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ڕەشبکی ڕۆح  

ننا حس

چاپی دووەم 
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ڕەشبکی ڕۆح

نا حسن

١٩٩٦
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ڕەشبکی ڕۆح: ناوی کتب 
نا حسن : نووسر 
شیعر: بابت 

نووسر : پیتچنین 
)ئینترنت چاپی(چاپی دووەم : چاپ 

ئینترنت : تابلۆی برگ و ناوەوە 

 ششکپ:

ش پشک.. ڕەشبکی ڕۆح 
بو پپوول بگوناھانی ک غریزە چپندراوەکانیان 
...!ب شیعر تر دەبت و ل نو لزەتی ڕۆحیدا دەتونوە 
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قسیدەی 
کژاوەی خۆرەتاو 

ب پیژەیکی بازنیی 
ب سرەتا و 

ب کۆتایی سردەکوم 
تمنم ل ناو تونی جالجالۆکیکی 

ڕەنگ خۆمشی دەڕشتوە 
شووشردین ، بووکرخی بکانی چزوڕناژەن

ل تارمایی شو دروست دەکن 
من و شیعر و من و دایکم

 ردەمم سبارانی ئ سکڵ فرمگل
خشخشۆک ب

ب سر گۆنای مانگ دین خوارێ 
ل ھوتلی شقام سرابیکانی ئاسمان بزارم

ن چرکی کاتژمرک
 خورپی دی باندەیک ن

نایتگوم
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کبوونی خۆم خونکانی پش لدای
 بیرنای ب

ھتاوی بیانیی بفرینییکان سرخۆشن
ناوکی درەختی ملۆتکی دم 

ب تفنگ دەبن
سماکارە چیاییکان 

لژر ڕەشماکی دڕاو 
بنشت دەجوون

سروتیتکیان تکئاوە و
دەبنوە تادێ زتر ڕووت

شپۆی ڕووباری شیعرم 
ل سرەتای مانگی شختبندانی ھرچوار وەرز

بئاگردانی سر سینگی گورە کچان 
خۆی گرم دەکاتوە

شییکی دەروردەلوولژوو ، گم
ل ناو دەمارەکانی سرم دەست پدەکات و 

...! ل سر پوی چاوەکانم کۆتایی دت 
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ایک بم پش ئوەی ل د
خۆلی سر دیواری گومبزەکانیان دەکردە چاوەکانم 

ب چکاوی جۆگلکانی شوەزەنگ 
نینۆککانمیان ڕەنگ دەکرد

دەنگریب و بکی غپاییز ، وەرز
پاییز دایکم ، دون ب سکی ئاوسوە 

ھات الم و تر تر گریا
منیش گۆنا ب چرچ و لۆچکییم 

خۆرەتاوی ڕۆحمتر ماچ کرد و بشانی 
پرچ سپیی بگوناھکییم داھنا 

لم ئۆردوگای تلبندراوە
 ور ڕەشھ ، ئاسمان ڕەش

دایکبوون ڕەش ل
ژوانی کازیوەخۆرەتاو تا دەگات ج

دەب بسر الشی شو ڕێ بکا 
بزن کویی نو ئشکوت تاریککانیش 

ڕقیان لو ڕووباران دەبتوە 
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موو بیانیان خۆیان ڕووت دەکنوە و ک ھ
لسر گازی پشت لی ڕا دەکشن 
تا خۆرەتاو دت و ماچیان دەکات 

ڕقیان لو پپوول و لو بنج گیایان دەبتوە 
گڵ گۆرانیکانی ڕووبار ک ل

ب خبر دن و 
ھر ب ڕووتی دەکون سما 

من ک ھاتم 
ب پ خاوسی دەگڕام 

قامپۆشرابوونشدان وردە شووش کان ب
دڕکلوکی میمی پاشگر ، ل ھیچ ئاقارک دیار نبوو

کچ و کوڕ پکوە دەچووین ڕواسان
ب ڕەھایی سرم ب کۆشی دەسگیرانکمدا دەکرد 

لناو چاوەکانیدا 
گوی بھشتیم بۆن دەکرد

من ک ھاتم 
یان رم پوەکان ب درۆ گرمایی لشمگ

دەخوندەوە ن
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ھندە وەکو منداڵ 
حزم ل سواری چرخ و فلک ندەکرد و 

لناو پیژەی بازنییدا 
ل ندەبوون و باوشکم ندەھات ئژنۆکانم ش

وەڕم ب لدانی دی خۆم و ائستا ب
دی پپوول نماوە 

چاو ل یکم وستگی ھاتنم دەگم 
ری شوسن و ئکانم دەسووتبرژانگقام

...!قیتاوکراوەکی خۆم نابینم 
ئستا ، بفر پکنینی مردن 
دەھکان جر لووتکسل

ی زەویبناو دچاوەکانی خۆم ل
مشخی ئاگر دەبینم 

لمگڕن 
با تزووی ماچی لوی خۆم و 
نگوین ھھ باخ لوی گوسوومبل

ندەمم دامخن ، زمانم مبن ، قمکم مشکن
با کرمی ناو سوە ڕزیوەکانی شوەزەنگ بنم دەرێ و
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لگڵ پوش و پش و پلھورە ڕەشکان
لبردەم با دایان بنم

