
 

  الزۆ

  
   ره  تۆ هاجه  به،بیت ی ل ده ناسه هه) تا(  ترسی مردنم به   ئوارانک که به

  ...شه پشکه
 
 

:ووت م ده  هاوڕكه من به  
  دوای باران بارین، مشت خۆی نیشتیمانم بۆ بنه

. وه مه نیشتیمان درووستكهمدا  آه  له ژووره وت لره مه ده  
 

:وتمو  ده وه  گریانه من به  
  ستووه ری به زانم ئستا نیشتیمان سه هد

.ری دش و سه ئاخر ئه  
،  گرتووه وه  پشتییه ستی به نیشتیمان ده  
.و  ئه دووگیانه  

 
وێ، وانه ناخه ئستا نیشتیمان شه  

دوورێ، ی ده آه بۆ منداه نگ پانتۆل و آراس  تا دره و ئه  
!دووری؟ هدشی   بۆ ئمه یرت نایهتۆ ب  

 
،  گرتووه وه  پشتییه ستی به تیمان دهئستا  نیش  
.و  ئه دووگیانه  
آات و ی ده آه فونك بۆ مرده له ئواران ته  
، وه ژی بۆ بنتهتی مو ربه آات شه داوای لده  



،ت ئ ئاخر بیرت نایه  
آرد؟ هد  وه نجیره بای هه  مره زووی به ب وه ر منیشه سه به  

 
ناآات، پ رز له هزانم ئستا نیشتیمان پوی ب من ده  

ریدا ناچ، به سك به ئیتر پانتۆلی ته  
)ران سابونكه(چته ڕوان ده  هواشی نیوه نیشتیمان زۆر به  
عنا سك نه  و ده ماته ك ته لۆیه بۆ آینی آی  

 
ر ژان  سه وته آه سركی تاریك ده و عه ئه  

وت، ست ناآه ئیتر مامانك ده  
، ژر بای شان ناخاته ئازارشكن  

،ی نوچاوانی بسرێ قه عارهت و  ژنكی دراوس نایه  
  و وه بته نیا منكی لده نیشتیمان ته

ستت،  ناوه وه ریه  پشت سه  لهیشمردكهیچ   
!نیایی نیشتیمان  ته له وای  

 
 تۆ بیرت دێ؟

   و بۆوه  ل وه موو ژانه و هه ی به و ئمه ئه
ی گران، شووشه آهوآی بوڕبووین، و وره  گه ش آه ئمه  

گرت، مان لده وره شقی گه عهبۆنی گران و   
ویست، مده  نه بوایه ی نهی مه من سوراوی په  

.ویست یده  نه بوایه ر نهوی سو م گواره آه خوشكه  
آی آورت یه نووره ر آردنی ته به من بۆ له  

ریدا،  سه مقیژاند به هدزارجار   هه  
چاویموو می دهواوبوونی آر ر ته به م له آه كهخوش  
.کرد ڕووی ل گرژ دهك  یه فته  هه  



 
ڕم  چاو ته میشه نیشتیمانی هه  

بم لت، هڕ توو بوو ده من نه  
داو  گسكم ئهی و آاتانه ئه   
. و خۆڵ گه  له وه آرده ی پده آه آت ماه بایه شه ڕه  

.ڕۆی و ده قرتاند کانی ده می خونچه کت ده یه وکه گژه  
 

ی و آاتانه  لنم ئه ت مۆه  چه بوو  ده نا نه   
رتا و سه دا به ت ده باآه عه  
.رممان بۆ بنیت ی گه چوویت دوو آولره ده  

 
تتۆ بیی  

  ؟وه ڕاینه  گه آات آه نیشتیمان پشتمان ت نه
دات بت آۆنكیمان نه ر هیچ نه تۆ بیی هه  
 بۆ چاوشارآ؟

تن؟ تخه ردك بۆ خه به  
 تۆ بیی؟

 
اوم خه وك له من شه  
  وره نیشتیمانیش گهبوم،پیرب

، پرچی دابوو ی له نه خهنیشتیمان   
آردبوو،   بۆیه آانی تازه نینۆآه  

  ،بووچاوی ڕشت
خوارد، تاڵ نانی ده  چه به  

بوو یار نه ئیتر نیشتیمان آچكی بچووآی عه  
یبانووی ماڵ بوو و آه ئه  



،نا ڕوان چشتی لده نیوه  
  وبرژاند ی ده هڕۆژ به سران گوه عه
.نا آانی داده بۆ میوانهی  و آولیچه چا  
نووسی و ی ده آه زگیرانه ی بۆ ده وان نامه شه  

