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  شةكى شاعيريث
ئةم كؤمةلَة شيعرة دةبوايـة زؤر لـةوةوثيش بكةوتبايـة        . ئيستا ئيتر زؤر وةدرةنط كةوتوة    

  .بةردةستى تؤى ئازيز كة خةريكى خويندنةوةى ئةم ديِرانةى
زياتر لةبةر وةسواسى سةردةمى الويم كـة دةترسـام بةرهـةميك ضـاث             ! بؤ واى ليهات  

ئةم وةسواسة زؤر لةميذة ئاسةوارى نةماوة، بةآلم       . ةوةبكةم كة دوايى ليى ثةشيمان ببم     
كؤمةلَيك طيروطرفتى تر بوونة كؤسـثى سـةرِريى ضـاث و بآلوكردنـةوةى ئـةم ديوانـة          

كؤسثى وةكو هةلَكةندران لة كوردسـتان و ثـةِروازة بـوون بـةرةو هةنـدةران و                . شيعرة
  .سةرلةنوآ دةستثيكردنةوةى ذيان بة هةموو اليةنةكانيةوة

ةم ديوانةى لةبةردةستت داية يةكةم بةرهةمى شيعرى منة كة بة شيوةى كتيب ضـاث              ئ
زؤربةى ئةو شيعرانة ثيشتر بالَيان ليِرواوة و بـة شـيوةى جؤربـةجؤر لـة رؤذنامـة،                 . دةبآ

. راديؤ، تةلةوزيؤن و شةوى شيعردا بـآلو بوونـةوة و بـة طـويى زؤر كـةس طةيـشتوون                  
انيبيذ و هونةرمةندى كوردى كراون بة طؤرانى، بة مـةقام          بةشيكى بةرضاو بةدةنطى طؤر   

  .يان سروود
وام بــةباش زانــى كــة . دةبــى بلَــيم كــة ئــةم ديوانــة هــةمووى شــيعرةكانى مــن نــين

لةوانةية لة داهـاتوو  . هةلَبذاردةيةك لة سةرجةمى شيعرةكانى هةتا ئيستام بآلو بكةمةوة 
ةودام بدا، بةشيكى تـر لـةو شـيعرانةى كـة           دا كة هيوادارم زؤر نةخايةنى و تةمةنيش م       
  .ئةمجارة بآلوم نةكردوونةتةوة، بطونجينم

لة رووى شيعرةكانةوة خوينةر دةتوانآ بة شوين هةودا دةزووى ذيـانى منـدا، لةتةكمـدا               
ثـةنجا  .  ة و لةم نةورؤزةش دا بوومة ثةنجا سالَ     ٢٠١١ئةمِرؤ نةورؤزى   . هةتا ئةمِرؤ بيت  

كى ةسـةر بـة طـةور     .  ئاوايييةكى بضوك و ساكارا بـة نيـوى شـندِرة          سالَ لةوةوثيش لة  
  .ناوضةى سةردةشت لة دايك بووم

لةبةرئةوةى سةر لة خؤم و شيعرةكانم و تؤش نةشيوينم، بؤخؤم هيض ثيداضوونةوةيةكى            
زمانةوانى و ناوةِرؤكيم لة بةرهةمةكانى نيو دووتويى ئةم ديوانةدا نةكردووة بةلَكو ضـةند             

زؤرجار كـة خـؤم شـيعريكى قـةديمى تـرم دةخوينمـةوة،             . ي ئةو كارةيان كردووة   هاوِر
حةزدةكةم لة هةنديك جيطادا بة جوريكى تر هةستى خؤم دةربِريبا يان بة فؤِرميكى تر              

بـة شـيعرةكانم وةفـادارم و       ! دامِرشتبا، بةآلم دةزانم ئةوة تةنها خؤزطةيـةكى ئةمِرؤييـة        
. ر لةحزة وكاتى تاأل و شـيرينى ذيـانى منيـان تؤمـار كـردووة              زؤريشيان مةمنونم كة زؤ   

  .بيست و شةش ساأل لةوةوثيش من ئاوا باسى شيعرةكانى خؤم دةكةم
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  كانم وى شيعرة من نامة
  !موو ضينيك بن ِري طؤظاري هة ي الثة وة رة ِرازينة

  كانم وى شيعرة من نامة
  ر كؤِر و زمي هة نطي بة ئاهة
  !ي طشت ذينيك بن وة نط دانة  ِرة

  كانم وى شيعرة من نامة
   ناو خارستانا دِرك و لة
  ! طولَزارانيشا طولَ بن  لة

  ِرمن شيعري من زماني باوة
   بيستنيان بى بة بى، دة دة
  ! زؤردار سلَ بن ذار شاد و  هة

  كن شيعريى من مؤسيقاية
  نديك ر طؤوة زمي هة  بة بضنة
  بى رم دة ك زؤر طة  الية لة

  ِرين، لَثة ثي كيشان و هة ضؤ
   بيطومان  بة وة و الشة لة

  !شين بى بة  شايي تاقميك دة
ئةطةر ئةمِرؤ ئةم شيعرةم طوتباية هةرطيز ثيم خؤش نةدةبوو كة شايى تاقميك بكةم بة              

  .شين، بةآلم دةزانم ئةو سةردةمة ئةم شيعرى زمانى ئيحساسى واقيعى من بووة
 تةمام كة من وتؤ جاريكى تر و لة ديوانيكى تردا بـة يـةك               من هةم هيوادارم و هةم بة     

بة ثيشةكيةكى دوور و دريذ كة بة شيكى بةرضاوى ئاوِردانةوةيةكى ميذووى           . بطةيينةوة
  .دةبآ بةسةر ذيانى خؤم دا هةلَدةطرم بؤ ئةو وةختة
  .هةتا ئةو ديدارة، ئةم كاتة و هةموو كاتيكت باش

 
  ئةحمةد بازطر
  سليمانى

٢٧/٣/٢٠١١ 
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  شاعيريك لةرووناكى ئاودا
  ئةنوةر حسين

  
ئةوكاتةى ئةحمةد بازطر بِرياريدا هةر ماوة ماوةيةك بةشيك لةشيعرةكان و سـرودةكان            

 ئةنوةر من ئةم شتانةم بـؤ تـؤ         ؛و تةنانةت ثةخشانةكانى خؤيم لةسويدةوة بؤ بنيرى وتى       
  . تؤ بندةنيرم ئازادبة ضيان لى دةكةى و طةر مرديشم باالى

 بيطومان وةكو ئةحمةد بازطر خؤى ضؤن لوتفى كرد، ئةو هـةموو سـيقة و ئيعتيمـادةى                
واشدةبى كة ئةحمـةد بـازطر تـازة لـةوة          . بؤية طةر ضى قةناعةتم وابوو    . لةسةر من بيت  

دةرضوة طةر فيزيكيش بمريت، بةآلم ئةو وةكو سةرمايةكى روحى و ئينسانى و بـةهادار              
و كوردستانةكان ناسراوة و بؤ هةميشة بة جاويدانى دةمينيتـةوة كـة            الى خةلَكى ئيران    

  .هيوادارم بؤ هةميشة تةمةن دريذ بيت
بؤية دواى ئةو ئيميلَةى واينوسيبوو بؤم، بِريارمدا هةرضى ضؤنيك بيت ديوانةكـة ضـاك              

ر و  بكةين و ضاثى بكةين، تا ئةوةى خةلَكى لةريطاى راديؤ و كـؤِر و كؤبونـةوة و نـةوا                 
طؤظارى ثيشةنط و ثيشِرةو و دةنطى شؤِرشى ئيران و كةنالَى ترةوة بيستويةتى و طويى              
ليبوة و خويندويةتيةوة لةسـاآلنى هةشـتاكان و نـةوةدةكان بـةهؤى بـي ئيمكانيتـةوة،                
لةئيــستادا زؤربــةى ئــةو شــيعر و بيــرةوةرى و ئــازار و يادطاريانــة لــةريطاى ديــوانيكى 

تة بةردةستيانقةشةنطةوة بخري.  
لةراستيدا بيطومان جطة لةمانا و مةدلولى ئينـسانى و شـاعيرانةى شـيعرةكانى ئةحمـةد               

دلَنيام ئةم ديوانة دةتوانى بةشيك بيت لةميذووى سى دةيةى رابردوو، بةتايبـةت            . بازطر
  . شؤِرش و قوربانيدانى كوردستانى خؤرهةآلت

  
يم ئةحمةد بازطر ضاث بكريت و بة خوينـةرانى         زؤر لةميذبوو دةمويست شيعرةكانى هاورِ    

لةيادمة ضةند سالَ ثيش ئيستا وا بِرياربوو شيعرةكانم بؤ بنيريت و منـيش لـة       . ئاشنا بيت 
 .كوردستان بؤى ضاث بكةم، بةالَم دواتر بةهؤكارى فةنى كارةكة ثةكى كةوت و نةكرا

ئـةويش  . رةكانى ضـاثبكريت  بةالَم من سووربووم لةسةر ئةوةى هةرضؤنيك بيـت شـيع         
لوتفى نواند هةر هةفتةى ضةند لة شيعرةكانى خؤى لةِريطاى ئيميلةوة بؤ دةنـاردم و تـا                
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 بـؤ سـليمانى بـة يـةكجارى ثـِرؤذةى           ٢٠١١دواجار لةكاتى طةِرانةوةشـيدا لـة ئـازارى         
            كردنـةوة، ديـسانةوة سـةرلةنويبةجيضاثكردنى ديوانى شيعرةكانيمان خستة بـوارى جي

لوقمـان  (ةهةموو شـيعرةكاندا ضـوومةوةو ِريكمانخـستن و لةطـةلَ سـتافيكى تايبـةت        ب
ئةركى ) هةريم عوسمان، هاشم ئةمين، باوان عومةر، سؤما ساالر، رةوةز سةعيد رةئوف،

ثيداضوونةوةو ِريكخستن و ديزاينمان تةواوكردوو ئـةو كـارةى كـة دةبـوو ضـةند سـالَ                 
هةقيقـةت و هيـوادارم بـةم كـارةش تـوانيبيتم هـةم             لةوةوثيش بيكةين دواجـار بـووة       

  .خزمةتيكى بضووك بة ئةدةب و شيعرى كوردى و هةم بة هاوِريم ئةحمةد بازطر بكةم
تةنهاو تةنها لةبةرئةوةى شيعرةكانى ئةم شاعيرة لةسـةر زار و زهنـى زؤربـةى خـةلَكى      

. ةوتوون و ناسـراون   زؤرجار شيعرةكانى ثيش ناوى خؤى كـ      . كوردستانى عيراق و ئيرانن   
كة ِرةنطة بةهؤى غةدرى ميذوو و لة بـارو زروفـى سياسـى و خـةباتى ثيـشمةرطانةى                  

 .ئةوكاتةوة بووبيت
طؤمةشين، ضؤن بـؤت بـدويم، نةورؤزانـة، مـةيلى بيـستان،            "زؤرن ئةوانةى شيعرةكانى    

يـستا لـة    كـة تـا ئ    " زولَفا، سروودى ثيشمةرطةى كريكارانين، يةكى ئايار، ئـاالَى سـوور         
زهنيانداية، بةالَم ِرةنطة زؤريش هةبوون كة شاعيرةكةيان نةناسيوة يان حـةزيانكردووة           

  .شاعيرو ميذوو و بةسةرهاتى شيعرةكان بزانن
ئةحمةد بازطرو شيعرةكانى ِرةنطة لةزؤر شاعيرى تر جياوازترو تايبةتمةندتربيت، ئةو كـة            

لـة خـةباتى ثيـشمةرطانةو خـةباتى        كوِرى كوردستانى خؤرهةالَتة هةموو ذيانى خـؤى        
ضينايةتى و ِريزطـرتن لـة مافـةكانى مـرؤظ و ذنـان و منـداالَن و خـةباتى ئينـسانى و                      

  .هيومانيستى و لة تاراوطةو لة كوردستانى عيراق و هةندةران بردوةتةسةر
هةركةسيك شيعرةكانى ئةو دةخوينيتةوة بة ئاسانى هةست بةو هةموو ئازارة ئينسانى و            

  .ةوةيى و ضينايةتية دةكات لة شيعرةكانيدانةت
هةست بةو قولَثانةى قوِرطى دةكات بؤ مةرطى زولَفا و دوعا و كضان و ذنانى هاوشيوةى         

  .زولَفاكان
. ئةحمةد بازطر لة شـاعيرانى نـةوةى هةشـتاكانى سـةدةى ِرابـردووة، لةمـديوو ئـةوديو            

  .خاوةنى ناسنامةو مؤرك و تايبةتمةندى خؤى بووة
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.  فيكرو ئايدياو بؤضوونيك بووة كة لة خزمـةت ئينـسانيةت و مرؤظايةتيـدا بـووة               خاوةنى
  بةتايبةتيش خةلَكى زةحمةتكيشى كوردستان 

دةبى ئةوةش بلَيم شيعر وةك يةكيك لةذانرة طرنطةكانى ئةدةب، ثآ بةثيى ذانرةكـانى             
ـ             ،  تر هةنطاوى طةورةى نـاوة     ةء لـةو نيونةدةشـدا شـيعرى كـوردى ثـشكى خـؤى هةي

توانيويةتى لةثاأل سةدان دةقى ناوازةى دونيادا، شـوينء جيطـةء ثيطةيـةك بـؤ خـؤى                
  .بطريتء شاعيرةكانى لةسةر تاسةرى دونيادا بناسرين

  
ئةوةش شاراوة نيية، زؤر هةل و ريوشـوينء بـوونى دةولَـةت، بـؤ شـاعيرى دونيـا،                  

ــيعرء ديو    ــرينء ش ــةزوويى بناس ــوون، تاب ــدةر ب ــةرء يارمةتي ــةدونيادا  فاكت ــةكانيان ب ان
بآلوبكرينةوةء بةسةدان رةخنـةء ليكؤلَينـةوة لةميدياكانانـدا لةسـةريان بنوسـريت، كـة              
بةداخةوة ئةمة تاسةردةميك بؤ شاعيرء نووسةرء هونةرمةنـدانى كـورد زةحمـةت بـوو،              

  .ئةطةر ضى هيشتاش ئةو فاكتةرانة بآ ريطر نين
ــة، شــا  ــةو هــةموو ريطريان عيرى كــورد دةقء قةســيدةى واى بــةآلم ســةربارى ئ

بةرهةمهيناوة كةهيض كةسيكى ئاشنا بةشيعرء ويذدانى مرؤظايـةتى ناتوانيـت سـةرنجى            
  . نةداتآء دان بةو هةقيقةتةدا نةنيت كةداهينانن

بيطومان لة خؤرهةآلتي كوردستانيشدا، دةيان شاعيرى طةورةء باش هةلَكـةوتوون،          
وضارخء طةورةن، بةآلم وةكو باسـمكرد، رةنطـة        كةخاوةنى قةسيدةى جوانء شيعرى ها    

زؤر فاكتةر هةبن، ريطايان نةداوة، ئةو هةقيقةتة وةكو خؤى بناسريت، ئةطةرضى شـيعر             
وةكو دلَؤثى ئاو واية، بةتةنها درزيكى بةسـة بـؤ شـكاندنى تينويـةتى خـاك، بيطومـان                  

  .رؤذيكيش دآ تينويةتى ئةو شيعرانة بشكآ كة بآ هةناسة جيماون
ئةم هةولَةى ئيمةش دةيةويت دةربيجةيةكى بضووك بيت بـؤ ناسـاندنى بةشـيك             
لةشيعرةكانى ئةحمةد بازطر و هةوةلَةكانى لةكوردستانى ئيران، كة لةثالَ سةدان دةنطى           

  .جدىء شيعريى ثِر بةطةروو هاوارن
ر بؤية ئةم ديوانة شيعرية بةشيكى ثةيوةستة بةدةرخستنى هةولَء كؤششةكانى بازط         

و بةشيكى ثةيوةستة بةدةرخستنى تواناء قودرةتى ئةو بةسةر شيعردا، كة رةنطـة ميـذوو              
كردبىغةدرى لي.  
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من دةمةويت لةريطاى ئةم ديوانةوة ئيوة ئاشنابكةين بةبةشيك لةهةناسـةء شـيعرء            
رةنجء ماندووبونى ئةم شاعيرة، كة ثِرة لةدةردو رةنجء ئازارى ئينسانء بةش مةينـةتانء             

وشتى كوردستانء قسةكردن لةسةر ضةوسـاندنةوةى ئينـسانء طةِرانـةوةى بـةهارء            سر
جوانيةكان بؤى قـسة لةسـةر ذنء سـتةمء بـآ مافةييـةكانى منـداآلنء دةردو ئـازارى                  
كريكارانء ئينسانى زةحمةتكيشء بةشمةينةتء بةدبةختى ئينسانى كورد، وةسـفكردنى         

ةم شاعيرةى داطيركردووة، ئةو قـسةى      سروشتى جوانى كوردستان، ثانتايى شيعرةكانى ئ     
دلَى سـةدان لةكـضانء ذنـانء منـداآلنى كوردسـتانء رةنجـدةرانء زةحمةتكيـشانيان               

  .كردووة
بؤية طةر بمانةويت لةو رةنجء ئازارانة تيبطةين دةبـآ طـوآ لـةم شـاعيرة بطـرينء                 

  .بةشيعرةكانى ئاشنابين
ازطر نةبن و لةداهاتودا شتى     ئةطةرضى رةنطة هيشتا ئةمة كؤى شيعر و سرودةكانى ب        

  تازةشيان بيتة سةر
  

  لةزمانى ئةحمةد بازطرةوة شيعر و ذيان
بازطر دةلَي :  

كى ناوضـةى طـةوِرةكى     طونـدي زاينى لة ) ١٩٦٢هةتاوى واتا   ١٣٤٠(من كوِرى ديم، سالَى     
ؤ(سةردةشت لةدايكبووم ؛     ـازيكى  سالَة بووم كةضوومة شار بؤ خوينـدن، هـةر لةمندالَيمـةوة ن           ) ـن ي

ووى مؤسيقاوة تـةنها    تةنها شيعرو طؤرانى وةآلميان ثى دةدايةوة، لةرِ       دةروونى و ِرؤحيم هةبوو كة    
يطاى كتيبخانةى خزميكمانـةوة،    لةِر) ١٣٥٦-١٣٥٥(سالَةكانى  . لةضوارضيوةى شمشالَ معنا دةبوةوة   

ـاعيرة       بةيارمةتى هاورِيكانم دةرطاى كتيبخانةى كورديم ليكرايةوة و زوو ئا         شنا بـووم بةشـيعرى ش
  . كالسيكيةكان و بطرة زؤر جار زؤربةى شيعرى ئةو شاعيرانةم لةبةربوو

ئةطةرضى لةطةلَ شيعرى ئةو شاعيرانة هةستم بةناكؤكى دةروونـى دةكـرد، بـةآلم ئـةو         
  . نةهيلَى زؤر بةرنامة لة كارةكةمدا طةآللَة بيت ناكؤكية زؤر ساكارتر و الواز تر بوو كة

ـادة بـوون و وةكـو                  ئيتر   هةر لةو سةردةمةوة خؤشم دةستم كرد بةشيعر وتـن، ئةطةرضـى س
يادطارى كؤن ئةرزشيان هةية، بةآلم بةزمانيكى نامؤ دةدوين، زمانيـك، كةدذايـةتى بـوو لةطـةلَ            

  . ذيان و واقيع
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ـاآلنة بـووم    ) ١٧(زايينـى مـن الويكـى       ) ١٩٧٩-١٩٧٨(هـةتاوى   ) ١٣٥٧-١٣٥٦(ساآلنى   س
هةر ئةو كاتة من وةكو خويندكاريك بةشداريمكرد تا شاعيريك، كة          .  دةرسم دةخويند  لةدبيرستان

  .  ئاسؤى بيركردنةوةى فراوانتر كردم ،ثيشتر شيعرى نوسيوة، ئةو دةورانة بؤ من قؤناغيكى نوى بوو
ـليمان      كة(ة لةوانة سرودى ثيشمةرطةى كريكارانين      وهةروةها ضةندين سرودم وتو    مـن و س

بةيةكةوة وتومانة، سرودةكانى بذى يةكى ئايار، منم ئاآلى سـورى شؤِرشـى             ) - كاكة -ميانىقاس
يب، نةورؤزانة، نامةيةك بـؤ دايكـم، مـةيلى         ركينم، جطة لةشيعرى طؤمةشين، ، طؤِر غ      ةنوى دةش 

  ."بدويم وانى، زولَفا، رانةهاتن، ضؤن بؤتبيستان، ضاوةِر
كالَى، رةزازى، غوآلمى،   (لةاليةن هونةرمةندانى وةك    سرودةكانم   هةروةها زؤربةى طؤرانى و   

  .كراوةتة طؤرانى و سرود )... وبكرى لةطزى
ـاعيرةكانى كوردسـتانى خؤرهـةآلت و                  ـازطر يةكيكـة لةش منيش دةبى ئةوة بلَيم ؛ ئةحمةد ب
ـاالكى سياسـيانةى                   ـاوة و خـةبات و ض ماوةى ضةند سالَ لةذيانى تاراوطة لةكوردستانى باشـور ذي

لةشوينى جياواز جياواز بآلوكراونةتةوةو زؤربـةى       ووةو خاوةنى دةيان شيعرو سرودى جوانة كة      كرد
ـازطر ئاشـنايةتى زؤر  . ئةو شيعرو سرودانة كراونةتة طؤرانى   ـاعيرانى وةك   يهةروةها ب (  لةطـةلَ ش

ـاوة     سامى، كاكة، نةكـةرؤز   يرى ح سرى، نا يس م محةمةدشيركؤ بيكةس،     –ة  وهـةبو ) ، ريبـوار و ض
 ئةندامى  –يان دةردةكرد   ) ثيشةنط(آلنى هةشتاكان بةهاوكارى ضةند نوسةرو شاعير طؤظارى        سا

  . ةو ئيستاش لةسويد دةذىوهةيئةى ئيجرايى كانونى هونةرو ئةدةبياى كريكارى ثيشِرةو بو
  شان بم و        : "بازطر دةلَيكارو زةحمةتكيمن شاعيرى كري زى    دواتر هةستم كرد دةبىزياتر هي 
لةجــةريانى هةلَطيرســاندنى . واتــا ئــةو شؤِرشــة ســةرةتاى قؤناغيــك بــوو. اوةرم ناســىجــةم

شؤرشطيرِانةى خةلَكى كوردستان، بؤية ثةيوةسـت بـووم كـة ِرةنطدانـةوةى هةسـتء ئـاواتى                
  ."رةنجدةرانى كوردستان بوو

. انـة بةلَكو مولَكى رةنـج و تيكؤشـانى هةموو       ! من شيعرى خؤم بةتةنها بةمولَكى خؤم نازانم      
  . ئةوانةى دةنط و رةنط خةلَكى زةحمةتكيشى كوردستانن

ئةطةرضى شيعرةكانى من تائيستا نةكراونةتة ديوان، بةآلم بةر لةهةر شتيك جارى وا هـةبووة   
كةسيك داواى شيعرى ليكردوم بؤم ناردوة، يان فليمبةردارى كراوة يان لةريطاى جـؤراو جـؤرةوة               

ـاران       ـار           –طةيشتؤتة خةلَك و كريك ـانونى ئـةدةب و هونـةرى كريك  كاسـيتيكى   ى هـةروةها ك
  . شبةدةنطى خؤم بآلوكردؤتةوة جطة لةطؤظارى ثيشةنط و راديؤى دةنطى شؤِر
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 بؤ     : "هةروةها دةلَي ت وةسيلةيةك بيوة شيعر دةكريرِانةوةى سةر     بةهةمانشيذيانكردن و طي
ئينـسان و سـتةم و       ذيان و بةسةرهات،  قسةكردن بيت لةسةر    . طوزشتةى ذيان و نةهامةتيةكان   

  "مافى و ئةو ستةم و ضةوساندنةوةى دةرحةق بةمرؤظ دةكريتيضةوساندنةوةو ب
ـاتن و       . ينى ناخى ئينسانة بؤ باوةشكردن بةئازاديدا     شيعر دةربرِ  شيعر نةئةوةية هةميشة قابيلى ه

   .ىدرنوسين بيت، نةقابيلى ئةوةية بةبى ئيلهام و هاندانيك دةرببِر
ـاو      . بةلَكو نوسينى شيعر، شكاندنى تينويةتى ئينسانيكى تينوة لةبيابانيكـدا         كةتـةنها جاميـك ئ

  . ئةطةر نا، ئةوةى تر ناضيتة قالَبى شيعرةوة. دةتوانيت تينويةتى بشكينيت
استى شيعر بلَى و ثةيوةست بى بة طرنطـى ضـةمكى           شيعر بؤ ئةو كةسة باشة، كةدةتوانى بةرِ      

  .ريش بكاتة وةسيلةيةكى شياوى ئةدةبى لةخزمةت ئينسان و ئازادى و ذيانداشيعرو شيع
ـاعيريك بكـةين،            بةم روونكردنةوةيةى سةرةوة، مةبةسـتمانة قـسةيةكى كـورت لةسـةر ش

وانيتـة  كةتةنها شيعرةكانى دةتوانن بةخةلَكى بناسينن و لةويشةوة تيبطةين ئةم شاعيرة ضـؤن دةرِ            
ئةو شيعرى كردة بيانوويةك بؤ طيرِانةوةى نةهامةتيـةكانى ضـينى          ،  ذيان، شؤِرش، ذن و سروشت    

ـاوةو بـةش مةينـةت         يبؤ منداآلنى ب  . كريكارو زةحمةتكيشان  ـانى ضةوس ـادةى    ئـةو  ،ماف و ذن ثي
ئـةو  . فةلسةفةيةكى دةكرد وةكو فةلسةفةى مانيهريزم و هةموو شيعرةكانى لةويوة ئاراستة دةكرد          

ـاوة       يهاتوو بوو لةرِ  لةشيعرةكانيدا كارامةيةكى ل   لـةم بارةيـةوة    . يى فؤرمؤلـؤذيى و خولَقانـدنى فانتازي
  :ضى دةلَي) ئةحمةد بازطر(بدةين و بزانين ) طؤمةشين(باديقةت لةشيعرى 

  
  لةخؤبايى ئةى طؤمةشين(( 
  ة بةوةىـطـِرةن

  ةشةنشةثؤلةكانت بةطرمةو لرفة و هاوارو هةِر
  طيذ دةخؤن و بةهةلَثة هةلَث

  رى هةرؤلَى شاخا دةدةنخؤ بة ديوا
  )).. هاوسةنطةريى ئةو هاوِرتبايى بووبى و ِرفاندبيت

  
ـادا             ـازيزى، لةطـةلَ دةري مةنـةلؤطيك  . ليرةدا شاعير بةدةربرِينى هةستى خؤى بؤ هاورِييةكى ئ

ـادا             وينـةى   .لةناخى خؤيدا ثيكدةهينيت و دواتر ئةمة شكلَيكى ديالؤط بةخؤوة دةطريت لةطةلَ دةري
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ـاوى              ش ـيش ض ةثؤلةكانى دةريا بةشيوةيةك دةكيشى، هةموو ئينسانيك دةتوانى ئةو حالَةتة بينيتة ث
ـا    ـات         ورن  خؤى، كةضؤميك ي  شـةثؤلةكانى بةقـةدثالَى     ءوباريـك، ضـؤن ضـؤنى سةركيـشى دةك

  .  بيةويت ئازيزيكمان بخنكينيتءشاخةكاندا دةدات، وةك ئةوةى تينوى خوين بيت
ـيعرةكةيةوة ئـةوةمان ثيبلَيـت، كـة           شاعير دةي  ـاتيكى     ةويت هةر لةسـةرةتاى ش ـا كارةس دةري

  .  مةرطيكى كردؤتة نسيب بؤ شاعيرءوةوخولَقاندوةو هةبى و نةبيت ئةو هاورِييةكى ِرفاند
  :تالةشوينيكى تردا دةلَيت 

  ئةى وةيشوومةى نةهات((
  بةس لةثيش ضاوى طياندارو ثةلةوةرى دةوروثشتت

  ايى كةخؤب
  بةقاقاى ِرةش

  بةنيو ضاوانى وا طرذت
  ئاوازى دةلوشم، دةكوذم

  ))…بةس بخوينة
  

ـيف،              ـاعير   كـة  طرمةو لرفةى دةريا الى شاعير، بؤتة قاقاى ثيكةنين، بـةآلم قاقايـةكى ثاس ش
ـاوةختى       نييةلةكاتيكدا دةريا قابيلى ثيكةنين      ةش ناوى دةبات،  بةِر ، بةآلم فانتازياى شاعيرو مةرطى ن

   .ئينسانيك ضةندين وينةى جوانى بؤ شيعر بةرهةمهيناوة
  :ثالَةوانى شيعرةكةوة دةلَىي شاعير لةزمان

  
  دةرمــجــن ِرةنـــةرم، مـــارطـــن كــم((

  ))من ئينسانى تيكؤشةرى جةنطاوةرم 
  

ـي     . كةسى قوربانى، كةسيكة ثيـشمةرطة، بـةآلم كارطـةرو تيكؤشـةرة           ـتمانة بلَ م ليـرةدا مةبةس
ـيكى            هخودى ثيك ) مانيهريزم( ـا كةس اتةى شيعرةكةية، شاعير مةبةستيةتى بلَى، جطة لـةوةى دةري

   .بةآلم ئةو كةسيكى كريكارو زةحمةتكيشة، ةوخنكاندو

 12 

ســةرةكييةكانى  يةكيكـة لةثايــة  لَيــشكردنى خـةباتى ضــينايةتى كــة هةبةواتايـةكى تــر تيكة 
دا ِرةنطدانــةوةو ي، بةئاشــكرا لةزؤربــةى شــيعرةكاندواتــر باســى دةكــةين كــة) بــازطر(شــيعرةكانى

   .وجودييةتى هةيةةم
  :دا دةلَي))طؤمةشين ((تالةبةشيكى ترى شيعرى 

  
  بتبةستمةوة شةرت بى وةها((

  واـيـشـةنـبةهةورازا، ب
  وينةى ئةسثيكى دةستةمؤ

  ت و دةراـةدةشـب
  ؤش ئاذؤـخ
  ))تطيِرمةوةـتبةم و بـواب
  

 . دةرياى وةسفكردوة بةئةسـث    ،ةوطرتو م شيعرةدا جيطةو شوينى تايبةتى    ديسان ليكضوون، لة  
  هةميشة دةاللةتة بؤ هيزو تواناو ئازايةتى، بةآلم ثيدةضيت شاعير هةر          .ئةسث بيطومان دةزانين كة  

  بةئةنقةست ئةسثى هةلَبذاردبى زيـةى خـؤى     : تابلَىـاتةى   بةرامبـةر بـةو   . ئةسث بةو بةهي كارةس
  .دةيكةمة دةستةمؤو دةرياش ريسوا دةكةم ىخولَقاندويةت

بة بِرواى من شيعرى سةركةوتوو، ئةو شـيعرةية لةسـةر          (؛  :دةلَى) ئةحمةد بازطر (لةم بارةيةوة   
يةك مةوزوع دةدوى، لة دةرونيا ثوختةى دةكاو بةهرةو هونةرى شيعر ضيذيكى ناسك و لـةتيفى               

شـيعر خــؤى دةدؤزيتــةوة   ا كــةديوةيةكبةبـةردا دةكــات و بةوشـةى ثــاراو و ِرةنطــين لةضوارضـ   
ذىدايدةري…(  
ـاى جـوان،            لةشيعرى طؤمةشيندا،  ية شاعير يبةم ث  جطة لةضةندين وينـةو ليكـضوون و فانتازي

مانايةكى جوان دةخولَقينى كة ئينسان واهةستدةكات ئةمة ديالؤطيكى واقعية لةطـةلَ ئينـسانيكى             
  .انى و بكوذداشةِر

  وضةمكى ئينساندؤستى 
  دا- لةشيعرةكانى بازطرهيومانيستى
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دا دةوةســتين، تاباشــتر بةشــيعرةكان و مانــا و )بــازطر(لةســةر ئــةم ضــةمكة لةشــيعرةكانى 
قـوآليى و ِرةسـةنايةتى شـيعر تـةنيا لـة            " :دةلَـى )) طؤتـة (( لةم بارةيةوة    ،مةدلوولةكانى ئاشنا بين  

  ."دايةيجةوهةرو ناوةرؤكة بةرزةكة
ـاوةرؤك و   ثِرن لةجةوهةرو ) بازطر(ماناية شيعرةكانى    بةو ِرةنطـة هةرئـةوةش وايكردبـى وا        ن

   .ِرةسةن و نةمربن
ـاعيران و       لةسةرةتاوة وتم ؛ شيعرةكانى ئةم شاعيرة بؤ زؤربةى زؤرى خةلَكى و تةنانةت بـؤ ش

ـاآلنى   بةآلم ئةمةجطة لةوةى فاكتـةرى تايبـةتى هةيـة، بةتايبـةتى كـة             ِرؤشنبيرانيش نامؤن،  س
ـاخ و ثيـشمةرطانةو          ،ةوشاعير سةردةمى طةشةى شيعرى ئةو بو     هةشتاكان بؤ     بـةآلم خـةباتى ش

