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 هەندێکیان بەرهەمی کۆنن، –تووتنی چرووت  -گەاڵکانی " 
و  پشکوتوون و پێگەیون٧١٠٢ەوە تا سەرەتای  ٧١٠٢اوەڕاستی ن لەئەوانی تر  

 ".لوولدراون و خراونەتە پاکەتی کتێبەوە 
 .بە ئومێدی مانەوەن، پێویست بە ساڵی تێکچوونیان ناکا 
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 پێشڕەو بەیانی شیعریی             
 

 .ەوە دەسەەتپێدەکا٠٩٢٢لە ئەزمەەوونی شەەیعرییم سەەرەتای ڕاسەەتەەینەی
تر پێشەە سەەاڵێ چەنەەد  .ئەوکەەاتە لەبەغەەداد ەوتەەابی بەکەەالۆریۆ  بەەووم

 .نووسیوە، بەاڵم وەکو هەموو سەرەتایەک کاڵ وکرچ بوون بەرهەمم 
کتێبخەەانە سەەەڕەڕای  .ئەدەبیەەی بەەووجموجەەۆڵی پڕشەەارێکی  ادبەغەەد

یش تێیەەدا دەوڵەمەنەەد بەەوو بە ژیەەانباشەەەکانی بەەۆ ئەو سەەەردەمەی ئەەێمە، 
 .کرانەوەموغامەرە وهەمەجۆری بینین و پەیوەندی و  ئەزموونی
بێ  .ەوەدڕ دەستی پێکرشە. دۆخی کوردستان تێکچوو ٠٩٢١ساڵی 

وازم لە خوێنەەەەدن هێنەەەەا و چەەەەوومە  هەبەەەەێ هەەەەۆیەکی دیەەەەاریکراو ئەوەی
. ە سەەر خوێنەدندواترکە شۆڕش شکستی خواردگەڕامەو .اوچەی ئازادن

هەبەوو لە  کاریگەری ئەرێنیو ژیانی سەختی شاخ، ساڵە وئەزموونی ئە
 . دروستکردنی کەسایەتیمدا

م هەسەەەت و بەاڵ کەەەرد،کەەەارم دەڕێکخراوێکەەەی چە  لە  ئەو کەەەاتە
شەەەیعر بەەەوو، دەمزانەەەی خەەەۆ خەریککەەەردن بەکەەەاری  هۆشەەەی ڕاسەەەتەەینەم

ئەحەەەمەد ەی گەەەۆران و سیاسەەەییەوە زیەەەان لە ژیەەەانی ئەدەبەەەیم دەدا، نمەەەوون
 . بوو لەخەیاڵ مهەردی

ئیتەەر بڕیەەارم دا بە یەک ەەاری واز لەکەەاری سیاسەەی  ٠٩٢٢هەەاوینی 
 ی خوێندنم مابوو لەهێشتا دوو ساڵ. شیعر  خۆم تەرخان بکەم بۆ  بێنم و
 .بەغداد
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زەمەنی باوی  .نیشتەوە لەگەڵ شکستی حەفتاوچوار فەوزای دەرەوە
. دەسەەەتیپێکرد نەەەاوەوەوجەەەودی  زەمەنەەەیو فەوزا و دەرەوە هەرەسەەەی هێنەەەا 
ئەو  ،لە شەەیعردا. هەەاتزەمەنەەی کەەرانەوە  و کەوتزەمەنەەی هەەزری کەەۆن 

دوای  دەبەوو بە .ەدەشەکاندتینوویەتی ن ،ڕیتمە باوەی هەبوو لە گۆرانەوە
بە هەمەەوو  بەەێ زەمەنەەی نەەاوەوە هەڵگەەری ڕیتمێکەەی نوێەەدا بگەڕێەەین کە

بەاوەڕێکم ال دروسەت بەوو لەو سەروبەندەدا  . ەوەیتاریکی و درەوشانەوەکان
درێەەە بە چەاکتر کە میللەتانی وەکو ئەێمە دەتەوانن لە ڕێەی ئەفرانەدنەوە 

حاڵێکی شەەەایەت دەبەەەی ئێرلەنەەەدائەزمەەەوونی ئە. بەرگەەەری و مەەەانەوە بەەەدەن
لە کاڵوڕۆژنەی بەرهەمەکەانی یێەتو و جەۆیو و  چۆن گون او بوو،کە

 . بۆ ناسینی ئازارەکانی یە ناو ئێرلەنداوەراجیهان هێن ەوەپیکیت
وو کەوتەەمە بەە دائەو مەەاوەیە نەەازانم لە ژێەەر کەەاریگەری کەەام شەەاعیر

، وەکو وێندنەوەی بەرهەمی ئەدیبانی تردوای خ نووسینی هەندێ  دەق
چەرا لە مەاڵی کاترینەا هەڵەدەکرد و دوا چەراش لە مەاڵی یەکەم )دەەی 

( مەرگ و ئەەازادی)دوای خوێنەەدنەوەی ڕۆمەەانی ( کاترینەەا دەکەەوژێتەوە
دکتەەۆر )دوای خوێنەەدنەوەی ( شەەەوێکی سەەارد)کەەازانتزاکی و هەروەهەەا 

ئەم بەرهەمەەەانە . ی باسەەەترناک و چەنەەەد بەرهەمێکەەەی تەەەریش(جیفەەەاکۆ
ستنەوەیشن بە ڕەوتێکی ئەدەبیی جۆرێکن لە دەەئاوێزانی، هەروەها خۆ بە
 .جیاواز کە لە شیعری کوردیدا نەبوو

یووسە  و .   . کە دوا ساڵی خوێنەدنم بەوو لەگەڵ    ٠٩٢١ساڵی 
نەەەاوی ڕۆژەیەکەەەی شەەەیعرییمان ئامەەەادەکرد بەجەالل بەرزن ەەەی بە سەەەێیان پ

و بڕیارەکەمەان وابەوو هەر ژمەەارەیەکی تەرخەان بکەیەن بەەۆ (  ٣) ژمەارە 
ر لەوانەی بەرهەمەکانیەەەان هەەەاوچەرخن ، یەکەم بەرهەمەەەی سەەەێ شەەەاعی
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یووسە  کۆبەووینەوە . .لە مەاڵی  . خۆمانەوە دەسەت پێکەرد ژمارەمان لە
گەڕەکەەەی گنکەنەەەدی پشەەەت ئوتێەەەێ شەەەیراتۆنی ئێسەەەتا و هەر )لە هەولێەەەر

 (. ئەویش لە ناوماندا ژنی هێنابوو
پەەاش ئامەەادەکردنی پەەڕۆژەکە دامەەان بە دائەەرەی ڕەەەەابەی عیراەەەی، 

دوای مەاوەیەکی زۆر لە چەاوەڕوانی . وازی باڵوکەردنەوە وابەووئەوسا شەێ
ابوو لە ژێەر رلێەد یژەکەی دایەنەوە و مەۆری ەەدەغەڕەەابەی عیراق پڕۆ

 .مۆرەکەشدا نووسرابوو ئەم بەرهەمە تێکدەرانەیە و نابێ باڵوبێتەوە 
ساڵێ  دوای دەرچوونم لە زانستگا بێکار مەامەوە و زۆربەی کەاتم 

ەەناعەتێکی سەیرم ال دروست ببەوو، . وسین تەرخانکردبۆ خوێندنەوە و نو
دەمەەەووت، ئەگەر بەرهەمەەەی مەەەن هەەەین ئیەەەزافەیەک نەکەەەا بەەەۆ سەەەەر 

ئەم ەەنەەاعەتە الی ! ئەزمەەوونی شەەاعیرانی جیهەەان بەەۆ باڵویەەان بەەکەمەوە
لە بنچیەەنەدا  یەەان انەەدبەشەەێکی بەرهەمەەی ئەوکەەاتەم دڕخراپەەی ئەوەبەەوو 
ەنەەەاعەتە ی ئەەەاگری ئەو ەیەکێەەە  لەو دەەەەەانە. خسەەەتدوا نووسەەەینیانم 
لە  ئەم دەەەیەان هەنەدێ  لە بەرادەرانڕەنەگە  .بەوو(کۆالرە)گرتیەوە دەەی

دوای هەرەسی  شیعرەکە. خوێندبوومەوە ەکاندابێ چونکە لە دانیشتن یاد
کە ئێسەەتا ( گەەورگ )دەەێکەەی تەەر بە نەەاوی. حەفتەەاو پێەەنو نووسەەیبووم

گوێیان لێی بووە، بەشێ  لە دەستنووسەکانیم ماوە و زۆر لە برادەرانیش 
لەوانەی ئێسەەتا لە خەیاڵمەەدان، شەەێرکۆ بەەێکە  کە بە دەسەەتخەتی خەەۆی 
بۆی نووسیمەتەوە بەاڵم ڕیتمی گۆڕیەوە چەونکە ئەو پێەی وابەوو ڕیتمەی 
نییە لەکاتێکدا من وەکو ەەسەیدەی پەخشەان نووسەیبووم و ڕیتمەی بەاوی 

و  هەروەهەا مەحمەوود زامەدار وسەەالا شەوان. شیعری کوردیم جێهێشەتبوو
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مەەحەمەد مەەوکری و جەالل بەرزن ەەی و ەەرەنەەی جەمیەەێ وفازیەەێ جەەا  و 
 .برادەری تریش کە ئێستا نایەنەوە یادم ....ئازاد مەولوود 
جەنگەەەەی عیەەەەراق و ئێەەەەران هەڵگیرسەەەەا و هەریەکە بە  ٠٩١١سەەەەاڵی 

 . جۆرێ  گرفتاری دەستی ئەو جەنگە بووین
کەمەەان مەەن لەکەڵەکەەی یاسەەین ئاغەەا فەرمەەانبەر بەەووم، بینەەای دائرە

لەسەەەر گردێەە  بەەوو، جارجەەارە لەود دەمەەامەوە و لە خەەوار دائرەکەمەەان 
ئێوارە بەوو لە چەیمەنەکەی بەر . وێنێکم بۆ مانەوەی خۆم ڕێکخستبووش

بە ! م بەەۆ هەەات( کۆتەەایی)دەمەەی ئەو شەەوێنە دانیشەەتبووم کە شەەیعری 
دەەەکە لە دوو . ڕاسەەتی هەەاتن بەەوو چەەونکە دەتەەووت بروسەەکەیە لێمیەەدا 

کەەەاتی چەەەەاپکردنی  ەلان دوو کەەەۆپلە، بەداخەوە کەەەدد یەەەەپەرەگەەەرا  پێ
دا هەر کۆپلەیەکیەەەەەەەەانم دۆزیەەەەەەەەیەوە لە نەەەەەەەەاو ( بەفرنەەەەەەەەوو )کتێبەەەەەەەەی

نینی زۆر تەواوی دەەەکەم دەستنووسەەەەەەەەکانمدا، دوای گەڕان و پشەەەەەەەک
 .دۆزیەوە

ئێمە چەند برادەرێ  بەووین خەمەی نەوێکردنەوەی شەیعری کەوردی 
رادەرێکی تری هونەرمەند و ببوو بە ەەزیەمان، لە تەک ئێمەشدا چەند ب

ڕۆشەەەەنبیری شەەەەارەکەم هەبەەەەوون و بەیەکەوە دانیشەەەەتنەکانمان گەرم بەەەەوو 
لەو . دەبەەی بە درێەایەەی سەەااڵنی هەشەەتاکانبەگفتوگەەۆی فیکەەری و ئە

ماوەیەدا هەنەدێ  وێسەتگەی جیەا لەسەەر ئاسەتی کە  و گشەتی هەن 
کە مەەەەەەایەی لەسەەەەەەەر وەسەەەەەەتانن، یەکێەەەەەە  لەو وێسەەەەەەتگانە بڕیەەەەەەاری 

ەی بەیەەانێکی شەەیعریی بەەوو، هەرچەنەەد نەەاوێکی دیەەاریکراو باڵوکەەردنەو
پێشنیاز نەکرابوو بەاڵم بە ناوی گرووپی پێشڕەو یان تەلیعیەکانی هەولێر 
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نەەاوەکە ڕۆیشەەتبوو لەڕێەەی مەحمەەوود زامەەدارەوە کە وەکەەو دەزگەەایەکی 
 . ئیعالمی بۆ ئێمە کەوتبووە گەڕ

ی ئەەێمە ئەو شەەەوەی کە پێشەەنیازی نووسەەینی بەیانەکەمانەەدا لە مەەاڵ
لە خانووەکەەانی کەەولێ ی ئەنەەدازیاریی  ٣خەەانووی ژمەەارە )دانیشەەتبووین 

یووسەەە  و جەالل . .و ئەوانەی ئامەەەادەی دانیشەەەتنەکەبوون،   ( هەولێەەەر
بەرزن ەەی و مەحمەەوود زامەەدار و دڵشەەاد عەبەەدوڵاڵ، بەڕێەەکەوت ژمەەارەی 

پێشەەنیازیش . بەەوو  ٣خانووەکەمەەان و نەەاوی پەەڕۆژەکەی کۆنمەەان ژمەەارە 
 . نووسمن ڕەشنووسی بەیانەکە بکرا، کە م

بۆ مێەوو دەینێم، جگە لە زامدار کەسمان هێنەدە بە هەڵەپە نەبەوو بەۆ 
لە بەر ئەوەی باوەڕمان وابوو کە داهێنان کارێکی فەردییە و . بەیانەکە 

ئەو جۆرە گردبوونەوانە مەشغوولمان دەکا بەکاری الوەکییەوە، سەەرەڕای 
گەڵ ناوەنەەەەدەکانی دەسەەەەەاڵتی ئەوەش پێشەەەەتر پێشەەەەینەیەکمان هەبەەەەوو لە

ڕۆشنبیریی دەمانزانی گرفەت و کێشەەی گەورەمەان بەۆ دروسەت دەکەن، 
بەتەەەەەایبەتی هەنەەەەەدێ  نووسەەەەەەری کۆنخەەەەەوازیش هاوسەەەەەۆزبوون لەگەڵ 
دژایەتیکردنی ئەو تەوژمە نوێیە بە بیانووی ئەوەی ئێمە دژی مێەەوو و 

تانە هەردەم کەلەپوور و دینین، یان السایی ڕۆژئاوا دەکەینەوە، ئەم توومە
 .امادەن بۆ دژایەتی بزاوتە نوێکانئ

حکەەەەومەتی عیەەەەراق کوردەکەەەەانی لەسەەەەەربازی عەفەەەەووکرد دواتەەەەر 
مفەەاوەزاتی لەگەڵ شەەۆڕش دەسەەت پێکەەرد، بەو واتەەایەی فشەەاری لەسەەەر 

ئێمە بزووتنەوەیەکی شیعریی بووین و نەماندەشاردەوە . کورد کەم کردبوو
گە لەوەش ڕوانەگەی بینینمەان کە پەیوەندیمان بە هین بارێکەوە نییە، جە
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بەەەۆ ڕووداوەکەەەان ڕوانگەیەکەەەی ئەدەبەەەی بەەەوو، لەگەڵ ئەوەشەەەدا ئەو بەەەارە 
 .ییە مەینەتی جەنگی ال سووک کردینگشت

بەووبێ، ٠٩١١ئەو شەوەی کە مەزەندە دەکەم پایز یان زستانی ساڵی 
ژمەەەارەی مەەەانگی گەەەواڵنی  م لە(سەەەووتانی ڕەنگەکەەەان)چەەەونکە دەەەەەی

حەەاڵی خەەۆم حەزم دەکەەرد ئەم دەەەم  وە، بەش بەگۆڤەەاری بەیەەان باڵوببەەووە
باڵوبەەکەمەوە ئەوجەەا باسەەی گۆڕانکەەاری لە شەەیعری کوردیەەدا بەەکەم تەەا 
ەسەکانم نەبێتە ەسەی تیۆری بێ بنەمەا، بەۆیە دەڵەێم دوای ئەو مێەەووە 
بوو کە دانیشتنەکەمان ئەن امدا و لەود هەندێ  سەەرەەەڵەم دیەاریکرا 

 :لەوانەاواخنی بەیانە شیعرییەکە، وەکو ن
ناسەەەەەەەەەەەاندنی خۆمەەەەەەەەەەەان وەکەەەەەەەەەەەو بزووتنەوەیەکەەەەەەەەەەەی شەەەەەەەەەەەیعریی  -

ڕچەشەەەەەەکێن بەەەەەەۆ دەربەەەەەەازکردنی شەەەەەەیعری کەەەەەەوردی لەو ڕیەەەەەەتم و زمەەەەەەان و 
سەەەەەەنوورە تەسەەەەەەکەی گیەەەەەەری خەەەەەەواردووە تێیەەەەەەدا بەەەەەەۆ نووسەەەەەەینی دەەەەەەەەی 
ترسەەەەەەەناک بە مەفهەەەەەەەوومی ئیللەەەەەەەیەت، ئەو دەەەی خەەەەەەەۆی ڕادەپسەەەەەەەکێنێ 

  .لە هەموو بیرێکی پێشوەخت
و هەمەەەەەەەەەەەوو زیەەەەەەەەەەەادە ڕزگەەەەەەەەەەەارکردنی شەەەەەەەەەەەیعری کەەەەەەەەەەەوردی لە -

ناشەەەەەەەەەەەەەیعرییەی بەەەەەەەەەەەەەاری ەورسەەەەەەەەەەەەەکردووە، بیروبەەەەەەەەەەەەەاوەڕە ئەەەەەەەەەەەەەایینی و 
نیشەەەەەەەەەتمانییەکان و ئەو زەمەنەی دەرەوە کە شەەەەەەەەەیعر بەەەەەەەەەووە بە ئەەەەەەەەەاوێنەی 

 .بااڵنومای واەیعیکی وەستاو
گەڕانەوە و دۆزیەەەەەەەەەەەنەوەی زەمەنەەەەەەەەەەەی نەەەەەەەەەەەاوەوە کە زەمەنێکەەەەەەەەەەەی  -

مەەەەەەرۆییە بەمەش لە دەسەەەەەەەاڵتی ئاسەەەەەەنینی عەەەەەەەە  ڕزگەەەەەەاری دەبەەەەەەێ کە 
 .یعرەدوژمنی ش

 .شیعردا گرنگترە لە مانا تەکنی  لە -
 .دەربازکردنی زمان لە هەژموونی مێەوو -
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جەەەەەەەەگە لەوەش ئامەەەەەەەەاژە بەەەەەەەەۆ ئەوە بکەەەەەەەەرد کە زەمەنەەەەەەەەی نەەەەەەەەود  -
زەمەنێکەەەەەی تەەەەەرە و زەمەنەەەەەەی نەەەەەالی نیەەەەەیە ئەو کەەەەەەاتەی ئەەەەەاو ئەەەەەاو بەەەەەەوو 

 .ژەهریش ژەهر
هەروەهەەەەەەەەا ڕەخەەەەەەەەنە لەو ناوەنەەەەەەەەدە ڕۆشەەەەەەەەنبیرییانەش بگیەەەەەەەەرد کە  -

دی ئەدەبەەەەەەەەی کەەەەەەەەوردی دەکەن و تەگەرە کەەەەەەەەار بەەەەەەەەۆ تێکەەەەەەەەدانی بونیەەەەەەەەا
 .دەخەنە بەردەم بزاوتە نوێیەکان

ئەدەبەەەەەەەەی شەەەەەەەەار دەنووسەەەەەەەەینەوە دەبەەەەەەەەێ ڕزگەەەەەەەەاربین لەو زمەەەەەەەەان و  -
 .عەەلییەتە الدێییەی زاڵە

