له

کۆ کردنەوە و ئامادەکردنی  :زانا
سەعیدزاده
فرۆش یا دابەزاندنی ئەم کتێبه لە هەر ماڵپەڕ یا شوێنێکی دیکە  ،دژی یاسا و بە شوێن کەوتنی
بەدواوەیە تکایە ئەمە بپارێزن!
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پەروینە کچ
کوڕ بە بێ شک هەوری تاڵە  ،هەر وەکوو پەروینـــە کــچ
کوڕ وەکوو خاشاک و خارە  ،ســۆســـەن و نەســرینە کچ
بۆ نەخۆش و دەردی ئاشــق  ،دووکـــتـــری شــافی
کچــە
کوڕ وەکوو هەوری دڕندە و شــانــەیی هەنــگــوینـــە
کــچ
خوێن ڕژانن مەیل ئەکەی،فەرموو وەرە سر سەیری کوڕ
دڵ بەڕەحم و الشــە نەرم و ناســــک و ڕەنگــــیـــنە
کـــچ
کوڕ کە زۆر چاک هەڵکەوێ ،فەرهادە یا مەجنوونی شێت
کچ لە پەردەی عیســـــمەتا  ،لەیــــالیە یا شـیـــرینە
کــچ
کچ کە کەوتە ڕاوە کــــوڕ  ،ئاســــانە کــــوڕ گرتن لە الی
بازی تـــــەڕلــــان و تـــــەوارو واشـــــەو شاهـیــــــنە
کـــچ
گەر " حوا " نەبوایە  ،ئێستاش " ئادەمێ "بوو بێ وەجاخ
بۆ زیادی ئادەمــــــیـــزاد  ،مایـــــەیی تەئــــمـــینــــە
کـــچ
هەر کەســــێ مەیــــل و خــــەیاڵی حــیفزی ئیسالمی
بکا
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بۆ بەخێـــــوی باخی ئیمان هــــەر وەکــــوو پــــەرژینە
کچ
کچ کە وەختێ کـــوڕ ئەبـــــینێ [ قانعی ] پــــەیـــدا
ئەکا
جا کەوابوو کوڕ بە هیچ و قابــــــیلی تەحـــســـیــنە
کـــچ
شۆخی بێ پەروا
خوا ڕەحم بە حاڵم بکەی لە دەس ئەو شـــۆخــە بێ
پـەروا
کە سوڵحی ناکرێ بۆ من بە دووسەد مەحکەمـــەی
کـوبرا
ئەوەندە وەحش و سەرمەستە،بەمل سەد الشەیی
کوژراو
وەکوو ئاهووی بەدەس هاتوو  ،بە غەمــزەو نازەوە ئەڕوا
ســــبـــــەیـــنێ ڕۆژی مـــیـــزانە  ،دیـــارە قــــاتــــڵم
کێیە !
لە ناڵەی کەوشــــی تێــفکـــرن  ،کە دوێنێ پێ بە دڵما
نا
ئەوە دووبارە قـــوربانـــە کە بۆ کــــوشــــتاری
عوشــــــاقی
هەزاران تـیــری بـــرژانـــگـــی لە ناو قــــەوســــی برۆی
دانا
ئەجەل ! تۆ بمــــکوژە گۆڕیش دەبا زوو ڕێــــزە ڕێـــزەم کا
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کە بەڵکوو بم بە خاشـاکــــی بــــەری دریــــانەکــــەی
لەیال
تەماشای ڕومەتی تۆ کەم ،ئەخوێنم سووڕەتی
والشمس
بەیادی زوڵفی پڕ چـــیـــنـــت  ،لە " والیـــــلی اذا
یغــــشی "
بە بێ سەەد و نەتیجە [ قانـــعا ] وەکــــوو نەی ئەناڵێنێ
لەگوڵ هەرگیز نەبینراوە  ،وەفا بو بولــــبوولـــی
شـــەیــدا

شیوەنی نیشتمان
هەوری بەختـــی کوردســــتانە  ،،شیوەن و گریان ئەکا
ناڵە نــــاڵی کــوردەکانە جـــەرگ و دڵ بــــوریـــان ئەکا
دەنگی قیژ و هۆڕی خەڵقە دێت لە ژێر چەرخی زەمـان
ئاهی مێرد کــــوژراوی کـــوردە عــــالەمـــێ وێران ئەکا
دووکەڵی قرچــەی دەروونی بــــێ جــــل و بەرگ و ژیان
بوو بە هەور و وا بەســـەر کـــێوانەوە ســـەیــوان ئەکا
هێندە جاری بوو لە چاوی کوردستان فرمێســـکی خەم
بێ تەماشا کەن ! هەزاران تانجــەڕۆ و ســــیروان ئەکا
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بۆ حەاڵڵە ماڵی کـــورد و بۆ چی فـــەرزە کوشــــتـــنی
؟!
