
 

 
باڵی وشه فڕین به  

 
 كردنی: ئاماده

 رسول صطـفیـم د. یوسف

 
 

 :نووسینی

 فیقشوان شه
 

 

  كردن  PDFبه

 رركار دالوههـس

 

 



  فیق                                             ، نووسینی: شوان شه باڵی وشه فڕین به 1
 

 پێشەکی:
 

 سەرەتا ساڵو و رێزم بۆ ئەو بەرێزانەی کە ڕۆژێك لە ڕۆژان بە پیتێك یان وشەیەك ھەوڵیان داوە فێرم بکەن،
 ئەم کتێبە بەرھەمی سااڵنێك ھەوڵ و ماندووبوونی منە لە کایەی نووسیدا،

 توانیبێتم خزمەتێکی بچووکی ئەدەبی واڵتەکەم وە جیھان و بە تایبەت شیعر بکەم،ھیوادارم 
پێم خۆشە ھەرکەسێك ڕەخنەیەك یاخوود پێشنیارێکی بۆ پێشخستنی ئەدەبەکەم ھەبێت لە ھەر ڕێگایەکەوە بێت پێم 

 بڵیت، سوپاسی زۆری ھەموو خوێنەرەکانم دەکەم کە پاڵپشتم بوون بۆ بەردەوامی.
 

  ئەم کتێبە:
پێشەکەشە بە تۆ و بە دایك و باوك و خۆشەویستانم، وە ھەموو ئەو مرۆڤانەی بۆ ساتێك ژیان و دونیا بە جوانی 

 دۆستی وە ژیان دەبینن گەرچی لە ئەزەلەوە ژیان چەندین کێشمەکێشی تیادایە بڕوا بەخۆبوون و ڕاستگۆی و مرۆڤ
 دۆستی ئامانجی سەرەکی منە.

 
 
 

 سوپاس بۆ خوێنەری ئازیز 
 پێشکەشە...

 
 

 لەگەڵ ڕێزی
 شوان شەفیق
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 خووی شەمشەمە کوێرەم گرتووە
 

 موتووربەی ئازارەکان لە گیرفانمدان
 جیابوونەوە لە برین دەرفەتێکی کەمە

 لە شەقامی پارادایس شەقێك لە قوتووە بەجێماوەکان دەدەم و
 بە ئەسپایی درێژترین ڕێگا دەبڕم

 ڕووناك ناکاتەوە، شەو باشتر دەبینم، كانمڕۆژ تاریکی بینینه
 خووی شەمشەمە کوێرەم گرتووە.

 لە بێداریدا زەنگی مۆبایلەکەم لە ژیان و مردن ئاگادارمدەکاتەوە
 ندێك جار دەنگی بەرز دەبیستم پەردەی گوێم دەزرنگێتەوە،ھه
 ندێك جاریش ئاوازێکی ناسك لەگەڵ قاسپەی کەو جیاناکرێتەوە.ھه

 تیژ تێ دەفکرم،نزیك دەڕوانم و 
 لەو بنارە تاکێك پێاڵو دەچێنم تا جووتێکی تازەم بۆ بگرێ

 .…باران زیاتر لێیدەدا، لەو ئاسمانەوە
 نزیکە دۆعاکانی ژووان،

 ئیدی چرکە چرکی کاتژمێرەکەی دەستیشم ھەراسانم دەکات
 خواوەند زەمەنی شادی ناوەستێنێ و ستەم لە مرۆڤ دەکات،

 زمانی سست بووە نایەتە گۆ. بێدادی سنگی شەقکردووم و دڵ
 دەڕۆمەوە بەر لە سپێدە تووند غەریبی لە ئامێز دەگرم تەنیایی بەخۆمدا دەدەم

 لەم زووقمەدا گڕی مۆمێكم بۆ ژوورەکەم پێویستە،
 …گڵۆپەکان چاوم ئازاردەدەن چونكه

 ك دەکێشمخەندەیهبە دیار قەسیدەی من و منەکەی ترەوە وێنەی دەمولێوبه
 شتەوەی کراسە ڕەشەکەم دەنوسم؛ ژنێك یادەوەرییەکانم ھەڵناداتەوە.لەسەر بەشی پ
 لە ژیانمدا ڕۆڵی شانۆکار ببینم، بۆ یەکەمجاره

 بەڵکو خەاڵتی بەخت بەدەستبهێنم.
 دەزانم تاراوگەنشینان تەماشاکارێکی باشن

 با دەنگۆی شێتبوونم باڵوبێتەوە، بۆچی نا! ده
 ن،تنم لەگەڵ ئەنجامبدهڕەنگە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن چاوپێکەو

 كان ڕادەکێشێت.سەیر و سەمەرەیی، سەرنجی ڕۆژئاواییه
 ئەو کات سووڕێك بە مێشک دەدەم و

 دەگەڕێمەوە دۆخی بیرکردنەوە و ناسینەوە.
 دکتۆرەکان کەی دەماری ئاشقبوون دەدۆزنەوە؟

 بیستوومە لە ڕۆژھەاڵتدا دەڵێن؛ قسە لە شێت یان لە منداڵ
 اڵم لە چاوەڕوانیدا شێتی نزیکەبوونەوە، بهمنداڵ  ئەستە مه

 …ئەی بێئاگا لە من کەی وریا دەبیتەوە
 

ھامبۆرگ –شوان شەفیق 
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 ئاھێك لە )زاتۆرن(نەوە.!
 

 ئەم گوناھە بۆ کام یادگاری بگێرمەوە
 لە کام کووچەی تەنیایەوە دەستی غەریبی بگرم

 برۆمەوە بۆ کام ماڵی بەستەڵەك
 لەگەڵ کام پێخەفدا گومانەکانم بنوێنم

 تۆ ئەی وەفاداری 
 لە کوخێکی داریندا 

 سەری کام ڕێبوار مەست دەکەی
 توورەیی بە کام پێکی حوزندا دەکەی

 دەستی کام شیعر دەبڕی
 دڵی کام شاعیر دەکەیتە سەراب.!

 ئاھ چ بێ نرخە ھەست 
 کاتێ لە یاد دەکرێ

 چییەئەی تاوانکاری سزای بژوێنی 
 سەرمسورماوە مرۆڤبوون 

 لە کوێ گۆریوویەتی گەردوون.!؟
 پرسیار پرسیار

 بۆ موسافیرەکان 
 چ تاوانێك لە شکاندنی پێنووسێك قورسترە

 چ مەراقێك لە ناڵەی لە دڵشکاوێك بەرزترە.؟
 ئاھ چ تاوانێکم کرد!! 

 گوناھەکانی ئەھریمەنم دووبارە کردەوە
 عەشقم کردە گۆمێك خوێنەوە،

 ادرەسی ئازارئەی فری

 ئەی قیسمەتی لە خاچ دراو
 لە ژێر کام عەزابدا واژۆی مەرگتکردوە

 چیتکرد چی...
 بە ھۆشدا بێرەوە

 زەمەن قێزەونە
 مەبەرە مەشخەڵی نانەوەی ئاشووب

 دەزانی
 وێژدان رامانە لە دیمەنە جەرگبرەکان

 چ شانۆیەکە گریانی فریودان
 بەسە لێرە کات بەفیرۆ دەچێ 

 وەاڵمێکم دەوێ؟
 پرسیارێک جێ دێڵم..

 بپرسە
 لە رووی سپی بپرسە

 کەفی دەریاکەی لە فرمێسکا دەر دەکەوێ
 سوێری و تفتی لە کام جۆگەلە یەك دەگرێ

 بۆ شتنەوەی خەم پیاوێك ژان دەیگرێ
 جۆالنێ بە شادەماری دڵ دەکا 

 دەلێی گەرێن 
 با بە ئازایی زۆران لەگەڵ ژیان بگرێ
 ربگرێ؟!راستگۆیی چاوەروانە ئاماژەیەك وە

 
 

 زاتۆرن :شەقامێکی سەرەکی ھامبۆرگە
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 بفرین بە باڵی عەشق
 

 چەند خۆش دەبووکراسێکی ئاوریشمی سوورم لە بەر کردیتایە
 گوڵێکی سور کە چێنراوی شادەماری دڵمە 

 بە بژوێنترین دڵۆپە خوێن ئاوم داوە
 کە زۆرترین ئۆکسجینم پێ بەخشیووە

 بمدایە لە بەشی راستی زووڵفت
 تاڵ بە تاڵی قژە خورماییەکەتم بڕازاندایەتەوە 

 دەستەکەی تریشم
 بخشاندایە لە گوێچکەت 

 بە ئەسپایی ڕەگی ژیانتم لەمس کردایە
 ڕەنگە لەو لەمسکردنەدا 

 گۆمی خەونەکانت بشڵەقێنم
 کە ھێندەی قووڵی ھەناسەکانت فراوانن

 دەشێ لە خەونەکانتدا
 واری ئەبەدی و شۆرەسوارترین پیاوی ژیانتبمتەنھا شاس

 خەونم ناوێت خەیاڵی پەرشوباڵوم 
 ناوێت دەزانی ....!!

 دەزانی ئێستا ھێزێکی ئەفسووناوی
 ڕای چڵەکاندم گۆمی تێرامانی ھەژاندم

 دەنگێک بوو چ دەنگێ .!
 بە ئاگا بێرەوە

 پەیامی عیشق بنێرە 
 لە بڵندگۆوە ھاوار دەکەم

 ...نەك پێخەمبەر .!عاشق پەیامبەرە 
 چ ھەناسەیەکی گەرم ڕایچڵەکاندمەوە

 تا خەونەکانم بکەمە راستی و 
 لە سپێدەیەکی پڕ لە ئەویندا 

 بە تەلیسمی عیشق ...
 ئەبەدییەت بنیات بنێم !!

 تۆش 
 بێ دەنگی بشکێنە

 ھاواربکە
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 لەگەڵم بە شۆرەسوار
 بە بێ پارانەوە
 بە بێ ئازار دان

 بەبێ توورەبوون
 گومانکردنبەبێ 

 بەبێ ئەوەی ساتێك لە ساتەکانی ژیان
 بە جێت بێڵم

 عاشقتم
 پێم بڵێ

 پیرۆزی عەشقی من.!
 منیش کارە نەکراوەکان دەکەم

 ئاسمان بە لێزمەی وشەکانم دەرازێنمەوە
 زەوی وشك بە تەڕی وشەکانم دەبووژێنمەوە

 لە سایەی دڵە پڕ خۆشەویستییەکەتدا
 چاو ھەڵدێنم

 خاتوونی ئەبەدی ...؟
 ئەی شاجوانی میھرەبانان

 سەدەفی عیشقمان لە قۆزاخەی مێشك و دڵ و رۆحتدا
 بپارێزە ....؟

 خانمی چارەنووس
 تۆ نا

 دەزانم بە ئاوازی دەنگم ئاشنای 
 کاتێ لە شەقەی باڵ دەدەی بۆ ئێرە بێی

 گشت ژنانی دونیا کەڕ دەکەی
 نیشتنەوەشت لە ھێاڵنەی دڵدا

 ساڵی نوێ و نوێبوونەوەی
 کاتە مزگێنی عاشقان ...شاعیرێك دە

 لەم ژاوەژاو و 
 لەم تەنیایی و

 لەم حەسرەتی چاوەروانییەدا
 فریادرەسێکی ئاسمانی بە بۆ ڕزگارکردن ؟؟

 تۆ نا 
 نا نا
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 تۆ نا
 لەم شەوە سارد و کرێوەیەدا

 لەم کەشە بێ دەنگەدا
 ھەرکەس ببینێت 

 بێدارێك ئەلف و بای عیشق دەنووسێتەوە
 بە شێت بانگی دەکا

 خەڵك مشتێك خاکە لە بەر پێتداقسەی 
 لە کاتێکدا سەرقاڵی نووسینەوەی ئایەتەکانی ئەوینبم

 کەی بە خەیاڵمدا ھاتووە ماندوو بوون ....
 کەی باکم بە شێتییە

 شێتی بەرزترین پلەی عیشقە
 تەنھا لە تۆ دەپرسم )..............(
 گەیشتوومەتە پلەی عاشقێکی شێت ؟؟

 منیت ؟؟پێت وایە عاشقە شێتەکەی 
 ناھەقم مەگرە

 لە توانەی ھەردووکماندا
 کە یەکمان لەقاڵبدایەوە

 ئەمئێستا پرسیار گەلێک شڵەژا !!
 دەزانی تاسەی دووریت دەکەم

 ھێندە دەناڵێنم 
 ڕاست و چەپم بۆ دەست نیشان ناکرێ 

 بە ئاراستەی تۆ ڕێدەکەم
 ھۆش و بیرم

 لەدەست دەدەم !!
 ئەرێ تاوانبارم ئەھلی عیشق ؟؟؟

 بریسکەی چاوم لەگەڵ دڵۆپە فرمێسکەکانما کردۆتە مرەکەبی نووسینەوەی ئەڤین ...کە 
 ئەی عەشقی ئەبەدی من
 ئەی قیبلە و ڕێگای دینم

 ئەی پەرستگای راز و خوازم
 کە تۆ پیرۆزترببینم

 لە ھەموو پیرۆزیەکان
 چ بنووسم ...؟
 چی بڵێم ....؟
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 ئیشکی ڕژاو و الوازی تەنگی پێ ھەڵچنیووم
 کەوتووم بە چۆکدا 

 لە بەر دەم گوڵئەندامێکدا
 تەنھا گوڵئەندامێك ..

 داخ دەکێشم کە دابوو نەریتی چەپەڵ ڕێگا نادا ناووی بێنم ....
 ئای خاڵ لەسەر روومەت

 پیت بە پیت و وشە بە وشەی شیعرم
 بە ھەست و گیانیشمەوە

 بوونەتە موڵکت
 منێك

 پۆزاوی ترین پیاوی دونیا
 دوونیابەھێز ترین پیاوی 

 چەند زمان اللم چەندە بۆ ئەوینت منداڵم
 ھەمیشە لە گرووگاڵی دەربریندام

 تا بااڵ بااڵ بۆت بنووسم
 خۆشمدەوێیت .!!

 بەڵێ لە پەلەی بەرزی خۆشەویستیدا
 عاشقتم

 بەرزتریش شێتم
 شێت بەڵێ شێترین شێتم

 ڕیاکاری نییە بە خۆم بڵێم 
 ئیمپراتۆری گشت عاشقکێکی شێتم

 
 

28/1/2018 
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 تراژیدیای مەرگ
 

 عاشقبوون تاوان باریبێت
 من گوناھبارەکەیم

 ئەگەر سوورەتەکان بچنەوە سەر عەشق
 من ئەلف الم میمەکەم !

 ئایەتەکانی ئەڤین
 بە پرچی پەلکە زێرینە دەرازێنمەوە

 لە سیراتەل موستەقیمەوە
 دەست پێ دەکەم

 ناھێنمبە ھاتنی کونفەیەکونیش واز 
 بەردەوامم لەم شۆرشە

 قوربانی دەدەم !
 بەرەنگاری شەڕەنگێزی دەبمەوە

 .…تەماشاکەن 
نیگارێکی پڕ تراژیدیایە شەھید کردنی 

 رەنگەکان
 ناوەستم ..

 ڕێگام ھەرچەندە سەخت بێ
 ڕێ دەکەم

 تا دەگەمە جێ !
 بە گەیشتنم ،

 بانگێشتی نەورەساکەن دەکەم
 کەمانچەی مەرگ بژەنن

 ڤەکان بانگ دەکەمپۆل پۆل مرۆ
 بە گوێیاندا دەچرپێنم

 من عاشقم
 ئەوینداری دیمەنەکانی سرووشتم

 عاشقی ئەو شەڕڤانەم خۆی دەتەقێنێتەوە
 چەکی دەستی ئەو گەریالیەم

 ھاوار دەکا لە قەندیلەوە با یەکگرین...
 بەڵێ

 عیشق گەر قوربانی دانە
 من قوربانییەکانی زیندوو دەکەمەوە

 مەپرسن لێم کوفرە !
 نیا

 گومراییە !
 یان

 نەزرە !
 مژدەی رزگاربوون قەدرە !!

 
13/10/2014 
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 شیوەنێك بۆ بێنازی کوردوستانەکەم 

 
 لە کەرکوک

 وا خەریکە شەرەفمان دەشکێت.!
 ئێمەش لێرە نانی گەرم،،

 تیکەی چەور،،
 غیرەتیمانەوە.!دەکەینە گەرووی بێ 

 ئاى کوردە زامی تۆ ساڕێژ نابێ.!
 دەسا ھەستە کات درەنگە.

 کە خوێن ڕژا،،
 مەگرین بڵێن:

 کەرامەتمان وا لە دەست چوو.
 
 

 لە سنەوە،
 لە بانەوە لە قەاڵکەی شیرینەوە،
 ھەر الوە ملی دەکرێ بە قەنارەیا.!

 ھەر بێ دەنگین 
 ئای خودایە چەند نامەردین .!

 

 لە قامیشلۆ،
 لە شارەکانی کوردستانە ڕۆ ڕۆ

 باکمان نیە چی ڕوو دەدات 
 زاممان قووڵە پڕە لە سۆ.!

 
 با بێمەوە بۆ عەفرین
 سەردەکەوین نابەزین

 بە دڵ بە گیان دەجەنگین
 دەستی خاكفرۆش دەبرین

 
 لە ئامەدم،

 لە دیار بەکر دەجەنگم 
 شاخی قەندیلە پاڵپشتم،!

 من گەریالیەکی سەر بەرزم 
 زیندانەوە،وا لە کوچەی 

 نەخشی چوار جەستەی لەتکراو 
 بەخوێنی گیانم دەکێشم.!

 
5/6/2014 
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 عەفرینا مە

 
 شاخ بێدەنگی بشکێنە

 دەشت دەیەوێ بتدوێنێ
 عەفرین ھەڵسەرە سەر پێ

 کۆبانێ لە پێناوت دەجەنگێ 
 کە شێرەڤان ناسنامەی بێ
 وانەی نەبەزی فێر کراوە.

 باکە کورد....!!! بێ
 تورک...

 جووتەش بھاوێ .!
 دەکەوێتە ئەو داوە

 سەرکێشیش بکا
 ملی بە ڕێشمەوە بەستراوە

 
20/1/2018 
 

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

 سەوزی وەراندمی
 

 گەاڵیەکم بە سەوزی وەریم 
 چەند باوەشم کردەوە بۆ لقەکان 

 نەیان گرتمە خۆ .!
 گەرچی سەوزم 

 درەختێك نامباتەوە بۆ رەچەڵەکی خۆی
 )با( ش زاڵـمانە یاریم پێ دەکا.!

