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 شاعیر و بوون
  ل شیعری ئحمدی مالدا»ئزموونی ئازادی«

 
 بةختيار عةلى

 
 

   مـژه ، لـه یـه  شیعری کوردیـدا شـونکی زۆر دیـاریکراوی هـه ال له دی مه حمه زموونی ئه ئه
م تـا ئـستا شـتکی   بت، بـه زموونه م ئه ر ئه سه کک شتک له م یه که  ده وه ڕوانی ئه چاوه
کـانی   جوانـه ی تکـسته ک زۆربـه دیـش وه حمـه شیعری ئه. نی باسبت  شایه بینیوه وتۆم نه ئه

دا   بچوکـه م نوسـینه لـه.  رامۆشی دایپۆشـیوه  و فه وه ته خونراوه بی کوردی نه ده ی ناو ئه دیکه
د بخـونموە، ئوەی لـرەدا مـن  حمـه م شـتک ل قـوویی نـاو قسـیدەکانی ئـه ده وـده هه

 زمـوونو ئنـی ئڕوخـساری نھ ل کم، دەسـتدانـە دەتـوانم بیچ زموونو ئر ئرابب
شیعریی ب گشتی، وات ڕاوەستانک نیی الی قسیدەیک و ونیک، بکو ڕاوەستانکی 

ــای کــۆی ئ ــوونک و شــتک ل نھنــی دروســتبوونیگــشتیی لالی مان ــه. زم ــه حمــه ئ   د ل
د  حمـه پـش ئـه.  ی شونکاندا ونبـووه ناسه  نوان بۆن و نیگا و هه  له چیت که ڕبوارک ده

  وه ردکـه  زه لـه.  کردبـت ت و خۆرئاوای تیکه ی خۆرهه ناسه  هه وجۆره  به تکستکمان نییه
  ر لـه بـه.  وه ری بـۆ گواسـتبتینه فـه  بۆنی سـه و جۆره ، به ه، شاعیرکی دیمان نیی تا قورتوبه

بـی کوردیـدا  ده  ئه م له ، به وه گواستینه تیان بۆ ده نیا بۆنی غوربه  ته د شاعیرانی ئمه حمه ئه

کـانی ئـستا  سـته ون و هـه ری و خـه وه  یـاده ، شـاعیرک کـه بینیـوه شاعیری موسافیرمان نـه
 نـوان   لـه یـه  هه وره کی گه جیاوازییه. کی نوی جیھانمان بدات یه  ونهی وه کات بۆئه ده تکه

. دا>ر کۆچـه<جـ و شـاعیری نۆمـاد  ڕاـدا، شـاعیری نیـشته ریب و شاعیری گه شاعیری غه
 شـاعیر هـیچ  ی کـه و مانایـه ر بـه ، کۆچـه ره بۆچوونی من شـاعیرکی کۆچـه ال به دی مه حمه ئه
» ب مانـا شـیعرییکی«بت یان ل ڕاستیدا هرگیز بۆ ماڵ   نهی قینه خت مایکی ڕاسته وه

 شـیعر  ن به که ری خۆیان ده فه ن و سه که رده فه  جیھاندا سه  شاعیران به ندک له هه. نگڕت
 جیھـانکی  ن بـه کـه ری خۆیـان ده فـه ن و سـه کـه رده فه  شیعردا سه شیان به ندکی دیکه ، هه
 دونیـادا  شـتی خـۆی بـه ، گـه مـه  جنسی دووه ال له دی مه حمه ئه. بینراو  و نه تی و ناوازه تایبه
  قینه کی ڕاسته ه چه شیعر ڕه.   وه داته  شیعردا نیشانده شتی خۆی به ری گه  ژیر سبه نیا له ته

).  چ قوڕک دروسـت کرابـوون  زانی باوباپیرانم له مده ندین ساڵ نه چه (  وه باته بیر مرۆڤ ده
  ی ببتـه وه بت ونببت بـۆ ئـه مرۆڤ ده. یت کانیدا واده سیده  قه کک له  یه  خۆی لهد حمه ئه

کـی وـ و  دوای مانایـه  نـاو جیھانـدا بـه ون و لـه  نـاو خـه  ناو زمـان و لـه بت له شاعیر، ده
مرۆڤ   مه سته  ئه یه وره  گه م ونبوونه بی ئه کی نھنیدا ونببت، به گیراو و ڕوناکییه شونکی نه
د  حمــه ی ئــه کــه وردیــش دیوانــه  مــرۆڤ بــه کــه...  وه کــانی شــیعر بدۆزتــه قینــه کانگــا ڕاســته

گـات،  بینـت و تـده  چـاوی خـۆی ده  بـه یـه وره  گه و ونبوونه کانی ئه ، ڕوخساره وه خونته ده
    یی ونبوونکی بیکۆتاییه میشه شیعر تۆمارکی هه

 
***  *** *** 

 
،  بوونــه ســته رجــه بــستراکت و بــه ی ئــه وه  کۆکردنــه ختــه وــدا زۆر ســه شــیعری ن ی لــه وه ئــه

سـت و  تـزی عقیـی  ی هـه وه ، کۆکردنـه ته فافییه وخۆ و شه ی ناڕاسته ی ئاماژه وه کۆکردنه
شیعر گمیکی سختی نوان دیوە رەمزییکی دونیای برابر دیـوە .  لناو یک یکدا

دانی ئو بونیادە تۆکم و یک فۆرمی جیھان، جیھان بب ئیشی شاعیر تک. واقعییکی
گر شیعر نبت پیوەندی نھنی نوان شـتکان . شیعر جگایکی نگۆڕ و یک ڕوخسارە

، ئو تیشکی ک ل شکاندنی فـۆرمی »ڕوناکی نھنی«ئوەی من پیدەم .  دەرناکوت
ئـم . ڕەهندە ڕەمزییکی نـاو وجـودەشیعر زیندووکردنوەی . دونیاوە سرچاوە دەگرت

ک دین دونیاوە، پیوەندییکی ڕاستوخۆ ل نوان گوڵ و  ئسترەدا نـابینین، شـتکان 
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یقامگیری خۆیان هنی ستی جیاواز و شوکۆ، ماهیی تی و . بگای خـۆیج درەخت ل
گیرەی دونیـادا ، ل بم ل نـاو ئم فـۆرم سـقام. هور همیش بڕگای خۆیدا دەڕوات

ی دونیایکندە ڕەمزییڕەه ک یوتوو هکی خندگۆڕەی وجوددا ڕەهوە نم شناو ئ .
ــیوە  ــا بزەوی ــین، درەخــت تنی ــوڵ و ئســترە ل یک دوورن ــدا گ ــدەی ک تی ئو ڕەهن

ئوەی شــیعر دروســتدەکات، بینینــی . نبســتراوە و هور تنیــا ب ئاســماندا ســفرناکات
ھان نیی وەکو خۆی، تگیشتن نیی ل واقیـع، بکـو توانـای هـدانوە و جھـشتنی جی

واقیع برەو ناو ئو رەهندە ڕەمزییی دونیا ک تیدا شتکان چیدی جوهری نگۆڕیان 
نیی ...یکـی ڕەمـزی هزایر شـاعیرە و فن، هدەکلکی رەمزیـدا مزایف کو لب ...

شـاعیر لو سـاتدا . خت ل جگایک و ئسترە ل شونکدا دەبینـتهر شاعیرە و درە
دەبت شاعیر ک جیھان جدەهت و دەکوت سفرکردن ل زەوییکی تایبتی خۆیدا، 

مـاک ک سـیفتی مـای نیـی، ... بم چۆن مـاک؟. زەوییک ک تنیا مای خۆیتی
س ناتوانـت مملکتـی شـاعیر جـارکی دی ب ک.  بکو ل گردونکـی کـراوە دەچـت

ئوەی شاعیر دەیبینـت و بۆمـان دەگـوازتوە، کسـی ... همان چاوی شاعیر ببینتوە 
ساتی ... دی وەکو ئو نایبینت، شیعر زەوییک کس ناتوانت دووجار سفری پدابکات

یر ب تنیــا دەچــت لدایکبــوونی شــیعر، وەک ســاتی گشــتکردن وای ب مالکــدا ک شــاع
هـیچ کس لگڵ شـاعیردا ناتوانـت بچـت ئو مـاوە، ل سـاتی ... ناوی، تنیای تنیـا

ئـمی . لدایکبوونی شیعردا مرۆڤ دەگات قووترین ئاستکانی  ناوازەیی و تنھایی خـۆی
ــنی  ــفردەکین نوەک بو گردون بری ــاعیردا س ــادەوری ش ــا ب ی ــر تنی ــونر دوات خ

نوسین لسر شیعر بۆی سخت، چونک خوندنوەی شیعر، نامانباتوە نـاو ئو . یعرداش
 قـع حکـومین بوە مردەوام بڵ شـیعردا بگر لنی خومگا عاسی و داخراوە، ئج

 .بیر ل ساتوەختک بکینوە ک عق تیدا سروەر نبووە
  

*** *** *** 
 

شنچ ،شنخت  دوو چو شیعری سیشتن لگت توانایی شاعیرە لرەنجامی بکیان ب
فزایی پی تخستووە و لو مای چۆت ناوی، جشنکی دیشیان وابستی ماهییتی 

چشـنکیان دەرەنجـامی بتوانـایی . شیعرە وەک ژانرـک ک لگڵ واقیعـدا مـام ناکـات

ــاو  وجــود و چشــنکی دییــان شــاعیرە ل مــامکردن لگڵ ئو ڕەهنــدە ڕەمــزییی ن
. دەرەنجــامی ژیــان لگڵ ئو ڕەهنــدە ڕەمــزییدا تــا ئاســت هرە وردو هرە قووکــانی

جــــۆری دووەم د لحــــمــــۆ ... شــــیعری ئ ســــختی لم ئزمــــووندا دەگرــــتوە ب
ئوەی ل فرهنگی سادەدا ب وـنی شـیعری ناویـدەبین، . دەستکاریکردنی فۆرمی دونیا

کــدانی ســتکانژارن، . قامگیری شــترگ و شوناســی واقعییانــدا هب کان لمــوو شــته
ــع  ــتکان لدەســت واقی ــارکردنی ش ــیعری ڕزگ ــنی ش ــع ... و ــمددا واقی ــیعری ئح ل ش

ئحـمد لو شـاعیرانی ک . نابینینوە، هر شتک ک دەردەکوـت ل واقیـع ئـازادکراوە
» دونیابینین«و » بینین«بردەم ئزموونکداین دیوانکی دەگرین بدەستوە، دەزانین ل
ئازادکردنی بینین ل جبـری شـت واقعییکـان، .  تیدا بوونت دوو جمسری تواو جودا

دونیــابینین ئو چشــن بینیــنی ک دونیــا . ئوە پیــامی نھنــی و ڕاســتقینی شــیعرە 
نیــابینی بــوونی نیــی، الی ئو ل شــیعری ئحــمدا دو... نــاوەرۆکی بینینیمــان دیاریــدەکات

شـاعیری ڕاسـتقین . هزکی گورەی ک ئو ناوەڕۆکی دونیا دیاریـدەکات» روئیا«بینین 
ــت ک ئو  دەبین ــتان ــو ئو ش ــات بردەســتی، بلک ــا دەیخ ــت ک دونی نابین ــتان ئو ش

 .دەیخات بردەستی دونیا
    

*** *** *** 
 

ئوەی ک . واقیع لم دیواندا پرشدەبتوە.  ؟ کوێبم واقیع ک وندەبت دەچت بۆ
 ل امـانکـو تب ،وەی جیھـان نیـیبیربـردنین، لناوی ئاستی ڕەمزی وجود ناویدەب ب

بۆئوەی جیھان ببینین دەبـت، همـوو ئو شـتان فرامۆشـبکین ک خـۆی . قووییکی
کی گورەی همـوو ئو قـسانی ئم دیوانش فرامۆشـکردن. دەربارەی خۆی دەیدرکنت

شـیعر گـوگرتن نیـی ل بانگوازەکـانی . ک شاعیر تـا ئو کـات ل زاری دونیـا بیـستوتی
کـی وجــودەوەیمـوو دەنگپــشت ه ل ی کنیـیو شـفرە نھبــۆ ئ ڕانکـو گدونیـا، ب .

و شفرەیبۆ ئ ڕانگ ،بم کتی شیعرەکانی ئدا. زۆربحمشیعری ئ وەی لدەیبینین ئ 
ــارەی خــۆی  ــا دەرب ــارەی خــۆی ئاشــکرایدەکات، ئوەی ک دونی ــا دەرب ــی ک دونی ئوە نی

 .نایدرکنت و دەیشارتوە
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*** *** *** 
 

کوات بسرک شیعر ونبوون و ونبوونکی ناکۆتا و بسنووریش، بم بسـرکی دی 
ئحمد، ئو خولیایمان دەخات ئزموونی . شیعر ما و ماکی تا ئندازەیک داخراویش
قسیکی کۆن و دووبارەی گر لسر مـای . سر پتر ل چمکی مای شاعیر وردببینوە

ل همـوو .  مای نـاو زمـان دەنگـدانوەی مـاکی گردونـی و برینتـرە. ناو زمان بدوین
گڕین نـازانین چ گر لم دیواندا ب... ئزموونکی قووی شیعردا، سنتر بوونی نامنت

ئو نامۆی، لسـرەتاوە تـا کۆتـایی نیـشتیمانک ... شتک زۆر ئحمدی مال دەجونت
یدا هحمیادەوەری ئ کی . لوە، نیشتیمانزار شتتدا تواوەتناو ه ل کم نیشتیمانب

سیاســی نیــی .ردونی گکی دیــکنــدەی میتــافۆره  . تــاک چــونک گــرنگ زمــان بــۆی
رەستیک ئو ئازادیی مجازییمان دەدات ک ڕەهنـدی گردونـی نـاو همـوو شـتک ک

مـای ... لالی ئحمد شتکان ناتونوە، بکو ڕۆحـی لۆکـای خۆیـان ونـدەکن. ببینین
. شاعیر ئو جگایی ک هموو شتکان دیوە ناکۆتا و برین و کراوەکیـان ئاشـکرادەکن

 ر واتنتمــانی ســوەی نکــران ی، واتراکقالنــی و لۆگۆســگمانــا ع کۆتــایی لۆژیــک ب
ــاوەدا ــابن، ... همــوو ڕســتیک لبردەم ئگری نب ک ســنتر نامنــت، شــتکان ونن

شاعیر سرەتا زمان ڕزگارناکات، بکو سـرەتا شـت . بکو ل یاسا کۆنکان دەچندەرێ
مـــای شـــاعیر لم . اڵ ڕزگاردەکـــاتشـــت ل مـــ. ل جوهرە فیـــزیکیکی رزگاردەکـــات

ئزمــوونی ئحــمددا، مــاکی گردونیــی ک شــتکان پکــا ل ڕووبرکــی بچوکــدا 
ک ل خوندنوەی ئم دیوان دەبیـنوە، دەزانـین مـای شـاعیر جگـایک ... کۆدەکاتوە

 .تیدا شتکانی گردون زۆر لکوە نزیکن
 

*** *** *** 
 

تکــــدان و . ،. ئحــــمدا چکردنوەیکــــی گورەی جیھــــانکوات وــــن ل شــــیعری
ــانی دەبخــشت ــردنوەی ئو ڕســتانی ک وجــود پم ــم .  تکک ــی دە ــن پ ئوەی م

 وخۆکان بڕاسـت نـاکردنی شـتو ل دا، بریتـی نیـیزمـوونم ئندی ڕەمزی بـوون لڕەه
 ک  بـۆ وەک یکـی ل زمانکی ناڕاستوخۆ، ملکچی ئو سیستم میتافۆریی سـادە نیـی

خستی سروشـتیدا دەگڕـت، رەمـزییت الی ئحـمد دوورخـستنوە و ئـاۆزکردنی ئو 

، بکــو تــاک ڕگــایکی »تعبیرەکــان«و » شــتکان«ڕگــای نیــی ک دەکوــت نــوان 
ــانوە ــوان شــیعر و جیھ ن ــت ودەک ک ــراوەی ــۆئوەی ل شــیعری . ک ــایکی دی ب ب مان

دا لــم ــرین و ئح د ــشتن ــت ئو تگی ین، دەبــبگ ت تــزیی ــتقینی ڕەم ــای ڕاس  مان
ڕەمزییتــی تقلیــدی بـــریتیی ل . ســواوانمان دەربــارەی جوهری ڕەمــزییت بگـــۆڕین

تعبیرکردن ل سیاسـت ب وـن و گـوزارەی ناسیاسـی، تعبیرکـردن ل جـنس ب زمـانی 
بم ل جـۆرە . نـراو ب مانـای ڕپـدراومجاز و ناڕاستوخۆ، ل نـاوەڕۆک و بـابتی چپ

شیعرکدا ک قـووتر لم ئاسـتان ڕۆدەچـت، ڕەمـزییت بـریتیی ل زمـان راسـتقینکی 
وجود، ئو زمانی ک ژیان و بـوون ببـ ئو نـاتوانن بـن قـس، وات ڕەمـزییت لـرەدا 

 نیی ل ئس بۆ دەستی دوورکوتنوە نیی ل قس ڕەسن و یکمییکان، دوورکوتنوە
دوو، دوورکوتـــنوە نیـــی ل ڕاســـتوخۆ بـــۆ ناراســـتوخۆ، بکـــو تواو ب پـــچوانوە 

تعبیـر ل » جوهری بـوون«ڕەمزییت تاک زمانک ک هی و دەشت هبت بۆئوەی 
 .خۆی بکات

 
*** *** *** 

 
وەک ئوەی شــاعیر . لــرەدا واتــایکی میتــافیزیکی نیــی» جوهری بــوون«زاراوەی 

. وەزیــفی بــت بــۆ جوهرکــی دیــاریکراوی جیھــان و مانــایکی بنڕەتــی بــوون بگڕــت
. جوهر یان بنچی بوون وات گڕان بۆ کورتترین ڕگا بۆ دەرخستنی همڕەنگـی بـوون

ک قووڵ ب هنـاوی ئم ئزمـووندا دەڕوانـین، پتـر لو جیـابوونوە همیـشییی نـوان 
میتافیزیــک دەرخـستن و دیـاریکردنی مانـایکی بنڕەتــی و . یتافیزیـک تـدەگینشـیعر و م

جوهریی بۆ بوون، بم شـیعر نیـشاندانوەی همـوو گردکـی بچـوکی نـاو بـوون وەک 
میتافیزیک فرامۆشکردنی بوونی همڕەنگ ل پناوی گڕان بۆ جوهردا، شیعر . جوهر

لرەوە شیعر قدەرتی کراوە بت، ماناشکن .  هم ڕەنگداگڕان بۆ جوهر ل ناو بوونی
مانـای بـوون الی شـاعیر . بت، دەرچوون بت ل دیاریکردن، خۆ ڕزگارکردن بت ل ناونان

 ل ــریتیی ــیعر ب ــین، ش ــدا دەبین ــرەوە وەک لم دیوانش ــوون، ل ــوو ب ــی هم وات ڕزگرتن
ـــاوکۆیی ـــوو شـــتک ل ن ـــادەکردنوەی هم ـــداکـــی»ســـیاق«ئام نو  ... ـــوان ک ئم دی

دەخوننینوە شهوەتی ئامادەکردنوەی جیھان، همـوو جیھـان ب جـۆرکی دی ل نـوان 
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شاعیر دونیا خلق ناکاتوە، شوبھاندنی شاعیر ب خودا دروسـت نیـی، . درەکاندا دەبینین
ــدەهنت ــدەنگی و وەســتان و ســکون دەری ب کــو لــات، ب ــان دروســت ناک . شــاعیر جیھ

ریـی ناسـاندنی ڕوهج ب موو بوون، واتی هوە جووخستن موو بوون، واتزگرتنی ه
میتافیزیک کورتکردنوەی ژیان و بوون بـۆ یک مانـا، شـیعر دژایتیکردنـی . هموو شتک

کوەیر کورتکردنکان، بـۆ بـوون و ... هنبۆ ژیان و و کی ناکۆتایوەییژکردنشیعر در
 .ئگرەکانی

 
 ****** *** 

 
 

شیعری ئحمد جوندنوەی ئو ناکۆتـابوونی بـوون، ئو فزا کـراوەیی ک سـنووری 
 . تعبیر ب ئندازەی جیھان و ئگرەکانی ناوی گورەدەکات 

ـــندا، ئو شـــکاندنی  و ل گیـــریینو جت، ئـــاب ئو دەســـتکاریکردن بردەوامی ب
ل شـیعری ئحـمدی مالدا ئو کـرانوە . ەدەن ئوانن شیعر ب ناکۆتـاوە گرـد…لۆژیک

شـــیعر . گورەی دەبینــین ک هر پرۆســیکی شـــکاندنی ســنتریزم پویـــستی پیتــی
بم شـیعر تنیـا . ئینکارکردنی هبوونی هر جۆرە چقکـی نگـۆڕ و ناکۆتـای بـۆ بـوون

ــی ئو ناســنتر ــی، بکــو پراکتیککردن ئیــشی . یزمیڕەتکــردنوەی ئو ســنتریزم نی
شــاعیر نیــی ب هاتوهــاوارکی زۆرەوە مرگــی ئو ســنتریزم ڕابگنــت، بکــو ئیــشی 

 . ئوەی ب جۆرک بنوست و بژی، وەک ئوەی ڕۆژک ل ڕۆژان ژیان چقکی نبووبت
 
 

*** *** *** 
 

ادی ب ئـاز» هـبت ب مانـا هایـدگرییکی» «مای شاعیر«نمانی سنتر، بیرۆکی 
بوەدا سنترک نیی بگڕینوە الی، بوەدا شونکی موقدەس نیی . ڕەهاوە گردەدات

کوات هـیچ جگـایک نیـی . بچینوە باوەشی، پرستگایک نیـی شـاعیر نـوژی تیابکـات
سنتر یان ئگری سنتر نبت، همـوو گوـک دەشـت چقـی گردون بـت، همـوو 

 .ی دەست پکردنی ناکۆتابتپپولیکیش دەشت خا

 
*** *** *** 

 
لم سرەتایوە ک قووڵ ل نـاو ئزمـوونی شـیعری ئحـمدا چقیـوە، بجۆرـک قـووڵ 
تگیــشتن ل ڕیــشی ڕاســتقینی ئزمــوونی شــیعری الی ئحــمد ببــ تگیــشتن لو 

مســتی مــاڵ ئوە ڕەهــایدە. کــران م دیــوانکی ئســیدەینــدەی دەســت بــۆ قیــن هب
ک مانا لم قسیداندا لمان ڕادەکن لبر ئوە نیـی ک بمانـان، . دەکوین ناشونوە

بکو لبرئوەی ئم قسیدان سبری جیھانکن ک لمان ڕادەکات و سبری بـوونکن 
وەدایدروستبوون ردەوام لب ڵ . کگل ک تمان دەدەنـمانای کۆنکر و شیعراننیا ئت

قسیدەکانی ئحـمد لدەرەوەی . یھانکی کۆنکرت و ئامادە و سنوورداردا مامدەکنج
.  هر سنترکی مانا دەژین، لبرئوەی هر سنترک بۆ مانـا، کۆتاییـدانانک بـۆ مانـا

شــیعر ل مانــادا دوایــی نــایت، بکــو شــیعر ئو ڕگــایی ک بالی مانــادا دەڕوات و الی 
ناب جـد و نیـازی . تنیشتی یـاخود ئومی مانـا مـاو مانـایناو ماناوە، ب تشیعر ناچ

شـیعر ب گـشتی . بت، بکو تنیای لینزیکدەبتوەو ل گۆڕان و تاریکییکانی دەڕوانـت
دژی مانا نیی، شیعری ئحمدیش بتایبتی لسـر دژایتـی مانـا دروسـت نبـووە، بم 

اوە ک هـیچ مانـایک ناتوانـت همـوو جیھـان بگـرتوە، هـیچ لسر ئو ڕاستیی بونیادنر
روەری بوون نییس ک تاکلۆژیک . تر لمانا، وە قوو ورەترە لکی دی شیعر گواتای ب
 .سنووری مانا ب ناو جیھاندا دەڕوات

 
*** *** *** 

 
ی شاعیر نییی زمان ناکات، زمان مامردا .  شاعیر گوهج ل ی » مانا«چونکمگ

. دروســـتدەبت» مانـــا«هرە گورەی زمـــان، همـــوو زمانـــک ب مبســـتی درکانـــدنی 
دا زمان نامنت، لرەوە شیعر ب لـۆژیکی زمـان ئـیش ناکـات، »مانا«لدەرەوەی خواستی 

هروەها شیعر تنیـا تکـشکاندنی . چونک هیچ وەخت قوویی شیعر ب ماناوە نبستراوە
یر هندەی تکشکاندنی ئو سیستم ونیی ک دونیای پـدەبینین، زمان نیی، ئیشی شاع

تکــشکاندنی ئو زمــان نیــی ک قــسی پــدەکین، ک ل خونــدنوەی شــیعر دەبیــنوە 
ــن ــا دەژی ــردەچتوە ک تی ــاچتوە، بکــو ســتراکتوری ئو دونیایمــان بی . زمانمــان بیرن



                                             13                                                                                                                                     14 

گ یـــامو پکردنی ئســـترجدیـــش بحمشـــیعری ئیردونیـــی . وەیئیـــشی شـــیعر ئ
ونیکــی تــر بــۆ دونیــا دروســتبکات، ئیــشی ئوەی ئم جیھــانی ئمــۆ وەک ســبر و 
کــورتکراوەی دونیــایکی ناکۆتــا نیــشانبداتوە، هر بــۆی زمــانیش بــۆئوەی لگڵ ئو 

 شیعری ئحـمد لو ئزمـوون. ڕاستییدا بژی، وەک سبری زمانکی ناکۆتا دەردەکوت
کمانی شیعری نوی کوردیی ک نتسلیمی مانا بووە ب شوە سـادە و ڕاسـتوخۆکی، 

بووە، وات تواوی جوی شیعری نداوەت دەست » بمانایی«و » هرتق«ن تسلیمی 
بپــچوانوە لم . یــاری زمــان، زمــان ک یــان گمی مانــا دەکــات یــان گمی بمانــایی

رلدا شیعر، بزموونی ئقس ـت» زمان« هاتنتدا دەخولقکار و تایبنکی وزایف ل .
. ل ئزموونی ئحمددا ساتی لدایکبوونی ون دەکوت پـش سـاتی لدایکبـوونی زمـان

لگڵ » ئـازادی بـوون«لم جۆرە شـیعرەدا  . لرەدا زمان نوتقکرە نوەک خولقنر بت
... نـا .  سر ئیشکردنی زماندا دەسـپننپکوە یاسای خۆیان ب» هم ڕەنگی وجود«

ــان«ئوە  ــازادی زم ــۆتوە، ئوە » ئ ــا لکوت ــۆ دونی ــنی ســیری ب و ک ــی ــازادی «نی ئ
برەنجــامی ڕیزبنــدییکی نــوی » وــن«. ـــ ک زمــانی ب ئاقــارکی دیــدا بــردوە»بــوون

یـش گـۆڕدراوی زمانوانی نیی، بکو ڕزبندی نوی زمان، دەرەنجـامی سـتراکتورکی هم
ــوون ــش خــۆی . ب ــت همی ــوون بتوان ــۆئوەی ب ــوون، ب ــشت ب ــازادی دەبخ ــاعیر  ئ ش

شــیعریش بــریتیی ل پناســکردنکی همیــشیی و نبــاوەی وجــود بــۆ . پناســبکاتوە
 .خۆی

ببۆچــوونی مــن شــیعر ئوکــات نــابت شــیعر ک زمــان بر ئگرە ناوەکییکــانی خــۆی 
بر ئگرە ناوەکییکــانی خــۆی » بــوون«ات دەبــت شــیعر ک دەکوــت، بکــو ئو کــ

 . دەکوت
 
 

*** *** *** 
 

 
. نبخشینی هموو شتک ب مانا، لوەدا دوایی دت هموو شتک نبخـشین ب زمـان

ک ل مانادا ناخوین وات دەبت ل مانا بیندەرێ و بۆ شتکی جوانتر و گرنگتـر ل مانـا 
دەرەوە ل مانــا ل یککاتــدا  مانــای هی، ئوەی برەو نــاو ئو جــو چــوون.  بگڕــین

سنووری . گورەیی وجود بکوین ڕێ، ک مانا ناتوانت فراوانی و هم ڕەنگی کۆبکاتوە
ئوە تنیا شاعیری ببهـرەی ک . نیگای شیعر ل سنووری توانای مانا و زمان تدەپڕت

بم شاعیری ڕاستقین زمان لبردەم نیگایدا . ک بتزمان تکدەشکنت بۆئوەی شت
ــردوو  ــیعرکی م ــکنت، ش ــان دەش ــت زم ــاعیر ب مبس ــیعراندا ک ش ــکت، لو ش دەش
 وە واینن، وەک ئنیگای شیعری و ڕوئیـا زمـان دەشـک دا کو ساتم لت، بدایکدەبل

ا کۆنکانی، بـۆئوەی نکوـت نـاو پاککردنوەی زمان ل مان. زمان دووبارە لدایکببتوە
 .بماناییوە، دەبت هاوڕێ بت ب پاکردنوەی جیھان ل مانا کۆنکانی

 
*** *** *** 

 
لــرەدا هقــووی ئــازادی شــاعیرە برابر کــۆی ســیاق ســادە و » ئــازادی زمــان«

 ناتوانت ئازاد زمان ناتوانت ئازاد بت گر بینین ئازاد نبت، بینینیش. بینراوەکانی ژیان
ل قـوویی شـیعری ئحـمدی مالدا . بت گر بوون وەک گۆڕەپانکی کراوە دەرنکوـت

ئوەی سرەتا دەگۆرت ئو ناوکۆییـانی ک . شۆڕشی بینین پش گۆرینی زمان دەکوت
شــتکانی تــدای، ئو ناوکۆییــانی ک بینینمــانی تــدای، زمــان دواتــر ل پــشت بینیــنوە 

 .وتوەدەج
 

*** *** *** 
 

ئم ئیـــشکالییتی ل شـــیعری ئحـــمدی مالدا برەو ئیـــشکالییتکی زۆر درینمـــان 
ئم گرفت ب ئندازەی درینی شـیعر . دەباتوە، سبارەت ب پیوەندی شیعر و موقدەس

رینڕیـش. د یوەنـدی بپ وانین، کـی بــوە لکـی نویڕوانگ ـت لرەدا دەکرم لب 
ئایـا جیھـانکی بـسنتر، : پرسـیارەک ئوەی . دینی و میتۆلۆگییکانی شیعرەوە نبـت

. جیھانکی خایی ل موقدەس؟ ئایا شیعر دەروازەی سینوەی قودسییت ل جیھانـدا ؟
ــی  ــش پرۆس ــوقدەس همی ــییت، م ــوونی قودس ــای نب ــنتر مان ــوونی س ــبت نب ه

ربووە و هنتوەدروســتکردنی ســــت نین وەک . رواش دەمــابک بم گر شــتکان وا ون
 وەیـان ڕەنـگوە، ئـدەکاتتات بقودسـیی ر وجود لنتشکاندنی بۆ س وەی شیعر بئ

. شیعر نخشی قودسییت تکدەدات، نوەک قودسییت بکات دەرەوە. تزکی ه بت
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ـــوق ـــنترالیزەکردنی م ـــی بس ـــشکنت پرۆس ـــیعر دەی ـــۆکردنوە و ئوەی ش دەس و ک
شــکاندنی ســنتر، دەرکردنــی مــوقدەس نیــی، بکــو . جیــاکردنوەیتی ل نــاموقدەس

 توەی قودسییانوە گ کموو شتدسکردنی هموق ب ،دەسشکاندنی پاوانکردنی موق
ل قوویی ئزموونی ئحمددا ئو میل . بۆ  ئو شتانی قودسییتیان ل سندراوەتوە

یادەوەری شاعیر، هـزک . و هی بۆ گانوەی نرخ بۆ هموو شت فرامۆشکراوەکانقو
قودسییت الی شاعیر مانایکی دینی ... تنیا شت ل یادکراوەکان و نبینراوەکان دەبینت

یکی سـیحری هکو مانـایب ،نیی .وەی نائامادەکـانی شـیعر ئامـادەکردنو مانـایب ...
هموو شتکی وجود، هموو گـوکی، .  ناپرستت، بم وادەکات ببینرنشاعیر شتکان

یــدا ه ــارکی چیرۆککــی لگڵ مرۆڤ قودســییت . همــوو تیــشککی، همــوو گردە غوب
 دایپساو و کراوەیو و نربب یوەندییو پکو لب ،رستن و عیبادەتدا نییپ رەوە لل

 .ک شاعیر ب بوونوە گردەدات
 

*** *** *** 
 

شـاعیر خـۆی ل .  ـی شاعیر ل کوـدای»االنا«بم لو پرۆس شیعریی گورەیدا من 
 .؟کویادا وەستاوە

ک بوون سنترکی نبت، ک زمـان .  لرەشدا ئم همان دۆخ دەبینین ک باسمانکرد
و و ڕۆشـنوە، دواماڵ نبت، ئیدی شاعیریش  نابت مخلوقـک ب پناسـیکی دیـاریکرا

ــتکاندا  ــن و هســت و ش ــانی و ــی ک بمبســت ب جیھ ــۆچرییکی گردونی ــو ک بک
منی شاعیر بتاڵ نابتوە، بکـو بجۆرـک گورەدەبـت ل نـوان خـود و . دەسوڕتوە

ئوە وادەکات قسـیدەکانی ئحـمد بریککوتنکـی گورەی . بابتدا دیوارک نامنتوە
بوون بن  خودک ک پە ل ژانی ڕابوردوو، سرسامی ئستا و شهییت بـۆ نوان خود و 

وات منی شـاعیر ب . داهاتوو، بسر دونیایکی کراوەدا دەڕوانت و ئازادە چی تیادەبینت
پچوانی کسانکوە ک شـیعری سیاسـی یـان کـۆمیتی دەنوسـن، ل شـتکدا بتـاڵ 

ک . ب نـاو شـتکاندا هـدەکات» بـا«ستت، بکـو وەک نابتوە، ل ئاڕاستیکدا ناوە
ئم دیوان دەخونینوە ناتوانین خودی شـاعیر ببینـین، ئومـان بـۆ ناگیرـت، لبرئوەی 

ل شـیعری ئـازاددا، شـاعیر . شیعر پرۆسـیک وادەکـات شـاعیر بردەوام ل جـودا بـت

ین، ببکستی پنیا دەتوانین هکو تت، بڕان و نابینروە وەک گندنک شیعر خوجۆر
 ل ک کســک ــترابدا، شــاعیر دەبدوای تارمــایی و ســت بــدردەوامــی لکــی بڕاکردن

دەبت کسک ک ج پنجی . هموو جگایکدا هست ببوونی دەکین، بم نایبینین
وەی لســر همــوو شــتک و جــ پــی لســر همــوو ڕگــایک دەردەکوــت، بم بــئ

منـی شـاعیر دەبـت لـشاوک ل وـن و ئامـاژە، . هرگیز بتوانین ڕکوتـی خـۆی بکیـن
دەبت کۆملک سیستمی سمبولی بیکدا چوو، ک ل ئزموونی ئازادییکی تـدەگین، 

شیعری ئم دیوان ڕگایکی کراوە نیی بۆ ناو منی شاعیر، بکو . بم ل خۆی تناگین
یککوتنی ئو منی لگڵ بووندا، ئوەی ب ئم دەگات ل شـاعیر چیرۆکـی چیرۆکی بر

ئوەی ئم تیادەژین ئازادییتی، ... پکدادانتی لگڵ دیوی ناکۆتا و فرەونی شتکاندا
 .چونک ل جوهردا هموو شیعرکی ئم کتب جۆرک ل پراکتیککردنی ئازادی
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م   نووسراون و به٢٠٠٦ بۆ ١٩٧٤ نوان   له انهم شیعر آۆی ئه
: ركخراون  یه شوه  

 
 ردك  زه-١
  آتبی شیعر-٢
  ئاقیقی زڕ و زستانكی زۆر-٣
 ڕین په مانگ و هه -٤
  درزی ئاو و درزی ئاونه -٥
 پاشكۆآان -٦
 تاآان ره سه -٧
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 آان شيعره
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1ردك زه  
 
 

 
 

ن وه رو و ناره چن سه دن و ده ندیانه س به ده  

آو مولووك رگن وه وو به و سایه صاحب آواله  

فره، ئابشار ڕاییل و تار و، پۆپی آولووی به  

آووك ك مه دات و ماسی پدا دێ وه با بای ده  

  نالی      
 
 
 
 
 
 

                                                 
انی ئيسماعيل ده  وه  له ش،به رگ ی   پاريس، له تان، له زگای ئارمه  ده نسی، له ره  زمانی فه رو  1993 سا

وبووه . ب 1  
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 كبووندای له
 

م ڕووباری ئه  زراڤ له وه  زنی تۆ ناشارته ی مه ونه  نھا ده ته  

ت له بوویت مه شه ڕه م خاآه  وای ئه  ئاشنای ئاو و هه وه مه رده سه  

ی وون قژ گه ب آویله آرد باسك و بازووت گوه ده  

شمیل دایكبوویت نه له  آانه  دووره قامه  ناری شه ریوی آه وه هه  

رزی چاو آان دا آنۆشت بۆ به وره گه ناو سكی ماسییه  ه ماندوو ل  

  به  شته وز پ له نه وه مناآه  آی خه یانییه به ر له برد ئیمۆ سه ده

آرد زمانت پژا هیچ آانت ده وزایی ئۆقیانووسه ما باسی ئاو و سه سه  

  وه رد و چه ر به به درایته وه  چوو خوندرایته ده تۆ نه شتك له

ش باوه ستاو گرتیتیه  و هه خه ناریش له  نار آه ی آهآان ورده  

   له  چرپه  رم بوویت منیش به آی گیان نه یه آچۆه-نكیدۆ ئه 

آانم آۆنه  ردی آتبه آی زه یه ڕه ند الپه چه  وه آانمه نجه گیرفانی په  

وانتم چاند نوچه له  وه  وزم نووشتانده آی سه یه گه  وه خونده  

ردین ق و به تن شیعری ڕه تاوهه  ههنگی پش ئاوه  

بۆ دونیا وه  ته سته جه له  پووله  آو په وز وه نه خوارێ وه داچۆڕینه   

ی شتاه وركی ڕه آانت هه مۆره نگاوه  هه  وه بووه پشوبو ده  

.تی تۆیه تای زیندوویه ره رم بوون ئیمۆ سه گه  

خودایت: وتیان     

آی تر ر خاآوخۆڵ و دونیایه سه زمان له شیعریت و به: وتیان    

دویت ده  

زمان هاتیته  

ن مه ی زه شه وه نه  ماسی وه وو شه  

  وه ه-ردك زه له

آانت پ گواره گویه   

  وه رینه له ده  بۆ آازوه

  ی دونیایه آه ژاره هه  ردك گونده زه

وی پ جۆ و زه  

نگ نم ڕه جوتكاری گه  

آرد و شۆڕشیان ده  

  ڕاتبه هدا ب ریان ده مشت ساوه

ش ممه خوندن و جوزوعه  بووه ده  ڕاتبه  

خت بوو ی بولبولكی ناوه غمه نه  

پكدا له  

ق بوو مین شه زه  
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شیری  نهتاو بوو انی و ڕووبار، ماسی و ههآ  

ی آز و چاپووك ه رما برده مكی دایككی سه مه  

  خاك نارنجیه

  رد و تۆزه تاو گه هه

ئاسمان  اردهن تیشكی ده نگیانه چرای ئواران زه  

ترازاند ی تۆ ده ر سینه سه ی له آه ملوانكه ...ئاسمان  

  یه پك ڕحانه ی چهیتاریك

  آه ه شبه ئاوازكی ڕه رمه  گۆرانی نه

  وه آان آوژانه ست زارۆ آانی ده وردیله   فانۆزه

  وه آرده رزده می به ریه ی مه دایك ونه

  وه ییههۆن آانیان ده درژه سیده  آان قه روشه ده

ال قی و مه شوشت و فه  

آرد ئاو ده  وزی پیرۆز فوویان له وری حه ده له  

بوون آتر ده سواری ملی یه  

وت آه نوور ده تاآو چاویان به  

وت رو و چناری مزگه داری سه  

گژان ده هه  وایه حه  به  

بوو  یتان و جنۆآه شه له  آه  وشه پ حه  

زنیت مه  نھا تۆ بووی له ته  

  وه شارایه ددا نه هت ل ونه

بوویت  آی تووڕه یه فریشته  

  آی چكۆالنه خودایه

  شه ڕه  مینه م زه ر ئه سه تۆ هاتیته 

  وه پچته مین خۆی ده زه

س ره هه  ڕووباركی وشكی به  بیته ده  

م رده ڕووباری شیعری سه  

  شی ئاشتییه آۆتری ڕه
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 دارخورما آۆتر و لقه
 
 
ئاو بوونه  باشیر، ده ته  بوونه دا و ده ده ان ههآانم آۆتره  

  وه آرده آانی بند ده نداوه بوون، آه آان ده پ ئسگه

ن همك دو ئاوسان وه آانیان ده ادگارهآان خۆیان و ی ربازه سه  

پشتی  آان پایان به باشوورییه. هات و خارچكیان ل ده  

... آان ته تخه آراس خه  زارۆآه  پی بچووآی رد و به ده. نا ده وه  خۆیانه  

  وه آانمه نجه نو په آان له  آۆتره

  وه آانیانه نجه نو په له 

وه آانتانه نجه نو په له  

  

ئاو ش ببینه  ئمه خواست مان ده وه ی ئه موو سات خۆزگه هه  

 

آان بۆره تانییه  به رته  آان،، آه بۆزه گودرژه   

آی سوتاو یه ڕچكه  

  ی دایكانه آه چراوه گه هه آان قژه  ڕوباره...رز دۆكی به 

آرد ؟ ره تان بۆچی به و آۆترانه ئه   

، پووله مووی په نده گه بته  ئاسمان ده  

ی باڵ ققه شه داته  ده مانگیش ناكی برۆنزییه   

بووی وه ویست، تامی خوی وشكه ئاومان خۆش ده  

.هات ل ده  

  وه مانه آه وشه ی حه ب بنكه  بیره ردمان هاویشته  به

آرد یوسف زوقمی آاوژ ده  

  آه ر آامیره رامبه ق و وشك به ی دابوو، ڕه چیچكه

هنا و ر مان ده-یوسف  

مان آرد ره به  آانا ڵ آۆتره گه له  

ری وه جوانیی ل ده  

گژان ده خت و بۆشاییا هه د دره قه  ی مژوو به ك مرووله وه  

آان و می پاپۆڕه اند، بۆنی ههتراز تیان  آه ی سوخمه دوگمه  

هات ساردیی ل ده  

رم ریاوانكی پنه ده  

می آرد، ده آانی تــــــــاآــو باآــــوور درــــژ ده ستـــــه ده  

آانت پشت گویه  یشته گه ده می نه  ت، ده ناگه چه یشته  گه ده نه   

چوویت پ گیانی ك ده زیندانییه تیان دامای له آه سوخمه  آه  

بت مومی آوژاوه  
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آرت؟ من چیم پ ده  

آرت؟ تۆ چیت پ ده  

آرت؟ وان چییان پ ده ئه  

ماین بای تۆ ڕاده رستگا و شوانیش له ینییان بۆ په هه  

آانمان نه خه رده ند و زه آه آانمان داده نارنجییه پۆشاآه   

آۆتر  بوونه ده  

ر ده ه هات پخاووس ده آاندا به  درزبردووه دیواره   گزنگ له  

ڕاین گه ئاو ده  آرد و له پمان خاووس ده  ئمه  

وه دۆزییه ئاومان  ... وه دۆزییه ئاومان نه  

ند  رداآه به  ئاومان له...ر به ئاومان آرده   

ودیو  و ئه ره آان به پاپۆڕه....  وه ئاومان شارده   

  وه آانیان گواسته ره نگه له

 شیعرـ ئاو

تاو لم ـ هه   

آان بابانه...رۆژباش   

 آیغانتان شووی آرد و

...ین رده به  آاره رزه و هه رۆآی ئه به  

دا ئاوییه  پۆلكه و ته ر ئه سه ن و له نم بكه گه پ آۆشی گوه  

...قنن بیچه  

آۆتر  بته ده     یا...ین زوو سبه   

رد و  نو به له  مارملكه  بته  یا ده  

ینداآی ئاو سته و و زیخ و آه رد و لم و چه به گاشه  

  وه برسكنه آانی ده چاوه....دات س ده خۆی مه

ژر ئاودا له....ی خرا ناسه هه  

  رۆژه به گوه بته  یا ده.... ین زوو سبه

بۆق بته یا ده  

آی یه دوورگه الحی نیمچه  به بۆقكی زل و زه  

ش ڕه  

نافا ر ته سه آانتان به  ونه سن و خه هه...ین زوو سبه  

واسن هه  

! خوارێ ته ا نایهچی پد  

 گۆل و 

 بۆق و

آان آانی ڕۆژنامه تابلۆ درز بردووه  

خوارێ ردی پدا دته ئاوی زه  

  وه ك شه زارویه آانی هه تیوه آو چمی هه وه

س مه...س مه  

...زینه رگا آاغه و ده پشت ئه  له  
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رزی ئاو نگیی و بای به شه  ڕوانینه  

قۆ ڕامان چه  آان به تره چه  

آات ده  شی ل رچكه اوی ڕهتك تك ئ  

  وه رجكه خه مه  خه م ده آه منیش هۆزه

م یانبه و وتی ئاو ده ره به  

رژم یان ده هه  

لكی چنار نگه ك جه وه  

...ربان سه  چمه ده  

آی بند یه ر مناره سه  

گرم و ده  وه سته ده ك شمشر به  ك وه دارخورمایه لقه   

  وه مه آه آۆشم ده

  یه چی آۆتری گیانم ههر با بفن هه
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  آه وره  گه ورچه
 
 
آانمان ن ئاسمانه ستره ن ختانی ئه ستره آانمان ختانی ئه ئاسمانه  

آانمان وزه سه آانمان برژانگه  ن ختانیی ئاسمانه ستیره ئه  

و هین خودا ل آه یری خودا ده سه وه  نھنییه ماین به  ده هه  

لی  نگی ل نیشتووه نگاوره ی تۆزی ڕه آه ته واو چاآه آه  یه خواره  

ین خودای  آه ت ده آه وشه نگ ماچی آه نگاوره تۆزی ره  نیشتووه  

وه من  مه باآه ژر عه رنه   تیو وه قلی زارۆآكی هه ن عه خاوه  

رنه ژیر  م وه روازه دڕاوی په دایكتانم من شاژنكی سوخمه   

   بان وڕك له آانی عاسمان ب عه ن آانییه ماشاآه ته  وه نمهآا برژانگه

ك و سته نگتان بۆنی آه فری ژر هه گرن به ی من ده آه وه آه  

ژر خاآی ئاردین دا  آانمان له دڕآكی دووری ل دت شاعیره  

ر سه له  آانمیان قووت داوه  ردییه به  آنن وشه ته خۆیان ده  

پی بته  ر دیان ده سه ریو له آی وه یه هگرێ آور  بته دیان ده  

و ره نھا به ته  م آووچانه دیو ئه آانی خۆشی نه آورده  منداه  
تیشكی بته  ده  وه چه  لمان ورده گرن په لمان ده آان په ئاسمانه  

لتان آان په ون هۆ آرمانجه فانۆزكی وردوخاش بووی زۆر آه  

تاو بیت هه تان نه وه ئهآان ترسی  ر ڕووباره سه  نه ش آه دابه  

قای پرته  نكه ده بته  ناو آۆشمان ده تك و له ردی ل ده ئاوی زه  

.تاڵ  

ی پجه له آه  چی ماوه  

ناو ؟ هه نه  خه نه  

ن ؟ آه نه  رزیله آۆشی پ ده چی ماوه   

  وه آه یه آان به  موو گۆرانییه گۆرانی ئینجا هه وه  گۆرانی دیسانه

  مینه م زه ئه  یه وره گه-بچووك  بچووآه وره گه  مینه م زه ئه

ون آه آان دوای بۆنی شیعر ده ستره پ ئه  ه نگه آانی جه گه سه  

شیعر توانه  آی ب هه شیعر تانجییه  روشكه شیعر آه  شیعر ئاسكه  

ی وه پاش ئه  یه وایه م ئاو وهه ردكی قوویی ئه به شه ڕه  

   آرد زۆر له چ ده ملمان آه ه وز گۆمی پ قه بوونه  آانمان ده چاوه

ر خۆ باسی سه ر له خشاین هه رستگاآان ده و په ره ر خۆ به سه  

رخۆ سه آرد زۆر له وزاییمان ده خت و سه مژووی دار و دره  

   رخۆ له سه زۆر له وه  ڕانه گه و شارآان ده ره آان به رگه پشمه
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شت و لهماین  آان ڕاده ژووه ئاوه  ر ونه رامبه ر چۆك به سه  

.ترساین بوون ده  

.آانمان برینه ل قووترن له آانمان گه ئاسمانه  

آانی ل دت نارنجییه ته  ژر پمان بۆنی خه له  م خاآه  ئه  

آو الك وه آه بته  ندێ جار ده بت هه ن ده ندێ جار بۆگه هه  

  خاآه ون به آرۆژێ و خه آان ده رسیله رازكی آوی قه به

بارانی بۆنی گوه م شارانه  بینت مژووی ئه ده وه  آانه دۆزراوه نه  

  گرداوه وه  خۆیه به

باران گوه  

باران گوه  

  یتانۆآه شه هلكه   تان به سته راغ جه قه وه  شواته آانتان ده واره ده

پۆش داده  

  جننه رای ئه گه شتان به  لوار له وه  خواته وشكاییتان ده

پۆش داده  

باران گوه   

باران  گوه  

  بووینه یری ئاسمان نه هشتا تری سه

  بووینه یری خۆمان نه هشتا تری سه

چووینه و دیو نه و ئه ره هشتا تۆزی به  

  

دۆخی شما له  خته  واقی وڕما، وه  له  خته وه  

ی زڕما قژی پ جریوه  ی سما، له سته جه  له  خته وه  

باران  مم ببته ده  

آو گریان ر وه شم هه له  

وه بشواته وه  ڕیشه  ی آۆن و نوێ له وشه  

 هۆ ...هۆ  ...هۆ 

مان  ردی زه ی زه آان زریزه مینه آان زه زینه  

آان ژووری ژانی ژنان نینه آان ژه ژینه  

 هۆ.....هۆ..... هۆ

آان مامه و و شه ی شه شانه  آان شیرینه  

ران وداسه مای سام و سه آان سه سیسه  

 هۆ.....هۆ.....هۆ

رتان سه آان با له  یانییه ك مافــووری به ن وه خهخۆتــان ڕا  

ونیی ونی آه ندێ خه با هه شی باران داببارێ ده ندێ گوی ڕه هه  

ی و زرمه ندێ لزمه با هه ده وه  ر پشتان بكرته سه آان له آۆتره  

ندێ شل ب آان هه قیته ڕه راسووه  وزایی په ك سه آان وه قامچییه  

  آات خۆی به رداغ ده و په ی خۆی پۆشته مانهو ئاس ئه  وه و شی بته

و ڕومان ره به وه  نازه آات و بـه  ئاووا ده  نگی ئمه نگی ده ڕه  
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.آشن آانی ده ستره ئه  

 هۆ.....هۆ...هۆ

م خوار دیو ملتان آه و ئاسمان نه ژارو ساده كی هــه خه  

  وزه  سهن ر برژانگم آه آانی سه وزه سه  ماشای آله وه و ته نه آه

  وزه آو گریان سه وه وزه  سه وزه  آو قه وه  وزه آو قورئان سه وه

وزه آانی سه زراڤه  ژنه آو به وه  

  رینه براده  براینه

  پ برینه یه  ردكم هه ده

زاتان فعی قه ده بی ببته  ونكم بینی ڕه و خه م شه ئه  

موو بن ئامین نگۆ هه م ئه آه ك ده من دوعایه ئه  

  م دا آه جیوییه ونه خه له

آو  وه وه  آراسكی سوره چیندا به  آی گه یه ر پپلیكانه سه له  

شاوم آه  وره گه و ورچه  ره ون زڕاو به آی خه یانییه به ر له  سه  

یداغكی ب ی شكاو بوون به ستره ئه برد و پ گیرفانم ورده  ده  

پم دا چاند بوو ناو له نگم توند توند له ڕه  

یداغ به  بووه م ده سته وتم جه آه ر ده سهتاآو   

پۆلی هاج بوون شی پ شه م ئۆقیانووسكی ڕه وه ژه  

م ورچكی توك درژی زبر بوو نزیك توآكی زبری وه ره سه  

م لی نجه په ر ده هه وه  بوومه آه  نگی ورچه یی ڕه قاوه  

رووی ناو گه ی هات و خۆسایه  زرمه آه   گیر آرد و پپلیكانه  

آان پۆه شه  

آانی شكاوه  ستره شت بوو ئه  ورچه هاربوو ورچه  

خوارێ وتنه  آه ترازان و ده رین و ده په رده آانم ده گیرفانه  

یداغ به  م بوو به سته جه....زیا حه  بوو به ورچه   

م شیعر  سته جه....باری مان ده ده ئاگری له  ورچه   

م شیعر  سته هج...ڕی په رده چاوان ده  ی له دوآه  ورچه  

نگكی تۆخی ڕه  بووه عبا ده ده  بووه ده جننه  ئه بووه  ورچ ده  

 زۆر ناشرین

.....خوارێ وته   آه  وه یداغه به م به  سته جه  

یداغ و به سته  جه  ر ورچه هه  تاآو ئستاش ورچه  

 شۆر

  ده

  وه بنه
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  آانمان     خزمه
  

پست  هات خزمه نمان دهآا چكنه خه  یه  بۆنی خزمه  

زان ده وه  و دیوه ی ئه رباره موو شتكیان ده آانمان هه سووتاوه  

ش ئاستی قی سور و ڕه ش عاره ی پاآوخاونی ئمه رباره ده  

آانی پار و پــــــــرار و ساه وه  آرده مینی جودا ده ریا و زه ده  

ش هند سووك و ڕوون و ئاسان بوون گ آان چه سترپراره په  

آرد جرووآـــیان ده آان دا جـــرووآه  قویی وشه ش له گه  

آانمان گشت خزمه  وه آانی پار و پراریش ئیتر نابینرنه ساه  

  وه وته واژی ده ره به  ی آتبیان به زانی و قسه یان ده مانه ئه

سپن ش ئه قی سو و ڕه آانی عاره ن ساه آه یانزانی باسی چی ده ده  

ندێ له  ڵ هه گه له....آان حیلنن پار و پرارهن نا مژه گه

  .... آانمان خزمه

... وه یانگواسته ده .... وه گواسته آانیان ده ژاره و هه شازاده  آچه  

و گشت آ نازانی ئه وه  گواسترانه موو ده هه  

ر سه بارانده  ییاندا چۆن بارانیان ده ساده مان له خزمانه  

ندێ جاریش وشكاییان قوڕاو و ههریا و چپاو و  و ده ریاچه  ده  

قیان نده ی بۆچی زه پرسن ئه من ده ر له  گه آرد ئه ده ماره   

آان ره به  ره شتایی و بیابان و ساراو سبه موو ده ر هه سه رژایه  ده  

  وه گواسته آانیان ده مینه آان خۆیان و زه مامكدراوه ده آات بگانه 

  مانه گشت ئه: م  ده

ك یه له  ر گۆرستانه بزاریی ونزاری سه  و پرار ونگی پار ڕه  

بوون آه  وزه  سه آانی پشت گرده چووه  

  آانیان به ساه  و شانزده و پازده  چوارده   دوته....آانمان خزمه

  ستیان به وه ده آانیانه قه تاوی عاره ژر هه هنایه  ده جووته 

  وه دایه هد ڕگای ژیان هه ردی زلیان له به جووت و گاشه

ی ترازاو نگیانه مروو و زه له   ی آه بچووآانه  م شازده موو ئه هه  
دوو  آانیان به وزه سه نكه  ته  رده آرد په یان ده شكه چوون گه ده  

  وه دایه ده هه وه  ناوییه ی خه نجه په

و دیو  ئه رژانه  آانیان ده چاوه....آانیان  چاوه  ..... آانیان  چاوه  

  بچووآانه  م شازاده ئه  وه آانه ییه فسانه ئه ستووره  ئه  دیواره

.آرد وی درژ ده وتن و شه خه  زیان له خۆ حه..مای ده نه آانیان هه تاجه  
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و خه جوانه   شه ڕه گشت آتیبه   نووسرا بوون له مانه  ئه  

آان رینی ماه آانی ژر سه خۆشه  

موو شتی تدا بوو آتب هه  

 ژی توندی پآانمان تی خزمه ززه لهماچی در  

آانمان شی ساتیی گشت خزمه ی ڕه ققه ته  

آان دا سترپراره آانی پار و پرار و په جوانه  ساه له  مانه  گشت ئه  

دا  دهانڕووی  

  وه آتب نووسرابوونه له  مانه  گشت ئه

  وه توانه...وه سانه ڕیی و حه ق و ته آانی عاره ساه

  وه آوژانه.....رین وه نیش ههآا نارنجییه  ڕه په  ڕۆژمره

.ئاخۆ.. شت ببنه ده   ..آانمان  آانی خزمه آانی ژنه نجه نینۆك و په

ت لكراوترین شیعری من فره جوانترین و ناسكترین و نه  

  وه قووت قووت ببنه  وه نه خه  شت نینۆآیان به ده

  وه جووت جووت ببنه وه  نه خه آانیان به  نجه شت په ده

ژر ن و له بكه وانه  آانیانمان بۆ ڕه ژنه...آانمان  زمهشت خ ده  

موو شتك هه آانیان ببینه ره سبه  

قابغی  چۆته شت تاآو ئیمۆش نه موو شتك ده هه...شت  ده  

آان سترپیراره پارو پرارو په  

...شونمان وتنه  آه آانمان ده خزمه  

آان رد و ئاه زه  هاتن آنۆشیان بۆ مافووره... وت مزگه  چوینه   

 برد

یان پش روه فاو مه پشمان و نوان سه وتنه  آه...ج حه  چوینه   

  وه آاتی خۆی آووتییه

  وه دزییه آانمان زۆر به  جوانه شه  ڕه آتبه ...وت  مزگه  وه چوینه 

ش و رمانكی آتبی ڕه خه مان آردیانه  گه هاتن له  وه  شارده  

ردا وش بهآو پو مووی وه هه ئاگریان له   

ویست آانمان زۆر خۆشده توونه چه  خزمه  

نزیكی-نھا خزمی نزیك و دوور و وان ته ئه  چونكه  

مووان بوون هه  

له شار و شارۆچكه وه  وتنه آه وان آات نزیك ده ئه  چونكه  

آان سپییه  

دا ده هه  یی خودا و ئمه وره واتیان بۆ گه ه سه  

آانیش ر مناره سه  گیشتنه ده نه رگیز  آانیان هه واته سه! ئاخ  

خوارێ پینه  ته ڵ ده آۆمه ی تۆپیو به  آو ڕیشۆه وه  

راغی پو ك قه شونمان وه  وتنه آه ده  

می رده به له ...چكن خه  آی یه یه وه ته موو هاتن نه تاآو هه  

ژنمان به یانوانییه  ستان و ده آان دا ڕاوه و آانیاوه ئمه  

چیس بوونندكیان زۆر  هاتن هه  
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آلك  مووی بزنه...ڵ ت چاو و برۆ تكه گه ه ندكیان آه هه  

آان قووته  

  سوتانه چكه  به......ندكیان سمل بادراوی لوول لوول هه

آان ته بدسه  

ندكیان هه  

...وه خۆیه  ش نووساندبوویه باوه  آی خستبووه یه شازاده  

آان ریبه غه  آه رمی ئاویی ڕوه گی نه ڕه  

ی آرد و زرمه آان درژ ده ستیان بۆ ئاسمانه كیان دهند هه  

هات پیان ده          

مووش سپكی چه سمی ئه  

زن بوون ویست و مه ند خۆشه آانمان چه یییه نگ قاوه ڕه خزمه   

  وه ریبی مانه غه  ر به آانمان هه ریبه غه  خزمه

آانمان ره ده ربه ده  ی خزمه ج ئه ره تی قه ی میلله ئه  

ئاگر؟  بوونه...آانمان شه ڕه  قی ساه عاره  

نگر ؟ په بنه  آانمان ده آوژاوه ئاگری ساه   

  وه نه پتان بكه خوراندنی ژر پی و ناوله بیر له   ونده س ئه به

آان سترپراره سون پار و پرار و په ده چونكه   

تتان لبیت فره نه  

تی فره نه  

زاریی و رمه چیی و شه هتیی و ملك سه یی و دامان و ب ده زه به  

ست آورتی ده  

تی فره نه  

رز فین و به رزیی و هه ر به زنیی و بندیی و سه یی و مه وره گه  

  وه بوونه

تی فره نه  

آان سترپراره آانی پار و پرار و په ی ساه پاشماوه  

آان و مناآه غه  ره نجه ی په ر شووشه سه  لكایه آانتان ده قه مژی عاره  

آان ر آوڕۆژنه بچووآه پۆشراوی سهونی دا ته  

خ و زبر و تاڕك و تاریك و باریك بوون ند ته چه  

آان موو پراره رمن سیمای هه ند ئاسانن سووك و نه چه  
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 مش ری خۆه سبه
 

 تۆمار
 

ی جاری آه روازه مشین، ده ركی خۆه رژینی سبه په  

  تاوه وار شهآانی ل بووهشۆڕ ره  نجه جارانمان، په

آان آان، سپییه ئاه  ڕۆ و پیتاه آان، په مییه ب گه  

آان، آییه آان، خامه نارنجییه  

آان نمییه وز و شین و بۆر و گه آان، خاڵ سه دیواری خاخاه  

رای پشت ر گازه آانی سه پووله نكی په رگا، بای ته ده  

هان سفه م تاآو شیراز و ئه میچ، ته  

ریا وز، تاآو شام و ده ی سهور هه  گ، تاه دیره  

رد و بۆر و غوبار لنیشتووی، زی زه و دار و آاغه خته  بزمار و ته  

آی یه وتووی ناو قۆزاغه پاكه  

مرواری ئاوس به   

ریاآان و شیرینی ژر قوویی ده ی خه ئه.... سكه سه تۆمار ده   

 
 

ردك زه  
 

مش و جۆ رسیل، خۆه ردو قه به  

دیوار   وته ی مزگه آه، ئاسۆی مناره ییهپان ته ی خۆه ڕچكه  

آان شۆراوه  

وز تی حه ر ڕوومه سه تكییه  رم داده شه وه  آانه آتبه له   

گیرسا رم داده وز گه حه  

ی ئاسمان گه آۆه  زنانه ده آان هه مامه نه  

ی توڕ ستره آی گرنج گرنج، آۆشی لم و ئه یه و، پچه شه  

آان ر آۆلت و زنجه سه  دایه ده هه  

بوو وز ده گیا سه  وه آانیشه رینه ژر سه له  

 
رآووك آه  

 
مان آه ر بوو قه گی تبه  

ڕن ی ته آان ئاونه سكه آه  ڕوخساره  

ژوو واژ، به ڕه ره شاعیرك به  

ر دیوار سه  مشینی خوسانده ند هكی تكشكاوی خۆه چه  
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زیندانن ڕووبارن، نه  و ئاگر، نه  ه و قه  

نگن آی ب ڕه یه ند گه  با و چهی سته جه  

  پووی آلوونه  آه قه

  آی قووه موویه ژیله

  یه ر پشتی خاسه شی فدراوی سه آی ڕه ڕۆیه په   پارچه قه

 
غدا به  

 
  مایه پ و سیماو سه ون بوونی له

مم آه ژنی یه شت ببته  هشتا ده  

بت وز ده گیا سه وه  آانییه نگه ژر هه له  

ی باڵ ققه شه نه  ده آان ده  گیا، ڕووبارهنو له  

هن ج ده آان به آان، دیواره خورمایییه  آۆتره  

  وه قۆزنه نگی ئاو ده آان ڕه مناره

تكن زره پی حه گرن، له تۆز ده  

ت زاآه نه آی ڕۆح ڕۆشنی به  پوویه په غدا آوونه به  

مکان هشیعر  آانی دره وته چه ر خشته  سه ندێ جار دته هه  

آات ده هلكه  

ونم و چلچرا مانگ و شه بنه تروآن و ده ده  

آان پانه گۆره  

بن، و پانتا ده وره شن، گه ڕماكی ڕه به  

آان داپۆسراوه  قوویی چاوه  

  وه تونه رگكی پویست، سووك سووك ده مه بنه  ده

دا ریبانه ڕوانینكی غه ك، له سۆزانییه شی آچه  آو آلی زۆر ڕه وه  

  وه بریسكته بت و ده ڕ ده ته

  نیشتییه ته  چوومه  وه رمه شه رۆژكیان به 

آو بۆنی دایكم شیرین وه  

 
 ژنڤ

 
  ملمه آانت له رده زه  باسكه

و بارانن خته  گی شه ڕه  

  و منیش توینوانه  ژر پمه آانت له قۆچه

  وه وته آه هت، دوور دوور ده جتده ڕۆحم به

زوو  ئارهتای ره خای سه بیته  ده  

  آانه سكه آه....ش  له 

  زیخه...م رچه په

رابی آۆنن ی شه پیاه.... آان  چاه  
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آی سپین ی همایه چون، شوه....آان سته ده   

بم وه، آاس و وڕ و گژ ده ته ماونه آان چه تارمه  

م آه ساولكه   مۆآییه خه  وه بته مۆنیی خاو ده به  

مش و شینیی دا، وان خوهآانم، له ن درژ و باریكه نجه  په  

ریان سه ڕژته  ئاگر ده  

م رد و له به رد و له  ده مین ساه، گاز له  شه شه مه  ئه  

و مشك و جرج پشیله   گرم، بۆ بچووه ده  یه  آوه  

ی خۆی ؟ هاوه ناآاته  

ما ناری نه ئازاریش تامی هه  

  آان، لیكاوكی سوراویان ل رچكه نگاره ڕه ئاخ و خاآه 

آات ده  

؟ ی جارانه آه روازه پ ده تابووته  مه  ئه  

مه؟ ی ناو ته وزاوه ڕ گه شركی په ه یان آه  

  وه شواته آان ده شۆسته آات، نه  ڕ ده آان ته مزه باران نه 

ش ره نجه په ن، نه  آه رده به آراسی سپی له موان نه  

  وه آرنه ده

ش وشه شه نه چاوی به نگووسته وانی ئه شه  

  وه بنه آان ڕووتوقووت ده آوره مه مشه شه

  وه ڕژینه تا ده ی خۆرهه ناو بیلبیله تاریكیی و به  بن به ڕ ده ته

؟ خته یه، شاره، گونده، پایته مه، شارۆچكه ئه  

  پیوی بیابانكی ب سنووره زاركی ته یان مه

دانامایت؟ مانكی تره  ی زه م آراسه ونجونجه ی ئه تاآو آه  

ڕژینه، رژینه، ئاوابوون په په وه  ڕانه گه  

رژینه رگ په مه  

وكی داچۆڕاودا خه  آی تر له ر دونیایه گه مه  

  وه رت و بكرته به ق ساسی و شه ر آه سه ربنته  سه

  وه زلكردنكی مندانه حه له     

  په آانی ناو له خوندراوه  نه ته رووی چرچولۆچی خه بۆ گه

آان شه ڕه  

و پ ئاودا ره ر به شیكی بهو حه له  

م آه ڕوانی یه ی چاوه و ئسگه ره به  

آان شیه  سپه سمی ئه  

آانی ئاسك و مامزان باریكه القه   

و و پۆڕ و هۆماآان آوتی آه  

آان آه موباره رزیی وشتره  به  

ی نجه ون و په ری خه رد، آاتی به به بته  چرا، تاآو چراش ده  

گرن پ ده  

م ؟ آه ڕوانته ڕوخساره ده  آی الدیانه  
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نووستنی نوان دوو گرمه  آم وڕك ده مرم الدیه تا ده هه  

ی مۆن مكوه مه  

ركی یكه په  مكاته گرت و ده لم ده په  روشك دوانانه چ ده  

ندێ لووس ڕیی تۆز لنیشتووی هه ڕمه مه  

وت ر چنگ آه آانی مندایم گه چكنه  سه سه ده  

و ئه مه  یده ده  

آانیشدا بفروشرت جوانه ره آی هونه پشانگایه شت له ده  

چكن بوون م آه  آه نی و شانازی ده خه ند  چه  

 

  رژینه ر په هه  وه دیسانه .... رژینه په .... رژینه په

  وه یه م آوالنه ئه تی دته پیپه میش به ختیكی تر، ته نه

آیی سته ونكی آه آو جوتیاركی نووستووی ناو خه ب وه ده  

رێ  ده ڕمه  په ر ده  

رێ ده ڕمه  په رده ده  

هۆڵ و زورنا و تاج و آراسی تا ئاودامانی شۆڕی ئاوریشمی ده  

 پاشا           

سپی زین آراوی زیوین ئه وه ڕه  

الی ڕاستی آاروان   له هۆڵ ده :  

پی آاروان  الی چه  له   زۆرنا :

آانیش یوهر وه  هه گه خته دره  قامه و الی شه م الو ئه ئه  

واو ر و پ خاووس و چمن و شت و منداڵ و پیر و ب نه سوالكه  

ڕن په ده زار و ب گوڵ و تاریكیی، هه ب نیاز و ب نیا و ب مه  

ڕوانی پاشای پاشاآانن چاوه  له  

رێ ده ڕمه  په رده ده  

  رژینه ر په هه  وه دیسانه ... رژینه په ... رژینه په
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 ون رد و خه ۆك و بهزار 
 

ون ی چنگی خه زارۆآیك بوویت هنده  

خۆڵ بوویته  شكایت، ده ده  

 یان

آرد كاوی گریان دا ده زه  ت له له مه  

آان ره ژر سبه  ڕویشتیت له ده  

چنی ی ڕارایت ده بازنه  

بوویت ده وره  گه  

آان بۆره م و قامیشه  لوار چه  له  

  هو آرده تی مانگ ده هوه شه بیرت له 

بوویت وره  گه  نده وه ئه  

ب غه به وكی پ تۆز و غه شه  

  ه هه  نتی آرده مه ته

  وه ی دواڕۆژتی سییه خشه نه

  آانی باپیره ونه خه

  وه ك، گریان تلیساندییه سته آو آه وه

ون ی چنگ خه زارۆآك بوویت هنده  

ر شان سه دایه  ڕووبارت ده  

مل ڕوخسارت بوو به  ورده  ورده   

آان شته ده  

ن آاوآرچیی پاش ڕیگه  

ن مه ری زه سبه بوون به   

گوند بووه  شار ده  

بۆ یادگار وه  یادگاره گوند له   

  وه بووه ڵ نزیك ده نگه رگ و جه مه  له

  وه بۆرییه خاك له 

  وه وزییه سه له  وه  نارنجییه له 

م ته بووه  ده  

گرت رده آانی وه نگه ش گشت ڕه له  

فراوانی خۆڵ  یت به زارۆآك بوو  

 آانی،

آردی ماچی ده  

 باران،

آراس یكردیته  ده  
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ودا شه  له  

واسی ده خۆت هه خۆت به   

  وه چیته زارۆآی سپی ده

بوو ده وره  تا گه گه ندستان له  هه ڕه  

م بینین بوون بۆ ته وه  ته زره عه  آان به گوندییه  

 گوند و شار و خاك

تۆ موو بوونه  هه  

من و  تۆیش بوویته  

. وه توونه تاودا ده ن آورتی هه مه ر ته به له  

 ئستا

  ری تۆیه منداكه، سبه

نگ و ری تۆیش تامی ڕه سبه  

وت آی تری ده ماشایه ته  

 من ئستام

آانی ره ربه ئیستای به  

م و ر زه به درته  تۆیش ده  

آان تار بوون مه گشت شه  

ر یكه په ببیته   خته زانم وه ده  

زن  مهركی یكه په  

ستران بیته  مریت، ده ده  

و میردی چه ی پره ئه  

ی تۆ و نالی ڕچكه  

آانن ستره زای زنجی ئه شاره  

 بۆ پیتك

هن ها وت ج ده نده چه  

  بیبه وتك بۆ حه

یی وتك بۆ ب هوده  

یت و آه ئاآانم ونج ونج ده: یی  ی ب هوده ئه  

:ئا  یته  مكه ده  

بت دا گیر ده آهم خا ك له ئایه  

  وه قیشته دا ده مینه م زه خاآك له

ژوو ڕه  بته و ده وه قیشته ده  

ناس؟ ژوو ده ی ڕه خشه آ نه  

زان ؟ ژوو پ ده ی ڕه خشه آ نه  

ی ڕوخسار خشه نه  

چرا بته  و ده ك، شه یه خشه نه  

  وه آوژنرته ژر پ ده  ڕۆژ، له

ن آه خت ده دره  آۆچ به  
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تارنن ئاسمان ده  هرد ل به  