شاعير رِيطاى بؤ خؤشبيت، تازياتر خؤى بة        بارودؤخى سياسى ثِرقةيرانى كوردستان مةجالى نةداوة     
  .رؤشنبيران و خةلَكى بناسينيت

اتـة لووتكـةو    يةكيكى ترلةو شيعرانةى كةضةمكى ئينساندؤستى و طةورةيى مرؤظ تيـدا دةط          
و سةركردةيةكى طةورة طيانى    رابةريكى كؤمؤنيست و شؤِرشطيرِ    بانط لةطشت جيهان دةكات كة    

  : دةلَيت دا)) ثِر بةثِرى خؤشةويستى((لةشيعرى )بازطر(لةدةستداوة لةمبارةيةوة 
  
   زةوىطرتةى ئةوثةِر دورترين كرى ئةى ((

  ئةى هاوضينانى ضةوساوةم
  ةكةىرةجالَة ِرةش ثيست ئةى
  ...رؤذو شةو  بة
  

  :تادةلَيت
  ئةى ئةو براو خوشكانةى وا

  لةئةفريقا
  لةناو مةعدةنى تةآلدا

  ...زط هةلَدةطوشن لةبرسا 
  :تا دةلَيت
  وةرن ليرة
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  لةكوردستان
  لةمةلَبةندى كةوا ِرقمان

  بؤتة وشة
  لةبةر ضاوى زؤر ئةبلَةق بووى

ن و ذينمانكرِيارانى خوي  
  دةبِرن ثِر بةجيهان دةنط هةلَ

  )١()طويم ليبطرن
  
  )٢())يةى وشة هةلَطرى دةاللةتة، دةاللةتة بؤ هيما دةربِرينيبةو ث((

 ئةو ثةياميكى هةيـة     ،لةم شيعرةى شاعيردا هةستدةكريت وشة، زياد لةئاماذةو مانايةكى هةية        
ـان بلَيـ                ئةوثـةرِ   تا لةم ثةرِ  ـا بـؤ هاوضـينةكانى بـؤ ئينـسانى زةحمـةتكيش تاثيي ئـةى  : تى دوني

ابـةرانى  ضةوساوةكان ئـةى ِرةشثيـست و كؤيلـةكان يـةكيك لةخؤشةويـستانمان يـةكيك لةرِ              
ئـةوة رِادةطةيـةنى، كـةمن      ،  ثرؤليتارياو ثيشةنطى خةباتى كريكارانمان لةكوردسـتان لةدةسـتداوة       

  . ية دذى ستةم و سةرمايةيلةكوردستانةوة ثةياميكم ث
  

ـاران لةكوردسـتان           وةرن لةطةلَمان هاودةردى دةربرِ    ـان لةدةسـتدانى رِابـةرى كريك . ن بؤ طي
داوةو بينيومة هةستدةكةم يةكةم شيعرة بؤ رابـةريكى        ) بازطر(من ديقةتم لةشيعرةكانى     ئةوةندةى
  . كؤمؤنيستى نوسيوة، ئةمةش دةاللةتة بؤ قةناعةتى تةواو بؤ دووخالَ كريكارى

ـاعير     :يةكةم   ـارانى     دذى سـتة    بةخةباتى ثرؤليتاريانـةى ش م و سـةرماية و بانطهيـشتى كريك
ـانى بةرةيـةكى شؤِرشـطيرِ     هستان بؤ كوردستان، دةاللةتـة بـؤ ثيك       لئةفةريقاو كانةكانى ئينط   انةو ين

  .كردنى مانيفيستى خةباتى ئينتةرناسيؤناليزم لةسةر طؤى زةوىيبةجيج
ى ضـينايةتى و    واتا دةاللةت لةسةر كاركردنى شاعير، بةبـةردةوامى لةسـةر ضـةمكى خـةبات            

دا ئــةم ضــةمكة )بــازطر(لةزؤربــةى شــيعرةكانى   كــة.ثــشتيوانى لــةكريكاران و زةحمةتكيــشان
يـةكى  (انةكةو كريكارييةكانى وةك  تةنانةت لةسرودة شؤِرشطيرِ ،ها ِرةنطيداوةتةوة ةبةشيوةيةكى ر 

 هةسـتى ثـى     ئةم دةربرِينـة بةئاشـكرا    ) كينمةئايار، من بةضةكم ئاآلى سورى شؤِرشى نوى دةش       
  دةكريت 
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شيعرةكةى بؤ نوسراوة، واى لةشاعير كردوة ئةم هةستة          طةورةيى كةسى قوربانى كة    :دووةم  
زؤر بةئاشكرا بةجوانى دةرببِرى،تائةو رِادةيةى دةلَى :   

  
  ئةم رؤذانة ((

  ئيمةى دةريا 
  بةشكراين يلةتريفةى مانطيك ب

  )) مانطيكى ئاسايى نةبوو
تا دةلَى:   

  ةو مانط نةبوو ئ((
  ))…مرؤظيك بوو وةكو ئيمة، وةكو ئيوة

  
   تا دةلَى:   

  ))يز تر بووةهئةو لة مةرط ب((
ـان  ،ة و كؤستيكى طـةورةى جيهيـشتوة  يانةوةى ني طةِرووةوشاعير دةزانى ئيتر مةرطيك هات   ي

ـات كـة لـةبارةى مةرطـةوة دةلَيـت     )) هامليت((دةيةويت هةمان قسةى   ـ   (:بك ةو سـةر  مـةرط ئ
  )وةتةانةزةمينةية، سةرجةم ئةوانةى سةفةريان بؤ كرد لةكةناركانيةوة نةطةِر

لتورة سـوننةتيةى كـة بةسـةر       ةة لةو ك  يلتورى كؤمةلَطةى كوردستانيش بةدةر ني    ةبيطومان ك 
 سـى و سـوننةتيةكاندا باآلدةسـتةو بةمـشيوةية ضـةمكى         ىهةموو كؤمةلَطا دواكةوتوةكانى جيهان   

ف لةسـةر ِرةوشـى كؤمـةلَطاو خـودى         ةتييكى مةترسيدارةو كاريطةرى نيطـ    يش، ضةمك )مةرط(
ـان  ) مةرط(ة لةضةمكى يبةدةر ني) بازطر( بؤية ئةم شيعرةى   .ئينسانةكان دادةنيت   ،)مةرطدؤسـت (ي

ـانى             مـةرطيكى سـوننةتى     .بةآلم بيطومان بةو فؤرمةى سةرةوة نا، بةلَكو الى شاعير مةرطى قورب
ـاو كؤمـةلَطاى       بةلَكو لةدةستد  .نيية انى كةسيكة خؤى ثيشةنطى تورهةلَدانى سوننةتة كؤنـةكانى ن

 بـةلَكو ئـةو     .لتورة نةماوةتـةوة  ةلتورى كوردي و مـةرطى ئـةو كـ        ةكوردستانة، لةناو ضوارضيوةى ك   
كةسيتيةكى ئينتةرناسيؤنالة و دةيةويت خودى ئينسانةكان لةدةست مةرطى سةرماية رزطار بكات،           

بؤية دةلَي:  
)ك بئيمةى دةريا لةتريفةى مانطيبةشكرايني (  

  

 16 

خؤي و ئيمـةى      شاعير ،نةوة سةر وينةى شيعرى لةم شيعرةى شاعيردا      ييليرةدا ديسان دةطةرِ  
  . ضينى كريكاران، بةدةريا دةشوبهينيت و قوربانيش بةتريفةى مانط

ـاو    ديقةت بدةن، وينةيةكى ضةند جوانة، كاتيك تريفةى تةنيايى مانط دةني          شيتةوة سةر دةري
ن، دةريا بؤتة ئاوينةيـةك و      ي تا ئةو رِادةيةى دةكريت بلَي     .وينةيةكى ئارام و مةنط دروست دةكات     

   .هةينيتةمانط قذى لةبةر داد
  ـاكى            (:بةآلم دواتر دةلَى ـانط رون ئةو هةر مانط نـةبوو، بـةلَكو ئـةو مرؤظيـك بـوو وةكـو م

  ). لةوةش مةزنتر ئةو مرؤظ بوو.ؤةوةسةر زةمينى روناك كردب دةبةخشيةوةو
ـا (دةكريت ليـرةدا لةحزةيـةك رِاوةسـتين لةسـةر وشـةى             ـا لةشـيعرى       .)دةري  وشـةى دةري

ـاوازى لـةخؤطرتوة        ) بةثِرى خؤشةويستى  ثِر(و شيعرى   ) طؤمةشين(  .دوو دةاللةت و دوو ماناى جي
  .يةكةميان وةكو باسمانكرد

ـات و تؤلَـةى خـؤى لـى             دةريا ديوو درنجة و كارةساتى خولَقاندوة        و وةكو جةالد وينةى دةك
ـاودةردى و            ) دةريا(بةآلم ليرةدا ريك بةثيضةوانةوة     . دةكاتةوة وةسفيكة بـؤ جـوانى و هيمنـى و ه

  ). ةيقورباني(خودى دةرياش 
ثيـدةلَين    ئةمةش دةكريت ئـةوة بيـت كـة        )قورباني(و جاريك   ) جةالدة(جاريك  ) دةريا(واتا  

  . بةوشةو دؤزينةوةى وشة لةناو شوينى تايبةتداياريكردن 
  :  بةكؤتايى شيعرةكة بكةين، كةلةشوينيكدا دةلَيئاماذةدةكريت ليرةدا 

  
  فيرمان دةكات ((

  ضؤن داِريذين 
  )) بناغةكانى سؤسياليزم

تالةكؤتاييدا دةلَى :  
  بؤ هةميشة ((

  وةك رِابةرى ثيشةنطمان، كؤمؤنيستى 
 هةموو كاتى((  

ـات              .شاعير ضونكة خؤى كةسيكى ئينساندؤست و هيومانيستة، بانط لة هةموو اليةك دةك
سيزمان دةكات و دةلَى ئةو رِابةرى كؤمؤنيـستى        ي سؤسياليزم و مارك   ، ضةمكى ،قوربانى فيرى 

   .بوو
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ـاعير               ـاريكراوةوةو ش دةتوانين بلَين ئةم شيعرة، تارِادةيةكى زؤر ثةيوةسـتة بةئيدؤلؤذيـةكى دي
ـاتوانى    :  بؤية لةكؤتاييدا دةلَـى      .ؤتة ذير كاريطةرى راستةوخؤى ئةم ميتؤدة فكريةوة      كةوت مـةرط ن

 بةآلم ئةو فيرى كردين كـة ضـؤن   .ئةم رِابةرةمان لى ون بكات و مةبةستيةتى بلَى ئةو خؤى مرد  
 سيزم و بؤيةشــة وةكــو رِابــةريكى كؤمؤنيــستى و جاويــدانىيــوةفــادار بــين بةسؤســياليزم و مارك

   .ثةيامةكانى دةمينيتةوة
  : بلَين) بازطر(دةتوانين سةبارةت بةم شيعرةو ئايدياى لةكؤتايدا

  
   "شاعير لةريطةى مةرطةوة دةيةويت ذيان شةرح بكات" 
  

ة ثالَـةوانيكى طـةورةو بـى وينـة لـة      ووابوييث واتا شاعير مةرطي كةسيكمان بؤ دةطيرِيتةوة كة    
ـاوةنى  ة، بـةآلم ئـةو    ويشان ضـو  كيس كريكاران و زةحمةتك    يـةكى طـةورةو ئينـسانية،      هاثةيام خ

  .ذيان بةردةوام دةبن ماناكانى
  

  )ذن لةشيعرةكانى بازطردا(
ـازطردا       )ذن(كارى لةسةر كردووة    ) بازطر(بابةتانةى   يةكيكى تر لةو   . ة، ذن لـةناو شـيعرةكانى ب

ـائينيكى طـةورة، وةكـو    ئـةوةش بـةو مانايـةى ذن وةكـ    . جيطةو ثيطةيةكى طةورةى ثيـداوة   و ك
لةمبارةيــةوة ناكريــت كاريطــةرى . شؤِرشــطيِرء كريكــارو وةكــو ئينــسانى ضةوســاوة ســةيركراوة

ـازادء بةرا            بـةر  نئيدؤلَؤذياى ماركسيزم، وةكو مانيفيستى ديفاع لةذنء خةبات لةثيناو كؤمةلَطايةكى ئ
طيرء شاعير تيِروانينـى خـؤى      ت، ض وةكو شؤِرش   سبازطر ض وةكو كةسيكى ماركسي    . سةير نةكريت 

ـا ((بؤ سةلماندنى رِاستى قسةكانمان، لةمبارةيةوة لةشـيعرى         .هةبووة لةسةر ذن   ـالَى   ))زولَف دا، كةس
نى ابـةتاو .  سةردةشـت نوسـيوة    يىبؤ كضة زةحمةتكيشيكى ئاوايي بةردةسوورى لةسويسن     ) ١٣٦٧(

  .وو بؤية هةر بةدةستى ئةو كةسة كوذرا مارةكرابيىبةمندالَى ل ئةوةى بةو كةسة رِازى نةبووة كة

  ئازيزة نةشميالنةكة، زولَفا"
  ؟ …كآ واى لى كردى، بلَى كآ

  بةآلم زولَفا … 
  بةسةرنجى 
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  وانينى نيطا دةدوآ بةِر
  هؤ بابة طيان :  بابة،بابة"

  مةثرسة ليم 
  هؤ بابة طيان لةسةر يادى 

  ةتى طِروطالَما هةِرةل
  " كة ذير دةبوومكةبةطولَينكةى دةسرازةى بيش

  
   تادةلَى:  
  لةسةر يادى، هؤ بابة طيان "

  ةك ـــوارةيــيــادى ئـةر يـلةس
  يوو ــؤثــاو تـكةى ضــنـــيــة شـؤن طةنــض

  ةوة ـؤلــةرخــ بـيويـتة طـــيــدةض
  ؤكة اِرــةبـآ لــرذ دةبـــةالك، قــيرة كـــى فــؤن داآلنـــض

  خؤمةآلس دةدةن بؤ نيضير ضؤن طورطء ضةقةألء ريوى، 
  يذؤلَة بريندارةت ـةم كـةردةمة، ئـيان، ئةم سـؤ بابة طـه
  . ى بةسةزمان بووـة بوء، نيضيريكـؤكاِرـة بوو، بـؤلـةرخـب

  طةر مةالى داأل 
  طةنة شينكة 

  مةالى ضةقةأل
  هاتة مالَمانء بةشووى دام 

  آ داية رئة
  " …ئةوكاتة بؤ 

ـا (اتةى سةرةكية، لةنيوان باوكء دايكء كضة كوذراوةكةيان        هلةم شيعرةدا ديالؤط، ثيك     )زولَف
ـات             ) بازطر( ـاع لةمةسـةلةى ذن دةك لتوورة ةيـسواكردنى ئـةو كـ     رجطة لةوةى لةم شـيعرةدا ديف

كضيك هيشتا لةسةر بيشكة مارة دةكريت لةسةر        قليديةى كؤمةلَطاى كوردستانة كة   ةية ت يسوننةت
  . دةستى مةاليةك
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ـاتة دةبيـت لةسـةر          كة. طةنجء كضيكى تازة ثيطةيشتوو بوو     شتاهي) فازولَ( تووشى ئـةو كارةس
  . سةببكارى ئةم قةتلَةية كة. ليرةدا شاعير ئةو سيفاتانةى دةداتة ثاأل مةالى طوند .دةستى مةال

ة، بـةلَكو هةلَويـستى ئـةو طةيانـدنى     يوشةكانى بازطر بآ رتشوون، طةرضى ئةمة عةيبيك ني     (
  )مانجةمةبةستء ئا

 بكةينـة دريـذةى بابةتةكـةمان كـة       ) داريـوش ئاشـورى   (دةكريت لةم بارةيةوة قـسةيةكى      
ـارة ني  ورى طةرضـى ئـةو رِ     هشيعرى سث  ": نوسيويةتىء دةلَى  سوهراب سثهرى سةبارةت بة    ة، يـ وب

ـاوازة       ة، جؤطةيةكة ئاوازى خؤى هةيـةء ثيويـستة طـوى         يبةآلم ئةو طؤمة بضوكةش ني      بـؤ ئـةو ئ
بـةلَكو  . شيعرةكانى بازطر، بةتةنها جؤطةيةك نين    . ئةمة دةكريت بؤ بازطريش رِاست بيت     " راديرين

طؤميكى مةنطى بةر تيشكى خؤرةتاونء ثـِرن لةماسـى زةردو سـورى ثـِر خـةياألء دةيانـةويت                  
 لـةثيناو طةيانـدنى ثـةياميكى     ،ن نةدةنء هةموو سوضيكى دونيا تـةى كـةن        الةجيطةيةك هةداد 

  . نيتهيةثيكد" بازطر"هةر بؤية ذن ثاييةكى سةرةكى شيعرةكانى . مانيستدائينسانىء هيو

  : دريذةى شيعرى زولَفادا دةلَى بازطرلة

  م ـهةرجارةى دةستة خوشكيك" 
  ةشوودرابآ ـةدلَى بـبةناب 
  ةبووك ضونيدا ــلةرؤذى ب 
  اراى بووكةوة ـت ووــلةو دي 
  "وةـى ئةسرينم ديـئاوةنط 

ـات بةرامبـةر بـةذنانء              ))زولَفا((ارى  شاعير لةسةر ز   ى كضء قوربانيدا، باس لةو بآ مافيـة دةك
 دةيـةى حـةفتاكانء هةشـتاكاندا كـة       لةكضانى ئةم وآلتةء ذنانء كضان لةكوردستاندا بةتايبـةتى         

ء  وداليـ سيـستمى خيـلَء فئ    . رووبةروى سةدان كيشةو طرفت بوبونةوة    . شيعرةكةى تيدا نوسراوة  
 كـضان   لتوورةش وايكـردووة لـةذنانء    ةستاش لةكوردستان باآلدةستة ئةم كـ     عةشيرةتطةرى تائي

هةميشة وةك ثلة دوو سةير بكرينء لةسةر بيشكة مارة بكـرينء ذن بـةذنء شـيرباييء طـةورة                  
  . ةيةيش قوربانى ئةو سيستمة خيلَةك)زولَفا(بةبضووك بكريتة سووننةتء خودى 
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بةشودانى كردوةء دةيةويت يةكيتيةكى ثتـةو لـةنيوان        ثرؤتستؤى بةزؤر   . بؤية لةزمانى زولَفاوة  
 ءموويان توشـى بـوون    ة هـة  ذنانء كضان دروستدةكاتء بؤ بةطذداضوونةوةى ئةو حةسرةتةى كـ        

بـةلَكو ئةسـرين بـؤ كـضان لـةدوو ديـووى ثةنجـةرةوة              . ةيـ قوربانى تةنها يةكةم كض ني     زولَفاى
ـانى، ئـةو سـوننةتةية           ـاريش خـؤى قورب ـازطر   (بـةم شـيوةية    .هةلَِرشتوةء دواج ـاس  ) ئةحمـةد ب ب

  دةبنة قوربانى  هةزاران كضء ذنانى ئةم وآلتة بةدةستيةوة طيرؤدةنءةب لةمةسةلةيةك دةكات، كة

  : تاكؤتايي شيعرةكة بةوة دينآ

  سائةى ثؤلى دةستة خوشكان" 
  مذدة ليتان

  كاول دةكريت ئةو دآلنةى 
  "دنيا لةبةروان كاولة

 نـآء ئيتـر       وةية، شاعير ئةو ك   بةم شيوةى تاوانبـار ديارةساتة بةكؤتايي دآلنى هاوشـي
  . كاول دةبن دلَى ئةوان
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  طؤمة شين 
  

  !ثيت ناخنكيندريم طؤمة شين
  لة خؤبايي ئةي طؤمة شين
  ِرةنطة بةوةي شةثؤلةكانت

  بة طرمة و لرفة و هاوار و هةِرةشةن،
  طيذ دةخؤن و خؤ بةديواري هةِرؤلَي شاخا دةدةن

  ي و ِرفاندبيتتبايي بوو ب
  ئةو هاوِريي هاوسةنطةر،

  !ئةو ِرؤلَةي شيرين
  ئةي وةيشوومةي نةهات،

  بةس لةبةر ضاو طياندار و ثةلةوةري دةوروثشتت
  !خؤ بايي كة

  بة قاقاي ِرةش، بة نيو ضاواني واطرذت
  !ئاوازي دةلووشم دةكوذم بةس بخوينة

  !وس بة تاويك مةلوورينة
  طويِراديرة
  ! كيدا هاتوويبزانة بة طذ

  بمناسة و بة هةموو ضؤمان و
  !بة دةريا و خةليج و ِرؤخم بناسينة

  لةمثةرةكةي دةرياي دووكان،
ش بة تؤ و ضةند ِرووباري لة تؤ بةلرفةتر دةطريكة ثي  
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  !دةسكردمة
  ئةو كةشتية مةزنانةي

  هةزار شةثؤلي سةركيشي تؤف دةشيلن،
  !دةسكردمة

  ار هةلَدةقرضينيئةو ئاطرةي كة دةيبيني ستةمك
  !دةسكردمة

  من كارطةرم، من ِرةنجدةرم،
  !من ئينساني تيكؤشةري جةنطاوةرم

  ثاش وةي سةري سةركوتطةرم ثانكردةوة،
  ئةمجار ديمة سةريني تؤي لةخؤبايي،

  شةرتبىَ وةها بتبةستمةوة،
  بة هةورازا، بة نشيوا،

  وينةي ئةسثيكي دةستةمؤ،
  بة دةشت و دةرا خؤش ئاذؤ،

   بتبةم و بتطيِرمةوة،وا
  لة بن هةموو داريك، هةموو بنضكيكدا،

  ضؤك دابدةي، سوجدة ببةي،
  !بؤ دار، بؤ طولَ، بؤ طةنم، بؤ ئاوةداني

  دةستي ماندووم،
  ثِر بكةي،

  !لة سةوزةلَاني، لة هةرزاني
  لةسةر دةركةي،

  !خةيالَي زيانة خرؤيي و خنكاندن و مالَ ويراني
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  لةسةر دةركةي،
  سةري لة خؤباييت،ئةو باي 

  لةبةر ثيمدا،
  لةبةر ثيي ئينساني ِرةنجدةر،
  كش و ماتي مةندي طؤمت،

  !لة ترسانا بلةرزيني
  لةبةر دةست و دةسةلَاتي

  مني داهينةر، مني داهينةري خولَقينةر،
  سةري تةسليم،

  ضاوي ِريز طرتن و تةعزيم،
  !دانةويني         

 
 
  
  
  
  
 
 
 

  ١٣٦٢هاويني 
كارطي  
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 ديكيا
  

  !بي  تؤ وانة ية وانة لة
  سيكم من كة

   جاري واية،
  و ذياني داهاتوو، رة بة

  !ي ثي ناميني طيانم وزة
  بي و ئاسؤي هيوام بزر دة

  نطيك موو ِرة هة
  !نويني ش دة  ثيش ضاوم ِرة لة

  ، جاري واية
  بم دوو شك دة

  ي، و شتانة لة
  ي عومرم بؤم ثيرؤز بوون، نيوة
  شق، ي عة وشة

  ! نام بزويني جاري واية
  ، جاري واية

  كا، لَدة  دلَما زريان هة لة
  بي و تالَ دة وين بة  ئة ذين لة
  فايي بي وة

  رميك بي هيض شة
  !قرتيني فا دة  وة ليو لة
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   ذيانم دا،  لة م جارانة ئة
  ، وة ناي شارمة

  يان، ذمارة
  .ست ي دة نجة  ثة يونة طة هيشتا نة
  ! ية وانة و شة وم لة ئيمشة

  ي دي،  وزة  طيانم نيوة كة
  شق  ي عة  وشة كة
  ! ية ووميكي بيطانةهف مة
   دلَ دا،  لة كة

  ، ية ، باكوتة ية لَووكة طيذة
  ! ية فسانة ويستي ئة خؤشة
  ! ية وانة و شة وم لة ئيمشة
  م، كة ست دة وا هة

  زرؤي، دلَ تامة
  ! ِرايذيني وينة ي ئة سروة
   بينة س نة ويكي كة ض شة
   ضراي  ِريزة كة
  ر مالَمان، وبة قامي ئة ر شة سة

  شؤقيان،
  نطاويك بِر ناكا و هة

  مذيك،
  ! هيزي ضاوياني سِر كردووة

  مذيكي ثِر،
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  شني  ضة ر لة  هة
  زي،  ِرة رذينة لَي ثة  دووكة

  كاني رية وة بيرة
  ميذي من،  زؤر لة هيندة  نة
  ي، كة ِرة م طة موو خانووي ئة  هة
  !  خؤدا ثشووبِر كردوة ة ل
  ، وانة م شة ، ئة م جارانة ئة

  داتي و  ِرابوردوم هيزم دة
   ناو دنياي ثيرؤزي دا،  لة

  ! وة شيتة طة شق دة  سكلَي عة
  ، م جارانة ئة
  ي خاتراتم دا  النكة لة

  تؤفاني دلَ
  بي و ن دة هوة ئة
  رطاي ذيان دة
  ! وة كريتة  داهاتووم دة لة
  

  و، ديسان ئيمشة
  تي، ية وادة
  ي بالَي دا و قة  شة يالَ لة خة

  ر سة  بِروا لة
  ويني ِرابوردووم رياي ئة  دة
  !ر بطري نطة  لة



 27

  و، ديسان ئيمشة
  تي، ية وادة

  دلَم لويض لويض،
  لَينجي و شق هة عة
  شني جاري جاران  ضة ر لة هة

  !رز بفِري ويستيم بة خؤشة
    لَ تؤمة  طة لة
   جار ديتووم،ك ي ئاشناي ية ئة
  كانت ي منالَة  لَيفة كة
  ري،  ِراخة كردة دة

  !وت شة ميواناني نيوة 
   لَ تؤمة طة لة
  ي و دايكة ي ئة ئة
  وينت رماي مالَ و ئة  طة كة
  كردين و شدة ر دابة سة لة
  !وت شيواند خة  خؤتت دة لة
   لَ تؤمة  طة لة

  ي و دايكة  ئة ئةى
  م م شيعرة  شاهيدي ئة  بة كة

  !تري ورة  شيعر طة لةزؤر 
  ي، سة و كة ي ئة ئة

  !م  ثشتي خة خستة ت دة قرمة
  دي،  تؤم دة كة
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  بوو، ت دة ي لة غة ترسم موورة
  ، وة ي ضاوانتة  تروسكة لة

  م  وزة كردة ئاذينت دة
  !رزي خؤِراطري ستي بة هة

  رطم،  جة داخ بة
  خت، و وة  ئة كة
  زاني، مدة نة

  !يزن بوو ند مة  ضة تؤ بؤ ئيمة
  تؤ ثيم نالَيي؟

  سازان، ضؤن دة
  رونت و ي شؤِرشي دة كلَثة
  ! ِروخساريش وا هيمن بووي بة
    لَ تؤمة طة لة
  ي، سة و كة ي ئة ئة
   دلَي خؤر، تت خست بووة سرة حة

  ي جاريك بؤ وة
  ك، ية ياني  بة
  !لَبيني  تؤ ضاوي هة ر لة بة
  ي سة و كة ي ئة ئة
  ي مانط،  تريفة كة
  بزوي غرووري دةستي  هة
  خشي و بة  فينكاييت ثيدة كة
  !ويني تخة شيا دة  باوة لة
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   لَ تؤمة  طة لة
  ي سة و كة ي ئة ئة

  كانت بؤ تيشووي منالَة
   ثشتي ِراستت، وتة كة ف دة قة

  !بِري خشتت دة
  كرد، ختدة دي شاخت تة قة

  وم، وِرة ي شة بؤ ناني ِريطة
 
  !دِري ويت دة  زة

  !كان منالَة
  وا بؤ جاريكي تريش ةئ

  زراي ذاكاوي شيعري من، مة
  !بي وز دة ر سة  سة ئيوة ر بة هة
  

  وينن، لَي ئة  ِراية ئيوة
  ! كولَي من بؤ ثؤي دلَي لة

   و من ذانيكة
  :ي كيشم  ئيحساسم دا دة  لة  ميَذة زؤر لة

  ناي  حة  لة ِرة طويي جيهان كة "
  ويستيتان يامي خؤشة ثة
  ثشكوي  دة ي كة ةمان و دة ئة
  !تان ي ثاكي تريقة غمة نة

  ناي  حة  لة ِرة طويي جيهان كة
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  تتان فرة  نة هاواري ثِر لة
  ي مانة و دة ئة
   نة كة تان ليدة سة درة مة

  !"فرميسك و خوين و طؤِرستان
   ية وانة و شة وم لة ئيمشة

   ذيان و  بة وة بمة دلَخؤش دة
  !رةبةيانم  بة وة  ديتة وزة
  ويستاني اوتان لي خؤشةسلَ

  !كانم رية وة دنياي بيرة
  بلَيي خؤتان ئاطادار بن،

    شقي ئيوة عة
  ، ند ثيرؤزة ضة
  نط ناطري و ذة

  ! ذيانم  بة وة هيواي داية
  
  
  
 
 
 
  

٨/٢/١٩٩٥  
  بؤري يؤتة
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  تةق تةقيلة
  

  وةك كارمامزيكي ِرةزا سووك
  هةلَبةزيني

  وِرةنطي حةساوةيي و تيري ثيوة ديار بو
  ئةو منالَة خوين شيرينةي

  لة ثشت سةرم
  !تةق تةقيلةي تةقاندةوة

  سةرمهةلَبِري
  لةوبةرمةوة قاقا بة من ثيدةكةني

  !لةبةر ئةوةي ِراضلَةكي بووم
  لةوانةية ثيي سةير با

  ئةطةر طوتبام
  من بة دريذايي عومري ئةو
  بة دةنطي تةقة هةستاوم

  لة طةلَ تةقة ِرووبةِروو بووم
   و تؤقا خةوتووملة ناو تةق

  كةضي هيشتا   
  !بة دةنطةكةي ِرانةهاتووم   
  

٢١/١/١٩٩٢  
                                                             يؤتةبؤري
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  ضؤن بؤت بدويم
  

  شةو درةنطة و
  تازة ئاشنا، 

  ار دذوارطبؤم دذوارة، ئيج
  ئةو ضيرؤكةت بؤ بطيِرمةوة

  كة لةميذة
  !ي ثي دةكةمئةمِرؤ بة سبة

  
  وشةكاني ئةم ضيرؤكة

  وةكو ماسي لووسي بن طؤم 
  !لةدةستمدا هةلَدةخليسكين

  وشةكاني ئةم ضيرؤكة
  كؤترة شينكةن

  مالَي نابن و
  !لة قةلَبةزي وةسفةكانمدا ناحةجمين

  شةو درةنطة و تازة ئاشنا
  يةكةم جارة
  ئةم شاعيرة

بؤي دذوارة لةخؤي بدوي!  
  يةكةم جارة

   و عاسي بي ووشة ليم سرك
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بةسةر زمانمةوة نةثشكوي!  
  !تازة ئاشنا
  نيطةرانم

  بة هؤي وشةي ناِرةسةن و
طري طري  

دلَي ضيرؤكةكانم بريندار بي!  
  زؤر دةترسم

  دةستنةكةون ئةو وشانةي
  كة نةهيلَن

ج و خوار بيكيان خيبالَاي ِري!  
  ضؤن بؤت بدويم تازة ئاشنا

  ضؤن بؤت بدويم؟
  ني مندنياي ضيرؤكةكا

  زؤر نامؤية و
  لة ناو خةيالَي لةتيفي 

تؤي دلَ ناسكا ناطونجي!  
  دنياي ضيرؤكةكاني من

ِرةق و تةقة و زبر دةدوي!  
  ثةلَة باراني ناو دنياي

  ضيرؤكةكاني من
  ئةو بلوورة قالَ بؤوة نيية

  تازة ئاشنا كة تؤ
  لة ثشت ثةنجةرةي مالَةكةت
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  !ضاوي حةزي ثيهةلَيني
  كِريوة بةفري

  رؤكةكاني منضي
  ئةو سثي ئاوريشمة نيية

  لةسةر ئاسماني شارةكةت
نيدةستي سروشت ِرايوةشي  

وتوي بكةوي توي   
  !باوةشي خؤي تيوةريني

  ضؤن بؤت بدويم تازة ئاشنا
  ضؤن بؤت بدويم؟

  ئاخر خؤ تؤ
  تاقة جاريك

  لة بيشةلَاني طةسطةسكا
  !ماندويةتيت دةرنةكردوة

  بةسةر ثةنجة
  ت النةداوة وثؤلة دِروو

  لةناو ويزةي ميشوولةدا
  !بؤي نةخةوتووي

  تاقة جاريك
  شةو درةنطان

  هةورازي دوورت نةبِريوة و
  ثةلة دةوةن

  ثةنجةي لةجاوت نةكوتاوة و
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  !لة بةفري تةثلةك نةكةوتووي
  ضؤن بؤت بدويم تازة ئاشنا

  ضؤن بؤت بدويم؟
  ئاخر خؤ تؤ
  تاقة جاريك

  ضؤِراوطةي ليلَي طويسوانان
  !بة ثشت ملتا نةضوةتة خوار

  تاقة جاريك
  ناضار نةبووي

  لة ناو شةوي ئةنطوستة ضاو
  هةست و خوستي لة خؤت ببِري

  بيضرثة بِرؤي
ت ياغي بيلي  

  !خشةي كةِرةطةلَي نزار
  تاقة جاريك
  نيو ضاوانت 

  !لة سةرداران نةكوتاوة
  تاقة جاريك

  قةوزةي شيني
  سةر طؤميلكةي بؤطةن كردوو

  !ةرووت نةطيراوةلة ناو ط
  ئاخر خؤ تؤ
  تاقة جاريك
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  لة ناو طةرووي
  دؤلَ و زندؤلَي الثةِر و
  شاخ و تةالني هةلَدير و

  دارستاني ضِر و ثِردا
  !هةلَة نةضووي و ون نةبووي

  يان خؤ جاريك
  هةلَثةي سةرشيتي سيلَاوي
  كويرة شيويكي التةريك

  !بةري ِريطةي ثينةطرتووي
  ئاشناضؤن بؤت بدويم تازة 

   ضؤن بؤت بدويم؟
  هيشتا طويي تؤ

  بة مؤسيقاي الواندنةوةي
  دايكى ِرؤلَة جوانةمةرطا

  !ِرانةهاتوة
  تاقة جاريك

  لةطةلَ هاتنة دنياي
  كؤرثةيةكي باوك شةهيد
  !تةزووت بةلةش دا نةهاتوة

  تازة ئاشنا
  تاقة جاريك خؤدلَي تؤ

  بة كسكةي طوللة و طرمةي تؤث
  !لة ناكاو دانةضلَةكيوة
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  هةرةس هيناني بيِرةحمي
  قامةتي خؤشةويستانت

  !قةت بةضاوي خؤت نةديوة
  ضؤن بؤت بدويم تازة ئاشنا

  ضؤن بؤت بدويم؟
  لة ناو دنياي

  ضيرؤكةكانمدا
  لة ناو ميحرابي مزطةوتا

خؤشةويستي لةدار دةدري!  
  لة قوِراوضكةي منارةوة

  شةوةزةنطة، مةرطة
لة جاِر دةدري!  

