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مەحوی   ودلۍ ابخچەو ش ېعرەاکن  سەرجندەرانە پەی گوزەرێ   
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...` ە ینر وە    

مەحوی شاعر  دمای شاعېرە ئەش ناس یااک )انیل،   سامل،  کوردی (  جە مەدرەسەو ابابنینە،  

دایرتەرین  شاعېرەن کە ئەش ناس یاو خاوەن مەاکنەێت دایرەن. مەحوی زایتەر بە شاعېرێ عریفاین  

 و زاهېدێ خواتەرس ئەش ناس یان.   

دمای دیوانەکەو  انیل دەمس کەرد   الکس یکییۍ،یۍ می  پەی ش ېعرې یپېسە مەراێق وېم هەم  اتمەزرۊ 

 بە گوزەرێ سەرجن ئامېتە دلۍ ابخچەو  ش ېعرەاکنو )مەحوی (رە.   

و  ش  ش ېعرەاک توچەین زەوق وەرگېرتەمی جە ش ېعرەاکش، ایوانەو هەم سەرجنەو وېم سەروو اببە

   شاو هەم نزیکیشان جە دنیاو عریفانیۆ نویس تەن.ماان

 ایین پۊلنی بەنڎمی نەکەردەن،  سەرو بنەماو اببەیت نیەن،سەرجنەکېم پەی ش ېعرەاکنو مەحوی 

 بەڵمک  جە پیت و )ئەلف  ات  ای (  و الپەڕەی ئەوەڵ ات کوات  نویس تەمن.  

مەحوی پېسە شاعېرە وەڵینەاکو ابابین  ئەچا زەمەنە دماینەچەنە هەاڵی گەلییۍ و ڕەخنېش وەنە  

 گېریێنۍ کە بە زواین انوچەیی ش ېعرەش واتېنە 

ڵ... وزوابین ئەسڵمە  گەر تەریک کەم بە ککوردی   

ابۆ فاریس، بە کولیل  ئەمن دەمبە ێب وەف  

، کە  دایرەن چا زەمەنو مەحوچیەنە زواین زاڵ پەی نویس تەی ش ېعرۍ فاریس، ایم عەرەیب بیەن

بەاڵم پەی کوردەواری تەنیا زواێن ئەدەیب پەی نویس تەی ش ېعرۍ زواین   ، زوانۍ الییدۍ بیېنۍ

تشان، کە شاعېرەکۍ ابابین وازشان چەنە ئاردو بە زواین انوچایی وېشان نویس  هەورام  بیەن  
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    (  ٤۱۹۰ -- ٠۳٨۱ )مەحوی  

مەڵاڵ عوسامن کە اتتەو مەحوین خەلیفەو ش ېخ عامثین سریاج ادلیین بیەن و مەحوچی خەلیفەو  

بەهاءادلیین بیەن، جە وەختێنە پېسە انیل فرەو اببەت و ش ېعرەاکش پەالمارەن پەی    ش ېخ

 صویف و زاهیدو تەکیەو خانەقای؟  

 زاهید، خودا ەل انوی بەرێ، انوی عاشقان 

دەب ەبە ێب ئ  ،بۆچ  دەاب ئەوەندە، خوداای  

  و چاگە جە مەراس میو حەجینە مەگېڵۊوە ڕاسەو ڕاس مەلۊن پەی ئەس تەمبوڵ وەخێت  مەحوی  

ملۊنە خزمەت و سوڵتان عەبدول امحلیدی، سەرو ڕا ئەس پارای سوڵتاین جە شارو سلېامین  

. خانەقێوە بنیاڎ منیۊو کە ئیسە بە انمۍ )خانەقاو مەحوی ( ئەش ناس یان  

داراو هونەرو گەمەکەردەی واچەاکن و فاڕای ایگېشان، ایین نویس تەی چوارچېوۆ   مەحوی 

ماچۊ   ، چەم نەگریاینڕازوانینە کېشە نیەن و وەر   

 ەلسەر تێپەڕ بووە خوێناوی جەرگم

بە سەرما بێنە، ئەی دڵ، ماجەرا بەس    

نمیە بەیتەی دووەمەنە ئەش ێی پېسەبێی )ئەی دڵ بەس ماجەرا بە سەرما بێنە ( ٭ مەحوی پېسە  

ەها  ڎس یان جە دنیاو ش ېعرېنە، بەاڵم بیۍ کەمو کووڕی نیەن و چڼشاعېرێ پایە بەرزی ئەش نا

ە هەس بە الوازیش مەکریۊن  ایگېن  

 جیلوەی ئەو حوس نە نیە گەر اکریگەر

بۆ جەمادیش، ئاینە حەیرانە بۆچ؟    
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گیانەاکچ، پەوکەی ئاوېنە )جام (  یۍ بەرکۆتەو جواین ایرەکېش اکریگەرچیش کەردەن )جامد (ی ب  

حەیبەتییۍ جوانیش شېت مەبۊنەو ش ېوەو ایرەکېش    وەخێت ایرەکۍ مەحوی مڎیۊشەنە 

کە دایرەن ئاوېنە )جامد ( و بیۍ گیانەن. بە تەمام    ، پېسە وېش نیشانەش منەڎۊن ومەش ېونۊنە

ن الوازیش پۆ دایرەن و هەس بە اتشای بەیتەکۍ مەکریۊن. ایگێ تەرەنە مەواچۊ  

چ شۆخە! هاتبوو گۆای عەایدەتە )مەحوی (    

کە ڕۆیی، ڕوویش نەدامێ بڵێ خودا حافزی   

ڎانۍ پەنە و نەواتش  ە، پەی هەواڵ پەرس می ئامێبیۍ ، کەچ  وەخێت لوا ڕووەش نەچن انزدارەن 

منەبەخشۊ کە ایگۍ سەرجن  بۊ، بەاڵم )مەحوی (    مانێوە  هیچ ویمنۍ بەیتەکۍ  ، )خودا حافزی (

امنای ش ېعرەکۍ و گوجننای قافیەی یئ بەیتېشە نویس تېنە پەی ڕېکوس تەی چەین قافیەو  پەی تەم

 بەیتە وەڵینەاک کە قافیەشا پیۍ جورەن )واعزی .. حافزی .. الفزی .. جاحزی ( 

 الوازی )مەحوی ( جە وېناکەردەینە بە ئاشکرا دایرەن  

 داغ  کۆنەو شەبەیق اتزە ەل سینەی چااک  

ڕ ەل گوڵ و الەل سەبەد  سەیری هەیە پتێکەڵن،   

کۊنە داخەاک دڵیش وېناکەرۊن بە ویل زەردە و شەبەیق اتزەش وېناکەردەن بە )گوڵە الەل ( جە 

نە و سینەی بریندارش وېناکەردەن بە سەبەتەو گواڵ. چن وېناکەردەێی الوازو زاییفەن  سووری   

 مەحوچی هەر پېسە )انیل ( شاانزیش کەردەن بە شاعریی وېشۆو 

وەی بەهەش تە ش یعری مەحوی  ویت: می   

داری بەردار  ەل ابمغ  نەبڕی   خودا  

مەحوی پېسە شاعېرەاکو مەدرەسەو ابابین جە چوارچېوێ تەسکەنەو دوور جە دنیاو رسووش یت  

و جوانیەاکش ش ېعرەش واتېنە. پەوکەی وردی و جواین رسوش یت فرە دایرنیەن. چوارچېوۆ  
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نووردارەن، زایتەر جهوومەن پەی سەروو سۊیف و زاهېدی و خەڵکە ش ېعرەاکو مەحوی س  

. واعېزەاک  

فرەو زاهیدو صویف و واعزی جە ش ېعرەاکشەنە دایرەن، ئانەچی دایرەن هۊاکرو   مەحوی زددایەتێی 

وېش هەن کە ویرکەردەیۆ )مەحوی ( بە تەرزێتەر بیەن و ایوانەیش پەی دیین جیاوازەن . بەاڵم  

مەحوی نەاتوانش جیاوازیەاکنشان چوارچېوۆ ئەخالقە دینییەاکنە برمانۊ، پەوکەی داخەو   ویمنۍ 

ی بەرۋس تەن  دڵ و وېش بە تڼڎ   

واعزی ئەمڕۆ مەوج ئەدا، دەم پڕ ەل کەف لغاوەی  ال  

ڕیش  قریوس یا، کتێیب وەعزەکەی بوو بەرتەرەف    

ایگێ تەرەنە ڕیش و زاهیدی بە قلیچکەو ڕوایس مەوینۊن و ئەپېسە مەواچۊن    

ەلمێ مەیداین عیشقە ، لککە ڕێوی ڕیش  تۆ، زاهید    

چ ێب قەدری؟ دەێب گەر شێری بێێت لکک  ڕاکێشێ     

  فرەو  مەحوی بە ایوانەو وېش ویرسازیش کەدەن ، بەاڵم هیچ مانێوە قووڵە جە انخ و

مەحوی جە قسم  عەرەبینە جە دیوانەکەشەنە تەنیا پارچە ش ېعرێ چن  . ش ېعرەاکشەنە دایر نیەن 

پېویس بە جیاکەردەیۆ قسم و ش ېعرەاکش منەکەرۊن   بەیتیەی کۊڵەش هەنە، کە ئینەچی   

 سامع عزەل علهیم اعرتض  

 دعاء نصبە علهیم افرتض 

 وما ارتیض بعزەل مع فضەل  

     الا اذلین يف قلوهبم مرض

 دمادېڕ ماچۆ 
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خر من اردت من الوری  قدم و أ     

 مات اذلي قد كنت منە تس تحي 

جە قسم  فارسینە مەحوی نزیکەو حەفتا الپەڕا جە دیوانەکەشەنە هەن، بەاڵم بەبیۍ هیچ   

ەلیەکۆدایۆ پەی ش ېعرە فارس یەاکو هیچ ڕۊش نکەردەیێوە ، ئانەچی پەنەما ماچۊن کە ش ېعرە 

. ەن چەنەفارس یەکېچش مانێوە قووڵەو جواین و هونەرێ اتزەشان نی  

انمدار بیەن و چنڎین شاعېرو نویسەرو ئەدیبیۍ بە نویس تەیی   چمەحوی بە )مەحوی ئەفەندی (  

مل  ساحیبقەران ، و هەم بە ش ېعرە اتریفېشا کەردەن و بە شان و ابڵشەرە هۊرشان دان ) سا

مەال موحەمەدی خایک ، حایج قادری کۆیی ، انری شاعېر ، سەید ئەمحەدی نەقیب ، فەوزی 

ر ، عەیل کەمال ابپری ئاغای شاعېر ، ئەمحەد بەگ  فتاح بەگ  ساحیب قەران )حەمدی (،  شاعې

، نەمجەدین مەال، خادمی ، عەالءادلین سەجادی ، اککەی فەالح ( کە تەمامشان رگۆراین شاعې

 درېژەدەروو مەدرەسەو ابابنینۍ . 

     *     *     *    *    *  
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 دەسپېک 

                                               

 مەحوی ماچۊ : 

 بە خودا  قەسەم ەلگەڵ دڵ  خاڵ  ەل سۆزی عەشق

 تەکراری  حەرفە  بەس  دەم  پڕ   ای خودا خودا 

 گوجنایش   جەالیل  خەایڵ   ئەوم   ەل دڵ

 جێبونەوەی  سەمایە، ەل یەک دانە  کوجنوودا 

مااننە ، وېش جە دنیاو عریفانینە مەوینۊوە ، پەڕ ش ېعرەکۍ ئینا پلێوە بەرزەی   

وەشەوییس خۊڎای  )ای خودا     بەبیۍ  وەشەوییس خۊڎایی و  بەبیۍ بیەی  دڵێ پەڕ جە سوزو

ای  خودا ( تەنیا دەم  واچەن و تیکرارەن،  هاوار کەردەی زاتو حەیق تەنیا  دووەابرەکەردەیۆ  

. واچەاکن   

دڵ و )مەحوی (نە  پېسەنە  ڕاکەردەیۆ  ئاسامنەاکن   گۆرەیی  خەایڵکەردەیۆ  زاتو خۊڎای  دلۍ 

ە کۊجنییە  ئەپا  وردییە )گۊالنەییە  ڎە کوجنێی (نە ، ایین ایدو خۊڎای پا گۆرەییە و  دڼڎدلۍ  )دڼ

بەاڵم وېناکەردەکێش ئاس ێت بەرزش نیەن.  (؟  

 بەیتەی دووەمەش نەگۊجنیاێی جە قافیەی هەم  وېناکەردەیش چەنەن 

ەین )کوجنوودا (  یەک قافیە نیەن ( ای خودا خودا (  چ  
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شاعېرەکۍ پەی وېناکەردەی ایم  اتریفۍ گۊالنەیی  )گەرد ( بەاکرماران )ئڼڎەو  دڼڎە  گەردێ (، 

ختێنە   ەم  مەحوی  بە خاترەو  گۊجننای و  هامقافیەو بەیتەکۍ  )کۊجنوو (  بەاکرمارۊ،  جە وبەاڵ

وجن  ( یەن  کە  مەحوی  دامانش ماڕێنەو کەردېنەش بە  )کوجنوو ( .  کئەسڵو  واچەکېچ  )  

  

مەحوی  پېسە  فرەو شاعېرەاکن و  مەدرەسە  جیاوازەاکن  گەلییۍ جە )دنێی (  مەکەرۊن،   

ە  سەرچۊپی   هەر  ،  دنیا پېسەنۊواتەنشان  دنیای بیۍ وەفا،  دنیا  ات سەر پەی کەیس منەمەن

. تدڕوێ ئینا دەسو  کەس ێوە .. ه   

مەحوی (  خرابتەر چانېشا  اتریف  دنێی مەکەرۊن  ماچۊ: )بەاڵم    

 ئەر ەل دنیا  چاکەێی  صادر بوو ،  تەفرەی  پیێ  نەخۆی

 ڕوو س پی   هەر  ڕوو ڕەشە   گەر  ێب  سەد ئازایی بک 

مەحوی ماچۊ  دنیا    .ایین  ژەێن دامنە  پیسە ، ڕوو س پی  بە ماانو  )ژەنۍ  وۍ ورەشۍ  ( مێ

چەین  چەمەڕایی    ،  هەر پېسە ەژەنۍ  دامنە پیسۍ  کە  هەر ڕوێ  ئینا دەسو  کەس ێوپېسەنە  

ۊ؟ ،  ئەپاسەچی   چەمەڕایی  خاسەی  جە دنێی  منەکریۊدامنە پایک   جە  ژەنۍ  وۍ ورەشۍ منەکری  

وېناکەردەی  )دنێی (  بە  )ژەنۍ  دامنە پیسۍ (  جە  الو  مەحوی  شاعېریۆ  اکرێ غەیرە  

 سەیرەن  ەش ناس یان،ئ دنیاو عریفانینە   جەئەدەیب و  عریفاننی،  مەحوی  پېسە  شاعېرێ  کە 

ایگەدەسو  خالقیەن،  هۊاکرو  نەگبەیت و خرایب و  بیۍ  ئەپاسە  تەماشۆ دنێی  مەکەرۊن! .  دنیا  

،  دنیا  نە  زوانش هەن گۊ  کەرۊ،   نە دەسش هەن  خراب کەرۊ  اوەفایی  ئینسانەن  نەک  دنی

. 

 

 مەحوی ماچۊ 

 دەم و زارێ تیا  مابێتەوە  ڕەنگاری  ڕیق ئەمما 
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 پیاڵێک   عەقیقە  پڕ ەل ابدێک   عەقیق  ئەمما 

)وەخێت دڵدار  دەمو  ایرەکېش  دڵدارێ  کە تەڕایی  دلۍ  دەمو  ایرەکېش  دەمشەنە مەنەبۊوە  

لۊنە دلۍ  دەمیش (،  مەحوی  چا  وەختەنە  دەمو  ماچ کەرۊن و ئاوەو دەمو ایرەکېش م

دڵداری  وېنامەکەرۊن بە  پیاڵەو  شەرایب  جە ئاقیق  وەشکرایی کە  شەراێب  ڕەنگ  ئاقیقش  

. چەنەن  

رابەکەی   جوانەن،  بەاڵم   وېناکەردەی  دەم  بە پیاڵەو  شەرایب و  ئاوەو  دلۍ دەم  بە شە

مەحوی  دەمو  دڵداریش وېناکەردەن  کە ئەش ێی  دەمو  ایرەکېش   وېناکەردێ  جوانتەرو   

.انسکتەربیۍ  

 

مەحوی جە گۊجننای قافیەو  ش ېعرەاکشەنە  پەانش پەی گەمەکەردەی بە واچەاکو  ایگەفاڕایشان   

رەن  ماچۊ بەردەن.  پەی منونەی جە پارچە ش ېعرێنە  بەرمەگنۊ و  دای  

 کە  دڵ  دەتوێتەوە   بۆ تۆ،  دەکەی  ئەو  ڕۆژە  تۆ  بڕوا 

،  دڵ  وەکو شەومن  ەلخۆ  بڕوا رکە خۆ دەرخەی  وەکو خۆ   

دڵ و من  اتواینۆ  پەی تۊ،  وەخێ  بڕوا  مەکەرین  کە  پېسە  وەرەاتوی  وېت  بەرمەوزی و   

ارۊن   مەلۊنە،  دایرەن  شەومن  شەوېنە   مەو دڵو  منیچ  پېسە  شەومن   مەاتویۊوە و   وېشۆ  

منەمەنۊ.  سەرو  گەاڵو گوڵ ،  بەاڵم  بە  بەرکۆتەو  وەرەاتوی  اتویۊوەو  

ئەو ڕۆژە تۆ بڕوا دەکەی. دەسەواچێ ڕاسەن کە ئینا  چوارچېوۆ   ڕازواین  سۆرانینە،  بەاڵم   

دەکەی  ئەو ڕۆژە تۆ بڕوا ( کەرۊن )پەی گۊجننای قافیەی  مەحوی  ایگە فاڕۍ  بە  واچەاکن مە  

 کە ڕۆمح تێگەیی  تۆ حەز  بە دەرچووین دەکەی، دەرچوو 

 دەێب   عاشق کە دی  بێزارە  ایری، ێب  بڕۆ بڕوا 
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ایرەکېش  حەزش کەردەن  ڕۊح و مەحوی  بەربشۊ،  ئاڎییچ  بەرش یەن!  عاشق کە دیش  

نەش واچۊ  لووە،  بلۊ. پە  ایرەکېش  بېزارەنە  ئیرت  ئەشۊ  )ێب بڕۆ بڕوا (  بیۍ ئانەی کەس  

، بەاڵم  ئۊسای   شمەحوی  دایرەن  گەرەکشەن  واچۍ )بڕۆ (ی  کەرۊ  بە  قافیەو  ش ېعرەکې

 تەمام  نەبیەن. 

 دماتەر  ماچۊن: 

 ویت )مەحوی (  من و تۆ   ئافتاب و  سایە  تمیسالنی 

 جەانیب  من  کە  دەرکەومت،  دەێب  تەرشیف  تۆ  بڕوا 

رەاتوی (  و )سایە (ی، وەخێت من بەرکۆات  ئەشۊم  تۊ  بیل.من و تۊ  پېسەمنۍ )وە  

وېناکەردەی )عاشق و مەعشویق ( بە )وەرەاتوو  سەیییۍ  (  جوان و شاعېرانە  نیەن، چونمک   

. ایین  پېوەرە  بەرمنەگنان ، هەرگزی مەایوان بە یۊتریین   

 بەیێت تەرەنە ماچۊ: 

 غەنمیەتە  بە دەم و دەس یت  بگرە  دامەین دۆست

 ەل دەس یت خۆیت مەدە، داویە  خودا  ات دەست 

ات خودا دەس یت  داوە  دامەین بگرە  ڕاسەن، بەاڵم  پەی گۊجننای  مەحوی ماچۊ  )داویە  خودا  

 ات دەست (. 

 

 

پەان بەردەی  الو  کەسێ  ئەمحەق و نەفام   پەی  ڕایی کەردەی اکرو  ئینساێن  داانی  اکرێ   

. اکرو  وېچش  بە خایس  ڕایی منەکەرۊ  و  نەفام  بۊ،   زەمحەتەن،  چونمک  کەسێ  نەزان  
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 مەحوی ماچۊ: 

 کەی ەل کن  ئەمحەق دەێب  حاجەیت داان  ڕەوا؟ 

ای کەوا؟   قەد  دەکرێ  )چەرمەکەر (  ای بە عااب  

ویمنۍ )مەحوی (  ایگە  فاڕېش  بە واچەاکن  کەردەن   )داان  ڕەوا (  کە  ئەش ێی  )کەی   

 ڕەوایە ... ( بێی.  

اکری چامنە  انمومکېنەن  کە  نەفام  اکرو  زاانی  ڕایی کەرۊن، بەاڵم  مەحوی  بە منوێن   کە 

کەردەی چەرمەکەری  ایین   ئا اکرە  چن  گۊجنیان    ،انشریین  وېناش  کەردەن   )چەرمەکەر (

 )پۊسو هەری (  بە  عااب  ایم  کەواو  ژەن و پیای ئاڎییچ  هەر پا  تەرزە.  

 ئینجا ماچۊ: 

 بەخشش   دنیا  مەخۆ،  یەعین  بە اننێک  جۆ

 خۆ  مەکەرە  بەر  منەت   پریەژین  اننەوا

ەژەنەکۍ  شااین دنیا  کە پېسەنە   پریەژەێن  اننکەرۍ،  انن و  دەسیش  منەوەرە،  چونمک  نە پری

. و  ئانەینە و  نە  اننەکەش  ئانەی مارۊن  منەتەش هۊرگېری  

. وېناکەردەی  دنێی بە  پریەژەنۍ  بە کەم  تەماشاکەردەی  ژەنۍ و ئینسانیەن  

 ئینجا مەحوی  ڕووەمەکەرۊن   وەشەویسەکېش و  ماچۊن  

 دینمت  ئامینە خۆ،  کوفرە  نەگەیمن  بە تۆ

: بوو ئەوا  و،  اکفرییەچو   :ەقوڕ بە سەرم،  دین  
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ایرۍ و  دوورکۆتەیۆ چەنەش  هەرگزی  نەبیەن  بە هۊاکرو  )ئامین و کوفری (،  بەڵمک    یندیدە

دیدار  شاڎیی  مارۊو  دوورکۆتەیۆ  خەم و  مەینەت.  مامچۍ  )دیڎەت ڕۊشن ( ایم  چەمېت  

 ڕۊشن . 

                   

پەچە،  ڕوومەت و  س یاماڵ  وېناکەردەیشان بە  مانگەو   مەت و  نیقاب  ایم  ڕوومەت و  ڕوو 

زادەو  ویرو  شاعېرەاکن پەی دنیاو  عەشقیشان.    ،  مانگەو  شەوگاررهەو   

 مەوەلوی ماچۊن: 

 گۊشەی  س یاماڵ  هۊرداو  دایوە  

 چوون  مانگ  نە  گۊشەی هەورە  س یاوە 

    ،ن (  دوور وین  نیەنمەحوی  جە  وېناکەردەی   ڕوومەت و  ایرەکېش  بە  )ماه   اتاب

وەخێت  ایرەکېش  نیقاب )پەچە (  البەرۊن  ئیرت  ڕوومەیت  پېسە  مانگېش  بەرمەگنۊ،  

تەمامەن   وېناکەردەێی  جوانەن،  بەاڵم  بە بەرکۆتەو  مانگۆ  ڕوومەتیش   وەرەاتو )ئافتاب (   

 وېش  مەشارۊوەو  گۊم مەبۊن؟  

زاین،  بەڵمک  وەراتو  ڕۊنەو  مانگە  شەوېنە مزاین.  زایتەر   )مانگە  و  وەرەاتو  (  پېوەرە  منە 

چینەیە  مەحوی  زایڎە  ڕەوییۍ  مەکەرۊن و  ماچۊ  کە )وەرەاتو (  وېش  مەشارۊوە  جە   

شەوېنە  بەرکۆتەو  ڕۊجیاری؟   شەرمەنە  مەگەر  شەوېنە  بزیۊو  وېش  بەر ۋزۊ،  

 ماه   من  ڕۆژێ  ەل ڕوو   الدا  نیقاب 

گەر  هەڵێب  ەل شەرمان  ئافتابشەو  مە  

 دماتەر ماچۊ 

 ڕامە حەتتا  بۆ  سەگێک  وەک ڕەقیب
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 ئەو  جەانبە   هەر ەل  منیە  ئیجتیناب

ایرەکۍ  مەحوی  دەسەمۊ  دوژمن و  ڕەقیبەکێشەنە  کەچ   ئا  جەانبیۍ )ایرەکېش (  جە   

. مەحوی  ئیجتیناب کەرۊ  )دورە گنۊوە (؟  

             

گەرەکشەن  جە واچۍ  )ەلب (ی  بەیتە  ش ېعرە جمۊرە،  کە  ئانەچیە  ملۊنە قاڵب و   مەحوی  

ون و   ووەختێنە  پارچە ش ېعرێ  اکریگەریش  نەبۊن  سەرو دەر   . وەشکەردەی و  اتشای ش ېعرۍ

چونمک  ش ېعرە  تەنیا  ڕېکوس تەی  واچەاکن و    زۆق و  ویرو  ئینسانیۆ   ئیرت ملۊنە دلۍ  ئا قاڵبەیە، 

 گەمەکەردەی پەنەشان  نیەن،  بەڵمک   اببەت  پەی ش ېعرۍ  ئەساسەن.

 بە ایدی  ئەو  ەلبە، ئەی شۆیخ ڕوومەت ڕۆژی مەهە غەبغەب 

کۆتری   ەلبەلب    ەلابەلب  ما   ەل  انڵەم  سینە،  هەر  وەک  

ایین:  ئازیز  بە ایڎو  لچەاکتۆ  سینەم  پەڕەن  جە انڵەو هاواری  هەر پېسە  اکواترۍ  گمەگم کەرۍ!    

ڵەو  انسکەش نیەنە. وکە ویمنۍ مانێوە  قو   

کە  ڕۆمح  گەییە  سەر ەلب،  ڕۆیح  من  بە فیدات  ەل وەقتێک   

سەر  ەلب دەبێتە  ڕۆیح  اتزە،  ئەو  ەلبەم  گەر  بێنیە    

جە وەختێنە  گیامن  ایوا  سەرو  لچام و  بەریش،   ئا وەختە  لچەاکت  ابرە سەرو  لچەاکم  اب  گیاێن   

 اتزەم  پەی بێوە. 

 واچەاکرێی  تەمام  دایرەن، کە ئاماجنو  مەحوی  بیەن  نەک  ماانی  قووڵەو  انسکە.

 ش ېعرێ تەرەنە  واچۍ ) غایب ( ی بەاکرمارۊ: 

بەر چاوم  دەیب،  مچ  ێب  ەل تۆ  غایبکە تۆ  غایب  ەل  
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 قیامەت  حازری  بەرچاومە،  خۆمم  ەل خۆ  غایب

ئەگەرچ   من  ەل فکرت چووم شوکر تۆ ەل فکرم انچ ،   

غایب  تۆ  مب  ەل بەمسە،  اب من    ،ۆەل من غایب  نەیب ت  

 بېجگە  بەاکرئاردەو  واچۍ  )غایب (ی  چن جارەی  مانێوە قووڵە  هۊرمنەگېرۊ. 

