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شیعر بەرانبەر ئەبەدییەت

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

خواستە، بوو بە مەبەست و جێگای بایەخ و وێناكردنی ژیان و دۆخ. 
من هیچ پرســیارێكم لە خودی شــیعر نییە، بەاڵم ئەو پرســیاری سەیرســەیری لە 
من هەیە. وەك ئەوەی من خوداوەندێك بم و نهێنیی ژیان و مردن و زیندووبوونەوەم 
البێــت. هەردووكیشــمان دەمانەوێــت ئەویندارانــە و لەخۆبووردووانە لەگەڵ یەكتردا 
بژیــن. هەمیشــەش خۆم لــە ڕووداوی گەرماوگەرم بە دوور گرتــووە و چاوەڕوانی 
خەمڵین بوویمە. لەگەڵ ئەوەشدا ڕووداوە گەرماوگەرمەكان بەرەنجامی جوواڵنەوەی 

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

بارێكیشدا سەنگی ڕاوەستاوە. 
هیچ فۆرم و شێواز و خەیاڵ و زمان و نوێبەخشییەك تا سەر و ئەبەدی نییە. فۆرم و 
شێواز و خەیاڵ و زمان و نوێبەخشی هێزی بەردەوامن و بەناو پێچاوپێچەكانی ژیاندا 
دەخولێنەوە. پاش خەمڵین لە كەنارێكی ئارامدا هەڵوەستە دەكەن و دەگیرسێنەوە. بە 

نیازی خۆئامادەكردن بۆ دۆخگۆڕینێكی تر پشوویەك بە ئەزموونیان دەدەن.
فۆرم و شێواز و خەیاڵ و زمان و نوێبەخشیی تر دێن خۆیان لەوان الدەدەن و ڕێگا 
خۆش دەكەن، دەیكەن بە چاالكی و وشیاریی مرۆڤ. وەك ئاو دەماری خاك بێ 
ویست و ئەنقەست، بگرە وەك شێوە و ڕێكخستن و پێویستییەكانی ژیان دەبڕێت و 
جێگای ڕەوانتر بۆ ڕۆیشتن و كارایی خۆی دەكاتەوە. ئەوەی پێشتر فڕێ نادات، 
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ئەویش دەڕوات تا وەك خۆبوونی و شــانازییەك لە تەنیشــت ئەوان ڕابوەســتێت، یان 
هەوڵــی گــۆڕان و لەناوبردنیــان نــادات، بگرە لــێ زیادبوونیان بــۆ دەكات و توانا و 

ئەزموونی پڕشنگدار و درەشاوەتریان دەداتێ.
ئەم ڕیز ڕاوەســتانە ئەزموون و تاقیكردنەوەی بەهرە و ســرووش و بیر و بۆچوونی 
داهێنەرە. لە ئەنجامدا داهێنەرەكان زۆربەیان لە تەنیشت یەك ڕادەوەستن و ڕیزێك پێك 
دەهێنن. ڕیزی چلچرای داهێنەران. هەوڵم داوە لە ڕیزی چلچرای داهێنەران نزیك 
ببمەوە. لەم نزیكبوونەوەیەمدا شیعر دادەگیرسێ و هەموومان ملكەچی پڕشنگداری 
و درەوشانەوەی شیعر دەبین. شیعریش تەنیا لە ڕوانگە و تێڕوانینی كرۆكیجوانییەوە 

بەها و ئاستداری بۆ دادەندرێت و هەست بە خاوەنەكەی دەكەین. 
لــە نێــوان ئــەم دوو مێــژووەدا 1965/11/18-2045/11/18، كــە دراو و داواكــراون 
مێژوویەكی تر نییە، یان هەوڵدان بۆ دروســتكردن و قەوارەپێدانی مێژوویەكی لەم 
بارەیەوە نییە. بگرە وەهمێكی جوان و ناوەندێكی چاالك هەیە. بڕوای بە خۆشبەختی 
و خەاڵتی خودایی هەیە، دەشیەوێت ئاگر لە خوداوەند بدزێت، پاشان لە پەرجوویەكدا 
بمێنێتەوە. پەرجووی حەزی ژیان و داهێنان، مانا و بوونی كەســایەتی خۆی تێدا 
بپارێزێت. زمان ئەو كاتە دەبێتە چاالكی و وشیاریی مرۆڤ، كە بمانەوێت لە خۆمان 
بدوێین، یان ئەو نیشــانانە بخەینە ڕوو، كە دەمانەوێت هەوڵی دەرخســتن و شــێوەی 
ڕێكخستنی بدەین. لەم بارەدا زمان مانا و بوونی كەسایەتیی نووسەر وەك ڕامانی 
سەرەكی لەناو خۆیدا باڵودەكاتەوە و دەپارێزێت. بە دەگمەن بەشداری لە بۆنە گشتی 
و ئەدەبییەكان دەكەم و بە سروشتی ژیانی خۆشم حەزم لە تەنیایی و كەمدوویی و 
كەمێك دووركەوتنەوەیە لە خەڵك، بەاڵم لەمیانی شیعرەكانمەوە چۆاڵیی بەر زەین و 

هەستەكانم پڕ كردووە لە خەڵك و ئاژەڵ و گیاندار و پەلەوەر.... تاد. 
گونجــاوە وەك سیســتەمی هەوڵــدان تەماشــای فۆرم و شــێواز و خەیــاڵ و زمان و 
نوێبەخشی بكەین. ئەنجامی هەر هەوڵدانێك دەبێتە سەرەتای هەوڵدان و دیاردەیەكی 
تر و دەچێتە ناو چاالكی و وشیاریی مرۆڤەوە. زمان چاالكی و وشیاریی مرۆڤە 
و دەنگ و بیرمان لە خانەی بااڵدا دەپارێزێت، لە شیعردا تێگەیشتنێكی نیمچە 
چین چین و ئاستداری دەهێنێتە گۆڕێ. ئەو تێگەیشتنەی شاعیر بە هۆی زەین 
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و هەســتەكانیەوە تێبینی دەكات. لە كردەی بە نووســینكردندا دەبێتە وێنە و ئاســۆ 
و دووری و پێوەندییەكی فراوان و كاراتر وەردەگرێت و دەگاتە خاڵی گەشەكردنی 
پێوەندیــی زەیــن و هەســتەكانی زمان. ئەم خاڵی گەشــەكردنە لــە پێوەندیی زەین و 
هەستەكانەوە دروست دەبێت و دەخرێتە كار و تاقیكردنەوە. لە خرانە كار و تاقیكردنەوەدا 
زەین و هەستەكان ئاستی بێ ئاگایی زمان دەگوازنەوە بۆ ئاستی بەئاگایی زمان. 
ئاستی بەئاگایی زمان لە وێنەی بێگەرددا دەردەكەوێت و هەستیاریی دەروونی وشە 

دەناسێنێت و هەوڵی خۆدەرخستن و شێوە ڕێكخستن لە خانەی بااڵدا دەدات.
زمان هەمیشە خەوتووە. لە بەكارنەهێنانیدا بێدەنگە. لەكاتی بەكارهێنانیدا بەخەبەر 
دێــت و دەبێتــە دەنگــی دلێــر، یــان دەنگــی ڕاگەیانــدراو. جــا چ لەبــاری مانــا و 

پەیامداریدابێت، یان لەباری دەربڕین لەكرۆكیجوانی و وێنەی بێگەرددا.
وێنەی بێگەرد ئەو هەلومەرج و بوارە دیاری دەكات، كە زەین و هەستەكان تێبینییان 
كردووە و دەروون ڕوون دەكاتەوە. دەروون بەوەی چەق و كانگەی كۆكەرەوەی زەین و 
هەستەكانە و بە شێوەی ئاسۆیی زەین و هەستەكان دەخاتە بەكارهێنان و شاقووڵی 
دێتە خوارەوە، بۆ خۆدەرخستن و شێوەی ڕێكخستنی سوود لە فۆرم و شێواز و خەیاڵ 

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

تەواوی هێزی زمان دەكاتە هی خۆی.
لە سەرەتا و كۆتایی و هێڵ و هێمایدا، شیعر ئاراستە و پرسیارێكی زمانەوانییە. 
خوێنەر لەو سەرسوڕمان و سەرسامییانەدا نیشتەجێ و سەرگەردانە، كە زمان وەك 
فۆرمێــك لــە خانــەی بــااڵدا دابینی دەكات، یــان وەك ڕووداوێك ئەنجامــی دەدات 
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و دەیهێنێتــە بــەر زەیــن و هەســتەكانەوە. لەم بــارەدا زمان بە پێی وێنــە لە جووڵە و 
كاری خۆیدا دەبێت و وریایی و ئەمەكداری خۆی ڕادەگەیەنێت. ئەم ڕاگەیاندنەش 
پەیوەســتە بــە دۆزینەوەی هێزی وشــە لــە ئەزموونی زمانەوانیدا، یان ناســینەوەی 

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

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

پێوەندیی زەینی و هەستی و لەگەڵدا بەتینن هەڵدەبژێرێت. 
لــە بنەڕەتــدا ئــەم ئەزموونــە، حەزدەكەم ئەوەندە بژیم، هەشــت دەقی ئاســتدارە، هەر 
دەقەی دە جار خۆی دووبارە دەكاتەوە. واتە بە شاقووڵی دێتە خوارەوە و بە ئاسۆیی 
باڵودەبێتــەوە. خوێنــەر دەتوانێت هەشــت دەقە بنەڕەتییەكان بدۆزێتــەوە و ئەوانی تر 
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بەچێــژی دووبارەبوونــەوە، یان بە هونەری دووبارەبوونەوە بخوێنێتــەوە. ئەم دیاردەی 
دووبارەبوونەوەیە دەبێتە شوێنی تێبینیی لە دایكبوونەوەی چێژ و هونەر و بیرۆكەكان. 
دەقــە دووبارەبووەكانــم بە دوای یەكدا ڕیزبەندی نەكردوون. وەك ئامانج و مەبەســت 
تێكەاڵو و سەرەوژێر ڕێكمخستوون و بەتەواویی ڕووبەری كتێبەكەدا پەرتم كردوون. 

لە دووبارەبوونەوەشیاندا لە مانای ڕاستەقینەی پێشتریاندا نامێننەوە.
هونەری كارپێكردنی دووبارەبوونەوە زۆرتر لە سینەمادا كاری پێكراوە. فیلمێك دەبینین 
وێنەیەكی سەرەكی پێكهاتە و هەڵسووڕێنەری تەواوی فیلمەكەیە، بەجۆری جیاواز 
جیاواز دووبارە دەبێتەوە. لە هەندێك گرتەدا گفتوگۆیەكی الوەكی دێتە ناوەوە و بۆ 
ماوەیەكی كورت دەبێتە بابەتی سەرەكی و وزە و تینی چاوی بینەر وەك فریودانێكی 
هونــەری تــەواو بــۆ خۆی ڕادەكێشــێت و وەری دەگرێت. لــە هەندێك گرتەی تردا 
ڕووناكی جێگای گفتوگۆیە الوەكییەكە دەگرێتەوە و دۆخ دەگۆڕێت و دۆخ ئامادە 
دەكاتەوە. دەرهێنەر دیدگای تایبەت و دیاریكراو بۆ هونەری دووبارەكردنەوە بەكار 
دەهێنێت. وەك یاریكردن بە ڕووناكی و جێگۆڕكێكردن و بڕینی گرتە و مۆنتاژ.   

لەم خۆ دەستنیشانكردنەدا الی من هەموو شتێك بەو فۆرم و شێواز و خەیاڵ و زمان 
و نوێبەخشییەوە دەست پێدەكات، كە لە دوا دەقمدا بەكارم هێناون و هەوڵم داوە وەك 
نوختەی بینین بیانخەمڵێنم. فۆرم و شێواز و خەیاڵ و زمان و نوێبەخشی ئاسۆ و 
دووری بەدیهێنەری دەقن. ئاسۆ و دوورییەكی خەمڵین هەیە، شاعیر خۆیەتی. ئاسۆ 

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

زەین و هەستەكان بێت، هەمیش پەكخستنی زەین و هەستەكان.

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

بە

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

لە بستە خاكێكی مرادخواز و ماندوودا 
شادییەكانی دەبیستێتەوە 

هەشتا ساڵ دەزوو بە دەرزی وەكردنێكە
بە سەر ڕاوەشاندنی پڕ خەمەوە 

و

و

و

ەوە

جۆشی زایەڵە و دەنگ و زەنگ و

یاد

دروود

پەیام 

ستایش

بانگەواز بۆ گۆڕهەڵكەن
0
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ببوورە مووچڕكێك چاوی لێڵ كردم و سۆزێكی تایبەت گرتمی 
مەلێكی كۆچەری لەسەر لكی درەختێك نیشتەوە 

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

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

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

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

ئێستا چاوەڕێی فەرمانم بفەرمووی 
بۆ تاهەتایە سەرگەردان بە 

ئا ئەوەتە من ئامادەم 
گۆڕهەڵكەن ئەی تۆ لە كوێی 

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

ئەرێ مێژوو لە كتێبی چەندەمی ئاسمانی 
بەشێكم بۆ تەرخان دەكات 

ئەو كاتەی مێژوو باسی خودایی دەهێنێتە سەرسەكۆ و ماڵەكانمان 
من لەناو حیكمەت و هێزی قسەكانی ئەودا 
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قووڵ و بێدەنگ و گوێڕایەڵ
هەناسەی ئاسوودەیی هەڵدەمژم و بیر لە خۆم دەكەمەوە 

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

هەتاو بۆم دوا
نابێ هیچ ڕازێك لە تاریكیدا بمێنێتەوە 

شوێنەواری هەموو ڕێگاكانیش دەربكەون 
تەرمەكەم لەبەر هەیوانێك داندراوە 

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

خودای سەد و یەك ناو 
حیكمەتی وشەم تێدا بخرۆشێنە و لە شاعیرە 

و

و

و

ە كان بمپارێزە 

مەنگۆلی 

دڵڕەش 

بەدگۆ 

دەروونكلۆر
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من پێوەری هەستەكانی زەویم
بە پێ ڕێگایەكی دوور و درێژم بڕیوە 

میوانداری ئەوانە دەكەم پێیان گەیشتووم 
ڕەگی میوەی مەی چەترمە و هەڵمداوە

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

تایبەت دیدارمان دەبێت 
دەبین بە خاوەنی چاوەكانی 

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

بەڕێگادا یاری ڕۆیشتن و گەڕانەوە دەكەین
ماسوولكەكانی ڕێگا توند دەبنەوە

كەپری پشوودان لەمبەر و ئەوبەری دەبەسترێ
هەر كاتێك تەماشای ڕێگا بكەین

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

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

گۆرانی تێیدا دێتە سەر دەم و لەبیر ناچێتەوە 
شاعیری گەڕاوەی شەڕی گورگیش 
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دوودڵی خامۆش دەبێ و گوێ بۆ گۆرانی هۆگری ڕادەدێرێ 
یادەوەرییە بەخشندەكانی و بەهرە و سرووش و شیعر دێنە فریای   

ئەی خودای سەد و یەك ناو ڕێبوارێكی ڕۆشنی 

بەهرە 

سرووش 

شیعر

ماندووماندووم ماندووم  

و

و

م



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم16 سەباح ڕەنجدەر

دەستم بگرە بابچمە ماڵی ڕۆشن
ماڵم لە سێبەری باڵی باڵندەیەك دانا

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

خەونی         

ئەرێ شادی بێهوودە خەونەكانم چی لێ بكەم

تەورات

ئینجیل

قورئان
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خح  جپتب  ائـ

سژزڕر  د چ

قڤفغ  ع ش

مڵ  لگك 

ۆ وو و  ن

یە هـ

ێ

پیت ئەی پیری شەوبێدار
مردن ئەستێرەی ڕۆژی دەرخست و دەستی ڕاخست 

بەسەریدا مەیدانخوازی و گیانبازی بكەم 
فریشتە لە پشت سەرمەوە

چاوی چاودێری قوواڵیی هەزار چاوە 
چاوم لەسەر هەڵناگرێت 

دەتوانین بڵێین لە بارێكی تایبەتدایە 
ڕۆح پرس و ڕا بە هێزی ئومێد دەكات دۆنایدۆنی 

نیازی مردن
1
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ئاو 

ئاگر 

با 

خۆڵ

تەورات

ئینجیل

قورئان

یان

كامیان بم 
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سەرێ بكێشە ماڵێك كە بڕیاری كوشتنی
مانگ و بازی دڵ و بازی كێوانی تێدا نەدراوە 