 مرۆڤەکانیش ....
 بەدیارمەوە دانیشتوون 

 رەنگە بە سەمای شانۆیەکی بزانن 
 جووڵەکانم ...
 کێژۆڵەکانیش 

 شەونمیان تام نەکردووە 
 تا لە کۆست بگەن

 پێم ناڵێن وەرین مانای چییە..؟
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 ساڵی نوێیە 
 ماچی تۆیە 

 دڵم پێویستی پێیە
 

 پێشکەش بەو عاشقی منە
 
 

 سەری ساڵە و دەمەوێ خاچەکەی مەسیح بشکینم
 لە ژێر سایەیدا لە خاچدانی عاشقان کۆتایی پێ بێنم

 
 

 سەری ساڵە و لە چاوەروانی ھاتنیدا بێدار دەبمەوە
 لە ژێر داری کریسمسدا پێك پێك شەراب دەخۆمەوە

 بە زەبری پەردەیەکی سوور .! مۆمدانی دڵ .! شیعرێکی تەڕ دەھۆنمەوە
 بە تاڤانی فرمێسك ڕژانم سووتانی مۆم رادەگرم دەتوێمەوە

 
 

 بە سیمایەکی غروورەوە پەیامی عیشق نوێ دەکەمەوە 
 شەوی تەم و تارت بە تیشکی چاوەکانم رووناك دەکەمەوە 

 
 

 بۆ ژیان حەزم لە ماچی تۆیە دڵم پێویستی پێیە گۆرانییەکە دەیڵێمەوە
 ئەی شلوملترین ژنی دنیا کە خاچم شکاندبێت بەڵێنت نوێ ناکەیتەوە

 
1/1/2018 
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 نەزیفی واڵت
 

 

 ئەرخەوانییەوەبە دیار خەیاڵێکی 
 وێنەی ئاسۆ دەکێشم

 
 

 قەلەرەشێك مەمکە مژەی منداڵێک دەدزێ
 ھەراسانم بەو ھاوارە

 
 

 لێو دەکرۆژم و زمان گۆ ناکا
 گیان کێشانە لەم ھەوارە

 
 

 تابلۆکەم پێ تەواو ناکرێ 
 لە مەراقی ئەم ڕۆژگارە لێڵ و تارە

 
 

 واڵت نەزیفی بەربووە
 ئازارەدەرمانێك نییە بۆ ساڕێژی ئەم 

 
 

 کیژۆلە رەنگ پەریوەکان 
 توانای ڕەنگکردنی ژیانیان نییە کوانێ چارە

 
 

 شیعر و منیش 
 توورەیی ھەناومان دەشڵەقێـنێ

 وشە رەشەکانی بەدبەختی دەھێنینەوە
 پەرەکان بە تاوانکاری پر دەکەینەوە

 
21/12/2017 
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 مەیکوژن 
 

 

 دڵدارێك چاوەرێی دەکا مەیکوژن
 رازاندۆتەوە لە پارکێکداکیژۆڵەیەك خۆی 

 
 پیرێك بە دەستی قڵیشاوەوە دەروا مەیکوژن

 ژنێك ھێشتا بەرگی رەشی نەگۆریوە لەم پایزەدا
 

 پیاوێك بە قتوویەك شیرەوە دەگەرێتەوە مەیکوژن
 ساواکەی دەکرووزێتەوە لە بێشکەکەی دا

 
 کرێکارێك ئارەقی تێکەڵ بە تەپوتۆز بوە مەیکوژن

 ەوتووبووە چۆن مژدانەی پێ بداکورەکەی لە خوێندن سەرک
 

 ئەی خواوەند تەفروو تونایکەی
 ئەو دەسەاڵتەی خوێنی گەلەکەی بەھەدەر دەدا

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

 

 سادەببنەوە
 

 مامۆستاکان زۆرن خوێندکارەکان زیاتر
 ھەندێك مامۆستا دەچنە پلەی ئوستاز

 لە پلەی بلیمەتیدان،ھەندێ خوێندکاریش 
 ھەندێکیان نە مامۆستان نە خوێندکار

 گەمژانە وانە دەڵێنەوە و دەخوێنن
 لە نێوان ئەو مامۆستا و خوێندکارانەدا...

 نەزانێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکم!
 کەسیش بە زانا نازانـــــــــــــــــــــــم،

 بڕیارم داوە 
 بە عەقڵی ھەندێکیان پێبکەنم 

 تا سادە ببنەوە...!
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 با نەسووتێم...دابارێ!
 
 

 بارانم
 شینی پەڵە ھەورەکانم

 بووژانەوەی زەوییە
 وشك و بێ فەرەکانم

 
 بارانم

 رۆحی کانیاوەکانم
 دڵی دەریاکانم

 ژیانی مرۆڤەکانم
 چێنەری گژ و گیاکانم

 
 بارانم

 چۆن بارانێك
 کەشکۆڵێك شینم ھەڵگرتووە
 تەوژمی زریان و تۆفۆنەکانم

 وێرانکەر و ئاوەدانی ژیانم
 الی ژنێك شینم

 الی ژنێکیش شای پیاوەکانم...!
 

 بارانم
 شین و شەپۆر و گریانم

 لە درەنگانی شەودا
 بەدەست شاعیرێکەوە

 لە ژێر رەحمی پێنووسێکەوە
 چاو پڕ لە گریانم

 

 
 
 

 تۆ باران بی منیش شوانم
 پاسەوانی ھەورەکانم

 بە شمشاڵەکەی دەستم
 نۆتەی ئەوین دەژەنم

 ناشێ بڵێی لێی نازانم..!
 

 من بارانم
 دا دەبارێم

 بە گشت دڵۆپەکانم دەڵێم
 تۆ تەڕ نەکەن...!

 تۆ کەی لە زمانی تەڕ بوون دەگەی...
 کاتێك کە دا دەبارێم

 چەترە شکاوەکەت ھەڵ دەکەی!
 

 بۆ تۆ نادوێم
 زمانی من ڕەق و تاڵە

 تامکردنی وشەکانم الت مەحاڵە
 من کە شین بم

 نە بە تۆ دێمە گۆ
 نە بۆت دا دەکەم بارانم
 شۆرەسواری خەونەکانم

 مەڕۆ لێرە خوناوی نێوان سنگ و ڕانم...!
 

 فیقشوان شه
17/6/2018
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ئیمپراتۆری شینەوە  لە
 شینێك!

 
 

 لەشینترین 
 شین نووسەوە

پەیامێكی پڕ لە شین 
 گەیشت!

 پەڕەیەك...
 پەڕاوگەیەك...

 کتێبخانەیەك...
 بۆ وەسفی 

 کەمە... ئایی لەو خەمە!
 لە جێی
 شینی 

 شین دەچمەوە
 ھێشتا شینمی پێ کەمە!

 گلۆر دەبەمەوە
 لەو بەرزییەوە

 تا شینترین 
 شینایی

 نەدۆزمەوە 
 نایەمەوە!

 کە ھاتمەوە
 مشتێك

 شینی ئاسمان
 مشتێك

 گریانی ھەورەکان
 تۆزقاڵێك شینی زەوی
 بە شینترین پێنووس

 دەنووسمەوە
 گەاڵ شین
 چەم شین

 ڕەوگەی بیناییم شین
 شین دەبینم

 شین دەپۆشم
 شین مەکە شین

 دڵ پڕ برین!
 لە رەنگی 

 پەلکە زێرینە 
 شین دەچنم
 پرچی شینی

 دادەھێنم!
 شین مەکە شین،

 ئاسمان شین
 خۆرنشین
 دەریا شین

 شینت بۆ نەکا 
 نازەنین!

 دڵۆپەشەونمی 

 گوڵم بۆت ھێناوەشینترین
 ڕەنجی زۆرم بۆت کێشاوە

 مەمکە منەتباری رەقیب
 شین مەکە شین!

 بارانێك داکە 
 خوڕ خوڕ

 بیشۆرەوە غەمگینیم...
 لە جێی ھەر دڵۆپەیەکت

 زەرد بکە شین
 وشك بکە شین
 ژاکاو شین کە
 شازادەی گشت
 شین نووسان

 بەس بکە شین!
 یئە

 ژنی
پەڵە ھەورە ڕەش و 

 توورەکان
بارانی یەکەم پایزی دوور 

 لە گریان
 ھەردەم شین بیت

 دووژمنانت لەگۆر بنێیت 
شینیان بەسەردا دابەش 

 کەیت
نەکەی شین کەیت
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 بەدەم بۆنی عەتری پێکەنینەکەتەوە خەبەرم بۆوە!
 

 وەسوەسەی ئەم ھاتن و چوونە 
 رێگای پێكگەیشتنەوە ببەستمەوە...بەکام 

 قژی کام یادگارە لە بەرۆکی ئازارەکانم بڕنم!
 ڕێگا سەخت و درێژە و نابرێتەوە..

 پێك لەسەر پێك بە نامورادییەوە دەخۆمەوە
 نە مەست دەبم 

 نە خەیاڵم دەڕوا
 ئەویشـــــــــــ

 کافرە ژنەکەی ئەوێ نامەیە نانێرێ
 ساڵوی ناکا

 ە گەرانەوەم!تۆ بڵێی بێ ئاگا بێ ل
 کاتێك مرۆڤ مەست دەبێ 

 فەنتازیای خەیاڵی ماچ و باوەش و
 لێو مژین و مەمك گوشین و 

 تێکەاڵو بوون بە بیری دا دێنێتەوە!
 چۆن ساتێكە ھەقیقەت!

 چ سەفەرێکە ..؟
 عەیامێكە شەختەی ئەم دڵ ڕەقە

 ئەم قژ خۆری لێو ناسك و تەنکە 
 بەو کراسە سپی و ڕەش گوڵەوە نایەتەوە 

 ئەو زاڵمە چاوێکی سیحراوی ھەیە
 جلەکانی ڕەنگی دیاری دەکا

 دەمێك کەسك قەرسیلە
 دەمێك شین ئاسمانە

 دەمێك رەساسی مەیلی گرانە
 ئەھا

 ویستگەیەك نەماوە بۆ مەرگم ھاتن!
 وچانێك نی یە بۆ جووت بوون

 نیگایەك نی یە بۆ ھاویشتن!
 دەڵین ژن کە عاشق دەبێ 

 دی و تەنھا پیاوێك دەبینێ!!!! نابینا دەبێ لە ئاست پیاوانی
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 ئەفسووس گومانم ھەیە ئەو پیاوە بم
 کە ژنێك بیرم لێ بکاتەوە!

 نا لە ئەزەلەوە ئەو منی نەویستووە 
 وەك چۆن منیش ئەوم دەویست و دەترسام!

 تاوێرەکەی سینەی بۆ بشکێنم
 خاك بەسەر خۆم !

 خاڵێك نەما لەسەر ڕوومەتی کاتێك تەماشام دەکرد
 سوڕ نەمێنی بە دیاری یەوەساڵێک سەرم 

 تاڵیك لە ئەگریجەی بەر لەوەی دەستی لێ بدەم 
 لە شاشەی مۆبایلەکەوە کێشی دەکردم

 وەھا لێی ڕامابووم 
 ھەرچی ڕەنگی قاوەیی بوو 

 لێم ببووە ئەو 
 دەترسم پێم بڵێن شێتــــــــی

 لێتان ناگرم !
 کێ وەكو من غەریبە دوور لە زێدە

 ھەناسەی سەردی ھەڵمژیوە
 ئێستا لە گیانیش غەریبم!

 پێ ڕاناگەم بەر باڵویم کۆکەمەوە
 گوڵێکی نارد بوومە ئاو

 بە باخچەی گیانیدا شۆربوومەوە
 ئەی لەو 

 وای لە منیش چۆن تاساوم بە دیارییەوە
 ئەم ئێستاکە 

 لێم گۆراوە ئەو غەریبە 
 یان من بەم ڕێگا دوور و درێژەدا

 دەڕۆم و دەرۆم و دەرۆم 
 دەبمە مەلەوان !

 مەلەوانێك لە ناو قوواڵیی دەریای پر قرش دا
 بێ باك لە گیان 

 ئەی سەرداری رۆحم...
 بە ئافاتی ھۆگر بوون دەڵێمەوە.! وانەی عیشق

 

21/5/2018 
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 با یاخی بین لە زەوی!
 
 

 پیسایی بکەن 
 بەسەر ھەموو الپەرەکانی مێژوودا 

 دەگریکاتێک منداڵێك لە بێ خۆراکیدا 
 الوێك لە ژێر ھەر ناوێکدا خوێنی دەرژێ

 ژنێك شین دەچێتەوە سەر نەسەبی کوشتن.!
 

 پیسایی بکەن 
 بەسەر کۆی الپەڕەکانی میژوودا

کاتێک شۆخێك ناتوانێت ئەزموونی ژیان 
 بکات

لە ھەرزەییەوە دەخزێنرێتە سەر شەقام 
 مرۆڤێك

 ڕامەوەستن ...کاتێك بوودەڵەیەکی سیاسی
چەند ژنێك دەکاتە  سوور بۆ شەوێکی

 قوربانی!
 

 پیسایی 
 بەسەر ھەموو الپەرەکانی مێژوودا بکەن

 ئەو دەمەی بۆیاخچێتی

 دەکرێتە خەاڵتی خوێندکارێك
 میللەتێك دەچەوسێنرێتەوە 

 بۆ بەردەوام بوونی دیکتاتۆرێك
 سەرمایە گرنگتر دەبێت 

 لە ژیان و ڕەوشتی مرۆڤێك
 

 دواجار
 ھەرچی پیسایی ھەیە بیکەن 

الپەڕەکان،کە تیایدا نووسراوە  بەسەر
 دیموکراسی.....

 کاتێك چەندین گەل 
 چەندین واڵت 

 چەندین مرۆڤ 
 دەکرێنە سووتماك 

 بۆ ڕەفاھیەت ژیانی چەند گەلێك!
 لە مێژووی مرۆڤایەتیدا 

 ئەستەمە خۆشگوزەرانی چەند گەلێك
چۆن دەچەوسێنرێنەوە چەند تەماشاکەن 

 گەلێك.!
 

20/5/2018 
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 کەلتوری ژن کوشتن!
 

 دین 
 چ بەرگرییەك لە کارەسات دەکا
 پیاو چەند قێزەونە شەرم ناکا
 لەوەتەی حەوا ھەیە دەکوژرێم

 لەوەتەی مریەم ھەیە دەسووتێم
 مرۆڤایەتی لە ئەزەلەوە دژی ژنە

 نامبینی چۆن خەڵتانی خوێنتکردووم؟!
 سەندووم!؟نامبینی چۆن ژیانت لێ 

 چیم کردبوو... چیم بردبوو... چیم تاوان بوو..
 تەماشا دەکەی بەردەکان نەرمترن لە دڵی تۆ

 تۆیەك شەرەفت بەستەوە بە نێوان القەکانمەوە
 تۆیەك بە ھەموو شتێك منت بینی

 مرۆڤبوون نەبێت ئەی پیاو
 کاتێك ژنێك دەکوژرێ ....

 پیاوبوون دەر دەچم ئای کە ھیچم.!لە بەرگی 
 

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

 تۆ
 

 تۆ ئەی 
 ناشرینەکەم!

 بەر لەوەی
 ھەناسەیەك بدەم 

 دوور لە بااڵی ئەوینت
 دەکەمدان پێدانانێكی ئەبەدیت بۆ 

 
 بە درێژایی تەمەنی
 ڕابردوو و داھاتوو

 تۆ تاکە مرۆڤی 
 جوانترین تابلۆی

 ژین و ژیانم
 کە تێی ڕامابم

 بەراستی سەرسامم
 لە ڕۆژگارەکانی ژیانم!

 
 دە تێ بگە لەم عاشقە شێتە

 خۆشمدەوێی پێویستی بۆ ھەناسەکانم
 ئەی نەسیمی بەری بەیان

 لە کوێی دونیادا باسی عەشق بکرێ
 ئەوێ دەکەمە ناونیشانم

 
 مەی 8
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 کەنیسەیەك بمکات بەزێوانعەشقی تۆ بەسە..لەم غەريبی یەدا لە 
 
 

 لەو ڕۆژەوەی
 دایکمم بەجێھێشتووە

 لێشاوێ فرمێسکم پێ باراندووە
 باوکیشم لۆچەکانی دەموچاوی زیادی کردووە

 چەندین تاڵی تر لە ڕیشیی سپی بووە
 شەمشەمە لە شەو بێزار بێ 

 لە یادی میناکەی ڕوومەتتدا ئێشکم گرتووە!
 
 

 لە ھەموو ئەوانی تر جیاواز
 دەکەمیادت 

 کە بزەیەکت بە ئەسپایی بە تووڕە بوونمدا دەدەم
 کە نوقڵی ماچەکانت تامی دێتەوە دەمم

 بێزاری ڕووی لە گیانم ناکا
 مەلی خەمم پۆل پۆل کۆچ ئەکا ..

 
 

 ڕەنگە بڵێی 
 دایکی لە یاد نیە! .. 
 منیشی لە یادکردووە؟

 ئەوم، لە خۆما ھەڵگرتووە
 وتووەئیدی مرۆڤ ھیچ کات لە خۆپەرستی نەکە

 تۆ پەرستیی جوان پەرستیی پیشەی ژیانی من بووە
 کۆاڵن بە کۆاڵنی مەنفام بە بیرەوەریت تەی کردووە

 ھاوڕیکانم لە ئەلفابێ و لە بی ئاینس دەرچوون
 منیش گوڵم ...لە ئا تسڤایدا 
 لەنگەری ھەمیشەییم گرتووە

 پێش و دوا بۆ ساتێك لە خەیاڵمدا نەكردووە!
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 بۆ کوێ دەرۆی
 رەنگ لێو ڕەنگ دەکەیبەکام 

 پۆشاکی کام مارکە لەبەر دەکەی
 لەگەڵ ھاتنی ناوەکەمدا 

 ئەوانیشم لە ھزرمدا چەقاندووە!
 
 

 بۆنی عەترەکەت
 بلو شانێڵ

 الکۆست
 دیۆر 

 لە خۆم دەدەم
 ھەناسەم بۆنەکەی الملی تۆی ھەڵگرتووە!

