
ن بۆ ھاوبتسھاندانی منداھۆنراوە داشاعیرانیبوون بۆ کوردستان ل

رەزا شوان
ان پیرۆزترین و پروەر و دسۆز و ب ئمک و شیرپاک، کوردستالی ھموو کوردکی کوردستان 

نگیرترین شوویسترین و جوانترین و شیرینترین و دک، . خۆشویستییرۆش و خۆشھییچ سۆز و پ
.خۆشویستیمان بۆ کوردستانپرۆش و ناگن سۆز و 

شکۆداری و شانازیمان، ان، ، ناسناممان، مژووم، دایکی دسوزماننیشتمانی شیرینمانکوردستان
 ،وومانئاب،ۆ و داھاتوومانمو ئ نکوردستان دۆ ،مانناسھ ،نمانرووح و گروپی خو

 ،گیانمانب ھیچو مانمان انژایکوردستانمانبکی نییواتای.

، ناخی دەروونمانلقووھستکیو کوردستان سۆزان، زمانمسرلنییکوردستان تنھا ناوک
.، ھمیش لبر چاوماندمانتوێ بونی ل یکیخۆشویستی

خاک و خۆمان، چیا و گرد و دۆمان، برد و دەوەن و جی ھزاران ھزار سامان، کوردستان، 
 ،زارمانگوڵ و گو ،مدارمانچ ،و رووبارمان ،شتمانھیرانگا و بخزماڵ و گوندس ،م و شارمان

کمانموو شتکوردستان ھ ،س و کارمانو ک .

لگڵ ستان، ھر ب زگماکی و ب رەمکی و ب سروشتی خۆشویستی کوردھست و سۆز و 
. ل دی ھموو کوردکدا ھیئم خۆشویستیی،. لدایکبوونی منداکانمان ل دایک دەبت

تبوون بۆ کوردستان، ھاوبستبوونیش، خۆشویستی کوردستانیش پیوەست، ب دسۆزی و ھاوبس
ستن و سروەریی رارزگاری و پاپناوی رگری و داکۆکی و قوربانیدان ل خبات و بکۆشش و 
.جوان و شیرینمانی نیشتمانی کوردستان

 کوردستان و ھاومانای مبست لم وشان)زد،وتنیشتمان، وەتن، (کوردیدا ل ئدەبی
زاراوەی ل ھۆنراوە و ل پخشانی کوردیمان چوارکوردستان ب كام لو . ندەگینکوردستان

تنانت ل ھۆنراوەی شاعیرانی گالنی ھر کوردستان، شاعیران و نووسرانمانناوبرابت، مبستی 
ل .ھناونیان ک دوو وشی گشتین ل جی ناوی وتکانیان بکار) وت(و ) نیشتمان(دونیاش وشی 

:ارەی نیشتمانوەب
"ئوەی نیشتمانکی خۆش نەوت، ھیچی خۆش ناوت: " دە) نبایرۆ(
)بومارش (ت: " ش دەبنیشتمان زیاتر ھیچی تر ن ت، لر نیشتمان بموومان ھدەبا ئامانجی ھ "

، پانتاییکی زۆری ل ھۆنراوەی کوردیمان)ھۆنراوەی نیشتمانی(ھۆنراوە بسر کوردستان یا 
، ک ئمش بۆ ئوە دەگڕتوە،داگرتۆتوە، زا بسر جۆرەکانی تری ھۆنراوەی کوردی

ئمی داگیرکرانی رەگزپرستی کوردستان، ب ئوپڕی دڕندەیی و دەقی و نامردی و بویژدانییوە



زۆر و ان لگرتووین، ھوی سینوەی ناسناممان دەدەن و ب کورد دەچوسننوە، بری ئازادیی
نتوەیکی مئەوە،پاندووین ک نامۆی ب الی ئمی کوردسردا ستۆبزی زمان و کلتوورکیان ب

تورک و جیاوازین ن فارس و نرەبنزمانی شیرینی .ینع تی خۆمانین کخاوەنی زمانی تایب
کوردیمان.

