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له جیاتی پێشه کی:
نه خۆشی  دووجۆره   گرفتاری  کوردی  شیعری  زۆر  ماوه یه کی 
کۆمه اڵیه تی  سیاسی و  واقیعی  له   بوونه وه ی  نزیک  یه کیان  بوو،
به و ئه ندازه یه ی ئه و هه لومه رجه  ببووه  کۆتێک به ده ست و پێیه وه  
هه مان  به   واقیعه   له و  بوو  دوورکه وتنه وه ی  تریان  هی  ئااڵبووه،

ئه ندازه وه وه لێ به  ئاڕاسته ی پێچه وانه . 
شوێنێک هه یه  ده کرێ شیعر به شێوه یه کی ته ندروست له   ناویدا 
ئه وجۆره   داویه وه، ناو  نه که وێته   واقیع و  له   بێ  نزیکیش  بژی و 
ڕه سه نایه تی  به رامه ی  بۆن و  به رهه مه کانمان  که   واده کا  ئه ده به  
هه میشه   پێوه بێ و  خه ڵکه که ی  و  واڵت  تایبه تمه ندی  هه ڵگرێ و 
پڕۆژه ش بێ بۆ ڕاپسکان و یاخیبوون. دیوه که ی تری نه خۆشییه که  
که  ڕه هه ندی ناقۆاڵو ترسناکی تجریدو وشه سازی و ڕسته ی ئاڵۆزو 
دوورکه وتنه وه یه  له  واقیع،که  ئه وه شیان ئه گه ر هزرو فه لسه فه یه کی 
جوانکاری ئه وتۆی له  پشتدابێ ڕه نگه  دهبێته  مایه ی خوڵقاندن و 
له و  سه ر  هه تا  شاعیر  به مه رجێک  تازه   ته کنیکی  کایه ی  هێنانه  
کوردییدا  شیعری  له   ئه وه ش  به داخه وه   نه مێنێته وه ..  شوێنانه دا 
شتێکی ئه وتۆی لێ شین نه بوو. له  هه شتاکانه وه  هه وڵی گه ڕانه وه و 
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پێکردو  ده ستی  شیعرییه   واقیعه   ئه و  خوێندنه وه ی  سه رله نوێ 
کاته ی  ئه و  تا  بڕی، ڕێگه ی  ته گه ره دا  و  کۆسپ  چه ندین  به  
ئه و  توانیان  ئه وانه ی  بدۆزێته وه .  ئاسۆدا  له   ڕووناکییه ک  توانی 
بوو  ته ژی  ڕوحیان  که   بوون  ئه وانه   ببڕن  دژواره   تاریکه   تونێله  
نه ده شکا  چه نده   به و  بڕیان  ئه وانه ی  سه رکێشی، موغامه ره و  له  
واقیع  بوو.  قه پێلک  شکاندنی  تێپه ڕاندن و  خولیایان  هه بوو، که  
کاتێک جوانه  که  له  شوێنێکدا گیرنه خواو هه وڵی به رده وامههبێ 
گه ڕانه وه و  ئه و  هه ر  لێ  گرتنیه تی.  ڕێز  باشتر  گۆڕانی،ئهوه بۆ 
سه رله نوێ ته کاندانه  بوو که  شیعری له  هه ندێک قالب و که وشه ت 
نێوان شیعرو  ڕزگارکردو ئه مه ش وایکرد جارێکی تر هاوکێشه ی 
خوێنه رانی بێته وه  گۆڕێ. ئێستا که  بایه خ به و ته کنیکه  شیعرییه  
تا ئه ندازه یه ک ساده یه  ده درێ و شیعر له  ڕسته ی کورت و هه ناسه ی 
قووڵ و کۆپله ییدا به رجه سته  ده بێ،ئه وه  بۆئه وه یه  ببێته  هه ڵگری 
ڕیتمی سه رده مه که ی و مه سجێکه  بۆ خوێنه ریش،تا بێته وه  ژووان 

له گه ڵ به وه فاترین و نازدارترین دۆستی دێرینی خۆی که  شیعره . 
ئه وجۆره   خانه ی  ده چێته   له به رده ستدایه   ده قه ی  چه ند  ئه م 
به جێماوی  په رێزی  له   شیعره   ئاگری  کردنه وه ی  نزیک  هه واڵنه،

نێوانی له گه ڵ خوێنه ردا.. 
ده مێکه  ئه وجۆره  ئه زموونه م پیاده کردووه  له  شیعر نووسینداو 
له م  ئه وانه ی  باڵوکردۆته وه .  هه ندێکیانم  به راییمدا  دیوانه کانی  له  
دیوانه شدا هه ن به شێکیان له  ڕۆژنامه و گۆڤاره کاندا باڵوکراونه ته وه و 
دیوانه   ئه م  تری  به شێکی  نووسراون.   2009 ساڵی  هه مووشیان 
په یوه ستن به  شێوه  کارکردنێکی جودا،وه کی ئه وه ی ئه م دیوانه  
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گوڵی  له   پڕبێ  یه کیان  دووبه شه وه، به   بووبێ  بێ و  باخچه یه ک 
وه رزیی و ئه وی تر به شێوه یه کی تر ڕووابن و هه ردووکیان ئه نجام 
یه ک باخچه ی یه ک باخه وانن،ئه گه ر قبوڵتان بێ شیعره کانم به گوڵ و 
دیوانه که   نه بوو  واش  ئه گه ر  خۆ  بشوبهێنم، باخه وان  به   خۆشم 
تووڕهه ڵده ن با زیاتر ناڕه حه تتان نه کا. گوڵ و باخچه ش با بچێته  

خانه ی پێدا هه ڵدانبهخۆم و به  هیچی وه رمه گرن. 

 دڵشادعهبدوڵاڵ
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دیمه نی ڕۆژانه )1(
)لهدارێکدهچینههرپهلکهوهیسهفهرێکه(
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له  کتێبه  کۆنه کاندا: 
ئاوریشم له  چینه وه  ده به نه   دوورترین مه مله که ت 

به هـ..... له وه ی ڕوح دروستی ده کا
تیلماسکێکی به شی مه مله که تێک ده کا
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سیمرخ ده فڕێ
که س نازانێ له  که یه وه  ده فڕێ 
که س نازانێ چۆن ده فڕێ

به و باڵه گه ورانه ی 
هێشتا که سی نه گه یاندۆته  جێ
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له  شه نگه های که س بیر له  پیری ناکاته وه  
بوزاش هه ر گه نجه 

تیشێرتێکی پرته قاڵی له به ره  
هه ر ئێواره و 

قۆڵی له  قۆڵی کچێکدایه 

په کین گوڵێکه  له  باران
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له  بازاڕی ئه نتیکه  فرۆشه کاندا
گوڵی شووشه  ده فرۆشن

بولبولی شووشه .. که  ده خوێنێ
دڵی سوور هه ڵده گه ڕێ

هی ئه و به  دوو پاتری قه ڵه م 
هی من به  دوو چاوی کچێ
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هه وا پڕه  له  شێ
له  بانکۆکدا هه موو شتێک ڕووت بۆته  وه 

هه تا خوداشیان
فانیله یه کی عه لالگه و شۆرتێکی له به ره  

جووتێ نه علی 
کردۆته  پێ
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خوێن ده گێڕێته وه :
یه که مجار هێنده  سوور نه بووه 
ئه و هه موو ناهه قی و زوڵمه 

هه تا هاتووه 
تۆختری کردووه 
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که لێتان دوور ده که ومه وه  
هه موو شتێک ده چێته  دۆخی ماناوه 

په لکی دارێک که  ده وه رێ
دڵم داده خورپێ 

نه بادا که سێک مردبێ 
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سه فه ر هه رچه ند درێژیش بێ
به سمه  توێشوی خه یاڵی تۆ

دنیا هه مووی پڕ بووه  له  تۆ 
ڕۆژ هه رتۆی
شه و هه رتۆی

هه ر له  دڵۆپێکه وه  تۆی
تا ده ریا
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که  له  سه فه رێک دێمه وه 
لوتکه کانی واڵته که م 

