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   چاوەڕوانیی 

هەروەها لە کاتی بریتیە لە کۆبەبدی شیعرەکانم کە لە ساالنی ڕابوردوو لە کات و سات و شوێن و 

وانی  ڕەوڕوداوی جیاواز بە پێی کات لەسەر کاغەز دامڕشتووە و لەهەمان کاتدا مرۆڤ هەردەم لە چا

سوپاس وپیزانینمان بۆ هاوڕێ و برای خۆشەویستم  . لێکەوت و دەرئەنجامە ئیجابیەکان بووە 

. ەمە شیعریەممامۆستا محەمەد محەمەد ئەمین بۆ تێبینی و تێڕوانینەکانی دەربارەی ئەم بەره   

 

أ مەعروف-ئازاد م  

   ٢٠٢١لولی یستۆکهۆڵم/ ئە

 

 

 

 پێشکەشە بە جگەرگۆشەکانم ڕەنج و ڤێرا 

 

 

 

 

 

 



 چاوەڕوانیی  شیعر ن: ئازاد م-أ مەعروف

5 
 

 چاوەڕوانیی 

 هەر سەرلە بەیانی کاتێ خواحافیزیم لێ کردی 

 چاوەڕوانی ژوان بووم بەاڵم قەدەر دڵی بردی

 بە هەست نیگەران و بە جەستە بێ هۆش بووی 

 پرسیاری بێ وەاڵم بە تەوژم تەنگی پێ هەڵچنیوی 

سەرچوو، رۆژ ئاوا بوو هەر بێ دەنگی ڕۆژگار بە   

لە نیگام هەر بێ ڕەنگی   شێوەت لە بەر چاوەمە و  

 کام خۆفرٶش ناوتی زڕاند و بووی بە قوربانیی 

 کام پارچە زەوی بوو بە هەوارت و لە پر قووتی دای 

 ئاخی دڵم بوو بە لەشکر و بێ هۆ تەنرا پاسەوانی 

ئامێزی بە وورەم خۆڕاگرم، نیشتیمان تۆ هەر لە     

----------------------------------------------- 

١٩٧٨بەهاری  / کەرکوك   

. ئەم چەند دێڕە پێشکەشە بە هەڤاڵی تێکۆشەر شەهید عادل کە لە زیندانی فاشیەکانی ڕژێمی بەغدا ونبوو  
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 گەڵۆزی و سەربیر 

و سەربیر *  قەسەم بە خاکی گەڵۆزی   

ژیر لێتان هەڵکەوتووە مرۆڤی ئازا و   

 قەسەم بە جوانیت دوێتی کراس شین 

 من بۆت ئەکەم الیەالیە و شین 

 ساوا نەما لە نەوەت هەتا بکرێتە باوەش 

 خاکت سەرتاپا بوو بە دەسماڵی ڕەش

سەربەرز ** قەسەم بە بااڵت ئەی دینای  

 الوان لە ئاستت گرتیان هەست و لەرز

 سێبەری بن دیواری مزگەوتی سەربیر

لیر  بووبوو پەناگەی مرۆڤی بێ  

 نەما خاکت، نەما مشکی بۆ 

 هەموو پاساوی هاوسەرتی نەگبەت بوو 

 یارۆش وا نەما هەتا بتانکا کۆك

 لەدوای ئێوە مەردەم هەموو بوون ناکۆک 

 ئەی هاوسەری مەند چەند جوان و بەناز 

خوێندرا ئاواز *** بەدەنگی سیاماند   

 لە جوانییەکەت کێ بکات نیگا

 بە گوڵ و ڕێحانە فەرش کرا ڕێگا

 بە دەنگی سیامەند شایی و چۆپییە 

 کچان و کوڕان لە ئاو زەنگییە 
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 زەماوەندی کاکەالو یە بە دەنگ و خڕۆش 

                  جوان و پیرانی هێناوەتە جۆش

 بۆ پیاوی گەورە گۆشتی عەلەشیش 

 شێخی ئاوایی بەش دەکا بەخشیش 

ساڵوت لێ بێت ئەی خوشکی 

 نەگبەت 

 سەرو ماڵەکەم لێ بۆتە عیللەت 

ەم نەوە زۆرە بەرەی شێخانە ئ  

 لێیان هەڵکەوتوە تاکی مەند و ژیر 

 هەموو بە توانا بە هەست و بە بیر 

 لە کاتی ووچان کەس ناکەن لە بیر 

سوودن بەاڵم داخەکەم بێ کەڵك و   

 بۆ خەڵکی غەریب پایە و بە نرخن 

 ئەمبەرو ئەوبەر ئاوی زێ مەنگە 

 کەسوکارم هەمووی بێ دەنگە

 قەاڵکەی پردێ نیزیك قەرەبەگ 

 بۆتە زیندانی دوژمنانی عومەر بەگ 

 دوژمن و فرسان پێیان هەڵچوو تەنگ 

 زۆربەیان خنکان لە ناو ئاوی مەنگ 

 هەندێکیان نەمان بێ ڕیشە و بێ ڕەگ 

قوربانی دوو پاسەوانی سەگ بوونە   

 ماڵت ئاوابێت ئەی عومەر بەگم 

هەولێر بە دەڤەری دۆڵی ساڵەیی تێپەرئەبێت -شەمندەفەری کەرکوك     1                                            



 چاوەڕوانیی  شیعر ن: ئازاد م-أ مەعروف

8 
 

 لە پاش خۆت جێتهێشت شاعیری سەردەم 

 ووچاخەکانت زۆر ژیرو مەندن 

 بۆ میللەتەکەمان نەوەی نەبەردن

 عەزیزی شاعیر پێی دەڵێن نووسەر 

 بۆ پێشمەرگەکان ساز دەکا سەنگەر 

 ساڵوت لێ بێت ئەی عەبدول عەزیز 

مەبە زیز  هۆنراوەت بخوێنە و لێمان  

 لەشکری ئاهم، بۆتە هاوپەیمان 

 بە کەیف و فەخرو بە دین ئیمان 

 هەموو هەناوم هاتە سەر دینیت 

 بە بێ هیچ شەك دەگرن ڕیگاکەت 

 دەشتی ساڵەیی، دووبز و کەرکووك 

 هەمووی خاپور  کرا، چیمەنیش چوو بە بوك 

ڕووخا وێران بوو **** پردی قەجەریش  

 هەموو الوانی دەربەدەری شار بوو 

ێخی گەورەشمان خۆی لێمان کرد گێل ش  

 هەر پیاوی ئەو بوون زەوییان ئەکرد کێڵ 

 ئەی دینای نەگبەت المان گەورە بووی 

 بە بێ هاوسەرت بێ نازو ماڵ بووی 

 سەردەمی سێبەریش هیچ نەما باوی 

 هیچ خاوەند باوێ نەماوە ناوی 

 هەموو ڕاستیەکان لە الی شاعیرن 
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 گەورەو بچوکیش، هەمووی لە کۆڕن 

 کۆڕی شاعیریش، پڕ ووشەی باوەڕ 

 هەموو ناحەزی، بۆخۆ کرد یاوەر 

 گەڵۆزی و سەربیر، دەشتی ساڵەیی 

 خاکت وێران بوو هەتاکوو گوورزەیی 

 نەما شێخ سادیق خاکی سەروەرەیی 

 شاعیری سەردەم هەستی کرد بە وێڵی 

 لە تاو بێ ووچاخ وێران کرا دێت 

 گەروە و بچووکیش الدران لە ڕێت 

اند اللەی هەیوانان کێ بوو دایگیرس  

 لە ئاوایی دڵگیر لە دەشت و دەران

 خاکی ساڵەیی بە دەشتی پیتی

 نەما سەرکردەو فەرماندەی تیپی 

 باوکی فەرماندەم کرایە زیندان

ناسراوی ئاوایی قوتان  ،حاجی  

 چاك و خراپە دریا ڕووتا 

 ئەو مامۆستایەی کە کرا ئەنفال

 لەگەڵ خوێندکار و هەموو خاوەندمال

 مزگەوت و مەکتەب هەمووی کرا فەنا 

 دێی بیرەسپانیش سەرتاپا تەخت کرا

 پۆاڵی بەجەرگم خاوەند دەشت و دەر

 لە ئاستی نەما پیاو بگرێ سەنگەر 
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 حوسەی چەرمەشم بە دەردی عادل چوو 

 بە ناهەقی و بێ پلە وا لە دەست دەرچو

 ئەی حوسەی چەرمە کێ بکات شینت 

 نەما کراس شین بێتە سەر دینیت 

ا الوانی دەشتەکەی باوان نەم  

 تا بکەنەن زیکرێ بٶ شێخی بەسەزمان 

 هاوسەرش نەماوە شین بکات لە پرسەت 

 تا بێنێتە جۆش دڵی نەوەکەت 

 ئاوایی کتکەم پایتەخت ساڵەیی

 نە خاکت ماوە و نە ئاوایی 

 کانی ئاواییم لە داخت ووشك بوو 

 هەر لەو ماوەیەدا بەکر شەهید بوو 

گوولە باران بەکری نەگبەت کرا   

 لە سەربازگەی موسڵ نەما لە ناوان 

 واڵت پاڕیزی لێ بوو بە تاوان

 پرسەی بەکر پڕ بوو لە الوان 

 چونکە ئاخافتی هەموو شت  ڕاستی 

 بۆ ئەم و ئەو لە ماف میللەتی

 ئەی بەکری نەگبەت بوویتە ڕەنجەڕۆ 

 وا شینت گەرمە هاوار و ڕۆڕۆ 

 کەسوکارەکەت هەموو بوونە سەربەرز 

ەختیش هەموو هاتنە لەرز دوژمنی س  
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 گەڵۆزی و سەربیر بۆت دەکەن شێنێ 

