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 طشتيدا كؤسيت و تايبةت كؤسيت نيَوان لة ماجدي خةزعةل        
 
 

واتة )خةمةكانى ساَلى ( العراقية السنة أحزان) ناوي بة ديوانيَكي ماجدي خةزعةل شاعري
 2011 ساَلي ديوانةكة نووسيوة، مامناوةنديدا الثةرِةي( 232) تويَي دوو لةئيَراق( 
 لةم. بآلوكراوةتةوة و ضاث بةيرووت لة ةوةـ(الغاوون) بآلوكردنةوي و ضاث دةزطةي لةاليةن
 323 دةكاتة كة نووسيوة ضامةي 2002 ساَلي رِؤذةكاني ذمارةي بة ماجدي ديوانةدا
 بة ضامةيةكي هةر و دةذمريريَت هاوضةرخ شيعري تراذيدياي طةورةترينبة  كة ضامة،

 ئةو دَلتةزيَنةكاني ثيَشهاتة و ماتةم و كارةسات رِووداوو ثةذارةو و غةم باسي ناونيشانيَكةو
 قةرةي لة خؤي سةرةتا دةكات، ئيَراق شؤرِي شةرِو لة ثرِ و خويَناوي ميَذووي سةرجةم ساَلةو

 لةطةأل كة ميَذوو رِووداوانةي ئةو دواتر رِوودةدةن، دائيَراق لة كة داوة ئيَستة رِووداوةكاني
 رِووداوو ئةو ثاشان بووذاندوونيةوة، كردوونةوةو زيندووي ئيَستةدا ثيَشهاتةكاني رِوداوو

 .  ساَلةدا لةو هاتوون شاعريدا خودي بةسةر تايبةتييانةي كارةساتة و ثيَشهات
 جةرطي و دةروون و دلَ لة طرِي ساَلةدا لةو طةورةكةي كورِة ي(مةروان) رِفاندني هةَلبةت
 تويَي دوو ضامانةي ئةو هةموو هةر ناخييةوةو خستووةتة زؤري ثةذارةيةكي و غةم بةرداوةو

 رِفاندني لة جطةرطؤشةكةيةوة، رِفاندني لة طرتووة، سةرضاوةيان رِووداوةوة لةو ديوانة ئةو
 كردووةو قاوةَلتييان ثيَكةوة شوبات يةكي رِؤذي سةرلةبةياني كة طةورةكةيةوة، كورِة

 تا و دةبينيَت رِوخساري جارة دوايةمني ئةوة نةيزانيوة بووةتةوةو وةرد ليَي بينيوةو رِوخساري
 رِفاندوويانةو بؤ و رِفاندوويةتي كآ هاتووةو بةسةر ضي دةزانيَت نةيش و دةيبينيَت نة هةتاية

 كردووةو كورِةكةي رِيَنمايي كردووةتةوةو ئاطةداري دَلي شاعري ئةطةرضي!! ضيية ضارةنووسي
 دَلتةزيَن رِووداوي تووشي جةجناَلةدا رِؤذطارة لةو بيَت خؤي لة ئاطةي داوة ثيَ ئامؤذطاري

 شاعري، نةخوازة هةية، هةستوةر مرؤظي لةسةر كاريطةري زؤرتر كارةسات هةَلبةت نةبيَت،
 درشيت وردو كة ماجدي، خةزعةل وةك زاناي و فةلسةفةناس رِؤشنبريو شاعرييَكي
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 رِةنطيان شيعرةكانيدا لةناو و دةزانيَت لةبارةوة شتيان ئةزبةرةو نيشتمانةكةي رِووداوةكاني
 .داوةتةوة

 جطةر لةبةر هةر نةك نةطريت، شاعريدا لةطةأل خبويَنيَتةوةو ديوانة ئةم كةسيَك هةر
 تووشي و نيشتمانةكةي تووشي كارةساتانةي ئةو لةبةر بةَلكو سووتانةكةي،

 دَليَكي ئةوة بن، جؤريَك و رِةنط نذادو رِةطةزو نةتةوةو هةر لة هاتوون، هاونيشتمانييةكاني
 كارةساتة رِووداوو لةبةرانبةر و نةبيَت لةدَلدا ئةتؤي سؤزيَكي رِةنطة هةيةو بةردي ضوون

 داستانيَكي رِووداوةوة ئةو بةهؤي شاعري ئةوةتة. نةيةت لةشدا بة رِكةيمووض جةرطربِةكاندا
 طةردني بة خويَناوي ملوانكةيةكي كردووةتة دَلتةزيَنةكاني رِووداوة كردووةو دروست شيعر لة

 زةلزةلةيةتي تريؤريزمانةوة تريؤرو دةسيت بة كة هةَلواسيوة نيشتمانةكةيدا ميَذووي برينداري
 .كردووة دروست ليَ غةماوي داستانيَكي كردووةو تيَكةأل طشيت و تايبةتي رِووداوي و

 ئازارو بةو تيَكةأل تيَدا شاعريي ئيستيَتيكيانةي شارةزايي داستانيَكة شاعري شاكارةي ئةم
 و ذان ئازارو ئةو هةموو هؤيةوة بة هاتووةو تووشي جطةرسووتانةوة ئةو هؤي بة بووة ذانة

 بريتية كة شاعري شاكارةي ئةم بؤية هاتوون، خاكة ئةم بةسةر بووذاندووةتةوة ئةشكةجنانةي
 ئيَستة تا دادةنريَت ضامة دريَذترين بة مامناوةندي الثةرِةيسةد  هةشت نزيكةي لة

 داوة دَلتةزيَنانة كارةساتة و زام و برين ئةو هةموو هةر لةقةرةي خؤي تايبةت بة نووسرابيَت،
 لة طرنطرتينيانة كة شيعرييةدا، ثرؤذة لةم ويستم: )دةَليَت خؤي. هاتوون خاكةدا ئةم بةسةر

 ئةوةي بؤ بكةم تيَكةأل ميَذووييانة و طشيت و تايبةتي رِووداوة ئةم هةموو شيعرميدا، ميَذووي
 خؤيان بري ييةكانئيَراق ميَذووي رِووداوةكاني تاريكرتين تا بكةم، دروست ليَ داستانيَكي

 ئةدةبيدا شاكاريَكي لة تؤماركردني بةبيَ ساَلة ئةو نةبوو ئاسان شتيَكي ضونكة خبةمةوة،
 (.تيَثةرِيَت
 ساَلي. بووة لةدايك 1531 ساَلي كةركووكةو خةَلكي راقييَئ شاعرييَكي ماجدي خةزعةل
 كؤنةكان ئايينة فةلسةفةي لة دكتؤراي 2005 ساَلي و كؤن ميَذووي لة دكتؤراي 1552

 كضيَكي لةطةأل طةورةكةي كورِة ي(مةروان) 2002 ساَلي شوباتي يةكي لة وةرطرتووة،
 ييَككةناَل لة هةردووكيان كة دةرِفيَنن بةغدا شاري لة بةياتي رِيم ناوي بة رِؤذنامةنووس
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 يةكيَك كؤنطرةيةكي لةسةر رِؤذنامةواني رِيثؤرتاذي بؤ و دةكرد كاريان سةربةخؤتةلةظزيؤنى 
 تا رِؤيشتبوون، يئيَراق سووري مانطي كؤمةَلةي ضاالكييةكاني و سياسييةكان اليةنة لة

 شويَن لةكوآ هاتووةو بةسةر ضييان و رِفاندووني كيَ نازانريَت بيَت لةطةَلدا ئيَستةيشي
 داوةو يانداَلدة خزم ناسياوو ماَلة وئة بؤ ماأل لةم خيَزانةكةي رِووداوة ئةو ثاش بزركراون،
 بة ئيَستة بردووةو خاووخيَزانةكةي دواتريش و هةندةران طةياندووةتة خؤي بووة هةرضؤنيَك
 كردووة ضاث شيعري كؤمةَلة بيست نزيكةي شاعري. دةطوزةريَنيَت ذيان هؤَلةندة لة ثةنابةري

 ،1525 خةزائيل ،1524 ئيسرافيل سروودةكاني ،1520 دملؤن هةَلسانةوةي: لةوانة
 كآ رِةنطة ،2002 ثاضينة مارو ،1551 ثيَضةوانة فيزياي ،1553 رِامبؤ طؤضانةكةي

 و بيست. 2002 ـ 2001 نيَوان لة بةرط سآ بة بةرهةمةكاني سةرجةم ،2002 دةزانيَت
 ناضةند. كردووة ضاث كؤنةكاندا ئايينة و شارستاني و ميتؤلؤذيا بواري لة كتيَيب ثيَنج

 2010 ساَلي و كراون منايش عةرةبدا وآلتاني و ئيَراق شانؤكاني لة كة نووسيوة شانؤطةري
 لةسةر دكتؤرايان ماجستيَرو تيَزي ناضةند كردووةو ضاث شانؤطةرييةكاني يةكةمي بةشي

 .نووسراوة
 :دةَليَت شاعري

 هةية كاريان و كةس نة و مالَ نة ئةوانةي ضةكدارةكان
 بةستووة ئاثوورةيان رِةشدا ئاويَنةيةكي لة دةرةوةو هاتوونةتة زةلكاوةكانةوة لة ئةوانةي
 و ناطةين تيَي دةوةرِن زمانيَك بة ئةوانةي
 شاردووةتةوة ثشتويَنةكانياندا لة ئيَمةيان منداَلةكاني سةري
 كردين طآلو رِووبارةكانيان و كردين ويَران نيشتمانةكةيان ئةوانة

  جةرطربِةكاني كارةساتة رِووي خستنة سةرلةنوآ ديوانة ئةم دةقةكاني هةموو 
 ثاَلةواندا خانةي لة هةم و قوربانيان خانةي لة دانيشتووان هةموو هةر كة نيشتمانةكةيةتي،

 لة و خؤَلةميش ببنة ئةوةي بؤ دةكات يَيانضاوةرِ شويَنيَك لة نشوسيت كة دةذميَرريَن،
 و ذيَرزةمينيَك بووةتة و جيهان شيعري تايهاو بووةتة ئيَراق ديوانةدا لةم. بنب بزر نةبووندا
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 مرؤظدا ئةنديَشةي لة بربِيَتةوةو ذيان تؤتكي ئةوةي بؤ بووة، واآل مةرطدا لةبةردةم دةرطةي
 . ثآ سةر هةَلسيَتةوة نةتوانيَت ديكة جاريَكي ئةوي بؤ بيسرِيَتةوة،

 سنووري لة تيَياندا شاعري. كؤتايني بيَ خةفةتي و غةم وزةي لة ثرِ شاعري دةقةكاني هةموو
 سةرةتا خةونةكاني كة زمانةي ئةو زمانداية، كانيي سةروضاوةو و خؤَلةميَش رِووباري نيَوان

 ئامادة خؤي نويَوة يادطةيةكي بة دةبووذيَتةوةو سةرلةنوآ زمانةي ئةو. كردووةتةوة بيَداريان
 .رِاوةستيَت خؤَلةميَش بة بةرانبةر ديكةدا زؤرانيَكي لة سةرلةنويَ تا دةكاتةوة

 :دةَليَت و دةنووسيَت مةروانة ناوي سروةيةي ئةو رِفاندني ضامةي شوباتدا يةكي رِؤذي لة
 !دزييانيت

 دةدةزن؟ رِووباريَك ضؤن
  دةدزن؟ هةوا لة ئاوازيَك ضؤن
 دةكةنةوة؟ سدر درةخيت لة لقيَك ضؤن

 !دزييانيت
 دةدزريَت؟ شةومن بيَستاني ئاية دةدزريَت؟ تيشك ئةي

 :دةَليَت دةثارِيَتةوةو
 بطيَرِنةوة بؤ كؤَلةطةكةم

 بطيَرِنةوة بؤ ضاوم
 :دةَليَت تا

  وةرة كورِةكةم
 ببة بةرامةكانت و بؤن

 ببة طؤرانييةكةت
 ببة ضاوم

 نةبينم تؤ جطة ديكةي مانطيَكي تا
 نةبينم خؤم مةرطي ئةوةي بؤ

 .برييَكدايت لة لةوآ تؤ لةكاتيَكدا
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 تووشي كة نةكردووة لةياد كارةساتانةي ئةو خؤيدا، ثةذارةكةي و غةم لةطةأل شاعري
 شارةي ئةو كيميابارنةكةي باسي داهةلَةجبة ضامةي لة ئةوةتة هاتوون، ديكة نةتةوةكاني
 :دةَليَت و دةكات كوردستان

