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پێشکەشە بە پێشکەشە بە 

 خەبات ی گوڵی بەهاری ژیانم

بانوو  و هێشوو، دوو خونچەی گوڵی رۆژگارم





ئــەم هۆنراوانــەی نووســیوومن هەمــووم لــە تــووی ئەم کتێبــەدا کۆکردونەتەوە 
ناخــی دەروونــی خۆمــن، هــەر  لــە چاپــم داون، هەمــووی هەڵقــواڵوی  و 
شــیعرێک لــە کات و ســاتێکدا نووســراوەتەوە، هــەر یەکێکیــان گوزارشــت لــە 
شــتێک دەکــەن، بێگومــان شــیعر لــە الی مــن زۆر پیــرۆزە، چونکــە لــە هەســت 
و نەســتی شــاعیرەوە وەکــو کانییــەک هەڵدەقولــێ، کاتــێ کە ئیلهامی شــیعریکم 
بــۆ دێــت دوایــی دەینووســمەوە، جــاری واش هەیــە کــە ناینووســمەوە بــۆ 
ــە  ــت، جــا بۆی ــە لەکیســم دەچێ ــت، وات ــر دەچێ ڕۆژی پاشــتر شــیعرەکەم لەبی
شــیعر هیــچ کاتێکــی دیارکــراوی نییــە، جــاری وا هەیــە زوو دێتــە نــاو هــزر و 

دڵ و دەروونــەوە، جــاری واش هەیــە هــەر دیــار نییــە.
شــیعر بــە الی منــەوە، ئــەو جیهانــە پــاک و بێگەردەیــە و پڕاوپــڕە لە بەرائەت و 
ســۆزوە بێ خەوشــەی گەر هەر کەســێ نەتوانی پڕ بە پیســتی میهرەبانیەکەی 
دەســت بــە باڵەکانیــەوە بگــرێ و لەگــەڵ شــوێن وپێیــە نەرمەکانیــدا ڕێ بــکا، 
ئــەوە ئاســتەمە تــا ســەر بتوانــی لــە ئامێــزی پــڕ میهــری شــیعردا بمینێتــەوە، 
زۆر بــوون لەوانــەی کــە بــە شــیعر دەســتیان پــێ کــرد و دوایــش وەکــو مۆمێک 
هێــدی هێــدی کــز بــوون و کوژانــەوە و تەنانــەت لــە شــیعریش عاســێ بــوون، 
ئــەوە شــیعر نەبــوو دەســتی لــە هەوکــی ئــەوان گیــر کــرد بــوو، بەڵکــو ئــەوە 
ئــەوان بــوون لەگــەڵ شــیعر گەمەیــان دەکــرد و شــەڕیان بە شــیعر دەفرۆشــت، 
لــێ نەدەهێنــا... ئاخــر هونــەری  هەوکــی شــیعریان بەرنــەدەدا و وازیــان 
ــە و  ــەری نووســینەوەی ســۆز و هەســتە ڕاســتەقینەکان و ڕێژن شــیعر  هون
لێزمــەی بارانــی ســۆز و باڵگرتنــی بەزەیــی و دەســتکردنە گەردەنــی بەرائــەت، 

ئامێزکردنەوەیــە بــە جەســتەی میهرەبانیــدا.
دابێنــێ و  نەیتوانــی موچڕکێــک بەجەســتە  ئەگــەر  بــە الی منــەوە  شــیعر 

 پێشەکی نووسەر  
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تەزووێــک بــە گیــان ببەخشــێ و ڕامــان بچڵەکێنــێ و لــە شــوێنی خۆیــەوە، 
واتــە ڕاســتەقینەکەی لــە دایــك نەبــێ، ئــەوە لــە دیــدەی مــن شــیعر نییــە، جگــە 
لــە چەنــد وشــەیەکی ســارد و ســڕ و کــرچ و کاڵ و بــێ هەناســە و بــێ گیــان 
بــەوالوە پەیامێکــی پــێ نییــە و پەیامێکــی تــر نــادا،  ئــەوە مــاوە بیڵێــم بەداخــەوە 
لــەم واڵتــە وێرانەیمــە ڕێــز لــە شــیعر ناگــرن و شــیعریان تا ڕاددەیــەک پەراوێز 
خســتووە، بۆیــە خوێنــەری شــیعر کــەم بــووە و کــەس بــەالی شــیعرەوە ناچێ، 
ئەوەتــە ســااڵنە شــاعیرانمان ڕوو لــە چاپخانــەکان دەکــەن دەیانەوێــت لە ســەر 
ئــەرک و خەرجــی چاپخانەکــە کتێبەکیــان بــۆ چــاپ بکــەن، کەچــی بەداخــەوە 
پێیــان دەڵێــن داوای لێبــووردن دەکەیــن شــیعر خوێنــەری نەمــاوە، ئێمــە شــیعر 
چــاپ ناکەیــن، ئــەوەی دووبــارە دەکەمــەوە شــیعر لــە دیــدەی منــەوە ڕۆناکییــە 
بــۆ ژیــان، تــا ژیانیــش بــەردوام بێــت شــیعریش بــەردەوام دەبێــت، نووســەر 
کــە شــتێ دەنووســێ مــەرج نییــە بــێ کەموکورتــی و هەڵــە بێــت، لــەوەی مــن 
نووســیمە هیــوادارم خوێنــەر تێــدا ســوودمەند بێــت و کەلێنێک لــە کتێبخانەکان 
پــڕ بکاتــەوە، باوەشــێکی گەرمیــش بــۆ تێبینــی و ســەرنجەکانی خوێنــەران 

دەکەینــەوە. 

خالید شەیداخالید شەیدا
                                                                                ٢٥٢٥//٩٩//٢٠١٩٢٠١٩
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  تۆ دەکەم بە نیشتمانی خۆم ....!!!

عەیامێکە

وەکو گەریدەیەکی

ماند و شەکەت و هیاڵک

بە دوای نیشتامنی خۆم دا 

دەگەڕێم...

بەاڵم تاکو ئێستا...

نیشتامنم هەر لێ ونە و

هەر بۆم نەدۆزاوەتەوە...

وا ئەم جارەش دیسان

ئەسپی خۆم تاو دەدەم و

تەکانێکی تریش دەدەم

ئەگەر هەر نەمدۆزیەوە

بڕیار دەدەم ئەی یار

تۆ دەکەم بە نیشتامنی خۆم

ئااڵیەکیشت لە گوڵ 

بۆ هەڵدەکەم...

هانۆڤەر

   ٢٠١٩/٢/١٢
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سەمای کلۆ بەفرەکان ...!!!

بەفر سپی و جوانە

سیمبۆڵی وەرزی زستانە

عەشقی شاخ و دۆڵە

زۆر جوان و نەرم و نۆڵە

کاتێ بەفر دەبارێ...

شاخ و دۆڵەکان... 

ئامێزی بۆ دەگرنەوە

بەفر دڵی ڕووبار و کانییە

خۆشەویست و هێامی رسوشت و جوانییە

هاوڕێی سەڕما و سۆڵە

ڕێبوارێکی زۆر ماندیە

بەفر کە دەبارێ...

گۆرانی بۆ رسوشت دەچڕێ

سەما لەگەڵ چیا و دۆڵ دەکا و

خەمەکانی ناو دڵیان دەشواتەوە

حەزی لە کانی و ڕووبارە

بۆیە هەر لە زستان ڕێبوارە

هەر دەبارێ....

تا دڵی شاخ و دۆڵەکانی

پێ خۆش ببێ....



تۆ نیشتاممنی
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بەفر تۆ ئازیز و خۆشەوستی

عاشقی جوانی و سڕوشتی .

            هانۆڤەر

٢٠٠٥/١٢/٣٠    
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هەرگیز ناکرێ لەبیرتکەم ...!!!

هەموو ساتێک لە ناو خەیاڵم دای

هەر شوێنک تۆی لێ نەبێ

دڵم یەک چرکە بە بێ تۆ نارسەوێ

ئەو شوێنە بە بێ الفاو وێران دەبێ .

هانۆڤەر

٢ / ٢ /٢٠١٦
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سەمای ماچی ئێواران ....!!!

له گه ڵ جوالنه وه ی جه ستەت

خه ویشت له  ده ریا  زڕی

شه پۆله كانیش له  خه و ڕابوون

كه وتنه  جووڵه ... 

له گه ڵ سه ماكه ت ئاوێته  بوون 

باڵنده كانیش ئیرت ناگه رێنه وه  بۆ النه 

له گه ڵ هه مان ئاوازی تۆ سه ما ده كه ن

ڕۆژیش وا خه ریكه  جارێكی تر هه ڵبێته وه 

تا تێر له  سه ما سحڕاویه كه ت

بڕوانێ ...

سه ماكه ت پڕە  له  عه شق

نوقمی هه ناسه ی خۆشه ویستییه 

پڕە  له  سۆز و وه فا ...

پڕە له  ئیلهام و ئاواز ...

توایته وه  له  ناو ڕووحێكی به  ناز

له  ناخه وه  ده مانهه ژێنێ وه ك ساز

به  بێ شه رابیش مه ست ده بێت

به رز هه ڵده فڕێ وه ك باز 

كه  ده نیشێته وه ... 

ده بێته  په یكه رێكی شاز . 

 

 هانۆڤەر 

٢٠٠٨/١١/١
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سەفەر ....!!!

سەفەرم کرد

خەمەکانی تۆم لە ناو جانتا 

لەگەڵ خۆم هەڵگرتبوو...  

لە هەر واڵتێک الم دا...

خەمێکی تۆم لە وێ جێهێشت

ئاخیر خەم مابوو...

لە واڵتێک جێبێڵم...

کاتی جانتام کردەوە...

بینیم لە سەرمانە...

ڕەق و وشک هەڵگەڕابوو

هەناسەی تیا نەما بوو...

لە ناوەراستی شارا ناشتیان

پەیکەرێکیان بۆ دروستکرد...

ناویان لێنا خەمکی خەمان...

تا ببێتە سیمبۆڵی غەریبی لە هەندەران.

هانۆڤەر

 ٢٠١٧/٨/١١
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سەفەر مەکە ....!!! 

سەفەرت کرد

بەاڵم ئیمرۆ وەرزی خەزان بوو

وەرزی گەاڵرێزان و سەرگەردان بوو

وەرزی شووم بوو ...

وەرزی دڵداران و خۆشەویستی نەبوو

دەزانم تۆ تێنووی ئەم خاکەی ...

دەزانم تۆ عەشقی ...

خۆرەتاوی ئەم واڵتەی ...

دەزانم دڵت بەم واڵتە نەبێت ناکرێتەوە

دەزانم تۆ دڵداریت و ...

دڵت زامێکی گەورەی تیایە ..

ئەگەر ڕۆژێک دوورکەیتەوە ..

زامەکانت دەکولێنەوە ...

هانۆڤەر

٢٠٠٩/٣/١
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*شتراسنبان....!!!

كچێك له  ده رگا وه ستا 

ده كه وت ئه گه ر نه مگرتبا 

دانیشت له  به رامبه رم 

ماچی بۆ ده هاویشتم 

قژی خاو و درێژ بوو 

مه مكۆالنی له  ده ربوو 

دڵی پڕی عه شق بوو 

زۆر تێنووی ماچی لێو بوو 

باریكه له  و قژ زه رد بوو 

خه نده ی پڕ له  سه ر لێو بوو 

كچی وام قه ت نه دیبوو 

وامزانی فریشته  بوو 

له به ر چاوم زوو ونبوو .

 

                                                                                

*  جۆرە شەمەندەفەرێکە لە ناو شار بۆ گەڕەکەکان هاتۆچۆ دەکات.  

     

                                         

هانۆڤەر

٢٠١٢/١١/١
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شەقام ....!!!

 شەقام جەستەی قوربانيانی داپۆشيوه

 شوێنەواری خوێنیان وشک بووە

 بەس هەر لە پێش چاوانە و دیارە

 کەسیش لە بیری نەچووە

 ئەوانە بوونە قوربانی ئەم شارە

 ئەوانی دیش بووینە مەشەخۆر و

 بووینە فرعەون لەم وارە

 لە کۆنەوە وتوویانە کێ کردی

 ئێستاش کێ دەیخوا لەم شارە

 کە ئەم شتانەش دەبینیم

 بە دەست خۆم نییە...

 هەست و هۆشی کوردایەتیم ال نامینێ

 بەجارێک لە کەلەم دەردەچێ...

هانۆڤەر

٢٠١٨/٣/٢
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شه رم ناكه ن دانارزێن ...!!!

 هه تاكو كه ی ئه م دزییه 

 هه ر له وه  ئازانه  قوتی خه ڵك بخۆن

 پێشمه رگه  وا هه مووی له  سه نگه رن

 خاك ده پارێزن له  دوژمن

 نیوه ی زیاتر كرێچین

 ته نیا پێج سه د هه زار وه رده گرن

 ئێوه ش له  سه ر ده ریای نه وت خه وتوون

 خاوه نی كۆمپانیا و باله خانه ی زه به الحن

 باكتان به  كه س نییه  و خه میش له  كه س ناخۆن

 زگی خۆتان تێره  و ئاگاتان له  زگی برسیش نییه 

 ناترسێن ڕۆژێك میلله ت له  توڕە یی

 وه كو گه رده لووله یه ك هه ڵچن

 دار و به ردی ئه م نیشتامنه تان

 به سه ردا بروخێنن .

                 

هانۆڤەر 

٢٠١٥/٣/١٦
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شه نگاڵ هه رگیز له  بن نایێ ...!!!
 

خه یاڵتان خاوه 

خه ونه كانتان ناێیتە  دی

هه ر وه ك بلقه ی سه ر ئاون

زوو له به ر چاوان ون ده بن

ئێوه ی ڕیش درێژی چڵكنی پڕ لە قرێژ

هیچ شێوه تان له  مرۆڤ ناچێ

بێ مروه تن مرۆڤ كوژن

خوێن ده ڕێژن...

شه نگاڵ ئێوه  ناگرێته  ئامێز

بڕۆن هه ی نه گریسینه  دووركه ونه وه 

با سیامی شه نگاڵیش پیس نه بێت

شه نگاڵ له  دووره وه ش نایه وێت بتانبێنێ

دووركه نه وه  یه خه ی شه نگاڵ به رده ن

شه نگاڵتان كردوه  به  گۆمی خوێن

ئاهو و ناڵه ی دایكان ده تانگرێت

چۆن كوڕە كانیان له  ده ست دا و

هه موو شه قامه كانی شه نگاڵیان به  خوێن سوور كرد

گریان و نوزه ی منداڵه كان ده تانگرێت

چۆن له  برسان 

له  ناو ئه م چیایه  چۆڵ و هۆڵه 
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له  سه ر كه ڤره كان ڕازان

زۆربه شیان له برسان مردن

كچه كانتان هه مووی برد و هه راجتان كرد

هه ندێكیشیان له  خه فه تان 

خۆیان كوشت

تا شه ره فیان له قه  نه كرێت

ئێوه ی داعش بێ شه ره ف و بێناموسن

هه مووی بیژین... 

كه س نازانێ كوڕی كێنه  و له  كوێ هاتوون

هه مووی پێخواس...

ئێمه  هه موومان ئاماده ین گه وره  و بچووك

له  پێناوی خاكامن بجه نگێن تاكو نه مان

ناهێلین یه ك بست له  خاكامن نزیك ببنه وه 

ده بێت ده رسێكتان بده ینێ

ده تانكه ینه  په ند و عیربەت بۆ هه موو جیهان .                      

هانۆڤەر

 ٢٩ / ٨ /٢٠١٤



تۆ نیشتاممنی
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شه وه كانی غوربه ت .....!!!

من زۆر قینم له  شه و ده بێته وه 

حه ز ده كه م نه  من شه و ببینم و

نه  شه ویش من ببینێ

نه ك هه ر من ته نیا شه وم

خۆش ناوێ دژایه تی شه و ده كه م

خه ڵك زۆرن ڕكیان له  شه و ده بێته وه 

كه  شه و دادێ 

وا هه ست ده كه م وه ك بولبولێك 

له  ناو قه فه زێكی داخراوم

كه  ناتوانێت یه ك بست هه ڵبفڕێ

من بۆیه  شه وم خۆش ناوی

چونكه  هه ناوی پڕە  له  تاریكی

لە ناو تاریکی عەیامێکە

ونی کردوم ...

گەر تۆ نەبی

کەس شک نابم مبدۆزێتەوە .

هانۆڤەر

٣/٢١ /٢٠١٢



خالید شەیدا
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دڵم پڕە لە ژان ....!!!

سەرم دێشی لەبەر خەمان

نە زستانە و بەفر باریوە نە باران

کەچی هەموو لەشم دەلەرزی لە سەرمان

ئەوە عەیامێکە ژان لە الی من دوایی نایێ

نەمدەزانی زامی خەمەکانم هیندە قوڵن

زۆر بە ئاسانی سارێژ نابن .

هانۆڤەر

           ٧/ ١ /  ٢٠١٥



تۆ نیشتاممنی
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شێره  ژنەكه ی قه اڵ و مناره ....!!! 

 به یانیه كی تاریك و ڕوون

 كه س نه یده وێڕا له  ماڵ بێته ده ر

 ده كه وته  به ر ده ستڕێژی گولـلەن

 خه جێخان له  خه و هه ڵسا

 قۆڵی خۆی لێ هه ڵامڵین

 چه كه كه ی كرده  شانی

 هاواری بۆ میلله ت كرد

 ئه مرۆ ڕۆژی ڕاپه رینه 

 ده ی هه ركه سێ وه خۆكه ون ئازابن

 ئیمرۆ ڕۆژی شێرانە 

 كاتی خۆی هۆالكۆمان به زاند

 ئیمرۆ نۆره ی به عسیانه 

 قاره مان بن چاونه ترس و جه ربه زه  بن

 له  گولـلە دوژمن مه ترسێن

 وه ك ڕێژنه  بن

 دار و به ردی ئه م نیشتامنه یان

 به سه ردا بروخێن

 له  سه نگه ر بن هیچ مه وه سنت

 تا هه موو نیشتیامن ئازاد ده كه ین

 له  دوژمن

 ئه م خه جێیه  شیره ژن بوو

 پێشه نگی ڕاپه رین بوو

 له  سه نگه ر بوو

 دژی دوژمن ده جه نگا كۆڵینه دا



خالید شەیدا
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 تا شه هید بوو

 قارەمان بوو داستانێکی بۆ خۆی تۆمار کرد 

 ناوه كه ی چووه  ناو الپەرەی مێژوو . 

هانۆڤەر

   ٣/١٢/ ٢٠١٥



تۆ نیشتاممنی
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شینی گەاڵ هەڵوەریوەکانی پایز....!!!

من بۆ پایزم خۆش بوێ

هەرگیز دۆستایەتی ناکەم و

نایکەمە هاوڕێ ....

چونکە ئەو هەموو ساڵی ...

دوای ئەوەی هاوین بەسەر دەچێ و کۆتایی دێ

لەگەڵ من دەیکاتە ملماڵنێ و

هەر ڕۆژێ شەڕێکم پێ دەفرۆشی

چاوی بە جوانیەکەی من هەڵنایێ

بۆیە ڕەشەبای دەنێرێتە سەرم

هەموو گیانم دەهەژێنێ

هەرچی گەاڵ هەیە

هەمووی دەوەڕێنێ

پەرش و باڵویان دەکا

کەس نازانێ ...؟

سەری خۆیان بۆ کوێ هەڵدەگرن

دەچن بۆ کوێ ...!

دەبنە پەناهەندە ...

          

هانۆڤەر  

٢٠١٥/١٢/١٠



خالید شەیدا
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شێوەکان هەموو وەک یەکن .....!!!

هەموویان شەهیدی یەک ڕێگان

خاوەنی یەک ڕێباز و هەڵوێسنت

بوونە پێشەنگی ئەم میللەتە

خاکیان هەمووی بە خوێن سوورکرد 

بوون بە شەهیدانی قەڵەم

بوێر و جەربەزە و چاونەترس بوون

باکیان بە مردن نەبوو

بۆیە الی میللەت خۆشەویست بوون

ڕۆژێک دێ خوێنیان

بە زایەع نەچێ

بکوژ و تاوانباران بگرن و

پەتیان بخەنە هەوکێ .

هانۆڤەر  

  ٢٠١٨/٥/١٨



تۆ نیشتاممنی

٢٩

شەوێک لە شەوان .....!!!

خەمکی خەمان عەیامێکە

هەر وەک گۆدۆ چاوەرێی تۆم ،

بەڵکو ڕۆژی لە پڕ وەدەرکەوت

ئەو دەرگایە داخراوانەی ،

لە سەر ئەم میللەتە خێر لە خۆ نەدیووە

وااڵ بکەی...

با چیرت لەم گۆشەگیریدا دانەنیشن

وەرەوە.. وەرەوە خێرا وەرەوە

ئەو گرێکوێرانە ڕۆژ تا ڕۆژ 

کوێرتر دەبن...

بەڵکو زۆر بە ئاسانی بۆیانی بکەیتەوە .

خەمکی خەمان دەی زوو وەرە

ئێمە عەیامێکە لە ناو بوخچەیەکی داخراوین ،

بەڵکو بۆمانی بکەیتەوە ،

تا تێر هەوای ئەم شارە وێرانە هەڵمژین

سەدان ساڵە هەر لە ناو بوخچەیەکی داخراوین ، 

هەر کۆت و زنجیر دەکرێن ،

یەک تۆزقاڵ ئازادیامن نییە

نازانین تاکو ئێستا 

ڕەنگی ئازادی کووە ،



خالید شەیدا
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وەرە دەی زوو وەرە

بەڵکو ئەو کۆت و زنجیرانە بشکێنیت ،

بەڵکو بە یەکجاری نەجامتان بێت .

خەمکی خەمان دەی زوو  وەرە ....

ئاوڕێک لە کۆماری سێدارە بدەرەوە

مقەسێکی گەورە لە دەست بگرە ،

هەموو ئەو پەتانە ببڕە ،

با چیرت بۆ گەنجانی ئەم واڵتە هەڵنەوارسێن .

خەمکی خەمان دە زوو وەرە

فیرعەونەکانی ئەم شارە ،

ئەم شارەیان هەموو وێران کرد ،

گیرفانێکی قووڵیان هەیە

قەت پڕ نابێ .

دەی زوو وەرە ...

مەقەسێک لەگەڵ خۆتا بێنە

گیرفانیان لە ژێرەوە ببڕەوە ،

تا چیرت پارەی تیا نەنێن

چونکە زۆر چاوچنۆکن ،

هەتا دەمرن قەت تێر نابن ،

خەمکی خەمان دەی وەرە زوو قوربان

لەم  ئێوارە کش و ماتە

شۆربەوە بە ناو دەشتی شەمامک دا

بۆ خۆت پیاسەیەک بکە ،

ئەم خەڵکە هەموو ناخیان ڕەش بووە ،

لە جیاتی هەوای ئەم دەڤەرە 

جگە لە خەم و خەفت 



تۆ نیشتاممنی

3١

هەوایەک نییە هەڵیمژن ،

مێشکیان هەمووی ژەنگی گرتووە

زۆر هیاڵک و ماندوون ،

عەیامێکە چاوەرێی تۆن ،

بەڵکو ببیت بە سامرتەیەک ،

مێشکی ژەنگ گرتوویان

بۆ سپی بکەیتەوە ...

خەمکی خەمان دەی وەرە زوو قوربان

خوێنی ڕژاوی کیژۆلەکانی ئەم شارە وێرانە ،

تەنیا لەبەر یەک ماچ ،

ڕۆژانە خەڵتانی خوێن دەکرێن ،

بیکە بە تابلۆیەک...

لە پێش دەرگای قەاڵ هەڵیانواسە

با ببنە سیمبۆڵێک

لەم شارە ...

هەولێر         

٢٠١٨/٩/١٩ 
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فرمێسکەکانی تەنيا ئيدريس ....!!!
 

فرمێسکی چاوی هەموو منداڵە هەژارەکان

هەر یەکە و بۆ مەرامێک دەگریێ

فرمێسکیان لە چاوان دەرژێ

لەوەتی هەم تاکو ئێستا

نەمدیوە منداڵی دەولەمەندێک بگریێ

چونکە لە هیچیان کەم نییە

ژیانیان وەکو شاهانەیە

ئەوەی لەم واڵتە کاوڵبووە

قوڕی بەسەری کراوە

هەر منداڵە هەژارە

زگی لە برسان دەکوشی

منداڵی فرعەونەکانێش

پڕی ناو گیرفانیان دۆالرە

هەر ڕۆژی لە شارێکن

لە ناو کۆشک و تەالرێکن

دەوریان بە کچ تەنراوە

کوڕی هەژاریش

بوویتە عەس عەسی 

سەرجادەکان...

سەر و گێالکی  لەبەر خۆرەتاو

 سووتاوە ...



تۆ نیشتاممنی

33

پێنج سەد دیناری

 لە ناو گیرفانی نییە

بیدا بە چایێ...

                

هانۆڤەر 

٨/٥ / ٢٠١٥
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فرمێسکەکانی غەریبی ....!!!

کە منداڵ بووم

نەمدەزانی گریان چییە

هەموو ڕۆژان دەگریام

بەالم نەمدەزانی 

بۆ دەگریێم و

بۆ فرمێسک لە چاوەکانم دەڕژێ

ڕاستە کە برسیم دەبوو یان تێنوو

یاخو جارناجارێ زگم دەئێشا

من هەرگیز بۆ خەم نەگریاوم

چونکە نەمدەزانی خەم چییە

بەاڵم ئێستا کە گەورە بوومە

هەگبەم پڕ پڕە لە خەم

ڕۆژ نییە خەمێکم بۆ زێرت نەبێت

من بە بێ گریان ناتوانم بژیم

گەر ڕۆژێک نەگریێم

هەرگیز دڵم خؤش نابێت

وا هەست دەکەم 

شتێکم ون کردوە

من خەمم هیندە زۆرن

هەر ڕۆژێ بۆ خەمێک دەگریێم

بەاڵم ئێستا دەزانم گریان چییە

بۆ دەگریێم...



تۆ نیشتاممنی
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من بۆ منداڵێک گریام

لە ڕۆخی دەریا گیانی خۆی بە ئاو سپارد

بۆ گەنجەکان فرمێسکم هۆن هۆن ڕێشت

دەریای ئیجە هەمووی هەڵلووشین

بوونە خۆرکی ماسیەکان

ئەو دەریایە چاوچنۆک و زۆر چڵێسە

ئەو ماسیانەی لە ناویدان

ئەوانیش زۆر چاوبرسین

قەت تێر ناخۆن

من هەر دەگریێم

هەرگیز نامەوێ

فرمێسک لە چاوەکانم 

چک بن

تاوەکو بە جارێ

ئەو دڵەی من لە ناخەوە

گڕگرتوویەتی خامۆش نەبێ ...

هانۆڤەر

٢٠١٥/١٠/٣٠
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كاڵبوونه وه  .....!!!

ئه وه ندەی بیر له  تۆ ده كه مه وه 

ڕە نگ و ڕووم به  به ره وه  نه ماوه 

له ڕ و الواز بوویمه  و

ڕە نگم وه ك زه ردێنه ی هێڵكه 

زه رد هه ڵگه ڕاوه 

ڕە نگم سیس و وشك بووه 

وه كو گه اڵ هه ڵوەڕیوه كانی پایز

ئه وه ی دوێنێ منی دیوه 

ئیمرۆ مببینێ

زۆر زه حمه ته  مبناسته وه 

ڕە نگی پیریم لێ نیشتووه 

ڕەنگم ته واو كاڵبوویته وه

ڕۆژانه  ئه وه نده ی خه فه ت ده خۆم

دڵم بوویته  النه ی خه مان

خه م به رۆكم  به رنادا

مه گه ر له  ده ستی خه م ڕاكه م

ڕێگایه كی تر شك نابه م

مه گه ر په نا بۆ مردن ببه م

تا به  جارێ نه جاتم بێت

بۆ خۆم بە یەکجاری بحەسێمەوە .

هانۆڤەر

٥/٢١/ ٢٠١٠ 
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كۆبانێ .....!!!

له گه ڵتانداین

 به سه ر  به گیان

 له  پێناوت خه بات ده كه ین

 تاكو نه مان

هه ر ده جه نگێن 

 ده ست له  چه كامن هه ڵناگرین

 خوێن ده ڕێژین

 گۆڕستانیان له  كاسه ی سه ر 

 بۆ چێده كه ین

 لێناگه رێن یه ك بست له م خاكه  پیرۆزه 

 داعش پێیه كانیان تیا بنێن

 قاچیان له  ژێره وه  ده بڕینه وه 

 سووك ڕسوا و ئه تكیان ده كه ین

 ده یانكه ینه  په ند و عیربه ت 

بۆ هه موو جیهان.

هانۆڤەر 

  ٢٠١٤/٩/٢٢
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كۆتایی دیكتاتۆره كان .....!!!

با هه موو دونیا هی ئێوه  بێت 

كورسی ژێرتان له  زێر و گه وهه ر و ئه ملاس بێت 

كۆشك و ته الرتان له  كه شكه النی ئاسامن بێت 

بۆ كوێی ده به ن ڕۆژێك هه ر ده بێت به  جێبهێڵین 

ئیمرۆ پارووی میلله ت قووت ده ده ن زۆر به  ئاسانی 

به اڵم ڕۆژێك دادێ ئه و پاروووه تان 

لێ ده بێته  زه قنه بووت و ژە هری مار 

كه سیش نییه  فریاتان كه وێ .

هانۆڤەر  

٢٥ /١ /  ٢٠١١

                                                      



تۆ نیشتاممنی
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شاسوارەکەی واڵتی من ....!!!

درود بۆ تۆ

ئەی شاسوارەکەی پیرە هەولێرێ

ئەی کوڕە چاونەترس و جەربەزەکەی

نیشتامنە وێرانەکەم

تۆ هەتاکو مابووی

باکت بە مردن نەبوو

بە بێ ترس ئەوەی لە ناو هەگبەت بوو

هەڵتدەرێشنت...

ئەوەی بەسەر زارت داهاتبا

دەتگووتن ...

بەاڵم هەزار حەیف و مخابن

دەستە ڕەشەکان

خەڵتانی خوێنیان کردی

وا ئێستا زۆر بە ئازادانە

بە سەر شۆستەکان ڕێدەکەن

بە ڕاستی تۆ شاسوارێکی

مەیدانی کوردەواری بوویت

تۆ لە مردن باکت نەبوو

خەڵکت فیر کرد

چاونەترسی بن

بتی بێدەنگیت هەمووی شکاند

هەمووت وردوخاش کردن

تۆ شەهیدێکی زیندووی



خالید شەیدا
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ناوت چووە ناو الپەرەی مێژوو

هەتا دونیا مایە

ناوت لە سەر زارانە

هەر بە زیندوویی دەمێنێ و نامرێ.     

هانۆڤەر                

      ٢٠١٥/١٠/٢٠



تۆ نیشتاممنی
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نیشتمانێکم هەبوو .....!!!

کاتی خۆی نیشتامنێکم هەبوو

دەستیان بە سەر داگرتبوو

وەکو باڵندەیەک

پەڕی باڵیان هەڵقاچی بوو

نەیدەتوانێ  بفڕێ

ئێستاش هەر هەمان 

نیشتامنی جارانم هەیە

گوایە ئازاد بووە

بێ خاوەن و بێ سنورە

بەاڵم قاچیان لە ژێرەوە بڕیتەوە

پەکی کەوتووە کەمئەندامە

ناتوانێ بە پێ ڕێ بکا .

هانۆڤەر 

٢٠١٦/٧/١١
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کوا .....!!!

کوا ئاو ...

کوا کارەبا...

کوا مووچە ...

ئەوە بیست و چوار ساڵی ڕەبەقە

هەر لەگەڵ خەڵک درۆ دەکەن

میللەت  چاری ناچارە 

باوەشێن دەکا

بە موقەبا...

هەمووی توڕە و بێزارە

خەڵکی قەاڵ و منارە

لە گەرمانە...

بووینە کەباب لەم شارە

 هەمووی زۆر باش دەزانن

بەاڵم کڕ و بێدەنگن

دەزانن کێ تاوانبارە .

هانۆڤەر

٢٠١٥/٨/٧

 



تۆ نیشتاممنی
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واڵتەیەکگرتووەکان ...!!!

کوان لە کوێنە واڵتە یەکگرتوەکان

هەموویان کەڕ و الڵ بوون

 نوقەیان لە دەم دەرنەهات و نەهاتنە گۆ

بە بەرچاوی هەموو دونیا، فەرمانی کوردیان کرد

هەمووی گەواد و تەرەس و بێشەرەفن قۆچیان لێهاتییە

کوان مافی مرۆڤ

بۆ ئەوانیش بێدەنگ بوون

وا فەرمانی کوردیان کرد

کەچی فزەیان لە دەم دەرنەهات

لەمەودوا من هەرگیز

پێیان ناڵێم مافی مرۆڤ

بەڵکو پێیان دەڵێم

دژە مرۆڤ...

من قەت باوەڕتان پێ ناکەم

تف لە ڕێسا و بەڵێنتان

تف لە بڕیار و کردەوەی داهاتووتان

گەر ڕۆژێک دەستم بڕوا

هەمووتان کۆ دەکەمەوە

فرێتان دەدەمە ناو زبڵدانی مێژوو

بۆ ئەوەی هەموو کەس نەفرەتانکا 

دەرحەق بە هەڵس و کەوتەکانتان .

هانۆڤەر

٢٠١٥/٧/٣٠



خالید شەیدا
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کێ هەیە بتوانێت ....!!!

پرچی خۆری ئەم واڵتەم بۆ دابێنێ

زۆر ئاڵۆز و تێکئااڵوە

زۆر زەحمەتە ئەم جارەیان

بە سانایی شانە بکرێ

ئەدی چی بکەین...

چارە چییە...

هەر ڕێگایەک دەگرینە بەر و

هەر مەحاڵە ....

ئەم جارەیان چارە نییە

دەبێت هەمووی بە یەکەوە 

بە یەکجاری بیتاشین و 

سفر بکرێ .

 هانۆڤەر

٢٠١٥/٧/٣٠



تۆ نیشتاممنی

4٥

 کێ هەیە خاتوو دکتۆر شایان نەناسێ ...!!!

ئەو شێرە ژنەکەی هەولێرە

چاو نەترس و بوێرە

هەمیشە لە پشت میللەتە

زۆر ڕاستگۆیە و دلسۆزە

ژنێکی بەوەفایە

دژی دزی و گەندەڵە

لە هەرەشان ناترسێ

چونکە ئەو لەسەر حەقە

ئەی گەنجانی شارەکەم

بێ هیوا و بێ ئایندە

بێ ئیش و کار و پیشە

ڕۆژێ هەتا ئێوارە

دەخولێنەوە لەم شارە

بە بێ کار و بێ پارە

گیرفانت هەمیشە بە تاڵە

هەمووتان وەرنە سەر جادە

بنب بە داکۆکیکەر 

لەم ژنە پالەوانە

کە پالپشتی ئێوەی کرد

دژی دز و جەردە و

مافیاکانی شار

ئێستاکە دایتیانە دادگا
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46

تا بیکەنە تاوانبار.

هانۆڤەر

٢٠١٨/٥/٢٠
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کە جێتهێشتم ...!!!

کە جێتهێشتم هەموو شتێک

وەک تەنیایی دەورەی لێدام

نەمتوانی هۆن هۆن بۆت بگریێم

زۆر دەترسام وێنەکانت

وەکو بەردی بنی دەریا

لەبەر چاوم زوو ون بن

ئەم ناوە بە جارێک كش و ماتە و

کپ بووە ...

ژیان لە شارەدا وەکو میلی كاتژمێر سەکنییە

بۆ هەر شوێنک دەچم

تەنیایی قۆڵی دەخاتە قۆڵم و

لەگەڵ خۆی دەمبا.

هانۆڤەر

٤/٧/ ٢٠١٥



خالید شەیدا

48

کە ژنێک دەکوژن ...!!! 

گەوادەکانی شار

هەموویان دەستیان بە سمێلیان دادینن

دەلێن بە خوای چابوو

خوێنیان ڕشت...

چونکە لە سەر شەرەف بوو

ئەوانە هەمووی گەوادی

دەرەجە یەکن...  

بێشەرەف و تەرەس و ماڵۆسن*

بۆیە بە کوشتنی ژنان

زۆر دڵ خۆشن.

* ماڵۆس : واتا بەرازی مێینە

 هانۆڤەر

٢٠١٨/٢/٢٤



تۆ نیشتاممنی

4٩

کە سەیری دونیا دەکەم ...!!!

ڕۆژی زستانم بەهارە

دەبا ئۆخەی دڵم دامرکێ و

دڵم پڕ بێ لە بۆن و بەرامی ئەم شارە

عەیامێک بوو دوور بووم لێت

بەاڵم دڵم هەر لە الت بوو

لە دوورەوەش بۆنت خۆش بوو

بۆیە هەمیشە دڵم بۆ تۆ مەست بوو

بڕوا ناکەم هیچ شتێ 

لە نیشتامنی من جوانرت و شیرینرت بێ

ئەگەر بە بەهەشتیش نەچێ

دەبا ئەو دۆزەخەش

هەر بۆ من بێ .

هانۆڤەر

٩/١٣ / ٢٠١٨



خالید شەیدا

٥٠

کە منداڵ بووم ....!!!

حەزم دەکرد مبگریێنی

کە گریاشم حەزم دەکرد

ژیرمکەیەوە بە شیرینی

تا چیرت فرمێسکم نەرژێ ،

لە غەریبی...

هانۆڤەر

١٧ /٩ /٢٠١١



تۆ نیشتاممنی

٥١

کەنگر و ڕێواس و کاردی ...!!!

کورد سەرکردەیەکی دلسۆزی نییە وەکو غاندی

پەرۆشی میللەتەکەی و واڵتەکەی بێ

خواردنی ڕۆژانەی تەنیا نانی ڕەق بێ

بۆ ئەوەی میللەتەکەی ڕۆژێک لە ڕۆژان

زەلیل و تووشی ڕۆژی ڕەش نەبێ.

هانۆڤەر 

  ٢٠١٨/٣/٢٢



خالید شەیدا

٥٢

گه ر ڕۆژێكم له  ته مه ن مابێ...!!!

نابێ هه رگیز خوێنت

به  زایه  بچێ

ده بێت بكوژە كه ت 

وه كو سه گ په تی بخرێته  مل

له  ناوه ڕاستی شارا هه ڵبوارسێ

تاكو ببێته  عیربەت بۆ هه موو كه سێ.

هانۆڤەر 

 ٢٠١٤/١٢/٢٣



تۆ نیشتاممنی
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گه رده لووله ی ڕک ....!!!

بڕوا ناكه م ،

میری دزان ...

لە پایتەختی مەملەکەتی گەندەڵستان،

بەئاسانی ...

واز لە دزیەکەی بهێنێ،

پڕێسکەی خۆی کۆکاتەوە،

ئەو واڵتە بە جێبێڵێ...

هاکا بەمزووانە...! 

گەردەلوولەی رق هەڵسا،

هەر چییەکی هەیە ...

لە ژێرەوە بە دزیەوە چاندویەتی،

لە ڕەگ و ڕیشەوە...!

هەڵدەتەکێنێ و دەریبێنێ ...

هانۆڤەر 

١٦ /٢ /٢٠١١  



خالید شەیدا

٥4

اللش....!!!  

ئیمرۆ اللش به ته نیایه 

فرمێسكی له  چاوان قه تیس مایه

كه سی به  ده ورایا نه مایه 

له  ناو تۆز و غوبار ونه 

جه سته ی به  گولـلە كون كونه 

هه ر تاو تاوێ چاو ده گێرێ

كه سی له  نزیكه وه  نابینێ

تاكو په نای وه به ر بێنێ

اللش ئیمرۆ وه ك كۆترێك

به  بێ ئاو  و به  بێ دانه 

النه كه شی لێ وێرانه 

هه موو گیانی كون كون بووه 

خوێن له  جه سته ی هاتییه 

هه ر هاوار هاواریه تی

كه سیش نییه  فریای كه وێ

له به ر ژانی زامه كانی هه ر ده ناڵی . 

هانۆڤەر  

٢٨ /٤ /٢٠١٢



تۆ نیشتاممنی

٥٥

لەپشت ده رگا داخراوه كانی ئه م شاره ...!!! 
   

له  پشت ده رگا داخراوه كان

حه وزێك هه بوو پڕی بوو له  وورده  ماسی

ماسی گه وره یان هێنا و تێیان كرد

هه موو وورده  ماسییه كانی 

خوارد و هه ڵووشی 

 له  پشت ده رگا ژە نگاویه كانی ئه م شاره 

خانووێكی گه وره  و زه به الح هه یه 

په نجه ره كانی له  دیوی ناوه وه 

به  بۆیاغ ڕە ش ڕەشكراون

چی نییه  تێدا نه بێ

هه ر چییه ك له  ژووره وه ڕووبدا

كه س نییه  پێ بزانێ

هه ر بڕیارێكیش له وێ بدرێ

كه س بۆی نییه  بیبیستێ

له  سه ر جاده ی به رده می هه مان خانوو

گلۆپه كان به  ڕۆژ و شه و داگیرساون

كه چی له  ناو كاڵوه  خانووه كانی ده وروبه ری

هه موو هه ناویان له به ر دوكه ڵی

الله  و فانۆسه كانیان ڕە ش بووه 

ئه وه نده ی له به ر دابنیشن 

ماڵی فیرعه ونه كانی شاریش 

وه ك شا ده ژین..!! 



خالید شەیدا

٥6

له  هیچ شتێك بێبه ش نینه  و 

بێبه ش نابن ...   

                                     

هانۆڤەر 

 ١٥ /٤ /٢٠١٣
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٥7

له  دووری تۆ.....!!!

جێگه ی ته نیام .. سارد و سڕە  

ده ستت بێنه ، به  ڕووی دڵام 

تۆ بزانه ...

دڵه کوتەم چیت پێ ده ڵێ

ئاخی سینه م چۆن گڕ دەگرێ

له گەڵ ناڵه و...

گرمه و ترپه ی هه ر لێدانێ 

چۆن سۆزی عه شقێ دەبارێنێ...

ئه ی په رییه که ی ئاسامنی من

ئه ی ئه و کیژە ی هه ستم دە به ی

لێم دوور مه به...

با دڵه که م لێتنه ڕە نجێ

له ئامێزتا ڕامهەژێنه 

تا مه ست ده بم

به سه  ، خه یاڵ

خه ڵوه تخانه ی خه م تێک بده 

به ماچی نێو زار و ده مت

له سه ر سینه ت مبخه وێنه 

مبگریێنه...

تا شه و ده ڕوا و ڕۆژ دێته وه 

مبالوێنه  ...

منم پیری موغانی تۆ

شێت و شه یدا..!! 

ئه ی گوڵخونچه ی باخی دڵم



خالید شەیدا

٥8

سنور بشکێنه و یاخیبه 

 له ده ستوری ئه م کۆمه ڵه 

ئیدی به سه 

ته مه ن کورته 

 با له ناویەک بتوێینه وه

جارێکی تر سەر لە نوێ 

نوێ بینه وه...

هانۆڤەر

 ٢١ /٤ /٢٠١٤



تۆ نیشتاممنی

٥٩

له  مه مله كه تی میران .....!!!

دز و جه رده  

ڕووره ش بووینه  و

هه ر ڕووره شن

تاكوو دوێنێ خوێنی

یه كرتیان فڕ ده كرد

ئێستاش له  سه ر

یه ك خوانه  ڕونیشتوون

گوایه  ده ڵێن:

برای یه كین...

كه چی هێشتاش له گه ڵ یه كرت

هه ر ناكۆكن...

میراتی گه ل نه ماوه 

به  سه ر خۆیانی دابه ش نه كه ن

ته نانه ت مردوی گۆڕستانه كانیش

لێیان توڕە  و توندن

دڵیان پڕ بووه  له  ڕك و كینه 

چونكه  شوێنیان پێ له ق كردون...

له  مه مله كه تی میران

هێرشیان كرده  

سه ر شاعیرێكی پرۆلیتار

وتیان ده بێ

تا به یانی شیعرێك

له  سه ر میر بنووسی 



خالید شەیدا
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ده نا ده بێ ئه و واڵته 

به جێبێڵی و 

جێگای تۆ لێره  نابێته وه 

شاعیر وتی:

من شاعیری هه ژارانم

من خه مخۆری ئه م میلله ته  

چه وساوه  و بێواره م

من نامه وێ بۆ موڵك و سامان و دۆالر

ببمه  زوورنا ژە نی میران

نامه وێ به م جۆره  بژیم

ڕازیم من به  نان و دۆیه كه ی خۆم

ده بێ له  پێناوی چینی چه وساوه كه م دا مبرم .

هانۆڤەر        

                ٥/١٧ / ٢٠١٧
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له م ئێواره  غوربه ته دا...!!!

چاوه ڕێی یه ك فڕە چام كرد

له گه ڵ مژێك له  جگه ره 

كه چی چایه كه م له  خه وبینی

هه مووی بووبووە  هه ڵم

یه ك دلۆپ نه مایه وه 

تا شیرینكا خه ونی دڵم.

هانۆڤەر

٢٣ /٢٠١٢/١١
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له و دیوی په نجه ره  داخراوه كان ....!!! 
  

سه ری مه نجه ڵه كانی خۆتان بگرن

با بۆنی گه نده ڵی نه مان كوژێ

ته نیا بیر له  گیرفانی خۆتان مه كه نه وه 

با گیرفانی خه ڵكیش پڕ بێ

ئێوه  چ مرۆڤێكن

هه ر چی هه یه  هه ڵیده ڵووشن

چاوچنۆك و چاوبرسین

چاوتان به  هیچ تێر نابێ

ئه گه ر هه موو دونیاشتان هه بێ

هه ی خاك و خۆڵتان به  سه ر

ڕۆژێك ده بێ له  بن بێن

ژیان تاسه ر بۆ كه س نابێ

گه نده ڵیش كۆتایی دێ .

هانۆڤەر 

٢٠١١/٦/٩



تۆ نیشتاممنی
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لێم مەپرسە...!!!

 لێم مەپرسە

 لەبەر چی دڵم تەنگە

تژی بووە لە خەم...

بەاڵم نامەوێ بە تۆ بڵێم

چونکە تۆ ناتوانی ...

بەرگە بگری...

دڵت لە شووشە ناسکرتە

دەترسێم لە پر بشکێ و

وردوخاش بێ

لێم مەپرسە...

لەبەر چی دڵم شێواوە

ئەوەی من لە خەوما بینیم،

تۆ بیبینیت  ...

من دڵم تێکچووە و شێواوە

دەترسێم...

بە یەکجاری...

تۆ دڵت شێت و هار ببێت

لێم مەپرسە ...

لەبەر چی دڵم زامدارە

لەوەتی تۆ لەبەر چاوانم ون بووی

دڵم وەک بێژینگ کون کون بووە

چۆڕایی خوێنی تیا نەماوە

دەترسم لە پڕ لە لێدان بکەوێ و

لە ناکاو لەم غوربەتەدا مبرم



خالید شەیدا
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 کەسیش پێم نەزانێ...

هانۆڤەر

١٥ / ١٢/ ٢٠١٥



تۆ نیشتاممنی

6٥

هەرلە چوار الوە ...!!!     
  

لە باکور زیندان

بویتە فێرگەی کوردان

لە ڕۆژاڵت پەت بێزارە

ئەوەندەی کوردی

پێ بدەن لە سێدارە

لە ڕۆژئاواش کورد

هەر بێ ناسنامە ماینە

لە باشوریش شەڕ

لە دژی داعشانە

ئەگەر چیای هەڵگورد

لە بن بێ

کورد هەمیشە دەمێنێ 

لە ناو ناچێ

هەرگیز بە دەستی دوژمنان 

قڕ ناکرێ .

        

 

  هانۆڤەر

٢٠١٠/١١/٢٠
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لەپێش مەرگم .....!!!

ڕقم لەم بۆڵە بۆڵەت دەبۆوە

هەموو ڕۆژان بۆت دەکردم 

مێشکت دەبردم 

لە پاش مەرگیشم

 پێویست ناکات خوت سەخڵەتکەی

بێتە سەرگۆڕم دانیشی

مەمنوونی ئەم شێوەنت نیم

کە فرمێسکی تیمساحیم

بۆ دەڕێژی ... 

 

هانۆڤەر

٢٠١٦/٦/٧



تۆ نیشتاممنی
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لە پەنجەرەی خەمەکانم ....!!!

دوورکەرەوە ...

با تیشکە نەزۆکەکەت بەرنەکەوێ

هەموو سەر و سیامت ڕەشکا

لوولت بدا و خڕتکاتەوە سەریەک

بتکاتە گڵۆرەیەک

وەکو تۆپێک

لە هەورازی خەفەت

فڕێت بدا .

هانۆڤەر

٢٠١٥/٤/٢١
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 لە چوار الوە .....!!!    

لە چوار الوە دەورەم گیراوە

هەر هێرش دەکەنە سەرم

ئەدی چی بکەم نازانم

پەنا بۆ کێندەرێ بەرم

ئەگەر کورد خۆخۆر نەبوایە

خەم خۆر و خاوەنەکی هەبوایە

ڕۆژمان بەو ڕۆژە نەدەگەیشت

گەر کورد هەمووی تەبا بن

گاڵتەی بە تۆپ و فڕۆکە دەهات

نازانم کەی ئێمەش تەبا دەبین و یەک دەگرین

هەمووی دەگەڵ یەک وەک برا

پێکەوە بکەین خەبات

وەکو واڵتانی جێهان

بەڵکو ببین بە خاوەنی واڵت .

هانۆڤەر

۲۰۱۸ /۳/۲۱
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لە خەویا ....!!!

بوو بە منداڵەکەی جاران و

زۆر بزێ و چەتوون بوو

هەر لە کۆاڵن بوو قەت دانەدەکەسا

هەر ڕۆژێ شەڕی منداڵێکی دەکرد

خەڵک هەمووی لێی بێزار بوون

خۆی لە هەموو شتێک هەڵدەقورتاند

دەستی لە هەموو کونێک دەگێرا

باغچەیەک هەبوو لەوبەری ماڵیان

دارە سێوێکی تێدا بوو

ڕۆژێک چوو دارە سێوەکەی ڕاهەژاند

سێوێکی زۆری لێکەوتە خوارێ

دەستی کرد بە ژماردنیان

زۆر دڵخۆش بوو

ئەو هەموو سێوانەی لە دارەکە هەڵوەراند

پاشان سێوێکی گرتە دەست و

یەکسەر قەپارێکی لێدا و خواردی

بەاڵم نەیزانی سێوەکە کرمی بوو

هەمووی لە دەمی فڕێداوە دەرێ

لەگەڵ ئەوەش دا گەدەی ژەهراوی بوو

بەاڵم ئەم جارەیان نەمرد

شکور بۆ خوا نەجاتی بوو

ئێستاش گەورە بووە

گەنجێکی قۆز و جوانە
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چەک لە شانە پێشمەرگەیە

لە پێشەوەیە لە بەرەی جەنگە

لە سەنگەرە دەجەنگێ

دژی داعشانە .    

   

هەولێر 

٢٠١٥/٤/٢١
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لە ناو حەوشەی ئەو ماڵە ...!!!

کچێک هەبوو

خەڵکی شارۆچەکەی بلە و بارزان

باریکەلە و خنجیلەنە و جوان

عاشقی کوڕک بوو...

لە زانکۆ بە یەکەوە...

لە یەک پۆڵ بوون...

بەاڵم زۆر حەیف و مخابن

نەیان هێشت تارای بووکێنی ببینێ

بە بەنزین سووتاندیان و کردیان بە خەڵوز

ئای لەو باوکە بێزەمیر و بێ شەرەفە

چ ئاینێک ڕێگای پێدای کچەکەت

بکوژیت بەم شێوەیە

هەی درندەی ئاخیری زەمان .

هانۆڤەر

١٢/٢٥/ ٢٠١٦
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لەوەتی هەم ....!!!
 

هەست بە بوونی خۆم ناکەم

وا هەست دەکەم قەرەجێکم

هەر جارێ لە شوێنێکم

لە هەر کوێ بێ...

لێم دەپرسن تۆ کێ و چی ..؟

لە کوێ هاتی...

لەبەر ئەوەی بێ نیشتامنم

نازانم بڵێم چی...

ئەگەر ئەم جارە...

لە هەر کوێ لێیان پرسـم

پێان دەڵێم... 

من خەڵکی نیشتامنێکم

هەر لە مێژە

فرۆشتوویانە بە چەرچی .

هانۆڤەر  

٢٠١٥/٧/١٥
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ماچەکانی شەوی یەڵدا...!!!

لە ژێر گەاڵی چاوەکانت

خۆم حەشاردا...

وتم کاتی درەنگانی شەو

کە هاتە دەرێ بۆ کورتە پیاسەیەک

لە کۆاڵنە تەسکەکەی پشتەوەی ماڵیان

دەیگرمە ئامێزم و تێر تێر ماچی دەکەم

تا ماچەکامنان ببنە هێامی

شەوی یەڵدا...

،،،،،،،

ئەوە ئەم ساڵیش بەرێ دەکەم

تۆ هەر دیار نیت و لە من ونی

لەوەتی لە من دووری

هێدی هێدی...

