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 ستایشکانی عیشق
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 ی دیک ماوە بۆ عیشقوەرزک
 ژوانک بۆ ئاوتبوونی ھست

 …ئاوتبوونی رۆح
 

وەی مانگ ئاوا برلتب 
 چۆلککان بسر درەختکانوە بمرن

کان کۆتاییان بو شۆری تاڤگ پتش 
 بفری کوەکان بتونوە
 سراپای زەوی ببت ئاو

 ئاو جوانی خۆی ل دەست بدات
  ،تبدۆرنخۆرەتاو برائتی خۆی 
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 ئی عیشق وەرە
 ...تۆ نبیت

 پپولکان ئیدی روو لگوڵ و باخچ ناکن
  ناکی پاتۆی تاریکی دەپۆشتورو

 منداکان خون ب یارییکانوە نابینن
 

 فرمسک ژەنک دەگرت
 ھناس دەبت چقۆ

 سبر، تارمایی
 شقامکانی چاوەڕوانی ب مین دەچنرن

 درەخت دەبت خۆمش
 ور قامچی گ دەوەشنتھ

 جوانی دەبت برین
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 ماڵ، گۆرستان
نیشتیمان، تاراوگ. 

  
  تۆ نبیت، ئی عیشق

 منداکان زوو پیر دەبن
 پیری کنفت و ئوفتادە

 باندەکان لپل و پۆ و فین دەکون
 رەنگکان دەمرن

 قسکردن دەبت الی
 گۆرانیکان، کڕ

  ،رگاکانیش ناچنوە سر یک
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 عیشق تۆ نبیتئی 
 تمی خمۆکی رووخساری ئاسمان دادەگرت

ممش س تدەب ممش 
 ۆ، دونئم

 دارستان دەبت برد
  سرەتا، کۆتایی

  
٢٠٠٧-١١-١٠ 
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نکانی ئاوستایش 
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 ئاونش ل سیمام ڕاماوە
 دەی نامناستوە

 بگومان ک  من خۆم بم
  منی میراتگری عیشقکی ئفسانیی

  ل وەرزی خنکانی ھناسکان
 مستی ئفیونی گوکانبد

دووریان ماو لمنی ج  
 سرە ریکی مرگ و

  ئویدیکش لژدەبتوە
 ،برەو چای فنابوون

 
 پیای عیشقی تۆدال یۆتۆ

حاونی مر خفس 
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 نگیشتن ب بۆنی گوکان،
  

گومان ش بنئاو 
 ک من خۆمم
 ...یان ئو نیم

 
 ئرێ تۆ بی

 ئوە من بم 
 !ل خۆم ناچمئدی بۆ 

 ئوە رووباری رۆحی کی وشک بووە
 کنارەکانی حاشا لجستی دەکن انکس

 ترۆپکی کام کوە
 بووملرزەی نائومدی
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  ھپروون ب ھپروونی کردووە؟
کانی کام تاوانگ 

 ...سراپا جستی گوناھکانی داگرتووە
 نا ئوە من نیم

کمن دەم 
 ژیانم کاتژمرکی خوتووە
 ئیدی چما ئاون بمناستوە

 جارکی دی ئامز بۆ سر گردانیم بکاتوە
 من پیرکی ھزار سام

 لوەتی ھم
 وی شارەکانم

 کچی ھشتا ل سوچکی
 ...کوچی عیشقی ئودا بجماوم
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  ئیدی بھودەی خیاڵ
 خو بینین

 لنو ژوورکی تاریکدا
 ...گۆرانی چین

 
 رۆژگار تپڕی و

 خۆرەتاوی تمن ئاوابوو 
   پاسارییکانی چاوەڕوانیش

 ل ئوارەیکی پاییزیدا
 ب نو ھورەکاندا پرت بوون

 نگڕانوە و ھفین
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 ن برەبیان
 ن دەم و ئوارە

کم وەبیر نایشت نووکھ 
کاننھا الی پاسارییم تیاخ 

 بم ئو ونی تاوسکی ل خۆبایی
 جیلوەیکی نیشاندام و ڕۆیی

  ئاوازی شپی شپۆلکی رەنگاورەنگی
 بۆ ھنام

 لگڵ گۆرانی ماوایی کنارەکان
 گۆزەی شرابلو ھموو 

 تای خۆی بۆ کردم دیاری کىیییادەوەر پیای
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 قتوخمکانی عیش  
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بی رازەکانعیشق کت 
 ھشتا کۆدەکانی نخوندراوەتوە
 عیشقی ئو خستترین شراب و

یاسادەترین خ 
 عیشقی ئو خونی رەنگایی

کی ساوایمندا 
  عیشقی ئو

کی تانگوینھ... 
 کارمامزکی چیایی بووئو 

 دەستک ھات و ھیگرت
 ونای پنگکی کاغزی

 نیو چیرۆکی مندان
 ...لرفی کرد
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 ئو رەدووی
  ئندشی شاعیرکی بدمست کوت