 هةستاندم ليَ ضزةي بةياني
 بةسرتابوونةوة بنميضةكةوة بة ئيَسكةكامن دةكردو هاوارم

 دةسووتان ضياكان قةد هةَلواسراوةكاني مةجنةَلة
 دةبووةوة بَلند ليَ بؤكرِووزيان بؤني

 زةرد هةوري دةبوونة و دةطؤرِان كوردةكان طوندةكاني هةواي
 رِةشةوة ناوكيَكي بة سيَو بؤني

 دةكيَشايةوة برؤكاني سةرلةنوآ ئاسنني ثةجنةي
 دةكيَشا ويَنة ليَوةكاني
 دةكردةوة زارةكاني

 دةخوالنةوة ئامسانةوة بةرزايي بة تؤز طةردو قةوارةي بة قةلةرِةشكةيةك ضةند
 هات لةشدا بة مووضرِكةي هةتاويش و داطةرِان سيس ضياكانةوة بة كانطوَلة

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

 نووستبوون بيين هةمووي تيَثةرِي حةشاماتةكةدا بةالي ثريةميَرديَك
 شاردووةتةوة شتيَكي ئامسان كة كرد دةركي

 نيية سروةي شةو
 نيية ئيَوارة بةردينانة تةختة ئةم لةسةر

  تريَكان رِةزة نزيك شةراب ئيَسكي ضوون فيَنك سيَبةريَكي
 هةَلدةزنيَت كورداندا ماَلي بة نةخؤش سيَبةريَكي

 دةكات تةرِ ئامسان ضاوي طريانيان هاوارو
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 :دةَليَت يشدائةنفال لةضامةي
 دةنووسيَن ثيَآلوةكانةوة بة ليتة

 دةردةكةون زةمينةوة ثيَسيت بة كيَم و دوومةأل
 هةَلدةكؤَلن دريَذ طؤرِي دةركةوتن ثاسةوانةكان

 بينيَذن؟ ئةوةي بؤ بيَت دريَذيية بةذن بةم هةية بَليَسةيةك ض
 دةركةوتن اليةكةوة هةموو لة دؤزةخ كريَكاراني

 بدويَن ئيَسكانة ئةم ئةطةر
 بطرين يان بئاخظن، بتوانن بووبيَت تؤزيَكيش بؤ ئةطةر
 ذوورةوة ديَتة نامؤ هةواي ضوون مةرط بؤني بةآلم

 رِاوةستان مةرطدا طوَلي نزيك لة كةميَك
 هةآلتن سوارةكانةوة بةرامةي و بؤن بة ئيَسرتةكان
 هةآلتن سةقةتةوة باَلي بة ثةثوولةكان

 سةبةتةكانتةوة نيَو خبزيَ الرةوة طةردني بة رِؤذطار ئةي
 سرِي خويَن بة طةرديان ضؤن
 كرد باران جنيَو فريشتةكانيان مششيَر بة ضؤن

 بكة ئةنفال لة ثرِ خورجةكةت
 منداآلن و بةرِوو جةنطي دةستكةوتةكاني لة

 .نابينن هيض و دةطرن بةَلخ ضاوةكان
 ذياني لة زؤريان ةكييكاريطةري دا رِوويان ماوةيةدا لةو دَلتةزيَنانةي ثيَشهاتة و كارةسات ئةو

 بري نؤبةرةكةي رِفاندني دَلتةزيَنةكةي رِووداوة و دةدات قوَلثة دَلي هيَشتووةو بةجآ شاعريدا
 لةبريي رِؤذ شةوو و ناكريَت ثيَ قسةي و ناخوريَت ثيَ ناني و دةبيَت كون كون دَلي ناضيَتةوةو

 طيان بة دةبينيَتةوة خؤي رِادةيةك تا بةسةرهاتووة ضي نازانيَت كة جطةرطؤشةيداية ئةو
 :دةجووَليَتةوة جةستة بة مردووةو
 بووة؟ كون كون دَلم ضوو لةبريت
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 بيخةمَليَنيت؟ شادي بة دةتةويَت بؤضي
 كليلة؟ زارم ضوو بريت لة

 بكةم؟ هاوار دةتةويَت بؤضي ئيدي
 لةكاركةوتووة؟ ئةقَلم ضوو لةبريت
 بنووسم؟ دةتةويَت بؤضي ئيدي

 داخراوة؟ رِيَطةكةم ضوو بريت لة
 برِؤم؟ دةتةويَت بؤضي ئيدي

 كراوة؟ ذاراوي خواردنةكةم ضوو بريت لة
 خبؤم؟ نان دةتةويَت بؤضي ئيدي

 رِفيَنراوة؟ كورِةكةم ضوو بريت لة
 بكةم؟ بريي لة دةتةويَت ضي بؤ ئيدي

 مردووم؟ من ضوو بريت لة
 بنيَذيت؟ تةرمةكةم ناتةويَت بؤضي ئيدي

 
 :ى ديضامةيةك ضةند ئةمةيش

 
 هيما ضوار

 
  فريشتة ببيتة ئةوةي بؤ

 دانآ خؤت ذياني لةسةر÷  هيماي
 بكةن دابةشت ئةوةي بةبآ ضونكة
 نابيَت رِازي ليَت كةس

 
 ثياوكوذ ببيتة ئةوةي بؤ
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 و دارستان ناو لة دارةوان ببة
 دانآ دةستدا هةردوو و ثآ هةردوو لةبةردةم×  هيماي

 و بكةن زاوزآ مششيَرةكانت تا
 و هةَلكةنيت زؤر قؤرتي

 بدةيت ديكةدا قؤرتي بةسةر باز
 
 بيت جوان ئةوةي بؤ

 و دانآ ذيانتدا لةبةردةم+  هيماي
 بكةو ثياسة تاراوطةكاندا بة

 بكةوةو كؤ بريةوةري جانتاو
 بة فيَر نوآ زماني ناضةند

 
 راقييَئ ببيتة ئةوةي بؤ

 دانآ ذيانتدا لةبةردةم ـ هيماي
  خؤت رِؤذطاري هةموو ئةوةي بؤ
  و نيشتمان ثيَناوي لة
 نيشتماندا دراوسيَكاني ثيَناوي لة
 بدةيت فريِؤ بة
 
 

 سيحربازةكان قسةي
 

 رِايانطرمت رِيَطة لة سيحربازانةي ئافرةتة ئةو
 بوون دةستيانةوة بة كة كرد خورييةيان طوَلؤَلة دوو ئةو ئاذني دةرزي
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 نةطرت؟ دةستنويَذت ئيَمة مةرةكةبي بة بؤضي: طوتي يةكةميان
 ثيَكةوة كة زراظةكةت بةذن يارة كوا: طوتي دووةميان

 دةكيَآل؟ طؤراني سةماو بة رِيَطةكانتان
 دا؟ دةست لة طةجنينةكةت: طوتي سيَيةم
 و سووتا نيشتمانةكةم: طومت منيش
 دا دةست لة شتيَكم هةموو
 نةوييةكان زةويية لة نيشتمانةكةمان بؤ هاتيت بؤضي: طومت ثيَيان
 بدروومةوةو شيعر بة نيشتمانةكةم تا: طومت
 .بثاريَزم سييةكامندا لة هةواكةي طةردي بآ

  و دزيت نيشتمانةكةيان: طوتي يةكةميان
 نايدؤزيتةوة ديكة ضي
 دةثةرِميةوة رِووبارةكة لة كاتيَك بووةوة، بةر ليَم لةناكاو: طومت

 دةثةرِيتةوة رِووبارةكة لة كاتيَك دزيت ليَيان نا: طوتي
 .خويَنمداية لةناو كاتيَكدا لة بيدزن دةتوانن ضؤن: طومت

 هاتوويت كاغةز بةبآ بؤضي: طوتي دووةميان
 و دةضرِم طؤراني مششاَلدا لةطةأل: طومت

 دةَليَمةوةو بريةوةرييةكامن رِؤذطاردا لةطةأل
 دةكةمةوة ليَرة وآلتةكةم بةندخيانةكاني

 بكةوة ثرِ كاغةزانة ئةم بطرة: طوتي سيَيةميان
 كرديت ئازاد  كورِةكةي نيشتمانةكةت ئةطةر

 .بكةين ميوانداري ليَرة تؤدا لةطةأل دةتوانني
 ... دا طريامن ثرِمةي لة منيش

 
 تةقيَنة تيَي بةخؤت تةنيا
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 تةقيَنيت تيَي لةوةي بةر

 ببةوة ورد نيشتمانة لةم باش
 هةَلمةطرة ئةسثةكةت بة ثآلوييةكاني خةياأل

 مةبة خؤت لةطةأل طلطامش طياكةي
 شةهرةزادو شةواني ةن

 ئةميس سةمري باَلةكاني نة
 ببةوة ورد رِووبارانة لةم باش

 هةَلمةطرة كةشتييةكةت بة بةفريِؤضووةكاني طةجنينة
 سندبادو ئةنبارةكاني نة
 ئةسكةندةرو بريةكاني نة
 و(حةفيز) طةجنينةكاني نة
 ثاشاكاني نطينةكاني نة

 ببةوة ورد ضيايانة لةم باش
 مةبةو بةرِووةكاني

 مةبة كوردةكانيشي داستانةكاني
  تاووسةكاني نة
 مةيةكاني مةجنةَلةكاني نة

 ببةوة ورد ئامسانة لةم باش
 ئيناناو تةختةكةي

 و ئةناهيت مةشخةَلةكةي
 مةبة خؤت لةطةأل خواوةندةكاني ثشكؤكاني نة

 تةقيَنة تيَي خؤت بة تةنيا
 تةقيَنة تيَي رِووتي بة
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 مةبة خؤت لةطةأل شتيَك هيض
 .نةبيَت كفنةكةت تةنيا

 
 خؤشةويسيت تةنيا

 
 رِاكشاوة بةردةممدا لة تةرم وةك خؤشةويسيت تةنيا
 ديَت رِؤذطارم بؤ طريامن دةمبةوة ورد ليَي
 طوزةراند ذيامن شؤرِةسوارةدا ئةم لةطةأل ضؤن
 دةكردم؟ ثيَ تةرِاتيَين رِوحياندا بةناو و ئافرةتان جةستةي ناو بة كة

 كردةوة ليَ طوَلم جوانرتين ويدا لةطةأل ضؤن
 رِاكشاوة؟ لةبةردةممدا ئةمرِؤ كةضي

 
 ... من نيشتمانةكةي لة

 دادةثؤشن مردندا جيَطةي لةناو خؤشةويسيت
 دادةنيَن بؤ ثرسةي شويَنيَك هةموو لة
 ... من نيشتمانةكةي لة

 دةبةستنةوة شيَواوةكاندا و نابووت لةطةأل خؤشةويسيت
  و كورسي خؤشةويسيت

 و ثارة
  و كوشنت

  ويَرانكاري
 هةية
  رِةسةن ئةسثيَكي ضوون خؤشةويسيت بةآلم

 و دةهاويَت تآ جووتةيان
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 دةطريَتةوة باأل سرِكةوانةكانيدا بةسةر
 سةرطةردان ثةثوولةطةلي دةبيَتة
 دةدات ليَ دأل ضوون لةبةردةممدا خؤشةويسيت تةنيا

 .سةرطةردانة نيشتمانةكةمدا بة ذانةوة، ئازارو بة ثرِ
 

 هةبوو نيشتمانيَكم
 

 بةربووبيَتةوة باَلكؤنةكانةوة لة نةبووم طوَليَك
 وبرِا ليَ وليَ يمششاَليَك نة

 نةبووم رِيَطةكان سةر دراوي فرِيَ سةبةتةطةلي
 هيََلراو بةجآ ثةرستطةيةكي نة

 :دةضوو نيشتمان لة هةبوو شتيَكم
 و خويَن خةَلتاني قةآليةكي                      
 ذةهراوي هةوايةكي                      

 دةضوو طؤزة لة هةبوو شتيَكم
 دةضوو ثةجنة لة شتيَك
 هةَلكؤَليبوو ثيَ بةهارم بريمة
 هةَلواسيبوون بةغدامدا خانووةكاني بة نووسيبوو ثيَ هةَلواسراوم ضامةطةلي بريمة
 و دزيم كورِةكةي ويشاية بريمة
 و دةرضوون بريةكانيان لة طيَرِانةوةكامن رِيشةي و رِةط
 .بوون خاش وردو بروسكةكاندا لةذيَر

 دةكردم زياتر ئازارةكاني رِؤذيَك هةموو هةبوو شتيَكم
 دةكرد طوزةرم ماأل بةرةو ثيَيدا رِيَطةيةي ةول
 دةنان ليَوةوةم بة ثةلة بة ثةرداخانةي ةول
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 دادةضؤرِان ليَم قسانةي لةو
 بنب بةرد ناو نغرؤي قاضةكامن دةكرد واي هةبوو شتيَكم