:ووتگ دهگۆرانی   
ت آه وشه ری خاڵ بخه من بووم مشته  
*ت آه وشه ردی آه رد گه گه ر سه من بووم به  

 
بوو، ی جاران نه آه نیشتیمان ئیتر منداه  

رێ  ده رۆیشته  ده و آه ئه  
آرد،  ده قژی شانه  

آرد، كیاژی دهم  
دا، مکی ده  سنگ و مه  لههای  گرانبهبۆنی  

آرد و پده رزی له پوی به  
ر  دهچووه  ماڵ ده  جاركیش لهر  هه  
.وه آرده ژنۆی آورت ده ر ئه تا سهی  آه رهنو  ته  

 
ی نھنی،  نامه ی نیشتیمان پ بوو له که پشته کۆه  

،وتن دووکه پیالنی ڕه  پ بوو له  
،)ر بوو  چؤڵ و سبه جاده ( یانیان به ی به وو کوڕهم و هه له وای  
  ی هسپیانر و پیاوه سه ئه و کرد ڕیان ده  به

وه، یانھنایه رخۆشی ده سه  ئواران به  
، زۆر برا دا به و دوو برایه ئهڕی   شه نیشتیمان کچنی له   

دا مه ه پنج شی ڕۆژانی وه کانی پشه  ڕیزه  مندای له  به که  
.چی  یان ده)قیب ی ره ئه(ستان و  وه ده  وه  پکه  

 



 
:ت شاعیرک ده  

، یه  هه کدا نیشتیمانکی شاراوه ر سۆزانییه  دی هه له  
کدا بۆی نوسرابوو، یه ی له نامه و کاته  خۆی کوشت ئه و شاعیره ئه  
!ک دنیا سۆزانی ی نیشتیمانیشدا یه د له  

 
، کانی خۆش نییه  پیاوه ن ئستا نیشتیمان دی به ده  
ی  ێ و نامهگر  دان ده کانی به   سیگاره میشه هه  

.نرت کانی ئه ویسته بشومار بۆ خۆشه  
 

:بۆ یار نوسیبووکدا وای  یه  نامه نیشتیمان له  
س   فریادم ڕه خیل وه ساقی سا ده  

س  ده  وه  جامگیره وه  رووی نازه به  
مان ت شای شیرین چه  دیده م وه دیده  

*مان هک ردن وه هکت  فیراقت قامه  
 

وه دشکاوییه  نیشتیمان به  
 سواری پاس بوو،

زی   دابه وه یه یره  قه و کچه ئهالی مای    
  ،ت کردبوو حله نه  پیاوی به که
، وه گرته هدستی بۆ ژنان  ده  
بنشتی کوردی و مو  می پ بوو له  ده  که و کچه ئه  
:ووتی ده  

،یت که وت شوو ده تۆ حه  
وت هی خوارو خچ  له حه ستت په تا ده وه ئه  

.باوکیان ناناسنکانت  منداه   



، ملدا نابت زاریان له هیچیان چاوه  
ش بوون، وره  گه که  

ن و  که ڕۆ دهخوی خوی تف   
. ن ده ده نیشتیمان  جنو به  

؟*ری یسه سری قه  قه م به ن ناده ته ک خاکی وه یه ڕه زه: ک بوو ووتی  
 

،  کشان بووه شیشه یشتیمان ئستا فری حهن  
   وری پ بووه  و چوارده وه خواته  دهراب شه   گۆزه به
!!! مندای زۆڵ له  

 
  فیکن کۆ، وه دیسانه
   دیوار نییه ستم به  ده وه دیسانه

.  دیواریشم ال نییه  
 

ڕم  چاو ته میشه نیشتیمانی هه  
بیت لم،  بوو توڕه ده تۆ نه  
  ماڵ و وه ڕامه گه ی ده نهو کاتا ئه
کرد ده ل ڕام نه شه نگه  هه به  

کان، ی مریشکه  بۆ الی کوالنه  
کان  جوانه ئای جووجهووت  شمده نه  

  بۆتان، وا جۆم هناوه
نیم که  پده ڕژا هنده ش ده  دۆی داده که  
.وتم که ر پشت ده سه ڵ له ک کیسه وه  
 
 

 



