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 غەزەل

 



 



 01 /خامە و چامە 

 

 

 

 وان

 ڕا ئاسامنی وانەوری ڕەش باڵی کە کێشا ڕەش گهە

 تۆ بڵێی شارێ چلۆن بێ؟ یان چ بێ تاوانی وان

 بووم ئەو سنوورەی البچێ ئەو بەهەشتەی چاوەڕێ

 کەوتە ناخ و هەستی شێعرم، شۆڕشی الوانی وان

 خاک و ئاوی شاری بێگەرد، بوو بە گڕکان بوو بە تەم

 نی وانێی پیاواڕ کوندەبوو کردی بە النە، دەرک و 

 عەقرەب و مار هەر هەموویان هاتنە دەر لەو شارەدا

 بوو بە مۆڵگەی دەرد و تاسە، دوور لە چاو چاوانی وان

 بایەقووش خوێندی بە جارێ، بوو بە کاوالش بوو بە خەم

 باڵی لێدا ڕوح بەرەو وان، گەر دەبەن ناوانی وان



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 01

 کەوتە بن ئاوار بە تێکڕا، سەدهەزار ئاواتی دڵ

 وو بە ئەنفال، بوو بە داو داوانی وانبوومەلەرزە ب

 من پشووی کیمیا و هەڵەبجە، ئەوکی گرتم ئەی لەوێ

 الپەڕەی مێژوو بە خوێنە، ناوی ناو، ناوانی وان

 ڕۆژ کە دەنگێوێ هەناسەی بای ئەجەل دەگرێ ئەوان

 جەغز و دەسکرد و سنوورە، وان دەگەڵ، واوانی وان

 ابڕێخەم لە چوار ال د ێنەبین زانڕێتۆ بڵێی 

 ، بۆ هەرێم وانانی وانێشێعری ئازادی بنووس

 

3/3/5935 

 



 01 /خامە و چامە 

 

 

 نووکی خامە

 

 خودایە چۆن کوڵ و کۆی دڵ بە نووکی خامە داڕێژم

 لە وەسفی زاتی پاکیدا، قەڵەم کۆڵ و بە سەر گێژم

 ئەوتەواوی عەرز و ئاسامنی لە خۆشی نووری زاتی 

 هات لە ئەوسافی بڵێم چی پێی و وا بێژمهەموو پێک

 یە هێز و گوڕێ، چیدی لە خەفڵەتدا یەکەم فەردمنی

 ئەمن ڕێبوار و میوانێ، بدەی دەستێ لە ڕێی لێژم

 دەبیری سەبر و هیوا تۆی، ئەتۆ شافیع بکەی ڕەحمێ

 مەقامی )لی مع اللە( خۆ محەممەد حەزرەتێ ئێژم

 وپێی بەسرتاو هەروەکلە دەرگا و بارەگای تۆ دەس

 ۆ بدەی چێژمئەسیرێکی گونەهبار و لە ڕەحمەت ت



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 11

 ئەوەند خۆشحاڵ و سەرخۆشم کە ئەو ڕۆژە بپاڕێتۆ

 هەموو مەخلووق بدەی تینێ، بکەی دەرمان و ساڕێژم

 بە قوربی قابە قەوسەینی دەسم گیر کەم هەتا ئەوکات

 وەبەر ئااڵی کەوم ئەودەم بکەم چارە لە ڕاوێژم

 ئەوەند خاوەن گوناهم من لە شەرما وەک هەتیوێک خۆ

 ۆڵێ بەس، لە چاو ئەرسینێ هەڵڕێژملە قوژبن خاکە چ

 14/4/5944میراوا 



 10 /خامە و چامە 

 

 

 چاوکەژاڵی

 

 بالوێنم دەوێ.... چەندە دەرفکرم نەوای دڵ

 ویشکەسۆمە بادەیەکی سارد و خاوێنم دەوێ

 بۆ مەرامی ئەو دڵە هەردەم دەناڵێ و شێتەکەم

 جووتە چاوی پڕ لە سیحری چاو نەترسێنم دەوێ

 بەهرەیەباغچەکەی هیوای خەیاڵی خاوەکەم بێ

 داری بریا با نەمێنێ داری بەرهێنم دەوێ

 چەند تکا فرمێسکی هەڵبەستم لە سەر سەفحەی زەوی

 من لە گریان خۆ دەبێرم کوانێ ئەرسینم دەوێ

 بایەکەی پاییزی حەرسەت گێژەڵووکەی دام گەلێ

 منە و ڕێژنەی بەهاری شادی بارێنم دەوێنم



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 11

 هەر یەکەم ڕۆژی ژیانم ماتەمین بوو تا ئەالن

 فێنکە فێنکی بای شەماڵی بسکەڕاژێنم دەوێ

 تا بە کەی دوور بین لە یەکرت تۆ لەوێ من لێرەوە

 بۆ ژیانی هۆزی ساوام چاوی دووربینم دەوێ

 کوا فریشتەی خۆشەویستی بووکی ئازادی بڵێ

 کێش و بەستەبێژی لەفزی شیرینم دەوێچۆپی

 بوومە هاوڕێی بەژن و بااڵ و چاو لە ڕێی داخوازەکەم

 ەژاڵێ کوڵمەئاڵێ وێنە الوێنم دەوێچاوک

 

 میراوای بۆکان 15/4/45



 11 /خامە و چامە 

 

 

 ئەگەرچی

 

 ئەگەرچی دیلی کیژێکم بە دیلیش دڵ دەخورپێنێ

 ئەوین و خۆشەویستی ئەو غەمانی من دەڕاوێنێ

 بە پشکۆی ئارەزوو و لێو و کەمەند و زولفی فەوتانم

 کە بەمیانم دەخنکێنێت و بەویانم دەسووتێنێ

 مدیلی بەهاری وەسڵی شێوانخەزانی هیجرەتی مە

 سەموومی ئاهی ناکامیم چرۆی هەستم دەپروێنێ

 لە ئاسامنی وجوودیدا دوو ئەستێرەی گەش و ڕووناک

 بە سیلەی چاوی مەخمووری دڵی کەیلم دەالوێنێ

 حەسوودان کوێر ئەبن گەر بچمە ژێر تاقی برۆ و برژانگ

 وەکوو مانگی شەوی چواردە لە ئاسامنا کە دەنوێنێ



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 12

 ا یار نەما پەیامن، چ خۆشە وەسڵی دوای تۆرانکە تۆر 

 بڵێسەی ئاگری عیشقی، وجوودی من دەسووتێنێ

 هەتا هێزم لە گیانا بێ هوزارئاسا بە کوڵ دەگریم

 بڵێی بێ و تین و شێعری من سیلەی ڕوحمی نەبزوێنێ

 

 سەرپێڵی زەهاو 5941ڕەشەمەی 



 12 /خامە و چامە 

 

 

 هۆزی ساوا

 

 بیروڕای تۆم دێتەوە بیر وەک مزێ دەتوێمەوە

 بۆ بەهاری عومری الچوو وەک مەلێ دەخولێمەوە

 من لە پێناو گیانی تۆدا تۆش جەفاکار و بەقین

 سەد کەڕەت دەمرم، دەژیم و بۆ چەلێ دەدرێمەوە

 سەیری ڕاوێژی رسوشت کە چەند بەفێڵە و ساحیرە

 خۆشەویستی الدەبات و وەک مژێ دەبڕێمەوە

 بڕشتی و باوەڕیباوەشی ناسۆری ژین و بێ

 و بۆت دێتە مەیدان بۆ گەلێ دەتلێمەوەوەک عەدو 

 پڕ دەکەم بیر و سەرنجی خۆشەویستی ئەو گوڵە

 وەک تکەی ئەرسینی کیژی بۆ هەلێ دەڕژێمەوە



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 12

 زۆر پەرێشان دێتە بەرچاو خەڵکی ئەو دەورە بەاڵم

 من لە پێناو ئەم هەژارێ وەک لقێ دەشکێمەوە

 غەمیڕۆژ بە ڕۆژ پەندی ژیان و کەند و کۆسپ و بێ

 کڵۆڵ بێ لەحزەیە دەبڕێمەوە وو دارێهەروەک

 "یش پەشێوزانڕێوەک بەنی نێو شەم لە سووتم چەشنی "

 بۆ نەجاتی هۆزی ساوا، وەک گوڵێ دەڕوێمەوە

 

 میراوای بۆکان 5949



 11 /خامە و چامە 

 

 

 شووشە

 بە دڵ پڕ بوون و ئەرسین ڕۆیم و گریام

 شکا شووشەی ئەوینم گەرچی وریام

 لە بن پەرژین و برژانگ نەرم و هێدی

 پشکۆی گەشی سەر کوڵمە نریام وەسەر

 دەزانی چاو لە ڕوانین چۆن دەبینێ

 سەرنجت بێ مەڵێ کوا داری بریام

 لە جەهل و تاریکی بێزارم، ئەی شۆخ

 ئەوا گیرۆدەمە بەو دەردە دریام

 دڵی شاعیر وەها ناسک خەیاڵە

 لە کاتێک دوور لە خۆمم دێتە فریام

 

 55/9/5949ـ سەیداوا



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 11

 

 دڵی

 

 کەسی مەینەت لە سەر شانم گەلێکەوتوومە گۆشەی بێ

 شەوگار و ڕۆژ دێن و دەچن، نادا فەلەک چەرخێ خولێ

 عارییە، کاری منیش دەرد و خەمەکاری گەلێ بێ

 نەختێ لە وەختی پڕ خەمم الچێ و بڵێم ئۆخەی چەلێ

 بادەم سەری شووشەی شەوم بەشکوو دڵی من برسەوێ

 کەسی خۆم بم بە تەنیا بۆ هەلێمەیگێڕی گۆشەی بێ

 خەندەی دەمی غونچەم نەدی ژینم بە یەلدا تێپەڕی

 بۆ سەد خەزان هاتۆ لە سارای بەختی من، نەڕوا گوڵێ

 هەروەک گوڵستان دێ و دەچێ زەردە و خەزان دەگرێتە بەر

 گێژم دەگێڕم چاوی غەم من بۆ گوڵستان وەک مەلێ



 11 /خامە و چامە 

 

 کوا من دەڵێم وێنەی گەلێ داوا دەکەن دەستەگوڵێ

 پێش، ڕازیم بە تەنیا بۆ چڵێهەنگاو بە هەنگاو دەچمە 

 ناشارەزا ڕێم بوو هەڵە کەوتوومە نێو بەحری ئەوین

 بۆ کێ پەنا بەم خۆشەویست پێویستە بۆ من سەرپەلێ

 هوودەیەڕای بێ و تەگبیر ،ەی" ئەوا گیرۆدەزانڕێ"

 دەری ساحیب دڵێنابێ نەجاتم قەت مەگەر تەسکین

 

 سەرپێڵی زەهاو 5949گواڵنی 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 11

 

 نەوا

 

 ە دم دێتە دەرێ بۆ تۆ ڕەوایەتا سۆزە ل

 ئەو سۆزە کە سۆزی دڵە وا دەنگە نەوایە

 سا یادێ بکە تۆ لە هونەرمەندی ئەسیرت

 سەری دایەئەوکاتە سەنیری خەوەکەت بن

 سۆزی ئەمن و سۆزی بەیان تێکەڵی یەک بوون

 کێشە ئەوە هات بە سەبایەئەو بەرهەمە پێش

 ئەو هاودەم و هاوڕێی دڵی تەنگە پەری شێعرم

 ئاسکی سڵی دەشت و کەژ و کۆ بەرزی چیایە

 فکرە هونەرمەند نییەتی سەروەت و سامانتێ

 فکرە ڕەقیب بۆچی لەوی وایە جودایە؟بێ



 10 /خامە و چامە 

 

 پێویستە لە الت بێت و دڵی تۆ نەشکێنم

 ئەو هەستە هەوێنی ئەوینی تۆی کە لە الیە

 گەر دوورین لە یەک ڕۆژێ دەبێ شاد بینەوە خۆ

 دەنگ و نەوایە لە کتێبی دڵی تۆش ئەوینی

 5944سەرپێڵی زەهاو 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 11

 

 دڵی تەنگ

 

 نییە چارم ؟لە غەمخانەی دڵی تەنگم غەمیش الچێ

 بە شەو گیراوە مانگی ڕووت، بڵێی الچێ نییە چارم

 کرد ئێش و ئازارێلە سیخواری هەناسەی تۆ بەدیم

 بە ڕۆژی ڕووت هەور تارا، دەبا دەرچێ نییە چارم

 ران لە ڕووی ڕووتمگزنگ بارانی ڕۆژی ڕووت، تەمی تا

 فیدای چرپەی خەیاڵی تۆ، دڵ و گیان چێ نییە چارم

 لە ژێر چەتری برۆی تۆدا دەبینم دوا هەناسەی ژین

 لە بارەندازی عەشقی تۆ، تەمیش ناچێ نییە چارم

 نەیاران گەر دەکەن باسم لە سەر دڵ دایکوتا ڕیشە

 کە نێزەی خۆشەویستی تۆ بە دڵدا چێ نییە چارم



 11 /خامە و چامە 

 

 ڕیم ڕێگا بە یادت کات و ساتانمبە ڕێبەندان ب

 ڕنووی کوێستانی غەم شل بوو، ئەویش الچێ نییە چارم

 هەوێنی خۆشەویستی دڵ بە تاسەی ماچی تۆ دەتکێ

 لە بۆ ماچێکی ڕووی تۆ، دڵ لە ڕوو ناچێ نییە چارم

 بە ڕۆحی خۆشەویستیامن هەناسان تێک بچڕژێنین

 رمدا چێ نییە چائەگەر چوار بەندی لەش بۆ تۆ بە گڵ

 

 3/55/5999سەیداوای نۆبار 

 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 12

 

 وەسڵی گوڵ

 سکااڵی وەسڵی گوڵ ئەمڕۆ لە ئارادا هەرای گەرمە

 لە سەردەم عومری گوڵ سەوداسەری هەوری سەمەر دەرمە

 ئەوا ڕاسا لە وردی و کۆ گەوە و کۆساری ئاسۆی گەل

 لە دوور مەرگی هەرەس کردووی دڕوو ڕاوە کە سەروەرمە

 هەردی کەڕوو کردووکە دێ ڕاماڵێ هاواری هەڵو 

 لە ئەلکوو سام و وادە و هەل گەوەی گەرداڵی گادەرمە

 کڵی وەردی هەواری گەل دەهاڕێ دەس لە هەر الوە

 هەموو سامێ ئەدا ڕاماڵ و کرداری لە سەر سەرمە

 دڵ و داوی گڕی ڕووی ئەو هەاڵڵەی ڕوحی ڕامووسی

 مەلی دڵ هۆگری ساوا، کەساسی دادوەرە، هەرمە؟

 سەرسامە مەکۆکی گردی هەودای دڵ ئەگەر دەسکرد و

 هەوای هەردوو هەوارگەی گەل لە وااڵدا سەری گەرمە

 

 5991گواڵنی 



 12 /خامە و چامە 

 

 

 بەردەزەرد

 

 شەوارەی چاوی غەم ئێستا لە دوای ئەستێرەیەک گریا

 ڕەش، بە سەر گوڵ چێرەیەک گریاهەنیسکی پاییزی دڵ

 ترووسکەی سووری زێڕینی لەرەی گوارە سووری سەر کەل

 دڵ و دیدەی لە تاو سەرکردەیەک گریا دڵۆپی خوێن

 کە دیتی کوردی چوار پارچە چەنە و چۆکیان لە شین گێڕا

 چەم و هەڵدێر، زنە و کانی لە شیوەن تاڤگەیەک گریا

 پەڵەی هەوری نەزۆکی غەم کە پەنجەی نا بە ئەوکی ڕۆژ

 بەهاری ڕۆحی ژین سەد جار لە داخی شەختەیەک گریا

 ت کرد و دایچۆڕاندوپەغەم و تاسە دڵی شاخی لەت

 کە ئەو لێر شەق بوو گوڵ ژاکا، هوزاریش بەستەیەک گریا
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 لەشی ئەستەم پلیکان و بڵیندی فەڕشی بن پێامن

 چیا و دەشت ڕووی لە چۆڵی کرد بڵیندی سەد دەیەک گریا

 بە لەرزەی بەردەزەرد ئەمڕۆ کەژ و کۆ گشتی نوشتاوە

 5 هەڵۆی تیژباڵی میرقازی لە حەرسەت ماوەیەک گریا

 

 5990بەفرانباری 

                                                      
 ئاماژە بە لووتکەی تەرەغە سوارە بە سەر میرقازا 5



 11 /خامە و چامە 

 

 

 هەزار ساڵ

 

 

