ديداری گوڵ له "منم،ديدەوانيی گوڵ دەکهم"ی پ شهوا کاکهييدا

نووسين و تو ژينهوە:هۆمهر نۆرياوی
کليلهوشه:پ شهوا کاکهيی،گوڵ،عيشق،تهنيايی،نيشتمان

پهيڤی دەستپ ک:
پ شهوا کاکهيی،شاعير کی نو خوازی ئ ستای ن و ڕووبهری شيعری کوردييه و به خو ندنهوەيهکی ورد و
قووڵ بۆ شيعر،له دووی ديتنهوەی سووچه تاريک و نووتهکهکانی شيعرە و دەيهو ت ڕۆشناييان پ ببهخش ت.
شاعير به توانهوە له ن و شيعردا ههر جارە و دووی پرۆژەيهکی نو ی شيعريی دەکهو ت و بهرههم کی تازە
دەئافر ن ت.
پ شهوا،له ڕ ی دەروازەيهکهوە به ناوی "شيعرە/ڕێ"ت کهڵ به دنيای شيعری کوردی دەب ت .خۆی بۆ
بهرچاوڕوونيی سهبارەت بهم ڕۆچنهيه پ ی وايه که شيعرە/ڕێ،لهسهر زمان،دەنگ و ڕەنگ کار
دەکات؛خهياڵ و واقيع به يهکدا دەدات و خۆی به ژانهر کهوە نابهست تهوە .ههروەها پ ی وايه شيعرە/ڕێ،له
ڕووبهر کی جوگرافيايانهدا،شو ن،زمان ناچار دەکات،لهگهڵ م ژوو،کولتوور،شوناس و زمان کی ديکهدا
بدو ت.
ئهوەی خو ندنهوەيهکی وردی بۆ جيهانه شيعرييهکهی "پ شهوا کاکهيی"گهڕيدەی شيعر ههب ت،دەزان ت ئهم
شاعيرە بۆ ئهوەی ت رت ر له بهرامهی شيعر هه مژ ت،ههر جارە و ڕوو له کيشوەر کی شيعريی دەکات و
لهو گهشت و سهفهرە شيعرييه،گو وەشيعر له دەماغی ئ مهی خو نهر دەپژ ن ت.
ڕاستيت گهرەکه پ شهوا،شاعير که فرە شارەزايانه مامه ه لهگهڵ شيعردا دەکات و ئهزموونی نوێ بۆ ن و
ڕووبهری شيعری کوردی دەگو ز تهوە.
ئاو تهکردنی چهندان ژانر له ن و شيعردا بهم ههناسه شيعرييهی پ شهواوە ڕەنگه يهکهمين ئهزموونی لهم
چهشنه له ن و ڕووبهری شيعری ئ ستای کوردی ب ت .ئهو باش شارەزای کهل و قوژبنهکانی ن و پانتايی
شيعری کﻼسيک و هاوچهرخی کوردييه و لهم ڕ گهيهوە له دووی کهشفی نو يه .ئهم ئهزموونه تا چهندە
لهسهر شيعری نهای کوردی کاريگهر دەب ت،ههتا چهند سهرکهوتنی يار دەب ت و چهندەيش لهسهر بهردەنگ
شو ندانهر دەب ت،ه شتا زووە وەرامی ئهم پرسيارانه بدەينهوە و داهاتوو ئهمهمان ﻻ ڕوون دەکاتهوە.
ئهوەی ﻻی من ڕوونه و به ههموو گيانمهوە ههستی پ دەکهم ئهوەيه که پ شهوا له شيعردا زۆر جياواز
دەپهيڤ ت و ههگبه شيعرييهکهی،هه گری گهل ک ئهزموونی نو يه که پ ويسته خو ندنهوەی وردتر و قوو تری
بۆ بکر ت.
پ شهوا تهنانهت ئهوەندە ورد و ژيرانه مامه ه لهگهڵ جيهانه شيعرييهکهی خۆيدا دەکات،به وريايييهوە
ناونيشانی بهرههمه شيعرييهکانی هه دەبژ ر ت و جاری وايه ديدەی خۆی دەکاته پاسهوانی شيعر .ئهم

١

نووسينه،داگهڕان و ڕۆچوون کی کورته به جيهانه شيعرييهکهی پ شهوا کاکهيی له دەفتهرە
شيعری"منم،ديدەوانيی گوڵ دەکهم"دا.