له  دووره وه  دیارن له بۆ پێشوازی
به و پیرییه ش 

له  سه د گه نجی بسته بااڵ ئازاترن
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خه ون: ناوکی خۆخه  
ناخورێ.. فڕێ ده درێ! 
پێ بزانی یا نه زانی 
ئه و ناوکه یه  ده بێته  دار
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فرمێسک: ئه ستێره یه  
له  تاریکیدا جوانتره  ده رکه وتنی 
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چرۆ: وامزانی گۆی مه مکه  
شێوه ی دایکمی گرتووه  

گوڵه باخ

شاری بێ ڕووبار نانی ڕه قه 
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له  به غدا له  تاران له  دیمه شق له  ئه نکه ره  
ناتوانن ڕووناکی قه ده غه  بکه ن له  باخچه
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سوننه  شیعه  کورد 
سێ خوشکن 

ماڵه بابیان لێ بۆته  زیندان
هه ریه که یان چاوه ڕێی شاسوارێکه  

بێ و بیبا
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زمان: هه ناره  
شیعر شه ربه تییه تی 
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سپی ڕه نگی منداڵییه 
ڕه ش هی پیرییه  

شه وو ڕۆژ ئه وه  ده سه لمێنن
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هه نگ هه زاران گوڵ هه ڵده مژێ 
یه ک دڵۆپ هه نگوینی لێ دروست ده کا 

شاعیر له  هه زاران دیمه ن 
وێنه یه ک په یدا ده کا
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پێم بڵێ: خۆشتم ده وێ 
هه تا دره خت گه اڵ ده ربکا
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ڕۆژه کان گوێزن
پووچن 

ئه وانه ی به بێ تۆن



30

چاو قوڵتره  له  ده ریا 
هی ڕه ش 

ده ریایه و له  شه ودا 
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باڵنده  
باڵی چه ند گه وره تر بێ 

فڕینی زه حمه تتره  



دیمه نی ڕۆژانه )2(
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)1(
ده پرسێ: ناسنامه  چییه ؟

په له دارێکه  له  نه رمه ی ناوله پ چه قیووه 
چه ند ده ستی لێ بده ی زیاتر ڕۆده چێ.

ئه ستێره  ناسنامه ی هه یه 
مانگ هه یه تی

ئاسمان که  دایکی ئه وانه و
سه روه ت و سامانی شه ووڕۆژ هه مووی

له  گه نجینه ی ئه ودا پارێزراوه 
ناسنامه ی نییه .

ده پرسم: ئاسمان هی کێیه ؟
هه ر که س و هه ر شتێک ئه گه ر هه ر ته نیا ڕه هه ندێکی 

هه بوو
ناسنامه ی ده بێ

ئه وانه ی فره  ڕه هه ندو فره  مانان 
دژواره  ناسنامه یه ک هه بێ بۆیان
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ناسنامه ی ئیماندار.. دینه که یه تی
هی مولحد.. سه رکێشییه که یه تی 

هه ردووکیان که  کۆبوونه وه  له  که سێکدا
فره  ناسنامه یه ئه وکه سه . 

ناسنامه ی ده ریا هی هه موو شه پۆل و 
هی هه موو ماسیی و 

هی هه موو چه ته و ڕاوچییه کانیه تی
هی له رینه وه ی به ر مانگه شه و و 

هی گه رداوه کانیه تی..
ساکارترین ناسنامه ی ده ریا ئه وه یه  که  ئاوه . 

ناسنامه ی شه م
سووتانی په روانه یه 
هی بوومه له رزه  چییه ؟
شاعیر نه سنامه ی نییه .
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)2(
قه اڵت هاته  خه ونمه وه-بێتاقه ت بوو-له  ده ست 

چۆڵه وانی
ژنه کانی.. به هه یبه تی ئاودامان درێژه وه  

جاران ده هاتنه  بازاڕو قه یسه ری 
هه ریه که و بای چێشتێک شه رمی ده کڕی

دوو سێ کوله که ی حورمه ت و 
ده سکێک که ره وزی جوانیی..

نیوه ڕۆ تێپه ڕی و هه ر نه هاتنه  خوارێ.. چوونه  کوێ؟
پیاوه کانی.. به  که واو سه ڵته و ڕه وشتی مرادخانی 

که  ئێواره  داده هات به  کووڕه  کووڕ 
به رباخه ڵیان پڕده کرد له  ده سکه وت و مایه  

گیرفانیان پۆزی ده رده کرد له  فه خرو 
لچکێک مه ندیلی هێمنی ده که وته  سه ر ال ڕوومه تیان.. 

شه و هات و هه ر نه گه ڕانه وه  چوونه  کوێ..؟
قه اڵت خه ریکه  دڵی ده ته قێ؟ 
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)3(
پارکه کان پڕن له  خه ڵک 

مزگه وت و که لێسا
هه موو شوێن پڕبووه  

خه ڵکی هه مووی له ده رێن 
ناوه وه  به تاڵ بووه 



دیمه نی ڕۆژانه )3(
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سروشت دڵی فراوانه 
جێگه ی ئه و هه موو دارستان و ده ریاو سارایه ی تێدا 

ده بێته وه 
به  خۆشه ویستی و ئازاره  بێ سنوره کانیانه وه 

ده بێ دڵی مرۆڤ چه ند بێ 
که  سروشت به و هه موو گه وره ییه وه  
له  سوچێکیدا جێگه ی ده بێته وه ؟
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دایکم ده رباره ی خه ونه کانم ده ڵێ:
که  دێوی ڕه ش هات... مه چۆ له گه ڵی 
دێوی سپیی هات.. مه چۆ له گه ڵی

ته نیاییت باشتره  
له  هاوڕێیه تی ئه وان. 
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خه ون به هه موو ڕه نگه کانه وه  ده بینم 
به اڵم له  هه موویان زیاتر سوور دێته  خه ومه وه  

بۆیه  ترساوم!
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له  حه وشه ی قوتابخانه یه کدا باڵنده یه ک ده خوێنێ:
نه وه یه کی تازه  دێ بانگ ده دا

له سه ر ده ستی ئه و گۆڕان ڕوو ده دا
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سیاسه ت! به خێوکردنی ماره  
له  ماڵه که ی خۆتدا؟
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گرنگ ئه وه یه  دڵۆپه  خوێنێک نه ڕژێ
خوێن هه میشه  به فیڕۆ ده ڕوات 
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شه وان.. به رله وه ی بخه وم
به  بالیفه که شم ده ڵێم: ده نگ بده  

به وه ی خه ونی جوانتری هه یه 
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هه موو شتێک له  مه ملکه تدا هه یه  جگه  له  مانا 
هه موو شتێک له  مه مله که ت مانای هه یه  

که س پێویستی پێی نییه 
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ههردڕکه  ده کرێ به  په رژین
بۆ باخچه !
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که  گه ڕامه وه  هه ولێر 
زۆر که س هاتن بۆ سه ردانم
هه ندێکیانم نه ده ناسییه وه 

پیرێک.. سه ری لووتی که مێک قرتا بوو 
به  هه یبه ت و بێده نگییه که ی ناسیمه وه 

ئیبنومستوفییه 
ئه وی تریان به هه ڕه شه و یاخیبوونی 

هه ر به مه زه نده  زانیم حاجرییه 
وتیان،ده مێکه  به نیازی سه ردانین 

که چی له  خاڵی پشکنینی قوشته په  ڕایانگرتووین 
وایانزانیوه  عاره بین له و خواره وه  هاتووین 

نازانم له به رچی ئه وشاره  
جوانترین پیاوه کانی خۆی ناناسێته وه ؟ 
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نه وت زێڕی ڕه شه 
زێڕه که ی بۆ کێیه 

ڕه شه که ی بۆ خه ڵکه 



49

له وسه ری مێژوو گۆڕێک دیاره  
چی ده به ی له گه ڵ خۆت؟



50

دادپه روه رییه ک هه یه  له  گه ردووندا 
ناهێڵێ هه تا سه ر که سێک هه ر پشتی بشکێ
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که  پیره مێرد )ژین(ی ده رکرد
هه ندێک به گومان ده یان خوێنده وه 
به گومان بوون له  ئاگری نه ورۆزی 

له  سیداره و له  چاپخانه ی 
هه تا مرد ده یان گوت،پیاوی ئینگلیزه !