دەک خەجــــاڵەت بێ درۆزن ! چۆن وەهـــا پیـــالن ئەکا
کەس نەڵێ الفاوی ئاوە  ،ئــــاوی سووری شیـــوە سوور
خوێنی ئاڵی بەندی جـــەرگە  ،شــیـــوەنی " بابان "
ئەکا
[ قانعا ] فیکــری بە جـــارێ ســەرف ئەکا بۆ هۆزەکەی
نەک وەکوو " یارۆ " خەیاڵی سەرفـــی چـــاو قلیان ئەکا

سێ سێ قانع
سێ شـــتـــن ئەمـــــڕۆ لــــە دنــیا بێ وەجـــاخ و
جێـــگــەدار
شاعێـــران یـــەک  ،عالـــمان دوو  ،نیــــشتــمانی
کوردەوار
سێ شتن لــەم دەورەدا هــــیــــچ شــۆرەت و ناویــان
نیـــە
عەیبی دەوڵەت مەندو شێعری " قانــــع " و مەرگی
هەژار
وەک پـــڵــــاوی خـــانـەقــا ئیـسـمێکی بـێ
جـــســــمـــن برا
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یەک مرووەت  ،دوو سەخاوەت ،سێ وەفای عەهدو
قەرار
سێ نەخۆشی کەوتە دنیا  ،هــــیــــچ دەوا و
چـــاریــــان نیە
کیبر یەک  ،بەرتیل دوو  ،سێ موخـــلــیـــسی پارە و
دینــار
سێ مەتاعی پڕ بەها ئـەمـــڕۆ تــــەواو بــــێ
قیـــمــــەتـــن
یەک شێعـر  ،دوو ڕاســتـی  ،ســێ حــورمــەتی خـاک
و دیار
بــێ وەفــایــی لــازمــەی ســێ تـــایـــفـــەن لـــەم
کـــاتـــەدا
دولبەران یەک  ،کورسی دوو  ،سێهەم گوڵی خونچەی
بەهار
سێ کەسن هەرگیز بە مـەیـل و ئـارەزووی خـۆیـان
نـەگـەن
[ قـانـع ] یـەک  ،بـرسـی دوو  ،سـێ بـولــبـولـی
دێـوانــەکـار

لەگەڵ قەڵەم
قەڵەم قوربانی نــووکـــت بـــم دەبێـرە فەسحەت و
گوفتار
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وەکوو حاتەم دەبشکێنە خــــەزێــنەی جــەوهـــەری
ئەســـرار
لە بەحری عیلمی وەحدەتدا نەدەی الفـــی
هـــونـــەرمـەنـدی
نە جێگای ئەقڵە بۆ بیرو ،نە ڕێگای نوتقــە بــۆ
گـــوفـــتـــار
کە هەر ئەقڵێ خەیاڵی کــرد  ،لــە بـــەحـــری فــکـردا
خنـــکا
کە هەر نوتقێ بەیانی کرد  ،ڕزا وەک جێگای گەستەی
مار
قەلەم هۆشت بەسەر خۆ بێ  ،نەنــازی قــەد بە
دووزمـانی
زمانت اڵڵە لەم باسە  ،نەنووســــی شـــــەوکەتی
جـــەببـــار
فەقەت ســــــادەی بەچۆکا بێ و بـــــڕێژە گەوهەری
تەحریر
بنوسە وەسف و ئەوسافی ڕەســــووڵی ئەحــــمەدی
موختار
لە عەرسەی کاغەزا لنگ دە ،بە چاالکی وەکــــوو رەف
رەف
لە سەر مەیداندا زوو وەرگەڕێ هەر وەک مەلــــی
باڵــــــدار