دەلمگڕن 
من برووسکم 

من خونی ناو دی منداکی ھرزەکاری ڕەنگ زەردم
پراسووەکانی گوگنم و 
ھناسی تاڤگی ئوینم 

کم ئاوی حیات و گۆزەی تنیاییمدەلمگڕن ، فرمس
لسر کانیکانی ئاسمان مشکنن

قز ل الیالی و ل گۆرانیکانی شوانم 
مکنوە 

سکی ڕەشمای با ل دایکبوومل من 
لسر پشتی ڕووبار ممکی ئسترەکانم مژیوە
ئو دەمانی کزیی درژەکانی تاریکی دەبم

شو لبر سبری مرگ
م ل سوور دەکاتوە و چاو

فتوای کوشتنم دەردەکات
من نامرم ، وا تازەبتازە بفری کنار 
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ھردوو ممککانم دەتونوە
وا تازەبتازە ، 

مژدەی چوون ناو چاوی ھاوارم ھناوە
ل شوی ئاوزینگدانی ئادەم
ل شو ئاوزینگدانی مرگ

خۆم ) شوە سپیکانی ( من پیامی 
کردەوە وبو 

شنبای ئارەزووەکانی خۆم برە کرد 
لگڵ ڕووەک و باندە سبیکان 

برەو ئاسمانکی سپی ساماڵ وا کۆچ دەکین
شو لبر ڕۆشنایی ڕووبارە سپیکان

نیتوانی بزێ 
شپۆی ڕووباری کازیوە 

ل شوی ئاوزینگدانی تاریکی ل دایک بوو
شوەزەنگ مرد

شوەزەنگ سکی ڕەشی
چندین سای لبارچوو
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ھموو ئسترەکان و ئستا 
ڕەنگی زیوینی بفر وکژاوەی خۆرەتاو و 
بزەی باران دەزانن 
 زۆکوەزەنگ نش!...

ئستا ، بریسکی چاوی پشیل و 
کپی سووتانی شیعر و 

خوناوی سر پنجرەی عشق ئبدیکان 
دەزانن 

..!.شوەزەنگ نزۆک نزۆک 

گر سری من بانژەی ئاسمان با 
نمدەھشت

ب پیژەی نامۆیی و خۆکوشتن سرکون 
ئاونی پرچی شو دەرکوێ

نمدەھشت
ل نیگای مانگشو 

تابووت بۆ پنجکانم دروست کن
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بزەی خم گردانی 
 زانی ڕۆحتان بڕ گ

دون شو
خۆرەتاو لناو سبرم نووستبوو

مۆش ، ل ناو لپی دەستم دانیشتووەئ
نرە دەفبۆ خۆی کۆ

ئستا ، ھموو دەمارە سبووەکانی
پوی چاوم گرم گرمن

ڕۆشنایی مۆمکانی پنجم ، ھموو بیانیان
لسر کانی مانی ڕۆحم

سری تارماییکان دەشۆن

لمودوا ئاگری سر نینۆکی تاشبردەکان 
نی فریشت بگوناھکانلژر بارانی خو

دەکوژنوە
ردایبکی سپی سپی لرگو بستا ، شئ

من و شو خوشک و براین
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لمودوا شو وەکو من 
حز ل خوندنوەی شیعر دەکا

ئو کاتانی 
ڕادەگرێ) مۆنامۆ ( گوێ ل مۆسیقای 

ر دەگریت
لمودوا پکوە

ل شوانی قرەجیمان 
ی دەنووسین و شیعری قرەج

ماچی قرەجی ل یکتری دەکین و 
گۆرانی قرەجیکانمان بۆ یکتری دەینوە

شوەزەنگ مرد 
 و ناتوانکی ترشجار

لسر چوارپایی تاریکی بخوێ
وا ئستا لگڵ 

پکنینی ڕووبار و ھناسی خۆرەتاو
بزمی کژاوە ڕکدەخن
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...شوەزەنگ مرد 
ەزەنگ سکی تاریکی لبارچووشو

...!شوەزەنگ نزۆک نزۆک 

١٩٩٥ئیلوولی 
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چیۆک شیعری 

ڕەشبکی ڕۆح
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چیۆک شیعری 
ڕەشبکی ڕۆح

:یکم 

لگڵ ھاواری ژان و چریکاندنی ڕۆحی مژووم
یکم بھاری تمنم ل دایک بوو 

 ڕەشکلو ق پوولو پ سکک ، سوکات
دەستیان ب بافک کرد ، ڕووبار و جۆگل و کانی 

ەوە ، ئسترە و مانگ ،دەمیان بۆ باران کرد
ھور و ئاسمان ، درەخت و گول ، خونا و سراب

.ھموو دەستیان ب سماکرد 
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گو گیان 
 ل و پ شئن ل ی پوەخت م ساتتۆ ل
شاگشکی خۆشی و سفا ل دایک بووی