دەتوانین بڵێین لە بارێكی تایبەتدا 
چەند ڕووخۆشانە دەفی ڕوومەتی خودا 

پەنجەی باریك كردوومەتەوە 
هەموو ڕازێكی خستووەتە دڵم 

لەمەوبەدوا ژیان بە سادەیی وەردەگرم
سادەیی گیانی خودایی ئاراستە دەكات   

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

پڕاوپڕ دەبن لە هێزی درێژكردنەوەی ژیان    
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بە ڕوخسارێكی پڕ شادییەوە
ڕووبەڕووی ئااڵی واڵتەكەم وەستام 

منداڵێك سییەكانی خاو بوونەوە 
هەموو هێزی خۆی هێنایە ئەژنۆی

هەستایە سەر القە الوازەكانی 
 بە قوواڵیی هەزار چاو سەیری ئااڵی كرد 

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

چاوەڕوانیی تێكشكاو
2

هێند بە ئاسانی ئاسمان و زەوی لێك هەاڵتن 

هێند بە ئاسانی ئادەم و حەوا پشتیان تێك كرد 

هێند بە ئاسانی دایك و باوكم چاویان لێك وەرگێڕا 

هێند بە ئاسانی من و خێزانەكەم لێك تووڕە بووین
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چاوەڕوانییەكی تێكشكاو 

سەرێك كەوتە ناو چاڵێكەوە 
دەزگای ڕاگەیاندنیش ڕۆژنامەی پاڵەوانە مەقەباكان باڵودەكاتەوە 

مەشق دەكەم ببم بە هەڵۆ 
بە چڕنووكم هەموو ڕۆژنامەكان بدڕێنم و جیڕبەجیڕیان بكەم

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

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

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

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

 ............  ....
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دەسەاڵتی بێزراو و پرسیاری 
دووركەونەوە لێم و گیرخواردن و وێڵكردن

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

نیگای چاوێكی كوێری كێشا 
دڵی بە شادی لێی نەدا               

لەتاوان هەموو خوێنی هاتە دەموچاوی و پەنجەری شكاند 
تووڕە و بەقین بۆ تاهەتایە ملی بەالی خۆ دۆڕاندا بەالداكەوت

شووشەی دەروون و ناوی شكا و بۆنی گەنیو ئەوناوەی 

دەست 

دەست

دەست

دەست
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هەراسان 

هەراسان

هەراسان 

هەراسان

كرد
ئێمەش چەناگەمان خستە ناو دەستمانەوە   



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم25 سەباح ڕەنجدەر

خۆر سڕ بووە
ڕوومەتی ئاسۆی پێ گەرم نابێت 

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

تووخوای جوان وەرە خەونم 
بۆ ئەوەی ساكارانە بڕوانمە زەوی 

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

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

دەمەوێ بە تەواوی تێت ڕابمێنم و بەو ڕامانەوە بژیم    
وەرە خەونم 

مانگەشەوان لە نزیك كانی و ئاوێك 
پێم بە كەناری پشوودان شۆڕدەكەمەوە و تێت ڕادەمێنم

لێم ڕامێنە لەمردن زیاتر لە ژیان پێت دەژیم 
وەك ئەوەی كەسێك بڕوانێتە خۆی 

ئەمن هەروا لەخۆم ڕادەمێنم و خوار و ژوور ڕێگا دەبڕم  
لەخۆڕامان لە بەهەشتی ڕاز پەڵەی داوە    

بەرەو ساكاربوونەوە
  3
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نایەیتە خەونم 
لك و باڵت لە سەرەتا و كۆتایی شیعرەكانمدا 

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

وەرە خەونم 
لە دڵشكانی خەونێكدا بە ئاگادێم 
بەرەو سەردێڕی تابلۆیەك دەچم 
بە شێوەی دۆزینەوەی مرواری 

لەسەر پشتی كەركەدەن ژیان كورتە 
بە شێوەی ئاگردزینیش لە خوداوەند درێژە 

داوای لێ بووردن دەكەم 
شتەكان لە ناكاودا ڕوویاندا 

خوناوی سپێدەم بۆ كۆنەكرایەوە ناو شووشەی دیاری    



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم27 سەباح ڕەنجدەر

هەر دەبێت لەسەر ئەم زەوییە نازدارەدا 

كارئاسك ناچێتە سەر ئاوی تیژ 
مێروولەش لە ئاوی هێمن دەخواتەوە 

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

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

شەراب پێدەگەیەنێت 
پشووی بەخشندەیی و سەروەریت درێژبێت پیاڵەی پڕ 

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

فەرموو وەرە ناو ژیانەوە
  4

دێوی گوانشۆڕ 

فیلی چاوسوور 

مۆتەكەی كاڵوجادوو 

هەزارپێی ڕیشاڵ الڕەشە 

و

و

و

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

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

مانم گرت لە خانەدانانی هەولێر 
دەساڵ جارێك ئەم كارە دەكەمەوە 

ناچمە سەردانی بەهەشت 
ناشچمە سەردانی دۆزەخ 

نازانم پێیاندا تێبپەڕم یان تێیاندا بمێنمەوە
دەچمە سەردانی چرای گڕسۆز

دەبمە بلووری ڕووناكی پارێزی و ڕازی دەوری ناوچەوانی 
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دەبوایە هەر ئەو كاتە بێت لە 

مەلەوانی گۆم یان ڕووبار 
پشوو بە باڵتان دەدا 

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

شتێك نەگۆڕا چاو داگیرسێنێت 
قسەیەكی تازە پەردەی گوێی زەوی نەلەراندەوە 

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

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

دەیهێنێتەوە ناو ژیان و لەمەوبەدوا لە سێبەری خۆی ڕاناكات

پشووی باڵ
5

قاز

قورینگ

مراوی

و 

و 

بپرسم 
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باران نمە نییە
ڕووناكییەكی خودایییە بەسەر دڵ و گیاندا دەبارێت

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

شوێنێكی دڵگرە بۆ گوێگرتن لە 

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

ڕێگای كەڵەكێوییە خوێنگەرمەكان 

بەدوا ڕۆیشتن
6

دە ببارێ  دە ببارێ  دە ببارێ  دە ببارێ 

ڕادیۆ

تەماشاكردنی زەڕنەقووتەی ناو هێالنە

تاسەی باڵ لێكدان

دانەوێڵە 

و 

و 

و 
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نواڵە گوێی لە پەشیمانیی قابیل گرت و لەرزی و گریا 
بیری لەو ڕۆژە كردەوە كە بەدبەختی پەیدابوو 

پاشان منی كوشت و لە یادی نەكردم 
 لە یاداشتیدا چلچرام بە لكی 

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

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

بەسەرنجی پڕ سەرسامی دانیشتووم
لەبەر دەمی خۆم ورد دەبمەوە 

زۆر نابا دڵی مرۆڤ دەبێتەوە دڵی زەوی 
خەم نا

هەموومان بەو ڕێگایەوە 
دەنگمان بە گۆرانی خۆش دەبێت

لە ژێر سێبەری گۆرانیدا پشوو دەدەین 
گۆرانی دەبێتە دڵ 

ئاواز ترپەی دێ و تاریكییەكان بۆ دوور دەگوازێتەوە

ڕاهێنانی دەنگ
7
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پرچ بەسەر گوێ و الڕوومەتی نواڵە 
وەك باڵی قەتێ هاتووەتە خوارێ 

شەرم لە نەرمی و گەرمیی گوێ و الڕوومەت دەكات 
پرچ بە دەنووكی پەڕەسێلكەی لەسەر ئاوی شیرین هاتوو 

داوای خۆی خستە ناو دەستم 
شەرمم بۆ كەس مەگێڕەوە 

نەرم و گەرمیی گوێ و الڕوومەت و شەرمم 
لەبیرچوو لە دڵی خرۆشاوەی پیاڵەی پڕ بیگوازمەوە

 بەر ئاگری بەسەرنەچووی سۆز 
چی بوو لەبیرم چوو 

دەچمە شینایی ئاسمان 
 هەردوو دەستم نزای لەسەر سەوز دەبێت 

خۆمم بە بیر هاتەوە 
بەر پەنجەرە نواڵەی لێ بوو   

دڵی خرۆشاوی پیاڵە
8
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ئەو هات 
من چووم 

من شیعر بووم
ئەو ناوكی ڕووناكی 

ئەو سێ بەشی ڕێگا هاتبوو
پەرداخێك شیری گوێزی هیندی بەدەستەوە بوو 

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

ئای ڕێگا ڕوخساری ئاشنات 
چەند سوور و سپی و خودایییە 

من گەڕامەوە ماڵ 
هەزار هێڵ لە ناولەپمدا بوون بەناوكی ڕووناكی 

ئەو لەناو خەرمانەی ڕووناكیدا كارا بوو 
 كلیلی بۆ هەزار قفڵ برد

لە شیعردا گشت زەوی دەسووڕێتەوە 
ڕوخساریشی بەتەواوەتی ئارام و ڕۆشنە

ڕێگای جادوویی
9
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فاڵگرەوەیەكی بەناو مێژوودا هاتوو 
لە دیدارێكی كورتیدا ڕێنمایی كردم 

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

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

دەڕژێنە حەوزی دەستنوێژگرتنەوە
نامە تەنیا باڵندەی خۆشخەبەر نایهێنێت 

ناسینی بەهار دژی بەدی و پێوەدانە 
نامە بزەیەكی بەخشندەیە

دەمانباتە خەونێكی هێمن و ئاكاری شەرمنی گوڵەوە
دەركەونەوە ئاكاری شەرمنی گوڵ دەركەونەوە 

ئاواز لە گۆرانی نادزرێت 
ئەسپ بە بۆنوبەرامەی سواران دەگەڕێنەوە 

قسەیەكی نەستەقی لەبیركراو دێتەوە بیرمان 
بە دیواری ژوورێكی دڵشكاودا دەڕوانین

هەست دەكەیت هەموو شتێك دوایی هاتووە  
لە كۆتاییشدا هەموو شتەكان دەبن بە دڵ 

ئاهەنگی ساڵی مردنی دایناسوور
10
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دڵ لە سینگی مانگدا بدرەوشێتەوە 
سەگی گوێ گران و چاو لێڵ 

تا سەر ئێسكان شەكەت و پڕ ئیرەیی 
لەسەر دوو القی دواوەی دەڕوا و ناخی دەكەوێت

مانگیش باش فێر دەبێت 
بەدەوری درەوشانەوەدا بسووڕێتەوە 
ئەو قوڕەی ئادەمی لێ دروست كرا 

دەست دەداتە باڵی درەوشاوە 
چیا و دەریا لە دەستیدا پێكەوە دەڕۆن 

باڵندە دەبنە میوانی  
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ماندوو بووم بە ئاشنابوونی یەكەمین نهێنی 
لەو هۆیەش نەگەیشتم مرۆڤ بۆ 

دوای ماندووبوون دەستە و نزا داوای دیداری خودا دەكات
وەاڵمی چارەنووسم دایەوە 

ماندووێتی هات 
كڕیاری مەرگی خۆمم

مەرگ خۆی دركاند و ئاماژەی دا 
لە نێوان هەنگاو و هەنگاوێكدا
شكۆی شوێنەوارت دەپارێزم  

نەمزانی دەنا بڕیارم دەدا 
لە نێوان هەنگاوەكانمدا بژیم

ناوكی ڕووناكی بێتە الم و خەاڵتی وەربگرم

خۆ دركاندن
11
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بۆنی جۆگە ئاوی بن بڕكە تەماتە و باینجان و ئاروو
قوڕی خاكەناسی ئاودێر و نازی ڕەزبڕ

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

گوللەیەكی كوێر بەراوردكاری كوشت
كارئاسك و كەروێشك خوێنیان لە زەوی شووشت

وێنەیەك مایەوە
بۆ هێندە بۆنت خۆشە وێنە

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

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

لە خودی خۆی مشتوماڵمان دەكات و زیادەكان فڕێ دەدات  
كارئاسك و كەروێشكیش دەچنە سەر ئاوی هێمن

درەختی بڵند بڵند لەو ناوەدا 
بەری بای دەست ڕەش دەگرن و چەپۆكی دەشكێنن

مانەوەی وێنەیەك
12



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم38 سەباح ڕەنجدەر

بەیانییان گۆپكەی درەختی دامێن كانی سۆمای چاوی نامرادانە 
سروشت لەناو ڕەنگی كراسی دیدەنیی كیژێك چاوی كردووەتەوە 

سەوزە و میوە لە كەپرێكی ناوبازاڕ دەفرۆشێت
ئەنگوستیلەی ئەفسانە لە پەنجەم گیر بووە

من هەمیشە ئارەزووی سروشت بە ڕەوا دەزانم
كەروێشك خەو چاوی بەربدا و لە النەی بێتە دەرێ

چیا پڕ دەبێ لە گەرمایی
دەشت لە ڕاز 

مانگ دەتوانێت شایەدیی فڕینی شەمشەمەكوێرەش بدات
ترسێك لە دڵمانی دا

بەڕێوە خۆمان پێ ڕاناگیرێ
سروشت دەمار لە پشتی وەرگەڕا

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

گەمارۆی هەموو جێگاكانمان شكاند 
تەنیا گەمارۆی جێگاپێی شەهیدەكانمان ما

جێگاپێی شەهید هێمنییەكی پڕ بە دڵ دەنوێنێ
لە ڕوخساری ئەو كاتەی مانگ دەكات

كە لە گلێنە شەپۆل دەدا 
ئەوە چییە لە گلێنەدا پەرە دەگرێ 

ڕابردوو هاوڕێی جێماوی ئێمەیە  
شەهید هاوڕێی جێماوی ئێمەیە 

لە یادەوەریی گیانبازیدا گەشە دەكەین  

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

لە ساتی بەهرە و سرووشدا

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

بەردەوامیش بیری لێ دەكەمەوە 
پیت و فەڕ و درەوشانەوەی لەگەڵمدایە 

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

ساڵوی خۆیمان بۆ دەهێنێ 
ساڵوی خۆڕسكی بەهرە و سرووش 

دەیانبینم

دەیانناسم

دەیاننووسم

و 

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

دڵم ڕێگای خۆی هەبوو
سوپاس بۆ ئەو دڵەی خۆم

هەزار ڕێگای هەیە بۆ گەیشتن بە ناوكی ڕووناكی
نایەڵێ دڵشكاو بم

بەو جۆرەی كە هەی دەتناسم 
ناشكرێ ئاشنای كەسی تر بم

ناشبمە برادەری كەسێك كە بمرێ
دنیا ناوچەوانی لێڵە 

لەناو خەرمانەی پیرۆزایەتی بەخێرهاتنت دەكەین

گەیشتن بە خۆت
15
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باوكە شیعر
من كوڕە فڕێدراوەكەی ناو بیرم 

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

تفەنگیان پڕ گوللە
دەمیشیان دارماڵ لە دەمهەڵبەست

ئەستێرە
ئا ئا ئەستێرەی پێرووم لەبنی بیرەوە لێ هەڵهات 

بای بە لوورەی ناوچەوان گرژ و ترشاو

شیعر ئەی ناوی خۆم
16

تەوەزەل

زەبەالح

دەم و لێو ژەنگاوی

مردۆخ

و 

و 

و

ە
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لەوەتەی چاوی ڕەشكەوپێشكە دەكات و تارمایی دەهێنێتە پاش و پێش 
لەسەر زەویی نەرمونیان هەڕەشە دەكات

تەماشای پێی دەكات جێگاپێی نییە
تەماشای دەستی دەكات ستوونی چەترێكی ڕانەگرتووە

تەماشای دەمی دەكات پەندێكی باش بەكارنەهێناوە
تەماشای ناوچەوانی دەكات

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

بەو نیازەی خۆی دابڕێژێتەوە
دیارە با شكۆمەند نییە   

لەسەر لێواری شۆستە دانیشتووم 
سەیری كەژاوەی تەرمێك دەكەم

تەرمێك
ئا ئا تەرمێك

بەناو ئاپۆرەی شار تێدەپەڕێ
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بەاڵم هەر بە گۆڕستان ناگات
پاشان قەلەڕەشێكی بەباداری ئیفلیجبوو

بەرەو دەم ئاوێكی وەستاوی گەنیو
بە گریانەوە باڵە شەكێیەتی

نەكا دوابكەوێت
پاش ئەوەی شاعیرە پاشخاپەرەك و دووپشكە خوودارەكان

گۆشتی شیعرەكانیان خواردم 
سەمەندەر

ئا ئا سەمەندەر 
لە دەمارەكانی هەستمەوە بڵندبووەوە

ڕووناكی بۆ هەردوو چاوم هێنا و پەنجەرە و ژوورمی لەخەو هەستاند
ئەی شیعر ئەی ناوی خۆم 

پەروەردەت كردم چۆن ببمە كوڕە گەورەی بنەماڵەت
بۆ خوانی         
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داوەت كراوم
گۆرانیم گوت و بەناخی خۆم گەیشتم