لە جەستەم خاڵی دەبیت و

بۆنی تۆم پێوە نامێنێ

دەوەرە پێش ئەوەی ساڵ تێپەری

دوا ڕۆژی پایز با پێکەوە بەرێبکەین و

پێشوازی لە یەکەم ڕۆژی زستان بکەین

با پێکەوە دانیشین

دەست لە ناو دەست نێین و

یەکرت تێر تێر ماچ بکەین

با هەر دووکامن بۆنی یەکرت بگرین

با دوژمنانیش چاویان کوێر بێ
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بە بێ بەنزین گڕ بگرن

ئێمە تا بەیانی بە یەکەوە دادەنیشین ناخەوین

نەوەکو شەوی یەڵدامان بە ئاسانی 

لە دەست بچێ...   

                  

هانۆڤەر

٢٠١٦/١٢/٢
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مافیا ....!!!

ئه وه  عەیامێكه  شه ڕە 

شه ڕە كه  به رۆكی كوردی گرتووه 

مافیایه كان هه ر له  مێژە 

له  ماڵه كه ی خۆیان 

خۆیان حه شار داوه 

هه ر خه ریكی شاردنه وەی دۆالره كانیانن

ئه وه ی له م ناوه  خوێنی ده ڕژێ هه ر هه ژاره 

ئه وان تا ئێستا

خوێنیان له  په نجه ش نه هاتووه 

ڕۆژێك نه مان دیت

زگیان له  برسان بوكشن

له  كه یف و سه فای خۆیان نه كه وتوون

هه ر ڕۆژێك له  شوێنێكن

هه ر ڕۆژێك له  باغه لی ژنێكن

هه ندێكیشان هه ر بۆ مۆدیل

چه ك له  شانن

خۆیان نیشانی خەڵک ده ده ن

 له  پێشه وه ی سه نگه رن

 كه  ترسیشیان لێ په یدا ده بێت

 سه د و بیست تێده ته قینن

 ڕاده كه ن ،

 قوربه سه ری خه ڵك ده كه ن

 تف له وانه ی ترسنۆكن
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 تف له وانه ی ته نیا بیر له  دۆالر ده كه نه وه 

 واڵت ده فرۆشن ،

 ئه وانه  كه ی نیشتامنیان خۆشویستووه 

 هه مووی مافیان ،

 سامانی ئه م نیشتامنه یان

 هه مووی دزی و خستیان ناو بانكه كه ی خۆیان .

هانۆڤەر

٢٠١٥/١/١٥
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ماڵئاوای...!!!

لە دوێنێ شەوێڕا

پیرە هەولێر خەفەتبارە

فرمێسک لە چاوی چک نابێت

سەرتاپا ڕەشی پۆشیوە

خۆشەویسرتین کەس ماڵئاوای لێکرد و

جارێکی تر نایبینیتەوە

پیرە هەولێر ئیمرۆ بەیانی لە خەو هەڵسا

ڕۆیشت بۆ گۆڕستانی چراغ

یەکە یەکە لە دەرگای کێڵەکانی دا

مردووەکانی واگا هێنا

هەڵسن زووکەن پەلە بکەن

وا خۆشەویسرتین مێوان بە ڕێوەیە بۆ التان دێ

سیمینارێکتان بۆ دەکات

باسی مێژووی ئەدەب دەکات

دەهەسنت زووکەن

بە گوڵباران پێشوازیکەن...

* پێشكه شه  به  گیانی پاكی پرۆفیسۆر دكتۆر مارف خه زنه داری هه میشه  زیندوو

هانۆڤەر   

  ٢٠١٠/١٠/٣٠
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ماچەکانی تۆ ....!!!

ماچەکەی تۆم هەرگیز لە بیر ناچێ

دوێنێ کە ڕۆیشتم لە بن هەیوانێ دامتێ

تامی ماچەکەت زۆر ناوازە

هەرگیز لە سەر لێوانم کاڵ نابنەوە

هەر وەکو خۆی دەمێنێ شازە

تامی ماچەکەت لە شەکر و هەنگوین نەدەچوو

تامی ماچەکەت تامی ماچی ڕووح  بوو

بۆیە دڵم هەر لە سەر پێ وەستاوە و چاوەڕێتە

گوێم لە ترپەی دڵی تۆیە کە خەیاڵ لە من دەکەیتەوە

زوو وەرە بگەرە فریام

با ئەم دڵەم شێت نەبێ 

لەبەر بێ ماچی تۆ

ڕوو بکاتە کێوان و ون بێ .

هانۆڤەر

٢٠١٧/١٢/٢٣

 



تۆ نیشتاممنی

7٩

مردنی تۆ ......!!!

مردنەکەت هێشتا زۆر زوو بوو

چونکە میللەت پێویستی زۆری پێت هەبوو 

میللەت لە دڵەوە زۆر غەمبار و پەرێشانە

چونکە تۆ تەنیا سیاسەمتەدار نەبووی

 بەڵکو نووسەرێکی گەڵێک مەزن بووی

 گەر تۆ نەبای ئەی میللەت دڵی بە کێ خۆشبا

 ئەو گۆمە پەنگخواردوە و مەنگەی واڵت

 هەر پەنگ و مەنگ دەبوو

 ئەگەر تۆ نەتشلەقاندبایە

 بەاڵم تۆ مردوێکی زێندووی

 وێنەت هەر لەبەر چاو و داڵنە

 ڕێبازەکەشت هەر بەردەوامە

 گەنجان سەرچۆپی...

 بۆ دەگرن هەتاهەتایێ ...

هانۆڤەر 

 ٢٠١٧/٥/١٩
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مخابن .....!!!

مخابنه  ئیمرۆ نیشتامنم له  خوێن گه وزا

له  ئیتالیای مۆسۆڵۆنی میری دزان خه اڵت كرا

با دڵت به وه  خۆش نه بێت.. بڵێی

ئه مه  خه التی ئاشتی و ڕێزلێنانه 

ئه مه  خه اڵتی كۆتایی بنه ماڵه  و

سه ره مه رگی میری دزانه

زوو فریا خۆت بكه وه

پرێسكه ی خۆت كۆكه ره وه  

واز له  كورسیه كه ت بێنه 

ئه گینا چاره نووست

زیندان و به ر دادگا و نه مانه   .

هانۆڤەر 

  ٢١ /٢ /٢٠١١
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کۆچی مامە ......!!!
  

مامە هێشتا زۆر زوو بوو لەبەر چاوان ون بووی

تۆ هاوڕێ و هاوسەنگەری نەوە بووی

ڕووحت بەرێکەوت بەرەو بەهەشت چوو

حەیفە کورد سەرکردەیەکی وەک تۆی لە دەست چوو

ماڵئاوایەکەیت زۆر سەختە

گشتی بۆ تۆ دڵی تەنگ و بە پەرۆشە

قەندیل هۆن هۆن دەگریێ 

سەفینیش لە حەزمەتان بێهۆشە

کوردستانیشم گشت ڕەشپۆشە

ئەزمڕ تک تک فرمێسکی لە چاوانی دێ

سلێامنیش گشتی غەمبارە

قەاڵچواالنت،، هەتیوە

شاخ و چیا بە ئازارە

هیندە شیرینی لەدڵدا

نیشتامن واگیان دەدا بۆت

دەهەستەوە سەرکردەی کورد

ئەی نازانی..!!

کێ بێ ئیدی پێامن بڵێ

ئێمە هیندە قایم و توکمەین

سەفین لە بن بێت

یەکێتی هەرگیز لە بن نایێ

سلێامنـــــی ، شاری هەڵمەت و قوربانی

ئیمرۆ لە تاوان هەمووی لە سەر چۆک واستاون

فرمێسکیان لە چاوان چک نابێت و هەر دەڕژێ



خالید شەیدا

8٢

چونکە سەرکردەیەکیان لە دەست چوو

جارێکی تر سەرکردەیەکی وەکو مامەی کاریزما

بۆ کورد پەیدا نابێ و نایێ .

   

هانۆڤەر

٢٠١٧/١٠/٣
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مامۆستا گیان...!!! 

قەسەم بەوەی کە تۆ باوەڕت پێ هەبوو

تۆ شەهیدێکی زۆر سەر بەرزی

مخابن زۆر بە ناحەق و بە نامەردی

خوێنیان ڕێشتی...

خوێنی تۆ بە فیرۆ ناچێ

ڕۆژێک دادێ دەستە ڕەشەکانی هەرێم

ئەوانەی جادەیان بە خوێنی تۆ سوور کرد

بە یەکجاری سەریان لێدەشێوێ

ئەشکەوتیان لێ دەێتە کونە مشک

فریایی هەاڵتن ناکەون...

دەکەونە بەر زەبر و زەنگی میللەت

پارچە پارچەیان دەکەن

بۆ جیهانیش دەیانکەنە پەند و  عیربەت .

هانۆڤەر

١١/٢٥/ ٢٠١٦
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من عەفرینم...!!!

کێ هەیە دیرۆکێمە نەناسێ

منم ئاری و نەوەی مادم

دەستە خوشکی هەڵەبجە و 

شێخ وەسان و شەنگاڵ و بادینانم

لەوەتی دونیا هەیە

ئێمە لە پێناوی نیشتامن

هەر قوربانیامن داوە و خوێن دەڕێژین

بەاڵم لە زەبر و زەنگی دوژمن

هەرگیز ناترسێن و نەترساوین

ئێمە ڕەگامن لە شاخ قایم تر

دوژمن با کوێراییان دایێ

خەیاڵیان خاوە

ئێمە لە کۆتایی ...

هەر سەرکەوتوین ...

هەرگیز کۆتایامن نایێ ...

هانۆڤەر

۲۰۱۸/۳/۱۸
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من زەعیفە نیم ...!!!
  

  کچێکی شەڕڤانم

 سوێند دەخۆم بە شەهیدانم

 نیشتامن تۆی دین و ئیامنم

 هەتا ماوم لە پێناوتا دەجەنگم

 چونکە کوردم

 قەدەری ئێمە ئەوهایە

 جگە لە چیاکان 

 کەس نییە....

 ببێتە پشت و پەنا و دۆستامن ...

هانۆڤەر 

٢٠١٨/١/٢٥
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من دەڵێم .......!!!

من دەڵێم شاری دڵم

تۆی لە ناو دانەبێ ژانە

ئەو دەڵێی ئاخر قوربان

ژیانی من لەم شارە

تاڵە هەر وەکو ژەهری مارە

ژیان لە الی من هەر پایزە و 

وەرزی خزانە و گاڵڕێزانە

نیشتامنم وا ئیمرۆ زۆر پەشێوە

میللەت لە سەرانسەری واڵت

خەم و خەفەت بەجارێک بەرۆکی گرتوە و

حاڵی زۆر نیگاران و پەرێشانە .

هانۆڤەر 

۲۰۱۷/۹/۳۰



تۆ نیشتاممنی

87

من هەنوکە لە سەنگەرم ....!!!

بێ نان و بێ ئاو

هەندێ ڕۆژ لە برسا

زگ هەڵدەکوشم

لە بەر خۆرەتا و لە گەرمانە

وەکو پشکۆ داگیرسام

بەاڵم وەکو قەندیل ورەم بەرزە 

هیچ ناترسم باکم نییە

لە گولـلەی دەستی داعشی خوێن مژ

بەاڵم بیرم هەر لە الی ماڵ و منداڵە

لە خانووی کرێچیدان

دەترسم ئەم مانگەش

مووچە وەرنەگرم

خاون ماڵەکە لە خانووەکە

دەریانکاتەدەر ماڵ و منداڵم .

هانۆڤەر

٢٠١٥/٧/٣٠
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من لەمێژە...!!!

من لەمێژە خەمەکانم

وەکو قلی تەسبیح هۆنیتەوە

هەر قلێک باسی چیرۆکێکی نەهامەتی دەکا

ئەگەر چیرۆکەکان هەمووی کۆکەمەوە

جوانرتین ڕۆمانی لێدەردەچێ

جوانرتین خەاڵت وەدەگرێ.

 هانۆڤەر

۲۰۱٦/۱۰/۸  
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من له  سیمات ده خوێنمه وه ....!!!  

تۆ كچێكی ئاشقیت

زەینت تژیه  له  فه نتازی و

دڵت پڕ بووه  له  عه شق

بۆیه   ڕاكشاوی 

له  سه ر ئه م خاكه  به  هێمنی

به  وردی ده روانیتە ئاسامن

نه  ك هه ر ئاسامن  به  ته نێ

ده ته وێ گه شت ئه ستێره كان و

مانگ و ڕۆژیش ئاشقت بن

تا له  ناویان بتوێیه وه 

له گه ڵ یه كرتی ئاوێزان  بن .

هانۆڤەر         

    ٢٠١٠/١٠/١٢



خالید شەیدا

٩٠

مەدالیا...!!!

لە پێناوی یەک مەدالیا

کەسایەتیت وەکو شووشە ورد و خاش بوو

سووک و چروک و ڕسوا بووی

شەرم ناکەی ئەو مەدالیەی

کردیانە ملت

الف و گەزافی پێ لێبدەی

ڕووت لە میللەت وەرگێرا و

ئامێزت لە مرۆڤ کوژ کرد

گەر خەڵک هەڵوێستیان هەبێ

ئیرت گوێت لێناگرن

سیدیەکان یەکە بە یەکە دەشکێنن و

فڕێدەدەنە ناو زبڵدانی مێژوو

ئەو دەستەی تۆ گوشیت

دەست نەبوو

چڕنووکی سیمرخێکی 

بەدفەر بوو

ئەو دەستەی ملوانکەی دیاری 

کردە ملت

دەستێکی پاک و بێگەرد نەبوو

خوێنڕێژ و بکوژ و زاڵم بوو

شەرمە بۆ تۆ 

ئەم جۆرە دیاریەت قبول کرد

چۆن چاوت بەرایی هات

ئەی خوێنی گەنجی شارەکەت نەبینی..؟



تۆ نیشتاممنی

٩١

چۆن شەقامەکانی

سوور کرد...

هانۆڤەر 

  ٢٠١١/٧/١٨



خالید شەیدا

٩٢

 مەترسه .....!!! 

هه ناسه  سپیه كانت

دواییان ناێیت

ئه مه  دوا هه ناسه ت نییه 

هه ڵیده مژیت

ئه مه  دوا پێک  نییه 

له به رده مت هه ڵیده قورێنی

ئه مه  دوا په یڤیش نییه 

كه  ده یانووسی

په یڤه كانی تریشت

له  ناو هه گبه ی دڵتدایه

هه رگیز كۆتاییان نایێ .

هانۆڤەر

 ٢٥ /٢٠١٢/١١



تۆ نیشتاممنی

٩3

من عەفرینم ....!!!      

منم عەفرین ..

چقلی چاوی داگیرکەران و دوژمنانی لەعینم

ئێوە نەوەی هۆاڵکۆ و جەنگیزخانن

درندەن هیچ نازانن جگە لە کوشنت و برین

خەیاڵتان زۆر خاوە ئەو هەنگاوەی پێ بۆ دەنێن

عەفرین بە ئێوە ناکەوێ...

مەگەر بە سەر الشەی ئێمە ڕەت بن

زگی خۆتانی بۆ هەڵدرن ...

هانۆڤەر 

٢٠١٧/١/٢٢



خالید شەیدا

٩4

 منداڵەکان .....!!!

زۆر بە دیقەت

لە شتەکان ڕامبینێن

نەچن بڕیاری کتووپڕ بدەن

هەرگیزیش هەڵنەخەلەتێن

بە دەستی گەورەکانتان

چونکە واڵت پێویستی بە ئێوەیە

ئێوە نەوەی دوا ڕۆژن

بۆ واڵت خەمخۆر و بەپەرۆشن .

هانۆڤەر 

٢٠١٦/١١/١٠



تۆ نیشتاممنی

٩٥

منداڵەکان .....!!!

وەرن وەرن منداڵەکان

لە جیاتی کەمئەندام و پەککەوتووەکان

لە جیاتی پیرەژن و پیرەمێرد و دایکی شەهیدان

لە جیاتی مامۆستا و فەرمانبەر و کرێکاران

هەر وەکو ڕێژنەی باران

بڕژێنە ناو گەڕەک و کۆالنەکان

پەنجەتان درێژکەن بۆ ناوچاویان

پێیان بڵێن ئەی دز و گەندەڵەکان

بەرهەم و سامانی واڵتان

هەموو بۆ خۆتان برد بە تااڵن

پێیان بڵێن بەسە دزی

دەریبێنن دۆالرە چاوسەوزەکان

ئەوەی نووستوون لە ژێرزەمین

نازانم بۆ کێی کۆدەکەنەوە

بۆ کوێی دەبەن ...

پێیان بڵێن با بۆخۆیان باش گوێ بگرن

ڕۆژێگ  دێ لێتان دەقەومێ

میللەت هەموو لێتان هەڵدەستێ

تاج و تەختتان لێتێکدەچێ

پەشێامنیش دادتان نادا

قور بەکەنە سەری خۆ

بەسە ئیرت بانقەکان



خالید شەیدا

٩6

پڕ مەکەن...

لە پاوەند و دۆالر و ئۆیرۆ...

هانۆڤەر 

 ٢٠١٦/١٠/٢٣

 



تۆ نیشتاممنی

٩7

من ئەو منداڵەم ....!!!

 هەرگیزا و هەرگیز بێدەنگ نابم

 دەنگم دەخەمە پاڵ دەنگتان و هیچ ناوەستم

 من کوڕی ئەو پیاوەم

 لە پێناوی ئەم گەلە ماف خوراوە

 بوو بە شەهیدی قەڵەم

 بەاڵم نابێ خوێنی بە فیرۆ چێ

 ڕۆژێ هەر دەبێ تۆڵەی هەر بستێنم

 ئێمەش هەموومان پێکران دژی دز و گەندەڵکەران دەوەستین

 یان دەبێت هەموومان پێکەوە شەهید ببین

 یان دەبێت ئەم ڕژێمە و ئەم سستەمە بگۆرین...

 هانۆڤەر 

٢٠١٦/١٠/٧



خالید شەیدا

٩8

ئااڵ....!!!

من ئااڵم بێ نیشتامن بۆ چییه 

ئه و نیشتامنه ی تۆ باسی ده كه ی

هه ر قسه ی سه ر زاری

مافیایه كانی شاره 

ده نا زۆر له مێژە 

نیشتامنیان به  دۆالر فرۆشتییه

بەر چەرچی  .

هانۆڤەر

 ٢١ /٣/  ٢٠١٤



تۆ نیشتاممنی

٩٩

مۆمی تەمەن....!!!

مۆمیی تەمەن وا هێدی هێدی دەتوێتەوە

ڕووخسارم وەکو جاران نەماوە

ڕەنگی پیریم لێنیشتووە

زۆر حەیفیش بۆ ئەو ڕۆژانەی 

کە هەرزەکار بووم

لە دەستم چوون

هەر ڕۆژێک ئاخێک هەڵکێشم

دڵم پڕی زام دەبێت

ئەو ڕۆژەی تێدا نەگریێم

دڵم بە یەکجار تەنگ دەبێت.

هانۆڤەر 

٢٠١٥/١١/١٦



خالید شەیدا

١٠٠

مەملەکەتی گەندەڵستان       

بەرپرس و سەرکردەدزەکان

هەمووی بووینە بازرگان

واڵتیان هەمووی هەراج کرد

تەنیا بۆ پڕ کردنی گیرفان

هەناویان پڕە لە ڤایرۆس

ڕوحمیش ناکەن بە هیچ کەس

واڵتیان هەمووی فرۆشت

مادەی سەد و چلیش تۆ خۆش

ئەوانە هەمووی گەندەڵن

یەک هۆش و بیر و سەرن

لە یەک سەرچاوە دەخۆن

تا مردنیش تێر ناخۆن

گەندەڵیش دوایی نایێ

تا خۆیان لە ناو نەچن .

هانۆڤەر

    ٥/٢/ ٢٠١٣

  



تۆ نیشتاممنی

١٠١

مه رج نییه....!! !

من لێره  بم یاخوود لەوێ

ئه ی نیشتامن

بەاڵم من تۆم هه ر  خۆشده وێ

وه كو سۆما

له  چاوه كا نم  هەڵتدەگرم

تا هه تایێ

ئاواته  خوازم ڕۆژێك دابێت 

ئااڵكه ت شەكاوه  بێت له  دونیایێ.

هانۆڤەر

٣/١٦/ ٢٠١٥



خالید شەیدا

١٠٢

لە واڵتی توونس
  

پیاوێکی کۆڵهەڵگری بەسەزمان

لە سەر جادە لە ناوەڕاستی بازار

گڕی بەردایە خۆی و خۆی سووتان

خۆی کردە قوربانی هەموو واڵت

خەڵک ڕژانە جادە وەکو باران

ناحەقییان قبول نەکرد

ڕژێمەکەی واڵتیان گۆڕی  زۆر بە ئاسانی

تا چیرت خەڵک بە زەلیلی نەژی

کەچی لە واڵتە وێرانەکەیمە

ڕۆژانە خەڵک دەکوژرێ و شەهید دەکرێ

کەسیش ناێیتە گۆ و نوقەیان لە دەمی دەرنایێ

کە ئەنەما لە الی خەڵکی نە بای دێ و نە باران دێ ...

 

هانۆڤەر

٣/٢ / ٢٠١٨



تۆ نیشتاممنی

١٠3

مەمکوژە ....!!!

 مەمکوژە تا ئێوارێ

 تا گوێم لە دەنگی مەال دەبێ

 ڕۆژووەکەم بشکێنم

 مەمکوژە تاکو منداڵەکەم 

 لە باغچەی منداالن دێتەوە

 تێر لە ئامێزی دەکەم و ماچی دەکەم

 مەمکوژە ، مندڵەکەم زۆر ساوایە

 پێویستی بە شیری منە

 مەمکوژە من تاکو ئێستا

 خۆشیم لە ژیانە نەدیوە

 مەمکوژە تەرەس

 خۆ شەرەفەکەت وەکو خۆیەتی

 یەک قەترەی لێ نەڕژاوە

 مەمکوژە هەی نامەرد

 بە کوژتنی من شتەکان چارەسەر نابن

 مەمکوژە هەی دەبووس

 بە کوژتنی من دەتەوێ

 خۆت لە گووناحەکانت خاڵیکەیەوە

 مەمکوژە تا دوا چیرۆکی عەشقم دەنووسمەوە

 مەمکوژە تا هەندێک باسی شەرەفت بۆ بکەم

 مەمکوژە تا دوا داستانی عەشق دەنووسمەوە

 مەمکوژە حەیایەکەت هەر سەرمۆرە و

 یەک تۆزقاڵ دەسکاری نەکراوە

 مەمکوژە هەی نامەرد



خالید شەیدا

١٠4

 تا دوا نهێنی لە دڵمەوە پەنگی خواردوە

 دەمەوێ بیدرکێنم

 مەمکوژە هەی تەرەس

 تا دوا وەسیەتم بۆ ئەو ئافرەتانە بنووسمەوە

 کە تا ئێستا نەکوژراون

 مەمکوژە ئیرت با بەس بێ

 ئافرەت هەموو شوێنێکی پیرۆزە

 بەس تەنیا بیری لە ناو گەڵی نەکەنەوە

 با چیرت خوێنی لێ نەرژێ .

هانۆڤەر

٢٠١٨/٥/١٨



تۆ نیشتاممنی

١٠٥

مەیشکێنن......!!!

مەشکێنن کێڵی گڵکۆی سەردەشت عوسامن

بیهێنەوە ئەو پارانەی بردوتانە بۆ هەندەران

بەسە ئیرت واز لە دزی و گەندەڵی بێنن

ئێوە وەکو دانیاسورەکان قەت تێر نابن

سەروەت و سامانی واڵت نەماوە دەستی بەسەردانەگرن

واڵتان هەمووی وێران کرد و دارمان

میللەت هەمووی بەجارێ بێزارە و وا هاوار دەکا لە خەفەتان

بە بانگەشەی ریفراندۆم میللەت چەواشە دەکەن

ئەی کوا ئاو کوا کارەبا نیوە مووچەشتان پێنادرێ

ئەگەر ناتوانن چیرت حکوم بکەن

ئیرت وازبێنن ئەم کورسییە چۆڵکەن

با خەڵک چیرت برسی نەبێ

هەتا کار لە کار نەترازاوە با جامەکە ئاوی لێنەرژێ

دەنا خەڵک قۆڵ و باسکی خۆی لێهەڵکا 

بڕژێنە ناو شەقام دەردێکی واتان پێدەکا

ئەشکەوتان لێ دەکاتە کونە مشک .

هانۆڤەر

۲۰۱۷/۸/۱۰

      



خالید شەیدا

١٠6

نیشتمانێک پڕ لە كۆیلە .....!!!   

دڵم چ بەم نیشتامنە خۆش بێ

ئەوەی لێرە دەنگی دەڕوا

بەگ و میرن

خۆیان وەک مافیا ئاسا

خاوەنی هەموو شتێکن

كێ بۆ هەیە بەرامبەریشیان

ڕاوەستێ و بکۆکێ

دەدڕیتە بەر شەق و زڵەن

ئەم واڵتە بێ حاکم و بێ خاوەنە

تا میر هەبێ

کێ حەدی هەیە

قسەیەکی لە دەم دەربێ

ئەم میرانە لەم واڵتە

وەک فیرعەونن

لە ناو کۆشک و بالەخانەی خۆیان دانیشتوون

دەبێ خەڵک لە ڕاست ئەوان

هەتا دەژی هەر کۆیلە بن

هەر کرۆنۆشیان بۆ بەرن

بە خورتی حکومی ئەم واڵتە دەکەن

کێ بۆ هەیە نوقەی لە دەم دەربێ

یەکسەر دەگیرێ و حەپس دەکرێ.

هانۆڤەر

٢٠١٥/٤/١٠



تۆ نیشتاممنی

١٠7

نازە بێنازەکەم ....!!!

ئەوە دیسان تاوانێکی تر ئەنجامدرا

جەرگی خێزانەکیان سووتاند و

هەولێریان بێنازێکی تر کرد

بە ڕۆژی ڕۆناک ڕفاندیان

کەسیش هەستی پێ نەکرد

هەر ئەو ڕۆژی سووتاندیان و

هەموو ڕووخساریشیان شێواند

فڕێشیانداوە ناو ترومبێلەکەی خۆی

ئەمە چ سیناریۆیەکە

دەبێت لە کوێ پیاڵنی بۆ داندرابێت

بکوژەکان دەخوا ئێستا دەبێت

لە بن هەنگڵی کام بەرپرسێ

خۆیان حەشار دابێت و

پیاڵن بۆ کچێکی تر سازکەن

ئەم شارە وێرانە بێ حاکمە

ڕۆژ نییە ئافرەتی تێدا قڕ نەکرێ

نازانم خەڵک بۆ وا اڵل بووە

نوقەیان لە دەم دەرنایێ

ئەوە هەولێر نازیشی لە دەست چوو

بڕوا ناکەم بکوژەکانیش بدۆزنەوە

کەس لە سەر ئەم مەسەلە سزا بدرێ .

هانۆڤەر 

٢٠١٦/١/٧



خالید شەیدا

١٠8

نیشتمانم ئافرەتێ بوو...!!!

هاوسەرەکەی پێشمەرگە بوو

لە سەنگەردا شەهید بوو

ئەو ئافرەتە بە تەنیا ماوە

دەستیان بە سەر ماڵەکەی داگرت و

فەرهود و تااڵنیان کرد

کەچی زۆری پێنەچوو

قژی سەریان جارێکی تر

بۆیاغ کردەوە

کەژاوەی بوکێنیان کردەبەری

جارێکی تر دایان بەشوو .

هانۆڤەر 

٩/٩/ ٢٠١٧



تۆ نیشتاممنی

١٠٩

نیشتمانم منداڵێکە ...!!!

نیشتامنم منداڵێکە پێڕوکەیە

هێشتا تەواو پێی نەگرتووە

ناتوانێ بە پێ بڕوا

نیشتامنم منداڵێکە کەڕواڵرە

هەر چی ڕووبدا

نوقەی لە دەمی دەرنایێ

نیشتامن وا میرێک بەرێوەی دەبا

خەڵکەکەی هەموو بووینە کۆیلە

نیشتامنم هەمووی فرۆرشایە

پارەکەی هەموو لە ناو گیرفانی میر دایە

باوەڕ ناکەم هەتا ئەم میرە ڕابەر بێ

نیشتامنم ئااڵی سەربەخۆی خۆی هەڵدا .

هانۆڤەر

٢٠١٦/٨/٣



خالید شەیدا

١١٠

نه فره ت له  كوشتن.....!!!

با هه موومان نه فره تكه ین له  كوشنت

له  خوێن ڕێشنت

با چیرت شه قامه كان

به  خوێنی گه نجان

سوور نه كەن 

با چیرت دایكان

جه رگیان نه سووتێ و

فرمێسك هه ڵبڕێژن

به سه  ئیرت گه نجه كامنان

له  سه ر حه قن

توخوا گوێیان لێ بگرن

به سه  به سه 

واز بێنن له  خوێن ڕێشنت .

        هانۆڤەر

٢٠١٤/١/٤         

 



تۆ نیشتاممنی

١١١

 

 نزا....!!!

چه ندی لێت پارامه وه 

ئه وه ندەی تكام لێ كردی

ئیرت من گووناحم چییه 

تۆ ته نیا به  قسه ی خۆت كرد

هیوای ناخی ده روونت

هه مووی وه ك گوڵ هه ڵوه ڕی

ئێستاش گڵه یم لێ ده كه ی

كه  نازم هه ڵنه گرتووی

هه نوكه ش په شیامنی

خۆت خسته  ده ریای خه مه وه 

نازام بۆ وات له  خۆت كرد

وه ك ماسی مه له ش نازانی

تا به  سانایی ده ربازت بی .

            هانۆڤەر

٢٠٠٩/٢/١٥



خالید شەیدا

١١٢

هه ناسه كانی غوربه ت...!!!

چی نه ما بوو

دوا هه ناسه  هه ڵمژم

لەم  ئێواره  پایزه دا

چاوه ڕێی دوا پیاڵه  چا بووم بیخۆمه وه 

له  پاكه ته كه م حه زم له  مژینی

دوا جگه ره  بوو

كه چی حه زه كانم

وه كو گه اڵی پایز هه مووی وەڕین

کەچی ورەم وەکو چیاکان بەرزە و نزم نابێ

بۆیە گوڵێكی تازه م چاند

له  گوڵدانی ته مه نم

ئیرت لە مەودوا

هەرگیز گوڵەکانی 

بە ئاسانی هەڵناوەڕێن .

          هانۆڤەر

٢٠١٢/١١/٢٥         

  



تۆ نیشتاممنی

١١3

نامە ...!!!

گوێم بۆ ڕادێرە

بۆت دەخوێنمەوە

ڕووداوەکانی پێشوو

تۆش بۆم بخوێنەوە

ئەو نامەی لە ناو پرێسکەکە دۆزیتەوە

چی تیا بوو جگە لەوەی

ئەوە چەندەمین ئەنفاڵی کورد بوون

لەم بەڕوارە ئەنجامدران

نازانم بۆ بەس تەنیا کورد

بەداخەوە هەر مێژووی خۆی لە 

لە بیر دەکا...

          هانۆڤەر

٢٠١٧/١٢/١١        

  



خالید شەیدا

١١4

کەردۆگان .....!!!

 نە ئۆردوگان و ئەتاتورک و هۆاڵکۆ و جەنگیزخان

 ناتوانن کورد بکەنە قەڵەم بیخەنە ژێر پەنجەی خۆیان

 هەنوکە سەردەمی زانست و تەکنەڵۆژیایە

 ئەو بابەیان مرد زەمانێ زوو بەسەر چوو

 خاکی کورد داگیر بکەن و بیکەن بە هی خۆیان

 کورد بکەن بە دیل و بیخەنە ژێر چەپۆکی خۆیان

 میللەتی کورد بە ئێوە قر ناکرێ

 هەتا دونیا ماوە هەر بە زیندووی دەمێنێ .

          هانۆڤەر

٢٠١٧/١/٢٢         



تۆ نیشتاممنی

١١٥

 

من هیچم ناوێ...!!!

نەزێرم دەوێ نە ماڵی دونیا

نیشتامنم هەبێ ئیرت بەسمە

لەبەر خۆرەتاو من جوانرت دەبم

بۆ نیشتامنم بە گوڕتر دەبم

من جوانیم ناوێ نیشتامن خۆش بێ

با نیشتامنم بەرەوپێش بچێ

نامەوێ مکیاژ و مسکارە و بۆن و بەرامم

وازم هێناوە لە مۆدیل و جوانی و سەردەمم

نە گۆبەرۆک و خشڵ و ملوانکە

پێویستم نییە تۆ لەبەریانکە

لە خۆم ئااڵندیە فیشەکی دۆشکە

تا بەرگری لە واڵت بکەم

تا دوژمن لە واڵت دەرکەم

نەفرەت و ڕسوا و ڕوورەشیان بکەم .

        هانۆڤەر

٢٠١٨/٢/١٧           

    



خالید شەیدا

١١6

نیشتمانێك پڕ له  حه سره ت ...!!!
   

منداڵێكی ساوای له  دایك بوو

به  مه لۆتكه یی له  بن دیوارێک فڕێدرا 

بێبه ش بوو له  الوانه وه  و سۆزی دایك و

له  مه مك و شیر ...

كه سێ نه بوو خۆی لێبكا به  خاوه نی

ئا ئه مه  كاره سات نییه ... 

جا چۆن نیشتیامن

دڵی پڕ له  سۆ و حه رسه ت نه بێ .

           هانۆڤەر

٢٠٠٩/١١/١٩                     

  



تۆ نیشتاممنی

١١7

هه ی ئافه رین....!!!

ئه ی شێره  ژنه كه ی عه فرین

زۆر له  مێژە هه ناوت بوویته  هه گبه یه ك

پڕە  له  خه مه  تاڵه كان

ئه و به رده ی له  ده ستتدایە  

تووند بیهاوێژە 

بیده  له  كەله ی سه ری

دیكتاتۆره  خوین مژە كان .

          هانۆڤەر

٢٠٠٩/١١/١٩        

  



خالید شەیدا

١١8

هەموو شتێ کۆتای دێ....!!!

بەاڵم تەنیا مردن نەبێ

 هەتا زووە فریای خۆتکەوە

 با کاتت بە فیرۆ نەچێ

 ژیان بۆ مرۆڤ زۆر بەنرخە

دوایێ هیچی ناێیتە جێ

 گەر پەشیامنیش ببیەوە

 ئیرت هیچی دیت پێ ناکرێ

 مەلێ ماڵم وێران بوو

 هەمووم بە جارێ لە دەست چوو

 هیچم بۆ نەمایەوە

 ئاخ ، چی بکەم

 ئەویشم چوو ، ئەویشم چوو.

               هانۆڤەر

٢/٣/ ٢٠١٨  



تۆ نیشتاممنی

١١٩

 پاپا.....!!!

هەزار جار نەفرەتت لێبێ هەی پاپا

 نازانم چۆن پێشوازیت کرد لەم سەگبابە

 ئەمە گەوادە تەرەسە بێنامووسە

 هیچ شێوەی لە مرۆڤ ناکا ئەو حیزە

 بێ شەرەفە غەبییە بێ ئەخاڵقە ئەو کەردۆگانە 

 خوێن ڕێژ و منداڵ کوژ و ژن کوژە

 مرۆڤێکی بێ وێژدان و بێ ئینسافە

 تۆش هیچ جیاوازیت نییە لەگەڵ ئەم قورمساغە

 دونیا هەمووی لە دژی وەستایە

 تۆش مێوانداریت کرد و فەرشی سوورت بۆ دانایە

 یاخوا بەر نەفرەتی خوا کەوی

 نازانم کێ ئەو ناوەی لە تۆ نایە

 من پێم شەرمه لەمەودوا پێت بڵێم پاپا

 چونکە ڕێزیت لە الی هەموو دونیا نەما و منایە .

 

هانۆڤەر

٦/ ٢ /٢٠١٨



خالید شەیدا

١٢٠

هەر ئەو جارەی تۆم بینی .....!!!

هێشتا شەڕ کۆتایی نەهات بوو

چەپکێ گوڵت لە دەستدا بوو

بەرەوماڵ دەهاتیەوە

ڕۆژی لە دایک بوونی خێزانەکەت بوو

بەاڵم نەیانهێشت بگەڕێتەوە ماڵ

تۆیان دا بەر ڕێژنەی گولـلە

جەستەت لە ناو خوێن غەرق بوو

هەر ئەو جاری تۆم بینی

هەندێ دەفتەر و قەڵەمت کڕی بوو

دەتوویست بیانبەی بۆ منداڵەنی گەڕەک

بەسەریاندا دابەش بکەی

بەاڵم نەتزانی لە ڕێگادا

بۆسەیان لێداناوی

دەکەویە ناو گۆمێکی خوێناوی

هەر ئەو جاری تۆم بینی

مەخابن جارێکیرت تۆم نەبینیەوە

تا چیرۆکی کۆمەڵکوژەکەی 

زەمانی شەڕم بۆ باس بکەی

منیش بینووسمەوە بیکەم بە ڕۆمانێک .

          هانۆڤەر

٢٠١٦/٥/٢٨        

 



تۆ نیشتاممنی

١٢١

هەرچەند لێت ڕادەمینێم ....!!! 

تۆ ئەو کچەی جاران نەماوی

کە دەمناسی...

دڵت بە تەواوی گۆڕاوە

هەر چی ڕاستی هەیە

لە الت نەماوە

بۆیە منیش بەدگومان لە ڕەفتارت

زۆر دوو دڵم

لەو گفتانەی کە پێم دابووی

ئێستاش زۆر پەشیامنم

ئەگەر بێت و هەر چییەکم بۆ بکەی

بۆم ببیتە خاک و خۆڵیش

وەکو جاران...

باوەڕم هیچ پێت نەماوە

هەر چییەکم لە دڵ دابوو

لەبەر ئەوەی لەگەڵ مندا

ڕاستگۆ نەبووی بێوەفا بووی

هەمووی بە تەواوی لە ناو دڵم

سڕایەوە...                                                          

      هەولێر

٢٠١٢/٥/١        

   



خالید شەیدا

١٢٢

 

هه ناسه كه م .....!!!

ده زانم ئێستا دڵت پڕی ئازاره 

خه مێكی قووڵیش له  سه ر سیامته  دیاره  

باوه ڕ بكه  ئه م خه مه ی له  دڵتدایه 

له  ناو سۆز و هه ستی منا ڕوایه 

ده زانم ئێستا به  ته نیا له  ژووره كه ت دانیشووی

بێتاقه تیش سه راپا له شی داگرتووی

به  تۆ ناگا چی له  داخی دڵمكه م ده ستی خۆزگه م

تا فرمێسكه  بێنازه كانت برسم و دڵت به  شادی تێڕكه م .

هانۆڤەر

٢٠١١/٣/٢١ 

    



تۆ نیشتاممنی

١٢3

هه تا دوێنێ له شاخ بووم....!!!

 به  زگی برسی له  جه نگ بووم

 خاك و نیشتامنم ده پاراست 

 له  دوژمنی به عسی فاشیزم

 به الم ئیمرۆ له  شارم

 هه ر پێشمه رگه م

 هه ر كوڕە كه ی جارانم

 گه ر چی بێ پاره  و پومل

 هیچ گرینگ نییه  له  الم

 نیشتامنم ده پارێزم مه جبوورم

 به الم هه ر شێره كه ی مه یدانم

 له  پێناوی نیشتامنم

 له  سه نگه رم

 تا دوا دڵۆپێ خوێنم مابێ

 هه ر ده جه نگم

 واڵته كه م ده پارێزم

 دژی داعشی خوێن ڕێژم.

هانۆڤەر

٢/١/ ٢٠١٥



خالید شەیدا

١٢4

                       وێرانستان...!!!  

نیشتامنم دایکێکە

شیری مەمکی تیا قاتە و زۆر کز بووە

منداڵەکان هەر دەیمژن

قەد تێر نابن

هەر لە برسان نووزەیان دێ

کەس نییە ژیریان کاتەوە تا نەگریێین

زۆر لە مێژە نیشتیامنم وێرانەیە

بۆوەتە خانووێکی کەاڵوە

کاریتەکانی بن ساپیتەی

پڕیەتی لە مۆرانە

پەرەسێلکەکان زۆر دەمێکە

هێالنەی خۆیان تیا دانانێن

حاجی لەقلەق لەوەتی ئەم ساڵەی 

دایانە بەر ڕێژنەی گولـلە 

خەڵتانی خوێنیان کرد

دانەیەکیان لێ شەهید کرد

ئەوەکەیرتیان فڕی و ڕایکرد

تاکو ئێستا لەگەڵدابێ

نەگەڕاوەتەوە ئەم هەوارە

چونکە ئەم شارە زۆر وێرانە

ئەوە چەند ساڵە

ئەم نیشتامنەم دەفرۆشن

کڕیارەکانیش کە دێنە ئێرە

مافوری سووریان بۆ ڕادێخن



تۆ نیشتاممنی

١٢٥

من نەم دیوە لە دارەتی دونیا

شەرم و حەیا نەماوە لێرە

مێوان لەبەر دەم خانەخوێ

کورد بکا بە تیرۆرست و

بەم شێوەیە جنێو بارامنان بکات.    

    هانۆڤەر

١/١١/ ٢٠١٧   



خالید شەیدا

١٢6

هەولێر ...!!!

هەر چیت لێ بکەن

تۆ هەر مستەحەقی

هەر بێدەنگی هەر بێدەنگ ماوی

خۆت ئیسپاتت کرد بوویتە کۆیلەی

ژێر دەستی دەستەاڵتێکی تۆتالیتاری

قەت باوەڕ ناکەم هۆالکۆ بەزین بی

گەرنا چۆن قبول دەکەی

شەقامەکانت بە خوێن سوور بێ

دەنا ڕۆژێک هاوارت لێ هەدەستاو

دەهاتیە سەر جادە دژی تیرۆری .

هانۆڤەر

٢٠١٦/١١/٢٤           

 

 



تۆ نیشتاممنی

١٢7

 

ئامه د هه رگیز بێده نگ نابێت ....!!!

ئامه د ئیمرۆ گه وره  بووه 

 هه موو شتێك باش ده زانێ

 كه س نییه  بتوانێت

 له  خشته ی بات

له و ڕۆژە ی له  دایك بووە

 چاوی بۆ باوكی ده گێرا

 تا بیگرێته  ئامێز و ڕایهه ژێنێ

 جارێك پێ بڵێ ئۆخه ی

 به اڵم مخابن هه ر دیار نییه 

 به اڵم ئێستا هه راش بووه 

 هه ر چاوی بۆ باوكی ده گێرێ

 ناچار سه یری وێنه كه ی ده كا

 به  ناوه ڕاستی ژووره كه یا هه ڵوارساوه 

 لێ نوورساوه  ئه ی شه هیدی قه ڵه م

 نابێ خوێنت به  زایه ح بچێت

 تۆ هه میشه  هه ر زیندووی 

 تۆ سه ربه رزی له  دڵی ئێمه دا ده ژی

 ئێستاكه  باش ده زانێ

 كێ باوكی تیرۆر كرد

 به  دوای بكوژان ده گه رێ

 ئه گه ر ئیمرۆش نه بێ

 سبه ش نه بێ

 ڕۆژێك هه ر ده بێ بیاندۆزیته وه و 



خالید شەیدا

١٢8

 بیانداته  دادگا

 تا بخه نه  ملیان په تی یاسا.

 هانۆڤەر 

٢٠١٤/١٢/٧  



تۆ نیشتاممنی

١٢٩

      

سمۆره...!!!

ئه ی سمۆره ی كلك پان

ده ژی له  ناو دارستان

ددانه كانت زۆر تیژە 

خواردنت به روو و گوێزه 

هه ڵبه ز و دابه ز ده كه ی

النه  بۆ خۆت چێده كه ی

سه یری ئه و دیمه نانه 

پڕی گوڵ و گوڵزاره 

رسوشت به  تۆوه  جوانه 

دڵخۆشكه ری ژیانه 

تۆ ده ژی ئازادانه 

منیش غه ریبم لێرانه  .

              هانۆڤه ر

١١ /٢٠٠٦/١١    

 



خالید شەیدا

١3٠

ژنێک...!!!
  

ژنێک جەستەی بفرۆشێ

ئەمە جەستەی خۆیەتی

خۆ تااڵنچی و دز و جەردە نییە

وەک ئێوە خاک بفرۆشێ...

بەرپرسەکانی واڵت....

نیشتامنیان هەمووی وێران کرد

 سەر زەوی و ژێڕ زەوی نەما نەیدزن

 هەموویان بە جارێ تااڵن کرد

 کە نیشتامنیشیان فرۆشت

 هەمووی بە جارێ کەڕ و اڵل بوون

 کەس نوقەی لە دەم دەرنەهات

 هەتا میللەت ئاوا بێ هۆش بێت

 دەبێت ئەمە دەردتان بێت

  هەرگیز چارەنووستان

لەمە باشرت نابێت .

            هانۆڤەر

٢٠١٨/٣/٢        

      



تۆ نیشتاممنی

١3١

ئازیزەکەم....!!!

خۆ من هەر بستە خاکێکم نییە و

بێ نیشتامنم

بۆ هەرکوێ برۆم هەر بێگانەم

هەر وەکو قەرەجێک سەیر دەکرێم

ئەگەر ڕۆژێ لە ڕۆژان

دڵەکەم لە هەر کوێ لە لێدان کەوت

هەر لەوێ مبنێژن

من ئەوێ دەکەم 

بە نیشتامنی خۆم ...

هانۆڤەر

٣\٧\ ٢٠١٦                    

 



خالید شەیدا

١3٢

ئاخێك بۆ شه نگاڵ ....!!!

شه وه كان ده رگا و په نجه ره كان داخه ن

چراكانتان بكوژێنه وه 

ئاگردانه كانتان خامۆش بكه ن

ئه م شه مشه مه كوێرانه 

حه ز به  ڕۆناكایی ناكه ن

له  تاریكایی له  دایك بوونه 

بۆیه  جلی ڕە شیان پۆشیوه 

ئه مانه  له  دڕنده  ده چن

بۆیه  ناویان له  خۆیان ناوه  داعش

چونكه  به س ده زانن

خوێن بڕێژن و مرۆڤ بكوژن

هه زاران ئاخ و ئۆف بۆ شنگاڵ

هه رگیزا و هه رگیز له  بیرت ناكه ین

چۆن تۆیان كرد به  دەریای مه رگ و خوێن

ئاهو و ناڵه ی ئافره تان 

ده ریایه ك فرمێسكیان ڕێشت

بۆ ئه و كچانه ی کران بە جارییە

بران بۆ بازاری موسل بۆ فرۆشنت

بۆ پیاوه كانیان كه  هه موو شه نگاڵیان به  خوێن سوور كرد

بۆ هه موو ئه و مندااڵنه ی 

له  برسان و له  ترسان گیانیان ده رچوو

له  سه ر تاشه  به رده كان

به اڵم له  بیرتان نه چێت



تۆ نیشتاممنی

١33

ئه ی ڕە ش و برش و نه گریسینه

ئه گه ر هێزی هه موو دونیاتان له  پشت بێت 

شه نگاڵ هه رگیزا و هه رگیز له  بن نایێ

كوردستانیش به  ئێوه ی پیس و بۆگه ن

....داگیر ناكرێ

گه لی كوردیش...

هه ر ده مێنێ تاهه تایێ...                               

     

هانۆڤەر

٨/٢٦/ ٢٠١٤         

  



خالید شەیدا

١34

               

 ئێمە لە جەنگین ....!!!

کە برسیامن بوو 

لە جیاتی پارووە نانێ خۆڵ دەخۆین

تا ماویشین هەر دەجەنگێن

لە سەنگەرین وازناهێنین

تا دوژمنان دەبەزێنین و دەرەتێنین

هەرگیز کۆڵنادەین و ملکەچ نابین

سەریش بۆ دوژمنان شۆرناکەین

ئەگەر لە پێناوی خاکیشدا مبرین .

 

         هانۆڤەر

٢٠١٨/١/٢٤         

   



تۆ نیشتاممنی

١3٥

ئیمرۆ ....!!!

ئیمرۆ چاوه ڕێی بارانم ده كرد ببارێ

تا دڵه  پڕ خه مه كه م بشواته وه 

تا تێكه اڵوی ئه و فرمێسكانه  بێت و

كه س نه زانێ بۆ هه ڵمرێشتوون

بۆ ڕۆژانی له  ده ست چووه كانم 

چاوه ڕوانیه كی زۆرم كرد 

هه ر نه باری

كه چی له  ئاسامنی شاره 

وه كو سااڵنی ڕابوورد و

خۆڵ به  سه رمدا باری

ئه وه نده ی تر دڵم پڕی خه م بوو

له به ر ئێشی و ئازاری كورده واری .

هانۆڤەر

٢٠١٤/٤/٦       

 



خالید شەیدا

١36

ئه ی خودایه ...!!! 

نازانم تۆ له  كام نهۆمی

 ئاسامن ده ژی

 ڕۆژانه  به  چ كوچه  و كۆالن گوزه ر ده كه ی

 له  سه ر خوانی كام ماڵ داده نیشی

نان ده خۆێ

 ڕۆژانه  له  كام كافیتیریای

 قه راغی شار داده نیشی

 حه ز ده كه م به  یه كه وه 

 قاوه یه كی تاڵ بخۆینه وه 

 باسی ئه م چیرۆكانه كه ت بۆ بكه م

هه موو ڕۆژێ به  چاوه كانی خۆم ده یانبینم

 ئه م پیاوەی له  ناو ماڵه كه ی خۆی

 جگه رگۆشه كه ی گۆشاوگۆش سه ربڕی

 ته نیا تاوانی ئه وه  بوو

 بە باوكی وت:

 تۆ بۆ من باوك نیت…

 به ڵكو كه سێكی پیاو كوژی

 ئه م ژنه  هاروهاجه ی 

 مه لۆتكه ی خۆی كرده  پارچه  پارچه 

 نیوه ی به  خۆی خواردی

 نیوه كه ی تریشی دا به  گوجیڵه كه ی



تۆ نیشتاممنی

١37

 كه  ڕۆژانه  ئه م هه موو شتانه  ده بینم

 به  مرۆڤ بوونی خۆم زۆر شه رمه 

 تف له  مرۆڤ بوونی خۆم ده كه م

 خۆزگه  منیش ئاژە ڵێك ده بووم

 چونكه  ئاژە ڵەکانم نه بینیون هه رگیز

 ڕۆژێك له  ڕۆژان

 بێچوه كانی خۆیان بكوژن...

                                     

                                  هانۆڤەر

٢٠١٥/٥/٢٣        



خالید شەیدا

١38

   

ئەرێ هۆ گیانە وەرە ....!!!

توخوا لێم دوور مەکەوە

با ئەم بەهارەم بێ گوڵ نەبێ

تۆم لە بیر بچێتەوە

بۆ ئەوەی تەنیا نەبی

چاوەکەم بۆ خۆت بەرە

لە شەوانی تاریکایی 

لە ماڵەکەت دایگیرسێنە

گەر مانگە شەویش نەبوو

ماڵەکەت ڕۆناک دەکاتەوە

ئەگەر ڕۆژێکیش تەنیا بووی

بیکەرە ملوانکەی گەردەنت

گەر ڕۆژێک بیرت کردم

تا منت بە بیر بێتەوە

با چیرت لەو تەنیایە

گۆشەگیر نەبی

تا منت لە بیر بچێتەوە

ئەرێ هۆ گیانە وەرە

دڵەکەی من بۆ خۆت بەرە

ئەگەر ڕۆژێک نەتدیتم

با سەبوریت پێ بێتەوە .

           هانۆڤەر



تۆ نیشتاممنی

١3٩

٢٠٠٦/٦/٧

ئەوەندەت چاوەڕێ ناکەم .....!!!

نەوەک خەم بەڕۆکم بگرێتەوە

نەوەک لەم وەرزە پایزەدا

وەکوو گەاڵی دار ...

زەرد هەڵگەڕێم و هەڵوەڕێم

کەسیش نەبێ هەڵمگرێتەوە

ئەوەندەت چاوەڕێ ناکەم

نەوەک دڕکێک لە ناو دڵم

بڕوێنیەوە...

ئازارێکی ترم بۆ دروستکەیت و

لە تەنیایی جێمهێڵیەوە

ئەوەندەت چاوەڕێ ناکەم

لە دڵمدا دەتسڕمەوە

تا ژیانم ئاسایی بێتەوە

تا ئەو ئاخ و ئۆفەی

لە سەر دڵم

پەنگی خواردۆتەوە

هێدی هێدی دامبرکێتەوە

من دەموویستی بۆ ئەوەی بم پەرستی

نەمزانی ڕۆژ  تا ڕۆژ

ئەم دڵە نەرم و نیانەم

ئازار دەدەی ...



خالید شەیدا

١4٠

ژیانم لێ سەخت دەکەی

لێناگەرێ ئەو دڵەی

گڕ گڕتوویەتی خامۆش ببێ ...

         هانۆڤەر

٢٠٠٥/١٢/١٠



تۆ نیشتاممنی

١4١

        

ئەوەندە شەکەت و هیالک و برسیم...!!!

خەریکە لە برسان خۆم دەخۆم

تا بە یەکجاری لە بەر چاوان بزربم

گەر یەکێک بە دواشم بگەڕێت

زۆر زەحمەتە بە ئاسانی مبدۆزیتەوە

بوومەتە یەک پارچە گڵ و

لەگەڵ خاک تێکەڵ بوویمە .

          هانۆڤەر

٢٠١٦/٥/٢٢        



خالید شەیدا

١4٢

 

ئەوەندەی ماچم کردی .....!!!

