
  ! وه  دۆزرانه “ر سه نگه  سه” و  “ گوندک ه  کۆمه”                                  
  
لی  عه(ختکردوو مامۆستا ساالر  نگی شاعیری گیانبه ده وارکی به نه) پیران(کی  عید زه ویستم سه  برا و هاوڕی خۆشه  که،م ده  مزگنیتان ده وه ڕی شادمانیه وپه به

  کانی  ناوه  به ی مامۆستا ساالری تدایه  دوو هۆنراوه ،و شریته ئه.  فایل بۆی ناردووم  و به، وه ته سھناوه ده  به وه ره ی پشده ی خزمانی ناوچه  ڕگه له) قوتبی
 ” ر بهو مه ک له یه ماوه.  وه  بو کرده وه کانه ه کوردی ی سایته  ڕگه میانم له قی شیعری دووه پش ده وه مه ک له یه  من ماوه که،   “ر سه نگه  سه” و  “ گوندێ ه  کۆمه” 

  که، له قه نگ و ده راوردکردنی ده ستی به به  مه ، به که شیعره ی شریته وه  بیستنی دۆزرانه  به  کردبوو، که م وه ی بوکردنه  و ئاماده وه  کم نووسیبووه “ گوندێ ه کۆمه
یتیشی  کدوو به یتکی جگۆڕکیان کردبوو و یه ند به  چه، وه  و نووسیبوومه رمه به ی من له وه  ئه  که رنجم دایه گرتنی سهدوای گوێ ل.  ستم ڕاگرت  ی ده وه بوکردنه

یعری مامۆستا ر ش گه  ئه و هیوایه به. ویستی شیعردۆست ی خۆشه ست ئوه ر ده  به مه خه دهک خۆی  وه  “ گوندێ ه  کۆمه”قی  دا ده وا لره. وتبوون م که  ه  قه له
 تیاچوون  وه و له ینه ی دیوانکدا بویان بکه  چوارچوه ، له وه یاننووسمه  ده ی تری که و شیعرانه ڵ ئه گه وێ، بۆمان بنرن، تا له که سده ساالرتان ال ده
  .  بیانپارزین

 ” و  “ر سه نگه  سه”ی  وه سھنانه ده  بۆ به،ریم ویستی پشده نی خۆشهکی و خزما عید زه  سهئازیزمرم بۆ برابچووک و هاوڕی  شی گه جارکی تر سوپاس و باوه
  ! “ گوندێ ه کۆمه

  
کاری   ورده کی ساکارنونی پ له  چاوی منی ناشاعیر ، تابۆیه له  که،  رکشیع ! “ گوندێ ه  کۆمه”شیعردۆستی  ری  خونه ی ئوهشتکی خۆش بۆ   گه ساته
  .    که وت و باری سرووشتی ناوچه که و هه ی شارۆشان کانی ناوچه ره کۆچه دنشینه یوسا ئهی ژیانی  نگ و شوه رهه  فهڕ مه  له، یه ندانه مهر هونه

   
  .یی  ناوچهوی کۆن  ی مانای هنک ناو و وشه وه  ڕوونبوونه تیکردن به  بۆ یارمه، نگۆککی بچووکم نووسیوه رهه دا فه که  کۆتایی شیعره  له
  
  

  کی زه) ن سه هح(سۆران 
   ٢٠٠٥ندانی   ڕبهی ١٨ند،  فینله

soran_zeki05@yahoo.com 

 
 

العوسمانی  وی مه ، عه)لی قوتبی عه(کاک ساالر :  وه ڕاسته  له
  ) ندیل قه ( ناسراو به) کی بدو زه عه(

Omar
kn



  )لی قوتبی عه(ختکردو   ساالر  گیانبهی شاعیر                                گوندێ ه مهۆک          

  ١٩٧٠ی  یه تای ده ره  سهر، ی پشده ناوچه                                                            ********************               
  