م هه نه  آه ده سته  آانی جه  

را مینی تاك و ته زه  

خافنن دا ده ردوونه م گه له  

 زارۆآك بوویت

بینی ده ئیستاوه   ونت به خه  

بیت ئاوا ده  آه  

یادچوو ردكی له  آو به وه ر هه  

  وه آی آۆنه یه قۆزاغه چیته  ده

نآۆ  

ریا ده آۆنتر له   

ئاو آۆنتر له  

ون خه ر لهآۆنت  

ستم ده ره  ستت بده ده  

  وه ئاسمانه ڕژته  آو چۆن ڕووبار ده وه

ونین دا وزكی خه حه  موو له هه  

بینین ده وه  رده خت و با و به دره ون به  خه  

 

 

مردی منداڵ ی پیره ئه  

رد به ره  و ببه نوقم ببه  

یادچوو ی تیشكی له ئه  
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 آان تاییه ره سه پرسیاره 
 
 

  واوه ته تییه  م بلیمه ژر ئه ن هیچ ڕوو نادات له مه

  "با" بته  ده سته ؟ جه وه درته رچی چی ده رپه به

  وه ری نزیك بوونه سه ئاسانترین چاره

  ردباوه پ و تۆزی زه ستلدانی ته ده

خۆم له  وه  ڕمه په ده  

م ده ناری خۆم ده آه له   نجه په  

  مشه وری مانگ خۆه زانی ده یانده آان نه مهن گه هشتا گوه

   یله مینكی ب مه ری من زه وروبه ده

ئاسمان  دا له پم ده  

ری خۆم دا ژر سبه رز، له په بنه  ده  مانه ئه  

ئاو بنه  وه، ده آرنه آشن، ده آانم ده په له  

وتووم هیچتان پ نه  

بژارد م هه و بارانه م آۆچه  خۆم ئه  

آان نگه به  بی شووشه آه ره آو مه ت وهو مه ده  

  وه وشك ببمه

ربنم ر ده ری دیواركی خاپووردا سه به له آه پایزانك له   

خست آانم داده ڕۆشنه چاوه   

چوو یی ده وشه نه و وه ره ڕگا به  

  وه دایه نگی ده م ده سته جه

ناسرم ؟ ده  

بم گشت خۆكدا ون ده  پرسیارك له بمه  ده  

آان سپییه یانه ق فه  
ز و دوورییان ل دت ؟ ش بۆنی آاغه ئستا  

آان تۆزاوییه  ته با سه  

ڕووناآی بدرن به   ئابۆقه  

مش خۆه  آان بكاته با ڕوشنایی گونده  

  وه شه ڕه  م ئاوازه تای ئه ره سه  له

آان نویه  قازوقوینگه  

بن وزان ده فری فین و گه  

پشت گشت گۆڕستانی، له    
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كی به خهمیه ردین هه آ  

ركی ئسقانی یكه پشت گشت په له    

  یه ما هه بایی، سه رق، ڕاڕایی، ته

بت ی نالی ده خوڕه  م گوم له ئاسته به   

و ره ر سه سه آانی له وشه آه  

آات ما ده سه خوی فره   

بت آانی جاف ده گزاده به  ی آیژه غمه نه آزیی گوم له   زۆر به  

ش باوه نه  خه آان، خۆڵ ده زله آه سته  یش و آهنوان قام  له  

نگ ڕه ته  ر بووه سه آانم خۆیان له ر وشه گه ئه  

  ر و نامۆ نییه ر سووڕنه شتكی سه

مان آه شۆڕشه  

نزمیی نزیك وت، تا له بی وشكی ده آه ره ندێ مه هه  

  وه بته

آان ڕی دیواره وپه له  

ی ڕن ماره گه ك ده تارمایییه  ست، له ده  ك له ندێ چه هه  

ن بكه  

ڕن گه ختك ده دره له   

  وه آانی بسنه پ قیشه ناوله به 

درن ده ك هه دووای یه  ك له آان یه شماه ڕه  

مین دن ؟ آاری زه  آو خارچك به ت وه آ ده  

  وه ریایه م ده ئه  ڕژنه نگوی چراآان، ده زه

فی ر آه سه  سونته ڕت ؟ خۆی ده گه چی ده منداك له  

نار آه  

ریا ده ین له  ك بده گریه  

تی رایه مبه نگی پغه ڕه بنه  آان ده وشكاییه  

دران مارۆ ده آان گه شتاییه ده  

  وه بوونه آان نزیك ده تراولكه آه 

خودا ؟ خشته  به چ مانا ده  
آان خووساوه چه  آو گه آات وه چ وامان لی ده  

وه؟ ت شۆڕببینه زاآه نه  به  

ك ر تاریكاییه به  مه به دههانا   

وی ل بت پ و شه بۆنی له  

آان ر آۆنه سه گژمه  ده آان، هه ر دیواره سه  رژمه ده  

تانبیستم ده! وه؟ ممه سه چ ده له  

بن وز ده آانتان سه ھیناوه، ڕوخساره نگی هه آانتان ژه نگه ده  

ئاسمانا آشنته  آی ڕووت خۆ ده چه زارها مه هه  

ناو ڕوحیان  رته اوهن ن مه زه  

  وه شارنه خۆ ده  نجه ها په زاره هه
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  ڕانكه ری گه سه ئاسانترین ژان چاره

؟ وه بمه آۆی خۆم ده  ین له آه  

وتوون ر ئاو آه سه نه  م آیسه ئه  

  وه شارنه آتر خۆ ده نای یه په م دوورگانه له  ئه

رن گه ده مین و ئمه  زه  م ئاسمانانه، له ئه  

  یه نین هه ی برستی و پكه تانهو  له

  س دا نیه ژر پی آه مین له  زه

ڕت گه یی ده ئاواره نھا مرۆڤ له ی ته و وتانه له  

مردنیش رزگاری نابت  به  

  ریاوه ده نه  آان بخه تاه گشت موه 

ن ڕیزآه م ڕووبارانه  راغ ئه قه  آان له گشت پاپۆڕه  

ن نگ آه آان ڕه گشت چارۆگه  

وه آۆچكی بمانا بسنه آان به   برینهگشت  
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 آان ئاوییه ره  نجه په
 
 

 
وه، آتبی ینه آه ش و سپی ده آتبی ڕه سته جه به  

آان، آورته ته  و بچووك، آتبی پیرۆز، سووره وره  گه  

...ینن وه سروودی هه  

م آه تی یه ٭ سووره  

نگ وه، چیا ڕه گواسرته  دهلم، چیا بیته چیا ده  

یا نامن  وه، آه شاردرته پ ده ناوله  آرت و له ده  

جووتی پوی ك به  یه آان، ڕووته ردیله زه  م و مژه ودیو ته له  

ر رامبه ر سروشت، به رامبه وز، به پو سه وه، آه سووره  

ی باریك، زووله ده آاته  آی سپی، سروشت ده تابلۆیه  

ئاوی ورده  بنه  ون ده خه بنه  ون ده ته بنه  یك دهی بار زووله ده  

.وین داچۆڕاوی شه  

م تی دووه ٭ سووره  

مژ بته  یداغ ده ف، به آه بیته ئا ده  

  وه ڕوتنه و ده ڕوت، آه خت بای ل ده دره

گیرێ ده ی ل هه آان دا ئۆقره سته جه  باج نامن، آۆچ له  

یو ساراود بۆ ئه ودیو ساراوه  ن له مه زه  

رت گه شونك ده له  

م تی سیه ٭ سووره  

  آو ڕۆژ ڕووناآه و وه شه

  ق پاآه فه آو شه ڕۆژ وه

م تی چواره ٭ سووره  

ی گرژ، رس، چاره ندم پرێ بینی، وه خوداوه  

تاو رمی پستی لینج، هه ستی خووساو، چه ی ده آه گورزه  

  وه آه نینهئاس پپلیكانه  وزی بۆ دروست آردبوو، له  ی سه ه په

.زی به ملشۆر داده  

م تی پنجه ٭ سووره  

ركی  یامبه ئاخاوتنه، هی په مه   بگومان ئه به  

  یه جیبزاده نه

  وه آرنه خ ده آانی دۆزه ره نجه په
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آان سپییه ره  نجه آان په سكه آه ره  نجه په  

آان شینه ره  نجه په  

  رگاش آۆم داخراوه ده

نگی نگه، ره وڕه آه: ن  ی ده آه بــۆره وشــه  حـــه  

  نگه به آی ده یه دزه

  یه ردباوی پ وزه آی زه نارنجییه: ن  یانیش ده

ت پیر ڕوواه  ند شاعیرك به چه  

  وه خوننه ین ده ی سبه شیعر و ورنه

دا دیوارم بینی غاری ده  

چوو مان ده و نه ره گكۆ به  

م شتك، آاژی بۆ ده  وه ركه مبه می پغه ده  شیعرم بینی له  

ر  به آرده ردی ده ند و گوڵ و به آه داده  

خرن شت داده هه آانی به ره نجه په  

آان سووره  ره نجه په  

آان ئاوییه  ره نجه په  

ن الیه له نه  مزه  غه ی به  جوانكیله  تیایانه :ن  آو ده وه   

چراون گه نه  وه جننه ن ئه الیه له  نه  وه  مرۆوه  

آان ڕووبار، ڕووباره بوونه  آان ده ئاوییه ره نجه ینی پهونم ب خه  

زیخ، بووه  شم ده هات، له یان ده شما خوره و له نجه  نیو په به  

  هات یان ده جریوه آه  ك چۆله آانیش وه زیخه
ی آردن ره ئاسمانا به  تیر و به آانی آرده  ره نجه آاندنیسكی په  

ن مه و یه ره به  وه خۆی دزییه  وه آه ئاوییه ره  نجه په  ڕامبۆ له  

ڕا گه و مرواری ده شیده آه یی، له وشه نه ری وه بژیره نالی هه  

تی دڵ واقی وڕما ن و ریققه تی ته ققییه ر ڕه رامبه به  

آان آراوه-داخراوه  ره نجه په  

آان داخراوه-رگا آراوه ده  

  ی داپۆسنراوی منه سته نتان جه مه زه

  نهشونتان پستی سپی م

یوو چۆڕی خونی مه بمه  منیش ده  

  وه نو ئاسمانه رژمه  ئاسا ده پووله  آانا په وزه سه رده  ر به سه له

  شونمه سته  جه مه  سته ن جه مه زه

  ره نجه په-رگا ی ده ئه

آان داخراوه-آراوه  

گرم خوارێ و ملی توند ده  هنمه ئاسمان ده  

م آه ڕاپچی ده و خواره  و ئه ره به  

نگی زوو ڕه نگی ته ڕوو ڕه نگی به ئاسمان، شیناییت ڕه: م  ده   

زوو ده  

  آۆڵ دایه ی له تیوانی ئمه ردی هه نگی زه ڕه
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  وه مینه زه  نووسنمه چاوم ده

گرم ده مشتما هه مین له زه  

گرت و ناوی منی هه ی آه و ڕووباره م ئه ده  مه یده ده  

  وه و ب آۆتایی ملی خۆی شۆڕآرده ره به

  ره نجه په-رگا ده 

ر بازووتان سه ر بازووم، دمه  سه رنه  وه  

من ببنه  ئوه   بمه ده  

و آۆتایی ره فین به ده  

و تۆ ره به  

آو شیعركی بریندار تۆیش وه  

  آانته ییه مه په رینه  و ئاسمان سه ته مین جگه زه

  وه آاته نگی من ده ڕه خودا بیر له

وت آانمی خۆشده چاوه  

ر ڕانی سه نمه  رم ده سه  

سووم ردنی ده گه آانم له  نجه په  

  وه آاته نگی من ده ده خودا بیر له

ر سكی  سه نمه سكم ده  

ریا ده داته  ف ڕۆشنی ده ده آو سه وه  

چیا داته  پ ده  

سارا  داته لم ده  

ڕووبار  داته ئاو ده  

  وه آاته من ده نھا بیر له  خودا ته

رگا و ده ره نجه په  منیش بیر له  

و من بۆ ئه  

وان بۆ من ئه  

 هشتا

  بردووه قی نه آو ئاسمان شه ووم وهر گه

 هشتا 

  چووه ئاسمانا نه آو چنار به  بازووم وه

 هشتا

آام ی پیه نجه په  

  آردووه ی خۆیان چ نه میندا النه زه له 

بارێ رد ده گریم به ده  

.........بارێ رد ده به  

رد وی بهست ، الفا ده الفاو هه  

وت آه شتی ده نوح فریای آه نه   

فریای فین  بانده  نه   

  ڕۆیه وشكه
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  ڕۆیه آه وشه نده  به و مه و ئه نده به م مه ئه

  ورۆزه آو ئاگری نه آانی وه نجه ، په آاتكه

سووتت ده  

سووتت ده     

سووتت ده  

ژوو ره بته  ش ده ش، له له بته  رد ده به  

  هم آات ئای بۆ ئه

  ڕۆیه وشكه  نده به و مه و ئه نده به م مه ئه

گرییت خت ده دره  

  رد ب چرۆیه به

  ڕۆیه وشكه نده  به و مه و ئه نده  به م مه ئه

م ردی ئوه من آاتكی زه  

ردی منن ش آاتكی زه ئوه  

شایی رد و خاك و ڕه سك و به نو آه ڕۆژێ دادێ، له  

روسكاییك ت وه وه  ئاسمانه رژمه ده      
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 فز تی ره هوه شه
 

 
و گی ئاوه  چیرۆآك، ڕه  وه گرمه ده  

  ریبه خوكی غه ی بارانه  سته جه

تاریكی تاه   وك آه موو شه هه  

بت وز ده آۆشی ژووردا سه له   

چاوان حاڵ و دوور له  زووی چیرۆآی مه ده  

گرت و سكا آانمان ده چرچه نگووسته  آات، ئه و زڕ ده خه  

قین بته ده  

وت یانه ده مژایه   له  

تاوان م پ بت له  سته جه  

باران ری و دوور بت له  سه  آانم خۆڵ بنیشته ی چاوه خشه نه  

  سكه ندێ سیپای آه مژایه، مژوو هه  له

م و زوف و چاوی خومارمان رچه و په ر قژه سه له  

  وه بته شۆڕ ده

ن مه ژایه، زهم  له  

نـــدكی پ وه ره واری مـــاــه ڕو الواز، ده وكی له آو آه وه  

  سووتاوه           

 
تیك می پاش سووره آه ٭ چیرۆآی یه  

 

تا ره ڤینی سه ئه  

آان شه سوور و ڕه  و ده نووری نوان رسته   

 نووری ئاو

ژر آانی ونمه  خه ست ده ده  آه  

گرت شم گ ده له  

  واه رده و زه واشه   و له واژه   بت له  پ دهشم له

گرت شم گ ده له  

فز تی ره هوه شه  بت له پ ده     

مامكدراو تی ده ٭ س ئایه  
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    ١ 

ن ده زفت و چپاو سواغ ده  زمان به  

مان زمان داده      

     ٢ 

راغ چیا آانی قه جه ره قه  

ن آه فت ده رآه ددانیان زه      

    ٣ 

زاریی  هغ ده .... زاریی  غه ده .... زاریی غه ده  

  خشینه آی ڕه بچوویه    

 
ی آۆن ڕه په ندێ له هه  

 
ورووژن آانم دا ده ژر پوه  له و واژه   مرووله  

فن آان ده مرووله  

ش ی ڕه نۆته بنه  آان ده واژه  

  النه نه آه بۆركی آۆن ده زه آاغه

 خرۆشینی تاڵ

مابنچكی دارخور گۆرمه  ده  

فردا دیونم ك و به سته نو آه  له  

م ته بته  ده وه  توته ده  

ئاو  گۆڕته فر ده سك و به م آه ته  

گ و  بته ئاو ده  

جیھان خشته  به زمانمان ده  

و و زیخ آه  

لمی سارا رواننه  ساسی ده آه به   

خنكنن زی دووری دا ده فه قه  لمی سارا له  

برت ؟ م ده هست جه  هی لم و زیخ ل آ ماره  

وت و گریس آ هیسی نه  

وه ؟ سرته ژر پوم ده له   

آان ئازاده ئاواره   

آان ئاواره ئازاده  

ئاو و لم بگرن آان، گوێ له ژاره آوردستانییه هه  

چرت شتیی ده رده ئاو گۆرانی زه  

و وه  آاته یبه، ئاسمانمان ل جودا ده رمایی غه لم گه  

دات ڕمان ده ی ته نگیانه زه      
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  ی نوێ ره ندێ الپه هه
 

نیل   رووباری نیلتانم، شین، شین تر له   

یی نگ، الفاوكی واژه همن، مه  

م خه ده هه ر چاوتان ئاو سه دم له  

آان مردووه  سته نیشت جه ته  له  وه رمییه گه به   

نووم ده  

آان زیندووه سته  نیشت جه ته له  وه  رمییه گه به   

  وه رمه له ده

 ... نیل شین، شین تر له  ڕووباری نیلتانم، 

  وه ك و آۆچه دایك بوونی نمه تای له  ره سه  له

هم جتان ده  

یی نگ، الفاوكی واژه همن، مه  

چنم تان دڕك ده سته ر جه سه دم له  

  وه ساردییه  به

  وه نووشتته آان ده نیشت گۆڕه ته  هاوینان له

  وه ساردییه به 

یـــــام و پـــــه  تتان نامـــه یشت ڕوومهن ته  هاوینان له  

هم ج ده  

 ... نیل ڕووباری نیلتانم شین، شین تر له  

نھام  ته  

مدان گه م گشتان له آه ست ده هه  

تانم گه له   

زدان آو یه م وه آه ست ده هه  

  وه مه آه سیح و بودا ده مه  بیر له

  یه، م هه نجه زار په هه

ش آی ڕه یه نجه په      

رد، آی زه یه نجه په  

آی سوور، یه نجه په  

ن زرینه كه آانی ترم په نجه آی ئاڵ، په یه نجه په  

رخۆ سه له...نگ مه...همن  

نیل  ڕووباری نیلتانم، شین، شین تر له  
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سویسرا، شاری ژنڤ، له له سیدانه م قه ئه  
. نووسراون١٩٨٦/١٩٨٧نوان سای   له  
 
 

 آان راوزه په
 

دایكبوون  ی له سیده قه  

  
نھا  ته وه چاوم آرده آه . رآووك گوندیكی نزیك شاری آه: ردك   زه- 

.ردآم بینی ر زه هه  
.ن ده قیانی ده فه كی به خه آه  یه خۆراآه شه و به ئه:  راتبه  - 

 
دارخورما ی آۆتر و لقه  سیده قه  

 
یتكی  ئیحای به: باڵ  داته ده  مانگیش ناكی برۆنزییه - ( یه)مدی حه

١٩٣٦ ــ١٨٧٦   
  وه بیركه نه  یخه براآانی ده .رگیراوه  ر وه مبه چیرۆآی یوسفی پغه  له -
هنن و  ریده پت و ده دا تده و شونه تا آاروانك به  وه مینته  بیر ده له

.یفرۆشن ده  
مانه ش دی داره حمه قی ئه ڵ فه گه له نگییه  ره سوارچاآك فه: آیغان -
دات،  ق ده فه زین، بیاری شووآردن به  وه، دوای به نگه جه وته  آه ده

  وته آه ق ده فه. دت نگستان هه ره بۆ فه وه و  بته ز ده پاشان پاشگه
. یفن و آوردستان ده ره گت و به ند پیلی ده ماوه نو زه دوای و له

.وه گته م چیرۆآه ده ر ریچ ئه مسته  
 

مش ری خۆه ی سبه دهسی قه  

 
. زدی شاعیره: تۆمار -  
بی  ره ریجی عه موهه ر به رامبه به  نسییه  ره آی فه یه وشه:  آلوون -
.ستت وه ده  
  وه نیشته  وه آه ر آیه ر هه سه ییه، به فسانه آی ئه یه بانده:  هۆما -
.پاشا  یكاته ده  

 
آان ئاوییه ره نجه ی په سیده قه  

 
.قورئان. آویر لته ئه/٣تی  ئایه:  وه استرتهگو  چیا ده-  
.ت مان سووره هه/١٩تی  ئایه...ئاخاوتنه مه   بگومان ئه  به-  
.حمان ره تی ئه سووره/ ٥٦تی  ئایه...ی جوانكیله  تیایانه -  
ت تی تاعه تی دڵ، روقبه ن و ریققه تی ته قییه  ره-  
نالی/ رقی بوو  سته قیب بۆ منی خه خسووسی ره مه  

 
فز تی ره هوه ی شه سیده قه  

 
   وه دۆنیسه ئهیتكی  به له: فز  تی ره هوه  شه- -

/قت لوه ئه/ی  سیده قه/رگیراوه وه  
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 بى شيعرآت

 
 

م آه شی یه به  
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 آی پشه
 
1 

 
 ه ئازاد بوو،

 آرد، ماسی بۆنی ئاوی ده

 آانی هات گه  دهی پان زڕه ختكی گه دره

 ناز جریوه، هشوه هشوه

 .یانی آرد تا به مایان ده سه

 
 ه ئازاد بوو،

 وزآرد، ی سه م بازنه ی ته چوارگۆشه

 مژی، ی ده سووره ی ژنان گوله سگۆشه

 ستره، ئه  ی ژیریی دمی آرده بازنه

 واوه، گیرفان آه  آانی خسته شپاو چوارینه شه

 .دواوه ڕایه گه رگیز نه ا، ههڕی غاردان د نیوه  له

 

 ه ئازاد بوو،
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 وه، پان آۆآرده گۆڕه  چلچرا، چل زارۆآی له

 ڕاند، ی باڵ، چل چی راپه ققه شه  چل آۆتر به

 خشاند، دی تاریكیی نه  هكی سووریان له  چل آیژۆه

 وه؟ گوكی سپی ناآاته  آ بیر له

 

 آان گویان قوغ آرد،  رگا دارینه ده 

 ندا، ل و قامیشه روشك له نو زه هد

 آی، ی زبر نازی ده نجه په  به

 .سی پ فرمسكی سروشتی ده ناوله  به

 

 ه ئازاد بوو،

 وه، تری خراییه دووری ملیۆن آیلۆمه  له

 آۆش،  س و چوار سۆفی، آتب له

 .آرد ر ده ترسی ئاویان ده

 

 

 .دروستكرد  شووشه  ئاو آۆشككی به

 .وت وی لكه  مافووركی گودار خهر سه لهشاژن آو  با وه

 .آرد ون ده خه  آانی پ له خه ئاگر رایه

 ..خۆڵ.خۆڵ...خۆڵ،

 وه، آرده زیا ده آو حه ی هیشكی وه سته جه

 ی با، یمژی شیله ده

 وردی ئاو،

  .ر الوالو سه  وه چووه نگ ده گێ ره

 

 وه، مووشییه ر هه سه له

  ف، آی سپی فه یه بانده

 نو چنگی،  ڕێ له و تاڵ، شاپه یله آی مه یه بزه  به

 نووسی ؛ رۆح تاریك بوو، ندێ شتی ده هه

 چ بت؟  م نھنییه ئه ب ده
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II 
 
 

 بوو، هات درژ ده هكی سپی تا ده

 .وه یسییه نووك ده ده ردن، به گه وق له ك ته یه سلكه ڕه په

 نار، دوو دۆپ ئاوی هه

 رێ،ت  نكه ندێ ده هه

 ردوون، ی گه ی بازنه وه ره ده  سك، له فه قه...سكی سپی سه ده

 وه، مووی آۆآرده مندا هه

 . وه  برده2میرۆ  ی له وه گره

 
 
 ری مرۆڤك، سه لله آه

 رێ، ده   وههاتبو  وه درزكییه  یی له مه دوو چ گیای په

 میلكی بۆنزی سكه ر ئه سه ن له هریمه ئه

 .آرد ۆ درژ دهآی ئای ب یه باده

 .فكی شیریی بوو، شرین بوو رچه چه: باران 

 م خۆشویستن، نده وه ئه

                                                 
 .ییه رتاشكی ئیسپانه یكه  و پهشکیلی تهوان میرۆ خ 2

 

 ستگام بینی، ره زی په گومبه

،خاچ 

 دوو بازنه،

 پزیسكی خۆر،

 .شت رده آی زه ستی موباره ده

 

III 
 

 ر ڕۆژگارت تیژ سه ری خۆی له نجه هشتا ساڵ خه

 آردبوو، نه

 وه، رینه له آو شمشاڵ ده آانت وه شینه  ته گومه

 ف، ردوون، تاریكی ئاسا، به گه

 آرد، ده  قژتی شانه

 گرت، نگ ده زه وه نگی شه ده  گوت له...نگ  بده

 .وه آرایه ك آتب ت وه سته جه
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IV 
 

 وه، ك چۆڕێ شیر خوارده زنگت وه وه ڕامای، شه

 ر شانی تاریكییدا هنا، سه رم و ناسكت به  ستی نه ده

 رمونۆی، ر ڕانی نه سه  ت خسته وه ری الربووه سه

 .ی آرد ره آه ڕۆحی ئاسن دا چه  زوو له ئاره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آتبی شیعر      
 
 م آه شی یه به
 

 تن، هه ستره چوار ئه بیست و

  وه، جریوانه فانۆز ده  آو دوانزه ی، وه دوانزه

 ،واسران ختكی زڕدا هه د دره قه  ی دی به آه دوانزه

 راب درژ، آو سه ست وه ده

 .آردن قامك ماچت ده  به
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 م شی دووه به
 
 خت، سكایی دره آه

 وه، زی ئاسا شۆڕ ببوونه وت چی پدا، آه حه

 خشا، مین ده زه لووتیان له

 :آرد  آانیان ده دووره ساره شی حه بۆنی پووشوپه

 
 م آه چی یه

 .وه آی تاریك شۆڕببووه بۆ نو لینگی آانییه

 
م ی دووهچ 

 آرد، ده  م آانی شانه رده به  قژی خۆی له

 .وه خوارده ژمارد، ئاوی ده ماسی ده

 
 م چی سیه

 .آرد مای ده بوو سه  یی قاوه

 
 م چی چواره

 .آرد ر ده به یتا گۆرانی له یتا په په

 

 م  چی پنجه
 .آرد یری ڕبوارانی ده وی، سه پی ته آه  ستی آردبووه ده

 
 م شه چی شه

 .وه خوالنه وری دا ده ده  ك به آووآووختییه  وه ڕه

 
 م وته چی حه

 خكی ئاوریشمین، ر ڕایه سه  آو پاشا، له وه

 .   نین ی پكه تریقه  یدایه وه، ئاو ده گرایه شاژن ده تی بۆ حیكایه
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 م شی سیه به
 
 

 وقووتی رووت  ترانی، به قه رز، قژ ی بابه چوار آیژۆه

ــه ــه ی ــهد ك ل ــه ووی ئ ــدی، ب ــدی ه ــر، ه ــه ره ویت ــی دره و ئاه خــت  نگ

 .هاتن ده

 
 م  آه ی یه آیژۆه

 
 .تاو بوون هه: آانی  چاوه

 .مانگكی سكپ: می  ده

 .وه چووه ش ده شووتی ره  نكه آو ده وه: ناوآی 

 .یو ك گه آو آاه وه: سكی 

 .آرد ی ده ت دزه قه  وه آانییه ژر بازووه له

 !آووو په : یانگوت شوانان ده

 .یی آی تراولكه شتاییه ده: پشتی 

 .نیشت  مافوورێ دادهر سه لهڕوان  نیوه

 
     
 م                                 ی دووه آیژۆه  

 
 .وه ژر باییه ی با له گڤه

 .رین وه ده هه  وه قژییه  ون له ی خه ڕیشۆه

 آرد، ی دروست دهه  وه آانیه دووری پیه  ردباو له مافووریكی زه

 .آرد ڕ ده رمینی ته ی نه سته نم نم وشه، جه

 
 
  

 م ی س یه آیژۆه      
 
 بوون، آانی ڕهه  سته ردوو ده هه

 زریان، وه آانی ڕه چاوه

 .با شه قژ ره

         
 م ی چواره آیژۆه      

 
 وه، نیشته ی ده آه رمه نه  ر پشته سه ی ڕۆژگار له واه گه

 آرد، آانیان ل گیر ده مروارییه  ددانه  ژیلهرخ و آار به

 هات،      ده وه جه حه ق له قله حاجی له

  وه، نایه آلكی دووفاقی فاقی ده به سلكه ڕه په
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 بوو، م مان تاآو باآوور درژ ده رده نافی به ته

 تیترواسك،

 نگاه، ڕه

 ی سلمان، پووله په

 تی لوقمان، زره ی حه پووله په

 .آتب  آرده نافیان ده تی جوان، ته خه آو ریزه وه

 
 
 م شی چواره به
 
 شماڵ، ڕه  نزهادو

 .رپۆش سه  وریان آرده راغ ڕۆژگاردا، هه قه  له

 آرد، مایان ده خت سه ر دره وبه شیان له شه

 .دا یان ل ده په خت چه دیو درهم شیان له شه

 وان، غان و تیروآه ڕم و قه

 آرد، ر ده سروشتیان مسۆگه

 .ری بوون شه هه

 
 م                                     شی پنجه به
 

 ی آۆ، ك نیشانه له، وه دوو جۆگه

 .مووسی آتریان ڕاده آتردا، یه دی یه ناو قه له

  وه، شۆرده شمای ده ی تاریك ڕه له جۆگه

 شۆرد، وان آیژۆن خۆیانیان تدا ده شه

 بوو، هڕ د یان ته آرد، گۆزه یان پ ئاو ده آوپه

  .هتد...وه آرده یان پ فنك ده ته به سه

 
 

 آی ڕوون، یه له جۆگه

 .ئاونه  ببووه

 آرد ؛ یری ڕان و بازوو و سكی خۆیانیان ده آیژۆن سه

 .آرد وه، خۆیانیان ماچ ده بووه ئواران الر ده  آه

  :مژه  هار، پاش بارانكی گه ڕۆژگاركی به

 جاڕ نیرگزه...جاڕ نیرگزه

 .هار به  ری آرده هشتود ده

 ركی جوامر ؛ نگاوه جه: زستان 

 .آرد تی خۆی ده سه ده  رگری له به
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 م شه شی شه به
 ئافراندن

 
 ڕی په ریا تده سه  وی تاریك به نگ، شه سروشت، بده

  .وه یكوژانده ده ڕۆژی ڕووناك            

 ئاو نوستبوو،

  .شتایی بوو ودای ده  عهساه، و و  آو آوڕكی چوارده سۆالڤ وه

  ی ڕاڕای دا ناو قۆزاغه زاران شیعر له ژریا هه  رۆحی نھنی، له  

 نوستبوون ؛

 بی ؛ رده زایی خۆیانیان ده ی، ناڕه پۆكه گردو ته

 .وه مینیان بوراندبووه خیی زه

ور،  هـه... بـۆر...آـی، یـی، شـین، سـپی مخـه شه وه نه ش، وه رد ره زه

  ییشمای ئاسمان ڕه

 شاند، وه ی خۆی ڕاده فچه....نگ ی ره-با

 .ڕا گه ده ئاسمان واقی وڕما، شین هه

 

 ران، وه ده زی خۆی بۆ هه ینیان آه سبه آان، آه شیو و دۆه  له

 .رچنار دا تا سه غاریان ده: چنار ڕیزه

 .ر وبه ندێ له ر، هه مبه ندێ له هه: ر  وبه سنه  ڕیزه

 .رزین له ده اودا ههناو ئ له : بی  شۆڕه ڕیزه 

 .کرد دهمۆی  سته با ده: ڕووی کوی  داربه 

  . وه آرده ریا ئاگری ده سه له  واه رده زه: توتک 

 .بووت قنه آو ژه روه تاڵ هه:  خنووک  بنچکه 

 .وه آرده رمی بۆ ئاسمان ده كی گهش باوه: ن  وه ئاره

 .ردآ زی گژ ده گه ی مش و مه رامه بۆن و به: نگ  به 

 .وی زه دایه ئارامیی ده  :تایشک 

  .زیپكه له م و چاوی پ ده: ۆش  په 

 .باغ موانی گوه  چووه ده: فی  شره ئه گوه

 .آرد رمی ده بینی شه ی ده گه  ته :تن  بزنه 

 .وه م ئاوه ناو ده  خسته می ده ده: بن گوزروان 

 .بار رد و لو به نگ زه ره: ه  داربه 

 .واسی ده هه  وه قژییه  وی شینی بهگ: ن  مه سه

 

 )  هو پاپۆڕێ آرده ی  شنی چارۆگه ن چهرم و دڕآاویا ی نه سینه(

 

 .وری جھشت ر، هه مبه سپی پغه ئه :  بابالووآه
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 .وت آه لی خۆی ده دوای مگه: ڕ بزن له

 .آرد نووآی خۆی تیژ ده: ۆش  په

 .وت وی لكه لووس و جوان خه:  پنه په

 .دا آی ژیاندا بازی ده سته رگ و آه آی مه سته نو آه  به:  وڕهپاآو

 .وه خسته ش دوور ده پووشوپه  خۆی له:  قنگه پووش به 

 !بولبول بوومه  وت بۆچی نه خۆی ده  به: ك  بوره

 .قوتابخانه  بوو له ده  فری قاسپه:  نگاه وی ره آه

 .وه آرده ده هۆبه   بیریان له: آان  هاروهاجه بزنه 

 .وه گۆڕییه ده ڕ نه  زه ڕه زه  ی خۆی به حیله: سپ  ئه

 !وه آاته ی ده نیوه  نھا بیر له یزانی مرۆڤ ته ر ده گه: متیار  آه

 .وت باپیره تیمساحی ده به :  مارملكه

 . وه گۆڕییه ده ڕ نه زه ڕه زه  ی خۆی به حیله: سپ  ئه

 .وه آاته ی ده نیوه  نھا بیر له یزانی،مرۆڤ ته ر ده گه ئه: متیار آه

 . وت باپیره تیمساحی ده   به:  مارملكه

 .مژی شیری بزنی ده: بزن مژۆك 

 .آرد ست ده یان دره پكه خشپ په خشپه  به: ومار  ماروآه 

بیــان  عــازه آچــه دزی، نگوینیــان ده هــه: آــانیش  رمــه تــووك نــه ورچــه

 .خوازی ده

 .آرد دهیری شینیی ئاسمانیان  سه: آان  چاوجوانه  ڕه مه

 .جایی بنشیتی آوردیان ده

 ، وه گورگ جودا ببوونه له  تازه: هار  گه بۆر و سه گه دز و سه گه سه

 خواحافیز: گورگیان وت  به

 وران دا، ری هه ژرسبه  پكرا له  :گورگ و ڕوی 

ــه آــه ت و ســه دهــمریــشكی ب  ــه ــووت ب ــابی ل ــان ده ب ــشان  رزی ســت نی

 .آرد ده

 ی خوا ندرمه جه  ببوونه:  مرووله

داریان و بیان لهبار زه  بامین نھۆمی ژ. 

شــری جــودا  مــه فــی و گــوی ده شــره گــوی ئــه: نگــوین  مــش هــه

  . وه آرده ده

 بینی، ده  وه مشكه  ونی به وان خه شه:  گانه پشیله سه مشه

 .فێ پاساری ده  آه ما ڕۆژانیش واقی وڕده

 .آورتانی بۆ دوورا: سزمان  ری به آه

 .آرده لووتی شۆڕی خۆی ده  بیری له: موون   له قه

 .چین چوونه  ده  چینه به  ،چین چین: مریشكی چینیی 

 . وه گۆڕییه ده نه  سپتی فریشته  سپتی خۆی به: قاز 

 .سمان نیشتمانیان بووائ ئاسمان مایان بوو،: قازوقوینگ  

 

 .آرد رمایی یان ده هبۆنی گ: ، پاساری  جوڕه وه ، ڕه و آوڕه آه ت، قه
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نــاردا نــوقم  نوئــاوی هــه  بــوو، دونیــا لــه تــاو ئــاواده هــه  آــه: تیترواســك 

 بوو، ده

 !"ریبم من غه: " یوت  ده

همنـی و   ك، بـه یـرهزآـی  آـو قوتابییـه   پاآوخـاون، وه:آۆتر باریكه 

 ".آووآوو:" یوت  وخۆ ده راسته

 سكدا لكاوكی آه وزو زه ردكی سه به نو  نجاساڵ، له په: بۆق  

ــه ــد  هــات ده رده ده رامــۆش آــرد آــه  خــۆی ف ــۆچی آــه: یقیان ســكم  ب

 ؟"بۆچی

 رپشتی  سه هیان آردبوو ئاسنینه  په ته: ڵ  آیسه,

 .ڕۆیشت ده   وه هآۆتایی آاروان  له

 .وه خوارده ئاوی شیرینی ده: پۆڕ  

 ژمارد، ی ده ستره ئه وان، سی شه سحه حه:  آوره مه مشه شه

 .چاوی آور بوو خ چنووآی گیرآرد، و دۆزه ره به  دهن هه

 .رهات ن دا ده نو پووشه وتكی نامۆدا، له ڕكه  له:  مشووله

 .بژارد ترۆپكی ئازادی بۆ خۆ هه ،آاندا دووره ته  ه هه  له: ۆ  هه 

 .شنی ئاو سازگار یویست چه ده سووك سووك: مامز  

 .زاڵ خه: وت  ی ده آه بچووآه  آچه بچووی خۆی ناونا ئاسكۆڵ، به

 .ئاسمان: بوو  ژاڵ، آراسكی شینیان هه آه: شی  آه به عازه  آچه  به

 .مۆسیقای دڵ: سكیش  رشكی آه فه

 

 نــین، پكــه م بــه  ، ئــاوكی ســازگار، ده وه آــی بــسك نارنجییــه آانییــه لــه

 چــاو، تیلــی ، بــه وه رمــه شــه ئــادورۆك بــه،  وه کــو ئائــاڵ کرایــه چــاوی وه

هـات،  مـامز ده. وه سـت ئـاوه ده خۆی دایه،  وه وزی شۆڕآرده شی سه له

ــه  بــدال لــه یــان ئــه ده.  وه نووســییه والری خــۆی ده نجــه بــوو، لــه ئاون

ئـاقۆش آـونی . ژمـارد ردنـی پخـای خۆیـان ده هاتن، گه ده  وه دووره 

ــه ــه ق ــه  د شــاخیان ب ــاڵ ده ققــه ك دوو شــه ی ــه ی ب ــان   وه گۆڕیی ؛ دروودی

بـوو،   آـان ده گـه باڕی تـه باڕه  گویان له  وه دووره له. ماسی  خشییه هب ده

ی  رخۆــه بـه  ش، بــه تنـه ــه خـه ھهشـوان. هــات ده یــان لـوه بـۆنی نرینـه

ی  یـی، بازنـه وشه نه ئاسمانی وه  ش له واشه. نی آه هار پده تای به ره سه

ی  شـینكه ۆترهی آـ جـوغزه. تـر وره تاو گـه هه  جار له آرد، ده دروست ده

نــدێ  ســووریی هــه  لــه  ، جگــه وه ره وبــه لــه  ــوژه هــه.  وه آــرده نــگ ده تــه

یــان مــشی  ده.  وه آانــه ســكه نــو آــه  وتــه آــه تكــی و ده ی لــ ده شــیله

 .ربووك به آرده نگیان ده ، ره وه لسته نگیان ده وزی شینباو، ره سه

 
ــــه ــــۆ ئ ــــان ره ی هاوآــــشه وه ب ــــی وه نگــــی الآــــشه ی ژی ــــت، رگ ی ر

. ما ی خۆی راده لله آه ی داهاتوو، له ر ئاونه رامبه ، به ه چه آه سیسارآه

ورخـــۆ  ده  ســـی لـــه تـــه ، ئـــه ســـاه  آـــو آیـــژی چـــوراده لـــووك وه بـــه

  وه بـای زرافییـه  ش له زره یوان، ته سه  آرده وری ده ، هه وه آرده آۆده
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ش  ره  وه دووره  مۆســــیقا لــــه. هــــات ی ده شــــیعر هــــاڕه  نكــــه ك ده وه

یـی  فـسانه لـی ئـه ك ئـاژه هـات وه ی ده ریـا بـوو، هـاژه ، ده وه چووه ده

 . هنا ی سروشت دا ده سته ر جه سه  بانی خۆی به ستی میھره ده

 .باری ڤینی ل ده ئه وه وتانه شكه م ئه ده ئاوڕگ له
 
 

 وڤین               وت  مژووی  ئه شكه ئه        

 
ی دا  ئۆقیــــانووس، چارۆگــــه نگــــانی دا بــــه هــــه ی نــــه ســــاڵ٭ آــــۆنگره

 ریاوان، ده به

 ش آا ی پ ره-چاوی با

 .وه چووه سپی ده وشن ج گیربوو، آه هلدا،  رخی هه ی چه ٭دۆكه

 "وێ خۆشتانم ده: " یوت  ڕابوو، ده گه رمان سوور هه سه غدان، له ده

  ، لـههـاتر ده  ، تیركی لـوه وه سووڕایه رخ داگیرسا، ده دانی چه ٭ آه

 .قی ن چه مه دی زه

 ڕێ، گه شمان دا ده دووی له  مۆ، به آو ژیله ی دووپشك، وه ٭آۆنگره

 .رگ بۆ مه  وی تریش له آ بۆ ژیان ئه ، یه یه دوو چزووی پوه

 الی راستی آتب،  ی ئاسمان، له له لحه حه ی ترازوو، له  ٭آۆنگره

  .نین اقای پكهق  داته  خوداش ده، هریمه پی ئه الی چه  له  

     

 ر سه  هریبی فێ دراین غه ش به  ئمه

  سكه پان و ته شته  م ده ئه     

 
رخـۆش  رد سـه رابكی ئاڵ، به گات، شه رخ، پایزان پ ده ٭هشوی چه

 .آات ده

 آانی دوو ردوو چاوه ، هه وه دارستانكی تاریكه ی شریی، له ٭آۆنگره

ر پــشتی  ســه فــام لــه ی نــه ، بانــده هو هنبریــسك خــین، ده مــاتی دۆزه هــه

 .وه نیشته ده

 نت، س پ نگاو ده نیشتان هه ته ی  قرژاڵ، به  ٭آۆنگره

 .خات ده پ س بۆ الی ڕاست، گوێ بۆ نھنی ئاو هه بۆ الی چه

،  وه خاتــه آتــر دووریــان ده یــه  ك لــه یــه رخ، مــاوه ی چــه ئابیــده ٭جووتــه

 .آش تر ڕایان دهآ و ڕووی یه ره هز به به ك یه ماوه

 .وه لسته آانی میزۆپۆتامیای ده شتایییه رخ، گای ئاسمانی ده ٭گای چه

 .ڕی په رده  دهئاسا ، بروسكه  وه ورانه ی هه گهر ناو جه آو تیر له  وه

ــه ــه رخــی  چــه ٭ب ــ ده رخ، ل ــایی  شــته پ آــانی وتــی آــوردان دا، پانت

 .دڵآو شیری  ر وه سپی هه. آرد زووی خاخاڵ ده ئاره
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 م وته شی حه به
        

 رگ مه
 

  آوڕه: رۆژ 

  آچه: و  شه

 

 .وه آراو نزیك بووه غه ده ی قه خت و موه دره  مرۆڤ له ورده   ورده

 آان  موه نگی سووریشی له و ڕه رزه  له قین هنایه  ختی به  دره

 .ڕفاند

 لــه دونیــا نــاوی هاتــه  وه  رده ختــی و ئــازاری بــه قیــشی ســه مــرۆڤ لــه 

 .وه مانگ نا، ناوی خۆی سییه  ئاو نا، ناوی له خت نا، ناوی له دره 

ــه ــه آــه ر شۆســته ســه منــیش لــه ئ ــه ی ئ ــه م بیابان ردی خــ و ڕــك آــۆ  ، ب

 .وه مه آه ده

ی مـن  م آـاره ڕێ، دـی بـه یـا تپـه ئـره  لكـو ڕبـوارێ بـه بـه: "م  ده

 .وه بكرته

 .آات گاو ماچ دهن راغی ژیانكی دیدا هه قه ڕبوار، به 

ــه ــاركی دووره ل ــه وه ش ــه ره ، ب ــی ت ــۆز ده و وت ــه پ و ت ــاو   ڕوات،،ناوب ن

 آی سپی ئایه

 .آات رده ئاگر ده گرت و ترسی خۆی له  ده هه

ـــری هـــه ســـه ـــه  آـــه نگـــاوی خـــۆم ده ی ری جـــوانی دا  ر ســـبه ســـه م، ب

 .ڕی په تده

 پ و تۆزی جوانی، ته دروود له

  دروود.................دروود

 نج ئاسا وركی ئیسفه رۆژگار هه   

 .آشرت ده م هه سته ریای جه زه له

 زانی، آم ده نھا گۆرانییه ته

 با مۆسیقای بوو،

 آانی، خت نۆته ی دره گه

 ، وه ینووسییه وی تاریكیش ده شه

 رآرد، ڕی ده ئاو ته

 ژووان، چووه  گوو ده

 .بینی ده  پوهونیان وان خه ش شه م بیابانه منانی ئه

 بوو گۆرانی نه

 

 ، یانوت دونیایه وو، دهک بآتب

 ، یوانی عیشق دایه ر هه به ڕووناك، له آی سپی، یه ڕه الپه
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 .ڕابردوو  یوانییه ده

 هات، ده هه تیایه  ستره  آی، ئه یه ڕه الپه

 دوو،  بووه ی ده سلكه ڕه په

 راغی، قه  هاته ما ده پۆڕی سه

 .زانی نھا ده ته  وم به نیا ئه ته

 ، هنگ لی بیابانیكی بده تم دهیاداش

 .زیندانن ش له  ستره و ئه سته  ، مانگ مه وه ته ئاسمانیش پچراوه

 ، ر باهۆز آرۆشكیان داوه به ختكی زڕ، له ند دره چه

 .ری ل شواوه تایی، سه نو به وریش له هه

 یاداشتم،

 سپی بوو،  تیایه ش ڕه

 .هیشك بوو ڕی شیعر تیایه هل و شاپ ڕی مه په

 م به

 ی خۆم، آه سته آو ده روه رم وناسك، هه ستكی نه ده

 شن، وه كی سپی گودار ڕادهس هس ده

  :وه  ر ئاوازی ژیانه سه ، له وه ر ئاوازی بوژانه سه له

 

 الی باآوور، به

  3!وه ڕته جاركی دی ئاسكۆڵ بگه ب ده

 الی باشوور، به

 !م بۆ بنووس ژاڵ نامه ی آهجاریكی د ب ده

 ت، الی ڕۆژهه   به

 !لمی دم  واڵ بگاته جاركی دی هه ب ده

 .شن وه رمی ڕاده ستی نه ده

 سك، سه نھا ده سك، ته سه ده

 . وه ڕازنته ماڵ آۆشكی بۆ ده شه

 آو چاوی ڕۆژگار  آی تاریك وه پاتۆیه

 ر شانم، سه  مه ده ده

 ڕم ناآا، باران ته

 ناآا، و ڕووم هه ره به با 

 ناجرون،  ستره ئه

 .وه آوژته ده  هورده تاو هورده هه

 .قاقا داته  ده  وی پیر و ئوفتاده شه

 ر، ویش تاجی سه و شه مرۆڤ پاشایه 

 .پاتۆی چرچولۆچم وی نازدار، نازدارتر له  ئای شه

 ی آاڵ، نگ، سپده قی به فه چ، شه ی ملكه ڕۆم، آازوه ده
                                                 

 ". سروشت و من و وشه"ی  سیده قه  بوانه 3
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ماوه ی آه ئاسمانه مه  و آه آار، ئه رزه لوول، ئاسۆی هه ی مهبو ، 

 .ی ڕۆحی سپیم ژوانگه مه  آه ده

 نھا ئاسمان، ر ته گه مه

 .نیشتمان بۆ ڕۆحی فراوان  ببته

 .آات آان ختم ده نتۆییه مه چه  رم، آاشییه نگاوی نه هه

 ڕم، په آانا تده نیشت وسگه ته به

 چن،  باشوور دهو ره ڕبوارانی باآوور به

 .ڕن گه تاو ده ری هه آشوه ڕبوارانی ڕۆژئاوا له 

 

 !من دی ئه ئه

 

 .تۆ منیش له

 

 ، وه ڕایه ن هات و گه ده

 ، نیشتت دایه ته  له  آه  یه و ڕووباره ن ئه ده

 ی باڵ، ققه شه نه  ده ده ند آۆتركه  یا چه

 ، النه ئاوازی مه

          ،       دڕاوه هه تۆڕ   آتبكه

 ، یه آی مندانه یارییه

 ، ونكی خۆشه خه

 ، ستی شتكه ی ده ی آۆآراوه شووشه  ورده

 ب، وز ده سه ماسی تیایه  وزكه  ند حه چه

 دا، ری ل ده هارستان سه به گوكه 

 .ر لشیواوی بارانه ند دۆپیكی سه چه

 

 نگ دا زه وه یوانی شه ر هه به له

  وه دهشم  بۆ   خۆ   آر باوه

 

 یوانی  ڕووناآیی دا ر  هه به له

 ویستكم  گووشی ستی  خۆشه ده

 

 یوانی  رۆژگاردا  ر هه به له

  تراولكه بته ستم   ده ده

 

 

 

 

آو پویست شتكی گرینـگ  ستم آرد سنوور وه نگاوم نا، هه م هه آه یه(
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. ی گــرت ویتــردا ئــۆقره ر ســنووری ئــه بــه مــم لــه نگــاوی دووه هــه. نییــه

ــه ــیهن ه ــاوی س ــه گ ــوو ب ــم ب ــه م ــاردان، ب ــه ره غ ــۆ، ل ــنوور  و ئاس وــش س

ڵ  آۆمـه بـه  آـه : "  سـتره ئـه دایـه فرمانی ده.  ئاوا به:"وت  تاوی ده هه به

هــواش هــواش  . "هــاتووه ڕانــه آــوره مــه مــشه شــه ن، چونكــه یــه نــه هــه

آــرد  ســتم مــم، هــه آــه نگــاوی یــه جــی هــه  وه یــشتمه ، گــه دواوه  ڕامــه گــه

 ).آو پویست شتكی گرینگ نییه  وهورسنو

 

م، گیـانم  آـه درـژده وه م شه ری ئه یكه ردینی په ی به مكۆه ستم بۆ مه ده

  ڕن، گه ده سارد هه

 ك، ه سته به بته شم ده له

كی سارد و سسكفرم! 

 

 ی دیواری مای بابم گودار بوو؟ وانه و شه آوان ئه

 خكی ئاوریشمین،  ڕایهر سه ی، له وانه و شه آوان ئه

 آرد؟ و درژ ده ستم بۆ رۆحی سپی شه ده

 ی، وانه و شه ئه

 هات، یان ده آۆتری تاریكیی گمه

 هات ئاوی ژیان، ی ده چۆڕه

 قی، ته ت ده ززه وزی له حه

 چی، آانی، گۆرانیان ده ی گه خشپه  خت، به دره

 آین، ور چاوی خامه هه

 هشت، ی جده مای آازیوه

 .ڕا گه ن دهشاژ  له

 آانیش، آۆنه ته  ند زارۆآكی حیكایه چه

 وتن،                         آه ده ستره  ئه دوای گوه

 .وه وشته دره دیوار ده هات آه  دا ده وه یریان به سه

 ساند، ده آان هه آتبی حوجره  آان، تۆزی له سپی بابانه ئه

 آان، رمه ق موو نه شكۆی فه یاز و آه به

 :وتبوو  ویان ل آه ی دداری خه القه ده  له

 .بینی ده خاوه  زولیه  و  مستووره  ویان به خه

آــو  بــ وه ده: " آــرد  ی ده یــری ئاونــه ســه  وه مناآییــه غــه  قــش بــه فــه

 !یوسف جوان بم

 آانی ئاوایش، جحه

 ودا شه ی مانگه ژر تریفه له

 ، وه هۆنییه یان بۆ آاروان ده سیده قه

 .بسكی خاتوون   بوو لهدرژ تر

 آان، وش فراوانه حه وته  مزگه

 :وه وشایه دره ده لۆآسی ژیان تیایه 
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 .گیرسا گوی مافوور داده

 برد، ران ده روه آرنوشی بۆ هونه  ستره ئه

 بوو، سبازی ده هۆتی ده شه  میحراب پی له

 گرت، ز گی ده گومبه

 بوو، سۆفی ده ی وشكه سته ی جه نووراو تكه

 ، وه آرده آانی آۆ ده رده نگ زه ڕه  م، مۆمه شه

 ، وه آرده آانی دا ڕووت ده وزه ند حه نوه  خۆی له

 عنا، و نه متۆز، پونگه  ه ی قه ، گه یحانه ره كه په

 :وان  باغی باغه گوه

 

 !رمی شی گه ر له ڕژانه سه وه ده آویه یزانی له آ ده

 

 شال، بووی ده وه گوی هشكه

 .هنا رده فایی ده شیعری وه  لهتری  عه

 ال آردبوو، ڕه ش، ڕیشكی سپی به دوانه

 ری دروست ببوو، ڕی په په  تووت له ده

 بانی ی میره چاوگه: ش  دوو چاوی گه

 زدانی، عیشقی یه: دوو چاوی گ 

 .......پی سپی ناو له دوو

 ی بۆندار، قژكی هۆنراوه

 :شۆرد  می ده ی شه سته ڕوپاراو جه شیعری ته  به

 یی، وشه نه مكی وه هه

 .ساندبوو په قیانی حه موو فه هه

 آرد، بوون زآریان ده روش هه چ ده

 ی دابوو، رمانه خه آو مانگی چوارده  آانیان وه فه ده

 ست بوون، موو مه هه

  وه تاركه یامیش به  خه

 .هۆش  یھنایه متوور و زیلی ده سه

 .م آه درژ ده  وه م شه ی ئهردین ری به یكه می په ستم بۆ ده ده

 

 .آات شم داگیر ده موو له ی سارد هه موچآه

 

 ر شانی، سه  نمه ستم ده ده

 .هن ریر شاوم بۆ ده مھه زه

 

 .وه مه ده ده  ئاوڕكی مندانه
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ی  ن زریكــه مــه آــو جرجــی زه ژنكــی جادووبــاز، وه نــگ پیــره زه وه شــه

 .دت

 

 !م خۆم ده به 

 

 بابم؟آوان آۆشكی 

 سوا، ی ئاسمان ده قوببه ی له  آه مناره

 شتی خوا، هه به  یشتنه گه آانی ده چناره

 .هنا ف تیشكیان بۆ ده باه آانی به  آۆتره

 .وه آرده چاوی ده وه  ژووری نوستنه  سیروان له

 ، وره زی گه

 .آرد آۆچی ده  وه خانه دیوه  له

 ی وان، ریاچه ده

 .مان شه ناو حه  له

 :آان  ی زارۆآه پۆلكه ات تهرار ئه

 .آرد ڵ ئاسمان دا ده گه یان له مه گه  آۆالره به 

 آات؟ ریری رۆحم چراخان ده مھه گریان، زه

 ر شانی سه   مه خه ی ترم ده آه سته ده

 .دی به ردینی ئه ری به یكه په

 ، ئاسمانه م تاریكه ژر ئه له

 ، ستانه م دوآه ژر ئه له

 ، بیابانهم   له  لمییه م ب له

 .ونم یخه ده

 .آنم ته ر ڕا ده سه رگی له پ، غوباری مه ناوله  به

 ، ندانه هۆبه سه

 .م سته جوگرافیای جه

 ، ئاگربارانه

 .میژووی ژیانم

 

 .وه مه ده ده ریبانه  ئاوڕكی غه

 دا، رابا غارده ی سهدوو پ، به  رواڵ له زارۆآكی شه

 .آا ینی دهی نوقمی نو ناشر سته پ و تۆزی جه ته

 م، آه م، گازی ده آه نگ هاوار ده بده به 

 ، وكی تاریكی ب بنه ی شه قوڕگم ده

 .وه داته نگ ده ده

 .ست ده رگی ل هه ی مه ه زایه

 ردین، تكی به ركی ئافره یكه نیشتم په ته  له

 لووت یۆنانی،
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 باری ؛ زی لوول لوول، یاقووتی ل ده آه

 ،عوسمانلی  ولی آچه ته

 رزی حوری، دی به قه

 .ه ی ج ده سته جه  آو تاڤگه توولكی ئاوریشمینی آشمیری وه

 

 لم، بته ده

 م، ته بته  ده

 آی تاریك، یه چوار گشه بته  ده

 آی ب بۆن، یه س گۆشه بته  ده

 آی گل، یه بازنه بته ده

 م، ته بته ده

 بته لم، ده

 

 هۆڵ، سه  بته ده

 ، م بیانانه له

 .چۆه شته م ده هل

 ، نراوه ئاسن ته  ئاسۆ به

 .خوارێ  ونه آه ش پاوو ده ی شه ستره ئه

 ركی  یكه په

 ئاسنینم،

 ، م دارستانه له

 . وه خۆمه قورقوشم ده

 .ردوون گه  ڕوانمه ده   وه هرز به  ره نجه م په له

 

 ، ژنكی سۆزانییه مین بوه زه

 :ی  ناگه ژر چه  ته ستی ناوه ده

 ، ردێ دانیشتووه به ر گاشه هس له

 .ست ده آی ل هه یه هاوی بزه

 گرم، ده آانم هه لالحه به پیه زه

 ...........تایی و ئاسۆی به ره به

 م ده هد قاوێ هه شه

 م هقاوی دوو شه

 م قاوی سیه شه

 م قاوی چواره شه

 م قاوی پنجه شه

 م شه قاوی شه شه

 م  وته قاوی حه شه

                 ی     قاو شه
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 ق ا و شه 

 قا ش ه 

 ق شه 

  شه

 ش

 ش

 س

_ 

. 
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 نگۆك رهه فه    
 

  زیندانه: آتب 

  قه آی موتله ستییه ربه سه: شیعر 

 .ردوونه یوانی گه هه: آی  پشه 

وێ  یــه  دهشــاعیر.  یــه و فاتمــه پرچــی ئایــشه.  آــی ســرته ماســییه : وشــه

 .ریبھن زیندانی آتب ده له

پــش .  یـه قینـه نــاوی راسـته.  نكـه مـوو تـه مــی هـه آـه نـاوی یـه: نـگ  ره

ی  شـوه  بـن، لـه دا هـه پـش چـاوی ئمـه  لـه  ی آـه و شـوانه ی ئه وه ئه

 .وتن آه رده ده نگدا به ره

 وه چــاوگی دــه  لــه. ردــن ده  وه چاوانــه ن، لــه نگــوی وشــه زه: گریــان 

آــی ســپی، هــیچ  یــه ڕه ر الپــه ســه  ونــه آــه ده  آــه  قــوون، بۆیــه ــده هــه 

آی نووسـراو،  یه ڕه الپه  ر سه  وتنه ریش آه گه ك جناهن، ئه یه پاشماوه

 .نگب بیئاۆزآنن ره

ــه زه ــه: ن  م ــرۆڤ ب ــونه  م ــرێ ده  وه ش ــیعریش ده. دات گ ــه ش ــه ی  وێ ل

هزكــی   شـاعیران بـه  پویـسته!  واتـه آـه. ن دا بژـت مـه ی زه وه ره ده 

ن  مـه دادی زه ن، تـاآو خۆیـان لـه غـارده  وه و پـشه ره ر، بـه ده به راده له

 .ن رزگار آه
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نـگ و سـیمای خۆمـانی تـدا  ، ره آـی بزـوه یـه ی ئاونه رچاوه سه: ئاو 

 .بینین ده

ر ئـاو نووسـت،  گـه ئـه. ئـاو  داته ده  جووله  ویشه ر ئه ، هه یه"با: "ت  ئافره

 .درن هه" با"ونی  گوێ بۆ خه

سـنووری نـوان مـرۆڤ و . حـاڵ ئـازادی مـه.   همـای ئازادییـه: بانده

ونــی  خــه  بانــده. نــگ ره  داتــه ده  واره قــه  بانــده.  وه ســته مــرۆڤ ده

 . ی مرۆڤه سته رجه به

 وه آاتـه بیـریش ده  ڕوات، نـه ده  وه و پـشه ره بـه  نـه.  مرۆڤه: خت  ره ده

 . ئاسمانه:   وه بیری ل بكاتهند  به نھا مه ته.  وه بكشته  و دواوه ره به 

 . نه مه ی شون و زه واره قه: نیشتیمان 

ر  ئاسـمان آـۆنترین دزی سـه. ئاسـمان دزی.  ونی مرۆڤـه خه:  ستره ئه

 . مینه زه

هـات، بـۆی  تووشتان نه  وه آشانه  ر له گه ئه.  آاتكی مردووه: مندایی 

 .سگیرتان بت دوارۆژدا ده  له  یه هه

 .و..... ه.....ش:   س پیت پكھاتووه  له  آه  یه وشه: و  شه

 .قاو شه  داته آش ده:  ژماره

 .، خودای ل ون بوو ری ئاوه مبه پغه: ئۆقیانووس 

 . وه وتۆته لت دوور آه  ی خۆته ونه: دۆست 

 . نای فینی نییهاتو  آه پاسارییه  جۆره: گۆڵ 

 . مینه رۆحی زه: آانی 

 . بیابانه: رووبار 

، تــاآو مــرۆڤ شــونی  وجــه آــی جوگرافیــای گــه یــه وه لكدانــه: آوور بــا

 .ردوون دیاری بكات گه  خۆی له

 . ته ززه ی له وه ساتكی چربوونه: مۆسیقا 

 ! یه پاآیزه: ئاگر 

 
 ١٩٩١. نسا ره فه/ سۆن بزه
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 م شی دووه به
 گواره

 آانم شه ڕه  پیه

 آانی ڕه هت نتۆیه  مه درزی چه

 پۆشی ؛ داده

 .وه آانمه پیه لكایه  نگی چرا ده ره

 نگاو  نگاو هه هه

 .هات ئاو و چراو تاریكی ی ده شپه

 آانی خه ته آان تیشكه  نیۆنه

 . وه مینه ژر زه  یژانده ،ده وه آرده خۆ جودا ده  له

  وه پری ڕووناآییه ژر آه  له

  ك آارمازانه یه له جۆگه

 ی دارستان و ی نده دڕه  له

 یی قوویی دوڵ واره شه

 وه ؛ وته آه دوور ده

 »4.و شانشینی نارنج و چاوانی ژر ئاو ره به
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 آانی  ندشه ئه 4ڤئار

 .چوون ی من ده ندشه ئه له

 ی  ر هاژه سه  یخستمه ده

 آانی، شینه  رده به

 آو الوالو زنان وه ده هه

 آو گوو زناین وه ده هه

 نی و ڕ ممان ده ی ته میوه

 .م ئاو ده ماندایه  ده

 ، وه هۆنییه بوومان ده  وه ئاونگی وشكه

 آاند، ر چومان ده نگی سه ژه

 آان، ییه مه په  ی ماسییه گوچكه

 آانمان فییه ده سه  یتانۆآه شه هلكه

 آۆشك ؛  آرده ده

 .وه لسته ژایمان ده بۆنی جوانی و آه

 .هات ئاو و چراو و تاریكی ی ده شپه

 م، آانی شه گواره

 رۆخی ئارڤ له

 .زیوار  آردینه آانی ده ونه خه
                                                 

 .ڕێ په نو شاری جنڤ دا تده ه ب رووباركه 4
 

 .زنییه ند مه چه

 ردی شین دا، و به نو هاژه   له

  وه تاریكی جودا بكرته تاریكی له 

 .تاو هه  ویش ببنه زیخ و چه

 ، پیرۆزه م تاریكییه  ئای له

 خشن، رد ده به رد خۆی له  به

 نار، مژێ بازووی آه ئاو ده

 .فاو آه  بنه آانم ده ونه خهو  سته جه

 آانی، پایز و پاوانه

 ی   و چیلكه بۆنی آاو گه

 می زاو، ی ته مكۆه نو مه  خسته ده

  وه زرنگته ده مه  سته جه  مه ئه

 قووی ئاو ؟ له   رده یا به

  وه آرته ده فه  ده سه وه  ئه

 ن ؟ مه ی زه رگه جه له   یا تاریكییه

 ١٩٨٧-١٢. سویسرا/جنڤ
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 هۆزی پاساری
 
 

 آان، پاسارییه

   وه ؛ آاندا توانه سكایی ئاسمانه ناو آه یاسای سرووشتیان شكاندو له

ــا هــشك  ژاره هــه  رده چــو و بــه ر چــه ســه  جرووآیــان بــه جرووآــه آان

 .وه بوونه

. وونشــین بــ  وه لــوار لویانــه  آــان گژوگیــا لــه ژار و رووتــه هــه  رده بــه

 ! هآان نھنی پاسارییه  مه هئ: یانوت  ده

آــانی  مــاره ی ده وه نیــایی و گرژبوونــه آانیــان، تــه بچووآــه جوانــه  چــاوه 

  گیـراو و نرگـزه آـی هـه بـۆنی مخـه و پی له   وه آرده ده شی شی له

ن  مـه آانیان تیشكی زه ییه قاوه  چاوه. آرد آان ده بووه  وه جوان هشكه 

 ره نجـه ل و پـه ر دارته سه  م ئاسا به هه.  وه قۆزته  دهانزاریمانی ئا و زه

 . وه بوونه رتوبو آاندا په وازه 

 ینیگـا فـین و بـه  ڕامـانی هـه ندان سایان بـه  آان چه هیندییه سالیكه 

 .وه تانده آانیان ده بچووآه  روازه په باه 
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 آان، پاسارییه

نووسـتن  ر پـشت ده سـه آرد و له دهوا  درژ  آانیان  بۆ  حه وردیله  پیه

 . 5م وته وتنی عاسمانی حه ترسی آه هل

آـان  ئیكۆنـه.  هـات بـۆنی بریقـه ڕیـان ده آانـا زه ر ئاسمانی آسه سه  به

قـی  آـرد، شـینایی شـه آـان ده یان ئـاودیوی چوارچـوه زاروه م و مریه

 .آردن ده

 ،  وه نیشته تاو ده آان فنكی هه وته زی مزگه ر گومه سه له

 آرد، آانی ده قووربانییه وانی خونی پاسه

 .خانه زار مردیش مۆزه هه

 آان، پاسارییه

ئـان  آـان لكـده ترازانـد، سـنووره آانیـان لـك ده جووگرافیا سـنووره

 ناو گ و له

 .وه سانه پوتۆزدا ده ته

آانـا  ڕگاوبانی پاسـارییه  ، هۆزك به وه هیمان آوژا ترسی نه هۆزك له

سـیحركی  ه ، بـوو زۆزان، بـووه رمیـان، رۆژ لـه گـه  لهو شه. آرد آۆچی

 فسسوناوی ؛ ئه

ــه ــاو چیــرۆك و داســتانه ل ــدا ن ــ  هــهآان ــاوا دهانتاوی ــوو، شــه  لــ ئ وان  ب

 گیرسان، داده

                                                 
. کی کوردييه يه فسانه ئه 5  

 .آان نی پاسارییه مه زه  بوونه رۆژانیش ده

ختـی  ی دره مـوو سـاتك، گـه ، هـه یاسای سروشت رووباركی لخنـه

رژێ،  دهژاآاوی ت 

 .مانه م ئاخرزه ری ئه رووبه  وه آاته سك ده ته  م نیشتمانه ری ئه رووبه

 .وت آه ده فراوانی خۆی نه  ئاسمانیش له

 .لكاوكی ب بن رژته ناو زه بت، ده ئاوا ده تاو آه  هه:  وه گنه ده

 ت گه ه و دیو دونیا، آه ڕوپاراو له ته ڕوژی ئاینده

 6.زن ده بانمام هه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
. کی يۆنانييه يه فسانه ئه 6  
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 . فسانه هۆزی پاساری، هۆزی ئه

  قـه.  النـه  آـرده یـان ده قـه چـوو ؛ ئاسمانا رۆده به  آو مناره  ر وه  هه

  قه. می نووركی تاریك ، هه وه بووه رز ده مكی لخن به ههک  وه

   لـه آـرد، سـنووری ی خـۆی ده وه رزبوونـه رگـری لـه بـه ناو آایی به له

 .شواند خۆی ده

ی  ره ر الپــه ســه  مــوو شــونی، لــه هــه  آــرد لــه ی ده بــۆنی خــون فیچقــه 

 .یی مه نگ و ده بوو ده ، ده آان ی ئسگه ه ناو زایه  ، له رۆژنامه

ونــی  خــه  ، بیریــان لــه وه آــرده شــكاندنی یاســای سروشــت ده  بیریــان لــه

 .پاساری

رد و گیـا،  هو دیـو سـنووری بـ پاساری، پاساری ئه بوونه  آانیان ده ونه خه

 و دیو ئه

 ...و دیو نارنجتی خاك ی ئاسمان، ئه ڕچه

 
 ١٩٨٨سویسرا،  /جنڤ
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 جیھان
 

                 
 سوپاس تارآۆفیسكی                                           

 

 م، آه ویسته خۆشه  ی  جیھانه ئه

ر  ی سـه ، ونـه تاریـکنگ و ئاوازی نو درزی ره و له  هراغی رست قه به 

 ری چاو، وروبه م و چرچولۆچی ده آۆ ته آان، به  سپییه  شاشه

 

  من تۆ،

 ، من تۆ بۆ

 .وه ینه آه ك ده ش بۆ یه موو رۆژێ باوه  هه

آـان، پـسته  لـه نـاو جۆگـه رژته  خاكی بچووك و ده بته  و ده شه آه 

  م له آه سپییه 

ــا ــار دهیــك و لینج ف و دۆشــه رچــه و چــهن ــه ده. م آــه ی قووت و  ره ڕۆم ب

 ، رووی آازیوه

بــۆ   هنــ، آــه رده ر ده ژــر خــاك ســه  لــه  تــازه  وزایــی آــه و ســه ره بــه

 مجار، آه یه

 .آات م و دووریی ده شایی، ماچی ته نو ئاو و ره  نگ له ڕه

ی، هـشتا  ئۆخـهی،  م، ئۆخـه آـه ڕایـی ئـاو درـژ ده و تـه ست بۆ گه ده

  جیھان له

 .وتووه آه زنیی خۆی نه مه

 وت، آه م ده سته ر پشینكی جه موو شونك به دا، هه آاتانه و  هل

 ، وه هۆنمه آان ده گوینگه  تاوه ره سه  له

 ژمرم، آانم ده نگه ئاوه  تاوه ره سه  له

 ..هم آانم ج ده نجه آان، شون په ژر گه له   تاوه ره سه  له

 

 م  ناو ته  و له ی چه وه آو بریسكانه ر وه رووتوقووتم هه

 آانم، یڤه نو په مه  خه ئاسمان ده

 آان خان، ستره ئه

 .آان ر پیته وتی سه مانگیش  حه

 ژاران، نگن،  هه زه وه سكن تاریكن، شه ته

 .م بارانن ی ده روازه  سووك و په

 ، وه مه ده ڕابردوو ده  ئاوڕ له

 .م آه نگینه ره  روخساره ه ل ئای آه 

 آان، له ناو جۆگه رژته  خاكی بچووك و ده بته  و ده شه آه 

 .پر آه بته  روخساری بارانیی مندایم بۆ ده

 مندایی باران،
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 مندایی خۆڵ،

 .ندشه مندایی ئه

ب و شووشــه  آــه ره ر و مــه فتــه ز و ده آاغــه ســت لــه  مــوو پكــرا، ده هــه

 .ین هد آان ده تاه به 

 نھا ته نگیشه ڵ بت، ره آی پوچه یه ورنه مندایم جۆره  نگه  ره(

 ر گه ئه. وم آه ر هریدا س سه رخۆ به سه بتوانم له   ش بت آه یژه په

 .)وه ناو بیر چوونه ڕوخنمه  ش ده  یژه مندایم، په ، تف له وایه

 کان رخه چه    

  . هو و خۆرئاوا شۆربوونه ره ملشۆڕی به زۆریان به

 م رده آان هه الوازه رخه  چه

 . وه آایه شه آانی دا ده نزمه ر آۆشكه سه  یداغی تاریكیی به به

 ، لووآه م گژه رده هه 

 .دات آان لوول ده و دۆه ره آانی به ڕۆ و آتب و گۆرانییه ز و په غه آا

چــوار  زریــان، لــه  چــوار الوه ش، لــه  ی ئمــه یــه ــه باریكــه  رخــه م چــه ئــه

ـــــه الوه ـــــاران، ل ـــــه وره خـــــاپووریی گـــــه  چـــــوار الوه  ب ـــــرین موان ،  ت