بە ناخی خۆم بگەم بە  

دەگەم

ئاو 

ئاگر 

با 

خۆڵ

تەورات

ئینجیل

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

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

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

یەكەم سەر ناوی 
ئەو زەوییەی ئێستا لەسەری دانیشتووی 

دڵنیانیت خۆت لە تای كام تەرازووی دابنێیت 
بۆت دەدركێنێت 

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

مێژوو لەناو خوێنمان قاقا پێدەكەنێ و دەنگی خۆش نییە 
قەل كە پیالن بۆ تەمەنی پەپوولە ڕێكدەخات 

ئاوێنەی دەستی گورگ
17



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم47 سەباح ڕەنجدەر

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

ئێمەش لێوەی تەماشای ژیان دەكەین 
دڵی بەهارمان نەناسی

ئەو دەستە بەهێزانەت ماچ دەكەم ئەی بەهار 
كە بۆنی گیای دەرمان و زیندووبوونەوەی لێ دێت            

كوندەبۆ      

چەقەڵ 

واشە 

بزنمشك 

دووكلكە 

و

و

و

و

ی ڕاهێناون



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم48 سەباح ڕەنجدەر

گەرمای سووتێنەر 
سەرمای ئێسكتەزێن

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

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

تیشكی خۆرەتاوێكی نەرم 
لە سییەكانم دەرهات 

دانیشتن لەژێر درەختی نزیك كانی و ئاو 
نەوای بەختیاری خودایییە

تیشكی سیمای كەسوكارمی لێ دەردەكەوێت 
لە كێوی دڵم دەدا 

مانەوە لەناو ڕووناكیدا
18



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم49 سەباح ڕەنجدەر

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

سەرم لەسەر كتێبی ڕووداوەكان هەڵگرت
 تیشكی چەتری ژوورم درەوشاندەوە 

دەرگای ماڵ

لەگەڵم دێن و دەڕۆن
خۆمم دەدەنەوە دەست و خورپەم پێ دەبەخشنەوە 

بە هەستی گەڕانەوەی ماڵ سەیری شارم كرد 
ماڵێك ڕووناك بە ڕەنگی ژیان  
ژیان گەرمایی ئەو هەنگاوەیە 

بەرەو الی تۆ هەڵیدەهێنم ئەی ناوكی ڕووناكی  
یان كۆچی سووری یاران     

پێ 

 دەست 

 دڵ 

 چاو 

و

و

و

ن



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم50 سەباح ڕەنجدەر

ئەی خودای سەد و یەك ناو من بە زمانی 

دەدوێم 
دەمم پڕ قسەیە و هاتووم تیشكی دەروونت سەرپێم بخات 

هەڵەبووم 
تۆ خۆم بوویت 

تیشك لەناو سروشت و سرووشدا ساكارە 
درەختی ئادەم و حەوا

لەناو كتێبی حەزدەكەم ئەوندە بژیم 
چ دڵناسكانە لە كۆچی سووری یاران كەوتە گریان  

تەورات

ئینجیل

قورئان



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم51 سەباح ڕەنجدەر

لە شەودا نواڵە هاتە الم 
پرسیم بۆ ئێستا 

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

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

تەماشایەكی سەرپەنجەكانی كرد 
پەنجە گەورەی بەسەری پەنجەكانی داهێنا

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

نووسیم ئەو ڕستەیە لێكبدەوە

نیازی بەراورد
19



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم52 سەباح ڕەنجدەر

یادگاریت دەپارێزم و بەردەوامم لە خۆشەویستیت 
لۆكەی ناو قامیشی نەیی قاوەیی سووتا   

سووتاو ئاوا دوا
ئااڵكەم بەرز دەكەمەوە و شێتانە خۆم هەڵدەدەمە دەریاوە 

دوا قسەم لەگەڵ توندوتیژیی شەپۆل دەكەم 
هەوڵ دەدەم هیچ ڕوونەدات          

كۆتایی وا لەتەكمدایە و گۆزەی مەی لەسەر پەنجەرە دەسووتێت



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم53 سەباح ڕەنجدەر

دیوان و ماڵم سەرڕێژن 
لە تیشكی خودا و پیاڵەی پڕی بەزەیی 

دەستی ڕەشی دەسیسە ناتوانێت بیانشارێتەوە 
بەیانییەك بە ئومێدی

 مەحاڵ دەستەمۆكردن لە خەو هەڵدەستم 
دەچمە ناو پەڕی گڤبووەوەی كەڵەباب لە كاتی بانگدان 

بیر لە تۆ دەكەمەوە ئەی كەسوكار و درەختی بنەماڵەم شیعر 
دەمەوێ لەناو ڕەگ و چڵ و باڵتدا بمرم 

درەختی بنەماڵە
20



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم54 سەباح ڕەنجدەر

خەڵك 

ئازادی 

ناسینی بەهار 

سێبەر و هەتاو  

لەناو ڕەگ و چڵ و باڵی ئەو مردنەدا 

بەو چەشنە كوڕێك هەبوو 
دەربەندی گۆم و هەولێری خۆش ویست و خودا

بۆ خۆی بردییەوە 
بۆ ئەوەی لە ژێر پێستی دڵی خۆیدا بیژیێنێت 

ئەی كەسوكار و درەختی بنەماڵەم كە تۆ دێیت 
زیاد لە پێویست ئاگام لەخۆمە و باران لە ڕێژنەوە دەبێتە نمە 

هەستیار و تایبەت دەبیت و لەسەر ڕووناكیدا دەنوی 
شتێكی تر نامێنێ سەرم بسووڕمێنێت 

مۆم ئاوی ڕووی خۆی دەڕێژێتە ژێر پێی خۆی 
ئاوی ڕوو ئاشتییەكە 

هیچ شەڕ و پەالماردانی بەهار و دوودڵییەكی تێدا نییە 

و

و

و

هەن



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم55 سەباح ڕەنجدەر

خودا لە بۆشایی نێوان ئەستێرە و مانگدا منی دۆزییەوە 
دەستی گرتم و هێنامیە خوارەوە 

لە سێبەری درەختی پیرۆزدا نیشتەجێی كردم
باڵندە هۆگرم بوون و بەرزیان كردمەوە بۆ ئاسمان 

دووبارە خودا پێشكێشی زەوی كردمەوە 
من لە شەوی تاریك و نووتەكدا 

بە چرای دزانەوە نەهاتوومەتە ناو ژیان 
لە ڕۆژی نیوەڕۆدا تاسە ڕسكاندمی 

ڕیخۆڵەی ناوكم بوو بە چەرمی ورد دووراوی قەراغ دەف 
گردەنشینێكی دڵنەرم لەسەر ئاوازی كاتژمێرەكەی كۆك دەكات

بۆ ئەوەی بچێتە گەشت و خواردنگای خاوێن 

قەراغی دەف
21



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم56 سەباح ڕەنجدەر

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

سییەكانم پڕ دەبن لە هەوای تاسەی ڕسكان 
كونی شمشاڵ لەرەی دڵی دەناسێ 

ئەوەی لە ڕۆژی نیوەڕۆدا تاسە بیڕسكێنێت
جگە لەوەی جۆگەكان بخاتەوە سەریەك 

بیر لە هیچ شتێكی تر ناكاتەوە 
چاوی هەقیقەت ترووسكایییەكی گەرمە 

ئاگری بێ ئامان نییە 
تاریكی نامێنێتەوە 

كاتێكی باشە بۆ ئەوەی
فوو لە ناولەپم بكەم و بگەڕێمەوە ناو تاسەی ڕسكانی خۆم 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم57 سەباح ڕەنجدەر

لە نێوان دڵ و زماندا 
ڕووەك بۆنوبەرامە وەردەگرێت 

ڕووەكی خەولێكەوتووی مۆزەخانەش 
یاد لە جۆگەی گەرم و نەرمی خەیاڵ دەموچاوی ئاوڕشێن دەكات 

هەڵۆش هێزی لەنگەرگرتنی لێ وەردەگرێت 
وا مردن هات چ دەگەشێتەوە 

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

دڵ و زمانم بەداری ئااڵ هەڵواسراون
شەهید ماوە و یارمەتی لە ناوكی ڕووناكی وەردەگرێت

ڕەنگاوڕەنگی كردن 

ئاوڕشێنی دەموچاو
22



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم58 سەباح ڕەنجدەر

دێوی تێكبەر نامەكەی هەڵپچڕی و پڕ بە پێ پێدزەی كرد
كرم لە گیانم نادا 
خانووم دڵۆپە ناكا
مانگم تریفە دەدا

هەڵۆ لە لەنگەرگرتن وەنەوز نادا 
تەونی جاڵجاڵۆكەش كێشی گرانی پێوە هەڵناواسرێت



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم59 سەباح ڕەنجدەر

لە دەم ڕووبارێك دانیشتم 
نیگەرانیی شیعرێكم لێكدەدایەوە 

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

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

دەنگی ئاوەكە دەنگی دڵەڕاوكێیەكی ترسناكی

سندووقی تەرم
23



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم60 سەباح ڕەنجدەر

لە شێوەی شەوقی هەورە برووسكە دەهێنا 
بە قوواڵیی هەزار چاو لە ئومێدی شیعر دەژیام 

خۆر بە تیشكێكی توند لە باوەشی گرتم و سەرپێی خستمەوە 
بەدەست و هێزی دایكێك دەستی بە دەموچاومدا هێنا

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



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم61 سەباح ڕەنجدەر

شەوە لە 

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

لە مەلۆتكەی پرسی ئێستا چ بكەم 
بڕوانە ئاگر و لەگەڵ ئاگردا 

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

لە دڵدا ئاگرمان هەیە 
هەركەسێك داوا بكات ئاگر لە دڵی خۆیدا دەدۆزێتەوە 

سوپاس بۆ دۆزینەوەی ئاگری دڵ 
گەوهەری درۆزنان و دەستنوێژی بەتاڵ نییە 

هەموو شتێك دەگەیەنێت و بەوپەڕی خۆی دەگات

خۆشبوونەوەی ئاگری دڵ
24

دەرزی

خەنجەر 

قورئان

و 

و

ی



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم62 سەباح ڕەنجدەر

لەسەر سینەی ئاوی خدر دەخۆمەوە

لە ئێوەوە پەنا بۆ ئێوە دەبەم 
شەوە برای قەقنەس نییە 

قەقنەس ئاگری ناسی و ئازاری نەدا 
شەوەش پێی لە برژانگ ڕۆچووە 

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

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

كێش لە دیداری ناوكی ڕووناكی دەمێنێتەوە 
ئەی گیانی ئاگر و قەفەس 

دەرزی

خەنجەر 

قورئان

و 

و



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم63 سەباح ڕەنجدەر

چاوم لێڵ بووە و ئێستا وادەی دوای جوانەمەرگیمە 
لە پێشوازیتدا دەست بە زەمبیلەی پڕم و میوە دەبەخشمەوە 

بە مەبەستی دڵ دەگەم و دەپرسم دڵی من كێیە 
دڵ بەردەوام لە ئاسمان خول دەخوا و ڕێنمایی هەڵۆ دەكات

هەڵۆ دەبێتە دڵ 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم64 سەباح ڕەنجدەر

مەرگ سەر لە سەرم هەڵگرە 
چاوی پاراوم لەسەر مانگی چواردەیە 

 كۆمەڵێك ئەستێرەم لە دەوروپشتی داناوە
باسی ڕووناكی بۆ نواڵە دەكەن 

كاتێك ڕووناكی دەكەوێتە سەر مێزی ناو باخچە 
وەك دەستێك لەژێر چەناگە 

دەموچاو جوان و ئاسوودە پێشان دەدات 
بەڵێنم بە ڕووناكی داوە 

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

لە كاتێكدا لە دڵم دەڕوانێت و دڵمی پڕ بۆنوبەرامەی
كەڵژیان كردووە 

مەرگ ماڵم لە نێوان كتێبی ئاسوودەیی و كتێبی دڵ 
لەسەر ڕێیە 

لە ناوێكی تازە بۆ كەڵژیاو دەپرسم
كەڵژیان دەبێتە دڵ  

بۆنوبەرامەی كەڵژیان
25



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم65 سەباح ڕەنجدەر

لەرزی دیدار لەسەری پەنجەی پێمەوە دەبێتە ڕووداو
بە تەواوی دەمار و خوێنمدا

مێروولە و هەڵبەز و دابەز دەكات
لە چاومدا دەبێتە ئاگری بێ ئامان و هەواڵی مەرگ

لە ڕووناكی دیداردا چاوم سووتا 
لەمەوبەدوا هیچ مووچڕكێك بەچاومدا تێناپەڕێت

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

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

لەگەڵمدا دەڕۆن و ڕوانینەكانم ناشێوێنن 
نەبینین باڵندە لە ئاسمان وڕ و كاس و تاساو دەكات 
ئای چاوم چەند ئارەزووی فرمێسكی شكۆی هەیە 

چ شینایی ئاسمانی لەناوبرد

گەرمایی ناوچەوان
26



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم66 سەباح ڕەنجدەر

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

ناسینی بەهار لە دڵی نواڵەدا بوو 
ویستم بیناسم نەمناسی

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



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم67 سەباح ڕەنجدەر

لە خانوو و ماڵی سەر ئەم بەرزایییە
گوڵێكی ناو باخچەیم لێكردەوە

كە هێشتان خوناوی شەوی لەسەر مابوو
ئەڵقەیەكم خستە ناوی

بۆ تۆم لەسەر لێوی پەنجەرەی ماڵتان دانا
لە چاوێكی چاوەڕواندا چ باسە

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

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

گوتم دەچمە بەر پەنجەرەیەكی تر 
شەكراوی لەبەر بگێڕدرێت

پەنجەرەیەكی لەم پەنجەرە ڕوونتر بێهوودەیە

یاقووتی ئەنگوستیلە
27



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم68 سەباح ڕەنجدەر

یاقووتی ئەنگوستیلەم
وێنەی ڕووناكییەك پێوەی هەڵواسراوە

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

خۆشترین كاتی تەمەنە
دووبارە دەست بۆ گوڵی ئەڵقە لەناو ببەمەوە

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

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

گوڵێك بە یەخەی شەقامی بن قەاڵ پڕشنگ دەدا



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم69 سەباح ڕەنجدەر

بەڕێگادا مامەوە 
قومرییەكی دڵڕووت قاچەكانی لەسەر شانم گیر كرد و چاوڕوونمە 

باڵێكی بردمیە ماڵی 

باڵەكەی تری ماڵی 

ماڵی خودا درەختێكی بەرزی تێدا بوو 
سێ باڵندەی بەسەرەوە بوو

باڵندەی یەكەم و دووەم و سێیەم
28

خودا

نواڵە

باڵندەی یەكەم 

باڵندەی دووەم 

باڵندەی سێیەم 

گەنجیم

جوامێریم

پیریم



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم70 سەباح ڕەنجدەر

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

باڵندەی یەكەم 

باڵندەی دووەم 

باڵندەی سێیەم 

گەنجیم

جوامێریم

پیریم



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم71 سەباح ڕەنجدەر

بۆ ئەوەی بەڕێگاوە بمێنمەوە
دەست بە شكۆی باڵی باڵندەكانەوە دەگرم

ئاسمان بە چاوی چاك بینینەوە 
سەیر دەكات و خواست بەجێ دەهێنێت

باڵندەكان بەسەر لكی درەخت و دەمی حەوزەكەوە
ئارام دەنووكیان دەجووڵێنن

تاسەی بینین چاویان 
دەدرەوشێتەوە و دەبنە چاوڕوونیی ئەوانەی بەڕێگادا ماونەتەوە  



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم72 سەباح ڕەنجدەر

بەتاڵبوونەوەی داوا
29

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

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

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

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

تەمەنی بەفری سەر لووتكە بە پیتە و دەڕژێتە باخی ناوبانگەوە

تەمەنی بەفری سەر لووتكە بە پیتە و دەڕژێتە باخی ناوبانگەوە

تەمەنی بەفری سەر لووتكە بە پیتە و دەڕژێتە باخی ناوبانگەوە

تەمەنی بەفری سەر لووتكە بە پیتە و دەڕژێتە باخی ناوبانگەوە



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم73 سەباح ڕەنجدەر

پەپوولە بە تاسەوە ڕاوی بۆنی پاككردنی لیمۆ دەكات

پەپوولە بە تاسەوە ڕاوی بۆنی پاككردنی لیمۆ دەكات

پەپوولە بە تاسەوە ڕاوی بۆنی پاككردنی لیمۆ دەكات

پەپوولە بە تاسەوە ڕاوی بۆنی پاككردنی لیمۆ دەكات

ڕۆژ لەسەر ڕێگاكان دەردەكەوێت و دەبێتە خەیاڵێكی ئەفسانەیی

ڕۆژ لەسەر ڕێگاكان دەردەكەوێت و دەبێتە خەیاڵێكی ئەفسانەیی

ڕۆژ لەسەر ڕێگاكان دەردەكەوێت و دەبێتە خەیاڵێكی ئەفسانەیی

ڕۆژ لەسەر ڕێگاكان دەردەكەوێت و دەبێتە خەیاڵێكی ئەفسانەیی



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم74 سەباح ڕەنجدەر

ئەی ساڵ 
ساڵی تازە 

ئەمن هیچم لەتۆ ناوێت

وەرە خەونم ناتوانم هیچت لەبارەوە بڵێم 

كار ئاسك تاریك بوو وەك هێالنەی هێلكە شكاو

تەمەنی بەفر تاریك بوو وەك هێالنەی هێلكە شكاو

تاسەی پەپوولە تاریك بوو وەك هێالنەی هێلكە شكاو 

ڕۆژی سەر ڕێگا تاریك بوو وەك هێالنەی هێلكە شكاو



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم75 سەباح ڕەنجدەر

خودا لە بیرهاتنەوەكەیدا
لە دانیشتووانی قەاڵی هەولێری پرسی

مانگ بەچاوی گەرمەوە
ڕووی بەرەو شار سووڕاند و تەماشایەكی كردن

نەخێر لێرە نین
حەزیان لەو مردنەیە 

جلوبەرگیان لەسەر ڕستە خۆر بیسووتێنێت
قەاڵ ئاگری تێ بەربوو 

ساردیش بووەوە
هیوادارم لە هەواڵپرسین بەردەوام بێت

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

هەواڵپرسین
30



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم76 سەباح ڕەنجدەر

خودای سەد و یەك ناو وابكە شكۆی ئەو دزییەم بەربكەوێت
خوداوەند ناتوانێت بنووسێت خودا 

