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   ی ېعرەی بېئاوەڕووە ... ش ېعرەی ڕووهۊرماڵێی مەاڵمەتێن پەی جە ئەڎابیەی کەلتوور و دژمانداش  

 

بەشێ جە ئەدەبیایت کوردینە ش ېعرەی دژمانئامېزە بیەیش هەن کە بە منوێن جە مەدرەسەی ئەدەیب ئەش ناس یێنە و بەشێ جە 

ش ېعریەنە هیچ کەس و هیچ   مەش ناساش. وەڵۍ ش ېخ ڕەزای اتڵەابین ئەچا مەدرەسەڕاڤەاکر و نویسەرەاک بە زەم کەردەی 

مەگېڵناوە پەی   ڕووهۊرماڵێی   جە نویسەرەاک سەرەاتو ش ېعرۍ  شاعېرێ پەانش پەی ئا تەرزە جە ش ېعرۍ نەبەردەن. بەشێ 

جە    ەی ش ېعری بېئاووڕوویەن،سەرەاتو بەرکۆت انیل پەی مەس توورەی ئەردەاڵنیۍۍ  انیل. ماچان قەصیدە بە انمبانگەکۍ  

پېوەنڎێی ش ېعری و   پېسە مەزامنۍ هیچ   م وەختێنە ش ېعرەی هەجووە بەرهەموو شەڕەش ېعرێن میانوو دوۍ شاعېرانە، بەاڵ 

ش ېعرەکۍ انیل پەی مەس توورەی بەرهەموو ئەقڵێ بەخېڵ و وۍ    ئەدەیب میانوو انیل و مەس تورەی ئەردەاڵنینە نەبیەن،

پېسە ماە شەرەف خامنۍ)مەس توورە(ی بیەن.   راوەروو خامنێ جوان و خامەڕەنگنی و خاوەن کەسایەتێی بەکەمزان و انلیەن وە

ایین ش ېخ ڕەزا بنیاڎنەروو ئا جۊرە بەانم   ڕووهۊرماڵێی)هەجو( جە ش ېخ ڕەزای اتڵەابنیۆ دەس پەنەکەرۊن،  سەردەمو ش ېعرۍ  

هەرچن بڕێ جە ش ېعرە مەدح ئامېزاج جە     ش ېعرۍ، ئەدەبێن جە ش ېعرەنە. دیوان و ش ېخ ڕەزای پەڕەن ئەچا نۊعە جە

 دیوانەکەو ش ېخ ڕەزاینە مەپېواین، بەاڵم جە فرەیی ش ېعرە هەجوو ئامېزەاکشەنە گمۍ و اندایرېنۍ. 

ش ېخ ڕەزا کوڕو ش ېخ عەبدولڕەحامین کوڕو ش ېخ ئەمحەدی  (زایین انمۍ تەمامەش:  ١٩١٠  -- ١٨٣٧ش ېخ ڕەزای اتڵەابین) 

   ڕابەرو تەریقەت و قادری بیەن،   بنەماڵەشان زەنگەنەن. مەڵاڵ مەمحودی ابابش ، کوڕو یوسف ئاغاین کوڕو مەڵاڵ مەمحودی 

مەڵاڵ مەمحود سەروو دەسوو ش ېخێ بەانمبانگی کە جە هیندس تانۆ ئامان پەی انوچۆ زەنگەنەی بە انمۍ )ش ېخ ئەمحەدی  

 س و دەوری ئاینیش واانن و پەی واانی دەرسە دینیەاک هیندی ( تەریقەتش وەرگېرتەن. ش ېخ ڕەزای اتڵەابین الو اتتەیشۆ دەر 

دماتەر سەفەرش کەردەن پەی پایتەخت و عوسامنیەاک)ئەس تەنبوڵ ( و    کۆیەو کەرکوک گېاڵن و چەنەشان نیش تەجا بیەن، 

و   چاکەچیۆ پەی حەەلیب جە سورایو دماجارچی سەفەروو وەاڵتو میرسی و چا گەچیۆ پەی زایرەت و حەیج لوان پەی وەاڵت

فرە بە جواین ابسو  سعودی. ش ېخ ڕەزا شارەزاییش جە زواین فاریس و عەرەیب و توریک بیەن. ش ېخ ڕەزا جە ش ېعرێنە 

   :نەسەبو ابابایش کەرۊن 

 

وا بێێن   فرزەندی    دەێب  بەڵێ ابیب وەها ئەڵبەت   

 ئیالهی سەد هەزار ڕەمحەت ەل قەبری والید و مەولوود  

 بە ڕەمحەت چوون ئەوان اب بێینەوە سەر ابیس ئەوڕەحامن  

 فیدات مب ئەی نەتیجەی دوو دەماین ئەمحەد و مەمحوود  

 ڕەزاش ەلو نەسەلیە بیبەخشە ایڕەیب کە قەد انێب  

 گوڵی ێب خار و بەحری ێب بوخار و ئاگری ێب دوود 
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ېرێ بە تەواانن، خاوەنو چڼنی غەزەەل ش ېعران کە سەنگو قورساێی فرەشان هەن، بەاڵم ش ېعرە بۍ   ش ېخ ڕەزا شاع 

                      ئاوەڕووەکېش تەمامو تەواانیی ش ېخ ڕەزایشان گومکەردەن  

        : ماچۊ ش ېخ ڕەزا

 نمیە بۆ تەسویری ئەبرۆت پەیڕەوی ماین دەاک  

 شانە بۆ زجنریی زوڵفت عەنبەر ئەفشاین دەاک  

لێوەکەت ایقووت وەها ئاودار نیە   قوویت ڕۆحە  

ەلعیل ڕومماین دەاک     ابزاری عەقیق و مەنعی    

* 

* 

* 

یی ات دما  

 

 

 

                                                                                                                

 دیسان ماچو:                                 

دەمکوژێ حومکە دەزامن بە خودا دەردی حەبیب    

 وەرە سا بەشقی خودا دەس ەل یەخەم بەردە تەبیب  

بلوورینت      ەردینخبەمە گ   دەستێک  وەرە    

بدڕێ ورگی ڕەقیب      ات وەکو سفرە ەل داخا   

فریاق     نەحسە ئەترمس کە بە ئازاری  اتلعم  

 مبرم و ڕۆژێ نەێب دەوڵەیت وەسڵم بە نەسیب  

٭     

* 
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*  

اتق بووە بێچارە ەل ژێر ابری فریاق اتقەیت   

 بکە ڕەمحێ بە ڕەزا، چاکە تەڕەحوم بە غەریب 

                                                     ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

   ش ېخ ڕەزا جەاتریف  اکک ئەمحەدی ش ېخینە   

                                                           :ماچۊ

                                               