وەاڵمەەەەەەەی ئەو پرسەەەەەەەیارەش بەەەەەەەدەینەوە کە ئەەەەەەەێمە بە کاربۆنکەەەەەەەاری  -
غەرب دەزانەەەەەەەەەەێ، بەەەەەەەەەەۆ ئەم مەبەسەەەەەەەەەەتە نەیشەەەەەەەەەەارینەوە کە ئەزمەەەەەەەەەەوونی 

یوسەەەەەەەەە   .  .ی سەرسەەەەەەەەەووڕمانی ئەەەەەەەەەێمەیە،  ئەدیبەەەەەەەەەانی غەرب جەەەەەەەەەێگە
کەەەەەەەەانی وەک دادا بەەەەەەەەۆ ئەەەەەەەەێمە زۆر تەئکیەەەەەەەەدی دەکەەەەەەەەردەوە کە بزووتنەوە

بەاڵم ئەوەی ئەەەەەەەەەێمە دەسەەەەەەەەەتمان پێیکەەەەەەەەەردووە بزووتنەوەیەکەەەەەەەەەی . گەەەەەەەەەرنگە
 .ئارادایە جیهانییە و گۆڕان لەناو ئەدەبی میللەتانی تریش لە

 . ئەوانە بەگشتی خاڵەکان بوون
یکەم هەەەی مەەەن و دواتەەەریش هەنەەەدێ  بەداخەوە کەم ئەزمەەەوونی النەەە

و دەسەەەتپێکردنەوەی  ڕووداو کە ڕوویانەەەدا لەوانە، هەرەسەەەی مفەەەاوەزات
بەعەەەو لەسەەەەر ئەدیبەەەانی کەەەورد بەەەوون جەنەەە  و زیەەەادبوونی فشەەەاری 

ئەوەبەەەەوو بەیەەەەانەکە . مەەەەایەی دروسەەەەتبوونی دڵەڕاوکەەەەێ و سەەەەنەمینەوەبە
 .نەنووسرا

نەەەەیش هەڵەیەکەەەەی گەورەمەەەەان کەەەەرد کە بەیانەکەمەەەەان دەرنەکەەەەرد م
ئەستۆدایە، دەبێ دانەی پێەدابنێم  بەرپرسیارییەتی سەرەکییم لەو ڕووەوە لە

کە من چووبوومە بورجی عاجەوە و هێندە بیرم لە دەەی نەاوازە دەکەردەوە 
ئەگەرچەی بەیەانەکە . یەکەوە نەدەچوو هێندە بیرم بۆ جووڵەی ئەدەبی بە
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ئەدەبیداو هەتا نەنووسرا بەاڵم فەزای بزووتنەوەکە دەرکەوتبوو لە ناوەندی 
نەەەاوەکەش بە شەەەاعیرانی پێشەەەڕەو باڵوبەەەووەوە کە تەەەا ئەمەەەڕۆ ڕەنگڕێەەەەی 
شیعری کوردی کردووە و بەشێ  لەو توێەینەوە و نەامە ئەکادیمیەانەی 
بینیومن بەو ناوە باسی ئەزموونی هەشتاکانیان کردووە، ئەوەی جەێگەی 
ان وەسەەەتانە زۆربەی ئەو بنووسەەەانە خۆیەەەان مانەەەدوو نەکەەەردووە و سەەەۆراخی

نەکردووە جگە لە یەک دووانێکیان نەبێ بۆیە دەبینین فەالن یەان فیسەار 
شەەەەاعیریان کەەەەردووە بە پێشەەەەەنگی ئەو ڕەوتە، زۆربەی ئەوانەی باسەەەەیان 
دەکرد ماون نازانم بۆ جورئەتی ئەوە ناکەن بنێن، ئەرد برا ئەوە من نیم 

ئەوانەی . و ڕەنگڕێەەەەەەەەی ڕاسەەەەەەەتەەینەی ڕەوتە شەەەەەەەیعرییەکە مەەەەەەەاون 
ان دەکەەەردین ئەوانەەەیش مەەەاون و ئەگەر خیەەەانەت لە یەەەادەوەری دژایەتیشەەەی

. خۆیەەان نەکەن دەزانەەن کەەێ بەەوون ئەو شەەاعیرانەی کە دژایەتییەەان دەکەەرا
هەموو بزاوتێکی نود ئاوەهەایە، سەەرەتا دژایەتەی دەکەرد دواتەر شەوێنی 
خەۆی دەکەەاتەوەو دەبێەتە بەشەەێکی زینەدوو لەجەسەەتەی ئەدەبەکە خەەۆی و 

 .الساییش دەکرێتەوە
ندنەوەیەکی ڕەخنەگرانەی جیددی دەتوانی نەخشە و سەیماکانی خوێ

ئەو ڕەوتە شەەەەیعرییە لە بەرهەمەەەەی ئەو شەەەەاعیرانە بەەەەدۆزێتەوە کە تەواو 
 ڕزگاریان ببوو لە ڕیتم و تاموبۆی شیعری شاعیرانی بەر لەخۆیەان و بە
تەەەایبەتی لە ئەزمەەەوونی شەەەێرکۆبێکە  و عەبەەەدوڵاڵ پەشەەەێو کە فەزای 

چەنەەد  ٠٩١٢سەەاڵی  .ی شەەیعری کەەوردی گرتبەەووەواو ئاسەەمانشەەیعریان ت
شەەاعیری عیراەەەی  .دانیشەەتنێکی میهرەجەەانی میەەربەد لە هەولێەەر بەسەەترا

. یەکەوە کەەەەرد خەزعەل ئەلماجەەەەدی هەەەەاتبوو، چەنەەەەد دانیشەەەەتنێکمان بە
ئەوانیش لەهەمان کات و بە هەمان فەزا هەوڵەی تەازەکردنەوەی شەیعری 
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ەڕانەوەی بەەۆ بەغەەداد دوای گ. عیراەییەەان دەدا، تەوژمێکەەی نەەود بەەوون
لەگۆڤاری ئەل  بەا سەتوونێکی لەبەارەی ئەزمەوونی ئەێمەوە نووسەی و بە 
نەوەی سەەێیەمی شەەیعری نەەوێی کەەوردی نەەاوی بردبەەووین، لەوەش زیەەاتر 
هەوڵی ڕێکخستنی کۆڕێکی شەیعری بەۆ دایەن لە یەکێتەی نووسەەرانی 

 بەسەترا، ئەوانەی شەیعریان خوێنەدەوە لە بەغداد ٦/٩/٠٩١٩عیراق کە لە 
بریتیبوون لە هاشم سەڕاج و محەمەد باوەکر و جەالل بەرزن ەی و دڵشەاد 

دەەەکانی کە وەریگێڕابەوون بەۆ وڵاڵو ئازاد مەولوودیش پێناساندن و عەبد
 .زمانی عارەبی خوێندەوە

ساڵەی نێوان بیەرۆکەی باڵوکەردنەوەی بەیەانەکە تەا ئەمەڕۆ  ٣٣ئەو 
رێەەەەە پێەەەداوە و ان دمەەەجۆرێەەە  ئەزمەەەوونی خۆ بەەەرادەران بە هەریەک لە

ئەلقەکانی دەوری ئەو سەرەتایە باش فراوان بووە . بەردەوامینمان هەمووش
 .دەنگی جیای لەگەڵ خۆی هەڵگرتووە و ئەزموون و

ئیللەەیەت .ئەەێو.تەەی ئەم وتەیەی(دەەەەی ئەفەەرێنەر دەبەەێ بمانترسەەێنێ)
پەەەێچەوانەی بیرکەەەردنەوەی ئەرسەەەتۆیە کە داوادەکەەەا داهێنەەەان ئەو ترسەەەە 

ئەزموونی خۆمدا سوودم لە هەردوو ئاراستەی بیرکەردنەوە  لە. بڕەوێنتەوە
بەەاڵوم کەەردەوە  ٠٩١١کە سەەاڵی ( سەەووتانی ڕەنگەکەەان)وەرگرتەەووە، دەەەەی

لەڕووی تەکنیکی نووسین و فیکرەی شەیعرییەوە شەکاندنی ڕیتمەی بەاو 
بیەەرم دێەەتەوە (. ڕوئیەەا)و تێکەڵکردنەەی سەەنعەتی شەەیعریی و خەوندیەەدەییە

م کە نووسی هەموو گیانم دەلەرزی لەگەڵ یەکەم ڕەشنووسی ئەم شیعرە
وشەەە و ڕسەەتەکانیدا، چارەنووسەەی ئەەادەمیزادم وەکەەو ئەو کەشەەتییە دەدی 

یەان وەکەو ئەو گونەدەی هەرەسەی . کە شەپۆلی شێت بەرەو نادیار دەیەبەن
دەیان ار نووسیمەوە  ٠٩١١ەوە تا  ٠٩٢٩دواتر لە . بەفر بزری دەیسڕێتەوە
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شەەیعرییم پێەەی هەەات، ئەو حەەاڵەتە لە و دەسەەتکارییم کەەرد تەەا ەەنەەاعەتی 
پەاتەبووەوە و  ٧١١٦دا سەاڵی (شەەوەکانی ئامیتەا بەدرێەایەی بابەێ)دیوانی

 .ماوەی یەک هەفتە هەستم دەکرد لە بێهۆشیدام تا شیعرەکەم تەواوکرد
یەکەم ەەەار کە شەەەیعری وێرانەخەەەاکی ئیللیەتیشەەەم خوێنەەەدەوە سەەەاڵی 

 رم دێەەەەتەوە لەبیەەەە بە نەبەەەەی دیمەشەەەەقیدالەگۆڤەەەەاری ئەەەەادابی ئەج ٠٩٢٢
ژوورێکی حەیدەرخانەی بەغداد بووم، ئەو گەڕەکە میللیەیەم لەێ بەوو بە 

خوێندنەوەی دەەە شیعرییەکە بەکۆاڵنەکانی ئەو  بەهەشت، شەوبوو دوای
یەکەەەەدا چووەکەەەەانی نەوەی  گەڕەکەدا دەسەەەەووڕامەوە و بەدوای ڕەگە بە

رەوە و ژنە فەەەاڵگ دوای ئینسەەەاندا دەگەڕام لەنەەەاو زبەەەنە بەردینەکانەەەدا، بە
دەموچاوی هاتوچۆکەران ڕادەمام،  لەو  دەگەڕام دادەریاوانە فینیقییەکە

وەهەەایە، واەیعەەت لەەێ دەگەەۆڕد بە ائەوجەەا تێگەیشەەتم دەەەەی ترسەەناک ئ
 .   یدنیای شیعری

بەەارەی یۆلیسیسەەی جەەیمو جۆیسەەەوە دەڵەەێ، جەەۆیو بە  ئیللەەیەت لە
نووسینی یۆلیسەیو ڕەخەنەی لە شەێوەکانی نووسەینی ڕۆمەان گەرت کە 

ئەم ەەۆرە خوێنەەدنەوەیە بەەۆ بەرهەمەەی نووسەەەران و . پەەێش ئەو نووسەەرابوون
گەڕانەوە بۆ دەق و دۆزینەوەی سەردەم لەناو بەرهەمی ئەدەبیدا نەک بە 

ڕێەەەی سەەەەردەمەوە خوێنەەەدنەوەی بەرهەمەەەی ئەدەبەەەەی لەم  پەەەێچەوانەوە لە
ڕسەەەتەیەی ئیللەەەیەتەوە فێربەەەووم، هەر ئەوەش بەەەوو وایکەەەرد ئەو دەەەەەانەی 

ماوەیەکی زۆر سەرسام بووم بەم . دەەی یەک ڕەهەندی نەبن دەیاننووسم
 .شاعیرە و بیروبۆچوونە ئەدەبییەکانی

لە ئەزموونی دواتردا پەیڕەوی ەەناعەتی ئەرسەتۆم کەردووە سەەبارەت 
ئەەەارامبوونەوە لەڕێەەەی شەەەیعرەوە، گەڕانەوە بەەەۆ شەەەتە پەراوێزخراوەکەەەان و 
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 ە، چەونکە لەهەندێک ار شیعر وەک یەاری بەووە ئەگەرچەی یەاریش نیەی
پێچەوانەوە هەموو  شیعردا بە یاد دەچێ بەاڵم لە یاریدا خەڵ  خۆی لە

 .ئاگادد دەوری ئەفراندندا و خود بە هەستەکان گرد دەبنەوە لە
شەەەەیعری کوردییەەەەدا ئەگەر بەکەەەەاریگەری ئەدەبەەەەی  نوێبەەەەوونەوە لە

بیەەانییش بەەووبێ بەاڵم لە بنچیەەنەدا پێویسەەتیی شەەیعری  بەەووە، لەنەوەی 
شیعری نەوێی تەورک ئەو کەاریگەرییەی کەردووە بۆدەربەازبوون  یەکەمدا

الی نەوەی دووەم، شەەەیعری نەەەوێی عەرەب و . لە هەیەەەمەنەی کالسەەەی 
الی نەوەی سەەەەێیەم شەەەەیعری . بەەەەازبوون لە هەیەەەەمەنەی ئایەەەەدیۆلۆجیادەر

، کانئەمەریکایی و ئەوروپایی و پاککردنەوەی شیعر لە زیادە ناشەیعرییە
بەەۆیە سەەێ ڕیتمەی جیەەاواز دەبینەەین . یەەنە بەووە زەروورەتەی نوێبەەوونەوە بنچ

بەدرێەایەەی ئەو سەەی سەەاڵە، ریتمەەی دەرەوەی داخەەراو و نەەاوەوەی نەەیمچە 
کەەەەراوە، ئەوەی تەەەەر ڕیتمەەەەی دەرەوەی نیمچەکەەەەراوە  و نەەەەاوەوەی یەەەەاخی 

 . ، سێیەمیان ڕیتمی ناوەوەی کراوەلەبەرانبەریدا
وو کە دەرەوە ئەو بەەارە سیاسەەی وکەەۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیەەیە بەەاوە بەە

چەەەۆکی خسەەەتبووە سەەەەر خەیەەەاڵ و بیەەەر و زمەەەانی شەەەاعیر، گیەەەانێکی 
لە حەفتاکەەەان . ڕۆمانسەەەی دەیویسەەەت لەپەنەەە ەرەی ئەو دیەەەوارەوە بڕوانەەەێ

دەنگی بنندی یاخییانە ڕازی نەبوو بەو دیمەنانەی لەپەنە ەرەوە دەیبینەی 
و دەرگای کردەوە و هاتە چەەەی شەەەام، شەیعری ئەو دەیەیە بەو دەنەگە 

هەشتاکان پرۆسەکە پێچەوانە بووەوە، دەرەوە . ێمانی زرنگاندەوەبەرزەوە گو
لەگەڵ ئەو هەموو نەهامەتی و کارەساتەی جەن  دروستیکرد کەچی 
تۆفانی ناوەوە هەمووی داپۆشی، بەو مانایەی شیعرییەت بوو بە پێەوانە، 
چۆنی دەنووسی بوو بەئەرکی شەاعیری تەازەگەر نەک چەی دەنووسەی، 
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حەاڵی هەۆزەوە بەوو بە زمانحەاڵی سەاتێکی خەودی بەمەش شاعیر لە زمان
ئەم وەرچەرخەەەانە گەورەیە و ئامەەەادەنەبوونی ڕەخەەەنە و نەبەەەوونی . خەەەۆی

فیکەەەەر و دژایەتەەەەی تونەەەەدی ناوەنەەەەدی ئەدەبەەەەی و ڕەسەەەەمی حەەەەاڵەتێکی 
ناتەندروسەەتی هێنایەکەەایەوە کە ئەزمەەوونی شەەیعریی زیەەاتر بەرەو بەەورجی 

 .نایەتی هێشتەوەعاج برد و ناوەندی ئەدەبیشی لە دۆگمای ڕەسە
هەنەەەدێ  نووسەەەین و  شەەەاعیرانی پێشەەەڕەو کەەەراوە، لە زۆر غەدر لە

خەاوەنی ئەو ڕەوتە شەیعرییە،  دیداری ئەدەبی ناوی کەسانی تر کەراوە بە
لەکاتێکەەەدا ئەوانەی لە کەشەەەتییەکەدا بەەەووین زۆربەی زۆریەەەان مەەەاون و 
هەمووشیان دڵنیان ڕاستی مەسەلەکە چۆن بەووە، ئەوانەی دژی ئەێمەش 

یاننووسی ئەوانیش زۆربەیان ماون، ئەوانیش دەزانن کێ داینەمۆی ئەو دە
 !ڕەوتە بوو

ت، وهەمووجەەار دەیەەوزامەەداری زینەەدوو زۆر ەسەەەی خۆشەەی هەبەەوو، 
ئەو . مەبەستی ئێمە بوو شاعیرانی ڕەوتی پێشڕەو! سێکوچکەی حەداسە

سەەێکوچکەیە هەنەەدێک ار دەگەەۆڕا بەگەەوێرەی ویسەەتی خەەۆی دووانیەەان 
ت، الی وهەر من بووم، لە دانیشتنەکاندا هەمووجەار دەیەو کێبایە یەکیان

دواجار دەمەود ئەو ەەنەاعەتە  !ڕاستم دانیشە چونکە گوێی چەپم کەڕە
کۆنەی خەۆم پەاتە بەکەمەوە کە شەیعر پرۆسەەیەکی زاتیەیە، شەاعیرەکان 

تەنیەەەەا  دەتەەەەوانن گەەەەروو  پێکبێەەەەنن بەاڵم لەکۆتاییەەەەدا هەر خۆیەەەەان بە
 .ی سپی دەبنەوەڕووبەڕووی جەبەڕووتی کاغەز

 

 هەولێر
 ٧١٠٢ئایاری 
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 کۆتایی
 

 دەکەمەوەڕپرچی لوولم بەسەر شان ومێ شۆ
 ڕدێن و سمێ  تێکەڵ یەک دەکەم

 ڕۆژنامە ناکڕم
 میلی ڕادیۆکەم با بۆخۆی بنود

 .شەر دەستی پێکرد
 زەحمەت خۆی دەگرد،   سەرم بە

 لەبەر ەورسی خەونەکان
 سێبەرم ڕادەکا لە دووم
 .شەڕ دەستی پێکرد

 سبەینەکی زوو ماڵم دەخەمە ناو جانتایەک و
 دەرگا دەدەم ەفنێکی گەورە لە

 بە پاڵتۆیەکی ڕەش ڕەشی تاری 
 دەڕۆم کۆچ دەکەم

 .جارد پشتم لەو شەڕ دەکەم بە
                                         

 کەڵەکی یاسین ئاغا ٠٩١١                                    
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 ا لە ماڵی کاترینا هەڵدەکردیەکەم چر 
 دوا چراش لەماڵی کاترینا دەکوژێتەوە

 
 چاوی بڕییە چاوی هەمووان
 سەیری چیاو ناو گوندی کرد
 ئا، بەرلەوەی دواجار چاولێکنێ
  ڕوانییە دووچاوی ڕەشم، ڕوانییە
 جێ ماچی جارانی لەسەر گۆنام

 ، پرچی خاو تاڵ تاڵ سپیڕڕوانییە مەمکی شۆ
 گی پانمکە ڕژابووە سەر سن

 . جێ پەن ەی خۆی دیتەوە
 سەیری چاوی ڕەشم بکە، شەونخوونی ئەو شەوانەی پێوە دیارە

 تۆ لە چیابووی و من لە گوندی کە 
 هەڵمدەکردەوە چەندجاران چرام دەکوژاندەوە و

 . دەهاتمە بەر پەن ەرە، تۆ دیار نەبووی
  !یمانۆلی ئەی مانۆل

 ناو جێگای پیاوی تر نوستووم من لە
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 ەمیان ڕووت بوویمەوەلەبەرد
 ! بەر لەوەی بتناسم ەەحپەبووم

