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شووشە بە پەنجەرە ی باڵەخانەی مانگەوە ناهێڵم و

گڵۆپی بەردەرگاکەی وردوخاش ئەکەم،..

گڕ لە خەرمانەی بەر ئەدەم،

ڕووخساری وەها ئەشێوێنم ئەستێرەکان نەیناسنەوە ؛،

چاوی ئەستێرەکانیش بە قەوزە ئەڕێژم،

قژیان بە قەیتانی پێاڵو ئەبەستم و

کراسی پینەکراو ئەکەمە بەریان

وایان لێئەکەم، مانگ بە کرێچیش لە ئاسامن قبوڵیان نەکا

ئەبم بە »مووسا«، بەاڵم هەموو دەریاکان ئەکەم بە بەرد

دەرفەت ناهێڵمەوە بۆ شاعیرەکان باسی جوانیی شەپۆل بکەن



203گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

یعر
ش

دارستانەکان  بە ڕەژوو دائەپۆشم ...

تا هێندە تەماع نەکرێتە سەوزایی سنگ و بەرۆکیان

بە باڵندەکان ئەڵێم سەری خۆیان هەڵگرن و

ئاژەڵەکانیش فێرە کۆڕەو ئەکەم

ئاخر لێرە، یان لەبەر سێرەی تفەنگا،....... 

خەیاڵیان خەڵتانی مەرگ ئەکرێ،.....

یان کریستاڵی غروریان دەشکێرنێ و ئەکرێنە گاڵتەجاڕ

چراکان بەرئەدەمەوە سەر زەوییەکی بەردەاڵن

با چیدی پێی پەروانە نەخزێتە داوی ڕووناکییەوە

شەو ،لە تەشتێکی گەورەدا  جوان..جوان  سپی ئەکەمەوە  

تا  چیرت نەبێتە  قەاڵی مێردان؛

بەری خۆر بە بێژنگ، نا.. بە بەرمیلە شکاو ئەگرم......

بۆئەوەی غروری  لە قوڕ هەڵکێشم،

هەر چوار وەرزەکە ئەدەم بە شەڕ،....

لەسەربانەوە، گوێ لە شاتە.. شاتیان ئەگرم  و ئەکوڵێم لە پێکەنینا

بە باران ئەڵێم، هەر بە ئاسامنەوە جل لەبەری بەفرا نەهێڵێ

هەوریش هان ئەدەم زەفەر لە بێئاگایی باران بێنێت و

 دەرگاکانی منە و لێزمەشی لێ کڵۆم دا؛.

***  

ئەگەڕێم، ئەو چۆڕە ئاوی عومرەی لە بن مەرکانەی ژیامناماوە

دڵۆپ..دڵۆپ  سەرفی ئەکەم
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لەگەڵ ئەو قالۆنچانەدا ئەیبەمە سەر،

کە ڕۆژێ، بێئاگا،.....

 خوێنیان بەسەر دیوارێک یان بنی نەعلێکەوە جێئەمێنێ

شان ئەدەمە بەر خەمی ئەو پەلکەگیایانەی .....

لەسەرەڕێدا، ماتومەلوول، برینیان لێئەوەرێ،

ئەو  زەردەوااڵنە بەسەرئەکەمەوە ...

کە شاریان ورووژێرناوە و

دواتر شەهیدبوونیان بەسەر توێکڵەشووتیەکەوە، ئەخەمە ڕستەوە

دڵی نەرمی بەرد ئەدەمەوە و

پێی ئەڵێم گوناهی تۆ نییە ئەو هەموو خوێنە لە باڵی پاساریی ئەچۆڕێ،

ئاخر تۆ چی بکەی،  ئێمە بە دوو چاوی زلەوە  هەڵئەنووتێین و

بە ئەژنۆی خۆاڵویی و  لەپی دەستی زامدارەوە  ئەچینە جێژوان ؟

دەست دێنم بەسەری دڕکا و

 ناهێڵم گومان بە الڕێیدا بەرێ،...

بە هێوریی باسی نەرمونیانیی خۆی و

 دڵڕەقیی بەشەری بۆ ئەکەم؛

سەرەوخوار بەرەو ماڵی قەلەڕەشەکان دائەگەڕێم

هەر لە دوورەوە ، نیازپاکیی خۆم...