 ئیدی لو رۆژەوە
 پیتکان بوون تم

 وشکان ل شقی بایاندا
 ونکان سانوە

 کا واتایکی نبخشیئیستاتی
ی دەزانواس ھکوساوە  ئیدی نل 

 نچاوەکان شیعرەکانی دەخوننوە
 ن تنۆکک باران سردانی زەوی دەکات

 ن ھورەکانیش سوک دەنرن
 بۆ ئسترەکان،
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 درەختکانی یادەوەریمان  وشک دەبن
  کسیش نایت پرسی گ وەریوەکان

 پیربوون لو ساوە ساتکانی دیدار
 کاتکانی ژوان بسر چوون،

 ئیدی ئو لوەتی
 ھواری عییشقی جھشتووە

 شیعریش ھواری خایی ل واتاکان
کستد مشاعیرە ب س نازانک 

  برەو کوێ ، 
 کام تاراوگ باری کردووە،

  

 مست منمشاعیری بد
 ئستاش ک جار جارە وڕنی یادوەرییکانی دەکم

 تا مردن  برم نادات رت وتای شیعر دەمگ
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 رۆحم رووباری خونی شیعری
 ...ل دەچۆرێ

 

مدەکشرەو ژوور ھئاسمان ب 
شخاک بۆ ناخی خۆی  رامدەک 

 دەمباتوە نو دەریا شپۆلکان
 ھمدەلووش گژەن

 ئاگری یادەوەرییکانی
 برگی عیشقی ئوم لبر دەکات 

 دەبم کوانووی خۆمش
  بیرى ل دەکموەک ھنووکش

 خیای عیشقی شتانی ئو
  ...ھناسیکی  ژیانم  پدەبخشت

٢٠٠٨-١١-٢٨ 
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کانی عیشقچام  
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 من و سبری
  ب شون ھنگاوەکانت
 چاوی شار شکت و

 رگا ون
ڕگرانی بۆت نقامی نیگش ما لک نمبست 

   پکدەگینن 
  دەبینوە ن لکترجوێ

 

 شو ناخوت
 نیگات تیشکی رۆژەک  تۆ

  فرمسکت ئاوابوون
ی مانگنماچت زەردەخ 

 لوەکانت خولگی گردون
  حیکایتی عیشق بوویتۆ چیەی درژترین 
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 ل درژترین رووباری برینداری عیشق دەچووی
 عیشقت خۆرەتاوک ب دەستموە

و راودەنتاریکی ش 
 ک ئاوزانی یکتر دەبین

 شنبا دەھۆڵ دەژەن
 گواھور سما دەکات

 ندەچ فریشت گۆرانی
 برینکان سارژدەبن

 ھناس دادەمرکن
 ...گکان خامۆش

 

 تاریکی خۆی ل شو دادەمات
 ناکی ل رۆژوور

 رەنگ ل خۆی
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 ...تۆش ل من
 

  دوو ئاراستی جیاوازین
  من و خۆم

  گوکی سوورم  بدەستوە گرتووە
 ب دەستکی دیکش شمشر

 ،کگی زامک دەئاژنم
  من ھمیش گوناھکم کردووە

 دەگڕموە برەو ئامزی تۆ
 

ن قیتاریکزەم  
 وە، دەڕبدەڕواو و وائاوڕدان ناوەست 

 جدەھت تاڵ ئزموونی ستگکانیو
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 رگا سخت و کاروان دوورە
 ،ب ھموو وەرزەکاندا رادەبرت
حاونی متۆش خ یشتن بگ 

 

ییکی خاستا واگۆنئ 
  من ۆحىر

 دی تۆ تاش بردک بوو
 کۆیب توشی عیشق ھم

ک بۆ  بووی بریکماىھپ 
  جاویدانی عاشقان

 ...خرمانی گوگنمک بوو
 تۆ ک رەگت ب ناخمدا رۆچووە

 عیشقی سرشتانم خولیای ھورک بووە
باران  تاری بۆ دەژن 



28 

 بروسک ئاوزان دەبت بتم
 ھناسشت ئاوت  ب ھناسم

 
دووریت نزیکیی 

دەنگیت تاریکییب 
 ...ناکییووتاریکیت ر

  
 

  ئگر ھاتی
کوە نووتو شل  

ھودەیب و چاوەڕوانییل  
 ژینوەوبکچرایکان 

 چرایکت بۆ ھدەکممن 
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 تۆ ک کانییکی ل فرمسک
  تریفی مانگ شوکی 