 مەربووتە حەایمت بە سوەلمیاین و خایک  

 خۆزگەم بە سەگی قاپیەکەی ئەمحەدی اکیک  

 ئەو قودوەیت ساداتە کە سوکاکین سەماوات

شەڕاینە ەل سەر سەجدە ەل بەر مەرقەدی پایک    

ێب   ژێرو زەبەر  دونیا ەل دوای حەزرەیت ش ێخ    

 وەک اتیج کەی و جامی جەم و تەخیت زوحایک  

ابز ئەشهەدو بیلل   پەرێشانەوە  حاڵە   بەم  

شاعریی چایک   ڕەزا     ش یعرت تەرەب ئەنگێزە    

                                                        ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

     جە ابسوو عەشقیشەنە ماچۊ   

                                                     :

                                     

الم وابوو پری بووم عەشق دەس مت لێ هەڵئەگرێ    

     ئاگر ئەگرێ  ابشت   داری وشک    نەمزاین

 

کەردەمیان   ڕووهۊرماڵێی)هەجو( ایم )ش یعری داشۆرین( بەشێن جە مەدرەسەی ئەدەیب ایم نەخێر، ئانە بە گۊزەر   ش ېعرەی

دیوانەکەو ش ېخ ڕەزای اتڵەابنریە پەمیان ڕۊشن مەبۊوەو ایوگاگریی کەرمۍ.    دلۍ   

                                                                    جە هەر پارچە ش ېعرێ منوێن وەرگېرمۍ:  
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                                                                              :ش ېعرەو ش ېخ ڕەزای پەی مودیرو قزڵجەی

کێرەوە بەریدی سەاب  ەل تەرەف     

 بۆ مودیری قزڵجە انمە دەاب  

 سەد تڕت دا بە کودەیک)مناڵی( ەل گومن  

 ئەی تڕت ڕەعد و وەی تست ڕەشەاب  

 گەر بە کێری قزڵجە تێر انخۆی  

اب   ڕەش تا  بە    ش ێخ ڕەزا وەرە    

                                                              ٭ ٭ ٭ ٭  

: ریبا )ڕوم و عەجەم ( دەس تېکەڵیش هەن و بەڎڕەفتیۍۍ کەرۊنغە ش ېخ ڕەزا ابس جە کەسێ کەرۊن کە ژەنەکېش چەین   

ئەحلەق ژنەکەی موشفیقە دەرهەق بە غەریبان    

 سەد گاین بە ڕۆم داوە، هەزاری بە عەجەم دا  

 هێند کێری هەتیوان بە کوزای چووە دایکی  

 دەستێکی شاکبوو بە منداڵی ەل شەکەمدا 

 بە زەربەیی اکم کێری قەوی کەوتووە ئاخۆ

بەو دەردە چووە ساعیدی ڕەش یدی ەل ڕەمحدا     

 ئەو کێرە زەلی کێبوو ەل کێالین فەاتح بەگ 

ی، مشتێکی ەل دەم دا  مشتێکی کوات بە کوز   

                                                ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

                                                                    :ش ېخ ڕەزا هەجو مەڵاڵ)قازی ( کۆیەی کەرۊن 

                                                                  

 ش ێخ ڕەزا بێت و ەلسەر تۆ هەجووی قازی کۆی باک  

 سەیری کە چی باک، دۆم ێب و کاڵش بۆ خۆی باک 

چونکە غەدری کرد ەل المیع شەرت بێت قازی وا بگێم     
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باک     ڕۆی    بە جارێ ەل زکیایە  هەر گەن و گووێی    

                                         ٭  ٭ ٭ ٭ ٭

: حوس ین پاشا اکبرێوەن کە ش ېخ ڕەزا قینیش چەنەشەنەو جە تووتەی کەمتەر تەماشەش کەرۊن   

 ەل سەگم پریس عەجەاب قەومتە حوس ین پاشا 

 تووڕە بوو لککی ەلقان و ویت: حاشا حاشا  

             ڕاس یت گەرچی سەگیشم بە خودا خۆم دەکوژم

               انوی من بێین ەلگەڵ ئیسمی خەبییس پاشا 

                                                                   ٭ ٭٭  

       : ش ېخ ڕەزا هەرچن وېش خەڵکوو انوچەو کەرکووکیەن، بەاڵم فرە بە گۊیل تەفسریوو انمۍ کەرکوویک کەرۊن 

ەڵ کرا  اکیف لکک و اکیف کوون و اکیف کەر تێک  

 ئیسم و انوو شۆرەیت کەرکوویک لێ تەشکیل کرا  

                                                                    جە دمابەیتەو ش ېعرێ تەرېنە ئەپېسە ماچۊ 

    کەابیب گۆش یت بزن فاکهیەی بەری خڕنووک  

 ەل من بپرسە سەفای شارە حزیەکەی کەرکووک 

                                                                                          : دیسان ایگێ تەرەنە ماچۊ 

ەوە گاندانە پیشەی ئەهیل کەرکووک   -خبت النرص - ەل    

      کە )الناس عیل دین مملوک لیس مرتوک(  

                                                                                               :ایگێ تەرەنە ماچۊ   

 مەکەن ابوەڕ بە قەویل دایک خۆ گێاکین کەرکوویک

ئەگەر خەڵەیت بکەن وا بزانە گا قۆڕاین، کەر کۆیک    

• ****                                                 

                                         : بیەی ژەن و پیای نیشانە مڎۊجە اتکە بەیتێنە ش ېخ ڕەزا بۍۍ ەلزەاتنە دمیەن و جۊت 

   ەلسەر قنگ کێر بە گون دەعوا ئەاک  داخیل فەرجە  

       دەاک   پایس جڕاتوا  کونەمایس دەخوات و   انین 
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                                                         ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

                                                      پېسە مس تەفا بەگ انمێ  ش ېخ ڕەزا پەش امینەن کە بە گەجنی ) (یش نەڎێنۍ  

      بدەم   نەمکرد هەات ڕیشم نەبوو گاێن   ئەمحەمق 

هات هەر گاین دامس تەفا بەگ چایک کرد ات ڕیشی   

                                                                         :ش ېخ ڕەزای   مس تەفا بەگ و ابوەجاین پەی 

 اکتێک وەک پاس ناو بیکومتە ژێرت 

ت وەک چەقچەقەی ئاش هەڵپەڕێ کێر    

                                              ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

                                                :حەمەی حایج مەال اکبرێوە ئەش ناس و ش ېخ ڕەزایەن و ئەپېسەش پەنەماچۊناککە 

ەل گێژاوی خەالدا ماری ڕەشە خناکوە   

کێرمە ەل قنگی اککە حەمەی حایج مەالدا     

                                                                      ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

ش ېخ ڕەزا مەیلو قساش هەن و ماچۊ: تېغو زوانمی ئڼڎە تژیەن موو کەرۊن، خوڵە سەرۆ ئا کەس یە گنۊ وەروو دژماانم و ئینجا  