بە کڕنووش و ساڵوێکی گەرمو گوڕ  ئەسەملێنم

ئەچمە الیان و  داوای زەڕڕەیەک لە سپێتیی ڕۆحیان ئەکەم، بە قەرز؛
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لەسەر سنگ ئەخشێم، 

شان بەشان لەگەڵ ڕەشامرێکدا کاژ فڕێ ئەدەم،..

قۆڵ لە قۆڵی مارمێلکەدا  ...

پیاسەیەکی درێژ بە بنمیچی ماڵێکی قوڕدا ئەکەم

لە دوای کیسەڵێکەوە  تەپە.. تەپ ڕێ ئەکەم و 

ناهێڵم هەست بە خاووخلیچکیی خۆی بکات

هەناسە لەبەر خۆم ئەبڕم، تا لەگەڵ مێشێکی کوژراودا.....

پێکەوە بە گسکێک ڕاماندەن

 ئیرت  دوای ئەوانە، من هەر زۆر باشم، زۆر

کە بە کەیفی خۆم، هێور.. هێور .......

دەرسۆکەی سپیی ڕۆژ  لە زامی شەو ئەبەستم

چۆنم بوێت، یاقووتی ڕەشی شەو .....

 ڕۆئەکەمە  سەر کراسی شیفۆنی سپی ڕۆژەکان !!!
_ ساڵی 1963 لەگەڕەكی پیرمەنسوری شاری 

سلێامنی لە دایك بووە.

_ خوێندنی سەرەتای و ناوەندی و ئامادەی لە 

سلیامنی تەواو كردووە.

_ پەیامنگای )هونەری بەڕێوەبردن( بەشی 

)گەنجینەی لە شاری موسڵ تەواو كردووە.

_ لەسەرەتای سااڵنی هەشتاكانە لە زۆربەی 

باڵوكراوەكاندا بەرهەمەكانی باڵودەكاتەوە.

_ لە ساڵی 1995 وە ڕوكردۆتە واڵتانی هەندەران و 

ئێستا لە واڵتی ئەڵامنیا نیشتەجێیە.

_ خاوەنی چەندین كۆڕی شعرییە لە ناوەوەی 

هەرێم واڵتانی ئەوروپا.

_ خاوەنی )6( باڵوكراوەی شیعریە لە ئێستادا.





207گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

یعر
ش
ئه گه ر ئه مرۆ گرمه یه ک هات

باوه ڕکه  به  هه وری به هار

که نیشکه کانی ئاباجی

جه رگی زه و ی هه ڵده که نن

 قوڕ ده گرنه وه  بۆ خشته ی 

ئه و ماڵه ی که  خۆیان هه رگیز 

له  خه ونیشدا ناتوانن تێیدا دانیشن 

ئه وا په پووله کان هاتن

باڵیان شه که ته  و ته نگه سه ر

شانت هێواش دانه وێنه 

فه رموویان که 

با بێن هەڵنیشن بێپه روا!

ئای چ خۆشه  شانی تۆ بۆ حه سانه وه!

ده ی ده ستت مه شاره وه  لێم

ئازیزه که م

بڕوانه  ڕێ با نگامن دێڵێ

گه زیزه کان سه ریان هەڵبڕیوه ته وه و

کۆتره کان ته قڵه  لێده ده ن 

به  هه وای ئازادی و به هار!

ده بینی نان چۆن ڕاده کا 
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له  ده س ئه وه ی هیچی نییه  

له  ئاره قی نێوچاوان و له  هێزی کار به ده رنه بێ! 

ئه گه ر هاتن به  ئااڵی زه رد 

به  ئااڵی سه وز و هه مەڕه نگ

شاخو داخی واڵتێکت به  ملدا که ن

بپرسه  ته ندووری نانی گه رمی گشتی

                                     له  کوێ ده بێ؟

چه ند ئه ستێره  

بڕیارە له  به ر هه یوانی ماڵە هەژار بجریوێنن!

داری دارا که ی ڕوو ده کاته  نه داران 

که ی که نیشکه بچکۆله  کانی ئاباجی 

له   قوڕ ده ردێن 

به  قوڕ ده گرن ئاسه واری هه ژاری

                                     مه ینه ت 

                                           بێبه شی؟!

چاوم لێیه  

رێگایه ک پێنووسێکی ها بەده سته وه 

په یتاپه یتا نووسه رێک ده ستی ده سه اڵت ڕاده مووسێ و 

                                                     ڕێگا ده ڕازێنێته وه !