 گەنج و پیرانیش دەرچوون لە دینێ 

 نەما سەوزەڵی بۆت برێژێ فرمێسكێ 

 نەما ساقییش بگێرێت پێکێ 

 الوانی دەڤەر سپێردران بە خاکێ 

 هەموو خەڵکەی بۆت دەکەن شینێ 

 بە ڕەنگی کەسك و بە دڵ وەك دێنێ 

نێ دینای نەگبەتم بۆچ بوو بە دی   

 لە تاو هاوسەرت نەما ئیمانێ

 هەژاری نەگبەت هەر شێخ دینەیە 

 نەما کۆشکی شێخ نەما قەمەڕەی 

 نەما باخەکەی دەشتەکەی بەرەی 

 دەرماناو سووتا وەك کانی کتکە 

 نەما تامەکەی الی گەورە و بچکە 

 دەشتی ساڵەیی خاکی وێرانم 

 بووی بە فیداو قوربان ئەنفالم 

ئایەت قەسەم بە خاکت قەسەم بە   

 هەموو لێی تێگەیشتوون هەروەك جنایەت 

 نەما موهەندیس بێتە گیانت 

 بتکاتە قوربان یەك ڕۆڵەی خاکت 

 نەما سەرکردە لەم دەشت و دەرە

 نەما پێشمەرگە لەم خاکە چڕە



 چاوەڕوانیی  شیعر ن: ئازاد م-أ مەعروف

12 
 

 بوونە قوربانی ئەنفال کیمیاوی 

 هەستم دەبزوێنێت دڵی کیمیاوی 

 دڵە ڕەشەکەت وەك دڵی حەال 

بەاڵ  بێسوودە چەکت کە لێت بوو   

 نەوەی تازەکەم هەر وا لە مەشقدان 

 بە هەست تێ دەکۆشن بۆ خاکی باوان 

 مانگی ڕەمەزان هاتەوە بەخێر

 هەمیسان باوە بۆ مڕۆڤی نێر 

 گەورەو بچووکم دەکەن تەراویح 

 بەدەنگی مەال و بە نەزمی تەسبیح 

 دەنگی سەاڵوات بە ئاوازی مەال 

 بۆ دینای نەگبەت بووە بە بەاڵ 

س نەیگرت قەدرتداخەکەم بێوەی کە  

 داخی هەژاری دەرکەوت لە ڕەنگت 

 کەس ناگرێت قەدری ژن و کابانمان 

 هەر ئەوان ماندووی خانەی مێوانمان 

 لە دەشت و لە دەر هەروەك دیوەخان 

 ماندوون هەروەكو  کێشی پاسەوان 

 دینای بێووچاخ نەڵێی نەگبەتم 

 عیشقی ووچاخان بۆت هاتە سەردەم 

کابان قەسەم بە ڕەنگت بە دوێت و   

 نەما باوی شێخ ، سێبەرو کۆاڵن 



 چاوەڕوانیی  شیعر ن: ئازاد م-أ مەعروف

13 
 

 ئەوا سەربیریش کرایە خاپوور 

 نەما ڕیکی ئاو هەربژی ناعوور 

 ئاوی زێی بچووك لێمان بوو بە تاڵ 

 سەرجەم فەنا بوو هەروەك ماڵ و حاڵ 

 لە دەنگی شۆڕش ئەخوێنم هەڵبەست 

 هەمووی بە ئاواز بە دەنگ و مەبەست 

 نە دەنگی مەدفەع ، نە هێرشێ ئەنفال 

اش و سیخوڕ بەزۆری ئەموال نە ج  

 نە گاز ژەهراوی، بەرماوەی واڵتان 

 سەرجەم بێ سوودن لە ئاستی الوان 

 دایکی دووگیانی ، ساڵوتان لێ بێت 

 نەوەی ئێوەیە شٶڕش پێك دێنێت 

 هەتا ما بێت هەست، ئێمە سەربەرزین 

 بە زەبری ئیمان هەموو تێ ئەکۆشین 

 ئاوەدان ئەکەینەوە خاکی نیشتیان 

--------------------------------------------- 

١٩٨٩پایزی   /ستۆکهۆڵم                                                                                                                                     

کم لە شاری کەرکوکەوە دوورن   ٣٠کەرکوك، نیزیکەی دوو دێن لە تەنیشت یەکتری لە دەڤەری ساڵەیی  *:  گەڵۆزی و سەربیر 

هەولێر،خەڵکەکەی ناسراون بە نیشتیمانپەروەری ئاوێتەی خۆشەویستین بۆ یەکتری و گەل و  /ئاڵتون کۆپری.لەسەر ڕێگای کەرکوك

 .نیشتیمان

خەڵكی ئاوایی سەربیربوو، کەسێکی خۆشەویست بوو( ڕ)نازناوی بەڕێز شێخ سعدالدین  : ** دینا    



 چاوەڕوانیی  شیعر ن: ئازاد م-أ مەعروف

14 
 

الوێکی قۆز و دەنگخۆش بوو،خەڵکی ئاوایی سەربیر بوو، ئەو کاتە، لە سااڵنی ناوەڕاستی حەفتای سەدەی ڕابوردوو   : *** ندەسیام

.خوێندکار بوو   

. ئاڵتون کۆپری دەکەوێتە نێوان دێیەکانی گەڵۆزی و کتکە –پردێکە لەسەر ڕێگای کەرکوك : ****قەجەر  

 

 فرمێسك 

 لە جوانیت شۆخم 

ئەدەم تێر سەرنج    

 بە نیگای بااڵت 

 من کەم خەم دەبم 

 نیە هیچ وەالم 

 بۆ پرسیاری من 

 من هەر چاوەڕوان 

 تۆ وا بێ سەدای 

 هەوارت هەڵدا 

 دوور و بێ خەبەر 

 بۆچی وا تەنهای 

 بۆ دەروون شێوای 

 بۆ لێم زوویری 

 بێ دەنگ و باسی 

 ماچی سەر لێوت 

 شیرین و لە یاد 

 دەست لە ناو دەست 
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 کاتی ئاوزەنگی 

ەراب بێ بادە و ش  

 من دەبوومە مەست 

 ئێستاش بە جام و بادە 

 هەرگیز نابم مەست 

 نە حزوورت ما 

 نە خەندەی سەر لێو 

 چاو بە فرمێسکم 

 بۆ یادی جاران 

 بی خەوی شەوان 

 دوورم لە یاران 

 زەنگێ لێ بدە 

 بە یادی جاران 

 ڕێگای تەریقەت 

 دەگرمە بەر 

 دەبمە دەروێشت 

 لە دوور بینرا 

 بووی 

 چاو بە فرمێسك 

 بووی 

 قەسەم بە بااڵت 

 وە سەنگی قەاڵت 
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 بە فرمێسکی چاووت 

 هەڵدەگرم دەست نوێژ 

 ئیتاعەت دەکەم 

 بە دڵ و بە گیان 

 بۆ ڕۆژی مەحشەر 

 بێ هەلە و تاوان 

--------------------------------------------- 

١٩٩٠ی ئۆکتۆبەری   ١ /ستۆکهۆڵم   

 

 خەم

 بە کەشی خۆش 

 بە بەفرو باران 

 بە دڵی پەرۆش 

خەم بۆ یاران بە   

 ئەخوێنم بۆ تۆ 

 سورەت الضحا 

 بە یادی چرۆو بۆ 

 دوور بیت لە بەاڵ 

------------------------------------------- 

٢٠١٧ی دیسامبەری   ١ /ستۆکهۆڵم  
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  بێتواتە

خوێندکاری زانکۆسالوت لێ بێت   *   

 بێ منەتی لە تۆپ و تەیارەی سیخۆ 

 ساڵو لە خەباتت لە شار و لە هەرد 

 نەترس بووی لە خۆفرۆش و نامەرد 

 ساڵو لە زێوەر تۆی کرد پەروەردە

 هاندەری ئێمە بووی بە بەرزی وورە 

 تۆ هونەرمەند بووی بە دەنگی ماملێ 

                         بە ئاهی دایك و شین و واوەیلێ

 بە سەدای خۆشت ئێمە گوێگر بووین 

 هەموو پێکرا بۆ یەك مەبەست بووین 

 ساڵو لە بێتواتە و دۆڵی خۆشناوەتی 

 خەباتت دەکرد بۆ خزمەت کوردایەتی 

 داخەکەم فیشەك بەر ناوچەوانت کەوت 

 لە باوەشی هاوسەنگەر بڕا هەناسەت 

١٩٨٣ئۆکتۆبەری  /تەهران  

لە شەری بێتواتە دژ بە ڕژێم بەغدا شەهید بوو١٩٨٣شەهید فوئاد عەبدولحەمید کە ئۆکتۆبەری  پێشکەشە بە هاوڕیی دێرینم   * 

