
 
/نن که م پده کان بۆ هه ماسیه  

نی  مه کان ده تی شعره پایه نگی کۆڕه زه  
 

ندرن هه  
 

"من فریودرابم؟ ئاخۆ دهبش   ت؟ خوشکی مه! بۆ من خۆشویستنبرگ ب  
. درۆ فرچککردارم  من به م، چونکه که  ده وه من داوای پاکژبوونه. رچۆن بت هه  

.ین ڕکه با به ده  
"گا؟ هانای ده ست به  کوێ ده له!  ک نیه شنایهستی حا م ده به  

"ئارتۆ رامبۆ                                    "                              
 

 ناو  وته ی تا ئستا بزان بۆ، که وه  ب ئه،کان مه ه بوونی ئاوه ڕین و ئاوته  په  بهسورخی شیعر، -
م  رده  به وته سوئاسا که، " تیمه هه " ره وه م بوونه  ئه  ببته ت کهی بخواز وه ب ئه نادیاریی؛ قووڕگی

  ، خۆشی له وه کانی پشکنیه رشانیه  و کۆی و په ریزه شعریش تۆوی غه. وت رکه  دهی شعر و"نیوتن"
ی  ه دایهبت  شیعر ده مجۆره به. باسبوونی چرۆسانی شیعر بوو بۆ ڕه پیت کی به وایه وههژ   که وه  زگماکیه که

  سته رشانی سۆز و هه  په مجۆره به).  تیمه دایکبوو، هه  له ر، مرۆڤ که  واتای سارته به(تیمک؛  هه
ناو پزدانی  تدا له ڕه  بنه  له ی که ستانه رشانی سۆز و هه و په ئه  ؛  وه  خۆیه گرته کانی ده بانه ستچوو و نه ده له

. جماون  زیزبوویی به دایکیدا به  
  کو له ، به دا خۆی نیه م دنیایه له"  لره"بینین  کانیشدا ده  شیعره  لهک ک بارستایی و وه رخی وهسو  

و " وێ ئه " وه ڕته کۆش بگه روا ده  بپه بۆیه. وه بینته بوو ده ک هه وه" دا و له"کانیدا خۆی  ی شیعره وڕنه
  خپ بب و تامه" وێ ئه"کانی  همیه  پاک و وه ته زه ناو سۆز و له  و له وه کان ببته مه ه ی ئاوه ئاوته
.  ناتوانت زان که ی ده که کیه  ناوه ئاگاییه چی به کان بکات، که راستینه  

کان،  وه ر هه رانبه  به ب و له  ده که ه دایک دابان که نراوی له ری ته  سبه تا که وه ئه -
کی نزائامزی   سکا و خۆزیایه رزه  ته به. ب تاو ده نگه  تهگل، کان، ده ونه خه

:   و ده وه نووسته وه ده ینونه رشانی دایکی که  په  به وه گرینۆکانه  
 

؟ وه ڕنته ک ب بۆالی تۆم بگه"     
  واسه  ملما هه     یا خۆت به

...م ڵ خۆمدا بتبه گه     با له  
."م س ناکه که  به بوون متمانه وره م دنیای گه له  
 



دات،  رم و نیانی دایکی ده ی نه ینونه  که ی داباو له سته مارۆی جه  گه رکی دڕه بوون سبه وره  گهایدنی
 زمانی  له ی که هۆشی نائاگایی کۆرپاتیه. بێ دهبن و ترس ئارامی ل کانی پ ده ریزه نی غه شخه مه
 خودی خۆی  که-،با ی ده  خشته شی له که کیه ره  ده  هۆشی ئاگاییهئاخڤ، کانی ده گماکیهکی و ز مه ست ره هه
جا . ن که ی گوماناوی ده تیکه ی کۆرپایه کانی پاکانه  کپبووه  سکسیه ریزه ستۆی غه په  پاه.  نائاگایه وه له
ش له  مه ئه.  وه حف بکاته   ی مه که  گوماناویه سته ڵ خۆیدا ببات، تا هه گه وت دایکی له یه ، ده وه بری ئه له

  شدا،"سورخی"ی  ستی ئاگایانه  هه نت، له یه گه  ده"گری ئؤدیب" یان ،"گری دایک"وه  هۆیدرفدیدی 
     ! بۆ دایکی ستچووی پاکانییه  ده کی له رشانیه په ست و سۆز و ی هه که ره پانه
 بۆدلر.  وه نتهیاد د بۆدلرمان به  وه هکی تر  جیازوازیه کی تر و به  دنیایه له. سورخی شاعری  سته م هه ئه

:نووس بۆ دایکی ده  
 
نیا   ته یندووبووم و، بۆ خۆم به تۆدا ز له"  

هاوڕێ بوومو هاوکات کۆیله   
ی خود رده  بگه که شارگر بووته و حه ئای بۆ ئه  

."کان  ئاونه ، دڵ بووه یه شارگه ڵ خود حه گه له  
 

: م و ده  هه  تابتهز ر کاغه  سه خاته  ده یه شارگه م حه ئه" بۆدلر"م  به  
 
"الد قۆ و قوربانی جه منی برین و چه"  
 

کان  ماسییه"شاعیری  -
  وه وتنه ستدان و دوورکه  ده ستی له ند زتر هه وه بت، ئه راش ده نی هه مه  ته نده رچه هه. مان"نن که پده
روژن و  وه تی ده کانی کۆرپایه نیهرشا ی په ی زاکیره گبه هه  و وه هچنت ده نگی پھه ی ته که تیه کۆرپا له

:کی درژ یه  باوشکه بته  دهیشیرۆح  
-  

   کات ئسککی فدراوه"
"گگی دڕی نووستووه شون سه  

 
:یان  

 
ترین شت  سیمای ساده له"  

."بینم ڕ ده شه  
 



شی،  تیکه خۆڕسکی کۆرپایه.کش دوای خۆیدا راده ونکی بکۆتایی به ک خه تی، وه رابردووی کۆرپایه
نی  مه ووه وای ته له.  کی وران ئاسایه تابلۆیه!  چاوشکانه رم و شه تی و شی کۆرپایه  ببه کی پ له دنیایه
. وه بنه روونیدا قووڵ ده  ده کان له ردانی وئاۆزیه رگه راشبوون نامۆیی و بزاریی وسه هه  
تیش   کۆرپایه راشی بۆ دابین بکات، نه انی ههماخولیاک س و وه هه  و ریزه توان غه ئستا ده ، نه واته  که
 ڕاسته م ناوه له. واو نابت باوشککه و ته  سورخی یئستا.  وه سبووری پ بتهتاکوو    بووه وه ئه
. اتک ستی ده رهه راشی به ی هه سته جه بیژۆکی  ست به   ههسورخیدا،  نه ه زڕاوه که که ون و خه همگر و وه 

و  ت له زه خۆشی له کا و به لکشی ده کانی کۆرپاتی په  زگماکیه ستهاون و خولیای خو هئاگایی بۆ ناو خ
:گرێ رده فریوه وه  

 
ئاند ده" یان به" قژی ستم له ده"  
ر سنگم بوو سه  له ک یه ستره ئه  

."کرد گوم ده یاری به  
 

یتی وای  که کیه ر ئاگاییه ناوه ، هه ری نیه ودا کاریگه کی له ره زی ده ئاوه راش و ی هه سته بینین جه تا ده وه  ئه
وان و ج  ی رابردوو، شته"بوو "  به و کان برژن ی وشه له  جۆگه کی و زگماکانه که مه  ڕه کات ئاوا به لده

پاک و زگماک و )) بوو((ک  ، وه"ب ده"کانیدا  می شعره رجه  سه له.  یه کان تامیان هه ناسک و سۆزاوییه
ی  ی ئستاکه و کۆیه ش به ستره زان ئه  ده ، بۆیه مییه  که پ لهکی    ئستایه شاعیرستای ، ئ تامدار نیه
ی  هاوه" نیا به. "نونت  ده   مۆیی  و کهحش همای ساوایی و گونا))موو نده گه. (( رازی نیه
 م ، به هناوه نه" مووی گۆنا هند  گه لوی به " ئستاش وکات و نه  ئه  نهچ، شاعر وده. تی یه که تیه مندایه

وێ  یه یی ده  ف والساریی مندانه بینین به ده  بۆیه.  وه کاته ی بۆ پ ده هز و حه  بۆشایی ئه   بینین شعر ده
: بکات  پراوه یه  ساده زه و حه ئه  
 
شم ردکی ره وانی به من نوچه"  

ودا شه ی مانگه ر تریفه به ها جار له نده چه  
."مووی گۆنات هناوه نده گهلوم بۆ   

 
:کات ب  وای لدهت هی شعری  نائاگایانه یه، بۆ  نیه و بووه  نه وه و هی ئه  ئه زان که چی ده که  
"، وه الت بشارمه م له هاتووم گیانی بچکۆالنه"  

 وه تووشی یه که هۆی نائاگایی هۆشکیه ر به ی هه که تیه ی کۆرپایه وه زڤینه ستی نه  هه ،ش مه وای ئه
  ، شته ه نی وه که یه ندیان به یوه کان په موو شته هه. کات کی ئاۆزکاوی ده رانیه یی و لکدژی و نیگه بھووده
، نین/ماون  شونی خویان نه کان هیچان له رده بگهن و  سه پاک، ڕه  

م  ناکانی ئه را و زه  هه، ی دیارده هک کیه ره  ده زه ت نادات ئاوه رفه ی ده که کیه  ناوه زه و ناتوان، یان ئاوه ئه
.یان رابت گه  و له وه  ببستته وه که یه ، به  پیربووه دنیا و ژیانه  

:ئاخڤ  رابردوودا ده ر له  هه م زمانی شیعریی کارێ، به ند ده رچه  هه  



 
کرد  زیادبوون ده ستم به ڕۆیشتم و هه ئه"   

بم و من بچووکتر ده  
".ب تر ده هور تر و گه وره تۆ گه  

 
بچووکتر "و  تی ئه یه وه ی ناوه قینه  راسته شیعردا، چونکی شیعر زمانحای  له  نیه باییه م ناته  ئاگای له

 و  وه  دی خۆی بداتهوێ یه م ده به. ن مه  بچووکی تهک تی، نه یه که میه  که ست به و، هه ی ئه ه"بم ده
.نگ بکات ی ماخولیاکانی هاوسه هاوکشه  