چاوم لێیه :
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ته قینه وه ی قاقای پێکه نینی الوێک  

به  سه ر شاڕای ده سه اڵت و گاڵته ی نووسه ر! 

ئای له و خاکه  بێنه وایه ی

الوان له  خوێن ده گه وزێنێ بۆ قاقایه ک 

ئای له و خاکه ی

قوڕگی ئازادی ده گووشێ و

هه ست به  الفاوی نه فره ت و تفی به شمه ینه تان ناکا!

ده ی ده ستت مه شاره وه  لێم

ئازیزه که م

بڕوانه  ڕێ با نگامن دێڵێ

گه زیزه کان سه ریان هه ڵبڕیوه ته وه و

کۆتره کان ته قڵه  لێده ده ن 

به  هه وای ئازادی و به هار!

 لە سالی 1959 ی زایینی لە شاری سەردەشت، لە دایک بووە. 

_خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی هەر لەو شارە تەواو کردوە.

_ دانشسەرای راهێنانی مامۆستای قۆتابخانەی سەرەتایی لە 

شاری نەقەدە تەواوكردوە. 

_دوایی وەکوو مامۆستای سەرەتایی لە دێهاتەکانی سەردەشت 

وانەی وتۆتەوە. 

_سەرجەم بەرهەمی چاپکراوەكانی 25 کتێبە و دوو کۆمەڵە 

شیعری کوردی تازەشی ئامادەن بۆ چاپ.

 _سەرنووسەری گۆڤاری ئەدەبی و کولتووری )هانا( یە.

_ ماوەی 12 ساڵ سەرنووسەری گۆڤاری »منااڵن بووە.

كە سەرەتا » بە زمانی سویدی دەرچووە. 

_سالی 2006 خەاڵتی »رێکخراوی بیرەوەری فادیمە«ی لە سوید 

پێشکەش کراوە، بۆ ڕێزگرتن لە چاالکی 

بەرباڵوی لە کۆمەڵگای سویدی دژ بە کولتووری 

نامووسپەرستانە و ژنکوژی. 
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لە نێوان سنوری مناڵی و الوێتیامندا

كچە هاوڕێكانم

لە پارچە ئاوێنەیەكی شكاودا

غەمەنگیزترین ڕستەكانی خۆیان بۆ بەجێ هێشتم

پێیان وتم

  تۆ لە بەختەوەریت چی، كچی خۆڵە مێش؟ 

هەنووكە دەبوو

ژنە ڕۆمان نوسێك بویتایە لە نیپاڵ و لەسەر ئەو ڕۆمانەی

كە بۆ كچە فرۆرشاوەكان نوسیوتە

لە 12ی شەودا ڕێك بە كتێبەكەتەوە

سوتێرنابای

هەنووكە دەبوو

لە پاسێكی نێوان ئەسفەهان و تەورێزدا

بە چەقۆی ژنە تلیاك كێشەكان

هەنجن هەنجن كرابای  و

ئەوكات دوا پەیامی نێو موبایلەكەت

بگەشتبایەوە دەست براكانت

كە بۆت نوسیبوون :

براكانم ئێوە هەرگیز بە ڕەچەڵەك نەگەشتونەتەوە

بە براكانی یوسف
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ئەی ئێوە باشرتین جۆرەكانن لە پیاو

من بە چ تاوانێك كوژرام

هەنووكە دەبوو

لە خۆر ئاوا بوونەكانی هەینی ڤییەنادا

گوڵی سەر پەنجەرەی ژووری ئەو ژنانەت بگۆڕیبا

كە بە جوتێك چاوی شین و سەرما بردەڵەوە

بەدیار منااڵنی توشبوو بە شێرپەنچە

دۆش داماون

هەنووكە دەبوو

مامۆستایەك بویتایە لە قوتابخانەكانی كابول

كەبە تاوانی باسكردنی عەشق و خوێندنەوەی

ڕۆمانی )هەزار و یەك خۆر( نابینا كرابای

هەنووكە دەبوو

ئەو گۆرانیبێژە سوور پێستە بویتایە

كە لە درامایەكی غەمەنگیزی ئەمریكادا

كوڕێك عاشقی دەبێت و

لەبەر ئەوەی بۆی نابێت

دێوانەوار دەیكوژێت

دەبوو هەنووكە

لەو دیالنەی سەرزەمینی سودان بویتایە
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كە خاچی سووری نێودەوڵەتی 