، وه خۆشناکاته  
  مندایم ،  نه
  پیربوونی نیشتیمان، نه

، وه خۆشناکاته  
شقی من،  عه نه  
، کانی داپیره  ئامۆژگارییه نه  

.وه خۆشناکاته  
  

، وه کانابته  
ی من، رمه  گه م ده ئه  
ی تۆ،  ساردانه و لوه ئه  

. وه کانابته  
 

م ی خه  ئه داکه  
ی گریان  ئه به ه په  

 ببارێ کلو کلو
 ماچ ماچ

، ناسه  هه ناسه هه  
 من هشتا بۆنی

کشی و  نجه ر و پهووری س ساوه  
م لدێ،منک ی مای نه که  باخهی ڕیحانه  

ک نی ههیی شتا بۆنی گههتنجیر،  
. دووریت بت له رمانی نه دهبا  هردکم د  ده به  

 
 
 



  من ع له یه
  تۆ، گوڵ له
  من کخ له
. تۆ گوڵ له  

  
بم  ب ئارام ده ریکه خه  
خات و  شم دهخۆ شقت نه  عه ریکه خه  
.*) شت شیرینه ( مکاته ده  
 

ن، که م مه  تووڕه، رمه رم گه سه  
نا خوا هاوار،  ده  
، وه مه که دا خۆم ڕووت ده) عب شه(کانی  م پیاوه ر ده  به  له  
م، که هر خوارد ده  خۆم ژهناکانتا رکرده م سه ر ده به له  

. وه ی مای باجی سۆیبه که ه)نور ته ( مه خه خۆم ده  
 

ن، که م مه  و تووڕه رمه رم گه سه  
شۆم، هدک  ڕه موو گه تکی بچووک هه  سه نا به ده  
  بۆ الی لوم و  وه مه که رز ده ستی ڕاستم به ی ده  توته نجه نا په ده

م، که دهتفک ڕۆ   
  .بنڵ  چه مووتان که ی هه وه بوونهپش وشکتا 

  ، وه ئاشتنابمه
نرێ و  هد ناوساجیم پیادا ک هیسینینکم  ی نه و کاته تا ئه  
م، که هیده  شه  بۆ مامه ایهبو ر خر نه  گه مه م ئه ده  
ماندا گاکهر ر ده به هشت له شم ده کرد و نه ده  ماتانا نه رم به سه  

.تن تخه شن بۆ خهه بک  
 



ن،  که م مه تووڕه  
ڵ کوڕک گه دا له) رات به(وی   شه نا له ده  

. وه گۆڕمه ه نوقک د ماچک به  
  خۆم، مه ده رده گی مۆمک به

.ک ڕه وت گه ک داری عود بۆنم بوات بۆ حه تا وه  
رز نگی به  ده  به وه ربانی مای خۆمانه  سه نا له ده  
م، مان دهکاندراوس  به  

مکوژێ، هم د م ب نوژییه ئازاری ئه  
نگوینتان نییه؟ هه  
ب،  گیان گوی لده نه نه  

:ت ه   د  چرپه  بهڕن و گۆنای ده  
،یت رت شینکه  خوارێ سه ره وه  
  ، خوارێ ره وه

نینم دێ من پکه  
گرت، هد تم علی پیاوانه تاک نه  
زریکنم، هدبم و   ده من توڕه  

.کوژێ هد مندای من ی یه)  بڤه(و  ر ئه دواجار هه  
 

ڕی من  شه  
  ن  ی ش ت ی م ا ن ڵ تۆدایه گه له

بم، وره  گه ڕم بده  
، وه ست چاوشارککانته  ده ن ماندووم بهم  
، وه کانته  باجنه ست ماه ده به  

بم، وره  گه ڕیمبده  
م و بژیم،  بکه پیاوک شوو به  
ڕێ ن ی ش ت ی م ا ن لمگه  



.ڕێ ب تۆ بژیم لمگه  
 

. وه ڕم و ناتدۆزمه گه هدبۆت   
پرسم و ک ده  دراوسیه  ماه له  
.ج  بۆ حه ن چووه ده  
 پرسم و ده ک ده ۆزانییه س له  
  ، نییه لره
: پرسم و ده کت ده یه رکرده  سه له  
.نادی بوو  له ڵ ئمه گه  له م ئواریه ئه  
زانی،  خۆی نه  و به وه یه که  پکه  خستهومان بی خه حه : ده  