خودا دەتواتنێت بنووسێت خوداوەند 
نووسین ڕوخسار دەگەشێنێتەوە 

یاری دڵ یارمەتیم بدە بتوانم بنووسم دڵی خۆم 
لەگەڵ دڵی خۆم ڕاوێژ بكەم و ڕازبدركێنم 

 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم77 سەباح ڕەنجدەر

ئێوارە دڵی خۆی گوشی 
لە تەختایی شاخێك دانیشتم و پشووم دا 

پێشتر ناوچەوانی مێژووی واڵت بوو 
بادییەك شیری مەڕە زەردەم دانابوو 

شەیدای ڕاز پێكەكەی ڕژا 
هی منی ڕفاند 

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

ڕۆژێك دەمەوبەیان هەموو دنیا شیری مەڕە زەردەم دەدەنەوە 
لە دەمەوبەیانی هەمان ڕۆژ نواڵە لە تیشكی ڕاز دادەبەزێت

بە دڵخۆشییەوە سەر دەكێشێتە
ماڵی شاعیرێكی لە شەڕی گورگ شكاو

لە گەلێك شوێندا
31



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم78 سەباح ڕەنجدەر

الشەیەك دەدۆزێتەوە 
ئەم الشەیە لە كێ جێماوە

كێ دەیشوات 
كێش دەینێژێت

لە گەلێك  شوێندا
درەختی لك و باڵ بەردار لەرییەوە

 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم79 سەباح ڕەنجدەر

مێروولە دەنك دەنك گەنم كۆدەكاتەوە 
دەیكات بەقۆمەتێك 

لە پەنایدا شەڕە تفەنگ دەكات 
ئەرێ مێروولە ئێشك لە چی دەگرێت

یان نیشانەگرتن لە نیشانەی بەتاڵ چۆنە 
خوداوەندان كەمێك چاوەڕوانبن 

ئومێدی خۆمان لەسەر نیشانەی بەتاڵ تۆماردەكەین
وانەی دێوجامەمان تەواوكرد 

بەهاری و چاوسووربوون دێینە سەرشەقام  
جێگاپێی دیكتاتۆر

زامی الڕەشەیە بە ناوچەوانی زەوییەوە 
زەوی لە هیچ ڕێكەوت و ڕووبەڕووبوونەوەیەكیدا 

ونبوون و دەركەوتنەوە
32



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم80 سەباح ڕەنجدەر

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

كوڕەكانی من 
لە ناو لەپم ون دەبن و لە ئاسمان دەردەكەونەوە 

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

لێوی كەس شادی نەهاتێ 
برۆی كەسیش جووت نەبوو 

چورچ و لۆچی دەوروبەری چاوی 
حەكایەتخوانی شار گەمارۆی نەشكا 

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

یاری لەگەڵ چۆلەكەی ئاسمان دەكەین 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم81 سەباح ڕەنجدەر

دەست دەخەنە سەر دڵیان و دەكەون 
چۆلەكەیەك بەسەریاندا تێدەپەڕێت 

لەو تەرمانە ورد دەبێتەوە 
چرایان هێنا 

پەپوولەش
كێ بكوژی پەپوولەیە



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم82 سەباح ڕەنجدەر

هەندێك ترپەی پێ كەس بۆی ناكرێ گوێی لێ بگرێت 
هەندێكیان سووك 

هەندێكیشیان گران 
ڕوخساری پڕ هێمای تارمایی دێتە پێش 

لە باخچەی ئاژەاڵندا كەركەدەنێك 
لەناو تەونی جاڵجاڵۆكەیەكدا ژیانی بۆ دابین كراوە 

گۆڕی پیاوێكی ڕێزداریش 
پەرژینی نییە 

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

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

ناسینی هێز
33



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم83 سەباح ڕەنجدەر

كەس ناتوانێت دووبارە بیبینێتەوە 
ئەفسانە لە هەنگاوی یاران ڕووبەری دەبێتە ڕووناكی

من دەزانم بەدەوری ئەستێرەیەكی چاوناس 
وەستاوم و ئەویشم لە بیر نەكردووە 

دەمەوێ ئەستێرە بم 
مەبەستم بەخشینی ڕووناكی و دڵدانەوە و الوانەوەی پەپوولەیە



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم84 سەباح ڕەنجدەر

لە باخچەی ئاژەاڵنی گڵكەنددا 
گورگێكی ئاشتیخواز هەبوو 

ئاگری سەرپشتی گای دەكوژاندەوە 
هەوڵمان دا جێگاپێی

بناسین و هێلكە قەتێی تێدا كۆبكەینەوە 
كەژاوە ڕەت بوو 

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

لە بیر و مێشكی خۆمدا 
گوێم دایە گۆرانییەكی ساكار 

ترپە و ئاوازەكەی لە قەرەباڵغی جەژنی لەدایكبوون وەرگیرابوو

كەژاوەی گورگی ئاشتیخواز
34



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم85 سەباح ڕەنجدەر

هەور لە زەوییەوە بەرز دەبێتەوە بۆ ئاسمان 
بۆیە بە تاو دادەبارێتەوە 

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

زۆرتر لە جارێكیش خەم دەخوات 
بەرزبووەوە دەوروبەری ئێواران لەسەر پردی نەمری 

چاوی بەكانگای جوانی گەرم دەكات 

ئەفسانەی خۆت
35



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم86 سەباح ڕەنجدەر

كانگای جوانی ڕایەڵی هەزار توێی ئەو شەرابەیە 
پێی دەڵێین 

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

بە نابەدڵییەوە دەڵێت وام لێرە 
تەماشای منی زیندوو بكەن لەناو خۆتاندا 

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

چاویش كول
چاوكردنەوە و داخستنی بۆ چییە ئا ئەمەیە ژیان 

با بەڵێنەكانی پێی دابووی هەڵیدەوەشێنێتەوە 
داغانت دەكات و دەڕوات

جەژنی كۆچی باڵندە كۆچەرییەكان

نان بە دەمی برسییەوە كردن

زەین نەشڵەقان

ئاوازی پێی ئاشنا 

و 

و 

و 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم87 سەباح ڕەنجدەر

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

هەرچۆنێك بێت دەبێ هەست بە هەموو شتێك بكەیت 
شتێكیش بدۆزیتەوە 

ئەفسانەی خۆت
جەستەت لەناو كولێرەی گەرم و ڕۆحت لە گوڵی لێبووردندا

ژیانی خۆیان دەژین 
ڕابردوو ناگەڕێننەوە 

هەڵپەی ئایندەشیان نییە 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم88 سەباح ڕەنجدەر

ئومێدیان بە خەونە 

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

كوا ئاسمانی خودادا و خۆشەویستان 
من لە ڕەگی گەشانەوە ئاسمانم ناسیوە 

ببینن چۆن بۆنخۆشانە دوور دەكەومەوە 
ئارەقەی باڵ لە ماندووبووندا 

بۆنی كولێرە و گوڵی لێبووردنە 
ئایا بۆنیان دەناسین 

ئەوە درەختی بۆنناسینە
لە بەرماڵی خودادا و خۆشەویستان 

تا نزیك ئەستێرەی باڵدار بەرز بووەتەوە 

موورووی زەردوویی 

دەنووكی پەپوولە سلێمانە 

گوێی كەروێشك 

دەرزی شەوەگری ئەفسوون 

و

و

و

یان بێنێتە ڕێ



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم89 سەباح ڕەنجدەر

مار ددانی لە كلكییەوەیە
گورگ برادەرایەتی لە كلكیدایە

ڕێوی هێزی لە كلكی كۆكردووەتەوە
سیخوڕ كەوانی لە كلكییەوە دەكێشێت

ئای گوڵەستێرەی بەخشندە دژت چەند زۆرن 
كە ڕووناكیت دەڕژێتە سەر زەوی 

دژەكان قەڵەمی دەست و پێیان دەشكێ و ون دەبن 
ئاسۆ گەرم دادێ و باڵندە تێیدا باڵیان بە هەموو شت دەزانن

باڵندە لە فڕینیدا ناوی خۆشەویستانی
لە دەم دەڕژێ و دەبێتە گوڵەستێرە 

ئێمە هەموومان پێكەوە 
بێ پەروا بۆنی ئەو ڕووناكییە هەڵدەمژین كە بەخشندەیە 

بێ پەروایی گوڵەستێرە
36



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم90 سەباح ڕەنجدەر

بەخشندە پەروایی دەبەخشێت و بێ پەروا دەچینە ناو ڕێگا 
دەنگی باڵندەی تاك و جووت 

بەشێوەی مۆسیقایەكی ئاسمانی بەسەر ژاوەژاو زاڵ دەبێ
بە هێمنی دێتە ژوورەوە 

درەخت لە ڕەگ پەیدادەبێ 
پاشانیش ڕەگ وزەی خۆر لە درەخت وەردەگرێتەوە 

جارێكی تر وشەی بە جۆشی ئاوازێكی دێرین بەدی دەكرێت  



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم91 سەباح ڕەنجدەر

ڕووبار كە چاوی سوور دەبێت و شەپۆل دەدا 
گوێ لە كەس ناگرێت 

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

كە شەپۆلیشی خاو بووەوە 
خوێنی قوربانی وەك پەڵەیەكی ئومێد بەكار دەهێنێت 

تۆڕ و داوی لەسەر هەڵدەدا 
گیانلەبەری هار لە چلەمین ڕۆژیدا 

تینی بۆ بینین نامێنی  
گیانلەبەرێكی هار لە ڕووبارێكی هار گیر بووە 

لە قوواڵیی دڵیانەوە تاساون 

ئەستێرەی تاك و جووت
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حەزدەكەم ئەوەندە بژیم92 سەباح ڕەنجدەر

ناتوانن تەماشای تێپەڕینی هەستی كات بكەن 
هەستی كات وەك ماڵێك كە منداڵ تێیدا 

دەبدەبە هەڵداتە ئاسمان پشوو دەدا
درەختەكانی بە سروەیەك دەلەرنەوە 

ئومێد هەزار باڵی هەیە 

ئومێد هەزار خاڵی هەیە 

ئومێد هەزار تاجی هەیە 

ئومێد هەزار باجی هەیە 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم93 سەباح ڕەنجدەر

ئەو شەقامەی لە ئومێد قەدەغە كراوە 
ڕوخساری نییە

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

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

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

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



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم94 سەباح ڕەنجدەر

سروشتی ڕووپەری من بچووكترین پارچەم لەتۆ 
حەزدەكەم ماچت بكەم و لە ســۆراخی دڵشــكانی مۆمە چــاو گەرمەكان 

بپرسیت 
ئینجا داوای لێ بووردنت لێ بكەم و بڕۆم

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

جۆش و خرۆش دەخاتە ڕێ

سۆزی پاراوی خۆشگۆ
38

تەخت مەست 

 بەخت گەرم 

خولیا پوخت 

تەزووی هێز

و

و

و



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم95 سەباح ڕەنجدەر

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

بۆ ماڵئاوایی و ماڵی پاك 
تیژ و گیانشاد دەكەونە ڕێ 

خۆشگۆ دەمی وشك نابێت لەوێ 
بەزمانی قۆزاخەی ئاوریشم دەدوێین 

جانتامان دەكەینەوە و دەمێنینەوە 
فەرموو ماڵی بەهەشتەوانە 

حیكمەتی میوانداری چرای لە نزیكت دادەگیرسێنێت 
سەر پەنجەكانت گەرم دەبن 

ئاوازی هەموو گۆرانییەكت دێتە گوێ 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم96 سەباح ڕەنجدەر

ژیان لەگەڵ مردن دوژمن نییە 
یاقووتی ئەنگوستیلەی

 پەیام لەسەر نووسراوم لە ژیان دۆزییەوە 
پاشان لە مردنیش دۆزیمەوە 

زانیم چیم كرد و سووڕی دۆزینەوە
شكۆ دەنەخشێنێ و دەبەخشێ

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

دڵنیا بووم هیچ چاوێك 
چاوی دوایین لەدایكبووش زەوی داناپۆشێ

فەرمانێك لە ناخ بەرز بووەوە

دووبارەكردنەوەی ویست
39



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم97 سەباح ڕەنجدەر

چاوت ببڕە تەماشای مەی ئەشق
هەموو بەرزی و نزمییەك لە نێوان ژیان و مردن كۆتایی دێ

ئاخێكی گەرمم هەڵكێشا و سییەكانم سووتان
چاوم بڕییە تەماشای و لە تینی گەرمایی بێبەش نیم

لەگەڵ گشت شتێك دوام 

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

ڕسكاوی بیری خودایی وەخت بەفیڕۆ نادات 

باج 

خاچ

تاج

پاچ



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم98 سەباح ڕەنجدەر

چاكەیەكی زۆری شاعیرە 

بەوەی زۆر گێچەڵیان پێكردووم 
لە گێچەڵیانەوە فێربووم بە ئەدەب بیر بكەمەوە 

 دڵ ببینم پێی لێنەنێم 
لەو پەڕی سادەییشدا بێباك بژیم 

ئەوەی لە دڵمە نەیشارمەوە 
ئااڵی سرووش و هەناسەی سییەكانی سروشت بم

بە بایەخەوە لە سێبەری ژێ دانیشم 
تا ئاواز و مەقامەكان بناسم و بیانڵێم

پێشبینیی زمان
40

مەنگۆلی

دڵڕەش

بەدگۆ

دەروونكلۆر

و

و 

و 

ە كانم لەسەرە 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم99 سەباح ڕەنجدەر

ڕووناكی گۆرانی لە دڵمەوە دێتە ناو دەمم 
ڕووناكی ناو دڵم دەپارێزم

ڕۆحم لە دووتوێی خوناو و هەتاودا 
بچێتە سەر قوفڵی گۆزەی مەیی ئەشق و بڕسكێت 

ئەرێ خوناو بۆ سەرەتا ناوكی دەبێتە هەڵم 
هەتاویش بەرزی دەكاتەوە بۆ هەواری سرووش و هەناسەی سروشت

تا گواڵوی دەستنووس پێشكێش بە گوڵی فریاكەوتن بكات 
لە ئەفسوونی وشەی گلەیی و گەڕی گەردووندا هیچم نەدۆزییەوە 

لە كتێبی حەزدەكەم ئەوەندە بژیم چاوم دۆزییەوە 
چاوی ئاسمان و فەرمانڕەواكانی و بەهرە و سرووش

لە ناوچەوانی خۆمدا چاندم 
چاو چرای سەری مرۆڤە

چاوی سەرەتای نووسین و لەسەرەتادا وشە هەبوو
ئەرێ گوڵی سوور لە چاوەڕوانی چیدا 
جلی خۆی دەگۆڕێ و زەمینی ڕۆشنە 