دەیانگۆڕێتەوە

بە كامیۆنێك خۆراك

هەنوكە دەبوو

لەو ژنە ماسی فرۆشە نوقم بوانەی

نێو بەلەمەكانی ) تبت( بویتایە

بە هیوای گەشنت بە كەمپەكانی

)دا الی الما(

هەم دایكیان و هەمیش نیشتامنیان بەجێهێشت

دەبوو هەنووكە

لە پۆرت سەعید لە نێو ئاماری

ژنە سوتاوەكان دا بویتایە

كە پێویستە بۆ بەرز كردنەوەی ڕێژەی مردنی

پڕ لە گوماناوی و درۆینەی مافەكانی مرۆڤ

دەبوو هەنووكە

ئەو خاتوونە بە ڕەچەڵەك

ئوستوڕالیە بویتایە

كە بە باوەڕێكی پتەوی ئۆرتۆ دۆكسیانەوە

لەگەڵ پزیشكانی بێ  سنوردا 

لەنێو ماڵێكی ڕوخاوی لیبایادا

بە دڵێكی ئیامندارانەوە خزمەت دەكات
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هەنووكە دەبوو

لە ئیجەدا قرشەكان بتخۆن و

دوا نامەكەت بگاتەوە بە دایكت

كە تێیدا بۆت نوسیبوو

دایكە، حافز لە شیرازەوە پێی وتم:

كوكب بخت مرا هیچ منجم نشناخت *

مببورە كە گەرمی باوەشی تۆم گۆڕیەوە

بە توڕەیی قرشەكان

دواجار من هەر ئەبوو

لە ئیجەدا قرشەكان مبخۆن، 

دایكە

ئەوان پێیان وتم:                                                                                               

تۆ بەختەوەریت لێ  نەهات كچی خۆڵە مێش 

دەبوو هەنووكە 

لە كەراچی                                                                                          

لە ئاگر كەوتنەوەی نێو كارگەیەكی                                                                  

پارچە و چنینی پڕ لە توندوتیژی ڕەگەزیدا                                                         

بە جگەرەی فڕێدراوی دەستی مێرد مناڵێكی                                                       

چەتوون                                                                                                  

ببیت بە خۆڵەمێش    

* ئەستێرەی بەختی من هیچ ئەستێرە ناسێك نەیناسی
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لە دایك بووی ساڵی 1987تە لەباشور قۆناغەكانی 

خوێندنی تا پۆلی نۆی لە سلێامنی و 

سێ   ساڵی ئامادەییی لە وواڵتی ئێران بە پلەی 

دیپلۆم بەشی زانستە مرۆڤایەتیەكانی تەواو كردوە 

لە ساڵی 1996 تا 2007 لە وواڵتی ئێران ژیاوە لە 

2007 گەڕاوەتەوە بۆ باشور 

خاوەنی چوار كتێبی چاپكراوە لە بواری وەر گێڕان 

داو 

لە ئێستادا كتێبێك كە كۆی كۆمەڵە شیعری یەكانی 

خۆیەتی و 

كتێبێك كە كۆمەڵە هۆنراوەیەكە وەری گێڕاون لە 

ئامادە كردندایە بۆ چاپكردن. 



وەرگێڕان
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پشیله کانم

ده زانم، ده زانم

ئه وان که متوانان، خه م و پێداویستی جودایان هه یه،

لێیان ده نواڕم، لێیان فێرده بم

که یفم به و که مزانینه یان دێت

به اڵم ئه و که مه ش هه ر زۆره

سکااڵ ده که ن، به اڵم قه ت نیگه ران نین

به شکۆیه کی سو پرایز ئامێزه وه ڕێده که ن

به ساده ییه کی ڕاست و ڕە وانه وه ده خه ون

که مرۆڤ توانای تێگه یشتنی نییه لێی

چاوه کانیان له چاوانی ئێمه قه شه نگرتن

ده تووانن بیست کاتژمێر له شه وڕۆژێکدا بخه ون

به بێ ئه وه ی هه ست به گوناه و دوودڵی بکه ن

کاتێک غه مگینم

هه ر بچم سه یری پشیله کان بکه م

ئیدی وره م به رز ده بێته وه

ئه و بوونه وه رانه ڕاڤه ده که م

ئه وان مامۆستای منن
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....

