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ه بجه   هه 
   

بۆ ؟؟؟؟؟؟



 ی چامه

 رم گــوڵ وتـــه

    

 م که ڕۆژی یه       
 ووسن بوو کی نه چ  ماسیه

 ؟!.   وه ئاوی ڕووبارتی خوارده

 ورک بوو چ هه

 ڕۆتدا نینی نیوه ربای پکه سه خـونی ڕژان به

 چ خۆرک بوو

 کانی کانیت تاو سووتانی پرچه به

 چ پیاوکی گل بوو

  کانی ئاسۆوه ئاسنینه ره نجه په توانی له

 ؟!.ژر پین  رن و له گوی کچنیت بوه

 م هک ئای شاره

 وبیرم ناچ  بیرمه

 وبویت سپکی تووند ڕه ند ئه چه

 باڵ بووی کی له یه ندبانده چه

 بوو و نه شه

 و وه خۆیته ی کانی عاشقان نه که یـیه شووشه ئاوه

 نیشی و وخان دانه مه م الی حه که

 .........پاشان



 کردوو ده کچک ماره  گوه نرکزکت له کوڕه

 .،،  وه هشته ده  وه میانه ده بارانت به

 فسووس ئه...م ئاخ به

 .......مستا ئه

 ی جارانیت و وه تووندڕه  سپه و ئه نه

 ی نگ کاه ڕه و بانده ئه  نه

 باڵ و                                  ی له به

 ی                         ردانکی    نالی بکه سه

 تان  وه ئه

 فر ک وبه کانت سپین وه پرچه

 ختی لق شکاون کانت دوودره اهب

 کانت  نگاوه هه

 چن کان ده کانی بن گۆمه ڕوته ری داره سبه له

 م که ئای  شاره

  وه ر گۆڕته سه  ئاونگک بژمه با به

 داڤنیشی

 ویستی دا ی خۆشه گبه هه له

 رهنا خۆرا ده ویستی له چاوی مۆنالیزای خۆشه

 ستی ی ده که فچه به

 انی دوولوی نانو ردوو چاوی له هه

 ......نای

 ویستی  ی خۆشه بیبه بۆحه

 خۆرو مانگی 



 کتر دانا وینی یه ئه به

 ی من شیما ئه

 ش کچی قژ ڕه

 بووکی دزراو

 م وره دایکی گه

 کوڕی شیعرم

 ساراو ساالر

 بانی عازه

 ن سه ڕزگار حه

 ی من بۆک ؟ ئه

 ی من ناسه هه...شیما

 گوی چوارئاواتم تاجه

 ی من بۆک ئه

 ون رزی فیرعه اسمانی خواو عهبۆئ

 1  دابژم          شیعری پرسه

 ..!..یان بۆ باران 

 رن بن ئاخر وه

   سیح مه

 بوو وه خاچه ک به یه نیائواره ته

  وه ی لان کرده بۆسبه

 ......چۆن 

 و وه ماویته  وه و برین و زامه تۆ به

 واسراوی هه



 !::  خواجوانه به

 ب روائه حکوم ڕانی هه

 ناسی چاوی شاعیرم ده ک له ینه تی عه گه ه کی که برایهکا

  یوت ڕۆه ئــه

 .ب  رواده هه...... و روابوه حکوم ڕانی هه

 م که من پشبینی ده

 فرو به م له ووته

 ی ساماڵ قه سایه

 ئازادی  و له 

 ڕ شه ل له م شه ستره ئه

 من ئستا

 هیدکی زیندوم شه

 کان هیده شه

 کان بکات  ڕۆ جۆراوجۆره ر په نی سهکا نوسراوه چی له

 تائستا که

 ن وه شه رگی ڕه به ر به کان هه هیده دایکی شه

 کان هیده منای شه

 کاندا ر شۆسته سه له 

 کان ناو شۆڕشگه ی به ره قۆنه

 ............کات بۆیاخ ده 

 

                          



 م ڕۆژی دووهه
 !نگ    تی ڕه خه  ل بۆ بـبــته ئاخر بن گه

        2منی        وی و جده رناکه فارگۆنا سه کوردستان  له  بی له نگ نه ڕه

 هید  شه

   خون  رک له یکه په

   تاو  هه جوانترین گوڵ له

 رزی  ربه وی سه ته

 !هید  ئای شه

 ژوبوو چ شۆڕشکی ئاوه

  بجه ه ی بارانی هه چ گۆڕستانکی ب گۆڕبوو ونیکردی ئه

 

 *        *      *          * 

 دیسان سرودێ بۆ ئازادی 

 یاند  گه  کی نه ریه وه خته هیچ به که

  وزیه تاودا سوتانکی خه ر پی هه به شق له دارو عه درت له ر  چرۆ ده ونده له

 ڕۆیی ڕۆژکدا  نیوه له

 ن مردنو تری فیرعه عه نم  به گه و گوه  زار گوی دارچواله پنج هه  زیاتر له

 ....ن  ئه 

 وان کۆنی ماتکرد  رخه کۆیاو ئه وت شاری دابه ڕکه

 ی سروشت بدڕن و رما ئخه سه  ردونک سوڕا  تا به روی گه گه

  وه گۆڕه  پی خۆی بچته گوڵ به

 