گرنگ ل رووی داگیرکران، رۆکی گرن و کاریگریشی ھی ل ھۆشیاری و راوە، چککیبگومان ھۆن
. گری و برگریکردن ل کوردستانخۆڕاراپڕاندن و ھاندان و 

موەی ئدائم نووسینھاندانی ل ل ی گرنگی شاعیرانی کوردمانرۆ ،ستمانبنی کوردمانممندا ،
ئگرچی ئم ئرک و پویستیی پیرۆزە، . ماننبستبوونیان بۆ کوردستای و ھاوخۆشویستو بۆ سۆز 

ب تنھا ئرکی شاعیران و نووسران نیی، بکو ئرکی سر شانی دایکان و باوکان و مامۆستاکان و 
ی و راگیاندکاران و دەزگا پروەردەییکان و ھموو کوردستان پروەرککارانھونرمندان و میدیا

.دسۆزیش

ل مئ ،تم بابر ئسشتر لوکردەوەپر ناوی .دوو نووسینی ترمان بژ میان لککوردستان ( ی
، بوم کردەوەدا) ٢٠١٤ل مانگی یانواری ک : و نیشتمان ل ھۆنراوەکانی لتیف ھمت بۆمندان

ل ئوکتۆبری : ی گۆش بکینپروەریب کوردستان پویست منداکانمان(دوەمیشیان لژر ناونیشانی 
. دا بوم کردەوە) ٢٠١٥

.ئم نووسینشمان درژەدان، ب ھمان بابت و مبستی ئو دوو نووسینمان

نراوەکانی ھندێ لو لم نووسینمدا، ب کورتی ئاماژە ب دوو س د یا زیاتری ھندێ ل ھۆ
انی کوردمان نووسیون، تیاندایان بۆ مند) نیشتمانی(نی دەدەین ک ھۆنراوەی کوردستاشاعیرانمان

ک ،ھانیان مندانی کوردمانیان داون. باس ل جوانی و قشنگی و رەنگینی کوردستان دەکن
ھاوبستبوونی خۆیان بۆی ،کوردستانی نیشتمانمانیان خۆش بوێ و ب دسۆزی و کردەوەیی

ل داگیرکران ب تواوی کوردستان کۆندەن، تا ن و خبات بک، بوچان تبکۆشن و بسلمنن
.دەکینگاررز

بگومان ل کورت نووسینکی وادا، نمان توانی ئاماژە ب ھۆنراوەکانی ھموو ئو شاعیرە 
ل کوردستان، ھموو سرچاوەکان و بوارەدا بدەین، چونک منکی دوورمان لم دسۆزان

. بۆی داوای لبووردنیان لدەکم. نییپرتووەککانیانم ل بردەستدا

بۆ مندان ناسک ب زمانکی ئاسان و ک ک چند ھۆنراوە و ئۆپرتکدا) گۆران(شاعیری مزنمان 
:دە،دا)کوردستان(ھۆنراوەی کۆپلی یکمی ، ل نووسیون

کوردستان، کوردستان
نیشتمانی جوان

ھر بژی ب شادی
سربستی و ئازادی

، ھر بژیبژیھرھر بژی،
)دیوانی گۆران(

گۆران لم ھۆنراوەییدا، ل . دەشیشکراوە ب سروود، بۆ گورە و بۆ مندانئم ھۆنراوەیی گۆران



بۆ دەخوازت ک ھر رستانی نیشتمانمان دەکات و، ئوەشیناخی دەروونییوە جخت لسر جوانی کو
بۆی . و سربستی گرنگترین شتن بۆ کورد و بۆ کوردستانئازادی. ب سربستی و ئازادی بژی

گۆش و یب کۆردستان پروەری و ب سربستی و ئازادیخوازھر ل منداییوە پویست منداکانمان 
. پروەردە بکین

برزە دا، ک یکک ل سروودە ) ئاواکیخوای وەتن(ل سروودی ی نمریش)فایق بکس(
، وەکاڵ نابتمندانی کوردمانالیی گورە وئم سروودە المان، ھرگیز چژ و خۆشی یکانکوردی

ن و ، ب شوکوردستانی وەتنمانی کردووەبکس ب زمانکی شیرین و سادە، باسی سروشت و جوانی 
انلیمچاوی)کوردستان(وەتن ک النی کوردی مرد و قارەمان و شر دەزانت، ئوەشمان پدەت 

، شاینی ئوەش دەریبنیندەستی داگیر کرانن ل تنگان و لژر ک رزگاری بکین و دەری بکی
 نیی می ککی یکۆپل ل ،رانو تی(بن ئاواکوەت خوای (دا، دە:

گیر و شیرینند دی چن ئاواکوەت خوای
دەشتی خۆش و رەنگین، ئاوی کوسرە، خاکی گوھرە

 سپگوڵ و ن رلین
:دا، دەخوای وەتن ئاواکی ل دوا کۆپلی 

نگانت ین لدەری ک ،مانن چاوی لوەت
حیف بت وران، ئاوی کوسرە، خاکی گوھرە

سرینگوڵ و ن ل پ
)دیوانی بکس(

مندان ، چند ھۆنراوەی نیشتمانی ب دەمی خودییش ک مامۆستای قوتابخان بوو)زیوەر(
دانی خۆیانوەو بۆ نووسیون، ک بۆ ئو سردەم و بۆ ئمۆش بایخی خۆیان ل ئدەبی من