 

 

  

١٩٧٩بەغدا ساڵی -شەهید فوئاد/ زانکۆی تەکنەلۆجی   
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 بیرمەندی زەمەن 

 *سالوت لێ بێت بیرمەندی زەمەن 

 بە خامە و ووشە یادت پڕ تەمەن 

 هەست و باوەڕت بەخشی بە وەتەن 

 ڕووح ئاسۆدە بە لە خاکی ڕەسەن 

 ساڵو لەو خاکەی تۆی کردە ئامێز 

 جێگای بۆ ساز کرد بە قەدر وبەڕێز 

 ساڵو لە خامەت ووشەی بە تینیت 

 هاندەری الوان بە ڕێگای ژینت 

 ووشەی ڕازاوەت وەك چرۆی چیمەن 

 نەخشی کردووە شار بە جوانی دیمەن 

 ووتە جوانەکانت سەرچاوەی گوڵشەن 

 ئارامکەرەوەی ئەندێشە و دەروون 

 ووتە و ڕەفتارت ڕاز و سوود مەندە 

کرێت دوورە گۆبەندەگەر بە قسەت ب  

 سەرجەم نەخشینن وەك بەست و بەندە 

 بە سوود و کەڵکن بۆ مرۆڤ مەندە

 بیرو هەستی تۆ شێوەی مەولەویی 

 بۆ بەرزی وەتەن خاك و سەروەریی 

 قسەو مەنتقت نووسراوەی بیرەوەریی 
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 بۆ ژیرکردنەوەی دڵ بوونە سەبووریی 

٢٠١٦ئایاری  / قەرەدەرە  

(ڕ) هاوڕێی دێرینم ئەنوەر شێخ سەمەد پێشکەشە بە ئامۆزا و   *    
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 گەڕەکەکەم 

 لە کاتی منداڵیما دەنێرام بۆ بازاڕی گەڕەك 

 بە بێ هیچ ترسێ، بێ لەرز و شەك 

 هەنگاوم دەنا لە ناو کوچە و کٶاڵن 

تەك دۆست و خۆشەویست و یاران لە   

 هەناسەم تێر بۆن دەبوو لە گواڵو 

 گواڵوی باخچە ڕوو لە من بە شااڵو 

خەڵکانی گەرەکم، پڕ هەست بوون لە  

 محەبەت 

 باو بوو لە ناویان، دڵ سافی و جدیەت 

 بنۆرە سەر گرد دیمەنی تانکی ئاوی 

 بە سیکەی قیتارو تابلۆی جوانی 

یەخن هەموو بۆ گەڕەك و شار، جێگەی با  

 وەك تیشکی خۆریش بۆ من وەك وزەن 

 دەم کڕی بەفر، میوە یان شامی

 بە میزانی پاکی دەستی مام حاجی 

 نە دەکرا درۆ و فێڵی سەودایی

 سەرجەم ساخ، شێوەی هاوتایی 

 لە کاتی الویمدا دەمکرد پیاسە لە گەڕەك

 بە شانازێوە دەکرا ساڵو بێ نەفس و بێ باك 

نگان بۆنی ڕەیحانەو نازنازی چێشت تە  

ە                                                        کەرکوك/ گەڕەکی تەپ  
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 دەیخستە گەر هەست ودڵی الوی کۆاڵن 

 بێ منەت و بێ بار 

 لەم سەر تا ئەو سەر 

 من خدر نیم، تا تەمەن وااڵ بم 

 بە نازی دایك بە سۆز بااڵبم 

 نیگایەك لە گەڕەك سەدان دیمەنە 

 هەردیمەنێکی پڕ ژان و خەمە

 دیمەنی جوانی، فرە بیرەوەری 

 وەك نەخشی ئەزەل، بەبێ جودایی 

الوی پڕ هەست و هۆشن مناڵ و   

 بۆ عیلم و خەبات، هەردەم پەرۆشن 

 گەرەکی جوانم، من پێت سەربەرزم 

 وەک دوندیی قەندیل من بۆت پەرۆشم 

 قەسەم بە نەخەشەت، بە باخی بێ ناز 

 بۆت دائەڕێژم وشە، بە دلی پڕ ڕاز

 عەشقم بۆ گەڕەك لە خوێندا دەدەوێ 

 بۆ دایکی جەرگ سووتاو لە گەرمەی شینێ 

شەهید بە هەست و ئیمان بۆ دایکی   

هیدی ڕێگای خاك و نیشتیمان شە  

وەك بەفر سپی ئێستاش وا ڕیشم    

 بە هەست هەر ساوام بە دڵیش خاکی 
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 لە گەڕەك دەگەڕێم، ئاوارەو و نامۆ 

 سەرتاپا ڕەش بوو بەختی من و تۆ 

 نەما دایکم، نەما نەنەم، فەنا بوو باوان 

نیشتیمان چاو پڕ ئەسرین بوو، دیدەی   

 نە تانکی ئاو ما، نە سکەی قیتار 

 نەما مەحەبەت، نەما هیچ دیدار 

 بۆنی ڕەیحانەش بە جارێ فەنا بوو 

 بوونە قوربانیی، بە دەردی شەم چوو 

 باخ و باخاتم لە ڕیشە تەخت کرا

 عەردیشی بە جارێ چیمەنتۆ کرا

و بە دیوار   هەمووی کرا بە لەبخ  

رفەرماندە و بۆ تازە سەردا  بۆ تازە  

 نە هاوالوانم ما، نە تێکۆشەری دێرین 

 ئیمان خاپور کرا وەك سەردەم بەردین 

 ئاوات و هیوام زیندە چاڵ کران

 بیروباوەڕیش لە گۆڕ دەر هێنران 

--------------------------------------- 

٢٠١٧ی ئاگوستی  ٢٢  / ستۆکهٶلم   
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 خاك 

 خاکی دزراومان لە دوژمن ئازاد دەکەین 

کوردستان ڕەنگین تر دەکەین ئااڵی   

 دایکی شەهیدان سەربەرزتر دەبن 

 بۆ سەروەری خاک بە جەرگتر دەبن 

 ساڵو لە باوان خاکیان بە جێ هێشت 

 بۆ ئەم نەوەیە میراتیان جێ هێشت 

 میراتی نەمری نیشتیمان پەروەریە 

 بۆ الوانی تازە جێگای سەربەرزیە 

 نیشتیمانی دزراو قەت لە بیر ناکەین 

ش سەرفراز دە کەین خاکی کەرکوکی  

فیلمەکەی فایق زیندوو دەکەینەوە  --- بەهاری دزراو وەردەگرینەوە     * 

سەرانسەری واڵت ئاوەدان دەکەین    --- بڕیاری نەخوازراو ڕەت دەکەینەوە    

----------------------------------------------- 

٢٠١٧ی سێبتامبەری  ٢٥ /ستۆکهۆڵم   

* فایق  لە دەرهێنانی كاك سەلمان ١٩٧٢ی کۆمەڵەی هونەرو وێژەی کەرکوکە سالی ( بەهاری دزراو)فزیۆنیی  مەبەست لە درامای تەلە   
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 دونیا 

 دونیا خەمێکە 

 زامەکانم 

 چاك نابنەوە 

 بە ماچی لێو 

 لە تاو ئاهی کێو 

 کوچەم تەمێکە 

 و برین کوالوەم 

 ئەوا سەردەمێکە 

 من بۆت دەناڵم 

 بە تاسی ئەم پێکە 

شەرابم لە دوا قومی   

 کە چڕ ئەسرینێکە 

 لە دوا دڵۆپە 

 فرمێسکی چاووم 

----------------------------------------- 

٢٠١٧دیسامبەری  /ستۆکهۆڵم     
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 دەروون پەرۆشیی 

 ئەمڕۆ بێ مەیم 

 دەروون پەرۆشم 

 دووریی ئازیزان 

 وەك خەمی خەزان 

 خامۆشی کرد خامەم 

 لێی بڕی هەناسەم 

 کوا نازی یاران 

 تیماری دڵ پەرۆشان 

 خوێن نەما لە جەستەم 

 من بە بێ مەی مەستم 

 نەما بەزمی ئێواران 

 بێ خۆشی یاران 

 کوا جام و بادەم 

 کوا بار و هەگبەم 

بە یادی باوان  /بەسەرچوو شەوان  

------------------------------------------------- 

٢٠١٧ی دیسامبەری  ١٢ /ستۆکهۆڵم  

 سەربازی وون 

وون  ئەی سەربازی  

 باست لەم ڕۆژەدا
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 بایەكە بۆ هەناسەم 

