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سۆزەکاپێتی
گولشەنگ/ دهۆک

٢٤هایکۆژناخوخوەزایێ
شەمال ئاکرەیی/ ئاكرێ

ئەمگۆڕاخوەلکێدەربکۆلن؟
ساکار کامل/ دهۆك

"وەریانادەمی"
دڵدار موحەمەد/ دهۆک

گولەكدسینگێسەدەفێدا
دیار عەبدولعەزیز/ دهۆك

تێگەهێنناوازە
هیوا فازل/ دهۆك

دباوەشاخەندقینیدا
خەلیل عەبدولغەفوور/ دهۆك

ئەموکەو
د. ئابدوڵاله ئنجەکان/ ئەلمانیا

سەفەر
ڕزگار وەحید حسێن/دهۆك

خۆلییابنێکۆچکان
دلۆڤان هالۆ/ زاخۆ

خەوندخەونێدا
هێرش شاکر/ شێالدزێ

دەیکامن
بێوار ئەکرەم/زاخۆ

قەدەر
دەیكا دالیایێ/ دهۆك

لبەست
هە
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هەلبەست

دەمێ ئێڤاران
تیرۆشكێن رۆژێ هێدی هێدی خۆ دلیسینن و

دێمێ دەریای ماچی دكەن
تو دبییە سیتافكا بیرهاتنا و
من بەرەف بێدەرا خەونا دبەی

خەون دشیمن ناتەبتن
هەناسێت من ل بەر چراكێن خەما

دبنە مێهڤانێن قەدەرێ و
قەدەر ژی چ جارا سپی نابن و

هەمی دەما د بێ وەغەرن
***

شەڤ
تو ل بەر دەرازینكا مژیالنكێن من د خەوچووی

پەالتینكا ب جوانیا رەنگێن خو
ژ خەریبیاتە

ئەز دبوومە گول شلێرەكا ستوهـ شكەستی و
هەمی چركێن شەڤێ

دبمە نوژی ب سینگێ گوالنڤە و
شەڤ دبیتە خەونەكا هەستی گران
ب هەژمارا ستێرا ب داوی ناهێت

***

قەدەڕ
ئەڤ جیهانا هندا مەزن و

بەرفرەهـ و دریای و هەمی پێل
ژیان تێدا داستانەكا خوكوشتنێ یە

كراسەكێ ژ رەنگێ شەڤێ لبەر بەژنا خو دكەت
زیكا زێمارێ د ڤەژێریت...

ئەزا ماندی دبمە ئێخسیرا قەدەرێ و
خوینەكا هشك ژ دلێ من دزێت

قەدەر
دەیكا دالیایێ/دهۆک
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لبەست
هە

1 
دوهی یا من، 

هەمی یا کەلەکەبووی
د پاییزێ دا.

2
عەڤرێن تاری و رەش،
نکارن هەیڤ و رۆژێ

هەرتم ڤەشێرن.

3
هەمی پەرەسیلک،

ل پاییزێ بار دکەن
هێلین دڤااڵنە.

4
شەهلیل دسترن،

کوند هەڤڕکییا وان دکەن
دەنگێن نەشاز زاڵ دبن.

5
بلوور دنالیت،

بلوورڤان شەهرەزایە؟
یان ئازارێن لەڤەنی نە؟!

6
بەلک ژێ وەریان،

سپیندارا حەوشا مە کز ما
عەڤرا سێبەر لێکر.

7
دەم ئاڤابوونە،

شەڤێ پەڕێن خۆ شۆڕکرن
رۆژ چەند یا بلەز بوو!.

8
نە د دەمێ خوە دا،

لسەر ڤی دلێ من نیشت
ئەڤ پەالتینکە.

9
ل شەڤەکا سار،

ب هەمبێزەکا گەرم
دو دل ب سەما چوون.

10
بەری وەغەرێ،

خەونێن ڤی کالەمێری
چوونە گۆرستانێ.

11
مخابن زستان،

دلێن وەک بەفرێ سپی
دقەرسینیت!.

12
کۆمەکا مێریا،
سیسڕکا مری

دکەنە قویتێ زستانێ.

13
باخچه یه كێ تژى گول،

ئه ز ژێ دوورم
چما باخچه یه ؟!

14
خەم، مێهڤانا رند،

دەما ماڵئاڤاهیێ دکەی
دەرگەهی تاق بهێلە.

15
ئەو خانیکێ مە،

ب خوینێ ئاڤاکری
هەالمەت کەتنێ!

16
کولیلک د وەریێن،

حەز ژ هاڤینێ ناکەن
لەو خوە دکوژن.

17
چما نها دهێی؟

نە من شیانا هەناسێ و..
نە تە بێهنا جارا.

18
ئەز ماسیێ گێژ ،

نێ ددەستێن تە دامە
شۆکان ڤەنەدە.

19
سه نتا دلێ خوە

بۆ هه ر ئاراسته یه كێ بهاژووم
هه ر به ره ڤ ته  دهێت.

20
شۆڤەکا زوها بووی،
ئەز بارانەکا نختە

لێ تۆ تەڕ نەبووی.

21
رۆژێن مە بەلگن،

ب دارا ژیانێڤە
ئێک ئێکە د وەریێن.   

22
ل تاخێن کەڤن،

هەر دلۆپەکا بارانێ
بیرهاتنەکە.

23
ل دارستانێ،

زستان ددانا دهوسیت
بەلک ژ ترسان دکەڤن.