 ،ئاوا ناب خۆرەتاو
  

  وەک نیشتمانمنى خیای ک تۆ 
  ھگبی خمکی درینی ل کۆمدا

 سنورەکان دەبزنیت
 پشیل دەکیت یاساکان

  تاوێ دەبیت ب ھاودەمی زیندان و
 تاوێ ب قوربانی و

  نچیری چقۆی
 ...رەشی دەستی تاوان
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 تۆگوا ھورو
من ژانی بروسک 

 تۆ زەریا و
 من شتی شپۆل

 تۆ کو و
ری لوتکدمن ھ 

 تۆ ئاگرو
 من مشت خۆڵ

  تۆ ئازار
 من چشتن

 تۆ شار
 من نامۆیی
ستگتۆ و 
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 ...نگیشتنمن 
 

 تۆ رگای
 ھموو رگاکانیش ب تۆ دەگن

 منیش کوچیکی بن بست
ِ یک ھنگاویش ب تۆ ناگم ◌ 

 

 دەرگای عیشقی من
یئاوە 

 ب ھاتنت
 پشکۆو کۆبفر

 ئاوزانی یکتردەبن
 

 یکشوەتازە بووککی دەبت شو 
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زار ساکی ھرۆژ پیر 
کۆتایی د موو شتتھ 

 .تتنھا سبری خیای تۆ جدەمن
  
  

 ٢٠٠٩پاییزی 
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 ل ئابدا لینرب
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رلیندا لکی باراناوی بیانییب 
  بوو جادە چۆل و ب سبر

 خیاى تنیومھور 
 باران ھموو جستمی داگرتووە

 می داگیرکردوونمی باران رۆح
 ل تنی تۆ بجی ھشتووم،

 
 برلین نم بارانی ساردە

 سووتینر ابىئھولریش گرمای 
 لناگرین پیاسیک بکم

  مستی خیاڵ بم و
 عاشقان بنووسمشیعرکی 

  با ھات
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 باران ھات
 ھتاو ھات

 شوەزەنگ ھات
 مرگ ھات

 ...تۆ ھر نھاتی
 

٢٠١٧-٨-١٠  
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 کۆبر
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 ژھتی کۆژانوەلرۆ
 تۆ ل شکۆی چیاکانوە

 رەنگی بفر وخونت گرتووە
  ھاواری قوڕگکی خنکاویزایى 

  ساھای ھناست لگڵ ئاگرو باروت
 ھمژیوە کانپتی سدارە

 قتماغی برنکی قووی
 ھگرتووە یشتماندانل رۆحی 

  ھۆی برزەفی یاخی بوونت
 لسر شانتدا ھنیشتووە

 ئوە تۆی
 ل ناخی خاکدا چقیوەرەگت  

 یادەوەرییت مژووی خون و
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 .لسر کۆی رەنج و شکتی نیشتمانک دەنووسیوە
  

 ل نو پیتکاندا
  وشکان
 چامکان

  چیرۆک و نۆڤلیتکان
 رۆمانکان

 لنو قدی گی دارەکانی جنگڵ
  لسرکناری چم و رووبار

  تنانت دەریاکانیش
  کولسر ترۆپک و بناری 

 لسر ھورەکاندا
  لژر باران 
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 ھنگاو ب ھنگاو
 پ ب پ 

 بۆت گڕام ھر نتمدۆزییوە
 بمن نای

 تۆ لکوی...؟ 
  

  کگت و با برزکى شیعر
  قژ زەرد شیعرکى

  لو ب خندەشیعرکى 
  ل ئاسۆچاو 

  نمر شیعرکى 
 سلمانى بوو.ناوى 
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 تا دەنگک ھبت
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  ب بۆنی خون سرمستن
 غی برینکانی مژووبھدانوەی قتما

 تینوو بخونی رژاوی ترمک
  ک لبردەم تریفی مانگشوک بجماوە

 
 لبر پنجرەی کام سدەی تاوان

  سدەی نکۆی و سربین
  لکام زۆنگاوی دڕندەیی

 ...ھتۆقیون
  ب زمانی نزە و شمشر

 ب شرپنجی تور
 انی عیشق و سووتانچامک

 دەخن نو منجنیقی تاوانکانتان،
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  شوی گورگان و کبی ژەھراوی
 دەخن سر دی سمۆرە ی دیل و

  ...چناری زیندانیکراو
 

 سرمستن ب بۆنی خون
موە ئکان دەشۆینرمورە بارانین تھ 

  ل سر روخساری نخۆشی جاڕنامی مافکانی مرۆڤ
 سارژ دەکین و جی چنووکتان

  تا ل مانگشوی پ لتریفوە
بک ھدەنگ  

 ل پدەشتکانوە
 لسر ترۆپککانوە

 ،زایی نڕەیک دێ
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کوەی نیگایدەنگی تۆ درەوشان  
   ب ڕۆحی زامداری ئاسمان