نگزی وجوانی  ڕه شهڤین ،  کانی ئه ریزه و غهمو  هه ک کرمکی ئاوریشمه  وه،) تیه کۆرپایه ( و ڕابردووه  ئه
هۆی   ئستای وی به بۆیه. کات رامۆش ده وامی فه رده کا و ئستای به ونچن ده کانی ته  راستینه  خۆشیه

و "  ئاماده"بۆ  " ووه له  " و شعره اعیری ئهش   واته، هینشی ئاوریشم ن"وێ له " وه کانه ونه  و خه ه لکه که
کانی  داره  جووه  و شته  سته جه ،کتیک  یاسای ژیان و دیاله نده رچه  هه که نابزوێ، به" داهاتوو"
تی،  رابردووی کۆرپایه.  وه بته نشین ده دا گۆشه"وێ له"دت و  هه"  لره"و  چی ئه کهگۆڕت،  ری ده وروبه ده

ودا  کات، له دهپ یست  ههو  ئهک دا، وه ینونه و که ناو ئه ڤینیش له ، ئه هرد نی بگه سه خۆڕسک و ڕهکی  یه واده
: یه مانای هه  

 
دوو مناڵ بووین"  

ستت و ی ده که  شکاوه تره  چه تۆ به  
م که  دارینه سپه  ئه منیش به  

."کانا باران لی داین تره ژر چه له  
 

ژیان  دا و  ده گز و رۆحی ختوکهج می که ووه نگخوارده  کپبووه په تیه پایهی کۆر ه که بنۆڕن، چۆن که
  و پۆکیه کی خۆه یه ی دنیا باخچۆکه ر ده  هه: وه چنته زینه ده لکه  په  لهنناکانی بۆ مه وتی ته شکه وئه
  ، باره شکاوه" ش ترکه هچ. "هیچی تر نا  و یهماتی تدا  ههجۆالنه و،  دارینه سپه ، ئه شووشه ند بووکه چه
شکن، یان تاکوو  ده".  شکانه"و  کی ئه ری نائاگاییه پانه     هۆی ، به"ئستا"ی  که  تکشکاوه روونیه ده

تری  تیدا چه  مندایه  له زان که  خۆشی ده چونکه"خشن،  یی بنه  سیمای مندانه ش به که نهڤی سروشتی ئه
ڕ   شه  نه تاوانکاریی،  هاڤک، نه و نه الی ئه له. ش یه هو باخچۆک ی ئه وه ره جا ده ڤ ." بینیووه ی نه مندانه

و  ئه م و ک هی ئه کی تری وه یه ند باخچۆکه  چه ی له ر ده کو هه ، به ورانیشه و شۆڕ وکوشتن وبینی گه
 ژر   بچته که ارانهب فی  ویش به وی ب و ئه تک، تا بۆنی زه ئاسمانیش بارانی ل ده.  پکھاتووه

،  کییه مه تییه ڕه و دنیابینیه کۆرپایه وای ئه. ی گراوی و بۆنی پچی باراناوی بکات تری کچکۆه چه
رووی زمان و   ناو گه وه چۆڕنته ی بۆ ده  ئاساکه تیه  کۆرپایه یڤه ک باران په  وه شی ه که ئاسمانی که

ر   هه. وه هۆنته  بۆ ده ک ملوانکه کانی وه سته و دنیای هه) تداعی( وهما وبیرڕۆیی   و ونه واژه سته ده
ونی زمو نبیری و ئه هی ڕۆش خیره  و زه ی زمان ترووکاوه مندادان  له  تازووکانهت  شیعرییه ی زمانه ده

. وانی ی زمانه ه  هه  له ی کرچ وکال و په که  زمانه شییعریه شه م هۆیه ر ئه هه. بردوون نهی پ  په وه خوندنه



ی  که تیه کانی کۆرپایه شاردراوه  حه ریزه  غه و ه که ون و که  دنیای خه ک چۆن ناتوان له  وه   سورخی
ی زمانی رزگار بت، چونکو زمانی   و زگاماکیه تیه کیه مه یی و ڕه م ساده رزگاربت، هاوکات ناشتوان له

ست، بیرڕۆیی و   هه، ونه.  زمان شوهو  ، سروشتی ئه یه وه ش رزه و ته خۆیدا به ر خۆی له تی هه کۆرپایه
و  ش ئه مه روابه هه. خشین وانی بیبه هر یاسا و لۆژیکی زمان رامبه به کات له  وامان لدهی شاعیرمان نه که که
 یی ح سووکی قشتیالنه  منداڵ ئاساکانی پۆشیوون، رۆ  سیمای شیعره ی که  السار و بزویانه ته اهور

   شیعرییانه و وڕنه  ناچاربم ئه ، کهیان فریودام که مه ه حی قه نانه بوون رۆ م الیه ئا ئه. بنونت
. وه بخونمه  

 
کانی   ئامزکردنی جوانییه کانی ژیان و به  ئاۆزه سه ره نبیری و که بوونی رۆشه که ه دا، که م رۆژگاره  له

نگ و  ده.  دار کردووه هپ ی رۆحی مندایمانی شه که ماکیه زگ ، زمانه وه نی خوندنهزموو سروشت و ئه
  ست و خوسته ی هه له ڕۆی جۆگه ئاوه) معلب(کان  قووتوکراوه  له زموونه ستیی ئه ده باسی دووره

مۆی کوردی  هتی جیھانی شیعری ئ تایبه ش به یه م دیارده ئه. گرتوو کردووین وزه کانی قه کیه مه ره
   .ین ده  فریو ده وه خۆمان ه"ریی گه هتاز"ناوی  به ش ئمه.  وه گرتۆته
  وه  رۆشنبیریانه خیره زموون و زه و ئه ت به دیقه  و به ئاگایانه  به ن که  تر ههری دا، داهنه و نوانه ، له ته به  هه
کان،  نهرم هه  به کۆی رۆژگار ، ڕووداو ناوه ی سهچ که. ن ده فراندنیان فرچک ده ی ئه سته  و جه هره به
ی رۆژگارکی   دیارده ، که"پشت مز"و " تی رۆکایه سه"ی   روا رۆژگار هه. چنیووه رمنیان هه ھهری ب مپه له

م   ئه،تدا  ئاخیره خۆیدا، له فراندنیش خۆی له ئه.  یان کونبکردووه وه نگ ناسینه کانی ده ته رفه تان، ده
.لته هجد  بهوورداربۆ شون و رۆژگارکی سن"  رانه سه"و " ر سه"  

. لین نیه زه م هه ه  جی قه حاڵ، ئره مه هه  به  
 

  و رۆشنبیرییه ملی ئه ری زۆره اریگه ک ست دا و به  ده ی له که سک و راستگۆیه شعیر دنیا خۆڕ که
.ک شیعر نهمکی رۆشنبیریی،  رهه  به بته ده،  نووسرا کراوانه که ه که  
تی  که مله مه ح و نا و پچی چرۆستانی رۆ ناو په کان به نگداره  زه وبایه شه وا و نه،   ترپه ی که و کاته  ئه
دژوار  رم و هپۆش، ڤجا بارانکی ن یی ده وشه نه ورکی وه ن، ئاسمانی رۆح هه که ر ده فه رووندا سه ده

رامان و  اموبۆی هزر وموو ت  هه  که،شتی رۆح ر پده  سه ڕژته ده پسکن و کان راده رزه ی وه شیرازه
مشی،  نمی، خۆه نگ گه بینین شیعرکی ڕه  ده یه م شوه به.  کردووه ڵ خۆیدا ئاوته گه کانی له یهینبیر رۆشه
. بت دایک ده کان له نگه موو ره ی هه  ئاوته یان شیعرک به وه  
م  کا، سروشتی ئه فت ده نه ن کهنون و رۆحما نگی پیری ده  ره م دنیایه کانی ئه موو شته ی هه و کاته له
ردوون واقوڕماومان  کانی بوون وگه  نادیاره ی پرسیاره ر چرپه رامبه کن و به چه  رامان ده  شیعره شنه چه
  و شیعره ، ئهبن دهکان بمانا   شتهپرسیار و تامی ڵ و ته موو مه ین هه که ست ده  واهه ی که  کاتهو له. کات ده

،  تخوازان کرماوی کردووه سه تی ده  فی سیاسه ی که م واقیعه ی ئه و کاته له. گرێ ن ده گومانما  له بزوه
شیعر .  تی ل جنشینه کانی مرۆڤایه زنه  مه ونه  خه بات که کمان ده و دنیایه ره ر به فه  سه  به و شیعره ئه

ستمان پی  رگیز ده  هه  که تانکهحاس ی مه"وێ ئه"کو  ، به ی سواو نیه" ئره "  که زمانحای واقیعکه
. کی نیه  کۆتاییه یه که م مرۆڤه انی ئهک زه ون و حه خهریز،  می غه رهه بهشیعر . راناگات  



 شاعیر و   له ییهم راستگۆ  ئه وه الی منه به. م دت رهه شاعیردا، شیعری راستگۆ به  له ڕاسگۆیی  واته  که
. فراندنه شیعردا، گرنگترین پودانگی ئه  

 
  کانی له رنجه ویش ئاوڕی سه با و ئه  دهسورخیی  ییانه سته نی جه مه  ته مووچه ڕه ک په  بای ژیان وهرێ، ئه-

م  مۆکانی ئه فه که  و باه که  چۆلهپووله، ڤینداری په  و ئه ردوونه م گه ی ئه دنیای زاوزی جاجاۆکه
، وا  رگه  پشمه ینه که ی بئاگا ده م کۆییه  و ئه نیانهروو  ده خۆشییه م نه ئه. ناگرێ ی بوون هه ته حشه وه
. وه بنهڕۆن و لی جیانا دوایدا ده کان به موو شته چی هه که.  بکات  چاره خۆشیانه و نه توانت ئه زان ده ده
 و  روانکه  و به شوشه کان بووکه سووتنرێ و تۆپه یان ده کان هالنه که ۆلهکدا، چ ناو دونیای چه له

 بۆنی سورخیبۆنی بارووتی لدت، شیعری !) یان زۆربه(شیعری شاعیران . ن که کان سوی ده خانیچۆله
:دات م مندان ده مکی رژاوی ده  تامی فرمسک وشیری مه.ی لدت پووله  و په که ی چۆلهژربا  

 
دی  دهمتۆش"  

کرد ڕژا بۆ خۆرت درژ ده  شیری ل ده قاپک که  
."گریای کرد و ده بانگت ده  

 
:یان  

 
و مشه ئه"  