پ شهوا له پهڕەی گو دا:
له ن و ڕووبهری شيعری کﻼسيک و هاوچهرخی کوردييدا،کهم شاعيرت پ شک د ت وەک پ شهوا کاکهيی
له گوڵ بڕوان ت و به ڕوانگهيهکی جوايهزەوە سهيری گوڵ بکات؛دە ئاخر پ شهوا خۆی له ن و پهڕەی گو دا
دەبين تهوە بۆيه بهم چهشنه له گوڵ دەدو ت.
شاعير ،گيان به وەر گو دا دەکات و پاکژترين ههست و نهستی شيعريی دەخاته ن و دووتو ی پهيڤهکانييهوە
و گوزارشت له جيهانه ڕاستينهکهی گوڵ دەکات و ب ڕەحميی مرۆ پيشان دەدات که چلۆن بۆ ه ورکردنهوەی
حهز و ساته کورتخايهنهکانی دەروونی،ڕۆژانه ئهو ههموو گو ه شههيد دەکات.
بۆنکردنی گوڵ زۆر دژوارە؛
ئهها!سهيری گوڵ بکهن:
نهخت ک جار له ن و لق و پۆپی دەستماندا ملی دەشک ؛
نهخت ک جار له ن و دەستماندا غهم دەخوات و
ڕەش دادەگهڕێ.
نهخت ک جار زيندەبهچاڵ و
نهخت ک جار ب کفن و
نهخت ک جاريش له ههزار شو ندا ﻻشهی گوڵ فڕێ دەدرێ؛
دەی خودايه!گوڵ به دەستی ک ئهنفال دەکرێ؟
)منم،ديدەوانيی گوڵ دەکهم،پ شهوا کاکهيی،ل(١٢
شاعير وەک چلۆن مامه ه لهگهڵ خودی گيانلهبهرەکانی تردا دەکات به ههمان ش وەيش گوڵ دەدو ن ت.
ئهی گوڵ! تۆ موحيبهتيت،
چۆن د م د ت ڕۆحت بک شم؛
سهرت له ﻻشه جيا بکهمهوە و
بتکهمه قوربانيی بۆ يارەکهم!
)ههمان سهرچاوەی پ شوو،ل(١٤

٢

پ شهوا ههموو ديوە ئاشکرا و شاراوەکانی گوڵ دەپشکن ت و باخچه به باخچه،دارستان به دارستان ،پ دەشت
به پ دەشت ،سارا به سارا و کيشوەر به کيشوەر،شو نپ ی گوڵ دەگر ت و ههر له ڕ ی ئهم گهشته در ژە
شيعريييهوە،خو نهر به مهراق و ئازار و مهينهتييهکانی عومری کورتی گوڵ ئاشنا دەکات .لووتکهی
خۆشهويستيی له ههمبهر گو دا لهم کۆپله شيعرييهدا خۆ دەردەخات که تهنانهت عاشقان به بکوژی يهکهمی
گوڵ دادەن ت:
ئهی گوڵ!
گهر ڕۆژ ک ب مه سهر مهزارەکهت،
دەب ت گشت عاشقانهکان وەئاگا ب نمهوە،
چوونکی مهزاری تۆ له ن و دەستی عاشقاندايه.
)ههمان سهرچاوەی پ شوو،ل(١٥
شاعير ئهوەندە ناسک و نازەنين دەست بۆ پهيڤ دەبات،خو نهر ههرگيز له خو ندنهوە ت ر ناب ت و ههتا دوا
کۆپلهيش لهگهڵ خۆی پهلک شی دەکات .کهم شيعر و دەقی شيعرييت پ شک د ت بهم چهشنه م ژووی
گو مان بۆ بگ ڕ تهوە و ئهوەندە ناسکب ژانه ئارەقهی شهرم له بهرانبهر گو دا به ههنيهماندا بتک ته خوار.
لهو ڕۆژەوەی گوڵ شههيد بووە،ههزاران جهنگ سهريان هه داوە؛
ههوە ين جهنگ به ناوی عيشقهوە بوو،
ئادەم بهرپای کرد بۆ حهوا.
چنگهکانی پڕ له گوڵ کرد و به عيشقهوە بردييه بهردەم حهوا،
گو يش وەک ڕۆحلهبهر کی خودا جاڕی ئهنفالبوونی خۆی دا؛
دە ت بگهن ئهی ئاشقانی خودا! بۆچی سوورەتی "ئهنفال"ن ررا؟
من ن وی ههموو جهنگهکانی ديکهم باش له بير نييه،
تهنيا ئهو جهنگه نهب ت،
که تا ئهمڕۆش بهردەوامه و ن وی "ڤاﻻنتاين"ە؛
ههر بۆيهش گشت سا ک له يادی ڕ زگرتنی ئهم جهنگهدا
مليۆنان گوڵ شههيد دەبن و جيهانيش دەب ته قهسابخانه.
ئهفسووس ئهی خودا!که جيهان وا پڕي تی لهم گو کوژانه.
)ههمان سهرچاوەی پ شوو،ل(٩٧
دواتر شاعير،شهيدايی پهپووله دەنووس تهوە که چلۆن له پ ناو ياردا ههموو غهمی دنيا له کۆڵ دەن ت و
ههرگيزيش سکا ناباته ﻻی کهس.
٣