یھۆنراوی . کوردمان دا بووە و ھ دا)گۆرانی بۆ قوتابیان(لدە ،:
ئم منداڵ و نوجوانین

ھموو ب قوربانی کوردستانین
ب ) کوردستان(ناوھنانی ،داگیرکرانی کوردستانوەلو سردەمی ک زوەر تیدا دەژیا، ب الی 

:ددییوە، دەتاوان دادەنرا، بم زوەر ب ئوپڕی دری و تح
مانکوردستان یادگاری ئجدادوەتنی من 

خاکی پاکی کوردستان ر زەمینشتی رووی سھب

:یشدا، دە)قسی قوتابییک(ل ھۆنراوەی 
وەتن مامانئم منداین، 

ب باوکمانکتمامۆستا دایک، م
دا دەم ھۆنراوەیی ئدوا د ل:

ردانۆ ممکۆشین ئت بئ
ماننمان چاوی لوەت چونک

) دیوانی زوەر(



ال زۆر دار و بردی وەتنی ئویش ، برریچکی باوکی گرتو ک کوڕی زوەرە)بختیار زوەر(
، بشکن ل کوردستاندان دەکات، چونک ھموو ئو شتانی ل کوردستانانشیرین و خۆی بفیدای

:دا، دە) چند شیرین الم(ل سروودی 
چند شیرین الم، داروبردی وەتنم

م، سکفیدای ئ دەنمربو گیان و ب

یش چند ھۆنراوەیکی ناسکی بۆ مندان نووسیوە، ل سروودی) ھژار موکریانی(
دا، کوردستان ب برز و پیرۆز دەزانت، بۆی سوندی پ دەخوات ک خوی ) کوردستان نیشتمان کورد(

:، دەکوردستانکات ب قوربانیو چیی ھی دەیان
کوردستان، نیشتمانی کورد

برز و پیرۆزی سوندت پ ئخۆم
ب سربخۆیی و ب خون و ب گیان

ب قوربانی تۆمداڵب ماڵ و من
کوردستان، کوردستان 

، ب زمانی بۆ مندان) رۆی تازە( ، ل ھۆنراوەی)ئی رەقیب(ی خاوەنی مارشی نتوەییمان )ددار(
:دەکن) کوردستان(مندانوە، رووح و گیانیان فیدای وت 

من رۆی کوردستانم
تازە رۆی کوردانم

تا وت سرکوێ
فیدای رۆح و گیانم

، ل ھۆنراوەی )نورۆز(نمر، شاعیر و فیلسوف و رۆژنامنووس، خاوەنی ھۆنراوەی ی) پیرەمردی(
:دا، نیشتمان دایکی دسۆزە) بستی کوردی(

نیشتیمان دایکی دسۆزە
خست ب مرواری و پیرۆزەخۆی رک

دەمی مندا مر، بردی نھۆنراوەیپیرەم وە، لنین(نی چیمدا،)تازە گودە:
چیمنینتازە گوی

برخ کۆرپی وەتنین 

و گورەی گلکمان، شاعیرکی ناسراوە،)شخ موس حسن محمد(ک ناوی ) جگرخون(
ک نموونیکی برزی ھۆنراوەی نیشتمانییتی، ) ەرشام شکرە، وت شیرینت(خاوەنی ھۆنراوی

:ئم دوو دی یکمتیئم ھۆنراوەی نۆ دە، کوردستان ب بووکی جیھان دەزانت،
وەت من تووی بووکا جیھانی

ھمی باغ و بھشت و مرگ و کانی
شپال و شنگ و شۆخ و ناز و گوری

گلک شیرین و رند و پ جوانی
شڤان (خون، ھونرمند وەیکی برزی نیشتمانیی تری جگر، ک ھۆنرایش) کیم ئز؟(ھۆنراوەی



:دەیت ھندەی تر شیرین بووەزۆکییش ب دەنگ ) پروەر
کیم ئز؟

کوردی کوردستان
تڤ شۆڕش و ڤولکان

....
ب دەنگ شیرین و ) گوستان(یشدا، ک ژن ھونرمندی کوردمان خاتوو ) کوردستان(ل ھۆنراوەی 

:، ب سروود دەیتوە، جگرخون دەناسککی
کوردستان کوردستان
دالبخچ گوال، دەردی
ئیرۆ مای بن دەستان