 بە تۆ جوانێ بەندەهەزار ساڵ دوور بی لێم من وام، دڵم 

 کەچی دڵ شێت و شەیدا بوو خەیاڵی بوو سەری دانێ

 برینی کۆن و پڕ ژانم لە مێژە و ناکرێ ساڕێژ

 نەدەکرا مەڵحەمێ بێنێ و لە سەر زەخمی منی دانێ؟

 ەمباشەپۆلی خۆشەویستی ئەو وەها گێژم دەدا و د

 وەکوو مەوجێ بە ئارامی بە لەنگەر دێتە مەیدانێ

 بەبێ ناز و پەرێشانی وەبەر چاو دێت و دەیزانم

 حەقی چەند ساڵ خەم و دەردی بدا ماچێ و بڵێ هانێ

 کە تیری نامرادی خۆی بە خورپە و لەرزە هەنگاوتی

 حەیف شای نێوگواڵن ژاکا، ئەگەر شا ئەو نەبێ شا نێ
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 ها سەوزە شەکاوەی دێشنەی یادی لە ڕوحمدا وە

 مژیومە کوڵم و خاڵ و لێو، بە دوو مەمکی لە نێو النێ

 کە تۆ ئەمڕۆ منت بینی لە دوای چەند ساڵ منیش هەر وا

 بەهەشتی بێ و خودا بیبا و بە ئارامی لەوێی دانێ

 بە جۆرێ ڕاکشا باڵی خەیاڵ و هۆش بە پێشوازی

 گەاڵی وەرزێکی ڕابردوو دڵیان هاویشتە جێی ژوانێ

 ێچکەی یادی ئەو هەردەم بەرامەی عەشقی پیرۆزەپر

 کە ڕۆژگار چەرخی وەرسووڕا دڵم ئێستاش دەکا ژانێ

 

 5999جۆزەردانی 



 11 /خامە و چامە 

 

 

 عەشق و بزە

 

 هەر دەمێ دڵ بۆت دەناڵێ چەشنی چاوەی النسار

 هەروەکوو زۆنگی بەهاران دێ بتۆقێ و بێتە خوار

 ئەو زنە و شێالوگە جوانە، وا ڕەگاژۆی لەش بووە

 بەستێنی وەفای تۆ، هەم لە باوەش گەرمی یار وام لە

 تەم لە لووتکەی کێو بڵیندان، بەو هەناسەی چۆم و چڕ

 بەرهەمی تۆڕی خەیاڵە، وەک نەبارێ بەفری پار

 وەرزی یادی تۆ دەسووڕێ، بیری عەشقی سەردەمی

 تازە کڕنۆشە لە بەژنت؟ چەپکە گوڵ دێن و وتار

 هەبووی هەر کە ڕۆژ و مانگ و جێژن، هاتە دنیا تۆ

 خۆشە جێی ژوان شەو بە تۆوە، کن قەراغ ئاودەنگی تار
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 عەشق و مەست و خۆشەویستی وەک گوڵی ئاونگ لە بن

 وەک من و شووشەی دڵی یار، دادەنیشین دوورە شار

 تۆ کە هێامی ئەو واڵتەی، کۆتری دوا ڕۆژی گەلی

 خۆزگە بای ناسازی جوانیت، نەیدەکردم کۆڵەوار

 ی مەمکەکان هاتە لەرەگۆی زەوی سینگت بە کارگ

 پەنجە گۆشنت چاوی شەرمن، چەشنی زستان و بەهار

 بەژنەکەی الوالوی ڕێکت، ناز دەڕێژێت و شنە

 درێژ کەم بۆ هەناربا بە گورجانە وەکۆی کەم، دەس

 بای هەناسەم هەرکە هات و بسکی الدا ماچی کەم

 قەرارتیشکی ڕووی وەک مانگی چواردە مانگ لە ئاسامن بێ

 عەشق و بزەی تۆ عەقڵی لێ ساندووم و هۆش پەنجەرەی

 چەتری هەوری کۆنی مێژوو کوا دەکا دەرمان و چار

 ماسی بەژنی نەرم و تورتت کەوتە نێو دەریای خەیاڵ

 ئەو کرشم و نازە تا کەی، خۆشەویستیش بوو بە کار؟

 

59/51/5999 

 



 20 /خامە و چامە 

 

 

 ەفرب

 

 ئاردەلۆکە باوێ سەرمان، تەن سپی بەفری چیا

 وشتە، کانی گەوهەر تووتیاالپەڕەی جوانی رس 

 پڕ هەناسەن لێوەکانت، چادری شەرم و بزە

 تامی وەرزی خۆشەویستی، وا لە دەست تۆ بێ ڕیا

 وا ڕەگاژۆی کردە نێولەش بەژن و بااڵ و لەفزی تۆ

 ەر دەڕوانێ تۆی تیاگچاو لە هەر الپاڵ و شیوێ 

 بسکی هەوری تاڵی شەوگار چۆتە ناخی ڕۆژی ڕوون

 مێژوو، یەک لە کن یەک تانیائەو بەسەرهاتە لە 

 گۆی زەوی بەژنت لە دڵام بۆتە ڕێچکەی عەشق و دڵ

 عاشقانی ئەو هەرێمە، خەت بە خەت بوونە جیا



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 21

 پاک و بێگەرد و سپی و سۆڵ وەک دڵی کورد ڕەنگی تۆ

 ڕەشانن ڕووسیادژبەرانی بەیرەقی گەل، دڵ

 ئارەقەی گۆنات بە تیشکی خۆری ڕووت ئاژن کرا

 ە کۆمار، ئەو کەسەی لە بنی ژیاهەروەکوو ئااڵ ل

 قەترە قەترەی چاوەکانت شەربەتی ژین و ژیان

 وەرزی ئەوساڵ گشت بەهارە، سەوزە هیوام وەک گیا

 هەست بە خۆشی هاتن تۆ زۆر دەکا« زانڕێ»گەرچی 

 فام بیا()پیوستە با موج شبت، زلف مشکین

 

5934 

 



 21 /خامە و چامە 

 

 

 زایەڵەی دەنگت

 

 ت فەقیر نابمچریکەت کەوشن ئەشکێنێ، بە ئەزموون

 کە قاسپەی کەو لە هەڵدێر دێ، بە دەنگی تۆوە پیر نابم

 ڕەنگی کە تۆ دابووت بە خاک و ئاووەفا و عەهدێک و یەک

 بە چاوی تۆ و چیا و زەنوێر، لە سوێی تۆیە کە ژیر نابم

 بڵیندی لووتکەکەی ئەوکت هەوێنی عەشق و چیرۆکە

 نابموەکوو ماسی لە بۆ دەریا، بە کۆت و بەند ئەسیر 

 ئەتۆ خۆری ئەتۆ مۆمی، گڕی سووری، هەناسێکی

 ئەتۆی ئاسۆی واڵتێکی، بە شوێنتا دێم و گیر نابم

 لە سەر پەلکی گەاڵی هەستت هەناسەی چۆن بژیمم دێ

 هونەرمەندێکی بۆ گەل بووی، بە وەسفی تۆ سەغیر نابم
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 ئەگەر دنیا لە ژێر حوکمم بە ڕۆژ و مانگەوە بایە

 سپارد، دەڵێم بۆیە ئەمیر نابمبە دەست بای وەعدەوەم دە

 ئەگەر چوار وەرزی ساڵ یەک بن ئەتۆ تیشکی بە تەنیایی

 بە هەست و سۆزی تۆ زیندووم، بزانە ویشکەبیر نابم

 شەکاوەی زایەڵەی دەنگت لە بن گوێم دێت و ناتبینم

 نەزیر نابملە بێشکەی خاکیشا زیندووی، بەبێ تۆ بێ

1/51/5993 

 



 22 /خامە و چامە 

 

 

 عەشقێکی تۆراو

 

 

 

 باشرت بزانم من بە بەختی ڕەش، ئەتۆ شەو نی؟ دەبوو

 لە نێو قامووسی دڵداری بە ئاواتی دنەی خەونی

 تەرەی، کۆترێکی بێ النەی، پەشۆکاوی شەوی عەشقی

 بە باز و کەو دەشوبهای تۆ، ئەگەر باز نی، کەچی کەو نی

 لە سەر چاو و لە سەر دڵ تۆ، دەنیشی و خەڵفی الوالوی

 تەلی ئیلمەی گوڵی تەونیبەتاڵی کردەوەت بەندی و 

 لە جێی ژوانی وشەی پێنووس بزەم ماچی نەماوە بۆت

 لە ژێر چەترێکی نامۆدا، دەگێڕم چاو مەگەر شەو نی؟
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 وەها ئەسپی ئەوینی خۆت لە ئامێزی ژیان زینە

 بەرەو بەرزی سکااڵتە، بەاڵم چبکەم گەوەی کەو نی

 نیگای پاییزی بێ شەرتیت ئەوا شەرتی شەوێنی دا

 ت و وشەی بەختت هەموو سووتا، ئەتۆ هەو نیشەو شەر 

 

55/5/5935 

 



 21 /خامە و چامە 

 

 

 پەروانە

 

 شک، چونکە من تۆم خۆش دەوێدڵ بە عەشقی تۆیە بێ

 نازە بەهارم، تۆ لە کوێ بی دێمە وێگەرچی بێ

 تۆ بە پێی یاسا و ڕێساکەی، خۆشەویستی دابنێ

 چاوخوماری چاوەکانت، بێ خەوە زۆربەی شەوێ

 وت، بوو بە هێام الی کەسانئەو بەڵێنەی تۆ کە دابو 

 وەختی خەوێپێشڕەوی جێژوانی عەشقی، وەخت و بێ

 سیلەکەی چاوی دڵی تۆ، بوو بە مەکتەب بۆ داڵن

 ڕوحی سەد پارەم دەبینێ، دڵنەواییم لێی دەوێ

 بوویتە ساقی لەو هەرێمە، من پیاڵەی دەستی تۆم

 تۆ کە پیاڵە هێز نەدەی وا، کوا بە کار دێم من لەوێ
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 ەی خۆشەویستی وەک دڕووی دڵ بوو کەچیلەو واڵت

 بووی بە پەروانەی چرایان دەردی تۆیان وێ کەوێ

 گومانهێندە بێگەردە ئەوینت، بوومە فەرهاد بێ

 پێی ئەتۆی شیرین لە کوێ بێ، سەر دەنێمە سەر ئەوێ

 دەرسی دڵداری لە فێرگەی چاونەترسی تۆی تەوار

 نەرم و هێدی دادوەر تۆی! وەختی بێژنگ و کەوێ

 بە دایم پەنجەکەی نەرمینی تۆ« زانڕێ»ماچ دەکا 

 داری مێژووی بەژنی تورتت، بۆتە قامووس، نانەوێ

 

10/51/39 

 



 21 /خامە و چامە 

 

 

 شکۆ

 

 ژیان وەرزێکی زێڕینە، خەباتی بێ شکۆ ناکرێ

 مرۆڤ هەرچەندە کارا بێ، خەیاڵی تان و پۆ ناکرێ

 ئەوا هەستێکی پیرۆزە، کە ڕۆڵەی بچتە ناو عالەم

 ییدا بڵیندی بێ هەڵۆ ناکرێلە زانکۆی پێشەوا

 بینوەکوو گابەردی زێی گەورە ڕکێفی پردەباز و 

 وەباڵیشتان وە ئەستۆ خەین، لەمەوالتر کە ڕۆ ناکرێ

 هەتا کەی تانەتان بگرین بە شێعری سەردەم و قافیە

 وایە نۆ ناکرێلە بەستێنێکی دڵداری غەزەل پێت

 ئەوانەی وا لە سەر مێزی سیدارەت دڵ دەلەرزێنن

 ن بە تۆ ناکرێشوازانە، خەیاڵی ک وردبین و ڕێخەڵ
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 بە سووڕەی )والعرص( سوێندم ئەوانەی پشت لە میللەت کەن

 هەسان و تیخی ئەو خەڵکە لە ملیانە، درۆ ناکرێ

 خەباتێکی درێژخایەن کراسی بەژنی مێژوویە

 بە ئاسۆی ڕۆژهەاڵت سەملا بە حەوت و هەشت و نۆ ناکرێ

 ەزۆی شێعر و چرۆی هەستتبە شەمزینی گ« زانڕێ»نەکەی 

 ئەگەر بشکێ چیای هەستت، محاڵە بۆت وەکۆ ناکرێ

 

5934 



 20 /خامە و چامە 

 

 

 ساڵو

 

 

 

 چەندە خۆشە گەر دەڵێم من، سەد سەالم ئەی کۆڕی دڵ

 ن، نەچتە گڵیڕاز و ڕەمزی خۆشەویستی دابچێن

 خەمینئەو دەمانەی ئەمن و ئێوە دادەنیشین بێ

 خۆشەویستی وا هەوێن دەین تا دەگاتە دوندی چڵ

 پێنج و دوو ڕۆژەی ژیانیش وەک بەهارە و عومری پیر

 با بە خۆشی بێت و بڕوا، دامبرکێ ئاوری کڵ

 ژیانەوەی بستووی ژیانی هەرچی مەخلووقە و زەوی

 ڵد ڵ و بیر و مەنتق دایبنێی ناچێتە گەر بە عەق
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 با هەمیشە یەک گرین و ئەمن و تۆمان هەر نەبێ

 سڵ گەر خواحافیزی هاتیش، هاتەکامنان نەبنە

 ـە بە دایم هۆگرێکە وەک مناڵ«زانڕێ»عەشقی 

 تە کوڵێهەر خواحافیزو لێ کەم، ئەو دڵەم زوو د

 34ی گەالوێژی 14



 21 /خامە و چامە 

 

 

 ژوان

 

 تیشکی ڕووی تۆ خۆری دەم کەل، شەهدی لێوت بەربەیان

 سەدهەزار تیری رسنجم هاتە ژوانی نێو بەیان

 دەردی دووری و تیری عەشقت، شادەماری گەزتووم

 ۆ تیری زامار؟ کامە ڕێگا؟ کێهەیان؟کوا دەوا ب

 خوێنی سووری دەوری کوڵمت بیر و زەینی هەڵزنیم

 باسی ئەنفال گۆڕی کۆمەڵ، ئاوی دەریا کامەیان؟

 ماڵی کوردی هەر هەمیشە پێشڕەوە بۆ دەرد و داخ

 سەربڕین فتوایە بۆ دین؟ سەربڕان زۆر بی حەیان

 ڕۆژ هەناوی بسکی ژینە و شەو خەالفەت بۆ مرۆڤ

 و خاکی نیشتامنیش بۆ پشوویە، جێگەیان ئاو
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 عەرسی ئینتەرنێتە دونیا، ڕەنجی ڕۆژگار کەم بووە

 ئاو و کانی گەر نەماون، خوێنە الفاو ڕێگەیان

 شاری سابڵغی کەوتە دەستی عەشقی دڵداری کەوا:

 ئەو ئەوینەی دارەبەن بوو بۆ فەریناز النەیان

 گەر لە کۆبانی و شەنگاڵ دڵ بدەیتە کیژی کورد

 شێرەژن قرمژنی گوللەی سەبتی مێژوون دانەیان

 با ئەوینی ئەمن و دڵدار پاک و بێگەرد بێتە ڕێ

 ئاوی دەریا و شینی ئاالن )بشنو از نی( سەد بەیان

 عەرسی ئێستا وەک قومارە و تۆپی پێ« زانڕێ»الوە 

 پشتی پێی لێدە لەمەوال، گوێ دە شمشاڵ و نەیان

 

51/4/5934 



 22 /خامە و چامە 

 

 

 چڕژان

 

 

 

 یز نەبینم تۆ، دڵی تەنگم خەمت بگرێدەبوو هەرگ

 برای مردووی ئەتۆ نابم، برای تۆ یاخوا هەر نەمرێ

 پشووی ڕۆژانی ڕوونم بووی، بەاڵم کردت بە هەور و تەم

 دڵم النکەی خەمی کۆنە بەشی من با بە تۆ بدرێ

 هەناسەی فێنکەبای قەندیل، دەماری ئاژنیم گەرچی

 تۆ ناکرێشقی نیشتامن خەمی عیشقم بە ەوەنەوشەی ع

 گزنگی ڕۆژی دڵداریم بڵێسەی ئاگر و خوێن بوو

 خەیاڵی خاوی مەینەت با بەشی من بێ، بە تۆ دەکرێ؟



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 22

 خوناوەی گەردنت لیزگەی بە ڕیزی چاوی لەیالیە

 لە چەتری هەوری ئاهی من، شەوی تاڵت لە پاڵ بخرێ

 «زانڕێ»ناسک و بێگەرد بە هێندی ناگرم منی دڵ

 ە دڵدا دێت و ڕادەبرێخەفەت بۆ ئاخرین دیدار، ل

 

54/4/5934 



 21 /خامە و چامە 

 

 

 هات یبەیان

 

 

 

