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 ۶۰۷۰۲۴۵ شماره کتابشناسی ملی

 

 التنام: مانگ هه

 پور )م.سوزان(سراینده: مهوش سلیمان
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 نسخه ۵۰۰شمارگان: 
 شابک:

۹۷۸-۶۲۲-۹۶۱۹۸-۶-۵ 

  چاپخانه: هدی

 فی: ترنجصحا

 

 مترجمان: صادق جلیلیان

 میثم رجبی

 

 طراح جلد: شیرین جاللی

آرا: ویراستار و صفحه

 هنگامه اهورا



 

ئی مەجمووئە پیشکەش وە خاک پاێ داڵگم کە مێرەبانی لە وەرزەیل گیانم 

 ئاویاری کرد

 و ئەڕا هوورمەت فەداکارییەیل باوگم کە گەوراترین شێعر و غیرەت بۊ 

اسازگارە وە سەر کە لە گیژ و گەرداوەیل ئی دونیاێ ناوڕێ ژیانم و ئەڕا ه 

 بەرزی ساز هاورد

 ئەلیڕەزا و موحمەد مەهدی کە دوو باڵ هەڵفڕینمن و ئەڕا مناڵەگانم

 و ئەڕای خوەیشکم موژگان

 و ئەڕای مئپراتوور وەشەیل جەهان ئوستاد ئارەش ئازەرپەیک

 و ئوستاد ئاریو همتی

 ئەگەر کە ڕەشیدی ئەلی ڕێزدار مامووسای کەڵهوڕ، ئێڵ شانازی ئەڕا فرە سپاس

 .نیەۊاد هاوڕێیەیل پیشکەش زۊ وەی تێنۊسە ئی نەۊاتیا ئەو مێرەبانیەیل

 و ئەڕا تو ک شێعرەگانم خوەنی... 

 

 

 «سووزان .م» ماوەش سوڵیامنپووڕ

  





 

گیانم آویاری کرد باخ میربانی وه ئی مجموعه پیشکش و خاک پای دالگم که 

 حرمت فداکاریل باوگم که گوراترین شعر و غیرت بو و ارا

و ارا هاوری ژیانم که له گیژ و گرداویل ئی دنیای ناسازگاره و رس برزی ساز 

 هاورد و ئرا منالگانم علیرضا و محمد مهدی که دو بال هلفرینمن

 و ارای خویشکم مژگان

 ور شعر جهان استاد آرش آذرپیکتو ارای امپرا

 و استاد آریو همتی

اگر میربانیل او  سپاس فره ارا رس برزی ایل کلهر آقای ریزدار علی رشیدی که

 .نیاتا ئی دفرته وی زو پیشکش هاوریل نیواد

 ...و ارا تو ک شعرگانم خونی

 

 

 (م. سوزان) پورش سلیامنهو ما





 «رستاخیز فراشعرهای کردی»

 

توسط ادبی اصالت کلمه )عریانیسم( حدود دو دهه است که _مکتب فلسفی

گذاری شده و اعالم حضور های جهان، عالیجناب آرش آذرپیک پایهامپراتور واژه

ی ارشد در نامهی دکترا و پایانو ظهور کرده و تا کنون بیش از صد رساله

های های گوناگون علوم انسانی بر مبنای تئوری اصالت کلمه و مؤلفهشاخه

افزاری، راستای جنبش نرم مطرح در آن نگاشته شده است. جنبش عریانیسم در

ایرانی کردن علوم انسانی شکل گرفته و  _پردازی و اسالمیهای نظریهکرسی

« مانگ هالت»ی اومانیسم است. از آن رو که ترین منتقد جهانی فلسفهجدی

نگاهی کتابی صرفاً ادبی است در این مجال و مقال کوتاه به طور اجمالی تنها نیم

گرا. عریانیسم پایانی بر الت کلمه یعنی ادبیات کلمهافکنم به ادبیات اصمی

توان تاریخ ادبیات را مدرنیسم است و با ظهور آن به طور کلی میی پستدوره

ی پیشاعریانیستی و پساعریانیستی تقسیم کرد. در برابر اصالت کلمه به دو دوره

ان که های ادبی جهاصالت شعر و داستان وجود دارد یعنی تمام مکاتب و سبک

های ی مکاتب و سبکدهند و بدون استثنا همهاصالت را به شعر و داستان می

اند برای گیرند کلمه را وسیله و ابزاری دانستهادبی پیشاعریانیستی را در بر می

ها و شعر ای درخدمت آنهای شعر و داستان و بندهساختن بنای باشکوه الهه

اند؛ حال آن که از دیدگاه مکتب پنداشتهو داستان را دارای وجودی قائم به ذات 

های فراوانی دارد که هر یک از مکاتب ادبی اصالت کلمه، واژه ابعاد و پتانسیل

ی ابعاد را نفی های ادبی یک یا چند ساحت از آن را کشف کرده و بقیهیا سبک

اند مانند رومانتیسم که اصالت را به تخیل و احساس داده و مثالً و انکار کرده



ی مکتب پیش از خود یعنی کالسیسیسم بود نفی و خردگرایی را که شالوده

دهد تخیل و احساس را گرایی میکند و رئالیسم که اصالت را به واقعانکار می

داند که دستاورد و اساس مکتب رومانتیسم است نادیده گرفته و آن را باطل می

ی جهان از آغاز تاریخ ها و مکاتب ادبو همین را تعمیم بدهید به تمام سبک

ادبیات تا اکنون و بدین گونه تمامی آنان که بدون استثنا زیر پرچم مکتب 

اند از سویی اصالت را به شعر و داستان داده و اصالت شعر و داستان قرار گرفته

ها و ابزاری برای ساختنشان یعنی شعر و داستان را هدف کلمه را در خدمت آن

هایی از کلمه که اند و از دیگر سو از ساحت یا ساحتو کلمه را وسیله دانسته

اند چارچوبه ساخته و دیدگاه و دنیای ادبی خود را به همان اندازه کشف کرده

کوچک کرده و کشف خود را تمامیت و حقیقتِ ادبیات پنداشته و به انکار و 

رش اند؛ اما جناب استاد آهای کلمه برخاستهمبارزه با دیگر ابعاد و پتانسیل

نخستین بار در تاریخ ادبیات  برای _گذار و تئوریسین عریانیسمبنیان_آذرپیک 

در ادبیات و  جهان، کلمه را مادرِ شعر و داستان و دیگر ژانرهای ناگفته و نهفته

اند. از ای برای رسیدن به کلمه دانسته و اعالم کردهشعر و داستان را وسیله

است که وجودی قائم به ذات دارد بنابراین دیدگاه ایشان در ادبیات تنها کلمه 

هایی در خدمت آنند. یک عریانیست به جای کلمه هدف و شعر و داستان وسیله

های کلمه که ی خود و نفی و انکار دیگر ابعاد و پتانسیلسازی از یافتهچارچوبه

ها کشف شده با احترام به آنان و استفاده از تمامی توسط دیگر مکاتب و سبک

کند اما های کلمه از شریعت ادبی و جنسیت ادبی خویش فراروی میسیلپتان

ساز مکاتب را قبول ندارد بلکه کشفی را که آنان در دنیای ی شریعتچارچوبه

 اند قبول دارد.کلمه انجام داده



 و هافلسفه نقد و شناخت هدفش یعنی شناسیشناخت یا دنیا در مکتبی هر

 مکتب یک کلمه اصالت مکتب. گراولوژیایدئ یا است پیشین هایتئوری

 شناخت کل در و ...و فلسفی ،ادبی مکاتب شناخت هدفش و شناسیشناخت

 هایاصالت به آوانگارد بازگشت شعارش ادبیات در مثالً است کلمه هایپتانسیل

 مورد اما اندمتعالی که هستند هاییسنت همان فرارو هایاصالت باشد.می فرارو

 استوار است: محور دو بر کلمه اصالت مکتب نظر این از اند.فتهگر قرار اجحاف

 کلمه دادن قرار هدف (اول

 کلمه دادن قرار وسیله (دوم

 ؟چراداند، اما می ادبیات هدف را «کلمه» کلمه اصالت مکتب

 کلمه دل از شناسیزیبایی و هنری ،ادبی هایپتانسیل تمام که معتقد است زیرا

 .داستان و شعر مانند اندگرفته تنشأ کلمه هایجوهره از و

 اندکلمه از یهایپتانسیل بلکه نیستند، ادبیات هدف ما نگاه از داستان و شعر

 هایپتانسیل تا اندابزار و وسیله داستان و شعر یعنی اندشده تبدیل واسطه به که

 از ما که شود امر این از مانع نباید کلمه بودنِ هدف اما سازند متجلی را کلمه

 ارتباط ایجاد برای وسیله یک کلمه. بپوشیم چشم کلمه وسیلگی هایجنبه

 کنیم.می استفاده ابزار این از محاوراتمان در و است

 چند هر نیست کند داللت مدلولی بر که دالی کلمه اصالت مکتب نگاه از کلمه

 زاییافهم از فراتر است کلی کلمه بلکه از نگرگاه ما داریم قبول را تعریف این



 اصوالً  و بیشتر آشنایی برای کلمه اصالت مکتب اما ؛جوهری هایساحت

 کند:می ارائه مؤلفه چندین امری هر شناخت

 است فلسفه در واسطهبی ارتباط یکه ریشه چیز همه با واسطهبی ارتباط (اول

 بسته هایارچوبهچ از فراروی (دوم

 گراستمطلق هایستکالسی و هامدرنیستپست نقد که عمیق حقیقت( سوم

 هاستفیمینیست و مردساالرها نقد که سوم جنس (چهارم

 و گذشتگان نظر از وجود تعریف بر نقدی که عریانیستی وجود اصالت( پنجم

 دارد فلسفه در ریشه هم باز

 گراستحقیقت ادبیات( ششم

 شناوری مراقبه اصل (هفتم

 ادراکی دیالکتیک اصل (هشتم

 نویهثا هایمؤلفه اصل م(نه

 

 شعر با واسطهبی تباطار 

 شعر حتی ادبی، هاینحله و هاسبک ،مکاتب تمام شده گفته بارها که طورهمان

 اسطهو هدف به نگارش برای ممکن است و هستند ابزار و وسیله داستان و



 به تبدیل هانحله و مکاتب این از کدام هر تاریخ طول در چند هر .شوند تبدیل

 کلمه اصالت مکتب در واسطهبی ارتباط اما اندشده نگارش برای ایواسطه

 ارتباط مورد در که ایفالسفه تفکر در اغلب چون نیست وسیلهبی ارتباطی

 تفکر تعیین آخرین همواره و نیست وسیله از صحبتی اندکرده بحث واسطهبی

 واسطهبی ارتباط نشیندمی احساس یقوه بر کهرا  حسی آخرین یا و

 .شد مطرح حصولی و حضوری علم هم اسالمی یفلسفه در و دانستندمی

 هیچبی شخص که است واسطهبی ارتباط نوعی ایگونه به حضوری علم

 .داشت خواهد ایپدیده از درکی ایواسطه

 ؟چه یعنی جمله این. نیست وسیلهبی واسطهبی ارتباط کلمه اصالت مکتب در

 مناسب لوازم و وسایل از ایدب پدیده یک با کردن برقرار ارتباط برای یعنی

 کشعر ی خود. کنیم برقرار واسطهبی ارتباط شعر با خواهیممی ما. کرد استفاده

 ترکوچک هایکلیدواژه باید به آن با واسطهبی ارتباط برای که است کلیدواژه

 شکسته شود.

 هایسبک و مکاتب انواع و ...تصویر ،موسیقی وزن،مانند  شعری عناصر=  شعر

 ...و شعری

 استفاده خردشده هایکلیدواژه و لوازم این از شعر با واسطهبی ارتباط برای و

 و مطالعه مورد را ایماژیسم مکتب ما وقتی .بشناسیم را شعر خود تا کنیممی

 ایماژیستی عناصر و ابییریشه و مطالعه را ایماژیسم یفلسفه و داده قرار تحقیق

 یماهکرد برقرار واسطهبی ارتباط کلمه از بعد یک با واقع در کنیممی شناسایی را

 و عناصر از ما یعنی یماهداشت واسطهبی ارتباط ایماژیستی یا تصویری شعر با و



 استفاده شعر با واسطهبی ارتباط و شناخت برای ایوسیله عنوان به شعر اجزای

 طور.همین هم شعری هاینحله و عناصر سایر مورد درکنیم، می

 اولین تا شد ایدریچه عریانیسمبالم که بسی خوشنودم و به خود می در پایان

به ساحت واالی کلمه پیشکش  «هەاڵت مانگ» نام با را خویش ردیک کتاب

 ترخوش دریچه این در ستردیک شعرهایفرا یمجموعه که کتاب این کنم.

حتی گمان به یمن عریانیسم نه تنها ادبیات امروز ایران بلکه بی درخشد.می

نیز قابلیت جهانی شدن دارد و با ورود به دنیای  _کردی کلهری_ام زبان مادری

 گیرد.محوری جانی دیگر میپایان کلمهبی

 

 

مکتب اصالت کلمه )عریانیسم(_ پور مهوش سلیمان



 «فراشعرهای( کوردی =گان )رستاخیز( ئاسووچامه =لسامن )هه»

 

 ساڵە بیس هەاڵیە( ئوریانیسم)وشە ڕەسەنایەتی فەلسەفی_ئەدەبی مەکتەب

 بنەواێ ئازەرپەیک_ _ئارەش مامووسا گەورا دونیا، وشەیل مئپراتوور وەدەس

 و دگدڕا سەد ڕساڵە وە فرەتر ئێرنگە تا و دی هاتەسە و کیشاس جاڕێ و نریاس

 تئوری وەبان ئنسانی ئلووم وەجوور جوور شاخەیل لە ئەرشەد بڕوانامەی

 وە ئوریانیسم جمشت. نۊرسیاس ناوێ لە دیاری تیرت سەر و وشە ڕەسەنایەتی

 ئلوم کردن ئسالمی_ئێرانی نەزەرەیل بیرو سەندەلیەیل ئەفزارینەرم شێوەێ

 وەی. ئومانیسمە فەلسەفەی جێهانی ڕخنەگر جدیرتین و بییە دروس ئنسانی

 کوڵە گفتگو و دەرفەت لەی ئەدەبی فەقەت پەرتووکێگە «هەاڵت مانگ»خاترە 

 یانی ڕەسەنایەتی ئەدەبیات خەیمە تەماشای نیمچە نیاتە گشتی جوور وە

 و مودڕنیسمە پووست سەردەم هاتن بڕ بن ئوریانیسم .وشەگەرا ئەدەبیات

 دوو بکەیمە ئەدەبیات مێژوو تۊەنیم گشتێ شێوەێ وە ئەو هاتن وەدی وەگەرد

 وشە ڕەسەنایەتی وەر وەرای لە. ئوریانیستیپاش و ئوریانیستیسەردەم، پیش

 شێوازەیل و مەکتەیەیل تەمام یانی هەس چیرووکیش و شێعر یەتیڕەسەنا

 گشت جیاوازی وەبێ چیرووک و شێعر دەنە ڕەسەنایەتی کە جێهان ئەدەبی

 و ئەمراز ئەڕا وشە وەر گرنە ئوریانستی پیش ئەدەبی شێوازەیل و مەکتەبەیل

 کو چیروو  شێعر ئالهەیل وەفەڕێ شکوەدار ماڵ سازین ئەڕای زانستنە ئەبزاری

 وجوودی وسیا وه ذات داشنت چیرووک و شێعر و ئەوانە وەخزمەت بەنەیی و

 ئەدەبی مەکتەب نووڕین وە وجودی قائم به ذات( زانستنە، ئێرنگە =)