                                                                                                                    : خرابتەر ماچۊ

هەیە، تیغی زوابمن موو دەاک  مەییل ئەشعارم  

هەرکەسێ جارێک بگێم پڕ بە شارێ گوو دەاک    

                                                             ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

                                  :              بەچکە جوەلکێ)یەهودی ( مڎۊو پېسەش پەنە ماچۊ    پەالماروو  ش ېخ ڕەزا   

بەچەیەمک گرت و لێم بردو تیا خووسا   یەهوودی     

 کە تێم ان چاوی نووسا ابنگی کرد: ای حەزرەیت مووسا  

                                                              ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

                                                                           :اکبرێوە بە انمۍ حەمادی هەجوو ش ېخ ڕەزای کەرۊن  

 دانەی دەمت نەماوەو ەل گەف انکەوی هێش تا  

بە ەلش تا    ئەڵێم بکەم  چەنەابز   پریەکەری   
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                                                                                          : ش ېخ ڕەزاچی ئەپېسە پەیتواچش مڎۊوە 

            هێش تا ە هەش تا کێرم بە اکرە   عەمرم گەیی ب

          تەصدیقی گەر نەفەمووی هەس مت بەرم بە ڕەش تا   

                                                                  ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

                           :                 ش ېخ ڕەزا دمیەن و پیای پریی وەخێت جەماع کەرۊن چەین ژەنېش ئەپېسە مەوینۊ

 هەر ەل دەنگی کەڕەانو شەیپووری جەنگزیخان دەاک  

گان ئەاک  خێت  کە وە پیاوی پری     ئاهەنگی  وردە    

                                                                   ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

هەریۊشا ش ېعرەو   حوجرەکەیشەنە  جەمعێ جە شاعېرە اتزە الوەکۍ کەرکوویک مالنە پەی الو ش ېخ ڕەزای، دلۍ  

پەی ئانەی ش ېخ ڕەزا هۊرسەنگنای پەی ش ېعرەاکشان کەرۊن بە خاس ایم   وېش مەوانۊوە، گرد چەمەڕێنۍ 

                                                                : خراب، بەاڵم ش ېخ ڕەزا ئە پېسە پەیتواچشا مڎۊوە 

 چوونکە شاعېر زۆر بووە ەلم عەرسەدا 

بۆتە حەرشی نێرەکەر ەلم حوجرەدا     

 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

  خواجە حافزیی شریازی شاعریێ انمدارەن و ئینا پلێوە بەرزی ئەدەبینە، ،  ەتو زەڕی)تەاڵ ( ئینا الو زەڕنگەریۆماچان قمی 

                                                                                 ش ېعرەکېش مانێوە عریفانیەی قووڵەشان هەنە 

 زان ایر دلنوازم شکریست اب شاکیت  

 گرنگتەدان عشقی خوش بش نو این حاکیت 

یب مزد بودر منت هر خدمیت کە کردم     

 ای رب مباریک رسا خمدومی یب عنایت 

فرەو گوراین واچە فارسە انمدارو وەش سەدااک یئ ش ېعرېشا وس تېنە دلۍ ئاوازو گۊرانیەاکشا، بەاڵم ش ېخ ڕەزای   

ۍ )مەعرووف ئەفەندی ابشاکتییب بیدایەیت هەولێر (ی ئەپۍی  انم تەمخیسەکەردېنە و پېسە دژماان ماڵێنەش اکبرێوەرە بە

                                                                                                                      : تەرزە

 مەعروویف ێب دیرایەت گووت کردە انو بیدایەت 

 چیت پۍێ بڵێم قوڕمساخ هەردوو گومن بە دایەت  

   ڕیعایەت  ئەاک  کێرم   گومنی بە تڕ شەهید کرد  
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شکریست اب شاکیت   ایر دلنوازم    زان   

گرنگتەدان عشقی خوش بش نو این حاکیت     

 مەعرووف کە حزیی وەک ئەو نەبوو ەل نەسیل ئادەم  

 ئازاری مەقعەدی بوو بۆم ڕاکێشا ەلسەر دەم  

 مردم ئەوەندە سواربووم خۆم کوشت ئەوەندە پیادەم 

یب مزد بودر منت هر خدمیت کە کردم     

یب عنایت    رسا خمدومی ای رب مباریک   

           بەاڵم وەخێت مەعرویف دیرایەت اکرەکەی پەی ش ېخ ڕەزای مەیسەر کەرۊ، ئەپۍی بەیتە ش ېعرۍ گنۊ  

                                                                                                        اتریفدایش

مەعرویف پڕ درایەت گوڵی ابیخ هیدایەت    

دایەت   و چیت پۍێ بڵێم چاوەکەم ڕەمحەت ەل ابب    

                                                                              ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

  میرساعی یەکەمش البەردېنەو   بەیتە ش ېعرێ فارس یە کە ش ېخ ڕەزا ،  چ مزگی و چ کەنیشت گرد خانەو عەشقینۍ

:                                                                               انشرییناکریش چەنەکەردېنە ئەپۍی جۊرە   

          کێر ئەگەر مەییل کوین کرد سەرەکەی بگرە ەل مشت  

            چ مسجد چ کنشت  خانەیی عشق است   هەمەجا

                                                                 ٭ ٭ ٭ ٭٭  

 

بەاڵم دېڕەی دووەمەش ویر مەشۊوە و داوامەکەرۊن ئەو  ، جە گردۆ بیەیێنە، اکبرێوە ش ېعرێ انیل مەوانۊوە پەی ش ېخ ڕەزای

 ش ېخ ڕەزای پەیش تەمامنۊ، ئاڎییچ ئەپېسە تەمامنۊش  

 ئەی سەروی بڵند و قەدو برۆ اتق و مەمک جووت  

 فەریق نەبوو ئەم ش ېعرە ەلگەڵ مزیوو ەلگەڵ گووت  

                                                                 ٭ ٭ ٭ ٭  
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                 ی: ش ېخ ڕەزا و سوواکیەیت بە خەڵکو شاروو س نە

ش ېخ ڕەزا کوڕەکەش دیەن  ێ س نەیی ئامان ملشەرە،  ش ېخ ڕەزا سەرئامێوە وېش مەگېڵنۊوە پەمیان کە جە حەمامەنە چەین کوڕ