  شناشةو درةنطة تازة ئا
  ئةطةر ئةم جارة هاتيةوة

  دةتكةم بة ميواني
  قارةماني

  ضيرؤكةكاني خؤم
  !ئةو كةسانةي لة عةشق دةدوين

  ئةو عةشقانةي
  طولَي ذيان

  !لة ساي وانةوة دةثشكوين
  ئةطةر ئةمشةو

  بةهؤي ئةم شيعرة اللَةوة
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  لة ضاوت زا دلَؤثي ئةسرين
  ئةطةر ئةمجارة هاتيةوة

  دةستت دةنيمة نيو دةستي
  ارةماني ضيرؤكيكمق

 طؤراني بلَي  
  دةنط هةلَبِرة

  با ئاذين بيتة سةر ليوت
  !تريقةي بةتيني ثيكةنين
  ئةطةر ئةمجارة هاتيةوة

  :ئيتر نالَيم
  ضؤن بؤت بدويم تازة ئاشنا

  ضؤن بؤت بدويم؟
  تؤ دانيشة

  ِراست و رةوان
  !منيش دةدويم

  
 
 
 
  

٢٧/٢/١٩٩٢  
  يؤتةبؤري
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  فازولَ
  

  تاوان، يِرةش يثةنجة يكات
   ضةك ترازا ويتكةيلةسةر ث
  ! زولَفاآلي باآليطال ئا

   بوونيك و باوكيةكةم كةس داي
  ان خستة سةر ثشت ويدةرطا

  !انيوةطي نيضوونة سةر جةستة
  ك لة باوك،يدا

  اتريك زيباوك لة دا
  !ةك حةبةسا بوونيهةردوو وةك 

  يانزانينة
   هةنطاوةلَيبةكام تةقة

  يةني خويطةيشتنة ئةو طؤم
  اني جطةرطؤشةكةلَةرؤ

  ! طرتبوويدا ئؤقرةيي ئارام ت
   زولَفاوةينةكانيلة بر

  نآلة بةر مايي كانيوةك ثلوسك
  !دةضوولَن هةي خو
  ي ضاوة طةشةكةينكيشتا ِرةشيم هآلبة

  !دةتروسكان
  دا ك و باوكي دايلة ضاو
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  !س مابوونيسكةكان قةتيفرم
  كي دايثةنجة

  بةحاستةم ضوو،
  ي زولَفاي قذيزكاوؤلَ ئايضةثكة بسك

  ! وةالداي لةسةر روومةت
   باوكيدةستة زبرةكان
   و،ي زةرديخزانة سةر طؤنا

  كيلة ثِران
  !انداياني طريثلَلة قو

   طةرمةوةيوةنيبةدةم ش
   وية ضاوةكانيان بِريضاو

  :اندايدابِر دابِر لةبانط
  !ذة جوانةكةمان زولَفايك"
  "؟ي كلَي بيكردي لي وايك

   زولَفايانليوة تةنكةك
  طولَةهةنارى

  ك لةمةوبةر نةمابووني تاو
  زةن وي طةزيدةتطوت ثةلك

  !توونآل بةخؤرةتاو ِرةق هة
  وةنةوةي شيلةناو سؤز

  :اريسان ثرسي د
  !النةكة زولَفايزة نةشميئاز"
  "؟ي كلَي ليكردى بي وايك
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   ي كرديهةرض
  !دا حةثةسايدةنط لةطةروو

  م زولَفاآلبة
  يبة سةرنج

  :ي دةدويطاي نينيبة ِروان
  !انيهؤ بابة ط! بابة! بابة "

  ميمةثرسة ل
  ارةي ئةم ثرسيمآلكةوة

  تةوة؟يطا دةدريكوا بةن
  ياديلةسةر ! انيهؤبابةط
  مالَ طِروطايلةهةِرةت
  ينكةلَيكة بةطو
  !ردةبووميشكة ذي بيدةسرازة
  لة بؤر دةتؤراميكة لةثش

  ئاشت دةبوومةوة
  !ر دةبووميزو

  ياديلةسةر
  ياديان لةسةريطهؤ بابة

  ةك،يوارةيئ
  وي ضاوتؤثينكةيضؤن طةنةش

   بةرخؤلةوة،ييتة طويدةض
  رة كةالكي فيشآلضؤن دا
   لةباِرؤكة،يقرذ دةب
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  يوي و رلَضؤن طورط و ضةقة
 ر،يضيدةدةن بؤ ن س آلخؤ مة
  ئةو سةردةمة! انيهؤبابةط
  ندارةتي برلَةذؤيئةم ك

  بةرخؤلة بوو،
  باِرؤكة بوو،

  ةستةزمان بوو، بيكيريضين
  ،لَ دايطةر مةال
  نكة،يطةنةش
  لَ ضةقةيمةال
  !داميمان و بةشوولَما هاتة
  !ةي دايئةر

  !انيةطيهؤ دا
  ئةو كاتة بؤ؟

   مةالي ورتة ورتيوةخت
  ،ي لةباوةش دةِرفانديكؤرثة

  يلةكةيِرات نةكردة مةند
  ي شِرلَيتة داوةيكةيب

  !"بةرمانيو دي نينيمةل تار
  كيشانيطار كي سيندةيهةر ه

  وة يودي نيكلَيلة طشت ما
  او ويذن و ث

  يي ئاوايكض و كوِران
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  يناوي خوي شوشيفلَلة خة
  !ئةو ئازارة كؤ بوونةوة

  ةكاني  قاض تؤزاولَةمنا
  جار و بارة

  انيلَي ويطاين
  كةكان وي دايسك و هةنسكيلةسةر فرم

  شتةوة،ي زولَفا دةنيدةستةخوشكةكان
  جار و بارةش

   تةسكةوةيكينيلة كةل
  انيدةنطي بياري ثرسيطةل
  !ة دةكردينطاي ئةو شلَكةي ت

  وةنةوةي شيلة ناو طةرمة
  ار،يسان ثرسيد

  ار،يثرس
  !:اري ثرس

  ذة جوانةكةمان زولَفايك"
  "؟ي كلَي ليكردى بي وايك

  ي دي ليخةي زولَفا نيقوِرط
  م زولَفاآلبة

  ،يبة سةرنج
  :ي دةدويطاي نينيبةِروان

  !انيهؤ بابةط! بةبا! بابة "
  كلَي هةموو سايادي لةسةر 
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  مانلَ بةرمايبةرةكةيلةد
  مان خؤشدةكرد؟لَ شةتيطايج

  ت دةطوتمي كة ثيشانةيبةو ن
  ئةطةر ئةمسالَ

  ،يو بيتووتنةكةمان باش ِرةن
  ذنانة،يبةرج
  !نت بؤدةكِرمي شةرميكراس
  انيرتة بابةطي لةبيئةر

  ةولَاكةي لة طيزار بوويضةند ب
  ! بذارةيِرووش و هةرضلةكا

  ضونكو بذار
  نيس دةكردي سيستانةكةيَب

  لَةاكةيضون ط
لة تووتن ولَميدةبووة م   

  !يبآلشت بةرزة بايدةهينة
  انيرتة بابةطي لةبيئةر

  ،يني با دةتب يكاِرووش لةكو
  ! با دةذاكايبذار لةكو

   بؤ بابة؟يئة
  !انيهؤ بابة ط

  ني هاويمانط ي نةك هةر بة س
   مانطيدوازدة لَسا

   بةم رؤذطارةلَيهةموو سا
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  ةتلَذؤيئةم ك
  لةدةس بذار
  لَةلةدةس م

  س دةبووي نةدةكرد سآليبا
  ؟يتؤ نةتدةد

   دا  دةستةخوشكانيلةكؤِر
  نابوو ي ئةم بذارةمان ناو ل

  ! ذن بوونيدةرد
  !انيهؤ بابة ط!  بابةلَيبة

   ذن بوونيدةرد
  يهةموو رؤذ

  ةوةلَلةما
  دايو ديلةن

  وميشتة سةر ليدةنوةك بار 
  دا و دةبوو بةتةم لة ضاوم

  ومي سي دةكرد طؤنايزةرد
  كمي دةستةخوشكيهةر جارة
  ،ي بةشوو درابلَيبةنابةد
  داي بةبووك ضوونيلةِرؤذ
   سوورةوةي تارايويلةود
  وةينم دي ئةسريئاونط

  نةيئةو ئةسر
  وةكوو خةنجةر
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   ِرووشاندوةوي دةروونميهةست
  ةتلَذؤيئةم ك

  !ةوةي دةكواللَيسان ديد
  يكيهةر جار

  اوةي ضي كضانيلةال
  يئةو كضانة

  داوةولَان تووِر هةيوانةلَكؤ
  بة ِرةخت و ضةك

  انآليِرازاوةتةوة با
  ،يهاتب نم بؤي ئةوينامة
  اومةتةوةيذ
  يم كاتآلبة

  نمةوةيخوي بينةم دةتوان
   تريكيجار
   بوون  ذنيدةرد

   كردووي خويكينيوةكو بر
  !"ةوةي دةكرايشي ئيزار
  اريسان ثرسيد

  اريثرس
  !اريثرس

  !غونضة ثةِر ثةِرةكةم زولَفا"
  "؟ي كلَي ليكردى بي وايك

   زولَفايطايان نيئةم جارة
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   طرتوولَ دووكةيوةك فانؤس
  شتوويني تؤز ليقلَوةكو دة

   دامردوويوةك كوانوة ثشكؤ
  ةوةيبة ئاستةم دةترووسكا

  ستاشيم ئآلبة
  هةر بة سةرنج

  :ي دةدويطاي نينيبة ِروان
   دةستة خوشكانمي ثؤليئة"
  ي ئةوانةيئة
  يش و ذانيئ
   ئةنجن ئةنجن بوومانلَيد

  ةيةكتر ئاشناي يضكةيبةطو
  ئةم خوشكةتان

  يك بووة قوربانيتآللة و
  ! تاوانةيستيكة خؤشةو

  ستا زولَفاتانيم وا ئآلبة
  ستنينةو  خؤشيبة تاوان

  !يلَيتان ديج
  بنووسنةوة
  ووسن شاخ بنيبؤ كضان

   كوشتي زولَفايئةو تاوانبارة
  ةوةيكدا ثةِريبةسةر ثرد

  يوبةستةكةيض
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  بوون تةنرابوو  ذنيلة دةرد
  ان ثرسني يل

  ؟ي ناِروخيئةو ثردة تاكة
  ؟ي ئةو ثردة ناِروخيتاكة

  تريزولَفا ئ
  يدوا سةرنج

  يض كةسا ناطةِرين هيبة شو
  يةشيطايم ئةم دوا نآلبة
  :يوة و هةروا دةدييدةنط نيب
  ستميدةنط دةب"

   كاروانيدةنط
  يستي خؤشةويةلَ قافيدةنط
   دةستةخوشكاني ثؤليسا ئة

  تانيمذدة ل
  ينةآلن ئةو ديكاول دةكر   
  !"ا لةبةر وان كاولةيدن    

  
 
 
  

٢٨/٩/١٣٦٧  
                                                           خةندةكي
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  بؤ دوعا
  

  ئةي دوعا جوانةمةرطةكة
  ئةي خوشكة طضكة جوانةكة
  !بة ض زمانيك هاوارت كةم

  كامة قوِرطة
  يان ضةند و ضةندين ميليؤن قوِرط

  ! بةرطةي نركةي ذانت دةطرن
  كام ثيوانة

  يان سينطي ثؤالَي
   ضةندةها ميليؤن تةرازوو

  خؤ بؤ قورسي
  ! ثشووي خةمةكانت دةطرن

  كامة كيوة
  يان ضةند مليؤن شاخي زةوي

   كؤ ببنةوة
  يان لة بةر خؤ

  ! سؤزةكةي طريانت دةطرن
   ئةي دوعا جوانةمةرطةكة

  ئةي خوشكة طضكة جوانةكة
   تؤ الي من و

   بة مليؤناني وةك منا
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  ثيناويكي
  زؤر مةزني

  بةرةو لوتكةي
  !بيطةرد و خةوشي سةربةستي

  تؤ ضوويتة ناو
  كارواني ئةو شةهيدانةي

  طيانيان بةخشي
  !لة ثيناوي ثيرؤزترين خؤشةويستي

 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

 ٢٠٠٧  ئوكتؤبري 
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  ٦٨ورؤزي  بؤ نة
  

   ارةه ي ثيي بة  ضرثة طويم لة
  !ري ثة  تيدة وة رمي زستانة ر تة سة لة

   مالَة ي شة ناسة  هة طويم لة
  !ِري طة فري لووتكةكان و نيو دارستان دا دة ر بة  سة بة
   وة رمة وبة ي ئة  نوالَةكة بة
  بينم  دة زيزة ي طة بزة
  ! ني بووة  خة هارة م بة م ِرؤذي ئة ي يةكة  كازيوة ةب

   مة جاِري طوي ضة وشة نة بؤني وة
  !هاراني كردووم تري بة ستي عة ستي مة مة

   هارة ي ثيي بة  ضرثة طويم لة
  !ري ثة  تيدة وة رمي زستانة ر تة سة لة

  !  خنجيلةكة هؤ ثاسارية
   وة  شارةقامةكاني لي شة لَي دارتة ر ِراية سة بة

  ؟!لَكورماوي نط هة بؤ وا بي دة
   وة رزة و بة  و تؤش بة ورؤزة نة

  ؟!بؤ وا كث و دؤش داماوي
   جريو و طؤ خستي؟  جريوة نووكي لة  دة ية نة كام ديمة

  ي و ضؤلةكانة ي ئة م طرتووي هيالنة ماتة
  ي  طوي سوانة  لة
  ؟ستراون لَبة راغ شار هة  بالَاكاني قة  كورتة مالَة
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  ستي و لَيي نةكا سيلَاو هة دة
  !ون ثؤلي كة ي شة ر لرفة  بة وة  ثيكة مالَ و هيالنة

   جريو و طؤ خستي؟  جريوة نووكي لة  دة ية نة كام ديمة
  ي شانة  ضاوطة و منالَة م طرتووي ئة ماتة
   و ورؤزة  نة يان بيستوة ر نة طة
   ناو زبلَداني شارا لة
  ؟!ِرين طة  خورما دا دة نكة ثيثسي و دة رة ر و سة سيطا تة  شوين ثاكة بة
  م، ملةكة  خالَ لة ية ي ثاساري ئة! نانا
  ! ، بضريكينة بة نط مة بيدة
  ش داماوي ستة ر بؤ بة طة ئة

وةك من بلَي :  
   هارة ي ثيي بة  ضرثة طويم لة   

  !ري ثة  تيدة وة رمي زستانة ر تة سة لة        
 
  
   
  
  
  

  ١٩٨٨ يان مارسي ٢٧/١٢/١٣٦٧ 
  ندةكي  خة                                         
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  يادي كاك فواد بة
  

   تيت ِرامينم؟  كام الوة لة
   ية كام طؤشة
   من  كة باشترينة

  م؟ سم كة ي تؤي تيدا ِرة وينة
  ر شاخ باي طة ئة
  نيشتم  داوينتا دادة لة

  يان ئاميزم
  !دا دةت طري كة  لوتكة لة
  ر شار باي طة ئة
  ِرؤيشتم كانتا دة قامة  شة بة

   يان ماندووييم
  !دا متا فِريدة ر دة بة لة
  ر نؤتةي طة ئة

   سيحري مؤسيقا باي ثِر لة
  كرا بتبينم دة  ضاو نة بة
  م  ستت كة كرا هة دة ست نة  دة بة
   ناو دلَما لَام لة بة

  !ستي بة لَدة م بؤ هة جؤالنة
  ير مانط با طة ئة

  !بووم ت دة وي ضاردة ِرواني شة ضاوة

 54 

  ر خؤر باي طة  ئة
  !خستي لَدة ر هة  بة دنيام لة

  ر كاني باي طة
  ت كة سة ئادرة

   نيو و شوينتم
  !رياكان م دة رجة  سة دا بة دة
  وار باي ر هة طة

  كوتا وارت خؤيان دة بؤ دة
  !كان، طشت ِريطاكان طشت جادة

  ....ر طة ر، ئة طة ر، ئة طة ئة
   شار  شاخ، نة نة
   سيحري مؤسيقا،  نؤتةي ثِر لة نة
   خؤر  مانط، نة نة
  وار،  هة  كاني نة نة

  !نيا تؤ نابن  تة هيضيان بة
  !تؤ
  !مووياني نيا هة  تة بة

  !تؤ فوادي
  !تؤ داستاني بي كؤتايي

  ! وا ئيمة ئة
  !  سي سالَة زياتر لة

  موو ِرؤذي هة
  كان  شيوة ك لة ية  شيوة بة
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  رت و نابة  ثة وة بينة دة
  متا، ردة  بة لة

  !ِريين طة كانمان دة لَامي ثرسيارة بؤ وة
  تؤ فوادي و
  ناوي فواد

    ميذة زؤر لة
    تة ئاذين بووة

  شتريني نيو جوانترين و طة
  ! وة كاني ذيانة نة الية

  تؤ فوادي و ناوي فواد
    ميذة زؤر لة
  ي  ئاويتة تة بووة

  ناو ثشووي
  ! وة اني طيانةك ناسة هة

  م؟ ضؤن بانطت كة
   ديي؟  كويوة لة

  تؤ ثيم نالَيي
  ي كة ك سالَة  سي و ية ي الوة ئة
  ناري زريبار كة

  وا ضؤن بوو كة
  ما كي هيند كة ية  ماوة لة

  وتي؟  زؤر كة تؤ فرياي هيندة
  وا ضؤن بوو كة
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  كي هيند كورتا وداية  مة لة
  وتي؟ ركة رز سة  بة تؤ هيندة

  فواديتؤ 
   الي ئيمة لة
  كيتي جووتياران، كاني ية وة الي نة لة
  بووي  دايك نة الي منالَاني هيشتا لة لة

  ريوان ي مة كة كؤضة
    سي سالَة وا زياتر لة ئة

  ! تالَة ر بة ت هيشتا هة جيطة
 !تؤ كاك فواد

  ر ك هة تؤ نة ئة
  !كاني ي ئازيزترين مردوة  زومِرة لة
  لَكو ئيستاش بة
  !كاني ترين زيندوة ورة ي طة وة  ثيشة لة
  
 
 
 
  

  
٢٨/٠٨/٢٠٠٩  

 مؤلندال، سويد
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  ميذووم دا ك لة ية ئيوارة
  

  وة، ختة  وة لةو
   ميواني  ببووينة ئيمة
  ! مة ستة  ضؤلَ و حة و دؤلَة ئة
  ، وة ختة  وة لةو
  دا رطة ي ثيشمة لَ بارطة  طة لة

  ! و دؤلَة  ئة ذيان ِرووي كردبووة
  ، وة ختة و وة ةل

  راغ ِروبار ني قة كة لقي شؤِري دارة
  كؤي، ري سة  سيبة ببوونة
  ! رطة  سازكراوي ثيشمة تازة
  ، وة ختة و وة لة

  لَاس دا بؤ ضوارضمكي،  خؤي مة دوندي لووتكة
  !وين  قاقاي ئة ي فيرة دؤشكة

  ، وة ختة و وة لة
  بناري شاخ،

  لَدرابوو، واري نويي ليهة هة
  كان، وتة شكة ئة

  !ِرابوو روون طة  دة طيانيان لة
   وة ِرابوونة ر طة وة لة ثة

  ي بؤ هيالنة
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  !شاوي يادطاري كؤن لَوة تيك سِرماو و هة
  وت،  و بسكي داركة ي سروة شنة
  ك و  ية دا بة يان دة مذدة

  لَا طولَ و طة
  !ما  سة وتنة كة لَ دة  كؤمة بة
  ، وة ختة و وة لة

  ي ِروبار تيطة
   دا نطاوي ئيمة  ئاقاري باوي هة لة

   و شل و كولة
  !دا وزي فِريدة وزي سة قة

  ريش وبة شي ئة ركة ضياي سة
   زريان دا بة

  نديل،  كيوي قة ِراي سثاردة
  ي بلَي، فراوي لووتكة  بة بة
   هارة م بة ئة
  ! خوار  بِرذيتة وة م دؤلَة لة

تا بزاني  
  ية نديل هة  قة وة و كاتة لة

  زي شاخي، وة  ِرة ز بة ةو ِرة 
  زي دؤلَي فة  ِرة ز بة فة ِرة
   و رطة  بؤ ثيشمة ريز بووة تة مة

   يبينيوة  نة م ِرادة تا ئة
  م سالَي، ك ِريبواراني ئة وة
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،ِروخساري نوي  
،ئاكاري نوي  

  نطي نوي و تفة
  !نطي نوي  جة رز لة ئامانجي بة

   وة ختة و وة لَي دروست لة بة
  اننطي ذي دة
  !ي طؤِري ندة لَبة م مة نطي ئة ِرة
  نيا  تة ر بة هة

  ما و  باوي نة جالَ جالَووكة
  نراوي بوو رضي داوي تة هة
  !واري تاري ما ئاسة  نة

  ك، ية ئيوارة
  !ِرا لَطة ش هة  ثِر ئاسمان ِرة لة
  وري ضلَكن هة
  والَ والَ، طة طة

  ثالَيان ِريك دا و
  ر  سة يان داهيشتة شؤِرابة

  !كان موو ترؤثكي شاخة هة
  ل ر كة سة خؤر لة

  ل ثة لة  ثة بة
  لَويزني و طشت طزنطي خؤي هة

  !و ديوي ضيا  ئة شؤِر بؤوة
   وة ك شة و وة شة
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  ! و دؤلَة  ئة لي كيشاية ثة
  ي ضاوترووكانيك ر هيندة هة

  بيست و سي شاخ،
  ! ضؤكي خؤيان دا دايان بة

  بيست و سي كاني وشك بوو،
  !ي طريانيان دا  ثِرمة لة

  ق رزي ِرة  عة بيست و سي شوين لة
  تي  يبة  هة لة

   دا رمي تازة بيست و سي تة
  !شي  لة وتة  قرضيان كة قرضة

  رمي بيست و سي شيعر سؤزي طة
  بوو،  دايك نة شيعري هيشتا لة

  ! سينطي ئاسمان دا دِريان بة
  ر ِروبار ثؤلي سة  شة وردة

  وطشتيان ئاراميان ليبِرا 
  ش، ركة  شيت و سة

  !سمي  لووساوكيان دة ردة بة
  تا بن طؤم، لَدير ضووهة ئاو هة

   ماسي ياندة والَي طة هة
  ويش،  ئة بؤية

   ئاسمان، م و ِروو لة  ضة ثشت لة
  ! ِروبار فرميسكي ِرشت ثِر بة
  راغ ِروبار كاني قة دارة
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  وت   ضاويان كة كة
  وتوو  بيست و سي نسيي خة بة

  ريان و  ناو سة خستةضنطيان 
  ! وة موو ثرضيان ِرنينة هة
  ش لَة ي كووزة لَة  ثة  بة لَة ثة
  ستيان كرد،  هة كة

  ي  ناو بابؤلََة ئيتر ناضنة
  ي، ئاشناياني ئيوارانة

  ، وة مسالَة ي ئة كة هارة  بة
  ك ئالَا و ية طيان لة  ثؤل ِرة بة

  !خشي  طيانيان بة
   و بنارة جاِري ئة طولَة
  ي بيست بوون طو كة

   ميواني ئيتر نابن بة
  نيو ليواني

  ر ميزي كار، سة
  ت و  ِروومة دِروويان دا لة

  ! ريان ناوة سة
  زاني لَاني، وايدة وزة سة

  ئيتر ضي تر
  شيوي بسكي ئالَؤز و ثة

  ي ناكا ك شانة  فيشة ِرستة
  !ِرا و ثشووبِر بوو لَطة رد هة  زة
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  !يهات لَام هة بة
  باي شة ريان و ِرة ناو هاذةي ز لة
   دا مة  ماتة و ئيوارة ئة
  ي  تويي دوو ليوي ساردبؤوة لة
  ، رطة  ثيشمة ك دايكة نة

  ي دايك، رطة ثيشمة
   ناسة فينكايي ثشووي هة

  ! طيانم خستة ئوخذني دة
  تي لَ ضك ضكي سةعا  طة لة
  كي سِر ضة وري بيست و سي مة دة
  ي  ئازيزانة كة ضة و مة ئة
  كانيان دوا قامكة  بةو  مة لة
  مي شووش، لَة  قة

  نط، ي تفة  ثيتكة
   ِرانامووسن، 

  !بيست نطم دة طويي دلَم دة بة
  نطيكي وا دة
  ي بالويني نطولَة  زة كة
  مالَ  باي شة كردة لَي دة هة
  م بوو، رضي تة هة
  م بوو رضي خة رضي مذ بوو، هة هة
  !دا ناو ضوون تلي دة لَديري لة و هة رة بة
  نطيكي وا دة
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   سؤزي دنيا تاويني كة
   طِر بوو بة دة
  ي ر شيتالَة هة
  ي ئاسماني كة  بؤرة ورة هة
  نا و سيوي ِراودة و ثة رة بة

  !كرد خسير دة تيشكي خؤري ئة
  !بيست نطم دة  طويي دلَم دة بة

  ، ية و دلَانة دلَي من لة
  نطي ئيستا، نطي دويني و دة ني دة  تة ك بة نة
  ! بية مِرؤ دة ي سبةيش  ئةنط دة
  ش ية و ئيوارة ي ئة كة نطة دة
  :وتم بوو نطي دواِرؤذي ِرة دة
    نةغمة موو جيهان ببوة روونما هة  دة لة
  ي و جيهانة ئة

  راغ هيض ِروباري داري قة
  تي يبة  هة لة
  !ري ناِرني رمي ِريبواري ذير نسيي سة تة
  ريوي هيض طولَي، لكي وة ثة
  !وزي ي خؤيا ناطة خوين لة
  لَاني هيض بناري وزة سة
  !  ثيخوستي ثؤل ثؤلي دلَداران نامؤ نيية لة
  ي و جيهانة ئة

   و ماوة فرميسك باوي نة
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  ! نينة ي قاقا و ثيكة  بستي تريقة بست بة
  !بيست نطم دة  طويي دلَم دة  بة و ئيوارة ئة
   وة زاران كتيبخانة ي هة سة فة  قة لة
  زاران كتيب يِري هة ناو د لة

  وتن سرة  نة ستوور كة كتيبي ئة
  !دا ثؤل دة  ناوياندا شة لة
  ي ربيجة  دة لة
  وة قة شقة دان ضيرؤكي عة سة
  زاران  هة لة
  ، ويستي ساِريذ بؤوة مي خؤشة لَحة  مة رووي بة طة
  شقيكي زؤر ثيرؤز نطي عة دة
  : وة راية لة  دلَما دة لة
  ميك ردة سة لة" 

  رط ي مةداس
   طيان ر و ملي نيوة  سة طرت لة وزي دة ك طة ِرة ك، طة ِرة طة

  بوون رز هة ردني بة زؤر طة
  !طا رطيان ثيِرانة داسي مة

  ميك، ردة  سة لة
  ي ساوا  طؤِريضة بوو بة ئاميزي دايك دة

  بوو ئاميزي زؤر دايك هة
  نايان  حة  لة
  !ضوو رط زراوي دة ي مة زمة ديوة
  ميك، ردة  سة لة
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  م هاتي و ستة باي نة شة ِرة
  موو دارستاني ري هة سة
  ، وة كردة وديو دا شؤِر دة بة

  بوون مامي قايم هة زؤر نة
   ناو ضاويا و كرد بة ليان دة ثة
  !خست  طؤ دة  بايان لة شة ِرة
  ميك، ردة  سة لة

  كؤشكي ئازار،
  ر،  سة ضوة ق دة  ذان و ئارة  خشتي بة خشت بة
   خِر و ثِر بوونكي ضة زؤر مة

  !"ن  بنكؤلَي بكة وة  بيخة لة
   كة  دلَطرة نطة ي دة سا ئة

  ! روونما بزرينطيوة  دة لة
  ي زستاني واني كِريوة ي شة الية تؤ الي

  منالَ بوونم
  ر ئاميزي دايكم ني  سة لة

  !والَوم ليكبنيي ضاوي خة
  كي ئارام ني مؤسيقاية

  ! بطرم  بيستنت ئؤقرة بة
  رمي تؤ دلَبة

  !يدات منيش دلَداريكي شة
  رطويم  بة تا زياتر بيية هة

  !بِري  ئارامم زياتر ليدة
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  بيسم تا زواللَتر تؤ دة
  !زِري  ضاوم دة و لة  زياتر خة

  ! كة  دلَطرة نطة ي دة سا ئة
  وراز و كووِر بي، با ِريطا هة

  و سِر بي، با شة
دنيا كِر بي !  

