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ئامریکا

ه بی
ڵ
ن چه �

ڵ
ئه رسه �

ئاخ عشقەکەم
دەست بخە ناو دەستم

با بەیەکەوە لە توالێتێکی گشتیی گۆرانیی بۆ شەیتان بڵێین
وەرە با لەگەڵ دووکەڵی کارخانەکان سەما بکەین و

لە وێستگەکانی قەتار دا تەلێفوون بۆ خودا بکەین
کە ئامریکا سەمای گوڵە گەنمەکانی کوشتووە

ئەستێرەکانی تەقاندووەتەوە و
ڕووناکی و دارستانی لە سێدارە داوە

دەستدرێژیی کردووەتە سەر بەفر و بارانی لەخاچ داوە!
ئاخ عیشقەکەم وەرە با بچینە ئیدارەی پۆست

کە ئامریکا لە تیمارستانە و نامەکانی ناگاتە دەست دایکی!
...

 A« ــ ئەم شیعرە لە ژومارە ٨٠ی مانگی مەی ٢٠١٩ی گۆڤاری*
new ulster« واڵتی ئیرلەند چاپوباڵو بووه تەوه ! خالید چەڵەبی 

کردبووی بە ئینگلیزیی.
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لۆرکا
ه بی

ڵ
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ڵ
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کاتژمێر پێنجی بەرەبەیان
لۆرکا لە ئامێزی کازیوەدا پێدەکەنێ

کاتژمێر پێنجی بەرەبەیان
لۆرکا برینی ئەستێرەکان تیمار دەکا

کاتژمێر پێنجی بەرەبەیان
لۆرکا گۆرانیی بۆ مژ دەڵێ
کاتژمێر پێنجی بەرەبەیان

لۆرکا شیعر بۆ گشت باڵندەکان دەخوێنێتەوە
کاتژمێر پێنجی بەرەبەیان

کاتژمێر پێنجی
کاتژمێر...!

هەموو رۆژێک
کاتژمێر پێنجی بەرەبەیان

لــۆرکا لــە پێســتی کازیــوە و بســکی ئەســتێرە و ڕووحــی مــژ و چــاوی 
باڵندەکانــدا چاپوبــاڵو دەبێتــەوە!

پاریس ٢٠١٧

 A»ــــ ئــەم شــیعرە لــە ژومــاره  ٨٠ی مانگــی مــەی ٢٠١٩، لــە گۆڤــاری*
ــد  ــەوە. خالی ــاڵو بووه ت ــی چاپوب ــە ئینگلیزی ــد ب new ulster«ی ئیرلەن
ــی  ــا مانگ ــی. هەروەه ــە ئینگلیزی ــووی ب ــەوە کردب ــە کوردییی ــی ل چەڵەب
ســێپتامبری ٢٠١٩ گۆڤــاری وەرزانــەی«The Curlew«ی به ریتانیــا 

ــــ لەنــدەن چاپوبــاڵوی دەکاتــەوه .
هەروەها بە دانماڕکیش مانگی ئۆکتۆبری ٢٠١٩ باڵو دەبێتەوە.
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ه بی

ڵ
ن چه �

ڵ
ئه رسه �

خۆی گۆڕی خۆی هەڵقەندووە و
ڕێکەوتی لەدایکبوونی لەبیر نییە!

سەربازێکی ترسەنۆک بووە،
هیچکات لەنجەی سەنگەری تۆمار نەکردووە!

بەردەوام دوژمنی خۆش ویستووە
دەستی لە ملی تەرمی هاوڕێیانی دەکرد و

هیوای سەرکەوتنی دابەش دەکرد!

دوایین پارووی پالنی بادەدا
دوایین کورسی داگیر دەکرد و

نەرم نەرم وتاری ئاشتی دەخوێندەوە!

هەر خۆی گرێبەستێک بوو لە نێوان نهۆمی یەکەم و دووهەمی 
مێشکی

کە پیاوکوژێکی سوسیالیست بووە 
لە هەمان کاتیشدا ئاشتیخوازێکی فاشیست!

لە سەر سفرەی کۆمۆنیستەکان گەورە ببوو و
لە تەنیشت مزگەوتێکەوە دەژیا!

هەر خۆی بوو کە ڕایگەیاند عاشق بووە!
خۆی گۆڕی خۆی نیشان کردووە

الکێکی سووری کڕیوە
نینۆکی کچێک ڕەنگ دەکا و
بە ماچێکی تاڵ گەیشتووە،

تاڵ بە وێنەی ئادرەسی ماڵێک کە ساڵگارێکە چۆڵ بووە
ئەو ماڵەی کە بەیانییان دەرگه کەی دەدوێنێ و

ئێوارانیش پەنجەرەکەی دەبوغزێنێ!
سلێمانی ٢٠١٥
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*ــ ئەو شیعرە لە ژومارە٦٤ ی مانگی ژانویەی ٢٠١٨ لە گۆڤاری 
»A new ulster«ی ئیرلەند بە ئینگلیزیی چاپوباڵو بووه تەوە. 

سامان شەریفی لە کوردیییەوە کردبووی بە ئینگلیزیی.
زەوی لە کەللەی مندا بە کەڵکی یەک شەق نایه ..

***


