهکهبیر ده

تک شک ئهچاوانم نم نم بارانی ئهله
کان وهشهتاریکهلهکه

وهمهکهتم دهغوربهبیر له
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تک باران ئهشکهچاوانم نم نم ئهله
تاریکی لهکه

وهمهکهکانم دهوهتی شهغوربهبیر له

باران شکهتک ئهم ئهچاوانم نم نله
کانم وهکانی شهتیهغوربهتاریکهلهکه

وهمهکهبیر ده

تک شک نم نم ئهچاوانم بارانی ئهله
کانتیهغوربهتاریکهلهکه

وهمهکهکانم دهوهشهبیر له
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تک باران نم نم ئهشکهچاوانم ئهله
تاریکیلهکه

وهمهکهکانم دهتیهغوربهوهشهبیر له

شک تک نم نم بارانی ئهچاوانم ئهله
تی غوربهلهکه
وهمهکهکانم بیر دهتاریکهوهشه

شک چاوانم بارانی ئهتک نم نم لهئه
کانم وهتی شهغوربهلهکه

وهمهکهتاریکی دهبیر له
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بارانشکهنم ئهچاواتک نم نم لهئه
تیغوربهلهکه

وهمهکهکانم دهوهشهتاریکهبیر له

چاوانم شک نم نم لهتک بارانی ئهئه
کانم وهکانی شهتاریکهتهغوربهلهکه

وهمهکهبیر ده

چاوانم باران نم نم لهشکهتک ئهئه
کانتاریکهتهغوربهلهکه

وهمهکهم دهکانوهشهبیر له
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شکچاوانم نم نم بارانی ئهتک لهئه
تی غوربهلهکه

کانمتاریکهوهشهلهوهمهکهبیر ده

بارانشکهچاوانم نم نم ئهشک لهئه
تیغوربهلهکه

وهمهکهکانم دهتاریکهوهشهبیر له

2008ری مبهنۆڤه
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ردهژیان و قه

ی کوڕنی                                   ردهپه

ی مهردهو سهئه
نو مندادانی دایکم بووم له
یی مهو پهیلهنکی مهکی تهیهردهپهبه
درابووموره ده

،وابزانم خودا بوو
بۆی نووسیبوومکهنکهتهردهر پهسهله
ی کوڕنیتهردهپهوهئه(

یسبه
م و ڕووناکی و هھز و قه
شدووسبه

)!خشت بهمریت پدهری و نهروهسه
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ڕۆحی ڕووتی شیعر 

ئو شوەی
ڕۆحی شیعرم ب ڕووتی بینی

بوو وهو شهئه
بیارمداکه
دوای به
کانی تی جوانیهقیقهحه
شق و ر و عهشیع
کانی تی جوانیهقیقهحه

ڕمدا بگهگوڵ و ئاونه
ل نو قدەری خاک و 

کانی باخچرانیو نیگنشل
...بمنموە
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وهو شهر ئهھه
کان و ئیرۆسیهیاهنو خهله
کانمداڕۆمانسیهنو جووتبوونهله
مجارم بووکهبۆ 

و ڕووتی ببینمڕۆحی شیعر به
رمیششه
شق و کانی عهجوانیهله
کانی گوڵ و جوانیهله

ل خم خملیوەکانی خاک و
.مل نیگرانی نرمکانی باخچدا  بکه
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ژیان

ژیان کورته
موو شی ھهبه

ئاوییکانمئومده
ناکات

شوەکانم 
برگی ھموو

خونکانم ناگرن 
خیا ئیرۆسیکانم 

شتاھ
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ب نو ھموو 
ڕووبرە نادیارەکانی شیعردا 

ڕەت نبوون
قمکم ھشتا 

نیتوانیوە 
فینکان و زەردەخنکان و 
مردنکانی منایم بنووستوە 

بمن ده
د بژیم بهیان تا ئه

یان جارکی تر 
ل نو ما ئیرۆسیکی شیعر 

!وهبژیمه



130

کانمماه

ویندارکی ئیرۆسیممن ئه
ک ماڵنھا یهته

کانی دون وپندراوهچهزووهی ئارهجگه
،ونهخه

کانی ئستام ییهخونچهڕهلوته
وهنابته

من دەخوازم 
شق بت بۆ عهماکم ھه

ماماک بۆ سه
ماک بۆ جووتبوون

ماک بۆ خون 
شیعرماک بۆ 

ماک بۆ مردن و 
کیش بۆ ژیانما.! ..
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ردهقه

بوومفین بزار نهمن له
،مبه
کانریهکۆچهسوورهسترهئه
کو جاران وه

ش باوهنامگرنه
بوومبزار نهپیاسهمن له

،مبه
کو جاران کان وهگه

ن نھاییم ناکهتهسو له
بوومشق بزار نهعهمن له

،مبه
وکانی ئاژنه
کو جارانوه

!ن ڕم ناکهوانان تهشه

کندا
٢٠٠٨سرەتای دیسمبری 
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کانھاودژه