 بە ڕوویت و پەردەو حیجابیش دڕاین و پەالمارەش دان  

 دوێێن شەو بۆ دەفعی حاجەت چوومە حەمامی غەفوور  

بلوور   تیا بوو مست و سایق وەک  ڕووێکی    سادە    

هەرکە فەرمووی مەردومی شاری س نەم، ایر اببمل     

 هاتە گەردش ێب تەوەقوف وەک عەموودی ەلندەهوور 

لێک گەیش تنی هەر ەل ئەوەڵ فرسەات چووینە خەال   

     اتکو ژارم کردە ژوور   هێنام و بردم  تێم کوات و  

پەوکەی اکبرێوە س نەیی بە انمۍ )وەس تا شەفێۍی     بریندارکەردەن،  دایرەن )بۆ هەتیوێکیی س نەیی ( شعوروو خەڵکو س نەیش 

 س نەیی ( پەیتواچ و ش ېخ ڕەزای مڎۊوەو بە اکفرو چەنەابز اتریفېش کەرۊن  

تەحقیقە کە زۆر دووری ەل نوور  چەنەابزیتە    بەم  

قەد بە ڕووسووری ەل دیواین خودا انچیتە حوزوور    

پڕ گوانە خەڵقی    خولقی  خۆ دەکەیتە  بەدڕەوش یت    

تەویق ەلعنەت بۆ دەخەیتە گەردین خۆت ئەی کەفوور    

ایگێ تەرەنە ش ېخ ڕەزا فەزڵو شاروو سلېامین و خەڵکەکێش مڎۊ ملوو شاروو س نەی و خەڵکیشەرەو گنۊ سوواکیەیت کەردەی   

 پەنەشان  

 سووپەری ئەهیل س نە بۆ شەڕی بێگانە ژنە 

 خۆ بە خۆ شەڕ دەکەن و ئەصڵەحەاین هەر بە تنە 

ئەدا   دێ ەل سلێامین    هەڵسا س نەیی ڕیق    

ئافەرین ئەهیل س نە ئەم ڕقەاتن هەر ەل کنە    

 ئەهیل ئێمە کە چووە شاری س نە، حومکە ئەگێ 

بە دوو شاهی و قەرەپوولێ ژین اکمیان مەزنە    

ابابنەاکو ئەردەاڵنەاک  دایرەن قینەو ش یخ ڕەزای جە شاروو س نەی و  خەڵکەکەیش وەڵیێن کونش هەن و  کیشمە کیشمو میانوو   

. هواکر بیەن  
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                                                             ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

: اککەیی سوواکیەیت بە عەشریەتو   

 

و  ابوەڕیشا  سوواکیەیت بە وېشاو ویرو ش ېخ ڕەزا جە ش ېعرێنە کۆتەن سوواکیەیت کەردەی بە اککەییەاکو فرە بۍۍ شەرمانە  

ئاینیەاکشان کەرۊن  کەسایەتیە   

 هەاتنە هەر وەکو بیس توومە بەزمێ  

 ەل ساڵێکدا شەوی ایراین دیندار 

عەموودێمک هەیە وەک تووڵی داوود    

کواتمە ژێری کوڕەکەی دایە ڕێزوار    

تس ێکی کەند بە ڕیشی سەیید بڕاکە    

تڕێکی دا بە ایدی ابوە ایدگار    

                                                                      ئینجا ابس جە وەختو مەردەیشان کەرۊن کە چېششا سەرمێ  

کە مردی ڕۆیح انپاکت بە چوس یت     

سەگسار   شکڵی  ەل ئینساین دەچێتە   

                                    ٭ ٭ ٭ ٭ ٭   

ەنسووری کەرۊن بە انمۍ )مام ڕەسوول س یامەنسووری(  ش ېخ ڕەزا اتریفۍ اکبرێوە س یام  

 ئافەرم ڕەسوول نەوەی شالیار 

سەفرای قوزشکێن وەک کێر اکلیار     

 اکروانەی کێرت ەل عام مەشهوورە  

 کێرت بە جێ کێر گشت س یامەنسوورە  

                                                                  ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

 

: فرە بۍۍ ەلزەت هەجووش کەرۊن    ژەنێنە کە ش ېخ ڕەزا  انمۍ     گازێ،  
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 کوزی )گازێ ( ئەگەزێ کێر وەکو گاز  

 بەری عەرسەی پانە وەک دەش یت حیجاز 

قیتکەیەیک هەیە وەک کێوی دەماوەند ئەعال    

قڕە و کۆتر و ابزپڕ ەل هێالنە کەو و قش   

ابز؟؟؟؟  کۆترو   قشقڕەو    هێالنە کەو و   

                                                                    ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

ویرووابوەڕ و ئاین و ئیسالمی کە ش ېخ ڕەزا  وېناکەرۊن بە )س یواک (ی، کە ئانەچی نەگوجنیان چەین    ش ېخ رەزا هینەکێش

 وېش بەرش یەو ئا مەدرەسەیەنە.  

 کێر کە هەس تا نە ەل بێگانە دەپرسێ نە ەل خوێش  

 گورزی خۆی هەر دەوەشێێن چ ەل پاش و چ ەل پێش 

وەکوو س یوایک مەال  ات میل غەرقە ەل چەرما     

 پرچی ئەفشانە ەلسەر پش یت میل وەک دەروێش  

                                                                   ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

:                                              ئەپېسە ماچۊن  ش ېخ ڕەزا جە اتریفۍ چایەکەو مامۊ غەفوریشەنە    

چایەکەی مامە غەفوورم زەردە وەک مزیی نەخۆش    

جۆش   هەر بە دوو تڕ دێتە  بە ئاگر    اناک ئیحتیاج     

 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭  

:                                                                           :ش ېخ ڕەزا هەجو شاروو سلېامین کەرۊ   

هەر مەاتعێ کە طەڵەب کەی ەل سوەلمیانیدا    

 هەیە ئیلال کوزی بیکر و کوین ان موس تەمعەل

                                             لېامین ایگێ تەرەنە داوامەکەرۊن موسوڵامان پەی هەتمیێ خەڵکوو س  

 موسوڵامانن، موسوڵامانن ، موسوڵامین، موسوڵامین 

سوەلمیاین  سوەلمیاین،  ئەوێ خەڵکی  هەتیوێمک   
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                                                          ٭ ٭ ٭ ٭ ٭   

پەی هەجو کەردەی مام صاڵحیش   ش ېخ ڕەزا واچۍ )کەرە (ی بە دوۍ ماێن بەاکرمارۊن   

 گەرچی فەقری و موفلیسە مامە ش ێخ صاڵحم  

ساحییب کەرەم   وەکو ئەو    نەمدی کەسێ  

 میواین بووم انن و کەرەی انیە بەردەمم  

 ئێس تاش بەێب موداهەنە مەمنووین ئەو کەرەم  

                                                          ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

                  : ش ېخ ڕەزا ماچۊ من عەنتەری نېرەان

م ر بەم جووتە گونەی من کە ئەڵێۍی عەنتەری نێ  

کێرم    بتخەمە بەر حەمەلی   لێم الدە نەوەک    

                                                          ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

دەمەیە کەرۊن و ماچۊ هیچ وەفا و خێرەشا پەی ئەڎاو اتتەی نیەنە  ر ش ېخ ڕەزا گەلیۍۍ جە ئەوالدا یئ عەرسو سە  