  ديي  ي تؤي ليوة و جيهانة ئة
  ! موو ساتيكمة ري هة دلَبة
   كؤلَ؟ كواني بالَاي بيطرمة   

   خؤ؟ كوا ئاميزي بمطريتة      
 
 
 
 
  
  
  

  ١٩٨٨هاري   يان بة١٣٦٧ طولَاني 
  سليماني                                                  

  
  
يميايي دؤلَي ي طولَاني بؤمباراني ك٥ي  هيدي ئيوارة  يادي هاوِريياني شة لة

  .عس تي بة ست حكومة  دة بؤتي بة
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 ديسان ياديك
  

  زيوي ي تة  ذير تريفة طوند لة
  وي  شة مانطة

   دا  ثير بووة م ثاييزة ئة
  ! وتووة  و خة ضاوي ليكناوة

  ك، ية  سروة نة
  ك، ية  خشة نة
  ك، ية  ضرثة نة
  ت بيعة ك تة وة

  ،ىَستي ِراطرتب ضما هة
  ! وتووة  كة  جوولَة  لة جوولَة

  نيا ناو ناو تة
  ذداريك والَووي بة ي خة قرووسكة

   قلَثي ئاوي لَ قلَثة  طة لة 
  كي ثلووسك تيطيراو كانيية 
  ميك  حاستة بة 
  !زِريني و دة وي قورسي شة خة 
  نيا جار جار تة
   طمي طمة 
   كؤتريكي مالَي بووي، ِريزة 
  لَنيشتووي وتووي هة  كة قلَة  تة لة 
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  ي ذير طوي سوانيك  هيالنةناو
  ك، ية حزة بؤ لة

  !مزيني شة و دة ِروخساري شة
  ! وة شة

  ! ثاييزة
  ! رماية سة
   نيو ثرضي لة

  ريوي لَوة  هة نيوة
   دارطويزيكي ثيرة
   وة وي طيركردوة  زة ط لة ِرة
  و  شة ودا تريفيكي مانطة هة
  ستي نيازي دة

   نيو ذوور و تة ِراكيشاوة
  ر ثشتي  سة تة  كردووةري سة
  ي ية و ليفة ئة
   ذيري دا لة

  !ويان دي ي خة ضوار منالَ ثرخة
   ديسان ئيمة

  ميواناني
  !ختين نط وة وطاراني درة شة
   ديسان ئيمة

  و بيدار و ِري بِراني شة
  !ختين ك و ِرة لَطراني ضة هة
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  !منالَ! منالَ
  !كان  طضكة ي بيتاوانة ئة

  ديسان شيعرم،
  طرت وبالَي

   ناو دلَي تابلَيي فِريية
  ! و ِروونتان  و ساويلكانة سادة

  ديسان دنيام
   وة بووذاية

  م كة ستدة  هة كة
  !بوونتان  هة بة

  ، وة و شة من لة
  ، و ثاييزة لة
  ، رماية و سة لة
  نيا خاتريكي ليلَي تة
  "م وة بير ضووبيتة ك لة روة هة"
  ! بير ماوة لة
  لَام، بة

  ، ةو و شة من لة
  ، و ثاييزة لة
  ، رماية و سة  لة

  وي تابلَؤي خة
  وني  خة ثِر لة 
  م عسوومة  مة و ضوار منالَة ئة 
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  ستم ر هة  سة لة
  ر ئيحساسم، سة
  ! نراوة لَكة ر دلَم هة سة لة
   قرضي ِرؤني نطي قرضة دة

  ي نيو تاويلكة
   ثشكؤي سوور ر ثؤلة سة
   نيو ئاطرداني مالَدا لة

    سالَة و طشتة هيشتا دواي ئة
   و وة ر دلَمة سة ضِرنووكي بة

  ! وة بيرم ناضيتة ر لة هة
  كا، مطوت نة دة
  كا، لَيم نة دة
   ية  طضكة و ضوار جوانكيلة ئة

  خواردبي و بؤ شيو تيريان نة
  تي  برسية بة
  ! وة ريان نابيتة ر ضوار سة هة 
  !كاني من  طضكة ويستة ي خؤشة ئة
  كاني من اني شيعرةهجي
   يةةالو كة
   طالَ و بوغري،  دوور بي لة كة
  !داني بي تاوانتان ئاوة

   دنيام التة  سة تاريكة
  بؤ تاويكيش

  ي  شؤقي تريفة ش بي لة بي بة
  !ش و ِرووناكي ضاوانتان طة
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  !كان منالَة
  !كاني من  طضكة ويستة ي خؤشة ئة
  ليك جاران طة

  كانم من طِري ئاواتة
   ذينةم  ناي زبري ئة  حة لة

  ! بيتين بووة
  ليك جاران، طة
   و ي هيوامي طرتوة م لووتكة تة

   و شنينيم طيراوة ي طة ِرؤضنة
  ! شبين بووة كانم ِرة ضاوة
  ، لَام ئيوة بة
  ، نيا ئيوة تة ر بة هة

  ري تا سة ري هة فة هاوسة
  !ني جواني منن طشت الية

  ، لَام ئيوة بة
  نطي نيا ِرة تة
   و بؤوة كالَ نة  

  طري كِريذ نة      
  ! هيواي طياني منن ثِر لة        

  
 
  

١٣/٢/١٩٩٨  
   ثارتيللة
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  وتن ركة و سة رة بة
  

  زؤر منالَ بووم
  مان كة مالَة
  رتي كيكي ثة ِرة  ناو طة لة

  ! بوو شاريكي بضكؤالنة
  مي من هاودة

  "خؤشاروكين"و " بازبازين"و "  خانووضكة"بؤ 
  ! بوو خوشكيكي خنجيالنة

  موو ِرؤذي ةه
  ِرؤي بؤكار كاتي باوكم دة

  نطاوان ضيشتة
  م كة  سيل طرتوة ك دايكة  تة لة
  رزي كوتي  الي دة ضووينة دة

  !شيني ي بوة كة رزيية تا دة
  موو ِرؤذي ئيوارانيش هة
  رطا، ر دة بة لة

  ِريطا، ضاو لة
   وة كة ِرة ِري طة و ثة تا لة

  ت، كة باوكم شة
  هيدي، هيدي

  ! وة ِراية طة و مالَ دة رة بة
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  ك ية موو ئيوارة دياري هة
  كراو و  نة نيري ِرندة ثة

  !ندوور  تة رمة نوردويك ناني طة
  بووني و سلَاو ثاش ماندوونة

  ! ذوور ضووينة  دة وة كة  ية بة
  من و خوشكم

  طلَؤفي و لَدة شان و ملمان هة
  رميش وطة  ئاويكي شيلة بة

  دايكم ئارام
  !شوشت ري بؤ دة تة الق و لة

  هاتين وريا دة  دة طشتمان بة
  سينين، ي حة وة
  ي بووذينين، وة
   ي ئيوارة ك بؤ سبة وة نة

  ندوور و  تة رمة بي ناني طة
  !مينين  وة نيري تازة ثة

  بووم، منالَيكي طرينؤك نة
  بووم، زؤك نة طِرة
  زم لي بوو بزانم لَام زؤر حة بة

  لوي دةكري و   دة كام ئيوارة
  نير لَ نان و ثة طة باوكم لة
  !كم بؤ بكِري ية رخة دووضة
  زم لي بوو بزانم زؤر حة
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   بابم ي كة و ساختمانة ئة
  وي دا تا شة تيي دا طيان دة

  ي ئيستامان ِرا م طؤِرة ي لة كة
  !وي  بؤ ئة وة طويزينة دة

  لي جار ضيرؤكي ئيستاش طة
   بير وة م دينة مة ردة و سة ئة

  كاتي باوكم
  واني ساردي زستان  شة بة
  شؤك و ي ِرة لَة ر كوورة بة لة
  ِراو لَطة  ثشكؤيان سوور هة بة
  !ي كؤِرمان رة وضة  شة يكردنة دة
  و كاني ئة لَام ضيرؤكة بة
   ك داستاني داثيرة وة نة

  ديو  ترس، لة  خؤف، لة ثِر بن لة
نيبمتؤقي  

  ! و درنج و خيو  ِرمووزنة بة
  م و مذ  تة بيزار بوو لةو  ئة
  كا  يطوت ئاسؤم لي ون دة دة
  ريا ثي دة  شينايي لة لة
  !كا ريا بي بن دة يطوت دة دة
  و كاني ئة لَي ضيرؤكة بة

  !داستاني تالَي ذيان بوون
   باوكم م كة طة  تيدة تازة
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  تينووي كانياويكي ِرووني
  !مي نيو دارستان بوو خوِرِرة
  هار، يداي بة شة
  !ي ذيان بوو هاري تازة بة
  م و دة لَام ئة بة
  بوو  كانياويكى ِروون هة نة

  و بشكيني تي ئة تينواية
  ! ني بِروا تا تينطي ثيوة

  ك، ية  ِريضكة نة
  ملي بطري و

  !ني ندة وي بؤ بة ركة ليي سة 
   بيرمة ر لة هة
    تووشانة وة و شة كيك لة ية

  ! كي طيِراوة رية وة بيرة
   هاويني ِرابردووطوتي

  ن كارمان  دا خاوة كارطة لة
  ري ِرووتي  ثؤليك كارطة بة
   بوون واشة  شوين كار ضة  لة كة
  زي سثي ِريك كاغة ند ثة ضة

  !ثيدان تا خؤ بناسينن
  :كيان ئاواي بؤ نووسي بوو ية
  ني من مة ميري تة ِرؤذ" 
  ! ختة د سالَي سة  سة زياتر لة 
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  نوينم  دة زؤر ثير ندة رضة هة
  لَام ئيستاش بة
  ر شان و سة ردوون لة ِري طة طة

  !ِري طة باهؤي كاري من دة
  طي ميذووم و من خويني ِرة

  !خوا طم دة ميذوو خويني ِرة
   ذيان عناية بي من بي مة

   ر من لَام هة بة
  !وم هيشتا  و ديلي ئة كؤيلة
  نجم ند تابلؤي ِرة  ضة كتة رة طة

  !م قوربان اتي بكةرط ش دة ثيشكة
  زاني خؤ دة

   وية م زة  طشت سووضيكي ئة لة
  ك زانيبيتت ركويية  هة لة

   رماية  سة بيتة ت دة ماية
   و نزلَيكت بؤ داخستوة مة

  !  كاية تة منت هيناوة
   م جيهانة  زؤر شويني ئة لة

  ! طذ ئاسمان ِراضووم بؤ تؤ لة
  نتؤ، ثؤلَا، ئاسن  ضيمة بة
  ي خوين نجة  ثة ش، بة ة هيزي ل بة
  ك دانان ر ية سة م لة ستة رة كة

  !لَضووم ور هة تا بن ميضي هة
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  ي خؤم ضني بووم ية و قالَي ر بة هة
  !بؤم ِراخستي ثِراوثِري

  ويلَم ر تة قي سة  ئارة بة
  !ندم سِري بة ردي شووشة طة
  ري رم و فينكي خوار تا سة طة
  !ستي خؤم بؤم ِريك خستي  دة بة
  ندم رمة نطوستي هونة  ئة بة
  ! بستي خشانديشم بست بة نة

   خوار و ثاشانيش ليي هاتمة
  !ري  سة رموو كرد بضية تؤم فة 

  منت هينا
  مي سيم و  هاردة كردتم بة

  !با لَ و كارة ثيض و دووكة
  شم كة مي كارة رهة  بة لة

  ئاسمانا و جاريك فِري بة
  !ك با ويش وة  زةثىر لة سة لة 

  ! مام ر ثيادة ي خؤم هةض كة
  ش  ثيادة ركات ويستم بة هة

  م، ت مات بكة  ثيش و شاكة بضمة
  !رما  تؤقي سة  ِروخ دات بة بة
  !ر ما سة ربزيويم بي ئة سة 

  مريكا  ئة لة
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   بارووت و سورب و ئاسن بة
  ت ثي ساز كردم ورة بؤمبي طة

  ي خؤم سكردة و دة ر ئة ضي هة كة
  ام وتن  ناو وية بردت لة

  هيروشيما و 
  ر شوينيك من ليي ِراسابووم هة

  !ر خؤمتا باراند سة ديسان بة
  ي ساوام مالَم كاول و بيشكة

  ! نيو ئاطرا تيك قرماند لة

  كت ثي ساز كردم  و ضة طوللة
  ست خؤم  دة ر داية ويشت هة ئة

  ِريت نيشاندام
  ِرت بردم ي شة رمة بؤ نيو طة

  وذرييك ي خؤت نة طوتت بؤوة
  ! تاني زوو بيكوذة وة ئة

  !ستم ثيش خست و كوشتم من دة
  ي كة رمة ر تة  سة كاتي ضوومة

  ويش خؤم بووم،  ئة وة ناسيمة
 !تؤ خويني خؤمت ثي ِرشتم

    ئيرة يشتة  كاتي باوكم طة بيرمة ر لة هة
 !ضان في دة  ببو كة تووِرة

  لَام ضاوي بة
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  !ئاون تطوت طؤمي ثِر لة دة
  ويش ار بوو ئةدي
  هيواكاني 
  ! دا خنكاون م نيزامة لة
    بيرمة ر لة هة

  من منالَ بووم
  وزم دا و نة وة
  !و  خة وة  برديانمة ونووضكة خة

  ستام كاتي هة
  !و مالَ ئاوايي كردبوو شة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ١٩٨٥هاري   يان بة٦/٢/٦٤
   مالوومة
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  شةو و شيعرم
  

  دايةئيمشةو بةم شةوي يةلَ
  بازي شيعرم

  خولياي طةشتيكي شيعراوي
  !لة سةراية

  تيشووي ِريطةي
  ضةثكي طولَ و

  ثِراوثِري وةزني خؤشي
  !خشلَي جواني و بةستةي ئةوين

  دةلَيي ثاييز
  ئا لةم دوايين شةوةي خؤيا

  !شايي دةطيِري بؤ جيذني تةوةللودي زستاني سِر
  ئاسنطةران،

  و بةفريني لةسةرة تاجي
  لة بةردةميا
  ي زةمينةوةبةسةر ميز
  ثةيتا، ثةيتا

  نة يةك، نة دوو، نة دة، نةسةد
  !شةمعي برووسكة دادةطيرسين

  مؤسيقاي باران و لةطةلَ
  ضةم وخوِرةي الشيو، هاذةي
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باِرةشيش دي  
  شةمعي داطيرساوي برووسكة

  !لة سووتن بخا
   :دةلَيي طشتيان يةك دةنط دةلَين

  لة قامووسي تةبيعةتا
  كوير بيتةوةنابي هةرطيز ئةم وتةية 

  طةر ثاييز هات بةرطي هةذار
  دةبي وةكو بابردةلَة

  !بي بةدةوار
  شةوة و سروشت

  وةكو بيستبيتي من ِرؤذيك
  هيممةت قؤلَي

  هةلَدةمالَم، لة طؤِريني
  بة شةلالقي ِريذنة باران

  شلَث و هوِر بةربوةتة طياني
  !مالَم نايلؤني ساباتي

  لة ذووريشا هةلَمي ناو مالَ
شوازي ئةودةضيبةرةو ثي   

بةلَام كاتي  
  نة ئةو ِريي هةبوو بيتة ذوور

  نة ئةميشيان
  هيند بِري كرد،

  بترازيني دةلَقي سنوور،
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  دلَؤث، دلَؤث
  !بةسةر ضادرةكةما دةطري

  طظةطظ، ثاشان باِرةش بة
  ضرؤوة ثرضي درزي لة

  توند دةردةضي و
  وةك خالَ بةلَةكاني نيو شار

  كة نيوة شةو
  تيش وبؤ تةف

  طولَبذيري سةربزوينةر
  لة ناو جةنطةي شيرين خةوا،

  دةكةن خةلَكا خؤ بة مالَي
  لة كةليني دةرطاكةوة

  ثشووي ساردي
  ثؤستةريك دةخاتة خشة

  !كة لة طؤشيكي ضادرةكةم هةلَواسراوة
  لة سووضيكي ئاسمانا

  تريفةي مانطيش
  هةوري ِرةشا لة باوةش ضةند ثةلَة

  جار و بارة
  !يكي دادةطريسيلةي ضاو
  دواتر ئارام

  لة ناو طيذي هةوري ِرةشا
ئةويش دةمري!  
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  سادةي بازي شيعري ئاطر
بالَي تيذت با شةقةي بي  

  ،هةور بسمى، شةوطار شةق كا
  بة ضوار قوذبني ئيرانا

  طةشتيك ليدة و
  ثاشان بِرؤ

  مالَي ساردي ئةو كريكارةي ِرؤذي ثيشوو
  كارخانة لة ثةنجةي دةستي

  ة بةر ضةرخي ثؤلَايي وكةوت
  !دةركراوة كار  لة ئةمِرؤ

  جوان سةيري بكة
  ذاني ثةنجةي، ذاني مالَ و ذين و بةشي

  !ضلؤن سةريان لةيةك داوة 
  ضلؤن لة ناو بيرةخةوا

  !خةوتن لة ضاواني زاوة 
  منالَةكةي سووري طؤناي

  بة كِريوةي دةم باي ئيوارة
  !ضؤن ِرةش و شين هةلَطةِراوة 

   ذيني ِرةنجدةرسفرةي دلَي
  !ضةندة ثِر و ثِر زوخاوة 

  سادةي بازي شيعري ئاطر
  !تروسكةي ئةستيرةي هيوايان بؤ بنوينة 

  بلَي ثييان ئةو زنجيرةي
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  زاطرؤس ضةشني ِرشتة كيوي
  كوردي لة تورك، فارسي لة لوِر

  ِرةشي لة سثي و
  ئيرةي لةوي طريداوة،
  !ئالَقة بة ئالَقةي ِرزيوة 

  نبلَي ثييا
  بؤوةي دةرطاي دنياي سةربةست

،يان طالَة نةدريضي تر لي  
  بؤوةي ضي تر
  ِرةنج لةمان و

، طةنج بؤ ئةواني تر نةبري!  
  بؤوةي ضي تر

  بةسةر خوين و ذينيانةوة
سةودا نةكري!،  
  دةبي فير بن
  كام ئاطرة

 نيئةو زنجيرة دةتاوي!  
  كام خةباتة

 نيباغضةي ذينيان دةخةملَي!  
  يسةكام بلَ
  !نيزامة دةثِرووكيني  ئةم

يانبلَيثي  
  ئةو ئاطرة، ئةو خةباتة، ئةو بلَيسة
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  داطيرساوة و
 نيخةريكة لرفة دةستي!  
  بةلَي بازي شيعري ئاطر

  بةلَيني بدة،
  بةلَيني ئةو دواِرؤذةي

  !ثاكة وةك تريقةي منالَ 
  !وشةي هةظالَ  ضةشني خؤشة

  !ِروونتر لة مانطي ضواردةي سالَ 
  ئةو كاتةش وا
  سةركةوتنم قريوةي مارشي

  بوومة لةرزةي خستة فةلةك
ئةوسا بلَي  

  ياديان بةخير ئةو شةوانةي
  تةبيعةتيش تووشي تةِرو

  نةيدةتواني
،نيدةنطي شيعرم بخنكي  

  ليبتةني و دةرةتانم     
            نيبالَي فِرينم بشكي!  

 
  

  ٨٥ يان ثاييزي ١/١٠/٦٤
  مالوومة
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   وانة موو شة و هة لةويك  شة
  

ية وارةئي ،  
  !ز رماوة كي سة ية ئيوارة

  ي و مالَة ركي ئة ي دة دارضوالة
  ليي ميوانين

  ! ق و ضؤي زستاني طرتووة  ضة  ئيستاوة لة
  ي سيرة ي كة كة ثؤليك ضؤلة

  بالَدا نوقمكردوو، ر لة سة
  ر طوي سوانيكي سة ِريز لة بة

  ك،لَطيِردراوي مالَي  هة تازة
  ر تيشكي سِري بة خؤيان لة

  ثاييز ضوو، خؤري ماندوي لة
  ! لَخستووة هة
  كي سارد و هيدي ية كزة
  و هيني شة نة
  رمالَان و بة ي ئة كة  ملِرووتة  طويي دارستانة لة
  !ضرثيني دة
  ستان  دوور دة لة

  ويك ي كة قاسثة
  كا و ر شاخا دة بة ثشوو بة

  !شكيني نطي بنار دة بيدة
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  رين و فة و سة  ئيمشة يمةئ
   دانيشتووم  كة وة م شوينة لة

   ية  ِريطة و توولة ضاوم لة
  ! ِريبواري بينة و دة ئيمشة

  ر ضاوم، بة لة
  ريبي طرتبي، ك ذاني غة وة
   و في خواردوة قة
  ري مسة  جة تة ري كردوة سة

  ر كردووي ثة  ضة ثرديكي بة
  !خوارووي مالَان

  لَكي ناودي خة
   لَين جاريك لييان بيستوة دة
  :تي  طوتووية كة

   زنجيري تانك وة و ِرؤذة لة"
  نجنيمي و ئة

  ي ثشتي شكاندم، غة موورة
  ، وة و ِرؤذة لة
  ورو ثشتيان لَاني دة وزة سة
  لَثِروزاندم،  ناِرووت هة بة
   ِرووم ناية لة
  ، ِرؤذانة بة

   نيو ضاوي ضاوم ببِرمة
  ي سانة و كة ئة
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  ويستي دي و خؤشةن مة هرة بة
  ! دياري دينن بؤ ئينسان بة
  ي سانة و كة ئة
  زؤي ِراويذي نيو طفتيان طة

  !كا ذيان دلَطرتري دة
  ، وة و ِرؤذة لة
  دانم و  ئاوة وانة ر شة هة
  !"طرم ِرؤذ وضاني لي دة بة
   و ِريطا، وة شة
   و كي خاوة زووية ودا دة هة

   ضاوساغمانة
  !نزلَي داهاتوو و مة رة بة
   و بنار وة شة
  موو جاري هة
  ي  قرووسكة لة
   دلَ نيشتووي كيكي سام لة ضة
   ر لووتكة و ثاريزاني سة شة
  !كي ضلَة ِرادة

  من نازانم
  م كة  دة لَ خؤم وِرينة  طة لة

  دويم  دة وة لَ شة طة يان وا لة
  ! بيزارم ندة و ضة  شة ئاخ لة
  !خنكيني  خؤي دا قاقاي كاني دة و لة شة
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  و ناهيلَي، شة
  لَ ببم و لَ سروشت تيكة  طة لة

  !رطرم ي وة كة ية  جواني ضيذ لة
  ثشكووتني طولَ ببينم،

  نازي طيا
  !م ير بكة بؤ عيشقي ئاونط سة

  هيلَي و نا شة
  ر بزواندني سة

  لَيكي شلك  شيخة توولة
  !ي دلَ بسثيرم  ئاوينة بة
  و ناهيلَي شة

  !لَدير  هةي ئاو  لرفة بِروانمة
  ندي ئاوي ماي مة ياكو سة

  !ستير قاوي ناو ئة تؤزيك شلَة
  ، حمة كي بي ِرة ض دنياية
  و بيزارم  شة وا لة من كة

  دواييم موو ِرؤذي دلَ لة هة
  !م ر كة  نيوي دا طوزة تا بة
   ناضارم كة

  !م ر كة دة ِرووناكايي شاخ بة
  ، مانناسي و ضاو ساغمانة  دة  ِريكة توولة

  ين، دة م دة خؤي دة
  ! جي ينة طة دة
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  نزلَ م مة دووهة
   كة ئاوايية
   داويني، تة ري كردوة سة

  شاخيك ،
  ،  بيتوو ِرؤذ بواية كة
  كرد، ستتدة هة
   اشقانةند ع ضة

   و  ئاميز طرتووة ئاوايي لة
  قولَن، لَدة  طشت طياني كانياوي ِروون هة لة

  جوولَي،  حاست خؤي دة ز لة تؤمة
  لَي و  دة ستة بة

  !ذيني  ِرادة كة ئارام ئارام ئاوايية
  ! جي يشتووينة طة
  !بين  ناو دي دا ئاذين دة بة

  س ند كة  ضة ئيمة
  ! بالَا كي كورتة  خانووية ِروومانكردة

  ك ية شتةيفر
  ي بؤ ترازاندين، كة ِريزي درطاية ئالَقة
  ك بلَيي، روة هة
   و  خؤي طولَدانيكة كة مالَة
  رو ذووريكا ر دة لَ هة طة لة

  !ثشكوي  دة طولَيكي تازة
   منالَيك وة  ذووريشة لة
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  وتبيت و ست خة ر هة سة ك لة وة
  خت بناسي نط وة ميواني درة

   كة شؤقي ضرا فانؤسة
  ! ضاواني داييسا ثِر بة
   منالَ مة طة ختيك دة من وة

  !شكي م دةذنؤي شيعر هيزي ئة
  ي ليبلَيم ندة وة ر ئة با هة
  ي و دنياية ك كاول بي ئة دة
  ر ليوي منالَ سة لة

  !رديوي ثة لَدة نين هة ثيكة
  ريك دة ثاش قة

   كة منالَة
  ! دووان وتبوة لَمان كة  طة لة

  :ِرووي تيكردين و لييثرسين
  ! ري مامة ئة"

   وريا كرد خالَة ِراستيدة
  :طوتي و دة  ئة كة

  م ركة  دة و ِريطة ي شة وة بؤ ئة
   ئيوارانة

  !"ضنم ثكيك طزنطي خؤر دة ضة
  يرمكرد،  سة كة

  ضاوي دايكي
  كسيك  عة ق بِرابووة  مؤلة بة
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  !ر ديوار سة لة
  هيديك كسي شة عة
    تيشكي خؤري ضنيوة كة

  !وي نزار بؤ بِريني شة
  : خؤمم طوت بة

   سمة ر بة من هة
   دلَم ثِر بة
  !لَينجم  ضاوي تؤ هة لةشؤق 

  ر شويني  هة لة
  رما هات سة تاريكايي بة
  م و ركة زا وة  فة لويضيك بة
  ! ضراخان م بة دنيام بكة

   وة رة  دة لة
   ِرووناكايي  وردة وردة
  !و شي شة  ِرة ي ليذ كرد بة جيطة

   و ية رماندة خوشكي وريا فة
  ش خؤمان ئيمة      
  !و ستي خة  دة سثاردة ئارام ئة     

 
  

١١/٢/١٩٩٤  
  بؤرى يؤتة
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   وة طؤراني كؤن نالَيمة
  
  شاخيكي  زة فة ِرة  ناو لة

  ي سووركيوا كة رزة ضيا بة
  ك هيند طريا بوو ية رضاوة سة

  !ِرا بوون ضاوي لَطة سثي هة
  دي شاخي فري قة  بة ِرنوة
  لَِرشت بوو ند فرميسكي هة وة ئة

  ! اوين هة  ةووتبو ش كة خالَي ِرة
  بولبول ل و مة ماتي ي غمة نة
  يان وباي بة ي شة لَ سروة طة لة

  رزي ي بة داستانيكي ديكة
  ! وة  طيِرامة بؤ شؤِرشي

  يدان و  مة سووركيويش هاتة
  :مطيني طوتي  غة بة
   بوو نناسة ي قة  شريخة طويم لة"

  !ثيكا نمي دة بة طريي دارة
  ضاوم لي بوو ليي نووسرا بوو

  س داواي ئازادي كا ركة هة
  نامرادي كا  دنياي لة تف

  شينم وة و دلَي دة رة بالَي نطريس بة
  !"يتلينم  ناو خوينا دة لة
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  :سووركيو طوتي
   خؤم و تا دنيا دنياية"
  كانى بنارم ِروة دار بة 
  نم و تي خؤش ديمة بيعة تة
  ي ِروبارم زة لَبة ي قة خوِرة 
  ، داستانة م  ئة وة يلَيينة دة

  هيد تووران كاتي دلَي شة
  ِري تيري دوذمن لييتيثة

  نيم من ِراضة 
  كاتي بينيم 

  شم و ر باوة  سة ري كردة سة
  !فرم بوو لَاو بة خويني تيكة

  دا و كاتة زن بوو لة ند مة ضة
  ش  خويني طة كة 
  هات وشكايي ماراني  ناو دلَ و دة لة
  نطي م دة ودة  ئة ر ضاومة بة لة
  ! كؤتايي هات ئارامي بة

  ي نارنجؤكي ئيستاش طرمة
  هناز وبؤ و مة شة 
  ! وة  زرينطيتة دة طويما  لة

  لَيم تير تير بطريم جار جار دة
   ثيش ضاوي منا كاتي لة

  نارنجؤكي هيوا ي ئالَقة
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   وبؤوة شة ي نجة ناو ثة  ضيتة دة
  ستي هيشتا ي دة نجة رضي ثة طة

  ! ديوة دي نة ي نامزة ئالَقة
  م يال بكة لَام ضؤن واوة بة

   ذنانيك رطي شيرة بؤ مة
  تيان زم و هيممة  كيوي عة كة
  ! شة ردنكة د هيندي من طة سة

   وة و ِرؤذة لة 
  ر شوينيكي كوردستان  هة لة

  ِر شة ت و فرة ندي نة خوداوة
  ري بِراو  سة

  ِرذاوي ذني يان خويني
  ِري ميذوو ر ثة  سة بخاتة

  دار ر ثؤثِرة  سةثؤليك قومري
  نيزيك و دوور ندي لَبة  مة لة
    داويني دالَاهؤوة لة
  ورامان  هة لة
   و كامياران ي سنة  ناوضة لة

   رة غة دؤزة
  ريوان، نا مة رشيو تا ثة سة
  بن و يدا دة  جريو ثة  جريوة بة
  رم ر سة  سة لة 
  ي ِريز ليطرتن  نيشانة بة
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  !طرن ر دة نطة لة
   خوار و دينة ِريز  ثاشان بة

  !ورن لَدة ك هة ناية  ثة لة 
  نديل فريني قة  كيوي بة لة
  سريلكيك ِرة ثة
  رثاث  خة نزلَ ديتة م مة كة ية
  ي"ِرووناك" ضيليكي  ستة دة
   مؤمي كا بة  دة  ويوة لة

  !ِري  ي وارة شة داطيرساوي
  ل كة يي ثشت وسوة كاتي طة

  ليكي تر مة 
  !فِري لَدة و هة بؤ ثيشوازي ئة

   جووت وسا بة ئة 
  يان ري بة بة 
  ي طولَي شيالن ختي خونضة وة
  ثشكووت، لَيكا  طويي شيوة لة
  قومري ك خيلَي وة وانيش ئة
  طرن، ر دة نطة لة 
  نين ِريز دادة 

   ليدان قلَة ند تة  ضة ئينجا بة
   خوار و دينة
  !كورمين لَدة  سووضيكا هة لة
   خؤر وسا كة ئة
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  نطووت،  ئة وة لة ي كة  سيلة لة
  كي ضنطوِر قذي لَؤية هة

  ستاوي ِرق هة
  كاكؤلَ قرذيش

   وة كانة رطي شارة  جة لة
  ، دِريوة ي زينداني ِركة
   لَبِريوة ي ثؤلَاي هة ميلة

  كان بؤ الي كؤِري بالَندة
  شان،  بالَ وة بة 

  رديك بة   طاشة داويتة خؤ
  !نيشي لَدة هة
  يكي خويني وان تيكِرا ثة ئة

  ذناني ذين و طيان سثاردوي
  !تين  زولَم و ديالية دذة
  وان دذي ياساي كؤن و ئة
  !تين ِرتووكاوي ذناية ثة

ثاش وضاني  
  كي ئيجطار ئيجطار طؤرانيية

  خؤش و ساكار
  ي ِروبار  هاذة  خرؤش تر لة بة

   كاني كؤسار زولَال تر لة
  وزايي نزار  سة جوانتر لة

  هار بة  لة تر تازة لي طة
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  لَين و بؤم دة
   يادطار نة يكة ر دلَ دة سة لة
  موو مجار هة ئة

  ستن لَدة ن و هة دة بالَ ليدة
  ئاسمان ِرؤضكي ِرثة ثة لة
  !بن  ثيش ضاوانم وندة لة
  !وي ر زة ي زوحاكاني سة ئة 

  دذمرؤظتان سمي ِرة ي ئاية
  !م خست سرازة ي دة ر طولَينطة سة لة
  لَواسيم ثيهة تان عة قنة مة
  ستوورا  ذير ضارشيوي ئة لة

  ديلتان كردم،
   وة  ذوورة لة 
  !رتان ليم داخست ي دة روازة دة
  قي دنيا  ثيش ضاوي زة لة

   منتان كردة
  رد و زوبوون طيانداريكي زة

  ك ية عيفة زة  كردة ذنتان
  !ي قانوون  ضوارضيوة خستانة

  مِرؤ لَام ئة بة
  وي رزة ي زوحاكاني سة ئة
  سم و ي ِرة ئاية

  ياساي ذينتان 
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   ناو طِري لة
  ِرق و قين و بيزاريما

  !سووتينم دة
   ي ئيوة دان سالَة زمي سة نة
  ي نجة  ناو ثة لة

  رينم ك طرتووي بة هيزي ية
  !ثريوينم دة
  تي ندي كؤيلة نيا بة  تة نة
  تيم ذنية  بوون و عيفة زة
  ثسينم، لَدة هة
  من لَكو ئة بة

  ي سووري مذدة
  !يانم طي ئاسؤي بةطزن
  ي دواِرؤذي وة نطدانة ِرة

  ِرزطار بووني
  !لَي مرؤظي ئينسانم كؤمة

 
 
 
  

  ١٩٨٥ري ها يان بة٨/٢/٦٤
   مالوومة
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  بؤ ذيال 
 

  ة؟ـكيـي ذيال
  !ذيال ذنة

  ذيال دايكة و
  !لَذيال منا

  ية ةلَو منا ذيالي من ئة
  تة ذن، كة بووة
  !تة دايك كة بووة

  !دايك و منالَ و ذن
  م ك شك نابة جوانيية يضمن ه

   شاني شان لة
  !م سي وشانة دا جوانيي ئة

  م تر شك نابة كي جوانيية هيض
  م سيانة ك ئة وة

 تيشكي جواني
  ِروخسـاري لة

  ضي كؤمةلَطاي
  !م ئازارستانة دا ئا ئة

ذيال بؤي نيية هيض يان بي!  
  !لَ ذن و نة منا نة دايك نة

  
  ٢٠٠٥زستاني 

  بووةووس
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  ِرق و هيوا
 ند كراو  كضاني بة ش بة ثيشكة                              

  
  

  ك،  ئيستا من و ضةةند ر ضة هة
  هيوا و بِروا

  ِرزطاري ي شنة مذين لَدة هة
   تؤش هاوِري، وة
  شا ندي ِرة ي بة  ضوار ضيوة لة

  ندي بوون لالقي بة ضيذي شة
   خوار، ِرواتة دة رووتا طة  بة
  ردوو ةه لَام ضون من و تؤ بة

   رمانة ِريبة ك ِراية بير و
   ئيرة بووني ِرزطار تامي
  !تؤ  بة دا دة هيوا وي لة
  ش نديخانة بة ختي ذيني سة
  !  ِرق بة بي دة من بؤ  ليرة
  خرؤشين دة هيوا و ِرق