  .هنی آانمان بۆ ده شكاوه گۆزه

،  ی برسـییه ، باشـووآه رگـه ی مـه گـه ش، آۆه ی ئمه پشت آۆمه  رخه چه

. وه خولتـه آانمـان دا ده آاـه ونـه  ژن و پیاو و منداڵ و خـه وری ده به

 ی نگ آاه ره  رخه م چه ئه

ــه ــر ش، ژه  ئم ــهی گوه ــووره  یلك ــه س ــه ی ب ــینگ خــۆوی، ، پ یانیان ش

 ری  ورووبه ده

ژــر  لــه  آــه  یــه آــه ش، پولــه ی ئمــه زڕه  رخــه م چــه  ئــه  مــانگی گرتــووه

 ئۆقیانووس دا

 .قۆ مین چه آه شنی یه ر چه ، هه وه بریسكته ده

 

ـــه ـــه الوه آـــه ل ـــه  وه رخـــه م چـــه آـــانی ئ ـــه ، ب م و چرچولـــۆچی  آـــۆ ت

 . چاوری ورووبه ده

 .وه ینه آه ك ده یه  ش له موو ڕۆژێ باوه من بۆ تۆ، تۆ بۆ من، هه

 وت آه م ده سته ر پرشینگی جه موو شونك به دا، هه و آاتانه له

 ، وه هۆنمه آان ده گوینگه  تاوه ره سه له

 ژمرم، آان ده ئاونگه  تاوه ره سه له 

 .هم  ج دهآانم نجه آان شون په ژر گه  له  تاوه ره سه له

 م آه ویسته ی جیھانه خۆشه ئه 

 قی تۆ رفرازی موته سه  

 آانی، نگه نگی گشت ڕه ڕه

 .خۆی، گوی، بارانی  

 پرژی،  آان دا ده ی زڕی گشت گۆشه ر آگه سه تۆوی به

  وه ناخته تاو له  هه
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 .هاوت ل ده آان په و ئاو و تاریكاییه ره به

 

 مندایی،  مندایی خودی خۆم نییهنھا  مندایی من، ته  ڕاسته(

 .آانه ری شته وهه ، مندایی گه آانه رزه خت و وه گوند و شار و پایته

 ، ، منداك آرۆشكی داوه وره روونی گشت مرۆڤكی گه ده  له

 .)بارێ نووری ل ده

 

 آانا بپرژن،  زڕه ر آگه سه ر تۆوی مندایی به  گه ئه

 وز و شین ر گیای سهژ رزكی تردا، آانی له وه له

 .قووت ده هه

 

 آان، ناو جۆگه ڕژته  خاكی بچووك و ده  بته و ده شه آه 

 م آه نمییه گه  پسته 

 ،م آه ك و لینجیی قووتار ده ۆشهف و د رچه ناو چه له

  ڕۆم، ده  و ڕووی آازوه ره  به

  هن، رده ر ده ژر خاك سه له  تازه   وزایی آه و ڕووی سه ره به

 م جار، آه بۆ یه آه 

 .وه آاته م ده ئاوازی نوێ ده نگ به  درزی ئاو و ڕه له   وشه

 م،  آه ماشای گشت ده م، ،ته ده گشت شتك ده  ست له ده

 آو بۆ ر وه هه

 .نگ ببینم م جار ڕه آه آو بۆ یه ر وه رد ببینم، هه م جار، به آه یه

 .وسرتنو هشتا جیھان شیعری بۆ ده   زنییه مه  ئای آه

 

  13/3/1988ژنڤ 
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 ه                                   جم ده به  آیه  وه ئه

 هم جی ده به  آیه  وه ئه
 آان ردآییه زه به   شه پشكه

 

 ؟ وه بۆ آوێ بۆینه

 ی ڕوخا بت آه ئاسمانه آه 

  ؟ست هن هه لوه و میسكی  آانی بۆنی پونگه  خاپووره  دیواره ئیتر   آه

 ؟ وه بۆ آوێ برۆینه

 رین وه آانی هه آۆشكه

 .سپین چه  وه ئاسمانه به   آانی زینانه آه چۆله

 رم، ی گه آانی دا هالنه لنه درز و آه  گونجا له ده

 .آانم بچنم نوورانییه  ونه رم، خه وتی شه

 ،آۆڵ گرته  آانم ده ییه وزه آان و قه یهیشیقام بانه  گوسه

 .آانی جیھانم پ ناساند وسگه

 و  فت و شتۆآه هن مرد و آه  گیایی رۆحمم بۆ پیرهرگای ده

 .ر پشت سه  خسته آانی ده زارۆه

 ڕان، گه ده وز هه پ و پشتیان سه نو له

 دا و چنی دوارۆژ ده  یان له نجه په

 وه، مانه چه ی ده بۆ ناو تریقه

 آرد، بۆنی تاریكاییان ده

 .وه خوارده زدانیان ده گژی یهگووی پا

 رین، په ده آاندا هه ورینه هه  وزه راغ حه قه  ئواران له

 آاندا، ڵ تیشكی فانۆزه گه  ر ئواران له هه وه  دیسانه

 .ژر سكی ئاسمان وزانه  گه ده

 .ند كه قویی یاداشت دا بۆ هه آی نزمیان له كۆیهگدوور زۆر،   له

 با شه ره نگه  ما، ره ون نه و خه ندشه آاتی ئه: "وتیان 

  . هو بسرته  یاداشت و گكۆ

 دوور زۆر دوور له 

 .آان راونا نجنده پ ئه وته  شكه و ئه ره گوندیان به

 .وه ینه آه دۆش دامان ده  نووس بیر له ر چاره رامبه ش به ئمه

 ؟ وه رۆینه بۆ آوێ ده

.  وه وتـه حرابـی مزگـهد می قـه  ، لكایـه نگـه ندێ ره  هه7ر روخساری هاجه

ــه" ــه" ر هاج ــوو ل ــۆ ده دوور ڕا قومــه ب ــاوی ب ــه. هنــاین ئ ــه ه و بــوو  ر ئ

                                                 
.، هی رابردووی دوور و نزیك خساره ن دوو ره خاوه" ر هاجه" لره 7  
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. بـای مـژوو  یـدا لـه ده  ك قردلـه دا و وه آانی پكـا گـرێ ده زیه

 . دییه به ئه کی فانۆز" ر هاجه"ئستا 

 . وه وشته دره ده  وه قوویی بیرچوونه   لهد ئاسا ڕه  زومه

 ؟ وه نهبۆ آوێ  برۆی

 آان، ندشه ترازان، پووآن ئه ، هه وه شانه وه هه

 م ده بنمیچیی دوارۆژ ده  ست له ده

 .آان زۆآه نه  تان رۆژگاره نده  چه

 ست و س آانی شه رووداوه

 .آانی سته رجه به ڕاندنی گشت هۆی راپه   بوونه

 .ستا وه راده  پوه  مانبینی چۆن به ده

 "اوا بووآدا ئ یه ناو آگه ك له یه رگه مهپش وه  ره: "وه گایانه

 !" یه فسانه ، ئه آانه ونی بانده خه  مه ئه:"  وتیان 

 ؟ وه بۆ آوێ برۆینه

 

 .چنگ شیعر  بمه ده........شنم وه ی راده آه و ئاسمانهست بۆ ن  ده

 .بۆنی شیعر  بمه ده.................م ده آانی ده دیواره  ست له ده

 .شیعر  بمه ده................م ده آانی ده بۆنی پووشه  ست له ده

 

 هم، جده  ی وشه الویه  آهنین ئاسا سپیكی زیوینم راچه ئه

 حیلنم، ده وه  ڕینه رپه ده  به

 .وه ۆلۆگكی پواو دپچتهنمۆ رم به  وانی مژوو سه شه  شه ڕه

  نزیكه-دوور

 تن، ها ر ده ژده سواری ئه  آان به شت و سییه شه

  آانیان دووفاق، شمشره مامك، ئاآانیان ده

 ...آانیان گوی لخن چاوه، باآانیان تاریك عه

 

 خۆی خاك، وه  یاندایه د دیوارا، هه قه گژانه  هه

 آتب، دی یان خسته   آپه

 .راغ گوندیان داپۆشی چرچولۆچی قه  ورێ به هه ه  په   چكنه

 

 ؟ وه بۆ آوێ بۆمه

 

 م آه  دروست دهشن شانه

 نگ بن، آانی ره مناره

 .ه وت بت بۆ زایه

 وان آو الوك شه آانی وه آانییه

 .گیر بندیم دا ج سه له

 آانی تاراوه  فرمسكه



                                             143                                                                                                                                     144 

 ...می شاعیرانن رچه وری قژ و په زانی ده م خه ی ده گه

 رن                                         ناوه هه

 نف ده هه

 نفنا هه

 رن وه نده هه

 ڕ ئاسا ی ته نۆته

 ن، آه ی ده سنووری جیھان ته

 .وه ننه دانی ده ، ئاوه ون و نامه شیعر و خه  به

 :شینكی شیرین  شانه

 ، پووله په  بته برێ  وه م هه ده ی له وه پش ئه: ماچ 

  وه ی هیشكه سته جه خاته  بی بزریكن، نووراو  وه  پش ئه:ت  هوه شه

 گیرسبدا  سته جه                            

 چراخان بته ب  سته جه                            

،  وه گـۆرانی بكرتـهبۆ رت و  ق به شه  ك ئاونه ی وه وه پش ئه: م  ده

 زێ، خۆیب

 .وه كاتهبدووپات 

،  وه رتــه ویــستی بلــه  بــۆ خۆشــهی درــژ بكرــت و وه پــش ئــه: ســت  ده

 ش و گهب

 .بتبسك  ینی تیا آهنگ آانی چرۆی ره نگینه ره  نگووسته هئ

 بسوێ،  دانی شانه  ی له وه پش ئه: قژ 

 راست و  آات و به ر پۆ ده و ل  په

 .رخ چهر پدا وه چه

 ش ئه: پته وه ،پوه وزه ناو حه  ی برژ  ، 

 .وه شنته بت ور هب آانی درز  نو قامكه  آانی له

 ، وه ش بخواته سكایی له نوور، آه  بت لهی پ وه پش ئه: دڵ 

 م، ده  تهبسرووش  ی بشكه  له 

 .م رده ئازاری سه وه  گته بیگرێ، ب  سیح ئاسا بزه مه

 

 ، وه ژووره  چمه ئاسپایی ده م، به  آه آانم خاووس ده پیه

 .آانی بن بناری ئاسمان میحرابه نو  چمه  ده

 مدا هست جه آانم  له زووه  همن، ئاره

گـرم،  ـده هه  ، چنگی تیشكی آوژاوه وه نووشتمه ده. منت تیس ده قه

 .چنگ ئازاری داگیرساو

 

 .نھا ته

 

 زی تیشكی مۆم و   له

 .م ده ده آان خۆ داده ی بن قوژبنهکان ه تاریكاییبۆ
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 .....م آه ده له مه

 نگ بده

 بینم خودا ده

 ، آۆی ژین دایه ر سه سه  له

 م رده مژێ ژانی سه ده

 .م شی شه ی له ستی چۆڕاوه مژێ هه ده

 ، وه تونه ی، تاآو ده ناگه ستی، چه مكی، ده ری، مه سوێ سه ده

 ، وه بن بناری ئاسمانه له

 .وه خواره  وه چۆڕنه داده ز ئاوی گومه  دوو دۆپه

 ر چینچك سه  له،پخواسی  ر به هه

 .منم آی ئاسمانیی راده ر تابلۆیه رامبه به

 

 ن؟ ده رده ئاو به  چین ئاگر له  ربازانه هو س ئه

 ن؟ آه لكشیان ده خ په و دۆزه ره چین به  و زارۆنه ئه

 واسراون؟ ئاسمانا هه  چین به و تابووتانه  ئه

 بایان ل رسكاوه باڵ ؟  وه زوی بینینه ئاره چین له  و دایكانه  ئه

 دوورن ؟  نده دوورن هه  نده چین هه  و ئاسمانانه ئه

 ه، جده آی ترازاو تابلۆ به  یه السكهگ

 . پسكن وی ئاسمان خو راده جه  له

 

  

 روان؟ تمده وه  ی گالسكه ره نجه په له  آیه وه ئه

 ه؟ جم ده به آیه   وه ئه

 هم ؟ جی ده به  آیه  وه ئه

 
 1988یرانی  ژنڤ، حوزه
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 ون خه
                              

 آرد، ناری رۆحما درژ ده آه آانت به  سته ده

 و رد هئستا بۆنی ب

 می گوو  هه

 .م دان سته آانی جه  شوستهر سه له

 ك،                     ریایه ی ده راغی شۆسته قه  له

 آی روون، یه وشه له  یا جۆگه رووبارك،

 ، وه هۆنیه شیعرم بۆت ده

 "!چین  ریزآردنانه  و وشه  م وڕنه ئه: " توت  ده

 ناو   و بچۆره آهریز  ی تۆش وشه ئاده: " موت  ده

 ". وه رووباری وڕنه

 

 نین، آه پده

 آراو ده ت پ ریز نه وشه

 .رین وه ی هه له ناو جۆگه  آانت ئانه سته ده

 

 4/6/1988ژنڤ 
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 خۆستان
 
 

 ، م دارستانه هم ئه ج ده

 نو ئاسمانك  مه ده هرت د ست وه ده

 ؟ نراوه آان راو نه و سارا سه ره  به آ ده

 رم و پری سه آه مه  آه م ده نجه په  ر ده هه

 م، آه ی خۆسان ده خۆ تكه وه  گریانه  به

 .وه م بدۆزمه آه رۆشنه  كو رۆحه به

 ردك بناز فێ درابت؟ به ر چ گاشه سه ب له  ده

 ئازادی  هشنی با ب وت چه مه ده

 .وه شمه له روان بچنه  هه

 ستك، آان داگیرسنم بۆ سیامه لخنه وزه  شنی ئاگر حه چه

 .ی ل ون بوو ڕا، ئواره گه ری نیشتمان ده سبه  له

  وه آانه جیوینه  ونه درزی خه  شنی ئاو له چه

 چاو بتروآنم،

 م بت، آدا جریوه یه نو چامه  له

  ج بھم،رد ك گریان ناخی به روه هه

 .وه ناخ چودا بگیرسمه  له

 !دان خكم ده رایه  شه ك یه فسانه چ ئه

 م؟ نزیك نیشتمان رایخه دا، له  راغ خوڕڕه قه  له

  وتی من نییه دووده م چره  ئه

 !ر چ ئاگرێ سه  لهیان ه هالن ویانه نزم و نه  وره م هه ئه

 ، هر پشت دای سه دمانی له    آهی همیی م گه ئه

 ،                              ریا و ئاسمانه فانۆزی نو ده

 ؟ وه یپچته و آوێ بای راڕایی ده ره به

 آوێ؟ ب تیشكی لخنی بگاته  ده

 ، ش داره  م دارستانه ئه

 م، آرد، روخسارمی آرد ته وزه نگمی پ قه ژر هه

 وزاند، و سه شنی چه آانمی چه چاوه

 وان و شه  نھنی وشه ئانه  ده  هرسییانبآانم  نجه په

 .گیرسن داده  وه مه سته دیار جه به

 دوور ڕا له    

 و ران، پاساری شه ی آۆچه ناه گوم له 

 .ریانا ر سه سه آات به ف ده فه

 دوور ڕا له
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 رێ ونده له

 ی نالی آه وته له

 ژوو، ره  بته س ئاسا ده قنه قه ستره  ئه

 .وه بته آان غل ده هتایی دۆ تاهه بۆ هه

 !)ی نالی آه وته نمكه  هه چ جه(

 ،                        وه تاسه دات به نسك ده ، هه آی شیعره یه له قوڕگم جۆگه

 ، ووهدآر ، بۆنی گریانی نه یامكه عه

 تیایا وشه  ی من توونلكه  م قوڕگه ئه  یامكه عه

 .وه آوژته تیایا ده ی دت، وشه  زرینگه

 

 ؟ وه م بیره ئه آ فی دامه 

 ئازاری آم دابوو؟

 خراپ، خانه  وه  ڕانه گه  رێ ئوا  کهبراآانم

 .پش باب  آراسكی ونجونجیان خسته

 خونی ئاسككی چاو خومار  به

 .ك دوو چمكیان ئاڵ آردبوو یه

 ؟ وه م بیره ئه  آ فی دامه

  بابه  ن آردهمیا آانم رووی ده سووره ت و جه گه ه برا آه

 چووین، ی خۆ ده و قۆشمه مه و گه ره به  ئمه: "  وتیان 

 " گورگ آوڕتی فاند بابه له گه 

 ، ر سینه سه  گرت، نایه بابی بابان، آراسی هه

 .چراخان  ی آرده ی رۆحی بابه رامه بۆنوبه

 ؟ وه م بیره ئه آ فی داینه 

 هم، جده آاول بووه   م دارستانه ئه

 م، آه وری بۆر قووتار ده م و هه ژر توژی ته  هخۆم ل

جگار ئاكی ئتۆ، مه  ده  دهیشگو 

 هاتبت،  وه کانه ئاسمانه  آیش له یه نامه

 ی آۆتر و بای آووآووختی، گمه  له  بتك پ یه نامه

 .ریا ی ده نگی بانده ره

 .ستی منداڵ آشرابت ده آیش به  یه ستره ند ئه چه

  بچووآیش، آی وویهنخا

 .وه شۆربته وه  کانه ئاسمانه  له الری به

 

 ی وتك دا توڕ دراوین، قۆزاغه  له

 .تۆ  تیشكی بینینمان ناگاته

 آان دا ره پشت سبه تۆش له 

 .ژمری ی وتان ده قۆزاغه
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 .تۆی با ، ارۆگهچتۆی 

 

 ، یه آمان هه یه ره نجه په  نه

                       ماڵ روویی ت آات،             بای شه

 آات، رده ر ده هاران تیا سه یی، به شنه ، به  آه آووله نكه  ده نه 

 ، وه نیشنه آانیش ده هاجه آه  چۆله  نه

 وێ، آه ر ده مان به بیبه ردكی حه به  نه

 ، ر پشته سه  رگامان له ده  نه

 و رێ، داوای عانه  سواكه  نه

 آات،  ل دهندێ شۆربای نیسكمان دوای هه  نه

 ن، آه ژوورێ و پده ه تتا د مه ژه حه منا له  نه

 بۆڵ، و بۆه قیژه   ك به نا هاوسیه

 آات، رمان ل ده  بیبهندێ  هه داواییی مرد و داوای ماره

 ی خوا، باخه  نه خه ست ده آانمان ده ر خانووه سه نه 

 ، وه شننه یداغ ده شنی به ، ئواران چه بانه و گوسه آولله  نه 

 خوارێ، دته  مانه  و خوای سیاچه شه نیوه  نه

 آان، قوڕینه نو آۆلت و زنج و خانووه   خاته ر ده سه  نه

 آات، باری منانمان ده رد و لوبه نگی زه ماشای ره ته نه 

 ئاسایش بۆ داك دن،  نه

 .مینی راده وه  خۆشه دیار نه  ندێ جار به هه نه

 ! مری خوای آردووه خوا عه مكه  ، ده دارهش م دارستانه  له

 :م  جاركی تریش ده

 "" ؟ وه و بیره ئه  آ فریی دامه

  وه یخواته خت ده نگم دره ی ده ه زایه

 .دات رد قووتی ده ڤینم به ی ئه چۆڕاوگه

 

 رێ ونده له

 ی مام زۆراب آه وته  له

 روون، ده لكته  ترێ ده هشووه 

 خوا،  ووناك، رووناك تر لهیانیانی زۆر ر به

 .نیشتمان نه  آه دڵ، دڵ ده  نه ده ئۆخژن ده

 

 رێ  ونده له

 "دین جمه نه"ی  آه وته له

 ك، شتییه ك، ئای چ آه شتیه آه بته دونیا ده

 .بین فیری ناو نووسین ڤین ده موو فری ئه هه
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 رێ ونده له

 ر، مبه شنی پغه نگ، چه ، بده وه نھنییه  به

 نین، نگاو ده م هه آه تی یه وه و خه ره به

 .منین دۆش داده  وه یه"حوی مه"دیار گومانی  به

 

 رێ  ونده له

 ی من آه وته له

 خۆڵ، خۆڵ، جاركی تریش خۆڵ،

 .خۆڵ  وه ینه یكه ئاسمان، ده ینه  یكه ده

 

 1988م،  که ژنڤ، کانوونی یه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ی پیت آگه
 
 
. ســت ــده لــف و بــی شــینی لــ هــه ی ئــه م گۆمــه ئــه  نھــا بــۆ منــه تــه

شـاعرك   بـا لـه  ده)8 وه رتووك ئاسمان پچرایـه ی په ڕه شنی په چه( 

 . قابغی یاداشتمان  لكته ده  ی تۆزه ڕین، ده بگه

 

ك  یــه ریاچــه و آۆشــی ده ره بــه  وه ســاردییه مــانگكی گــرژ بــوو، بــه  : ئ

نرت، بیر له  گرت، لق ده چ ده مانگكی جوانه، . وه بته ده نزیك

 وه ناآاته  ئمه

 ریا و زی و ودیو چیا و ده ئه چته   دهبئاگا به  ، نگه وانی ده پاسه : ا

 .وه ندێ شتی تره می و هه   

فـری ئـاگر  آـان، ده جه ره پری قه ، آه تكی هاروهاجه پری میلله آه : ب

و  ر ئـه سه ته  زداری فێ دراوهنا به  ، آانه شكاوه ی گۆزه پاشماوه ،هو نان

 . الرانه ته

آـات،  ماشـای ده  تـه وه دووره ، لـه  وه ی آۆآردۆتـه جوانترین بازنه:  پ 

 .وه آاته شی ل شۆڕ ده ، مرووی ره وه هۆنته ده بسكی

 نون،  ر سك ده سه  آانی، خۆی له شه ره  زیتی چاوه زیته : ت
                                                 

کی قورئانه حای ئايهئ . ت 8  



                                             157                                                                                                                                     158 

 .هو آاته و ده رامووسانی دوێ شه  لهبیر 

ــه مــه : ج ــه ، قــووت چــه ی نارنجــه مكۆ ــه شــنی حیل ســپ، آــراس و  ی ئ

 .آان ینه وه هه  گوی آانییه  وه ڕته گه دڕی، ده ده  سوخمه

چـــاوانی   نرگـــز لـــه  ، تاـــه وه چتـــه ، مـــۆر ده واری ماچـــه شـــونه : چ

پـوختی   آـانی بـۆ ژـر مامكـان بـه ردنـ، تـۆوه دهر سـه  وه ییـه وشه نه وه

 .تدا فی ده

.  ـی ژینـی شـیعره ، بنیـشتمان، ده نھـا، دوورخـراوه س، ته بكه :  ح

و  ره بـه  هورده  هورده:  وه داته زد ده سۆز، چاو فرمسكاوی، ئاوڕ له به

 .خشن آانی ده په له

 ،وه  تاو آور بۆته آات، هه ان دهماشای ئاسم مگین ته غه : خ  

 .من ۆش دادهدا د مكۆه نار و مه ههتاو و  نو هه له 

 ڕێ گه رخ، ده چه ورده  گشت الی ، به یه ره به:  د   

 .ق چهبرگ  جه د، له   له

  هتا دونیا ماو ،وه مته چه شك، ده د دا ده و قهنا ی ڕێ، له نیوه  له 

 .وه خولته دهوری خۆی  ده  به 

چـاوت   ر آـه هـه  آـه ، رگایـه" بانـه"و  ره ، بـه"رۆم"و  ره بـه  آه رگایه: ر 

همنـی،  ئاسـپایی، بـه ، بـه وه بتـه و رۆخـی ئاسـمان الر ده ره به  وه آرده

 ...آات روومان تده

 ژر خۆڵ دا ، له یه م رچكه ئه  پ و تۆزاوییه ته:  ڕ

ـــشكوێ، وه ده آـــانی آـــزه  مانگـــك چـــاوه گ خـــۆ  ســـه آـــو بچـــووه  پ

 .وه دامنی رچكه   لكنته ده

 ، وه ته ی دۆزیوه ی بازنه ی شوه انهرم  خهمانگی سك پ، : ز

 .وه آاته هاوژێ، رۆشنی ده زیسكی بۆ ده پیه  چ سنورێ هه

ی گـوێ قـوغ، سـ بـرای  چكهرز، سـكو ی بـا بـه سـتره س ئـه: ژ 

ك، بیــر لــه  ر یــه ســه تـه  ریــان نــاوه پاســاری، ســه  ســ بچـووه ،آـوژراو

 .وه نه آه ر ده فه سه 

چت،  آان ده نمه گه ر گوه خۆ، بۆ سه   بیگرتهك یه نجه ند په چه : س  

 .تاوستان  یكاته ك ده یه نچه ند په چه

ی  بــۆ نــاو آگــه  پــدزه ی گــوێ ســووك، بــه  ســ آوآــوڕه:  ش 

 .نین پكه

 .ن آه ده وزی فراوان دا چینه ر حه سه فرن، له  ده    

  ه، چ ب وه آاته ، خۆی دووپات دهێز تر دهی ك دوو رۆژ یه : ع 

 .وه نته ده وه   نهنین پكه گریان چ به   

ریـا  ور سـه ده ور بـه  هـه ـه  آو په یاداشت، وه  وه آاته یاداشت آۆ ده : غ

 .)بت ست یاداشت رزگاری ده ده ین له آه. (  وه خولته ده

آـی،  چـه ژـر مـه ری خـستۆته  تبار، سه فه ندێ خه ، هه ندێ توڕه  هه : ف

 .ستن ده ن ههوماچی خانگ  وانی زۆر دره شه
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ی  قـه عـاره دات، لـه  ری لـ ده ش سـهو، سرو تووشی شیعر هاتووه : ڤ

 . وه بته ری گرت ده ور سه ده  وت له. آات ده ر به له  لینج دا وڕنه

،  ریاچـه ریـا، ده ریـا، زه راغ ده قـه ، له  ی شیعره یتانۆآه ی شه هلكه : ق

ر، هكـی  لحـۆ، آـه گـه. آـات دهردـت، خـۆی ون  قـاو ده شـلهگۆمی 

 .ه وری جده ده  باریك له

ر  آـات، تـاجی سـپی هـه ر ده بـه  ئاو و ئاوریشم لـه،  پاشای پاشاکانه :ك

رشــی  عــه  روو لــه  وه همنــی و ئاسایــشه  ر، بــه ســه  آاتــه ده  ك لۆآــه وه

 !جریون ده  هیایتا هزی ت  آه  چ پاشایه،آات ده  آه چۆله

تـاو  نوـت، هـه م ده و دادـت، ئـه شـه ، آـه  م هاره آی ده هی فریشته : گ

 . وه آاته م ده تن بیر له پش هه

بتـه   دهك جـار، دوو جـار، سـ جـار ، یـه وه نـاو ئـاوه  ره فی ده : ل

 .ماسی 

ــ قــوویی ئۆقیانووســه  لــه : ڵ نووســتوون، ملیــون   پوولــه ن پــهۆآانــا ملی

 واره م شـونه چ پـاپۆڕێ لـه. ونجـ مـا و دا بـه ی خـه پرخـه له یاداشت

 نگری گرت؟ له 

دا لوار رابـردوو  ت به آه ۆم، شهڕ راغ رابردوودا ده قه فت به  نه آه : م

 .وه ڕمه گه ده

 ، م وته آانی ئه ی شتۆآه رن ئه ش، وه باوه رن بمگرنه  وه : ن

 م، گوی جوان ده  من شیرتان ده

و دۆڵ و  ره آـــات، بـــه  دهكـــات، پرســـم پـــ ی بـــا هـــه وه پـــش ئـــه : ۆ

 .ینرم آان ده شتاییه ده

وێ  و شـه وێ لـره ت، شـه هسـ آـی السـار، مریـشككی بـده رویه : و

وێ و رۆژی  وز، مـشككی گـژ، رۆژی لـه بۆقكی پـست سـه ،وێ له

 .لره

مامــك،  ده وریــان آردۆتــه  گــورگ، هــه  وه گــورگ هــات، ره  وه ره : وو

 .ورووولو  لووره  م گوێ بگرن له پتان دهمین نادات،  زه  پیان له

یـه،  موویمـان هـه هـه مانـه  ژار، هـاواركی نـاواخن، هـه همن، هـه : هه

ــه ــی ده  فرمــسك ب ــه همن ــه رژێ، ه ــه  ژاران ــر ل ــه ئاســمان ده بی ،  وه آات

،  وه آاتـه گـی ده ئاسـۆده  بیـر لـه  مومژانـه یـی، تـه مـه و په گوكی شكۆفه

 . الی نییه  پست چییه

فــی  ، مــنم ده وه ورمــا بخولنــه ده  رن بــه لیــسمی ژیــان، وه مــنم تــه : ه

ڕژـــنم، مـــنم  ـــسنن، فرمـــسكتان پـــ ده م لـــ هـــه زرمـــه چنگتـــان،

 .لیسمی ژیان ته

ر چ درگــای  بــه آــ دێ آــ نــای، لــه.  مناآــه آــی خــه رتایــه ســه : ێ

 .رسوڕمانی تر ندین سه چه! پشكوێ، چۆن دێ چۆن نای چاوان ده

رۆآـی زارۆآـ،  بهر  به له   ره نجه زانین، گریانی په بۆ نه  گریان له:  ی

  خـۆ بـه  مـانگكی سـووتاو، گریـانی پیتـ لـه  رتـه بۆ آه   گریانی آیژۆه

 .دان وه سته ده
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ــی ــر، وه آــو گزگــل، وه وه : ی ــا، هــه آــو تی . ڕوا ده" یــی"آــو  ر وه آــو ب

 ؟ وه گیرسته آوێ ده  نازان لهیشس آه

 رژتـه ده  درژآۆه...ڕوا نیشت گومانا ده ته آو با، به گل، وهآو گز وه

 ...  وه نگانه ریای ده زه 

 

 ١٩٨٩سویسرا، /جنڤ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گورگ له ش و گه
 
 
ــا داناگیرســن ؟ تابلۆآــان  و مۆمانــه  ، ئیتــر ئــه وه ژووره نــگ دتــه  ره-ب

 خۆڵ، بنه  ده

 .نوووت آان ده سووآهرۆح   رده به ژر گاشه  ی مانگ له تریفه

 ؟                                          چ دارستانكه

ت  شـنی مـوان ـــ ئـافره ، بـاران چـه وه ناآوژنته  م تیشكانه بارانیش ئه

 رگاآان ده

ڕوانی داخرانكـی  چاوه  وه ساردییه  ر پشت به سه  وه، له آاته چاو ده  به

 .ترن

  قامه شه له  وه  رگییه سیاهیی جلوبه ه وین جار ب نگ بۆ هه  ره-با

 .ژوورێ دته   وه لییه سه تروته به  وه  آانه باغه ه قه

 

 .) دارستانكی نووستووه. نكی گرژهژیا(

 

ـــه شـــنی ده ر چـــه هـــه ـــه رزوو ـــاو ل ـــه درزی شـــه  ی ئ شـــینیی   وق دا، ل

. سـتن ـده و هـه خـه  رد و دار و چنـار لـه آو مۆسیقا بـه ؛ وهڕت گه ده

ئینجـا .  وه ڕنـه گـه آـان ده بـۆ یاداشـته  وه آانـه نو آتبـه  آان له پووله په
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  :ت  ده

ــهئــس" ــابلۆ زه فرۆشــهســتانی آچــی آا و هــه خــه تا آــاتی ل آــانی  رده ، ت

 "آان چاخانه

 .ڕن گه ده رد هه آو ئاتوون زه آان وه آۆنه خته  پ و پایته آاته ده

یـی سـۆز  ت و تـووڕه هـوه ق و شـه نی ئـارهراب و بۆ زی شهر م رامبه به 

 .وه آاته ری ده ونده ی ئه وانه مشت رۆندك و ره  آاته ده

وز و  سـه  زیـی و بـسكه آردنـی آـه ره ئـستا آـاتی بـه: " یـت   دهئینجا

 آان خ و لووسه  رده ڵ به گه ، له آانه ترانییه قه

 .چنگی هیچوپووچی بچوندرت  ماناآان ریز آرن به

 م با و ده ره  هبد آو آۆالره  آان، وه آو آوڕه: "ت  نجا دهئی

 ". ناو ببات له ندكیان نگیش هه  با ڕه

 كی چ دن؟ آه  به  و مۆمانه ، ئیتر ئه وه ژووره نگ دته ره-با

 

 ر ؟ به ك بگرته آات سونبل، چ ڕگایه هار ده داوای به

 

  ووزكی نوانمانه هخ  شایی و گرده ره..............خورمایی چاو

ــه.............ردك ی زه زڕه ــده ه ــه ن ــۆزه ك ت ــه  پوت ــه زه  ل ــی نام  رف

 .. وه جی نابته 

 و  یه رفی نامه ك  زه نده هه...وروپا ئه

 . وه آوژته پوتۆزدا ده وتی ته   له

 

 ، وه ته ده  رزی وڕنه فری تاریكیی ده ده له: شۆڕش  

 . ی آۆتایی قرتاوه آه ه)ش(وانیش دا  هنگی ئ ره فه  له

 بت ؟ آدا ج گیر ده چ نزمایییه بت بزانت له  آ ده

   ره وه.....ی تۆش دا آه م ئاه ده  نگه ره فه  له

 نكی ب ریایه م ده نگ له ندێ ڕه با هه

 .ین سك آه یالی پ آه  چاوی له

 نگ و من با ره                  

 داین یه  شهچوارگۆ م ژووره  ی ئه گۆشه  له 

 نگ و با و ره ز ئه

       .ر به آاته  هن و مژووی ده نگ ده ی ره با چارۆگه

 رژته ی ده آه شیرازه..... .سك آی ته یه   سوخمه

 ، وه ره م آشوه آۆی ئه ر سه سه  

 .آات رووتوقووتی خۆی ل گیر ده  گیا به

 م با ؟ ده وته  آه گیا چۆن ده پكه  چه

 ؟ وه م بكاته لوار چی ده  ب چۆن و له ده
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 لوم، چزته  تامی شیعر ده

 .آات م ئاودیوی تاریكی ده سته جه تاوی آتبخانه  هه

 

 )نزانی هما و نه(

  

 .........م  آه و خۆ درژ ده ره آانم به نجه په

 .دات تای ده تایی به  ستم له ده

 دا ئاسمانكی ب سه  چزته ستم ده ده

 

 )نیزان هما و نه(

 

 ی، آه رمییه چه ر باه  سه زار پ، له ری هه ژده ئه

  سنوور و بی بتان بۆ و

 .با یداغ و پ همام ده به

 

 )نزانی هما و نه(

 

 هی ئاسا  له  وه رده ناخی به  قیژانك له

 .م آه فراوانه چرچولۆچ  رۆحه   رژته ده

 وز ی سه رمكوته زاران سه هه.....قیژانك

 .وه جوولنه م ده وه آردنه بیرژر ئۆقیانووسی له          

 

 واركی سپی ؟ ده  آاته ین ناخم ده رووناآی آه

 دات، م ده وه ی ئه ین ماوه رووناآی آه

 تۆ ؟ مه  ی ئاو بده و جریوه ستره پۆلی ئه شه

 ژن ؟ هه ین رووناآی ناخی دوورم ده آه

 آان، شتایییه ونی بناری ده بیستم زۆر جار، خه ده

 :هی نھایی جده وانی ته  شه

 .وه خولته ده آاندا ڕه باڵ ته وری آانییه  ده به 

 آات رخۆش ده ئاو سه......... آان مل سپیه ی قازه  قیه

 آی وری آراسی آیژۆیه ده  به........ آان مل درژه قازه

 ، وه خولنه ده وایی دا  حه

 وت، ندێ لمیان چنگ آه ی هه وه  بۆ ئه

 ن، آه ده آان یری مناره وجا سه ئه 

 . وه مته چه شمان ده آان بۆ باوه وجا مناره  ئه

 

 )ئاوابوون (ریاچه  شتایی و بناری ده بناری ده

 .ما ده هه وه  رز بوونه و به  وه وشانه دره و ره یان به وه نگاوی هه  هه
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ان بۆ آانی چۆن دی دارستانه...........آان ی سپتی قازه ئای قیره

 !هشت جده  قینه خاآكی راسته

 

 ئستاش

 ئستاش

 آان، بۆ دی قازه  راآردنكه

 بۆ دی سپتی،  راآردنكه

 ، موو شتكه ی هه قینه راسته  راآردنكه

 راآردنی باران

 ، وه دووپات بكاته سته  ر جه سه ی خۆی له ی ونه وه  بۆ ئه

 ور راآردنی هه

 ، وه داته  نهنگ ژ پ ره ی له  وه  بۆ ئه

 راآردنی تیشك 

 گورگ و له پای گه ر قه به وته  آه ی نه وه بۆ ئه

 .آات نه آان ساتمه قووه بۆ قورگی بیره

 ش راآردنی له

 .داآان و ب سه  ره نجه ب په  ژووره  نووسته ی نه وه  بۆ ئه

 شایی راآردنی ره

  وه ناخی دی سووراییه  له

 .بۆ ناخی دی بمانایی 

 

 .آان ستاوه وه آردنی شتهرا

 

 گرت رده رز وه قه  م به سته آان جه لخنه  وزه چیرۆآی حه

 .شی آۆترك ر تیشكی چاوی ره به  وته آه م ده سته جه

 .ردوون شی گه ئای چاوی ره

 آانم، بۆره  آه ڕه نگی گه ره

 .بن ڵ ده آانم تكه سته هه

 نگ، گوێ بۆنی ره  به

 چاو تامی ماچ،  به

 بینم، آان ده شایی چاوه ست ره ده  به

 م، آه ده وه  وتنه آهوردو ست به  لووت هه به 

 .ی خودا آه رینه ڕمه مه فه  ژ پخه  وه ریته گه ده

 وت، ده آرد  و هیچت نه ده م فرمسكانه  گشت ئه  ستت به هه

 و وه  شارده ت ده ژر پاتۆآه  آانت له خوارهمل  شووشه

 .بوون ت لون دهآان نزمه نا دیواره  په

 آرد و و شانی تاریكی درژ ده ستت بۆ سه ده

  قوویی رۆحی شووشه  له 



                                             169                                                                                                                                     170 

  :بینی آاندا آارروانی تاریكیت ده تاه به

 !نیشتمان نه  آه آان ده هن و  ئاسمانه چۆن ساراآان ج ده

 !پ نه  آه شنن و چیاآان ده وه ست بۆ ساراآان راده چۆن ده

 !ژمرن آان ده واری لواره ن و ده آه ق ده چۆن چیاآان شه

 ....وار د ده وارو س سه د ده وار و دوو سه د ده سه

 .ن آه آان ده ستره ماشای ئه پاشان ته

 

 بین، یب ده ی گریان، غه پمه ی بداته  وه منداكتان پش ئه

 ی دووری بكات، ئاراسته نجه  ی په وه پش ئه

                                  .وه وته آه لتان دوور ده

 بین، قاڵ ده پرته آیژكی بسك نارنجی، مانگ به 

 .وه آاندا شۆردبنه نو دۆه  آو با به آان وه خته دره

 ی ئاو بوو ؟ ستان گوتان له زیه ی آه ئه

 ،  وه آرده آانی آۆ ده قاڵ، نارنجییه آیژی بسك پرته

 .وه دایه آانی گل ده  ینهن پكه

 .وه وته آه ست، نزیك چیا ده ده كی گۆپاڵ لهمرد پیره

 "ت، آه وشه ،آه نه ت داآه آه وشه آه: پتان وت 

 "9گامان آه ی باره واه خۆت حه وه  همنییه  به

                                                 
  9 ،رگیراوه چیرۆآی موسا و چیای توور وه ه  ل

 .دا آانی ئاو ده آه دڵ مخه ریك بوو به  ش خه آه شوانه 

 و القه  ده  آرده آانی ده نرگه  ، چه وه آرده ی شیری آۆ ده نمه

 .وه آرده آان شۆر ده ری بۆ آارزه سه

 .وه بوونه رتوبو ده آانی په لی چاوه مگه

 آرۆشت، ندكیان گیای ئاسمانی ده هه

 آان، ش و سپی بناره خای ره  بوونه ندكیان ده هه

 نار و سو و گوز و ههری دار ندكیان سبه هه

 ، وه آرده آانی پ ده رنووآه  خه

 آاندا  نزمه  ر خانووه سه ور له هه  ه آو په ندكیان وه هه

 .چوون هاتن و ده ده

 "ن؟ آه  ماشای آازوه ته: " آ بوو وتی 

 آان ره به  ترهسڕێ ه تكی سكپیش نزیك ئاخو فرهئا

 آرد، پووش و آا گیر ده  چنگی له

 .ست به یان ده میا چراوگه رده به  بۆنی گریان و ژان و زوخاو  به

 و  نجه ستی په ههن پووش و آا و گیا بوو

 .مار زووی ده ته

 

 .بۆنی گریان

 .یزریكاند ده
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 آرد، وری لمۆزی، مشی پاس ده ده  له.... لوایی ڕكی چاو حه مه

 .گریان دا به شیرینی ده

 . تاریكیی توڕ دای ه آی باریكه یه القه ش ده ه هآۆتركی باریك

 آاندا تاه به  راغ شووشه قه  آاروانی رووناآی به

 ، وه گیرفان آانییه سكی سووری خسته هس ده

 ، وه گیرفان آانییه وی خسته ندێ چه آاروانی رووناآی هه

 ، وه آانی گرد آرده آاروانی رووناآی قامیشه

 ماڵ، شه  فرمانی دایه

 آاروانی

  رووناآی خۆی        

 . آرد ره به                          

               
 سویسرا /جنف                                                
   ١٩٨٩شووباتی                                                 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 



                                             173                                                                                                                                     174 

 
 ج ره رووباركی قه

       
 
 .وه مه ده ده  هه ی شۆڕبوووه رده په

 .آان آۆنه ده  ی چنراو، هی سه رده په

 

ـــه ـــ قژكـــی پ ـــرووی الژه ورده خـــشاو، ه ـــكانه وه م ی  وه ردی، چرووس

نگـی  نـدێ ره رووی رـوی، هـه بی ناڕك، فـه آه ره مه  ینۆك، شووشه نه

هواشـی   م دا بـه رچـه ر پـه سـه وبوو بـه  بوو، رۆژگاركی الره ڵ نه تكه

 .آات دا ده وی یه شه مائاوایی له 

 .رۆندك بته  جیھان ده

 .من تیس ده دڵ دا قه جیھان له

نـدێ ئـاوازی  وروپـشتم، هـه آـانی ده چـراوه گه زه  مائاوا، آتب و آاغه

 ، وه آابووه

 .وه ڕانه  دووری گهیك، رگا رشوبو، ئازاری مژوویه یاداشتكی په

 .آات داگیر ده  سته ون جه خه

 

نــدێ  بیــنم، رووبــاركی تینــوو، هــه ج ده ره تكــی قــه رووبــاری میللــه

 ، وه رمیانی تاریكه گه هئاسا، ل ت ی قه بانده

 .وه گوازنه ئاوی بۆ ده نگۆڵ هشووه نگۆڵ زه  زه

 وارك بینم، ده جماو ده تكی به واری میلله ده

 ،مین داآوتراون زه  آانی له دارینه هز سنگه   به

 پوتۆز، ر، گ، ئاسن، ته ژده سواری ئه باش به شه  ره

 .هن آراویان بۆ ده قۆی تیژ نه مامك، چه ده

 

 چاو فرمسكاوی،  ،ریبین آان، هی ته ته تخه آراس خه  زارۆآه

 .، بۆ تكئان وه خولنه  دهك له فه وری ده   هب

 

ــتاییه ٭ ده ــه  تاریكــه  ش ــان، ب ــك  آ ــژوو دا راخــراون، تــك ت ــایی م پانت

رگــی  شــنی جلوبــه نــگ، چــه ونكــی بــره  چــۆڕێ، خــه دهونیــان لــ  خــه

 .زۆر بردروا ربازكی به سه

وه  آانـه سـووتاوه رزه  پشت په   له وه  ترسه به  هورده  آان هورده  پۆه ه٭ت

  .نگوستی ناسكی منداكی قووتابخانه چوشنی ئه ، وه بنه ده قووت 

سـپكی جوانـوو آـوژراو  ی ئـه حیلـه ر لـه  آـانیش هـه رزه با به ٭ گرده 

 .چن ده

 ، وه مه ده ده وه هه ی شۆڕبووه رده په

 .آان آۆنه   هد هی سه   چنراو،آی یه رده په
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 ت دییه به ی ئه ی تراولكه ئه: ٭ چیا 

  میژوویی تاریكستان ئه: چیا 

 ست گورگ راآردوو ده ی له ی آارژۆه ئه: چیا 

 ی ناخی ئاخ وه برینی شۆڕ بووهی  ئه: چیا 

 وایا ؛  حه  بهیگژ ده آان هه یتانییه شه  و خانووه ره ش به رآه سه

 . وه ی آاڵ بۆته ده میچ دهبن  ست له ده

 ........م آه ست راآردووه ده  له  ته ی میلله  ئه

بــ ناونیــشان جــم  و بــهآــۆڵ  دیتــه آــان ده ی آــۆنی رابــردووه بوخچــه

  و وتـه ره گرـت و بـه ده  وه سـته ده  گۆپاكی دارساجیش به، هی ده

 .شن وه رایده آان نادیاره

 .ئا  یته یكه  دهوت سکه ده تمنیشی  آه ونج ونجه   آراسهر گه

 ...م آه راآردووه ته  ی میلله ئه             

 نگ، سنوركی  پایزكی هورووژاو و به

 .خشاند نه نوانماندا  ل سووری له گه

ی آـه  گۆرانییانـه  مـه و آـه ، ئه وه آاندا شۆر بوویته قووه و شوه  ره تۆ به

 تچی، ده  وه همنییه مابوون، به بیرت له  

 .وه رده دڵ داروبه خسته   دهت  زریكه

 

 

 هات یان  ده جریوه وه  دڵ  آرده  ی  ئاسمانم  به روازه ده

 پاساری               

 تی خه وه  وشایه دره نگ، ده نگاوره هات پیتی ره ی ده بریسكه

 مراوی                

  م به هآی د بایه نو آزه  رم خسته رێ  سه و آشوه ره به

 گۆرانی                

  هشوه وه  رته زو  بله ره  چوی  سووتاو بكاته

 جوانی                

 :رێ آشوه

  ،هن ردار ج ده وی بهآان، چ گاره ره  مانگه

 . قوو ده مای ل هه ك سه یه رچاوه ه س ڕژنه ده

 ی خانووی خاپوور، القه ده  نه ده گژوگیا رووناآی ده

 ،یان دت گززه  آانیش زیوینانه سكه آه  واه رده زه 

 ، وه تریقته یی ده رۆژه به گوه  روازه ر ده به  رم له تاوكی گه  هه

 .وه رته له یداغ ده آو به ناری لمین دا وه آه آان، له  ڕه به  مییه گه
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و ڕیـوی نـا رۆكـی راپـهاشـنی ز  چـه،م آه یاد چووه  له  ی وته تۆش ئه

ریــاو  فــی ده نــوو آــه ی، لــه  ده دووی تیــشك دا غــار ده  بــهونــ،  خــه

             ...وه تباتـه و تیشكاو ده  ه زایه بته  رد دا ده می زه هه
          

 
 سویسرا /١٩٨٩-٤-٩جنیف                                                
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 م شی سیه به
 
 رگ و مه ره نگاو به هه
  و جووله ره نگاو به هه
    
 

 گات ؟ لوغزی خۆی ت ده  له  وه ر چ بنیشته سه و له تاریكی شه

 .وه آا بكاته یه م رگایه  ر شیعر ئه گه مه

 ، وه مه آه مان آۆ دهم و ئاس وزیی چو و چه نو سروشت، سه ه چم ده

 آات آانی خۆیم بۆ ده باسی باران و پایزه

 م ؟ وزایی بكه من باسی چ بۆ سه دی ئه ئه

 

 ٭   ٭    ٭   

 

 شیعر ناساند  ی به ستره زانست ئه  آه

 .وه خواره  وته ی آه وه تیشك هه

 

 ین، آه تای ئاو دیاری ده ره سه  وه م رووباره ئا له

 ین، آه درژ دهشی وی  بۆ له نجه  په

 موو شونكی، هه ساوینه  ده نجه  په

 .ین آه رگ ده تی مه ززه شایی و له و و ره باسی شه  نجه پهج  به

 

 ٭   ٭   ٭            

 ی شیعری بزێ، وه پش ئه

 .وه آرده رگ شۆر ده آانی بۆ قوویی مه سكه  آه و بسكه شه

 دزت، ده  رێ وشه ونده له

 .بوودایك   لهو رێ ئه ونده له

 رێ، وته وێ آه نگ شه و آۆشكی ره ره به دزه   نارنجتی به

 موو شونی، هه ساوییه  بسكی خۆی ده

 ، نجه په ر به  هه وه  دیسانه.... نجه په  به

 .خۆ ندێ مانای دا به هه

 

 ٭  ٭  ٭              

 

 كی آوی  ئاژه.... شون پی ئاژه

 .وه نهوشا ی دره رچاوه سه  بوو به
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 ٭  ٭  ٭                  

 مین بوت، زهر سه  ی مرۆڤ له وه پش ئه

  وه آرده ئاسمان شینیی آۆ ده

وی گوبۆ رشتنی ل. 

 

 ٭  ٭  ٭                  

 آرد ؛ ده خۆ ماره  ری له ایی و سبهڕ بۆنی ش و تهوت  شكه ئه

 ی، آه گڤه  ر بۆ قژه سبه

 مولوی، رایی بۆ ده ته

وانی ونی شه  بۆ خهش. 

 

 ی پرسیارێ، د نیشانه قه السك به 

 وز بوو، ی سه له م جۆگه ده  له

 خۆی نا السك،  ناوی له له  جۆگه

 .شی پرسیارێ آه جوانه  مه ده بۆ

 

 ٭  ٭  ٭                  

 

 ساراوه ندێ تاریكی رژایه  هه

  آرد ور لمی بژار ده هه

 .تاو گۆنای خۆی هه

 ٭  ٭  ٭    

 وێ،مین مرۆڤ ب رزه سه  ی له وه پش ئه

 بوه آرایه ستی با ده ده به  آت ، 

 شت، هه ستی به ك ده آتبی سپی وه

 .یكرد، چاوی رشت باووتۆز هه

 

 ٭  ٭  ٭                  

 خن، رچه چ الی خۆی وه زانی به  یده نه

 .لسن هه خۆ  له  زانی چۆن گڤه یده نه

 

 ٭  ٭  ٭     

 خوارێ،  وته ی هات و بۆ گوی رووبار آه م غلله آه دی یهر به

 ی گریان، قوپه رووبار دایه 

 .وه ست بوونه ده  داماوی خۆی دایه آی به له ردیش راچه به

 

 ٭  ٭  ٭                  
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 بینراو، چاو نه  وتكی به شكه ئه له 

 آندرا، پوتۆز ته آۆنترین ته  ره هه

 . تۆقندرابۆ ناو رۆشنایی ژیان 

 

 ٭  ٭  ٭    

 

 مین، آی ژر زه یه ریاچه ده

 بینی، ده ونكی ملیۆن سادا هیچی نه نو خه  له

 ، وه رز آرده تاو به و هه ره درزێ، ملی به

 نھا درزێ، ته

 .وه رگه ی مه جووله  وی خسته ئه

 

 ٭  ٭  ٭                  

 

 .باران بای بینیبوو نه  نمی، نه  گه دانه

 بزوا، وه  ناوآییه  آی سپی له یه زووه ده  تاه

  ؛اڕ گه ده سك هه نم آه گه دانه

 .خۆی با بوای به

 

 ٭    ٭   ٭     

 

 وگار و رۆژگار، ی شه آپیی، ناسمانه

 آو ئاسمان، وگاری سیا وه شه

 .سان ژیان هه ی له  دارێ، زریكه ی چه خشپه

 

 ٭  ٭  ٭                  

 

 ، وه شی بۆ خۆ آردبووه ۆ، باوهخ ربه مانگ، سه

 چرا، بته  تاو ده ر هه رامبه زانی به یده نه

 .وه آوژته وان ده زانی شه یده نه

 

 ٭    ٭   ٭      

 

 ئاوكی روون،  له جۆگه

 .دابوو ری ل نه رۆژگار سه

 راندبوو                            وه نه ر هه سه ی خۆی له ڕه ن په مه زه

 .بوون آو نه وهر روون هه
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 ٭  ٭  ٭                  

 

 مشین، وری خۆه ش هه باوه

 آرد، مینی ده شنی زه باوه

 .ند ژه خۆی راده

 .ند آه آی پ لووس خۆی داده یه ریاچه ر ده بۆ سه

 

 ٭   ٭   ٭

 

 ور، آو هه ر وه سك و سووك هه ئۆقیانووسی آه

 یبرد، و لژیی ژیان ده ره آی سپی به یهبا

 جیھشت، راغ رۆژگاردا به قه له

 .ردا هات سه دای به وی یه تاآو شه

 

 ٭  ٭  ٭                  

 

 

 

 آی سوور ئاسا، یه پووله تاو په هه

 ی خۆی جھشت و فی قۆزاغه

 مرۆڤ، مژووی دا به

 .وه یه گبه نو هه  رگی خسته مه

 

 ٭  ٭   ٭   

 

 ویان جیھشت، شه ف  فه وز و آانی به  حه

 ری، وه موویان ل هه نده گه

 .پاساری موو بوونه هه! ك موویه نده چ گه

 

 ٭  ٭  ٭                  

 

 گۆرانی لق و چ و  رمه نه  خت، به دره

 ، وه آرده خۆ جوودا ده  ی له  گه

 ، وه آانییه وزه سه  نو آۆنه  له

 یشت، سو پ گه

 نی، نار پكه هه

 .نیقۆچی قوربا  موو بوونه هه
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 ٭  ٭  ٭    

 

 پیاو، رۆژ بوو به 

 .ژن و بوو به شه

 

 ٭   ٭   ٭    

 

 تریق، تریقه   آانیش دایانه سپییه  آۆتر و بانده

 رگرتن، مووی لوه آانی ئاسمان هه خانه باه

 .جریوانی  ستره ئه  وه و رۆژه له

 

 
 نسا ره فه/نسۆن بوزه
١٩٩٠-٨-١٣ 
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 ریبی و شینایی دم ی غهنگ ڕه
 
 
 موان،  مه آه پك تاریكی ده و چه راغی شه قه  له

 .بن آانم ون ده دا، یاداشته سوراغی بانده  له

 .نگ تی ره ر حیكایه سه وه  رمه گه ی ده موو ئواره هه

 .گۆچوو  ی له رژێ وشه ده پرسم، بۆم هه ن ده مه زه  له

 . ی ئاسمان آه رگا شینه دهر رگا، به دهر به  وه رمه گه ئواران ده

 ، وه مه آه رز ده ك رۆشنایی به م وه ئاسته آانم به  سپییه سته  ر دوو ده هه

 .نگ و ئاسمانكی بده سته  بن، ئاوازی جه ڵ ده تكه

 رێ، په ر شانم تده آانی سه آۆبووه وره  ر قژ و هه سه رۆژگار به 

 آات، سپی ده  شه ی ره وه ئه

 .رژن ردا ده سه هنگی خۆی ب ره  سپیشه ی وه  ئه

 ، نگه آۆن بده

 ، نھایه قام ته شه

 .آات ده راغ ژیانا پیاسه  قه شاریش به 

 ، وه ریشه و به ی ئه آه باخچه  له

 ، و دزیوه تاریكی شه سك گوی سووری له مندایم ده

 ،وه بته ڵ ده ڵ خۆڵ تكه گه ی لهآان هڕ په

 . وه بته آاڵ ده ده هور مندایشم هورده 

 ، وه نیشت مامانه ی ته آه ودیو رووباره له

 ، وه خونته  نگكی زوڵ، آتب ده ده مردێ به  پیره

 نگترن، خودا بده  آانی له ره په

 ، وه جرونه ی بمانا ده ستره ك ئه آانی وه وشه

 .گرن پوو تیایا ده په ن، آوونه زی آراوه فه آانی قه رسته

 ی ئاسمان، آه رگا شینه دهر به  وه رمه گه موو ئواران ده هه

 پ، ناوله به 

 .ر شینایی دم سه  ساومه پكی رۆشن ده ناو له

 ، نھاییه م ته ن ئه فواره

 .چن وزایی ژیانا ده گژ سه  به

 ی ئازار، ی باڵ، بانده ققه شه  نه ده ده

 .وه نیشته ر شانی رووناآی ده سه له

 رس،گی رد داده به
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 بت، نگین ده خاك ره

 تی، آی پپه یه آیژۆه  بته یاسا ده

 .دزێ ی بۆندار ده ییهافعر و قیی رۆح، ش آه تۆه  له

 سنووری نوان من و تۆ

 و خۆرئاوا، ره ك، به قینی آانییه ته بته  ده

 .وه آاته رشوبو ده نارنجتی خۆی په

 منم، رگا راده ر ده شینی به  له  آه

 زمانكی پاراو، رۆح به 

 ڕایی ئاو، زمانی ته  به

               .گوێ گژوگیای دونیابنا  چرپنته ژی ژیان ده ئاوازێ به

 ، وه آاته م ده ك ده سته آه

 ، وه بنه آان الر ده م دڕآینه ده  خنووآه

 .سووتی ی گیان ده رمانه شی خه پووشوپه

 .چێ انی دهتكی جوان گۆر ، ئافرهک سایهنیشت آ ته  له

 .ن آه ما ده آان سه گوی مافووره وت، نیشت مزگه ته  له

 زانم ؟ ی شینیی ده رباره من چ شتك ده ئه

 ویستی سۆز شیعریان پ ناساندم، خۆشه

 :ر ئاسمان شیعریش واقی وڕماوه رامبه به

 .ت آانی رۆژهه ڕاوه گه هیشك هه  وزه سۆزی حه

 !ت ئاخ  رۆژ هه         

 .گرتووه آۆڵ هه  آت به یه هئاوین

 .ب ززت دا هورد و خاش ده شتی له هه به  له

 .وه زیندانی رۆحت دا شاردۆته  رگت له مه

 .....نگ جه......نگ جه....نگ جه: ر تابووتی رابردووت دا سه له

 .  وه رابردووت نابته

 پۆش، م داده سته آو آفن جه یان، وه مین به آه گزنگی یه

 ڕن،  دهت بۆیترانی، تاڵ، تاڵ قژ وی قه شه

 .الآت ر آه سه  ن، دته مه ڕوانی زه گورگكی چاو سوور، نیوه

 ، وه نده رقه مه رم و نیانی سه دی نه ناوقه  ته ستكت ناوه ده

 .رت گه ماسی هۆش ده راست دا، له  وزی ناوه حه  ستكی ترت له ده

 خارا هرستگاآانی ب په  آات له آت بۆنی بخوور ده پیه

 نیل، رده ر ده وتكی سه مزگه ته  آی ترت ناوه پیه

 .یت آه آانی شاران ده آه زیره قامه  ماشای شه چاوكیش ته  به

 .دات ترپ ل ده دت ترپه

 زانن ؟ من ده ی ئه رباره رێ هیچ سۆراغ ده ئه

 

 .رگای ئاسمان ر ده به وه  ڕمه گه ی، ده موو ئواره من هه ئه

 م ئاو، آانی ده جه ره ك قه م وه آه ده  قژم شانه



                                             193                                                                                                                                     194 

 شۆم، پ روخسارم ده ناو له به 

 م، آه نگ ده بۆنی ره  نجه په  به

 .ری تۆ ر سبه به وه  لوورنن، دمه پایز و آۆچ ده  آه

 نھایی چاند، شتی ته ده تم له ززه سرانی، نمامی له و عه مه ده

 دا، ئاوی ده  وشه

 .وه یشواته ریبیش ده بارانكی غه

 آی ئاوین گرێ دا، یه زووه ده  آانم به سرانه عه

 نی، پكه ستره  ئه

 بوون،                              شكه ناری مزر شاگه هه نكه  ده

 .و رۆشنایی بوون مان پ فریشته  وشه ی ناو حه آه قووه  بیره

 

 وان، سران و شه عه سوند به

 ریم، هارا تپه نیشت به ته  ر هات و به گه ئه

 ، وه نووشتمه برز   ك، به بۆ خالۆزایه

 .ژمرم بر پشتی  آانی سه خاه

 

 سر و تاریكی عه  سوندم به

 یم،ڕ هنیشت شینایی دا تپ ته هات و بهر  گه ئه

 م، ده بنووسراوی  زی سپی هیچ ل نه اغهآ

 .ئاسمانا گ بدا به  هزی دڵ آۆالره به

 

 سر و تاریكی، عه سوندم به

 .م كهبوم تووش هات، ماچی  ر هات و شه گه ئه

 

 وت ؟ ی من چنگ آه رباره رێ ده هیچ سۆراغكتان ئه

 ردنی خودا، ك گه آی سپی وه یه ره ال په

 الم گیر نابت،  پیت چییه

 .مۆآردنی پیتكم نییه سته توانای ده

 نووسرێ؟ من چۆن شیعرم پ ده ئهدی  ئه

 
 ١٩٩١نسا  ره فه/نسۆن بوزه
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 ناوچوون وردی با و له
 
 

 آرا السایی با ی یشر گه ،ئه  وه خونرته نگی ده بده  پیتی واو به: تنینی 
ت پبكر. 
 

 آزی به

 وو وو وو وو وو وو وو

 آات سپتی   داگیرمان  ده

                وو وو  وو  وو                                 وو  وو وو  

  مینه رۆحی زه :  هوریش نزم هه

 وو  وو  وو  وو  وو  وو وو

 با

  چكی خودایه له

 رێ وه داری ل ده گه

 وو  وو  وو وو وو وو وو وو

 چیت ؟ بۆ   آوێ  ده

 وو  وو وو وو وو وو وو ووو

 ــــــــــــــــخواتتـــــــــــــ ن   ده مه ته

 وو وو وو وو وو وو وو وو وو 

 نھا ته نھا، به ته نھا، به ته نھا، به ته به

 ووووووووووووووووووووووو
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 ١زانین  آات و نه
 

نگبـ جیھـان  ره. م نایبینین ژین، به تیایا ده آه  یه م جیھانه شیعر ئا ئه

 .   وه نووسرته نهشیعرك بت 

 

نا  اوی دهنگ پخواسی هه  به دا،  که وه  کۆڕه ، لهی ژنه و پیره به  شه پشكه

ك  روه شـــال، هـــه چپـــاوی مـــژووی ده  و دا و قـــوڕ نـــسكی ده و هـــه

 .نگیی رداری بده سه

١ 
بت ؛ سنووری نوان تۆ و خۆی  ده  وره ت دا گه گه ك له یه چوارگۆشه

آـی  یـه مـادده.  وه یته آه و ده ستی ئه هھب جار بیر لهم آه. آات دیاری ده

نـدی خـۆت و  یـوه و دا، پـه ڵ ئـه گه ندی تۆ له یوه په.  داره لووس و بریقه

 .و دیداری ئه  چیته دیداری خۆت، ده  ر بچیته گه.  خۆته

.  وه ژووره  ڕوانتـه كـو ده ، بـه وه ره ده  ناڕوانتـه. خـر ؟ نـه یـه ره نجه په

آـی آـات  یـه ند رچـه چه.  ماشای آه دی و ته قه  ت بلكنه نجه په  ر ده هه

. آــات یمــژێ، چرجولــۆچی ده یكــرۆژێ، ده خــوات، ده روخــسارت ده

م آـات  بـه. آـی بمانـا نگییـه مـه  یتـه گـه و بـو، بـۆ تـا ده زیاتر بوانـه

 .دا دهنگیی  مه  به  تۆ نه  به  ڕوا، گوێ نه ڕوا و ده ده

 

ی  وه ره وێ ده نامانــه.  وه و رووی خۆمــان ببینــه ره بــه  نــده وێ هــه نامانــه

. یـن آه ڕبوونی ژیان ده تپه  ستكی قووڵ به هه  خۆمان ببینین، چونكه

 !ڕت مت دا تپه رده به  ، ژیان به زنه ساتكی مه و آاره خته ند سه چه

 ؟ ی هو ژووره  ی یا له وه ره ده   تۆ چیت ؟ لهی ئه

 

 

  بزانـه.  قامی دوور بكـه یری شه و سه یه چوارگۆشه  هالق و ده بۆ پش ئه

ت  وره ری گــه مــاری شــاخونبه ده  نجــه پــه  بــه. آــوی ژیــان دای تــۆ لــه

 ی؟ آه ماری خون ده ی ده لدان و ترپه  ست به هه  و بزانه بگره

 : راده" ك خوله"ی  گوێ بۆ تریفهو  سه و هه خه له.  ژیان هیچ نییه

 ك ته...ك ته.........ك ته

بــت  ی هــه وه ، ئــه هــیچ نییــه"  آانــه تــه"م  پــشت ئــه  لــه!ژیــان  یــه مــه ئــا ئــه

 . دروستكراوه

 .نگن س ده: ك ..... ه.....ت
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٢ 

 ".ت"نگی  ده  مه آی تر بده ویستم مانایه

 ". ه"نگی  ده  مه آی تر بده ویستم مانایه

 ".ك"نگی  ده  مه آی تر بده ویستم مانایه

 

٣ 

بـۆ نـو   یـه وه قووبوونـه.  مـوو زانینكـه رامۆشـكردنی هـه فه: زانین   نه

ـــه.  ســـته آـــانی جـــه نھنییـــه تاریكـــه ـــدوو، ل ئۆقیانووســـی   شـــیعری زین

ـــه ـــادچووی جـــه ل ـــه گـــه آـــو بورآانـــك دـــت و ده دا وه ســـته ی .  وه ڕت

 . آانی مرۆڤه ستاو و بزوه وه  موو ساته ی هه وه چبوونه

ش  ك لــه یــه ویتــردا، تــا راده هلــ  وه انــهتو. ویتــر زووی ئــه ئــاره: زوو  ئــاره

 .بت ده" ك ته"نوقمی نو دوو 

ت و جوگرافیـای  سـنووری سیاسـه  آـه  قینـه آی راسـته ئازادییه  ون به خه

 .آات ی ده مین ته زه

 

٤ 

  ف، لــه ر ره ســه  ف لــه ره. نیــشت آتــب تــه  ر آتــب، لــه ســه  آتــب لــه

فـــی تـــر،   ره وه ره ســـه  فـــی تـــر، لـــه  ره وه خـــواره  ف، لـــه نیـــشت ره تـــه

 .ڕی دونیا و په تا ئه  فه و ره  فه ره... وه پشته..ر رامبه به

 نــدێ شــون دۆپــه هــه  شپۆشــن، لــه مــوو ره آــان مــردوون، هــه وشــه

رد و بـۆر،  زی زه آاغـه. یـون هیـان مـ سته ر جه سه  بی قرمزی له آه ره مه 

 تـهیرژ هـی د ده. ی لـ دـت بۆنی آۆنیی و تاریكیی مژووی ئمه

نگـی  دهبـ  ر بـه رامبـه سـت بـه ده  باران رم له.  وه مینكی قووه ژر زه 

وێ  لـه.  وه مینكی تاریكه زه ژر  تهیرژ ی ده ده. ستاون جیھان راوه

ــه ــداكی ســاوا راده  گــوێ ل ــادچووی  من ــان   هــی آــه برینــی ی ناوی

مینكی تاریـك و  زه ژر  رژیته ده.  نووسیوه ك نه یه ڕه ر هیچ الپه سه له

. بــاران  تــی نــه بــا هاوڕیــه  شــتیوان، نــه آــو آــه ، وه مانــاوهبقــووڵ و 

آی ب پ، تـاآو مـردنیش  ر پاشایه آو آراسكی دڕوای به وه  چارۆگه

 . وه رته له پاشا، ده  یزانی بۆته نه

 .هی ف جده هی، س ره ف جده هی، دوو ره ف جده ره

شـمیل خـۆی  آـی نـه بایه   هآی سپی ب یه رده ، په وه ته وهراك آ یه ره نجه په

 .نپشك زانین ده مینی نه رداب و ژرزه آات ؛ بۆنی سه ما ده سه  فره

 . وه آانی زانیاری مرۆڤه شه ره  نو رسته  یته به ده ر سه

 بینی؟ چ ده

دوو .  ر نـاوه سـه آـی لـه ركـی خامـه مزه  ه ، تۆپه دساه ژنكی سه پیره

آراسـك تـا . مـنن سـكایی راده آـه  لـه  وه رۆشـه پـه  كی نـارنجی بـهبس

 . اتآ ی ئاسمان ده گه آۆه  ئاودامان، باس له

 . نووسراوه ڕیت، ناو نه گه دووی ناوی ده له
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ڵ  نگـی آراسـی تـا ئاودامـان شـیته چـۆن ره! یـن زانـین بگـه نـه  چۆن لـه

 ین؟ بكه

  وێ لـه لـه.  تاریـك و تنووآانـه  مینه و زه ژر ئه له. ژیم وێ ده ڕۆم له ده

غـانی داریـن و  ی قـه وه نگـن و زرینگانـه نیشت ش و بـۆنی رمـی ژه ته

 .زینی زین و غارغارنی آات سپی ب زین و به غارغارنی ئه

نـدێ  نـدێ همـا و هـه م، هـه آـه سـ ده ڕوانـی هـاتنی آـه وێ، چـاوه له

 :زانینم بدات  ی نه رباره زانیاری ده

آــی  یـه آـان باســی گالـسكه ش و خواروخچـه ره  و رســتهنـ  بـۆچی لـه

 ؟ آراوه تكشكاو نه

ــه ــۆچی ل ــه  ب رگــوڵ و خاــو ووه  نشــوبپ  وی ژنــآــان باســی ســ

 .وی هنا ك برد و شه یه ره نجه سكی په ستی بۆ ده ده  آه  آراوه نه

تـی ئاسـن بـۆ ئـاو  قییـه آـان باسـی ره درشـته و هـورد  نگـه جـه  بۆچی لـه

 ؟ وهآرا نه

 

 

 هکـم  آـه تـاریكی ده  سـو لـه. وتی وتان  له. ژیم وێ ده ڕۆم، له ده

 .م وه  آاته پك گوڵ ده زمان و چه  آاته وزی خۆی ده سه 

ــه. رۆم ده ــم وێ ده ل ــه. ژی ــه هــه  ل ــۆ نووزان ــان، گــوێ ب ی  وه تنــی وت

 .م خه ده خامۆشكراوی ئاگر هه

 .گی بماناییر ناو جه  له. ژیم وێ ده ڕۆم، له ده

 :ئاسپایی پم بل   زمان، به  كو خۆل بته به

 ".وان تۆی رۆحی ره" 

 . وه و ناسیمییه كو شه ڕۆم، به ده

 . وه آانی خۆیه چرچولۆچه  رفه زه  خاته موو شت ده هه  وه نھا ئه ته

 ...خوارێ  دمه  وه زانینه آانی نه پپلیكانه  نھا منم به ته

 .ت بهرووتوقووت و ب موحی

 نسا ره فه/نسۆن بوزه
١١/١٢/١٩٩٢ 
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 ٢زانین  آات و نه
 

و  ره ڕ و سـپی بـه ی تـه ش بالنـده بـاوه ، بـه  وه زانینه ندڕی نه آه  شاو له

 . هن ده روومان

 تاوی تاریكیی ر هه به با، خۆ له آزه رووتوقووت و بو  ژار ی هه ئمه

 .وه ینه آه هشك ده

! ری خۆمــان بــین نــی ســه بــ خــاوه پرســین، ده خــۆ ده ار لــهنــدێ جــ هــه

زمـان   گانـه سـه  گانـه سـه  آان، قارچكـه تاوه ب هه  رده به نیشت گاشه ته له

 .ن آه درژ ده

ــگ لــه ــاو چن ــاریكی گیــر ده  ش ــات و ده ت ــاوازی ده ربــاره آ ریــا،  ی ئ

 ربازی نوێ

 .نیشانه  آاته ده

آـی  ی زانایـه وشـه  وـت، نـه آه  دهدا شیعر فریای ئاسمانكی ب سه  نه

 .رشی وشه ر فه سه نووستووی

 .وه بته فی بمانا هشك ده آو آه ژر چنگمان وه مین له زه

 .آات ده نكی ئاویین، تاریكی مارهو آو خه ن وه مه زه

 ، وه خۆ آۆ آردهور  ده  له موو چراآانمان  هه

 آو شیرینی ر وه هه،   ئینجا زارۆآكی بچكۆالنه

 آوان بۆ داسی مانگ : "یگۆ   ده،شیعرێ راغ گوندكی قه 

 ؟"پ و تۆزدایه ناو ته  له

رز  قــه بــه   مــه رده م ســه نگیــی مرۆڤــی ئــه بــده  نگــی خــۆی لــه ره ، هــاژه

 ،گرت رده وه

ســتره  ئــه ریــا، لـه  دهآـانی  وزه ســه  دا، ماسـییه جــاڕی خـۆی لــ ده  آـه

 ،رن گه ده 

ژاآن و  آانیش ده آانی حوجره بۆره  ڕه الپهآانی نوان  ژاآاوه  گوه  

 وه نادۆزنهیش آ یه القه ده

 .ون بشكنن ری آه ون و سه ری خه ی سه وه بۆ ئه  

 

 