لێوەکانم بە ماچەکانت تێر نابێ

وەرە بە ماچەکانت مبشۆ

تا بە هەر شوێنێ تێپەرم

بۆنی ماچی تۆیان لێ بێ

وەرە بە ماچەکانت دامپۆشە

نەبادە سەرمای ئەم ساڵ هەرەکەتم لێ بکە

بە نامەیەک 

ماچێکی جوانم بۆ بنێرە

با جوانرت بێ لە پەڵکەزێرینە و

ئاسۆی بەرەبەیانی

بە نامەیەک 

ماچێکی نەرمم بۆ بنێرە

با نەرمرت بێ لە پەنیری مۆسەرێالی ئیتاڵی

بە نامەیەک 

ماچێکی تەرم بۆ بنێرە

با تەڕتر بێت 

لە بەفری سەر لووتکەی چیای قەندل و سەفین

بە نامەیەک 

ماچێکی گەرمم بۆ بنێرە

با گەرمرت بێت 

لە نانێکی تەندور و ناسکی نانی تیری کوردەواری 

بەنامەیەک

ماچێکی ناسک و بۆن خۆشم بۆ بنێرە



تۆ نیشتاممنی

١43

با ناسک و بۆنخۆشرت بێت

لە گوڵی شەوبۆ و کنیر و مێخەکی

سەر چیای هەڵگورد و ماکۆکی .

 

 هانۆڤەر

 ٢٠١٨/٢/٢١



خالید شەیدا

١44

ئەی فریشتە .....!!!

تۆ پەپوولەیەک 

بووی ئاسا

گووناحت نەبوو

بڕوا ناکەم تۆ لە ژیانتا

یەک تۆزقاڵ ئازاری کەست دابێ

دڵی یەكێکت لە خۆت ڕەنجاند بێ

لە چاوەکانت ڕادیارە

پێامن دەڵێت زۆر بە ڕوون و بە ئاشکرا

کێ تۆی کوشت و کێ تۆی سووتاند..؟

وا ڕۆژانە بە بەر چاوی خەڵک

بە سەر جادەکان ڕێدەکا

ئەوەی لە سەر تۆ باس کرا

هەمووی مکیاج و سیناریۆ بوون .

        هانۆڤەر

٢٠١٦/١/٨        

 



تۆ نیشتاممنی

١4٥

بێزارم .....!!!    

ئەوەندە توڕە و بێزارم

لە تۆ و لە خۆم و دەور و بەرم

وەکو گڕکانەکان پروشکم لێ دەبارێ

هەرگیز حەز ناکەم 

وەکو پەیامنەکانی

سیڤەر و لۆزان و سایکسپیکۆ

وەکو ئەم نیشتامنە وێرانەمیان

کردوە بە چوار لەت ، ئیدی با بەس بێ

دڵی منیش نەکەن بە چوار التەوە

هەر لە ڕۆژهەالتەوە تا ڕۆژئاوا

لە باشوریش تاکو باکور 

سنوورێکیان بۆ دابنێن

بەالم باشورم...

لە هەمووان زیاتر خۆشرت دەوێ

چونکە لەوی چاوم هەڵیناوە گەورە بوومە

لەگەڵ ئەوەش ئەوەندە گەرمە

پیاو هەرەسان دەکا

بەاڵم هەر بە دڵمە

ڕۆژانە ئەوەندە گەرمە

وەکو کەباب سووتایمە

بوویمە پشکۆ .

 

 هانۆڤەر

٧/١٥/  ٢٠١٦



خالید شەیدا

١46

    

۳۱ ی ئاب .....!!!

ئەوە دیسان ۳۱ ی ئاب هات و تێدەپەرێ

کەچی باوکم هەر دیار نییە و نەهاتەوە

کوڕ: لە دایکی دەپرسێت

دایە من وا گەورە بوومە

کەچی باوکم هەر نەهاتەوە

دایک : کوڕم باوکت لەم ڕوژەدا

کە ڕۆژێکی شوومە

ئەویش ۳۱ ی ئابە

لە پێش چاوی خەڵک دەسرتێژی گولـلە کرا

لەبەر ئەوەی تاکو ئێستاس گۆربزرە

ئەمەش لە مێژووی کورد

تاوانێکی مەزنە

دەبێت هەموو ساڵێک

یادی بکرێت و ببێت بە بۆنەیەکی نەتەوە .

          هانۆڤەر

۲۰۱۷/۸/۳۱        

    



تۆ نیشتاممنی

١47

خاڵخالۆکە  ....!!!

جاران كه  منداڵ بووم

خاڵخالۆكه م

له  ناو له پی ده ستم داده نا

ئه ویش به سه ر په نجه مدا

هه ڵده گه ڕا

منیش پێم ده گووت

خاڵخالۆكه 

ماڵی خاڵم له  كوێیه 

ئه ویش باڵی لێكده داو

هه ڵده فڕی

ماڵی خاڵمی نیشان ده دام

ئێستا ش كه  خاڵخالۆكه 

ده بینم

له  ناو له پی ده ستی خۆم

دایده نێم

به سه ر په نجه م هه ڵده گه رێ

به ڵكو وه كو جاری جاران

هه ڵبفڕێ ،

ئه وانه ی له  واڵته كه م

شون بزر و ئه نفاڵ كراون 

نیشانم بدا و  پێم بڵێ...!!

 

        هانۆڤه ر

٧/٢٦/ ٢٠٠٦



خالید شەیدا

١48

   

باسی زمان بڕینمان بۆ مەکە .....!!!

هەی قاڵتاخ

 خەڵک هەمووی

 لە خەمی بێ زمان و بێ گوێی تۆ دان

 چونکە تۆ زمانت نییە

 تا داوای مافی خۆتی پێبکەی

 تۆ بێ زمانی 

 گومانیشم هەیە

 هوشیشت نەبێ

 تا لە پەیامەکەی ئێمە

 بە باشی بگەی

 ئەوەی تۆ گووتت

 بێ حوڕمەتییە بەرامبەر خەڵک

 نەک هەر تەنیا تۆ بەس

 ئەوەی تۆشی داناوە بە کاندیدات

 ئەویش هەر وەکو تۆیە و حوڕمەتی نییە

 گووناحە بە تۆ بڵێم

 سواڵکەری دەنگی

 چونکە سواڵکەر عەوداڵە 

 بۆ لەتی نانێ

 تۆ لە هیچ ناچی

 تا وەسفت بکەم

 تۆ زۆر دواکەوتووی



تۆ نیشتاممنی

١4٩

 لە مرۆڤ ناچی

دوژمنی پێشکەوتن و مرۆڤایەتی.

          هانۆڤەر

٢٠١٨/٩/٢٠        

  



خالید شەیدا

١٥٠

ئەی کچە جوانەکەی واڵتی ئینگلستان ....!!!

ئەی شێرە ژنەکەی کۆڕی خەبات و تێکۆشان و بەرخۆدان 

تۆ وازت لە دونیای جوانکاری هێنا و پەیوەندیت کرد

چوویە ناو ڕیزی خەباتی شەڕڤانان

چاونەترس و بوێر و جەربەزە بووی

باکت نەبوو بە زەبر و زەنگی دوژمنانی ڕوورەش

هەرگیزیش نەدەترسای لە مردن

هەمیشە لە شەڕ

لە ڕیزی پێشەوە بووی

کۆڵتنەدا تا دوا هەناسە

تا شەهید بوویت

چوویە پاڵ ڕیزی کاروانی شەهیدان

بۆ خۆت مێژوووەکت تۆمار کرد لە جێهان

خەم مەخۆ گوڵەکەم

بۆ خۆت بنوو بە ئارامی

تازە ناوت چووە ناو الپەرەی مێژوو

ئیرت هەتا دونیا ماوە

تۆ بە شەڕڤان نارساوی

ئێستاش پەپوولەیەکی

لە ناو باغی بەهەشتی .

         هانۆڤەر

۲۰۱۸/۳/۱۹       



تۆ نیشتاممنی

١٥١

 

بۆ شەهید ڕێژوانی جوانە مەرگ

ئەوە خوێنی دوژمن نەبوو ڕژا

هەی بێویژدان هەی نا مرۆڤ

ئەوە هاوزمانێکی خۆتان بوو

دەک چاوتان کوێر بێ

تا نەتوانن هیچی پێ ببینن

دەستان بشکێ تا جارێکرت

چەکی پێهەڵنەگرێ

ڕووتان ڕەش بێ

لەگەڵ ئاغاکانتان 

تا لە پێش چاوی خەڵک

زیاتر ڕسواتر بن

ئێوە هەرگیز لە مرۆڤ ناچن

دڕندەن...

بێگومان گوریس لە ئەستوری دەپسێ

کە جامیش پڕ بوو لێدەڕژێ

ڕۆژی دیکتاتۆریش ئاوا بوو

ئێوەش زۆرتان نەماوە لە بنبێن

ئەمرۆش نەبێ...سبەی

ئەم میللەتە ڕاپەریوە

وەکو دڕک لە ژێر خاکە دەرتاندێنێ .

هانۆڤەر   

 ٢٠١١/٢/١٧



خالید شەیدا

١٥٢

بۆ پێشمەرگە ....!!!

لە هەر کوێ بن

دیارە جێگای پەنجەتان

ئێوەن سیمبۆڵی نیشتامن

بۆنی هەناسەتان لە دوڕا دێ

هەست دەکەم کە ئێوە پێشمەرگەن

لە سەنگەرن دەجەنگێن و لە شەڕین

بەهێزترین

لە ڕەشەبای پایز

هەڵکەن وەکو تۆرنادۆ

بەرەو ڕووی دوژمنی

خوێن ڕێژ

بۆن نییە لە بۆنی نیشتامن

خۆشرت

نیشتامنتان خۆش بوێ

وەک گوڵی نێرگز

ئێوەن ڕۆڵەی ئەم خاکەن

 ترستان نییەهیچ 

لە هێرش و پەاڵماری

داعشی خوێن ڕێژ

ئیوە ورەتان پۆالینە

هەرگیزا و هەرگیز

ناترسین گەر شەهیدیش بن

مەچەکتان قورسرتە لە ئاسن



تۆ نیشتاممنی

١٥3

ڕایوەشێنن بیشکێنن

زنجیر و کۆتی دوژمن

ئێوەن پێشمەرگەی

ڕۆڵەی ئەم نیشتامنەن

باکت نییە هەرگیزا و هەرگیز

نەترساوی لە مردن  .                    

                 

هانۆڤەر

٢٠١٥/٥/٢٧            

 



خالید شەیدا

١٥4

دیواری شووشەکانی مەرگ ....!!!

لە دەرگای خەونەکانم مەدەن

با خەونەکانم لە خەو ڕانەبن

دوێنێ شەوێ تا بەیانی

ئێشکگر بوون

پاسەوانی هۆش و بیر بوون

ئەوانەی لە واڵتی تاریکستان هاتن

خەونەکانیان هەمووی سەربڕی

هەموویان بە سەریەکدا 

کۆکردەوە و سووتاندنیان

هەمووی بوونە خۆڵەمێش و 

فڕێیان دانە سەر گوفەک

سەیری بکەن ئێرە گەورەترین

ئینسکلۆپیدیا بوو

شەمشەمەکوێرەکان هاتن

هەموو کتیبەکانیان سەربڕی

دڵۆپە خوێنە ڕژاوەکان

هەمووی بوونە کۆتر و

لە شەقەی باڵیانداو

بەرەو ئاسامن هەڵفڕین . 

                                          

          هانۆڤەر

٤/١٦/ ٢٠١٥      



تۆ نیشتاممنی

١٥٥

کۆلەپشتەکەم .....!!!

کۆلەپشتەکەم هەڵدەگرم

ئەم وێرانستانە بە جێدێڵم

دەریاش مبخننکێنێ ناگەرێمەوە

خۆ لەمە باشرتە

هەتاکو کەی هەر کەڕ و الڵ بم

نا.. نا چیرت نامەوێ

ببمە کۆیلە و هەر بێدەنگ بم .

            هانۆڤەر

٩/٤/ ٢٠١٥           

 



خالید شەیدا

١٥6

پێاڵوێکم لە پێیە ....!!!

هەمووی پینە و دڕاوە

چاکەت و پانتۆرەکەشم

هی لەنگەیە ....

خواردنی نیوەرۆشم 

هەموو ڕۆژی هەر پاقڵەیە

کەچی سەعاتەکەی ئەو میرە

بە حەفتا دەفتەر کڕاوە

پشتێ پێ نەئێشاوە و

عارەقەی لێ نەچۆراوە .

هانۆڤەر

٢٠١٥/٧/٣١

            



تۆ نیشتاممنی

١٥7

               

کورسی...!!!

نامەوێ کەس بە خورتی

لە سەر من دابنیشێ

خوێن لە پەنجەی یەکێک بڕژێت

خۆ من لە سەر کەس تاپۆ نەکراوم

نە میراتیشم ، میراتگر وەک بەش

مببەن بۆ خۆیان...

ئیمرۆ سەردەمی ،

هەڕەشە و گەف و چاو سوورکردنەوە بە سەرچووە

ڕۆژی زانست و تەکنەلۆژیایە

ئەوەی ئیمرۆ بە هێزێک دەخوری

زۆر نەفامە...

گێڵە ،گەمژەیە ،گەوجە ، کەر پیاوە

کەی ڕۆژی هەڕەشە و گەف و چاوسوورکردنەوە ماوە

خەیاڵیان خاوە ...

ئەوانەی ئیمرۆ دەیانەوێ

 بە خۆرتی خۆ بسەپێنن

میللەت ئیمرۆ زۆر توڕەیە

سەبر و ئارامی نەماوە

لێگەرێن با یاسا سەروەر بێت

دەنا کار لە کار برتازێ

میللەت لە توڕەیان گڕ بگرێ

بڵێسەی ئاگرێ لێهەڵبستێ

ئەو کاتەی دۆ و دۆشاوی تێکەڵیەک دەکات



خالید شەیدا

١٥8

هێز نییە بتوانێت بەرامبەری بوەستێ و

 بەڕایی لێبگرێ.

     هانۆڤەر

٧/٢٢/ ٢٠١٥ 



تۆ نیشتاممنی

١٥٩

   

فرمێسکەکانی خەم ....!!! 

دوێنێ خەمم بینی لە ناو بازار

لە پێش بانکێک لە سڕەدا وەستا بوو 

ڕیش و سمێلی تێکەاڵو بوو

ڕەنگی زەرد هەڵگەڕا بوو

مێشوولە دەورەی لێدا بوو

پشتی وەک گۆچان چەما بوو

القی باریک بوو وەک عەسا بوو

سینگی ڕەق و تەق 

وەکو دەشتی زورگەزراو بوو

هەر بۆڵەی دەهات

زگی هەڵدەکوشی لە برسان

دەگووت کوا نان کوا نەوت

کوڕە خۆ مردین لە سەرمان .

         هانۆڤەر

٢٠١٧/١٢/٨

   



خالید شەیدا

١6٠

ئەم بووکە ...!!!

ژیانی هەر گریانە

بەختی وەکو قژی سەری ڕەشە

بە چوار کەسان ڕفاندوویانە

ئێستا کەس نازانێ لە کوێیە

یەکێک دەڵێت دیتوویانە 

ڕۆژێک لە تەهران و دیمەشقە

ڕۆژێکی تر لە ئەستەمبۆڵ و بەغدایە

ئاخۆ دەبێت ڕۆژێک دربازیکەن

فرمێسکە بێنازەکانی لە چاوان بسڕن

خەندەی لە سەر لێوان  دانێن.

         هانۆڤەر

٢٠١٢/٨/٣        

  



تۆ نیشتاممنی

١6١

بمنووسه وه.......!!!  

مبنووسه وه  هه موو ڕۆژان
 وه كوو بیره وه ریه كانی ڕۆژانی زوو
ئه و ڕۆژە  ڕە شانه  و نه هامەتیانەی  

 به  سه رم هاتوون 
تكایه  له  بیریان نه كه ی

 ئه وانیش یه ك له  دوای یه ك بنووسه وه 
 له  ناوه ڕاستی شارا هه ڵیانواسه 
 با نه وه كانی تازه  بیانخوێنه وه 

 تا بزانن له م واڵته  ویرانه یمه ش
 ئه نفاڵ و جینۆساید قه ومایه 

 كه س نییه  له  بیریانكا
 تاهەتایێ

 مبنووسه وه  وه كو شیعرێ
 مببه  له  ناوه ڕاستی شارا هه ڵمواسه 

 با گه نجه كان مبخوێنه وه 
 مبكه ن به  رسوودێکی نیشتامنی

 یان له  مه كته ب یان له  شوێنه  گشتییه كان 
 مبخوێنه وه  ...

مبنووسه وه  به  ئاوی گوڵ
 با تاهه تایێ مبێنمه وه  و

كاڵنه مبه وه …
ئه وه ی ناشیهه وێ مبخوێنێته وه 

 تا بۆنی ده مار ده مار بۆیان بچێ
 ئه وسا ده زانێ چی له  ناخم 

نوورساوه  و قه تاوقه ت نارسێته وە
مبنووسەوە



خالید شەیدا

١6٢

 بە ئاوی گوڵ
هەتاکو زوو 

کاڵنەمبەوە
تا نەوەی نوێ ڕۆژێک

پێیان بکرێت بە بێ گرفت
مبخوێنەوە
مبنووسەوە

بە خوێنی پەنجەکانی خۆت
تاکو وەکو چیرۆکی ئەڤینداری

هەر مبینێم و
کەس بۆی نەکرێ

بە ئاسانی مبسڕتەوە
مبنووسەوە

 بە ئاوی ڕووحت
تا  لە ناو دڵ و دەروونتا
هەمیشە بە زیندوویی 

مبینێم و دەرنەکەوم
مبنووسەوە

بە ئاوی چاوەکانت
بۆ ئەوەی بینایی و گوڕ و تێنی

تا ئەبەد هەر مبێنێ و کۆتایی نێ
مبنووسەوە

بە تیشکی چاوەکانت
تا وەکو مۆمێک

هەمیشە داگیرساوبم
تاریکی هەموو دونیا ونکەم .

          هانۆڤەر
٢/٧/ ٢٠١٨         



تۆ نیشتاممنی

١63

 

 قوباد ..... !!! 
قوباد و شه راب لێک ده چن 

هه ر کت و مت وه کو یه کن 

شه راب چه ندی کۆنرت ده بێ 

تام و چێژی خۆشرت دەبێ

قوباد چه ندی پیرتر ده بێ 

ڕووخسار و سیامی جوانرت دەبێ

ژنێک لە نامه که یدا نووسیبووی 

من به  دوو شت سه رخۆش ده بم 

یه که م پێکی خه ستی باده 

ئه وی تریان... 

ناز و ڕازی چه ند

وشه یه کی قوباده  

من ژنی ڕووتم زۆر دیوه  

به اڵم هیچم بیر نه ماوه  

له  دوای ئه وه ی...

 من  به  چاوی  ... قوباد دیتم 

ئه و ژنه ی که  ...

با ... ته نوره که ی هه ڵداوه  

پایزم قه ت نه ویستووه  

خۆم نه دیوه  ...

له  دره ختی ڕووت بڕوانم 

به اڵم ئێستا ....



خالید شەیدا

١64

قوباد ئه وه ی ئاشکرا کرد

که  دره ختی ڕووتیش هه یه  ... 

بۆ ته ماشا ....

ئێستا له  قوباد زیاتر 

بۆ پایز من چاوه ڕوانم  

هه موو ڕۆژێ ....

داوێکی تر له پرچی ئه و سپی ده بێ 

هه تا سه ری ده بێت به یه ک 

تۆپه  به فر ...

له والشه وه  ...

هێدی هێدی وشه کانی 

بۆنیان ده ڕوا ...

هەتا هه رچی شیعری هه یه  

ده بێت به یه ک شووشه  عه تر 

* قوباد )مەبەستم لە قوباد جەلی زادەی شاعیرە(

                                                                             هانۆڤەر

٢٠٠٧/٦/٢٧         



تۆ نیشتاممنی

١6٥

           

زەمانێ بوو ....!!!

دڵم دەکراوە بە تۆ زوو

بەاڵم ئێستا بە تەنیامە

تەنیایی داگیری کردوم

لەم ژیانە زۆر بێزارم

ژیانم لێ بووە بە ژەهری مار

دەترسم مبرم جار و بار

هیز و گوڕم تیا نەماوە

خەمی دونیام لە کۆڵناوە

خەڵک زەحمەت دەمناسنەوە

بوومەتە پیری مەیخانە

تەنیا ڕێگایەک شک دەبەم

وەرە دەستەکانت بکە ملم

یان پەت دەکەمە گەردەنم .

          هانۆڤەر

٢٠١٦/٧/١٢        

  



خالید شەیدا

١66

بەزگی برسی و هەناسە ساردی .....!!!

 کەسم نەدیوە وەکو کورد ماندی

 لە هیچامن کەم نییە ئێمەش میللەتین

 بەاڵم خۆخۆر و بە بێ خاوەنین

 حەیف و مخابن هەر بە بێ کەسین

هەر زیندوو کوشتە و مردو پەرستین

 بۆ گیانی یەکیش هەر وەکو کەوین

 دوژمنی یەکین و بێگانە پەرستین

 لە باکور دەمانگرن و زیندانی دەکرێین

 لە باشور بە بێ مووچە و هەر برسی دەکرێین

 لە ڕۆژهەاڵتیش هەر لە سێدارە دەدرێین

 لە ڕۆژئاواش هەر ئاوارە دەکرێین

 لە سەرانسەری دونیاش

 تەرەسێکم نەبینی بێتە دەنگ و

 پڕ بە دەمی هاوار بکا

 بڵێ  ئیرت بەسە

کاتی هاتوە وازبێنن لە کورد.

               هانۆڤەر

٢٠١٧/٢/٢٠         

                                                       



تۆ نیشتاممنی

١67

                                   

کورسی .....!!!

من ناوم کورسییه

چاوم زۆر برسییە

ئەو واڵتەم وێران کڕد

خەڵکم هەموو بێزار کرد

میللەتم هەمووی برسی کرد

خەڵکم بێ پارە و پول کرد

گەندەڵیم لە واڵت زۆر کرد

بۆ خۆم دەژیم وەک شاهانە

هەژارشی ماڵی وێرانە

زۆر بێزارە لەم ژیانە .

         هانۆڤەر

١٢/٨/ ٢٠١٧        

 



خالید شەیدا

١68

زۆر سەرسام بووم بە بینینت .....!!!

بە ڕەنگ و ڕووخساری شیرینت

بە خەندەی سەر لێوەکانت

بە قژ و زولف و پەرچەمی جوانت

عەیامێکە هەر چاوەڕێم

لە شوێنێک بتبینم و بتدوێنم

نەشمزانی تۆ عاشقی

دڵی من وا دەخورپێنی

یەکەم جار بوو کە تۆم بینی

کاتی لێت نزیک بوومەوە

بۆنم کردی هەر زوو زانیم

خەڵکی شارەکەمی بۆیە

 ئەوەندە شیرینی .

        هانۆڤەر

٢٠١٦/٥/٢٨       

 



تۆ نیشتاممنی

١6٩

به  چی ده چێت .....!!!

 ئه گه ر هه موو دونیا بكه ن

 به  زێڕ و زیوو

 ته نیا بۆ به رژە وه ندی گیرفانی كه سایه تی خۆیان 

 چۆن شێت نه بم

له  حه رسه تا یه خه ی خۆم دانه دڕم

 كه  منداڵێ ده بینم

 له  سه ر جاده  شت ده فرۆشێ

 به  چی ده چێت

 گه ر سه رانسه ری واڵت بكه ن

 به  زانكۆی مه ده نی

 چۆن شێت نه بم

 كه  گه نجێكی هه رزه كار ده بینم

 گیرفانی خاڵییه  و ده ست له  ئه ژنۆ دانیشتییه 

 كه  نه توانێ له  یه كێ لە زانكۆكان

 وه كو ئه وانی تر بخوێنێ

 به  چی ده چێت 

 چۆن شێت نه بم

 به  چی دڵم به م واڵته  خۆش بێ

 كه  یاسای تێدا سه روه ر نه بێ

 بێ تاوان بخه نه  كونجی زیندان و

 تاوانباریش له  كۆشكی شا دابنیشێ

 ئیمرۆ ناحه قی گه نجه كان نییه 

 به  لێشاو ئه م واڵته  به  جێدێڵن



خالید شەیدا

١7٠

 یان ده گه نه  جێگای مه به ست

 یان له  ڕێگا له  ناو ده ریای ئیجە

 ده بنه  خۆراكی قرش و نه هه نگ

 چۆن شێت نه بم

 ئه وه ی هۆشی له  كه له ی بێ

 قه ت دوای ئه م سه ركرده 

 دز و جه ردانه  ناكه وێ

 تاوانه كانیان ئه وه نده  زۆرن

 قه ت له به ر چاوان ون نابن.

           هانۆڤەر

٦/٢٩/ ٢٠٠٦



تۆ نیشتاممنی

١7١

بمنووسەوە.....!!!
بە پوخت و جوانی

لەسەر گەاڵیەک

با هەر لەبەر چاوان بم

با ون نەبم

با نەوەی نوێش با مبناسن

کە من لە پێناوی

خاک و نیشتیامن

خوێنم ڕێشت

ئەو نیشتامنەی 

هەموو جەستەی پڕی سۆیە

مبنووسەوە بە خوێنی

پێشمەرگەیەکی شەهید

تاکو ببم بە پاڵەوانی چیرۆکێک

کە چۆن جەنگاوم لە پێناوی نیشتیامن و نەتەوەکەم

ئێستاش هیچ نیمە و

کەس قەدرم نازانێ و ناگرێ

فیرعەونەکان هەمووی خاوەنی بالەخانەی بەرزن

کەچی من تاکو ئێستا

کڕێچیمە و یەک بەستە زەویم نییە

مبنووسەوە بە فرمێسکی ڕژاوی

دایکی ئەنفالکراوەکان

وەرە برۆنێ بزانە 

چ ئازارێکیان

لە ناو جەستە و هۆش و بیردایە



خالید شەیدا

١7٢

ئەم ڕۆژانەیان هەرگیز لە بیر ناچێتەوە

مبنووسەوە بە ڵیکاوی

منداڵە هەژارێکی پێروکە

کە بە بێ سۆز و نازی 

دایک و باوکی گەورە دەبێ

ڕۆژانی ئەنفاڵی

تاهەتایێ لە بیر ناچێ

مبنووسەوە بە عارەقەی

پێشمەرگەیەک لە سەنگەرا

خەبات دەکات

لە پێناوی شەرف و خاک و نیشتیامن دەجەنگێ

کەچی مافی پێشیڵکراوە

هەر وەکو کۆیلە سەیر دەکرێ .    

                               

          هانۆڤەر

١٥ / ٤ / ٢٠١٥        

 

 



تۆ نیشتاممنی

١73

   بڕیارم دا.....!!!
پاش ئه وه ی بڕیارم دا

له  قه فه زی كۆیالیەتی  ڕزگارم بێ

چیرت ده سته مۆ  نه بم و

وه ك داشی دامه ی خۆیان هه ر به كار بم

حه زم ده كرد وه كو مینێك

له  ژێر پێ دیكتاتۆریك مبچێنن و بته قمه وه  ... 

   هانۆڤەر

٢٠١٠/٥/٧



خالید شەیدا

١74

بروسكه یه ك ....!!!

مامه  خه مه 

له وه ته ی من ده تناسم

تۆ هه ر ڕە نگ زه رد و بنێسی

هه ر خه مخۆری میلله تێكی

بێ واڵت و بێ سنوری

زۆرت خه م بۆ خواردوه  و

زۆریشت له  دڵ دا هه ڵگرتووه 

بۆیه  وا به  ساڵه چووی

ئه گه ر یه كێك له  نزیكته وه

نیگات بكا...

زۆر به  زه حمه ت ده تناسته وه 

ده زانێ ڕە نگه  زه ردیه كه ی

تۆ چییه ...!

هه مووی ئاخ و ئۆفی نیشتامنێكی

بێ سنور و بێ داڵده یه 

ئه و نیشتامنه ی...

ئیمرۆ تۆ خه می بۆ ده خۆی

كردوویانه  به  ئۆتۆمۆبیلێك

كه وتۆته  ده سـت

دوو شوفێری نه زان

هه ندێ جاریش كه  له  كار ده كه و ێ و

ده وه سـتێ

یه كێك له  پشته وه  پاڵی ده نێ

ئه وی تر له  پێشه وه  ڕایده كێشێ



تۆ نیشتاممنی

١7٥

كه س نازانێ...

كامه  ڕێگا ده گرنه  به ر و

ده یبەن بۆ كوێ..!!    

  

      هانۆڤەر

٢٠١١/١١/١    

  



خالید شەیدا

١76

بەفر .....!!!       

به فر به س ته نیا به هاران

بۆ خۆر ده توێته وه 

ده بێته  ئاو ......

كه چی من هه موو ڕۆژان

بۆ تۆ ده توێمه وه  ....

ده مبه  عاشقێكی بێ ناو ...

 

هانۆڤەر

٢٠١٤/٣/٢٠                                                                                                                         



تۆ نیشتاممنی

١77

به سه   ئیتر ....!!!

چیدی درۆ مه كه ن

با ڕووتان ڕە ش نه بێ 

وه كو قیری سه رجاده كان

كه س باوه ڕتان پێ ناكا

بانكەكانی دونیا نه ماون

له  دۆالر تژی نەكه ن

جگه  له وه ی پاره كانی ترتان

هه مووی وا له  ژیر زه مین له  سه ریه كن

به سە ئیرت ئێوه  شه و و ڕۆژ

له گه ڵ میلله ت درۆ ده كه ن

نازانم چۆن شه رم ناكه ن

چۆن له  ڕووتان دێت

گیرفانی میلله تان

له  جیاتی مووچه  پڕ كردوه 

له  درۆی زەبەالح و مه زن .

              هانۆڤەر

٢٠١٥/٣/١٨



خالید شەیدا

١78

 به ست ....!!!

 كاتی خۆی له  به سته كه ی نزیك ماڵامن

 ده چووین بۆ مه لە و خۆمان ده هاویشته  ئاوێ

 هه ر چه ندە ئاوه كه ی ڵێڵ و قوڕاوی بوو

 به الم دڵامن زۆر پێ خۆش بوو

هه ر له  ئاقاری ئه م به سته 

 له گه ڵ منداڵەنی گه ڕە ك

 به  یه كه وه  وه كو برا 

 ده گه ڵ یه ك یاریامن ده كرد

 جاروباریش له  نیوان خۆمان پێك نه ده هاتین

 له گه ڵ یه كرتی ده مانكرده  شه ڕ و هه را

 ئای ئه و سه رده می چه ند خۆش بوو 

 كه ی وه كو ئێستا وا بوو

 هه ندێك جار چاوشڵكانێ

 ناوناوه ش كه اڵیانێ و په ڵیكانێ

 زۆربه ی ڕۆژە كانیش گه مه ی دوو گۆڵیامن ده كرد

 من زۆر حه زم له م به سته  بوو

 چونكه  به ردی زۆر جوانی تیا بوو

 زۆر جاران به ردمان دەهێنا

 به  مه وره دێك لێامن ده دا

 ده مانتاش ده مانكرده  كه الیه كی بچووك

 بۆ یاری كه له یانێ 

 زۆر جارانیش هه ر له  ناو ئه و به سته  كێالبه ردانێامن ده كرد

 به خوای سه رده مێك خۆش بوو



تۆ نیشتاممنی

١7٩

 قەت ئه و سه رده مه  جارێكی تر ناگه ڕێته وه 

 به الم سه د حه یف و مخابن

 ئه و به سته ی جاران هه بوو

 مافیاكانی ئه م واڵته 

 بۆ به رژە وه ندی گیرفانی خۆیان

 ئه ویشیان نه هێشت و له  ناو برد

 كردیانه  بالەخانه ی گه وره  و

دیمه نی شاریان ناشیرین كرد .

         هانۆڤەر

٢٠١٥/١/١٧        

 



خالید شەیدا

١8٠

 بۆ شێرکۆ بێكه س .....!!!

 شێركۆ گیان

 خه فه ت مه خۆ

 نیشتامن بێ تۆ

 وجاغ كوێر نییه 

 له  هه ر گوند و الدێیه ك و

 شار و شارۆچكه یه ك 

 شێركۆیه ك هه یه 

 نیشتامنی وه كو چاوی خۆ

 له  دوژمنه كه ی ده پارێزێ

 خه فه ت مه خۆ

 تۆ نه مردوی

 تۆ هه ر زیندووی

 وه كو ڕووح له  جه سته ی

 هه ریه كه مانه  ده ژی

 ئه وه  نییه  باغچه كانت 

 پڕ كردیه  له  گوڵه  شیعر

 دارستانت پڕ كردییه  

 له  چڕۆی شیعر

 شاخه كانت پڕ كردوە  له  شۆڕشگێر 

 هه میشه  ئاماده نه  ببنه  

 چقلی چاوی داگیركه ران



تۆ نیشتاممنی

١8١

 هه مووی پێكران

 درشت و ورد .

            هانۆڤەر

٢٥ /٥/ ٢٠١٥              

                        



خالید شەیدا

١8٢

 

بۆ مامۆستا جەمال خەزنەدار ...!!!

پێویست ناکات 

ڵیت بپرسم ئەتۆ کێی

من لە ناخەوە دەتخوێنمەوە

دەزانم تۆ کێی...

عەلی شوون هەڵگری هەولێری

 کێ هەیە تۆ نەناسێ

 لەوەتی هەی لە ژیانتا بێوچانی

 یەک چرکە کات بە فیرۆ نادەی

 لە مەیدانی تێدەکۆشی خەبات دەکەی

 بۆ بەرەوپێش بردنی بزاڤی ڕۆژنامەگەریی

 ئەوەی نەزانێ تۆ کێی...!

 یاخوا هەروا گێڵ و نەزان و گەمژە بێ و

 هیچ تێنەگە...

هەمیشە هەر کەڕ و اڵر بێ

 ڕۆژنامە و گۆڤارێک

 لە هەر کێویەکی دونیا

 دەرچوو بێ و شارەوە بێ

 تۆ چاوەکانت ڕادارن و

 کردوونت بە دووربین و

 دەم و دەست دەیاندۆزیتەوە 

 دەیانخەیتە ناو چوارچێوەی مێژوو

 من هەر چیت بۆ بنووسم

 هێشتاش کەمە



تۆ نیشتاممنی

١83

 تۆ ڕۆمانێکی بێ کۆتایی

 تۆ داستانێکی پڕاوپڕی

 لە کتێب و گۆڤار و ڕۆژنامەی کوردی

 شەو و ڕۆژ دەست بە کاری

 زۆر زرینگ و هۆشیاری

 هاوڕێی ڕۆژنامە و گۆڤاری

 هزرت وەکو کانیەک تژییە

 لە وشە بە تاڵ نابێ

 تۆ دەریایەکی لە وشە

 هەر بەردەوام دەرۆی و بێ کۆتایی

 شەو و ڕۆژت لێکگرێداوە

 یەک خوڵەیەک ناوەستی

 هەمیشە قەڵەم لە دەستی

 هەر دەنووسیت تا کۆتایی

 هیوادارم هەر بێوەی بی

 تەمەنت وەکو چیای سەفین

درێژ بی و تاهەتایێ .

         هانۆڤەر

٢٠١٦/٧/١٧        

 



خالید شەیدا

١84

 بۆ ستیڤان شەمزینی .....!!! 

هەموو ڕۆژان بە دیار ئازارەکانی

دەتڵێتەوە...

بەاڵم هەتا بڵێ مرۆڤێکی

زۆر ئارام و ساد و ساکار و خاکییە

دڵی لە لۆکە نەرمرتە

ورەی لە شاخ بەرزترە

ئەوە چەندەها ساڵە...

شیرپەنجە لە بەرۆکی نابێتەوە

ئەوە چەند ڕۆژیشە لە واڵتی غەریبی

لە ئەڵامنیا لە نەخۆشخانە

بێهۆش کەوتییە...

دوور لە کەس و کار و ماڵ و منداڵی

دوور لە سۆزی نیشتامنی

ئێمەش هەموو بە یەکەوە دوعای بۆ دەکەین

بەڵکو خوای مەزن...

شیفای بۆ بنێرێ بە یەکجاری ...

هانۆڤەر

٢٠١٧/٣/١٨  



تۆ نیشتاممنی

١8٥

* بۆ ماری كۆلڤین .....!!!

زه مانێ بوو چاوێكت له  ده ست دا

 ئیمرۆش بوویه  قوربانی

 له  پێناوی میلله تێكی بێ ئازادی

 ناوت چووه  ناو الپه رەی مێژوو

 بوویه  سیمبۆڵی ڕۆژنامه نووسان تاهه تایێ

 ناوت قه ت له  بیر ناكرێت

 وه كو شۆڕشگێرێكی زیندوو

 لە سەر زاران هەر دەمێنێ

* ئەم ژنە رۆژنامەنووسێکی ئەمەریکیە لە الیەن رژیمی سوریا چەند سالێک 

لەمەوبەر لە ساڵی ٢٠١٢/٢/٢٢ خەڵتانی خوێن کرا بووە شەهیدی ڕێگای ئازادی .

         هانۆڤەر

٢٩ /٢٠١٠/١٠        

  



خالید شەیدا

١86

 

بۆ ئایالن .....!!!

لە دوێنێوە کە تۆم بینی

ببوویە مانشیتی ڕۆژنامەکانی دونیا

وامزانی لە کەناری دەریا

لە ناو ملا ڕاکشاوی و یاری دەکەی

نەمزانی زۆر مخابن

دەریای نەفرەت مەرگی لێستاندی

لە دوێنێوە کە تۆم بینی

لە ڕاستە تۆ سام گرتوومی

هەموو گیانم لێ سڕ بووە

دەستم قەڵەمی لێ ون بووە

هەر چی بنووسم بۆ تۆ

تۆ لە مانە گەورەتری

لە ڕاستە تۆ هەر زۆر کەمە ...

هانۆڤەر

٢٠١٥/٩/٤



تۆ نیشتاممنی

١87

بۆ شیالن خان...!!!

ئەی پەریەکەی ئێزیدیخان

تۆ گوڵێک بووی

لێنەگەران ئەم بەهارە بپشکوی

وەک ڕەشەبا بە سەرتدا هەڵیان کرد و

هەڵیانوەڕاندی

هەزار حەیف و مخابن

بوویە قوربانی کەلتوری ناکەس بەچان

بە بێ گووناح خوێنیان ڕێشتی

تۆ مرۆڤێکی پاک و بێ گەرد بووی

بڕوا دەکەم تۆ ئێستا

پەپوولەیەکی لە ناو باغی بەهەشتی . 

         هانۆڤەر

٢٥ /٢٠١٥/٣



خالید شەیدا

١88

بیست و پێنج ساڵه ....!!! 

نه ك ته نیا گوێچكه كامنان

گیرفانیشامن پڕ بووه 

له  درۆیه کانی  به رپرسه  شاخداره كان

به س ته نیا له  شانزه ی سێ

هه ڵه بجه یان وه بیر دێ

هه ر چی به ڵێنیان هه یه  ده یبێژن

له به ر ده می مایكرۆفۆنه  سه رزله كان

به اڵم به ڵێنه كانیان

 له  پڕ له  چاوقوچانێكدا

وه كو بلقه كانی سه ر ئاو

له به ر چاوان ون ده بن...

               هانۆڤەر

٢٠١٣/٣/١٧   

 



تۆ نیشتاممنی

١8٩

بێدەنگ نابین !!!

خوێنی مرۆڤ زۆر بەنرخە

هەرگیز بە پارە بەراورد ناکرێ

هەر دڵۆپە خوێنەک لە جەستەمان برژێ

لێناگەرێن بە فیرۆبچێ

لەوەتی هەین خوێنامن دەرژێ

تاکو ئێستا ....

تەرەسێکم نەدیت لێامن بپرسێ

ئێمە میللەتێکی بێ خاوەنین

ئەوەی هەنوکە خۆی کردۆتە خاوەمنان

دزێکی زۆر نەقۆرایە ...

کۆمەڵێک دز دەوری داوە ...

مافیایەکە و تاکی نییە ...

هەموو واڵتی کردۆتە قەڵەمێک

لە سەر گیرفانی داناوە ...

ئەو کێخوایە خەڵکیش وەک کۆیلە دەوریداوە .

          هانۆڤەر

٢٠١٥/١٢/٢٠            

 



خالید شەیدا

١٩٠

بۆ ئەنگێال مێرکل .....!!!

 تۆ وا هێدی هێدی 

 سیام و ڕەزای خۆت ناشیرن دەکەی و کرد

 چونکە بە بەرچاوی دونیا 

 وا زوڵم و زۆرداری لە کورد دەکەن

کەچی تۆ ئاورێکت لە کورد نەدایەوە

 بە هیچ شێوەیەک پشتگیریت لێنەکرد

 تۆ وەکو بەرازێک چاوی خۆت قوچاند

 سەری خۆت شۆرکرد

 ئەگەر تورکیا سواریشتان بێت

 بڕوا ناکەم هیچ کەستان

 نوقەتان لە دەم دەربێ

 من پێشرت ناوم ڵێنای

 خاتوونەکەی ئەڵامنیا

 بەاڵم ئێستاکە پێت دەڵێم

 بڕۆ ونبە لەبەر چاوم

 هەی بەرەاڵ و بێحەیا.

     هانۆڤەر

٢/١٧/ ٢٠١٨



تۆ نیشتاممنی

١٩١

بەسە چیتر مەمگرێنە ...!!!

 فرمێسکم لە چاوان مەینە

 دڵم چیرت بەرگە ناگرێ

 پڕە لە خەمی ئەم سەردەمە

 ڕۆژانە خوێنی لێ دەتکێ

هەر وەکوو بێژینگ کون کونە .

  هانۆڤەر

٢٠١٥/۱۱/۲۰



خالید شەیدا

١٩٢

بەس ئەم جارە ....!!!

وەرە خەونم

ئەی بیبیلەی چاوەکانم

وەرە فرمێسکی چاوەکانت دەسڕم

کە لە دوای دابڕان هەڵتڕێشتوون

کچێ بڕوام پێ بکە

من لە دیدەن و خەندە و 

ماچی گەردەنت تێر نابم

دەوەرە زووکە وەرە 

دڵم مەشکێنە توخوا

با لێت زوێڕ نەبم

هەتا لە ژیاندا ماوم .

           هانۆڤەر

٩/٣٠ /٢٠١٥

        



تۆ نیشتاممنی

١٩3

 

پاپـــــــــــــــــــــــــــــــا ....!!!

هەی گێڵ هەی نەفام هەی قاڵتاغ

هەی شیاکەکەی ناو گوفەکان

هەی نەعڵەکەی 

ناو حەمامی ڤاتیکان

ئەگەر تۆزێک 

شەرەف و ئەخاڵق و ویژدانت هەبووایە

دەستت نەدەخستە ناو دەستی کەردۆگان

ڕسوا و نەفرەتت دەکرد

وەکو هەموو دیکتاتۆرەکانی جیهان

ئەوەی ماچت کرد

 سەری نەبوو

بەڵکو شەویاڵکی تیمساحێکی کرمی بوو

ئەوەی  ماچت کرد 

سەر نەبوو

پاشەڵی کەمتیارێکی گڕوو بوو

ئەوە  ماچت کرد

سەر نەبوو

بەڵکو سەری بەرازێکی تۆپی بوو

ئەوەی ماچت کرد

سەر نەبوو

بەڵکو پێاڵوی دڕاوی

 پێی کرێکارێکی ماندوو بوو

ئەوەی ماچت کرد 



خالید شەیدا

١٩4

سەر نەبوو

بەڵکو ناو گەڵی قەحپەیەکی 

بەڕەاڵی تورک بوو.

  هانۆڤەر

٢٠١٨/٢/٦ 



تۆ نیشتاممنی

١٩٥

        

بەفر ......!!!

دوێنێ بەفر

نەخۆش بوو سەرمای بوو بوو

هەموو گیانی داهێزرا بوو

لەشی وەکو چۆڵەکەی بەرباران دەلەرزی

هەاڵمەتی هەبوو

ئاو لە لووتی چک نەدەبوو

دوو لیفی ئەستورم پێدادا

کەچی لەشی هەر دەلەرزی و

هەر سەرمای بوو

~ ~ ~ ~ ~

ئیمرۆ بەیانی

بەفر لە خەو هەڵسا

چووە پێش ئاوێنە

دەم و چاوی خۆی بشوا

بینی سەری هەمووی سپی بووە

هەناسەیەکی ساردی هەڵکێشا و

قەهری زۆر خوارد

وتی : پیر نیم

خۆ من هێشتا هەر گەنجم

بۆچی سەرم سپی بووە

لە خەفەتان دەستی کرد بە گریان 

فرمێسکی لە چاوان ڕژا

منیش زۆر بەزەیم پێداهاتەوە



خالید شەیدا

١٩6

دەرسۆکێکم داپێ

فرمێسکی پێ لە چاوان بسڕی

کەچی لە سەری خۆی بەستا

تا قژە سپیەکەی پێداپۆشی.

 هانۆڤەر

٢٠١٦/١/٦



تۆ نیشتاممنی

١٩7

پەنابەر...!!!

من نیشتامنێک جێدەهێڵم

هەر لە وێش لە دایک بووم

کەچی تاکو ئێستاش

هاواڵتی منرە دووم

لە هەموو شتێک بێبەشم

دڵم چ  بەم نیشتامنە خۆش بێت

هەموویان هەراج و تااڵن کرد

هەر فەرخە فیرعەونێک دەبینی

بە سەروەتی ئەم نیشتامنە

الف و گەزاف لێدەدا

بوویتە ملیۆنێری ئەم سەردەمە

دەڕۆم و ئەم نیشتیامنە 

بۆ ئەوان جێدەهێڵم

ئەوانەی گەورەترین دزن

لەم واڵتە کاوڵبووە

نەک تەنیا ڕووخساریان

سیبەری تارمایەکەشیان

لەبەر چاوی خەڵک ناشیرین بووە

دەڕۆم و خۆ دەشزانم

ناگەمە جێگای مەبەست 

لەڕێگادا دەکەومە ناو دەریای ئیجە و دەخنکێم و

تەرمەکەشم دەبێتە خۆراکی قرشە چاوچنۆکەکان

کە هەرگیزا و هەرگیز تیر نابن



خالید شەیدا

١٩8

تاکو ئێستا بە هەزارا تەرمی ئەو گەنجە خیر لەخۆنەدیوانەیان 

هەرلووشیوە...

خۆ ئەگەر دەربازیش بم نەخنکێم

واڵتك دەمگرێتە خۆی

دەمبە پەناهەندە

غەریبی ئەوەندە برسییە

دەمکاتە پارووە نانێک و قووتم دەدا

یان بە یەکجاری ون دەبم

نە خۆم پێ دەدۆزرێتەوە

نە کەس دەتوانێت مبدۆزێتەوە .

         هانۆڤەر

٢٠١٥/٧/٢٧



تۆ نیشتاممنی

١٩٩

پیرەژنێکی سواڵکەر ....!!!   

 زۆری برسیبوو

 زگی لەبرسان هەڵدەکوشی

 لە ناوبازار الیدا الی نانەوایەک

 نانێکی لێ بدزی

 پیاوەکە چاوی لێ نەبوو

 نانێکی هەڵگرتوو خستییە

 ناو تورەگەکەی دەستی

 یەکێک لە نزیکەوە پێ وت

 ئەو نانەی دزیوتە داینێوە

 ئەویش وتی من لە برسانە دزیومە

 بەخوا گیرفانم بەتاڵە و

 یەک دیناری تیا نییە

 ئەی بۆچی لەم واڵتە وێرانەیمە

 کەسێ نییە بێتە گۆ

 بە ڕۆژی ڕۆناک بە تەنکەر 

 نەوت دەدزن...

 هەمووی یەک بە دوای یەک دەوەسنت

 دەرێی دیواری چینن

 کەس نازانێ بۆ کوێی دەیبەن

 بۆ کوێ دەچێ

 پارەکەشی دەچێتە گیرفانی کێ .

        هانۆڤەر 

١٠/١٨/ ٢٠١٧        



خالید شەیدا

٢٠٠

  

پێبکەنە....!!!

پێبکەنە با دونیاش لەگەڵتا پێبکەنێ

بەڵکو گریان لە داخا

ڕۆژێ لە ناوەڕاستی ماڵەکەیا

پەتێ بەخاتە ملی و خۆی هەڵواسێ

تا پێت دەکرێ پێبکەنە

ئێمەش لەگەڵتا پێدەکەنین

تا خەمەکانی دوێنێ و پێرێ خواردومانە

هەموومان بە تەواوی لە بیر بچێ

پێبکەنە ، پێکەنین دەرمانە بۆ لەش

گەر ڕۆژێک پێنەکەنی

ئەو ڕۆژەت لە کیس دەچێ

پێبکەنە هەتا دونیا ماوە

دەنا ڕەنگ و ڕووخساری گەنجیت نامێنێ

تووشی دەردە پیری دەبێ .

         هانۆڤەر

٢٠١٥/١٢/٦        

   



تۆ نیشتاممنی

٢٠١

په یكه ر....!!!
    

له  پایته ختی شاره 

له  كوچه  و كۆاڵن و سه رجاده  و مزگه ت و دیوه خانه 

كه سێ نییه  بێته  گۆ

بڵێ ئه ی ده سته اڵت

ئه گه ر ده ستی ڕە ش و چه په ڵی تاوانی ئێوه  نه بێ

ئه دی بۆچی الریتان هه یه

له  دانانی په یكه ری

ئه م شه هیده  شۆڕشگێرە و قاره مانه .

               هانۆڤەر

٢٠١١/٣/٢٤              



خالید شەیدا

٢٠٢

تا سێبه ری ئه وان مابێ ....!!!

دره خته كان قه د شین نابن و به ری ناگرن

تا ئه وان هه وری ئاسامن بن

ئه م واڵته  هه ر تاریكه  و

خۆری قەت لێ ده رناكه وێ

تا ئه وان خاوه نی ئه م خاكه  بن

ئه م واڵته  هه ر وێران و وێڕان ده بیت   

چاره نووسی قەت دیار نابێ .

هانۆڤەر

٢٠١١/١٠/١٠



تۆ نیشتاممنی

٢٠3

 

تا چاو کز دەبێت لە دیتنی تۆ...!!!

تا دڵ پڕ دەبێت لە هەنسکی تۆ

من هەرگیزا و هەرگیز ناژیم بە بێ تۆ

ئەوە چەند ساڵە لە من دووری تۆ

جەرگ و هەناوم پڕ بووە لە سۆ

دەست هەڵناگرم لە بااڵکەی تۆ

ئەگەر مردیشم هەر بۆ منی تۆ

سوورە گوڵەکەی باغەکەی هەڵشۆ

بۆنت خۆشرتە لە گوڵی هێرۆ

دڵم دەکەمە قیبلە و نیگای تۆ

تا هەمیشە ببێتە جێی حەشارگەی تۆ .

          هانۆڤەر

٢٠١٨/٤/٢٣



خالید شەیدا

٢٠4

پەیامێک......!!!

دوێنێ شەو...

لە شیرینی خەو بووم

زەردەشتم لە خەو بینی

جلوبەرگێکی سپی پۆشیبوو

لە ناو باغێک....

لەسەر کورسیەکی سپی دانیشتبوو

قەڵەمێكی سپی لە دەست بوو

بە ڕەنگێکی سپی لە سەر 

پارچە پەڕۆکێکی ڕەش

شعیرێکی تازەی دەنووسی

کە لێ نیزیک بوومەوە

هەواڵم پرسی.....

پێ وتم ئەم پەیامەم بگەێینە

نامەوێ چیرت یادم بکرێ

ئیمرۆ یادم دەکرێ

ڕۆژێکی تر بەیانی زوو لە بیر دەکرێ

با ئەوانەی خوێنی منیان ڕێشت

منیان خەڵتانی خوێن کرد

با نەهێڵن چیرت

بە ئازادانە بگەڕین

با بیاندنە دادگا و



تۆ نیشتاممنی

٢٠٥

با بکڕێتە ملیان

پەتی یاسا ...

هانۆڤەر

٢٠١٥/٥/٤



خالید شەیدا

٢٠6

چاوه كانت ....!!!
   

وه كو گوڵێك… 

ده میان بۆ ماچی خۆره تاو كردۆته وه 

زۆر له  مێژه  برینێكی كۆنت

له  جه سته  دایه …

ئه و برینه ش به  ئاسانی سارێژ نابێت

چونكه  تێنووی ئازادیه …

تا هه ور به ری ئاسامنی گرتبێ

خۆری ئازادی…

له  واڵتی ئێمه  هه ڵنایێ

ده بێت چاوه كانت وه كو ئه و گوڵه 

هه ر چاوه ڕێی تیشكی ئازادی و

ماچی ده می خۆره تاو بێ …

           هەولێر

٢٠٠٨/١/١٠           

 



تۆ نیشتاممنی

٢٠7

                                          

چاوه ڕێتم ....!!!

 هه تا ده مرم چاوه ڕێتم

نامه وێ له  سۆزی تۆ بێبه شبم

ئه گه ر نه شگه ڕایته وه 

ئه و ڕێبازه ی تۆ گرتووته  زۆر پیرۆزه 

منیش هه مان ڕێبازی تۆ ده گرم

له  ترس و تۆقاندن باكم نییه 

ئه گه ر له  پێناویشیدا مبرم .

        هانۆڤەر

٢٠١١/٥/٢٩

 



خالید شەیدا

٢٠8

جەژنی نەورۆز ....!!!

جەژنی نەوڕۆزیش لە تۆ پیرۆز بێت 

وەک گوڵی نێرگز لە دوور بۆنی بێت 

با خەمی دونیا لە دڵ دەربکەین 

نەورۆزی کوردی سەرفراز بکەن

ئاگری نەورۆز بە خوێن جۆش بدەین

تا دوژمنامنان چاویان کوێر ببێ و

هەتا ڕوورەش بن ...