 هەر دێرێ کە فرەێگ پتانسیلەیل ابعاد( و =سۊکان ) وشە وشە، ڕەسەنایەتی

 و دینەسا ئەوە وە تساحه چەن یا یک ئەدەبی شێوازەیل یا وەمەکتەبەیل کام

 کە ڕوومانتیسم چۊ کردنە وەلێیان حاشا و نکردن قەبوول سۊکان ترەک

 مەکتەب ئەسڵ کە گەرایی زانست مسڵەن و خێیاڵ و هەست داسە ڕەسەنایەتی



 کە ڕئالیسم و کەێد حاشا و نکریا قەبوول بی کالسیسیسم یانی خوەێ وەرجەی

 ئەساس و دەسکەفت کە هەست و خێیاڵ گەرایی ڕاسی دەێدە ڕەسەنایەتی

 تعمیم یە هە و زانن چیدەسلە و نیەگرن لەوەرچەو ڕوومانتیسمە مەکتەب

 مێژوو کردن پێ وەدەس جێهان ئەدەبی مەکتەبەیل و شێوازەیل بەیید وەتەمام

 ئااڵی ژێر وە جیایی وەبێ کە ئەوانەی تەمام وەیجوورە ئێرنگە تا ئەدەبیات

 وە ڕەسەنایەتی الێگا لە و گردنە قەرار چیرووک و شێعر ڕەسەنایەتی مەکتەب

یانی  سازینیان ئەڕا ئەمرازێ و ئەوانە خزمەت لە وشە و دانە وچیرووک شێعر

 یا تساحه وە الێرتەک لە زانستنەو ئەمراز وشە و ئامانج چیرووک و شێعر

 دونیای و ڕەوانگە و کردنە دروس چوارچووەی دینەسا وشە یلێ وەتهساحه

 تەمامیەت وە دییەسا ئەوەگ و کردێیە بۊچگ ئەنازە وەئەو خوەێ ئەدەبی

 ڕەهەندەیل دۊای ئەو وەگەرد چاالکی و حاشا و زانستییە ئەدەبیات حەقیقەت

 ئازەرپەیک ئارەش مامووسا جەناب بەاڵم هێزگردنە، وشە پتانسیلەیل و

 ئەدەبیات و مێژوو وەناو جار یەکم ئەڕا ئوریانیسم تئوریسیەن و بەنەوانەر

 وەناو نادیار و نەوەتەنی شێعری قاڵب و چیرووک و شێعر داڵگ جێهان، وشە

 جاڕ زانستێ وشەی وە ڕەسین ئەڕای ئەمرازی چیرووک و شێعر و ئەدەبیات

وسیا وه  وجوودێ کە وشەس تەنیا ئەدەبیات وەناو ئەو ڕوانگەی وە. کیشانە

 خزمەت هانە ئەمرازەیلێ چیرووک و شێعر و ئامانج وشە لەیجوورە هە ذاته

 نکریاقەبوول خوەد کردن پەیدا وە چوارچووسازی وەجای انیستئوری یەی. ئەو

 و ترەک مەکتەبەیل دەسی وە وشە کە پتانسیلەیل سۊکان ترەک و حاشای و

 پتانسیەیل تەمامی وە گردن کەڵک و ئەوان وە وەڕێزگردن بۊ پەیدا شێوازەیل

فَراَروی(  =ئاسووچییان ) خوەێ ئەدەبی ڕەگەز و ئەدەبی شەریعت وە وشە

 ئەوەگ بەڵکە نییە حەتاێ مەکتەبەیل سازشەریعت چوارچووەی ێد ئەمانێکه

 حەتایانه. دانە ئەنجام وشە وەناو دونیای ئەوان دینەسا

 ڕخنەیێ و ناسین بیە ئامانجی ناسی یانیناسین یا دونیا، وەناو مەکتەبێ هەر

 مەکتەبێ خواز. ئیدیۆلووژی یا خوەی لە وەر تێیوریەیل و فەلسەفەیل



 ناسین ئامانجەگەێ، و ناسیە ناسین مەکتەب یەی وشە، یەتیێڕەسەنا

 ئەڕا. وشەس تەوانائیەیل ناسین وەگشتی ...و فەلسەفی و ئەدەبی مەکتەبەیل

 ڕەسەنایەتیەیل ئەڕا ئاوانگارد گەڕانەوەی دروشم ئەدەبیات، بووار لە منوونە

 ئی هەفرارو، فَراَرونده(   =ئاسووچن ) ڕەسەنایەتیەیل. هەڵگردیان ئاسوچن

 مەکتەب خاترە وەی. چییە وەلیان زوڵم بەاڵم باون ک سونەتەیلەنە

 گردن ئامانج ئەوەڵ ک دێرێ سەرەکی جەمسەرێ دوو وشە، ڕەسەنایەتیێ

 ڕەسەنایەتیێ مەکتەب. ئەدەبیاتە ناو وە وشە گردنێ ئامراز وە دوویم وشەس،

 ەمامت کە دێرێ باوەڕ چۊن ئەڕا؟ ئەدەبیات، ئامانجێ کەیدە «وشە» وشە،

 جەوهەرەیەیل و وشە دڵ وە ناسیڕەنگین و هونەری و ئەدەبی تەوانائیەیل

 و شێعر ئیمەوە، نووڕین لە. چیرۆک و شێعر چۊ هە گردییە، سەرچاوە وشە

ناوجیکەر.  بینەسە و پوتانسیەیلێگن بەڵکە نیین، ئەدەبیات ئامانجێ چیرۆک

 ڕۊ بخەنە وشە لتەوانایەی تا دەرفەتەیلێگن ئامرازن، چیرۆک شێعر و یانی

 الیەنەیل وە ئێمە ک بوو شێوە وەی وەربەسێ نەبایەس وشە بۊن ئامانج ئەمانێ

 یەی پێوەندی کردن دروست ئەڕا وشە .بکەیم چەوپووشی وشە بۊنێ ئامرزا

 .بەیم وەکار ئامرازەیلە ئی وەتەوێژەیلامن،  و ئامرازە

 لوەلیمەد وە ک وشە دالێ ڕەسەنایەتیی مەکتەب ڕوانگەیێ لە وە وشە

 دێریم قەبوول تاریفە ئی هەرسەی نیە، بکەێد دەاڵڵەت

م یه کاو وشه کوللی ئاسووتر وه هه ڕەسەنایەتیێ مەکتەب تەماشای وە وشە

 ئەمان .بنەڕەتیه و جەوهەری کلی فراتر از هم افزایی( ساحەتەیل =) گریای

 رێ.ئەم هەر ناسین بنەڕەت لە و وشە ڕەسەنایەتیێ مەکتەب فرەتر ناسین ئەڕای

 کەێد: پیشکەش دەرهێنەر گلە چەند وشە ڕەسەنایەتێ مەکتەب

 ڕافە بێ پێوەندیی چشتێ. ڕیشەیێ گشت وەگەرد ڕافە وەبێ پێوەندی ئەوەڵ،

 فەلسەفەس. ناو وە



 بەسیا چوارچووەیل وە ئاسووچییان دویەم،

 و مودرنەیل پووست ڕەخنەی ک حقیقت عمیق( =بندرس ) سێیەم، حەقیقەت

 گەراس موتڵەق کالسیکەیل

 فمنیستەیلە و پیاساالرەیل ڕەخنەیێ سێیەم ک ڕەگەزێ چوارم،

 وە هەبۊن تاریف لە  ڕەخنەیێ ئووریانیستی ک هەبۊن ڕەسەنایەتیێ پەنجەم،

 دێرێ فەلسەفە وە ڕیشە هەمیش و پێشینیان ڕوانگەیێ

 گەراس حەقیقەت ئەدەبیات شەشەم،

 ی شناور(مراقبه =شناوەر ) یوریانه ئەسڵ هەفتەم،

 دیالکتیک ادراکی« بۊن هالی وەیەک»بڕەسینەو  یەک وە شتەم، ئەسڵهە

 سانەویە اصل مولفه های ثانویه چەمکەیل ئەسڵێ نە،

 

 شێعر وەگەرد ڕافە بێ پێوەندیی 

 شێوەی؛ و شێواز و نۊس دەس تەمام وەتریاس، جار چەن کە جوورە ئەو هەر

 نۊساین ئەڕا ک دێرێ ئیە ئەگەری و ئامرازن چیرۆک و شێعر تەنانەت ئەدەبی،

 .ڕافە و ئامانج بۊنە

 و قوتابخانەیل و مەکتەب ئی وە هەرکام مێژوو، درێژایی وە چەن هەر

 مەکتەب ناو وە ڕافە بێ پێوەندیی نۊساین ئەمان ئەڕا ڕافە بینەسە شێوازەیلە

 هە نییە وەئەمراز باسکردن و نیە ئامراز بێ پێوەندیەگ وشە ڕەسەنایەتیێ

 پێوەندیی نیشێ ڕی هەست، هێزێ ک هسێ دۊاین یا و فکر دۊاین وەیجوورە



 هەم و حزووری زانست هەم ئیسالمی فەلسەفەی ناو لە و زانستیان ڕافە بێ

 .باس وەر خریاسە حسووڵی

 بێ شەخس، تاک، ک ڕافەس بێ پێوەندیی جوورێ شێوەی وە حزووری زانست

 ڕەسەنایەتیی مەکتەب داشتوود. وە ناو چەمکەگە وە دەرک ڕافەیێگ هۊچ

 .نییە ئامراز بێ ڕافە بێ پێوەندی وشەی

( ڕووداو) پەدیدە یەی وەگەرد کردن پێوەندی ئەڕای چە؟ یانی یانێ ڕستە ئی

 پێوندی ڕافە بێ شێعر وەگەرد توایم ئێمە .بگریمن وەکار خاسێ ئامرازەیل توایم

 بگریم. 

 وە ئەوە وەگەردێ ڕافە بێ پێوەندیی ئەڕای ک وشەس کلیل یەی شێعر خودێ

 شکنیم. بۊچگرت وشەیل کلیل

 جوور هەر و... تەسویری مووسیقی، کێش، شێعری جوور توخمەیل = شێعر

 ...شێعری و شێوەی و قوتابخانە

 وەکار بیە هۊردە وشەیل کلیل و ئامراز ئی شێعر، وەگەرد ڕافە بێ پێوەندیی ئەڕا

 ئیامژیسم قوتابخانەی یا مەکتەب ئێمە بناسیم. وەختی شێعر خودێ تا گریم

 بناسیمن، لە ئیامژیستی توخمەی؛ و ڕیشە مێنەی و باس و ڕخنە وەر یمەبخە

 تەسویری شێعر وەگەرد و بگریم ڕافە بێ پێوەندیی وشە دۊای یەک وە ڕاسیدا

 بەشەیل و توخمەیل وە ئێمە داشتیم. یانی ڕافە بێ پێوەندیی ئیامژیستی یا

 کەیم؛ لە دەئستفا ڕافە بێ پێوەندیی و ناسین ئەڕا ئامرازەیلێگ شێعر جور

 .لێوا هە هەم شێعریش شێوازەیل و توخمەیل باوەت

 دەرەوەچەێگ بیە ئوریانیسم، کە کەم شانازی وەخوەم خوەشاڵم فرە ئاخرا لە

 بەرزێ بارەگایێ وە «هەاڵت مانگ» وەناو خوەم کوردیی کتاو یەکەم کە کاتێ تا

 ئی وە کوردییە گانئاسووچامه وە کومڵێگ کە کتاوە ئی. بکەم پیشکەش وشە



 تەنیا نە ئوریانیسم وەبوونەی بێگومان کە درەوشێ خوەشرت دەروەچە

 تەوانایی -کەڵهوڕی کوردی- داڵگیم زوان تەنانەت بڵکە ئێران ئێمڕوو ئەدەبیات

 کوردی زوان وشەمحوری بن بێ دونیای وەناو چین وەگەرد دێرێ، بۊن جیهانی

 .گرێ ترەک گیانێ

 

 وشە )ئوریانیسم( ایەتیێڕەسەن _ مەکتەب سوڵیامنپووڕ ماوەش

 

 

این منت توسط جناب آقای صادق جلیلیان به پیشنهاد فرهنگستان کردی کلهری 

 به زبان کردی برگردانده شده است.



 

 «فراشعرهای( کوردی =گان )رستاخیز( ئاسووچامه =لسامن )هه»

 

مکتب فلسفی ادبی اصالت کلمه )عریانیسم( یه دو دهس و دس امپراتور 

ن آقای آرش آزرپیک بنیه نریایه و جار کیشیایه و تا االن فره تر له کلمیل جها

جور واجور  ها(شاخه =)نامه ارشد له پل وچیل صد رساله ی دکرتی و پایان

علوم انسانی له بان بنوا و نظریل مکتب اصالت کلمه و نیشانیل دیاری ئوو 

اری افز نرم جنبش( =)جمیان عریانیسم له هناز جمیان  .نوسیایه..

ترین نظردر و ایرادگر اسالمی_ایرانی کردِن علوم انسانی شکل گرتیه و جدی

کتاوی کلن ادبیه، له وخت  «مانگ هالت»ی اومانیستیه. لوره که جهانی فلسفه

گرا. کوله و صورت کولرب نوریمه ادبیات اصالت کلمه، یانی ادبیات کلیمه

 با ظهور =) و ول هالتنیاعریانیسم یه آخره که متام کیه دوره پست مدرنیسم 

تونیم رِس جم، بن چینه ادبیات و دو دوره زوتر له عریانیسم و بادز آن( 

تان هس. عریانیسم بش بکیم. له نوای اصالت کلمه اصالت شعر و داسه

تان دانه گیشتیان، یانی متام مکاتب و سبکیل ادبی جهان اصالت و شعر و داسه

ادبی زوتر له عریانیست له ور گرید، یانه استثنا گیشته مکاتب و سبکیل و بی

تان و هیل شعر و داسهاال  یوینهکلمه وسیله و ابزاری زانن ارا سازین بنای بی

وجودی  =) وسیا وه ذاتتان ایشن وجودی بنه له ور دس اوانه و شعر و داسه

 =واژه سۊکان )دیره. امجا له نظر مکتب ادبی اصالت کلمه، قائم به ذات( 

پتانسیلیله فره دیره وله هر کام له مکاتب و سبکیل ادبی یک یا چن  و ابعاد(

ه یا رد یا قبول نکردنه وینه سۊکانساحت له وانه کشف کردنه و او دویای 

رومانتیسم که اصالت و تخیل و احساس دایه و مثلن خردگراییه که شالوده 

دیده واقع مکتب زوتر خویه یانی کالسیسم رد یا قبول نیکه رئالیسمیش اصالت 



گرایی امجا تخیل و احساس که حاصل زامت و پیکره مکتب رومانتیسم بیه 

نادیده گری و اویش باطل زانی هه یانه وی جوری بنه جای گیشتی مکاتب و 

استثنا گیشتیان چِن ژیر پرچم سبکیل ادبی جهان له رشوع تاریخ تا االن و بی

تان و انس شعر و داسهتان. له جای ترو اصالت دمکتب اصالت شعر و داسه

تان؛ یانی اوسا کلمه گرتنس ور دس خویان و ابزاری ارا سازین مال شعر و داسه

تان هدف نین وسیلگن و له جای ترا له ساحت یا ساحتیل له کلمه شعر و داسه

کشف کردنه امجا چوارچوی سازینه و نزر و دنیای ادبی خویان و او اندازه اوه 

ان متامیت و حقیقت ادبیات زانسنه و رد و انکار بیچگ و کردنه و کشف خوی

و پتانسیلیل کلمه خسنسو ری. استاد آرش آزرپیک  سۊکان و جنِگ ول اودیای

بنوا نره و نزریه در عریانیسم ارا اولین بار له تاریخ ادبیات جهان کلمه که دالگ 

سیله تان که و تان و او دیای ژانریل نوتیای ادبیات و شعر و داسهشعر و داسه

 وسیا وه ذاتارا رسین و کلمه زانه و اعالم کید له نظر یو له ادبیات تنیا کلمه 

تان وسیلیگن له ور دسه. یا عریانیسم و جای چارچو هدفه و شعر و داسهو 

و پتانسیلیل  سۊکانسازین له چیشتیلی که یای گرتیه نه رد کید نه انکار اودیای 

ینه و احرتام و اوانه و استفاده له کلمه که و دس مکاتب و سبکیل تر کشف ب

 =ئاسووچییان )متام پتانسیلیل کلمه له رشیعت ادبی و جنسیت ادبی خوی 

کیه امجا چارچو رشیعت ساز مکاتب قبول نیری و کشفه که له دنیای  فَراَروی( 

 .کلمه دایشتنه قبول دیری

مورد  هر مکتبه له دنیا یا شناخت شناختیه یانی هدفه شناخت و نظر دان در

 .فلسفیل و نظریل پیشینیانه یا ایدولوژی گراس

مکتب اصالت کلمه یه مکتب شناخت شناسیه و هدفیش شناسین مکاتب ادبی 

 و فلسفی و... در کل شناسین پتانسیلیل کلمس

ئاسووچن.  و اصالتیل ایجوره له ادبیات شعاره هاتنو له نو دی ول نظریه تازه ترا

 .الین امجا مورد بی میلی قرار گرتنههو سنتیل متع ئاسووچن اصالتیل



 :و له نظر مکتب اصالت کلمه له بان دو موره وسایه

 هدف زانسن کلمس ،اول

 مکتب اصالت کلمهوه  وسیله قرار داین کلمه ،دیم

 

 االن توایم بزانیم کلمه هدف ادبیات قرار گرتیه ارا؟

ناسی له دل کلمه ارا یه که اعتقاد دیره متام پتانسیلیل ادبی و هرنی و رنگین ش

 تانهجور هی شعر و داسه و له دل جوهریل کلیه گریایه

 

تان له دید ایمه هدف ادبیات نین، ولی پتانسیلیل له کلمن که و شعر و داسه

تان ابزارن، وسیلن و پریزیگن تا پتانسیلیل یانی شعر و داسه واسطه تبدیل بوینه

ای امره بگره که ایمه و  کلمه دیاری و بکن ولی هدف بوین کلمه نبایا نوی

 .روی جنبیل وسیلگی کلیمه چو بوسیم

کلمه . کلمه ارا ارتباط یه وسیلس و ارا قسیه کردن له جنبه ابزاری استفاده کیم

له نظر مکتب اصالت کلمه دالیگه که و مدلوله داللت کی هو جوره که این 

  .تاریفه قبول دیری

=هم م یه کاو گریای )ههه کلیگه فرتر ل کلمه له نظر مکتب اصالت کلمه

ساحتیل جوهری ولی ارا شناخت فرتر مکتب اصالت کلمه و شناساین  (افزایی

  .اویشیمؤلفه(  =)هر امریگ مکتب اصالت کلمه چن نیشانه 

 بی واسطه ول هر چیشتیگا طاول ارتبا



 بی واسطه له فلسفیا تید طارتباریشه(  =)بن چینه 

 رچویل بسیایله چا (فراروی =) ئاسووچیاندویم 

که و نظر کشید پست مدرن و  حقیقت عمیق( =)ِسیم حقیقت بندرس 

 کالسیکیل مطلق گرا

 که نظر دید له بان پیای ساالری و فمنیستیلجنس سوم(  =) چوارم جنس ِسیم

که نظر دید له بان تاریف وجود له دید  الت وجود عریانیستیصپنجم ا

 گذشتگان و بن چینه له فلسفه دیری

 یات حقیقت گراسششم ادب

 (مراقبه شناوره =) شناوەر یوریانه و هفتم اصول

 هیشتم اصل دیالکتیک ادراکیه

 های ثانویه(مؤلفه =) نومیش اصل نیشانیل ثانویس

 

 