   لره  تاه ونکی به ند خه ئازادی چه



   م  وته له.....  لره

 و  تیوکی برسیه ئاسۆ هه

 !مرێ  برسا نه ن تا له ده ان نانی دهژار هه

 ..!..شون پکانیدا داکوتراب  ی سنورێ  بزمار  به وه بیر چوونه  خته سه

 نگ  ڕه شق و ئازادی پ کرد له خون عه

 ون  رکه پاندا ده کۆکانی گۆڕه ر سه سه تاله

 زام  توانی زامکه هه

 قوی برینمان  دارستانی دارستانکه

 دێ  ئاوابوندا هه و له  یه ستره ئه ختی ممان دره خه

 کوشتی      وه نینه پکه ستک به شارمان ده

 . ،..!ک و ش ت ی    کوشت 

 .،!  وه مه خه بیرتان ده 

           3پرچی دابھن و         بجه ه تا هه  که یه زوری الی نای  ئاونه شاره

 

 خسن بۆ دداری  کانی عاشقان ژوانکی تر به

   ازادی ئ

   .!.  وه خوندبته پنه* سی شیعری بکه  یه ک هه   که یه چاویلکه

 نگاوبنی  ه هه فرێ نه ی به وه بیر چونه  خته سه

 .!.دا بونی  سره ئه تا گوڵ له

  وه تاریکیدا شاردۆته  موومانی له ناین هه  مکه ده

 .!. وه داته ن ل ئهختیاری ئاوڕکما به  دن و نه  ئمه و واز له ئه نه

 مان  وه م لوولت داوین  تابیرکردنه رده کانی سه ئازاره.. ئای 

 ..دانیش   وه دیارمانه نسک به ی ل  و هه له جۆگه پب له



 ن  یه گه ک ده چ ماورانیه

 ...نگی ماتکرد  وان ڕه خه کۆیا و ئه وت شاری دابه ڕکه

 م ڕۆژی سیه
 ...ر قوتیدابین  مه رک تاکهی بی وه بیرچوونه  مه سته

 .!.  یه ر کراوه دون و مشتیان هه ئازادی ده  وتوان له خه

   خته ختی ببه ند به چه

 ..رخۆرا هاوڕکنین تا سووتان  به له  که یه نینیان ئاونه منانی سنورمان  پکه

 ونم  زار گوڵ و شه پنچ هه ڕۆی ڕۆژکا زیاتر له نیوه له

 .،!.مردن ونمی خوا  شه به 

 هات   بیری کداده به

 نگ و سنوری هه  ر بنینه ڕاوکه

 .،!.نگ   هه ست نه ده  ینه ماسی بده

 .  یه رکراوه دون و موشتیان هه ئازادی ده وتوان له بۆ نان  خه

 بونی منایم و شخ سمایلی گۆڕستان وره وخانی گه مه حه

 !.  وه گۆڕه  پک بخرته چه داو گوڵ بهر خۆی به وابوو دارستان گ له قی ک ڕه عه به

  م وته م له رناکه رده سه

 بم و ده توڕه

 سگیرانی بنوس ی ده بجه ه شعرکی نوێ بۆ هه* بانی  بـــا عازه 

 !،.نگا مرد   کانی ڕه نیگاری کۆنه خۆی له که

 .نوس ؟ ی چی ئه تۆ ئه

 . رد بوو  ، ری زه وبه کۆیاو سنه وت شاری دابه ڕکه

 دزاری سوور ..ج  ره کر فه به



 4  هاوارتان کرد 

  قسه کان پ بوون له تاکۆنه

 چـــاو کان بوون به رده تا به

   ...چ ا و   به

 مردنا  له  وه گامه چیتان بۆ نه

 گریان ده و شۆخانه و بازنی ئه  قه بۆ ئه

   یان زۆر بۆکشابوو قه کانیان عاره دداره

 .ن  زگیرانیا ده  تا ببونه

 دزار .. کر  به..نزار 

   بجه ه هه

 *کاکان شیرین  جوانترین کچی کۆنی جوله

 م  و بازنانه من ئه

 دی داده ستورانه مل ئه  و پیاوه ستی ئه ده له

 . ،...!  وه ناو تــاوه  ئازادیان خستبویه  که

 م ڕۆژی چواره

 
 شوات ریا ده وی ده باران ته

 کات  وندهنوێ لی ڕو رله پۆل سه شه

 خوار  چته ریا ده ڕۆخی ده وڵ به سه

 کات  قار زامدارو ل ده شه..قار  ریا شه ی ده الشه

 ..مژوو 

  ه کی هه یه ڕه دیسان په



 کات  یاداشتی بوونا تۆمارده له