بە کێرم   ئەم عەرسە  ئەوالدی  تڕی   

کە من مردم مەگەر گوو بکەن بە خێرم    

                                                          ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

   : مەیلش پەی کناچێوە نۆهاڵۍ و پەڕو جوانۍ کەردەن ، ئیرت حەزش جە ماابزیەن ش ېخ ڕەزا دمای تەمەێن جە نېرابزی،  

نێرابزی و ئێس تە مەییل مێ دەکەم   موددەتێکە   

ئارەزووی گاین کچێکی کوز پڕی دەرپۍێ ئەکەم    

                                                             ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

             : هەجوو عەشریەتو ڕەابیت

:        ش ېخ ڕەزا هەجو عەرشەت و ڕەابیت کەرۊن  

ئەگەر بەرزجنەیی غەدریش بکەن هەر نەیسە ساداتن    

       ئێوە بۆ هاتن  دایک خۆگێ    ڕەابیت   خدر ئاغای  

خەزووری ش ێخ حەمید ئاغای ڕەابیت کۆنە قەڵتاخ شڕ    
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    ەل ئەسڵ و مەعدەان ئەجدادی ئێوە دۆم و خەڕاتن  

                                                                ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

 

                                                                              :    ش ېخ ڕەزا هەجو انیج ئەفەندی کەرۊن و ماچۊ  

بە کەمان     پش یت    بووە  پری بووە انیج ئەفەندی    

 چرچ و ژااکو و مەەلووەس وەکوو کێری پاش گان 

                                                                 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

ش ېخ ڕەزا مۊچیاریش مەکەرۊن پەی   وەربیەن،     تلیاک  ەزایەن، دایرەن مەمخوور ئەفەندی ئەش ناسێ ش ېخ ڕ  

   : یەرۍ چېواش کەرۊن ئەپېسە  ئانە تلیاک توشوو   چەنە انرۊ  خۊ گەر وازش    وازچەنەئاردەی،

 گەر نەاک مەمخوور ئەفەندی تەریک تراییک ەلعنی 

تڕین    کۆکنی و   پژمنی و  فێری سێ نەزمی ئەاک    

                                                               ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

                                      :ش ېخ ڕەزا هەجوو مامۊ غەفووریش کەرۊن 

           دەوڵەیت شەددادی هەیە    ژنە مامەکەم قەحبە

             بەخیت خودا دادی هەیە  ڕاهبەر و  اتلیعی 

      تف ەل کوز دایکی ەل کن خۆی کوڕی هێناوەتە دەر 

گوو بە ڕیشی ابویک ەل کن خۆی ئەمیش ئەوالدی هەیە    

 

                                                               : ش ېخ ڕەزا هەجوو اکبرێوە مەکەرۊن بە انمۍ )مەس یت ئەفەندی (

   لێرە گااین ژنەکەی مەس یت ئەفەندی بە سەرە 

 ئێس تە بۆ بەرسە دەچێ بعد خراب البرصة  

 هێندە گەوادە گەر ئەوالدی ەل پێش چاوی بگێۍی

ڕیشی ڕادەگرێ کە ها کێرو و گوین پۍێ بسڕە     

                                                                ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 
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                                                     : ش ېخ ڕەزا ابس جە ئاو و هەواو قەاڵدزۍ کەرۊن و بە بەڎ انمش بەرۊن 

قەلعەدزە    ئاب و هەوای بەدە   

 کە سەگیشی ەل عومری خۆی وەڕزە  

 میل ئەهیل ەلبەر ەلڕی و چڕچی  

 هەر وەکو کێری پریی پشت ەل قوزە  

                                                                          ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

 

 

                                                                                        :ش ېخ ڕەزا هەجوو مەڵاڵ عەزیز انمێ کەرۊن 

مەال ئەزیزە    انوی   هەر کەسێ   

بە گزیە گزیە    دامی    بن گوین  

 بە خۆی گەوواد و ژنەکەی حزیە 

خواردین گووە و شەربەیت مزیە     

                                                                    ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

                                                                                  : ش ېخ ڕەزا هەجوو خەڵک و شارو کۆیەی کەرۊن

 دەوری وەسامن بەگ ەل کۆیە ژن نەما نەیگێن بەبە 

نیس بەیت کۆیە ەلگەڵ من نیس بەیت ئیبنە و ئەبە     

ەل کۆیی چاترن   سۆزاین و زاین ئەلغەرەز    

 موختەسەر چاکە قسە، کووین بە، کۆیی مەبە

                                                                                                :  جە بەیتە ش ېعرێ تەرەنە ماچۊ  

سێ ئەسڵ و مزیایج فیتنەیی و بەدگۆییە هەر کە   

بە تەحقیق کۆییە    ئەجما  دەس یت حزییشی هەێب   

                                                                    ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 
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ش هنی ش ېخ ڕەزا بە واتەو وېش خەڵکی فرەش هنی کەردەن، بەاڵم داخ و حەرسەتش ئانەن کە اکبرێوە بە انمۍ)حەممادی ( 

: نەکەردەن   

هەتیوی لووس و ێب مووم من ەل عەمری خۆم گەلێ گاوە     

ئەم حەرسەتەم ماوە    حەممادمی نەبرد، ەل سەمیت مسیت    

                                                                                                  :    حەممادی پەیتواچش مڎۊوە  

ئەمێس تا کە دەێب تۆ دوودەیک یب الدە لێم ای ش ێخ     

بن گواننت مێخ    بیکوتێتە   بڕۆ شەخسێ پەایکە   

                                                            ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

                                           :لووسکەڵۍ ئیێن دۆرشەنە ئەپېسەېڵی بە ش ېخێ بەرۊن کە چن هەتمیێ  ش ېخ ڕەزا بەخ

 چەن هەتیو خۆی اتس و لووس دا چوون بە پریی ش ێخەوە 

ش ێخەوە   من بە کێری   بوومایە      مووێی اکشکی    

                                                              ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

 

 

                    :ش ېخ ڕەزا هەجوو عەرشەت و داودەی کەرۊن

 عەرشەت ئازاش ێب کە انموویس نەێب ێب فایدەیە  

     عەرشەیت ێب غریەت ئەمڕۆ عەرشەیت داودەیە  

                                                                   ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

ش ېخ   ژەنۍ ش ېخ حەمیدینۍ و    هەردوۍ  ش ېخ حەمید و ش ېخ ەلتیف دوۍ ش ېخۍ عەرشەت و اتڵەابنیەنۍ، ڕەعنا و زەریفێ 

