
1 

 

 44ئافرەتی ژمارە 
 یان

 سەرەتا زەوی هەبوو
 

 داستان بەرزان
 

 دەمێك بوو دەمویست ئەمە بنووسم
 ژیان خراپە بەڕێوەی دەبات: نووسیم

 زۆرینەی ڕووبەری جیهان خراپەكارییە
 گیرم خواردووە: كە دەڵێت ،مرۆڤ درۆ دەكات

 مرۆڤ ناهێڵێت جیهان چاك بێت
 دەنا بنەچەی جیهان باشەیە

 هێنەری هێزی خراپەئەی دا ؛مرۆڤ
 اوەندی جەنگ و نەفرەتدئەی خو

 لە بیری مەكە سەرەتا زەوی هەبوو
 پاشان

 تۆ
 پاشان 

 .خودا
 
 

 مرۆڤ ڕقی لە مرۆڤە
 مرۆڤ دژی مرۆڤە

 مرۆڤ بۆ مرۆڤ باش نییە
 مرۆڤ دڵسۆزی مرۆڤ نییە

 .ئەمانەم لە ئەزموونەوە بۆ دەركەوتن
 

 من ژیانم بە بیركردنەوەی زۆر و
 خەمی زۆر و 

 قەلەقی زۆرەوە دەخۆم
 ئەمانە بەردی منن

 .بەردی هەمیشەیی سەرشانم
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 كەس حەزی لە خەونی كەس نییە
 كەس بۆن بە گوڵی ئەویترەوە ناكات

 ی ئەویتر نایگەشێنێتەوەبا-كەس 
 كەس دڵخۆشی ئەویتر شادی ناكات

 كەس ڕووناكی ئەویتر ناكاتە چرا
 هەمووان دەیانەوێت چرایان هەبێت

 .ای ساختەچرای ترسناك، چر
 

 ژیان ئەمەی دەیكەیت وەك
 نەفرەت شتێكە وەك

 دڵت بە هەرچی خۆشە دەستبەرداریببە
 ونوڕۆژێك بۆت دەبێتە تاع

 هەر كەست خۆش دەوێت فەرامۆشی بكە
 الدلڕۆژێك لێت دەبێتە جە

 كە لە تەنیشتمانەوەن ،جەلالدە ڕاستەقینەكان ئەوانەن
 كە لە تەنیشتمانەوە دەخەون

 خەون دەبیننلە تەنیشتمانەوە 
 لە خەونیاندا كەللەی سەرمانیان بە دەستەوە گرتووە و 

 بە بیابانێكدا ڕادەكەن
 .چونكە تۆفانێك شوێنیان كەوتووە

 
 ئێمە كەوتینە ڕۆژگارێكی هێند بێشەرمەوە

 جەر وەشێنەكان خۆیان باسی ئازاری خەنجەر دەكەننخە
 من بەمە سەرم لێدەشێوێت

 .من بەمە تەریق دەبمەوە
 
 

 كەوتینە ڕۆژگارێكی هێند بێشەرمەوەئێمە 
 مرۆڤ بە ئاسانی نەخۆش دەكەوێت  وه ته چووهی مرۆڤ  بیر

 مرۆڤ بەئاسانی دڵی دەشكێت  وه ته چووهمرۆڤ بیری 
 مرۆڤ بە ئاسانی ئازار دەچێژێت  وه ته چووهمرۆڤ بیری 
 مرۆڤ بە ئاسانی قوڕگی پڕدەبێت  وه ته چووهمرۆڤ بیری 
 (هەناسەم سواربوو) .مرۆڤ بە ئاسانی دەمرێت  وه ته چووهمرۆڤ بیری 
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 ویستم ئیتر نەنووسم

 هیچم نەما خۆمی تێدا بشارمەوە
 ژنێكی گەورەم دۆزییەوە 

 حەزم لە دڵی بوو پاشان خۆشمویست
 حەزم لە دەموچاوی بوو 

 هەروەها لە دەنگی
 حەزم لە دەستەكانی بوو

 هەروەها مەمكەكانی
 حەزم لە ڕانەكانی بوو

 ێیەكانیهەروەها لە پ
 بۆیە خۆم هاویشتە ناویەوە

 لەوێدا نووستم 
 لەوێدا خەونم بینی

 لە ناكاو لەشكرێك لە مرۆڤ هاتن 
 لەو مرۆڤانەی دەرفەتی شكاندنی ئەوانیتر لە دەست نادەن