 ،بزنەکان دەزانن
 .کە لەناو لەشمدا دەملەوەڕاندن

 ەا  و گۆزەکان دەزانن کە بەکاریانم دەهێنا
 بالی  و دۆشەکم دەزانن کە لەسەریان دەنووستم

 .یتۆش دەزان
 ە،کاترینا وازبێن

 دەرگا داخە و لەبەر ئاگری پیرۆز ڕاکشێ
 خوایە نەک هی من لەشی تۆش هی

  ئەو میوەیە گەییوە ئەو دەیخوا نەک ئاژەڵ
 .شەرابە، ئەو لەشە شەرابە، نەک ژەهری مار

 چاوی بڕییە هەمووان، پاشان
 .ندداچۆڕا یشێی چیا و ئەشکەفت

 بێ تۆ کنێسا بەتاڵە کاترینا
 تۆ شەرابی مەسیحت نۆشی، نۆشی گیانت بێ

 ئێمەش بێ شەراب ماینەوە
 نگوانی چێنەکان وشک

  گوڵەگەنمەکان و سکی ژنەکان
 بێ شەراب ،سەیری من کە

 نائومێدی دەمکوژێنێتەوە
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 من هەر گیان نییم تا بنێم، لەو دنیا پێ  دەگەین
 ؟ئەی لەش
 .کاترینا،وش  بوو ێکەباغ بێ تۆ

  تۆپەڵە بەفرد ،دەچوومە بەر پەن ەرە
 .مانۆلی،ڕووم دادەدا خۆی بە

 ت گەڕاوە، زۆر دارەدار دواسەیری چاوی کزم بکە
 بە دارەوە، گۆی مەمکەکانمن یتارمایی دەبین

 !بالی  نە دوای تۆ بۆ پیاوێ  کرا بە ،منداڵێ  مەی دەمینە
 کاترینا
 ەەدیسە وەکو

 .دەکاچاوەڕێی هاتنی مەسیح 
 
 

 
 ٠٩٢١ئەبوغرێب
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 .....شیعرێکی باڵونەکراوەم بەکەمێ  دەستکارییەوە
 

 الفاو لە سنگی کێدا خەوتووە؟
 ێکلی باکان ڕەەن، ناشکێنتو

 گۆرەوی و شەپقە وپانتۆڵی دڕاو دەبینم
 لەگەڵ ئاوەکاندا دەڕۆن

 . دوو دەستی شکاو، دوو ەاچی باری ، دوو الیتی کزیش
 ئەو دەستانە گۆڕی خۆیان هەڵدەکەنن
 ئەو ەاچانە ڕێی خۆیان ون دەکەن

 . نود دەمدۆزنەوە ئەو الیتانە سەر لە
 ووەکان سەردەکەوملەگەڵ ئاوکی ڕ! من کووکوومە
 و ئەسپەکان دادەکرێم لەگەڵ کەر

 ئێوارانیش، لەگەڵ چێنەکان،
 ەاچەکان ڕادەکێشێ سەرم هەوجاڕی

 .مخوێن لە ەکانو تۆوی گوڵەسپی مهەنگوین لە ئێسقان
 هەر لقێکمەوە چرایەک هەڵواسراوە بە

 . بەسەرکەشی چەنێ جوانی کووکوو
                                               

 ٠٩٢٩ئەبوغرێب                                                                     
_____________ 

 ووسراوەنی هێرمن مێلڤێێ "دوورگەی کەودەنیان" دوای خوێندنەوەی کتێبی 
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             ٣  

 
 ناوی هەموو دەریاوانە مردووەکان

 .وەلەسەر دیواری گازینۆیەکی کەنار نووسرا
 نیوونەهەن  خوارد ،نەنووسراوە

 .ئەو نهێنییە الی دەریا مایەوە
            ٧ 

 پاپۆڕێکم هەبایە -
 هەموو چەکەکانم لێ بار دەکرد  
 .لە ەووڵترین دەریادا ونم دەکرد 
 دەریا گوناهی چییە؟ -

 .خۆ جەنگی نەهەنگان نییە
           ٠ 

 سەرم کێنگەی موگناتیسە
 .شیدنیا بۆ خۆی ڕادەکێ 

     
  ٠٩٢١نیسانی                                                      
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 وەحا               

 
 

 گاڕان
 گاڕان پڕ دەدەنە دەست و ەاچم

 پڕدەدەنە چاو و لووت و دڵ و گیانم
 ئەوان زۆرن منیش تەنیا

 ژن و پیاون
 گاڕان گاڕان

 دۆزەخ هەاڵتوون دەڵێی لە
 نکللۆن تەزرەن تەجاڵ

 لە ئاسمانی نەزۆکدا دەبارن
 گاڕانی گای هارن
 سەرم دادەتەکێنم 
 .خوارد بەکۆمەڵ دەکەونە
                     

 ئەبوغرێب ٠٩٢١                                             
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 ن.  هە 
 

 ماوەیەک ئەم ناوەم هەڵبەارد بۆ خۆم
 
 
 

 :ناومان بۆ یەکتری دانا یئەو سااڵنە
 دەهێنا ەوەوی لە سروشتهەبوو نا

 یا لەو دنیا
 ،شبوو چرای ئەو کەسانەی پێدەکردهە

 کەپێشتر کوژابوونەوە
تەنیا بە دوو حەرفی  داهاتوو، ناوێ  لە) هەڵبەاردم  –ن .  هەمن 

 .(ماندوو
 ... هە

 دەوری بەردێ  دەئااڵند جال الۆکە تەونی لە
 دەگرت کی لەسەری مارێ وباڵندە چڕنو

 .ەەدم   لەبازنەی مەچەکی کچێ
 گود شەیتانۆکەی دەشت ودەرهەێ 
 هێنی ئاسنی چەماوە      
 بەکۆشدا نووشتاوە بێوەژنی سەر  هێ

 ...دەوری ئەستێرۆکە ماری پەپکە بەستوو لە     
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 .شتێکی تریش  نادیار
 .... ن

 بەسەر گۆی مەمکەوە لەزەتێ 
 پیاڵەوە لێوی بە نەشئەیەک
 ناڵی ئەسپێکی ڕاچەنیو       
 بۆ دەرپەڕینی پنتێ ەوانێکی ئامادە ک       
 لە بەردەم ەەترەیەک جامی دەست ژنێ        

 وتەوێنی گرژ و بێدەنگی    
دوور، زۆر شتی تریش وەک ئەستێرە لەبەر دەرکی  ەکیخاڵی هیوای

 .مان 
 !دڵشاد
 !بیەەنە

 بووم –ببە ئاواتی با 
 بووم –ببە ئەو کانەی ناشکێ 

 .خەریکم –بیەەنە 
 گۆنای ئەجندەئارەەەی سەر 

 کونی مار هەڵتەکێنە
 فسفۆری تەەینەوەی لەش

 .نیوەکەی ترم داهاتوو، نیوەم ئەمانە
 

 هەولێر ٠٩١١                                                              
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 وڕێنە باران
 

 
 باران پێش ئەوەی بچێتە دەماری خاکەوە

 دەڕژیتە ناو کاتەکانمانەوە
 سەرچوو کە باران بپەرستینئەو سەردەمە بە

 باران دوو دیوی یەک بوونین ئێمە و
 باران، ئاسمانی بوونێکی شنەژاوە

 ەبارین و نەبارین وەک دیتن و نەدیتن
 دەرەوە بۆچاو کە نزیکترین ئەندامی لەشە 

 پەن ەرەیەکە یەکسەر بەسەر حەوشەی ڕوحەوەیە
 ناو دیمەنەکانی دەرەوە پەرت دەکەم خۆم لە

 افی  دەچملە ئیشێکی گر
 دەرەوەی زەمەنەکان دەچێ لە شارێکی کۆن کتێبخانەکەم لە

 هەر کتێبێ  ماڵی نووسەریکە
 ئەو کتێبانەی هێشتا نەمخوێندۆتەوە

 ئەو مااڵنەن کە تازە هاتوونەتە گەڕەکەکەمان
 .تازەمەرۆم بۆ ناسینیان

                                                                              ٠٩١١ 
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 کۆنسێرتی ژێرباران
 
 
 

 
 .باران دەبارد

 ژنێکی ڕێنکۆت زەرد
 دەست لە دەستی پیاوێکی ەات خۆڵەمێشی

 باخچەکەی ئەوبەر پیاسەدەکەن  لە
 سەریان خستۆتە بن باڵی یەکتری

 پێدەچێ پیاوەکە شتێ  بگێڕێتەوە،
 پەیوەست بە باران
 . هەورەکان هەڵدەبڕد بۆجارجارە دەست 

 شتێ  دڵگران بێ لە بەوەناچێ
 لەچی دڵگران بێ؟  

 خۆم هەڵدەەورتێنمە ناو دیمەنەکە،
 . سەلیقە دڵگیرە کە چەشنی تابلۆی هونەرمەندێکی بە

 رچەمی الداەژنەکە بنێ، کەمێ  پ تکایە بە
 ڕوومەتی دەرکەود بەو دڵۆپە کریستاڵییانەی سەریەوە،
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 .دڵنیام وەکو چرا شەوق دەداتەوە
 ئاوانە ماچکە شەرم مەکە، ئەو ەەترە

 دەم بنێ بە نەشئەی بادەوە
 لەو شەرابە خۆت تێرکە

 ئەو ساتە زۆر کورتە زوو بەسەردەچێ
 .ئەو پیاڵەیە ناسکە زوو دەشکێ

 !دەباری، ژنەکە بارانی ڕووت
 !بارانی ڕووت
 .ەەد بن پیاڵەیەک هەر پشکی بە

 پیاوەکە بنێ، تکایە بە
 بەو پەن ە گەورانەی نوەرچ دەگرد،

 .ژێرەوە ەڕبووت، لەجەستەی ت لە
 باران دەبێ تا کود چووبێ؟

 .... ڕێچکەی ئەو بگرد تا خواری خوارەوە 
 .ناکاو دیمەنەکە بزردەکا هەورە تریشقەیەک لە
 نەغمەیەک دەژنەوم

 لە پەلکی گیای تازە دەچێ
 بن نمەی باراندا لە

 ئەو کاتەی،
تەواوی بزربووە لە باوەشی ەات  ژنە ڕێنکۆت زەردەکە بە

 .یەکەداخۆڵەمێشی
 ژوورەوە، لە
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 بۆڵەی تەمەن خەریکە سەرم کون دەکا و پرتە
 وەکو لقێ  خۆی نەگرد لەژێر لێزمەدا،

 .ەوەمدەشکێ
 

 چەند کورتن ساتە خۆشەکان 
 چەند زوو دەڕۆن 

 مەگەر شیعر هەندێکیان  
 لە بن بەردی دیوارە کانی هەڵگرد

 .وەک کۆزە شەراب
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

 وە شینەپشت خودەکانیشە ئاسمان لە
 

 کەڕەنای جەنگەکان بێدەن  کەن 
 وادەی گەڕانەوەی ەوڵینگەکانە

 .واڵت هی ئەوانیشە
 

 ئاهەنگێکی مۆسیقا وەک کەوتنی بن مین لە
 ئێسقان یان کوتانی بزمار لە

 کەڕەناکان هەڕەشەدەکەن
 و  نێوانی هەڵدانی زار

 هەنگاوی دواتر            
 ەیپێویست بە بێدەنگی

 بەرزناکا،دەنگی  پێویست بە
 .دەرگادانی ماڵی خۆت لە
 

 واڵت جوگرافیا نییە
 بەهرەیە،

 .وەک مۆسیقا 
 

 کەڕەنا ئارامی تێ  دەدا لە هەوا
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 ئارامی تێ  دەدا لەگۆڕ
 مردووەکان وادەی نووستنیانە

 .واڵت هی ئەوانیشە
 

 واڵت ئەو شتە سادانەیە دەینەخشێنین
 ئێمە لەسەر کاغەز

 .هەندێکی تر لەسەر لمی کەنار
 
 ەندێک ار،ه

 یان بە دەرگایەک دەوترد واڵت ،یان بە بنەدارێ  ،بە بەردێ 
 .هەندێک ار ڕووبەری پانوپۆڕی گەورە پێی ناوترد واڵت

 
 بە منداڵی سەگێ  و مامزێکم هەبوو

 یەکیانم لەکۆاڵن بەخێوکرد
 ئەوی تر لە بنەبان

 سەگەکە بە دیار ماڵەکەمانەوە کوژرا
 مامزەکە فورسەتی هێنا و ڕایکرد 

 کۆاڵنەکەمان گ  بوو
 شوێن گەوزین و پەڵەخوێنی ئەمیان مایەوە 

 جێ سمی ئەویان ون بوو
 واڵت هەردووکیانە،

 .ئەوەی دەمێنێتەوە و ئەوەی ڕادەکا
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 لەسەر ڕێگای ەوتابخانە،  

 بە شوورەی بەرزی ەەسرێکدا هەڵدەگەڕاین
 لە باخچەی بۆنخۆشی گوڵمان هەڵدەپاچی

 ڕەکانی خۆمان دەدا،بە پۆزەوە لە یەخەی چاکەتە ش
 

 بە تەنیشت گۆڕستانێکدا دەڕۆیشتین
 ناوی سەر کێنەکانمان دەخوێندەوە

 کەسیانمان نەدەناسی 
 کێلەکانمان تێ  نەدەدا

 وەکو ئەوەی کەسی خۆمان بن،
 

 دواتر،
 ەەسرو باخچە بۆنخۆشەکەو گۆڕستان

 پێکەوە بوون بە واڵت
 بەاڵم ئێمە گەورەبووبووین
 ینبە شووراکان هەڵنەگەڕا

 
 بوو واڵت ئەو شتە گچکانە 

 لەخۆشیرد پڕدەک یکەڕۆژانە دڵمان
 .لە ئاستی ەهاد اننەک ئەو ەسە ەەبانەی تەەەی سەرم
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 فڕۆکە،
 گوندێکی بۆردوومان دەکرد 

 دووری دە کیلۆمەتر سەربانی ماڵەکەمانەوە لە لە
 تەماشام دەکرد

 یەکەم اربوو دوو واڵت ببینم
 یەکیان لەژێر هەڕەشەدا

 . ریان بەرانبەریئەوەی ت
 

 واڵت ئەبەدی نییە دەگۆڕد
 کە چوومە بەغداد
 تاڵەوە کتێبخانە گەورەکان دەگەڕام بە گیرفانی بە

 ترسی بەعسیەکان بەرگم تێگرتبوو واڵت ئەو کتێبە بوو لە
 . بالکۆنی بەشی ناوخۆ دەمخوێندەوە هەموو شەوێ  لە

 شەوانی عەربەدە و بوهیمی لە
 ە بوو درەنگانی شەوە مەستانیواڵت ئەو گۆرانی

 . لە مەیخانەکان دەمانووتەوە
 کە چوومە بەغداد

 واڵت بووە پاسێکی پۆلۆنی،
 .بەشەش سەعات دەیهێنامەوە بۆ ماڵ

 هەمووجار،
 . هاتنەوە دوورتربوو لەڕۆیشتن 

 خەوی هەستێنی دەنگی بەرز لە واڵت تەمەڵ نییە بە
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 .ئاوەها بانگی بکە، وەک ئەوەی دڵی خۆت بدوێنی
 

 ن،واڵت بە دوو دەبینەی انئەو
 لە مەنفا 

 واڵتیان ونبووە لە ئەسندا
 

 سێبەرێکە پێتەوە دەنووسێ،
 یخۆتهەر چەشنە  مبە

 .  پاتە دەبیەوە لە ئەودا
 

 واڵت پارچە پەڕۆیەک نییە
 لە ەەدی خۆتی لوول بدەی

 بەزمانی ڕووت، پەشتەماڵی حەمام نییە
 حەمامە

 خۆتی تێدا ڕووت دەکەیتەوە
 .ەهین بکەیتەوە بێ ئەوەی س  ل

 
 واڵت درەوشانەوەیە

 ئاوەها خۆشت بود لەزەتت پێ ببەخشێ
 نە ئازارت  پێبدا نە خۆشی

 ئای هەستی من چیتر
 .دەرفەتی مەدە بەو عومرە
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 مەرگێ  هەڵمان دەبەێرد
 

 بێ ئەوەی دەسەاڵتمان هەبێ
 مەرگێ  هەڵمان دەبەێرد

 .لە سەفەری ئەبەدییدا دەمانبا لەگەڵ خۆی
 دەگێڕێتەوە،چاومان هەڵ

 .بۆ دیتنی مەلەکوتی خودا
 بێ ئەوەی دەسەاڵتمان هەبێ

 دەست بەردەدەین لە دنیا
 توند لمووزی ئەو کەشتیە دەگرین،

 .ناو دەریای نهێنیدا بۆ کەناری دوور دەڕوا کە بە
 بێ ئەوەی دەسەاڵتمان هەبێ
 مەرگێ  هەڵمان دەبەێرد
 جەستەمان هەڵدەوەرێنێ

 ئەوەی دەمینێ ڕوحێکی باریکە
 وەکو داو لە بەکرەیەکدا هەڵدەکرێتەوە

 ڕۆژێ  کە خودا بێتاەەت بوو دەیکاتەوە
 حاڵی ئەوانەی ناپچڕێن وەک هەودا خۆش بە

 دەست خواوە دەمێننەوە بە
 دڵنیام ئەویش،

 کەیفی بەو بەندەیەی خۆی دد
 .کە بە زەحمەت دەپچڕد



36 

 

 کۆتەڵەکانی ناو بەفر
 

 نیگایان بەرد
 بێدەنگیان بەرد
 کەی بەردەمیانتوکتومت لو

 وژێراسەر
 ڕوو لە هەڵدێر

 بە پشتی ئاسنێکی ساردەوە
 وەک جانتایەک بەەفنی ژەنگاوی داخرا،

 .شەمەندەفەری باکوور
 

 لەژێر تارمایی چراکان ڕد تەونی جاڵ اڵۆکە
 کام ڕد بگرین؟

 .تازە کەڵکی هەڵبەاردنی نەما دەبێ بگرین
 

 لە هەیکەلی ماندوو وارگۆنەکان جمەیان دد
 یان، هەندێک

 زەحمەت تۆتکە دەگرن لەسەر کورسی، هێشتا گەردەلوولن بە
 .جەنگاوەرەکان
 هەندێکیان،

 هەستی خۆیان دەشارنەوە



37 

 .سەرەمەرگدا پێویست ناکا بیشارنەوە لە
 

 دێتەوە یادتان؟
 دەنگی تەپنەکان دووبارەدەنگی تەپنەکان لە گۆڕەپانی گشتیدا

 !سەرکەوتن لە مووی سمێ  نزیکترە
 . مووی بەریان مەبەستە، بە گاڵتەجاڕییەوە. دەیتاشین سەرنەکەوتین

 
 نەخشی سوریالی ڕەشکەوپێشکەیانە
 لە سەر شووشەی تەمینی پەن ەرە

 .بە پەن ەی جەفاکێش
 لە ئاسۆی ئەو نەخشانەوە دەبینین

 تا چاو هەتەر دەکا خۆرئاوابوونە لە تەپۆلکەکان
 !فریادڕە  دد! فریادڕە  ڕۆی

 .پێش ئەوەی بگەن بە گود بەستوویانەدەنگەکان لەدەم دەردێن، 
 

 بلوێرێ  هەمووجار ئەو بلوێرە بە ئاوازی کەمخوێنی 
 ئەو ئاوازە دەخوێنی.... هەبوو نەبوو لە خوار زاگرۆ  
 بە پشتی گابەردی ئەفسانەیەکەوە ! پاشماوەی شەمەندەفەرێ 