24
دیسان شەڤ زڤڕی،

گەلەک شەڤ دێ هێن و چن
ئەز  هەر یێ ل بەندێ.

24 هایکۆ ژ ناخ و خوەزایێ
شەمال ئاکرەیی/ ئاكرێ
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هەلبەست

فڕڕڕڕ
     فڕڕڕڕ

          فڕڕر دا ژ هێلینێ

هشت چیڤک و هێک
      ل زەمینێ
      ب هێڤییا

      گەرماهییا هاڤینێ
رەڤ ب رەڤ
پەڕ ب پەڕ
رەف ب رەف

      دە برەڤ
رەف ب رەف
پەڕ ب پەڕ
ڕەڤ ب ڕەڤ

فڕڕڕڕ
     فڕڕڕڕ

           فڕڕر دان ژ هێلینێ

ئاڤاکرن ل ئاسۆیان
     ژ چقل و داران

     هێلینان
     ب هێڤییێ

     خوە دان بەر تاڤا
     دەرەوییێ

دەم دەرباس بوو
       رەف خەالس بوو

             هاڤین ژی ئیدی
                        بەس بوو

فڕڕڕڕ
     فڕڕڕڕ

          فڕڕڕڕ دا ژ هێلینێ

ئەم و کەو
د. ئابدوڵالهـ ئنجەکان/ ئەلمانیا

هشت چیڤک و هێک
      ل زەمینێ
      ب هێڤییا

      گەرماهییا هاڤینێ

لێ
      لێ سەرمەست بوو ژ کۆچەرییێ
               ب باسکێن شکەستی

               د هوندر دا
               هەسرەتا
               ل زەمینێ

پەڕ و باسک شخوالند
      ل تەنێبوونا خوە حەیراند

      هێلینێ ل چار ئالییان
      ل بیرا خوە گەراند

فڕڕڕڕ
     فڕڕڕڕ

           فڕڕڕڕ دا ژ

           تەنێبوونێ
               ب

            تابووتا
                 ئـ
                 ـە
                 ب
                 ـە
                 د
                 ی
                 ب
                 وو
                 ن
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ئەزێ ژ حەرفێ ب ڕێکەڤم،
ئەوا پەرتووکەک ل خاچ دایی!

دێ ژ برینێ دەستپێکەم
ئەوا هەزار بەدەن بن ئاخ کرین،

نا نا، 
ئەزێ ژ ئاڤێ دەستپێبکەم،

ئەوا هەموو 
هێلینێن ماسیان کرینە زێمار..

..
دوو بهۆست و نیڤان 

وێدەی خەیالێ؛
مە گۆڕا خۆ کۆال،
کفنەک ژ خوونا 

برینێن کەڤن سۆر کر،
هەر هژدە گەزان

مە تخووبەک پێڤە درووت،
هەر گەزەک هندابوونەکە،

هەر گەزەک وێرانیەکە،
هەر گەزەک، 

گەزەکێ ل دەرگۆشا 
وان زارۆیان ددەت،

یێن ب تێهنا ڕۆژێ و 
بێهنا بارانێ فرشکبووین، 

هەر گەزەک، 
گەزەکێ ل دەرگۆشا 
وان زارۆیان ددەت،

یێن ب شیرێ فریشتەیان و
نوورا خوداوەندان فرشکبووین.

 ئەم گۆڕا خوە ل کێدەر ب کۆڵن؟
چەنگەکی ئاخێ نەما مە نەخواری؟!

..
ئەزێ ژ حەرفێ دەستپێکەم ..

دێ ژ برینێ دەستپێکەم..
حەرفا مە 

برینەکە تژییە؛ 
ژ ئاخێ
ژ داخێ 

ژ هەیواخێ..
برینا مە 

حەرفەکە هارە؛
ژ ئاخێ
ژ داخێ 

ژ هەیواخێ..
..

ئەم ل ژیانێ دگەڕن
ل گرخولکێ 

ئاخ و خوونێ گەڤزین.
ئەم ل ژیانێ دگەڕن
ئەو ژ مە بازددەت،

بازدانەک ب دووراتیا 
قوبا فەلەکێ و 
لێگەڕا میر مح..

بازدانەک ل سەر پڕا سەراتێ؛ 
ل ڤی ئالی دۆژەهـ 
ل ئالیێ دن ئاگر،
ل وی ئالی باری 
نەبوون و  تاری!.

..
ل وێ خۆپانێ

ل داوی خاال نەهاتنێ،
دەستێن مە

کەسکەسۆران دجڤینن،
چاڤێن مە

ئەم گۆڕا خوە ل کێدەر ب کۆلن؟
ساکار کامل/ دهۆك

لبەست
هە
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ل گەردەنا 
پەڕاڤا وێ ئاڤا سپی دچەرن.

پریسکێن بایێ ئێڤاریەکە دەرەنگ،
ل هناڤێن مە دبارن.

ل وێ خۆپانێ
ل داوی خاال نەهاتنێ،

ئەشقێ ژ مە ددزن!
ئەم گۆڕا خوە ل کێدەر ب کۆلن؟

چەنگەکی ئاخێ نەما مە 
نەخواری؟!

..  
ئەز دێ 

ژ حەرفێ دەستپێکەم؛
ئەوا ڕووگەها وێ برینەک بت و

خەیاال وێ پێت!
ئەزێ ژ حەرفێ دەستپێکەم

هەزاران هەلبەست سەرژێکربن،
ئەو هەلبەستێن ڕێزکری 
ل سەر بەدەنا سۆمەر و

 عەرشێ ئینانا..
..