 ە بەردەم خۆیانیانمخست
 ئێسكیان شكاندم

 گۆشتیان جنیم
 حیان هاڕیمووڕ

 .خواردیانم
 

 هاتن و
 ودایە بەر ڕێژنەی جنێدڵمان

 هاتن و
 یژەهری پەشیمانیپێكەكانیان پڕكردم لە 

 ەوەیوەك ڕەشەبای بیابان بە توڕەیی
 وەك دڵۆپەی باران بە خوڕ

 وەك كلوە بەفر
 وەك دەنكە زیخ

 .هاتن ئەوانەی دەرفەتی شكاندنی ئەوانیتر لە دەست نادەن
 

 هەر ئەوەندەی ژنێكی گەورەم دۆزییەوە
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 حەزم لە دڵی بوو پاشان خۆشمویست
 لە دەموچاوی بووحەزم 

 هەروەها لە دەنگی
 حەزم لە دەستەكانی بوو

 هەروەها مەمكەكانی
 حەزم لە ڕانەكانی بوو
 هەروەها لە پێیەكانی

 بۆیە خۆم هاویشتە ناویەوە
 لەوێدا نووستم

 لەوێدا خەونم بینی
 بەچاوی خۆم بینیم

 درەختەكان پۆلیسیان گرتووە
 شەقامەكان جمەیان دێت لە پۆلیس

 موویان بوون بە پۆلیسهاوڕێكانم هە
 خاڵ و مامەكانم بوون بە پۆلیس

 برا و خوشكەكانم 
 دایك و باوكم

 مۆبایل و الپتۆپەكەم 
 .ئایپاد و سیسەمەكەم بوون بە پۆلیس

 
 سەربان و سندوق و سەبەتەكانمان پڕبوون لە پۆلیس

 حەوشە و حەمام و حاشیەكانمان پڕبوون لە پۆلیس
 عەرەبانە و عەینكاوە و عەالگەكانمان پڕبوون لە پۆلیس

 فڕۆكە و فرمێسك و فەالفلەكانمان پڕبوون لە پۆلیس
 قاپ و قابلەمە و قەوانەكانمان پڕبوون لە پۆلیس

 ەكانمان پڕبوون لە پۆلیسكچوكتری و كوپ و كە
 گەلەری و گوێچكە و گانەكانمان پڕبوون لە پۆلیس

 ن پڕبوون لە پۆلیسئاژداد و ئاباد و ئاوەكانما
 كوێستان و كانی و كەوانەكانمان پڕبوون لە پۆلیس

 نان و نون و نهۆمەكانمان پڕبوون لە پۆلیس
 ورگ و  واو و واڵەكانمان پڕبوون لە پۆلیس

 هۆڵ و هۆتێل و هاوینەكانمان پڕبوون لە پۆلیس
 بەڵێن و بەها و بەهارەكانمان پڕبوون لە پۆلیس
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 ن پڕبوون لە پۆلیسیزەكانمایپالك و پایپ و پا
 و زستانەكانمان پڕبوون لە پۆلیس  زاراوە و زێ

 پڕبوون لە فۆلیس
 پڕبوون لە قۆلیس
 پڕبوون لە ڤۆلیس

 پڕ
 پڕ
 پڕ

 پڕن لە پۆلیس
 

 پۆلیسەكان لە ناو پەڕەی گوڵەكاندا خۆیان حەشارداوە
 لە پاڵ وشەی شیعرەكاندا ئێشگرن

 لە تەنیشت عەمودەكاندا بەپێوەن
 انمان دانیشتوونلەسەر كورسییەك

 لە نێوان الپەڕەی كتیبەكانماندا جگەرە دەكێشن
 لە ناو كراس و پانتۆڵەكانماندا وەنەوز دەدەن