دڵنیام نۆکه ری بێگانه بووایه 
ده یان په رست. 
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که  مام عه زیزی باخه وان مرد
بۆنی گوڵه باخ باڵوبوویه وه 
که  گیوموکریانی مرد 

بۆنی حبرو چاپخانه  باڵوبوویه وه 
هه ریه که و ژیانی به چی به خشیبێ 

بۆنی ئه و شته  باڵوده بێته وه 
بۆیه  که  دیکتاتۆر ده مرێ

بۆنی خوێنی ساردی هه موو شوێن داده گرێ
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تۆپه ڵه  کلیلێکم پێیه 
یه کێکیان نازانم هی کوێیه 

مه زه نده  ده که م 
هی مه رگی خۆم بێ

ژیان له  دوای خۆی دابخا
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له  منداڵی... ڕه وه قازێک په الماریان دام 
یه که م جه نگ ئه وان به رپایانکرد له  دژم 

ئه وسا دایکم فریامکه وت 
تا ئه مڕۆ هه ر قازه کانن هێرش دێنن
سوپاس بۆ ئه وانه ی به هانامه وه  دێن

له  پێش هه مووشیاندا 
دڵنیایی خۆمه  

له وه ی هه رگیز ناشکێم
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ڕۆژ هه موو به یانییه ک هه ڵدێ
بۆ ئه وه ی ده ست بێنێ به قژی 

منداڵێکی بێکه سدا
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باران خزمه تگوزارێکی باریکه له یه  
به  گه سکێکی گه وره  

حه وشه و هه یوانی واڵت ده شوا
که س نییه  مه دالیای دڵسۆزی بداتێ.



ئیکسیری ئه وانه ی له یاد ناکرێن



58

سیحری ئاو 
• بۆ ئیزابیل ئه لیندی

 
ژنێک ئاو ده دۆزێته وه  

له گه ڵ هه موو دڵۆپه کانیدا 
ده نوێ

ئاو شه ڕکه رێکی ناقۆاڵیه 
به  که س ناشکێ 

ئه و ژنه  ده یشکێنێ 
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سیحری له ش 
• بۆ جومانه  حه داد

له ش چه مێکه  
به درێژایی ئه و چه مه  

عه تار شووشه  پڕده که ن له  بۆن
 

ئه سمه ر شه وی درێژتره  له  ڕۆژی 
سپیی به فری ئه ستوور تره  
ڕه ش هه موو شتێکی زیاتره  
کوێرم ده که ن ئه و ڕه نگانه

 
سک به ردی فه لسه فه یه 
ناوک گۆمی پڕ ماسییه 
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ئاسنگه رێک چه کوشی ده وه شاند 
ده می مانگێکی تیژ ده کرده  وه  

که  له نێوان 
دوو مه مکی ڕووتدا دیاربوو

 
جوتیارێک زه وی ده کێاڵ 

کوپه  زێڕێکی دۆزییه وه  له  خه ونیدا 
ژنه که ی لێکی  دایه وه :
زه وییه که  له شی منه  

هه ڵیبێنه .. کوپه که  چییه ؟
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سیحری ڕۆژ 
• بۆ نیکۆس کازانتزاکی

 
ڕۆژ به وه  نییه  که  گه وره یه  

ده چه مێته وه  
بۆ په لکێک

 
دار که  چڕو هه راش بوو 

ده به سترێته وه  
به ڕه گه کانی

 
سه ما بازدانه  بۆ هه وا 

له کوێ خه ریکه  تێکده شکێی
سه ما فریات ده که وێ
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براکان دوژمنن
قابیل و هابیلن 
موساو فیرعه ونن 
عه لی و معاویه ن 

سه دام و خومه ینین
....................
....................
دوژمنه کان بران! 

خودایه .. هێزی خۆتم تێدا بگێڕه  
بۆ سه لماندنی.
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سیحری دایک
• بۆ فاتیمه  ناعوت

 
دایکت بووکه شووشه ی بۆ ناردووی 
شیعره کان یاری له گه ڵدا ده که ن 

خۆت گه وره  بووی

له  ئازه خانه  ده رمان نییه  بۆتۆ 
هه ورێک دێ بارانی خۆیت لێ  ده دا 

چاک ده بیته وه  

له  شه قامی سلێمان پاشا 
گۆره وی فرۆشێک ده گه ڕێ 
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جووتێکی شین ده کڕی 
ده یکه یته  پێت 

نیل که مێک ته سکه  بۆ قاچت!

ئاپارتمانێک دروست ده که ی بۆ شیعر 
ده بیته  ده رگاوانی 

نیشته جێکانی هه موویان ته نیان 
تۆ که سیانی

 
ئه ندازه  چه نده  شیعرییه  
شیعر چه نده  ئینسانییه  

تۆ هه ردووکیانی 

فاتیمه  ناعوت:شاعیرێکیتازهیمیسرهوئهندازیاریتهالرسازیشه .
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سیحریشهو
•بۆشههرهزاد

ڕۆژلههانهیهکیئاگره
جوانییهکهی
لهگهاڵکانیدایه

کهلوولیانخواردییه
لهدهوریئهوبۆشاییه

حیکایهتهکانیتۆلههانهیتاریکییه
 

نازانمکێیهکهمجارزمانیداهێنا
دایکیزمانهکانکێیه؟

تۆجوانترینکیژیئهودایکهی
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خهوحهزیلێکردووی
ههمووشهوێکشههرهیاردهنوێنێ
تۆشدهباتهناوجێگایخۆی

لهڕۆژههاڵتداگهنجینهزۆرن
ههندێکیانهێشتالهناوکوپهدان

دهستدهبهیبۆناوپهلکهکان
خوخێکدێتهناودهستان
دڵیکوڕهعاشقێکه
دێوێکسیحریلێکردووه

 
بنههربهردیکهنارێکنامرادێکیتێدایه
تۆشهێشتالهشهویههزارویهکهمدای. 
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لهش

سنووریلهشکوێیه؟لهکوێکۆتاییدێ؟
ههرئهوانهنکهبهچاودهبینرێن؟
دهستچیلهشه؟چاوچییهتی؟
سکوناوکیاگهردنوملچین؟

تائهوێلهشه..؟
یائهوههمووهێڵوفیگهرانه
ئهوههموودهنگوئازارانه
کهدهڕژێنهناوگهردوونهوه
ههروادهڕۆنوناگهڕێنهوه؟

لهشلهدرێژبوونهوهیبهردهوامدایه
کهدهکشێ

ههمووجاردهچێتهناومهتاههوه 
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ئیکسیر

لهشهرابیعفریتدروستدهکرێیاگوڵیوهنهوشهی
کێوی؟

کهگوڵیشادییه
تهمهنیکورتهئهوگوڵه
قهدهریسهختهئهودڵه

ئیکسیریژیاندهدۆزێتهوهوخۆیبزردهکا
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زهوی

زهویپڕهلهخهموپڕیشهلهخۆشی
ههیهپاشاحوکمیدهکاوههشهکهس..بهیاروبهڕیایه
ههیانهتۆخ..ههشیانهکاڵ)بهگوێرهیکانزاوسهروهتیان(

ئهوانیشوان:کهههبووننڕهنگیانتێرتره
کهسهێندهیمرۆوابهستهیزهوینییه
مهرجنییه،سهرچاوهیژیانییهتی

ڕهنگهههرلهبهرئهوهبێئهوجێگهیقهبریهتی
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جیمسجۆیس

“ئێرلهنداچییه؟بهرازێکهبێچووهکانیدهخوا”
جیمسجۆیسچییه؟دهعبایهکهجیهاندهخوا..
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ئاوهدانی

کهژوورێکدهبینیپهنجهرهکانیپهردهیهکیئهستووری
پێدادراوه

یادهرگایخڕداخراوه
مانایئهوهنییهژیانیتێدانهماوه

لهوشوێنانهدا
قۆزاخهیهێمنینهکراوهتهوه

ئهوهیههیهلهپهمۆنهرمتروسپیتره
شهوبهههمانشێوهلههانهیهکهپهلکیتاریکیپێچاوه

لهخۆی
دڵیمن

لهوجۆرهشوێنانهیه 
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قهقنهس
•بۆفروخیفهروغزاد