مەحوی  پەی   ژیوایی  و  مەردەی جیاوازەن.     ایوانەو  

ە و،   ژیوای  بە ڕووکەش  مەوینۊن.  گەر دنیاو  دینداری و   ینمەحوی  مەردەی ) عدم (  بە بنچ 

ەن و   مەردەی )موت (  اکیت و   بیۍ  ینهەم  عریفانینە  سەرجنە دەمیۍ  ویمنۍ  ژیوای  )حیات (  بنچ 

فەلسەفەو  دینە سەماویەاکن  ژاین و  ئینساین بیۍ کۊاتن و  ئەبەدین،  ابرو   وجودەن.  بە پاو  

 مەردەی تەنیا  دنیاو  مادێنە  هەن و  دنیاو  ڕۊیح و  مەعنەوینە   نیەن.

 ئینسان  وەختێنە جە  دنیا  بەرمەشۊن  فاڕای  مەاکنییەن و  پېسە مەوەلوی  فەرماوۊ: 

 اباڵ  کەردەوە   مەیل ئەو  الی  پەس یت 

 وردیکاڵنەن    دەروازەی   هەس یت 

دەروازەی  هەس یت مەبەس  گۊڕەنە  کە  دەرابزەو  قیامەتیەنە،  ایین  مەردەی  تەنیا  ئەوەگېاڵی   

 ڕۊحیەن جە  دنیای فاین  پەی دنیای  ابیق )قیامەت (. 

منۍ   بەاڵم    مەحوی    هەرچن   پېسە  مەڵڵێوە  دینداری و   عارێف  خواتەریس  ئەش ناس یان،  وی 

ژیوای  بە توێ )توژاڵێ (  جە  مەردەی  مەوینۊ،   الو  ئاڎیۆ  مەردەی  ئەساسەن و    بە پېچەوانۆ  

 ژیوای  اکتیەن    کە ئانەچیە  پېچەوانەو   بنەمااکو  دینو  ئیسالمنی. 

 

 تەنکە  توێژێک  کشاوە بە ڕوودا  قوڵزوم   مەوت 

ایت  وەک   حەابێب   بە هەوا  بەندە   نرا  انوی  حە  

پېسەنە  بڵقە ئاوێ  سەرو     کەپەردێوە  شاش کېش یان  دۆرو  مەردەیرە کە انمۍ  نراین  ژیوای   

 ڕووەو  ڕۊخانەی  کە بە هەوا  بەڼڎەن.
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مەایومېنە جە سەنگەو   ایم ش ېعرێ   هەر پارچە غەزەلێ  وردبیەیۆ  بە سەرجندای و            

بەهرەو   ش ېعرەی زیڼڎۍ بەرهەمو  اعریمیان پەی بەرمەگنۊن. بەهرەو ش  تەواانو قورساییش و 

سەرجنەو یئ    وەخت  ڕېکۋس تەی و گوجننای قافیەین.  جیاواز جە ش ېعرێ کە ئاماجن  ، شاعېریەن

مرمانۊ )ڕووت .. خووت ... دووت ... سووت  دووەم  جۊری  پارچە ش ېعرۍ ) مەحوی ( مڎەمیۍ 

مەحوی ماچۊ:   ېعرەکۍ مرماان. .زووت .. مووت ( چن واچێ کە قافیەو ش    

ئیتییفایق ئافتاب ئاێن موقابیل بوو بە ڕووت    

 ئافەتێکی دی نەما اتیب ، بووەس ت ڕوو بە ڕووت 

لوا؟  تووش و دەردێ یب و تەواانش نەمەنە ڕوو بە ڕووت مدرۊو   وەراوەرتۆ وەرەاتو مدرا   عاێن 

وېناکەردەی ڕوومەت و   )ئافەتێکی دی؟ ( چ مانێوە مڎۊ کە وەرەاتو توشو دەردێ بیەن؟ 

نەاتوانش ئا وېنایە   مەحوی بە وردی  بەاڵم  وەشەویسۍ بە ڕۊجیاری خەایڵێ شاعېرانەی انسکەن، 

   درووسکەرۊن. 

موددەعای   ئەسڵی هەر سوواتنە   پەروانە  خۆ دایرە   

بە خووت ،ی شەخیس ئاتەش خووئە ، بۆیە ئێمەش عاشقنی   

عاشقېمنۍ ئەی کەیس تەبېعەت   هەر پەوکەی ئېمەچی  سۊتەین، وایەش پەروانە عاشقەن و   دایرەن 

مەحوی گەرەکشەن نزیک   پېسە ئایېری،  توڼڎەنە ایرەکېش تووڕېنەو تەبېعەت   ئایېرین، پا خڎېتە؟

،  بۊوە چەنەش و بسۊچۊ  

مەحوی    بەاڵم،  وېش ماچۊ تەبیعەتەن   هەر پېسە  خڎۍ نیەنە،تۊڼڎی و تەبېعەیت ئایېرین  بەاڵم  

 عاشق و خڎېشەن؟  

 ئەم فزیاعەت بە دووەو، حەقتە کە انپریس چییە 
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تۆ یەکێ، دائمی هەزارێکی وەکو من دوو بە دووت    

تۊ یووەین، دایمی هەزار کەسۍ پېسە من    یئ گرد دەنگە دەنگە شۊنیتۆ هەقتەن منەپەریس چېشەن؟ 

ێن شۊنیتۆ؟ بېجگە گۊجننای قافیەی هیچ مانێوە قووڵەش نیەنە. یئ   

ئاگرێکی هەندە خۆش و دڵنشنی   ئەی مەحەببەت!   

ئەو کەسەی سووتووتە، هەی ئەو هەوڵ ئەدا بۆ سوو بە سووت    

؟ وەشەوییس سۊتەن  هەر ئاڎ هۆڵۍ مڎۊ پەی سۊتەیئا کەسە پەی   

 ئەم شەرارەی  فریقەتە  مەخلوویق  وا کردە کەابب

 مالیک  دۆزەخ دڵ  بەم عاەلم  انسووتە، سووت

دووری ایرۍ مەخلووقش کەردەن بە کەابب و سۊچنانش، بە تەعرێ مالیک )فەرمانداروو (   

؟  جەحەڼڎەم  دڵش مەسۊچۊ پەیشان و بەزێش مەاین پۊرە  

 عاشق چکۊ و مالیک و جەحەڼڎەم  چکۊ؟

وتت: سوحبەی زووە وادەی ویصاڵ  و، سوحبی مەحشەر بو    

زووت    زوو بە  ئێنتزیاری هایت وادەی  کوشت   عاەلمی   

ایرەکېش  کە  انمای ئیرت خەڵکی جە چەمەڕووانیېنە مەردۍ ؟   بەاڵم قەراربۍۍ سوحبێ زوو بەی، 

داخ  واچۍ مەردەی نەگوجنیێنە کە ئەش ێی )خەمبار  ایم    ېنۍ،خەڵک مەردانمێنە  عەزرەتیېنە تەماموو 

 دڵ....( بێی. 

 

 مەحوی ماچۊ  
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 دڵ دۆزە تریی ئاه  فەقریاین ڕووت و قووت 

بۆ کوشتنە هەمیشە کە ئامادە شریی ڕووت   

مششېرو بروات دائمی ئاماڎەن. یئ بەیتە    ،پەی کوش تەی تریەو ئاهو فەقریان دڵ بریندارکەرەن،  

 ش ېعرۍ مانێوە یۊگېرتۍ منەڎۊ.  

مەحفووزی تۆ کە ڕوو ەل خودا یب ەل دێوو دەد    

دەبێتە زرێ نەجس  عەنکەبووت   بۆ حریزی تۆ،   

جە نیەتەاکن و    پارېزاین ، اکرە خرااب  ئیرت پارېزاین جە گۊانحا و  گەر ئینسان ڕوو جە خۊڎای بۊنە 

نە ) دېو درجن ( وجودش نیەن   ی کە دین و ئیسالم  بەاڵم مەحوی )دێو و دەد ( بەاکرمارۊ،   شەیتاین،

ئەڵبەتە ڕوومت نیشان ئەدەم  قیامەت  دەیوت:   

 ڕوو دەرخە اتکوو ڕۆژی قیامەت هەڵێ ەل ڕووت

مەعشوق هەرگزی  ، دەسەواچۍ )قیامەت ڕوومت نشان ئەدەم ( ان واقیع  و دوور جە کەتوارەن 

ڕوومەت نیشاندای چەکێ نەبیەن دەسو مەعشوقیۆ پەی کۊش تەی   دەسەواچەی چامنە منەواچۊ.

   ، خەنڎە، انز ..هتد ( عاشق مەکوشان. ابەڵمک )نیگ عاشق ، 

، ویتسەر کە ان  بە مێزەرەوە،  بەر پێی  ئەوم،  

پووت  بە تووری  مبخەڵەتێێن   مەحوی تەمایە   

بە سەرە   پەایش، کەچ  ماچۊ  مەحوی  گەرەکشەن   وەروو وس تەن   ەرمۆبە مېزەرەی چ سەرەم  

وەرو پەایش ، بەاڵم پەی گوجننای )م (    نیا  ایین سەرەم سەر کە انم:  . ترەوێ چەرمۍ خەڵەتنۊم

ویمنۍ مەحوی مېزەرەی چەرمەش وېناکەردەن بە سەرە ترەوێ چەرمۍ کە وس تەنش    ممیەکەش الدان.

منەگۊجنیۊ کە بېجگە اکری    وەزیفەو مەحوی   ئینەچی چەین مەاکنەت و  .وەردەمو پەای ایرەکېش

   چەرمە بیەن.    مېزەرە ش ېعریېش، مەڵڵیوە ئایین 
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مەحوی   بەرکۆتەی گەجنینەو  چېرو  خایک  چەین  وینای ایرەکېش  وەرمشەنە  هام وېنا کەرۊن،  

شاعېرانەن. کە یۊ شییەێی  فرە ان جۊرو  دوور  جە هەیس   

 خودا بیدا،  ەل  هێڵێک  دەدا، سەیری هەیە  ڕێکەوت

 وەنەوزم دا، نیگارم هاتە خەو، ئەمشەو خەوم پیێ کەوت

وەنۆزەش کەردېنەو  ایرەکېش ئامێنە   وەرمش،  ئاڎییچ ئانەشە  وېناکەردەن بە  بەرکۆتەو  گەجنینێوە  

اکڵۊ !!!   نیدلۍ  زەمنی و هێتیارێنە  وەخێت  گاس نەکەیش  مڎۊرەو  زەم  

ئینجا  بە مەجنوین ماچۊ:  دەسو ەلیلۍ گېرەو  ابرەش پەی  وەردەمو  اینەو  )ەلیەلکۍ من ( و بزانە  

 چن انزارەنە؟  

 بە ەلیالوە  وەرە  بەر  قاپی   ئەم ەلیالیە  ئەی مەجنوون 

 شەهێکە سەد  سەری   فەرهادو  شرییین ەلبەر پیێ کەوت 

 داوأاکرێی جوان و شاعېرانە نیەن. 

دڵ  چووم و  ێب دڵ  دێمەوە، ئەم گەوهەرە  ای ڕەب   ەلگەڵ  

 ەلوێ کەوت و  بەجێام،  ای  ەل ڕێدا کەوت و  ێب جێ کەوت 

چەین دڵیش   لوان  پەی الو  ایرەکپش،  بەاڵم  چۆسەرۆ  وېش اتق گېاڵنۆ،  ئیرت  منەزانۊ  دڵش  

! !الو  ایرەکېشۆ جیامەنەن  ایم  ڕانە کۆتەنەرە   

  

واتەنش: مەوەلوی چن جوان    

 دڵ  دایر نیەن   ئای  نەکەردەبۊ 
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 وە خزمەت ئازیز  تەرشیف  بەردەبۊ 

 ەلسەر شاین  کەساین دی جەانزەی من، ویت: چابوو 

 ئەم ئیفتادەش ەل غەم  ڕزگاری بوو بۆ خۆیی و سەرپیێ کەوت

سەرو شانۆ  خەڵکوە  جەانزەو منش دی،  واتش  خاس تەر ئا  پەککۆتە ڕزگارش یب و  سەرو پەای  

ت.  کۆ   

 هیچ هونەرێ  ش ېعریەو  هیچ  ەلزەتێش نیەن چەنە. 

دەرکەوتوەکوو  ڕۆژ  ئەو  مەهە  ەلو دوورە   

 ەل مێوە  ئەشک و   ئاه    ئێمە   سەرکەوت

 کە  ئەو  لێوو   ددانەم   دی  بە  جارێ 

  کەوتەلبەر  چاوم  هەموو  ەلعل و  گەوهەر 

وەخێت )مەحوی (  ەلب و  دەمو دڎان و ایرەکېش بەیتەی دووەمە  انسکەو جوانەنە، چونمک  

وەرچەمش مەگنۊن، چونمک  ەلیب سووری ەلعل ئاسا  و    گۆهەرەن ئیرت  هەرچ  ەلعل و  مەوینۊن

   .دڎانۍ  پېسە گۆهەری  مەوینۊن

بەاڵم  بەیتەی  یەکەمەش  جورێ جە  زێاڎە ڕەویش  چەنەن  کە تېکەش دێنە.  )وەکوو  ڕۆژ  ئەو  

ەگنان.  منەاتو  ایم  مانگە؟  چونمک  هەرگزی  پېوەرە  بەر مەهە (،  وەر  

 دڵم  وەک  شێری   بێشەی  شوعەل  گرتوو

 ەل سینەی  پڕ  ەل سۆزم  دەر  بە دەر  کەوت

وەخێت  بېشەو  دارس تان گڕ مەگېران، هەرچ   گیانەوەرەن  دەربەدەر مەبۊن و جیامازۊن، سینەو 

، بەاڵم  کۆتەنۆر  پارېزانی  دوو مەحوی جە  سوزو  عەشقینە گڕش گېرتەن  و  دڵش  پەی  وۍ 
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  وېناکەردەی  )دڵ (ی  بە  )شېر (  زەریف نیەن، چونمک  دڵ ایگۍ  وەشەوییس و  سوزو  دڵدارېنە،

 بەاڵم  شېر  گیانەوەرێ دڕنڎەن. 

 بە تری  ئەمڕۆ  دڕی  وا  هەرچ   پێش هات 

 خودا  پێداوە   هەرکەس  بەر  نەزەر  کەوت

بە تریەو )خەدەنگ  ( و  چەماش گردکەسێش بریندار کەردەن،  مەحوچی  بەخېڵیشا پەنە بەرۊن،  

ش ېعرۍ  منەگوجنیۊن پەی  انسک   بەاڵم  واچۍ )دڕی ( فرە گوەلو  انجۊرەو  زبرەنە  کە  

 ەل   ڕۆژئاواوە   ئېمشەو   ێب  نیقابە 

 مەه  من، ماه  عاەلم   ێب مەفەڕ  کەوت

ئامێنە؟  ئیرت  مانگەو خەڵک   کە مانگەو  ئاسامنینە  بیۍ ایگە )ێب مەفەڕ (     ایرەکېش ڕۆژئاواوە

   .مەنۊوەو  گمە مەبۊنە

 بە  پری  ئەو   ڕۆژەوە  )مەحوی (  ئەوەندە  

و بوو، وەکوو  شەومن ەل  سەر کەوتبە سەر چو   

لوان  پېوای ایرەکېشۆ و  پېسە  شەومن   سەرش یەن؟ مەحوی  بە سەرە   

 

 

ە زاییف مەکەرۊن، بەاڵم منەکەرۊشان بە هیچ، چونمک جە  جەورو  وەشەوییس  ڕۊح ماڼۊ، الش

 هیچەنە نە هیچ کریۊو نە هیچ  مەوینیۊ. 

 مەولوی ماچۊ 

 ئازێز  جە دووریت  تەن یب  کاڵفە 
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 ڕۊح  یب  وە  تەنوین  حاڵی  ٳضافە 

جە دووری  ایرەکېشەنە  الشەش  لوول بیەن، ڕوحش  پېسە حاڵەت و  تەنوین و  ئزیافەی  جە 

بیەن. عەرەبینە  گوم  ڕازواین   

 مەحوی جە )هیچ (ەنە  عەشق مەکەرۊن، جە هیچەنە  گۆهەرو ش ېعرەاکش جمۊرە؟  

 دیققەت کە، غەیری  ڕوش تەیی  جان و  میاین  ایر 

 ڕوش تەم  نەدیوە  ) مەحوی (  ئەمن،  ابدرێ  ەل  هیچ 

کەمەرو  ایرەکېش، بېجگە لوول درایو  )گیان ( و  وېمو  )میان ( و  ایرەکېم، گیان و  مەحوی و  

دریێوەش نەڎیەن کە هیچۍ ابن.  مەحوی  ماچۊ  گیان و  من  جە عەشقەنە پېسەنە   هیچ لوول 

نەبیەی )هیچ (ی  و  کەمەرو  ایرەکېچم  جە  ابریکینە  پېسەنە )هیچ (ی؟ . هیچ و هیچ  لوولۍ  

ئاڵۊزیێنۍ. تەصویرێ جوان نیەن.   دریێنۍ؟  

یچ (ی  کەرۊن بە قافیە پەی  بەیتەاکش، زایتەر جە ماانی  مەحوی زایتەر  گەرەکشەن   واچۍ )ه 

 قووڵۍ.

 چاوی  کەوێ  کە بەم  غەزەەلم  دووڕ  ش نایس ش یعر 

 کێ ێب  دەڵێ  ئەمەندە  گەوهەر  وەرگرێ  ەل  هیچ 

مەحوی کە  وېش  هیچەن، بەاڵم  دووڕ ئەش ناس و ش ېعری  سەرەش سووڕیۊ  جە جواین و  

بەرئامێنۍ؟  کە جە  هیچی  ماانڎاری ش ېعرەاک   

 ماچی دەمی  ەل  کەڵکەڵەما  بوو،  چ  خۆیش وت 

ەل هیچ   قرم، ئەی ئەسریی  واهمیە، خۆش انکرێ  

مەحوی کەڵکەڵەو  ماچکەردەی  وەشەویسەکېش کۆتەن سەرەش، بەاڵم  ایرەکېش ماچۊن  مرخە  

وەش منەکریۊ، من  دەمم کۊن  ات  تۊ  ماچش کەری؟   نەبیەی جە چېوی   
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 دەم  اندایرو  انزی قسەی  پڕ  بە  دەشت و  شار 

 دنیایەک  ئاوی  زیندەگی و دەرخرێ ەل  هیچ 

نیەن،  بەاڵم پەڕ  بە  دەشت و شارێ  قسۍ  جە  هیچی  بەرمەشان  ایرەکۍ  مەحوی  دەمش  دایر 

 ؟

 گەرەکشەن دەمش ماچ کەرۊن، بەاڵم  دەمش  هیچەن 

چەن  یدنیێوە قسۍ مەکەرۊن، بەاڵم  دەمش  ه   

 ئەی دەمش چکۊن؟  هیچ؟ 

مەرجەن جوان و انسک بۊن، ئینسان مەاتوۊن وېنااکری   تەصویر  ایم  وېناکەردەی جە  ش ېعرەنە

بەاڵم اکریگەر نەبۊن سەرو هەسو دەرووین  اکرێ  زایڎەو  بېجان.   کەرۊن،  

 مەحوی  ماچۊ 

 سایق  ئەی  مایەی تەرەب ەلب، پەرچەمت ڕەحیاین  ڕووح 

 نمی خەندێ کە ەل غوچنە،  دەرخە  سەرچاوەی  سەبووح 

ە نمی   پەرچەمت  ڕېحان و گیانیەن.  ب ئەی سایق )ایرەکېم (  تۊ   جوڵنای لچەاکت  مایەو  وەشنی، 

 خەندێوە  دەمت کەرۆن بەڵمک  سەرچەمەو  شەرایب کە دلۍ دەمیتەن  بەرگنۊ. 

وېناکەردەی ئەپا جۊرە  پەی شاعېرێ انمدارو ئەش ناس یای  پېسە  مەحوی   الوازەن،  نیەن ئاس تو  

  .انمداریشەنە 

 پرسشێ اک  حاڵ  زاری ئێمە،  زاری  کردەوە

ووحەلو  ددااننە کە دەدرەوشایەوە  نەمج   فت  
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ایرەکېم  دەمش کەردۆ  گەرەکش بیۍ   ئەحواڵ و ئېمە پەرسۊن،  وەخێت  دەمش کەردۆ  هەسارەو   

 بەختۍ   جە  دڎانە  پرش نگدارەاکشەنە  بەرکۆت. 

 هیچ  مانێوە  منەڎۊ  دەسۆ،  بەرکۆتەی  دڎاان  چ پېوەڼدیێش بە  هەسارەو  بەختېوە  هەن ؟ 

ئەگەر   لێوی  دەرخست و بە انس یح  لێوە  ەلرزەی خست   

 ێب  تەبەسوم اک   دەبێتە  ئافەیت  تەوبەی  نەسووح

وەخێت  ایرەکېم  دەمو لچش  بەرۋست  لېوەەلرزەش  تووشو  انس یحەاک  کەرد )موچیاری کەرەاک (   

دەخەێن  کەرۊن  ڕووەشانە،  ئانە  تۊبەو  نەسووحیشان  پەنە  بەاتڵ  کەرۊوە . گەر  زەر   

مەحوی  گەرەکشەن واچۊ   وەخێت  ایرەکېم  دەم کەرۊوەو  زەردەخەنۍ و قسۍ  مەکەرۊن  ئیرت  

شاعېرانەی انسک  تەرزێ ەاتوانش بە حەیبەتیېنە  خەڵک  دەمش گۊ  گنۊو  حەپەس ېۊ، بەاڵم  ن

 جمۊشەرە. 

 

 

                                       

ېعرەاکن و مەحوی  ئامېتەکەردەی  ئایەتەاکن و قورئاین چەین ش    

ش ېعرێش ئەپی  جۊرە    مەحوی دوۍ ئایەیت قورئاین دەلکېش  مەکەرۊن  چەین بەیتە  

 کە تیغت دڵ دەاک دوو قەد،  دەدا  تەبشریی )قد افلح ( 

 دەنوس ێنت ەل  سەحفەی  سینە  تەفسریی  )امل  نرشح ( 

کە ماانو  ڕزگار    مژدەو  ئایەتەو ) قد افلح (م  مڎۊ  پەنە، ، کە تیغ و  بروات  دڵم  لت کەرۊن

 بییەمیا،  کە سەرو  سینەمیۆ خەتە کېشۊ  تەفسریو  ئایەتەو  ) امل نرشح (می  نیشانە مڎەی  
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دایرەن  ئایەتو )امل نرشح  لک صدرک ( پەی  پېخامئاوەرو  ئیسالمنی کە دڵ و دەروونش  جە گرد 

نۆ.  یئ دووە  ئایەتە  هیچ  پېوەندیێشان نیەن بە ماانو  ش ېعرەکېوە  چېوێ خراب و س یاوی پاک کرای 

 ، تەنیا پەی قافیەی ئامێنۍ. 

کوشنت  انگەنە شادەمەرگن،   وەخیت کوشنت  ئەسریت  

 ەل  خۆیش خۆش یا  ڕۆیح فڕیوە  ات چووە  مەزبەح 

،  نشاڎیی مەرگېبا ئانۍ کە گریۊدەو  تۊنۍ )دڵدارەکېت (  وەخێت گەرەکتەن کوشیشا  یەکسەر  

وەش یېنە  ڕوحشان  پەرواز کەرۊن  پەی  )قەساخبانەی (   وەخت و  کوش تەی، ن منەایوا  

تەنیا  گەرەکشەن  واچۍ )  مەزبەح (ی  پەی قافیەی  بەاکرابرۊن  هیچ مانێوە قووڵە  هۊرمنەگېرۊن.   