خۆی بە هەموومان دەناسێنێت



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم100 سەباح ڕەنجدەر

بۆ دوایین جار ناولەپی خۆمم بۆن كرد و پشتی دەستم 
لەسەر ناوچەوانم دانا 

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

لە ڕووناكی سرووشدا دەژێیتەوە
هەموو شتێك لە ژیانەوەی تۆوە دەست پێدەكاتەوە 

كۆسپ و تەگەرەكانم وردوخاش كرد 
لەوێ بەجێم هێشتن و دەناڵێنن

ورچانە دەبۆڵێنن
چاوڕوونی ڕێگا ئاوڕ بۆ دواوە ناداتەوە 

هەموو چاوڕوونێك
چارەنووسی ئااڵی هەیە و شارێك لەسەری دێتە دەرێ

نەوەی بەهەشت
41



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم101 سەباح ڕەنجدەر

ڕووناكی ڕۆژ دەڕژێتە پێشی 
ئەنگوستیلەی ئاشقان دەردەكەوێت 

دڕندەی زەبەالح و ناقۆاڵ هەڵدێ و بە كەژاوەوە دەگەیت 
ئەسپەكەت پشوو دەدا و ئەنگوستیلەی ئاشقان

بە ناوچەوانییەوە دەكرێت 
هەواڵی سواران بە تابلۆی گەورەی شارەوە هەڵدەواسرێ 

دڵ بە كوڵ دەست بە ناوچەوانی ئەسپەكەت دادەهێنێت 
دەنگێك پاداشتت دەداتەوە 

بەناوی نزیك لە مانگ و خۆشبەختی بانگت دەكات
برادەری شیاوی ساڵو و نەوەی بەهەشت

ڕۆشنایی دەموچاوت 
دەردەكەوێت و كێڵگەی پەراسووت

 پڕ شیرترین گوڵەگەنمی هەست دەگرێ 
شێوەكاری شار هەستت لە ئاسمان دەنەخشێنێ 

لەگەڵ داڕژانی گوڵەستێرەدا دادەبەزیتە سەر زەوی 
خەاڵت بەدەستان مۆم لەسەر ناوچەوانت دادەگیرسێنن 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم102 سەباح ڕەنجدەر

الوالو بە دیوارەوە هەڵدەچێت و سەریشی داگیر دەكات 
بەو داگیركردنە ڕازییە 

بیانوو ناهێنێتەوە 
سەری بۆ ڕادەخات 

مەرگی دوا دەكەوێ 
ڕوخساری پڕ دەبێت لە ئارەزوو

ڕووناكی بۆنوبەرامە ناوچەوانی دەالوێنێتەوە

ئاشنابوونەوە بە جریوە
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چاو

دەم

سینگ

دەست

و 

و 

و 

ت بكەرەوە ئەی چرۆ 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم103 سەباح ڕەنجدەر

بۆ یەكەمین پیرۆزبایی لە دڵگەرمبوونی دەشتودەر
بەهار ڕووبەرێكی پانوپۆڕی پێویستە 

لە یەكەمین خوناوكەوتن
باڵندەی جۆراوجۆر بەرچاو دەكەون و ڕاز و نیاز دەكەن

سۆزی پاراویان دەردەبڕن
هەریەكەیان هۆگری درەختێكن 

دەچنە الی پرچ و سەری پڕ دەكەن لە هێلكە و زەڕنەقووتە 
هەموویان تەنیان

ئاسمان بە پانوپۆڕی دەپێون 
تا ئاشنا ببنەوە بە ئاوازی جریوەی خۆیان 

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

بە دڵشكاوی لە قەاڵ دێنە خوارێ 
لە ناوچەوانی گەرمیان گوڵەبەڕۆژە ڕواوە 

چاویان بڕیوەتە چاوی خۆر لێ پێگەیشتووی لەقلەق



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم104 سەباح ڕەنجدەر

سمۆرە دوور لە درەخت هیچ حەز و ئارەزووێكی بۆ تاقی ناكرێتەوە 
ڕایەڵی تیشكی چاوی دەچێتەوە ناوكی گوێز 

بە خێرایی بەناو لكەكانی تێدەپەڕێت 
دەتوانێت سوپاس و ستایشی بكات 

ڕێكەوتێك ئەوەی مەبەست و خولیایە 
هەر هەمووی ڕوودەدەن 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم105 سەباح ڕەنجدەر

نازانم لە كاتێكی ڕەوابوو یان ناڕەوا 
پەیام لە دڵم خامۆش بوو 

یەكەم الپەڕەی ژیانم نووسیوە بۆ كێی بنێرم 
لە تەمەنێكی گەرم بە سەرسوڕماوی مامەوە 

ئادەم بە چ زمانێك قسەی كرد 

ئادەم لە سێ ئاوێنەدا
43

تەورات

ئینجیل

قورئان



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم106 سەباح ڕەنجدەر

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

گەنجینەی جەنگیان بردەوە 
حیكمەتی ئاگریان خەاڵت كردین 
هەموو خەاڵتەكان لە یەك دەچن 

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

بەناو ئەو بۆشایییانەشدا دەپەڕمەوە 
كەوتوونەتە نێوان ژیان و مردن

نەژیان بردنەوەیە 
نەمردن دۆڕان 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم107 سەباح ڕەنجدەر

بەرزبوونەوەی باجی تەمەن 

وەك ئاوێنەی ڕوونی بەرهەتاو
یان كاتژمێریی خۆری 

بەرزبوونەوەی باج
44

پیریی  پیرییە  پیرییە 

ئارام

هێمن

لەسەرخۆ

بەخشندە

و 

و 

و 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم108 سەباح ڕەنجدەر

پێشانم بدە باجم پێیە 
ئەو دیارییانەی بە ئامانەت لە تەمەنم وەرگرتوون 

بە پارێزراوی دەیدەمەوە دەستی 

هەوری یەزدانی 

شەقامی نەرمونیان 

چلچرای تاسە 

پەڕوباڵی كامەرانی 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم109 سەباح ڕەنجدەر

چەندتان لە تەمەنم دەوێ 
دوا پاداشتتانە بیبەن و پێشكێشتان بێت 

سوورێكی خوێنین لەسەر لێوم نیشان و دوا پاشایە
نواڵە لە ئێسكی حەوتەمی تەنیشتم

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

بۆنی هەاڵاڵن و ئارەقەی زیندووبوونەوەی
بەدوای خۆیدا باڵوكردەوە 

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

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

دەبێتە دوا پاداشت
دوا پاشا

مۆم لەبەربا الدەدات



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم110 سەباح ڕەنجدەر

بەرزایی وەك تەرمێكی پەردە بەسەرداهاتوو 
لەبەردەمم درێژكراوە

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

هەزار و یەك گرێی سەركەوتن بووەوە
لەوێدا بۆنی ئارەقەی زیندووبوونەوەی ئەوینداران 

بەدوای ئاشنادا دەگەڕێن
بەردەكە تەرمی سیزیفە

كۆتایی نییە 
سەرەتای دووەمە و خەونی كۆن دەهێنێتە دی

دوای سەركەوتن
45



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم111 سەباح ڕەنجدەر

خەونی كۆن هەمیشە بێدارە

لە هەموو ژیان وەردەگرێت 
لە دەستەمۆكردنی جۆش و حەزی دەدرەوشێنەوە 

نهێنییەكی زۆر سادەم هەیە 
تەمەن چەند خوێنم بكوڵێنێت 

ئەسپی ئارام زیاتر لە پێش دەرگام دەمێنێتەوە 
هێڵەكانی ناوچەوانی دێنە ناوچەوانم

ڕەونەق 

ناوبانگ

خۆشحاڵی

وێنەی كۆتایی 

و 

و 

و 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم112 سەباح ڕەنجدەر

نووح بەچاوی خەواڵووەوە چووە بەر ئاوێنە 
بە جۆشی ئاكام و هەڕەشەوە گوتی 

تەمەنی من 
لە تەمەنی تۆ 

گەورە و دنیادیدە ترم و میوانی یەك ڕۆژەی جوانیم 
بۆ ئەوەی لەوە زیاتر دڵم نەشكێت

بەرژەوەند وا دەخوازێت لە یەكتر ون بین 
كە دوایین هەناسەش دەدەین 

بیر لە یەكتر بكەینەوە 
دوو برادەر بووین لە یەكتربینین دەترساین 

نووح زیاتر بمێنێت دەبێ بە چی و چیتر ڕوودەدات 
ملوانكەیەك لە ملی بەردی بن دۆڵ دەدۆزێتەوە 

هەڕەشەی نووح
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حەزدەكەم ئەوەندە بژیم113 سەباح ڕەنجدەر

دەنكەكانی پێ ناژمێردرێت 
ئاوێنەش گیر دەخوات بە دەستی دەموچاوەوە 

دڵی پێیان دەگوشرێت
تەنیا لە تەمەن زۆریدا شاخی كەڵەكێوی جوان دەبێ 

دەفی سەردڵ و زەنگی سەردەرگا
لەناو لكەكانی شاخی كەڵەكێوی 

یەكتر دەناسن و ڕووخۆشی بۆ یەك دەنوێنن

بەخششی ئەشق

خەاڵتی دیدار

مەئوای جاویدانی

خەرمانی خودایی

و 

و 

و

ن



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم114 سەباح ڕەنجدەر

خۆشەویستیی نێوان كۆتر و دانەوێڵە 
تا ئەوپەڕی بوون پشكووتووە

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

بەو بزەیە دەگەڕێینەوە ماڵەوە        
ڕێگا لە نێوانماندا درێژنابێتەوە 

ئەرێ نووح لە چاوەڕوانی تۆفاندا ماوەتەوە  



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم115 سەباح ڕەنجدەر

باڵی فریشتە لە بەرزبوونەوەیدا چۆنە و چ دەبەخشێت 
لە دابەزینیشی هەمان 

گۆڕانكاری لە ڕووناكیدا 
سبەینە ڕەنگێك 

نیوەڕۆ ڕەنگێكی تر 
دەمەو ئێوارە تێكەڵەیەك لە هەردووكیان دەدرەوشێتەوە

پەلكەزێڕینە دەستی بەسەر ڕەنگەكاندا داگرتووە
شووشەم لە پەنجەرە گرتەوە 

سەرنجی شەختە دەدەم و چاوی لەسەر ڕادەگرم
كاتێك درز دەبات و دەكەوێت 

گەڕانەوەی دەنگی باپیران
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حەزدەكەم ئەوەندە بژیم116 سەباح ڕەنجدەر

كەروێشكی ناو تەڵە 
لە چەقۆ نزیك بووەتەوە 

چاوێك بە زەویی دەوروبەری خۆیدا دەگێڕێت
من هەڵە بووم

ئەوە ڕێگا نەبوو پێیدا چووم 
بگەڕێمەوە النە 

دەنگە عەنباركراوەكانی باپیرانم لە ئاسمان دەگەڕێنەوە الم 
هەست بە هەموو شتێك بكە   



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم117 سەباح ڕەنجدەر

لە لەدایكبوونم داپیرم ناوچەوانی بە ئاوی پیرۆز تەڕ كردم 
گۆالوی بەركانی 

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

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

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

مێرگ گوڵەكانی كەوت 
بێدەنگ مایەوە 

بە هۆشێكی تاسەدارەوە 
بیبەرێكمان خستە دەممانەوە 

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

گۆڕەپانی جەنگە پاڵەوانی تێدا دەشكێت 

هێما و ڕاز
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حەزدەكەم ئەوەندە بژیم118 سەباح ڕەنجدەر

هێشتاكەش ئومێد و هەتاو لەسەر ناوچەوان الدەدەیت 

هێشتاكەش لە شكستدا ڕەش هەڵدەگەڕێی و دووكەڵی شۆڕبووەوەی 
بنمیچی 

هێشتاكەش 
گەرمایی لە ڕوومەت دەمرێنی و خەاڵتت خاڵی خوێنی مەییوە 

هێشتاكەش ڕێگاكان بە لكی زۆرەوە تێتدا ئاوەدان دەبنەوە 
منیش هێشتان بەدەوری جەستەی گەرم و زیندووی خانمی شیعر 

دەخولێمەوە

چوارین و من         
49

كوللە 

گوللە 

زللە 

كەللە 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم119 سەباح ڕەنجدەر

خانمی شیعری هەستەكانمت دەستەمۆ كردووە 
ئەمەكدارم بە 

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

النكی دایكە حەواشی ڕاژاندووە
ڕووناكبوونەوە بەدوای تیشكدا دێت 

سێبەریش بەدوای بوونەوەر 
تاكە ئەستێرەیەكم لەبەرچاو گرتووە و دڵمم پێیوە گرێداوە

ئەستێرەی 

بەهرە 

سرووش 

شیعر

و 

و 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم120 سەباح ڕەنجدەر

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

شەوی بێ بەیان 
ئەستێرە و مانگ بێ سەروشوێن نین 

بیرەوەری زەوین و شەپۆل دەدەن 

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

بێ پرس تا ئەوپەڕی مەستی بە دوایاندا دەڕۆم 
ئەستێرە و مانگ هاتنەخوارەوە و لەگەڵمدا پیاسە دەكەن 

ئەوین بە شەقامەكاندا ڕژا

درەختی دەنگخۆش
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ڕوون

ئارام

هێمن

پڕتاسە

و 

و 

و 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم121 سەباح ڕەنجدەر

نواڵە لە چیاكانی بەهەشتەوە
دێتە خوارێ و بەو ناوەدا تێدەپەڕێت 

ئەشق لەبن حەوت پەڕەی دڵ و گیان 
دەدوێ و قسەی شەیدابوونی خۆیت پێ دەڵێ 

سێوی نەخواردووی پێیە 
زەوی لە ڕۆژ نزیك دەبێتەوە 

تین و توانای خەمڵین لە خۆر وەردەگرێت
بای كۆچەری 

بای سەرخۆش لە سەروپرچی درەختی دەنگخۆش الدەدا 
ئاگرێك چا و نانی لەسەرە 
خەریكە خامۆش دەبێت

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

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



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم122 سەباح ڕەنجدەر

بەهارە و بەروبووم و بۆنوبەرامەی درەخت پێدەگەن
تەزووی سڕ

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

شەختە و زوقم 
بەرانبەر هێزی پێگەیین چی دەكەن و چییان پێدەكرێت 

لە پەنجەرەی پەراسووەوە ڕاز دێتە گوێ 
زایەڵەیەك كە دڵخۆشیی زەوی لەگەڵ خۆیدا دەهێنێ 

پەریی یەكەم
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حەزدەكەم ئەوەندە بژیم123 سەباح ڕەنجدەر

ڕۆحی مردووەكان دەگەڕێنێتەوە ماڵەكانمان 
لە وەختی خۆیدا گەیشتن 

لە ئاهەنگێكی شكۆداردا 
دڵ و گوێ تەونێك دەچنن 
تەمەنی ئێمە لەناو تانوپۆی 

بەشێوەیەكی هێمن ڕێگای بڕیوە 
پەریی یەكەم بە ڕێگایەوە ماندوو بووم 

دەستی گەرم و بێ ئێسكی هەتاو لە خەوی خاو هەڵیستاندم 
دوا ماچم لە ڕوومەتی ئاسۆ دەسڕمەوە 

خاڵیشم لە گەردەنی قەتێ و بن باڵی خاڵخاڵۆكە زیاد كرد
 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم124 سەباح ڕەنجدەر

سروشت لە خۆشی و ئەویندا 
هاتە بەردەمم و فەرمووی 
من مێینەی دڵباشی تۆم

ئەسپێك لە ئاوازی چاوپێكەوتندا 
سۆزی دنیای بەدیاری بۆ هێناویت 

بۆنی ڕووتەختی پارێزراو دەكات و هێز و توانای دەجمێ
دیوانم بە شاخی كەڵەكێوی ناوچەوانی بەرهەیوان هەڵدەواسێ 

وێنەشم بە ناوچەوانی دیوان 
ناوچەوانی دیوان جێگای ئامانە

بە ئاسوودەیی سوارێكی باز لەسەرشان 
بە دوای سۆراخدا چوو

دەچمە كۆشكی ئەفسووناوی سواران 
بەرچاوم بێ ڕەشكەوپێشكە و تەمە

هەموو شتێك وەك ناولەپی پێغەمبەر بە حیكمەتەوە دەبینم

ڕووتەختی پارێزراو
52



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم125 سەباح ڕەنجدەر

هێند تەماشای كاروانی بەرەدوام كرد
ڕەنگی چاوم گۆڕا

ڕۆژی دڵەكان نەدۆڕا 
دروود بۆ نەگۆڕانی دڵ 

لەوێ لە باخی بێدەنگی 
بە تەنیایییەكی بە تانوپۆی 

پڕ باوەشێنە

بۆنی بیرەوەری

سەمای نووسین

نازی تاووس

و 

و 

و 

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

ڕێكەوت 

چاویلكە 

دووربین 

ڕووگەنما

دەرگا

و 

و 

و 

ی پێیە



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم126 سەباح ڕەنجدەر

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

درەختێك لەناو وێردم ڕواوە 
سێبەر و هەتاوی هەیە 

هەست خۆڵی دەوروبەری ڕەگی بژار دەكات
لە دیمەنیدا گەمارۆ دەشكێت 

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

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

ئاگر ڕازی ئاشنایییە 
دەست لەسەر ئەو ماسوولكانە دادەنێت 

كە تۆڕی چاویان چنیوە
تەماشای ئاگری ڕاز دەكەم 

دەچمە ناو تۆڕی چاو و بە زەویدا ڕۆناچم 
ساڵو لە ڕێبوارانی ڕێگای خۆشبەختی دەكەم و ساڵو وەردەگرمەوە 