ڕێیەک دچت 
ب تەنا سەرێ خۆ دمەشت،

مەشیانەک 
ب لەزا هەدبانی؛

مە ئارەزوویا سەکنینێ دکر،

دەم د بوهوژی، 
ئەم دەربازی 

ئالێ دی یێ هەوارێ بووین،
هەوارەک پڕ ژ لەقیانێ

هەگبەیێ مە ڕژییا،
نە مە تاسەک 
ژ ئاڤێ ڤەخوار؛

نە ژی
لەقەک ژ پرتا نانی!.

..
ڕێ د مەشیا

مە پرتکێن خەریبیێ لێکددان،
ئاڤاهییەک بێ هەشبوو!

د پەنجەرەیا ویدا
هیڤیێن مە دالقاندن،

ئەو کۆترێن 
مە بۆ ئازادیێ ب خودانکرین

چەنگۆ بوون،
باسکێن وان 

د تۆزێ دا بوونە هەڵم،
ئەم گۆڕا خوە ل کێدەر ب کۆلن؟

چەنگەکی ئاخێ نەما مە نەخواری؟!
...

مە ڕێیەک هزرەتە
سیناهی لێ ڤەحەویێت

خەونێن مە لێ مەخەل ببن،

هەناسەیەک 
د بەختەوەرییێ دا ب پەنگت، 

و د لەشێ کەوچەرینەکێدا 
کالمەکێ ب گرنژینا 
کێلیێن خوە ببێژین!

د عشقا خودایی یا خدر و لیاس دا،
قورمەک ژ هێوانێ ب نۆشین
هێوانەک ب سوڕا نەمرییێ..

 ..  
د ڤێ مەشێدا،

وەهمەک 
ژ شەهرستانیەتا باژێڕان و

کەندەک 
ژ غوبارا دیرۆکێ ڕێهەڤالن، 

ڕێیەک
ل سەمتا دەریێ عشتار، 

ڕێیەک ل سەمتا 
وان گۆرستانان درێژ دبت،

هەر کێلییەک
سترانەکە شین 

ب گولیەکە گەنمی دبێژت،
هەر کێلییەک

شعرەکە سپی ب نانی دخێزت،
مستەک ئەردنیگارییێ 

ل کێدەر بچنن؟.
چەنگەکی ئاخێ نەما مە نەخواری؟!

هەلبەست
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لبەست
هە

هەرە من ب هێلە و
هندی سنورێن دیتنێ هەین 

دویرتر هەرە
ئەو دێم وارێ  مە ب رۆندكا پاوانكری 

بخوارنا زێماراڤە تێربی
هیڤی ژتەدكەم .. هەرە وئەڤ جارە من ب هێلە

راستە گەلەك ئێڤارێن بی وەغەر 
من و تە یێن رازی كرین

دا ژبەر خاترا دیدارێن مە 
روژێ زیكا ئاڤانەكەن
دگەل هەر  نازكیەكێ 

مە خەونەك درۆندكەكا خوەیا هشكدا د پەرست
دا شەڤێن د نیڤا شەڤا دا 

هیڤیێن مە هاڤی نەكەن
لێ  ئها ئەڤە 

دیماهیا وێ  قێێژیا ژیانێ  هات 
ئەوا من و تە پێكڤە راهێالی

تو بوخاترا وێ دلینینا دسینگێ  مە دا 
خەندەكێن ڤیانێ  كوالیین

هاری من بكە و دا ركمانیا خوە دگەل ڤێ  ژیانێ  
ژپرتێن مەژیێ  خوە خالی كەین

بەسە داتو بەس دل سوتیا سیبەرا  ناف سینگێ  من بی
دڤی گێژوكا ژیانێ  دا 

ئەز هند دشێم تە گوری خوەیی خوە كوژ بكەم
ئەز هند دشێم ل هیڤیا سباهیەكا سەماكەر  

دلی خوە هەر 
و هەر و هەر بخاپینم

ئەز هند دشێم ئەڤی كەنیا ب دەست چێكری 
ل سەر لێڤێن خوە ب خودان بكەم.

ل ژڤانگەهێن مە گول د چاڤێن خوە دوەراندن
ماچێن بهاری مە د دلێ  خوە دا دچاندن

ئەڤە من پشت دا ڕێ  و
دپێنگاڤێن خوەیێن خەندقی دا

جگارەكی ل هیڤیا چونا تەدێ  كێشم
ئەڤەدەم هات تام كەینە خەریبیەكا ژمە خەریب 

هەناسەكا هناڤ سوتی بهلكێشین
ئها ئەڤە ئەو دەمی شەڤی هات

پالی خوە بدەمە هەیڤی و ستێرا دچاڤێن خەریبیێ دا 
كومڤە بكەم

ئەری.. وەخت هات
هەلبەستەكا تژی نێرگز 
دگەل عەسمانی بنەخشینم
تو ژی دناڤ دەستێن مندا

بەالتینكەكادامایی
دفری ودا د دەی دفری ودا د دەی

گەلەك هێمن
یادگاریەكا وەستیایی

الڤژێن بی مرادیی دمێژی ژ دلی من
دێ.. 

چاڤێن خوە ڤەكە و هندی مژیالنكەكی 
سیناهیا مە باوەشكە 

دی زانی
یی مە بگونەها ئێك پیروز كرنی بی نڤێژ دكەن

پیروزی ژی
گەر ئەنیا روژی و لەشی شەڤی 
خوە لی گران و ف پشت ری كەن

مزگینیێن كەنیێ  د هالڤێژن و سەرژی كەن
ئەڤجا تە مالی ئاڤا و

ئەز ژی هیڤیێن خوە دێ   داعیرم و
چاڤێن خوەژی ل ئاوازا بارانێ فێركەم.