پهپووله،شاعير کی گو دۆسته.
له ن و باغدا
گه و دڕکی گو هکان دەخو ن تهوە و
شيعری سرووشت دەنووس !
پهپووله ههميشه غهمناک؛
ههميشه ب دەنگ و پڕ خهيا ی پاک.
که دەفڕێ و دەدات له شهقهی باڵ،
سروودی غهريبيی نيشتمان
نمايش دەکات بۆ سهرکردەکان!
)ههمان سهرچاوەی پ شوو،ل  ٥٤و (٥٥

ههميشه نو خواز:
پ شهوا کاکهيی ههر له يهکهم ساتهوەختهکانی ئاو تهبوون به دنيای شيعرەوە ،ههردەم ڕووی له داه نان و
نو خوازی دەب ت و ههرگيز له مهنزە کدا ناوەست ت؛ههر بۆيه ههر جارە و که دەگهڕ تهوە ئام زی
شيعر،شارايهک له دەستهواژە و چهمکی نوێ دەخاته ن و شيعرەکانييهوە .به واتايهکی دی ،دەکارگرتنی
دەستهواژەی نو باو ،يهک له خهس هته جوايهزەکانی ئهم شاعيرەيه که خهرمانهی شيعرەکانی پڕپڕی جوانی
دەکات.
مهلی تيژڕۆی خهياڵ ﻻی شاعير،تابلۆی ئهوتۆی شيعرييمان بۆ دەنهخش ن ت که مرۆ مهگين ههر نغرۆی
ن و ئهو جيهانه نهخشينه شيعرييه ب ت ههتا ئهو چ ژە ڕۆحبهخشه بۆ ناخ بگو ز تهوە.
له ﻻيهکی ديکهوە،پ شهوا به ديد کی قوو ی فهلسهفييهوە دەڕوان ته گوڵ و وەک بوونهوەر ک سهيری دەکات
و پ مان دە ت:مرۆ ئهو مافهی نييه له پ ناو دامرکاندنهوەی حهز و ئارەزووەکانيدا گيانی گوڵ بک ش ت.
پ شهوا له "منم،ديدەوانيی گوڵ دەکهم"دا به دەيان چهمک و دەستهواژەی نوێ ت کهڵ به شيعرەکانی دەکات و
دەردەخات.
ﻻمان
خۆی
با دەستبوونی
مهردئاکار،ژنحهز،بۆنسرووشت،گو ڕۆشن،ئهفسوونساز،ئهفسوونکار،ئهفسوونيار،گو ڕۆح،ڕۆحلهبهر،گو د
ۆست،بهدچارەيی،خۆشچارەيی،پيسدار،ڕۆشندار،هاوغهزەلتاڵ،غهزەلپۆش و غهزەلبار ،شايهت و به گه بۆ
سهلماندنی ههمان ڕاستيين.