 ون  خه

 کات  بیر ده بوون له

 هاو  کی به یه ملوانکه  کاته ئازادی خۆی ئه

 !،:درێ  کان ده یاوهپ وره گه ت به خه نیا به ته

  وه ته بچوک پشتاو پشت قامچی بۆماوه

 ..رن بن  ئاخر وه

 تی ڕووت خه له  ل چی داوه ل و نرگه مگه

 ین سووتین و بۆنی سووتان ناکه ئه  ئمه

 کانی گوڵ ڕه بووی په وره هیدانی گه ی شه ئه

 بم و با  ده تو ڕه

 5  *           ن  سه ڕزگار حه

 بنوس  بجه ه ی هه ناسه ههشیعرێ بۆ دوا

 گری  ر ئه گری و هه ر ئه شی  هه که ییه شووشه گۆڕا  چاوه  تا ئستاش له که

   کرد  ئه  وته وڕکه خۆی تفی له  که

 ..دا مرد *  ی سنگی  تــارا زه فه ناو قه کانی له تـا شیعره

 ..من 

   ..و ئازادی داخی کردوم   قۆی لداوه کانم گومان چه نجه په

 ..  ۆ ببینهت

 گوڵ  گی گرت و هاواری باران ناکات  دارستان له

 ی برد  بۆ با نه  وته م ڕکه مشی ئه خۆه   وته ند ڕکه چه

 دا رده ی به سته جه ی کانی عاشقان گی شینی له تا کوره

 .،.. !تۆپان   کی خی گاویا خۆی ده یه ناو بازنه له  ودووپشکه تا چزوی ئه



 .....دیسان 

 .یاند  گه کی نه ریه وه خته هیچ به  ودێ بۆ ئازادی  کهسر

 مۆ  به..شاهۆ .. شنروێ 

 شن  رد وه به* پریسی

 شکاند ر نه تان بۆ هه وته م ڕکه ری ئه سه

 

   نکاه ی ڕه زار بانده تا پنچ هه

 نینی جۆراوجۆر  زار پکه تا پنچ هه

 رم زار گوڵ و ته تا پنچ هه

 ..مردن  زاری بخوایدا مه  له

 م ڕۆژی پنجه
 بوون  کان گر مۆه نرگزه

 رین وه  دانه دانه  م باوه ده کان به له مه

  وه چ ڕووتانه کان چ به خته دره

 کان چاویان کور بوو کانیه

  وه کان کابوونه نگه ده

 کاندا سووتان ڵ گوه گه کان له رمه ته

 وت  نیشتیمان که دمان له

 دایکم  انکی پ خاوسدا بزربووم لهناو دووسنوری نیشتیم له

 کانی سوتان  نجه په له  وه کورتر بووینه

 ..  نیوه له  وه خای بووینه

 6  رک بوو بۆ هیچ فه مان سه الشه

 یوانی  شتر ده ڕه  ئواره چاومان له



 ...دمان بلدان

   .،.بزاری  ، دیسان سرودک له

 رن بن  ئاخر وه

 !.ورۆز بۆ کوێ بچ ؟ نه

   تانی مردن بووب کانی خه ناسه ی هه تریفه که

 .ی  ، که ره گیانی سبه وته قۆی خۆی که چه به  وه م گریانه ده ناچار به

 کان ره وی میمبه دا بۆ ته تفیان هه  وه تاپکه

 گوناه پش مردنی ....گوناهبوو 

 ..!رانی بۆم جھ   ی کامه پناسه

 م من وخودا  رده به له

 دا  کپه  ته که مله و مه کانی ئه مردووه  ستره ناو ئه له  وارهو ئ به

 ....ڕی  په ده وی هه ر زه سه ک باران له وه

..... 

 !..چ ی  ؟..دی   چی  جا چیمان نه

 م شه ڕۆژی شه
   وه گریانه م کۆه م ئه ده به

  وه کردینه کۆی ده  م ڕگایانه ملی ئه

 ...!سازان 

 دا تلیان ئه  وه خۆیان و چراکانیانه ی به نهچکۆ  ومنداه برینی ئه

 قی کردبوون ی خوا شه ی بروسکه نه نده و که بۆ ئه

 ..!..خشی   ت به موسیبه  دا به رداوه و گه ناو ئه  یان له ناسه تادواهه

 ...!ب   نه عه

 وی  قه خ  مله ڕگاکانی دۆزه تووله



  وه دووچاوی کوره ی به ودایکانه تی ئه جاه خه

 وداڵ  عه..وداڵ  عه  وه شی سووتاوه ی له نیوه به

 ..!سویی  ده کانیان هه برینی کوڕه یان له قوڕی لوارانه  م ڕگاوه ده به

  