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قەڵەم مەردانە نووتقی دا  ،جوابی دامــــــەوە
فەرمـــــووی
بەهیچ ئەقڵت ئەشێوێنی  ،خەرافات بۆ ئـــەکـــەی
ئــیـزهار
کەسێ وابێ لە نووری حەق بەدەستی حەق جیــــا
بــوو بێ
چ موحتاجە بە تەعـــــــریفی من و تۆ و یاوەر و
ئەغـــیــــار
کەسێ وابێ بەسەر پەنجەی موبارەک مانگ دوو لەت
کا
وە یـا ئـاهـو لـەخـزمـەتـیــا بـە زمـانـی پـاک بـکـات هـاوار
کەسێ وا بێ کە دار خورمـا لە بن دەربـێت و بـێ بـۆ
لـای
کەسێ وا بێ کە زیخی چەم لە دەسیـا بـێتە
ئـیـسـتـغـفـار
کەسێ وابێ کە جەننەت چاوەڕوانـی مـەقـدەمـی ئـەو
بـێ
کەسێ وابێ کە سـەد روح االمین بـۆی بـێـتـە
خـزمـەتـکـار
ئـیـتـر مـوسـتـغـنـی [ قـانـع ] لـە تـەحـریراتی عەمر و
زەید
ســـکـــوت لــازمــە هـــەر تــا بـنـوسـێ دەفـتـەر و
ئـەشـعـار
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قانع و سەری
سەرێ پڕ نەبێ لە سەودای نیشتمان
دایم گێژ نەبێ لە خەم بێ دەستان
گەر نەێتە سووڕ  ،بۆ دوای دەردان
هەر تواڵیت کاو مێزەرەی گران
لە خوا ئەخوازم کە بە بڕین چێ
تا دوا هەناسەی بەزار و شین چێ
سەرێ خۆێ بەرز بێ چش بکا لە هۆز
بێ سەر ببینێ و خۆی بکا بە قۆز
فرمێسک نەڕێژێ بۆ جێماوی هۆز
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ئاه هەڵنەکێشێ ئاهی جگەر سۆز
لە خوا ئەخوازم کە بە بڕین چێ
تا دوا هەناسەی بەزار و شین چێ
سەرێ وەک مێو بێ لەحاستی دوژمن
بەاڵم پۆاڵ بێ بەرامبەر بە من
پڕ بێ لە خەیاڵ بۆ کچۆڵە و ژن
دەک بی پێچێتۆ لە ناو تۆی کفن
لە خوا ئەخوازم کە بە بڕین چێ
تا دوا هەناسەی بەزار و شین چێ
سەرێ لە حانای یاران نەرم نەبێ
بۆ کەس و کاری تەواو گەرم نەبێ
لە ڕێ نامووسا لەسەر تەرم نەبێ
لەگەڵ ڕیش سپی پڕ لە شەرم نەبێ
لە خوا ئەخوازم کە بە بڕین چێ
تا دوا هەناسەی بەزار و شین چێ
سەرێ نەزانێ سەرداری چۆنە
تێر بێ و نەزانێ هەژاری چۆنە
هەرگیز نەیدیبێ خەمباری چۆنە
مەس بێ و نەزانێ هوشیاری چۆنە
لە خوا ئەخوازم کە بە بڕین چێ
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تا دوا هەناسەی بەزار و شین چێ
سەرێ لە وەسواس مەینەت یازاد بێ
بەمل هۆڕی خۆی  ،تەواو دڵشاد بێ
ئەو بە مۆرادبێ و خەڵک بێ مۆراد بێ
ئەو سەرە ئەگەر کەللەی فەرهاد بێ
لە خوا ئەخوازم کە بە بڕین چێ