قوماشێکلهڕهنگیجادووه
لهپێستیقهقنهسهیاپهڕیسهمهندهر

ژنێکبهئاگردهیشوا
نهژنیپاشایهنهکچیسوڵتانه
خاوهنیئهوکراسهگرانه

شاعیرێکه
سهروهتوسامانیسووتانه 
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زین

ڕۆژههاڵتبادهیهپڕهلهزین
مهمدهستیبۆنهبرد

نهبادابشکێ
کێههیهوهکوئهو
قهدریئهومهیهبزانێ؟
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لهسهنگهرێکدا

ئهگهرژنهکهملێرهبا
)ئهوڕستهیهدهشێجهنگاوهرێکبیڵێلهڕهبیهیهکدا(

شتێکلهوناوهزیاددهبوو
پێویستمانپێینهدهبوو

سهنگهرهکه..؟دهبووبهجێژووان
مهتارهکه..؟ئاوههمووکهسپێویستیپێیدهبێ

تفهنگهکه..؟ئهوزیاددهبوو
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ئهی.ئێم.فۆرستهر

“ئهوهچژیانێکه،خهڵکینهتواننلهوژوورهدابمرنکه
تێیدالهدایکبوون”
نێوانیئهمدووژووره
زیندانیتهلبهندکراوه

لهههرکوێبمریدهورتگیراوه
بهگوڵ

یالوولهیتفهنگ..
مردنیهکهوههزارانناویههیه
ژیانههزارهویهکناویههیه
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ئاوریشم

بهدرێژاییئهوڕێیهبیرلهوهدهکهمهوه:
کرمێکئهوههمووسهلیقهیهیلهکوێبوو؟
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دڵ

ئهودڵهبهچهندبکڕمههرزانه
داریتووه

پهلکیپڕهلهکرمیئاوریشم.



دیویدووهم
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)1(
تهمهنبگهڕێتهوه

ههمانئهوڕێگایهناگرمکهگرتوومه
ههمانئهوژنهمخۆشناوێکهخۆشمویستووه

ههمانشتنانووسمکهنووسیوومه...
لهباخچهیهکدا

بهدیارگوڵێکیدرهنگیپاییزهوه
تهمهنمنداڵێکهژیرنابێتهوه
گریمان..ئهوهیدهتهوێڕوویدا
کهدهگهیتهوهئهوشوێنهیئێستا

کۆشتپڕدهبێتهوهلهگهاڵ
دهتهوێشتێکبنووسیلهحیکمهتیههودا

ههمانڕستهدووبارهدهبنهوه:
ههمانئهوڕێگایهناگرم

ههمانئهوژنهمخۆشناوێ
ههمان...

ژیانبهوچهشنهجوانه
کهههرگیزتێرنابینلێی.
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)2(
برادهرهکانمههندێکیانهیمنداڵین
لهمهکتهبناسیومنیالهکۆاڵن

ههندێکیانشارستاننههندێکیانالدێیی
دوورونزیکبهنامهوتهلهفۆنپهیوهندیمماوهلهگهڵیان

بهاڵمئهوانهیمردوون
لوتکهیدووریتهمداگرتوون

نازانملهبیریانماوهڕۆژێکلهڕۆژانبرادهربووین؟
مردندهرگایداخستووهبهسهرخۆیدا
کهچیههمیشهپهیوهندییدهمێنێ

ئهوهنییهکهدڵمدهگوشرێدهچمهسهردانیگۆڕهکانیان
ئهوانیشکهدێنهخهونهکانمهوهدڵیانگوشراوه

ئایائهوهبهسنییه
بۆسهلماندنی
برادهرایهتی...؟
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)3(
پێغهمبهرێکلهناوماندایه

بهههمووجوانیوناشیرینییهکانیهوه
دڵیبهههمووشتێکیئێرهخۆشه

دڵیلهههمووشتێکیئێرهدهگوشرێ
پێغهمبهرێکیدژه..

ههمووگریانهکانیمانکردۆتهشیعر
جورئهتیئهوهمکوائهیبۆدلێریهاوڕێم
کهگاڵتهجاڕییهکانیشیبکهمبهشیعر.

)4(
مهچووهگۆڕستان
ڕۆحیههریهکمان
پڕهلهگۆڕ

بهگوڵدایانپۆشه



سۆناتایپاییز
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لهناوجلهکانمداجوانترینیانههڵدهبژێرم
بهجۆرهئهتهکێتێکهوهکهالیقبهئهوه

دهچمهپێشوازی
پاییزبهڕێوهیه

لهژیانمدازۆرشتیلێفێربووم
لهههموویانجوانتربێدهنگییه.

چۆنلهماڵهکهیخۆمدائهوپهڕیئازادیدهنوێنم
لهگهڵئهویشداوام

چۆنمبوێوادهجوڵێمهوه
ترسمنییهکهسسهرزهنشتمبکا
ئهویشبێهیچسڵهمینهوهیهک
لهبهردهممداخۆیڕووتدهکاتهوه.

لهمنداڵییهوهبرادهرین
ههروهکودایکێکههڵسوکهوتدهکا

بێئهوهیپێبزانمکهموکورتیمدادهپۆشێ 
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کاتێکپێویستیشمپێیبێ
ههمووسهروهتوسامانیلهزێڕوئاقیقدهخاتهبهردهستم

لێشیناپرسێتهوهچیلێدهکهم.
پاییزههمووجارێکهدێ

پهلکیدارهکانلهپێشهخۆیدادهنێرێ
نهوهکولهناکاودهرکهوێو

کهسبهرگهیئهوههمووتهنیاییهینهگرێ.
ئادهمکهلهبهههشتدهرکراپاییزیبهسهرداهات

ئهووهرزهلهوساوهدۆستینزیکه
دهمێکهههستمبهونزیکییهکردووه
ئهمجارهکهدێبهچاویخۆیدهبینێ
چۆنچوومهتهدۆخیئهوهوه

چهندهێمنودڵگیردهرکهوتووهڕهنگیلهتهماشام
پێشئهومنتهواوڕووتبوومهتهوهلهباغهکانمدا

سڵلهکهسناکهینهوه



کوندهبهبۆ
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دایکمدهڵێ،تۆلهپاییزدالهدایکبووی
بۆیههێندهعهشقیئهووهرزهی..
ئاوهاشنهباههرپاییزییدهبووم

ههرجارهوشێتیڕهنگوخولیایهکیدهبووم
کهدهگهمهکۆتاییئهموهرزهئهوجادهزانم:

نهئهوههمووڕهنگانهکۆتاییاندێ
نهخولیاکاندهبڕێنهوه.
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کوندهبهبۆیهکبهدوامهوهیه
لهههرشوێنێکدهخوێنم
ئهولهوێبانگیشوومدهدا
نوێنهرایهتیمهرگدهکا

بههێزێکیلهئهندازهبهدهردهخوێنێ
ترسباڵودهکاتهوه

قهناعهتیڕهشبهرپادهکا
بۆههرکوێدهچمبهدوامهوهیه
کاریمنیئێجگارقورسکردووه
شهووڕۆژلهخهیاڵیئهوهدام

چۆنپێچهوانهیئهو
حیکمهتیئومێدبڕوێنم
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بۆخوێنهریبسهلمێنم
پاشئهوههمووجهنگه

ئاشتییهکیسهرتاسهریسهردهکا
بهههمووماڵێکدا..

دهنگیکوندهبهبۆتادێنزیکدهبێتهوه
ههمووشتێکیشداپۆشێ

ڕستهیهکههردهمێنێلهوسهرهوه
پهنجهرهیهکههردهمێنێڕووناکیلێدێتهژوورێ

بهپهنجهیباریکیدهنووسێ:
ژیانبهوشێوهیهکۆتایینایێ.