 ی شخ دا ستوره مل ئه  وزه و حه ناو ئه له

 خشیبوو یی خۆیان به ی پاکیزه ده م ده و کیژانه ئه

  وه نی دایهییا چک و نوونه ی ئاواپاداشتی له شته هه و به به

 ویا قه خی مله ی ڕی دۆزه که ی قوتابخانه وه ره ده له

 7  دی  م ده و پیاوانه ئه

 کرد یان ده و خوایه هاواری ئه

   وه کرده رز ده به  و ئاسمانه ریان بۆ ئه سه

 .. !..               ودا مردبوو  خۆی له که

 شاند وه یان ڕاده نازدارانه  ره مبه و پخه ڕۆحی ئه

 !.ریقی  ته ویان پپ له خای و ته.. یان خای  ناسه خۆیان هه هک

     کرد  یان بانگ کشده یدانه وسه ئه

 وتبوون رئاوی دۆڕاندن که سه  وه کانیانه ره خۆیان و مزه به که

 ..!..بواسن  یدا هه زه ختی به دره توانی نزاکانیان به یانده نه که

 ....!  مۆردانه

 نشای برینیی سوتا

 .کرد  کان تامی دداریتان نه ییم دداره میشه کانی برینی هه حله جه

 مردن    وه و نھنیه به  ئوه

 .؟!دی چی    چ ی  چی مان نه  جا ئمه

 م وته ڕۆژی هه



 ..پریس 

 رز نجیری تاترین وه دواهه

 تیویدا کۆکانی هه سه ی له و مرد منانه دوا دیداری ئه

 دا مردن * رماو پی گه ستی چه ژر ده دابان له ودایکانه له

 .،..مبوون  ی هه تاڕاده

 *وڕۆدا کانی نه رده به ژر خه ی وورد وورد  له ده م ده یرانانه قه  و کچه ئه

 نیناویدا ڵ گریانکی  پکه گه له  هستریاوه به

 ...!.نوسا  ده  وه کانه نوژه  رده به  مۆخیان به

 ....!م  زه

 ی ڕووناکیم  وه ڕینه پردی په

 تکشکانی بای نای و سالم   بۆ بویته

   وه کرده ی کۆده رمانه و ته ئه  وه وه م یاسین خوندنه ده به..نای 

 !.بوون   بیبه ناسراوی حه که

 پرژاند دا ده ومندانه ی لوی ئه سه ئاوی به

 :؛:!دووڕۆژ بوو مردبون   که

  وه ی جارکی تر بمرته وه رله به..سالم 

 :ووتی 

 و   یوب ماوه بری ئه سه بوام به نه  تازه

 8    وه دۆزرته ده  م دوو زڕبرایه یوسفیش به نه

 !.عقوبیان کورکرد  خۆیان چاوی یه که

 :؛!::سووتا  دا ده م شاره له  وتایه ر که ی به هره م ژه لکاوی ئه زه برایمیش له

 .....!                    گۆرانیش 

 و  وه نوسیه شکاوی ده شیعرکی سریالی



 ما و کان ڕاده ونه له  وه م گریانه ده به.. نگ بده

 کانی و لوه ی سوویی له که له و نوچاوانی کۆرپه وه وییه ردا  نه ری خاوه م عومه رده به  له

   وه ساسیه که ری به ی عومه که دانیه ری جامه سبه

   دی و بردی و  پچا له

 ڕۆی ...ڕۆی

   وه هاته و نه  وه هاته ی پاشاو  نه چهو باخ ره به

 ..!..حزووری   کم ڕشته یه من ڕسته و هیچی ووت و نه ئه  نه

 دی  جا من چیم نه

 !:چی ..چ ی  

 !خست  داده* یلی بابه ی  ڕگای عه باریکه و مله له

 دا* هیدان  شه  بینی له م ده و خزانانه ئه

 بوون ڵ ده ڵ تاریکیدا تکه گه له

 پرویی ڕۆحیان ئه  ماوه سه  به

  وه بوویه متر ده هات که مان تاده ژماره

 ڕام گه ک ده یه ناسه بۆ هه  وه ڕیومه رپه دووچاوی ده منیش به

 :!دا قووتاربم  ی مردنه مه م گه ی ئه ستره ورو ئه هه تا له

 !!!.ک شتی ترم بینی  یه ژماره

 :!دی چی  جا چیمان نه

  وه خونراینه ده وه کانه م ئاگردانه رده به ووین لهب ودیرۆکانه داستانی ئه  ئمه

 رابا بووین شی سه باوه و له مین شه وته تاحه

 :!ڕان  گه یدا ده که دووی کلیله له  مژه ی  له شته هه و به ئه  شتینه تا گه

 بوو هه  ی ئمه د ژماره قه خیان به کلیلی دۆزه

 !واسی  یــاندا هه ملی ئمه به



 .،!خکی تر  چوین بۆ دۆزه  وه خکه ۆخهد  له  بیرمه

 م            شته ڕۆژی هه          
 دیسان سرودک بۆ ئازادی

 !  وه چاومانه  ڕژانه کی نه ریه وه خته هیچ به که

 م  ده

 9  نفال   و ئه بجه ه ن بۆ هه رچی بکه هه

 .!:و مرد    بووه شی دایکیا گرمۆه باوه یی مناک له یه و چرکه ئه  ناگاته

 ک.. ک .....ئاخر بن 

 ..!                        مان  م گریانه خانی ئه دیوه هاته

 وه گه  رزه م وه له..ک ماندا  رینه 

   !.      کانی گوی داین  ڕه ی خۆی و په گه

 ک .. بوو  ک ؟ک! 