 .لە ناو خەونەكانماندا كابووسن
 

 پۆلیسەكان بە خۆیان و كامێراكانی دەستیانەوە
 بە خۆیان و دارە كارەباییەكانیانەوە

 یەكانیانەوەە و تف و سوكایەتیچكەلەپچە و دەمانو  بە خۆیان
 بەدوامانەوەن بۆ ناو مزگەوت و باڕ و تەوالێتەكان

 بۆ ناو باخچە و ژووری نووستنەكان
 چاودێریمان دەكەن پۆلیسەكان

 گوێمان بۆ هەڵدەخەن پۆلیسەكان
 گیانمان دەپشكنن پۆلیسەكان

 وانەمان دادەن پۆلیسەكان
 خەیاڵمان دەكوژن پۆلیسەكان

 .عەقڵمان دەگێن پۆلیسەكان
 

 ان شاعیرنپۆلیسەك
 عاشقن 

 میدیاكارن
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 باغەوانن
 گۆرانیبێژن
 مامۆستان

 عەترفرۆشن
 دووكانی ئاڵوگۆڕی دراویان هەیە

 سینشۆفێری تاك
 لە ئاهەنگەكانمدا لە شانمانەوە هەڵدەپەڕن

 پرسەكانماندا لە تەنیشتمانەوە شیوەن دەكەن
 پۆلیسەكان دەمانناسن

 ئێمە پۆلیسەكان ناناسین
 نپۆلیسەكان خۆشیان دەوێی
 ئێمە لە پۆلیسەكان هەڵدێین
 پۆلیسەكان نازمان دەكێشن

 ئێمە بە دیداریان دڵتەنگ دەبین
 خۆیان بە دڵسۆزمان دەزانن
 دەست بەسەرماندا دەهێنن 

 ئێمە لە خزمەتی ئێوەداین: ئامۆژگارییمان دەكەن
 ئێمە بەم قسەیە دڵمان دەشكێت

 .تەوەحەز دەكەین دەست بكەین بە گریانێك هەتاكو مردن خۆشنەكا
 

  -با بوونەتە
 بوونەتە ئاو 

 كە ئێمە دڵمان پێی دەكرێتەوە ،بوونەتە هەر شتێك
 كە ڕەنگە ئێمە دڵمان پێیان بكرێتەوە ،دەبنە هەر شتێك

 .وەهان پۆلیسەكان وەهان
 
 

 فێرمان دەكەن لە كوێدا گۆرانی بڵێین
 لە كوێدا پێكەنین هەروەها بگرین

 نلە كوێدا بخەوین لە كوێدا خەون ببینی
 فێرمان دەكەن لە كوێدا مەست بین
 لە كوێدا عاشق بین هەروەها بفڕین
 لە كوێدا ماچ بكەین لە كوێدا سێكس
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 ە كوێدا بژین لە كوێدا منداڵمان ببێتل
 .پۆلیسەكان فێرمان دەكەن پۆلیسەكان

  
 من ئەوەندە بیری ژنە گەورەكەم دەكەم

 ئەوەندە حەزم لە قسەكانیەتی
 كانیەتیئەوەندە حەزم لە خواردنە

 ئەوەندە حەزم لە سێكسەكانیەتی
 خەریكم دەیكەم بەخۆمدا

 خەریكم دەیڕێژم بە خۆمدا
 خەریكم دەیسووم بە خۆمدا

 قسە و 
 خواردن و         

 سێكسەكانی ژنەكەم              
 لەگەڵ ئێوەمە
 .بیرتان دەكەم

 
 الیكی زۆرینەی مرۆڤ ناكەم

 ماسكدار و سوكەڵەن
 ڕۆژگارە كۆمێنتم هەیە لەسەر ئەم

 فریودەر و ساختەیە
 وای لێبوردن ناكەماد

 دەزانم زۆرینە درۆزن و بێمانان
 پاسۆردی ئەم شیعرەش نادەم بە كەس

 ژنەی پێشووم نەبێت
 ئەو خۆی دەزانێت من باسی چی دەكەم
 ئەوەی ئێوە دەیخوێننەوە شیعرەكە نییە

 بمبوورن
 .خواتان لەگەڵ
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