 بی واسطه ول شعرا طارتبا 

تان هو جوره که ویتیمه متام مکاتب و سبکیل و نحلیل ادبی حتا شعر و داسه

 .نویسان و هدف و وسیله تبدیل بونوسیله و ابزارن و ممکنه ارا 

هر چن له طویل تاریخ هر کام له مکاتب و نحلیله تبدیل واسته ارا نویسان 

هو . بینه ولی ارتباط بی واسطه له مکتب اصالت کلمه ارتباط بی وسیله نیه



جوره که له نو تفکر فالسفه له مورد ارتباط بی واسطه بحث کردنه قسیه ولی 

میشه آخرین تعیین تفکر و یا آخرین حسیگ که له بان و ه له بی وسیله نیه

قوه ی احساس نیشتیه ارتباط بی واسطه ایشن له فلسفه اسالمییش علم 

 .حضوری و حصولی جار کیشیا

علم حضوری و شکل و شیوگ له ارتباط بی واسطس که شخص بدون هویچ 

ه له مکتب اصالت کلمه بی واسطه بی وسیل. واسطگ درکی له پدیدیل دیری

 .نیه

یانی ارا ارتباط برقرار کردن ول یه پدیده بایه له وسایل  ایه قسیه وتیم یانی چو؟ 

. ایمه توایم ول شعرا ارتباط بی واسطه برقرار بکیم. و لوازم درسی استفاده بکیم

ه ول اویه بایه و طبی واس طارا ارتبا (کلیدواژه =)خود شعر یک کلیل واژس 

  .کلیل واژیل بیچگرته بشکنیمه

جور وزن، موسقی، تصویر و جور واجور مکاتب و سبکیل  شعر= عنارص شعری

 ...و شعری

و ارا ارتباط بی واسطه ول شعرا بایه له لوازم و کلیل واژیله شکیای و بوچگو 

 .بیه استفاده بکیم تا بشناسیم خود شعر

وختی ایمه مکتب ایامژیست خونیم و تحقیق در موردی کردیم و ول فلسفه 

 .آشنا و بیم او وخته بن چینه عنارص ایامژیستی شناسایی کیمی تایامژیس

له کلمه ارتباط بی واسطه برقرار کردیمه و ول  (بعد =) سۊکادر واقع ول یک 

یانی ایمه له عنارص و  شعر تصویری یا ایامژیستیا ارتباط بی واسطه داشتیمه

استفاده کیم  آزای شعر و ناو وسیله ارا شناخت و ارتباط بی واسطه وله شعرا

 .در مورد او دویای عنارص و نحلیل شعریش هیجوره



کتاو اول له آخر فره خوشحامل و با رس برزی ایوشم عریانیسم بیسه دروچی تا 

پیشکش بو. بارگای برز کلمه و  «مانگ هالت»وه ناو  مگان خووهئاسووچامه

نه تنیا ئی کتاو و رسای شعر کوردی دروچه اضافه کید له جنس عریانیسم تا 

پیدا بین امرو ادبیات ایران بلکه زوان دالگیم یانی کوردی کلهری توانایی جهانی 

 .کوردی گیان تازه بگری کلمه محوری زووان بکی و تا له نو دنیای ادبیات

 

 _ مکتب اصالت کلمه )عریانیسم( پورش سلیامنهو ما

 

 

ری_ به این منت توسط جناب آقای میثم رجبی _عضو فرهنگستان کردی کله

 زبان کردی برگردانده شده است.

 

 

گرایان ایران با ی جهانی کلمهفرهنگستان کردی کلهری زیر نظر اندیشکده

مدیریت جناب استاد آرش آذرپیک برای پرمایگی بیشرت و زیناوند کردن زبان 

های مستقل قوم بزرگ کرد در علوم ورجاوند کلهری به عنوان یکی از زبان

ی واژگانش ی هزاران دفینهتجربی و فنی بر اساس گنجینهگون انسانی، گونه

ناگزیر از احیای واژگان کهن و مهجور و ابداع کلامت نوین از زهدان واژگان 

های کردی از قبیل کلهری، هورامی، شکاک، لکی، تبارمند کلهری است. زبان

ر هایی بس عظیم دسورانی، کرمانجی و... به عنوان نیای زبان پارسی گنجینه



-آیند. در این راستا چند دانشمتدن و فرهنگ ایران بزرگ فرهنگی به شامر می

شود که خود آغازگر راهی برای واژه در فلسفه به عاشقان کلمه پیشکش می

 کهنسال است.پایان این زبان جوان  ی بیهر چه به روز کردن خزانه

 

 

 شده  یکی از واژگان خنیاگر است که به فراموشی سپرده لسامنهه
عربی و « قیامت»ی و روزگاری کردان کلهر آن را به جای واژه

 اند.بردهپارسی به کار می« رستاخیز»

  که در کردی « ان»ئاسووچامه به معنای فراشعر است که با پسوند
های های کردی کلهری_ به عنوان یکی از نشانهکلیایی _از گویش
سو، فراز، بلندا، نرود آمده. )ئاسوو به چم افق، آ جمع به کار می

خط پیوندگاه چکاد کوهی بلند و آسامن؛ و چامه هامن شعر است( 
که ئاسووچیان، ئاسووچن، ئاسووپیا، ئاسووژن، ئاسووچیرۆک، 

ئاسوونۊسا به ترتیب به معنای فراروی، فرارو یا فراَرَونده، فرامرد، 
 اند.فرازن، فراداستان و فرامنت بر همین اساس برساخته شده

  وه ذات به چم قائم به ذاتوسیا 

 ی ابعاد پیشنهاد شده که از ۊکان به عنوان معادل کردی کلمهس
برگرفته و بر اساس کردی کلیایی « زاویه و گوشه»به معنای « ۊکس»

برای « ۊکاس»ی جمع بسته شده. ناگفته مناند که واژه« ان»ی با نشانه
کا با معنای ۊ سبه چم بُعدنگری و ئاسوو « ۊکادینس»حالت مفرد آن، 
 واژگان نوین کلهری کاربرد دارد.فرابُعد در دانش

 کلی فراتر از هم»م یه کاو گریای برای عبارت کوللی ئاسووتر وه هه-
و « افزاییهم»م یه کاو گریای به چم پیشنهاد شده یعنی هه« افزایی
 ست.«افزاهم»م یه کاو گریا هه



 ر نظر گرفته شده. وریانه ی شناور دی شناوەر به معنای مراقبهوریانه
یعنی مراقب « وریا»ی ی مراقبه و برگرفته از واژهمعادلی برای کلمه
 و هوشیار است.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 ناوک دارەگان

 کەفت

 لە شەکەتی

 شەوەکیان ڕۊتەڵی

 گوم بۊمە

 هەووە یەی

 کزەی هەناس سەردێگ

 هەڵوەشانم

 دی چەوەڕێ خوەرئاوا نیم

 ان خەیاڵمدارەگ

 بەرۊ نەیرن

 شەوەکیانم

 ...تیەڵە

 ...زۊخە

 ...زامە

 ...ژانە



 

 

 

 یە کزەی هەناس

 ئافرەتێگ برا مردێیە

 ک هەرچێ خوەشیە لە هۊرەو بردێیە

 ناوک دەیشتەگان کەفت

 ئەوقەرە دەویمن

 له شوون ئاشقی

 لق شاخەگان

 و ناوک کەفتێ

 دڵ ژان ڕووژگار

 وەختێ

 شنەفتم تونیش

 کەفتی

 و پەژارەلە خوڵپەی خەم 

 جەرگم سزیا

 من لە سەردی واهێاڵن

 وە هەڵقرچان واران



 
 

 

 تیەمەو

 دی خودای کەو

 واز بار لە لێم

 شیریگ که خواردیوم

 له لۊمتەو درات

 شیر داڵگد له شوون دەنگ مه

 شێعر که خوەنیدن

 .نەویدنم..له ویرەو 

 و دەنگ خوەش نۊس له ئاخر مەتنەگه:

 خوەزیمه و هەرکه تێدن وه ماڵد

 کشکچی گونەگەێ چاڵدبووده 

 خوەزیو وه هەر کەس نیشێ له سایەد

 چەوەیل کاڵد شەکەتی دەرکێ،

 شەوار شانێ ها قینەوه

 لەت لەت بۊه لەو چینەوه

 ئاگر خسه پەرچینەوه



 

 

 

 ڕمیا ئی ماڵ و سۊنەوە

 

 «م ت ئەی گیان پڕ زام»

 «بەورەو مەکه بەد نام م»

 

 مە کە شەوارم ۊمش بەو

 زەدەو مەکە وەهارم

 وە خودا خشەمئاخر بوە

 پۊتار مەکه دەوارم

 

 دەلیای خەمه خۊن چەوم

 سەر تا وه پا لەرز و تەوم

 مئشەو ت بەوه وە ناو خەوم

 شەوم تەنیا قەرار هەر

 

 «ئەی گیان پڕ زام م»



 
 

 

 «مەچوو مەکه، بەد نام م»

 

 مئشەو ک داخ دڵم فرەس

 خوەد بەو وە داد م بڕەس

 دەس وه دەسئاخر نەکە دڵ 

 هەس تمەگەر چۊ م ئەراێ  

 

 گالرەی ڕاسەگەم هایدن له کوره

 مەچوو ماڵم وە بێ تو سووت و کوره

 م لەی دنیا ژیانم بێ تو زۊخه

 ئەگەر دۊرم له تو دی دەس زووره

 

 شوون ت هە دەو کەم شەواران لە

 ڕەو کەم ئەگەر نایدن لە ئی شارە م

 

 شەوار دڵتەنگی گرم وە کووڵەو



 

 

 

 وە ژیر ئی تەگەرگە چۊ م خەو کەم

 

 کیشە ماڵم، نازارەگەێ خێیاڵمسەرێ ب

 خەم و خوسەێ دۊریید شکان دوارە باڵم

 خێیاڵد؟° ئەی گیان لە ساێ دارتاکەێ بنیشم 

 داچەکییا سقانم، چەنێ پەشێوە حاڵم

 

 هێامن له شوون ئەو شکاره ڕەو نەکردم

 خودا پەڵپێ نەگرتم تەو نەکردم

 

 یه هن ڕەقیبە وەتم بیال بچوو

 نەکردمله وەختێگەو چێیه خاس خەو 

 

 فەقەت هۊر چەود کەمگاڵڕێژان 

 وینەی بەرگێ لە ڕۊ زەۊ تەڵەوەد کەم

 گاڵڕێژان و من ڕزیایمە چۊ یەک



 
 

 

 منەی بوو ئەترەگەی قەی وەرقەوەد کەم

 

 له شەو پرسم خەور لە یار نەیری؟

 ئەڕای سووز دڵم ژەنیار نەیری؟

 وەپێم ئۊشی ت مەوال ناوێ دی مار

 هێامن ها هۊرد و دی ئار نەێری

 

 زڵفێ چۊ لەوالو خسێیه وه شانا

 دەم چــۊ بەرەفتاو ها له ئـێ بانا

 له وەختێ کەفتم له دام هۊرێ

 دڵم چـــۊ شـیشه دا مـل ســانا

 

 شووندڕەو کەێ لە  دڵم وە ت ک دڵم 

 لە شووند بوود و تەو کەێ چامن ساجێگ

 

 چەپاو کەێوە دەنگ گەرم خوەی گیانم 



 

 

 

 لە شووند دڵم ڕووژەیل خوەی شەو کەی

 

 هۊرد هێامن کوانێ دڵم گەرمە لە

 چەوەیلم کەێ خودا خەو کەێ لە شووند

 

 پەڕەیل شێعر خوەم گشتێ سزانم

 کەو کەی لە شووند° ئازیەت دڵم دی

 

 خێیاڵێ جوور جاران لە کۊچەیل

 وە پای پەتی تێد و دەو کەی لە شووند 

 

 ویلکان گیەاڵنی تو

 نازار کوردسانی

 تو مانگ کەشکەشانی

 نینازار نیشتام

 



 
 

 

 تیەیدن وە باوان هەنای

 کونە پڕ کەی لە ئاوان

 بوومە خڕ چەوەیلد

 نازار سەر سەراوان

 

 هەناری ،سەروین الری

 کول شاری نازار

 دڵەیل گشتێ ها پێدەو

 کەژاڵی چەو خوماری

 

 پەریزایەی خەیاڵی

 زنج چاڵی خاوەن

 لیموو قەرسی وە باری

 نازار گەورا ماڵی

 

 تو خانم الوە کەیدن



 

 

 

 دن وە گیانمئاگر خەی

 دویەت خانی، شوانم

 لە الد گت کەی زوانم

 

 چناری بااڵ بەرزی،

 هەناری تو هەناری

 خوەزیەو بوومە مێواند

 گوپێ ئاو ئەڕام باری

 

 بەورەو وە ناو خەوەیلم

 دەردد لە ناو چەوەیلم

 ژانم خوەدی دەرمان

 مەڵهەم ئەڕا تەوەیلم

 

 رشین زوان و نازی

 وەل داڵ نیەسازی



 
 

 

 یدەمئەڕا تو چەرخن

 دڵم گریدە بازی

 

 بیال بام وە خوازمەنی

 باوگد بکەم دی ڕازی

 ئۊشم ئەی خان کەڵهڕ

 لە لێد نیەتوام جەهازی

 

 شوان ماڵد بوومە

 بان باڵدسەر بنمە 

 وە دەزۊران دەزۊران

 بام بپرسم هەواڵد

 

 چەومەسە شێت دڵم

 هه کول کەسە ئەڕای من

 دۊرەو مەکەف لە دیدەم



 

 

 

 دۊری لە لێد دی بەسە

 

 ...م و ساقەوگەن

 هەفت ساڵ ترەک

 قەڵب و عشق و...

 ...هەفت ساڵ ترەک

 ...تیک

 ...تاک

 یه هاوار دڵ منه

 هەر وینەی پەپوولە

 وا هاو ڕاز منه

 زانی توام

 خوەم بێیەمە دەس وا

 تا هەرچێ بێقەرارییه وه گووشد بڕەسنێ

 چەوەیلم

 له دۊرید وارێد



 
 

 

 وارانیم

 ...زامم

 ...تیەڵم

 گاهەس منیش

 کووچبەرم

 زوڵیخایگ له ناو تێوڵم

 نااڵن بۊ

 نه وە قەشنگی ئێوە

 باوگ و سەردەوا و ڕووژگار

 کاهنەیلیان

 عامون پرسیان

 وەلێ مه

 وە خودای یووزارسیف رۊ هاوردۊمە

 ئالهه بۊن

 له ناو بتەیل

 مبارک خوەیان



 

 

 

 ...مبارک هەرکه له مه قەشنگرته

 دگله هەفت ساڵە قەڵبەگەم

 وە ناو ئێوە کوتێد

 یش ئەگەر بوومد هەفت ساڵرت

 عاشقی نیەپرسێ

 مرس بوود یا فلستین یا کوبانی

 ناو یارد 

 ..ئاخر قەسەمده.

 تو ئەوین منی

 حەز ناکەم کەس

 لە دووای تو

 پێم بڵێ

 خۆشم دەوێیت

 

 دەنگی تو

 چاوەکانی منە 



 
 

 

 چاوەڕوانی تو دەکەم

 

 فرمێسکی من 

 ئاوی زواڵڵی بێقەرارییە 

 لە دۆری تو 

 بۆ دڵ مێوانە خەم 

 ورەترنگە 

 ناوی بەرز تۆ ئەوین منە...

 دەنگد هاتو لە دۊرەو زۊ خوسەم چی

 تەو ژان لە دڵەو لە ناو جەسەم چێ

 هه ر نارم وە مەوال وەتم دی ناود

 بەتاڵمەو بۊ لە هۊرم دی قەسەم چێ

 چامن خودا کیشایە وە نزرەکەت چەوەیلێ

 نۊرێ لە مانگ و لە خوەر خسێیە لە ناو خەوەیلێ

 خەی دونیا بوودە ته ماشاێ باڵ بژانگ هەنای

 هسارەگان نیەزانن مانگ ها لە ناو شەوەیلێ



 

 

 

 ت وه گێسد تەناف دار دێری

 وه ئەی حاڵ پەشیوە کار دێری

 م خوەم زانم دروو ئۊشی توامەد

 دێری خودایش زانێ کە تو ئازار

 چۊزه و چەویر شاندەو م فەدای

 ت بنووڕه، گیان م قەی گیــــــاندەو

 و ڕۊن دان دێریدنتــام نان ساجی  

 ها وە قەی مەشکەو دوو کوڵەنانـــدەو

 مف نام له چەود کور ئاوم کردی

 وه تیــــر بژانــگ چـەپاوم کــردی

 شەکەتی شەو خسیده شانەو

 وه سۊک چەود تاو تاوم کردی

 وە بێ تو دی له ئی شاره نیەنیشم

 له ئی شار خوسه باره نیەنیشم

 وە بێ تو م شەو ڕووژم حەرامه

 لەی سۊک دیواره نیەنیشم هه دی



 
 

 

 تو خوو عەزیز و سەرکەشی تامازرو هەرچێ بەشی

 بەو وە دیارم لە خوەشی هەی نازەنین مێوان من

 

 [هەی تو ئارام گیان من]

 بیال وە دەردەو مبـــرم دی چە توای لە گیان م

 بەن سقـــان مکەم بخە دی ئاگر خەم لە بەن

 ئەڕای چڕین ناو تو بەن بۊە دی زوان م

 گش که سم بوومە خڕد تەنیا خوەشی جاران م وبە

 ئەور وەهاری وە خودا رشین شاری وە خودا

 هەی شێوە ناز لەلییم

 مەیلییمکشامتەگەی بێ

 چەوەڕێ وەهارتم ک سەوزە بۊد له گیان م

 واران مهەی خاتر ئەرسین ئەورەیل بێ

 له ناو خەو یەی دەفه ماچ دەسم کرد

 ردوه عشق خوەی وه یەێ هەو پابەسم ک

 له ناو خەو بۊمەسه لێوەێ چەوەیلێ



 

 

 