لهخواحافیزییدا
بۆسهالحمحهمهد
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لهکۆاڵنوهستاون
دهستبۆتهرمیبهرزدهکهنهوه

کهبهبهردهمیاندادهیبهن
بهسهرشانیچهندکهسێکهوه.
لهبێکهسیشهوناگهن
لهبێکهسیخۆیانناگهن
کێدهیانالوێنێتهوه؟
کهشاعیردهمرێ

مانگلهوبهرزییهوهدێتهسهرگۆڕهکهی
لهکۆنهوهواهاتووه

دنیادهقیبهشاعیرهوهگرتووه
ئهوبمرێ

بێخاوهندهمێنێ
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سیاسییهکانچهندڕۆژێکهوپشتیتێدهکهن
زاناکاندهیکهنبهتاقیگه

مێژوونووسههرتهنیادهیگێڕنهوه
چوزانم...ئهوهیدێوپشکێکیدهباوبهس

دووکهسخۆیانبهخاوهنیزانیوه
یهکیانههرزوووازیهێنا

شاعیرجێیخواشیگرتهوهههرئهوبهتهنیامایهوه.
لهکۆاڵنوهستاون
تهرمیشاعیردهبهن
کێدهیالوێنێتهوه؟

کێگۆرانیبۆئهوههمووجوانییهدهڵێ
کهدوایئهودهمێنێتهوه؟

کێسهرنجلهگیایتهنیشتڕێگادهدا؟
کێدهبێتهخاوهنیسهرسهختترینخولیا

دژوارترینئاواز
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کێدهبێتهتاریتهنیایی
کهدڵههرخۆیهتیونییههاودهنگی

لهوپهڕیدڵتهنگی
کهخۆتانن

دهتانهوێههرخۆتانبن
لهپهڕیڕاستگۆییدا؟
کێ..؟کێ...؟

ساڵێکیتردهتبینمهوه
ژیانبێشاعیر
چۆندهگوزهرێ؟



دڵشادعهبدوڵاڵ
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ژوورهکهمکهشتییهکهبهسهرپشتی
تهنیاییهوه

لهبهندهریڕووناکییهوه
تهکاندهدابۆکوێتاریکه

لهههرکوێوهدهیکهیتهوه..ئهوێ
دهرگایهتی

کلیلگوماندهکا
لهکردنهوهی

بۆنیواهیمهڕژاوه
هیمنه،تێکهڵی
داروپهردوویبووه

ژوورهکهمههرخۆممتێیدا
کهچیبهردهوامدهنگیچهندکهسێکدێ
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کهلوپهلکۆدهکهنهوه
جانتایانئامادهدهکهن

ههندێکسهفهردهکهنوههندێک
دێنهوه

ئهوهیبهردهواملێرهیه
تهنیاییمه.

زۆربهدوایخۆمداگهڕاوم
لهخهیاڵوواقیعدا

لهناوخۆموکهسیتروشتیتردا
شهڕکهرێکلهناوگهمێیهکدا

ئهوهمنملهکۆنهوه
لهتهروادهدێمهوه

ههرشهپۆلمجێنههێشتووهلهدوایخۆمدا
جهنگێکیبێئامانیش
بهدوامهوهدهکشێ
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ڕۆژنهیتوانیپشتمبچهمێنێتهوه
شهوداڵدهمیدا

دهرکهوتملهناوئهستێرهکانی
بێدهنگیم

گهورهترهلهشهبهنگیزمانم
ئازادییهکبۆتهخولیامبێواڵته

کوێیهواڵتی؟نازانم.
ئهلبوومپڕهلهوێنهیشکست

یاسهرکهوتنهکانم
ههمیشهدیمهنیشکستهکانمجوانه
پووچوبێمانانهیسهرکهوتنهکانم

لهدوادیمهندا
باڵندهیهکیههڵکوڕماویسهرتهلی

ئێوارهکانم
گاڵتهجاڕییهچریکهیئاوازهکانم
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منداڵیداریههرمێیه
ههمووساڵجارێکزهرددهبێ

ئاگرنۆمانگیتهواوکردلهناخمدا
نهوهیهکیتازهیدهبێ
کهئاوڕدهدهمهوه
دنیاکوپهیشهرابه

تادێتامیخۆشتردهبێ

ژنێکگوڵێکیبهدهستهوهیه
ههردووکیانسیسبوونبهدیارمنهوه

شارهکهمپیربووهلهدووریمندا
چۆنببمبهگۆچانی؟
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گهڕهکهکهمانهیمننهبووبهمنداڵی
ئێستاکهکهسینهماوه

بزگوڕیهێناوهتهوهالیمن

ماڵهکهمانلهکهالوهیهکداکهوتووه
نامناسێتهوه

حهسرهتههڵدهکێشێبهخوڕدهگرێ
فرمێسکهکانیدهڕژێنهگلێنهیشیعرهوه

ئایلهشیعریمنداڵیوهیسهردهمی
پیری

ئایلهدنیایتامگرتوو
لهکۆشیوشهکانیاندا
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دیمهنێکیدوور:
خانوویهکمدروستکردلهناو

گوڵێکدا
تاپۆمکردلهسهرپهپووله
ئێستامنکرێچییئهوم

لهگوڵستان
دیمهنێکینزیک:

ژوورێکمدروستکردلهپهپووله
دامهگوڵێک

دیمهنێکینزیکتر:
پهپوولهیهکمدروستکرد

منلهئهودام.



چوارینهیترازاو
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)1(
بۆنیواهیمه

ژوورهکهمههرخۆمبوومتێیدا
بهردهوامدهنگیچهندکهسێکدههات

کهلوپهلیانکۆدهکردهوه
جانتایانئامادهدهکرد
بێزارییاننیشاندهدا

لهپهلهپهلیاندابهرشتێکدهکهوتن
گوێملهلهرینهوهیاندهبوو

گهرمایاندهبووپهنجهرهیاندهکردهوه
ئاویدهستشۆرهکهدهڕژا

وهکیئهوهییهکێکدهستوچاویبشوا
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ههندێک،خوداحافیزییاندهکرد
ههندێکیترتازهدهگهیشتن

ژوورهکهمبهردهوامپڕبوولهمیوان
ههمیشهپڕۆژهبووبۆسهفهریسهرگهردان

ئهوهیههتاسهرلێرهیه
تهنیاییمه.

بۆنیواهیمهدێلهکورسییومێز
بۆنیواهیمهدێلهتابلۆیدیوار
لهکتێبولهوشهیبێزاریبهههزار
کۆناکرێنهوهلهڕستهیمانادار
بۆنیواهیمهدێبۆنیواهیمه

لهکیسهیتوتنولهچهرخوپایپوفینجانیقاوه
لهحهبیپارسیتۆڵولهسهعاتولهیاخچاڵ

بۆنیواهیمهدێلهههموو
ئهوبۆنهلهکوێپهیدابوو؟
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ئهوانهکێنلهژوورهکهمدادهچن،دێن؟
ههیانهبهسیماشنایناسم

ههشیانهپێکهوهگهورهبووین
ئێستاکێلهتبووهئهوبۆنه

ههیانههیدوژمنهوههیانههیدۆست
ناوێکدهدۆزمهوهبۆنیلهدڵۆپهئاوێکبچێ
لهههمووشتێکدابێوههرخۆشیتهنیابێ
لهمنداڵیههمووانبچێلهپیرییدا
ئهوژوورهکهههرخۆمیتێدا
ئهوههمووبۆنهلهکوێپهیدابوو؟

ئهوههمووشهڕوئاشتییهلهکوێبهرپابوو؟
بۆنیواهیمهدێلهمن

هیسهروویشهڕهوهیسهروویئاشتی
هیسهروویدۆستهوهیسهروویدوژمن

ئهیخودا!!
بهزهیتبهتهنیاییمبێتهوه
ئهوبۆنهمهکوژهلهمندا
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)2(
دڵشادعهبدوڵاڵ

زۆربهدوایخۆمداگهڕاوم
چیاودهشتودهرشارومهملهکهت

شهقاموماڵهکان
لهڕێگاکانداتاساوم
لهناوئهلبومهکاندا

سیمایخۆمدییوهلهکهسیتردا
لهناوههزارویهکشهوه

سیحرێککردبوومییهماسییلهگۆمیشهختهدا
لهئهلیازهوئۆدیسهدا

شهڕکهڕێکبووملهناوگهمێیهکبهتهنیا
ههرشهپۆلمدهداونهدهگهیشتمهمهیدانیجهنگ
لهزۆرڕۆمانوچیرۆکداپاڵهوانیالوهکیبووم

نهدهگهیشتمهکۆتایی
ههرئازاربووههرئازاریتهنیایی
ههرکهناربووکهناریماڵئاوایی
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جارێکبوومبهشههیدوبزربووناونیشانم
جارێکبوومبهئهشقیا
کواڕێبازکوانیشتمانم؟