 
 

 عەشقی تۆ 
 چ بە من دەکا... بۆ نەیکا،

 تاڵی و دووریەکەی 
 شەوانی شەممە و یەكشەممان 
 بۆ دیسکۆ منی ڕاپێچ کردووە

 کاڵپێك نی یە.. لەم شارەدا سەردانیم نەکردبێ 
 ڕەنگی گڵۆپی ژوورەکەتی لێم ون نەکردووە!

 
 ھامبۆرگ - 5/5/2018

 
 تێبینی : ئەلفا بێ و ئاتسڤای و بی ئاینس کۆرسی فێربوونی زمانن لە واڵتی ئاڵمانیا
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 ئیمپراتۆری شین...شین...شین!
 
 

 منم ئیپراتۆری شین
 باران شین
 مەرگ شین
 وەرز شین

 
 کراس شین
 کاوبۆ شین
 چاو شین
 نەکا شین

 
 شین ڕەنگەکان 

 نەکەن شین 
 ببن شین

 بۆیی بژین!
 

 لە ئەزەلەوە دەچمەوە 
 سەر شینی ئاسمان!

 
 لە شینەوە ھاتمە سەر شین 

 دەگەرێمەوە بە شین!
 یادکردنەوەشم ھەر شین!

 
 جنسێکم لە 

 پەپوولەی شین
 لە شینی وەریندا 

 گوڵ دەکا شین
 
 

 شین دەچێتەوە شینم!
 شین ڕەنگم دەکا 

 شین شینم پێ دەکا
 بۆ شینێتیش شینمە

 کێ لێم تێ دەگا؟!
 
 

 تۆ
 ئەی دەریای قووڵی شین

 نەھەنگێکی شین
 پشیلەیەکی چاو شین

 گوڵێكی شین
 مەرگم دەکەن شین..؟بۆ 

 تەنھا تۆ مەکە شین!
 
 

 شینت کردە دیاری شین
 دەنکۆڵەی تەزبیحێکی لە یاقووتی شین

 دەنکۆڵەی ئازارێکی لە مینای شین
 گرییەی دایکێکی کە دەکا شین

 کووژەکە شینەکەی منداڵیی شینە شین
 بەلێن بدە بۆ ئەم کۆستە نەکەیت شین

 
 

 تێبینی : ئیمپراتۆری شین..شین..شین!
 شینی یەکەم شینی شوان ە

 شینی دووەم یەکەم پیتی ناوی خۆمە
 شینی سێھەم یەکەم پیتی ناوی باوکمە

 
28/5/2018 
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 مرۆڤەکان ئازادن
 بە کام ڕەنگە دەنووسن، 

 کام ڕەنگیش پەسەند دەکەن،
 ئەوەی بۆ من گرنگە 

 رەنگی عەشقە...
 عاشقانە ڕەنگ دەکەم !!

 
 شوان شەفیق - یمه 25

 

 

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

 

 لە وردیلە ماچەوە
 پەیامێك بۆ فرمێسکە نەڕژاوەکان

 لە خوێنی شاعیرێکەوە
 ھەست پژان

 بۆ عاشقە دوورە دەستەکان
 برووسکەی ...مەرگ

 بە پەلە بگەیەننە نەورەسەکان... 
 نەكا بفڕن .. تاوانە دەریا...
 کەنار ھەتوان بکەوێتە ژان.!

 
 شوان شەفیق
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 ئيدی لە مردن ناترسم ..لەناوخۆتا بمنێژە
 
 

 لە کۆچەکەمدا
 ھیچی تۆم لەگەڵ خۆما ھەڵنەگرت

 پریاسکەیەك چرپە چرپی تۆ و 
 کیژانی گەرەکی حەسرەت نەبێ.!

 لە کۆچەکەمدا
 کە تەنیایی خۆمم لە کۆڵنا 

 قۆزەخەی ئازارێكم ھێنا نەژەنرابوو
 ھێشتا نەپێچرا بوو برینم 

 سەرپۆشەکەتم ھێنا
 بیدەم بەسەرما

 لە حوزنی ئێوارەیەكی زوو
 تەواو خاڵی بووم لە خۆم

 تەنھا و تەنھا ..تۆ .. 
 
 

 تۆ چەند پڕت کردووم 
 لێو ڕێژم لە یادگار
 لێم دەچۆڕێ دووری

 تنۆکەی ئەوینی بێ تۆی ... کە بێ تۆشم 
 لەگەڵ تۆشم .. تۆ ئەی

 نەرمە بزەی پاسارییەکی غروور 
 گەاڵیەکی قەیسییەوە چیتکرد ..بەدەم 

 وا کریستاڵی دەچیتەوە ڕەنگم
 
 

 تەماشاکە ئەو ھەموو ڕێگايە دەبڕم ..
 بە کەناری دەریاکاندا دەڕۆم..بەنێودارستانەکاندا ..

 دەڕۆم و دەڕۆم ..ئاخر من ھەر بەم ڕێگايانەدا ..
 ھەر بۆنی تۆ دەکەم

 



  فیق                                             ، نووسینی: شوان شه باڵی وشه فڕین به 25
 

 ئەوەتا تۆ 
 نقێمی لێوەکانت 

 بە ملوانکەی غەریبیمدا 
 ھەڵواسیوە

 شەقامێك نی یە پیایدا نەڕۆم
 بانگ نەکرێم )زێوان(ەکە

 نازناوی عاشقترینت
 پێ بەخشیم ئیمامەکە!

 
 

 ئەوەتا
 پیرۆزی چاوەکانت 

 ڕێگای ھاتووچۆم ڕووناك دەکا
 ڕێگای چوون و ھاتنم لێ ناگۆرێ

 
 

 دەزانی
 چ مووسافیرێکم

 دەستم بە لق و چڵەکانەوە گرتووە
 لە جیاتی پرچی تۆ

 مەترسە لە ونبوونم..
 گەڕیدەی گشت مەملەکەتەکانی دونیابم ..ون نابم

 
2/4/2018 

 ھامبۆرگ
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 ئێستا من بۆنی کۆاڵنەکەتان دەکەم
 
 

 ببارێنە
 عیشوە و نازت

 ئەوە منم لە سێبەری
 دارتووەکەی بەرماڵتانا

 تووی سورم لە چاو دەتکێ
 لە چاوەڕوانیتدا... 

 ڕۆژ نی یە
 وێنەیەکی دەرگاکەتانم بە داخراوی نەگرتبێ

 بۆ لێزمەکردنی وشە لە شەوە شیعرێکدا!
 
 

 تاکەی 
 دا نەکا ناز

 ئەی ژیكاڵە شۆخ 
 ڕێگا مەگرە 

 با بە لێواری مەرگا بێمە ژووانت
 شاگەشکەی دیدارێکت
 ڕاپێچی زیندانم بکا 

 بێ باکم لە حوکمی دادوەر!
 
 

 درەختی بااڵت چی نەگرتووە
 و شیرینی گرتەوەمیوەی مزر 

 زمانی تۆ
 شیرینترە لە زمانی ژنی نێو ئەفسانەکان
 شیللە ترە لە زمانی کچانی ڕێگای زانکۆ

 بێ بەریم مەکە لە مژینی
 کە بۆت دێمە گۆ
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 ڕێگام بدە بۆت بێمە گۆ
 ئەوە منم 

 پیاوێك لە برووسکەی سۆزەوە 
 دەفڕمە سەر گۆنای خاڵداری تۆ!

 تۆ 
 کە وشەکانی دەکەیتە سابات

 پایز نەبوو
 پەڵەت پێی دا...لە ئیلھامدا!

 
 

 ئەی کیژی لێو ڕێواسی ترش
 مەستم بکە 

 بە ژەکی دوو ئەڤۆگادۆ 
 ڕەق و دەست لێ نەدراوت،

 دەمەوێ بتریقێمەوە 
 بە )با(یدا دەم خەم

 بە شنەیەك لە عەتری بنباڵی تۆ
 
 

 ئەوە منم 
 کە بە الما تێدەپەڕی

 مەمکت لەژێر سێبەری ستیانەکەتەوە
 بۆنی بەھێی گرتووەکە 

 شێتم دەکا
 ھۆشم دەبا 

 ئالوودەم دەکا
 
 

30/4/2018 
 ھامبۆرگ
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 ھاتووم جۆگەی شەتاوت وشك بکەم!
 
 
 

 کە دێمە الت
 )جۆگەی شەتاوت وشك دەکەم(

 پیاوێکی بیابانیم 
 زەمەنێکە

 شیلە ھەنگوینم نەچەشتووە
 دەمم وشکە و

 تینوویتیم ...لە پنت بە پنتی 
 لەشی نەرمە شۆخێك

 نەشکاندووە
 
 

 کە دێمە الت
 لە نیوان سێو بەندەکەت 

 دڵۆپەی خوناو
 بە زمانی ئەوین دەسڕم

 دەستێکم دەکەمە گەردنی مانگ و
 دەستەکەی تریشم 

 لە زەوی دێم گیر دەکەم
 بۆ ڕاگرتنی ئەو ھاوسەنگییە...

 )پڕگالێك
 دەچەقێنملە دارکی خونچەیەکدا 

تا خوولگەی سووڕانەوەم بە دەوریا لێ 
 نەگۆڕێ!(

 
 

 کە دێمە الت
 دەترسم

 لە نێوان سۆزی بڕبڕەکانمەوە
 وەچەیەك

 لەو مەملەکەتەی عەیامێکە 
 شین نەچۆتەوە 

 نەڕوێتەوە
 ترس ...لە زمان و لێو

 لە مژین ...و ...گوشین 
 بە رامووسان نەالوێیتەوە

 
 

 وشك دەبێچین چین ئارەقی تامەزرۆیم وا 
 توێژاڵێك زاخ لەسەر سنگی مانووم دەنیشێ

 خەیااڵتێك لەم ژوورە تاریکەوە دەکەمەوە
 خاڵی گۆنای بلووریت بە تاسەوە دەلێسمەوە 

 بێ دەنگ بن شیعرە ژنێك
 لە شەوی گیان پێ بەخشیندا دەنووسمەوە.

 
 

29/4/2018
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 ڕۆژی جاشایەتی
 
 

 گوایە، لە بەغداوەگوتیان 
 مژدەی جاشێتی، ھێنراوە

 
 

 لەو کوردستانی باشوورە
 بەدمۆڕاڵی سیاسی باوە

 
 

 ئافەرم کاکە عەبادی
 کارێکی باشت پێکردن.!

 
 

 فەرشی سوورت پێ ڕاخستن
 حسابی کۆیلەت، بۆ کردن

 
 

 ئابروویان وەھا تکاوە
 تۆزقاڵێ غیرەت، نەماوە 

 
 

 شوان شەفیق
24/4/2018 
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 دن ئەو تراژیدیایەی تەمەن دەبا،مر
 شیعریش من!

 
 

 لە وەرینی کام خونچە بدوێم
 کام گوڵی گوناھکردوو سزام بدا

 مەسکەنی کام یادگارە بێنمەوە یاد
 سیللەی ڕەحمی کام پاساری

 لە زاکیرەی کەڵەکەبوومدا
 لێدەمەوە.

 
 

 شەق لە خرکە بەردی کام رێگا بدەم
 کەڵەکە بوو چۆن چین بە چین دەرکەمغەمی 

 بە کام بەرد تەقولباب لە دەرگای دڵ کەم!
 
 

 سوێی دایکێکی جەرگ سەر ھەڵگرتوو
 بە کام ئامێری شین بژەنم

کام )خەندەی منداڵی بکێشم بە لۆچەکانی 
 پیریدا(،

 تاڵی سپی کام ڕۆژگار ڕەشکەمەوە
 بیر شڵەژاو

 سینە شەقکراو
 پشوو لە کوێ بەم..!؟

 
 

 نەفەس قەتیس 
 ھێندە وزە لە بەینما نییە 

 زیان بەخشی ھەناسە ھەڵمژراوەکان
 لە کونی شمشاڵ بە ھەناسەیەك بکەمە دەر...

 
 

 شمشاڵی شوان 
 بڵێ .... کام شوان 

 شوانی مەڕ گورگ خواردوو...
 شوانی عاشقی کچۆڵەی رێی زانکۆ... 

 شوانی سیاسەتی ئابروو چوون.!؟
 ئۆکتۆبەر.؟!شوانی نووسینەوەی تکانی 

 دە لێی گەڕێن 
 لەو زیندانە نایەتە دەر

 تا نەبارێ بەفری دیسەمبەر.!!
 
 

Hamburg 
April 25,2018 
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1 
 پەرتووکخانەیەکم کتێبی تراژیدیای عاشقانم تیادا دەخوێنرێتەوە.!

2 
 سوتاندن بوو.!تیانووسێك بووم چۆنی ویست وەھای تیا نووسیم دەرئەنجامم 

3 
 لە نێو رەفەی کتێبخانەکەمدا رۆمانی ژنێك ھەیە بە ناوی سووتانی من.!

4 
 ئەو چیرۆکە پڕ تراژیدیایەم کەم خوێنەر ئازارەکانم پەی پێ دەبا.!

5 
 کتێبێکم پێشەکی بخوێنیتەوە

 پێویستت بە بینینی روداوەکانی کۆتایی نابێت.!
6 

 عەشقە.! جەالدێکم کۆی مرۆڤایەتی دەسووتێنم ناوم
7 

 لە فەرھەنگێکی کۆندا نووسرابوو 
 ساڵو جوان و ماڵئاوایی دەسپێكێکی ناشرین بوو.!

 
 

 شوان شەفیق
11/4/2018 
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 سامفۆنیای ژەنینی تەنیایی!
 
 

 لەگەڵ شەودا سەودا دەکەین
 من دەڵێم ئارامی خۆتم پێ بدە و

 زیکە زیکی سیسركەکانم بۆ بژەنە
 ئەو دەڵێ 

 وژاوەژاوی مرۆڤ 
 فڕکان فرکانی ئۆتۆمبێل و

 ویستگە قەرەباڵغەکانی شەمەندەفەر بۆ تۆ
 
 

 ئەز دەڵێم 
 ئەستێرە بریسکەدارەکان و 

 مانگی ھیالل و ترووسکەی گڵۆپەکان و
 شەقامە چۆڵەکان و

 مۆمە کز و کوژانەوەکان بۆ من
 ئەو دەڵێ

 خورشید و
 ھەورە تێك ئااڵوەكان و

 خاوەری زێرین و
 ان مارکێت و ئەپارتمانەک

 بۆ تۆ
 
 

 ئەز دەڵێم
 ھێندە ئولفەتم گرتووە پێتەوە
 شەو الم ڕۆژە و رۆژیش شەو.!

 ئەو دەڵێ 
 تۆ مەستی وا دانیشتووی 

 بە منەوە گرتووتە دوور لە جەو.!
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 جەوی چی..؟
 ژین 

 بەخشینی رووناکییە 
 بە مرۆڤە لێڵ بیرەکان

 تاقەتم نییە لە تاریك بیرەکان بدوێم..
 پیاوانی دین .!

 مێزەر بەسەر و 
 حاخامەکان و 

 قەدیسەکانی کەنیسە و 
 پیر و شێخەکان

 نەخشە کێشی کاولکارین
 دارێژەری کوشتارگەن
 بە رۆژ پیادەی دەکەن

 دەمەوێت یەك یەك سزایان بدەم 
 وانەی سیاسییەکان دادەدەن

 ئەو دەڵێ
 فریادڕەسی..

 زەلیل غەریب بێ کەسی..
 سکێ تێری دوو سك برسی..

 د کەساسی..بۆ ناپرسی چەن
 ماندوو نابیت لە نوشووستی؟

 ئەوە منم 
 دەست بەگەرووی شەوگاری تەنیاییدا دەکەم
 سك بە بریسکەی رووناکییەکان تێر دەکەم
 لە نێوەشەودا قتووی سیگارەکەم پڕ دەکەم

 ژووانێك بۆ تۆ و مانگ بە دووکەڵەوە ساز دەکەم
 

Hamburg 
10/4/2018 
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 کە ڕانەمەڕ شەرمی دەتکێ
 رەش دەچێتەوەئاسمان 

 
 

 زەوی دەبێتە قوراو
 کۆیلە دادەنەوێ بۆ پێاڵو

 
 

 بۆ نانی گەرم کڕنووش بردن
 سیاسی سووك پیرۆز کردن

 
 

 کۆیلەی کورد لە باشوور 
 عەقڵ پیسن بوون بە گەوڕ

 
 

 تەماشا چۆن دەوریان داوە
 مێشوولەکان لەو زەلکاوە

 
 

 شوان شەفیق
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 لەگەڵ شەودا سەودا دەکەین
 
 

 من دەڵێم ئارامی خۆتم پێ بدە و 
 زیکە زیکی سیسركەکانم بۆ بژەنە

 ئەو دەڵێ 
 ژاوەژاوی مرۆڤ و

 فڕکان فرکانی ئۆتۆمبێل و
 ویستگە قەرەباڵغەکانی شەمەندەفەر بۆ تۆ

 
 

 ئەز دەڵێم 
 ئەستێرە بریسکەدارەکان و 

 مانگی ھیالل و ترووسکەی گڵۆپەکان و
 شەقامە چۆڵەکان و

 کوژانەوەکان بۆ منمۆمە کز و 
 ئەو دەڵێ

 خورشید و
 ھەورە تێك ئااڵوەكان و

 خاوەری زێرین و
 مارکێت و ئەپارتمانەکان 

 بۆ تۆ
 
 

 ئەز دەڵێم
 ھێندە ئولفەتم گرتووە پێتەوە
 شەو الم ڕۆژە و رۆژیش شەو.!

 ئەو دەڵێ 
 تۆ مەستی وا دانیشتووی 

 بە منەوە گرتووتە دوور لە جەو.!
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 جەوی چی..؟
 ژین 

 بەخشینی رووناکییە 
 بە مرۆڤە لێڵ بیرەکان

 تاقەتم نییە لە تاریك بیرەکان بدوێم..
 پیاوانی دین .!

 مێزەر بەسەر و 
 حاخامەکان و 

 قەدیسەکانی کەنیسە و 
 پیر و شێخەکان

 نەخشە کێشی کاولکارین
 دارێژەری کوشتارگەن
 بە رۆژ پیادەی دەکەن

 دەمەوێت یەك یەك سزایان بدەم 
 ەکان دادەدەنوانەی سیاسیی

 ئەو دەڵێ
 فریادڕەسی..

 زەلیل غەریب بێ کەسی..
 سکێ تێری دوو سك برسی..
 بۆ ناپرسی چەند کەساسی..