ئوکاتانی چاوەکانت ھنا 
بو دەستانم 

دانی دایکتم لداشی مندات جیاکردەوە و و
ب ممککانم شیرم پدای 

چاوەکانم بۆت کردە بشک و پنجکانم کردە
ژەندی دەسرازە و ب ھناسم ڕامھ

گو گیان 
ئو ساتوەختی ل دایکبووی

یکم کس بووم پ ب دم ماچم کردی 
دت بیرم ، پشئوەی گوی فیردەوسی 

سرلوم بپشکوتن
ئ کانم بنجم پز و خۆزگسک بوون ، پشکۆکانی ح



18

ب شنبای پرچمی تۆ 
باوەشن ندەکرا و 

!ی خۆمشی شوەزەنگ داپۆشرابوو ب قتماغ
ئوساتی تۆش ل دایکبووی

پنجرەکانی چاوم نیوە لل و نیوە ڕۆشن 
بم ھشتا 

خونی ناو دەمارەکانی سرم . لگڵ ل دایکبوونی تۆ 
زرۆییم ، دووبارە لدایکبوونوەن مردووەکانی تامڕژ

لو ڕۆژەوە فرت کردم 
شان و ملم بدەمبر ئو پیامی ل کۆمای و 

سواری پشتی برووسک بم 
گرم گرم 

گۆرانی بۆ وەرزی ھرزانی بم 
.لو ڕۆژەوە فرت کردم ، سواری پشتی ئسپی با بم 

گرم گرم
وەرزە ڕاو بکم و سری ببمڕوی ئاشووبی ئم 
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لو ڕۆژەوە فرت کردم 
ب ئسترە ، ب گوڵ . شیعر بکم ب سوزایی 

 ناسنین و ھکپ شق ، بع نان ، ب ب!...

ھۆ گو گیان 
ک تۆ ھاتی ، چیتر خۆر ل قویی دۆکان و ل نو

ئشکوت و گومبزەکان ڕەشمای خۆی ل ھندا و 
یتر شنبای ئوارانچ

چاوی ل درەختی بھاری ئومدم سوور نکردەوە 
چیتر بدوای ناسنامی خۆمدا نگڕام 

پشتر دەنگ و ڕەنگم 
...!ھاوار و ژانم ، شیعر و گریانم ، ب ناسنام بوون 

پشتر نمدەزانی 
بۆ دەنووسم ؟

بۆ دەگریم  ؟ 
بۆ دەژیم و بۆ دەشمرم ؟ 

ک تۆ ھاتی 
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ل یاسای ژیان و سروشت گیشتم
ک تۆ ھاتی 

ژیژکی میراتگری چکی دەستی قوڕەیشیکان
خۆیان گرمۆ کردەوە نوەک 

پرچمی شکاوە سوورەکی تۆ ببینن
عاشقانی ڕەوەز و داربڕوەکانی چیاش

ھر خریک بوون ب دەنووک درژەکانیان 
گلنی چاوەکانم دەربھنن

..گوکی من 
ڵ زەماوەندی کگتۆ ھاتی و ل

وەرزی ئم ل دایکبوونم
مژووی سکی وەرزە خمناککانی دونم ل باربرد و 

گوئسترەی شیعرکی ناسکم 
ل برۆک و سینگی خۆمدا 

 ۆکممن ئ
...!شاعیرە ڕەنگ ھبزرکاوەکی دون نیم 

ئستا ھاوارم 
 یو بارانھاوار و ژانی ئ
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!ۆ زیندووکردنوەی ژیان ل دایک دەب ک ب
لگڵ ئم ھاوار و چریکاندنم 

من ل نو بشکی دی ڕووبارکی مندان و ھرزەکاردا
شپۆکی نامۆ و تنیام 

ل ناو کۆشی ئاسمانکی شرمناویش 
...!گورزەبریسکیکی سرشتم 

گوکی من 
ابلد بووم من دون خۆم ندەناسی و لم دەڤرەش ن

کاتک سواری پشتی برووسک دەبووم
ل بیابان خۆم دەدۆزییوە و 

خ دەبوونگرووم وشک و چاوەکانم پ زی
ک سواری ئسپی باش دەبووم 

ل قدپالی چیا و ل ناو ئشکوت تاریککان 
خۆم دەدۆزیوە و 

ب دەستکانی خۆم 
شڕابی نامۆییم دەرخواردی خۆم دەدا
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بۆ ھرالیک دەڕۆیشتم 
گۆمکی پ ل قوڕەشین بوو 

سیری ھر ئسترەیکم دەکرد 
پارچیک ئاگر بوو بۆم

ھر کزەبایکیش ھی دەکرد 
سری کاسمی دەڕوتاندەوە 

بم ئی ھناسکم
ک تۆ ھاتی و لسر سینگم چاوت ھلنا 

من ئستا 
پل ھورە سرلشواوەکانی دون نیم

ن ئمۆک م
گر نۆبرەی وەرزی ئم ل دایکبوونشم م ب و

ھموو سککانی داھاتووشم م بن 
ھست ب شرمزاری ناکم 

گوکی من 
 ک ژانر یدایکبوون ھ ژانی ل

...!چ م ب چ نر 
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من ھموو پنجکانی خۆمم خۆشدەون
ھموو کۆرپ و گلنی چاوەکانی خۆم خۆشدەون