)نزیکی دوور(

ی                    سهو کهی ئهئه
م دوورستهجهڕۆحم نزیکی و لهله
ی سهو کهی ئهئه
م نزیکستهجهڕۆحم دووری و لهله

یسهوکهی ئهئه
نزیک نزیک نزیک/ ڕۆحم نزیکی له
دوور دوور دوور/ م دووری ستهجهله
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یسهوکهی ئهئه
دوور دوور دوور/ ڕۆحم دووری له
نزیک نزیک نزیک/ م نزیکی ستهجهله

ی سهوکهی ئهئه
و ڕۆحمستهجهله

کی نزیکی کی دووری و دووریهنزیکیه
نھا ته

یلک وئیمه
.. !.ک و ھیجی تریهنهخهردهزه
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)رمساردی گه(

ی سهوکهی ئهئه
مین ژووانکهیهله

رم و کانت گهماچه
سارد بووت سارد کهخوداحافیزیه

یسهوکهی ئهئه
مین ژوواندوواھهله

کانت سارد و ماچه
.رم بوورم گهت گهکهیهخوداحافیز
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یسهوکهی ئهئه
مین ژووانکهیهله

سارد سارد سارد/ کانت سارد بوون ماچه
رمرم گهرم گهگه/ رم بوو ت گهکهیهخوداحافیز

ی سهوکهی ئهئه
مین ژوواندوواھهله

رمرم گهرم گهگه/ رم بوون کانت گهماچه
سارد سارد سارد/ ت سارد بوو کهیهخوداحافیز

یسهوکهی ئهئه
مین ژوواندوواھهمین ژووان و لهکهیهله

تکهیهکان و خوداحافیزماچه
رم بوونکی گهکی سارد و ساردیهرمیهگه

م کهتکا ده
.. !.ھیچی ترنو ژیانم و ڕوهبگه
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)زیندووی مردوو(

م منکهست دهوا ھه
ت نو نیشتیمانی غوربهله

کی مردووم زیندوویه
نو نیشتیمانی دایکله

کی زیندووممردوویه
وننو نیشتیمانی خهله

کی مردوومزیندوویه
نو نیشتیمانی شیعرله

کی زیندووممردوویه
شقانی عهنو نیشتیمم لهبه

.. !.زیندووممیشهمن ھه
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)ورازی نشوھه(

تمکانی غوربهوهنو شهله
کانی ورازهبنار ھهی بهمانهودهئه

ڕمگهدهڕووناکی ھه
ورازاکاندار ترۆپکی ھهسهله

نشوی خۆم له
بینمکانم دهزووهکانی ئارهنگهبنار ڕه

،وداله
تمکانی غوربهورازهھهر ترۆپکیترین سهله

نشوترین خۆم له
بینم نی وجودم دهکهرهڕووبه
میشهمن ھهچونکه

تمکانی غوربهنو ھاوارهله
کان دانشوهورازهر ھهسهبه

وومکهردهسه
نویان به
!ڕم پهتده. .کان داورازهھهنشوه
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)شی سپیڕه(

ینو باخچهمن له
کانمرانیهم و نیگهخه

ی خۆم ئاینده
بینمش دهڕه
شکی سپی سپی ڕه

کانمری شیعرهسبه
کان دا ووزاویهخهترانیهقهوهشهله

بینمسپی ده
شش ڕهکی ڕهسپیه
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،من
کانی عومرمنگهموو ڕهھه
کانمنگهموو عومری ڕهھه
کانمریزهنگی غهموو ڕهھه
کانمنگهی ڕهریزهموو غههھ
سپی سپی سپی/ شکی سپین ڕه
،ندجاریشھه

.. ! .شش ڕهش ڕهڕه/ شن کی ڕهسپیه
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)دیاری بزر(

واو ئیتر ته
کانی ئاوکهڕهنو گهلهنه
تاو کانی خۆرهنو کۆنهلهنه
ورکانی ھهقامهنو شهلهنه
تغوربهنو میترۆکانی لهنه
کانی پاییزردهزهنو کگهلهنه
نو ھیچکامله
دهم وجوکانی ئهرهڕووبهله

!وهجارکی تر نامبینیه
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واوئیتر ته
دایک بوویکی ئاو لهڕهنو کام گهله

مان شونبۆ ھهڕوهبگه
تاو نو کام کۆنی خۆرهله

م جار کهبۆ یه
وت کی کهڕووناچاوت به

مان شونبۆ ھهڕوهبگه
ورقامی ھهنو کام شهله

م جار کهبۆ یه
تکهندیهزایهستهو جهمکۆهمه
رم داھاتننیگاکانی من گهبه

مان شونبۆ ھهڕوهبگه
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تکانی غوربهئاھهنو کام میترۆی پ لهله
م جارکهبۆ یه

چ کرد سپایی منت مائهبه
مان شونبۆ ھهڕوهبگه
کانی پاییزردهزهنو کام کگهله

بۆ دواجار
من کردمائاواییت له

مان شونبۆ ھهڕوهبگه
واوئیتر ته
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ھاتوویکام ڕگاوهله
ڕوهمان ڕگای خۆت دا بگهھهبه