  یاڵ  خه  ردی  هه   له ێ گوند ه کۆمه
   ئاڵ  تارای  کو   وه    وه هوشن دره ئه
  

   و کۆشی  ز ئام   ونیه گرتو ندیل قه
   شارۆشی خه  ن   ده   و هۆزه به

  
  ))نی رگه سه(( گوندی  و یه )) مۆکه سینه((
  چۆی خ ج هاتو))اراواب(( ))درشت((
  

  بۆرانو با رما و  سه  زستان  ترسی له
  ))ماقۆران((  گوندی    دیوێ  نه     چۆته

  
  ))ساون((  ڕووی خۆی کردۆته  ))ئاشقوکه((

  م تاون ی خه یر سروه  سه  له ڕاماوه
  

   نه رته  فه  نوو و هڕ  ت  سه    نابزوێ به
   ه ))ن به جۆی ڕه((   ر  ی میراوی سه ده

  
  ستاو ر چۆما ڕاوه  سه  له ))دێ سووره((

   ئاو  به رێپس  ده  ڕازی کوستانان
  

  ن ))ل تهب ی بنکه((    ک وه کانی  ئاشه
  لن ندی گه وه و پ  ی پویستی جگه

  
   کی دڵ پاکی خهیش خۆی و)) شارۆش((

   چاکی     و  وت ور مزگه  ده ئاون له
  

  نب ))دێ به((   ڵ گه  له     )) مکه پمه((
  بن  ده   چاوان  ))کوڕاند ر به((   دی له

  
   بون  رت و  په  باون  هه     لک
   الفاون  زیای  حه  ترساوی ی  ده
  

   م و دۆه چه م   ئه  ئاوه  ری مسه جه
   مۆه  چه نن ک ده ووی یهڕ   ناز له به

  
  ری کوستان پیان بسپرن ک په وه
  درن ده  ههخۆ    نه شاخا ر و سه  به
  

  ر  به گرنه  ده   دۆڵ   له په به     دهنه
در سه نگه سه((الی  تن له عوه ی ده((  

  
   خوار   له ش)) قادراوا((  و  ))کۆتر روه ده((

  ڕبوار دونیای    بۆ ن وه سانه جی حه
  

     خه   الفاوی  زی ه الی   ))یدان شه((
   حه هج   پیر و  ری و جی پیر و په

  
  



  ه  )) کاسکان((ان گوندی ومو ی هه هرچاو سه
  ه )) ئاسکان((   ی  جگه   ریانه کۆشکی په

   
  ناوێ  به  ک  یه ر  هه  که هڕ ک گه هڕ گه
   ب تاوێێو ی له وه  به ت خۆزگه سه

  
   مه سته ی ئه  قه ))توو باسکه((   الم له

   مه مزه  زه   ئاوی))      قونیهرچاوی سه((
  

   ))رنایه به((    و))ۆرج به((   ه ))کاسکان((  ری  به
   ه ))نای((    و مه مزه  زه   ))بالۆتان((  ی  شنه

  
  زانن  نه   م  که     و کی سادهل گه

  بانن ک نه یه   له ی ژن و پیاو زۆربه
  

    باوه     وانه شه  ڕان  گه       بچینه
   ه ))کوتاو نمه گه((      ئواره    ویش

  
   و مان وان ه  ی زۆربه  نی  مه هت
   سان ت  سسه ڕوا بۆ پشتر له ده
  

  ))سندۆالن(( دۆڵ و     ی یان جگه زۆربه
   کۆن  کۆوانه      ی  کۆمه    کۆڕی

  
   رزانه  بابه          دراوی      ی  ده

   رزانه  هه     زۆره       نده وه  ئه  جوانی
  

  شتا  ده   له   خشن   په    )) برژیوهگیا((بۆ 
  شتا هه  به   نو    له    ری کوو په کچ وه

  
   چاوکان     کلی      ی زینه کۆلکه

  شمان وری ڕه ی هه ه هپکن وتووی  که
  

   خشینه نه    و  جوان    نده  چه بوانه
  ه  )مین هه((  ستی سکاری ده لی ده ده

  
  چی رده دێ ده   له ل   له   کهیر سه
  چی تنه   و که مه  و   هب نگی گه ده
  

  ژی  ڕه    کراوه        داره هر کۆلک هه
   گژی   ته نهو چو   ر داری شۆخه هه

  
   قژی  ڕنراوه  باو   گوێ   و   لووت
   پژی  چنگی       و ن     وه ته نراوه

  
  دڕوو  ژشکی به  ک  وه ر گونیه هه
   ڕوو ته کی دڕووی خۆی هناوه چه

  
  وب  جه  ر  به    له   داپۆشیوه خۆی
   ش و وڕ    کردوه  یان وره پاچ ده به
  
  