ی که  سووره  وکراسه ئیلهنۆ مانگ باوه  
." رکردووه به منی له  

 
ڕسی  رۆحی وه روون و شتی تاریکستانی ده  ده  له ستره ک گوئه کان وه ییه  مندانه ونه  و خه مه  گه

رووی ترسکی  ی گهوانبژ زی زانیاری و ڕه ئاوه. ن ده  ده ن و بروسکه که فێ ده باهشیعری شاعیر 
   به بۆیه. چ بت مان ملکه ب بۆ نه  ده کان ست راستییه  ده ر خۆی دایه گه  ئه، حفکاره کی مه ، دادگایه سامناکه
یی سروشت  رمی رۆح بۆ ناو کۆشی ژیانی ساده کا و ته کان راده ی پرسیاره ناو ئاپۆره ست له ئانقه
:بات ده  

 
مدا بوو رخی بۆری سیه  چه له"  
کی دانیه  ئاوهرو رمی خۆم به ته  

."ئاژوا پنج مای ده  
 

دا، جی کان ریته  و نه وهدان ش ن سه می خاوه رده مرۆڤی سهکانی  ک و ئاۆزیه نای خه را و زه ناو هه  له
مارۆی  کان گه پرسیاره.  وه  تیا نابته شعرکی وای رزه کانی ته  ناسروشتیه کان و ئاکاره  کوییه ونه خه



ر و  ده هستۆی ق  ئه خاته کان ده  قورسه مه موو وه هه. دێ مارۆ بدرێ هه ی گه وه رله بهچی  کهن،  ده دهیر شاع
":مۆ ئه " بته  یوستووه  خۆی نه  رۆژوهوێ ر له و هه ئه. یاساکانی بوون  

 
خۆم نان ده   ر سکم به له"  
."م که  ده کانم پیاسه ر پوه به له  
 

  کان له ریزه ش بوو، غه وره  گه ب، که  ده وره ژیاش، گه  ژی، که  ده واته خوا، که نان ده ا وک  ده  پیاسه  که
نده  ڕه ر په  به نا بباته  په م ئاۆزکاریانه کی ئه رته وێ بۆ به یه  ده شاعیر.داخوازی خۆیان وازناهنن

نجامدا  ره سه چی له  کهب، هه)  )خوده((م  وێ له یه  ده وه به. کان پاکانه   سپییه کانی سروشت و گیانه گوناهه
 . نجامه زۆک و بئه ڕکی نه شه)) خود((ڕی  شه.  وه داته ناده ودا خۆی په  و له      ))خود(( ناو  وه ڕته گه ر ده هه

 له  ستانه و هه  ئه،  بنموود و الوازه م بوونه کانی ئه  و شته موو جووه ر هه رانبه به  لهشاعیر  بۆیه
و خۆکوشتن  ره  بهشاعیری  م باره کۆییه  ئه بوایه  ده.کشن ده ی هه))بوون((خۆڕای   له))بوونکی نه((

.  تره قیرۆکه کیش فه یه که  چۆله  لهشاعیررگش   بۆ مهبکوژێ،و  وێ خۆکوشتن، ئه یه و  ده م ئه به. ببات
:رگیش دی نای رووی تبکات  مه بۆیه  

 
بینم و  دهرگ موو رۆژک مه هه"  

م پکه دهپ ن".  
:یان  

کاندا،  پشت دیواره مردن له"  
."شوا کانی ده وزه قاچه سه  

 
خت بخوازێ  ، چ وه یهیرگ نچیرکی ما ستی مه ر ده به  له  که کات  ده وه ست به و خۆشی هه تا ئه وه  ئه

رگ   مه کسان به ان یه همای سروشتی ژی وزییه نگ سه م ره ، ئه وزه رگ قاچی سه مه. کات راوی ده
  ووه ڕته گه  و ده ابووهید  خاک په میزاد له ک چۆن ئاده بت، وه دایک ده  سروشت له رگ له مه. ن یه گه ده
 هزری  ش له مه  ئه  که، شاعیر بووهی  که  نائاگاییانه ستی ئاگایه ی هه وت تکه ڕکه  به م بیرۆکه ئه. شو ئه

. گرتووه هی ه رچاوه مرۆی ئیسالمدا سه  
موو  ههکن،  خۆشیه  سورخی شاعیر نهی شۆکاوی و کۆلیانه ستی بزاری و په م هه کورتی ئه به
ڕسیی   خۆیدا وه  خۆی له مه  ئه ":نی  واتهنسی ره ڤالری شاعیری فه .قووین ده ی لھهکان یه خۆشه نه
ش تامی  میشه ستی پبکات و هه  هه میشه ب هه مرۆی شاعیر ده.  ش تامی بوونه مه  ئه ، که واوی ژیانه ته

."بکات  
رکی   خود سبه. ر خۆی تاوانباره رانبه کات به هست د  هه،"نن که کان پده ماسییه"شاعیری کۆشیعری -

 .  ئاو ختنراوه کی له یه که لهی چۆ ر خۆی ده رانبه به  لهش وخوده ئهر  هه. پشوێ یده  و هه چنووکاویه
:کات ڵ ده گه ڕی له ناو خوودا شه  له ، خودکی تره ی خودی خۆی نیه ر ده کورتی هه به  
 



یانک ربه به"  
  ربۆوه کی سپی به یه هلکه

 دی من و دوو ئسک بوو
بمبا" لیلیا"ی  پش وه  
وی ی زه که رده  زه پشیله  

و بردم ی دامپ".  
 

)  گۆڕدا نیه  له که(پاک  رد و ڤینکی بگه ن، ئهڤی  ئه وێ به یه دا ده زۆکه م مرخش مرخش نه ناو ئه  له-
 پاک و  موو شته  و هه که هخت و چۆل ڵ مانگ و دره گه کا له هزد حه. پ بخافنکانی  ڕسییه وه

،  و ب گوناهانه ێ به یه  ده کات، بۆیه ی دهۆ گوناهی خ ست به چونکو خۆی هه. کان دداری بکات بگوناهه
  موویان له هه  کهتی،  کانی کۆرپایه بووه که ه  که  سکسی، برستیه یریزه رای غه گه.  هو بستهکانی  گوناهه

چی  که. کا سپده ڤین ده رۆح ئه ، به وه ش پ نابته م برستیه  ئه، وه بنه یدا گرد دهندنی سکس پا چه
.فت ناب ر زه ماخولیای سکس به  

 کا زده حه. گرێ رده تدا وه ڵ ئافره گه  له جووتبوون ت له زه دن لهپچووان  و  ونهیابازیی،  خه شاعیرمان له
یی  ت پاکیزه ی ئافره سته  و جه زی مینه گه کان، ره  و زگماکییهکی مه  ره ست و خوسته موو هه کو هه وه

.بنوننیی  وپاکانه  
 و   مینه زه گه و ره وت ئه نایه خۆی   که  نیه وه ر ئه به ر، له وه دکی بوونهک خو ی وه زانه ست و حه م هه ئه
فتاری سکسی   و ره یه سته م جه ر ئه رامبه به کو چونکو خۆی له ون، بهی ژن بش یه  پاکیزه سته جه
شاعیری الی  به.  وه نه که ی بۆ قووت ده هانانه م به ی ئه که کیه ره  ده  ئاگاییهدا لره.  ستان و الوازه وه سته ده
.چن رده ست ده  ده کان له شون و جوانیه ین دهڤ  سکس ئه،"نن که کان پده ماسییه"  

  ی بچیته که زده  تۆ حه ککی تردا، مانای وایه ڵ یه گه آوبوون له وکا تکه: "کاتی خۆی بۆدلر گوتبووی
."رناچ ناو خودا ده رگیز له رشانیش هه ، په وه هککی تر ناو یه  
: دا ده))  مارده(( شیعری  کا و له ونماوی ده کان شه یابازیه خهزای   ئاوا فهروا بۆدلر  هه  

 
بدا بژیم ازهی ع)) مارده((نیشت   ته کرد له دهزم  حه"   
."کا ت ده زه ندا لهژکانی شا ک قاچه ته ک له یه ک پشیله روه هه  

 
نگکی بۆن و  به ی شه سته ی جهمالن ست له ده ی شاعیرمان، به  داباوه  خودهو کانی ئه زه  حه  شوهمان هه به
م  ر ئه هه. تی  ئاوزانیه و خوده  ئه ، که وه تهرکم  داده کی سافی مینه یه سته ی جه  ونه رام ئاسا به به

کی  ری نووته شارگه ناو حه  له کانی، رمنه  و شه ریک، شپرزه  الته زو و جوانیه ی تری، ئاره که ، خوده شه خوده
 ، وه دزته ت خۆیی ده ی ئافره وه ڕووبوونه  رووبه  له  خودی ئاگا و پلیشاوه مجۆره به. اک ونچن ده خۆیدا ته

. وه بته کانی نه واویه و ڕووی ناته ره  بهکووتا  
ی   ڕگه به. ورووژنت کان ده وره  بۆنگر و چه ته هوه نتازیا و شه ی فه ه که موو که  هه که  تارماییه و خوده ئه

بن  کان رازی ده سه وه وی، بۆنی هه گۆره، ژرکراس، ملپچ،  رپ، نامه  دهسماڵ  ک، ده ت وه هکی ئافر شتومه



  بردرت، واتا ئاوزان بوون به ناوده" فیتیشیزم " روونناسیدا به  ده ش له مه ئه. ن که  تر ده که ته زه و له
:  بگرین م شیعره با گوێ له. کی ژن شمه  

   
بووی ڵ نه ما ی له وه  شه وه ئه"  
ستام و هه  خه  له یانی که وتم، به  خهت که ناو جگه له  
.تم ماچ کرد که رینه سه  
."ک بۆن کرد یه کو پشیله م وه و شونه ئه  
 

،  ،  بۆنکه نیشتووهکان  که  و شتومه  جگه  له ی که و بۆنه ، ئه ته زه ت بۆ وی ب له بۆنی نزیکی ئافره
رابی  ناو سه کان له زه تا حه وه ئه. تی زۆیه  تامه م خوده  تارمایی ئه س و زوڵ، کهسکه، لوو وه ، هه کهت زه له
:ن که ت ده هوه  شه  پ له رامه و بۆن و به ی ئه سته  جه ون که تاتک ده ره کان سه ه که که  