من ھموو دۆپ فرمسک و دەمارەکانی خۆم خۆشدەون من
ھر چرپیک 

ھر ئاخک 
ھر بزەیک
ھر گردک

ک ل من ل دایکبووب ، پ ب خون خۆشمدەوێ
من ئمۆک بام 

ب قد دووری ئسترەکانوە برزە
تر تر بۆنم دەکنخک پۆڵ پۆڵ دن بۆ دیدەنیم و 

ن ل ژر سبری دارسنوبری ڕۆحمخک پۆڵ پۆڵ د
دەحسنوە و دەبن ب گوڵ

...!لگڵ منا تکڵ دەبن 
ھۆ گوکم

ک تۆ ھاتی شوھرەتی من ب ھموو 
 تم وکی ئن و قوژبنلوبۆوەکب
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شپۆ شڕانگزەکانی تۆفان و ھوری چکن
ک سیریان کردم من کم و چین 

گرت چیم دەوێ ک گوێ یان ڕا
ئژنۆکانیان یکسر دەستی ب لرزین کرد 

منیش ، بندتر گۆرانیکانی خۆم گوتوە
تا وایلھات بنج گیایک نما 
بکانی من نگۆرانی ی  لگو

تا وایلھات ئسترەیک نما ، سربکۆشی 
بشدار ننینم بکگریان و پ کات و لکانم دا نونخ

گوکی من 
دەپمب ، چ مخلوقاتکی دڵ ببرین ماوە ؟

 ناسو تۆ ن ناسمن ن!
دەپمب ، چ مخلقاتکی دڵ ببرین ماوە ؟

 بی ڕۆحمان نھارەکی برامیدای بۆن و بش!
ئستا ،

ڕوانینی گرشمییم پ ل عشق و 
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دەردەب وم کانی بزەی لل
ھارەکب ھارە خۆشترە لم بی پار ئی سا

شوان لفشەی جخار بخۆم دا نادەم و 
...!لسر چوارپایی مراق ڕاناکشم 

ئستا کۆتری خون و ھیوام
ل نو ھالنی خۆشویستی ب گمگمی بیانیان و 

ئوارانی جستی پ ل برینم دەھنت جۆش
ئستا ئسترەکانی شوە سوورەکانی ئم وەرزەم

گۆرانی دەن
کوکوختیکانی ھناسم زۆر دخۆشن 

گکی من 
ئو سات وەختم قت ل بیرناچ ، ک ھمن ھمن 

...! ل ناو بھاری ڕۆحت پ ب ناخم دەتواموە 
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-:دووەم 

ئستا شوە و 
گڤگڤی ڕەشبا بردەرگای مای لگرتووم 

جارکی تریش ڕەشبا و 
شت و تۆفانی ب ترسزریانی ھار و شپۆی

جارکی تریش 
کردنی بسکی ئسترە و ھکۆلینی ھتک

نتکان چاوی مانگ و خینکردنی زیندەوەرە م
ئمشو کوورەی ئاشوبکی تر دادەگیرسن

ئمشو دەروش نزۆککانی خۆشویستی 
شووشی چرایکان دەکرۆژن و ب نووکی شنشرە تیژەکانیان

ڕەکان دەنووسن لسر دیوارە قو
بژی ڕەشبا 
بژی ئافات

بژی ئاشوب
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برینم ژانھاوارە ل
ھاوارە ئمشو درەختی مژوو ژانی گرتووە

ھناس سوارە
ئمشو ماسیکان ل ژر ئاودا 

دەسووتن و 
چاوی پپوولکانیش پ تیزاب دەکن 

ھاوارە ،
م وەرزە ، وەرزی کۆچ و خنکان و سووتانئ

ی ھکشانی با و وەرزی کوشتنی وەرز
 دارەیسوورە و وەرزی زەماوەندی سگو

ھاوارە لم ژان ھاوارە 
سر دەبن و ) کالرا و ڕۆزاییکان ( ئمش و تایفی 

قۆبست دەکن * )  ماینکی نژادیش ( 
ئمشو ڤیستیڤالی پناسی مرگ دەست پدەکات و 

دەی تر دیاری دەکن چارەنووسی مژوو بۆ بیست س
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ھاوارە 
تریفی مانگ و ئمشو شوی ل سدارەدانی

شوی خنکاندنی کازیوە و 
شوی پچاندنی وەترەکانی گیتاری شیعرە 

ئمشو ل نو سمفۆنیای ھاواری قاڕژنی بزنی مژوو
دەروشکان ھیکلی خوا ماچ دەکن و 

مسیح ل خاچ دەدەنوە 

کژاد ماینی ن :ھیوا یشتن بگ

ئاخ ئم وەرزە ، 
و " ملۆزمی ئافات " وەرزی ل دایکبوونوەی  

وەرزی ڕەقبوونوەی زەڕنقووت و 
 لی مردووەکانوەرزی ماچکردنی ک

..!ئاخ ئم وەرزە ئاخ 
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گوکی من 
ئم وەرزە ، وەرزی قانی زیندەوەرە 

قرچقرچی سووتانی نانوەرزی سربینی گوگنم و
لم وەرزی خنکان و سووتان و مردندا

دەپم ب گو گیان ؟
ب کام بست و الوک و حیران دت خۆش دەبتوە ؟

گوکی من 
کاتک دەخنکم و دەمدەن ب دەمی ڕووبارەوە 

 بنگ متد
من ل ناو پشانگای خنکانیش دا 

ئو تابلۆی زیندووەم نم نم وەکو باران 
دادەبارموە سر پڕەی لوەکانت 

من ل ناو خنکانیش دا 
ب پڕەکانی تۆ باسکمل دەکم و 

لسر پڕەکانی تۆش دەنووم و 
...!خونی خۆش خۆشیش دەبینم 
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فین فین ، دەڕۆین لناو خون دا گوز دەدەین
ین لسرمانا ڕەق دەبینوە ڕۆیشتن و کۆچ ، دەڕۆ