لریف بۆ هێنا  وەک گا  ،  ڕەقیب ئەو  دامەنەی دی سەوزە  

وەح  وەح   زی  عەیبە عەیبە،  ات ومت:ەلف  ەل   نەبوو حاڵ   

پەوکەی  بە  )وەحا  وەحا  (    دایرەن  ڕەقیب  حاڵ  نەبیەن کە جیاابزۊو  بلۊ،  دامەین سەوز؟

!؟بەرشکەردەن  

وەحا  وەحا   پەی قافیەو  ش ېعری فرە انشریینەن و  دەسەواچێ  نە شاعېرانەو  نە  انسک و، نە 

   .جوانەن 

وت   زوابمن،   ئیتتیفاقاتە بووە  هەم   قافیەی  لێ  

ئەو ئەمەلح،  ئەم ئەفسەح   دەێب عاجز نەیب،  وا هاتووە،   

زوان و من  بیەن بە  قافیەو  لچات و  یەک  ئاوازشان هەن،  چونمک  زوامن  فراوان و  فەس ېحەن  

دایمی  سەرو  لچاتۆ بۊن   )افسح ( و  لچېت   مەکینۍ )املح (   ایین زەروورەن  زوامن   

دەی ەلب  دەداتن موژدە )ال حتزن (  بە مەحزووانن بە خەن  
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 دەم   تێغ   برۆی  ئیفشا دەاکت  تەهدیدی )ال تفرح ( 

وەخێت ایرەکېش  زەردەخەنۍ مەکەرۊن  موژدە  مڎۊ  بە دڵدارەاکش کە خەفەت  نەوەران  هەر 

نەابن ، اڵم  بە تېغو  برواچش  هەڕەشۍ مەکەرۊن  وەنەشان کە دڵ وەشۍ مەایووشان  پەنە،  بە

 چونمک  منەایوو  پەنەشان  

.هەن  جە ماانو  بەیتەکېنە،  هەم  ایواش پەنەو  هەمیچ  منەاتوان ویمنۍ  انجورێی   

 

 مەحوی ماچۊ 

 بە سورمە  بۆیە دولبەر خەجنەری موژگاین دا پەرداخ 

 دڵی  هەڵناگرێ   ببیۍێ  ەل کوش تە  دەنگی  ئۆف و ئاخ 

برژانگاش  دڵدارەاکش  مەکشۊنە،  بەاڵم  بەجۊرێ  مەکشۊشان  کە  دولبەرەکۍ مەحوی  بە تریەو  

وەخت و مەردەینە  نەاتوان ئاخ و  ئۆف کەران  و یەکسەر  مران،  چونمک  دولبەرەکېش  اتقەتش  

. نیەن  گۊش گېرۊن  پەی  ئاهو  انڵەیشان  

ەاتوۊ  گفتو گۊ پاسە  ابوا  کە  )لکەو چەما (  دەرخواردو  هەرکەیس دریۊ  جە دەنگی گنۊن و  من

اکیشاو   گەرۊن،  پەوکەی  دولبەرەکۍ   مەحوی   چەین چەماش  برژانگەاکچش  ڕەژۊ  بە نیازو  پې

. بۍۍ دەنگ کەردەیشان  

ڕۆیی   بە تریێ  کوش متی،  هەڵیاوەس می  سوواتندمی،  

 دوعا  بۆ  حیفزی کەن،  کێ  دیویە  جااننە  وا گوس تاخ 

ە  تەواانش هەنە  ئەشۊم  دوعێش  پەی  کەرمۍ  جە  چەمو چڵەی  ڎایین:  مادام  دولبەرەکېم  ئڼ 

 دوورەبۊن 

 گوڵ و  الەلی  کەژو کۆ   کۆهکەن   دێنێتەوە   فکرم 
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 کە خووین  انحەیق  ئەو  مەوج ئەدا ئێس تەش  ەل کێوو  شاخ  

ۊو   ایین:  گوڵ و  الەلو  کەژو کۊی  فەرهادم  ویر  مەوزۊوە، کە بە  انحەق  ونیش جمیا سەرو  ک 

 بیس توین،  ئیسەچی  هەر ۋلێ  سوورە  مرسۊ  سەرچەمەش  ۋنەو  فەرهادینە  

سەر ات دامان و  ش ېعرەکۍ  هیچ  زەوێق  هونەری،  هیچ بەهرێ  شاعېرانە، هیچ  انسکیێش  نیەن  

  .چەنە

                                               

 مەحوی ماچۊ: 

چار  ئەبرۆ  ویت،  ومتانخەیت  پش یت  ەلیب دی،  بوومە    

 کە  هەرکەس  بەختیارە    ئیختیاری  چار  ایری  دی

خەیت پش یت ەلب  ایین:  )مووۍ لچاش (،  مسېڵۍ ایرەکېش،  مەحوی  ماچۊ:  کە  ایرەکېم  مەوینۊ   

مسېڵۍ )مووۍ  لچاش (  بەرکەردېنۍ  دڵش وەشەن،  چونمک   پېسە برواش مەوینۊشاو  واتش:  من   

ساحیب و  چوار  بروا!  ئېمەچی  وامتان  بەختیارېمنۍ  کە عاشقۍ  چوار  بروامنۍ!   بیېنا  بە   

چەمو برۊ  ژەنۍ  کەرەسێ     نەگۊجنیان،وېناکەردەی  )خەیت  پش یت ەلب (  بە  بروا ژەنۍ   

بەردەوامەن دەسو  تەمامو شاعېرەاکوە  پەی  اتریفدای  جواین ژەنۍ و  ڕەونەقدای  بە ش ېعرەاکشا،   

م   )مەحوی (  نەاتوانش  بە  دیدگێوە  شاعېرانە  بڎیۊ   پەی  ڕۊخسارو  ایرەکېش  و  بە   بەاڵ

. اتریفۍ  وزۊشەنە  دلۍ  بەیتە ش ېعرەاکش  

 بەایین  هاتە  ابغ  ئەو ماهە،  ئەم  وا تێگەیی  ڕۆژە 

 ەل  شەبمن،  گوڵ  بە  دامەن گەوهەری هێنا،  نیساری کرد 

ابخیچ  پاسە  ایوانە و  ئەجیاش  وەرەاتو    ئاما پەی  دلۍ  ابیخ،  سەحەر  ایرە  ڕوومەت  مانگەکېم  

پەوکەی  وەرە  وەرە   شەومن و  سەرو  گوڵەاک  اتوایوەو  یب  بە قورابنەو  ایرەکېم     کۆتەن،  
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زایڎە  ڕەوێی   جوان نیەن،  چومک  )بەایین (  ئامێنە  دلۍ  ابیخ  نەک  )شەوۍ  ( .  دماتەر  )ابخ   

    .ڕۆژە (   دڵگرینیەن و  هەست و  ئینساین  منەکېشۊ وا تێگەیی 

 ڕەحە:  بەو  ش ێتییە   )احلق (   قسەیەیک  عاقاڵنەی وت 

 ممن  عاقڵ  ەل بەرگ  عاریە   خۆمم  کە  عاری کرد 

ژیوێنە و  شېتە  بیېنە  و  جلو بەرگش  وەتەنو  بە    پیێوە ایم  ژەێن  بە انمۍ  )ڕەحە (ی  جە  سلېامین 

گېڵێنە،  ئاڎۍ واتەن:  منەان  عاقڵ کە بەرگ و  دنیێم  وەتەن  و  فڕەم دان ڕوویت    

بەیتە ش ېعرێنە  جە قورسایی و سەنگیین ش ېعرۍ     انم ئاردەی  کەسایەتێیێ  شېیت )ڕەحە (  دلۍ 

وەزنۊرە،  عادەت  پاسەن  پەی عاشق   ایم  شېت و  دېوانەی  )جمنون (    بەاکرمێ،  هەم  پېسە  

ڕەمزێ  وەشەوییس و  پەیکەرێ عەشق ،  هەم  پېسە  دېوانەیی و  سەرگەرداین  جە ڕاو    عەشقینە 

عەشقینە. سات و  سەوداو    

 دماتەر  ماچۊ 

 جونووین نەو  زوهورە  )مەحوای (  دێوانەگ   مەنسوور 

 کە دێواانن  هەمو  مائیل  بە بەرد،  ئەو  مەییل  داری  کرد

ئارەزووشان  گلېرکەردەیۆ  تەوەانن،   پەی  ئانەی  شاانشان   هەنۍ  هەرچ  شېتۍ   مەحوی ماچۊ:

پەی  خەڵک ،  بەاڵم )مەنسووری هەلالج (  پېسە شېێت  اتزەی  بەرکۆتەن   کە جیای  تەوەان   

 حەزش  بە  داران؟ 

ە واتش  )ٵان  احلق (   ات  کەردشان  قەانرەرە)س ێدارە ( ڎپەوکەی  ئڼ  

و  دنێی کە حەزشان  بە  گلریکەردەیۆ  تەوەانن  چەین مەنسووری هەالیج  کە جیایت   اکرو   شېتەاک 

چونمک  هیچ  یۊش یەێی  و  هیچ جیاوازێی  میانشانە    تەوەان  حەزش بە  )داران (   تەمامو  وردنیەن، 

مەنسوور دارېش کۊنەکەردېێن، بەڵمک کراین دارەرە. نیەن.    
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(  کە  ڕووس یا  وەراوەرو      ٥۱۹۰جەنگ و  میانو  وەاڵت و  ڕوس یەی و  ایابین  جە  ساڵەو )

کوردی   فرەش  پەنە  وەشبیەن  بە مەاڵمەت و  ئانەی    ایابنیۆ  مەڕاین و  کۆتەن،  میلەلت و 

گېرمەو   یەکەم:  ڕوس یا  واڵێت داگریاکرو  دڕڼڎەو   زاڵم  بیەن و  دووەم:  حکومەت و  ڕوس یای 

ئیسالمی و  موسڵامان  وېش منایېش کەردەن    کېشەنە بیەن  چەین  دۆڵەت و عامثین  کە بە پارېزەرو  

وەشبیەن و  جە  پارچە      مەحوی  پېسە  مەڵڵێوە ئایین  مەڕایی  حکومەت و ڕوس یایش پەنە

 ش ېعرێنە بەرش وس تەن  

وە  قەصیدەکېش  نەمتېنەرە،  بەڵمک   ېشاعېراین ئانەی  ایگۍ  سەرجنیەنە  )مەحوی (  جە بەهرێوە  

 هۆڵېش  دێنۍ واچەاکری  و  جۊرێ جە  وەشکەردەی ش ېعرۍ کەرۊن 

واچۍ )چار (ی  کە  ماانو )قەیسەرو  ڕویس (  مەایونۊ  بە چن  مانێوەتەر  بەاکرش مارۊن  پەی   

ی شار ..  چاری قەدەر  ە ڕەش ...  چارو مار  ... چار دەورمتەرەی ش ېعرەکېش :  )بۍۍ چارە .. چار

 ... چارە گرژ .. (   

 ئەی  ئەو کەسەی کە مەس یت غرووری  بە هایت اکر 

 بەو دەس یت  زۆرە  بدڕە   پەڕۆیەک  ەل اکری  )چار ( 

ایین ئەی  کەیس دەسەاڵتدار  پارچە پەڕوێ دڕەرە  جە دەسەاڵت و  قەیسەری )عیربەت وەرگېرە  

 چەنەش ( 

بگەزن لێو ، ئەمە  چیەکەواتە )ئەوروپایی (  بەس   

 ژاپۆنیەک  موحاسەرە دا  چار  دەوری  چار 

 ایابنێی  چواردۆرو  قەیسەری )چار ( دان 

 چاری   قەدەر  بزانە  نیە،  چەندە  چاری  وا 
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کە  بوو بە دوو  پەجنەی قەزا  دووچار   ێب  چارە  ما   

چارە مەێن  و گریۊدەو   ەها چارۍ )قەیسەرۍ ( چامنۍ بۍۍ ڎایین:  قەزاو قەدەر  چارش نیەن،  چڼ

 دەسو  قەزاو قەدەری بیۍۍ.

 ەلم اکروابری )چارە ( یەکێ  )چارە گرژ(   ئەاک 

 واتێگەیش تووە  کە هەر ئەس بابە دێ  بەاکر 

 مەحوی چ کەس  مەانسە، بناسە خوداوو  بەس 

 زیکری یەکێ کە مارە،  مەکە ابیس )چارو مار ( 

 ەلم )چارە ( پیسە  میلەلیت پایک موحەممەدی

قەلعەێب خودا، بە حەققی جاهی هەردوو چار  دەر  

خوداای، پەی خاترەو  دووە چوارەکەی )چوار خەلیفەکە و  چوار ئامیمەکە (ی  میلەلتو موحەمەدی  

  .پارېزین چا  قەیسەرە )چارە (  پیسەیە

                                    *   *   *   *   *  

 مەحوی  ماچۊ 

ەل  بۆسە  نەش ئە  بەخشاتر   بە  دڵمە جوێین ئەو لێوە،  

 ەل  کن  ترایکیە  ئەڵبەتە  قاوە  سەد  ەل  چا  چاکرت 

مەحوی  دژمانیش جە ماچۍ  پەنە  وەش تەرەن!  هەر پېسە  ئینساین  تلیایک  کە  قاوەی اتڵش  جە  

چای شرییین  پەنە وەش تەرەن  جە دەمو  ایرەکېش.  مەحوی  وەراوەرێی  گولش کەردەن،  گەر  

رەکېم  دژمانیچش  وەش و  شریینېنۍ   پېسە  چای  شرییین  گوجنیاو  رسوش یت بیۍ،  واتێش  ای 

 بەاڵم  دژماین  وەراوەرییۍ  منەکراین بە  ماچۍ. 
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 ئەگەر ئەم  ئەهیل  دنیایە،  وەکوو  هەن  ڕێ خەنە جەننەت 

ئەو دنیە   ەلم  دنیایە  دنیاتر   دەانئەت  زوو دەاک    

مەحوی  انڕازین جە خەڵک و  دنێی،  دایرەن  انهەقش نیە، چونمک  اکرو کەردەی  خەڵک   خراب 

و  مەسڵەحەت وازی  ایگۍ  انڕەحەیت  خەڵکە پاک و  بېوەییەاکن.  مەحوچی  انڕەحەت،  بەاڵم   

،  منەگوجنیۊ  پا  تەرزە  اتریفۍ )دنێی ابیق ( و  پېسە  مەڵڵێوە   ئایین و  پابەند بە  زانس تە شەرعیەاکوە

 بەهەش یت کەرۊن  کە  چېرو )کەپرەو  دادپەروەری و  پاکینە (  مەنزڵشان  گېرتەن. 

ماچۊ:  ئەگەر  ئەهلو  یئ دنێی  پا گرد  انشریینیاوە  کە هەنشان  بالنە  بەهەشت،  ئاگەچی  پېسە  

 دنێی  پیسو  سووک کەران! 

اتریفێن  پەی  بەهەش یت  فرە  نەگۊجنیان. کە  ئینەچی    

 خودا  بیدا  بە ڕەمحەت،   داغ  دڵ چاوی دڵە  )مەحوی( 

 بە گریە چاو  ئەگەر چوو،  شک دەبەم  چاوێک   بیناتر 

گەر  خۊڎا  بڎۊش  بە ڕەمحەتو  وېش،  ایرەکېم  داخێ  بنیۊ دڵمەرە،  ئا داخۍ سەرو دڵمیۆ   پېسەنە 

چم  بە متەرەی هەڵسا کۊرېبان،  ئاوەختە  چەمێ ویناتەرو  ڕوشنتەرم   )چەم و دڵ  (،  گەر  چەمې

 هەن کە )چەم و دڵیەن (  

 مەولوی  ماچۊ: 

 دیدەی سەر ئەر یش  دیدەی سڕ اکفنی

 ئېد دای  موانفنی   ئەو  دەوای  شافنی

 ئەو  بەقاش  نیەن   فەانش  اتقییەن 

 ئېڎ  عەاتی  اتیق و   ابیق و  القیەن 
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ەی )چەمۍ ( بشۊ دلېنە ایم  کۊرېبان، دېڎەو  دڵ  )سڕ (  اکفیەن،  دېڎەو   گەر  دیڎەو  سەر

ش یەینە،  بەاڵم دېڎەو دڵ   ابیق و   سەرەی  تەنیا  چېوە مادیەاک  مەوینۊن  کە  ئیێن  فەاننەو   دلېنە

 القیەن،  ایین  وېر جە  چېوە مەعنەویەاک  کەرۊوەو  مەنزڵگاو زات و حەقنی )زاتو  خوڎای   ( 

ی  نەاتوانش  بە وردی اتریفۍ و  هەم  جیاوازی میانو  هەردوۍ  دیڎەاک  بەروزۊن  )شک مەحو

و دەسەواچێ انشاعېرانەن.  دەبەم  چاوێک   بیناتر (  کە  هەم  قافیەو  هەم  جوانیش  تەمام نیەن  

                                                                        *   *    *   **  

مەحزوور .(  قافیەو    ،زەنبوور ،بەرموور ،ردوو ،سوور  ،نوور ،موور ومارو  ،واچەکۍ  )مەنسوور

 بەیتەاکن و  ش ېعرێوە  )مەحوی ( نۍ   ئەپی  تەرزە 

 موحەققەق  هەرکەسێ  مەسەلکییە  حەقق و حەققیە  مەنزوور 

 سولویک  چوونە  سەر دارە،  تەریقەی  پریییە  مەنسوور 

ئەشوم  پېسە  مەنسووری  هەلالیج     ،ئاماجنش  هەقەن و گەرەکشەن  بیاۊو بە هەیقهەرکەسێ 

 بیاوۊ  بە دارو  قەانرەی  

ایین ئەشۊم  ڕاو هەقینە  کۊشش و  گیان فیدایی  کەرۊنە      

 بەیێت مااندارەو  جوانەنە  

 دەڵێ داانم و  دڵ، خۆیش دەخاتە  داوی  زوڵف و خەت 

زەر  اناک  ەل مارو موور  ئەگەر  ئەقڵ   هەیە بۆچ   حە   

داوەو زوڵف و خاڵ و  ایرەکېم،    ماچۊ:  دڵم  الوېشۆ  داانو  عاقڵەن،  کەچ   وېش  وس تەنەنە 

وېناکەردېنە بە )مروچەی   بەاڵم  مەحوی  بە خاترەو  قافیەو ش ېعرەکېش  خاڵەی  س یاوەش  

ش!  کە ئینە  ماانو   س یاوی (،  کەچ  خۆی دەخاتە  داوی  ماری زوڵف و  مێرووەلی خاڵ  ڕە
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بەیتەکېنە  بە زواین سوراین!  دایرەن  وېناکەردەی  خاڵۆ  ڕوومەیت  بە )مروچەی س یاوی (   

 انشریینەن و  دوورەن  جە گرد هەسێ  شاعریانەیی وانسک  واتەی. 

 خاڵۆ ڕوومەیت  وېنامەکریۊن بە )خاڵ عەنبەرین، وەنەوشەی وەش بۊ  (   

مەتینە  کە وېناش  منەکەۊن بە  )وەنەوشە ( ی،  بەڵمک   وەنەوشە   صەیدی  جە اتریفۍ  خاڵۆ  ڕوو 

ئاواتشەن  پاڵو  خاڵۆ ڕوومەتیشەنە  مدرۊو  وېش هامتاکەرۊن  چەنیش )وەنەوشە جە شەرم  

 سوجدەش بەردەن  خاک (  دایرەن جە شەرمو خاڵۆ  ڕوومەتیشەنە  

 بە خوێمن   تینووە،  اب نۆیش اکت و   نۆشیێب  ئەمما  

؟ رچ ، تۆ بڵێ ئەو  لێوە مۆرە  وا ەل من  بوو  سوو ەلسەر  

لێوی مۆر چېشەن؟  ئەی دېڕەی یەکەمەنە  ماچۊ  اب خوێمن نۆشک،  ایین  وەرۊشۆن،  بەاڵم  دېڕەی  

؟ دووەمەنە  عەجەب مەنەن   کە  دەمو  لچش سوورەن  

 ویساڵت  انرە،  هیجرت  ڕۆژەڕەش،  وەک  ئافتایب تۆ

 ەل  تۆ  نزیکە  پشکۆیە، خەڵووزە گەر  ەل تۆ ێب دوور  

ایین:  ایوای بە تۊ  پېسەنە )انر ( ی  ڕوش نایی و  هیجرو دووریت پېسەنە  ) ڕۆژەڕەش ( .  تۊ  

پېسەین  وەرەاتوی  هەرکەس نزیک بۊ  چەنەت  پېسەنە )سکەڵ  (   و هەرکەس  دوور بۊ پېسەنە 

 )خەڵووزی (  

( ی  انسک  و جوانیشان نیەن، بە اتیبەت )خەڵووز ( جواین منەڎۊ بە  واچۍ  )سکەڵ و  خەڵووز

 ش ېعرۍ و  زایتەر  واچۍ  )قەقنەس ( ی  بەاکرمێ  

 تەعەججوب  گرمت ، صۆیف  کە تەزبیحم  ەل ملیا دی 

 کە ێب تەقریبە  پریێژن،  ەلبەرایێب  بەرو  بەرموور 
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ورد نیەن جە  اتنە  دایوەنەیش،  ماچۊ:    مەحوی گەرەکشەن  اتنۍ  بڎۊ  ئەو  صۊیف،  بەاڵم   

موورۍ و    سەرەم سوڕمەن کە صۊفمی دی  تەزبېحۍ ملشەنە  بېنۍ،  اکرێ  انماقووڵەن  کە پریەژەین

مەلواین کەرۊ  ملش .  ایین  صۊیف پا  تەزبېحا  منایېش و  ئامینداری  وېش کەرۊن  کە پېسەنە    

ئینکری جە پریی وېش کەرۊن!  پریەژەێن کە بە مەلواین و  موورۍ  ملشەنە   

 بە  زەرد و  سووری  دنیا    زەردەواڵەت  لێ  نەگۆڕاێب

 بە هەنگ  ێت بگەی، هەر نێشە،  نۆش ێک  نییە  زەنبوور 

ەخەڵەتیە،  زەردەواڵە  بە هەنگ ایوینە،  چونمک   زەردەواڵە  چزېش هەنەو  منبە ابقو بریق و  دنێی  

 هیچ  هەنگوینێچش نیەن  

هەات )مەحوی (  شەرەفیایت  شەهادەت بوو ەل تیغ  تۆ  

 خوێین  بوو  بە ئاو،  ئیرت  ەل داوێنت  نەما   مەحزوور 

ات شەرەف و  شەهادەتمی  بە دەس ئارد  بە دەسو تۊ،  ونمی بیە بە  ئاوی،  ئیرت  نیشانۍ  اتواین  بەر 

 منەگنۊ،  چونمک  دامنەت بە ونۆ من سوور  منەبۊ 

نت کۊشت،  جیای  ۋنۍ، ئاوی جمیارەو  دامنەت سوور  نەیب ایین:  وەخێت  بە تیغ  م   

 تەسویرێ وەش نیەن. 

                              

ایم  مەئواو  ژیوایش  شارو  سلېامین  بیەن،  بېبەری نەبیەن  جە اکریگەرییەاک و    مەحوی،  ماوا 

رە  انڕازی بیەن  جە خەڵکو  کومەڵی  و  بە دایری کراییی  کوت و بەڼڎە  کۊمەڵییەکۍ  .  مەحوی  ف 

شارەکەیش  و  دایرەن  مەاڵمەت و  ئانەچیە  نزمی ئاست و فکری و  ڕۊش نویری خەڵکی و  قەدر   

 نەگېرتەی  زاانو  شاعېرو   پیاخاسەاک  بیەن  
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مەحوی تەنیا بېزاریش جە چن کەسێ  بەرنەوس تەن،  بەڵمک  وەراوەرو   تەمامو  خەڵکو  شاریۆو  کە  

ېڵۊوە  پەی بەروەاڵیی  ڕەفتارە  انشریینەاک و ئا خەڵکەیە کە نیش تەجاو  شاری بیېنۍ  ئانەچیە  مەگ   

 بۆتە موئنیس، بۆتە  مەئوا، قەومو  شارێ  ئەلعەایز 

 دێوی بێت،  جێ بە جێ دەڕوا   بە ابرێ   ئەلعەایز 

خەڵکو شارێ  بیېنۍ  هامدەمېم،  شارێ  بیەن  ماوام، گەر  دېوش  بێنە  بە پەەل   مەڕەمۊو   

 بەردەوام  ماچۊ  )خوڎا  پەانما بڎەی چا خەڵکەیە ( 

 هەرکەسێ  ساێت ەلگەڵ ئەو  قەومە بووێب، ات ئەبەد

 بێتەوە   فکری،  ەل  زاری  دادەابرێ  ئەلعەایز 

وابون  هەات مەردەی کە ویرشان  مەکەرۊوە )خوا پەانما دەی (   هەر کەسێ  یەک سات چەنیشان  ژی

 جە دەمش  منەبڕیۊ!  

 ئەهیل تەزویرو  فەسادن،  غاس یب ماڵی  عیباد 

 موبتەال بن  بەم  بەاڵیە،  ئەهیل  شارێ  ئەلعەایز 

ایین:  نیش تەجاکۍ  یئ شارەیە  ساختەچیۍۍ و ماڵ و خەڵکی مەوەران،  پەان بە خوای  کە  خەڵکو  

رێ  پېسە خەڵکو شارەکەو  من  توشو  دەردێ چامنۍ  بیېبا  شا  

 فیتنە جۆیی، یەک بە یەک  دانە  بە کوشنت،  ئیش یان  

 ڕوو  بەوانە  ئەغڵەبەی   ئیزناری  ابرێ   ئەلعەایز 

 دایمیو  دەرهەم  شۊنەو  فیتنەو  ئاژاوارە  مەگېاڵن، هەرمانەشان  تەنیا  یۊترین دای  بە کوش تەین  

 هارو مارن، غەیری  یەک یەک، یەکسەری دێوو  دەدن 

 ئیکتفا  انێب  بکەی  )مەحوی (!  بە جارێ   ئەلعەایز 
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پېسە  ماری  کۊش ندەن   ایین:  یۊوە  یۊوەیشان  نەبۊن   ئێرت گردشان  پېسەنۍ  هاری و زەهرشان 

نسان دایېم  وەراوەرشاوە   )پەان بە ی ان،  ئەشۊم  ئ ڎو،  هەر  پېسە  دېوۊ  دڕندەی  پەالمارە   مە

 خۊڎای (  واچۊن  

سەرەجنام   بەرمەگنۊ کە خەڵک و  شارەکەو  مەحوی هیچ  گرنگیێشا  بە ش ېعرو  ئەدەیب  نەڎان و  

و     یەیە کە بە انمۍ  )مەدرەسەو ش ېعرەو  ابابین (  بیەنئانەچی  بە هۊاکرو اتزەیی ئا مەدرەسە ش ېعر 

و  زهین و  ویرو  ئەندېشۆ  خەڵکەکەی وەڵینێوە  کونش  نەبیەن کە  اکریگەریش  بۊنە  سەر   

جە پارچە ش ېعرێ  تەرەنە  مەحوی بەرق  مەگېرۊنە  نەایرەاکش  کە  نیشانۍ بۍۍ دەسەاڵیت و  هەم  

 انڕازی بییەیشەن   چەنەشان  

ادایش  قسەی  سەردا  هەمە ئاهو  هەانسەی  گەرم ەل پ  

 کەسێ شێتانە  بەردم ێت گرێ،   من بەریق ێت دەگرم

 شوکور   هوش یارە  مەحوی  تێدەگا   دنیا  خەراابتە 

 کە بەدمەس یت  باک  ئەهیل، خرابەی بۆچی لێ دەگرم

بریندارکەرەاکو    مەحوی  تەنیا  دەسەاڵت و  ئاهو  هەانسەی گەرمیش هەن وەراوەرو  قسە ڕەق و 

،  شانخەڵکیۆ،  ایین  تەنیا  دوعاو  شەڕیشان  وەنە مەکەرۊن،   پېسە  ماچان  ئاهو نزوەلو  من گېرۊ 

 ئیرت  گەرمی  هەانسەیش  ئڹڎەو  بەرق و هۆرە  بروسکەی  اکریگەرەن 

خەڵکەکەش  مەحوی  هۊاکرو ئانەیشە  پاسە  تەفسریکەردەن  کە  دنیا خەراابتەن )مەخیانە (  و ئیرت  

   .بەڎمەسەن  وهیچشان  چەنە  مەگېریۊن

 مەحوی  مەنەیۆش جە شارو  سلېامنینە  بە هۊاکرو  نەمەنەی  کەسایەتیش زاانن،  پەوکەی  ماچۊ  

 ەل  جێ  مانەوە    ترش و  اتڵت  دەاک 

 ترێ بوو  بە رسکە، عەسەل بوو بە  سەم 
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. ەنگوینیچ  مەبۊن  بە  زەهرمەنەیۆ  هەنگوورۍ  ایگۍ  وېشەنە  مەبۊن بە رسکە و  ه  

                                           *   *   *   *   *         

هتد (ی  کەرەسێ  پېکئامای چڼڎین ش ېعرانۍ،  فرەو   ،...قەمەر  ،ماه  ،خورش ید ،واچۍ )ڕۊ 

 شاعېرەاکن  پەی وېناکەردەی  ڕوومەت و  ڕوخسارو  ایرېشان  بەاکرشان  ماران. 

مەحوی گەرەکشەن  زایڎەڕەوێی چانەیە کەرۊن  کە  جە  پارچە  ش ېعرێنە  واچی  )ڕۆژ ( ی   

 کەرۊن  بە  قافیەو  ش ېعرەکۍ 

ڕۆژە سەرگەردانە  ڕۆژ  ڕوویت  دی ەلو ڕۆژەوە،  گەر   

 گەییە  ئێوارە  وەکو  من،   ئیشی  قوڕ   پێوانە  ڕۆژ 

مەحوی  ڕوجیاری مەوینۊن  کە ئاسامنۆ  جە  وەرکۆتۆ  ملۊ پەی  وەرنیش یت و  مەغریبەنە  گۊم 

مەبۊن  و  ملۊ دلۍ هەڕە سوورېرە،   ئیرت  پەی  ڕووەاکو  دماییچ   هەر  جە ئاماو  لوای   

 بەردەوامەن. 

رەن  وەرەاتو  پا گرد شۊڵەو  جوانیشۆ  سەرسامەن بە  ڕوومەت و  ایرەکېش.   وېناکەردەی  دای

(   چامنە  کەمو کوڕیش چەنەن، چونمک  ) وەرەاتو (  وەڵۍ ئانەچی  ڕوومەت و  ایرەکۍ  )مەحوی 

 وینۊن   بەردەوام   ئاموشونە بیەن،  نەک چا  وەختەنە کە  ڕوومەت و  ایرەکۍ مەحویش دییەن. 