 
م، که ویسته خۆشه "  
شوا، دا خۆی ده که رماوه  گه له  

." وه خۆنه ه د که له کانیش ئاوی جۆگه که چکۆله  
 

شی  می چۆڕاوی له مزه لوشینی ئاوی زه  هه نون، به  ده که ی چۆله  و شوه فسانه  ئه بته ز ده حه
  هو ئاو ، تام سۆی تنوتی به کان فیوه ه که ی که پۆپه ز تا چه حه. ڵ ناکات بت هه ی نه که ویسته خۆشه
.تیکا  دهک ، نه وه خواته  دهسکس. ب ناشکی  نه بۆنگره  

 ڕووت بوو،  ، که شوا، ڕووته ده خۆی" ی که شیقه عه " زان که  ده سی خوده وه یان تارمایی هه. زان ده
 گی  ڕه ش له مه ئه. گرێ رده ت وه زه  له وه چۆڕته  ده وه که رماوه ی ناو گه سته و جه  له ی که و ئاوه سیش به وه هه
. ووهی گرت رچاوه  سه وه ه))فیتیشیزم((و  ئه  
   پ له سته و هه ی به کرد په ده  زاتی نه، گرووه وزه  قه  ئاگایه هو خود بت له  کویی و یاخی نه هو خود ر ئه گه

سی خۆی  وه  هه خوقن و به ده))  شیقه عه((،  داباوه"  خوده"م  کانی ئه ه که تارمایی که.  ببات ته شیعریه
. کات  ده  نادیاره یه)) شیقه عه((و  ی ئه سته  جه یاری به  

  وته و رککه  له شاعیرمانر  جا گه. کی شاعیره  نائاگایه شاعیره؛ م شعرانه ری ئه  نائاگایی نووسه-
  که  شیعره  وه ئه. مات ی لی داده  شیعرکه  راسگۆییه وه میه الی که  داما، به کیه مه  زگماک و ره نائاگاییه

  تیمه هه))  بوونه((م  ک ئهناگر دا، چ په  گومایه مه رده م دنیا و سه  له بووایه نهی وی ناسی، شیعر  که هیتیم هه
. وه وانده حه دهی   نامۆیهران و  نیگهکۆڵ،  

کی   ماسیه بته پسکن، ڤجا خود ده ی رۆح راده هر داوی کۆالر ده ی بوونی قه))با((کانی  نگزه ڕه ئاوا شه
  درۆیه. ی که رانه  و عاس و نیگه  شپرزهکانی روحی  سرکه پۆله گژ و سووڕگومی نوان شه

.ن که رامۆش ده ی فه که وه ی مانهت هوه نیش شهکا نیوه پکه  
 



   که وه نیه ئه.  بنووسم رانگازبوونه ه منداڵ م م شیعره ی ئه سته بووایه بۆ جه  ده ی که وه ئه! ...ئیتر
  بۆیه. نیایی شیعر رکی تری ته فه یکردنی سه  شون ته  له رکه فه ، سه  نووسییوومه ی که وه  ئه. نووسیوومه

.منن جده  گوماکانی شیعر به ردا، بۆ خودی نادیارییه فه م سه نادیاریی ئه کانی تر له سۆراغ و پرسیاره  
 شون  ز له ، ئه هباوکراو کی نووسی شیعری کوردیدا به  یاسا و رسای پشه کو له روا وه  هه-

نه و  شه کی ته خۆشییه  نه  به  چونکه. سپاسردووه  خۆم نه عزیم به ش وهتی پ تی و دکتۆرایه ایهمامۆست
باو و  (( ندکیش بۆته الی هه ک له روه هه.  نیه))  باوکراوانه  به ندوباوه به((م  زانم و بواشم به ی ده کوشنده
 و  وره ناو گه ڵ به گه سم گرتن له ر خاتری ره به  له،یان)) قزم(( با ستی بسته ی هه وه بۆ پکردنه)) خولیا

.م ڕمن بکه ھهن ب  ریسقیا خواسته انه خو، رامم نیه  من مه بۆیه. ن که نووسی ده خنه ناوداران دیدار و ره  
ید  هک ق یه  هیچ قوتابخانه م له یه م دیوانیله  و ئاستی ئه  و پایه ش، من شواز و رچکه مانه  وای ئه-
و  ی ئه  روانگه  له بۆیه.  وه ته ماوه  نهی کوردیدا و قوتابخانانه تاڵ له کو شونی به، چون ووهکرد هن

دایک بوو   له وابزانم شیعر، که.  کردووه م پۆ نه ))شار و هاوڕینیزم((ی و ))یزم ڕوانگه((،  وه نهقوتابخانا
موو   ههرچووی دایک بوو ده عیر لهکی شا مندادانی دای  شیعر له که. ک داناکاس یه  هیچ قووتابخانه له

. کانه  و پۆلی قوتابخانه وانه  
   ! ن شیعر؟ ستکرد، پی ده کی ده یه بوو بۆ قوتابخانه رجی قبووکردنی هه  مه رێ شیعر که ئه
لک و قوتابیه  ڵ ئه گه  و له و قوتابخانه ناو ئه  له موو سانه هه  ، چۆن ئهشیعری الساری  سته جهرێ   ئه-

!کرێ؟  سندم ده سمیانه و مامۆستا بۆینباخ ره  ئه ڵ و مبه جیاواز و ته  
 

:نی  واته  نیتشه واته که  
.خوقن وان ده ئه   دایانھناوه ، که کانه سوفه یله رند یان فه کانی هونه نیا خودی کاره ر ته هه"   

، تا ن کامانهچاوشۆڕانه   و ه  بووده  شیعره  له امهو چ ک ئه ، وه زنانه و مه ئه.   دایانبھنابایه بووایه  ده چونکه
.ین ین یان پیرۆزیان بکه شکۆداریان بکه  

."رستوویانن ن په وانه هیدی ئه  شهنیا ش ته زنانه و مه ئه  
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! تبینی  
.ی شاعیری ناوبراوی خودی خۆم بت، تا خود وه کردنه سته رجه خوازێ به  ده و نووسینه ئه  

  
. وه کاته ی ده سته رجه  به و نووسینه  شونکاتی ئه  که یه و روانگه زموونی ئه ی ئه وه نگدانه روا ره هه  
 

   کۆشیعری فواد سورخییه وه ی خواره مه ئه



 
 
 

یان،  به  
و  باخی شه  له سوکه  

  بووللک له
وزی ر خاکی سه سه به  

. وه بته رده کانم دا به چاوه  
 

کانت نی و چاوه که  پده یان که به  
  وه یته که ده
ڕ وکات سیمای شه ئه  

. وه یباته و ده ب و خه ماندوو ده  
  
 
 

هاباد مه  
 
رد بوو کی زه یه  پشیله چکه شتدا خۆر به  باوه له  
خرابوو و دانه  شه ی که یه ره نجه و په له  
  وه  بن تاقی ئاسمانه ڕی و چووه رپه ده
م وفی ده هه  
کو کۆترکی سپی وه  
  وه مه بووه  له خۆر نزیک ئه که

کانتدا سته  ده دی له تۆشم ده  
کرد ڕژا بۆ خۆرت درژ ده  شیری ل ده قاپک که  
.گریای کرد و ده بانگت ده  

بووم پووله ده ر په گه ئه  
فیم ده  هه وه نزیکته له  
  باران، نه
  خاک، نه
ستی منانیش  ده نه  



. وه کردمه  ده تۆیان جیا له  
بووم  ده پووله ر په گه ئه  
  یه ی سیمایان تووڕه کانه و چۆله هرشی ئه به
ی که ونه ی ته یه و جاجاۆکه  ئه نه  

خات ده بۆ کرمی ئاوریشم هه  
گرێ  ده پووله ی په و قرژانگه  ئه نه  
  وه نه  تۆم دوورخه یان توانی له ده
مبوو تا ده گه هاتم و له تا ئهور ده به  

  ڕووخسارتا ڕوا تۆ گوک له
.کی تر یه پووله  په بووم به دا ئه و گوه شی ئه  باوه من له  

 
*.......*   

 
و مشه ئه  

"ماردین"ی  سپیکه ی گیانه فریشته  
ن ژه ی ده که  سووره کمانچه  

  و وه بنه  لی نزیک دهکانیش ستره ئه
  وه خۆنه ی ده که  کراسه ئاو له

"ماردین"  
و شی شه  فرمسکی چاوی ڕه و مانگه  
  وه سته ئه

  ڕووبای ئاسمان کان له وره گیانی هه
وه  شواته ئه  
  سورشته" ماردین"
   نگ نگاوڕه ی ڕه پووله ها په زاره هه
. وه ست و نو کۆشیه ر ده  سه وه نه که ده  

 
*.......*  

 ئاسمانک بووی
ستم  کانی ده وزه  سه خته دره  
  وه بوونه ده ت نه که ینه ش نی کراسه  دامه له

ک بوو یه واه سیمات گه  



کان که چۆله  
...مژێ  دمتدا ده ئاویان له  

هاتی و ئه  
وی  ی زه که وزه  سه نه چیمه  

  وه خوارده ئاوی بارانی ده
کانیش ماسییه  

ی تیشکی چاوت وری پارچه ده له  
... وه کۆبووبوونه  

و هاتم  مشه ئه  
رگای ر ده به م له ستره  ئه تکی پ له سه  

شت ماتان هه  
ر کات بۆی ی هه وه بۆ ئه  

 پتان ل بن و
. وه ربمه به  خه به  
 

*.......* 
 

ی بات پووله بۆ په  
بم ڕوم ئاشنای خاک ده وا ئه  
  ردکی بچوکۆالنه  به شه  ته بم به ئه

ده وی هه  بۆ زه سکفرم ژمڕ  
شم  ردکی ڕه وانی به من نو چا  

ودا شه ی مانگه ر تریفه به ها جار له نده چه  
  مووی گۆنات هناوه نده لوم بۆ گه

   نو چاوانم ناوه کان پیان له رزه بارانی گشت وه
  یادت  دته- ڕاگوزان له
  خاک تمان له که ی کراسه کانا پاشه مامه ڵ نه گه له
  وه شووشته ئه
  وه کرده کانم ئه نو رووباری گیانتا چاوه له
دا ئه کانم لمی گیانتم هه نجه  په به  



  وه کانم بدۆزمه پووله  گوڵ و په لبوومی پ له تا ئه
کا  ونم ده  خه پۆلک له کاری سووکوشه  

کانا وه  چه ڵ ورده گه له  
  وه باته کانتم ده ناری چاوه بۆ که
  م دنیانه  نو ئه وه ته ربوومه من به

  وه یته هکانتا جم بک ی چاوه  گۆشه هاتووم له
. وه الت بشارمه م له هاتووم گیانی بچکۆالنه  