 نةميَنيَت جيَيان طةيشتنة تواناي دةكردن ليَ واي
 بوون دؤزةخ نغرؤي ثيَي هةردوو هةبوو قةرةويََلةيةكم

 هةبوون سووتاوم سةوَلطةلي
 خاَلةكة بطةمة دةدام يارمةتييان

 هةبوون ثَلنطم ضوون ريَكيكاكةسو
 دةكرد ثياسةيان باخضةكامندا بة

 .دةكردم كةيان(بزرطة) بؤني
 دانا نيشتمانةكةمةوة ئامساني بة مانطيَكم بريمة
 بةربووةوة بةآلم
 برِويَن بضووكةكاني شاخة لةوةي بةر

 خةجنةرو كرديانة
 هيَنا بةكاريان شارةزايانة زؤر

 دةدا جةَلدة ثآ خةَلكيان و قامضي كرديانة
 كردبوو دروست م(ثيَضاوثيَض منارةيةكي) و يةك(زةقوورة) بريمة
 كرد هةرِةشةيان هةَلهيَناو دةنطيان ةوةيانلةسةر بةآلم
  كردبوو دروست طومةزيَكم بريمة
 رِووخاندم بةسةرياندا بةآلم

 هةبوو نيشتمانيَكم
 .بكوذيَت خؤي رِؤذيَك هةموو دةكرد حةزي بةآلم
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 بؤ مةروان
 كورِة خؤشةويستةكةم كة تريؤريستان رِفانديان

 راقةيَةنديَك لة غةمةكانى ساَلى ئهى كة بؤ غةمةكة
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 سةيرى رِؤذذميَرةكة دةكةم

 وةك بَليَيت سةيري كتيَبيَكى درِيَنراو بكةم
 يَتبضؤرِخويَنى ليَ 

 يان سةيري درةختيَك بكةم طةآلكانى وشك بووبنةوة
 ئاى داخةكةم
 ئةمانةن راقيَئرِؤذاني ساَلى 
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 ةلَةكانهئاويَنة ثرِ لة           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كانوونى دووةم                          
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 كةتوون دذلةرِووى ئاوى  ، سةرى كانووني دووةم : ضةندان سةر1                

 
 

 ئةو ضةكدارانةى ضوون طا رِذانة ناو شةقامةكاني بةغداو
 سةريان سرِينةوة

 نةيانتواني لة داوى وشةو ميوزيك و ئةو ويَنانة خؤيان دةرباز بكةن كة دروستمان كردبوون
 لةكاتيَكدا سةرةكامنان بة رِووناكى لة شةقامةكاندا غلؤر دةبوونةوة

 دةخزاية ناو جةستةيانةوةوةموو تاريكايي طةردوون ه
 َلنةدةنووتا.هةثيَيان لة داوةكامنان 

 
 نهةئةو ضةكدارانةى نة خانوو و نة كةسوكاريان 

 توونةتة دةرةوةو لةناو ئاويَنةيةكي رِةشدا ئاثوورةيان بةستووةهائةوانةى لة نةخؤشخانةكانةوة 
 ئةوانةى بة زمانيَك دةحةثن ئيَمةمان تيَى ناطةين و
 َلطرتووةهةسةرى منداَلةكاني ئيَمةيان لةناو ثشتويَنةكانياندا 

 وآلتةكةيان ويَران كردين و رِووبارةكانيان ثيس كردين
 َلنووتاهةبةآلم كاتيَك ثيَيان لة خةونةكامنان 

 موويان كةوتنة ناو دؤزةخةوةهةةشت هةلةبرى ب
 

 لة كةرخ
 شؤرِبوونةوة دذلةبةرةو الى  منداَلةكان بة دواى تؤثيَكدا كةوتبووة ناو ئاوةكةوة

 َليبطرنةوة تؤقني و بةرةو كةنارى رِووبارةكة كشانةوةهةكاتيَك ويستيان 
 دا، لة نيَوان يازدة سةرى ثةرِيودا بةسةر ئاوةكةوة بووتةريكتؤثةكة، لةناو طؤميَكى ال
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 يةكيَكيان سةرى منداَليَك بوو
 

 كاتيَك ئامسان طريا
 منداَلةكان ليَى نةبووران

 ا لة ئيَمةيش نةبووران.هروةهة
... 

 ثليشانديانةوة
اج كورِى ئةرتةئةيان ثليشاندةوة، يةكةمني ئةندازياري بةغدا، سةريان لة بَلندترين حةج

 شوورةكاني شارةكةوة فرِآ داية خوارةوة
لةوةو لةطةأل تةوذمى ئاوةكةدا رِؤيشت و لةناو طؤمة التةريكةكةدا سةرى كةوتة ناو دذ

 جيَطريبوو
 كان بوون بة دوازدة سةرسةرة
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 ضاوى طورطةكان نزيك بة ضاوى كاورِةكان ى كانوونى دووةم :2              
 

يسكة ئةسثانييةكة بةسةر طرانادادا كة بةناو بةغدادا دةسوورِايةوة، طكاتيَك كاورِة سثيية
 بازى داو

 رِووخا
 ورطةىل رِةش ئامسانيان تةنييةوةو شارةكان درذ بوونهةثةَلة 
 ني تةنيوةتةوةوهاكاورِ لة شةقامةكاندا شةرِ دةكةن و نةخؤشي ضاوة قووَلةيش جي دوو

 َلدةقونيَتهةطيسكيَكيش 
 يَلكة بةسةر سةري خةَلكدا دادةباريَتهتةرزةيةكى ضوون 

 لةيش بة ئاوو دووكةأل ئاووس دةبيَت و دذ
 ةشة لة بةغدا دةكاترِهة
 
 ةند قةلةرِةشكة بؤ ئةم وآلتة ديَنض

 شةوة؟ةى رِهو كراسيَكى كورت و كتيَبيَكى فيق بة رِديَن
 ؟يَننهد ةهر لةطةأل خؤيضةند ثةرداخى ذ

 ؟ضةند منداَليش دةخؤن
 رِادةخةن و ةكةيانثابووجردوو هةبةردةست مافوور بؤ  انضةند

 بؤ طوآلوثرذيَن دةكةن؟ ئاويان
 وةشاندلة تن و خةجنةريان لة دذهاتةوة آلهةمةرِة بةرةَلآلكان لة رِؤذ

 ندتةكاَلهةتن و ثةراسووى فوراتيان هالة رِؤذئاواوة 
 َلتةكاندهةتن و ضياكانيان هالة باكوورةوة 
 تن و شارةكانيان ويَران كردهالة باشوورةوة 

 راق بيَستانةكةيان كرديت بة تةويلةيَئةى ئ
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 ى تيَدا دةبريسكيَتةوةضاوى طورطةكان
 نةداركة سةيري ئةم ويَنةى ئةم رِؤذة دةكةم لة ئاويَهة

 ماَلةكةم ثرِ لة دووكةأل دةبيَت و
 خويَن لة ضاوم بازرةقة دةبةستيَت

 سةرم سثي دةبيَت و طةرووم وشك دةبيَت
 ذوورى منداَلةكامن دووكةَلدانةو شت و مةكةكاني ثةرت و بآلو بوونةتةوة

 ضةندان ضاوى نامؤ دةسوورِيَنةوة
 ركة ئاويَنةكة دوور خبةمةوة تا مؤتةكةكة بةرم بداتهة

 دةسيت بةتوول دةردةكةويَت بة خويَن سوور بووة
 ويَنةى ئاويَنةكة بة ثيَضةوانةوة دةردةكةويَت

 دووشةممة؟ 2/1ئاى لة سةرثيَضى كردني رِؤذى 
 ضوارشةممة دةردةضيَت 1/2لة ناوئاويَنةكةدا 

 ئةوة ضى رِوودةدات!
 ة ضيية؟ئةم داوة رِةشةى ناو ئاويَنةكئةى 

 
 ضاوى طورطةكان

 شويَنيَكةموو هةلة  
 لة نزيك ضاوي كاورِةكان!
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 ى كانووني دووةم: بؤضى بةرديان لةبةر كردووة؟3                  
 
 

 لةبرى طوأل و لق و ثؤثةكان
 ورى دووكةأل دةركةوتن و رِةشيان كردينهة

 تبيَتة دةرةوةهاوةك بَليَيت بةغدا لة قوماتطةىل سيحر 
 رِاوبكةنتاو هةوةك بَليَيت رِاوضييةكاني 

 وةك بَليَيت تؤرِو داو بؤ باران دابنيَنةوة
 بةغدا شوورةكانت درزيان بردووة

 دايكةكان لةناوةتدا دةطرين
 َلةوطيَرِ دةكةنهةبةردةوام بةردةكان 

 بؤضى؟
 

 بؤضى بةرديان لةبةرة؟
 بؤضى دووكةأل قسةدةكةن؟

 دةردةكةويَتطؤزةطةىل شكيَنراوو رِؤذى درؤكينة لةسةر شاخى بةرانةكة 
 ثيَكدادانى شةثؤلةكان شةقامةكان ثرت ئاوادةكةن

 َليدةواسيَتهة شوورة درز تيَكةوتووةكانى بةغداوةَلدةطريَت و بة قةد هةشاعري كتيَبى طيان 
 تاودا مبرين نةك لةذيَر زةويداهةدةبيَت لةذيَر 

 دةكةنوار هاخانةخوآ ضةقاوةسووةكان لةناو طةجنينة خؤشةكاندا رِاوةستاون و 
 كاغةزةكاني ناو جانتاكةم شيَتطةليَك دةياخنؤن لةسةر جؤطةيةكى خويَن رِاوةستاون 

 ضؤن باسي كةيف شةو لةناو ضاوامن بكةم؟
 (ى رِؤذ بكةم لةناو دةستمدا؟ويَآلشضؤن باسي )
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 طَلؤثةكان لةناوضوون و لة ليَوارى غلؤربوونةوةى ئيَسكةكامنان رِاوةستاين
 ور بثؤشني؟هةبؤضى ناضاريان كردين 

 بؤضى رِةنطى ئاويَنةكة بوو بة شني؟
 ئةستيَرةكامنان تيَدا لةرزؤك و رِةش دةردةكةون و 

 ضةندان طيانلةبةري بريندار لة نامخانداية.
 وةك بَليَيت ليَبووك بني و لة ثرسةطيَرِييةكي فرةواندا بني.

 وةك بَليَيت خورافةيةك بني بةدةم باوة.
... 

 لةسةر ئةسكَلى رِؤذطار 
 .دةستم دةطري
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 ان دةطيَرِمةوةيى كانووني دووةم : بؤ مندالَدانت4                
 نطى رِؤذى لةدايكبوونت بطيَرِمهةضؤن ئا

 لة كاتيَكدا غةمةكان بةسةر طةآلى درةختةكاندا دادةباريَن؟
 ميشةييةكةمانة؟هةضؤن مؤمةكانت دابطرسيَنم لةكاتيَكدا تاريكايي ئاطرة 

 دياري ثيَشكةش بكةم؟ئةى ضيت بة 
 زيَرِ بووةتة تةنةكة

 زيو بووةتة خؤلَ
 تةنيا ئةوة بةسة بة ضاوى غةمبارةوة تيَت برِوامن

 ر ضوار كورِةكةم بثاريَزيتهةتةنيا ئةوةت بةسة 
 لةو شةرِو بةآليانةى وآلتيان تةنويوةتةوة

 ئةطينة بؤ نا منداَلدانتيان دةطيَرِمةوة
 

 ئافرةتيَكى تةنيا
رِآ بزركردوو بة ةى بةسةر بةردةرطةى زستاندا رِادةكيَشيَت، ثؤلة مةليَكى شاَلة كؤنةك

ئامسانةوةن، ئةى دايكة ثريؤزةكة كتيَبةكة بكةوةو بيخويَنةوة، سةبةتةكان دابةزينة خوارةوة 
بةآلم نانةكانيان رِةشةو طؤشتةكانيان تيَك ضوونةو ميوةكانيان طةنيون، سوورةتي )بةقةرة( 

شةرِ لةخؤمان دوور خبةينةوة. لةسةر قةنةفةيةك دانيشت و سةيري ئاسؤ  خبويَنةوة، بةشكو
دةكات و لةو تارماييانةى دةرِواني بازيان دةدا، ثةتا خةَلكى لةناو دةبرد، مششيَرةكان 
دةبريسكانةوة، ثاش ماوةيةكيش مؤمة طةورةكان دامركانةوة، مارةكان دةركةوتن و ضوون 