 ماندوو نابیت لە نوشووستی؟
 ئەوە منم 

 دەست بەگەرووی شەوگاری تەنیاییدا دەکەم
 سك بە بریسکەی رووناکییەکان تێر دەکەم
 لە نێوەشەودا قتووی سیگارەکەم پڕ دەکەم

 ژووانێك بۆ تۆ و مانگ بە دووکەڵەوە ساز دەکەم
 
 

10/4/2018 
Hamburg 
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 سەدەی پیاوە بە ژن بووەکان
 

 

 قژی ڕەنگاورەنگ کراو
 کەپوو سانتیمێك قارسکراو
 بەرگی تەسك و ترووسك

 بەزیت لە بەر کراو
 
 

 ژێر برۆت ھەڵگیراوە
 برژانگت ماسکاراکراوە
 دەنگت ناسك کچۆڵە

 سەرم لەقەوچەت سورماوە
 
 

 بێژەری یان گۆرانی بێژ
 پیاو بە مەبە بە موکێش
 بۆ نەشمیل دەرکەوتنت

 شەرمە بکەی ئاھ و ئێش
 

 

 کاتێك گفتوگۆدەکەی
 ژێکانت بھەژێنە

 پیاوبوونت بسەلمێنە
 دەنگی دلێر ھی پیاوە

 کوڕگەل پیاوەتی ماوە؟
 دەنوکی سوور و ئاڵت

 لە کەوی کام بنار دزراوە
 

 

 گوو بە سەدەی پێشکەوتن
 پیاوی کردووە بە ژنکە 

 ھاوار کوردانی رەسەن
 نێرەکان بکەن بە پەن

 
5/4/2018 
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 بە زمانێکی سادە پێتان دەڵێم 
 
 

 ئەم ئازارە گەلێك سەختە 
 ڕێگام نادا ھەڵبسمەوە

 سات بەسات گوژم دەخۆم
 بە حەسرەتی پیاسەکردنێکی سلێمانییەوە دەکەومەوە

 لەم ژیانە پڕ کێشمەکێشەدا
 دەبڕێھەر خەمە بە من 

 بەخەیاڵیش پێکەنینێك بە بیرەوەریمدا نایەتەوە
 

 شوان شەفیق
 

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

 ئارامی لەم ژاوەژاوەدا 
 لە ژێر پەردەی سپیدایە 

 لە ھەناوی گڵدایە
 لەسەر شەونمی گەاڵیە 
 لەناو دەمی ھەاڵڵەدایە 

 ئارامی دەنگە 
 دەنگێکی بەرزە 

 دەنگە ژێکان دەلەرێنێتەوە 
 تا دڵ بەجۆشتر سەما بکا 

 خەون دەزرێنێ 
 تا ڕوانگە و مۆم ھاورێیەتیان بەردەوامبێ

 ئارامی وشەیەکە دەنووسرێ
 ناوێکە دەھێنرێ 

 داخ دەکێشم ھەستی پێ ناکرێ !
 کارەکانیشم ھەروا.!

 
 شوان شەفیق

2/4/2018 
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 دەمەوێت بەرد بدوێنم 
 ببینم .!تا شەپۆل لە رەقییەکەیدا 

 ئاو بێنمە قسە و گوێ لە ھاژەی بگرم.!
 گەاڵ بکەمەوە باوەشی لقەکان و 

 لقەکان بە قەدەوە بئاڵێنم.!
 ئیشی من ئەوەیە 

 ئاوازی ئاسن ببیستم 
 کاتێك بە خۆیدا دەکێشێ.!

 لە تاریکیدا 
 تیشکە حەشاردراوەکان کۆکەمەوە

 تا گورزە ڕووناکی بچنم.!
 یان کەم،چ سەرقاڵییەکە ئەو کارانەی دە

 لەم ژیانە پڕ کەسەرەدا .!
 شۆك مەبە 

 ھیوا دوورینەوە پێویستە لەم جەنگەڵستانەدا...
 

 شوان شەفیق
31/3/2018 

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

 وەك چۆن

 
 شیعر دزێکم 

 پێ شاعیر نییە!
 ھونەر دزێکم

 پێ ھونەرمەند نییە!
 ئاواز دزێکم 

 پێ ئاوازدانەر نییە!
 کوڕی برۆ ھەڵگرم

 پێ پیاو نییە.!
 گوڵ سرووشتی نەبێت

 بۆنی خۆش نییە.!
 ئاواش کچی بۆتۆکسم 

 پێ شاجوان نییە.!
 
 
 

 شوان شەفیق
25/3/2018 
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 سەدەی بۆتۆکس
 
 

 کچە درووستکراوەکانی فیللەر
 ناز بەسەر کێدا دەکەن 

 برژانگی دەستکردەوەبە 
 کاتێ رەماش لێ دەدەن

 قێز لە وەھا پیاوێك دەکەمەوە
 کە تەماشاشتان دەکەن

 
 
 

 تامی ماچی سۆندەی ئاو
 ڕووخسار چاڵ پینەکراو

 ئای چ بێ چێژە
 نیگای عەدەسە لە چاو کراو.!

 
 
 

 لەو پیاوانەم
 بە مێکئاپ ھێڵنجم دێ

 بە مرۆڤی سرووشتییەوە عادەتم گرتووە
 لێ بێبۆنی مێخەکی 

 
 
 

 باسووتاندبێتی ھەتاو
 تەشی دەستی قڵیشاندبیت

 کچە قەرەجێکی بێ فوندێشن 
 ھاوسەری ئایندەم بێت
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 دەکشێمەوە نیشتیمان
 ئەو خاکەش بە نەفەرەت دەکەم

 ھەژاری تیادا شەرم بێت
 الف و گەزاف ناوداری بێت

 ڕۆڵەکانی برسی لەتە نانێك بێت
 ژنێتی بە مۆدێل بێت

 
 
 

 باقوبریق کەم چی لە ڕووخساری
 کەپوو قرتاو 

 لچ ھەڵواسراو
 عەقڵ بۆش 

 لووت سمراو
 لە دەستان وا رادەکەم

 
 
 

 کەمێك جوانکاری لە عەقڵتاندا بکەن
 بۆ زانکۆ دەچن خۆتان ڕۆشنبیر بکەن

 لە سەردەمێکدا دەژیم،
 ناوی دەنێم سەدەی بۆتۆکس

 ئەرێ مرۆڤی راستەقینە لە کوێ ماوە.؟
 
 

 شوان شەفیق
Hamburg 

23/3/2018 
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 ساڵی بەرخودانە
 
 

 ھەناوی پەنگخواردووی گەل
 بورکانێکە شااڵو دێنێ

 کە ئاگر بڵێسەی سەند 
 کەژ و کێویش دەسووتێنێ

 
 

 کوردایەتیمان پیرۆزبێ
 بەھەڤرا دووژمن دەبەزێنین

 نەیاران خەیاڵیان خاوە
 کەلتوورمان ھەرەس پێ بێنین

 
 

 ساڵی تازەی بەرخودانە
 کەی ساتی شین و گریانە
 لە ئەفرین گۆر ئامادەیە
 بۆ سوڵتانی تورکستانە

 
 

 دەزانم ھەموو خەمبارین
 بە کوژرانی ڕۆڵەی نەبەرد

 کورد ھەمیشە پێشڕەو بووە
 لە شاخ و دۆڵ و دەشت و ھەرد

 
 

 شوان شەفیق
20/3/2018 
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 لە عەفرین گەورەترین 
 ئاگری نەورۆز کرایەوە

 ژن سووتەمەنی
 منداڵ سوتماك

 الوانیش دوكەڵ.!
 

 

 ئەی خودایە 
 کەی لە عەرش دادەبەزی

 نەفەس قەتیس
 ھاوار وەستاو 

 میھرەبانیت 
 کوانێ گەندەڵ.؟!

 

 
 لەوەتەی مێژوو ھەیە

 قوربانیم...
 چەندین پارچەیان لێکردمەوە

 بەرگە دەگرم شاخستانیم.!
 

 

 میژوو پرسیارم لێ دەکا
 کوانێ عەفرین ..؟
 چیتکرد کەرکوك

 بە دەنگێکی خەمگینەوە
 ھاتمە وەاڵم 

 زیندووم نامەرد
 

 
 لێم مەپرسن دینت چییە.؟!

 گریانی زووڵم لێکراوان
 ڕژانی خوێنی نیشتیمان

 خاکی پیرۆزی کوردستان
 
 

 شوان شەفیق
18/3/2018 
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 ئەوە دڵی کام فایتسیام شکاندووە
 وا شەو نییە 

 بەدیار مەراقی ئازارێکەوە بێدار نەبمەوە
 ئەوە توێژاڵی کام ڕەنو 

 سەر دڵکەوتۆتە 
 وا لەم کوچەی غەریبییەوە 

 عاشقبوونم دەکاتە سووتماك 
 ئەوە گوناھی کام تاوانەیە 

 وا پەتی سێدارەم دەکاتە مل 
 لە کام وسوەسەی شکانەوە 
 شیوەن بکەم بگریم بە کوڵ.!

 
 

 شوان شەفیق
 

 فایتسیا ناوی جۆرێك گوڵە - Phytesia  تێبینی:
 کە لەسەر زەوی دەکەوێڕەنو یان ڕنو : چین یان توێژاڵی بەفر 

 

********************************************************************** 
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 ئێمەین عەشق.!
 

 شەو تا سەحەر
 بەدیار بنیات نانی دڵەوە کار دەکەین
 ماندووێتی لە گیان سەفەری کردووە

 پەیکەرێكتنۆکەکانی چاوەروانی دەکەینە 
 لە جێگایەکی ساردا ھەڵی دەگرین

 تا ھیچ کات نەتوێتەوە
 مۆزەخانەیەك لە یادگارییەکان چێ دەکەین

 لە دەروازە دەنووسین
 ھاتنە ژوورەوە تەنھا بۆ تۆیە

 تۆ ئەی مرۆڤی بە ھەست.!
 شووشەیەك ماچ

 دڵۆپێک لیك
 ھێشوویەك نیگا

 الی راست ھەڵدەواسین
 تا ھەر کەس سەردانی کرد 

 ھێواشبوونەوەی لێدانەکانی دڵیبە 
 ماچ بکەوێتە سەما

 لیك داکا
 نیگا نیگا تەماشای کۆست و ئازاری دووری کا

 ئەوە لێرە مرۆڤ ھەستی سستە 
 وا بەدیار ھەڵڕشتنی فرمێسکەوە

 سەر سورماوە
 ئەم گەمژەییە لە کەیەوە سەری ھەڵداوە.؟

 

 بەڵێ الی چەپیش 
 داخێك لە ساڵو

 گریانێك لە بیرتدەکەم
 انێك لە ماڵئاواییشک

 ھەڵ دەواسین
 بە خەتێکی سوریش دەنووسین

 سۆز بە کیلۆ نەفرۆشراوە
 ھەست بە قەرز دراوە

 کێ ئازاری بە پارە کراوە.؟
 تۆش عەشقی من....

 ڤاالنتاینت لێ پیرۆز بێت
 پێم بڵێ

 لەم مەملەکەتە
 چەند کەس بە عیسا ناسراوە

 وا زۆرینە لە خاچ دراوە
 مۆرکراوبەڵێنێكە بە خوێن 

 لە دڵ ھەڵکۆڵراو
 ئەم عیشقە لەگۆر نانرێ

 بۆ ئەبەدی زیندووماوە
 
 
 

 شوانـــــ شەفیق
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 بۆی نووسیم
 بژی لە کاتێکدا ھۆکاری گیان کێشیمە

 بۆی نووسیم
 ئاسوودەبە لە کاتێکدا ھۆکاری دڵتەنگیمە

 بۆی نووسیم
 لەرزینمەدەستخۆش لە کاتێکدا ھۆکاری دەست 

 بۆی نووسیم
 بێ خەم بە لە کاتێکدا خووڵقێنەری ئازار و شینمە

 لە کۆتا نامەشدا بە پێکەنینەوە بۆی نووسیم 
 برۆ دووربە ...

 تێگەیشتم مەرگ چارەی ئەبەدیمە
 
 

 شوان شەفیق
 

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

 لە قوڵپەی گریانی یادەکانیدا
 دەمەوێ پێی بڵێم : 

 بێ ئەو
 نەباڵم ھەیە باڵە فرێی پێ بکەم 

 نە زمانم ھەیە بۆ وتوو وێژ
 نە قاچم ھەیە بۆ ڕۆیشتن 

 نە چاوم ھەیە بۆ تەماشاکردن 
 بیریش لە یادی ئەودا وەستاوە 

 دەزانن بێ ئەوی واتاچی
 الشەیەك 

 کە تەنھا دڵی تیادا کار دەکات
 بۆ خەمخواردن.

 
 

 قشوانـــــــ شەفی
5/2/2018 
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 گریان سەفەریکرد 

 ئەو دەمەی وانەکانی عەشقم خەتم دەکرد، 
 سوورەتەکانی ئەوینم لەبەر دەکرد ئەو دەمەی تامەزرۆ بووم، 

 بەڵێ ئەو رۆژەی عاشقبووم
 ئیدی چاوەکانم فرمێسکی نەباراند ..! 

 ئەوە دڵبوو دەگریا و دڵۆپە خوێنەکانی دەکردە دیاری
 راستەقینەی تۆ ئەو کاتەبوو کە دڵی من توانای لێدانی نەما.ئەی شۆخوشەنگ، گریانی 

 
 

 شوان شەفیق

 

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

 سەودایەك لە مۆڕاڵ
 
 

  گوێتان بنێن بەخاکەوە
 دڵ شەکوایەك الی خوا دەکا
  سەرێک ھەڵبرن بۆ ئاسمان

 ..مەلە دەکاباراندا  چاوێك لەتاڤگەی
 ر واڵتسهباڵ داناداتە  شکهڕهلهقه

 كاما دهوادا سهھه ماسی له
 بۆ مردووەکان ئاوازێکی پڕلەناسۆر بژەنن

  نگده تا ئێسک و پروسکیان دێته
  نگینتاریكستانێكی سه ڕۆژ بۆته چ ژینێكه

 
 

 : ئەی رەشبین تۆش
 بە خەندەی تاڵی ئەفسونت

 ..!؟نيازتە ھەڵبێیت
  چ جەرگبڕە تەفرەدانان

  گژوگیا و چیلکەکان دەخاتە گومانەوە
 گومان لە چی ..؟

  پشیلە بێ ئابرووەکەی دراوسێمان
  لێمان گەرێ با ئەتر بژین
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 تۆش ئەی ژوره بەفرينەکە
 باسندوقە تەزيوکان

 ی بە جێ ماوی شەھیدان داڵدەبەنستهجه
  ومێخەکەکەی دايکیانبۆ و بەرامەی ڕێحانە و سمڵ 

 كار دهفهسه لەگەڵ بای وەشته
 تەماشاکەن چ قەسبخانەیەکە شوێنی ئاھەنگەکان

 كانگهقوربانی سه كرێتهده ر مڕۆڤهھه
 
 

  دوا گوێ ھەڵخەینبه مهبا له
 بۆ دوعاکانی واڵت
  نزاکانیان ببیستین

 : کاتێك بانگەواز دەدەن و دەڵێن
 !بێاڵنەتان پێویست نییە ؟ ئەو کەرتە بلۆک و

 کە سوڕی مانگانەیان وەستاندین ..!؟
  کە کچێنیان لێ سەندین

 ھێندەی سەرقاڵن بەجۆگای نەزيفبەربووی خوێنمانەوە
 بۆ سنوورەکان جیا ناکەنەوە..؟

 
 
 سهسا به ده

  دەمامکەکانتان فڕێ دەن
 باڕوخساری ڕاستان ببينين

 ..بهێلن با
  بژینئازاد بژین با 

  دەشێت ئێوە نەپەرژێنە سەر خاڵی کردنەوەی گیرفانتان
 الرتانڵچنینی تهقووتی رۆژانەتان بڕین بۆ ھه

 چ بزەیەکە گریان ھەراسان دەکا
 چ مێرويەکی سەر لێشێواوە گوڵ دەژاکێنێ

 چییە چی ژیان کۆتا پێ دێنێ
 : ختا سیاسییەك لە مینبەرەکەوە دەڵێناوه له

  ھۆ خەڵکینە
  ھۆ خەڵکینە
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 چەوری ئاژەڵەکان بدەن لە تاوێری کارەبا
  تاریکستان کۆتایی دێت

 دوێ وساوایەكیش ده
 قیامەتێك ھەڵساوە

  شۆكاوهدنیا په
 ئای خانە خوێ درۆکانت ھەڵدەکرووزێت

  نەئابڕوی نيشتيمان بەرن
 نە چاوەڕوانی سۆزتانين

 بهێڵن با ئازاد بژین
 
 

 كالێ شێواو ھاوار دهر ڕێبوارێكی سه
 قومێك ئاو نییه

 ڵێباوكێكیش ده
 !ئەرێ چ قاوەگرەوەیەك بەدبەختی لێك دەداتەوە

  چ ئەفسوونگەرێك جادووی میحنەت بەتاڵ دەکاتەوە
  فریاد ڕەسێك شك نابەن

 نیشتیمان لە جەور و ستەم لەبێ دادی پوختکاتەوە
 وهدان كاتهوی ئاوهنوێ زه ر لهسه 

 
 

 شوان شەفیق
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 برووسکەی گەریدەیەك بۆ خوا
 
 

 مرۆڤێکی سرکراوم
 سرکراوم بە وشە رەقەکان

 کە بێ رەحمانە بەردبارانی دڵ دەکا 
 ئەشێ سنگم ئەھریمەن تیایدا نووستبێ

 بخوازێت بە ئاگای بێنێتەوە
 چ خەراباتە بێ مرووەتی

 قدوومێك نزیك سەد ساڵ دووری بۆ کوێ دەچێ
 ھێندەتەزووی بەستەڵەکەکانی باشووری کرد بە گیانماشەق دەبەم 

 ھەڵ دەلەرزم چ بەر خودانێك ڕزگارم دەکا
 تاقەتی کۆکردنەوەی چیلکە و چەوێڵم نییە 

 ئاگر تاوانی چییە با رەقببمەوە
 درەختەکان نا شکێنمەوە
 سەرە داوێك شک نابەم 

 چرکەکانی خەمگینیم لە یاد دەرکا
 ازاری لێ نیشتووەئەو ئەلبوومە تۆزی سەدەیەك ئ

 تااڵو تاالو 
 بەھەستیاریمدا رۆ دەچێ

 گیرفانی رەوشت دراوە
 سۆز بۆ کوێ دەچێ
 ناڵەیەك دەبیستم

 دەنگی کرانەوەی دەرگای ئاسمانە بەرووی نزاکانم
 نزا نزا نزا

 راوەستاون 
 تا میھرێك بکا خواوەند

 بە پۆستەچییەکدا ناردوومە
 بەدرەفتاری زەوی
 قێزەونی مرۆڤ 

 فریشتەکانیش لە شەوی ھەینییا پێ دەچێ
 مەست بن

 لە دیسکۆیەکی ئاسمانی یەك !
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 دەستی کچێکی نۆ سااڵن بگرن
 تا نێرینەیی تیا بەتاڵ بکەنەوە

 لە ئاسمانی دووھەمدا 
 ژنێك ژان دەیگرێ

 تەمەنی دوازدە بەھارە 
 کەس نازانێ باوکی دەوڵەمەندە یان ھەژارە

 لە ئاسمانی سێھەمدا
 نەکە مەزاتخانەی ویژدا

 فریشتە نرخ لەسەر مرۆڤ دادەنی
 لە چوارەم چینی ئاسماندا

 پۆل پۆل دێنشینەکان ئەنفال دەکرێ
 لە پێنجەھەم چیندا

 خونچەی گوڵەکان خەتەنە دەکرێ
 بە سوورەتی چێژ کوشتن

 لە شەشەم چیندا
 سیاسی پەروەردە دەکرێ
 بۆ بە دۆزەخکردنی زەوی

 ئەرێ خودا لە کۆتا چیندا
 چی دەگووزەرێ ؟!