  وه نگمانه دی ته  نینکی ڕژته پکه

  وه م کردینه راقکی بۆ که مه

 وانماندا داخرابوون  ، ڕوی  نوچه رگاکان به ده..ئاخ 

 شاندبووین ی ڕاوه کۆی ئخه

 ب و  وه کراسکی سپیه ماندی باخک به تی خۆمانا  ، نه موسیبه  له

 رد  شتک ، شتک  ب  بۆ دارو به

 ..!..  وه ژر خۆیه  شیمانی بکاته وتی په رسوک  نهماندی دا نه

 *و  سیانید * ماندی ،بۆنی  ئاروو  نه

 مان  ندانه کارمه  و وته قژ بنن و ناوی ئه  وه ییه شوره به

 ،  وه واوی ڕزمانه کی ته یه ڕسته  بۆ بخاته

 ..!..  وه وز کاته سه  وه وشکیه بوونمان له   وه یان توانی ڕیشکی بوونه نه



 !..!ن   ژه تی ڕامان نه مرۆڤایه تا گومان له

 ین که پاڵ خاچی سووردا تف ڕۆنه تا له

 ماندی مان دی و نه نه

 کانی  یاسا   کانی وتی خۆزگه رخۆشه سه ڕۆژنامه

 !،.ختی تایمان   ژر بای پیرترین  دره  ونه بکه

 !ڕکات   ممان ته بارانکیان ده..ماندی  نه

  رما م سه به

 !یپاراستین   دا ده چانه ره و قه ی ئه ناو چارۆکه له

 .،...یان بی درۆ ناکات  ه وسه بینن و حه ده  ی  ئاینده پیرۆزانه  چه ره و قه ئه

  که  وه ستیان بۆخوندبوینه ده...  مژه له

 ڕژێ  مان ده رابین و نیوه ک شه یه شووشه

 .!.  هو ئاسمانه تکین به ڕۆشنایی مانگکین و له که

 !  یه ر کراوه دون و موشتیان هه ئازادی ده  وتوان له خه

 دیسان ...دیسان  

 یکرد  نفال هه پۆلی ئــه شه 

     10خون     ڵ بوو له برینی خون ل ڕۆیشتووم  شه..دیسان 

 ،..گریان   ت ده سته کاننم ب ده چاوه

 بینین  ده ونم پوه خه  وه دووره  له

 !..       کی تر  مانایه کم بهنفال منیش ئه

 ..نفال  ئـــه

 کانی دم  برینه

   ک قاچم        مین داڕوخانی ئومدی  یه دووهه

 مردن   وه ڕوانیه چاوه  ی به و دایکانه دی ئه



 .....!مرن  ش مردبن ده ر نه گه

 ی رمیانیانه گه  و کچه کانی ئه ناسه ی هه گه

 !!!!!!.،؟..وون ووشک ب  وه نافی سووتانه ته به

 نـفال  کانی ئه تاڤگاویه کوڕه

 ..جوانترین دڵ بــادینان 

 ت  کانی ڕۆژهه شت کۆ برینه رده زه

 *هاباد  توانم  مه ئازارکی ب هه

 کانم سوسنان  دواڕۆشنای خۆزگه

   بجه ه ترین هاوڕم  هه  تاکه

 ...!..م  وره دایکی گه                          

 م یهڕۆژی نۆ
  وه کی ناشیرینه ی یهTVی  شاشه  له

 *نغوری کولیایدا  ی سه که قوتابخانه له

 !...!ماچ  ، ماچی سووتان ..! ماچم بینی ماچ 

 خاچ  ماچک له

 هیوام   ی برینی کرده وماچه ئه

 ..حرا سه رچاوم کرده به ندرنی له ی هه و ماچه ئه

 ڵ کرد الم چه ندیلی که قه

 ۆمڕوی وشک کردب داربه

 و وه هیه  وه خاچه ی به ی ئمه و ماچه ئه

 یدا شمای شوره ژر ڕه تائستا له

 سوچکی تاریکیا   ژوورکی مای دما  له له

 ..!  مژومدا بۆ ڕۆمانکم داناوه له



 :،!رنانوسم    سه جارێ هیچی له

 ریبیم ئۆردوگاکانی غه

 11  کانی هۆشیاریم  مه رده ناسکترین سه

 زر تاترین وه

 کانی گومان  یاقوته مکه مه

 کانی دایکم       قیانه کانی ناو فه مردووه  شیعره

 هراویم خۆی ژه

       * یه سومه له(   من  لره

 خشیم  ک ڕۆشنایی پ به یه ستره ئه 

 ریھنام  گۆڕا ده ستک له ده

 واو کردم ی تری ته که دک نیوه

 واسی هه  وه کانمه چی شیعره کی به چرایه

 ،     وه نگاومه هه  کی خسته جوویه

  قسه دارستانک له

 مردن و تکشکان له

 کوردو   نفالک پ له ئــه

  وه ره الو مزه کانی مه درزه واویی خۆم له رکی خه سبه

 م  که ستره یانم الداو  بۆ دوچاوی ئه که شه باڕه عه 

 ..م   ،رقبوو تا  من  غه فه خه له ،که.... وردورد باسکرد  

 