 ڕا بەرەو هیوایەکەگ بەیانی هات، هەوێنێ

 داوی خەم سووتا و ساڕێژ کرا زام، بوو بە نەوایەک

 نەخۆشی جەستە و ڕوح و لەش و دڵ هەموو بە یەکا

 و ڕووناکی و پاکی گەیشتە پایەک پساگرێی خەم 

 ەیااڵخبە دەم زریان و زڕەی دڵتەنگی هەودای 

 ئەرسینی چاو و فێنکی ڕوومەت و بسکی بەر بایەک

 خاڵی لە تۆمەت لە خۆشەویستی ،لە ڕەشی خاڵی

 ال و بە الیەکو بە ،دڵ البای بەرەو کێوەڕەش ڕەش



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 21

 پلەی پیاوی ژیر هێندێ بەرچاوە و لە بەرچاوانە

 لە قەومی هەوا تەپڵ لێدانە، هەرکەس هەوایەک

 ی«زانڕێ»نەکەی پەرۆش بی مۆری وات زۆرە ئەتۆ 

 داوای دڵ نەکەی؟ ڕووت لێ وەرگێڕم، بڵێم بە نایەک

54/9/5934 



 21 /خامە و چامە 

 

 شەوت باش

 چۆن شەوم باش بێ بسکی ڕەشی خەم خرایە ماڵم

 چۆن شەوم باش بێ، پێدڕکی تاسەت شکاندی باڵم

 گڕ و هەناسەی بێگەرد و پاکیم بەرەو ئاسۆیە

 ئۆخژنی چۆن هات؟ تاسەی تۆ بکا بیداتە پاڵم

 زانانێ جەوهەر دەگرێ پشتی ڕێمۆری فەالکەت ب

 هەستێکی بوێر هەڵۆی بڵیندیم کوا وەکوو داڵم

 خەباتم ێگریام بۆ تیشکی پاکی هەناسەی عومر 

 ئێستاش قوتابی دەرکی پێشەوام، هەرچەندە کاڵم

 تاسەی لێوی تۆ و فرمێسکی شەرمت ناخی هەژاندم

 ڕەحمی ئەویش زاڵمە و زاڵمبڕشتی بڕیم بێ

 زانیش دەڵێڕێ« وا لێک دەکاهەرکەس دوو داڵن ئا»

 با خێر نەبینێ و ئارامیش نەگرێ، حاڵی بە حاڵم

54/9/5934 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 21

 

 تۆڕی خەم

 

 هەزاران تۆڕی خەم، لەوال تەنی دەورەی دیاری دڵ

 کەچی شینە هەواری ژین، دەرو دەشت و کەناری دڵ

 لە وەرزێکی وەک ئێستا، ئەویندارانی ڕۆژباشم

 یی غوباری دڵلە پێلووی دیدەکەم دەخشا، بە ئەسپا

 کە پێنووس وەرزەکەی سووڕا، مەرگ هۆی سەرفرازی بوو

 لە پاییزێکی ڕەنگ زەردا، دەڕوانێتە وتاری دڵ

 لە نێو هەورێکی لیخندا، دەبینم دوندی قەندیلیش

 هەوای هەستێکی سەرکەوتن، دەخاتە نێو مەزاری دڵ

 مەلۆتکەی شەرت و پەیامنیش لە پێدەشت و ڕووبار و خوێن

 ە ڕێی عەشقا، بە قوربانی گوزاری دڵسەری دانا ل



 20 /خامە و چامە 

 

 لە نێو کۆڕی خەبات و خوێن، ئەوەی ئاواتە وا چەسپا

 بە خوێن نەخشا هومێد و هەل، هەڵێکی هات بە باری دڵ

 ، لە دڵدا قووەتێکی چاندی گەلپەیامی خۆڕاگری

 لە ڕووبارێکی ئەرسینا، دەچێتە نێو بواری دڵ

 ەک دەدوێمبە دەنگ و ڕەنگی بریاوە بەرەو ڕووی جەژنەی

 لە مێژووی نیشتامن نوورسا بەسەرهاتی بەهاری دڵ

5939 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 21

 

 ئێستا

 

 

 

 لە تاڤگەی ڕوونی هەڵدێری شنەی هەستم تکا ئێستا

 کەروێشکەی بسکی یادی تۆ، بە باوێشکی قەڵەم وێستا

 هەرەس بارە چیای شێعرم لە تین و توانجی دڵداری

 پەرێکی وەرزی تاوڕێژت گەشەی ڕووحە لە سەر پێستا

 شە و نەشئەی شەپۆلی خۆر شکاوە گەر بزەی تۆی دیگە

 نییە شەرحی لە قامووسدا، مەگەر تەورات و ئاوێستا

 کراسی ناسکی لێوڕێژ، لە سینەی خۆشەویستی خاک

 سپی پۆشە بە ماچی ئاو، سەدان ئاوات کە ڕاوێستا



 21 /خامە و چامە 

 

 واڵتی بەژنی دڵداری بە کەپری هەوری بێ باران

 هەتا ئێستا وەکوو پاییزی شەرمی تۆ، لە ڕابردوو

 کە هەڵگوردی خەیاڵ لەرزا، لە چاوە ئاو کرا لیخن

 خوازی، چ تەسویرێکە، ئابێستا!لە کامێرایی نوێ

 

 5935بەفرانباری 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 22

 

 نەرمەبای ڕۆح

 

 بەدەم با بێهەناسەت نەرمەبای ڕۆحە و ڕەوانە و دەم

 گەرای ئەو خاکە ڕەنگینەی، هەوێنی تۆ، دڵت چا بێ

 ێچیری چاوی بەدکاریسەدان ساڵە بەرەو ڕووتن، ن

 پێستان، لە ئێستاکەش، دەڵێن نابێبە ڕووتی مێشکی ڕەش

 کە ئازارێکی بێ بەڵگە، شەقامی هەنگی تۆ دەبڕێ

 لە شیلەی پەیکەری هەستت، ئەوە ئەسڵە کە وریا بێ

 ارپلە حەیران بەیت و بالۆران، ئەوەندەم زام بە گوێ چ

 بێ؟بینە، بڵێی وابێ؟ ئەویش ماکوێر و ڕەشئەوەی زل

 بزە و دڵ بووواڵتێکی وەکوو ئێمە، سەراسەر گوڵ

 بە دڕک و داڵ تەنیویانە، ژیان ئێستاش دەڵێن وابێ؟



 22 /خامە و چامە 

 

 شەپۆلێک نووری چڕژاوە، لە ڕۆچنەی یادی هەر ساڵە

 لە قەیرانێکی سەد قەڕنا، نەوەک ئێرە نە ئەوال بێ

 دڕندە و ناحەزی بۆیە، لە ڕیشە جەهل و تاریکە

 ا، خەتەر ناکا کە دەریا بێدەمی چوارپێ لە سەر دەری

 ئەوا بازنەی ئەوین و دڵ، کەو و بێژنگ دەکا مێژوو

 زانە، بە وریایی دەبێ ڕابێبین و ڕێئەوەی گەش

 کەسێ هات و دەراوی تۆ بە بیری تەسکی لیخن کا

 ژان وەباڵ دەگرێ، چ لەوال بێ چ مەوال بێ یکەمەند

 پەیامی مۆسیقای بەژنت، رسوودێکە لە نێو سینەم

 عەشقێکی پیرۆزی، دەبێ عاشق کە ئازا بێ ئەتۆ

 غەزالی شێعر و پەخشانی، لە زەمزەم پاکرتی ڕاستە

 ئەوەی پێی وایە تۆ گوڵ نی، وەکوو شێت وێڵی سەحرا بێ
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 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 22

 

 باهۆز

 

 کە تۆف و بەندی تاری شەو، هەژاندی نووکی خامەی ڕۆژ

 هەناسەی تیشکی پێنووسم ڕکێفی دا لە النەی ڕۆژ

 دەپێکێت و گڕی ئاور لە گەرمیاناتەور دارێ 

 قەاڵم خوێنی لە جەستەی دێ، لە دەس نامەرد و تانەی ڕۆژ

 کوێرانگەرای هەورێکی لیخناوی لە دەریای زەینی دڵ

 لە تابووتی زەوی دەخشێ بە سێڵوێ، لە خانەی ڕۆژ

 خەیاڵی بای بڵیندایی قەل و داڵ لێ دەسوون بااڵن

 ێو ئیدانەی ڕۆژلە خەستی هەستی جەوهەردا، دەچێتە ن

 پێستی لە ڕۆژ خۆ هەڵدەکەن ئێستابە پاسپۆرتێکی ڕەش

 لە بەستێنێکی پاییزا ژیان چەرخا بە دانەی ڕۆژ



 21 /خامە و چامە 

 

 بە قوواڵیی وەکوو دەریا، وەکوو شاخێکی خۆڕاگر

 دەبێ پەنجەی وشە توند کەین، لە قامووس و لە وانەی ڕۆژ

 پشووی هەڵدێری هەڵبەستم لە هەورازێکی باهۆزا

 ری وا دانێ، پتەوتر بێ لە شانەی ڕۆژوشەی وشیا

 5931سەرماوەزی 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 21

 

 2931بۆ نەورۆزی 

 

 ای خێواندهات بە دەسکردی خو لە ژین ئەهریمەنێ پێک

 تەشی مێژووە ها سووڕا کیوومەرس هاتە نێو نێوان

 ئەوا ئەو ڕۆژە هاتە گۆ کوڕی کورد هەڵگرێ ئااڵ

 دەنا پێش کاوە ئاوا بوو، لە خۆفان بچنە نێو کێوان

 سەر لووتکەی بڵند بااڵی چیاکان بەو گڕی نەورۆز لە

 نە زوحاک و نە ماری ما، نە سەرکردەی سوپای دێوان

 لە شەختەی شاخ کرا ڕزگار، ئەوین جەغزێکی وای کێشا

 هەناسەی ئاخری پێوا بزەی هاویشتە سەر لێوان

 پشوویەک هاتە نێو کۆمەڵ ڕەگاژۆی کردە بەندی لەش

 و باغ و لە نێو مێوانشەرابی ژینی سەربەستی، لە نێ



 21 /خامە و چامە 

 

 گزنگی خۆری دڵداری، واڵتی کردە النەی دڵ

 بەروبوومی بەهاری کورد، شکۆفەی کردە نێو سێوان

 ئەوا جەژنی سەری ساڵە و واڵت دڵخۆش و سەرسەوزە

 ڕەنگ هەموویان دێنە سەر پێوانبەهارە و وەرزەکان یەک

 ئەمن عەشقێکی خۆڕستم لە بەرچاوە و لە سەر چاوە

 ایە سەرکەوتن، نە بە درهەم، نە بە زێوانلە قیمەت ن

 

 5935ڕەشەمەی  11



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 11

 

 بسکی تۆ

 

 بە شەرمەوە هەتاو هەڵدێ، کە دیتی بەژن و بااڵی تۆ

 زەوی سووڕا لە جوانیتا، ئەرێ شاژن! ئەتۆ کوای تۆ؟

 شەوی یەڵدا وەکوو بسکی ڕەشی تۆ، کوا دەبێ؟ نابێ

 کە ناوبانگت لە نێو عالەم بە جوامێری زڕا، وای تۆ

 ئەتۆ کۆڵوانەکەت دانا، دەراغ و فیشەک و تیربار

 بە پەنجە و چاوی پاکی تۆ، بەرەو تۆ دێن و بۆ الی تۆ

 نیگا و هێز و چەکی شانت، دڵی دوژمن دەپێکێ وا

 کە تۆ شێرێکی نێوماڵی، مناڵی شێرە لە دوای تۆ

 پەالپیتکەی تفەنگی تۆ، جیهانی یەکسەرە داگرت

 جێی گرت و پێوای تۆ لە نێو قامووس لە مێژوودا وەها



 10 /خامە و چامە 

 

 کە مەیدانی خەبات سوور بوو، بە ماتیک هاتە سەر لێوان

 شەاڵڵی خوێنە بسکی تۆ، دەکەن شانازی لیوای تۆ

 دەڕەخسێ سەربەخۆ بین و واڵت و خاک بکەن ماچت

 تفەنگ و هەست و بیری تۆ، لە سەر ڕاتن هەموو ڕای تۆ

 نەمامانێ چەقان ڕۆژێ، بهاوێن پەل، بکەن سێبەر

 چوو، دەبێ جەنگی بەرەو پای تۆو سێبەری تێک ڕەدیف

 بەهانەی تر نەفت و دەوڵەت ،ەێکشەڕی کوردان جیهاد

 زامەکەی شنگالە جێگای تۆ ،کە بێتوو تێنەکۆشین

 ڕەش دەتاسێنێ دوژمنی دڵ ،لە مەیدانی شەڕیشدا

 قریشکەی ئەو چەکەی دەستت، لەگەڵ سرتان و قاقای تۆ

 سەربڕین دینە؟ کەچی خوێنی ژنانی کورد حەاڵڵە و

 تەوار و بەرزە ئااڵی تۆ ،بەاڵم هەر بەرزە کۆبانی
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 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 11

 

 پاییزی تاسە

 

 لە ئاوێنەی بیناییام وێنەی جوانی خۆی دەکێشا

 نگارکێشی حەزی دیدەم بە پێلووی چاو بۆی دەکێشا

 لە ناو گوڵدانی باوەشام بە شێوەی شێوەکاری ژیر

 پۆی دەکێشا لە مەودای ژین و دەسکردی وەکوو جۆاڵ

 هەناسەی دیدەکەم کورت و گزینگی خۆری هەڵبەستم

 ڕنووی فرمێسکی چاوانم لە سۆماوە تۆی دەکێشا

 گزینگی دەم بەیان هات و لە سەر بەفری سپی سینەی

 خوناوەی گەردنی خۆری وەکوو شەونم ڕۆی دەکێشا

 وەکوو مۆمێکی هەڵگیرساو شەو ئاهەنگی گەلی شایی

 سەرهاتی نۆی دەکێشالە ئەستێرەی گڕی عەشقا بە



 11 /خامە و چامە 

 

 سوهەیل و موشتەری یەک بوون، لە پۆنگای شینی دەریاوە

 لە نوقامیی شەوی زەنگا بە دووی یەکدا کۆی دەکێشا

 پیاسەی نامرادی دڵ لە وەرزی پاییزی تاسە

 بەسەرهاتێکی ڕابردوو بە ناکامی لۆی دەکێشا
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 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 12

 

 تۆ

 

 اریک!تبە قوڕ دەگری بەری ڕۆژێ؟! ئەتۆی شەوگەردی دڵ

 تاریک!لە یاسای تیشکی خۆر دەدوێی؟ ئەتۆ بێگەردی دڵ

 شەقام بێزار و بەرزەن چۆڵ، ئەگەر عەشق و ئەوین وا بێ

 تاریک!ئەتۆش نووری لە پۆلووی سوور، مقاشی وەردی دڵ

 بەهاری عەشقی ڕوحی من، لە دۆزەخ مێشکی تۆ دەدوێ

 تاریک!لە بازنەی بیری گەردوونا، لە مێژوو زەردی دڵ

 مەنسوور هاتە بن دارا، دەبوو عاشق بزانن باشکە 

 تاریک!بە پیالن گۆی زەوی دەگرن، مەکۆی هەر دەردی دڵ

 ڕەوانە ئاوی دیدەی من، گراوم پڕ خەمە و شێواو

 تاریک!لە پێوانەی شەو و ڕۆژدا، هەناسەسەردی دڵ



 12 /خامە و چامە 

 

 بە فێنکایی پشووی قەندیل، هەرامەی چۆن ژیانم دی

 تاریک!گابەردی دڵ لە سێڵوێکی پڕ قینا، ئەتۆ!