 زەویەوەلە 
 پێیەك دەچەقێنم 

 نەکا بروسکەی ھەور 
 بەرگەی نزاکانم نەگرێ و بمکێشی بە نغرۆیدا

 زەمەنێکە ڕۆچووم 
 ئەرێ بەس نییە سزای گەردوون

 لە فەنابوون چ باسە
 گەریدەیەك بۆم بگێرێتەوە 

 ئاسمان تۆڵەی ھەڵەکانی بۆ لە مرۆڤ دەکاتەوە؟!
 
 

 شوانـــــــــــــــ شەفیق
8/12/2017 
 



  فیق                                             ، نووسینی: شوان شه باڵی وشه فڕین به 52
 

 ەدوێ لە مەرگم
 
 

 دەمەوێ بگریم
 فرمێسکە گەرمەکانم

 بەستوویانە
 دەمەوێ پێ بکەنم

 خەندە مانی گرتووە
 دەمەوێ پیاسەیەك بکەم
 القم جووڵەی لێ براوە

 دەمەوێ جگەرەیەك داگیرسێنم
 ھەناسەم لێ براوە

 دەمەوێ وچانێك بدەم
 پشوو کەی بۆ من کراوە

 دەمەوێ بیر بکەمەوە
 بیرکدنەوەم وەستاوە
 دەمەوێ سەفەر بکەم
 ھۆکاری گواستنەوە 

 لەکار خراوە
 دەمەوێ سکم تێرکەم

 کەی نان بە برسی دراوە
 دەمەوێ ئاوازێك بژەنم

 خەم کەی رێگای پێ داوە
 دەمەوێ دەمەوێ دەمەوێ
 لە حەسرەتا ھاوار بکەم
 نووزە لە دەنگا نەماوە

 دەمەوێ بە خانمەکەم بڵێم
 لە عەشقی ئێمەدا ژیانەوە خوڵقاوە

 ێ لە مەرگ بدووێیناکر
 کەی گیانی ڤینۆس کێشراوە

 
 

 شوانـــــــــ شەفیق
14/12/2017   Hamburg     
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 بۆ ژیانەوە ھەنگاوێك بنێ
 

 

 بە شەقامەکانم وت 
 گلەیی بێت گوڵتان نەچاند 

 بریار بوو یار تەشریف بێنێ
 بە ویستگەکانم وت 

 پاکژ نەبوون 
 بریار بوو یار تەشریف بێنێ

 بە مانگم وت 
 خۆت ون بکە 

 بریار بوو یار تەشریف بێنێ
 بە یار دەڵێم ھەتاکو دێی

 شەقام و 
 باخچە و 

 کۆاڵنەکان 
 پاکژ را دەگرم

 تۆ لە ڕەگەزی پەپوولەی
 لە خانەوادەی ھەنگی پڕ لە شیلەی
 ناکرێ لە کەشێکی نا ئارامدا بگەی

 کە دەگەی
 تەرکی پیاسەم کردووە

 سیمام رەش و 
 نیشتووە گیانم خۆڵەمێشی غەریبی لێ

 یووسف ئاسا چەندیش جوانبم 
 شەکەت ماندوو بێ ھێز دەبم

 زوڵێخابە بە ھاتنت گەنجی بگەرێنەرەوە
 شار برازێنەرەوە

 کە یەکەم ھەنگاو دەنێی
 سوێند دەخۆم
 دەبووژێمەوە
 ئازیزەکەم 

 منداڵ منداڵ دەبمەوە
 

 شوان شەفیق



  فیق                                             ، نووسینی: شوان شه باڵی وشه فڕین به 54
 

 یاسای مەرگ با بووەستێ 
 
 

 کە سرووشت تورە دەبێ
 دەدا زەوی ھێڵنج

 مەراقی بەسەرماندا فرێ دەدا
 مرۆڤ بە ژەھراوی دەخنکێنێ

 کە نادادپەروەی باڵو دەبێتەوە
 ئاسمان تەم دەیگرێ

 دایك جەرگی دەسووتێ
 کۆرپەلە ھەناوی ھەڵدەکرووزێ

 پیاوەتی سەفەر دەکا
 یەخەی کچێنی دادەرێ

 چ ئەستەمە 
 ویژدان را نەچڵەکێ

 ئەو دەمە خودا لە کوێیە ؟
 یاسای مەرگ بووەستێنێ 

 منداڵەکان یاری دەکەن
 ھەژارەکان نایانەوێ 

 پۆل پۆل بەرەو مەرگ 
 بە زۆرە ملێ ھەنگاو بنێن

 
 

 شوان شەفیق
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 ڕۆحی ھەنگوینی
 
 

 بە شیلە ژن بڵێن
 شانەی عەشقم بگووشیت

 ئەو دەمە تێدەگا
 لە خوێنی مندا
 لە گیانی مندا
 جگە لە ناوی

 لە نازناوی
 ناسکی بیستراویلە وشەی 

 خەوشێك بەدی ناکا
 کە پێم دەڵێ

 تۆ خۆت رۆحی ھەنگوینی
 ناسرەوێ گیان
 چاو بە گریان
 دۆشدادەمێنم
 بۆ وشەیەك

 کە وەسفی کا
 بۆ ئاوازێ دڵی خۆشکا

 بۆ بارانێ تاڵەکانی زووڵفی تەڕ کا
 
 

10/11/2017 
 شوان شەفیق
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 شەوانی میحرابی تۆ
 
 

 دەیگەوزێنم نیگای چاوت لە چاوانما
 بەسەر ملوانکە )..........(ەکەی گەردنتا

 دێمە خوارێ
 دەی شڵەقێنم گۆمی نیشتووی ئارەزووت

 سێوەکانت تووند دەگووشم
 دەیان مژم بوارت نادەم 

 ھەناسەم دەکەمە سییەکانتەوە
 نەشئەی رامووسان دەبین

 تێك دە ئاڵێین تێکەڵ دەبین
 شقدەیرژێنم خۆشاوی عی

 بەسەر جەستەی بلووریتا
 گەاڵی وەریوو

 سەوز دەکەمەوە لە خۆشیەویستیتدا
 تکا دەکەم بێزار مەبە 

 لە بارینی تنۆکی ئارەق بەسەر تەوێڵتدا
 گڕی تاماست ئێجگار بە تینە

 وەرە رۆحم بکێشە 

 رۆح بەخشینی بە تۆ نەبێ کەی بەخشینە
 کەی گووشینە 

 کەی مژینە 
 کەی تاسانە 
 ....؟کەی ھەژانە 

 لەگەڵ تۆ نەبێ 
 کەی ھەناسە بۆ ژیانە ..!

 کە نەشئەی تاڵ بە تاڵی زوڵف و 
 سنگ و مەمک و گیان و 
 لێو و ران و سمتت نەبم 

 تێکەڵ بە گشت گیانت نەبم
 کامە ژینە ..؟

 دەسا وەرە 
 بۆ ھەمیشە ھی یەکبین

 پووش ھێنەری ھێالنەی عیشق بین
 
 
 

 شوان شەفیق
6/11/2017 
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 مەرگە نیگا

 
 

 ئازارێك لە دڵمایە 
 ھەر چەند دەکەم 

 ناتوانم تۆز قاڵێك لە قووڵپەی گریان و 
 ژانەکانم بکەمە دەر

 لە الیەکەوە بۆنی ھەڵکرووزانی نیشتیمان 
 لە الیەکەوە تاوانباری مرۆڤ

 ژانگرتووەکانخوێنی رۆڵە دایک 
 نابینای کردووم

 بەرگەی کامیان بگرم
 بێ دەسەاڵت بێ دەسەاڵت

 پیش دەخۆمەوە 
 جگەرە دوای جگەرە دەکێشم

 خۆم قان داوە
 لەسەر جەستەم پشکۆ دەکەمە سووتماك

 ھەست بە سووتانی جەستەم ناکەی
 تۆ ئەی فریادرەسی ژینم

 لە کام سووچەوە چاوشارکێ دەکەی ...؟
ژوورەکەتەوە درزە نیگا لە کام دەروازەی 

 دەکەی ..!

 چەند مۆمت بۆ توانەوەم داگیرساندووە ؟
 بێدەنگ مەبە ..

 دەپرسم شیاوی وەھا ئازارێكی پر کەسەرم ..؟
 گوێکانت توانای بیستنی ھارەی گیانمی ھەیە 

 تنۆک تنۆک خوێن لە گیانم سپی دەبێ
 ئا ئا من ئێستا دڵم دەگری 

 مردنێ دەمرم 
 وای نەبیستبێت کەسێ لە ئێوە مەرگی

 سوێند بە بەندی دڵ
 لە ھەرکوێ دەروانم شەوەزەنگە

 کارەساتێك خولقاوە
 مەگەر تەنھا تۆ بەرگەی تەماشاکردنی بگری

 ئازارێك 
 پێنووس دێنێتە قسە و بەرد دەخاتە شیوەن

 ئەی ئەزەلی منی بێ چارە
 ئەی خەم رەوێنی غەریبیم

مردن کەی لە قامووسی عیشقدا دیاریی 
 کۆتاییە

 
 

 شوان شەفیق
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 ڕووانینێك لە بەستن 
 
 

 لە لێواری مەرگدا 
 سەختیەکان دەشکێنم.! 

 
 

 مەرگ نزیك بێت یا دوور ژیانکردنەوە پێویستە
 لە نێوان درزەکانی بنمیچەکە و زەویدا

 راستییەك خۆی ھەڵواسیووە
 رەنگە ئاسان نەبێت تێگەیشتنی.!

 
 

 دەداکارێك روو 
 پێشبینییەکان پووچ دەکاتەوە

 لە ئەزەلەوە رەگ و ڕیشەی درۆ و 
 گازاندەکان دەر دەکێشێ..

 
 

 تێ پەراندنی ئازار 
 پێکەنین دەگەرێنێتەوە 

 پەپوولەیەك شەیدای گوڵ بێت 
 گوێ ناداتە وەرزی وەرین 

 سەکۆیەك درووست دەکا بۆ خۆپارێزی .!
 

 

 خەونی بەتاڵ کێشانی زوخاو 
 دەستی عاشقبێتناکرێ دیاری 

 
 

 پاسارییەکیش 
 چریک چریک ھاوار دەکا 

 مرۆڤ تێی ناگا
 چ ھەستێك ..؟

 دەنگی الواندنەوەی گەاڵیەكی وەریوو دەبیستێ 
 بۆ باوەشی لقێکی سەوز
 دەرچەیەك شک دەبەین 
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 بۆ گەراندنەوەی ژیان
 کوچەیەك ھەیە بۆ پرکردنەوە .!

 پێویست ناکا مرۆڤی دی..
 عیشق ببارێنە 

 بچێنەسۆز 
 راز و پەیمان نوێکەرەوە

 بۆ باخەوانی رەنج خەسار
 ئیدی زەمەنی گریان 

 نەخشین بکە 
 کەی رەوایە دۆشدامان و 
 تەماشاکردنی شەقبوون 

 کەی ئاوێتەی دووان 
 رازی بوونە بە لێکترازان..؟؟

 
 

 ھەناسەی چاوەروانی سواربووە
 بێزار نەبووی لە بەرێکردنی چرکەکان

 شەقت نەبرد لە دووری
 فرمێسکەکان شەونمیکرد لەسەر دڵ

 ھێندە بە حسرەتەوە بانگیان کردی وەرە دڵ..؟؟
 

 

 ئەوە تۆ نیت..!
 گوڵدانی ئەوین بشکێنێ

 ئەوە تۆ نێت ھەناسە بپچرێنی
 تەرزەی ساردی ببارێنی

 تەنیا و مەلوول رەقببمەوە
 کوا شەبەنگی خۆر 

 لەژێر کام پەڵە ھەوردا 
 کز کز تەماشای بەستن دەکا

 
 
5/10/2017 

 شوان شەفیق
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 لە عیشقدا میحرابێك
 
 

 لە میحرابی تەنیایدا 
 لەگەڵ غەریبیدا زیکر دەکا

 تەزبیحێك 
 بۆ تەھلیلەی ئازارەکانم دەھۆنێتەوە 

 سەما دەکا رۆحم
 پاسارییەکی بزێوە خۆ ناگرێ لە گیانیا

 نمە نمە وشەکانم دەبارێنێ
 ژانی بێ منی لە نۆتەیەكدا دەنووسێتەوە

 گشت ژەنیارەکان بانگێشت دەکا 
 بە تاڵی ڕەدێنم ئامێرەکان جێگیر دەکا

 تا تاشەبەردەکەی نێو سینەی بتوێنێتەوە
 رەحم ناکا پشوو نادا 

 ماڵۆچکەی عیشق بە زاخی فرمێسکەکانم روو پۆش دەکا
 چش لەوەی لە چاوەروانیدا قژم سپی دەکا 
 بە ئێرادەیەکی پۆاڵیینەوە ژیانم رەنگ دەکا

 سەفا و مەروای عیشقدا تەواف دەکالە 
 تا حەجی بۆیەکبوونمان پیرۆز نەکا واز ناھێنێ

 

 شوان شەفیق
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 ھەنسکێ لەتێرامانی مرۆڤێک..؟
 
 

 بەدەستێکم جگەرەیەك و 
 دەستەکەی ترم پێکێ شەرابی لەمشتە

 لەنێوانی ئەوودوانەدا تێی ڕاماووم
 ھۆن ھۆن فرمێسکم دەرێژێ و 
 ماندوویەتی ڕێگا نادات بیسرم

 الی راستیشمەوە 
 شەرابەکەم قاقا لێ دەدا و

دەنگی لەگەڵ باڵو بوونەوەی خەمەکانم تێکەڵ 
 دەکا

 چ بێ شەرمە 
ئەو تەمو مژەی باڵی کێشاوە بەسەر 

 ژوورەکەمدا
 دیلی قووڵپەی گریانی کردووم
 عادەتم گرتووە بە بێداریەوە ،

 ماردنی چرکەکانی چاوەروانییەوەبە ژ
 چ لە زەمەن بکەم

 کە دەمەوێت تیژرەوتر ساتەکانی تێیپەڕێنم
 تارماییەکی سامناك زاڵە بەسەرمدا

 شەوێك نییە شەمشەمە کوێرەکان
 

 بە الواندنەوەم نەخەمە خەوێکی قووڵەوە
 شەوێك نییە 

 ئەستێرەکان نەخەمە گومانی شینەوە
 شەوێك نییە

 ھەنسکی بەردەوامممانگ نەگرییەنم بە 
 لەو نێوەندەدا

 نەدەتوانم گوزەر بە ساتێکی خۆشدا بکەم
 نە دەتوانم لەم مەینەتییەی

 سەراپای غەریبیمی تەنیوە خۆ رزگار کەم
 چ لە بوونی کۆت و بەند کەم

 بەندەکانی تەنیایی بە ھاتنت دەشکێنم
 دڵ لە خورپەی بەردەوامدایە و 
 ترسم لە نەبرینی ویستگەکانە

 ھەنگاو بنێ ھەنگاو بنێ 
 گیان وا دەر چوو زوو بمگەرێ

 

 

 شوان شەفیق
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 لە تاراوگەوە
 ھاوارێك بۆ نیشتیمان

 لەوە گەرێن 
 لەکوێ ھاتم بۆچی ھاتم

 لە بەر پێی کام 
 جەالدەدا کەوتم

 
 

 لەوە گەرێن
 کوێ بۆتە نیشتیمانم

 چاوەرێی کێم
 ھەر کات کە یار لێم ئەرەنجێت 

 نازانم کێم
 
 

 شوان شەفیق
 

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

 لە ھەر جێگایەك
 مرۆڤ ئازار بدرێ

 پێنووسەکەم ژان دەیگرێ
 خەم و مەراق 

 تیانووسەکەم دادەپۆشێ
 زاڵمە گیان

 کە دەسرەوێ باڵ ناگرێ
٢ 

 ئەو دەمەی مرۆڤ دەکرێتە قوربانی 
 دادپەروەری لەکوێیە ..؟
 مرۆڤایەتی لە کوێیە ..؟
 رەوشتی مرۆڤ وا دەکا

 رق لە مرۆڤایەتی ھەڵگرم ..!

 چ دەبوو 
 بەکتریایەك .. 

 باڵدارێك ..
 خشۆکێك ..

 گیانلەبەرێکی دەریاییبام ..
 داخ دەکێشم کە مرۆڤبم ..!