 ئۆردوگاکانی دی منا  له

 کرد م فرده و خزانانه ئه

 م بارانا  مردن و ژماردنی ئه م تۆفانا  له ی ئه هه ڕه له



 ....!ست وشک بوون  ده  نه ده دڵ و چاویان  نه
 

 م یه ڕۆژی  ده

 
 ی س و کانی شانزه گوه

 رزکی شکاو  کان و برینی وه کانی ئاونه رمه ته

 م  یوانه گه مه وخه ئهری  من سبه

 شۆرم و  م و چاوم ده نیین ده پکه به نه

 و  وه بینمه هار ده ونما به خه له نه

 تاو و م و چاوی هه رده به  مه ده خۆم ده نه

 و  وه بته کانم کاده گومانی گیرفانه نه

 ...!..کات  لبووردن   رمه دم نه نه

 12  ..!ن  ی بتان ژه که لوله زار کونی سه نج ههپ به)*  مینه( ر گه ن مه و بلوره ئه  ئوه

 ن کاندا  ڕاتــانژه یلوکی شته له  له)*عادل( ر گه مه

 ...!حوی بورێ و بتان دون  ر زاتی پیرۆزی مه گه مه

 13!                 ئـــــــوه

  وه وسن ئاوی ڕووباری خواردنه کی نه ماسیه

 سوتانکی ب ئابو و

 شی زووخاو  ڕهکی  بایه عه

 کانیان تکشکاند تیدا گه نجیه رزکی گه وه له

 کانیان ڕامای و الفاوکی  مردنیشیان کۆنه



 رکی مردو یکه په له

 !...!ری ئیسماعیل یان بی  دا سه ڕکی موتوربه شه له

 و  وه تـان گایه م ئه ماوده ش ده ئوه

 -:تان ووت  ئه

 لک تۆرا  مه

 ری گوک وه

ک گریا دار 

 ک مرد چیایه

 خۆرک دزرا

 مناک مرد

 ڕگا مرد کۆیاو له شارێ کۆی دابه

 خۆرو شی  بوون به که که خه

 باران مانگ و بوون  به  بوون به 

 ب ا  ر ا ن    بوون  ب ه

 ............کان  بۆ کگه

 

 م یه  و دوانزه  ڕۆژی یانزه 
  وه تواینه ده  که یه  که ریبیدا  یه فری غه ناو به له

 یین ، ی وتکدا گه ناو شووشه له

 ت بوو نیشتیمانمان دووله

 ن  نه  وته ی که چرای چاومان نیوه

 ئیتر داباین



 ورۆزو  کانی نه ناسه هه له 

 مان  وه کانی ماه باغه ره قه ئواره

 13  *کۆی مای حاجی عارف ر سه کانی به هاوڕێ شیرینه له

 ئاو ، رد ،له به داباین  له

 .دووچاوی تری سوبحان ئاغا  ، له

                           -:و    وتی   وه ناوه نگ هاته ده

 !   یه ر کراوه دون و مشتیان هه ئازادی ده وتوان له خه

 - :!وتی   ئمه رزتر له نگ به ده

 دا  زڕه  خته م دره ی ئه ژر سایه له

 ن شکاندو کانیا نرگزه  ی چه نگانه و ڕه بژی ئه

 ،.  وه م بـــایه ده  دایانه

 بای جوانی یاسا  رزترن له ی به وکورسیانه بژی ئه

 با بمرێ نیشتیمان و

 ..کان  ، ونه ی خه ستره ک و ئه با بمرێ خه

 