تا دوا هەناسەی بەزار و شین چێ
سەرێ نەنواڕێ بۆ دەورو پشتی
قەت تێ نەکۆشێ بۆ سوودی گشتی
گاڵ هەڵنەوەرێ لە درزی مشتی
دۆشەک ڕابخاو  ،شان لەسەر پشتی
لە خوا ئەخوازم کە بە بڕین چێ
تا دوا هەناسەی بەزار و شین چێ
سەرێ پڕ لە گڕ وەک تەنوور نەبێ
پڕ لە مێشکی ڕوون وەک بلور نەبێ
لە خۆ پەسەندی تەواو دوور نەبێ
ڕۆژی تەنگانە تەواو سوور نەبێ
لە خوا ئەخوازم کە بە بڕین چێ
تا دوا هەناسەی بەزار و شین چێ
سەرێ سەراسێ نەگرێ بۆ واڵت
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هاواری لێ کەی نەگاتە فریات
پەژارەی نەبێ بۆ بێ دەسەاڵت
بەکەس نەبەخشێ پیاوەتی و خەاڵت
لە خوا ئەخوازم کە بە بڕین چێ
تا دوا هەناسەی بەزار و شین چێ
سەرێ بە بێ خەم چێتە سەر سەرین
دوو گوێ خۆی کەڕکا لە شین و گرین
جارێک نەیەتە سەر ئاهو ناڵین
هیچ خەمخۆر نەبێ  ،بۆ دەستەی بێ تین
لە خوا ئەخوازم کە بە بڕین چێ
تا دوا هەناسەی بەزار و شین چێ

لەگەڵ شاخی هەورامان
قەاڵی هۆز و گەل  ،شاخی هەورامان
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پرسیارم هەیە دەستم بە دامان
الم ڕووناکە شاخێکی سەختی
پشت کۆمەکی وەخت و بێ وەختی
سەر کاڵوانت کوێستانی پڕ گوڵ
تەماشای گوڵت  ،زاخاو ئەدا دڵ
چنوور،شەوبۆ  ،بەڕەاز  ،کەرەس
ڕێواس و پیچەک  ،دامێنی هەرەس
کەوی دنووک سوور  ،کۆتری هاقوو
قییژەی قژاکە  ،قژ قژی پەپوو
کوێستانی بەرزی  ،لە گیتی تاکی
خەتی ماجینۆی کوردی بێ باکی
کوێستانی بەرزی  ،بەرزە دەماخی
گشت کەس ئەزانێ کە شاخ و داخی
کتێبی زەردەشت کە ئەوێستایە
وەک باقی کتێب خەاڵتی خوایە
بەزمانی هەورامی هاتە سەر بەشەر
یانێ های زەردەشت بووی بەپێغەمبەر
تا دەوری خۆی بوو  ،وەک باقی دینان
بەاڵم نەسخ بوو  ،ئەویش بە قورئان
ماریفەت و پیر وتەی شالیارە
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کە بە ' پیر شالیار ' لە گشت دیارە
شاخی هەورامان هەرچەن ڕەنجەڕۆم
زۆر چاکە بزانە کە مەمنوونی تۆم
چونکە پاراستت تۆ ئەو زمانە
تێکەڵت نەکرد لەگەڵ بێگانە
نە ڕوم نە عەجەم  ،نە تورکی تاتار
نە ڕوس  ،نە ژاپۆن  ،نە دەس ئیستعمار
نەهاتنە ناوت  ،سەر بەخۆ ژیای
بۆ الوەکانت تۆ پشت و پەنای
ئێستە نازانم  ،بۆچی بێ ڕەنگی؟!
دوور بێ لە گیانت  ،بۆچی دڵتەنگی؟!
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