 .ئامان سەت ئامان... کتومت سیزی  لەناو ەەدی کێو
 

 بوو بۆ هاتینبۆ ئەو شوێنە ؟ ئێرە شوێنی مەبەست نە
 تازە چ کارمان بە شوێنە لەو ناشوێنە ؟

 ئاوەمۆرمانئەو بەفرەیە ئاوزینگیشمان ئەو بەفرەیە
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 لە کێ دەپرسی،
 شۆفێری چۆڵەوانی؟ تازە چ کارمان بە شۆفێرە؟

 
 دوور بریسکە دەدا چینکۆی سەر کۆگای سەربازگەی دوژمن لە

 !خۆمان و خۆمان بێوار خۆمان و خۆمان
 دەبن وارگۆنەکان خەریکە چۆڵ
 باڵندە لە بەرزی دەمانبینن

 هەوری کون کونین لە ئەرزی
 .ئێمە هەردووکیان نابینین لەبەر ساپیتەی ئاسنین

 هەر الیەکدا پەشۆکاو وەک ڕەوە ئەسپی بەغار بە
 !لە دۆخی غارداندا دەبین بە کەڵەکەبەردێ 

 ەەڵەڕەش بەڕەوە دێن بۆ سەر الشەکان
 پێمان دەڵێ، دەنگی گالیسکە ە خول دەخوا، بەکەژاوەی مۆتەک

 !خەونی ئێمە کۆتایی هات
 

 ئەو پەیکەرە دەناسی کە ویستی لە شوێنی خوا دانیشێ؟
 ئەو خاکە دەناسی کەکردیان بە زەمهەریر؟

 باری؟ ئەو مەرگە دەناسی کە لە باتی هەور
 گود دەگرم لە ناڵە لەبنی دڵمەوە

 لە کەرخی ئەو دڵ و ناڵەیە
 سپی بەرزدەبێتەوەکۆتەڵەکان دادەپۆشێ هەڵمێکی 

 بلوێرەکە دەست پێدەکاتەوە
 ... زەمەنێکی تر 
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 چ خەونێکی بەد
 
 
 

 ئاگا دێم بە کەوهێشتا خۆڵەمێشی خەون گەرمە لەبن پێنو
 ەیچاوم هەمان چاوی پێش نووستن نی

 ەیهەناسەم هەمان هەناسەی پێش نووستن نی
 .میتەنانەت خۆشم، هەمان کەسی پێش نووستن نی

 خەونێ  هەمیشە دووبارە دەبێتەوە
 ئاگرێ  هەمیشە کتێبەکانم دەسووتێنێ

 .لە پێشچاوم دەبن بە خۆڵەمێش
 خەونەکە هێشتا باڵەفڕکەیەتی،   

 .ئاگادێم لەو دۆزەخە بە
 ەیدڵم هەمان دڵی پێش نووستن نی

 ەیدنیا هەمان دنیای پێش نووستن نی
 .ەیتەنانەت ژیانیش، هەمان ژیانی پێش نووستن نی

 خۆڵەمێشی کتێبەکانم کۆ دەکەمەوە
 .بە زمانی سووتاو خەونەکە دەنووسمەوە
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 ەیوشە هەمان وشەی پێش نووستن نی
 ەیمانا هەمان مانای پێش نووستن نی
 .تەنانەت ڕستە و پێکهاتەکانیش
 خەوەکە خەریکە من دەنووسێتەوە

 !بەد خەونی
 !دڵ مەدەدڵ لە

 ئەوەی دەینووسێ،
 یەباڵکێشانی زیندووبوونەوە

 بە خۆڵەمێشی
 .خەونی تۆ دا
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 بەرگری لە شیعر
 

 
 

 هەسارەیەک لە زەوی نزی  دەبێتەوە
 ودەڵێن، جادووگەر و سیحرباز کۆدەبنەوە
 لەتێکی دۆزەخ ترازاوە لە ڕێڕەوی

 بەو هێزەی لە تارمایی دایە،
 و زەویدا خۆی دەکێشێ بە

 .ەیهەڵیدەگێڕێتەوە، وەک کراسێ  بەرەواژ لەبەری بک
 

 لە زەوی نزی  دەبێتەوە هەسارەیەک
 باڕەکان ئاوەدان دەبنەوە

 بەرزدەکەنەوە شاعیرەکان پیاڵە
 ئەوەی ڕوودەدا،
 هاتنەوەی پیرۆزە
 .وەک ئۆدیسۆ 
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 ئەوانە دەمێکە بەڕێوەن
 بارەی ئەوانەی ڕۆیشتوون و ڕەنگە هەواڵێکیان پێ بێ لە

 .سااڵنێکە نەگەڕاونەتەوە
 ۆ نەمریییان، ئیکسیرێکیان هێناوە ب

 فەزای دوورەوە لە
 .وەک گلگامیش

 سێدارەکەی کردووە بە کەشتی یان مەسیحە
 ئەو هەموو ڕێیەی بڕیوە
 . لە خواوە بۆ گەیاندنی پەیامێ 

 
 هەسارەیەک لە زەوی نزی  دەبێتەوە

 سیاسی و بازرگانەکان،
 دەڵێی بە ڕۆنی سەگ چەورکراون 

 سەرلەنود ڕێ  دەخەن مێزی ەومار
 دەنووسێنێ بەکەپووی درێەیەوە، ی خۆیو پێڕ هەر یەکە

 .بۆ سەفقەیەکی چەورتر
 

 زەوی نزی  دەبێتەوە هەسارەیەک لە
 .وەک کەشتییەکی جەن  نزی  بێتەوە لەکەنار

 گۆمەکە دەشنەەێنێ؛( ناسا) 
 ملیۆنان ساڵ بەرکەوتنێکی لەو چەشنە بەر لە

 .دیناسۆرەکانی لەناوبرد 
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 ئەوەی ڕوودەدا،
 دژی تاەمێ   جەنگی تاەمێ  نییە لە

 .کتێبەکانداۆپی تاسەیەکی کۆنە لەسەرت
 هەسارەیەک بەر زەوی دەکەود

 یان نزی  ،دوور
 !تەختی دیناسۆرەکان نغرۆدەکا

 .هەزار بۆ دیتنی چاوێکم کردووە بە
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 چۆڵەکان بەر هەیوانە
 
 
 
 
 

 لقەکانەوە بێ زەوق بەسەر گوڵە دالیا
 ەکیبە نیگای پاشماوەی جوانی

 ڕووی پیرێکەوە لەناو پێخەفی مردندا، بە
 .چاویان بڕیوەتە ناو پووش وپەاڵش

 گیاکێویلە سەریان لەناو کۆشی یەکتر
 .شوێنی ئێمەش بکەنەوە،مێشەکان گیزەگیزیانە

 شتێ  بگەڕێن مێروو ڕیزیان بەستووە تا ناو دیوار وەک ئەوەی لە
 .دەشکێن دەنگی پووشکە لەژێر پێیەگچکەکانیاندا

 کڕد لە شێوەی بێکەسیشتێ  هەڵدە
 بێکەسی، خوێنێکی وشکە لەدەمارەکاندا

 .ڕووی ڕۆژەکاندا بێکەسی،زەردی پێستەیە لە
 تۆز دایپۆشیون دەرگای پێشەوەی سەر هەیوانەکان
 پەردەکان چین چین دادراینەوە
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 دیوار، وەکو هەموو کات کپ ومات
 چاوەڕێی خشتێ  دەکەم بێتە دەرد،بێدەنگی بشکێنێ 

 بارەیانەوە شتێ  بنێ لە! رگایان، جیڕەی دە
 !پاشماوەی ژیانێ 

 جۆگەیەک، شەەار شەەار دەڕمێ شوێن ڕەوتی
 بێ خوداحافیزی چوونە کود ئەو هەمووە

 چوونە کام مەملەکەتی دوور؟
 سێبەریشیان دیار نەما
 دەنگی باڵیان دەبوو  باڵندەش بان،گوێم لە

 ، شکانی سواڵەتێ ،لە بەربوونەوەی مەن ەڵێ گوێم لە دەنگی
 ەاپێ 
 اڕەی مریشکێ  گگوێم لە 

 .دەبوو لە وەڕینی سەگێ 
 ی بکەوتمە دوایەوەژدەنگێ ، وەک تا
 بێکەسی لەوە زیاتر 

 :رموختەسە
 ژیان لەژێر هەڕەشەدا

 .شوێنێ  جێمان هێشت ناچاری لە بە
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 دۆزینەوەی زمان
 

 لە شەەامێکدا باران دەبارد و من بەکۆمەڵە کتێبێکەوە
 لە شەەامێکدا نباران دەبارد و م

 دڵۆپە دڵشادەکان دەنیشن 
 ک دەدەن لە لەشمودندو

 دەچنە ناو کونی کەپوو گنێنەی چاو
 دەچنە بن باڵ و بن لێو و نینۆک

 و ناو دەرپێ، ناو پێست و کونی گود بن جێ و فانیلە
 .هەموو لەشم هەموو لەشم

 شەەامێکدا درەختی بارانم  لە باران دەبارد و من
 لقم وشەی تەڕدەتکێ لە 

 ڕستەی تەڕ ڕێچکە دەبەستێ لە ەەدم
 تێکەڵی بارانە بۆنی خۆشی کتێب کە

 لە پڕۆسەیەکی خودایی دادەکا
 باڵندە بارانە 

 شەەامێکدا لە
 بەو هەموو هەورە ڕەنگینە لە سەرم

 بوونەوەرێکی تازە خووڵقاوم
 .لە زمانی خودا
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 ئیدی ئەوهام
 
 
 

 من نەهاتووم باری گران لە خۆم بنێم
 ەمە کۆڵمەوەدنیا بک

 من نەهاتووم ڕاڕەوی تاریکی بگرم
 کە  نەزانێ دەمبا بۆ کود

 کراسێکی تەنکی سادەم
 نیوەی سینەم کراوەیە

 بەرهەیوانێکی نیمچە ڕووناکم
 دەرگاکانم بەسەرەوەیە 

 ئاسمان نییم هەتا پێم نەگەی 
 ەیکەنارم هێندە دوور نی

 زۆر بەئاسانی پێی دەگەی 
 ئێمە لە سەدەی تازەداین

 پتۆپەکەت بکەرەوەال
 کلی  لەسەر تەنیا وشەی ئازار بکە



48 

 منیش نەبم شاعیرێ  لەود دەبینی
 لە سووچی کافێیەک

 تەنیا بە
 دانیشتووە 
 دنیای تازەوە بە داڵغەی

 چاوەڕێی خوا دەکا
 یەکەوە بە

 ەاوەیەکی سادە بخۆنەوە
 ژیان لە تەنگوچەڵەمەی ەەبەبوون ڕزگاربکەن

 .دەرزیدا تێپەڕدهێندە باریکی بکەنەوە بەکونی 
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 بەدیار مۆمەوە
 
 
 
 
 
 

 .شەو شاعیریی ترە
 شاعیری شەو زۆرن

 تۆ بچووکترینیانی! دڵگیر مەبە ئەی مۆم
 .دەڵێی،گوڵە زەنبەەەی خەوتووی لەناو گۆم تارای سەرتەوە بە

 پێناو  تاریکی، لە بە کلڕێەی چاو
 ،لەرزینی شەوەی زمان

 .خۆت دەوەشێتەوە هەر لە
 ەییری بەگەورە و بچووکی نیشاع

 تۆ فێردەبین درێە لە ژیانی کورت و خەیاڵی
 تۆ فێردەبین سفتی داڕشتن لە
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 ئەفسوونی وتن مۆسیقای لەن ە و
 .زۆر شتی تریش

 کتێبەکانمان پڕکردووە لە تۆ
 ەووببەی بێخەوی شەوی درێەمان ڕووناکە بە تۆ

 خەریکە بەرگی کەتانی تۆمان لەبەر داماڵن
 ی تۆ بتوێتەوەخەریکە نەشئە

 بورجی وشەکان  لەناو هەوردا
 .دەوری تۆدا یەک لە وەهمی پرسەکان ئاڵۆزکا و لە

 جەور وبێدادی نیشتووە
 هەوا بەستوویە
 هاودەنگی تۆمە
 هین باکم نییە لە

 .ەیبەگەورە و بچووکی نی نەمووت
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 لە ستایشی مەرگێکدا
 

 لێ دەهات  کە کوشتیان بۆنی نێرگزی
 .دەمی
 تاکان، ڕۆژانی زێرینی بێدەنگیهەش

 جلوبەرگی مۆدەوە گەن ێ ، هەمیشە بە
 ئەنگوستیلەی نقێمداری دەکردە پەن ەی

 پرچی بۆ الی چە  دادێنا
 زەوەی گەیشتبووە ترۆپ  ڕارا لە

 سیفەتی ئاوی هەیە ئەوەشی بۆ ئەوە دەگێڕایەوە، کە
 دوای خۆی جێ دێنێ وچەو لە و زیخ ڕۆژ دەڕوا شەو و بە

بینی، ئەوانەی تەمەنیان گەیشتبووە کۆتایی پێی شتێکی دە
 .نەگەیشتبوون

 .نەبوونیدا  نەژاکاند ڕۆژانی منداڵیی خۆی، لە
 هاژەی چەمەکانی بیرکردنەوەی نەبوو، بە هێشتا گوێمان تەواو ئاشنا

 پێیان  دەست و! زیندانێکی باکوور کە لە
 خستە کۆتی زن یرەوە
 ئاویان لێ بڕی هەفتەیەک نان و

 ەش و ڕوحی خۆی ژیالەسەر ل
 تامرد

 .ئەوجا کوشتیان
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 خۆم لە بیردەکەم لە تۆدا
 
 
 

 !کەسێ 
 ڕێکیان دەخاتەوەو  تێ  دەدا مبێ پسانەوە شتەکان

 ،ئەو هەر بە ئاگایە مخەودەکە من 
 .بۆ ژوورەکەمخەونی بە یەک اری گواستووەتەوە 

 !کەسێ 
 هەڵدەداتەوە کتێبەکانم بێ پسانەوە
 دەخوێنێتەوەهەر ئەو  دەنووسمکە من 

 .دەیەود دوا دێڕی ژیانم بەر لە من بخوێنێتەوە
 !کەسێ 

 لەهەر چەمانەوەیەکم ڕاست دەبێتەوە
 لەهەر بێدەنگییەکم دەن  دەداتەوە
 ە یکە چرا هەڵدەکەم شارای  تاریکی

 ەیکە دەیکوژێنمەوە شەبەنگی ڕووناکی
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 لەرینەوەی پەن ەی لەسەر شمشاڵی ئێسقانەکانم
 دەمارەکانم بە ئاراستەی پێچەوانە، دەنگی پێی لەناو

 منداڵی ڕادەکێشی بەناو تەمەندا
 .لە دەستی ڕادەکا  لەبەر شپرزەیی

 وەکو شارێ  لە ناو تەمدا ،یەک هەیە لە دەرکەوتنیناڕوونی
 .کۆمەڵە چرایەک لەناو شەپۆلی دەریا شەوەی یان،

 !کەسێ 
 جێ پێی بەسەر هەموو شوێنێکەوە 

 مبۆنی لەشی لەناو شیعرەکان
 ناو بۆشاییش پڕە لە هاتن و چوونی

 هەەیقەت ئەوەیە،
 وەکو گیا تەرزە لێیدابێ ئەن ن ئەن نە

 .ئەو کەسە لە مندا ونە
 

 دەست لەو شتانە مەدە! تکایە
 ەیئەو شتانە تێ  مەدە کە نوەسانییان نی

 وایان جێهێشتوون هەر پێشەمن
 ئاو،
 وەتەی هەیە بەو سادەییە دەیخۆینەوە لە

 کی بکەی تامی دەگۆڕدهەر دەستکاریە
 تا ئەوپەڕی بوون هێشتا هەڵکشێ و داگەڕد

 ڕایگرتوون هێزیکی نەگۆڕ
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 .ئەوەی دەگۆڕد تەنیا کەسەکانن
 دەستکاری من دەکا! کەسێ 

 نوەسانیم پردەکاتەوە
 .غافنە لەوەی دواجار هەر دەبم بە خۆم

 
 لە ئەزەلەوە،

 .شەیتان و خودا شەڕیانە لەسەر من
 تکایە،

 ە ئەمیان لەسەر حسێبی ئەویانهێز مەبەخشە ب
 هەردووکیان هەر خۆمم

 !کەسێ 
 چ کەسێ ؟

 .وەک ناوکی خۆم 
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 ئامادەبوون لە دیمەنێکدا
 
 
 
 
 

 خەریکە خۆم لە بیر دەکەم بە ئاوازی تووتیەک
 بخشێ چەشنی چڕنووک لەسەر شووشە دەنگێ  دووبارە دەکاتەوە، لە
 ،ێتەوە کە گوێی لێ دەبێئەوە دەڵ ە،یئەو مەلە بەهرەی دەربڕینی نی

 .لە ناو ەەفەسی ئێسقاندا
 دەنگی جنینی شتێ  دد بە چەەۆ

 کاردانەوەی ئەو دەنگەیە؟ یان
 ئەوەی، 

 لە ناو ەەفەسی ئێسقاندا لە مەتبەخەکەدا،
 وەک کەمانچەیەک بە پێوە 

 کەوانی ڕوحێکی شکاو، بەسەر تارەکانیەوە



56 

 دەژەنێ تەنیایی پێ
 ،لەبەر خۆیەوە دەدود دەنگی ئەو لێکخشانەیە؟ ژنێ 

 .لە ناو ەەفەسی ئێسقاندا
 مەلی چوختی تێدەگا لەو هەستە

 ملی تووکنی شۆڕدەکاتەوە
 بەو هەموو تەمەنەی لە ەەفەسێکدا 

  ێ ڕاستەەینە بێ ناتوانێ شتێ  بن
 ئەو هەستە برینداری دەکا

 .زۆر شتی لە دڵە ناتوانێ بینێ
 پەڕەکانی هەڵدەکێشی و تووک لە خۆی دەکاتەوە

 .ەریکە ەەفەسەکە بشکێنێخ
 ،کێماسییەک هەیە لە دیمەنەکە، بۆ منیش ناوترد

 .لە ناو ەەفەسی ئێسقاندا
 

 ەکان دەنگێ  دووبارە دەکەنەوەتووتیەک
 مایەی وەڕسییە

 .داقانەەفەسی ئێسناو لە 
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 تاعوون
 
 
 
 
 
 

 وا بزانم شەوی جەژن بوو
 مشکێ  چووبووە ژێرزەمینی ماڵەکەمان

 .ەستم تێی نەدەچوودەبوو بیکوژم د
 ئەو شەوە، دەمام  بەسەرێ  لە تی ڤی

 نوشتابووەوە سەر مرۆڤێکی ەۆڵبەستراو
 بە چەەۆیەک،

 .خەری  بوو سەری ببڕد
 لە چرکەیەکدا،

 بوو بە مارێ  دەیفیشکاند چەەۆی ناو تی ڤی
 لەو چەەۆیە نەدەچوو کە لە مەتبەخ،

 .وەک کوکوختی هەڵکوڕمابوو
 .اڵبەستەی ژێر تیغ، لەگەڵ مشکی ژێرزەمینبەراوورد نەدەکرا، مەلی ب