کوردستان بلندی
ھمی باژار و گوندی

ھچی کس بخوازێ دڤ جانی خۆ بتدنی

)سیت فاتیم(و ) رازی تنیایی(خاوەنی ھۆنراوەی ) ئحمد ھردی(ا مامۆست
دا ل دی چاندنی ھستی کوردستان پروەری و خۆشویستیی کوردستانی مزنل،رۆکی بای ھبوو

، جخت لسر یک پارچیی کوردستان دەکات، ک )ئی قوتابی(ندانی کوردمان، ل سروودی م
ی کردووە، دەپارچ پارچ گانب:

ئی قوتابی خاکی کوردستانکم
نکمناالوی لوڕستان و بادی

رۆی دەرسیم و ھورامانکم
ھر ل دیمکری ھتا بارزانکم

النیخاکی کوردستانی تۆ یک 
 یگانز و بشکراوی ناحب

ک خزمتکی زۆری ئدەبی کوردی کردووە، وەکو مامۆستایکیش، قوتابییکانی ب ) کریم شارەزا(
سۆز وخۆشویستی بۆ کوردستان پروەردە کردوون، ل سروودی

:دا، ب دەمی مندانوە ک خوایان ب نوەی تازە دەزانن، دە) ئم کوردین(
 مرینئچوە شکوردین ب

نتوەی کاوەی دلرین
نوەی تازەی کوردستانین
پشەوی ری تکۆشانین

):کوردستان(شاعیر و ھونرمندی دەنگ زوڵ ل ھۆنراوەی ) محمد ساح دیالن(
کوردستان بھشتی زەمین
ج ی تکۆشان و راپڕین



مبندی کاوەی قارەمان
کوردستان، کوردستان

ھۆنراوە و ئۆپرت بۆ مندان، چند کی ناسراوە، ب تایبتیش ل بواریشاعیر) الحفلکاکی (
ل سروودی . ھۆنراوەی نیشتمانیشی ھیچندین کتبکی بۆ مندان بوکردۆتوە، چند سروودک و 

بمنی بنی ئوەی داوە ک تا ستی جوانییکانی کوردستان بووە ودا، م) خۆشم ئوێ وتکم(
:تی، دەسپپر

خۆشم ئوێ وتکم
کانگای ھیوا و ئاواتکم

گو ئا ئم ھوا و ئاو 
نی دبۆ ژیانی من خو

ر چبولبوولی س دڵ ک
 و گۆبۆ رووی ئ یدایش

کوردستان خۆشویستم
ھتا ماوم ئیپرستم

ھاوار ئکا ھۆش و ھستم
ب جوانی دیمنی مستم

...

بۆ مندان، قوناغکی نوی، ل علی ھۆنراوە چیرۆککانی مامۆستا فریدوون )فریدوون علی ئمین(
و دا، مایی شانازی و رزبوارەملمامۆستا فریدوون متکردنی خز،مانئدەبی مندانی کورد
دە و ساکاری مندانوە ھۆنراوە و چیرۆککانی ، ئو ب زمانی سای بۆینمرییکی تا ھتای

ئوە دا) نوەی کوردستانم(نراوەی ل ھۆ.بژیمندایی خۆی ل ناخیدا ھر وەکو ئوەی ک نووسیون، 
نوەی کاوە و دوانزە سوارەی مریوانن، ک ک شانازی بوەوە بکن ،دنتوە یادی مندانی کوردمان

:، دەی نتوەییمان)ۆزنور(بن ب جژنی یشسربرز
نوەی کاوەی کوردستانم

چقی چاوی دوژمنانم
زۆر ل کوتر دپاکترم

ل پاوان بباکترم
دوانزە سوارەی مریوانم

بۆت شانازیی ژیانم
ی من)ئزم(و ) ئاکۆ(و ) شاھۆ(

تانن لسر چاوی دوژمن
سرم برزە ب نورۆزم

جژنی رزگاربوونی ھۆزم

:شاعیر ھست ناسک و دتر، کوردستان پروەر و دسۆز، دە) موکریانیھمن (
چیم پ دەن لرە و لوێ



من کوردستانم خۆش دەوێ
پشم بن جن و دوی
دەیپرستم چ و کوی

:ب گۆرانییوە دەی) نادی عبدولواحید(یش، ک خاتوو )نیشتمان(ل ھۆنراوەی
ھپڕینال شایی دا ل وەختی 

ل خۆشی دا ل کاتی پکنینا
ل کۆڕی ماتم و گریان وشینا

ئمن ئی نیشتمان تۆم ھر ل بیرە

:بناوبانگیمامۆستا علی عبدو شونم، خاوەنی سروودی)شونم. ع.ع(
)ژننووسم جتیشکی ئاگر ئ ورۆزە، بژنی نج ژنی کورستانج ژنپیرۆزەج(