٤

توانهوە له ن و عيشقدا:
لهم بهرههمه شيعرييهدا شاعير ئهوەندە قووڵ به ن و جيهانی عيشقدا ڕۆ چووە،ئيدی بهتهواوەتی له جيهانی
واقيع دابڕاوە و له ن و ئهو دنيا پڕنه نييهدا نغرۆ بووە.
عيشق،يانی غهم.
غهم قوو ترە له خهون/قوو ترە له خهياڵ/له واقيع؛
قوو ترە له جوانی/له خامۆشی/له تۆ...
قوو ترە له تهنياييی ههستی شهمشهمهکو رە.
عيشق،وشهيهکه ئهبهدييه و دەسووت ت؛
وشهيهکه خۆ هم ش لهسهر د مان بهج د ت؛
وشهيهکه دەمانبات بۆ ت گهييشتن له پريشکی ئاگر؛
وشهيهکه تا قيامهت تينی جهههندەممان بۆ د ن ت.
)ههمان سهرچاوەی پ شوو،ل ٤٠و (٤١
پ شهوا کاکهيی،پ ناسهيهکی قوو ی شيعريی بۆ عيشق دەکات و زۆر ناسکب ژانه و نهی سهرەتا و ئهنجامی
ئاشقبوونمان بۆ دەک ش ت.
عيشق وەخت ک سهر هه دەدات/دەمارەکانی م شکمان خهوتوون/
وەخت ک له ن وی دەبهين/چاوەکانمان شهرمهزار دەبن/
وەخت ک که زيندووی بکهينهوە/دەمارەکانی م شکمان لهق دەبن/
عيشق دەستپ کی نيگايهکه/که د ت ئاوڕ له ڕابردوو ناداتهوە.
عيشق شت که له تۆزی سهر گه دەچ ت/
گهر بمانهو ت دەستی ل بدەين،توولی گه که دەشک ت/
گهر بمانهو ت گه کهی ل بکهينهوە،تۆزەکهی هه دەوەر ت/
گهر بمانهو ت تۆزەکهی کۆ بکهينهوە،کهم کمان له بير دەچ ت.
)ههمان سهرچاوەی پ شوو،ل  ٣٤و (٣٥
پ شهوا عيشق جار ک به س بهر دادەن ت و جاری وايه له ﻻی دەب ته خۆرەتاو .کهچی جار ههيه دەب ته
س و .جار ک خنک نهرە ل ،بڕ ک جاريش پيرۆزە .جار وايه ﻻوازە و جاری ديکهيش تاوانبار .

٥

پ شهوا ،گوڵ ههر له ن و ژينگه و سرووشته خۆڕسکهکهی خۆيدا به جوان دەبين ت و کات ک دەست بۆ
ڕۆحی گوڵ دەبردر ت و دەگو زر تهوە بۆ شو نه ناد خوازەکان،وەک گيانک شانی مرۆ سهيری دەکات و
ئهسرينی بۆ هه دەوەر ن ت.
خه وەتی شاعير:
بهش کی فرەی ئهو داه نانه شيعرييهی ڕووی له دنيا شيعرييهکهی پ شهوايه،قهرزباری خه وەته
دەروونييهکهی شاعيرە؛لهم سۆنگهيهوە پ شهوا چهندە خۆشبهخته که لهم جيهانه تاسهرئ سقان جهنجا هدا دڵ
به خودی تهنيايی دەسپ ر ت و ئهو ههموو داه نانه شيعرييه به گو جاڕی شيعری کوردی دەبهخش ت.
خودايه!
بمکه به بولبول کی ن و چهمهنزارەکان،تا بدەم له شهقهی باڵ.
تا دوو عاشق بمگرن و بمخهنه ن و قهفهز کهوە و
گهمهم لهگه دا بکهن.
تا به ئايهتی دەنگم،
مارەييی دوو عاشق ببڕم و بيانکهمه دەزگيران.
تا دوو عاشق د خۆش بکهم،
ههر بۆ گهمهش شيعرم پ ب ن.
تا دوو عاشق فرم سک بڕ ژن،
تاو کيش له تهنياييی من ڕابم نن.
خودايه! تهنياييم ليوان کی سهرەونخوونکراوە و پڕە له خهياڵ/
پڕە له خۆزگهی بهتاڵ/پڕە له گۆرانيی شهوانی تاڵ/
پڕە له نيگا شکاوەکانی غهزەلپۆشی خا خاڵ/
پڕە له شهڕی من و گوڵ/
پڕە له کڕنووشبردنی خۆم بۆ دڵ/پڕم له تۆ،
دەتبينم و ناتوانم دەستت ل بدەم،
پڕم له عيشق،نامبينيت و
دەمهو ت چيرۆکی د مت بۆ وەگ ڕم/
خودايه!تهنياييمت پڕ کردووە له وشه؛
٦