 
 ئی ھورەکان

 ھورە سرکش سپی پۆشکان 
  ئوە بۆچی؟

 داگیرکردووەڕوخساری زینی مانگی پی ئمتان 
 وە؟ئاسمانی نیشتمانی ئمتان لبیر کردو
نکو ڕاچردبووی خدە گیانی وەب 

 ک ب بیابان قات و قەکاندا سر ھدەبێ
م خاکبستی ئ ر بست بسچۆن ل  

 ن شھیدێ



45 

 ن دووان، ن ھزار
 

 لسر خونی بربووی گوسوورەکان
 ...راکشاون

 خونی رژاوی ئوە
 ئمیپڕینوەى سنامی نا

کی خۆر مابتا تروسکای 
  ل قندیلی سرکشوە

 ...چاو بۆ ئازادیت دادەگرێ
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................  
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  ر ب تمس ئاسمان
 بای خاک رەشپۆش

  رووبار
 کانی

  دەشت
 کو

مر ماتراسس 
 

 دوای تۆ بادار نافن 
 گون ھدەورن

  ملی شیعر ناسترن
  گرووی شار

 کپ و ب دەنگ
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 چاو خواوو
 سر و سیما ب رەنگ

 ب تۆ ھناس تنگ
 ئسترەکانیش ئاوا دەبن

 ،روو لئاسمانی شین
 دەتۆرنپپوول سپییکان 

 گو سپییکان ھدەوەرن
  

واتای ند بچاوەڕوانیت چ 
 ب ئۆقرەیی ل گڕانوەت

 ھوودەییب...  
 ک ھنگاوی قوڕسی رۆژگار

 ل بھاری تمندا تپڕی
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 گۆچآنکی میھرەبان نبوو دەستم بگرت،
 

 ئوە من نیم
 رەنگ سبری من بت

 کۆن ب کۆن ل دووتا دەگڕێ
  ...ک ئرێ

 مشتک ئاسوودەییم پدەفرۆشت
 من ک سرگردانکی نامۆی رگاکتم

 ک پیایک شرابی جاویدانیم پدەبخشت؟
 مگر تۆ

 خونی رەنگاورەنگی پپوولیکی دشکاو نیت
 خۆزگی وەریوی گوکی ل بنپدا پیشاو نیت

 لو رۆژەوە ل باوەشی نائومدی عیشق و سوتاندا
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 گرتئۆقرەت ن
  لسر پشتی خمکانی رۆژگار

 پاڵ کوتی
 سرت ھگرت

 نیشتمان خست نو جانتایکت
 ل کۆت  نا  

  وەک جانتای سفری خونی سانک
  ک پت وا بوو ئوە تۆی

 بست ب بستی شاخ و دەشت و دۆی
 ل رۆحی خۆتدا ھگرت

  کچی ھشتا
 سرگردانی بۆنی مشت خۆی
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 خمکی تۆراوبوویتۆ شپۆلی 
 لسر کناری بدەنگی راکشای

  لچاوەروانی ھوای
 گڕانوەی ربواری رگایکی دووربووی
 تا ھواڵ ل دوورگی ب گ پاسدراوی

 لودیو سنوور
 ک چتکان سروودبژی سرووتی داڕمانن

 بسر یادەوەرییکانی مژووی خۆیاندا کوتوون
 لوورەی گلگورگن

 داناکسن 
  ئڤینی پدەشتی محای ئم تی دەکن

 بۆ ماچ گب سر شپۆلی گکاندا تپدەپڕن
 لنو رۆحی برینداری ئمدا
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 ...ئڤین دەکن بمشتک خۆمش
 

 فرھاد نبووی
 کچی کویش نما
  تاشبردی خیای

 ل ھنکۆی،
 بیابان نما

 لکۆچکانتدا گردەلولی لم داتنپۆشت
 و کوچ وکۆنی شاری حسرەت نما شقام

 بۆی نگڕی وەکو شت
 بووی ب میوانی شۆستکانی نامۆیی،

 
 ئستاش ئگردەمزانی بۆ بدەنگیت
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 چیاکانم دەخستن سرپشت
 سواری پشتی شپۆل دەبووم

 رەوتی دەریام رادەگرت
 ھنگاو ب ھنگاو

یرچی بیابان ھھ 
 تییم دەکرد 

 .ب دیاری کردیمرگی خۆمم بۆ 
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 تۆیت یا نا
  
  



56 

م بپ 
  لو ھموو تنگتاویی ماواییدا

 دوایمین گۆرانی ژیانم
 تۆی یا نا

 لوھموو بھیودەی ساتکانی داڕمانم
 دوایمین ھناسکانی جاویدانی ئڤین

 تۆی یان نا
م بپ 

 بم نک ب زمانی تای مردن
 ک ل قوڕگی پاسارییکاندا دەگڕێ

  مرگی ئو گ وەریوانییان لسمای 
 ،ک خزانیش نیت کچی ھدەوەرن

  من ک ھرگیز نازانم بۆ ل روانینی ئو چاوانی
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 ک ھمیش ل پراوزی ئاوندا ج دەمنن
 یان ل مودای گ زەردەکانوە