 
*.......*  

 
  ک بووم یه سوورهال سوه
وه  باخوانکه ست کچه ده به  
  وه  گازه م سووکه  ده به
کانی  کو پکھنینی چاوه وه  
وی ر زه  سه وتنه کانم که ییه قاوه"  نکه ده"  
  خۆر و  ی بووه ناسه هه

  وه  گیانمه چووه
مام   نه  بووم بهکات  
  خۆ وم گرته ژنی ئه به
  تایه تاهه ویش بۆ هه ئه
کو من گۆنای سوور بوو وه  
وکی ساردا  سه له  
کان، ربازه سه  
راند وه ویان هه ئه  

  وره ربزووتی ئاگرکی گه  سه منیشیان کرده
  وه و کاته ئیتر له

وم ما  من بای ئه نه  
.ویش سووریی گۆنای  ئه نه  

ردک ماچم ده  
  گای ئواره جوانه



ودیو گوندی  ی ئه که  دۆه له  
  نو باخی ڕۆژ و هاته

کانی خوارد گشت گیا زیوینیه  
  کانی ئواره شه  ڕه  چاوه ئاو له
زنا ده  

چوو خت ئه  دره ی له و ژنه ئه    
یار  خه ی پکردبوو له که چارۆکه  

کانیش مامه نه  
کو منانی هاروهاج وه  
  هو رزه  یاکی به له

نگی  نو گۆمی مه خۆریان خزانه  
. وه ئاسمانه  

 
کی سپی دا بینی  نو دنیایه تۆم له  

کشا و ستی خۆرت ڕاده ده  
. وه وتیته که دوور ده  

 منیش هدی هدی
فر  به بووم به دواتدا ئه به  
  یه موو ئواره هه

ج د حم به      کۆترک ڕۆ  
 ڕۆژێ دێ

ردن ر ده  سه ره نجه  په له  
  و فرینه به  شره  به انم بووهگی

  ماوه کانم نه چاوه
  دی وکاته ئه
رما دنی و سه ست به ده  

گری و ش ده  باوه فرینم له گیانی به  
...س بن ره ی هه نایه  

 
*.......*  



 
  و یه  حاجیله خۆر گوه

ک یه واه دوو دوستی گه  
  وه کرده کانی ل ده ڕه په

کانی خۆر و ڕه دواپه  
  نو ڕووبارک وتنه کانم که چاوه
کرد  ی تیا ده له و مانگ مه  شه  به که  
ئاند ده" یان به" قژی ستم له ده  
ر سینگم بوو سه ک له یه ستۆره ئه  

کرد  گوم ده یاری به  
ستام و هه  خه  له که  

فین  هه کانم  چاوه  
ش چوو بۆ یاری که ستره ئه  
 
" شوانه"   
 

،...بووی  ماڵ نه  له که   
 خۆر هات و

  مۆمی بۆ هاویشتین وه کانه القه  ده له
که  بچکۆالنه ر گۆڕه ی سه که  ئاونه رته  که له  
ما سیمای خۆی ڕاده له  
ر بوو سمه کو تۆ ئه وه  

کانی وشه نه  وه خرا گوه  
ی چنی و که وره  گه خته ژر دره  

مان ون بوو ل که پۆلکه ودیو ته له  
  شوانه... ئاه
  وه  خۆر بته جارهم  ر ئه گه ئه

م پی ده  
ی منانم بۆ بن ک پۆدره یه که قوتیله  
وێ مه من ده  

م که وی پۆدره ژر بای زه  
فرم ت بگری و  به ه تۆ تۆپه  



.م ت پدا بکه منیش پۆدره  
  

*.......*  
 
  کانا نووستووه واه  گهناو او لهن

ن که  ڕووبارکدا پده ئاو له  
  یه وه فه  که هکان ب گیانی درخته

  ئاو  چاه کان بوو به ی مناه یاریگه
ڕوا ئاو ده  
گری ئاو ده  

  ئاو وێ بوو به ی خۆشم ده سه و که ئه
ربان بوو  سه  له وه  ئاو کرده بیرم له  
  نو ئاو وته دم که

.  ئاو بوو بوو به گیانم هه  
  

*.......*  
 

  وه بته رده کات مانگ به
ێ و که ده"یان به"مای ی  که ره نجه ر په به  
رێ وه ده کانی هه ڕه ک په یه که کو چۆله وه  

بوو ممه دونی پنج شه  
 دوو دۆپ باران و

  کی کراس سووری چکۆله یه ستره ئه
 بزر بوو

کرد منان یارییان ده  
  گیرفانمدا بوو کیش له یه ملوانکه
 کا بانگم ده" یان به"کات  
  کانی ئواره که  چکۆله وه ڕه

ریان کراسی سبه  
کرد ش ده کاندا دابه خته ر دره سه به  



 
*.......*  

 
ی دم  که سوه  
   وه رته  دوو که  به کرده
رتکی کرمی تدا بوو که  
م دانا که وزه  سه ر بالیفه سه له  
ردووکمان ی ترم بۆ هه که رته که  

وه سپی کرده  
رما بوو گه  

:ک پی وتین یه که چۆله  
تان دش ده خۆن گه زۆر مه  

  وه بته تان ده  الی من جگه رنه ویش وه شه
م که ویسته خۆشه... ئاه  
"......."نین ر کچمان بوو ناوی ئه گه  

کان ستره ڵ ئه گه ئوارانیش له  
  مانگ ڕۆین بۆ کلسه ئه

ین بۆ خوا که نوژ ده  
ر جارکیش س مۆم هه  

  س مۆمی بچکوالنه
"م مریه"ی  که ره یکه بۆ په  
  .ین که ده هه

 
*.......*  

 
  بوو ئواره

وه ڕاینه گه موو ده هه  
هات یان ده ا خه گیرفانمد کان له بزماره  

  ی زۆرشت  مشکمدا ونه له
  وه واسراوی مابوونه هه به



کرد  زیادبوون ده ستم به ڕۆیشتم و هه ئه  
ر ڕگا سه جارێ سنجاقکم له  

  وه دۆزییه
ک هی  و قردله وقه جارکی تر ته  

ب و واو ده  ته ئواره  
م که ر زیاد ده ڕۆدام و هه ناو په من له  
  که  قژ کورته ته ی ئافره ئه
وه بووین  پکه بیرته له  

باری و فر ده                  به  
ر قژتم فری سه من به  
!دزی ده  

 
"لیسا"  
 

یی مه وی په شه  
کرد ی ده"لیسا"ڕووخساری  له  
"ندرن هه"کانی  ه سپیی سته ی ده"با"  

کرد کانی قژی ده وزه  سه  چه یاری به  
بارێ و باران ده  
شی هاروهاجن کان منای چاوڕه دۆپه  
بوون و ڕ ده کان ته  سووره گوه  
کرد کان یارییان ده مامه نه  
نی که م پده ته  

ویش شه مانگه  
دا"لیسا"کانی   چاوه له  

  . وه خوارده بیبسی کۆالی ده
  

*.......* 
 

دینچ زوو مر  



ردووکمان  هه به  
بوو کمان نه نی ساوایه مه ته  

سووتاین کات ئه  
ی گیانمان ی کۆرپه هنده  
چوو بۆ ئاسمان ی سپی ئه دووکه  
نین کین نازه یه ورۆچکه هه  

گرین  چاوی خۆر ده ڕوو له  
کشین وی ڕاده کانمان قژی زه  بچکۆالنه سته  ده به  

نین شی خۆر ئه  زگی ڕه پ له  
وین خه کانا ئه ورۆچکه ه نو ه له  
  نانک رته  که بین به ئه
نن ژه نووکمان ت ئه کان ده ستره ئه  

کان خر  وردیله ماسییه  
مان خۆن ئه  

وی ر زه  سه وه بینه رده کاتکیش به  
رمی نرگزکدا ڵ ته گه له  
.مان نژن ده  

 
*.......*  

 
"کان واه تکی گه ند حاه چه"  
 

ا کی هن یه واه با گه  
ک بوو ری مانگیه سه  
کان میزاده  گوریسکی درژ ئاده به  

کرد  کشان دهبۆالی خۆیان  
چۆڕا کانی شیر ده  گووانه ک له مانگایه  
کی هنا یه واه با گه  

 ئاسکک بوو
  تیرکی سووڕ پکرا بوو به



کانیشی پ بوون گووانه  
. شیر له  

کی هنا یه واه با گه  
ک نان بوو یه پارچه  

  وه وه شی شه گی ڕه م سه هرد به
خوارد ی ده که  نانه گک که سه  
هات، جارجاریش ی ده مه  
کان فای بۆ مرۆڤه  چاوی وه به  
نواند ده  

کی هنا  یه واه با گه  
بوو" ماردین"  
نی و ژه ی ده که مانچه که  
کرد مایان ده کانیش سه خته دره  
کی هنا  یه واه با گه  
بوو" یولیا"کانی ر لوه ی سه نه خه رده زه  

نی که پده  
نی که هات و پده ئه  

  باران و تا بوو به
 داباری

.نی که ر پده هه  
 
"نینا"  
 
ختی بوونما ل دره گه مام له ی نه"نینا"  
  وه شنته ئه

ب و وزاییما ئاوا ده نو سه نیگای له  
  وه نیشته ئه کان هه  ساکاره پشت ماه له
  ی سمۆره"نینا"

. هالنه  به کردووهختی  منی دره  



 بۆ خۆری بای
ڕوا  دت و سه وه رمه  سه وی و به  زه می به کردووه  

ی ڕۆح "نینا"  
جم دلی؟ به! ڕۆی ئه  
بی  ده وره  من بشک تۆی پ گه ر چک له هه  

ژی مرم و تۆ ده من ده  
بم و من بچووکتر ده  

تر و وره تۆ گه  
......بی تر ده وره گه  

 
"جھشتن به"  
 

...ت ڕۆیشتینکا  
وه بوو شه  باوه ی به که ک دایکیک کۆرپه وی وه زه  
  ملی  سووک بوون به کانیش زنجیرکی له مه

  وه خۆره
 خۆر سوور بوو بوو

ختا ڵ دره گه ڕ له په رده زه  
ڵ بوو بوو ی کۆترک تکه ک هالنه وه  
دژایی ڕگا به  

ی سپی بوون سیمات جووت هلکه  
وونیشت دم کۆترکی هه  

  وه بمه ویستیت قووڵ ده  خۆشه  له نده رچه هه
ش و رباڵ ڕه  دوو کۆتری سه بین به ناخمدا، ئه له  