          هانۆڤەر

۲۰۱۸ /۳/۲۰            

 



تۆ نیشتاممنی

٢٠٩

حەیفە بۆ ئەم میللەتە ...!!!
                                  

زۆری بە جارێ بوویتە گەمژە

بوویتە کۆیلە ...

هەر چییەک ڕووبدا

نایێنە گۆ...

کەسیش نوقەی لە دەم دەرنایێ

ڕۆژانە تاوان دەکرێ

جادەکان بە خوێن سوور دەکرێن

بە ڕۆژی ڕوناک

تاوانباران لەبەر چاوان ون دەبن

 یاسا کەی لە واڵتی ئێمە

 سەروەرە و ڕێزی لێ دەگرن

 تاکو ئێستا نەمبینیوە

 بکوژێک لە سەر تاوان

 دادگای بکرێ و تۆڵەی لێ بسێنن .

         هانۆڤەر 

٢٠١٧/٩/٢٠



خالید شەیدا

٢١٠

چاوی غوربەت....!!!

چاوی غوربه ت زۆر ده مێكه 

مه یڵی گریانی هه یه 

گه ر دڵم یه ك تۆزقاڵ خۆش نه بێ

ئیرت خه نده م بۆ چییه 

بۆ نیشتامنێك ده گریێم

ئیمرۆ پڕی كۆیله یه 

تا ئه م دزانه  ڕێبه ر بن

نیشتامنم وێرانه یه 

قوڕبه سه ری ئه م میلله ته ی

هیوای به م ژیانه  خۆشه 

خه ڵك به  كۆڵه مه رگی ده ژی

ئه وانیش ژیانیان شاهانه یه  .

                هانۆڤەر

٩/٢/ ٢٠١١         

 



تۆ نیشتاممنی

٢١١

چیمان هەبوو ....!!!

چیامن هەبوو

چیامن نەبوو

لە چیامن کەمبوو

ئەو شۆڕشە کوردیەی

ساڵی ١٩٧٤ بە یەک تڕ و فسی 

فسۆس پالەوان لە ناو چوو

ناوەکەیان گۆڕی بۆ ئاش بە تاڵ و

چووە ناو الپەرەی مێژوو .

        هانۆڤەر

٢٠١٤/٤/٢٢        

 



خالید شەیدا

٢١٢

                    

چۆڵه كه ....!! !
   

ئه ی چۆڵه كه ی ئاقاری

بۆ وا له  من ده ڕوانی

خۆ منیش وه ك تۆ غه ریبم

له  نیشتامنم دوورم

هه ر كاتێ بیری ده كه م

فرمێسكی بۆ ده ڕێژم

حه ز ده كه م وه ك تۆ بفڕم

ئه و ناوه  به  جێبێڵم

بڕۆمه وه  بۆ نیشتامن

مه فته نی باو و باپیرمان.

              هانۆڤەر

٢٠١٦/١٢/٢٦



تۆ نیشتاممنی

٢١3

چاوەڕوانی ....!!!

هەژده ساڵه تۆ لێم ونی و

دڵم بێ تۆ ئۆقره ناگرێ

هەر کەئابەی دووری تۆیه

به هەزاران کراسی بێزاریم دادڕی

دەپێم بڵێ...

گەرووی کامه ئۆقیانووسێ کپی کردی

بەرزی تەالری کام شارێ هێزی عیشقی له بیر بردی

له کەناری چ دەریایەک پشووت داوه

زولفی تاتات لەپەنجەی کێ وەریناوه 

هەر تۆ نەبووی پێت دەگووتم 

یەک چرکەیەک له تۆ دوور بم 

دوا هەناسەی ژینم دەبێ ..!!

ئەی نەت دەگووت…

گەر بێ تۆ بم   ...

هیواکانم نەزۆک دەبن و 

خەندەی لێوم هەتیوو دەبێ 

له بیرت چوو پێت دەگووتم

لەگەڵ یەکا ئاوێتەین و

گوایه دڵامن به نیوه بوو

دەتگووت تەنها جمک نین و

به یەکەوە نەنووساوین

دەنا یەک کەس و دوو ناووین 

پێت دەگووتم تۆ دیار نەبی 



خالید شەیدا

٢١4

کوێراییم دێ   

من واته تۆ، تۆش واتای من دەگەیەنێ

گوایه چاوم بیناییت بوو 

دەتگووت ئەگەر تۆ لێم مبری

جەستەی منیش مۆمیا دەبێ

گوایه ڕووحامن به نیوه بوو

ئەی چیت لێ هات… 

بۆ دیار نەمای…

بووی به پێکی چ دەست پیسێ

بێ ڕەحامنه دەتخواتەوە

بێهۆش کەوتی…

هەستی عیشقی کوردایەتیت

له سفرەوە دەشواتەوە

ده وەرەوە ئەگەر ماوی

من پێوەری خۆشەویستیم

دیسان سفر دەکەمەوە

خەتای تۆش بێت...

 لێت خۆش دەبم...

 بەس ئەم جاره بۆم وەرەوە

 زۆر دەترسم...

 تۆش یەکێک بیت...

 لەو هەژده کچه فرۆرشاوانەی

 ساڵی ئەنفال … 

 ئەگەر وابێ…  

 دڵنیابە ناتبینمەوە...

 گەر به تەمای ، سەرکردەی کورد 



تۆ نیشتاممنی

٢١٥

 لە پێناوتان خۆیان بکەن

 وێڵ وعەوداڵ…؟

 واخەریکی گەندەڵینه و مەی دەنۆشن

 قیڕووسییا لەو هەژدەیه و گەر زیاترو ،

 کوردستانیشامن نەفرۆشن... !!

                                            هانۆڤەر

٢٠٠٦/٤/٢٢                           



خالید شەیدا

٢١6

بۆ ئۆردۆگان .....!!!

هەی ڕوو ڕەشی قۆچ هاتی

تۆ ڕێزی قورعانت نەگرت

میللەتێکت ئاوارە کرد 

مبری چاکرتە لە ژین

هەی گەمبۆری چکمە شین .

                هانۆڤەر

٢٠١٧/١٠/١٦

    



تۆ نیشتاممنی

٢١7

بۆ ئەنگێال مێرکل ....!!!

تۆش بە پێکێکی شەرابەوە

فرمێسکی چاوی دایکانت سڕیەوە

ئاوارەکانت لە باوەش گرت

هەزار جاران ئافەرین

تۆ بەختەوەری لە ژین

ئەی شاژنەکەی بەرلین .

هانۆڤەر

٢٠١٧/٥/٢٤ 

         



خالید شەیدا

٢١8

 

چاوی چاوانم .......!!!

چاوی چاوانم چاوی چاوانی تۆی دەوێ

وەرە ڕووحی شیرینم

با یەکجار بتکەم بە بوکی شەوێ

نازت دەکێشم هەتاکو ئەو ڕۆژەی دەمرم

هەرگیز بێبەشت ناکەم

لە ماچەکەی ناو دەمم .

       هانۆڤەر

٢٠١٨/٩/١٥             



تۆ نیشتاممنی

٢١٩

حه زم لێیه ....!!! 

 حه زم لێیه دڵم لێیه  

حه زم له  قوزی  بێ ده رپێ و

حه زم له  مه مكی بێ ستیان و

قیت و خرو و نه رم و نۆڵ   و

سمتی خرو و توندوتۆڵە

  حه زم له  ماچی به یانیان و

گانی درەنگانی شه وانه

  حه زم له  كچی سه ر كانییه

چونكە بۆ ماچ زۆر تێنییە

حه زم له  كچی بااڵبه رزه  و

  باریكه له  و ناو قه د ته نگه

حه زم له  كچی سه ر جاده یه  

له  ڕۆیشنت زۆر به  ڵه نجه یه 

  حه زم له  كچێكی دۆمه

 چونكه  ڕە شتاڵه یه  وه كو خۆمه

 حه زم له  كچی ئه ملۆده یه

 چونكه  ته نوره كه  كورته  له  سه ر چۆكه

حه زم له  كچی سه ره ڕێیه

 ماچی شیرینه  وه ك ترێیه

حه زم لێیه 

حه زم زۆر له  ترێیه 



خالید شەیدا

٢٢٠

حه زم له  مۆز و خۆخ و هه رمێیه

 حه زم له  ماچی كوڵمه ی خه جێیه .

         هانۆڤەر

٢٠١٥/١/١٤        

  

   



تۆ نیشتاممنی

٢٢١

چه وساوه كان ....!!!

هه ر كاتێ ڕژانه  سه ر شه قام

 چاونه ترس و جه ربه زه  بن

 له  هیچ شتێك سڵ نه كه ن

 به رد باوێژن بۆ ئه وانه ی

 پیاوكوژ و تاوانباریان داڵده داوه...

 یاسایان پێشێل كردوه  

 به  ڕۆژی ڕۆناك

 سامانی میلله ت به  هه ده ر ده ده ن و ده دزن

 واڵتیان له  سه ر خۆیان تاپۆ كردوه 

 كردویانه  به  پارووه  نانێك

 ته نیا بۆ خۆیان و كاسه ڵێسان

 تا پێتان ده كرێ ڕسوایانكه ن

 وه كو هه موو دیكتاتۆره  خوێن ڕێژە كان…

         هانۆڤەر

٢٠١١/٢/٢٧      

 



خالید شەیدا

٢٢٢

خۆزگه ....!!!

خۆزگه  ئه م ڕۆژە م دیبا

هه تاكو نه مردومه 

ئێمه ش بالوێزخانه مان هه بایه 

له  هه موو واڵتێكا

له  باره گای واڵته یه كگرتووه كانیش

ئااڵكه مان شەكاوه  با

ئه وسا دوژمنان

به  بێ خه فه ت كوێر ده بوون

كاتێ ئه و ڕۆژە یان دیبا .

          هانۆڤەر

٢٠١٥/١/١٩        

  



تۆ نیشتاممنی

٢٢3

خه جێ ....!!!

١- عاشق بوو له  سیپانێ

 له  پێناوی خۆشه ویستی سه ری نایه وه 

 هه ر له وێ ماڵئاوایی كرد

 له  دونیای فانی

بووه  چیرۆكێکی خۆشه ویستی

 له  ناو كورده واری

 ٢- خه جێ

شێره  ژنه كه ی قه ال و مناره 

 شۆڕشگێر بوو ژنه  شه هید بوو

 داخ له  دڵ بوو

 چقلی چاوی دوژمنان بوو

 به عسی به زێن بوو

 پێشه نگی ڕاپه رین بوو

 له  ڕاپه رین له  سه نگه ر بوو

 تا دوا دڵۆپێ خوێن كۆڵینه دا

 تا شه هید بوو…

           هانۆڤەر

٢٠١٥/٣/١٢                                             



خالید شەیدا

٢٢4

  

خرنووک ....!!!

نازانم بۆ...

زیاد لەو هەموو جێیە

لەم دەشتە چۆڵ و  هۆڵە

سەرم هەڵدا...

بێ باران و وشکەاڵنە

چاوەڕێی دلۆپەکانی بارانم

قورگی وشک بووم و تێنوەتیم تەرکا

ئەوە ئەم وەرزەش هەر تێپەری 

هەر وشکەاڵن و بێ بارانە

ئەو بارانەی من دەمەوێ

نازانم کەی دەبارێ

تا ئازار لە جەستەمان

 کەم کاتەوە و

خەم و خەفەت

 لە دەڕوومنان بشواتەوە و

شادی بۆ خەڵک بێنێ .

         هانۆڤەر

٢٠١٥/٤/٢٥        

   



تۆ نیشتاممنی

٢٢٥

خه یاڵه كانی سه رۆك ....!!!

چی ده ڵێن بڵێن 

به الی منه وه  هیچ گرینگ نییه

با هه ر تاكڕە و بم

با هه ر من دز بم 

با هه ر گه نده ڵ بم

گه ر واڵتیش هه مووی قووت بده م

قه ت تێریش نابم

ئه و كورسییه ی له  ژێریشمه 

زۆر توند گرتوومه  و قه ت به ریناده م

دوای خۆشم به  جێده هێڵم بۆ كوڕە كانم .

          هانۆڤەر

٢٠١٧/٧/٢٥



خالید شەیدا

٢٢6

خه مه كانی غوربه ت ..!!!

 ١ - له  بیرمه ڕۆژێك دایكم پێ وتم 

كوڕم له  ماڵ دوورمه كه  وه  

غوربه ت زامێكی غەدارە

هه موو چرکەیێ هەر بەژان

 لە ناخت دایە نیشتامن 

ڕۆژێك دێ دێته وه  ئێره 

دەبینی خاك دوڕ و زێره 

٭٭٭٭٭٭٭٭

٢ - نیشتامنم برینداره 

قه ڵ و داڵ هاتنە ئەم شارە

ئای چۆن گەمارۆیان داوە

چوار گورگن ده میان تێناوه

لە نێو خۆشدا شەڕ دەکۆشن 

چۆنیان بوێ دەیفرۆشن

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

٣ - له وه تی من نیشتامنم جێهێشتووه 

 هەر نەزیفە و هەر خوێنی لێ ڕۆیشتووە

کانی چاوی کز کردوە

ئاپۆرەشیان خێل کردوە

ئەو ، ڕەش بە سپی دەبینی

هەر نەبڕایەوە ئەم ئاشە

خەڵکیان چۆن کردوە چەواشە

وا شێواوە ، کاتی تاک

لەبەر ئاوێنە لە پرسا



تۆ نیشتاممنی

٢٢7

خۆی دەبینێ ..

نەک هەر تەنیا ، تا زەندەقی

لە سێبەری خۆشی دەچێ.

چۆن دێتە لەرزین لە ترسا

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

نیشتامنم وەک مناڵێکی ساوایە

بە دەست کێوە

هەناوی پڕ بەکرتیایە

نازانم بۆ...

بەکرتیا بۆچی فێر نابێ

شیرە خۆرەیە تێر نابێ

خوایە لە کوێ

حەکیمێ بێ لەم دونیایە

بە هەتوانێ

بنبڕکە ئەم بەکرتیایە .

        هانۆڤەر

٢٠١٤/٤/١١       

 



خالید شەیدا

٢٢8

دڵم كیشوه ری خه مانه ....!! !

 واڵتێكه  بێ سنوره 

هەڵۆیەکان هه ر كێ بیه وێ وه كو داڵ و

 چڕنووكی لێگیر ده كا

 هه ر چییه كی چه نگ كه وێ فتی ده كا

ده فته رێكه  پڕی شیعر و په خشانه 

 دڵم ئاوێنه ی ڕۆژگاره 

 دڵم نه رمه  وه ك ئاوریشمه و  فیستانه  

 دڵم باغ و بێستانه 

 دڵم كانی ناو مێرگانه 

 دڵم به رگه ی هه موو شتێك ده گرێت

 زۆر گه وره یه و فراوانه  

 هه ر وه كو ڕووباری سیروانه 

 هه ندێ جاریش یاخی ده بێت

 سه ر شێتانه به  هیچ كه سێ داناكه سێ 

 ڕكه  ده گرێت و ده غه زریت

 وه كو منداڵێكی چه توون وایه

 ژیر نابێته وه  به  سانایی

 هه تا تێر نه گریێ و

 فرمێسك له  چاوی هه ڵنه ڕێژێ

 جا هێدی هێدی ده بێته وه 

 مرۆڤه  ئاسیایه كه ی جاران و

 پڕ به  ده نگی پێده كه نێ 

 خه ڵكیش واده زانن شێته 



تۆ نیشتاممنی

٢٢٩

 منداڵیش له  كۆاڵنان به  کوچکە به ردان دوای ده كه ون

 كاتێ كه  قسه ش ده كات

 كه س نییه  شان له  شانی بدا له  زیره كی

 هه موو كه س ئیره ی پێ ده با

 بیر و هزری هه ر له  فه یله سوف ده چێ

 هه گبه كانی له  جیاتی پاره 

پڕن له  خه می میلله تی …

          هانۆڤەر

٢٠١٤/٣/١٧      

 



خالید شەیدا

٢3٠

باران...!!!
دەی ببارە .. ببارە

بەالم .. نم نم

نەکا دەنگی گریانەکانم...

لەبەر دەنگی هەورەتریشە و گرمە گرمی هاتنتا،

لە پێس چاوان ون بن...

ببارە بێوەچان ...

تا بڕوا بکەم کە تەنیا نیم و

تۆش لە من تەنیاتری و دڵتەنگرتی ،

بەاڵم چاک بیزانە

دڵتەنگی تۆ...

لە کوێ و دڵتەنگی من لە کوێ

جیاوازی ئاسامن و ڕێسامنە ...

          هانۆڤەر

٢٠٢١/٢/٢٨          

    



تۆ نیشتاممنی

٢3١

خەم .....!!!
من و خەم لەگەڵ یەکرت

قەد هەڵناکەین

ساڵێ دووانزە مانگ هەر شەڕ دەکەین

ڕۆژ نییە بۆڵە بۆڵی لێ هەڵنەستێ

ڕۆژ نییە من توڕە و بێزار نەکا

 هەر ڕۆژێک پڕی دڵم

خەفەتێکی تازە نەکا

ڕۆژ نییە بەرۆکی نەگرم و

دەستی نەخەمە هەوکێ

ڕۆژێک نەبوو تەبابین و

وەکوو هاوڕێ دابنیشین

ڕۆژ نییە من گڵەیم ڵێ نەبێ

خۆزگەم دەخواست ماڵەکەم بۆ جبهێڵێ

ڕۆژێک بڕیاری دا بڕوا

کەچی هەر ماوە و نەرۆیی

وەکوو شێتێکی لێ هاتبوو

ڕۆژ لە دوای ڕۆژ هارتر دەبوو

ڕۆژی گووتی ئەوە بە یەکجاری دەرۆم

کە بیستم زۆر دڵ خۆش بووم ،

کەچی هێشتا لە ناو ماڵەکەدا بوو

فەرتەنەیەکە نایەوە

خۆی وەکو بۆمبا تەقاندەوە

خەمی دونیایی لە من کۆکردەوە …

هانۆڤەر

٢٠١٧/١٢/٨   



خالید شەیدا

٢3٢

خۆزگە مرۆڤیش باڵندەیەک دەبوو ....!!!

نە پێویستی بە جلێک دەبوو لە بەریان بکە

نە پێویستی بە پێاڵو دەبوو لە پێیان بکە

نە خەمی دونیا هەڵگرێ بیکاتە کۆڵی

نە پێویستی پێ بوو خواردن بۆ خۆی ئامادە بکە

نە پێویستی بە پارە دەبوو بۆ بژێوی ژیان 

نە ئەوەندە هیاڵک و ماندووش دەبوو 

وەک زەحمەتکێشان

تەنیا دوو باڵی هەبوو

بە ئارەزووی خۆی 

بفڕێ لە ئاسامن …  

            هانۆڤەر

٢٠١٨/٣/٤        

 



تۆ نیشتاممنی

٢33

دیموكراسی ....!!!

تۆ چه ند جوانی

هه میشه  له  سه ر زارانی

تۆ ئاشتیت خۆش ده وێ و

دۆستی ئاشتیخوازانی

تا ئێستا نه مزانییه 

به  چه ك داكۆكیت لێ بكرێ

مه گه ر ته نیا دوێنێ شه وێ

ئه و په رله مانتاره ی خۆی گه وجاند

دیموکراسی ئەتککرد

لە شارەکەی سلێامنی ...

          هانۆڤەر

٢٠١٤/٤/٢٠        

  



خالید شەیدا

٢34

دوو بولبول .....!!!

دوو بولبولی بچكۆڵه  و جوان

بوونه  هاوڕێی یەکرتی له  ناو باغان

هه ر دووكیان له  ناو عه شق توانه وه 

وه كوو الوالوه  تێكئااڵن

بوونه  په روانه و له  ناخه وه  سووتان 

فڕین و ده سووڕانه وه  له  ئاسامن

دوای ئه وه  زۆر هیاڵك و ماندوو بوون

هاتن له  سه ر ترۆپكی چیاێك هه ڵنیشنت

یه كسه ر ئامێزیان له  یه كرت كرد و

ده ستیان كرد به  ماچ و مووچ 

یه كێكیان له  خۆشیانه  مرد

ئه وەکەیرتیان ڕه شیپۆشی

به  گوڕ گریا و شینی بۆ كرد .

         هانۆڤه ر

٢٠١١/٦/٢٠     



تۆ نیشتاممنی

٢3٥

         

 

ده مامكه  ڕه شه كان ....!!!

ده نگیان له  هه ر كوێ بێت

نارساون...

 خه ڵكی یه ك گوند و یه ك شارن

 هه موویان له  یه ك شوێن كۆده بنه وه 

خاوه نی كۆشك و ته الرن

 میلله ت له  ده ستیان بێزاره 

 هه موو ڕۆژێ وه كوو شه یتان

 نه فره ت ده كرێن

 ده ست له  هه موو شتێك وه رده ده ن

 بوونه ته  گۆڕهەڵکەنە 

 له  كوێ بۆنی نه وتی لێ بێ

 له وێ بارگه ی خۆیان هه ڵ ده ده ن

 سینگی زه وی هه ڵ ده دڕن

 یه ك تۆزقاڵ زه میریان نییه 

 دڵیان ڕە ش بووه  وه كو قیر

 زگیان ناسوتێ به  فه قیر

 كه س نییه  نه یان ناسێ

 بۆیه  ڕووی خۆیان پۆشیوه

 ده مامكیان داوه  

 كه سیش چه هره یانی ناوێت

 ڕوویان ڕە ش بووه  وه ك قه تران

نه وت ده نێرن بۆ هەندەران



خالید شەیدا

٢36

 ده یفرۆشن به  هه رزان

 پاره كه ش ده چێته  گیرفانی به رپرسه كان

 هه موو كه س لێیان بێزاره 

 ڕۆژێك ده رده كرێن له م شاره 

 زوڵم ناخۆشه  به ری تاڵه 

 ده بێت ببنه  عیربەت

 بۆ ئه م جاره

 نەفرەت بکرێن لەم شارە

 دەبن بە پەندی زەمانە …

هانۆڤەر

٢٠١٦/٤/١٦



تۆ نیشتاممنی

٢37

                                  

  

داعشی ....!!!

ده ستیان هه ر وه كو ته وره

 هه ناویان پڕە  له  مۆرانه 

 زۆر پیس و ئاوه گرن

به  هه موو ئاوی دونیا بییانشۆرن پاک نابنەوە 

سه ره تانن تاعونن

مرۆڤی له  هه ر كوێ بگرن سه ری گۆشاوگۆش ده بڕن

سه رپۆشیان بەسەر خەڵک سەپاندوە هەر وەکو ئیسالم

 ئه وه ی ئیسالم پێشان ده یكرد

ئه وانیش وا دووباره ی ده كه نه وه

سه ری یه ك قاپ و مه نجه ڵن

له  یه ك كانی هه ڵقواڵون

زۆربه یان له  بیابانه كان هاتوون

بێ پێاڵو بێ كه وش و پێ په تی

ده ڵێی كوڕی یه ك گه ڕەكن

ڕیشیان درێژە  پڕی ئه سپێ

كه  ده تۆپن

بۆنی له شیان لە کەلەشی  كه ری تۆپی ده چێ

شمشێری ده ستیان پان و درێژە وه ك هه سان

ده ست له  كه س ناپارێزن

ئه وه ی بیگرن

چ بچووك بێت چ گه وره  

چ منداڵ بێت یاخود پیر



خالید شەیدا

٢38

سه ری گۆشاوگۆش ده بڕن

ئه من دوعایه كی ده كه م

ئێوه  هه مووی بڵێن ئامین

خوا بیانسڕێته وه 

له  ناو فه رهه نگی ئه م دونیایە .   

هانۆڤەر

٢٠١٥/١/٣ 



تۆ نیشتاممنی

٢3٩

دڵەکەم ....!!!
دڵەکەم دەکەم بە دوو لەت

لەتێکی بۆ خۆم

لەتێکی بۆ تۆ

ئەگەر بەشیشی نەکردی

من هیچم ناوێ

لەتەکەی خۆشم دەدەم بە تۆ

با من هەر مەغدور بم

تا تۆ دڵت ڵیم نەڕەنجێ

هەی چاوەکەی چاوم .

          هانۆڤەر

١٢/٣١/ ٢٠١٥        

  



خالید شەیدا

٢4٠

ڕازی ده روونێك ....!!!

به  زگی برسی و هه ناسه  ساردی

هیچ گه مل نه دی وه كو كورد ماندی

ڕە نجی چه ند ساڵامن به  خۆرایی چوو

نه مامی ژینامن له  ناو ئاو ون بوو

كریكار و ڕە نجبه ر و پاڵه 

هه میشه  ژیانیان هه ر تاڵه 

ده بێ كه ی ئێمه ش وه ك گه الن

ببین به  خاوه نی خۆمان

هه تاكه ی چاوه ڕوانكه ین

تا ئااڵكه ی خۆمان هه ڵكه ین

ئێمه ش ئااڵمان به رز بێ

با لێدا و بێ و بچێ.

        هانۆڤەر

٢٠١٤/٧/١٦          



تۆ نیشتاممنی

٢4١

   

ڕه ش و برشن وه كو قه تران ....!!!

 هه ناویان پیس و بۆگه نه  و پڕی كرمه  داعش

 بۆنی له شیان له  كه لەشی سه گی تۆپی ده چێ

 ڕیشی درێژی چڵكنیان پڕە له  قرێژ و ئه سپێ

 بێ ویژدان و بێ مروه تن

ته نیا ده زانن مرۆڤ بكوژن

 ئێمه ی كورد هه رگیزا و هه رگیز

 ناترسێن له  هێرش و په اڵماری داعش

 نیشتاممنان خۆش ده وێ

 ده یپارێزین به  دڵ و به گیان

 له  پێناوی خه بات ده كه ین تا مان و نه مان

 داعش حه دی نییه  ده ستبه ری بۆ خاكامن

 ئه گینا له  بنڕا ده ستی ده بڕین و

ده یانکەینە  په ند و عیربەت بۆ هه موو جیهان...

        هانۆڤەر

٢٠١٤/٨/٩        

 



خالید شەیدا

٢4٢

سێ و هەنار و هەرمێ...!!!

نابێ ئەم کچەم لە دەست دەربچێ

بۆسەم داناوە بۆی لە پێش مەکتەبێ

هەر وەکو ئاسک نەمدی تێپەری

ئەگەر ئەم جارە بێرەدا ڕەتبێ

هەرگیز ناهێڵم لە دەستم دەرچێ

هەر ماچی دەکەم گەر بە خورتیش بێ

تا کەف و کۆڵی دڵم داکەوێ

چاوەڕێی نەکەم هەر لێرە و لەوێ ...

        هانۆڤەر

٢٠١٨/٦/٥        

 



تۆ نیشتاممنی

٢43

هەولێر .....!!!

هەولێر ئەو کاتەی هەولێر بوو

پیاوەکانی زۆر چاالک و عەجید و دلێر بوون

چاو نەترس و بوێر بوون

بەرامبەر دوژمن وەکو شێر بوون

بەرانەکێنێ ئێستا...

ئەگەر لێ بڕۆنن...

هەولێرەکەی جاران نەماوە

خۆزگەم بە کاتی ڕابوردو

کە نوورسایە لە مێژوو

هەولێرم هۆاڵکۆ بەزێن بوو

بەاڵم بەداخەوە هەنوکە...

خەڵکەکەی زۆر ترسنۆکە

زرا و زەندەق و هەترەیان چووە

لە دەستەاڵتێک  

کە تۆتالیتار و گەندەڵە ...

          هانۆڤەر

٢٠١٨/٥/٢٦ 

        



خالید شەیدا

٢44

 

لە بیرتە ....!!!

لە بیرتە کە منداڵ بووین

ماڵامن لە یەک جادە و یەک کۆاڵن بوو

هەر کاتێ بەیکەوە یاریامن دەکرد

خۆم بە بسکتا هەڵدەواسی وەک جۆالنە 

تۆش دەتکردە هەرا

پێت دەگووتم 

تکایە چیرت وا مەکە وازبێنە

با کۆتری سپی ئاشتی

لە ناو دڵم هەڵنەفڕی

تا ئەبەد جارێکی تر نەهێتەوە،

نەیبینمەوە...

            هەولێر

٢٠١٨/٩/١٩        

  



تۆ نیشتاممنی

٢4٥

ئیمرۆ ....!!!

ئیمرۆ به یانی زوو 

هێشتا ڕۆژ له  خه و هه ڵنه ستا بوو

سەرێكم دا له  باغی ئازادی

دارەکان هەمووی  مات و كز و بێده نگ بوون

فرمێسكیان له  چاوان قه تیس مابوو

 لێم پرسین وتم :

چی قەوماوە...

گووتیان جوانرتین گوڵامن

ئیمرۆ قرتاوە و هەڵوەڕاوە . ..

            هانۆڤەر

٤/١٥/ ٢٠١١            

  



خالید شەیدا

٢46

        

خوێندكارم ....!!!
 مناڵێكی  خوێندكارم

هه میشه   ئاگادارم

هەموو  جارێ  خۆم  دەشۆم

خاوێنی  به سوودە  بۆم

خەریكی  ئەركم  دەبم

بەڕەوشت و ئەدەبم

ماڵامن دوورە ، ئامانه

زوو  وەرە درەنگامنه

مببه  بۆ  قوتابخانه

منی  خرپن و  مناڵ

هەركه  گەڕامەوە  ماڵ

ڕاهێنان و وانەی  خۆش

بەجێ  دێنم  زۆر  بەجۆش

كه  لە یاریش  دێمەوە

هەندێ  دەحەسێمەوە

شەو  درەنگ بوو  دەخەوم

هەتا زوو بەخۆكەوم

بەیانی  پێش  تیشكی تاو

بەرەو  النه  نێم  هەنگاو

النەم  قوتابخانەیە

چرای  ژینه  بێوەیه .

             هەولێر

١٩٨٢/٣/١٥



تۆ نیشتاممنی

٢47

        

 درۆیه  ده مامكداره كان ....!!!

 کچێکی هه رزه کار

 دانشتووی ئه ودیوی کۆاڵنی فڕنیه که 

 دڵی پڕ بوو له  عه شق

 ته نیا له به ر تامی یه ک ماچ

 سه ریان هه ر وه کو پاساری هه ڵپاچی ...

٭٭٭٭٭٭

 ئه و داره  سێوه ی له  ناوه ندی شار بوو

 هێشتا سێوه کانی نه گه یشت بوون هه ر تفت بوون

 هه موو سێوه کانیان ڕنی و هه ڵوه ڕاند

 ته نیا یه ک سێوی پێوه  مابوو

 ئه ویش کرمی بوو...

٭٭٭٭٭٭

 ئه و منداڵه ی هێشتا له  دایک نه بوو بوو

 داوایان ده کرد بیکه نه  سه رۆک

 به  خوا دونیایه کی سه یره.

٭٭٭٭٭٭

 له  واڵته کانی دیکه  

 ڕۆژنامه نووس ئازاده  چی ده نووسێ

 که چی له  واڵته  وێرانه که یمه  



خالید شەیدا

٢48

 یان ده می به  قوفل داده خرێ

یاخود تیرۆر ده کرێ.

٭٭٭٭٭٭

 ئه و دکتۆره ی ته نیا له به ر یه ک وتار

 خستیانه  ناو کونجی زیندان

 ئەویش لە خەفەتان خۆی خنکاند

ترحێو لەو دیموکراسییەی

٭٭٭٭٭٭

 ئه و ئافره ته ی ته نیا به  بێ ئیزنی مێردی

 چووبووه  بازار ، که  گەڕایه وه  ماڵ

 درایه  به ر شه ق و زڵەن 

٭٭٭٭٭٭

 ده ڵێن له  واڵته که ی ئێمه 

 میدیا ئازاده  خه ڵک

 چی ده نووسێ با بنووسێ

 ڕۆژنامه یه ک ڕە خنه یه کی له  سه ر ده سه اڵت په خش کرد

  به  مانشێتێکی گه وره له  ژێر ناوی

 فڕوفێله کانی ده سه  اڵت هه تاکوکەی

 که چی له  هه مان ڕۆژ 

 ڕۆژنامه که یان داخست

 هه موو ڕۆژنامه کانیان کۆکرده وه  و دڕاندیان.

٭٭٭٭٭٭

 هه تا دوێنێ له  دژی ڕژێمێکی دیکتاتۆر 



تۆ نیشتاممنی

٢4٩

 له  سه نگه ر بوو

 که چی ئیمرۆ به  خۆی

 به  سه ر گه له که ی

 دیکتاتۆره .

٭٭٭٭٭٭

 سوڵتانه کانی واڵتی تاریکستان

 پێشرت شه ڕ و هه رایان بوو

 ئێستا له گه ڵ یه ک ڕێکه وتوون

 ده ڵێن ئێمه  یه ک ماڵین

 براین و له گه ڵ یه کا زۆر ته باین

 ئه وه ی له  ناو هه گبه شامنه 

 هه ر یه که و نیوه مانه 

 که چی که  له یه ک دوور ده که ونه وه 

 خه نجه ری له  پشت یه کرت هه ڵده کێشن

 ده بنه وه  بە دوژمنه که ی جاران.

        هانۆڤەر

١٢ /٢٠١٢/١٠            



خالید شەیدا

٢٥٠

  

         

 

بۆ پەشێوی مەزن .....!!!

تۆ بێرکۆتی

خۆشەوستی لە الی هەمووان

تۆ مەزنی بە قەد چیای هەبەت سولتان

تۆ سەفینی بە هیچ هێزێک

لە  بن نایێ

دڵت نیشتامنێکی گەورەیە

جێگای هەموومانی تیا دەبێتەوە

تۆ ڕووبارێکی مەزنی

هەرگیر بە وان شێلو نابی

تۆ مەزنی هەرگیز

بە قسەی ناکەس بەچان

بچووک نابی

تۆ جوامێری تۆ مەردی

شێرە کوڕەکەی بێرکۆتی 

هەر دەم لە سەر زاری هەمووانی

شیرنی وەکو هەنگوینی .

 



تۆ نیشتاممنی

٢٥١

       هانۆڤەر

١٣ / ٣ /٢٠١٧   

تۆم هەرگیز لە بیر ناچێ ....!!!

نە بەدڵ تۆم خۆشدەوێ و

نە هۆش و بیریشم الی تۆیە

چونکە ڕۆژێک دێ لەوانەیە لە پڕ

دڵم لە لێدان بوەستێ و

مێشکیشم هێدی هێدی خانەکانی دەسوێ و

تۆی لە بیر نەمینێ

من لە ناخەوە بە ڕووح و گیان تۆم خۆش دەوێ 

چونکە ڕووح هەمیشە بە زیندوویی دەمینێتەوە

تۆشی هەرگیز لە بیرناچێ.

        هانۆڤەر

٢٤ /٤ /٢٠١٧         

 



خالید شەیدا

٢٥٢

دڵی من ....!!!

فارگۆنی شه مه ندوفه رێكه 

شه و و ڕۆژ له  ڕێگایه 

خه م خۆیان پێ هه ڵواسیوه 

له  هه ر وێستگه یه ك ڕاوه ستێ

دانابه زن...

چینێكی تر سه ر ده كه ون

له وانی تر گه نده ڵرتن 

گیرفانیان پڕە  له  دۆاڵر

زۆر چاوچنۆك و برسین

چیاویان به  هیچ شتێ تێر نابێ

زۆر بێ شه رمن

وه كو سۆنه ن قه ت ته ڕ نابن

هه موو ڕۆژێ نه فڕە ت و ڕسوا ده كرێن

گه ر به رد بارانیش بكرێن

ئه و خوڕە وشته ی فێری بوونه  

قەت وازی لێناهێن...

هه تا ده مرن...

هانۆڤەر

١٥ /٢٠١٠/٩       



تۆ نیشتاممنی

٢٥3

     

بۆ ڕۆژئاوا ....!!!

ئێوه  پیویسته  یه ك ڕە نگ بن

بۆ هه ر شتێك هاته  پێشتان

هه مووتان پێكه وه  یه ك ده ست بن

یه ك هه نگا و یه ك مه به ست بن

بۆ دوژمنانتان وه كو شێر بن 

له  خه باته  هیچ مه وه سنت

له  سه نگه ر بن

هەر ئێوه  خاوه نی دوا ڕۆژن

به  سه ر دوژمنان سه رده كه ون ...

               هانۆڤەر 

٢٠١٧/٤/١٧        

 



خالید شەیدا

٢٥4

        

 

قه ڵه م ....!!!

ئه وه ی هه مه  قه ڵه مێكه

ته نیا و ته نیا قه ڵه مێكه 

له  جیاتی سه روه ت و سامانی دونیا

به اڵم هه رگیز نایگۆڕمه وه 

به  كورسی شاه 

چی له  ده ست دێت

جگه  له وه ی شاربه ده ر و نه فره تم بكا

له  هه موو شتێك بێبه شم بكا...

هانۆڤەر

٢٠١٠/١٠/١٦          

  

        



تۆ نیشتاممنی

٢٥٥

دوو شت ....!!!

دوو شت لە دونیا زۆر دڵخۆشکەرە

یەکێکیان لە وان ماچی دوڵبەرە

ئەوەی تریشیان لە زەینم دایە

هەر پێتان دەڵێم جارێ بوەسنت

پەلەم لێ مەکەن مەیکەنە هەرا

ئەوی دیکەشیان جێگای عاسێیە

 لە ناو گەڵ دایە

کە دەیگەوزێنی تام و چێژەکەی

ئەوەندە خۆشە وەک هەنگوین وایە

رسوشتی ئافرەت زۆر نەهێنییە 

هەندێ جار زۆر ئارامە و لەسەرخۆیە

جاری واش هەیە وەک  بورکان وایە

کە تەقیەوە دونیای بەجارێ وێکدێنێتەوە .

 

        هانۆڤەر

٢٠١٩/٥/٧        

 



خالید شەیدا

٢٥6

 

نەزانێک ....!!!

نەزانێک چووە ماڵی زانایەک

وا دیار بوو کارێکی زروری هەبوو

لە دەرگای دا...

چەند خولەیەک وەستا

پاشان زۆر بێ ئارام بوو

دانی بەخۆدا نەگرت

دەرگای دا بەر خرکەبەردان

پاشان بەکاوەخۆزانی

زانی لە ماڵ نیە کەسیان

بۆیە ناویان لێنا نەزان .

                هانۆڤەر

۲۰۱۸/۷/۱۷    



تۆ نیشتاممنی

٢٥7

     

قەت مەڵێ .....!!!

قەد مەڵێ بێکەسم

لەبەر بێکەسی

وا لە پڕ نەخۆش کەوتووم و

لە ناو پیخەفە پاڵ کەتووم 

ئەوە نییە میللەت هەمووی کەسی تۆن

هەر یەکە و لە الیەک

دوعا و نەزای چاک بوونەوەت

بۆ دەنووسن 

هەموویان هیواداران دوور بی

لە مەترسی مردن .

 

         هانۆڤەر

۲۰۱۸/۲/۲        

 



خالید شەیدا

٢٥8

مەڵێ هەرگیز .....!!!

مەڵێ هەرگیز تەمەن ڕۆی

هیچم بەبەردا نەماوە

ئەگەر سەیری سیامت بکەن

وەکو مافوری کاشانی

شێوەت هەر هیچ نەگۆڕاوە 

هێشتاش هەر گەنجەکەی جارانی

دەڵێی عەشق لە ناو دڵت ڕواوە

ئەگەر کچان سەیرت بکەن

هۆشیان الی خۆیان نامینێ

هەمووی بە بێ مەی بە جارێ

مەست و شێت و شەیدات دەبن

هەموویان بۆت دەبن بە دێوانە .

هانۆڤەر

٢٠١٨/٧/١٠          

 



تۆ نیشتاممنی

٢٥٩

خەمەکانم .....!!!

کاتی ویستم

هۆکاری خەمەکانی چەند ساڵم بزانم

هاتم خەمەکانی گشت ساڵەکەم کۆکردەوە

خستمە ناو مەقلیەک

هەمووم بە جارێ وەکو مس

تاواندەوە

بەسەرسەری خۆم دا هەڵڕێشت

پاشان پەیکەرێکی لێدەرچوو

شێوەی لە شێوەی تۆ دەچوو

بۆیە زانیم هۆکاری خەمەکانی من

هەر تەنیا تۆی

لە تۆ زیاتر 

کەسیرت نەبوو... 

             هانۆڤەر

٢٠١٨/٧/٤         

 

 



خالید شەیدا

٢6٠

هەموو ڕۆژێ ...!!! 
 

هەموو رۆژی کە دێ بەرەو ڕووم

هیچ جارێ پێت نەوتم ئەمن کوم

من نازانم بۆ ئەوەندە دڵت ڕەقە

وەکو بەردەزوورگی تەقتەقە

تەنیا جاڕێ بە الم تێپەر بووی مبدوێنە

تێنوەتی دڵم  لە ناخەوە بشکێنە

بە بێ تۆ زۆر بێ ئارامم لێرانە

هۆش و بیر و هزریشم هەمووی وێرانە

ئیرت  وەرە بەسە وازبێنە

ژیانت ڕۆژێک کۆتایی پێ دێت

پەشێامنیش هیچ دادت نادات .

          هانۆڤەر

٢٠١٨/٧/٤        

  



تۆ نیشتاممنی

٢6١

گەر بمتوانیبایە .....!!!

گەر مبتوانیبایە بفڕیبامە 

ئەستێرەکانم سامرتە کردبان

نەختێ پارچەی بچوکم لێکردبانەوە

کردبام بە ملوانکەی گەردەنت

سەرێکیشم لە خۆر دابا

کەزانیم چوویتە ناو خەیاڵێکی قوڵەوە

لە ناکاو تۆزێک تیشکم

لێ دزیبا...

لە شەوانی ئەنگوستە بەچاوی

ئەم مملەکەتە وێرانە

لەبەر دەمتم دانابا ، 

وەکو چرا دەگیرسابا...

         هانۆڤەر

٢٠١٨/٨/١٧        

  



خالید شەیدا

٢6٢

ماڵئاوا.....!!!

ماڵئاوا ئەی خەندەی سەر لێوی نانبڕاو و

سەرلێشێواوە هەژارەکان

مالئاوا ئەی سێبەری سەر سەری چلەی هاوینی

چەوساوە و لێقەوماوەکان

ماڵئاوا ئەی چەتری سەرسەری چلەی زستانی

هەژارە نەدارەکان

ماڵئاوا ئەی پشت و پەنای

هەوارگە و نزاری النەوازان

بۆخۆت بنوو چاو لێکنێ.. 

ماڵئاوا...

تۆ زۆر ماندوبووی لەم ژیانە

با دڵەکەت تۆزێک پشوو بدا... 

           هانۆڤەر

۲۰۱۷/٥/۲۱         

  



تۆ نیشتاممنی

٢63

ئه وه ی كه  ده مگریێنێ ....!!!

پڕ به  ده مم ماچی ده كه م

چونكه  چاوه كانم...

زۆر له  مێژه  تێنوونه  

به  فرمێسك نه بێ

هه رگیز تێنوه تیان ناشكێ

ئه وه ی ده مخاته  خه نده

به  ده ست خۆم نییه   ڕكم لێیتی 

چونكه  گه ر خه نده  له  دڵمه وه  ده رنه چێ

من ئه و خه نده م بۆ چییه 

ئیرت با ئه و خه ندەم  هه ر نه بێ ... 

          هانۆڤەر

٢٠١٢/٦/٩        

  



خالید شەیدا

٢64

ئه رێ هۆ خه ڵكینە .....!!!

دیاره  ئێوه 

ئاگادارنین و هه ست

پێ ناكه ن

واڵته  وێرانه كه یمه 

بوویته  مۆڵگه ی

دز و جه ردان

وه كو هێڵكه  شه یتانۆكه 

له  هه موو شوێنك

گه رایان چێكردوه 

خه مه  گڕوون

به  هه ر شوێنك دا ڕە تبنب

پیسی ده كه ن

ددانیان له  گورگ

تیژتره 

گاز له  هه ر كوێ بگرن

كونی ده كه ن

هێنده  زۆرن

وه كوو شانه  زه نگه زۆره ن

به  درێژایی ڕۆژ

هه ر گیزه  گیزیان دێ

ڕۆژ تا ڕۆژ

ژماره یان زێده  ده بێ

وریا بن گوێتان بگرن



تۆ نیشتاممنی

٢6٥

له به ر گیزه  گیزیان

با گوێتان كاس نه بێ

خۆتیان لێ نزیك نه كه نه وه

ئه گینا پێتانوه بده ن

هه موو گیانتان

ده خورێ و ئه ستور ده بێ

له  تیره  ماره كان ده چن

له  كونی هه ر دیوارێكی

ئه م واڵته دا سه ر ده ربێنن

كه  ژە هریان هه ڵڕێشت

ئه و ناوه  بێزه ڵه ت و بۆگه ن ده كه ن

هه ر كێ پروشكی به ر بكه وێ

هه موو گیانی گرو ده بێ

ئه وه نده  چاوچنۆك و برسی و چڵێسن

چاویان به  هیچ تێر نابێ

موڵك و سامان نه ما

نه یدزن و زه وتی نه كه ن

ئه وانه  سۆنه ن قه ت

ته ڕ نابن

خۆ شه رمیش له  خۆیان ناكه ن

كه وتوونه ته  به ر تف و نه عله ت

ڕۆژێ ده بێت له  ناو گه ل

سوك و ڕەزیل و ڕسوا بن ...

   

        هانۆڤه ر

٢٠٠٦/٦/٢٤        
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من كڕنۆش ته نیا بۆ ئازادی ده به م .....!!!

 چی له  شاری خه ونه كان و

باله خانه ی به رز  بكه م ،

چی له  كۆشك و ته الری

ڕازاوه  و  سپی و جوان بكه م ،

چیی له  پارك و

دارستانی كچ و كوڕانی

شاره كه م بكه م ،

چیی له  كه ناڵی ته له فزیونی

ئاسامنی بكه م ،

كه  له سه رانسه ری واڵته كه م

هه ر ته نیا  دوو سه عات ڕۆژێ

كاره با دابگیرسێ ،

كه  نه توانم

تێر هه وای ئازادی

هه ڵمژم له  شاره كه م

به  ئاره زووی دڵم

ڕە خنه  له  كه سێ بگرم ،

چیی له  فرۆكه خانه ی نێو ده وڵه تی

شاره كه م بكه م ،

كه  گشتیان دز و قۆڵ بڕ و

قاچاغچی بن...
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چیی له  تونێل و جاده ی دوو سایدكه م

كه  نه توانم پڕ به  ده مم

هاواری ئازادی بكه م

سه یری كۆتری سپی ناو هێاڵنه ی

ئاشتی بكه م ،

سه یری ئه ستێره  و تریفه ی

مانگه شه وی هاوینان بكه م

چیی له  مۆبایل و مۆلیده ی 

كاره با بكه م ،

چیی له  دۆاڵر و ماشینی

له یالعەلەوی و مۆنیكا بكه م ،

ئه گه ر كۆتری ئاشتی

له  شاره كه م باڵی به سرتا بێ و سه ربڕا بێ

ئه گه ر ڕێز له  یاسا نه گرن و

یاسا له  واڵته كه م

.سه روه ر نه بێ 

چیی له  خوێندن و قه ڵه م و مه كته ب و

زانكۆ بكه م ،

كه  نه توانم بێ پسووله 

وه ك كارمه ندێك

له  شوێنێك خزمه ت بكه م ،

ئه مانه  هه موویان

فڕێ ده ده مه 

ناو زبڵدانی مێژوو
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كڕنۆش ته نیا بۆ ئازادی

شاره كه م ده به م

بۆ ئه وه ی بتوانم

به  ئازادی بژیم و مبرم ... 

هانۆڤەر

٢٠٠٩/٩/٣         
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ئەگەر ئەم جارە بێیەوە.....!!!

ئەگەر ئەم جارە بێیەوە 

ئه ی شاعیره  یاخی بووه كه ی تاراوگه 

تێگەیم ، کە لەم زەمەنە

شێوێننڕاو و ، بێسه روبه ره 

دڵت پڕ لە ئاخ و ئۆفه  و

کۆنە برینی ئەوسای تیایە

ئه گه ر ئه م جاره  بێیه وه 

چه پكه  گوڵه كه ی سه ربازی ون 

له بیر نه كه ی

بیده ی به و دایكانه ی

كه وا ، چاوه ڕوانی ڕۆڵەی بێ سۆراغیانن 

شیعره كانت یه كه  یه كه 

له  سه ر تابلۆ

وەک دروشمێک بنووسه وه 

له  سەر شورەی بەردەم دەروازەکەی قه اڵ

هه ڵیانواسه 

با منداڵه كان بیخوێنه وه 

نه وه كو وه كو جاری پێشوو

به  ده ست گه وره كانیان

ده ستخه رۆبن

ئه گه ر ئه م جاره  بێیەوە

له  بیر نه كه ی
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مۆمێك یان قه ندیلۆكه یه ك

له گه ڵ خۆت بهێنیه وه 

ده نا له م واڵته  تاریكستانه كه مان

هیچ شتێ شك نابینی

به ر پێی خۆتی پێ ڕۆناك بكه یته وه 

ئه گه ر ئه م جار بێیەوە

بڕۆ سه رێك له  گۆڕە كه ی حاجی قادر بده 

بزانه  له  ده ست ئه م حه رسه

چه ند بێزارە و   دڵی

سه غڵه ت بووه  

له  داخی سه رانی كورد

گه ر جارێكی تر زیندوو بێته وه

هه رگیز قه ڵه م له  ده ست ناگری

شیعر بۆ كورد بنووسته وه  ...        

                               

                هانۆڤەر

٢٠٠٩/٥/١٦         
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ژوان.......!!!

لە بیرمە کە بەهار بوو

وەرزی گوڵ و ماچی دڵدارانی شار بوو

لە ناو چەقی شار

بە یەکەوە ژوامنان هەبوو

بەاڵم تۆ نەهاتی

نازانم لەبەر چی بوو

ئەوەندەم چاوەڕێ کرد

چاوم کز بوون

ئەژنۆم شل بوون

هەر نەهاتی...

لە تەنیایی دڵم تەنگ بوو

ناچار ڕۆیشتم بۆ ناو باغێک

گوڵێکم دیت لە تۆ دەچوو

یەکسەر گرمتە ئامێزم

ماچم کرد پڕ بە زارم

تا جارێکی تر دڵـم وەکوو جاران گەش بوو .

          هانۆڤەر

٢٠٠٦/٧/٣        
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سەرم بەرز کردەوە ....!!!

سەیری ئاسامنم کرد...

هەمووی  ڕەنگا و ڕەنگ و نەخشا بوو

دیمەنێکی جوانی لە ناو دیار بوو

هەمووی کانی و مێوە و گوڵ و گۆڵزار بوو

وەکو بەهەشتەکەی جوانی خودا بوو

زۆر سەرسام بووم سەرم سورما

دیتم چۆڵەکەیەک لە سەر سەرما

دەجریوێنێ لە سەرما...

منیش دەستی خۆم بۆ درێژ کرد

خستمە ناو لەپی دەستم...

گەرمم کردەوە نەمهێشت مبری لە سەرما

پاشان هەڵفڕیەوە چووە سەر دارتەڵی کارەبا...

        هانۆڤەر

٢٠١٦/١١/٢٤        
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گەر شەهید بووم .....!!!

لە پێناوی خاک و نیشتامنم

 من سەربەرزم شانازی پێوە دەکەم

 چونکە قەت لەبەر چاوان ون نابم

 هەمیشە دەکەن یادم

خوێنەکەم بە زایەح نەچووە ناچێ

 ئەوە بۆ من جێگای شەرەفە باوانم

 خەم مەخەرە کۆڵتەوە فڕێدە

 جلی ڕەشیش هەرگیز بۆ من مەپۆشە

 تەنیا و تەنیا من رسوودی نیشتامنیم گەرەکە

 گەر هاتیە سەر گۆڕەکەم 

 وەرە بۆ من بخوێنە.

          هانۆڤەر

٢٠١٨/٣/٢        
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فانۆسێک ....!!!

نیشتامنم فانۆسێک بوو

دەیوویست ڕۆناکی

بۆ هەموو الیەک هەبێ

بەاڵم لێنەگەران

ئەوەندەی نەوتی تیا بوو

هیچیان تیا نەهێشت

بە تاڵیان کرد

ئێمەیان لە تاریکایی

جێهێشت

نیشتامنم قەڵەمێکە

هەردەمێ سیاسەمتەدارێک

دەیخاتە سەر گیرفانی

بۆ خۆی بەکاری دێنێ

کە مەرەکەبیش تەواو بوو

فڕێدەدا و کاری پێی نامینێ...

             هانۆڤەر

٢٠١٨/٤/٢٤ 
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هەناسەکەم......!!!

هه ناسه کانم بۆنی لێوی تۆیان لێ دێ

ته نیا جارێک

ماچم کردوی.. !

ئەم جارەشیان

ئەوەندە دڵخۆش بووم...

خەریک بوو لە خۆشیانە

دڵم بوەستێ و مبرم .

         هانۆڤەر

٢٠١٦/٣/٢٠
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ناڕازیمە ....!!!

وەک ناڕازی و یاخی بووەک 

چیرت ئەم سیستەمە بۆگەنەم قبول نییە...

 دێمە سەر جادە ماندەگرم

 تا خەڵک وشیار بکەم

 تا نەبنە کۆیلەی حزبێک و

چیرت دەستخەڕۆ و دەستەمۆ نەبن 

ئیرت بەسە...