 لە سەر چەرخی ژیان دیسان، ئەوەی ئاواتە دەینێژن

 تاریک!نەریتی خۆشەویستی خۆش، ئەتۆ بێ نەردی دڵ

 لە وەرچەرخانی مانگ و ساڵ، چلۆن زەینت بەرەو دوا چوو

 تاریک!! نامەردی دڵمەبەستی عاشقان پاکە، ئەتۆ

9/0/5939 
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 عەشقێ تاوێر

 

 ە سەر کەپرێ ببینێ خۆیچ بێ ڕوحە ئەگەر بولبول ل

 گەرووی شمشاڵی زێڕینی بژاکێنێ و بخوێنێ خۆی

 دەبێ بولبول نەکا کۆچێ، لە پاناوگەی واڵتی گوڵ

 پەپوولەئاسا لە دەوری شەم، بە دیاری گیان دەهێنێ خۆی

 بەیازە بەژنی ئاواتی خەاڵتی کردەوەی سوورم

 نەیار هەردەم شەلە زەینی، بە بارگەی خەم دەمێنێ خۆی

 یاران، لە دەست ڕاوچێکی خوێڕیدا یگە و بنکەیحەشار 

 تەماڵ هەرچەندە بێ زۆر بێ، بە زۆرداری دەبینێ خۆی

 لە ئااڵی بەژنەکەی تورتت، وەها باوەش وەرێنم گەر

 ژوماری ماچی سەر لێوت لە پێنووسام ببینێ خۆی



 11 /خامە و چامە 

 

 واڵتێکی وەکوو ئێمە لە النکەی خەونی بێ خاوەن

 گێ بچێنێ خۆی؟!خەلە و خەرمانی ئاواتی، بڵێی کەن

 پیاسەی سەر شەقامی خۆر لە زێدی عەشقی تاوێردا

 وکۆی دامرێنێ خۆیگەرای تاریکی وا گڕدا و کڵ

 نەمامی ڕۆژهەاڵت ئێستاش مەرگ لێی الدەدا، چونکە

 چێنیش لەوێ نێ خۆینەمامێک سەد نەمامی چاند، نەمام

 کە تاپۆی گڕ لە شێالوگەی هەرێمی عەشقی بێ بەستی

 لە سەر پۆلوو دەبێ عاشق، دەرێنێ خۆیلە سەر سکڵ و 

 

9/9/5931 
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 هاتنەوە

 

 جەماڵی پاکی تۆ هەستە و ورەی هەستان و تیم بوو

 برووسکەی شۆڕشی شێعرم، وشەی نامۆ و تەرینم بوو

 هەتاوی پووشپەڕ و نۆزدە، لە وەرچەرخانی مانگ و ساڵ

 ئەوەندە هیوای بە گەل بەخشی، چ مێژوویە خەمینم بوو

 ی قوربانا، بە قوربانی دەکەم ڕوحملە هێڵی مانگ

 بە سیام و هەیکەلی زیندوو، لە خۆشیدا چ شینم بوو

 ئەرێ هۆی تاکەسواری گەل، واڵتی عەشق و خوێن و گڕ

 لە قامووس و لە مێژوودا، بە شانازی ئەمینم بوو

 لقی هێڵێکی قۆناغی لە قازی تاکوو بارزانی

 بوو!! کە حەفتا ساڵە ماندیالی لە نێو سیاسەت، بەدینم



 11 /خامە و چامە 

 

 تەرازووی دادەورێکەی تۆ، لە دونیا دەنگی وای داوە

 لە نێو شاخا هەتا کاخا، لە بۆ ڕزگاری چینم بوو

 ئەگەر نوورێکی وشیاری وەکوو تۆ قەت نەبا هەرگیز

 لە مێحرابێکی پڕ قینا، شەقام پڕ خوێن، بە خینم بوو

 لە سەر دەستی واڵتانی کە بارزگانی خوێنن وا

 بوون، بەاڵم ترسێ نهێنم بوو کەچبە سەرکۆماری مل

 بڕشتی سەبر و ڕیشەی هۆزبڕی هەرچی ڕق و قینە

 بە گاز و خەردەل و ئەنفال، سەدان تۆڵە لە قینم بوو

 پارێزئەرێ هۆی قابیزی ڕوحی کەسانێکی واڵت

 برینم بوو یپێچبکێشە ڕوحی من سەد جار، برین

 نەیاران خۆشییان وا بۆ کەچی کورد بێ سەرۆک ماوە

 پارێزی ژینم بوونی کە بارزانی واڵتنەیانزا

 یەدی کورد وا لە ئاسۆدا واڵتانی وەها پێچا

 هەموو کڕنۆش دەبەن ئێستا، کە سااڵنێ نەبینم بوو

 

14/4/5939 
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 پەیام

 

 کە وەختێ دێتە بن گوێی من پەیامی خەم لە هەر الیە

 بە خورپەی دڵ لەشم دەمرێ و هەناسەم هەرکە دەرنایە

 ای خەم پنجی خۆی دانار ۆشی و گەڕەشەممە هات ڕەشی پ

 زەوی ڕەشپۆش و شێواوە و کراسی ڕەش لە بەریایە

 پۆش بوو بەاڵم ئێستا وەکوو پووشپەڕزەوی دوێکە سپی

 خەمی وەرزێکی نادیاری بە نادیاری لە ئەوکایە

 لە کاتێ وا سەری ساڵە و بەرەو نەورۆز دڵت خۆشە

 یەکوالنکەی ژووری هەر ماڵێک، کەچی خەم دەکشێ بااڵ

 نیە باکی ماتەم پەرەی گرتۆ و لە شار و دێ خەم و

 هەوای شار لێڵ و دێ ماتەم، شنەی شادی پشووی نایە
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 دە ڕۆژەی خاکەلێوە خۆی خەمێکی تازەیە هەردەم

 پەڕەی ناسکی گەاڵی شەوبۆ، بە هیچ بایە لەرەی نایە

 کە تۆف و بەندی جەلالدان سنووری تێک بەزاند ئەودەم

 اوان، تەم و مەینەت لە سەرمایەلە حەرسەت خەڵکی بێ ت

 بڵێی ڕۆژێ نەبینم من لە نێو کۆمەڵ خەمیش الچێ

 خەمی کۆن و خەمی تازە، بەڕاستی چاو لە شیندایە

 ئەمن نەمدی لە پووشپەڕدا خەم و خرمان وەکۆ بن لێم

 خەمی ئێرە و خەمی ئەوال، بە سەد دەفتەر لە بن نایە

 ئێستامرۆڤ پەنچەی بەرەو لەنجەی ژیانی نوێ کەچی 

 لەگەڵ غەدرێکی غەواران، هەڵەبجەش هێرۆشیامیە

 هەتا کوردێ هەبێ و مێژوو لە سەردەشت تاکوو پیرانشار

 تەماشا پیر و گەنج و کیژ خەاڵتیان چۆن لە بەردایە

 بە دڵ دەکوڵێم بە چاو دەگریم لە حەرسەت ڕۆژی ئاوا ڕەش

 منیش وەک ئێوە خەمباران هەزار دەردم لە دڵدایە

 ەرن دۆستان لە پاش مەرگی شەهیدانێکوەرن خزمان و 

 بە چاکی ڕاگرن یادیان، بڵێن هەر کوردە ئازایە

 ئیرت یادی ئەوانەی وا شەهید بوون بەبێ تاوان

 شەهید سەرچاوەیە و دەستوور، لە مێژوودا لە یاسایە
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 سەنای باری دەبێ وا کەین ئەوە ڕۆژێک دەپرسێ و داد

 ڕایەڕەگی زاڵم لە بن دێنێ و سەاڵحی کار لەوێ

 کۆمەڵکە هەوری ترش و تاڵ دوێکە شۆڕابەی دایە سەر 

 دەبێ سەبر و هومێدت بێ، خودا ڕوحمی هەیە و سایە

 لە مێژووی کارەساتی وا قەڵەم کۆڵ و زمان الڵە

 وەکوو خەردەل وەیا ئەنفال چلۆن نەکرێ سکااڵیە

 کوڵی دڵ هەرچی بوو ڕشتم، پەنا بۆ ئەو بەرین و داد

 ێن، ئەوەش قەرزێکە، سەودایەدەبێ ڕۆژێک بە چۆکدا ب

 لە بازنەی چەرخی ڕۆژگارا سەدان زۆردار دەبینی تۆ

 پەتی ئیعدام لە مل زاڵم بە حوکمی گەل لە گەڕدایە

 

15/1/5993 

 



ی  مەسنەو

 



 
 



 12 /خامە و چامە 

 

 

 حەز

 

 سا لە باغچەی عەشق و ژینا یادی یارێکی بە دڵ

 هێندە تامەزرۆی وەاڵمم وەک حەزی بولبول لە گوڵ

 ت و پاراو ناخی دڵداری هەژاندخۆشەویستی پوخ

 بەفری شاخی بەختی سەردم پەنجەکەی خامەی تەزاند

 وەخت و دەمێمن لە گەڵ یادی ئەوینت وەخت و بێ

 عەشقی پیرۆزت لە دڵام قووەتە بۆم هەر ژەمێ

 پرچی کاڵی مانگی ڕووی تۆ بەو هەناسەم سووڕ دەخۆن

 دوو بەهێی گژنیژی نەرمن وا لە سەر سینەت بە کۆن

 ژوانی بن پەسیوی دەم لە سەر کوڵمەی تەزیو یادی

 خاوەنی سەد کەوشەنم خۆ بێتوو گەر مبکەی خەدیو
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 کەسێدۆستەکەی ساکاری دێرین تۆم فریشتەی بێ

 تیشک و تیری نیونیگاکەت الدەبا بۆم هەر کەسێ

 ئێمە عەشقی کوردی پاکین خاوەنی مێژوو و زەوین

 نڕۆژ بە قوڕ کوانێ دەگیرێ، سەربڵیندین نانەوی

 

50/4/5994 



 11 /خامە و چامە 

 

 

 هەست

 5النە بوومسەردەمێ بوو بێ

 لەگەڵ شێعر بێگانە بووم

 پووچکەی ڕایەڵ و پۆگرێ

 نەمابوو هۆش هیچ لە کن خۆ

 بەاڵم کاتێ دیم ئەو شێعرە

 ئەوەی هەستە هاتە ئێرە

 هۆنراوەکەت من خوێندمەوە

 بە بیری ورد، ورد بوومەوە

 هۆنراوەی جوان و ڕازاوە

 اوەوشەی جوان لەودا گونج

                                                      
 بە بۆنەی شێعرێکی مامۆستا ڕاوچی ئەم شێعرەم بۆ هات. 5
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 هەر وشێکی جێگە شەرتە

 کوردی نەزان لە ئەو پەرتە

 منی لەرزۆک هەست و الواز

 یەکجار دوورم زۆر جیاواز

 منی تینووی ئەم کانییە

 ویشکەسوێمە پێت وا نییە؟

 دێمە دەریای بیرەوەری

 بیر کردنەوە و بەختەوەری

 بەختی ڕەش و شەوی تارم

 هاودەمێکن بۆ وتارم

 دەچمە ژوان و ژوانگەی خەیاڵ

 بڕۆم تاکوو جێگەی مەحاڵ

 چەوتە قەڵەم لە ئەو باسە

 هەست بڕ ناکا زۆر کەساسە

 شەرتی شێعر مەرجی خەیاڵ

 خوێنەر دەچێ لە هەموو حاڵ

 ڕێک و باریک خەیاڵی ورد

 خوێنەر هان دا بۆی بێتە پرد

 



 11 /خامە و چامە 

 

 وشەی پەتی لە ناو کوردی

 ئێمڕۆ هەڵە بۆتە مەردی

 بۆ کۆشی هۆشجوان دەرکەوتن 

 سیلە گرتن بۆ دنیای خۆش

 دنیای خۆشی یا ناخۆشی

 هەست ئەگەر هات تۆ لە جۆشی

 دەڕوا بۆ الی نوختەی نەزەر

 دەپشکنێ جێگەی خەتەر

 جێگەی دیار هەڵدەهێنێ

 وەک باڵندە وەاڵم دێنێ

 هەست ناکرێ وەزن کرێ

 یا کەند و لەند ڕێی لێ گرێ

 هەست ناکرێ دوور دیار بێ

 بوار بێوەک پێشانگا جێ 

 هەست ئەگەر هات الی من وایە

 شاعیر نەشڵێ دێتە کایە

 کایە دەکا بە وردی بیر

 دەس دێ وشە بەبێ تەگبیر
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 پێوەر دەبێ لەم ڕێبازە

 دێتە مەیدان شێعری تازە

 مەیدان بۆ ئەو ئاوااڵیە

 کۆشی شێعر وەک تەاڵیە

 قەت بڕ ناکەم بڕیار بدەم

 لە سەر هەستێک سەرنج بدەم

55/1/5909 
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 ی هەڵۆشین

 

 پۆشە زەوی، هەورە دەناڵێسپی

 بە فرمێسکی، دەر و دەشتێ دەماڵێ

 نییە شینکە بەاڵم شینی چیایە

 دەبا زانا نەمانی هەر نەبایە

 لە ناو کۆشی زەوی ئەو بوو بە میوان

 لە شاباڵی وەرێنا بۆ نەدیوان

 کوڕە بەرزەی ئومێدی مێژوونووسان

 وەکوو هێمن نەمان بردی هەمیسان

 ی هەڵۆ بەو کارەساتەکە پێی زان

 لە باڵ و چاو نەما هێز کەوتە ماتە
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 لە شاباڵ و لە گیانا هیچ نەما هێز

 بە سپڵەی خۆی ئەویشی گرتە ئامێز

 لە سەر دوندی چیا و هەڵگورد و شیوان

 خەیاڵ و خەم هەڵۆی برد بۆ پەسیوان

 دالە سەر باڵی هەوا بااڵنی لێک

 داتەواو حەدد و سنوور و مەرزی تێک

 اری چیا و هەڵگورد و دەشتەئەویند

 تەزووی سارد و بەفرمێسکی لە مشتە

 بە شەققەی باڵ و هاشەی کەوتەوە خۆ

 دەئاییرسا دەروونی چەشنی پشکۆ

 لە بەرزایی بە ئەسپایی بە نەرمی

 لە سەر گڵکۆ بە فرمێسکی بە شەرمی

 ئەوەند ڕاز و نیازی کرد بە گریان

 لەگەڵ زریان و کسپەی جەرگی بریان

 کوڵێ و بە چاو ئەرسین دەڕێژێبە کوڵ دە

 رسوودی چۆن ژیان بۆخۆی دەبێژێ

 بە دڵ مانی دەوێ بشبێ ڕەوانە

 کە ئەو ناسۆرە یەکجار لێی بە ژانە
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 هەژاریبەڵێنی دا بە وەسفی مام

 بە بەرزی تێپەڕێ عومری بەکاری

 خوداحافیز لە کێالن و لە گڵکۆ

 تەزووی لەت کرد بەرەو دەشت و کەژ و کۆ

5903 

 بلیمەتی کورد مامۆستا هەژار بۆ کۆچی
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 گۆمیلکەی سوور

 

 نوورساوەکەم قەڵەمەکەم هەستی دڵم

 وەزنی گران زمان دەیڵێ و کوڵی دڵم

 شمشێر نییە لە ناو کاالن وڕ مبێنێ

 دەبێ بیڵێ ژانی گەمل دانەمێنێ

 بەڵێ سوارێ لە سەر ئەسپێ کەوتە خوارێ

 کەوتە زەوی ناو گیا و زۆنگ چەمەنزارێ

 الواز بێ هێز بە سەد تەرزئەژنۆی شل و 

 ئۆقرە ما گەستی چەمەن لە سەر عەرزبێ

 لە تاوی سوار حەرسەت و کوڵ بە پێ کڕکە

 تێکی ئەدا عەرزی بەرین هەرچی دڕکە
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 الرەمل و بە فرمێسک و چاو بە ئەرسین

 شەاڵڵ ببوو و شۆڕە سواری پڕ لە برین

 بە بڕیارم تا سوار هەبێ من مبێنم

 ڕۆژ دەرێنم لە گۆمیلکەی سووری خوێنا

 وەفاداری چیرۆکێکە ژينی گەالن

 گزینگەکەی هەتاو هەڵدێ لە ناو کەالن

 ئەگەر حەیوان بڕیاردەرە بۆ بەڵێنی

 سا تۆ ئینسان لە ڕووت هەڵدێ دڵ شکێنی

 

 سەرپێڵی زەهاو 54/3/5945
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 نیشتامن

 

 نیشتامنم جێی ژیانم دەست و پێم بۆ تۆ دەوێ

 نەرسەوێ گەر دڵم بێ غەم لە تۆ بێ، بۆ دەمێکی

 مێشکی کاوەم بێتە جۆش و دابڕێژێ ژینی نوێ

 بەرهەڵستی دوژمنان بێ ترسی دوژمن بێتە سوێ

 با بنووسێ پەنجەکانم غیرەت و ئازایی کورد

 دابڕێژێ ڕەسمی تازە بیر و هۆشی ورد بێ ورد

 پێم لە زنجیری جەهالەت بێتە سەر ڕێی تێگەیین

 پێوەری ڕێگەی ئەوین بێ تاکوو ڕۆژی پێگەیین

 ەڵگری ئااڵی هەژاران، پڕ بە زار، هەنگاو بنێته

 پەنجە توند و پڕ بە هێز و الوکی سەرکەوتن بڵێت
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 جا لە سەر دوندی چیاکان سەیری کوردستان بکا