 ش ستانی شیعرو وشهڕگۆ مین بۆته  زه: " ن ده

 ر  به  آاته ش ده آی ره بایه  عه

 ."وه خولته وری آی خۆی دا ده ده  به
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ــه ــه ئ ــیش ل ــه ر گاشــه ســه من ــه ر ب ــاوه دكــی دڕ، ل ــه ن ــدی ئ ــتانه ن   م گۆرس

 ، وه ر رانی مانگكی بوراوه سه مه خه ده رم   سه،دا سارده

 .ونم خه ستكیش خۆی نامووراد ده ده به 

 

 ما، هیچم پ نه

 .ت رووتوقووت و ب موحیبه

 نگم، م یان بده آه وتووم یان هۆشیارم، قسان ده نازانم خه

 .وه خونمه نووسم یا ده ده

 ؛وه الونمه و و خۆی ناموراد ده رد و چه دا، به سارده  م گۆڕستانه ئا له

  شاویش

 .ی باڵ ققه شه  نه ده هن و ده ندڕان جده آه

 ئاسمانی  تاریكییه  مه س نازان ئه  آه

 ن ؟ ی وشه آرد با باندهداگیر

 

 لوول،  ومهنیشم، آز نھا داده ته  م و به آه نگه رهه فه  وه رنمه گه وت ده

 

 .وه آانی ژیانه چرچولۆچه  رفه زه دیار به

  ؛فن آانی ده ، پیته وه مه آه  دهم، آتب آه نو آتبخانه له

 ریا ك داهاتووی ده وه  ڕه هپدوای ال  ڕه الپه

 .نڕ هگ ده سپی هه

 

 رن، وه ده آان هه آۆنه شیعره     

 :وز ك و ئاسان و سه، سوو وه منته آی نارنجی ده نھا مۆسیقایه  ته

 زانین  گۆرانین بۆ زانین  و نه

 وا ش و سه مان  بۆ له سه

 مان ڤین و نه چیرۆآن  بۆ  ئه

 رگ  و ژیان بۆ  مه

 
ــهیعاشــ ــه ركیان ل ــه ی حــه ره الپ ــا و ســی دیوان ــه فت ی  آ
 :: ی نووسیبوو  مه ئه
 
 نی  آاس رابات و شیفه نكات و سه مه سه

 رامات ر  بو  هه ن به ره ڕ بوو، زه ن ته ره هه

 ن   عارات مار  و سیوه و بوو آه چنین چه

 رابات سه  و ن باسه مه و  آه ت یاسه  ته حه

 

  رتاپـام لـه ـسام، سـه هـه آـه  بینـی، بۆیـه  ده وه  منـه  ونـی بـه  خهشریا ده

 ،كشرابوو هه ش آی ره سكاییه آه

 رهراغ رووبـــا قـــه   چوومـــه،جھـــشت  وه فانۆزكـــه  م بـــه آـــه  حـــوجره
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ـــه  ـــه آا ـــه آ ـــاو ق ـــه ،10دی شـــار ی ن ـــه  م ـــگ و ب ـــگ و ن ـــوو،   خـــهن وت

چـوو،  ده  بانـده  ر لـه ك هـه بایـه.  و بـ ئـاخخی بـ نـا ـه رمـابرده سه

 ،وه رانده یله ك ده یه مۆآه آه

آانی مـژوو  آۆنه گوه   راغ لوی، شدار و بزار، له آانی قه خته دره

 ،چوون ده

 نگ         ربازی دوای جه سه  ك له دوای یه لهك   یه،ت سه  و پۆپ بدهچ

 .چوون ده

 

 دیان قه  وم  نووسانده پ شه ناو له به

 دیان قه م چزانده  وشهت  روومه  به

 تاڵ ش به و له تاه و دڵ به  تاه ر به سه

 ماڵ؟  گاته نگی شیعركی نوێ ده ی ده آه

 

 زی سپی بـه  وآاغهست ده م بگرینه  ه مانان قه ئیتر پویست ناآات ئمه

ــه ش ره ره شــیعری  ــه ش آ ــه ؛وه ین چیرۆآــی خــۆی   رانكــه  سروشــت ب

 . وه گرته ده

و ورگــوڵ و خــاڵ،  رد پیــتن، چــه ، بــه رینــه آــی بــه یــه ره سرووشــت الپــه

 ب، آه ره خۆیش مه

                                                 
ت بۆ رووباری   ئاماژه نگه ره ده  ناوشاری بوزه  به که" دوو" ب ریا ك داهاتووی ده وه .ڕێ په نسۆن دا ت  10  

 .خشینی آتب رگی نه گراف، ئاسمان به ڕه چیا په

ش  و لـه تاـه و دڵ بـه تاـه  بـهر ریـن، سـه په نیشت ژیانا تده ته ش به  ئمه

 .تاڵ به

 ...گاته ین ئاوازی شیعركی نوێ ده آه

 
 نسا ره فه/نسۆن بوزه
١٨/١٢/١٩٩٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             209                                                                                                                                     210 

 
 
 
 

 ب ناونیشان
 

 چی بم ؟

 ؛ست ده داته  و چمكی خۆی ده شه

 !تایه ره تای سه ره ش سه رزانه م گه ئه

 چیی بم،

 آات، ڕ ده و دامانی خۆی به شه

 ی برسی، ستره ئه  ش هورده ئمه

 .ین ده ڕایی ده ته نووك له ده

 ، زایه م فه ، ئه وزایه م فه ژر ئه ینه  ده خۆ توڕ ده

 كو به

 .وه زان بمانووسته خه

 چی بیم ؟

 ، م سارایه راغ ئه قه  له

 .زدانه راوزی یه و په شه

 ، وه آانه خاپووره  شانشینه  له

 .ی ئاو وهآا بای شه روانته  ده

 

 چی بم ؟

 چی بم ؟                                      

 جاركی دیش

 ین، به ون ده نوش بۆ خهآ

 پخواسی به 

 .وه دوومانه  یتانیش له تی شه فره نه

 :وه ینه آه ده رگا ئاسنینه  م ده ئه

 ، آی ب سنووره ئاو پاشایه

 ،می بوونه تاجی هه

 ش، آانی ریزاده په  خته دره

 .آانه زییه آاغه ی بانده  غمه نه  ش هوش، شیعر لق و پۆپ

 

 .وه ن شی بۆته مه ی زه آو زڕه ن وه مه ته

 ی گێ، ش چرووسكه وه دووره له 

 ی با، نوزه
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 یی، فسانه كی ئه ند ئاژه چه

 ،دڕن چرنووك آراسی ئاسمان ده به 

 آانیان، تیژه  شاباه  به

 ،ن ده بۆشایی قووت ده

 

 ێ،و ئا له

 ی دڵ، آوره مه مشه ی پیت و شه گرمه

 .وه ی سینه خشه نه  نه آه باران ده

 وێ، ئا له

 :وه آانه رگا ئاسنینه له پشت ده

 نین، قاقای پكه

 رابی رژاو، شه

 ،نانی پیرۆز رته  آه

 ڵ وپكه تكه

 .وه ی سینه خشه نه نه آه هیشكایی ده

 

 چی بم ؟

ـــــــــــــــــه آـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه ی ب ـــــــــــــــــه رین ـــــــــــــــــه م فـــــــــــــــــه ئ  ؟ زای

 ؟ وزایه م فه ئه  رینه ی به آه

 ، وه ڕینه با بگه

 ، وه ڕینه با بگه

 ین و ست بۆ چمكی شینایی ئاسمان درژ آه ده

 ،بۆ رۆح خانووچكه 

                                            ،بۆ دڵ  یژه په

 .ش پیتی زیندوو ز و بای ئمه نگی آاغه یاریش ره مینكی به بۆ زه

 .وه رنه با بگه

  وئاو  ش به ن پشكه مه ته

 .رینیش جریوه بۆ سارای به

 
 نسا ره فه/نسۆن بوزه
٢٠/٢/١٩٩٤ 
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 ت دییه به آۆی ئه سه
 

 شرێ بۆ مه شنی ده تدا چه دییه به آۆی ئه  سهر سه لهرم  ی ته وه تریقانه

ی  رده پــه ســت و ده  داتــه اســمان خــۆی دهیــی ئ وره رد و گــه شــینایی بــه

نـــو     لــهمـــشت و مــ بتــه ده .دات ســت ده ده یــی خــۆی لـــه پــاآیزه

  و دیـو گـرده م دیـو و ئـه آـانی ئـه رت و بـوه پـه بیلـه  آـانی قـه گـزاده به

ــه ــ نزم ــه  آــه   ی هآ ــژووه ل ــه وه  پــشت م ــی ئــه فــره ن ــده  ت ســتی  و ده جن

آـات،  مـشت و مـ زیـاد ده .نـراوهر دا ه سـه  آـانی بـه آی پیره موباره

آـشرن  آـان راده رزه بـا بـه  یتانه ژر پی شه  آان له درژه  سیره حه

 :وه آرنه رز ده بهش  سك و ره آان ئای آه نزمه  پشت خانووه و له

 

لـه  ردنـی مـردووان ی گـه وه سكیش بۆ ئـه ش بۆ رۆژی رووناك، آه ره 

 مردن و آان جاركی دیش مردووه .بت تی ئازاد سه  بده 

وان  مـــامكی ئـــه ، ده وه تـــه زینـــدووی ماونـــه هـــشتا بـــه  ی آـــه  وانـــه  ئـــه

 وه ؛ شارنه ختی خۆیانیانی پ ده ربازی سه گرن و ده هه

ر  سـه رێ لـه ونـده آـان و لـه نسكه هه  م به ده  ر آارزه سه   نه گه تاآو ده 

رز  بـه  بیلـه ی قـه بـه ن و ده ـده آانیان هه واره نیشن و ده  دادهچینچك

 .مشت وم  وه بته ده  وه نه آه ده

 

آـۆی   سـهر سـه لـهرۆژكـی تاریـك،  آـه   یه جانه ره م قه مژووی ئه  مه ئه

ریـان  وانیش بوون سـه ر ئه هه ؛وی ر زه سه نررانه   وه آانه خه ته  وره هه

گوــه   خونیــان آــرده مــیش شــواند و تاــه  ئــاده آــانی نــده فــرزه  لــه

 .آان نارنجیه  م مرگه ی ده سوره 

 

یـــری  ســـه یـــشه م آانیـــان هـــه لواییـــه حـــه  ســـت و چـــاوه یـــان بـــه تـــاره قـــه

ــه ــه ،آــرد آــی ده رابردووی ــوو ل ــردووش  خانۆچكــه  نزمتــر ب ــان، راب آانی

نــــو دۆــــه  وه  بــــووه غلــــۆر ده زل بــــوو، نــــده  ردكــــی هــــه بــــه گاشــــه

ــه هــه  ــه زاره هــه زارب ــه شــكری غــه آــان و ل ــاودیوی ریب  ســنووره آــانیش ئ

 .بوون آان ده سووره 

 

هـسك    ژنـه،هنا رده آان ده مواره ناهه تاریكه  رۆژه  آانیان له  هۆه ده

ر  سـه خسته  یان ده بچكۆالنه و ژنه  آرد و ئه ستنیشان ده آانیان ده سووآه

ی تـر  نـده وانی تووشـی زسـتانیان دوو هـه و شه آان آویه  سپه پشتی ئه

وه  آانیـان تووشـی گرانـه هاتووه بننه له  شنی داستانه رد و چهآ درژ ده

 .بوون ده 



                                             215                                                                                                                                     216 

 

ی  آانیــان، ئاونــه نزمــه پــشت خــانووه لــه .ر بــوون آــهباز و جادووســیحر

آانیـان  سـوورمه  چاو به  ژنه پیره  وگاره و شه واسی و به ده هه یان وره گه

مــان، باســی  راده  وه آــی نادیــاره داهاتوویــه دیــار مــوورووی مــۆر و بــه 

ی  آـه ـه نگـی دۆڕاو آـه  جـه ؛آـردن ده آانیـان بـۆ هاتووه بننه  له نگه  جه

و   وه بوونـه رز ده بـه  د بـای رۆژگـاركی جووتیارانـه قـه سـت و بـه به ده

 .تكا خونی ل ده

 

آانیــان  رۆییــه پــه  نــی آشــه بــه  آانیــان بــه ســیده آانیــان، قــه شــاعیره

ـــه ده ـــان ده، وه هۆنی ـــونی زینی ـــرده  خ ـــه  آ ـــیان ده قافی ـــه بوو و خۆش ن

وشـی  هـارانیش حـه سـرانی بـه ه؛ عـ آانـه یـه ک یه نگه  و جه سوارچاآی ئه 

آان دا  ییه قاوه شتاییه  ناو مرگ و ده  هیشت و به آانیان جده وته مزگه

بینی و سروشـت  ده  وه آانه ئاسمانه چینه   ونیان به آرد و خه یان ده پیاسه

 آانیان پ  رده زه ڕه  په  شكۆه زێ و آه به ئاسا داده  برووسكه

و  دی ئـه .آان نۆییه  ونی زڕی شۆڕشه دان و خه تیی پیا هه آه ره به  له

ـــا  شـــاعیرانه ـــوو، دهف ـــه نۆزكی شـــكاو ب ـــه  زوو  تیـــشكی آـــورت ک بای

آــرد و  ڵ ده آانیــان شــیته ونــه خـه  وه دووره  آــان لــه مــه و شــه وه  آـرده ده

آـان جـاركی  مـردووه .یڤـیش بچـووك و پـه یه  وره هونیا گیانزانی د ده

ی  وانــه آــان، ئــه شــانه  لــهک چــه آــان، ســته ده ك لــه چــه. وه دیــش مردنــه

پــاڵ دیــواره   لــه  رۆژگــاره و  آــن، بــه تكــاری چــه ك و خزمــه خزمــی چــه

آرد و فرمـسكی  ور ده آانیان چه ئاسنینه  له نیشتن و هوبه آان داده گه 

 .وی زری زه  مینا پارچه ،اندڕ گه ده ردی هه زه تاویش هه

 

 .وه ت دا رژایه دییه به آۆی ئه ر سه سه رم له ی ته وه تریقانه

 پـ لـه دۆـه   سا و بـه و هه خه مژووش له .شكر چوو شكر هات و له له

خـوارد آـه  میـان ده یتانكی ب نسیب، خـه دا، شه غاری ده آانا فریشته 

مـی  خـه می رگا، نابنه  ته رم، نابنه  ی ههنه بۆن نزا و دوعاآانیان ناگه 

،  وه رانــه گــه ده  آــان آــه شــكره لــه .آــان نــه هریمــه ئــه  ر دــی بچــووه ســه

وزی  حـه  و لـه آانـد تـه خـۆی ده ی شـكاو، مـژوو بـای یان ئاونه تریقه

آۆآـان و  ر سـه سـه چوونـه  وانـیش ده شـۆرد و ئـه ت دا خـۆی ده هوه شه

 .آرد دهقی دوریان  فه یری شه سه

 

 

رزتـر  آان به نزمه  دیواره ر قوالنج له  نھا هه آانیان ته زنه مه رآرده  سه

 بنانه آورته و دیواره  ن بهڕیان، بوایا قوویی رۆحیی ته بوون ؛ له

 .آرد ده نه  

 بوو، تاو ئاوا ده هات، هه ده تاو هه هه

 ختی دره ی آه  هآ رچه سه بیله  ی قه آه زنه مه فسانه  ئه ش ببووه  مه ئه
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 .دی بوو به زانكی ئه عومریان خه

 

 .ی خۆیان بوون وشه سكورتی حه ریب و ده غه

ردا  ســه مــی نوژیــان بــه آــرد خــه آانیــان ریــز ده رمــه تــه  وه ییــه زه بــه  بــه

وه  آانــه دووره  واره هــه آــان لــه  خــشینه بــاڵ نــه  ســلكه ڕه پــه. بارانــد ده

شـی  كو خونی گـه به' :یانوت  ده.  بوور به هیان ل مه هاتن و جوزوعه ده 

 ."ت آی موحیببه روه بنچكه ببنه  آۆیانه م سه راغ ئه قه له   م مردووانه ئه

 

 !فسوون م ئه به

 

 .یی بسمیل آـرد ئاوی سازگاری بھوده  آانیان بۆ دوا جار به مردووه

نــی  مــه آانیــان زه ســپییه بــوون، خــاون، پــسته   ۆتكــه مــه آــان مــردووه

 .رگ بۆنی مه: هات  ده  میسكی لوه یقدار بوو، بۆنیبر

 

ک  یـه هنجامی ژیانیان، گۆ رئه ن فرمسكاوی، سه مه ژنی ته یرهیان پ ده

ــه، ڕایــی تــه ــه وری ســه ده ل ــه آــۆی ب ــای ره،وه ردیــن آــۆ بوون شــیان   ئ

 .یپوور شه  یپووڕه و شه وه رزآرده به

 

 .زمانكی پاراوتر به ،  وه بوونهآانیان آۆ جاركی تریش، شاعیره

واسـی،  ـده هـه ی ئایـان پـوه نگیانـه و زه  وه هۆنیـه آانیـان ده فرمسكه 

آانیـان بـه  سـیده قـه ."نمـان مـه لـه زمـانی زه شـكه  بـه  مه هئ  ':یانوت  ده

آانـا  نیـشت هۆبـه تـه بـه  واسـی، آـات ربـوارن ـده آۆآـان هـه ور سه ده 

بوو بـۆ  ۆشی ب سنوور، آرنووشآن ؛ برد رین، آرنۆشیان ده په تده

 .رگ مه

 

وێ، چونكـــه  خۆشـــیانیان ده .وه م مـــردوان جـــاركی دی ناژینـــه بـــه

  نوستوون، چونكه ، چونكه ژیانیان ئاسۆییه 

 .ژیان ناگرن له  خنه  ره  ژیرن، چونكه

 .آان و مردووان ئاسنینه  له هوبه: وێ  دوو شتیان خۆش ده

 .آان له آان و هوبه مردووه: وان ناناسن  دوو شت ئه

 

 

 

 

 ،یتی سه ی بده ئاهوناه ب له  آۆش تا دت پ ده سه

 رم بۆ ی ته  تریقه

 .وه بته رز ده  بهك له نی فه شكه آه
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 ٭     ٭    ٭              

 ی ئاو و فراوانی با وێ، شوه آمان ده یه ئا ئستا وشه

 ،نی مه ته  ببته

 ، آۆوه ردینی سه نو رۆحی به زمان له   بته

 ،  وه رگ بنووسته نگیی مه بت هۆشیاری خۆڵ، بده ردی هه ژیانی به

 ،تاو ی هه وه النه

 ،نی خۆی بت مه ی ته رآرده سه

 .گری توانا هه

 

 وت آمان ده یه ئا ئستا وشه

 ن، مه م، فراوانی زه هتی  شوه

 آات، ی تاریكیمان بۆ راڤه گۆه

 .آۆ ئاستی سه  بمانھنته

 

 تاو ئای بت، سرینی هه ئه

 .تیشمان چرۆ سه سنووری بده

 

 !رگ گۆرانی بت مه

               

 وت، آمان ده یه نھا وشه ئا ئستا ته

 م، رچه ی داریش په ، گه زی مینه گه م ره شه

 ، وه م آانه رێ دهال  له

 .م رده بۆ ربواری ب سه

 انس ره فه :نسۆن  بزه
26/2/1994 
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  سروشت و من و وشه
 
 

 آانم، ژنه آه   یه م هه وه زووی ئه ئاره

م بــا و  ده زی بداتــه  دا آــه آــانی قورتوبــه راغ شــاره قــه  آكیــان لــه یــه

چـۆن سـپتی خۆیـان   آـان بكـات آـه نـووك ئاـه ده  ڕوانی آـۆتره چاوه

 ن، آه ده ئواره  ڵ به  تكه

نهڕ گه ده  آات  آانیان ارهآونی دیو وه. 

 

 ونم،  شه  آان پ بكات له خاخاه  آكی تریان گۆزه یه 

  آان ئیستواییه خته  بن دره  بتكت، آات به رمی لوه موسیقای گه

 .ریا ترانی ده یری قه آات و سه ون ده ڕاوی خه

 ی شنه ر به  رامبه ی تریان به وه ئه 

ــاوه ده ــا ن ــاپۆره  راســت، ده ری ــۆ پ ــه ژه ســت ب ــانی نگ ــهآ ــه  پ ــده ناه ــان  ن آ

 ش پدا آردن دا، فز و باوه نوان ره  شن، له وه راده

 .بت یانیان دا ون ده می به نو ته  له 

نگـی  ده   بـ گودانـه وان بـه آانم، شه ژنه م، آه آه ش ده وه زووی ئه ئاره

 آاندا بشلن و ژر جزمه فر له به رما، پی سه

 و جبھن هوان، ماڵ ب فری شه ڵ آۆ به گه  له

 راب و ئاوی جۆ  بۆنی شه ینانی زۆر زوو  به   سبه

ر  نھـا هـه آانیـان و منـیش تـه سـارده و سـه خـه  ی رایه باخه وه  رنه بگه

 .ردین بم ونكی به خه

 آانم جوانتر بن  زی ژنه آه آه   یه شم هه وه زووی ئه ئاره 

 یاند قه  آان بلكته بیرچووه  له لكی شیعر و وشه  په  له

 .ریو وه م هه ی ده آو آازیوه  وه

 ، وزه وا سه دار و آه سوورمه  سوخمه

 نگ زانكی دره ی خه  گهك آانیش وه پاوانه

 .یان بت زره

ئـاوی  نگیـان بـه  آـانم، ده مییـه شـوالر پـه لـه  ، ژنـه یه م هه وه زووی ئه ئاره

 گوو بشۆن،

م  ی ئــه مامــه ن شــه بگــهتــاو تــا پ ر هــه بــه  نــه آانیــان بــده ترنجــه  مكــه مــه

 .ره آشوه

ــه ــرانی دره ع ــه س ــایزكی ق ــگ، پ ــه ن  ــه ش، جــه ره ــه نگ ــ گ ،  لكــی ب

 یان،  باخه وه  رمه ت، بگه آه ، ماندوو، شه نگكی آوشنده جه

 له  باسی داستانه 

 ،م آانیان بۆ بكه هاتووه بننه

 م آان بكه باسی رمه

ی  د و خـــون فیچقـــهآـــر ق ده ردی ئاســـمانیان شـــه چـــۆن تـــوولی زه  
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  آرد و له ده

 !هات ئازادی ی ده چوڕه  وه ونه ی خه برغه قه

  

  آرده وریان ده واو ههڕ آان بایان ل ده الساره سپه  هچۆن ئ

 !ردی غارغارن عه

 خاچ، بوونه  و رم ده چۆن شمشر 

 !آرد خون ی ده پ فیچقه  راست و چه

آـانیش  آاره رزه هه رگه  و پشمه  ی دامه خته ته بووه  ده  یاره و به چۆن ئه

 داشی

 !رداشی دوای ئاش بوون به

 نی مژوو آان، به ر سنووره سه چۆن له

 !بوون آان گیر ده ه پی ئاژه  له 

 !وان پاه  بوونه آان ده ته چۆن چه

 !وه نووسرایه چۆن داستان ده

 ،یه م هه وه زووی ئه ئاره

ریـووی  نگی پـه  دا، باسی رهآان ر خانووه سه وان پش نووستن، له  شه

 ،م مانگ بكه بۆ ستره  ئه

بلكــنم ؛ هــاوار   وه آــی نھنــی سروشــتی لكتــرازاو پكــه زوویــه ده  بــه

 :م  بكه

 !آانم ویسته خۆشه  ی ژنه ئه

 .مائاوا

 ،تایه ره م سه بۆ ئه  وه تایه ره م سه له

 ،شكره و له بۆ ئه وه  وجه گه  شكره م له له

ر  سـه قـولی رۆژگـار بـه  سـته شونن، قه وقم ده رن، زه هپ پشما تده به 

 آانا شۆسته

 .هن جه

 .ڕی دۆڕاو، مرۆڤی گۆڕاو شه

 

 !ت آۆتای نایه  م باهۆزه ئه  دایه  رمامه سه 

ـــه آـــه ـــه ده وه  م شـــه ی جـــاركی دی ئ آـــانی  شـــه ره  دوو چـــاوه  وه بت

 آانی آۆتره

 ؟ قورتووبه

 .وه ونه آانی خه قینه راسته  ووچهنو آ  وه مهڕ گه ی منیش ده آه

 آان ئاوییه  یداغه جاركی دیش به

 م دا آه شماه نیشت ره ته سكیی ل بتك و له   آه

 م ؟ گۆرانی بكه قنم، خۆم فره بیچه

 .یه ڕه آی به ، مۆسیقا شینیه ی ئاوه ئاواز وشه
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مانا به  ر سه  به  هو ئاسمانه له  ی آه  نه مه  زهو نگیی ئه نو مه  وه رمه گه ده

 آسانی یه 

 .بت ش ده دابه

سـت  ت، دڕاو، قژ گڤ، چـاو خورمـایی، ده تخه تی، آراس خه منی پپه

 بۆ

 م آه آان درژ ده آوییه  مامزه جماوی نگی به  ره

  پووله غاردان دوای په  آات به 

 .آانم ته نو حیكایه  وه رمه گه  ده ؛ون آه آان ده آوییه

 م آوانووی ژیان دا، رده به له 

یـری قـووتیی آـوی  تـارنم، تـاآو مـردن سـه زوقمـی آتـب ده خۆ له 

  پووله په

 .م آه سلمانی ده

 .م آه تیویی ئاسمان ده یری هه سه

 .م ده آان ده تاییه ره سه رده  به ست له  ده

 .آرۆژم گیای سای رابردوو ده

 .م آه جماو ده فری ساتی به بۆنی به

 م، آه درژ ده   ی بووراوه ووآهست بۆ د ده

 م، آه آانی ده ستره رشی ئه ی ژر عه وانه هما ره به 

 ؟ وه جریونه آو مانا ده پرسم بۆچی وه ده

 ، موویانه ردیش باوآی الساری هه مانگی رۆح زه

 آات، نگكی دۆڕاو درژ ده خۆ بۆ جه

 نگن ؛ وانكی ژه برۆی آه ئه  بته تا ده

 .گرم آشی دڕاوی تده تاآه  یه  تا هز هه

 ی گریان، پمه داته  م ده باپیره

 فری سیحر بووبتم، ترس آه  ده   وه له

 .م ی شینیی بكه ست تكه ترس ده ده وه  له

 نگ و نگی ده ره له   ترس آه ده  وه له

 نگ و نگیی زه مه له

 نگ ی جه جمه له

 .رابنم

 آات، ی درژ ده آه ریشمینهئاو سپییه   ست بۆ ریشه م، ده باپیره

 ،سروشت ه روانت ده رانه  مبه پغه

 :ت بوون، ده نه  نگكی همن، همن تر له ده به

 ".آانت الی ژنه ڕوه بگه سه آوڕم هه'

 

 بم، ئاوا ده

 وار، م ده رده ی به آه م هاره ده  له آو جۆگه وه

 ،م دت آان خوڕه و دۆه ره یۆ بهف  به
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 ك، دۆشه  مه آه رد ده به

 ، هالنه قوڕاو به 

 پرسم، لی خۆم ده  له

 .وه خۆمه روونی خۆم ده  له

 آانم، الی ژنه  وه مه گه آاتكیش ده

 .آی سوراوم پانتاییه

 

  وه ی دڕاوهس هس ده وانیش به  ئه

 .ن آه وازیم ل ده دوا پشه

 ئاگا  وه دمه 11'باری"ری  نده به له

 ادا، ری ده" زونی قه" راغ  قه له

 ،پرسم یی ده ختی و ئاواره دبه فوف و به  له

 دا " 12لمان"ریای  راغ ده قه له

 ، وه ناسمه یی خۆم ده ئاواره

 .بت ژانی رۆحم تووش ده م هه آه یه

 با، ر آزه به  مه ده رۆحی داهزراوم ده"  لۆنه رسه به" له

 .وه آاته رگای ل ده ریبیی ده ی غه آازوه

 .آم ه چه ر بای باآوور راده به له '13نۆرماندی" له
                                                 

که نده به . باشووری ئيتاليا  له ر 11  
ڤه که ناوبانگه  به رياچه ده . ی شاری ژن 12  

  ؛آی سوراو پانتاییه ته  بوومه وه  رمه گه ده  آه

 ، سی سوواوه سه ده وانیش به  ئه

 .وه بوورننه می چ ده ته

 

 ، وه مه گه ده

 ، وه مه ناگه

 ، وه دمه

 . وه مه نایه

 

 .ش آۆتای نایه م بارانه ئه

 .وجوودی منه  دایه م سه ئه

 .بی رۆحی منهرا م سه ئه

 .پاشا  ج واته ره قه  ته بوومه

 .ر ملمه سه ن له مه م تیغی زه به

 سوتان،  ج واته ره قه ته  بوومه

 زیندانی وتانم،

 ،شاعیر ج واته  ره قه ته  بوومه

 .م ب زمانم به

                                                                                                                   
.نسا ره  باکووری رۆژئاوای فه وتۆته  که که يه ه ناوچ 13  
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 .تۆ وتمی تۆ -

 .هوانیم آی شه یه سته خر من جه نه -

 .تۆ وتمی تۆ  -

 .ونكم ری خه بهخر من س  نه-

 ؛تۆ وتمی تۆ -

 .خر من تۆم نه -

 

 ندم، زوومه ئاره

 وه ؛ مهآانم بگ ه ژنۆب  م دوا چیرۆآه ئه

  ؛ر هۆشی خۆم سه وه  ڕننه كو بمگه به 

  ؛ر رۆحی ژاآاوم دا بھنم سه ن به بانیا ستی میھره كو ده به

  ؛وه نه ر آهیی گیانم هو روازه پهآانی  هاروهاجه  كو پشیله  به

 .ن آه لكشم نه آان په هاتووه بننه له خه  و دۆزه ره به  نده ههتا ب 

  

 ش آۆچی دوایی آرد و  باپیره      

 .وه نووره ته آانیش فێ درانه  آتبه

 .وه آان تووانه ش آۆچی دوایی آرد و وشه باپیره       

 .سیپاڵ  بوونه ته  واو سه ش آۆچی دوایی آرد و آه باپیره       

 م ر ده به  هنآانی فێ درا وشه دوایی آرد و آهش آۆچی  باپیره       

 .وه گه سه تووله      

 

 .ش آۆچی دوایی آرد و منیش الم باپیره       

 ؟ نوان من و سروشت دایه له   چییه  مه ئه

 ن ؟ چ ده مبیالنه  سكه م ئه به

 هما ؟ بنه  چۆن ده  م ریشۆنه ئه

 ؟ ت دا بۆچی دروست آراوه ڕه بنه  له  نووسهم پ ئه

 ماسی برسی، ش هورده ئمه

 ین، آه هشكایی درژ ده نووك بۆ  ده

 رواز م واز و دڵ واز و په ده

 .ین آه وا ده ماچی هه

 
 نسا ره فه/نسۆن بوزه
٢/١٢/١٩٩٤ 
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rama 
 
 آا  ده ڕه را به وروبه ده اوانی خۆی به و فر شی شه له

 آا خ ده ی رۆشن ته پۆلكه  تهك یه ری چارۆگه سبه

 

گـی  ك بـوو ره رۆشـناییه. تـا بـوو ره ودای سه ك بوو، عه تایه ره سه  مه ئه

 .ئاند آان ده تكچژاوه  پرسیاره ی پاشماوه له 

 .آرد نگ ده ونك بوو، مرۆڤی تر ئاوی سازگاری ده  خه

 زانی ؛ ده ن، زمانی خاآیان نه مه آانمان نامۆی زه ش هشتا پیه ئمه

ــده  ر هــه هــه ــه وه، هــه دایــه نگمــان ده نگــ ڕه ی ده ن ــدكمان ب ســوار،   ن

آـان خۆیـان  بانـه میھـره آو خشۆآه  ندكمان وه غار، هه  ندكمان به هه

 .رۆحمان  لكانده آرد و غوباریان ده ده ماره   سته جه له 

ـــــهتری ـــــهك وه  ق ـــــه   تریف ـــــایا  ب ـــــرده ن دهری ســـــروودی . چراخـــــان  آ

 ،14آان سرووده

 آی نامۆ، روه 

نـگ  ی ره رامه بۆن و به ؛ هشت پخواسیی جده  وزیان به لواری حه

 .آرد ق ده ونه آانی ره بچوه  چوراچوه

تـاو  ی ال مل و الجانگ، هـه رامه حه آانیش، تووآه رمه موو نه  ره مبه پغه

 ئای

 .ردبوونآ

ــه ســت راوه ده  ــوندیان ب ــاو، س ــه  ش ــه ڕه  الپ ــوه ه  ــوه ــانی ئــواره  ری آ

 .خوارد ده 

 چوو، آانا رۆ ده ئاسمانه  هات به تا ده  ستره ئه

 زوو قووڵ،  هات ئاره  تا ده

 .ن پ خودا تاوی، دیمه هوه ش شه هاتیش له ده تا

 ، ی هقرچۆآ ده  م سه ی ئه ده آی بسه بانیه میھره  شنی تاه تۆ چه

  زه نو آاغه  له 

 ست آورێ ؛ آانی ده چراوه گه

  .وه شاردرایته وتان ده دیواری مزگه آۆنه  له  

 ، زیی هۆنراوه آه لكه  تی قورعانی یا په زانرا، سووره ده

 ی یا نووشته ی  سیده  قه
                                                 

که  به که. هدی کۆن  عه  له ش    له ويستی خودايه مزی خۆشه ره.  وه ته ويست هۆنراوه دانی خۆشه  بۆ پياهه شيعر
ی  سيحی ؛ له  و مه که ئاينی جووله ژراوه- پ450 سا . ز دار 14  
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 .مانكی بزمان هز

 ،پیو بووی آی ته یه ده دای سه ۆ سهت

 .سازاند رۆحی ئاوت ده

 ؛وه بورایته آانا ده مباره غه كه پۆل ر ته سه به 

ر هــات و بــاهۆز  گــه ی ئــه وه گــرت بــۆ ئــه آانــت ده ســپییه ســتی بانــده  ده

 ،یكرد هه

 ،ری وه بت بۆ آوره ك هه نایه په

 رداشی ئاسن و پۆ، نو به ی آات له  وه بۆ ئه 

ریــن،  آــان بــه خورییــه  ســت بــۆ شۆســته چــرێ، ده گــه ــده بینایمــان هــه

 ون و خ بۆ خه رایه

 .جون بۆ نیشتمان

 .ی آه تین ده ال به ڕمان له تۆ باوه

ــدوو ده ــا زین ــان تی ــه خودام ــه آ ــه  وه یت ــه ســه ، ب ــافووری ئ ــه ر م زه  م آاغ

ی  مـاڵ نیـوه شـته آـو پـه م وه ـه تـی، رووتوقـووت، قـه پـه پی دا، به النه 

 پۆش، شمان داده له

 .تریشمان بۆ تۆ ی آه  نیوه

 آانا، قی دیواره شه له 

 آان آوره ژاره  قی هه  بۆنی میسك و عاره

 ستی ال، زبحی ده ته  نكه ده بونه   ده

 .برد ی ده آه زبره  ی تری بۆ ریشه آه سته  آات ده

 

 وه، بوونه آان شی ده رآاته

 ؛لكان آانا ده ی الله د شووشه قه م ئاسا به هه 

ست ماچی گی گوـت  نقه ستی ئه ده ه آانا ب سیره نو گری حه تۆش له

ـــاره آـــرد و لـــه ده ـــاو ئ ـــۆ  وبینـــین دا ده زووی نووســـتن و خـــه  ن ســـتت ب

 .برد ی رۆحی ژاآاومان ده رحانه كه په

 آانیش، آاره رزه هه  سۆفییه

باسـی تۆیـان  نجـه  پـه ، بـه وه شـارده آـان ده شـكۆه زمـانی آـه خۆیـان لـه 

بوون،   نا، تراولكه ده گاوی غوباریت ههن هه  پۆلكه و ته ره به   آهآرد ده

 .شون هیچ یشتنه  گه ده نه

 آان، رمه خون گه سۆفییه 

 ربایان شین،  آو قومری سه وه

 ست، تیترواسك به یان ده تاره قه

 .وه مانه چه ده  تیوی ئواره هه  بۆ تیشكی

 دا و  آانیان گ ده سیده وانیش قه ئه 

 ؛گیرساند داده مبۆلیان سه

  چوارده  مانگی چوارده .چوون م ده لۆآسی غه ر له  ش هه وه ره ده ه ل

آانـا  گۆرسـتانه  آـو آـ لـه بـرد و وه آان ده هشكه می بۆ بیره  جار ده
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 .وه بوونه ق ده ره

 

 زن، دای مهی خو ئه

 نھا، ته  بۆچی به

 آان نزمه كه پۆ و ته ره  رووتوقووتی به  مان، به  دور له 

 ،سیده پوتۆزی قه تی ته نھا حیكایه و ته  وه الونیته تت ده آه نگاوی شه هه

 ؟ وه گریته آان ده شتاییه ت بۆ ده میحنه غوباری 

 .بن آان ختم ده رهیسی هح آانت له وردیله  پیه

 ره وه لـــه پـــه  بتـــه چـــوو، دهگۆ  ی لـــه وشـــه  بتـــه پاســـاری ده هـــشووه  

 .آانی من وهچوبیر له   شیعره  بته آان، ده خشینه نه 

 ودا زیكری ئه یادمان، له  وه وت هنایه تۆ بووی ئه

 دوای رۆژ  رۆژ له م دیوارانه   ئه

 ، وه بنه نزمتر ده

 ، ره م آشوه نو بارانی بوچانی ئه  له

 ، م دونیایه یی ئه نده ناهه  په

 آان بانه میھره ه   ئاوازی ئاژهرگومان نرگزی دووریی و به  دته

 .آان سروودی سرووده وه  بوونه ساسیمان آۆ ده وری آه ده له  آه 

  ژمتییه م حه ی ئه آۆڵ ئاونه  گرمه ده

 ، فر و زوقمی گوه آی به وێ روه آه رده تا ده

 ت وزی ئاخیره نو حه  وێ له آه رده تا ده

 رگ، بانیی مه میھره

 م، ننه هه قی جه فه شه  وێ له آه رده تا  ده

 ش، م بۆ له رده سه

 .ی بت جوبار و جوبار ن خوڕه مه  ئاوازی زه

 

 گرم، ده ش هه گرم، له ده ر هه جاركی دیش سه

  نرمه فای خۆم ده  تابووتی بوه

 ستاو، نگ و وه آی مه شتاییه نو ده

 ستن ببه تاره  ی رۆژگار قه كو مرووله  به

 .م ده ی عه پۆكه ته نه  گه ده  تا

 
 نسا ره فه/نسۆن بوزه
٢٠/٣/١٩٩٥ 
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 ناونیشان
 

 تۆ چیت

 ی رۆحكی برینداری ؟ ردی، داری، یا هاژه به

 تۆ چیت

 آو سیپاكی شداری وه

 و  ند وه ی ڕه مه گه  نوه

 ؟  مه رده ی سه فسانه سنووری ئهم  ندی ته پاپه

 

 وا ئه

 بوودا  وه قوویی یاداشتكی هشكه له

 ،نم آه ده فراوانترین گۆڕت بۆ هه

 آانت ونه شنی خه ر چه هه

 .ودا ون بیت نگمه ی بۆ برینكی بده وه بۆ ئه

 تۆ چیت

 رد و غوباری خاآی، یا گه

 آانی مژووی، چه نیوه سیده  قه

 الری من؟ ر ته سه له   وه تهیآ شه وا ده

 گۆچوو،  آی له یه ند ئاوازی وشه یا چه

 آان  ر و ژری حوجره پیتی سه

 چوو ؟خۆ  تاوكی له ی پاڵ ههآان نكه ته  ره سبه

 مانای ئاو نازانی :ی  ده ده ههر سه  وه وه شه له 

 ، ڕنی، بای ئاو ساراته گۆنای خۆت ده  وه وه شه  له

 .ئاۆزآ ت دهپ  و له شه: ختاندا  ی ناوه رچه و له بۆ شه

 و یداغه باشوور به

 بیناقاقات،  له  ت چنووآه ڕۆژهه

 ، وه آاته ت بۆ زیندوو ده رانه مبه ۆدیتای پغهو آ ڕۆژئاوا ئاسمانته

 :تۆش 

 قاقا قاقا قاقا

 

 . هار رگاآانی ل ون بووه به:   ته ه نی آورتی هه مه باآوور ته
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 قاقا  قاقا قاقا   

 

 ستی بای آات، بۆ ده  وه ستی بای آاته ده له

 ، وه ی آاروانه نو زرینگه له

 :خت  ی ناوهو چه  بۆت ورده وه  هۆنمه ده

 .15؟ دون خوا مرد و ئیمرۆش مرۆچت  چی ده به

 م مه رده م سه ریبكی ئه غه

 .16رگ دایكم وانی مه  ژناچمه

   وه گۆڕته نی خۆت ده مه تۆش ته

 ووی ڕگاآان  بوه نجیری هشكه ختكی هه  دره  به

 شاباش  شاباش  شاباش

 ئای 

 ری سه لله آه له   په ی آه  م گۆڕه ئه  ند فراوانه چه

 .ن مه آانی ته باداره  جنده ن و ئه مه ی زه مه زه مرده

 آان یتانه ئسقانی شه

 می ئاسمان، ژر مانگكی بغه ی دێ له بریسكه

 . بلوورك وه  وه چته سپی ده
                                                 

،'مرۆڤ مرد" ميانيش  و دووه' خودا مرد'يت  ميان ده که  و فۆکۆ، يه ی نيچه ن بۆ دوو رسته ئاماژه 15  
ل، له که رهاته سه  بۆ به يه ئاماژه .ی کامۆ-ريب  غه ی مارس 16  

 آی، ه چه ن ڕاده هریمه آو ئه قاقا، وه  یته ده تۆش ده

 ئاگا  وه ته نایه

 

 قاقا  قاقا قاقا

 

 !نی ژیان  دهمردنت ناو

 آان آۆنه  مه رده ی سه تاریكیی گۆزه  له

 هراوی و ووكی ژه گ ی له آه پ ده

 .واآان  بنه ره  سه ر آاسه سه  خشته ییه ده

 ر مزی آنۆش بردن دا، سه له

 .و خاچ خاچ بۆ تۆ، خاچ بۆ من، بۆ ئه

 

 خاچ  خاچ  خاچ

 

 و آانه  مردووه ی  هبزمارت وش

 ، آانه گه به خته  ی درهد ت قه خته ته

 .وێ رگیش فریات ناآه مه

 ی تاریكیی یداغت تاآو قوویی زاآیره به

 ؛وه یته آه شۆر ده
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 وێ، رگیش فریات ناآه مه

 .ردنه ، ناوت مه مردن ناوته

 .م آه  یاد چووه  له ی نیشتمانه  ئه

 ، وه ستیته ده هه  وه تكشكانه له

  وه هآان بنه ڕی نو ئاغا آورته شه له

  نه مه م زه ی ئه آورتان بۆ مژووی بزڕه

 .درووی جرجینه ده

 ، 17سوار آاوله

 ، وه آانته سواره ربانی نزمی شۆڕه  سه  له

 ستی من، آی ترازاوی نو ده آو مروویه وه

 .وه بته ترازێ و غل ده ده

 

 شاباش   شاباش  شاباش

 

 

 ردآك بووی زه

 ری من بووی،ژا ی هه ندشه خاآوخۆڵ و سونبولی ئه

 آانی چراوه گه هه  زه ب و آاغه آه ره نو مه له
                                                 

که نی  ناوچه  له  گوند نه که يه. ی شيخبز ر و  ده ستی قه  ده خۆمان دابووه.  وه ت منه  نيسبه بوون به ی ئاواره م و
ياتی له و ده ره ه ب وه ڕينه  زێ بپه مانويست له ده .ستوس  هاوينی شه شتی دز 17  

 ،18شاقامی آارۆلین

 رم تۆی هنایه بوون، شه

 .بوون  منی هنایه

 ، وه بوونه راغی نه قه  ردووك له ئستاش هه

 بوون، ناری نه و آه ره به

 ر آی ئاگرینیت، سه  چزنمه ده مم هه ده

 .ت ززه ئاگرك خامۆش و بله

 :وێ  آو گۆرستانكی بناو خۆش ده روه  ههتۆم

 .ر نانووسرێ سه ی له آانی ناوی ئمه  آه  گۆڕستانك آه

 آات، گۆڕستان شۆڕشمان پ ده

 گۆڕستان آرد، شۆڕشمان به 

  چونكه

 ، ریوه وه نكی هه مه مینمان زه زه

 بامان،

 م، رده ی سه ری باشووآه سه  دته

 .نمانآا آووله  نگی ڕمه ئاسنی ژه

 

 
                                                 

نه شکه شاری ژنيڤ، شه. شتا تائ هه ره سه. بوون کی ديی ئاواره يه  و و شتی ' ردک زه'ی  قامی کارۆلئن، ب
. ديکه 18  
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  رگه رگت مه ر مه هه

 نگكی پویست گوم ده دته           رگه نگت مه ر ده هه

  رگه نگت مه  زهر هه

 

وێ،  آــه فریامــان ده  وه وداییــه آۆتــایی عــه ش لــه  فایــه بــوه م چمكــه  ئــه

 فریامان

 !ێو ناآه

 آانمان، فای آه ی گۆڕستانی بوه ئه

 تی بزماری خه  به

 نگ و  زه وه ای شهآون مان ده هه

 .خته وه نگه  م دره ئه

 ریانا، سه  فن به م ده ی ته آات فریشته

 !وه بخوننه نگه  ، ڕه وه خوننه ده

 و وه ئاگری آوژانه

 .نوتا ی فه بیسه

 وێ، رگم خۆش ده من مه ئه

 .زیندوویی تۆیه  چونكه

 وێ، ی بۆحی تۆم ده من الشه ئه

 .آدارم مه ئه  چونكه

 ، وه آانی مژووت ناخونمه رده زه  ڕه همن الپ ئه

 .مان مانای نه  وه سته ده  چونكه

 ست، ربه ردار و سه سه

 آان ره دالوه  نگوی سواره آات زه

 آانت، پۆكه  تهر سه لهشیان  ئای ڕه

 .چاند ده  گانه سه  آو قارچكه وه

 وت، رآه و سه ردار سه

 آان، نگنی وشه سوواوه آات ڕمی ژه

 آاندا، وته ی مزگه بانه اخی گوسهن  له

 :ست  به قیان داده بانگی هه

 .بی ی بھووده سلكه ره ست په به یان ده تاره قه

 رگ و ئازا، جه  به رگ و ئازاد، به  جه به 

،آات 

 الشاو مرۆی بوخسار، به 

 آانت، داماوه وته  شكه و ئه ره به

 .ست به یان ده له مرووستان مرووستان جوگه

 

 تۆ، هئ

 رزی زن و به آكی مه
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 ، وه ته ناواختی ڕۆژهه  له

 .آی تره نگنییه نگت ژه ده

 

 گرم، ده هه تستانه  م غوربه خاآی ئه  چنگم له  پ به

 .ستانم له و روخسار و جۆگه دیده  وه  با آور بته

 چنگم  پ به

 گم، ده هه

 ، ندستانه م رهه هراوی ئه تۆزو خۆی ژه

ر بوه تهبا آو ، 

 ، خته م ناوه ئه

 .رابستانه م سه ئه

 

 چنگم، پ به

 !آانم ریوه وه هه  نجه ئای بۆ په

 ، وه نادۆزمه

 شم، ر بۆ له سبه

 ن بۆ گیانم، مه ته

 .ییم روازه ئاواز بۆ په

 ترین پیری  وره من آورم، گه هئ

 . ییانه میشه هه ره  م سبه ئه 

 ، وه آانمه پیستی شیعره له 

 رن، وه ده هه

 .زانی گیانم رگ و خه ی مه گه

 بۆیه ڕۆحم،

 ، له مژاییه

 :وه رز آردۆته آی سپی بلوور ئاسای به

 .ره م آشوه داآانی ئه بسه  شنی مناره ر چه هه

 رزی آفنم، آی سپی به

 :ردوونه  م گه ر ئاوازی ئه به له  وه  آته شه ده

 .فرین وم به رگی ئاسن و ته به آاته  ده  بوونه م نه ئه

 ، وه آانه خته سه ته  ه نو هه  له

 ، وه آانه فرینه به  وهینو ش  له

 ، وه آانه آییه شته ده  آه سته نو آه  له

 :آانی من  ژماره ب ئه نو آاراساته  له 
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 مانای،گی ب قول ڕه ده هه

 

 دات ئاو ده

 

 ، فراوانه م گۆڕه ی ئه رچاوه سه

 !مائاوا 

 !مائاوا 

 !مائاوا 

 .ی من م گۆڕه ئه  ندێ فراوانه چه
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 ئاقیقی  زڕ
 و 

 زستانكی  زۆر
 
 

I 
 

       
 

 بت و  ك نوقمی تاریكیی ده یه ئینجانه

 م نو یای ئه ڕژته  وركی دیش ده هه

  .وه یانییه به ر له سه

 ترپی پی ونش ترپهدون و د بته  ئیمرۆ ده

 بت ده  نه، ئاودیوی تخووبی وشه مه زه

ـــه  مـــه      ـــه حا ـــه م زســـتانه  ئ آـــان  گو

 رن وه هه

 ترێ پبگا، م زستانه ئه حاه  مه     

 لحۆ م جه ڕانه، ئه م جه ئه  حاه مه     

 رن و   درز به زینانه

 شنی پشكۆ چه ش  هم ما ئه         

  .ستانهم ز بكات ئه شكۆفه 

 پۆی ر شه رامبه رد به رزینی به له هه حاه مه

  جریوه

 ر گرفتی رامبه رزینی هۆ به له هه  

  چرآه

  پكه ر چه رامبه به رزینی آازیوه  له هه    

  وشه نه وه

 ر رامبه به حاجیله  رزینی گوه له هه  

 .یی خنووك توڕه
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 بات و ر خۆ درز ده سه ك له یه ئینجانه

  نو یاه  رژنته آی فنك ده یهتاریك

  وه آانی آاته چه

 

 ی غوبار، پۆكه نو ته له   

 ست  ناو ده نگمان توند له یداغی ب ره به

 وزی  حه رژانه  ده آو تراولكه ستیش وه ده

  .وه ونه خه

 هشت و باآانیان ج ده آان تلی آاره نگاره ره

 وه، سییه ده زاآیره  یان له  ئمه

ی با، شنی گڤه آان چهئا 

 ك مین سارایه  و زه وه دایه ده مینیان هه ی زه ڕه الپه

 .ی خودا ك باخچه ر وه هه

 :آان  وین شته  بارودۆخی هه وه ڕانه گه ده

 ی آه سكوچكه رپۆقیو و گۆڕه  ده خشه  نه

 ون، فیرعه

 ی موسا، آه نگه ه قه

 موورابی، آانی حه  برینداره هه

 آانی ئاالسكۆ، یه بزماری ئاسكه

 آان شتاییه آانی ده  چه  خورییه بزۆنه

 مروود،  ی نه آه  خورییه هآو

 ندێ مامری مرد و هه ی پیره دارینه ره  نجه خه

 ی نارنج و قه شه نه  ده ئاوی ده

 .ست قازووقوینگ به یان ده تاره قه

 

 زین، ددانیان ی آاغه ڕافه ندێ زه هه    

 آرد و ن گیر دهآانی ئاسما  باخچه له

 .خوارد یان ده ستره ئه        

 

 ماوه ندێ تیشكی چه هه

 ناو ونه  آه تی ئاوین ده ئایه

 .نكم نه ندێ هه ی آه ته  گیرفانی سه

 

 ندێ بازنه، ندێ خاچ و هه هه   

 ندێ هما، ندێ ه و هه هه

 زی نیا، آاغه ی ته ه ندی جووجه هه

 .آرد سپیان داگیر ده
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 م رده  به چووینه بۆین، ده  ئمه  هو رێ ئه ئه

 ،وه آرده گوڵ ده ان  و ئاگرمان بهوت مزگه

 فین ده زی بۆر و هه  آاغه دایه مان ده هه

 ،م ده ی عه سلكه ڕه په

 وز آرۆشكی وری حه ده ی له  وه فین ئه ده هه

 دابوو؟

 آانی ریكه با  نجه  هپ  سیده ی رۆح سپی، قه ه هه

 ...وانه گوسه

 هات آورتانی ی ده زرینگه ش  ندێ الوه هه له 

 ،م جه عه

 ربه، هات دی شه ی ده ترپه

 ر آوانووی دۆژ،  به ت له ئاخوڕی ئاخیره

 آۆی ویژدان، ر سه رامبه ت به آه ره قولی به سته قه

 لوول، به ر ترسی حه رامبه ی پیرۆز به تخنه

 قی مانگ و  ر شه رامبه غریب به تیترواسكی مه

 .ران مبه ی پغهو ته

  وه ردوونیشه ئاسۆی گه له 

ــــه ــــه م ــــ ه ــــده جروم  ــــه ــــات و م ــــ  ه جروم

  .وه آوژایه ده

 قین، چه ی مژوو ده برغه قه آانمان له  داسه

 آان، دداره هات غه ی ده هاژه

 زانی، ریب ده غه نمیان به  گه آانمان گوه داسه

  مرۆڤ یان به نه شه

 قیشمان  عهھنا و نگیان هه آانمان ژه داسه

 . ڕو آه

 

 !تی ڕۆژئاوا ئای ڕۆژهه

 مم  ده ردك مژووی عه به  چ تاشه ر سه له

 ؟ وه بخونمه      

 ردی ؟ وه هره آان سه ئیشراقییه ڕه  ر الپه سه له 

 ب ؟ آه ره آاآی مه  خاآی آاآی به ر سه لهیا 

 آوێ می تۆ له ده ی عه ئه

 ؟ وه بخونمه

 الج ؟ ی هه آه ی سداره آه  آاه ره ر سبه  به له

 ججاج ؟ آانی حه شیده  پچی آه یا له

 یی زی بھوده  آوێ گومه له

 خۆم ببینم ؟
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 آانی نو ده وێ نوقم ببمه  مه ده  بھوده

 وه، شیعره

 .آین قووتم دات سته ونكی آه خه

 فھووم مه  راشتر بت له هه: وك  خه

 ڕیی ته تر له  وره گه  

 واهی قتر له  ره  

 مانا تر له  درژ  

 می  هاوده ب مانا تر بت له   

 .ه نی هه مه ته آورت تر له   

 م نی خۆم قووت ده مه وێ ته مه ده

  مه رده م سه زی ئه ك آاغه بژاآم وه

 .م ه شن رۆحی قه ر چه بمانا هه

 بت و نوقمی تاریكیی ده آه  یه ئینجانه

 .س نا مائاوا آه و  به 

 ڵ  خۆی  گه له

 ی من و  وه بیره

 مكی تر و ته

 ...ه ئاو دیوی زایه 

 نھا ته به 

 یه، م شۆسته  ئهر سه له

 . و ئاوا نابت وه خولته م، ده آه تاو ده یری هه سه

  وته آه ردێ ده شنی به م چه آه ستره  ده یری ئه سه

 وه، رده وزی به حه 

 ،گۆف ده م، چاو هه آه یری شینی ئاسمان ده سه

 مه، ری باپیره وریش مزه هه

  له هی آاآشان، روونتر درژ تر له 

 :ت  وزی ئاخیره حه

  له

  چیا راوه، له ی حه آه  شینه ونه خه

 وتی  شكه بۆ ئه وه  ی نووره آه قه قوته ره

 غار و 

 قلی غوبار، ون و ئاۆزیی عه ونی آه ته

  له

 ت  چاآه تاره بۆ مه وه  می روونه مزه زه

 ردك، ی زه آه یهگونی

  له

  ره نگه بۆ سه  وه مه آه قی یه نده خه

 رآووك، ی آه آه مییه ننه هه جه
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  له

 بۆ غارغارنی   وه دره غارغارنی به

 آان، رهووده فه

  له

 آانی  تاریكه بۆ تاقه وه  وه سره تاقی خه

 ق، تهق  ته

  له

 بۆ سانی  وه نییه رمه ئه  شیرینیی آچه

 پانزه،

  له

  بۆ وه ریوانه سواری مه  دوانزه

 ی یارمجه، آه یوانه هه

  له

 آانی مژه گه   بۆ ئاسنه وه ی الته سه نده هه

 ل، هوبه

  له

 بۆ وه  آانی عوززه ئامۆژگارییه

 آانی خاچی سوور، ئامۆژگارییه

  له

 آانی  رقه بۆ خه وه  عبه آانی آه وشه حه

 ند، شبه قه نه

  له

 آانی بۆ رۆحه وه  یحانه آۆآانی ره سه

 پووله، په

  له

 بۆ  وه بییه ی  ئیبن عاره آه بره قه

 گۆڕستانی شمحدین،

  له

 آانی بۆ پرده  وه زووره آانی شاره شته ده

 باسی، عه

  له

 بۆ  وه آانی قورتوبه پانه گۆڕه

 ل، حه آانی تاجمه وزه حه

  له

 بۆ هۆما باڵ وه  واووه بۆراقی چاو خه

 آان، رمه نه

  له

  رده بۆ به وه  آكه ی مه هآ شه  ڕه رده به
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 شخان، ڕه ی گه آه سپییه

  له

 آانی شكره بۆ له  وه هه بره شكری ئه له

 پار و پرار،

  له

 بۆ  وه سیده آانی قه  شه ڕه ی چاوه  سورمه

 ره، آانی گۆده شتاییه ده

  له

  بۆ گۆڕه وه  نه هریمه راتی ئه قه

 ر، مبه ی دانیال پغه آه سكه آه

  له

  وه آانی جاهیلییه م هیشكه ه د وزه حه

 وا، هلی پشه و جه ره به

  له

  بۆ وه هله بوو جه ی ئه آه وا شۆڕه آه

 ب، جه ی مام ره آه فته  رواه شه

  له

 بۆ وه  به هه بوو له آانی ئه  سووره چاوه

 رۆك، ی سه آه  جوانه چاوه

  له

  بۆ وه قه ره  وهی آه  فراوانه گیرفانه

 یی،فا آانی وه شكۆه آه

  له

 بۆ وه  جیجه ی خه آه  گوداره لینگه ده

 ر، آانی قزله شیرینه چاوه 

  له

  بۆ ی زلخاوه آه بۆنخۆشه سماه  ده

 لی، ی وه آه مۆره سوخمه 

  له

 ی آه رده پ به بۆ بیره  وه  ی برایمه آه بیره

 یان، لی به عه

  له

 بۆ وه  به هه بوو له آانی ئه ژاوه آه

 سه،آانی خی خا وره هه

  له

 بۆ وه  ره مبه آانی پغه پ آله  چاوه

 ش، فی ڕه سحه رگی مه به
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  له

 بۆ وه  بیبه آانی حه ئاۆزه زوفه 

 قسیم، آانی ته تیاره په

  له

  بۆ ژنه  وه آانی ست فاتیمه خاه

 حوی، آانی مه ئاسمانییه

  له

   بۆ بازنه ره م خره ده آانی قه خخاه

 آانی عادیله، زیوینه

  له

   ممه  بۆ جوزوعه وه مرده آانی پیره نده په

 آانی پاسوانزاده، نگه بره

  له

   بۆ شووشه آانی بوداوه ته حیكمه

 ن، سه ڵ حه آانی تۆپه تاه به

  له

 آانی  نده به  بۆ ته وه لیجه ی خه گوچكه

 خاپوور،

  له

  بۆ وه ییه یی ئاغاآانی دزه نه سمب  خه

 ته، حه سار مه آانی حه فریشته

  له

 مه، وانی قادرزه  بۆ شه وه ره ده وانی قه شه

  له

 ،ستوس شه بۆ  وه ته هیجره

  له

 بۆ وه  زار مرده تی هه وه شكه ئه

 آانی تۆپزاوه، آادانه

  له

 آانی سپییه پ   بۆ تاوسه شی ئاهوراوه چرای گه

 نگار   شه

  له

 بۆ وه  شته رده آانی  زه آوانووه

 ،شت رده آانی سه مامه حه

 له

 بۆ وه  مه ی ڕۆسته آه تاه رابه  شه

 ی زاڵ، آه گورزه
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   له

 بۆ   وه لییه ی عه آه دوو فاقه شمشره 

 رپه، ی ئه آه تۆپییه مانچه  ده

  له

 بۆ میترۆآانی وه  مه رانی غه نده مازه

 پاریس،

  له

 یی  بۆ بھوده وه جه ره آانی آه راجه گه

 ش، ری ڕه سه

   له

 ی ریاچه بۆ ده وه  ندۆسه رووباری هه

 ژنڤ،

  له

 آانی وزه بۆ قه وه  رده نیلی ده رده ده

 رۆحم،

  له

 بۆ وه  په آانی ته قیی بۆقه قیه

 آانی، شه ڕه له قه

GRANVELLE 

  له

 آانی   بۆ بخووره آانی بۆخاراوه مناره

 ...............................آریشنا

 م  ری باپیره ڕایین، مزه چۆڕێ ته

ـــــــــــــــــــ وه ـــــــــــــــــــو ه ـــــــــــــــــــده هآ ـــــــــــــــــــم ج  نـــــــــــــــــــ  .ه

 آات، ده پ و تۆز هه ته

 ڵ شیرینیی، گوناه تكه

 .ریا  زه وه رته گه مۆسیقاش ده

 

 مكی مۆر، ته

 آی زۆر  بایه

 ست ،ده هه

 .وه سرته داهاتوو ده

 ی رۆژئاوا، ئاوا دانیشتووم ر شۆسته سه له

 ،روانم، تیترواسك نییه دوور ده

 نگی، نارنجتی  ده

 نگی، تیشكی ره گورزه

 دا، ئاودیوی سه

 ودوا مه له
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 آ تر یه غمه تی خۆرنشین و نه غوربه

 .وه بخونته

  شینیی ئاسمان، گرمه میكی تر ده ه منیش قه

 نگی، ڵ بده  تكه ندێ وشه هه

 .هما  ڵ به ندكی تر تكه هه

 ق بردوو، ریانی شه  دوو  لهكو به

 ی ئاقیقكی زڕ ر زاآیره سه له

 .ریا رووی ده ندێ نیاز بداته  هندێ ناز و ه هه

 
 ١٩٩٧نسا  ره فه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II 
 
 آرد هاتووچۆی المانچام ده  ی آه و سانه له

 ون و  ری خه آرد سبه هاتووچۆی وتكم ده

 وان شون و آات بوو، شه ونی بانده خه

  :ین  وه دۆخی هه وه ڕانه گه ده

 

 .رز بوو شونی فین به

 ،مووچ ڕه  سووآی پهئاسپایی  منیش به

  تیپی شانۆآان به. بینی وانم ده وتم و شه آه رده سه

 ند، پیاوانی دادگا آانی ناوه ده رگی سه جلوبه

 ی مۆر و  نگین، سورمه ر ره وا درژو مزه آه

 آی پووچ یه وه ر چرا، تووشی چرووسكانه سپی به

 ئینجازه،  ریش، به وبه آتبفرۆشی  ئه. هاتن ده

 آو  روه ڕ هه رهاتبوو ته آان ده ی چیرۆآهنو در  له

  آه ی آووله شنی گه شی چه آه پره یونس آه

 .یه توت وه ر ده آرد ؛ هه ری بۆ ڕۆحی ده سبه

 ندكیان له آانی شاریش هه ریجه هه موه
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 ی ماوه ر مان به  ئه ؛هاتبوون  وه ه"نیۆن"شاری 

 م و ی زانست، ده رماوه وانیش به مۆسیقا و ئه

 و  ستره  ئه  پیان له ویان سوور و قهلغا

 الآانیش مه ه  آۆمه. گرت سكایی ده آه

 تاو  س له آو آلكی تاوه آانیان شۆڕ وه جوببه

  ویش له خۆی، ئهناو  وه ی مردمندا بته فیكه

 .یی هات مینا بھووده ی ده ی مانگ چرووسكه ر تریفه به

 تی ئاویی  همنی سووره وان به ئه 

 وری ده  له  ره ك دوه مانیش وه وتن، ئه آه رده سه

 رابی  ژوورایان  آان، شه دارینه مزه

 نیری ڕۆآۆفۆرت په پیان له  قوڕاند و قه ده هه

 .دا ده

 ،مووچ ڕه ئاسپایی په منش به 

 م-آرد خزمی نالی ستم ده آرد و هه ڵ ده وم شیته شه

 یری حوی و سه ربانی مای مه سه چوومه   و ده

 ی ژن، ریزێ فریشته: آرد  یانم ده وشه ناو حه

 آان ی سپی گۆرانیان بۆ ناسووته جننه ڕیزێ ئه

 .وت ده

 م شتاییانه م ده  هاتووچۆی ئه ی آه و سانه له

 ك  الیه آان، له ی ئاشه روانه ك په  الیه آرد، له ده

 وش  دۆنكیشۆت و له لره. ره نجه ی په زاآیره

  ر به رامبه  بهست  ده رم به لیره . سانچۆآان

 شكه، آو مه وش مشك وه قین، له تی یه سه ده

 .رش ته آو تۆراغ ده ق وه عه

 ،وتم آه رده نھا، سه وچ بووم، تهمو ڕه په

  آرد مشكم ببیته زم ده بینی و حه سالمم ده ره قه

 .تاو هه           

 یی پیاوك مژه ستی بۆ گه ده. ڕ په ال. ژنك

 مان بۆ وه وه، ئه  وردبوونهپاش. آرد درژ ده

  ی آه آاره رزه هه ژنه    مژه گه  تازه: وت  رآه ده

 ك بۆ ڕاییه ژاریی رفاندبوو، ته ستی هه  ده  له

 ڵ گه یمان له ی په وه ژر پژدن و نوكردنه

 ی پیاوانی مژه، دوو گوله گه . نیشتیمان

 و و خشی ته  نه آكی له  یه؛وتبوو ر آه راسیستی به

 ر سه له . ی راستی دڵ وی تریش له گوچكه ئه

 پیاوی: ك  یه نامه گه وتووش به رمی خه ته

 آو یی خۆی وه مژه ر و گه وه ره مژه ئاسیش په گه

  .پاراست رۆح ده
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 ستكی چاوشین ستی سیامه  ده منیش له

 ،بوو راسانم نه هه

 وه، شارده آان ده ییه دوآه مینه   ژرزه خۆم له

 .آان راجه ستاوی گه بلی راوه نو ئۆتوم له

 .هات رگ و شت بوون ده ترسی مه

 آانی  دڕه وانه م پاسه آه. م، همن آه ژنه

 .ق ر عه  سه وه هنایه ده

 آم بۆ پاریس ناردبوو یه دا بوو نامه و ڕۆژانه ئا له

 م"ردك زه" ری  وروبه آانی ده سۆراغی گونده

 .آرد ده

 بوو م نه وه

 خورماآانی شاریدار  ژر لقه  له

Manzanares 

 ی  آتبخانه چوومه  و ده خانه  پۆسته رم له سه

 ،وانی شاره

  شنی دوانه ر چه جاران هه  آه  وه آرده  ده وه بیرم له

 آرد، ی ده م ته-قامی آارۆلین شه

 ڕام گه ل ده آی شه یه میسقال هیوا و قافییه له 

 . شوو مه بیده

 لحۆآانم هاوڕێ گه

 آكیان یه. ر هۆش سه وه  بمھننهیانویست  ده

 وی تریش آردم ئه خواردنی ئیتالی بۆ چ ده

 وان ی ئه  دوای رچه،"ئۆتللۆیه"آرد  ستی ده هه 

 ی له لحه حه وه، له  خواره وتمه  وتم و آه آه

 .آی آۆن ڕه آانی گه ر تراسه بۆ سه وه  ئاسمانه

 آی سویسری، آابرایه

 با تلی آاره ی له  آه ره لیكۆپته ی هه وه دوای ئه

 .نیشتی من  ته وته تی آه المه سه گیر بوو، به

  نده آوردكی من ئاسا هه  سوڕما آه  وه ری له سه

 .فێ رز ده به

 .ڵ من بكا گه ری داهاتووی له فه بیاری دا، سه

 تا ترۆپكی    هه ه وه"لب ئه" آانی  وه  گه له

Mont Blanc 

 خۆمان  وه  زكی زۆره هیوا و حه وو، به  له

 .تایی فێ دا شی به بۆ باوه

 یدانی   نیشت مه ته وته  و آه ئه

LA Monnaie 

  آان، بیرم له یتوونه زه ژر دار منیش له
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 .وه آرده نجیر ده تیی هه آه ره به

 

 شی باووباپیرانی باوه وته  و آه ئه

 .وه شی ئره باوه وتمه  منیش آه

  ش ریزه آانی زاآیره  پاشماوه له

 ون، آه رده رز سه ك به الیه مه

 ی  تی وانه ڕ حیكمه مه ندێ شتیان له هه

 .زانی ده وه  آییه زاره

 آانیش ڕیجه رموگوڕی موهه ك بوو گه ماوه

 ،آۆتایی هاتبوو

 .م  هیچ وه وه  پاریسیشه له

 رد،  م دآه"ال مانچا"ی هاتووچۆی  و سانه له

 ؛قورتویه مه   بووم بگه وه ای ئههیو به

 میلكی  سكه ر ئه سه له  آه  آاتدراله- وته مزگه له 

 .میشآان دان قاه ژر دارپرته ردین، له  به

  آۆتری سپی و آه فنكه وزه  وری حه ده له 

 آانیش هیوای ری تاقه ژر سبه رزتر له  به

 .شیعر

 

 . آانی ژر پ لووسه رده  به. آان نگی دیواره ره   

 آانی پانه گه. سمانی ئا آه نگه  بده مناره

  هه. آان فرینه  به آووآوختییه. دارخورما

 ی آانیش ئاونه فه خره آان و زه ساوه  آووفییه 

 شنی برۆی ر چه آانیش هه میحرابه. ش له

  وه یاه رمی خه  هه له. حوی ی مه آه نده خوداوه- ژنه

 ویش رووتوقووت آرد؟ ئه باسی چی ده" ال مه"

 وت مزگه:"   ده.  پیا رژاوی رمای مه و به

 ؟"ت قبووه ی نوژی قیامه ن، آه چۆكه

 هات ئاو و  ی ده چۆڕه. آراسیكی توول ئاسا

  .چروسكه

 مین و  ر زه  سه وتنه آه مین، ده ندێ گوی یاسه هه

  آانی قورتووبه، آۆنه  له  م پیه به. (فین ده هه

 ).بووین ده ون نه  آه آی جووله ڕه  گه له

   نو آو سوێ، له یی، وه مه ش په نكی لهژ

 داین و وه، گوكی بۆ هه آانی میحرابه ره سبه

 .خۆی ون بوو

  وه آامرای آانوونه آانیش، به  توریسته

 . بگرن" ق موتله" ی  یانویست ونه ده
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 یی مژه آان و گه آانی یابانییه چینه گه ددانه 

 و دیو لهی وت،  وه ره  ده آان له نسییه ره فه

  و سیری وتیش بۆنی باسترمه دیواری مزگه

 ی"مسگیتا" وشی  آان، حه برژاوی گوندییه

 .زار ی پش دوو هه ند ساه م چه  ئه وه هنایه ده

 

  و سانه رێ له ئه

 ڕام ؟ گه  چ ده له

 و ؟ ئه  خۆم یا له  له

 آات ؟  شون یا له له

 هۆشیاریی؟ ون یا له   خه له

 تاو،  هه  ببتهمویست مشكم ده

 رز موچ به ڕه همنی په وان به  م شه به

 .وه بوومه ده

 و  ره گۆده

   لهنقا عه ش وه دووره  له  قوشقایه: قادرباغر 

 .بوو ده دایك  ئاو له

 سی و ست چمی ده  پشتده لیمی هاوڕم، به سه  

 آان، سووتاوه لوآه  ژر حوشتره له  وه   دزییه به

 .آردم ی بۆ چ ده هی سوسك هالنه

 هات ش ده بۆنی پووشوپه

 .بۆنی خاآوخۆڵ

  وه  باشووره ك له بایه

  وه سووره آانی شیوه شیوه له 

 ؟ وه خونده ده می منی نه ده عه

 قورتووبه، مه  مویست بگه ده ی آه  و سانه له

 .هیچ شون یشتمه  گه ده نه 

  نسوور المان دا،  مهئوتلی له 

  و مناره  آه رمه  گه وه، رووباره آه ووهرخان  سه له 

 .آانی قورتووبه فنكه  و آۆتره  آه نگه بده

 ڕام؟ گه  چ ده له

 آانی سووره یری خشته   سه ی آه و رۆژانه له

 نارس نثه ه م آرد له آسام ده

 ،  "لمادن ئه" آانی  پۆلكه ر ته سه یا له 

 آان  ڕووه ری داربه ر سبه به له 

 گویان گرتبوو ؟   تازه آه

  وه باشووره ك له  بایه

 .وه باآووره  له  واته
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 . وه خونده شمی ده رم، له آی نه بایه

 ك بوو بۆنی خۆڵ و گژ و گیا بایه

 .بۆنی ئاسمان

 نداو ندی به  ناوه له

 شبین، ی گه سلكه ره دوو په

 دا،  ئاو ده نووآیان له ده

 .آرد ر ده زبه ونی ئاسمانیان ئه خه

 ت زیندوو،سروش

 .تاوی الری خۆرنشین ی هه ناسه هه

 ،ڕم گه  چ ده زانی له مده نه

 ش بوو ئاسمان ره ی آه  وانه و شه به

 وه، ند رۆژیك بوو آوژابووه مانگ چه

  شنی باخچه ستی چه  قه آان به ستره ئه

 .گیرسان داده

 .وه هییڕ په ده جاده   خرایی له  ك به رویه

 .ك یه الآی پشیله آه

 نمی راغ رگاش مشككی هاج گه قه ه ل

 .آرۆشت ده

 رزی ی تراآتوركیش، گاسن عه دوآه

 .وه دایه ده هه

 .هات، شانشینی غوبار ك ده سته بۆنی آه

  بووه ك ده یه نی وشه مه  ته دا بوو آه وانه و شه ئا له

 .دا گوه ی ده رمانه موانی مانگ و خه

 ری گیا  پاڵ سبه آانی مو له زگیرانه ده

 آتی ئاو و راست، یه آانی دریا ناوه تفته

 .آرد ڵ ده تاویان شیته آانی هه جوداوازییه

 ی مۆسیقا و نوان نۆته هامووشۆی منیش له 

 شت، ئاوازكی نوی زیندوو غوباری ده

 ئاستی ناوك و وه  نووشتانه  مرۆڤی دهوه، آرده ده

  گه متۆزه  ه هی قه. خت گی دره ئاسۆش ره

 و پونگه. پوو آه نه  ده هیمنی ده آان آه  آه بارهمو

  چشتی ئواران، بوونه آانیش ده  ب دڕآه آنگره

 .آان ی ئاشه روانه وی په ڵ، تكه بۆنی دوآه آه 

 نگی شنی بده ر چه آات، شین هه ده آی شین هه بایه

 :دا بوو  وانه و شه ئا له

 نگی نم رهآا نجه تی، په  پی په به. آرد م ده پیاسه

 .وه ناسییه پانی ده ته خۆڵ و بۆنی خۆه

  ر آراسه سه پ و تۆزكی ناسكیش توژكی له  ته



                                             277                                                                                                                                     278 

 دا بوو، وانه و شه ئا له. آرد م دروست ده آه گوداره

 خۆك، پم ڕڕه  شنی زه  چه وه بچووك بووبوومه

 یری گیاوگۆیان آردبوو،  سه نده نزیك و چاوانم هه

 ریبی چاوی د غهآر ستی ده باوآم هه 

 .وز آردووه ی سه آه آوڕه

 ستی ده نه  ده ریاوانان، خۆیان ده   دهیشن ر چه هه

 مار و   له ریا، دوای ماسی و قرژاڵ و آه ری زه ده قه

 ی هلكه ناری لمین، له  راغ آه  قه مارماسی و له

 ڕایی نو ته ی  یتانۆآه  شه ڵ و هلكه آیسه

  چاوشینریا مرۆڤی ئازاد ون، ده آه ده

 !آات ده      

 :دا بوو وانه و شه ئا له

 .ندێ عاشق بووم، رابردوو داهاتوو بوو هه

  . وت بوو سكه ده، بوو ن نه مه ئستا زه

 ؟ وه آرده ی آۆ ده م شتانه چی ئه

 ، یه ن رۆح زاآیره ده

 ، نی غوباره مه ق ته ن عه ده

  ،آه یه ن دڵ آوالنه ده

 ، وه تهب ده جی ئاسمانی تیا 

 ، ته ززه  آانی له سته ن جه ده

 ، ختیاریی ركه و به ماوه  ن چه مه ن ته ده

 .ئستا  به  ست آردنه ختیاریش هه ن به ده

 

 ختیارم  ؟  خۆڕایی به بۆچی وا له

  بیره آانم فییان دامه  ی برا رووته وه دوای ئه

 ،مان وشه  ناو حهی هآ هن ب

  بسكی ستم ناگاته هآرد یوسفم و د ستم ده هه

 ،زولخا

  وه و گوگرێ نادۆزمه یامم پیه  آرد په ستم ده هه

 ،آانم بۆ ونه

 تووم و م هه آه بیله ست قه  ده آرد له ستم ده هه

 ، قووتم بدات نگ نییه هه نه

 هاتووم و وه  وشانه آرد تووشی دره ستم ده هه

 . چاوه نگوسته  ئه وه و شه رزگارم نابت له

 

 داری خۆیان  مه چن له رده آان ده ستره ئه

 !بۆ رۆحی من سنه  و په

 توانن  ده شنی فچه آانم چه آرد، قامكه ستم ده هه
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 ی تریش آه ئاسمان و الیه نه  هک  دهآی دونیا  الیه

 ،وه و بگته ڕه-ك بت چیرۆآی آۆ مییه گه

 .ی فیكر چۆراوگه سته  آرد، هه ستم ده هه

 ،آرد ستم ده هه

  ب ر ربواره سه آان به   سپییه آه لهچۆ

 آانا  ژماره  ئۆردوگا ب ئه فن و له آانا ده ئامانجه

 فتوفكی  آان و به ته ئاو بۆ خوه آه  نه  ته به

  ره فه  لیستی سه  زۆریش ناویان له

 دی و ر دته  فه سه. نووسن آان ده پیرۆزه

 یانندیك و هه" نتراڵ سه سیف مه" ندكیان له هه 

 ستی ی ده مه  گه تروش دبنه آانی ئه شتاییه ده له 

 .باهۆز

 م گووشی، "ستار"ستی  ده ی آه و رۆژانه له

  آو نھا وه عاشقكی ته. آرد عاشقم ستم ده هه

 آی خوری یه راغ شۆسته قه آكی نامۆ، له  هرو

 آی ل س نیگایه  آه س ئاوڕێ، نه  آه  نه،بوێ

 .وه بكاته

 : و آات  آانی ئه سته هه

 .آی شاعیر بوو یه نده ناهه ستی په هه

 ،رژمی فاشی بكات ژ به  ك ده ویستی آۆدتایه

 ، رژمی خزان ك دژ به ویستی آۆدتایه

 ، زه رژمی موعاره ك دژ به  ویستی آۆدتایه

 ،ندتی ناهه رژمی په ك دژ به ویستی آۆدتایه

 ، رژیمی خود ك دژ به ویستی  آۆدتایه

 فھومی مه  ك بكات دژ به  دتایهویستی آۆ

 ،ویژدان

 تی و حیساباتی وایه ته رتی نه داب و نه

 ،تی هارییه

   له خنه فتوفی رۆشنبیریی و پیرۆزیی ره

 ...تادوایی خۆ گرتن و هه

 !یزانی م نه به

 .ل ئاسانتره گه آه  وره گه ره   هه ره موغامه

 

 نسۆن آانی بوزه ئستا هاوریه

 من، آانی ئستام سور ده ره موغامه  ریان له سه

 ن آه ده آان ئاماده  وه و خۆیان بۆ تاقی آردنه

  فه، ببنه لسه مامۆستای مژوو و فه ی ببنه  وه بۆ ئه

 .وانی مامۆستای زبان و زمانه
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 :واڵ  مان هه هارێ، هه موو به موو سا، هه هه

 .چوو رنه س ده ئیمسایش آه

  ت له عله و نه رده  روه می په  سیسته ت له عله نه

 !ق می عه سیسته

 ،دا بوو وانه و شه ئا له

 نما مه ر ته سه هار و چل پایز به  چل به

 ،ڕیبوون تیپه

 ،ڵ زستانكی زۆر  گه له

 ،زستانی باآووری دونیا

 ،ق زستانی عه

 آاتكی  تی ئابووری و زه آه مله زستانی مه

 ،ركوپك

 .قی دكارتی بۆ دابین آردنی عه

 ، ره نجه رگا و په زستانی ده

 ، زستانی دیوار و شۆسته

 ،ستكش و ده  زستانی جزمه

 ،زستانی پانتۆڵ و پاتۆ

  ،ستره زستانی ئاسمان و ئه

 ،آان ییه خته شه زستانی مانگه 

 ،تاو  هه زستانی آه

 ، وه ش و بیرآردنه زستانی له

 ست و  یوه ندی و په یوه زستانی په

 ،ست و بازوو ده    

 ،زوو ن و زستانی ه و ئاره مه زستانی ته

 ، ریب و زستانی هاوآشه زستانی هاوته

 ، ندشه ز و شیعر و ئه زستانی آاغه

 ،ب آه ره ر و زستانی مه نه وزستانی ه

 : وانه زستانی پچه

 )ن و هین ئاتسز می ناتسز و ره ره آه به(

 ،ورووپا زستانی ئه

 ،دا بوو وانه و شه له

 ،باشوور بووم  بینی و له ده  وه باشووره  ونم به خه

 ،ی خۆم آه ره آشوه له

 ،همی شۆرش ست وه ده رزگار ببووم له 

 ،تی وایه ته ی نه پچه له ست آه  ده رزگار ببووم له

 ست فرتوفی آۆدتا و  ده رزگار ببووم له

 ،دانی مه سكی جه ی ته خشه نه

   ست باآوور و زستانه  ده رزگار ببووم له
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آانی ژماره ئه ب. 