د باوەشا خەندقینی دا
خەلیل عەبدولغەفوور/ دهۆك
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پەشیمانی ..
کەڤالەکێ پۆسیدەیە ب دێمێ ئێڤارکێ ڤە 

ئێڤار 
دیمەنەکێ تڕسێ یە د چاڤێن سپێدەیێدا 

د ناڤ خانەیێن لەشێ وێدا بوویە مشە خوور
هەر هیڤیەکا دەمێ بهێت هاتیە چاندن، دداعوویریتن 

ماکی دزانیت، کێ دێمێ دەمی کریە چاڵ
و پیراتی د ناڤدا ب پیاسەیێن بازنەیی یێن

میلێن دەمژمێرێ دبیتە کەڤالێ تڕسێ 
و چەند چرکەیەک دبووریتن 

پتر تایێ دکەتە لێڤێن خۆدیکێ 
گەنجاتیێ دکەتە بەندەیا سپیاتیێ 

سپیبوون 
 دەهبەیە د بیردانکا میاندا سباهی ڤەدلەرزینیت 

سپیبوون
ئاگڕەکە، بەربوویە دارستانا ب شتلێن گەنجاتیێ ئافڕاندی

پێلێن وێ سباهی دخۆن
مڕنێ دکەنە دوستا هەر کێلیکەکێ 

چ دووستەک خاپینووکە 
دگەل ئاوازا )هەڤال هەڤالۆشکێ( ب خەنجەرێن خۆ 

بەژنێن دارێن دارستانا سباهی ل ئاخێ ددەت 

ما، فڕەکا گەشبینیێ نینە ڤی ئاگر ڤەمڕینیت؟
ما، کەس نینە خۆلەکا ژ خۆکوژیێ تێربکەت

گەفا کەڤیاتیێ ژ سەری دووربکەت
بەری ئااڵیێن میرگەها مرنێ

ل هەمی کۆاڵنێتن گەنجینیێ ب هەژینین
و هەمی خەونان ب گەوریا گورستانەکا برسی دل بکەن 

سترانەکێ، پڕچا خۆ ڤەچڕی 
مڕنا رەنگێن سالێ پەیڤێن وێ د گەوریا وێدا ل سێدارێ دان 

سپێدارە، سڕۆدەکا ئەزەلیە، د گۆهێن زارۆکینێدا 
د گۆهێن خەونێت تەردا د هێتە گۆتن 

زنارەکی کۆ ماسکان سەرێ وی نخوین کری
کرە قێری: ما کیش بلنداهی یە.. 

ئەلیف بێتکێن نزمبوونێ پێ نەهاتینە ژبەرکرن 
ئەڤ ئاڤ ریێ ژ بەژنا من، هاتین وەرگێران،

 چ بیردانکا گەنجاتیا من ل بیر نەمایە
هاها تەدیت، من دەست ژ زناریا خۆ بەردان 

کڕنۆش ژبۆ گڕبوونێ بڕ
هەر گرەکێ  دووهی گرەکێ خۆسکەوی، ئەڤرۆ زنارە

زناریا خۆ دایی، یێ د برینا خۆدا هندا بوویی
وەرن سەحکن لەشێ من

 کیش بهووستا وی برینەک پەشێمانیێ تێدا نینە
پەشێمانی...

ئاڤە، هەناسەیە، ژینە، کانیکەکە ژ هناڤێت وێ هەبوون دزێت 
شڤێدی لسەرێ کۆالنا بیرهاتنان من شۆرەشا هیڤیان دیت 

تژی چاڤێت وێ رۆندک بوون 
ئاخینکا هەمی پەیڤێن وێ دوور پێچ کر بوون

گۆت هەر شتلەکا مە لدەمی چاندی گۆلێن پەشێمانیێ دان
هەمی هیڤی، هەمی خەون 

دیکەڤتیێن رێبازا پەشێمانیێ نە و 
مخابنی... زڤستانەکا بێ سەقەمە 

هەمی قۆالچێن بزاڤێ ژ بەستێ پر دکە

"وەریانا دەمی"
دڵدار موحەمەد/ دهۆک

هەلبەست
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ژ ئاسمانەکێ تێکدا شعر.. رۆناهی
ژ بارانەکا وەکی دەیکا من نازك، ئاڤەکا میهرەبان و

ژ بەریئترین گرنژینا هەژارەکی، ئاخەکا پر حەماسەت..
ژ بۆ شینبوونا تە، من د رحا خوە دا هەلگرتینە...

تو گولەکا ئەبەدی دناڤبەرا من و ژیانێ دا
وەك بەرزەبوونا پێلەکا هار ل ناڤ باوەشا کنارەکێ ب سەبر

دێ تە د ناڤ سینگێ کتێبەکێ را ئاسێ کەم و
ناڤەکێ د رەنگ و مۆزیکان هەالندی.. د عشقێ وەراندی..

ژبۆ وێ کتێبا وەك الندکەکا تژی ژیان و هەالتن و شینوون هەلبژێرم
و ل ناڤ هەر کاغەزەکا وێ، دێ هندەکێ ژ تە ڤەشێرم..

ڤەشارتنەکا ئاسێتر ژ مەرجانێن ب تەمەنترین سەدەف.