 هەڵمژێ بۆنی چیایە وەسفی سەرکەوتن بکا

 خاکی تۆ سورمەی دوو چاوم یادەکەت شیفای برین

 پەنجە و پێم دێنە مەیدان کات و وەختی ڕاپەڕین

 بزێوە خاکەلێوە بەو گواڵڵەی سووری تۆەسته

 بەرهەمی خوێنی ئەوین بوو بۆیە دەرچوو ناوی خۆ

 چون شەتاوی بەفری نواڵە دایە ڕووبار و نشێو

 تیشکی خۆر تیری دەهاویشت ئەو بەرەو کوێستان و کێو

 بەفری کوێستان شل بوو ئەو جار کەوتە بەر هێرش بە خۆر

 ئاو چۆڕ بە چۆڕبەرپلووسکی گوێسوانان هاتە خوار 

 ئەو گەوەی سەختی چیایە خاڵ بە خاڵ بوو بۆ دەمێ

 بەستەڵەک زستانی ماتەم بۆ کەمێ جێی نادەنێ

 دەشت و دەر سەوزە ڕەفیقان ئەی لە بەر بانەمەڕێ

 مێگەلە مەڕ شوان لە دواوە لەو کەژە تێدەپەڕێ

 سۆزی شمشاڵ بۆنی گوڵزار مانگەشەو، وەختی خەوێ

 دەوەر پێی دەرسەوێتێکەڵی سۆزی رسوشتە، زین

 سەرزەوی بیر و سەرنجم، شەند بکە نووکی قەڵەم

 خەیاڵ تەنگ و چەڵەمبەرگی ناکۆکی فڕێ دەن بێ

 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 11

 وەرزی تۆ وەرزێڕی ژیرم بەرهەمی تۆ پاییزە

 بووکی سووری پێگەیشنت چاو لە تۆیە کوا زیزە

 چەک بە دەستم نیشتامنم تۆ دەزانی چم دەوێ

 ات نانەوێڕۆڵەکانت بێنە مەیدان داری هیو 

 نیتشامنم هۆی ژیانم چەکی دەستی من وشە

 بیرەکەی کاوەم لە مێشکا تاکوو مردن هەر گەشە

 ڕاوەشێنە تۆ پەڕوباڵ تۆزی غەم با داوەرێ

 ڕۆژی شادی دێتە ئاسۆ وەک بەیانان کەوپەڕێ

 سا لە ڕێی عەشق و ئەوینا بیری ڕوونت ڕوون کەوە

 ەوەکورد بە لەیال زۆر دەنازێ تۆش وەکوو ئەو تێک

 من مەلەوانی لەمێژی چاوی تۆمە چاو جوان

 نیشانون بووم من بێ وا لە دەریای خۆشەویستی

 هاتەوە بیر کیژی کوردی نەشمیل و ئەبرۆ کەوان

 یادی ڕۆژانی بەسەرچوو دێتەوە سەر جێی ژوان

 زولفی ڕەش پرچی درێژی پێچی داوم وەک ئەسیر

 زۆر دەمێ بوو هاودەمی بووم ئەو منی کردبوو نەچیر

 وا هەڵیواسیم بە تاڵی تا بەیان مانگەشەوێ

 ئەو دڵەم خورپەی لە ژینا هەر دەمێ بۆ ئەو دەوێ

 



 11 /خامە و چامە 

 

 خۆشەویستی ئەو کەمەندە دایە گەردن شان و قۆڵ

 پاک تا مبێنم نیمە کۆڵبۆ نەجاتی کیژی دڵ

 کیژەکەی ئاواتی دوای وێنەکەت وێنەی دڵە

 حاسڵەمن لە تاو دووریت دەناڵم مەینەتم بێ

 ووری بیر و بڕوا من هوزارێ، تۆی گوڵمبووکی س

 یادی تۆ ناچێ لە یادم کەوتە سەر سەفحەی دڵم

 ئەو مڵۆزمە هاتە کایە شەوگەڕی دڵ ڕێگرە

 باسە چبکا چاو بە گریانە، گڕەخۆ قەڵەم بێ

 من بە یادت خۆشەویستم بەرگری شەوگاری تار

 خۆ لە حەوشەی بیری تۆدا دێمە ژوانگە بە وتار

 بڕمە وێڵم ڕێ دەپێوم ڕێمن بە دووی تۆدای

 کڕمهەر ئەوەی ئێستاکە دوورم زۆر پەشێو و غەم

 کیژی نەشمیل کوردی ساکار تۆی نەچیری تێکۆشان

 چاو بڕوانە خەڵکی دیکە گەینە تاقی ئاسامن

 

 سەرپێڵی زەهاو 4/55/5941



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 011

 

 فرمێسکی شەو

 

 دەنگی وەرە بکشێ بە سەرمانائەی تاریکی ئەی بێ 

 نگی شەو تەزووت بشکێ لە چاومانائەی شەوەزەنگ ئەی زە

 کەم بڕوانە داری چاکی ئەی پیرە پیاو بەسااڵچوو

 بەر ناگرێ داری بریا نەبووە بۆ کەس سکااڵچوو

 ئاکامی نیتە بڕواالی تۆ شەوە ڕۆژی ڕووناک بێ

 دابچێنە تۆوی هیوا، هەڵوێستت بێ لە سەر داوا

 الی تۆ وایە ئەستێرەکەی پڕشنگداری کاروانکوژە

 سوود دوور و درێژ تۆزی بایە هەور و مژەبێعومری 

 کام ڕوو جوانە کام دڵ باشە کام مۆد باوە سا لە ئێستا

 الی ئەو دژە، هەمووی ڕەشە، گشتی ساوا با لە پێستا



 010 /خامە و چامە 

 

 پێی بێتە جۆش دڵی خەستە ،کام بەستەبێژ بێژێ بەستە

 لە ناو بیر و هۆشی زڵکاو ڕۆڵە ڕۆیە، گوسنت گەستە

 ر ژاکاو و سیس و پەژموردە بووچون نەونەمامی لە بەها

 ری ئەو وەک جەردە بوویگش سەوزایی مێرگ و نزار الی ب

 وێنە بێ رسوشتی خوا لە چەپکەگوڵ لە نەستەرۆنبێ

 چۆنپڕشنگ بدەن ئەستێرەکان لە نوقامی شەوی بێ

 هەر وێنەیەک وەک ئاوێنە چەندین وێنە دابهێنێ

 یا وەک باشوو لە بەرزایی هەلینگ بدا بۆ دامێنێ

 مەیدانی غەم لە الیان ئەو، هەر ژاوەێ دێ کەژاوەیە

 مەڕ و گورگ گەر یەک گرن، ئەو پێی وایە ئاژاوەیە

 بۆ ئەو کەسە باش بزانێ ناسۆر چییە و سەرەنجامی

 گرفەی دەروون هانی بدا بۆ فرمێسک گەر نەیفامی

 دەنگی تێم وەرێنە چارشێوی تەمئەی تاریکی ئەی بێ

 شوو بدا لە چنگی غەمحاشار درێ جەستەی خەستەم پ

 

 55/4/5944ئاباد ئەمین

 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 011

 

 شەمعی ئەنجومەن

 بۆ کۆچی دوایی ڕەحامن تەرەغە

 

 

 ڕادەژا دار و گەاڵی دار بەو پشووی کوێستانەوە

 شل دەبوو بەفری نواڵە زۆنگ و چڕگەن ژیانەوە

 ورشەورشی دار و چیمەن بەو شنەی باوێشکی شەو

 ەوپەرچەمی زێڕینی خۆر و ناڵەناڵی باز و ک

 قەڵپەزەی ئاوی ڕنووکان شیو و دۆڵی گرتە بەر

 خاڵ بە خاڵ کوێستان و زەنوێر پێچی ڕەشیان کردە سەر

 کەوتە بن بەفری چیاکان لووزەوی ئاوی شەتاو

 هەر دەڵێی شووشەی شکاون بەفرەکان بەو تیشکی تاو



 011 /خامە و چامە 

 

 بای شەماڵ ئەیدان بە سەر یەک یەک بە یەک هەوری بەهار

 یەڵەی بەفری نسارهێرشی بای وەعدە ڕایدا زا

 بایەکەی فەسڵی بەهاری ئەسپی غەمیان نایە پام

 کاتێ گوڵ کۆچی گوڵم بوو تێکیدا ئاوا لە الم

 دارە دارە یا گڕوگاڵ دەشتی پاناوگەی ئەدەب

 شکا حەسبولحەسەبڕەوڕەوەی عومری جەوانی تێک

 تێکدرا ڕاوگەی ئەوین و کۆشی شێعریش کەوتە شین

 ئێخە دادڕین ئەنجومەن کوژاوە شەمعی کەوتە

 لێو بە خەم هات خاکەلێوە یەک لە کن سێ حەوت و شەش

 مەرگی هەرگەنجێ بە جوانی شل دەکا چوار بەندی لەش

 کۆچی ڕەحامن بوو بە ڕاستی ڕەحمی ڕەحامنی نەسیب

 نایە ژێر خاک پاک و ڕاستی کێی دەتوانی وا نەجیب



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 012

 

 دایک

 

 دیدە زۆردایکی چەوساوە مەینەت

 خۆری کۆرەتهيالک و ماندووی خەف

 تیشکی پڕشنگی دڵی خەستەکەم

 تۆ نەشئەبەخشی قەلب و جەستەکەم

 کەیل و پەشۆکاو دیدەی پڕ ئاوم

 ماندووی ژیانی ئەی نووری چاوم

 لە هەورازی ژین جەفات بوو بە بەش

 گوڕ و تین نەما، پیریت کەوتە لەش

 گڕوگاڵ کردن لە ژێر باڵی خۆت

 ژین بۆ تۆ ژان بوو، بۆ زەنجیر و کۆت



 012 /خامە و چامە 

 

 ان تا بەیان بە الیە الیەشەو 

 بە فرمێسکی گەش پێت کردین کایە

 وتەت پڕبایەخ، بەنرخ و زێڕە

 بەختەوەر دەژیم بەو پەند و دێڕە

 جێگات بەهەشتە ڕەوایات ئەزهار

 )جنات تجری تحتها االنهار(

 لە بیرمان ناچی پەروەردەت کردین

 بەختیت بردینبەرەو مەنزڵگای خۆش

 ئێشیاڕەب خودایە تۆی زاتی بێ

 جێگای بەهەشت بێ دایکی جەفاکێش

4/55/5943 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 012

 

 بنار

 

 دا بووم، بە سەرما هات غەمێ دیسانلە گێژاوی غەمێ

 غەمی ئەو الو غەمی ئێرە چۆن بتوانم من هەمیسان

 گێڕای دڵی ئێمەپۆشی بە شینبە ئەندامی سپی

 لە شینگای گەورە پیاوێ وا بنارت بەرزە کێو جێمە

 ە باغچەی هۆنەرێ سەد ئاخموکوریان کۆسپی دیسانت ل

 ناسکان بە شیشەی دا هەتا سەر ناخچزاندی ڕۆحی دڵ

 تەمی داوێنی ئەو ساڵی واڵتی نێو هونەرمەندان

 حەشارگەی بەستووە بۆچی؟ لە گەورە پیاو لە بیرمەندان

 غەم لە داوێنی چیا هااڵ یشکال برووسکە و قانگە

 کە تیری نامرادی هات شۆڕابەی خستە سەر بااڵ



 011 /خامە و چامە 

 

 سوێند دەخوا ئیرت موکریان چۆڵ بکا تا سەر گواڵڵە

 لە تاوی کۆچی پیاوچاکان لەمەوال سەر نەخاتە دەر

 گرتە ئامێزدڵتەنگی، موکریانی تەزووی سیخواری 

 لە بنارەو هەتا هەڵگورد چوار مێخە بوو پێی نەما هێز

 لە بن هەر بەرد و گابەردی ئەو واڵتە بەڕێزانی

 کەس نەیدەزانیو ا شەمی شەوگار لە ڕێی خەڵکا دەسووت

 هەژارێک بوو لە داوێنی بە حەیرانی عەلی کەردار

 خاڵە حەمە بە شمشاڵی بەرەی داهاتووی کرد وشیار

 

1/55/5991 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 011

 

 

 کۆچی سۆران

 وشە و دێڕی ئەدەبیاتە، لە سەر ڕێنووس رسک و سڕە

 زمانی شێعر و پەخشانە، لە دوای سۆران وڕ و کڕە

 دایەخەمێڕەشی شەوگاری پێنووسە لە پۆنگاوی 

 تەرازووی وەزنی لێزانە بە الوازی دەکا کایە

 ئەگەر ڕۆژگاری پسپۆڕێ کە دێ و تارمایی تێدەکشێ

 شەوی زاڵم بە بێدادی دڵی دڵدارێ لێی دەکشێ

 کە دەرکی عیلم و زانیاری خەریکە زوو بە زوو داخرێ

 پەری خشڵی شێعر و جوانی بەرۆکی زوو بە زوو دەدڕێ

 نێو کۆمەاڵن کوانێپەسندی واژەناسی کۆمەڵی 

 کە بێت و چاوێ بخشێنێ ئەویش شێعرێکی شین دانێ



 011 /خامە و چامە 

 

 ڕەگاژۆی هەر زمانێ پوخت و پاراو بووی کەچی ئێستا

 مەخابن ڕۆحی دڵدارێ لە ناو هێالنەکەی وێستا

 کە شای مەردان بەبێ ناز و قەتیس و ڕووتەڵۆک ماوە

 جەغەتوو نادر و ئەرسین بە کۆچت دڵ پەشۆکاوە

 ێرزاد دەبێ بۆی ساز بێ هێامیەنگارکێشێکی وەک ش

 دەنا سوارە ڕچەشکێنی شێعری نوێ بوو کە مابایە

 مەخابن گەورە پیاوانێ بەبێ دەنگی لە ژێر خاکن

 پاکنتەواوی خاکی کوردستان مەکۆی پیاوانی دڵ

 بە کۆچت وێژەوانی گەل شێعر بستۆوی تەم و لێڵە

 زیرەک، نووری جێ مەهێڵەچاوەڕوانان بەبێ دەنگی 

 ەریای ئەدەبیاتە کەم نەدەبوو بیر و هۆشیوەکوو د

 خۆشیبۆکان بە دڵ یخەڵک ان گەلێ دڵخۆش،بە شاعیر 

 سەالح سۆران لێوەشاوە، بلیمەت و هەڵکەوتە بوو

 لەبۆ فەرهەنگ و زانیاری، ماندوونەناس، نەرسەوتە بوو

 دیی نەیدا عومری زێڕین وەرزی ئەوساڵ زۆر بە قین بوو چی

 5تە النکەی هۆزی دێرینئاو و خاکی شاری بۆکان بۆ 

 

19/0/5999 

                                                      
ار بـوو( لە سێ ڕۆاژنەی پرسـەی سـۆران لە کاتێکـدا بـرایم ئەحـمەد )لە کەنـاڵی ئاسـامنی کوردسـات هـات و بەشـد 5

 خوێندرایەوە. موجری: کەریم بەختیاری



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 001

 

 شمشاڵ

 

 هونەرمەندان دەزانن خۆ، موکریان خاوەنی پشتە

 لە خۆڕستی هونەرمەندان، کوردەواری وەک بەهەشتە

 البڵێن بۆ هۆنەری توانا لە باوەش چڕگەن و چۆ 

 البە فرمێسکی قەڵەم دەگری، ڕووبار و کەوشەن و کۆ 

 ە دووی یەک بوونلە ڕۆچنەی پەنجەرەی ژینا تیشکی هیوا ب

 نەنوورساوە مەقاماتیش بە فووی شمشاڵی ئەو ڕێک بوون

 پارێز بوو بڕوا کەگڕ گرتوو، چ خۆش یبە فووی شمشاڵ

 بڵێسەی عەشقی پیرۆزی، لە فووی شمشاڵەکەی وا کە

 قەڵەم جینگڵ دەدا کاتێ، دەمار و ڕەگ دەهاژێن چۆن

 شۆنبە فرمێسکی قەڵەم لووزەو دەبەستێ و زوو دەبێ جێ



 000 /خامە و چامە 

 

 کە هەوری نائومێدی خەم، شۆڕابەی دایە ئاسۆی گەل

 تەمێکی خەستی لیخناوی بە دڕدۆنگی هاتە سەر کەل

 چ ڕێک پاراستی کەلتووری بە شمشاڵ مامەکەی ژیرم

 ڕامان لە باغچەی سینەکەی پیرمبەبێ نوورسان و بێ

 لە کام مەکتەب و کام فێرگە، کێ بۆ جارێ باڵی گرتی

 وستادێ پەلی گرتیوەکوو گۆران گوتی کاکە چ ئ

 ڕەنگی لە ئەوک و سۆزی نەیدایەوشەی دڵدار و یەک

 بەڵێ دەروێشی موکریان لە کن زیرەک لە خاکایە

 قەڵەم دەگری و دەباڕێنێ، حەیران بۆیە چاوی تەڕە

 بێژ میوانداری قالەمەڕەعەلی کەرداری حەیران

 تەمەن زین و مەودا نەبوو بپێوێ ڕۆچنەکەی هیوای

 ی هاویشت ڕووناکی دا هێندێ پێوایگەرچی تیشکێک خۆر 

 بە ئیام بەرزی کێوانە، لە بەرزیت هاتە داوێنێ

 گوتی شمشاڵی کام کوردێ لە مەوال کورد بالوێنێ

 هااڵبوووەکوو شمشاڵ لە مێژوودا حەیران مەقام تێک

 کەردار دروشمی زیرەک ئااڵ بووقالەمەڕە و عەلی

 ئەوانە چاکیان زانی کە کێن و چین و بۆچی بوون

 لە خزمەت نیشتامن و گەل بە دڵ سەربازی سەر ڕێ بوون

 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 001

 لە پاناوگەی ئەدەبیاتا، لە ڕابردوو هەتا ئێستا

 لە سیحری سۆزی شمشااڵ زمان الڵ و قەڵەم وێستا

 وشە و دێڕ و هەموو نەزمێ لە سەر یەک ڕووپەڕی باخم

 لەبۆ کۆچی هونەرمەندێ لە سینە کڵپەکەی داخم

 هونەرمەندان لە هەر بوارێخۆشان، لە شاعیر و لە دەنگ

 کە دوایین کاتی عومریان هات وە هاوار دێ هەموو شارێ

 دەزانم من بە نیشتامن بە بۆکان شاری بووکانێ

 5زانێبپارێزن هونەرمەندان بە تێکڕایی و بە ڕێ

9/9/5999 

                                                      
 لە ڕۆژی دووهەمی سەرەخۆشی قالەمەڕە لە ئێوارە شێعری شاعیراندا لە مزگەوتی جامیعەی بۆکان خوێندرایەوە 5