بۆ بهستنهوەی ڕسته/
پڕت کردووم له مهيل؛بۆ چنينهوەی يهک دوو بهسته/
پڕت کردووم له سهرنج؛بۆ سووتانی د م له ب ئوم ديدا/
پڕت کردووم له مانا؛
بۆ پاداشتی عيشق له ن و دووکهڵ و "با"دا.
)ههمان سهرچاوەی پ شوو،ل(٨٣

نيشتمانی شاعير:
شاعير خاوەنی ئهزموون کی بهرفرەوانی شيعرييه و خو ندنهوەيهکی ههمهﻻيهنه و وردی بۆ جوگرافيای
گهردوون ههيه و گهشته شيعرييهکهيشی ڕووی له کو ی ئهم گ تييه ب ت،ههر به نيشتمان کۆتايی د ت و
سهرەنجام ههر دەگهڕ تهوە مهدارە ئاشناکهی دڵ،واته خودی نيشتمانهکهی .پ شهوا،شاعير که شهيدای ههموو
نيشتمانه دوورەدەستهکان کهچی بۆ دواگهشت ههر دەگهڕ تهوە ئام زی ئهو نيشتمانهی تا چهندە دوورتر
بڕوات و له ههمبهريدا دەم به سکا يش ب ت،ه شتا ناتوان ت بهفهرامۆشيی بس پر ت.
من خه کی ڕووناکيم و له جهمسهری گو هوە لهدايک بووم،
به ن و جهمسهری دڕکودا يشدا دەڕۆم و
ڕۆشناييی گوڵ ههر دەبينم.
سهر کم دا له سيبريا و چوومه ن و سههۆ بهندانهکان،
دەمدی دوو عاشق لهگهڵ تووتکهيهکی تووکنی سپيدا
له ن و بهفردا سهما دەکهن؛
منيش له غهريبيدا ههموو خهيا م
به گو ه جوانهکانی کوردستانهوە سهرقاڵ دەکرد.
سهر کم له ئۆزبهکستان دا و چوومه ن و باغهکانی سهمهرقهند،
ئهوەندە مهست بووم،
خهريک بوو گشت باغهکان به ڕەگهوە هه بقهنم.
ئيدی بيرم کردەوە و بڕيارم دا
دەستبهج بگهڕ مهوە بۆ کوردستان،
بۆ وەی بتوانم سهرتاپا نيشتمانهکهم
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به گو هش ﻼقه و ﻻلهعهباسه پڕ بکهم.
)ههمان سهرچاوەی پ شوو،ل (٩٢،٩١،٩٠