وڕوهبگه
جارکی تر 

جودهم وکانی ئهرهنو ڕووبهله
وهنامبینیه

مکهم گوم تکا دهبه
موو ڵ ھهگهله

کانتساردی و بئومدیهناسهرانی و ھهنیگه
لیستی چاوکش به

کان دا رکاشهسهیاخیبووهعاشقه
بگه
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یو عاشقانهئه
کانی بۆشاییوتهشکهنو ئهله
شقکانی عهدیهبهئهنو ماهله
ونکانی خهر ئاگردانهدیابه

ووهنووسنهده/ کانی یاخیبوون تهئایه
شقکانی عهنیایی و باخچهکانی تهرزهوه
.نکهسم دهڕه
ینانهبهڕهرهیامبهو پهئه
کانی وجودرهنو ڕووبهله

کی بزر و دیاریه
یایشکانی خهرهنو ڕووبهله

بزرکی دیارن 
.. ! .وهۆزیتهودا بمدلهنگهڕه

2008ری مبهتای دیسهرهسه
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وهنومندا بمنهوک له نھا شهته

وک                                                                         نھا شهته
ین بکهزمانی ئاو قسهبهبا

زمانی ڕووناکی یان به
ینربدهکانی گوڵ وهلوولهردهگهیان خۆمان له

وین کانی ئهئیرۆسیهژر تاڤگهیان له
خۆمان بشۆین

وهکانهکراوهرهنجهپهلهوهکهیهیان به
.ت بوانینکانی موحیبهستیرهئهله
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وک نھا شهته
نمهکانی تهردانیهجۆزهرزهنو وهله
ووهتی من بمنهنو غروربوونی پیاوهله

کان و  نو، دشکانهمنیش دمه
وهمنمهی تۆ دهنو ناسکی میینهله
،کیهودا ھاوکشهله

وهمان بنووسینهشقهو عهی ئهبۆ ئاینده
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وک نھا شهته
شیعرکی منی وهدوای خوندنه

ونهک خۆتدا بخهتهم لهکهدیوانه
ی من کی بچکۆنهیهیان ونه

ر سینگتی سهکهنو قافقورئانهرهبخه
کم یهکانی نو نامهرمنۆکاویهشهیان وشه

وهت بھهکهنو ستیانهله
ڕێلیانگه

یاتکانی خهنو دووڕگهسپایی خۆیان بخزننهئهبه
وهودا بمننهرلهر بکرێ ھهگهئه
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وک نھا شهته
شق کانی عهنگ پاستیلیهڕهتۆکهتخهخهبه

نیاییمکانی تهیان کۆده،نیگارک
رکی مردنم بکشهیکهیان په

وهوشهر ئهھه
وهژوورهڕوانیت بمهاوهرگای چدهلهم بدهڕگه

وهکانت شۆڕببمهونهش بۆ نو خهووهله
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وکنھا شهته
و پمبنگیم دا بقیژنهر بدهسهبه
)نو مردنوهڕمهتا بگه–ھاتووم نهوهنو مردنهمن له(

ی خۆت ستهجیاتی جهیان له
کان و راسووهپهئاگر له

ربدهیی من بهکانی تووڕهسولکهماله
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وکنھا شهته
،م بدهڕگه
رشکفهم بهتی خۆمت بۆ بکهپیاوه

ریدا بۆسهتۆش به
کیهباخچهم بهکانی خۆمت بۆ بکهونهخه

وهناویدا بمنهتۆش له
وهوشهر ئهھه

کانی خۆتکانی نو چاوهمۆمهمۆمک له
دابگیرسنه،کانی دمتاریکهژوورههنو ژوورک لله
گۆرانیم بۆ ب و وهسۆزکی ژنانهبه

ی خۆتکانی میینهمناوییهرشهونمهشهلهپمکه
مام بھنهسهش بهوهکانی توانهوسهنو فیردهله
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وکنھا شهته
ر ڕووخسارتی سهنهخهردهرهتی زهرائهنو بهله

من ولهدوور
کانی منشیعرهکان و لهزووهئارهو لهستهجهدوور له

ڵ خۆتدا گهله
کانتزهڵ بخووری حهگهله
کانی خۆتری جوانیهنو سبهله
وهرهن ڕۆژ بکهتاقی تهبه
،وهوشهنھا ئهته

وێی بۆ ئهکوێ بم مهمن له
وهالونهنو خۆتدا مهمردنم له

کانی خۆتندیهیهزالوه
شونهکانی من مهمهمشی خهخۆهبه
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وک نھا شهته
وهپچنهدهنو بشکهک چۆن منداڵ لهوه
وهو بمپپچهنو خۆتدا زیندانیم کهله
وهستراومهکانی بهست و قاچهدهبه
،ر گریامگهئه
مم نو دهرهمککت بخهنھا گۆی مهته