 الشەی ئەو قوربانیانە
 ابنێنلە بەرزیدا د

 تا خودا بیان بینێت
 
 
 

 شوان شەفیق
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 با لە گوناھەکانی خوا خۆشبین
 
 
 

 لە و ساتەوەی ئادەم فرێدراوەتە سەر زەوی 
 تاوان دەکا
 ھاوار دەکا 

 چ گاڵتە جاریییەکە 
 لێی خۆش بێ خوا

 
 

 دایکێکی دووگیان بە لەدایك بوونی کۆرپەکەی دەمرێ
 سۆزی دەکا منداڵ داوای

 دەگری و شیوەن دەکا
 چ گاڵتە جارییەکە
 لێی خۆشبێ خوا

 
 

 سیاسییەكی بەد مۆراڵ میللەت دادەدۆشێ 
 کۆیلە شەقام پڕ دەکا

 دەنگی چەپڵە گوێ کپ دەکا
 چ گاڵتە جارییەکە 

 لێی خۆشبێ خوا
 
 

 عاشقکێكی بەد بەخت دابران چارەنووسی دەبێ
 چاوەروانی پەستی دەکا

 دەکا یادگارییەکان شێتی
 چ گاڵتە جارییەکە
 لێی خۆشبێ خوا
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 گەشمردەیەكی الو بۆ نیشتیمان گیان دەسپێرێ

 خەونەکانی بۆ گۆر دەبا
 جەرگی دایکی بە سووتماك دەکا

 چ گاڵتە جارییەکە 
 لێی خۆشبێ خوا

 
 

 لە ئێستادا من تێ ناگەم
 کە ھۆکاری گشت ڕووداوێ 

 تەنھا خوا بێ
 کاتی ئەوە نەھاتووە 

 مرۆڤیش 
 گوناھەکانی خودا خۆشبێلە 
 
 

 تێبینی : ناونیشانی ئەم دەقم لە نووسینێکی کاك بروا عەالدین ەوە وەرگرتووە
 )با لە گوناھەکانی خوا خۆشبین(

31/8/2017 
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 ھەوارگەی ئاھەکان

 
 

 لە مە بەدوا 
 بەرگێکی پینە دار لەبەر دەکەم

 خۆ دا دەماڵم لە ئامرازەکانی گەوجاندن
 سەرم سورماوە... لە مرۆڤەکان

 بەرگی گرانبەھا 
 واتا ڕێزی زیاتر و گەورەیی نیشاندان

 نەفرین لە ئابرووی قایمی چەند رووتان دەکەم
 بێ رەوشتیتان وا دەکا 

 شەق لە تەوێڵی سیاسی و 
 کۆیلەی برسی بەدمۆراڵ و 

 مامۆستای دینی ئێکسپایار و 
 پارێزەری پاسەواندار و 

 پزیشكی قۆچدار و
 شاعیرە چەپڵە لێدەرەکان و 

 گۆرانی بێژە بەکرێ گیراوەکان و 
 تەواوی ئەو مرۆڤانە ھەڵدەدەم .... 

 کە الف وگەزاف لێ دەدەن 
 الیان وایە ئەوان بنیات نەری کۆمەڵگان 

 تەماشا کەن چەن بەر بادن 
 دەمەوێت ....

 ھەژار ترین مرۆڤ ھاورێم بێت 
 ساکارترین خۆراك خواردنم بێت

 کەرەستەکانی پێشکەوتن ...!  توورەم لە
 کێ تێ دەگا لە ئاھی من ؟
 دەزانی ڕۆژگارە سەخت و 

 دژوارەکان ئاسوودەم دەکەن 
 نەك چرکە ساتێ 

 بە ئاسانی دەستم بگا بە ھەر شتێ 
 بەر لەوەی تنۆکێ ئارەقم لێ بتکێ
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 خۆزگە بە مرۆڤە لە پێشینەکان 
 خۆشبەختیان ئەشکەوتێك و 

 کوشتوکاڵ بوو 
 یان بارانبارین و خەمی گەورە

 کەشێکی گونجاو بوو 
 تا تەکنەلۆژیا پرەوی پێ بدرێ 

 تا درووست بەکار دەھێنرێ 
 نادرووست خۆی ئەسەپێنێ

 پەپوولەکان پەژمووردە دەبن
 گوڵەکانیش بە زامداری کۆچ دەکەن

 ھەوارگەیەك بنیات نانرێ !
 بۆ ژیانیش ...

 قەرەجێك ھاودەمم بێت 
 الم خۆشترە پڕ چێژترە لە تۆ 

 تۆیەك ...
 کەسایەتیم کێشدەکەی 

 بە بریقەو باقی دەموچاو
 و ئوتۆمبیلی بەھادار و 

 ڤیالی چەند قاتیەوە 
 دەسا دووربن 

 دەگەرێمەوە زەمەنی کۆن 
 پێشکەووتنم لە ھرزدا مەبەستە 

 نەك لە ڕوودا خۆ نواندن.
 
 

30/8/2017 
Hamburg 
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 بووم بە تۆ
 
 

 ویستگەی پێکگەیشتنماندالە 
 پرت دەکەم لە خۆم، خاڵیت دەکەم لە خۆت!

 لێوت کە ئارامگای منە دەیتەقێنم 
 بە ھەورە برووسکەی ماچەکانم!

 ماسییە تینووەکەی رۆحت 
 بخەرە دەریای عیشقمەوە

 قوم قوم شەرابی لێوم نۆشکە....
 دەبمە ھێالنەیەکی خنجیلە 

 کۆتری ئەوینتم تیا پەروەردە کە
 و کۆاڵنەکانم پڕکە لە رامووسان شەقام

 ناشێ نەمناسیتەوە ؟!
 گەر ھەر نەتزانی کێم 

 تەماشایەکی ئاوێنەکە بکە 
 بمبینە چۆن بووم بە تۆ

 
 

17/8/2017 

 

******************************************************* 
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 سەردەمی تێر ژیان و گەوج ژیان
 
 

 سەردەمێکی قێزەونە 
 مرۆڤەکان سەرقاڵی درۆگەلێکی زۆرن 

 تا لە ژیان بێ بەریمان بکەن ..!
 تەماشاکەن ...

 چەند زیرەکانە سیاسیەکان 
 سیلەی رەحمی تاک بە تاکیان پچراندین 

 تا لیزانانە لە شەترەنجی ژیاندا بە کوشتمان بدەن ...
 لە قەاڵکانی بەرگریدا شازادەکان نامرن

 ببینن دەمانکەنە کەرەستەی جەنگ
 ئیمەش ھەمیشە کۆیالیەتیمان قبووڵە و 

 شاھانە ژیانی ئەوان...
 ھاراوین لە ئاشێکدا نە دەکرێین بە نان

 نە دەکرێین بە ئالیکی ئاژەڵێك..!
 ئەوە کەی ئێمە بووین؟ 

 چەپلە لێدان بەس نییە !! 
 تا کەی تەماشای وردبوونمان بکەین ...

 تا زووە کەمێك کەرامەت 
 کەمێك مرۆڤ دۆستی

 نیشتیمان پەروەریمان پێویستە کەمێك
 تا ھەورێکی باش بشێلین بۆ نەوەکانی ئایندە ...

 چ شەرمە منداڵەکەت لێت بپرسێت
 لەم دونیا بەرینەدا چی بەشی منە ..؟

 تۆش بە گەمژەیی پێی بڵێی ببوورە ئەوەندە توانام بوو ...! 
 چ سەمەرەیە وەاڵمێکت نەبێت جگە لە سەرسورمان ،

 کیلۆی غیرەت بە چەندە ؟ 
 دەسکێ مەردایەتی لە کام زەویەدا بدوورینەوە ؟ 

 لە یادمە ئەوی رۆژێ شوێنگەلێك ھەبوو
 ناسرابوو بە خاکی مەردان
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 ،ەویانە سەفەریان کرد بۆ کوێ برانئەو ز
 وەھا عارەقی شەرم بە روومدا دێتە خوارێ 

 دەڵێی ھەور لەسەر سەرم گوشراووە ..!
 وەیەدا تۆش ھەیت تەنھا نیم !!لەم تەریقبوونە

 ئەرێ بەس نییە تکانی غیرەت 
 لە پێناوی سامانێك کە نیەتی قیمەت ..!

 ھۆ کۆیلەی بچووك ...
 دواجار کە دەمری و گۆر بە گۆر دەبی 

 شەرم ناکەی لەسەر کێلی قەبرەکەت بنووسرێ تێر ژیا گەوج ژیا !!
 نەوەکانی دێن رەحم بە ملکەچیت ناکەن ..!

 زەوی دەڕشێتەوە 
 کاتێك تۆی بچووك و منی بچووکتر دەچینە ھەناوییەوە ..

 چەند بەرز بەسەر زەویدا دەرۆیشتین 
 چەند بە نزمی خۆمان نیشانی ئەوان دا 

 زەوی ھێڵنج دەدا چ ڤایرۆسێکە مرۆڤ ...!
 وەرن بەر لەوەی نازناوی گەمژایەتی بکرێتە ملمان

 خۆ ڕزگارکەین.
 
 

12/8/2017 
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 بەسەر تەنافی عیشقتەوە دەنیشمەوە

 
 

 بەکۆاڵنەکانی عيشقدا
 سپایی ھەنگاو دەنێمھێدی ھێدی...بە ئه

 لەتەك خەیاڵەکانی گەیشتن بە تۆ سەما ئەکەم
 لێم زیز مەبە،

 بەپێی پەتی ڕادەکەم 
 ماڵ بە ماڵ لەدەرگا ئەدەم 

 شێلگیرانە رەفتار ئەکەم
 ئەچمە سەر مینبەری مزگەوتەکان

 عشوقبوونم ھاوار ئەکەمگەرووى مهپر بە 
 تۆ ! من عاشقم...عاشق به

 سواری شەمەندۆفێری حيکايەتەکانی عیشقت ئەبم
 چیرۆکی ئەم دوورییە

 وهگێڕمهبۆ کاپتن و سەرنشینەکانی ده
 دەڵێم: 

 ئێوە پێم بڵێن پەلەمە چۆن پێی بگەم 
 سى خۆشنوودى قەرز دەکەمقنهدووباڵ لە قه

 ێزم لە شەقەی باڵ دەدەم بە تەوسەوە پڕ بە ھ
 باکم نییە لەسەر مانگ بيت

 یان لە ئامێزی خۆر!
 گرنگە پێت بگەم، ھێندە

 دەبمە ماسی و دەچمە ژێر ئاو
 ليلێك... ك دهوه
 ڕێمگهكانم بۆت دهونهواسى خهك غهوه

 دەبمە درەخت بۆ مژینی تیشکی گەرميت
 باسکی نەرمت بکە سەرین

 گەر حەزبکەی...
 دەبمە شاخ و دەبمە دۆڵدەبمە کێو 

 ناھێڵم چاوەکانت ئیشك بڕێژێ
 قۆڵ و باسکى لێوى تەڕ ...به به
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 رم و نەرمۆڵك ئاسك نهوه
 ڕاتدەژەنم!

 تۆ حەز بکەی دەبمە مەستی خانەقاکان
 عشوقبوونت ئەکەم نزا بۆ پێکەکانى مه

 دەستی سەرخۆشان ماچ ئەکەم
 کۆڕی شیعریان بۆ ساز ئەکەم

 گەر حەز بکەی
 بادەگێڕ و حيکايەتخوان دەبمە

 میوزیسيان دەبمە نەی ژەن...به
 فرمێسکی غەریبان رادەماڵم

 بەسەر تەنافی عیشقەوە دەنیشمەوە
 ئەگریجەکانت دەکەمە ماڵ

 و خامەی چارەنووس بگرە دەست رهوه
 تەمەنم نوێبکەرەوە

 ھۆنراوەیەك بنووسەوە
 کاتژمێری ژیان بووەستێنە

 کۆرپەی ئەوینم راژێنە
 با ببمە سەراب وبهێڵە 

 ر بگرمنگهبۆ ھاتنت له
 وێكيشتنها شهبۆ ئامێزى ته

 شەپۆل! ...ببم بهلرفه ببمه
 
 

 فيقشوان شه
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 لە بیرت ئەکەم!!!!
 
 

 لە بیرت ئەکەم ئەو کاتەی بەرسیلە ترێ لە بیر دەکا
 
 

 لە بیرت ئەکەم ئەو دەمەی خۆر ماڵئاوایی لە ئاسمان دەکا
 
 

 کاتێك دایک کۆرپەلە لە بیر دەکالە بیرت ئەکەم 
 
 

 لە بیرت ئەکەم کاتێك رەھێڵە چیا لە بیر دەکا
 
 

 لە بیرت ئەکەم کاتێك چەم ئاو لە بیر دەکا
 
 

 لە بیرت ئەکەم کاتێك شەمەندەفەر ویستگە لە بیر دەکا
 
 

 لە بیرتەکەم کاتێك خونچە گوڵ لە بیر دەکا
 
 

 لە بیرتەکەم کاتێك پێنووس پەرە لە بیر دەکا
 
 

 لە بیرتەکەم کاتێك سییەکانم ھەوا لە بیر دەکا
 
 

 لە بیرتەکەم کاتێك بیرم لە کەلەمدا سەفەر دەکا
 
 

 شوان شەفیق
5/7/2017 
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 چۆن وا دەبێت
 

 تنۆك تنۆك چاوەروانیم لێ دەتکێت
 چەتریش ھەڵدەم ھەر تەر دەبم

 بەسەر تەنافی عیشقتەوە
 خۆ ھەڵدەخەم 

 نابێتەوە فرمێسکەکانموشک 
 
 

 چۆن وا دەبێت 
 وەرسبووم لە ژماردنی شەوە تەماوییەکان 

 لە ساردی دڵی سەھۆڵبەندانت
 بۆ توانەوەت

 مەشخەڵی عیشقێکی شێتانەم ھەڵکردووە 
 قەستەم ... 

بە مەرگی گوڵە نێرگزێك سووتانیش دادم 
 نادات

 
 
 
 
 

 چۆن وا دەبێت
 لە باشووری ئەوینەوە

 یەکگرتن بکەیتتەماشای باکووری 
 عارەقی تەوێڵم بەستی 

 وەاڵمێکت بە شاھیندا نەگەیاندە 
 ھێالنە تەواو نەکراوەکەی بولبوولی خۆشخوان

 
 

 چۆن وادەبێت
 ئێستا کەناری دڵ وشك بووە 

 کاپتنی کەشتیەکانی بیرەوەریت بێ ھۆش بووە
 شار ھێندە چۆڵە ڕێبوارێك نابینم

 لە ژوورەکەمدا 
 تەماشای ئاوێنەکە دەکەم 

 خۆ نابینم
 تۆش نوقڵە ژن 

 الپەرەی دووریت بدرێنە 
 پێنووسی چاوەروانیم بەشی 

 نامەیەکی خۆشەویستی ناکات
 

 شوان شەفیق
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 بۆ چلەی سەرکردەی ھەژاران
 
 

 ھەور دەگری
 خاك توانای مژینی دڵۆپەکانی بارانی نییە

 ھەر شەقامە رەش دەپۆشێت
 ئاگای لە وەرینی گەاڵ نییەدرەخت 

 جێی شێر چۆڵە و
 بێچوو لە بێشەدا ئامادەگی نییە

 ڕێوی سەرچۆپی گرتووە 
 کەمتیاری دەھۆڵ کوت دیار نییە

 میللەتی ھەژاری کوردم ئیستا بێ سەرکردە نییە 
 مافیاکانیش دەبا بمرن کۆیلە باکی پێیان نییە
 سۆز و گریان لە ناو ئێمە ڕیگا چارەیەك نییە

 بە یەك دەنگ ھاوار بکەنھەموو 
 سەروەری سەدەی بیست و یەك 

 جگە لە کاك نەوشیروان 
 کەسی دی خاوەنی نییە

 
 

 شوان شەفیق
19/6/2017 

 

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

 من
 

 شیعرێکی نەنووسراو و
 ئاوازێکی نەژەنراو و
 گۆرانییەکی نەوتراوم

 
 
 

 من 
 

 جگەرەیەکی داگیرساو و
 دوکەڵێکی پەرشوباڵو و
 نەفەسێکی قەتیسماوم

 
 شوان شەفیق

١٢/٧/٢٠١٧
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 شاگەشکەی عیشقی ژنێكم
 
 

 لە ئەلفەوە دەست پێبکەم 
 یان لە یایی مراوی لێوار چەمەوە

 رەنگە لە بای بارانەوە 
 ھەورەکان بمتێکەڵ بە 

 دڵۆپ دڵۆپ
 بە بااڵی ژنێکدا شۆر ببمەوە

 
 

 دەرۆم بە نێو شەقامەکانی چاوەروانیدا
 ویستگە بە ویستگە ماچ دەکەم دەپارێمەوە

 لە نێوان ھاتنی تۆ و 
 گەرانەوەی خۆمدا وچانێك دەدەم

 لە تەنیشت خرکە بەردێکەوە چاوەرێت دەکەم
 بۆنێك عیشق
 کراسێك ناز

 ئووتوویەك ڕاز
 پریاسکەکەمەوە دەکەمە

 دەترسم لەو سەفەرە 
 بۆ واڵتی قەزاو قەدەر مەڕۆرەوە

 بمێنەوە

 
 
 

 نایشارمەوە
 ئیشك لە چاوم دەتکێ

 تیری ژەھرین بێ رەحمانە گیان دەپێکێ
 ساتێك نییە نەکەومە دڵە راوکێ

 کەی پێکی بەختەوەری ھەڵدەینەوە
 
 

لە مێژە نھێنییەکانی ئەم عیشقە پیرۆزە 
 دەپارێزم
راوکێکانی یەکگرتن ،لە گیانی خۆشم لە دڵە 

 زیزم
 شاژنەکەی بەڵێنت داوە بە عاشقان

 لە دووریت وەرس بووم دەخولێمەوە
 دەپێم بلێ کەی دێیتەوە 

 بەسەر یەکدا لەژێر رووناکی مۆمێکدا 
 نەشئەی ماچ و رامووسانبین 

 کافرانە بە بااڵی یەکدا بتوێینەوە
 
 

 شوان شەفیق
28/6/2017 
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 لە شەرناخ و لە مهاباد
 لە پێدەشتەکەی بابەگوڕ گوڕ

 سلێمانی خاکی ئازاد
 فرمیسكیان دەچۆڕێ بەخوور

 
 

 ھەر کوێیەك خاکی کوردانە
 ناوی تۆی تیادا چەسپاوە
 خۆر مانگ و ئەستێرەکان

 پرسەیان بۆ کۆستت گێراوە
 
 

 ئاسمان بڵێن دڵ ژان دەکابە 
 فرمێسکی کۆچ الفاو دەکا
 ئەو نەمروودە نەمردووە

 ڕێگای خەبات ڕووناك دەکا
 
 

 ئەی کوردینە
 پێنووس شیوەن بۆ مەرگی بکا

 ئەو ڕێبازەی نەخشەی کێشا
 سەتان نەوشیروان درووست دەکا

 
 

 گۆیژە دادگایی بکەن 
 پیرەمەگروون بێننە قسە

 شار تێکڕا ڕەشی پۆشیووە
 بەمەرگی ئەو پیاوە موخڵیسە 

 
 

 توخوا کەسێك راستی بێژێ 
 سەفین بە چۆکدا کەوتووە
 لە زەرگەتە تاکۆ ناوزەنگ
 میللەت ئاپۆرای بەستووە

 
 

 بە شاخ بڵێن
 با تەخت بێت
 بە دەریا بڵێن 

 شەپۆلەکانی بووەستێت
 کاکی کاکان

 بۆ باوەشی نیشتیمان دێت
 چەند زاڵمە چەرخی گەردوون

 رانمان لێ دەستێنێتسەرکردەی ھەژا
 
 

 ئیتر کێ دەستی بەش مەینەت دەگرێ
 کێ گەندەڵی بنەبڕ دەکا 

 گەل لە گێژاودا نووقم بووە
 کێ دەتوانێ بووەستێت و شیوەن نەکا

 
 

 زەمەن دەڕوا
 سەرکردەمان لێ دەستێنێ

 خەونی مەزن
 لەگۆڕ نانرێ ھەر دەمێنێ

 
 شوان شەفیق
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 ماڵێکی پەرتەوازەیەزەوی 
 
 

 قووڵپی گریانی منداڵێك بەئاگای ھێنامەوە ،
 تێگەشتبووم کە زەوی ماڵێکی پەرتەوازەیە ،

 گەورەی ماڵ خوێن ڕێژ !
 دایکیش ھەمیشە ھەنسك ھەڵکێش !