 رِةوييان دةكرد.سوثايةكي رِةش لةسةر كلكيان ثيَش
يَشتة هَليكردو وآ بة زةمحةت دايدةخسنت، هةبايةكي سارد بة رِووى ثةجنةرةكاندا 

يَشتة دةنطيان ئةستيَرةكان بيَزار هكةليَنةكاني تةالرةكةماندان،  وشةمشةكويَرةكان لةناو درز
دةنطةكانى دةكةن، درةختى ثيَكةنني سيس بووةتةوة درةختى خةويش. ضؤن شويَن ثيَى 
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كة لةسةرخؤ ذيان دةجووَليَننةوة؟ ضؤن لةناوةندى شةودا رِاوةستني ئيَسكةكامنان بكةوين 
ورةكان لة رِؤذئاواوة ديَن و هةلةكاتيَكدا وآ بة غةمطينى سوورةتى )بةقةرة( دةخويَنيَتةوة؟ 

يَلكة هَلدةخات، لةناو ئاويَنةكةدا هةئافرةتة تةنياكةيش غةمةكانى خؤي بة سةر تةنافةكةوة 
ةوةو بة نويَذكردن تارماييةكاني دةردةكردو دةرِةتاند، يرةكاني دةبيين ماَلةكةيان دةتةنيما

 بنميضةكان خؤَليان ليَ دةباريَت؟ تؤ بَليَيت ضى رِووبدات؟
ةكان سووتان و خةَلكةكان سووتان و ضوونة ناو برية دوورةكانيانةوة بةرطيَكى رِةش يكةشتي

َلدةثةرِن و خؤشي هةةكان ية، رِيَويطةليَك لة ضؤَلةوانيبةسةر ماَلة ثريؤزةكةدا دادةريَتةو
زيخ و ئيَسك و  ميشةييمانة:هةخؤشييانةو مؤمةكاني ئيَمةيان بة دةستةوةية. ئةمة كةناري 

ثرووسك. ئةحالم لة ناو نويَذةكةيدا ئةمةى بينى. ميوزيكذةنى شيعر كةوتة ناو طؤرِةوةو 
و، لةذيَر رِووى زةوييةوة، لةذيَر ثيَست، لةذيَر نووسراوة شاراوةكاني ميوزيكي بةدةستةوة بو

يَنا، هية. بةدواى ئاوازةكانى ناخةوةدا دةطةرِا، وازى لة ئاوازةكاني دةرةوة هةئاوةوة ميوزيك 
 ضاو لة دارةتةرمةكةى كةوتة خوارةوةو كةس طوَلى لةسةر طؤرِةكةى دانةنا.

، جؤطةَلةى ثاكذى رِووزيية مذدةى باشي ثيَية كورِيَك لة ئةمرِؤ ماسييةكتان بؤ لةدايك بوو
)با(وة لةدايك دةبيَت، نيشانةكةيشي لةسةر سينطى مةروان دةبينن ثةَلةيةكي طةمن رِةنطة 
ضوون نانيَك خةَلك تيَرى ىلَ نةخؤن، ئاطةداربن.. ئةمة نيشانةكةية، نانيَك لةسةر سينطى 

 آ بزرو بىَ باوك و دايك ليَى دةخؤن و تيَر دةبن.ر يةك لة برسي و رِهةالويَكى باآلبةرز، 
ئةحالم مانطاكةى بينى لة زةردةوة بوو بة سةوز، بيين ثري دةبوو، شريي وشكي دةكرد، 

ةطةليَك دتاوةرةكان لة بةردةميدا بَلندبوونةوةو ضةندان باَلندةى رِووتيان ليَوة دةركةوتن، باَلن
وةو خؤيان لةناو سيخي ثةجنةرةى ذوورةكاندا ضةند سةدةيةك دةبيَت ثةرِيان ثيَوة نةما

شاردووةتةوة، بةآلم بة ثارضة ثةرِؤيةك قاوى دةدان، كاتيَكى زاني ثارضة ثةرِؤكة كراسي 
 كورِةكةيةتي.

 ةى طريانةكاني جؤط
 موو شويَنيَكهةلة 

 لة نزيك جؤطةى باران بوون.
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 خوا تةرمطةل بةرةو مالَىى كانوونى دووةم : 5                    
 

 لة كونةكانى وآلتدا فرميَسكةكان برينداريان كردم
 ور بةرةو خؤأل ثاَليان ثيَوة نامهةضةك و ضؤَليَكى لةكاركةوتوو بَلندى كردمةوةو ضةندان ثةَلة 

 يَالنةكامن ثرِن لة ثارضة ئةستيَرةو ثليتةى ضراكامن داناطريسيَنه
 ئةوة منم .. كاتي بةرةبةيان

 ليَرةدا سروود دةخويَنم
 ليَرةوة شةوانة دةرِؤم.

 
كانيان خستة ناو كيسةيةكةوةو فرِيَيان داية هةخةَلك، لة ثيَناوى تؤبة كردندا، طونا

 ضؤَلةوانييةوة.
 خةَلك، لةثيَناوى رِزطاريدا، جلي سثييان بؤ خؤيان دروو

 بةرِآ كةوتنان بَلند كردةوةو يآلت، بةيداخةكانهةستان، كاتيَك خؤر هة
 كرد ستان و ضاوديَرى بةيداخةكانيانهةلة رِؤذة ساردةكاندا 

 كاتيَك دةنطةكاني بةياني بَلند بوونةوةو ئةستوونة ثريؤزةكان لةرزين
 يَشت و خؤيان شوشت و بةرِآ كةوتنهماَلةكانيان بةجآ 

 لةو كاتةدا، لة بةرةبةيانيَكدا كة ترسى ليَ دادةضؤرِا
 ضةكدارةكان ثيَشرِةوييان دةكرد

 شةكويَرةكانيان بة ضوار دةورياندا دةخوالنةوة، ئاطريش شويَن ثيَى دةكيَشانشةم
 لة كونةكاني وآلتةوة تيَدةثةرِين

 لة كونةكانةوة فيكةيان دةكيَشا.
 طيا لةسةر دةستم شني دةبيَت

 سةر زارم كؤت و بةند شني دةبنةل
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 ئاويَنةكة دةحةثيَت، طورططةىل ليَوة دةرديَن
 وةرِؤذيَكى شيين ثيَضرا

ئةى ماَلةكة دةمةويَت بة ضوار دةورتدا خبوليَمةوة وةك ضؤن منداَليَك بة ضوار دةورى 
 ماَلةكةيدا دةخوليَتةوة.

 َلةكامندا بنيَمهةئةى شويَنة بة رِةش داثؤشراوةكة دةمةويَت ددان بة 
 ةشيَويَننضةكدارةكان خةونةكة د

 طةليَك دةكؤشن بةرةو ماَلى خوا برِؤنتةرم
 يَننةوة كة ناتوانن بطةنة جآهةثؤزش دتةرمطةليَك 

 تةرمطةليَك نةيانتواني مةلةواني بكةن
 تةرمطةليَك نةيانتواني باأل بطرنةوة

 تةرمطةل. تةرمطةل ..
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 ي كانووني دووةم: ضةند جار سوثا دامةزريَنني؟6                
 ضةند دووضاري دؤرِاني بكةين؟

 يَنني؟هت بةكاري بآلضةند جار دذ بة خةَلكي و
 َليوةشيَنينةوة؟هةضةند جار 

 ضةند جار بيبةستينةوة؟
 سوثاطةل... سوثاطةل

 موو ميَذوومان سوثاطةل...يان ثامشاوةي سوثاطةلة...هة
 

 كاتيَك بووم بة سةرباز
 يَسرتة بريندارةكان دةبوو كة لة جةنط دةطةرِانةوةهئاطةم لة 

 دةرماخنانةيةكم لةناو ضياكاندا رِيَك دةخست
 ضةند ثةيكةريَكي بضووكي ئةو ئافرةتانةم دروست دةكرد كة خؤشم ويستبوون ولة مؤم 

 لة طريفامن دامدةنان
 يادداشتنامةكان و ترسةكاني خؤم دةنووسييةوة

 ةكان بةرةو مةرط لة ثيَشيان دةداينلَاةرذةن
 يَسرتة بريندارةكامن دةبردهمنيش ثةنام بؤ دةرماخنانةو 

 و لة يادطةي طؤرِستانةكان دةرضووم
 شتيَكم لة كاغةز دروست كرد كةس ثةسةندي نةدةكرد بيَتة ناويةوة.ةهةب

ورة برووسكةكان دا لة رِووبارةكامن بدةن و ئةفسانةكامن الفاوئاسا هةلة تاسلؤجة..رِيَم بة 
 َلسنةوةهة

 لةذيَر بَليَسةي ئاطري جةنطةكاندا بةشةكاني خةزائيلم نووسي
 دا دةبيينرِووبارةكاني ئةشكي خؤمم لةذيَر ثيَم

 غةمةكاني خؤم دةبيين لة طريفاني ئةو سةربازانةدا دةزان كة نةدةطةرِانةوة.
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 تفةنطةكةم طوللةي تيَدا نةبوو
 يَناو ئاسوودة دةنووستمهةطوللةكامن ليَ دةرد

 ورِيَكامنةوة دةبيين كة لة تاراوطةكان بوون.هاخةومن بة 
 وثشك نةبيَتيضي تيَدا نةبوو تةنيا دوهئةو ئاويَنةيةي ثيَم بوو 

 باَلندةيةكي تيَدا دةرنةكةوت ،دةرنةكةوتيض كانييةكي تيَدا ه
 داوي جاَلجاَلؤكةكاني دةبريسكاندةوةو ثةرتي دةكردنةوة.

 ضةندان ئةفسةر دةضوونة سةر بةردة تاويَرةكان و تةقةيان لة ثةيكةرو
 يَسرتةكامن دةكردهئةفسانةو كتيَب و 

 بواردوبة بيَ دةنطي خؤم لة طوللةكانيان دة
 رِيَم دةدان بة خؤشي سةر بكةونة سةر بةردة تاويَرةكان و دابةزن
 طويَم لة ئامسان دةطرت و بيَ مؤَلةتنامةو بيَ ماَلئاوايي ليَ كردن

 ليَيان دوور دةكةومتةوة.
 ئيدي شةرِ بةسة

 منداَلةكامنان بة باوكةكانيان طوت
 بةيانييةكي بيَ فرِؤكةمان دةويَت

 دامنان دةويَت وتافهبةيانييةكي بيَ 
 ئيدي شةرِ بةسة

 بؤضي وامان ليَ دةكةن؟
 نيشتمانيَكي ئاراممان دةويت

 باوكطةلي شاعريو زاناو نؤذدارو شيَوةكارمان دةويَت
 باوكطةلي شةرِكةرمان ناويَت.
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 ي كانووني دووةم: رِووبارطةلي تةم و مذاوي7                    
 

                    1 
 ناَلةي فورات كؤتايي نايةتو هةئا

 شارطةلي كؤني تيَدا نغرؤ بووة
 ضةندان بةلةميش شويَن بزربوون

 ردوو كةناري تا ئةذنؤ نغرؤ دةبنهةجووتياران لة 
 مةشخةَلي ئاطرو تارمايي ئاويَنةطةل زؤرتر دةبن

 طويَم لة دةنطي بةسةر ئاودا رِؤيشنت نةبووة
 كةوت ةكاندا بةرطويَن لةطةلَ تةوذمي شةثؤلآلؤةهم دةنطي دآلبة

 ئةوة ضي رِوودةدات؟
 ت؟بؤضي فورات بةم شيَوةية دةلةرزيَ

 ئةي ئةم تارماييانة ضني بةسةر شةثؤلةكانييةوة؟
 

                      2 
 موو رِؤذيَك دةدؤرِيَني .. ضونكة رِووبارةكامنان ليَ نارِازينهة
 ةي طوللةكامنان ناطريَتموو رِؤذيَك دةدؤرِيَني .. ضونكة ئامسان ضي دي بةرطهة
 ست بة دؤرِان ناكةين.هةضونكة  .موو رؤذيَك دةدؤرِيَني .هة
 

                      3 
 ئةوسا

 ردوو رِووبارةكة طرِيان طرتبوو ضوار دةوري خاكيَكي نةوتيانةي سستيان دابووهة
 ئةمرِؤ

 دوو رِووباري كوذاوةن ضواردةوري خاكيَكي نةوتيانةي طرِطرتوويان داوة
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 دميةنيَكي جيَ طؤرِكيَ: ئاوو ئاطر
 يان ئاطركةوتنةوة. ،خنكان