وهبمهژیر ده
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وک نھا شهته
یهزووی گریانت ھهتۆش ئاره،یوهوشهئه
نو مندا له

ئازاد به،کانی ئازادی رهڕی ڕووبهوپهتا ئه
ی خۆت  وهک له مندا بۆ ژیربوونهرچیهھه

وهو بملسهھی تۆیه
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وک نھا شهته
کانمستیههنستهنو ھهله
یانه)فرۆید(

وهبمخونهپارچهپارچه
وهرهمار شیمکهمار دهده

وهبمنووسهگۆشهگۆشه
س به.. .ژوورژوور به

وهنو مندا بمنهوک لهشه
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وک نھا شهته
کانمریهوهنو یادهرهوه

بۆ مندایم بکهالیالیه
،تۆش

کانی دونی خۆتنو ڕۆژهوهیتهڕنتوانی بمگهده
کانی کچنیتنرگزیهمامهبۆنی نهیت لهپمکه
ر کۆشی خۆت دابنسهنم لهمهلبوومی تهیان ئه

وهمدهڕ ھهڕپهپه
کانم بوانهقوویی چاوهلهونهونه
گیانگوهیرم بکهسه

و ھیچی تریرمبکهترتر سه
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وک نھا شهته
ت دا شتی میینهھهنو بهبه

وبمگه
کانی ئومدمتهبهسه

کانی مورادمزرهسوهلهپکه
وکموو شهرمیش ھهرم نهنه

نیاچیۆکی پیاوکی ته
وهکانت بنووسهریهوهری یادهفتهنو دهله
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وکنھا شهته
ریبی خۆتداغهیونامهنو شهکو من لهوه
کان ڕابکشرگی پرسیارهڵ مهگهله

ییرگکی شنهی مهنو ئاونهیان له
شنهکانت ڕاوهسمای ڕازهده

،کانیشتراقهنیگاری مه
نگ بکهکان ڕهرانیهنیگهتۆخهنگهڕهبه
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وکنھا شهته
کانی ڕۆحمییهسترهبئهوهنو شهرهوه

دوور دوور بۆ ،قووڵقوول 
کانی تاریکی ڕی پگهوپهبۆ ئه

کانی پندراوهچهودا بوخچه له
وهرهکانم بکهنوناخ و شیعره

کانم بسووتنهرجسیهنهرنیشتووهسهتۆز لهکتبه
وهرهڕووناکمبکه

کانی خۆت کانی نو چاوهڕووناکهقامهکو شهوه
وهرهپاکمبکه

ی خۆتتاوی میینهکانی خۆرهییهپاکیزهشکهکو تیوه
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وکنھا شهته
ڵ خۆتداگهلهبمبه

ڕۆیتک دهرکویهبۆ ھه
کر توونل و میترۆیهبۆ نو ھه

کیهک و تیاترۆخانهیهیخانهر مهبۆ ھه
مای سهوانهکی شهیهر یانهیان ھه
،ربۆ ھه

وتکمزگه،کیهنیسهکه
کانی خودا ماهماک له

کی ونبوونریایهنار دهر کهبۆ ھه
رکی مردنر کیشوهبۆ ھه
کی خۆکوشتنیهر سگۆشهبۆ ھه

ک و ئاسمانکیهریاچهر دهبۆ نو ھه
گیانگوه،کیهسترهر ئهر ھهبۆ سه

ڵ خۆتدا گهلهس بمبهبه
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وک نھا شهته
تک ئایه،کیهنامه

یلکم بۆ بنرهیان ئیمه
ت ناسهکانی ھهگودانهگوک له

تنهخهردهکانی زهکۆنهکی نو کتبهیهگه
تکهبۆندارهییهنهقژکی پرچه خهتاه
س شتکم بۆ بنرهگیان بهگوه
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وک نھا شهته
ڕوانیم بهچاوهله
)ولرھه(ی کهخانهفۆکهله

کانمیللییهکهڕهگهکک لهڕهکۆنی گهیان له
رسنووردپای شاخکی سهو بنارقهز و باخچهر ڕهنو ھهیان له
بوونکر ئاوارهشمای ھهژر ڕهیان له
یقامانهو شهکک لهریهھهیان له

وهسووڕنهریاکان دهوری شار و ئاسمان و دهدهبه
م بیتسپیهم نیشتیمانهئهکی ر جگایهھهله

ڕوانیم به چاوهس لهگیان بهگوه
وێمن دم بۆ ئه
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وک نھا شهته
کهوهموو شهبا ھه

بینوهکهیهبه،کانیکان و چرکهکهکان و خوهموو کاتژمرهھه
،وهکهیهیان به

بۆ نو ژیانوهڕینهبگهوهنو مردنهله
بۆ نیشتیمانوهڕینهت بگهکانی غوربهشدارهرهو کیشوهنله
،شووهله