بست خاکک نماوە نبت ئارامگای زارۆکان 
پناگیک نماوە ، لژر بارانی ترس شرە خیوەتی 

 درابنھ ل!...
کۆچی ئمجارەمان گوسوورە و پپوولشی لگڵ خۆیدا ھناوە

فین فین ، فین برەو ئاسمانی بفر و برە و وتی بفر و
...!و کیشوەرەکانی تاشبرد برە

گوکی من ، تۆ ل کوێ بووی ؟
من ل کاتی کۆچ و مردنم دا دەریاچیک فرمسکم ھشت

خۆم ب غریب ھات برچاو
ھشتا ڕەشبکی ل دایکبوونم کۆتایی پ نھاتبوو 

ل سر پشتی کلۆبفر دایاننام 
 بب م سستموو جو ھ ردوو پتاکو ھ

ر نتوانم گو سوورەکی خۆم ماچ بکم چیت
ئاخ ، دەنگم نووساوە و ڕۆحم تنۆک تنۆک خونئ لدێ 



31

گو گیان 
ئستا من غریبم و تۆش غریبی 

دە وەکو شوی ل دایکبوونم لم غریبیدا 
بمالونوە تاکو منیش ڕاتھژنم 

دەلم غریبیدا 
ماچم بک ، تاکو منیش 

سی ب م پر بۆنت بکر تکانم ت
لم شوە تاریکستاندا 

لسر پشتی کلۆبفر ، مانگ مۆڕەم لدەکات و 
تارمایی خیوەتکانیش دەمترسنن 

گوکی من 
ل دا من برسیمریبیدەشتی غم پ

دە بۆم بب ب لتک نان و تاکو منیش 
تۆزک تینم بتوە بر 

رمسککانم بستەوە و دە بسینگی خۆتم بنووسنوە و ف
من ل شوانی کۆچ و مردن 

ل دا بگم تۆم لزدەکح میشرە دوورەکانم  ، ھفس ل
بۆ ئوەی جار جارە ل ئامزی گرمت سرخوێ بشکنم و پاشان 
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تر تر ماچت بکم و ئازارەکانم بەونموە 
گو گیان ، ...! ئاخ 

بک چند غریبم دە تۆش ماچم 
دە وەکو پپوول شیلی ناخم ھمژە 

دە بم مژە ، ممککانم ، سری پنجکانم ، ھموو لشم 
ئارەقی ئم غریبیم بلسوە و دەی گو گیان ، دە
مژە مبۆ ناو سیکانت ھل

من ل کاتی سرەمرگیش . دەی گو گیان دەی 
ب بینینت ڕاست دەبموە و دەست ب سمای 

دەی گول گیان ! م دەکم عشق
دە ماچم ک ، دەبم گوش ، دەبم مژە 

دەی گو گیان ، دەی دەی دەی 

بۆن دێ 
...!بۆنی الشی گنیو ، بۆنی بارووت و بۆسۆ دێ 

 ندە پیسم وەرزە چوای ئاسمانی ئھ
م وەرزە چھکانی ئوتشکو ئوای نندە پیس
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پیس پیس 
لکنکی دەروشکانی خوا پیستر ل ڕدن چ

پیستر ل ڕشانوەی بغمبرەکانی خوا 
پیس پیس پیس 

زۆر دەترسم ، ل ناو ئم ئشکوت تاریکدا 
ئاونی چاوی گوسوورەکم ببت سراب و 

...!ماچ و توانوە و پکنینم ببت خون 
ارکی تریش زمانم بگیرێ و دەترسم ج

ناوی خۆم بیر بچتوە 
دەترسم ، دەترسم ، دەترسم 

...! سرابکانی ئم وەرزە چندە للن ...! ئای 
شقامکانی ئم وەرزە چندە لژن 

دەپم ب گوکی من 
؟...!دەب دی ئم وەرزە بۆگن چی تداب چی 

!ئاخ خخخخخخخخخخخخخخخخ 
نازانم کام دیمنی ئم ژان برینم پیشان بدەم ؟

او سکی دایک و زەوی گڕانوە بۆ ن
یان گڕانوە بۆ ئامزی مرگ ؟
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خۆمالسدان لناو ئشکوتکانی وتی برد 
یان گرتنی لغاوی ماینی ڕی ھات و نھات و 

...!فین برە و ئاسمانکی تر  

گوکی من 
 بیرناچ ت لشم قوەختو ساتئ

ەرین ک ببرچاوی خۆموە ھموو پڕەکانت ھدەو
کوتن نو درزەکانی سکی زەوی

ئاخ چند غریبم گوگیان 
کانی ی وشککان غریبتر ل کچنی 

غریبتر ل ھوەرینی پنجی مژوو
ئاخ گو گیان 

لم غریبی یدا چاوەکانم ھیچ نابین و 
وەکو ئو تپۆک و گردۆکانی قدپالی چیا بدەنگم 

ب ل پ مو چدەنگم وەکو ئش بدڕکان ل رد و پ
وەکو شوکی ترسنۆکی شختیی بدەنگم 

تییعلن پ م تاریسکتانل
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م بدەنگ ) تۆلستۆ ( 
م بدەنگ ) دای جۆنز ( 
م بدەنگ ) النگستۆن ھیۆز ( 

