
              ساڵ له گه ڵ شیعر دا30نه جیبه  ئه حمه د    ژووان

  

من بۆ خۆم باوه ڕم به  ئه ده بی ...نه جیبه  یا جوانتره  بم ژووان ناوکی دیاره  له  شیعری کوردی دا
رد دا  ، به م ئه گه ر لک جیا بکرته وه  ئه وا نه جیبه  له  ناو قه ه می ژنانی کوئافره ت و پیاو نیه

ئه وکاته ی ژووان ...بۆمن یه ککه  له  باشترین شاعیری ژن ...ئه ستره یه کی گه ش  و ناسراوه
قه ده ر ...ده رده شیعری تووش هات، شاعیرانی وه کو ئه و له    په نجه کانی یه ک ده ست تنه ده په ڕین

یعر ده درا له  به رۆکی ئه و عیشقه ش به  ش...بۆ کورد باشی هنا و ژووان که وته  داوی عیشق
وه لی دوانه  چۆن یاران ...ئه و شه مه  ک ده یناسی ئه گه ر یاری وه لی دوانه  نه بوایه...دداره که ی

ئا نه جیبه  ...ده ب هه ردوکیان ته واو که ری یه کتر بن ...وه سیه تم ده نووسی ئه گه ر شه م نه بوایه
 و کۆمه گایه  دواکه وتووه  پ به  ده م هاواری ده کرد خۆشتم  ساڵ له مه وبه ر له و وته  و له30

ده ک پیرۆزبت ئه و عیشقه  ئیالهیه  که  ...ده وێ و به دوای خۆشه ویسته که ی و و سه رگه ردان بوو
و ابن العربی و الحالج پاک و بگه رد بوو ، به م } رابعه العدویه {وه کو عیشقی رابیعه  عه ده ویه

له  به ختی نه جیبه  ئه و کارتۆنه م دۆزیه وه  که  ... من ئه وانه ی له  نھنی دوو ددا ده گه نزۆر که
هه ندک له و نامانه ی تدا حه شاردرابوون که  کاتی خۆی بۆی ره وانه  کردبووم ، له ناویاندا ئه و 

گه نجینه م شیعرانه  خۆیان گه رم گه رم داپۆشیبوو ، ئای دم چه ند خۆش بوو که  ئه و 
له گه ڵ نامه کانی ژووان و کاکه  محه مه د حه مه  باقی نامه ی مامۆستایانی هه رده م زیندوو  ...دۆزیه وه

و مامۆستا محه مه دی مه الکه ریم } مه سعود محه مه د و شوکور مسته فا و رزگار محه مه د خه لیل { 
کات ئه و نامانه  ...  کی تردا سه ر ده ربھنن هتد، دۆزیمه وه  به  هیوای ئه وانه ی تریش له الیه...و

 ، هه نده ک ساکه20هه ریه که یان ته مه نیان ...له دایک بوون ، ئه و ساتانه  چه ند به نرخ بوون  
 ئه و کارتۆنه  خۆی خستبووه  1991 ، سای له کاتی ماڵ گواستنه وه ...بگره  ته مه نیان پیرتره
که  گه یشتمه  سه ریان گووتیان ئه وانه ی تۆ ...ۆ ژرخانه که م کۆچی پکرابووناو ئه و که لوپه النه ی ب

پاش چه ند مانگک که  کارتۆنی کتابانم ...له  ژوره که تدایه  و ئه وانه ی ژر خانیش زیاده کانن
بۆخۆم هه رده گه ڕام ئه و نامانه  خۆیان نیشان نه ده دام ، ...کرده وه  و به دوای نامه کان و بووم 

له  ژیانمدا سوکایه تیم به  مرۆڤ نه کردووه  و هه رده م مرۆڤ په رست ...نه مده زانی بۆ لم زیزن
بۆ خۆشم ئه وه نده  له  ژیاندا بباکوبسه روبه ر نه بووم پارچه کاغه زی ره شنووسی کۆبونه وه  و ..بووم

ووم خۆم دابووه  به ره ی ئه وه ی له  کۆڕ و دانیشته کانیش هه ده گرم و ده یانپارزم، بۆیه  ناچارب
ئه وا ئه مرۆ وا دیسان به  هیوایه کی تر پاش ...ماه کۆنه که م فدراوه  له گه ڵ که لوپه لی فردراو 

سان ژرخانه که م پاک ده که مه وه  و تیشکی هیوام زیاد ده کات و کارتۆنی جوان دته وه  14



ه زه کان ، شیعرومیعره کانم که  هه ندکیان ده گه ڕته وه  بۆ کاتی نامه کان ، پارچه کاغ... به رده ستم
الویم و له  هه ولری خۆشه ویستدا له دایک ببوون به م هه ر به  مه لۆتکه یی هه گیرابوون که وته وه  
 به رده ستم ، یه که  یه که  بۆنیان ده که م ، ئه وا به  سینگمه وه  ده یان نووسنم پیان ده م

باوکی الوژه کاکه  محه مه دحه مه باقی ئه وه  ... به خربنه وه  ، ئستاکه ش هه ر دره نگ نیه  
تۆ بی نه مرین و ، مه رگی ئه م درنده  ..........{{صه دامیش نه ما له  نامه یه کتدا بۆت نووسیبووم 