کاندیهرمهسهخامۆشهوهشهبۆنو مانگه
کهوهموو شهگوی من با ھه

بین و ھیچی تروهکهیهس بهبه
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وک نھا شهته
کم بۆ بنووسیت یهند وشهرتۆ چهگه

شیعرکمن دیوانه
وکتخهێ پشیهتۆ ھندهرگه

خشیتکاتی خۆتم پ ببه
نی خۆممهکانی تهوهکان و شهرزهکان و وهدهموو سهمن ھه

خشیتکانی خۆتم پ ببهمکهنھا مهرتۆ تهگه
من ڕۆحی خۆم و 

خشمبهی خۆمت پ دهستهموو جهھه
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یکهجوانهی گوه ئه
یاڵ و کانی خهرکانهنو مه

راق وکانی مهو باکۆنهن
وندشهکانی ئهنو باخچه
کانی تارمایی وشتهنو پده
ر و کانی سبهلهشتهنو مه

کانی نیاز ونو پارکه
کان وی چاوهنو گنه

کان و ریزهی غهناسهنو ھه
کانمدری شیعرهنو دربه

وک نھا شهس تهبه
!تر و ھیچیوهنو مندا بمنهله

2009فرانباری تای بهرهسه
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خۆکوشتن

وهکهنو پارکهھاتیهتۆکه
کردی ڕــم دهچاوهکهو ئاوهدهمن له

!بینی ؟دهچۆن منت نه
کردی ڕم دهچاوهکهو ئاوهدهمن له

وهکهنو پارکهتۆ ھاتیهکه
!!بینی ؟دهئاخر چۆن منت نه

ئاگام لبوو 
گا من دهدا چاوت لهمهودهله
وهدۆزیهمنت نهکه

!وهسکی ترهنو قۆی کهقۆت خسته
گامن دهدا چاوت لهمهودهله
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وهدۆزیهمنت نهکه
لبووئاخر ئاگام 
!!وهسکی ترهنو قۆی کهقۆت خسته

کانم چاوهرمنیش به
تاریک داھاتن

تاریک تاریک تاریک
ستی خۆکوشتنبهمهبه

!وهکهنو قوویی ئاوهخۆم خسته
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کانتچاوه

کانت چاوه
شقی منهکتبکی تۆتومانی عه

ی دم رستگهکانی پهقهدهله
وهوشنهدرهده
،موو ڕۆژکھه
نیاییمکانی تهنو گۆڕستانهله
وهیخونمهده
شوانهو شهئه
وسترهب مانگ و ب ئهکه

چاووننگوستهب مۆم و ئه
کانی دڵ و ژووره
!وهمهکهمی پ ڕووناک دهکهماه
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وهشیعرکم بم نووسهنو دیوانهله

ھاریت ونکی بهنو خهله
ڕبارانی تهونکی پ لهخه
کانی ڕۆحی خۆت ماسۆشیهپنووسهبه

و کم بکشهیهونه
ک ڕۆیهبارانی دوای نیوهژر ڕژنهله

.جم بھه
کانی کهفرمسنو دۆپه له،یان
ر ڕووخساری پایزک وسه
ی کهناریهھهرانیهنیگهنوله

کانی خۆرئاوابوونکنو چاوه
جم بھه
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یاڵ کانی خهئیرۆسیهڕنووسهبه،یان
و وهبم نووسه

کیهیخانهکی تاریکی مهیهگۆشهله
نمگهکی گوهیهرگی کگهنیشت مهتهله
کیهرستگهیواری پهبن دله

.جم بھه
ووهبم نووسه

کبایهشهم ڕهدهرهبم ده
رگی خاکمهلهپاوپهکه
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کیهریاچهم دهدهرهبم ده
نمهرگی زهمهلهپاوپهکه

م بورکانکدهرهبم ده
تاورگی ھهمهلهپاوپهکه
سایو ھهخهیانیش لهبهکه
کانی بارانهڕژنهله

ت بوانهکهھاریهبهونهنوخه
کانی فرمسکهدۆپهله

ر ڕووخساری پایز وسه
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یکهناریهھهرانیهنیگهله
کانی خۆرئاوابوونت بوانهنو چاوه

و یخانهی مهکهتاریکهگۆشهله
نم وگهکانی گوهرگی کگهمهله
کانت بوانهرستگهبندیواری پههل

دوور دوور بوانه
یبایهشهو ڕهله
رگی خاکمهپاوپبوو لهکه
ی یهریاچهو دهله
نمهرگی زهمهپاوپبوو لهکه
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ی و بورکانهله
تاورگی ھهمهلهپاوپبووکه

دوور دوور بوانه
پن مووشیان پاور ھهھه
کانی تۆڕهتهونهخهله
شقی تۆ کانی عهماسۆشیهمهخهله
پۆڵ و کۆچ و ھاوار و شهله

!کانی تۆ شمایهڕهریهکۆچهگۆرانیه
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وی دواتریان بۆ شه
شیعرکم نو دیوانهله