 یادت و ناوت 

 سازدەری خوێنبەری 

 خوێنی لەشمە 

 ناو و نیگاتان 

 تینی ڕۆژە و ووزە بەخشە و 

 دەبێتە مایەی ژینم 

ساڕیژکەری زاماکانم   دەبیتە  

 بە یادی ئیوە 

 ڕٶژگار دەبەینە سەرو 

 شەوگارمان پڕ لە ئاوات دەبێت  ناوتان خەم ڕەوێنی دڵی 

دایکە چاو بە ئەسرینەکانە  نیشتیمانە بێ نازەملەم   

------------------------------------------- 

٢٠١٧ی ئاگوستی  ١١ / ستۆکهۆلم   
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 مەرجانی هەمیشە زیندوو 

 جەستەت نەخشێکی ئیالهیە و 

 بێ چەشنە 

 دەوروبەر بۆت حەیرانە و 

 من گیرۆدەم 

 بۆ ئەو چاو مەستە 

نیگای چاووت چاو تێر نابێت لە   

 حەسرەتی دڵ نانیشێت 

 بۆ جەستەی پڕ لە نەخشت 

 بااڵت حاکمە و بە هەیبەتە 

 نیگات بۆ هەر تاکێك سەڵتەنەتە 

 دەردە نیگام بۆ تۆ وەرەسەی الویمە 

 بێ عەشقیم بۆ کەسی کە ئاوزەنگیمە 

 من وەسیەتم وا بێت 

 گەر بێتوو بمرم 

 بە تینی هەناسەت 

 بە خاك بسپێرێم 

 گۆڕم نیشان کەن 

هەست و نەستت بە   

 لە دۆڵی مەمان 

 بمنەنە ژێر خاك
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 با من وەرگرم هەناسەی پاك 

 کام جەستە، کام حەسرەت 

 کام دڵی پڕ نیگا 

 شەوگار شەق دەکا 

 لە گەرمی جێگا 

 بە گۆشەی چاووت 

 نیگات وەژاندمی 

 بوومە دەروێشت 

 بە هەست و هەندی 

جێگا و النە  دڵی بریندار بێ  

 بەند و ئەسیری حوکمی شەوانە 

م وابوو مەرگت نەبینم تەمەنا  

 هەر مەرگی تۆ بوو دڵی هەژاندم 

 باوەشی نەرمت هەناسەی عەشقم 

 بە جەستەی خەیاڵ هەر هەرزەکارم 

 حوکمی زەمانە خەمی ئەبەدی 

 دەبا فەنا بن هەر لە دەربەدەری 

 پرچی ڕەش و شٶر 

 جەستەی شێوە لۆر 

 پەنجەی قامیشت 
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 منی کرد ڕەنگ مۆر 

 بۆ هەتا هەتایی 

 بووە خەم و ناسۆر 

 بە هەواڵی مەرگت 

 هزری من ڕووخا 

 پالنم بۆ هیوات 

 هەتا بن سووتا 

 تۆ الی من زیندووی 

 هەمیشە ماوی 

 بۆ مانی دڵی من 

 بە کەڵک و وەفای 

 تۆ لە ژیر خاکی 

 مەنزل ئەبەدی 

 جێگا بگۆڕین 

 بۆ دڵی ئەوەین 

 هاتمە سەرگۆڕت 

 بێ پرسی یاران 

 وێنەی دڵپاکیت 

 وەك جاری جاران 

 بە نیگا الویی 

نەچوو تۆی چلە   
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 جوانی و میهرەبانی 

 بۆ منی تەمەن بە با چوو 

 قەسەم بە نیگات   بە خاکی گەوهەر 

 دێمە خزمەتت     لە ڕۆژی مەحشەر 

------------------------------------------- 

٢٠١٢پایزی  /ستۆکهۆڵم   
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  مامە 

 *    مامە تۆ خەمی خاکێكت بوو 

 بە هەزارەها گوندی فەنا بوو 

 سەرکردەی میللەتێك بووی 

 بە هەزارەها تاکی ڵی بوو قوربانی 

 سەرکردەیەکی خۆنەویست بووی 

 بۆ میللەت بە قەدر و بەها بووی 

 جێگای شانازی ڕۆڵەکانی 

 ئامادە باشی بووی 

ساتەکانی لە هەموو    

                          لە بۆنەی خۆش وناخۆش 

 مییلەتت ئەهێنایە جۆش 

 بە خەباتێکی دڵفراوانی 

 بە مەبەستی سەربەخۆیی 

 هەموو گەردوونت بە سەرکردەوە

 گەلەکەت بە جیهان ناساندەوە

 دڵ ئەمەك و وورە بەرزی 

 هەروەك بااڵی قەندیلی 

 لە خۆبردەوە و دڵ فراوانی 

دوندی قەندیلی هەروەك   

 پێشمەرگەیەکی ئازا و ڕەشیدی

 خانەخۆی ناوە و گەردوونی 

 ساڵو لە خڕی ناوزەنگ و 

 دۆڵی جافایەتی 

 سالو لە بادینان و خۆشناوەتی

 ساڵو لە خەباتی درەوشاوەت 

 پێت گەیاند نەوەی نوێت 

٢٠١٧کامیرای نووسەر هاوینی ناوچەی دۆڵی جافایەتی،                               
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 لە گەرمیان و 

 لە سەرجەم خاکی نیشتمان 

 هیوام ئەوەیە ئەو خاکەی 

وە ە و تۆی لە ئامێز گرتو  

میوانی   لە الی  

 ئازارت نەدا

 چونکی تۆ خەمخۆری 

 هەموو خاکی کوردستان بووی 

٢٠١٧ی ئۆکتۆبەری   ٣ /ستۆکهۆڵم  

 *پێشکەشە بە ڕووحی پاکی مام جالل، سەرۆك کۆماری پێشووی ئێراق .
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 پایز 

  شەو لە تاوای دەنگی باران

    نمایش کرا شەوگاری خەزان

خەوەکەم زڕا  منی بێ چارە،  

  لە گەرمەی خەومدا خەوەکەم بڕا

 بە شەوی باران بە دەنگی هەوەر 

 کاریگەر و بە سام بە حوکمی تەور

نە سەرمای زستان نە گەرمای  

 عەرعەر 

 بۆ منی نەگبەت بە مێژوو بوو سەمەر 

 بە دەنگی زوالل قەسەم بە قەمەر

 قەسەم بە چاووت لێم بڕا مەفەر

خەوتمەوە بە داڵغە و ناڵە وا من   

 جارێکی دیکە لە جێگا کەوتمەوە 

 بەیانی ڕابووم خەرمانەی خۆر بوو 

 بە دەنگی بولبوول سەبام بە سەرچوو 

 سەیرم کرد باخم دەشتی ئەوین ڕەنگ 

 نە سەدای مەال بە اڵلە و ئەکبەر دەنگ 

 سەدای بەیانیان بە زەبر و بە زەنگ 

 لە بیری کردم رەنگی ئاوی مەنگ 

جۆرەها ڕەنگن نۆریم لە گەاڵ   
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 مانا بەخشەرن بە حوکم و زەنگن 

 گەاڵی بێ نازم وا ڕوو لە عەردن

 بۆ منی غەریب بە سەنگ و فەردن

زستان هەمیسان وااڵ بوو   وا دەرگای  

 خەو و ئاواتم هەمووی بە سەر چوو 

 بۆ یاری شیرین پایز پڕ مژدە بوو 

 بۆ منی بێ یار ڕەنگەکان بە سەر چوو 

٢٠١٧سێبتامبەری   /ستۆکهۆڵم  
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 لە دایكبوونەوە 

 گەر جارێکی دیکە لە دایك ببمەوە 

 سەر لە نوێ بۆ دونیایە بێمەوە 

 قەت ئامێزی دایك جێ ناهێلم 

 نەك ببمە نامۆ و زیل 

 لە دەروازەی غەریبیی نادەم 

 خۆم بنوێم وەك گێل 

 لە گۆشەیەکی خاك دەروازە دەکەم

 بێ درۆ و بێ فێڵ 

ئاوێزم ئەو بەشە خاکە دەگرمە   

 نابمە نامۆ و وێڵ 

 من سەربەرزم لە نیشتیمانم 

 نیشتیمانی پڕ هەست و گوڵ 

 شۆخیی ناکەم من هەردەم فیدام

 نیشتیمانی مام و خاڵ

 من دەتپارێزم بەخوێن و بە دڵ

 دێمەوە خزمەت کەس و دۆستانم 

 بە هەست دەتپەرستم 

 تا دەچمە ژیر گڵ 

 دەتپەرستم هەتا دوا هەناسەم 

----------------------------------------- 

١٩٨٧پایزی  /ستۆکهۆڵم  
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 دۆڵی ساڵەیی 

 دێمە دیدارت 

 بۆ خزمەت دەشتت 

 بە یادی جاران 

 بە گەرمای هاوین 

 نە گرێ نە خەم 

 چەقبووی لە ناخم 

 بە پایەی باوان 

 عیشقم بۆ خاکمان 

 گەرمای هاوینت 

 بۆ من شفایە 

 بە حوکمی تەبیعەت 

 تیمار دەوایە 

 هیچ ناکەم گلەیی 

باکەت لە گرە   

 دەشتی ساڵەیی 

 حیکمەی نەسیمت 

 هاندەری الوان 

 لە دەر و کوچەت 

 بەرەو تێکۆشان 

 دەست لە ناو دەست 

 دەشتی بەرینیت 
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 خاکی بە پیتت 