 لە دووریشەوە ماڵیکی ساردوسڕ، دەرگا لەسەر پشت
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 ژنێکی ئەسمەر و شەش حەوت سەرکەوبنکەی پێخوا 
 چاوەڕێی هاتنەوەی پیاوێکیان دەکرد

 .لە تی ڤی کەوتبوو لەژێر سێبەری ەورسی چەەۆیەک
 هەتا زووە دەبێ مشکەکە ئازادکەم

 خوێنڕێەانەوەبۆ ئەوەی نەچمە ڕیزی 
 !کوشتن لوغمێکە لەژێر پێی خودا

 .لێی بەری بە دڵشاد
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 ۆ یادێ  لە ڤیزبادنب
 

 ژوورێ ،
 .لە ئوتێلێکی کۆن

 بۆنێ  لە سەدەی نۆزدەوە
 .تەختی شکۆمەندی :بمتوانیبا وەسفی بکەم

 
 ژنێ  دەرگا دەکاتەوە

 دارچنارێ  بە پەلکی پر ئاوی، تەماشام دەکا
 یکسەندرۆڤنا ئێوارەت باش پاولین ئەل

 ؟دیستۆیفسکی لە وێیە      
 

 بۆنی ئیمانێکی ماندوو
 مەچەکی ەەڵەمێکەوە بۆنی یاخیبوونێکی کۆن، بە

 
 دیار پەن ەرەوە بە
 شتێمەوە چەند جارێ ودەنو

 . ئازاری ئەبەدیی :بمتوانیبا وەسفی بکەم
 

 ەک لە مشتمدایەیپارچە ڕووناکی
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 ەک لە دڵمدایەیپارچە ڕووناکی
 ە بۆنی کتێبێ شەرم دەکەم ل

 کورسیەی دیستۆیفسکی لەسەر دانیشتووەشەرم دەکەم لەو
 پارچە ڕووناکی دەگووشم،
 مشتم شەەارشەەار دەبێ
 دڵم شەەارشەەار دەبێ

 هەزاران پارچە ڕووناکی دەکەوێتە خوێنمەوە
 .ابێدەنگید لە

 هەوایەکی پاک پڕ هەناسەی مۆسیقا
 ک لە شکۆپەروانەکانی دەلەرێتەوە بۆ بەرهەمهێنانی وزەیە

 !نزامان بۆ بکە میر میشکین
 نزامان بۆ بکە،

 لەبەر خاتری ئێوارە
 .لەبەر ڕەنگی زەرد

 
 بۆنی ئیسقانی ئیمان دەکەم، بۆنی خەون

 بۆنی جەنگی چارەنوو 
 بۆنی یاخیبوونێکی کۆن

 !بۆنی مەسیح بە دیار سێدارەی خۆیەوە
 

 کۆمەڵی  یاریکەر، چەند فیگەرێکی گوناا
 چەند ئامێرێکی مۆسیقا، بێدەن 

 .خوداوەند فریایان بکەوە
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 گوێم لە دەنگی پێیەتی لەناو هەوای پاک
 لە پەن ەرەوە ڕووەو دوور
 بە ڕەنگی خورمایی
 بە دەنگی دەریایی

 بە ئاهەنگی ترۆبادۆر
 گوێت لێیە دڵشاد؟ 

 
 یادێکی کۆن لە مەنفاوە

 کتێبێکی بێکۆتا
 بە پڕتاو ڕاپەڕی
 !هاوسەری ئەبەدی

 
 خۆش بەحاڵی ڤیزبادن

 بە بیری دێتەوەڕۆژێ ، وێنەیەکی گرتووە
 بەتەنیشت فوارەیەکی هەڵمیینەوە

 . شانازیی لەوە زیاتر
 باڵندەیەکی گەورەی هەورین بەسەر سەریەوە

 پێویست بە سەرنو ناکا
 ە،یگومانی تێدا نی

 ئەو ەەیسەرە بە سااڵچووە خۆیەتی
 .ئەو باڵندە گەورەیە دیستۆیفسکی

 
 ڤیزبادن
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 گنکۆی بێ ناو
 
 

 
 .کی کۆنباخێ. بایەکی توند لکەکان دەهەژێنێ

 لەگەڵ پەلکی وەریو فەریکە بێهێزەکان بەردەبنەوە  
 !لە ەوڕی نیسان دەچەەن، ناموراد

 وەک سەربازی بێ ئەزموون لە جەن  لە پشتەوە دەپێکرێن
 .تۆخی دارەوە ناتوانێ بیانگرێتەوەەەدی  شیلەی ڕژاویش بە

 .لە حەسرەت بێکەسی دەهەژددیمەنی باخ 
 خۆی. غەدری خۆی هاویشت، با تیری

  .بۆ چارەنووسی ئەوها ئامادە نەکردبوو، ئەو هێشتا فەریکە
 چاوی خۆی بینی، ئەگەر بەراووردی بکەی ئەوەی بە

 ڕادە بەدەری، لەگەڵ خۆشی لە
 ئەوانەی، . دارەوە دەمێننەوە ئەو میوانەی بە

  رتر دەژینژیانێکی زۆ ،سەرمایە کۆدەکەنەوە
 سەڕەڕای ئەوەش پاداشت دەکرێن 
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 . لەسەرخوانەکان دادەنرێن لە سەبەتەی جوان
 .بە سایەی ئەوانەوە سوپا  و ستایشی کردگار دەکرد

 ئەمانیش،کەچی 
 بێ کە  و ناموراد لەتەک پەلکی ڕەنو بە خەسار 

 .چارەنوو  نادیار
 ئەو کردەیە چ دادپەروەری تێدایە؟ 

 .اسکی خانمێ  نە لێوی، نە هەواڵی نە هاوڕد، نە دەستی ن
 .ئەو هەموو ژیانەی بە فەریکی بە با دا! بایەک

 دڵ لە دڵ مەدەن نامورادەکان 
 .باوەشی خاک ئومێدە، لەود یەکتری دەبینینەوە

 .لەسەر ئەو فەرشە نەرمە، شەونمی بەهار دامان دەپۆشێ
 تفت و تاڵ وەک توێکلەکانمان کەسەرێ ،

زۆر شتی تریش . بە کامی دڵ نەگەیشتین ،گۆڕی ڕێڕەوی بوونمانی
 .دەڵێن

 شاعیرێ  خەریکە، 
 ئەوەی ئەوان نەیانتوانی بینێن، کتێبی داهاتووی خۆی  پێ دەنووسێ 

 .نزای بۆ بکەن  ناموراد نەبێ
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 شەڕە پشیلە
 
 

 
 کێو. بنار دانیشتووم، تەماشای بەرزایی دەکەم لە

 ن هەڵدڕیبێشنەژاو، وەک ئەوەی ڕەوە بەرازێ  هەناویا
 .خێن، بە ڕەنگی غەمگینی خۆڵەوە ئااڵون لە ەەدی و ڕێوبانی خوار

 ەردی ڕەزەکان بە گەردنی هەتاوەوەتکە پەڵەی زوکۆتایی تشرین، تا لو
 لەگەڵ ئەوەشدا، هێمای بێتاەەتی،تۆزێکی وەڕسکەر لەسەر پەلکەکان

 وەک ئەوەی گەمارۆ درابن، یان، دەردێ  بە ڕێگاوە بێ
 ان لە پێشە وەرزێکی گرانی

 .چڕنووکی ترسێ  گیرە لە دارمێوەکان
 

 وەک کانفازێ  بەسەر بالێتەوە،
 هونەرمەندێکی بێ سەلیقە فنچەی تێ بئاژنێ، ئاوەها

وردە تێکقەان  وردە بە خەتی تێکقەاو، هێمای بێ دەربەستی،
 .دیمەنەکان 
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 ئەو شەالتیانە بەگاڵتەجاڕییەوە،
 !دەدەنخوێنی برینی کراوەی کێو نیشانی بینەر 

 نیە، سەرچاوەی هەڕەشە شەیتانی ئامێر
 ئۆردوویان لە بنار چەشنی سەربازگە هەڵداوە 

 تیمی گەڕۆک بە دوای کانزای گرانبەها، بۆ نەوت دەگەڕێن 
 .لەعنەتی تێکدانی خەونە بۆ بەدەستهێنانی سەرمایە، ئەو نەوتە
 کۆمپانیایەکی بیانی، دڕندانە دمی تیەی ئاسنی ماشێنەکانی

 دەچەەاند اسکی خاکەی نلە جەست
 .تاد...کەڵی ڕەش مەلەکانی دەتەراندوگڕەگڕ و دو

 کانفازەکە بپێچەوە
 بالێتەکە هەڵگرە بڕۆ

 .هونەری ەەڵپ
 کەنیزەک نییە کێو

 بێ ویستی خۆی 
 هەرزان یبە نرخ فرۆشردب ەکانبازاڕ لە

 .ئەوانیش دەفڕینڕۆژێ  باڵ دەگرن  
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 گۆرانییەک بۆ باوکم
 
 
 

 
 ت ساڵی دەگەڕێمەوە بۆ گێڕانەوەی حیکایەتێکی کۆن، باوکم لە شەس

 .گەواهی بۆ دەدەم نەیتوانی بە ویستی خۆی بەی
 لە منداڵیەوە نەگبەتی بێ باوکی، سەرەڕای هەژاری

 خێزانێکی دوازدە کەسی و ماوەیەکیش دای  برا و کوڕە خوشکێ 
 .لە ماڵێکی سێ ژووری ەوڕدا، ئەو بارە لە کێویش بێ دەڕمێ

ئارادا  دەڵێ، کە دەمرن ئیسراحەت دەکەن، ئومێدێکی لەوجۆرە لەکێ 
 ە  ینی

 . ژیان هەر بۆ جارێ  دووبارە دەبووەوە! خۆزگە
دڵم دێشێ لەگەڵ ئەو ڕستەیەی لەهەشتا ساڵیدا . من کوڕی گەورەی

 وتی، 
 !لە ژیانمدا زۆر ماندوو بووم

 .درەن  دەزانرد باوکەکان چیان لە دڵدایە
 ، یان، الەی بە مووی باوکم نەدی بە تەڕی تووکی تەڕی سینەی
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 .یان نا ،گوێم لە نووزەیەکی نەبوو، نەمزانی گۆرانی دەزانێ
 وەک دەریاگەڕێ  دەگەڕام لە بن دەریا

 دوای هیچی تر بگەڕێم مرواری ئارەەەی سەر هەنیەی نەیهێشت بە
 یەک دەریاوە هەر زوو بوو بە برادەرم، وەک دوو کەنار باوەش بکەین بە

 !و دیار، ئەویش نادیار لە سەت الوە کەنارێکی سادەمن 
 .وەک کۆپیەکی چەند جارە، نەوە دوای نەوە باوکەکان دووبارە دەبنەوە

 دزی لچکی لێفەکەم هەڵداوە  لە نۆزدە ساڵیدا، بە
خۆم خزاندە گەرمای ناو جێی نووستنی، لەو شوێنەی دایکم لێی 

 دەنووست
 شەوەی ئیتر دەبوو بڕۆمگوێم لە دەنگی لێدانی دڵی گرت، ئەو 

 !وەک چەخماخە لەناو هەوری ماڵ بێمە دەرد
 :بەو سۆزەی لە دەروونی گەن ێکدا کنپە دەدا پاڕامەوە لە خودا

 بناری ئەو کێوە ەوڵپ دەدا ە کوێر نەبێتەوە کە لەیئەو کانی
 .سوپا  و ستایشم کرد. بە گوێی کردم

 و ملەدا ڕێگام گرت وەک کەروێش  بە زنە
 لە گەورەیی دارستان بەهرەم وەرگرت  وەک نەمام 

 کێشام... کوڕم جگەرە مەکێشە 
 خواردمەوە... کوڕم عارەق مەخۆوە 
 نووسیم... کوڕم شیعر مەنووسە 

 کە منداڵم نەبوو، وتی، بامنداڵت ببێ
 کە منداڵم بوو، وتی، با زۆرتان ببێ

 ئەو نەیدەیویست کۆپیەکی ئەو بم، خۆی هەندێ  لەو شتانەی هەبوو
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 هەندێ  لەو شتانەی نەبوو، دەیویست. ەیویست من نەمبێکە د
 .من هەمبێ

 ،لە نێوان ژیانەکاندا بە ناچاری
 .ەوەیوکورتی یەکیان هەڵدەبەێرین بە هەموو کەم

هێلکە چی . پەلی هەرچی بچێنی ئەو دەڕود، خۆخ نابێ بە هەرمێ
 کێوبێ ئەو دەترو

 کار دەترازدونە ئەو کاتیش کار لەجیاوازیەک کە هەبێ دوای باڵقبو
 .ئەوەی ڕۆی ناگەڕێتەوە

 .لە شەست ساڵی تێگەیشتم، ئەوەی باوکم دەیویست ئەوەم لێ دەرچوو
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 بە کورتی 
 
 

 
 لەو شوێنەی خاک دەچەمێتەوە، لە دۆڵ و ەەدپاڵ

 شیالن و تووتڕک وگێوژ ڕوواون
 شاخ فێن  دەکەنەوە

 لەژێرەوە،
 ڕۆژی کرانەوە تا دەریای ئاگر بەستوویە

 ست ناوی نێم گۆڕستان،نەمووی
 .دەریا گون اوترە

 ڕوحە سپیەکان کە دەردەپەڕن
 .وەک کەفی زیوین لەکەنار دەمێنن

 
 سێکەوبە خەتی بەردین، کە هەر دێڕێکی هەناوی ئۆەیانو

 کود ڕەشبۆتەوە نووسینلە. کانێ  نووسیوویە، شاخ دیرۆکەبور
 ئەود شوێنی کەوتنێکە
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 لە جودد یەکەم کەوتن گۆڕێکی گەورەیە
 لەپاڵیەوە گنکۆیەکی گچکە، دەڵێی پێکەوە نێەراون،

 ئەویش لەناو باڵندەکاندا ڕۆژد هەڵدەستێتەوە. نووا وکۆتر
 لە پێشی گەمێیەک
 .ڕۆژی ئەبەدی ئاشتی

 
 سەرەتا،

 زن یر  میخ و بە
 زاگرۆ  چوار پەلی هەیولیان شەتەک دا لە

 هەمان شتیان دووبارەکردەوە لە جاجولسا
 

 بنود( ئاگری)نێ ناهێ وەک دارکونکەرە
 لەژێرەوە. بەفر

 هەمیشە پەیکەرێ  دەتاشێ
 .هەمووجاریش پێش تەوابوون تێکی دەداتەوە

 
 بازێ  لە بەرزییەوە تەماشای ڕەوەزێ  دەکا

 سوپای مش  لە بنەوە هەڵیدەکۆڵن
 .چەند گەمەەن نازانن، بەسەر خۆیان دا دەڕمێ

 
 اڕەوە مامزێکی بێ گونا

 بەردەمی ئەشکەوتێ  لە
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 بەخشی بە ئێزدخۆیان 
 تا شیعرەکانی لەسەر بنووسێ 

 باوەڕیان بە مەردم نەبوو، دەیانزانی
 لە گێڕانەوەدا شتێکیان هەر لێ دەگۆڕد،

 
 گایەکانیش هەر وایان کرد 

 ئەو کاتەی گاتاکان وەک پۆلە مەلی ئاوی
 لە گۆلی سینەوە فڕین

 دەبوو لە شوێنێ  بنیشنەوە
 لە دااڵهۆ لەسەر پشتی تەپۆلکەیەک 

 .کەم ڕستەی بەهار نووسرا بە زمانی ئاوێستایییە
 ەیئەم جەستە خاکی

 لە چوار الوە بەر تیر درا
 .هەمووجارێکیش هەر بە تیشکی ڕۆژ تیمار کرا

 
 سروشت و زیندووبوونەوە

 و جلی بەرمان وەک جەستە
 .شپرزەترە هەتا دد
 ەکیبەیانی

 دەست پچڕا کاتی زێڕین، ملوانکەی زمانی لە
 . لە هەورامان

 واری و ئاەیق پەرتبوون کۆ نەکرانەوەمر
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 شیعریان هۆنیەوە لەباتی
 .هەر وشەیەک بارتەەای سەت بەردی گرانبایی

 
 ڕۆژی حەشر نزیکە با دووریش بێ
 خەونی من دوورە با نزیکیش بێ

 نزی ؟ ،یان ،لە حەکیم بپرسن، ناو دڵی ڕووبار دوورە
 بۆنێکی خۆزاد، با خنتەی باهۆز بیبا بۆ هەر کود

 کەوتەوە دوورنا
 .یەک هەناسە دەیناسێتەوە هەرکە  بۆنیکا بە

 چەوری بن باڵی پەڕندەی ماڵی و تەریوی کێوان،
 .کەی وەک یەکوایە؟ فڕینی ئەم و فڕینی ئەویان

 
 بۆسەدا چەتەی یەکچاو لە

 هەموو جێ ئەختەبووتی براکوژی لە
 خانزاد لەناو کەژاوەدا

 
 .گەوهەری ڕەوان ،گەوهەری ڕەوان بێەە

 
 ربووە، پیریش سەلیقەی کەم دەبێشاخ پی

 تاەەتی درێەدادڕی نامێنێ
 بە کورتی،

 .لە حەمرین، پۆلی باڵندە هێنی شیوەن رادەکێشن
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 .مەملەکەتی لمی غەمگین لە تەنیایدا بەندە
 

 غەریبی  ماوەیەک واڵت بوو 
 

 کۆنترین چینی بەردی گڕکانی شیعرە
 لە گاموورە ەەسەم بەو بەردە تووڕەیە

 نەکەود،کە  بەر تیغی 
 .لەو شوێنەی دیرۆک دەچەمێتەوە

 
 بە فڕۆکە هەموو ئەو شاخانە دەبڕی بە چەند سەعاتێ 

 .بە پێی کیسەڵ هێشتا نەگەیشتووین لە کۆن کۆنەوە
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 یادی کەشتیە کاغەزینەکانی منداڵی بە

 
 بۆ ڕەمزی نافیع و خەونەکەی

 
 دەپەڕێتەوە دەربەندێکی پڕ شەپۆل لە ئەو کەشتیەی

 نەکەشتیەوان سەرنشینی دیارن نە
 ڕۆژیش لە تاەی ئاسمان

 وێنەی سەر پوولێکی کاغەزە
 .ڕەنگە تەڵخەکانی چاپێکی خرا  کراوە، بە

 ئەوهای ناو دەنێم، یان ڕاستتر ئەوەیە وا هێما دەدا، "خەونی پەڕینەوە  "
 .پوولی واڵتی بێ دەریا

 کە لێواری دەریایەک نەگەیشتە ئێرە
 ری لەوە نەکردەوەو میرێکی، بی بۆ پاشا

 بگا بە دەریا 
 .تا شانازی پێوە بکا

 
 بارەی پوولەوە نازانم من شتێکی ئەوتۆ لە

 دۆزینەوەی خەونە بەاڵم سەفەر
 شتێ  سەرکێشی تێدایە

 و خەیاڵێ  جێهێشتنی شوێنێکە بە ئاوەز
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 .بۆ شوێن و مەبەستێکی دوورتر
 دێوی ڕەش دد خۆت هەڵمەدە سەر پشتی