 ،ستی ئازادی یوه  په  رزگارم بوو له ئازادانه

 ،سازی ست نووسین و وشه  ده رزگار ببووم له

 ب وان به  مووچ، شه ره شنی په رزگار ببووم چه

  .وه بوومه رز ده بیار به

 با، ییم پدا ده ئستا آابرای سویسری ئره

 ب را به نشینی غوبا ناو شانه له  شخه  آه نده   هه آه

 .م آه ڵ ده ئامانج هه

 آرد م ده"المانچا" هاتووچۆی  ی آه  و سانه له

 ون و ری خه آرد سبه هاتووچۆی وتكم ده

 آاتوشون: وان  شه.  بوو ونی بانده خه

 :ین  وه  دۆخی هه وه ڕانه گه ده

  وان خۆ به موو شه ر هه وان، هه ئیتر شه: وت  م دهمخۆ به

  قشپلی ،م آه آان ده  لووسه رده  ماچی به.م آه ڕ ده شیی ته ره

  شون پی،وه ناسمه آان ده  آوییه  روشكه آه

 هـی دۆشـاو  :نجـه آو پـشتی دوو پـه  وه  وه ناسمه  دهآان  آوییه ه آه

 .  هن زای خۆیان جده ئیم  ؛رووته زنه ئه و مژه

 ن هآ  درژ ده هند آان هه ره ، سیبهتاوی ئواره آانیش، هه رده به گاشه

 .وه آرنه ر جودا ده و و سبه ت آه حمه  زه به

 .بن وز ده پشت آلسا سه ڵ له  تۆپه به    آه تۆه

 .چیرۆآی پوی بووه  زیخ ده نكه   ده

 

  :راوز راوزی په په

 

  رانه مبه ونكی  پغه خه 

 بی ئیبن عاره به وه  ڕانه آۆچكی ب گه

 . وتبوو ۆی آهری خ دوای سبه، آات ده

   آانی خدری زینده، له شه  گه ناو چاوه له

 دوو ی آیژی نیزامی، له  آه ركه ژنه  به

 پش. بینی دا ده عبه ی آه آه زینه خشته 

 ك و ڕه م گه ی دوا سوی مائاوایی له وه ئه

  بكات،   آاآییه  آاآی به شتاییه م ده له

 ـــیرجومانـــــــــــ ته"گریا  گریاو ده ده

  ت شتی رۆژهه. وه خونده ده" شواقی ئه

 .دی پ گ و چنگی پ تیشك آردبوو

 و  " ئیبن روشد"ی  نازه دوای  جه

 .وتبوو ی دی خۆی آه نازه دوای جه 

 رمی هه آرد، له   بانگی ده خدری زینده
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 تی  و رۆژهه ره ستی گرت و به ده وه  یاه خه

 تی   ههتی وی، رۆژ رۆژهه. زیھن بردی

 .ك هی رۆژئاوا دڵ بوو نه

 ،ومت بو رۆژهه له  وانه  و شه من، ئه

 ڕام ؟ گه ری چ ده سیحر و سبه له 

 .هات ده گریانم نه

 ،دم همن

 ،آی نوستوو یه ریاچه ك ده وه

 .سووتا  ده رۆحمیش سروشتیانه

 

  :ل شت آۆتایی هاتبوو گه

 آانی هۆز و ب بریاره  ڕه شه

 ی ب دۆز و ی رۆژنامه ڕه پهر ال جونی سه

  ؛ی  رنووس ه پ هه

 .انیآانی مورادخ  ترازاوه قۆپچه

  :زۆر شت آۆتایی هاتبوو

 د، قسه  مه یشتنه آان گه نده ناهه په

 .وه یشتن آاڵ بوونه تا گه آانیش هه نامه

 آم بۆ پاریس ناردبوو  یه رێ بوو، نامه ده و سانه، قه منیش له

 ،پرسی م ده"ردك زه"ری  وروبه  دهیآان وای گونده هه

 ،یام بوو عه

 .بوو م نه وه

 ون  آرد، خه م ده"ال مانچا"هامووشۆی  ی آه  و سانه له

 مووچ ڕه نھا په آرد، منیش ته آانی ئاشكرا ده شته

 .وه نووسییه ب ده آه ره ب مه وم به شه

 و ؟ چ بوو شه 

 ج؟ هر  قه ماشا آردنی آچه یا ته" گوستانی راز"

 ی سیا، ش، قژ تاڤگه ر تا دامان ره سه

 نو تراژیدیا، ش له  له

 .نیشت آسا ته ڕی به  په تده

 .ری وداسه رگ و سه می مه ری، هه وه ده جوانی ل هه

 ج، ره  قه آچه

 یی و وشه نه نو وه یانا، له  ی به ستره ر ئه به نه، له  قژ بۆنی خه

 ،شی ره

 .پژا زمانی ده

 ،و، آلی گۆڕستانجوانیی بو

  هلی تكشكاو خاڵ، به هما، به  به

 .آرد نی خۆی ئاشكرا ده مه ته
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 ریا، فی زه  نو ئاو و آه له

 ،مین هیشكایی زه خشییه  به خوواوی ده

 .ك بۆ ژیان یه نه خه رده زه

 ،ج ره  قه چی آچه بۆ آوێ ده

 پانی، ته می خۆه  ناو هه آانت له پیه

 ی جماو، نو بۆنی پونگه له

 .نگۆی آاروان ی زه وه زرینگانه

 

 ج؟ ره قه ڕۆی آچه  بۆ آوێ ده

 ماوی، نو سترانی ته تۆش له 

 د گژو گیا، ئاوی قه نو دۆپه   له

 و فاتمه، ی قژی ئایشه وه نگدانه  نو ره له

 ! ناو ئاواز وه  ڕته گه ده

 ویش چ بوو ؟ شه

 ،ری پیاوێ آان، سبه مییه پاڵ گه له

 ی منیا ئاورشم،ڕیش سپ

 ،سكا نو سیپاكی آه له

  ،وه ئاوه وتبووه  مانگ بوو آه

 ،یویست رزگاری بت پۆل بوو ده شه

 ، وه رییه له بوو ده چارۆگه 

 ،ی شیعرێ یا ونه

 ،تبوو رگ هه ست مه  ده مۆسیقا بوو له

 ؛ند وه یا رازی آیژی ره

 ، دارێ بوو ڕۆحی گه

 ،گیكی ب خاك یا ڕه

 . بوو نده ناهه ئاوكی په ۆپه ند د چه

 

 راوز بۆ آاتی ونبوون په

 ،بووم  دهڕ وزی ته نم نم سه ی آه  یه و ئواره ئه

 یی، و پیرۆزه یله  ی مه رامه بۆن و به

 .ڵ تیشكی خۆرنشین تكه

 ،ڕی شار و په له: وێ  له

 ر،ڕی شا م په له: منیش  

 ،آانا ڕه ته  آۆنه  به

 ش، جد پ له وه

 .زاویش پ دڵ  نهشیعركی

 ، جد و شیعر و زاآیره وه

 ،بن ڵ ده آات تكه
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 نسك و روو هه گه

 زا، نا شاره نجه  په

 :آا  نگیكش هاوار ده ده

 ی ونبوون،  ئه ق به تیاما خه"

 آان، ڵ بوونی ئاراسته ی تكه ئه

 ."ببوژوه آو خونچه  م، وه ده وزی عه ی حه ئه

 ، نم نم وشه

 آرد قژم، ڕی ده ته

 زا، آانم شاره یهپ

 وتبوون، م آه ده دوای تیشكی نارنجی عه

 .مپدۆآل گۆرستانی ئه

  و وه نزیك بوومه

 .ر م به آانی ئه ر و گه و به آانی ئه رووه دار سه

 ویش چ بوو ؟ شه

 :آردم   بۆ درژ ده ك تراولكه ستی وه ده

  ئاوازی ندی خۆی له مه بسك بوو، آه

  و  یاقووتا، باده

 می ئاقیقا، ی غه وه رانه له له 

 !وه نایه چ ئافاتكی بۆ دڵ ده

 ،ما ده نوانمانا نه له   ماوه

 ،ما ده ناو عه موو له  هه

 ، دیو وشهو له

 ،ست دیو ههو له

 ، سته ش و جه دیو لهو له

 ، سته رجه دیو شتی بهو له

 ،نگۆڵ دیو ئاو و زهو له

 ،نزڵ نگ و مه دیو دهو له

 ،م راب و ته دیو سهو له

  ،ریاچه ریا و ده دیو دهو له

  ،می بانده دیو خهو له

 ، وزیی گه دیو سهو له

 ،و پوان  دیو ژمارهو له

 ،آان رده زه ودیو آتبه  له

 ،دیو پیرۆزیی خوداو له

 ،م ده دیو عهو له

 ،یشت گه ده گیشت و نه  ست ده ده

 ،وت آه ده وت و نه  آه ری ده شم به له

 ، و ناماوه  نو ماوه له
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 ،رزیی ئاو می و به  نوان  گه له

 ، وه ڕانه ری ب گه فه  و سه ری چارۆگه  نو سبه له

 آانی خه رده  آانی آۆڕنیش و به رده  به  نو گاشه له

 ، خی خاسه

 ، سیاآانی آوڕآوڕ آان و چاوه شه  گیا ره نو بنچكه له 

 ،ی ماسی و تۆری راوچی ناسه نگی هه نو ده له 

 ،ونی قرژاڵ و بورجی ئاسمان نو خه  له

 ،ق قله آانی حاجی له نگۆه ی  بۆق و زه ندشه نو  ئه له 

 ،ی مای مۆن آه ڕ، باخچه ی نیلۆفه نو ئاو و گه له 

 ی مردوو و آچی آافرۆش و ستره نو ئاو و ئه له 

 ،)گورگ  له ش و گه(

 ،آی زیندوو و شیعریكی خۆم یه نو ئاو و جوله له 

 تاو ڕایی هه او و ئاو و تهنو ئ له 

 .بوو دهدایك  مگین له آی غه یه وه رانه  له

 

 ،ك بوو یه جووله

 ریا، ده دا به رۆحی ده

 مرۆڤ،  به شوه

 آرد، یان ده آان خونچه ئاراسته

 وه، بوونه  نزمیی جودا ده رزیی له به

 .بوو دایك ده و له  ئینجا شه

 وێ ؟ چ شه

       .آرد ده  راڤهی ق و سپده فه ك شه موویه تاه

 

 رز بوو شونی فین به

 ، گیای بنچكهمگینی  نوان غه دا بوو، له  انهو و شه ئا له

 نوان مشكی قای غوبار له          

 رتوبوی شت و  نوان په له         

 ، رره آگرتوویی زه یه

 ون و رشوبوی آه  نوان په له         

 ، پووله پكی فرینی پهركو

 شفی و آه ستره  دان ئه رگی سه  نوان مه له         

 ،آان نویه  ردوونه گه   

 ،زا تی فه تایی و الستیكییه تا هه نوان بچووآی هه له 

 ، نوان الریی آات و الریی شون له

 ،آان كشه تكھه   نوان بازنه له

 ،م ده ن و عه مه  نوان زه له

 ،م نوان ئازادی و سته له 
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 ،و سورگی خشه  نوان نه هل

 ،ز م و آاغه ه نوان قه له 

 ،رامۆشیی و فه  نوان زاآیره  له

 ،تی دڵ آه مله ق و مه التی عه سه نوان ده له 

 ،ر وروبه و ده سته ی جه خشه نوان نه له 

 ،تی آات سه ودای ئستا و ده  مه نوان آورتی له

 بیرم

  وه آرده ده  

 ،ب ده

 چ شیعرێ   

 دوای له     

 "ئاقیقی زڕ "

 ... بنوسرێ          

            
          

ئیـــــــسپانیا  
١٩٩٨ 
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 ڕین په مانگ و هه

 
   

 :آی  پشه
 

 ن وه، دیمه درته هه  رده ی  په وه پش ئه

 و  نگب به ره :  هت آی تایبه نگییه رقی بده غه

 ردێ ای بههیو  له بچوندرێ آه  نگییانه بده

 ش  مه ئه. خش به آرێ، یا پمانی ده دی ده به

 "ئستا" نھا  ته  چونكه. ناشت وه  بۆ لكدانه

  ك آه خراییه ویش به  آا، ئه رداریی ده سه

 رتی، نھا خۆی بزونه ته  وت آه ره به  ته تایبه

 .پارزێ تی  خۆی ده سه ده

 

   هاتووین آه سته به م مه موومان بۆ ئه هه

  شزانین آه ین، ده بكه نگه  م ئاهه شداریی ئه به

 مكی رهه موو به واوی هه آی ته الساییه

 مان وه تی ئه یامان یارمه م، خه  ئافرندراوه، به

 یا زاڵ بین و م آۆسپه ر ئه سه به  دات آه  ده

 .خۆمان رۆی تیا ببینین

  بته ده  رده ی په وه نی پشته ر زوو، دیمه هه

 آات و یالمان دروستی ده خه   آهدیكۆرێ

 .آات آانی داگیر ده  پانتاییهشمان له

 
 م آه نی یه دیمه

  
 :نگ  ده

 راوز ی په وه آۆبوونه: ست  به مندایم، مه

 .آووته له ی مه ندشه ڕشوبوی ئه و په

 وی تیشك  وه چبوونه: ست  به مندایم، مه

 .لووله به ونی حه ی خه وه  آوژانه

 خۆڕایی  به  نه مه شكی ب زه  ئه:مندایم 

 خۆڕایی  به. یی بوون ر بھووده سه  رژته ده

 آان گیر ب شیرازه  وه ی شه ملیوانه  خۆی له

 .دوای رسته له  رسته  وه هۆنته آات و ده ده

 هد ركی ب عه فه سه: ست  به مندایم، مه 

 م گوی ده له  یه  وه ی آرووزانه وه و ددانه

 .آان نووستووه  شتاییه ده
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 مندایم،

  ، بهنیا ته ڕ دونیا، بـــــــه  و په وا له

 .و رووم دێ ره به وه  وتنه دوورآه

 ترازن، لكمان ده رابه  سه  مه ئه

 ر پشتی  سه  خاته آان ده مه له به ئاوه  مه  ئه

 سووتن، آانمان ده ست و ئاقاره ده

  مامه ی بۆنی شه دوآه چه   وه ئه

 شی باوه وته  آه ده شته  هه آانی به سووتاوه

 !وه مانگكی سارد بووه

 نھا دانیشتووی، ته ی برا وا به بۆچی ئه

 نگب ره آه  وه بیته ورد ده  وردانه  و زیخه له

 .ناخ دا نووستب ونیان له رۆحی آه

 

 !ی برا ئه

 نھا، ته ر به بۆچی وا، هه

  تی، به پی به م شۆستانه، به ر ئه سه له

 ناو غوبارێ، یت و له  ده ما غار ده  تهدوای

 .بت ن، ئاوا ده تی پ ده ببه حه مه   آه

 ر به  تداته و ده وه تدۆزته بۆنی گریان ده

 .آی بواده بانییه لشاوی میھره

 : وه ره ئاوڕ بده  ده

 بارانیكی دی دونیامانی رده تاآو به

 داو تكوپك نه

 : وه ره ئاوڕ بده  ده

 ف و  م باشووآانه، به هی ئ وه بۆ ئه

 ی ر داوه سه تاندنكی بسنوور له ه خه هه

 ك یه وزی موه سه و له  وه  بنیشنه  م آگانه ئه

 .بت وز ده رابمنن چۆن سه

 !وه ره ئاوڕ بده ده

 موو هه ، و دواوه ره ست به به منیش ب مه

 ،نم نگاوی گورج ده رۆژێ هه

 !رم لشواوه سه

 ی و، آفه خه تی زینده ن، په مه نی زه به

  .وه وداآان ناناسنه چرآی آاژر، مه و، چرآه شه

 بت، ئاوا ده آه  ی آاتكه  وه چبوونه  مه ئه

 .وه ناو ئاوا زیندوه بته ی له وه نھا بۆ ئه ته

 مه به وان ده شه م چرآانه  ی ئه وه ره ده  من له ئه

 آۆبووانه،  م آفه  وری ئه ده ر، له  سه
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    نگاوه ئان، هه وداآان تكده مه. م آه ق ده فه شه یری سه

 ماچی خاك  و دواوه ره خرایی به آان به  گورجه

 .ن آه آان ده سووتاوه رده  و گه

 .ست نایه ده  هیچم له

  چمه رۆ ده شاقوویانه ! ت سه منی بده 

 مشی و خۆه وه  ی مانگی سارد بووه ناو تریفه

 الم ئاردین، ستوور، به آی ئه ژر  تاریكییه

 .شم له ساومه  ده

 راغ  گردكی مژوویی، سوتاو، قه له

 م آه یری ئاسمانی ب چاو ده ڕاو، سه ش داگه ره

 .ڕم په ده و هه

 موو زمانم موو گیانم خای آوتراوه، هه هه

 .شكی گۆڕانی ئه

 م ری مژووی ئه مسه راغ جه قه له

 پۆكانه،  ته

 ی باڵ سپی، جنده ئه  ڵ آۆمه گه له

 .ڕم په ده ورداس، هه نووك ته ده

 نگیی تاریكی مۆسیقایه، بده

 آانی دووریش، آوژاوه ستره  ئه

 ...گیرسنن آان داده ژووه ره  آه سته  آه

 ... گرم،، گرم،، گرم

 موو و هه مامكه  شم ده موو له هه. ڕم په ده هه 

 ی ه و زایه تاریكیی مۆسیقایه. گیانم خاخاڵ

 نگی فنك زه وه رین و شه ئاسمانكی به

 .آانی موو موولووله هه چته  رۆده، ئا تمده

 یا گۆرانی ؟ یا مه  ئاوزانی ته  مه ئه 

 ودای ئستا  ڵ باریكیی مه گه له  ئاوزانه 

 ... گرم،، گرم ،، گرم

 بن مش ده آانم نوقمی خۆه پیه

 .آانكی دی ست ئاواز و ته ده هه 

 وری خۆم، ده به  وه  لمهخو ده

 ئاوازی ناو شپه وزنم له  هگ خۆم ده

 .مش نی خۆه مه بسنووری ته

 شینایی، نه   ئاو دیاره  نه

  م تاجه ته  نه

 .نیایی ته  نه

 ... گرم،، گرم ،، گرم

 .ڕم په ده خۆڕایی هه ر به  هه
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  م نی دووه دیمه

 
 نگی  م، ئاهه رپاآه نگك به وێ ئاهه مه ده

 .ۆم بخ

 و نووسینكی تر ب، وه  نگی سینه ئاهه

  زووه آو ده وه  م وته گونج بای ئه ده

 وه، آانمه ونه نو خه  وین رۆبچته ئاوی شه

 نو  له  م وته  ونی ئه گونج خه ده

 راباآانا ون ب، سه

 تكی ك چاآه م وه سته گونج جه ده

 آو  وه وه  هرت آانا، بله پانتایی آگه زیواڵ، له

 ڵ، داوه

 تا، تاهه گونج ون بم، بۆ هه ده

 .بینیوه ندم نه ڕه ی خه وه تاآو شۆربوونه

 

 .آی تره یه وه سانه مه هه ئه

 

 آو وز و چاوان فراوان، وه ستان سه ده

  بۆ له  میشه آان، هه فسانه واآانی ئه ره  نجه په

 .آی شیرین وان ئامزگرتنی بایه

 پولكی  شه سته  یخه، جهز ورده   سته جه

 ی مانگ دا ر تریفه به دیت و له  هیشكاییه 

 .ون خه خۆی ده

 

 .مرم ده...مرم ده

 

 ،آانم هی خۆم نین ئازاره  وه داخه به

 ئازاری ئاسۆن، ئازاركی شاقۆلین و

 ،مرم ده. ختم منیش دره 

 ت  آو پرچی ڕۆژهه نابینن وه و تابووته  ئه

 !درژه

 نابینن بینایمان سیاهه   یداغه و به ئه

 !چین گه ده

 پم گ له م، ڕه به آانم ده ست بۆ گه ده

 ئا، ده

 ،م آه دم درژ ده ست بۆ ناو قه ده

  وه ی یاداشتكی آاه رم باهۆزه، آروه سه
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 .وه ر آۆبۆته سه بووی له

 و بۆنی ق پووش و چیلكه قله حاجیله

 .ر جھشتووه سه ئاسمانكی دووری له 

 آانم ڕاو پیه گه تاوكی سوور هه هه

 !سووتن ده

 م نھا هه آات، ته ی ئاوێ ده بۆنی خوڕه

 .ری تیا جیھیشتووه وه بیره

 .گرم دا ئارام ده ناو جووله له

 .دایه وه ناو بزووتنه نگیم له هاوسه

 !مرم ده

 ، بانه ند میھره ن چه یری خاك آه سه

 ستی شینباوی ئۆقیانووسه، پرچی ده

  ؛وی بیابانهئاۆزآا

 وه، بته ئاسا خاوده برغه پشتی، قه

 ن، آه نھا بۆنی ئاوده ن ته آانی ئاونه چاوه

 تاو ی هه م هاژه رده به آانی تیشكن له  قامكه

 ن، به ق ده شه

 آانی موچآن، بازووه

 ناو ی هۆشن له  وه ردنی لكدانه گه

 .وه تووته ی دڵ ده وشه حه

 م رده به له چۆڕێ و  ی ل ده ستره دی ئه

 .وه آوژنه فسووس، ده ق دا، ئه عه

 بانه ند میھره ن چه یری خاك آه سه

 ك آات و وه یرمان ده ك باپیره، سه  وه

 آات، آیش پرسیارمان ل ده یه زارۆه

 ك ڕوان و وه ژن تمانده ك پیره وه

 ئاسۆی چاومان، ڕوانته  رێ ده سوالكه

 بووآی ك  و وه زه  شی حه ك ژن پ له وه

 همه، لوالوی وه

 ك دات و وه آان تكده مكه ك منا چه وه

 ژن، هه آان ده شاعیرێ بورآانه

 ت،  سه رداركی بده ك سه وه

 دڕن، ناوی هه نگ، آات هه بده

 خوندواریش آانیاو  ك ئیمپراتۆریكی نه وه

 .وه خونته ده

 

 !بانه ند میھره ن چه یری خاك آه سه

 !م توڕه به
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 جیھشت خوا چونكه  له   یه توڕه

 دا آانی سه ڕینه ڕمه مه وزه  نو حه وه  ڕایه گه

 :من  و راده

 نی ل  مه گیا چۆن تك تك زه له

 چۆڕێ داده

 یاآی چزوو ئاسای تیا رد چۆن همنییه به له 

 ،نوێ ده

 و ئاسمان ره یی به توڕه دارخورما چۆن به  له 

 ،با ق ده ری شه داخا سه چت و له  ده

 ڵ  گه بیابان، لهآانی  یره سه  ماسییه له 

 وه، بنه ورا زیندوو ده ی هه تریشقه

 .لم  وه بنه خیش ده تاوی دۆزه ڵ آۆ هه گه  له 

  رگه تاو مه هه

 ی آات و خوڕه ق ده ش چیا شه برووسكه

 دێ الفاو،

 قی كاو عه آو زه ی وه و سنوورانه له

 ...بق...نیش و بق ر ده سه مرۆڤی له 

 ...وه آاته یب ده می بۆ غه ده

 

 نو نزمیی ئاستی و له" سین"ر  ی سه نو دوآه  له 

 مارآۆ، -بازیلیكی سان

 ترۆپكی ئاوا آانی هیوا و له لژاییه له 

 بوون و

 ش، له ق له  عه: ست  به یانی مهدووڕ له 

 ئاسۆآانی بینین، بینینیش دڵ، دڵ له  ش له  له

 وه، آاته سته جودا ده هوداآانی ج مه  له

 پۆینی برینگی زانست و  له

 نھا لمكی ورد و ته ساآاریی دڵ آه   له

 ڕكوپكی تیا  به  وه  تاویكی ساردبووه هه

 .دی هه

 دروستی  منی آه ش راده و شتانه له

 :آردوون  نه

 ستكردكی ڕووتی ده آه   بازنه  ٭ له

 .آراوه قی ئاراسته عه

 وتن رآه نھا بۆ سه ته ه ی آ و ڕیانه ٭ له

 .شاخ ده هه ا پیای ریزه  ردڕژ آراون، غه به

 هیوایان بوون تاقه   ی آه النه و جۆگه ٭ له

 .ئاوه به 
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 ی ئاویان ون زاآیره ی آه  نارانه و آه ٭ له

 .آردووه

 ر سه وی له ناوی ئه ی آه  شانه ره  رده و به ٭له

  .نووسراوه

 دروست  وه آردنهبۆ   ی آه رگایانه و ده ٭ له

 .آراون نه

  .وه ته شارانی سیوه لوول آه  رده گه  ٭ له

 آتر ر پشتی یه سه له   ی آه و وتانه ٭ له

 .دروست بوونه

 . بیچمی خۆی ٭له 

 .ق فه شه ٭له 

 .تاو بزاریی هه ٭له

 
 آانی ییه گله       
  جنۆآه قاقله       

 
 م نیشتم، نیوه آان داده یوانه ر هه به له 

 تاریكیی  رم چه وبه م رووناآی، ئه ر و نیوه سبه

 یی گوڵ، م و تۆڕه و هه ره آانی تریشم به ره و به

  و  ر ئه به له. ڕۆیشتن و ده فی شه رو پخه به

 هات، ی لده نجیر بۆنی هه  ی آه یوانانه هه

  وه، له بوونه دم شۆڕ ده آانیش تا ناوقه موه گه

 وت ی مۆر، ركه ه ش په آه وییه ر زه سه

 .دروستكرابوو دروستی آردبوو،

 ر، سه برده  و جۆره ها سام به نده چه

 ر به  وه ڕۆمه ر بۆم بشت ده ش گه ئستا

 و بۆنی شه وشه نه بۆنی به  ی آه یوانانه و هه ئه

 .آرد ده

 ن، تاآو گژوگیاش مه بوو بۆ زه رێ نه پوه

 .دگرت رنه وه  وه خته  جه  یان به یه له سه م مه ئه

 پساندن میزاجی  الیان ئاشكرابوو آه

 .شون ختیاریی ده به

 .تاییان ره ی سه ر شیوه سه  وه نه آان چووبوو شته

 آان دا ر نھنییه سه ست به ی ده وه بۆ ئه

  نده بوو هه ده یشتم آه نه بگرم، پاشان تگه

 آان یب شته غه شفی  آه. م خۆ آه پرسیار له

 دات، هشتكمان ده به   جۆرهو وه آاته پووچ ده

  نھا تامی گوژاكی خۆڕسك به پاشان ته

  یریش له نووس، بۆنكی سه ده وه  شوومانه مه
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  آات، چونكه ده فیچقه وه  آانمانه نو قامكه

 .آمان گووشی یه ستی فریشته ده

 تاڵ بووم، ستبه ده  ی آه و ئوارانه ئه

 سپۆن ئه انم به آ و دانه آه  له ر جۆگه سه چوومه  ده

  آان به ڕسلكه وه، په هاتمه ده آه . شۆرد ده 

 نووك پووشی قوڕاویی و لیكاوییان ده

 هار هاتنی به مه  زانی ئه مده وه، من نه گوازته ده

 ی ریزه وا سازگار، غه ن، ئاووهه یه گه ده

 .شواند ندكیان ده هه آۆچی له 

 رچككی  دیار گه وانیش به شه

 آانم  رده نگ زه ره رتووآه   پهوه، خۆماییه

 نزیك بوو وه  ونه خه یان له  مه وه، ئه دایه ده هه

   آه م پ ده وه م ئه زاآیره  ئستا. واقیع ك له  وه

 .و بوو شه

 ناو دونیا له. و تۆرا بوو وك خه ند شه چه

 آرد، ئاویشم ده  یری گۆمه سه  آه. من دا توابووه

 ڵ  گه بینی، له نھا مانگكی ساردم ده ته

 ترسكی زۆرم. دا آاندا باویشكیان ده داربییه

 آات. ترس رزگاری آردم. ر نیشت سه له

  ،یوان سه یوان دیار بوو نه  هه  هۆش، نه  وه هاتمه

 آو تی خۆی وه سه رم ده تاوكی گه هه

 آیش یه هاژه گوم له . قاندبوو ناس چه خاآه

 ریان  سه،بان ی میھره شكه ڕه له و، قهبو ده

 زانی بۆچی ئاسمان یانده ل تكچوو بوو، نه

 .وه چیته شی وان سیا ده آو له وه

 .رق ڵ غه ناو دوآه تاوكیش له  هه
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 ربازكی  نوێ بۆ    
 آی آۆن ڕیه

 
 
 ، وه داته ده  ههآانی سارا ڕه م، با الپه ن  گڤڤهم

  وه، سته آان ده نه نوسیه 

 لووك  حوشتره آانی تۆپه یهشون پبۆنی 

 .وبو ست نه ربه و به وه خوارده هآات، غلی د ده

 ، وه و ناگیرسمه مكردووه هه مكه  ده

 وه،  م خۆم ناناسمه آه یری ئاسۆ ده سه

 وشن م، هزكی نھنی ڕامده آه م ده وه یری پشته سه

 .م دێ و گڤڤه

 .م من گڤه

 آو تیر و وه وه  سمه آانم ده شون پاژنه

 .ترۆ آراوم

 

 

 و داوه رم هه سه وه  آویه  من بام نازانم له

 خۆی،  مگرته و چ ئاقارێ وبوون ده ره به

 ر سه ی ل آردووم و له  چ زمانك نووشته

 بم و ردكدا هوردوخاش ده وی چ گابه ته

 .وه ناتومه

 وه، بۆر مناسته ی جاران ده آه داره گه

 ت،  تامكی سوری داوهڕو ڕاوه، آه گه هه

 وه، آاته ده داڕزینی خۆی  بیر له یه  ده ند سه چه

 .ئامزی بۆ  یه  وه ڕانه ركی گه خه  مكیشه  ده

 پۆل م شه ی ده ردانه به  و گاشه ئه

 ئامۆزاآانمن،

 ڕاون گه آانی شین هه و بنچكه، ئادگاره ئه

 و خوشكمه، ئه

 موومان هه له  ی آه  و دارخورمایه ئه

 مه، رۆحی  باپیره ۆراگرتره خ

 ست ناو غوباری ده ی له  و گونده ئه

  وه وت، ئه ناآه ترپه  شاندن دا دی له  راوه

 نكمه، رۆحی نه

 آانه، قۆی موباره  پوتۆزه و ته ئه
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 دایكمن،

 یه، وه ی رۆژگاره د سوخمه قه ی به  وانه و شه ئه

 و میمكمه، ئه

 رتخ شپ داده ی آه  یه ره نجه و په ئه

 پورزامه،

 تیشكی به  میشه  هه  ی آه و رچانه ئه

 نگب برام ب، آرن، ره ڕشن ده رۆژئاوا ئاوه

 رما ر سه سه و و رۆژ به  شه  ی آه یرانه و ته ئه

 .آانمن یان دێ، خزمه فه

 

  بۆته بگرن، تا نه شینكه  و آۆتره ئه

 قومری،

  ته بوونه وه، تا نه نه گل ده و ماسییانه  ئه

 ار،ن آه

 بگرن تا ئاوا  رشتانه سه  و آاناره ئه

 .بوونه نه

 تان نیه هه  آات له یه، بۆیه  م هی ئوه گڤڤه

  به منم آه  راده  تانه و خه وه، له بمه ورد ده

 و  ره ری به ئاشكرا شۆڕشكی سووتنه

 .....وه آردووه، ئه آان ئاماده الجانگه

 .یه م ئوه  گڤڤه

 ری هوروب ده آات له   بۆیه

 او نبینن بۆ  و ده وه، شه بنه ورد دهچاوانم 

 نیبین ند ده ڕه خلیسك، خه وا ده رووی شه گه

  ستانكی لوه ی دێ، دوآه چۆن گرمه

 گومانتان ه  بینن تۆپه شاخ، بورآان ده ده هه

 زن و بۆ ده ق هه بای عه گرێ و به  تده

  له  پره ن و آه چبینین راوی ده نشویی آه

  دا و له پ ده  آانی دڵ شكۆفه هاتووه نه  ژماره

 .یخووسن ده" آیمای وشه"ناو 

 ی نابینین آات یه، ئه م ئوه گڤڤه

 شنن، بۆنی وه رزایی راده و به ره آانتان به سته ده

 ست ،ده هه  وه ختانه و دره تی له رایه مبه پغه

 آانیش، سووتاوه  زه و ره ره ڵ به آومه آات به 

 مان  وه، هه نه آه بچاره، خۆتان غل ده

 زریكنن و ئاو ده آانی جارانن آه  رده به

 .مییان ده  زته ده
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 تاآان ره سه   
 

 آانی روون لم شته م جۆره  ئا به

 : وه آرده ده

 

 آانی ئاو بوون، ڕه گوك په

 ر شان، سه آانی له  گه ختك ره دره

 وه، دایه رووبارك ئاوڕی ده

 .رجان نشینی مه خۆڵ شانه

 

 آانی ئاسمان بوو دك گوچكه

 سكایی، ی آه ك هاژه یه گه

 آرووزان، ده هه  مامه شه

 .تاو بوو هیشكایی خۆشكی شه

 

 ڕآی خوا، به ستی له  منا ده

 ئاقاری رۆحا، آانی له پیه

 وه، نووزایه دا و ده غاری ده

 .می تیا ترنجا ده نگی عه ره

 قوپ، ك قوپه آانییه

 آرد، ده آانی مانی راڤه  ستهر

 پزیسك رسكا،

 .آی داگیرآرد پانتاییه

 

 وه، آان غلبوونه گۆه

 بوو، پ گیر ده ن له  مه ته

 وه، ن هوڕبوونه ئاژه

 .بوو وگار آ ده شه رۆژگار به 

 

 بوو، آۆتایی گیر ده  تا له ره سه

 سوی، آیان ده ی یه برغه آان قه هه

 وه، آرانه آان ده گۆشه

 .بوو خاڵ ئاوس ده به  بازنه

 

 هات، ی ده تیر هاژه

 برین، بووه  شینایی ده

 دۆپ دۆپ  سورایی،

 .مین بای زه  وه ینووسییه ده



                                             317                                                                                                                                     318 

 سیاه،  بووه پانتایی ده

 ی سپی تیا، ره نجه دوو په

 نگ بوو، ره ڕه  شه

 .گریا ك ده موسیقایه

 

 وزیی، خاخاڵ بۆریی، خاخاڵ سه

 رزین، له ده ا ههرد ری زه ر سبه به له

 آرد جوانیی، تا چاو پی ده

 .آرد شت بوو چاوی سپی ده

 

 .هات ده یان و ئاسمان بریسكه ره دوڕدونگ به

 مات، نگ، دونیاش آش و ك ره ر یه رووبه

 هات، ده چۆڕی، هه تیشك خونی ل داده

 . وه توانه ستران ده مانگ شپرزه، ئه

 

 زگیران رزیله، مژ ده باران ده

 ن، ك دومه باران بوون، وه  گوهر هه

 .وایه رووی هه قینه  ته ده

 

 ر مافوور، سه چۆڕییه  ن داده مه تك تك زه

 آرد، ڵ ده آانی تكه ته خه

 .رگای دوور وه سایه ده

 

 یی، ووژه نگ هه بۆنی ره  ه په

 آردین، پی بۆندار ده ناوله

 آرد و وامان ده ماچی هه

 .نووستین لی ده

 

 و بوو، شه شته

 پمان، ناو له  آرد له ی ده ره آه چه

 دمان خووساو،

 .بوو ده ق گیر نه ی عه ه ته پمان له

 

 نووك دیار بوون، نھا دوو ده ته

 زا، فه نگ بوو له ی ره گمه

 .ڕسكا ڕا ده ی ته نو آازوه له
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 پیت بوون، دوو پیت بوون، به

 سن، غوباری په نكه  دوو ده

 .هات  دهی نگ بوو خوڕه ده

 

 وم بینی رووناك و رۆژم بینی شه

 سامناك،

 دا نگدار و سه نگیم بینی ده بده

 قرچۆك،

 نگم بینی نگین و ره سپیم بینی ره

 .بباك

 

 سیرم بینی وریا، حه

 نھا، زم بینی ته گومه

 یا، گه ئاسمانم بینی له 

 .گریا هۆن هۆن ده

 

 م بینی هیشك و ربه شه

 شاباڵ،  ش به آه چۆله

 ...تیشك و  وه گوازتهی ده

 
 
 آان آۆتاییه 
 
 

 : وه سییه دهآانی  شته  م جۆره ئاو به

 ی نوستوو وه، وشه دایه ههآم  یه ڕه الپه

 ڕین، راپه

  له ستره  وه، ئه دایه وم هه ی شه رده په

 ڕین، په خۆشیا هه

 .مامكی دام چنووآی رۆژگاریش ده

 

 وز، وری حه ده  ل له زه

 ، شی گه باوه  وز له حه

 وز،  بۆر و سه گه

 . قه ب ته وه  رییه له ده

 

  وه ته مه حیكه  ر به گه آان ئه دژاتییه

  بنه ین، ده آه ڵ نه گه یان له مامه

 شۆڕش شۆڕش دژه. آی رووت جگۆڕآیه
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 آۆدتا. شۆڕشیش آۆدتا آات و دژه دروست ده

  خت آردنكی زۆریش له شۆڕش و جه بته  ده

 .وه نته چی ده ادی، ملكهر ئاز سه

 

 .موو شتكین هه دژ به  ئازادانه 

 .وین آه دوای ئازادی ده چانه  ملكه

 ڕین رگامان بۆ رۆشن ویتر بگه تاآو له

 .نن نگاو ده ی تاریكییا هه رچه وه، به  آاته

 ر مژوودا سه پ به  تاآو هی راست و چه

 بھنین،

 .وه مانسته آو سورگی ده مژوو وه

 ین بۆ داتاشینی ك آه اآو خۆ پ چهت

 .ئا ملمان ده سنوور له  نده سنوور، هه

  نده دێ، هه  ونی آۆن بھنیه تاآو خه

 .وه ڕته گه ده ئستامان ل هه

 ین بكه خۆ ماره  ی ئستا له وه بۆ ئه

 .مان با ب و چاومان آپه پاژنه  پویسته

 

 

 

 نی ئازادی داب وه بن و بۆ ئه تاآو هه

 ك ما وه ندی ته به نو ته له  نده ین، هه بكه

 .قووقنین ده" بابی گال ه آه"

 .دواوه  وه ڕینه با بگه

 .یه ندشه ئه ره  م آشوه ئه: ین  خه گوێ هه

  زنه مه ی آه  و ئستایه ئه. پن قه ئستامان ل ده

 ردوون، آو گه وه

 .ش آۆتاییه ئره 

 
 

     ٦/٢٠٠٠-انیائیسپ                     
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  آانی ئاو درزه  
  آانی ئاونه درزه     

 
 
 

١ 
  وه درزی ئاونه ك بوو له یه مه گه

 سك سه ده  آرده وی ده شه

  وه نووسییه نی خۆی ده مه گوك بوو تا ته

 ژانك بوو  شه

 ستی من نو ده ژانك بوو له چه

 ی من سته باری جهنو جو له 

  شی ئاوه له رجانه م مه ئه

  واوی ژانه رجی ته مه مه  ئه
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٢ 
  وه درزی ئاوه  ك بوو له یه مه گه

 یان به ره به آرده  ونی ده خه

  وه بوو عومری خۆی بخونته بوو توانای نه شكۆفه

 ژانك بوو ده

 آرد وا ده شی هه فینی خۆی پشكه

 وتبوو وی ل آه خهآانم  مكۆه نو مه واش له هه

 
٣ 

 درزی ڕۆژئاواوا  ك بوو له یه مه گه

 آ آانی مخه ریكه تا درزه له 

  خه یه دا له وی ده بۆنی شه

 بوو نو آاژێ ئاوا ده  له 

 
٤ 

 ونی من بوو خه ئاوا ده

  وه وزكه حه  ترنجایه ده

 ستاند یده هه  آازیوه  آات آه

 زێ حه بووه  وز ده حه

 

٥ 
 سا و هه خه ترووسكایی له

 چۆڕی وی ل داده شه

 رد بوو آزر و فنك ی به تریفه

 
٦ 

 قی ئاو ر عه سه نك له آی ته یه گه

 وتبوو وی ل آه خه

 آرد ر ده به وی له آراسی شه

 
٧ 

 ر لشواو چۆڕێ شینایی سه

  وه آرده ردی دی آۆ ده به

 واو دا ته ی ده رمانه خه

 
٨ 

 ردنی ئاو ك گه آی سپی وه چه مه

  وه خوارده ردی ده ی به اسپهق

 ك دڕآاوی سته آه

 ی شاخ شواو وه گه
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٩ 

 ست ر مه حه ردی سه گه

 ران غوباری آۆچه

  وه شی دڕآوداه له  لكانه ده

 
١٠ 

  سته مرواری جه

 نگۆڵ نگۆڵ زه زه

  وه خونده شتی ده ماندوویی ده

 
١١ 

 ك هۆشیاریی رزۆك وه ك له یه پیاه

  هو بووه وی ل جودا ده شه

 تۆرا و ونی ده خه

 آرد رفی تۆمار ده شی حه له 

 
١٢ 

 ریب ردكی غه به

 وار خۆنده ریك و نه الته

 
١٣ 

  فری ب زاآیره دوو آۆ به

 شكۆ یوانی آه هه  له 

 وت ویان لكه خه

  وه توانه

١٤ 
  وه خوندمه ی آه و دوا ده ئه

 قرتانی نینۆآك بوو

 ق آی موتله نگییه نو بده  له 

  وه رانده له آی ده نگوی آلسایه هز

١٥ 
 ندێ شیعرا راوزی هه په  له 

 دی قه وی سپیم لكاندبووه  شه

 دا ی ده و بوو شكۆفه شه هشوه 

١٦ 
  وه نووسییه م ده مای پشوو له سه

 !هات ی ده رف بوو جریوه حه

 
١٧ 
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 یی ڕه د الپه رگی آتبكی سه راغ به قه  له 

 یان هك ب چزووی دووپشك بوو وه

 گومان  پرسیار بوون له دوو چزووه 

  وه وشانه دره ده

 
١٨ 

 تاڵ بوو  وه گومانم خوارده

 قم بینی ساردوس عه

 رداو پرسیارم بینی گه

 آو داو ر وه نیش خاو هه مه ته

 
١٩ 

 ست ده هه وه  و گژاوه ی له ه و دووآه ئه

  یه واشه پرسیاركی چه

 مش بوو ونی خۆه خه ی آه  یه و آپه ئه

  یه مشكی ساده خۆه

٢٠ 
 رد آرد به  پرسیاركم له دون ئواره

 م وه گو هاته 

  

٢١ 
 توخمی ئاو بوو نھا له  ك ته رگایه

 ناسی می ده پۆلك هزری گه شه

 و سنوور ره آیش بوو به یه رچه

 گومانك بوو پتاو

 
٢٢ 

  وه بووه ی ئاسن بوو غلۆر ده گرمه

 هوڕی به بوو   ی تاڤگه هاژه

 ڕی نوان چرووسكه بوو شه

 باری نگی ل ده ره

٢٣ 
 نگیی ژوانی بده  بچمه  ین بیاره سبه

 ردك به ژوانی گاشه بچمه 

 م شقی گیا آه نگیی باسی عه بده  به

 نگ م بده شقی با آه باسی عه
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٢٤ 
 نیشت ژنك ته  له  میشه هه

  وه بووژته ی ژن ده زاآیره

 نیشت ئاوك هت  له  میشه هه

  وه ی خۆڵ دبوورته زاآیره

 
٢٥ 

 وێ م خۆشده پ و تۆزه و ته ئه

 ن ده جوانیی ده  ور له ده آه 

  رستنه ر بۆ په ش هه مه و ته ئه

 ون آه تاو ده نگاوی هه پش هه آه

 
٢٦ 

 گژێ ده آو الوالو هه وه  ره و سبه ئه

 خرێ داده  ك آه یه ره نجه و په ره به

 نو  وته آه ش ده نگهما  رته و آه ئه

 ڕێ ی گومان داده رده په   آه وه  رابه سه 

 
 
 

٢٧ 
 ی گیای آوی نجه په

  ی ئاوه نجه ك په ر وه هه

 ی خوناوه آو زاآیره نیش آورت وه مه ته

 
٢٨ 

 یشتوو ی زۆر پگه موه

  یی چه ی توڕه مایه

 ی خرچوآالیش موه

  ئاسۆی خاك و گه

 
٢٩ 

  ا ناویان نییههشت  ی آه و گونه ئه

 رد و خۆن عاشقی به

 ر زارن سه له  میشه ی هه و گونه ئه

 آا ز بۆنیان ده نھا آاغه ته

 
 
 
 



                                             333                                                                                                                                     334 

٣٠ 
 نو میحرابی تاریكیی  وه ی بچمه سبه  بیاره

 نگی جاركی دیش بپرسم له بده

 آا ده و شكۆفه   ترین گوه وره بۆچی گه

 
٣١ 

 نگ زه وه ناو ناخی شه  چته آاتك رۆ ده

 گرێ بینم گ ده شم ده له 

 ئاو و بته رم ده سه

 ب می رۆحمیش پ ده گه

 
٣٢ 

 نھا بووم دون ته

 هات  ی ده شم جریوه ئاسپاییش له به 

 نگیی بده گوم راگرت له آه 

 هات ی ده گی بوو چرووسكه

 
 
 
 

٣٣ 
 ردوو بازووم سپی بوون هه

 آاآی پشتم خاآی آاآی به

 رووبارێ  ئاسۆوه  له 

 آرد قی داگیر ده فه و شهئا

 
 

٣٤ 
 ون خه وزێ بوو پ له شم حه له 

 برد قی ده ردوون تیایا شه گه

  ك گردۆآه مشیش وه خۆه

 آرد ده یاری ماره به

 
٣٥ 

 دار بوون آانم لقه نجه په

 ی برسی ك الوالوه ر وه هه

 پرسی نگی دیواریان ده بده له 
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٣٦ 
  وه رایهآ وێ ده موو شه ی هه وته شكه و ئه ئه

 بوو نو لم دا نغرۆ ده ی له یه سته و جه ئه

  وه درایه ده ی لكنه ونه و خه ئه

 بوو تنی ئبین سیرین گیر ده مه  له 

 
٣٧ 

 مانگ  رته ك آه روشكك وه آه

 بوو بزر ده  و دوه له 

  ك برووسكه ك وه تانجییه

 بوو خت گیر ده ژووی دره ره  له 

 
٣٨ 

 ی مامان آه قووه رهبی ك رژایه یه ستره ئه

 ن گیر بوو وه ده ك پی له رییه په

 بینی ونی ده نوور بوو خه

 
 
 
 

٣٩ 
  و مامزه شه

 ری سارد په ی تاریك چه نیه هه

 آرد ر ده به ی رووباری له گمه

 
٤٠ 

  وه یانه به ره به  ی له و مافووره ئه

 آش راده  تا ئواره

 ن ناسه ند گوكی ب هه چیرۆآی چه

 بن ی شاژن گیر دهپ له 

 
٤١ 

 چۆڕی ك مۆسیقای ل داده یه رده په

 بوون  نجه رهاتی په سه به

 
٤٢ 

 رد راستگۆیه ك به وه ی آه  یه و ئاونه ئه

  وه خونته مژووی روخسار ده

  شكۆیه ك ئاو به  وه  آی آه یه و ئاونه ئه

  وه نووسته مژووی روخسار ده
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٤٣ 

  ی گیام بیستووه وه النه

  رد بووه پرسیاری به یم لهگو

  رد بووه سترانی گه گوم له

  شیعرم بینی نوستووه

 
٤٤ 

 وتم بینی ئاڵ ی مزگه قوببه

 تاڵ نگی آلساش به زه

 ر مافوور سه پشكۆم بینی له گوه

 زبیحی ئاویش خاخاڵ ته

 

 
٤٥ 

 تاو بوو تاو شه ی هه باخچه

 شت هه ی به ش موه ستره ئه

 رداو بوو چیا گه لقه

 شت ی ده زاآیره له 

 

٤٦ 
 آار رزه ئاوكی هه : تاڤگه

 پیركی نوورانی :ریا  زه 

 ت هوه شه ژنكی به :  له جۆگه 

 می مراوری خه : آانیاو

  
٤٧ 

  پیرو ئوفتاده :گۆماو 

 ت و ماندوو آه شه :جوبار  

 راب شاآاری سه : گۆالو

 عاشق و تینوو : راب سه

 
٤٨ 

 رك اوی ب ئهورد مر گه

 ستی باژن دهری اومر

 پۆش ش داده و له تاجه

 ئۆخژن ریكه  ك فه ر وه هه
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٤٩ 
 ت و گۆرانی هوه ش شه له 

 نیا رۆح ئاوكی ته

 ڤای سیا سپی هه

 وریا ده  گیاش له بنچكه

 
٥٠ 

  ریایه ت بت ده حه ئاو ره

  زۆك بت مانگه ش نه له 

 
٥١ 

  تاوه ت بت هه حه ش ره له 

 ویش گۆرانی  نوستنی چه

  نگه س ده و هه خه یاو لهآان

  !نگه ونی وی ته دونیاش بۆ خه

 
٥٢ 

  نگه  ره قی گه فه شه

  وی ئاو سروه شه

 

٥٣ 
  رگی ئینسانه خۆی مژوو به

 مژووی ئینسانیش ئاگر

 پشكوی وا ده  رده ونی به خه

 
٥٤ 

  یه سته ونی ئاگر دوو جه خه

 
٥٥ 

  ی ئاگر شیعره سته جه

 
٥٦ 

 مم رده به  هل  وه بته غلۆر ده

 مان ی زه مامه شه

 م ده وزی عه حه  ونه آه ك ده ك یه یه

 رفی زمان ك حه ر وه هه
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٥٧ 
 و می شه رچه په  وه بته شۆڕ ده

 ی دت شما بروسكه به نو له 

  بۆچی وا نغرۆیه  شه م له ئه

 
٥٨ 

 شما  ناو له  له  ی دێ وشه گڤڤه

 ك خونكی تاڵ وه

  ی دێ رسته گڤه

 تاڵ ی به سته جه  له 

 
٥٩ 

 زێ ر آاغه سه چۆڕێ به ش وا داده سته جه

  وه سرته ه ده

 نگ جه  ونه آه ش و سپی ده ره

 زێ نگ وا ده نگاوی ده ره

 
٦٠ 

 نووم ده  هر فته م ده ر ئه سه و له ئیمشه

 مسن تاو هه با هه

 
٦١ 

 آات ده آان راڤه  لیسمه موو ته ین هه سبه

 ن خۆی ده خت ناو له دره

 نوێ تاو ده ر آۆشی هه سه ئاو له

 
٦٢ 

 آات ز داگیر ده غوبار آاغه

  وه بته نھا شۆڕ ده ته ش به  له 

 آات ر ده به  ئاواز له گه

  وه بته شی ده  ناو وشه  راب له سه

 
٦٣ 

 لم  وه ق، تۆ دوورآه عه

 ریكی شیعر نووسینم من خه

 م وریا به به

  هتم بوان  وه دووره  نھا له ته
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٦٤ 
  تی خۆت ئاشكرا آه سه دڵ، ده

  آه زوورم مه بشعوور غه  به

 وێ آه گینا شیعرم دوات ده ئه

 
 

٦٥ 
 یوان سه  ره ری خۆت بكه ك قارچك سه زاآیره، وه

  رژنه با بارانی به

 وه آانته یڤه  په نو  خاته هیشكایی نه

 
٦٦ 

  مژه ك گه ش ، وه له 

  وه نو گیانمه  ره خه ر مه سه

 آات وشك نه  م آانییه با ئه

 
٦٧ 

 قوربانی مه  شیعر، تۆ ناآه

 آات دونیا ب تۆ هیشك ده

 

 
٦٨ 

  پ بوونه آانم ڕه سته ر پنج هه هه

 هشتاش شیعركیان پ نانووسرت

 
٦٩ 

  نیشتم دانیشه ته  له  ره مژوو وه

  دواوه  ڕوه مژوو بگه

 گینا شیعر نانووسرت ئه

 
٧٠ 

 زمان یان لقه ده  خته م دره ئه

 ئاوو و یان چه ده

 گرت باران ده یان گوه ده

 ردت ده  وه نو تونلی زاآیره له 
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٧١ 
  وه آانم بخونته رگیز ناتوانت شیعره چیا هه

  خوایه  له  میشه ڕووی هه  چونكه

  ره به آانمت له موو شیعره خۆڵ تۆ هه

 آانی یڤه رگ و پستی په به  چونكه

 
 

٧٢ 
 وت ئشك بگرن شكه ئه  آانم له انن وشهتو ده

 تاو فرمسك بژن م هه رده به توانن له ده

 بینن ون ده ساراش خه آانم له وشه

 ئاو؟  ی بۆچی نابنه م ئه به

 
٧٣ 

 ردا رفك به حه  ئاگرم له

 تاو گریا هه

  وه رفكم ئاشت آرده حه

 ئاو زریكانی

 
 

٧٤ 
 وم شال شه

  وه ڕۆژم هیشك آرده

 هۆش و  آانم بوونه ونه خه

  وه آانم هور بوونه ساته

 
٧٥ 

 ساند ك هه یه ڕسته  م له گرمه

 گۆرانی وته  ورگو آه

 ناو سپتی خاكم نغرۆ آرده 

 یانی ئاواز تا به بوو به 

 
٧٦ 

 آرد ڕۆژ ماره  وم له شه

  وه ئاو هیشك آرده لقه  تاوم به  پرچی هه

 ون آرد م بۆ ئاواز ته ڕایه
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٧٧ 
 دا هه  بگه  قم له هش

 م هات رآه روا تووشی په سه

 رهنا زیندان ده رفم له حه

 سارا ڕه  الپه بوو به 

 
٧٨ 

  وه رده ڕۆحی به  م خسته نووزه

 نو هیشكایی چاند  ئاوازم له

  وه گ هور آرده شم به له 

 راند رپه توخمی زوقم ده ڕۆحم به 

 
٧٩ 

  وه ك ڕست هۆنییه نگیم وه بده

 
٨٠ 

  خست بۆ وشه نافم هه هت

 مانیان گرت  ڕسلكه په

  وه م بۆ مانگ آرده ره نجه په

 تا مرد ژمه حه  ك له یه ستره ئه

 
٨١ 

 زگیران ده مم آرده  ته

 گۆفی آانی مژم هه مكۆه مه

 خ نووستم و ر ڕایه سه له 

 گوگیران ر خرا بوو به هه

 
٨٢ 

  وه مه آه شتایی ده ك ده پم وه ناو له

 ن ماناف ده

  وه نیشته شت ده

 نیا ست و بازووم ته قامكم مه

 
٨٣ 

 وشكایی آرد مام به  سه

  وه نو لینگی وشه  شینیم خسته

 وق سیخناخ آرد شه  م به سته جه
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٨٤ 
  وه ق آرده ك عه دم وه

 وهۆشیاریی بو-نا هۆشم پ له

 ك گوزان تیژ آرد قم وه عه

 ش آورایی بوو بۆ ئاسۆی له

 
٨٥ 

 ر آۆشم دانا سه نیام لهدو

  جریوه  ك هشوه ر وه جوانیی هه

  دانه  دانه

 پرووآان ده هه

 
٨٦ 

 آرد مم پیاده  غه

 نگ سواری با بووم ك ره خۆمیش وه

 هات ی ده فه وه  نو بازوومه  ور له هه

 بوو  قه ی سایه سته قژم جه

 
 
 

٨٧ 
 م ده ك ئاو هاته دمم وه

 قورگا گیر بوو  م له تاڤگه

 آو الفاو  وه وشه

 تیس بوو ما قه سته جه  له 

 
٨٨ 

 بوو پیت لم زویر ده

 بووم شپۆش ده ره

  وه تریقایه و ڕووم ده ره پیت به

 بووم رخۆش ده سه

 
 

٨٩ 
  ییه نھا مشت بھوده نم ته مه ته

  وه خواته آیش ئاو ده یه له موو جۆگه هه له 

  ك ژیرییه حرایه نم سه مه ته

  وه نته  دهی بۆ ه ئاسمان ته
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٩٠ 
 وێ رد خۆش ده ك به كم وه موو خه هه

 خۆڵ بمه  ت ده حمه زه به  ر بۆیه  هه

 ردێ بم آرد به زیشم ده حه

 و دوڵ ره به وه  نه غلۆرم آه

 
٩١ 

 خت بم آرد دره زم ده حه

 ب دیار نه ئاسۆم لوه 

 چك له  مه ورك بكه م هه به

 ڵ ب گما تكه ڵ ره گه له 

 
٩٢ 

 رشان سه مه  خه م دهگ ره

  وه مخواته تاریكیی ده

 ئاسۆ   مه آه گم ده ره

  وه مشواته رووناآیی ده

 
 
 

٩٣ 
 آو دوو دوژمن واین من و رووناآیی وه 

  وه وریاییه به   میشه هه  بۆیه

  وه ینه آه آتر ده یه  بیر له

 
 

٩٤ 
 رم من سبه

 ختك ری دره سبه

 ر سبه به  ك گوه وه

  وه خولته ۆ دهور ئاس ده به 

 
٩٥ 

  ر ئاسۆ بوومایه گه ئه

  وه وتمه آه موو رۆژێ دوور ده هه

  وه داته ت پاڵ نه ئیسراحه ی زستان به وه بۆ ئه

 بت ن نه هاوینیش وا زوو بۆگه
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٩٦ 
  ر پایز بوومایه گه ئه

 آرد هاوین ده مائاوایم له وه  رزه به

 پشوازی چوومه  سمای گیش ده ده به 

 باران

 
٩٧ 

 آرد زم ده حه

 با  له  بوایه آراسكم هه

 ئاو و پانتۆك له

 خۆڵ  تكیش له چاآه

 م بكه ناو گا پیاسه متوانی به ئینجا ده

 
 
 
 
 
 
 
 

 
٩٨ 

 ردا ز به آاغه ئاگرم له

 زوبان  ئینجا شیعرێ هاته

 
٩٩ 

 آرد ڕشنی وتم ده ئاوه

 ئاگران باران بوو به 

    
                               

 ٢٠٠١-٨ -٢٨ 
 ئیسپانیا/ سیودادریال
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  رووناآی مشت غوبار له
 
   

 نازانم چی بم،

 وه، آاته آانی ده روازه ندێ ده ربه چ ده

 بت و قامگیر ده پمان سه  نو له چ وت له

  ب پرسیار ك به چ بایه

 گیرسن؟ را داماندهآو چ گرت و وه ده  ر آۆشمان ئۆقره سه له

  هیچه

، )وه بـۆ بیرآردنـه ئاسـتكی جـوداوازه ( سـتم  به آان مه مامه  و هیچ شه هیچه

 !وه ك غلللللللللللللللللللللللللللۆربوونه  دوای یه ك له یه

 .وه مووی آۆ آرده و هه ند خودایه  ڕه خه
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  و بنچكـه ستم لـه به یه، مه وه نی سوڕانه مه  ته ستم له به مه. آان پیر بوون باوآه

ر و ناویان لـ  سه برده  ب مژوو رۆژگاری ده یبینی و به  س نه آه آه  گیایه

 پووله، نابوو په

 آان پیر بوون، باوآه

 ودیو دیوار، ئه نه  ماشاآانیان ناگه ته

 .باری ده تیشكی لوه  خووسا و   دیوار ده ی آه مانانه و زه ك ئه وه

  گیان، باوه

 وی، خۆشمده وه  له زه ئه  من له

 آانمانا بوێ،  رینه ژر سه ك له ی روه وه  پش ئه وه، واته له زه  ئه له

 رن و ق به آان شه ر ئاوه رامبه آان به ی ئاونه وه پش ئه

 !آرد یری آی ده آ سه: زان  س نه آه

 میشه، تۆ هه

وه،  آانتـه ونـه درزی خـه هاتـه   بـوو ده وه، بـاپیره آانمـه ونه درزی خه هاتیته  ده

 .بوون آتر ده ی یه وه، ئاو بوون تكه آترییه  یه رژانه ون بوون ده خه

ــوژه ــت وه  ن ــگ، هــه آان ــه آــو ئاون ــدێ ب ــان ده ن ــه   خووناوی ــد، ل ــشت  چوان پ

 .بوو  ده وه، خودا توڕه بریسكانه ده وه  آانه ره نجه په

آـرده  ی پرسـیاری دهمـ ئـا و ده د و بـای دونیـا ده قـه ت له  آه خاوه نگه  ده

 :م  ده عه 

 هن، آانمان ج ده واژ ئاسمانه ره ر به  هه میشه هه یرانه  و ته بۆچی ئه

 رمان، سه بارنه  آو خۆڵ ده وان وه  شه یرانه و ته بۆچی ئه

آـان  ئـره میـشه  و هـه ون رزگاریان بـووه  خه له   ماسییانه  و بچووه بۆچی ئه

  شون؟هیچ نه  هن و ناشگه ج ده

شــی  بــاوه وه  نــه ریــبن و ناگــه ر غــه  هــه میــشه هــه وه  دنــه ی آــه  وانــه بــۆچی ئــه

 نیشتیمان؟

 یام، بنیاز و بئاواز و بپه

 !هیچ شون مه   و ناگه وه ومه آه دوور ده میشه  هه

 . ناآرێ نیان ل ماره مه  لكترازاون، زه نده آان هه شونه

 گیان، باوه 

 آرد، دهیری چاوتم  آات سه

 بینی، ده چاوم نه

 :آرد  ریان ده مما گوزه رده به تارێ شت بوون به  قه

 گریان، بوون ده الئیكه  مه

 ئان، شمان ده  له هد بوون له غوباری عه

 :بینی  ده آرد هیچم نه یری چاوانتم ده آات سه

تمــان  قیقــه دوان، حــه  ده وه تــه قیقــه داآــانی حــه ڕ ســه  مــه آتــب بــوون لــه

ی شـتیان  وه ڕین و باسی خووالنـه په ممانا تده رده  به آو ئاو به بینی، وه هد نه

نـدان  ناهـه نك و قووڵ تـاآو پـاپۆڕی پـه ئاو بوو، سور و سازگار، ته. آرد ده

 .همی راآش ی وه وه ڕانه و گه ره به
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 .ماوه هیچ نه بوام به 

 هم ماوه، نھا وه آانی هیوا ته  درزه له

 .ماوه  ویش نه بوام به

 

 ت، آه وته

 م، آه وته

 .تران آو قه ر وه وایا، زیندوو هه  حه گژێ به ده یان هه آه نھا بای وته ته

 وه، ڕمه گه ده نه 

 .شم  لره نه

 .ن آه ده فی ژر باران فیچقه  آو آه ستم وه ژر ده له  مكه  آان ده شونه

 یا می نویه  رده هدی سه عه مه  ئا ئه

 مان؟ اغی ئاخرزهب گۆه

 .تاوی الری ئواران نگی ئاو و ناوی ئاو و هه ره: موو شتكم ون آرد  هه

 وه، وناآانمه خه دیه   دزه  م به به

 .آات رز ده  وجوودم فهر سه لهتی خۆی  سه ت ده سه بده   و ماوه ر ئه هه

بــا و  ۆش دهبیــنم آنــ ن ده مــه زه وه  آانتــه دووتــۆی چــاوه رزی، لــه  و بــه پیــاده

 .ردنی خودا آو گه ر وه گرێ، رووناك هه چنگ غوبارمان ت ده

 
 ئیسپانیا

٢٠٠٠-١٢-٥ 

 
 
 
 
 
 

 ی ئاوایی آه گۆرانییه
  
 
 آرد، نگیم ده یری بده قی ئاوایی سه ناوچه وه، له   داهاتمه آه

 آی هیشك، رماییه ك، گه رماییه گه

 ۆزلوولكی پیر رده ك گه ش غوبار، وه وه  دووره له

  آـی تـر ئاسـمانی بـه دایـه ك سـه وا، وه و حـه ره بـه وه  مینـه ی زه رگه  ناوجه  له