  ڕه رزی شه رزمان وه نترین وه دته....    من و ئوه

 ڕ رزی شه وه  

 و کانه کانی ساه ریوه وه گه رمان ورده سه

 ڕین  ، ستی شه الوازی ده

 بزمار له  پکه دمان له

 و  رپی دوریه ڕۆحمان به

 نوانی نیشتیمانکی زوخاودا له

 .....ت بووین تووپه له



 !بیسترا  ئاهک ده  وه کانه می پاساریه ده له

 دواڕۆژ  وه کانه هیده می برا شه ده له

 خاک ورانه  وه کانه می خوشکه ده له

 خون رزک له وه  وه همی باوکان ده له

 و)   سامۆئیل بکتین (   وه می خۆمه ده له

 .!.م ری ن  ده..مرین   ڕوانیدا ده گۆدۆی چاوه  له

 م یه ڕۆژی سیانزه
 کانی دواڕۆژکی  ڕووناکدا ناسه ی هه سایه  له

 بینی  ده  وه ته و  مانگی له تریفه وم  به خه

  وه ناو تاریکیمه  شتبوویهی تۆزقاک تروسکاییان  ڕ سترانه و ئه به

  وه ی خۆری هبویه و  ئوارانه به

 .جونن ، یده ش نه ی  بروسکه وه ماتانه  وشاخه به 

 14  بینی  وم ده خه

 وتووم  ولکه بۆ وتی خه  وه ڕانه گه ی نه رمانه وته به

 بزاری و ی دایکیان چاویان پبوو له و خزانانه به

 15یدا و             ڕوان چاوه رین له وه هه

 ،:!نفالیان   بینینی کوڕو کچی ئه به  وه یشتنه گه نه

 :م ووت  م گۆرانیه ونمدا   ئه خه له   بۆیه

 زۆرتینوو بووم بۆ ئازادی کوردوستانم   سانکه

 نــارم  دا بۆ که پۆلیـــه دارستانی دی منیش شه

 

 هارم م گریا بۆ به لم تۆرا ،خۆزگه دارم سووتا مــه

 شتی داروخاووم هه ریبوون  بۆ به وه ردووچاوم هه هه



 

 تاوم کانی خۆرهه نومای چاوه کوردوستانم قیبله

 نگم هه ست نه ده  مه کم خۆم ناده ب تۆ ماسیه من به

 

 م ماڵ ورانه   م دیرۆکه ئه      وه بیگمه  سانـــا نیه

 ی من خنکان بوو بۆ شارکم رابه سه  نفاله م ئــه ئه

 

  م پتان ئه که یامه په  ی کوردینه ن ئه ر کوێ هه هه هل

 گرێ ر ده نگه ئاسمانی ئازادیدا  له م  له که چوارڕیانه

 

 فێ  رز ده رزبه ئاسۆیدا  به دا و  به بائه ک و کۆتر له وه

 ڵ خۆیدا ئاشتی دن گه ست تینووی ناب  له ڕاناوه

                                                   نئاشتی د . 

 