 سواری بە دێوی سپی دد
 .کاروباری دنیا ئەوها دەڕوا بەڕێوە

 مەبەستی پوول ڕوونە
 و ئاراستەی کەشتیی شەبەیخوونە مەودای ئاوەکە ئەوەی ناڕوونە،

 
 نەخشی سەر پوولێکی بچووک 

 هێندەی پەپوولەیەک 
 بەسەر پۆستێکی منداڵیمەوە دەفڕد

 هێند بەرز بوونەتەوە ئاوەکان
 .ڕێگا نادەن لەنگەر بگرد لە شوێنێ 

 خۆم دەکەمەوە اڵی مێەوو لەشڕوشیت
 کەشتییەک،

 لە دەربەندێکی ترسناک دەپەڕێتەوە 
 نیازێکی ڕوون بە بە سواری

 کۆتایی هەر دەستپێکردنێ 
 .بەندە بە هێزی بەردەوامبوون

 کەشتی چرای دەریایە
 لەهەر بارێکدا،
 !سەفەری بەخێر
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 پێویستیم بە کەمێ  خۆشییە
 
 
 
 تری ژیانمماوەیەکی زۆر، النیکەم نیوەی زیا

 لەکێنگە بەفرینەکاندا، دمکی ئازار کێاڵی، شۆی داوە
 .چاندی
 !ئازار ناژی کە  تاسەر بە      
 ەکیان، شتێکی تازەم دۆزییەوەیبەیانی

 لەناو لەرینەوەی گۆمێ  لە ەوواڵیی
 وێنەی من و کەسێکی تر  تێکەڵ ببوو

 ئەوە منم؟: زەحمەت دەناسراینەوە، هاوارم کرد بە
 ! ەکەی خۆم، دڵشادڕێ  وەکو ناو

 عادەتەن ئەو جۆرە دۆخانە زادەی تەنیاین
 ەوە مایەی گوماننیلە بارەی دەروونی
 !دوانەی یەککە 

 و کەمێ  خۆشی ئازاری النیکەم نیوەی زیاتری ژیان
 ە لەپڕ پەیدا بوویئەو خۆشی

 وام لێکدایەوە سەرەتای شێتیە
 ەوەبۆ درەوشان ە ببڕدیشێتی ئەستێرەیەک، ئەو هەموو تاریکی
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 ەیدرەوشانەوە خۆشی
 دەتوانێ ڕستەیەکی ئەوها      
 ببێتە هەوێنی کتێبێ       

 بەو مانایەی،شکاندنی ەۆزاخە مەستبوونی پەمۆیە
 ڕادە بەدەر یان شیلەی هەن یر، بە خۆشییەکی لە

 .دەڕژێتە دەرەوەی توێکلەوە
 .بۆ ئەوە بمیاوێنێ تا داوای خواردن بکا ە پشیلەیمەرج نی
 لەشەوی سروشتدا ۆەەکانیشۆنیای بسەمف

 بەهەڵە تێمەگەن، ئەوان تەنیایی دەژەنن 
 .ئێمە بەزەحمەت تێ دەگەین
 .نەک تینوویەتی ئاو شتێکی تر دەشکێنێ

 ەیکرۆکی بەهرەمەندی ەیئەو جۆرە خۆشی
 .ەیترۆپکی شێتی

 " مۆسیقای ئازارەوە  ە بەیبەکەمێ  خۆشی پێویستیم"
 پێیەکی ناس  ەوڕگی پڕ گریانمدا بە وەکو دەریا لە

 بڕژد
 کەبمەود شتێ  بشکێنم 
 لەەۆزاخەی واڵت بێمە دەرد

 چەشنی شیلەی هەن یر، بێ دوودڵی
 .ەوەیخۆم بدەم بە دەست خۆشی
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 لە ناوەڕاستی هاویندا
 

 .ەیکات بەیانی.ئاوی خۆڵەمێش کراوە بە باخچەدا
 گوڵ وڕێنە دەکا، شاعیر لە ژێر درەختێکدا

 .دەیەود بنووسێ
 

 ، هاوینداەردەمیلەناو گۆمی ب
 .وەک تیمساا داوەخۆی مەاڵ  

 ما نیشتووەتە سەر پێستی ئەستووریگەر
 .هەوا بێ جووڵەیە
 ڕۆخ گۆمەکە دەنیشێ دد، لە دوورەوە باڵندەیەک لە

 کی بخاتە ناو ئاووپێش ئەوەی دندو
 شتێ  لەناو گۆمەکەوە  دەردەپەڕد

 لە چاو ترووکانێکدا
 ملی باڵندەکە دەگرد و نوەمی دەکا

 .ۆمەکەش ورتەی لێوەنایێگ
 ئاوی خۆڵەمێش کراوە بە دنیادا،کات دیار نییە

 شاعیر وڕێنە دەکا 
 ئەو باڵندە خنکاوە خۆیەتی

 .کە لەناو گۆمەکە الەەفرتەیەتی
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 لە کۆتایی هاویندا
 

 .نیوەڕۆیە ،هاوین خەریکە خۆی دەپێچێتەوە
 چۆلەکەیەک، نیشتۆتە سەر شانی کورسیەک

 لە باخچەیەکی گشتیدا
 گێ  وەستاوە بەرانبەریسە
 ،دەکا یتەماشا دڵخۆشیبە 

 .بەختەوەرییەژیان ئەو پەڕی 
 

 هاوین خەریکە خۆی دەپێچێتەوە
 ێکەوەسێبەر خزاندووەتەخۆی  سەگێ 

 کورسییەکی بەتاڵ بەرانبەری
 بە غەمگینی تەماشای دەکا،

 .ژیان ئەو پەڕی بێتاەەتییە
 لوول دەخوا تراویلکەی گەرما

  .ەیشیرینترنین شتێ  لە سێبەر هی
  ،ێئەو ڕاستییە دەزان سەگەکە

 .بەاڵم سێبەریش بە  نییە
 ،هەوا لەسەر پێ وەستاوە، ئامادەی ڕۆیشتنە

 .هاوین
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 موغامەرە لە دورگەی کاغەزدا
 
 

 
 تۆماری نفو  کوژاوەتەوە ناوم لە

 کەچی هێشتا لەژیاندام و بیر لەپڕۆژەی نود دەکەمەوە
 !ەیەکیەکێ  لەوانە، کۆچکردنە بۆدوورگ

 .ئەوانەی ناویان لەو جۆرە شوێنە دەکوژێتەوە، ئەوانەن کەمردوون
 من، نە بەیانی وەفاتم هەیە، نە خزمێکی پلەیەکم 

 .کردووە یداوایەکی لەو چەشنە
 .بەبەڵگەو ئیسپاتەوە، هێشتا لەژیاندام

 هەم؛ مبۆ ئەوەی بیسەلمێن
 وێستگەیەکی ەەڕەباڵغدا  لە نارن ۆکێکم نەتەەاندووەتەوە

 تەور نەکەوتوومەتە وێزەی پەیکەری ناودارێکەوە ن، بەیا
 و وێنەی سەرکردەی واڵتێ  دا نەکردووە نەخشە میزم بە

 .ئەگەرچی هەندێکیان شایانی لەوە زیاترن
 باخچەیەکی گشتیدا و لەناو ئاپۆرەی خەڵ   لە

 پیاسە دەکەم کەچێ ساڵە خۆشم دەود دەست لەناو دەستی ژنێ 
 دا یاری لەگەڵ مراویەکان دەکامنداڵێ  لەکەنار حەوزێک
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 !مراوی شێوەی باڵ ولمووزی خۆم  دەگۆڕم، خۆم دەکەم بە
 تا منداڵەکە یاریم لەگەڵدا بکا

 خۆم وەکو گوڵ هەڵدەخەم تا پەپوولە لەسەرم بنیشێ
 ەۆچە باریکەکانی بخاتە زارمەوە بۆ شیلە مەین

 هەر بۆ ئەوەی بیسەلمێنم دەژیم؛
 ڕ نەکردووە لە وێنەی خۆمدۆسیەی مەخفەرەکانی پۆلیسم پ

 سەرخۆشی نەخەوتووم لەسەرشۆستەکان بە
 .تیروتوان م نەگرتووەتە ئەستێرەکانی سیاسەت

 لە هەیوانی ماڵێکی کراوەدا
 لەسەر کورسیەکی نایلۆن ڕۆژنامەیەکی کۆنم بەدەستەوەیە

 ڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆدا لە: سوچێکیدا نووسراوە لە
 !کۆتایی هات جەنگی جیهان دووەم
 یست بە دۆسیەی نفو  ناکا بۆ سەلماندنی مانەوەپێو

 .کە جەن  کۆتایی هات
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 هێنکاری بەەەڵەمی پایز
 
 
 

 .پایز زوو مەیێ چەند وتم،
 هەر گەاڵم بوەرد خۆ من، لقی درەختێ  نیم

 .گوێی نەگرت
 خەمگینی چۆلەکەیەک بە لە گود گۆمێکدا،
 دەزوولەی سێبەردا کە ئۆەرە نەگرد لە
 :ەلکم الدا، تەماشام کردتارای ئارمووشی پ

 .ئاو لەناو بەردەکان، پایزە
 .هەوا لەناو بۆشایەکان، پایزە

 هەموو پایزێ  ئەو کاتانە، ڕۆژو مان  و ساڵەکانم لێ تێکدەچێ
 وەکو جارانی منداڵی و ژماردنی ئەستێرەکان

 .سەرلەنود، لە یەکەمین ڕۆژەوە دەست پێدەکەم 
 رەی خۆی تێدا دەنوێنێو بەه تەمەن کتێبی سیحرێکە ، هەر یەکە

 .ەکانیبۆ شاردنەوەی نهێنی
 یان یاریکەری ئەکرۆپات لەم پەتەوە بۆ ئەو پەت 

 بەسەر ساتەکان بازدەدا
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 بێ ئەوەی هین مەبەستێ  لە گۆڕیدا بێ،
 .جگە لە خۆشی ساتەکان

 هەمان پەن ەی منداڵی بە
 دەگرم باڵی پەپوولەیەک 

 باخێ  دەکەم کە  هیچی لێ نازانێ پرسیاری
 (بە دەرگای ماڵی یاریشەوە ) ەردەرگای ماڵەکان پایزە ب

 بەرمەمکی ژنەکان پایزە
 بادەی پووشکەوە با سەرخۆشە بە

 دەشتەوە فەزای چاو سەرخۆشە بە
 .هەر هەمووی پایزە

 ە لەسەر مێزی نووسینمدایە، کاغەزی سپییئەوەی باکی پایزی نی
 .و کۆشە گەاڵیەک دەباتەوە هەر شەوە

 ان پایزەحەرفی ناو کتێبەک
 .شۆڕشی ناو مەملەکەتەکان پایزە 

 بۆ مەلی پایزە دەکەم شوێنێکی تازە چێ ،لەناو ەامیشەاڵن
 بە میوانی شەوێ  دەبم
 دڵی خۆمان دەدەینەوە هەتا بەیانی

 و خەیاڵەداین  هێشتا لەو نەشئە
 بانگمان دەکا، کە هەورەتریشقە بە پێکەنینی ەێزەونەوە

 !وەرزی ئێوە کۆتایی هات
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 شتنی ەەەنەسێ نا
 

 
 ئەو چاڵەی،

 کوخێ  لەدارستان،.لەوپەڕی نائومێدیەوە پێی دەڵێن، گۆڕ
 ها هێمن دیاربووەواچرایەکی کزی تێدا بسووتێ، ئ

 ئەو کاتەی،
 پێی خۆی دەڕوا ت بەوشۆڕیان کردەوە، دەتو

 هەستم بە شکانەوەی ئێسکی شانی کرد لەبەر تەسکی جێگا 
 پووش وپەاڵش وەک بای ناو  بە پەلە لوولیخوارد
 چاوگی تەنیایی بوو  هەموو پێوانەکان پیاوێ ، کە بە

 .یەک اری لەگەڵ خۆی بەیبە چوو 
 نیەکێ  لەوانەی ئامادەی ناشتنی بوو

 مەزەندەی کرد، یەکسەر بخرێتە مەن ەنیقەوە،
 .ئەوها ناوی برد! ئیمپڕاتۆری کۆاڵن

 داخراو بوون لێوەکانی، دەرگای ەاسەی
 چاوەکانی،
 ت نەدەدی بە ساماڵی تەماشایەوەپەڵەهەورێک

 .کە  دڵیشی نەدیبوو بە گەردیلەیەکی گەڕەکەوە
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 ناکاو  لە
 زریوەی ئەستێرەکان هاتن شۆڕیان کردەوە

 بە گیرفانێکی گەورەوە
 لەسەر دەفەی شانی

 الی چەپی
 .بە دڵنیاییەوە. نەمانزانی بۆ کود. ئێمە، ڕۆی پشتی لە

 بۆ نموونە، ە؟یهین نی ئەو سەفەرە دوورە پێویستی بە
 تاد... تاەمی تراش، شانەی باغە، فنچەی ددان، بێ امە 

 کۆڵەپشتێ  بەکەرەستە پێویستەکانەوە ، یان شووشە بۆنێ ؟
 بەم چەشنە کۆتاییمان هێنا

 .بە ناشتنی
 تر نەشەمزدلێگەڕێن با زیا

 .نزامان کرد و گەڕاینەوە دواوە
 سیپاڵی بەفرەوە دوورەوە سێبەرێکی باری ، بە لە
 ەملەکەتی زەمهەریر دەپەڕیەوە  م لە

 ساڵێ  تێپەڕی و نەهاتەوە
 شەوێ ، گوێم لە دەنگی پێیەک بوو

 پلیکانەکان سەردەکەوت بە
 ترپەی ماچەکانی لەبەر ەورسایی بەردەبوونەوە 

 دەریایەک سەردەکەوت  بە کەنارەکانیدا
 .کە  خەوی لێ نەکەوت لەبەر دەنگی
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 گوڵی ئاورشمی لەبیرکراو
 
 
 

 
 نەی دەچنە پاریو، وێنە لەگەڵ ئیڤ  دەگرنئەوا

کوڕی شەرعی  )ڕێز لە بەهرەیەک دەگرن ناوی گۆستا  ئیڤنە
 .(شۆڕشی فەرەنسا

 .باڕێکی سانت جێرمان ئەو وێنەیەی خۆم لەبیرکرد لە
 دوای دوو ساڵ چوومەوە

گارسۆنە سۆماڵیەکە ئاماژەی کرد بۆ سندووەێکی شووشەبەند 
 لەسووچێکی باڕەکەدا

 ە شتومەکی لەبیرکراوی سەرخۆشەکانپڕ بوو ل
 وێنەی خۆم دۆزیەوە لەگەڵ ژمارەیەک مۆبایێ وکلیێ وجانتای پارە

 ە  هەموویان بۆ یادگاری خاوەنەکانیان هەڵگیرابوون
 ؟  monsieur pourquoi :لەژێر وێنەکەم نووسرابوو

 جەن اڵی پرسیارێکی گون اوی لێوانلێو لە
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 سیار، پێویست بە وەاڵم ناکا ناوێکە لە شێوەی پر (.بەڕێز بۆ؟ ) 
 .هەندێ  پرسیار کە کاتیان بەسەردەچی دەبن بە گاڵتەجاڕ

 داوای لێبووردنم کرد، پاشان
 !و ساڵوم لە خۆم کرد دوای ئەو هەموو ونبوونە شەپقەکەم داگرت

 شووشەبەندەوە دەنگی ئیڤ  هات لە
 ڕەنگی ئەسمەرم نیشتبووە سەری

 نەوەیادی م باڕەکە پڕبوو لە مۆسیقا بە
 ژنە سۆماڵیەکە وتی، تازە بووی بە هی ئێمە ناتدەینەوە 

 بەاڵم من کەمێ  پیرترم لە واەیعدا
 .کەچی پاریسیی هەمیشە بەگەن ی دەمێنێ، بە وتەی گارسۆنەکە

 بیرەیەکم داوا کردو بەیادی گەن ی خواردمەوە
 .جەنگەکان خەریکن هەموومان پیر دەکەن
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 ژیانەکان بە دەستکاریەوە
 
 
 
 ژوورێکی پڕ کتێب بەسەربرد وەی ژیانم لەنی

 نیوەکەی تر دەگۆڕمەوە
 !بەکتێبێ 

 .بەم چەشنە هەمووی دەسووتێ بە پووشکەیەک
 زۆر خەونم بە لەشکری گەزنەفوون و سەاڵحەدینەوە بینی

 دیار شەرەفنامەوە شینم دەردا بە ئارەەەی ڕەش و
 تبێدانەگردار  ڕۆژێ  نابینمەوە لەناو ڕۆژەکانم مەسیحێکم لە

 ترسی خیانەت ەووڵترین دەمارم نەجوواڵبێ لە خوێن لە
 دادگایەکم نەدۆزیەوە داوای خۆمی بۆ ببەم لەبن ئەرزدا شاردمەوە
 .چەند گێێ بووم نەمزانی فۆتۆیەکی لەبەر بگرمەوە بۆ یادگاری

 کاتێ  ش  نابەم بێ جەن  واڵتی خۆم دیبێ
 ەافیەم گیربوو لە هەر سەرکێشیەک شکا

 موو زۆنگاوەکان ەورسەکێشم بەەەد هە
 هەڵم هەتا خۆم لە چنگی باوەڕە ساختەکان دەرهێنا خەری  بوو ببم بە
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 شتێکم تێدایە لە هەموویان .نە جوو ،نەکریستیان ،نە موسنمانم
 ،بە ڕامانێکی سوپەربوودایی

 .چاوم لە تەڕایی بن گیایە، بە نەشئەی بەهار
 بەر دڵڕەەی مەرگ لە دڵم الی ژیانە

 پێش ئەوەی بیانشکێنم ەمەککێلەکان ماچ د
 شتێ  دەگەڕێم بیدۆزمەوە هێشتا نەخوڵقاوە تاسەی زۆرەوە لە بە

 !لەپڕ کتێبی کتێبەکانم بەزمانی پایز وتی، بمنووسە
  ٧/٩/٧١٠٢کە لەشەست ساڵیدا بێ پێشەکی لە 

 .نووسینەوەی دەستم کرد بە
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 یلەیەکی مۆرەوەتبەئەنگوس
 
 

 
 اتۆفام دەخوێندەوەئەو شەوەی ئانا ئاخم

 هەوای سارد لەو دیو پەن ەرەوە،
 .لەژێر چرای باخچەکەدا هەڵدەلەرزی

 :چاوی نیمچە داخراوم نیشتە سەر دێڕێ 
 "بارەی داڕمانی ژیانەوە  ڕستەی خۆش دەنووسم لە"

 خۆش وەکو کەڵەکە بەردی بورجی عاسێ،
 .بەردەمی پیاوەکانی جدانۆ  لە

 .تی ژنێکەوەدەس خۆش وەکو سەبەتەی پڕ ترد بە
 داڕماو وەکو ئێوارەی کێلی شکاو

 ئێوارەی نەخۆش و مەدهۆش و سەرخۆش
 ئێوارەی جەن  و دوای جەن  لە کێنگە پڕ وەحشەتەکان

 ئاسمانەوە باڵ دەکێشێ بەسەر بەفر کە بازێکی سوور بە
 ئێوارەی ئیرهاب و ماڵ بزرکردن

 دواتەوەیە، کە سیخوڕی  هەمیشە بە
 تەنیشتەکانی نیشاندە

 .دەست جەلالدەوە یشتی شینهەڵگەڕاو بەتەن
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 شەوێ  کە ئانام دەخوێندەوە

 دەستم لەسەر دڵی دانا
 دەنگی دایکێ  دەگریا بە
 دەنگی کۆترێ ، بە نووزەی کەروێشکێ   بە
 ".خوایەک ش  نابەین ڕزگارمان بکا " 

 !دا نووسرابوو، ەەحپەیە  K.G.Bکەچی،لە پەراوێزی یاداشتی 
 .سیشەنەیشاردبووەوە کە ەەدی