 گەنج و الوی تۆ 

 وەك کەنیلە چرۆ 

 لە ئامادە باشین 

 بە دەست نوێژی دەوەن 

 بە تاك و بە پۆل 

 جی دەهێڵن دۆل 

 دەپارێزن وەتەن 

 ساڵو لە گڵکۆ 

کمەت بە بەزم و حی  

 هاوار و ڕۆڕۆ 

 ئاوی سازگارت 

 ساڵو لەو چەمەی 

 تۆی کردە هاوڕێم 

 قەسەم بە ڕەنگت، بەهێزو تینت 

 هەردووك هاوخەمین 

 بەاڵم بە سەبرین ئەی زابی ژینم 

 قەسەم بە قەجەر، قەاڵی دەشت ودەر

 خزمەت کەم واژۆ، بۆ نیشتیمانی تۆ 

----------------------------------------- 

دەڤەری دۆڵی ساڵەیی / ٢٠١٣تەموزی   
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 نازلی

 ڕۆژی نەتبینم 

 تامەزرٶی ماچتم 

 بۆ پرسیاری زارم 

 چاوەڕێی وەاڵمی ناختم 

 لە ئاهی زەمەن 

 خەندەت بڕراوە 

 خۆشی دڵ ڕەسەن 

 لە کێش سڕراوە 

 خەمی تۆ خەمی نیشتیمانە 

زار  دووعای  بۆ  

 یاوەرت دین و ئیمانە 

 بە دووندی سەنگی دار

 بۆ پرچی ڕەشی بێ نازت  دێمە خەڵوەت دەکەم دووعا 

 بە حوکمی ئەهل و بابت       سیخوڕ بدرێت سزا 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

٢٠١٧ی کانوونی دووەمی  ١٥ /ستۆکهۆڵم    
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 بااڵ

 بااڵت مانا بەخشە و بە بااڵی سەماکەری وەرزە 

 ئاهی دڵ قووڵە و دوورە لە نوێژانی پێنج فەرزە 

ین ئەمشەو دڵم بێ لێدەیەو تەنراوە بە پەرژینێکی ئاسن  

 گەرووم پڕ ژەنگە و سەدا م بۆتە خۆڵەمێشی ئاگرین 

 کام لقی دار، کام چڵ، کام پۆپی چناردڕەخت 

 دەبێت بە یاوەر، هاوخەم بەرەوو زیندان بۆ ڕێگات 

 پێت نادەم هیچ وەعد، بۆ دیداری و ژوان 

 هەم قەرزە هەم فەرزە بۆ چارە دوان 

------------------------------------------                                                                                                    

٢٠١٧ئاگوستی  /ستۆکهۆڵم   
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 ئەرنست هەمنگوای  

 ووشەکانت پڕ بایەخن 

 بە نرخن پڕ لە بابەتن 

تەوژمن بە نەسیمی پاك بە    

 هەواڵ بەرو بەخش وورەن 

 بابەتەکانت هێشتا ساوان 

یان شەپۆلدەری دەر  

 ڕێچکە گر و بە ناون 

 شایەنی باس و فیلیمن 

  ڕاستی بەخش و بێ فێلن 

 جێگای ئارامیی دەروونن 

 بەرزفڕن پڕ گەردوونن 

 بۆ النەوازان دڵخۆشکەرن 

 جام و بادەی بێ سنوورن 

ەن هۆشدارانمەست دەک  

 بە جۆش هەست سڕکەرن 

 نەبووی بە تەڵەی دەریاکان 

 قووتی نەدای گێژەنەکان 

 نە بوویتە قوربانی نێچیرەکان 

 هەدرەم نە گەیشتی بە ژووان 

 دڵداری لێت بوو بە زریان 

1 ٩٦١–١٨٩٩ئەرنست هەمنگوای )  
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 بێ ووشە بووی بۆ دووان 

  بێ ئاوزەنگی عاشقان

 بە گوولەی گەرمی ناوادان 

 چوویتە دونیای بێ ئاگایان 

ۆت کردە قووربان بێ ناز خ    

------------------------------------------------ 

٢٠١٧ی سێبتەمبەری  ١٥ /ستۆکهۆڵم  

( ١٨٩٩/١٩٦١)ڕۆژنامەنووس و نووسەری ئەمریکی : ئەرنست هەمەنگوای   
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 کاکەم *

 عەسرانێ درەنگ 

 بەرەو هەوارگە 

 بەتینی شەبەنگ 

 نەتزانی مەرگە 

 فریا نەکەوتی 

مالن کەی دەست لە   

 پالنی ڕەوتی 

 ڕۆژەکەت نەخش کەیت 

 میوانی ناوەخت 

 ڕووی کردە ماڵت 

 بێ ئیزنی نیگات 

 نووسایە باڵت 

 بێ ژوانی ڕۆڵەو هاوسەرت 

 بڕرا هەناسەت 

 بە لوتفی دیدەت 

٢٠٠٢ئۆکتۆبەری  /ستۆکهۆڵم  

 *پێشکەشە بە ڕووحی پاکی برای گەورەم، کاکەم عەزیز 
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 ئاهی دڵ 

 ئەمشەو دڵم وێڵە 

گرفتار مەجنوونە و بە   

 بە سەدا نیگەرانە 

 بە ڕەوشت بێ فێڵە و 

 وێل و بێ تاقەتە 

 تامەزرۆی گڕی دیدارێکە 

دینێکە   بە جەستە چەشن  

 هەناسەکانم پڕ عەشقن ، بێ درۆ فێڵن 

 نە نۆشی شەو بادە 

 نە بیرکردنەوەی سادە 

 دەبنە حەکیمی دڵی وێڵم 

 ئاه بوو بە دیدەی لیڵم 

 ووشك دەکا چاوی بە ڕندکم 

دەبڕیت هەوای فێنکم  لێم  

 قەتیس ماون فرمێسکم 

 لە مەرگ بێ منەت و باکم 

 ژەنگی هەڵهێناوە گەرووم 

 بێ هەست مەست بووە سەدام 

 بێ جامی بادە بردرا فەنام 
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 دڵی تاقانەی بێ گڕ وهەستم 

 لێت کوژایەوە گشت ئاواتم 

٢٠١٧ی سێبتامبەری  ١٨ /ستۆکهۆڵم  

 

 شاعیری سەردەم 

سەردەمساڵوت لێ بێت  شاعیری   

 بە ووشە و بە پیت 

 گیرۆدە و بەندم 

 ساڵو لە خەندەت 

 بە تینی عەشقم 

 بۆ ووشەی زارت 

 بە سەدای قەڵەم 

 وەك کێشی مەحوی 

 بە ئەسلی مەقام 

 گڕو خڕۆشن 

 وەك ئاگر ئەزەلیی 

 بە هەست و سۆزن 

 لە دۆڵ ساڵەیی 

 بە وورە و زەنگن 

 بۆ بار ئاسایی 
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 هەستی الوانن 

 لە دەور ئاوایی 

کۆکن هەموو ال   

 بۆ گەردن ئازایی 

 بە گڕی خەندنت 

 بۆ مەحەبتت 

 بە بێ بەرایی 

٢٠١٧تەشرینی دوومی  /ستۆکهۆڵم     
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 جوانی ئەبەدیی 

 جوانیت لە ناخمدا 

 نەخشێکی ئەبەدیە 

 سەرەنجی ناوەختت 

 زایەلەیەکی ئاهیە 

 جوانی ڕەفتارت 

 کارێکی ئیالهیە 

 کام عەشق کام دیدەت 

 نیگایەکی سەرابیە 

 چاوەڕوانیی بااڵت 

 ئاخی ئاوزەنگیە 

 شەو و ڕۆژ بۆ نیگات 

 بڕیاری سەردەمیانەیە 

 ماوە دووریت 

 بۆ من ناعیالجیە 

 دەنگ و سەدات 

 ئاوازی مەنبەریە 

 فرمێسکی قەتیسماوت 

 لە چاودا یاسا ئەزەلیە 

 بەرام و بۆنی هەناسەت 

ماری خەسرەویە تی  

 کام عیالج کام تیشکت 
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 بۆ من چارە کۆتاییە 

لێوت  کام خاڵی سەر  

 بۆ من ئەستێرە ئاسمانییە 

 دڵی من بۆ عەشقت 

 بە دەم زەمەنەوە جارییە 

 نە دەردم نە خەفەت 

 بۆ تۆ بێ الیەنە 

------------------------------------------- 

٢٠١٧ی تەەشرینی دووەم  ١٧ /ستۆکهۆڵم    

 