 001 /خامە و چامە 

 

 

 2بەرۆکی حەیران

 بەیانی وەعدە بایەک دێ لە خوارێ

 حەکیمی دەردە، خەم زوو پێی دەتارێ

 اری دەشت و دەر بەرزە ڕەزانەبەه

 بڵیندی سەرکەشە تۆ باش بزانە

 لە ئەو کاتە کە خۆر هەڵدێ لە جێوە

 گزنگی تیری هەڵگورد دێ لەوێوە

 گەز و میرتی بڵیندایی خەیاڵێ

 شنە ئامێز دەهاوێ و لێی دەهاڵێ

 کەمەربەندە سنوورە ئێرە ئەو ال

 سەدان بێتووشی تێدا بوونە مەوال

                                                      
بێژی گەورەی کورد خـدر قـادری )خـلەدەرزی(م نەدیبـوو دوای کـۆنگرەی ئەمن کە قەت شاری سەردەشت و حەیران 5

 ئەو شێعرەم بۆ خلەدەرزی گوتووە. 5999بەیت و حەیرانی 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 002

 ی ئاو و هەڵدێرلە دەشت 5سەری دەشتە

 بە کاکۆڵی گواڵن باوێشکی زنوێر

 زەوی شەق بوو گواڵن دێنە بزەی لێو

 کەرۆشکەی گیا و چەمەن ورشەی گەاڵی مێو

 تەواوی بوونەوەر گیابەند و خاوک

 تراوکەی خۆشەویستان دێ بە چاوک

 هەناسەم دێ دەئەنگێوێ لە زارم

 لە دەروازەی دوو لێوم دێ وتارم

 ئەماژام لە النکەی بیری منداڵی

 بە یادی بولبولێکی من دەڕاژام

 لە مێژ بوو چاوەڕوان بووم بەو میداڵە

 کە تاجێ باوێژێ بەو سەرمە خاڵە

 لە داوێنی هەوای ڕووباری دەنگت

 لە دوندایی ترۆپکی بەژنی شەنگت

 بە شااڵوی زواڵڵی پڕ هەناسەت

 بە سیام و هەیکەلی غەمناک و تاسەت

 کە تۆ لێزگەی گراوت دا لە سەر دڵ

 حەشارت دا هەموو ڕازێک هەتا گڵ

 

                                                      
 ئاماژە بە شاری سەردەشت 5



 002 /خامە و چامە 

 

 بە دەنگی تۆ بەرۆکی الوک و حەیران

 لە ئاسامنێ دەوەستان توور و تەیران

 هەوای مڵکێکی مۆر کردوو لە سنگا

 دەپارێزێ گەل و خاکی بە دەنگا

 لە شینگایی برایمۆک و غەزاڵم

 لە ڕابردووی هەموویان کرچ و کاڵم

 نە حەرفێکت لە سینگدایە بە نووسین

 ێوات ڕێچکەی ڕێگاکان هەتا چیننە پ

 بپرسم ئەو دەڵێ کێم 5لە سیساوا

 خلەدەرزی دەناسێت و دەڵێ پێم

 کە حەیران دێ لە کن ئەو ئێوە پشنت

 بە کەلتووری گەلی کوردی بە گشنت

 خەباتی سەدەیەک ئاوا دەڵێ بۆم

 دەبنە یەک چۆم 1خلە دەرزی و ڕەسووڵم

 لە داوێنی چیای دایکێک گوراون

 نێک لێی دووراونبەرۆکی نیشتام

 دەڵێی من مڵکی کوردم سەر بە مۆرم

 ئاوێژم ئەمنیش هەر لە خۆرمکە تیشک

                                                      
 بێژئاماژەیە بە حەسەن سیساواییی حەیران 5

 بێژڕەسوول گەردی حەیران 1



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 002

 هونەرمەندم لە باوەش خاک و ئاوم

 وەفاداری واڵتم بەرزە ناوم

 کەسێک بێتو نەزانێ کێیە و چۆنە

 وەبن پێی کەوتووە بێ عەقڵە کۆنە

 کە ڕووت بێ تێنەگا عەیبە ژیانی

 یانیئەوە گەپجاڕە بێ دەستە و ز

 نەی دەکا لێموەکوو نەی بەژنەکەم نەی

 ئەوەند بێ ناز و الواز بم دەڵێی پێم

 هەڵۆی داوێنی کوێستانی واڵتم

 وەبەرهەم دێ هەموو ڕەنج و خەباتم

 نە مەحویم تا کە مەحویم بێ لە شێعرا

 دەناڵێنم وەکوو نالی لە سێحرا

 نە گۆرانم هەتا وەسفی دەرۆش کەم

 ەرۆش کەمنە سیامەندم بە تاسەم تۆ پ

 نە ڕەزدارم ڕەزم خوێنی فەقیر بێ

 نە زۆردارم کەوانم پڕ لە تیر بێ

 ژیانێک تێبگەی خۆشە بەرینە

 چیای قەندیل لە بۆ پیاوان سەرینە

 

 



 خشتەکیپێنج

 



 



 001 /خامە و چامە 

 

 

 گیرۆدە 

 خشتەکی لە سەر شێعرێکی خالیدی ئەرشافی )خاکی( سنە.پێنج

 

 

 

 

 گیرۆدە بە ئاهی کێی؟ دیلی چ خەیاڵێکی

 خواردن و خۆراکی لە دوای چ جەماڵێکیبێ

 ؟ئێستا لە چ ماڵێکی ؟تۆ وێڵی ۆئەی دڵ لە ک

 ئەو شۆخە کە سەد عاشق سەرگەرمە بە خاڵێکی

 سەرخۆشە دڵی زارم هەر شەو بە خەیاڵێکی

 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 011

 چاکی هەموو جوانان تیری نیگا داوێژێجوان

 وەسفی برۆی ئەو یارە سەیرێکە نەیار بێژێ

 شنەی با هەموو ڕۆژێ ئەگریجە پەرێشان حاڵ، بە

 بەو زولفە پەرێشانەی، گرتوویە بەری ڕۆژێ

 کاروانی ئەوینداران یەخسیرە بە تاڵێکی

 

 

 پاییزی خەم و ماتەم پڕکارە لە کاریدا

 کوژە بەژنی ئەو، الوێکە لە داری داکاروان

 وادە لە شاریدامن مەستی گوڵی ڕووی ویم بێ

 ئاخۆ گوڵی ئاواتم دەڕوێ لە بەهاریدا

 ی خەزانی خەم دەرچێ لە شەماڵێکیزریان

 

 

 وەک ئاسکی سڵی ئەی شۆخ ئێستا تۆ لە کام شوێنی

 شادم بە بزەی لێوان، تاسەی من دەتارێنێ

 تیری موژە و سیلەی چاو خەمبارێ دەالوێنی

 شەیدای چ کوڵێکی دڵ، وەک بولبول دەناڵێنی

 زامار و جگەر خوێنی تیری چ کەژاڵێکی؟



 010 /خامە و چامە 

 

 ەتۆ بووی لێڵتاوانی بە چی ئەی دڵ بۆچی ئ

 کوێستانی خەیاڵی ویم جێی تەگبیر و جێگا خێڵ

 نەیکەی تۆ وەکوو فەرهاد زوو بتخەنە باری فێڵ

 تاوێ وەکوو بیژەن گوم، تاوێ وەکوو مەجنوون وێڵ

 ئەی دڵ لە چ چاڵێکی هەڵناوی چ یاڵێکی

 

 روومەت گوڵ و ڕووی من گڵ قەت نایتە سەر سەودام

 ێی پێدامهەڵگرتەی خەیاڵی ویم، زولفینی گر

 فکری بەسە تا کەی مردم بۆیە وا فەوتامبێ

 خەم و من سووتامئەم عیشقە خەیاڵە و خەو، ئەو بێ

 نەیدیوە کەسێ بفڕێ پەروانە بە باڵێکی

 

 ڕێبازی ئەوینێکم سەر پردە لە ڕێگەیدا

 دەستی من و دامانی کەوتوومە لە ژێر پێیدا

 ێ بکا پەیدا«زانڕێ»جارێ بە کەرەم بێت و 

 سیفەتە و شەیدالە ڕچەی عیشقا مەجنوون «خاکی»

 هەرچەن دڵی لەیالیە ناپرسێ لە حاڵێکی

5941 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 011

 

 کوێستانی ئێمە

 

 

 

 

 دیدەکەم کوێستانی ئێمە گشتی مێرگ و چڕگەنە

 شان بە شان دوند و نشێوی ڕیز بە وێنەی بڕگەنە

 بەپێ باران لە کۆسار پڕ لە ئاو ئەو خڕگەنەپێ

 ەبی ئەم فێرگەنەسەقر و بازی ئەم کەلەت دی مەکت

 قاسپەقاسپی خاسەکەو دێ جێی هەڵۆیە شەڕگەنە

 

 



 011 /خامە و چامە 

 

 کارگی نواڵە زیز ڕەمەندی لەو قەد و الپاڵەوە

 هەڵز و بیزا یا کوڕادە لەو ترۆپکە و یاڵەوە

 عەنبەرینە نەعنە شەشپەڕ دێ لە ئەو بەر پاڵەوە

 ی کاڵەوەەنگڕ  بۆنی سۆسنەی دوندی کێوان ئەو بە

 وو بە کێو یا ماڵەوەشوان و بێری دوای داوەت ڕ 

 

 نساران، جێی کەوە کەوبازە دێڕژد و هەڵدێر، بن

 کەو لە النێ هەڵفڕیوە بۆ کەوی کەوبازە دێ

 بۆ ئەوەی ڕاوچی وەدەرنێ بەو ئەوینە سازە دێ

 داو لەکن داو دەنگی غوڕڕە ئەو بە ئەو ئاوازە دێ

 کەو بە کەو بازە دەنازێ چۆنە ئەو الوازە دێ؟

 

 ەڵ ساڵ بۆ مەڕ و مێگەل گەلێجێی هەوارە ساڵ دەگ

 چادر و چیغ بارگە و بنە، باران بەاڵم نادا هەلێ

 حەوحەوی چوارپێ لە سەر یەک دەنگی زەنگ بزنە شەلێ

 فیکەفیکی شوان لە بەر مەڕ سۆز و ئاوازی مەلێ

 مانگەشەو ئەستێرە و مانگ دێنە دەر سەر لە کەلێ

 

 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 012

 نگەل و کوڕگەل لە کوێستان عەشق و سەودایی دەکەکچ

 قۆڵ و بازن، پەنجە گرتن شان بە شان شایی دەکەن

 گۆڕین و ڕاڕایی دەکەندڵ لەوێ دووری لە دڵ

 مەمک و پەنجە کوڵمە و دەم کیژ لە خۆبایی دەکەن

 تاوپەڕێنە کۆڵ و توربێن، ڕوو لە ئاوایی دەکەن

 

 خۆزگە بەو کوێستان و جێیە شادی لێی هەڵدا دەوار

 تارومار هەوری تاری چڵکنی غەم بوو بە جارێ

 چۆڵ دەکا مەیدانی شادی غەم دەچێتە پش حەسار

 سۆزی شمشاڵ بۆنی گوڵزار دوو ڕەفیقن دێن بەهار

 5بەندەن و کوێستانی ئێمە مامەقالەی دا بە شار

 

 14/4/5940قادراوا 

                                                      
 ژەن کە ئەویش خەڵکی قادراوایە.ئاماژەیە بە قالەمەڕەی شمشاڵ 5



 012 /خامە و چامە 

 

 

 زستانی الدێ

 

 

 

 

 ئەی وەتەن زستانی ئەوساڵ هێرشی کردە سەرم

 ەربەرم؟چوار تەنیشتم بەفر و ڕندوو ڕێم نییە چۆن د

 تۆز و خشکەی باسک و هەڵدێر دێتە بەر دەرکە و دەرم

 کێ هەیە بێت و بزانێ چۆنە حاڵی ئەسمەرم؟

 دڵ بە خورپە بۆ ویسالی کوا پەیامی دولبەرم

 

 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 012

 پەسیوان جێی کەوەبای شەماڵ کردوویە چووکە بن

 گورگ و ڕێوی دێنە دەشت و هاومەرامن پێکەوە

 جێکەوە خەیاڵ بەترس و خۆفە بو بنیادەم بێ

 قەرارە هەر دەڵێ زوو ڕێکەوەدڵ لە تاوان بێ

 من لەگەڵ زستان و شەختە چۆن بتوانم دەربەرم

 

 شۆڕەالوان هەن لە دێهات داو و تەپکە دێننە گۆڕ

 خەپێن و پشکیالنە دێن و دەیکەن کۆڕ بە کۆڕخەپ

 شەوچەلە و گیزەی سەماوەر دێتە ئاخری دێتە چۆڕ

 دەبنە شۆڕ بەربەیانان گوێسوانان سیخواران

 وەروەرە و بێڵە لە سەر شان پاک دەکەن بان و دەرم

 

 

 پوزلخ و زەنگاڵ لە پێدا دانگە ڕۆ کرا بۆ مەڕێ

 ڕاوچیان ڕستە لە دەست و تاجییان دێننە دەرێ

 ێر ساو هەورە با لە کۆسار هەڵدەکاتە باسە

 دێنە سەر شوێنی کەروێشکێ زەحمەتە گەر دەربەرێ

 نە دێتە سەرمبۆتە شەڕگە دەشت و سارا، باڕ 

 



 011 /خامە و چامە 

 

 با بزانن خەڵکی الدێ سەختە ئەوساڵ وەک نەدیو

 ئازووقەی سەرمایە داخەن کەم نەهێنن لە بژیو

 الق لە سەر الق دابنێن و هەروەکوو میر و خەدیو

 بەرگی سەرمایە لە بەر کەن جا بکەن یادی هەتیو

 دابنێن ئازووخە بۆو ساڵ من ڕەشەمەی بەدفەڕم

 

 بتوانین البدەینگەر لە زۆرداری زەمانە خۆ 

 داوی سیحر و زوڵم و زۆریان، چۆن بتوانین بابدەین

 سێبەری زاڵم نەمێنێ، ئەو بەڵێنیە وا دەدەین

 لەو واڵتەی ڕادەدەین ،پیاوی بەدکار با نەمێنێ

 پەڕیو و دوور لە عالەم لێو بەبار و الپەڕمڕەنگ

 

 زۆر بەژانە و کارییەزامەکانی ئەو هەرێمە، 

 ئێستا هەروەک شارییە وڕەسمی الوی الدێڕێ

 سەوادی عارییە، بێبۆمانسەوادی دەردە بێ

 ڕووم لە دەرکی بارییەگەلی کوردم بە تێکڕا بۆ 

 بەرموا لە شارستان بێزارم من لە الدێ بێ

 

 51/3/5941ئابادی سابڵغ ئەمین



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 011

 پێنج خشتەکی لە سەر شێعری مەال کەریم زاری

 

 

 

 

 

 بۆ نەهات زۆر لە مێژە چاوەڕێم من هیچ سەدایێ

 تۆزی ماتەم شانی گرتم، فێنکەبایێ بۆ نەهات

 هەر لە گوێمدا بوو نەوای ئەو، ئەی نەوایێ بۆ نەهات

 دەردی دووری کوشتمی یاڕەب، دەوایێ بۆ نەهات

 سوحبەتی بێگانە تا کەی، ئاشنایێ بۆ نەهات؟

 

 



 011 /خامە و چامە 

 

 هەر یەکەم ڕۆژەی ژیانم، کەوتە لەرزە من کە دیم

 لەڕاست ئەودا کەچیمئەو لە جوانیدا منوونە، من 

 دڵ کە ئاگای لێک هەیە، بۆ وا دەزانێ هەر کە نیم

 سەرفی ڕێگەی بێ وەفایی بوو، خەزێنەی زیندەگیم

 کۆچی ئاخر وەختە بێ، ساحیب وەفایێ بۆ نەهات؟

 

 