ل هندەك الپەران چاڤێن تە گرنژینا میترای دکەنە هەالتن..
ل ئارامترین الپەر، بهارەك رادبیتە ڤە بەژن و تێکوەربوونا پیلەکێن فیستانێ تە؛

سپێدەهییێن رەنگینن.. وەك پەیاسەیێن ل کۆالنا تاوسان و فرینا ل ئاهەنگا پەالتینکان
ئێڤارییێن غەمگینن.. وەك حاجیرەشکێن هەناسەیا وان ڤەگەر و دللێدانا وان غوربەت..

ل الپەرەکێ وەستیایی، ترسەك ژێ دەردکەڤیت دەست و سپیترین هەلبەست د خوینا من دهەلینیت...
 * * *

گولەك د سینگێ سەدەفێ دا
دیار عەبدولعەزیز/ دهۆك
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بەرزەبوونا تە..  نیشانا قیامەتەکێ یە
رۆژەکا جەمدی د گەورییا من را دهێلیتە ئاسێ!

ڤەمانا تە.. کارەساتا شیشەبوونا منە ل سەر دەمێ بەربارینێ
دۆرپێچکرنا مەملەکەتا بێدەنگییا منە ب سادیترین ئاگر و خەنجەر..
د ڤەگەریانێ دا.. ئاسمان ب هەمی ستێر و ئەور و بالندەیێن خوەڤە

دبیتە کەرنەڤالەکێ مەست، دبیتە ئۆرکێسترایەکا پر مزگین
رووپەل ب بشکۆرین ڤە ناڤێ خوە دکەتە پەیڤچن و ژ کەنییا ئاخێ دزێتن حبر 

دەستەکێ من دکەڤیتە ل سەر کوورترین برین و د دەستێ دی دا قەلەم دبیتە نۆڤەمبەر..
شەڤ دکەنیت رۆناهییەکا تۆخ، زەمەن دلۆپ دلۆپ دکەڤیت سێڤ

سێڤ دبنە جەنگاوەرێن لەقدانێ و ل گەل هەر لەقەکێ
رژیانەك ڤەدگەریتەڤە ستێر!

دەنگێ پێیێن تە..
د هاتنێ دا؛ ئایەتێن هەدارێ بۆ پێغەمبەرێ باژێرێ بەندەمانێ دهینیت..

د پەیاسەیان دا؛ پێنگاڤێن ژ مەینەتان رەڤین، د باوەشا ئارامییێ دا دکەتە تلۆڤە
د چوونێ دا؛ دبیتە دەنگێ جەنگێ بەربەرییان بۆ سەر گولدانەکا تژی نازنازۆك

هەناسەیێن تە، وەرزێن کتێبێ نە  و دێ بێژمە پاییزێ چ پەیڤان نەوەرهینیت...
پتر ژ پرچا تە، ڤاالهی شەرم ژ سپیاتییا خوە دکەن و ل رەنگەکێ شبەت دلی دگەرن

تەمەت بەژنا تە، پەیڤێن ل سەر رووپەالن ب هەبوونا خوە یا ژ واتەیێ تێر شانازن...
بەری تە بنڤیسم من باش دزانی

                   هەتا ببمە عاشق، دێ تێکدا بمە ئاگر و
                                 خوە بەردەمە هەمی دووراتی و ڤاالهییان

                                              بەربمە هەمی ستەم و نەدادی و بێئاگەهییان..
ژ خافلەتیڤە دەریایەکا بێمروەت خوە ب سەر مە دادا

دەریا نەفرەتا ئاخەکا ترسنۆك بوو ب شێوەیەکێ میهرەبان..
گەر پێلێن وێ وەهم نەبان، دا چریسکەکا ب تەنێ ژی ژ من ڤەمرینیت!

هەر دلشکەستنەك زڤرۆکەك بوو بەرەڤ نەدیارییێ
زڤرۆك ژ بێهیڤیبوونێ چێدبیت و ل راوەستیانێ دەردکەڤیت..

ب لەز نەچە، نەکۆ بایەك ژ بێبەختی دەرسۆکا تە بفرینیت و
پرچا تە بکەتە ئاالیەکێ بێ وەالت، یان ژی بۆ هەیەجانا دەفەکێ ببیتە

                                                                 سێدارە

هەلبەست
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پاشی ئەو دارئالینکا مە ژ ئاڤرییا دەفژەنەکێ ئافراندی
دێ ب هێمنی د بەژنا کیژ دیوارێ ئەحمەق ئالینین؟

هەکە تو چووی سیناهییێ ژ چاڤێن باخچەکی وەربگرە
دا بزانی دەمێ شعر ب حبرێ محبەتێ دهێتە نڤیسین

چاوا حەرفێن وێ دبنە کولیلك و نوقتە ژی پەالتینك و خالخالۆك..
بیرهاتنێن هەژارەکی د خوە بئالینە

دا بزانی بۆچی جەهنەم شەرمکرییا هەر پەیڤەکا ئاگر پێڤەیە
هەما هەر نەچە، دا هەروهەر بمینییە د بەر پرچا کتێبا من را..

تو چووی و بەری کتێب ببیتە دەرگەهـ هاتە گرتن!
ماچ و ژەهر، ئاتاف و گرنژین ژ دێمێ نیشتیمانی و

                ە
             ر
           ی
          ا

       ن
و د حیکمەتا پەنجەرەیەکێ دا هاتنە مەیاندن

پەنجەرەیێ ژ قەستا پشتا خوە دا
گولستانا د بەر هەناسەیا من را شینبووی

هەمی هەناسەیێن من نەغەمێن تژی گول بوون
ل مەنفایەکێ بێدەنگ چرمسین..