ناویخۆمدادهستچرایهک
شارهکانگهڕاونهیدۆزیمهوه

قهقنهسمههردهسوتێموزیندوودهبمهوه
لهدوادیمهندا

باڵندهیهکیههڵکوڕماویسهرتهلیئێوارهکانم
بۆکێههڵڕێژمچریکهیئاوازهکانم؟
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)3(
کۆاڵنیبیرێژیان

منداڵییدارههرمێیهکه
ههمووساڵێکزهرددهبێ

ڕووهکیبهختهوهری
لهڕۆخیجۆگهییداشینبووه

گوڵناگرێ

هێالنهچۆڵبووه
پێکیشهومخواردهوه

تابنیپیاڵه

ناوکیشهیتانئاگره
ئهوهیبسووتی

بهرناگرێ
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ئێستاکهئاوڕدهدهمهوه
کوپهشهرابێککراوهتهوهسهری
باڵندهدهنووکیانتێخستووه

کچێکگوڵێکیلهدهسته
ههردووکیانسیسبوون

بهدیارمنهوه

کۆاڵنهکهمانپیربووه
کهنامناسێتهوه
دهگری
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)4(
گوڵستان 

دیمهنێکیدوور:
خانویهکمدروستکردلهناوگوڵێکدا

تاپۆمکردلهسهرپهپووله
ئێستامنکرێچیئهوم

لهگوڵستان.
دیمهنێکینزیک:

بهکراسیبهسیمیخهفهتچنراو
دراوملهدار

دیمهنێکینزیکتر:
نهماوهئهوهیدهگهڕێمبهدوایدا
بزربووهبهرلهچهندسهدهیهک

ههورێکوتیمنئهوم،بارانکوشتی
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خهیاڵێکوتیمنئهومقافیهوکێشکوشتی
ئێوارهیشهممهیه

ههمووشتێکماندووهلێیدهڕژێ
ههرئازارهوههرئازارهدهخشێ

ئهیمردنیشینبهوڕهنگهههتاههتایه
بمگێڕهلهسهرخۆبهنازبمگێڕه

دنیاههموویالفاوهوههرالفاوهوههرالفاو
سهرهتائاوهوئێستائاوهوکۆتاییئاو

ژوورهکهمبهپشتهوهیهلهشێوهیگۆیزهوی
داکهوتووهشانم

باڵندهبهپۆلدهنووکدهدهنلهزمانم
بهپاڵتۆیهکیلهڕهنگیگوێیشهیتانۆکه

باوهشمکردۆتهههموو
دیمهنهکهوردهوردهدهسڕێتهوه

دیارنابینههموو.
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ڕوونکردنهوهیهک:ئهمدهقهبهدووناونیشان)دڵشادعهبدوڵاڵو
چوارینهیترازاو(ودووجۆرتهکنیکنووسراوه،کاتینووسینیان
که دێ لێ ساتانهی ئهو بۆنی و تام یهکهیان ههر نزیکه، لهیهک
تێیدالهدایکبوون.دووسێونبهیهکلکهوهودهکرێبهیهکهوه
نووسابن،ئهوجۆرهمیوهیهلهسروشتداههیهوئهگهرلهشیعریشدا
نازانمبۆئهودهقهمبهودووجۆره ههبنچقهیدیدهکا؟خۆشم
ههر له ڕوونن شووشهیهکی دیوی دوو ههردووکیان نووسیوهتهوه،
دهبینی..یا من ئهمسهری ئهوسهرو بکهی تهماشایان الیهکهوه
دووانهیهکنپێویستیانبهنهشتهرگهرییههیهبۆجیاکردنهوهیان.

.دڵشاد.



ڕهگیتهنیایی
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)1(
بهیانییهکالیمهوالنا

لهئاوێنهیباخچهیهکداکهگواڵوشکاندبووی
تهماشایگوڵێکیدهکرد

شهرمدایگرتبوو
بۆنیمنداڵیپهرتببووههرچیههبوو
بهبیرمدێتهوه:جێپێیمامزملهناوگیا

بهوبۆنهدهناسییهوه.
لهنهخشهیواڵتدا

هیچشتێکنهمابوودڵخۆشبکا
لهشارهزوورهوهتیریاندههاویشت
سهریتیرهکانژههریانپێوهبوو

بۆنیکهالکیگرتبوو.
پاشایهکلهسلێمانییهوه 
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نامهیههڕهشهیناردبوو
کهگهیشتلهبهردهممهوالنهبووبهکێروشک...

ئهوبهیانییهلهوێبووم
شێخێکمارێکیخستبووه
ناوپشتێنینۆکهرێکیهوه

لهبهردهمیمهوالنابووبهشهتڵهڕهیحانه..
شامموگناتیسبووتاسهمهرقهندوبوخارا

خانهقایدڵپڕبوولهگوڵ
دووباڵشۆڕببوونهوهبهبهژنی
دهکرانهوهکهباسیڕابردوودهکرا
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ئهوڕابردووهکافوورهشچاوێکیههرلهباکووره
چیبکهملهوهیبووڕامکردووهبهرهوداهاتوو

دهزانممننهوهیسیزیفم
ناچارمههردهبێئهوبهردهههڵبگرم
ئهوبهردهشناچارهغلۆربێتهوه.

لهباخچهیهکدا...ئهوپیاوهمپێشتردیبوو
گوڵێکیدهالواندهوه:ئێرهدهکهمبهماڵیخۆم!

یادهبێتهگۆڕ
تاههتایێدهبمههاوسێیپهپووله..

ههرهێندهیناوکیخۆخێکیلێمابووهوه
خانهیتهنیاییسووتابوو
دنیایلێببووبهباخچه
مرۆیلێببووبهگوڵ
بههـ.....لهودڵه

ئهوههمووئاگرهیگرتووهووێراننهبووه.
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ئهرێکهیبوومهوالناخالیدینهقشبهندی
دهرپهڕێنرا؟

کهیڕاونرا؟دهڵێیئێستایه...
خودایه!چۆنمدهکوژی؟لهچخاکو

مهملهکهتێکدهمنێژی؟
بهناویمنهوهجۆگهخوێنیپێدادهڕوا

سوپایسهلهفیتوندڕهوبهپشتێنیتهقینهوه
لهبازگهکانداناویمندههێنن

منلهکوێوئهوسهرسهریبازانهلهکوێ؟
خوداکهویستیحوکمیعالهمبکا

تهماشایدڵیمنیکرد
ههرهێندهیپهرهمووچهیهکیدهکێشا 
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بهوپهڕهمووچهیهنووسیم:مهوالنایئهواننیم!
لهشهرعیمندا:مهڕوگورگپێکهوهئاودهخۆنهوه

کهسڕێلهمارمێلکهشناگرێ
ههمووپێکهوهلهکاروانێکدا
نهێنیقافڵه:لهتهنانێکه

ههمووماندهیگرینبهدهستهوه
دانهدانهڕهشکهیشهوێکیشارهزوور

دهبریسکێنهوهلهناویدا.
تهرمیئهوشهوهبهگالیسکهدهگوازینهوه
بۆکوێبچمئهوناوهمپێوهنووساوه

ئهوخهونهههرماوه..
منلهوێبوومکهتهماشایئهوشهوهیدهکرد

کتێبیئهوشهوهیدهخوێندهوه
ئێستاکهئهوشهوهدوورکهوتۆتهوه

مهوالنابهزهییبهدوژمنهکانیشیدێتهوه.
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)2(
ئێوارهیهکالیمایاکۆفسکی 

 
ڕابردووسیسببوولهگیرفانیدا

مهرگگهمهبوولهگهڵههورپهلهیانبوو:
کێزووترببارێ.