دەوازبینن لەم دزییە و گەندەڵییە

میللەتان هەمووی برسی کرد

ماڵ و ژیانیان لێ تاڵ بووە

دامامکی خۆتان باش فڕێدەن

با خەڵک باش بتان بینێ

ڕووخساری خۆتان باش دەرخەن

با خەڵک هەمووی بتان ناسێ

ئەوەی الی خەڵک گرینگە

کردەوە و ڕەوشتانە

هەنوکە خەڵک زۆر هۆشیارە

باش دەزانێ...

کێ دڵسۆزە و...

کێ دز و خاک فرۆشە...

          هانۆڤەر

٢٠١٨/٥/١٨ 
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بۆ مه حمود كاوانی .....!!!

 تۆ سه روه ر بووی

 سه ربه رز بووی

 وه كو لووتكه ی چیای سه فین

 مێژووێکت بۆ خۆت تۆمار كرد

كه س نییه  تۆ نه ناسێ

 له  دڵامنی

 له  ناو سۆز و هه ست و ڕووح و هۆشامنی

 تۆ قاره مانی دۆڵ و هه رد بووی

 شۆڕە سواڕێكی كورد بووی

 ئێساش هه میشه  زیندووی

 به  زگی برسیه تی و تێنوه تی

 له  خه بات و تێكۆشانه 

 ڕۆژ و شه و به  بێوه ستان

 له  خه بات بووی

 له م شاخه  بۆ ئه م شاخه 

 بۆ ئازادی ئه م خاكه 

 گیانی خۆت كرده  قوربانی

 له  ڕێزی نه مرانی

 وێنه ت له به ر چاوانه 

 قه ت له  یادمان ده رناچێ

 تۆ شێره كه ی خۆشناوه تێ
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 مخابن باست ناكرێ

 پیاوێكی ده گمه نی وه ك تۆ

 له  بیرت ناكات مێژوو

هەموو جارێ

 بۆ نه وه كانی نوێ

یادت ده كه ین لێره  و له وێ .      

 هانۆڤەر

٢٠١٢/٨/٢
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 زامه  قووڵه كانی هه ڵه بجه ....!!!             

هه موو ساڵێ

له  شازده ی سێ

كۆترێكی سپی...

لەپانتایی ئاسامن داده به زێ و

له  سه ر گۆڕستانی هه ڵه بجه  هه ڵده نیشێ

له  جیاتی سووره تی فاتیحە

رسوودێك بۆ شه هیدانی هه ڵه بجه 

ده چڕێ،

ناوی ده نێ

هه ڵه بجه ی شه هید

هه ڵه بجه ی تراژیدیا

هه ڵه بجه ی مه رگ و خوێن

هه ڵه بجه ی ئه نفاڵ

هه ڵه بجه ی جینۆساید

پاشان به  سه ر هه موو شاره كه دا

ده گه ڕێ و گۆڕە كه ی عومه ری خاوه ر جێ ده هێڵێ

ده یه وێ...

قوژبنێك په یدا بكا

هێالنه ی خۆی تێدا چێكا.

چاو ده گێرێ و له  شه قه ی باڵی ده دا

شوێنێك نادۆزێته وه

به ر گازی سیناید و خه رده ڵ نه كه وتبێ و

بۆنی کیمیایی سێوی نه گرتبێ،
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به ر له وه ی جارێكی تر

به ره و ئاسامن هه ڵبفڕێ ،

هۆن هۆن له  سه ر گۆڕە كان ده گریێ و

تێر تێر فڕمێسكیان بۆ ده باڕێنێ.

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

ئەوە سی ساڵە

هه موو ساڵێ

هه ڵه بجه  ته نیا 

له  شازده ی سێ

یادی ده كرێ

ڕۆژێ پاشرت

هه ر وه كو هیچ ڕووی نه داوه  له  تاریخی میلله تێ

كه سێك نییه  باسی بكا و

له بیر ده كرێ.

٭٭٭٭٭٭٭

ئەوە سی ساڵە

دایكانی هه ڵه بجه 

مه مكییان شیری تیا قاته 

مه ڵۆتكه یان له  كۆشیدا

له  برسنا

ته نیا ده نگی هه ناسه  و

نووزه یان دێ .
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٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

ئەوە سی ساڵە

دارودره ختی هه ڵه بجه 

به بێ به ره و هیچ به رناگرێ

ئه گه رلێیان نزیك ببیه وه 

ته نیا بۆنی سیناید و خه رده ڵ دێ.

٭٭٭٭٭٭٭

ئەوە سی ساڵە

هه ڵه بجه  بێ بارانه 

خاكیش گه روی وشك بووه 

زۆر تێنووه 

ئاسامنیش به سه ر سه ریه وه 

خۆی لێ گێل كردوه  و 

پێ ده كه نێ و دڵی نییه

ویژدانیشی یه ك تۆزقاڵ نییه .

٭٭٭٭٭٭٭٭

 ئەوە سی ساڵە 

هه ڵه بجه  برینداره...

له  تاو زامی برینه كه ی ده ناڵێنێ

سیاسه مته داره كانیش...
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گوێی خۆیان به  لۆكه  تووند گرتییه 

هه تا گوێیان له  ئاهوو ناڵه ی نه بێ.

٭٭٭٭٭٭٭

ئەوە سی ساڵە

هه ڵه بجه  برینداره  و...

برینه كه شی له  گیرفانی سیاسه مته داره كان

قه متاغی كردوه  و ،

بوویته  دۆالر .

٭٭٭٭٭٭٭٭

سی ساڵ له مه وبه ر

هه ڵه بجه  منداڵێك بوو ،

به  گازی سیناید و خه رده ڵ

تووشی شیرپه نجه  بوو ،

هه نوكه ش گه وره  بووه 

له  ماڵه وه  دانیشتووه 

په كی كه وتووه

كه س نییه  سه ردانی بكا و

به هانایی بێ...    

                               

               هانۆڤه ر

٢٠١٤/٣/١٦          



تۆ نیشتاممنی

٢83

!!!..... كۆشکی فیرعەونەکان

یەک دونیا زەوی دابڕیوە

دیوارێکی بە چوار دەوریدا تەنیوە

شێوەی وەکو دیواری چینە

لە هەموو الیەک دەرگای زەبەالحی تیایە

بە زنجیر و قوفڵی گەورە داخراون

کێ دەزانێ ...

ئەمە کۆشکە...

یان دیوەخانە....

یان قەرسەکەی پاشایە

کێ تا ئێستا ژنی ئەم سەرۆکەی دیوە

ڕەش ئەسمەرە یان سپی پێستە

چی پۆشیوە ...

         هانۆڤەر

٢٠١٥/١٢/٩        
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!!!.... سوورە گوڵ

من کێم هەیە جگە لە تۆ

 هەر لە مێژە پەیامنم داوە بە تۆ

هەر چی گوڵی دونیا هەیە

 بیدەمە تۆ...

وەرە ئەی هەناسەکەم

 دەزانی زۆرت بیر دەکەم

 من لە ناو تەنیایدا توایمەوە

 تەنیا شک بە تۆ دەبەم

 بێ تۆ...

ژیان بەهارێکە و بە بێ گوڵە و

 پایزێکە و وەرزی گەاڵرێزانە

 من زۆر تامەزرۆی ماچی تۆم

 گەر تۆ نەبێ...

کەسێکی دیکە نییە

 تێنوەتیم بە ماچ بشکێنێ

بەس تەنیا تۆ...

  هانۆڤەر

٢٠١٠/٣/١٥     



تۆ نیشتاممنی

٢8٥

شەراب ...!!!

ئەو شەرابەی لە دەستدا وەکو هەنگوینە

ماچی ناو دەمیشت ئەویش شیرینە

من زۆر تامەزرۆی مژینی جەستەتم

نازانم کامەیان زێرت دڵخۆشم دەکا

مەمیلەی جوانی خڕوخەپانت

یان حەوزی کەوسەری شیرین و جوانت.

            هانۆڤەر

٢٠١٢/٢/١٢  

 



خالید شەیدا

٢86

وەرە با ئیمرۆ .....!!!

بە یەکەوە بگریێین

بۆ دوێنێ

تۆ وەکو منداڵێکی پێنەگرتوو

منیش وەکو پیاوێکی بە ساڵەچوو

لەوانەیە گریانی تۆ

لە خەندەی لێوان بچێ

بەاڵم ئەوەی من

هەر دڵۆپە فرمێسکەک کە هەڵیدەڕێژم

چیرۆکێک دەگێرێتەوە

ئەوەی لە دوورەش بیبیستێ

لە ناخەوە دەیهەژێنێ

هەموو گیانی دەتاسێنێ .

هەولێر

٢٠١٢/٤/٢٤



تۆ نیشتاممنی

٢87

چاوەڕێم کردی ....!!!

ئەوەندەی چاوەڕێم کردی

هەر نەگەڕایتەوە الم

بە هۆی دووری تۆ و تەنیایی خۆم

دڵم بوویتە ئاگردانی خەم

ئیرت بەسە تاکەی

چاوەڕوانبم

قژی سەرم هەمووی

سپی بوو

وەکو بەفری سەر لووتکەی

ئەم کێوانەی بەرامبەرم .

         هانۆڤەر

٢٠١٠/٦/١٤       

 



خالید شەیدا

٢88

پشوێک ده ده ین ....!!!

چه كه كامنان بێده نگ ده كه ین

با قه ڵه مه كامنان بدوێن

لووله ی هه موو تفه نگه كامنان

گوڵێكی ده خه ینه  ناوی

ده یكه ینه  گوڵدانی ئاشتی

با هه موو جیهان بزانن

ئێمه  ئاشتیخوازین

گه ر ئه تاتوركه كانیش شه ڕ بفرۆشن

ئێمه  هه ر ئاشتیخوازین و

ئاشتی دەکڕین...

هانۆڤەر

٢٠١٦/٧/١٨        

 



تۆ نیشتاممنی

٢8٩

هه ر سه رۆكێك .....!!!

هه ر سه رۆكێك به  خوێنی میلله ته كه ی

 ده ستی سوور بێت

 به  ئاشكرا گه نده ڵی و دزی بكا

 تاوان له  گه له كه ی بكا

داڵده ی تاوانباران بدا

 خوێری و ته ره س و گه واده 

 ده نا قه ت ئه م كاره  ناكا

 ئه م سه رۆكه  بۆچی باشه 

 ئه گه ر نه كرێته  ملی

 په تی یاسا...

هانۆڤەر

٦/١٤/ ٢٠١٥        

    



خالید شەیدا

٢٩٠

        

 

بابه گوڕگوڕ .....!!!

قه سه م به و خوێنه ی

خاكی سوور كردی

قه سه م به و ئاگره ی 

لێت هه ڵده ستێ

قه سه م به و  نه فته ی 

لێت ده ڕژێ

زۆر له مێژە فیرعه ونه كانی

 ئه م شاره...

تۆیان فرۆشت

به  دوژمنەکانی ئەم بنارە... 

     هانۆڤەر

٢٠١٢/٧/٢٩        

 



تۆ نیشتاممنی

٢٩١

قوربانت بم .....!!!

قوربانی دەست و ئارپیجیەکەت بم 

ئەی کچە شەڕڤانەکەی نیشتامن

گەر تۆ نەبای...

ئەی نیشتامن دڵی بە کێ خۆشبا

پشتی بە کێ قایم با...

تۆ وازت لە کاری ناو ماڵ هێناوە و

ئارپیجیت کردۆتە شان

تا نیشتامن گڵەیتان لێ نەکا و

نەڵێ ئەی  ئێوە نیوەی کۆمەڵگا نین

کوا ئەدی ژنان لە کوێن..؟

هەر پیاو  بە تەنیا مەشخەڵی شۆڕش بن..!

          هانۆڤەر

٢٠١٨/٧/٢٤        

  



خالید شەیدا

٢٩٢

سەیری چی دەکەی .....!!!

نازانم دڵت خۆشە یان پەشۆکاوی

بەم بەیانیە زووە

دەڵێ تیشکی خۆری

بەرامبەر بە پەنجەرە وەستاوی

چاوەکانت تروکاندینە و

وا بەخێرایی  هەڵهاتووی

نازانم ئەو جوانییەت لە کوێ هێناوە

دەلێی ڤێنوسی...

هۆش و بیر و زەینی مرۆڤت

بەجاڕێکی بردوە...

         هانۆڤەر

۲۰۱۸/۷/۱۹        

   



تۆ نیشتاممنی

٢٩3

ده ریایه ك ئاخ و ئۆف بۆ سه رده شتی جوانه مه رگ....!!!

ئه و دڵه  مه زنه  و جه ربه زه یەت هه ر زیندووه 

تۆ شۆڕە سوارێكی ده نگی ئازادی قه ڵه مێک بووی

هه موو ئه و ده رگا پۆاڵیانه ت شكاند 

كه  له  سه ر ده نگی ئازادی داخرا بوون

هه موو ئه و په ردانه ت دڕاند

كه  له  سه ر تیشكی ئازادی هه ڵدڕا بوون

تۆ شه هیدێكی پێشمه رگه ی ڕێبازی قه ڵه می

تۆ هه میشه  هه ر زیندووی

له  ناو هۆش و هه ست و دڵ و ده روومنانی

داستانێكی نه مریت

له  مه مله كه تی تاریكستان

مێژووێکت بۆ خۆت نووسییه وه 

محاڵه  قه ت له  بیر بكڕێت

تۆ چرایه كت بۆ ئه م چینه  ڕە ش و ڕووته 

له  مه مله كه تی تاریكستان داگیرساند

خۆشت به  ڕۆشنایه كه ی سووتاند

تۆ ته نیا به  جه سته  مردوی

به اڵم وا ڕووحه كه ت له  ناوماندا هه ر زیندووه 

شه مشه مه كوێره كان واده زانن

ته نیا یه ك سه رده شت هه بوو

ئه ویشیان خەڵتانی خوێن كرد

به اڵم با باش بزانن

له  هه ر بستێكی ئه م واڵته  سه رده شتێك هه یه 



خالید شەیدا

٢٩4

كوردستانیش ئیمرۆ هه مووی تێكرا بوونه ته  سه رده شت

چیرت نایه نه وێ له  مه مله كه تی تاریكستان

به ری ئازادیان لێ بگیرێ و

هه ر وه كو كۆیله  بژین...

هانۆڤەر

٢٠١٥/٥/١٥    



تۆ نیشتاممنی

٢٩٥

به رد باران ......!!!
    

ده زانم باران له  ئاسامنه وه  هه ڵده كا

فرمێسكه كانیه تی

هه ندێ جار نم نم ده بارێ

هه ندێ جاریش به ڕێژنه 

كه  له  ناخه وه  خه فه تێكی زۆر 

هه راسانی كرد بێت 

زۆر به  گوڕ ده بارێت 

ده یكات به  الفاو و تۆفان

به اڵم به رد 

گه ر یه كێك بۆ كارێكی نه گریس

به  ده سته كانی نه یهاوێت

قه د له  خۆیه وه  ناجووڵێت

به رد تاوانی چییه 

گه ر ئه و ده سته  پیسه  و چه په ڵه  نه بێت

گه ر به رد نه بێت

هیچ باڵنده یه ك شه هید نابێت

خوین له  جه سته  و مه چه كی

هیچ كچێكی عاشق ناێیت...

         هانۆڤەر

٢٠١٤/٤/١٤         

  



خالید شەیدا

٢٩6

       

بۆ سه رده شت عوسمان .....!!!
     

هه ناسه  سپیه كانت 

ڕۆژانه  میلله ت هه ڵیان ده مژێت 

تۆ گه رچی ده سته  ڕە ش و پیسه كان 

خه ڵتانی خوێنیان كردی 

به اڵم تۆ شه هیدێكی سه ربه رزی 

هەمیشە له به ر چاوان و له  ناو داڵنی 

تۆ هه ردەم  هه تا دونیا مابێ 

ناوەکەت له  ناو الپەرەی مێژووی

قه ت له  به رچاوان ون نابێ 

ئه ی شۆڕە سواره كه ی 

مه یدانی قه ڵه م و ئازادی .

                هانۆڤەر

١٢ /٢٠١٤/٦

         

 



تۆ نیشتاممنی

٢٩7

*بۆ كه ژال خان .....!!!

من كه ژالێك ده ناسم

له  سلێامنی شاری هه ڵمه ت و قوربانی

هه گبه ی پڕە له  شیعری جوان

ناسكرتن له  په ری گوڵ

سپی و بێگه ردن وه كو

به فری قه ندیل و پیره مه گرون

بووینه ته  سیمبۆڵی خۆشه ویستی

وشه كانی پڕی هه ست و سۆزن

گوڵ دێنێته  پێكه نین و

په پووله  ده فڕێنێ بۆ ئاسامن

به  درێژایی ژیانی بێوچانه 

خامه ی به كاره  و هزری تیژە 

كۆڵێكی به  شان داداوه 

پڕیه تی له  خه می نیشتامن

لێره  و لێوێ كه س نییه  نه یناسێ

خۆشه ویسته  له  الی هه مووان

*ئەم شیعرەم بۆ کەژال ئیرباهیمی کۆچکردو نووسیوە.

           هانۆڤەر

١٥ / ٤ /  ٢٠١٤



خالید شەیدا

٢٩8

بۆ كه ژال ئه حمه د ....!!!
     

ئه م خاتوونه 

جاران فیمینست بوو

ئێستاش هه ر فیمینسته  و

دژە  باوه  ...

هه ر شێره  ژنه كه ی پێشانه 

ناخیشی هه ر یه ك ناخه 

هزریشی هه ر یه ك هزره 

ته نیا له چه كی له  سه ر ناوه 

پێم ناڵێن ئه م خه ڵكه 

بۆ وازناهێنن له م هه ڵسوكه وته 

لێگه رێن با خه ڵك ...

چۆن ده ژی با بژی...

ئیدی وازبێنن...

له م تانه  و ته شه ره  و تیر و توانجه 

به  ڕاستی شتێكی زۆر نه نگ و شه رمه  .

         هانۆڤەر

٢٠١٤/٥/١٦ 

        



تۆ نیشتاممنی

٢٩٩

 

بۆ کوێ بڕۆی ....!!!

بۆ كوێ بڕۆی له گه ڵت دێم

كام ڕێ بگری ده بێته  ڕێم

چاره نووسی خۆت چۆن بوێ

منیش هه مان چاره نووسم ده وێ

بارگه ت له هه ر هه وارێ خه ی

ڕووگه ت به ره و هه ر كوێ ببه ی

بۆ هه مان شوێن ده كه ومه  ڕێت

تا له ناخی دڵم بگه ی

هه ر ساباتێ تۆ بته وێ

دڵت له هه ر كوێ برسه وێ

من هه ر هه مان ئه ویندارم

كه  له گه ڵتا دێمه  ئه وێ

نازت به قه ت سه فینیش بێ

دڵم هه ر بۆت له ت له ت ده بێ 

تازه  له چاره مان نوورساوه 

مه گه ر مبرین

ده نا هه ر ده بێت بۆ یه ك ببین .

     

هەولێر

٢٠١٢/٥/١٤



خالید شەیدا

3٠٠

بۆ كوێ ده ڕۆی...!!!

له م بیابانه  چۆڵ و هۆڵه  

بیرت لێنه كردۆته وه  

ئه م ڕێگایه  ئاوی لێ نییه  

گه ر تێنووت بوو 

وه ره  من فریات ده كه وم 

چاوم كانییه كه  و ئاوی لێبخۆره وه 

تێنوه تی ناخی حه زه كانت بشكێنه   

بۆ كوێی ده ڕۆی تۆ قه ت له  من ون نابی 

ئه م ڕێچكه ی پێدا ده ڕۆی 

شوێنی پێت بزر نابێ 

كاتێ ترپه ی دڵت لێده دا 

چاوم كامیره ی شاره وه یه  

له  هه ر كوێ بێت ده تبینێته وه  

ده تگرێته  ئامێز و 

نوقمی سۆز و خۆشه ویستیت ده كا 

تا به  سانای هیاڵكی ئه م ڕێگایت 

له  بیر بچێته وه  ...

          هانۆڤەر

٢٠١١/٦/٨        

   

                                       



تۆ نیشتاممنی

3٠١

                     

کەردۆگان .....!!!
    

دەستت بە خوێنە

ناخیشت بۆگەن و پیسە

پڕی ڤایرۆسە

بڕۆ وەڵبە لەبەر چاوان هەتا زووە

واز لە لەشکرکیشی بێنە

کورد نەمردوە هەر زیندووە

دەنا کارێکت پێ دەکەن

تورکیات لێ دەکەن بە گۆڕستان

هەتا گەورە و بچووکتان

لە ژیان دا مابن لە بیری نەکەن .

      هانۆڤەر

٢٠١٩/١٠/٩

      



خالید شەیدا

3٠٢

په یڤێك بۆ ئیحسانی فه تاحیان .....!!!

بخه وه  بێ خه م

خه ڵكی سه رانسه ری هه موو دونیا

كه  گوێیان به م هه واڵه  زرینگایه وه 

ده رهه ق به  تۆ ئه نجامیان دا

نیگاران بوون ...

ڕاسته  تۆ له  مردن نه ترسای

كه  په تیان خسته  گه رده نت

هه ر وه كو شێر نه ڕاندت

تا ئه و چركه ش له  ژێر په تی سێداره  بووی

به اڵم باكت له  مردن هه رگیز نه بوو 

چونكه  كورد بووی...

بخه وه  بێ خه م...

تۆ شه هیدی و سیمبۆڵێكی پیرۆزی نیشتامنی

تۆ نه مردی ڕووحت هه ر زیندووه 

وه كو هه ڵۆی سه ر شاخه كان

به  سه ر شاری كرماشان ده خوڵێته وه 

رسوودی پێشمه رگه  ده چڕێ

تۆ ڕووحت پڕ بووه 

له  تیشكی به رائه ت

ئاسامنی كرماشانت هه مووی ڕۆناك كردۆته وه 

بخه وه  بێ خه م

ئه ی شێره  كوڕە كه  و ڕۆڵه  به جەرگه كه ی كرماشان 

به ڕاستی تۆ ئیسپاتت كرد



تۆ نیشتاممنی

3٠3

كه  كوردی ...

به ڕاستی تۆ سه ملاندت كه  نه به ردی

شه مشه مه كوێره كانت پێش مردنت

ڕسوا كرد ، پێت وتن :

كه  ئێوه  دیكتاتۆرن له  نه مانتان ده ترسن

به اڵم من له  ئێوه  مه زنرتم

چونكه  له  پێناوی نیشتامنێك ده مرم

ئێوه  دژی مرۆڤایه تی و دیموكراسی و ئازادین

ئێوه  له  ژێر باڵی شه یتانه كان و عه با به سه ره كان

حكومی قه ره قووش دەکەن

ئاینده تان زۆر نزیكه 

ڕۆژێك دادێ ...

میلله ت هه مووی لێتان هه ڵبستێ

بكه ونه  به ر گاشه به ردان

قه یسه ریتان لێ بكه نه  كونه  مشك

ئه وسا جێگا نابێ خۆتانی لێوه شێرن

هه ی هه ش و خاكتان بەسەر

باش بزانن ...

                    هانۆڤەر

٢٠٠٩/١١/١٣



خالید شەیدا

3٠4

  

بۆ ڕۆژی ڤاالنتین .....!!!

چه پكێ گوڵ

له  الوالوه  و شه وبۆ و نێرگز

ده كه م به  جوانرتین دیاری

بۆ عاشقانی واڵته كه م

له  پێناوی خۆشه ویستی

خۆیان سووتان و

بوونه  خۆڵه مێش

كه سیش فرمێسكی بۆ نه ڕژاندن

جگه  له  هەورەکانی ئاسامن

فرمێسكیان بۆ ڕژاندن

وه كو باران .

               هانۆڤەر

٢/١٣/ ٢٠١٣



تۆ نیشتاممنی

3٠٥

تەمەن ....!!!

ته مه ن ده ڕوا و ده توێته وه  وه كو مۆم

به اڵم زۆر به  ده گمه ن ده مناسنه وه 

وه كو جارانی خۆم

ئیرت نازانم چی بكه م له  خۆم

ئه و ڕۆژانه ی له  ده ستم چوون

زۆر ده گمه ن و به  نرخ بوون

مه گه ر ته نیا بیان نووسمه وه 

له  بیره وه ریه كانی خۆم .

         هانۆڤەر

٢٠١٥/٥/١٨              

         

 



خالید شەیدا

3٠6

ته مه نی گه نجیم....!!!

ته مه نی گه نجیم نه ما

پشتم وه كو گۆچان چه ما

به اڵم گوڕ و تێنی چاوم ماوه 

ده رزی ده بێنم له  ئاوه 

هه ر كچێكی جوان ده بێنم

له  پڕ شیعر خۆی ده كا به  ئامێزم

دڵم له  جاران گه نجرت ده كا.

هانۆڤەر

٢٠١٢/٥/٢٢



تۆ نیشتاممنی

3٠7

چاوت ڕه شه  وه كو ترێ......!!!

وه ره  تۆ چیت له  من ده وێ

ئه وه ی له  ناو دڵت دایه 

هه تا زووه  ده پێم بڵێ

چونكه  ئێمه  دڵامن یه كه  

هەرگیز نابێ بە دوو

دڵی تۆ له  كوێی برسه وێ

دڵی منیش ئه وێ ده وێ

کەس ناتونێ لێكامن بكه 

مەگەر مردنی بێته ڕێ

چیرت ئازاری من مه ده 

ئیرت دڵم به رگه  ناگڕێ

دڵم مه شكێنه  وه ك شووشه 

توخوا بەسە دەوازبێنە .

                هانۆڤەر

٢٠١٢/٥/٢٢          

 



خالید شەیدا

3٠8

   

چیتان كرد بۆ هه ڵه بجه ....!! !

هه ر چی بكه ن هێشتا كه مه

ئه وه ی ئێوه  كردتان

هه ر هیچ نه بوو 

جگه  له  درۆیه  شاخداره كان

به ڵێنك ده رده كه ن ئیمرۆ

به یانی لێتان ده بێ به  درۆ

به سه  ئیرت به ڵێن مه ده ن

چیرت سوكایه تی به م خه ڵكه  به سه زمانه و 

به شه هیدانی هه ڵه بجه  مه كه ن

ده نا پێش ئه وه ی مبرن خودا

هه ر زوو نه فره تان لێ ده كا .

         هانۆڤەر

٢٠١٣/٣/١٧        

  



تۆ نیشتاممنی

3٠٩

حه ڤده ی شوبات ....!!!

خوێنی گه نجان بوو

 شه قامه كانی سلێامنی

سوور كرد

 دایكان هێشتا

فرمێسكیان له  چاوان چك نه بووه  

وا خه ریكه  خوێن هێدی هێدی 

كاڵ ده بێته وه  نا مینێ

به اڵم له  ناو هۆش و بیری

میلله ت هه ر به  زیندووی ده مینێ

حه ڤده ی نیسان

به  یه كه وه  ده ست له  ناو ده ست

 رێكه وتن میرەکان و کێخوایەکانی واڵت

هه موو شتێك فرامۆش بوون

وه كوو جاران

ته نیا و ته نیا

ئه م هه موو هه وڵه یان

له  پێناوی كورسی و دۆالر بوو  

ئه ویش به س ده چێته 

ناو گیرفانی به پرسه كان

هه ژاره كانیش 



خالید شەیدا

3١٠

هەتا دەمرن

 هه ر بن دیواره  جێگه یان ...

                                                                              هانۆڤەر

٢٠١٤/٤/٢١



تۆ نیشتاممنی

3١١

حەڤدەی شوبات بەرێوەیە...!!!

٭ خوێن

دڵۆپ دڵۆپ ڕژامه  ناو جاده كان

هێشتاش شوێنه واری ماوه 

به  ته واوی وشك نه بووه 

هێشتا ساڵێك ته واو نه بووه 

ته نیا نۆزده  ڕۆژی ماوه 

نه هێڵن ئه و خوێنه  به فیرۆچێ

مه یدانی ئازادی

قوربانیه كی زۆری داوه 

٭ فرمێسك

دایكان فرمێسكێكی زۆریان ڕێشت

هه موویان كراسی ڕە شیان پۆشی

قژی سه ریان سپی بوو

 بۆ شه هیده كانی ئه م ڕۆژە

خوێنیان به  ناحق ڕژا

نابێ چیرت بێده نگ بین

به رامبه ر ئه م ده سته الته  خوێن ڕێژە  

* هاوار 

ده نگێك ده چرپێنێ به  گوێام

وه رەن  با هه موو پێكه وه 

یادی ئه م ڕۆژە  بكه ینه وه 

با حه ڤده ی شوبات له  بیر نه كه ین



خالید شەیدا

3١٢

خوێنی گه نجانی تیا ڕژا

دوێنێ منداڵێك له  سه رما

ڕە ق هه ڵگه ڕا

به یانی دووانی تریش ڕە ق ده بنه وه 

ئه م واڵته  لە سەر دەریایی  نه وته 

ده سته اڵتیش كه له ڕە ق و زۆر بێشه رمه 

ویژدان له  فه رهه نگیدا نییه 

نابێ چیرت هه ر بێده نگ بین

با برژێینه  ناو جاده كان

ڕسوایان كه ین وه كو هه موو دیكتاتۆره 

خوێن ڕێژەكان ...

         هانۆڤەر

٢٠١٥/٣/٣        

  

        

 



تۆ نیشتاممنی

3١3

خه ونی شه وانی منداڵیم .....!!!

له  بیرمه  كه  منداڵ بووم

دایكم هه ندێ جار

به  الیالیه  و حیكایه ت ده یخه واندم 

گه ر نه شخه وتبام لێم زوێر ده بوو

له  سه ر پێخه فه كه  فڕێ ده دام

پڕ به  ده نگی به  سه رما ده یقیژاند

ئه گه ر نه خه وێ گورگ ده تبا

منیش زوو ده خه وتم له  ترسا.

         هانۆڤەر

٢٠١٤/٣/١٧        

 



خالید شەیدا

3١4

خۆزگه  له  پاریس بوومایه ....!!! 

له  هه موو گه ڕە كه كانی شارە

له  پێش ده رگای هه ر ماڵێ

مۆمێكم داده گیرساند

سه رێكم له  هه موو گوڵ فرۆشه كانی 

شار ده دا و گوڵه كانم كۆده كرده وه 

ده مربد له م شوێنه  دامده نان

كه  ئه م سێ شێره  ژنانه یان

تێدا خه ڵتانی خوێن كرد

له  هه موو كوچه  و بازاری شاردا ده گه ڕام

له  هه ر كوێ به زازێكم دیبا

قوماشی ڕە شم لێ ده كڕی

ده مكردنه  به ر هه موو په یكه ره كانی ناو شار

خوزگه  له  پاریس بوومایه 

ده چوومه  سه ر بورجه كه ی ئیڤل و

دووربینه كه م ده دا به رچاوم

ده خوا بزانم

له  كام ماڵ ئه م پیالنه  نه گریسه  داڕێژراوه 

بۆ شه هیدكردنی

ئه م سێ فریشته   جوانه 

هه ر له  سه ر بورجه كه ی ئیڤل

پڕ به  ده مم هاوارم ده كرد

ئه ی ڕۆشنبیرانی شار

بۆ بێده نگن و ده نگ هه ڵنابرن



تۆ نیشتاممنی

3١٥

شاره كه تان بوویته  النه ی تیرۆرستان

له م ڕۆژانه  سێ ئافره تی قاره مانی

تێدا له  خاچ درا

وه رن ئێوه ش وه كو ئێمه 

بڕژێنه  ناو كوچه  و شه قامه كان 

هه موو به  یه ك ده نگ هاواركه ن

نا  بۆ كوشتنی ژنان

خوزگه  له  پاریس بوومایه 

ده چوومه  پێش باله خانه ی په رله مانتاران

كاتێ ده هاتن بۆ ده وام

پێم ده گووتن

ئه وه یه  شاره كه ی ئاشتی

شاری بۆدلێر و سیزان و سارته ر و كامۆ

زۆر به داخه وه 

بۆ ئه م شاره  كه  نارساوه 

به  شاری جوانی و ئاشتی

كه  خوێنی تێدا ڕژاوه 

شه رمه زارییه  بۆ پاریس

كه  ڕووباری دیموكراتی پیا ده ڕوا

ڕێگا به  تیرۆریستان ده دا

ئافره تی تێدا شه هید بكرێ

خۆزگه  له  پاریس بوومایه 

درێژترین سلۆگانم ده نووسیی و

دامده نا له  پێش باله خانه ی مافی مرۆڤ

چۆن ده بێت مافی مرۆڤ پێشێل بكرێ

شه رمه زارییه  بۆ پاریس



خالید شەیدا

3١6

كه  خوێنی ئافره تی تێدا ده ڕژێ

ئه مانه  سیمبۆڵی ئاشتین

شه هیدی ڕێگای ئازادین

تاهه تایێ ناوه كانیان 

له  بیر ناكرێ .

         هانۆڤەر

٢٠١٣/١/٣١

  



تۆ نیشتاممنی

3١7

   

دڵی من هه رگیز موتوربه  ناكرێ....!!!

ئه وه ی ئه م به یت و بلۆرانه  ده ڵێ

ئاشه كه ی له  الی ده سته اڵت ده گه رێ

گوایه  ده سته اڵت ماده ی بێهۆشكه ریان دایمێ

دڵی منیان موتوربه  كردیه  و

بۆیه  به رامبه ریان بێده نگم 

چام كه سێ هه یه  بتوانی من بێهۆشكه 

وشه كانی من وه ك بزماره 

هه ركه  گوێیان لێده بێ

له  ترسانه  زیره یان دێ

وه كو تیرێك له  ته وقی سه ریان ده چه قێ

ئه مانه  هه مووی بوختانه 

درۆ ده كه ن وه كو كه رێ

ڕۆژێك دێ ڕوویان ڕە ش ده بێ

وه كو ته نی بن سێرێ.....

ئه وه ی ئه م به یت و بلۆرانه  ده ڵێ

نزیكه  له  كۆشكی سوڵتان

له  بۆسه یه ك بۆم دانیشتبوو

به اڵم خوا منی زۆر خۆش ده وێ

نه جاتم بوو نه كه مته  به رێ

من له وه تی هه م ...

هه ر خاوه نی هه ڵویستم و هه ڵوێست ده بم

موڵك و ماڵ و سامانی دونیام ناوێ

ئه وه ی هه یتم ته نیا ته نیا قه ڵه م نه بێ



خالید شەیدا

3١8

كه س ناتوانێ ئه م قه ڵه مه ی من بكرێ

خۆ منیش وه كو ئه وانی تر جاش قه ڵه م نیم

زوورناژە نی به رده كی كۆشكی سوڵتان بم

من هه ر هه میشه  وتوومه 

ڕووم له  میلله ته  و

پشتیشم له م ده سته اڵته  بۆگه نه یه 

ئه و قه ڵه مه ی له  ده ستامیه  هه ر به كاره 

هه ر یاخییه  و ڕۆژ له  دوای ڕۆژ یاخی تر ده بێ

مه حاڵه  دڵی من موتوربه  بكرێ

هه ر له  خزمه تی ئه م چینه  ڕە ش و ڕووته  ده بێ  .

        هانۆڤەر

٢٠١٢/٥/٣٠        

 



تۆ نیشتاممنی

3١٩

كاڵوه كه ی خۆم .....!!!

دەست به  كاڵوه كه ی خۆم ناگرم

با هه ر با بیبا

هەرگیزا و هه رگیز بێده نگ نابم

چاو لە دزانیش ناپۆشم

کەس نازانێ ڕۆژانه 

ئەم نه وته  بۆ كوێ ده چێ و

کێ دەیخوا

زۆر بووینە ملیۆنێر و

زۆریش زگیان دێش لە برسا.

        هانۆڤەر

٢٠١٤/٦/٢        

 



خالید شەیدا

3٢٠

دوعا و دونیا .....!!!

پاله وانی یه ك چیرۆكن

هه ر دووكیان له  خاچ دران

بوونە قوربانی كەلتورێكی 

پیس و بۆگه ن

تاهه تایێ هه ر ده مینێ دوایی نایێ 

دوعا كه وته  به ر ڕێژنه ی به رد باران

دونیاش به  گولـلە   هه موو گیانی

وه كو سه ره د و بیژینگ كوون بوو

هێشتاش تاوانبار نه گیراوه 

گوایه  ده ڵێن له  سه ر شه ره ف كوژراوه 

كوانێ وێژدان كوانێ مروه ت

كه ی له م واڵته  وێرانه كه یمه  ماوه 

ئه وه ی ویژدانی له  دڵ بێ

نابێ هه رگیز و هه رگیز بێ ده نگ بێ

ئیمرۆ ئه مه  ڕوویداوه 

به یانی شتێ تر ده قه ومێ

خوێنی مرۆڤ زۆر به نرخه 

نابێ په نجه شی به  خوێن بێ .   

هانۆڤەر

٢٠١٤/٥/٢٩                               



تۆ نیشتاممنی

3٢١

دونیا.....!!!

هه ی ڕۆ هه ی ڕۆ

مه یكه  ڕۆرۆ ...

خوێنی دونیاش وه كو دوعا به  زایه ع چوو

له  سه ر شه ره ف و نامووس

یان ئافره ت ئه تك ده كرێ

یان خۆی ده سووتێنێ

یان ده كوژرێ ...

ئینجا پاش چه ند ڕۆژێك

یان له  دیوه خانی شیخ و مه ال و ئاغا

سوڵعه كه شی له بۆ ده كرێ

كاره ساته  ...

ئه م كەلتوره  هه تا دونیا ماوه 

دوایی نایێ ...

كچێكی هه رزه كاری پانزه  ساڵ

دووجار به شوو دراوه 

جاری یه كه م به ختی نه یهێنا

جاری دووه م  فرۆرشاوه

ئینجا بێ ویژدانانه 

درایته  به ر ڕێژنه ی گولـلە و

له  سه ر جاده  فرێدراوه  

كه ی ویژدان و مروه ت ماوه  له م واڵته 



خالید شەیدا

3٢٢

له به ر دۆالر كه س ئاگای له  كه س نه ماوه 

ئیمرو یه كێك ده كوژرێ

به یانی زوو فرامۆش كراوه .

         هانۆڤەر

٢٠٠٩/٩/٢٣               

   



تۆ نیشتاممنی

3٢3

ڕۆژی دایكان .....!!!

كێ هه یه  هاوشێوه ی دایك

كێ هه یه  وه ك ئه و پیرۆز بێ

كێ هه یه  وه كو دایك

هه ست و سۆزی له  دڵدا بێ

كێ هه یه  وه كو دایك 

بۆ كۆرپه كه ی به په رۆش بێ

نۆ مانگ به  شه و و ڕۆژ

ئازار و ژانی له  دڵدا هه ڵگرتبێ

ده ریایه كه  له  به رائه ت

كانییه كه  له  میهره بان

دڵی هه موو ڕۆژێ بۆ كۆرپه كه ی

ڕۆنرت ده بێ

ئیمرۆ حه زم ده كرد

وه كو خه ڵكی هه موو دونیا

منیش دایكم مابا و نه مردبا

تا له  رۆژی دایكاندا

یه ك چه پكه  گوڵم

پێشكه ش كردبا .     

                                      

هانۆڤەر

٢٠١٠/٥/٩



خالید شەیدا

3٢4

ڕۆژێكی زستان...!!! 

ڕۆژێكی زستان زۆر ساردو سڕ بوو

كچێك وه ك كێشكه  له رزی گرتبوو

ده ستم ڕاكێشا بۆ الی خۆم هێنا

زوو گرمته  ئامێز گه رمم داهێنا

كه  لێوم كرۆشت

چاوی داخست و هۆشی الی نه ما

كه چی نه مزانی 

له  خۆشیانا وا بوورایته وه 

ئاهو ناڵه ی چه نده ها ساڵه ی

له  ناو دڵی په نگی خوارد بوو

وا هێدی هێدی

له  بیری خۆیا وا ده باته وه  .

        نه خۆشخانه ی زیلۆهه  هانۆڤه ر

٢٠١٢/١١/٢٥       



تۆ نیشتاممنی

3٢٥

 

وه ڕه زم ....!!!

شتێ نییه  وه ڕە زم نه كا له م شاره 

ئه وه ی له م شاره  بێده نگه 

كردوویانه ته  موتوربه ی ناو گوڵدانی حیزب

هه میشه  به  بێ به نج بێهۆشه 

ئه وه ی له م شاره  كش و ماته 

به  دۆالر ئاوس كراوه  

ده می به سرتاوه 

بۆیه  نوقه ی لێرباوه 

حیزب به اڵیه  له م شاره 

وه كو مۆرانه  گه رای 

له  ناو هه موو ماڵه كان دانایه 

  ئه وه ی له م شاره  دڵخۆشه

گیرفانیان پڕ كردوه  له  دۆالر

 هه میشه  وه ك ڕە بۆت

له  سه ر پێیان وه ستایه

وه كو مه یی خۆرێك

هه میشه  مه ست و سه رخۆشه

نازانی ڕۆژانه  چ باسه

خاوه نی مۆنیكا و

ڤێالی گران به هایه کانیش

ژیانیان وەکو بەهەشتە

خه لكی نه داریش 



خالید شەیدا

3٢6

ڕۆژانی باران

سه ربانه كانیان به  سه ردا ڕمایه    .

هەولێر

٤/٢٤/ ٢٠١٢



تۆ نیشتاممنی

3٢7

شه قام...!!!

شه قام...شه قام

به  دوات گه رام

هه ر دیار نه بووی

نه مزانیت لێم بوویه  مانگ و

ته نیا به  شه و ده رده كه ویت

كه  شه ویش كۆتایی دێ

لێم ده بیه  خۆر و

به یانی زوو

له  خه و خه به رم ده كێته وه

له م زستانه  وشك و برینگه 

تا مبگرییه  ئامێز

تۆزێك گه رمم بكه ێته وه  .

   هانۆڤەر

٢٠١٦/٩/٢٠
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3٢8

وردیلە شیعر .....!!! 

کچێک خۆی سووتاند...

له به ر ئه وه ی به  خورتی دایان به شوو

پاش یه ك دوو ڕۆژ دایكیشی له  خه فه تان ڕووحی ده رچوو.

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

كچێكیان گۆشاو گۆش سه ر بڕی

ته نیا له به ر ئه وه ی

یه ك ئێس ئێم ئێسی بۆ كوڕێك نارد بوو.

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

كوڕێكی هه رزه كاریان دابه ر ڕێژنه ی گولـلەن

له به ر ئه وه ی له سووچێكی ئه م كۆاڵنه 

كچێكی ماچ كرد بوو...

كه چی ئاو هه موو ڕۆژێ كچان ماچ ده كا

به  بێ ئه وه ی هه ڕە شه ی لێبكه ن بیكوژن

به خوا دونیایه كی سه یره .

                                                هانۆڤەر

٦/١٢/ ٢٠١٣

        

 



تۆ نیشتاممنی

3٢٩

كه رله مان ...!!!

ده ك ڕووتان ڕە ش بێت

وه كو بنی سێری نان

به  ڕۆژی ڕووناك و به  ئاشكرا

پاره ی قوتی خه ڵك ده دزن له  په رله مان

شه رم ناكه ن داناڕزێن

كوا وێژدانتان ...

خه ڵكانێك هه ن له م واڵته 

پارووه  نانێك نییه ... 

بیكه نه  ژە می نیوه رۆیان

ئیرت به سه  وازبێنن له م دزییه 

ئه م میلله ته  ڕە ش و ڕووته  زۆر برسییه 

ئێوه  هه ر خه می گیرفانی خۆتانن

بانكه كانی ئه وروپاتان پڕ كردییه 

ئاگاتان له  زگی برسی نییه 

كه سیشتان له  بیر نه ماوه 

ئیرت به سه  ده چۆلیكه ن

وازبێنن له م كورسییه  .

هانۆڤەر

٢٠١٣/٢/١٢
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 كوردستان

 شه رناخ و ئامه د و وان

 بانه  و سنه  و مه ریوان

 كه ركووك و شاری بابان

 دهۆك و شاری سۆران

هه ولێر و ده ربه ندیخان

سلێامنی و رانیە و خانەقین

کفری و مەندەلی و چەمچەمال

کەاڵر و تەمامی شارەزوور و گەرمیان

 زاخۆ تا به دره و و جه سان

 قامشلۆ هه ڵه بجه یه 

 كوردستان یه ك پارچه یه 

 سه ربه خۆیی كوردستان

 بوویته  هیواو ئاوامتان

 نییه  خه ونی شاعیران

 دڵخۆشكه ره  بۆ هه مووان

 كوێر بێ چاوی دوژمننان

 با مبرن داگیركه ران.

            هەولێر

٥/١٠/ ٢٠١٠
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33١

ئەو ژنە...!!!

ئەو ژنە شۆرشگێرە

ڕێبواری ڕێگای مەینەتە

دەستێکی بە کۆرپەکەی وەیە

دەستەکەیرتی لەسەر تفەنگە

زەردەخەنەشی لەسەر لێوان نابڕێ

تا ورەی دوژمن بروخێنێ

نەهیڵی پێ بنێتە خاکەکەی 

تا نیشتامنەکەی لە دوژمن بپارێزێ .

  هانۆڤەر

٤/٦/ ٢٠٢١ 
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گه ر ده ته وێ من شێت نه بم ....!!!

وه ره  دڵم وه ك گوڵێك

له  ناو ئینجانه ی دڵت بڕوێنه 

تا هه موو ڕۆژ بۆنی بكه ی

نه وه ك ڕۆژێ له  ناو ته نیایدا ون بێ

گه ر ده ته وێ من شێت نه بم

وه ره  دڵم بكه 

به  سه رینی ژێر سه رت

تا شه وانه  چیرۆكی عه شقی ئه به دیت بۆ بگێرێته وه 

گه ر ده ته وێ بێبه ش نه بم له  سۆزی تۆ 

له  خه ندەی لێوی جوانی تۆ

به  هه وره تریشقه ی چاوه كانت مبسووتێنه 

با دڵم تژی بێ له  عه شقی تۆ

گه ر ده ته وێ دڵم خۆشكه ی

وه ره  دڵم بكه  به  ڕووگه ی خۆت

ڕۆژێ هه ر پێنج فه رز

نوێژی عه شقم بۆ بكه ی .

هانۆڤەر

٢٠١٢/٥/١٩        
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گه اڵ وردیله كانی پایز ....!!!

له  سه فه ری ئێواره یه كی خامۆشدا

به  ئاسته م گوێم له  ده نگیه تی

نووزه ی دێ

هه ناسه كانی ڕە نگیان كاڵبۆته وه 

وه كو گه اڵ زه رده كان

ڕە نگی پایزیان گرتووه 

ئاخ نه متوانی

وه رزی سه ماكردنه كه م

تێپه ڕێنم

له م ئێواره  پایزه دا

له  پڕ غوربه تێك خۆی كرده  ئامێزم

خه ریك بوو ئه م ئێواره یه 

شێت ببم...

یان شێت بوویمه  به  خۆم نه زانیوه 

چونكه  له گه ڵ هه ر هه ناسه یه كدا

ئاخێك ده مرد و دووباره  له  دایك ده بۆوه 

ئه ی غه ریبی ...

ئیرت به سه  وازم لێبێنه  و چیرت به رۆكی من مه گره 

سه نگم هه ر هه نكی كێشكه یه ك ماوه 

له به ر خۆره تاوی ئه م غه ریبستانه دا

په ڕ و باڵم هه موو هه ڵقڕچا

ئه وه ندەی هه ناسه ی غه ریبیم هه ڵمژت
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وه كو ئۆكسجین له  ناویدا توایمه وه 

ئیرت به سه  غه ریبی

ده ستم له  هه وكێ بكه وه 

به سه  ئیرت له مه  زیاتر

غه رقی ده ریای بێزاریم مه كه 

كێشم به  قه د پاساریەکی بچووك ماوه 

هه ناسه م زۆر ته نگ بووه 

له وانه یه  ڕۆژێك له  چاوقووچانێك دا

ئیرت كۆتاییم بێت و هه ناسه م بۆ نه خورێته وه

ئیرت به سه  به سه  هه تا زووه 

ده ستم له  هه وكێ بكەوە .

  نه خۆشخانه ی زیلۆهه

 هانۆڤه ر

 ٢٠١٢/١١/٢٧       
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وشه كان  بێده نگ نابن ....!!!

وشەکان هەرگیز بێدەنگ نابن

لە بن گه اڵیەكی وشك و ڕزی

نامه یه كم دۆزییه وه 

خەریك بوو بای غه زه ب بیڕفێنێ

بەاڵم نه مهێشت یه كسه ر گرتم  

کاتێ كه  خوێندمه وه 

لێی نوورسا بوو

من ڕۆژنامه نووسێك بووم

ناوم سەردەشتە

شەهید بووم لە ڕێ قەڵەم و ئازادی

تیرۆرکرام بە نامەردی

خۆم بە هەموو دونیا ناسی

نەکەن ڕۆژێ لە بیرمکەن

لەسەر ڕووپەری ڕۆژنامە و گۆڤارەکان

تەنیا بە یەک وشەش بێت ناوم بێنن

تا نەوەکانی دوایمە پێ بزانن

من بوومە سیمبۆڵی قەڵەم و ئازادی

خوێنیان ڕیشتم بە ناحەقی...

        هانۆڤەر

٢٠١٢/٤/٢٨  
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له  به فرم پرسی ....!!!

ئه و كوڕە  قۆزه  ده ناسیت

وتی هه ركه  هات بۆ الم

باوه شی پیا كردم و

تێڕ هه ر دوو گۆنای ماچ كردم

منیش كه  بۆنم كرد

زۆر زوو زانیم

دڵی بێگه رد و پاكه  و سپییه  وه كو من

كاتێ جێهێشتم

 زۆر خه فه تم بۆی خوارد

فڕمێسكی له  چاوان ڕێشتم .

                  هانۆڤەر

٩/١٢/ ٢٠١٢       
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له  به هاری چاوی تۆ...!!!

گوڵێك ده ڕوێنم ئیمرۆ

من بێزار نابم له  تۆ

ئه ی جوانی شاری شنۆ

من ناژیم هه رگیز بێ تۆ

دڵت پڕ كردم له  سۆ

هیچ جوانێك نییه  وه ك تۆ

ڕایبێنم وه كو ئیمرۆ .

هانۆڤەر

٢٠١٦/٨/١٢
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له  پشت پەنجەرە داخراوه كانی ئه م شاره ....!!! 

 ١- ئه ی خودایه

نۆزده  ساڵه  له  ژێر رۆشنایی

فانۆس و اڵله

داده نیشین و

چاومان له به ر دوكه ڵ

هه ڵده كووشین

كه ی ڕوحمێكامن پێ ده كه ی خودایه 

٭٭٭٭٭٭٭

 ٢ - خانه واده كیان ته عریب كرد و

بردنیان بۆ نوگره سه ملان

هه ر پاشانیش زۆری پێنه چوو 

ئه نفاڵ كران

ته نیا یه ك منداڵی لێده رچوو

پاش عه یامێك

ئه و منداڵه  گه ڕایه وه 

له  یه كێ له  بازگه كان داوای ناسنامه یان لێكرد

ڕێیان نه دا بۆ خۆی بژی وه كو ئینسان

 ٭٭٭٭٭٭

٣- دز و جه رده كانی

ئه م شاره ... 

  شه وان  ده چن بۆ دزی 

كه سیش پێیان نازانێ

كه چی له م ڕۆژگاره 



تۆ نیشتاممنی

33٩

كه سانێ دیكه  هه ن

سامانی واڵت ده دزن

به  ئاشكرا به  ئاسانی

كه سێ نییه  پێی نه زانێ

كه ی ڕووحمێکامن پێ ده كه ی خودایه  ...

٭٭٭٭٭٭٭

         هانۆڤەر

٤/١٨/ ٢٠١٢        
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 له  پشت ده رگا شكاوه كان .....!!!

له  پشت ده رگا شكاوه كانی ئه م شاره 

حه وزێك هه بوو پڕی بوو له  وورده  ماسی

ماسی گه وره یان هێنا و تێیان كرد

هه موو وورده  ماسیه كانی

خوارد و هه ڵووشی

له  پشت ده رگا شكاوه كانی ئه م شاره 

خانووێكی گه وره  و زه به الح هه یه 

په نجه ره كانی له  دیوی ناوه وه 

به  بۆیاغ  ڕە شكراون

چی نییه  تێدا نه بێ

هه ر چییه ك له  ژووره وه ڕووبدا

كه س نییه  پێ بزانێ

هه ر بڕیارێكیش له وێ بدرێ

كه س بۆی نییه  بیبیستێ

له  سه ر جاده ی به رده می هه مان خانوو

گڵۆپه كان به  ڕۆژ و شه و داگیرساون

كه چی له  ناو كەاڵوه  خانووه كانی ده وروبه ری

هه موو هه ناویان له به ر دووكه ڵی

اڵله  و فانۆسه كانیان ڕە ش بووه 

ئه وه نده ی له به ری دابنیشن .

هانۆڤەر

٢٠١٣/٥/١٣        



تۆ نیشتاممنی

34١

   

 له  دارستانێك ....!!!

له  پایته ختی سه وزستان

كه رێك وا له  سه ره مه رگایه 

له  ئاوزینگه 

وا خه ریكه  ڕووح ده دا

خه ڵكیش زۆر بۆی به په رۆشن

له  حه ژمه تان هه مووی جووله یان لێرباوه  له  سه ر چۆكن

خه ریكی بیركردنه وه ن

ئاخۆ بزانن

كه  كه ره كه  تۆپی

ناڵه كه ی بۆ قاچی كام كه رێی ده بێ

بۆی بگۆڕن ...