 
                    4 

 نووبارةكاني طيامنان لة ئامساندارِ
 نةك لة ناو ئةم ضاَلة دريَذانةدا.
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 يَلكةى مارةى كانوونى دووةم : 8                            
 

 بة دواى ثةناطةدا دةطةرِيَن بؤ منداَلةكانيان
 بة دةستيان بةرةنطارى بروسكةكان دةبنةوة

 بة دواى تاريكاييةكدا دةطةرِيَن كةس تيَيدا نةيانناسيَتةوة
 َلديَر لةذيَر ثيَيان دةكيَشنةوةهة

 بيَتهةبةدواى شويَنيَكدا دةطةرِيَن نة ميَذوو و نة ئاويَنةى 
 خةونةكانيان بة رِةش دادةرِيَذن

 كثة تؤقيَنةرةكةوة ئةندامانى خيَزانةكة ضوونة ناو تةالرة
 بة فرميَسكيان فوو لة تؤفان دةكةن

 ئةو حةوت ئةندام خيَزانةى رِقيان لة كةس نابيَتةوة
 ثيَستى خؤيان ثرِ لة خؤشي و خةياأل ثآلوى دةكةن

 آلتوونهةر حةوت ئةندام خيَزانةكة لة ترسي سةرما هة
 تةكانيان بةردةبيَتةوةهاكةرثووضى بةسةر

 يَلكةى رِةنط ثةرِيودا دةركةوتنهةى لةناو ئةو حةوت ئةندام خيَزان
 يَلكةكانى مارةكان لة ضواردةوريان ضووكةرةيان كرده

 كاتيَكيش نووسنت
 رطيز بيَدار نةبوونةوةهة
 

 يةهةلةو بةرزاييةوة كةسيَك 
 بروسكة لة نةخشةى ئةم وآلتة دةطريَت

 َلديَر ناوى دةباتهةية بة هةكةسيَك 
 نةخشة دةكيَشيَت ية شارةكانى بة سوورهةكةسيَك 
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 ية ثاأل بة بةردةكانةوة دةنيَتهةكةسيَك 
 ية با دروست دةكات و بةرةَلآلى ناو كووضةكاني وآلتى دةكاتهةكةسيَك 

 ئةو وآلتةى ضوون دايكيَك ثاأل دةكةويَت لة ناشتين كورِةكةى طةرِابيَتةوة
 ئةم رِابوردووة زؤر زانايانة دادةرِيَذيَتةوة يةهةكةسيَك 
 ية دةيكات بة ثشكؤو لةذيَرماندا دايدةنيَتهةكةسيَك 
 ية ثاَلى ثيَوة دةنيَت تةقة لة خةَلكى بكات.هةكةسيَك 

... 
 حةوت جار

 مؤميَكم داطريساند
 كةى كوذايةوة:

 يَشتة شةوى ئيَراق زؤر دريَذة.ه
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 ى كانوونى دووةم: لة ض ذيَرزةمينيَكدا؟9                     
 

 لة بةردةمماندا رِاخرابةم شيَوةية ضارةنوومسان 
 رِديَنطةليَك بآ طوآ ثيَدان دريَذ دةبن

 ديشداشةى ثيس 
 رِاكردنى بةردةوام

 تةنةكةيةكي نةوت بة دةسيت رِاستةوةو
 كيسةيةك سةوزة بة دةسيت ضةثةوة

 رِا دةكةينهةلة شةرِ  بةرةو رِؤذئاوا رِادةكةين،
 و مةكةكامنان لة بوخضةيةكدا وةردةثيَضنيشت 

 بة شةوبيَدارى بيَزارانة ثينة دةكةينتةمةمنان 
 سينط دةردةثةرِيَنني

 جاريَك بة رِةضةَلةك و جاريَكى ديكة بة بَلنديى دةنطمان
 جاريَك بة داستانة بةستةزمانةكامنان و جاريَك بة زؤريى مةرِو ماآلتةكامنان

 نغرؤى ناو ضاَلة قورِو نةوت دةبني و ليَيان ديَينة دةرةوة
 واركردن نةبيَتهاضيمان دةستكةوت تةنيا رِاكردن و 

 يةهةجةستةى قةَلةوو الواز.. ض جياوازييةكيان 
 ناسةى بؤطةن و ضةثؤكهة

 قامضى ثشيت ضةماندووينةتةوة
 ضةندان تؤنى نةبةردى درؤكينة هاةروهة

 موو ئوقرة فيَربووينة؟هةلةكوآ ئةم 
 موو سةرشؤرِييةمان لةكوآ زانيوة؟هةئةم 

 ئاماذة بةوة دةكةنن هةوردووماندا شت لة رِاب
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 بةآلم نةك تا ئةم رِادةية
 ئةوةند داضةماوينةتةوة ثشتمان كؤم بووة

 ليتةو قورِمان خواردو قسةمان نةكرد
 لة ض ذيَر زةمينيَكدا شةيدابوونى مةرطمان خويَندووة؟

 موو ئةم دؤرِاندنانة بووين؟هةر هةلة ض قؤرتطةليَكدا فيَرى 
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 ى كانوونى دووةم : شةرِة زاوزآ كةرةكامنان11                     
 

 ناشيَت ئةم شةرِانة دوايةمني شةرِمان بن
 َلطرتووةهةة زؤر شةرِمان بؤ مرؤظايةتي و بؤ خؤمان مبىَ طومان ئيَ

 سيَ نةوة لة شةرِةكاني ثيَشوودا لةناوضوون
 لةسةر شةرِ دةكةن يَنانهيَشتةيش منداآلن لة شةقامةكاندا مةشق و رِاه

 تيوبازىهةى و داويَن ثيس دةرؤزة كردن .. تلياك ...
 خؤيان بة ثارضة ئاسين مينرِيَذكراوةكان دةشارنةوة

 يض ناكةن ثاشةرؤكى ضةكةكان نةبيَتهحةز لة 
 دةمامك دةدةن

 نارجنؤك بؤ يةكدى فرِآ دةدةن
 ثيَنج مليؤن منداأل 

 رِؤذطار لةناو ميَشكياندا دةكوَليَت
 باوكيان لةبريكردووة كة لة مةرطدا بةساَلدا ضوونة

 ضؤن شةرِةكامنان رِادةوةسنت؟
 دؤالر 111ى كوشتين يةك كةس كريَ

 دؤالر 1111كريَى مينرِيَذكردنى ئؤتؤمؤبيليَك 
 دؤالر 111ديكة سكرابي  ينكريَى دانانى بزمارو ثارضة ئاس
 دؤالر 411كريَى تةقاندنةوةى بؤرِى نةوت 

 دؤالر 111مووشةك طوللة كريَى بؤردومان كردنى ماآلن بة 
 دؤالر 311كريَى رِفاندنى ئافرةتيَك بة 

 زار دؤالر بةسة بؤ ترس و تؤقني نانةوة لة رِؤذيَكداهةدوو 
 دةشيَت برِة ثارةكة زياتر بكريَت بؤ ثرت ترس و تؤقني نانةوة لة رِؤذاني دواتر
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 ديكة دريَذة ثيَ دةداتئةمةيش شةرِةكامنان بؤ دةيان ساَلى 
 ئةطةر ئاطرى شةرِيش دامبركيَتةوة

 ر لة ذيَر خؤَلةميَشةكةوة دةميَنيَتةوةهةئةوة ذيلةمؤكة 
 َلبطريسيَنريَتةوةهةئةو كاتيش دةشيَت ئاطرةكةى بة تؤزيَك بةنزين بة تةنيا يةك دؤالر 

... 
 كثيي طؤرِستان

   لة ضةقةدان رِاناوةستيَت.
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 ي غةمةكانكؤتةلَي كانووني دووةم: 11                    
 

 جةذن زيخ بوو لة شةقامةكان طرد دةبووةوة
 جةذن دووكةلَ بوو دةضووة ضاوانةوة

 ن رِادةوةستاآلجةذن قةلةرِةشكة بوو لةسةر بالكؤني ما
 جةذن مششاَليَكي غةمطني بوو ئاسؤكاني دوور دةخستةوة

 جةذن ئاويَنةيةكي رِةش بوو
 بؤضي وشةكامنان لةناو زارماندا ليَك داثضرِان؟

 بؤضي دةستمان لة ضؤَلةوانيدا كةوتن و بزربوون؟
 تنهابةم شيَوةية رِؤذطار بة غةمطيين تيَثةرِين و 

 ي غةمانة نةبيَتكؤتةَليض شتيَكمان ثيَ نةبوو تةنيا ئةم ه
 ر كويَ بضنيهةكة بةسةر شامنانةوةية بؤ 

 
 يَطةكانيان تةنيوةتةوةجاَلجالؤكةكان دةروازةي رِ

 لةوديوي تؤرِة بريقةدارةكانيانةوة
 فرت و فيَلَ و ثيالنيان ليَ دةنا

 ضةندان طؤرِي بةردين ضارةنووسةكانيان تيَدا دةكوَليَن و
 ر يةكةمان دةكيَشاهةرِيَطةيةكي كويَريان بؤ 
 تةرمةكاني شةو زةردن

 وينآلكاني كات لةناو خؤَلةميَشدا خؤآلطة
 بؤ رؤذطاري ديَرين طةرِاينةوةبةم شيَوةية 

 خةَلك سةر دةبرِريَن نةك كاورِ
 لةكاتيَكدا جةذن لة شةقامةكاندا طرد دةبيَتةوة.
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... 
 غةم
 نيَكي دوورودريَذ دايطرتنيآلسا

 نيَكي دوورودريَذتريشآلضوون مار بؤ سا
 بة زيندوويي لة نامخاندا  دةميَنيَتةوة.
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 ي كانووني دووةم : بةرطدروويةكي نائوميَد12                  
 

 ضي بدرووم؟
 ئةي ض ثامشاوةيةك كؤبكةمةوة؟

 ت بؤ شيَوةي جاران بطيَرِمةوةآلتا نةخشةي و
 لة تارماييةكاني رِابوردوو لةكيَ بثارِيَمةوة؟

 لةطةلَ كام دزاني ئيَستةدا سازش بكةم؟
 بطيَرِمةوة" يان بزربووة" ةتا ئةوةي درِاو

 
 دَلؤثة بارانةكان ئاويان تيَدا نيية

 بة شيَتايةتي و قات و قرِي دةبريسكيَتةوة
 يَشتة زستان دوورودريَذةه
 مرِؤو سبةينيَدا نييةةيض جياوازي لةنيَوان مردوواني ئه

 بةياني رِووشاوةو خويَناويية
 موو رِيَبوارةكان خويَنيان بةربووةهة

 تةقينةوةكان.بةر لة دةست ثيَ كردني 
 

 تي ثيَ دةدروومةوة )كول(ـةآلئةو دةرزييةي و
 يان كاغةزي بضةقيَنم ناتوامن لة زةوي، يان ثةرِؤ،

 دةرزي كول و 
 ويذداني كويَرو

 ني كويَرآلد
 تةكة بكةمة يةكآلضؤن و
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 يَنا تا ثارضة ثارضةي بكةنهيَرشيان همووان بة طةروويان هةر هة
 ية )كول(ـة نةبيَتيضم نيية تةنيا ئةم دةرزيهمنيش 

 كة بة دَلي خؤميدا دةضةقيَنم
 تة.آلرِةنطة خويَنم ببيَتة قورباني بؤ ئةم و نكةضو
 
 يض جياوازي نييةه

 ض ئةطةر جيَطةكةت كؤن، يان نويَ بيَت
 َلواسراوةدا ثةرت دةبيَتهةشتيَك لةناو ئةم ئاويَنة  وموهة
 طةرد.يوايةكيش بةم طةرِووية نيية كة دةمانكاتة تؤزو ه يضه
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 ي كانووني دووةم: مششالَطةلي ثةككةوتوو13                 
 بؤ رِةعةد عةبدولقادر لة سيَيةمني ساَليادي كؤض كردنيدا                                              

                                                           1 
 وشةكان لة دةسيت بةربوونةوة

 رِةعةد مششاَلةكةي دةسرِي و دةطريا
 ئةو بريةي وشةكاني تيَكةوت قووَلة

 نةي بة دةستييةوةن ثةكيان كةوتووةآلئةو مششا
 َلديَرةكةمان ليَوة نزيكةهةئارةزووةكامنان لةناوياندا دةستةمؤدةكريَن و زانيمان كة 

 شيعر بضيَت دةشيَت مششاَلةكان شتيَك بَليَن لة
 وشةكاندا بةربوونةوة م لةطةلَآلبة

 ورِيَهاداخةكةم 
 يضمان تيَدا بةديَ ناكريَت تةنيا ترس نةبيَته

 مارطةل لة دووكةَلةكانةوة دةزيَن و دَلمان دةخؤن
 اوان نةبيَتيض نةماوةتةوة تةنيا بيَ دةنطي و بريسكانةوةي ضه