کهلێنکهوتبووهنێوانیئهوومۆسکۆ
ههموویپڕکردهوه

بهشیعری
دڵیباڵندهیهکلهناولهپیدا
ستایشیجریوهکانیدهکرد
چهندلهیهکدهچوون
ههردووکیان

بێمنهتلهسهرشهقامپیاسهیدهکرد
دهستیلهناودهستیشۆڕشدابوو
شیعرپیرنهدهبوولهئهودا

ڕووسیابهوههمووسهرکێشییهوهجوانبوو
مهرگیشبهمایاکۆفسکییهوه. 
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)3(
شهوێکالیمیر

نیلدشداشهیهکیلهبهرهودهرگاوانی
بینایهکیچهندنهۆمه

ههژارهکانیدنیاههموولهوبینایهدهژین.
ئههرامدڵیخودایه
کهوتۆتهسهرزهوی
مردنمۆمیاکرایه

میرێکبهئامانجنهگهیشتووه
کهشتییهکهیکونکونبووه

لهمانشێتیڕۆژنامهیهکداخوێندمهوه:
گوڵیئازادی

کهسهریدهرهێناناپرسێ:
ئێرهواڵته

یادهربهدهری...
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)کوردستان(کرمیئاوریشمبوو
ڕێیسهربهخۆییبهههودادهچنی

.................

.................

.................
ئهوشێوازهچییهکهدهقێکبهزیندووی

دههێڵێتهوه
زهمهنوردوخاشدهکاودهیکابهکل
مافیئهوهشدهدابهداهاتوو
ڕابردووخانهنشیننهکا؟

بیرلهئامانجیمیرێکدهکهمهوه
نانێکیڕهقههاڵتووبوولهسهرخوان
ئێستانهمیرلێرهیهنهڕۆژنامهکهی

شتێکماوهمۆمیاکراوه:
ئامانجهکهی! 

تێبینی:
ڕهفیقحیلمی،جهالدهتبهدرخانیبهمیریبهئامانجنهگهیشتووه

وهسفکردووه.
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سووڕهتیفادیمه 
ساڵێکیان..فادیمهیانکوشت.بهناویئهودهستپێدهکهم.

ڕووناکیکهوتۆتهقڵیشیزهوی.بهردشوێنیمارو
مێروولهکنخۆیدهکاتهوه.

ئهدیئهنگۆلهبهرچیپهندلهوبهردانهوهرناگرن
خۆشبهحاڵیئهوانهیدهرکیماڵیان

ههردهمکراوهیه
وهکیچۆندڵیفادیمهههردهملهسهرپشتهبۆخۆشهویستی.
تیترواسکێکئاسمانتهیدهکا.دهپاڕێتهوهلهههور،لهگوێ
ئاواندابانگدهکا:ئێرهپڕبوولهپونگونهعناع..چییانلێ

هات؟
دهگهڕێولهشهپۆلدهپرسێ،لهداردهپرسێلهبادهپرسێ

خواگوێیلهودهنگهگرتووه.
کهسێکبهوچهشنهشهقیوماندووبێ،باخچهیهکیگهورهی

بهههشتبهناویئهوهوهناودهنرێ.
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منتهواوسهرسامم:چۆندهرگالهبهریهکههڵنهوهشاوه؛که
دیتی:فادیمهبهچۆکداهاتوکهوتهناوقانهنێرگزیخوێنی

خۆیهوه.
ئهوچۆنوهاڵمدهداتهوه،گهردهستێکڕایههژاند،چۆندڵنیا
دهبێلهقفڵوکلیلیکهلهپشتئهوهوهتاوانێکڕوویدا.
ئهودارهتهواوشهرمهزارهئێستاکهشکۆیخۆیداوهته

دهرگایهک،ئهویشکراوهتهوهبۆکوشتنیفادیمه.
خودازهویلهشێوهیدهموچاویفادیمهدروستدهکاتهوه،

بکوژهکهیچۆندهتوانێتهماشایبکا؟
ساماڵێکیتهنکدهکشێتادهگاتهسهرپهرچهمی
لهخوارچهناگهیگرێیهکلهخۆیدهدا

زهویبۆنیکێدهدا؟
تاوانێکلهپشتدهرگادهمیبهستۆتهوه،لهکونیچاویهوه

کۆترێکدهبینێ،الفاوێکوابهڕێوهیه!
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ئهینهوهیماد،خۆخڕکهنهوه،ماڵوحاڵبفرۆشن
پاپۆڕێکبکڕن

تاوانێکههڵدهکا،تووکڕهشه،دهنگناخۆش..دهقیڕێنێ
ئهوهیبهسهرپشتیپاپۆڕهوهیه:خواڕووناکیوشهرابو

گوڵهگهنمیبهسهردادهبارێنێ
ئهوهیتربهردوههورهتریشقه

کهگهیشتینهوشکایی،ئهوهیدهمێنێ،ئهوانهنهوهیفادیمهن
ئهوانهیمردنولهبیردهچنهوهنهوهیشهندههالن.
گوێبگرهئهیبا،لهسهرخۆخۆتبدهلهکهناریسوید

برینیفرزهندێکملهوگوێئهوانهکهوتووه
کارمامزێکدهمیناوهبهئاوهوه
لهپشتهوهڕاوچییهکتهقهیلێدهکا
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هێلکهیباڵندهیهکلهبنپهلکێکدانووستووه
ئهوهیچکاریبهنگۆنییه،دهستیبۆمهبهن..ئهوغهدره

لهخۆتانمهکهن.
ئهنگۆلهنهوهیخشۆکن،ئهوههرهێندهکهتروکادهچێته

حهواوه.
گوێبگره،فادیمه!ئێستامهلێکدێپرسیارتلێدهکا
سڵمهکهوه،السکیبهژنیخۆتینیشانبده

ههورێکدێبابارانیخۆیتلێبده
تۆلهنهوهیئاویوههرئاویشدێنبۆدیدار
گوێبگره..فادیمه!ئێستابایهکدێ
خۆتههڵخهلهبهریدا..ئهوبۆنتدهباو

بهبهههشتیدادهکا
سڵمهکهوه،ههمووانلهوێچاوهڕێتن. 

شوباتی/2002 
ــــــــــ

فادیمهژنهکوردێکبووئهوساڵهلهسویدبهدهستیباوکیکوژرا.



مردنیگۆرانیبێژ
)بۆجهاللبهرزنجی...بۆئاالسکا(
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نۆتهیئاوازهکان..هیچیان
هیمهرگیئهونهبوون
ئایلهودڵهخهمگینهی..
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ههڵهیئاوازهکان

چهندجارئێسکیباڵندهیکوژراومکردهنای
چهندجارقامیشیناوگۆمیخوێنو
چهندجاردڵیکونکونیئێوارهم

کردهنای
ههمووجارئاوازێکینامۆلێیانیتێکدهدا

نۆتهیهکدهکهوتهناویانهوه
بڵێسهیئیلهامێکیبێخۆڵهمێش

تێیانبهردهبوو.
ههڵهیمنئهوهبوو،

مهرگیخۆمنهکردبووهههناسهیان
بهوهههڵخهڵهتابووم

شکستیئهمڕۆسهرکهوتنیسبهینێیه
سبهینێ..

شهوێکیدرێژهاتوههرنهبڕایهوه 
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کۆچیئاوازهکان

بهسهرخهمبارترینڕووبارهوهدهفڕن،ئاوازیتۆراون.
ههواناڵهیدێبهدهستباڵهکانیانهوه

چیڕوویداوه؟ئاسمان
خۆینهناسدهکالێیان

لهکۆنهوه..ئهوکۆچهغهمگینهبهردهوامهو
ناگاتههیچشوێنێک

شوێن..
کوێماوهنائومێدینهیکوتێ

تهزرهیدرشتی.
برینداریکردوومتیغیگۆرانییهک
خوادهریکردووهلهمهملهکهتی
مرۆڤیشناتوانێبیکابههیخۆی.
بهرزتربفڕهئهفسوونینامراد

بهرزتر..
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دهڵێیئهستێرهیهکیدوورم
لهکۆشیههورهکانهوهدهکهومهخوارێ

بارانێکیڕهشمپێیه
ئاومههرگیزهێندهتووڕهنهبووه

الشهیگۆرانییهکوژراوهکان
 

بهدهستیخۆمههندێکیانمناشتووه
ئهوانهی،نهیانتوانیببنهڕهنگێکلهسهروویشینهوه
ئهوانهی،تهسلیمیسپیبوونلهکپیبهفردا
ئهوانهیشهویانبهڕێکردلهگهڵیهکهمتاریکیدا

گۆرانیدهستهپاچهناوهستێ
لهبهرانبهرزهردبووندا.