         هانۆڤەر

٢٠١٢/١٢/٢٣        
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له  مه مله كه تی خه رابستان .....!!!

شه ویان دزی و ئه ڵقه یان كرد گوێی و

كردیان به  كۆیله ی خۆیان

خۆر له  ترسا خۆی شارده وه  له  ژێر هه وران

نه وه ك بیدزن بیكه نه  پاسه وانی

به رده رگای ماڵی سولتان...

         هانۆڤەر

٢٠١٢/٥/٢٥        
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گیرفانی خه ونه كانم .....!!!

له  ناو گیرفانی خه ونه كانم 

نامه یه كم دۆزیه وه 

به  خه تێكی سوور لێی نوورسا بوو

ئا لێره دا.....

ڕۆژنامه نووسێكی گه نجی

بوێر و چاو نه ترس و جه ربه زه 

له به ر دوو وشه  تیرۆركرا

پێم ناڵێن كێ حاكمه  له م شاره

تاوانباره كانیش هه ر له به ر چاوانن  

دیموكراسییه كه ش هه ر قسه ی سه ر زارانان .

                هانۆڤەر

١٢ /٢٠١٢/٢ 
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لێدە  شه فیق .....!!!

گوێ مه ده رێ

ڕۆژووه كه ت بشكێنه  هه موو ئێواران 

به  دوو پاقالوه  و یه ك ده نكه  قه سپی سه ماوه 

له  هه ولێر ئه وه نده  گه رمایه 

هێڵكه ی له به ر ڕۆژ دابنێ یه كسه ر كواڵیه 

هه موو ڕۆژێ خۆڵبارینە 

قه اڵت و مناره  له به ر چاوان ون بووینه 

له  سلێامنیش ته پ و تۆزه 

له  سه هۆله كه ش ئاهه نگی شه وانه 

دایكی ئه نفاڵكراویش ڕۆژانه  

چاویان له  ڕێیه 

یان كوڕە كانیان بگه ڕێنه وه  ماڵ

یان هێسك و پروسكه كانیان به  دیاری بۆ بێنەوە  ماڵ

له م الیه ش ڕاوڕووته 

ته نكه ر له  دوای ته نكه ر وه ستایه 

پاره كه شی له  ناو گیرفانی فیرعه ونه كانی شار دایه 

حكومه ته كه شامن ئه وه نده  ده ستكورت و فه قیره 

له  مزگه وته كانیش سواڵ ده كرێت

بۆ كورده كانی ڕۆژئاوا

كه  هه نوكه  لێیان قه ومایه.

         هانۆڤەر

٢٠١٢/٧/٢٧        
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!!!...  لێم ببوره

ئه ی كچی جوانی ئه م شاره 

ئازیزه كه م .. لێم ببوره

نه مزانی دڵت ڵێم شكاوه  

كه  نه متوانی ماچت بكه م

به  ئاسانی ...

چونكه  دایكت لێم دیار بوو

ئاخر چی بكه م شانسم نه بوو

له  پڕ پێزانی وا زوو

ده نا ماچم ده كردی

  پڕ بەزارم تا دەمتوانی 

لێم ببوره ...

 ئه ی سۆمای چاوه كانم

نه مزانی زۆرت چاوه ڕێ كردم

له وێ نه بووم ...

تا ماچكه م كوڵمه ی جوانت

ئه وه  دڵم ده پێچمه وه 

بۆت ده نێرم به  دیاری

له  ناو دڵی خۆت دایبنێ

با ببێته  هێامی خۆشه ویستی

به  یه كجاری …

لێم ببوره  ...

نه مزانی تۆ ئه وه نده 
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تێنووی ماچی…

نه وه ك هه وری ماچه كانم

تاوده دان بێن به  سه رت دا ببارێنن

تا ته ر بكه ن هه موو له ش و الرت

تا سارێژكه ن…

هه موو زامی عه شقه كانت…  

 هەولێر

٢٠٠٨/١٠/٢٥
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لێیان پرسیم ....!!!

لێیان پرسیم

ژن چییە..؟

منیش وتم :

ژن بەهەشتە

خوا بە پیاوی بەخشیوە

توڕەیی ژەن

کانییەکە و سەرچاوەکەی

لە ناو دڵی پیاو دایە

کە ژن توڕە دەبێت

دڵی دەبێتە گڕکانێک و

جۆش دەدات

تا نەگریێ و فرمێسکی لە چاون نەرژێ 

مەحاڵە وەک جاران هێور ببێتەوە.

        هانۆڤەر

٢٠١٢/٩/٣٠       
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ماشه اڵ....!!!

ماشەاڵ له م ڕە نگ و ڕووخساره 

ده ڵێی ئه ستێره  و مانگی به  ئاسامنه وه  دیاری

 سیامت زۆر جوان و فه نتازییه 

چاوت پڕی ئه فسون و مروارییه 

گه رده نت سافه  وه ك شووشه  

لێوت وه ك شه كره  ، شیرینه 

كوڵمه ت وه ك لۆكه  ، نه رمه 

قژی سه رت وه ك ئاوریشمه 

ژیان به  بێ تۆ وه ك زیندانه 

من بێ تۆ ماڵم وێرانه  

بۆ منت كرد به  دێوانه  . 

هانۆڤەر

٢٠١٣/٦/١١



تۆ نیشتاممنی

34٩

ماڵئاوا......!!!

بڕۆن بۆ خۆتان  بفڕن به  ئازادی

من له  یادتان ناكه م

هه تاكو دونیا مابێ

ده شرتسێم جارێكی تر نه شتانبینمه وه 

تواخوا نه كه ن  ئه گه ر مردم

له  بیرمكه ن

وه ره نه  سه ر كێڵی گۆڕە كه م هەڵنیشن

به  ده نگه  خۆشه كه و به  سۆزه كه تان

جوانرتین ئاوازم بۆ بچڕن .

     هانۆڤەر

٤/٢٠/ ٢٠١٢    



خالید شەیدا

3٥٠

مالیكی .....!!!

هه ی شۆڤێنی

تۆ پیاوێكی ده بووسی

كورد بڕیاڕی دا

گه ر كورد نه با

ده نا تۆ ئه و پیاوه  نه بووی

له  سه ر كورسی ژێرت دابنیشی

هه نوكه ش به  چاو سووركردنه وه  و هه ڕە شه و گەف 

ده ته وێ مبانرتسێنی

گه لی كورد هۆالكۆ به زێنه 

به  هه ڕە شه  و گەفی تۆ قەت ناترسێ

تۆ منه كی كوردت كرد و

عه یامێك بوو داڵده یان دای

ئێستاش حه قته 

به ربوویته  گیانی كورد و

وه كو سه گ پێامن ده وه ڕی

هه ی شۆڤێنی

باش بزانه 

ده ریا به  ده می سه گ 

قه ت پیس نابێ

گه ر حه ز ده كه ی هه موو ڕۆژێ 

نه وه ك یه ك جار هه زاران جار



تۆ نیشتاممنی

3٥١

هه روه كو تووتكه  سه گ 

هه ر بوه ڕە  تا ده تۆپی .

هانۆڤەر

٢٠١٤/٣/٢٤     

   

          

 



خالید شەیدا

3٥٢

سوێند ده خۆم ....!!!

من سوێند ده خۆم به  تیشكی خۆر

به م رسوشته  جوانه ی له  ده ورمایه 

به م واڵته  شیرین و جوانه ی

كه  بێ سنوره  و ناوی كوردستانه 

كه  گه وره  بووم ...

قه ڵه مه كه م له  ده ست ده گرم

هه ر ده ینووسم هیچ ناوه ستم

دژی ئه و كه سانه ی...

واڵته كەمیان كردۆته  النه ی بێگانه  .

هانۆڤەر

٢٠١٢/١٠/١٤        

 



تۆ نیشتاممنی

3٥3

منداڵه كان.............!!!

منداڵه كان 

پڕ به  ده متان هاوار بكه ن 

له  هیچ شتێ 

بێ ده نگ مه بن 

ئه وه ی له  ژێڕ به ره  

بیدركێنن 

ئیمرۆ دونیا عه وڵه مه یه  

هیچ مه تر سێن 

تا ده توانن ڕاستی بڵێن

ملكه چ نه بن 

بۆ ده سته اڵتێك 

كه وتۆته  ده ست میر و به گان 

ڕازی نه بن به  یاسایه ك 

كه  پڕە  له  گه نده ڵی 

به ره و لێژایتان ده با 

ده بێت شتێكی تازه  بچێنن 

تا له  ئاینده  بیدرونەوە 

كه چی نه وه ی پێش ئێوەش 

زۆر شتیان چاند 

هێشتا وه رزی درونەوە شیان 

هه ر دیار نییه  

هێشتاش خۆره تاویان 

له  ژێڕ هه ورا هه ر خه وتووه  

بۆیه  نابێ 



خالید شەیدا

3٥4

هیچ بێ ده نگ بن 

پڕ به  ده متان 

هاوار بكه ن و بچریكێنن

دونیایان لێ واگا بێنن . 

 

هانۆڤەر

١٤/ ٢٠١٤/٤



تۆ نیشتاممنی

3٥٥

منداڵه كان ....!!!

بڕۆن مێژوو بخوێنه وه 

له  بیر نه كه ن

ئه وه ی به سه ر ئێمه  هاتییه 

بڕوا ناكه م هیچ میلله تێك 

ئه وه ی به  چاوی خۆی دیبێت

له  بیر نه كه ن

ئه و هه موو دەیووس و پاشه ڵ پیسانه

چۆن ئێمه یان هه ڵخه ڵتاند 

پێكه نین و خه نده یان له  سه ر لێوامنان سڕیه وه

گریان و فڕمێسكیان له  چاومان چاند

ئێستاش خۆیان كردۆته  

دڵسۆزی كورد و

هه ر ده یدزن و هه تا ده مرن

قه ت تێر ناخۆن ... 

         هانۆڤەر

٢٠١٢/٤/٣٠        

 



خالید شەیدا

3٥6

منداڵه كان ....!!!

منداڵه كان

ئه ی وردیله  و خنجیله كان

له وه تی هه ین بیستوومانه  و

هه ر ده یبیستین

له  ڕۆژنامه  و گۆڤاره كان

له  په رله مان

له  به رده می ماكرۆفۆنه 

سه ر زله كان

به اڵم نه كه ن

بروا بكه ن هیچی ڕاست نین

هه مووی درۆن

نازانم چۆن

شه رم نایانگرێ و

ببنه  یه ك دڵۆپه  ئاو

تا برژێنه  ناو كوچه  و كۆاڵنه كان

هه موو ڕۆژێ پێامن ده ڵێن :

ئێمه  یه كین

خاوه نی یه ك هه ڵوێستین

كه چی له  پشتی یه كرتی

خه نجه ر لەیەكرت هه ڵده كێشن

هه ر كاتێ

دڵیشیان خۆش بێ

یه كێ سه رچۆپیه كه ی ده گرێ



تۆ نیشتاممنی

3٥7

ده ستامڵی زه رد یاخود سه وز

ده رده هێنن

تكایه  با ئه م شانۆیه 

کوتایی بێ

مادام ئێوه  ڕێز

له م میلله ته  ناگرن

چیرتیش سه ریان لێ مه شێوێنن

پرێسكه ی خۆتان كۆكه نه وه 

ئه و ناوه  به  جێبێڵن ...

هەولێر

٢٠١٧/٦/٧



خالید شەیدا

3٥8

بەگ و میرەکانی واڵت ...!!! 

بەگ و میرەکانی

دڵیان له  به رد ڕە قرته 

نابنه  ئینسان

كوانێ ویژدان

كوانێ مروه ت

سامانی والتیان

هه موویان كرده  پول و

خستیانه  ناو گیرفانیان

شه رم ناكه ن دانارزێن

قودس و دڵی كوردستانیان

هه ر وا به  سانایی له  بیر چوو

ئێستاش چاوەڕێی به ندی سه دوچڵن

نازانن ئه ویش

زۆر له مێژە

فت بووە

له  ده ست چووه   

هه تا دوێنێ له  شاخ

به  حه رسه ت نانی ڕە ق  بوون

له  ده ست برسیه تی زگیان ده ینااڵند

ئیمرۆش خواردنی ڕۆژانه یان

قه له موون و مریشکی برژاو و گۆشته 

هه تا دوێنێ پیاده  بوون

یان سواری كه ر بوون

ئیمرۆش خاوه نی مۆنیكا و له یالعەلەوین 



تۆ نیشتاممنی

3٥٩

هه تا دوێنێ جێگای حه وانه وه یان نه بوو

هه ر له  بن به رد و ناو ئه شكه وت و بن ته راش بوون

ئیمرۆش وا له  شار

بووینه  خاوه نی كۆشك و ته الر

سه ركرده كان هه موو گیانیان ڤایرۆسه 

بۆگه ن و چه په ڵ و پیسه 

ئه گه ر به  ئاوی هه موو دونیا

بیانشۆرن

قه د پاك نابنه وه 

هه تا دوێنێ دژی دیكتاتۆر بوون

كه چی ئیمرۆ به  خۆیان

به  سه ر میلله ت دیكتاتۆرن .

                      هانۆڤه ر

٢٠٠٧/٧/١٣ 



خالید شەیدا

36٠

وێنەم مه گره ....!!!
      

مه گره   هه ی توڕە هات وێنه م

ئه و منداڵه  گیانی ده رهات

گرمته  باوه شم له  سه رما

وه خته  مبری له  برسا

له تێ نانیش نییه  بیخوا

له  من زێرت كه س شك نابا

بووم به  دایك و ،

بووم به  باوك و

بووم به  برا ،

مه گره  وێنه م ئیرت

به سه  نامه وێ نا

سه ر داگره  له  ئاست شێوه م

زه لیلی ده ستی ئه و حكومه ته م

ده نا منیش هه ر وه كو ئێوه م

نابم به  كۆیله ی كه س هه تا ماوم .

                هانۆڤەر

٣/٢٠/ ٢٠١٤



تۆ نیشتاممنی

36١

مەمکت .....!!!

مه مكت خڕە  وه كو هه نار

با جار و بار بیگرم به  زار

ئه و ساته نه ی كه  مردم 

ڕووحم به  تۆ ده به خشم

له  سه ر كانی مبنێژن

هێسكم بنب به  ده رمان

كیژ چاوان پێی بڕێژن

با كه س نه ڵێی من مردوم

له  ڕێ عه شقا تیاچووم

له  سۆمای چاوه كانتدام

هه میشه  من هه ر زیندووم .

هانۆڤەر

٢٠١٢/٧/٢٨



خالید شەیدا

36٢

نامەیەک بۆ منداڵە وردیلەکان...!!!

منداڵه كان

ئه ی چاوگه ش و بێواره كان

نووسه ره كان له سه رانسه ری واڵت

شتی زۆریان بۆتان نووسی

له سه ر گه نده ڵ و گه نده ڵكاران

ئایا كه س

گوێ لێڕاگرتن

له به ر دۆالره  چاو سه وزه كان

شاعیره كان به  هه زاران

 شیعریان نووسی

دژی گه نده ڵی و نا یه كسانی

به اڵم كه س گوێ لێڕاگرتن

له به ر باله خانه  و كۆشك و 

ته الری سه رپێچی به رپرسه كان

نازانم ئه م میلله ته  كه ی فێر ده بن

چیرت كرنۆش بۆ دۆالر و كورس نه به ن

شای به  سه پانی خۆیان نه زانن

زۆر ئازاد بن

وه كوو مرۆڤی سه رده م بژین .

                    هانۆڤەر

١٤ /٥ /٢٠٠٦        

 



تۆ نیشتاممنی

363

گڕ ....!!!

نا .. نا نه كه ی گڕ له  خۆت به ردی ئه م شه و

با شیعره كانت له  سۆزی تۆ بێبه ش نه بن

ئه م شه و ڕە شه بایه كی به هێز به ڕێوه یه 

نه باده  پاش سووتانی جه سته ت

خۆڵه مێشه كه ی له گه ڵ خۆی ڕاماڵی

هاوڕێیەکانت نه توانن   خۆڵه مێشه كه ت

کۆکەنەوە بیبەن لە ناوەڕاستی شارا

په یكه رێكی جوانت بۆ دروستكه ن 

تا لە شارە…

ببێتە سیمبۆڵی ئافرەتان ...

هانۆڤەر

١٢ /٢٠١١/٦



خالید شەیدا

364

نۆبل ....!!!

نۆبل ئیمرۆ دڵی خۆشه 

ئیمساڵ یه كێك ده یگرێته  باوه شی خۆی له  غوربه ته 

شاعیرێكه  به  دێژایی ساڵ زۆر ماندووه

تاڵ و سووری و مه ینه ت و ئاواره یی  زۆر چێشتووه 

هه گبه ی شیعری به تاڵ نابێ

هه میشه  هه ر پڕە 

خه می میلله تی هه ر له  كۆڵه 

خه می نیشتامن له  كوێ بۆنی بێت

ئه و له  ڕێیه  جوانرتین شیعری پێیه 

نۆبل ده ڵێت من شایسته ی ئه م شاعیره م

هه ر شیعرێكی نووسیویه تی

جیگای په نجه ی دیاره

خۆشه ویسته  له  الی هه مووان

بوویته  شاعیری نه ته وه  .

         هانۆڤەر

١٩ / ٥ /٢٠١٤        

 



تۆ نیشتاممنی

36٥

 

پڕم لە بۆنی تۆ...!!

هێشتا پڕم له بۆنی تۆ

لە هەناسە و هەنسکی تۆ

لە بۆنی سەفەرە لەمێژینەکانت

لە جریوەی باڵندەکان و

لە نەغمەی بولبولی ناو رسوشت و

لە ڕەنگەکانی ناو قەوسوقەزەح و

له نالەی نەی, فرمێسکی ساز 

له خۆشرتین ئاواز : به سۆزترین مااڵوایی

سەفەر چەند زوو دەست پێ دەکاو 

چەند درەنگیش کۆتایی دێ

بەاڵم پەنهانی نێوامنان

هەر وەکو ئاوی سیروانە

هەر ڕێبوارەو…

لە خوڕەو و هاژەی ناکەوێ…

    هانۆڤەر

٤/١/ ٢٠٢١   



خالید شەیدا

366

سه مای ماچه كانی پایز ....!!!

له ڕۆژێکی پایزدا 

گه اڵكان ... ماچی خۆره تاویان كرد

ده ستیان كرد به  سه ما

له  خۆشیان  بورانه وه  و

یه که  یه که  ده كه وتنه  سه ر زه وی

با ، له گه ڵ خۆیا ڕایامڵین

بردنی بۆ سه ر كه نارێ

ئه وانیش ده ستیان كرده وه

به  ماچ و مووچ و هه له كه  سه ما

 تا گزنگی به یانی

٭٭٭٭٭٭

با زۆر حه زی له  ماچی ڕووبار بوو

ڕووباریش هه ر خۆی له  با ده دزیه وه 

به  خێرایی ڕایده كرد

تاكو با له  هیچ شوێنێ

نه توانێ بیگاتێ و ماچی بكا

٭٭٭٭٭٭

په پووله یه ك حه زی له  سه ما و ماچی گوڵ بوو

ڕۆژێ هه ڵفڕی گه ڕا و سوڕا

له  قوژبنێك گوڵێكی دۆزییه وه 

تێر سه مای له گه ڵ كرد و ماچی كرد

دوای ئه وه ی به جێیهێشت و ڕۆی

عه شقێك له  دڵی گه اڵله  بوو

به یانی كه  له  خه و هه ڵسا



تۆ نیشتاممنی

367

بۆ الی گوڵه كه  هه ڵفڕی

بینی گوڵه كه یان قرتاندوه 

ئه ویش له  حه ژمه تان دڵی وەستا و 

دەمودەست مرد.  

هانۆڤەر

٢٠١٠/١٠/١٢



خالید شەیدا

368

سمێل فش ....!!!
      

له  ماڵه وه  له  سه ر گازی پشت ڕاكشایه 

وه ك كێخوایه  ...

پارووی له  ده می مندااڵن ده فڕێنن

بۆ ده  ێنن له به ر ده می داده نێن

هه ر ده خوات و قه ت تێر نابیت

ده می هه ر وه كو حه زیایه 

له به ر ده رگای حه وشه ی ماڵیان 

هه مووی ڕانه مه ر وه ستایه 

هه ر ڕۆژێ مه رێكیش مردار بێت

گۆشته كه ی ده داته  سه گه كانی

منداڵە هه ژاره كانیش

حه زره تیان نان و لۆبیایه 

له  دیوه خانی ماڵیشی

شه و و ڕۆژ چرا داگیرسایه 

هه موو شه وانیش تا به یانی

به زم و شایی و هه رایه 

ماڵه كانی ده وروبه ریشی

چاویان له به ر دوكه ڵی اڵله  و فانۆس

هه ڵرتۆقایه  ...

دونیایه كی بێ سه روبه ره 

سمێل فش  هه ر پیاوی ماقوڵه  و

هه ژاریش مافی خورایه  .

                  هه ولێر 

١٥ / ١١ / ٢٠٠٨



تۆ نیشتاممنی

36٩

نیشتمانم منداڵێكی زۆر برسییه ....!! !

هه موو ڕۆژێ له  خه فه تان

په نجه ی گه وره ی خۆی ده مژێ

تاكو تێر بێت...

حه زی له  شیری مه مه  نییه 

متووی مه مكی دایكیه تی

به اڵم دایكی هه ناوی پڕی كرمه 

شیره كه شی ژەهراوییه 

ئه و منداڵه  شیره  خۆره

هه موو ڕۆژێ هه ر ناڵه  ناڵیه تی 

له م ناوه دا لە شیری مەمکی دایکی

بێبه ش بووه .

هانۆڤەر

١٢ /٢٠١٤/٨ 
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دوو داری عاشق...!!!

سەیری ئەم دوو دارەکەن

هەر وەکو دوو ماری عاشق تێکئااڵون

هۆش و بیریان النەماوە

هەر دووکیان مەست بووینە

ئەوەندەی ماچ و موچ بکەن 

هێندە ئاوێزانی یەکرت بووینە

مەحاڵە لە یەکرتی داببڕێن

مەگەر بکەونە بەر چاو و زاری خەڵک

لە ژێرەوە ڕەگیان وشک ببێت

ئەوسا دەست لە یەکرتی بەربدەن .

    هانۆڤەر

٢٠٢١/٤/٦  



تۆ نیشتاممنی

37١

هه ناسه  سپیه كان ....!!!
  

هێشتا هه ر بۆنتان ده كه م و

هه ر بۆنتان دێت

تاكو ئێستاش ڕە نگتان كاڵ نه بۆته وه 

من هیچ جارێك نه مووتووە

تۆ به  جارێك دونیای فانیت

جێهێشتووه  و ون بووی

ناوت له  سه ر زاران ڕە ش بۆوه 

كه  جاروبار سه یری ئاسامن ده كه م

ده تبێنم ئامێزت له  په له  هه وره كان وه رینایه 

به اڵم هه ندێ جار له  په له  هه وره كان وه ڕە ز ده بیت

دڵته نگی ڕووت تێده كا

ناچار هۆن هۆن ده گریێی و

فڕمێسكت وه كو باران له  چاوان ده ڕژێ

دڵۆپ دڵۆپ به  سه ر سه رمه  داده بارێ و

ته رم ده كا...

ئه و كاته  زوو هه ست ده كه م

ئه وه  فڕمێسكی چاوه كانی تۆیه 

چۆنكه  بۆنی تۆیان لێ دێت

من نه مده ویست له  بیرتكه م و له  بیرمكه ی

به اڵم چی بكه م

له م ڕۆژگاره  بێ وه فایه 

خستوومیه ته  ناو قۆلتڕین ده ریای غوربه ت

له  ناویدا ون بوومه  و
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كه سیش نییه  مبدۆزێته وه 

شه پۆڵه كانیش به  خێرایی دێن

له گه ڵ خۆیان لوومل ده ده ن

سه دان جار به رز و نزمم ده كه ن

منیش پڕ به  ده نگم هاوار ده كه م

به ڵكو كه سێك گوێی له  سه دای ده نگم بێ

له  پڕ ده كه ومه  ژێر ئاو و

ئاگام له  خۆم نامینێ

كاتێ چاوه كانم ده كه مه وه 

وا له  سه ر كه ناری ده ریا كه وتووم و

دۆلفینەک به  سه رمه وه  وه ستاوه  

به  گوڕ بۆم ده گریێی و

فڕمێسك به  سه ر سه رما هه ڵده ڕێژێ

هه ر زوو هه ستم كرد

ئه وه  تۆ بووی له  ناو دڵی دۆلفیندا نووستبووی

كه  گوێت له  سه دای ده نگی من بوو

یه كسه ر واگا هاتی و هانات وه به رم هێنا

نه تهێشت له  ناوی ده ریای غوربه ت دا بخنكێم.

هانۆڤەر

٢٠١٥/٤/١٤
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هه ناسه كه م بیرت ده كه م ....!!!

له  هه ر كوێ بێت له  دووره وه 

كه  گوێم له  خشپه ی پێت ده بێت

بێ ئه وه ی سه یری نیگاتكه م

هه ر ده م و ده ست ده تناسمه وه 

كاتێ لێم نزیك ده بێه وه 

بۆنت ده كه م

گه ر گوڵی دونیا 

هه مووی كۆكه یته وه 

بۆنیان له  بۆنی تۆ ناچێ.

 هانۆڤەر

١ / ٤ /٢٠١٤ 
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هۆ شاره كه م .....!!!

من چیت بۆ بكه م

گه ر تۆ له  من بێزار تر بی

من له  ناو زه ڵكاوی غوربه تا خنكاوم

تۆش له  ناوی زه ڵكاوی گه نده ڵی

هه ر چوارده ورت لێگیراوه 

پنجێك نییه  ده ستی پێ بگری

هه تا زووه  نه جاتت بی.

          هانۆڤەر

٢٠١٧/٥/١٨  
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ئه ی غه ریبی ....!!!

له  كوێدا منت ون كرد

هه ر له وێشدا بۆ خۆت ونی

پێویست ناكا به  دوای مندا بگه ڕێ

یه كه م جار سۆراغی خۆت بكه  و

پاشان من به  ئاسانی 

له  ناو سێبه ره كه ی خۆتدا ده دۆزیه وه 

لە ژێر خۆرەتاوە سووتاوم

بوومەتە یەک چەنگە خۆڵەمێش...

                    هانۆڤەر

٢٥ / ٥ /٢٠١٢ 
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گولـلە باران .....!!!

ئیمرۆ دوێنێ گولـلە باران کرد

بەالم دوێنێ هێشتا برینەکەی هەر گەرم بوو

پەالماری ئیمرۆی دا بیکوژی

کەچی ئیمرۆ لە دەستی ڕایکرد و هەاڵت

دوێنێ یەکسەر ڕووحی دەرچوو

وەڵی ئیمرۆ لە ژێر دەستی پۆلیس دەرباز نەبوو گیرا

پاش دادگایکردنی

زیندانی هەتاهەتایێان کرد.

          هانۆڤەر

٢٥ / ٥ /٢٠١٢ 
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بۆ شێركۆ  بێکەس .....!!!

گیانه  شێركۆ ...

كه  شیعره كانم ده خوێندیه وه  

به  ده نگ و سه دای نه رمه وه 

زۆر له  سه رخۆ ...

باوكم گوێی لێده گرتم

هه موو جارێ ده هاته  گۆ 

ده یگووت بێكه س ...

هه زار ڕە حمه ت له  گۆڕی تۆ

كوڕێكت دوای خۆت جێهێشت 

بووه  سیمبۆڵی نیشتامن و

بووه  شاعیری نه ته وه. 

                 هانۆڤەر

٢٠١٣/٨/١٠  
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ڕۆژنامه ی شاعیرێكی یاخی .....!!!

چیتان نه كرد

هه مووی دیار و ئاشكرایه 

تا منداڵی ساوا و بچووك

شوناسنامه ی ئێوه ی الیه 

ئه وه ی پێشان ده كرا و ده بوو

به  خۆتان ده تان وت

تاوانه  و زۆردارییه 

كه چی تاوانی ئێوه  گه وره تره 

له  هیرۆشیام و هه ڵەبجه  و ئه نفاله كان

سه ری یاساتان بڕی و

خستانه  ژێر پێاڵوی

پیاوه  ماقولەكانتان

یاساتان كردۆته  پێاڵوێك

هه ر ڕۆژێ یه كێك ده یكاته  پێی

ئێوه  هاتن منداڵه كان

فێری زه رده خه نه  بكه ن

كه چی زه رده خه نه ی ئه وان

گریانی شه و و ڕۆژیانه 

ئێوه  هاتن وه كو باران

ببارێنن به  سه ر ئه م خاكه  تێنووە

ئه م خاكه ی كه  سه دان ساڵه  هه ر تێنووە

تێنوه تی قەت به  ئێوه  ناشكێ

رسوشتیش له  خۆی بێزاره 
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رسوشت كه  له  خۆی ده ڕوانێت

تف له  ڕابردوی خۆی ده كات

ته نانه ت باڵنده كانیش له  خۆیان بێزارن

ئه وه  نییه  پۆل پۆل

النه ی خۆیان ده پێچنه وه 

ده ڕۆن بۆ هه واری تر

من له م واڵته  له  دایك بووم

به اڵم خۆم به  غه ریب ده زانم

ماڵم نییه  ڕووی تێ بكه م

په نا بۆ هه ر تاشه  به ردێك ده به م

نامگرێته  خۆی 

بیكه م به  ژینگه ی هه میشه ییم.

هەولێر

١٠/٢٥/ ٢٠٠٨ 
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ڕۆژێ دادێ...!!!

به  چاوی پڕ له  فرمێسك و گریانه وه 

به  دڵی پڕ له  خه م و ئازاره وه 

پڕ له  زام و حه رسه ته وه 

پڕ له  هه ناسه ی سارده وه 

بۆ واڵته كه ی خۆم دێمه وه 

دڵناوایی دایكی شه هیدان و

خانه واده ی ئه نفاله كان ده ده مه وه 

مندااڵنی دوای ئه نفال به  جێامو

ده گرمه  باوه شی خۆمه وه 

یه كه  به  یه كه  تێر تێر

ماچیان ده كه م و ده رسێكیان فێر ده كه م

ئه م ڕۆژە ڕەشانه  و نه هامه تیانه یان

قەت له بیر نه چێته وه 

كه  هامته وه  

هه رچی قوروڵیته ی واڵته كه م هه یه 

ده یڵێسمه وه  …

په یامێكی تازه م پێیه 

بۆ هه موو خه ڵكی واڵته كه م ده خوێنمه وه 

قه ت مه ڵێن خه ڵكی واڵته كه م

كڕ و بێ ده نگن هیچ ناڵێن

ده بێت من و تۆ و ئه وان 

فێریان بكه ین

كه  چۆن ئه و ده رگایه  ژە نگاویانه ی

له  سه ریان داخراوه  بیشكێنن
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ئه و ده سته  ڕە شانه ی 

به ری خۆره تاوی لێگرتوون

له  بنه وه  بیبڕنه وه 

ئه وانه ی له  نزیكه وه  

چاویان بڕیوه ته  واڵته كه مان

سووك و ڕە زیل و ڕسوا و ده مكوتیان كه ن

نه فره ت له و كه سانه  بكه ن

ئیمرۆ له  واڵته كه مان دزن

بۆ كورسی و پله  و پاره  

واڵته كه مان ده فرۆشن

ئه م ڕاستیه  هه موو كه سێ ده زانێ

تۆڵه  به سه بره 

به اڵم زۆریش به  زه بره 

ڕۆژێك دادێ

ئه م گه له  بێ تاوانه 

كه  بووە به  په ندی زه مانه 

قۆڵ و بازویان لێهه ڵكه ن

به  چه پڵه ی ده ست له  واڵت ده ریانكه ن

ئه م واڵته  وێرانه جارێكی تر

سه ر له  نوێ نۆژە ن بكه ن .

          هانۆڤەر

٢٠ /٨/ ١٩٩٩
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شێركۆ بێكه س ...!!!

شێرکۆ بێکەس

بێكه س نه بوو

دارستانێك بوو پڕ له  وشه 

ده ریایه ك بوو پڕ له  شیعر

چقلی چاوی دوژمنان بوو

جگه  له مانه ش پێشمه رگه  بوو

هه میشه  قه ڵه می له  په نجه  بوو .

هانۆڤەر

١٢ /٢٠١٦/١٠    
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كیسه له كان نافڕن ....!!!

ئیرت له  مه ودوا

كیسه له كان عه وسه له ی فڕینیان نه ماوه 

كیسه له كان وه كو عه س عه س

هه میشه  له  سه ر جاده ن وه ستان

زۆر هیاڵكن

ڕە ش هه ڵگه ڕاینه 

له به ر خۆره تاوی هاوین

نه  به  شه و ده خه ون نه  به  ڕۆژ

ته نیا بۆ پارووێ نان

تا تێركه ن زگی خۆیان 

وه ك سواڵكه رێ..

ده ست له به ر كه سیش پان ناكه نه وه

تا سووكایه تیان پێنه كرێ .

             هەولێر

٢٠١٢/٤/٢٤ 
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خانمەکەم ....!!!

له  جیاتی سۆرا و

 مكیاژ و مسكاره  و فڵچه  

خاتوونه كه م ده واز بێنه  له م به زمه 

ده تۆش كالشینكۆفه كه ت وه كو ئه م كچه هه ڵگره  

نیشتامنه كه ت وه كو گلێنەی چاوت

له  دوژمن بپارێزه ...

هانۆڤەر

٢٧ / ٧ /٢٠١٣ 
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ماڵیان له  دووره  دێیه .....!!! 

ئه و كچه  چاوی له  ڕێیه 

بۆیه  ئه وه نده م خۆشده وێ

زۆر به وه فا و ڕاستگۆیه 

له  جوانی تاكی نییه 

مانگیش حه سوودی پێیه 

زۆر حه ز ده كه م بیبینم

تا له  بینینی تێر بم

كۆڵمه ی گه شە وه كو گوڵه 

چاوی زۆر سحراویه 

به ژن و بااڵی كه ڵه گه ت

ناوقه دی شووشه ییه 

هه ركه  چاوان ده گێڕێ

دڵی من ده خورۆێنێ

منی ئاشق و شه یدا

دڵكه م ده سووتێنێ

به  نیگای چاوه كانی

هه ستم زۆر ده بزوێنێ

منت شێت و شه یدا كرد

دەترسێم وازم  لێبینێ .

هەولێر

٢٠٠٨/١٠/٢٣   
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نیشتمان.....!!!

من کە نیشتامنم نەبێ

ئااڵم بۆ چییە 

ج نیشتامن و چ ئااڵ

هەموو ڕۆژی لەسەر زاریانە

سوێندی پێ دەخۆن 

کەچی یەک قسەی ڕاستیان نییە

ئەوەی دەیکەن و دەیلێن 

 هەمووی کاتێ درۆیە...

هانۆڤەر

٢١ /٥/ ٢٠١٥
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منداڵه كان .....!!!

ئه وه ی نه شامن بیست بیستامن

ئه وه ی نه شامن دیت دیتامن

ده سته اڵته  تۆقێنه ره كه  و سه ركووتكه ره كه 

شاریان كردوه  به  سه ربازگە

وه ك سه گی هاریان لێهاتووه 

هه ر ڕۆژی كه ڵپه ی خۆیان تیژتر ده كه ن

كه ڵپه  له  میلله ت ده گرن

پێم ناڵێن فه رقیان چییه 

له گه ڵ به عسی گۆڕ به  گۆڕ چوو

ئه وان به  عاره بی ئازاریان ده داین

ئه وانه ش لە وان خەراپرت ئازارمان ده ده ن

ته مه نی دكتاتۆره كان تا سه ر نییه 

ته مه نیان یه كجار زۆر كورته 

ئه مرۆش نه بی سبه ی

ئه م شانۆیه  كۆتایی دێ.

هانۆڤەر

٢٠١٢/٦/١٢
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ناتوانم بێ تۆ بژیم ....!!!

وا شیعرێكت بۆ ده نووسم

تاكو ئێستا نه نوورسا بێ

له  چامه ی عاشقرتین

شاعیریشا نه بیسرتا بێ

چه پكی گوڵت بۆ ده نێرم

بۆنی هه رگیز ته واو نه بێ

گه ر ویستیشت ئه م جاره یان

دڵی خۆشم ده نێرم بۆت

ئه ی خواوه ندی جوانرتین هه ست

ئه ی پیرۆزتر له  ژینی خۆم

تا ئه و ساته ی بوونم مابێ

دڵم پڕە  له  عه شقی تۆ

من ناتوانم بژیم بێ تۆ

ده زانی بۆچی سه رسامم

ئه و دونیایه ی من تیامه 

  زۆر بێوه فایه ...

شه و و ڕۆژیش له گه ڵ یه كرت 

ناته بایه 

سێبه ر له به ر تیشكی خۆر 

ڕاده كا خۆی ده شارته وه 

ئاسامن كه  توڕە  ده بێ

پروشكی لێ ده پرژێ

به اڵم كاتی تۆ کە توڕە ده بیت

توڕە یت له  سیام نایه ت
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دێم و ده ست له  ملت ده كه م و

به  ماچ ئاشت ده كه مه وه

ئەی کچه  جوانه كه ی رسوشت . 

 

                

هانۆڤەر

٢٠٠٠/٧/٢٣ 
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نه مری بۆ شه ڕڤان ...!!!

ئه و كوڕە  شۆڕە سوار بوو

قاره مان و جه ربه زه  بوو

هیچ كات باكی له  مردن نه بوو

ویژدانی ڕیگای نه ده دا

بۆ خۆی له  ماڵ دابنیشێ

قاچ له  سه ر قاچ دابنێ و

كوڕی ڕە ش و رووتی واڵته كه ی

به  كوشت بدا

بۆ خۆی بووبوه  پێشه نگ

بۆ داكۆكی له  ئازادی و سه ربه ستی واڵته كه ی

خه باتی كرد كۆڵینه دا

هه تاكو مرد

به اڵم چ مردنێك

مردنێكی سه ربه رزانه 

بووه  شه هیدێكی نیشتیامن

بووه  سیمبۆڵێك 

ناوی هه تاهه تایێ

له  ناو الپەرەی مێژوودا دیاره و  ده مینێ .   

                                         

هانۆڤەر

٢٠١٧/٤/٢٢  

        



تۆ نیشتاممنی

3٩١

 

ڕسوا.....!!!

سه گێك له  الیه ن خاوه نه كه ی ڕسوا كرا

كه چی له  خه فه تان خۆی كرد به  ژێر ئوتۆمۆبیڵە..... 

كرێكارێك له  الیه ن خاوه نكار ڕسوا بوو ، كه چی زۆری نەخایاند 

كارگه كه ی سووتا...

فه رمانبه رێك دزی له  ده وڵه ت كرد، كه چی له  جیاتی ئه وه ی

ڕسوا بكرێ خه اڵتیان كرد...

وه زیرێك گوێیان له  ڕێنامیی نه گرت و پێشنیاره كه یان ڕە تكرده وه ،

كه چی له  خه فه تان ده ستی له  كار كێشایه وه ...

كچێك له به ر ئه وه ی به  خورتی دایانبه شوو ،

كه چی له  خه فه تان خۆی سووتاند...

سه ره رای ئه و تۆپ بارانه 

له  جیاتی ئێران ڕسوا و نه فره ت بكرێ ،

كه چی یادی خومه ینیان كردوه  له  هه رێم

هه ی ئافه رین په رله مان...

سه رۆكێك له  ناو كۆمه ڵێ خه ڵك ڕسوا بوو ،

كه چی فزه ی له  ده می ده رنه هات 

له  به رده میان ستایشی كردن و پێكه نی

هه ی ئافه رین سه رۆك...

                      هانۆڤەر

١٠ / ٦ /٢٠١٠ 



خالید شەیدا

3٩٢

        

بااڵت هه ڵچووه .....!!! 

بااڵت هەڵچووە وەک الوالوە

نازانم دڵت بە کێ داوە

ئەوە ماوەیەکە زۆر کشوماتی

هەروەکو مانگەکەی ژێر هەوری

جاروباریش کە دەتبینم

زۆر بەناز دێتە پێش چاوم

ڕۆژێک شیرینی وەک شەکر

ڕۆژێکیش تاڵ وەک ژەهری مار

کە چاوەکانت تێم دەبڕی

دڵم الت ده كەی وه ك خه نجه ری.

         هانۆڤەر

٢٠ / ٦ / ٢٠١٢ 



تۆ نیشتاممنی

3٩3

        

 

بزه م هاتێ .....!!!

بزه م هاتێ و پێنه كه نیم

چونكه  گریان له  بۆسه یه كدا

بۆم دانیشتبوو...

 په الپیتكه ی له  سه ر تفه نگ بوو

له وه  ده ترسام له  ناكاو مبپێكێ.

            هانۆڤەر

٢٥ /٢٠١٥/٦



خالید شەیدا

3٩4

 

تێکئااڵوین...!!!

تێکئااڵوین

وه ك هاوكێشه 

تۆ منی منیش تۆمه 

به  سه ر دیواری ژیان هه ڵگه ڕاوێن

وه ك الوالوه 

ڕە گ و ڕیشه مان

له  ژێر خۆمان داكوتاوه 

زۆر ئاسته مه 

له  یه كرتی دابڕێن

بووینه ته  یه ك پارچه 

له م جه سته یه  .

                  هانۆڤەر

١٨ / ٣ / ٢٠١٤ 



تۆ نیشتاممنی

3٩٥

        

دوێنێ .....!!!

له  پایته ختی شارە

له  واڵتێكی سه ر ده ریایی نه وت

گه نجێك ئاگری له  جه سته ی خۆی به ردا 

خۆی كرده  خۆڵه مێش

كه سیش فڕمێسكی بۆ نه رێشت

كه سێش نه هاته  سه ر جاده 

نوقه شیان له  ده م ده رنه هات

وەی  له م واڵته  وێرانه  .

هەمووی بە جارێ

یان دروێشی حیزبێکە

یان لەم واڵتە بوویتە کۆیلە...

هانۆڤەر

١٢ /٢٠١٦/٧  



خالید شەیدا

3٩6

        

وه سیه ته كه ی گه رمیانی .....!!!

باش ده مزانی

ئه مه یه  چاره نووسم

ڕۆژێكی وه ك ئیمرۆ 

به  ده ستی نامه ردان ده كوژرێم

منیش تاكه  قوربانی نابم له م خاكه 

خۆ پیش منیش گه ڵێک كه سیان

خەڵەتانی خوێن كرد

ئاخۆ ئه بێ سه به ی نۆره ی كێ بێ

جه رگی چ داكێك بسووتێنن

هه تا ئه م گه نده اڵنه  به رپرسن بن

كورد ژیانی هه ر وا ده بێ

به اڵم گرینگه 

 ئێوه  بێده نگ نه بن

چونكه  دڵنیام من و هه موو

شه هیدانی قه ڵه م 

له  ناو دڵی ئێوه ده ژین 

هه میشه  هه ر زیندووین .

هانۆڤەر

٦ /١٢ / ٢٠١٣



تۆ نیشتاممنی

3٩7

جروجانه وه ره كانی مه مله كه تی شه و .....!!!

ژیان به  كه یفی ئێوه یه    

ئه سپی خۆتان باش لێخورن

هه ر بۆ خۆتان بیدزن و درۆ بكه ن

میلله ت له  خشته  به رن

خۆ له  هیچتان كه م نییه 

نه  له  ده رمانی ئێكسپایەر  و

نه  له  ئاو و كاره با

ژیانتان بۆ خۆتان زامێن كردوه 

میلله تیش ماڵی وێرانه بووه   

هه تا  دوێنی له  شاخه 

خه باتتان له  پێناوی كورد بوو

ئیمرۆ له  شار خه باتتان 

له  پێناوی دۆالره 

شه رم ناكه ن دانارزێن

هه تاكه ی ئه م فروفێڵه 

سامانی نیشتیامنتان هه مووی دزی و

كردتان به  موڵكی خۆتان

بانقیش نه ماوه  پاره ی زیاده ی لێدانه نێن

بۆ كوێ ده چن ...

 هه ی  هه ش و  خاكتان به  سه ر

دونیا تا سه ر بۆ كه س نابێ

كه  جام پڕ بوو هه ر لێده ڕژێ و

گوریسیش له  ئه ستووری ده پسێ



خالید شەیدا

3٩8

ڕۆژێكیش هه ر ڕۆژی ئێوه  دێ 

بكرێنه  ناو قه فه زی تاوان و

كورسیه كانتان پێ له ق بكرێ ...

هانۆڤه ر

١٠ / ١ /٢٠٠٩



تۆ نیشتاممنی

3٩٩

ژیانه كه مان ....!!!

له  كه شتیه ك ده چێ

له  ناو قۆاڵیی ده ریا وه ستایه 

شه پۆله كان زۆر به  توڕە یی

ته وژم دێنن ...

كه شتیه كه ش سه ری لێشێوایه  و

نه  ده توانێ بۆ پێشه وه  هه نگاوبنێ

نه  بۆ دواوه  بكشێته وه 

زۆر نیگارانه 

چاوه ڕێی نوحێكه  بێت

به ڵکو له م ته نگه ژییه 

ڕزگاری بێت... 

    هانۆڤە ر

٢٠٠٩/١٠/٢ 

        

 



خالید شەیدا

4٠٠

سێ عاشق ....!!!

عه شقه كانیان

هێنده  پیرۆز بوون

زۆر جوان و پاك و

بێگه رد بوون

هه موو سنوورێكیان

به زاند كه  لێیان قه ده غه  بوو

ده رگا داخراوه كانیان

خسته  سه ر پشت و

وااڵیان كرد

عه شقێكیان له  دڵ دابوو

 چاونه ترس و جه ربه زه  بوو

دژی هه موو یاسا و نه ریتێكی

كێخوا و میر و به گ بوو

خۆ باش ده یانزانی

ئه و ڕێگایه ی گرتوویانه 

زۆر به ترسه 

ڕۆژێ دادێ

مه رگ چاوه رێیان ده كا

كه چی ملكه چی

ئه و نه ریته  بۆگه نه ی

میر نه بوون

زۆر ئازا و دلێر و به  جه رگ بوون

هه موو شه وه  دره نگه كان

خه وی له  چاوی ده زڕاو



تۆ نیشتاممنی

4٠١

به  ماته  مات و ترس

ده هاته  ده رێ

بۆ ئه و دیوی دیواره كه ی

پشت ماڵیان

بۆ جێگای ژوان

چاوه كانی كردبوونه 

كامیره ی چاودێری

تاكو یه كێ نه یانبینێ

چاوه ڕێیه  

ئه ستێره  گه شه كه ی

دره نگی شه وێ

 هه ر ده رنه كه وت

چاوه ڕوانه 

به ڵكو له  پڕ وه ده ركه وێ

كه چی هه ر  ده رنه كه وت

ئه وه  ئه و شه وه ش به سه ر چوو

ئه وه  دیسان وا

ڕۆژ بۆوه  هه ر نه یبینی

ئای كه ساتێكی ناخۆش بوو

به درێژای شه و له  جێی ژوان

چاوه ڕێ بوو

كه چی ئه و كچه  دڵپاكه 

وا له  ماڵه 

له  ژوورێكه  ده رگای

له سه ر داخراوه 

له  ده ستی میر هه ر ناڵه ی دێ و



خالید شەیدا

4٠٢

سندم و كۆتی له  ده ست دایه 

هه ر ده یانویست

ئه م دوو عاشقانه 

لێكدابڕێن

ئه گه رنا

چاڵی مه رگیان

بۆ هه ڵكه نن

لێزا زۆر له  خۆی بێزاره 

ژیانی تاڵ  بوو وه كو

ژە هری مار بوو 

ئامێزی كرد به  كاره با و

كه چی نه مرد

چونكه  عاشق بوو

دڵی زۆر پاك و بێگه رد بوو

جارێكی تر په نای

بۆ مه رگ برد

كه چی نه مرد

چونكه  كچێكی به وه فا بوو

ئیڤانی الو

فرمێسكی له  چاو

قه تیسامو

وایده زانی خۆشه ویسته كه ی

له  ده ست ده چێ

بێ ئارام بوو

ئه ویش په نای  بۆ مردن برد

به اڵم نه مرد



تۆ نیشتاممنی

4٠3

كۆڤانی الوی هه رزه كار

هاوڕێی گیانی به گیانیان

ئه ویش له  پێناوی

خۆشه ویستی ئه وان

خۆی كرده  قوربانی

هه ردووكیان

بوونە سیمبۆڵی

خۆشه ویستی و ئازادی

دژی نه ریته  كۆنه كه ی

به گ و میران

بێ ئارامیان بووه 

ڕووبارێكی بێ كۆتایی

هه موویان ده سته  وه ستان

ئه مجاره یان

هه رسێكیان به یه كه وه 

بڕیاریان دا

ئه م هه واره  به جێبێڵن

كه  ڕایان كرد

زۆر دڵخۆش بوون

به اڵم كێخوا و میر و به گ

پێیانزانی

به  دوایاندا چوون

ئه وان له  خۆشیانه 

شاگه شكه  بوون

له  ده ست ئه م نه ریته  

بۆگه نه ی میر



خالید شەیدا

4٠4

نه جاتیان بوو

به اڵم نه یانزانی

له  پڕ ده كه ونه  ناو تۆڕی  به گ و میران 

وه كوو چۆڵه كه  باڵ به ست ده كرین و

ده درێنه  به ر ڕێژنه ی گولـلەن 

خه ڵتانی خوێنیان ده كه ن

خوێن ده ڕژێنن

هه ر له  هه مان شوێن

ده یان خه نه  ژێر گڵ و

ونیان ده كه ن

نازانم بۆ چاوه  قوچاوه كانی

ئه م ده ڤه ره  بۆ بێده نگن

شه رم ناكه ن

تاكه ی ملكه چی

ئه م نه ریته  بۆگه نه ی میرن و

سه رشۆڕده كه ن

به سه  شه رمه 

تاكه ی چاو له و تاوانه  ده پۆشن و

هەر ژێر ده سته ی به گ و میر بن

هه ر كۆیله بن

كێخوا و به گ و میره كه تان

له به ر به رژە وه ندی خۆیان

مافه كانتان پێشێل بكه ن

ئێوه  چینی ژێر ده سته ن

جا بۆخۆتان باش تێبگه ن

ئه مانه ی خه ڵتانی خوێنیان كردن



تۆ نیشتاممنی

4٠٥

عاشقێكی بێ وێنه  بوون

سیمبۆڵی خۆشه ویستی و ئازادی بوون

چاونه ترس و به جه رگ بوون

ملكه چی ئه و نه ریته 

پیسه  و چه په ڵه  نه بوون

دژی یاسا و نه ریت و

ده سته اڵتی میر بوون

له  پێناوی خۆشه ویستی

خه باتیان كرد

بوونه  قوربانی

ڕێگای عه شق و ئازادی

هه تا مردن .    

                      

هانۆڤه ر

٢١ / ٩ / ٢٠٠٦



خالید شەیدا

4٠6

هاوار...!!!

كاتێ پڕ به  ده نگم

هاوار ده كه م

كه س به  هانای ده نگم نایێ

كه سیش لێم ناپرسێته وه 

خۆ منیش یه كێكم

له  ئێوه 

دڵ بریندارو

داخ له  دڵ و سته مدیده م

هه ر كاتێ به م شێوه یەش

ده تانبینم

برینی هه ره  له مێژە م

ده كوڵێته وه 

من تاوانم چییه  و

چیم كردوه

بۆچی منیان خستۆته 

ناو قه فه زی تاوانه وه  

منیش بابایه كی هه ژارم

چه نده ها ساڵه 

له به ر ئێش و ئازاری

میلله ته كه م ده ناڵم



تۆ نیشتاممنی

4٠7

بۆ به  هانای

سه دای ده نگم نایێن

تۆزێك لێم

نزیك ببنه وه 

بۆ ده نگتان هه ڵنابڕن

ئه ی كوڕانی خانزادی میری سۆران و

كوڕانی هۆالكۆ به زین

وه رن چرای ده نگی ئازادی

هه ڵكه ن

وه رن هه موو خۆتان

یه كخه ن

ئه و ده سته  ڕه شانه 

ببڕن

كه  چرای ده نگی ئازادی

ده كوژێننه وه 

ده نگی ئازادی گه ل

ده خنكێنن

من تاوانم چییه  و

چیمكردوه 

من ته نیا بۆ شاره كه ی

خۆم هاتوومه وه 

ئاورێك له م

میلله ته  سته مدیدە و

منداڵە بێ باوكه كان  بده مه وه 

ئه و ده سته  ڕە شانه ش

ببڕم



خالید شەیدا

4٠8

گه نده ڵی ده نێنه وه و

چرای ئازادی

له  سه ر ئه م میلله ته  سته مدیده م

ده كوژێنه وه 

ده نگی ئازادی كپ ده كه ن و 

مرۆڤ به  گەف و هەرەشە و چاونوقاندن

ده تۆقێنن

بۆ به  هانای ده نگم نایێن

ئاورێك له م میلله ته  

سته مدیده  بدینه وه 

هه سنت وه رن

ده ست له  ناو ده ست نێن

یه كگرن

تا ببین به  خاوه نی

یه ك هه ڵویست

تا ئه م میلله ته  سته مدیده  و

ڕە ش و ڕووته 

چیرت  نه ناڵێنن

له  ده ست زڵم و زۆرداری

ئه م حکومەتە قره قووشه .

               هانۆڤەر

٥ /١ / ٢٠٠٦      



تۆ نیشتاممنی

4٠٩

                                                      

ئه و كچه  زێده  جوانه .....!!!