جەرەم  کردوویە  نووری  جیلوەی ئەو ماهە بە چاو ال  

 دەوری  بۆ ئەو شەمعەیە   دایمی  وەکوو  پەروانە ڕۆژ 

الجەرەم )بېگومان (   وەرەاتو  نوورو  جیلوەو  ایرە  ڕوومەت  مانگەکېش دیەن  پەوکەی  پېسە   

 پەروانەی  بەردەوام  مێ دۆرو  ایرە ڕوومەت  ماهەکېمەنە  

وېناکەردەی  ڕوومەت و ایرۍ  بە  ماهو  ڕوجیار  جوانەن،  بەاڵم  نەگوجنیان و  جوان نیەن  

 )وەرەاتو  (  ێب  دۆرو  )مانگېرە (!
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 ڕوجیار  وېش سەرچەمەو  ڕوشنیەن   چەین مەبون بە پەروانە؟ 

 شەو  بە  ئێمە  اب  نەویدی   هاتین جاانین دا 

میوانە  ڕۆژ یەعین:  ئەی  شەومن گەلینە؛! موژدەێب    

وەخت  وەرەاتو  مەگنۊ  ئیرت  شەومن  مەبۊن  بە  هەڵمی،  ابدو  شەوۍ  مژدەو  ئامای  ایرەکېش  

وەرەاتوی (  کە دڵدارەاک  پېسە  شەومنی  کەرۊن  بە هەڵمی. مەڎۊن  کە  پېسەنە )  

(   بەاکرمێ.  ، ...تیپ  ،چەپکە ،دەسەواچۍ )شەومن گەلینە(  انمون ،  زایتەر  پەی گوڵی  )دەس تە  

وەرەاتو  موجعېبشەن،     کەمەحوی  بەیتەی  وەڵینەنە  ایرەکېش  وېنامەکەرۊن بە  )مانگ ( ۍ  

دلۍ  دەنوەشکەر  شبەاڵم  چېگەنە  وېناش مەکەرون بە  )وەرەاتو (ی!  کە ئینەچیە  انچوون یەکیێ 

 ش ېعرەکېنە  

 ماهەکەم   ئەمشەو  شوکر  پڕتەوفشاین  خانەیە 

ەردەمچ   گەر بێتە  ئەم سەرابنە ڕۆژقەد ەل دەرگا  د  

ایین: خوا شوکور   ایرە  زەریفەکېم  ئېشەو  اینەنە  تیشکە مەڎوۊوە، گەر  وەرەاتوچی  ێب سەرو   

 ابنەکێم  منەلو پەی الیش!! 

 هیچ مانێوە  زەریفەو  وردەش  نیەنە چەنە،   

 ئەم  گالراوەی  ەل عیشقە   ات  قیامەت  هەر  دەێب

ری اناک،  دەردی ێب دەرمانە  ڕۆژ سەد  مەس یحا  چا  

 ماچۊ:  وەرەاتو  گالراوەشەنە و  منەساکیۊرە، ئانەچی هۊاکرش  دەردەو  عەشقینە!  

اتریفداێی  ان مەعقوەلن  پەی ڕۊجیاری،  گالراوەش گېرتېنە  بە کەسێ  ایم  چېوێ  وچیۊن  کە  

ڕېک و پېکەن ڵەش  رسووش یت و  جووڵێوە انرسوش یت کەرۊن، بەاڵم  )وەرەاتو (  جوو  
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 ڕۆژو  شەو  ئەم  سەرزەمنی و   بن زەمینەی   پشکین   

 نەبووە  شوێن هەڵگر  ەل عەکیس جیلوەی  ئەو  جااننە  ڕۆژ 

 ڕوجیار  بە شەوەو  بە ڕۊ  ئینا گېڵەنە  پەی  ئېس تەیۆ  شۊنپاو  ایرەکېش!   بەاڵم 

نیەن  ات گېڵۊن  شۊنەو    ڕۊجیار  تەنیا ڕۊنە مەگېڵۊن  و  بەرمەگنۊن،  بەاڵم  شەوېنە  دایر

ایرەکېشەرە.  مەزامنۍ جە بەیتەی  وەڵینەنە  )مەحوی ( ماچۊن:  گەییە ئێوارە  ئیشی قوڕ پێوانە  وەکو  

 من  

دماجار  )مەحوی (  ڕووە  مەکەرۊنە  خۊڎای و ماچۊ:  تۊ  کەرەم  بە  عەبدو  وېت و   

م!  اڵو (  اینەکێپېخامئاوەری،  ات  ڕۊجیارچی  ئڼڎە سووک بۊن  بۊ بە )گزی م  

اینەی؟  (گزی ماڵو )ڕۊجیار  چەین مەبۊن  بە   

 تۆ قبووڵم کەی بە عەبدی خۆت و بەندەی ئەو، خودا 

،  چەند ئەگەر خاقانە،  ڕۆژ ات بێتە خانەڕوومب  

                                             

 مەحوی ماچۊ: 

 پررسا  حاڵم،  کە من  کەومت  ەل بەر  پێیا  درێژ 

 ئەو  ویت، هەر  سێبەری دیوم  بووە  سەرسام و گێژ 

 ماانو یئ بەیتە  ش ېعرۍ  نەک  هەر  کەم ئاس تەو  گوەلنە، بەڵمک  جە پایەو  شاعېرچی  وەزنۊرە.  

وەخێت  من  وەرو  پەایو  ایرەکېمەنە کۆاتنۍ و درېژ  کېش یانۍ،  پەرساشا  جە ایرەکېم  پەی  حاڵ و  

یچە  ماچۊ  ئانە  سایەو  سېبەرەکېش  دیەان  کە  گېژ کۆتەن و  درېژ کېش یان!  ی ئەحواڵ و  من،  ئاڎ  

نیەنە   شهیچ  مانێوە  جوانەو انسکە  
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 دیسان ماچۊ  

 ات ەل دەوری لێوی ئاڵ  خەتیت  سەبزی  بوو عەاین 

 عاشقاین  جومەل  وەک  بەنگ   دەبیمن  گێژو وێژ 

لچاش، گردو دڵدارەاکش  حەیبەیتیېنە  گېژۍ کۆتۍ  و ایین:  بە بەرکۆتەو  گەڼڎە مووا  سەرو  

 بېجگە  بەاکرئاردەی  )گێژو وێژ (  پەی  قافیەو  بەیتەکېش  چ مانێوە  مەایونۊ؟ 

 ایین چېش بە دییەی  گەڼڎە مووا  ژەنۍ   دڵدارۍ  گېژو  وېژۍ ابن؟ 

 وا  موشەووەش بوو  کە میحرایب برۆیت  دی  ئامیم 

ئاخریە،  بۆ  دێنە  نوێژ ئزیین  خەڵق  دا  کە  دنیا    

وەخێت  مەڵاڵو مزگ    ئەبرۊو  میحراب و  ایرەکېش دی  موشەووەش  مەن و   یەکسەر  ئزین و  

منا  وانەاکش دان و  واتەنش چ  ئامێندۍ  پەی  مزگ  و  پەی منا کەردەی،  ئەی منەزاندۍ دنیا   

 ئاخریەن؟

قیع  نیەن.  بەرمەگنۊ  پەمیان کە )مەحوی (  سیناریۆکەو  مەحوی  فرە  دوورەن  جە کەتواریۆ  و  وا

ە سەرجنێ  وردو،  وینگێوە  جە  وەشکەردەی  سیناریۆو خەایڵ   عاشقانەنە  الواز بیەن و  نەاتوانش  ب

   .شاعریانە  بەرکۆتەو   دڵدارەکېش  منایېش کەرۊن

 نەبووە  قەد  )مەحوی (! ویت:  بووین  من و تۆ  پێکەوە 

عیشق  ئاگرێکە  دڵ  برێژ حوس نە  ئاوی  زیندەگ ،   

ایرەکۍ مەحوی  ماچۊ:  هەر گزی  نەبیەن و  نە گوجنیان  من و تۊ   پېوەرە  بمیۍ،  چونمک جواین من  

و   عەشق و توچی    پېسەنە  ئایېرێ  کە دڵ برېژنۊ.   پېسەنە  ئاوەو  حەاییت  

 ایین  ئاوی و  ئایېر  منەگوجنیان پېوەرە.  
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و  دڵدارۍ  ئایېرەن و   دڵ و دەروون مەسۊچنان،  ئیرت  ویصاڵ   دووری  ئازیزی و  هیجران  

 کوورۍ  ئایېری  خاموش کەرۊن، ئینەچی   پېجەوانەو  ایوانەو  )مەحوی (ن.   

 مەحوی  پەی جیاوازی  عاشق و  مەعشویق ئەپېسە  بەاین مەکەرۊن  

چووم  سینە  سەد ەلت بوو،  سەرم  سەد داغ   پێوە،  

ستهیزاوە  دەیوت،  چاک و ابش عەرزی حاڵم کەم، بە ئی   

سینەم ەلت ەلتەن،  سەرەم  پەڕەن داخۍ،  ئیرت  لوانۍ عەرزو حاڵو  وېم کەروون  پەی   

یچە بە گاڵتە  پەنەکەردەیۆ  ماچۊ:  عاال، خاسا  ی مەعشوقەکېم،  ئاڎ  

 هیچ ەلزەێت ش ېعریەو  عاشقانېش  نیەن چەنە 

 

 سەنگەسارە   زاهریی  عاشق،  دەرووین  الەلزار 

 سوورەیت  مەعشوقە گوڵزارە،  جیبیلەلت  بەردو اتش 

عاشق بە زاهری  پېسەنە  تەوەنۍ، چونمک  جە الو مەعشوکېشۆ  تەوەن  واران کراین  و  دەروونش  

الەلزارەن،  بەاڵم  مەعشوقە  بە پېچەوانۆ  سوورەتەش )دمیەنش (  گوڵزارو  جوانەن،  بەاڵم  دڵ و   

ەوەین سە  اتش و تدەروونش  ڕەقەن  پې   

موقاڕەێن و  وەراوەرێی  فرە  الوازو  انشاعریانەن،  مەحوی  نەاتوانش  بە وردی و بە سوورەێت  

 جوان  فەرق و  میان و  عاشق  و مەعشوقۍ  بەاین کەرۊن 

 

 دەریک  سەعبە،   دەم  مەدە  )مەحوی  (  ەل  ئەرساری  دەم   

بەالش چونکە  بۆ  )  الشئ ( ە،  هەر  سەعیەک  بک  دەڕوا     

مەحوی  بە وېش ماچۊن  دەم مەنیە دلۍ  ئەرسارو  دەمو ایرۍ،  چونمک  دەمو لچش  ئڼڎە  ابریکەن  

 )الشئ (  بە  نەبیە حسابەن،  ئیرت کە ابسو  نەبیەی  مەکەری  بەالشەن 

نەگوجنیاێی  فرە دایرەن  میانو  انسک  و ابریک   دەمو لچو ایرېنەو   ڕازو نیازیشەن،   مەکریۊن  

   گۊش منەڎە  بە ڕازو نیازیش چونمک  پەمیان ماڕەنە،   بەاڵم  کە دەمو لچش بە نەبیە  حسابەن   واچ

؟ ئیرت  ڕازو نیازو  چېش   
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واچۍ )زاییع (ی  کە واچێ  عەرەبیەنە )ضایع  (  بە ماانو   )خەساردای (  مێ،  مەحوی  جە پارچە  

 ش ېعرێنە  مەکەرۊنەش  بە قافیەو  بەیتەاکش  

کە زاهید  بۆ  وزوویەک  کردووە  زایع شەێت  ئاوی   

 فەقریە،  هەر بە ابیەک ئەو  هەموو  ڕەجنەی چووە  زایع 

 

دمی  گېرتێوە   شەێت ئاوی خەسارە  مەکەرۊن،   فەقریە  دماییچ    وزاهیدی خواانس  پەی دەسو  ایین: 

 دەسودمیەکەش  مەڕیۊن بە  هەوێوە )ابێی ( کە  چەنەش  وەرمەبۊن!  

مەحوی گەرەکشەن  ئهیانەو  زاهیدی کەرۊن،   بەاڵم  بە  سورەێت  انشریین و  دوور  جە وینگێوە   

 شاعېرانەو   ابوەڕێ  ئاینیانە  

ەحرێ  گەوهەری داێب  بە خەر موهرێک میسایل  وایە  ب  

 ەل بۆ   دنیا  ئەوی  عومری عەزیزی  کردووە  زایع 

منونەو  ئانەی کە عەمرش پەی  دنێی  کەردەن  خەسار، پېسەنە  بەحرێ  گۆهەرش  فاڕابۊوە  بە  

 )موورە  هەراێن ( 

ریف نیەن  تەمەن خەساردای  زەرەرەن،  زەرەرێ  گۆرەن،   بەاڵم  منونەکەو  )مەحوی (  زە

! )موورە هەراێن (  

 

 خەیت دا  ڕوومەیت تۆ،  موو ەل چاوی عاشقانت  هات  

 نەماوە  چاوەکەم، چاوێ  نەبووێب  بەم  مووە  زایع 

 

زاین!    مەت و ایرەکېش  گەنڎە مووش  بەرکەردەن،  چەمۍ دڵدارەاکش  مووشان چەنەو وەخێت  ڕو

بەرکەردەن.  نمووشا  نچەمېشا  ،دایرەن  دڵدارەکېش  ئاڼڎە  دیێنۍ پەیش  

 هیچ  وابەستێوە  نیەن  دلۍ بەیتەکېنە 

 مٶذن  بەزم   شەو  وەک  مورغ   ێب وادە  دەش ێوێێن

 هەموو  وەخیت  ەل ئێمە  کردووە  بەم  قوو قووە  زایع 
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مەحوی  )ابنگدەر (و ساعبیش  بە  کەڵەشېری بیۍ وادە مش نان، کە بیۍ  وادەنە   بە )قوو قوو (  

یەتشان  مەڎۊن. مەوانۊن و  عەز   

 مەش یۊم  )مەحوی (  پېسە  کەسێ  خۊڎا  ئەش ناس و  عاریف   چ  قینیش جە ابنگدەری بۊن؟ 

 ەل بۆ  ئەرابیب دنیا  قەت  مەدە  بەست و  بەایین  عیشق 

 کە )مەحوی (  شەریح نوکتەی جانفزا  بۆ  مردووە  زایع 

 

اببەێت  ابیەخداری  پېسە  عەشق     مەبەسش  ئانەن  کە ئەهل و دنێی  پېسەنۍ مەردەی،  هەق نیەن 

 پەیشان  ابسکەری 

گەر مەبەسو مەحوی  عەشق  هەقیقیەن )عەشق و خوڎای (  ئانە  ایوانەو وېشەن،  بەاڵم  گەر  

مەبەسش )عەشق   مەجازیەن (  ئیرت  اندروس تەن،  چونمک  عەشق  مەجازی  ئینان  میان و  

ەیشان  ابسکەری. خەڵکینە و   مەش یۊم  پ  

 

                                                                   *     *     *    *    *  

مەحوی  گەلییۍ جە دنێی مەکەرۊن  کە  وەفاو  هەم  بەقاش نیەن،  بەاڵم  بە تەرزێ  دنێی  

 مەش ناسو  کە  وېناش  مەکەرۊن بە )ژەین (!  .  بە کەم  تەماشەکەردەی  ژەنۍ  مەویمنۍ،  دیسان 

ماچۊ  ، وەشکەرۊن چانەچیەنە  نەاتوانش تەصویرێ  ڕاس و  دروس   

 دنیا  پېسەنە ژەێن کە هەر شەوێ  سەڎ شوۍ کەرۊ!  هەات زووەن  یەرە تەاڵقەش دە 

 ات ەل ماڵ  دەرنەکردووی ئەم  شەوێ سەد شووکەرە

ق مەحوی  ئازانە  بدە  تۆ  سێ بە  سێ  دنیا  تەاڵ   

•                         

     *       *     *

*     * 
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 ئەوی ئەمڕۆ بە دەوری تەختیایە   هەلهەەلی  مەخلووق 

 ەل  دەوری  نەعش یا  س بحەی دەبیین  وەلوەەلی  مەخلوق 

 نەعش  ایین  اتبووت

پارچە ش ېعرێ  بەانمبانگەو )مەحوی (  کە  ئاوازێ  وەش و  قافیۍێ  سەنگنی و  چوارچېوێ  

 عریفانیش هەن 

ئانەی  ایگە  سەرجنو  منەن   دەس بەردەی و  بەاکرئاردەی چن واچەو  دەسەواچێن  جە  پارچە  

 ش ېعرەکېنە  کە جە قورسایی ش ېعرەکېشان  وەزاننەرە  

 بە   پەل پەل کردین  س بحەی  ئەگەر  ببوایە  ابوەڕاین 

 دەبو  قەد بەم حەددە  نەبوایە  بۆ دنیا پەەلی مەخلووق 

ەی؟  مەحوی ابس جە قیامەیت کەرۊن،  عەزاب و  قیامەیت مەتڵەبشەن،  بە پەل پەل کردین س بح

ەمی تەنیا  ئاشکران ڎو  جەحەڼو بەاڵم  پەل پەل  کەردەی جە قیامەتەنە  نیەن و  ئایېر   

 دەخاتە  فکری ئەهیل  مەعریفەت  ش ێوەی  جەجاڵ )احلق ( 

 دەبیین  بەعزە  ئەشخاسێ  بە دووای  خەرگەەلی  مەخلووق 

؟ ەرەەلهخەرگەل =  گ  

ایین:  ابعزە کەسێ  مەویین کەفرە  انچزی و   خرابېنۍ  خەڵکێ  فرە  پېسە  )گەەلهەری (   کۆتېنۍ   

نیشا،  ئا دمیەنە  پېسەنە  دمیەن و  جەجاڵی  کە خەڵکێ فرە مەخەڵەتنۊو گنان  شۊنیش  شو   

 وەها  پڕ  فیتنە بوو  عاەلم  کە ئیبلیس ێکی  وەک ئیبلیس 
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مەمئەین  غەیری کڵیشەو  کەڵکەڵەی  مەخلووقنەماوە     

عاەلم  پەڕەن جە فیتنەی  بە جورێ  شەیتاێن  پېسە  شەیتاین  ایگەش نەمەنەن   بېجگە  ئانەی  بلۊ  

 بنکڵیشەو  خەڵکی و  چاگۆ  هەرمانەو  وېش  کەرۊن  

 ئیبلیس ێکی  وەک  ئیبلیس؟ ایم  شەیتاێن پېسە  شەیتاین؟ 

پاڵو  شەیتاین  پەی  ئەش ناسایش ئەش ێی  اتریفێ تەرش وس ت   

 ەل پەردەی  جیلوەیەکتا  ڕوو منایە  شۆری  سەد مەحشەر 

 نیقاێب  الدە  ەلو  چهیرە،  ببینە   زەلزەەلی  مەخلووق 

دەسەواچۍ  )سەد  مەحشەر (  انجۊرەنە،  چونمک   مەحشەر  هەر مەحشەرەن،  ئیرت   سەد  

 مەحشەر  چېشەن؟ 

ەرکەس  موددەیت  عومرە ەل  سوویق دەهردا  دوواکین  ه  

 گەوهەر  دانە  بە پشقل دانە  )مەحوی (!  مامەڵەی  مەخلووق 

پشقل؟       

ە گۆهەرو (  ژیوایش  ڎابزارو  دنیێنە  دوواکن و  هەرکەسێ  عومرشەن،  حەیفەن  ئینسان  ) دڼ

   .ە پشقلێ ( انچزیو بۍۍ  ابیەخ و  دنێیڎفاڕۊوە  بە  )دڼ 

                               *     *     *     *    *  

 ،برۊ   ،مەحوی  فرە  دڵ وەشەن  بە )خەتەو مووی (  سەرو  ەلب و ژەنېوە!   مەزامنۍ کە )چەم

مەعشوقۍ   زایتەر  سەرجنەو  عاشق   مەکېشان،    ۍهتد (،....دەم و کوڵم، زوڵف  ،موژە  ،برژانگ

بەاڵم   موو  ایم  خەتەو  مووی چواردۆرو  دەمو ەلیب  پەی ژەنۍ   فرە سەرجن  کېشۍ نیەنۍ،   

 بەاڵم )مەحوی (  جە فرەو   ش ېعرەاکشەنە  دایرەن  
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 سەیری  هەیە  عەقیق   ەلیب،   خەت  بە   دەورای

شکر کراوە  سەوق بۆ سەر )یەمەن ( ەل  زەنگەوە  ەل  

ەلیب  پېسە  ئاقیقش  چن جوانەن کە  خەتەو  مووی  ئامان دۆرشەرە،  مەحوی   س یاوی  

مووەاکش  وېناکەردەن   بە ەلشکرو  س یاو پۊسەاک   جە  ئەفریقاوە  پەی  سەرو  وەاڵت و )یەمەین (   

 کە  مەشهوورەن  بە  )ئاقیق  سوور (  

هەس ێت  شاعېرانەن،  هیچ  جواین و  انسکیێش  نیەن    چن  وېناکەردەێی   گول و  دوور  جە 

   ، چونمک جە جواین ژەنۍ کەم کەرۊوە.چەنە

 دمایی ماچۊ 

 هاتۆتە  سەر ئەمە  ەل  سەرتدا،   سەر   هەڵڕبە 

 مەحوی، ئەم  ئیش  خێرە  ەلسەر تۆیە ماوە  عەوق 

  هەرمانەو  خێرېنە   ماچۊ:  ایرەکېم  ئامێنە  سەرو سەرێم  گەرەکشەن  بڎۊ  گەردەمن،   ئینەچی

، چونمک  )ەلسەر تۆ  )مەحوی ( سەرە هۊربڕەو  بەرزکەرۆ  اب  بڎۊ  گەردەنت و   سەرەت  پڕنۊ

   !ماوە عەوق (  تۊ  پەکەو   اکرەکێت  وس تېنە

   *     *      *     *     *  

 مەحوی  ماچۊ 

 چ  خاکێ کەم   بە سەرما،   مامەوە   اتک

بە سەر خاک  بە لێو  ئاهو،  بە چاو  ئەشک،  

 دایرەن گەلییۍ  جە حاڵو وېش کەرۊن کە  بە تەنیا  کۆتەن و  کەس نیەن  دۆرشەنە   
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اکم  )خاک (ی  کەرون سەرەمەرە ؟  کە من تەنیا  مەانێن،   بە  دەم  ئاهو  انڵەمەن،   بە  چەم  

 هەڵیس  جموورە و  بە  سەرەچی  )خاک (  کەرون  سەرەمەرە؟ 

منەزانۊ  چ خاکێ کەرۊن سەرەشەرە،  بەاڵم دېڕەی  دووەمەنە  ویمنۍ     مەحوی  بەیتەی  یەکەمەنە

)خاک (  مەکەرۊن   سەرەشەرە! .  ئینەچی  انجورێی  تەمامش  وس تەن دلۍ  بەیتە ش ېعرەکۍ و    

 السەنگەش  کەردېنە 

 بە  دووای  وێڵم و  ئەشمک   دەپرسێ   

 ەل  هەر  دارو  دایرێ   )أ ین سلامک ( 

وېڵەانن  شۊنیشەرەو  هەڵسەکېم  جە  هەر  جاو مەاکێن  مەپەرسان  )کۊنە  سەملا  (،  دایرەن   

ا (  انمۍ ژەنێنە  پېسە  )ەلیلۍ  (  کە  داس تانە  دڵدارییە  عەرەبیەاکنە  هەنە.  )سەمل  

 ایین  هەڵسەکېش  هەواڵ و  ایرەکېش  مەپەرسان! 

 کە کوژرا،  شاه  عایل  جاه   عیشقە

ەیدت  نەکەن   انگەیتە  فیرتاک هەات  س  

فیرتاک  پارچە  چەرم )الس ېق (   ابریکەن  کەراش زینۆ  ئەسپیۆ،  وەخێت  نەچریێ  ڕاو  مەکەران   

 بە  فیرتاک بەساش زینەکېوە  

مەخصەڎو  مەحوی ئانەن،  عاشق  ئەشوم  مێڎان و  عەشقینە  کوش یۊ  اتکو  پېسە  نەچریی 

مەاکنش بەرز  بۊوە.    ە فیرتاک بەساش زینەکېرەوب کوش یای  وزاش سەرو  ئەس پی  و   

وېناکەردەی  پەلو  عاشق  و مەاکنش بە  ایگۍ  نەچریی  ڕاوکرایی کە  پەش تەو  زینۆ  ئەس پینە  تەمام   

  .گوەلن

                                        *   *    *   *    *  
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واچۍ  )میسک (ی  کە مادێوە بۊ  وەشەن  دلۍ  نەهەو  جۊرە ئاسکێنە  درووس مەبۊن  جە  

وەاڵت و  )خەات و خوتەن  (ی  جە  تورکامنس تان و  چیین.  فرۆ  شاعېرە  وەڵینەاکن  پەی   

 اتریفدای  بونوەیش  زوڵف و  ایرېشان  بەاکرشان ئاردەن  

یەو  ش یعرێش،  ئەپی  ڕەنگە مەحوی پېسە  ئایېشا )میسک (  کەرون بە  قاف   

 مەئلووفە  زەویق  زاهید  ئەوەندە  بە اتم   نیسک 

 بێگانە  ماوە  شەمم   ەل نەش ئەی  خیتام   میسک

پەی گوجننای و  ڕېکۋس تەی قافیەکۍ   پەالمارو  زاهیدی مڎۊ:  زاهیدو  صویف  ئڼڎە حەزشان  جە   

)خیتام   میسک (    پەوکەی  جە  نەش ئەونیسکېن )ەلمەزەڕینۍ (  ئولفەتشان  پۆوە  گېرتېنە!   