بهدهستیخۆمالشهیانمکۆکردهوه
ههندێکیانببوونهگواڵڵهسوورهلهعهشقیلهیال
ببوونهمانگبۆتهنیاییشهوهکانیاندهالواندهوه 
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پێستچڕهنگباگرنگنهبوو
زمانبهکامالدابگهڕاباگرنگنهبوو
چاولهکوێباگرنگنهبووبهالیانهوه

بهدهستیخۆمالشهیانمخستهسهرشانم
مهسیحیگۆرانییهکانم

بۆکوێیانببهملهکوێیانوهشێرم
دڵمخوێنیئهوانیلێدهڕژێ

چاڵوچۆمپڕبۆتهوهبهڕهنگیسووریان 

گۆڕیان

لهبنشاخێکدابیانشارمهوه....گۆڕیانبۆچییه؟
ئهوانههرجارێکنامرن

بهسهرشانوملیخۆرهوهدێنهوه
بهغهریبیچاودهبڕنهناوچاویگۆرانیبێژ

واپێدهچێبیناسنهوه.
لهدوورتریندهریادابیانشارمهوه...لهههرکوێیهکبن

دێنهوه. 
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لهگۆڕهپانینیوهڕۆیهکیگهرمدا
وهکیدرهختێکوئهوانچۆلهکهبن
دهخزێنهسێبهریگهاڵکانمهوه

بهودیمهنهسوریالییهوه،دهچملهدهرگایخوادهدهم
بهڵکوجێیانبکاتهوه

ئهوانبهرگهیئهوههموومهرگهناگرن
نهمریئهوهیناخۆشه:
ههمیشهدهبێزیندوو

ببنهوه. 

لهئاالسکاوه

برادهرێکملهئاالسکاوهدهنووسێ:شتێتبوومهبهدهست
بهفرهوه

ئهوخوانهناسهنههیالکدهبێونهساتێکدهسرهوێ
ههرخۆیدهنێبهخاکهوه
لهناوسهرمایشهویتهزیو

یهکتریدهگهوزێنن..



131

گۆرانییهکدێتهگوێمهیبهفره
شێتبووهبهدهستعهشقهوه

شهوێکله)سکتان(خهونتبهبهفرهوهدهدی
چووبووهناولهشیژنێکهوه
لهئاالسکا..ڕوحپڕهلێی.

)داسن(کووزهگندۆرهیهکهلهناوقاپێکیبازنهیی
بهستهڵهکیباکووردا.چهندحهزمانلهگندۆرهیدێمیبوو

لهناوبێستانهکانیالڕێ،کهدهچووینهکۆیێ.
پۆلێکباڵندهبهباڵیبهفرهوهگۆرانییهکدهیانهێنێ

تۆناردووتن
کهدهگهنهجێکلوکلودهبن
دهڵێیمنداڵیدڵشکاون

شێتبوومهبهدهستگریانیانهوه. 
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ئهگهرپیرێژنێکنانێکیگهرمیبۆهانی
دایکتناردوویهتیلهههولێرهوه

هاتووهتێرتکا
تۆبهچێشتیموعهلهبتێرناخۆی
ئهگهرچایهکیگهرمیانلهپێشتدانا
چایچییهکهیئهوبنارهناردوویه

کهکاروانچیوئهشقیا
دهوریسۆپایداریاندهدا

منیشلهبهرانبهریانئینجیلمدهخوێندهوه
)وهتمان(دووچاییمانبۆبێنه

بهتامیئهوڕۆژانهوه..ئاالسکاشیرینه
ئهگیناغهریبێکیڕۆژههاڵتوبازنهیبهستهڵهکیباکوور

کوجامهرحهبا.
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لهکهنگێوه؟

مهخابنبۆلوتکهچۆندانهوهی
لهپهنجهرهوهتهماشایدوورترینیاندهکهم

لهکهنگێوهلهسهرنهخشهنهماون
ئاویچاومداهاتهێندهیدهستبگرمبهههنیهمهوهبۆ

بینینیان
ئهوانهنهبنچیاچییه؟بهفرچییه؟
لهکهنگێوهئهسپهکاندهگلێن
بۆدهبێههمیشهبگلێن؟

دهفتهریخهونهکانپڕنلهنۆتهیگالو
چهندجارئهوجهنگهماندۆڕاند

پشکۆیگۆرانییهکانمانچزاندبهلێویڕابردوومانهوه
لهکهنگێوه...ههرڕابردوو

ههرڕابردوو
ههرڕابردوو

کوێربووهئێستامان
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مردنێکلهخهونهوه 
 

مهرگێکمههڵبژاردووه..بنوبابێتهخهوتهوه
خۆخهکان..لکیدرهختهکانیانچهماندۆتهوه

یاشهو،دانهویووهبۆکۆکردنهوهیئهستێرهکانی
ئهوهیڕوودهدا،عهبهسه
دواگۆرانیوئیتربهسه

منچیدهڵیموتهمبوورهکهمچیدهژهنێ؟
گهنجینهیئهومهرگهزۆرترهلههیمهملهکهت

خاترجهمبنئهوباخچهیهبهگوڵهکانیدهناسرێتهووه
ئهومهرگهبهخهونهکانی

چهقهڵوگورگتێیوهرهاتوون
ئهوانچییانلهگهڵمردنداپێدهکرێ؟چییانلهدهست

دێ؟
کهمنئهومبههێزیکهسکاییباخچهشوبهاندووه

بهوچهکهوهدهچمهجهنگیان 
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درێغانهتوانملهدواگۆرانیدا
ئهوباخچهیه
لهتوورهگهیهکدا
ببهملهگهڵخۆمدا

سپاردنبهسپی

دنیادیارنییهلهبهرئازارهکان
لهباکوورهوهتیردههاوێنبۆفرزهندهکانم

لهههرچوارالوهتیردههاوێن
بهکوێدابڕۆنفرزهندهکانم؟

تیریخۆمدهگرمهدڵیڕۆژههاڵت
داسندیارنییهلهبهربهفر

ههولێردیارنییهلهبهرفرمێسکهکانم 
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ئهوههمووتۆرانودڵشکانه
لهوێکێدڵتدهداتهوه؟یهکێکههیه
شهولێفهکهتپێدابدا،کهبانگتکرد
پهرداخهئاوێکتبداتێ،سبهینێگوڵێک

لهسهرمێزینووسینتدابنێ..
دڵنیابه..شهڕتهواوبووه

پاشماوهیچهکهکانلێرهماون
هیجهنگهکۆنهکانوهیجهنگهتازهکان

لهکوێیانوهشارین،کامزهریا؟
حکومهتوایبهباشزانی،ههریهکهو

گۆڕێکههڵکهنێلهدڵیخۆیدابۆشاردنهوهیان.
لهکونیدهرگاوهڕووناکییهکدێتهژوورێ
کهسهێزینهماوهدهرگابکاتهوه
هێندهمانکردهوهوکهسنهبوو
ههربابووبهئاگایدههێناین
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ههرگهاڵیوهریوبوو
ههروههمیدهرێبوولهدهرگایدهداین

ههرسێبهریخهفیهوئهغیار
ههرههواڵیمهرگیخۆمانبوودههاتهژوورێ.
چراکانکوژاونهتهوهپهنجهرهغهمگین

سیمرخێکباڵیدهکاتهوهجێیههمووماندهبێتهوه
حهفتشهووحهفتڕۆژدهفڕین

کهدهگهینهبهرقاپیخواکهسلهوێنهماوه
ئهستێرهیڕۆحمانکوژاوه

لهفهرههنگیزمانهکانداهیچمنهدۆزییهوه
وهکیخۆیدامنا:مهرگیگۆرانیبێژ!

ئهودنیایهئاوایه
ههرچیههیهلهتهمبوورهکهیئهودایه

تهموورشکایه 
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لهئاالسکابهفردهتالوێنێتهوه
لهسهرئهوباڵهسپییانهیپاڵکهوتووی
کهدهگهیتهوهئێرهکهسلێرهنهماوه

ئهودنیایهئاوایه
ههموودهڕۆینوبهجێیدههێڵین.
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چاپکراوهکانیشاعیر:
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شهوهکانیئامیتابهدرێژاییبابل2007)شیعر(
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