منیش ببدەنگی ھناس دەدەم و خۆم دەکوژم 
تا جارکی تر و سر ل نوێ 

...!وە و وەکو ئستام نامۆ نبم ل دایک ببم

ئستا 
ڕووباری نوان ممککانم 

ئاوکی شووی پدا دەروات 
ئستا من ل ناو گژاوی سرگردانی 

ھاژەی تاڤگیکی دتنگم
دەی گول گیان 

دەستم دامنت ئمجارەش
ماچم بک و ب سینگی خۆتم بنووسنوە 

 و ب پوولپ وە بتا ئاتاکو ببمسمانی د
بم و بچم 
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دەی گو گیان 
دەوەرە لسر نینۆککانم 

لسر پشتی ھردوو دەستم 
بوێ ... لسر پرەکانی لوم 

تا ب تۆوە بمناسنوە و لم غریبی یدا 
ڕەنگی ڕۆیشتووم بتوەبر

دەی گوگیان 
 دە ماچم ک
دە بم گوش
 دە بۆنم ک

...! ەی دەی گوکی خۆم د
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-:س یم 

ل ناو مملکتی کۆچ و مردن 
ل ناو مملکتی گوناه و تاوان 

لناو مملکتی وشکبوونی ڕژینکانم تامزرۆیی 
جارکی تریش 

چوونوە خزمت فیرعون و 
ماچکردنی ڕوومتکانی فیرعون 

ھاوارە 
و دیسانوە نوژکردن ل ناو مزگوتی گوناه 

...! کنۆش بردنوە بۆ فیرعون 
جارکی تریش ، ماچکردنی شوەزەنگ 

ل ملکردنی گردانی شرم 
جارکی تریش ، چوونوە ناو قۆزاخی ب ئومدی 

ھاوارە دیسانوە 
شو بسر بردن ل ژر خیوەتی پ گوناھی 

فیرعونیکان
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دیسانوە پاکوتن 
رمی فیرعونیکان لژر سبری داری پ ک

ھاوارە گوکی من 
من ل خمی خۆم و ل خمی تۆ و ل خمی ھموو 
ئو درەختانم ک ل نو دی بھار ل دایک دەبن 
ئم دۆزەخ ل سر سینگی مرگ ل دایک بووە 

 ن مژینم بۆ دەمارشی خو م دۆزەخئ
 م دۆزەخئ

نیشم دەسووتن بنی پیکانم داغ دەکات و برژانگکا
ئم دۆزەخ وەرزی ل دایکبوونوەی 

 وننینی فیرعکزڕە پ
وەرزی لدایکبوونوەی 

 ونتارمایی ڕەشی چاوەکانی فیرع
بم گوکم 

قت ڕبوارانی ھوەدای عش
لم دۆزەخش ل ھناسدان نکوتوون 
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دەڕوا ڕۆژ دێ و دەڕوا ، وەرز دێ و دەڕوا ، کۆچ دێ و 
مردن و ل دایکبوونوە 

ل دایکبوونوە و ھناسدان
ھناسدان و پگرتن 
پگرتن و گورەبوون 

گورەبوون و گورەبوون 
باران ، گوڵ ، نان ، گۆرانی ، سما 

 بد مئوم گیان ، ب گو ، بد مئوم ب!..

دا و ددارانت ئستا ھلوە
دەن

گوکی من 
ھرچندە

ئم دۆزەخ وەرزی ل دایکبوونوەی تۆ نبوو 
بم ،

ئستا تۆ خۆشترین ئاوازی گۆرانیکانی مژووی 
بووی ب یکم تاقیگی ژیانوەو ل دایکبوونی 
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 تکملم مئ
 م ، تاقیگکی بووی ب

بۆ دیاریکردنی ڤایرۆسکانی وەرزی گرانی 
ئوم ب بد مئوم گیان بگو بد م

ل ناو د ڕاوک و ھناسدانی ب ترس 
ڕۆیشتن بسر مقلی پ ل پشکۆی ئاگر 

دووبارە ڕیگاوبانکان بزمارڕژ کرانوە
دووبارە ئاوی گومانکان شختیان کردەوە 

باندەکان ، ئمجارە کۆچیان کرد و نگڕانوە 
نوچاوان مۆرکردنل ناو وەرزی شختو وەرزی

سییکانم ب س بۆڕی ھناس دەدەن 
  یبرژانگی ھ چاوەکانم س ک لکر یھ

 یگۆی ھ کانم سمکم ک لکر یی
ئستا من س کسم 

کۆرسی سروودەکشم س ڕیزە
 دایزمانی ت ناو دەمیشم س
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گو گیان ئاخ
ی من دەکیت و دەزانم ئستا تۆش ھست ب ئازارەکان