و بناوبانگی مندان، ب دەیان شیعری بۆ مندان نووسیون، ب شوازکی ناسک و واشاعیرکی ناسر
شونم، ئزموونکی سرکوتووی ل . ع.شتوون، مامۆستا عیئاسان و سووک و سادە، بۆ مندان دا

دا ) جریوەکان(ھۆنراوە و ئدەبی منداندا ھی، سرجم ھۆنراوەکانی کۆکراونتوە و لژر ناوی 
.چاپکراوە و بوکراوەتوە

دای ھۆنراوەی ھمبابتی ھۆنیوەتوەمامۆستا شونم بۆ ھموو قۆناغکانی من
:دا، دە) وتکم(مانییکانی بۆ مندان، ل ھۆنراوەی ل نموونی ھۆنراوە نیشت

م ژیانمکتو
ھرەی جوانمچاوگی ب

یرچیم ھرم ھخۆم و س
م خاکروبوومی ئبی

...
خاکی وت و لشی من

یک پارچن و وەکو یکن
ک من لوبم، بو ژیابم

یاساوی نابم... چۆن چۆن
من وتم و وت منم
ئیپارزم ل دوژمنم

ی، خزمت و ئزمونکی زۆری ھی، ھۆنراوەکاندال بواری چیرۆک ھۆنراوەی مندان) لتیف ھمت(
، زۆربی ھۆنراوکانیشی ب زمانی مندانوە سووکن، زۆریش بچژنبۆ مندان زۆر ناسک و ئاسان 

بم ھۆنراوەی کوردستانی کردۆتوە، ارەکانی ھۆنراوەی مندانی بسرنووسیون، ھموو بو
رۆککانی سجم ھۆنراوە و چی. رووبرکی زۆری ل ھۆنراوەکانی بۆ مندان گرتوونتوە) نیشتمانی(

نبۆ مندا کدا چاپکردوون بدیوان ن(ی وان، لوە ) دیوانی منداشو دیواندوای ئ گومان لب
ین ھھۆنراوەی و چیرۆکی تازەشی بۆ مندا . رەوە باسم کرد لس کم ) ٢٠١٥(لدا نووسینناویب

تنھا وەکو لرەدا . بوکردەوە) کوردستان ونیشتمان ل ھۆنراوەکانی لتیف ھمت بۆ مندان(
لتیف ، دەدەین)کوردستان(مانییکانی لتیف ھمت، ئاماژە ب ھۆنراوەی نموونی ھۆنراوە نیشت



، ھمت خۆشویستی دا نووسیوە، ل شوەی چیرۆکھۆنراوەیکئ زۆر کورتھمت ئم ھۆنراوەیی
کی کورد و بۆ منداردی پیرەمد وەکوردستان دەخاتترد،نی دەگو پیرەمچۆن ئ کوردستان ەک

):کوردستان(ئوە بوو ک فری ئوەبت بنووست و و پروەرە، شیدا
پیرەمردێ

چووە قوتابخانی گوندێ
ل حوشکدا راوەستا
دەوریان لدا مامۆستا

ھا خاگیان
رەکگیان... چیت گھا خا

پیرەمردی بستزمان
بووبوو وەک گۆچانک الواز 

وتی توخوا مامۆستا گیان
کوردستان : فرم ناکی چۆن بنووسم

ناسراوە، ئستا ل سوید دەژی، شاعیرکی ناسراو ) دایکی سۆالڤ(ک ب نازناوی ) سبری نوری قادر(
، یکک لو کم ئافرەتانی ک ئم بوارەیان انای بواری ھۆنراوەی بۆ مندانو ب تو

چپک (لوانش کی بۆ مندان چاپ کردووە،دایکی سۆالڤ تا ئستا ھشت پرتوو. ۆتوەبسرکرد
وشو() وەنی ک(و) ی ژیانزەنگ(و ) قاسپوی(و ) سروودی خۆر(و)ئاسۆگداپیرە و مام ر :

ھموو بوارەکانی ھۆنراوەیل . ەوە ھۆنراوە دەنووس) ١٩٥٧(سای دایکی سۆالڤ ل ) چیرۆکشیعرە
دایکی سۆالڤ لم ھۆنراوە نيشمانییکانیک یکک ل ) وتکم(بۆ نووسیون، ، ھۆنراوەیدامندان

دایک و باوکی دەزان یدا، کوردستان بگیانیوتھۆنراوەیی شیرینترە ل:
م باوکمکتو
نیشتمان دایکم