 متی پاییزەکان دەھۆننوە
  یان لساتکانی ئوپڕی بھودەییم

 ەکموەبیر ل ھاتنی تۆ د
 تۆش بیر لمردنم دەکیتوە

 بیر ل کسک دەکیتوە
 ک ھرگیز نایت

 دەروازەکانی بختوەریت بۆ واکات
 نامۆ ب خی لباربردنی گوکان

 ئتککردنی ئاو
  

م بپ ... 
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 ئگر دەرفتک ماوە بۆ ھناسدان
 بۆ ئامزی گرمی ئاسوودەیی پاسارییکان

 چق و گوکانبۆ ئاشتوایی نوان 
  ئیدی ئگر نبیت

 ب چاوساغی برلشکری خوەکان
 من ل ئستاوە رادەستی تۆم

 وەرە بگڕوە
             ئای سپیت بۆ ھدەکم

  
 ٢٠١٦رەشمی  
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 تھا ئاغاجان
  بۆ ھونرمندى کۆچکردوو
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 دا چۆلکیکی نکوشتبوولژیانی

 ھالنی پڕەسلکی تکندابوو
 تفی ل ئاوی  کانیک نکردبوو

 بسر دیواری ھیچ ماکدا ھلنگڕابوو
 ددانی کسی نشکاندبوو

نجکدا میـانرەبھیچ بــــی  ىل ــــری کس نۆکی س
 نرژاندبوو

 زیندانوەبم خرای کونجی 
  بتاوانی کوشتنی جرجکی بعسی

 ک نیبینیبوو
 نیدەناسی

 ،نیدەزانی ناوی خۆیی و باوو باپیری چی بوو
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 لکونجی تاریکی زینداندا 
   رۆژان چاوەڕی مرگی خۆی دەکرد

 ئاخ تھا من ک دەمناسی تنانت
 ...رقی ل جالدەکشی ندەبۆوە
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 گۆڕبزر
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 زانی ئو کی؟نت
 ئو ک لگڵ ھورە برووسکدا گۆشکرابوو

 شیری ل ممکی تاشبردەکاندا دەنۆشی
 ل ناو خاک وخۆدا پاک دەبۆوە

 ب ئاوی زولی رووبار خۆی دەشۆری
 لسرماو سۆشدا

 برگی ئاگر دەپۆشی
 ترۆپکی کوەکانی دەکرد ب مای خۆی

 بۆ ژوانی ئسترەکان
 چینکانی ئاسمانی  دەپویبست ب بستی 

 ھر نتزانی ئو کی؟ 
 ئو ھۆی برزەفی حوت چینکی ئاسمان بوو

 لسربای خمکانی
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 نیشتمانکی ھگرتبوو
 تیری کوانی گردەلوول بوو نگڕایوە

 تووڕەیی ھچوونی دەریا بوو
 ھنگاوە  شپۆل ئاساکانی
 بۆ دواوە ئاوڕی ندایوە

 وی شاخ ھکشا ورۆیشت و ب رو
 دواجار لوتککانی کرد ب مای خۆی

 کچی ئوان بۆ خۆشیان نازانن
 بۆ ھند کڕوالڵ و کورن 
 ناتوانن  بری خۆرەتاویش بخوننوە 

 چما بری رووناکییان گرتووە
 ل نبوونی توولڕیکدان

 لغیابی مردووەکان
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 ...گۆرستانیش بنفرەتی کردوون
 

 ئمستا ل باتی تۆ
دەستکی بشخو مئ 

ی باو بارانکخترسس عاشق 
نر زەوی بستخاکی س 

 نچینک ل چینکانی ئاسمان
  ن گردوون لخۆی دەگرێ

 ل وەرزە قات و قەکاندا
 الفاوکی تووڕە بوونی

 ...پیدا دەڕۆی
ڕایدەما یمی رۆژگار ھی ستترچی خھ 

 ھدنی ھنگاو
 ھر برەو لوتک  دەڕۆی
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 لووە لھتاو ڕامنی
 دەبینیت ک چۆن عاشقانی ھتاو

 خونی خۆیان لناو لپی خۆیان کردووە
 لگڵ مرگدا سما دەگن

 ئوان  لگڵ ھورەباراندا دەبارن
 تیشکی ھتاو ئاسا

 پشنگ دەھاوین  مای ھژارەکان
ک نییسوچ 

 ...ڕووناکی  نکنوە
 

دەتوان تر کوە زل 
 ۆرەتاو ببێ؟سری خ

 تا ئوان ھبن
 یخۆرەتاو ھ 
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 ل بھارکدا سوزدەڕوننوە
 لگڵ کشانی ھر ئسترەیکدا