 ڕەزا ئەپېسە ابسشان مەکەرۊن و گنۊ بوختان کەردەی پەیشان  

 کەنییەکەی فەێق قادر چ ڕەعناو زەریفە  

ەلتیفە   ترصیف   بە اتپۆ هی حەمیدە و   

                                                                    ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

:   ش ېخ ڕەزا ماچۊ هەر شار و مەاکێن انمەکېش بە )سنی ( دەس پەنەکەرۊن ئانە حزیەن   
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 حزیە هەر شوێێن ئەووەڵی سینە 

 سلێامین، سەقز، سیتەک و س نە 

                                                                     ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

                                                            :            ش ېخ ڕەزا هەجوو مەال حەمدووین شاعریی کەرۊن 

حەمدوون پیاوێکی کوێرە     

مەقعەدی کێرە   قووین    

پۍێ فێرە  کەرکووکیاین   

         :ش ېخ ڕەزای مەڎۊوە   پەیتواچ و    مەال حەمدوونیچ 

     ش ێخمە مەحبوومبە نووری هەردوو چاومە 

    دەفعە دەفعە بۆ تەبەڕوک لێمی مەگرن گاومە

* * *                                                             

        :ش ېخ ڕەزا هەجو ئاغای جەابری مەکەرۊن 

 ەل سوورەی سەر خڕم ئاگر دەابری  

جەابری   ئاغای   ژێر گوین   کواتمە   

* * *                                                                 

                                                                              ش ېخ ڕەزا گەلیۍۍ جە عومەر انمێ کەرۊن و ماچۊ:

سەڎجار گەردەنەن و ش یعەی ئازاڎ بۊن   گەر عومەری وەڵنی) ئامیمی عومەر ( پېسە یئ عومەرەیە بۊن و خراپبۊن، ئانە دووە  

 کە دژمانیش مڎا پەنە!!! ئەپۍی جۊرە  

 

 عومەرم دی، عومەری پێشووتریش گەر وا ێب  

سەب ئازاێب  دەفعە ەل    دوو سەد گەردین ش یعە    

                                                            ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

                                                      :  ش ېخ ڕەزا هەجوو هەمزە انمێ کەرۊن کە بە هەمزە حامیر انمش بەرۊن  
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حامیری  هەمزە  بۆین تیس،     ئاوازی تڕی،   

ئافایق هەموو گرتووە، وەک هەوری بەهاری     

                                                                ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

 

                                                                                                               شوکری فەزڵی کېن؟ 

نویسەر شوکری فەزڵی بە ڕەچەڵەک خەڵکو شاروو س نەین جە وەرکۆت و کوردس تاین، ئەڎاش عەرەبەنەو جە شاروو  شاعری و 

 بەغڎای جە ئەڎێ بیەن. 

دایکی حزیی خەڵکی بەغداو ابویک گەووادی س نە   

ێب چواوو ێب بنە بەکراوا   وەک بەدیعەی بنت    

و ش ېخ مەمحوودی حەفیدی بیەن. شوکری فەزڵی چەین ش ېخ  دماتەر چەین اللۊیش ئامان پەی شاروو سلېامین و هامپول   

  ڕەزای طاڵەابین شەڕە ش ېعرشان کەردەن. چڼڎ منووێن جە ش ېعرەاکشان نیشانە مڎەمیۍ  

                                                                                         : هەجوو ش ېخ ڕەزای پەی شوکری فەزڵی

ری بەس یە اب نەتگێم و مستت ەلق نەکەم پوورە شوک  

دایکە کێر خۆرت هەواڵەی سووری سەر ئەبڵەق نەکەم    

کۆنە حزیی شاری بەغدا، لێم حەرام ێب شاعریی     

 گەر قوزی خوشکت وەکوو ئەیواین کیرسا شەق نەکەم 

ورچە کوێر  عەهدە کردوومە ەل خزمەت ش ێخ ڕەزادا    

ریەق نەکەم ئ  ەل تۆی     ات نەخیەمە انو لنگی دایکت     

 

:                                                                  شوکری فەزڵی پەیتواچ و ش ېخ ڕەزای مەڎۊوە    

بەرپا نەکەم    ئیرت اب شۆڕشێ  گوو مەخۆ ای ش ێخ    

 خۆت و کەرکووکت بەجارێ سەر بە سەر ئیفنا نەکەم  

ەل چاوم بەس یەیت    بێزراوە   حەرەممت گاوە  هێند   

سەد جۆاڵ نەکەم  پێچاڵی  لنگی ژنت  ەل انو  اب   
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                                                         :                 شوکری فەزڵی هەجوو ش ېخ ڕەزای و ژەنەکېش کەرۊن  

 دوودەگی بووی ات ژنت هێنا و گەووادی هاتە سەر 

قەحبە گوڵچینیش ئەتۆی گەووادی موتڵەق کردووە    

کەس نەما نەیگێ ەل دەروێش و مورید و دۆس تان     

 من بە مەترەق ابرەها قوزمی شەق و پەق کردووە  

کە ێب سوودە عەفە عەفت  کەڵبەت نەماوە حزیە    

     خەفاندووە   شانت  کردووی   دوواتیی   پریی  

      هەجوت کە بەییت کوردییە بۆ کێرمی دەکەی

       تۆم تڕاندووە    ڕەزا   هیچە   قۆڕە قۆڕە    ئەم 

                                                                                                          : ش ېخ ڕەزاچی ماچۊ

 حزیێ کە ئەگەر قسە ببەس ێت بە ڕەزاوە  

 ێب شک بە حەاڵڵی ەل قوزی دایکی نە زاوە  

 شوکری گەن و گوو خۆری سلێامنییە ئێس تە 

   هەرچەند کە ئەمدی وەکوو لۆیت دەگەڕاوە 

 

                                                   : یسان ش ېخ ڕەزا هەجو ئەڎاو شوکری فەزڵی کەرۊن کە انمېش )اییە (ەنەد

 چوومە خزمەت اییە مومتازم ویت الچۆ دزی

پێم نیشاندا ئەصڵی مەقسەد انیە بەردەس مت قوزی     

 چەندە هاوارم ەل کێرم کرد نەکەی فیەل نەکەی 

ەوادایە انو قەعری قوزی  گوێۍی نەدامێ خۆی ه  

 هەر وەکوو ماکەر فشی کرد و ەل ژێرما قەوچە قەوچ  

 ئافەرین بۆ دایکی شوکری و چاوی وەک اکرمامزی

وەراوەرو سواکیەتیەاکن و ش ېخ ڕەزاچی، شوکری فەزڵی پەیتواچش مەڎۊوەو گنۊ سوواکیەیت کەردەی بە ژەنەکۍ   