خاڵی له  سه ر لێوانه 

له  مه كته ب هاته  ده رێ

تا چاوی به  من كه وێ

له  سه ر جاده ی ڕاوه ستا

تا چاوه ڕێی من بكا

منی كه  دیت له  دورڕا

چاوی گه ش بوو له  خۆشیا

داوای دوو ماچم لێكرد

یه كسه ر هاتوو بۆم وه ستا

منیش ویستم ماچیكه م

سه ری باداو  نه وه ستا 

كچێ دڵم مه شكێنه   

ناسكه  وه كو ئاوێنه           

بۆچی دڵگیرت كردم

ماچێكم بدێ خێره

ئه و كچه  بااڵ به رزه 

چاو گه ش و لێو به  خه نده 

هێنده  ناسك و جوانه 

ئاگری له  جه رگم به ردا

داوای ماچێكم لێكرد

هۆشی نه ما له  خۆشیا



خالید شەیدا

4١٠

ئه و كچه  زێده  جوانه

  ناسکە وەکو ڕەیحانە

زۆر به ناز و سۆز دیاره 

سه یری چاوه كانیكه 

وه كوو مانگی تابانه

داوای ماچێكم لێكرد

دڵی نه شكاندم گیانه.

                     هانۆڤه ر

٦/ ٩ / ٢٠٠٣        

  



تۆ نیشتاممنی

4١١

نازدارێ ....!!!

سه برم لێ بگره  جارێ

تا له  سه فه ری دێمه وه 

ده تكه مه  بووكی ماڵێ

 نازدارێ ....نازدارێ

كیژۆڵه كه ی به ر ماڵێ

وه ره  ده ستی یه ك بگرین

بچین بۆ ناو بیستانێ

بیكه ینه  به زم و 

شایی و هەڵپەركێ

ئیمرۆ تاكو ئێوارێ

نازدارێ ....نازدارێ

گوڵی وه رزی به هارێ

بۆنی په رچه مت خۆشه 

عه تر له  چاوت ده بارێ

ئه من عه شقی تۆ بوویمه

کچە شۆخەکەی ماڵێ

با دایکت پێی نەزانێ

 بۆچی ئەوەندە بەنازی

خەندەت لە لێوان دەبارێ

ناسک و شۆخوشەنگی

وەکو ئاسکی کێوانی



خالید شەیدا
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  نازدارێ ....نازدارێ

جوانه وه رزی به هارێ

چاو گه ش و كوڵمه  جوانی

وه ك فریشته ی ئاسامنی

 وورده  خاڵی سه ر گۆنات

با ماچیانكه م جار جارێ

شه مامه ی ناو باغه ڵت

خڕن وه كو هه نارێ

زۆر خۆشن ده ستیان ده مێ .

         هانۆڤه ر

٦ / ١٢ / ٢٠٠٤
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کێخوای دزان...!!!

له و دیوی دیواره 

ڕوخاوه كه 

دڵی په نجه ره 

درزی داوه 

ده رگاش زۆر شه كه ت و هیاڵكه 

هه ناسه ی نایێ

به  سه ر ورده  شووشه 

ڕە ت ده بێ

خوێن له  ژێر پێ

فڕكه ی دێ

گۆڕ هه ڵكه نه كانیش

ددانیان له  مشار و قازمه 

تیژتره 

بۆنی الشه ی كه ری تۆپی دێ و

سه گه كان ده می خۆیان

تیاناوە 

له م شاره  سه ر لێشێواو و وێرانه 

خه ڵك هه مووی كش و ماته 

نوقه یان لێوه  نایێت

ده میان به  ده رزی و داو دووراوه 
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چۆڵه كه كانی سه ر دار و بن سوانده كان

ئه وانیش وه كو جاران

جریوه یان لێوه  نایێت

كه  له  ده رگاكان ده چییه  ده ره وه  و

ڕە ت ده بی

گوێت له  ده نگێكی

زۆر كز ده بێ

له  به ر كێخوای دزان

تۆقیوون

نوقه یان لێوه  نایێت

كێخوای دزان زۆر دڵخۆشه 

خاوه نی كۆشك و دۆالر و

ته كیه  و خانه قایه 

ئه گه ر سه یری ناو

پێچی مێزه ره كه شی بكه یت

هه ر دۆالره 

كێخوای دزان زۆر ده وله مه ند و پاره داره 

خاوه نی كارخانه ی هه مه جۆره 

كارخانه ی تایبه تیشی هه یه 

ئه ویش كارخانه ی

خاولی و مه سینه یه 

هه ر كه سێ دیده نیكه 

خاولی و مه سینه یه كی

به  دیاری پێ ده دا

كێخوای دزان

خاوه نی مه زار و ته كیه  و خانه قایه 



تۆ نیشتاممنی
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ده روێشیش

له  هه موو الیه ك

ده ور ی دایه 

كه س بۆی نییه  

له  به ر ده می نوقه  بكا

ده بێت شه و و ڕۆژ 

مه سینه ی بۆ هه ڵبگرێ و

زكری بۆ بكا .

        

 هانۆڤه ر

٢٢ / ٣ / ٢٠٠٦
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دایه....!!! 

دایه ...دایه ...دایه 

بێ تۆ سەبوریم نایێ 

به  قوربانی چاوت بم

ئه منت وه به ر هینایه 

دایه ...دایه ...دایه 

تۆی جوانی ئه و دونیایه 

له  خوای ده پارێمه وه 

بتپارێزی له م ژیانه 

دایه ...دایه ...دایه 

به هه شت له  ژێر پێتایه 

گه ر له به ر تۆ نه با

نه ده هامته  ئه و دونیایه 

دایه ...دایه ...دایه 

خۆزگه  مردن نه بوایه 

ئه گه ر بۆ من مبابای

تۆم له به ر چاوان بوایه

له  ئامێزی تۆ بامه  

با به هه شتم نه بوایه 

به هه شت بووی له م دونیایه 

ئه ی دایكی خۆشه ویستم



تۆ نیشتاممنی
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جه رگ و سۆز و هه ست و دڵم

تۆ خواوه ندی جوانی

بۆ من زۆر خۆشه ویستی.

                       هانۆڤه ر

٢٠٠٤/٩/٦
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شیالنه....!!!

ئای شیالنه  شیالنه 

ئۆی شیالنه  شیالنه 

دڵم له  الت مێوانه 

با ماچكه م ئه م كوڵامنه 

منیش بۆ تۆ سووتامه 

مه مكوژە  به و چاوانه 

ئه من عاشقی تۆمه 

بێ دڵیم مه كه  گیانه 

دڵم هه ر له  الی تۆیه 

چاوم چاوه ڕێی تۆیه 

ناتوانم ئۆقره  بگرم

ئه گه ر ڕۆژێك نه تبینم

با چیرت بێزار نه بین

دوور له  ته نیای بژین

دڵم هه ر به  تۆ خۆشه 

به  رووخسارت سه رخۆشه 

وه ره  ببین به  هاوژین

با لێكنه ترازێن له  ژین

با ڕۆژگارمان به هار بێ



تۆ نیشتاممنی
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پڕی  گوڵ و گوڵزار بێ

تا ژیانی هه میشه یی

بژین به  ئاسۆده یی

             

 

        هانۆڤه ر

٧ / ٢ / ٢٠٠٢      
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هەر چەند .....!!!
هەر چەند ...

لە سیامت ڕادەمینێم...

ئەی کچەکەی خوای جوانی

لە لۆکە نەرمرتی...

لە ئاوی کانیش ڕۆنرتی...

کە لێشت نزیک دەمبەوە ،

ماچت دەکەم...

بۆنت لە کچی بەهەشت ،

دەچی...!

          هانۆڤەر

١٥ / ٥ / ٢٠١١
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خه ونی ڕه ش...!!!

خه ونه كانتان قه ت نایێتەدی  سەر ناگرن

 ده زانم مه رامتان چییه و

 چاوه كانتان بڕیوه ته  كوێ

 هه ی نه فام...

خه ونه كانتان وه كو به ردی بن گۆمن

 دڵتان به وه ی خۆش نه بێت

 ڕۆژێك به  سه ر ئاوكه ون

 هه ی نه فام...

 چاوه كانتان بڕیوه ته  كه ركووك و

 هێرش بۆ قه ندیل ده به ن

 نازانن قه ندیلی خۆراگر

هەزاران هەڵۆی لەسەر شانە

ناتوانن پێ بخه نه  ناو قه ندیل

 گه ر هێزی دونیاشتان له  پشت بێ

 بیری كه مالست كۆن بووه  و باوی نه ما

 له  ناو هه موو ئه وروپا ڕسوایه  و

 یه ك تۆزقاڵ ڕێزی نییه 

  ئێوه كه ی دڵی ئینسانیەتان هه یه 

 میلله تێكتان له  ناو دڵه 
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 هه ر هەمووی له  مرۆڤی نیاندڕتاڵ ده چن

 هه ی نه فام...

 ئه و خه ونانه ی كه  ده یبینن

 وه كو بلقی سه ر ئاوەن 

 نه  ده توانن پێ بخه نه  ناو كه ركووك و

نه  قه ندیلیشتان بۆ ده گیرێ                                                         

هه ڵۆیه كانی قه ندیل به رزه  فڕن

 قەت ناكه وه نه  ناوی داوی ئێوه 

 ده نیگیان ئه وه نده  تیژ ده ڕوا 

 قه ت ده نگیانتان پێ كپ نابێت

 خه یاڵتان خاوە ،  

 هەی نەفام...

سەر ناگرن ، خەونکانتان قەت

بۆ نازانن کەرکووک...

دڵی کوردستانە...

هەر دەبێت لە حەژمەتان ،

ڕۆژێ مبرن...

                                                                                             هانۆڤەر

٢٠١٥/١٠/٥          



تۆ نیشتاممنی

4٢3

بڕیارم دا....!!!

بڕیارم دا ئیرت شیعر نه نووسمه وه

هه ر شیعرێكی ده نووسم

له  دوای جگه ره  كێشانێك

له  پڕ خۆی لێم ده شارده وه 

جارێك له  ناو گیرفانی بادا دۆزیمه وه 

جارێكی تریش له  ناو ستیانی كچه كه ی دراوسێام

بۆیه  ئه م جاره یان ناچار توند گرتم

وه ك تابڵۆیه ك هه ڵمواسی

له  ناوه ڕاستی ژووره كه ما .

هانۆڤەر

٢٧ / ٥ /  ٢٠١٢     
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بمبه ره وه  ...!!!
       

له گه ڵ خۆتا مببه ره وه 

ئیرت چیرت لێره  به رگه  ناگرم

ناتوانم زێرت بژیم

له  ناو ئه م ته م و مژە 

ئێره  بۆ من وه ك جه نگه ڵه 

ئێره  بۆ من وه ك دۆزه خه 

پڕیه تی له  دز و جه رده 

مببه ره وه  وا خه ریكه  

لێره  شێت ببم ، ون ببم ،

كه س ناتوانێ مبدۆزته وه 

مببه ره وه  به ره و كوێستان

بۆ ناو گوڵ و باغ  و بێستان

له  غه ریبی كاڵبوویمه وه.! 

ڕەنگه  مببینی نه مناسیه وه 

مبكه  به  قه دی ئه م گوڵه 

با ڕەنگم وه ك ئه و گه شبێته وه 

فڕێم بده  ناو كانییەك

با دڵم فینک بێته وه 

مببه ره وه  بۆ ئه م شاره 

چاوه ڕێم ده كا ئه م یاره 



تۆ نیشتاممنی
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زۆر له مێژە نه یدیووم 

تاكو بیكه مه  بە هاوژینم

چیرت ناتوانێت بژیت بێ من

مببه ره وه  بۆ ئه م دێیه 

یاری چاو جوانی لێیه 

زۆر بۆ من به په رۆشه  

بۆیه  دڵی به جۆش و  خرۆشه 

گه ر من نه بینێ

دڵی له  جه سته ده رده چێ

دەبیتە شەهیدی عەشق 

مەرگ ، بۆ خۆی ڕایدەپێچێ .

       هانۆڤەر

٣/١٨/ ٢٠١٤  
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*بڕیار .....!!!

بڕیار ئیمرۆ

بڕیاریدا بچێتە الی باوکی دیدەنیکا

بۆ ئەوەی لەم گەشتەیان

هەمیشە پێکەوە بن

نەوەکو باوکی بە بێ بڕیار

هەست بە تەنیایی بکا

ماڵئاوا ئەی پەپوولە بچکۆڵەکە

بۆ خۆت بخەوە پشوو بدە بە ئارامی

ئەم هەسارەی تۆی تێداژیای

خاڵی بوو لە ویژدان و مرۆڤایەتی 

پڕی بوو لە گەندەڵی و دز و جەردە و 

پیسخۆر و مەشەخۆر و

دوژمنی کوردایەتی .

*بڕیار ئەو مێرمنداڵە بوو ، زۆر هۆگری باوکی بوو ، کە باوکی مرد زۆر  پەرۆش و 

سوی لە باوکی بۆوە ، چەند ڕۆژێک دوای باوکیش ئەویش کۆچی دوایی کرد . 

هانۆڤەر

٢٠١٩/٨/٢٥
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گریان .........!!!

ده ستم كرده  ملی گریان و

تۆزێك هێوری بكه مه وه 

نه باده  له  ناوی ده ریای فڕمێسك بخنكێ

كه چی وه كو كه ره  چه مووشه كان مۆڕە ی لێكردم و

لووشكه ی هاویشت

كاتێ ده ستم كرده  ملی پێكه نین

یه كسه ر باوه شی بۆ كردمه وه  و

خۆی بۆ ئامێزم هاویشت

بۆیه  من پێكه نینم خۆش ده وێ و

زۆر ڕقم له  گریان ده بێته وه .

هەرگیز نامەوێ بیکەمە هاوڕێی خۆم ...

           هانۆڤەر

٢٠١٤/٧/١٢  
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په شێمانین .....!!!

گه ر ده مزانی

ئه و میر و حاكامنه ی واڵته كه م

وه كو دانیاسوره كانی زه مانی زوو

خۆراكی دونیا به شیان ناكا و

پێی تێر نابن

هه ر چی له  ژێر ده ستیان دابێت

هه ریده ڵووشن...

هه ر چی وه چه نگیشیانكه وێ

وه ك برێشكه ی شه وانی زستانیان

ده یكڕۆژن ...

ئێمه  هه رگیز خۆمان نه ده كرده 

ڕێگای مان و نه مانیان

هیچ كاتێكیش وه كو مۆمێك

له  شه وانی تاریكیان

تا به یانی دانه ده گیرساین

یان نه ده بووینه  پڕدی سه ر ڕێگا یان

تا بۆخۆیان هه ر ئاوا به  ئاسانی

به  سه رماندا بپه ڕنه وه 

هه رگیزیش نه ده بووینه  پاڕووه  نانی

ڕۆژانی برسی بوونیان

زگی برسیه تی خۆیان پێامن تێركه ن
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په شێامنین له و كاره ی كه  كردمان

ئێستاش ئه وان بووینه ته 

دانیاسوری ئه م سه رده مه 

هه رچیه كیان وه ده ستكه وێت

هه ریده ڵووشن زۆر به  په لە 

شه رم له  ئه م و ئه و ناكه ن

بووینه ته  ڤایڕۆسی ئه م گه له .

           هەولێر

٤/٦/ ٢٠١٢ 
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له گه ڵ غه ریبی ئاوێته  بووم .....!!!

وه كو گه اڵ هه ڵوه ڕیوه كانی پایز

خزایمه  سه ر شۆسته كان

بوویمه  هاوڕێ و ئێشكگری

سه رجاده  و كۆاڵنه كان

كاتێ ڕە شه باش هه ڵیگرتم و

گوێزایمه وه  بۆ واڵتێك

ئه و شوێنه ی كه  تێدا گیرسامه وه 

واڵتی غه ریبی بوو

له ویش به  غه ریبی ناونرام

بۆ هه ر كوێیه ك ده چووم

له گه ڵ هه ر كه سێك ده دوام

 هه ر غه ریب بوو

نه ك ته نیا خۆم

ده وروبه ریشم هه ر غه ریب بوون

ئێمه  هه موومان هه ر غه ریبین

له گه ڵ غه ریبی بووینته 

یه ك جه سته ...

من به  غه ریبی له  دایك بووم و

له  واڵتی غه ریبیش گیرسامه وه

ئه و هه ناسه  قواڵنه ی
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هه موو ڕۆژان هه ڵیانده كێشم

هه ر هه ناسه ی غه ریبیه 

بۆ كوێ بڕۆم

غه ریبی هه ر له  دوامه 

شه وانیش خه ون هه ر به  غه ریبی ده بینم

له  ناو ده ریایی غه ریبیدا  وا خه ریكه  ده خنكێم

كه سیش نییه  لێم نزیك بێته وه  و فریامكه وێ و ده ربازمكا

جه سته م له  ناو شه پۆله كان ون ده بێت و

له  كه نارێك ته رمه كه م سه ر ئاو ده كه وێ

كه سێك  له م غوربه ته   شك نابینم

له  بستێكی ئه م خاكه دا مبنێژی

ده مبه  خۆراكی باڵنده  غه ریبه كان و ماسی.

 هانۆڤەر

١٢ /٢٠١٦/٦        
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جگه ره...!!!
  

هه م دۆستمه  و هه م دوژمن

كاتێ لێ دوور ده كه ومه وه.. 

بیری ده كه م...

كه  لێش نزیك ده مبه وه ، 

به  ده ست خۆم نییه  ڕكم زۆر لێده بێته وه

بۆشم ناكڕێ ده ستبه رداری بم...

هه رچه نده  هەناویشی ڕە شكردوم ،

هەر لێم نزیک دەبێتەوە ...

دەست لێبەردەنیشی...

کارێکی یەکجار دژوار و سەختە ، 

ئافەرین بۆ ئەو کەسەی  دەتوانێ ، 

لە بەرۆکەی خۆی بکاتەوە ...

زۆر بوێر و جەربەزە و

خاوەنی ئیرادەیە ...!

      هانۆڤەر

٣/١٥/ ٢٠١٣  
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ئه و تابڵۆیانه ی هێشتا ته واو نه بوونه  ...!!!

چاو مه گێره  بۆ هیچ شتێ

تۆ خه وتووی و هه ڵقرچاوی

به ر تیشكی خۆره تاوی

حه رسه تت پارووه  نانێ بوو

دڵت كزه ی لێوه ده هات

له  پڕ وشك هه ڵگه ڕایی و

جووله ت نه ما...

ئیمرۆ دوا ساتی ته مه نت بوو

گه اڵ وردیله كان هه ڵوه ڕین

ئه و گه ررده لووله  شێته ی

كه  شه و داهات هه ڵیكرد

ده ست به جێ چرای ژیانی كوژاندیه وه  

دونیایی جوانیت لێ تاریك بوو

زه رده خه نه كه ی سه ر لێوت

به  خێرایی سڕانه وه 

ئه مه  دوا هه ناسه  بوو هه ڵیتكێشا

بۆ ئه و خۆزگانه ی كه  پێشرت خه ونت پێوه  دیتبوون

بۆ ئه و ڕۆژانه ی كه  خۆت له  ناوی نه دۆزیبوونه وه 
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دوێنێ شه وی ڕابوردو

هه وره تریشقه  گرماندی

هه ناسه كانت له  سه فه رێكی كتوپڕدا ده هاتنه وه 

سه ر لێویان پڕی بوون له  خه نده 

یه كسه ر لێیان بووه  گریان

ئه مه  دوا ساتی ته مه نت بوو

نه ت ده زانی خه نده كان

یه كسه ر ده ست ده كه نه  ملی گریان

الفاوی فرمێسك هه ڵده ستێ

چاوه كانت جارێكی تر هه ڵناهێنی

خه وێكی تاهه تایێ

ده گریه  باوه ش و

حه زت ده كرد بووكه  شوووشه كانت

بگڕیته  ئامێز و

تێر ماچیانكه ی

سرتانی ماڵئاوایت

بۆ بچڕن ...

هانۆڤەر

٨ /٢٠١٤/٥
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تا كوشتن ....!!!

تا کوشنت...

لەم واڵتە کاوڵبووەیمە زۆر بێ

ڕۆژنامه نووس زۆر تر ده بن ،

نه  له  گرتن و نه  له  لێدان و 

له  هه ڕە شه  و گەف و

چاو سووركردنه وه  و تۆقاندن ،

هیچ ناترسێن ، هه ر بێباكن ...

گه ر چاره نووسیشان كووشنت بێ ...

بێده نگ نابن هیچ ناوه سنت ،

هەمیشە قەڵەم بەدەسنت ،

هه ر ده ینووسن...

هانۆڤەر

٢٠١٧/٩/١٠
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شەق مەهاوێ.....!!!

شەق مەهاوێ هەی بێنامووس

هەی کەلەپووتی هیچ و پووچ

تۆ چی و بۆچی بەخۆت دەنازی

 تۆ ڕەبۆتی دەستی

ئاغا و میری خۆتی

بە ئارەزووی خۆیان

دەتهینن و دەتبەن

شەرم ناکەی دانارزێی

 لەبەر چی تۆ لووشەکە داوێی

 دەمانچەت لە دەستە

 دەلێی عەسابەی تەکساسی

 قورمساغی قوچ هاتی

 تۆ مبری چاکرتە لە ژین

نەفرەتت لێ بێ هەی بێ دین

دەتکەم بە قوربانی

پەنجەیەکی مامۆستای دێرین.

         

 

هانۆڤەر

٢٠١٨/٩/٢٥ 
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له  شاره كه ما .....!!!

له  شاره كه ما كه  دادوه ری نه بێ  

با سه رانسه ری شار پڕی

دروشمی بریقەدار بێ

بێتاوان بگیری و بكوژ ئازاد بێ

بانگەشەش بکەن بۆ دیموکراتی

چ سوودی هه یه  له بۆ میلله تی 

گەر دادوەر تەنیا سەر بە حیزب بێ .

هەر تەنیا دروشمە

کە هەموو جارێ دەڵێن و دەیڵێنەوە

کەس لە یاسا گەورەتر نییە و

یاساش با سەروەر بێ...! 

هانۆڤەر

٢٠١٦/٨/١٢     
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هه موومان كۆبانێین .....!!!

هه ر له  گه وره  تاكو بچووك

هه ر له  منداڵ هەتاوه كو پیر

له  پێناوت خه بات ده كه ین تاكو نه مان

ده سته وه ستانین ، 

 گیامنان ده كه ینه  قوربانی تۆ

تۆ ته نیا نیت 

ئێمه  هه موو پشتوانی تۆین

له  پێناوت سه ر داده نێن

خوێن ده ڕێژین

گوڕستانیان له  كاسه ی سه ر ده نه خشێنین.

هانۆڤەر

١٧ /٢٠١٧/٧
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من شەڕڤانم ....!!!

هەلۆی چیاو دەشت و دۆڵم  

من لە مردن باکم نییە ...

هیچ ناترسم... 

لە ڕێی خاکمدا ... 

شەهید بوونم بۆ من جێگای شانازییە

قوربانی خاک و خۆڵی کوردستانم

من شەڕخوازنیم...

ئاشتی خوازم...

بەاڵم کە بەرۆکیان گرتم

منیش ناچارم دەست دەدەمە چەکەکەم

لە ڕوویان دەوەستمەوە

دەستیان لێنپارێزم

وەکو شێرم دەنەڕێنم

هەتا دوا دڵۆپێ خوێنم مابێ

هەتا دوا هەناسەم تیا مابێ

هەر دەجەنگم... 

واڵتەکەم لە دوژمن دەپارێزم

وەکو سۆمای چاوەکانم.

هانۆڤەر

٢٤ /٢٠١٨/١
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*لەقلەق ....!!!

ئەوە لەقلەق جارێکی تر گەڕایەوە

کۆنە هەوار...

ئەو هێالنە بۆ وی

زۆر نامۆیە...

پاش ئەوەی بە دەوری شارەکە

سوورێکی دا هەڵفڕێ و سوڕایەوە

وا جارێکی تر...

لە سەر منارەکەی مزگەوت

هەڵقونجاوە...

بۆنی خوێنی لەقلەقە کوژراوەکەی دەکرد

سەیری هێالنە ساردوسڕ و تێکشاکاوەکەی دەکرد

کە چەندەها ساڵە بە چۆڵی بە جێاموە

بەاڵم ئەوە لەقلەقەکەی

پێشوو نییە...

ئەوەی داتانە بەر ڕێژنەی گولـلەن

ئەوەی ئێستا دەبینن

لەقلەقێکی تازەیە

پەیامکی تازەی پییە

هەرکە لەسەر منارەکە دادەبەزێ
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دندوکەکانی ڵێکدەدا و

پێتان دەڵێ...

واز لەو بیرە کۆنانەی خۆتان بینن

بیرێکی تازە هەڵبگرن...

..واز لە توندوتیژی بینن

چیرت یەخەی یەکرتی مەگرن

چیرتیش خوێنی یەکرتی مەرژێنن

میللەتانی جیهان هەمووی پێشکەوتن

کەچی ئێوە هەر بەرەودواوە دەڕۆن

جا لەوڕۆوە

با ببێتە دەرسێک

با بەس بێ بەس

ئیرت بووەسنت ...

  

*مەبەستم حاجی لەقلەقە

   هانۆڤەر

٢٠١٨/١١/٥ 
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سلێمانی .....!!!

تۆ بیبیلەی چاومانی

 تۆ گوڵی تۆ دڵی هەموومانی...

تۆ هەتوان و دەرمانی...

بۆ پێشمەرگەی کوردستان 

سارێژی زامەکانی 

تۆ شاری ئەوین و ...

هەوێنی کچ و کوڕانی عاشقانی 

تۆ ڕەگ و ڕیشەی بابانی ...

شاری ناڵی و ساڵم و کوردی و پیرەمێردی 

مەولەویش بۆ سلێامنی فەیلەسوف و دانا بوو

تۆ وار و النەی النەوازانی ...

تۆ گەنجینە و شانامەی شاعیرانی 

جێ و ڕێ و شوێنی پیرەمێرد و قانیع و بێکەسی

 داڵدەی گۆران و وەفایی و مەحوی و بێخود و بێسارانی

هەزار ڕەحمەت لە کاکەی فەالح ...

شیعری بۆ مندااڵن نووسی 

نەجمەدین مەال و دیالنی شاعیر

بۆ سلێامنی داهێنەر بوون...

گۆران و شێرکۆ و شێخ نوری و دلشاد مەریوانی و دیالن ئەفراندن بوون 
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 بۆ شیعری نوێ و نەوەی نوێ

ڕۆشنبیرانی تریش هاتن چین بە چین

 سلێامنیان کردە بەهەشت و بوکێکی جوانی سەر ڕووی زەمین

تۆ پایتەختی ڕۆشنبیری...

تۆ النەی شۆڕشگێرانی ...

بۆیە ڕۆژ بە ڕۆژ هزر و بیرت مەزنرت دەبێ

 خانە و النە و خانەقای موریدانی شێخانی

تۆ شارەکەی شێخی نەمری

بۆیە هەردەم زۆر عەجید و حەفیدی.. هەر نەمری

تۆ مادەم خاوەنی گۆیژە و ئەزمری ...

دوژمنی بەدفەر .... 

هەرگیز ناتوانێت خۆی لە بەر تۆ ڕاگرێ...

گردی سەیوانت بوویتە چەتر ....

بۆ گۆڕەکانی شاعیران....

هەموویان تا ئێستاش جێی پەنجەیان دیارە

بەردیان خستۆتە سەر بەرد و...

شەونخونیان کێشاوە ...

بۆ پێشخستنی ئەم شارە ...

ئێستاش پایتەختی ڕۆشنبیری

بە ناو و دەنگ و دیاری...

         هانۆڤەر

٢٠١٨/١١/١٧
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بەسە چیتر ....!!!

بەسە چیرت خوێن مەڕێژن

دایکان چیرت بەرگە ناگرن

ڕۆشناییان لە چاو نەما

ئەوەندەی فرمێسک هەڵبڕێژن

ئێوە دزو جەردە و مافیان

چی لە واڵت نەماوە نەیفرۆشن

میللەت حەقی خۆیەتی

بڕژینە ناو شەقام و کۆاڵنان

نارەزای دەربڕن بەرامبەر دز و جەردان

دەک دەستان بشکێ بۆچی ..؟

گەنجەکانتان خەڵتانی خوێن کرد

جەرگی دایکانتان سووتاند

میللەتان لە خۆتان هار کرد

ئەم میللەتە لەم ژیانە زۆر بێزارە

بڕوا ناکام تازە واز بینێ

دەست هەڵگرێ لەم کارە

تا نەیروخێنی ئەم حکومەتە تۆتالیتارە

تا هەمووتان نەدەنە دادگا و

شاربەدەرتان نەکەن لەم شارە.

          هانۆڤەر

٢٠١٧/١٢/٢٠   
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لێیان گەرێن ....!!!
 

باسیان مەکەن

با واڵت لەمە زیاتر

چیرت کاوڵرت نەکەن

ئەوانە سۆنەن...

ئەگەر بە ئاوی هەموو دونیا

بیانشۆرن...

قەت تەر نابن ...

هەتا دوێنێ دەستیان ...

لە هەوکێی یەکرت بوو ...

کەچی وا ئیمرۆش ...

لە دیوەخانێ بە یەکەوە دانیشتوون

موویان بە نێوان وەناچێ ...

          هانۆڤەر

٢٠١٨/١١/٢٢
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بۆ ئاپۆ ...!!!

ئەوە نۆزدە ساڵە تۆ لەزیندانی

قارەمانی شۆڕشگێری

گەر تۆ نەبایتە رێبەری ئەم میللەتە

کورد لە باکور ناسنامەی خۆی نەدەناسی

تۆ پێشمەرگەی لە زیندانی

قسە نەکەی بەس تەنیا بکۆکی

تورکیا لە ترسان زەندەقی لێت دەچی

تۆ مرۆڤێکی  بوێر و چاونەترس و جەربەزەی

بۆ خەبات و سەربەخۆی کوردستان

بەردەوامی هیچ ناوەستی

گەر چی تۆ ئێستا لە زیندانی

بەاڵم زیندان بۆ تۆ قوتابخانەیە

هیچ کاتێ سست و ساردت ناکاتەوە

لە رێبازی کوردایەتی.

          هانۆڤەر

٢٠١٨/٥/١٢ 
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سێوە.....!!!

کە سێوەم دیت

لە ناوبڵێسەی گڕی ئاگر دەسووتا

هەموو جەستەی ئاگر بوو

هەڵدەپەری لە تاو ئازاری گیانی

منداڵەکانیشی وەکو پشکۆ داگیرسان بوون

دەگریان و دەیاننااڵند 

قیژەیان گەیشتە ئاسامن

دونیایان  هەمووی  هەژاند...

سەرانسەری واڵتایان تاساند

فرمێسکیان خستە چاوان

بێهودە بوون...

بۆ خۆیان سووتان و گیانیان سپارد

هەر یەکەیان بوونە سێوێک

لەباغچەکەی بەهەشتەکەی ئاسامن

ئەمە تاوانێکی بچووک نەبوو

ئەمە قێزەوانرتین تاوان بوو

ئێمە هەرگیز نابێت بێدەنگ بن

دەبێت هەموومان پێکڕان

بەری ئەم تاوانانە بگرین

تاوانباران...

 سوک و ڕەزیل و ڕسوا بکرین
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ڕایانکێشنە پێش دادگا 

تۆڵەی ئەم چوار پەپولەیان لێ بستێنن

بخەینە ملیان پەتی یاسا...

هانۆڤەر

٢٠١٨/٢/٢٥ 
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بۆ دکتۆر جەمال نەبەز  ....!!!

من تەنیا جەمالێکم  دەناسی لە بەرلین

ڕۆژ بە ڕۆژ بیر و هزری فراوان و ڕۆشنرت دەبوو

قەڵەمەکەی ڕۆژ تا ڕۆژ تیژتر دەبوو... 

هەر ڕۆژێ الپەرەیەکی تازەی... 

دەخستە سەر مێژووی کورد...

تا لە خەونەکانیشی بیری ناسیونالستی

تا دەهات زێرت دەبوو...

خەفەت مەخۆ تۆ نەمردوی... 

تۆ لە ناو دڵامندای هەر زیندووی

بنوو بۆ خۆت پشوو بدە... 

ئەی گەورە بیرمەند کورد... 

تۆ زۆرت کردوە بۆ کورد...

جێگا و پەنجەت لە هەموو شوێنێ دیارە...

بڕوا ناکەم تۆ مردوی وا ئیمرۆ بەجێتهێشتووین...

تۆ هەر تەنیا بە جستە لە المان ڕۆیشتی...

دەنا تۆ لە المانی هەتا دونیا ماوە هەر زیندووی...

      هانۆڤەر

٢٠١٨/١٢/٩ 
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بۆ مستەفا سالح کەریم ....!!!

داستانێک بوو...

پڕ لە پەیڤ...

دەریایەک بوو پڕ لە وشە

کەشکۆلێکت لە دوای خۆت

بۆ جێهێشتووین...

پڕیەتی لە بابەتی هەمەجۆری کوردەواری

تۆ نەمری ...

ناوت هەر لە سەر زارانە و

هەر دەمینێ بە زیندوویەتی.

          هانۆڤەر

٢٠١٨/١٢/١٦ 
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واڵتەکەم......!!!

واڵتەکەم دڵگیرە

خاکی باوک و باپیرە

واڵتەکەم پیرۆزە

چونکە مێژووی دێرینە

واڵتەکەم زۆر خۆشە

بەهەشتی سەر زەمینە

واڵتەکەم شیرینە

وەکوو شەکر و هەنگوینە

واڵتەکەم هەڵدێرە

پڕی اللە و کنێرە

واڵتەکەم زۆر جوانە

وەکوو گوڵی باغانە

واڵتەکەم ئازیزە

هەرگیز لەبەر چاومانە

لە دڵ و دەروومنانە

دەبێت پشتیوانی بم

هەتاکو لە ژیان مابم

خەبات و تێکۆشانم

لە ڕێگای نیشتامنم
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دەبێت پارێزگاریکەم

لە چەنگی دوژمنانم

             هانۆڤەر

١٠/٢٤/ ٢٠٠٥        
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جه نجەڕ ......!!!

وه ختی ماڵامن له  ده شت بوو

 زۆرم حه ز له  جه نجه ر بوو

 پاش دروونه ی هاوینان

 جه نجه ریان داده به ستان

ده گه ڵ هاوڕێیانی دێ

 جارجار ده كه وتینه  ڕێ

 له  گوندی جۆخین دوور بوون

 قاچامن زوو ماندوو ده بوون

 به ر له وه ی بگه ینه  وێ

 ئازارمان ده چێشت له  ڕێ

 كه  ده چووینه  سه ر جۆخین

 له  سابات داده نیشتین

 هه تا دره نگ چاوەڕوان

 ئینجا ده هات نۆبه متان

 چاوه ڕوان ده بووین پێكران

 تا دوو دوو به ڕێ ده كراین

 هه نوكه ش شارنشینم

 دوور له  گوندی دێڕینم

 هه ركه  وه رزی هاوین دێ

 جه نجه رم زوو وه بیر دێ

 به اڵم چی زۆر بێزارم
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 خوڵیای گوند و نزارم

 ئای جه نجه رم خۆشده وێ

زۆر تامه زرۆی بووم له وێ 

هه ولێر

٦/١٥/ ١٩٨٢
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 لەم واڵتەی وێرانەیمە ....!!!

 ڕۆژ نییە سێوێک

 لە دار نەکەوتە خوار

 بەاڵم لەم چەند ڕۆژانەدا 

ئەمجارەیان...

نەک هەر سێوێ...

بەڵکو چرۆیەکانیشی لەگەڵ خۆیدا

 بۆ سەر زەوی کەوتنە خوارێ

 هەموویان بوونە کۆتری سپی

لە شقەی باڵیاندا ...

جارێکی تر بۆ هەوارگەی خۆیان

 کە بەهەشتە 

بەرەو ئاسامن هەڵفڕین.

    هانۆڤەر

٢٠١٨/١٢/٢٥ 
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هەڵیڕێژە هەموو ڕۆژان ....!!!

فرمێسکەکانی تەنیایت...

با لە ناو دڵت پەنگ نەخواتەوە

لێت ببێتە کولکی سەرەمەگ...

تا پێت دەکرێ هەر پێبکەنە

بەڵکو دڵت دەبێتە کانییەک و

 تا ژیانت ماوە هەر هەربقوڵێ و 

وشک نەبێ...

تا جوانرتین گوڵی لێ بڕوێ

بۆنی هەرگیز کۆتای نەیێ...

بۆنی لە گوڵی بەهەشت بچێ ....

گەر بۆ چرکەیەک بۆنی بکەی...

بۆنەکەی لە الت هەر مبێنێ...

          هانۆڤەر

٢٠١٩/١/٨ 
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وەختێ خۆت گوڵیت ....!!!

 گوڵ لە یەخەی خۆت مەدە

قژی خاوی ئاوریشمت دامەهێنەو

داو و دەرمانی لێ مەدە

چاوی عەنەتریکت کە هەڵدێنی

بە شەو دەدرەوشێتەوە ...

بەیانی کە خۆرهەڵدێ ...

هەمیشە ئیرەیت پێ دەبا...

کە خۆت جوانیت پێویست ناکات

بچیتە بەر ئاوێنە ئەی پەری

لەبەر جوانیەکەت...

وەختە ئاوێنە شەقبەری

دەزانی جوانیەکەت جوانی رسوشتە

 خوا پێی داوی وەک دیاری

 کاتی بە التدا ڕەت دەبم

 بە دیتنت سەرسام دەبم

ئەوەندە ناسک و دوڵبەری

جوانیەکەت...

گەڵێک جوانرتە لە پەری...

هانۆڤەر

٢٠١٩/١/٩   
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من عەشقی ئەو هەولێرەم .....!!!

 هەر چەندە من لە تۆ دوورم

 هەر کێ هاتەوە پێ بزانم

 ماچێکی گەرمت بۆ دەنێرم

 ئەو هەولێرە کۆنە شارە

باوکی الوک و حەیرانە

 قەالت و منارە زۆر جوانن

 خەڵک بە دیتنیان سەرسورمانە

 یاخوا ئاوادان بێ هەولێر

 کچی جوانی لێیە هەولێر

 من شێت و شەیدای هەولێرم

 شەوان لە خەومندا دەیبینم

 هەرگیز دەرناچێ لە زەینم

 هەر چەندە لە تۆ زۆر دوورم 

 من تەنیا بە جەستە لێرەم

 بەاڵم دڵم هەرلە التە 

ئەی شارەکەی شیرینم.

                               هانۆڤەر

٢٠١٩/١/١٣  
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منداڵێكی ئازامه ....!!!

 له  دڵ زۆر شاره زامه 

زۆر چااڵك و وریامه 

حه زم زۆر له  خوێندنه                       

زانست و پێشكه وتنه 

چڕای هۆش و بیرمه 

 بۆیه  زۆر مه به ستمه 

خۆشم ده وێ قوتابخانه 

زانیسته و ڕێ ژینمه

ئه وه ی سه وادی نه بێ  

ژیانی كوێره وه  ده بێ

بۆیه  ده بێ بخوێنم

تا له  ژیان دوانه كه وم

ئه رێ هۆ هۆ مامۆستا 

فێری وانه ی خۆشمكه 

ده بێ منیش وه ك تۆ بم

له گه ڵ گه مل ڕاستگۆبم 

خوێندن ڕێگای ژیامنه 

سه ربه ستی و ئازادیمه  

ده بێ ئه من بخوێنم

زانستی وه  ده ست بهێنم
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له  زانست وازنه هێنم 

چرای ئازادی هه ڵكه م

واڵت به ره و پێش ببه م 

   هانۆڤەر

١٢ /٦/ ٢٠١١
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مه رج نییه .....!! !

من لێره  بم یاخوو لەوێ

ئه ی نیشتامن...

بەاڵم من تۆم هه ر خۆشده وێ

وه كو سۆما...

له  چاوه كه نم هه ڵتده گرم

هەتاهه تایێ

ئاواته  خوازم ڕۆژێك دابێت 

ئاالكه ت شەكاوه  بێت له  دونیایێ.

         هانۆڤەر

٣/١٦/ ٢٠١٥
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فریامکەوە ...!!!

فریام کەوە ئەمشەو دڵم زۆر تەنگە

خەریکە خۆم وەکو شەراب دەخۆمەوە

دڵم زۆر بچووک بوویتەوە

هەر چی خۆشی تێدا هەبوو کۆمکردبۆوە

هەمووم بە جارێ دوور هاویشت

کە زانم تۆ بە جێتهێشتم و

بە یەکجاری بە بێ ماڵئاوای کردن

لە پر ڕۆیشتی دوور کەوتیەوە

منت خستە گۆشەگیری و

بە تەنیایت سپاردم

وەختە خۆم لە بیر بچێتەوە

نازانم ڕوو لە کوێ بکەم

تا سەبوریم بداتەوە

دڵم هیندە ناسک بووە

بەرگەی ئەو تەنیایە ناگرێ

دەترسم ڕۆژی لە بێ تۆیی

لە پر وەکو شووشە

بشکێ و ورد و خاش  بێ.   

                                     

       هانۆڤەر

٢٠١٩/١/١٩ 
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کەرکووک ......!!!

کەرکووک خەمی هەمووانە

کەرکووک چاوە کەرکووک دڵە

کەرکووک هەناسەکامنانە

کەرکووک دایکە خۆشەویستە

هەمیشە لە یادمانە

کەرکوکامن زۆر مەغدورە

شارێکی  کەالوە و وێرانە

تا ئێستا هیچی بۆ نەکراوە

هەر کۆنە شارەکەی جارانە

دز و جەردە دەوریان داوە

هێزی بەبەردا نەماوە

هەر وەکو مەر دۆشیویانە

غەدرێکی زۆری لێکراوە

تاکو ئێستاش لە ژێر 

چەپۆکی دوژمن دایە

زۆری قوربانی بۆ دراوە

زۆریش خوێنی بۆ ڕژاوە

کەچی تاکو ئێستا

هەر لە دوای سنور مایە

خەمی کەرکووک

خەمی هەموومانە

کەرکووک من شێتی تۆم هەردەم
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بۆیە بۆ دوژمن چۆک نادەم

ڕۆژێک لە ڕۆژان

هەر دەبێت بتکەم

بە پایتەختی خۆم

ئەی شارەکەی دێرینم

هەرگیز لە یادت ناکەم

بۆ من زۆر خۆشەویستی

شیرنی وەک هەنگوینی

          هانۆڤەر

٢٠١٩/١/٢١ 
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سەیرم مەکە .....!!!

سەیرم مەکە بە توڕەیی

 تۆ قەت توڕەیت لێنایێ

 با تۆزێک خەندەی سەر لێوت ببینم

 تا خەم لە دڵم دەرچێ

 تکایە مۆبیڵەکەی دەستت دامەخە با کڕاوە بێ

مبخەرە گیرفانی کراسەکەی الی دەستی چەپت

 با هەندێ گوێم لە ترپەی دڵت بێ

 ئەو کاتەی من دەزانم

 تۆ عاشقی یان شەڕ بە من دەفرۆشی

 ئیرت بەسە وازبێنە لەم خووە

 گەر عاشقی دەبێ هەمیشە

 لێوت پڕ لە خەندە بێ

 دەنا نابێ چیرت

سەیری کەس بکەی بە توڕەیی.

         هانۆڤەر

٢٠١٨/١/١٠    
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بەرخۆدانە ....!!!
  

 سەرهەڵدانە

 ورەی گەل زۆر بەهێزە

 وەکو ئاسن و پۆاڵیە

 ئەم ئاگرەی هەڵیانکردوە

گڕ و گڵپەی زۆر بەتێنە

 ئەم جارەیان دانامرکێ

 بۆ سەرانسەری واڵتە

 ڕاونانی دوژمنانە

 قۆڵ و باسکتان لێهەڵامڵن 

 هیچ مەوەسنت

 ئەمرۆ ڕۆژی جوامێرانە

 بیشکێن بیسووتێنن

 چەک و جبەخانەی داگیرکەری دوژمن

 دەریان بکەن لەم واڵتە

 ئێرە واڵتی خۆمانە

 ئیرت جێتان نابێتەوە لێرانە

 پێیان بڵێن ئەی داگیرکەر

 ئیرت بەسە 

 سەبر و ئۆقرەمان نەما چیرت
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 بۆ ناچنەدەر

 مۆڵگاکانیان بە سەردا بروخێنن

 ئەوانە نەوەی ئەتاتورکن

 لە واڵت دەریان بکەن نەیانهێڵن

 ورد و درشتیان بگرن

وەک کەر بیانتۆپێنن.

    هانۆڤەر

٢٠١٩/١/٢٦  
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هەتا گەنج بووم...!!

بە چاوە تیژەکانم

شەوەزەنگ دەبوو بە نیوەڕۆم

وەکو تیرێک دڵی کچانم دەپێکاو

وەک یەک و دوو سێی یاری خەجەڕۆم

عەشقم دەبوون

ئێستاش پیر بووم

هێز و گوڕی جارانم نەماوە

دەستم گۆچانیش ناگری

پێوە بڕۆم...

 هەولێر

٢٠١٨/٩/٢٢
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هه موو ڕۆژێ ....!!!

هه موو ڕۆژێ وه كو شێرێ

ده وه ستم له  ڕووی دوژمنان

خه بات ده كه م هیچ ناوه ستم

بۆ ئازادی بۆ كوردستان

تاكو كوردیش...

سەربەخۆ بێ...

وەکو گەالنی جیهان

خاوەنی ئااڵی خۆی بێ

لە بارەگای واڵتەیەکگرتوەکان.

هانۆڤەر

٢٢ /٢٠١٢/٨
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وەرە مەرۆ ....!!!

بەجێم مەهێڵە

توخوا بەس ئەم جارە

دونیا پاشی تۆ

هەموو تاریک و لێل و وێرانە...

پاشی تۆ من چاوم هیچ نابینێ 

تاکو کەسێکی تر بدۆزمەوە وەکو تۆ

هاوژین و هاوخەمم بێ

هەمیشە دڵم پێخۆش ببێ.

هانۆڤەر

٢٠١٨/١/٢٨
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حەزم دەکرد ....!!!

 گۆچانەکەی دەستی چارلی بام

 کە تەمامی دونیای هێنا پێکەنین و گریان

 کاتێ دەمردم... 

 خۆ لە مۆزاخانەی دایاندەنام

 ئەو کاتەی هەموو دونیا

 دەیانناسیم... 

 ناوەکەم دەچووە ناو الپەرەی مێژوو

 نەوکو وەکو ئێستا هەر شیعران دەنووسم و

 کەسیش نییە مبانناسێت.

هانۆڤەر

٢٠١٩/١/٢٨     
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ئەی خودایە ......!!!

نازانم تۆ بۆ قینت لە ئادەم هەڵسا

تۆ سێوێکت ڕەوا نەبینی

تا بۆ خۆی بیخوا

کەچی پێش ئەوەی

لە بەهەشت فڕێ بدەی و 

بۆ دونیایەکی تر

هەر لە پەراسووی خۆی 

 خامنێکت پێ بەخشی

جووتێ سێوی جوانت پێدا

نازانم پاشان بۆ پەشێامن بوویەوە

هەردووکیانت لە بەهەشتێ

دەرکرد و فڕێتدان.

هانۆڤەر

٢٠١٩/١/٣٠
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چاوەکانت .....!!!

چاوەکانت لێک مەنێ

با تیشکی خۆری تێکەوێ

تیشکی چاوەکانی تۆش

بۆ من دەرمانە گیانە

لێگەرێ خۆ گووناح نییە

با بابایەکی وەکو منیش

با تۆزێک تیشکی بەرکەوێ

تۆ لە ناو من توایەوە

ناتوانیت لێم دورکەوی

بۆچی خۆتم نیشان نادەی

دەترسێ ئیرەیت پێ ببەم

جوانیەکەت هیندە کاریگەرە

نەوەکو چاوێنی بیت

ئەگەر خۆشیشت لێم بشاریەوە

من سەبر و ئۆقرەم گەڵێ زۆر

ڕۆژێک هەر دەبێت دەرکەوی

مودەتێکە چاوەرێمە

من ئەو تیشکەم هەر نەدی

دەترسم لەم غوربەتە مبرم

ئیرت ئەو تیشکە نەبینم

کە گوێم لە ترپەی دڵم دەگرم 
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دڵەکەم لەبەر بێ تۆیی تۆ

زۆر کز و الواز بووە

دەترسم ڕۆژێک لە هیکڕا

لە پر بوەستێ و کارنەکا

چەرخی ڕۆژگاریشم سوایە

وا خەریکە هێدی هێدی دەگەرێ

دڵم هێز و گوڕی تیا نەماوە

وا خەریکە جار و بار بوەستێ

غەریبیت دەکەم قوربان

زۆر دەمێکە لێم ونی

وەرە باوەشینیکە

هەتا زووە ، با گڕنەگرێ

من لە مردن ڕاناکەم

ئەوە ڕێگای ، هەمووانە

ئەو دڵەی خوا بەمنی داوە

ڕۆژێک لە ڕۆژان هەر دەبێ 

لە لێدان بکەوێ ...

   هانۆڤەر

٢/١/ ٢٠١٩  
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ئیتر بەسە .....!!!
  

کوردە ئیرت بەسە

 وازبێنە لە دیل و کۆالیەتی

 دەستی خۆت بنێ ناو دەستی برات

 بۆ خۆت سەربەز بژی بەمەردایەتی

 تاکو ئێستا کۆیلەتیت کرد

تۆ هیچت بە هیچ نەکرد

 هەموو تاوانەکان دیارن

 دەرحەق بە میللەتی خۆت کردت

 ئیرت بەسە وازبێنە

 هۆشت بینەوە سەرت

 میللەتی دونیا هەمووی ئازاد بوون

 هەر تۆ بە تەنیا ماوی

 وا سەدەی بیستەم تێپەری

 با غیرەتێکت هەبی

 ئااڵی کوردستان هەڵکە و

بانگی سەربەخۆیکە

با تۆش خاوەنی دەوڵەت بی.

                                                                                 هانۆڤەر

٢٠١٩/١/٢٧
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هۆ میر تەحسین .....!!!

مخابن وا ئیمرۆ تۆ رۆیشتی و

بەجێتهێشتین ...

ماڵئاوایی یەکجارەکیت لێکردین

ڕۆیشتی و چوویە دونیای فانی

دڵی هەمووانت تەنگ کرد

هەموومان وا بۆت غەمبار و پەریشانین

هۆ میر تەحسین

تۆ جوامێر بووی

شۆڕەسوارێکی سەردەمی خۆت بووی

وەکو پەپوولە ئاسا

پاک و بێگەرد بووی

ناخت لە بەفر سپیرت بوو

هەمیشە بۆ میللەتەکەت پشت و پەنا و

لەسەر پێ بووی

بۆیە من پێت دەڵێم

تۆ نەمردوی

تۆ هەمیشە هەر زیندووی

میر ڕۆیشت و

بەجێهێشتین

گەڕایەوە ئەو شوێنەی

کە وەکو دیاریەک

بەدیاری بە منداڵی هەناردبوویان 

میر شێوەی لە تاوس دەچوو
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کە باڵەکانی دەکردەوە

هەموو میللەتەکەی

بە هەر ڕەنگ و بە هەر تەرزێک

خستبووە ژێر باڵەکانی 

دەیپاراسنت وەکو سۆمای چاوەکانی

کاتێ ئەو جێهێشتین ڕۆی

بە سەر هەورازەکەی ئاسامندا هەڵگەڕا

هەندێک لە پێشوازی دابوون

هەرکە گەیشت ، کۆشک و تەالرێکی بدەنێ لە بەهەشتێ

لە کۆشک و تەالری خۆی بچێ

میر تەحسین بۆ هەر جێگایەک چووبا

گۆچانەکەی لە دەست دابوو

گۆچانەکەی لە عەسای موسا دەچوو

هەر کەسێ لەبەر دەمی 

غەدرێکی لە یەکێک کردبا

گۆچانەکەی فڕێ دەدا

یەکسەر دەبووە مار و دەیگەزی

پیاوێکی زۆر دلسۆز بوو

خەمخۆری میللەتەکەی بوو

هەمیشە پشت و پەنا بوو

زۆر ڕاستگۆ و بە ویقار بوو

الی هەمووان خۆشەویست بوو.

         هانۆڤەر

٢٠١٩/١/٢٩ 
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زەمانێ بوو ......!!!          

زەمانی بوو کە ماچم دەکردی 

 بە درەنگانی شەوان

 لە کۆالنە تەنگ و تاریکەکانی

ئەو دیوی ماڵتان بوو 

کە خەیالت دەکردەوە

وێنەکەت دەهاتەوە بەرچاو

 زۆرت پێ خۆش و بە دڵ بوو

پەیامنت پێم دابوو...

تاسەر هەر تەنیا بۆ من بی ....

بۆچی لێم پەشێامن بوویەوە ....

خۆ هەرچی دەتوویست بۆم دەکردی

هەستای ڕۆیشتی...

لە تەنیایی جێتهێشتم...

بە یەکجاری شێت و شەیدات کردم

 بەالم لە بیرت نەچێ ...

ئەو ماچەی لە تۆم کرد...

ماچێکی ڕووح  بوو...

هەتا ئەو ڕۆژەی دەمرم...



تۆ نیشتاممنی
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هەرگیزا و هەرگیز دەرناچێ لە دڵم

لە سەر کێلەکەی گۆڕم 

دەبێ بنووسن بۆم

مرد لە پێناوی ماچێک 

تەنیا شەهیدی یەک ماچ بوو.

هانۆڤەر

٢٠١٩/٢/٢٧
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حه ڤده ی شوبات ....!!!