م زۆر شیرینکخاک
کی رەنگینشتھب

...
الیل گومای ب الی 

دەنگی خۆشی دای ب
ک پی وتم نيشتمان

شیرینترە ل گیان

( سرجم ل دیوانکدا ب ناوی ک ، ۆنراوەی جوانی بۆ مندان نووسیوەکۆمک ھ) مدەحت بخو(
دا، کوردستان ) ئی وتکم(و بوی کردۆتوە، ل سروودی چاپکردوە) دیاری بۆ مندانی کوردستان

بیر و ئایینی منی: اینتی، ئمش دوو دي یکمتیبیر و ئ
تۆ ب ھشتی سر زەمینی

خاکی زینی منی



سراوی بواری ئدەبی مندان، ل رۆژھتی کوردستان اشاعیرکی ن) عبولەحمان فھیمی(
تیو(ھۆنراوەی تا ئستا چند پرتووککی ھۆنراوە و چیرۆکی بۆ مندان چاپکردووە، ل . لدایکبووە

مئ (ن دەکات، دەی منداکانی ئاراستدا، قس:
شیرین تم وکان ئمندا

جوان و رەنگین ستانم باخ و بئ
دەشت زار و دارستان و پم گوئ

شتھنی بدیم ک نم دیمئ
دار و برد و ئاو و خاک و گوزاری

دەشت و شاخ و کانی و دەری و رووباری
ب بستئ خاکی ئم نیشتمانبست

 ی ژینی خۆمانگمووی ماڵ و جھ

مندان، تا ئستا برھمکی زۆری شاعیرکی ناسرو و دیاری ئم سردەمی ھۆنراوەی) کازم کۆیی(
ئاسان و ھۆنراوەکانیشی بۆ ھموو تمنکی مندای ب زمانکی شیرین بۆ مندان چاپکردووە، 

ل ھۆنراوکانی کازم کۆیی، ل و نمووننووسیون، ھۆنراوەی لسر کوردستان بۆ مندان زۆرن،  وەک
:دا، نووسیوتی) کوردستان(ھۆنراوەی

کوردستانم شیرین
گیر و رەنگینزۆر د
ند و جوانشاخی ب
کانی و دارستان پ

بھاران ل گشت الوە
سوزەگیا و گوڵ و ئاوە

سیران و گشتشونی 
  شتھراستی وەک ب ب

ئم زۆر برھمیییرۆکنووسیکی ناسراوعلی شاعیر و چمامۆستا) حمڕەشید برزنجیعلی(
سردەمی بۆ مندان، تا ئستا چندین کتبی بۆ مندان چاپکردوون، ھۆنراوەکانیشی بۆ مندان 

روودکیشی نووسیوە، شیوازی نیشوە، چند ساری نیشتماوھموو بوارەکانی گرتوونتوە، ب ب
ب زمانی ھنگی زمانی مندانوە وەردەگرێوشکانی ل فر،شیرینوناسکزۆر نووسینیشی 

ب گرێرەوان سووک و ئاسان و سادە و شیرین و زۆر ھۆنراوکانی.ئوانیشوە دەدوێ و دەھۆنتوە
راوە نموونش ل ھۆن.ل مامۆستا علی دەکینرەنگینترتی زۆرتر و بچاوەروانی با. داڕشتوون

دا، کوردستان پیرۆزە و )کوردستان(ن، ل سروودی بۆ مندامامۆستا علی نیشتمانییکانی 
:ئم سروودە یانزە دە، ئم پنج دی یکمتیتیی ب ونی و گشت دنیا دن، خوشویس

کوردستان کوردستان
خاک پیرۆزەکی من

نو ویست و بخۆش
ننیشتیمانک مز



جوان م خاکک لبست
نالی من گشت دنیا د
با ھموو ھوڵ بدەین

نجوانی بم تا ب
ھرکس ل کارەکیدا
 نسۆزی خۆی بنود

ب زمانی مندانوە نووسیوتی، ەوە، ) کوردستان(ھر ب ناوی ک ، ل ھۆنراوەیکی تری نیشتمانیدا
:تییو دی یکمی ئو ھۆنراوەیئم دو

ھرچند وردم
م دمبشادمان

م ژیانخۆشم بزۆر د
چونک کوردم

نیشتمانم کوردستان
 نگ و جوانی شتا بھ

کاک محمد برزی ک ل ئمریکا دەژی، شاعیر وچیرۆکنووسکی ئندازیار)محمد قادر برزی(
 ،نناسراوی بواری منداش دەنووسشنچمکی ھۆنراوە و ،نووسینی ھرتووکند پستا چتا ئ

