
ولوود رزی ساکی مه چوار وه  
 
 

 رزگار شخانی
 
 
 

 زستان
 

کرد یده  زریان ھه که  
کان ی خانووه ی ساپیته چلووره  

.بوون ستوورتر ده ئه  
ش م بناره کانی ئه عومره  به رچکه  

.ستا وه ھاتوچۆیان تیا ده  
موچاوی قۆپاوی ده  

یش'' نگ نوزه''رزترین خانووی  نی به خاوه  
بوو و گرژ ده  

نی خۆیو مه بۆ تاوک خه  
ھناو رده رگا ده  ده ری له سه  

.'' نده مامه '' یوانییه تیژ ده  
  وه گنه ده
وتووی جارک حه  
وت، که رده ی ده که  ژووره له  

دا و  دیوار ده پشتی به  
. وه بوونه ک لی کۆده خه  
ی که  کۆنه  دووربینه به  
''نۆکان''ودیو   ئه یوانییه ده  
  ئاسکک وه ر ره گه ئه

یرکی دیبا  ته پۆلهیان   
قاندن و له ری بۆ ده سه  

کشان، ده ئاخکی بۆ ھه  
:یگوت بوو و ده رووخساری گرژتر ده  

ییای تان بگه ر گولله گه ئه''  
''وزاند گه  خونتانم ده له  
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ھار به  
 

خت ی سه''نگ نوزه''  
عومر و گوندکی به  

. ختی کوردستانه ب دره  
یانی بوو به  
زووی ولوود ئاره مه  
.ڕانی کرد گه وراز ھه  ھه به  
ی که  بچووک بچووکه ره سه  

  و وه پچایه
  چاو کرد شی له کی ره یه چاویلکه
  و  گولله ی پ له که گه تووره

. نان کرد کانی له گیرفانه  
نگاوی نا ھه  

.وت رکه دا سه'' نده مامه '' رۆیی به  
یدا  دواوه له  

  شان نگ له س مرۆفی تفه
.ژمارد کانیان ده  بچووکه شوونه  

  وه گنه ده
بوو ولوود ماندوو ده  مه که  
بوو ی بزار ده که  بچووکه ره  سه  له که  
ی  گه  ناو تووره یخسته ده  
کانی، گره  شوونھه ک له یه  

ر ولوودی بسه ئینجا، مه  
ولوودی کور مه  
ڕ ولوودی که مه  
دا خته  سه ورازه م ھه له  

.نا نگاوی ده  ھه کورانه  
  وه گنه ده
ر  سه یشتنه  گه  ئواره که  

  نده رزایی مامه دوا به
ی که  بجووک بجووکه ره سه  
ردک دانا ری به  سبه له  

  وه دیسانه
ڕ ولوودی که مه  
ولوودی کور مه  
ی که  کۆنه دووربینه به  
.راما'' نۆکان''رزایی   به له  
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 ھاوین
 

ولوود تاریک و روونک مه  
ی که ه بجووک بچووک ره سه  
  شانوملی گیرکردو له
ی که نگه تفه  

  شانی  ئاسمان کرده روو له
:گوت کانی ده گره  شوونھه ک خۆی به وه  
، ر دایه  به رکی خوناویمان له فه سه''  

  و ره وتنمان مسۆگه رکه سه
''.رین روه ر سه ھه  
ڕان گه دا ھه'' ندیل قه''   به که  
بوون خت ھه رچی دارودره ھه  
بوون کانی و رووبار ھهرچی  ھه  
یش'' ندیل قه''ت خاک و  نانه ته  
  داخی له
ولوود دا ی مه ره فه م سه ئه  
  رقی له
یدا ر خوناوییه فه م سه ئه  

.کداچوون یه گرژ بوون و به  
  وه گنه ده

ند رۆژک ، دوای چه که کاروانه  
قۆناخی کرد،'' کان له مه '' له  
  وه ند مانگکی تیا مایه چه
  وه گنه ده
ندان تاوان دا، چه و ماوه له  
ک و رزمانی خه  سه وته که  

. وه یگنه ئستاش وا ده  
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 پایز
 

  راماوی دانیشتبوو به
ی که  شواوه موچاوه ده  

ی که  باریکه شانومله  
ی که نگه تفه  

کردبوو'' نۆکان '' روو له  
.یکرد لوولک ھه رده گه  
ش ه ولوودی درژکه مه  

کانی نووقاند و مبینه  که چاوه  
. ئاسمان کرد تفکی زلی له  

ستوورتر بوو لوول کشا و ئه رده گه  
ش ربچکۆه ولوودی سه مه  
  گرت و وه  چاوییه ستی به ده

  له  په زۆر به
  خۆی کوتایه

.ی که  تاریک تاریکه ژووره  
ر سه کانی له  پووه که  

گرت کانی ھه  بچووکه چاوه  
ی داگیرسابوو چراکه  

مک و ه ستی دا قه ده  
:ڕکی سپی نووسی  په له  
لوولی رده  گه له  

 پایزی سایکیتر
.ین به ستوور ده ھرشکی ئه  

 
 

  ستۆکھۆلم 1984
 
 
 
 
 
 

.ڕی ناوخۆی کوردستان ی شه''وان پاه'' بۆ ناودارترین  یه ئاماژه: ولوود مه  
 

ند  نیا نیشاندان وناساندنی چه ته.  نگ نییه ر نوزه  سه  نۆکان و ھرشکرنه رگری له ، به م شیعره ڕۆکی ئه ست و ناوه به مه
.و ھیچیتر ولووده کی مه یه وه ند کاروکرده روونی و چه تکی ده حاه  

 

.  سود چاپکراوه  له1984 سای  ، که رگیراوه وه ) نم ژه ویتان بۆ ده زه(  شیعری  ه  کۆمه له  
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