 :طوِرِرينن دة دوذمن ر لةسة
  ي زولَمت نجة ي تر ثة د هيندة سة

  هاوار كردن بطوشي قوِرطي
  و قاييم قورس وي بِرواي ِرو لة
  ! زن رياي مة  ضاو دة ن لة زنة
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  ئاوات، ي طولَالَة ي ئة ري ئة
  جاران جاري ر يادي  سة لة
  !بووي تؤ ندي مالَ و حالَان بة
  بووي،  باغي شؤِرش دا ون لة

  !ئاخر شؤِرشي ضي؟ ذن بووي
  تي ذناية ستي هة ئيستاش

  بات خة ي لَة ثة باراني بة
  نوالَانال فري بة شني ضة

  !  وة ضيتة دة هيمن هيمن
  ، شة ر بؤية هة

  ذني ندي بة  لة ِرزطاري
  ! ن ي ثيوة ندي بوونانة م بة ئة

   م شيوة بة  كية رة طة دوذمن
  ! بِرزيني ندا  بة لة ميشكت
  ! بيني نطي ذة بيرت تاكوو

  بي يزاني نة  نطة ِرة مما ئة
   بضة لة ر كة ي طة و ِريضكانة ئة
  كت، ضة ر مة  سة يكيشاونةِرا

  طرن كدة ية موو هة ِرؤذيك
 !بنة شاِري بؤ سوسياليزم دة

  ١٩٨٢ يان هاويني ٢٢/٥/١٣٦١
  سيسير                                               
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  هيدانا م ئةلبومي شة ردة بة لة
  
  ! كة  مة لة ثة
  ي وة لَدانة  هة لة
  !دا رطة بة ثِر  و ئةلبومة ئة كاني ِرة ثة
  دووتويي كاني نيو  وينة كة
  !هيد نين زار شة ند هة كسي ضة نيا عة تة
  كا ية روينة ةهم  ردة بة لة

  وضانيكي دريذ،
  ! لَويستانيكت ثيويستة هة

  ! ثرسة ليم مة
  و ئةلبومة ئة

  ! ضي بضوينم من بة
  !، ية ورة كي طة ية بلَيم كتيبخانة

  ، نانةم وي ركامي ئة  هة كة 
  !دان ِرؤمان و ضيرؤكني ماني سة قارة 

  ! ثرسة ليم مة
  و ئةلبومة ئة

  ! ضي بضوينم من بة
  ي ستيرة بلَيم ئاسمانيكي ثِر ئة

  ! ر شاخ و شاري كوردوستانة سة
   ديارة ي ليوة  طشت جيهان كة
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  !  ديارة وة  طشت جيهانة يان لة
  ! ثرسة ليم مة

  و ئةلبومة ئة
  !نم ضي بضوي من بة

  ي وة ر ئة بة لة
  و ئةلبومة،  ئة

  ! ئاقاري هيض شتيك ناطاتة       
   رزترة س و بة دة موقة 

 ! خودي ِرزطاري تتا لة حة       
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  

   ٢٠٠٧ي نوامبر 
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 كاتي مردن
  

  كاتي مردن،
  دا ياديان ميني ماتة  لة

   وة شة رطي ِرة  بة ذينيش بة
  !شداريكرد بة 

  ر  سة باس هاتةختي  ضي وة كة
  رطيان مة و ذين ري وة بيرة
  شثؤشي ذين خؤي داِرني و ِرة
  راق  مة بوو بة 
   ! وة رماية ر دلَي سة سة بة 

  كاتي مردن،
  ياديان دا ميني ماتة  لة

  !سرين  ئة وين بوو بة ضاوي ئة
  :لَام  وة اتنةهكان  دا فرميسكة مة و دة لة
  ختي بؤ دواِرؤذ بِروانن نة"

  نيبؤ جيها
   فرميسك كة
   و لكي طولَة ر ثة سة نيا لة تة
  !"ي تيشكي طزنطي ناطري رطة ويش بة ئة

  وتن، كاتي بؤ دوايين جار خة
  والَوو دا ي خة زاران طلينة  ناو هة لة
   وة وتة خة ِري و نة و ِراثة خة
  وازيهينا واو تة تا هة
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  ! بيداري بيوشياري لة 
  !ي هاوِرييان ئة

  ينيهيشتا شو
  ي لزمانة تة و ِريشالَ و ئة

  ي ستة ر جة  سة تة خستووتانة
   وة تة طبة  نة م نيزامة ئة
  ! لَاية ئاوة 

   وة و شوينة لة ش دروست ئيمة
  طرين تان دة نجة ي ثة شوين ِرضة
  يِرووشين هيند دة

  شي ي ِرة ردة و ديو، ثة تا لة هة
   دا ذوة  ئاوة م جيهانة ئة
  خؤري ئاوات 
  ! ئاميزي تينوو ينةطر دة

  و كاتي جا ئة
  تي كؤيلة زنجيري ر ك هة نة

  مِرؤ دنياي ئة 
 مالَين، دادة     

 !ين كة تيش ِرزطار دة بيعة تة         
 
 
  

  ١٩٦٨ يان هاويني ٦/٥/١٣٦٧ 
  كي  ندة خة                                            
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  و من و ئة
  

   بوو مانة م دة نزيك ئة سالَ
   سة درة  مة لة
  .السي ئينشا بوو نطي كة زة

  ات،هلليم  موعة
  .يك" بشينيد"ك و  ية"رثا بة"

  هار رمي خؤري بة تيشكي طة
   وة السة ي كة رة نجة  ثة لة
  ركي ئاغا مدير مة كو توانج و بتة وة
  . خوار ِرؤيشتة  ناخمانا دة بة
  يري غة بة السا كة ناو لة
  مدير، اغائ ي كة رة قي قؤندة تة  قة تة

  ويزي ميشووليكي ِريليون بوو، ويزة
  ستي موبسير ي دة رنمرة فتة  خشي دة خشة
  !بيسترا دة نطيكي تر نة دة

  نط كثكردوو، مووي دة منالَ هة
  كو بلَيي طشتمان مردوو، وة
   داكوتراوين، وة تة ر ميز و نيمكة سة بة

  .بووين قولَاغ طوي و ِروان ضاوة
  مدير ناكاوا ئاغا  لة

  :السا ئيستيكي كرد ِراستي كة  ناوة لة
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  راري ثيشووي ئينشامان قة"
  ورؤزتان ضؤن ِرابوارد، كاتي نة

   و، وة بنووسنة 
  !" وة الس بؤ طشتماني بخويننة  كة بين لة 

  :نط ك دة ش ية ئيمة
  !!لَي ئاغا بة 
  و، نطوستيكي ِراداشت بؤ ئة ئة

   سيا و ختة  ثاي تة رة طوتي وة
  .ئينشا وة بيخوينة رز بة
  ئاغا مدير ي نطوستة ئة و ئة

  وي ِراداشت بؤ ناو ضاوي ئة
  !ذان  هاتة ثيي من ي طلينة 
  لَام دلَي و خوِري بة  ئة لة
  ! و ليدان  ناو خورثة وتة من كة 

  بوو ميذ  لة و و ئة من ئاخر
  بووين منالَ زؤر  و ساوة ر لة هة
  نك دوو سيوي كرض و كالَ بووي وة
  بووين، ك ية ذياني  لة شيك بة

  !بووين ك هاوِريي طياني طياني ية
  لَسا بوو  جيي خؤيا هة و لة ئة
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  ، كة نطيية  سيا، ئاغا مدير، بي دة ختة  تة لة
  ! ِرامابوو وة  تاساوية بة 
   ك برووسكة وة
   وة ي ضاوية  ناو تروسكة لة
  !من   بِرية كي نيطاية نيو
  : وة يندةخو م كة نيطاية نيو

  لَين، بلَيي نة"
  ؟ دِراوة  ر ئانيشكت بؤ سة
  ؟ شاوة لَوة ر ضؤكت هة بؤ سة
  ؟ ِرزيوة  كراسة م ئة ضية
   ؟ قيوة وشت تة  كة ثانية بؤ

  ؟ لَاية  ئاوة ت خة ية بؤ ضي
  "؟ ت بؤ واية رطة م جل وبة ئة

  ِراخزي  جيي خؤي ئارام لة
   دزي سيك بضيتة ك كة روة هة

  !و بوون  ئة كان ِروو لة طشت ضاوة
  ستي ئاغا مدير  الي دة ضووة
  رمين، رزؤك شة نطيكي لة  دة بة

  كز و بي تين
  ر، شة  توانج، تة ترس لة
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  وةين،  تة ترس لة
  :ستي ثيكرد دة
  ، وة ية  تؤفان و كِريوة زستان ِرؤيي بة"
  ! وة ية  و شلَيوة  لنطيزة بة

  ي قةال  درزي دة ض ناخؤش بوو كاتي لة
   وة ي ناو مالَة كة رطاية دة
  زوو،  ذوورمان باتة هاتة  لرف دة  لرفة بة

  ي مة و دة يان ئة
  ! با ثزوو مان بة رطاكة بوو دة ثات دة قة
  زستانا ري رتاسة سة  لة

  هار بوو ِريي بة باوكم ضاوة
  ئاخر باوكم،

  !بوو دا بيكار ية ماوة و لة
   منيش، بؤية
  ا،ورؤز عتيالتي نة  تة لة
  و طولَزار شت ناو دة  ضوومة دة
  ضني و ثكي طولَي سوورم دة ضة
  شار  وة ِرامة طة دة فرؤش بؤ
 ...... ......... "!........  

  مدير ئاغا دابوو  ليرة
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  ك و ي قاقاية  ثِرمة داي لة
  سي تر ند كة وا ضة  دواي ئة بة
  موو وانيشا هة  شوين ئة بة
  !نين دلَي ورد ثيكة  نابة بة
  تا مانطيك، الَي دواتر هةس
  موو ِرؤذي، هة
  تالَي الي دؤست و كانمان بؤ جيي بة ناوة
  لليم رضاوي زيتي موعة بة

  ! خوينرابؤوة
  : وة بيستنة تا ِرؤذيك دة هة

  ر حة ي سة كة  جوانة ستيرة ي ئة ثيش وة"
   و وة كز بيتة

  ، وة يانا بتويتة  ناو ِرووناكي بة لة
  ي وة ئة ر لة بة
  داري ي شارة كة لة  ِرووتة رة فتطة ِرة

  قام شة ر بؤ ئاو ثذيني سة
  لَبيني، والَوي هة ضاوي خة

  ي وة ئة ر لة بة
  وتي شار مزطة ي كة ال بانطبيذة نطي مة دة
  وتوو  ثارك خة راني لة وي خيلَي سوالَكة خة
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  !مزيني بشة
  ي وة ئة ر لة بة

  ي قفلَي دوكان  كليلة ِرستة
  ي بي، كانا خرمة  طؤشتنة ستة و دة نا لة
  ي وة ئة ر لة بة

  بارووتي شاخي كون كردوي
  ر شانا سة ك ثِري نويلَ لة ضة نط شكيني مة سة

  !ي بي  طرمة
  ي وة لة ر ت زؤرزؤر بة نانة تة
   سة درة نطي ناو مة نطي زة دة

   وة كؤ بكاتة كان شاطردة
  ئاغا مدير

  ي كة  سوورة  خودنويسة بة
   ر نمرة فتة دة
  ، وة ثِركاتة كان غايبة  لة

  ر دوو  هة ئيمة
  ديو نة باران طولَووكي ك وة
  ِريو نط ثة  ثووشي ِرة ك باقة وة
  ِر شارا وثة ئة ي كة  طؤِرينة يدانة  مة لة
  ذارا جالَي هة لَ ثؤليك ِرووت و ِرة  طة لة
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  ك كريكارا ئاثؤرية
  !"ِرواني كار ويستاوين ضاوة
  ! قة بة  بيست سالَي ِرة ظدة  حة وة و ِرؤذة لة
   بيست سالَ ئازاري ذين، ظدة حة
  !بيست سالَ هاواري ذين ظدة حة
   شوين كارا بة ش و ئيستاكة ئة

  ! رانة ندة ي هة لَة بابردة
  ن كار  كوي و كام خاوة من نازانم ئيستا لة

  !نووسي و دة نووسي ئة ضارة
   دةن لَبة  ذاني كام مة  ذير ِريذنة لة
  !خووسي ري ذيني دة فتة دة
   كوي لة نازانم ئيستا من

   و  ناو كاسة خوينيان كردؤتة
   ربانطانة بة

  شكي، رووي ثيدة ِرؤذووي كام زة
   كوي من نازانم ئيستا لة

  ق ِرشتني رو بؤي ئارة بة
  شكي،  رووي ثيدة قلَي كام طة شة
  كوي  لة ئيستا نازانم من
  مري، يك دةموو ِرؤذي جار هة
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  قين دلَنيام  ية لَام بة بة
  ، مِرؤكة ر ئة هة

  ، ويِراي ئيمة 
  ، لَ ئيمة  طة لة 
  !طري  جيذن دةئاياركي  ية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  

 ١٩٨٥ي  ي مانطي مة١ يان ١٣٦٥ي طولَاني ١١ 
    مالوومة                           
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  بؤ ِرووناك و ثوويا
  

  ثاش كازيوة
  ا كة تيشكي خؤر كاتةدولة

،لة دارستاني سةر ئاسؤ ئاذين دةبي  
  ثةنجة شوشةكاني ثوويا
  ديتة ئاوينةي ضاومةوة

  ئةو كاتانةي لة ناو تيسكي
  !قذة نةرمةكاني ِرووناك طوزةر دةكةن 

  ئةو شةوانةي
  مانطي ضاردة

  دةكةويتة ناو طةمارؤي ِرةوة هةوري ضلَكنةوة،
  شةوقي ضاوي طةشي ِرووناك

  حساسم دةدالة تاري ئي
  لةو دةمةدا كة دةستةمالني ثووياية و

  شانةكاني ئةو ئازيزةي
  دةكاتة سةنطةري بالَا و

  بؤ ئابلَؤقةي ثؤلة ضاويكي ناباوةِر
 نيت و سوِر دةميدةِرواني!  

  ئازيزانم ثوويا، ِرووناك،
  !ِرووناك، ثوويا 

  من نازانم ضةند بخايةني هةتا ئيوةش
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وخةلَفي تةمةنتان هةلَبكشي   
  بؤ طةرمي ئاميزي يةكتر
  بؤ ثةسيويكي دوورة ضاو

  !خؤتان بكوتن 
   ئةوةيةرسةي

  ئيستا ئيمةي زؤرة تةمةن
  بؤ دنيايةك

  تيكؤشانمان لة ِريداية
  كة لة ويدا خؤشةويستي

  وةك ِرامووسينةكةي ئيوة    
  !بيِرياية         

 
 
 
  
  
  
  
  
 
 

  ١٩٨٩ يان زستاني٢٩/١١/١٣٦٨ 
  دارةبةن                                          



 117

  ك بؤ ثوويا ية نامة 
  

  !م ثوويا كة  تاقانة كؤرثة
  ، ورؤزة م نة ئة
  كاربينم بة ك ية وشة ض

شني نوقلَي ضة  بة شيرين بى  
  !كان ي منالَة ورؤزانة نة
  م كة  ِرووح سووكة رخؤلة ي بة ئة

  كار بينم  بة ية كام وشة
  !رينيتتؤ ليمحالَي بي و نة

  ت ي بزة غونضة
  !ي تريش بثشكويني هيندة

  ثوويا م كة ئازيزة لَام بة
   ولَاتيك لة
  ورؤز ي ئاطري نة ضيلة ستة دة

  !بي ذاران هة حالَي مالَ و
   ولَاتيك لة
  ملهوِر لَاتداراني سة دة
  ستا و دة رطيان لة رضؤثي مة سة
  كو طورطي دِر و برسي وة
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   و لَثيان طِرة كة
  طؤشت، رمة بؤ نة

  ي ِران، ماسولكة
  !دِرن لَدة تالَ هة زطي بة

  ورؤزيك  نة لة
  وز و لكي سة ، ثة ِري غونضة  السكي طولَ، ثة كة

  ثِروكي، لَدة ةه لَالَوك بة داري ي شكؤفة
   زريان و بي بة  دة شنة

  رط بؤني مة
  قوذبنيكا ر هة بة كا دة
  ! دي  بؤني ذيني ليوة كة
   ولَاتيك لة

  ورؤزا وي نة  شة ت لةدروس
  ي وا سارد كراوة  ناِرة ر سينطي دايكي بة سة ساوا لة

  كوتي، لي دة بؤ قوميك شير ثة
  ياخؤ دايك،

  شي ي بي ثشووي باوة كؤرثة
  !خووسيني دة فرميسك  بة

  كاربينم ك بة ية ض وشة
  م ساكار بي و م شيرين بي، هة هة
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  ش يية تووِرة ذان و م باري ئة
  !او خؤي دا بطونجيني ن لة 
  م كة  خنجيالنة ي ِرؤلَة ئة

  ي نامؤي طويضكة
  ي  كوير و كوتر و دزيوانة مة مشة و شة ئة
   تؤ هيشتا كة
  تناسيون، كو بابت نة وة
  ز ت حة نانة تة
  !ن ردي تؤ ناكة ي بيطة  بيستني تريقة بة

   ورؤزة م نة ضاوت ليبوو ئة
   ر طوي سوانة ي سة كة كة ضؤلة
  ش، لَي ِرة رم و دووكة ي طة  و طوللة والَة ر سامي ئاسنة بة لة
  فِري و دة لَ نة هة 
   جريو  جريوة بة

  !كرد ني دة بؤ ئاسمان شيوة
  !م ثوويا كة  تاقانة كؤرثة

  ش ورؤزة م نة ئة
  زرم و كوتي بزمار ِريذي

  ! طويم طاتة  دة  قاقاي ئيوة رووي فيرة طة
  ش ورؤزة م نة ئة
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   وة ي بيرمة ربيجة  دة ناو لة
ية ضاوم لي   

  ! كؤِري هاوسالَانت داي لة
  ي وا وانة ئة

  ك ضاوي تؤ،  وة شة ضاويان طة
  ، سيسة ِرة كة  تة بووة ليويان

  وتوون، كة  طؤ كانيان لة نجة ثة
  تي  ثيي ثة بة
  !ن كة ربان ِرادة  سة ربان بة سة

   ضاوم ليية
  ك ية بالَة قة  تة بووة وي زة

خاوسي ني ثؤلةشويي ثيثي   
  ظالَانت هة 

   شة ِرة  نيزامة م ئة رطي مة
  !ن كة د جار ئيمزا دة ِرؤذي سة

  ! لَام طيانة بة
  ش ورؤزة م نة ئة

  كانياوي ي ي قلَثة لَة زاية
   و هاوِريياني نطي بابة دة

  !لَديني نط هة بةهار دة ثِر بة 
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  م كة رطؤشة ي جطة سا ئة دة
   ست ِراطرة هة

  !نطي زولَالَم ي دة خوِرةبؤ  
  ي ئيلهامي ئة
  م شيعري كة ية    

  !تاي سالَم رة ورؤزي سة نة       
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  

 ١٩٨٨ يان مارسي ١٣٦٧ورؤزي  نة 
  كي ندة  خة                                           
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  هاوار
  

  ضي لي بلَيم،
  ي هروذمي هاواري رطة ك بة ية هيض وشة

  ! ناطري ساتة رةم كا ئة 
  ضؤني بلَيم،

   وة تة ئازار ثؤنطي خواردوة
  دا ثؤل دة  ناو خؤي دا شة لة
  !رنابِري ِري، دةض ف دة كة
  ، م ِرؤضانة ئة
  ذني طشت كوردستان د بة  قة بة

  !باري ، خوين دة توة مي كردوة برين دة
  ، م ِرؤذانة ئة
  موو دنيا ر ضاوي هة بة لة
  ي، مل تة قؤيان ناوة ضة
  ست تيكي ذير دة ي ميللة ستة جة

  ميك بي هيض شة
  !بِرن ري دة ر طؤشا و طؤش سة هة

  !هؤ ئينسان
  نطم ناتطاتي؟  كويي بؤ دة لة
  نطت نابيسم؟  كويم بؤ دة لة

  وا من ئيستا
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  ضم  سووتيندراو دة  كؤتريكي هيالنة لة
  وا من ئيستا

   و وة  نيشتوومة وة  الملي شاخيكة بة
  وتووم لَفِرين كة ي هة  وزة لة

  !ستووم ر دوو بالَي بة دِركيك هة
  دِركيكي تيذ

  لالد قؤي جة مي ضة كوو دة وة
  ستوور  ئة مووي ئيمة د ِرقي هة  قة بة

  دِركي سنوور،
  سنوور
  !سنوور

   سامة كي بة ذديهاية مي ئة سنوور دة
  !ضي ِري دة  خويني من بة بة 

   هارة ختي طولَ شكؤفاني بة اوةرزيكي ن تة لَة سنوور ثة
  !وي كا و ناسرة خوِر دادة بة

  شكري ستي لة سنوور هاودة
  رديني ي، ضاو ثِرخويني دلَ بة ويلة م تة دة

  ، ية وة دوامة
  !وي رمي منالَي ليمدة موو ساتي تة هة

  !هؤ ئينسان
  نطت نابيسم؟  كويي بؤ دة لة

  !تاوان، تاوان، تاوان
   مة ةست ض تاوانيكي حة
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  ،  ئيمةموو  ضاوي هةر بة لة
  زمي خؤيان، زي بة لَ طرتووي ناو طؤلَمة ند مراوي دووكة بؤ ضة

  كتؤر دينن  د وة  ِرة وة ِرة
  !ن كة كار دة رمانيك لة طشت دة

   كوردستان ، لة ضي ليرة كة
  ثك ثك ضة ضة

   كاني ئيمة رطؤشة جطة
  تي نان بؤ قوميك شير، بؤ لة

   بي تؤفانكي ناية بؤ ثة
  !ن دة شمانا طيان دة  باوة لة

  من ئينسانم
  ! كو ئيوة وة
  طيش  بؤ سة كة
  ن  فِرينادة ولة ر سة ك هة نة
  رما رم و نة  ذووريكي طة لة

  ! ويشتانة ريني خة هاوسة
   كوردستان  لة ضي ليرة كة

  مني ئينسان
   وة ضاوي ثِر فرميسكة بة
   ناو دِرك و دالَا بي لة دة
فرا، قوِر و قالَا،  و بة وةشلَي  
  ! وة مة  كؤ بكة  و زبلَي ئيوة ويلَة دانة

  !من ئينسانم
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   كو ئيوة وة
  !ِرن ري ناو دارستان سينط دادة وة  بؤ مافي بوونة كة
  ! بِرن لَدة نط هة واي بي كِريذي ناو كؤلَانتان دة  بؤ هة كة
   ضي ليرة كة
   كوردستان لة
  كِرووزوويلَ و بؤ   ناو دووكة لة
  م و كة دار و ثردووي مالَة 
  قامي ئازيزانما، ر شة رمي سة بؤني تة 
  واش خنكا، هة 

   و رطة وا مة هة
  مني ئينسان

  لَيمذم ر ناتوانم هة ك هة نة
  ستاني و  دة  لة يالمة واوة 
  !دا  قووتم دة  ثيوة ر بة هة 

  !هؤ ئينسان
  نطت نابيسم؟  كويي بؤ دة لة
   م ِرؤضانة ئة
   و شاي لؤغاني ثلَة لَ ضة طة لة
  ي كاخي سثي، كة نيو كاويذي ملةوِرة 
   كوردستان لة

  نازي ثاش ناشتني  خرمي خاكة خرمة
    كؤضكة ر بة ند منالَي سة ضة
  ! طوي ديتة
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   م ِرؤضانة ئة
  ي دانيشتواني نيو سازماني مافي مرؤظ قة ضة ِرة قاي شة  بارتة بة
   كوردستان لة
  خودي مرؤظ 
  رما و تؤفي بي مافي دا فر و سة  ذير بة ةل 
  !بي فن دة دة 

  نط نابي و رتة روا بة زانم ئاسمان هة من دة
  ! وة يكاتة  دة م تؤفانة ئة 

  زانم من دة
  ، وارة م هة ئة
  نزلَي ِرزطار بوونا  مة لة
  ! وة داتة لَدة هة  نوي ر لة سة
  !لَ تؤمة ئينسان  طة لة
  رطم مةي ِرؤني  وانة ك ئة نة

  !سوون رطا دة  ناني مة بؤ بة
  نج و خوينم ي ِرة وانة ك ئة نة
  !جوون  ذير ددانيانا دة لة
  ! ئينسان لَ تؤمة  طة لة
  مة، ردة و سة ئة
   تؤم، ِرتكرد من لة  باوة كة
    ي ية  تازة م طؤِرستانة ئة
  جيي ديلَم  بة تبارة ينة  مة م بنارة لة
  ! نطي نيوضاواني تؤية نة
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  سات، راني كارة ولَقينةخ
  وانن، ر ئة هة
  م كة يمِرؤ دة ينيم ئة ي سبة قسة
  لَام تاوان بة

  ! ر تاواني تؤية هة 
   كويي لة     

  م؟تنطت نابيس بؤ دة       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٣/٤/١٩٩١ 
 بؤري  يؤتة                                                                
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  ي سنةدا66ياري يةكي ئالة طةلَ  
  

  واتئةزاني،

  لة ناو هاِرة و تةق و تؤقي

  هةموو ِرؤذةي كارخانة دا

  ي سروودي جيهانيم لي ون دةبي وةنؤت

  ياريةكي ئا

  هةلَبِرم دةنطم ناتوانم

  ويِراي مليؤنةهاي وةك خؤم

  !بة نةغمةي ئةنترناسيؤنالَ

  واتئةزاني،

  هةموو ِرؤذةكاني سالَت

  فات ووةها تيكةلَ خورا

  بيري طةندةلَي خؤت كردوة،

 ناناسمةوة يارئا يةكي

  تاكو سةرلةنوي ئةمسالَيش،

  !من خؤمت ثيبناسينم

  يارابيستت لة يةكي ئا

  زرمةي هةلَثةِريني دلَم
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  !طشت زةوي هيناية لةرين

  بينيت طةِريكي هةلَثةِركيم

  سنة و نيو شاري هيناية

  تانيشالة ضةثلَةِريز و طؤوةندي شؤِرشي كوردس

  ! هةر من دةبي ضؤثي كيش بم

  يارائا لة شةوي بينيت

  هةروا بِريك لة قيني خؤم

  كرد بة كلَثة و

  لة سةر دوندي ئاويةرةوة

  طلينةي هةزاران بةرةو

  نةخةوتووي ناو شاري سنة

  لرفةم سةند و

  قرووسكةم خستة ناو طةرووي

  ! ثادطان خيلَي نيوة مردووي

  ذةبينيت لة بةربةياني ئةو ِرؤ

  سوورم ئالَاي شةكانةوةي

  ! هيوامةوة شنةي بةدةم

  هةموو ئاويةر ِرؤذ تا سبةي

  ثادطان و و ثايةطا بةسةر
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  ! طريست دا بِرووخينميدةسةلَاتي ن

  جا ئةو ساكة

  ويرانةي و كةالوة لةسةر

  نةزمي سةدان سيلَةي تؤ دا

  ! بةهةشتي خؤم دامةزرينم

  ئةي سةرضاوةي

  فرميسكي طةشي ِروخسار و

  ! طؤناي جطةرطؤشةكانم

  ئةي سةرضاوةي

  هةرضي ِرةنج و هةرضي ذان و

  هةرضي برك و

  ! نةخؤشيني طشت خيزانم

  ئةي لةمثةري

  خؤشي و شادي و كامةراني و بةختةوةريم،

  ئةي سةرضاوةي

  شةِر و كوشتار، فرميسك و خوين

  ينةت، نةطبةتةم

  ملي و شان زنجيري ئةي

  !هةموو هاوزنجيرةكانم
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  لَئةوا ئةمسا

  لة سةر لووتكةي ئاويةرةوة

  دلَم دةست و طِري ئالَاي

  طيانت خستة مضوِركيكي

  جةخار، سالَيكي تر بلَيي

  مني هةذار"

  سةد هةزار جار

  !"خؤزطةم بةثار

  

 

 

  

  

  

  
  

  ١٩٨٧ يان يةكي ئاياري ١١/٢/١٣٦٦
  مالوومة                                     
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  زستان
  
  ! انة طي رة  ئازيز، وة رة وة

  ! زستان بدويين با تاويك لة
  !زستان! زستان

  ي، سلَة و فة ي، ئا ئة ية و وشة ئة
  ية سارد، دريذايى دوو ضلة بة
   ـ ورة ي طة ، ضلة ي ضووكة ـ ضلة 

   ليواو ليوة
  ي ددان، قة رزين، شة لَلة  هة لة
  ك دان، تة لَ شة  بن باخة ست لة دة

  !مالَي ساردي بي ئاطردان
  بلَي،نا تؤ 

  ي سارد، دريذايى دوو ضلة بة 
  ، تؤفان، كِريوة 
  !زستان 
  ، لَام طيانة بة
  ! م زستانة ئة 
  م جار، كة  بؤ ية وة و ِرؤذة لة
  زادا،  فة لة
  فرم بيني،  كلووي بة ماي ثؤلة سة
  ، وة و ِرؤذة لة
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  ر مالَي خؤمانم بيني، ي بة كة  مل ِرووتة نارة لق و ضلَي دارهة
  ، وةوا  حة بة 
  ! فري خؤي طل داوة  بة شة بة
  ، وة و ِرؤذة لة
  فري زستان، م نوا بة كة ية

  يادي ثاييزي ذير خؤدا و
  واري، ئاسة

  ي كة رة  دلَ سيس كة سيخوارة
  زيشي ِرامالَي، رماوة سة 

  !ؤطري زستان ه من بوومة
  !م كة فرينة  بة هؤ زستانة

  م، ي هة تة وة لة
  ، ي ئيمة كة زاوةم تي ض  غة ندة لَبة  مة لة
  اتنت،ه  بة 

  يطري ك دة ق و ضؤية ذين ضة
  ! نامري ية ندة وة ر ئة هة 
  م، ي هة تة وة لة
  ، ي ئيمة كة كاوة لَتة  ذين هة  ولَاتة لة

  كان، منالَة
  ِراويان، شدا طة  لة رما لة ويستي باوكاني سة  خؤشة لة
  ويستي دايكاني  خؤشة لة
  يان،زيو ناو ذووري سارد و تة 
  !طرن  تؤي زستان ِرق دادة لة
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  !م كة فرينة  بة هؤ زستانة
   تؤ هاتي، وي كة من نامة

  بالَاي ذيان،
  ي كة زيوة رتة  سة  سِر بووة لة ك دارتة وة
  ر مالَمان، و بة ئة 

  !با شة ي ِرة سكاية  دة بيتة
   تؤ هاتي، وي كة من نامة

  ي باني نزم، سؤلَي ذير طوي سوانة خة شة
  !قي لَضة ري هة  ثشت ملي هيض ِراطوزة لة

   تؤ هاتي، وي كة من نامة
  ثات كراوي ناو مالَان، رطاي قة لَضني بؤ ثشت دة رمايي القي هة طة
   كؤلَانيش، لة
  راسوو قرذ، ر شان و ثة رزؤكي تووكي سة طي قاض لة سة

  !بقرووسكينن
  !وي ء نامة وي، نة من نامة

  يني من و تؤدا،  مابة لة
   نيوان ذين و زستانا، لة
  !ودا ببي نطوستيش مة  ئة بة
  ي مانط، ي تريفة وانة و شة ئة

  فرت،  سثيايي بة دا لة شي دة شؤقي طة
  :لَي كي بي و نة

  !سلَاني تؤ سولَتاني نيو فة
  !سلَان ي نيو فة كة ي سولَتانة ئة
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   و ية ِريوة وا ذيان بة ئة
  خا، دادةنزلَيك كؤض و كؤض باري   مة لة
   تؤ هاتي، كة

  مني ئينسان،
  مطري و ييت نة ورة سامي طة

   وة  تاسة بة 
  !م قلَي ِرنووتا دة  شة خؤ بة

  مني ئينسان،
  ند عاشقي جوانيت بم، وة ئة
  ت كة فرة م نوا بة كة ز نة حة
  ! ذير ثيما قرث قرث ثشتي بشكي لة
  ،  طيانة رة  ئازيز، وة رة وة

  ويِراي زستان،
  !ان بدويين ذي لة

  
  
  
  
  
  
  ١٩٨٨زستاني 
  ن بة دارة
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 رزاد بؤ فة
  

  ي ترت ند نامة نازانم ضة
  كانت لالدة ي جة  بؤسة لة
  رطيز ضوون و هة رنة دة

  ديو زيندانيان م ِرووناكي ئة
  !دي  نة وة خؤيانة بة
  رزاد لَام فة بة
  ت  نامانة و موو ئة هة
  قرتابوون،  بالَي فِرينيان لينة كة

  ! وة خويندومنة
  كانت نامة
  !من  كة  ذمارة بة

  !  الي ئيمة تة يشتوونة ي طة و نامانة م ئة كة يان الني
  ! زؤرنين هيندة
  !هاتن  دة بي قاعيدة نط و بة نط درة درة