 ژینی من 

 ژینی من تەنها یەك وەرزە 

 بۆ ئەوە پەپوولە بە شایەتە 

بەهارە، نە هاوینە و نە زستان نە   

 تەنها یەك وەرزە وەك سیا شەوان 

 هەر شەوە، هەر ڕەشە و هەم خەمە 

 نامۆ و ودڵ نیگەرانم 

 هەموو وەرزم وەك یەکە و یەك بەشە 

 هەر پایزە ولێم بێ باکە خەمم 

 پەڵە هەوری رەشی  ئەم پایزەم 

 هەر بۆرە و بۆر دەکاتەوە لە دیدەم



 چاوەڕوانیی  شیعر ن: ئازاد م-أ مەعروف

48 
 

ایزەم نەك تەنها پەڵە هەوری ئەم پ   

 قەت بێ هەور نیم لەم چوار وەرزەم 

 جەژن دیت و پشوو دەڕوات 

 هەر هەگبە پڕ خەمم 

 نە هیوام ما، نە ئاوات 

 خەندەش نەما لە لێوم 

 کام تابلۆی جوان 

 کام نیگای پڕ حەسرەت 

 کام ئاواز، کام بلوێری شوان 

 دەبیتە حەکیم بۆ دڵی پڕ عیللەت 

 ناخ و دەروونم پڕ ناڵە و ئاخە

شقە لێم بە داخەوەك هەورە تری  

 بۆ من بێ سوودە، زێدی فرە ڕەنگ 

 گەر لێم نەپرسیت، ئەحبابی بێ دەنگ 

 نە عەسای داری دەستی یاری شەقان 

 یاری بە جۆشی دوای بارینی پایزان 

 بۆ من خەم ڕەوێنە، پایز کوژە

 یان دەبیتە دەرمان بۆ ئەم پایزدژە

 گەر مردشم با جەستەم 

 ببێتە خۆڵەمێشی پایزکوژم 

----------------------------------------- 

٢٠١٧ئاگوستی  /ستۆکهۆڵم  
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 یادەوەری 

   یادەوەریەکانم زینندوو دەبنەوە و دەچریکێنن

 دەمخەنە ناخی خەیاڵ و زامەکانم دەئەسرێنن 

نی کوچەکەم ئەمڕۆ بڕیاردەرن منداال  

 بە بڕیاری وەنەوشەیی ڕام دەجەلەکێنن 

 کوانێ هاوپۆل و هاوگەرەکەم 

  هەر لە یادە و بە مەحەبەتە

 نازی شاری لی تاڵ کردووم 

 گەیشتمە دیداری دایکی سیاپۆشی 

 لەبەر ئازار نەم کرد پڕ لە ئامێزی 

 زەمن تێدەپەڕی نەم دی هاوڕێگام 

ۆستانمبێ وەفایە و باکی نیە بۆ د    

 بە ئاگا بە، نە هەڵەی بەندە، نە هی تۆ 

 حوکمی زەمانە دەمانکا  ڕەنجەڕۆ 

 باشتر وایە من نەپرسم هەواڵی یاران 

 با نیشتە ڕۆ بێت خەمم بە یادی جاران 

__________________________________________________________ 

٢٠١٧ی تەموزی  ٢٧گەڕەکی تەپە  / کەرکوك  

هەولێر کە بەناو گەڕەکی تەپەی کەرکوك ڕۆژانە تێپەڕئەبوو -شەمەندەفەری کەرکوك                
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 شاری زێری ڕەش 

 ساڵوت لێ بێت کەرکوک 

 قەسەم بە دەشتت 

 خاکی رەنگینیت 

 بە جوانیەکەی 

 قەاڵی دێڕینیت 

 ناو و نازناوت 

 قەت لە بیر ناکەم 

 من تێ ئەکۆشم 

 هەتاکو ماوم، بەوەفابم بۆت 

 بە بیر و باوەڕم 

 قەسەم بە باال و 

 گردی بااڵ کوڵت 

 ئەکەم سکااڵ 

 الی خەڵکی بە ویژدان 

 ساڵو لە باخت 

 رەنگی ئالتونت 

 هەناسەی سەردم 

 ڵیی بڕی ووزەم 

 بە نیگاو هەولم 

 هەڵدەسمە سەر پێم 
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 دوعات بۆ دەکەم 

 قیبلەی خەمباران 

٢٠١٧ی ئۆکتۆبەری   ١٧ /ستۆکهۆڵم   

 

 ڕووح 

بارمتە بێت ڕووحم با    

 بۆ خاکی بێ نازم 

 جەستەم با پڕدێك بێت 

 بۆ سەرفرازی الوانم 

 دینم گڕەو و با نە مینێت 

 لە دوایی کەوتنی کەرکوکم 

 ئەی شاری جوانی پڕ نەریت 

 ئەسیر کرا پڕدێی باوانم 

 بێ ناز کران گرد و دەشتت 

 نەما سەیرانگای قەرەبەگم 

 لە بن هێنرا خاك و هەردت 

نم دەربەدر بوون گەورە شێخا  

 وێران کران بان و ماڵت 

 تەفرۆ تۆنابوو خورماتووم 

 دەڤەری گەرمیانی پایتەخت 

 کەوتە کوێ قورئانەکەی 

 شێخ سلێمانم ؟ 
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 بۆ نایەتە جواب 

 لە دڕەندەیی ئەم کۆسپە 

 ویران کرا پڕدێی دێرینم 

سەت ساڵەت  پردی کولتوری   

 کێ شکاندی نازی ئەوینم 

 خڕمەی کردە ناو دڵ و هەستت 

ئەمڕۆ سەرجەم الوانم بێ نازن   

 دڵ کپکراون بە زەبری حەشدت

 ناتوانن ببڕن کەناڵی هەناسەم 

 گەورەم بۆ دووعا، دێمە سەر مەزارت 

 با بە الوە بدەم دەرد و گلەییم 

 نەك لێم زویربن تازە نەوەت 

 هەردەم ئامادەیە وەعد و پەیمانم 

 بۆ ڕزگاری شار و خاکت 

 نەوەی جوانی پڕ مەحەبەتم 

لە زارت چاوەڕوانی بڕیارن   

 بۆ سازدانی هەوڵەکانم 

 بۆ دیداری تروسکایی تیشکت 

 سالوت لێ دەکەن نەوەی تێکۆشەرم 

 بۆ هاندانی گڕی خەبات 

 دەبنە حەکیم بۆ دەردی دڵم 

 بۆ شکانی سنووری محەبەت 
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 بۆ ئازادی سەرجەم کوچە و باخم 

 بۆ داڵدە و کوشتنی خەممت 

 من هەڵگری بیر و قەڵەم 

 بۆ لە ناوبردنی دوژمنانت 

---------------------------------------------- 

٢٠١٧ی تەشرینی دووەمی ١١  

؟ قورئانەکەی شێخ سلێمان، گەورە شێخی عەشیرەتی ساڵەیی نووسراوەی دەستە و تەمەنی قورئانە پیرۆزەکەی دەگەڕێتەوە بۆ زیاتر 

. ەدانراو لە شارۆچکەی پردێ بە ئەمانەت( ڕ)لە کتێبخانەی دیوەخانی شێخ قادر. لە سێ سەدە  

یە دا  

ە ماو رەه ت ەکەوە ورڕە تووت ە ئ  ەرمیبەل یەدا  

ە گاوڕێ ەتڕۆیب یکرد  رمێو ف  ەماو رەه  

ە چاو  رەبەل رە و ه  ەماو تووت ەئ  ەرمیبەل  

ە الو  رەو ه ەچاوم رەب ەل رەه ت یجوان  یەدا  

ت یعومر  ەو ب  یوتوەقاچ ک  ەل لەدوای تەمەن یەدا  

ت ەغورب ەل  نی ها  ردووکمانەه  ستاشێئ  

ت یریپ  تۆ م ڵێ ب ت یەنا  مڵو د   کتمەت ەل من  

نم ێد  ۆب  ت ەوڕە وڕەمن  ەمجارەئ  

شارم  ەیکوچ ەلبکەی   ەاسیپ  ەیوەئ  ۆب  

سماوم یت ەق یسکێفرم ەب ڕێ ەومە کەئ  کتاەت ەل  

----------------------------------------- ---------------------------------------------  

٢٠١١ ی/ شوبات   ەواڵ قەش  

( ڕ)  ستمی وەش ۆخ یکی دا ەب  ە شەشکێ پ  ەعری ش  ەپارچ مەئ   
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 کۆرپەکانم 

 دوو کۆرپەی جوانم 

 شیرین و نازدارم 

 کاتی بەیانیان 

 لە بەفرو باران 

 دائەنران 

 لە باخچەی مندااڵن 

 بە ناز و ئەمەك

 هەتا ئێواران 

 بە بیر التان بووم 

 دەهاتمەوە التان 

 بە هەست و بە سۆز 

 بۆ منی باوك 

 بوو بە پیشە و دۆز 

 ڕۆژگار تەواو دەکرا 

 ماندووبوون دەسڕا

 لە هاویناندا

 لە سروستی سەوز 

 هەمو پێکرا 

 دەمانکرد یاریی 

 وەخت تێپەڕ بوو 
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 هەر زوو بە زووویی 