 ی مانگ  16-15-14ڕۆژی         

   وه نگه ی مردنی دوو ڕه سایه له                        

 کل و  بنه  ده ژورێ گه                        

 نین ئاسمانکی داخراوی ب پکه  بنه ده                      

 ی من  م بایه کانی ئه نجه ی په ستره ئه                   

 قۆی گیرفانی گومان  چه سوون له مل ده                    

 رم فه کانی سه ریوه وه هه..هاوڕێ 

 ریبیم دوودارلقی شکاون کانی زه دارستانی چاوه

 15  ردی سوری ژرلمینن دووبه



  وه وتکه  له

 و  زی ژورکه فه نگم بولبولی قه ده

 ستووم  هی ب ناسه ک هه ه سته به

 ن  مه بارانی ته له  کی الداوه کاتژمری دم دووخوله

 کات ورا ڕده شی  هه نو باوه  رانیم  له پۆلی نیگه ی شه تاڤگه

 ن ده ی ئاوی چاوی وت گوڵ ئاوده له ند جۆگه ند ڕوبارێ چه چه

 نگ بن  ،، نگی ڕه تا ڕه 

 نا ببوورن 

 نگ نگی ڕه نگ  و  ڕه نگی ڕه ڕه

 کانم بوون بۆ شیعره اشیرین نهنگی ن دوڕه

 ..مستا  م ئه به

 شونن کانم ده ڕسته

 ووسن بوون  تابووتکی نه  نگانه م ڕه ئه

 ورمدا تی هه که مله مه له

 نارێ قوڵ که  وه منه ترس و له  وه وره هه له

 ڕوانی  نمی چاوه گه گوه  وه منه له

 !ڕوێ  فرا   گوڵ ده ی  به ستره ئه تا له

 تادوادێ   کیاوه رهبا  له

 و  خانی لبووندا دانیشتووه دیوه خۆر له

 دوکانی مردندا   نین له پکه

 !فرۆش   مندان ده شیرینی به

 گیرس و ری تاریکیدا داده نو سه مۆم له

 !ڕوێ  نو مشتی باراندا ده گوڵ له



 دوو کورسی بۆش و..هۆ 

 !...!دوو ورگی تر       

 ن  ی هۆبهوتوی ژر با خه  ئوه

   وه نه چاوتان ناکه

  رمایه م سه تاوی ئه هه  نه تابیده

 رو رسبه به  نه ڕۆحتان ناده

 تاو تاوی هه ی هه کلته  نه ستان  ناکه ده 

 !!!مرن    نگ ده بده  ئوه

 :! .مرن  ده ناسه م تاجم ه ب هه که ک گوی ژووره وه

   16ناگرم  هه  و وته برینی ئه ستم له ده

  وه ڕشمه خون ده  به

 .  وه دۆزمه تاگۆڕی هاوڕکانم ده

 شادی گریاندا                      ڕین له په ی هه پرسه

 :م  ست خانی و پ یده گوی ده  مه که ده

 .!بیبات بۆ گۆڕی زین 

  وه شارمه نو ڕووبارکی قوودا ده نگ  له دارستان تفه

 گات زمانی ماسیم نه نگ له هه تا نه

 !ڕونم  ریا ده ر ده سه گوڵ له 

   رزه و ته هه ڕه لق و پۆپی گوڵ ناشکت به

 ..!ر گوڵ بت  گه ئه

 ..ر تۆ ئاگات لـیبـت   با هه

  یه وه بارانه  ڤین دی به ئه

 ی هاوڕم*بــــا  منیش له



 سی  ست ده ده سنورێ شون پکانی به

 نگ ی ڕه تاونه

 ۆ بکات ریا نغر ر پشتی ده سه له

 ..!..نغرۆنابن    م نانوحانه چی ئه که

 م  لت تناگه

 ر گو به  یته ده ن ده مه م ته م ده ده

 باران و   یته ده ن ده مه م ته م ده ده

 ها...! رتان بۆنی چی نادا  نی سه چیمه

 ...!  وه مه خه بیرتان ده

 شت رده زه..بادینان ..سوسنان ..  بجه ه منانی هه

 باوکتان ..برین  راغی قه

 .؟!مرد  بۆنی سو و سیانید نه ر به هه

 قوربانی دارستانی  به  وه چۆن بونه

 .؟!نفال  سیاند و سو و ئه

 تان بوو  ی شانم نامه گبه هه

 ک یه ستره ی ئه ک ئاونه وه

 *ی نده ره و خه کی ئه یه ردی ناوچه به دام به 

 کوژێ  ، بری تداناکاو  خۆی ده یوب سه ئه

   نه ژرچه نه خه ستان مه هد

 17   فر نووسیوه به مژوی سنورتانم به

  وه قورئان ڕنادات بۆبارانی بخونمه

  ل نوسیومه زمانی گه پنج لق و به له  چرام داوه

 ..!..                    ریا نامرێ  تاوی ژرده هه



  وه تاوی بنوسمه چی تاریکی ڕم پنات بۆ هه که

 نرم ورا بۆتانی ده ی هه بروسکه به  یهم پ نامه گه به

 ر  ونده تـــا له

 م ش بۆ ته ر لداو تاڤگه نه پۆل گۆڕ بۆ که شه

  با دا ناردووه  خر هاتنم به ی به نامه

 ..بۆ خۆر ..بۆ ئاو 

 بۆ تاریکی..بۆ باران 

 دا دانیشن یه م چامه له

  منانیشم ووتوه به

 زۆربا بگنمای  ر باراندا سه به ڕووتی له  به

  دایکانیشم وتوه  به

 کانیان و هیده ر گۆڕی شه سه  بچنه

 ن  رویاندا بکه گه عیسا ئاسا فوو به

   وه بنه تا زیندووده

 م  ش ده وشۆڕشگانه  به

 ر گرن وه  دالیایانه و مه رن ئه وه

 .....!:::!بوون  عسی نه دا به یه و دولیسته ناو ئه  له

 
م  که یه دا له یه م چامه کار هنانی ناوکی زۆر له و به  وه ردنهکان و ڕونک راوزه په*

. ورۆڵ وی ،پریس ،نه قه مله.(  بجه ه م ڕۆژی هه یه تا شانزه  وه ڕۆژه
کۆی  م ،سه ی پاشا ،زه یل،  کانی عاشقان ،باغچه بابه وغان، عه مه ،حه مۆردانه

 .  وه جهب ه رو خواری هه سه  ونه که رماو ،ده حاجی عارف، گه



هر ی  ژه  کانی به دوای مردنی ماو مناه  بوو له  پیرۆزه  و زاته ئه: ورۆز چایچی  نه
 قۆ خۆی کوشت ، چه  به  هیستریاوه به.   و ڕۆژه ئه

بوو  ده تی ئه ساالر و سارا  ڕوه–ن  سه ڕزگار حه–بانی  الل عازه جه-نزار–کر  به–دزار 
 بوون  و شاره ری ئه هونه

 دا مردن ، و ڕۆژه هری ئه کانی ژه نگه ڕه ناو له  که

و   یه وه دمه ک  ئازار به و وه  چاوی خۆم دیوه کانم به ساته ی کاره زۆر به  •
 .هرا فین   ناو ژه  دا  به و شاره ی  سپی له ناسه دی باوک یشما  س کۆتری هه  له

چوار ڕۆژی . 1996-1989کانی  بۆ ساه  وه ڕته گه ده  یه م چامه ی ئه هونه  •
  . وه ته دا خونراوه بجه ه کانی هه فیستیڤاه  له1993-1992سای  له  یه م چامه ئه

 .چاپکردنی  ر له دا به2004سای   له  کراوه  که ستکاری چامه ده-