بۆ ڕێویه کان

خه می منت نه بێت

من که سێکی شوکر و سابیرم

خه می ئه وانی ترت بێت

که سکااڵ ده که ن

خه می ئه وانه ت بێت که به رده وام

ژیانی خۆیان وه ک که لوپه لی ناو ماڵ ڕێکده خه نه وه

هاوڕێ و ڕه فتاره کانیان ده گۆڕن

شپرزه ییه که یان درێژخایه نه

په رێشانیه که یان هه ر که سێک ده گرێته وه

که لێیان نزیک بێته وه

وریایان به سه ری زمان و بنی زمانیان وشه ی عه شقه

وریای ئه وانه ش به که ڕێنامیی

ته نیا له خواکانیان وه رده گرن

ئه وانه ی شکستی ته واویان هێناوه

له وه ی ژیانی خۆیان بژین
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خه م بۆ من مه خۆ

چونکه من ته نیام

له سه خترتین ساته کانیشدا

که یف و سه فا هاوده ممه

من سه گێکم پاشه وپاش ده ڕۆم

من بانجۆیه کی شکاوم

من وایه ری ته له فونێکم

له ›ئۆلیدۆ ئۆهیۆ‹ تێک ئاڵقاوم

من پیاوێکم

ئه مشه و به م مانگی سێپته مبه ره ژه مێک ده خۆم

هاوخه میت بۆ من بخه ره الوه

ده ڵێن مه سیح به سه ر ئاودا ڕۆیشتووه

بۆ ئه وه ی له خه م و میحنه ت بڕه خسێی

ده بێت وه ک مه سیح به ختت هه بێت

...

پێاڵو

وه ختێک الویت

جووتێک ژن به پێاڵوی به رزه وه له حه وشه دانیشتنب

ئاور له ئێسقانه کانت به رده ده ن
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وه ختێک پیریت

جووتێک پێاڵو به بێ ئه وه ی له پێی هیچ 

که سێکدا بن

هه مان ده ردت ده ده نێ.

...

نامۆکان

ڕە نگه بڕوا نه که یت

به اڵم که سانێک هه ن

ژیان به که مرتین که وتن و میحنه ته وه به ڕێده که ن

شیک ده پۆشن، خۆش ده خۆن، باش ده خه ون

له ژیانی خێزانییان ڕازین

ساته وه ختی خه مناکیان هه یه

به اڵم به  گشتی په شۆکاو نین

به گشتی هه ست ده که ن زۆر باشن

که ده شمرن

مردنێکی ئاسان ده مرن، عاده ته ن له خه ودا

ڕە نگه بڕوا نه که یتك که چی که سانی وا هه ن

به اڵم من یه کێک نیم له وانه

ئاه یه کێک نیم له وانه

ته نانه ت من له که سێکی وا هه ر نزیکیش نیم

به اڵم ئه وان له وێ هه ن

منیش لێره

...
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زبڵڕێژە کان

ئه وه تا هاتن

پیاوه کان،

به عه ره بانه ی خۆڵه مێشییه وه

ڕادیۆش ئیش ده کات

زۆر سه رنج ڕاکێشه

به کراسی سینگ ئاوه اڵوه

ورگیان ده له رێته وه

بۆ الی ته نه که خۆڵه کان راده که ن

هه ڵیان ده ده نه سه ر سکه که

عه ره بانه که به ده نگه ده نگێکی زۆره وه 

زبڵه که بۆ پێشه وه ڕاده دا

 بۆ ئه وه ی ئه و ئیشه یان ده ست بکه وێت

ده بێت فۆرم پڕ بکه نه وه

پاره ی خانوو ده ده ن و 

ئوتومبیلی تازه باو لێده خوڕن

شه وانی شه مامن ده خۆنه وه

ئێستا به م خۆره تاوه ی لۆس ئه نجلۆس



223گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

یعر
ش

به ته نه که ی خۆڵه وه دێن و ده ڕۆن

هه موو ئه و زبڵه بۆ شوێنێک ده ڕوات

به هات و هاوار بانگی یه کرت ده که ن

پاشان هه موویان سواری عه ره بانه که ده بن

ڕووه و خۆرئاوا به ره و ده ریا لێده خوڕن

که سیان نازانن

من زیندووم

....