 .وه سته به مین ده زه

ر بـه  رامبـه آـان، بـه خـشتییه نـو آۆنـه  نھا، له  ته  به  میشه وه، هه هاتمه ده آه 

 آۆ، شكۆدار،  سه 

 آرد دوو پم دهر آانی هه  وردیله نجه یری په آۆ نسدار، سه  سه ر به رامبه به

 .بوون بان ده آی میھره پانییه ته آات نغرۆی خۆه

آــی هــمن،  ر، بــۆنی شـیناییه رــزی بـ ســبه ش، بـۆنی پــه بـۆنی پووشــوپه

 بۆنی دووریی،
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 .آرد رد، بۆنی بیر و رگاآانی ده بۆنی خۆڵ، بۆنی به

 :وێ بووم ر له  هه میشه وه، هه هاتمه ده آاتكیش نه 

 دانی رۆح، بوو بۆ ئاوه بوو بۆ رابواردن، شونك نه نهوێ، شونك   ئه

  بدات، و آرۆشكه وه  قی تیا آۆبته  موته بوو آه شونك نه

 تاڵ، شونك بوو به

 تاڵ و فراوان، به

 .بان تاڵ و میھره به

 پاراست،  خۆی ده میشه هه و شونه  ب منیش ئه به

  و وه ته ڵ بوونه گچه ی له  وانه ئهران و جوتیاران، یا  آه نھا بۆ پیاسه ك ته نه

 وێ، وته ئه آه وت ریان ده رككه ی به  وانه ڕن، یا ئه گه ڵ ده  گچه له

 كو شونك بوو، به

 .ر ب بارستایی و ب سبه

 گژا، ده  هه وه ییه  توڕه خت به دره نه 

 گرت، ی ده تاو ئۆقره ژر هه ك له  گیایه  بنچكه  نه

 آرد، شی خۆی ده ك باسی له وزاییه  سه نه

 .وه  جیبته یاره و به ڕایی بوو له ته نه 

 هیشكایی بوو

 ب بارستایی

 رمایی بوو گه

 ب ئاراستایی

 .واره و هه  ئه وتبووه آه د پم نه راستی دا، قه له 

 یاكی ئافریده، ی خه ون بت، یا آرده چمكی خه مه  ئه نگه  ره

 وه، ژینه یترنجنته   ژین ده  بت آه و رابردووانه یا له

 .وه نته ڕی و تۆماوی خۆی تیا ده په را تده راغ سبه  قه رووناآی به

 ).رمایی ی گه آه جوانه آیژۆه ( آرد   دایكم ده م زۆرجار له م پرسیارانه ئه

 :وتم  و پی ده ئه

 آان بناست، ون توانیبتی دوورییه نگب تانھا خه ره" 

 !ردك دا باسی وتت آردبت یای به  خه نگب تۆ له ره

 بینی ده وه  شینه شون و شانه ون به  تۆ خه
 "بینن؟  ده ونت پوه و و شونن خه یا شه

 م، به

 ، وه ی زریانه لووآه  نو گژه رم خسته سه: [ی رووی دا  وه ئه

 هۆڵ ری سه یكه آو په شم وه  له

 ! ]وه توایه و نه وه  پانی شاران دا هیشك بووه گۆڕه له 

  باشوور بووم سام، جاركی دیش له و هه خه آاتكیش له

ـی  گـه یـن، یـا لـه آـه سـتی پـده نھـا هـه یـن، تـه  تـی ناگـه ی آـه و دونیایه له[

و  ر ئـه هـه. وه بینـه ی ئاشـت ده گه بین و دوا جاریش له ده ژین، لی توڕه ده

آـان غـل  ڕه  پكدا جـه  لهش میشه هه. ین ده ق ده ویش ته ر ئه  و هه ژنمانه
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زۆر فــی   بــه  رده و بــه وه  بینــه آانــا غلــۆر ده نزمــه بــن دیــواره  و بــه  وه  بنــه ده

 . ]وه مانناسنه ن و ده آه ماشامان ده آانیش ته دراوه

 دا، رمه  گه م باشووره ئا له

 .وه آاته م تیا زیندوو ده و باشووره ئه

 رگـای  زووـه  ده آـرد آـه م ده  پیاسـهدا یـه و رچه سران، به و عه مه دون ده

آانـا  ڕاوه گه رد و هیشك هه زه نمه  گه نو گوه ك به  بایه. موانم بوو آكشه یه

ــده ــه ت ــه پ ــن ده ره ڕی، ب ــاتكیش ده و م ــات، آ ــه ه ــشته گ ــه ی ــن،  رده  ب ــی م م

  وه شــییه  لــه ری لــه شــه ك ژنكــی هــه هــشتم وه و جــی ده وه  یناســیمه ده

ر پانتـایی  سـه لـه  نـدازه  زكـی بـ ئـه  حه ست و به به ی ده اوگهت چۆڕ ززه له

 !چ سیحرێ بوو. وت آه سروشت لی پاده

بــت،  وــك ده ی آــه قاســپه م، گــوم لــه  آــه راغــی ئاســمانیش ده یــری قــه ســه

  ویـست بـه یـده نـه. بـت  ده آه خۆینه خرایی رچه  مما، به  رده به ویتر به  ئه

 . بشون وی دی ی ئه  قاسپه هر ل ی باڵ سه ققه شه

ی آشـكی  و و جیـه ی آـه نگـی قاسـپه آـرد ده ستم ده گرت، هه گوم راده

 !ك نییه دخۆشی پیه مه  رێ ئه ئه! ن آه سك زۆر پك ده ته

 !وه بوورته  ده ی لره ویه و ئه وێ، ئه ئای بۆ ئه

 !چۆڕێ آو لم داده آانم وه ناو قامكه ی به  یه و ئره ئه

 .وه می دامه ر وه آو هاوسه ویترم وت، وه  ئه به

 آ بوو وتی؟

د  قـه  بـه   شـاخه و قوته رزایی ئه  به آه، چۆن له سووره و آۆشكه  ماشای ئه ته" 

 "وه؟  آۆترێ جی خۆی آردۆته نووآه ئایی ده

 )مرا بوو آۆشكی حه(
 وه، خواره له

آـان بـرۆی  وانییـه  آـه ره نجـه آان دانی مـژوو بـوون، پـه گنی گنییه ستاره 

آـانی  وشـه سـپن، حـه آـانی نـای ئـه هرگا زلـ ر، ده ر سبه ی ئاوینی بهشاژنك

ی  شـن، خـوڕه وزی له وزانه؟ حه و حه ی ئه ئه. نگیی تی بده ززه ساری له حه

 .تن سه ست و ده آانیش چنووآی ده یژه په

وآـی  ش ره رانـه پـه و چـه فـین، ئـه شـره ئه  ه ومین و گ ش پ یاسه یه و باخچه ئه

 بچـووه  النـه و جۆگـه ئه. ن بۆ چنوور رن بۆ چنار و چلووره بۆنخۆشن، سبه

 .وزن زی حه حه

شـما روونـاآی  آـو ره ك وه یـه مـوو ئـواره ش، هـه راشـه هه م ده  و مانگه ئه

 .وه ر نابته دا و به ده خۆی هه

وه، بـسكی ئاۆزآـاوی  بنـه دهآانا شۆڕ  راغ دیواره قه ش به   تایكییانه و چه ئه

آـان   مـافوورهر سـه لـهسـوتانك بـوو خـۆی  ر دون، ژنـه  آن، هه یه فریشته

ڵ،  ك گوایـه یـه وال آولـه لـه. مـووش ركی چـه موو سبه خست بۆ هه راده

والش سـیخوڕك  چنـ، لـه یـانی ده ری به چه، سبه  ژر په وال چاوك له له

 !گوقوغ

ـــه ـــه و بنچكـــه ئ ـــه  ی آـــه   گیای ـــه ب ـــه  وه  گومان : آـــان روواون  درزی خـــشته ل
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 .ن نھا من و خۆڵ لی تدگه دوێ، ته زمانكی دی ده  به  یاداشتكه

 آه، وزه و حه یری خیی ئه سه: م  آه  چاوه وه ره ئاوڕ بده

 مك ناآات؟ خی مه توخوا له 

 یری تكشكاندنی بۆن بكه، و سه وه  ره ئاوڕ بده

 وه، آتره می یه ده رژنه   و ده وه خاو بۆتهزوویان  چۆن ئاره

 ی مارك ناآات؟ زی شتانه  حه توخوا له

 وه، ره ئاوڕ بده

بـوون،  ك روا نیـشت یـه تـه ر دون نمام بوون نمام، له   هه ی آه و چناره له

 آتری، نو یه ته  ك دیواركی شیناو چژاونه وا ئیمۆ وه ئه

 ن؟ ربازی تراساو ناآه سه توخوا له 

 وه، ره ئاوڕ بده

 آه، رناته یری غه سه

 ن؟ م ناآه آانی ته بووه آه ه  آه ره مزه وه، توخوا له  چته سپی ده

 ....وان و آه وانه  آه

ــه آــو وشــه  وه ــه ب ــه رامب ــه  ر ی ــه بــده ك، ب ــه نگــی ی ــر دخونن ــه وه  آت ــر  و ی آت

 وه، خۆنه ده

 وه، بنه آو ئاسمان، قووڵ ده ردن وه ی به قوببه

 ! آه ردانه و به یری ئه سه  ده

 م، آه آان درژ ده آزره ست بۆ دیواره  ده

 م، ده ستی لده ده

  سوورانه، و قایه د ئه قه چزنمه  تم ده روومه

  نین؟ آانی قه مان قایه توخوا هه

 یه، به سه لقه ش ئه مه ئه

 گوێ بگره،

 .سپ و غارغارنی ترس بگره نگی سمی ئه  ده گوێ له

 ۆی بایۆزان،ش ه مه ئه

 ڕن، ڕمه ر مه آانی سه  خونه ش دۆپه مه ئه

 گیا، ته  بوونه ردانه  و به ری ئه وه  نو بیره و له هكی آووفییه  مه  ئه

 ستوونی دونیایه، مه  ئه

 ك بۆ راگرتنی میچ، نه یه  گه  آۆه مه ئه

 .رایه  سه كو بارستایی رۆحی دونیای له به

 وه،  ئستامانه تهرژ و ده  مژووه مه ئه

 .وه  قورگی رابردووه رژته  ده  ئستایه مه ئه

 ی آاتدراله، وه ره وتكه، سه ش مزگه مه ئه

 .م ناو ته و بازووی له مه   ناو خه آۆشی له

 مه،  آۆشكی شارلی پنجه مه ئه

 .آانی رۆم ریزه آو غه خ وه

 ،ن آه آون ده ڕانه  ڕمه م مه بارانن ئه ش دۆپه  مانه ئه
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 . رمن، زراوی ئاویان بردووه ش دۆپه مه ئه

 : آه و رگایه  ماشای ئه ته

 مایه، كو سه رگا نییه، به مه  ئه

  و وه مانخوولنته  ده وری خۆمانه ده هیچ شون، به  نته  یه نامانگه

 ، وه مانخوولنته ده

 !هیچ شون ینه  و ناگه وه  وینه آه دوور ده

 ی لۆرآایه، آه اتهرن غه مه  م ئه به

 آو مانگكی بووراوه، ویش وه ئه

 ش  واقوڕماوی وگه به

 .مرایا رشانی آۆشكی حه سه  به  وه شۆڕبۆته

 وه، ئا لره

 رناته،  غه ڕوانمه  ده ی سان ڤیسنت وه آه  باخچه له

 آانی شار، بینم تاآو آۆنه خون ده دۆپه 

 !ن آه آان ده رزاییه ماشای به خونن ته دۆپه 

 ی ئاو غمه م نه رده به مه  گه وم تاآو ده آه رده سه

 م،  غه ی داوه فواره و قوژبنه  له

 زك داپۆسراوه،  حه ناره و آه له

  ندشه وری ئاگری ئه  ده آانن به جه ره آانیش قه رزاییه  به له

 ش رقی بۆنی بسك و هاوی له غه

 .وه گنه رد ده تی به آایه حه سته  جه به 

مبۆل گرێ سه  دهگ 

 ژنی به ك الوالو به  سپتی وه

 گژێ، ده دیوارا هه

 ڕێ گه ك ده رییه وه یاده لقه  له 

 .واس  هه شی ماندووی خۆی پوه تا له

 

 آانی دی كشه تكھه

 ڕی په نیشت ئاوا تده  ته م به م ته پم بینی ته

 وت و آه ڕ ده په وه  بازوویه له 

 ،ڕی په گ ده وه  چاوانیه له 

 بوو  و نغرۆ ده وه خوارده نگی ده ره

 .بوو یی تیۆ ده شه وه نه لی وه م آه ده له 

 وان، ش بوو آه ره

 ی چو بوو وه جریوانه

  وه دایه وك ئاوڕی ده شه

 .وه بوورایه نو لینگا ده قامك له 

 :وێ بووی  تۆش له

 وبان، وشه رێ بوون بۆ حه و چاوانه، سبه ری ئه سبه
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 وان، وشه حه آرد له   دهری سبه

 آرد، و تاریكیی بانگ ده ره ری چناربوون، منیان به سبه

 خش، زوو به موو رۆشنایی جیھان ته د هه  قه ك بوو به تاریكییه

شـی  تامـك بـوو بـۆ لـه: دام  ریاش خوواوی ده موو پانتایی زه د هه  قه به

 .دیو نه ئاو

 

 :وێ بووی  تۆش له

 نگ ترنجاو،  ماسی ره ك ورده هوردیالنه و و پیه  ئه

 داو شینیی ئاسمانیان قووت ده

 ژراو، ی آه ستره رمی ئه  ته ڕان له گه ده

 مكه  ده ی آه سترانه و ئه له

 آانی بووه وه  هیشكه نو باخچه  له 

 .وزاو بوون خوارێ و نوقمی حه وتنه   آه وه ئاسمانه

 :وێ بووی  تۆش له

 هارێ، زی به هم، آ  خه ریكه سمتماسی، قژفه

 .وه بوونه ده  پایز جودا نه  له

 .نی آه برد، پده قی ده ت شه ژمه ك حه نارێ وه سكھه

 دار، آانی گه پشت شیرازه

 .شكاند یای منی تكده  تا سنووری دارودیوار خه

 فاو، ی آه ی زاآیره وه ئاهی ئاو، بووژانه  سمتماسی، واته

 .یون و ژیانی هیشكای خه سمتماسی، واته

 
 :وێ بووی  تۆش له

 آرد، یان ده ڕاو بۆنی رحانه ش داگه گژوگیا ره

 دا، آیان ئاو ده هیاری نم به

 ی مانگكی آوه، تریفه

 .گیرساند ده  هه خته  شه ی بلوورینی له بریقه

 وه، آانی منه وزه ڕژانه حه ماسی بوون ده

 و خۆرنشین مه آانی ده وشه ك حه آان وه فراوانه وزه  حه

 .وه دایه زوو ده ر ئاره به  یان لهپا

 ی جدهشتم، ی باڵ، سینه ققه شه یدایه  آۆترێ ده

 بوو، ل ئاوا ده و نارنجتی آه ره تیترواسك به

 بوو، وه  ك مرداره پاسارییه

 .وه دامه نووك دی ده  ده ق به قله حاجیله

  ئاگا، وه هۆڵ هاتمه سه رته  شاخ و آه رته  نو آه له

 ی ترم  آه شم غوباری پیرۆز و نیوه هی ل نیوه

 یان، به ره یای خۆی به آو خه وه

 .آرد آانی ده  شكاوه یری چاوه سه
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 :وێ بووی  تۆش له

 آانت باران، مكه مه

 وه، یانخواردمه تاو ده بارانی هه

 ت، ززه ر قامچی له  به دامه شیان ده له

 نووستن، رینم ده ر سكی به سه له

 تیلی چاو،  به  وه آانمه نو بازووه له

 نگ و ی ره وه یری آابوونه سه

 نگ و ڕی ده ته

 .آرد یای ئاویان ده خه

 فنكایی بوون، چاوانت رژنه 

 .آرد  ده ره نجه ریان بۆ په ی بافراوان سبه ك بانده وه

  وه رانه آان داده رده په

  وه آان پرووآانه  هیشكه گوه

 و بینی بوو خه نھا له  وزییان ته  سه ی آه و السكانه ئه

 .وه شانه گه ده

 :وێ بووم  منیش له

 لالح، به آی زه یه بانده

 باقورس و سپی،

 و، ك شه زار و یه تای آلكم هه

 ڕی راستم آپه، شاپه

 .ون ی خه پم پاشماوه ڕی چه شاپه

 ز، مووی حه نده ها گه رم و ملیۆنه م نه سینه

 ردوون، گه خشییه  به آانم فنكیان ده ژرباه

 دونیا فراوان بۆ گگرتنم،

 وه، وته آه مانگ دوور ده

 ستوورتر و  و چتر و ئه شه

 ن قورستر و مه نگاوی زه هه

 .خوارێ وتنه  آه ش سوی خرچ ده ستره ئه

 

 پانتایی پشتم شینایی،

 هۆڵ نیۆ سه ی قاچی له  رسلك نیوه قه

 .هارا یانی به به ره  به ی له ی دیكه آه نیوه

 هات، ی ده شم خرمه باری له ده  رزه ته

 وه، لسته یان ده آانم آوه گه

 .رماوسۆه ك بوو بۆ ئارامیی سه تایه ره سه

 باری پشتم گۆرانی، ده رزه  ته

 دزی، رینی ده  زمانكی دی ئاوازی ژر سه به

 .وه بووژانده آانی ده  زڕه ونه خه
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 زمان، هنایه   ی ده آانی نو لفه  چرچولۆچه هزوو ئاره

 وه، دایه رینی لبادی لكده می به خه

 ئاراماند، ی ده شكه هاروهاجیی مه

 آرد، ز ده  خه آانی پ له دی گرگری جاجمه

 وه، آرده آانی گرت ده رتوبوه  په شماه ره

 گیرساند، آان داده ور هۆبه  ده آانی له فانۆزه

 بینی وری ریكی ده آانی ده چمنه مناه 

 .وه توانه ناو پاراویی سروشت ده دان له غار آاتك به

 

 بینی بوو، رشتی وای نه ی سه زره مك بوو ته پشتم ده

 وه، آرده ی خۆی هوڕ ده  بچه سیده مك بوو قه ده

 دانی، بۆ ئاوه دامنی چیایه  وه  دونه پشتم له 

  بۆ داگیرسان، زه وتی تاریكیی حه شكه ئه

 رامۆشكراو، ی فهیڤ بۆ گگرتنی وشه، په شونكه 

 گرێ، ریا باده سه ت، ئاوایی له  ززه بۆ له آه  جایه

 .ققی نارنج شه نه  ده ون ده ی خه بانده

 : وه وێ بینییه نوێ له ر له  خۆم سه

 آرد و نگیم ده یری بده قی ئاوایی سه ناو چه  له 

 آی هیشك و رماییه ك، گه رماییه گه

 لوولكی پیرۆز رده ك گه ش غوبار، وه وه دووره له 

 وا، و حه ره به وه  مینه ی زه رگه ناو جه  له

 آی تر دایه ك سه  وه

  ئاسمانی

   به

 ....وه سته به  دهمین زه

 ٢٠٠١-٩ئیسپانیا 
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 ی باڵ بزار آرد ققه شه ئاسمانمان له
 
مـان رز  به وه خۆیه ر له  هه ند سووآه   هه وایه م هه پرسی بپرسه، ئه  چی ده له

ـ  ر ده ترین شـاعیریش بپرسـی هـه وره گه له  م نھنییه  ر ئه گه ئه. وه آاته ده

نــو دوو   لــه  آــه یــه ڕڕه  مینــا زهآانــه، ك غوبــاری حــوجره و وه هئــ نــا، چونكــه 

ــێ، وه ــه  د ــه ئاوكــه آــو بق ــا زارۆن ده  ت ــنن نھ ــوانن بیبی چ ســیحرك . ت

 !یه وه شتمانه پ تكیش وا له وری لداوین و چ قیامه ده

ـــه ـــه چـــی ده ل ـــه، ئ ـــه  پرســـی بپرس ـــه م ـــه تاق ـــوو ده  رگای ـــه  ك ب ـــه یبردین ر  ب

ش  رمـان، ئمـه سه رژایه  هك بوو ده تاقه  مه  لوول، ئه به آانی حه روازه ده

نـار  ریش سـپیمان هـه. وه آرده ودا خۆمان رووت ده  نو شه آو جاران له وه

م  رده  بـه یـشتبووه شـی گـه آـه هـۆنراوه ر شـان، قـژه  سـه ش، چـرای لـه  بـاوه له

مـی  ر ده بـه ئـاگر و ئـاو لـه  شت، شای شاهان بوو، بۆیـه  رده آانی زه آوانووه

 .چۆك هاتنه  ده

 چـاو  ر، بـه حـه قكـی سـه  چ شـه وه، لـه آـه یـه چ رچـه وه، لـه  ییـه آـه نازانم له 

  ره بـه وه  انـهآ باكۆنـه وه، قـژم لـه  آردنـه آـانم ده شـینه چـاوه  وه  گۆفینه هه

 غوبــار  ســت، پیــشكه بــه ری داده  ســه آــان دوا نوژیــان لــه آــرد و ســۆفییه ده

بـان  تكـی میھـره آایه چ حه. چواند  نووریان ده ستیان و به نو ده وتنه  آه ده

نـگ  هـه نـه. بـووین ده ر تر ئاو نـه هه وه  آرده دان جار دووپاتمان ده بوو، سه

ر  آانمـان هـه سپه شكر و ئه ر ئاو، له تاومان هه و و ههناو ئا بووین، مامان له 

تـا چـاویش بـی  بـوو، هـه دیـار نـه وه  و ئاقـاره  بـه ك چییه شتییه آه. ئاو بوون

ــه ــره بكردبای ــوو   زاآی ــۆترێ ب ــهی آ ــۆنی .  شــانمانر ســه ل ــوو ب ــاڵ ب ــاح ت پییی

قژنــی  ك، شــه  نــو یــه وه، بــۆنی ترنجانــه شــانه ــوه آــاولبوون و هــه! دووریــی

  آـانی آوونـه  نھنییـه شـووی درزه  بنمـه نووسـایه تبوون بۆنك بوو ده حه ره

  وی لببـووه زای شـه گوـك فـه: آان  آی توخمه نو یه ترنجانه . پوومان آه

مانی ئـاڵ  وشه م حه رده قی برد و به ری شه یانا سه ڵ به گه  له  م بۆیه ننه هه جه

 .آرد

  رمـان دایـه، چ زاتـك لـه  ژـر سـه ك لـهوه، چ سـ ییـه  آـه تۆش نازانی له

بیـژین، چ ئاهـك  آـا، چ فرمـسك مـاوه  ر ده آانمانا گوزه قاری برینه شه

ك  یـه سته وه، چ جه  بیدۆزینه ل ماوه یكه وه، چ هه  چیاآانی پ بناسینه ماوه

 .ر بینایمان  به وه وته تا ناآه تا هه هه

  آـو مردمنـدای لـه وه، وه ناسـینه آتـر ده هـب یـ غـه به غه  به  مژایه  له  ئمه

ــه ــه رد دروســتبوو ســه ب ــه آــه آتــر ده یــری ی ــر  وێ نــو چــاوی یــه یــن، نامان آت

. وه ینــــه روون آۆبكــــه بــــانی ده ت و میھــــره حمــــه وی ره وه، نامانــــه ببینینــــه

ت و تیزابی  آه شه سته  بوو، جه وه  مار مرداره آانمان شلوخاون، ده ماسوولكه

 .چۆڕێ داده لوه 

آـانی ئـازادی لـه  گـرت و رچـه رمان هـه سه! هاتی نه هه ر  ت هه حببه ئای مه

سـت  بـه یـان ده تـاره  قـه وه شـارده  ژـر گـ ده رمـان لـه بوو، سه پمان گیر ده 

سـتۆمان و بـه  ر ئـه  سـه خـسته آی آۆن و درزبوومان ده یه ڕه آان، جه آاروانه
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ر شــانۆ و شۆڕشــمان   ســه چووینــه ده. نــا نگاومــان ده آانــا هــه خانــه نــو مــۆزه 

آـان قـووتی   ئـاوكی بـ بـۆن لژاییـه آـو رچـه ر وه مـاوه  ناو جه آرد، له ده

: آـان  رده رتاپـای پـه بـرد سـه قـی ده دڕی و شه  دان ده ئاسۆمان به. داین ده

آـان، دوا  ی نھنییـه رده ی شـانۆ، پـه رده ی آچانـه، پـه رده ی گـوێ، پـه رده په

!! وه س ناناســـته س آـــه آـــان بـــوو، آـــه ڕاوه گـــه رد هـــه  زه ش آفنـــه ده ر پـــه

رزی و درز بـــردوو،  ق بـــردوو، ئـــسقانی بـــازووی پـــ ده ی شـــه جومجومـــه

ك  یـه  لـه  آـان، جومگـه جچـووه  لـه  راسـووه ڕاو، پـه گـه  هـه قـاپی بـۆر قووله

زاران  هــه وه  شووشــه ئاســمانی مــه پــ قورقوشــم و بــه  آــان، آاآلیلــه  تــرازاوه

 .شووآهبا

  لــه: چـۆڕێ   خـونی لــ داده زار الوه هــه درزی بــردووه، لـه  م مـژووه  ئـه

تـ  سـره برینـ حـه لـه  جۆگـه فـن، لـه  ی سـپ ده بانده وه  جوبارێ خونه

خـارێ سـتران   جـه یـه، لـه ره ك به یه غمه م نه  خه قاره  شه ب، له ئازاد ده

 ....گرین  بادهموو ر هه یانا هه گه له ....گرێ باڵ ده

ی  رده و پـه ره ت، بـه و دوا تنـۆآی جورئـه ره سـت، بـه و دوا سـنووری هـه ره بـه

تــه  چاآـه آـان، لـه  سـته رجـه بـه آـان، لـه  نگـه بـده شـته  پرسـین، لـه  ئاسـۆ و ده

ك  یـه  شناسـنامه پارچـه م، له  ه قه آان، له   ختانییه دانییه مه  جه آان، له فته 

آـو  هـات وه ی ده زبحـ غـڕڕڕه  تـه بـوو، لـه  خـۆش نـهس دی پـی  آه آه

 لـه  رفـ آـه  دوا حـه  پژدنكـی بـ ونـه، لـه هـات، لـه ی ده ال غـڕڕڕه

 . رهاتب ده وه  زاره 

ر ســاباتی  بــه لــه . قــه آــو ســایه یــن وه آــه ر ده پرســین و گــوزه پرســین و ده ده

آـی  گیایـه ، چنگـه بـ  ده ردیـك تـوڕه بـه. گـین ك شینك بۆ خۆ ده یه ناه

 ...وه تییه مبار ئاگر بردوویه آك غه سته بوو ناڕازییه، آه وه  هیشكه

 :م  آه ك ده تكایه

 :م  آه ك ده نزایه

  بـه واره  م هه وه، با له با بنیشینه: م  دایكم و پی ده مه  آه رووی زارم ده

آـات   ده ره قـهمـوو شـت چو نگینـه، هـه وا ره ش و ئاووهه  آه وه، لره بنیشینه

فـسیری  تـه. م آـه ڵ ده آانمت بۆ شـیته ونه خه. وه توخوا با بنیشینه لره، دایه 

ش و  وه، لـه شمه  له ترنجنه  ده بیست ساه مه  ئه. آانم ونه گرن خه ده زۆر هه

لرووآانـه . وای خۆشـه  هـه م ئاقـاره وه، ئـه  و با بنیـشینه بارمان قورس بووه

  م عاسـته ، ئـا لـه)وه ره بـه دونیـا هـشتا زۆری بـه(  وه  نـهدی ـده آان هـه پره آه 

آـات، چـۆن   ده بینـی چـۆن ئـاو فیچقـه قنـین، ده چـه آانمان ده نگی هۆبه سه

: گـــوڵ  رحـــه زار تـــه بینـــی هـــه ده. وه آاتـــه شـــینایی ئاســـۆ و ئاســـمان خـــ ده

باســی هاوســمان،  عــه ڕ، اللــه هینــدی پــ پــ پــه مینــی حیجــازی، گوــه یاســه

ی جـاتره،  تـر، گممـه زیعـه آـی آـه وبۆی خوشكم، مخه فی گوزار، شه شره ئه

 .ن آه مان ده وشه ردانی حه ش سه ی دیكه هنده

  فـین، دایـه فـین و ده ده. وه د نانیـشنه  قـه وه نیـشینه  نـه م عاسـته ر لـه گـه ئه

ی بـاڵ بـزار آـردووه،  ققـه شـه ترسم، ئاسمانمان لـه  زۆر ده م فینه  من له  ئه

مانــگ  وه  شــه ده  وه  ن، ئــه آــه ماشــامان ده مگــین تــه مگــین غــه ســتران غــه هئــ
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ــه ــه ه ــه ن ــاتووه، ه ــاوه ه ــه ت ــه آ ــمان س ــه ی  دراوس ــرد، دووریی ــری آ ــان  ف آ

ــاون، آــات هــه ــه لكترئ ــه راســانی ل ــه  ب ــاوه، شــونیش ب ــه ر ب ــاقی ت ــا   ت نھ

  وه آانمانــه ژنــه پا ت بــه ر وا بــوات ئــاخیره گــه ئــه ســت، دایــه  وه ی ده ناســه هــه

  بلك جـاركی دیكـه وه  آانییه  پاژنه تیش به ی ئاخیره وه زانی ئه ده. لك ده

 !نازان چییه وه  سانه حه

م،  ڵ آـه آانمـت بـۆ شـیته ونه خه وه  بنیشینه رمه   گه واره م هه ر با تۆزك له هه

یی هـزری بینـا مكـه   ده سـاره م حـه ئـه...آانم ونه گرن خه ده  هه ی فره راڤه

 !ك بووم یه حمی تۆ نوتفه  ره داگیر آردووم، هشتا له

دایكـم . آـانم یـام بـوو بـت شـیعره آی بـ پـه یه ونی زارۆه چوو خه پی ده

وه،  راغـی ئاسـمان آـرده قه  ئیتر ئاگرمان له  بۆیه. گرت ده نه   ئمه  گوی له

اوكی سـازگار آانمان شوشت، ئـ وانه و نارده یژه  آوانووآانمان جۆش دا، په

ل،   آـه ر بـه رامبـه سـرانیش، بـه و عـه مه خوارێ، ده هاته  آو شاژن پی ده وه

ــاتی ســه گــه ــه  یــر ده لــ آائین ــوو ب ــه : موانمــان  ب آــان  آــۆ شــینه ر ســه ســه ل

ت دا  دییـــه بـــه راغ ئـــه  قـــه خـــست و جاجماآـــان بـــه ـــده آانمـــان هـــه ئـــواره

  وه آانمانــه  لبــاده ریــن، لــه وه ــده گــوڵ هــه وه  آانمانــه ڕه  بــه واســی، لــه ــده هــه

سـران تـا  عـه. آـان ر ناسـووته سـه وتنه  آه ست و ده به ی ده مكی مۆر رچه خه

  ر بـه گـه پـوران، مـه ده هـیچ شـتك نـه  آشان، بـه  بوو، ده هات پانوپۆڕ ده ده

تـاو  یـان هـه آـانیش ده غریبـه  قـورگی مـه لـه. بـت ق نـه قله نووآی حاجیله ده

ی  و هـاژه سـتره  دا ئـه پۆلیـان ده خوارێ، شه تنه  آه  ده  و نه وه ونهبو غلۆر ده

 بـۆراق  آانمان دانا، سـنووقه فسوون بووخچه  لواری ئه له....یڤ هات په ده

لـوار  بی له  وه، باوآم دوعای لكردبوو، شۆڕه نیشتنه  ده آانمان نه ره سه له 

دایـسان،  یتـوون هـه  رۆنـی زه آـان بـه رچكـه زنان، گـه ده آان هه ته له شووقه

نووســراو بــوو، تــا لــی  آــی هــیچ لنــه یــه ڕه بنمیچــی ژووری نووســتنیش الپــه

 .نووسرا ر ده سه شتی له  رابماینایه 

سـت   ده ندكیان به هه: یر  تمان آائیناتی سه خزمه هاتنه  نگ ده وانی دره شه

راسی تـا ئاودامـان ندكیان آ هه...ر نبه  عه ستیكی دیش گوه ده فانۆز و به 

نـدكیان ریـشیان  وز، هـه وا سه ر مۆر و آه ندكیان مزه ر، هه به نارنجیان له

نووســت،  پیــان ده نــاو لــه تــاو لــه نــدكیان هــه فیــی گرتبــوو، هــه شــره  ئــه گوــه

آـشا  ـده آان هه  خمی ئاسمانه ریان له ستان سه وه راده  پوه  ندكیان به هه

وه،  ناسـییه نـدكیانمان ده هـه وه،  بـووه  شـۆڕ ده  آیخمـه وه آانیشه  گیرفانه و به

كـی زویـه،  نـدكیان خـه كی شۆڕیجه، هه ندكیان خه و رووناك، هه ته

 نـاو  ك لـه یـه ندكیشیان بـزه ندی خی خاسه، هه ناوه ندكیان مایان له  هه

 ....ل شتی دیشمان بینی گه...دا ی چاو و باوشكیان ده بیلبیله

ریك بۆ جنشین،  وتن، الته ریب بوو بۆ راهاتن، بزو بوو بۆ سره  غهماكی

 !وه ستیش بۆ مانه  ده نزیكه

و  سـه ر آـه وت، هـه آه ومان لده  خه رانه ڤه و ده كو پتریش له یان ساڵ، به ده

ی  وه چـوو لـه میزاجمـان تكـده. برد ی شك ده وه ی خۆی لكدانه  گوره به

 .آردین ت دارآاری ده نسبییه آه 
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ش  وه؟ شـونی دیكـه بتـه آانم جی ده ناو بیلبیله له  مه  موو غه م هه چۆن ئه

 .سرین ما بۆ ئه نه

وه و  سـورگی سـایه سـنوور بـه . مـووی دروسـته هه. پرسی بپرسه چی ده له 

 گومــان  ریكــه خــه. وه بینــه  بــوو آــۆ ده وه وزكــی هیــشكه  حــه مــوو لــه هــه

  پـوون بـه آو نـارنجۆك هـه ق مشكمان وه ه ع خته آورایمان دابھن، وه

ـــه ـــات، وه ه ـــوون آ ـــه پ ـــه خت ـــوه  گوچك ـــان آ ـــانی دم ـــسووتن و  آ  بی

بــ  ده. ت آــانیش آۆتاییــان نایــه ره فــه ســه. ختــه و وه ختــه  وه. بــن وه هیــشكه

ی؟  آـه ی چی ده مت ئاراسته تۆ ده. ئاسمان بدروین بۆ ئافراندن آراس له 

  .پرس بپرسه  چی ده له

 
 

 ٢٠٠٣-٦- ئیسپانیا
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خشۆآ 
 

آـرد،  آه  خۆم ئاودیوی باخچه وه  آانه لۆچی آتبه له   پدزه  ی به وه پاش ئه

نگیـشم  آـانم چوسـت، ده راشـتر بـووم و بـازووه هـه. منم وه  یزانی ئه س نه آه

تایی و  هر ك سه گیایه آو السكه  وه.  بم خۆش، ویستم گۆرانی بۆ مارملكه

 .ون بووم

وه،  ســته  ده شــم بــه پوتــۆز دا گــوكی ره تــی تــه آــه ملــه مــه لــك ســاڵ لــه  گــه

ــه ــوكی گ ــه وره، ده گ ــوت مانگ ــم  لــه  ت ــه  ده. آۆش ــوت مانگ ــی ســكی  ت ج

ڕشـت،  ئاوم ده. هاتم ده زوو هه قی سوورباوی ئاره  نو شه وه، له ته گرتوومه

 .فرۆشت م ده رامه چاند، بۆنوبه تۆوم ده
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مـوو  هـه گرتبـوو، لـه  دایكـم هـه راسـانی لـه  م، هـه آـه وره پوتۆز بوو برا گـه ته

دایـن،  زمـانی پـ نیـشان ده. خـست رده ی ده آـه  رووتـه  باریكـه قوژبن ملـه

لوولـه،  رده بینـی گـه ونـی ده خـه. نووسـت وه، ده آردینـه چاوی ل سـوور ده

ونــی لــ  ی خــه ره نجــه نــدی خــۆی، پــه پاپــه آــانی آردۆتــه  ســووره شــیوه 

ڕ   مــه ق لــه چــه قــه مــانكرده چــه پكــا ده. خــوم خانــه بــووه  و ده وه آردمــه ده

حمـی   ئـاو ره آـرد آـه ده وه  ر ئـه سـه ختی لـه و جه ئه:  وه  له ده ی جه فه لسه فه

 .پوتۆزه  منیش دموت ته بوونه

قــم لــ  فــه شــه. وه یبردمــه ون ده ودا خــه ی ئــه آــه هانبانــه رــك لــه  ده قــه

مـی   غـه ر دوو چـنگم لـه بوو، هه  تایشك بریندار ده م به برغه هات، قه ده هه

نووستم، گیـا  رك ده ده قه. خشۆك وه  بوومه بوون، ده آی ئاویی گیر ده روه

 .بینیم ده ونیان پوه  آان خه تاه

مویـست بـه  ده. وـی خـۆم آـه م؟ بـزار بـووم لـه   خۆ آه زانی چی له مده نه

وه،  ومـه م دوور آـه سته جه ك له  یه فته و، هه وك، دوو شه شهرزیش بت،  قه 

رامـۆش   خۆم فه نای دارخورماآه  په و له ندین شه خشام، چه ر سك ده  سه به

 : و بانگی آردم  وه م هات و دۆزیمییه آه ره آرد، هاوسه

وه،  ربوونــه  بــه ســتره نــدین ئــه ت، چــه تــاو هــه م هــه یــه وا ده ــسه   هــه  ده-

پوتـۆز  تـی تـه آـه ملـه نـدین مـه  بـرد، چـهانقیـ ئاسـمان شـه وز لـه  نـدین حـه چه

 ! پشتهر سه لهیان  روازه ده

آـانم  یـری قامكـه وه، سـه دۆزییـه شـی خـۆمم ده ودای لـه م مـه  ئاسـته منیش به

شكۆی شـاعیرێ،  راغ آه قه ملی ئاسۆ گیر بوونه، نینۆآی پم له  آرد، له  ده

ــه ــه  راســووی چــه پ ــم ب ــ ر پ ــه وخــسهب ــاوی دیجل ــژه خــوارده ی ده ت ئ   وه، ق

. آرد ڕ ده ر آۆلك، خۆی ته  سه گژابووه م هۆنراوه، درژ، هه آه جییه ره قه

نگـی   وا بـزانم ده،نگ بوو  ده جاركی دیش گوم له. وه ناسییه  ده خۆم نه

 :آرد   و هاواری ده وه دایه ی ده ه م بوو، زایه براآه

 !ت یه نه تاوی ل هه ما هه نهل  آه. برام سه   هه-

رفـ  ی حه  لیته ك آرۆشكم دابوو، خۆم له یه له راغ جۆگه  قه یان له مجاره ئه

ی  وزه ی دیش قه آه شه وه، به م هیشك ببووه سته شی جه دا، س به رت ده وه

م  آـرد، هـز و وزه م ده وـه ر بـه  هه. دروستكراوم توت تازه  ھنابوو، ده هه

رۆحم . ندێ ب هز ندێ ب ئاواز، چه ندێ ب هزر، چه چه. ۆمخ دایه  ده

ــزراو، لــه ــوه داه ــم بــۆنی قــوڕی ل ــه  ده ش وك پــشتمیان  ڕه ریكــه  هــات، ف

 .زاند و سه

. تــی غوبــار آــه ملــه  مــه وه ڕامــه گــه ر ســك ده ســه لــه . مــوو جیــان هــشتم هــه

 .م بت ونی براآه كو خه لوول، به رده نو رۆحی گه وه  مویست بچمه ده

 !!!ومانه م لقه ئای بۆ ئه

 آات  ده شكۆفه ی آه  م گوه ئای بۆ ئه

 !مانه م ئاخرزه ی ئه روازه ر ده به له

 قوو ده  ئاوی آووی ل هه ی آه م آانییه ئای بۆ ئه

 !نیشتمانه ته ی دێ به  خوڕه
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 وه؟ ڕمه چۆن بگه

 آوێ؟ وه  ڕمه بگه

 ون، هبۆنی خ دێ، نه   نبانه بۆنی هه نه 

 آی شیرین بۆنی برایه نه 

 ...ستم بگرێ دت و ده

 م ده ده ناسه  آ هه ر روه ده قه ر به  نھا هه من ته

  یه م هه خۆ وره نكه  ر ده ده  قه ر به نھا هه ته

 م آه ده ونا پیاسه  پانتایی خه نھا له  ته

 . ست داوه  ده شم له له

 اوكرووز ك بم باڵ هه یه پووله په نگه،  ره

 قبردوو بم ناركی شه هه

 .تاو ر هه رامبه به

 رف بم ر حه نھا هه ته نگه  ره

 . قورگی ال له

 ك بم یه ئاماژه

 . ئاسۆی آورێ له

 نگكی تاساو بم ده

 ی رچه  باریكی برژمه  به

  .وه سته آی بنبه گویه

 پوتۆزك بم  ته نگه ره

 ، وه لوول بكاته رده  گه بیر له

 ،ون خه بیر له 

 وق، درزێ، شه

 .وه رده رۆحی به ق بخاته  شه

  نگه نگه، ره ره

 مك بم ده ر عه نھا هه  ته نگه ره

 .ون قی خه شه ترنجابتمه 

 ئسك بم ر یه نھا هه ته نگه  ره

 .سنیشان آات  ده ده ندی سه ناوه

  نووسراوی ژر  شیعركی نه نگه ره

 آارك بم رزه تی هه یبه نووآی هه

 ران بم ر سبه ی به مكۆه ڕایی نو مه هت نگه  ره

 زكی ئاوینی لوك بم حه نگه  ره

 ك بم یه شایی وشه ره نگه  ره

 .رم ز به و آاغه ره آو آویی شاو به وه

 ...نگه ره نگه  ره

 ر خشۆآكم نھا هه ت دا ته ققه  هه م له به

 تاساو تاساو
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 تینوو تینوو

 .لوول رده نو گه وه  ڕمه وێ بگه مه  سك دهر سه له

  خۆی؟ مگیته ردێ ده چ گه

 یڤ ری چ په سبه له 

 وه؟ ومه توانم بحه ده

 
  ٢٠٠٢-٧-١٦ئیسپانیا

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ویان مرد ئه
 

نھـــا چنگـــ خـــۆڵ بـــووم لـــه  ر تـــه  یـــادم چنگـــ خـــۆڵ بـــووم، هـــه وه دتـــه

هزكـی . وه وشـتاندهنو زانـم ده آـانی خـه ڕه ڕپـه آانی ئـاواز دا پـه واره لره 

چۆڕین، همای شینایی بـوو   داده وه شمه  له بوون له برد، وزه  زۆرم شك ده

ــا ژــر نینۆآــه ــا قوولــه ت ــا گــه آــانم، ت ــاپم، ت مــووم،  ر هــه ردم، هــه ردنــی زه ق

مـووم  ر هه شم، تا دوا تنۆك ئاسۆی هزرم، هه ی له خشه نم، نه ده تكایی به

 .بوو آی دی ده  دونیایهدای نگ و ئاواز و سه نغرۆی ره

 لـه  ی آـه و چلچرایـه ئـه: آـان  آارییـه  یـادم، تكـای ورده وه زۆر باش دنه

ی جوبارێ  ی تۆقیو تكه ستره واسرابوو، مشت ئه ردوون هه یوانی گه هه 

ـــوو لـــه یـــه ـــه بـــوون، زایـــه ـــه  وی، تـــه وه دوآـــه  شـــارانه ك ب مـــاوی، مـــژ ب
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ــه  ــه لكــابوو، ده وه  آانییــه پاژن ــه بــه یــشته  گ   هــشوه. م آــه وشــه ر ســنووری ح

 وه، شـــا بوونـــه ر ده بـــه وه  نماآانـــه گـــه ـــه  گـــو راب بـــوون، لـــه نگـــوی ســـه زه

هیی نو دوو   زیی له وه ره تی هه حیكمه  مرووستان بوو به

 .آرد تی خۆیان ساز ده آه مله ر مه فه نه مه شه

آـانی میتـرۆ،  ره رمانبه  فهروخساری.  ئاوێ آو پیشكه ردان بووم، وه رگه سه

ـــه ـــه ره ق ـــشتا پ ـــانی ه ـــی رۆم ـــته جك ـــه ش ـــای خ ـــیبوو،  و ده م ـــی داپۆش نگ

مــوو  ر هـه ، هـه"لـ ئــال"و " بـاربس"نـوان  فغـانی لــه آـی ئـه یــه نـده ناهـه پـه

یـی  ره  ئـاوا ئاوڕ لـه. ردان رگه منیش سه. هار نده آانی قه آووچه ویژدانی له 

ڕـن  گـه رێ ده پـوه زۆآی رۆشنبیرانه، له قی نه ته مه ده وه، گوم له مه ده ده

 .آانی آانی الی خۆمانی پ بژمرن وه تا چه

و  لــه  ز و بیابــان و جۆگــه ــه، ره تــا ســنووری دونیــا دووآــه:  وه مــه ده ئــاوڕ ده

ی ئـوه،   روخساری منانـه بوورم، له ڕوانم و راده ده. آانیاوی قووت داوه

 .و دیو ڕیوی ئه نگ په رانپیلی ره به ه، له ی آۆوان ماوه ژنی چه  به له

ی  و میوانه ئه. دی به ی ئه ی تراولكه تا؟ ئه تاهه ی هه نده ناهه ی په تۆ آی ئه

ــه  ــه دره ل ــه خت ــۆوه  آ ــه ده ی ت ــه  آ ــان، آــرچن وه ون ــن، ت ــو  آۆشــمان، زرآ آ

 ی دونیا؟ رباره ی ده چ ده. یوو گه نی پنه مه ی ته ژاك، ئه گو

 :گوێ بگرن  واته  آه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آی نوێ ه بۆ زایه وت پوانه حه
 

١ 
 پۆشیم مای باران دایده سه

  چرای ئواران تاریكتر له

  آۆشی گزنگ ڕیو له راپه

٢ 
 

 آردم ی ده ون راڤه تی خه حیكمه

 ئا و تمده ی شه آفه

 شتم  ناو دمی ئاواز گوزه له

 بوو روا گیر ده سه پم له 
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٣ 
  یه وه  جووینهقاپم تا قووله

 هم جده وه  یڤه شووی په مه  به  وشه

٤ 
 ووباركم قوڕاوی ر

 آی چاوقژام یه له جۆگه

  وه وه  دوو بای پته به

 مام نم ده گه می گوه غه

٥ 
  م وشانه ن ئه ر وڕینه موو هه هه

 ن ی دوای وڕنه وڕینه

  ی ونه زاآیره ن له پاشماوه

٦ 
 آو تۆ ژیر بم ناتوانم وه

  وه مه آه م ده آه نگه رهه آاتك فه

 ش منن و وشه منن وشه 

  وه؟ آ آ ژیرآاته

٧ 
 شۆڕشی نوێ

  قینه هی راسته

  دایه  وشه له

  م پاینه ك له نه

٨ 
 شۆرشی آۆن

 ما  ئاش ده آه بایه

 تاڵ ئاشی به شاباش له 

 
 نگ هه چیرۆآی نه

 
قـوویی  آـانی زاآیـره، لـه  تاریكـه پۆلـه  تا ناو شـه وه  وتی سوراوه شكه  ئه له

مـن . هاتووم تاآو ئره  وه  نگه زه وه آانی شه  پچیده آۆنه ش و له  ئاوی ره

-سـكه آـه ـه  نگه ناو جه وه، له آانی باآووره رشته سه   دامنی ئۆقیانووسه له 

پـستم لینجـه . ك قوڕولیته وه شه  شم ره له. هاتووم وه  مازۆنه آانی ئه تاریكه

 .تی من آه مله مه نھا ئاوه  و ته 

 
  چیرۆآی بانده

ــا . واوه شــی هــه نــاو بــاوه وتمــه  حمــی بــاوه آــه ره لــه . ی بــام چكــه مــن بــه ت

 .روازه ئاواز، رۆحم په بته  شم ده بن، له آانم پ گ ده وه، ئسقانه رزبمه به
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 ڵ  چیرۆآی آیسه
 رســـتاییشـــم با لـــه. ری گـــشت دایكـــانم وه ری و یـــاده وه مـــن بـــاوآی یـــاده

له   نده م بچن، من هه ده و ترۆپكی عه ره یه، تا خراتر به ئوه
ن  مـه ی زه وتـی ئـاو و شـیرازه آـانی بوونـا، پارزگـاری ره  لژاییه رخۆ به سه 

 .وه هۆنمه ده
 

  چیرۆآی شیعر
ــه،  هــوه نــو لینگــی شــه  گــ وا لــه ره. یــه گــم هــه ك ره زار و یــه مــن هــه تای

روازه   ده ی تــر لــه وه شــتایه، ئــه هــه آــانی بــه ڕه  تــه دۆــه آكــی دی وا لــه  یــه

دایـه، مـشتكی دی وا   مشتی ئـوه گم وا له مشت ره. خایه آانی دۆزه وازه 

 .آانی ئاسمانایه  ناو ئینجانه له

 

  ئرۆتیكای وشه
 

  وه موو درزكه  هه زته ئاو ده

 آات و بۆنی ده آاتك شه

 /گات ی بۆندار پده مامه شه

 

 ك خشۆآك ی وه نهم دا له

 آش بۆنی تیشك رامده

 م آه بۆنی ئاوی تاریك ده

 /م خه ده شی ئاواز هه گوێ بۆ له

 
 ردا نووستم نوان دوو گابه  له  م زستانه ئه

 شم موو له بوو س بوو هه نووستن نه

  بوو ستره ی ئه م جریوه آه یه

  ئاوی شیرین زووه م ده آه یه

 وورمایی بوون ب م گه آه یه

 /وه شمه له ترنجایه 

 
  باریك و لووس و چاپووك آو مارملكه وه

 آرد شم ده بۆنی پووشوپه

 ماشای ته وه  نگه ی ئاهه ره نجه  په له

 /آرد شم ده رووناآی له

 

 م بوو، بۆندار تا سنووری آانی رچه په

 شدار: بوون  تریفه: و بوون چه

 /بوو ق ده گزنگ شه و به  تاآو شه
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 بینی ون ده ر پشتی خه سه ی گیا، لهپ ناوله

  بنارا م بوو له وازشی ته نه

 شارا نگ بوو له  وازشی ده نه

 /ر پشت سه ڕایی بوو له  پی گیا، ته ناوله

 

 ك تیی آانییه آه خت بوو، شه هوتی دره شه

 ناو دارستان بارییه  زان، ده ردی خه ی زه گه

 نگی گیا،  به نگ بوو به هه

 / دونیا دایه تی ده ززه له

 

  وه یلسییه  ده ووژه مرووله ی هه شیله

 /یوانه و هه له وه  آی دوانه هوڕ بووه بایه

 

 تبووم بینی حه ی ره رست قسه

 ر سه ل له  ریه جنۆآه، ئه آو قاقله وه

 /بوورین ڕایی بوون راده ته زووه  ده

 

 

 

 ستم بینی آی مه یه پووله په

 /وه وورایهآك ب مخه ه ر گو سه له 

 

 وم بینی شه

 آرد، وی ده بۆنی شه

  می ئاندبووه رچه وم بینی  په شه

 بۆكی پاراو نگوه  د زه قه

 /آرد ك، مشكی راو ده رمیه  دارهه گوه

 

 نگك بوو، ی ده پاشماوه

 هات ی ده ك چۆڕه گیایه د السكه  قه به 

 /بوو گ گیر ده ره موچرآك بوو له 

 

  توتآم بینی تۆڕه

  بوون شی زیپكه پ له

 تك ززه زك بوو، له حه

 /وه خوارده خاری ده جه
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 آان  بچووآه رگی شته مه

 
 ز آاغه

 
 لوولی سیا، رده آا گه ده هه

 كشراو ب هه آه ره مه له 

 رین نبه زی عه م و زولفی آاغه رچه آا په ڕ ده ته

 وین ندی شه ره یڤ خه خا بۆ دوا په راده

 
 آات

 
 ر ئاسا نجه وی خه شه ئامز نییه  دیده  په نده د هه قه

 وه، تیژ بریسكته آات ده تا چاو ب ده

 دی با بێ ناو قه ده

  وه بته  شۆڕ ده تاآو ناو قوڕگی سپده

 
 ژن
 
 ش ش، له  له

 و ك خه ڕ و بۆندار وه ته

 و  شه ش، له له

 خش پ ده و ناوله ره به

 و ك شه آش وه ده

  وه چرووسكته می تاریكی دهح ناو ره له 

 
 گوڵ

 
 ی دێ ی دێ، خوڕڕه  زڕڕه زره ته

  هاژه ی دێ و به خرمه

  وه وته ڕه پۆلی بۆندار ده شه

 

 چیا
 

  ك مرووله دوڕدونگ آاتك وه

 نیا ته  چیا، به  ڕوانته ده
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 آات ق ده دۆڵ شه ر بایه  هه

  پووله ك په وه وه  بریسكته  ده ر ئاوه هه

 
 آان ونه خه
م بینـی،  آـه ی آاتدرالـه وه گدانه  وادیلكبیر ره بووم، له ڕوه  مك بوو به ده

  نجـا دارخورمـاش، لـه د و پـه سـه. وت بـوو وه، مزگـه یـه آـه دی مناره ناو قه له

  وه آانیـشیانه برغـه قـه لـه . قییـان بردبـوو  شـه وزانـه وه، سـه تـره  مه رزایی ده به

  جـ روونتـر بـوو ره  قـه نینـی آچـه پكه. بووتاویان گرت  هه قاڵ دۆپه دارپرته

 .آرد وشی بۆندار ده ی آۆتریش حه آه، گممه وزه  حه له

ــه ــه ه ــاو ب ــه ت ــه ت ــووتاندبوومی، ل ــكه واوی س ــاو پریاس ــه ن ــه آ ــیش ت ــه م ــا ه ر  نھ

آـانی  گبـه مـووچی قورینـگ بـوو، پـ هـه ڕه پـه. ببـوو وه مـووچ، هیـشكه ڕه په

ی حووشـتر تـر و نه نجه  له سووك سووك، به  مان آه قافه. آردین فین ده له

هـات، ئاسـمانیش فـراون و  آـو زوقمـی لـده ئواران سارا وه. وت آه پشده

. ژمـارد ی خۆی تیا ده ستره و ئه  سه رآه آی سارد، هه یه آو ئاونه رد وه بگه

تبـــوو، آلكـــدار و   هـــه ئاســـۆوه مـــك بـــوو لـــه  ی مـــن ده آـــه ســـتره ئـــه

بـه . وه خوندینـه ختـی بـۆ ده ك بـه یه ك به  مان یه آه چییهفا. وه جریوایه ده

آـی  تانجییـه هنی و م ده  ج و ژنی دووه یته گه تۆ ده:" وانی وت  حوشتره 

ــازه مــوو  درــت و هــه تــان لــده وشــه حــه تــان دبــ و بیركــی قــوویش لــه ت

وـی مـن  یری ئاسۆی آرد و تـه سه!" آات تر ده تان پ رووناآی و عه باخچه

بـی، تـاآو  مـی ئاسـۆ ده رآـه تـۆش تووشـی پـه ئـه:" رمـووی  و فـه نیـشانه  آرده

ر هـات و  گـه ئـه! دی وـك ببینـی، دتـه رچی خه ش هه ھاتنی مانگی تازه هه

ــهآــۆتركی شــینیش  ــشتهر ســه ل ــه  شــانت نی ــه وه وه، ئ ــه  آــه تــی ده آــه ره  ب وت

آانــت چــرۆ  یــهپ وه  ر هــاتی، ئــه فــه ر هــات و تووشــی ســه گــه ئــه. تــان خونچــه 

 !".ره آانت چووقه سته ن و ده آه ده

ــهترســكی زۆرم  ــشتر ســه ل ــه.  نی ــستم ه ــه وی ــه ر ب ــه  ت ــا خــۆم ل ــاروان  نھ  آ

 گـورگ  وه وـك بـوو ره نـد شـه ش چـه نـده رچه هه. وه ڕمه وه، بگه مه جیاآه

. وه و جیــا ببــووه  ره ش لــه آــه میــه  وتبــوو، گورگــه آــه ســت نــه نچیریــان ده

 و  ر وشـه  سه به. مان وشه ر حه به وه  مه گه  نه ر نیشت آه سه م له ترسكی زۆر

زا  شـاره. وه بوومـه ریـای لمـین غلـۆر ده  نیـو ده آرد و لـه م ده دا ساتمه قافیه

نھـا  مـیش تـه آـه پریاسـكه و لـه  وه ناسـییه ده واوی نه ته آانم به  ستره بووم، ئه نه

 .ببوو وه  ش هیشكهوی بوو، ئه مووچی قوڕینگ هه ڕه ر په هه

 

لـوولی  رده گه. وه و مامه و دوو شه  ناو مرگك، دوو وشه له. ت بووم آه شه

ی لـم  هـه آـی، ره آـی خامـه یه  پۆشمه ی ئاسمانی آربووه یكرد، نیوه لم هه

بـوون، هـی  دروسـت ده لۆآه  وه، گرده بوونه آان شی ده ناوچه. باری بوو ده

 ویـن قــووتی ری شـه رد ســبه آـو ئـاتوون زه رد وه عــه. وه سـانه ش ده دیكـه

 .دا ده
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ی  ه زایه  دیار نه  رووناآی لوه  وتك نه شكه آو ئه قوڕگم وه. ماندوو بووم

وتنـه  آـه ده وه  آانـه خـوره مـی الشـه ده ی تۆپیـو، لـه  ی بانـده الشـه. ك یه وشه

اااااااااا هـا ئـه. هـات ش ده آـه  برسـییه  گورگـه وه ی ره لـووره. پـم راست و چه 

 ...وت سكه نچیری خۆیان ده

آـو  رم وه سـه. آـو قوڕقوشـم قـورس شـم وه وتـن، لـه آـه ده آانم دوام نه  قاچه

ــه ــووش ب ــۆقره وه  ر هیچــه ســه پ ــه ئ ــه گــرت، خــه ده ی ن ــام ل ــوو،   ده ی ســت داب

آـانی  و ئاقـاره ره ر بـه فـه زانـی سـه مـده نه!!!! شاندم وه هزكی نھنی رایده

 ئاگـا و تنـۆك تنـۆك ئـاوی فنـك  وه مویـست بمـه ده. رسـناآهنـد ت دونیا هه

دی  رحــه م و لــوم تــا ســه وری ده ده. آــانم  چرچولۆچــه ر لــوه  ســه برژنمــه

  ســتره و ئــه وه  خونمــه یــده ی ئاســمان نــه آــه ئاونــه. تامــسكه وه  وشــانه دره

آـان  تاییـه تاهه و هه ره به خته آو آۆ شه وه: ی ئاسۆش آلیان بی  آه آلكداره

ــۆر ده ــووه غل ــوو. وه ب ــه گــه ی ده آــه. تووشــی دوا گكــۆی خــۆی ب ــاو  وه م  ن

 نـاو  مـه ده رت ده سـت وه ده. م آـه ده قـاڵ شـانه  بۆنی پرته و قژم به آه وشه حه

  وه مـه گـه ینـ ده م؟ آـه آه  ده آانی قورتوبه یری سپتی آۆتره و سه آه وزه حه

نیـشم؟ چوارمـشقیی تۆزقاـك  آان داده ژهردر  بهر سه لهآان و  یوانه ر هه به

 وه؟ سمه حه ده

ری  ده نـم و قـه نگـاو هـه م هـه آـه ستره ی ئه وانه پچه به  بوایه  ده...خر نه

 آـۆی خـۆم  ینـ لـه آـه! نھایی ئای ترس و سامناآی و ته. وه خۆم بنووسمه

  رییـه ده ربـه دهم  ئاگـا؟ ئـای بـۆ ئـه وه  دمـه وسـتانه  م شـه ین لـه وه؟ آه بمه ده

 !بناونیشانه

  یــشتبووه واڵ گــه یامــك بــوو هــه وه، عــه یــان دۆزیمــه آــه الآــه آاتــك آــه

وتیــان . ڵ خــواردوتی قــه و گــورگ وچــه م و وتیــان گــوم بــووه آــه ســاره حــه

وتیان . وه و چیاآانی تیزی ئوزووه وره حرای گه ی نوان سه آه  بیره وتۆته آه

نوان چیـای  وتیان له . كشاوه بنا هه زمانیان له آانی المانچا  شتاییه  ده له

نھـا   ته وتیان به. وه ره فه نه مه  ژر شه وتۆته نماس آه ی ئه لڤ و شارۆچكه سه

وتیــان دوو . وه  آــامیۆنكی ئیتــالی فلیقاندییــه وه ی مانــشه آــه  توونلــه لــه

ڵ   گـه  لـهوتیان. نداش آراوه ته خشی نوچوانی و وه نه ته  قۆیان آشاوه چه

 زـر  وتیـان بـه. وه ق بۆتـه آانی شیخ بزنی دا ره ندڕه  آه دوو قاچاغچی له

 !و وتیان و وتیان وه و زیو گۆڕییانه

و  ست ئـه  ده وتبووه آه. آان ره ربه ست به  ده تبووه م آه آه ت دا، الشه ققه هه له

چـن و  هوری ئـاگرا د ده ن و گـۆرانی بـه  آـه  خون فـ ده ی آه تانه شیره عه

یــان دامــای بــووم،  آــه پــسته. وه خوولنــه هاهاهاهاهــا ده.....هــووووووو

م تیـژیش بـۆ  ورداسـكی ده شانوپیلیان آووتا بـووم، ماسـكیان دابـوم و تـه

زانی باووباپیرم لـه  مده ندین ساڵ نه چه. م ویان بۆ بكه انی شه و ی پاسه وه ئه

ك  یـه نكـم، چ گـه ی نـه آـه رچـاوه سه چ ئاوكه . چ قوڕك درست آرابوون 

ر شــانی خوشــكم، چ  آــانی ســه مــه نگــك بــوو تــه بــوو رۆحــی مــیمكم، چ ره

ــۆنكی هــه ــه ب ــوو گۆپت ــه ب ــه، چ بای ــه آــی هــه پ ــوو ق ردــك  ســالم، چ ده ره ب

مینـ  ك بـوو بیبـانی، چ زه نـدان گرتبـوو، چ شـیناییه رمـه ئۆمـه راسانی له  هه
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 !!! انی قهآ ك بوو باه مه، چ تارایه بوو قادرزه

لـی، چ  قچـه بـه ی تـه آـه  تا پـرده وه سووره  شیوه ت له ند بوون غوباری ئایه چه

ــا پــه یــه خــاآكم هــه ــارانكی پــه. شــنم آــانمی تیــا بــوه یڤــه ت ــوو  رآــه ب م گرت

وه  آانیـشه نـو دـه یان دابـ و لـه ه آانم په ڕه الپه. وه م بشواته آه آتبخانه

 !!!دن رده یی سه رواسی بھووده 

 

ڵ  گـه لـه. وه  توایـه نگـه ری جـه ڵ سـبه گـه لـه. مری خوای آرد ئه. و مرد ئه

. وه ل خواردییـه ڵ دوا تیشكی خۆرنشین آـه گه ی ئاوا ئاوا بوو، له دوا خوڕه

 .و مرد ئه

  ماسـكم بـه. ق آـرد  گـوزان شـه ونـم بـه خـه. دۆنـاودۆنی رۆحـی منـه مـه  ئه

بـانی  سـتی دایكـی میھـره ده و خۆم دایـه  شهندین  چه. ت آرد تله زوو له ئاره

شـمی  ی ئـاو لـه آـانی نووسـتم، خـوڕه نـو لـۆچی قوورولیتـه لـه . وه سروشته

 چاوم تروآانـد، چـاوم تروآانـد و رگاآـانم  وه  درزی شیناییه وه، له بوژانده

آـانی  راغـه  قـه یبردمـه ك ده  بیابان، رگایـه وه یبردمه ك ده رگایه. وه ناسییه

آـیش  شـاڕیه. یـاڵ آـانی خـه  ژـر سـپیداره یبردمـه آكی دی ده ، یهئاسمان

 .آانی زمان یوانه ر هه به بردمییه 

 . مشتوم بوو به

سـتیان  ی رمـی ده وانـه ئـه: ت  آـه ملـه ری مـه مشتومی شـاعیرانی ژـر سـبه

ــه داره ــكۆی وش ــاره و پاش ــان غوب ــه. ی ــشتومی دونیای ــه م ــی چكۆن ك   وه آ

ی آرنۆش  وانه ئه. ك پانی خورشیدییه  گۆڕه بچووآتر له. ت شیره شی عه باوه

 .وه لسنه لی هۆز ده ی الت و هوبه وانه ئه. ن به مۆآراو ده سته یڤی ده بۆ په

 .آۆ دیار نین ر سه سه چنه  ی نه وانه ئه

 ران، ی براده مائاوا ئه

  وه آرده ك نزیك ده  یه ی له ی ئمه وه ئه

 .ی دوارۆژ بوو ندشه ئه

ره و به  سه ر آه هه" ستاش ئآی خۆێ ی چه گو" 

 مائاوا،

 ترسین نھایی نه  ته با له

 !قینه تی راسته آه مله  مه وه ر ئه هه

 
 ٢٠٠٢-٦-٢١ئیسپانیا
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 پوتۆز  ته چنارێ له
 
 

ی تـا  و وتـه م، ئـه ـده م دا هـه آه پوتۆزی وته  بای ته وێ به مه ده مكه  ده

 مووانه، پوتۆز مردی هه ته. قی غوبارهر لوی غه

م و آـاآۆڵ،  رچـه ر زوـف و پـه سـه ك و دووگـرد، لـه ر بـالیف و دۆشـه سه  له

ی خــون و  لوولــه رژتــه  پوتــۆز ده تــه. رۆآــان ل و گــرد و نــوه ر آــه ســه لــه

 .مان سته ر جه  سه ته و آه رده و و سه آو شه ڕێ، وه گه مار و ده شاده

ون به  آه رده  بای غوبارا، سه ڕن به گه ده ك پووش هه وهآانمان  مانه قاره

ئـامۆزا و خورازامـانن، . ڕن پـه قاقا و تـده نه  ده وه، قاقا ده غانی آارتۆنه قه 

 .ك چناری غوبار ت وه گه ه م آه به

. م بـسكی غوبـاری ده  و لـه  قردلـه مـه  ك بكـه یه سیده مویست قه ده مكه  ده

ـــه مكـــه  ده ـــه  وشـــه م  ئ ـــاوا ده وه قمـــه  عـــه لكنـــه ده تۆپوتۆزاوییان بـــم و   و ئ

  ترپــه دــم لــه  مكــه  ده. حمــی غوبــار  نــاو ره همــ لــه ك وه وه وه  رمــه لــه ده

 .سیده لواری قه ئا و ناگاته   رگاآان ده ك خشۆآی له و وه وتووه  آه

ــ ســته ــ آــه رم تۆپــه  ســه یــاد آــه وه  م بــاش دتــه و رۆژه ئــه شــم  وو و لــهك ب

ریــان   ده وه ونــه ی خــه رخۆــه یــادم لــه  وه  ك، بــاش دتــه نمــه رێ لــه  یكــه پــه

مـوو  آـان، هـه  شـینه روازه م ده رده بـه له  وه  نووزامه گریام، ده هنابووم و ده

نـازانم .  یـادم وه دتـه. مان م ختمی نه سته موو جه  بوو، هه ی وشه شم پینه له

م  آـه سـت ده م دونـ بـوو، هـه آـه سـت ده م هـه ی بـوو، بـه ت آـه  دیققـه به

 .ین بوو م سبه آه ست ده مۆ بوو، هه ئه

شـینن و درۆ  گـژن و ده ده هه آۆآانا  ر سه سه موویان به م هه آه ست ده هه

نـن، ئـابووی  آـه  ریـشی گیـادا پـده ن، بـه آـه ڵ گـوڵ ده گه درۆ له. ن آه ده

 .ر نجه ر خه  به نه ده رات ده آینی قهی بوو رده ن و په به ده له  جۆگه

  وتـه آـه چـۆڕی و ده داده وه   بـای غوبـاره خـون لـه....تك...تك...تك

 ....ر ویژدانم سه

آانیــان خــۆڵ،  ســپه ــه، ئــه آوتفاقیــان دوآــه چــه... و رووم دــن ره بیــنم بــه ده

 ....چۆڕێ  داده یان لوه  و سرآه وه وشنه دره آانیان ده نھا ددانه ته

 .تی غوبار آه مله  نو مه وه ڕنه گه بوورن و ده ن و راده آه بزارم ده

ر   بـه وه نـه ده فـم ده. ن ده ـده ن و توڕم هـه آه وال ماچ ده مالوئه ستی ئه ده

 .ست غوالمی رۆم  ده وه نه مده آو جاران ده مان و وه جه گی عه سه تووله 

 ..ڕآی سوتان به  نه  ن و ناگهئاۆزآ لوول ده رده  نو گه آان له یامه په

نـو شـایی غوبـار و  چوومه  وه، نه  نو آاروانه چوومه نه  آه   خۆشه وه  دم به
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 پـــشتی ر ســـه لـــهزۆر زوو  آـــه   خۆشـــه  وه دـــم بـــه. رآـــی لژایـــی پـــه هـــه

 . بیابان زیم و رووم آرده آانیان دابه حوشتره

آــانی ئــاوه،  تاییــه ره ســه ییــه گۆران. آانــه تــای شــته ره ســتم ســه بــه مــه: بیابــان 

تـن بـوو و  رآـه م نیـازی مـن سـه بـه.. سـت زارۆآـ ده وتۆته  و آه آه  چرایه

رامـی  بـه لـه  وه  یم بخواتـه وشه نه گژم و چاوی به آو الوالو هه مویست وه ده

م   لـه وه ڕاستی بخۆمـه مویست تۆزقا بت به  ده. بار چوو تكی له سره حه

چتـه  ك رۆ ده تاییـه. نووسـاوه وه  شـوومه مه به  وه  له زه ئه له   ی آه  تاییه

 گۆماوـك و تیایـا  بتـه وه، ده خواتـه ده پكـه  گـرێ، پـه  ده نو رۆحم و ئـۆقره 

  وه مــه گــه م ده ده وڵ لــده پــم و ســه ردوو لــه ر هــه ســه ومــه  آــه ده. خنكــم ده

ی آـه  پیاوانـه م نـره  ر چاوم ئه به له وه  رنه له ن ده تراولكه. راغی ئامان قه

آـــوونی  ن و لـــه  ده شـــار ده آـــان حـــه ســـنوقی بۆراقـــه آانیـــان خـــتم لـــه ژنـــه 

 .ن آه ق ده فه یری ناولینگی شه سه وه  رگاآانه ده

تـی غوبـار  آـه مله تی مه ك پاشایه آو پاشایه وتووم و وه  آه م بیابانه  له مكه ده

ــه ده ــه. م آ ــتن ده ش ــش نووس ــۆ وان پ ــه  تاجــهســت ب ــه م ده آ ــه  ب ــه م و ل ر  س

شــی   بــاوه وه ڕتــه گــه ی دــت و ده آــانم چــوڕه نجــه  نــو پــه مــام و لــه دایــده

 .ساراستان

ـــیش ده ـــا و دامنـــی آراســـه ســـپییه مـــه  ده من   مـــه ده گـــرم و ده م ده آـــه قاق

  وه آه یه ستره ئه ك له  آو رۆشناییه ھاتب، وه هه وان  آه آو تیرێ له وه...غار

ك پیتـ  وه، وه آـانی غوبـاره نو ددانه وتبته  ك آه یه ڕڕه آو زه وتب، وه آه

پـس بووبـت و سـیحرێ ئـازادی آردبـ،  حه وه  نووآی زمانی شاعیركه  له

آـان  ره نجه ر په به بن، وآو پزیسك له ری هه  به موو له آو پرشكك هه وه

گژاوی    ون بووبت و لهآانی ل ورۆزه گێ نه ه  آو تۆپه وه، وه بگیرسته

 قــــورگی گــــورگ  ك لــــه آــــو ئازادییــــه وه، وه آانــــا بخوولتــــه ســــانامه

زاران شـتی  آو هه وه...آو ژدیھاوه، وه  قورگی ئه وتبته راپسكنرابت و آه

 ...ست ربه ی سه دیكه

ــه ــه دای ــه  مــن ل ــۆ لــده ترســم آــه  ده م ئازادیی ــه ن، ده ده  جــاڕی ب و  ترســم ل