وداو لهوهبمنه
کانی منیشریهوهنو یادهله

کانی خۆت و ونه
کانی خۆت ووهووتبوونهڕ

وهکانی خۆت بخونهنامه
وهیشم بخونهو شیعرهئه
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ئاسمانکه
کانی وهی سووڕانهبازنهله

،کانسترهمانگ و خۆر و ئه
ب و بزار ده

کانی خۆی نگیهت دتهژمهحهله
کات و دتڕاده

وهمنتهده،کانی مننو چاوهله
م و شیعرهئهیان 
لوولردهگهکه
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کانی خۆکوشتن راقهت مهژمهحهله
ھکان ج دهشتهبیابان و پده

وهمنتهده،کانی مننو سییهدت و له
ی و شیعرهیان ئه

کات کان دهعاشقهباسی کچۆه
رگ ترسی مهی لهوانهئه

و ھاتوونڕایان کردووه
کانی دی منژوورهنوله

و وهخۆیان شاردۆته
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وداله
کان و چیرۆکی ژووانه

مین ماچ و کهیه
کان وییهریکهفهمین ئاوزانبوونهکهیه

مینکهکانی یهساتهچرکه
وهنووسنهیان دهوهتوانه

روونم دا بۆنو قوویی ناخ و دهبه
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گیانگوه
دوور دوور بۆ

مماری عاتیفهدهمار بهده
کانمراق و نھنیهو مهریزهموو غهھه

وهبخونه
ماشاکهنم تهمهکانی تهموو ونهھه
کان و تیهھوهپ شهوهشه

کانم ببینهرانیهترس و فۆبیا و نیگه
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ی یهو ونهیان ئه
دامناوهم کهرگی دیوانهدوا بهله

ڕوانمدهمناکانهند خهچه
دا وکاتهلهبیرم نایه

ککپری کام یهژر کهله
یاڵ بوومکانی خهبستانهله

گوم دوور دوور بوانهبوانه
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کانی نو نیگامھمنهقامهنو شهله
کانی خۆتییهندشهئهنو ڕامانهله
و رگی باخچهمه
تاو و ۆرهرگی خمه
،کانرزهرگی وهمه

..ببینه
کاندهپیاسهوهکهیهچۆن بهکه

ک چهڕامه
ونھا سوکیان ل بکهته

!ھیچی تر 
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کۆتاییش له
توهو شهکانی ئهریهوهنو یادهله
مکهشیعریهنو دیوانهله
تنهخهردهکانی زهڕنووسهبه

کو خۆموههوبم نووسه
،میشهک ھهوه

کو خۆمخۆشت بوم وه
مداکهشیعریهنو دیوانهر لهھه
کو جارانوه
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وماچم بکهوهدزیهبه
وهری بای خۆت بم شارهنو سبهله
شمههقهوبه
یکهکانتی پ سوور دهلوهکه

کم بکشهیهونه
کانی شیعریشهمشیخۆهنگهڕهبه
نگم بکهڕه

مکهشیعریهکانی نو دیوانهخۆم و ونه
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کانت زووهبوومی ئارهنو ئهله
نی خۆتمهکی تهیهالقهنو دهیان له

و مان بگرهھه
شت وهو شهکانی ئهریهوهخۆت و یاده

م و کهشیعریهنو دیوانهله
شقی من دا ی عهنو ژیاننامهله
مکی خودایی ک تۆتهوه

!وهبمننهتایهتاھهبۆ ھه

2009ری فبریوه
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ری و شیعروهئاگر و یاده

)1(
ئاگر رک لهیکهپه
کی نارنجی                              یهریاچهنو دهله
نگی ب دهبه
وناکانمکانی نيو خهمشیهخۆهرکانهمه

نهخهردهزهکات لهپده
لکی ئاویشگوسکهده
کانمرگبووهمهجوانهرزهر تابووتی وهسهله

.ھتجده
ویشندێ شهھه
کانی باوتووهخهنگهڕه
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کات کانی خاک دهفرمسکهڵ بهتکه
خشن نهک دهتابۆیه

کانی شیعررهکیشوهرینتر لهبه
سوچکی نو تابۆکهله
ونکهما دهکان سهنگهڕه

.ژێھهدهکپارچهدنیاش یه
بای بیابان و شهڕه
وبای نيو باخچهوزهسه

کان و سترهبای ئهسووره
تا و بای نو خۆرهردهزه
!ن کهدهھهوهکهیهموویان بهھه
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)2(
سوچکی نو تابۆکهله

بیندرت گۆڕستانک ده
)گۆڕستانی نیشتیمان(ک بهخه

نبهناوی ده
شڕاستی تابۆکهناوهله

بارت  باران ده
وی وزهم ناگاتهبه

ڕ ناکات کان تهختهلوی دره
فت دهکو باندهویش وهزه

ک تۆز و باکانیش وهمرۆڤه
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خۆ ندک نایانگرنهربهھیچ بنارک و ده
شباشووری نيو تابۆکهله
کانقامهشهکک لهیهله
مناکانهخه" مۆزارت " 