من چەند دڤیا هەر چ نەبیت بەرەك ژی د من بهێتە وەرکرن
بەلکۆ بزڤریتەڤە پەیکەرەك ژ بەرائەتێ..

د گەل سالڤا پاییزەکێ خوە دبژکینم و
پرتێن خوە د گەل بای ددەمە رەڤان..

بەلکۆ جارەکێ ئەورەك
ئولفەتا خوە ب ئارامترین وەتەرا خەیاال من
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بکەتە بارانەکا خەریب بۆ ئاخەکا ئیمان ب چ ڤەگەریانا نەمای..
باران ب مەستی دباریت و

ئەز ب هژمارتنا دلۆپێن وێ ڤە دمینمە هشیار
هەر دلۆپەك چیرۆکەکێ بۆ ئاخێ دبێژیت و

کەس پێناحەسیێت چ ئاگرێ د سینگێ ئاخێ دا..
گەر باران رۆندکێن ئاسمانی بن..

پا پشتی چەند قەهر و ئێشانا ئەردی، کانی دپەقیت؟
رووبار، ل سەر چەند برینێن ئاخێ را دچیت و

دناڤ باوەشا دەریایێ دا دبیتە زێمار؟
گازی خودێ دکەم و دگەل دەنگێ خوە دچمە ئاسمانی

      بێی بزانم من چ دڤێت ل دوعایێن هەالویستی دهلنگڤم و
                     د فەرهنگا قەبیبلوونێ دا رامانا من دبیتە مەحال..

                            ل تە دگەریێم و ب سینگێ وەستیانێ ڤە دبمە خاچ
                                       هەمی کەونی دبینم تو تێنەبی!

                                دزڤرمە ڤە دەست ڤاال و
دناڤبەرا لێڤێن ڤەمریانێ دا دبمە ماچ..

مینا زارۆیەکێ بەرزەبوویی
گومانێن من دبنە شەڤا ئاسمانەکێ هەکە ئاسمان و

هێژ نزانم پرسیارێن من دێ بنە رۆژا ئەردەکێ ب چ رەنگ؟
ل ئاسمانەکێ دلێ وی بچووکتر ژ پەرمیچکەکا بەفرێ و

ئەردەکێ تەمەت داڤەکا قەتیایی..
وێرانییە.. فرین ب سینگەگێ تژی پەل و پەرێن بەستیگرتی

بەرزەبوونە.. سەفەر ب چانتەیەکێ تژی رەنگ و حبر و میخەك
بۆ ئەفسانەیێن تاریستان و کۆرەبوونێ و خەنجەرێ..

ئەشکەنجەیە.. گۆتنا سترانەکا بوهاری
ب هەستەکێ هشك وهەناسەیەکا زوها..

مرنە.. وەریانا تە ژ ناڤ پەرچەما کتێبا من.

هەلبەست
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شاپەڕێن هیڤیەکا مەست
د دەرازینکا ئەلندەکا ڤەجنقی دا

ل شاهنشینا بەختی
نووکار دبیت

بڕیارێن زیق ،
د پەشن ...

د خووڕن ... 
د تلهەژەکا دامای دا

بێ ئومێدی باردکەت و
هێز کار دکەت

هەڤنیاسینا ژیانێ
دگەل پڕ تەمەنەکێ وێران دا

بەختبارن ...
ئاراستێن بێدەرا مانێ
خولیا بەرژەوەندیان ،

بافڕ دکەت

ڕاستیێ ژ دووڕوویاتیێ،
د ڤەقەتینیت و

نماییشێن سەختە ،
ژ بەرزیێ ڕاستە عەرد دکەت

سەرزار کرنا ژیانێ
د تێگەهەکا نووخاز دا

پەیرەو دکەت
گەش ئەلندێن ئورڤیا و ماهدوختێ

د بیردانکا نەمریێ دا 
زیندی دکەن

دەم غاریا نها
خرڤەکرنەکا ناوازەیە،

د نەهاتی دا و
لێدانێن ترپەیێن دلەکێ پڕڤین

بەلگەیێن دیدەڤانیێ نە
د هەناسا نەمریێ دا

تێگەهێن ناوازە
هیوا فازل/ دهۆك
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ڤێ ئێڤارێ مشتی بن پێن من لەزە
حەز دکم سۆرەتا "یوسف" بخۆینم
مینا "یعقوبی" ل بەندا تە بینم

وەکە "ئادەمی" هزار نامەیان بدەمە دەستێ بای
و بیرهاتنا  یەک و یەک ب شەوتینم

 دگەل تنێ بوونا خوە نەعلەتا ڤەگەڕێ ببارینم
ڤێ ئێڤارێ دێمەکێ دامایی

سەفەرەکا ڤەمایی
تو چەند تێنیا سەفەرێیی

و ئەز چەند خەریبێ ڤەگەڕێمە.
دێ کیڤە چێ؟!

وەرە دا ڤێ سەفەرێ بکەین د بەروویکا شەڤێ دا
و تەڤ موسافران بکەین دچاڤێ رۆژگارێدا

وەرە دا هەموو ستێرکان بسۆژین و
بکەین چڕا درێیا هاتنێ دا

هەموو خەون ژ دەستێ من ڕژیان
گەر ب هێیی

دێ ئێڤاریەک پرتەقالی بوتە خەملینم
رووبارێن دلینیێ هەتا بن پێن تە ڕاکێشم

ژ ئەسمانێ عەشقا مە باران دباریت
و ژدلێ من تۆ

خوەزیا عەشق تاوان بایە

بەلکۆ زیندانا من دلێ تەبایە
خوەزیا هەموو سەفەر هێالن بانە

بەلکۆ چوونا تە ژی ڤەگەڕیان بایە
دێ ڤەگەر...