  جاري وابوو مانطي جاريك،
  !نكيك جاري وابوو سالَي دة

  كانت نامة
  !ضوون  شيعريكي بي كؤتايي دة ي ضيرؤكة  ئالَقة لة
  ! منيان خولياي خؤيان كردبوو كة
  ي تر  بؤ ئالَقة وة م ئالَقة لة
 !ِروان بووم ي داهاتوو ضاوة  بؤ نامة وة م نامة لة 
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  !تؤ
  ! كة ضاكة  جوان لليمة ي موعة ئة
  !  مرؤظ بوون و ئينساندؤستي ئاذيني طشت تان و ثؤتة كة

  ني خؤ طوتة
  !تؤ منالَيان تالَان كردي

  ، ورة لَام ئاوا طة بة
  داهاتوو ويستي و هيوا بة خؤشة

  ! منالَاني بناري شاهؤ و طشت كوردستان ي بة دة دة
  شي، ستي ِرة ي دة كة سيرة ي مامؤستا ئة تؤ ئة
  ند جار بي ِرؤذي ضة دة
  ت كة ندة خشة  و بة ورة  طة دلَة

  ت نجة شكة كاني ئة لالدة رطا و جة ردة ثاساواناني بة
   قينيانا اوي ثِر لة و داخر  ناو دنياي طضكة لة

  ! وة تواندبيتة
  يانتواني رطيز نة ختي هة وة
  !ِري تؤ بِروشينن ي مرؤظ دؤستي باوة ستة جة

  ويش و تؤ لة
  مانيشا ك ئة تة لة
 ! وة لَييتة وين دة رسي ئة ي و دة كة رمامؤستايي دة هة

  !ر مانطة تؤي كة
  ت كة تة رةشؤ
  ! الي كاك سديق وة مباتة دة
  ! رة  و ديواندة  كامياران و شاري سنة وة مباتة دة
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   وة مباتة دة
 !كاني كوردستان كان و طوندة كان و شارة طشت شاخة

   وة مباتة دة
  ! لَالَة فرا و دؤلَي طة ئاالن، سة

   وة مباتة دة
   ِرطويز، ، زة شلير، بيارة!  طاثيلَؤن و مالوومة

  كي، ندة ، سووني، خة ردانطة بة
   وة مباتة دة
  ؤلَي بؤتي و طولَان،د

  نجاميش رة سة
  !ن بة كاني دارة  قوِرينة  خانووة وة مباتة دة

  !ر مانطة تؤي كة
  ت كة تة شؤرة
  !ي كة  طضكة  و ذوورةسديق الي كاك  وة مباتة دة
  ويش ي وا ئة و ذوورة ئة

  دوايين وتاري ِراديؤيي
  ضلَي  نيوة بة
  !مابوو ي جي كة ر ميزي كارة سة لة
  ي زمة وةو دي ئة

  بي كاك سديق كرد، ي بة ئيمة
   مانة رهة هة

   بيست سالَ دواتر زياتر لة
  !ردار  سة تة  تؤشي بردوة كة
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  ! كة ي مامؤستا شاعيرة ئة
  خار زار جة هة
  ِروانيش بم  ضاوة ندة رضة هة

  زانم ئيتر من دة
  ! نين ِريوة ي ترت بة نامة 

  ي  زومِرة تؤ لة
  !مسالَي  ئةكاني هيدة ترين شة ورة طة

  سينطي ئاسمان
  كا شيني دة باوة
  !ت كة ر دارة سة ي لة ري ساردبؤوة سة

 ويش طشت طؤي زة
  خا و خؤي ِرادة

  توان بؤ ذير ثيي هة بي بة دة
  !ت كة  بريندارة نجة شكة  ئة بة
 
 
 
 
 
  
  

١٠/٥/٢٠١٠   
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  *شيعري من 
  

   رط نيية  جة شيعري من هيند بة
   بتواني، كة
  ك بِرواني، ية  ئاوينة لة

  ي كة نة خاوة
  ! ثؤلوو  بوو بة  ميذ نيية هيند لة

   رط نيية  جة شيعري من هيند بة
   بتواني، كة

  ك بِري، ية  ضاوي شانة ضاو لة
   مشتي ر دلَ لة  هيشتا هة كة
  ، ية ش و جوانة  ِرة و ثرضة ئة
   دامركا كة
  !ي شالَاوي طِرا  كلَثة لة

  ، ز نييةهي   شيعري من هيند بة
   سويي،  بضيتة كة

  الس و ركة تالَ ماوي سة كي بة جيطاية
  ي ِروانة  ضاوة لَية ندة و سة ئة
  ش،  ئيستاكة كة
  دواي ر دلَ لة هة
  ! تريكي ئاشناية  عة بؤنة

  ، شيعري من هيند ئازا نيية
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  ري، فتة ر دة  سة ر داطريتة سة
  كاني الويك، رية وة بيرة
  ي  دوا ِرستة كة

  " ية وانة من ضووزانم لة"
  ي،  وشة ثِر لة
  هيواي ويندار و ثِر لة ئة

  و جيذنيك بي رة ِرؤيشتن بة
  دا وي سيخواراوي و ثِر زوقمة و شة  لة كة
  ! وة ِراية طة و مالَ نة رة بة
  ، جالي نيية  ئيتر مة كة

  ، وة بيت و بؤمان بطيِريتة
  ور، باسي ئاسمان باسي هة

  كان ستيرة باسي مانط و ئة
  ي دراوسي رياكة باسي دة

  لَات سة لَ و بيدة نبة  تة كة
  تي  حةذمة لة

   ئازاري جيذن، هاواري ثِر لة
  !ي دداني دةهات قة ر تة  و هة ق ببؤوة ِرة

  ي كولَ و كؤي رطة شيعري من بة
   ناطري و دايكة دلَي ئة

  ، وة سرينة ضاوي ثِر ئة بة
   جي و باني لة

  ي وِرميني و كة ركاوة دام رطؤشة جطة
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   ئاوات بي بة
  خشي لَاميكي ئارامبةةو

  وخؤشيكي شة
  ! وة وتني بداتة خة رلة بة

  نط بي  بيدة شيعري من باشة
  !كا ق نة متة

   تؤ ثيتواية
  ي، تاكوو كة هة
   مة م خة ي باراني ئة ِريذنة    

  ؟ وة نايكاتة        
  
 
 
  
  
  
  

 ١٩٩٨ ثاييزي  
  ثارتيللة                                                                 

  
 
ي باككا ثالن دا لة شارى  كة  سووتاني ديسكؤية  الوي دامركاو لة٦٤ يادي  لة*

  .يؤتةبؤرى سويد
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  بؤ دةسفرؤشة تؤو فرؤشةكة
   

  وشكة سةرماي
   سةرلةبةياني ِرؤذيكي

  !مانطي نيوبةندي زستان بوو
  هةردوو دةستي

  است و ضةثلة ِر
  شةتةك دابوة بن باخةلَي

  جارناجاريك
  دةنطي مةنطي

  لةطةلَ هةلَمي طةرمي زاري
  :دةبوونة ئاويتةي يةك و هةراي دةكرد

  !"وةرة بؤ تؤوي سوير، وةرة"
  دواي هةر هةناسة كيشانيك

  لةبةر دةمي
  !هةوريكي طضكة ساز دةبوو

  هةر هةناسيك
  .داشقة دةستيية بضووكةكةي بزر دةكرد

  ثاش ثشوويةك
  هةورة هةناسة دةِرةوي
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  دةردةكةوتنةوة داشقةكة و
  نايلؤنة تؤوي سويرةكةي
  كة ئيستيكانيكي باريك

  لة ناوي دا قنج ويستا بوو ـ
  وشكة سةرماي

   سةرلةبةياني ِرؤذيكي
  !مانطي نيوبةندي زستان بوو

  لة ضةند هةنطاوي ِرووبةِرووي
  شووشةبةندي سةوز و سووري

كي ثؤشتةِريزة دووكاني  
  وةك ئاوينة،

  بة زستان و شةقام
  بة ِريبوار و هةذار

  بة ماشيني تيذ تيثةِر و
  بة داشقةي ضةق و ضؤ طرتوو

  ! ثيدةكةني
  تؤ سةيري ئةم جيهانة كة

  مةودا تةنيا
  لةم بةر شةقام

  هةتا ثشت شووشةبةندةكة
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  ضةند هةنطاوي زياتر نةبوو
  بةلَام جةخار

  !نضةند دوورة مةوداي ذينةكا
  وشكة سةرماي

   سةرلةبةياني ِرؤذيكي
  !مانطي نيوبةندي زستان بوو

  ئةو كريكارة بيكارة
  لة تةنيشتي

  داشقة دةستيية بضكؤلةكةي
  خولياي خةيالَيكي ئالَؤز

  !نوقمي كرد بوو
  هيشتا يةك جار

  بؤ ناو طيرفاني يةك ِريبوار
  ئيستيكانيكي ثِر كردووي

  !نخوون نةكردبؤوة سةرةو
   لة ناو خةيالَي داهيشتا

  بؤ بذيوي خيزاني مالَ
  !ضةند تمةنيكي نةبردبؤوة

  طرم و هووِري لؤديرةكةي شارةداري
  .الَي ليقرتاندةيهةوداي خ
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  لؤدير وةكو،
  نةهةنطيكي زار داضةقيو

  ثِر بةشةقام هؤِرةي دةهات
  داشقة وةكو،

  ضؤلةكيكي سةربالَ كردو
  !هةلَكورما بوو

  يايدلَي خاوةن داشقة دةر
  !يةكي بي ئةو ثةِر بوو قين و بيزاري ِرق و

  نةي زاني بؤ نةضووة ثيش و
ضةند هةنطاوي  

  !لة داشقةكةي كشايةوة
  زاري قذي لؤديرةكة

  يةكةم قةثالَ
  داشقة دةستيية بضكؤلةكةي
  لة زةوي بِري بؤ ناو كةلَثي و

  نايلؤنة تؤوي سويرةكةش
  !نوقمي زوقمي سةر شةقام بوو

   بضكؤلةكةداشقة دةستيية
  وةك طيان طةِرابيتة لةشي
  لة طةرووي ئةو لؤديرةدا
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  !نةدةحةجمي
  لةدوا ديدار،

  بؤ دوايين جار
  داشقة دةستيية بضكؤلةكة

  :لة خاوةني هاتة قسة
  !بؤم مةِروانة، بؤم مةِروانة"

  لةم ولَاتة تةم لينيشتوةي
  من تيي دا ضالَ مةرط دةكريم،

  ذين ثةل بةستة،
  ذين يةخسيرة،

  كةن بِرؤن،ِرا
  ذين ِرزطار كةن

  لة ذير ضنطي    
  !"شارةداري و شارخؤرةكان        

  
 
 
  

 ١٩٨٧ يان زستاني ١٦/١١/١٣٦٧ 
                                         خةندةكي  
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    والَة وردة
  

  ، وة م دلَة س ئة  دة م بة ض بكة
  كولَي، نط دة بي دة
  قرضي و، لَدة هة

  ! ي ماوة  وة بم لة وشك دة دو جاري واية
   شة  رة و طؤمة س ئة  دة ئاخ لة
  شي طة  ديوانيك شيعري كة

  ! ليخنكاوة 
   ية و رؤذة ترسي زؤرم لة

  ر ياران، طة ئة
  ن  يادم بكة

  !ي جاران  كة ك شاعيرة وة
 
 
 
 
 
 
 
  

  ١/٨/١٩٩٠وي   شة ةنيو
  بؤري يؤتة
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  هاوضارةنووس
  

   وة رطاي مالَتانم بؤ بكة دة
  نووس ارةاوضه
   ية دة  مةێطو
  !كتر نازانين  زماني ية بة
   ذوور،  هاتمة كة
  ، وة مناسية دة

  !ك خيزانين  ري ناو ية دووسة
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  *ِروانين ضاوة 
  

  ِروانين، ضاوة
  ويستم خؤشة
  !ِروانين ضاوة
  مان، كة مالَة
  تي سرة  حة بة

  ردي تؤ، بيطة ي  و تريقة طظة
  !اك مان دة ل زة  طة  لة كيشة
  دواي  طشتي دلَ لة  بة ئيمة

  !كاني تؤين ر ليوة ي سة ثشكووتني بزة
  ، وة مان بكة كة رطاي ذورة دة

  خوي نين، خانة
  موو  هة ئيمة

  !ِرواني تؤين ميواني ضاوة
  
  
  

١٨/٨/١٩٩٩  
   ثارتيللة

  
  !وار دا ر دنياي هة  سة ِرواني هاتنة  ضاوة لة*
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  ضن  ضي دة  لة بلَيم ئيوة
  

  !ضن؟  ضي دة  لة  ئيوةبلَيم
  يان بلَيم ضي

  ! تان جوانة و جووتة ت ئة  قة بة
  ! يانيانة بة
   وة وارة ةهي  كة  ثشكووتوة  تازة  ناو تريقة لة

  ويستم، خؤشة
  بينم يي تؤ دة ورة من طة

    ض سادة كة
  وار ك روخساري هة  وة سادة

  خشي و بة ذين دة
  مان كة مالَة
  !ينو نزلَي ئة  مة يتة كة دة
  ن م هة  ئيوة كة
  ر طويم  بة وان دينة  رة ندة ضة
  !وين و ذين كاني ئة وشة

  
  
  

٣/١١/١٩٩٩  
   ثارتيللة
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  ! خؤشةويستم                               
  

  ويستيت،  خؤشة مني عاشقة
  كانت دا ية  رياي شادي  دة لة

  ، وة ويمة حة زؤر باشتر دة
  ! هينة مت ِرام مة لَ خة  طة لة
   م ِرؤذانة ئة

  نطاويكتا ر هة لَ هة  طة تؤ لة
  وين و  ئة ك ثِر لة دنياية
   ذيان ي ثِراوثِر لة تريقة
  !طري لَدة هة
  ي بضي، كة نة

  كانت ، ِرؤذة
  !ي ت بكة فة ئالَؤزي ناو خة

  ت بيتي، بزة
  ل خؤتا،  طة لة
  م و مِرؤكة ئة

  !  و دووشم بثشكوينة سبة
                                                           

 ٢٥/٨/١٩٩٩  
  ثارتيللة
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  مةيلي بيستان
  

          ـستانم دةويوةك ديل بذيم مـن مـةيلي بي نامةوي 
 ــانم دةوي ــانم بانطــدةكا طي  ثةيكــةرةي وشــكي ذي

  
ــت و دةلَــيئيمــشةو ئيحــساسي بــزؤزم ئــؤقرة ناطري 
    هةستي نةرمي، سؤزي طةرمي، شيعري ِراسانم دةوي 

  
 م ضيذي ذياني دوور لة مةينةت تام بكـةم        حةز دةكة 

  ــةتوانم دةوي ــةمِرؤ ه ــذووم ئ ــؤني مي ــي ك ــؤ برين  ب
  

 تــر ببيــنم ِرةنطــي زةردي كؤرثــةكان نامــةوي ضــي
  و ضـاوي شـادانم دةوي       ِرةنطي سوور و ليوي بـةبزة     

  
 نامةوي هؤبة و هةوار و نـاني شـواني و دؤي تـرش            

 دةويذيني بي ناسـؤر و دةرد و نـةزمي بـي شـوانم              
   

           طةشتي بـاغ و سةرشـةقامي تـةختي شـارانم هـةبي 
       م عاشـق بـة شـاخ و ذينـي شـاخانم دةويكوا دةلَـي 
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 كوا دةلَيم شةو خؤشة باران ليت بدا و ِري دةرنةكةي         
     سقانة لةشـي مـن شـةو هـةدادانم دةويطؤشت و ئي 

  
 دةس بدا بؤم هةلَمذم بؤني طلَـووكي سـةر طلَؤفـك           

ــة    ــارووت و طولل ــةني ب ــةلَثِرووزانم دةوي؟بؤط  و ه
  

ــة  ــيقايةكي م ــا  دةنطــي مؤس ــؤ بك ــةم ب ــد اليةالي  ن
 بؤضــي دةنطــي تــؤثي طــةورة و طوللــةبارانم دةوي؟

  
 كوا لة دلَ نزيكـة ماضـي بـي طيـاني لـوولي ضـةك              
         و و ماضي زيندووي كـولَمي يـارانم دةويطةرميي لي 

  
 تاكو سفرةي تؤخي مالَي طةرم و ِروونـاك دةس بـدا          

 ر ددانــي نــاني طيرفــانم دةوي؟بؤضــي كرمــةي ذيــ
   

 دوورم زؤر جار دي بةشـةو       ورشةورشي بةرقي شاري    
  ــراخانم دةوي ــاري ض ــارم دةوي، ش ــيم ش ــن دةلَ  م

  
 تــا لــةوي ئالَــاي ئــةوين و خؤشةويــستيم هةلَبكــةم

ـ          ذانـم دةوي    يشاري خؤشي ثِر لة خةندة و خةلَكي ب
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ــدةدا   ــان هانم ــةي بيبةش ــاي هةناس ــةلَي هان  دووك
 بـةرةو لووتكـةي مةبةسـتم ِرانةوةسـتانم دةوي        بيم  

  
 لةاليةك، دةس لـةبينم         ئاسؤم لي خـا نـةيار     ديار بي 

 بــؤ لةســةر ئــةم دووِرييانــة هيــشتا خنكــانم دةوي؟ 
  

 شةونخووني، باو باران، شـريخة طوللـة و برسـييةتي         
           با لةذين ميوان بـن ئـةمِرؤ، هـةر هـةموويانم دةوي 

  
  تيثــةِرينم مــن دةبــيدِرك و دالَــي دةوري بيــستان

          ـستانم دةوينةك لةخؤشي دِرك و دالَـا، مـةيلي بي! 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

٢١/١١/١٣٦٥  
  مالوومة
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  نةورؤزانة 
  

 طــــــولَي طــــــةزيزةي قــــــذ زةردي الثــــــالَ
ــةمالَ  ــروةي شــــ ــة ســــ ــةرم ِرادةذي بــــ  نــــ
ــةتي  ــة دةردة دلَيــــ ــةم ذينــــ ــة دةس ئــــ  لــــ
ــلَيةتي  ــةر ضــــ ــاونط لةســــ  فرميــــــسكي ئــــ
ــوة   ــسكي ِرنيـــــ ــنين بـــــ ــقلَي ئاســـــ  ضـــــ

  لــــة ثــــشكووتن غونــــضةي وةريــــوة   بــــةر
 دةلَــــــي لةوســــــاوة مــــــذدةم دا بــــــةهار    
  لــــــة بالَــــــام ئالَــــــا ســــــيميكي خــــــاردار 
ــو ســـــيما ِرواوة     ــةي لـــــةو ديـــ ــةو لقـــ  ئـــ
ــاوة   ــيس و ذاكـــ ــارووت ســـ ــؤني بـــ ــة بـــ  بـــ
 لقــــي ئــــةم ديــــوي لــــة دةريــــاي نــــزار     
ــةهار  ــةذني بــــ ــشي بةبــــ ــواني دةبةخــــ  جــــ

ــةرين" ــة"و"قةراقــــ ــي"و"دارتةقلــــ ــاز ســــ  "بــــ
 "فيلَــــــةبازكؤســــــةي "و"هــــــةللوكين"يــــــان 

ــالَ   ــةلَي منــــ ــةي كؤمــــ ــةي ميذينــــ  كايــــ
 هــــــيض بــــــةديناكرين بــــــةهاري ئةمــــــسالَ
ــؤدةبن  ــشتيان كــــ ــاطر طــــ ــة دةوري ئــــ  لــــ
ــةرةي ثيـــــشمةرطة ودوذمـــــن   دةبنـــــة دوو بـــ
ــؤلَي دار   ــةك و ضـــ ــؤكرد و ضـــ ــي خـــ  ِرةختـــ
 جيـــــذني بـــــؤ دةطـــــرن نـــــةورؤزي بـــــةهار
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 كايـــةي نـــوي دةكـــةن ســـةنطةر ليكـــدةطرن    
ــستاوة  ــة ئيـ ــةر لـ ــ  هـ ــةبات دةطـ ــي ى خـ  رن ِريـ

ــداريك   ــووزةي ثاســ ــةو الوة نــ ــار لــ ــار جــ  جــ
 لــــــةم الوة بــــــةطوِر دةنطــــــي شــــــيعاريك
 ســــــةرةنجام شــــــةِري ئــــــةو دو و بةرانــــــة

 بـــــــةرةي دوذمنـــــــان ِرةتـــــــان ِرةتانـــــــة 
  

 لــــة قــــةدي شــــاخا خــــوِرةي قةلَبــــةز دي    
 قاســــثة قاســــثة كــــةو لــــة نيــــو ِرةوةز دي    
ــؤلَ  ــثي و ســـ ــاوي ِروون و ســـ  قلَثـــــةي كانيـــ

  دؤلَلــــة ســــةر شــــينكالَي خــــِر و شــــيو و    
 لـــــة طـــــةلَ طزنطـــــي بـــــةري بـــــةياني    
ــواني   ــوةيي جــــ ــذينن جيلــــ ــِرا دةثــــ  تيكــــ
ــريني     ــؤِر ئةسـ ــؤِر ضـ ــو ضـ ــدي كيـ ــووي دونـ  ِرنـ
 دةِرذينــــي و دةطـــــري بـــــؤ دوايـــــي ذينـــــي 
ــداري   ــتةي دلَــــ ــق بةســــ ــولي عاشــــ  بولبــــ
ــةهاري    ــاري بـــ ــي ديـــ ــولَي دةلَـــ ــؤ طـــ  بـــ
ــشتة    ــةو طــ ــاو ئــ ــة نــ ــوانترين لــ ــةلَام جــ   بــ
ــتة   ــواني سروشـــــ ــضةي ِرازاوةي جـــــ  باخـــــ

ــةو ديم ــك ئـــــــ ــة وا كريكاريـــــــ  ةنةيـــــــ
 بيبةشــــــي، ِرووتــــــي، هــــــةذار، نــــــةداريك
 لةطـــــــةلَ ئـــــــاطري شـــــــةوي نـــــــةورؤزا
 لــــة نــــاو بلَيــــسة و كلَثــــةي ثــــِر ســــؤزا     

 158 

  ــوي ــةيمانيكي نــــ ــا ثــــ ــةلَ شؤِرشــــ  لةطــــ
تةوة و بــــــــةو زمانــــــــة دةدويدةبةســــــــتي 
   ــي ــِر بــ ــِر طــ ــد ثــ ــؤِرش ئةوةنــ ــاطري شــ  ئــ
   ــي ــِر بــ ــةكجاري قــ ــن يــ ــتاني ذيــ ــا زســ  تــ

 ســـــةرتاث نـــــةوبـــــةرةو ذيـــــاني رؤز بـــــي 
   ــي ــرؤز بــ ــةذنت ثيــ ــين جــ ــةدلَ بلَيــ ــِر بــ  ثــ
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  ١٣٦٥نةورؤزي 
                                                                   مالوومة
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  * ثيرؤز بة
  

ــة ــة  ب ــرؤز ب ــة    ثي ــذني ل جي ،ــي ــرؤز ب ــت   ثي ــك بوون   داي
  بوونــــت يـــة  كـــة مانـــاي هـــة ،تـــؤوة خؤشـــة دنيـــا بـــة

  
  بينــي  خــؤوة  تــؤي بــة ر ليــو، كــة  ســة وتــة ي كــة ذيــن بــزة

ــنة ــة ش ــة ي ئ ــن ه ــي وي ــرد، لَ ــة ك ــرين ئ ـــي ثيرؤزت  وين
  

ــة ــة  طــة ل ـــة ت، زة م تريقــة كــة لَ ي ـــة مــان ثــشووي هات  ر ب
ــة  ــرة بـ ــؤ هاتنــــة     چ دلَطـ ــة ئاسـ ــؤوة ، خـــؤر لـ  ر دة تـ

 
 
  

 
  ١٩٩١ زستاني  

  بؤري             يؤتة                                                      
 
  
فوني بؤ كردم و باسي  لة زازي تة  كاك ناسري رة٩١كي زستاني  ية ئيوارة*

من خؤم زؤر . الَلَة كردم  طة  دايكبوون لة كاني جةذني لة ي بؤ بؤنة كي تازة طؤرانيية
 ند دواي ضة.  ميشكا بوو هام لة كي وة  و فكري شيعر بؤ طؤرانيية  ميذ بوو خايلة لة

  .  دايك بوو  لة م شيعرة ِرؤذيك ئة
  .  هي كاك ناسرة م شيعرة مي ئة كة ديِرى ية
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  ي   تؤم هة من كة
  

 م كة ست بة تيني ذين دة ي ضاوةكانم هة  تؤم هة من كة
 رضي وين دةكةم  هة كات و دوور لة ويستيم طولَ دة خؤشة
  نـاو بوونمـا ثـِر بـة ثـِر ئاراميـشة             ستي بوونـت لـة      هة

 م  مـرين دةكـة     ي تؤ دةرسي مةندي بي وضان تة      ال  وا لة 
 

 سـكة جيهـانم     رتـة    تـةنيايي ض بـة      لة بـي تـؤيي و لـة       
 لَفـِرين دةكـةم   زووي هـة    تؤي ليهةي ئارة    و شويني كة    رة  بة

 سـتت خـؤي خرؤشـي سـؤزمة          هـة   هةر وشيكي ثِر لة   
 نينم خؤم بة عيـشق ثـةرذين دةكـةم          دةوري بالَات نازة  

  
  تـةكما، جيـي غـرووري ثـاييزي         لـة ليزمة باران، تؤي    

  خوِربـارين دةكـةم     ز بـة    مانة حـة    و دة    ئة  ندة   ضة  ئاي كة 
 وينـي ذينمـي   ي تـؤ هـة    تـي طـشت ئـةو ِرؤذانـة         ززة  لة

 م ئـاذين دةكـةم      كـة   ساتي لة ناو دنيـاي ِرؤحـة        سات بة 
  
  
  
  

٧/٠١/٢٠٠٤  
  بؤري يؤتة
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  تا كةي؟
  
ــاوا  ئيمــِرؤش وةكــو ِرؤذي ِرؤذان ــةوا دةمــةي خــؤر ئ  بوون

 ِروونــــة هـــةروا هـــةوا بِريـــك بوومـــةلَيلَي ئيوارةيـــة و
 

ــةِرةك ــتةوة داشقةضــية ثيرةكــةي ط ــي بةدةس ــة تري  قِرتالَ
ــارامي خـــةيالَ شـــةثؤلي ــالَي دينيتـــةوة ئـ  بـــةرةو مـ

  
 بـؤ نـاو دووكـان كؤكرانــةوة     قالَي و فةِرشي سةر شـةقامان 
 لـة زؤريـك مـالَ ِراخرانــةوة     ثةتوة شِري سةد جـار شـؤراو   

  
 ضةرخي و ماشين توند لوورانـدي سويض لة دةستي مام حاجييا
ــك  ــي دايكي ــالَي باوةش ـــدي  من ــةِري و قيذان ــةو ِراث  لةخ

  
 شــار لــوور بوونـةو نــاو ثــاركي  تـاقمي ســوالَكةر و ضاوســاغ 

ــسةيانة   ــرةوة خي ــة ذي ــارةدار    ل ــاولَي ش ــت ياس ــة دةس  ل
 

 بــةرةو مـالَي هـةنطاو دةنــي   هةركـةس دةبينـي بـةجؤريك   
ــةك  ــة ي ــيو و كث ــات و ثةش ــةني  م ــةوة ثيدةك ــةك لةدلَ  ي

 
 بةالترة التـر، ئـارام، ئـارام    يةك بةشوين ضةرخي دةستييةكا

 دةثيوي سـةر ِريطـاي شــةقام    سواري كةشتي خةيالَ بووة و
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 يــةك دووكانةكــةي طالَــة دا و دوعــا دةخــويني بــة ليـــوان 
 ندةضي بـةرةو نويـذي شيــوا    قؤلَي كةواي ثةشمي هةلَكرد

  
 ثـِر بةطـةرووي خـؤي نةِرانــي     كابراي بانط بيذ لة بلَندطؤوة

 شـويني طيرخـا تـا بةيانــي     دةلَيـي بيمةسـكةن قـاو دةكــا    
  

ــةوة   ــةو هات ــةوا ش ــسان ئ ــشين   دي ــردة ن ــداري ط ــؤ بي  ب
 بـؤ لـةناو خـةوا ِراضـةنين     بؤ خـةوي دواي كـاري سـةخت و   

  
 بـؤ شةوضـةرةي تيـر و ثـِران     بـؤ تريقـةي قاقـاي بيخـةوان    

 شـِران  لةش شـةكةت و بـةرط   ؤ ذاني قةلَشي سةرثةنجةيب
  

 طولَــضنـي تيكؤشــةران   بؤ طةِر و طةشـتي خـواي شـةِر بـؤ    
 تةفتيـشي دةسـت بةسـةران    بؤ بؤ ويِرةي قةمضي ناو بةند و

  
ــةنوا  ــي ئ ــؤ وةي بيكــاري ب  هــةلَويزني ليزمــةي خــةيالَي ب
 سـةرجةم بةرهـةمي ئةمـسالَي    خـاوةن كـاريش ليكداتــةوة   

  
ــ ــوي بلَي ــةر لي ــةي لةس ــةِرةوي  ي تاك ــار ن ــاواكانمان ب  س

ــةذارةكان   ــاني ه ــةي ش ــةوي    تاك ــةتا بن ــر مةين ــة ذي  ل
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ــان  ــي بيكارةكـ ــةي خيلَـ ــةوة   تاكـ ــازاِرا بخولينـ ــة بـ  لـ
ـــةوة     ــم بتوين ــي زولَ ــة تين ــةهاران ب ــةفري ب ــوة ب  وةك ِرن

  
  تاكةي ديوةزمةي سةرماية خؤي بةخويني من قةلَةو كـا

  ييسيم خؤشم دةستةمالني شةو كـاضةشني طلَؤث بؤي با
  

ــوةدا    ــانم ثي ــة ِرووي ذي ــن ل ــي م ــتي ِرةنج ــةي بةهةش  تاك
 ســةر كــة دةســتم بــؤبرد ثيـــوةدا  لــيم بــي بــةماري هــةذدة

  
 ـــي ــة ب ــا طريمان ــة ســةر دلَ  تاكــةي برينــي ضــةند ســالَةم ل
   ـــي ــة ب ــكردم بيطان ــة دةس ــِرم ل ــارد و س ــالَي س ــةي م  تاك

  
ــ   ةوي خــؤم بزِرينـــمتاكــةي ثــيش طزنطــي بــةيان مــن خ

ــضةمينـم      ــارا ب ــر ك ــة ذي ــزانم ل ــشت خي ــشتي ذن و ط  ث
  

ـــي   ــةوي بةربةيانـ ــيذي خـ ــة ضـ ــةزانم يةلؤنـ ــةي نـ  تاكـ
ــةراني   ــي كامـ ــؤني خؤشـ ــذم بـ ــةتوانم هةلَمـ ــةي نـ  تاكـ

  
  كةم تاكةي دةرفةتيكم نةبي هةست بة ذياني سةربةست

  بضمة اللةزاري بةهار بة عةتري خونضة خؤم مةست كةم
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ــةتو ـــي انم بــضمة شــاخ شــةمالَتاكــةي ن  بةســثايي ِرامذين
  ــي ــوِر كــةف بةســةرما بثِرذين ــديري خ ــةي ئاوهةلَ ــان لرف  ي

  
 تاكةي تير و تةسةل نـةبم و بةسـةفا نةضـمة طـولَ ضنــين              
ـــين   ــةرمي ثيكةن ــريكةي ط ــي ض ــةخيزانم دوور ب ــةي ل  تاك

  
 شـِر ضـاو لـة ضـاوي نـامرادي كـةم            تاكةي هةروا دذويـن و    

  نــةتوانم دةســت لــة ملــي ئــازادي كـــةمتاكــةي تيــر و ثــِر
  

 بةلَي وا ئيمـِرؤش خـؤر هـات و لـة ئاسـؤ سـةري هةلَــبِري                 
ـــي دِري   ــةِريكي ذينمانـ ــوو ثـ ــاوا بـ ــةو الوة ئـ ــي لـ  ِرؤيـ

  
ليمان ديو جي بةلَام تاكةي ئةو خؤرةش وا سةرهةلَدةبِري  

لَـيجةرطي برذاومان دةكي ئةويش وةك نةشتةر طشت ِرؤذي  
  

 ي بةيانييـــةك خـــؤري ئـــاواتم هـــةلَبينم   بـــةلَيني بـــ 
ـــم      ــمانا بيوةستين ــة ئاس ــة ل ــةم دةورةي ــؤِرم ئ ــا دةي ط  ت

  
 با لةهـةر جييـةك دةبيـستـرا دةنطـي نالَـة و نزوولـة و وةي               
 ثِر بي لة شةثؤلي شادي و دةنط داتـةوة تريقـةي ئؤخــةي            

  
 

  ي زاييني٨٤هةتاوي يان ٦٤بةهاري 
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  طؤِر غةريب
  