 هه تا له  ژیاندام مه رگی صه دام ــ  ،من ئاواتم له  ژیانما هه ر ئه وه یه..؟!و ده عبایه  به چاو ببینین 
به  هه ردووکمان له گه ڵ نه جیبه ش وا له ژیانیین و چاک ده بینین صه دام و }}  ..م بدیبایه

به م ....  داروده سته که ی چیان به سه ر هاتووه  ، ئاواتی تۆ و ئاواتی هه موومان هاته  دی
نه  به  یادگار و نووسه ره کانیان وا له  به هه شت له گه ڵ ئاخ و سه د ئاخ هه ندکیان بوو...نامه کان 

خه وتان ...خه وتان خۆش مامۆستایانم...فریشته کان گۆرانی بۆ به  خته وه ری مرۆڤایه تی ده چن 
  ....                                                          هه تا پتان ده گه مه وه...خۆش

و کورته  چیرۆک   }مژووی دار سو { دا له   هه ولره وه  دیوانی شیعر 12/8/1999  له  
 ی نه جیبه  ئه حمه دم بۆ هات له  هه ردوو به رهه مه که ی ئه و چه ند }په پووله کانی مه رگ{ 

دره  ده رباره ی ژیانی نووسراوه  والره دا منیش به ب ده سکاری بۆ ئه وانه ی هشتا ژووان ناناسن 
.                    داوای لبووردنیش له  کاکم حه مه وخوشکم نه جیبه  ...ه که مه وه  بود  

                                                                                      
 نه جیبه  ئه حمه د

  ... له  شاری که رکووک هاتۆته  دنیاوه1954 سای 

  ...و ناوه ندی و ئاماده یی هه ر له  که رکووک ته واو کردووهخوندنی سه ره تایی 

  ... له  زانکۆی سلمانی به شی زمان و ئه ده بی کوردی ته واو کردووه1976سای 

 ، به رهه می شیعر و کورته  چیرۆکی له  رۆژنامه  و گۆڤاره کاندا بو  به دواوه1976له  سای 
  ...کردۆته وه

  ... له  شاره کانی ده ربه ندیخان و چه مچه ماڵ مامۆستا بووه1981 تا 1976له  سای 

 ، له   ساڵ وه ک نووسه رکی پشمه رگه10 به دواوه  بۆته  پشمه رگه  و ماوه ی 1981له  سای 
  ...یه کتی نووسه رانی کوردستان دا چاالکی ئه ده بی نواندووه



:وه  تا ئستا ئه م به رهه مانه ی چاپ و بو کردۆته   

 1986چاپی یه که م  :خاکی دایک ــ رۆمان ــ جه نگیز ئه تماتۆف ــ وه رگان له  عه ره بییه وه/ 1 
. ته ورز ــ ئران 1992یاخ سه مه ر چاپی دووه م   

. ته ورز ــ ئران 1994به هاره  گریان ــ شیعر ــ چاپی یه که م / 2   

. ته ورز ــ ئران 1994 راسان ــ کورته  چیرۆک ــ چاپی یه که م/ 3   

.1998په پووله کانی مه رگ ــ کورته  چیرۆک ــ چاپی یه که م هه ولر / 4   

  .1998مژووی دار سو ــ شیعر ــ چاپی یه که م هه ولر / 5 

: به رهه می ئاماده ی بۆ چاپ   

  .      چه ک و چیا ــ رۆمان ــ جمس ئۆدریج ــ وه رگان له  عه ره بییه وه

                                                                                          
                                                                                          

  ستۆکھۆم24/10/2005فــه هـــد گـــــرده وانـــی  :    نووسینی                              

                                                                                          
                                                   

 پارچه  شیعره کانی ژووان نه جیبه  ئه حمه د

  خه رمانه  ووشه

1 

 جار جاره  به  سه ر شانی شیعرک دا،

  ...م الر ئه بته وهمل

..وه نه وز ئه ده م  

 ووشه کان له  نوانی پوه کانما،



 ئه بنه  کۆمه  قوتابی کۆتر ره نگ،

 په نجه ی باریک و ب نازیان،

 له  رووما به رز ئه که نه وه  و،

:هه ر یه که یان هاوار ئه کات  

  ..سروودکی تازه م پ یه

2 

  .....له..له  ئه فریقیا و

..کوردستانا..ه له ستینله  ف  

 خه م وه ک گزنگی به یانیان ،

..ئاسۆی گشت ماک ته ی ئه کات  

 وه کو له ته  کولره یه ک ،

ئه گاته  گشت سفره  و خوان..  

 وه کو دۆپه  ئاوی روون ،

..ئه رژته  گه رووی هه موومان  

 خه م وه کو بریسکه ی خه نجه رێ ،

، شتبه کیالنه که ی ج 

ژ و ده م و چاو و به رگی ،ره نگی ق  

نهه ژاران ئه نو..  

 خه م وه کو داسولکه یه کی تیژ ،

 سه وزه  هیوای الوه کانمان سه ر ئه بێ



3 

 ئه ن هه موو شیعره کانم ،

 کۆرپه ی یه ک بیرن و ،

 هه ر جاره ی به  ره نگک ،

 له  منادانی هه سته وه  ئه که ونه  ،

  ..ئاسۆی خه ونه کانه وه

..ت ئه که ن راس  

..کۆن ناب .. چونکه  عه شقی تۆ ناگۆڕێ   

  ..گزنگه ..به هاره ..شه وه..عه شقت رۆژه

  ..له گه ڵ گشت کۆنک دا تازه یه

  1980پاییزی                                                  

 

 

           