ئاخ" چەند ئاوازەکا خەریبە
ئەڤ تنێ بوونا من

دەرێ دووریا تە
تەمەت مڕنێ بژانە

تەمەت خەما کۆڤانە
ڤێ سەفەرێ..
ئەسمان ڕەش
ڕییا مە ڕەش

قەدەرا مە ڕەش
هەرتشت ڕەش؟!

من بکە دنێڤ جانتا سەفەرا خوەدا
ئەی تنێ بوون ئەڤە ئەزم؟!
دنێڤ هەموو سەفەرێن تەدا

زوو ڤەگەر بال شعرا من دگەل مڕنێ وەغەر نەکەت.
لسەر ڕییا هاتنەڤەیا تە

لسەر دەستێن من گۆلێن خەریبیێ شین بوون
هەموو شەڤا خەونان ب هاتنەڤەیا تە دبینم 

ماچەکا سار ژڤێ سەفەرێ
باوەشەکا گەرم ژڤێ وەغەرێ

بدە من...
ل بەندەمانا تە

هەر چریەک – سالەکە
هەر بۆهارەک – پایزەکە

و هەر پایزەک هێالن و وەغەرەکە
ئەی گۆل

توژی هەر دچی مینا سالێن ژیێ من
داویا ڤێ سەفەڕێ گۆڕستانە؟!

مال ئاڤا هەتا رۆژا مەحشەڕێ...!

سەفەر
ڕزگار وەحید حسێن/دهۆك

هەلبەست
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نەدزانی حەوایێ حەوایێ چیە
نە تیسانێ

نە حەفت بەرك نە بیکانێ
نەچینگ نە موریکانێ

نە لەقەدوو نە پێنجوکانێ
نەگەهەشت بو فێرببیتە یاریکانێ

دەیکامن
بێوار ئەکرەم/ زاخۆ

دەیکامن
دەما کو ئەم لدور کومڤەدبوین

چ جارا
بەحسا زاروکینیاخوە بومە نەدکر

چونکی هێشتا ئەوزاروك
تژی ملێن وێ زاروك بون
تژی سینگێ وێ ژیان و

تژی دەستێن وێ تیروك بون

هاڤینەکێ پشتی شەڤێ
ل بنێ دارەکا کەزانێ

لدەمێ ڕەڤێ
ئەز بوم مێهڤانێ ژیانێ و

پشتیێ دەیکا هەژار و
وەالتەکێ کەسێ نەڤێ
لەوا ناڤێ من کر بێوار

رەڤدا گورگا
 گوندێ مە ئاگر بەردایێ و

پەزێ مە خار
بیستانێ مە هێال بەیار

ئەم و گوندیێن خوە هەمی 
بوین تەرکە زار
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هەلبەست

ئەوێ دەیکا هەمی هیڤیێن وێ خاندن
مەزنترین قوتابخانا ماال مەبو

هەرو سپێدێ تژی دەستێن وێ دوعابون
ب سەر سەرێن مە وەردکرن

چانتەیێن مە تژی نان و پەرتوك دکرن
جان کار دکرن

هزارجارا ماچ دکرە مە
سەد جارا ئەم هەمبێز دکرن

شنی بو جهێ زانینێ ڤرێ دکرن
دەما ئەم ژ کوالنا دزڤرین

گوهێن وێ
زێرەڤانێن دەڤێن مەبون

چاڤێن وێ 
یێن جلێن مەبون

دەستێن وێ لسەر سەرێن مەبون
ئەم هەمی دبەحەشتا خوەدا دبرین لیسی

ئەوێ
جلو مەژیێن مە پێکڤە دشیشتن

ئەڤێ فریشتەیا خودێ
هندە ئەم دهار 

چ جارا کەرب ژمە ڤەنەبون

پارزینکێ وێ 
خزینەیا هەر روژی بو

جار
حلیك و بەلگێن مێوا و ئیشیێن تری

جار
کەزان و گوهیشکێن زەر سەرڤە دڕی

جار جار
مازی گویزو باهیڤ جارژی هری

ڤی پارزینکی
پشتا دەیکامن یاشکاندی و

بەژنامە یا بلندکری

هوو دایکێ هوو ئەزگوری
بەحەشتا دبن پیێن تەڤە
خزمەت کارێن تەنە حوری

گەردەنامە ئازابکە
 تە زەحمەتا ب مەڤە بری

لمە ببوری
هووو دایکێ

هزار جارا تە ئەزگوری
مەجانیا تەیا خاری

لمە ببوری لمە ببوری
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لبەست
هە

هەمی خەیاال من خەونەک ژێ ئاڤا دکر
و هەمی دەما 

خەونێت من جوان تر بوون 
ژ راستیێ....

لێ د شەڤا بووریدا..
د خەونێدا من خەونەک دیت

ئەز ل وەالتەکێ بوم
ئەڤین لێ قەدەغە بوو...

هەر کەسێ ئەڤین کربا
ل سەر دەڤێ پیرهەڤییا

ترانەبوو....
ل کۆالنێت باژێری

ناڤێ دلدار ب هەمی 
واتا خۆڤە قەحبە بوو...