تۆڕی چاو
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حەزدەكەم ئەوەندە بژیم127 سەباح ڕەنجدەر

لەمەوبەدوا ڕاوی 

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

ئەو چرایەی داگیرسا ئەوەتا 
تاریكی پڕ بەپێ هەاڵت و دەوروبەری ڕووناكی لێ دەبارێت 

چییە وا دەكات چرای داگیرساوبم

بەهرە 

سرووش 

شیعر

بەهرە 

سرووش 

شیعر

و

و

دەناسم

و

و



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم128 سەباح ڕەنجدەر

ئادار هەستی بە ناخی زەوی كردووە و سۆزی پێ دەبەخشێت 
هەموو شتێك دووبارە دەبێتەوە 

لە دووبارەبوونەوەشیاندا كۆتایی دێت 
تەنیا ژیان نا

بۆیە ناخی زەوی بە ئاواتەوەیە 
بڕوای سەری ئاراممی بگاتێ 

سەرم خەاڵتی تاجەگوڵینەی بردووەتەوە 
لە دەرگای ناخی زەویم دا 

گۆڕ ژووری گەنجینەیە 
من ئاواتتم الواندنەوەیەكت فریام دەكەوێت 

باخچەی تاسەش هەر ئەوەت پێدەڵێت
خوداوەندەكان لە كاتی گریانی گەرمیاندا 

چیرۆكی ئومێدی ئێمە دەكەنە پەیام و دروودیان 

بەخششی ئادار
54



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم129 سەباح ڕەنجدەر

پێم خۆشە لە ناخی زەوی و خوداوەندەكان بپرسم 
ئایا چاوی پڵینگ و شەمشەمەكوێرەی جەنگەڵ

كاتی ژوانیان تێدا دەستنیشان دەكرێت
دەستنوێژم گەرمە و زەوی دووگردی نوێژە

ناوچەوانم
ئا ئا ناوچەوانم

 لەسەر ناوچەوانی وەرە خەونم ناتوانم هیچت لەبارەوە بڵێم دادەنێم



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم130 سەباح ڕەنجدەر

بەدەوری ئاسوودەییدا دەسووڕێینەوە 
لە ناو دڵ و گیانی ئاسوودەییدا 

تەنیا ڕێگایەك 
ئاو و نانی لەم دەست و ئەو دەستدا داندراوە 

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

نەختێك ڕامێنە 

دابەشكردنی چرا
55

لە چەپەوە بۆ ڕاست

لە ڕاستەوە بۆ چەپ 

لە سەرەوە بۆ خوارێ

لە خوارەوە بۆ سەرێ



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم131 سەباح ڕەنجدەر

هێشووی دڵت لەبەر هەتاودا ڕابگرە
هەست بە برینداری دەكەی 

تاسەی چاو دەدۆزیتەوە و ئاسوودە دەبیت 
چراكان لەگەڵتدا ڕێ دەكەن 

بەخشندەبە 
بەسەر ڕێبوارانی دڵشكاو دابەشیان كە 

كەڵەكێوی لە چیاكان دێنە خوارێ 
خۆشكەری ڕێگان

گەشتی یەكەمین ئەگەر من دەستی تۆم بگرتبوایە
تۆش دەستی من 

بەوەها ژیانێك ڕازی دەبووم 
لەسەر پەیژە ڕابوەستم و مانگ زیاتر بڵند بكەمەوە 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم132 سەباح ڕەنجدەر

ناقۆاڵترین پیالنگێڕ و وەیشوومە لەچاو
مامۆستا چاویلكە ڕەنگاوڕەنگەكەی مێژووە

چێژی لە ژیانی دەرباریی بینی 
تاڕادەی شاگەشكەیی ڕێزلێگیراو 

دەست گەرم و سێبەر چەور
تادوا ڕادەی سەركزی كاسەی سواڵ 

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

نا دەخاتە جێگای ئا
قەلەڕەشێك و قومرییەك نووستوون

مانگ لە یەكشەوەییدا تەماشای باڵ و دەنووكی هەردووكیان دەكات
لە هێالنەی كامەیاندا نەوە و نەوەزا 

چاو و باڵیان كز دەبێت  

مانەوەی مانگ لە یەكشەوەییدا
56



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم133 سەباح ڕەنجدەر

یان دادەگیرسێن و دەدرەوشێنەوە
خۆشی لە گرشەگرشی یەكشەوەییدا دەمێنێتەوە 

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

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

پاش ئەو هەموو ئا و نا و چاولەبەرپێییە
قەل گۆڕت بۆ لێدەدەن



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم134 سەباح ڕەنجدەر

ماسییەكم لە گۆمێكی ژەهراویكراودا
لە توێی ئاوەوە بایەك بە ئەسپایی و نەرمونیانییەوە هات 

سییەكانی نەرم و شل كردمەوە 
هەناسەدانەوە ئاسان بوو 

لە كەنارەوە خانمی خەونەكانم شیعر
بە بەهرە و سرووشییەوە چاوەڕوانم بوو

مەتەڵی ژیان و ژیانەوەم هەڵێنا 
ڕووناكیی گەنجبوونەوە بۆ بینین درێژ بووەتەوە

تەزووی ساردیی لە دڵی زەوی الدەدا
خۆشدوویی ئێمەش دەكات 

بفەرموون بە هێمنی لەناوم دڵتان گەرم بكەنەوە 
ڕووناكییەكی ئاوا پێویستە 

ڕووناكیی گەنجبوونەوە
57



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم135 سەباح ڕەنجدەر

لە چاوەڕوانیی ئێمەدا بمێنێتەوە 
ڕووناكییەك 

وێنا بكە 
لەوێ 

لە كەناری گۆمێكی ژەهراویكراو 
ماسییەك لە سووتانێكی ڕازاویدا

دەیەوێت هەلی هەناسەدانەوە پەیدا بكاتەوە 
ڕووبار دیو و دێوێكی مرۆڤلووشە 

خوشكەزایەكەم لەناو دەم و ددان و زگیدا خوساوە
دەستتم بدەرێ 

خۆ من خۆییم بێگانە نیم 
مانگی سەرگۆڕت دەبێتە دۆست 

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

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



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم136 سەباح ڕەنجدەر

مەسیح بە خاچدا تێپەڕی 
پاش چاوترووكانێك بەسەر گیایەكەوە نووشتایەوە 

گیا هێزی بێباكییە و ئێمەی 

جارێك لە جاران
58

باریو لە هەوری جگەرسووتاو 

هەتاوی سەر گەورە شاران 

ئاگر دۆزەرەوەی چرا 

هەموو شت لە یاد 

و

و

و

ی لەگەڵدایە



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم137 سەباح ڕەنجدەر

بزەیەك جوانیی لە ناخ و دەوروبەرمان سەرخستەوە 
ژیان لە ناشیرینی ڕزگاربوو 

بەرانبەری دادەنیشم 
وەك ئەوەی ئاوازێك بم لە ئەوی ئەزەلی 
یان جارێك لە جاران ئاوازی دۆنایدۆنێك

ئەزەل ناوێكی هەیە 
ناوێكی وەك

لەدەوری ئەو ناوانەدا دەگەڕێم
ڕوخساری ئاشنایان دەبینم و نابینم

شەونم

 گزینگ 

ئەوین 

خەون 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم138 سەباح ڕەنجدەر

دەبابەیەك لە گەرووی كراوەی شارەوە هاتە دەرێ
ئەسپەكانی ڕەواندنەوە 

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

لە چاوی تەڕی ئەویندا كز دەبێت و دەدرەوشێتەوە 
گوڵە شەوبۆش 

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

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

لە ژوورێكی ئارام 

یاڵی شانەكراوی ئەسپ
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حەزدەكەم ئەوەندە بژیم139 سەباح ڕەنجدەر

لە ژێر خۆڵێكی نائارامدا
كە هیچ 

خەوێكی ئارامم پێویستە
خەوی خودایی 

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

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

ژیان دڵۆپێكە لە باران 
مردنیش گەرماكەی ئێجگار بە تین و تاوە

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

وێنە 

 تابلۆ 

نەخشە 

ساڵنامە 

و

و

و

یەك بە دیوارییەوە نییە



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم140 سەباح ڕەنجدەر

ژیان لە باخچەی 
ئاهەنگگێڕانی خێزانیدا 

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

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

كە دەنگی نەرمی دەف
لە ناو كتێبە پیرۆزەكاندا نووستووە 

لە الپەڕی شاریش 
گۆڕێك داپۆشرا 

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

لە تەنیشت ئەو جۆگەیە دانیشتم 

خانمی ئەفسانەیەكی ڕوون
60



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم141 سەباح ڕەنجدەر

ئاوەكەی لە ڕۆحی خەڵكە پاكەكەیەوە دەردەچوو 
شەوەكە وردە وردە سپی هەڵگەڕا 

نواڵە خانمی یاد و دروودی ئەفسانەیەكە 
بە باش سەیری ژیان و مردن و زیندووبوونەوەی كردووە 

لە شەوی دڵڕوونی هەولێریشدا 
ئەستێرەی جەژن و شادمانییە

هەر یەكێك ڕووناكیی ئەو ئەستێرەیە لێی بدات
باشە دێتە ڕێی 

دڵۆپە فرمێسكی شاعیرێكی دڵشكاو و دڵ و دەمڕوون
بە هێمنی لە پرچی بەردەبنەوە 

گەرمن 
زستان بە شەختە و زوقمیەوە ناتوانێت داگیری بكات

فرمێسك لە سەرچاوەوە بریندارە و دەبیندرێت 
دەف بە دەستەكان بە هەوای مەیەوە دەیخۆنەوە

دەبینن لە پێشیانەوە دەڕوا 
تەوقە لەگەڵ ئەو خەڵكانە دەكات 

كە ئاوی پاكی جۆگەیان لە ڕۆح دەرچوو 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم142 سەباح ڕەنجدەر

شیعر هەی نان و ئاوم كە تۆ لە خۆكردی 
بوویت بە برای خوێنی و شیریم و لە دەرگا و پەنجەرەوە هاتیت 

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

دەستی خدری زیندە ئێسكی تێدا نییە 
شاعیرە پاشخاپەرۆك و دووپشكە خوودارەكان 

چزووی شپرزەیییان بەكارهێنا و ڕقی ئێسك تواندنەوەیان هەڵڕشت
ئاشق هەمیشە لە شەڕی ڕەوای خۆ لەگەڵ خۆدا

ڕەنگی مەشقی دیاری دەكات
دڵی بە پەڕ و باڵی من 

گۆرانیبێژێكی لە دوو سەدە ڕسكاو و ژیاوە 
دەفڕێت بەسەر ڕووباری ڕەوان و دەشتی ڕاز

دەنگخۆشی و ناوكی سێوە لە بیرەوەریی زەوی       
ئەی ئەستێ و بەردم شیعر 

من ئەلف و بێی بوون و نەبوونم 

ژیان لە دوو سەدە
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حەزدەكەم ئەوەندە بژیم143 سەباح ڕەنجدەر

خوداوەند دێڕەكانم لە ناوچەوانی بەرد هەڵدەكۆڵێت
هەڵمی شێالنی قوڕی ئادەم دەست و پەنجەمی

گەرم كردووە و ڕۆحی بوون و نەبوون لە ناخمدا دەسووتێت
شاعیرە پاشخاپەرۆك و دووپشكە خوودارەكان

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

دەبنە قەوزەی ناوچەوانی جانەوەرێكی نەگریس
پەیامێكم بەرپا كرد 

ڕازی وردبوونەوە لە دڵی خۆم و پەرجووی ڕێنیشاندان
ئاهی مەستی تەنیاییمی لەسەر كۆبووەتەوە 

خودا شیعری لە بری هەموو شتێك پێ بەخشیم 
سوپاس بۆ بەشە دڵباشەكەی خۆم 
سەرم هەڵبڕی و ناوچەوانم كردەوە

لە شكۆیەوە جامم قەت قەت بەتاڵ نابێت
ئەی شكۆی دڵی ڕوونی سەد و بیست و چوار هەزار پێغەمبەر 

خودی خۆم بینی
ئێوەم بینی تەنیابوون 

ئێوە شكۆی شیعربوون 
 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم144 سەباح ڕەنجدەر

شەش شەو و شەش ڕۆژی تەواوە
هااڵوی نەنووستن 

لێی داوم و چزووی گەیشتووەتە مۆخم
سەرم بێژینگی پڕ گەنمە 

لەیلە خولیا گەرمەكەم شیعر دەیبێژێت
شكام بەرانبەر بۆنخۆشی باڵی باڵندە 

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

داگیرسانی جێگاپێی شیعر
62

نەرم نەرم 

ئاواز ئاواز 

ئاشنا ئاشنا 

خانەخوێ خانەخوێ 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم145 سەباح ڕەنجدەر

باڵی شۆڕ كردەوە سەر پەیكەری پیری پیت و فەڕ
فانۆس بە باڵییەوە بوو 

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

خانەی كتێبخانەكەمی ڕێكخست 
خوێدانی نمەك و تاجی بۆ دانام و ڕۆیشت 

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

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

ئەسپێك ڕووبەڕووم بووەوە و خانەدانی نواند 
لەناو دارستانێكی قووڵدا بەتەنیا جێت ناهێڵم 

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



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم146 سەباح ڕەنجدەر

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

بووم بە پەڕ و باڵ
پیت و فەڕی كێڵگەم بە پەڕ و باڵی خۆم پاراست 

الوالوی خاوەن دەربار 
ویستیان لە بااڵ و چاوی ئاگر بئاڵێین 

یەك یەك كەوتن 
ماریش چێژ لە كراس فڕێدان و بەتاڵكردنی ژەهر و بەدی دەبینێت

من لە مەشخەڵی ئاگری 

ئاهـ 

 خولیا 

پەرجوو 

زایەڵە 

و

و

و



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم147 سەباح ڕەنجدەر

دروست بووم و جامم پڕ بوو 
ڕابردووم كردەوە بە ژیان 

جێگاپێی پێغەمبەرەكانم داگیرساند
هەست دەكەم دەزانم ئەو ڕووناكییە هی كێیە 

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

لە هێمنی ژیانی منەوە هاتووە



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم148 سەباح ڕەنجدەر

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

من و شیعر 
بەهرە و سرووش و یەكەم تەزووی 

گۆرانییەك لەدڵەوە تكایە سەر زەوی 
63

ئەفسوون 

ئەفسانە 

غەزەل 

ئەزەل  

و

و

و

ین



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم149 سەباح ڕەنجدەر

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

دەگوازینەوە بەر سێبەری مەئوا
كاتێك ڕەشنووسی شیعرێك

دەدڕێنم و بە دیاریەوە سۆزێك دەكەم 
سۆزی بۆنی خۆشی مەیی ئەشق 

دڵم دەلەرزێ و زمانم دەگەزم 
ویستمە دوور لە دەروون خراپان 

لە بەهرە و سرووش و یەكەم تەزووی شیعردا 
سەر بنێم بە ڕوومەتی گەرمی ژیان و مردن و زیندووبوونەوە 

دەست و دڵم پڕن لە 

شانەی هەنگوین 

هەوری پڕ باران 

خەڵوەتی پێشهات 

خوداوەندیی 

و

و

و



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم150 سەباح ڕەنجدەر

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

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

بۆ باڵندەی خۆشبێژی شیعر 
دەزانێت بۆچی بەرز دەبێتەوە

بۆچیش دەنیشێتەوە 
لێوی گەش و سووری گۆزەی مەیی ئەشق

شەرمنترین لك و باڵە
بۆ ئەوەی بچیتە ناو مێژوو 

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

دەستی لەسەر دابنێ 
هەست بە گەورەبوونی ئاسمان دەكەیت

ئاوازەكانی بۆ دڵ گەرمایین



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم151 سەباح ڕەنجدەر

ویستم باڵندەیەك ڕاوبكەم 
باڵەكانی بۆ بەرزبوونەوە بڵند كردبووەوە
ئەی هاوخوێنەكەم بە ئاسمانەوەبوون

لەسەر باڵەكانت هەتاو هەیە 
لە ژێریشی 

ئەفسوون 

ئەفسانە 

غەزەل 

ئەزەل  

و

و

و



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم152 سەباح ڕەنجدەر

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

لە بەهەشتدا قووڵترین تاسەم پاراو دەبێت 
بیری سەر ئەو زەمینە ناكەم 

شاعیرە پاشخاپەرۆك و دووپشكە خوودارەكان
نەیانهێشت

تاوێك لەسەری پشووێك بدەم و بچمە ناو گۆرانی هۆگریمەوە
دەست لە خەمی چەند ساڵە هەڵگرم 