 خودا هاوار له ناو خەو چۊ مەسم کرد

 هۊرێ کوانێم کرده خوڵەکوو

 خودا هەی هاوار ڕۊ بنەمەو کوو

 وه چەرخ چەوێ کفتیەسه گیانم

 ماوڵم نیەگرێ تاگەر گوڵ سوو

 خەیاڵێ سەوزه نیەچوود و هۊرم

 دااڵن دڵم بۊه توو دەر توو

 انمتو مەپرس له لێم ئەڕا سووز 

 لوو وە لوو تا دەرد دڵم نەۊشم

 گیانم چی لە دەس ها کوو چەوەیلێ

 کردێیه خوو ئەرسم لەی چەوه چۊ 

 وە تیەنی لۊێ نیشتم له لۊ چەم

 خوەزیەو باێدن و ئاو بارێ لە جوو

 یەی ڕووژ بان گرن لە وەر ئەو چەوەیل کەژاڵە

 نووڕن وەو زنج چاڵە تیەن وە پیری مانگەو،

 س، لە تێژی ئەو بژانگەدەر کەن شەکەتی ئرمێ



 
 

 

 کەفیدە چاڵە زانن دوارە شەوێ لە چاه

 مانگ نیشتێیە لە بان ئەور ئاوس هۊرد

 تیەێدەو وە شوون میلکان، ئەو چەوەیل زواڵڵە

 بوومە مدوو هۊرد م خوەم نەزانسم دی،

 نازار گەورا ماڵە هەر یە زانم کە مانگم،

 پووپەکەو دایه له باڵ گیانەگەم

 ن شانەگەمهۊر تو تانەی وه با

 تا وه سوو خاسەو نیەود زام دڵم 

 لەت لەته کۊزەی خەوم باوانەگەم

 وەهار چەقین گوڵەیل باخه

 پڕ ئاخ و داخە دڵەیل عاشق

 وەهار مێوان چۊزەی چەوده

 چەوەیل ڕەنگین پڕ له خەوده

 کاڵدە زوڵف وەهار مزیانی

 ، شەۊ واڵدەعەترەگەی شاهوو

 وەهار تەمەنگای زنج چاڵدە



 

 

 

 ی دەر ماڵدەواران ڕەوەن

 وەهار دەزۊنک دەس شمشاڵە

 ، لەو گەورا ماڵەکەاڵنتەر ژنێ

 وەهار سەوزی چەو سەوزدە 

 گوڵ پڕ لە هەۊرات تازە ڕەوزده

 وەهار هه تونی ترنگەی ئاوەیلی

 فریشتەی تەنیای ناو سووەیلی

 وەهار ئەر باێدن نیەکەێد دڵتەنگی

 وەختێ تو تیەید و بەسی گوڵوەنی

 هەڵ دەێ له هەناز چەود دەوارێ

 وەهار شەکەتی شەوار وەال بەێ

 وەهار بوو خوەش خەیاڵ تونه

 مزیانی نازار هەواڵ تونه

 وەهار ک تێدن چۊزه دەێ گێانم 

 هۊرد خوەرئاوا تەک دەێدە شانم

 وەهار ڕەوەنی خەیاڵ تونه



 
 

 

 مانێشت و شاهوو هەم ماڵ تونە

 وەهار ک باێدن هەۊراتد تیەرێ

 خەم چوود و هەرگز نیەگرێ سەمەرێ

 پەڕاو لە خوەشی وسێد وە پاوا

 وەهار خەم دڵ دەێدن وە ئاوا

 سەرکەش دوارە پەخشان کەێ ناود

 ئالهەی خوەشی کەێدن چەپاود

 تەمەنگای زنج چاڵدە وەهار،

 ڕێوار هەر شەو دەر ماڵدە

 سوخمە پووشدە ،ار گوڵوەنیوەه

 پڕ لە جووشدە شمشاڵ پەنجەیل

 وەهار هەۊرات مانگ وەال تیەرێ

 کەێدن لە وەرێ چادرێ لە نۊر

 

 واران وارێ

 لە چەود



 

 

 

 دەرد ...واران

 ۊخ... ز واران

 ژان ...واران

 

 واران واران

 ناو ت لە خێیاڵم

 

 هه ر چی وارانە ئرمێس منە

 تیەو تیەو وارێ

 منیش نۊسم

 

 [واران] 

 ِم واران ِم وارانــــــــــم، ،ِم وارانـــــم

 جۊر جار جاران ِت بەو خوڵکـــم بکە،

 

 ِم شــــوورم هەرچێ کەورە م،ِم واران



 
 

 

 ماڵ ِم ئـــــەورە ،وە مێوانی ِت تیەم

 

 خودا دایـــــە بەشم ناز ،ِم وارانــــــم

 ِت چاک سیـــنەگەد ڕۊ ِم بکــــــە واز

 

 تەمام دارەگان هـــەر هـانە مــوودەم

 خودا بکــەێ لە ناو هۊر ِت بــوودەم

 

 ِم وارانم ڕەفیــــــق دەروەچـــــەیلم

 تەزێ دەرچوو لە سایەد ئەزرەتەیـلم

 

 ِم وارانم، خــــــەاڵتم جــــــامێ ئاوە

 ِت بەو هۊرەیل خەم لەی گیــانە الوە

 

 دۊری گەن نییە وەختی

 له چەود بکەفم



 

 

 

 چم ئەڕا شار دۊرێگ

 ...دۊر

 ...هۊر

 ...نۊر

 ...سۊر

 

 دی هۊچ نیەمێنێ

 ئەڕای ت مە سەر و گیان و چەوم دەم

 ن لە سەرم کەمخودا سایەد نەکێد

 مە چۊ دڵ نەم لە ت کە نازەنینی

 ئەگەر دۊر گردمە هامە خوسەی خوەم

 

 داڵگم وەت

 دی خوسە مەخوە

 خودا کەریمە

 داڵگم چی



 
 

 

 زۊ هیشتەمە جی

 هەرچی

 شوونێ گەردم دیارێ نییە

 

 داڵگم

 داڵگد

 ناو نازار هەر چی داڵگە

 

 ...ئەڕا داڵگە

 

 چەنێ هۊر چەوەیل داڵگم کەم

 داخێ هه خوەم خوەمچەنێ گیرم له 

 

 ئەگەر بۊشێ کەسێ ک داڵگد هات

 سەر و گیانم وە مزگانی ئەڕاێ دەم

 



 

 

 

 وە پیم مەۊشن مەگیر و ناوێ دی مار

 خودا هاوار م چۊ دڵ لە چەوێ نەم

 

 ئەڕاێ گیرم وە بێدەنگ تا گوڵ سوو

 لە ماڵم پابڕان نیەودن شەوێ خەم

 

 م سووزیامە لە وینەێ شەم بزانن

 وون م و کەم کەمشەکەت بۊ شەو لە ش

 

 و ڕووژم و بێ ت تیەڵە تام شەو

 ت چیدە داڵگە هەم ئەورە هەم تەم

 

 دڵم پەڵپد گرێ تا ڕووژ مردن

 هەاڵکم من ئەڕاد چۊ ئاو زەم زەم

 

 ک سەر لە باوشد نەم دڵم تواێ



 
 

 

 تیەم وە پید بۊشم ئەڕاێ ماڵد دێرم

 

 لە دیواخان بخەی فەرشێ چۊ ئەوسا

 م جەملە دەورد گشتێامن دووارە بۊ 

 

 ت چید و داڵگە باوانم ڕمیاس

 دڵم پڕ بۊ لە ژان و خوسە خەم

 

 ...مناڵی

 ...شەڕ

 ...ئاوارەگی

 ...تفەنگ

 ...ڕەو

 

 ...ئەی ئاسامن کەو

 بەشم لە مناڵی بۊشم کەمە



 

 

 

 یەی مەڵۊچگ

 زەخمی 

 دەرد و خەمە 

 

 مناڵیم شەکەت و ژانە برا

 

 شەڕ و گولە

 و سانە برا تەرکش 

 گەیل زەخمیینلە ناو مناڵیم مەلۊچ

 وە کی بۊشم

 شێرە کوڕەیل دی نیین 

 مناڵیم هه قەڵامسنگە هۊر

 دڵم ئەڕای مناڵەیلم تەنگە

 

 من هه توام دەرد دڵم وا بکەم

 زام مناڵی خوەم ئەفشا بکەم



 
 

 

 

 ک شەڕ ڕاحەت نییە تا تو بەزانی

 زامەیل فرە خوو دیییە شارم

 

 [حەماسەی غەرب]

 ناو قەرس و سەرپێڵ کەفتێیە لە هۊرم 

 داخ ئــەڕای بـرای نەکـــردێ ســـــــۊرم

 

 و گیەاڵن و ئـــەڵوەن درازلە بازی

 خۊن شەهیدەیل ئاوڕۊمان سەن

 

 شــاباد و کـــرن قەســر و دااڵهـوو

 حەماسەی کوردە لە کۊەی کەیکوو

 

 ئەڕای شــارەیل پـــــڕ ئەفتخارم

 وارم لە دیدە ئەرس چۊ واران



 

 

 

 

 قەرس رشینم خۊن بۊ خـــەاڵتێ

 سەر بەرزە و عزەت ها له ناو زاتێ

 

 تەنگەی مرسادە حەماسەی کلهور

 لە خــۊن شەهیـــد مەرزم ئابـادە

 

 شێرەکوڕەیل کـــــورد کــــــرماشان

 قەرس و سەرپێڵ و نەتەوەی گیەاڵن

 

 تاریــــــخ جەنگن حەماسە ساز

 برای هاوپشت ڕووژەیل تەنگن

 

 ، قەرس و گیەاڵنەسەر بەرزی غەربم

 و نەوسود و ناو کــــــرماشانەپاوە 

 



 
 

 

 حەماسەی غـەربم تەنگ حاجـیان

 له جەور فەڵەک سزیایه ســـوقان

 

 کەڵهوڕستانه شارم مرکز

 شانازی کورد و گشتی ئێـــرانه

 

 کــــورد ئیــالم و سنــە و مایـشتە

 هەرسین و سەحنە، کۊەی مانشتە

 

 سەربەرزی غەربم، پاوە و جوانــڕوود

 سەاڵس و نەوسوودمایشت و گواوڕ، 

 

 حەماسەی غەربم خۊن شەهیده

 داخ جەوانەیل وارێد له دیـــــده

 

 ملەت کــــــــــوردم لـە تاریخ دیــار



 

 

 

 غیرەت ها خۊنێ چ دەیشت و چ شار

 

 کــرماشان شار فەداکارییه

 شار شەهید و سفرەدارییه

 

 کرماشـــان شار غیرەت و جەنگە

 لە خۊن شەهید کۊچەگان ڕەنگە

 

 درازم له جەنگ، له بازیچه بۊش

 له شــەهیدەگان کـــردنه پەرواز

 

 چه بۊشم له داخ ڕووڵەڕوو دایه

 له بـەڕۊ سووزیای نەگرتێ سایە

 

 چۊ بۊشم لە خەم له جنگ و ڕەو ڕەو

 شـــــاهد جـــەورێ، ئاســـامن کــەو 



 
 

 

 

 چۊ بۊشم لە شەهید شار کەنگاوەر

 حەماسەی غــەربم واڵت گرتـە وەر

 

 سەرفەراز و ئاو ڕۊمەننکوردەیل 

 لەوای ڕووسـەمێ ئـەڕای دژمەنن

 

 غەرب ئێرانم شەهید پەروەره

 لە مەردانەگی لە دونیا ســـەرە

 

 غەرب ئێرانم هەر ناوێ بـــەرزە

 وە مەردی ها لە ئێ شان مەرزە

 

 کــوردم کــرماشان ئفتخارمە

 کەڵهوڕ ئێڵمە، گیەاڵن شارمە

 



 

 

 

 گیەاڵن مەرکەز کەڵهوڕستانە

 کورد و گشتێ ئێرانەشانازی 

 

 

 شێرکوو بێ کەس نیە

 بێ کەسم° م

 تو نەێرم° ک 

 و هێامن زیـنێیم 

 

 شێرکوو مئپراتوور شێعر جەهان

 بنووڕ

 _ئارش ئازەرپەیک_ئەمپراتور وەشەیل جەهان 

 چوە نۊسی

 چوە ئۊشی

 چوه توای

 لە مێژوو ئەدەبیات



 
 

 

 له حقیقت عریان

 گراکلمه فراشعر

 گراکلمه فراداستان

 گراکلمه فرامنت

 .واژانه..

 

 لە سووزیان جەرگ داڵگەیل

 لە زەۊ لەرزە لەکووبانی

 لە زام کوردەیل

 

 ئەڕا شێرکوو

 

 ئاهای شێرکوو!

 

 کورد بێکەسە

 لە زام کوردستان



 

 

 

 لە ژانەیل نادیاری

 لە زەۊ

 ک تیەو تیەو وارێ

 لە حەلەبچە

 لە خۊن

 لە کووڵبەر و زام کاری

 

 ئاهای شێرکوو!

 

 ەهانج مئپراتوور شێعر

 بەورەو

 سەوز بکە لە کوردستان

 بنۊس

 لە خۊن

 لە سۊن

 لە مناڵەیل تەرف تۊن



 
 

 

 بنۊس لە زام

 لەجەفای زەۊ لەرزە

 کورد خس لە دام° ک

 

 ئاهاێ شێرکوو!

 

 بەو بنۊس

 لە بەشەر

 لە کورد

 وە دەر لە ڕووڵەی دەر

 

 ئهای دۊەت کەڵهوڕ

 ئێقەرە کەڵهوڕکەڵهوڕ نکە

 وەسوریە خەوەر دێری

 .وەکوبانی..

 ...وەعفرین



 

 

 

 ...وەڕووژاوا

 بوو تیکڵەێ وەڕیشەی خوەد بایدن وەرەو مەڵوەن ڕیشەی خوەد

 ئەرێ

 ئەرێ

 وە عفرین و

 کوبانی ئۊشم

 

 ژان و داخه سەد عفرین زامدار

 سووز پەڕ پەڕ بۊ گوڵەیل باخه

 

 عفرین داخەگەێ له نوو کاریه

 ژان و زام کورد نا دیاریه

 

 وەختێ مناڵد گری وه شانەو

 ووڕە زوڵم له ئەو بانەوخودا بن

 



 
 

 

 حجڵەی خۊن بەسا له شار عفرین

 خودا لەی زوڵمه کەی گریدن قین

 

 نیشتامن کورد دی وەهار نەێرێ

 عفرین ویران بۊ دی نەمن خەێرێ

 

 عفرین زامەگەی سووەیل سووه

 ژان لولوه خەم له گیان کورد،

 

 کورد پڕ له خەمه دی وەهار نەمەن

 وینەی قامیشلو، گوڵ وەدار نەمەن

 

 عفرین زەخمیه خوەی تەنیا نییه

 کورد زام فرەێگ له مێژوو دییه

 

 عفرین یەی داخ پڕ له زام دێری



 

 

 

 کوردەیل غەیور با مەرام دێری

 

 کاوەی ئاسنگەر خسنەێ له خوار

 بووار واران وە رۊ زەۊ لە خەمەیل

 

 کورد کووبانی، قامشلو، عفرین

 ئەردووغان وه تو هزاران نفرین

 

 خودا دی بەسه تا کەی زوڵم و جەور

 خودا سەد هاوار ئاگر ها جەسه

 

 عفرین سەد داخ پڕ لە زام دێری

 کوردەیل غەیور بامەرام دێری

 

 

 هۊر خێیاڵێ تیەڵە



 
 

 

 هۊر ئاگر دان دڵە

 

 لە زام و ژان و بێ قەراری

 هه هۊری کەێد

 

 دی چارە نەێری

 لە چارەی سێەد پرسێ

 

 هۊرێ نەکەم؟

 هۊرێ نەکەی

 

 ئۊشنە پێم هۊرێ نەکە

 ئێ گیانە خاپۊرێ نەکە

 لە وەر چەو دۊرێ نەکە

 خودا خوو کەی تاوامنە

 ئاگر نایە وەی گیامنە



 

 

 

 

 ئاهوو چەوە بااڵ خوەشه

 ئەو نەونەمام مەهوەشه

 وینەی کۊەیل سەرکەشه

 سەفای فره، دۊر له خەشه

 

 نەۊشن وە پێ من مردمە

 هۊچکه خەوەردارەو نەکەن

 گیان من بیامرەو نەکەن

 منەخودا خوو کەی تاوا 

 ئاگر نایە وەی گیامنە

 

 وەیەوەی هەر شار دڵێ

 کەیه ئۊشن وە یەک دەفنێ

 یەقەیه چاک بەهەیشت خوەی

 



 
 

 

 من مردمە نەۊشن وەپێ

 هۊچکه خەوەردارەو نەکەن

 گیان من بیامرەو نەکەن

 

 ئێ شاره هە ژارەو نەکەن

 نەکەن کەسێ خەوەردارەو

 نەکەن جەرگم دی قەالرەو

 دڵێ هه دی زارەو نەکەن

 

 بچوود هۊرێ نیەکەم بیال

 خوەشی ئەڕای نۊرێ نیەکەم

 گیانه خاپۊرێ نیەکەم ئێ

 یەکەمن دی ناڵه له دۊرێ،

 

 من مردمە نەۊشن وە پێ

 هۊچکه خەوەر دارەو نەکەن



 

 

 

 گیان من بیامرەو نەکەن

 کەڵهڕه یه نازاره گه ی

 واران چه وی چیو دووڕه

 دڵێ له ئی دونیا پڕە

 زڕه دەمێ ئەڕای من هه ر

 

 من مردمە نەۊشن وەپێ

 هۊچکه خەوەردارەو نەکەن

 گیان من بیامرەو نەکەن

 

 هاته خەیاڵم یەی شەوێ

 ئاگر شوون خوەزیەوێ

 ئەژنەفتمە، قسه کەوێ

 دڵ دی نیەچوو له تەڵەوێ

 

 من مردمە نەۊشن وەپێ



 
 

 

 هۊچکه خەوەر دارەو نەکەن

 گیان من بیامرەو نەکەن

 

 [بااڵبەرز هاێدە کوو]

 تیەرزی ، هزار شەمامهچنار بااڵبەرزی

 وەختێ گوورانی چڕی ئامان وە بەرزی بەرزی

 

 وەرد، سەروەن وه بان سەرەد شەۊ کوردی کەیده

 زەرد و سوور و ڕەنگینە، سووخمەی کوردی لە وەرد

 