ــت  ــةذيكي كوردســ ــة دةم كــ  انلــ
ــتان    ــو دارسـ ــيويك نيـ ــة ثةسـ  لـ
ــوِريكي الوم دي  ــةرمي كــــ  تــــ
ــاوم دي  ــووتينرا، داقرضـــــ  ســـــ
 داطيركـــــةر هاتؤتـــــة مـــــالَي  
ــالَي   ــةس و كـ ــزم و كـ ــالَي خـ  مـ
 ثييــــدةلَي خــــاثوورت دةكــــةم  
ــةم ــدوورت دةكــ ــةمؤي تةنــ  ذيلــ
 يــــــاكو نــــــةمان هةلَبــــــذيرة
 تــــؤ يــــا خــــؤتم ثيبــــسثيرة   
ــاري  مافــــــــت دةوي تاوانبــــــ
ــستيعماري  ــارة دذي ئيـــــ  ديـــــ

 يكـــــــشكاني ئيمـــــــةت دةويت
ـــت خؤشـــة ســـةركةويهـــةذار ثي 
ــشي   ــةلَكي زةحمةتكيـ ــوِري خـ  كـ
ــشي   ــج و ئيـ ــةم و ِرةنـ ــاري غـ  يـ
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 دةطــــــــورِريني بةســــــــةرياندا
 هةلـــــة هةلَمـــــةتيان نيـــــشاندا
ــاوانم  ــوِري ضةوســـ ــةلَي كـــ  بـــ
 تةرخانــــــة بــــــؤ وان ذيــــــانم
 طؤشــتم، ِرةطــم، خــوينم، ثيــستم   
ــستم ــردنم، هةلَويـــ ــنم، مـــ  ذيـــ

  ديـــِرة نووســـراوةنطـــشتيان ئـــةم
ــاوةن  ــةلَكي نةحةســ ــداي خــ  فيــ
 بـــِرواي بـــةرزم هيـــزي طةلـــة   
ــة    ــن هةل ــؤم دوذم ــرة ب ــؤت بط  !خ

  
ــةنط   ــةي تف ــةباني ثيتك ــت ل  دةس
 نيــــشتمانيان ثيــــدةكا تــــةنط  
 لــــة دواي شــــةِريكي شــــيرانة  
 لـــة طـــةلَ ثيـــاوخؤري بيطانـــة   
 ديتـــة نيـــو كـــؤِري شـــةهيدان   
ــدان  ــةلَك فيــ ــؤ خــ ــةواني بــ  ئــ

ــاوري د ــنن ئــ ــةمجار ديــ  ةدةنئــ
 لــة بــن داري لــة طلَــي دةخــةن    
 ئــةوي لــةو مــابوو ئيــسقان بــوو    
ــوو   ــةنيا ددان بـ ــاغي تـ ــي سـ  جيـ
 لـــة ثِرانيـــك دايكـــيم هاتـــة يـــاد
ــةوالد   ــؤ ئــ ــاوةِريية بــ ــة ضــ  كــ
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ــةكاني ــتة الي هةظالَـــــ  دةضـــــ
ــاني  ــاوي طريــ ــسك و ضــ  هةنيــ
 دةزانـــــي كوِرةكـــــةي نـــــةماوة
ــويني داوة  ــة ِريـــي طـــةل دا خـ  :لـ

 ــوي ــة كـ ــةم لـ ــة؟ طؤِرغةريبةكـ  يـ
  ــام دي ــة ك ــاخية ل ــام ش ــة ك ــة؟ ل  ي

 خوشــــكي ضــــاوةِريي كاكيــــةتي
ــاكيةتي ــازا و جـــوان ضـ  !كـــاكي ئـ

              
 غــــــةم دايتلَكانــــــد هــــــةناوم
ــاوم   ــة ضـــ ــسك طةِرايـــ  فرميـــ
ــةوة   ــابوو بةربيتـــ ــي مـــ  بِريكـــ
ــةوة ــةرز بتليتــــ ــةر عــــ  لةســــ
 لــة ســةر ئيــسكي ســينطي بــةخوين
ــةوين ــوة هــ ــراوةيةك ببــ  :نووســ
 مدوذمـــن كـــة ســـووتاندي تـــةرم

ــةرمم  ــويني طـ ــةردا خـ ــاطري بـ  ئـ
ــردم    ــاران كـ ــة بـ ــشكي طوللـ  ميـ
ــردم  ــن داران كـــ ــؤلَي وةبـــ  خـــ
ــوو  ــاواتم بــــ ــةرة ئــــ  بيخةبــــ
ــوو   ــةباتم بـ ــكةوتي خـ ــة دةسـ  كـ
ــزارة    ــةم نـ ــؤ ئـ ــؤلَم بـ ــون خـ  ضـ
 وةك مةلَحةمــــة و بــــؤ زامــــدارة
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ــا  داري باريـــــك قةلَـــــةو دةكـــ
ــا  ــةو دةكــ ــلكيش ثتــ ــي شــ  هــ
 جـــا بـــؤ ثيـــشمةرطةي كؤلَنـــةدةر

ــة  ــةك س ــة ي ــةردارةي دةبن  !نطةره
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  

  ٢٧/١١/١٩٨٠ يان ٩/١٣٥٩/ ٧
   شندِرة                                                            
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  ثيشةنطاني ضةك بةدةست
  

ــةران   ــي داطيركــ ــو دلَــ ــامي نيــ ــاني بةســ ــةي ثلَنطــ  ئــ
ــينةران   ــةري ضةوسـ ــري ثةيكـ ــة زةبـ ــةظالَاني بـ ــةي هـ  ئـ

 
ــةلي   ــؤ و دةم ك ــةر ئاس ــاني س ــةي طزنط ــةبات  ئ ــةي خ  ِريط

ــةجات   ــذدةي نـ ــؤِرش و مـ ــازةي شـ ــري تـ ــةلَطراني بيـ  هـ
  

 ذينـــي ِرةش ئـــةي بـــةرةنطاراني دنيـــاي ثـــِر لـــة ِرةنـــج و
 دةي بخوينن، دةنـط هـةلَينن بـةو ضـةكةو بـؤ ذينـي طـةش               

  
 بــا ِرةهيلَــةي ئاطرينتــان ســة ر بــة دوذمــن كــا نــةوي       
 وا خـــرؤش و جؤشـــي ضـــةكتان ِرؤي هـــةتا ئةوثـــةِر زةوي

 
ــ ــا لـــة ِرةوتـ ــةوة بـ ــؤرةتوو ِرةنطداتـ ــووري ميـــذوو شـ  ي سـ

ــةوة   ــةرزيتان دةنطداتـ ــا بـ ــةي جيهانـ ــوار قوِرنـ ــة ضـ ــا لـ  بـ
  

 ئـــةي بـــةرةنطاراني دنيـــاي ثـــِر لـــة ِرةنـــج و ذينـــي ِرةش
 دةي بخوينن، دةنـط هـةلَينن بـةو ضـةكةو بـؤ ذينـي طـةش               
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ــذيو     ــةلَاني بيبـــ ــاني ِروتـــ ــةزينن دوذمنـــ ــان تـــ  بيـــ
ــةي  ــِرمينن ئـ ــةرن  بيـ ــكي سـ ــةظالَان كؤشـ ـــوهـ  يزة و فريـ

 
ـــن    ــةر دلَ دادةنيـ ــدووتان لةسـ ــتي مانـ ــةذاران دةسـ  وا هـ

  دين بةرةو ِريزتان بةكؤمةلَ دةست لةهيو دةست دين و دين
  

 ئـــةي بـــةرةنطاراني دنيـــاي ثـــِر لـــة ِرةنـــج و ذينـــي ِرةش
 دةي بخوينن، دةنـط هـةلَينن بـةو ضـةكةو بـؤ ذينـي طـةش               

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  

  ي زاييني١٩٨٤يان  ١٣٦٤ بةهاري
                                                مالوومة
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  *و ِرووناكي رة بة 
  

 ذارو ذيــــن تــــالَ ي هاومالَــــاني هــــة ئــــة
 تــالَ  بــة ر ســفرة رانــي ســة  نجــدة ي ِرة ئــة

 ركــــردو دة ف وانــــي شــــان كــــة دروينــــة
ــة  ــة ئـ ـــكة  وة ي ئـ ـــت تالَانـ ــردو ي ذينـ  ر بـ

ــة ــة   ئـ ــاو مـ ــاري نـ ــار  ي كريكـ ــداني كـ  يـ
 ري شـــار وســـينة ســـتي ضـــة  دةي ديلـــي ئـــة
ــة ــة ئ ــة ي ئ ــة وان ــاي دة ي وا ل ــِرة س ــان س   نجت

  طولَـــستان تـــة ةو بـــو م جيهانـــة طـــشت ئـــة
ــة ــة ئ ــة ي ئ ــوة   وان ــووني ئي ــي ب ــن  ي وا ب  ذي

  جيــــوة مــــري لــــة  و دة قــــة ونــــة بــــي ِرة
ــة وة ــوي بطــرن ل ــة رن ط ــة  ن    نطـــم ي دة غم

ــة ــنة   لـ ــم، شـ ــؤزي دلَـ ــي ئا  سـ ــم ةهـ  نطـ
ــا  ــن ضـ ــتة مـ ــة ِراسـ ــؤماي نـ ـــاوة وم سـ    مـ

ـــراوة  ــيم داخـــ ــا لـــ ــتة ِرووي دنيـــ   ِراســـ
ــؤنة  ــازانم ضــ ــتة نــ ــوور  ِراســ ــولَي ســ   طــ

ــؤم بــــة   دي نــــاكري دارســــتاني دوور  بــ
ــة ــابينم لرفــ ــة نــ ــؤم  ي ئاوهــ ــديري ضــ  لَــ

ــي زة  ــابينم ماســ ــؤم  نــ ــووري طــ  رد و ســ
ــة  ــاوي ســ ــؤقي كانيــ ــابينم شــ ـــو نــ  ركيــ

 نــــابينم هيــــشووي لقــــي شــــؤِري ميــــو
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ــة ــابينم طـ ــة نـ ــي و هـ ــة شـ ــيةكي جوانـ   رضـ
ــة ــي دة هـ ــة  رضـ ــكردي ئـ ــسانة سـ   مِرؤيئينـ

ــة   وة ــرن ل ــوي بط ــة رن ط ــة  ن ــم ي دة غم  نط
ــة ــنة  لـ ــم، شـ ــؤزي دلَـ ــة  سـ ـــم ي ئاهـ  نطـ
ــة ــة  بـ ــام ئـ ــة لَـ ــة  م دلَـ ــِر لـ ـــة م ثـ    هيوايـ

ــة  ــواي دنيايـ ــة  هيـ ــِر سـ ــة ثـ ـــة ك كـ  فايـ
 نذا  و لـــــة  ري لــــة نالَــــة ك بــــة دنيايــــة
 مــــان  ئـــؤف و ئـــة ك دوور بـــي لـــة دنيايـــة

ــةدن ــة  ياي ــي ل ــِر ب ــة ك ث ــة  ن ــة غم ــن  ي ئ  وي
ــة ــة طـ ــة ش طـ ـــن ش بيتـ ــستاني ذيـ  وة طولَـ

ــة ــالَ ِرة دنيايـ ــان زة ك منـ ــة نطيـ ـــي  رد نـ  بـ
ــة ــة  دنياي ــيض ك ــاوة ك ه ــة ن دة س خ ــي رد ن  ب
  بــــي  دلَ جيطـــاي قـــين نـــة ك كـــة دنيايـــة
ــة ــة دنياي ــة  ك ك ــاو ب ــة  ض ــة   ئ ــرين ن ــي س  ب
 ر بــــي ســـة ي لــة  ك كـــة ليــو بـــزة  دنيايــة 
ــة ــة دنيايــ ــة خــ ــة ك كــ ــي دة م دنيابــ  ر بــ

ـــتن  ثيناويـــك نـــة   بـــي بـــؤ ئينـــسان كوشـ
 بـــؤ خـــوين مـــشتن و بـــؤ خـــوين ِرشتــــن 

ــة ــة  دنيايـ ــي لـ ــِر بـ ــريكة ك ثـ ـــاد  ضـ   ي شـ
ــروة  ــرين ســـ ــة دلَطرتـــ ـــازادي لـــ  ي ئـــ

 ن دلَيكــــي ئــــاوام  لَــــي مــــن خــــاوة بــــة
ــة شــة ــة هــة يــداي ب ــة ســة شــتي ل ـــام ر ئ   م دني
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ــِر نــط هــة ي دة دة ــةلَب  مــن نطــي لَ دة طــة ن ل
 نطــــي مــــن ي بــــضريكينن بــــة ئاهــــة دة

 مينـــــي شــــي نــــة ك ِرة  و دنيايــــة رة بــــة
ــة ــؤ هـ ـــي  بـ ــواني بنوينـ ــاويك جـ ــوو ضـ  مـ

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  ١٩٨٩ي   يان مانطي مة١٣٦٨ردان  جؤزة
  ن بة دارة

  
  يي نداوة ريم هة  هاوِريي نابينام كة ش بة ثيشكة* 
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  *ةتا دةميك لة طةلَ وينةك
  

  

ــالَيم ــاوِريي دةورانــــــي منــــ  هــــ
 تيكؤشـــــةري كـــــؤِري خــــــةبات
ـــةت  ــي ثِرمةينـــ ــةظالَي ذينـــ  هـــ
ـــات  ــةي ِرؤذي نةجــ ــةي تريفــ  ئــ

  
ــان  ــؤزي تيكؤشـــ ــنةي بةســـ  شـــ
ــتيرةي هيـــواي زةحمةتكيــــش  ئةسـ

ــةزن     ــاوةي مـ ــةرزي كـ ــةي بـ  ِرؤلَـ
 ِرووخينـــــةري تـــــةالري ئيــــــش

  
ـــةت  ــدني وينةكـــ ــةلَ بينـــ  لةطـــ
ـــم   ــيعر و بيرةوةريــ ــةردةي شــ  ثــ

 يــــــاني ثــــــِر مةترســــــيمان  ذ
ــويرةوةريم  لةطـــــةلَ فيلمـــــي كـــ

  

 وةك هةناســـةي ســـاردي هـــةتيو  
 ميـــشكيان كردمـــة دةريـــاي تـــةزوو
ــارين   ــيعر بــ ــا شــ ــةر ليومــ  بةســ
 بــــؤ طيانيــــشم بوونــــة ضــــزوو   
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ــزةت، هةســــتت، ثيكةنينـــــت    بــ
 قينــــــت بةرانبــــــةر ســــــةرماية
ــان   ــة دوذمنــ ــةت لــ ــري تؤلَــ  بيــ
ـــاية ــةثؤليكة و لةسةرمــــــ  شــــــ

  
ــةوذمي  ــةي تـــ ــين طيذةلَوكـــ  قـــ

 وةك هــــاذةي الفــــاوي بــــةهار  
 خرؤشـــــاندي ميـــــشك و دةروون 
 بـــــةرةو كؤشـــــكي دذي هـــــةذار

  
ـــاوم   ــةر ضــ ــة بــ ــةنت هاتــ  ديمــ
ــردن  ــذ كــ ــاس و ِراويــ ــاتي بــ  كــ
 لةبيرمـــــة زؤر جـــــارت دةطـــــوت
ـــردن    ــان م ــؤِرش ي ــؤِري ش ــان ك  ي

  
 مـــضوِركي تـــرس و ســــام طرتــــي 
ــة ذان  ــي كةوتـــ ــةر دلَـــ  داطيركـــ
ـــؤي   ــةزاراني وةك تــ ــةتؤ و هــ  ئــ

ــشتي   ــرتن و مـ ـــدان طـ ــرد زينـ  كـ
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ـــن  ــِري دةكةيـ ــةقق و شـ ــةلَام شـ  بـ
ــةيار   ــدةلَي نـــ ــةري طةنـــ  ثةيكـــ
ـــةوة  ــويي دةكةينـــ ــةرِرا نـــ  لةســـ
ــةيار   ــةمي ئـــ ــةي يةكـــ  حيماســـ

  
 بيــــــستم لــــــةناو بةنديخانـــــــة
ـــان  ــة دوذمنـــ ــةلماندووتة بـــ  ســـ
 ــــك بِرووخــــيتي ئـــةوةي دةبــــي 
 هـــةر ئـــةوانن، ئـــةوان، ئــــةوان    

  
ــي  ــوةزميكي ِرووِرةشـــ ــِر ديـــ  طـــ

 ووجــةلالدي هــةر لــةخؤي جــوان ب  
 خــــوين ِرشــــتني شؤِرشـــــطيِران  
ــادي    ــةزم، شـ ــووالي، بـ ــة بـ  جيذنـ

  
 لةطـــــةلَ قاقايـــــةكي تاريـــــك  

ــسة   ــرد قـ ــتي ثيكـ ـــي دةسـ  و باسـ
ـــارةدا  ــةم شـــ ــؤِرش لـــ  دذي شـــ
 ثيــــدا بــــِرؤ كــــي دةناســـــي؟   
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 لــــــة قامووســــــي ســــــةرمايةدا
ـــؤِرش ــطيِرن دذي شـــــ  شؤِرشـــــ

ـــطيِران وة  ــةالي شـؤِرشــــ  مالَلــــ
ــؤِرش   ــذي شــ ــذي بــ ــي بيــ  دةبــ

  
 جــةلالدي خــوين ِريــذي خـــويِري   
ــيارةكةي دةويــــست ــوابي ثرســ  جــ
ــا    ـــك نـ ــؤني تيـ ــاواني مـ ــو ضـ  نيـ
 :قوتةلَ طوي بوو، ئةم دةنطـةي بيـست       

  
ــةدا" ــةم ولَاتـــــ ــم لـــــ  دةناســـــ

ــةماو   قةلَـــشي دةســـت و ثـــشتي ضـ
 دروينــــــةواني بــــــي ثــــــشوو  
ــةتاو    ــةرمي هـ ــةي طـ ــةر قرضـ  لةبـ

  
ــان  ــي نـ ــيني بـ ــةنم ضـ ــةدان طـ  سـ
ــشوو  ــي ثــ ــةذاري بــ ــةدان هــ  ســ

 دان دايكـــي ِرؤلَـــة كــــوذراو  ســـة
ــةدان هـــةتيوي بـــي ثةســــيو     سـ
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ــين  ــةكوض وةشـــ ــاري ضـــ  كريكـــ
 لـــــة فابريـــــك و كارطةكــــــان دا
 وةرزيــــــر و ثالَــــــة و ِرةشــــــايي
 لــــة ضــــوارقوِرنةي نيــــشتمان دا  

  
ـــا  ــة بؤمبــ ــاو بــ ــاري الِرووخــ  شــ
 ئــــــــاوارةي شــــــــةِري زؤرداران
ـــذان   ــوين ِريـ ــي خـ ــةي ِرةشـ  تريقـ
 هةناســـــةي ســـــاردي هـــــةذاران

  
ــةباتطيِرم هاوِر ــاني خـــــــ  ييـــــــ

ـــةن  ــةم خاكــ ــشاني ئــ  زةحمةتكيــ
ـــن   ــم و زؤريــ ــي زولَــ  تيكِرووخينــ
ــةن  ــساسة ثاكـ ــةو ئيحـ ــةي ئـ  كؤرثـ

  
 بــــةلَي ئــــةوةي مــــن دةيناســـــم
ـــوةن   ــاوي ئيـ ــقلَي ضـ ــشتيان ضـ   طـ
ـــوويي   ــين و يةكطرتـــ ــة زانـــ  بـــ
 "دةتـــــرازينن لـــــة دةس ثيـــــوةن
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 دوذمنـــــــــــاني ضينايةتــــــــــــي
ـــِرذين  بـــــة ورةي بـــــةرز تيكدةضـــ

 يانــــة خــــوين مـــــذانثيــــشةي خؤ
  ئةشــكةنجةت دةن، تيــت هةلَثـــِرذين   

  
 دلَـــــي ِرةق و هةســـــتي ثةســــــتي
ـــةذان ــياريكى بــــ ــة ثرســــ  بوونــــ
وةســــيةت هةرضــــي هةتــــة بيلَــــي 
 دةِرؤي بـــــةرةو ئاســـــؤي نةمــــــان

  
ــانازي" ــةمِرؤ  شــ ــن ئــ ــؤ مــ ــة بــ  يــ

ـــوور   ــاواتي ســ ــةِريي ئــ ــرم لــ  دةمــ
 طةيــــشتن بــــة ئامــــانجي بــــةرز   
 ثيويـــــستيةتي خـــــةباتي ســـــوور  

  
 ي شـــــؤِرش هةروايــــــة، واِرةســـــم

 كـــــــــوِري فيـــــــــداكاري دةوي 
  ـــي ــؤ كةســ ــة بــ ــازي جيذنــ  طيانبــ
كـــــــــاري دةويحـــــــــوكمي كري 

  
  
  

 180 

ــة  ــيم زةماوةندمــــ ــي لــــ  ثيرؤزبــــ
ـــاران   ــر داري تيربـــ ــمة ذيـــ  دةضـــ
 ئةطـــةر ئـــةمن، تـــؤ يـــةكي تــــر    
ـــاران   ــةري يــ ــيش ئــ ــينة ثــ  نةضــ

  
 ضـــؤن هةلَـــدةكري ئالَـــاي ســـووري
 ديكتــــــــــاتؤري ثرؤليتـــــــــــار

 ام نيزامـــةلـــة ذيـــر نـــةزمي كـــ   
ـــةذار  ــةِركا هـ ــو تـ ــة ئؤخـــةي ليـ  بـ

  
ــرام    ــكم، بـ ــاوكم، خوشـ ــم، بـ  دايكـ
ــؤم   ــةر طلكـ ــيوةن لةسـ ــةن شـ  نةكـ
ــة  ــةم ِرييـ ــذاردوة ئـ ــةلَم بـ ــؤم هـ  خـ
ــؤم   ــن دلَــ ــي دوذمــ ــةر دلَــ  لةســ

  
ــاري   ــن ئامؤذطـــ ــيةتي مـــ  وةســـ
ـــاو  ــاني بةجيمــــ ــؤ هاوِرييــــ  بــــ
ــةماية  ــدةلَي ســـ ــكي طةنـــ  كؤشـــ
 بتويننـــــــةوة بيكةنـــــــة ئـــــــاو
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ــةرماية ــاريزةراني ســــــــ  ثــــــــ
 ةموويان ِرؤذيـــــك دةمــــــرنهـــــ

ـــهان   ــشت جيـ ــاراني طـ ــة كريكـ  كـ
 !"يــــةك بطــــرن، يــــةك بطــــرن

   
  

ــةيان ــةري بــــ ــةلَيلَي بــــ  بوومــــ
ـــيراو  ــةكي بةكريطــ ــةي ضــ  خرمــ
ـــد   ــك طالنـ ــواني تيـ ــةذنيكي جـ  بـ
ـــاو    ــةثِر خوينـ ــت لـ ــوارةي بةسـ  فـ

  
ـــات  ــيرانةش دةهــ ــي شــ  دةنطيكــ
ـــة  ــؤ ئيوةيــ ــردن بــ  دةيطــــوت مــ
ــن  ــووري مــ ــويني ســ  ِرذانــــي خــ

 ســــــــووري ثيوةيــــــــةدواِرؤذي 
  

  
 

   ١٩٨١ يان ثاييزي ٢٥/١١/١٣٦٠ 
  ِرةبةت                                         

  
  .ثيشكةشة بة يادى هاوِريى تيرباران كراوم رحمت شريفى*

  . بةشيكى بةرضاوى شيعرةكة، ئيلهامةكةى لة وةسيةتنامةكةى خؤيةتى
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  نطي شؤِرش بؤ ِراديؤى دة 
  

ــة ــة ئــ ــ و بوولبوولــ ــة ةي لــ ـــي ســ  ر ضلَــ
ــان دة ــولَي  الوكــ ــوور طــ ــؤ ســ ــي بــ  لَــ

  كـــــــولَة ي وا بــــــة كــــــوا ضــــــريكة
 ي ضــــــاوي هـــــــيوا  طلينــــــة كــــــة

ــة  ــا لـــ ـــادي  ثِركـــ ــسكي شـــ  !  فرميـــ
  

 ي نيـــــو ِرانــــــي زؤر نطولَـــــة كـــــام زة
 وا  شــــــة وينـــــي مانطـــــة  شـــــة لـــــة
َـَلَ  لَ فيتـــة   طـــة لـــة  ي شـــواني جحيـــ
 نطــــــي شؤِرشـــــــي ك مارشــــــي دة وة

 !شـــــان نيـــــو لـــــة  خاتـــــة زوو دة تـــــة
  

ــة  ــواني طفــــــت خؤشــــ ــام ميــــ   كــــ
  وا ِراســــــتويذ و خــــــؤش ِراويـــــــذة  

 ش ي ميـــشك و لـــة  وة ســـانة بـــؤ حـــة 
ــة ــة ســ ــة ر هــ ــي   دة لَداتــ ــط و باســ  نــ
ــة ــة لـ ــة  سياسـ ــة ت، لـ ــة شـ ــؤِرش ِر لـ  ! شـ
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ــة  ي كريكــــــار ري هـــــؤ برالـــــة  ئـــ
ــؤش وة ــة  تـ ــن دلَ بـ ــو مـ ــة كـ ـــة نـ  ي شـ

 يـــــان ربـــــة ي بـــــة كـــــاتي كـــــازيوة
ــي مـــة  دة  نطـــي شــــؤِرش  ةنطـــي ز نطـ

ــة ــة لــــ ـــة  خــــ ــةِريني ثالَــــ  ! و ِراثــــ
  

ــوورة ــة ثــ ــين وة  هــ ــة رة مــ ــار  ئــ  مجــ
 وي و زار  زة  الدي دا لـــــــــــة لــــــــــة

ــة ــة لـــ ــار   شـــ ــاني شـــ ــام و كؤلَـــ  قـــ
ـــريكار لــــــة   كارطاكــــــان بــــــؤ كــــ

ــة  دة ــط هـ ــديني دة نـ ــؤِرش  لَـ ــي شـ  !نطـ
ــات دة  ــري ِرة ولَــ ـــؤِرش  طــ ــي شــ  !نطــ
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  شنة و هةوالَي
  

ــةم   ــاطري خ ــكي ئ ــسان ضلَؤس  دي
ــاخ   ــي دةمـ ــاو كلَؤشـ ــة نـ  كةوتـ
ــة   ــِر تاسـ ــي ثـ ــسان دةروونـ  ديـ
 درايــــة بــــةر شــــةثؤلي ئــــاخ

  

ــيثالَة هـــةوري ِرةش  ديـــسان سـ
ــؤش    ــة ك ــؤري طرت ــنطي خ  ثِرش
 ديسان لـة جيـي غونـضةي ئـاوات        
ــةرؤش  ــولَي ثــ ــةني طــ  ثيدةكــ

  

ــنةبا   ــةي شــ ــسان هةناســ  ديــ
 هــــةلَطري نــــاخؤش خةبــــةرة
 ديـــسان كويـــستاني هيوامـــان  
 تــــةمي خةفــــةتي لةســــةرة  

  

ــارةزووم   ــشكةي ئ ــة بي ــسان ل  دي
 كؤرثــــة ليــــي بــــِراوة ثــــشوو
ــي   ــةلي برس ــكي ط ــسان كؤش  دي
ــةثوو ــويني ثــ  تيــــي دا دةجريــ
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ــالَ   ــة س ــك ل ِرؤذي ــةوي  هةلَدةك
 لــــة ناخــــةوة بلَــــيم ئؤخــــةي

 ةوتوةبــــةلَام هيــــشتا هةلَنةكــــ
ــةلَيم وةي ــة دووي ئؤخــةي دا ن  !ب

  

 شــــنة لةســــةرخؤ ثييطــــوتم  
 هــــةظالَاني ســــوثاي ســــوورت
ــةبات   ــة خ ــوين ب ــةلَاتي خ ــة خ  ب
ــةي دوورت  ــراي ِريطـ ــة ضـ  بوونـ

  

 يــةكيان لــة ذيــر داري ئيعــدام    
 :وةهــاي خوِريــة دوذمنــي ثةســت
ــويِري    ــةي خ ــتة ئ ــاوم مةبةس  ض
ــت   ــرم سةربةس ــام دةم ــار ذي  ِرزط

  

ــذ   ــي ميـ ــاخي دلَـ ــةمن نـ  وومئـ
 كـــوِري خـــةلَكي زةحمةتكيـــشم
 ليـــــشاوي تـــــووِرةيي وانـــــم
ــشم   ــة ثيــ ــي هاتوويــ  دةرناضــ

  

ــنم ــيلةي قيــ ــةمن دةستةضــ  ئــ
 لـــؤدة ثووشـــي وشـــك ئـــةتؤي
 لةبـــةر ئاســـك كـــوا دةردةضـــي
ــان دةِرؤي  ــة طاطؤلَكـ ــةروا بـ  !هـ
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ــنة   ــةوالَي شـ ــوو هـ ــاخؤش بـ  نـ
   بـــةلَام تاســـةر كـــوا وادةبـــي 
ــت زؤردار  ــةق بةدةسـ ــةر هـ  ئةطـ

ــذم واد  ــيش بابيـــ ــيمنـــ  ةبـــ
  

ــةل    ــي طـ ــة قينـ ــةر ليوانـ  لةسـ
 هـــــةربينا هةلَِرذايـــــة خـــــوار
 بة ثـةِرؤي ثـيس كلكـي دةطـرين        
ــةرمي زؤردار  ــن تـ ــي دةدةيـ  فِريـ

  
 جـــا خؤشـــة دنيـــاي بيـــزولَم   
ــان  ــة برسـ ــاذين لـ ــةوةزةل نـ  تـ
 ئيــــــستيعمار و هاودةســــــتاني
 !خويِريانـــة دةمـــرن لةترســـان  
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  ةوةوا لةسةفةر طةِران
  

ــةي  ــدة بةرزةكـ ــةردةكوِر"دونـ  "بـ
ــوو  ــةم دابـ ــذ و تـ ــاميز مـ ــة ئـ  لـ

ــةي  ــدة"ال نوالَ ــ" بلَين  وِروويةِرووب
 لــة نــاو شــةثؤلي خــةم دابــوو    

  
ــةلَات" ــشمةرطة  " ق ــؤ ثي ــةروا ب  ه

 ــةخوي ــة و خانـ ــة وةك قةلَاتـ  يـ
ــةر  ــةوان"بةرانبـ ــاخةكةي ضـ  "شـ

  ــي ــازةي ث ــيعري ت ــان ش ــة دةي  ي
  

ــةي   ــة ِروون ــاوي"كاني ــةروا" ض  ه
  ديـــت و هةلَـــدةقولَيبـــة خـــوِر
ــي ــةتيوبارة دةلَــ ــاوي هــ  ي ضــ

 ــولَي ــؤي دةكـ ــةذاري خـ ــؤ هـ  بـ
  

 لـــــــة درزي ثةلَةهـــــــةوريكا
ــوة    ــو دي ــشاية ني ــؤي كي ــؤر خ  خ
 بـــةرةو ئاســـؤ وةك مـــار خـــزي
 ليـــي دةِروانـــن هةرضـــي كيـــوة
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ــِرةكةي   ــارد و ســ ــة ســ  زريانــ
ــةجيماو  ــاييز بــ ــة وةرزي ثــ  لــ
 شـــــِرتر دةكـــــا دةواري شـــــِر

ــش  ــة تي ــتيني ل ــين دةس ــاوت  كي ت
  

ــوان   ــشالَي ش ــي شم ــةدي دةنط  ن
نيــوي ــؤلةكيك دةجريــ  نــــة ضــ
 دةلَيي سروشـت بةبةسـتةي غـةم      
 ــي ــرؤظ دةالوينــ ــةي مــ  ئيمــ

  
ــد    ــؤمي مةن ــاوايي وةك ط ــو ئ ني 
 ثــــِر لــــة ماتــــةم و بيدةنطــــة
 هةرضي هـات و ضـؤ جـم و جـؤلَ          
ــة  ــارام و مةنطـــ ــة ئـــ  تييدايـــ

  
 لــة ناكــاو بــة دةنطيكــي بــةرز    
 بيــــــدةنطي ئــــــاوايي ثــــــذا

ــؤم ــدي ط ــسير"ي مةن ــةم"سي  ةك
 :وةك ئاوهةلَـــــدير ِرذا، شـــــلَةذا
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 وا لةســـــــةفةر طةِرانـــــــةوة 
 هاوِرييـــاني ســـوور خـــةلَاتمان  
ــة  ــةريان ثييــ ــةك خةبــ  دنيايــ
ــةباتمان  ــازاني هاوخــــ  طيانبــــ

  
ــةوي  ــووري ش ــتيرةي س  دوو ئةس
 ئاســـــمانةكةي ســـــةرفةرازي 
 ضـــــاوةِريي زةحمةتكيـــــشانن 
ــشوازي   ــؤ ثي ــِرؤن ب ــشت ب ــة ط  ب

   
ــشةنطي  ــة دةروو ثيـ ــاروان لـ  كـ

 دةركــــةوت بــــةرةو ئــــاوايي  
ــاران  ــووري ي ــةي س ــسان قافلَ  دي
ــة ئةســـثايي   ــةرةو دي بـ  دي بـ