ی  یـه پۆكـه مـوو تـه و هـه ترسـم لـه گووشـن، ده آـانم ده نگووسـته ی ئه سنوورانه

ردنـم  و گـه ره ی تـا دـن بـه و پژدنانه ترسم له ی داوین، ده آه وری گونده ده

 ....ی خۆم آه ونه ترسم له وه، ده بنه شۆڕ ده

وتـه   ناآـه وه، سـفته ناگرتـه شه  ی تۆ ره ونه. ی تۆ نییه  ونه مه  آوڕم ئه-

 .وه آاڵ نابته به، آاه  هر آ به 

ی تـا  و وتـه م، ئـه ـده م هـه آـه پوتـۆزی وتـه  بـای تـه وێ بـه مه  ده مكه ده

ك  ر بـالیف و دۆشـه سـه مووانه، له پوتۆز مردی هه ته. رقی غوباره لوی غه

ــه ــه ســه و دووگــرد، ل ــه رچــه ر زوــف و پ ــاآۆڵ، ل ــرد و  ر آــه ســه م و آ ل و گ

آـو  ڕێ وه گـه مـار و ده ی خون و شـاده  لووله رژته  دهپوتۆز ته. رۆآان نوه

 .مان سته ر جه سه ته  آه رده و و سه شه

. یـن به آات و آرنۆش بۆ هیچ ده ستمان ماچ ده  ده ستین گڕه ده و هه خه له

ر   سـه تـارێ شـت دنـه ڕێ، قـه پـه م مامانـا تـده رده  بـه پۆل بمانایی به شه
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ر  سـه ت لـه حمـه زه آانمـان بـه   فـه چـه ر چـه. ن ده هآانمان و آرۆشـك د ستاره

ك تارمـایی  آانا وه چینه گه وانه  نارده ماین و به  آانمان داده  لمینه روخساره

: بۆمـان جـ مـاب  وه  زمـانی باوانمـه ترین چاوگ لـه شایسته. وه بینه شۆڕده

 !یه وه شۆڕبوونه

هـوانی،  نـج و شـه ار، گـهآـ رزه ژن، سـاوا و هـه  و بچـووك، ژن و پیـره وره گه

زۆك، عاقــ و مــشك گنــدۆره، ئــازا و ترســنۆك، بــارگیر و  واــوو و نــه خــه

آكـراو، نـارنجۆك  شـان و چـه نـگ لـه آـه، تفـه ركی رك، چ و گـوره آه

  آـه نه زی رووخاو، شاعیری ته به ز و نه به ری نه ڕآه پشت و پژدن خاو، شه له

زین، پشكۆ و ناـه،  ریب و حه ین، غهمگ رۆش، بریندار و غه وخۆشی په و خه

ر و شاسـوار، بـ  سـه رگ، مـاوران و ئـاواره، بـ ئـه رسـووتاو و بجـه جگه

 سـۆز،  تیـار و سـۆزانی بـه نھا و ب چاره، په ن خ، نامۆ و ته س و خاوه آه

سـت،  مبـار و سـیامه سـت و بـ هـۆش و غـه دمه رام، به آحه ك و نمه مه ب ئه

ستین و بـه  ده و هه خه موو له ر هه هه...موو هه... ی دیشوان و ئه مانه سیاچه

پـاڵ  وه، لـه دینـه و یییییـیخ لـی پـاڵ ده وه  بینـه آانا شـۆڕده چینه گه وانه  نارده 

ر مـافوور  سـه نیشت سۆپه، له  ته وری مز و له ده نیشت لباد، له  ته بالیف و له

ـــه ـــفره ده و ل ـــده. ور س ـــه ده پااااااا ـــوه...وه ین ـــان وهآ آ ـــه  انم ـــو رۆح ل آ

رۆآانمـان  و گـوێ بـۆ سـه ره  نجـه پـه بینـه  نن و چاومـان ده نیشتمان داده ته 

  و  زۆربكانمـان، لـه رۆآـه سـه آانمـان، لـه  رمنـه شـه رۆآـه   سـه هین، له راده

رۆك  ی سه چكه  به گوێ له. ئازاد نین ی آه  وانه  ئازادن و له ی آه رۆآانه سه

وه  شــوومه مــه تــامكی تــاڵ بــه ... آــان رادهــین چكــه ی بــه چكــه و بــه

 .نووساوه 

  وه آانیـان خـونی هیـشكه ڕواـه ی شـه وانـه آانمـان، ئـه ویـسته خۆشـه رۆآه  سه

یـری بگانـه  سـه وه  رمـه  شـه ی بـه رۆآانـه و سـه یـه، ئـه راسوومی پوه بووی په

لـالد  جـه ری لـهرگـ ی بـه رۆآانـه و سه وه، ئه نه آه ن و چاوم ل سوور ده آه ده 

  م ئاونـه رده بـه ی لـه  وانـه وه، ئـه خۆنـه م ده آه شی آچه ن و خونی گه آه ده

 .یه وه سمتییانه به  آو پینه  ن و رابردوو وه ده رنجی داهاتوویان ده سه

 دایـك  بچـووآی لـه بـه  نـابن، چونكـه  وره  د گـه آانمـان قـه بچووآـه رۆآـه  سه

یـان،  نـو ریـشای سـینه واوی رۆ ناچتـه  ته به   وایه م ئاوهه  ئه چونكه. بوون

ونكـی  و خـه وه نـه ده آـان پـا لـ ده ر بالیفـه سـه نھـا لـه  تـه  آات به چونكه

 .وه بنه غوبار و شی ده به  وه  بنه وه، ده یانباته سووك ده

 دانیــشتووی  بــن، بــه دایـك ده  دانیــشتووی لــه  ر دانیـشتوون، بــه  هــه میــشه هـه

  ن، بــه آــه ڕ ده دانیــشتووی شــه ــدن، بــه  دانیــشتووی هــه ن، بــه  آــه ده پیاســه 

ـــشتووی ده ـــه دانی ـــاچ ده ســـتی دوژمن ـــه آانمـــان م ـــن  ســـته ن و ده آ ـــانی م آ

ــه ده ــه . وه بن ــشتووی غــار ده ب ــه ده دانی ــه ن، ب ــشتووی ت ن و  آــه  ده وقــه  دانی

 .....آانی دونیا  بۆ آاروانه ر پشته سه  له  میشه آانیان هه روازه ده

 :ن  آه ده آان ئاماده راسیمه مه م پاشایانه  ی ئه حاشییه

رۆك  شـاماتی سـه  حـه وه بنگۆآانه وه، له  آانه روازه  ده وه، له آانه ره نجه  په له

ر   بــه ر تــوژ لــه ســه تــوژ لــه. وه نــه آــه شــینن و چاومــان لــ ســوور ده ده
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آـی   گۆفـه بنـه سـتن، ده هبـ ده آـه  ه آه و وشه  وه  بته مان غوبار آۆده رگاآه ده

 ....وه آاته ده پوتۆز هه لوولی ته رده و گه قسه

 :وه  بته رز ده نگك به  ده وه ه رگی زایه ناو جه له

 !وه الرك بوونمانی آۆ آردۆته وه، چ ته نه  ئاوڕ ده-

 :دت  وه دهاتووه نگكی دی له ده

 !قی داوین وری عه  چ غوبارێ ده-

 
 ٢٠٠٥ئیسپانیا 
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 گرێ رم دامده شه  وه ڕمه گه ده  آه
 یلی ربوار سوه  به  شه پشكه

 
 
آـات،  داگیـرم ده رمكی آوشـنده  م، شه آه رمه هه وه  ڕمه گه ده  آه  میشه هه

یـت،   ناآـه بـۆ قـسه"پرسن  لم ده. سووتن رووم ده  گه ها گركوره زاره هه

ی وتـان؟ بـۆ  ریـب و ئـاواره تۆی غـه: وه، بۆ شتك نایت  یته م ناآه بۆ ده

 " وه؟ شتكمان بۆ ناگیته

ڕی   دۆست و دوژمن شـه ی آه  خاآه و بسته ر ئه سه وه  ڕمه گه ده  آه  میشه هه

ك  ك آابووســكی ســیا، وه  وه لــی، آوشــنده زه رمكــی ئــه آــا، شــه تیــا ده

ر تراسـك، لـه  سـه رـك لـه ده دا، قـه شم ده  لهری و بووتكی لینج ده خته ئه

ــه  ــه ی ــاوه آــ ل ــه  ق ــشم و ســه آــان داده خان ــری هاتوچۆآــه نی ــری  ران، ســه ی ی

شــم ســ  م، لــه آــه ڕڕاتــی غوبــار ده یــری زه یــری داهــاتوو، ســه رابــردوو، ســه

و  ره   بـه وه ژر پمه ر له ت گكی سووتینه ققه هه م به  آه ست ده هه. بت ده

 !وه بته رز ده م بهروو گه

 :موو شت  هه م له آه رم ده شه

 !وتووه موون آه  پتاو دوای سه رێ به سه له  فۆته  له

 !آا آانمان بۆیاغ ده پوه وه  گۆرانی وتنه  منایكی چمن به  له

 !وێ آه ست ده  ده ی له ن هلكه رزه ده رێ آه  به  مورادخانی له  له

 !وی آرۆژتووه ی میژوو ته رێ پینه آه رۆزه ده له 

زۆر مــۆری پــ  گــرن، بــه ر پیلــی ده مبــه و لــه تــه  ر ئــافره وبــه لــه ژنــ آــه   لــه

 !ن آه ده

  شتر له شتر، رابردووی ره شتر، داهاتووی ره  تا دێ جلیه ی آه شه جله و  له

 !ب ی گی ده آه شه مل ئستا ره

ی  ســه ســوه نگــ، وه ر هــهژــ ی لــه  ڕه ركــی ســی الپــه فتــه  شــاعیرێ آــه ده لــه

 !نگ پ چاوانی ئشك آردووه دكی له

 !ر دانیشتووه  هه دان ساه رم سه ر آوشنكی نه سه رێ له  به ڕوه به له 

 !وت ی مزگه وشه آانی حه رمنه ق شه  فه له

ــه و مــه لــه ر  ســه لــه! وه ی و ئیــبن مالیــك نابنــه وه آــۆی ســیبه  لــه  ی آــه الیان

 !شكنن و ده هرخ آان سه حاشییه

ــواردن بــه  ی آــه  كــه  خــه شــه و ره لــه ــۆ راب ــا دــن و   تۆزاوییــه قامــه شــه ب آان

ك داو  زار و یـه دوو دوو، سـ سـ هـه: و دـن  وه ڕنـه گه وه، ده ڕنه گه ده

  لــه! و دــن وه ڕنــه گــه  و ده وه ڕنــه گــه دــن و ده. گیرســن مــشكیان داده
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 .ن آه ده شت پیاسه هه آانی به ریه نگه ته

رگ  بـه آـی ده  یـه رده پـه. آـا ر ده رم تیایا گوزه نھا شه  ته ی آه رانه نجه و په له

 !دا رگاآان سواغ ده ده

للیمـی  بـ  دوو مووعـه آـه : ـ آانی بـازاری شـیخه آنراوه ته رگا هه  ده له

 دنــه  ژوورێ نــه چنــه  ده ڕن، نــه  پــه پیــا تــده وه  ر بــۆ تاقیكردنــه هــه مووچــه 

 !رێ ده  

وه  تـه ڕاونـه ت گـه  روخـسه شت به هه  به ی له وانه ئه. آان ڕاوه گه نده  ناهه په له 

 !گرن بان ده و پیلی عازه

 ! سوتان ل بت سوه ی بنه وانه توو، له آانی داره نده ناهه  په له

ــه ــه ل ــه  ت ــاره حلیل ــانی موع ــه  زه  آ ــه آ ــه ت ــا ه ــه نھ ــه ر ئ ــواره م ــه وه ی الی خ :  ی

 هتد. ظط ">ڵ))(____][{{؟؟""©حظح][{ڵ:<>

خـو    بـه  ناو شووشه ی دیموآراسی له وانه ر، ئه دارنی ژر سبه تمه سیاسه له 

 !وه خۆنه وافوق ئاو ده  ته به! ن آه ده

 !ن به وافوق ده  ته یی به ئره! سزمان ی به زه  موعاره له

وافـوق  بـ تـه! تـان ر بـه  هـه زار سـاه ی هـه وانـه ئـه. آـان تاه به آورسییه  له 

 !ریان دانیش  سه ت ناآات له س جورئه آه

 !وافوق رشی ته عه! ی آه  ب ئاوه فواره مان و له  رله  آۆشكی په له

 !شغوول تانی مه سبه  ده له

 ! آركارانی بكار له

 !ری دیوار  سبه ته  بوونه وه ی نارنجییه شیده آه  به  ی آه مردانه و پیره له

رـز و عاقـ سـوتان لـ  ریز و بـه یوان به هه  له  چكۆ آه رۆشنبیرانی مه  له

 !بت

 !رآووتكردنه نیوان مندایی و سه نیان له  مه  ته ی آه آارانه رزه هه  آچه  و له

 !شكری مش له بی فرۆشان و له  له حه  مه له

ك  یـه ۆڕهڕێ و بـ پـه پش مال باوآما تـده به  سادانه  ی سادانه  و چه له

 !ت نییه ده ی مه  سوتان لب ئه واته

 !!!ن مه رمی موزمینی ته ئئئئئئئئئئایییییییییییی بۆ شه

آــه  یــه   خاآــه و بــسته ســتم ئــه بــه م مــه آــه رمــه  هــه وه ڕمــه گــه ده  آــه  میــشه هــه

 داگیـرم  رمكی آوشـنده م،  شه رامۆشی بكه واوی فه  ته وێ به مه ده میشه  هه 

موو  هه م له  آه رم ده شه. سووتن رووم ده گه ها گركوره  زاره هآات، ه ده

 :م  آه رم ده موو شت شه هه شت له

 .م آه و ده موئه ردانی ئه آات سه

 .بم نھا ده  ته آات به

 .وه آۆمه رابردوو ده  له  وشه ی حه آه  باخچه  آات له

 :رم   شه

 !م آه مین ده زه   ئاسمان و له له

 !وه خونته رتاپای مژووم ده سه  ی آه  سیانه له  ۆگه ج له

 !آان لۆسه  آه  شۆسته له
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 !آان  رووتاوه باخچه له 

 !ست  ده  له بانه گر و عاره  بارهه له

 !آان نزمه دیواره  له 

 !ودیون آانی ئه ره جی ئاوه ی جنیشته پسخانانه و حه  له

 !ودیون مدیو و ئه پسی ئه ی حه وانه له

 !واربن ب آۆه بارمته ده ی بۆ  وانه له

 !رآووآیان ون آرد  رگای آه ی آه وانه له

 !آانی بازیانیان ون آرد شته ولر و ده ی رگای هه وانه له

 !نگن بینن و بده  ده وه سنووره ن به  و ی خه وانه له

 !خۆن و هیچ دیار نییه موو رۆژێ سوند ده  هه ی آه وانه له

 !ن ی آه وێ پناسه  هشتا نایانه ت آه آراسییه دیمو له

 !ترسن یتان ده شه خوا و له  له ی آه  وانه له

 !ترسن چی ده ملكه  ئازادی و له  له ی آه  وانه له

 !وه نه واوی دیكتاتۆر رووت ناآه  ته  هشتا به ی آه  وانه له

 .آان نگه بده له 

 !انسیش پی ناز  و آه رگرتووه وستیان وه ی هه وانه له

 !گرن  خنه و ره شه ی حیزبن و به   دائیره رۆژ له ی به  وانه له

 !وه نه ی ئاوڕكیان ل بده وه دن بۆ ئه وت هه ی له  وانه له

 !نووسن تاآانیان ده بابه ژر تیشكی الله   له  آان آه پۆستمۆدرنه له 

 !ن ورووپاوه پش  ئه زانن له  ی وا ده وانه له

 !وان  ینه  د ناگه قه ن ئمه  هد  ی آه وانه له

 !آتب دایه ڕ و هیشك وا له  زانن ته وا ده ی آه وانه له

 آۆنتكــست  لــه خنــه  گــرن ره تكــست ده لــه  خنــه  ره ی آــه  و رۆشــنبیرانه لــه

 !ناگرن

 !وه سووڕنه ده وه  زبحه ی به ته و نوخوازانه له

 !واسروان  هه وه نهآا  جامخانه لوولی به  مه ی به زبحانه و ته له

 !س ناورێ گوزانكیان ل دا ی آه و سمنه له

 !یشتوون وه گه هاره نده  قه ی له و ریشانه له

 !واسراون ڕڕك هه  موفه ی به  مافوورانه و له

 ! رۆح ئازیزترن ی له ڕوانه و شه له

 !ست ئاسایش ده ونه  آه  ده ی آه و رۆحانه له

 !تی خۆی جاش بوون آا ی آه و ئاسایشانه له

 !ن رآرده ئستا سه ی آه و جاشانه له

 !ن  تۆڕه ی آه رآردانه و سه له

 !رمنن شه ی آه  رآردانه و سه له

 !ن رناده آارمان به رزه ی هه خه  یه ی آه رمانه و شه له

 !ڕن دڕن و داده ی داده خانه و یه له

 !وه آۆمان نابته   له ی آه و دادڕانه له
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 !گرتن بن بۆ بار هه ستوورتر ده وام ئه رده  به ی آه و آۆنه له

 !آوونی ماڵ وه  یانباته  و ده ر جاده سه هنته  ت ده  میلله  ی آه و ئیقاعانه له

  :نگاآان   بده له

 !نگن ر بده هه شتا ساه  هه ی آه  وانه ستم له به مه

 !ن ناآه قسه وه  خۆنه تا نه ی آه  وانه له

 !ن ناآه ر قسه هه وه   بشخونه ی آه وانه له

 !نووسن و نانووسن شیعر ده ی آه  وانه له

نھـا   تـه موو ربازێ بوون و بـه ی سواری هه وانه ئه: آان   آۆنه شۆرشگره له 

 !ن ناآه د هه قه

 !ترسن نھایی ده  ته ی له وانه ئه

 .چن ه دن و د وه قات و بۆینباغه ی به  وانه ئه: آان  نویه شۆڕشگره  له 

 !بینم ریان ده وقی سه ر ته سه دانی له  مه  جه آان آه نییه ده  مه له

 !وه جوونه ژین و جون ده  جون ده ی به وانه له

 !ن آه ن ده  بالیه ت له فره ی نه وانه ئه

 !زانن  ترسنۆآت ده بیت به نك نه الیه  له  ی آه وانه له

 !آان ترسنۆآه نه   بالیه له

 !شیمانن و په وه  ڕانه زوو گه ی آه  ندانه ناهه و په له

 !وه ڕنه وێ و ناگه یانه ده ی آه  وانه له

 !یه وه ره ده یان له  آه  آوڕه دیان خۆشه ی آه  دایك و باوآانه و  له

 !آرد ری نه فه یان سه آه آوڕه آه  دیان خۆشه  ی آه  وانه له

  وه ڕمـه گـه بۆیه آـات ده! ا ناین ی نازانین هه  ئمه  ی آه وه م له آه رم ده شه

  رمكی مژوویی  ئـاگر لـه لی، شه زه رمكی ئه رمك، شه م شه آه نیشتیمانه

رمـا  ی شـه نـاو آـووره بیـنم چـۆن لـه  خـۆم ده. دات رده م بـه آـه سـپییه آراسه 

ــه ــه م وه آــه ز ده قــرچم و حــه ــده ه  و  ره ركــی گــ گرتــوو بــه وه ــه آــو پ

 .ی بای ئاگرینم ققه شه  مه آان بده باآووره
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 آی سپی یه ونی بانده خه
 

   م رچانـه ها ئه روه درت، هه ئاو نه یه  م باخچه ئه روا ئازادانه  چ هه پی ده

وه  رمكـه چ هـه و، نـازانم لـه ئیمـشه. آـانی جـوانی شـتاییه ر ده سـه وه  چنـه نه

قـی  نـارێ شـه هـه نكـه  ك ده ی جارانـت وه آه وخسارهری و ر وه ت هه تاراآه 

مـاڵ رگـای لـ ون  چـ شـه پـی ده! وه آـرده آـانی گـرت ده برد و ئـاوازه

 كات؟ ب نازدارێ هه به  وه  ماتان بینیه شه!! آه چ دونیایه! بووبت

آـی   دونیایـه دـی بـۆ ئـۆخژن، لـه وه  لـه زه  ئـه  تۆ لـه ستم آردووه زۆرجار هه

ــه ــه وه  دیی ــۆ ه ــه ب ــی ش ــه  كردن ــ، ل ــره م ــمانكی ت ــتنه وه  ئاس ــۆ گواس ی  وه ب

 .ئازاركی پویست پویستی رخان، بۆ تاه  رچه وه

نـازانم سـنووری ئـاو و ! وه مـه آتـر جـۆێ آـه یـه ش لـه   و له نازانم چۆن وشه

م بانـده  ی ئـه نازانم چـۆن و آـه! بن ده ت ئاوته  سته ر جه سه تاو چۆن له هه

 !بارێ ون ده و خه وه  نیشنه ر بازووت ده سه ه ل سپیانه  

 .ینم هی تـۆ بـن مك بت زات و زه مك بت آابتم، ده چ ده پی ده

ســیش هــی تــۆ  ســ و آــه مــوو آــه ك بیــت، هــی هــه یــه تیــاره تــۆش پــه نگــه  ره

ر  سـه باریتـه  ده مكـه  وریـن، ده ش هـه تۆی ئازاد و پ سووك و له.! بت نه

 .ساسی آه

هـای  مبوو بـه ی هه وه مبوو هی تۆ بوو، ئه ی هه وه م؟ ئه آه چی ده ی لهرگر به

ن  گمـه ده ی آـه  ساسـییه  آـه چـش لـه واتـه  بـوو، آـه با و قورسایی ئـازادی هـه

 ...ن گمه ن، ده گمه ن، ده گمه رژنه، ده بته  ت ده نمه

دزی و زدان  یـه ی ئاگری لـه  وه ست ئه به مه...مم  هه ی نۆزده ده ی سه براآه

تبیــــنم و  ده...م آــــه ری، بیــــری ده ــــوه آانــــا  پــــی هــــه  فــــه ر ره ســــه لــــه 

بنـدیواری  لـه ...نـو شـینایی رژتـه   ده وه آانه سكه  آه  رچه له...مردووی نه

ـــــــسه ـــــــه آ ـــــــه  ده  دزه وه آان ـــــــۆن وه ده...ی آ ـــــــنم چ ـــــــوڕ  تبی ـــــــو ق آ

 .تاو ی هه چكه تۆی به... وه وشیته دره ده

  و ئاقاری رۆشـنایی آـه ره تی به هه...تی آۆش و ههر  سه وت خسته  تۆ ئه

 ....ن بۆ تاریكیی نھا هالنه ئستا ته

آـی گـوماه هـاتووم و  یـه ستره آو ئه  وه وه حمی تایكییه  ره  منیش له واته آه

ســتۆ  ئــه رد لــه  ئــازادیی بــه بوومــه  وه  فــری ئــه... بوومــه  آنــۆش نــه فــره

آـی  یـه سـتره من ئه. گوناهتان خۆش بم آجاری له  یه ی به  وه گرم بۆ ئه هه

 .گیا ئازاد بت رد و بنچكه  ردنی به گه...مرای ب گوناهم گه

آـی  ـه چـه ر ره سـه وه  ڕتـه گـه آی مـن ده ه چه ره:  وه گته ت وا ده آایه حه

 !ت ت آۆتایی نایه آایه م حه به. آات ش وجوودم سووآتر ده مه ئه. تۆ
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 ...وه ینووسته نھا دیوارێ ده ته رچككه  ی گهم ش خه مه ئه

 ...وه یخواته ی ئاو ده نھا خوڕه ته آه  ش آشی پیه  مه ئه

 ....وه یناسته نگ ده نھا ده  ته یڤكه ری په ش سبه مه ئه

ـــیش ده ـــه تخـــه من ـــه م ـــم و وه  س ـــو ژه ر آۆش ـــرێ ده آ ـــه ه ـــه...وه تخۆم م  ب

 .ۆ رۆشناییك بت ب آانییه ماوه  آیش نه یه رچه

 !ردنتان ئازاد گه واته  آه

 
 ٢٠٠٤-١١-٢٠یائیسپان
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 شی ناڕس شیرین ته

 
 

تمۆسـفر بـایی  تاو نوستبوو، ئه  هه یه وه سم ئه به هاتبوو، مه نه تاو هه هشتا هه

ــه دوو وشــه ــك، ت ــا زه  تاری ــه  نھ ده ده نگو ــه  نگــ ــاو لینگــی ڕژای ــمانن .  ئاس

ــه دره ــكم ل ــاریكیی شــاگه خت ــاو ت ــه  وه شــكه ن ــه ك پ ــه ریی ــاو آــی ب دوو . جم

نھـا  ویـش تـه ئـه. بـوو آی نه ریش هیچ واتایه  بوون، سبه وه ره ده ر به وه بوونه

 . ه"آان روخساری رووخساره" ستم له به مه

  شوشت، رچوونیشم رووخسارم به پونگه رۆیشتم پش ده خاو ده

وه  بیــرم لــه. ن آــه ی متــامۆرفۆز چــ ده مــه  گــه هــای ســاه اهســ و لكانــه  ئــه

 !سكبوون دن و ئینجانانه تووشی آه  ناو ئه آانم له ئایا قامكه وه  آرده ده 

 :وانم بینی ئه

آـان  یـاره ناو حه ی له  وانه آان بوون،  ئه  چمنه آانم، مناه الساره رده هاوده

گـرن و   ده  سـره ی آـه وانـه  ئـه.بـوون بـوون ون ده سواری پـشتی قـامیش ده

 :ن آه آانم ده ردانی پووه ك، دوو دوو سه ك یه وێ یه موو شه هه

بـاوآی  یـه،  آی دایكم گـویژه ه چه یوت ره ده وه  خره فه  سوور، قژ بژ به  سمه

.  ریكـه آـی شـه ره  گـه یـشتبووه سوار پاسكیل گه قینا به  ی خانه ڵ دووآه گه له

ی رێ بـای لـ  نیوه آیكیان له ن دوو سنووقی بۆراق، یه و بوزگوریا بوخچه

 .روا

آـرد و  ی ده ی باپیره آه  مۆره نی آات باسی سمه آه ی پیرداوود پده قاله

بـاری  فـر ده ، بـه وه بنـه والدا شـۆڕ ده مـالو ئـه وان بـه" واو"آو دوو  یوت وه ده

ر   سـه وه  نووشـتایهستی پكرد و شیعر ده به  قاله . آرد نی ف ده آات پیرخه

 .زیف بوون آان تووشی نه زنیف و داشه مزی ئه

وه  ره ده گـی خـوی بـه  ر سـه نھا هه ته    ی هاوین آه ڕۆ، چله قوباد نوژ نیوه

ر  ســه ڕی بــه ســپه  و ده ســه ره آــانی عــه ری دیــواره ر ســبه  بــه چــووه بــوون، ده 

ــه ــه ئ ــه ب ــ ده دیی ــه ده. دا ت دا ل ــه م ــه و ع ــیم ســران پ ــه ان دهش ــه گ ــاو  وه  ڕای ن

 .دا ی بۆ داهاتوو لده نه قه منداوتواڵ و چه

نگاوـك  مـوو چـشته  ناومـان، هـه هاتـه  ده سواری تایه  به  ی چكچكه آه آوڕه

هـات، بـاران و  ی ده خرمـه زره  تـه: ڕشت  ده هه ره  ك دوه آۆ درۆی وه

  آتبـی قووتابخانـه  بـه آـانیش ره نجـه م پـه رده بـه لـه . بوون ڵ ده  تكه رده په

ــاگری ده ك  پاشــان وه.  ســتره ئــه بوونــه  بینــی ده رفمــان ده  و حــه وه آــرده ئ

ــه ــه خــسته ی ده آــه ســه ســه ســیحرباز ده چكــه  ب ــاو ل ش  دوو آــۆتری ره: پ  ن

 .ی باوآی آه  گندۆره  آوه وه ڕایه گه روشك ده فین و آه ده
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 بوو مندای من؟ مه  ر ئه رێ هه ئه

  م لـه آـه ره یـساندم، هـشتا هاوسـه نگـك هـه زه. نـد بـوو عات چـه م سهنازان

 بـوو گرتبـووه  ی بووآـه شووشـه آـه مـه م مه آه شیرینه سابوو، آوڕه  نه و هه خه

؛  وه رینـه لـه بـا ده آو آزه آانی وه پوه. بوو وبینین ده فری خه ، تازه وه خۆیه

ـــشته وه ره ـــه فری ـــه ی ـــزه ك ن ـــه قی ـــان ل ـــه ی ـــر دهآ ملـــی ی حریـــك  دا و حریكـــه ت

  بـه.  وه توایـه م ده آـه سویـسرییه عاتـه  آم آـرد، سـه چه یری مه سه. نین آه پده

 .رێ ده رچووبوومه  ده وه  آه یه فانیله

. مـان ببـوو آـه  سـواری گونـده نگووسـته وكی ئـه آرد، شه قم ده فه یری شه سه

ل شتی بیر  نی و گههوا و شه شه. سوی آتر ده  یه خۆیان له آو دوو دزه  وه

 ... وه خستمه

... ت آه وه  نو پخه ڕوه بگه! ڕ ی ئاخر شه ۆی هه ڕ  خۆم وت بۆ آوێ ده به

بیـرم بـۆ زۆر . آـشام و رایـده و شه ره ، به وه ره ره و ده هزكی سیحریی به

 ...شت چوو

. یـان خـتم ناگـه  چـه درژایی خیی خاسـه زكی قۆقزم بینی به  ند گومه چه

 ...آۆآین ڵ ده دووآه شه  آانیان ڕه همنار

دا،  ڕۆحـی  ـده یـان هـه ر بـاده سـه للـه یـان آـه برسانم بینـی، ده قه  دوانزه  ده

 .مان تی وجوود ڕاده ززه  له هید بوون، له شه

ڕی  شـه...بـوو ئـا نـه...مـوو سـووچ  هـه ڕژایـه آم بینـی ئـاو بـوو، ده ئایه

زووی  ر و ئــاره ف مــزه رچــه و، چــهتــو نــوان ئــامۆزاو خــوارزاو زاوای هــه

بــوو  ڕ نــه شــه. یگــرت رد ده دار و بــه... خــوو بــوو ...بــوو ڕ نــه شــه...تــۆراو

لـه  سـووتا، جۆگـه رمانـك بـوو ده بـوو خـه نه وه  ئاشتبوونه...بوو وه  ئاشتبوونه

...  وه وترایه ی پ ده ویش هۆره  چه آرد، ورده سمیل ده بوو ماسی خۆی ته 

 ! ت بۆ ناسنامه نجه  ئه  تاقهبوو  مه ر ئه هه

ــه ــه ی ــاعیری آۆ ــه ك دوو ش ــه وار، م ــق آ ــه نتی ــمبل  لل ــوو، س ــانی زل آردب ی

یان شـۆڕ  به ره  ئیقاعی به آانیان به شماره ڕه بۆیاغكراو، برۆ بۆیاغكراو، زولفه 

 . وه بوونه ده

 و سـت شـه لـه ...گـرتین رۆآی ده  به میشه ی هه وه ئه...  وه م بینییه آه ژنه پیره

ر نـووآی  سـه یـم لـه آـه مـیمكم بـوو، ئـااااااخ نـاوه وه  ئه(مان بوو  گه  له سوه

ی  یاره ته نوخان آونه  آانی شخ بزنی به  ته ره راغ هه قه زمان ون آرد، له 

مـان بـوو   گـه لـه وه  آانـه  آۆنـه شۆڕشـه ر له  ی تریش هه وه ئه). آردین بۆ ده

ر   سـه تـی بـه  پـی پـه ، بـه وه سـته ده  نـالی بـهی آه وشه نكم بوو، آه میان نه ئه(

 ترســی  ومــی و لــه س قــه ره ترســی حــه دا، لــه  غــاری ده آــه  پانییــه تــه خۆــه 

دا و سـیحری زـی  تۆقانـد، غـاری ده ده ر ژر پی هه آی سووتنه رمییه گه

ــه ــده وره  گ ــه. آــشت رای ــه ش وه ئم ــه ك بچــووه ق ــ دوای آ ــووین ت . وتب

وی تریان، پیره  ئه).  وه سته حه آوێ ده له  م آاروانه  انی ئهز یده سیش نه آه

ــوو مــه  ی ڤــای  شــكه مــه...نــی ژه ی خــۆی ده شــكه نمــامی شۆڕشــی نــوێ ب

آـرد، ترسـی رگاوبـانی    ره ی بـه ریشۆه  دوانزه  و ده  آۆڕه له... نی ژه ده

: ینــی وم ب ئــه. نــی ژه تــایی ده شــفی ئۆرآــسترا بــوو، بــه. آــرد رده پــ ده
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نگـ، بـه   ژـر هـه آـی لـه یـه آـه نـه ر مـاڵ تـه رامبـه ی بـه آه شۆسته ر به  رامبه به

  ی ســاویبووه نــه وز آردبــوو، خــه زیــی ســه آــه. دا ك لــی ده شــییه نــووآی تــه 

  چـاوه. ترسـام ویـست و لـی ده خۆشـمده. پ، لواولوی چاوش آل ناوله

تـی   پـی پـه  نادیاریی، بـهو ره هات، پزیسك به یان ده آانی چرووسكه شه ڕه

فـین،  دا و پاسـاری ده ی ده آـه نـه تـه لـه .  وه بـووه رمی ئاسۆ ورد ده  بشه له

و  ره و بـــه وه خـــواره ڕژانـــه  ی ئارابخـــا، مینـــا ســـۆالڤ ده آـــه پاســـاری آـــارزه

،  وه آوژانـه نـدكیان ده پاساری رووناآیی بوون، هـه. فین و ده ی شه بیلبیله

 . لكاند  ده وه شوومه مه ریان به  حه هندكیان بۆنی س هه

ڕوونـاآی بـوون ...دا ده ی  آـه نه ته ی، شیرین شیرین له  آه شییه  نووآی ته به

 ...خن  خنه وتبوونه بوون آه وه  فین، تریقانه ده

رێ بوو  ی آۆپته  گڕڕڕه گوم له...چووم و شۆسته  ره گۆفی و به چاوم هه

 ...فی ده...ف...ف...ارا فستوچو ر ئاسمانی شه  سه به

هـی هاوسـمان بـوو؟  خان بوو، گوـستان؟ بـه پسه نازانم ناوی چ بوو، حه

 .بوو ده ژنك بوو پیر نه پیره...نازانم

 : وه وتبوومه آی خۆمان دوور آه ڕه گه واو  له  منیش ته

ـــــوام ده ـــــه ب ـــــای گ ـــــرد ڕگ ـــــه آ ـــــوم  وه ڕان ـــــ گ ـــــش ل م جـــــاركی دی

میـان  ئـه...هـات ده وه  رمیانـه ساری گه حه له ... وڵنگكی ز ده...بت ده

آــی مــۆر و  یــه تــك و ســوخمه رخــه موچــاو آــوتراو، چــه ده: دایكــم بــوو 

 ...چوو م ده ی باپیره آه  خوتره ر له آی سپی هه یه فته ره

آانـا  ر سـتاره سـه  بـه  ڕۆیـه م نوژنیـوه ی و بـه  تـا آـه آوڕه: یوت  گریا و ده ده

 وتووی آوڕم؟ دوای چی آهئاخر ...ڕۆی ده

ــووم ك آــه یــه  دوای قافییــه دایــه" ــه قافییــه. وت ، ده  ، پخواســه ژاره آــی هــه ی

،  وێ آـه سـ فریـای نـه ر آـه گه  گیان ئه دایه... وه وانییه به ناوچه  پینه  دوانزه 

 ..." وه بیركه وته  آه ده

منیش . اندوومش ستی لوه  ده جنده زانی ئه وای ده...یشت گه ده دایكم تنه

م زانیبــوو  نــده هــه... و ســتاره بــۆ ئــه وه  یــه م ســتاره و لــه وه  وتمــه آــه دوور ده

ك  ربـانی مـاكی دی، وه  سـه لـه. شـت رده آانی سه ر ستاره  سه یشتبوومه گه

خــۆم ...مـای ردم ده  زمـان عــه ر زگ و بـه ســه وتبوومـه  آــه...گ سـه توولـه 

 . وه  بیره وتبوومه بووم آه

وان  قوربان شه به " م وتبوو  آه ره هاوسه به ... آرد  رم ده وه ونه م خه ده به 

وه  شـقه م عـه ده وـك ئوتـومبل بـه  گینـا شـه آـم، ئـه چـه  مـه ره بخـه پچه  له آه

 !م وتبوو آه ره هاوسه م به  مه ناشزانم ئه."  وه مفلیقنته ده 

 .  گۆڕێ بوایه ك له یه  چاره بوایه م ده به

رێ دوور  ده ك و گونـــدی میگلتـــووڕا قـــه ڕه گـــه لـــه .  وه وتبوومـــه هدوور آـــ

پووم بـۆنی سـوتماك،  پـ  پ آه. وت جار سووتاو گوندی حه.  وه وتبوومه آه

شــم   لــه پــ بــه. ســتم بــۆنی ســوێ هــه پــ بــه . كــرووزان  و هــه گــوم قرچــه

  ك دۆشـاوكی تـاڵ بـه آـی داچـۆڕاو وه یـه ك آـات شـیله یه خته ققژنی ته شه

شـی  بۆ باوه یه  آی شاهانه یه وه ڕانه گه..ق ته بق ده...بق...ی دا برغه القه
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 .سروشت

ی  گــڕڕڕڕه. نگوســت وكــی بــ ئــه شــه...ی گــورگ لــووره...بۆنــك بــوو

 ....رێ آۆپته

 ...و نی تكه مه ئاسمان زمانی نووساو، زه..بی چاوكم هه

 ...ست و چوار د و شه زار و نۆسه هه... زار و چوار دوو هه

 ؟ من دایه  آامیانم و آامیانیش له  من له

لكتـه  م ده ته دۆپه ..هاری المانچا به.. آانی المانچاوه  ناو شۆمه وتبوومه آه

ـــه بنـــه   گـــوڵ ده دۆپـــه...د گـــوڵ قـــه  دایـــك  ی گیـــا لـــه ختـــه و شـــه شـــه. م ت

نــو  چتــه  قــووڵ ڕۆ ده...  وه ســكاییه نــو آــه چتــه  شــینیی ڕۆ ده..بــت ده

ـــــه ـــــكاییه آ ـــــامن ڕه...  وه س ـــــگ ن ـــــامن...ن ـــــا ن ـــــه...گی ـــــه ش ش  خت

 و وه  خۆنه ئان و لكتر ده آان لكتر ده نه مه زمانی زه... وه توته ده

وه  یه آه آه نه  ته و له ی شیرینه  آه شییه نگی نووآی ته  ده  گوم له وه دووره له 

 ...فین ده  ن ههآا و ئاسمانه ره پاساری و به بنه  رووناآین ده 

 
٢٠٠٤-٥-٢٦ 
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 ند توانینكی شیعریی چه
 ت وره ب عه

 
١ 
 : وه نانووسرته وزایه  م فه ئه

 نھا ته

 ئاسمانا بینم به  دوو بای تابووت ده

 سووتن، ی سیمورغ وا ده ڵ زاآیره  گه له

 .بۆ فن سكه  ته ش  زایه م فه ئه

 
 
 
 

٢ 
 : وه بووژنته  ده  زاآیره وزایه م فه ئه

 مووت، ه هه  له  دوآه

 ق عه  له  دوآه

 !وه بته رز ده ست به و ئاسۆی بنبه ره به

 
٣ 
 : مشت دایه می له  سته جه وزایه  م فه ئه

 ی سووتماآم، سته جه

  وه بمه تا ورد ده

 .آورایم دادت
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 س گۆڕانكاری دیكه
  
١ 
  مه وه ا گردبوونهوز فه

  المه الهه ی هه سته ئاسمان جه

 دوو آانی بنه  آانم ده باه

 
٢ 

 وفی ست ئیبنی مسته ده  له  م آتبكه زاآیره

 ب دایك ده  مردوویی له  به

 .واسرێ ده ئاسۆدا هه به  الآكه  آه

 
٣ 

 ت ئافره بته  تم ده وره عه

 تم وره عه بته  ت ده ئافره

 
 
 
 
 

 س آۆتایی
 
١ 
 م  سته جه

 م نییه سته جه

 !نازانم آم

٢ 
 آتبكی مردووم

 گۆڕستانی زیندوان له 

 
 
 
٣ 

 رووتم

 آورم
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 نگی س بده
 
١ 
 نگ  جه سته جه

٢ 
 گۆرستان

٣ 
 ت وره ژنانی ب عه
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 هیدان دوا سروود بۆ شه
 
١ 

 
 
تـف  بـه  وـم و تـا هـزی تدایـه  ر تـه سـه  وته آه ر ده ت سه هاده هاری شه به

  وه آـانی مـژووه تاریكـه وتـه  شـكه ئـه وژم له  ته به  هاركه  به. دات سواغی ده

. وه بتـه رز ده مـامككی دی بـه وـت و ده آـه مـامك ده ده. ی دـت هاژژه

مـان، پـستی  پـستی رووخـسار و دایـده تـه  چـاو ئـاوه نگووسته ویك ئه شه

وه  آـی گنـی گنییـه یـه مژوو پاچكه...مژوو. ر پمان  به وته آه  ده وه شه

آــی بــ  یــه وه، الشـه نــه آــه آــشن و غلـۆرم ده م دا رایــده سـته ر جــه ســه و بـه  

 .جاڕ نگه زه شی گه نو باوه ومه  آه رۆحم ده

 ئــاوكی  نھــا قوومــه وێ تــه مــه ده. ژن بگــرم وێ بــه مــه  و ده وه مــه ســته ــده هــه

مانـه  م ئـاخرز چراوی ئه گه ی هه خه  یه ستم له وێ ده مه وه، ده گار بخۆمهساز

نوچاوانی   مه ك فێ ده گۆفه ه  م تۆپه ر هوێ تا هز شك ب مه ده. گیر بت 

 .وه مژووه

نـگ  شـون و ده ت رگاآانم لـ ده هاده هاری شه م جاركی دیش به به

 : وه بنه رز ده به

 .م گوكی قرمزییه آفنی الشه. هید  شههید، منم  منم شه-

 !آات ك چاوانم پ ئشك ده بوورم، تك تك نھنییه راده

م   ئاســته آــی درزبــردووه، بــه یــه وه، جومجومــه بتــه رز ده نگكــی دی بــه ده

 :  پرژێ و ده ده وه  مییه  ده و خۆڵ له وه  جوولته ده

 !ژیام دهی دی  دوو چرآه م خۆزگه  هید بووم، به  من شه-

آــــان  ك آــــردێ گۆڕســــتانه  ئاســــمانكی ســــپی، وه مــــانگكی ســــارد لــــه

تـوژ . نھـۆم گۆڕسـتانی ده . آـات گۆڕسـتانه تا چاو بـ ده. وه برسیكنته ده

 و دوو تاخمــدان، دوو  دوو جومگــه. ی دێ  و خرچــه  تــوژ ئــسقانهر ســه لــه

 رم، سـ سـ. پـوون هـه پـوون بـه  ری هـه سه  لله قۆی درزبردوو، س آه

 ....نگن ئسكی ژه وان، دوو پارچه   قه غان، ده قه

رز  نـو گۆڕسـتان بـه ك لـه تارماییـه. وه نـه مـن بـده ئـاوڕ لـه . هیدم  من شه-

 م  هـه. سـت دایـه و تونـد رایگرتـووه نـو ده ركـی لـه  سـه للـه و آه وه  بته ده

 یان نا؟

ك پـ  یـه رچـه. بـن  پـش چـاوم گـوم ده و رگاآـان لـه تـه  هـاده هاری شـه به
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  ردڕـژ، بـه آی آۆن، بـه رگایه. ب آان دا ون ده  لژاییه و له می خۆه  ده

ل  بــ، آــه  ئاســۆ گیــر ده  و ملــی لــه وه بتــه رز ده یتانــا بــه آــانی شــه پپلیكانــه

بـات  ق ده آـی ئاسـنین شـه رگایه.  بانه  وه د ناگاته ك قه رگایه. دا قووتی ده

 . وه آرته قام رووت ده رشه م سه رده  به قام له شه. دڕێ ی ئاسۆ ده خه و یه

 .دات گێ ده وه  آان پكه ب شته غه به غه

. بــت ملــی ئــستا گیــر ده ملــی مــژوو لــه . ر رگــا ســه وه  ومــه منــیش ناآــه

ن، سـروودكی  آـه نـد ده هبـ رم تـه وروبـه گـرن و ده آان رم ل ده وانه پاسه

وه،  نـه آـه ی ده د بـاره وه، سـه نـه آـه ی ده  بـاره ه، دهو نـه آـه ده  بـاره بتام دو

وه،  ڕشـمه آـان ده روازه ر ده بـه ن، لـه  آه گژم ده. وه نه آه ی ده زار باره هه

ـــه  راحـــه آـــم و جـــه ـــۆنی ده. چـــۆڕێ  داده وه نامـــه هـــه ت ل ـــۆنی . م آـــه ب ب

بـــم،  بـــم، آـــاس ده م، وڕ ده ده گیـــان ده. م آـــه ن ده آـــی بۆگـــه مژوویـــه

. گونـد وه  باتـه م ده گك الشـه سه. وم آه یت لی ده آو مه وه، وه وورمهب ده

 :آم  ه چه یانا راده م گزنگی به آه ڵ یه گه له 

هاركی هاره، شینایی دونیای آـۆ  به. گیانم وته  آه و ده ته  هاده هاری شه به

كـدا  پ مـوو لـه هه. نی زۆره هید خاوه شه. كشراوه  خم هه وه، له آردۆته

ــه  ده ــه خــاوه بین ــسۆز، ت ــردووی د ــی م ــه ن ــه رم ــاچ ده  آ ــه ی م ــه آ ــن، ب رزی  ی

ریـن  سـه ینـه  آـه سـت ده ویـن، ده خـه ـ ده  گـه تاو و لـه و هه ره به وه  ینه آه ده

یـی پـدا  ئـره هیـدین،  ش شـه یـن ئمـه آـه سـت ده بـین، هـه عاشقی ده. بۆی

دایكانیـان . یـن آـه ی خۆمـان دهیـر  و سـه ئاونه ینه  آه ی ده سته جه. ین به ده

سـت  هـه. یـن یری ناو چاوانیان بكـه واوی سه  ته ین، ناتوانین به آه ت ده داوه

بــۆ  هیــده   شــه م پویــستمان بــه بــه. زنتــرن مــه  ئمــه  یــن دایكانیــان لــه آــه ده

هیـد، سـووتماآه،  بـ شـه  به  ره آۆته. ین ی  پ ئاو ده یه ره م آۆته ی ئه وه ئه

وری   ده و لـه وه  ینـه آـه ده وره  آانیـان گـه ونـه. ومـان ك تـه  وه مـشه خۆه

هیــدا  ی شــه یــژه ر پــه ســه پــا و بــه-ختــی تــه بنــه  ده. واســین یــده آــان هــه قــه

 .یه تی پوه هاده رگ بۆنی شه موو مه هه. زنن ده هه

ئایــا منــیش . آــات م، گومــان داگیــرم ده ده ی خــۆم ده آــه  الشــه ســت لــه  ده

  آــان ســنووره. وه ڕتــه گــه ده وه   داهــاتووه  و لــه هیــده نگــی شــه دم؟ دههیــ شــه

 .ین آه رابكی تاڵ نۆش ده ئان و شه تكده

ــه ــسن قــه شــم ده  ل ــه آــو قوڕقوشــم ده ن وه مــه زه. تی ــه  یكــه وه و ده تونت ن

. آ شم ده له مزریزه  ی ده جاركی دی پاچكه. وه  لووتمه ردوو آوونه هه 

م بـه  آـی درۆزنانـه ی ئاسـۆیه هنـ و مـوژده  پ پـدا ده ت و چههی راس

 آـانی موولوولـه چنـه  آـان رۆ ده نـه مـه الآـی زه بۆنی آـه. خونن گوێ دا ده 
 .وه ته ڕاوه گه وه  آانه تاریكه وته  شكه ئه سكوون له  بۆنكی آه. وه رۆحمه

ی  آـه نھا جومجومه هت! هیچ دیار نییه: م  آه یری ئاسۆ ده  و سه وه ستمه ده هه

پـات  هیـدان ده سـتی برایـان و سـروودك بـۆ شـه ده وتۆتـه  بـت، آـه خۆم نـه

 .وه نه آه ده

هیـد  یتـی شـه ك مـه موو الیـه هه له . وه بته رز ده ك سروود به موو الیه  هه له

 .وه نه آه ق ده ك زه  یه آان چاو له گره یتھه مه. وه نه به ده
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ــه  شــه ــد ی ــن، خــاوهن  و خــاوه آــه  هی ــۆ، خــاوه دوژم ــی آ ــات  ن خــۆی ده ن پ

 ...وه آاته ده

 .ك ن یه و خاوه هید زۆره   شه

یــی  ك، مروولــه  دووی یــه ك لـه آــان و یــه گـره یتھــه سـتن مــه بــه ده تــاره   قـه

یتكــیش  دارمــه. وه فــافی تراولكــه رووی شــه  گــه رژنــه ژــن و ده گــه ــده هــه

 .وه آاته  غلی ده دۆك  و له ر شانه سه تی له هه رۆژه

ی  گـه: وه  آاتـه ڕشوبو ده یی په نازه مگینیش ئاوازكی جه آی غه موسیقایه

. ڵ وپكــه شــامات تكــه حــه. وه نیــشنه ممــان ده رچــه ر پــه ســه زانــن و لــه خــه

مـوو  هـه لـه . ر مـژووه سـه  بار بـه بنه بن و ده آتر ده  یهی آان ئاوته هیده شه

 . ن آه هیدی نوێ تۆمار ده اوی شهن ن ده سووچكش جاڕ لده

 

٢ 
. ن لیل راوده منی زه. ب ستۆم ده  سواری ئه مجاره و ئه ته  هاده زستانی شه

. وێ آــه دووم ده م دا ره آــه خــساره شــا بــ ره آــانی شــانه ســكه تــه آۆنــه  بــه 

  م آابووســـه ئـــه. وه آـــۆم نابتـــه لـــه  م تارماییـــه  ئـــه. مگـــرێ و نـــامگرێ ده

لــالج بــه  ســتی هــه مــووی ده ك  پــه م وه ســته و جــه  مــشت دایــه  ویژدانمــی لــه

وه  بمه بینم چۆن شی ده خۆم ده. وه آاته ڕشوبو ده سك دا په ئاسمانكی ته 

مكـی  و غه آه  ك ژیه راسوویه ر په هه. ون آه آانم ده راسووه ر په و چۆن سه 

موچاوتـان   و ده آـی سـوره یـه وه مكـی لینجـه، رشـانه آا، غه ده  فیچقه  لوه

 !!!!!سخ مه سخكم له بوورم و مه دا و راده سواغ ده

مـــامكی نـــوێ   ده شـــاخ لـــه و آوونـــه  شـــاخ بـــۆ ئـــه م آوونـــه  دونـــ لـــه

ــه...ڕان گــه ده ــه ل ــه م  قووت ــده هــه وه  ی  ــه ــۆ ئ ــه هــاتن ب ــه و قووت ســتی  ده.. ی

ـــه ـــاچ ده ش ـــشتان م ـــرد یتانی ـــه ...آ ـــه ب ـــه وه  دزیی ـــه نام ـــان ل ـــه ت ـــبه گ ر  ڵ س

 .شكری سیاهی ب سیما رم، له سه شكرتان هنایه  له... وه گۆڕییه ده

 .آا راسنم ده  و هه زستانكی تووشه

 ڕا، گه  دووی دا نه س به وه، آه یدۆزییه س نه ی آه م گۆڕه  راآشاوم له

ژــر پــی  نگبــ لــه  م، ره م نزیكانــه وا لــه...آــرد س ســۆراغیكی نــه  آــه

مـی  نھـا ده تـه نگـه   جووت پۆستای نـوێ بـم، رهژر له  نگه  رۆآ بم، ره سه

 ...وه رزم آاته ت به قیقه تاوی حه و هه ره ك به یه مۆآه رێ آه بلدۆزه

ــــه قوڕوچپاوــــك هــــه ــــساوه، ب  ــــووه ــــه  زاران ســــاه  هــــه وه فــــری آۆب و  ی

آــی  یــه جومجومــه...وه شــواته م ده آــه زیوینییــه جومجوومــه ...وه توتــه ده

ی  ونـه.. وه یارانـه سـت نـه ده وتـه  آـی ئـازیز، آـه یـه مهبوو، جومجو چكۆنه 

مـان  خـونی مـن  چوو، هـه من ده ر به  هه وه لالدم بینی، لی ورد بوومه جه

مـان روانینـی شـیرینی  بـوو، هـه مـان زمـانی هـه ڕا، هـه گـه آانیـا ده ماره  ده به

هیـــد و مـــن  و شـــه ئـــه! هیـــد لـــالد و مـــن شـــه و جـــه م ئـــه بـــوو، بـــه هـــه

.... نبـوو رووم گیـر ده  گـه نكـی ئاۆزآـاو لـه ك بـه آـان وه شته...دلال جه

ر   سـه وه شـكامه رح ده زار تـه  هـه آـان، بـه ی قوویی ئاونـه وه نگدانه منی ره

 ...وه وشایه دره ده م نه  قینه ی راسته خۆم و ونه
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 !وه ندێ دراوی سواو گۆڕدرامه هه هید، فرۆشرام و به  منی شه

م  آـه ویالگـه شـه آـرد قـوڕ و لـه  م ده جوی وشه ڕۆم ده  په ه  تۆپه یادم وه دته

 !!!!!!!ئئئئاخخخخخخخخ...م به...وه دۆزیمه...ڕام گه ده

آـرد و  ی پـ تیـژ ده به آه...وه یلسییه ده...گكی هار گازی لگرتبوو سه

ی  تـاڵ، وشـه ی بـه ی وشـه، وشـه نھا آازوه مك دا ته ده ئاقاری عه پاشان له 

درآم،  ده م، پیتكم نه  آه یری خۆم ده ندێ جار سه هه. وه یشووشته ڤاڵ ده

وه  بمـه ده نھا نغرۆ ك،  ته یه ك ستاره دم وه  هه ر زارێ، نه سه ومه  آه  ده نه

 .وه شكمه دیوی خۆما  ده ناو خۆم و به 

پـسم  ا حـهوتكی تاریك د شكه ئه له ...م  هیچ شتك ناآه ست به ئستاش هه

 ...ران زاری جادووگه  ر سه هل  آه  م درۆیه آه  نیشتیمانهو

ر   هـه میـشه م هـه آـه وتـه. وه نتـه بـۆ خـۆی ده ه  دوای ته  له  ه م ته آه وته

 ...ڕێ په ده هه

  بچووآترین ئاواز رێ به په ده هه...رێ په ده هه

 ر سووآترین نیاز سه رێ له په ده هه

 وه آاته ر ده سه هآان ب سكه  ته قامه ڕێ و شه په ده هه

 ڕن په ده پوتۆزیش هه ڕێ و ته په ده هه

 رۆك  سه بته آ ده ڕێ آات یه په لده هه 

 رۆك سه آ نابته  ڕێ آات یه په ده هه

 ڕنن په یده ڕێ آات هه په ده هه

 ڕنن یناپه هه ڕێ آات  په ده هه

 وری ئاگر ده ڕێ  له  په ده هه

 وری زوقم ده ڕێ له  په ده هه

 گری  ده ڕێ آه په ده هه

 ن آه  پده ڕێ آه په ده هه

 دۆڕێ  ده ڕێ آه په ده هه

 یدۆڕنن  ده ڕێ آه په ده هه

 آا ن ده ڕێ آات دونیا شیوه په ده هه

روازه  ر ده به رگای سوتان، له ر ده به رگای زیندان، له ر ده به ڕێ له په ده هه

 .ی نیشتیمان آه هداخراو زله  

بگـژێ قـوڕگی لـه  س پیدا هه ر آه  و هه آه راسوویه ند په م چه آه نیشتیمانه

 ....ب گیر ده آازوه  

 ... وت ناشرین و له نگ  شه  تاراوگه  م له آه نیشتیمانه

 ...پۆش ی داده آه مامك رووخساره آو خۆمان دوو ده م وه آه وته

 ...یه وه موومانه ملی هه به  آه  یه م دووفاقه آه وته

 ...بت ئازاد نه نده  زامه م ره آه وته

 ...زاره رمه شه ندانه  زامه ره

 ...وه خوولته وری هیچ دا ده  ده م له آه وته
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 ..بن راش نه آات تا هه خو ده م شاعیران به آه وته

سـتانه  ربـه سـهمـا بكـا،  سـه سـتانه  ربـه ترس سـه ناخی ناخی دا ده م له آه وته

 .بترس ستانه  ربه بگرێ، سه 

 .آا خو ده هیدی ئازا به ر شه نھا هه م ته آه وته

 

٣ 
 
لـوول،  رده ردكی نو چاوی گه د گه  قه وم به. و وم ته  هاده زانی شه خه

ـــم وه ــه و ــه ك قووم ــووی ن ــاوكی ون ب ــوماهی رچــه  شــاره  ئ ــانی  زا، گ آ

 . آان و دیوی شته گوماهی ئه: رابك  هی سهزا و گوما  شاره لوێ، نه

 !ر هیچ سه وه  مباته ده میشه  هه یه  م رچه ئه

   گێ داوه  بنچكه نم به خۆڵ داوه، به نم به   ئاو داوه، به نم به م به به

 ...مشت دایه رۆحمی له  آه 

 . وه یهنووسیمی هكی سیاه  وه، به  مانووسته هكی سیاه ده رگ به  مه

آـی ناسـك،  یـه ناسـه هـه. م ده آانتـان گیـان ده پش لـووتی پـوه تا له  وه ئه

. چــت رده ده وه  مــه آــه ســیخناخه ریــشای ســینه  لــوول لــه  كــو مــه هــمن، بــه

 !زدانه  رۆحی یه ی ناسه هه

آــه  یــه  پــسی زریــزه م حــه ســته جــه. ن پچــه للــه آــم ختمــی آــه چــه ردوو مــه هــه

 بــووی پــ  وه تــا، چــاوم دوو بیــری آــوره ی رۆژهــه شــهر ال  ســه آــش بــه ده 

و  پانـه   بخـووری سـووتماآن، پـشتم گـۆڕه آـانم ده پوتۆزه، قامكه  و ته جنده ئه

 .... تادوایی هه

تــی، خوشــك و بــرا و  م رۆڕۆیــه ر الشــه ســه دایــك لــه. هیــدكی زینــدووم شــه

آانم  برا دوژمنه...ننبی قی ئاڵ ده فه  شه وه ردوو برۆمه نو هه ئامۆزاآانم له 

وه  نـه آـه  ده ره و م گه آه ره سكه ی ته دا ونه ده سارۆژ و سامانگ و ساسه له 

د سـبوون و   قـه آی درژ بـه پشوویه...ن ده ی پشوو ده آه ره ژر سبه و له  

وێ و  آـه نیـشتم پاـده تـه یـان لـه  آـه گه سه. نده هلی آاف سوودمه وتنی ئه خه

 .وه دۆزته ڕێ، من ده گه اخوڕ ده ئ گودرژێ له

 ...ی دونیای نوم دیده دوا په

ــه ــدك هــه پــه چ ــاوی ســووتاندووم و قوڕپــوان و   آاســی آــردووم و رۆن ن

 . گرێ نجامی پشكۆم تده قامپوان و رپوانی بئه شه

 .آا خۆی ده  به  مه ن، چۆن گه آه ی پ ده مه بینم چۆن گه م ده آه ته میلله

لـوول،  بـه ردكی نو چاوی حـه د گه قه وم به . و وم ته  ادهه زانی شه خه

زا  شـاره ئاوكی ون بووی گوماه، گوماهی گـوماه، نـه    ك درزه وـم وه

 .ق قوته ی ره یب و مادده گوماهی غه: راب  و گوماهی سه

 .بم آان بزر ده نگه نو ده له 

ــوو هــه- ــای ده  بن ــوو ڤ ــا. نگخــۆش، بن ــازادی دونی ــهئ ــردووین،  ی داب ش آ

زاران جــاریش  هــه. شــكردووین ش آــردووین، ســیمای دابــه ی دابــه ســفره

 !زووی خون چ ته فیۆ ده ن به  خاك بكه داوای لبوردن له 
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 : وه بته رز ده ت به شامه ناو حه نگكی دی له ده

 ر بـه دۆست با له... ناگرێ رگه د به درێ قه  ئاو ئاو نه ی ئازادی به ره  آۆته-

 !وه رگا ببوورته ده

  نووسـم سـووك سـووك بـه چاره...وتووم ر ئاو آه داركم و سه ره   من آۆته

مـا  سـه نجـه  لـه  بـه  م ئـاوه ر پشتی ئه سه له. چ آانا دت و ده پۆلۆآه ر شه سه

 .آا ده

نو گژاوـك  ته  وتوومه و آه  خونه  یان هشووه رم ده  داركم و به ره آۆته

نـــار و  م آـــه  ئـــه وه مـــه گـــه ده...وه ڕمـــه گـــه نـــار و ده و آـــه ئـــه  مـــه گـــه و ده

 ...وه ڕمه گه ده

بگیــان، ...گــرم ژن ده بــه وه، نــه  شــمه گــه ده وز، نــه  ســه بــم، نــه   شــین ده نــه

 .وه نووسمه  ده م ئاوه نكی ئه ر پشتی ته سه ی سووآی خۆم له نجه له

 :نگی ژنك  نگكی دی، ده ده

 ..مردووی ی شیرینم، نه  مردووی رۆح  تۆ نه-

 :نگی باوك  ده

 .وایه  حه گژی به ده تۆ چناركی تا دی هه. نیت ره   تۆ آۆته-

چـاوانم پـ لـه . تـم هـاده زانـی شـه ردی خه ی زه گه. نیم ره  خر آۆته  نه-

. یبــات یبــات و ده  ده م گــژاوه و ئــه  داركــه  ره م آۆتــه آــه خــۆن و تابووتــه 

ــه ده ــو وه  یبات ــهگ ــداو، ده ی آ ــه ن ــه وه  یبات ــو س ــه ن ــه هۆب ــدی ئ ــه ن ــك،  نتل نتی

 لـه. آـان  بـۆره سـتی گورگـه ده وه  یداته  نو گژاوی نیویۆرك، ده وه یباته ده

ـــه  ئیجـــه   ـــف ســـواغی ده ب ـــه  ده ت ـــه  رده ده ن، ل ـــل ب ـــیگران  نی ـــووالبی ماس ق

 ...وه هننه  ریده ده

سـتم  ده یـان سـاه  ی ده وانـه ئـه...مآان یی هاوس شیرینه زه ر به  به ومه آه ده

پرد و  مه  آه ستم بۆیان ده ده. وه ری نانیشته سه س له  و آه بۆیان راگرتووه 

  هاوســــیه.... هھھــــۆۆۆۆۆ..........هــــۆۆۆۆۆۆۆ.  وه ڕتــــه س ناپــــه آــــه

 :آانم  شیرینه

 ....ین ش آه نیۆ خۆ دابه  له   م نچیره رن با ئه  وه-

 ....نگیی بده

 ...ین بده یه  زینه م خه ن با مۆرك لهر  وه-

 ....نگی بده

 !وه ر بام نانیشته سه ك له  م و هاوسیه آه درژ ده آو تراولكه  ستم وه ده

 :ـم  شینم و ده ده

وای  هـه ناسـه   هـه ن پ به نھا بوارم ده ته...ئازادیم ناوێ... ئازادیم ناوێ-

 ...مژم ت هه سه ده

ژنـی  یـری بـه  سـه آۆیـه م سـه ر ئه سه  و منیش له خت دانیشه ایته تۆ بۆ بۆ پ-

م  ریكـی ئـه  و مـن خـه شـانه م جلـره گیان ئـه ربه  م، تۆ برۆ به آه باوباپیرانم ده

تـا  وه  لـره...ین ش آه نو خۆ دابه  له  م نچیره برۆ با ئه!! بم  ده جلشۆڕانه

 سـتره بـرۆ بـا سـ ئـه. ..تا ناخی خـاك بـۆ مـن وه  شه ئاسمان بۆ تۆ و له
توانیـت بـۆ  بۆ تـا ده.. آو مه آه رت منیش تیشكی خۆر ده ی سه هاله ببنه  
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 .ك دانیشم یه مۆآه  آه رشه م عه  ر ئه سه ویستم برۆ با له ی زڕبرای خۆشه ئه

وه،  ڕته  و چپاو رگا نادات آاروان بپه زستانكی تووشه...خابن م، مه به

قیـوه، وغمـان برسـی و توـشوومان   نـو سـیان دا چـه هژنۆی وغمان لـ ئه

ــه مــه  آــه ــۆ ئ ــاغ ده قۆناغــك ده. ره فــه م ســه ب ــین و دوو قۆن ــه گــه ب . وه ڕن

رمــان گــۆڕی،  فــه نــه مــه نــدین شــه چــه.  مــژه ن، زۆر لــه یــه ڕــوه بــه مكــه  ده

نــدین  ســتمان گووشــی، چــه نــدین ده وه، چــه مــان گۆڕییــه مامــه نــدین عــه چــه

 .وه  بییهستمان ده

بـت و  پـروون ده  هـه پوون به آو نارنجۆك هه  و رۆح وه ته هاده زستانی شه

 .هیچ شون ناگاته 

٤ 
 

. وه زانـن هـاوین یـانی چـی؟ هـاوینی توانـه ده. م آـه تـه آـه ملـه مـه له  هاوینه 

ك  چه ر مه و و سه ر ته قی سه عاره دۆپه . چۆڕێ  و داده هاوین قورقوشمه

م  نــوان ئــه م هــاوه، لــه  نــو ئــه لــه . وه بنــه ك شــۆڕ ده  نمــه وــهنگ آــو زه وه

ــه تراولكــه ــه  شــتاییه ده ی آــه  ی ــانی آردۆت ــه  آ ــه ئاون ــه ی شــی  آــی رووت و ل

 وی دووی ئـه ك لـه  و یـه شـی رووتبـووه  زاران لـه بینین، هـه رووتمانی تیا ده
 .وه مه ده عه رژنه  ستن و ده به ده تاره   قه دیكه

ســت  ئاوــك ده نییــه، قوومــه  وه  ره  ده وه، بنچكــ بــه چتــه خــاآیی دهدونیــا 

 .ستوور نیشتیمانی داپۆشیوه رابكی ئه سه...وت ناآه

رزانـی دی گیـر  چمكـی وه لـه  رزه  م وه و چمكی ئه ته  هاده هاوینی شه مه  ئه

ر دیـــوار و  ســـه وه، بـــه  تونـــه ن دوو آـــاژرن ده مـــه ن و زه مـــه تـــه. بـــ ده

 و  وه تـه ماونـه آـان چـه میلـه. ین مه و ده وه  تونه و ده وه  بنه آانا شۆڕ ده ستاره

 ...لكن ده وه  نجه  په آو چرش به آان وه قوڕمیشه

آـو  ھاتوون و وه تاو هه یان هه ھاتووه، ده تاو هه ھاتووه، دوو هه تاوێ هه هه

ـــه ـــه س ـــ ده ح ـــمان ده ن ـــینیی ئاس ـــشن و ش ـــه آ ـــمان ره. وه خۆن ـــی ئاس  نگ

 . وه نه آه ر قووت ده آان سه و آه یه  ی هه قوڕقوشمینی تواوه

ك نووآی  وایا، وه  حه رزی به  ده آو نووآه یان، وه آك و دوو آ و ده

 مـۆمی  وه، بـه رز آردۆتـه تمانیـان بـه ی شـایه نجه شیان، په ی ره نجه بان، په ده

رژنـه  ده وه  آانـه لـه تون ی گـورگ لـه آو لـووره فوغان وه. ن آه ده آوژاوه 

ی  ب، تكه ك ده قی نمه  عه فرمسك تكه زووه  ده...نو مشكمان 

  لـه....ی دی بـ و لـووره ـی فوغـان ده سـتی هـاوین، سـوریی تكـه بـه مه

 .ڕێ په  تده پشمانا خارێ به  جه آانی دونیاوه تونله

آـانی دڵ سـست  بـزه بـ، نـه یـ، هـۆش سـ ده مـه ی، بـازوو ده مه ق ده عه

چــۆرێ و گومــان لــه  رم داده دــۆپ دــۆپ دــۆپ شــه...ن ڕیــوه ســست بــه

 :ب  هیدێ ده ی شه وه نووزانه 

آـو  ر وه مـردووم هـه نـه. وه ناسـمه م جـاركی دی هـه مردووم بـه  من نه-

وكـی  ێ خـه مـه م مانـدووم و ده مردووم به م، نه ناده ناسه  م هه جاران به

 .وكی قورقوشمین قووتم بدات ، خهآین سته آه
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ك نغـرۆ  یـه سـته رجـه مـوو بـه هـه. م  هه ببته یه  ك ئاماده یه سته رجه موو به هه

م  آـه نـد ده ر چـه هـه. م نـابینم آـه ژنـی زرافـی وتـه و بـه نو تراولكـه  بۆته 

م   ئاسـته دا بـه زیھنـی وشـه نھـا لـه  تـه...وه  نو دری شـیعره چمه ده. نایبینم

وم و هـیچ  آـه  ده ر قه سه. دات  ده ناسه م هه ئاسته وه، به  جوولته ك دهشت

بینم آـورم و  ون ده خه. وم و هیچ نابینم آه ی چۆلیی ده ر مناره سه. نابینم

و  وه  نووزانـه نھـا گـوم لـه  تـه. و هـیچ نـابینم وه  سـته  ده گۆچانكی سـپیم بـه

ــوه فوغــانی شــه ــدكی تین ــه. هی ــه گ ــ رووی ــازووی  شك دهآــی هی ــنم، دوو ب بی

 .وه توته راب دا ده ناو رۆحی سه له  درژآۆه 

ـــدیل ده ر قـــه آـــورم و ســـه ـــۆنی آشـــی دڕاو ده. وم آـــه ن ـــۆنی  آـــه ب م، ب

. م و هیچ نـابینم آه كرووزاو ده علی هه م، بۆنی نه آه دانی سووتاو ده مه جه

 بـۆ ئاسـمان درـژ ریـان و ملـم سـه چمـه و ده  وه مـه آـه آانی وت آـۆده آتبه

م و هــیچ نــابینم،  ده هیــد ده ی شــه ســته  جــه ســت لــه م و هــیچ نــابینم، ده آــه ده

وه  ســتمه ده  و بــه  یــه، لینجــه ی هلكــه ردنــه آــو زه یــه، وه آــو وــه شــی وه لــه

 .نووس ده 

 .م و هیچ نابینم آه بۆن ده

ر  سـه  به  جیاتی رۆندك گۆنام قوڕقوشم له گریان و دۆپه  م به  آه ست ده ده

بتـه  م ده سـته سـووت، جـه ـ پزیـسك و ده تۆپـه بتـه  رم ده سـه. وه نه آه ده

 ...وه تومه گرێ و ده سیمورغ و گ ده 

آـان تـا  وه، دیـواره تونـه و ده آـان سـ بوونـه قامه شه... م آه وته  له  هاونه

. آتــر ر یــه ســه ڕوخنــه  آــان ده وه، آۆشــكه بنــه رز ده و بــه وه رنــه لــه دــن بــه 

ـــه ـــه ب ـــته  رج ـــووه س ـــ گرت ـــه  گ ـــان ب ـــه آ ـــی ب ـــا   خرای ـــشچاوی ن ـــا -پ بینام

آــان  یتــه ر مــه آــی گژآــه خراییــه ئوتــومبلی گــ گرتــوو بــه ...ڕن پــه تــده

 .الر  ته بنه ستن و ده به ده آه  ه ك آه ر یه سه ك له آان یه و گۆڕه وه  گوازنه ده

و هـیچ شـتكی دی دیـار  وه  بنـه هرز د آـان بـه و آـه وه  چتـه ئاسۆ سپی ده

 .....ب هید نه ی منی شه نھا ناه ته نییه 

نگـی تۆیـه  ده. ی گـوم رده ر پـه به وته  آه ده وه  تونلی مژووه ك له  قاقایه

 !تۆ 

.  ویژدانـی مـژووه مـه م ئـه ژـی، بـه رۆحمـان ده تۆ له ! مردووی  تۆ نه -

تـۆ . نـگ بـه  بـده م تكایـه بـه. ش نابین بیت ئمه تۆ نه.  تۆیه پویستمان به

ك و تــۆ  وتوویــه زانــی جیــاوازی نــوان خــه ده. وتــووی تــۆ خــه. مــردووی نــه

  ئمـه!  وس بـه ده. نـگ واوی بـده تـه ی دێ و تۆش به وتوو پخه خه. چییه

 .وێ پ بخه وێ ترو مانه م ده وێ، به هیدمان خۆش ده شه

تــابووتكی . ر پــشتی نیــشتیمان  ســه ممــهڕ آــو تابووتــك ده و وه وه  مرمــه ده