دایه

ئه وه تام لێره

له ژێر عه رد

ده مم کراوه یه

و 

ته نانه ت ناتووانم بڵێم

دایه،

سه گه کان به المدا ده ڕۆن و ده وه سنت و میز به کێله که مدا ده که ن؛ 

هه موو ئه وانه م پێده گات

جگه له خۆر

قاته که م خراپ دیاره

و
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دوێنێ

ئه وه ی له ده ستی چه پم مابۆوه ئه ویش ته واو بوو

هیچی نه مایه وه، وه ک چه نگێکی بێ ئاواز

به الیه نی که مه وه سه رخۆشێک

له ناو جێدا به جگه ره یه که وه

ڕە نگه پێنج ئوتومبیلی ئاگرکوژێنه ره وه و 

سی و سێ پیاو به خۆیه وه سه رقاڵ بکات.

من ناتووانم

هیچ بکه م

ئا، به اڵم- هیکتۆر ڕیچمۆند له گۆڕە که ی ته نیشتمدا

ته نیا بیر له مۆزارت و کرمی ئاوریشمی خنجیله ده کاته وه

ئه و

یاوه رێکی زۆر خراپه.

_ ساڵی 1974 له سلێامنی له دایک بووه.

_ مامۆستای زانکۆیه له بوواری فه لسه فه ی 

سیاسی.

 _ زمانه کانی ئینگلیزی و عه ره بی ده زانێت 

خاوه نی سێ ڕۆمانه به زمانی کوردی

 _ دوو ڕۆمانیشی له زمانی ئینگلیزیه وه 

وه رگێڕاوه بۆ کوردی.

 _ خاوه نی کۆمه ڵێک شیعره به زمانی کوردی 

و چه ند ده قێکی شیعری جیهانیشی له 

ئینگلیزیه وه وه رگێڕاوه بۆ کوردی.
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من لێرەدا دانیشتووم،

لەسەر مێزەكەم دەنووسم، بەو قەڵەمەی بەدەستمەوەیەو ...هتد.

لەپڕێكدا نهێنی گەردون لەداڵغەم دەداو

واز لەنوسین دێنم.

هەڵدەلەرزم، ترس دامدەگرێت

حەزدەكەم دەستبەرداری هەستەكانم بم

دەمەوێت خۆم بكوژم

دەمەوێت سەرم بەدیوار شەق بكەم.

*

كێ  توانای ئەوەی هەبێت بەقوڵی بیربكاتەوە بەختەوەرە،

بەاڵم هەستكردن بەو قوڵییە نەفرەتە

*

من داوای كەمێكی كەمم لە ژیان كرد،

كەچی ژیان ئەوەشی پێ  رِەوا نەبینیم.

*          

غەمناك لەبێدەنگی ژورەكەمدا خەریكی نوسینم

تەنیا وەك چۆن هەمیشە تەنیابووم

تەنیا وەك چۆن تا ئەبەد تەنیادەبم

*                  

ئیرەیی بەهەموو كەسێك دەبم،

چونكە من وەكو ئەوان نیم.
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*                

من نەخشی تەنیایيم

كە كەسێك دەبینم- جا هەركەسێك بێت،

بیركردنەوەم دادەهێزرێت

*             

بۆ مرۆڤێكی ئاسایی پەیوەندی گرتن لەگەڵ ئەوانی دیدا

دەرەتانێكە بۆ قسە و باس و كرانەوە،

بەالم بۆمن بە پێچەوانەوەیە

*                    

سەروەختێك تەنیا دەبم

دەتوانم بە وردی بیر لە هەمووشت بكەمەوە،

بەاڵم هەر هێندەی ڕوم بەڕوی یەكێكدا دەتەقێ 

سەرم لێتێكدەچێت و توانای قسەكردنم نامێنێ 

دوای نیو كاژێر ماندوێتی دامدەگرێ .

*                  

بەڵێ , قسەكردن لەگەڵ خەڵكدا، وەنەوزم پێدەدا

تەنیا هاوڕێ  ئەندێشەیی و تارمایی ئاساكانم

ڕاستەقینەن و بوونیان هەیە

*                

بیركردنەوە لەوەی

دەبێت پەیوەندی لەگەڵ یەكێكدا بگرم
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توشی دڵەڕاوكێم دەكات

داوەتێكی ئاسایی

بۆنانخواردن لەگەڵ هاوڕێیەكدا 

دوچاری ئێش و ئازارێكم دەكات،

بۆم باس ناكرێت.