 بێ تاقەتم لە بیرکردنەوە 
 ژیان بەشی کێشانی جگەرەیەکی ماوە
 چی لە دەرگای پێشوازیدا نوسرابێت

 ..الم گرنگ نییە 
 ژیان لە کراسێك دەچێت 

 ئووتوکراوبوو جوان دەوەستێ لەبەردا ..
 چرچولۆچیش بوو دەشێوێ ..
 بێزارم لە مانەوەیەکی بێسوود

 دەشێ ڕۆژێ کۆتایی بە سەرەتایەکی جەنجاڵ بێنم ،
 لە کۆتایییەکی ئاسانەوە 

 دەست بکەمەوە بە دۆزینەوەی ڕێگایەکی ڕاست
 چەوتی شەقامەکان ناتوانن 

 بییە المبدەن کەلێی ڕاھاتووم لەو تەری
 بێداری و وەنەوزدان

 دوو کارە سەرەکیەکەی ژیانبوون 
 ڕەنگە الشەی سستبووم 

 بە شڵپەی ماچێك لە خاکێکی ئازاد دا
 چاالک بێتەوە ..

 
 

12/5/2017 
Hamburg 
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 چی پێناسەیەك بوو عیشقی تۆ!
 
 

 عیشقی من
 لە پەسێودا دەگەرێم 

 قتووی عەتار ھەڵدەپچرم 
 وشەیەك شك نابەم پێناسەت کات

 غروور نەتگرێت
 شاعیرێك بۆ وەسفت چۆكدا دەدات

 
 

 عیشقی من
 لە بێ رەنگی و رەنگاورەنگیدا

 لە ژێر درووشمی پێکەوەبووندا
 چی ھەیە لە ھەست بژوێنتر بێت

 وێنەی دەکێشم لە تابلۆیەکدا
 
 

 عیشقی من
 بەمەیل و نیگات دەژیم

 کافر نابینام مەکە
 وەکانتبە بریسکەی چا

 ) شادین ( ئاسوودەم بکە
 
 

 عیشقی من 
 خۆشاوی خەستەوەییە 

 قەت تاڵ نابێت
 لە ھەر ویستگەیەکی ژیانیش تاڵی ھەبێت

 ماچێكت بەسە بۆ شیرینکردنی
 
 
 



  فیق                                             ، نووسینی: شوان شه باڵی وشه فڕین به 79
 

 عیشقی من
 ئێستا لە زمانی باڵندەکانیش دەگەیت 

 ئەلماسیش بە تیشکی چاوت رەنگ دەکەیت
 نەگەیت !زووڵم نییە لە زمانی شاعیرێكی تاراوگە 

 
 

 عیشقی من
 لە تەکیەو خانەقاکاندا 

 دەروێش و مەال زیکر دەکەن
 لە ژوورە پر تەپوتۆزەکەمدا 

 عەبدایەتی تۆ دەکەم
 
 

 عیشقی من
 غیرە لەوانەش دەکەم الیك و کۆمێنتیان بۆ دەکەیت

 پێناسەی عیشقم وەھایە تاوانە توورەم بکەیت!
 
 

 ھامبۆرگ
3/5/2017 
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 قاوەی بەختم(())
 
 

 سەفەرێکی لە پێشە
 بە تاسەوە چاوەرێم زوو بگەرێتەوە

 کۆاڵنەکانی یادگاری پڕن لە فرمێسك
 دەریای عیشقم شەپۆلێکی سامناك دەدات

 لە نێوان کەشتی چارەنووسدا دیلبووم
 پیرە پیاوێكیش تەماشام دەکا

کە نادپەروەری ڕووخساری چرچ و لۆچ 
 کردووە

 ژنێك بە جریووە بانگم دەکا
 رەنگە درکی بە خەمەکانم کردبیت

 مرۆڤەکانی دی سەرقاڵی دەوڵەمەند بوونن
 منیش گەنجینەم تەنھا عیشقە

 ژنەکە وتی :
 ئەی چارەڕەش

 سپێتی ناخت کێ دەیبینێ
 ئاڵی خوێنت بەیارچی !!

 ئەو سەفەر دەکا
 سەفر بۆ دوور

 تۆ لە باشووری عیشقەوە
 باکووری ئەوین بگەیتدەخوازیت بە 

 پەلەپرووزەدەکەی
 ھێدی ھێدی ھەنگاو بنێ
 بە ترسەوە ڕێگا مەبڕە

 تۆ ئەگەر پێش بەسەر دڵتا بنرێ 
 ئاسوودەبە

 راستگۆیی و پێداگری لە عیشقت
 ناوت بەرز دەکاتەوە

بەوەفا بە وەك چۆن لەوادەی ناسینەوە 
 بەوەفابووی

 بەرگری بکە لە مەیدانی بەدەستھێناندا
 شۆرەسواری خەونەکان بووی تۆ ھەمیشە

 ئەو ژنەی خۆشتدەوێ
 یەقینی ھەیە بەعیشقت

 چیت لە راڕایی و گومانداوە !
منیش دەڵێم گومان سەرچاوەی عیشقی 

 ئەبەدییە
 رارایی دیلبوونە بەداوی پەرچەمی ژنێکەوە

 کە لە ھەناسەکانم گرنگترە بۆ ژیان
 ئێستا ئەو ژنە سەرقاڵی سەفەرە

 ئەوە قەدەرە لە چارەنووسیدا نووسراوی
 دەترسم ترسێك لە ماوەی ساڵەکانی تەمەنمدا

 ھێندە رەشبینی نەکردووم
 دەترسم

 ترسێك ھێندە زاڵمانە 
 خەمگینی نەکردووم

 ئای شاژنەکەم 
 تۆ کەی دێیتەوە 

 نامبینی رووخسارم شێواو و 
 دڵ پەرێشانی رامووسانێکتە

 چاو کزبووی نیگایەکتە
 دەست لەرزۆکی لەمسکردنێکتە

 ر لە یادی لە دایکبووندەسا بە
 ڕۆژگاری ژینم 

 پڕکە لە سۆز و الواندنەوەت ..
 

 فیقشوان شه
8/5/2017 
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 شەوێکە
 

 شەوێکە ،
 تارمایی ژوورە چۆڵەکەم 

 دەستی گرتووم 
 جگەرەیەک خەم دەپێچمەوە
 بەدیار دووکەڵی تەمەنەوە

 بە ئاسماندا . ھەناسەم دەکەم
 ٭٭٭٭٭٭

 لە بێ مەیلی ژنێکدا ..
 زۆرانبازی لەگەڵ خەیاڵدا دەکەم 

 برێکجار دەمگەوزێنێ و 
 برێك جار سەردەکەوم

 ڕۆشنایی مۆمەکە 
 شێوەی دیوەزمەیەکم نیشان دەدا 

 نائوومێدی تیادا بەدی دەکەم 
 ٭٭٭٭٭٭
 شەوێکە

 ژنێك لە واڵتەوە 
 پەلکێشی تاراوگەم دەکا

 خەیاڵەکانم ھێندە فراوانە 
 لە بنی مۆمدانەکەدا 

 شێوەی دڵمم نیشان دەدا 
 ٭٭٭٭٭٭

 ھەزاران شەوی تر 
 لە ویستگەکانی تەمەندا 

 چاوەرێی دەکەم 
 تا دایماڵین خەمێکی تر

 وەنەوز دەدەم و 
 شەوێکی تر بەرێ دەکەم 
 بە پێکێ مەی مەست دەبم

 ئومێد بە ھەناوی بوتڵێك شەرابدا دەکەم 
تەنیایی دەگرم کراسی خۆزگەی لەبەردا  یەخەی

 ھەالھەال دەکەم

 شەوێکە
دڵم نووستووە و رۆحیش بووە بە پاسەوانی 

 دڵێکیتر 
 ھەر کات زەنگێك دێت بە ئاگا دێمەوە

 دەنگی ھەناسەکانی 
 پڕم دەکا لە بۆنی بۆ ژووانێکی تر

 زەمەنیش لێ ناگەرێت خێراتر دەبێ 
 بەجێھێشتنی ژمارەکان 

 ەماوە تەمەنیش زۆری ن
 بیدەمە ژنێکی تەڕ تەڕی ئەو ژنە 

 باخچەی عیشقی شێدارکردووم
 دەپشکوێ گوڵێکی تر

 ٭٭٭٭٭٭
 شەوێکە 

 کۆتایی نایەت
 دەست لەمالنی من و خەون 

بە تاسەی پێکدادانی دوو لێوەوە لە 
 خانۆچکەیەکی تر 

 خەویش زاڵمانە دەمباتەوە 
 بۆ باوەشی ژنێکی پەمەیی 

 کە تەنھا خۆی دەزانێ 
بە لێشاوی ماچ چۆن سیمایم بریسکاندەوە 

 ئەڵماسە ئیتر 
 ٭٭٭٭٭٭

 شەوێکە و 
 ڕۆژ نابێتەوە 

 کە بێدەنگی دایپۆشیوم
 پێنووسەکەم الیالیەم بۆ دەکا

 لە باوەشی ئەو ژنە مەکراوییەدا 
 منداڵ دەبمەوە ئیتر ..

  
 

 ھامبۆرگ
30/4/2017 
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 بەر لەوەی سەفەر بکا
 دەمەوێت پێی بڵێم 

 چاوم ھێشتاکە پشووی نەداوە
 گریانێك دەگریم 

 ئەسرین سەراپای گیانم دەشواتەوە
 رەنگە بە درێژایی لە دایکبوون 

 ھیچ ساوایەك بە تاسەی مەمکی دایکیەوە 
 ھێندەی من ھەنسکی نەدابێت بۆ باوەشکردنێك

 تۆ گەر نەت بینیووە ببینە
 عیشقی من چۆن دەتلێتەوە 

  لە دووریت
 گلێنە ژن

 
 فیقشوان شه

23/4/2017 
 

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

 نزیکە مەرگ
 
 

 کە دەمرم من 
 ئیتر ئێوە سەما دەکەن 

 پێدەکەنن
 دڵتان بە نەبوونم شاد دەکەن

 تکا دەکەم 
 پەلە مەکەن

 بەر لە مەرگم 
 دەمەوێت پێتان بڵێم 

 خۆشمدەوێن بۆ وا دەکەن
 

 فیقشوان شه
18/4/2017 
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 توانای ڕێکردنم لە دەستدا..!
 سێوەکەی سنگم کرا بە دوولەتی یەکسانەوە

 ئازاری نەخۆشی زۆری بۆ ھێنام ،
 ورێنەیەکم کرد 

 نەزانانە دڵی شاژنی عیشقم ڕەنجاند
 ئەمئێستا دەنگی کەسەرم
 شەقامەکانی پر کردووە

 چ زریکانەوەیەکە ئاسوودەیی...!
 ژاکاومەوە نەدی لە خەونیشدا پێکەنینم بە سیمای

 
 

 ھامبۆرگ
22/4/2017 

 

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

 

 لە زەبزەبەکانی دڵما 
 ئاوازێكی عاشقانەت بۆ دەژەنم 

 لە ڕوانینما
 نیگایەکت لە پێڵووی چاوما دەچێنم

 بەس تۆ وەرە
 دەبمە پاسەوان بە درێژایی کاروانی ڕێت

 بەھار دەخەمە ژێر پێتخونچە گوڵی 
 لێومراوییەکەی شارەزا بە کەناری دڵ 

 شەکەت بووم کەی بەڕێ دەکەویت و دێیت
 
 

 شوان شەفیق
2/4/2017 
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 عیشقی من جگە لە تۆ کێ دەگاتە قوواڵی من
 
١ 

 عیشقی من
 وی ر زهسه رهتیشکە بەتینەکانت بخه

 تیرمایهژی سهرماو زووقما دهواڵتی سه یار له
٢ 

 عیشقی من
 پەڵەی ھەورێکە کاتێك ژنێك توورە دەبێت

 بە لێزمە دادەکا
٣ 

 عیشقی من
 بیابانێکی وشکە

 ژنێك بە شەتاوی گەردنی 
 شینی دەکا

٤ 
 عیشقی من

 بەندێکە دوو دڵ پێکەوە گرێدەدا
 تا بە درێژایی عومر گیان بخاتە رەقسوسەما

٥ 
 عیشقی من

 بەداوی پەرچەمی ژنێکی نازدارەوە گرێدراوە
 جیھان تووشی ھستریا دەکا گشت

٦ 
 عیشقی من

 پەپوولەیەکی ناسکە
 گوڵێکی پەمەیی بە ماڵی دەستنیشان دەکا

٧ 
 عیشقی من

 گەرمایی خۆری بەخشیوەتە زەوی
 تا سەوزبچێتەوە گەاڵ وەریوەکانی تەمەن 
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٨ 
 عیشقی من

 خاڵق نییە 
 رۆح بە بەری 
 مردوودا دەکا

٩ 
 عیشقی من

 لە ژووانی ژنێکدا چاوەرێیە
 تا کافرانە ھەستی فوارەبکا

١٠ 
 عیشقی من

 ڕابردوو دەکاتە پێی و 
 داھاتوو رووناك دەکا

١١ 
 عیشقی من

 پەرستنی ژنێکە
 لە عیبادەتی ھەمیشەیی شاعیرێکدا

١٢ 
 عیشقی من

 پێنووسی داوەتە ژنێك 
 تا بە سەلیقەی مەعشووق بوونی

 داخوازی وشەی تازە بکا
١٣ 

 عیشقی من
 گرێدراوەبەداوی زووڵفی ژنێکەوە 
 تا بەفرستانی واڵتەکەی 

 بتوێتەوە و شەپۆل بدا
١٤ 

 عیشقی من
 باکی بە نشێو چیا و تەختی نییە

 چەند ڕێگا ئەستەم بێت بە تاسەوە ھەر ڕێ دەکا
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١٥ 
 عیشقی من

 ناڵە نالی نەی
 فێرە تەبەسسووم دەکا

١٦ 
 عیشقی من

 تۆ ببینە
 چەند الوازە شیعری من

 ناتوانێ پێناسەی ژنێتیت بکا
١٧ 

 عیشقی من
 مەتڵەبی نییە

 ئاواتی پێك گەیشتن دەکا
١٨ 

 عیشقی من
 لە ھامبۆرگەوە باڵ دەگرێ

 تا ئاسکێك لە دەم گورگەکان ڕزگار بکا
 
 

 فیقشوان شه
29/3/2017 

Hamburg 
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 سەرقاڵی نووسینەوەی ئایەتەکانی عیشقم 
 بگەیەنینە گشت نزرگاکانی عیبادەت،لە سوورەتی دووریتا وەستاوم کەی پەیامی پێکەوەبوونمان 

 دەترسم خەتمی چەند ساڵەی عیشقمان نەکرێ خەمی بێ دەنگیت نەفەسی لێ بریووم ....!؟ 
 بێ باکم لە ژیان گەر مردیشم تۆ دەنك دەنکی تەسبیحی ئەوین بھۆنەرەوە ..؟ 

 ئەی نازانی لەوێ چاوەرێتم نامبینی چۆن سەرپۆشەکەتم 
 گم سەوز سەوز دەچێتەوە چ کارەساتە لە قەوزەی زۆنگاوەکان دەچمبە بەرووخسارما ھێناوە رەن

 قیرە قیری بۆقەکانیش نابیستم تا کەمێك ھەناسە قەتیسبووەکانم بژەنم بە پەنجە لەرزۆکەکانم ... 
 ڕەنگە بمرم بە ئازاری دووریتەوە وەلێ سوێندت دەدەم تۆ خاڵەکەی سەر ڕوومەتت

 تاڵە ئەم کۆستە با نەچێتە گەرووتەوە ... خەم مەخۆ خەمت دەمخواتەوە چ ژەھرێکی 
 ئەی عیشقی من تکایە تەفسیری خەونەکانمان بکە بۆ ئەوانەی زیندوو دەمێنن...!