دنیام تۆش وەکو من دەی
دەب کی ب ؟

سییکانم ب یک بۆڕی ھناس بدەن 
ھر یکک ل چاوەکانم یک برژانگی ھبت 

من یک کس بم 
ناو دەمیشم یک زمانی تداب و 

کۆرسی سروودەکشم یک ڕیز بت 
ئاخ گوکی من 

دەب کی ب ؟
!؟...دەب کی دەب کی 

ل ناو مملکتی ب ئاسمان و ب پلکزین و 
ب ھور 

دەب ببم با ئاسمان و ببم ب مانگ و ب ئسترە 
دەب ببم ب ھناسی درەخت و ب پکنینی ماسی

دەب ببم ب بشک و ب ئاون و سراب 
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گوکی خۆم 
من چۆن دەتوانم ببم ب گۆرانیکانی 

لکڕۆحی ب ینزی
...!کاتک ڕقم ل چاویلککانی خۆم دەبتوە 

من چۆن دەتوانم 
لم شڕە خۆم دەرباز بکم 

!گر ب شمشری دارەوە بچم شڕ ؟
چۆن دەتوانم 

دەمامک ڕەنگاوڕەنگکان 
!؟..پچپچ بکم گر دەستکانم ب پنج بن 

ئای گو گیان 
ئوە منم وەکو سعربازەکان و دەروش

زیکرکارەکان
درۆدەکم و لسر برمای خون ڕاکشاوم

!ئای گو گیان 
ئم وەرزە وەرزی چنینی دەمامک و 

 شکردنی دەمامکوەرزی داب
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دەمامکی ڕەنگاوڕەنگ و دەستسی ڕەنگاوڕەنگ
پشتنی ڕەنگاوڕەنگ و پارچ پڕۆی ڕەنگاوڕەنگ 

گدیواری ڕەنگاوڕەنگ و قوتابخانی ڕەنگاوڕەن
اوڕەنگ و ستای ڕەنگاوڕەنگ و پغمبری ڕەنگمامۆ

...!خوای ڕەنگاورەنگ و ئاسمان و دنیای رەنگاورەنگ 

گوکی من 
 م بک لوولمان نادات .. دەپی ڕەنگپۆچۆن ش

!گر کشتیکی نوحمان نبت ؟

ل ناو مملکتی درۆ و تاوان و دەمامکدا 
ەیان دەمامک چنینکان قیکی تاز

دروست کردووە
ئستا گۆرانیکانی ئم دۆزەخ لگڵ

خون ڕەنگاورەنگکان تکڵ بیک بوون و 
ئاوازکی ب سۆز و ب گیان دەنوە 
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ئستا چوون ناو ئامزی یکتری شوانمان 
وەکوجاران گرمم ناکاتوە 

ئای گو گیان 
لم ملکتدا 

خی بۆن دەکن ئستا ، گولی دۆزە
دەمامکی دۆزەخی لسر دەکن و 

!دەسرۆکی دۆزەخیش بادەدەن 

گوکی من 
 رمایم گی ئر گبوەی زیاتر لبۆ ئ

سرم نڕووتتوە
چیتر شڕ لگڵ خۆمدا ناکم

ئسکی پراسووەکانی خۆم ناکرۆژم
چیتر دڕک ل پیکانی خۆم ڕاناکم و 

نم ئاوی چاوەکانی خۆم ناڕژ!..
 نجیری پرایی نادات سچیتر چاوم ب
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سبووەکانی خۆم بکم 
من دەموت خۆم بکوژم

تاکو جارکی تر ل دایک ببموە و 
...!پنجکانم گرم گرم بن 

گو گیان 
 ریکش واخم ھاوینگام دوورە بڕ

ل تنوواندا دەخنکم 
ئو شوان بزارم دەکن 

نی ک نمتوا
شیعرە ناسککانی دیوانی چاوت بخونموە 

ئو شوان ئازارم دەدەن 
ک نمتوانی 

...!تنھا نامیکت بۆ بنووسم 

وە نخۆشکانی من ناتوانم ، ھمیش ب دیار دارس
چاوی خۆم بگریم 

من ناتوانم ، ھمیش ل چاوەڕوانی  گۆدۆیک دا بم
..!ب گوڵ و ب شیعر بژیم 
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گوکی خۆم 
 کان ڕزگارم بییختوە شش وەی لبۆ ئ

بۆ ئوەی جارکی تر 
ب مندای گۆرانیکانی پیری نموە 

بیارم دا 
ھرس زمانکانی ناو دەمم بکم بیک

ھر س متارەکانی ئاوم بکم بیک
منیش ،

مۆمی ل دایکبوونوەم ھبکم  
منیش ببم ب ڕووبارک 

لکگانی چواردەوری خۆم ئاو بدەم گ!..
 ی من دەبم بینکگو

..! ھتاکی دەستت ل ئژنۆکانت نابتوە 

 دەبم بین
 ستاکخۆ ئ
ل تۆ زیاتر 

ھیچ گوکی ترم خۆش ناوت 
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تنانت لگل خوداش دا ناجم ژوان و 
..!چیتر ل گلیدا جووت نابم 