                                     سپی
فین ڵ ئه رزتر هه  بیرما به تا دی له  
... چاوان دوو له  
ست و  ده دوور له  
!وی ر زه ی سه که سه فه  قه دوو له  



 
" *هابا مه"  
 

وتووی و خه  
ی سینگت که  بچکۆالنه ی کۆتره ناسه هه  
کانی هیوای زیوین  پرووشه  ورده ریکه خه  
وا ر شه سه به  
... وه شته به ئه  

ی یه له و جۆگه ک ئه نووستووی و وه  
و و سوسکه ئاوی  ئواران که که  

. وه خۆنه ل ده  
! وکی کپه چ سه  
کانی ناخیشت  وردیله ماسییه  

  کانی ناخت نگینه  ڕه وه ئاو بۆ ژره چه
... وه گوزته ئه  
  وه م بزه رده وتووی و به خه

ی ده نسک ئه جارجار هه  
ی و کۆترانه ی ئه ی چپه ئه  
کانا رزه نو دارخورما به وان له  شه که  
ن ده وز ئه نه وه  

"هاباد مه " دنیا تاریکه  
  ر ماندووه و هه هشتا شه
...ودا  خه روای له تۆش هه  

 
. کچکی ساوایه: لی هاباد عهما*   

 
  
"دایک"  
  



 
کانی کات بینم چرکه ده  
دواتا دن به  
میش م و ماته خه  

بان و دوو پیاوی کورته  
  وه یانا ئاشنا بووی و لت جیا نابنه گه له
  وه س ست ل ناکاته  دوورییما که له

  کی زیویی ئواره بایه
  وه یته کان لک جیا ناکه شته

کو خۆیانن یاساکان وه  
کانیش کۆن ئاسان  شته  

بیرکردن و تۆ وا زوو سیماکانت له  
  دایه... کانت ل گۆڕا دنگه
! که سه  بکه ته ی ئافره ئه  
ودا شه نیوه نیا جارک دیم شادی له ته  
  لت نزیک بۆوه وه نه خه رده م زه ده به

  ڕاوه گه نه...مدی ئیتر نه
  وه نتهم ر ئه ڕوا و دوورییت هه ن ئه مه ته

کانی ساکاری و کاته  
ستت کانی ده نجه ی په ژماره  
  وه ڕنته یان گه چ ده
  ئاۆز بم ی هنده زناکه حه! نا

ق بم  ده ، هنده کردووه  فرت نه ئاخر تۆ  
  هز بم دایه چیتر ناتوانم به

نگیان دا کانم زوو ڕه بۆچوونه  
کانم خوایان هنا بوا پۆیینه  

ق نیم ڕه لله ش که هنده  
  وه  خواره مه یه یتان نه لی شه  گه له
  دایه!  ئاه



  وه ی منی لت دوورخسته سه و که ئه
  وه کاته جوو و بیرده ستی ئه ویش جارک هه ئه

؟... وه ڕنته ک ب بۆ الی تۆم بگه  
... ئای دایه  

شم که و بۆتۆ بۆ دوژمنه مشه ئه  
  وێ س بیه ر که هه
ز بکا س حه ر که گه  

!مووتان گریام بۆ هه  
... نا نا دایه  
  وه مه که ک س ده یه که  نیگای چۆله من له

  دووری گیانی تۆ چۆن له
  وه نگمه ناپه
  وزه کی مل سه وان مانگ مراوییه شه

  وه گوازته و ده  ڕووباری شه گوکی سوور له
   منم دایه وه ئه

کانی گیانی خوناویم با دوا ساته  
م ست بده  ده  لهشتدا  باوه له  

  واسه  ملما هه یاخود خۆت به
م  ڵ خۆمدا بتبه گه با له  
م س ناکه  که  به دا متمانه م دنیایه له  

.ج بم بۆ تۆی به  
 
 
" وه مانه"  
در ورۆزی قژزه نه  
ی من دی و ژوانگه ره هار به ی به سبه  

زار و نرگزجاری گۆشت  گو ی پ له چارۆکه  
ست و  هرمیانی د ر گه سه له  
کانم  ر کوستانی چاوه سه له  



... ڕژی ئه هه  
  خخاڵ ک پ له چه ست و مه ی کچی ده ئه
ی یادگاری و سۆکه  ده واه که  

ی ملت که  ساکاره ملوانکه  
واسی ئه  ملی لوتکھما هه به  
یمانکی درین دی و  کو په موو ساک وه هه  
نیشی و  م دائه ر گکۆکه سه له  

ت ی باخه که دار و ئاونه بریسکهی  له جۆگه  
رم ج دی  ژوور سه له  
موو ساک هه  

سووتین  نه وه ناڕۆی تا پکه  
مانسووتنن هارک ده موو به هه  
موو ساک هه  

هار ویستی به ر خۆشه سه م له و خاکه ر ئه من هه  
سووتنرم ده  
و ر منی خاکی ئه سه  له یه وزاییه و سه هاریش ئه به  
پوکنرێ ده هه  
موو ساک دوای سووتان هه  
تک کانی تۆ تۆزی خون ئه سته لھده  
هنی ده" با"شيك وانی منیش ڕه نوچه له  
موو ساک  هه  

ی و کچه ر ئه تۆ هه  
م و کوڕه ر ئه منیش هه  
م و و خاکه ر ئه من هه  

ی هاره و به ر ئه تۆش هه  
موو جارک دوای سووتان و هه  
ناوچوون له  

  هو دیسانه
کو دووگیان و وه  



  پووله کو دوو په وه
  کو دوو فریشته وه

شی ئاسمان و بۆ باوه  
ریا و بۆ ناو ده  
وی ر زه بۆ سه  

زگران کو دوو ده وه  
  ر گکۆ و بۆ ژوانگه بۆ سه

. وه ڕته گه ده  
 
"تیو هه"  
 

  دایه
  و فسوناوییه لکی ئه ی گیانت مه واه گه

کان   ئاسا لوتکه سمۆره  
کانم دن ی چاوهل بۆ مه  

دایه...  بئاگایی تۆ له  
  و وزه ن مارکی سه مه زه
گژێ ده م هه  هالنھکه  به  
ی  نایه ی که سبه  
یبا و کانم ئاو ده ڕه  په ندک له هه  
  وه که  هالنه ندکیش به هه
...من ده  

 
*.......*   

خت کانی دره وزه سه نجه په  
ی ئاسمان که  شینه ڕه ر په سه له  

کشا ی تۆی ده تابلۆکه  
ڕا په رده ڵ زه گه له  
واوکرد ی ته که  برۆنزییه قژه  



فر باری و به  
فر  به موو بوو به قژت هه  

 باران باری و
  سیمات کرد ڵ به نگی قژتی تکه ڕه
  ی ئواره")یولیا"ی ئه
  وه رهاتمه به خه  به یانی که به
یان بی بوو که خته  درهستی ده  

  بووهوت شت که که ونه
...نو ئاو  

 
 
. ناوی کچکه" یولیا"  
 
 
    "کانی للیا شته"
 
  

قا بوو و دارپرته شه  
و  له  په ی که یه و جاده یانیش ئه به ره به  

کانی ر شۆسته کانی سه قاه پرته  
  وه کرده کۆده

 
کرد  تۆ ده ی له که سپییه کۆتره  

گرتبوو سکم هه فه ناو قه له  
م ی بکه ڕه ر به گه ئه: وتم  
؟...ناڕوا  
ک، یه که چۆله  
دزێ و نم ده باجی خوا گه له  
وی ئاو و  زه له  



ویستی  من خۆشه له  
ی که  سووره ه  داوه و ڕۆژه ئه  

 دڵ هات و
"لیلیا"نووکی  ده: پی وتم  
کۆیین چاوی هه  

  وویستی  من خۆشه دزێ له  ژیان، ژین ده له" لیلیا"
.نم خواش گه له  
 

یانک به ره به  
  ربۆوه کی سپی به یه هلکه

 دی من و دوو ئسک بوو
بمبا" لیلیا"ی  وه پش ئه  
وی ی زه که رده  زه پشیله  

 ۆڕی دام وبردمی
و شه  
رکی ماندوو  کو ئاسنگه وه  

کوتا وی ده دی سووری زه  
یان به ره به  

یی رووبارکی ملوانکه  
کرد" لیلیا" ملی  له  
 

ک یه سلکه ڕه په  
  بوو کی ئواره خه

هار بوو وزی به  گیای سه مای له  
:جارک پی وتم  

وێ خۆشتی نه" لیلیا"ش  م جاره ر ئه گه ئه  
مدا م کۆچه  له وه ئه  
کی خۆمی بۆ یه چکه به  
...ج دم به  



 
"لیلیا"نی  مه ته  

  کی ساوایه کانییه
ک یه شوشه کو بووکه وان، مانگ وه شه  

 توند توند،
گرێ و شی ده  باوه له  
وێ که  ل دهوی خه  
"لیلیا"بۆ   

  چاوی مانگ گرت ردکم له جارک به
  و  وه ربوه لینجاوکی سپی به

ش و ڕۆژه ئه  
  گیانی خۆردا و دارکم له

'لیلیا"کانیم بۆ  ڕو نیوینه په  
. وه کۆکرده  

ر چکین  ی سه که دوو چۆله  
ی مناک لمان نزیک  کۆالره  

  وه بته ده
مان که ش هالنه"لیلیا"من و   

ج دین به  
 

 وتسوک بوو
" لیلیا"من و   

  خواردمان وه م بزه ده به
 
  و بای بارانه" لیلیا"

وزی  فرمسکی دوو چاوی سه  
. وییه زه  
دا پوشکی سپی"لیلیا"دی  له   
پرژا ده  



.من و خۆریش  
ی دیواری ئاسمانمان القه  سه له  
خزاندن ده  

 
" لیلیا"نی  مه  ته له  

وت کرد که ڕۆژم پاشه  
  تیشک کرد  ورده وم پ له شه
  وه  سه وه ئه

ی ئاریکییم شکاند گۆزه  
رهنا و م ده"لیلیا"نی  مه گشت ته  
ی ئاسمان پنج بازن و بۆ کچۆه  
وی ی زه که سووه قاوه   چه بۆ کوڕه  
ش"لیلیا"وز و بۆ  تکی سه چاکه  
.کم کی یه  السووره سوه  

 
 
"هار به"  
 

  هاره ی به سبه
ب کانت ده ی پی گوه  ترپه هگوم ل  

رگ سووتاوم خاکی الوی جه  
کا  وسینگی وا ده وه کاته ی ده خه ی یه قۆپچه  
هارک دی و موو به هه  
سووتنری ڵ خاک ده گه له  
  چاوقایمه گوی سووری تۆ نده چه!  ئاه