دەمێ رۆژ ب شەڤێ دهاتە فروتن
کۆالن تەنگ و تاری دبوون

سیتافک ژ ترسا چاڤێن برسی رەقسین
گڤاشتنا دەستێ یارێ ژی
پێتڤی ب واستە بوو....

خەون د خەونێدا
هێرش شاکر/ شێالدزێ

باژێرێ خورش و ئەڤینا نەزۆک
نڤێژا مرنا جۆتبونێ دخوینن
قیژیێن بای و شەڤا میرات

تەنشتێن دارا ژڤانا ب چەنگێن
کچەکا ژار سۆرکرن...

سحارێ....
بەری شەڤ ژ کرینا رۆژێ پەشیمان ببیت

تیشکێن ڕۆژێ گیانێ کچا ژار
ماچی کەن

ل مەیخانێت رەوشەنبیرا
قەلەم بەروڤاژی
هاتە گرتن...

پیرەژنا ل سەرتەنیرا
هزار الوک و حەیران

پێ گۆتن
هندا دگوت هەی لێ ژارێ
هندا ژی دگۆت شەرەفامە
ئەرزان هاتە فرۆتن...
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هەلبەست

من.. نەدزانی ئەز گونەهکارم
یان گونەهـ ناڤێ منە

ئەڤیندارم..
یان یێ ستەور دلێ منە

وەک پیرەمێرەکێ خازخازۆک بووم
هەر جگارەک ژ دەستەکێ دخواست

لێ ئەو تویتنا ئەز کربامە
جگارکێش

خو د کیسکەکێدا نەبوو...

ژنیشکاڤە...
دل ژ تەوافا

خەیالەکێ ئاڤز بوو...
مینا عەورین ئێڤارا

ل هشکە لێڤان
مەلەبوو...

نە ئەو توتنا بەرێ و
نە کیسکێ سەعیدێ ئەسمەرێ

ڤێ جارێ جگارێ
 ئەزکێشام و ب قورمەکێ

کرمە دویکێل و ل عەسمانێ ژورەکا
تاری خرڤە کرم....

جار حەزێن من ژ عەڤرێن
وێ دیوکێلێ شەرم دکر

جار دیوکێال وێ حەزا هار
 گەرم دکر

جار ژی من دگۆت
دێ چنگلێ ئەڤینێ گرم

و کەت کەت
ل کۆالنێت باژێری گەرینم

هەتا ل بەر نفرینێت گونەهکارا
تافیل بکەم....

پاشی دگوهێن چاڤێن زیقدا بێژم
ئەز ئەڤیندارم...

و د ئەڤینێدا دێ بەرزەبم..

ژ نو گازی کەم
وەرە ئەی دیوکێال پەرستگەها ڤینێ

دلێ سل بووی ئاشکە
وەرە دا حەزا ب ماچا ب گهۆرین 

عەشقا خۆ خەالت کەین 
خەالتێ عەشقا خۆ وەرگرین

وەرە دا فرەکێ ل باسکێ کادیە عەشقا تە بکەم
و ب تاوانا بێ هۆشیێ د زیندانا

عەشقا تەدا زیندانی ببم.
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لبەست
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ڤیان 
دناڤ دەستێن تە دا یا تنگژی

و تەڤگەرا رۆندکێن من یا بێ وجە
ئەڤ دلێ بێ زاخ

ل بەر پەراڤێن هیڤییەکێ 
 چاما د ڤەلۆرینیت

زڤێریا تە... هەمی هەستێن سەلخاندین و
چ تەدارەک بۆ بیردانکێ نەهێالیە

ئاااااخ ... چەندا نەدار و بێ خودانم
چەندا بەهتی و بێ حالم

ئەڤە... ئێکەم ناما منە ئەز گازندا دکەم
ژبەرکو دانسالیا ژیێ منە و

هێشتا ئەڤ گرنژینا پلوخ پشتەڕێ نەبوویە و
ل بەندەمانا هشیاربوونا خومارییا تە یە

خۆڤیانێ ژینامن...
ل بەلەکونا خەمۆکیامن 

ل من بنەرە
خنێک تژی گەردەنا منن

و من هێزا ژێهەلیا نەمایە
نەشێم ل شوپێن ڕکێن تە ببەزم

من ... زێڤار زێڤار ب داوی نەئینە
نە بارانم نەژی با 

و نە کەڤڕم نەژی چیا
ئاگڕم، پەلم ب گوری و دۆیکێل

سۆزەکا پێتی
گولشەنگ/ دهۆک

كه سێ وه كی من
تو نازدار نه  كرى

و نه  ڤیایى
ب ساالن

ل شوینا خوینێ
تو د ناڤ

ده مارێن له شێ من دا
د گه ڕیایى

ئێدى ژ ڤێرێ پێڤه 
تو د چاڤێن من دا

هه بوونه كا
زێده  و بێ بهایى

ژ مێژه 
پایزه  به لگێن عه شقا ته 
ژ دارا دلێ من وه ریایى

من ئارمانجا عەشقێ
یا ژ ئاراسته یا دێمێ ته 

وه رگێڕایی
من گه له ك دره نگ زانى
تو كه سه كا نه  ژ هه ژى 

و بێ سۆز و وه فایى
من تاجا شاهانه 

یا عه شقا خۆ
یا ژ سەر سه رێ ته  ڕاکری

و تو نوكه  
خۆلییا بنێ كۆچكایى.

خۆلییا بنێ کۆچکان
دلۆڤان هالۆ / زاخۆ