ناوی دووان ل چیرۆکی بۆ مندان چاپکردوون ک ب شوەیکی زۆر جوان و شیاو رازاندوونتوە،
زمانی نووسین بۆ محمد زا بسر کاک ،ی)برخکی الن(و ) مریم(پرتووک چاپکراوەکانی 

ک مندان ب ئاسانی لیان ، بۆ داڕشتوونشیرین و سووکزۆر ب زمانکی ھۆنراوەکانیمندان، 
شش در شش ،بۆ مندانکاک محمد برزی ھۆنراوەکانی ھموو شاینی باسیش، . تدەگن

لیان بزار نابن و ب اننبت ک س دە، مند) جژنی لدایکبوون(دن، تنھا ھۆنراوەی 
کاک برزی ھموو بوارەکانی ھۆنراوەی مندانی .دەتوانن ل بریان بکنشیئاسان

نراوەی وونیکی ھۆنم) سوند(.تاد...بسرکردوونتوە، کۆمیتی، پروەردەیی، نیشتیمانی
تی کرتووکی نیشتمانییپ م(لمری (دای:

ب خوای گورە سوند دەخۆم
دسۆزبم بۆ خاکی خۆم

 کۆشم بوترۆژ و ش
بۆ برزتی ناوی ئو

بیپارزم سنووری
چ نزیک و چ دووری

بۆێ بسوتم وەکو مۆم
تا سربخۆیی بۆم
م ساتکبیری ن ل

ب تا دەبتدەو
ئاوەدان پ ل جوانیی

ئازاد ب رۆکانی 



. ناوی جگرسۆز پندڕۆیی ناسراوەب نازە، )محمد ساح ئسمر(ناوی ) جگرسۆز پندڕۆیی(
کتبی بابت ھمڕەنگی چاپکردووە، مندانی کوردیشمانی ) ٢٨(مامۆستا جگرسۆز، تا ئستا 

ەکانی ب ناو، کۆمک ھۆنراوەی جوان و چیرۆکشیعری ل س پرتووکدا ۆش نکردوونفرام
سروود ھۆزانین ١٠٠(و ) یعرچیرۆکش.. ھرچ و جوتیاریسرھاتیا(و )ھۆنراوە .. خاخاۆک(

. دۆتوەربسرکھموو بوارەکانی ھۆنراوەی مندانی جگرسۆز. .ھۆنراوەی بۆ مندان) زارۆکان
:نموونیک ل ھۆنراوە نیشتمانییکانی جگرسۆز پندڕۆیی بۆ مندان) تانكوردس(ھۆنراوەی 

دەالل کوردستان
ین زەاللخودان کان

ڤالھۆگرێ، خۆش ھ
ن سالبھارا وەرز

اللوەک ھ ن خۆشب
یارا زەوالبۆ ن

:شدا، ب جوانی و قشنگی کوردستاندا ھدەدا، دە) کوردستانام(ل ھۆنراوەی 
قشنگچقاس

نگیا شۆخ و ش
ناڤ و دەنگ ب

کوردستانام
...

دل و جگرە
ز و گوھرە
ژیان پروەرە
مکوردستان

:ک ب زمانی مندانوە نووسیوتی) مندای کوردین(ل ھۆنراوەی ) رەئوف جمیل(
ئم مندای کوردین

ئازا و نبرد و گورجین
کۆشانھیوامان ت

رزیی نیشتمانربس
...

ناھین دەستی زۆردار
کات پست و خمبارنبما

چونک خاکی کوردستان
شانازیی بۆ ھمووان 

:ک بزمانی مندانوە نووسیوتی)مندای کوردین(ل ھۆنراوەی)غفور ئحمد(
ئم مندای کوردین

ھرچند بچکۆل و وردین
خۆشمان ئوێ نیشتمان



یپارزین وەک چاومانئ
کوردستانمان ئاوای

ر دنیایشتی سھب
نخشم کشاوە لسر
تخت و دیوار و دەفتر

...

:دا، دە)ھست لخو(و چوارەمی ی شاعیریش ل کۆپلی سیم) شیخ سالم(
وامزانن خاکی وەتن

ئاو و گ و دار و دەوەن
ن و ئاو و گم وەتئ

 رگ و دژنۆ و جپشت و ئ

ئجدادی تۆ شرانی کورد
لڕی ئوا ب مردی مرد

م خاکئ مردن رزین بوو ب
 ن کاکن باوک، وەتوەت

ک ھۆنراوە و ئاواز ) کوردستان گر تۆ نبی(ل ھۆنراوەیناسراومانی ھونرمندی ) بھجت یحیا(
جت ھبکاک ینوە، ب م دەستکاری دەق ھۆنراوەکیخۆیتی، چند کسانکی کش دەوتنی