 زنج چاڵی خاون نازارەگەی چەو کاڵی،

 هەڵپەڕکەگەێ دڵ من، بوودن حاڵی وە حاڵێ

 

 ماڵد وسامە قەندیل شەو بەسامە، لە دەر

 بەسامە بەرزی، دەخیل وە پێدتو یار بااڵ 

 



 

 

 

 لە جای خوەی کەنی ڵمد  هەنای وە نازەو خەنی،

 لە لێم سەنی چۊ ەڵبمق گیانم چی وە تااڵند،

 

 لە دڵ ژەنم یگوران هەر شەو ئەڕای تو خوەنم،

 کردم وە گەنم ەتاخ وینەی ئایەم لە بەهەیشت،

 

 نەتووری

 ت گیان منی

 سووز دل و سوخان منی

 پەژارەی هەر شەوم

 

 نگ منیما

 نه تووری

 یار شەش دانگ منی

 

 ئاسامنە بکەێ نەتوورێ، ئێ مانگ خودا



 
 

 

 زەمانه بچوودە ژێر ئەورەو ئاگر گرێ

 

 بەسایە هە لە هەناز گیانم، چادر سیه

 خوەر وه ت ئەڕای شەهاوێگ، نازار کەشکەشانە

 

 ئەڕام قەرارە بۊشن وە مانگ دووارە، نۊرێ

 دانە بەشێ لەو نۊر چەود، نەزر دوواره

 

 ئاگر وە کووڵ مانگم، هەنای نییە لە دیدەم

 سانە قار ه و مەکە لە لێامن، زانم دل ت 

 

 هەۊرات نۊر مانگە، لەی ئاسامن سەوزە

 نیەگرێ بەهانە بایدن شەوەیل سەردم، دی

 

 ئاسامنە خودا بکەێ نەتوورێ، ئێ مانگ

 دووارە بوودە هاوسای ئەو نازار جوانە



 

 

 

 

 هەنار

 باخ

 تونی وجاخ

 

 هەنار

 ریێ بۊدیا

 لە یەی نهێنی زۊنە و سەربەسیای

 هەنار واریاد

 ...ئەوسا کە تو تەو کردۊد لە واران دەنگەگانێ

 ئەسڵەن تو

 چە پێوەندێیگ وەگەرد ماڵە چووڵەگەی باوگم دێری

 کە هەنای تیەید

 خوەر سەیرد

 لە بان خانگ هەاڵیدن

 هەنارەگان هەسارەمان



 
 

 

 و من هۊچ وەخت دەسم وە هەنار نییەڕەسێد

 خەو رشینرتێگتا 

 مەسدم

 

 لە شەکەتی

 شەوەکیان ڕۊتەڵێ

 گوم بۊمە

 هەووە یەی

 کزەی هەناس سەردێگ

 هەڵوەشانم

 دی چەوەڕێ خوەرئاوا نیم

 دارەگان خەیاڵم

 بەرۊ نەیرن

 شەوەکیانم

 ...تیەڵە

 ...زۊخە



 

 

 

 ...زامە

 ...ژانە

 یە کزەی هەناس

 ئافرەتێگ برا مردێیە

 ک هەرچێ خوەشیە لە هۊرەو بردێیە

 

 ێامنمن ه

 دەسەیلم نەگردمەسە خەنیە

 

 ڕووژگار زاوای گەنێگە

 من وەۊ ڕووژگارم

 

 ناوزگ وەۊ داڕزیاس

 بەاڵم

 ڕووژگار ها هۊر

 سووری لێو و پەنجەیلێ



 
 

 

 

 خۊن لە ناو چەوێ گریە بەسا

 هەر وە سات ئۊشێ وەۊ بارن

 بەاڵم

 بارێوەۊ ها لە ئازیەتی دڵ ئازیەت

 

 ئەڕای ئی گیان پڕ لە ژامنە

 زەخم ناو سوقامنهئەڕای ئی 

 ئەڕای ئی ئاە سەردمە

 بنووڕ چۊ بەردا بەردمە

 

 بیال دووارە بۊمنەد

 

 ئاو زواڵڵ زەم زەمی

 واران ئەور نم منی

 هەرچی ک بۊمنەد کەمی



 

 

 

 

 بیال دووارە بۊمنەد

 

 خوەشمبااڵ بەرز قسیه  

 مەچو خەم بوودنە بەشم

 ئەی ناو نەمام مەهوەشم

 

 بیال دووارە بۊمنەد

 

 چەو مەسی ت بااڵ بەرزی

 هەناسەگەم گشت کەسی

 وە زوڵفد گیانم هەڵوەسی

 

 بیال دووارە بۊمنەد

 

 بان سەر قەسەم وە هوور



 
 

 

 وەختی نەێرم لە ت خەوەر 

 جۊر پەپوو م

 دەر وەدەر 

 

 بیال دووارە بۊمنەد

 

 ت وەفرگەی بان شاهووی

 هە چۊ کەڵ دااڵهووی

 چەود خومار و ئاهووی

 

 بیال دووارە بۊمنەد

 

 ا وەپیدهاز سوخانم ه

 مئشەو مبین لیره نچید 

 تاکەی بلرزم جوور بید

 



 

 

 

 بیال دووارە بۊمنەد

 

 چای گوڵ وەدەم ڕشامنە

 دیوان خامنە به و بان

 ئی ماڵە دی زندامنە

 

 بیال دووارە بۊمنەد

 

 لە پەی ئازارم تونی

 تونی شار م سەردار

 تونی لەی شاره یار م

 تونی دار و ندار م

 

 بیال دووارە بۊمنەد

 

 ەراو دەرمان نیەکێمەسی ش



 
 

 

 سەرم دی ژان نیەکێ سەر بەی

 مانگ ڕۊ وەرەو بان نیەکێ

 

 بیال دووارە بۊمنەد

 

 

 دۊەت کورد

 دۊەت کەڵهوڕ

 دۊەت بێ برا

 دۊەت بێ کەس

 ... ژاندۊەت

 ،ەناس... هدۊەت

 ... کورپهدۊەت

 گوناە ێ... بدۊەت

 

 ئێڵ سەر بەرز کەڵهوڕم 



 

 

 

 ...یانی م

 ...یانی ت

 امنیانی براو خوەیشکەیل

 

 ئێڵ کەڵهوڕم، ئێڵ بێ وینە

 پایتەخت ت ها ناو سینە

 

 ، وەتمنت نەقڵ کەر هە ئێرنگە هاتە ناو دەق،

 شاعێر کاڵسیک ئی فرا شێعرە

دۊەشەو ئەو قەرە دۊری یار ئەڕای سەخت و بە ئازار بییە ک لە ناوین سات 

 دوانزە تا دوانزو یەی سانیە

 سی جار کوتپڕ داسە لێ

 بوونەی ڕێز گردن و ئەو دۊاێ وەزنەیل و

 کوتپڕ شاعێر گەورای خوەێ

 وەزن خوەی وەگەرد کوتپڕ پیشکەش کەن قابل سەرەنج ڕخنەگرەیل بەڕێز

 تکایە وە کوتپڕ شاعێر ڕێز بگرن

 



 
 

 

نەقڵ کەر یەی جار وە ئەو دیم کۊە هەاڵت و خوەێ چۊ شەهاب سەنگ خسە 

 ،منت ناوڕاس دەق،

 ؟بوەخشی ئێوە

 ماوەش سوڵیامنپووڕ

 سووزان

 نیەپرسم ناود

 ؟ئێوە

 شاعێر کەڵهوڕم

 ؟کەڵهوڕ یانی چە

 ئێڵ منە

 مەڵوەن ڕیشەی منە

 بوو ئەویندارانەیلد ئەڕای مەڵوەن ڕیشەد وە دەر گوشم بچڕێ

 

 ئاخر ئۊشن کەڵهوڕ دشمەن فرە دێرێ

 مە حەوسڵەی دشمەن نەیرم

 بەڵێ ئەڤین دشمەن فرە دێرێ

 



 

 

 

 مێژوو دیار لە ئێلەگەی کەڵهوڕ 

 ەیشت و چ شارچ د غەیرەت ها خۊن

 

 مەرام و مەردی ها خۊن کەڵهوڕ

 غەیرەت ها دڵ هەم دۊەت و هەم کوڕ

 

 ناو مەردی ک بەن دەن نۊن کەڵهوڕ

 بەش شووجاعەت ها خۊن کەڵهوڕ

 

 دڵ تێدن وە جووش لە ناو کەڵهوڕ 

 وسایە پەڕاو کەڵهوڕ سەر بەرز

 

 خۊن ڕووسم ها لە گیان کەڵهوڕ

 خوەزیو وە ناو و نیشان کەڵهوڕ

 

 هوڕ ئیڵمە، لە کەڵهوڕ ئۊشمکەڵ



 
 

 

 لە برای شێر وینەی دوڕ ئۊشم

 

 مەردانی نیشتامن دلێر کەڵهوڕ

 ئیڵ خوەش ناو غەرب ئێرانی

 

 

 ناو خاسی ت کەفتێیە لە واڵت

 «مانگ هەاڵت» کەڵهوڕ وینەی دیار

 بوو خوەش چۊزەی چەویڕ ها شاندەو

 چۊ نیەزانی گیانم ها قەی گیــــــاندەو

 

 هـەم رۊن دانتــام نان ساجی و  

 

 ها وە قەی مەشکەو دوو وکوڵەنانـــدەو

 

 چەود پاییز و زمسانە ئەڕای م



 

 

 

 هەناسد خوەی لواێ گیانە ئەڕای م

 

 وەپیم ئۊشێ هەرچێ دێرم بوودە نەزرد

 خودا هاوار دڵد سانە ئەڕای م

 

 

 [ئەی داڵگە هاێدن لە کوو]

 لە سوقانم نەمەن ەیرسو  ئەی داڵگە هایدن لە کوو،

 دی لە گیانم نەمەن ێهاز  اسم قت بۊه،مئشەو هەن 

 تو جەهان ئاخر بییه ێب دونیا فره کافر بیه،

 

 دی دین و ئیامنم نەمەن لەو ڕووژە ک بار کردیدە،

 ناود بەم و فێرد کەم و پەڵپد گرم تاگوڵ سوو

 ناوێ لە دیوانم نەمەن ،جز ناو نازار ت دی

 

 چۊ بێستۊن چەمیامە دی، ڕێژاو وە حاڵم گیرە کەێ



 
 

 

 ام دۊری داڵگە، بارێ وە بان شانم نەمەنلە ز 

 سزیامە دی من لە خوسە، باوان م لیره چییه

 لە وختێگەو ت چیدنە دی کەس لە میلکانم نەمەن

 بۊمه داڵگه یچارهب بۊمە داڵگە، ئاواره

 ت چید و ماڵم چووڵە دێ کەس لە باوانم نەمەن

 

 

 ...پرزه ی بااڵی خوه د

 

 ...ته ق ته ق که وشد

 

 ...شەماڵ

 ...ەنش

 ...واران

 ...گێان

 ...شمشال



 

 

 

 

 ...دەس یار

 

 کەوشد لە پرزەی بااڵد، لە تنی

 

 شەماڵ هه شەن کێ بااڵی بێ خەوشد

 

 ماڵدە واران ڕێوار دەر

 

 واران لە شەۊ والدە هەۊرات

 

 چۊ پەڕەی پۊنگە داڵگ ئوری،

 پرسیدە چۊنە لە تێژی پەڕاو،

 

 شمشاڵە دەسد ،واران ها چەود

 وەیل مەسدچە بۊ وە هاوڕاز کی



 
 

 

 

 چۊ پەڕەی پۊنگە، هەۊراتد خوەشە

 باڵ بژانگد وینەی مەهوەشە

 

 ...مئشە و

 ...نووڕ

 ...الرە

 ...گاپارە

 

 ، هەر کەس وە پیدەو الره کەێێ بکەممئشەو توای نووڕ 

 دێرێ مێنەی گاپاره کەێ قەڵبم وەخەو مئشەو پەڕێ

 

 چۊ تکێ ئاو چیده زەۊا له ئاسامن شووند نییه

 و بییه فێرد له ناو هەساره کەێڕێ کاوه دی سافە

 

 ...چیـــــــــت 



 

 

 

 ...شاهو

 ...پای دااڵهوو

 

 تەرمم بوەسن له چیت شاهوو

 قەورم بنەین له پای داالهوو

 

 دەوارێ هه ڵدەن، چیتێ له الی بوو

 تا گەر لەیلەگەم هەر باێدو بچوو

 

 چیت بوده تەرمم، چیت بوده بەرگم

 مەرگم ڕەسم ئەشایر گوڵ کەێ له

 

 ـت و دەواری بنه الی قەورمچیـــ

 وه چیـــت هەڵوەسن مەزار و دەورم

 

 چیـــت وینەی فەرشێ بوده خەاڵتم



 
 

 

 چیــت له بەین نچوود ڕەسم واڵتـــــم

 

 خوەزێمەو هەرکه تێـدن وه ماڵد

 بووده کشکچی گوونەگەی چاڵد

 

 خوەزیەو وه هەرکەس نیشێ له سایەد

 شەکەتی دەرکەن چەوەیل کاڵد

 

 

 ، درووخان

 ، درووزایهخان

 ، درووخاون ماڵ

 ...دروو

 ...دروو

 ...پشت ئێڵ شکان

 



 

 

 

 ...خانزایە لە خوەێ نۊسا

 

 ...ت

 ...خان زاێەی

 ت خان زایەێ شەویل بێ چــــــراخی 

 وجاخی ت خان زایەێ وجاخی هەر

 

 نازارە چەوەیلد ۊچ ت خان زایـــــەێ،

 دڵم توورێ ئەڕای نازەیل لەیلد

 

 ەو بنیشیت وە پەنجەیل شمــــــشاڵ

 دەســــد وە بان ئەو خاڵەو بکیــــــشی

 

 ت باوان شــــەوەیـــــل دەروەچەیلی

 ت مانــــگ کەڵـــــهوڕی نازار لەیــــلی

 



 
 

 

 پەری زایــــــە دڵم کەفتــــــیە لە دامد

 خودا هاوار چە نی سەنگینە ســــــامد

 

 هێــــــامن هۊر چەوەیـلد ها وە المەو

 بکـــــە زۊتر م بامەوت باو خـــــوڵکم 

 

 قــەرار دەروەچەیلـــــە ت هۊرد خەو

 دڵم بێ ت هـــــزاران ســــــــــاڵە وەیلە

 

 

 سیەماڵ خاسە

 وە شەرتێ یار بوود

 گووشەی چەوەگەێ

 لە لێد دیار بوود

 سیه مال خاسه

 مشکەو ڕۊن دان



 

 

 

 سیه مال خاسه

 چۊ جار جاران

 

 دەنگد هاتو لە دۊرەو زۊ خوسەم چی

 

 ان لە دڵەو لە ناو جەسەم چێتەو ژ 

 

 هەر نارم وە مەوال وەتم دی ناود

 

 بەتاڵمەو بۊ لە هۊرم دی قەسەم چێ

 

 

 وە بێ تو دی له ئەی شاره نیەنیشم

 

 له ئەی شار خوسه باره نیەنیشم

 



 
 

 

 وە بێ تو دی شەو ڕووژم حەرامه

 

 م دی لەی سۊک دیواره نیەنیشم 

 

 

 ...دونیا زندانه

 ...ئەڕای من

 ...ئەڕای تو

 ...ئەڕای بەشەر

 ئەڕای هەرچی خێیاڵ گیره

 ... زنداندونیا

 ... زندانچەو

 ... زندانگیان

 

 

 [چەوەیل کەژاڵ]



 

 

 

 یەی ڕووژ بان گرن لە وەر ئەو چەوەیل کەژاڵە

 وەو زنج چاڵە ڕننوو وتیەن وە پیری من 

 

 دەر کەن شەکەتی ئرمێس، لە تێژی ئەو بژانگە

 چاڵە زانن دوارە شەوێ لە چاه کەفن ڵە

 

 مانگ نیشتێیە لە بان ئەور ئاوس هۊرد

 تیەێدەو وە شوون میلکان، ئەو چەوەیل زواڵڵە

 

 دیل هۊرد ەبووم م خوەم نەزانسم دی،

 گەورا ماڵە نازار هەر یە زانم کە مانگم،

 

 تو گوڵ گوڵ وه دەم ماڵ منی

 منی ت پەری خەیوا بۊ حاڵ

 

 یەی دەفه تووری له لیم، وا بەیدنەد



 
 

 

 واڵ منی لیموو قەرسی و شەۊ

 

 هوونکی و گەرمای دڵم ها وەرقەود

 چۊ پەلەوەرێ له قەفەس، باڵ منی

 

 ئەی گوڵ نەرسین من چۊ گوڵوەنی

 ئاوەگەی ئەڵوەن و چەو کاڵ منی

 

 عەتر نان هەر بوو هەۊرات خوەده

 ساڵ منی دەروەچ روژیل هەر

 

 وەدم ماڵ منیتو گوڵ گوڵ

 تو پەری خەیوا بۊ حاڵ منی

 

 هازێ نەمەن

 یاسز زوانم



 

 

 

 

 ئەی خودا

 

 بەرگەیلم ڕزیا

 نه هازێ مەن له گیانم دی

 نه بارێ مەن وە شانم دی

 م دی دڵ نامه لەی گیانە

 زوانم دی پسا سزیەێ 

 

 

 ...وەهار هات

 ...وەهار تونی

 ...وەهار خێیاڵده

 ...وەهار خەنین تونه

 ...هەڵقرچیان دڵم

 



 
 

 

 وەهار چەقین گوڵەیل باخه

 پڕ ئاخ و داخە دڵەیل عاشق

 

 ر مێوان چۊزەی چەوهوەها

 چەوەیل ڕەنگین پڕ له خەوه

 

 کاڵدە زوڵف وەهار مزیانی

 ، شەۊ واڵدەعەترەگەی شاهوو

 

 وەهار تەمەنگای زنج چاڵدە

 واران ڕەوەنی دەر ماڵدە

 