خیتامە  مسک (  ئایەتۆ  قورئانینە  کە ابس و  بەهەشتیەاکن  کەرۊن  بېئاگان،   دایرەن  )  

نس یک   ئاگاش جە  میسک و  بەهەش یت نەمەنەن.  ئینەچی  تەنیا  پەی   واردەوایین  زاهید  بە خاترەو 

 گوجننای قافیەو  ش ېعرەکېن  

دەوروبەری   لێوی  گرتە  انوخەت   خاڵەاکین     

 ئەم  عەنبەرەم  نەدیوە کە  بووێب  بە  دام   میسک 

خەت و موو  ڕوومەت و  ایرەکېش کە  اتزە  بەرئامێنۍ  خاڵە س یاوەکۍ  ڕوومەتیش  مەشاراوە،  من  

عەنبەری )مووی (   چانەم  نەڎیەن  کە بیەن بە  دامۆ  میسک  )خاڵە س یاوا (، ایین  مووەکۍ   

یش  کە  پېسەنۍ  عەمبەری  بۊ وەیش،   بیېنۍ  بە  دامەو )تەڵە (   خاڵە  س یاوەاکش  کە   ڕوومەت 

 پېسەنۍ  میسک  

پوژانرەیی و   بیەی  بە دامۆ  جیێنۍ،  پوژانرەی  گمکەردەین و  دایرانس تەین،  بەاڵم  )تەڵەو  دامە  

 (  گېرتەیەن و  دایرەن   

 دیسان  تەصویرەکەش  جوان و  ورد نیەن  
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 دماتەر  عەنبەر  پەی  زوڵف  بەاکرمێ  نەک مووی، پېسە بېساراین ماچۊ  

 تۊ   بە  اتێی  زوڵف   س یای  بۊ  عەنبەر 

 بەند کەردەن  گیامن  ات  وە ڕووی  مەحشەر 

 مەیڵێ  خەاتیە،   ڕوو   ەل  خەاتیە  بمت،  بڵێ  

کەوتە  شام   میسک  سوحب    بتاین  چنی و  خەات   

منەواچە   اتوانەن،  کە  ڕوومەت و  ایرەکېم  کە  بتەو  منەنە  ڕووەش  ئینا  خەاتیۆ )زوڵفاشۆ (،  

بەڵمک  واچە:  ئا  سەحەرە  کە  بتەکۍ  وەاڵت و  چنی و خەاتو خوتەین  ڕووەش  مەکەرانە کە   

 ڕوومەت و  ایرەکېمەن   کۆتەن  دلۍ  شەوەو  میسک  

وی (   ئەچ   وېناکەردەینە  الوەزەن و  نە پېکنش،  چومک:  هەرگزی  ڕوومەت  ڕووە  ویمنۍ  )مەح

منەکەرۊن  ئەو  زوڵفان،  زوڵف و  ڕوومەت   ېېوەرە  جەرخیان  و  وەخێت  ڕوومەت  مەجەرخیۊن   

 زوڵفەاکنیچ  چەنیش  مەجەرخیان  

 زوڵف   بە دەوری  خاڵەکەای  دێ  هەموو  دەمێ 

نبەری  سارا   غواڵم   میسکمەحوی  ببینە  عە  

وەخێت  زوڵفېش  سەرو  ڕوومەتیشەرە  شنیا،  پېسەنە  غواڵم  پەی  خاڵەاکش کەران،  ایم   

 زوڵفەکېش )عەنبەر (  غواڵم  کەران  پەی  خاڵەاکش )میسک ( 

  وېناکەردەی  پا  تەرزە  وەشنیەن، زوڵفان  غواڵم و  خااڵن!  وېناکەردەێی  وەشکراین و  دوورەن جە

 هەست و  شاعېرانەی  

 وەفایی  ماچۊ  

 هامت  بە  بۆنەی  خاڵت  توویش  داوی  زوڵفت  بووم 
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 تەیرێک   ان بەڵەد  بووم    نەمزاین  دانەو  داوە

 چن جوانەش واتەن،  زوڵف داوەن،  خاڵ  دانەن

                                              

مەوەزۊرە  پەی ئاس ێت  نزم ،  ئیرت  ئانەچی  ڕەنگە    تەواانو  )مەحوی (  جە ش ېعرەنە  چن جارێ

جروبەو   ئاڎی  بۊن جە ش ېعرەنە،  ایم  پەی  زایتەر کەردەی   بەرهەمیش،  سەرەاتو ئەوەڵ و  تە

اببەت  هەم ماانو  ش ېعرەکېش  انوینا گېرتەن و  بەرهەمۍ  بیۍ گریکۍ و الوازېش  پەی خەرمان و   

 ش ېعرانش زایڎ  کەردېبان  

 زەمانەی  پڕ  تەعەب  دەتکتە  تریۆک

 ەلێت  اننت  دەداێت  دوو   بەیش  نۆک

زەمانەی  پەڕ  مانیا  مەکەرۊت  پېسە      ،نیەن رەدایرەن  هیچ مانێوە  سەنگینەو  زەریفە  دای 

 تریۆیک،  ایین  الوازت  کەرۊن،  لتە اننێت  مەڎو پەنە   ئاڎییچ  دوۍ  بەشېش  نوەینۍ ؟ 

ە )دوو  بەیش  نۆک (؟ چ مانێوەش  هەن  

 بە نوویک تریی  شۆخێک  کەوا چۆخ 

 ەل بەرما  تەن  بووە  جامەی  برجنۆک

برجنۆک:  جۊرە  قوماشێ  ۋڵ ۋڵەن    

ایین   ایرە  شوخە  کەوا  پۊش تەکېم   بە تریەو  چەماش  بەڎەنش  ۋڵ ۋڵ  کەردەان  پېسە  قوماش و   

 برجنۆیک  

، چونمک جوانیێش نیەن چەنەچن  تەصویرێ  الوازەن،  هیچ    

 تریەو  نیگای  ایم  برژانگا  عادەتەن  مڎۊ  جەرگ   ایم  دڵ   نەک  الشەی 
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 بە  کوڵم   ئاڵیا   ئااڵ  خەیت  سەبز 

 ترجن  کەوتە  بەر  پەجنەی  ترجنۆک 

  مەحوی  کۊڵمۍ  ایرەکېش  وېنامەکەرۊن  بە  )ترجن (  کە میوێ  تۊکڵ  قامی   ڕەنگ   پرتەقالنی،  

 دایرەن  کۊڵم و  ژەنۍ  انسکەن  و  وېناکەردەش  تەنیا بە  چېوۍ انسکییەن پېسە  گوڵ   

ماچۊ: وەخێت  تووکۍ )موو (  اتزە  بەرئامێ   ڕوومەت و  ایرۍ  چواردۆرو  کۊڵامشان  گېرتەن،   

تووک و  چوار  دۆرو  کوڵامش  پەنە وېناکراین   ترجنۆک کە گیواوێ سەوزەن  و  

قافیەی  هیچ  زەوێق  ش ېعریش  نیەن  چەنە  بېجگە  گوجننای  

 گەر  ئەم  ڕیش و  سەرەی  زاهید  ەل گەڵ ێب

 دەێب  جەننەت  بە دەش یت  ش نگ  و  پیشۆک 

 ش نگ :  گیواوێ  وەهارەی  کوېس تانیەن  مەوریۊنە 

پیشوک ایم  پژیویک:  گیواوێ  وەهارەن جە کوېس تانەاکنە  مەڕسۊ  و   سەرێ گوالنەش  هەن و   

 مەوریۊ

مەحوی  ڕیش و  سەرەو  زاهیدیش   وېناکەردەن   بە  ش نگۍ و  پژیوکۍ،   ماچۊ  گەر  بەهەشت   

 زاهیدش  بلۊنە  ئیرت  پېسەنە )دەش تەو  ش نگۍ و پیشویک ( 

دەی  بەهەش یت   ر هەر دووە   گیواوەکە  کوېسانەنە  مەڕسان  نەک  دەش تەنە،  دمای  ئانەی  وېناکە

ن،   سەرەو  ڕیش  چکۊو   دەش تەو  گیواوی چکۊ؟ پا جۊرە   فرە ورد و  جوان نیە   

 ڕەقیبە   ەلعنەیت،  عاشق  دەکەی  ڕەمج

 ەل ابیت  سەگ  دەکەی  شێرێ  سەمەندۆک 

 سەمەندۆک: پەڼڎە 
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ئەی  ڕەقیب  تۊ  عاشق   ڕەمجە  مەکەری،   پېسەنە   شېرێت کەردەبۊن بە  پەڼڎە  جیایت   

! تووتەی؟  

بڕەجنە بە خۆڕایی  ەل  )مەحوی (   بەس     

 نەجییب،  مەگرە  وەک  هۆکڵ،  بەگم هۆک 

جە )مەحوی (  منەڕەجنیە و   عاجزە  منەبە،   بە هەوانتە  پېسە  بەهانەگریی  )هۆکڵ (   منەگېرە   

 بەهانۍ )هۆک ( 

 چ  زەوێق  ش یعریش  چەنەن؟  پېسە  بەهانە گریی  بەهانۍ  منەگېرە

نە  کە دوۍ  بەیتېش  مناییش کەرمۍ   سەرجنە مڎەمیۍ  ماانو  اببەت    ەدیسان  جە ش ېعرێ  تەر

 وجودش نیەن  

 ئەو  سەروی  انزە   تەوسەین   هێنایە   اتزو تەک 

 هەس تا  قیامەت و   فەەلک  ئەس توونیە  گەرەک 

ئا اباڵ پېسە  )دارو سەروی (  تەوسەین  )ئەس پی  شوخ و  سەرکېش (   وس تەن  غاردای،   

زایو  ئاسامن  کوڵەکېش گەرەکەنە؟. هیچ  مانێوە   منەبەخشۊقیامەت  خې  

 دڵبەر عەجەب  نییە دڵ  )مەحوی (  بە دڵ  کە برد

 ئەسکەندەری   زەمانە    فالتونیە   گەرەک

دڵبەرەم  دڵش بەردا،  هیچ  سەیر نیەن،  چونمک  ئاڎە پېسەنە  ئەسکەندەری مەکدۆین و  ساالرو   

، دایرەن ئەسکەندەر  پېسەان  ئەفالتوین  فەیەلسویف  کە ئەسکەندەری  گەرەکەنعاەلم  و   منیچ  

 پەنەوازیش بە ئەفالتووین بیەن چا سەردەمەنە.   سەیدی شاعر چن جوانش واتەن 

 گەر بشوون وەالی ئەفالتووین ژیر 
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 پەی دەوای دەردم  ئاڎ مەوەرۊ گری

 ماچۊ تۊ بە عەشق سەڎ پارە جەرگەن

  ڵەن  ایم مەرگەندەوای دەردی تۊ  وەس

                                     *    *    **     *  

ئانەی کە  مەحوی       ،خەت  ایم  موو،  دلۍ ش ېعرەاکن و )مەحوی ( نە  ایگۍ دایرەشان هەنە

جە کناچۍ مەڼگەنە  گەڼڎە مووێ کە گوراین شاعېر ابسش  مەکەرۊن  )گەڼڎە موو (  ڕوومەتیەن،

 مەوینۊش 

چپەدوو  ئەی کچە مەنگەکەی بە دەنگ    

 گەندە مووی دەموچاو، مەچەک هەڵنەگرتوو

دلۍ  بەرکۆتەاک و      کە جوانیش چەنە منازۊن،  بەاڵم  مەحوی  بە  خەت  ایم  موو  انمش بەرۊن  

...هتد (    ،خوچنە و گوڵ، نیگا  ، برژانگ، زوڵفی س یا  ،ڕوومەت و   ژەنېنە  پېسە )چەم و برۊ 

ایتەر  سەرجنەش  سەروو )موو (  ڕوومەتیەن  مەحوی  ز   

 هەرچن   وېناکەردەکەچیش  پەی )ٚموو ( ڕوومەیت جیاوازەن  

 مەحوی  ایگێنە  وېناش مەکەرۊن بە  )وەنەوشە ( 

 خەت و  زاری  کە  ابیس کەوتە   گوڵزار 

 کەچ  ئەس تۆ ما  وەنەوشە،  غوچنە دڵ  تەنگ 

دووکەڵ (ی ایگێ  تەرەنە  وېناشان  مەکەرۊن  بە  )    

جهیاین  کردووە  سەرخۆش و   مەدهۆش        

ەلیب  وەک  ابدە،  خەیت  سەبزی وەک  بەنگ        



54 
 

بەنگ بە ماانو  دووکەڵی مێ.        

                              *     *     *     *      *  

...هتد (  مناییش و  قافیەو  پارچە ش ېعرێ   ،گۆپاڵ، تۆپاڵ ، زاڵ ، مسقاڵ  ،اکڵ، واچەاکن و )گیپاڵ

 )مەحوی (  مەکەران،  بەاڵم  جواین و انسک   بەر منەوزان 

 کە  ش ێخ و  واعزیو  صۆیف بە جەننەت بەن  گەدو گیپاڵ  

 دەێب  ئەمسایل  ئێمە  بۆ  جەهەننەم  بەن  سەرو سیپاڵ

ەشت،  ئیرت ئېمەی عاشق  ئەشۊم  گەر  ش ېخ و  صویف و  زاهید   پا ورگ و گەڎو گیپاڵۆ  بالنە بەه

ەم   بۊن.ڼڎسەرو سیپاڵام  پەی  جەحە  

ەمەنە ابن  ئیرت  بەهەشت  پېسە  ەلپ و  ڼڎخەایم  ماچۊ:  گەر عاشقەکۍ و  مەی وەرەکۍ  جەحە

دەیس چۊڵەن.  بەاڵم  مەحوی  بە دەسەواچەاکن و )گەدو گیپاڵ و  سەرو سیپاڵ (  جوانیش  

 انس تەن

ردو  هەم  ڕەنگ  ەل ڕوو  بردم ەل چاوم خوێین جاری ک  

 ئەم  ئاشوویب دڵ و  دینە  بە لێوی ئاڵ و  چاوی  اکڵ 

بە  ەلیب  سوورو ئاڵش   سەیل و  هوونیش  ۋس تەن  چەماش و بە  چەمە اکڵەاکش  ڕەنگۆ  

 ڕۊخساریش  زەرد کەردەن 

ەماو  ڕەنگەی  یۊ  شییەێی میان و  سووری لچاو  هوون و  چەما هەن،   یۊ شییەێی میان و  اکڵ  چ

 زەردە هەنە، بەاڵم  هیچ اکریگەرێی  نیەن میانشانە  

 بە غەمزەی  انزەوە  ئەو  سەروی انزە  کەی چووە  گوڵشەن 

 کە  نێرگز  وا  بووە  چاوی  س پی ،  سەروی  بووە   تۆپاڵ
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تۆپاڵ:  وردە و  ئاسن و  مس یەن )وەخێت ئاس نگەر  ئاسن و مس مەکوان، ئا وردە  کە مەڕېزۊرە   

ەنەش ماچان  تۆپاڵ ( پ  

وەخێت ایرەکېش لوێنە پەی دلۍ  ابیخ  نەرگز  جە حەیبەتیېنە چەمېش چەرمۍ بیېنۍ،  چونمک  

تەماشەو  چەمە مەسەاکش کەردېنە.  ات ڕادێ گوجنیاێی  الواز  ویمنۍ جە  وېناکەردەکەینە،  بەاڵم 

ێت  چەمش مەگنۊ بە  دېڕەی  دووەمەنە کەدرەخت و  سەروی )کە درەخێت  اباڵ بەرزەن (  وەخ

نیەن میان و  )دار ( و  اباڵو  ایرەکېش  عەزرەتیېنە  پېسە وردە ئاس ین  مەڕېزۊرە.  هیچ یۊشییەێی  

)وردە ئاسن (،  گەر  درەخت و سەروی  عەزرەتییۍ اباڵو  ایرەکېشەنە  گەاڵش ڕېزێ، ایم   

عەشق  و خاش بیەی  دوورەن  جە  جواین دسەرەش انمنێرە جوانتەربیۍ، بەاڵم  ور  

 کە  مبرێ  عاشق   زاری   مەالییک  بێن و بیبین 

 دەڵێن:  ئەم  ابقە  چیلکە  انگرێ  ایڕەب  بەرێ گۆپاڵ 

عاشق  ئڼڎە  ەلڕو الواز  بیەن  وەخێت  مەمرۊن،  دلۍ  قەبرېنە  مەالئیکەتۍ  زساو  دلۍ  

ماچان:  خوڎاای  یئ  ابقە چۊکڵە  چېشەن؟  وەرگەو  گۆپااڵ )تېاڵای (    )ئەنکریو مەنکری (قەبری

 منەگېرون   و وازش چەنە مارمۍ  

 مەوەلوی  ماچۊ  

 زاییفمی  هەر  یەند جە  حەد  بەرش یەن

 نەس می  ئەر  ابرۊم   عەجایېب   نییەن

ش  دلۍ قەبرېنە   چن جوان ابس و  زاییف  وېش  مەکەرۊن،  بەاڵم  مەحوی زاییف  و  الوازی الشەی

 تەصویرێ  وەش نیەن  بەرمەوزۊن  کە وەخێت مەالیکەتۍ  پەرس و جوابش  وەنە  مەکەران،  ئینەچی

 و  دوورەن  جە  بەهرەی  شاعېرانە 

     *    *     *     *       *  

 مەحوی  ماچۊ: 
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 جەمالت  حەیفە  دەرخەی  بۆ کەس و  انکەس ومت: فەرمووی 

ە   شاهەنشاه   )ال یسا ل ( جەالیل  حوس نە  ئێمەی  کرد  

حەیفەن  جوانیت  نیشانەو  کەس و انکەیس  مڎەی،  ئاڎییچە ماچۊ:  ئاخر  ئانە  جوانیەکەمەن   

 منش  کەردېنا  شاهەنشاو  )ال یسا ل (ی.    

ال یسا ل  بەشێنە  جە  ئایەێت  کە ابس جە  دەسەاڵت و خوڎای  مەکەرۊن،  بەاڵم  مەحوی  ئا   

 دەسەاڵتەیە  مڎۊ  بە  ایرەکېش کە  شاهەنشاو  دەسەاڵتینە و کەس منەاتوۊ   ڕاگرییش وەنە کەرۊن 

 ومت:  ئەم  عاەلمە دڵیان  ئەسریی  غەمزەتە، بەس ێب 

 ویت:  کەی بۆتە  قوویت شاهبازێ   پڕ بە کەف  خەرتەل 

 خەرتەل: گیواوێن  کە  تۊمێ  س یاوش هەن 

بە )توم و خەرتەل ( مەوینۊن  ، کە مش ێت  تۊم و خەرتەلۍ    ایرەکۍ  مەحوی  دڵ و دڵدارەاکش 

چکۊ  بەش و دانەو شاهبازێ  پېسە  ئاڎۍ  مەکەرۊن!  چوون یەکێی فرە سەیرەن  کە  مەحوی  

 پەانش پەی بەردەن 

 موسەبیب  حەز  نەاک،  پڕ عاەلم  ئەس بابت  پەڕێ اکیە  

 فەقەت  چاری نیە قەت  یەک  بە دوو  بینیین مام  ئەحوەل  

گەر مموسەبیب )خۊڎا (  ئارەزووش سەرنەبۊن  پەڕو دنێی سەبەبیۍ اب  اکر مەیسەر منەبۊن،  ایین   

منونەو ئینساین  )خېل (ی    وانەچی   مەحوی  بەبیۍ  ڕازیبیەی خۊڎای هیچ  چېوێ  منەبۊ،  پەی ای

هەرگزی    نۊن،  ئانەچی  تەنیا جە  وینایی اکبرای  خېلیۆ  پاسەن ومارۊوە  کە یەک بە دوۍ  مەوی 

منەاتوۊ  یەک  کەرۊن  بە دوۍ.   ایین  ئینسان  پاسە مەوینۊ   اکرش  مەیسەرەن،  بەاڵم  الو   

نەکریۊن  هەرگزی  منەبۊن.  گەر  خۊڎایۆ  

 هیچ یۊشییەێی نیەن میانشانە 
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 مام ئەحوەل: اکبرای خېل 

ت  گرتین   بۆ  بوو  زاید  ئەوجا پەیل  داوێین  پاک   

 ەل مەیداین  مەحەببەتدا  ئەگەر  )مەحوی (   کرا  پەل پەل 

مەحوی  دامنەو  ایرەکېش  گېرتەن ،  بەاڵم  ئاواتەوازەن  جە مێڎان و  مەحببەتینە  پەل پەلش  

رێی  بە  مەاڵمەت و  ئانەی  هەر  پارچێوەش  بەشێ  جە دامنەو  ایرەکېش گېرۊن!  وردەاک   کەران

   .جوان نیەن کە  مەحوی  گەرەکشەن  دمیەن و ش ېعرەکېش  پەنە  جوان کەرۊن 

                                            

*      *      *       *        

:  اتقە دارێ  سەرو  بەرزاینی  کە  وەردەمو  واینە  وېش منەگېرۊو  زوو  مەڕیۊوە  دارو سەرکەیل  

ڵیش کەرۊن  ئەپېسە ماچۊن مەوەلوی  کە ابس و د  

 دڵ  بیەن  وە   دار  سەر کەل   الی  وەشت

 الفاوان  ئامان  ڕیشەش  وست  وە دەشت 

 چەمەڕای  وایێن  نەس می  بدۊ  لېش 

 ڕیشەکەنش  کۊ  ساکن  بۊ  پەی  وېش 

کەرۊو   مەحوچی  جە ڕەفېقا  جیامەنەن و   چەمەڕاو   وایێن  پېسە دارەکەو سەرکەیل  هاژەش پەنە  

 وزۊش،  بەاڵم  نەاتوانش جوان  تەصویرش کەرۊن 

 بەجێ ماوم  ەلگەڵ من  حەرسەات،  مەکسم  ەلسەر  ابیەک 

 بە جارێ هاژە بێمن  )مەحوای (  وەک دارەکەی  سەرکەل 
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وانش وېناشان  کەرۊن و    جە اتریفدای  چەم و  دڵ و  ایرەکېشەنە )مەحوی ( بە تەرزێ جوان  نەات

وردەاکری   بەاکرابرۊن،  وېناکەردەی  چەم   بە  ابدەم )وام  (   فرە جوان نیەن و  دوورەن  جە  

انسک  اتریفدای،   مەحوی  گەرەکشەن  وردەاکری  بەاکرابرۊن  کە چەمۍ ایرەکېش  ش ېوە  

ەش پەنە  بەرۊن   ابدەمیېنۍ،  بەاڵم دڵش  پېسە  توکڵ و  ابدەم   ڕەقەن و  ئیرت حری  

 بە  حریەت  ەلو گوڵ  ئەندامەم   کەوا   ابدامیە   چاوی 

 دڵ   انزک  وەکوو  گوڵ،   هەم  ڕەقە  وەک  توێکڵ   ابدام

دیسان  )مەحوی (  وېناکەردەێی فرە الواز  بەاکرمارۊن  کە )بناگۊش ( و  ایرەکېش  چېرو  زوڵفە  

س یاوەاکشەنە   مەوینون و  وېناش مەکەرۊن بە )ابزو سوحب  ( کە  ئینا  چېروو  ابڵ و   قەەلڕەش  

 )قااڵو ( و  شەوېنە  

 بناگۆیش  ەل  چیین زوڵفیا  دەرکەوتبوو،  دەتوت 

ی   سوحبە ، چووە  بن ابڵ   زاغ  شام ئەمە  ابزی س پ   

 زاغ:  قەەلڕەش 

هەم  سەرجنش پەی  )بناگۊش ( ی  زەریف نیەن،  هەم  کۆتەی ) ابز (ی  چېروو  ابڵ و  )قااڵو  

 (ی  نەگوجنیان  

 دمایی ماچۊ 

 بە )مەحوی ( کێ خەبەردا  بۆ سەفەر چوو  ئەو داڵرامە  

ارام جهووم  غەم  بە جارێ هات و  یەکسەر  ابری کرد ئ  

ئیرت  یەکسەر    !کۍ  خەبەرش دان  بە )مەحوی ( کە  ایرەکېش )دڵ ئارامە (  لوێنە  پەی سەفەری؟

   .سوپاو غەم   جهوومش  ئاردو  )ئارام (ی  ابرش کەرد
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مەحوی کەرەکشەن  ڕېکوزیێوە  پەی  واچەاکو )دڵ ئارام  ( و ) ئارام (ی  سازنۊ،  بەاڵم  زەریف   

   .نەاتوانش

                          

..(  قافیەو  پارچە ش ېعرێ    ، بەین ئادەم، اندەم  ، بەر ابدەم  ،الدەم ، دادەم  ،واچەکۍ )دەم

 )مەحوی (  بەرمەوزان 

 غەمم  دێێت  کە بۆ  وەک  کۆدەک  ئاگر  بەردەمە اکغەز 

هەرگا  قەڵەم  دادەم   ەل بۆ  نووسیین  غەمنامەی  دڵم   

ەم  مڎۆرەو  گەرەمکەن  انمە  بنویسو  پەی  ایرەکېم،  پېسە  زارۊڵە )کۆدەک  هەر ساێت )دەمێ ( قەڵ

 (ی  اکغەزەکەی  مەسۊچنوو،  ئیرت پا اکرەیە  غەمبارەانن 

 منەزامنۍ  )مەحوی (  چ   اکغەزەاک  مەسۊچنۊ؟ 

 باڵ  گوڵ  ئاتەیش ێت  بەربێب،  پەروانە  ێب  بولبول 

ک   بەر اب  دەم دەێب  هەر  چبمە  ابغ و  ڕازی دڵ  شەممێ  

مەلوونە  پەی دلۍ ابغ  و  ڕازەو دڵ و  دەروونمی  مەکەروون  پەی  گوڵ و  گوڵزاری،  چش   

انەی  دۆرو  گوڵینە  مەسۊچۊن  گوڵیچ  مەسۊچۊن  و  بولبولیچ  پېسە  پەرو  

بە ئاهو  انڵەش گوڵ مەسۊچۊن،  ئیرت  بوبولیچ  چواردۆرو  گوڵەکێرە  مەسۊچۊن.  تەصویرێ  فرە   

 ورد  نیەن 

 س بەیێن  وەرنە  سەیری کوشتمن   وادەم   چەها  داوە 

 ەلسەر  وادەی  درۆی ئەو اندەم   ئیرت وادە، قەد  اندەم 
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ماچۊ:  وادەم  نیارە  پەی  خەڵک  بەاین  تەماشەم کەران  کە  چەین  ایر  مەکشۊم، بەاڵم  ایرەکېم  

ناریۊکەش سەرجن کېش و   دیسان  سی  وادەش ڕاس نەبیۍ و  ئیرت منیچ  وادە  منەدۆ  بە کەیس. 

 انسک نیەن

 ومت: گەر  حاڵ   )مەحوی (  ێت بگەی  ڕەم بەم  حەددە  انکەی

 ویت:  ئەو  تێنەگەییوە،   من  پەرمی و   ئەو  بەین  ئادەم 

مەحوی  بە ایرەکېش  ماچۊن  گەر  حاڵو من  بزاین  پا حەددە  منەڕەم ،  ئاییچە  ماچۊ:  مەحوی  

نمک  من  پېسەانن  پەری و  ئاڎ بەین ئادەم!  ایین  پەری  دایرە  نیەنەو  ئادەمزیاد   حاڵ  نیەن، چو 

 دایرەن   

 هیچ پېوەندێی میان و  ڕەمای و  دایرنەمەنەینە  نیەن. 

                           

    *     **  

خوچنە و گوڵ  جە خەایڵی شاعریانەنە  وېنا مەکراین  بە  دەم و کوڵم و ژەنۍ  ایم  وەشەوېسۍ. 