 
ــة  ــةو كاروانــ ــي ئــ  سةرقافلَةضــ
ــةملَاون ــواري خـــ  دوو شؤِرةســـ
 ــةوي ــةي دوي شـ ــة كاروانةكـ  لـ
 لـــــة هاوِرييـــــان هـــــةلَبِراون
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ــةهيدةكان  ــي شــ ــةرةو ثيلــ  بــ
ــةذار   ــةماوةري هــ ــي جــ  جمــ

ــوو   ــووِرة ب ــين و ت ــِر ق ــةدلَ ث  نب
ــة زار    ــين ب ــروود دةلَ ــروود، س  س

  
ــذيو  ــي بــ ــشاني بــ  زةحمةتكيــ
 هـــةلَيانطرتن بـــة دلَ بةشــــان  
 بــؤو هةوالَــةي كــة طيانيــان ضــوو
ــان  ــان وضـ ــةِر طرتيـ ــةر مقـ  لةبـ

  
ــاري   ــرةت دةبــ ــةرتاثا غيــ  ســ
ــوين   ــةلَالَي خ ــةري ش ــةو ثةيك  ل
 دةلَيــي بــؤ ســةر زةماوةنــد ضــوون
ــلوين   ــة ش ــوون و ن ــام طرت ــة س  ن

  
 هيـــوابـــة زمـــاني نيطـــاي ثـــِر 

 نيــدوي ــةهيد دةمانـ ــاوِريي شـ  هـ
 هةســـتي خـــؤي و هاوِرييـــاني  
 ــي ــان دةدركينــ ــةك زمــ  :بةيــ
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ــةم  ــةويكي تاريــــك و تةلَــ  شــ
 لة طةلَ زريـان بـووين هاوسـةفةر       
ــةوري ِرةش   ــة ه ــي ثةلَ ــة ترس  ل
 مــــانط نــــةيويرابوو بيتــــة دةر

 
ــاو   ــتة ض ــةوي ئةنطوس ــة دلَ ش  ل
 نالَــــة نــــالَي ضــــؤمي كــــةلَوو

ــات   ــة م ــرةوي و ن ــينةدةس   دةب
ــوو    ــا دةض ــةرةو دةري ــوِر ب ــة خ  ب

  
ــار    ــي ِرووب ــان، دةنط ــؤزي زري  س
 وةك ســــمفؤني عــــةزا وابــــوو
ــك  ــةري وش ــةوطار وةك ثةيك  ش
ــابوو   ــة ِرامـــ ــةم تةبيعةتـــ  لـــ

  
 دةستمان لةسةر لوولـةي ضـةك و      
ــةذاران   ــادي هـ ــة يـ ــان بـ  دلَمـ
 ئامـــادةي ســـةفةريك بـــووين  
 بــــــؤ ِرامــــــالَيني نــــــةياران
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ــة    ــِر قين ــةرز و ث ــتة ب ــةو هةس  ب
ــز ــار هيـ ــةرةو شـ ــةر بـ  ي ِرامالَـ

ــةو   ــي ش ــووري دلَ ــزي وةك ن  خ
 ِرةشـــي دةســـتيني لـــة شـــةوطار

 
 جـــار جـــار تـــةقيك بةترســـةوة
ــوو  ــةو دةبـ ــاتي شـ ــةرةنطار مـ  بـ
 تــرس و ســامي داطيركــةر بــوو   
 بــةرةو ئاســمان لــووزةو دةبـــوو   

  
ــةزرينطابؤوة  ــةِر نــ ــشتا شــ  هيــ
 ســةرمان هةلَــدا لــة جــةرطي شــار
ــرةوتوومان   ــي نةسـ ــةي دلَـ  ترثـ

 ن بــوو بــؤ نــةيار  زةنطــي مــرد 
  

 ديمـــةني شؤِرشـــي طـــرت بـــوو
ــة    ــي ِرةنط ــةر ض ــارةدا ه ــةم ش  ل
ــةبةقي دا   ــؤ شــ ــسان ئاســ  ديــ
ــةوةزةنطة   ــواني شــ ــؤر ميــ  خــ
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ــةلَك   ــاي خــ ــي ئاوةلَــ  باوةشــ
 بــــوو بــــةهؤي حةســــانةوةمان
 ضـــــاوي ضـــــاوةِريي منالَـــــان
ــةطيان  ــةخيربيي مامـ ــيعري بـ  شـ

  
 طـــِري بـــةردا دةروونـــي كـــةيل
ــاوان   ــستي ضةوسـ ــة خؤشةويـ  لـ

ــرِ  ــة تيكــ ــدةطرتينبــ  ا وةريانــ
ــاوان  ــةر سـ ــرن ئةطـ ــةر ثيـ  ئةطـ

  
 بــــةخير بينــــةوة بــــؤ المــــان
ــاخ    ــدي ش ــيرةكاني دون ــةي ش  ئ
ــة  ــةوي ئؤخةيانــ ــشةو شــ  ئةمــ
ــاخ   ــاخي ن ــشين ئ ــةي هةلَكي  تاك

  
 دلَ و ديـــدةي طـــشتي ئةمـــشةو
ــدة  ــي و زةماوةنـ ــة خؤشـ ــِر لـ  ثـ
 قرمــذني ضــةكي ثيــشمةرطةش  
ــدة  ــؤو طظةنـــ ــيقاية بـــ  مؤســـ
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ــةطورِ  ــؤِرس ب ــةكي ش ــةي ض  تريق
ــةقامةكان    ــشت ش ــة ط ــِر ل ــة ث  ل
 بانطةوازيــــة لــــة داطيركــــةر  
 ئيمـــةين ثؤلَـــا وةرنـــة مةيـــدان

  
 شريخةي تفةنط، دةنطـي سـروود     
 ورةي بــةرز و دلَــي لــة جــؤش   
 ِرقـــي ثيـــرؤز هةســـتي ناســـك
ــة خــرؤش  ــدةي هيناي ــةو مةلَبةن  ئ

  
ــا  ــة نيطـ ــوانم مـــن بـ ــوا دةتـ  كـ
ــِرم  ــةوة دةربـ ــةو شـ ــتي ئـ  هةسـ
ــن  ــاش دةزانــ ــةران بــ  داطيركــ

 ر و بـــــةطوِرمضـــــؤن ِرامالَـــــة
  

ــةِرة   ــةو ش ــةرمي ئ ــةرماو ط ــة ط  ل
 ئيمــة ســي هــاوِريي بةجـــةرط   

ــان   ــةي خؤمـ ــةر ثةيمانةكـ  لةسـ
 بووينــة ثيــشمةرطة بــؤ مــةرط   
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ــة  ــان ض خؤشـ ــردن ِراسـ ــة مـ  لـ
 بـــة يـــادي بيـــري ثيـــرؤزت   
ــةركةوتن  ــواي ِرؤذي سـ ــة هيـ  بـ
 بخـــةملَي هةســـتي ثِرســـؤزت  

  
ــةوة    ــووري ئةوش ــةي س ــة قافلَ  ل

ــةلَبرِ  ــةش ه ــتيرةي ط  ايندوو ئةس
ــةهيز  ــان و بـ ــة ورةي طيـ  بووينـ
ــةلَفِراين   ــاران هـ ــي يـ ــؤ لةشـ  بـ

  
ــةظالَان   ــةي ه ــةمِرؤ ئ ــستاش ئ ئي 
ــةوة  ــوة هاتينـــ ــؤ الي ئيـــ  بـــ
 بةبــةرط و تــةرمي ســوور بوومــان
ــةوة   ــةري خوينينــ ــة ثةيكــ  بــ

  
ــةو ئالَايــةي هــةلَمان كردبــوو     ئ
ــاري دةر   ــي ِرزطــ ــؤ شؤِرشــ  بــ

 روا شـــــةكاوة ِرايطـــــرن هـــــة 
ــةر    ــالَيني داطيركـــ ــا ِرامـــ  تـــ
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ــة   ــةمووي ئيم ــةي ه ــةو ئامانج  ئ
ــة دةور ــةوة  بـــ ــا كؤبووينـــ  يـــ

ــستي  ــي سؤسياليــ ــا شؤِرشــ  تــ
 بــــِرؤن بــــِرؤن بــــؤ ثيــــشةوة

 
ــاوِري ــايي هــ ــان بــــة دلَنيــ  يــ

ــةردةنيينةوة   ــواوة ســ ــة هيــ  بــ
ــةكتر   ــة يـ ــوو بـ ــةلَينمان دابـ  بـ
 تــــــا ئــــــاخر ناطةِريينــــــةوة

   
ــةظالَان  ــابووي هــ ــي وِرمــ  واقــ
ــتة    ــةو هةس ــوو ب ــان داب ــة دلَي  ك

 مـــن ترســـينبـــة ئاهـــةنطي دوذ
ــتة  ــةم بةسـ ــذ ئـ ــة ِراويـ  :كرديانـ

  
ــةي  ــةو دلَان ــواي ئ ــة هي ــويند ب  س
ــةون  ــدان دةكـ ــة ليـ ــة زوو لـ  كـ
ــوة  ني طةشــي ئيــة خــوي  ســويند ب
ــةون   ــيلةي ش ــة وةك دةستةض  ك
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 ســويند بــة دةريــاي خؤشةويــستي
 دلَـــــي هـــــةموو ئةوينـــــداران
ــاردانةي   ــة س ــةو هةناس ــويند ب  س
ــةذاران    ــؤلَي هـ ــالَي ضـ ــاو مـ  نـ

  
 ة هةستي ئةو دايكـةي    سويندمان ب 

ــةتي  ــي ِرؤلَةيــ ــة ِرةشثؤشــ  كــ
ــةر  ــاراني لــــة داطيركــ  بــــؤ يــ
 ضــــــــاوةِرواني تؤلَةيــــــــةتي

  
ــةي     ــةو منالَ ــي ئ ــة دلَ ــويند ب  س
 زمــــاني بــــة بابــــة نةثــــذا   
ــةالي    ــاوكي ل ــرد ب ــار ك ــالَي ب  م
ــويني ِرذا   ــانج خـ ــي ئامـ ــة ِريـ  لـ

  
ــة  ــوة هاندةرمانـــ ــادي ئيـــ  يـــ
 لةو ِري سوورةي كة طرت بوومـان      

ــةلَ   ــار بـ ــةزاران جـ ــيهـ  يني بـ
ــةيمان   ــسان ث ــةركةوتن دي ــا س  ت

  
١٤/١١/١٣٦٢   

  باريكاية
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  *  سوورةى تؤلَة
 
  

 لة تاو هاوريي شةهيد شيعرم بـة قـين ثـةرذين نةكـةم ض بكـةم               
 دةروونــي ثــر لةتاســةي ئــةو ئةطــةر ثــر تــين نةكــةم ض بكــةم 

  
 ئةطةرضــي بــي ئــةوي يــاران، لــة ضــاو ميوانــة ئةســريني       

ــا كــة لؤمــةي    شــين نةكــةم ض بكــةمبــة عــةزميكي وةكــو ثؤلَ
  

 يــةتي بؤمــان  يكــة بيــستم وةســيةتي بــةرزي دريــذةي ر    
 بة سوورةي تؤلَة تـةرمي سـوور بـة دلَ تـةلَقين نةكـةم ض بكـةم                

  
 كة دوذمن ئةسثي خؤي هينا و لة كؤشكي سـةركوتا خـؤي نوانـد             
 وةكــو سوارضــاكي مةيــداني كــة ئةســثم زيــن نةكــةم ض بكــةم 

  
ــةيار و ئ   ــةفرة ن ــدويى ب ــني رن ــة ضةش ــؤر ب ــشكي خ ــةش تي  يم

 بة تيني طةرم و طـور ئـاميز لـة ضـياي بـةفرين نةكـةم ض بكـةم                  
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 هةتا تيكنـةدري ئـةم ضـةرخة كفـن هـةر سـوورن ئـةي يـاران                
ــؤِرين نةكــةم ض بكــةم   ــة دةور ط ــستاوة ئةطــةر دةســتم ب ــة ئي  ل

  
 لــة بــؤ ئةســتاندني خــويني هــةموو يــاراني كــؤض كــردوو       

  لينــين نةكــةم ض بكــةموةكــو بــايز كــة ريطــةي خــؤم بــة ريــى
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

  ٣٠/٦/١٩٨٣ يان ١٠/٤/١٣٦٢
  كؤلَةسة

  
  
  بة يادي بايزي درةخشان* 
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  كي ئايار بذي يادي ية
  

  

ــة   ــوو لـ ــِر بـ ــا ثـ ــةلَي  دنيـ   دووكـ
  ي مـــن و كارخانـــة  ناســـة هـــة
ــة ــة  بـ ــاري ئيمـ ــة  كـ ــدة وة بـ    نـ
ــة هـــة ــة لـ ــة رضـــي ذينـ   م جيهانـ

ــة   ــادي يـ ــذي يـ ــار   بـ ــي ئايـ  كـ
ــة ــا و رزة بـ ــة ئالَـ ــار   ضـ ــي ئايـ  كـ

  
ــة ــة ئالَقـ ــري كؤيلـ ـــم  ي زنجيـ  تيـ
 مـــين رزة تــة ثــشتيني ســة    بــووة 
  ذيـــنم  ردينـــي لـــة  ش وة بـــاوة
ــة ــة م ــة  رط ــان كردووم ـــن  ليي   ذي

ــة   ــادي يـ ــذي يـ ــار   بـ ــي ئايـ  كـ
ــة ــة  رزة بـ ــا و ضـ ــار   ئالَـ ــي ئايـ  كـ

  

  هيــزي شــاني مــن    ي بــة تاكــة
ــة  ــا لـ ــم وة ِرة دنيـ ــة نجـ ــي طـ  شـ

ــة ــة ببمــ ــانم   طــ ــي دوذمنــ  نجــ
 شــي دووي بــة م ويــلَ بــم لــةبؤخــؤ

ــة   ــادي يـ ــذي يـ ــار   بـ ــي ئايـ  كـ
ــة ــة  رزة بـ ــا و ضـ ــار   ئالَـ ــي ئايـ  كـ
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ــة ــة ئ ــينة ي ض ــار   وس ــزي ك ري هي 
ــة ــة   دة ببيــ ــي ثــ ــارم نطــ  المــ

 ثــــؤلي بيــــسنووري  مــــن شــــة
ــارم   دة ــي كريكـــ ــاي ِرقـــ  ريـــ

ــة   ــادي يـ ــذي يـ ــار   بـ ــي ئايـ  كـ
ــة ــة  رزة بـ ــا و ضـ ــار   ئالَـ ــي ئايـ  كـ

 
ــاطريكم ــستووي  ئــ ــؤ داخــ  بــ

 ثيـــت دانـــامري  ، حالَـــة مـــة
ــاوي دة ــة  ئـ ــي سـ ــِري  رياشـ  رطيـ
ــارة ــدة بِريــ ــِري  تيــــت هةلَــ  طــ

ــة   ــادي يـ ــذي يـ ــار   بـ ــي ئايـ  كـ
ــة ــة  رزة بـ ــا و ضـ ــار   ئالَـ ــي ئايـ  كـ

  
  
  
  
  
  
  

  ١٣٦٥هاري   يان بة١/٢/١٣٦٤
   مالوومة
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  ضوارخشتةكيةك بؤ كاك حةمةحوسين كةريمي
  

 لــة ِرنــدووي ئــارةزوي كويــستاني ضةوســاوان هــةظالَ
 يممةتي بةرزت ِرضةي مةردانةطيت كيـشا     بة خوين و ه   

           قافلَـةي هيـوات بةسـةبةرزي بطاتـة جـي ثةيمان بي 
  بة بيري ذير و تيكؤشان لة ِريي سووري زةحمةتكيشا

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٦/٠٢/١٩٨٢ يان ٢٦/١١/١٣٦٠
  ِرةبةت
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    ستيرة ئة
   

ــسة ــة بلَيـ ــة ي كامـ ــتة  هـ ــة سـ ــة ي وا بـ ــي  نـ  رمـ
 رمــــي ثــــة م دةي شــــيعر ي قافيــــة  ئالَقــــة لــــة

 ي   خـــــؤرة نـــــدي كامـــــة زة طزنطـــــي بيطـــــة
 رمــــي ســــة رد و كــــة ري دة  دامركينــــة كــــة

  
 ِرووخـــي كؤشـــكي ذيـــنم    بـــا تيـــك نـــة   رة وة
ــة وة ــة رة تاقانـــ ــة كـــ ــشكي ئـــ ــنم ي تيـــ  ويـــ
  

ــة ــويرة    تـ ــد بـ ــوا هينـ ــن كـ ــشقي مـ ــي عيـ  وذمـ
ــة ــة   ِرة لـ ــِر لـ ــي ثـ ــيرة   وتـ ــري سـ ــت بطـ   جوانيـ

   تؤيــــةك ضــــاوي  ســــتيرةيةك بلَــــيم وة ض ئــــة
   ئاســــماني ئيــــرة يــــة ســــتيرة كــــة بــــي ئــــة

     
  الي مـــن ت لـــة بـــي جيطـــة  بـــا ضـــؤلَ نـــة رة وة
ــة  وة ــيم بـــ ــشة رة ثـــ ــِرينم  خـــ ــالَي فـــ  وة بـــ
 

ــة ــة رة لـ ــة ي دي دلَ لـ ــة طـ ــت   لَ لـ ــي ثرضـ  رزانـ
 رمــاني ثرضــت   خــة  مــة نجــة ي ثــة كــة قيبلــة 
 ي  مانـــة و دة ي بـــا ئـــة   شـــنة حمـــة ض بـــي ِرة

ــة دة ــ شـ ــي قـ ــة ةمزينـ ــي سـ ــت فـ ــاني ثرضـ  ر شـ
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ــشووية     وة ــي ثـــ ــانم بـــ ــؤ ذيـــ ــي تـــ   رة بـــ
 خـــت تـــرينم م خؤشـــبة كـــة ســـتدة  هـــة تـــؤوة بـــة

  
ــة ــازة لـ ــة  ذيرثيـــت نـ ــين ئـ ــاكار  نـ ــؤخي سـ  ي شـ

  طولَجــــــــاِري كؤســــــــار رة ض دلَ بزوينــــــــة
 

ــة ــة   ب ــؤي دي ك ــار ت ــة   ه ــوو ل ــيت ب ــان   وا ش  داخ
ــة ــة بــ ــستة  رزة  تــ ــي خــ ــول ِرنينــ ــولزار  طــ   طــ

 
ــة ــم نايــــ ــة دلَــــ ــدوينمتو  بــــ ــدي بتــــ  نــــ

ــة ــة لـــ ــنم    لرفـــ ــاني قيـــ ــستوة تؤفـــ  ت خـــ
 
 
 
 
  
  
  
 
  
  
  

 ٢٧/١/١٩٩٣  
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  تؤم هةناوي 
  

 !ض ضــؤلَ ثــِر لــة بيدةنطييــة ذيــانم دوور لــة ضــاوي تــؤ
 !ض بي حةجمينة شةوطارم لة بـي تـؤيي و لـة تـاوي تـؤ               

  

 لــة تــةنيايي شــةوانةمدا ض بــي ســةبرانة طــوي قولَــاغم 
 ! هـةنطاوي تـؤ   بيتة طـويم خوسـت و ضـثةي     مكة بةشك 

  

 ئةطةر زمانيـان هـةبا تيكـِرا هـةموو بـستيكي ئـةم مالَـة             
 !وةكو ئةم شيعري سؤزةي من دةهاتنة دوان بة ناوي تـؤ          

  

 هةتاو حةدي ضيية طيانة كـة مـن تـؤي ثـي بـشوبهينم             
 !لة سـةر زمـانم تـرازا طـةر وتـم ِروو وةك هـةتاوي تـؤ                

  

          دةطـري كة دنياي من ِرةشايي بينطي ثـي هةموو جاري 
 !بزيكت دام دةطيرسيني و طةليك ِروونتـر لـة سـاوي تـؤ            

  

 نيــشكي ــة ب ــةتي دةرياي  ســةري ثةنجــةت بةســة تونياي
 !كةم و كوِر وةسفي تؤ ناكـةم بلَـيم بـؤ ذيـنم ئـاوي تـؤ                

  

 لة بؤ دةربِريني ئةم شـيعرة وشـة قـاتن لـة بـةر دةسـتم               
 !ئةتؤم شيعري، ئةتؤم طياني، ئـةتؤم ذيـاني، هـةناوي تـؤ           

  
١٠/١٩٩٩ /٢٠  

  ثارتيللة
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  *بؤ سؤما
  

ــة ــة  ئ ــوانتر ل ــؤ ج ــة  ت ــدي ت ــؤري دون ــشكي خ ــاني  تي  رخ
ــة ــاني    ل ــو منالَ كي نيــولَي ــووك و ط ــك و ِرؤح س   دأل نزي

  
 شـكؤفي    دة  عـسوومانة   ر ليـوت ض مـة       ردي سـة    ي بيطـة    بزة
ــذي ســؤما، كــة ســؤماي ضــاوة  هــة  كانمــاني زاران جــار ب

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ئـةم دوو بةيتـةش بـؤ يـةكيك لـة جـةذنى       ثيشكةشة بة سؤماى برازام و  *

  .لةدايك بوونةكانيدا وتراوة
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  *مانط
 

 لــة حاســـت ئيـــوة دةبــآ مـــانط خـــؤى وةشــــارآ  
ــاوتان    ــنطى ضــ ــوانترة ثرشــ ــات جــ ــةد قــ  !بةســ
 خــــــةيالَم رؤى بــــــةرةو هةرضــــــيكى جوانــــــة
 !نـــةبوو جوانـــآ يـــةك لـــة بـــؤ ثارســـةنطى ناوتـــان

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 

  ٢٠٠٧هاوينى 
 بووهووس

  
  
   يةكيك لة جيذنةكانى لة دايك بوونى هةوار و ئاراندابة بؤنةى *
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  شيعريك بؤ طؤراني
  

ــالَيم   ــر ن ــي ت ــض ــة ه ــورام ئ ــانة دة اوار خ ــِرمة م وش   وة س
ــة  درة ــاخ و داخ لـ ــي ذان و ئـ ــة ختـ ـــِرمة وة دة  بيخـ   وة بـ

 فــِرينم لَــدة  بــاخي خــؤم هــة لــة كــان ي نائوميدييــة بالَنــدة
 ضـريكينم   ش دة    شـيعري طـة      بـة   يواوةهرزي    ي بة    لوتكة  لة
   

 نطـــــــــي بـــــــــابي  بـــــــــابي، بـــــــــابي، دة
 ويــــن بــــابي  رمــــي ئــــة  ي طــــة غمــــة  نــــة

 نطـــــــــي بـــــــــابي  بـــــــــابي، بـــــــــابي، دة
 ســـــــؤزي ذيـــــــن بـــــــابي  قاقـــــــاي بـــــــة

  
 ن نطم كة ي دة كان خؤتان ئاويتة ي شاديـية رن ئة رن وة وة
 ن نطم كة ن و مة م كة  ئيوة م لة هيلَن غة رن مة  ثؤل وة بة
  ِرووناكاييم بؤ بنوينن وة مة و ديوي تة رن لة وة
 رينن لَوة م هة مجارة ناسؤر فرميسكي غة رن با ئة وة
  

  نطــــــــي بــــــــابي   بــــــــابي، بــــــــابي، دة 
ــة ــة  نــ ــي ئــــة  ي طــــة غمــ ــن بــــابي  رمــ   ويــ

  نطــــــــي بــــــــابي   بــــــــابي، بــــــــابي، دة 
  ســـــــؤزي ذيــــــن بـــــــابي   قاقــــــاي بــــــة  
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  يي هـاتم  كـو   لـة  ِريـم بـة     كـانم ضـاوة     هؤ دنياي ئاواتـة   
 لَبيي هاتم   ي تؤ هة    وة  ر لة   وانمي بة   تؤ شةوقي مانطي شة   

  ينمــانة    بـة   قيانوسيـك لة   لين ئؤ   ضي دة   دوور ناتبينم كة  
  وانـة   لة  ي مة   لة  ي مة   نطة  م جة   دة  يناكا من خؤي لي دة      قة
  

 نطــــــــي بــــــــابي  بــــــــابي، بــــــــابي، دة
ــة ــة  نــ ــة غمــ ــة ي طــ ــي ئــ ــابي رمــ ــن بــ  ويــ

 طــــــــي بــــــــابين  بــــــــابي، بــــــــابي، دة
ــة ــاي بــــ ــابي   قاقــــ ــن بــــ ــؤزي ذيــــ  ســــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٩٨٨ يان هاويني ٢٨/٤/١٣٦٨
  ن بة دارة
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  نامةيةك بؤ دايكم
  

ــةتين  ــلَاوي بــ ــلَاو، ســ ــة ســ  دايــ
ــاطرين  ــؤز و ئــ ــة ســ ــلَاوي بــ  ســ
   ك هةلَمــةت، ثــةالمار بــيســلَاوي 
بروســـكةي هيـــواي هــــةذار بـــي  

ـــةويك    ــةوة مانطةشـ ــة الي منـ  بـ
ــةويك  ــان طـ ــي يـ ــةر ترؤثكـ  لةسـ

 لةطـــــةلَ هةلَمـــــذيني شـــــةمالَ 
 يـــادي يـــاري بـــة خـــوين شـــةلَالَ
 طولَالَــــةي ســــوور بينــــة ســــويم
ـــم ــةوانيش بدويـــ ــةلَ ئـــ   لةطـــ

 نيضـــريكةي بولبـــول وةم حــــةسي 
نيســــروةي ســــروود وةم طةشــــي 

 هـــــاوِريي هاوِرييـــــاني خـــــةبات 
 ِريبــــواراني ِريطــــةي نةجـــــات  

ــوينيكي ِرذاو    لـــة طـــةلَ طـــشت خـ
ــت   ــة دةس ــشكي ب ـــذاو مي ــم ث   زولَ

 دةســـــتي دؤســـــتي ليدةينـــــةوة 
 ثـــةيمان، ثـــةيمان نويبكةينـــةوة  
 مــــــذدةي ِرؤذي ســــــةركةوتنة 
ــة   ــران دةركةوتنـ ــة طيـ ــانط لـ   مـ
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ــوام     ــةك و هي ــن و ض ــشؤش م  ئةم
ــِروام  ــؤِرش و بـــ ــانج و شـــ  ئامـــ

ــة  ــةلَ  تاسـ ــيعر   لةطـ ــِري شـ   و طـ
ــيعر   ــوِري شـ ــد، خـ ــةثؤلي مةنـ  شـ
ــوينين ــاري دةخــ ــروودي ِرزطــ  ســ

ـــاوات دةد  ــولي ئــ ـــن بولبــ  وينيــ
 بيــر لــة ذينــي ثيــشمةرطة بــوون     
ــةوة ضــوون  ــر مةرط ــة ثي ــن ب ــؤ ذي  ب

ــرؤش     ــة خ ــشكما بووةت ــاو مي ــة ن  ل
ــؤش   ــتي هـــ ــالَؤزي بِرســـ  دةئـــ

    ـــوي بيـــر دةثـــشكويبـــزةي لي 
ئــــــاوا لــــــة طةلَمـــــــا دةدوي: 

ــاطرم   " ــةمي نــ ــكةوتة و كــ  دةســ
 خــــؤ مــــن بــــؤ مــــردن نــــامرم
 مــــةرطي مــــن ذينــــي تازةيـــــة
ــة   ــي تازةيــ ــن دينــ ــري مــ   بيــ

  دايكــــي خؤشةويــــستمئيــــستاش
ــستم   ــةدا ويــ ــةم نامةيــ ــا لــ   ئــ

 لــــــة ديــــــداري ئةمجارةتـــــــا 
ـــا  ــة و ثةذارةتـــ ــةلَ خايلـــ  لةطـــ

ــوِر     ــةرم و ط ــيعري ط ــاني ش ــة زم  ب
 وةك دوو هةظالَ وةك دايـك و كـورِ       

 ئـــــةو نيوانـــــةي ضـــــيني زؤردار 
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ـــةذار  ــةي هـ ــةيني ئيمـ ــستية بـ  خـ
ــةوة الت  ــشـكينم بيمـــــ  تيكبـــــ
 بـــة كـــولَ بخـــوينين بـــؤ نـــةجات

ــانطي ــةهار مـــ ــةليوةي بـــ   خاكـــ
 خـــــِر و دؤلَ و شـــــيو و ِرووبـــــار

ـــةك    ــتي يـ ــتدةدةنة دوودةسـ  دةسـ
 ئاطـــــادارن مةبةســـــتي يــــــةك

 رة خــــِريهاشـــة و ورشـــةي كـــوي 
 ــؤي دةدِري ــةو الي خـ ــةم الو ئـ  ئـ

 ســـــةرةنجامي ئـــــةو الفـــــاوة   
 قـــــوِراوة ئـــــاو، ماســــــي ِراوة  
ــوور  ــيلَاوة سـ ــوورةي سـ ــة و لـ  لرفـ
ـــك و دوور  ــة نزيـ ــا لـ ــانط دةكـ  بـ

ــايية ـــةرزة   شـ ــةرم بـ ــة سـ  ، جيذنـ
ــةرزة   ــؤم و تـ ــوة ضـ ــةكيان طرتـ  يـ

  و لـــوورةم دايـــة مـــن ئـــةو لرفـــة
ــوورةم    ــيلَاوة سـ ــةو سـ ــزي ئـ   هيـ

ــة ـــن   قرضـ ــلةي هاويـ ــي ضـ   قرضـ
ــين   ــاقِر، ثووشـــ ــالَيكي قـــ  الثـــ

ـــالَؤز    ضـــةند بزووتكـــي شـــيت و ئـ
ـــةورؤز   ــاطري نـ ــشكؤي ئـ  وةك ثـ

ـــرن   ــي ليبطــ ــةِر داوينــ ــؤ شــ  بــ
ـــرن  ــان و مـ ــةِري مـ ــةِريك شـ  شـ
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 يركة طـــِري ئـــةو ثــــووشة   ســـة
ــة   ــؤلَ و ثِرووشــ ــةلَ و خــ  دووكــ

 ئــــةمن بلَيــــسةي ئــــةو طـــــِرةم 
بــــواري ئــــةو ِرييــــة ضــــِرةم ِري 

 مــن ثيــشمةرطةم،من ثيــشمةرطةم   
ـــةم  ــةو جةرط ــِرووزووي ئ ــؤ ك  مــن ب
 بــــؤ شــــةهيديك هةلَقرضـــــاوة  
ــذراوة   ــشان نيــ ــاو و نيــ ــي نــ  بــ

 هيــــوام  دلَـــي كـــولَي ثـــِر لـــة     
 املةطـــةلَ تيـــشكي طةشـــي بــــِرو

 زيـــِرن قـــةت غـــةوري نـــاطرن   
  بـــــشكوذدرين هـــــةر نامــــــرن
ــةكم   ــةنيني ضـــ ــاي ثيكـــ  قاقـــ
ـــم    ــا ثةكـ ــةركةوتن ناخـ ــؤ سـ   بـ

 دايـــة لـــة ِرووتـــا طـــةردي خــــةم 
 تـــاكو هـــةرطيز بـــةدي نةكـــةم   

ــة     ــةت تاس ــة خةف ــوون ل ــؤ دةرض  ب
ــة  ــتر بناســ ــن باشــ ــؤت و مــ  خــ

 دايــــة تــــؤ شــــيري ذيـــــانى    
 ثـــشت و ثـــةناي، هيـــزي طيانــــي

 ي منـــيتـــؤ ِرووســـووري دايكـــ  
ــي  ــوِرطي دوذمنــ ــووي قــ  قةلَداســ
ــوور  ــةرطي ســ ــة بــ ــة بثؤشــ  دايــ

 214 

ــوور   ــةرطي س ــةرطي واي دةوي م   ب
ـــة   ــي بكةنــ ــان ثــ ــة دوذمنــ  بــ
 ون نــــةبي ليــــت زةردةخـــــةنة  

ــازي    ـــان بــ ــؤ طيــ ــانم دة بــ  هــ
ــةرفةرازي   ــؤِرش و ســ ــي شــ  ِريــ
ــى    ـــةك دةنط ــي بةي ــةو دةم ــا ئ  ج
ـــي ــة ئاهةنطــ ــريخينين بــ  : دةشــ

 ئيمــــة هيــــواي ضــــيني هــــةذار 
 نــة مــست طــشت هيــزي كــاردةيكةي

 ضةوســـانةوة دةمكـــوت دةكـــةين   
ـــن  ــياليزم هةلَدةدةيـ ــانطي سوسـ  بـ

ـــاو  ــازة دا ذن و ثيـــ  لـــــة و ِريبـــ
ــةنطاو  ــةوة هـ ــةك هةلَديننـ  وةك يـ

ـــرة زؤرداري  ــلَةكي بمـــــ  داضـــــ
ــاري  ــي ِرؤذي ِرزطــــــ  طزنطــــــ

ـــؤ   ــةوة ئاســـ ــي كردوةتـــ  طةشـــ
 هاكـــا ئـــةنطوت ئـــةو دةمـــي تــــؤ

ــةباي   ــي دةم ِرةشـــــ  دةواريكـــــ
ــذي  ــة طيـ ــلـ ـــايةطـ  !ردةلووال، كـ
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