 
 شوان شەفیق

 

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

 کە من ئەمرم
 شەقامەکان

 لە خۆ نادەن
 درەختەکان

 سەما ئەکەن
 مەیخانەکان 
 مەی ئەگێڕن

 مرۆڤەکان
 بەستە ئەچڕن

 جگەرەکان لە خۆشیدا
 ئەکوژینەوە

 مۆمە کز و تەنیاکانیش
 ئەتوێنەوە

 مردنی من لەم ژیانە
 ئای کە جوانە

 
 فیقشوان شه

4 \ 2 \ 2017 
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 چەند پەیڤێك بۆ عیشق
 
١ 

 پەیڤی عیشق بە پێنووس نانووسم 
 کاتێکدا خوێنم مرەکەبی پێنووسەلە 
 
 

 لە چەشنی دڵی من نییە ئاشقترین بێ گوڵم
 کەتۆ بەھارت دەوێ من ھەمیشە سەوزە دڵم

٢ 
 کە تۆ سەرمایەی ژینم بی موڵکی دونیا بۆ من ھیچە

٣ 
 وەك چۆن ھەمیشە مووڵکم بووی

 سا بێ ماڵم مەكە قوربان
٤ 

 مەیژاکێنە ئەو باخچەیەی بە گوڵی عیشقت رازانتەوە
 بیابان چییە كاتێك دەمت ناوە بە شاخوێنبەرمەوە

٥ 
 شوکرانەی عیشقت دەکەم 

 لە پاش شتنەوەی زەوی بە فرمێسك
٦ 

 بەرۆح و گیان فیدای یەکین
 بە تیری ویژدان شەھیدین 

٧ 
 سەدەقەی دڵتە رۆحم 
 سا عیالجم کە قوربان

٨ 
 کە تۆ عیشقی پاکمت دی 

 چۆن بیر لە بێ دەنگی دەکەیتەوە
٩ 

 ناونیشانم بەداوی عیشقتەوە گرێداوەشوانێكم 
 مالی عیشقم عەزیزان شاژنێك پێکی ھێناوە
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١٠ 
 ئەو مەملەکەتەی بنیاتمان نا
 بە دووریت خاپوورە قوربان

١١ 
 تا قیامەت ھەڵنەساوە دیدەنیم کە

 بەر لە نزیكبوونەوەی مەرگ عیشقی من ئاسوودەم کە
١٢ 

 کە تۆ قیبلەی دڵی 
 سا روو لەکوێ کەم قوربان

١٣ 
 شەوێك نییە نەسووتێم

 سەرم سوورماوە
 ھەر ناوی مۆمت لەسەر زارە 

 
 

 فیقشوان شه
7/1/2017 
 

 

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

 ویستگەی پێكگەیشتن
 
 

 لە سەفەرێکی ناوەختدا
 گرێدراوم بە لرفە شەپۆلی بێ سۆزی

 لەگەڵ کرێوەدا 
 بوومئاوێزانی بەفر 

 پشکۆ سوورەکانی ھەستم خامۆش بووە
 دەست تەزیو و 

 دڵ ھااڵوی چاوەروانی لێ ھەڵدەسێ
 چەند درێژە ڕێگای ئاسوودەیی 
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 گوژم دەخۆم ھەر پێی ناگەم !
 غەریبستان تەنیاییە 

 نەك دووربوون لە نیشتیمانی جەور و ستەم .!
 کوان ئەوانەی الفی نیشتیمانپەروەری لێ دەدەن

 اشقبوون ؟لە تەمەنیاندا ع
 بیریان لە گڕگرتنی کچە سنەوبەرییەك کردۆتەوە

 ئەوان نەبوون خوناوی لێو ئەرخەوانیەکانیان کردە ھەڵم،
 ئاسمان سوور دەچێتەوە 

 ژنێك غەمگینی دەچۆرێنێتەوە
 پیاوێکیش مەیدانی شەرگەی کردۆتە پەرەیەکی سپی 

 ھێڵ بە ژێر خەتە رەش و سپیەکانی قژیدا دەھێنێ
 غەریبەکەی بەرامبەریشم چەند بێ شعوورە

 لەگەڵ کچێکی ڕەنگ پەریودا
 ھێندە بەسەر یەکدا توانەوە

 مۆرانە خۆ دەبینم !
 ئەمئێستا نازانم چیم نووسیووە

 پێنووسەکەم لە شەپۆڵێکەوە ئااڵوە و
 خۆشم غەرق !

 ئێوەش
 کاتێك پەرە بە جێماوەکان دەخوێننەوە

 رەخنە لە تێکەڵکردنی وێنەکان، 
 بەد بەختی مەگرنپیتە ئاڵۆزەکانی 

 دەرۆم کارم نییە چۆن لەسەر بەیەتەکان دەدوێن
 چۆنیش پالرم تێدەگرن

 شاژنەکەم تۆش بێزار مەبە لە منداڵەكان 
 ئەوان

 كەشتی پێکگەیشتنمانن

 

 فیقشوان شه
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 ژن و منداڵی پێشمەرگەیەك
 
 

 دایکە نان ناخۆم
 جلی تازەم ناوێ

 ڕێگای خوێندنگاداتەنیا دەمەوێ لە 
 دەستم لەدەستی باوکمدا بێ

 تیانووسی پاری خوشکەکەم بەکار دێنم
 بووکە شووشەی ئاواتەکانم دەالوێنم

 دە پێم بڵێ باوکم دەگەرێتەوە
 چیرۆکی تازە بۆ بگێرێتەوە

 
 

 دایك گوتی:
 وەی رۆڵەکەم دایکت بمرێ

 باوکت لە سەنگەرە دەجەنگێ
 تا تۆ لێرە ئاسوودە بی

 رانم دانێ بەس بگریسەرت لەسەر 
 پیشەی باوکت پاراستنی نیشتیمانە
 ئەی نازانی نیشتیمانت کوردستانە

 
 

 
 
 

 منداڵ:
 دایە ئەمرۆ دڵم تەنگە

 کەف و کۆڵی ئازارەکان
 شەپۆلی سامناکییەکی بێ دەنگە

 چی شەرەفە
 چەکی شانە

 مردن لە پێناوی خاکمانە
 
 
 

 دایك گوتی:
 شانازییە سەر بەرزییە

 ئازادییەمژدەی خۆشی 
 رۆڵەی دایە خەمت نەبێ

 باوکت لە پێشمەرگایەتییە
 
 

 شوان شەفیق
30/8/2014 
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 کلیلی دەرگا داخراوەکەت
 
 

 رەنگە ئێستا لەخەوێکی قووڵدابیت
منیش بێدار دانیشتووم تەماشای ئاسمان 

 دەکەم.!
 قاڵی خۆشەویستی بیترەنگە ئێستا سەر 

منیش بە بژاردنی ئەستێرەکانەوە خۆم سەرقاڵ 
 دەکەم.!

 لەم شەوەدا وشەکانم ھاتوون خزمەتت بکەن.! 
 تۆش دەرگاکەت داخستووە،

 با رات نەچڵەکێنن.! 
 لە سوچی پەنجەرەکەتەوە دێنە ژوور،
 لە شوێن کلیلی دەرگا داخراوەکەتەوە،

 ەن.!لە گەڵ ھەوا دەیان نێرم باوەشت بک
 دەیان نێرم با تێر بۆنت بکەن.!

 ئاخر ڕێگاکان سەختە خۆم بێمە الت.!
رەنگە گەر بەرەنگاری ژیانیشم ببمەوە نەتوانم 

 بێم،
 نامەوێت خەونەکانت تێک بدەم.؟

 بە ھەر حاڵ ئەوا ھاتن.
 لە بری بالیفەکەت داد دەپۆشن،

 دەکەونە سەماکردن لەسەر پەنجەکانت.!
 لێوت ماچ دەکەن،

 ئاگادار بە، دێن

 پرسیان نەکرد بێ ئۆقرەبوون.!
 ئاخر ڕۆحم خۆشی دەوێت دلم نا.!

 رەنگە سەیربێت الت.!!
 ئازیز ڕا مەمێنە دڵ دەگۆرێت
 بەاڵم ڕۆح پەیوەستە پێتەوە.

 بەدەست من نەبوو
 ئەم وشانە لە سکدا بوون

 بە حەوت مانگی لەدایک بوون.!
 ئای ئازیز تۆ ھەر خەوتووی.!!

 حەز دەکەن ئاوێزانت بنمنیش وشەکانم 
 ئاخر ئەوان شەرم ناکەن وەکو من نین.!
 ڕەنگە ھیچ کات نەتوانن ختووکەت بەن

 بەاڵم توخوا گەر لە خەو ھەستایت
 وریابە پێیان پێدا نەنێت.!

 ئاخر بەشێکن لە ڕۆحم
 گیانم پێ بەخشیوون

 ناچارم چی بکەم ؟
 بەیانی باشت لێ بکەم

 مننئەم سۆزە کااڵنە وەسیەتی 
 لەگەڵ خۆت بیان ژێینە.!

 وەک ئەوەی نەت توانی بۆ من بژیت.
 
 

 فیقشوان شه
6/8/2014 
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 دەشێ لە ئاسمانی من ئەمشەو ھەور مانیگرتبێ
 
 

 رۆژگارێکە
 دەمم وشکە

 تااڵو گەرووی وشککردووم
 لێو قڵیشاو

 تینوویەتیم بە ئاو ناشکێ!
 
 

 شەربەتی دەم،
 شەرابی نێو باخی مەم،

 شەو چەرەی شەم
 گالرەی دییەم 

 چەمە چەم
 

 
 لە سەرگۆوە دێمە خوار

 گیالسی بنار
 زارت شانەیە

 وا ھەنگوینی لێ دێتە خوار
 
 

 بەرکەوتەی توافێکم 
 لە چەقی ژنێتیدا...

 لە ئامێزی سەیرانێکا
 تاسانێکا

 ڕاماڵینی ئازارێکا
 
 

 مەست نابم و پەست دەبم 
 دەدەمگاز ناگرم گاز 

 بە گەندەمووی ال ملت
 بە خشپەی لەمست

 فوارە دەکا شەھدی پیاوەتیم
 ڕۆمانسیترین ژن...شاژن
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 ھەنگاو ھەنگاو 
 پێت بچەقێنە گەردنم 

 لە خاچم دە 
 عیسا کەی چیرۆکی لە خاچدانی لە من دەچێ

 خاکی رێتم 
 کائینی تەریقەتی خشپەی پێتم

 
 

 بە پلەی ڕێختەری عەشق دڵە لەرزە
 فرێدە گیانم تەرزەستیانەکەت 

 ئەوین لە دووریت سەرماو سەختە
 بەستەڵەکە دڵ لێدانی گەلێك کزە

 
 

 ھاتنت 
 گڕی دەوێ بەشی توانەوەم!

 تەماست چەندە؟
 مەوەستە دووریت بەزمە

 گەرمیت بە سمە
 دەمەوێ بتاوێمەوە
 لە قاڵبی بێدەکەتدا

 لە دایکببمەوە
 

 

 دەلێم گەرێ شەوی دەیجوور 
 نامەوێ ڕۆژ بکەمەوە

 نامەوێ زیندوو بمێنم ھەڵبسمەوە
 ئەی ئەوانەی زیندوو دەمێنن

 تەرمەکەشم بسووتێنن
 عەشق با ھەر بڵێسەی بێ

 دوور لە چێژ 
 کوا پیاو بایەخی بۆ ژیان دەبێ

 
  شوانــــــ شەفیق

27/8/2018 
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 لە دیوی ئەم دراوە کە نووسراوە
 شۆڕش گێی کوردستان

 شۆڕشیان نەکرد،
 گانبارانی واڵتیان کرد.

 ئەوان کچەکانیان لەشەوە
 سورەکاندا

 کردە مەززەیی سمێڵ ڕەشێکی
 سەر بۆیاخ!

 ھەی ئاخ وداخ !
 دایکی )شەھید(ی نەمریان

 کردە سواڵکەری شاروشاخ
 
 

 گوو،ئێستا بەشی ئەوە نەماوە
 لە تەوالێتی کۆنترین مزگەوتا،
 سەرو چاویانی پێ سواخ بدەین

 گوو بارانیان کەن،
 ە کەن.لە واڵتانەوە بۆیان ھاورد

 
 

 میللەتی برسی کەی گوو ی بۆ دەکرێ؟
 بە پاتەی الستیکەوە ھاتنە شار

 ئێستا بۆ سێڵڤیەک،
 کۆیلە سەرەیان بۆ دەگرێ!

 گیرفانی پڕلێیان دەڕژێ
 شەددە دۆالر!

 
 

 ژەھری ئەو مارە نووکە
 چەندین منداڵی بێ ناز کرد

 باوك و کوڕ،
 دایك و کچ ...ی لە یەکتر کرد

 بابرێكلەو الشەوە سمێڵ 
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 دایکە نیشتمان ی خەڵتانی
 خوێن کرد!

 
 

 تیڤیەکان گوو باران کەن!
 شەو و ڕۆژ

 تازە قات لە بەرە بێ مێشکەکانمان پێ نیشانەدەن.
 سەرۆک و سەرۆک و سەرۆک

 لەچاویاندا،
 ھەموو شت بەدی دەکەیت

 باشە نەبێ،
 مرۆڤ بوون نەبێ

 ژینگە دۆستی و
 ژیان دۆستی نەبێ!

 ناوگەڵ دۆستی پیشەیانە
 کەس ناوێرێ لەبەر دەمیان ڕابوەستێ.

 
 

 خەباتتان کرد! 
 گوو بە چرکەوساتەکانی ژیانتان 

 شاخێکم پێ بڵێ تاپۆ نەکراوبێت لەسەرتان!
 مرۆڤێکم نیشاندە لە باشورا
 ئەتک نەکرابێت بەدەستان!

 لە سەروەری مەدوێ،
 کەی خەبات گێ سەروەر بووە؟

 کەی ملیار دێر شەریف بووە؟
 ئەستوورو...سەگ ڕاگرومل 

 دەم گۆچان خوارو خێچ و...
 بێ ئەتەکێت و مل حیزان

 حیزی ناوخۆ
 حیزی حزب

 حیزی دەوڵەتی دراوسێ
 لە سیاسیەکی کوردم نەدی
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 بۆ ھەژارێ ڕابوەستێ!
 یاخی ببن

 یاخی دەبین!
 بە تەنەکە لێدان بۆ ئێران و...

 توران،ڕایان ماڵن
 مێشک پووچی

 دەم درێژی ڕۆژگاوێنووس
 ڕۆشنگێی لوسکەی

 کاسە لێس و
 دەم لووس

 پارێزەرودادوەرو،
 پزیشك و مامۆستا

 لەبەر دەمتان نووزە ناکەن.
 بەاڵم حەیف و ھەزار ئەفسوس 

 بۆ گەلی بێ چانس و
 چارە نووس!

 
 

 شەفیق شوانـــ
11/8/2018 
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 لە بەھەشت مەدوێن کە ژن بەھەشتی خوڵقاندووە
 
 

 ئەو ساتەی ماڵئاوایی دەکەی
 کراسێک لە ئازارم پێ لەبەر دەکەی
 فرمێسكیش لێشاو دێنێت بۆ چاوانم

 جێ ی پێکانت تەڕ دەکەم
 ھەنگاو ھەنگاو لە شوێن پێت

 تەلیسمی خەمێك،
 قەڵەمی عەشقێك دەچێنم
 دونیا دەکەم بە گوڵستان

 خۆ دەشزانم ناگەرێیتەوە،
 نادەیتەوە.سەرێك لە دڵشکاوترین پیاوی دونیا 

 تۆ دەزانیت!!!
 ڕۆژگارەکانی بێتۆیی ئاسمانی من تەماوی دەکات

 ھەزاران ئاخ بە دووکەڵی سیگارەکەمدا دەنێرمە ئاسمانت
 چەندین دڵۆپە قەتران لەسەر سییەکانم دەنیشێت

 دەنگی کۆکەم دەگاتە کەشکەالنی فەلەک
 ئەی)ڕیپسە( ژن.

 
 
 

 ئەو ساتەی ماڵئاوایی دەکەی
 دەگۆڕدرێت ئەدرەسی ماڵەکەم

 بێزاردەبم لە گشت مرۆڤەکان.
 گۆرستانێك، کوالنە کۆترێك،

 پیرە دارێکی ژەقنەبووت...
 دەبێتە ناونیشانم.

 نا نا ئەوە قیامەت نییە!
 ئەوە قیامەتە بۆ من ھەڵدەستێت!

 لەپی دەستم دەقڵیشێت
 چنگە کرێ دەکەم

 بژاری قامیشەکان دەکەم
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 گیانم سواخ دەدەم
 خۆی بۆ ژووان ئامادە نەکردپیاو کە چەندین ڕۆژ 

 بۆگەن دەکا
 دەترسم شەاڵڵ ببم

 حەوسەڵەی ھەناسەدانیشم نەمێنێ،
 ئەی )مانگۆ( ژن.

 
 
 

 ئەو ساتەی ماڵئاوایی دەکەی
 گوێ لە گۆرانی )ھەزارو یەک شەوە(ی کەلسووم ناگرم

 نارۆمە خواردنگەکان
 لە شەقامی تورکەکان

 بە چاوانت سوێند،
 بە تاڵی قژت تەواف

 ێك نامێنێ بۆ منسبەینان
 دا6:00لە کاتژمێر 

 بەسەر پێکێك مەراقەوە،
 لە نێوان ڕێی قامیشەاڵن و درەختی تووتڕکدا

 خەو نەمباتەوە
 خەو چەند میھرەبانە!

 بێئاگام دەکا لە دەمژمێرەکە.
 
 

 نامەوێت خۆر ببینم
 بێزار دەبم لە ھەموو ڕووناکییەك

 دە نامەیە بنێرە،
 میھرەبانییەک بنوێنە

 سۆزێکتبەسیحری 
 النی کەم دڵنیام کە

 کام مەملەکەت دەکەیتە چرا خان
 ئەی )فایتیسیا( ژن.
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 ئەو ساتەی ماڵئاوایی دەکەی،
 تەلەفۆنێکم بۆ دەکەی

 من باسی کوێرەوەرییەکانی پاشی دووریت دەکەم،
 تۆش باسی خەڵکی تر و

 فلیمی تر و
 زنجیرەی وەڕێگێردراوم بۆدەکەی.

 چۆن بەناو بەستەڵەکی سەھۆڵ
 بەرد دا ڕۆ نەچم، رەقی

 کە ئەوەندە الت ھیچە...ھەناسەکانی دووریمان!
 یاقووتی لێوت

 فەیرۆزی چاوت
 لە حەسرەتا نابریسکێتەوە

 کە بە فرمێسك گەورەم کردی 
 گوڵی عومرت ناگەشێتەوە

 دەسا با پرسیارت لی بکەم
 تۆ کەی وەاڵم دەدەیتەوە؟

 ئەی! عەشقی من 
 حەوت سەدە چاوەڕوانم

 عەشق دەخوێنیتەوە،چل ڕێساکەی 
 حەوت ھەزار یاسای عەشق پێشێل دەکەی

 بۆچی وەاڵم نادەیتەوە؟؟
 )السوورە( ژن.
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 شیلەی لێوت 
 بەخۆشاوی سنگت

 متووربەی ژیانەوەم دەپشکووێنێت.
 تۆ ھەم خونچەی

 ھەم دڵیشی
 بەڵێنم داوە،

 سبەی زوو
 بە فرمێسک خۆم بشۆم.

 بۆنی عەتری الملت کە جێماوە
 کراسە شینەکەمەوەبە 

 لە خۆ بدەم.
 نەکا بە بینینم لە ھۆش خۆ بچی

 چۆن بە ئاگات بێنمەوە
 ئەگەر قەرارت دا بگەڕێیتەوە 

 با بۆنی گوڵ ھەناسەت پڕ کا 
 ئەی )ڤینۆس(ە ژن.
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