 هێند بە ئەو سەرگەرم و خۆشم، وا دەزانم وەک قەاڵم

 گەرچی زۆر سەخت و بەسامە، قەت نەبوو جارێ وەاڵم

 ی وایە چنارم، بێ لق و پۆپ و گەاڵمسەیرە پێ

 غەرقی الفاوی خەم و خنکاوی گێژاوی بەاڵم

 وا لە ڕێیدا سەد گرێ، موشکیل گوشایێ بۆ نەهات؟

 

 

 کاروانی خەم لە ڕێدا سەیرە نایەتە ڕەدا

 چەرخی ڕۆژگار وا گەڕاوە، بێ سەرەنجامە گەدا

 هەرکە ئێمەی لێک ترازاند ئەو لە من بو وا جودا

 راج دیسانۆ لە ڕاس و چەپ خوداجەردە بۆ تا

 بۆ نەجاتی کاروانم، ڕەهنومایە بۆ نەهات؟



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 011

 وەرزی یادی تۆ دەسووڕێ بێ پشوو لەم دەهرەدا

 ویشکەسۆی ئاوی دوو لێویم، ئەو حەکیم لەو دەورەدا

 نەمدی عاشق وا بسووتێ غەرقی خەم لەم عەرسەدا

 وای بۆ کەشتی شکاوێ قوڕ بە سەر لەم بەحرەدا

 ە ناکا، باخودا بێ بۆ نەهات؟ناخودا کۆمەک ک

 

 گەرچی سەرشێواو و پڕخەم هەر دەڵێم خۆزگەم بە پار

 ساڵ و ڕۆژ و مانگ و حەوتوو دێن، بە دوای یەک بێ ژمار

 الوی هیوای خۆشەویستی خۆم دەنێژم جار بە جار

 بۆ ئەوەی ئەم ڕێگە ڕاسە گوم نەکەم تا دەچمە شار

 لەم شەوی تاریکەدا، شەوقی چرایێ بۆ نەهات؟

 

 

 قەرارە نارسەوێدڵ لە تاسەی خۆشەویستی بێ

 هەر بەاڵیەک بۆ ئەتۆ دێ، بێ لە بۆ من، وێم کەوێ

 وەخت و شەوێدڵ کە گۆشتێکە هەتا کەی وەخت و بێ

 زەخمی دڵ ئێشی گرانە، سەبری ئەییووبی دەوێ

 بۆ دڵی بێ سەبرم ئەی زاری شیفایێ بۆ نەهات؟

 

 گوتراوە. بۆ یادی مەالکەریم لە سەقز 5935ڕەزبەری 

 



 010 /خامە و چامە 

 

 

 زانست

 5خشتەکی لە سەر شێعری مامۆستا حەقیقیپێنج

 

 

 

 لە ڕێبازی عیلم جوانە تەمەن دەرچێ لە ئەو چینە

 عومردارە عیلم میوەی بەری ئیامنە بۆو دینە

 لە ژێر باڵی عیلم خۆشە تەمەن زین بێ بە ئەو زینە

 بەری باغی ژیان شیرینە، گەر زانینە ئەو ژینە

 کەڵکە، بۆ سووتان و پەرژینەبێنەزان وەک هەژگەڵی 

 

                                                      
 خوێندرایەوە. 4731لە سمیناری ڕێزنان لە حەقیقی ساڵی  5



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 011

 پەرێشانی دەکا خاوەن هونەر بەرگ و گەاڵ و پۆپی

 بازە وەکوو الوێ لە سەرچۆپیودڵهونەروەر دەست

 نییە وەک ساحێبی پارە ببێ پۆزی لەگەڵ زۆپی

 هونەر دارێکی بەرزە دوڕڕ و مەرجانە لق و پۆپی

 هونەروەر نامرێ چون باغەوانی عیلم و زانینە

 

 کرێ لەبۆ ئینسان بە تێکڕایی و بە حیرمانیتەڵەب ب

 لە زانین خۆ نەپارێزن، هونەروەر بن وەکوو مانی

 جەهل دەردێکە بێ دەرمان، بە تەنیا عیلمە دەرمانی

 لە خوێندن چاو مەچووقێنە و مەبە مایەی پەشیامنی

 نەسیبی دوژمنت بێ جاهیلی بارێکی سەنگینە

 

 

 ەشنی سیروانەلە حەرسەت خەڵکی بێ فەرهەنگ دوو چاوم چ

 هێزیم شەو و ڕۆژان لە بەر وانەکز و الواز و بێ

 دەبێ یەک بن هەموو الوان، جیهان ئەمڕۆ لە سەر وانە

 نەزان عەیبە، نەزان سووکە، ژینی نەنگە، بڕوانە

 وتەی زانا چ شیرینە، وشەی نازان چ نەنگینە

 



 011 /خامە و چامە 

 

 

 ڕەوایەت هەن لەبۆ ئادەم لە ئاکامدا کە فەرموویە

 بە خوێندن قەت نەکەن موویە ،فەرقێە نیلە نێر و مێ 

 مەالئیکە لەگەڵ تۆ بوون واڵتی دوور ئەگەر چوویە

 لە بابەت خوێندنێ پێغەمبەری موختار فەرموویە

 وەدووی خوێندن کەون، بچنێ ئەگەر چوونوو لەبۆ چینە

 

 ئەوەی دوورە لە عیلمە خۆ بزانن بێ غەمن چەندن

 دڵ بەندنلە زانایان کەوا سوورن لە سەر خوێندن بە 

 لە ناو هەر کۆمەڵ و کۆڕێک بە ڕیزی باشەوە هێندن

 خەیاڵێکی نەکەن وەخت و زەمانێکی هەیە خوێندن

 ڕا زەمانی خوێندنێ تا کاتی تەڵقینەلە بێشکەی

 

 لەبۆ ئینسان بەجێیە خۆ پلە و پایەی هەبێ، بەرزە

 بەاڵم فێر بوون لەبۆ عالەم بە دوو شێوە بە دوو تەرزە

 ێر بوون نەگەییە پیری، ئەو مەرزەبە منداڵی عیلم ف

 مەڵێن بۆ نێر و مێ فەڕقی هەیە، فەرموویەتی فەڕزە

 لە سەر کوللی موسوڵامنێ چ مێ بێت و چ نێرینە

 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 012

 بە باڵی عیلمەوە بگرە و بڕۆ ئێستا چ دیبایە

 ئەوەی دوور بێ لە زانستێ بەڕاستی حەرشی کوا وایە

 لە پیری شاری بۆکان گوێ گرن بەو فکرە وااڵیە

 ەقیقی وەک نەزانین ئافەتە بۆ دین و دونیایەح

 حەقیقەت عیلم و زانین زیبی دنیا، زیوەری دینە



 شێعری نوێ

 



 



 011 /خامە و چامە 

 

 

 تاسە

 ئاخ دیسان وەک تاسەبارێ

 هاتیە بەرچاوی پڕ لە ئاواتم

 بۆت پێک هێنام چەند پرسیارێ

 وپێکی بەژن و بااڵتبە ڕێک

 منت خستە گێژی دەریای بیر کردنەوە

 ەتی خەیاڵ فڕیمبە باڵی شەک

 بەاڵم نەمتوانی بە سەر ڕازی ئەم مەتەڵەدا

 هەنگاوی شارەزای

 هەڵێنمەوە

 میراوا 5909

 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 011

 

 شەوەزەنگ

 لە ژێر باڵی بەرینی شەوەزنگا

 لە ڕێبازی پڕ لە مەتەڵی خەیاڵی پڕتاو

 وەبیرم هاتەوە

 کە دووری تۆم بۆ ناگونجێ و ئیرت تاسەتم بۆ پێک نایە

 ەنگواوەدڵی کۆاڵوی پڕ هەناسەم ئ

 بە مژۆڵی بە ڕیز

 ئەم ڕیزە تیرانە کە ناخی دڵ بواریان بۆ

 ڕێکەوتن و گورچووبڕ و ئەنگێوە بوون

 لە ئاکاما کردیانەوە پرێچکەی دڵ

 ڕازاوە بوو لە ئەم ڕازە

 ئەندازەخۆشەویستیت بێ

5903 



 011 /خامە و چامە 

 

 

 ئەستەم

 کۆمەڵە بەردێ بەرز و پتەو

 یا بەهەیبەت هەردەم بە خەو

 ادمزۆر لە جاران دێتە ی

 ئەو پرسیارە

 لە سەر باڵی خەیاڵی خۆم

 بیرم دەڕوا

 گێژ دەخۆم و هەڵدەپێچرێم

 ئەستەم تا کەی هەر دەتوانێ

 ڕێبوارەکانی ماندوو بکا

 بەیت و باوە

 دەڵێن سەختی کراسێکە بە بەژنی



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 021

 ئێمە بڕاوە؟

 ئەو فەرهادەی دەتاشێت کێو

 شەکەت نابێ پێی ڕەوایە

 لە ڕوانگەی ئەو عاشق وایە

 ی شەکەت نەبوونعاشق یان

 نەترسان و لە خۆ نەچوون

 نەکەویت و نەنەوێی

 بە گابەردان چۆن دەرسەوێی؟

 چۆن شەو باڵ دەکێشێ بە سەر چیای

 ڕژد و هەڵدێر

 بە سەر هەرچی رسوشتی خوا

 گەر کازیوەی بەیان ئەنگووت

 بوولێڵە کە تارمایی دا

 لەشکری شەو شل دەبێت و بار دەکا

 سوپای گزینگ دێتە مەیدان

 و کۆسار دەچرپێنێ و دەیدوێنێ کەژ

 بەشی شەویش بەردەست بوونە

 شێل بوونەلە بۆ ڕێبوار پێ

 هەر ڕێبوارێک سوارچاک نەبێ



 020 /خامە و چامە 

 

 داڕێژراو و قایم نەبێ

 لە داوێنی کێوی ئەستەم

 چاونەترس و چاالک نەبێ

 سەرناکەوێ، دێتە نەوین

 دەرسی عیربەت

 لە مێروویەک

 ئارام ئارام

 دەست پێ دەکا

 تا دەگاتە 

 وتکەی چیالو 

 

 5/1/5949سەرپێڵی زەهاو 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 021

 

 هەڵەبجە

 دەرسازەی شەوێکی ڕەش ئاوقەی النکەی چیای کوردە

 مناڵێکی مەچەک توند و ساوا

 ئارام ئارام سەردەمەی شەوگار دایپۆشیوە

 ورشەورشی گەاڵی داران شنەی باوێشکی بەهاری

 غەم خەفەت بەندی دڵی جوان ڕادەژا بە پرخەوەبێ

 ک بوو بۆ ئەو گەلە بۆو واڵتەبەختەوەری دواڕۆژێ

 بەاڵم وەختە

 ئەوکی بگرێ لفکەی ڕەشی دەرسازەی شەو

 وپڕلە ناخافڵ لە کوت

 خەردەل ئەتۆم چەکی شیمیا کەوتە بێشکەی لەشی سڕی

 هەر نەوەک ئەو



 021 /خامە و چامە 

 

 دایکی، بابی، خزم و کەسی، گوند و شاری

 بوونە خەڵووز و قوربانی

 تاپۆ کردجێ هێڵنجی داغی بوونی کورد، هەڵەبجەی یەک

 وبردی کەمی بوونی، گەلی کوردی پێ تاقی کرددەست

 ناکازاکی، هیرۆشیام لە دوای ئەوە

 هەڵەبجەی شاری گەلی کورد یەکەم مەیدانی شیمیایی نەوە

 مناڵی کورد توند و بەهێز

 هەزاران کۆسپ لە سەر کۆڵی لە نێو ئامێز

 ئەو سوریا یا تورکیا یان واڵتانی تری دونیا

 کوێستانی ڕژد و هەڵدێر، لە سەرمایە لە تەنگانە، لە

 شەختە و سەهۆڵ

 گۆچ کراوە

 نەک ئەو داغەی تۆ داغت کرد

 لە تۆ وا بوو ڕیشەی بڕا

 بە داغی وا داغرت دەبێ

 بڵێی ڕۆژێک ڕۆژی نەبێ؟

 

 میراوا 5940ی ڕەمەزانی 14

 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 022

 

 ڕەگاژۆ

 گاڵەی شەماڵ

 ئەوین و تین

 دەستەمالنی گەوەی هەوری هەناسەمن

 و گڕکانی کۆ لە ئاست تاسە

 هێور هێور

 ڕەگاژۆی لەشی شەاڵڵن

 شەماڵ

 کەروێشکەی شلکە شەتڵەکانی

 غەمەکانم و

 ئەوینی تۆ

 تین و توانای هیواکانم

51/4/5991 



 022 /خامە و چامە 

 

 

 بۆ دڵدار

 لە هەڵگوردی چاوەکانتا، 

 ئاسۆیەکی خۆشەویستی ئاسۆگ دەدا

 بیری وردت بارستایی ئاسامنی پان

 پێچراوەلە باوەشی هەوری تەما هەڵ

 چاوی گەشت هێور هێور دەڕوانێتە مرۆڤەکان، 

 زۆر لەمێژە کۆشی هۆشی ئەویندارێک 

 دەداباڵی خەیاڵم لێک

 ئەوینێکی دوورەپەرێز

 شنە و باوێشکی یادی ئەو لە بەردینەی گشت چیایە

 ڕاوگەکانلە کۆنرتین جێ

 ماوی هەناسەمنمەتەڕێزی قەتیس



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 022

 دیو، لێرە و لەوێدیو ئەولەم

 ی بووهەوێنی خۆشەویست

 خۆشەویستی دڵدارێکم پەری هەستە

 لە پوختیدا خەستی خەستە

 دەبەستین،پەرێزەکان لێک

 پێدەشتەکان دەکەینەوە 

 جێی هەڵپەڕکێ!...

 

51/55/5999 



 021 /خامە و چامە 

 

 

 الفاو

 

 

 بە پەنجەتا گش ڕێگاکان خۆیان کێشا

 نەیانتوانی قورسایی تۆ پێوانە کەن

 نەیانتوانی دەشت و چیا جێی سانەوەی 

 هیوای تۆ بن

 نەیانتوانی لە الیەکا تەرەغەمان

 لە الیەتر زاگرۆس، قەندیل

 بارستایی هیواکانت بە توانا بن

 نەیانتوانی دەریاکانیش بە قەدرایی

 بیر و هەستت زنەکێشی نیشتامن بن



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 021

 ڕێگا و چیا بە زاگرۆس و دەریاکانا

 لە ڕوانین و لە ئەزموونا لە خامەکەی بەهێزی تۆ 

 ڕووبارێ ئەرسینەوە بە ئەسپایی کڕنۆشیان کرد بە

 دەستەو ئەژنۆ لە تۆ ڕامان

54/9/5991 



 021 /خامە و چامە 

 

 

 2933نەورۆزی 

 من ئەو درزەی ڕۆژی ڕوونی سەردەمانی مێژوویەکم

 کۆتاییکراوی شاخی چڕی چیرۆکێکی بێلەت

 کراوی زیندەچاڵی بیری ژینمکۆتری سپی باڵ

 من ئەو خاکە بەپیتەم وا لە بن هەوری مڕومۆچا

 زەردەخەنەی ئاو نامگرێ.

 من ئەو ڕووبارە بەفراوەی خاکەلێوەم

 هەموو ساڵێ پێنووسەکان یادم دەکەن،

 شنەی بسکی لە سابڵغ و قامیشلییەوە

 لە بۆتان و هەولێرەوە

 ڕازاوەیە و شەکاوەیە

 ئەو پێدەشت و گوزەاڵنەی قەراغ چۆمی وتارنووسم

 ڕووپەڕێکی خودایانی کۆنی زەویم

 ەم بەرزمئەو ڕێبازەی ڕێبوارانی چەک بە دەستی قەڵ



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 021

 چەخامخەی عاشقێکی شەو لە ژوانێم

 من ئەو مانگەم ئەستێرەکان چاوەدێرن

 من ئەو ڕۆژەم گەرمی لەشم هەستی شاعیر دەبزوێنێ

 من ئەو کانیەم بەرۆکی من جێگا پەنجەی عەشقی تۆیە

 ئەو بولبولەم سۆزی دەنگم لە گەرووی شمشاڵی هەڵدێرەوە

 دیوارە پۆاڵکانی چوار وەرزی ساڵ 

 تۆز و لە گژەبای تووڕەیان دەتووڕێنێدەکاتە 

 ئەو هەستەم هەوێنی شێعر و پەخشان

 ئەو وتارەم دێمە ژوانی هەموو شەوێ

 شەونخوونی خۆشەویستێ بیرم دەکا

 ملوانکەی ڕیزی وشەکان دەهۆمنەوە

 هەتا مێژوو هەبێ ئەمنیش دەبم

 ئەو ئاواتە بە هەناسەی نیتشامنی ڕۆژی بەرێم

 ئێستا دەڵێم دەیڵێمەوە

 ووسێکی پڕ لە وشەی خۆشەویستی قام

 نەورۆزەکەی 

 سەری ساڵم

 سەری ساڵ 

 

 خاکەلێوە )لە سێدارەدانی قازی محەمەد و هاوڕێکانی( 55بۆ یادی 

 میراوا

 

 



 020 /خامە و چامە 

 

 

... 