:ھجت دەیان کردووە، بیحیا
کوردستان گر تۆ نبی تیرکم ب ئاسمان

یھانب ناوی تۆی پیرۆز سربندم ل ناو ج
:بم شوەی گۆڕیویانترھندێ ل ھونرمندان

بی گیان و ژینم بۆ چییر تۆ نکوردستان گ
 تاجی شاھیم بۆ چیی نی روخساری تۆم بدیم

خاتوو جوان کاکییش، کۆمک ھۆنراوەی بۆ مندان نووسیوە، ل پرتووککدا ب ) جوان کاکیی(
:دەدا،)کوردستان(ھۆنراوەی ل . چاپی کردووە) جووج(ناوی 

کوردستان نیشتمانم
ی دوو چاوانمنگل
ئیپارزم پ ب دڵ
ڵ گگل ئاو و ئا

م خاکی ئمنم رۆ
جیھاندا زۆر تاک ل

منیش زۆرم خۆش ئوێ
خاکیش وەک منی ئوێ



انوە، ئم شاعیر، منیش مافی خۆم ک خۆم بخم ریزبندی)نووسری ئم نووسین() رەزا شوان(
 ب کم کھۆنراوەی ن نووسیوزۆری نیشتمانین کۆمناوی ونبۆ مندا کدا برتووکپ سروودی (ل

دابپی توانام ئوەی پم کرابت ل بواری ئدەبی مندانشا ئستات. و بوم کردەوەکردمچاپ) من
ل ھۆنراوەکنموونیئمش. و دەزانمشانم زانیوە درغیم نکردووە، ب ئرککی پیرۆزی سر

گی قوتابییکی دەنب ب سروود وک کرا ) ١٩٧٠: سروودی من(یکانم بۆ مندان، ب ناوینیشتیمانی
تیپی ( ، ک برا گورەکی ئاوازی بۆ دانا، لگڵ ی) ولکریم علی باوەدعب(دەنگخۆشم، ک ناوی 

) ١٩٧١(، ل سای ی کچان)ھیوا(و ) مشخڵ(مندانی قوتابخانی لگڵ کۆرسی و )مۆزیکی کرکوک
شانۆی (ل پيش نمایشکردنی ، س شو پشکش کرا)شانۆی ھۆی شارەوانی كرکوک(دا، لسر 

) پروین عبدولقادر( خۆشک و ) فازیل جاف. د(و پاوانتی ) مستفا پژار(ل نووسینی ) شھیددایکی
وسا ل پۆلی پنجم دا بوو، قوتابییکی ، عبدولکریم باوە ئ)سلمان فایق کاکیی(ل دەرھنان 

.دا دەژی) نمسا(دەنگخۆشبوو، ئستا ل وتی زیرەک و 

سروودی من
کوردە گلی قارەمانم
کوردستان نیشتمانم

 یرگشموانمپپاس
ئازادیی ھیوای ژیانم 

کوردستانم سۆمای چاوم
ھناس و ھناومدڵ و 

ھزی گۆڕی تین و تاوم
ھۆگری تۆم ھتا ماوم 

کوردستانم ب یزدانم
ھردەم وردی سر زمانم
دروشم و بن و پیمانم

کوردستانم یا نمانم 

:تا رادەیک سوودم لم سرچاوان وەرگرتووە) *(
٢٠٠٧،، بیتناااللکترونيفاروق مواسي، الموقع. لشعر لالطفال، دکتوراالنتماء للوطن في اـ ١
، سرایادأ من الطفولة، الموقع االلکترونياالنتماء للوطن یبـ ٢
٢٠١٣ـ پگی شیعری مندان الی شاعیرانی کورد، برگی یکم، حم ساح فرھادی، ٣
٢٠٠٧ریم ھورامی، برگی دووەم، ـ  ئدەبی مندانی کورد دوای راپڕین، حم ک٤
٥خشانرکوک، ـ چاوپن، رەزا شوان، کدەبی منداژووی ئم ٢٠١٥ک ب
.دیوان و پرتووککانی ھندێ ل شاعیران، ک پیوەندییان بم نووسینوە ھیـ ٦
٢٠١٤برخکی الن،ھۆنراوە و چیرۆک بۆ مندان، محمد برزی، سلمانی، ـ ٧
٢٠١٣کرکوک، لتیف ھمت، شیعر و چیرۆک بۆ مندان، ـ دیوانی مندان، ٨
.شتمانی، ئامادەکردنی، فرھاد فایقیـ سروودی کوردی، کۆمک سروودی نتوەیی و ن٩



رەزا شوان
)٢٠١٧/ئاوگوست/ ی١١: (نرویج