! دێ چۆن بۆ ژوانگه  
  

*.......*  
 

ک هات  یه واه گه  



چوو هڕ د  پانی شه  گۆڕه له  
  رز بووبۆوه یان ئا به  ده وه  ئاسمانییه به

 ئای سوور و سپی
ر  ده  هاته که پانه گۆڕه  سپک له پ ئه له  
چۆڕا  کی خون ده گویه  له  
کانی بابوون سته کردم و ده یری ده سپک سه ئه  
بوو تر ده وره ش گه که وره هه  
تاو بۆم هات سپکی تر به ئه  

  بووی ئاو گیانی شه
  وه  نزیکتر به که وره هه!  ئاه
ھات ی فێ دا و هه که رک شمشره نگاوه جه  

م که  نو جگه هات و خزایه  
ڕ بوو یانی گشتی ته به  
شیان که ره نگاوه رمی جه ته  

.بردبوو  
 
 
"و شه کانی مانگه ته حاه"  
 
 

و مشه ئه  
ی منا که رده  زه ر مانگی گیانه سه به  
  شینایی ڕۆحم گژن و له هئ کان هه ستره ئه
ن و ده ده  
.ڕنابن ته  
و م شه ئه  

  و یه ه"شیالن"قایی  تکی پته مانگ سه
  وه شته به  ئه ستره نو ئاسماندا ئه به
و مشه ئه  



وی  زه گرته فر ئه  به  نوئیه مانگ باوه  
و مشه ئه  

  وزه رکی السک سه مانگ گزه
یی وشه نه روشککی چاو وه ویش که شه  
. م بزوه ده  
یان به ره و مانگی گیانم تا به مشه ئه  
ن و کان ئه ستره  ملی ئه ست له ده  
.ێ که ومان ل ده موو خه هه  
و مشه ئه  

ک من  مانگ وه  
ش بوو ی ڕه ه موو په ر زگی هه سه  

. ئاو کانیشی پ بوون له وزه چاوه سه  
و مشه ئه  

ب مانگ سپی ده  
 بۆ تاوکیش

.ن که کو تۆ پده وه  
*.......* 

  
ش ی ڕه  مرووله که خته ی دره گه  
...یخوات ده  
رن وه ڵ ئه کانی تر هه ش گه"با"  

ب  ڕووت ده که خته دره  
ب کو تۆ الواز ده وه  
  ره نجه کو په وه
...شک  ده کو ئاونه وه  
کان ریووه  وه  و گه سییه ویش مناکی به زه  
...خوا ده  
"ڤیکتوریا"م  که  پیرژنه که  چ یاسایه مه ئه  

قاڵ چۆن دوو پرته  
پورێ یان نوان دوو سو ده  



رد  لیمۆی زه ڕگا چۆن له  
.کرێ دروست ده  

*.......* 
 

  و سووری یله کانم دوو کرمی مه چاوه
 ناو لیتان

ج دن رد به ڕۆن لینجاوکی زه  ده که  
ترسم بم شلن کان ده  پیه له  
دم  ڕووناکی هه له  
  تاریکایی خزمه ئه

 من تا دونی
کرد یری خۆرم ده  سه هنده  
...!!!بوو کور ببم ریک ده خه  
کرد کانم ماچ ده خته دره  
   کچه خته م دره ئه
  کوڕه خته م دره ئه
  وه خوارده کی دوور ئاوم ده  کانییه له
دا بوو گه وم له کات ئه و ئه  
م ئستا به  
  و سووری یله نیا کرمکی مه ته

 ب مانای ناو لیتاوم
((( 

کام ویسته جاران خۆشه  
م بوو که دۆستی خوشکه  

بینی ناو چاوی مانگدا ده سیمایم له  
و بوو  ئه دا که ک غارم ده یه پووله دوای په به  

م  که ک ده ر کویه یری هه ئستا سه  
 نایبینم

 بزربوو و بزربوو
؟...کوا مردن!  ئاه  

کاندا،  پشت دیواره مردن له  
...شوا کانی ده وزه  سه قاچه  
  دوور بوو وه وکات مردن لمه ئه



بینم  ده وه  نزیکه ئستا مردن له  
و بووم ڵ ئه گه  له که  

و بوو شت سیمای ئه هه ی به که سوه  
ربووم وه خته به  

 ئستا کرمکم و قورسایی گیانم
م که بۆ تاریکایی کش ده  

((( 
رگ دێ مه  
بینم و رگ ده موو ڕۆژک مه هه  
دهپکه م پ ن...  
م مویست ڕۆحی تۆ ببه وکات ده من ئه"  
" ددار بووی که  
ی کرمی ئازیز بژی ئه  
شی تۆ کردووه م پشکه م دنیایه ئه  
((( 

 ئستا شون و کات
کن ی خوایه دوو فریشته  

ن که موو ڕۆژێ پرسیارم ل ده هه  
ترسا خوا ده ت له که ویسته ئایا خۆشه  

 پاک بوو یان نا؟
ین ده ئازاری ده: ن ، دهمترسنن ده  
  ی خوایه ئه
گریم و ده... گریم ده  
  تارماییم و له
دم  سیمای خۆم هه له  

((( 
و کانی شه شه هه ڕه  

 ڕووخساری ڕووناکییان داپۆشت
  ڕووناکی مناکی مردووه

بینی تۆم ده  
کی  مردوویه کانت به کهم مهشیری   

دا نو گۆڕک ده     
خواردبوو ی نه"نیدو" شیری  تر ی که و مردووه ئه  
((( 



ک رییه پۆله په  
کی زیویندا یه ناو گالیسکه له  

برد و شت ده هه شیراویان بۆ به  
  وه تریقانه نیندا ده  پکه له

کرد  شادمان ده شتیان هه کانی به مردووه  
  گیرفاندا بوو کانیان له ڤینداره ی ئه ونه
خیش وان دۆزه ئه  
دا بوو گه ن لهکانیا ویسته قژی خۆشه تاه  

 تاوانیشیان ماچکردنی قاچی
!کانیان بوو ویسته خۆشه  

شتیش هه وانی به ئه  
کانیان ڕامووساندبوو ستی گراوییه ده  
ستت تویست ده  ده که  
گریت و ک هه یه ر قژی مردووه سه له  

  الم بته
گریا کی تر ده مردوویه  
  نوچاو ماچ ناکرێ چونکه

انتک وهڕووتی چا وێ من به مه ده  
م ماچ بکه  

((( 
   ناخم یاخی بووه  له  چاوکه مه ئه
  خاکی  له  ددانکه ش ڕیزه مه ئه

  سینگمدا شین بوونه
((( 
مدا بوو رخی بۆری سیه  چه له  
کی دانییه و ئاوه ره رمی خۆم به ته  

.ئاژووا پنج مای ده  
بوو ی نه م ونه که یسته م خۆشه وده ئه  

 مردنیش ب کفن بوو
مکات مرد  
  دا بووی گه تۆم له



خم دی  دۆزه نه  
شتیان بردم هه  بۆ به نه  
((( 

  و ری زۆره وه خته ئستا به
 ژانیش زۆرتر

کی زل داین و شتییه ناو که موومان له هه  
ن به خمان ده و دۆزه ره به  

  ردایه به کان، قاتیان له پیاوه
کانیش جلی بووکنی ژنه  

.کانین پده. کان دکتحره  
... وه کرده  پاک دهکانی ددانه  

((( 
  دن وه شته هه  به ی له کانه و چۆله ئه
گژن و ده رتا هه ی به که  شینه  دامنی کراسه به  
  وه م جریوه ده به

. وه خۆنه کانت ده فرمسکه  
((( 
.ڕا په رده  پشت زه له  

 تۆ دیاری و
گۆڕی و ک ده یه له ژۆی جۆگه  چک ئاوه به  
تکیش ئاو  سه به  

ی به  ده نارکی کویله ارههبۆ د  
((( 
  کۆتردا کی پ له یه واه ناو گه به

  و ر شانی کۆترکه سه خۆر به
.با ی ده که و هالنه ره به  
کا  داده که واه  گه که  

گوی ئاسمان  داره کۆترکان ب ماڵ به  
م که ویسته خۆشه  



. تۆ بی که  
  گۆڕستان و ب به  ده واه  گه نه
.ڕوێ اسمان ده ئ  گوڵ له نه  
با، س خۆر بۆ مای خۆی ده که نه  
 

*.......* 
 

: که ی سوه  ئه  
تدا که  نزمه خته شی دره  باوه وێ له ناته  

؟... وه بمنته  
کانت و خوشکه سته یڤی ده  په له  
کان و  باریکه ی چه  گه له  
ش که  کۆتره ی تاقه  هالنه له  

 بزاربووی
  وه کانه گه تۆوی  ی چیتر له زناکه حه 

ن رنج بده کان سه ستره وان، ئه شه  
یانیان، یا به  

  کو مرمنداک تیشکی ئاونه خۆر وه
ی که شکاوه  

.لوتۆ بگرێ  
...بزاربووی  

ی که  فگرتووه م پیاوه ی ده که  لیکاوه له  
وی زه  
کی دز یه مۆ سمۆره ئه  

:پی وتم  
ی گل و که چۆله  
  ووان کانی باخه نرخه  به سته ده
کان  سیما ئاسنینه که رته زه  

ن ده سو، ئازار ده  
  ی وه هالنه  نزیکته رکی تر، هات و له به گیان له



 دانا
... که ئای سوه  

  وه ربه شی قوڕاوی من به  بۆ باوه ره وه
م ڵ ناکه گه ت له  هیچ قسه من که  

شم رزی مۆسیقاکه نگی به ناهم ده  
 ئازارت بدات

تارمایی...  ئاه  
مان خوات مایی دت ودهتار  

 
 *.......* 
 

لک هاتن  مه پۆله  
  و وه یان نایه جریوه
  ناخت یان خسته ئاژاوه

 
کا ی ده که شووشه  بووکه یاری به"... کارین"  

ج د و خۆر مای دیوار به  
ب و جی خۆی کۆن ده خۆڵ له  

دا له  جۆگه ککی پ له ڕه ناو گه به  
ن به ده" یولیا"  
زی و گه ی خۆی ده نجه هپ" یولیو"  