   :ڕەزای)گوڵچنی (   ش ېخ 
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 خۆت ەل گوڵچنی گێل ئەکەیت و اکیت ئاشاکری و دزی  

قوزی   دۆڵچەی   هاتووە  هەر وەکو دۆلکەی تەکێۍی لێ    

 ئەهیل کەرکووک کەس نەما لێۍی تێر نەێب ئەی کۆنە حزی  

  گزی    ئەشعاری  دایناپۆشێ   عەیب و عارت زۆرە 

 

                                                                                                :     ش ېخ ڕەزا دیسان ماچۊ  

 من کە بە شوکری فێرم، هێندەم گاوە لێۍی تێرم  

 اکێت کە ەلوم الدا عایشەم خس تە بەر کێرم  

 ئەویش ئەوەندە فڵقە، خۆمی لێ هەڵدەبوێرم  

 اییە نەیویست ەل دەست مچ زوو ڕابەی انیە ژێرم 

 

                                                                                              شوکری فەزڵی پەیتواچ مڎۊوە   

 گەلیمی لێ مەکە وەک خۆت کە کوڕیش مت گاوە  

 زیز مەبە هەی قوزی گوڵچیین ژنت بەم کێرە 

                :             ی ش ېخ ڕەزا هەجو کناچۍ حەسەن کەنوویش کەرۊن کە انمېش )پریوزەن (ە بە زواین هۆرام 

حەسەن کەنوشەن، حەسەن کەنوشەن    

حەسەن کەنوشەن   ئینە کناچەی     

 بە لۊکەش لۊ لۊن چوون گەدەی مێشەن 

هەر لۊێی جە وېش چل کێر نە تۊشەن     

ەرۊشەن پ پەی کێری قەوی خەیلێ    

خەڵوەتەش خۆشەن   بوس و کەانرو    

                                      :             پەیتواچ و پریوزە و حەسەن کەنویش پەی ش ېخ ڕەزای بە زواین هۆرامی

وە زەفمت    ڕەزا    وە زەفمت ڕەزا    

 هیچ کەس نەکەردەن تەعەددا زەفمت  
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 دەمت وە مابەین چاڵی ئەشکەفمت  

چەفمت  اتبکویک  وە چاوات    بچێ   

بۍۍ شەرم حوزوور    بۍۍ تەقیەو حەای     

وە ژوور   گانکەری ژنت مەکېشی    

                                                                                                                    :دماتەر ماچۊ  

 حەایت نە هێاڵ پەی طاڵەابین

وە هەر چوار مەزەب الیق نەماین    

ئای بۆ دەالکێ سەرت بتاشێ    

ڕیشت قوت باک چوون لککی جاشێ     

                                                                          ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 

                :     شاعېرێ اککەینی، ش ېخ ڕەزا هەجوش مەکەرۊن و ئاڎییچ پەیتواچش مەڎۊوە   یەسوو ساوک 

یەسوو گاوەکە یەسوو گاوەکە     

 چېش تان کەرد چەین س یاە گاوەکە 

بەرئاما جە زوېاڵوەکە  وەخێت     

شەق و پەقتان کەرد جە کەالوەکە    

                                                                                        :   پەی ش ېخ ڕەزای   و یەسوو ساویک پەیتواچ 

 اکک ش ېخ هەرەکە اکک ش ېخ هەرەکە 

دەم کوڵ و مس خڕ چەم س یاوەکە     

ماڵدار و بۍۍ ماڵ   خڕەوە بیتان   

وەک پریە گەماڵ     چەنە دەوراتن دا    

  * * * * 
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ش ێخ ڕەزا پری بووە ڕووی مەجلییس ایراین نییە     

کێشمەکێش و گەردیش شاراین نییە     اتقەیت  

 دەس بە گۆچان دەگەڕێ ئێس تە ەلبەر زیعفی وجود 

جاراین نییە   سەر زەلکەی قووەیت      مەترەقە   

 

ش ېخ ڕەزا سەرەڕاو ابکگراوندە ئاینیەکێش، گریۊدەو ئەقڵیەێت خېڵگەرایی بیەن، پەوکەی بە ش ېعرەاکش پەالمارەو بەشێ فرەو  

 عەرشەت و خېڵەاکش دان  

ش ېخ ڕەزای اتڵەابین وەختێنە کسمش پەالماردای بیەن پەی کەسایەیت و خېڵ و عەرشەتەاک، بەاڵم وەراوەرو دەسەاڵیت  

ەڕیێنۍ و زواین ئەڵامس ئاساش موو منەکەرۊ انوچەییۆ زەنگۊڵېش م  

هەرچەند بە مەسەل خەجنەری ئەڵامسە زوابمن    

انبڕێ سەری مووێی ەل ئەدای شوکری نیعمەتتان    

                                :شاابش و ابابنەاک کیسەی بەاتڵ و ش ېخ ڕەزایشان ئاوەڎان کەردەنۆو کەردەنشان بە نەختینەخانە

کردووەتە اکین جەواهریگریفاین گەدای   

ئێکسریی نیساری زەڕ و شاابیش درهەمتان     

 ئێوەن بە حەقیقەت مەلیکی میلەلیت کوردان 

خایک قەدەمتان   بکرێ  زایرەت   شااینە   

                                                      ٭ ٭ ٭ ٭ ٭   

بەشێ جە قەڵەم بە دەسەاک گەرەکشان پینەو پەڕۊ کەران پەی ش ېخ ڕەزای و ش ېعرە دژماندارەاکش بە بەشێ جە ئەدەیب  

تەعریف کەران، ئاڎۍ ماچان ئەدەیب کوردی بە بۍۍ ش ېخ ڕەزای و بۍۍ ش ېعرە هەجووەاکش نوقسانەن!!! چانەی زایتەر ش ېخ  

دارەاکو فاریس)حافزی و سەعدی شریازی و خاقاین( دیوانەکەو ش ېخ  محمدی خاڵ پا مەگېرۊرەو ماچۊ مەشۊم پېسە شاعېرە انم

 ڕەزای چاپ کریۊو وەاڵکریۊوە.  