هۊاکرچیش  سووری و  گوالنەیی  دەمیەن کە  هەاڵی پېسە خوچنەگوڵی  نەکراینۆو،   کوڵمېچ کە پېسە  

 گوڵی  مەگەش یاوەو  سوورو چەرمە  نەزاکەت مەپۊشان  

نە  یئ چوونیەکیە  میان و  دەم و خوچنە،  کوڵم و گوڵینە   مەحوی گەرەکشەن  جە پارچە  ش یعرێ 

 وېناکەرۊن  

 غوچنە دڵ  بوومن  ەل حەرسەت   لێوی تۆیە، غوچنە دەم 

 غوچنەکەی تۆ  مەر ش یفادا  غوچنەکەم،  ئەی  غوچنەکەم

  چیبە ڕووکەش  جوانێی مەویمنۍ جە بەاکرئاردەی  واچۍ )غوچنە ( ینە،  بەاڵم  جە مەتن و  مااننە  ه 

 نیەن. 
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جە حەرسەت و دەمی گوالنەی و  جلە سوورەاکشەنە  دڵش پېسە  غوچنەیش  پەنەئامان و  فشاراین،  

مەگەر  بە غوچنەو  دەمیش  قس ێوە کەرۊن  بەشکوم  غوچنەو  دڵێش کریۊوە.   وېناکەردەی  )دڵ (   

وەش و  جوان  نیەن بە  )غوچنە (     

غوچنەوەش  سینە چامک  وەک گوڵ و   دڵ پڕ ەل خوێمن   

 ێب گوڵی  ڕوخسارو   غوچنەی لێوەکەت،  قورابین بەم

ماچۊ:  بەبۍۍ  گوڵ و  ڕوخساریت و  خوچنەو دەمیت   سینەم پېسە گوڵی ەلت ەلتەن و دڵیچم پېسە  

ا  هیچ  تەنیا  وەشکەردەی  قافییەین، ئڼڎ  !خوچنەو دەمیت   پەڕەن  ۋین،  ئەی قورابنەت بوون

چوونیەکێی دایر نیەن   جوانێی  منەویمنۍ و هیچ   

 غولغویل بولبول   ەل عیشقی  گوڵ  نەبوو  ەلم  سوحبەدا 

 شەعشەعەی ئەو غەبغەبە کەوتوبووە  سەر ئەم  ابغە  هەم 

ئەچی  سوحبەنە   هەراو  هورایو  بولبویل  جە وەشەوییس گوڵی نەبۍۍ،  ئەی  واانی  بولبویل 

ئیرت  رو میل (  کۆتەبۍۍ  سەرو  ابغی،  مەاڵمەتش چېشەن؟ ڕۊش نایی ئا غەبغەبەیە )گوشت و چې

 بولبول  وەش یۍۍ ئا  ڕۊش نایینە  کۆتەبۍۍ  واانی! 

مەحوی  غائیبەن  ایم  تەواانی  ش یعریەش  الوازە  بیېنە؟      

 الڵە ێب الەلی  ڕوخت  )مەحوی (   وەکو  مورغی خەمۆش 

 مەر بە چایک  سینە  وەک گوڵ شەریح دووری اک،  سەنەم 

ەنگ و  خامۊیش  )مەحوی (  الڵەن، چونمک  ڕوخساری  الەلڕەنگت  دایر پېسە ابڵدارێ بۍۍ د

 نیەن،  مەر  بە سینەی  لت لمت  پېسە گوڵی   یئ بتە  کە  مەحوین  شەرحەو  دووری تۊ کەروون  

حوی بە دەم  منەاتوۊ  شەرحەو حاڵو وېش کەرۊن، پەوکەی سینەی لت لتش نیشانە مڎۊ  ئیرت مە  

 پەی ایوانەی حاڵیش. 
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اتشای  ش یعرۍ  دوور جە بەهرەی  شاعریانە  یەخۍ مەحوچیش  گېرتېنە،  ئیرت  هواکرەکەش  

 فەقریی  مەدرەسە ئەدەبیەکەی  بیەن  ایم  بیۍ تەواانیی. 

 ەل ئاوی  تیغ   هەر  زامێ  بوو  ئاوا

 بریین  من نەێب  هەر  وایە  وەیران 

زامو  گرد کەسێ  ئاوەڎانەن  بە ئاوەو   تیغ و  ئەبرۊو  ایرۍ  )برۊی  پېسە  مششېری (،   ایین: 

منەکۊلنۊوە.  تەنیا  برینەاکن و من )مەحوی (  نەبۊن  کە  دایمی  وېرانەن،  چونمک  ایر  زامەاکم   

یران  ویمنۍ  مەحوی  پەی  وەشکەردەی  قافیەو  ش یعرەکېش  واچۍ  )وێران ( ی  کەرۊن  بە )وە

  ) 

 بە نەش ئەی  بۆین  گوڵزاری  چ  کۆیەک 

 ەل  تەمنا  مورغ   ڕۆمح  هاتە  تەیران

گوڵزارو  چ   کواڵێن   نەش ئەش  وس تەنە   ڕۊمح  کە پېسە  ابڵدارێ   جە الشەمەنە   پەروازش   

 کەرد 

مێ،  بەاڵم  مەحوی   تەیران  واچێ  نەگۊجنیێنە،  چونمک  هەرچن  عەرەبیەنە   هەم  بە ماانو  ابڵدارا  

  واچۍ  پڕای  )پەرواز (ی  بەاکرەش ئاردېنە بە  وایەو  گوجننای قافیەی،   وەختێنە  بەیتەی  یتجیا

 دماتەرەنە   مەویمنۍ کە مەحوی  بە ماانو   ابڵدارا  بەاکرش  مارۊن  

 سووەلمیامن   هەواڵ   مووری   پرس می

 ەل انو  ئەمسامل  ئەز  هودهود  ەل تەیران

: ایرەی  سلېامن پایەم   دلۍ  هامچەش نەاکمەنە  هەواڵ و  منش پېسە گیاندارو  مرۊچەی  جە  ماچۊ 

 هودهودی  پەرسابیۍ دلۍ  ابڵدارەاکنە 
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مەحوی  ایرەکېش  وەراوەرکەرۊن بە  حەزرەت و سڵېامین و  وېچش بە  گیاندارو مرۊچەی کە  

نەاتوانش و  فرە بە    بەاڵم  داس تاێن  قورئاننی و  مەحوی گەرەکشەن  سوودش  چەنە  وینۊ، 

. الوازی  بەاکرش  ئاردەن  

•                    

چوونیەک  کەردەی   مەعشوقۍ  بە حوری و  پەری  بەشێن  جە  کەرەسەو  شاعیېرەاکن،  اتریف    

جواین  ایرۍ  ایوان س نوورێ  کە  حورییۍ بەهەش یت  بە کەماڵ و  جوانیشاوە  وېنا مەکراین  

 پەنەشان،  بەاڵم  هەر  شاعېرێ  بە  پاو  تەواانیی و  وردی  وېش  نیشانەش دان  

: مەوەلوی  ماچۊ  

 بە خۊدا  قەسەم   پاسەم  ئومېدەن 

 حوری املقصورات  یف اخلیام  ئېدەن

وەخێت  چېرو  گۊشەو  س یاماڵێنە   جیلوەو  ڕوومەت و  ایرەکېش  مەوینۊن  ئۊمېد  مەکەرۊن  کە    

یت  ابن ئا  دمیەنە  کە دیەنش  حۊرییۍ  دلۍ  قەرصەاکن و  بەهەش   

،  زایڎەڕەوێی  انوەش و  دوور  جە دنیاو  واقیعیش  بەاڵم  مەحوی  بە وردی  نەاتوانش  وېناکەرۊن

 کەردەن 

 نیس بەت  بدرێ  حوورو  پەری گەر  بە  ەلتۆ  چوون  

 ابڵیدە  دەبن   ات دەگەنە   ئەویج   ەل خۆچوون  

 ماچۊ 

کە  جە  تۊ مشان،  ئانە  وەش یېنە  پەرواز  مەکەران )پڕان (     ن گەر  حوورو  پەری  اتریف  درای

ئەوج و  ئاسامین و  ئیرت  دلېنە  مشان  ات  ایوان    

 چن  تەصویرێ  الوازو  دەسکردەن،  هیچ  جوانیێش  نیەن چەنە  
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 بۆ  قوریس  گەمن گوونیە  ڕۆیح چووە  )مەحوی ( 

 وەک  زاهیدو  صۆیف  کە ەل بۆ  خەپەلیی  جۆ  چوون 

سە  زاهید و  پەی  ڕوومەیت  خڕی  گەمن  ڕەنگیت مەحوی  گیانش  لوان و بەرش یەن،  هەر  پې 

 صویف کە پەی  خەپلێوە  یەوا  گیانشان  بەرش یەن 

 دیسان   وېناکەردەیەکەش  جوان و  انسک  نیەن و  تەنیا وایەش  پۊرەمااڵی  زاهیدو   صوفنی. 

                                             *        *      *  

خواپەرسایی و دینداریەن،   شەوگار  وەختو   شەوگار  ایم  شەوە   خەڵوەت و   

کەردەی  عاشقانەن  جە  عەشقێ  هەقیقینە  پەی  گوزەرکەردەی   دلۍ انخو  وېشارەو   سەرئەڤگەندە

هورمتەی سەیل و  چەماشان  پەی  شۊرتەیۆ  گۊانحەاکشان.  بەاڵم  دیسان  دووریەن  جە   

و  دووری   مەعشوقېشەنە. مەوەلوی  وەشەوییس مەجازی و  عاشق  شەوانڵەشەن  جە هیجران 

 واتەن 

 ئېشەو   وە  هەرحاڵ   شەو  وە  ڕۊ   بەروون 

 ئەی خۊڎا  سا مەرگێ  سەحەر  چېش  کەروون 

مەحوی  جە پارچە  ش ېعرێنە  اتریفۍ )شەو (ۍ مەکەرۊن،  گەرەکشەن  بەرۋس ێت  جیاواز  جە   

ۊن،  بەاڵم  بەرۋس تەکەش  وردو  واقیع  نیەن اتریفۍ  )شەو  ( ینە  نیشانە بڎ  

 شەو کەسێ  پریس  ەل خۆ  دەرخستین  پەروانە  شەو 

!  تەجرەبەی  مەردانە  شەو وئەو  ویت:  انتێگەیش تو   

ەپەرسۊن  چ  )پەروانە (  تەنیا  شەوېنە  وېش  بەرمەوزۊن؟  ئاڎییچ  ماچۊن  ئەی   کەسێ  م

انحاڵ   شەوە  ایگۍ  وۍ  بەرۋس تەی  مەردەاکن )مەرد (،  چونمک  پەروانەچی  مەردەن  ئیرت  وېش   

 بەرمەوزۊن 
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نە  سەرەمڕە   پېسە  مەزامنۍ  شەمع و پەروانە  ایگۍ  سەرجن و  تەمامو  شاعېراو   عاشقەاکن،  پەروا 

خۊلشەن  دۆروو  شەمعېرە  ایم  ڕۊش ناێی جە  شەوېنە،  شاعېرە  عاشق و  هەس  انسکەکۍ  

دمیەنەکەشا  وېناکەردەن  بە  پېوەنڎی  میانو  عاشق  و مەعشویق،    پەروانە  ات  ایوونە  حاڵەت و  

بە  پەروانەی    سوتەیی و مەردەی هەر خۊلشەن،  شەمعەچی  پەی  ڕۊش نایی و   گەرم   بەخشای 

وېش  مەسۊچنۊن و مەاتونۊوە  کە  ئانەچی  عەشڤێ  هەقیق   وېناکەرۊن  بە  ڕووکەش،  بەاڵم  جە   

کەتوارەنە  پاسەنیەن و  پەروانە  تەنیا  مەبەسش  ڕۊش ناینی و گەر جە  ڕۊنە  کە دنیا  ڕۊش نەن   

منەگنۊوە   نزیکشان  وچڼڎەها  شەمعۍ  سۊچان،  پەروانە  خۊل  منەوەرۊ  دۆرشانە   

مەحوی  هۊاکرو  بەرکۆتەی  پەروانەی  جە  شەوېنە  مەگېڵنۊوە پەی  مەردی و  انمەردی   کە   

ەن  پەوکەتەی  وېش  بەرمەوزۊن! کە هیچ  جواین و  واقیعیێش  نیەن چەنەپەروانە  مەرد  

 شەو،  هەموو شەو  چاوەڕێیە  ڕۆژ  هەڵێ،  هەر  ڕۆژ هەاڵت 

پێیا   فیدأاکرانە   شەو   مەحوە   سەر اتپا   ەلبەر   

مەحوی   اتریک  شەوۍ و  ڕۊش نایی  ڕۊی  بە دوۍ  عاشقۍ  وېناکەرۊن،  شەوەی  اتریکە  

چەمەڕایی  ڕۊی  مەکەرۊن  هەات وەختو  سەحەری،  ئیرت  کە  سەحەر ئاما،  شەوە  وەردەمشەنە  

 مەاتویۊوەو   مەحوە  مەبۊوە.  

  س یاو و  ڕوومەت و  ایرۍ،  بەاڵم  هەرگزی  وېشان  وېنا شەوە  چەین ڕۊی  وېناکریێنۍ بە  زوڵف 

 نەکریێنۍ  بە  دوۍ  عاشقۍ!   

 دیسان  ماچۊ 

 خۆر پەرس تینە،  ەل  شەو  فێری  پەرسنت  بن،  کە خۆر 

 هەر  دایری دا،   بە دەوری  سەریەدا   قورابنە  شەو

 کە وەرەاتو  کۆت  ئیرت  شەوە  مەبۊنە  قورابنەش و  مەحفە مەبۊوە! 

 تریەگ  وا    فەزڵ    بۆ  اندەم   بەسەر   ڕووانکییا 
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 مەنشەیئ  ئزیهاری  جیلوەی  فەیزی  سوحبەینانە  شەو 

اتریک   چامنە   چەین  فەزڵش  نەڎەو  ملو  ڕۊش نایریە   کە  سەرچەمەو  بەرکۆتەی  لېشاوەو    

 ڕۊش نایی  سوحبینە.!؟ 

سوحبنی؟   اتریک   شەوۍ   چەین  سەرچەمەو  بەرکۆتەو  ڕۊش نایی  

ماچان  کۊش تەی ایم  ۋن متەی  گەر  شەوەش  لوا  سەرەرە  ئیرت  هەقە منەسەنیۊ،  ئینە  واتەو   

وەڵینان.  مەحوی  گەرەکشەن تەعبری  چینەیە کەرۊن  جە بەیتە ش ېعرێنە،  بەاڵم  بە جواین  وېناش  

 نەکەردەن و  تەصویرێ  جوانش پەی نەکېش تەن،   ماچۊ   

ۆیش،  شەوی خەت  گریت  دەوری  ئەو کە  لێوی  خوێمن  ن  

 بە  قورابین  خوێنێمک   کەوا   ڕۆیی   بە سەرای    شەو  

وەخێت  ایرەکېش  ۋنۆ  مەحوی  مەوەرۊن و  نۊشش  مەکەرۊن  و دەمش  کەنۊوە،   دۆروو   

کو  لچاشەنە  خەێت  س یاوە بە  ۋین  نەخش یۊ،  ئیرت  مادام   ۋنۆ   لچاش  س یاوە  بییە   ایین  اتری

شەوەش  ئینا  دۆرەنە و  شەوەش  لوێنە  سەرەنە،   پەوکەی  مەحوی  اتزە هەقە  منەسانۊ!!!  چن   

  .وېناکەردەێی  گۊەلن،   هیچ  جوانێی و  هیچ  ویرێ قووڵش نیەن چەنە

 دمایی  مەحوی دیسان   پەالمارەو )زاهید ( مڎو  بە  )تووتە  (  وېناش مەکەرۊن  

 ەل  انڵیین  مین  ئیفتادە   زاهید  بۆ   ڕیق   هەس تا؟

 حوزووری  ئاه  ئاه  بوو   بە غەیبەت  ئەو  دەاک  عەو عەو  

 ایین:   جە انڵە انڵ و  مین گریۊڎەی  )زاهید ( چ   قینیش کۆتە؟    

م  حوزوورم  هەن  ئاهېم  پەی  هۊرکېشۊو  بە حساب  بەزەییش  مەیۊ  پۊرەم،   بەاڵم  وەخێت  وې

وەخێت  حوزوورم نیەن  پېسە )تووتە ( ی  مەگەفۊم  وەنە!!!  چن  انشریینەن زاهید  وېناکەرین بە   

 تووتە؟
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ایم   مەحوی  عاشق و مەعشووق،  وېش و  ایرەکېش  وېنامەکەرۊن بە )وەرەاتو و  سەی (  

هەاتوو  سێبەر،  کە هەرگزی  پېوەرە  بەرمنەگنان!  وېناکەردەکەیش  وردو  شاعریانە نیەن،  چونمک  

تەمامو  شاعریەاکن  ئاواتشان  نزیکنی  جە  ایرەکېشان،  ایم پېسە   شەمع و  پەروانەی  وېشا   

اتزەگەری  کەرۊن،    وېنامەکەران کە  پەی  یۊتریین  پېوەرە  مەسۊچان،  بەاڵم  مەحوی  گەرەکشەن 

 بەاڵم؟ 

 ویت  من  بێم و )مەحوی (  وا  مبێێن، انکرێ،  انێب 

 هەاتوو   سێبەرین  ئێمە،   دەێب  ای  من   بمب  ای  ئەو   

•         

تەنیا  واتەی    چڼڎین جە ش ېعرەاکشش یعرۍ  مەحوی  فرېشان  ماانی  قووڵە  منەبەخشان، 

 ش ېعرەکېن و  گۊجننای  قافیەین  

اچۊ مەحوی م  

 ەل   دنیادا   دڵ ئارامێک   و   ئارام   دڵێمک   هەبوو

 بە جارێ  ماڵ   وێرامن،  ئەمیشم  چوو،   ئەویشم  چوو

 دڵ ئارامێک،   ئارام  دڵێک؟؟؟ 

 چ  حاڵە!  قوڕ بەسەر حەتتا  بە حاڵم  پێکەنیین دێ 

 بە دەس  ئەتواری  تۆوە   قوڕ بەسەر  خۆم،  ئەی  دڵەی بەدخوو

زەییش  مەیۊ  پۊرەم و  پەنەم  مەخوۊن  هەی  هەڕە سەرەمەرە؟؟؟ هەڕ بە سەر بە  

 ەل  ڕۆژێک   کە ئەو  گوفتار توویت، کەبک  ڕەفتار 

 ەل من  غاییب  بووە، هەر انڵەمە  وەک  کۆتری حاقوو 
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چا ڕووۆن  کە ایرە گوفتار  توتیەکېم و ڕەفتار  ژەرەژەکېم  جە من  غاییبەنە!  انڵەمەن  پېسە   

 اکواترەو حاقووی؟ 

 حاقوو:  جۊرە  اکواترێنە 

مبری  ئەی  مەحوی   (اب زوو  )ەل دووری  ئەو،  کورە فرسەتە   

  (  ابزوو )نە ابدا   بێتەوە  بۆ  کوشتین  تۆ  ڕەجنەاک 

تەنیا  گەرەکشەن  واچۍ  )ابزوو ( ی  بەاکرابرۊ،  جارێ  بە ماانو  )وەخیت (،  جارێ بە ماانو  

  ابزوو ایین عەزیەت کېشۊ. ، ڕەجنەاک)مەچەک (ی

دیسان جە  پارچە ش ېعرێ  تەرەنە  مەحوی  بە  الوازی   بەرمەگنۊن  کە ابس  جە تەواانیی  

 ایرەکېش  مەکەرۊن  

 ەل چاوی بەد   خودا  حیفزی بک  ئەو  شۆخە  سەرمەس تە

 سەریش  ئەبڕێ،   سەریش   لێ دەدا، هەی هەی  چ  سەربەس تە  

و چڵەی  مەحفوزە کەرۊن،   ئاڎە  سەرەبڕۊ،  سەرچیش  مڎۊ وەنە،  خۊڎا  ایرەکېم  جە  چەم 

 هەی هەی  چ  سەربەس تەنە!!  چ مانێوە هۊرگېرۊن؟؟؟ 

 بنازم   بەم  سەراپا  انزە،  ابزی  غەمزە   ێت  بەردا 

 ئەگەر  س میورغ   بەر ێب هەم  بووە  یەک  مورغ   پەڕ بەس تە

ڵدارو  انزیش  وەربڎۊن  پەی  نێچری  کەردەو  دڵداران،   سەراپاو  ایرەکېم   انزو غەمزەن،  گەر   اب

 س میرخەچیش  گنۊ وەردەم   پېسە  ابڵدارێ   پەڕبەس یای   وەردەمشەنە  بیۍ  دەسەاڵتەن 

 ایین  ابڵدارو  انزیش ئڼڎە گۆرەن  س میرخە پا  گۆرەیی  وېشە   وەردەمشەنە  بیۍ دەسەاڵتەن؟   

زەرەرخێزەو  فەسادئەنگێزبەرەڵاڵکردین  نەفست     
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 بە ڕەمحەت بن قەدمی  ئێمە  فەرموواینە:  خەربەس تە 

مەحوی  نەفس و وېش   وېناکەرۊن بە  )هەری  بەرەڵاڵ  (ی،  ئەشۊم  بەسۊشۆن  پەی  ئانەی   

زەرەر  نەخېزنۊو   فەساد  وەرپا  نەکەرۊن.   مەحوی پەش تیش  بە  واێت  قەڎمییە بەس تېنە کە ماچۊ   

تەو، خاوەین خەر  ەل  خەم  ڕەس تە  ( )خەر  بەس    

بەاڵم  وېناکەردەیش بە نەفیس گۊەلن و جوان نیەن.  جە وەختێنە  مەحوی  جە ایگ   تەرەنە  نەفس  

اکەردەێی  بە ایگەن  و  وېش  وېنامەکەرۊن  بە  )بەدخوو (  کە  وېن  

 ەل من  انزامن ئیرت  نەفیس  بەدخوو  چ  ئەوێ  مەحوی 

ەدڕەفتارو   بەدئەفکرو   بەد تەورم  کە   بەدکردارو   ب  

                                          

 مەحوی  ماچۊ: 

 کە  دمی  ئاڵۆزە  چاوی،  زوو  ومت:  ئەم  فیتنە  هەڵبەس تە

 ویت:  جاران  ئەتۆ  دەتوت  بە من :  کەم  فیتنە  هەڵبەس تە

نیەن و هۊربەس تەن،   ئاڎە ماچۊ:  جاران  تۊ   چەمان و  ایرەکېم   پەش ېوەن،  زوو  وامت  ئینە  ڕاس 

 بە  من واچېین فیتنە چییەین،  ئیساتۍ  چ  ابوەڕ  بە  فیتنەاکم  منەکەری؟

ویمنۍ  مەحوی  دەسەواچەاکن و  )ئەم  فیتنە هەڵبەس تە،   کەم فیتنە  هەڵبەس تە  ( ی  بەاکرمارۊن   

   منەایونۊ پەی قافیەو بەیتە ش یعرەکۍ،  بەاڵم  هیچ مانێوە  قووڵە 

 بە  زوڵفیدا  هەاڵوەرسابوو دڵ  عومری  بە سەد  ئامال 

 نیگاه   وەک  ئەجەل  هات و  ویت: توویل  ئەمەل  بەس تە 
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دڵ و  مەحوی  هۊرواس یان بە  زوڵفان و  ایرەکېشۆ،  ئاواێت  درېژش  هەن،  بەاڵم  پڕێنە  پېسە   

درېژ،  ئیرت  دڵم  کۆتەرەو  دوورو   ئەجەیل  ایرەکېم  الش کەردۆو  ماچۊ:   وەسېشەن  ئاوایت 

!! مەرد!  

 تەصویری جوان  مەوەلوی  کېش تەن  پیۍ  جۊرە   

 نە تۊی  حەڵقەی  زوڵف  دڵەی  شېت و  وېت

شەرتش  کەرد  هەین   مەیل  نەدەرۊ  پېت    

 وەخێت   شۊڵەی   ڕووت   انگا  دا  دایر

 ئەو  قسەی  شەو  بیۍ،  ئېڎ  شۊڵەی  نەهار 

ش:   نە  تۊ  زوڵفە  س یاوەاکتەنە  دڵم  گریبیەن و  بەش ېوەن،  ئیرت  شەرتەش  کەردە  چن جوان  واتەن 

ڕوومەتیت  بەرکۆت  دڵم     مەیلت  نەڎۊ  پەنە اب زایتەر  گریواردە  نەبۊن،  بەاڵم  وەخێت  شۊڵەو

ەردېبیۍ  پەش امین  بییۆ،  چونمک  دلۍ  زوڵفە  س یاوەاکتەنە  کە  پېسەنە  اتریکیی  شەوۍ  شەرتەش ک 

و  وەخێت  ڕۊش نایی  ڕوومەتیت  دایرشدا  ئیرت  )الکم  اللیل  میحوە  الهنار  (،   پېسە  ماچان قسۍ  

 شەوېنەو  اکریگەریش  نیەن  

 ئینجا  جە  ابرەو  دەسەاڵت و  قەزاو  قەدەریۆ  ماچۊ   

 قەزا  ێب  دەسەاڵتت اک،  چییە  غەیری  ڕەزا  چارە؟

ێکە  شێری  پەل بەس تە ەلبەر  دەس یت  جەالاب  ڕێوی   

 مەوەلچی ماچۊ 

 بەاڵم  کېن  بڎۊ  نەی  ڕا گوزەردا 

 شان  بە  شان شېر  قەزاو  قەدەردا
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 هەر  شېرێ جە  شری شېران  شری  وەردەن

 گەردەن پەی  زجنری  تەقدیر  کەچ  کەردەن

نەری و  وەردەنگ   سەنگو   اببەت و ش ېعرۍ و انسک  و اکریگەریش سەروو زهین و خەایڵو وا

دایریکەردەی  بەهرەی  شاعریانەی.   هەر    مەحەکنی  پەی پامینەو  قوریس و سەنگیین و  پەی 

 ش ېعرێ  ایم  بەیتە  ش ېعرێ  گەر زۆێق  نەبەخشۊ،  هیچ  ایگێوە  منەگېرۊ .  