 رِةعةد مششاَلةكةي دةسرِي تا داخةكاني خؤميان بؤ بذةنيَت
 يَشتهثؤشةكةيدا بةجي آلثيَش ئةو ضةندان ثياوضاك تيَثةرِين و كتيَبةكانيان لةناو با

 داخةكةم
 ضي دي با ناتوانيَت طريةو ناَلةي شةشاَلةكةت بطويَزيتةوة

 داخةكةم
 ضي ديكة ناتوامن بتبينم

 مناندا دةزيَت و مارةكانيش ضاومان دادةبةسنت.دووكةلَ لةنيَوا
 

                                                            2 
 اوةخانةكة دةثةرِييةوةقكاتيَك بةرةو 
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 وشةكاني لةدةست بةربوونةوة
 ضيمان دةستكةوت تا رِؤذطارةكامنان لةناو شووشةدا رِاوةستان و ناجووَليَنةوة

ت بؤ الم و دةطريا: تا بَليَيت بةرينةو وام ليَ هاةشتدا ثياسةي بكرداية دهةةركاتيَك بة بهة
 ست بة تةنيايي بكةمهةدةكات 

 كاتيَك بة طاليسكةيةك بةرةو ئامسان تيَدةثةرِي
 بةو وشانة دَلشاد بوو ليَي ثةرت دةبوونةوة

 م نةيدةتواني بثةيظيَتآلبة
 
 كردي آلهةَلؤيةك داناو بةرهةتاوي لةسةر سةري هة
 تاويَك طةرِايةوة اليم ثاش آلبة

 دووكةلَ ئاويَنةكةي داثؤشيبوو
 طوللةيش زؤر توند بةرةو ئامسان دةتةقيَنرا

 ليَداني دلَ لة شويَنةكة رِاوةستا
 تاويش ثةكي كةوتهةخولي 

 ثةيظينيش ثةكي كةوت و بوو بة ستايشي نةخؤش
 ويَنةي قةلةرِةشكة لةسةر دةرطةكامنانة

 شؤرِ بووةتةوةبة ئارةزووي مةرط 
 َلؤكة بةربووةوةهةتاو لةسةر سةري هة

 وشةكاني ليَ بةربوونةوة
 ضي ديكة رِةعةد نة لة شةقامةكان و نة لة قاوةخانةكاندا نةدةبينرا

 َلؤكة دةدوورييةوةهةتاوي لةسةر سةري هةوودة هبيَ  تةنيا بوو
 ثةجنةكاني خةَلتاني خويَن بووبوون

 ي دةطريا.وسار كراوةكةهةتة آلضاويشي بؤ و
                                                          3 
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 ضةندم ثيَ طوتيت
 دةمةويَت بتبينم

 يان مبريت ،بةر لةوةي مبرم
 م ئةمرِؤ خيَرا رِؤيشتيت وآلبة

 رِاطرمت. يانوشك تةختةكان
 

                                                            4  
 ردوو دةستت دةركةوتن وهةئةو باَلندانةي لة ثشكؤي 

 مةشخةَلةكانيان بة دةنووك بةرزكردبووةوة
 كةوتنة ناو طؤماوةكانةوةو
 مةشخةَلةكانيان كوذانةوة

 َلديَرةكةيان رِووناك كردةوةهةتنة دةرةوة بؤ ضةند رِؤذيَك هائةو باَلندانةي ليَوةت 
 ثاشان نيشانشكيَنةكان ثيَكانيان و

 قورباني بة زةويية كيََلراوةكانيان ثيَشكةش كردبة 
 تاو لةسةر سةري بةربووةوةهةؤيةي َلهةئةي ئةو 

 ضةندم ئارةزوو دةكرد سروودةكةت تةواوبكةيت و
 ؤَلةكان كث بكةيت و ضريكة لة مششاَلةكةتةوة بيَنيتهةد
 م رِيَطةكةت ضؤَلةواني بووآلبة
 نطاوةكانيشت تؤقيو.هة

                                                           5 
 لة شةقامي )موتةنةبي( ئاماذةت بةو شؤستانة دةكرد

ضوويتة ناو ثيَثلكة  كة طوَلةكاني خؤتت تيَدا ضرؤ ثيَ دةكردو دةتطوت: ئةمانة ناوي منن،
 يَنييةكاني قةشةكانةوةو بةدواي موورووي تةزبيحةكةتدا دةطةرِايتهن

 ثةرتيان كردةوةو لةناو درزو كةليَين شؤستةكاندا بزربوونورة بروسكة هةكة 
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 ئيَسك و رِؤذنامة غةمطينةكاني ئادةمت كؤدةكردةوة.
 ر ضاوةرِيَتمهةلةو كاتةوة لةويَيت ضةند ساَلي تةمةن تيَثةرِين و من 

 تا بطةرِيَمةوة ئةو نيشتمانةي تؤي ليَيت
 بةرِيَت كردم.بة دةست لة مالنيَيةكي دوورودريَذ و ورتةي لةسةرخؤ 

 
 ضي لة ثيَستمان ماوة تا بةو كةوَلكةنةي ثيَشكةش بكةين

 شةويَكي دوورودريَذ و جةستةمان لةذيَر شوورةكانيدا دةخوليَنةوة
 ضي لة ئيَسك و ثرووسكمان ماوة

 كردمانن بة مششاَلطةلَ و ئةوانيش ذةنديانن.
                                                     6 

 تاوانيَكمان كرد تا بةم شيَوة ثةرت ببنيض 
 مؤمةكةي لةدةست بةردةبووةوة

 تاريكايي دةخيوارد ويَرِاي قرضةي نيوةرِؤكةي
 ثةجنةرةكاني ماَلةوة كرانةوةو ثةردةكان باَليان طرتةوة

 لةناوةوةيدا رِةعةد لةسةر كورسييةك دانيشتبوو،
 سةري شؤرِ كردبووةوةو

 دةسيت بة كؤض كردن كرد.
                                                        7 

 سي مةتر بؤ تؤ و سيَ مةتر بؤ من
 ئةمةيش طوَلة ثاقلةن تيَيدا ضرؤدةكةن.

 كتيَبة خؤشةويستةكامنان لة شةقامي )موتةنةبي( دةفرؤشت
 ـ رِةعةد بة كويَ طةيشتني؟

 بناَليَنني.سيت برسيةتييةوة ةـ بؤ ثيَطةي سيَيةم و، دةبيَت بة د
 ـ لة ثيَطةي ضوارةمدا، ئؤكسجينمان ليَ قةدةغة دةكةن.
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 ر سةردةكةوين.هةم آلـ بة
 رِةعةد ثاَلتؤ شينةكةي خؤي بةسةردا دان ،ووبسؤفيطةراني بةغدا سةرمايان 

 جونةيد و بةستامي و حايف دادةثؤشي
 يَناية خوارةوةو برينةكاني تيمار دةكرد.هةحةالجي لةسةر خاضةكةي د

  ةعد ضةندة دةرمان و ثةمووت دةويَت؟ـ رِ
 ـ زؤر ... طةليَك بة تةواوةتي لة خاض دةدةن.

                                                       8 
 ماكانت ثةرت دةبنةوةيَهي دةبيَتةوةو ناوكي ةةكويَآلشضةوطانةكةت لة 

 رِيَطةي بةرةو طومةزةكةت بة تةنيا برِي
 ثةرت دةبيَتةوةو ثةجنةكانت دةطرين.خؤَلي رِؤذطارت 

                                                         9 
 وة بؤ تةثؤَلكةيةكي ديكة دةفرِيَتكةطيانت" لةو دنيا" لة تةثؤَلكةية

 كاتيَك ثرِ طؤرانيية
 يةةطيانت لة شيَوةي باَلند

 دةم و ضاوت لة دةم و ضاوت دةضيَت
 تةثوتؤزاوين مردووةكاني دةوروبةرت

 تةنيا تؤ ضوون قذة زيوينةكةت سثيت.
                                                        11 

 وي بةيةك طةيشتنيآللة شاريَك لة شارةكاني خةيالَ ث
 شيعر نةكةين تيَيدا بةليَنمان دا خيانةت لة

 تيَيدا ثةجنةمان بةر ثةجنةطةلي خواوةندةكان كةوت
 يتة سةر رِاسيتةش دةست دةخئةوةتة تؤ با

  يََليتهةبةرةو الي دةضيت و بة تةنيا من بةجيَ د
 ضةند بةختةوةريت.
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 لة بازارِي )سةراي( ئاماذةت بةو رِةفانة كرد

 نازناوةكاني منن نرضي ئةمانةهةتة دةرةوةو طوتت: هاةكة كؤترةكانيان ليَ د
 ضوار دةوريان دايتضوويتة ناو ثيَثلكةكاني قةشةكانةوةو ضوار دةورت دان و 

يَشتم طويَم لة دةنطتان دةطرت بة ناو كاتدا سةرطةردان ه بة تةينا لة شةقامةكة بةجيَت
 دةبوون.

                                                          
                                                      11 

 و ورتةم ديَت: لة كةناري دةرياي ناوين ثياسة دةكةم
 ئةي طياني رِةعةد

 ئيَستة ضي شتيَك نيطةراني كردوويت 
 بشَلةذيَيت  ناو شةثؤلداةتا بةم شيَوةية ل

 ض ذانيَك طرتووتي تا بةم شيَوةية كةف بضةريَنيت؟
 ثرزةي شةثؤلةكان قذو ثاَلتؤكةيان تةرِ كردم
 قذم بة طياني تؤوة لوولي خواردو سثي بوو
 وارم ليَ دةكةن:هادوو نةورةس لة كةنار بالَ بةيةكدا دةدةن و 

 ئيَمة دةضن ردووكتان لةهة
 رضي طياني شيعرة ئةوة شةثؤليَكي سةرطةردانة.هة

                                                       12 
 م دةطةرِيَتةوة ماَلةوةهاكاتيك ئيل

 فريشتةكان دةبينيَت ضامةكاني تؤ 
 تؤيش طويَيان ليَ دةطريت،دةخويَننةوة

 ن و ثةردةكان بالَ دةطرنةوة وآلثةجنةرةكانيش وا
 يَننةوة. هناتوانن لة طويَ طرتنة دوورو دريَذةكةت بة ئاطة ب
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 ةكانسكرابتةشيت  كانوونى دووةم:  ي14                   
 
 

 بيَ طَلؤثةكانةوة توايةوة ةتاريكايي بة قةد ئةستوون
 لةذيَرةوةيان،سةطةكان تةرمةكانيان دةخوارد

 نويَذيَكي غةمطني تيَدةثةرِيَت و
 ضةندان شةثؤلي دووكةلَ دةتليَنةوة

 با لة رِيسوايي ئيَمة شةرم دةيطريَت
 ئامسانيش دةرطةكاني خؤي داخست

 مرؤظيش شكسيت خوارد
 خواوةنديش، لةسةر تةخيت خؤي، غةمطني بوو

 
 كاتيَك مرؤظ بةربووةوةو كةوت

 واري كرد.هار ثارضةي لةناو بادا هةجةستةي ثارضة ثارضة بوو، 
 ت.هاةدةنطيَكي ثضرِ ثضرِي ليَوة د

 جطةرةكان ضارةنووسي خؤيان طؤدةكرد
 دَلةكانيش بة نةخشةي شةو ليَيان دةدا

  شتةكاني خؤيان دةكردهةةثةراسووةكانيش بانطي ب
 دةستةكانيش ئاماذةيان بة شيت ناديار دةكرد

 بةناو ئاوة رِةشةكاندا دةفرِينثيَيةكان 
 ئةوة ضي رِوودةدات؟ بؤضي ئةنداماني جةستة لةم ديالؤطة دوورودريَذةدا بانطي يةكدي دةكةن

ةكاندا بينييةوة ثارضة ثارضة كراوة تةنيا بانطي ضارةنووسي سكرابئيَراقي خؤي لةناو تةشيت 
 ردةم خويَناوي خؤي دةكات.هة
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  ويَتنَلواسراوة كة ناهةبة دةنووكي باَلندةيةكةوة  ئيَراقي ثارضةكاني خؤي بينييةوة
ضي دووضاري  ضؤَلةواني لةو بارةيةوة غةمطينة، رِووبارةكان شني و واوةيالي بؤ دةكةن،

ت؟ ئةفسانة شؤرِبووةكاني سةر شؤستةكان ضييان لةبارةوة طوت؟ هاكاروانة ثرِ ليَقةومانةكةي 
ناو دةفرو تةشتةكاندان؟ ئاية كةس نويَذي لةسةر بؤضي دارةتةرمةكةي بةتاَلةو ئةندامةكاني لة

كرد؟ باشة، ئاية كةسيَك ئةو ئةندامانةي شوشت؟ مةزارطةكان بانطي دريَذايي رؤذطار دةكةن 
يض شني هَلواسراوة هةبة شاني لة ويَرانةدا  ،و ئةويش بةوثةرِي ئارةزووةوة بةرةو الي رِادةكات

ئةي  ،دةروازةكانيش ثاشطةزي ناكةنةوة، ثرِ لة كؤضةو واوةياليةك لةبةردةميدا رِاناوةسنت و 
 شةو بيَدار ببةوةو بيدويَنة.