 بە هەست و نەست 

 بە بێ ئاگایی 

 تەمەنمان بەڕێ خست 

 بێ هیچ جوودایی 

 بە الیە الیەی دایك

 بە بێ سەودایی 

 بە نیگای دایك 

 بە سۆزی النك 

 ئێستا گەورە و بالغن 

خەیال منیش بە   

 هەرەکو جاران 

 لە هاوین و زستان 

 پێکڕا لە باخان 

 بێ ئاگا و هەستان 

 بە داری خۆزگا 

 ناڕوێت ئامانجم 

 بە هەزارەها خۆزگا 

 لە ناخی باوانم 

 نە هاتە دی، 

 من زۆر بە داخم 
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 بێ خواردنەوەی مەی 

 ئامانجی ڕۆژگار 

 بۆ منی نەگبەت 

 هەنگاو تەشەنەم 

 بە هیوای دواڕۆژ 

 بە نازی دایك 

هوشی من عەقڵ و   

 هەردووك وا خزان 

 لە تەمەنی ناسك 

 دین و ئیمانم 

 ئیوەن هەر مناڵ 

 هیچ نەگۆڕاوم 

 قەت نەبووم کامیل 

 پیری سەردەمم  هەردەم بێ نازم 

 بە حوکمی ڕابووردوو کاتم بەسەرچوو 

 ئێوە لێم دوورن وەك بلوێری شوان 

 بە نەزمی چاووش هەستی پڕ خڕۆش 

 بە هەست و نەستم 

 بەالم هەر جەستەم 

٢٠١٧ی تەشرینی دووەمی  ٢٥ /هۆڵمستۆک  
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                                                                                                                                                                                                                                                 کەرکوك و نەورۆز   

ەکەم کەرکوك خەم                 

 ئەی خانەی ڕەنگین 

 بە عیشوە و نازی 

 بە دڵی ئەسرین  

 بە دەستنوێژی ئەوین 

 تۆی قیبلەی نیشتیمان 

 کەرکوك مەنزڵگای باوان 

              تەکەیە و قەاڵکەت 

 خڕ خوێندنگای الوان 

بۆ مان نەمان  گردی بااڵکوڵ  

 وا بۆت دەکا شین 

 بە حوکمی زەمان 

 ئەی خاکی نەمران 

ئاساری ویژدان بویتە    

 نەورۆزی کوردان ساڵی جارێکە 

 نەورۆزی کەرکوك هەموو ڕۆژێکە 

 ساڵو لە خاك و گوڕی ئەزەلت 

 ساڵو لە نازی سیمای ماتەمەت 

--------------------------------------------- 

٢٠١٩ئازاری  /ستۆکهۆڵم   

 

                                                                  

کامیرای م. محمد موختار ١٩٧١شارۆچکەی دووبز، نەورۆزی  3                                         
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 هەستی ناسک 

 بە هەستی ناسك و خەندەی لێوان 

ئێوارانبە تامی مەزە و ماچی   

 دەکە م نیگایەك بە یادی جاران

 بە عەشقی بێ ناز و فرمێسکە باران 

 سەردەمی دێڕین هەمووی بە سەرچوو 

 گوڵە ناز ناز و چرۆی چێشتەنگان 

 بە دەردی ئیفالس سەرجەم بە بن چوو 

 هەموو خەون بوون وەك سیمای عاشقان 

 کوا ئەمری گەورەم بۆ سەدای عەشقم 

دەروێشان بێ جامی ساقی کردم سەما    

 ئازار و مەینەت تەنران لە دەورم 

 بێ حوکمی گەورەم فەنام لە کێوان 

 نە جامی شەوان نە مەزەی پێش وەخت   تام و لەزەتی نەما وەك جاران 

 بوومە کەم ئەندام وەك درمی سەخت     کرام موئەبەد حوکم بەیاسات تاوان 

                    -------------------------------------- 

٢٠١٨ی ئازاری   ٧ /ستۆکهۆلم  
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 شەنگاڵ 

 کزە بای نەسیمی شەنگاڵم لێ برا 

 بی هەناسە بووم و خامۆش کرا چرا

 بە زەبری دڕندە دوژمنی سەردەم

 کەوتمە غوربەت و لە ماڵ دەرهێنرام 

 نەما کچە بااڵبەرز و ئەسمەری شارم 

 تا هەڵگرێ نازم و تیمار کە برینم 

ەبیبم برینی ئەمجارەم قوولە و بێ ت  

 نەما شەماڵ و بێ بن بوو هەناسەم 

 دوژمنی سەردەم زاڵە و بن بڕ بوو ئاواتم 

 بە برین و نووزە هەر بەردەوامە عەشقم 

 بۆت کەم نابێتەوە مەحەبەت و ئیمانم 

 کچی جوان و بێ نازەکانی شەنگاڵم 

 وا هەرزان با بوون بە دەستی ناحەزانم 

 هەر ڕوو ڕەش بن دوژمن و خائینان 

دەست درا خاکی نیشتیمان بە بەزمێ لە   

-------------------------------------------- 

٢٠١٤پایزی   /ستۆکهۆڵم  
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 کەرکوك کۆتایی 

 ساڵو لە عەشق و لە یادی  زەمەن 

 وا بەڕێ خرا شیرینیی تەمەن 

 ساڵو لە یادت ئەی شاری بێ ناز 

 قیبلەی کوردستان دڵی پڕ لە ڕاز

 بە خاك و خاشت لە دڵ بە هەندی 

ت هەر الوە بە قەاڵ و دەوری سیما  

 بە شەووڕۆژێ واخامۆشکرای

 بەهێزی بێ ئیزن وا سزا درای

 گەنج و الوی شار لێت نابن الری 

 دایکی شەهیدان وان لە چاوەڕوانی 

 خەڵکی شارەکەم بە وورە ئەمەل

 لە دەورت ماون بە تینی ئەزەل

----------------------------------------- 

٢٠١٨کانوونی دووەمی ی  ٣١ /ستۆکهۆڵم  
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 پیریادی 

 بەیانیت باش گەڕەك پیریادی 

 ساڵو لە جوانی و چرای ئەزەلی

 ئەی شۆخی گەڕەك 

 بەناز و ئەمەك 

 ساڵوت لێ بێت 

 ساڵو ئەبەدیی 

 ساڵو لە پیریادی لێی هاتیە دونیا 

 سالو لە تەپە بەنازت خرینگە

 ساڵو لە کەرکوك لێی بووی پەروەردە 

لێی بووی بە زانا ساڵو لە هەولێر   

 ساڵوت لێ بێت 

 ساڵو ئەبەدیی 

 ڕووت کردە پایتەخت 

 بۆ خوێندن بااڵ 

 ساڵو لە دهۆك لیی بووی بە نوێماڵ 

 ساڵو لە جەزیرە لێ بووی بە میوان 

 ساڵو لە ستۆکهۆڵم هەوارت هەڵدا

 ساڵو لە ڤانتۆر لێی بووی بە دایك

 ساڵوت لێ بێتساڵو ئەبەدیی 

 ساڵو لە عەشقت 

جوانیت ساڵو لە   



 چاوەڕوانیی  شیعر ن: ئازاد م-أ مەعروف

62 
 

 ساڵو لەو کەسەی تۆی بە من ناساند 

 ساڵوت لێ بیت خاتوونی زەمەن 

 بەژن و باڵەکەت سەرتاپا دیمەن 

 گەردنی جوانت بەنازو نیعمەت 

 شەپۆڵی هەڵدا لە ڕێگای ژینت 

 ساڵو لە نازت ئاراستەی مەیلت 

 ساڵو لە عەشقت ساتی ئاوزەنگیی 

 ساڵوت لێ بێت ساڵو ئەبەدیی

ەم ساڵوت لێ بێت دوێتی شارەک  

 شۆخی گەڕەکم بووکی ساڵەیی 

 ساڵوت لی بێت ساڵوی جوانیی 

 ساڵو لە عەشق و جوانی ئەبەدیی 

 ساڵو لە جوانی و چرای ئەزەلیی 

 ئەی شۆخی گەڕەك بەنازو ئەمەك

 سالوت لێ بێت ساڵو ئەبەدیی

 ساڵو لە پیریادی لێی هاتیە دونیا 

 سالوت لێ بێت خاتوونی زەمەن 

 بەژن و بااڵکەت سەرتاپا دیمەن 

٢٠٠١پایزی  /ۆکهۆڵمست   

گەڕەکێکی دێرینی شاری کەرکوکە: پیریادی .* 

 

 

 