  ماری  شاده   له    داوه   ریان  نشته
  ))باری جه وی جه((    هی سپی  خونی

  ))چاکی سۆت((    به ی گه  ده وهڕ له
  ))مرۆت((بۆ  له  گری  ده   کل   لهدر به

  
  ))ی تاوکڕگۆ((    یته که  ده  جا ڕوو
   باوک   ب  به وێ که ده   چاوت 

  
   رده  و نه خت به ویش به  ئه وته ڕکه
   رده  هه ی  فریشته وار  له ری په

  
  چا ب ی  ندهڕ  په ر گه  مه  گیرۆده

   چنگی ڕاب    له   مه سته ئه نا  ده
  

  ))بانیسان(( ردی  ی هه که مجار ڕوو ده ئه
  ویستان ۆشه خ جی  پیرۆز    ی وارگه هه

  
  شیرینانزا  ڕه  زار ی ی سرته شنه
  نشینان کیه  ته   ی  بای ناه شه ڕه
  

   ر کانی و ئاوه  هه    مرگه یه شینکه
   داوه رهه به    ل    ماتی خۆیان

  
    پتاوه   ستوه  به   گیای    له ر کوه هه

   کشاوه  ل هه رزی بهردن شووی گه
  

   بیوه و ر  سه  رشی  عه چاوی له
    دڕیوه    شینی  ورگی ئاسمانی

  
  ندیل  مه فری به   به  هو گرتو ی ئیجازه
  ))ندیل قه(( مامۆستا  وره الی گه الی مه

  
  ن خه یه سته و و ڕۆژ مانگ و ڕۆژ ده شه
  ن خه ر ده  کش تا خۆ ده ت کشه  سه به

  
  ڕێ گه ده رد هه نگی ماندوویان زه ڕه
  ڕێ په ه تد  ختی خۆی  وه خت له وه
  

   سوێ  ر له  ده  وا دنه ش که و حاه به
  ))گۆڕتیسوێ(( سوی  منن له هند ڕاده

  
    چوونیانه   کاتی  ج  نه گه  ده تا

   وونیانهب    ئاوا  ی   نیشانه   هاتن
  

    پله  به   پله      ڕاوێ  چوویته    که
  ))  شله خدره(( کاک  زای شاخه شاره

  
  ردن  هه   و نو شاخ کیژان نچیری

  ردن  ده  داخ و  ج  ددارێ ر بۆ هه
  

  مۆن سته لکیان سن هندێ ده گه
  بیری کۆنر  سه  له یه سۆفیشیان هه



    یپکاوه  نه    که   ڕاوچی   شیانه هه
   داوهپ    خودا     ی  وه نازێ  به ده
  

   ه)) کانی خاتوون ((یه ))  شینکه  کانی((
   چوونه     و  هات  هار و پایز ج به

  
    خه   میری  ج((  مۆز واری ئه هه((
   بهج  وێ   دڵ    به  دیاری   له به
  

  چووی تۆی ڕبوار  که نده به و مه بۆ ئه
  فری پار  به   کوستانی پ له یرکه سه

  
  )) ئاشقوکه((   پشتی ی که  جوانه تاڤگه

   بوکه فره ک به ست  وه ده تۆزی هه
  

    شینه    ه  دووکه    ز وپ و تۆ و ته ئه
    بیبینه   کورده   سکای       کو  وه

  
  هورچا گرن سه  ئه )) کوردستان((  ر له هه
    بوه ن که  ئه ک  کو یه ر دوو وه هه
  

  کۆڕی شینم بۆ  ئه)) ریای شین ده ((بۆ و ئه
   ژین    نووسی  چاره    داناون  بۆ  وای

  
   نانه دیمه      و  ئه    وتنی پکه   چاو 
   هانه  به     بوونه    دڵ ی  به زره بۆ جه

  
   کیژێ گیان چۆنی  بی  نه ماندوو  به

  نتووری ژیان سه   وای   گوم نه هاته
  
   مرم      رت به  ده       قوربانت بم به

  رم جگه         دڵ و      ئاگری خسته
  
  
  