*                

باس و خواسی هەر ئەركێكی كۆمەاڵیەتی

وەك چۆن بۆ پرسە، سەوداكردن لەگەڵ یەكێك دەربارەی كاروباری 

ئۆفیس

چون بۆ وێستگە تا چاوەڕوانی كەسێك بم

-بیناسم یان نا-

بیركردنەوە لەم شتانە

مێشكم بەجۆرێك تێك دەدات

ڕۆژێكی ڕەبەق دەخایەنێت

یان هەندێ  جار

شەوێ  پێشرت وام لێدێت و خراپ دەنووم.

*                

توڕەنابم،

لەبەرئەوەی توڕەبوون مافی هێزدارانە

پاسیڤ نیم،

لەبەرئەوەی سازشكردن مافی خانەدانانە
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دڵنیایيم ناپارێزم،

چونكە بێدەنگی مافیشكۆمەندانە

من نە بەهێزم و نەخانەدان و نەشكۆدار

من ئازار دەچێژم و خەون دەبینم و دادو بێدادمە،

لەبەرئەوەی بێدەسەاڵت و الوازم.

*              

ئەوەی بۆی بەداخم ئەوەیە, منداڵ نیم

چونكە ئەوكات دەمتوانی بڕوا بەخەونەكانم بهێنم،

بەبێ  ئەوەی دێوانەبم

ئەوكات دەمتوانی ڕێ  لە هەموو ئەوانەی

چواردەورم بگرم و نەهێڵم ڕۆحم برینداركەن.

*               

گلەیی لە دنیاناكەم و بەناوی گەردونەوە

ناڕەزایی دەرنابڕم.

ڕەش بین نیم. من ئازار دەچێژم و داد و بێدادمە.

بەاڵم نازانم ئاخۆ ئەم ئازارچەشتنە شتێكی رسوشتیە

*                    

ئازار دەچێژم

بێ  ئەوەی بزانم ئاخۆ شایەنی ئەو ئازارچەشتنەم.

من ڕەش بین نیم، من غەمبارم

*                   
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سەروەختێك بەڕێوەم

ڕستەو دەستەواژەی سەیرم بۆدێت،

بەاڵم هەركە دەگەمە ماڵەوە لەبیرم نامێنێت.

*                 

ئایدیالیست و سۆسیالستەكان

ئەوانەی خەڵك و خوایان خۆشدەوێت و

هیومانستەكان- هەرچیەك و هەركێیەك بن-،

هێڵنجم پێیان دێت.

ئەوان ئایدیالیسنت بەبێ  ئایدیاو

 بیرمەندن بەبێ  بیر...

ئەوانە دەسخەڕۆی ڕوكاری ژیان بوون و

قەدەریان وەهایە، عاشقی

ئەو خاشاكەبن كەسەر ئەو دەكەوێت و ئەوان 

بەشتێكی قەشەنگی دەبینن.

ئاخر پارچەی دوِرو مەرجانیش،

هەر سەرئاو دەكەوێ 

*                      

خەونەكانم

لەخەونەكامندا دۆست و هاوڕێ  دێنمەبونەوەو 

دواتر لەگەڵیاندا دەمێنمەوە،

ئەوانە بەجۆرێكی دیكە نوقسانن
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*                  

پاك و بێگەرد بە

نەك بۆئەوەی خانەدان یان بەهێزبیت،

بەڵكو بۆ ئەوەی خودی خۆت بیت.

*

ڕوو لە ژیان وەرگێڕە،

تا ڕوو لەخۆت وەرنەگێڕی

*            

ژنان سەرچاوەیەكی باشن بۆ خەون،

كەواتە هەرگیز دەستیان لێمەدەن.

*           

بیسنت و بینین

دوو بەهادارترین شنت لەژیاندا

هەستەكانی دیكە شەبەقی و پڕوپوچن.

