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پێنج ئینجانە وشە پێنج ئینجانە وشە 

بۆ ئەو ژنەی ئەم شیعرەی پێ نووسیمبۆ ئەو ژنەی ئەم شیعرەی پێ نووسیم

عەبدوڵاڵ سلێمان )مەشخەڵ(عەبدوڵاڵ سلێمان )مەشخەڵ(
)کەنەدا()کەنەدا(

ئینجانەی یەکەم : بۆنئینجانەی یەکەم : بۆن
هەموو بۆنەکان لە تۆیان دەکردهەموو بۆنەکان لە تۆیان دەکرد

بۆنی کتێب و بۆنی شیعر و پێکەنین و بەیانی باشبۆنی کتێب و بۆنی شیعر و پێکەنین و بەیانی باش
بۆنی نیگا و بۆنی خەم و بۆنی خەون بە ماچی تۆبۆنی نیگا و بۆنی خەم و بۆنی خەون بە ماچی تۆ

دەیەیەکە، لە دەرەوەی بۆنەکانی سروشت دەژیتدەیەیەکە، لە دەرەوەی بۆنەکانی سروشت دەژیت
چەند هەست بە تەنیایی دەکەم تۆم لێ دووریچەند هەست بە تەنیایی دەکەم تۆم لێ دووری

نەمدەزانی تۆ بۆ بۆنی هەناسەی مننەمدەزانی تۆ بۆ بۆنی هەناسەی من
بۆنی بەیانیانی من و سروەی کەژیت.بۆنی بەیانیانی من و سروەی کەژیت.

ئینجانەی دووەم : خەونئینجانەی دووەم : خەون
هەرچی خەونێک کە دەیبینم هەرچی خەونێک کە دەیبینم 

هەمان وێنەی بێ ڕتووشی خەونی تۆیە هەمان وێنەی بێ ڕتووشی خەونی تۆیە 
دەریــا و دۆڵ و مانــگ و هــەور، جوانــی تۆیــان دەریــا و دۆڵ و مانــگ و هــەور، جوانــی تۆیــان 

لەخــۆ داوەلەخــۆ داوە
کەچی تۆ بۆ خەونێکی منکەچی تۆ بۆ خەونێکی من

چــی باڵنــدەی خەیــاڵ و خەونــی بزێوتــە بــاڵ چــی باڵنــدەی خەیــاڵ و خەونــی بزێوتــە بــاڵ 
و  و دەکەیــت  دەکەیــت 

لەبری من؛ ئەوان دەوریان لە تۆ داوەلەبری من؛ ئەوان دەوریان لە تۆ داوە

ئینجانەی سێیەم : ماچئینجانەی سێیەم : ماچ
لێوەکانــی  بەســەر  بینــی  ماچێکتــم  لێوەکانــی پەپوولــەی  بەســەر  بینــی  ماچێکتــم  پەپوولــەی 

گزنگــەوەگزنگــەوە
ــە ماچــت ڕوخســاری خــۆی دەشــاردەوە،  ــگ ب ــە ماچــت ڕوخســاری خــۆی دەشــاردەوە، مان ــگ ب مان

ــەم ــی پــێ بب ــەوەک ئیرەی ــەمن ــی پــێ بب ــەوەک ئیرەی ن
زەردەپــەڕان؛ گوڵــی ماچــت دەخســتە نێو ســەبەتەی زەردەپــەڕان؛ گوڵــی ماچــت دەخســتە نێو ســەبەتەی 

ســەر کەمەرت وســەر کەمەرت و
دەتدان بە چۆلەکە و ماسی و گەاڵی درەختدەتدان بە چۆلەکە و ماسی و گەاڵی درەخت

ــە  ــم ب ــوم بنێ ــوو ، لێ ــە منیــش خۆزگــەی ماچێکــم ب ــم ب ــوم بنێ ــوو ، لێ منیــش خۆزگــەی ماچێکــم ب
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ــکتەوە ــوی ناس ــکتەوەدوو لێ ــوی ناس دوو لێ
ئێ چی دەبوو، لەژێر بارانی ماچی تۆئێ چی دەبوو، لەژێر بارانی ماچی تۆ

لەباوەشــتا و لەســەر نوێنــی ئەوینــی تــۆ ســەر لەباوەشــتا و لەســەر نوێنــی ئەوینــی تــۆ ســەر 
خەمــە ســەر باســکتەوەخەمــە ســەر باســکتەوە

ئینجانەی چوارەم : ساڵوئینجانەی چوارەم : ساڵو
ساڵو لە درەخت و ئاو و نەسیم دەکەیساڵو لە درەخت و ئاو و نەسیم دەکەی

ــاڵو  ــت س ــە دەس ــت و ب ــا دەبی ــتی ب ــواری پش ــاڵو س ــت س ــە دەس ــت و ب ــا دەبی ــتی ب ــواری پش س
ــن  ــی ژی ــەون و جوان ــە خ ــت ل ــن دەکەی ــی ژی ــەون و جوان ــە خ ــت ل دەکەی

چەند هەنگاو هێشتا لێم دووریتچەند هەنگاو هێشتا لێم دووریت
)های(ێکی)*( گەرم تووشی عەشقە لەرزم دەکا)های(ێکی)*( گەرم تووشی عەشقە لەرزم دەکا

ــە خــۆڕا دەهــۆڵ  ــم دڵ ل ــەر دەتبین ــت ه ــۆ نازانی ــە خــۆڕا دەهــۆڵ ت ــم دڵ ل ــەر دەتبین ــت ه ــۆ نازانی ت
ــێ و  ــێ و دەکوت دەکوت

وەک دێوانە وێڵی کەژ و وەرزم دەکاوەک دێوانە وێڵی کەژ و وەرزم دەکا

ئینجانەی پێنجەم : بزە ئینجانەی پێنجەم : بزە 
بــە بــزەوە دەچــووی پێشــوازیت لــە ڕۆژێکــی نــوێ بــە بــزەوە دەچــووی پێشــوازیت لــە ڕۆژێکــی نــوێ 

دەکــرددەکــرد
مەرکانەکانــی دڵتەنگیــت پــڕ دەکــرد لــە ئــاوی مەرکانەکانــی دڵتەنگیــت پــڕ دەکــرد لــە ئــاوی 

شــادی شــادی 
بــە کەنارەکانــت دەگــوت ژیــان بــێ بــزە چەنــد بــە کەنارەکانــت دەگــوت ژیــان بــێ بــزە چەنــد 

خەمهێنــەرەخەمهێنــەرە
باڵندەت فێری بزە کردباڵندەت فێری بزە کرد
ژیانت پڕ لە بزە کرد ژیانت پڕ لە بزە کرد 

خۆت هەڵکێشا لە ئاو و ڕەنگی پێکەنینخۆت هەڵکێشا لە ئاو و ڕەنگی پێکەنین
بەاڵم هەیهات .. گەلێ هەیهاتبەاڵم هەیهات .. گەلێ هەیهات

بۆ من نەبووی بە سێبەری ئاسوودەیی و بۆ من نەبووی بە سێبەری ئاسوودەیی و 
بە هاژەی کانیاوی ئەوینبە هاژەی کانیاوی ئەوین

)*( )های( بە واتای ساڵو)*( )های( بە واتای ساڵو