 جریوەی دەرکوتنی  سدان ئسترەی تر
 ...سروود بۆ برەبیان دەچت
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 تۆدوای 
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 خاچکم لکۆڵ ناوە
  حاشام ل خودایک کردووە

 لکگ رازیی ببت کگاى کۆیل ک
 مرایی بۆ جالدەکانیان دەکن
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 من شتکانم خۆش دەون
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 چند جوان و میھرەبانن
 ل برەی عیشقی پاکی فریشتکانی یزدانن

تش ک دەناسم گوایسمن ک  
تیش نییش 

 شارەکمی ب درۆ گو کردووە
  ل بیانی تا ئوارە

 وە یاڕبتو بووختان دەرش 
  کووندەپپۆی شوم ئاسا ب خۆی و

 ھگبیک کینوە
 دەستو ئژنۆ

 لگۆشی چایخانیکی شارەکم دادەنیشت
 پسوولی ناپاکی و خیانت

 بسر ئم و ئو دەبشتوە،
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تش ک دەناسم گوایسمن ک 
 مخابن ل شت جوانکانی شارەکی من ناچت

 رەنگ ئو ل پاشماوەی خشۆککانی سردەمی بردین
 یان ل توخمی قالۆنچ و سیسرک بت

  بۆقکی کچڵ دەچتل رواتدا ھر ل
 لناخوەش  کمتیارکی گڕی چاپلوس

 سرزمانی چزووی مارە
بنزمانی ژەھری رەشی دووپشک 

 ب خیای نخۆشی خۆی داھنرە
 ئرێ داھنری جنو و بوختان

 وەل ئو ب ھست و
 شکم ب 

 گوای  نرەکرکی نوخوازە
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غریبیت... 
 نووسری چندان راپۆرت و

 تی خورافیینووش
 تغریبی شت نییمن دنیام ئو 

پووتللکی کسیخور 
زەلییکی ئوادسب 

  ئاخر ئو نازانت
 .من شیتکانی ئو شارەم چند خۆش دەوت
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 تاوسکانی اللش
 )ەکانی شنگالبۆ پاکیز(
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وارە نامۆیم ھی خۆرەتاوی ئدە  
 بۆ ھسارەیکی دیک سری ھگرتووە

  دیسان ئم ھوارە  الوکی  پژارەیی
کانرگی تاوسی مفسانئ 

 خۆرەتاو لرە برگی تاریکی پۆشیوە
 

 .. ئیدی  من بگومانم
 وەک گومانی بوون ل نبوونم

 مرگ ل ژیان
  ھسارەکی ئمک ئوجارە خۆرەتاوی 

 لتباخ ھبتوە
 کسیش نازان لسر تاشبردی بدەنگی و

ردوونم گی ئڕوالک  
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  چ نامۆییکی ب ناونیشان
  لبردەم تاریکیدا

 .لبردەم گلگورگی بیاباندا خوتووە
 

 ھۆ تاووسکان
 ھۆ تاووس خمبارەکان

 تاووس ب خم ئاوسکان
  مگرئوە نین

 لخۆتانیش نامۆن و
  پشتتان کردۆت رەنج و شکتی بھودەییتان

  لوەتی ھن
 لوەتی زەوی و ئاسمان

یشت و دۆزەخ ھھی بوەتل 
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 برگی ئازاری قامچی گی رۆژگار دەگرن ،
 مگر ئوە نین

سک ئاوسم و فرمخوارەی بو ھل 
 لو پرستگایی ب ژان تینووە

  نیھمیش بۆ سرگردا
  لمسر تا ئوسری دنیا لسر پن

 بۆ فرمانی مرگی بکۆمتان
 لدایک نبوون؟

  یان لگڵ کوشتنی پپوول عاشقکان
 بردبارانی گوکاندا
 ..چاوتان نکردۆتوە

 وەرزەکانی کۆچ دن و دەڕۆن
 گوای بداری دەم با ش
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  نازانت چ زستانکی سخت و تووشی
 نزە بدەست، 

  بئایکی رەشی چکن
 خۆی بۆقات و قی ئو دارستان ل بۆس ناوە

ــان  ــــری یکیکی درەختک ــانک و س ــام دەب پی
دادەپاچ  

  ب گی نزەکی 
 ..بفرستانیش دەکات خۆمش

 
  تاوسکان بنو نزەکاندا ھدەفن

 لوەرزی کۆچی ئوجارەیان
  نئاوڕ بۆ دواوە دەدەنوە

 ندەگڕنوە
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 ،بۆ ژوانی عاشق سرباوەکان
 ئیدی لورۆژەوە

 ھالنکان خۆمشن
 درەختکان وشکتوون

 چمکان سربرەو ژوور ھگڕاون
 

 ئرێ... داخۆ ئوە
 !لئاست موعجیزەی کام کتب

  کام  پیرۆزییکان
  شرعیتی مرگتان پ رەوا بینراوە
  انبۆ بدادەیی خۆتان ھمیش عاشق

 وەک درەختکان ب پوە نمردوون
  ئوە جگ ل گۆڕی زیندە بچاکان
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 وتکی دیک بدی ناکن؟
 