دڵشكاویشبم دڵم لە بری خوێن

بەهرە 

سرووش 

شیعر 

و

و

ی لێ دەتكێ
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شیعر ئەو بزە ڕوون ڕسكاوەیە لە باڵی بازی كێوانەوە 
بەسەر گۆنا و لێوی 

بەهرە و سرووش و یەكەم تەزوو باڵوبووەتەوە
تامەزرۆتین 

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

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

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

شاعیرە پاشخاپەرۆك و دووپشكە خوودارەكانیش
لە منداڵدانی تەپوتۆز و گیرخواردن و جەنگی

 خێڵ و خێڵ و خوێنداریدا لەدایك بوونە   
منیش لە ڕۆنی ڕووەك و گەنجینەی 
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شــەرم لە مێژووی لەسەرەتادا وشــە و بەهرە و ســرووش و یەكەم تەزوو 
دەكەم 

ئای زەمینی دەست و دڵڕوون 
نامەردی زۆر و ناقۆاڵت لەسەر دەژین و ددانیان لە قوونیان هاتووە 

زمانیشیان وەك كلكی چەقەڵی پێ سووتاو لە ددانیان دەرهاتووە
بەشە دڵباشەكەی خۆم شیعر 

ماندووت كردووم و ماندووبوون تا لێواری مردنی بردووم 
لێواری شكۆ و ئاوێنە ڕوونبوون

بەو هیوایەم من بكوژیت و تۆش
گۆزەی مەیی ئەشق لەبەر تینی گەرما بگوازیتەوە بەر سێبەری مەئوا

سكااڵیەك بۆ تۆ ئەی شیعر 
ئای چیت بەسەر ژیانم داهێنا 

ئەفسوون 

ئەفسانە 

غەزەل 

ئەزەل  

و

و

و
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بوون مەستی پێوەندی منە لەگەڵ 

نەبوون مەستی پێوەندی منە لەگەڵ 

ژیان مەستی پێوەندی منە لەگەڵ 

مردن مەستی پێوەندی منە لەگەڵ 

مردن ژیان  نەبوون  بوون 

بوون مردن  ژیان  نەبوون 

نەبوون بوون  مردن  ژیان 

ژیان نەبوون  بوون  مردن 

دابەشكردنی شتێك لە خۆت
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چەند بەو پێوەندییە نەرمونیانانە دڵخۆشم 
هەموو چێشتەنگاوان دەستم لە ئاوی پیرۆزت

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

لە مەستیدا منداڵ دەبمەوە 
دایكم لەناو تەشتێك ئاوی شیرتێن سەرم دەشوا 

دەست دەكەم بە گریان 
لە گریاندا گۆرانییان لە من گوێ لێ بوو

قەاڵ قەاڵ 

قوللە قوللە 

ناخ ناخ 

ئەدگار ئەدگار 
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ئاوازم بە گۆرانی بەخشی 
گواڵویش بە گوێگر 

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

خونچە بۆ شكۆی بۆن 

دەست 

چاو 

دەم 

گوێ 

و

و

و

ی دەكاتەوە
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خۆی نیشان دەدات دەژی و شتێك 
لە خۆی دابەش دەكات 

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

بەردەوامبوونی ژیان لەمەیە 
بەردەوامی چەند دڵنەواییی شەونم و هەتاو دەكات 

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

چیای نەبەردییان بۆ نیشتنەوە بۆ نادۆزرێتەوە
نهێنیی جوانی لەمەیە 

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

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

 ڕاز و نیاز و ئاسوودەیییە بچیتە الی خودا 
كەموكورتییەكانی ژیان تەواو بكەیت 



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم159 سەباح ڕەنجدەر

ویستمە ڕوومەتم لەسەر هەنارێك دانێم 
مردنێكی سپی بمرم 

مردنی سپی دوا قۆناغی گەیشتنی مێروولەی بارگرانە 
خۆ من بەڕێوەم و چوارالم ئاوێنەیە 

مانگ بە لێوی بە بارییەوە 
دادەبەزێتە ناو ئاوێنە و پۆپیتەی كەڵەباب 

بە چوار الدا سەما و پاسەوانی دەكات 
هێماكانی هاتوچۆی چوارڕیانی شاریش ڕوون 

كە زەنگی 16ی 3 لێدەدا 
هەموومان لە

زەنگی 16ی 3
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ماڵ

كۆاڵن

شەقام

ناوەندی شار

و 

و 

و 

دا  دەوەستین



حەزدەكەم ئەوەندە بژیم160 سەباح ڕەنجدەر

چاوی ئاسمان لە چاوی كەسمان ناچێت 
بزەیەك بۆ چاوی یەك دەكەین و باڵودەبینەوە 

كۆترێك لەسەر میلی 11 و 35 خولەك ملی درێژكردووەتەوە 
چاوی لە چاوی هەموومان دەچێت 

ماسییەك لە قوواڵییدا ڕادەچەنێت و چاوی لەسەر وشكایی و ئاودا 
ئەمال و ئەوال دەكات

قاز و قورینگی كێویش لە بەرزاییەكانەوە
بۆ یاری باڵ لە ئاودان دادەبەزن      

ئەوپەڕی هەست و ختووكەی شكۆ بەسەر ڕووی ئاوەوەیە
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ئاسمان سەرۆك خێزانی زەوییە 
دەست بەسەر و پرچی دادەهێنێ 
مانگ تەماشای ئاوی مەند دەكات

لە مەندیشدا تەماشای خۆی 
لە خۆویستییاندا یەكتری ون دەكەن 

هەردووكیان زیانیان پێ دەگات  
گەنم دوور بكەوێتەوە و لە خاڵێكدا نقووم بێت 

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

گەنم جێگای دەگرێتەوە 
لە وەختی جێگۆڕكێی گەنم و گوڵدا 

ئاوازێكی تایبەتیی سەمازان هەیە 
گوڵ دەالوێنێتەوە و گواڵو دەڕسكێنێت 

ئاوازی جێگۆڕكێ
66
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گەنم سەما و ساڵو و تەمەندرێژی دەبەخشێت بە گوڵ 
گوڵیش هەمان بەخشین 

الڕەشە دەمی خستووەتە سەمایان
گواڵویش بەسەر هەردووكیاندا دەپژێت

چاوی ئەویندارە و جێگۆڕكێ ناكات
ئەگەر ئەویندار بە بەردەم ئاگردا تێپەڕی

شادەماری چاوی پساند
چی ڕوو دەدات 

ناڵەی سەرچاوە بە جۆشە
یاران سەیر نییە 

مانگ باسكی لەژێر سەرمان بكێشێتەوە 
ناوچەوانی تێكنێت و بە دڵنەرمی لەگەڵمان نەژی

جێگۆڕكێ و جێگرتنەوە 
زۆر كەسی تێدا ون بوو 

نەدیترانەوەش
تەنیا چاویان قسەمان لەگەڵ دەكەن و خۆیانمان پێدەسپێرن 

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

پاشان گیانی بە گیانی چوونە دیداری یاران 
مانگ مردەی ئەوەیە 

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

الدەدەمە شاری كتێبان 
هەموو بزربووەكان دەدۆزمەوە 

دڵنیا دەبینەوە لە دڵنەرمی مانگ 
دێینەوە سێبەری گەنم و گوڵ 

تەواوی شتەكانمان بەبیردێنێتەوە 
لە ناویاندا سادە دەبینەوە 

سادەیی دڵ
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لەسەر دیواری منداڵیم 
وێنەی دەست و دڵ و ئاگرێك 

كە ناوكی دەربەندی گۆمیان لە دووكەڵدا پێچایەوە 
هەڵیاندایە سەر پشتی كۆچی ناوەخت 

لەسەر دیواری هەرزەییم 
وێنەی تیروكەوانێكی دارین

لەسەر دیواری گەنجیم  
وێنەی تیشكێك خوێنی تێدا زاوە

لەسەر دیواری جوامێریم
وێنەی جێگاپێی ڕووناكی یاران 

لەسەر دیواری پیریم
وێنەی بەرگی دیوانم 

خۆ بە دیواروەكردن
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لەسەر دیواری كەنەفتیم
وێنەی بە كۆی منداڵەكانم
خەندەیەك گەشی كردوون

دوای كەنەفتیم و بەهەشتی ڕاز 
وێنەی من بە دیواری ماڵی منداڵەكانمەوە

ئەرێ خۆر لە حەوشە و بانی نەمری و خانەی خودادا 
لە چی جوانترە 

كێكی جەژنی لەدایكبوون مۆمی ڕەنگاوڕەنگی لە ناو دەسووتێت 
دڵت لە خۆت دانەمێنێت 

دەبیتە كەسێكی مەشقی خودایی كردوو 
هەموو خەڵك دەتبینن بەرەو ئاسمان دەڕۆی 

كتێبی پیرۆز وەردەگریت 
بەرزایییەكانی ئاسمان 

لە ڕێوڕەسمی وەرگرتنی كتێبدا یەك دەگرنەوە    
دەستی یەكگرتنەوەی بەرزایییەكان ئێسكی تێدا نییە
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دەتویست ئەو نەرمەبایە 
چی لەگەڵ خۆیدا هەڵگرێت

لە لێواری پەنجەرەی تۆی
دابنێ و بیكاتە دیاری و فەرامۆشی دڵ

ئەی خانمی تەالری خۆر و حەفت قەاڵ من بۆ تۆ 
باڵندەی هێوربوونەوەم پەروەردە كرد 

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

لە

نموونەی ناز
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بەهرە 

سرووش 

شیعر

و 

و 

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

چونكە من جارێكی تر ئومێدی ئاشقبوونەوەم هەیە 
یەكەمین وشەی دوای ئاشقبوونەوە 

بە كۆچی یار ڕانەگەیشتم  
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گیا بە دەمودووی بای سەرپەڵە و سروەوە 
سەما دەكات و ئاهەنگ دەگێڕێت

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

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

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

مەرگ دەبێتە میوەیەك و دەستی بۆ دەبەین 
ئەشق ڕەنگی دەبێتە ڕەنگی 

سەدوبیست و چوار هەزار پێغەمبەر 

كە مەرگ مانای نامێنێ
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هێما و ڕاز پڕ دەبن لە شیعر و جاویدانی و لەسەرەتادا وشە هەبوو
لەگەڵ خۆم دەیانهێنمەوە ماڵەوە 

دڵبەرە دڵباشەكەی من 
شیعر و 

جاویدانی و 
لەسەرەتادا وشە هەبوو 

لەگەڵ خۆتان بمبەنەوە خانەی خودا
هەرچی لە ئەفسوونی هەمیشەی ڕوودەدا با ڕووبدات 
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دیكتاتۆر چاوی لە مس و كەالشووشە داڕێژراوە
چاوی شاعیری

داڕشتنی چاو
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مەنگۆلی

دڵڕەش

بەدگۆ

دەروونكلۆر

و 

و 

و 

یش
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لە بەردی المردە و ڤایرۆس و مەقەس
چاوی ڕوون حەز بە خۆشبەختیی بیندراو دەكات 

دڵبەرە دڵباشەكەی دەدۆزێتەوە و شتێك وەك 
ئەستێرەی كاكێشان دەردەكەوێت 

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

ئومێدێك دەبینی خۆتی 
خۆری سبەینان لە قۆزاخەی ناوچەوانت دەخەمڵێ

پاشان لە دڵخۆشییەكدا دەپشكوێت
تەنیا هاتین و تەنیاش دەڕۆین 

نێوانیان ناسینی داوەكانی سەر ڕێگا
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مەنزڵگای سەرەتا و كۆتاییم 
ئەی یەكەم نیگا و سروشتی ژیان 

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

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

ماوەم نەبوو تەواوی چیرۆكی 
ڕاز و نائومێدی باپیران بخوێنمەوە 

لە ترسان لەرزیم و ئەو پرسیارەم كرد

ماوە خواستن بۆ دوا نیگا
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هیچ نییە كاتێك بە كوڵ و بە دڵ دەگریم 
فرمێسكی منیش لەسەر گەاڵیەكدا دەمێنێتەوە 

گریانەكەی خۆم دەخۆمەوە 
دیسان دەلەرزم و پرسیارێكی تاساو

هەڵدەدەمە ناو كتێبی نیوەكراوەی ڕاز و نائومێدی 
دەگەڕێمەوە الی مەنزڵگای سەرەتا و كۆتاییم

ئەمیش هەمان قسەم بۆ دەكاتەوە 
كتێبی نیوەكراوەی ڕاز و نائومێدی هەمیشە 
لە شانێكەوە خۆی دەگوازێتەوە شانێكی تر 

كەسیش ماوەی نابێت بە تەواوی بیخوێنێتەوە  
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لەبەر چاوتەنگیی دڕكە
گوڵی خۆبەخت ئاوا بە دڵبەرزی 

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

بە شێوەیەك لە ئاسمان لەنگەر دەگرێت 
سێبەرەكەی بكەوێتە سەر گوڵی خۆبەخت

چاوكراوەیی گوڵی خۆبەخت
قەرزاری چاوتەنگیی دڕكە

وەختێك گوڵی خۆبەخت دەڵێ ئاخ دەتوانم لەگەڵیدا بڵێم
پێم سەیرە 

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

چاوكراوەیی شووشەی ئیرەیی دەشكێنێت 
خانمی تەالری خۆر و حەفت قەاڵش

هێلكەی پیس لە دیوار دەدا 
بە نیازی چوونە دیداری دڕك 

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

چاوتەنگیی دڕك
72
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دڕك چیت هەیە بە گوڵی خۆبەختی بڵێ 
ڕەنگە نەزانێت سێبەری ماتی تیترواسك 

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

گوڵی خۆبەخت بۆ ئەوەیە 
هەموو كەسێك بخاتە بیركردنەوەی 

زەمین لەوپەڕی ئارامیی و دڵخۆشیدا دەفەرمووێت 
باڵتان لێكدەن و وەرنەوە 

باڵتان 
ئا ئا باڵتان

دڵم ماڵی گەرمی مەلی باڵسووكی ڕازە
ئەرێ كێ ڕۆژێك لەڕۆژان تەماشای 

قوواڵیی پەنجەكانی مەلی باڵسووكی ڕازی كردووە
كاتێك بەسەر ماڵی گەرمی خۆیدا دەنیشێتەوە    

زایەڵەی ناسك 

ماتی زەردەپەڕ

 هەوری چاوپڕ

جەژنی ڕازانەوەی زەمین
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خودای سەد و یەك ناو جوانی و نەمریی
لە وەاڵمدانەوەی ساڵوی جوامێر و جوانەمەرگان 

بەهرەیان وەرگرتووە 
چەند لكە دارێكی لە ڕەگ و پژوپۆوە 

باش ناسراو و لەگەڵ خەیاڵی خۆیان بەئاشتی ژیاو
لەسەر گۆڕێكی بیلبیلە هێمن داندراون 

ڕێبوارێكی دڵپڕی گڵۆڵە لەدەست بەربووش 
دوو نانی لەسەر كێلەكان هەڵخستووە
لەسەر چۆكان بەدیارییەوە دانیشتم 

تەماشای سەرزەمینی بەختەوەریم كرد 
هەردوو دەست و هەردوو چاوم 

دواتاریكی
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بە دەنگی جەرگەڕۆ و تەواو تاساوەوە 
داوام كرد لێمگەڕێن خانوو و بانی  ئەم بیلبیلە هێمنە 

چەند بە سێبەر و هەتاوە 
لەناكاو دەنگی كەوتنێكی ترسناك 

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

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

كامەیانە و كامیان

بەتاڵ

بەتاڵ

بەتاڵ

بەتاڵ
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فەرمانڕەوایە و توانای پێشبینی لە خۆیدا پاشەكەوت كردووە 
كێلنووس بۆنوبەرامەی ڕێگاوبانی وەرزەكان 

دەناسێت و پێی لەناو تەشتێك ئاوی شیرتێن دێنێ و دەبات
بەرانبەر مانگی هەاڵتوو یان دواتاریكی

دەمی پڕ هاواری كردووەتەوە
ڕستە لە ساماڵ و گوڵی سپێدە ڕاماوەكانم بۆ كام ناو بەكاربهێنم    

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

هەتاو تێكەڵ بەئاوبوو
دروود بۆ تێكەڵبوونەوە و دۆنایدۆن

خوێن و گۆشتیش بەخۆڵ
لەو ڕووداوەوە زانیم خەم سەری تێكردووم 

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

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

یانیش جووجكەكانی بۆ كۆبكەمەوە 
مریشكەكانیشی بۆ هەڵدەمە سەرلكی دارتووەكەی حەوشەمان 
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بابۆڵەیەك بە خورما و هێلكەی كواڵو لەگەڵ خۆت ببە
سەرێك لە گۆڕی باوك و دایكمان بدە