دووابرەکەردەی  واچەاکن و  نیشاندایشان بە  ماانی جیاوازە  نیشانەن  پەی  وەشکەردەی  ش ېعرۍ  

دوور  جە  بەهرەی  ش ېعری.  مەحوی جە  پارچە ش ېعرێنە کە  بەیتەی  یەکەمەش  ڕایس  

   پەیلوأاکمان  سەەلمنۊ   واچۍ  )موو قەدە (ی  دووە ڕەنگ  نیشانە  مەڎۊ،  کەواچەکۍ  عەرەبیەنە و

ە  ئامێنە )انر ەللا موقدة (،   بە  ماانو  )ئایېری  هۊرخېزای (  ایم  )گڕدار( مێ  و جە ئایەێت  قورئانین

 بەاڵم  مەحوی  واچەکۍ  لتەمەکەرۊن  بە )موو  + قەد (  بە کوردی  مانێوە  تەرەش مڎۊ  پەنە  

 دیدە  عەیین  جاریە،  دڵ  پڕ  ەل  انری  مووقەدە

ەم  بەو  گوڵ عوزاری  موو قەدەئاب و اتیب  حوسن ئەد  

 کە )موو قەدە (  بە  ماانو  قەڎ  ابریکۍ   ئامان 

 سەیری  سەگ مەرگ   ڕەقیب کە،  کە  غەیری ئەو  سەگە  

 شریی  غەمزەت  شێرو  بەوری  ڕوو بە  ڕووێب،  دووقەدە

پڵنگیچ    ڕەقییب  انحەز  بە  تریەو  غەمزەیت  دېر گیانش  بەرمشۊن،  بېجگە ئاڎیی  گەر  شېرو

 گنان  وەرو  تریەو  غەمزێت  ئانە  دووە  ەلیت  مەابن؟   

ا )شېرو پڵنگ  دووە لتۍ  مەابن (   هیچ  جوانیێش   ڎ تەنیا پەی گوجننای قافیەین )دووقەدە ( ئڼ

 نیەن چەنە  

 بەمشە  پێی   قانیعم و  بەمسە  داغ و  دەردی  سەرمەدی
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مە  سەرمەدەسەر  بە  دەردین  ئێمە،  ێب  دەردی!  ەل  ئێ  

 بەشەم  داغ و  دەردی  هەمیشەینی،  بیۍ  دەردی،  منۊ  المەرە

 ئېمە سەر بە دەردېمنۍ!  بېجگە جە چن  دەسەواچێ  دووابرا  هیچ  تەر نیەن 

                                                   ***    ***     *** 

ن   ئەپی   تەرزەمەحوی جە  پارچە  ش ېعرێنە  اتریفۍ  ایرەکېش  مەکەرۊ   

 هوجووم   عاشقاین دی  کە  مش ێت  جوێین  پیێ  بەخشنی 

 بەسەر   خۆاتنییا  دابەش  بکەن،  سا  بەش بک   ای  نە

ایرەکۍ  مەحوی  دەسەو عاشقاش دیەن،  ئاڎییچە  المش ێت  دژمانیش  دێنۍ  پەنە؟  پەنەچیش   

م  ان  من  هەمق نیەن،  هەر ئاڼڎە    کەران  ایواتېنۍ  دژمانەاک  بەشکەردۍ  ملو  وېتارە،  ئێرت  بەش تا  

کەسێتەری  واێت   خەڵک  گاڵتەش  پەنەکەرېنۍ. دەسەاڵمت  هەن!  گەر  مەحوی  نەواێت و    

 ئەوەندەم  ەلو  قەدو  اباڵیە   ئاشووب و  بەاڵ  دیوە  

 ەل  سەیری  سەروی  ابمغ    غایەلی  غوویل  بیاابنە 

غوول: دېو      غایەل:  تەریس  

ئڼڎە  ئاشووب و  بەاڵم   تووشبیەن  بە  هۊاکرو   قەدو اباڵو  ایرېوە، کە دلۍ  چەمەنینە   تەماشۆ   

دارو  سەروی مەکەروون  هەر  پېسە  دېو  پەالمارەم  بڎۊ  مەتەرسوون!؟  ایین چېش؟  چ مانێوە  

 مەایونۊ؟ 

 چ  بەریق  جیلوەیەک  هەوری  بەهاری  کردووە ێب  اتب 

 بە  انڵەو  گریەوە  دێت و دەچێ   وەک  اتزە  دێوانە 
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ماچۊ:  ڕۊش نایی چ  شۊخێ  دانش  هۆرو  وەهاری  و  بیۍ  اتقەتش کەردەن  و  بەردەوام  ئینا   

ئامووشۊنەو  مەگرەۊو  مەانڵنۊ؟   تیشکە  چ  اکریگەریێش هەن  سەروو  هۆرو  وەهاریۆ؟  هۆرو   

خەفەتباری،  نەک  بە عاشق و دېوانە  ن  بە  تووڕەیی و  وەهاری  وېناکرای  

                                              ***   ***   ***  

مەحوی  جە  پارچە  ش ېعرێنە  ابس جە  بېامانیی ژیوایی و  دنێی مەکەرۊن کە  وەفاش  پەی کەیس  

چ بۊنیەن گەر دەسەاڵتدارو  بە تەواان  

بەس یە   تەنبەڵ پریی  نوفووزی  کردە  بەدەن،    

 دەرچۆ   ەل  خانوێ   کە  خەەلل  گەییە   تەنبەیل 

گەر  بە ەلیەکدایۆ ش یکەرەاک  ش ېعرەاکو  مەحوی بۊ  یئ بەیتە ش ېعرۍ  دوورێی )بوعدێ (   

فەلسەفیش هەن ئەپی  جۊرە :   پریی  اکرش  کەردەن الشەمی  ئیرت  وەسېن  تەممەڵییۍ ،  جیاابزە  ئا 

بنیاڎش )ئەساسش (   اینەیە کە خەەلل کۆتەن  

مادام  تەن و الشەم  پریبیەن و تەواانو ژیوایی و خواپەرەس می  نەمەنېنە  ئیرت  هەقەن  گیامن )ڕومح (  

جە الشەی  وېرامنەنە  بەرپشۊو  بگېڵۊوە  پەی الو خۊڎای  هەر پېسە اینەی وڕانە  نیش تەی   

ی ئیرت مەشۊم  ڕۊح  جیاابزۊو  بلۊوە   نەگۊجنیان،  ایین هەر وەخت  الشە  ایوان بە  پایزیو  عومر

 پەی ایگۍ  ئەسڵیەو  وپش کە  قیامەتەن،  چن  پلێوە  بەرزەی  عریفانیەنە. 

بەاڵم  گەر  پېسە  تەمامو  ش ېعرەاکو  مەحوی  تەفسری کریۊن ئانە  بېجگە  وشەئارایی هیچ  تەر  

رمارۊن کە )تەنبەڵ (  بە ماانو   ێن  جیاوازۍ   بەاکنیەن، کە  مەحوی واچۍ  )تەممەڵ  (  بە دوۍ  ما

. )تەنبەل (  بە  ماانو  بنچینەی )ئەساس (ی بەاکرئامان وخاووخلیچک   

 قەی کردین  سورایح   ئەگەر تێبگەی  دەڵێ

 دڵ تێکەڵ هاتنە   ەلگەڵ ئەم خەڵکە   تێکەڵ 
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جام   بە  قییء کردن، ایین  ڕش یایۆ )زېڵۆ  ش ېوایی (،  سوراحیە  وەخێت  مەی کەرۊرە دلۍ 

تېکەڵە بیېنە  چەین خەڵک .  وېناکەردەی  مەحوی  مەڕش یۊوە! چونمک  دەسش دان دەسو خەڵکیۆو  

بېساراین واتەن:     فرە گول  وېناش کەدەن،  ڕش یایۆ سوراحییۍ؟  

 سەحەر   سورایح  سوجدە  وە  جام بەر 

.     چن جوان و مااندارەن ام  بەرفجەو  پەی  عارفان  جە  عەقڵ و    

   جە  داخۍ  ڕەقیبینە ماچۊ دمایی

 وا دڵ  بەدامغ  ئەز  ەل  ڕەقیب، ئەر  سەری بڕن 

 بۆ  ئەلک   ەلمح   ئەو  سەگە   دەمبە  حەنبەیل

ئڼڎە  قینیش  ڕەقییب مێ، گەر سەرەش بڕا  بە پاو  مەزهەب و  ئامیم )حەنبەل (ی گۊشت و  ڕەقییب  

 )تووتەی (  وەرۊ! 

ە  بوونە  جووی تەرسا  بە  دیین ئەو  یەدی  بەیزای  

 بۆ  کوشتمن   کە  دەس یت  دەرهێنا   ەل  ابخەڵ 

وەخێت  ایرەکۍ  مەحوی  ابخەڵەشەنە  دەسە  انسک و  چەرمەکەش   بەرئاردەن  پەی کۊش تەیش   

چ  خەڵک  مەس یح  بیەن  حەیبەتیېنە بیېنۍ بە جووەلکۍ!؟ هیچ  مانێوەو  ایوانێوەش  نیەن. هەر  

 دماجار  ماچۊ 

قس ێک  خۆیش  وت  بە چاری  ڕووس  مەحوی،   قەزا   

 دوێێن   گەماڵە  گەورەکە،   ئەمڕۆ    یەکێ  دەڵ 
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ی تۊ )   زیچاری ڕووس )قەیسەری  ڕووس (،  قەزاو قەدەر بە  قەیسەرو  ڕووسیش وات:  ه

ش   گەماڵە  گەورەکە (، ئارۊ  بیەین بە  )دەڵە (. دایرەن  قەیسەرو  ڕوویس  ژەنەکېش  وس تەن و  وې

ئیسە دەڵەنە  )ژەنەکېش (    ،ایگېش،  ایین ) وەڵتەر گەماڵ بیەن)پیا (نیش تېنە    

گوجنیان، کەئەش ێی  ەهەرچن  تەصویرێ  وەشنیەن، چەین ئانەچیە پەی خاترەو قافیەی )دەڵ  (  ن

واچەکېش   ( ،...ابخەڵ  ،تێکەڵ ، )دەڵ ( بێی، بەاڵم  بە خاترەو گوجننای  قافیەکەی چەین )تەنبەیل

   اتشێنە.

           ***   ***    ***                            

)هەی فاڵین، کنا  هەی ( واچۍ )هەی (  ئامرازەو چڕیەینە پەی کەسێ  ئیرت ) نېر ایم ما (،  مامچۍ   

مەحوی  ئیسفاڎە  جە  واچۍ  )هەی (  مەکەرۊن  پەی  قافیەو  پارچە  ش ېعرێش کە تەمام   

نزمەنە  الوازەنەو ئینا  ئاس ێت  ئەدەیب  

 دڵفرییب  دڵبەری  دڵدار،  هەی!. 

 فیتنەگەر هەی!  ڕەند هەی!  عەییار هەی! 

 بوو بە  ایری غەیرو من بێگانە  مام 

 ێب  وەفا،  هەی! هەی  جەفا کردار، هەی

 غەیری  بەد  نەیدی  ەل تۆ  )مەحوی (،  ئەتۆش 

 هەر   بەدت  ڕێ ێب،  بەدی  بەداکر   هەی  

 بوو بە ایری غەیرو من بێگانە مام، ێب وەفا، هەی ....   ش ېخ مس تەفاو تەختەی چن جوانش واتەن 

زیزم گەردەن سورایح بیۍ گەرد ئا  

 چەین نەانڵ و چەین ئېش و دەرد
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 وەصڵت پەی خەڵک   هیجرانت پەی من 

 دەرمانت پەی ئەو   زامانت  پەی من

چەین ئەو  چەین من قینتمەیلت   

 فەەلک نەش ېونۊ  ش ېوەی شریینت

 

                              

 

 

گۊزەرێ کەرمۍ پۊرەشاندیوان و  مەحوی  چن چوارخش تەکێی مەگېرۊن وۍ،   

 

 حەرامە  وا  بەرن  انوی  ەلیب  مەیگووین  تۆ  ئەحباب

 نەکەن ات  شوست و شۆ  سەد دەفعە  لێوو دەم  بە ابدەی انب

 ئەحبابەکۍ حەرامەن  انمۍ ەلبیت بەران  هەاتکو  دەمشان  سەدجار بە ابدە نەشۊران 

 مەپرسن  بۆچ  ئمیشەو  زوڵفەکەی جااننە  پڕ اتبە 

 هەر ئەو زوڵفە نەبوو ئەمڕۆکە  کردی عاەلمێ  ێب اتب

فۍ  نەبېنۍ  منەواچدۍ  چ  زوڵفان و ایرەکېم  ئېشەو بیۍ  اتقەتېنۍ،  ایم  مانیاو لوولېنۍ،  هەر ئا زوڵ

 ئارۊ  عاەلمشا  بیۍ اتقەت کەرد!.  چ  هونەرێ،  چ  زەوێق،  چ  بەهرێوەش  چەنەن؟ 

 ٭٭٭٭٭



77 
 

شوکرانەو  خالق   بیۍ کۊاتن، چونمک  ئینسان  وەراوەرو  تەمامو  انمعەتەاکو  خالقیشۆ  بیۍ تەواانن جە  

سوپاسگوزاریشەنە،  پېسە  مەوالانی ڕوم   ماچۊ:  جە گرد هەانسەدایێنە ئېمە دوۍ جار   

سوپاسگوزاری  خۊڎای مەکەرمۍ،  وەخێت  هەانسە  هۊرلوومشۍ  سوپاس پەی خۊڎای کە   

منۍ و  وەختێچ  هەانسەکەی  مڎەمیێ  سوپاس  پەی خۊڎای کە هەرچ   پییس الشەمیانە   زیڼڎې 

 فڕەمادان  

بەاڵم  مەحوی  پەی سوپاسگوزاری خالقیش  تەصویرێ گول مەکەرۊن  کە  دوورەن  جە  دنیاو  

 عریفاین.

وانێچش   مەحوی داوا مەکەرۊن ئەو خالقیش کە دەمێ گۆرەش دۊ پەنە  ئڼڎەو  عەریش فراوان بۊ،  ز 

یچش ئڼڎەو  تەمەن و حەزرەت و  نویح   پەنە عەات کەرۊ ئڼڎەو  هەسارەاک  گۆرەو درېژ بۊ،  تەمەن 

 درېژبۊ ات شوکرانەو خوڎایش پەنە کەرۊ 

 دەمێ بە  ویسعەیت کوریس کەرەم کە پێم ئەی ڕەب

 زوابین  پێوە  ڕواێب بە قەد  هەموو کەوەب

دادبە  عومری  نووحەوە  تەوفیق  تۆ بک  ئمی  

 ەل بەحری شوکرەوە یەک قەترە  بێمنە سەر ەلب

                         ***   ***   ***  

مەحوی  جە  چوارینێنە  واچۍ  ایم  دەسەواچۍ  )سەربەزێڕ (ی  بەاکرمارۊن  بە یەرۍ  ماێن   

جیاوازۍ کە تەمام  دایرەن  وایەش  اتشای  چوارینەکېن، چونمک  مانێکۍ  وەشکریێنۍ و   

نەکۍ بەرگێ جوانش نەپۊش تەنچواری   

 ئەم  ڕۆژهەاڵتە  نوکتەیەیک خۆش و دڵ پەزێر 

 دەرچوو ەل دەم گەدایەیک  میسکیین سەر بە زێڕ 
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 دی  نوێژ ئەاک  غەین،  ویت:  هەر بۆ ئەمانەیە 

 چ   نوێژی سەر بە زێڕو  چ نیسکێین سەر بە زێڕ 

اکبرێوە  دوڵەمەڼڎ منا کەرۊن،  ئارۊ ساعێب اکبرێوە گەڎای سەرکز  قس ێوە دڵگریەش کەردە، دیش  

ەرو سەرێشاوە بۊن و    ئاییچ  ماچۊ:  خۊڎا پینېشاشە دان ، مناو ساعیب  وەخێت کەران  وەرەاتو س

  .وەڵۍ چای ساعبیچ  ەلمەزەڕیین  زەردە  وەران

ەلمەزەڕینۍ (  فرە   ،زەردی وەرەاتوی ،هیچ  جوانێی جە واچەسازینە نیەن چەنەش، چونمک  )سەرکز

 جە  یۊتریین دوورېنۍ  

 ٭٭٭٭٭

 

 مەحوی ماچۊ 

 دڵ  فکری کردەوە چییە  قریم  بووە بە شری؟

 پریاین  بردەوە کە جوانمی  کەوتە  بری 

 قامەت  نەمام و پش یت وەکوو مێوو ڕۆین  نەرم

 چەواتوە، ڕەق هەاڵتووە، وەک  چەوتە مێوی پری

ەت  چېشەن سەروو ڕیش  س یاووش کە  پېسەبیۍ  قریی  دڵ و  مەحوی  ویرېش کەردېێن کە مەاڵم

 ئیسە چەرمەن  پېسە  شۊیت؟  دڵش  اتسیش کەردە، 

بەاڵم  دمایی  زاانش،  مادام  اباڵی ڕېک نەمامش، نەرم پېسە  ڕووەین،  چەمیانۆ و ڕەق بیەن  پېسە   

 پریە دار مېوی!.  ئیرت  ایوانە  



79 
 

پاسەبیۍ، چونمک  هیچ  نەتیجێوەش دەس نەکۆتەن   گەر دڵ و  مەحوی  ویرچیش  نەکەردێوە  هەر  

و چەمیایۆ و خەمیای اباڵی یەک هۊاکرشان هەن،     کە ایگۍ سەرجن  بۊنە.  چەرمە بیەی سەروو ڕیش

. ئەشۊم  بېزۊشۆن  

:  ەیدی چن جوان واتەنشص   

 جە دەس یت پرییت ئەجمار داد کەرە 

 هەم بکېشە ئاخ، هەم فراید کەرە 

کەوتەن وازت مەنزڵ وېرانەن خاس    

 بگرەوە پەی حاڵ، جەس تەی بیۍ انزت

 ئەر دیدەت وینان بدیە نە جامان 

 جەس تەی وېت وینە جە سەر ات دامان 

 اباڵت چوون تری بیۍ، فەرقت وېنەی قری 

 تریت یب کەمان، فەرقت یب وە شری

 هەر دە وەسەردا چوون ئازیز مەردە 

   پەی وەیش وەرین، عومری ویەردە

                    *** ***   ***                         

چەانکەش    )دەم (ایرەکۍ  مەحوی ایوش  گېرتەن،  ئیرت بە مەاڵمەت و ئا  نەوەیش و  ایویە  لچو

 هۊرزرپیان و  بلۊێق  )تەب خاڵە (  سوورەش  چەنە  بەرکۆتېنە  

 مەحوی  سەعیەش کەردېنە  کە تەصویرێ  جوان و  هەم وېناکەردەێی انسک  درووس کەرۊن 

 بەاڵم  دەرەقەت انمان 
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 تەب خاڵەیەیک  جوان و   ەل غایەت  بەدەر  ەلزیز 

 دەر  کەوتووە  بە  تەب )ایو (  ەل  چەنەی  دولبەری  عەزیز 

 وەک  س ێوی  زیوی  ەلعل  تیا  تەعبیە کراو 

 ای  تۆپی  گوڵ کە غوچنەیەیک  دەربچێ ەل ڕیز 

هەردوۍ  وېناکۍ فرە  الوازو  دوور  جە هەیس شاعریانەینۍ،  چەانکەو  ایرەکېش  وېناکەردەن بە  

)توپەی زیوینە (؟ و بلوقەکۍ سەریش بە ەلعیل سوور، هەم  چەانکەش  وېناکەردېنە بە تۊپە ۋیل  کە   

 خوچنێوەش  چەنە بەرش یەبۊ. 

ە مەحوی  پېسە  ئۊسای ش یعر اتیش  بە  سەرجندای چوارینەکۍ و هەم تەصویرەکێش  مەویمنۍ ک 

اڵش.   دیسان  واچۍ  خەریک بیەن، بەاڵم  هەر نەاتوانش  بەرگێ  انسک و اکریگەر کەرۊنە اب

   .)تەعبیە ( کە واچێ  عەرەبیەنە  انمۊنە  بە  گیان و  چوارینەکۍ

شاعېرەاکن دەم فرەو واڵت و یەمەین،  جە ایم ەلعیل یەماین تەوەێن سوورە ایم ئاڵەی بریقەدارەنە ڵ،ال

.  صەیدی شاعېر ماچۊ و ەلب و ایرەکېشان وېناکەردېنە پەنەش  

 ئەر فام پېش بیا دڵەی مەجنوون خۊ

 بڕایش تەمای الڵ شریین ڕازت تۊ

 بەاڵم بیۍ سوودەن پەی دڵ یئ هەوەس

 مەحاڵەن جە قەند دوور گنۊ مەگەس

 

 ٭٭٭٭
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کەرۊن کە  شان و شکۊش نەمەنەن و  مەحوی  جە چوارینە ش ېعرێنە مۊچیاری  ڕەئیس و جایف 

هەقەن  سەوای کە  مانگۆ   ڕەمەزاین ئاما وەرۆ  بلۊنە )ئیعتیکف ( و خەریک و اتعەت و خۊڎا  

بۊنە، بەاڵم  متەرەکەو مەحوی فرەتەر  بەرۋس ێت ابزارین و  دوورەن  جە  دمیەین ش یعری   ایپەرس  

 حەقق   بە دەس تە  گەر ڕیق هەس ێت  ڕەئییس جاف 

 شەئن و شکۆه  بوو  بە کەوایێک   ێب س یجاف 

 من مب  ەل ابیت ئەو  ەل ڕقاان  س بەی کەوا 

 ماه  س یامە )صیام ( تۆبە دەکەم  دەمچە ئیعتیکف 

دەسەواچێ ئەدەیب نیەن. )من مب ەل ابیت ئەو ەل ڕقاان  (   

                               ۰٥  

چېوێ  ئەدەبینە  بەاکرمارۊن  مەحوی  دیسان  دەسەواچێ  گردین کە نیەن چوار    

 پەروازی جانە، ڕۆیین جااننە، وەرنە  بۆچ 

 تۆ  گۆرەوی ەل پیێ دەکەی و من ەل دەست  ئەمچ 

 هەس تانت  ئەر قیام   قیامەت نیە،  چیە

 ێب  دەخیل  چەنگ و نەی و مەی ەل مەست  ئەمچ 

دەکەی و من ەل دەست  ئەمچ (   بەیتەی دووەمە تەمامەنە، بەاڵم بەیتەی یەکەمە )تۆ گۆرەوی ەل پیێ 

 چ  مانێوە مەایونۊ؟ 

 ٭٭٭٭٭

 

 بە جارێ ماڵ  دڵم و خۆم و هەردوو چاومە  وێران 
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 دما بەیتەو چوار خش تەکێی کە بەرگێ ئەدەبیش نەپۊشان، بەڵمک  دەسەواچێ  ئاساینی و گۊ کراین 

 بریناین دەروومن،  چاوەکەم،  وەک چاومە  وێران  

روو هەم انومە  وێران ەل وێراین  مەپرسە، هەم دە  

 بە دڵ  ڕازی نەبوو  ڕۆیی،  ەل حوجرە  هەم  ەلبەر  چاوم 

 بە  جارێ  ماڵ   دڵم و خۆم و  هەردوو چاومە  وێران 

 ٭٭٭٭٭

واچۍ )حزی ( ی دلۍ ئەدەبیاتینە  بە دایریکراییی دلۍ ش ېعرېنە  جوان نیەن، گەر پەی شاعېرێ  پېسە  

فاین و ئاییین.   مەحوی کە ئەش ناس کراین بە شاعریی عری   

مەحوی چوار خش تەکیێنە ابس و مەردەی دەسەاڵتدارێ  مەکەرۊن کە دمای  وېش اکربەدەسێش   

وین و هاماین وەزیریش کە دمای مەردەی   ەوېناشکەردېنۍ  بە  فریع  هەردوېش جیائاس تەن و 

 فریعەوین  دەسەاڵتش نەمەنەن  

مان چوو ئەو فریعەونە حزیە  بۆ جەهەننەم، قوڕ بەسەر ها  

 دەێب ئەس بایب  زووتر چوونە خزمەت  ئەو بدا سامان 

 ەلوانەو هەم  ەل ئەمسایل ئەوانە،  ایڕەیب هەر ئان 

 جەهەننەم  پڕ بکەن،  جەننەت تەه  ێب بۆ موسڵامانن 

            

                                

هەن و  نکە سەروەت و سامانشاهەمەحوی جە چوارخش تەکیێنە اتلېقۍ مەڎۊ  دۊڵەمەڼڎەاک، ئانۍ 

 شوکرانەچی  منەکەران 
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بە )هەر و  تووتە (  انمۍ بەرۊن ، کە  اتریفداێی  جوان نیەن و  ئەش ێی  بە    نمەحوی  ئاڎییشا 

مەش کەردێنۍ  ۊ شکڵێ  ئەدەیب و سەرجنکېش ل  

 ئەرابیب غینا  ئەوەندە غەڕڕە  بە زەڕن

 ێب  بۆین بەهار و  دیتین جۆ  دەزەڕن

 ئەمیانە  مەقام و،  بەس تەاین انشوکرییە

نایعین دەوەڕن ئەگەر دەمێ ێب  نەزەڕ   

 ٭٭٭٭٭

گەلیی کەردەی  شاعېرەاکن جە قارەماانن و داس تانە  دڵداریەاکن  بەشێ بیەن  جە  نیشاندای گەرم    

 کوورۍ  دەروونیشان و پاکیشان  پەی دنیاو عەشق . 