 

 لە چۆڵگەیەکی نامۆ و دوورەپەرێزا

 ئەنگوستەشەوێکی بە تۆف و بەند

 سڕە هەنگاوێک

 وچاوێکی شڵەژاودەست بە چەک و دەم

 ەی ڕوحمیترازا دەرواز 

 ،ئاواپیرەپیاوێکی دڵ

 بە زارێکی کلێشە دار و

 هااڵوێک و بۆنەوە

 .بە داوێنێکی پیسەوە

 چوارمێخەیان کرد



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 021

 

 سیروان

 لە ڕۆچنەی کام دەالقەی خۆشەویستی

 ئەو مەڵبەندەوە تۆم ناسی؟

 بە کام ئیامی دنەی خۆشەویستی

 ئااڵی سەوزی پەنجەکانت چاوەڕوانت بووم

 ریگزنگی خۆری کام ڕۆژگا

 ڕەشمەی وەرزی ساڵ بووی؟

 جووڵەی زەردەپەڕی دوا شەختەی کام دڵداری؟

 تۆ دەروازەی دڵنیایی کام عەشقی؟

 هەناسەی گواڵوپژێنی بەر بەیانی کام ساڵوەگەڕی

 ی کەڵەشاعیرێک بووی؟ر بیرەوە

 ناسکرتین بزە و جوانرتین لەنجەی



 021 /خامە و چامە 

 

 کام مەڵبەندی؟

 هەڵگری ڕازی دڵداری

 واڵتی کوردەواری بووی؟

 بەندی گراوی ملوانکەیدڵ

 ڕازی ئەو نیشتامنە بووی؟

 شنەی بەژنی ئااڵت کاریگەرە،

 لە سەر هەست و مێشک و بیرم

 زنەی بەهێزی کام سەرچاوەی

 بێگەردی ڕووبارەکانی کوردستان بووی؟

 بنچینەی کام دیواری بێ هەرەسی هەرمانی

 تابڵۆی شەقامی کوردی بووی؟

 کەوێهەرکە یادت لە سەر هێڵی خەیاڵ ڕێک دە

 ژیان بۆ من مانا دەگرێ

 زایەڵەی چڕینی بەیت و باوی

 ڕووداوەکانی کام کارەساتی؟

 بیرۆکەی شادەماری

 پەردازی بن سێبەری داوێنیخەیاڵ

 نەگۆڕاوی ئاویەر و 

 نەکەرۆز و ناڵەشکێنە بووی؟



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 022

 تۆ کێ بووی؟

 میراتگرێکی بیرۆکەی دەسەاڵت

 داری ئەردەاڵن و بابانەکان و موکوریان بووی

 ۆلەکانی خوڕێنکی شەپ

 بێ ترس و خۆفی 

 سیروان و چۆمی کەڵوێ بووی

 ئەو بورجە بەهەیبەتەی واڵتی وشە و 

 پێنووسی هونەری کوردەواری بووی

 مێژووزانی خاک و ئاوی شەهیدانی

 یەک بە دوای یەکی کوردستان بووی

 کڕنۆشی خۆشەویستی

 زێدی باپیران بووی

 تۆ پارێزگاری بێ سنووری عەشق

 واڵتێکی بێ سنووری و خۆشەویستی

 کوردەواری بووی  

 تۆ ئەو بووی.   

 5935ڕێبەندانی 



 
ینە  چوار

 



 



 021 /خامە و چامە 

 

 

 ئەوین

 بەڵێ یاران ئومێدی گەل ئەوینە

 خەمینەئەوەی نێتی ئەوین هەر دڵ

 بە بەفرانبار و ڕێبەندان دەبم شاد

 ەم ڕەشەمە ماتەمینەکبەاڵم چب

 

 سەرپێڵی زەهاو 15/51/5945



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 021

 

 مێژوو

 بە خەردەل زێڕوەشان دەکرێ یشتیامن دکە بووکی نی

 دەدرێ یبە کوژرانی، سەری ساڵی نەورۆزەکەی بەش

 جیهان و الپەڕەی مێژوو، دەهۆنەوە وەرزەکانی

 تەماشا سەرکەشی دەوران بە دەستی کێ و لە کوێ دەمرێ

 

 



 021 /خامە و چامە 

 

 

 سۆزە

 تا سۆزە لە دم دێتە دەرێ دێتەوە بیرت

 ە سۆزی دڵە وا دەنگ و نەوایەکئەم سۆزە 

 ە تۆ لە هونەرمەندی ئەسیرتکادێ بسا ی

 ەت بن سەری دایەکاتە سەنیری خەوەکئەو 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 021

 

 پەنجە

 ێشان هەڵپەڕینکسیلەیی چاوی بە قین و چۆپی

 دوژمنی ڕەش دێتە لەرزە داری خەم دێتە بڕین

 ی سوورکی خۆر ئەمباز دەبێتە جۆگەلە و گۆمیلکتیش

 ات و وەختی ڕاپەڕینکدێنە مەیدان  کپەنجە و چە

 



 020 /خامە و چامە 

 

 

 مماتە

 دەرد و ماتەم باری هێنا ،خرمانمخرمانانی بێ

 ڕێبەندانی بەپیت و پێز بۆ من ڕێگەی خەمی هێنا

 بەهاری شینی سەری ساڵ شینی گێڕا نەورۆزەکەی

 سەراپای ساڵی هەشتا و هەشت لە بۆ ئێمە زاری هێنا

 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 021

 

 دەگمەن

 هەر بە دەگمەن نەمدی یارێ بێ و بڵێ یارت منم

 بەسۆی زامت منمبۆ پەژارەی ژینی چەوتت دڵ 

 داوی زانین چۆتە ئەستۆم پێم دەڵێن شێتی گەلێ

 ارت منمکوانێ هاو کا چی نەداری، کگەر بە خا

1/9/59945 
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 021 /خامە و چامە 

 

 

 مەیگێڕ

 ە، بێنە مەیکە مەیگێڕی لەبۆ مە ساقی تێکتۆ 

 ەی؟کۆڕی یاران چاو لە دەست و چاوەڕوانی تا بە ک

 لەم هەرێمە و شیو و دۆڵە بیری دڵدار دەمگرێ

 ەیکو ساقی و مەی، پێم دەبەخشن تاجی  یادی یار

 

 5994ی جۆزەردانی 59شەوی 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 022

 

 سەرین

 مەیلی دڵی تۆ دا ئەوا مەیلی ئەوینم نالە بێ

 لە بەر بەختی ڕەشم ئێستا ڕەشی چاوم لە شینم نا

 لە سەر دەستی ئەوینداران ئەوا دەستی ئەوینم بەست

 ۆ بگرە من هاتم، چیا بۆ خۆم سەرینم ناکەژ و ک

 

5941 



 022 /خامە و چامە 

 

 

 ئارەزوو

 ئارەزوومە هەستی دڵداری لە بۆ تۆ دەربڕم

 ی خامە بستڕمکفەوری پێنووس بێتە دەستم نوو 

 بڵێین کی دابنیشین ڕازی دڵامن پێکتا دەمێ

 راسە دادڕمکباشرتە ئەم ڕازە البەین ئەم 

 

 انکمیراوای بۆ  50/9/41



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 022

 

 الوالو

 خۆزگە بەو ڕۆژە کە وەعدەی دیتنی تۆم من هەبوو

 وی مەستت لەو دڵەمدا جێی هەبووچاوەڕوانیی چا

 یادی تۆ هەر دەم لە دڵدا چەشنی الوالوە و بەهار

 من کە خەمخۆری خەمی تۆم کوا کەسی وەک من هەبوو؟

 



 021 /خامە و چامە 

 

 

 کەساس

 ەساسمکزۆر  تعەزیزم من لە دووری

 دەنگ و باسملە ناو یاران فەقیر، بێ

 پەشێوم من لە هيجرانت بە جارێ

 سملە تاو دووریت تەواو ڕەش بوو پڵ 

 

 میراوا 5909



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 021

 

 ماچ

 بە دوو لێوتا، لە خۆ ناچم!! دەچەسپێنم دوو لێوانم

 لە سەر مەمک و لە سەر سینگا، خۆشرت دەبێ گەزۆی ماچم

 لە ملتا ،ئەگەر بانگ و مۆتەکەی شەو گەرووم بگرێ دەس

 مەحاڵە لەززەتی وەسڵت، لە دەستم دەرچێ و من الچم

5/4/5934 

 

 زانڕێ

 تە بێ گومان چاوی منیگەرچی دوورم دڵ لە ال 

 چەندە بێ ناو و نیشانم تۆ من و ناوی منی

 بێ وچان ،شێت و شەیدا و خۆشەویستی هۆگری تۆم

 تین و توانای هێزی پێنووس، خامەکەی خاوی منی

19/4/5934 



 موناجات

 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 011

 

 ڕەحمەتەن لیلعالەمین

 

 5نووری ڕووت کردوویە ڕووناک گشت واڵتی کۆن و نۆم

 اوە عالەم لێرەوە تا موڵکی ڕۆمسەف بە سەف وێست

 سەرزەوی بیر و سەرنجم پڕ لە نوورە شاهی خۆم

 ڕۆژی شادی دوژمنانت لێڵ دەکەین وەک ئاوی چۆم

 تێپەڕی تاریکی ڕۆژگار من غواڵمی دەرکی تۆم

 بۆتە ڕمبازێن لە بن پێ مانگ و ڕۆژیانە نجۆم

 هاتنت یەکجار موبارەک سەروەری دنیا و دین

 وربان ڕەحمەتەن لیلعالەمینپێ لە ڕوحم نێ بە ق
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 010 /خامە و چامە 

 

 تاوی ڕوخساری موحەممەد دادەپۆشێ زوڵم و زۆر

 تاجەکەی لەوالکە لەوالک ڕوونە هەروەک تیشکی خۆر

 هەڵدەڵێن پێت کوللی عالەم بەو زمانی پاک و مۆر

 تێپەڕی عومری موبارەک شەو هەتا ڕووناکی خۆر

 جەهل و تاریکی بە سەر چوو کاتێ نێوت هاتە گۆڕ

 مانگە کە تۆ بووی بوو بە شادی جۆر بە جۆر خۆش بە ئەو

 ڕەحمەتە بۆ سەر غواڵمان وا مەالئیک دابەزین

 پێ لە ڕووحم نێ بە قوربان ڕەحمەتەن لیلعالەمین

 

 

 خۆش بە ئەودەم وا لە عەرشا بووی بە هاوسێ و هاونشین

 لێدرا زەنگی سەبووری بۆ تەواو خەڵکی زەمین

 ی حەوتەمینوچۆی چەرخ و فەلەک بوو گەییە قاپهات

 وا لە ئەوجی عیززەتا تۆی بەو خوداوەندی مەکین

 وا لە خۆشی نووری تۆ بوو داندرا چەرخی بەرین

 داری تۆیە جوبرەئیل ڕوحەلئەمینئێستە پەرچەم

 سەر لە ژێر پێت دادەنێم من پێ مەنێ خاک و زەمین

 پێ لە ڕوحم نێ بە قوربان ڕەحمەتەن لیلعالەمین

 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 011

 گەر بێتە سەرم وێتو چەتری تیشکی خۆری لوتفت ب

 بەرمبێلە ئەفالک کوا با وجوودی چووکە بوونم 

 یم نەرمتێدەپێوم عالەمی ناسووت و الهووت

 خاوەنی دەرک و دەرملەو فەلەک زوو ڕاپەڕم من 

 با بکێشێ دەس بە سەرما خاکی ژێر پێ ئەنبەرم

 چۆن نەوازیش لەو حوزوورت تاجی زێڕین بۆ سەرم

 ی وەک زێڕ و سەمینئەی کەالمی خۆش و شیرین گشت

 پێ لە ڕوحم نێ بە قوربان ڕەحمەتەن لیلعالەمین

 

 ئەی بوووی ساالر و سەروەر ڕوون و ئاشکارا و موبین

 وا هوەیدا بوو لە نوورت فەخری عالەم موڕسەلین

 فەخر و شانازین بە وەڵڵ بو تەواو خەڵکی زەمین

 ڕەهینسەروەت و ماڵم بە قوربان هەست و نیستم بێ

 او خاکی ڕێتە مەحرەمی ئەرساری دینسورمەکەی چ

 تاکوو ڕوونرت بێ دوو چاوم قووەتی دینی موبین

 نیمە هێزێ وەسفی تۆ کەم من لە زومرەی کەمرتین

 5پێ لە ڕوحم نێ بە قوربان ڕەحمەتەن لیلعالەمین

 

 میراوا 5941ڕەمەزانی  11
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 011 /خامە و چامە 

 

 

 موناجات

 

 

 

 

 

 بە نێوی ئەو، وتاری خۆم لە سەر دوو لێوم هەڵڕێژم

 اکاری ئەوەی دەکرێ، وشەی شێعر هەموو بێژمبە س

 کەچی ناکامی ئەو ژینەم، هەچی ئاواتە دەینێژم

 خودایا چۆن کوڵ و کۆی دڵ بە نووکی خامە داڕێژم

 لە وەسفی زاتی پاکیدا قەڵەم کۆڵ و بەسەر گێژم

 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 012

 هەچی مەخلووق و گیاندارە چ بێدار بێ چ کاتی خەو

 ران بە مانگەشەوبە ڕۆژ حیکمەت هەیە و ڕەحمەت، لە ئەستێ

 سەنای باری دەکەن هەردوو، لە باغ بولبول لە کێویش کەو

 تەواوی عەرز و ئاسامنی لە خۆشی نووری زاتی ئەو

 هەموو پێک هات لە ئەوسافی بڵێم چی پێی وا بێژم

 

 برینی گەل بکەی دەرمان، بنێ مەرهەم هەموو دەردم

 کوڕی کوردی سەالحەددین، بزانن وەک ئەوی مەردم

 پێشەنگ بووم هەردەم، کەچی ئێستا بەرەو هەردمکە دێن 

 نیە هێز و گوڕێ چیدی، لە خەفڵەتدا یەکەم فەردم

 ئەمن ڕێبوار و میوانێ، بدەی دەستێ لە ڕێی لێژم

 

 

 بەبێ بووبەکر و عوسامنم بناغەی دین هەموو دەڕمێ

 خەالفەت لە عومەر جوان بوو، لە دڵدا قەت نەکەی وەهمێ

 ی بوو دەست لە سەر زەخمێبرینداری شەوی نۆزدە، عەل

 دەبیری سەبر و هیوا تۆی، ئەتۆی شافیع بکەی ڕەحمێ

 خۆ محەمەد حەزرەتێ ئێژم« لی مع الله»مەقامی 

 



 012 /خامە و چامە 

 

 

 لە ڕێگەی عەشقی خواناسی، دەبێ پڕ بی نەکەی هەر نەک

 سەناخوانن هەموو مەخلووق، بە تێکڕایی و بە دانە و تەک

 سەد پەک دڵم ناخۆش نییە هەرگیز، مەراقم بێ و بڵێم

 لە دەرگا و بارەگاهی تۆ دەس و پێی بەسرتاو هەروەک

 ئەسیرێکی گونەهبار و لە ڕەحمەت تۆ بدەی چێژم

 

 بەهەشت و حۆری لەوال هەن، ئە لەوالش ئاگر و ناری

 بە لوتفی ئەو شەو و ڕۆژ هەن، بە دەستوور حەزرەتی باری

 بە ڕێگا و شوێنی تۆدا دێم، ئەمن شەرتە نەکەم الری

 ۆشحاڵ و سەرخۆشم، لە مەحشەر تۆم تکاکاریئەوەند خ

 ەی دەرمان و ساڕێژمکهەموو مەخلووق دەبن ڕزگار، دە

 

 ئەوەی بەندەی بەبێ عەیبم خودا شوکرت نەبم قەت مات

 وەختان نەوەستێنم بە کات و ساتعیبادەت وەخت و بێ

 خودا ڕوحمێ بە حاڵم کەی لە ژینی خۆم ببینم هات

 سم گیر کەم هەتا ئەوکاتدە« قابە قەوسەینی»بە قوربی 

 وەبەر ئااڵی کەوم ئەودەم، بکەی چارە لە ڕاوێژم

 



 (زانڕێپوور )مەد حوسێنمحە / 012

 وچۆعەزاب و قەبری تۆ ناخۆش، لە گیانا دێی بە هات

 کە تۆ خاوەن بەزە و ڕەحمی، دەبەخشی من، بە ڕەحمی تۆ

 عەفوویان کە خەتاکانم، بە تێکڕایی و بە زۆر و کۆ

 ێک خۆئەوەند خاوەن گوناهم من، لە شەرما وەک هەتیو 

 لە قوژبن خاکە چۆڵی بەس، لە چاو ئەرسینێ هەڵدەڕێژم

 

51/9/5935 

 