 چ پێوانەیەک؟ ؟ گوڵە حاجیلە بەەیەچ پێوانەیەک ەەحپ پەروانە بە
 چ پێوانەیەک خائینە تۆوی هەاڵڵە؟  بە
ڕووی ئانا  لەژێر سمی ئەسپی جەن  دەینااڵند، شەرمی لە گیا
 .دەکرد
 تۆڵەی چی بوو، ئێوارەیان خنکاند لەگەرووی؟ لە
 

 چێتەوەمن کە شیعردەخوێنمەوە هەموو شتێکی دەرەوەم بیر دە
 ژیان بەتایبەتیش ئەو شیعرانەی وشەکانیان ەورسترە لە

 ئانا ئەو تەەلیدەی شکاند
 .ژیانی دەوت بارەی داڕمانی خۆیەوە بە خۆشانەی لە بەو شتە

 
 !ەەدیسەیەک، هەتا شیعر ماوە
 .هین وشەیەک هەڵمی ئەوها هەڵنەستاوە لە
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 هەموو شوێنێکدا گۆڕەکان لە
 .ەریاشداپۆشراون بە وشەی ئانا تا د

 هێمنی تەماشای ڕووسیا دەکەن چەند بە
 لەکاتی کەوتنی زەردەدا ! ئانا سێبەری هەتاوە
 دەستە کلیلی دنیای بە

 دڵی نایێ بە تەواوی بیکاتەوە
شەڕکەرێ  سێرەی گرتووەو تەماشای پێشەی خۆی دەکا، ڕێ  ناو 

 دەرگا
 :تەنیشتەکانی نیشان دە ئەی ئانا، تەنیشتەکان

 کتۆرێکەوە زەوی دەکێنێ و گۆرانی دەڵێجوتیارێ  بەسەر ترا
 مەستێ  لەکون ی مەیخانە پیاڵە هەڵدەدا وگۆرانی دەڵێ

 ژنێ  بە ئەنگوسیلەیەکی نقێم مۆرەوە لەبەر ئاوێنە بەرۆکی دەکاتەوە،
 لەبارەی داڕمانی خۆشییەوە  گۆرانی دەڵێ 

 .هەمان ئاواز منیش ئانا دەخوێنمەوە  بە
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 شکاندنی فەرمان

 
 یادمان کردبوو هێنایەوە یادمان، لە شاختان چاکتان کرد

 کەسیتان هێنایەوە یادمان چاکتان کرد بێ
 .ەیبێکەسی سەنگینتر نی کە  لە

 جیڕەی دەرگای جێماودەڵێ،
 .کەسن لە شنگال و سەگ و پشیلەش بێ هەتا باڵندە

 
 نهێنی ژێر تاشەبەردین 

 نهێنی ژێر زەمین
 .هەر ماڵێ  گۆڕێکی بەکۆمەڵە

  
 تی مێەووی ئەتککراوبارستایی خش

 پێخەفی گۆمی خوێن
 وێران کراوی شۆڕش و ڕاپەڕین

 چیت بەسەر هانین؟! شنگال
 .لێفەکان گەرمیان نەکردینەوە تا شاخ لێفەی خۆی پێدانەداین

 
 حەزدەکەم گوێم لەگۆرانیبێەد بێ

 بێ کڕووزانەوە گوێم لێ بێ،
 دەنگی سەگ بێ، دەنگی مریش ، پشیلە گوێم لە

 و پێاڵودەنگی خوێن لەنا
 .دەنگی شیش لەناو چیمەنتۆی ڕووخاو
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 ە بێ کەسی؟یبە  نی
 

 پێستی ڕابردوو
 نووساوە بە ئێسکی ئێستاوە

 .مێشی داعش لە هەموو جێ گیزەی دد
 تاک نان بە

 بازاڕ فیشەک بەکیلۆ دەفرۆشرد لە
 چی ؟ مەرگ بە

 
 سەری چیا بە گریان داپۆشرا

 دوور تۆزی سوارەکان لە
 او چوارەمین فەرمان؟بە نیازی چی دوای حەفت

 ەەڵەمکێشی وێنەیەکی خۆم دەکێشم
 سەری غەدرێکی گەورە
 .بە جەستەیەکی بچووکەوە

 
 چیای شنگال پڕە لە داری ەەزوان

 ،ەوەلەگۆل و زنەی دوور
 دەنیشنەوە درێەی پەڕ سپی دێن مەلی مێ پۆلە

 دەستە خوشکەکانی نادیە مورادن
 .ژیان سەرلەنود لەو دارانەوە دەست پێدەکا

 
                                              ٧١٠٢/ ٠٧/ ٠٢ 
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 کاتی بەسەرچووی پەیکەرتاشێ 
 
 

 
 
 

 پێش خۆی لەسەرخۆ، وەک ڕووناکی کە لق وپۆ  البدا لە
 ئاوەها

 دەوری  بارستایی الدەدا لە
 لەناو گرانێت  ەژنێکی نیمچە ڕووت،کە خەریک

 .دەرەوە دێتە
 جەستەیەکی ناس  نییەوە،شابە وەتارایەکی تەنکی دا
 .دەمارە وەردەکانی ێتەخوێن لەسەرخۆ دەڕژ
  .یەسەعات پێن ی بەیانی
 تەماشای کرد دەم ەاوەخواردنەوە پەیکەرتاشەکە بە

 ،دڵنیای کردەوە گرت و ژنەکە بزەیەکی تێ
 .یەوەچاوەڕوانیبەو هەموو  ەووبنەپیر هێشتا زەمەن 
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 لە دەماری ئەستووری پەیکەرتاشدا جوانی
 دەجوواڵ کە

 وەریسکادەبلەبن شووشەی چاویلکەوە کە 
 .دەست هونەرەوە بەدیاربوو ماندوو 

 .بەاڵم هەموو ماندووبوونێ  کۆتایی هەیە
 یەسەعات پێن ی بەیانی
 ەوەێتپێیەکانی دەسڕ ەژنی ڕووناکی خەریک

 بۆ سەفەرێکی دوور خۆی ئامادە دەکا
 پێشە، بیری کردەوە زۆر بەربەستی لە
 هێشتا نازانێ پەیکەرەکە لەکود دانێ ن شارەوانی،کەلەپێش هەمووشیا

 !دەستە ، حوکمی واڵتیان بەبەربەستی سەرەکیش مەالکانن
ە نەک ی، فڕینی ژنی ڕووناکیپەیکەرتاشدایەخەیاڵی  ئەوەی لە

 نیشتنەوەی 
 .ەوەهونەر بۆ بەرزبوونەوەیە نەک هاتنەخوار

 سەعات پێن ی بەیانی 
 پێش خۆی زن  کە لق وپۆ  الدەدا لەوەک گ

 پەن ەرەی کردەوە و فڕی
 بەسەر گۆڕەپان و باخچەکاندا

 .پەیکەرتاشیش بە دوایەوە
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 ئەمریکا
 
 
 
 ، ئەمریکازەحمەت ژەن  دەگرد رگەیەکی گەورەی ستیێ، بەودو

 .هەمیشە لەئاسمانە، گەرمای زەوی بیرچۆتەوە، ئەمریکا
 من ئاالن گیسنبێرگ نیم هەموو شتێکم دابێتە ئەمریکا،

 .٠٩٢٦کانوونی دووەمی  ٠٢و بیست وحەفت سەنت لە  دۆالر دوو
 .ە بیدەم بە ئەمریکایمن ئاالن گیسنبێرگم هین شتێکم نی

 پێویست ناکا خەون بەکیشوەری دوورەوە ببینم، خۆی 
 بە کردەیەکی ئەکرۆپاتی گۆی زەوی بەو چەشنە گۆڕی،

 .لەهەر کود بی ئەمریکا لە نزیکتەوە بێ
 

 ئەمریکا زۆر شتی گۆڕی
 هەر ئەوەنا کە ڕەشپێستێکی لە کۆیلەوە کردە سەرۆک

 ڕۆکێتی ناردە مەریخ هەر ئەوەشنا کە
 هەر ئەوەشنا کە دۆزەخی هێنا سەر زەوی،
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 .لە تورابورا و هەورامان
 نا کە جیهانی کردە یاریگا بۆ خۆیهەر ئەوەش

 لەوسەری دنیاوە 
 شەق لەتۆپێ  بدا،

 .لە خەلیو
 

 مرۆڤی سوپەرمانی سەردەمی نود
 ڕژایە ناو دەمارەکانی دنیا خوێنی

 .خوێنی ئەمریکایی
 ئێستا بەسەر سەرمانەوەیە فڕۆکەی

 .ناوماندا دەژی بیرۆکەی ئێستا لە
 !ئەمریکا

 هەموو شتەکانی دوو بەرانبەری شتی ئاسایین لە ەەوارەدا
ەوارەی کەچی کە تەماشای دنیا دەکا، زۆر بچووکتر دەیبینێ لە ە

 خۆی
 .ملیۆنی دەکا دوای ئەوەی دابەشی سەر

 دڵێکی کیشوەریی،
 نەوتی تێدا دەگەڕد دەمارەکانی

 هەموو دنیا دەسووتێ لە چرای بەرژەوەندیەکانی
 .کەچی تاریکی هەتا دد پەرە دەستێنێ

 چاوم بڕیوەتە دووراییەکانی
 !بەزەییە ە، ئەویش گەرماییشتێ  دیارنی
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 ئەمریکا زۆر شتی گۆڕی

 هەر ئەوەنا کە ڕەشپێستێکی کردە سەرۆک
 ڕۆژهەاڵت هەر ئەوەشنا کە دیواری زیندانەکانی شکاند لە

 هەر ئەوەشنا کە فڕۆکەکانی ئێستا بەسەرمانەوەیە
 .ئازادیشی لە ەەناعەتەوە گۆڕی بە تەکنۆلۆجیا لە سۆشیال میدیا

 دەرمانخانەیەکدا لە
 سێتێ  حەبی مەنعی حەمێ دەکڕد

 .نایەود زاوزد بکا ئەمریکا
 

 دورگەی ستیێ دەبریسکێتەوە
 نە ئاژەڵێ  دەڵەوەڕد، نەمێروویەک پێ دەگرد

 شنەیەک کەروێشکە دەکا لەناو مێرگ نە
 دیمەنەکە هەتادد دەشنەژد

 ئاسمانەوە  پشتیەوە تارمایی خواوەند بە لە
 بەسەر کورسی کارەباوە 

 .تاوانی تیرۆر بە
 

 
 
 
 



111 

 
 

 بەسەر هێنی ئاسنیینەوە
 
 

 یەکەوە هاوتەریب دەڕۆن  بە
 مژیان مردن و        

 .بێ هوودەیی لەوە زیاتر
 

  گوێم لە شووڵی ترسناکی شەمەندەفەرە
 بە پەلە ڕادەکەم بۆ دەرگای فارگۆنێ  

 زەویەوە سێبەری درەختەکان نووساون بە
 هەورەکان شێتانە نزی  دەبنەوە

 ناوەڕاستی دەرگادا لە
 :خەیاڵم دەڕوا

 ،سەردەکەوم یان   
 دێمە خوارد؟ لێمتێکدەچێ      

 ەکی بەفرین بەر گۆنام دەکەودتەوژمی هەوای
 بە ئەسپایی خۆم گرژدەکەمەوە

 دەست دەگرم بە ستوونی ساردی دەرگاوە
 سێبەری درەختەکان دەخشێن
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 هەورەکان دوور دەکەونەوە
  .شار لەناو تەمدا

 چرکەیەکی بێ چرکەدا لە
 شەمەندەفەرەکە دەڕوا
 .وێستگەکان بزر دەبنەوە

 
 وهەموو ژیانم لەو سەفەرانە لە کیو چو

 تازە زەحمەتە بگەمە شوێنێ 
 شتێمەوەولە ناشوێنێکدا  بەدیار بێدەنگی دەنو

 .ەیڕوسیا لەوەی ڕۆی
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 گنکۆی حوبرڕەن 
 

 
 دەریا دەمی خۆی دووریوە بەکەنارەکانی

 بێدەنگی کەفی هەتاوە،
 .لێوی شەپۆلەکانەوە بە

 عەتری داهاتوومە دەریا 
 داهاتوویەک، کە  سۆراخی ڕابردووەکانی نازانێ
 چاو دەنووەێنم و پەن ەم دەخەمە سەردڵی دڵۆپێکی

 ، دەیناسمەوەکوتەکوت لێدەدا
 !شەوێ  من ڕشتوومە بۆ ڕۆیشتنی تۆ

 لێم ڕوونە هەر دەبێ بگەڕێیتەوە
 دەریا بۆ خاتری تۆ شکۆی هەموو شینەکانم دا بە

 گەرمای هەموو سوورەکانم دا بە کەنار بۆ خاتری تۆ
 ل بۆ خاتری تۆزیوی هەموو شۆڕشەکانم دا بە شەپۆ

 هاژەی هەموو خەونەکانم دا بە هەوا بۆ خاتری تۆ
 بە بارستایی چیاکان میتاڵم هەڵچنی لە گەوهەری بێ کەسی

 بە ەوڵنگی هەستێکی شێتانە کەوتمە هەڵکۆڵینی بێتۆیی
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 تا ئارەزووەکانم هەمووی بوون بە تۆ 
 بن هەر کەفرێ  هەڵدەیتەوە تۆیەکی لێیە

 ۆی لێیەەک بگەڕێی تیهەر چۆڵەوانی
 بانگت دەکەم تا پەردەی ئاسنی مەرگ دەلەرێتەوە

 تا کێوی بەفرینی زمانم لە ئۆەیانووسی ناوی تۆ دەتوێتەوە
 ناوی تۆم خستۆتە سەر زاری هەموو بایەک 

 سەدای ناوی تۆیە بە پانایی زەوی بە درێەایی کات هەر
 ڕۆژ کە چاو دەکاتەوە شێوەی تۆیە لە

 ،شەویش هەر مەپرسە
 ۆی چۆڵکردووە بۆ ناوی تۆئەستانەی خ

 دڵنیا لەوەی دەگەڕێیتەوە
 ئێوارەیەکی پەشۆکاو 

 لەسەر گنکۆی حوبرڕەن  
 ڕەگەوە دەژیێتەوە وەکو سەوزایی باخچە لە

 پرووسکم چاوەڕێن ئێس  و
 .پڕاوپڕن لە تۆوی تۆ
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 ڕۆیشتن لەناو تەم
 
 
 

 .تەمێکی خەست دەرەوەی پۆشیوە
 ،ەیبەو دڵە شکاوەی هین دەرەتانی نی

 ڕۆیبەناو نادیاردا ب ئاوێنەیەکی تەڵخدا وەک ئەوەی لە
 !ناو تەمی تۆها هاتم بۆ ئاوە

 بۆ وەها دەرگات لەسەر خۆ پێوەدا
 بە گوێی دارستاندا، بێ ئەوەی پێشینەیەکت چرپاندبێ

 .کە نزیکتریین هاوڕێتە
 لەچی تۆرای؟ بۆ،

 هەر ئەویش بە دەرەوە بوو بەیانی؟ 
 تا دڵی تۆ دڵی کێ دەشکێنێ جا بەیانی 

 ی بە فڕینی،چۆلەکەیەک هەراسانی کرد
 هەر ئەوان بە دەرەوە بوون

 دنیای تۆن  یشئەوان 
 تۆ کە ئامادەبووی ماڵی خۆت بۆ مێروولە بکەیتەوە 
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 ناکاو پشتت کردە مەملەکەت؟ بۆ وەها لە
 بۆ وەها وەک شێتێ  جلەکانی خۆت فڕد دا 
 بۆ وەها سروودەکانت هەڵگێڕایەوە لە دژی خۆت 

 ۆ وەها ماڵەکانت کرد بە دۆزەخی خۆت ب
 بۆ ئارامی گۆڕەکانیشت تێکدا 

 بۆ خوێنت بە فیڕۆ دا؟
 . وەاڵمی کێ بدەمەوە

 بە پەن ەی تۆ فێری مەینی شیلە بووم
 دەهاتم ئاگا بە ناوی تۆ دەنووستم و بە دەنگی تۆ بە

 گریانم هەمووی فرمێسکی تۆ بوو
 بوون؟بۆ وەها ئەسپەکانت تاودا تا لە دارستان ون

 ئەی ؟
 ئەی؟
 .ئەی
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 چەند حەزم لەو خەونەیە
 
 

 
 شەست ساڵە، هەزاران کەند وچۆم هێناومی

 وەک ەومارچی هەرچیم هەبوو دامنا 
 رگە زیاتر بوووهەتا کەنارم فراوانتر بوو دو

 و پیاوکوژ لەو دوورگانەوە پەالماری کەشتیەکانیان دام چەتە
 ی خۆملەناو کەفی زیوین فریشەکانی دەریام خنکان
 دەوری ئاوی خۆم  مەستانە لوولم خوارد لە
 دەنگی شەپۆلی خۆم شێتانە گێەم خوارد بە
 و ڕۆژەکانی واڵتی خۆمم بێتاەەتی ژماردنی شەو

 سەلیقەکانی خاکی خۆمم بێتاەەتی وەرزە بێ
 هوزاری یاریکەری سێرک لەم چنەوە بۆ ئەو چ 

 لەبەر چەوری دەوری ەوڕگی
 .دنی لە بیرچۆتەوەخوێن !بەڵغەبابەی شۆربۆتەوە

 کێنگەکان خەمگینتر لەو هەوری هاوینەی بەسەر سەریانەوە
 پەیەەی بەردینی چیاکان غلۆرمان دەکەنەوە

 .و شۆڕشگێڕەکان زەمەنیان لەکیسچوو موژدەی پەیامبەر
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 شەست ساڵە گوڵەکان بێتاەەت بەسەر چنەپۆپەکانەوە
 خۆیان مەاڵ  داوە لەژێر گەاڵکاندا دڕکەکان

نەدا وەک فەنەری ناو دەریا خەونەکانمان  ڕوویموع یزەیەک 
 ڕاکێشێ

 پێدەچێ کەڵکیان نەمابێ سەوڵەکان
 دەست ژیانەوە سەردەدەم لە دیواری ماڵی خۆم بێتاەەت بە

 ک دەگرم لە جەستەی بێتاەەتی خۆموچڕنو
 لەگەڵ جەمعی سەرخۆش و مەدهۆشان

 !ەیڕوسیا
 شێرکە پیربوو هێزی ڕاوکردنی نامێنێ 

 ینی نامینێهەڵۆش هێزی فڕ
 .لەگەڵ ئەوەشدا شێر هەر شێرە وهەڵۆش هەر هەڵۆیە

 بەو هەیبەتەی کە سەرچاوەی لە ماجەرای ڕۆژەوەدد
 بەو دەنگەی لە ەوواڵیی شەوەوە دد
 بەو بااڵنەی بەدوای خۆیانەوە دەخشێن

 خۆم شیعرمسەرلەنود ڕەنگڕێە دەکەمەوە 
 بێ ئەوەی  چرکەیەک بوەستێ دەماری پڕ خوێنم

 !شەونمی سەر پەل  بە تینەئیمانم بە 
 .ەیو بچووکی نی ئیمان بە گەورە
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 کەوتن لە بەرزاییەوە
 

 
 ناوەرزیوەرزی    

 فەریکە سێوە  منداڵیی
 بە هەمان مەنتیق، پیریی
 .دارێکە پر فەریکە سێو

 نێوان منداڵیی و پیرییدا لە
 سێو ئەوکاتە پێدەگا 

 .کە دەمرین
 

 گلگامیش   
 ەیژیاندا نەمریی نی لە

 ئەوەی نەمریی دروستدەکا
 .مردنە
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 ی ئەوسەردەرگا داخراوەکان  