زمان و شاعير:
پ شهوا،يهک لهو دەگمهن شاعيرانهی ئ ستايه که بايهخ کی تايبهت بۆ ڕ زمان و ڕ نووس دادەن ت و پاراستنی
زمان کی پوخت و پاراوی ﻻ گهل ک گرينگه و دەکر ت ب م تا چهندە زانستييانه بهرەوڕووی شيعر
دەب تهوە،دە ه ندەيش شارەزايانه و زانستييانه مامه ه لهگهڵ ڕ نووس و ڕ زماندا دەکات و هه هيهکی ئ جگار
کهم دەکهو ته ن و بهرههمهکانيهوە.
ههنووکه بهرههمه شيعری ئهوتۆت پ شک د ت که ههر له نووسينی سهر ڕووبهرگهوە ههتا به
ناواخنهکهی،پڕاوپڕە له هه ه و په هی ڕ زمانيی و ڕ نووسيی و خو نهر ههر زۆر زوو له خو ندنهوەی
بهرههمه شيعرييهکه،ب تاقهت و وەڕەز دەب ت و دەستبهرداری دەب ت.
دەکارگرتنی وشه و دەستهواژەی ناستاندەرد له ن و شيعری ئ ستای کوردييدا دەم که بووەته باو و ههر
شاعير ک به گو رەی ش وە ئاخاوتنی دەڤهر و ناوچهکهی خۆی،لهم چهشنه پهيڤانهيش دەخاته ن و چوارچ وەی
شيعرەکانيهوە.
شاعير پ ويسته وريای ئهوە ب ت که بهری خامهکهی ناب ت تهن ڕووی له ناوچه و دەڤهر ک ب ت و گهرەک
زمان ک دەکار ب ن ت که خۆ به سنوور کهوە نهبهست تهوە و له پ ناو چهند وشهيهکی سهرزاراندا،زمانی
نووسينهکهی بۆ ئاستی زمانی کووچه و کۆ ن دانهبهز ن ت.
جاران ههند ک شاعير لهبهر ﻻسهنگبوونی شيعرەکهيان،ههند کجار بهناچار پهنايان بۆ وشه و دەستهواژەی
ناستاندەرد دەبرد کهچی زمانی ئ ستای کوردی شۆڕش کی بهرفرەوانی بهسهردا هاتووە و خهرمانهی وشه
ئهوەندە زەنگين دەنو ن ت که ئيتر چ پ ويست ناکات شاعير له دەرکهی ئهو چهشنه پهيڤانه بدات .يهک له
خا ه جياوازەکانی زمانی شاعير و ڕەشۆکيش ههر ڕووی لهم بوارەيه که پ ويسته شاعير دەوری پاسهوانی
زمانيش بگ ڕ ت و زمانهکهيشی وەک هزرەکهی،پ شڕەو ب ت .له زمانی نووسينی چيرۆک و ڕۆماندا که
نووسهر سهر دەک ش ته ن و ههموو هۆبه و ههوار و ناوچه و دەڤهر ک و ئاشنای زار و بنزارەکان دەب ت،
هيچ ک شه نييه ئهگهر به دەيان وشه و دەستهواژەی ن و کووچه و کۆ نيش بخاته ن و دووتو ی نووسينهکهيهوە
به م بۆ شاعير کی پ شڕەو ،ئهمه له بڕی شيعرەکهی کورت دەکاتهوە .خۆشبهختانه پ شهوا لهم ڕەههندەيشهوە
جوايهزە و زۆر کهم شيعری بهو دەردە دەچ ت .ئهگهريش وشه و دەستهواژەی ئهوتۆ ئاو تهی ن و شيعرەکانی
ب ت د نيام يان بۆ مهبهست کی بهرچاو دەکاريان د ن ت ياخۆ ڕەنگه هه هی تايپ و پيتچنی بهو دەردەی
بردب ت.
دەرەنجام:
شۆڕبوونهوە يان به واتايهکی ڕاستتر،قوو بوونهوە له ن و دنيا شيعرييهکهی پ شهوا کاکهييدا ههر له يهکهم
ههو ه شيعرييهکانييهوە ههتا به ئ ستا ئهوەمان ﻻ دەسهلم ن ت که شاعير به ش واز کی زانستييانه دووی شيعر
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کهوتووە به م ههرگيز ڕۆحی شيعريی وەک زۆر شاعيری بهناو ئاڤانگارد و پ شڕەوی ههنووکه لهبهر
شيعر دانهما يوە و شيعرەکانی پڕيانه له جمهی مهلی تيژڕۆی خهياڵ،دەستهواژەی نوێ،ڕيتم کی زۆر جار
ئاههنگين،و نهی تازە،مۆسيقای ناوەوە،داه نان و نو خوازی و خو نهر ههرگيز بهدەم خو ندنهوەی
شيعرەکانيهوە ههست به شهکهتی ناکات .پ شهوا له بهرههمی "منم،ديدەوانيی گوڵ دەکهم"دا ههمان توانای