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

گوێیان بۆ مژدەی شادی سووك كردووە
خوێن بۆ بازوویان دەگەڕێتەوە 

بیلبیلە هێمن لە گۆڕێك 
گۆڕێكی چاو خوێن تێزا و دێتەدەرێ 

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

ئاسمانی بەپێروو لە چاوی بیلبیلە هێمندا 
لە خاڵی سەرنوونی مردن بچووكترە 
لە خاڵی سەرنوونی ژیانیش گەورەترە

داوای كەشتی نووحی كرد 
درەنگ گەیشت

مردن لەپێناو گەیشتندا هیچ كاتێك زوونییە 
لە شوێنێكی چاوەڕوانكراودا 

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

هەموو شتێك 
ئا ئا هەموو شتێك

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

سرووش سەرەتای ژیانە و شەرابێكە سەرخۆشكەر
قوڕگم لەتاو فرمێسك و هەنیسك گیرا   

دڵیشم لەناو دەركەوتن و تاڵی ژیاندا پێستی تەنك دەبووەوە 
دڵبینابووم دڵبینا  

ڕۆشنایی دیدار لە دڵبینادا گرشە گرش دەكات  
ئێمە ئەو تەرمە بیلبیلە هێمنە 

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

چاوەڕوانی زۆری ناوێ 
سەرچاوەی ئاو لە ماڵەكەمانەوە دوور نییە
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ئەرێ هاوار بۆچی هەیە
بەهەشت دڵبەرێكە جوانییەكی سادەی هەیە 

ئاشق بۆخۆی ڕادەكێشێت 
مردن لەپێناو ئەشقدا هیچ كاتێك زوو نییە 

ئەرێ ئارەزووی نەمریی كێڵگە بۆ وا بە پیت بووە
دنیاش بۆ وا زوو تاریك داهات

نەمریی هیچی لە كەس نەپرسیوە
چەند پێشنیارێكی هەیە و بەهرەی لە دڵ وەرگرتووە
منیش لە ڕوخساری ورد دەبمەوە و بەهرە وەردەگرم

برام برام  برام  برام
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بە چاوی ڕاستم دەبینم 
پەپوولەسلێمانەی هێمن و الشەڕ لە 

چاوی ڕاست و چەپ
74

باشووكە 

كوندەبۆ 

كەڕەوڵە

دااڵش 

و

و

و

دووركەوتووەتەوە
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لە پەڵەیەكی ڕووناكدا دەنووكی
لە خۆڵی چاومەستدا پشوو پێدەدا 

بە چاوی چەپیش دەبینم 
كۆمەڵێك منداڵ لە یاریكردن تەواوبوونە

بە ڕووگەرمییەوە بەرەو ماڵ دەگەڕێنەوە
بەسەر ئاگرێكدا دەنووشتێمەوە 

چاوی ڕاست و چاوی چەپ چەشنی دوو پیاڵە مەی دەترووسكێنەوە 
خەریكە دەكوژێتەوە 

جوانیش لە چاوی تەماوی لە دایك نابێت 
بەردم لە خۆڵەمێشی دیكتاتۆرێك دا 

چۆلەكەیەك ترسا 
پەنای بۆ شانی ئەو مندااڵنە برد 

لە دوای یاری بە ڕووگەرمییەوە بەرەو ماڵ دەگەڕێنەوە
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ئەسپێك عارەبانەیەك ڕادەكێشێ 
دوو تەنیشتی وەك تابلۆی شانازی

بە وێنەی ئەو پەلەوەر و ئاژەاڵنە نەخشێندراوە 

شەڕی ناوەخۆ
75

مامز 

كەروێشك 

كەو 

كەڵەكێوی 
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الشەی سەربڕاوی

نەموێرا تێر سەیری شەڕی ناوەخۆی
نەخشی سەر عارەبانەكە بكەم 

چووم بۆنی ئەو خاك و ئاوەم كرد 

مامز 

كەروێشك 

كەو 

كەڵەكێوی

مامز 

كەروێشك 

كەو 

كەڵەكێوی 

و

و

و

شی هەڵگرتووە

و

و

و

پەلوپۆی خۆیانی لەناو وەردەدەن
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ئەوە تابلۆی چ شانازییەكە 
دەیەوێت قسەم لەگەڵدا بكات

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

ڕوون دەبێتەوە و ئەستێرە دەچنە ناوی 
ئێمەش ڕەنگی ڕژاوی قوربانییەكانمان دەناسینەوە 

ڕوخساری قوربانییەكانمان 
لەژێر ئەستێرەی ڕووندا وەك دەمار لێدەدا 

لە ڕێ و باندا 

دووریش بكەونەوە سێبەرەكانیان دەجووڵێت 
دەزانن وەرزەكان 

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

مامز 

كەروێشك 

كەو 

كەڵەكێوی 

و

و

و

بەپێشمان تێدەپەڕن
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وردە وردە 

هێدی هێدی 

بەناز  بەناز 

درەوشاوە درەوشاوە 

سەرەتا كە هاتە الم
من بە نیازی خەونبینین چووبوومە سەر تەختی نووستن 

هەوا بە جۆرێك خۆش ببوو سەرپۆشی نەدەویست 
بۆنوبەرامەی كەشی ژوورەكەی گۆڕی 

بەخەبەرهاتم و دڵم لەناو قۆزاخەی یاد دەرهێنا 
دەستی پڕ كلیلم بۆ گوارەی برد 

بۆشایی نێوان دەستم و گوارە 
بووە ئاسۆیەكی ئەفسووناوی و لە تەنیشتم دانیشت 

ئاسۆ لە تەنیشت هەموو چاوێك 
دادەنیشێت و ئەفسوون دەكات 

تاسەی خودایی
76
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بۆشایی بووە جوانی و ئاراستەی ڕووگەنما
جوانی هەموو كات هی من بووە 

بە تاسەی خودایی بە سینگمەوەم نووساندووە 
بۆ دواجاریش ئاوڕێك لەم تۆپەڵە ڕیخۆڵەیەی 

ناو زگی مریشك دەدەمەوە 
ژنەكەم بۆ پشیلەی فڕێ دا 

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

چ دووعایەكت لێ بكەم
زوو هاتییە ناوچەوانم و چاوم بە جوانی خودا كەوت

ژیانێكی شادمانم لەگەڵتدا بردووەتە سەر
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13\6\1963 حەرەس قەومی  
قۆنداغەی تفەنگیان 

لە سینگی سابیر حەسەن سلێمان شكاند 
خوێن لە فاتەڕەشەی بەربوو 

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

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

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

باوك و دایكم
77
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چاوی بینینی بێدارن و باخچەی مردنیش نایاب و بە سۆزە 
خونچە ئیسماعیل عومەر لە 6\12\1956دا 

بە جلی ڕەشەوە چووە پەردەی بووكێنی و ئاهەنگی خامۆشییەوە 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 

جلی ڕەش 
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19\12\2005 پەری بە ئاوی چاویان 
شووشتیان و جلی پرسەیان لەبەر فڕێ دا 

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

دەكەوێتە بەر 

دەرگا 

ماڵ 

باخچە 

كێڵگە   

و

و

و

مان
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باوك و دایك ئەو یادەوەرییانەن بەسەر لێوی بە بارمانەوە 
خۆر لە زەردەی ئاوابوونی 

لە هەموو كاتێكی میهرەبان و نەرمونیانترە 
ئێمە بە 

دەبەستێتەوە
ئا بەم جۆرە ڕەنگی شێوە مردن نیشتە حەوشە و بان 

سێبەری دارتووەكەمانی پێچایەوە
ڕەنگێك چاوی سپی كردن     

یان

ئاگر 

خۆڵ

ئاو 

با 

تەورات

ئینجیل

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

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

هەموو سەرەجەژن و سەری سااڵن 
كراسی باوك و دایكم لە سەرچاوم دادەنێم

بۆنی كراسەكان بەدوای ئۆقرەی مندا دێن و پشوو دەدەن
پشوو تەنیا بۆ ئێوەیە بۆنی كراسەكان 

كاتێك بە بەخشندەیی سەیری پەروەردەكراوەكانتان دەكەن 
ئای لە بەخشندەیی چاوم 

چەند پارچەیەك ڕووناكی مرۆڤی 
هەڵدایە ناو تاریكییەوە    

پیاو و ژنێك و شەش منداڵ 
لە ناو تابلۆی ڕاز و یادەكاندان یان لە ڕوخساری كتێبێكدا

تەماشای كڵۆ شەكری سەر سینی و جۆشی سەماوەر دەكەن 
دەیانەوێت لەسەر كێش و ئاوازی

زمانی ڕوون و ڕەوانی ناو و شوێن بێنە دوان 
پەنجەرەكان لە ناكاودا بەڕووی پشتدا كرانەوە 
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درەختەكانی ئەمبەر و ئەوبەری ڕێگاوبان
فەرموویان لێ كردم ئەی سروودی سروودەكان تێپەڕە 

شكۆی خۆشەویستانت لە ئاسماندا ببینە
دایكە سروشت 

دەزووی گەورەمەندی لە پەنجە ئااڵندم و هەڵیدام
بێ دڵ لەدڵدان 

بە ئاسماندا ڕۆیشتم و گەیشتم بە شكۆی پەیام 
هەموومان لە سێبەریدا دەست لە دڵمان دەدەین 

بارانێك بە هیواوە نمە دەكات 
ساڵوی بنە گوڵێكی پێیە و لە تەنیشتمان دادەنیشێت 

نیگای دەكاتەوە و بەسەر گیانماندا دەمێنێتەوە 
بێ ئەوەی بدوێم هەواڵی خرۆشانێكم دەداتێت

باڵندەی بێ دەنگی هێلكەكانی ترووكان و كەوانەی بڕی
خۆ درەوشانەوەیەكی لەمە مەزنترمان نییە 

لە ئومێدی ئەو باڵندەیەدا بژین 
هێلكەكانی لە گەرمایی تیشكی خودادا ترووكان 

دوا پەیام
78
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دوای چل شەو و چل ڕۆژ باران بارین 
كەشتیی نووح لەپێش ماڵی ئێمەدا گیرسایەوە

سەرنشینەكان 

فەرموون ئاگری دلۆڤانیم بۆ كردوونەتەوە
لە دەوری ئاگر گەرم بوونەوە 

هەموو ئەو شتانەم پێشكێش كردن 

پڕبوونەوەی كاسە
79

سەرگەردان 

وەڕس 

مات 

الرەمل 

و

و

و

 كەوتن
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 كە خوداوەندەكان پێشكێشی دەكەن 
دوای ئەوەی دەماریان توند بووەوە 

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

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

كاتژمێرە هەڵواسراوەكان بخوێننەوە  
ژیان ئازاد و پڕ لە ئارەزوو بە پێشماندا 

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

بە خێرایی تیرێك 
پەڕوباڵ بۆ فریشتە تاقانەكان گەڕایەوە 

كاسەی زێڕین پڕ بووەوە و بەرەو سەرەتا بووینەوە 
خانمی خامۆشی پرچی لە داوەكانی دووگوردی نوێژ نیانترە
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دەستم لەسەر دوو باڵی فریشتە بوو 
بە نان و ئاو و ئاگری خۆمەوە دابەزیمە سەر زەوی 

بە

بانگەواز بۆ گۆڕهەڵكەن
80

جۆشی  زایەڵە و دەنگ و زەنگ و

یاد

دروود

پەیام 

ستایش

و

و

و

ەوە
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هەواڵی جێگۆڕكێی سەباح سابیر حەسەن 
2045\11\18 - 1965\11\18

لە بستە خاكێكی مرادخواز و ماندوودا 
شادییەكانی دەبیستێتەوە 

هەشتا ساڵ دەزوو بە دەرزی وەكردنێكە
بە سەر ڕاوەشاندنی پڕ خەمەوە 

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

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

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

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

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

بۆ تاهەتایە سەرگەردان بە 
ئا ئەوەتە من ئامادەم 

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

ماڵئاوایی لەوانە دەكەم پێیان گەیشتووم 
ئەرێ مێژوو لە كتێبی چەندەمی ئاسمانی 

بەشێكم بۆ تەرخان دەكات 
ئەو كاتەی مێژوو باسی خودایی دەهێنێتە سەر سەكۆ و ماڵەكانمان 

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

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

منیش وادەیەك و لە هەستی خۆمەوە ناسیومە
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هەتاو بۆم دوا
نابێ هیچ ڕازێك لە تاریكیدا بمێنێتەوە 

شوێنەواری هەموو ڕێگاكانیش دەربكەون 
تەرمەكەم لەبەر هەیوانێك داندراوە 

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

خودای سەد و یەك ناو 
حیكمەتی وشەم تێدا بخرۆشێنە و لە شاعیرە 

مەنگۆلی 

دڵڕەش 

بەدگۆ 

دەروونكلۆر

و

و

و

ە كان بمپارێزە 
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من پێوەری هەستەكانی زەویم
بە پێ ڕێگایەكی دوور و درێژم بڕیوە 

میوانداری ئەوانە دەكەم پێیان گەیشتووم 
ڕەگی میوەی مەی چەترمە و هەڵمداوە

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

تایبەت دیدارمان دەبێت 
دەبین بە خاوەنی چاوەكانی 

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

بەڕێگادا یاری ڕۆیشتن و گەڕانەوە دەكەین
ماسوولكەكانی ڕێگا توند دەبنەوە

كەپری پشوودان لەمبەر و ئەوبەری دەبەسترێ
هەر كاتێك تەماشای ڕێگا بكەین

هەموو شتێكمان بە بیر دێتەوە و بەناو كاتێكی خۆشدا ڕێ دەكەین 
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خودای سەد و یەك ناو ڕۆیشتن و گەڕانەوە 
لەم ڕێگاوبانە بۆنخۆشەدا تابڵێی بێ دڵەڕاوكێیە 

فریشتەكانی فریاكەوتن ناهێڵن گورگ نزیك ببنەوە 
گۆرانی تێیدا دێتە سەر دەم و لەبیر ناچێتەوە 

شاعیری گەڕاوەی شەڕی گورگیش 
دوودڵی خامۆش دەبێ و گوێ بۆ گۆرانی هۆگری ڕادەدێرێ 

یادەوەرییە بەخشندەكانی و بەهرە و سرووش و شیعر دێنە فریای   
ئەی خودای سەد و یەك ناو ڕێبوارێكی ڕۆشنی 

بەهرە 

سرووش 

شیعر

ماندوو  ماندووم  ماندووم

و

و

م
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دەستم بگرە بابچمە ماڵی ڕۆشن
ماڵم لە سێبەری باڵی باڵندەیەك دانا

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

خەونی                              

 ئەرێ شادی بێهوودە خەونەكانم چی لێ بكەم

                                 2012 - 2013 هەولێر

تەورات

ئینجیل

قورئان
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2- ڕووەكەكانی خوداوەند: 1999، شیعر.
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XRP @æà@bmbió‚MfÙŽï÷@f Šói@@@ì@ZÀü@Òíî@|Üb@@ðbï TPP 
XRQ @æà@bmbió‚Meìì†@f Šói@ ì@ZÀü@Òíî@|Üb@@ðbï SRP 
XRR çbn†ŠíØ@ôäbáïn“ïä@ðÑï’Šó÷@ìóäbƒjŽïnØ@@b÷@Zçóóy@üb÷@@çbØóïîŠbïäaŒ@ìóäbƒjŽïnØ@QTT 
XRS ìaŠb’@ñbäbàò@@ðÜò†ìaà@ŠóàíÈ lò†ó÷@QRX 
XRT Šìí’bi@ðäbn†ŠíØ@ðmìóä@OQXYQ@@M@QYRU ðäbmüi@ãóàóØbØ@@ñŠìíib÷@ñbïÐa‹ íu@QYR 
XRU bió@@çaà@|Üb@ðÜóÈ çbàûŠ@SWV@
XRV@pbî‡znÜa@óéuaíà@À@ñ†‹ÙÜa@kÉ“Üa@†íá–@@†@NîÉÜa‡jÈ@‡¼c@@ìì‰Žïà@SVP@
XRW@ÊuíÜa@ãbÕà@ôÝÈ@âïbÕm ’‹¾a@pþ‚@ðvyñìb Ûûš QVP@
XRX ãóØò‡äí @ì@æà@ðØûš@–@ãóØóî@ð Šói  ðàaŠìóè@âîŠóØóàóy@@ñŠòìò†bî@TPP 
XRY@âî‰i@ò‡äòìó÷@ãóØò†@Œóy@@Šò‡−òŠ@bió@@‹Éï’@RPX 

@@
 