مواری ئوری ئاسمانی ھھواگ کنسا 
 چاوەکانی سوور ھگڕاوە

  لنو کوورەی ئابکی قاتوقیشدا
 ھر باران و دەبارێ

 ... بارانی خون
  دڕک و دای پدەشت

 تاشبردی کو
 دۆڵ و دەراوی

 .برەنگی سوور پۆشیوە
 

 تاووسکان سرھدەگرن
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 گۆرانی ئوینی ئاگرینی
 گواھور و

 رووتبوونوەی درەخت و
 نزاکانی سووتانی برخۆرەتاو

 سپیتی پاکیزەیی بفر دەچن
شمنھا خۆر تھ ... 

کانی اللشی خاکی پاکی یادەوەرییرامب  
 لو رۆژەوە

 یدی تاووسکان خون بمزاری گوگنم وئ
  نانی رەقی سرخوانی ھژارەکان نابینن

رچاوەی تریفس تکانیان نابونخ 
 بۆ دەشتی تامزرۆی ئاو و تاو

 یان ل شوی تووشی زستانی سختی
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 دەور ئاگردان
 دیان ب خونی گرم و کپ خۆش دەکن

 ..نزا بۆ گڕانوەی عاشقکان دەکن
 ڕۆژگارکی تاڵ و تارە

 دڵ ب ژان و سۆ
 ئاخرخودای گوناھی ئوان چی بوو؟

 ...بو دەردەت بردن
  زمانت لقف دان

 چاوەکانیانت ھکۆین
  ژەھری نفرینت بنو خونیاندا گڕاند

 ئیجازەت ب خی بیاباننشیندا
 بزەبری کینی نزە و کلسری باو

 نھشتئادەریان ل سر پادەریان 
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 ھاتن
 سنگری پژاوی ھیوایان رووخاند

  مامزە پاکیزەکان
 دارو برد وکانی

 چم و چیا
  گوکانیان الق کرد

 
 ...سو

 ئی ئوانی بۆ خاتری بۆنی خونچگوک
 ھرچی گوباخ و گومالق و مخک لیان وەراندین 

 سو ...ئی گوی جوانی ھوەریوی نوبھاری اللش
 پپولی باشکاوی نامورادی ئی

 ئی کارمامزی لخون گوزاوی ئازادی
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 سو ئی سروودی قوویی زەوی
 ئاوازی کشکنی ئاسمان

 بۆ دیداری ددارانی خۆرەتاوھاتووم 
 تا وتاری دڵ دەگات دی کۆتاییم

  تا لنوانی کۆڵ و زامدا کمک ڕامنم 
 سوند بدەم مندانی دەرک و کۆن

 لی مامزانی ھتکراوی ب سروشونپۆ
 لکونج چاوەڕی گوسوانی بانان
 دیمنی کۆی پیرە دایکان ببینم
 ھر لگرمسر، تا ساردەسر

 لبر دەرگاکانی چآوەڕوانی گڕانوەتان وەستاون
 لترپی دی بدەنگی شوگار
 بدەنگیتان کوتوون ئاخاوتن
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  تماشاکن  تاووسکان ب پ دەڕۆن
 ب دەست و بای سرکوتن

 درژە دەدەن ب مودای دووری بدەنگی
 ئوستا  لگڵ پۆلی کیژانی ب سروشون

 برەو اللش ھدەگڕن
 ب شونی ترمی تاووسان دەگڕن

 ...لرەو لوێ
یھات ھرھات و نسچی ب 

 وەک خون بۆ مندان دەگنوە
  وا شۆرەسواران
 وە ڕێ کوتن

 ... لاللش وەسر کوتن
 ٢٠١٤ئابى 
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 یادەوەریی پیایکی بتاڵ
  



88 

 برەبیان و
  ھشتا  پیاکان  بدارن 

  من پرچی ئاۆزی خیاڵ
  برەبیانیش  پرچی خاوی خۆرەتاوم  بۆ دەھۆنتوە

 پیاکان ھست و نستم ئاسا پرش و بون
 دەزرنگنوە و دەن ھمقوڕن و

 ل نوان  ھدان و شکاندا 
 ئو دەستانی ل ساتکانی رازان و رامان

وری ئاوا دەبن بھ 
 شوی تاری شونخونی تمنی تاڵ

 ... دەست لکبرەدەن
 مات و بدەنگ 

 شکست باڵ
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 ونی ملی تریوی نوو قفس،
 گو سپییکانی یادەوەریمان رەش ھدەگڕن