 َليكؤَليونهةوار دةكات كة بة بروسكةكاني هاةكانيدا كؤتةَلبةسةر 
 لةناو ضةكةكانيدا دةبريسكيَتةوة كة شةرِي جةستةي خؤي ثيَ كردن

 موو مةرطةت لةكويَ بووهةئةم 
 َلبكؤَليت؟هةتا بةرةبةيان  ت ئةو طؤرِة دريَذةيضؤن دةتواني

 فرميَسكة بة مس داثؤشراوةكاني لةكويَ بوو؟
 ئةم بوونةوةرة ثارضة ثارضة بووة باسي ضيمان بؤ دةكات؟
 دةربارةي ضي بة ثرسيارة دريَذةكاني غلؤرمان دةكاتةوة؟

 تا قسةيةكي لةبارةوة بكةم؟  دةم لة كويَ بيَنم
 انةوة دليَرة ثارضة ثارضة بووةكةي بكةم؟ضاو لةكويَ بيَنم تا سةيري دوايةمني سوورِ

دةست لةكويَ بيَنم تا خويَن بةربوونةكةي رِاطرم و لة ليتاوةي رِاكيَشم كة ضووةتة ناو 
 تاريكييةوة.

 وةرة. وةرة ليَرة دانيشةو خؤت فيَنك بكةوةو ثةشتةماَليَك وةربطرةو جةستةت وشك بكةوة
 اردةورت بكةسةيريَكي جوانيي ذياني ضو ،تؤزيَك ضا خبؤوة

 بؤضي بةناو مةرطدا سةفةر دةكةيت؟ بؤضي؟
 َلقورِيَنةو... كةميَك ثةلة مةكةهةئةم طؤزةية وةربطرةو تؤزيَك مةي 

 واية ضي دةطةيةنيَت؟هةئاية دةزانيت ئةم 
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 ئاية دةزانيت ئةم خوليابوونةي ئةوي دي ضي دةطةيةنيَت؟
 ن بطيَرِينةوةؤَلة طةورة ئةندامةكانت بدرووينةوةو بؤتياهوةرة لةم 

يان ةديواران و ناو رِووبار و قةد درطنديَكت لةويَ و لةسةر بانان و بةقةد هةنديَكت ليَرةو هة
 كةوتوون.

 بؤضي بةناو مةرطدا سةفةر دةكةيت؟ بؤضي؟
 وةرة ئةم تيَالنة وةربطرة تا ثارضةكانت ثيَكةوة ببةستينةوة

 وةرة تا سرياميكةكانت بدرووينةوة
 ديكة لةسةر ليَوت بطةشيَنةوةتا ضةند ليَوي 

 وةرة تا سينطت ثرِ لة برِوا بكةين و
 ثةرِي ئاسنني لة رِوحت بكةينةوة

 تايةهةوةرة با ئةم تةشتطةلي خوردانة تا 
 َلطيَرِينةوةهة

 ميشةييمانن.هةضونكة رِيسوايي 
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 ى كانوونى دووةم: ثيشةطةىل لةناوضوو15                        
 

 ند دةبووةوةيَنةكةيةوة بَليضييةكةى تيف تيفة دةدا و بؤنى طوآلو لة شوئةو سةرتاشةى قة
 نة نةكةنيَثةرت كردةوةو ئامؤذطارى كردن سةيري ئاو ىآلت، كرِيارةكانهة

 ضرِتر بوونثرضى منداَلةكان دريَذ بوو، رِديَنةكانيش 
 كراسى ثياوةكانيش كورترت بوونةوةو

 ت بؤنيان بؤطةنيوتر دةبووهاةتا د
 بوودةرِوخساريان ناشريينرت 

 َلطرت و دواى خةَلكى كةوتن.هةمششيَريان 
 

 نؤذدارمان ناويَت
 ئةوان سيخورِى لةسةر جةستةمان دةكةن

 نامانةويَت كةس سةيرى ددانةكامنان بكات
 نامانةويَت كةس سةيري ضاوامنان بكات

 )ستيت سكؤب(ـةكامنان ناويَن كة طوآ لة دَلمان رِادةطرن
 طؤشتةكامنان ديَننة خوارةوةنةشتةرةكامنان ناويَن كة 

 دةرمانة سرِكةرةكامنان ناويَن
 دةم و ضاوة لووسةكامنان ناويَن

 
 نؤذدار بةروانكةكةى داكةند

ر = رِووبار( هةَلطرت و ثاشةرؤكةكانى لة دوكانة نويَيةكةى لة شةقامى )ئةلنهةطسكيَكى 
 البرد

 ساختةكارييان تيَدا كرابووئةو زيَرِو خشآلنةى دةيفرؤشنت 
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 رزان بوونهةَليواسيبوون خراث و هةئةو جلوبةرطانةى 
 بةآلم لة نؤرِينطةكة ئارامبةخشرت بوون.
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 ى كانوونى دووةم : ئيَراقى ضيلكةدار16                        
 

 سةرتاشةكان دذ بة شةريعةتن!
 نانةواكان يارى بة رِؤزى خوا دةكةن!

 طوانى مةرِةكانيان داناثؤشنذيكةرن ضونكة شوانةكان دةستدريَ
 جووتيارةكان طةوادن ضونكة ئارووى نيَر لةطةأل تةماتةى ميَدا كؤدةكةنةوة

 ي خوانةناسةكان دةكةنةوةييارةكان خوانةناسن ضونكة الساازئةند
 نؤذداران لةرِآ الدةرن

 ونةرمةندان ليَبووكنه
 يَشةكان خاوةندى بيدعةنكويَنة

 بزركاران دوايان دةكةونشاعريانيش رِآ 
 نووسةرانيش خوانةناسن

 تةلةظزيؤن حةرامة
 ميوزيك حةرامة

 رِؤذ حةرامة
 ذيان حةرامة

 ـ كةواتة ضى بكةين؟
 خةَلك ثيَى طوتن

 ضةكدارةكان طوتيان:
 ـ ضيلكةدار كؤبكةنةوة.

 
 ئيَراقي ضيلكةدار

 ئةى ئيَراقي ضيلكةدار
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 ئاية لة سةردةمى بةردينداين
 ثةراويَزى شيَتايةتيدا؟ئان لة 

 ك رِيَمان بةو بيانييانة دا طوو بة ذيامناندا بكةن؟يَكات
 ئةى كىَ ليَمان دةبووريَت كة ئيَمة ئةوامنان كرد بة ئاغاى سةر شارةكامنان؟

 ئةى ئيَراقي ضيلكةدار
 َلطرةكة دةسووتيَنيت؟هةكةى ضيلكةدارةكة ئاطردةدةيت و ضيلكةدار 
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 دووةم: ضى ديكة بؤ شةرِةكانى تؤ دةست نادةمى كانوونى 17         
 
 

 بةر لة ثازدة ساألئةى بةغدا 
 خويَنيَكى زؤرت ىلَ رِؤيشت

 جامؤَلكةمان لةذيَر طةردنتدا دانا تا فريات بكةوين
 موويان ثرِبوون.هةنط و لةذيَر سةرت داماننان ، لةذيَر س

 طريفامناندا تةرِنيَشتة لةناو هئةو باندجانةى برينةكامنان ثيَ بةستيتةوة 
 يَشتة جلة تةث و تؤزاوى و خويَناوييةكانت لة بةرماندانه
 يَشتة ثردةكانت دةناَليَننه
 يَشتة ماَلةكانت دةطرينه

 واينةكاندا دةجةنطيت؟هةبؤضى سةرلةنوآ لةطةأل ئاشة 
 

 ئةى زةويية دووطيانةكة
 دووثشك لة درزةكانتةوة ديَنة دةرةوةو

 دةزنيَنَلهةبة شوورةى شارةكانتدا 
 ةكان دةكةن وكةالوخةَلكةكةيشت ثاسةوانيي 

 بةردةوام ...ضاوةرِوانى بوومةلةرزةن
 

 موو ئةم نانانةى بؤ دروست كردينهةر هةتةنوورةكةت كة بة منداَلى 
 بؤضى لة تةمةنى ئيَمةى برد؟

 ئةى بؤضى دايكة نانكةرة دةست رِةنطينةكامنان سووتان؟
 دؤزةخ ضانديين؟بؤضى ئارد بوو بة باروود و لةناو 
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 ئةى وآلتةكةم ضى ديكة بؤ جةنطةكانت ناشيَم

 ثرت لة جاريَك، بيَ سوود، فوويان بة ماسوولكةكامندا كرد
 دةرزي ئاطريان ليَ دام، بةآلم دانةطريسام

 ئةى وآلتةكةم ضى ديكة بؤ ضةكةكانت ناشيَم
 لة تفةنطةوة تا دةطاتة مششيَر

 لة مووشةكةوة تا سةربرِين
 ناشيَم سةيرت بكةمبؤ ئةوة 
 ؤآلن دةدةيت و لة ثرسةكاندا خؤت دةرِازيَنيتةوةهةكة لة د

 بؤ ئةوة ناشيَم تا 
 بةردةوام رِةشثؤش و
 بة دؤرِاوى بتبينم.
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 ئاسنة سكرابى كانوونى دووةم: 18                   
 كامنانداسكرابة ئاسنة وردةرِؤيشتين كؤتر بة شةقامة ثرِ لة 

 دةكةويَت بةرطوىَدةنطيَكى سةير 
 

 ؤي ثةجنةكامنانةوة نييةهئةوةيش بة 
 نة كاغةزو نة شيَوازى ئاخاوتنمانة

 لة طؤرانيية ناخؤشةكاندا بةرطويَمان كةوتووة رِةنطة .,
 

 يض رِةنطيَكيان نةماوة تةنيا تارمايي نةبيَتهئةوينداران لة بةغدا 
 بة شةقامة ضؤَلةكاندا تيَدةثةرِن

 ةكةويَتةوة ثيَى دةطوتريَت ئةوين.شتيَكى ترسناكيان بريد
 
 َلبذاردهةسةر ديواري ماَلةكةم ئةستيَرةيةكم ةل

 ودةمى خؤمهاكردم بة 
 بةآلم ضةكدارةكان تةقةيان ليَ كرد

 مةوة.وومنيش بةرب
 

 قاثة سرياميكةكاني ناو كتيَبخانةكةم وردو خاش بوون و
 بةرطى كتيَبةكان بةربوونةوة

 دةمارةكامندا كةوتة رِآشةويش بةضرِى بةناو 
 

 نيان بة رِووناكى و ئةوين ئاو داوهادوو رِووبار جي
  خةَلكةكةى خؤيان ذبري كرد.



 32 

 ي كانووني دووةم: خؤلَةميَشي خؤلَةميَشي نيية19                 
 

 ئةو ئةسثانةي حيلكانديان بة دريَذايي شةقامةكة رِاكشاون و خويَنيان ليَ دةضؤرِيَت
 وةكانيانةوةآلكاروانةكان بة ئاوريشم و طوثامشاوةي 

 بؤدي ئؤتؤمؤبيلةكان و تايةكانيان
 و كةوتوون و دوايةمني دَلؤثةيان ليَ دةضؤرِيَتآلتانكةرةكاني نةوت ثةرت و ب

ي كؤتةَلةخةَلك تيَكةلَ بة خاك و خؤلَ بوون، ويَنةكاني دؤزةخ لة تةنيشت يةكدييةوةن لة 
 دريَذدا

 ة خانووةكانةوة خؤيان شاردووةتةوة مستياندا بةند كردووةو لة ثشيتئةعرابةكان مةودايان ل
 زاري خةَلكدا داناوةو بةنزينيان بةسةر كيََلطةكانياندا كردووة  ناوةمينيان ل

 ثريةميَردةكانيان كوشت و لةذيَر رِيَذنةي شةرع و طوللـةدا كيذةكانيان مارةبرِي
ناخةوة شةوان ديَتة دةرةوة تا ئامسان يي آلـ و ناَلةيةكي بةردةوام لة قووهتةنيا ئا

 برينداربكات.
 