*                 

تەنها ئۆرستۆكراتیەتێك ئەوەیە

دەست لەهیچ شتێك نەدەیت

*                 

خانەدانیی ڕاستەقینە ئەوەیە،

نزیكی كەس نەكەویت

*               
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گەر من بەتێپەربونی هەورێك بە بەرخۆردا

ئازار بچێژم، 

ئەی چۆن ئازار بەتاریكی ئەم ڕۆژە

فەرامۆشكراوە بۆ ئەبەد ناخۆم كە ژیامنە؟

*               

تەنهایی و گۆشەگیریم لەپێناو بەختەوەریدانیە

)بەختەوەرییەك ڕۆحم نازانێت، چۆن هەستی پێبكات(و بۆخاتری 

دڵنیایيش نییە )ئەو دڵنیاییەی كەس دەست گیری نابێت، گەر لەواقیعدا 

لەدەستی نەدابێت(، بەڵكو تەقەلالیەكە بۆ خەو مەحف بوونەوەو 

دەست بەرداربوونی خاكیانە

*                

خۆشرتین چركەساتەكانی ژیانم

ئەوكاتەیە بیر لە هیچ ناكەمەوەو خواستی هیچم نیەو 

خەون بەهیچەوە نابینم

*                 

هەرگیز كەسێكم نەبووە پێی بڵێم مامۆستا

هیچ مەسیحێك لەپێناوی مندا نەمردووە

هیچ بودایەك ڕێگاى پیشان نەداوم

هیچ ئەپۆلۆ و ئەسینایەك لەئاست بەرزترین

خەونەكامندا دەرنەكەوتن،

تا ڕۆحم ڕوناك كەنەوە.
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*             

تاچەند دڵسۆز و وابەستەی دۆست و هاوڕێیەتی كەسێك بم، 

بەاڵم هەواڵی نەخۆش كەوتن یان مردنی

جگە لە هەستێكی پەنهان و دڵتەنگ و نادیار

هەست پێناكەم و بەو هەستەش جاڕس دەبم.

*                      

هێندە دەست و پەنجەم لەگەڵ تارماییەكاندا نەرمكرد

تاخۆشم بووم بەتارمایی

*               

لەناوجەرگەی شارێكی پڕ هەراو زەناوە،

بێدەنگیەكی سەرتاسەری، سەردەردێنێ .

*              

ژیان چیم دەداتێ ، چیم ناداتێ 

پەشمە بەالمەوەو خەمی لێناخۆم

وەك چۆن ژیام،

ئاواش دەمرم

*               

ئەم بەیانیە زۆر زوو لەماڵ هامتەدەرێ 

لەبەر ئەوەی زوو هەستابووم

نەمدەزانی چی بكەم و

كوێوە بچم,
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بەاڵم بایەكی توند هەڵیكردو

بەرەو ئەو الیە ملم نا كە باكە پاڵی پێوەنام

ژیانی من هەروا بووەو 

خوازیاریشم بە بەردەوامی هەروابێت

بەرەو ئەو جێیە دەڕۆم كە بادەمبات و

پێویستم بەوەنییە

بیربكەمەوە

*                        

كەسم نییە متامنەی پێبكەم

خانەوادەكەم لێم تێناگەن

هاوڕێكانم، ناتوانم بەم شتانە ناڕەحەتیان بكەم

هەر بەڕاستی هاوڕێی گیانی بەگیانی شك نابەم

گەرهاوڕێیەكیشم هەبێت

ئەوا هاوڕێیەكی گیانی بە گیانی نییە، وەك خۆم دەیزانم.

من شەرمنم و حەزناكەم

ترس و بیمی خۆم بەیانكەم

هاوڕێی گیانی بەگیانی یەكێكە لەخواستەكانم،

لەخەون و ئاواتەكانم.

وەلێ  ئەوە شتێكی تایبەتە و

هەرگیز دەستی من ناكەوێت

*          
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بۆ كۆست و نەهامەتیەكامنان

جگە لەخۆمان

نابێت گلەیی لەكەسی دیكە بكەین

*                 

ژنان درۆ دەكەن

هەمیشە و بەهەر نرخێك بووە درۆ دەكەن

نابێت ئەوەشامن پێ  سەیربێت،

چونكە ئەوان

تەنانەت لە گونگوڵ یشیاندا

درۆیان حەشارداوە

لەدایک بووی ساڵی 1969.

 دەرچوی کۆلێژی ئادابی زانکۆی بەغدايە 

سا لی1992. 

بەرێوەبەری نوسینی گۆڤاری سەردەم و 

ئەندامی دەستەی نوسەرانی گۆڤاری گوتار و 

رۆژنامەی هاواڵتی بووە . 

خاوەنی 54 کتێبی چاپکراوە.