 وەهار دەزۊنک دەس شمشاڵە

 کەاڵنتەر ژنێ، لەو گەورا ماڵە

 

 وەهار سەوزی چەو سەوزدە



 

 

 

 گوڵ پڕ لە عەتر تازە ڕەوزده

 

 هه تونی ترنگەی ئاوەیلیوەهار 

 فریشتەی تەنیای ناو سووەیلی

 

 وەهار ئەر باێدن نیەکەێد دڵتەنگی

 وەختێ تو تیەید و بەسی گوڵوەنی

 

 له هەناز چەود دەوارێ هەڵ دەێ

 وەهار شەکەتی شەوار وەال بەێ

 

 وەهار بوو خوەش خەیاڵ تونه

 مزیانی نازار هەواڵ تونه

 

 وەهار ک تێدن چۊزه دەێ گێانم

 خوەرئاوا تەک دەێدە شانمهۊرد 



 
 

 

 

 وەهار ڕەوەنی خەیاڵ تونه

 مانێشت و شاهوو هەم ماڵ تونە

 

 وەهار ک باێدن هەۊراتد تیەرێ

 خەم چوود و هەرگز نیەگرێ سەمەرێ

 

 پەڕاو لە خوەشی وسێد وە پاوا

 وەهار خەم دڵ دەێدن وە ئاوا

 

 سەرکەش دوارە پەخشان کەێ ناود

 ئالهەی خوەشی کەێدن چەپاود

 

 تەمەنگای زنج چاڵدە ،وەهار

 ڕێوار هەر شەو دەر ماڵدە

 



 

 

 

 سوخمە پووشدە وەهار گوڵوەنی،

 پڕ لە جووشدە شمشاڵ پەنجەیل

 

 وەهار هەۊرات مانگ وەال تیەرێ

 چادرێ لە نۊر کەێدن لە وەرێ

 

 باوانم تونی

 گەرمی داوانم تونی

 

 نه باوان دێرم

 نه یار گیانی

 ی، تونیار

 ی، تونوەهار

 یار گیانینە  ،نە باوان دێرم

 خودا خوەد سووز سووزان هه زانی

 



 
 

 

 لە بەخت سییە فرە دڵگیرم

 لە ناو ئێ دنیا وال ئەسیرم

 

 مئشەو ئەی خودا فرە هووڵمە

 خەروارێ لە خەم ها لەی کووڵمە

 

 بنە الی کۊەی دااڵهوو تەرمم

 تاگەر دەرد و خەم لە گیانم الچوو

 

 ئەگەر من مردم کەس نەکەێ شینم

 خۊنم کەسێ دی نەکەێ داوای

 

 نە داڵگم هەس نازم بکیشێ

 نە کەسێ لە پای ڕازم بنیشێ

 

 خودا سەد هاوار سوقانم سزیا



 

 

 

 بەرگەیل خوەشی لە گیانم ڕزیا

 

 کۊەی بێستۊن هاوڕاز دەردە

 هاوڕاز خەم و سەد ئاە سەردە

 

 ئەی داد بێداد ئرمێسم خۊنە

 کەسێ نیەزانێ حاڵ دڵ چۊنە

 

 بۊش وە داڵگم بکەێدن شینێ

 ا حەقم بسێنێتا لە ئێ دنی

 

 خودا خوەد زانی جەرگم کەواوە

 ژیانم دەردە و گشتێ عەزاوە

 

 چەوەیلم وشکە دی واران نەێرێ

 دڵم ئومیدێ جوور جاران نەێرێ



 
 

 

 

 دڵگیرە بۊشە داڵگم ماوش

 زندانی خەم لەی دونیا سێرە

 

 ئەشکەفت

 دەروەچ

 دڵم

 یانی نیەزانی

 دڵم پڕ لە زۊخە

 

 بەرەفتاو

 ئاو

 چەو پڕ ڵە خەو

 

 ەی سەرد پاییز و ت چیدهکڕیو 

 بڕیده ت گیس ئەزرەتەیل من



 

 

 

 

 مەس و شێتم ئەڕا زەرده خەنیند

 

 لەی دونیا هه دیده؟ ت چۊ م لێوه

 

 دروو ئۊشی که هۊرد کەم شەو و ڕووژ

 

 تووژ خەم و خوسه له گیانم کردییه

 

 جەسەم دم و ده س واگێ زەالنەو

 

 تونی تەنیا شەو و ڕووژم، شەو و ڕووژ

 

 

 ۊرمتو هەر له ه

 نیەچی



 
 

 

 نەهامتە ،نامەیمە

 وەگرد خەم

 تەی تەیمە

 جام چەود خەاڵمتە

 زانم ک دی ناوم نیەوەی

 ئەڕای هەمیشە چیدنە

 وەلێ لە رۊ نیەچوودن ئی دڵە

 تو دیدنە تو دیدنە

 

 ...خوسه

 ...خەم

 ...پەژاره 

 ...هۊر

 ...دۊر

 خوسه سۊنم بڕی

 وەشکیاسە پێمەو



 

 

 

 من لەی الفاو دونیا

 هۊچ چشتێ نەیمەو

 ن هۊچ نیەۊشمم

 خودا دەردەیل بەشەو کەێد

 هه جوور جاران

 هۊرێ هەم ها وە پێمەو

 

 بوارانم، دڵم چااڵو دەرده

 سەرده له سەرکەش تا سەرەیوان ئاه 

 

 مەچوورەو نم بەو وەرەو ماڵم،وه نم

 زەرده بنووڕ وەڵنگ دڵم وشکه، هه

 

 چەنێ لە دۊرید هـەر شەو بـناڵم

 مچەنێ پەڵپ ت بگرم، وانگ هەاڵڵ

 



 
 

 

 من خوەم زانم شەوارم بێ تو شوومە

 چەود وا کەید و ئـاگــر خەیدە ماڵم

 

 ،خوەر ئاوا

 ...ڕووژ ئاوا

 ...مانگ هەاڵت

 ...ڕووژ هەاڵت

 ...بەاڵم

 

 هەنای خوەر ئاوا بوو

 کەفمەو هۊر وەختێ ک چید

 هەنای خوەر ئاوا بوو

 دڵم جوور یەی کەمووتەرێ

 لە سینەم، فڕەفڕێیە

 ۊر هەرچێ هجرانەچیین خوەر خەیدەمە ه

 هەرچێ بێ وەفاییە



 

 

 

 هەرچێ دڵتەنگیە

 هەنای خوەر ئاوا بوو

 چەوم واران واران وارێ

 زانم دی لە بەرزی خەیاڵدا نیم

 کەم کەم

 ئەور تیەریک تەنیایی تیەێدە الم

 هەنای خوەر ئاوا بوو

 خەیاڵ تو لە لێم دیارە و خودا

 هەنای خوەر ئاوا بوو

 تەمام مێهرد ئاوا بوود و من

 مێس ئرمێس نووڕمئر 

 قوڵە قوڵەی دڵمە و ژانێ ک

 لە هۊچکەسەو دیار نییە 

 

 [ئی یار کرماشانییە]

 بوو مێخەک ها وەرقەوێ



 
 

 

 هەۊرات مانگ ها لە شەوێ

 ئێڵێ هاتێیە وە تەڵەوێ

 نازار خوەش زوانێگە

 )ئی یار کرماشانییه (

 

 چەوێ غەزاڵ و ئاهووە

 چۊ وەفرەگەی دااڵهووە

 سەوزە و بەڕەزای شاهووە

 ئیە خانزایەی گیەاڵنییە

 )ئی یار کرماشانییە(

 

 باڵ بژانگێ قاتڵە

 ڕووژە و نەمازم باتڵە

 شکیا دەسم وە ئاتڵە

 خەم لە دڵم پەڕانێیە

 )ئی یار کرماشانییە(



 

 

 

 

 هێامن لە هۊر بوو خوەشێ

 مەهوەشێ بااڵێ بڵێنێ

 سەرکەشێ غوروور قاف

 پڕ لە شوور و جوانییە

 )ئی یار کرماشانییە(

 

 ەد بوودن لەالمهەنای ک ڕ 

 چامی ک پاوەن خەیده پام

 مرم هە ئێرە بوودە جام

 ک خاترێ توام ئۊشن

 کەفتمە دام خودا بنووڕ

 گیانم، پەشێو دەرد و زام

 جۊ مانگ لە ئاسامن ئەاڵم

 ماچێ لە لێوێ دەیدن تام

 بنووڕ زەنگم زڕانێیە



 
 

 

 )ئی یار کرماشانییە(

 

 پەنجەی شمشاڵە وە خودا

 نازار ماڵە وەخودا

 م زاڵە وه خوداڕووس

 مەرامی چۊ خەوانییه

 )ئی یار کرماشانییە(

 

 چۊ چایەگەی گوڵ وە دەمە

 هەرچێ لە لێ بۊشم کەمە

 خاسی گشتێ لە لێ جەمە

 مەۊشن وە پێم ڕەوانییە

 )ئی یارکرماشانییە(

 

 تاگەر مرم نیشم لەپاێ

 ڕێوارێگم نیشم لە ساێ



 

 

 

 ئەر نەۊمنەی چەوم دراێ

 پەنجەێڵ مانگ کچانییە

 کرماشانییە()ئی یار 

 

 ێ... وار ئاگر

 واران ...ئاگر

 

 ئاگر ...ئاگر

 گیان

 

 

 وینەی ئاگر ک پڕ لە ئاو و تاوە

 دڵم لە هجر ئەو یارە کەواوە

 

 چەنێگە چیدە لە هۊر چەوەیلێ

 لە یادم بردێیە ئەو نا حساوە



 
 

 

 

 هەنای گوم بوود و دی نیەتیەێ وە ویرم

 پەریشان بوودن ئێ فکر خراوە

 

 گوڵێ نەمەنێیەگواڵن هات و دڵم، 

 دووا وە گیان خاسەیل هەر سوواوە

 

 دووا کەم تا ئەبەد دی مێهرەبان نەوم

 خوەشی دی لە دڵم، نیەوسێ وە پاوە

 

 [له لێ نەۊ]

 ، لە لێ نەۊ، ڕەنگینچەو مەس

 نازارەگەم وە توو شەۊ

 

 هاتە شوونم وە ئەسپەو

 کوڕ خـان تا بــوومە وەۊ



 

 

 

 

 چڕی ئەو پێم، گــالرە

 ارەو زەۊ، ڕپد ببەو دی

 

 ناود بــــــەرز و بڵـــــێنە

 قۊلە ناسەو قۊلەی قەۊ

 

 ، لە لێ نـــــــەۊچەو مەس، ڕەنگین

 ، وە توو شەۊنازارەگەم

 

 بێ ت قـــەرارم نیــــــــەگرێ

 مەۊشن وە پێم یە دی چەۊ

 

 خانزایە و نــــــازار مــاڵ

 هێامن وە من ئۊشێ ئەۊ

 



 
 

 

 نازار

 ...چەوەیلد

 ..ئامان له چەوەیلد.

 

 له ژێر پای چەوەیلد داکاسیامه نازار

 بچیدو دی بتووری کارم تەمامه نازار

 

 چک زواللهبڕشن وه ڕۊ زوانم لەو چک

 حەرامه نازار بێ تو هەناس ئەڕای م ڵیرە

 

 تو دار بەرز باخی، له وینەی سەد وجاخی

 وە خاک کۊچەد هه ئێره جامه نازار نیەچم

 

 لە کوومەسی چەوەیلد مئشەو، م کردیه خوە 

 هەر ئەێ چەو خومارە پاوەن وە پامە نازار

 



 

 

 

 ت لیڕە دیمە ێول من ک هێامن تیەنێمە،

 ئۊشێ هه تامە نازار هەر عاشقی ک دیمە

 

 وەختێ

 شنەفتم تنیش

 کەفتی

 لە خوڵپەی خەم و پەژارە

 جەرگم سزیا

 من لە سەردی واهێاڵن

 وە هەڵقرچان واران

 تیەمەو

 دی خودای کەو

 واز بار لە لێم

 

 لەی

 ڕووژەیلە



 
 

 

 م هەر خەو دۊنم و خاپۊرەیم

 و تو

 لە الی

 کۊەی بێستۊنا

 لە جی فەرهاد

 هەڵقرچیان

 دڵم دووارە

 دەسپێچک گرێ

 واران لە ئاسامنا

 چڕێ

 دۊرانیدەو تو باوشد

 لە من مەیل هەڵگەردانیدەو

 من چۊ

 گت بێیەم

 وەختێ

 نەیڕییاێە دڵد



 

 

 

 

 چەوەیلد

 ناسنامەی گوم بۊ داخ منە

 زامە جیاسحساو تو لە هەرچێ 

 ...گوورانی بچڕ

 هوورە بچڕ

 دی مەکە باس

 نیەزانم یە

 دەنگ واڵت

 کوردەوارییە

 ک سووز دەنگێ شەفاس

 

 

 

 زەۊ لەرزێ

 یرس، گزەۊ



 
 

 

 بۊ ، گاپارهزەۊ

 زەۊ لەرزه هات

 تا بۊشی

 دونیا بێ وەفاس

 

 

 [ڕوومەڵخەزان]

 ڕوومەڵخەزانێ، وەر نا لەی شاره

 سوو تا ئێوارە چۊ تەریەی ئەرەو

 

 ماڵی ڕمیاس، گیان بۊە قەالرهه ر 

 زەۊ لەرزە خوەشی نەیشتێیە لە شار

 

 هایمە گەرمەشین هەرچێ نازارە

 ئرمێس خۊن وارێ، زەهاو خەمبارە

 



 

 

 

 کرماشان بۊە شین و واوەیلێ

 دەلیای چەوم خیون نەمەنیە مەیلێ

 

 خۊن حجڵە بەسا لە قەی دااڵهوو

 داڵگ منەی کەێ ڕووڵەی من ها کوو

 

 [دونیا]

 ەفاس دڵ وه پێ مەوەسدونیا بێ و 

 وسەم بۊد خەێدەدە قەفەستەنانەت ڕو 

 

 دونیا پڕ فەنه هەر وەفا نەیرێ

 ناوێ لێد مێنێ شەڕێ یا خەێرێ

 

 هزاران فەنه دونیا ڕەنگاڕەنگ

 ەنهگ قەوڵ و قەرارێ، درووە،

 



 
 

 

 دڵ نێیە دونیا تا بەتااڵدەو نیەود

 میلکان نیەود ئاوارە و بێ کەس لە ناو

 

 نی هەر نەکەنله ناو ئی دونیا گە

 ئاخری مری قەور خوەد نەکەن

 

 

 [کوو'کوتەڵ ]

 کوتەڵ کوو بکەن، برا ڕوو بکەن

 شین و واوەیلی تاگر سوو بکەن

 

 هاوار ئەی خودا داخم گرانە

 لە جەور فەڵەک خودا هوو بکەن

 

 لە کوچ برای کوردم خەم بارم

 باس دەردەیل لەوای لوو بکەن



 

 

 

 

 ئەی زامە خاسەو دی نیەودن هەی ڕوو

 ەردم بان ئەڕای پەتەسوو بکەنم

 

 لە خودا بتوان سەور ئەڕای داخە

 بۊشنە ژنەیل هەر شەو چەمەری

 لە سەر پێڵ تاگر، دااڵهوو بکەن

 

 وە کووڵەو خەمەیل گرم

 نیشم وەی بان دووڵەو

 

 خەوەرێ ڕام بارنتا 

 دووڵەیل مێنن وە چووڵەو

 

 «چه ئۊشید»

 «مارفید بکەم؟»



 
 

 

 

 ...سەوزە

 

 ر، قسیه وە ناز کەرسەوزەی سەوز لە وە

 هاته ناو خەوم خەم له دڵ واز کەر

 

 سەوزه کوشتێیەسەم و بااڵی نازێ

 بوو هەۊرات لیموو ها یەقەی وازێ

 

 تاڵ تاڵ کەێ وه پرچ زوڵفێ گیانم

 له وادەی دیدار هەر ڕووژ بەتاڵ کەێ

 

 سەوزەی بااڵبەرز هەۊرات شەوبوو دەێ

 بوو پۊنگه و ڕەیحان له تاف جوو دەێ

 

 ەناسێ بوو خوەش جارانسەوزه ه



 

 

 

 هەر شەو ڕووحم چوود وه پەی نازارن

 

 بەو شان بێیه قەی شانم، دەرد بااڵد له گیانم

 تونی دڵخوەشی دڵم، عەزیزەگەم ئەی خانم

 

 تا کەی بکیشم جەورد، نازارەگەی هەنینم

 چەومەسەگەی بێ وێنه، خانزایەی ناو باوانم

 

 چەنێ سامد سەنگینه، لێود لیموو رشینه

 اڵم مەچوورەو، نازار چەو خومارمبەوه م

□ 

 «فەقەت سەرم ئەوقەرە ژان کێ، بێرته وەگەرد دڵ شکیایمەو بیلیدم ...نیەتوام»

□ 

 هەفده ساڵم بۊ

 هاته هڵپه هڵپ قەڵبم

 



 
 

 

 بوو»

 «بتوایدەم بوو

 

 باوگد»

 باوگد

 باوگد

 «...نه

 

 ...نیەزانم، فره کەم بۊ تاقەتم

 دەس کیشیده مل چەوەیلێ

 و مۊەیلێ

 

 مـــــــاس مییەمنێدە  تەمـــــام گیــــانێ، ڕچە 

 

 بێ بەش کردیە واڵت لە ئەو چەوەیل سیە

 



 

 

 

 چۊ رۊن دان هیـــــزە، پرشەی نۊر هەســـــارە

 

 رەنگ لــــــێو یـــــارە ەلــــــ خۊن تەمــــــام ئێڵم،

 

 بان ماڵ

 هەساره

 ئاسامن

 ...خودا

 

 :خوازمەنی ماڵ/

 

 خو بۊش تاتی»

 «چۊ هاتینه؟

 

 هه له مناڵی خوود شناسیدەێ، واال براگەم جوواد»

 ...ڕۊدار نییه



 
 

 

ئەالنیش ئەگەر بوودن وە  ئەوجوور که قەوڵ دایدەسه مەشی ڕامەت وەتم

 «...نەوکەری خوەد قەبوولێ بکەیدن

 

ترەک بتواێدن جوواد  ەرکهه دەرس دێرێ دانشگاه، ەرزیەم چه بۊشم تاتی.»