هه موو ئه و خوێنانه ی ڕژان

 شه قامه كانیان سوور كرد

 كه سیش له  سه ر نه گیرا و سزا نه درا

 هه مووشی به  فیرۆ چوو

كوانی ئه وانه ی ده یان وت

 ئێمه  هه رگیز بێده نگ نابین

 خوێنی ئه وانه  له  یاد ناكه ین

 تۆڵه یان بۆ ده سێنین

 به اڵم ئه وانه  گه یشتنه  مه رامی خۆیان

 ئێستا كه سیان له  بیر نه ما

 چاویان كوێر كردنه  به  دۆالر

 هه موو شتێكیان له بیر چۆوه 

 هه تا دوێنێ ئۆپۆزسیون بوون

 گه نجانتان هه مووی گه وجاند بوو

 ئێستاش دانیشتوون لە سەر یەک کورسی

 مووتان به  نێوان وه ناچێ .

                                                    

هانۆڤەر

٢٠١٤/٢/١٤      
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قوتار بوون....!!!
 

کاتێ شووشەکە شکا

بە ناو قلیشاوی زەوی چووە خوارەوە

مێرووڵە تێنوەکانی

لە خنکان قورتار کرد

هەی ئافەرین ئاو 

ڕاوچییەک لە دارستانێک

بە تفەنگەکەی 

نیشانەی لە کۆترێک گرتبوو

بیکوژێت 

لە هیکرا زەردەواڵەیەک

بە پشتی ملی وەدا 

ئەویش لە تاوان ڕاچڵەکی 

تفەنگەکەی بەڕووی ئاسامن بەرز بووە

یەکسەر تەقی

لەگەڵ دەنگی تەقەی تفەنگەکە

کۆترەکە لە پڕ هەڵفڕی 

بۆ خۆی لە مردن 

رزگاری بوو

هەی ئافەرین زەردەواڵە .

هانۆڤەر

١٠/٦/ ٢٠١٩    
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مخابن ......!!!

مخابن بۆ ئەم شانۆکارە

تەها گیان بنوو چاوەکانت لێکنێ

بە یەکجاری با کەلەکت بحەسێتەوە

ئەوەی خەمخۆری تۆ بوو

وەکو تۆ ڕووت و ڕەجاڵ بوو

بێ ماڵ و حاڵ و بێناز بوو

گیرفانی هەموو کاتێ بە تاڵ بوو

دینارێکی نەبوو ...

بیدا بە پارووە نانێک و بیخوا

هەموو ژیانت خەم و خەفەت و

... ئاخ هەڵکێشان بوو

ئەوەی ئاورێکی لێت نەداوە

ئەم حکومەتە گەندەڵە بوو

ڕۆژێ بە ملیۆنەها دۆالر دەدزی

کەچی کۆمەکی نەکردی بۆ چارەسەری

هەزار حەیف و مخابن...

سەرت نایەوە بە جوانەمەرگی.

هانۆڤەر

١٦\٢\٢٠١٧
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کەر ......!!!

کەریشامن هەیە

 زوو زوو دەغەزری 

زۆریش چەمووشە

تخونی کەوی

هەر جۆتکەی داوێ

هەمیشە خەیاڵی لەالی پارەیە و

لە الی کورسییە

قەت شەرمیش ناکات

ئەوە عەیامێکە

.میللەتەکەی ئاوا برسییە

هانۆڤەر

١٥/ ٢٠١٨/١
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وەرە گیانە ......!!!

وەرە گیانە ئەم شەو بکە دڵ بارانم

نەکەی پێم بڵێی دوورکەوتیەوە لێم

بێ وەفا بووی بەرامبەرم ... 

لە بیرت چوو هەموو شەوێ

 بە سەر سەرتە ئێشکگر بووم

نەتدەزانی چونکە دڵم زۆر ئاوێزانت بوو 

لە بیرت چوو ترپەی دڵم

 نەدەوەستا هەر بەرز بوو

لەبەر تۆ بوو عومرم هەموو بەزایەع چوو

لە بیرت چوو لەبەر تۆ بوو

دڵم پڕی ئاخ و ئۆف بوو

شەوم بە بێ خەو بەرێ کرد

دڵ و هۆشم لە الی تۆ بوو

لە بیرت چوو دەستم هەر لە سەر دڵت بوو

چونکە تەنیا دڵم هەر بە تۆ خۆش بوو

لە بیرت چوو خەو نەکەوتە چاوەکانم تا بەیانی

لە تەکتەوە دانیشتبووم هەناسەکەتم هەڵدەمژی

ئێستاش تۆ بێ وەفا دەرچووی بەرامبەرم

گەر پێم بکرێ دەرتدێنم لە ناو دڵم

تاکو ژیانم ماوە با ئەم دڵەم لە دەست نەچێ.

                                         هانۆڤەر

٢٠١٩/٢/٢٤
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کە لە پاسەکە دابەزی ....!!!

تۆزێک وەستا و پێکەنی

پێکەنینەکەی بووە کۆترێکی سپی

لە شەقەی باڵیدا و هەڵفڕی

لە دوای چاوقوچانێک

لە شوێنک پەرییەوە

هاوارێکی لە دەم دەرهات و

لە پڕ گریا...

پێکەنین دەستی کردە ملی گریان

هەر دووکیان چوونە الی مەرگ

بوونە مێوان...

هەر دووکیان لە یەک جەستە توانەوە

وەکو بەفری سەر لووتکەکان

هەر هەمان ڕۆژ لەگەڵ یەکرت شارانەوە

مەرگ بۆ خۆی بردنیەوە...

          هانۆڤەر

٢٠٠٥/١٠/٢٤
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هەردووکمان یەکین ...!!!

ئێمە لە یەک خاڵ هەر دووکامن یەکین

 هەر دووکامن خوێن سۆر هەر دووک چاو ڕەشین

 هەر وەکو برا هەر لە پشت یەکین

 هەر پێشمەرگەینە هەتاکو ماوین

بۆ کوردستانیش...

هەرلە سەر پێ و هەر لە سەنگەرین

 گیان لە سەر دەستین 

هەر خەبات دەکەین...

هەرگیز ناوەستین ...

          هانۆڤەر

٢٠١٨/٣/١٤ 
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لێدە شەفیق ....!!!

لێدە شەفیق با دمبەی بێ

ئەوە ئیامرەتەکان 

 ڕێککەوتوون و چیرت بۆڵەیان لێوە نایێ 

 بۆ خۆیان واڵتیان کردوە بە سێ لەت

 لەتەکی بۆ ئەو لەتێکیش بۆ ئەوی تر

ئەوەی ماشەوە دەیدەن بە ئیامرەتەکەی دی

جا بەوەش ڕازینینە ئیرت ،

 دایناسورن گەدەیان زۆر گەورە

 بە هیچ شتێ تێر نابن

 گیرفانیان کونە...

هەر چی تێبکەن تژی نابێ

ئەمانە دز و جەردە و مافیان...

دوو ڕووی یەک دراوێکن ...

واڵتیان کردۆتە وێرانستان

هەموو شتێکیان کرد...

خۆ هیچیش نەماوە نەیکەن

میللەتیش ئەگەر نارازییە...

با بۆ خۆی سەری بدا لە بەرد

لێدا شەفیق بە دمبەی بێ ...

دەنگی دهۆلەکت زۆر خۆشە
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ئەم ساڵ وەرزی بارانە...

دەڵێن بەهارەکەشی خۆشە

 لە هەموو الیەک گیا سەوزە 

هەتا چۆکانە...

هەتا ئەم میللەتە بێ هۆش بێ

 ئەمانە هەر میری جارانن

 هەر وەکو مێگەڵی مەر لێیان دەخورن

لێدا شەفیق دەی دەتوند لێدا...

دەست هەڵمەگرە ...

با دهۆلەکەت دەبا بدرێ… 

بەڵکو خوا کردی ئەم میللەتە

 تۆزێک عەقل و هۆشی دێتەوە بەر

چیرت سەیر ناکرێن...

هەر وەکو مێگەڵە مەر...

           هانۆڤەر

٢٠١٩/٤/٤ 
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وەک گوڵە حاجیلەی دەشت و وەردان ....!!! 

کراسی لەبەر خۆی داکەنییەو

لەبەر خۆرەتاو ڕاکشاوە

بۆ ئەوەی ڕەنگ و ڕووی توزێک ئەسمەر ببێ

لە ناو کێلگەی ئەم دەشتەدا

پیفۆکەکانی ژێر زەوی

کە وەرزی بەهار دێ

سەری خۆیان دەردەهێنن

هەر یەکە و چەترێک هەڵدەدەن

بۆ ئەوەی جەستەیان بە باران تەر نەبێ

لە کەندەرانەکەی خوارەوە

کیسەلێک خۆی گرمۆلە کردۆتەوە

لە پڕ خەوی لێ دەکەوی

خەونێکی خۆش دەبینی

وەدەزانی لە ڕۆژی لە دایک بوونیدا

لەگەڵ دۆستەکەی

یاری سەمای بالێت دەکا 

بەاڵم زۆری نەخەیاند

لە خەوەکەی واگا دێ

ئینجا دەزانی ئەمە ڕاستی نییە و

هەمووی خەون و خەیاڵ بوو
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لە بن دار هەنارەکەی ئەو بەری

دوو بۆقیلەی جوانکیلە بەرامبەر

یەک وەستاون 

یەکێکیان دەستی هەڵبڕییە

بە پەنجەی دەستەکانی

ئیشارەت بۆ ئەوی دیکە دەکات

بەڵکو بێتە ئەم بەری

لە ماچە تەرەکانی سەر لێوی

بێبەشی نەکات

لە بەیاری ئەم گوندەدا

دوو ئەسپ هەن

بە دوا یەکا ڕادەکەن

یەکیان سەری خۆی بۆ ئاسامن 

بەرز کردۆتەوە

ئەوی تریان بۆ سەر زەوی

هەردووکیشیان یەک رێچکەیان گرتووە

بەری نادەن

یەک هیوا و مرازیان لە دڵ دا

ئاواتەخوازن ڕۆژێک لە پڕ

بۆیان بێتە دی .

هانۆڤەر

٢٠١٩/٤/١
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زەینم .....!!!

تا دێت زەینم کوێر تر دەبێ

دوێنێ لە ناو بازار کچێکم ناسی

ئەوەندەی پێنەچوو

ناوەکەم زوو لە بیر چوو

تا دێ هەست و سۆزم  زێرت دەبێ

دوێنێ منداڵێکم بینی

لە ئامێزی دایکی لە هۆش خۆی چوو

بە دەست خۆم نەبوو

فرمێسکم لە چاوان بۆی ڕێشت

تا دێ دڵم لە خەم تژی دەبێ

من بە بێ خەم ناتوانم بژیم

من لەگەڵ خەم ئاوێتە بوویمە

گەر خەم نەبێ

چۆن دەتوانم فرمێسکی قەتیساموی

چاوم ڕۆژانە هەڵبڕێژم

تا دێ چاوم لە جاران کز تر دەبێ

هێز و گوڕ و ڕۆشنایی 

تێدا نەماوە

جاران دەرزیم لە ناو ئاو دەدۆزیەوە

بەاڵم ئێستا زۆر زەحەمەتە

هیوادارم لەمە زیاتر کز تر نەبێ
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تا ئەو شتەی چەندەها ساڵە

  بە دوای وێل و عەوداڵم

کە بە دوای گەڕام 

بە ئاسانی لە چاوقوچانێکە

لە پر بیدۆزمەوە و

دەستم کەوێ .

 هانۆڤەر

٢٠١٩/٣/٣١ 
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خەون ......!!!

ئەو خەونانەی پێوەم دیتی

هەمووی بە ڕاستی هاتە دی

تۆم کردە بووکێکی جوان و

لە ناو کەژاوە دامنای

تا ژیانت ماوە مبپەرستی

دڵنیا بووم لەوەی ... 

 هەرگیز مەحاڵە لەبیرمکەی

ئەو سۆز و خۆشەویستیەی پێم دای

مەحاڵە ڕۆژی دابێ فرامۆشی بکەی و

بیخەیتە ژێر پێت ... 

چونکە ئێمە هەر دووکامن

خاوەنی یەک دڵین

هەرگیزاوهەرگیز نابێ بە دوو 

هەتا ئەو ڕۆژەی دەمرین ... 

            هانۆڤەر

٢٠١٩/٤/١٧ 
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گەر شیعر باڵی هەبوایە .....!!!

لە دەست ئەم کۆلکە خوێندەوارانەی

ناو فێیسبووک دەفڕی و

ئەم ناوەی بەجێدەهێشت

جارێکی تر نەدەگەڕایەوە

بۆ ئەم واڵتە وێرانستانە

گەر شیعر باڵی هەبوایە

لە دەست ئەم حکومەتەی لەمەر خۆمان

کە زمانی کوردی ئەنفال و وێران کردییە

دەفڕی و سەری خۆی هەڵدەگرت و 

دەچوو بۆ هەندەران

دەبوو بە پەناهەندە ...

            هانۆڤەر

٢٠١٩/٤/٢٠  
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وەفایی .....!!!

وەفایی و دڵسۆزی وەک تۆ لەم دونیادا زۆر دەگمەن و کەمە

 لە سایەی خوا ئەوەی لە ناو دڵی مندا نییە هەر خەمە

 بۆیە ئاواتە خوازم هەتا لە ژیاندا ماوی هەر وابیت

 تەمەنت لە چیای سەفین و هەیبەت سولتان درێژ تر بیت

 کە سەیری هەولێر دەکەم هەڵبەتە بە تۆوە جوان و ئاوەدانە

زۆر قارەمان و دلێری تێدایە ئەم نیشتامنە جوانە

 خۆیان ناویان دیارە هەر دەمینێ بە زیندوو  

بەداخەوە کەسیش باسیان ناکات لە ناو الپەرەی مێژوو .

 هانۆڤەر

٢٠١٩/٥/١١
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ئەی نەشمیلە ئازیزەکەم ......!!!

دڵگیر مەبە

لە هەموو ئان و ساتێکدا

بیرت دەکەم ... 

لە ناو ئاوێنەی دڵام دەتبینم

تۆ کۆترێکی جوانی ...

لە سەر چلی داری ...

بەر دەرگای ماڵامن هەڵنیشتووی

تۆ ئەو ئەستێرەی... 

لە ئاسامنی دڵی مندا گەشایەوە

 تۆ بەفری سەر لووتکەی چیای دڵی منی

تۆ گوڵێکی سووری... 

لە باغی دڵی مندا چێندڕاوی

لە من زیاتر کەس بۆی نییە

بۆنت بکات ... 

ئەی نەشمیلە ئازیزەکەم

دووری تۆ...

هەوێنی شیعرەکامنە ....

خەم ڕەوێنی ڕۆژانەمە ...

هەتوانی زامەکامنە...
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خۆشەویستیت الی من...

بەرزتر لە دۆندی قەندیل و سەفین

ڕۆناک ترە لە خۆرەتاو...

شیرین ترە لە هەنگوین...

              هەولێر

٢٠٠٨/٩/١٠



خالید شەیدا

4٩8

تەرەس .....!!!

کە ئەو تەرەسە هاتە هەولێرێ

هەمووی پێشوازیان لێی کرد

رێزیان لێنا هەر وەکو شێرێک 

کە باسی کەرکووکیشی کرد

هەموو کەڕ و اڵر بوون

نووقەیان لەدەم دەرنەهات

ئەوانە خۆ بە خۆ لە ناو واڵت وەکو شێرن...

بەاڵم بەرامبەر داگیرکەران ...

هەر وەکو ڕێویەکەی بیتوێنن

بۆیە هەمیشە لە ڕاست دوژمنان...

سوک و ڕسوا و زەڵیلن .

            هانۆڤەر

٥/١/ ٢٠١٩



تۆ نیشتاممنی

4٩٩

سێدارە ....!!!

کە بردیامنە پێش داری سێدارە

بۆ ئەوەی هەڵم واسامن بە دارە

پێکەنیم و ئاخم بۆی هەڵنەکێشا

پێیان وتم پەتەکەت ناخەینە مل و

وازت لێ دێنین ئەم جارە

بەس تەنیا بڵێ من کورد نیم و

پەشێامنم لەم کارەی کە کردوومە

دەتکەین بە مامۆستای ئەم شارە

منیش وتم گەر مبکەن

بە سەرۆکی ئەم شارە 

من وازناهێنم لە کوردایەتی و

لەو بیروباوەری تیای دامە

هەمووی لە ناو مێشک و

دڵ و دەروونم نوورسایە

بێ باکم وەرن مبدەن

لە سێدارە

چونکە دەمبە شەهیدێک

بۆ نیشتامن

کە ئااڵکەی بە خوێنی 

شەهیدان سوور کرایە .

         هانۆڤەر

٢٠١٩/٥/١٩ 



خالید شەیدا

٥٠٠

خۆشناوین .....!!!

ئێمە هەمووی خۆشناوین

 لە یەک ڕەگ و ڕیشە و خاکین

 هەوارمان هەمووی چیایە

 بۆمان وەکو  پۆاڵیە

یەکرت دەگرین وەک ئاسن

 نامان بڕێ تیغی دوژمن

 هەموومان پێکەوە تەباین

 دەگەڵ یەک وەک دۆست و براین

 ڕک و کینەمان لە ال نییە

 هەر وەکو بەفر ناخامن سپییە

 کاتێ کە توڕەش دەبین

 دۆ و دۆشاو تێکەڵ دەکەین

 دونیای هەموو دەهەژێنین

 بۆیە پێامن دەڵێن خۆشناو

خوا دوورمانکە لە زار و چاو.

                                                                                   

          هانۆڤەر

٢٠١٩/٥/١١



تۆ نیشتاممنی

٥٠١

بۆ ئه و كه سه ی خۆشم ویست .....!!!

بۆ ئه و كه سه ی خۆشم ویست و 

لێم دابڕای...

كه  خۆرت بینی...

وەکو كڵۆ به فڕێك زوو توایه 

 به اڵم من هیچ هه ست ناكه م

كه  لێم ونی

هه ر وه كو ئۆكسجین

هه میشه  له  ناو هه ناسه كانم دای

هەر دێ و دەچی ، 

هیچ ناوەستی ...

 

         هانۆڤەر

١١ /٥/ ٢٠١٣    



خالید شەیدا

٥٠٢

     

هەی کەردۆگانی بێنامووس ....!!!

 هەتا بەر نەفرەتی خوا نەکەوتی

زووبە پەلەکە پەتێ بکەرە ملت

خۆت هەڵواسە

 ئیرت واز بێنە لە کورد بەسە

 چیرت خەڵکی بێتاوان مەکوژە

هەی ناشیرینی دەبووس

 هەناوت پڕە لە ڤایرۆس

 بۆچی یەخەی کوردت گرتووە

 هەی بەرازی قۆچ هاتی

 هەی کەمتاری بەرەاڵ

هەی هیچ و پووچ 

هەموو دونیا دەتناسی 

تۆ بێ ئەخالق و تەرەسی .

          هانۆڤەر

٢٠١٩/٦/٢٨ 

        

 



تۆ نیشتاممنی

٥٠3

دووژمن ....!!!

دووژمن لە هەموو الیەک

 تەخسیری ناکا

 بە کوشتنی کورد

 ئەدی پێم نالێن

 کوان لە کوێین ئەوانەی سوێندیان خوارد

پارێزگاری بکەن

 لە خاک و لە نیشتامنی کورد

 وا هەمووی خەوتوون

 لە ژێر بەتانیە سوورەکەی ئەتاتورک

دەک خەجاڵەت و ڕوورەش و ڕەزیل و سوک بن.

          هانۆڤەر

٢٠١٩/٦/٢٨        

  



خالید شەیدا

٥٠4

بۆ دڵزاری شاعیر

بنو بۆ خۆت پشوو بدا

تۆ پێشەنگ بووی لە شیعر و هەڵبەستدا

شەو و ڕۆژت لێکگرێدا

بۆ خزمەتی وشەی ڕەسەنی کوردی 

تۆ نەمری ...

لەبەر چاوان و داڵمنان هەر زیندووی

شیعرەکانت ئیمرۆ

لە تاوان ڕەشپۆشن

شێوەن دەگێرن و دڵ تەنگ و مەڵولن

چنارۆک و هەیبەت سولتانیش

کز و داماون لە تاوان ڕەشپۆشن

فرمێسکیان لە چاوان چک نابێت

بۆ خۆت بنوو پشوو بدا

ئەی شورەسواری مەیدانی ئەدەبیات

خامەت هەمیشە ڕەنگین و چااڵک بوو

تا دوا هەناسەت کۆڵتنەدا

خامەت هەر بە بڕشت بوو 

تۆ هەر زیندووی 

تەنیا بە جەستە لە المان نیت

دەنا لە ناو هزر و هۆش و بیرمانی

تۆ نەمری.. تۆ نەمری

هانۆڤەر

٢٠٢١/٤/١٠



تۆ نیشتاممنی

٥٠٥

کە گوێم لە سترانەکەت بوو ....!!!

 ئەوەندەی تر دڵم تەنگ بوو

 هەموو جەستە و گیانم تەزی

 کە گوێم لە سەدای دەنگی تۆ بوو

 ڕۆندکی چاوم چک نابێ

کە گوێم لە مردنی تۆ بوو

 بڕوا ناکەم کە تۆ مردوی

 چونکە تۆ هەمیشە زیندووی

 ئاواز و گۆرانیەکانیشت دڵ تەنگن

 لە دووری تۆ شێوەن دەگێرن

 دوا گۆرانیت تەواو نەکرد

 گوڵت هەڵوەڕی و با بردی

 ماڵئاوایت لە جیهانی

هونەر و مۆسیقا کرد.

هانۆڤەر

٢٠١١/٨/٢٦



خالید شەیدا

٥٠6

جەژنانە... !!!

لە دەرگامدا

هات و دەرگای لێم کردەوە

وای ئەوەندە شوخ و شەنگ بوو

بەو بۆ و بەرامەی کوڵمە و خەندەی

هۆشی بردم...

 ها ، چیت دەوێ ، چیت گەرەکە: 

 گەدام ، نان .. نا ، تەنێ نێوە  ماچێ:

لە لێوتا بە جەژنانە ...

  هانۆڤەر

٢٠٢١/٣/١٢



تۆ نیشتاممنی

٥٠7

مەیسووتێنە هەی گەمژە ....!!!

 گەر کتێب نەبایە 

 تۆ نەدەبوویە مامۆستا

 هەر ئەو کتێبە نەبوو

 تۆ فێری ئەلف و بێی کرد

هەی قورمساغ

 کتێب زۆر پیرۆزە

 بەاڵم لە الی شیاکەیەکی وەکو تۆ

 دیارە نرخی نییە

 گەر تۆ نەخۆشی

 بڕۆ چارەسەرێکی خۆت بکە

 کتێب تاوانی نییە

 گەر کتێب نەبوایە

 کەس تۆی لە الی خۆی 

 نەدەکردە گاوانیش

 بە قوربانی کتێب بیت

 کە تۆ پێگەیاند وەک مامۆستا

 ئەگینا هەنوکە تۆ سفری پشت فاریزە بووی

 ئێستاش بوویە دوژمنی کتێب و

 هەمووت ئاگر تێبەردا و سووتاندت

 هەمووت کردە خۆلەمێش و فڕێتدان



خالید شەیدا

٥٠8

. ئەو کارەی تۆ کردت

زۆر قێزەوان و ناشیرن و درندە بوو

هانۆڤەر

٢٠١٩/٧/١٤



تۆ نیشتاممنی

٥٠٩

هەر چیم هەبوو .....!!!

هەر هەمووی چوو 

 من تەنیا دڵم بە تۆ دابوو

 تۆش دڵی منت شکاند

 هەر وەکو شووشە وردوخاش بوو

پارچەکانی هێندە بچووکن

 جارێکی تر یەکرت ناگرنەوە

 ببنەوە بە دڵەکەی پێشوو

 ئیرت من چاوەرێی چی بکەم

 هەموو هیوا و ئاواتێکم

 هەر تەنیا تۆ بوویت بەس

 تۆش وەکو گوڵێک

 هەڵوەڕی...

 ئیرت هیوام بە هیچ نەما

 بەجارێ ماڵی وێرانم

 ئەویشم چوو.. ئەمیشم چوو

 نازانم ڕوو بکەمە کوێ 

 تا هەندێ سەبوری و ئارامم

 پێ ببەخشێ

 تا لە نەهامەتی ئەم دونیایە

 نەجاتم بێ...

            هانۆڤەر

٢٠١٩/٧/١٥ 



خالید شەیدا

٥١٠

        

وەرە گیانە بێ خەم بە .....!!!

 لە زستانە کراسێکت

 لە خۆر بۆ دەدوورم

 بیکەیتە بەرت تا هەرگیزاوهەرگیز

 سەرمات نەبێ...

 کە هاوینیش هات

 لە گەرمای هاوین دەتپارێزم

 کراسێکت لە بەفری کوێستانان

 بۆ دەدوورم بیکەیتە بەرت

 تا هەمیشە دڵت پێ بکرێتەوە و

 هەر فێنکت بێ ...

 کە بەهاریش هات

 ئەو کاتە کەژ و هەوا خۆشە

 لە هەموو الیەک

 بای نەسیم دێ

 تۆش ئەو کاتی دڵت خۆشە

 کراسێکت بۆ دەدوورم 

 لە پەڵکی گوڵ

 تا لە دوورەوەش بۆنی بێ

 تۆش لە خۆشیان

 بیکەی بە هەڵپەرکێ.

         هانۆڤەر

٧/٢٠\٢٠١٩ 



تۆ نیشتاممنی

٥١١

نه فره ت له  مین .....!!!

نه فره تیان لێ بێ

ئه وانه ی ناویان لێنای مین

هه ناویان پڕە  له  ڕك و قین

ئه وانه  مرۆڤ نین

نه  دڵیان هه یه  نه  ویژدان

ئه گینا ئه و دونیایه یان

تژی نه ده كرد له  مین

ده ك چاوتان كوێر بێ

ده ست و قاچتان

شه ت و خوار بێ و

به  له شتان وه بنووسێ

با هه زار نه فره تیش بێت له  مین

هه ر چه ند پارچه  ئاسنێكه 

به اڵم هاناویان پڕ كردییه  

له  ڕك و قین

 له  سه رانسه ری گێتی

بوویته  دوژمنی مرۆڤایه تی

مندااڵن له  سۆزی دایك و باوك ده كا  

ده ستەکەنیان و قاچیەکانیان ده په ڕێنێ



خالید شەیدا

٥١٢

چاوەکانیان كوێر ده كا

هه زاران نه فره ت له وه ی

كه  ناویان لێنای مین

یاره بی قه ت خێر و خۆشی

له  خۆیان نه بینن .

                 هانۆڤەر

١٥ /٢٠١١/١٠ 

        



تۆ نیشتاممنی

٥١3

 

ئه ی یاسه مینه  بچكۆله كه ....!! !

ئێستا ئاو تۆی ون كردییه  و

شونبزر بووی

نەریت و کەلتورێكی نه گۆڕ و

چه قبه ست و توند و تیژ بوو

سەری لێشێواندی

تاکو بەم دەردەیان بردی

مخابن تۆ هێشا

کچێکی زۆر ژیکەلە بووی

گەڵێک هیوا و ئاواتت هەبوو

بەاڵم بە داخەوە

لەگەڵ خۆت بردنە 

ژێر گڵ...

بەاڵم من هەرگیز

بڕوا ناكه م تۆ مردو بی

وا ڕووحت له  ناوی دڵی 

ماسیه كان ده ژی .

                  هانۆڤەر

٢٠١١/٤/١٨



خالید شەیدا

٥١4

نەگەڕامەوە .....!!!  
                     

نەگەڕامەوە و شاد نەبوومەوە بە باوەشی پڕ سۆزی تۆ دایە

هەتا دەمرم ئەو داخە و کەسەرە لە سەر دڵمدا مایە

لێم ببوورە کە خۆپەرست بووم و بە جێمهێشتی لەم ژیانە تاڵە

دەبووایە هەموو خەم و ژانت  بە شان و کۆڵی خوم دادبایە

نەگەڕامەوە تا پێت شاد ببمەوە لە ئامێزت بگریم دایە

لەبیرم ناچی هەرگیز کە تۆم بەجێهێشت لەم تەنیایە

لێم ببورە کە نەمتوانی سۆزی دایکایەتیت هەڵبگرم

بە بێکەسی سەرت نایەوە و داخ و کەسەرت بۆ جێهێشتم.

          هانۆڤەر

٢٠١٩/٧/٢٦ 

        



تۆ نیشتاممنی

٥١٥

 

هەرگیز ناتکەم بە سەرۆکم .....!!!

هەرگیز ناتکەم بە سەرۆکی خۆم

نامەوێ ببمە کۆیلەی تۆش

هەر سەرۆکێکیش وەکو تۆ

کەلە ڕەق و تاکڕەو و خۆسەپێن بێ

من هەرگیز چەهرەی ئەوم ناوێ

دەبا نەفرەتی لێ بێ

ئەو سەرۆکە دیکتاتۆرە

با بەرۆکی ئێمە بەردا

لەبەر چاوم...

دەبا وەل بێ . 

           هانۆڤەر

٣/١٩/ ٢٠١٦        



خالید شەیدا

٥١6

  

زنجیری سەد بەندینخانە ....!!!

چەکی زۆرداری بێگانە...

فرۆکە و تۆپ و تەنک و دەبابە

کورد ناترسێنێ لەوانە بێباکە...

هەڕەشە و گوڕەشە و گەفی

تورکی فاشیستی حیز

کورد ناترسێنت هەرگز...

یەک زەرە کاریان تێ ناکا و...

نیشتامنیان پێ چۆڵ ناکا...

          هانۆڤەر

٢٠١٩/١٠/٧ 

         



تۆ نیشتاممنی

٥١7

 

پەیڤەکان دەدوێن...!!!
  

ئه ی شۆڕە سواری مه یدانی عه شق

تۆ له  پێناوی عه شق دا

له  ناو ونبووندا توایه وه 

سه رت به  جارێ لێشێواوه 

نازانیت نه  تۆ ئه وی نه  ئه و تۆیه 

گه رده لووله ی عه شق وا خه ریكه 

...وێرانتكا

تۆ ئه سپی خۆت تاودا

به  هه ورازی عه شقا ڕە ت بوو

سه ره رای ڕێگایه كی دوور و سه خت

پڕی بوو له  ئازار و مەینەتی

كه چی یه ك تۆزقاڵ نه وه ستای

به اڵم داخیگرانم...

ئامانجه كه شی نه پێكا

تۆ عه شقی كچێك بووی

له  ناو دڵتا...

وه كو پاساریەكی النه واز

هێالنه یه كت بۆ چێكرد

به اڵم ئه و كچه  بێوه فا بوو

ده رگای النه كه ی گرتوو چوو



خالید شەیدا

٥١8

ئه وه ی تۆ عه شقی بووی

وه كو كچه  عاشقه كان

دڵی وه ك لۆكه  نه رم نه بوو

ڕەق و ته ق و پڕ له  قین بوو

له  خڕكه  به رده كانی زوورگه زراو ده چوو

تۆ عه شقی كچێك بووی

دڵی له  سۆز و مهره بانی خاڵی بوو

وه كو پیره  ماره كانی

ناو ته راشه كانی بن پێچی مه سیف بوو

پڕی ڕك و كینه  و ژە هر بوو .

هانۆڤەر

٢٠١١/٧/١٧



تۆ نیشتاممنی

٥١٩

بۆ بەکر عەلی ...!!!
    

خوێنت بە زایەع ناچێ

ڕۆژێک دادێ 

دەکەونە بەر زەبر و زەنگی

ئەم میللەتە خێر لەخۆنەدیوە

تۆڵەی تۆیان لێ بسێنن

ئەوان وایان دەزانی ،

شاعیر تەنیا قژی جوان و چاوی کاڵی یار دەناسی

نەیان دەزانی بێزار و توڕەبوونی

سەر ڕووی هەژارانیش دەخوێنتەوە

لە دوورەوە

گوێی لە ناڵە و نوزە نوز و

ترپەی دڵی دایکە جگەر سووتاوەکان دەبێت

نەیاندەزانی شەوان خەوی نییە و

خەیاڵی لەالی ئەم میللەتە ڕەش و ڕووتەیە

بە درێژایی ساڵیش

خەمی ئەم میللەتەی

وەکو بارێک خستۆتە کۆڵی

ڕێبوارێکی ڕێگای نەهامەتییە 

نازانی ئەو ڕێگایەی گرتوویەتەبەر

دەیبا بۆ کوێ .

 

         هانۆڤەر

 ٢٠١٩/٩/١  



خالید شەیدا

٥٢٠

ژنێک کوژرا ......!!!
    

لە بەردەم دادگا

حاکمەکان هەمووی بەیەکەوە

سمێلیان بادەدا و

پێدەکەنین هەمووی پێکرا ،

باوکیشی دەیگووت :

کچەکەم هەڵەی کرد و

باجەکەی دا ،

باشە پێم ناڵێن ،

لەم واڵتە وێرانستانەیمە

کوا یاسا...

یان ژن خۆی دەسووتێنێ

یان دەکوژرێ لە پێش دادگا ...!

         

هانۆڤەر

٢٠١٩/٩/٢



تۆ نیشتاممنی

٥٢١

ئیم شه و ....!!!
 

ئیم شەو وه كو هه موو شه وه كانی تر

ناخه وم ئێشكده گرم

له  دانیشتنیش له  خۆم وه ڕە ز و بێزار ده بم

هه ڵده ستم بۆ خۆم پیاسه یه ك ده كه م

به  پێچ و لۆفه ی خه مه كانی تۆ سه ر ده كه وم

هێشتا ناگه مه  كۆتایی

خه مه كانی تۆ هینده  زۆرن

بۆم ناژمێردرێن

له  كتێبك و دوان و سێ

جێگایان نابێته وه  بیانووسم

ناچار من لێره دا ده وه ستم

ئیرت وازده هێنم

چونكه  كۆتایی خه مه كانی تۆ

ده بێته  سەرەتای نه مانی من .

هانۆڤەر

٢٠١٥/٤/١٥



خالید شەیدا

٥٢٢

په پووله ....!!!
    

  ئه ی په پووله ی باڵ نه خشین

خه می چیت هه یه  له ژین

ده فڕی له م چل بۆئه و چل

له ناو باغ و له سه ر گوڵ

زۆر جوان و وه فاداری

له هه موو شوێنێ دیاری

ئێسک سووک و باڵ نه خشین

سه ما ده که ی له بۆ ژین

خنجیله و ورد و ڕە نگین

تۆ بێزار نابی له  ژین

هه ر ڕۆژێ له  باغێکی

له  سه ر چلی دارێکی

ته نیا هۆگری گوڵ بوویت 

ناتوانی بێ گوڵ بژیت .

هانۆڤەر

٢٠١١/٤/٢٩



تۆ نیشتاممنی

٥٢3

ڕقم لێتە...!!!

کە ئەو ڕۆژەی

بەردم بینی وەکو باران

بەسەر سەر دوعایدا

دەیانباراند..!

سەری دوعای پان کردەوە

لە ناو گۆمی مەرگ و خوێنا

گوەزاندیان...

لە تاو ئازاری جەستەی 

پڕ بە دەنگی دەینااڵند

هەر لەو ڕۆژەوە...

ڕقم لە بەرد دەبێتەوە ،

بەردێک لە هەر کوێ ببینم

یەکسەر ئەو ڕۆژەم بیر دێتەوە

هەرگیز من بەردم خۆش ناوێ

گەر مردیشم نامەوێ کێلی گۆڕەکەم بێ

ڕقم لە هەموو بەردێکە

هەتا بەردی ئالحەدیش بێ...

١ * ))له  دوایی ئه وه ی ..به ردم بینی 

سینگی دوعای كرد به  دوورگه ی ئازار و خوێن 

دابێژ دابێژ بوون 



خالید شەیدا

٥٢4

گیان و له ش 

ڕقم له  هه موو به ردێكه((٭  

هه تا به ردی قیبله ش ..

* ئەمە هی خاتوو ترێ عومەرە

 

هانۆڤەر

٢٠٠٧/٣/١٥



تۆ نیشتاممنی

٥٢٥

ده سڤیدانیا ....!!! *
 

هه تاكو ئێره  هاوڕێ  بووی

ئێستاكه  پێت ده ڵێم ماڵئاوا

من قه ت خۆم له  تۆ نه شاردۆته وه  و

هه میشه  ڕووبه ری تۆم

به اڵم ده بێت ببوری جارێكی تر

ناتگرمه  ده ستی خۆم

هه ر پێت ده ڵێم ده سڤیدانیا

من لێره م له  شارێكم له  ئه ملانیا

له وانه  بوو به م زووانه  نه دیباماوه  لێرانه 

ئه ی غه ریبی به  بێ شه راب 

منت كردوه  به  پیری مه یخانه 

من ده مێكه  وازم له  شه راب هێناوه 

شه رابی من ته نیا ئاخ و ئۆف هه ڵكێشانه

ئه ی غه ریبی دڵت به  من خۆش نه بیت

له وانه یه  ڕۆژێك 

ده ست له  هه وكێ تۆش بكه مه وه

به  تۆش بڵێم ده سڤیدانیا

  

*دەسڤیدانیا: وشەیەکی روسیە بە واتای ماڵئاوای دێ .    

   هانۆڤەر

١١/٢٧/ ٢٠١٢



خالید شەیدا

٥٢6

                                                                       

 

من گه لێ دوورم ....!!!

دوورم له  گونده  قه اڵ به رزه كه م

ناتوانم برۆم بیكه مه  النه م

دوورم له  زه وی جوان و بەپیتم

بۆ خۆم تیام نێژت نه مامی ژینم

لێامن ناگه رێن زه وی بكێلین

به رهه می خۆمان تیا بروێنین

لێامن ده سێنن ناهیلن بیكه ین

تا ژیانی خێزان مسۆگه ر بكه ین

دوورم له  یاره  ڕوو به خاڵه كه م

دڵی ئاوێنه ی هه ست و نه سته كه م

دڵی هه وێنی خۆشه ویستمه 

جوانی یاره كه م جوانی رسوشتمه.

 

هانۆڤەر

٢٢ /٢٠١١/٩

 



تۆ نیشتاممنی

٥٢7

په ڕه سێلكه......!!!

ئه ی په ڕە سێلكه ی هه ژار 

تۆ له  ده شت بووی هاتیه  شار 

وا له  سه ر جاده  كه وتووی 

كه س نازانێ تۆ مردوی 

له م شاره  دڵ مردووه  

که س هانای بۆت نه بردووه  

وا به  گوڕ له  گریانی 

هه ر ئاخو ئۆف ده زانی 

فرمێسكت بۆ ده ڕێژی 

ته رمی جوانت ده نێژی 

بێ خزم و كه س و كاری 

بێ هاوده م و هاوکاری 

له به ر ئه وه ی بێ كه سی 

بێ نازو فریاد ڕە سی 

ئه گه ر تۆ ده وڵه مه ند بای 

خاوه نی كۆشك و ته الر بای 

خه ڵك له  شار و اڵدێ 

ده هاتنه  الت ده ست به جێ 



خالید شەیدا

٥٢8

ئێستاش به بێ که س ماوی 

له  سه ر ڕێ   فڕێدراوی 

دوور له ماڵ و ژیانی 

مردویی كه س پێت نازانێ ... 

هانۆڤەر

٢٠١٠/٦/٢٤



تۆ نیشتاممنی

٥٢٩

قەت مەڵێن ....!!!

قەت مەلێن بێکەسین

ئێمە هەموومان لەگەڵتانین

ورد و درشت پالپشتانین

ئێمە بۆ خۆمان ئاشتی خوازین

پەالماری هیچ کەس نادەین

بەاڵم ئەوەی شەڕمان پێ بفرۆشێ

لە ڕووی دەوەستینەوە وەکو شێر

ناحەقی لە کەس قبول ناکەن

گەر دوژمنان هێرشامن بۆ بینن

دەرسێکی وایان دەدەینێ

دەستیان لە بنەوە دەبڕین. 

هانۆڤەر

١٠/٩/ ٢٠١٩



خالید شەیدا

٥3٠

په یامێك.....!!!

گەر دەتەوێ بە ڕۆژی ڕۆناک

لە سەر جادە مبڕفێنی و هەتکم بکەی

سەرم لە لەش جیاکەیتەوە و

خوێنم بخەیتە کاسە و فڕکەی

چیت لە دەست دێ تەخسیری مەکە

ئەمە قەت لەبەر چاوان ون نابێ

لە مێژوودا دەنوورسێ

چونکە دوای من هەزارەها نەوەی نوێ

دەڕژێنە ناو جادە و کۆاڵنەکان

هاوار دەکەن .. کوا ئازادی

گەر خاوەن شکۆ

گەورەترین دەستەاڵتی هەبێ

مەحاڵە قەڵەم لە ناو بچێ

تاج و تەختی لێ تێک دەچێ.

      هانۆڤەر

٥/١٩/ ٢٠١٢



تۆ نیشتاممنی

٥3١

بۆ ئەبوبەکر خۆشناو ....!!!

كاكه  خۆشناو هێشتا زوو بوو

كۆچی ناواده ت كاتی خۆی نه بوو

هه گبه ی هزرت پڕ بوون له  وشه 

هه مووت به  ته واوی نه دركاند بوو

حه یف و مخابن زوو به  جێتهێشتین

خه م و خه فه تت له  دڵدا نێشتین

هه زاران ساڵو بۆ ڕووحی پاكت

بۆ قه ڵه می ده ست و په نجه  و 

بو کاری چاکت

گومانم نییه  جێگات به هه شته 

لەویش دوو بارە بۆ کورد بنووسە.

هانۆڤەر

١٢ /٢٠١٣/١٠



خالید شەیدا

٥3٢

سالح موسلیم ....!!!

مەندێالی ڕۆژئاوای کوردستانە

گیڤارایە و هۆشی منە و بیرمەندێکی زۆر ماندووە

نەجیب زادە و خانەدان و شۆڕەسوارە

مەرد و جوامێر و جەربەزەیە

پێشمەرگە و شەڕڤان و گریالیە

پلە و پۆستی ناوی پێویستی نییە

بۆیە بڕیاری دەست لە کارکێشانەوەیدا

 پیاوێکی زۆر سادە و خاکییە

هەمیشە بۆ کوردستانێکی یەکگرتوو

لە سەر پێیە و گیانی لە سەر دەستە

مەرگی لە رێیە...

   هانۆڤەر

۲۰۱۷/۹/۲۸



تۆ نیشتاممنی

٥33

کاتێ دەستم قەڵەمێ بگرێ ....!!!

دژی داگیرکەرانی کورد

هەر دەینووسم بە بێوەستان

تا کەف و کۆڵی دڵم داکەوێ

دەبێت هەر ئێمە ڕسوایانکەین

تا ببنە پەند و عیربەت لە هەموو جیهان

هەر کاتێ دەستم وزەی تیا نەما

ئیدی ئەم ئەرکە بە ئێوە دەسپێرم

ئەوەی من پێم نەکراوە بینووسم

ئێوە تەواوی بکەن

بۆ ئەوەی داگیرکەرانی دوژمن

چۆک بدەن

زندەقیان لە قەڵەم بچێ

تا چیرت نەتوانن

دوژمنایەتیامن بکەن و

بەرانبەرمان بوەسنت

تا لە هەموو دونیا ڕسوا بن .

هانۆڤەر

٢٠١٩/١٠/٨



خالید شەیدا

٥34

ئەو کچەی کە عەشقی بووم ...!!!

بە دەست دوعام 

بۆت نووسی

بە چاوان بۆم خوێندیەوە

ئەگەر دڵت

خۆش نەبوو

بە لێوان دەتلێسمەوە

ئای گوڵم ئای دڵم

تۆی سۆمای

هەر دوو چاوم

خۆشم دەوێ تا ماوم

ئەو ژیانەم بێ تۆ ناوێ 

ئەگەر تۆی تێدا نەبێ

دەوەرە چاوەکەی چاوم

جەرگ و دڵ و هەناوم

ئەو ژیانەم بێ تۆ ناوێ

گەر بەهەشتیشی تێدا بێ

بە ماچ دوعام بۆ کردی

بۆ ملوانکەی گەردەنت

تاکو عەشقی من ببی



تۆ نیشتاممنی

٥3٥

ئەم جارە دوعات بۆ دەکەم

لە سۆز و دەروون و هەستم

تاکو هۆگری من ببیت

لە ناو عەشقم دا

بسووتێی و گڕ بگریت

ئای گوڵم ئای دڵم

هەست و سۆزی بێ گەردم

تۆ بەهەشتەکەی منی

من تەنیا هەر تۆم دەوێ

تۆ بۆ من زۆر پیرۆزی

ئەو بەهەشتەم بێ تۆ ناوێ

گەر خودا پێم ببەخشێ.

هانۆڤەر

٢٠٠٦/٧/١



خالید شەیدا

٥36

زۆرم خۆشدەوێ ....!!!

بۆیە زۆرم خۆشدەوێ

شیرینە هەر وەکو ترێ

هەر چیم بوێ بۆی کردوم

هەرگیز دڵی نەشکاندوم

هیچ لە دڵم دەرناچێ

جوانە وەک مانگە شەوێ

ناتوانم بێ تۆ بژیم

با دڵم یەکسەر گڕ نەگرێ

ناتوانم لە تۆ دوور بم

بە بێ کەسی شێت دەبم

من بڕیاری خۆم داوە

تۆ هەر دەبی بۆ من بیت

ئەگەر تۆ ڕازیش نەبیت

ڕۆژیک دێت پەشێامن دەبیت .

هانۆڤەر

٢٠١٩/٩/١١



تۆ نیشتاممنی

٥37

ئەی یارەکەم...!!!

ئەی یارەکەی شۆخ و شەنگم

قەت پێم مەڵێ دڵ تەنگم

هەرچی خەمت لە دڵدا بینێژە

شتێکی جوانرت لە ناو دڵت بڕوێنە

ئەوەی دوێنێ ڕوویدا 

ئەوەندە بیری لێمەکەرەوە

الپەرەکی نوێ

لە ناو ژیانت هەڵدەوە

تاکو چیرت ڕۆژانە

لەبەر دەمی خەم 

گیرۆدە نەبیەوە.

هانۆڤەر

٢٠١٩/٩/١٢



خالید شەیدا

٥38

تاكه ی ئه و بێده نگییه ....!!!

ئه و كاته ی

چاوه  جوان و ناسكه كه ت

بوون به قوربانی

هه موو كات و ساتێكی

ڕۆژە  سه خته كان

وازت له  هه موو

حه زو ئاره زوه كانت هێنا

حه زو ئاره زوه كانت

كردنه  قوربانی

ئه م ڕۆژە  سه خته  و دژوارانه 

ئه م ڕۆژانه ی

كه  گه لێك له مێژە 

چاوه ڕوانت ده كردن

ڕۆژە تازه كانن

ئه م ڕۆژانه ی

كه  به  ئازادی پێبكه نی

به  ئازادی بژی و

به  ئازادی مبری

ئێمه  تاكوو ئێستا



تۆ نیشتاممنی

٥3٩

به  ئازادی نه ژیاوین

كه  ده شمرین

كه س پێامن نازانێ

ئه وه تانی هه زاره ها

گۆڕی به  كۆمه ڵ

له  بن گردۆلكه كان و

ده شته كان

چاویان هه ڵهێنا

به اڵم كه س

نه  ڕە نگیان و

نه  ئاكاریان و

نه  شێوه یان

ناناسنه وه 

چاوه ڕێی ئەو ڕۆژانه  بووی

تۆش وه كوو هه موو

ئه م مرۆڤانه ی دونیا

به  ئازادی بژی و مبری

به اڵم كه ی...؟

هیچیان هێشت

هه موویان شێواند و

ڕەشكرده وه 

وه ختی خۆی

به  جۆره ها چه كی

كوشنده  و كۆكوژی

لێیانده داین و

ده یانكوشتین



خالید شەیدا

٥4٠

به اڵم ئێستا

وا به  دۆالر

مێشكیان

كاس كردوین و

ده مانكوژن و

قڕمانده كه ن

هه تاكه ی

ئه و  بێدەنگییە ...

هه تاكه ی واكر دانیشتووی

كه  جام پڕ بوو

هه ر لێیده ڕژی

ئه وانه  ئێستا

له  سه ر ئه م گه له 

به سته زمانه 

هه مووی بووینه 

قۆنته راتچی

كێ كردی و

كێ خواردی

ئەوه ی كردی

تاكوو ئێستا

هیچی به  هیچ نه كرد

ئه وه ی نه یكرد

گره وه كه ی خۆی برده وه 

ئه وانه... 

كاسه لێس و جاش و



تۆ نیشتاممنی

٥4١

نۆكه رانی به  عسی بوون

تاكوو ئێستا

هه ر له  ناو كۆشك و

باله خانه ی خۆیان ماون

پۆستی گه وره شیان

پێدراون

به اڵم ئه وانه ی

كاتی خۆی خه باتیان كرد

مێژووویەکی به  خوێنیان

تۆمار كرد

نه  ڕە نگیان دیاره 

نه  ده نگ

خۆ ناویشیان

له  هیچ شوێنێ

نابیرسێ

ئه وانه ی به ر

ئه نفاڵ و كیمیاباران و

پاكتاوی ڕە گه زی كه وتوون

وا ئێستا له بن

سێبه ری دیواره كان

كه وتوون

كوا مافه كان

كوا یه كسانی

كوا دیموكراتی

كوا....

كوا...
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كوا...

به سه  ئه ی میلله ت

تاكه ی ئه و بێده نگییه ..!؟

تاكه ی ئه و گێلەتییە 

بۆچی خۆتان كركردیه 

هه سنت ڕابن

ده ركه ون و مان بگرن

دونیایان لێ بهه ژێنن

ئه گه ر مافی چاره نووس

بۆ كورد نه ستێنن

با ئه و ناوه 

به  جێ بێڵن...!!

هانۆڤەر

٢٣ /١٠/ ٢٠١٦
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پێم بڵێ ....!!!

پێم بلێ بۆ تۆڕاوی.؟

له  سه ر من، باوكت لێیداوی.؟

ئه ی كچه  شۆخه كه ی هه ولێری

چیم پێ وتی...

چیم لێكردی...

هه ر له به ر ئه وه ی خۆشم ویستی

له و جادەی كه  تۆم بینی

دڵت پڕ كردم

له  هه ناسه ی خۆشه ویستی

ئه و جاده یه م هه میشه  هه ر خۆش ده وێ

ئه گه ر ڕۆژێك پیاسه ی تێدا نه كه م

وا هەست دەکەم مەرگ ژینم لێدەستێنێ

هه ر چه نده  له  من تۆڕاوی

ڕۆژ به  ڕۆژ خۆشه ویستیت

له  ناو دڵم زێرت ده بێت

هه رگیز ناتوانم وازت لێ بێنم

هه تا نه بی به  هاوژینم.

هانۆڤەر

١٢ /١٠/ ٢٠١٦                              
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هه تاكو كه ی لێم دڵ ڕه قی ....!!!

 چیت بۆ بكه م

 تا به  زمانێ لێم تێبگه ی

 هه ر چی هه بوو بۆم نه كردی

 هێشتاش تۆ لێم دڵگرانی

 داوات لێم كرد كوانی چاوت

 گووتم هانی بكه ره  مۆم

 داگیرسێنه  تا به یانی

 نه وه ك له م شه وه زه نگه 

 بیر له  ته نیایی خۆت بكه یته وه 

 تووشی خه مۆكی بیت

 داوات لێم كرد كوانێ دڵت

 گووتم هانی ...

 با بۆ تۆ ببێته  كانی

 نه وك له  تێنوه تی بخنكێی

 كه سیش نه بێت پێت بزانێ

 به اڵم من تێتناگه م

 بۆچی بۆ من هه ر دڵ ڕە قی

 دڵت له به رد ڕە قرته 

 قه ت وەکو لۆکە...

 بۆ من نه رم نابێ ...

هانۆڤەر 

٢٠١٧/٨/٢٠
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جگەر گۆشەم .....!!!
   

کزەی جەرگم

خەفەت مەخۆ

کە تۆ مردوی

بڕوا بکە

ئێمە هەمووی درشت و ورد

بە بێ هیاڵک و ماندوبوون

بە زیندووی چاوان مردوین.

         هەولێر

٢٠٠٨/٩/٢٢ 
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چاویلکە.....!!!

ئەم چاویلکەیە لە چاوت بکەوە

با چاوە گەشەکەت دەرکەوێتەوە

توخوا چیرت مەیانشارەوە

با وەکو مرواری بدرەوشێنەوە

چاوەکانت هەر وەک فسفۆرن

دەدرەوشێنەوە گەر لە دووریش بن 

گەر شەویش دابێ هەر درەوشاوەن

شەوقیان لێنابرێ وەک مانگە شەون.

       هانۆڤەر

٢٠١٩/٩/١٢
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بە چەند دڵۆپێ...!!!

به  چه ند دڵۆپێ كانیاوی جه سته ت 

تێنوه تیم نه شكا ..

له مه ش زیاتر چاوه ڕێم ده كرد

به  دڵۆپه كانی تری ناخته وه 

تا چلوپۆپه ی چێژی كۆتایی

كه فی هه ڵچوونی ...

ناخی ده روونم دامبركێنی و 

دڵخۆشم بكه ی ... 

 به جەستە و ئامێز و ئاره زووه تێنوه تیەكانت 

مبوڕوژێنی و ڕامچلەکێنی

تا گڕ و گڵپه ی ناخی ده روونم

هه موو به  جارێ لێم خامۆش بكه ی.

هانۆڤەر   

٢٠١٢/٦/٧
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