ن و ژهدهمانجهکه
کورماوونھهوهدیاریهند کۆترکی سپیش بهچه
وهنیشت مۆزارتهتهمردکی گوفرۆشیش بهپیره
گوی کی پ لهیهتهبهدیار سهبه

رد و سپیسوور و زه
کانی ڕۆچوبووریهوهنو بیرهبه
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داقامکی تری نيو باشووری تابۆکهشهله
فرینم بینی کچکی به

فر سپیتر بووبهله
کانی خۆیمکهردووک مهھه

وهکهیهگهنو توورهخستبووه
کردی دهنیا پیاسهتهرمیش بهرنهنه
م ڕوهدهنگی بهبدهبه

گوت و بۆخۆی گۆرانی ده
یوتده

مڕگهک دهرگایهدوای دهمن به
مردنرلهتا به
"وهنو ژیانهبچمه
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)3(
تی تابۆکهالی خۆرھهله

بیندرانن دهس دیمه
شارکی خاپوور و ورانکراو:مکهنی یهدیمه

وهچووهش دهوی و ڕهدوکهکهئاسمانی شاره
شوالوهله

بیندرانن دهکاپان و کۆنهنو گۆڕهربازک لهسهندچهیالشه
ک دانابوونریهسهرمی لهنهکانیان بهچاوه

.بیننون ببخهی کهوهک ئهوه
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وهی دایکیهنیشت الشهتهمنداک له:منی دووهدیمه
کی گریاناوی مردبووسیمایهبه
سووتای کزکز دهکهئاگرهکهی ماهوشهحهنوورک لهته
بیندرا ش نانک دهکههنوورنو تهله

.برژاونهسووتا و نیوهنیوه
کیهنیسهزی کهر گومبهسهی خاچک لهونه:منی سیهدیمه

ش داپۆشرابووی ڕهالوالوهبه
شتھهکانی بهریهپهک لهش تابۆیهوهژوورهله
ڕووتیبه
.رک ڕاکشابوونوبهژر دارسنهله
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4

 نڕۆدوای نیوهدو
ری گیاکانی سبهرمنهنو نیگا شهله
یوهنو ڕووتبوونهله

کی میهپوولهکانی پهریهوهیاده
ژاندنیدوای ڕاھه

کی کۆرپهیهند وشهچه
شقکانی عهنو بشکهله

ری خۆم وسبهئاگرم له
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ردا ڤینی بهکانی ئهگهله
وڕۆژهر ئهھه
یاینو خهله

ھمیرکی وهئاوارابوونی کیشوه
کانم وشیعریهنگی ونهڕه

ی خۆم و ژیان و ئاینده
ریبی و مردنم شق و غهعه

!با مانیفست کرد 
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)5(
نگی بدهبه
کانی ژیانماسۆشیهمکهبنار مهله

ڕاکشام
کانیرجسیهنهئاوریشمیهفهرچهچهخۆم به

ئاگر داپۆشی
وتنخهر لهبه

وهمردنم خوندهخۆم و کانی غروربوونی تهئایه
بیرمایهله

کانم سوور سوور وونهخه
! وهوشهئهنپالفاو بوو

2009یپریلی ڕاستی ئهناوه
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با بۆین ماوە گوم

تمان ج بھین ی غوربهم ماهبا ئه
ھارکی موو بهھهکه
شق کانی عهرینی گهوهھهلهپه
وانکی موو شهھه
کانی ژیان ومفۆنیا ھمنهمردنی سهلهپه
یاڵ ی چراکانی خهموعجیزهمردنی شیعر و لهله
موو نیگارکی ھه
ن مهکانی تهی باهمووچهڕهسووتانی پهلهپه
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گوم وهماهبا بۆینه
ین ڵ خۆمان ببهگهکانیش لهانهجوموو شتهھه
کانی ئاو و گۆرانیهماو نۆتهموو سهھه

ختۆناکانی درهرگونمی سهفرمسک و شه
فرانباردامانگی بهتاوک لهوتنی خۆرهرکهده
ردامبهسیپتهسکپ له کۆتاییکییانیهبه

ڕابیکی شهڕۆیهدوای نیوه
تداغوربهکانی رزهنو وهمانگی ئاداری له

نگی نگاوڕهکی ڕهیهرهنافو
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بادا شهکانی ڕهنو چوارڕیانه
گوم وهماهبا بۆینه

/ موو شتهھه
کانیشکان و ئیرۆسیهکان و ڤینۆسیهسیهوڕهنه
ینڵ خۆمان ببهگهله
کان ووزهسهس پیربوونی ئاگر و مردنی لیمۆیهبه

نا .  .اریکانی دهخۆکوشتنه
وهبا بۆینهده

مان ندشهکانی نو ئهمهلهبهلره
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رگکانی مهتۆز و غوبارهلهپه
بوونمان نامۆترنکانمان لهدداریهی نو نامهوشهلره
ییشتبوون و بھوودهژیانیش له،چتژیان دهمردن لهلره
و بووم و ونهلئهلره