 دەبم بین
زەماوەندی ل دایکبوونم دەگدرێبم تمموزە وا 

دتنگ مب گوکی من 
تا ھناسدانی زیندەوەرەکان و 

 دانی گژوگیا مابناسھ
...من و تۆش 

ھمیش ھر ل دایک دەبینوە
گولکی من 

من ب تنھا ل چاوەڕوانی تۆ دام 
 ختیار دەبم بتۆ د نھا بت

ئستا 
تۆ دەنووسم شیعر بۆ ل دایکبوونوەی

چاوەڕم تۆش  کۆشک سوی شیرینم بۆ بنی 
چاوەڕم ، چاوەڕم چاوەڕێ 

گوکی من 
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من ل پناو ل دایکبوونوەی تۆ دەژیم و 
دنیاشم کس وەکو من تۆ ناناس و 

کسیش وەکو من 
...! تۆی خۆش ناوێ نا 
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-:چوارەم 

قۆزاخی سبوون ، ب بھای عشق ل ناو 
 ت مردنبارک بۆ گوڵ نباران
ب قد دوو تمنی کۆرپلییم 
...!ل ناو قۆزاخی سبووندا بووم 

ب قد دوو تمنی کۆرپلییم دەمبووم
...! ئاخ 

!چ ئازارک ھناسی درژی گریدەییم ؟
من ل ھمووتان ڕاستگۆ ترم 

یان ل دێ و بۆی پنجکانم خون
ملۆتکی عشقی سپیم ژاندەیگرێ 

 گوناھشقم بع
عشق نبووای من خۆم ندەناسی 

گوکی من 
من خۆشویسترین درەختی عشق و 

قم سوزترین بھاری عش
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ت بیرم ناچق
ل ناو زامکانی عشق و سفری عشق 

ل ناو گریانی عشق و مردنی عشق 
تمن و چوار وەرزی 

...! چوار بھاری ڕۆحم تپڕی 

گو گیان 

ئستا من گنج بوومتوە و عاشقکی شۆخ و شنگم
شۆڕ ببموەدەموێ ب ناو کۆن پچاوپچکانی ڕۆحی عشق

دەموێ لناو ئزمونکانی عشق فیلسوفکی ڕیش سپی بم 
ب عشقم

..!سرل نوێ ژیان دروست بکموە
رکی عاشقم من شاعی

دەموێ کوکوختی پیرەکان وەکو خۆم گنج بکموەو
شقیان پم دەرسی عپل

دەموێ گوم ل چرپی گریان نب و 
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ماسیی دخۆشکان ل سمای خۆیان نکون 
گوکی خۆم 

ئستا وەرزی پیربوونم تپڕیوە ، سینگم گلگیکی تڕە
تۆفان وئستا دەتوانم بالۆنکانی 

بالۆنکانی بووملرزە و بالۆنکانی ڕەشبا 
کون کون بکم

من پیامی ل دایکبوونوەی حقیقتم
سروشت ب سییکانم ھناس دەدات 

من ل ھموو ئسترەکان بندترم 
...!ئای گو گیان چند دخۆشم ئای 

گوکی خۆم 
لسر لوی پدەشتکانی ئم وەرزە

چنگی ل گردنی ڕەشبا لو ڕۆژەوەی 
گو گنم گیرکردووە

گوگنم ڕۆیشتووە نگڕاوەتوە
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پرسیار پرسیار پرسیار
ئستا ھموو زیندەوەرەکان چاوەڕیی 

گوگنم دەکن
ئستا ھموو ھندە غریبی گوگنم دەکن 

تا ل غریبی و چاوەڕوانی دا شکت کوتوون 
...!غریب ئم دەڤرە ب گوگنم 

من دەموێ ، ب ھناسم بژینموە و
کاسی چاوەروانی و غریبیتان بشکنم 

وەرن لگل منا سما بکن 
ل ناو لپی دەستی من گولسوور چاوی ھلناوەتوە و 

 وا گۆرانیتان بۆ دە!..
دە گوێ ڕاگرن 

دە باوەشنکانتان ب دەستوە بگرن 
ی ئکشسوورەی من پشکۆی چاوە گم گو

باوەشن بکن و 
خۆمشی غریبیش بکن ب دەمی دەریاوە 
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ی گول گیان ئۆخ
وا ل ناو دۆزەخی مردن و مملکتی برسیتی 

ڕەشبکی ل دایکبوونوەی تۆ و 
ڕەشبکی مارەبینی دایک و باوکم وا دەنگی دێ 

!ئۆخی گو گیان ئۆخی 
ەخی گومان و مملکتی دەمامک دا وا لناو دۆز

 کی خۆرەتاوی ڕۆحی منڕەشب
 سوورەی ڕۆحی منکی گوڕەشب

 وەی ڕۆحی منستانوە و ھدایکبوون کی لڕەشب
..!وا دەنگی دێ 

ئۆخی گولگیان ئۆخی 
...! ڕەشبک ڕەشبک ڕەشبک 

١٩٩٥کۆتایی ئایاری 
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لو ڕۆژەوەی شیعر 
نتی دەمارەکانی ڕۆحم دەشکنوت

 تستم بوونکانی پبچکۆ موو کونھ
کانی عشق 

بۆی ھموو شوێ
ڵ و پرداخک گر قاپک شیلی گو

شڕابی عشق نخۆموە ، دەب خۆم بکوژم
من ل مملکتی عشقوە ھاتووم 

پدەشت سییکانم ب بۆکوزی ئم 
ڕەش دەبن 

ھاتووم ھناس بھنموە بر گوگنم و 
درەختکانی عشقیش موتورب بکم 

———————————————————————
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