زانی،  خۆی نه  ژری و به ئاومان کرده  
.یران بوو و حهست  نیشتیمان مه  

.خوارد مان نهیشک یه  و زلله وه دایه یمان هه که نوره ته  
ڕێ گه بۆ نیشتیمان مهتۆ   
.ێکانیا خۆی بکوژ ڵ سروده گه وو لهو چ ئه  

 
  ،ب تۆ پم

مکوژێ؟  نهردان مهکی  ئیتر بۆ گۆرانییه  
کا؟ ردانم نه رگه سهکت  ردی لیمۆیه برینی دی زهبۆ   
  ت؟ب م لنه ناسه هیدکت هه شهکراسی خوناوی بۆ 
کات؟  خۆکوشتنم تیا شین نه)* وز سه(کی برینداری  ی بۆ تابلۆیه ئه  

.تی لدێ هوه  بۆنی شهتت بۆنی بوغورد و داون که  کهچ تۆ له  
؟ وه  چیا بتناسمه تۆ پم ب به  

کانت  داره  بریقه  وخمهوا و س  که به  
،کانت  کورته نوره  ته یان به  

کانت؟ نعه هبی م  حه کانت یان به رماه  به به  



وه؟ ا بتناسمهد چی به  
 

ن، که م مه  و تووڕه رمه رم گه سه  
شکنم، کانتان ده نا ئینجانه ده  
.کانتان نجیره  بن دار هه ڕژنمه وت ده  نه ه  کیته به  

نااتکان الده  قاچی جه م به که میزده  
کانتانا، رکرده  کۆشکی سه به  
   

 
  ری خۆمی ل هاتووه ک سبه نیشتیمان وه

م ڕۆم و نایگه ر ده هه  
  یالمه ڕۆم و واوه ر ده  هه
گریم رۆم و ده ر ده هه  
  مه ی ئه رۆم و حه ر ده هه
  
:م  ده وه ر خۆمه به ڕۆم و له هد  
ت بۆ کوشت؟ هانسپ موو ئه م هه ئه  
بازیت؟ لهر ئاگری حی  به ۆ دایهت ب  موو ئاسکانه م هه ئه  
ی واوا ل کراو، هه  

ت بۆ شکاند؟ یه پووله موو په م هه دی ئه  
کانت؟ م پشیله رده  به کانت بۆ خسته هسلک ره په  

:منکم ب ک نه  وه ئاخر دم نایه  
، وه مرکته ئاگرێ گریت کوکۆت دانه  

ی، ودیوی بۆ بکه مدیو و ئه و و چل رۆژ ئه ک بگریت چل شه تایه په  
  قوربانی؟  بۆ کردهت یه هیلموو کارژ م هه ئاخر ئه

 



  ،بم نه   با توڕه وه نه خه یرم مهب
وتم و نیشتیمان وێ خه وکی ئه شه ڵ مانگه گه من له  

 زیندانی کردم،
ردبارانی کردم،  و به وه باشان ڕووت کرده کانی ده خته خۆم بۆ دره  
. سۆزانی  کردمیهکرد و) کونجرین(کی  کانم بۆ کانییه مکه باسی مه  

 
بم،  نه ئاخر با توڕه  

یانهستاش ستمن ئ ی   نامه  لهنکانم پ  
 کوڕانی شار،

ن ستاش چاوهئی به  لهکانم پرگا، رده  چاوباشقا  
  نیایم  تهوه نۆکه ریکه سک فه  ده من ئستاش به

یاندنی تۆ،  خه م له که پ ده  
فا ی بوه ئه  
فا  ی بوه ئه  
ا  ف  ه و ێ ی ب  ه ئ  
 

2005_2006  
  
فیق چاالک ند ڕه رمه کانی هونه رانیه گۆ کک له  یه  له که یه کۆپله*  
وی شاعیر وله  ی مه)وراد ئه( شیعری   له شکه به*  
  سی شاعیره  شیعرکی بکه ده*
  وموو برین  ڵ هه گه کانی سلمانی، له ره نگه ڕه  زهسی وه  قوربانی هه ووه بب ی که  شتانه و ژنه کک بوو له  یهشیرین*

. وه  سایه حه ده بووایه نه ردا نه ی ئاسنگه ی کاوه که ره یکه ری په  ژر سبه و له پیا کانیشی له بوونه تووڕه  
  .وزه ت سه روه ند سه رمه  هونه ست له به مه* 