شيعری دەکار گرتووە و ههگبه شيعرييهکهی پڕپڕی گوڵ دەکات و به ديد کی جوايهز دەڕوان ته جيهانی
گوڵ .ئامادەيه ههموو گيانی خه تانی خو ن ب ت ل ئازاری ڕۆحی گوڵ نهدات .پ شهوا لهم بهرههمهدا
ليوڕ ژی مرۆڤدۆستييه و به ههمان ديديش دەڕوان ته گوڵ.
پ شهوا وەک خۆی:
پ شهوا عهبدو عهبدولڕەحمان ناسراو به پ شهوا کاکهيی،سا ی ١٣٦٣)١٩٨٤ی ههتاوی(له گهڕەکی
"جووتکانيان"ی شاری قه دزێ لهدايک بووە .ژيانی مندا ی پ شهوا له مابهين ئۆردوگا و قه دز دا
ت دەپهڕ ت .سهرەتا له ههول ر دەخر ته بهر خو ندن به زمانی عهرەبی .پاش ڕاپهڕينهکهی سا ی  ١٩٩١ڕوو
له خو ندن به زمانی دايکزاد دەن ت و ههر له قه دزێ خو ندنهکهی کۆتايی پ د ن ت و سا ی -٢٠٠٦
 ٢٠٠٥بۆ در ژەدان به خو ندنهکهی له ئاستی با دا ڕوو له زانستگهی سل مانی و کۆليژی ياسا و ڕامياری
دەکات و بڕوانامهی بهکالۆريۆس له زانسته سياسييهکاندا وەردەگر ت .
له گهل ک ڕۆژنامه و ب ڤۆکدا بابهتهکانی ب و دەکاتهوە .ئ ستايش فهرمانبهری زانستگهی ڕاپهڕينه.
بهرههمه شيعريی و ئهدەبييهکانی بريتين له:
فرم سکهکانم بهديار تۆوە،شيعر،چاپی يهکهم،چاپخانهی گهنج،سل مانی.٢٠٠٦،
داستانه شيعری خۆشهويستيی"کچه سۆفی و کاکهيی"،چاپی يهکهم،چاپهمهنی چرۆستانی،سل مانی.٢٠٠٦،
وا ههست دەکهم،قهت پ ت ناگهم،شيعر،چاپی يهکهم،چاپخانهی گهنج،سل مانی.٢٠٠٦،
پاشماوەی ههناسهکان،کۆمه ه شيعر،چاپی يهکهم ،چاپخانهی گهنج،سل مانی.٢٠٠٨،
باغ :غهزەلی تۆ ،شيعر،چاپی يهکهم،چاپخانهی پهنجهرە)تاران(.٢٠١٥،
له خانۆچکهکهی ما ی پوورە خونچ مهوە بۆ کهﻻوەکهی سهعيدييان)دەقی وا (،چاپی يهکهم،چاپخانهی
کارۆ.٢٠١٧،
ئهفريقانامه و زەميننامه به تامی شيعر،پرۆژەی يهکهم و دووەم،شيعر،پهخشان،پهخشانهشيعر و گ ڕانهوە
،چاپی يهکهم،سا ی ،٢٠١٨چاپخانهی کارۆ،سل مانی.
ئهمريکانامه به تامی شيعر،پرۆژەی س يهم و چوارەم،ڕۆمانهشيعر/قهسيدە ،چاپی يهکهم،سا ی
،٢٠١٨چاپخانهی کارۆ،سل مانی.
گهردووننامه،شيعر،چاپی يهکهم،چاپخانهی کارۆ،ب وکراوەکانی کت بی نووسيار،سل مانی.٢٠١٩،
منم،دەيوانيی گوڵ دەکهم،شيعر-چامه،چاپخانهی کارۆ،سل مانی،چاپی دووەم ٢٠١٩،و بونيادنانهوەی
ڕووناکی،له گهڕانهوەی زەردەشتی ئهحمهد مهﻻدا،ل کۆ ينهوەيه که ه شتا چاپ و ب و نهبووەتهوە.
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ژ دەر:
 - ١ئهفريقانامه و زەميننامه به تامی شيعر،پرۆژەی يهکهم و دووەم،شيعر،پهخشان،پهخشانهشيعر و گ ڕانهوە
،چاپی يهکهم،سا ی ،٢٠١٨چاپخانهی کارۆ،سل مانی
 - ٢ئهمريکانامه به تامی شيعر،پرۆژەی س يهم و چوارەم،ڕۆمانهشيعر/قهسيدە ،چاپی يهکهم،سا ی
،٢٠١٨چاپخانهی کارۆ،سل مانی
 - ٣گهردووننامه،شيعر،چاپی يهکهم،چاپخانهی کارۆ،ب وکراوەکانی کت بی نووسيار،سل مانی٢٠١٩،
 - ٤منم،ديدەوانيی گوڵ دەکهم،شيعر-چامه،چاپخانهی کارۆ،سل مانی،چاپی دووەم٢٠١٩،
 - ٥ژيان له فهرههنگدا،وتوو ژی دەنگی ئهمريکا لهگهڵ شاعير
 - ٦کۆمه ه ما پهڕ کی کوردی
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