 کلیلی دۆزەخ ونە
 کلیلی بەهەشت ونە

 .هەموو کلیلەکانی ونە ەرگم
 
 
 

 ستایشی شیعر     
 

 بۆ الی مەرگ شتەکان دەمبەن
 نبۆ الی ژیا ەوەنێتدەمهێر شیع

 بۆ ئەوەی مەرگ زەفەرم پێ نەبا
 دەبێ هەمیشە شیعرم
  .بێ شوانێکی چاپووک
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  رگ سەرن م ڕادەکێشێەوشەی جوانەم
 
 
 
 
 ئەوەی سی ساڵ دەژی ] 

 دەست ژیانەوە ماندووە بە
 ئەوەی شەست ساڵ دەژی

 دەست تەمەنەوە ماندووە بە
 ئەوەی نەوەد ساڵ دەژی
 ماندووە بەدەست مردنەوە

 .[ نزای دۆستانە،خوا ڕەحمی پێبکا
 .م خوێندەوەلە کتێبی ئەلفوبێی ژیان بۆ هەمووان ئەمە

 بەم ۆرە،
 :ئەگەر ژیاننامە بنووسنەوە

 . ئەوەی سی ساڵە، دەڵێ، ژیام
 انوویەک خۆی دەدزتەوەبیبە هەر  ئەوەی تر،

 .بکا ژیان تاەەتی نامێنێ باسی
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 !کە گەیشتە تەمەنی کۆڵکەدار
 هیچیانی لەبیر نامێنێ،

 . *ژیان  نە مەرگ نە
 .هەمان سەرچاوەی پێشوو* 

 کۆتاییم بە ژیانی خۆم هێنابائەگەر لە سی ساڵیدا 
 جارێ  بیرم لێکردەوە و جۆری خۆکوشتنیشم دیاریکرد کە چەند

 بەرزاییەوە یەکەوە، یان خۆ هەڵدان لە خواردنی حەبێکی زۆر بە
 وشەی جوانەمەرگ کە جوانترین وشەی ناو فەرهەنگی کوردیە،

ن سووتانی ڕەنگەکا" تەکیشیەوە، خاوەنی  بە. لەژێر وێنەکەم دەنووسرا
 ." 
 ڕێکخراوێکی چە  کارم دەکرد، لە

 توومەتی تێکدانی ئاسایش ئیعدامی کردبام ئەگەر بەعو بیگرتبام و بە
 .دەخرامە لیستی شەهیدانەوە

 نەمکرد و پەشیمان نیم
 مردووەکان شتێ  دەزانن ئەویش ئەوەیە، " 

 .هێنری جێمو" ژیان خۆشترە لە مردن 
 ڕستەی تازەدا دەستم پێکرد سەرلەنود لە

 خەونەکان هەتا دد گەورەترن، جێیان نابێتەوە
 شکاند بە ڕیتمی نود سنوورەکانم

 لە شەست ساڵیدا 
 .کەڵکەڵەی نووسینی کتێبی ترم لە کەللەدایە

 .بۆ هەڵڕشتنیان فەوزای ڕۆژەکان لە دوورگەیەک دەگەڕێم، دوور لە
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 ئەوەی لێی دەترسم ئەوەیە،
 هەموویدواجار بگەم بەو ئەن امەی، ئەوەی نووسیوومە 

 .ە بە ڕیتم و شێوەی جیا" سووتانی ڕەنگەکان " 
 .ئەوەی مایەی خۆشحاڵیە، ئەو حوکمە من نایدەم

 وەک تووشبوویەک بە نەخۆشی درێەخایەن
 بێ ئومێد لە چاکبوونەوە، سێبەری خۆم رادەکێشم لەناو وشەدا 

 کۆتایی تەمەنیشم سپاردووە بە وشە 
 .دالە بێدەنگی ئەو دنیا
 نووسیوە، یانی تایبەتیملەسەر پاکێتی ژ
 هێشتا ماومە             

 لێگەڕد بنووسم                
 .لە کۆتاییدا                



113 

 
 
 

 خەون و شێتیی
 

 
 سەرمدایە ڕووبارێ  لە

 شەوان گوێم لە هاژەی شەپۆلەکانیەتی
 .بەیانیانیش ئاوێکە ئارام

 سەرمدایە گڕکانێ  لە
 شەوان گوێم لە ناڵەی هەناویەتی

 .بەیانیانیش خاکێکە ئارام
 سەرمدایە شەیتانێ  لە

 شەوان گوێم لە ەیەەو هاواریەتی
 .بەیانیانیش کەسێکە ئارام

 سەرمدایە تاشەبەردێ  لە
 شەوان گوێم لە خڕەی کەوتنیەتی

 .تکەیەکە ئاراموبەیانیانیش لو
 چەند ڕۆژێکی تر

 ڕووبارەکە کەنار دەشکێنێ
 گڕکانەکە دەتەەێتەوە
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 دەردشەیتانەکە دێتە 
 تاشەبەردەکە گێ دەبێتەوە
 مندا مایەوە ئەگەر گریمان شتێ  لە
 و ەووڕولیتەی ئەو ڕووبارە
 و پاشماوەی ئەو گڕکانە
 و لەعنەتی ئەو شەیتانە

 .وردوخاشی ژێر ئەو تاشەبەردەیە
 سەرمدایە ەەەنەسێ  لە

 ئومێدم بەو باڵندەیە
 شەوان گوێم لە فڕکەی باڵەکانیەتی دەکێشێ بە خۆیدا

 انیش خۆڵەمێشێکە ئارامبەیانی
 .لەو خۆڵەمێشە دروست دەبمەوە
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 پەلکەزیوینە

 هەر یەک لەو پارچانە سەربەخۆن  
 

 بەرانبەر دارستان دەنگم بەرزکردەوە
 دایکم وتی، رێزی گەورە بگرە کوڕم

 دارستان دەنگی بەرزکردەوە
 دایکم وتی، گود لەەسەی گەورە بگرە کوڕم

 بێدەنگیم هەڵبەارد
 دارستان دەن  و من دەن  و نە لە لە نە

 نە لە دایکم دەن 
 لەوساوە سێگۆشەیەکی بێدەنگین

 .من و دایکم و دارستان
 

 مەم وزینی ئەحمەدی خانیم خوێندەوە
 بۆ بنیاتنانی دەوڵەتی دڵی خۆم

 سەرۆکی؟ شدامام کێ بکەم بەۆد
 لە زین باشترم کە  نەدۆزیەوە
 .ماچێ  ەیڕوسیا ئەگەر فرۆشتیشی بە

 
 زمان ئاسنە: کانی ئاسنگەرێ وە دول

 .تا توندتر لێیدەی بە چەکووش باشتر دەچەمێتەوە
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 شەربەتی وشە خوێنەر دەیخواتەوە
 و خنتە دەمێنێ بۆ نووسەر تنپە

 .نموونە، ئارسەر ڕامبۆ
 

 باخەوانێ  نەمامی دەچاند
 .دەتووت دڵی خۆی دەنێەد مەوالنایی

 
 :پێاڵوەکانیشم، بەراورد دەکەن

 ئەود بۆنیان خۆشترە یتۆز خۆڵ و
 .تێدەگەم مەبەستیان واڵتە

 
 ئەستێرە کە دەشکێ پارچەیان هەڵدەگرمەوە

 ڕۆژێ ، دەیانکەم بە ەەاڵ بۆ
 .حوکمداری خۆم

 
 ماڵەکەم دوو نهۆمە

 .سەرەوەکتێبەکانمە وەک تاج دەبریسکێتەوە
 

 ناخوێندرێنەوە ڕۆژنامەکان
 لەبەر ڕستەی پڕ چاڵ و چوێ 

 .ەناو گۆمی لێ ەکان نابینرێن لیماسی
 

 سووک بووە گۆی زەوی  هێندە
 .منداڵ تۆپانێی پێدەکەن

 لە پارکی شار ژن و پیاو دادەنیشن
 دەشکێنن بە کۆش گوڵە بەڕۆژە

 .لە خەمی واڵت
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 کوللە فێربووە گەاڵی باخچەکەم دەخوا
 ەەدری گوڵ نازانێ 

 .گرین  ئەوەیە سکی تێر بکا
 

 چای دەستی ژنێ  دەخۆمەوە
 تۆخترەحەسرەتی چاوی 
 .لە ڕەنگی ناو پیاڵە

 
 ە شیعرژنێکی کەڵەگەت
 بۆ ماچی خۆم بەرزدەکەمەوە

 وەکو سێو بەسەر لقەوە دەبریسکێنەوە
 .لێوەکانی

 
 :کورسیەکەم گلەیی دەکا

 زۆر لەسەرم دانیشی
 .ڕەونەەم نامینێ

 
 دوورەوە تارمایی کوژراوێ  لە

 لێی نزی  دەبمەوە
 خۆمم

 .بولبلی ئەوین حیسامەدینی حاجری
 

 بە تەنیا بە شەەامێکدا دەڕۆم 
 دڵم بە دارتێلەکانەوە شۆڕبۆتەوە

 دو یەک دەکوژێتەوە یەک لە
 یەکەوە بە شەەامێکدا دەڕۆین بە

 دڵمان بە دار تێلەکانەوە شۆڕبۆتەوە
 .دو یەک دادەگیرسێ یەک لە
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 شەو هێندەی بۆ تێکردم 
 بە مەستی بەیانی

 .کەوتمە کێوان
 

 هەڵدەتەکێنێ ڕووبارکەناری
 بڕوا ئارام و لەسەرخۆترتا 

 من هەتا کەنار هەڵدەتەکێنم
 .بە تاو و خێراتر دەڕۆن شیعرەکانم

 

 دەرگامی دا دەستێکی گەورە لە
 کە کردمەوە

 .دارستان هاتبوو بۆ سەردانم
 

 دەبیستم دەنگی مێروولە
 لەسەر پەڕی سپی

 .بە زمانی من ەسە دەکا
 

 درێەایی ڕۆژ بە
 لە کەنار

 .دەریایەکی بێ ئاو
 
 ی بەیانیم لە تەماشاینان

 ڕووی تۆ خوارد
 .کە نووستبووی

 
 .م لە حەژمەتی دووریتخۆڵەمێش سەما دەکا
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 دەژمارد مجاران ئەستێرەکان
 .مئێستا ڕۆژەکان

 
 دەستی هەڵگرت شەو
 لە خواردنی ئازارەکانم

 .پروس  و سەر سفرە پڕە لە ئێس 
 

 بڕستی لێبڕا پشتم
 لە ڕێی دوور 
 .بەو بارە گرانەوە

 
 چرۆ دەرکردنی نەما تاەەتی
 .خەون
 

 پێاڵوی ئاسن دەکەمە پێ
 .زبرە ڕووی هەموو شتێ

 
 ڕوو وەرمەگێڕە لە دنیا
 ڕووی دنیا وەرگێڕە

 .بۆخۆت
 
 پڕبووە لە پاشماوە بیر

 لێدەدەم(  ١٢٢١١٢٠٧٢١٦) ژمارە 
 .بۆ پاککردنەوەی
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  پایز
 
 
 
 

 
 سێبەری درەختێ 
 کورسیەکی چۆڵ

 کەسێ  دد و دادەنیشێ
 داڵغەوە جگەرە دەکێشێ بەدەم 

 جگەرە دەکێشی و داڵغەلێدەدا
 کە هەڵدەستێ بڕوا

 .هەرچی گەاڵیە بە دوای دەکەون
 

 کورسیەکی چۆڵ لەژێر درەختێ 
 .بە خەمگینی
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 دڵی خۆم
 
 

 کە گود دەگرم لە دڵی خۆم 
 سەرڕێەی ئەڤینە

 ئەم دانپیانانە شۆڕشی سەرلەبەری ژینە
 لەو کاتەوە ناسیومە

 .د وەک بەفری یەکشەوەسادە و بێ گر
 

 دووراییەکان کێوی خوێش بن 
 .تاوەکان زامی بە سوێش بن، بە ئاسانی یەک دەگرنەوە

 .نە مەودا دەمێنێ نە ماوە لە باوەشی ئەو دڵەدا
 

 !ئاوێنەی زۆر پاکم ساڵو! پەرستگای ڕووناکم ساڵو 
 

 یەک گەوهەرە و شێوەی جیاوازی گرتووە
 وەیەک شەرابە گۆزەی جودای پڕ کردو

 لە سەمادا
 .ئەم گەردوونە گێەخواردووە

 
 نەوای بێڕەنگی دێتە گوێم
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 لەو دڵە بێ ئارامەی خۆم
 لەو دڵە ئاوێتەیەی خۆم 

چونکە هێشتا ڕەنگی تر ماوە بخەمنێ هێشتا زایەڵەی تر ماوە 
 بپشکود

 هێشتا ستەمی تر ماوە لە خوێن هێشتا ناهەەی دەکا سێاڵوی 
 کاوی دەجمێهێشتا لە ەوواڵییەوە دەسیسەی دڕ

 هەوا دەخنکێ لە پاڵەپەستۆی فەرامۆشکراوان
 .خێ بەدەستی تاوانودنیا دەڕو

 
 لە خامۆشی ەەاڵتەوە،

 کە چۆکی خستۆتە سەر سینەی شار
 لە سیمای زەردی پەن ەرەوە کە تەماشای تاریکی دەکا

 ! بە چەپۆک لە پەراسووم دەدا ئەو دڵەی من
 .شکاندنە چرا ناکوژێنێتەوە ئەگەرچی پێویستی بە خەو

 
 بێکەسی شەو بە دیواری ماڵی غەریبانەوە

 کە دەرگاکانیان لەبەر کوێرەوەری دیارنین تا ناو ەەدیان
 چەند هاواری ناشاد لە سووچی نادیار گووشراون

 هونەری شیعریش بێچارە پێشنیازی تیشکبوون دەکا
 کە سەرچاوەی مانەوەیەتی
 !بەو ەوڕبەسەریەوە دەژی

 
 ربەی شوێنێ  دەکاوانە ئاشنایە کە موتوگوێم بە کرتەی ئەو سات
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 بە داهاتوو، یان لقی دار، کاتێ  دەپاچێ بۆ ژیانێکی نوو
 چەند باوەڕی بە خۆرەتاوە وەک دۆستی دێرین

 چەند پشت ئەستوورە بە ئەڤین وەک جۆگەی زیوین
 .لەکاڵوڕۆژنەی ئەو لێوەوە تیشکی بۆ دەهاود کە بۆتە هاوڕازی

 
 !ەهارێ لە ماڵی دوورم نزی  بەوە ب

 
 خۆرێکی ڕەش لەوەتەی هەیە هەڕەشە دەکا 

 کانگای تاریکیی لەوەتەی هەیە هەڕەشە دەکا
 !مێ کەچ ناکا ئەو دڵەی من

 .خۆشی هەر هێندەی چۆلەکەیەکە
 

 کە خۆم و خۆی دەبین،جریوەجریوی نەشئەیەکی بێ هاوتایە
 ئاوازی لەرینەوەی پەردەی نێوانی بوون و خودایە

 ەکا، زۆرجار نادیارە،ئەو شتانەی  تووڕەی د
 !نە من پەی پێ دەبەم نە ئەو
 .هەر ئەوەش دەبێ بە شیعر

 دەزانم ئەو کەیفی بەوە خۆشە
 گڕناگە دەگرد لە وشە، دەم دەنێتە گۆی مەمکی تا چکی دەکا

 !تاماشای حەوت سااڵن لە هۆش دەچم لە خۆم ناچێ، من بە
 

 سکەی دەرپەڕینیوبۆ برو گود هەڵدەخەم
 .کە دەبێ بە باخی زێڕینسەرزەمین کە گوفە
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 وەک مۆمێ  بە دیار شەوەوە،
 دادەنیشم بە دیاریەوە

 . نە شەو دەبڕێتەوە نە ئەویش دەخەود
 گاهێ تۆراو گاهێ تاسەباری هەموو شتێ  

 یاد کراون شتی وام دێنێتەوە یاد دەمێکە لە
 خۆم هەمووجاریش کە دووردەکەومەوە لە

 دەستم دەگرد و دەمگەڕینێتەوە الی خۆم
 ئاشتم دەکاتەوە لەگەڵ خۆم. خۆم وڕەش بم لەتو

 !عەشقی خۆمە ئەو سەگبابە
 !کە دەچێتە دەرەوە، دەڵێی دەرۆزەکەرە
 هەرچی دەستکەود خڕی دەکاتەوە

 لە شەەام و گۆڕەپانەکان لە بەردەرگای باڕەکان
 لە ژێر پێستی دێوانە و بێالنەکان

 یەکەوە شەودەکەینەوە بۆ سەرلەنود داڕشتنەوەیان بە
 !ایەک سەرمایەی کۆکردۆتەوە، حەی  بازاڕی نییەدنی
 

 :گود لە دڵی خۆم دەگرم تێدەگەم
 ناهێنێ، ژیانێ  ئەو هەموو لەتە ژیانە ژیانێ 

 لە دەرگایەک بێیتە دەرد وگەڕانەوەی نەبێ
 ە، ڕۆیشتنەیشەرتی ژیان گەڕانەوە نی
 .بە ئاراستەی چەخماخە
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  پێش کۆتایی
 
 
 
 

 چەکووشە بۆ شکاندنی بتەکانی هەندێ  زمان پێویستی بە 
 بت پێویستی بە زمانە 

 هەندێ  خوێن پێویستی بە ژەهرە بۆ تێکشکانی 
 ژەهر پێویستی بە خوێنە 

 لە ئادەمیەک بپرسە لە بەرزی، کود دیارە؟
 لە ئادەمیەک بپرسە لە نزمی، چی دیارە؟

 لە ئەشکەوت، لە کوخ، لە دارستان
 لە کۆاڵن، لە گۆڕەپان، لە ماڵەکان

 ر ئەو خەونە دووبارە دەبێتەوەهە
 هەر ئەو ڕستە دەوتریتەوە

 کە یەکەم ار، چاو ویستی بیبینێ، نەیبینی
 توزمان ویستی بینێ، نەیو
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 هەر ئەو نائومێدیە دەزرنگێتەوە
 هەر بێدەنگی دەمینێتەوە

 هەر ئەو بۆشاییە
 .دەبێ گەورە
 نێکدا ێلە شو

 لە هەموو شوێنێ ،
 انەی ئاسیاوەکانەوەدیار پەرو ە بەیهەر ئەو ئادەمی
 سێدارەکانەوە هەر ئەو بە

 هەر ئەو لە پشت شیشی زیندانەکانەوە
 ەی یەکەم اریهەر ئەو ئادەمی

 پشتی کردە خۆی
 ەیکە ئاوڕی داوە، کە  دیار نی

 .پەنای برد بۆ خوا
 زەمەنێ  پێویستە بۆ شکاندنی بتەکان

 .زەمەنێ  بۆ گەڕاندنەوەی شکۆی ئینسان
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 ەدواو لێرە بە
 
 
 

 بایەک لە باکوورەوە هەڵدەکا
 ئەی با دەچیە کود؟

 کە  نەماوە هەواڵی منی بۆ ببەی
 بایەک لە باشوور هەڵدەکا

 ئەی با دەچیە کود؟
 کە  نەماوە هەواڵی منی بۆ ببەی
 بایەک لە الی مەیخانەکانەوە دد

 بمبە لەگەڵ خۆت ئەی با
 دۆستەکان لەوێن

 .پیاڵە لە پیاڵە دەدرێن
 
 