   نگۆک رهه فه
**********  

  
  وعسن،  می به رده ش ڕاگواستنی سهپکانی   ناوی ئاواییه وه ی خواره نهوشام  هندک له: تبینی

  .   کار هناوه مکاتی ڕابردووم به  باسکردنیاندا ده  له ربۆیه  هه، یان نا وه بنهدانکرا ڕین ئاوه نازانم دوای ڕاپه          
  

  . وه ووه ناو دۆکی ق وته که  ده  که، شارۆشان  له ک بوو ناوی دیه :ئاشقوکه
 ئاوی سارد و سازگاری   به که  کوستانیان و ڕبوارانی ناوچه  که، هک ییهنم کا  گۆڕکی ده  له ی ڕبوارانه وه سانه رز و جی حه  ناوی شونکی به:ساون

  . وه نه که خۆیان شارژ ده ،ونی مه ی خه ی سروه لووسی ساون و شنه
  س ره  ڕنوو، هه:نوو هڕ

  .ر وروبه دێ و ده کاری گوندی سووره ڕه ان و تهتک بوو بۆ ئاودانی بس گایه جۆ:ن به جۆی ڕه
   گۆڕستان:چاک
  .ردکوڕان ر ئاوایی به رامبه  به وتبوونه کانی تر و که  دیه  له بوونستتر ده  هندک دووره  که بوون یه و ناوچه  ناوی دوو گوندی ئه:ێ د  و به مکه پرمه
  .ر سه نگه ی سه  پشتی شارۆچکه وو لهگوندکی بچووک ب :کۆتر وه ر هد

  .ر سه نگه ی سه و شارۆچکه) هیدان شه(یدان  ینی گوندی شه  به  بوو له وره گهکی   دیه:قادراوا
  .  ییهنکوساکی  یه وارگه  ناوی هه:توو باسکه
  . ناوو بۆ کچ : مین هه



  .  ئاو و مرگه  پ لهکی یه وارگه ناوی هه : ی قونیه چاوه سه
یه :نسندۆر و ئاوایی ژاراوه سه نگه  نزیک سه  له که د .  

  .رێوخ یی ده  سوورکراوه به   که  یه کی کویلکه  ایه گی:گیابرژیوه
  . زینه لکه  په: زینه کۆلکه
  .ر که تیره ویب، که  جه:وب جه
  . یه سپییک یه تیره  که ، جۆره که وییه  جه  جۆره:یبار جه وی جه

که گۆڕستان:چاکی سۆت بوارانی گه کی سه ختاییه ر ته سه  لهستانی ناوچه ر ڕیگای ڕن و کوکه رم .  
  !یشتن بوو مرادگه ی شادمانی و به  مایه  گیر بوایه وه ر پیه گه  ئه ، که وه  کلی گۆڕکه نا به ردیان ئه  به: کل گرتن رد له به

  . تیسوێ  پری بوو له  که ندیله  داونی چیای قهکیپان ر گۆڕه کی سه یه وارگه  و هه ڕگه هو  کوستان و له:گۆڕتیسوێ
  .پان ، گۆڕه هرزایی ر به کی سه ختاییه تهست  به مه :گۆڕ

  .ورێ  کای ده  به  که کی دڕکنی کوستانییه  گیایه  جۆره:تیسوێ
  . پشتی گۆڕتیسوێ  له نکی کوستانییه  و مرگه  ناوی شینکه: کانی شینکه 

  .دا  دیوی ئاوایی ئاشقوکه  به، نزیک گۆڕتیسوێ  له وارکی کوستانیانه ناوی هه: کانی خاتوون
  . بوو که ی ناوچه مه رده و سه  ئهیواپرسی ژنانی دنشین  هه  جۆرک له:رت مرم به قوربانت بم، ده به
ڵ بکا و  ی پاوانکراوی خۆی گه  گه بوو له نیا بۆی هه ب، ته گه. هنا کار ده ی داریان به گهڕوماتیان  کو تفاقی مه  وه ڕدار که  پیاوانی مه:ب گه
  . وه کرده  دهی خوارو و بۆ زستان وشک هنایه ڕ و دارمازووی ده پۆپی داربهورداس لک  ته کو به راند، به وه ده نه ی ههشی داری گه
   .بی ی من نه وانکراوی من، گهی پا  ناو گه چیته  نه:چی  و تنه که مه
  
  