 «..دەیده پێ.

 

 کەفته سەر

 سئرمێ چەو

 سیه ئاسامن

 له فکر کوڕ

 له فکر دۊەت

 بێدەنگ بان ماڵ

 

 خوەزێمەو هەرکه تێـدن وه ماڵد

 بووده کشکچی گوونەگەی چاڵد

 

 خوەزیەو وه هەرکەس نیشێ له سایەد



 

 

 

 شەکەتی دەرکەن چەوەیل کاڵد

 

 

 هەنای بژانگم پەڕێ

 ...ئۊشم خووه

 نازارەگەم

 کول کەسەگەم:

 

 راخیت خان زایەێ شەویل بێ چــ 

 وجاخی خان زایەێ وجاخی هەرت 

 

 نازارە چەوەیلد ۊچ ت خان زایـــــەێ،

 نەکەێ سەیلد دڵم توورێ ئەگەر خاس

 

 ت وا پەنجەیل شمــــــشالەو بنیشی

 دەســــد وە بان ئەو خاڵەو بکیــــــشی



 
 

 

 

 ت باوان شــــەوەیـــــل دەروەچەیلی

 ت مانــــگ کەڵـــــهوڕی نازار لەیــــلی

 

 ــە دڵم کەفتــــــیە لە دامدپەری زایــــ

 خودا هاوار چەنێ سەنگینە ســــــامد

 

 هێــــــامن هۊر چەوەیـلد ها وە المەو

 ت باو خـــــوڵکم بکـــــە زۊتر م بامەو

 

 قــەرار دەروەچەیلـــــە ت هۊرد خەو

 دڵم بێ ت هـــــزاران ســــــــــاڵە وەیلە

 

 کەیتوای رشوو ب هەر جار، ەتنەگە، مدەقەگە

 تو ها ناو پەژارەی

 نه یه که دیکتاتوورێگ



 

 

 

 له ناو دەق بۊد

 ...نه

 ..دس خوەێ نییه.

 دفه دفه

 شەخسەیلێگ

 ڕەد بوون و ناو دەقەگەو

 هەرکه تۊەنێ

 ڕەد بوود

 دەق ئیمه نه مەرز دێرێد

 نه بم گوزاریه

 نه سیم وەگەرد خارەو بەسایمه

 

 هەنای مانگ دۊنی وه ئاسامنەو

 ەر شانەوشەکەتی شەوار نەیده س

 

 هەنای له سووز و کزەی دڵ خوەنی



 
 

 

 ژەنی° مەشکەی خێیالد وه بی م

 

 یه بزان یەکێ هەر ها له هۊرد

 هەر ها له هۊر باالگەی دۊرد

□ 

 مانگ له تک کۊه

 مانگ له ناو دۊد و ئاگر

 هەنای داعش

 هەنای ئەردووغان

 ،کەن کوردسان هەالی لەچگ

 ئەاڵی...

 و دۊەتەیلامن مانگ ئەاڵی

 خەفن ،ەک، چتفەنگ له باوەش

 دۊەتەیلامن

 مرن ئەڕای خاک خوەمان

 نامووس دێرن کوڕەیلامن



 

 

 

 له سەریان

 .حەاڵڵ و حەرام بوو..

 مانگ له ناو تێوڵ کوڕەیلامن

 مانگ له ناو گیس دۊەتەیلامن

 ..عاشقانه خەفێ.

 مانگ له ناو کوردسان

 ...خەفێ

 

 شین و فەقان تیەێ لە کوبانی دەنگ

 قان تیەێدەنگ نامەردیەیل ئەردوو 

 

 لە کوبانی دۊەتەیل خۊن دەن ئەڕای کورد

 شەڕ کەن تا وەختی بۊشن ئەردووقان مرد

 

 لە کوبانی دۊەت و کوڕ گشتێ شێرن

 چامن سەد گیان ئەڕای ئی خاکه دیرن



 
 

 

 

 لە کوبانی زەڵەی گاپاره خۊنه

 دەنگ حجڵەی ئەروس تەرف تۊنە

 

 ئەڕای کوبانی و ئی زام و ژارە

 شت قەالرەگی لە دونیا دڵ کوردەیل

 

 دۊەت کوبانی گشتێ هانە سەنگەر

 ئەڕای ئی خاکە دەن گیان و مل و سەر

 

 لە کوبانی دەس پەتی تفەنگه

 بنیشی بی فەداکاری هه نەنگه

 

 لە روژئاوا دۊەتەیل سەرباز ڕەزمن

 و شوجاع و دۊر له بەزمندالوەر

 



 

 

 

 تفەنگ ها بان شان ئی دۊەتەیلە

 چیو سەیلە لە خۊن وارانە الفاوه

 

 کوبانی دەنگ شین و فەقان تیەێلە 

 دەنگ نامردیەیل ئەردووقان تیەێ

 

 

 یەواش یەواش درات

 میلکانەیل

 وا دوواره

 دوواره واهێاڵن

 دوواره واران

 دەنگ

 دەنگ

 «؟چامی»

 «ەگەس، متندەقەگەس دەنگ»



 
 

 

 

 مانگ نو هووفه

 کوشیای ئاگر

 گیسەیل بڕیای

 ئازیەتی هاوسایل

 و قەورسان قەور

 مردن عاشقی

 

 ۊلن هەم گڤ گڤنهەم ه

 دقوولوەن، هاو لەفن

 

 د لنگیان جوور یەکە 

 لە ناو مناڵەیل تەکە

 

 پێیان ئۊشن دقوولو

 مننە سێف و هلو



 

 

 

 

 ...ده نگ

 ...سوز

 ...خوه نین

 له شار دالگیم

 

 هه ر ده نگی دیاره

 

 [گەورای کورد مەزهەر خاڵقی... ئەڕای گوورانی چڕ]

 

 تو مەزهەر بەهیشت پڕ خەیاڵی

 وەزیەو، ڕەنگین و کاڵیتو پڕ له خ

 

 دەنگ ئاگر وە شت شێت دڵم کرد

 زەواڵیتو تا ڕووژ قیامەت، بێ

 



 
 

 

 چیو ده نگ و سوز کاک حسین مشکینی

 

 چیو ده نگ دل

 ده نگ کورده واری

 ده نگ دیاری

 سوز ده نگ حاجی حوسین 

 

 دەنگ حاجی حوسەین سووز گشتی پەریشان کردیه،

 

 اجی حوسەیندەنگ ح لەی شاره توفان کردیه سووز

 

 ئەڕای ئەزا و هەم دەردی و ئەڕای خەم ئی مەردمە

 

 دوشمەن هەراسان کردیه سووز دەنگ حاجی حوسەین

 

 دەنگێ نیشێدە گیان سووز لە ناو ئەزا خەم خواردە،



 

 

 

 

 دەنگ حاجی حوسەین کەڵهوڕ و سامان کردیە سووز

 

 کەێدن حاڵدان ئارام ژان و خەمە، سووزی کزەی

 

 دەنگ حاجی حوسەین سووز ردیه،گیەاڵن کسەر بەرز

 

 هه ر چی ئەزای تقویم مهلە مردن و لە ناخوە شی 

 

 دەنگ حاجی حوسەین ئی شارە واران کردیە سووز

 

 لە مردن و لە ناخوەشی هەر چی ئەزای ئەی مردمە

 

 دە نگ حاجی حوسەین سووز کەڵهوڕ وە نیشان کردیە،

 

 تولە ساێ دەنگد نیشم شەوی تا بایدە گووشم سووز 



 
 

 

 

 دەنگ حاجی حوسەین تەم تەمە لۊالن کردیه سووز

 

 ...ده نگ

 ...ده نگ

 ...گورانی 

 کاک علی خزلی

 ...گورانی ده نگ دله

 ...ده نگ خیال

 سه ربرزی کلهور ...ده نگ

 

 دەنگە ێئ ڕومڵ خەزانە،

 هه ر چی دلە لێرە تەنگە

 رەنگ سدای قومری رە نگە

 دەردێ لە باوان کەفتێە

 



 

 

 

 ی دەنگەتاکەێ بسوزێ لە 

 دڵ دامەسە جەورو جەنگە

 نیە لەێ شارە لە ی رەنگە

 بنوڕ چۊ مانگ داکەفتێە

 لەو ئاسامن بەختێە

 

 تیەێدە خێاڵێڵ بێ خەوەر

 ڕوژم وشە وان چودن وەسەر

 واران بۊە تەڕ چەوی چێو

 بڵبل وە سایە ی خەفتیە

 دەردێ وە باوان کەفتێە

 

 چۊ زڵزڵەێ ئەرگە دەنگی

 واران هه ر جەرگە دە نگی

 زانم ک دۊری سەختێە

 دەردێ وە باوان کەفتێە



 
 

 

 

 دەنگد هاتو لە دۊرەو زۊ خوسەم چی

 

 تەو ژان لە دڵ و لە ناو جەسەم چێ

 

 هه ر نارم وە مەوال وەتم دی ناود

 

 پەشیامن بۊم لە هۊرم دی قەسەم چێ

 

 هەناسەکەم

 دڵم پڕ سۆز له یادی تۆیە

 نییه خەوم 

 زۆر پەشێوم 

 لە بەر دارەکانی خەیاڵت

 ات و مەلووملم 

 سەفەری تۆ 



 

 

 

 داخی نادیاره 

 قەسەم به چاوەکانت

 لە گەڵ هیچ کەسێکا نەبووم

 تەنیا گوڵی سەوزی خەیاڵم

 هەر خۆتی

 ی... زانمەریەم 

 ی... داوانمه ریه م

 یرس... گمه ریه م

 چه وه ری ...مه ریه م

 

 

 چۊزەی چەوەیل مەریەم

 پەڵپ خەوەیل مەریەم

 

 مەریەم ناوێ نازارە

 سوارکارە خانزایەی



 
 

 

 

 شەونم ها لە داوانێ

 هۊرێ ها الی باوانێ

 

 شێوەی لە جنس ماسی

 قوڵپ دەی دڵێ لە خاسی

 

 مەریەم ڕووژنای ماڵە

 بان لێــــوێ یەی خاڵە

 

 مەریەم وێنەی پەڕاوە

 هەر شەو حاڵێ خراوە

 

 لە خڕخاڵ دەسێ پڕە

 زنجێ خوەشە و کەمێ چاڵ

 



 

 

 

 گیانم کەفتێیەسە دەسێ

 دەس چەوەیل مەســێ

 

 ناف دارە زوڵفێتە

 وێنەی وەهارە زوڵفێ

 

 فره نازارە زوڵفێ

 چامن شەواره زوڵفێ

 

 ها لەی ژێر دەوارە

 زوڵفێ ڕەشە شەوارە

 

 مەشکە ژەنێ خوەشێیە

 یەی گوپ لە دوو بەشێیە

 

 مەریەم وێنەی وارانە



 
 

 

 نازارەگەی جارانە

 

 مەریەم چۊ گوڵ درەوشێ

 نقرە ها بان کەوشێ

 

 چۊ ڕۊن دان هیزە

 عەزیزەبوو هەۊراتێ 

 

 مەریەم لە خەو مانگ دییە

 ڕچە چۊ ماس مییە

 

 چۊزەی وەهارە مەریەم

 قەرارە مەریەمچ بێ

 

 پا وە پەتی

 زوڵف وە ال



 

 

 

 هاتە سەر خیاوان

 تا ک دووارە لە خەمێ

 ڕۊ بنەمە بیاوان

 

 وای خودا

 سەوز نیەکەێ

 دەروەچەگان شەوم

 کوت کوتە، کوت کوت کۊزەیل خەوم

 

 دەرد دڵم

 شەوەلوو دەرد لووای

 دەرد دڵم دەرد خەم و خوزیەوە

 

 های خودا

 هامە تەو و گەرمەشین

 هامە خوماری



 
 

 

 چەوەیل پڕ لە قین

 

 ...ئامووزا

 ...گیان منی

 

 ئامووزا تا کەی چەوئنتزاری

 تا کەی بنـیشم وە بێقەراری

 

 ئامووزا بەورەو دەردم دەوا که

 دەر دڵ خـــوەد وە رۊم وا که

 

 ــشمئامووزا تا کەی جــەورد بکیــ

 تا کەی له مودەد هەر ڕووژ بنیشم

 

 له لێم قین مەکه مەچوو ئامووزا

 له ڕووژ مردن ئەڕام شیـــن مەکه



 

 

 

 

 خــودا بسێنێ حــەقم له دایــەد

 ئامووزای منی کی نیشته سایەد

 

 ئامــووزا ناود هـــەر باوامنه

 قەرارم نیەگرێ کەی تاوامنه

 

 ئامووزا مـــــردم بەو وه ســـەرینم

 بوو وە دەرد و بکە تو شینمخوەد 

 

 یــه تانــەی کیــه هـــا بان شانم

 ناوێ ئامووزاس دەردێ وه گیانم

 

 

 پووپەکەو دایه له باڵ گیانەگەم

 هۊر تو تانەی وه بان شانەگەم



 
 

 

 

 تا وه سوو خاسەو نیەود زام دڵم

 لەت لەته کۊزەی خەوم باوانەگەم

 

 ، چۊ دار بەیەگوڵونی وە سەر

 ودا یە خوەیەخ وینەی بەرەفتاو،

 

 میوان بوود لە ناو خەیامل ،شەو هه ر

 یەقەیە ئە و هۊراتی تیدن لە

 

 [ســـەوزە]

 ســـــەوزە جــارێ تر بـــەوە ناو خـــــەوم

 تا پاو پێــــــاڵگەد بــنەمـــە ناو چـــەوم

 

 ســــەوزە هـــاتە دەر سەوزەی خەرامان

 دڵـــم کەفــتە دام خــــودا ســـەد ئامان



 

 

 

 

 ەوزەی بااڵبــــــەرز قسە وە ناز کەرس

 لە دڵ واز کەر ەمخــ هاتە ناو خـــەوم،

 

 سەوزە خەیـــاڵێ کۊەی ســـــەرکەشە

 دایــــەم لـــە وەســـڵێ دڵــــم بێبەشە

 

 سەوزەی سەوز لە وەر چەو وێنەی ئەنار

 بااڵی وێــــنەی نــــەی چــــۊ بەرزەچنار

 

 وە مـــــێوانمســــەوزە جــــارێ تر بـــوو 

 تا گەر ســــەوز بکـەن گوڵەیل لە گیانم

 

 خوەزیەو وە هەر کە ســــەوزە ها شانێ

 چامن وای وەهار وەر کــــــــەیدە گیانێ

 



 
 

 

 داســــەم وە تااڵن دەم چــــۊ گـــــــوڵد

 م بـــووم وە نەزر خـــــاڵ الی مــــــــلد

 

 هــــەر کەسێ ســــەوزە ها لە ناو ماڵێ

 ـــــودا خــــوەی گرتێیە لە ژێــــر باڵێخـ

 

 ســـەوزە نازارە جـــــوور دار ڕێــــــژاو

 دەمــــێ گوڵــباخی گـــــوونای پڕ لە ئاو

 

 سەوزە گیان خوەد لە ماڵ بەوە دەیشت

 شــــار خەیـاڵم بـــــکە وە بەهــــــەیشت

 

 هەر شەو له خەو هامه پەید

 زەرده بەید مەسم له بوو

 له خەو هۊر توونە واران

 ئۊشن ک گیانم ها قەید



 

 

 

□□□ 

 شەوەکی هات و چەویلد مەسم کرد

 لە عشق خوەی دووارە پابەســـــــم کرد

 سباڵ خەێری م دامە ئەو چەویلە

 دۊر لە کۆل کەسم کرد نەزانستم ک

 

 فه رهات خێیــاڵەیل منیــ ـدن° ت

 و ناو شار دمل هی کو که نیدن

 

 دل مپەڵپ چه ود کیدن  قه ت فه

 ژەنیدن چامن قاڵەمەڕە هی نه ی

 

 ...باوگم واران

 ...داڵگم خوەر

 

 ...باوگم تیەنی



 
 

 

 ...داڵگم گەنم

 ...باوگم دی نییە

 

 

 [باوگه]

 ، سەر بنەمە بان شانددڵم تواێ شه واره

 قەسەم بخوەم دوارە، له ی شاره هی و گیاند

 

 باوگە له الی م چیده ئاگر و ماڵامن که فت

 خامناند شی وە شوونخوەزیەو سەرێگ بکی

 

 خوەزیا وە ناز دۊەتێگ، باوان خەریداریه

 و هوورەگاندخوەزیام وە ئە شه واره خوه ش بیم 

 

 یه ی شه و هساره گه که فت لە ئاسامن مئرد

 خوەشاڵ وە ئەو هسارە ک ها لە ئاسامند



 

 

 

 

 ڕووژێ هزار جاره، دڵم هەواد کەێدن

 کەفم له هۊر خوەد و شیرینی زواند

 

 ەوەیلم هەر شه و لە دۊری تووارانییە چ

 یەک یەک نازارەگاند واران بیوه چەویل

 

 

 له ت له ت

 ته مام گیانم

 خیال ته رفه تێۊن

 خه م ها سوقانم

 

 بێاڵ مبڕم

 وە تێۊن

 ناود نیه زانم



 
 

 

 

 

 چەویلم تا سوو ها وه ئەرسەوە

 

 چۊ ئەلوەن خۊنە لە ناو قەرسەوە

 

 ئڕمێسم واری چۊ جو مولیان

 

 لە ماڵ و لە گیان دڵ نامە لە خوەم

 

 

 چەود پاییز و زمسانە ئەڕای م

 هەناسد خوەی لواێ گیانە ئەڕای م

 