مەاڵمەتو نویس تەی ش ېعرۍ ڕووهۊرماڵێی جە الو ش ېخ ڕەزای اتڵەابنیۆ هەسکەردەی بە کەمی جە ئەدەیب کوردینە)پېسە چن  

ئەدەیب و اببەیت نەبیەن. ش ېخ ڕەزا وەڵۍ   ەرورەێت  ز   ان هۊاکرش بەهرێوە شاعریانەوقەڵەم بە دەسێ ماچان( نەبیەن، دیس

سەفەریش پەی ئەس تەمبووڵی هیچ ش ېعرێ هەجووش نەبیەن، بەاڵم وەخێت جە ئەس تەمبوڵەنە مەژیۊو اتتەش وەفات کەرۊن،  

ئیرت برێکېش سەروەتو سامانو اتتەیشان بەشکەرانو هیچ حیساێب پەی ش ېخ ڕەزای منەکەران. ش ېخ ڕەزا اتکە چەکێ دەسیش 

قاڵبە ش ېعریەاکش.   چوارچېوۆ  دلۍ     ۋزۊنە  وەراوەروو براو کەسواکرەکێش تەنیا دژماین. ئیرت دژمانەاک   

:                     ماچۊ   و  دەس کەرو دژماندای بە مامویشدماتەر وەخێت مەگېڵۊوە پەی کوردس تاین خاوەن و هیچی نیەن،   
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مامەکەم قەحبە ژنە دەوڵەیت شەددادی هەیە    

 اتلعی رەهبەر و بەختێکی خودا دادی هەیە

من ەل کەرکوکەوە دێنێتە کن ئەم قەحبەژنە    

ەلگەڵم خەمسە فەەلک نیەیت بێدادی هەیە    

ۊ پەنە مامۊش گفتش مڎ  ئیرت چا وەختەنە مامۊ غەفورش اینەش جە شاروو کۆیەی مەبۊنەو ش ېخ ڕەزای مەبەرۊنە الو وېش،

هەرمان و    چېروو    مەوزۊنە ش ېخ ڕەزای   کە دمای ماوێ تەری کناچەکېش مارەکەرۊن پەیش. مامۊ غەفورش ئا مۊددە 

پەی توڕەبیەی ش ېخ   تەرەن   رێ اک ئیرت ئانەچی هۊ اکرێ فرە قوریس، بەاڵم دماتەر پەش امین مەبۊوەو کناچەکېش منەڎۊ پەنە،  

   دژماندارە    عرەیڕەزای و پەالماردای مامۊ غەفوریش بە ش ې 

 چایەکەی مامە غەفورم، زەردە وەک مزیی نەخۆش 

جۆش  بە دوو تڕ تێنێتییە    بە ئاگر،    اناکت  ئیحتیاج     

 

ش ېعرەی ڕووهۊرماڵێی گەر بە ایوانەو قەاڵم بە دەسو هەم نویسەرەاک بەشێ بۊن جە ئەدەبو ش ېعرۍ، گەر ئەدەب بە پەیلواو  

م ئەدەبو ش ېعرۍ  ش ېعرا بۊن، الو منۆ و بە ایوانەو من ش ېعرەی بېئاوەڕۊوە هەم ئەدەب نیەن و هە ئاڎییشا پەنەوازش پا جۊرە 

پەنەوازش پا جۊرەی جە ش ېعرۍ نیەن. چونمک هیچ جوانێی، انسکیۍێ، ماریفەتێش نیەن چەنە. ئا جۊرە جە ش ېعرۍ هیچ  

. کەرۊن  بۊشاێی ئەدەیب پەڕمنەکەرۊوە، بەڵمک ڕۊخسارو ئەدەبو ش ېعرۍ انشریین و گول  

قەڵەم بە دەسەکۍ گەرەکشانە وەڵینێوە پەی ئا تەرزە جە شېرۍ بنیارە، ماچان انلۍ یەکەم کەسەن، بەاڵم پېسە ڕۊش امن کەردۆن   

  دەرووین و ئەقڵیەێت   بېئاووڕوەکېش پەی مەس توورەی نەنویس تېنە، بەڵمک قیێن کەیس و   انیل بە مەراموو گاڵتەی ش ېعرە

وەراوەرو ئەردەاڵنیەاکوە هۊاکربیەن پەی     یی و مەزهەیب زاڵەبیەن ملشەرە و قیێن ابابنیەوەرتەسک کە دەمارگریێی انوچە

 نوێس تەی ش ېعرەکېش. 

منونێوەتەر ماراوە جە )حەسەن هەڵەجبەیی( کە اتوانش ئوسااینە ڕاو ئا جۊرە ش ېعرېنە گوزەرکەرۊن و تەوزیفش کەرۊن   

 ئەپیسە:

سەرچاوەن   ەلم سویق دەهرەدا هاوڕێم دەرمان و دەرد یەک   

زوحایک مار بەشان ئێس تا ەلجێگاکەی اکوەن    چونکە  

 گەل هەر سواتوەکەی زووەو هەاتکو مردن دەبرژێت  

 ئیس تاش ئەوەی گەورەی شارە هەمان اتسو هەمان اتوەن 

ویمنۍ ئێنە ش ېعرێ ڕەخنەئامېزەنە کە گەلیۍۍ جە دەسەاڵیت و مەزڵوومی خەڵکی کەرۊن، هیچ سواکیەتێی و دژماێن و هەس   

نی کەردەیێش نیەن چەنە، یئ ش ېعرۍ چەین ش ېعرەاکن و ش ېخ ڕەزای جیاوازەنە.  زەمخ  
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نوعە جە   ەن سەروو کومەڵیۆ. ئا ش ېعرەی ڕووهۊرماڵێی هەرچن ڕوخسارو ئەدەیب انشریین کەرۊن، اکریگەرێی فرە خرابش ه

قینەو دژمەین میانو کەسەاکو هەم عەرشەتەاکنە بنیاڎ منیۊ. سوواکیەیت کەردەی بە هەر خېڵ و دەسەو اتمقێ گەر پەی     ش ېعرۍ

 گاڵتەچی بۊن، زەمخێ قووڵ دلۍ دڵ و دەروون و کەسەاکنە جیامازۊن و ساڕېژش ئاسان نیەن.  

ە، سوواکیەیت کەردەی بە خەڵکو انوچەاک و بە کەم تەماشاکەردەیشان، زادەو بەانم ئەدەبیاێت کەلتوور و دژماندای میانو کەسەاکن

ڕووهورماڵێی هەرچن مەبۊن بە مایەو    چامنەینە کە وەس تەنەرە دلۍ کەلتووریشان و بیەن بە اکرێ ئاسایی! شەڕە ش ېعرەی

ە جیامازۊن. ئارۊ ئەچی زەمەنەنە کە پېوەڼڎیە  خەندەی کەسەاک، بەاڵم اکریگەری دەرووین و کەلتووری سەرو ئینسانەاکو

ئا کەلتوورە انشریینە بە ئاساین وېش مناییش کەرۊن و تەماموو توڕە کومەاڵیەتیەاکنە ڕەنگش دانۆ.  مەجازیەکۍ تەمام وەردەسېنۍ    
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