 !درژ

نـووآی . وێ آـه ر ده ی پۆسـتام بـه رمـا رمبازیانـه، پاژنـه سـه آان به  آاروانه

. آش و رامده ته  سه بی ده غه به غه. نجن هه آانم ده راسووه په ره  قۆنده

سۆیی بـم و نھا تابووتكی ئا ی من ته وه پیاوان بۆ ئه لی بۆره زه تی ئه سه ده

: آـشن  و رایـده تكـه نگـی آپـی پـه  و ده بی میژووه غه به غه. گرم ژن نه به
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 .ن آه هید ده ی شه بۆنی الشه

ئـاو  وه  مهتنیـش  ته وا له پیاوانه  تی بۆره سه یا ده یه  وه ته تی نه سه  ده مه  ئه-

 درێ؟ ده

  دێ؟ی و غڕڕڕه ی داهاتووه نجینه یا گه گۆڕی منه  مه   ئه-

و    زانـه آان دایه، یـا رۆحـی خـه رزه ناو رۆحی وه له  داری ئازادییه  مه   ئه-

 رێ؟ وه ده هه

 .وه ستمه ده هه وه  مه ده ناو چاوی عه رزم نییه، له  هید وه  منی شه-

چـوار : رگـرتن  بـۆ بـه رزكـم نییـه  رینم و وه وه رزن مژووی هه  چوار وه-

رزن بــۆ نــسكۆ و  چــوار وه. بــۆ پــشكۆ كــم نییــه رز پــین و وه رزن بــۆ داتــه وه

 ........!بۆ چرۆ  ساتكم نییه 

  وتـه شـكه  ئـه وژم لـه تـه بـه :  و تاوسـتان زانكه  خه... زستانكه... هاركه به

مـامككی  وـت و ده آـه مـامك ده ده. یان دـت  هاژژه آانی مژووه تاریكه

 پـستی رووخـسار  تـه ه و ئاوهچاو نگووسته ویكی ئه شه. وه بته رز ده دی به

مــژوو ...مــژوو. ر پمــان بــه وتــه  آــه و ده وه  مــان، پــستی شــه و دایــده

آشن و غلۆۆۆۆۆرم  م دا رایده سته ر جه  سه و به وه آی گنی گنییه یه پاچكه

ـــاوه ومـــه  آـــه آـــی بـــ رۆحـــم ده یـــه الشـــه..... وه و نـــه آـــه ده شـــی  نـــو ب

 .جاڕ نگه زه گه

 
 ٢٠٠٥ئیسپانیا 
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  سته آانی جه ته آایه حه  شك له به
 
 
 آانی ناپژێ، آات زمانه ند ده رچه و هه آوره  مكه  ستكم ده ده

 ڕێ، په ده رباو هه آی سه یه آه ی چۆله نده م بوچان هه به

 ؛ب ئاقاركی روون ب زمان، به بهڕێ  په ده هه

 .ر هۆشم سه وه  توته اب دهك تیز یبینم هدی هدی وه ده

 دا، وری ده ڕۆی رزیو ده  په تۆپه مژایه  چاوكم له 

 نگن آی ژه قۆیه چه رایا  دیواری سه ش به  وی دیكه ئه

 .آا ست ده وی ل در  مرووله رچكه

 .وه ربۆته پم به

 .وه قته ته ڕووی خۆما ده نھا به  نگاو ته  هه

 ر نییه، مزهریشی داوم،  وری سه ی ده وه ئه

 ك قورقوشم آی ماندوو، قورس، وه مژوویه

 .وه توته را ده وقی سه  ئاستی ته له

  وته رناآه رف سه  حه

 ر نووآی زمان،  سه

 آه یه  زمان الشه چونكه

 یان آرد و ب ده لی شین ده

 .بان یان ده ده

 ی دیشم آه سته ده

 بین ون ده نیا خه  تاقی ته به

 فاف هونكی سپی، ش خه

 ردوون ر گه رامبه به وه  بته شۆڕ ده

 .آی ب بوون ك تارماییه وه

 
 ٭٭٭

 
دوژمنـی . ردیـن پـستی عـه. رزه م ئـه ر ئـه سـه آـانی خـوداین لـه  شـته ئمه

ب  آــه ره شــیری مــه. زیــن ی آاغــه چكــه بــه. یــن تــی ناآــه دۆســتایه. خۆمــانین

ــه ده ــه. وه خۆین ــه ب ــه  رامب ــه ده ده ســیده  گلیــی قــه ر ب ــاآو خــوداش   ین ــا ت قاق

یـن،  آه خو ده ڕك به به پمانه، ئاسمان له  زدمان ناوله ئمه .  ین آه ده توڕه

شـاخن و واتـای  ـده ژنی بمانـایی دا هـه به به . وه ناسینه رد ده ی به جریوه

ــه  ــان ل ــوڕه  واتاآ ــرین ســت ده ســووركی خــه ق ــازانین آــن . گ خۆشــمان ن

 .ین آه ده ڵ بادا هه گه نھا له دین و ته به ئهتیوی  باوآمان، آن دایكمان، هه

  قـاپ بـه چـۆم دا تـا قولـه لـه . آـان ی بیره  فریشته وه ك ره نادیارین وه ئمه 

تـه  هاتووینـه رانـه  یكـه م پـه ر بـه رامبـه بـه مكه  ده. شۆین پوتۆز ده هشووی ته
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 .غوبار  لم، داتاشراون له  ك، له  نمه رن له یكه په. ر چۆك سه 

   توولــه م دایــه آــه پــانی نــاو شــاردا تاجــه گــۆڕه لــه .  یــادم پاشــا بــووم وه تــهد

وداـ  عـه. آانی میرستان  رچه گرت درژتر بوو له نگكم هه ه گ و قه سه

ـم  آـات ده. مـك بـوو ونـم آردبـوو خشا ده مین ده زه م له  بووم پاتۆآه

 .وه سرتهنگك نانوو ده واته  ستم متافۆركه  به پاشا مه

نـاو  ركـی نـامۆ لـه ده آـو قـه م تونـد وه آـه غانـه قـه. ـسابوو زمان هه قینم له 

آـرد  زم ده ست حه به بمه. آرۆشكم دابوو. تووتابووم هه. گرتبوو چنگ هه

زمانیان لـه ! خابن مه. وه ن زمانك بن هیتران بتوانن بینووسنه منیش خاوه

پاشـان . یـان پـشلكردم سـته جـه. كشا قاشكی داغ بوو هه  مه رووم به گه 

 .ودیو آانی ئه گه م سه ده نه  مابوون بمده  ته به

 .ئاشكراتر بدوم مه  ناتوانم له

 .وه نه ی خۆیانم ل بكه نگب جاركی دیش تۆه ره

 .آرێ موو شتكیان پده هه

یـا ...وه شیخانه ڕه آانی گه ته ره  هه له...وه یه آه نازانم له ... مكه م ده به

نیشت  ته یا له ...وه آانی جنڤه ژر پرده یا له ...وه آانی یارمجه  بالكۆنه له

آــانی  ئاســیاو رازاوه ر گــرده بــه  ســه یــا لــه .. وه ی ســان میــشله آــه ره یكــه پــه

 ...چسوانم...المانچاوه

موومان   هه وی له زان خواردووه، ئه ریوی خه ی وه گه سوندم به  مكه  ده

وی  وت، ئـه وشـی مزگـه  حـه آتـر لـه وی موبـاره وی رۆحبند، ئـه ر، ئهزیندووت

  شــی دایكــه بــاوه وه  ڕتــه گــه  بــ مائــاوا ده وــك بــه ئــه. قــ عــه جیبتــر لــه  نــه

 .وه ڕته گه ت ده ب مننه سروشت، به

پــش  بــه   آــه  وه خۆمــه  نــه م ئــاوه رگیــز لــه  هــه وی خــواردووه آــه ســوندم بــه

 .ڕێ په هتد رگاآانتان دا ده

آــــه . م لژاییانــــه ك ئــــه  نــــه ی پــــشتمه و ببــــه ئــــه. وه دۆزمــــه زمــــانم ده

  كـشراوه ئاوـك هـه  لـه  وه، چونكه رگیز ناتوانن بیناسنه ش هه وه یدۆزمه ده 

سـنوژی لـ  شـت ده رده زه ڕیـوه   نو ئاگركدا تپـه ی ئوه، به وه پاقژتر له

  . مشته موومانی له  رۆحی هه  بووهت پوتۆزك دا ره ته گرتووه، به نو  هه

 .م آه ده وتان ل ماره  ئه

تیـوتره  ر، هـه شاخونبه له  ژر پستم دایه، نزیكتره  له  م زمانه  تی ئه آایه حه

 .م ته له  

  ك بنچكـه ڕووی تۆقیـو، وه آـو بـه وه. بووه وره آان دا گه نیشت آوانووه ته له 

سنیـشانی آردبـ،   زارۆآـ ده ك آـه یـه ك رچـه رامۆشكراو، وه آی فه گیایه

 .ژموورده رۆحی په  هواشی چرپانده  م به مه ن پبگرێ، ئه نایه

 

 

گنــدۆره،  ك توكــه  م بینــی وه قــه. ڕیــم  نــاو شــارا تپــه جــاریكی دیــش بــه

هــات  ده س بــزی نــه آــه. ن ی بۆگــه وه یــان قــیش ســكی دڕی بــوو، نــاوه ده

. گریـا شار ده.  ر موانان داخرابوو رامبه هآانی آۆم ب روازه وێ، ده رآه سه
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  وه ك هیــشكه شــنی مروارییــه پــم، رۆنــدآكی دی چــه  ناولــه وتــه رۆنـدآ آــه

 آرد،  ی بۆ قه  ئاماژه وه  خواره  قامك له آان به رآرده ی سه رآرده سه. بوو

 ...آی تۆپیو یه پیو، زاآیره آی ته یه میژووه

ــه  ــه مــژه گــه موان ــه   ده وه اره خــو آــان دــن و ل ــه ڕوانن ــاورێ  ، آــه ق س ن

سكوون  ی بۆنكی آه وه ترسن له ترسن، ده رزایی ده  به له. ونن ریان آه سه

 .ن مشكیان بته

ــــه  ــــه ل ــــه ده وه  بندگۆآان ــــك ب ــــووه رز ده نگ ــــاگه:  وه ب ــــوو پاش ــــی ب . ردان

ــ آــو ئایــه  بــوو وه وه ســته  ده نیایــان بــه آــان چمكــی دو ره ســواكه او آــی بن

گرتـه  ڕۆیـان ده پـه ـه  آۆآـان تۆپـه ر سـه سـه شـاماتك لـه حه.  شاند وه رایانده

جــار زتــر  آانیــان ده ونــه...نــین آــه آــان پــده رآــرده ســه. ران هاتووچۆآــه 

ـــه ـــ ده وره گ ـــان پ ـــووه، منانی ـــاند  آراب ـــه. ترس ـــرده س ـــه رآ ـــهك  ی ـــه ل  ر س

آكـی دی بـه  یـه. رتۆنآـا ی لـه آـه ی دانیشتبوو، تاجـه خمه آی مه یه فه هن قه

 پـــشت  ی لـــه وه یـــان ئـــه آـــه وره گـــه. قرتانـــد ســـتابوو ســـمی ده  راوه پـــوه 

نـاف بـوو  وه، تـه آـرده ی ده آـه میـان پـشتنه وه، ئه شۆڕ ببووه وه  آانه مژووه

 .یتان آانی شه یژه ك په وه

 ...قین ته راآان ده دا و گه ی ل ده په شاماتیش چه حه

سـاغ،  ریـب بـوو، نـه غـه...چـۆڕی  ئاوـك داده وه آانیـشه پۆرهپـانو  خیابانه  له

ریان آانیـان ئـاوكی سـازگا گه آان ره ره وبه سنه... وه شۆرده آانی ده شۆسته

 . غوباریان گرتبووآان  و گه وه خوارده ده

 .ران رمانبه ستی فه  ده وتبووه  آه وه ته رۆحی نه

 .زاران غه ست ده  ده مریی درابووه نه

ورك  هه. آرد میزاجی خۆی تیشككی بۆ زیاد ده و به  آه  ر یه ك هه هئای

ـــوه وه ـــو خ ـــه آ ـــاماتی ره ت ح ـــوو ش ـــپۆش آردب ـــه. ش ـــیش ب ـــاره من دا  و ئاق

 ...ڕام گه م ده آه دزراوه زمانه  له ...ڕیم تپه

ر بــه  ســه.  وه تــه ڕاوینــه گــه وه  آــی دییــه دونیایــه لــه  ئمــه . وه شــار نامانناســنه

 .سپ نابین آانین و سواری پشتی ئه رچه سه بیله  قه 

. نگ رازاندبووه شیعری له ك دره  آانیان وه قامه آان، شه  خچه متۆزه ه قه

ــه ــو الســتیكه وتفرۆشــه ن ــه  آــان، پ ــشتن و  آــان داده ر شۆســته ســه آــان، ل نی

و رووسـوورییان بـۆ  وه  هـا هاتنـه. آـرد آانیـان ده ڕاوه گه فده  ڕوانی وه چاوه

چـك،   زاران مه بینی، هه ستم ده ر ده نھا هه  ته وه بوومه هور. هیچ. وه نههنا

دا  یـان ده ناسه دوا هه. چوون  بوو ده وه  ماسی مرداره نگوست، له ملون ئه

 .بوون ی لمستان ده و تكه

 ...ی آرد رف ساتمه حه پم له 

رپۆقیـــــو، خـــــاك بئـــــاواز،  آانیـــــان ده راســـــووه آـــــان پـــــه ســـــووره شـــــیوه

م  آـانی ئـه نـازانم سـنووره. وه م آردبـووه ده شی بۆ عـه باوه...رامۆشكراو فه

آــوێ  وه، لــه  بوورتــه آــوێ ده دات، لــه  آــوێ باوــشك ده لــه  تــه  آــه ملــه مــه

ودیـو  ی لـه وانـه وه، ئـه ڕانـه آـان گـه آشخواره ته  چه..نش چوارمشق داده

ویـان  ی آـه وانـه ئـهآـرد،  آـان نـۆش ده  نـاو جومجومـه آتریـان لـه خونی یـه
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برژانـد،  لیـان ده ی قه له وسه ی حه وانه وه، ئه آرده آان سوور ده ر ساجه سه له

وه، بـه  مناـه  مـاو بـه. وه لـسته آانیـانی ده  گۆشـتنه ی تۆپیش سـمته مانچه ده

بـۆ  وه  ڕانـه ر پـشتی گوـدرژ و هـستر، گـه سه وه، به  ڕانه گه وه  خاووخزانه 

گـی هـار،  آو سه بن، وه ر ده وان تم به یان ئه مجاره ئه. تر وره آی گه یه مه گه

دوا  وان لـه  آان، ئه چاو سووره ه  قه آو چه آان، وه  آلكشۆره متیاره آو آه وه

 .ن آه م لغاو ده آه  و زمانه وه نه آه آان ماچ ده  بۆره ستی گورگه پشوو دا ده

 .وه نه آه رم ده ده ربه ده

 .یانه پیشه مه   ئه

 .وه نه آه رم ده ده  شاربه

. ن ی سـنوور دیـاریی بكـه وه وتـن بـۆ ئـه آـه آـان ده ر گـرده وسناآانیان سـه نه

رد و  بـه نـدان تاشـه رمه ب هونه ده....ن خر لره ن، نه آان ها لره سنووره

ق خـه،  عه. قی ل گیر بت ی پی عه وه ن بۆ ئه نگین آه آان ره گاشاخه

 .وه خوولته ی خۆی دهور ده پی نییه، به 

جــاڕ بــۆ . درا ســتی لــ ده ربــه هــۆڵ و زوڕنــای ســه آۆآــانیش ده ر ســه ســه لــه

 .واسی ده آانا هه د دیواره قه آانیان به  خشه ئازادی، نه

نــافیش بــت  ر تــه ســه ســلكه، لــه ره ی پــه چكــه منــك بــه. وه شــار نامانناســته

ــوزه ــه ته شــ ئمــه. ســیحرمان لكــراوه ئمــه . م آــه ر ده گ ــانی ی ــین،  آ زدان

ئمــه . تــی بزمــاریی نووســرابت  خــه بــه دڕنــین آــه   ده و نامانــه واوی ئــه تــه

شــیی  ك ره آــو قــرژاڵ، شــیرین بــت وه وێ ســازگار بــت، وه زمانكمــان ده 

 .آو نال ب، زیندوو وه آه ره مه

 آـان تـه قیقـه  حـه وڕنـه ی بـه  وه بۆ ئه وه  هرك بخۆمه  ژه  قومه منیش  نیازمه

  هـره م ژه ئـه. وه خۆینـه نـه هـره  م ژه  له شاعیر تا د نابینه   قه ئمه. وه بنووسمه

ریــا   نامۆآــانی زه آــه  روه شــاردراوه، بــه آــانی تیــا حــه تاییــه ره ســه تــه  حیكمــه

. ییـه میـشه ی هـه را خۆندراوه، نووشـته  سه تی بودای به وه، سووره ته گیراوه

مـشتی   گاآـانی وا لـه  پزیـسككه. زمان دایـه  آانی وا له گه  ره هره م ژه ئه

 .آه باره مو مۆی آردووه، واته  سته یتان ده شه. ودایه شه

 .وتووم آه ردانه  م جه دوای ئه مكه  ده

 ستت منه؟ به  مه-

 !ستی منه به خر مه  نه-

 !ستی به  مه  نا نا منه-

نــابی  ی جــه رده تــۆ جــه. وه خۆینــه نــه هــره  م ژه یــن تــا لــه رده موومــان جــه هــه

تـۆ . وانـی ی پیـاوی شـاره رده تـۆ جـه. قـام رۆآی شـه ی سه رده تۆ جه. قازی

  ش ئـوه. قـام ی پیـاوی شـه رده تۆ جه. آان رده رۆآی جه ی سه ی هه رده جه

 .ی پیاوآوژان ره به  وه  چنه  ده مه دوا گه بۆ 

 

مــان  نــد وــسگه رمــان لــدا، چــه نگــه نــد ســه وه، چــه مــان آــرده ره نــد بــه چــه

ژنـی  ق دا دوای جـه نـد ژنمـان تـه دارمان شـكاند، چـه ند لقه وه، چه شارده

نـد  آـردین، چـه تـی ده وره باسی عه  آه  وه مان شارده ند نامه وتن، چه رآه سه
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نــد چووینــه  آــرد، چــه رمــان نــه فــه رگــرت و ســه ومــان وه مــان بــۆ لقــه ڤیــزه

و  وه  آانمانا چووینه نووسینه  ند به هیچ شون، چه یشتینه  گه ران و نه  نده هه 

  و رۆژه موومـان ئـه هـه. آه زنه  مه مان بۆ بكات تا رۆژه بوو ئاماژه سك نه آه

نــۆ خــۆ ســامانی  لــه  آــه  یــه  و رۆژانــه ســت ئــه بــه وه، مــه ناســنه ده زنانــه  مــه

 .آرد شده تمان دابه میلله

مـوو   بـا هـه.ویـستم زڕبـرای خۆشـه... شـكردنه  دابـه موو شتك قابیل بـه هه

آــوێ بــ  تــا یــه  م گالــسكه نــازانین ئــه...یــن شــكه نــوان خــۆ دابــه شــتك لــه

 خـۆی نیـشتمان سـواغ  می دایكـان بـه ده...هیدان شاباش بۆ شه...آات ده

 . قۆڕیان تگرن ه ن، تۆپه ده

رۆحـــی "ســتم  بــه رزاو، تـــۆ مــه لــه ومـــاو، بــۆ تــۆی هــه ئــای بــۆ تــۆی لقــه

آانـت  نجـی چـاوه ر آـات  سـه. وه م ناتناسـمه آـه د دهنـ رچه ه، هه"م آه وه ته نه

مـان  هـه. وه م ناتناسـمه ده رنجـت ده م، سـه ده رنجی شانوبات ده م، سه ده ده

 .ی منت نییه آه زمانه

 !م ب پاشایه آه ته آه مله من مه

 .پمه ناوله م له  آه من زده

 .ختاییه م ته آه من وته

 .فێ فی و ده  دهر هه یركه  م ته آه من نیشتمانه

 شماڵ، ركم ب ره من آۆچه

 ربواركم ب دیوار،

 آم ب سنوور، یه وشه

 .آا ده  ماره  سته  جه زووه ك ده زمانكم وه

 .وه وته آه م لم دوور ده آه وه ته خابن رۆحی نه ئای مه

آـان  سـارۆژه وه  دیـسانه. وه نووسـرته نگـی خـاك ده  ره آی دیكه مایه  سه به

ــات دهدوو ــه پ ــم ده وه  بن ــه و رووت ــه آ ــه ده. وه ن ــه  رپك ــه م ب ــه س ــه ر ت ــا  ناف آان

و قورئـانی خـۆی  وه  نیـشیته ی دهر سـه لـهی پیـرۆز  سـلكه ره واسـم، پـه ـده هه

 ئاسپایی دیارم،  من به. وه مه پات آه ی بوونم ده وه سارۆژ بۆ ئه. خون ده

م  آــه دیــ گونــده ونیــاوه بنــی د ی، تــۆ لــه  آــه تــۆ دــی رزگــارم ده. فــافم شــه

م بـۆ سـواغ  آـه هـاتووی ژووره وه  ڕی جیھانـه وپـه وه، تـۆ لـه یتـه آـه خاون ده

م بـۆنی خۆشـی  آـه آـۆنی ژووره بـ، نـه  رزگارم ده م من نه  به. ی ده ده

 .من زمانم گیراوه. دێ لوه

ی  قـه. وم آـه م ده آـه ر قـه وه، سـه گرنـه قورقوشـم ده ر آات قورگم به  هه

قـی مـن،  ك عـه  وه خاآكـه ی من ورانـه  آو ویژدانم، قه  وه یه من ورانه

ر  ســه ومــه  آــه ر ده ســه وم واتــه  آــه  ده ر قــه ســه. آــانی مــشكی مــنن الوه آــه

وم  آـه ر ده سـه. نـی خـۆم ی پووشه ر بناغه سه ومه  آه ر ده تایی خۆم، سه به

 .وه نه آه وه، لژت ده نه آه هوه، لژم د بمه لژ ده میشه  م هه به

ی بــ  ســته ی جــه وه جوینــه. ژیــن ده وه  بوونــه مــی دووبــاره  رده ســه  لــه  ئمــه

 . شوو ی زمانكی بی مه وه ی رۆحی پۆك، جوینه وه ك، جونه مه ئه

. ی آـه وتـم ده تونـدی زه مزانـی وا بـه ی ئـازادی، نـه تای ئه نده  مزانی هه نه
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مــن . بــ آــانم گیــر ده  پیــه و لــه خــشانه  آــی پــه یــه مزانــی ئــازادی زریــزه نــه

 دانیشم،  وه آانه  دیار پاپۆره آو جاران به ر وه ریا، هه  ده وه ڕمه وێ بگه مه ده

پـاپۆڕی . ر پـشتی سـه مـه  م و خۆم فی ده آانی بده نگنه  ژه رنجی متاه سه

آان آــات و ئاســۆ ق ده آــانی شــه بــه  آــه ریــای ســور بــه لمــۆز ئاســنین زه

ــه ده ــاوه هــه. وه خوات ــه آــان هــه ت ــروون ب ــروون ده  هــه پ ــن و ده پ ــه ب . وه تون

ێ گـر وه  ترانی ئاسۆآان پكـه هسماكی ق ك ده چاو وه نگووسته وكی ئه شه

آان  ییه میشه  هه نو جووله   وه ومه آه ده. آات واوی ئازادم ده ته دات و به  ده

  وێ تانــه ده ی آــه  مینــه زه م بــسته  ســت و ئــه نــد و پــوه رن پــوه وه ــده و هــه

 .رواڵ ی شه پینه نه  بیكه

 . بۆ میزاجی من قورسه وایه  م هه ئه
 .ب میھره جانه  م میھره  ئه

 .ك آاوژه وه م راوژه   ئه

 .لژه مشه  ی هه آه تۆ باسی ده ی آه  وتنانه رآه م سه  ئه

 رگا،  ڕی من له گه گ ده ره  تۆ له

 ناسه،  هه آی من به خاك ده  ناگه  چه تۆ به

 .پ  ناوله  من به وه ناسته  ده مینه م زه  پ ئه تۆ به

 

 !!!!وێ ئازاد بم مه كو ده من ئازادیم ناوێ به

 
 ٢٠٠٥ئیسپانیا 
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 و دابابا ره  به وه ڕانه گه
 
 
ونـــی  خـــه مـــه  ئـــه. مـــی بـــا رده ســـه وه  ڕتـــه گـــه و ده ونـــی ئاســـنه  خـــه مـــه  ئـــه

آتـر  یـری یـه سـه آـه  یـه  سـه و آـه هـی ئـه. ستی من روونه به مه، مه آه ره براده

ردمـی  سـه یـه  مـه ئـا ئـه. ویـن آتـر بخـه نو چاوی یـه وێ له  مانه ین و ده آه ده

 .وت رچاو ناآه هیچ آتبكی مژوودا به  له  زین آه

آـی  ستیشم مژوویه به م مه به: ستی من زۆر روون نییه  به تاوه، مه ره سه له 

فـین  ـده ر پم هه به آان و له  سپییه نو شاره وه  بوومه شۆڕ ده: دیاریكراوه 

 .ز ی آاغه فریشته

ش زۆر  م لـۆغزه ئـه نـده  رچـه تـا، هـه ره سـه وه  ڕمه وێ بگه مه ر ده  هه میشه هه 

و  وه  هۆنییه ڵ، شاعیران درۆیان ده  دوآه تا وتك بوو له ره سه. روون نییه

مـه  نـو چكـاو ؛ ئـه قـاپی لـه ك و قوولـه لـه نـی فـه شـكه  آـه یشته گه وت ده

 .مانی پتراك كو هی زه ند بوو، به آانی ناوه ده تی سه زیھنییه 

ق  مووســ شــه دونیــا بــه . وه خــوارده پكــی ده  زیھــن دا پــه مــوو شــت لــه هــه

آـیش  ودایـه هـه ی سپی و به  هآ ش و نوه ی ره آی نیوه یه ك ونه وه. بوو ده

 .وه  شۆڕببووه وه آه یه ستره ئه آی به  یه گۆشه

ش دووپـــات  وه ئـــه. ك بـــوو، ئاقـــارێ بـــوو بـــۆ رمبـــازن شـــتاییه تـــا ده ره ســـه

 !وه ستی خۆم نزیك ببمه به مه له  ته  حمه زه آه  وه  مه آه ده

 .ون رمونیاترین خه نه: ونی ئاسنه  خه مه   ئه واته  آه

سـتمان،   ده لكایـه آـانی دی ده ده بـرد، خـۆی سـه ڕآمـان ده مان بـۆ بـهست ده

م خـونم  آه ند ده رچه هه. بوو ی خونمان ده  ژر نینۆآمان، تكه چووه ده

  ر بـه نھـا هـه  ته م آه یه سته م جه ئه گاته  ده وه  گكه چ ره نازانم له . وه ناناسمه

قاشـكی  قـوو و چ مـه ـده هـه وه  آـه  چ آانییـه نازانم لـه. ور دراوه ڕۆ ده په

 .كشاوه هه وه   بنه داغ بووش زمانی له

ی خونی  ی تكه و ئازادییه ئه. دون ده وه  ڕ ئازادییه مه ندكی دیش له هه

ی خــونی  و ئازادییــه آــرێ و ئــه راج ده ی هــه و ئازادییــه بــ، ئــه ده بیلــه  قــه

 .م الآه الهه  هه تهس جه وه  ڕنته آانم ناگه رده شی هاوده گه

 .ل نزیكتره وت گه  له  تارواگه
 

ــه ــه گ ــه وه  ڕان ــا ره ب ــه....و داباب ــه هاوری ــه آ ــشه م ه ــم ده می ــ   پ  ":ــه ی  آ

 "ئامزی دابابا؟ وه  ڕته گه ده

 .نیش ده وه  مه آه لۆچی آراسه ر قاقا به  نھا هه ته

ی  آـه مامـه  و پرچـی شـهو بشكنم رخه ندا سه عده ونی مه  نو خه وێ له مه ده
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نــی مــاچكردنی  مــه زه واتــه . نــی ئرۆتیكایــه مــه زه مــه  ئــه. م  بكــه خــۆم شــانه

 .تایی به

باسی داهاتووی شكۆدار ناآـات، . قینه ی راسته موژده! شم پیه م موژده به

رێ  نـده لـه دروسـت بكـات و قـه آه  نه  ته مان له باسی نیشتیمانك ناآات قاره

. وه ســته ده وــت گیــان بــدا بــه  وی لــ آــه ی خــه وه ش ئــهژــر دارێ پــ لــه 

  ر لـه نھـا هـه ك ته رچاومان، رابردوویه به گاته  و ده  رابردووه ی من له موژده

 نوان  نی خۆی له مه  ته  داركه سیحری گه! آات آانی ئستا ده ساته چرآه

 . بین  دارك و خاك دا ده لقه

ی گـوزان ئاسـا پـشتی  قافیه واته ..ر آرد به درته   آۆتاییش دا شیعر ده له

ژاآنـ و  ی بـووآنی ده رده آی ئـایش پـه ئاسۆیه. آات نجن ده نجن هه هه

ی  آـه و ئاسـمانه رده  بـه مـی تاشـه پـ ده یـه   لـه م جۆگـه ئه! ت نایه تاویش هه هه

 .ی ژیانمانه وه وره ره  عومرآورته  آه سته م آه له، ئه

ــا د ــت داباب ــا د ــه وور دهت ــه آ ــمانه وت ــت ئاس ــا د ــان ده وه، ت وه و  آرنــه آ

ــه ــكتر ده رده پ ــان ناس ــاوه ی گوم ــا دێ ب ــ، ت ــیچ ده ب ــۆ ه ــه ش ب ــه آ و  وه  ین

 .دخۆشتریش ال جاران

 آو چاوی قرژاڵ، بین وه فاف ده تا دت شه

 ه، حم جده نو ره رای خۆیمان له  ن گه مه تا دت ته

 آات، یان ده آانی به  و متامۆرفۆزهن آه  آاژ داده تا دت وشه

 یڤ هاوشانن تا دت پستی خاك و پستی په

  خت مورادیفی خزمانه تا دت دره

 ژن مانھه د شیعركی نووسراو ده  قه رموگ به زكی چه تا دت آاغه

 ك شت یه بنه  ی مۆزارت ده آه نگی زارۆآك و پرسه تا دت ده

  وه بنه دا آۆ ده ك بۆته  یه لهیی  ت و بھووده تا دت حیكمه

  وه شیته گه ستك ده  بنبه قم له تا دت عه

 ی جاران آه پوتۆزه ته وه  بنه آانی دابابا ده تا دت سۆزه

 نون و تا دت شینایی ئاسمان سپی خۆی ده

 !ن آه هید پكده  و خونی شه ی هلكه ردنه  تا دت زه

 پمـان گیـر  آـات و داهـاتووش لـه  دهم وه تا دـت رابـردوو تووشـی بوورانـه

 .ب ده

 .ت دییه به گوی ئه  له  نگه ی زه وه زرینگانه آانی دابابایه، واته  چیرۆآه مه  ئه

 ...بن آانم قه چیرۆآه

 ساڵ و دفه به

 رام آحه نمه

 ر پشتی بابوباپیرانم سه وه  گژمه ده هه

 بم رده گی هار تیان به آو سه وه

  وه بریسكته ده وه  آانمه به آه  به آو گورگك خون وه

 لدت رم هه وقی سه ته ك له  یه ستره ئه

 تاوی ئاڵ  هه بنه  آانی ده نكه بات و ده ق ده م شه سته  ئاستی جه نارك له هه
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 آانی ئاسمان ونه نو ته وه  باته شم ده ز له خه ك له  ودایه هه

 گیرس ر پشتم داده سه ش له گكی گه

 . وه  و ناآوژته یساوه یتوون هه  زه رۆنی به

وه   نـــو لینگمـــه ردوون بـــوو لـــه م رووبـــاری گـــه آـــه رووبـــاركی روون، یـــه

 ، وه بوونه رژته  ده 

 ،بت شم شین ده  له گیای شین له

 ،وه بنه گیا بوده تاه

 ،دابابا وه  ڕمه گه ده

 ،زانن یموونم ده  مه به

 ،ن مه  بارانم ده رده وارراآان به چ ك و له سته ر آه به نه  مده ده

 ،چونن  خائین و ترسنۆآم ده به

 زمان و ر به رامبه خائین به

 ،گكۆآان ر به  رامبه ترسنۆآیش به

شــت ئــاوی آــۆوم  تــه بــه  وه  آانــه رخــانووه ســه آــان لــه  جادووبــازه ژنــه  پیــره

 ،ر سه رژنه  ده

 ،رم  سه آوتنه منان قامیش ده

 ، وه خوننه واژی ده ره  به هت ب الآان ئایه مه

 ،ئاۆزآن پم ده  داوی داوان له 

 ،ن آه ف ده رپم فه  به ز دروستبوو له  آاغه ئیوس، له آی مه یه ند فریشته چه

 آان سمییه  ره و شاعیره

 ،نیشن پووش دروستبوو داده مبیلی له  سكه ر ئه سه وان له  ئه

 ،ن ده قورگم ده ك له  گركوره

 ،ن آه رم ده ده ئاسن و شاربه نو تابووتك له  نه  مخه ده

 .دابابا وه  مه ناگه واته  آه

  وه رشته ڵ ده بینم دوآه ده  مناره  وه  دووره ر له هه

 آات چرۆ ده وه  آانییه  درزه بینم گیای گۆشتن له ز ده گومه

 ك ند سۆزانییه چه

 ن آه  ده وری قه  ده پانپانۆآ له

  وه یانهنیشت ته چمه  ده

  وه خونمه آانمیانی بۆ ده شیعره

  وه نه ده وق ده ز و تۆماو شه ش و حه و له وشه

 لك ده وه  یه  پاژنه ت به دییه به ئه چراخانكه 

   دابابایه مه ئه

 گیرس دونیا داده ت له  ززه له

 آات ش چرۆ ده له

 ..... دابابا وه ینه  قاقا و ناگه دینه ین و ده آه رت ده وه یری عه روونبین سه

 
 ٢٠٠٥-١١ئیسپانیا 
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 آانی سیبریا و قازوقوینگه
  له یته ی توله آه قه

 
ی نا دیـارتر بـوون آـه  آانی تۆ ئه  ئاۆزآاوه  تا پرچه وه آانی ئاونه  وڕنه له

!!! ر هیـشكایی سـه ته  آه دۆپ دۆپ ده وه  آانته  پاژنه ی ئیرۆس به چۆڕاوگه 
ی آـه  م زمانـه گی ئه ره یته  ده ر تۆ ئاو ده هه. وه ووژنتهب بوونی نابووت ده

 ..وه آاته م رابروو ده ر به رامبه نھا به  ته نھا، به ته نگه  عجان، ره ده بۆته  
ــــه ــــردوو؟ ه ــــین راب ــــه چ ــــه زاران ت ــــه  رح ــــه  ئاه ــــه و ت ــــا ب ــــه  ده  نھ رف  ح

رفـی   حـه پـانزه بـوو، ده  وه  رفـی دووبـاره حه پانزه ...ده... وه نووسرنه ده
 !..مژووی من یه  مه ئا ئه... جواو
ــه هــه ــه مــوو ب ــه  ك آــه  یانیی ــده و هــه خــه ل  ــه ســتم ده یــی   بھــووده ســتنۆژ ب
ــه و خــه ــانم ده ن ــه...شــۆم آ ــن واقیعــی مــن ئ ــانم   واقیعــه مكــه مــن ده..وان آ
رینـك و  نھا سه آانی ژیانم ته سه ره آه...روژر بوونه یا ژروبنن واقیعم سه
مایـه  گـه  له  وه ه/ژنڤ له  آه  یه  درینه و لفه  آه، ئا ئه یه آك و لفه شهدۆ

رمتـرین  رش و گه رمترین عه آانی سیبریایه، نه مووی قازوقوینگه نده پ گه  :  
ك  لـــه نـــی فـــه شـــكه  آـــه وه ره آـــانم بـــه ونـــه ی پانتـــایی خـــه وه دونیـــا بـــۆ ئـــه

تـه،  ززه آانی لـه و داوه رییه  تی په هوه گای شه  باره ستم به وێ مه له...بكشن

 .بن پی ناسووت گیر ده  له  الئیكن آه  عومری مه  ئاگری
تــای  ره آــانی ســه  شۆرشــگه م بــه آــه ونــن، تكــا ده ــم واقــیعم خــه آــات ده

آـانی   نـو بیـردۆزه چمـه ده گانگۆـه  ر بـه  نھـا هـه تـه زانن، چونكـه  م مه ده سه
ز  آـــانی آاغـــه ی و دامنـــه ر حاشـــییه ســـه  لـــه  انگۆـــهگ ر بـــه  و هـــه دونیـــاوه 

 . م آه ده هه
ی  وانه ئه...آانم وره ئیدیال، ئیدیالی برا گه ك بوو له  نیایه ون دو جاران خه

آـانی  نـوان گـوێ رووتـه آردین و لـه  ڵ ده آانیان بۆ شیته هاوآشه ه   هه به
تـرین  سـتیله قـه: ئاسۆش  ه ستم ل به مه... آرد دی ده  ئاسۆیان به وه گودرژه
 !گوناهه

 !آات راهاتن ژیری ده ی آه  و گودرژه ئه
قـ  لـی عـه ده جـه. ڕسـت ك هـ ده ر یـه سـه جاران رابردوو و داهاتووم لـه

 !بوو
. وه دایــه ون داهــاتووی لكــده خــه:  ئیــبن ســیرینه  ســتم لــه بــه مــه...جــاران

ســتم  بــه مــه. وه آاتــه ان دهآانمــ تــه آایــه مــوو حــه ر هــه ســه  لــه  روازه ون ده خــه
 .قه آانی عه ته آایه حه

ـــسانه ـــده هـــه وه  دی ون رابـــردووه   خـــه وه آـــه دایـــه ر جـــاران، وامـــان لك
 !رآۆش سه هنته  آانمان بۆ ده تیكچژاوه 

آــك و  و دۆشــه رینكــه  ر ســه نھــا هــه یــزانم تــه  ئــستا ده ی آــه وه م ئــه بــه
 ....ی سیبریایه آه لفه

 :وریان لداوم  هدوو واقیع د

 لــه  ڕوشــۆڕه  شــه لــه. خلووقــات پكــدت نــای مــه راوزه هــه آكیــان لــه یــه

 .قیشین ر هه سه ن و له بریراتمان بۆیان هه یان ته  ده هاتووآان آه بننه 
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 .یه قینه ونی راسته ستم خه به مه. ون پكدت یی خه  بھووده میان له دووه

  آـه" لـه یتـه توولـه"ی شـاری  آـه  آۆنـه نـدی قـه  نـاوه عات سفر له و سه مشه ئه

   شـیعرمان بـه ڕه  شـه سی دیكـه ڵ س آه گه ن له پ ده" تۆلدۆ"ئیسپانیان 

 بـه  میـشه مـن هـه گریگۆریۆ بـوو آـه: ی دی  آه سه س آه. آرد نسی ده ره فه

ــم، دووه گریگۆریــۆ سامــسای آافكــای ده  ــیالر"میــشیان  زان ــه  ی بابــه"پ رز، ن

ی  آـه  پاریـسییه میـشان ژنـه جوان، قورسترین بار بۆ ژنـك، سـیه  ناشرین نه  

 .نگ آردووه آانی بره ریی لوه رمانبه  فه آه

خــشی  ر و تراژیــدیا ئــامزی راســین و مۆســیقا بــه  زمــان پــاراویی مۆلیــه بــه

یـان  تاره مبینی چۆن قه ده...وه هۆنییه ڤرلن و بزاریی بۆدلر شیعرم ده

آــانی  آووچــه وتــن و پاشــان بــه  آــه  ده آــه ر آاتدرالــه ســهســت ئــاواز و  بــه ده

ــه ــا شــۆڕ ده وانــی مزگــه و آــه آــه  جوول ــه وتان ــی  ــی دووآــه و تكــه وه  بوون

 .... یر بوو سه پیییاح آه ....بوون آان ده ئوتومبیله

 و وا ئـاوا  آـردووه خـۆی لـم مـاره م زمانـه  سـانایی ئـه زانـی بـۆ وا بـه مده نه

 !بت ده

 

ــه ــوو واقیعــی ده مــه ئ ــه مــه...وومــم  ب ــه ب ــه ســتم ل ــه  و گوزاران ــه ی پــشما   آــه ب

 ...بوورن راده

 

 ئیسپانیا ١٧/١٢/٢٠٠٥
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 آان تاییه ره  سه ریزه می غه رده سه
 

. م آـه تتـان بـۆ ده باسـی حیكمـه وـوه  آـانم و ئـا لـه نـده  چاخنـاوه ر به من سه

  ورووژـن و بـه  ده وه تاییـه م بـه نو ئه  نھا له  من تهآانی تاییه ره سه ته  حیكمه

و  ئـه. ر زیھـن  سـه وه ڕنمـه گـه مـوو شـتك ده هه. زنن ده بای آات دا هه

 !وه آۆمان نابته ی له  قه و عه و ئه وه  رمانه سه به  لالده  ی جه زیھنه

ی  تایـه ره و سـه  ئـهڕـن، گـه تاآان ده ره سه ر له  هه مكه  ستم ده به میشه، مه هه

كــردن و   بــۆ شــیته ی تــازه و دونیایــه ئــه. وه آاتــه دونیــا  جودامــان ده  لــه  آــه

ــه ــه. آــردن ناشــت راڤ ــه ئ ــه و دونیای ــه  ی آ ــسكاوه ده  ل ــازه ســت راپ ــه   و ت  ب

 .وه بدۆزینه یه  م ئاژاوه  بۆ ئه وت زاراوه مانه آان ده ونه هه ته  حیكمه 

 ....ی چاخان وه ره ده  له  ند واته چاخناوه

  خۆمـان هیچمـان پـ نییـه...پـژێ ممـان ده ی هیتـران ده ر سـفره بـه واته له 

بنـه   نـاآرن و آـاتكیش ده مـه رجه  ته بت آه  نه م پیتانه ی ئه وه نھا جوینه ته

 ...م هه وه  بنه و ده وه  بنه رمان شی ده هاوسه 

 جوی هآان د ی و ژماره آه آاوژ ده...تۆی ماتماتیكناس

 آنی ته مبارك دا ئارد ده  قوژبنی عه ناس له تۆی آۆمه

فـی  آانـت آـه آـان لغـاوه مـه رده مـوو سـه سـووفی هـه یلـه ی فـه ئـه! تۆی شاعیر

ی  بـه بۆ جـوانیی ده  تۆ آرنۆش له: وان ملۆدیایه  ن و آشی حوشتره قافیه

اك دایـت، وای پیـاو چـ آراس و آـه تۆ له ... وه رشته ر زمان دا ده سه و به

 !یتان ری شه یاوه واته 

ت و خــونی شــین لــه  دییــه بــه شــی ئــه ی بــاوه آۆرپــه...دار تمــه تــۆی سیاســه

 ...ساسی گری آه میراتھه...نشا نیت ڕێ و شاهه گه آانت ده ماره ده 

وه  پاشــۆته یــت و بــه  آــه  دهی خــودا راڤــه...لــی زه آیمــی ئــه ی حــه ئــه...تــۆ

 ...ن هآ ما ده سه جنده  شكری ئه هل 

 نونـد  یـت و لـه به تایی ده آرنۆش بۆ به....قینه ری راسته ی آرنۆشبه تۆ ئه

 ....ستیت به ق ده چه نده  ماوه م زه ئه

دان   قووتـارم نابـت و سـه وه آانـه نـده چاخنـاوه م لـه  آـه نـد ده رچه منیش هه

 ....رس ناآرن و پم هه ر دمه  سه آتب له 

ی  وه ، ئـه)یـه آه زنه مه  گوناهه  ست له به مه( ا نییه آتب د  له  وره گوناهی گه

آـه  وره گه بت، گوناهه  ستۆم ده  سواری ئه آانی مژووه  تاریكه وه نو شه له 

: ژــم  آــان دا ده ســته بنبــه مــن لــه . قــم دایــه آــانی عــه مــا و شــیرازه بنــه لــه  

 ....رچوو سه ق به می عه رده می دڵ و سه رده سه

آانمــان  ریــزه شــته نھــا غــه ت و تــه دییــه بــه آــانی ئــه  تاریكــه آووچــه  وه ڕاینــه گــه

 !می پیاوآوژان رده سه یه  مه ئا ئه: وه  نووسته ده

 
 ئیسپانیا  ٢٠٠٦-١-٤
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 ڵ ئاژه ته  بوومه

 
 
نھـا  تـه. ن و بـشون مـه كـی بـزه ـ ئـاژه به! ڵ ئاژه ته  ستم آرد بوومه هه
 و دونیـاش  وه ناسـییه ده شـمم نـه آانی لـه وارهل. بوون و ئینتیباعم هه ریزه  غه
 :آرد  بۆنی زۆر شتم ده. ش و سپی ره

 ...ست به یان ده ره م چلووه آه  پستهر سه لهرز  رماوه بۆنی سه
 ...وتن خه آانم دا نم نم ده  درژه سمه  تاه ر سه لهآان  بۆنی شیرینییه

ڵ دیوار   گه موار له زیك، هه میتافی آرد، ئینسانی بریندار به بۆنی ئینسانم ده
 ...ڵ خۆی  گه و نامۆ له
ڵ نـاآرن و  شـیته ی آه  ستیالنه قه رده  م عه ئه...آرد م ده ردانه م عه بۆنی ئه
 ...بوورم راده
قفـی ... ئاسـۆ بیـنم نـه ڕێ ده نـه ...ماو كی لقه ئاژه ته  ستم آرد بوومه هه

 .وه شۆنه م ده آه ئستاآان پسته
 !م دونیای خۆمتان بۆ باس بكه ه ت حمه چ زه

 ..وه مننه ر ئستاآان ده م و هه هه بته  و داهاتوو ده وه  سته رابردوو ده
رد   گـه  بیر لـه وه ی جام ئاو بخۆمه وه م و پش ئه سووفكی ئاژه یله من فه

 ...وه مه آه ده
 ...یا همنه دون خۆشه وه  م دم به ئسقان گیر آه له  به  ی آه وه پش ئه
 ..م ده هلنج ده وه  ی شیعرێ بخونمه وه پش ئه

ر  سـه مـه  خـه رامۆشـبوون ده م بـۆ فـه زاآیـره وه  آـانم بمـه ی وانـه وه پش ئه
 .پشت

 ...ڵ من شاعیركی ئاژه
 بینم ناف ده ر ته سه دونیا له
  ق آردووه ی هكی شه برغه قه هكه 
   دوو تنۆآی تیا گیر بووه درزكه
ك  ك وه دونیایــه....هــیچ واتــه ! آــات  و هــیچ داگیــرم ده وه ســته دونیــا ده

آـی بـ بارسـتایی و  موویـه نـده گـه...وه چتـه مووی ئاسنه و سـپی ده نده گه
آـانی  ڕنـده  نو خـه وه آاته رزم ده به...ری ئیرۆس وبه بۆ ئه وه  آاته رزم ده به

 ...آات زوو ده موو شون غه ئاسۆ و هیچ هه
 ...قاقا مه  ده كم ده ئاژه

وێ  یـه زاگـران ده شقورس، ره ڕێ له په مما تده رده  به ئیوس به ئینسانكی مه
 .ت تبگات ییه ده به آانی ئه  لوغزه له
نــده  ڕه رێ و بــا بــۆ خــه ســتم ده ده، 19می بــرای دوو روو ئــه...ڕێی هــاو ئــه

 ...وه آان شۆڕ بینه رزه به 

 
 ٢٠٠٦-١—٣ئیسپانیا 
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 !ریبان ی غه پرێ بوو، ئه
 
 

تـاو  وری هه ده  ز له آانی خه شیرازه و گوڵ بوو، واته  مه پرێ بوو، راستر ده
ژـــر  چوونـــه  ده چـــوو آـــه   ده نـــه و پریانـــه  د لـــه پـــرێ، قـــه. ئـــا بـــوون

تـۆ، . ئۆرآـسترای لـم. آـرد قیـان ده فه آانی شه غمه  و باسی نه وه  مه آه پسته
پـاو، خوونـاوی ری نـو چ وهـه  جه منم تاقه. یت ده یان ده ژی به له    شنه به
 . آان واسراوه ی هه دی باخچه به نی ئه ژهر خاشم و مۆسیقا سه

  لـه. دیـف تیوی شیعر و ناسكترین قه ترین هه وره گه: ونم بینی  پرێ بوو خه
ز  شی داپۆشـیبووم و سـه ك له شی روه له. وه هاتمه  ده وه دارستانی ئیستواییه

وه،   نــو لینگمـــه دوو آــانی لــه. ر مبــه پــی پغـــه آــو ناولــه  وه وه چوومــه ده
 .وه  بوونه رژانه ت بوون ده ززه ری له وسه آه

 رجـان، ترانـی نـو رۆحـی مـه آو قـه ردوون وه گه! بوو ستره و ئه مه پرێ ده
 ...ك بوو ئاشنا زك بوو چراخان و چرایه حه...و پی شه یاقووتی نو له

هــا پنــت پكــدت و نــوان پنــت و پنتكــیش   ملیۆنــه ســتم آــرد ژیــان لــه هــه
پـورن و   تیـشك ده نھـا بـه آـانی مـن تـه نه مه زه...ودایانه ها ساڵ مه ملۆنه

و  د ئـه ژیـان قـه... وه سـته آـانی هـه نـده ڕه نو خه   وتۆته شم آه یه سته م جه ئه
وتــه  آــه ده ژیــان پنتكــه ! هنــا  مژوویــان پكــده وه  پكــه بــوو آــه  نــه رســته 

 .آۆشم 

. موچـاوی تۆمـار آـردم، روخـساری خـتم آـردم زكـی سـپی ده پرێ آاغـه
ی  شـگه نـار شـاگه ر هـه قمـی سـه وه، زو بووژانـده ك ئاوی ده یه ستایشی بانده

  قـــژه. ر پانتـــایی ســـینه ســـه ش لـــه آـــی ره یـــهتر دیـــوار و تاقـــه  دایـــه  ده
ســپكی ســپی شــینیی  ئــه. آــرد ی ده رتوبوآانــت رووبــار بــوون بــا شــانه پــه

 .بوورم ق آرد و منیش راده بووآنی ئاسمانی شه
وای  بزاریـی هـه. تیـسن  چـاوانم قـه چـرا لـه نگوـه  رۆمانتیـك نـیم و دوو زه

رۆمانتیك نیم و بـه . پۆشن دادهم  آه تی باران پسته آه مله پاریس و شی مه
ر  ســـه ر بـــه  ده ســـفبه وه وه و دوو چـــژی لـــه خۆمـــه ش ده  آـــه قـــه د ســـایه قـــه 

 .بوورم  و راده یه وه لومه
  بچــووه. م آــه ور و آــاوژ ده آــانی هــه  باخچــه ڕوانمــه رۆمانتیــك نــیم و ده

 .خوات ده پكه  ر سكم په سه ك له ك قووت و قاقایه یه ستره ئه
مـه  خـه واتـه : وان  مـی آـه می شۆم و خـه خه. خۆم م ده یك نیم و خهرۆمانت

 .زرینه كه آانی په یشتووه گه پنه 
 .وه تفنمه هار ده شی به وم و گیای ره آه  ئاقارێ پاده له

 .وه چوزنته شووم ده تامك مه
 .وه هۆنته یی خۆی ده ونی ئاژه آانم خه  سمهر سه لهبۆنك 
 .وه گمه ك ده سته وی آه جووم و خه رد و خۆل ده به...مو خه لی ده

 
 ٢٠٠٦ئیسپانیا 
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  شیعرێ نگ واته ده
 
 

 نت وایت  آه  به شه پشكه
 
سرووشــی . نووســم ه د قینــه  ژــر بارســتایی سرووشــكی راســته  لــه قــه م ده ئــه

 ی مـــ، گـــه شـــه آـــانی ره زه ی ره ، گـــه نی ژـــر گـــهکـــا هڕ  تـــه نـــه مـــه زه

آـی   گفتوگۆیـه وتمه دون آه. م آه تی ئینسانی یه هوه ر شه ی سه وه شۆڕبووه

ری  آۆچـه. ی ئیكۆسـیا آـه ڕۆآـه  گـه ی شـاعیره/نت وایت ڵ آه  گه نھان له په

پ   لـــه ریـــا بـــه ر ده بـــووی ســـه وه ی خـــوی هـــشكه وه ئـــه. نـــو چواراآـــان

  هـه ره. هـ د رادهر بـه رد و گاشـه آانی بـه ورسه  و گوێ بۆ نه وه گرته ده

 .ردوو چاوی پ ز آردم نتیكا، شینایی هه تله ر ئه سه بووم و به

نووسـراو،  هـدی نـه آـانی عـه ناسراوه  نه ره مبه هی پغه :  قینه سرووشی راسته

. آـووت وانمـان ده آـات و نوچـه مان شین ده سته  جه ڕ آه نگكی ته هی ده

 و   وه بـووه ده  هیچ شون جـی نـه خالق له ئه  آان آه قینه  راسته نه مه هی زه

ــه ــرین همــاش ســه ب ــه رزت ــوو مبــولی ل ــه. ش ب ــه مــه و زه هــی ئ ــه نان  نــو  ی ل

  بـــوو، گومـــان لـــه نگیـــی ده ی بـــده  خـــشپه آـــان دا گومـــان لـــه دارســـتانه

 .وه نووسییه مان ده پووله هری پ یكه تی په آایه  و حه آانی مارملكه سرووده

   عیـشق بـه م تووشـی گریـان هـاتبوو، نـه  شـه  هشتا نـه ی آه نه مه و زه هی ئه

 ئـاودیوی   آـه نگـه هـایی ده  ره سـتم لـه بـه مه: وه  پچرایه ڕۆی پیرۆزراو ده په

 لـم و   آـه مه آه تی یه هاره  ته ستم له به مه. وه شواته بت و دونیا ده  ده ه زایه

نھـا   تـه آان آه  شكۆداره هآرنۆش. برد آانی دی ده خۆڵ آرنۆشیان بۆ توخمه

 . دوان وتنه آه  ده ستره ڵ ئه  گه له

م  ك قـسه یـه سـتره ڵ ئـه  گـه  لـه واتـه: مـم گرتبـوو  رآه دا و په منیش غارم ده

 .ممه آه آرد ژنی یه ستم ده هه. ش  باوه گكم له سه آرد و تووله ده

الق  آـانم تـه ك ژنـه  دوای یـه ك لـه  یـه  یاد آه وه هاته  باشی ده م به و رۆژه ئه

 یاد،  وه م دته سره و عه ئه. آردم رایی چاوی رزگار ده ك به دا و روونییه ده

م بــۆنی  آــه زمانــه. رگــا بــشۆم ر ده ی بــه آــه لــه  جۆگــه م لــه آــه ویــستم زمانــه

 .متیار ی آه به  ژر آه وتبووه الآك آه آردبوو، آه

بناونیــشان، بئیتیمۆلۆژیــا، بمــژوو، ببارســتایی، : وه  م دۆزییــه آــه زمانــه

سـم و  لفوب، برنووس، بـره تا، بئه ره رۆك، بسه رگ، بواتا، بناوه ببه

د شـكاند و ریتمكـی نـوم  نـاو قـه آانم لـه قافییه. نگ و سنوور فیگوور، بره

 .وه دۆزییه

 .ك  یه من و زمان بوینه

 .وم  و منیش ئه و منه ئه

 .نگ ی ده وه نهتای سروودكی نوێ بۆ وت ره سه
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 نـو  زاتـم لـه. وه تـه و كـم ده هـاتن و خـه آانم تووشی شوان ده وه بیرآردنه

. ژیـا  ب زات ده مم به آه  موباره زاته. بوو پروون ده پروون هه آان هه ئاونه

ــوو لــه یــه چرووســكه ــوو ده ســت ده  ده ك ب ــوو، پزیــسك ب ســتیان لــ  رچووب

ی  ر ونـه  سه دا و به آان غارم ده  ئاونهر هس لهوام  رده منیش به. شاندبوو وه

سووتاندم  آانی ده ردوو باه گك هه. وه بوومه خلیسكام و غلۆر ده خۆم ده

 نـــو خۆمـــا  ك بـــووم بـــه یـــه دام و آبـــه ڵ قـــووتی ده ك ئـــاژه ك وه و بایـــه

وتـی  شـكه آـو ئـه بـوو و مانگـك وه  ملـی گـ گیـر ده  و ئاسۆ لـه وه مامه چه ده

 .وه  آرایهمش خۆه

  وه  خواره ته و  ئاوك آه دۆپه

 ك درزی برد یه ئاونه

 می پژا نگك ده ده

 ر   ملی سبه ستی آرده ك ده گیایه

 ك رۆشناییه

 آو مووس وه

  بوو شگه ردێ شاگه م گابه رده  به له

 ڕی رپه  ده وه  قۆزاغه ك له همایه

 نگ ده

 . دایك بوو  شیعرێ له واته

١٨/٣/٢٠٠٦ 
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 تاآان ره سه

 
شـیعری نـوان . تاآـان ره م ناونـا سـه شـیعرانه  نـد پارچـه م چـه ئه

ــه.  ١٩٨٢ /١٩٧٤ســای  ــه و چــه ئ ــد دان ــه ی آــه ن  ٧٤/٧٥ســای  ل
" بـاران"شی  وانی دی، به ئه.  وه ر نووسیمنه به ر له نووسراون، هه
شــاری ژنــڤ  آــن لــه یــه نــد شــیعركی ناملكــه چــه  لــ بتــرازێ آــه

نــاو   لــه  وانــی دیكــه  نووســیومن، ئــه١٩٨٢/١٩٨٣نــوان ســای  لــه
و  ئــه.  وه مــای بــاوآم دوزیمنــه ســاڵ، لــه آارتۆنــك دوای یــانزه

ـــه شـــیعرانه ـــه  ن آ ـــه  ل ـــوان ب ـــه ن ـــدا و آ ـــه غ ـــووك و ه ـــر  رآ ول
كـی  آـه ی زۆری بـه زۆربـه  موویـان نـین، چونكـه هـه. نووسراون
ڕ  مـه آـو زانیـاری لـه ر وه شـم هـه مانـه شیان، ئه ده نه  وه بوآردنه

 ؛ وه مـــه آـــه بـــالوده  رگـــه م بـــه لـــه ، وه مـــژووی شـــیعر نووســـینمه
رووی  آامـ بوونیـان لـه نـده تـا گـرینگن، هـه ره آو سه ی وه نده هه

 . دیار نییه پوه  وه آانی شیعره پكھاته
 

 دیدا ك نیش له مژگانت گاه وه

 گویدا س له ك بی خار و خه وه

 رآووك  آه١٩٧٤

 
 باخا رآرد له گوكم ده  سته ده

 داخا آان گریان له موو گوه هه

 یوت گریا و ده ده  وانه گوی له

 ناخا رآرد له ت وا ده بۆچ ئمه

 رآووك  آه١٩٧٤

 
 ل مه ی ئه رده ك په ئاسمانی شینی وه

 ل ك مه ما یه ئاهی منا تیای نه  له

 رآووك  آه١٩٧٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             491                                                                                                                                     492 

 
 
 ریا ر ده سه ریب له غه

 
 نان، ی سۆزم ئه آه چۆله

 ، شتییه ك آه وه

 یی بۆ نیشتیمانی ژاره آی په شتومه

 گرتب ؛ ژاران هه  هه

 .گرێ ر ده نگه ری دم له نده به  ئاوا له

 

  وه توته ناخمدا ده نامۆیش له...ڕۆم و منیش ده

  ی وشه وه ك توانه وه

 ناو دی شاعیردا، له

 ..یپروآاندب دووریی هه

 !ی سۆزم آه ی چۆله ئه

 ناگری و ڵ خۆتدا هه گه  له  م نامۆیه بۆ ئه

 .وێ ر شون خۆت بته ی بۆ هه بیبه...ی بیبه

 ٭٭٭

 

 

 ی ب ئابروو لووآه گژه..بای شت شه ره

 یان م شاره ی من و ئه آه روخساری شاره

 . وه خۆنه و خۆیان ده پرووآاندووه هه

 

 ٭٭٭

  ریایه م ده ئه

 ..دێ  وهآانی  ل دووه  ی گونده ناه

  ریایه م ده ئه

 دێ ؛  تانكی لوه زیی ئافره بۆنی آه

 ...ریا ده  له  آانیان، فراوانتره چاوه

 ...ڕ په رده زه  له  شیرینتره

  ریایه م ده قوم ئاوی ئه

 ژیم پی ده... مه ناسه هه

 بم رداری  ستبه ر ده گه ئه

 بم خۆن ده  رداری سبه  ده

 رداری بم ستبه ر ده گه ئه

 ڕۆم ده...ربوارێ  هبم ئه

 ...!!!ب ی نیازی آۆچیشم هه وه ب ئه به
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 ی دداركی ونبوو پۆشته
 
 آی درژ یه سیده قه شك له به

 

 ...سا، دوو ساڵ، س ساڵ، چوار ساڵ

 ریان  ونه...آان مرووله

 وانم ، منیش دژی ئاشه

 رانی، ری آامه ی نۆآه ئه

 ری ماف، نۆآه

 .انستی، ژی ربه ری سه نۆآه

 ...سا، دوو ساڵ، س ساڵ، چوار ساڵ

 . یه ئۆقیانووس ئواره

 رآووك  آه١٩٧٧-٤-١٥
 
 
 
 
 

 

 
 ی خون شوه  ك له یه ند وشه چه

 
 ن نوژی آرد هریمه سكی ئه ئاڤستا له

 ، آۆیه ش خاچمان له ئمه

 ساتا، لوولی آاره رده ناو گه  له

 ...آوژین ك ده یه

 هوداین گشت یه

 .سیحین گشت مه

 غدا  به١٩٧٨-٥-٢٣

 

 آان بمسووتنن با برووسكه
 

 پنازان،  ئاه  وره م هه آ داستانی ئه

 پرسیار بكا  و آانییه زیخی ئه  با له

 مژی؟ ی هه آه تك ئاوه...می تاوان تك ده  آه

 آان بمسووتنن با برووسكه

 .ن رم آه ری گه به آان خۆیان له آه چۆله

 غدا  به١٩٧٨-١٠-٧-٦
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 ، آۆناوه می خۆی له و خه سه رآه  هه  ه٧  آاتژمر

 یی نچیری راوتی، ره ئاوه

 وی، ر زه سه  له  و پی سواوه سه رآه هه  ه٨آاتژمر 

 ، وه س ناناسته س آه  آه  ه٩آاتژمر

  دوآان داخرا،  ه١٠آاتژمر 

 رگا داخرا، ده

 . وه چرای ژووریش آوژایه

  وه ی شووشتهآان قامه ك بوو شه یه واه وری زام گه هه

 . وه رآووآی رۆشن آرده ی روحیماواش آه دۆمه

 وان ك گشت شه ویش وه م شه  با ئه

 ڵ با بنووین، باخه م له خه

 ...ین ن سبه ده       گوایه

 رآووك  آه١٩٧٨-٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ــه(  ــشانه  م شــیعره ئ ــه وه ی خــواره بناونی ــر نووســی هــه  م ل ول .
  و بارودۆخــه واو لــه ی تــهعیركــی زاتــ تــه  آــه  یــه ســیده م قــه آــه یــه
  بـهنگتـر آوردسـتانم  نھـا دوو مانـگ دره ته  م بكات آه مواره ناهه
رێ  آـشوه  وێ بگاتـه یـه ده  آكـه ونی یـه خه. جھشتکجاری،  یه
 )بتئینسانی ل  آه
 
 ناو گژاوی دوو دیدا  له

 ، وه تومه ك مۆم ده وه

 ، وته شكه رم ئه سه

 . یه ره مه یروسه ، سه یه خانه مۆزه

 ر وقی سه نووآی پم تا ته  له

 م ؛ ده شدا گینگ ده رابكی ره ناو سه  له

 نم، توانم پبكه ده  نه

 .شتوان بگریم ده  نه

 . وه ومه خۆم دوورآه نگاوكیش ناتوانم له تاآو هه

  خته سه  ئای آه

 !بت ی نه وه مشك توانای بیرآردنه

  خته سه  ئای آه

 !بوون ك نه تاڵ بت وه دڵ بۆش و به

  خته سه  ئای آه
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 .آو منی لبت مرۆڤ وه

 ، وه آی بچووآه جانتایه  به

 آانم، ترسناآه  قامه ودای شه عه

 .ڕم گه ختیاریی ده تیشكی به  له

 

 یی جوانیی، وره ی گه نده هه

 زنیی جوانیی، ی مه نده هه

 .بزارم....بزارم

 ! وه ممه سه م ده آه ره سبه  زۆرجار له

 ری ترسناك دام، مسه نوان دوو جه  له

 ، شه ری دووپشككی ره و سه ئه

 ، رده ری دووپشككی زه مسه ئه

 ندیش، قی ناوه چه

 . هره آی ژه ریایه ده

 گوشم، رم توند ده ست سه ردوو ده هه  به

 خوارێ،  چمه ده  یه تا توانام هه

 ی و جیھانه ئه  مه گه تا ده

 . ترین نھنییه وره گه  آه

 . وه یدۆزمه دهآۆلۆمبس و   بمه ده

 ، لیسمه ته  ی آه و جیھانه ئه

 ، خوای لیه  ی آه و جیھانه ئه

 ........... ی آه و جیھانه ئه

....................... 

 

 نا...م نا به

 .و جھیانه ئه  مه ناتوانم بگه...ترسنۆآم

 آۆڵ و  گرمه م ده جانتاآه

 .رخم چه رده آان وه ره مسه جه  آ له و یه ره به

 ... وه مه آه د دونیا ده قه  مم به هد

 ، ، چ تلیاآه ته راحه ، چ جه ، چ آمه هره چ ژه

 .لووشم یده هه  چ نیكۆتنیه

 ...لووشم یده هه

 ندجار  آان هه آتبه

 دڵ،  خشنه هب ك ده وایه نه

 ! ی ئازاره رچاوه زۆرجاریش آتب سه

  ، ب ناسنامه وێ ب پسووله مه من ده

 مرۆڤ ببینم،...ڕم  بگهموو جیھان هه

 م به
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 آانی جیھان موو سنووره هه  له

 ستاون و پیاوخۆر راوه  ندرمه ژه

  وه نه آه ق ده چاویان زه

 .ن آه ده داوای ناسنامه

 

 .ق چه م ده سینه  آو دڕك له وه..........دم.......ئاخ

 .ندی مردووی تیا بگن ماوه آو زه م وه سینه

 ،  آی هیچه هی آو تاڤگه م وه سینه

 .دوێ هیچ ده  خوڕ و له خوڕه

 و  هرانه و ژه نو ئه  آاته رده سه

 .نوێ بۆ دواجار ده

 ولر  هه١٩٨١-٣-١٦
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 باران
 ی باران ناملكه ك له یه ند پارچه چه
 

 آی خرا یه وه خۆداچوونه به
 

 پووش  بمه زۆرجار ده

 دا ون دبم شه ره  لووله رده گهم  گژاوی ئه  له

 ژمرم ده  مسینه  م رۆژه ئه

  داركه  ره نم آۆته مه ته

 رن وه ده آانی هه گه

 دا خه ته  رزه م وه له

 ناسنن مین ده زه  خۆیان به

 
 ٭٭٭

  گیانه ئیفلیجكی نیوه  بیر پیره

 ساتك آاره  زۆر وریا بن له

 بوو تاڵ ده  جاران ئاشك به

 .موو ئاشك دا هه م رۆژه له

 ٭٭٭
 یه رزكی ورانه وه

 
  ژنڤ١٩٨٢-١٢-١١

 
 

 ؟ چیتان پیه

 ؟ خۆم چم پیه

  ل تیژه آانتان گه رمه

 ن؟ آه ڕوانی چی ده چاوه

 و  آی دڕوام پیه یه منیش پریاسكه

 ی رباره ده: دوو س آتب 

 .ویستی و خۆآوشتن خۆشه

  ژنڤ١٩٨٢-١٢-١٤
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-٢- 

 
 شتی سكراب و نوم  پ لهآی  شتییه من آه

  وه خۆم دۆزییه

 دا م ئۆقیانووسه ندی ئه ناوه  له

 خوڕم ندێ جار خۆم خۆم لده هه

  نھا بایه ندێ جاریش ته هه

 .بات ر ده نده و به ره م به آه چارۆگه

 
  ژنڤ١٩٨٣-٤-٨

-١- 
 
 آی نوێ بم وێ گۆرانییه مه ده

 ژر ئاسمانكی زۆر شیندا  له

 و م نییه وشه

 ازیان لدزیومئاو

 .وێ دهم خۆشتانم آه م هاوار ده به

 

 وتن بت رآه خونم پیرۆزی سه

 ر  گه ئه

 آان بۆ آانییه  خونه

 آان تییه ش و پپه ره قووله

 ما راده

 م خونم به

 وێ ند خۆش ده هه

 چ م به نازانم بیده

 .ویست خۆشه

 ٭٭٭
 من شاعیركی ترسنۆآم

 م نتیكه آی عه من یاخییه

 م آه ده  فزی ئوه  رهمن

 نم آه م پیده من ئستا آه

 م خۆم تناگه من خۆمیش له

 م به

 ر منم من هه

 بووم آكی دی ده گینا یه ئه

 
  ژنڤ١٩٨٣-٤-١٣
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 وێ شه گریانی نیوه

 
 آاندا  شۆستهر سه لهم  بھن آه

 .بگریم

 مووتاندا ژر پوی هه  م له آه نیشتیمانه

 .دات گیان ده

 ؟آن ئوه

 هاركدا جھشت به  م له من ئوه

 م ئاغاآاندا رده به  گوڵ له

 .آرد قی ده رما ئاره شه له

 ، وه ڕمه من ناگه

 ،م آه قاوغه  وه ڕمه گه ر نه گه ئه

 .خۆن بیم  ك بم آه گۆرانییه

 حیزبی سۆسیالیست و

 نیست و حیزبی آۆمه

 حیزبی آركاران و

 حیزبی جووتیاران و

 وژاران  حیزبی هه

 ران و نجده حیزبی ره

 حیزبی بكاران و

 حیزبی الوان و

 ........حیزبی

 ....حیزبی

 ..حیزبی

 حیزب

 حیز

 حی

 ح

 ح

 

 م بنووم بھن آه ده

 .ببینن  وه مه آه ویسته خۆشه  ون به با خه

 ٭٭٭
 .ژاركی بحیزبم من هه

  ژنڤ١٩٨٣-٥-١٣
 

 
 



                                             507                                                                                                                                     508 

 
 آانی شاعیر چاپكراوه

 
 شیعر 

 .١٩٨٣ڤیڤان، زی  باران، ژنیڤ، پۆیه -1
 .١٩٨٨ردك، ژنیڤ، ئاگرێ،   زه -2
 .١٩٩٦ آتبی شیعر، پاریس، ئاپكف،  -3
 .١٩٩٨نسۆن،   ئاقیقی زڕ و زستانكی زۆر، بزه -4
 .٢٠٠٠ڕین، سیوداد ریال،  په  مانگ و هه -5
وژ،  زگای گه ی باڵ بزار آرد، ده ققه  شه ئاسمانمان له -6

 .٢٠٠٧سلمانی، 
 

 رۆمان

 .٢٠٠١ سلمانی، م، رده ی با، سه زاآیره -1
 .٢٠٠٤ولر،  بلوژستان، ئاراس، هه -2
 .٢٠٠٦نج، سلمانی،  ، ره نده ناهه په -3

 
 
 
 
 
 
 

 
 رگران وه

 :شیعر 

، ئارتور رامبۆ، ئاراس،  وه وشانه  دۆژ و دره ورزك له -1
 .٢٠٠١ولر،  هه

 .٢٠٠١ولر،  ، شارل بۆدلر، ئاراس، هه  گوی خراپه -2
 .٢٠٠١ولر،  ، ههتاو، ئۆکتاڤیۆ باس، ئاراس ردی هه به -3
 .٢٠٠٢ولر،  آسیۆن ئستی، ئیلیتیس ئیستی، ئاراس، هه ئه -4

 
 :رۆمان 

 
 .٢٠٠٢ولر،  علووف، ئاراس، هه مین مه ند، ئه رقه مه سه -1
 .٢٠٠٣ولر،  ، میالن آۆندرا، ئاراس، ههT خاتوون  -2

 
  : وه لکۆینه

عشووق  ی مه ت دا، ونه ت و باتینییه  نوان زاهیرییه حوی له  مه -1
 .٢٠٠٢ولر،  شق، تزی دآتورا، ئاراس، هه آانی عه رچاوه و سه

 
 :نسی  ره  زمانی فه به

 .٢٠٠١تان، پاریس،  ، ئارمهحوی یوانی مه د-1
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