گری  ده بۆ پاره  
 

ماسی  ڕاسوه کۆمک چوونه  
ست دابوو ده کانی خۆی له مژ بوو چاوه لک له شه  

 تۆ گریای؟
ڕ بوو زک ته کاغه  

ک ئاو بردنی یه که ی چۆلهڕ گوک و په  
با ی خۆی ده که  بۆ هالنه که که ڕی چۆله کۆترک په  



گری تۆ ده  
وێ و که یی ت دهوی چا هدی هدی زه  

 چاوساغکی سیاسی
گرێ و زمان ده سه ستی مژوو به ده  
...وه ڕنته په ی ده  جاده له  

ڵ بارانی چاوت یاری بکا گه وت له یه منا ده  
!ء بۆ نه  

گری ر ده خۆ تۆ هه  
  وه یان شواته کان ئاو ده خته دره
گرێ و ش ده باوه ی له که  هالنه لک دایکانه مه  

  ڕۆژکی وادا  لهباوکم
ی بزان بۆ وه ب ئه به  
!خوا م ده خه  

...مبا منیش ئاو ده  
 تۆ گریا بووی 

  بارانی دی بوو که کوره
  وه ڕایه گه ر ده فه سه له

.و ماڵ ڕایان کردبوو ره کان به شته ره ڕاوکه  
 
 
"هید شه"  
 

کانم لی چاوه  مه...کات  
  وه بنه  و ئاسمان ئه ڕووه
  دێ وه سپاییه ئه و به شه مانگه

...کانمدا ناری چاوه که له  
  وه شواته کانی ده وانه وی پووزه گۆره
  بالیف و کاته ی ده که نه رزه

خا ی ڕائه که وزه پاتۆ سه  



  ...بۆ تاوک
کانی  باریکه رده زه...  قاچه  
کانم و  ژر پووی چاوه خزنته ئه  

...کش ڕائه  
 

*.......* 
 

 گوکی سوور
  خۆ چووبوو هپش له
کانی وزه  سه نجه  په به  

ژمارد کانی ئه ڕۆژه  
ک کچکی ب ناز وه  
  کردوه ی یاد ئه و ڕۆژانه ئه

  کی چکۆله یه پووله چۆن په
کوتا کانی ئه  باه به  
  نو ئامزی سووری   له که پووله ندێ جار په هه

  که گوه
...بوو ون ئه  
کانی یه سپی  نو باه  له که ه ندێ جاریش گه هه  
... که پووله په  
 

*.......*  
 

زکی سپی دا بوو ر کاغه سه ری له وه خته به  
گیرم  من ده که  
ڕن و په کان لم ت ده  شکاوه شته  

ج دن گانم به  
  خۆم و گم له رده ڕوو وه

کا یرم ده هشتا ئاسمان سه  
.چۆڕا خونم داده  



م که  زیندووه ی هاوڕیه ئه  
 خونی من و

م که  زیندووه اوڕیهتۆم ه  
 خونی من و
   گۆڕستان تۆم کرد به

رمی من و   ته وه ئه  
رمی بۆق و ته  
  و وزه قه

و چه ورده  
وان دۆستی منن ئه  

 ئیمۆ خۆڵ دایکی منه
ڕێ گه  دوام ده بست بست له  

  دایه که  نو گودانه ئیمۆ زانیم دایکم له
ناو چاکی قووڵ دا دم و له هه  

  وه شارمه خۆم ده
ویدا کانی زه  چاوه  ئاو به له دوو جۆگه  

. خوار دنه  
 
  

*.......* 
 
 

ک یه که چۆله  
یی و دوو چاوی قاوه  

هات کانی بۆنی خۆریان ل ده ژر باه  
ک یه که چۆله  
رد و نووکی زه ده  
هات رووی بۆنی بارانی ل ده گه  

ک یه که چۆله  
کو باخ و دی وه  



نان بوونینی م که کو ۆده ی وه جریوه  
ک یه که چۆله  
ن و وه  گۆڕانی نو ده زی له حه  

نار بوو وری که خواردنی چه  
ک یه که چۆله  
وز کی سه یه زووی گه ده  
  ئابوو وه کانیه  قاچه به

ک یه که چۆله  
  کل و کیان بۆ کرد به یه گه
:ری نووسرا سه له  
  ناری دزیوه وی که چه
  و کردووه  خه داری له پیره
ک یه که هچۆل  

چوو و  بۆ دزی ده چیتر نه  
وت  گۆرانی ده نه  

ک یه که چۆله  
رد و بووکی زه  ده نه  
یی بوو کانی قاوه  چاوه نه  

ک یه که چۆله  
کانی و نیا ژر باه ته  
.هات رووی بۆنی بارانی ل ده گه  

 
*.......* 

 
  که  ساکاره خته دره
ک دیت و یه موو ئواره هه  

رمنت رد و شه ڕووخساری زه  
وی وزی زه رگی سه  نو به له  
  وه شارییه ده
کانت فرکردبوو رگۆشه  جگه گه  



وێ ویان ل بکه ر باسکی خۆت خه سه له  
  که ئاخ درخته

موو ئوارانی  هه  
  وه کانی ماه رکه دوای ئه

ت که  تاریکه  ژووره خزیته ئه  
ی خه ر خۆت داده سه رگا له ده  
موو ئواران هه  
  وه کانی دته ره هنج  په له

کان وتییه کزکز تیشکی چرا نه  
  وه بته  ده رزه به
کان که  چۆله یانیانیش به  

  وه نه که ی دت پاک ده که هالنه
  که خته ئاخ دره

  و ڕۆژه ئه
  وه ڕایته گه بران ده رقه سه له

دۆشکانت بوو  قه خۆر له  
 منای،

  بات گرت ردی له به
وویبان ب ند میھره تۆ چه  
!کرد نگت نه هیچ ده  

  
 

*.......* 
 

 دوو مناڵ بووین
ستت و ی ده که  شکاوه تره  چه تۆ به  

م که  دارینه سپه  ئه منیش به  
تا باران لی داین، که تره ژر چه له  

  بارانی درۆینه
  خواروخچی کاندا به ر دیواره سه له



کشا ی دمان ده ونه  
ڵ تۆ بووم گه  له ی که و کاته ئه  
ترسام  تاریکایی ده هل  

  تۆ ئستا دوور له
!ترسم  ڕووناکی ده له  
 
"کان نگه نگاوڕه  ڕه ونه"  
 

کان، وره  هه ه په  
 فرمسکی چاوی ئاسمانی منان

 
کانتی داپۆشی و  سپییه سته و ده شه  
. وت وت ل که خه  

 
  و که ری ماسییه وه خته به

ر و ڕپژێ ڕاوکه  
ل و ڕۆژکی مه  

.نگک قووتیدا هه ڕۆژکی تر نه  
  و کات ئسککی فدراوه

، گکی دڕی نووستووه شون سه  
 

،...مۆسیقا  
  وه کاته کی ترشم بۆ سپی ده خۆشم ولیمۆیه نه
 

بینین کتر ده موو ڕۆژێ یه من و ئاو هه  
  ژر بارانی چمه یا من ده

. ناو زگی من و دته ئه  
کان ڕاڕابوون واه دون گه  
 باران،



. ناو ئاو ی دایهتی ف که ونه  
 

وی زه  
  و چاوکی کوره

و شین یله لینجاوکی سووری مه  
. ییوه یدا مه که ر بیبله سه به  
 

 دارستان،
  و رباوه ڕکی سه ری مه سه
. خۆنن کانیش تنۆکه که چۆله  

 
، ئواره  

  و الحه به کی زه دوو القی کابرایه
.ڕن په  نوانیدا ت ده کان به کۆتره  

 
، و ڕۆژه ئه  

  شان نا و تم له که سپییه کراسه 
شتم برد هه بۆ به  

 
م، که ویسته خۆشه  

شوا، دا خۆی ده که رماوه  گه له  
  که له کانیش ئاوی جۆگه که چۆله
! وه خۆنه ده  

 
  سوکدا له

.تم بینی وه کانی پشه ددانه  
 

 تاریکایی،
وزکدا ره  که سکه  نو ده ک بوو، له یه قالۆنچه  



.ڕا گه ده  
 
انأی  

  بوو و کوڕه ی ئه نجه نینۆکی درژی په
.وێ ڕۆژێ، بی و فی دا  ئه که  

 
کان   سپییه بزماره  

  ش بوون و ڕه یله مه
کان  سپییه موو سابوونه هه  
"یولیا"چ   تۆ ده له  
 

  و سکه سه ڕووناکی ده
وی ی زه که  کوره ئاوی چاوه  

. وه سمه پ ده  
 

 "yolia : بۆ "  
 

  خواایه...  ئاه
ستپکراو کی هه بایه رمه کو نه وه  
  و ناسه  هه کانی له موو ڕاز و نھنییه هه
  وه موچاوییه ده

...هات بۆ الم ده  
کو توژکی ی ناخی وه که  شاردراوه یڤه موو په هه  

  بوو وه ر سیمایه سه سپی به
!؟  پیرۆزه نده وه موجاو بۆ ئه نازانم ده  

بووی  ماڵ نه ی له وه و شه ئه  
و  خه  له یانی که وتم، به ت خه که ناو جگه له  
ستام هه  
موو  هه ی که و جیه ئه... تم ماچکرد که رینه سه  
موچاوتی وک ده شه  



  بۆن کو پشیله م وه و شونه ، ئه...نی ر دائه سه له
.کرد  
کرد کانیم ده یری نو چاوه سه  
تا... وه بوومه کان ورد ده ییه  قاوه ته  خه له  

  ئاو بوون له  پ دهکانم چاوه
، وه مه که  ده و ئازادییه ئستا بیر له  
؟...گریانم دێ  

یرکردنی  سه  له چ شتک گرنگتره: م  خۆم ده به  
" یولیا"کانی  چاوه  

 
ترین شت سیمای ساده له  
...بینم ڕ ده شه  
  وییه م زه ، ئه وروشته م ده ئه

ربازکی ر سه گه...  زمانه  برسه هنده  
.کا رشی بۆ بن داگیری دهئامریش ه  

 
بووی  ماڵ نه ی له وه و شه ئه  
ستام و هه  خه  له وتم، بایانی که ت خه که ناو جگه له  
وک موو شه  هه ی که و جیه ئه... تم ماچکرد که رینه سه  

موچاوتی                                            ده  
. بۆن کرد و پشیلهک م وه و شونه ، ئه...نی ر دایه سه له  
 
ترین شت  سیمای ساده له  
...بینم ڕ ده سه  

ربازکی ر سه گه...  زمانه سه  به هنده  
. کا ئامریش هرشی بۆ بن داگیر ده  