 چاوەڕوانیی  شیعر ن: ئازاد م-أ مەعروف

63 
 

 سەدا

 هورەی ئاگری باوە گوڕگورە

 لە خەو هەڵمان دەسێنیت 

 بەیانی باشمان لێ دەکات و 

 ڕۆژێکی نوی دەست پێ دەکات 

 هەروەك چەند جارە و 

 هەموو ڕۆژێکی تێپەڕ بوو 

 هیوا و ئامانج ئاواتمانە 

وونبوو بۆ تۆڵە سەندنەوەی مافی   

کوا خەمخۆرتان  لێمان دەپرسیت   

 چی لێ هات تیشکی نیگاتان 

 قەتیس ماوە فرمێسکی چاوی دایکان 

 کام دایکی ئێشکگەر دێتە دیدارتان 

 پەیامی عەشقی بۆتان نوێ دەکاتەوە 

 هەواڵی ئاواتی خونچەکانی 

 گەرووی گەڕەکەم  باس دەکاتەوە 

 باوە گوڕگوڕ پێت دەڵیت 

لێمان زیزی  من دەزانم هەڤاڵ تۆ، تووڕەی  

 بەاڵم ووشەکان لە ناخت بێ ئامارن 

 ڕۆژێك دێت بۆ خوونچەکان 

 دەیکەیتە دیاری 

 هەروەك خوێنت پێشکەشمانی دەکەیت 
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 لەو پەڕی بێ هیوایی، تۆ وورە بەرز بوویت 

 ئەو کاتە بوو، نە مەل نە ئاسکە

 نە تەقەی خەبات نەما سەدایان 

 نە خەڵکی الدێ، نە ڕێبواری ڕێگا 

نە لە خۆشناوەتی نە لە گەرمیان،   

 نە لە بادینان، نە لە دۆڵی جافایەتی 

 هەناسە بڕ کراین بە ژەهری ناوەخت 

 بووینە قوربانی ئەنفالی بەدناو 

 بەاڵم تۆ کردت ئەرك و فەرمانت 

 بە دڵ و هەست کێشات 

 نەخشەی نیشتیمان 

 خۆشت ویست میللەت و خاکت 

 تۆ هەر فەرماندەی 

 نایکەی بۆ تاك ڕەوی 

بەردەوامەشیعرو ئاوازت هەر    

 لە گۆشی الوان خەفەت ال بەرە

 نە مەی، نە بادە، نە خەیاڵی شەوان 

 رێگا شەقبەرن بۆ هەستی الوان 

 نە تۆپ باران و نە ئەشکەنجەی جەسەد 

 دانامرکێنن هیوا و ئاواتمان 

------------------------------------- 

٢٠١٧هاوینی  / کەرکوك  
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 تەمەن 

زوترە کام گۆشەی تەمەن وا لێم   

 گوناهی منی چی بوو ئەی بەیە تەمەن 

 ئاسۆم لێ دەرکەوت 

 لەگەڵ مەحەبەت 

 بە جەند چرکەیەك 

 خۆرم ئاوا بوو 

 کام زامی جەسەد وا لێم بوێرە

 بە تاودان ڕووی کردە هەڵدێری زەمەن 

 جارێکی دیکە دەست و خامەت خۆش 

مامۆستای وشە بۆ شاری 

 خامۆش 

-------------------------------------------------- 

٢٠١٧پایزی  /ستۆکهۆڵم  
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 مەفتەن 

 سالو لە مەفتەن 

 لە خەڵکی  ڕەسەن 

 بەسەوزی دەشتت 

 خاکی پڕ پیت 

 هەوارگەی باوان 

 بەیادی جاران 

 دێینە خزمەتت 

 بۆ بۆنی خاکت 

 نەوەی ڕەنگاوڕەنگ 

 بەهەست و بەدەنگ 

 بەشادی و سەمەر 

قەجەرلە پردی   * 

 گەڵۆزی سەربیر پڕ لە خەڵکی لیر

 ئاوەدان بێت وەتەن بە خەڵکی ڕەسەن 

-------------------------------------------- 

٢٠١٣هاوینی  –دەشتی ساڵەیی  / کەرکوك   

ئاڵتون کۆپری لە ئاستی دێی گەڵۆزی – پردێکی دێرینە لەسەر ڕێگای کەرکوك : قەجەر  . 
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 غەریب 

 ئەی مێژووی سەختم 

هەواڵی دەردم پڕ  

 بۆچ هەنگاو بنەم منی بێ گوناە 

 تەواو بوونی نیە نە دەرد نە ئاە 

 مێژووی وەتەنی پڕ لە برین 

 سارێژ نابێتەوە ئاە و ناڵین 

 نە دووعای مەال نە نوێژی خدر

 ناکات سارێژی برین چی تر

 خاکی میللەتم لە دەست داگیر کەران 

 دوژمنی سەردەم بوونە بااڵ سەران 

بێت خائینی هاوزمان نەفرەت لە تۆ    

 کەوا خاك و شارمت برد بەرەو ڕمان 

ک من دێم و دەڕۆم هەروەك نابینا   

 غەریب و داماو لە سەحرای سینا 

------------------------------------------- 

٢٠١٧ی کانوونی دووەمی   ٢٩ /ستۆکهۆڵم   
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  زێوەر *

   عەشقم بۆ زێوەر

 بە دڵ و هەستە 

 بۆ یادی ڕەفیقان 

گەرمە جەستە لێم   

 تامەزرۆ دیدارم 

 بە یادی جاران 

 تێپەڕبوو سەدەم 

 بەمێژووی سااڵن 

 ساڵو لە زێوەر 

 قەندیلی کەرکوك

 بەدووندی زانست 

 پێت گەیاند الوان 

بەربەست شکاندت   

 بٶ ڕێگای عاشقان 

 ساڵو لە جوانیت 

 بەدیداری باوان 

 ڕێگات پڕ تیشکە 

 هەوێنی خەبات 

 تۆ دەروازەی عیلمی 

 بۆ الوی چاپوك 

ك/ بینای خوێندنگای دواناوەندی زێوەروکەرک 1975  
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 بووکی کەرکوکی 

 لەسەرجەم سەدە

 ساڵو لە زێوەر 

 بە عیلم و نوورت 

 بۆ نەوەکانت 

 هەردەم سەبووریت 

 بۆ الوی سەردەم 

 چرای ئەبەدیت 

------------------------------------- 

٢٠٢٠ی شوباتی  ١٢ /ستۆکهۆڵم  

ی  ١٩٧٤/٧٥  – ١٩٧١/٧٢قوتابخانەی دواناوەندی زێوەر لە شاری کەرکوك، بیرەوەرێکانی سااڵنی خوێندنی : زێوەر*

. سەدەی ڕابوردوو  
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 سپێدە 

 سپێدە زوو لە خەو هەڵدەستم 

مەبەستم درزە ڕوناکی دەکەمە   

 بەتاڵ دەکەم ناخی شەوگاری درێژ

 ئەم شەو سپێدەم قەت لی نەبوو لێژ 

 ئاهو وڕینەی نازی شەوگاری تاریك

 دەخوینمەوە بە خەیاڵی درزی باریك

 ئاهی من دەیان ئاهە و قەت نابن بە یەك 

 ئاهەکانم نابنەوە سارێژ وەك درمەی یەدەك

 پیادە زەن دەکەم لە کەناری ڕووبار 

بکات گۆشم لە کاتی ووتار کەس نیە   

 !کام حەکیم 

 کام گۆشەی وەتەن دەبێتە خانەخوێم 

 لێم بکات سالو بە نازی سەربازی وون 

 کێ لێی دزیم نەسیمی شار و دێم 

 دەشت دەرم خاپوورکران سەروبن 

 لە قینی زەمەن کێ لێم دەکا ساڵو 

 بڕ بڕ لێم دەبڕن خاکم بە شااڵو 

--------------------------------------- 
٢٠١٨ی کانوونی دووەمی  ١٦ /ئیستانبول   
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 پیرۆزە ڕۆژی لە دایکبوون

 ئەمڕۆ ڕۆژیکە ڕۆژی لە دایکبوون 

 بە هەست و بە دل ڕۆژی پیرۆز بوون 

 ئەمڕۆت پیرۆز بێت بە دیدەی ئەسرین 

 بە خەمی نیشتیمان بۆ خاکی پڕ برین

 ڕووح و جەستەی من لێت دەکا ساڵو

گواڵو بۆت دەنەخشێنێ ڕێگای پڕ   

 پارچەی نیشتیمان لە خاك دابڕا

 بە هێزی ناهەق لە میللەت برا 

 نە هێز نە چەك تۆ قەت ناکا سڕ 

 هەستی الوانیش قەت ناکرێن بن بر 

 با لێت پیرۆز بێت ئەم ڕۆژە گەشە 

 لە میللەت دانابڕێم لەم پارچە بەشە 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

٢٠١٧ی کانوونی دووەمی  ٢٤ئازاد ماروف/ ئیستانبول      

 

 Copyright: ISBN 978-91-89487-00-0 
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 ساڵو لە مەفتەن 

 لە خەڵکی ڕەسەن 

 بەسەوزی دەشتت 

 خاکی پڕ پیت 

 هەوارگەی باوان

 بەیادی جاران 

 دێینە خزمەتت 

 بۆ بۆنی خاکت 

نگ نەوەی ڕەنگاوڕە  

 بەهەست و بەدەنگ 

 بەشادی و سەمەر 

 لە پردی قەجەر 

 دەشتی ساڵەیی پر لە خەڵکی لیر 

 ئاوەدان بێت وەتەن 

 بە خەڵکی ڕەسەن 

     / ئازاد

                                                                                               Baksidan av boken       
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