مەوەلوی گەلییۍ  جە فەرهادی  مەکەرۊن کە چەین  اتوانش بە  قوڵنگە  ڕۊخساروو شریېنۍ جە  

ەواچۊن ۊن! ئەپېسە ماتقەوسانەنە  ئەڵامس اکری کەر   

 هیچ کەس  نەواچۊ  وە فەرهاد  ڕەندەن

 نەقش  شریینش  نە ڕووی سەنگ کەندەن 

 دەک  ڕېزان دەسش  وەر جە گیان سەندەن

ەندەن؟شوېش    کۍ ئەڵامس نە ڕووی  دیدەی  

بېسارانیچ  گەلییۍ جە مەجنوین و فەرهادی  مەکەرۊن کە زەڕڕێ  جە عەشق و  وېش  وەراوەر   

تەمامو عەشقیشان   چەین ۊ مەوین  

 دەردەدار  مش یۊ دەردش  بۊنە سەر 

 دوودش  کۊی  بېس تون  بگېرۊنە  وەر 
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 من  زەڕڕێ  دەردم  هانە  دەرووندا 

 وەختەن نەجد بدەو  وە بېس تووندا 

 مەحوچی  گەرەکشەن  الساییۍ  کەرۊوە،  بەاڵم  دەرەقەت  منێ 

 ئەگەر ەلیال،  ئەگەر  فەرهادە،  ات حەرش هەر بنب مەمنوون 

 ەل یومین  عیشقە،  فەیزی حوس نە ، وا  بەم  ڕوتبە  انئیل بوون 

 دەکەن  ڕەش تاڵەیەیک  دەش تەیک  ابیس  ەلگەڵ  شریین

ڵ  مەجنوون دەبەن  بەرد هەڵکەنێک   کێزری انوی ەلگە  

 ماچۊ  

هەقەن  ەلیال و فەرهاد  هەات قیامەت  مەمنوونۍ ابن،  جە بەرەکەت و عەشقیەن  کە ایوێنۍ پا   

مەرتەبەیە.  اکم مەرتەبە؟  کناچێ  ڕەش تاڵۍ  دەش تەکیە  پېسە  ەلیلێ  انمېش  کووەلکۍ تەڕەنە نەبیۍ،  

ەشەی  پېسە  فەرهادی  انمېش  چەین  شریینە و  ئەرمەین ابسش مەکەران  و تەوەن کەڼڎێوە  هەڵ

ەاتوانش  تەصویرێ جوان  کەرۊن،  چەین   مەبەران چەین مەجنوین عامریی!  مەحوی هەرچن  ن

ئانەچیە  کۆتەن  سواکیەیت کەردەی  بە ەلیالی )ڕەش تاڵەی  دەش تەیک ( و بە فەرهادی )تەوەن  

   .نکەڼڎێوە  هەڵەشە  (.  هیالیک مەحوی  دایرەن و  بەرهەمش  اکڵ و کرچە

           ***    ***     ***  

مەحوی  بە  وەشکەردەی سیناریۆی گەرەکشەن  سەرزەنشت و کەسێ خراپی  و  ڕوو س یاوی 

بەاڵم  سیناریۆکە  انمۊن و  دوورەن جە کەتواری،  ایین دوورەن جە هونەرێ  شاعریانەی  کەرۊن،   

 ڕەشێ، بۆ کوشتین،  یەک  ڕوو ڕەشێ  بە دەس تەوە بوو

دزیەوە ویت:  فتوا دە، ڕوخسەمت  فەرموو بە   
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 ومت: کە دەردەکەوێ زوو کە ئەم غەزاکەرە  تۆی 

س پی  بوونەوەی جەمال و  ڕوو  و بە  دەس یت سەوزو   

اکبرێوە  ڕوو س یاوی    واکبرێوە  س یاو پۊس  داواو فتوێ  مەکەرۊن جە مەحوی  پەی  کوش تە 

کە  خەڵک بە  هە ۊ هاگاڎارش کەر  هام وەخت   ، بەاڵمپەی مەدۊنە)خراپ ( ی، ئاڎییچ  فتواش 

کە   شسۆزۍ مەابن و  ڕوخسار  شمەزاانن، چونمک  بە کوش تەو اکبرای ڕووس یاوی  دەسې  شاکرەکێ

رینە  وېش س یاوەن چەرمە مەبۊن!  بە ئاشکرا  دایرەن  مەحوی  اکرش  جە  وەشکەردەی  چوا

   یۍ.ش یعرێنە  کەردەن کە  دوورەن جە بەهرەی ش یعری 

                                ***   ***   ***  

دایری  کەردەی  ڕووەاکن و حەفتەی  جە  )شەممە  ات  مجعە  (  پەی  اکروو ابرو  ڕووانەی و بە  

ئااکم  ایوای اکرەاک  وەڵیناوە  پەمیان  مەنەنۆ، پەی  منوونەی  ڕۊ  شەممەینە  ڕاوەشکر  خاسەن ،  ڕۊ  

ی، ڕۊ  دووە شەممەی  پەی سەفەری و  ڕۊ یەرە شەممەی پەی  یەک شەممەی  پەی بنیاڎ نیاو اینە

   و ژەن ئاردەی.  کەڵەشاخ گېرتەی  مۊابرەکەن و مجعە پەی شووکەردەی

پریەمێردی شاعېر وەش اتوانش پەڼڎە  کوردیەاک  جە  قاڵب و  ش ېعرانە  جمۊرە،  بەاڵم  ویمنۍ   

 مەحوی  فرە سەرکۆتە نەبیەن 

شەمبە  بینا  داێن، بە دوو شەمبە  بۆ ڕاو و، بە یەک   

 شەمبە  ڕحیەلت کە، حەجامەت بگرە گەر سێ شەمبە بوو

 چوار شەمبە بۆ دەوا  نۆشنی و،  شەمبەی  پێنجەمنی   

 بۆ موانجات و دوعایە، جومعە بۆ تەزوجی و شوو 

 ٭٭٭٭

 مەحوی  ماچۊ 
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 ەل  دەوری دڵم  کە دی ئەم  هەموو غەم و تەعبە 

ات بە ەلبە   ردودەو دەرووین کەیەل  ەل زووخاو   

 ویت:  بێب دڵە! وەک تۆ خراپ و ش یفتە حاڵ؟ 

 بەڵێ هەیە ەل من ئاشوفتەتر:  واڵیت بەبە 

 غەم و هیالکیشان  چوار دۆرو دڵ و مەحوینە دیەن! چەین دیەنشان؟ 

هەن؟  ر دمایی ماچۊ:  پەرساش دڵ  ئەرێ جە تۊ خرابتەر و سەروەنەش ېوایتە   

ۊ: بەڵۍ هەن، جە من وېرانتەر، واڵت و بەبەی)ابابن (ی. .  دڵیچ ماچکۍ  پەرسانش؟ دایر  نیەن  

 ٭٭٭٭٭

مەحوی  پەی عوزرخواین جە دۊسێش کە دایرەن کۊسش کۆتەن و نەالن  پەی  تەعزیەکېش، چوار  

 خش تەکیێش پەی کیانۊ 

 مەحوی کە  غەیری  دەس یت دوعا  هیچ  کەی نیە 

 مەعزوورە،  پیێ شکس تە  نەهاتۆتە  تەعزیە  

ەت کە ەلبەر چاوی ئەو هەیە ئەو ئەجرە گەورەی  

 مەجبووری کردووە  کە بە سەر بێتە تەهنیە 

مەحوی  نەالن پەی سەروەیش کەردەی، چونمک  قاچش مەڕاین و  عوزرش هەن،  بەاڵم  پەی  

 موابرەک ابیی )تەهنیە (  وەنەشان بە سەرە ملۊن؟   

خۊڎایۆ.  اکرێ  سەرجن کېش  نیەن و   وموابرەک ابیی  جە چېش ؟ چا ئەجرەیە کە دەسش کۆتەن ال 

   .انواقیعیەن 

                             ***   ***   ***  
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ەین  پېسە  ئینساین جاو ماواش جە  دین و  ئیسالمینە  دایرەن و  سەنگینەنە،  بەاڵم  دلۍ  ژ

گۍ  موتعەو  پیای   کەلتورو  میلەلیت  دماکۆتەی و  پیاساالرینە  ژەین تەنیا  پېسە  پېویس ێی  ژیوای و ای

   ،تەماشە  مەکریۊن، مەحوچی   هەرچن پېسە  مەڵڵێوە  ئایین و حسابکرای سەروو ماڵ و عریفانیۆ

بەاڵم  گریۊدەو کۊت و بەڼڎە  کومەاڵیەتیە دماکۆتەاک بیەن و نەاتوانش  وېش بڕنۊرە چەنەشان،   

ەکەرۊن  پەوکەی بە خاترەو وشە ئارایی پەی چوارینێوە  سواکیەیت بە ژەنۍ م  

ژن کەمرت!  موعەتتەل  بۆچی؟ نەی ژەن، لێدە نەی  هەی ەل  

 ساقیا، ساقت  شکێ،  بەس  ڕابووەس تە  بێنە مەی 

 ئەو قوڕومساغە دەڵێن  پریی موغانە، پێۍی  بڵێن 

ئاخر شەڕ،  دەری مەخیانە  اتکەی دادەخەی!؟  یپری  

ارۊشەنە  ڕیزو  ئینساین  دیسان جە بەیتە ش ېعرێ تەرەنە هەم بەکەم تەماشۆ ژەنۍ مەکەرۊن و  م

 سوویک 

 عەزیل  نیە  پەایمبەر و قەد نەبووەتە  نەیب

 عەبد و  ژن  و پیاوی دەین خەسڵەت و  مهینی 

خۊڎایشا  پەی  انمان و نەکرێنۍ بە پېخامئاوەر  وپەایم (کویەلو ژەین و  پیای سووک )ایین:  هەرگزی   

قەصیدە ش ېعرێ درېژېنە کە  مەحوی ابس جە ویرو ابوەڕو    جە وەختێنە  یئ بەیتە ش ېعرۍ  ئینا دلۍ  

ئیسالمی و پېخامئاوەرەاک و  ژیوایشان کەرۊن و  هیچ  پېویس نیەن کە  ابس  جە ژەنۍ و بە کەم   

. تەماشا  کەردەیشان کەرۊن  

 ٭٭٭٭٭
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ین   مەحوی  بەردەوامەن  جە وەشکەردەی  )وشە ئارایی  ( میانو  واچەاکنە،  واچۍ  )براڕۆ (  چە

وەشکەردەی  چوارینەکۍ  و     واچۍ  )برا ڕۆیی (  جە چوار خش تەکیێنە  بەاکرمارۊن تەنیا  بە مەرام و 

 وشە ئاراییەکۍ

 بە ێب  بەزمی حوزووری  تۆ  حەرامم  کردووە  ابدە

 نەوەک  بشکێ  بە نەش ئەی مەی  خوماری دەردی  ێب  تۆیی 

(  ،  بە ێب تۆ هەر )براڕۆیەاەل میحنەت خانەکەی مند   

 کە جارێ  ئێوە  انپرسن  ەل من بۆچی )برا  ڕۆیی  ( 

مەردەی و جە وەخت و ش یوەنینە  بەاکرمێ، بەاڵم  واچۍ  )برا    پەیکە دایرەن واچۍ )براڕۆیە ( 

   .منەبەخشۊ کە هیچ مانێوە مەعقوەل  ،ڕۆیی (  بە ماانو  لوای برای مێ

                        ***   ***   ***  

ماچۊ مەحوی    

ەل انو ابغ  بەهەش تا بێتە نێو   انوی زەنەخدانت   

جێ بە جێ بۆ تف ەل س ێو رسەروەردەگێڕێ ابغەوان هە  

زەنەخدان  ایین )چەانکە (، ایین گەر دلۍ بەهەش تینە ابس و خواس و چەانکەو تۊ  بێنە  وەرابس،  

ساوی      ەرە  هۊرچەخنۊ و تف  مەکەرۊن ئەو ساوۍ، چونمکابخەوان و بەهەش یت  یەکسەر س

هیچە  نیەنە!  چن  بەیتە  ش یعرێ  بیۍ ماانو  گۊەلنە!  ایین مەحوی     چەمو  چەانکەو  تۊنە

ایرەکېش کەرۊن کە جە )ساوۍ (  جوانتەرەن،  بەاڵم هیچ     ەو گەرەکشەن  ابس و جواین چەانک 

   .بەهرێ  شاعریانەش نیەن  پەی  تەصویر کېش تەکەی 

 ٭٭٭٭٭
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اتکە  بەیتێنە  یەرۍ جار  بەاکرمارۊن  بە  نیازو  واچەاکری و  مەحوی  واچۍ  )کەرەم ( ی جە   

 ماانبەخش ،  بەاڵم  هیچکمشانش  پەی  درووس نەبیەن 

 تۆ بە کەرەم  تریەکەی گرتتە  )مەحوی (، شوکور 

 ئەو  ئە کەرەم  کەوتووە،  ئەم  ەل  کەرەم  کەوتووە 

تۊ  بە کەرەم و  وېت  تریێت  گېرتە  مەحوی،  شوکور تریەکېت  کەوتە کەرەم  پەمی و  منش جە   

 کەرەم   ۋس تاو کۊش تاش 

 هیچ  مانیوە  قووڵەش  نیەنە  بېجگە  بە اکرئاردەی  واچەکۍ  چن ابرە 

 ٭٭٭٭٭

 مەحوی  ماچۊ  

 من  ڕۆژ ڕەمش و  فەریق نیە  ڕۆژی من ەل  شەو 

ەل سەرم،  ڕۆژم هەر شەوە  سەد ڕۆژ  ئەگەر هەڵێ  

من  هەر   ،نماچۊ:  من  بەختەم س یاوەنەو ڕۊم  س یاوەن، گەر سەڎ  وەرەاتوۍ سەرمۆ  هۊربەای 

   .دنیام  اتریکەن و شەوەنە. هیچ  قوواڵێی  مااندارش نیەن چەنە

       ****   ****    ****  

قووڵ  نیەن، تەواانو وېناکەردەیش جە دنیاو عەشق  و عریفانینە   فرە مەحوی خاوەن و ئەندېشەو ویرێ  

 س نووردارەن.  

 تەصویرەکۍ و  چوون یەکەکۍ  مەحوی زادەو خەایڵێ  قووڵ  و  دنیاوینییێ  جوان و انسک   نیەن  

 چن  پارچە  ش ېعرێنە  سەەلمنای  پەیلوأاکمان  وەرجەسە  مەکەرمۍ 

ماچۊ   مەحوی  
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 چەمەن هەر سەروو نەرسینە  ەل تەرزی خوابگەی  شریین

 سەری کێوانە  یەکسەر  وەک کەانری کۆهکەن هەر گوڵ 

مەحوی  چ  بەیتە ش ېعرېنە دارو )سەرووی ( کە دارێ  اباڵ بەرزەن  وەخێت  گوڵە نەرسین   

دیسان  پۊپەو  شریین (ی کە قەبرەکېشەنە بە گوڵ دۆرە دریێبۊ، پېچیۊش پۊرە  وېنا کەردەن بە )

کەردەن  بە  دامنەو )فەرهاد (ی  وەخێت  بە  قوڵنگە   شکە پەڕەن ۋیل  سوورۍ وېنا  شکەشەاک

 وېش کۊش تەن 

 سەیرەن! شریینە  دلۍ  قەبرەکېشەنە  کېش یێنەرەو بە گوڵ  دۆرە دریێنە!  چ وېناکەردەیێن؟   

ە چکۊو  دامان  چکۊ؟ پۊپەو کەیش  پەڕەن  سوورە  ۋیل  چ یۊشییەێش هەن چەین داماین،  پۊپ  

                                      

 مەحوی جە  وەسفۍ  ایرەکېش نە  ماچۊ 

 ەل  ش ێوەت  پەش ێواین  فورس و عەرەب

 ەل ەلهجەت  خرۆشاین  ڕۆم و  عەجەم

ایین  بە مەاڵمەت و  دمیەین جوانیت  فارس و عەرەب  سەرشان وەنە ش ېواین و جە  وەیش  

م  خرۊش یێنۍ.  گوفتیتەنە  ڕۆم و عەجە  

زایڎە  ڕەوێی  وەش نیەن، عادەتەن شاعریە الکس یکیەکۍ  پەی اتریفدای  ایرەکېشا  چوون یەکشان  

کەردېنۍ  چەین کناچە تورک و فارس و کناچە عەرەبە  چەم س یاوا،  کەچ  مەحوی  گەرەکشەن   

.م  وەش نیەنپېچەوانەش کەرۊوە، بەاڵ  
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مەحوی ماچۊ      

ئەو دوو برۆیە  ەل قەتڵامبۆ  شوکری جەوری    

 هەر بن  مووێکە  میسیل  گوڵ  شەست  پەڕ زوابن 

پەی شوکرانەو شری )کەمان ( و بروات کە هۊاکرېنۍ  پەی کوش تەمی، هەر بن مووێ  ەلش می  پېسەنە  

 گوڵێ شەس پەڕۍ  و  بە زوان  سوپاس و  شوکرانەت  مەکەران  

کەرۊن؟   نش  بۊن و  شوکرانە زوا بنە موو  چەین  وېناکریۊن  بە گوڵ؟  ئینجا   

   :مەحوی ماچۊ      

 هەموو عاەلمتە  پابەندو  ەل دامان 

 کەچ   دەس یت  کەست  انگاتە  دامان 

! گردو عاەلم  ئینا دامانو تۊنە، کەچ  کەس یچ دەسش منەایوو دامانت   

 دماتەر ماچۊ 

 دوهایت  ئەوروپا  وەک  ئەهیل  دێهات

جومەل دامان ەل چارەی  دەردی  عیشقا    

   ندوهایت بە ماانو  ئاقڵ و زیرەکەاکن،  ئاقڵەکۍ  ئەوروپاچی  هەر  پېسە  دېهاتیە  ساویلکەاکو الو وېام

پەیشان  چارە منەکریۊن    ودەردەو عەشقینۍ  واردەو)کوردەواری (  گری   

ریف  جوان دەردەو  عیشق   تەع و سەرەڕاو  گوجننای  قافیەو  ش یعرەکۍ  مەحوی  نەاتوانش  ورد 

  .کەرۊن 

 هۆرام   ماچۊ  

جە بېروونەوە   ۊحەکمی  چووزان  
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 من  چېشم  مېشۊ جە دەروونەوە 

 ***   ***   *** 

 مەحوی جە  اتریفۍ دنیێنە ماچۊ 

 دنیا  تیاترۆیە، مەوەس تە تیا، بڕۆ  

کە نەبووێب تیا، تڕۆ    کێ مایەوە تیا  

ایگۍ ژیوای  بەین ئاڎەم  و  زەمنی و  حەیفەن  مەحوی  ئەپا  تەرزە  دنێی  مەش ناسۊن،  دنیا کە  

ەشەرین،  هەم  دیسان  ایگ   اتقیکەردەیۆ  اتکەاکن  جە الو خالق  اباڵدەس یۆ.   پرۆڤەو ئەقڵ و  ب

بەاڵم  ویمنۍ  مەحوی  دنێی بە  )تیاترۆ (  مەش ناسۊن و  هیچ  جواین و بەهێوە بەرزە  پەی دنێی  

ی پەی واچە ئارایی بەاکرمارۊن، بەاڵم وەش نیەن. دیسان واچۍ )تیاترۆ ( و)تیا تڕۆ ( .منازۊوە  

: تەرەنە ماچۊ جە ش ېعرێ  

 چییە دنیا؟  ژنێکە  هەر شەوێ  سک پڕ بە سەد  فیتنە

 س بەیێن  زوو بە خوێین  جەرگ  ئەهیل دڵ دەاک  بێزوو 

.دیسان  مەحوی وېناکەردەی  دنێی بە  ژەنۍ  سوواکیەتنی بە دنێی هەم  ژەنۍ  

                                

 مەحوی  جە  وەسفۍ  دەم و  ایرەکېشەنە  ماچۊ 

 دڵ  هامیە دائمی  کە  ئەمە  قەترەیە  داخۆ 

 ای  جوزئێکی ێب  جوزئە   موسەمما  بە  دەهانە

دڵ  سەرگەردانەن،  منەزانۊ ئینە قەترە ئاوێن؟ ایم جوزێئ ئڼڎە گۊالنەن کە  بەش منەکریۊن و  پەنەش  

ن )دەم ( !؟  ماچا   
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دڵ و   مەحوی  حاڵی  نیەن  کە  دەم و  ایرەکېش  قەترە  ئاوینە ایم  گەردێ  گۊالنەن؟  ئەپا  

ژەنۍ  زایڎە  ڕەوێی  گۊەلن، چونمک  دەم و  ایرۍ  بە )خوچنە (  وېنامەکریۊن     وجۊرە  اتریفدای دەم

. کە  هەم  سوورەن هەم  گۊالنەو نەتنگیا  

 ٭٭٭٭ 

: اتریفدای  ایرەکېشەنە  ئەپېسە  ماچۊ  مەحوی  دیسان  جە   

 دەڵێ هەرکەس  ببیێن  ایرو ئەغیاری  بە ئەترافا 

 خودا  چنی  ئەم هەموو دێوە ەل  دەوری  ئەم  پەری  ش ێوە 

یئ گرد  دېوو  ،،  یەکسەر ماچۊن:  خوداایایرو ئەغیار وینۊن چواردۆرو ایرەکېمەنەماچۊ:  هەرکەس 

ایرەکېش بە پەریە و     ە؟ ایین هەرکەس تەماشەش کەرۊن درجنە چېشەن دۆرو ئا پەری ڕەنگېن

. خەڵکەکەی  تەر بە دېوو درجن  مەوینۊن.  هیچ جوانێی جە اتریفدایشەنە  نیەن  

                       ***   ***   ***  

مەحوی  خاک و ئاسانە )وەربەرە (و  ایرەکېش بە )ئاوەو حەاییت ( مەوینۊن،  هیچ اکتێنە  خۊڵە   

ریێنە بە ئاوی، چونمک  جیاوازېنۍ وېنانەک  

 کە  خزر ئەو خاک و خۆڵی  بەردەرەی دی  

؟ ویت:  تۆ خایک  ای ئاوی حەاییت  

 ئاوەو  دەمو  ایرۍ  وېناکراین  بە ئاوەو حەاییت،  بەاڵم  خوڵە  نەگوجنیان 

                         ***   ***   ***  

کەردەن بە ) قااڵو (  کە ڕەنگەش  س یاوەنە!.  کە  پەی  زوڵفاین   وېنا  مەحوی زوڵفان و ایرەکېش 

جوان نیەن ، زوڵفان  وېناکراین بە )شەوە زەنگ،  س یامار،  داوەو دامەی،  حەڵقەو گەردەین ..  ( 

   .بەاڵم  وېناکەردەیش بە )قااڵو( جوان نیەن
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غریەێت حەیفە  ئەسریی  زوڵفە دڵ، ئەی  ابزی  غەمزە   

 زەلیل ئەم  عەندەلیبە  کەوتووە  بەر دەس یت قەل، چارێ

 عەندەلیب  =  بولبول 

ابزو غەمزەیش کە دڵیش جە دەس و قااڵوی  ڕزگار     دڵش  ئەسریوو زوڵفانشا، ئیرت داوامەکەرۊن

 کەرۊن!. 

                              ***   ***   ***  

دەی ماانی  جیاوازە  چەنەشان  دیسان اکرو مەحویەن گەمەکەردەی  بە واچەاکن و درووسکە  

 سەروی  ڕەوانە  قامەیت الوی  ڕەواندزی 

 ئافایت  جانە  غەمزەیی  چاوی  ڕەوان دزی 

انوچێوە جە کوردس تانینە،  ئیرت مەحوی جە واچەکۍ  مانێوە تەرە   شارودایرەن )ڕەواندز (  انمۍ 

اتشۊ )ڕەوان دز (،  ایین گیان دز، کەماچان )ڕویح ڕەوان (.  ماچۊ:  قامەت و الوی ڕەواندزی   

دزان. مەڕەوان  گیاین  نی،  غەمزەو چەماچشا وبەرزەن  پېسە دارو سەر   

                                ***   ***   ***  

مەحوی  جە ابسو  زەمانەی  انچزیینە  تەعریفێ  گول  پەی  زەمانەی کەرۊن،  بەکەم  تەماشا   

کەردەی  هۊزێ  ایم  عەرشەێت و  منونەو  بیۍ قمیەیت دنێی  پاڎیشا مارۊوە  بە سووک تەماشەشان   

عەرشەێت  کوردینۍ و خەریک و ژیوای  وېشانۍ زو  ەلیک (، دایرەن  ەلک  مەکەرۊن )هو   

 ەل  سایەی  دەوری چەریخ سوفەل پەروەر  ەلک بە ەلک  دەدوێ 

 سەگ   ئاواتەخوازی  ئێسک  حوشرت  ەل  شەک  دەدوێ
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دایرەن )ەلک (ی  دووەم بە ماانو )هەزار (ی مێ، کە جە سایەو  زەماین  بیۍ ئەمهیەتینە  عەرشەێت  

زار زەڕ مژمارا و، تووتەی  ئاواتەوازو  پېشەو حوشرتی  ابسو گوشت و  الیت پېسە )ەلیک ( بە هە

   .کەرۊنمەشەکۍ 

دیسان جە چوارخش تەکیێنە  ابسو عەرشەێت  تەرو کوردی  مەکەرۊن  )هەمەوەند (  کە بە جەردەو   

 ڕاگری  انمېشان  بەرۊن 

 ش ێخێ  هەمەوەندێک  دەدا پەندو نەس یحەت

فەحش و فەزحیەتئەو قوڕبەسەرەی  دابووە  بەر    

 خۆش  هاتە  جواب و  ویت:  تۆ حەقتە، فەقەت من

    تەریقەت عقوتتاع   تەریقم،  نەکوو قوتتا 

: من ڕاگریەان ایین جەردەیی کەروون! اکبرای هەمەوەند ماچۊ      

              ***   ***   ***  

دڵ  وەشەن، بەاڵم  مەحوی  اینەو دڵیش  ئاوەڎانەن، ایگەجاو ئازیزیەن، هەرچن  ساحیب  اینە  

 مېامن  انڕازیەن، ئیرت مەحوی  مۊچیاریش کەرۊن کە پېسە )ماهو کەنعان(ی ساکیۊرە و جیاش انزۊ  

دڵ     اینەوئا  تەصویرە  مەحوی کەردەن پەی )دڵ ... عاشق .. مەعشوق (ی جوان نیەن، چونمک 

ماواو     ،دیوەخانو دڵ   ،دڵچاڵ(ی، بەڵمک  وېناکراین بە )موبەت سەرای اهەرگزی وېنانەکراین بە )س ی 

(،انڕەحەیت  ،خەم،(  ایم وېناکراین بە  ماواو )تۊزی مەینەت،...ئازیزی  

 پېسە  مەوەلوی ماچۊ  

 یەند  توزی مەینەت جە دڵ جا کەردەن

اباڵش گوم کەردەن    بینایی خەایڵ  
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 بەاڵم  مەحوی  ئەپېسە  ماچۊ  

 ەل  داڵ بوومنت  ئەر عارە  ەلال، وا بکە  فەرز  

 ماه   کەنعاین و ئەم موددە موقمی  چاه  

، پاسە بنیەرە  یئ ماوە  پېسە حەزرەت و یوسف   ئینای دلۍ   نە یبمەگەر  پەنەت عەیب و عارەن دڵ

   .چاڵەو  بریېنە و سەبرگېرە

قەت  ش یفاش پەی منێ بە هیچ  مەحوی  جە  دما بەیتەو ش ېعرێنە ابس و نەوەشیش مەکەرۊن کە  

نوعێ، بەاڵم دېڕەی دووەمەنە  ش یفاو وېش دایری مەکەرۊن کە بووەو زوڵفان و ئەگرجیەو   

 ایرەکېشەن!  ئەپی  جۊرە 

 مەحوی ئەمڕۆ  زۆر نەخۆشە  قەت  ش یفای انێب  بە هیچ 

 گەر  ش یفای بێنت،  بە بۆیی  زوڵف و  ئەو  ئەگرجیە  دێ 

                             ****    ****    ****  

 مەحوی  دمایینە 

پەمیان  بەرکۆت کە  وېناکەردەیەکۍ مەحوی جە  چوارچېوێ  تەسکەنە  وېشا بەرۋزان،  زایتەر   

 هەاتو، سێبەر، شەومن  وېشا منایېش کەران 

 بە  پری  ئەو   ڕۆژەوە )مەحوی(  ئەوەندە  

 بە سەر  چوو بوو،  وەکوو  شەومن  ەلسەر کەوت

دایرەن) ڕۆژ(  ڕوومەت و ایرەکېشەن و مەحوی جیای ئانەی  بە پیێ بلۊ  پېوایشۆ بە سەرە لوان،  

کۆت و ڕۊجیاری مەحف مەبۊوە،  سەرەو مەحوچی   بەر ئیرت سەرەش هەر پېسە شەومن  کە بە 

وەرەاتو،    ویمنۍمەحف  بیەنۆو جە سەرەی کۆتەن!  هەرچن  وېناکەردەێی  زاییف و جوان  نیەن، 

. شەومن  وېناکریێنۍ  
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 مەحوی چا سەردەمەنە ابزارو  ش ېعراش گەرم نەبیەن

 کێ قەدری ش یعری ئێمە دەزاێن،  بەری دەاک 

 هەر ساحێبە  ەلبەرکەری اکاڵیی  ێب  ڕەواج  

کە   هەکەسا مەگېرۊن   ااککەی فەالح  جە  چن سەرجنێنە سەرو دیوانە ش ېعرەو  مەحوی  ڕەخنە چ

ێ  ش ېعر اتش  مش ناسان  )مەحوی بە شاعریێک   کەس یب و  ش یعرەاکین  بە  مەحوی بە شاعېر

 ڕەق و تەق و  چەند  پارچە مس ێک  ژێر  زەبری  چەکوشکری  دراونەتە  قەڵەم ( 

 کە دایرەن  پاسەنەو  چەکۊشکریشان  فرە  پۆوە  دایرەن .

ش بەردېنۍ! بەاڵم  هیچ   مەحوی  چن  ش ېعرێ  درېژۍ و  توالنیېش  واتېنۍ و کە بە  قەس یدە  انم

ڕەنگ و  بنەماو  اببەت و  قەس یدەیشان نیەن،  چونمک  ش ېعرەکۍ  اببەتشان نیەن و هەر پارچە  

ش ېعرێش  چەین ئەویشان جیاوازەن.  جە ش ېعرەی  قەس یدەنە  سەرو بن و  ش ېعرەکۍ  مەشووم  

. ەحوینە ئانە دایر نیەنپېسە  زجنریی ئەڵقەکېش  پېوەسېبان یۊترینیۆ، بەاڵم جە قەس یدەاکن و  م  

                                      

 

 

 