 گو سپییکانی  چاوەنواڕی
 چندە سارد و س و خاون

 ب شنی ھناسی تۆ ھدەوەرن
 تاراوی شکستبای خوی منیشملی  

ماویئاسمانی  ت روو ل  
  ل نو ھالنی ساردوسی ب ئومدیکاندا بجماون
 ملی برەبیان باکانی  بداری خۆی رادەوەشنت

 ب ئۆقرە لو چاوەڕوانیی بھوودەی ھپووکاوە
 ئاسمان کش و مات 

  ن حپ حپی سگ
 ن نووزەی کوکوختییک
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ت نکان در گکی سخووناو ۆپخشی  دخش  
 

یچرپک بموو شتو ھ یانرەبب 
یکسپ پ یو چامر کۆستی ئگم 

بداری من نوی چاوی بلی خم 
 باکانی تکناوە

نھودەییم دەچریکبۆب 
وە نییئ 

 ل دوورەوە
 بۆنت دەکم 

 ل دوورەوە
 اچت دەکمم

 م خوم نایخۆرھت و ھر چند دەک



91 

 ئاخر چاوەڕوانی گیشتن ب دیداری تۆ بۆت محال
  ربوارکی ونبووم

ند نامۆیکی چیستگناونیشانی تۆش و 
خت وقاچاخکی  سگایر 

کی  نائارامنارک 
یدەغکی  قئاوازی گۆرانی  

 من ک ھنگاوی قوڕسی رۆژگارم
 ل بھاری تمندا تپڕی و

  سرم سپیوم کز و مووی اچ
 روانینکانم مات و ماندوو

 نکی میھرەبانیش نیی دەستم بگرتاگۆچ
 یان ھاودەمک، ئامزی تنیاییم بۆ بکاتوە،

 ری منبوە سئ 
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  ...کۆن ب کۆن بۆت دەگڕێ
 

 بو برەبیان و ھشتا
 ئسترە  چاوبزەکان ن خوتوون 
 

 تۆش  ن ترووسکاییکم پدەبخشیت
مشت تندەفرۆشک ئاسوودەییم پ 

 ن پیایک شرابی خستی خوکی قووم پدەنۆشت،
ودایی خپرخت و مانگیش لخۆرھ 

 سراپا ل نو خوکی قوودا خوتووە
ــاورەنــگی  مگر ئوە مـنـم  بـوومت خونـی رەنــگ

 پپوولیکی باشکاو
  خۆزگی وەریوی گوکی ل بن پدا پیشاو 

 ەرزکی نائومدیدالباوەشی و
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 ئۆقرەم گرتووە
 لسر پشتی خمکانی ئو گۆچان پاڵ کوتووم

  برەو نامۆیی ئبدی  سرھدەگرم
 بربیانو  ملی خوی تاراوی من

 شپۆلکی خمکی تۆراوە 
 لسر کناری بدەنگی شار راکشاوە

 یاساوکان چتی بیابانن
 عشی ئمنسروودبژی سرووتی داڕمانی پرستگای 

 بسر یادەوەرییکانی  مژووی خۆیاندا کوتوون 
 ئڤینی پدەشتی محاڵ  تی دەکن

 دوای تۆ
 کو نما تاشبردی خیای تۆی ل ھنکۆم

 بیابان نما ل کۆچکانتدا گردەلول دامنپۆشت 



94 

  کوچ وکۆنکانی حسرەت نما 
 بۆت نگڕم وەکو شت

 شۆستکانی سرگردانیبووم ب میوانی 
 بۆ ماچبپۆلی گر شسڕیم دا تدەپ 

 سرماوسۆی زستان برگم  بوو
 قرچی گرمای ھاوین چترم

 
 ئڤینت درەختک بوو

 ھرچند پل و پۆ و قدیان بییوە 
 رەگی   قووی ل وەرزکدا سرھدایوە،

 دوای تۆ، 
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 خۆر ھت
شکاوی خلی باوی مننازانم م 

  ...بۆ کوێ  ھفیوە
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



96 

 ستپ
  

 ٥ ...................................................................... ستایشکانی عیشق
نکانی ئاو١١ ....................................................................... ستایش 

 ١٧ ........................................................................ قتوخمکانی عیش
 ٢٣ .......................................................................... چامکانی عیشق

 ٣٣ ............................................................................. ل ئابدا لینرب
 ٣٧ ......................................................................................... کۆبر

 ٤١ ....................................................................... تا دەنگک ھبت
 ٥٧ ................................................................................... تۆیت یا نا

 ٥٩ ............................................................................... تھا ئاغاجان
 ٦٣ ........................................................................................ گۆڕبزر
 ٦٩ ...................................................................................... تۆدوای 

 ٧١ .......................................................... من شتکانم خۆش دەون
 ٧٥ .......................................................................... تاوسکانی اللش

 ٨٧ .......................................................... یادەوەریی پیایکی بتاڵ