کانمان شیعریهدیوانه،کانمانیاهی خههبوخچ
نهخهردهکانی زهسووتماکهله،کانی تاریکینگهڕهپاوپن له

گۆتهرزێ و نایهلهدهی جوانی ھهھهر ڕهبهزمان لهلره
باخچهبهنارکی نامۆیهدارھه/ نین پکهلره
کانمان ونهای خهکۆد و ھم،می نیگاکانمانلهبهلره
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خسیرنو یهژموردهپهمووھه
گوم وهبا بۆینهده

!نیا ترین خوداش تهله،مانگک لهنهلره
وهبا بۆینهده
ڕوانیمان چاوهدایکم له،وهماهله

ی کهفرینیهبهسپیهچارۆگه
کانمان ربووکی ئومدهتارای سهکردۆته
ڕوانیمان چاوهلهخاک

تکی نارنجی وفلوبه
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دامان بۆ لدهوهالوکی ژیانه
ڕوانیمان چاوهکان لهختهدره

کان ڕاکشاونیانیهئامزی بهڕووت ڕووت له
ڕوانیمان چاوهکان لهکهڕهگه

ن کهکانی مندایمان دهخۆزگهساپساپان به
ڕوانیمان چاوهکات له

،کانیرتبوونهی پهئاوسی ونهبه
واسیوهر سینگی خۆی ھهسهتاوی لهخۆره

ڕوانیمان چاوهکان لهرزهوه
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ن وکهما دهقنج قنج سه
انبارربهتهکانی خۆیان داوهمکهمه
وهبا بۆینهده
وهکانهکراوهرهنجهپهله،وهماهله
مان بوانینناسهنو ھهکانی ئاگردانهله
پاوپهکه
کانمانونهمشی خهخۆهله

قورینگی پیربوون وله،پاوپه
کانی ونبوونمان ساردهئاھهله
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وهکانهکراوهرهنجهپهر لهھه
،رگ و مردن و خۆکوشتنمانمهله
وهنهکانمان بوانیوارگهیوان و ھهھهو ھنهله
تابۆکانی تاریکی و له
وهکانیشمان بوانینهریهکۆچهمهخهبرین و لهله
جمان ھشتبوونکان بهشماهژر ڕهلهکه

وهینهکانمان بکهیی پاییزهپاکیزهسوک له
یننم و ئاویش بکهگهکانی گوهوهڕووتبوونهسوکش له

کانی ژووری نووستنمۆمهانی و بهکانی جوفانۆسهبهکه
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.وهئاشنایان کردینه
ش کانی سپیدهرهسبهو و لهکانی شهستبوونهمهله

.وهنزیکیان کردینه
،وهماهله
وهش بخونینهئاسمانیانهو کتبهئه
ی القهدهو لهوهگنهشق دهکانی عهداستانهکه

گیراونندا ھهکاجژوانه
،وهش بخونینهو کتبانهئه
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مش نووسراون زمانی خۆهبهکه
گیراون کانی ئاگر ھهالقهدهله
وهش بخونینهو کتبانهئه
زمانی بخوور نووسراون بهکه
گیراونکانی ڕووناکی ھهالقهدهله
وهش بخونینهسیدانهت و قهو ئایهئه
خت نووسراون زمانی درهبهکه
گیراون کانی ئاو ھهالقهدهله
،باسیکهوهش بخونینهقانهو دهئه
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کانی کانی ماسی و ماسکهرانیهکانی کۆتر و نیگهڕسبوونهوه
ن کهدهانشاعیر

ین ش بکهرانهدهو قهڤای ئهیری کهسه
کان رگی منداهنی خودا و مهکارهیکهپه،تیایداکه
ن سم کراوک نیگاردا ڕهیهله
گوموهبا بۆینهی دهده
وانکموو شهھه،وهماهله

ڕابگرینسکهکانی بروھمیهوهمارشهگوێ له
شر وهکانی کهسوریالیهسروودهگوێ له،یانیانیشبه
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کان ڕابگرین گ و مراویهقاز و قورین،کانی ڕاڕاییستهبهگوێ له
کانیوڕنهرخۆشبوونی با و بۆ شیعریش بۆ سه

کانی درونه بنووسینرادهناموکان و ژنهکافرۆشهکچه
نینی گیایی ڕابژهنو بشکهی مژوو لهلۆتکهمه

کانیش مردووه،گوو بشنینکانیش بهگۆڕستانه
ین بۆ پیاسهڵ خۆماندا بیان بهگهو لهوهسنینهھه
وهماهله،وهبا بۆینهده
ر بوانین ھهوهکانهکراوهرهنجهپهله

سانی وڕاموشق و لهعهتا پبوون له
ھاییکانی ڕهرم و شکهنهرهزهچوله
وهبا بۆینهی دهده
رداب و سهومان بهی شهوهرلهبه
رێ ڕوو دابخکانیشمان بهرگهده
،گومبا بۆینهده
! ی ی دهی دهده

2009مموزی تای تهرهسه
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