 وەپیم ئۊشی هەرچێ دێرم بوودە نەزرد

 سانە ئەڕای م خودا هاوار دڵد



 

 

 

 

 [پە ری]

 لە وێنە ی باخ پر بەری لە گشتی یارە گان سەری،

 ، بەو درمانم بکە پریت شمشاڵی ت گوهرێ

 

 پڕچین شەو بسا دەسد د،ە چە و مەسواران واڕی ل

 ت مانگ چواردە پیکری ناوی بیوەگشتی کەسد،

 «بەەو درمانم بکە پری» 

 

 چەنی شیڕینه زواند وەهاڕ رەو کردیه لە گیاند، 

 تەالی بی خە وشی و زەری ده نگم دی نیشنه فی په ری،

 «بەو درمانم بکە پری» 

 

 ڵە ئەی دونیا وە زنجێڕی ئاگڕ و گێان دل دیڕی،

 ایوشن له آسامن سه ری ،وە ڕو پیڕیجوانی چی 

 «بە و دڕمانم بکە پڕی»



 
 

 

 

 دی پا باڕە و لەی قیندە ،ت وو زولف چین چیندە

 ئڕای دوس دیدە هڕ دەری چەوم وە متەی دێندە،

 «بە و درمانم بکە پری»

 

 

 

 هەنای مانگ دۊنی وه ئاسامنەو

 شەکەتی شەوار نەیده سەر شانەو

 

 هەنای له سووز و کزەی دڵ خوەنی

 ژەنی° مەشکەی خێیالد وه بی م

 

 یه بزان یەکێ هەر ها له هۊرد

 هەر ها له هۊر باالگەی دۊرد

 



 

 

 

 مـــــــاس مییە ێدەمن ــــانی،ڕچە تەمـــــام گی

 بێ بەش کردیە واڵت لە ئەو چەوەیل سیە

 

 چۊ رۊن دان هیـــــزە، پرشەی نۊر هســـــارە

 ـێو یـــــارەرەنگ لـــــ ەلــــــ خۊن تەمــــــام ئێڵم،

 

 ،کەپو 

 وێنەی کەپو هە ژانم

 دامڵکێایە گیانم

 ەدوار  واگەی زەالن،

 نیشتەو مەغز سقانم

 شاهدن جامەکەگان،

 خەم تەک دایە وە شانم

 وەپیم ئۊشن تو مانگی

 بەاڵم سوزیایە گیانم

 وە شادەتی جامەکەیل



 
 

 

 بێدەنگ و بێ زوانم

 ەتوریەم وە پیم وەتی،

 من وە خڕ چەوەیلد

 قسیەی شیرێنەهەر ئەو 

 الوار بۊسە بانم

 هەر شەو لە زام دۊری

 پۊترکە بۊ سقانم

 وەتی ئەی مانگ، هه ژانم

 بومە خڕ چەوەیل ت

 هه خانم چه ویل ت

 

 

 

 .[گالرە..]

 سەردە هەرچێ شەوارە تەرکم نەکەی گالرە

 ەربێقەرا دڵم هه لە ناو ئی شار چووڵە



 

 

 

 

 تامازرو گوپێ لە شوور شەراو لێود

 تو تیەڵە چۊ ژار مارەژیانەگەم وەبێ 

 

 یەی جارێرت بەوە ئێرە لە ژیر ئی وارانە

 باوەش ئەڕام وا بکە خوڵکەم بکە دووارە

 

 بۊشیدە مانگ کەڵهوڕ جاگەی خوەدە خێیاڵم

 دەردد وە ماڵ و مینگم ڕووژێ هزار جارە

 

 نەتووریە وە خێیاڵم نچوو هەرگێز وەبێ مە

 تەک بەی وە شانم مئشەو لە تێژی ئی شەوارە

 

 نای توای بچیدن پا ڕەو نیەکەێ لە شووندهە

 ئۊشێ وە مە نیەزانی گیانم گشتێ هه ژارە

 



 
 

 

 

 گوڵ باخی خەیاڵم

 

 لە وێنەد نییە هەرگز

 

 یێ ڕووژ بناتام خوەزیەو،

 

 سەرم لە بان سینەد

 

 بەو تا دووارە نەکەم

 

 وڕینەد ،شەو و ڕووژم 

 

 [شێعرێگ ئەڕا دۊەتەیل کوبانی]

 ئەڕای دۊەتەیل کوبانی

 ای زەخمەیل پنهانیئەڕ 



 

 

 

 ئەڕای داخ دڵ کوردەیل

 قوربانی، ئەڕای مناڵ

 

 هەنای بارۊت دڵتەنگی

 کەفێدە ماڵ کوبانی

 دڵم دەلیای له ئاگر بۊ

 خودا خوەد بێرتەک زانی

 

 تو لەو سەنگەرە چامن داری

 خەمەیل تێدن وە مێوانی

 تو دۊەت بیستۊنیدن

 وه پید ئۊشم لە کوبانی

 

 وێنەی پەردیوەری لەوره

 سیروان تووفانی دڵد

 ئەڕای چەوەیل پڕ ژاند



 
 

 

 دڵم هەر دەم وە مزگانی

 

 تو وەو شیرین و شەودیزە

 تو وەو دەردەیل پنهانی

 تو هامە پەژارەی منیش

 ، کوبانیتو ئەی سەردار

 

 [قوروان]

 قوروان ئەو چەویلە

 ئەو زوڵف و خاڵ لەیلە

 دڵم لە ڕووژ ئەزەڵ

 کەفتێیە لەو چاە وەیلە

 

 قوروان ئەو شەمامە

 ئەو نەوگوڵ نەمامە

 مێهرێ پاوەن وە پامە



 

 

 

 ناو خەیاڵێ هه جامە

 

 قەورم لە الی کەنینە

 زانم فرە هەنینە

 سوار ئەسپ قینە

 ئەڕای دڵم ئەمینە

 

 چۊ دار تەڕ وسایە

 بەنێ وە پایەیەی مچ

 هه جایە کواڵی دڵم

 وه سای خوەری وسایه

 

 من شێت زنج چاڵم

 باڵم شکیایە لیره 

 سەوری نەمەن خەیاڵم

 کەسێ نیەۊنێ وە حاڵم



 
 

 

 

 هەنای ئەڕام خەنێدن

 قەورم لە الی کەنیدن

 هەر خوەی وە تەنیا تێدو

 مەشکەی دڵم ژەنێدن

 

 هەنای تێدن وە باوان

 کونە پڕ کەێد لە ئاوان

 پاێ نەم وە سەر چاوان

 سەر سەراوان نازار

 

 نەێرم ئۊشم قەرار

 خەیر و بەیرمنەۊشی بێ

 لێوەی چەویل مانگم

 دەیرمسەنعان و شێخ 

 



 

 

 

 چەوێ لە دین دەرم کرد

 وە سەرم کردزۊزۊ دەس 

 وێنەی کەوتر زەخمی

 لە لۊ دڵێ پڕم کرد

 

 چەوم گەردێ لە شوونێ

 نیەگرم لە لێ هه ئوونێ

 ئۊشم خوەزیەو هەمیشە

 دڵم بوودن زەبوونێ

 

 لە ئێ 

 °ڕووژەیلەم

 هەر خەو

 دۊنم و خاپۊرییم و ت

 لە الی

 کۊەی بێستۊن



 
 

 

 رهادلە جی فه

 ڵقرچیهه

 دڵم دوارە

 دەسپێچگ گرێ

 واران لە ئاسامن

 چڕێ

 باوشد دۊرانیدە و° ت

 ردانیدە ویل هەڵگهمه° لە م

 چۊ°م

 مکتێ بێیه

 °ختێ کوه

 یڕێیایە دڵدنه

 

 چوه یانی... پیر 

 وەختی دڵد جوانه

 



 

 

 

 پیری هەنای تێیەد

 ک دڵد له دڵداری و عشق

 چووڵ بوود

 

□□□ 

 

 [پیری]

 هات و پیریمەو پیری چۊ زمسان

 ئازای سوقانم گشتی نیشته ژان

 

 قومل نیشته ژان لرزه کفته پا

 ناو جا تەوانم بڕیا کەفتم له

 

 له بین چی یەی هەو جووش و خرووشم

 پووشم دی کەی چۊ جاران ڕەنگ وەڕەنگ

 



 
 

 

 دەم چەوم چین کفتیسه گیان

 خودا تامازرو شش دانگ خەوم

 

 بۊوە تار ەومچ زوانم کوله، 

 ارله لیم بۊوە ژار م زنیانی

 

 پیری یەی ژان فره خراوه

 مالکین سازین وه ڕۊ ئاوه

 

 پیری دەوران نا تەوانییه

 هەر جوانییه وەرز زمسان

 

 وەفر داالهوو نیشته شامنەو

 خەم و خوسەگان ها له گیامنەو

 

 تا سوو خەو نیەکەم لە وەر پا ژان



 

 

 

 کی تۊوەنم بخوەم کەره و ڕۊن دان

 

 قامتم خەم بۊ گیانم بۊە بەور

 ەیرم له تەنگی قەوردی ترسێ ن

 

 پیری یەی دەرد و ڕیش بەدیگه

 له هەی ڕەد کێ کااڵی ناڕەوای

 

 تفەڕۊ پیری چشت بەدێگه

 کااڵی ناڕەوای له هەی ڕەدێگه

 

 

 

 یانی چوه ...پیر

 وەختی دڵد جوانه

 



 
 

 

 پیری هەنای تێیەد

 ک دڵد له دڵداری و عشق

 چووڵ بوود

 

 

 [دەلیا]

 هەنای گێژە وا

 هۊر چەوەیلد

 یاڕشانە دەل

 مانگ لە ئاسامن

 نیشتێیە تەنیا

 دەنگێ ڕەو کردو

 وا بردەی هەوا

 هەسارەی خەمەیل

 وسایه وه پا

 هانای گێژه وا



 

 

 

 خەیاڵ خوەشی

 ڕشانه دەلیا

 

 

 

 تۆ گوڵی

 بەاڵم

 چاوئێشه

 لەگەڵتا ناتوانم

 تاڵ و شیرینی

 

 بەاڵم زۆر پەشێوم

 نەتبینم

 

 چاوم پڕ بێ

 له ژان و فرمێسک



 
 

 

 بۆ تۆ

 تۆ گوڵی

 بەاڵم

 ڵێ کهگو 

 وەفاێ نەبوو

 گوڵێ که

 جەفای بوو هەر بۆ دڵم

 

 

 تو ئەوینی منی

 حەز ناکەم کەس

 لە دووای تو

 پێم بڵێ

 خۆشم دەوێیت

 

 دەنگی تو



 

 

 

 چاوەکانی منە

 چاوەڕوانی تو دەکەم

 

 فرمێسکی من 

 ئاوی زواڵڵی بێقەرارییە 

 لە دۆری تو 

 بۆ دڵ مێوانە خەم 

 گەورەترن 

 ناوی بەرز تۆ ئەوین منە...

 

 

 

 سوورمە کیشامە

 لە چەوم

 جارێ ترەک بەوە خەوم

 وە کەوسوار



 
 

 

 ئەڕای ت خوو پڕ

 لە ئەزرەت و خوەزیەوم

 هۊر ت لە ڕووژ ئەزەڵ

 خودا نایە لە وەرقەوم

 

 

 مەچوو نۊر چەوەیلم هەر تو دێرم

 له ناو زندان ئێ دونیا ئەسیرم

 

 خوەزیەو وەختێ ک خوەم بۊشم بڕەسی

 نه خەروارێ له خاک بووده حەریرم

 هەنای تیەید

 

 .هەنای تیەید..

 دو دۊمنهید و له دۊرهنای تیههه

 



 

 

 

 ێدەیس وا بهژارهم و پهرچێ خههه

 ی دڵدوریش كۊچه كۊچهبوومه ده

 ودبووم وە کشکچی چه

 

 ێكهئۊشم نه

 یڵكهیەی جارتر بچید و الوە نه

 وێیەی سۊك چه

 ینەكهوه و و تاوه ئێ دڵ پڕ له ته

 

 و خاترم له خەیاڵهه 

 سو فرهگ نایدهفكر ئیه

 مسهڵچۊچانێیهئێ فكره هه

 دی بچید و بۊشی

 سرچێ كهد ههتوامهدی نیه

 

 



 
 

 

 ...میلکان

 ...میلکان

 ...میلکان

 ...میلکان مه

 ...قه ڵب تۆ

 ...هه ناسد

 

 

 بێ بنە لەی شار دەلیای مە قەڵب تۆنە، میلکان 

 ئی قەڵبە میلکان منە ساحڵ وە ساحڵ هامتە،

 

 لەو ڕووژە ک خوەم ناسیمە

 شێعر و ئەوین من ت بۊد

 

 هەر وە خودا هن تونە ئی گیان پڕ لە ژارمە،

 



 

 

 

 چامن لە بووسان خودا هەڵدامە یەی چەڕداخ کەو

 

 میوەی دڵم کلگ چنە ت بەو وە دەس خوەد بچن،

 

 زەردە سێریە ێوارەئ تاگر خوەرەوا هەر بنیش،

 

 ن هنەمەکە چام ەخوت دڵ مارە تەنگ لەی دۊریە،

 

 بزان ئەی مێهرەبان ەمائ نیەگرم، ەمخو  هەڵە نیەکەم،

 

 یا گەر هە شنە ەپاقاز  واڵت لە الی ئی مانگدە،

 

 قاِڵی دڵم گیریاس پڕ له سەردی شەوارم  

 

 وێنەی ئەورر وەهاری ئەێ دڵ بیلەم بووارم

 



 
 

 

 یەێ زمسان گیرسم له شوون پاد وه بێ دەنگ

 

 مئشەو توام تاوان هەرچی شەوه درارم

 

 تا کەی نەیِن و دۊری سزیامه له سەبووری

 

 یەێ جار تر بجمیه له باخ پڕ له خارم

 

 ئرمس ئئ چەویله سەد ئاسامن حەریفه

 

 وەی نم منە قەسەم بوود دی نیەگرێ قەرارم

 

 [ئەگر بچیدن] 

 ەیڕوو ئەگەر بچیدن زانم مرم له شوونده

 هەر شەو دڕم له شووند° ت° تەنیایی° ـەۊشـ

 



 

 

 

 ـەوەیلدچ° بۊنم خــوماری مۊشهبیال هە

 ــــر گرم له شووندبچید و دی بتووری ئاگ

 

 ـماڵـتیەڵه ژیانم، هەنای نیەتیەی وە م° بی ت

 ی وە مەوال مردن چڕم له شوونـدبچــ ئەگەر

 

 ـڕوو بچی لە ئێرە واران وارێ له دیدەمهەی

 ـه چەو سڕم له شووند؟نیەۊنیدنەم پەشێوم ه

 

 ژانم بێستۊن ههی له وای مەجنوونم یەی یاخـ

 ۊەی پەڕاو و شاهوو گشتێ بڕم له شووندکـ

 

 دن زانم مرم له شوندبچی اگر ار،ناز 

 زڕم له شووند یەی شەو وینەی زەنگی دواره 

 

 



 
 

 

 شێعرێ وەمته له جنس چەود

 له جنس چەو تامازروو خەود

 

 ئەگەر بایدنەو جۊر جوو موولیان

 کەفمه رێیا، تیەمه تەڵەود

 

 [متپو]

 منە قەڵبسدای زەرەبان 

 تەکنەوازی کەێد دەرد

 پەریشانم

 بخوەنەم

 با تام شۇور

 م

 شیرین بکە

 لە بۊن خوەد

 



 

 

 

 ...چەوەیلد

 ...چه وه یلد

 ...منهچوه 

 

 مانگ و خوەر ئاسامن، بوونە فەدای چەوەیلد

 چەوەیلد هەسارەگان داچووڕیەن هەر شەو لە پای

 

 وەختی خودا دروس کرد ئەو چەوەیل کەژاڵە

 تەماشای چەوەیلد ەل ە مەس بۊ،خوەی هەم دووار 

 

 شەو لە ئەی هەنازه ەره تامانگ هەاڵێ دووارە،

 لە ساێ چەوەیلد ەمشەوئ بیلەم بنیشم ئەی گوڵ،

 

 تا ڕووژێگ م بوودەم، چەوم ها رێ چەوەیلد 

 خودا نەکەی م بۊنم ڕووژێگ جەفای چەوەیلد

 



 
 

 

 خوەد بەو بڕەس وە دادم لەی قەورسان سەردە

 کەم نیە لەوای چەوەیلدلەی شارە هەرچی مەی 

 

 لەی ماڵ پڕ لە زۊخە ،چەو گل دەم و ت نیەۊنم

 ، هەر شەو هەاڵێ چەوەیلدتا کەی خودا بکەم دی

 

 گوپێ لە ئاو زەمزەم خسیدە رۊ زوانم

 ئەمشەو توام کە دەریا بارم ئەڕای چەوەیلد

 

 

 [هۊڕ داڵگم]

 هێامن هه هۊر داڵگم ها بنچینەی سقانەگەم

 ێ ئاگر کەفێدە گیانەگەمهەنای ک دۊنم نەیرمە

 

 ڕۊ کەم وەرەو ئەورەیل بان چڕم لە نوو هەسارەگان

 تا وە سەحەر وڕینە کەم، بەن بۊە دی زوانەگەم



 

 

 

 

 دۊای چێین خوەر، دی مانگ قەرارێ نیەگرێ وەتم

 ئاسامنەگەم مانگ قوڵە قوڵەی ئرمێسمە، ئەی
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 مهتابی سوخته و داستانهای دیگر / میخوش ولی زاده /040001

 فقط بچه ها گریه نمیکنند و چند نمایشنامه ی دیگر / سارا اسماعیلی /040002

 بر بال های پرواز / غزل تاجبخش /040003

 چلچله ها بال زنان می رسند / غزل تاجبخش /040004

 پری چهره های مچاله / حبیب اهلل پیریاری /040005
 