 م خؤَلةميَشي خؤَلةميَشي نييةآلبة

 ، ضةندان دَلي تيَداية لةذيَر خؤَلةميَشةوة ليَ دةدةنةسةوزييةكي بيَ طةردي فوراتي تيَداي
 ني ذيَرةوة لة خراثةكاري ثاك دةكاتةوة،هاناعووري ئاويان تيَداية كة جي

 و كةذاوةطةلي بريسكةداري عةباسي تيَداية.زماني بابلي رِةسةن 
 َلتلووشيَتهةلةناو خؤَلةميَش رِاثةرِيَ بةر لةوةي 

 بشؤ (عانة)و )حةديسة(و كانييةكانةوةو خؤت بة ناعووري بضؤرة نا
 ئاطةدار بة توند ناوكي ئامسان و زةويت طرتبيَت

 ستة سةرثيَ.هةبثيَضةوةو  ويَآلشجةستةت بة 
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 تفةنطةكةي كرِاندثريةميَردةكة ذةنطي 
 ونةكردةوةآلدةمامكي نةداو مةوداي ثةرت و بكاتيَك سواري ئةسثةكةي بوو 

 
 ت دريَذتر دةبووةوة.هاةكارواني ثياوةكان لة ثشتييةوة تا د

 
ورةكان لة شارةكانييةوة هةخؤَلةميَشي خؤَلةميَشي نيية، قةلةرِةشةكةكاني تيَ كةوت و 

  دايةتيَداية، قسديَري لة ئامسانةوة تيَداية، خاكي تيَئةستيَرة  ، طيايةكي لةةبَلندبوونةو
 نطاندا زاوزيَ دةكات.سيطوَلي تيَداية لةناو  ،تامةزرؤي كيذايةتي خؤيةتي
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 ى كانووني دووةم : بةآلم طويَدريَذيَكم بينى21                      
 

 شيعر نانووسم، دميةنةكة وةك خؤى دةخةمة رِوو:
ى نيشتةجيَم، بةرةو )بةياع( رِؤيشتم و يَئةثارمتانةكةم ضوومة دةرةوة كة لةيانيية لة بئةم 

تةرمطةىل كاورِةكامن بة قةد ديوارةكان و، بة سةر ثامشاوةى شوورةى طةرِةك و بة ئاسنةكانى 
ك دةكردن و طؤشتةكانيان بة خةَل ، طؤشتفرؤشةكان كةوَليانيةكيَك لة دةرطةكانييةوة بينى

 دةفرؤشت.
 طويَدريَذيَكم بينى.بةآلم 

كةميَك رِؤيشتم و شؤستةكانى ناوةندى شةقامةكةم بينى بووبوونة سةربرِطةى ثةزوثؤَلةو 
 طؤشت فرؤشنت.

 
كةميَك رِؤيشتم و شوورةى طةراجةكةم بينى بووبووة ديواريَكى خويَناوى و جةستةى 

 َلواسرابوو.هةموو جؤريَكى ثيَوة هةثةزوثؤَلةو كةللةسةرى لة 
 دريَذيَكم بينى.بةآلم طويَ

كةميَك رِؤيشتم ضةندان سيين طةورةم بينى ضةندان سى و جطةرو فاتةرِةشةو طةدةيان لةسةر 
واريَكى دوورودريَذ طويَى كةرِ هادانرابوون و خويَنيان ليَ دةضؤرِى كة ذنان دةيانفرؤشنت و 

 كردم.
 ئةدى ئةمة لة دميةنةكانى ناو دارستان نيية؟

 خوداية
 مرؤظايةتيمان ماوةتةوة؟ضى لة 

 ضى بؤ ئةم سةردةمة زؤر ديَرينةى طةرِاندووينةتةوة؟
 ثاشان لةطةأل خؤم طومت:

 يض شتيَك سوودى نييةهيض سوودى نييةو ليَرة ه
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 مرؤظ لةناو شةقام سةردةبرِريَت و كةوأل دةكةنريَت
 ئةى ضى لةبارةى ثةزوثؤَلةوة دةَليَيت؟

 دميةنى رِؤذانةمان كةوأل كردنة
 ةنةكة نانووسم، وةك خؤى دةخيةمة رِوو:دمي

 ذيامنان بوو بة زبَلخانة
 ئيَسك و ثرووسكى مرؤظ و ئاذةَلى بةسةرةوة فرِآ دراوة

 ئيَمةيش لة وآلتيَكى كون بوودا
 َلدةمذينهةئؤكسجيين ترس 

 بةآلم طويَدريَذيَكم بينى.
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 ى كانوونى دووةم : سةتلَى خويَن21                      
 

 رِاويَذ لة ئامسان دةكةمداواى 
 سةتَليَك خويَن لة نيَوان ئةستيَرةكاندايةو خةريكة بةر دةبيَتةوة

 لة رِووناكييةوة دةرضووين و ضووينة ناو تاريكييةوة
 دارةتةرمى غةمةكانى خؤمان بردو لةسةر قةرةويََلةكامنان داماننان و بة ثةتؤ دامانثؤشني

 وةثةرداخى ئةفسانةكان شةوان كؤمان دةكاتة
 رِوومان لة خواثةرسيت كرد؟ضؤن لة شيَتايةتييةوة 

 َلطرين؟هةووناكى ثاَليان ثيَوة ناين ئيَسكةكامنان لة طؤرِةكان رِضؤن ئايةتةكانى 
 ئاية وشة لة دةستمان و لة طريانة ثريؤزةكةمان و باَلندة فرميَسكة بة ضاوةكاندا دةبيَت؟

 بَلندبوونةوةو ئيَمةيش بةدواياندا سةركةوتني.رِووناكيبةخشطةل ضوون دةزوو لة ئاوةكامنان 
 ئؤرانيؤس خةَلتانى ناو سةتَلى خويَنة، ئةم شةممةية رِؤذى ثةرت و بآلويةتي

 لة شةقامةكان، سةتَلةكة دةرِذيَت،
 ماَلةكان شينن، شةقامةكان خؤَلةميَشى
 َلقورِاند؟هةيَناو سةتَلى خويَنت هئةى بةغدا بؤضى وازت لة سةتَلى مةي 

 ودةمةكانت هاانة جوانةكانيان ضؤأل كرديت و شاعريةكانيان ئاوارةو دةربةدةر كرديت و مةخي
لة كووضةو كؤآلنة تةسكةكاندا ثةرت و بآلوةيان ليَ كرد، تةرمةكةى ئةبى نواسيش الى 

 فرِآ درابوو دذلةكةنارةكانى 
 تهاةبؤنيَكى سةيري د

َلواسى، كةللةرِةقانة هةيضةكةوة ئاويَنة درزبووةكةى بة بنمخؤشي بة جيَطةكةى بةخشي و 
بةرةو ضارةنووسى خؤى رِؤيشت، بة الويةتي بةسينطى رِووتييةوة بة شةقامةكاندا 

يَشتة تةمومذاويية. رِؤذى ثشيَوييةو شةوى هورة برووسكة ليَيان دا، بةآلم هةدةسوورِايةوة و 
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سةر طومةزةكانى  ندةكانى لةى بريسكةدار بوون لةكاتيَكدا باَلتاك و غةمبارة، بةردةكان
 دةردةكردن لة ئاويَنةكةى جودا بووةوة بؤية رِؤذطار بة كؤشكطةىل درِك و زيَرِ كرانةوة.

   كورِم ضيتة؟ ضيت دةويَت؟
 

 سةرى بةرةو الى رِاست الر دةبيَتةوةو قذيشي بةالى ثاييزيدا شؤرِ دةبيَتةوة.
 

نيدا ضةمايةوة بةآلم تؤ لة طاليلؤ بة غةمبارى تيَثةرِى و )ئةديسؤن(يش بة سةر طَلؤثةكا
 بزرطةدا بةردت كؤدةكردةوةو بانطى باَلندةكانت دةكرد

 
يَناو رِؤيشنت و هَلواسراون، كانييةكان وازيان ليَ هةيََلةكاني دووكةَلةوة هثةرداخةكةى بة 

 طؤرانيبيَذةكان بانطيان كرد
 ئةى ديلى مةودا 

 ثشكؤو نة بارانيت. ةن تؤ
 

 سةتَلةكةت بةسةردا تكادوايةمني دَلؤثى ناو 
 باَلطةىل لةسةر شانت رِواند.
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 كانى مةرطى كانوونى دووةم: شةرعناسة22                 
 
 مةرط كانىيَشتة شةرعناسةه

 مني دادةنيَنةوة
 كاغةزة مردووةكانيان و يَشتةه

 جلة كون بووةكانيان و
 ثيَآلوة بريقةدارةكانيان 
 لة رِيَطةكاندا فرِىَ دراون

 تنة ذوورةوةى يةكةمني كةسي داطريكارانداهالةطةأل 
 آلتنهة

 طرتبووَلهةبةآلم داوةكانيان بؤ ئيَراق الى خؤيان 
 بؤ ئةوةى تيَرتيَر رِاوى بكةن و

 بيكةن بة خؤأل.
 
 لةناو زبَلكوانةكاندا بةدواى ضةك و ضؤَلة ضرووكةكانياندا دةطةرِيَن و يَشتةه
 وذةكان دةكةنئاماذة  بؤ ثياوك بة زيَرِ يَشتةه
 يض ثةرةشووتيَكيان ثآ نيية تا لةسةر زةوى دابةزن و بيدزنه

 شةمةندةفةريان ثآ نيية تا وآلت لة فارطؤنةكانى ثشتةوة باربكةن
 وأل رِايطرتن بةآلم نةيانناسيط

 باران رِايطرتن بةآلم تيَى نةطةيشنت
 ان دةنايةوة تا ئيَراق بةرةو دؤزةخ برِفيَننيداو
 

 ةشتهةشةرعناسةكان ب
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 لةذيَر ثيَى دايكاندا بَلند دةكةنةوةو
 َلدةكةنن.هةطؤرِى بىَ شومار بؤ كورِةكانيان 
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 ى كانوونى دووةم: ئةو بةغدايةى لةويَية23                    
 

 جةنط ئةو بةغدايةى ويَران كرد كة ليَرةية
 رضى ئةو بةغدايةى لةويَيةهة

 وبة تةم و مذى بةياني و شاعريان ثيَضراوةتةوة يَشتةهئةوة 
 ثرِ لة دوكانى كتيَب و كاغةزفرؤشانةو

 بة ضراى تةكيةو مةخيانة رِووناك كراوةتةوة
 كةس دةسيت بؤ نةبردووة

 ضونكة لةويَية
 لة نامخاندا.

 
 يان ثيَضايانةوةنسياسةتوانان بة وتارة خراثةكا

 ةوةشةرِكةرةكان بة ضةكة ثيسةكانيان ثيَضايان
 داطريكاران بة ددانة تيذةكانيان ثيَضايانةوة

 دزةكان بة جانتا رِةشةكانيان ثيَضايانةوة
 بةآلم لةويَية

 ضوون كؤتريَك لة شةقةى باَلى داو فرِى
 بةغدا لة جةستةى شاعرييَكى الوازدا دةذي

 لة مةخيانةي دزيَكدا سةرخؤش دةبيَت
 دةشكيَنيَتلةناو بوخضةى ئافرةتيَكى ئاوارةدا سةرخةو 

 يَنييةكان دةدركيَنيَتهلةناو فرميَسكى منداَليَكدا ن
 لةناو رِوحى طؤرانيبيَذيَكى غةمطني ... لة نويَذيَكى بةيانيدا

    بةآلم خةريكة ضوون دةزوويةكي ئاوريشمني لةبةردةم رِةشةبادا دةثضرِيَت.
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 ي كانووني دووةم:دةرؤزةكةران لةناو دؤزةخ24                   
 

 ثيَيان بةناو خويَين ثيسدا رِادةكيَشا
 رِيشي بزنة غةمطينةكانيان رِةش و تةرِن و

 ثاييين جل و بةرطةكانيان شيتالَ شيتالَ بووةتةوة
 باران بةناو لةثيان كؤدةكةنةوة

 بة ثرسيارةكانيان، باخضة زةردةكانيان ئاودةدةن
 دةضةقيَننكانيان كةةكانيان موورووي رِةضةَلةولة سةر مةشخةَلي ئارةزو

 بؤطةن بوونكة لة ضؤَلةواني 
 ةنمربِيَذكراوةكان درويَنةيان دةكلةناو دؤزةخي ئيَراق دةرؤزة دةكةن و بؤ

 سةرثيَيانة دةسرتِيَذيان ليَ دةكةن. ضةكدارةكان بة طوللةي
 

 لةبةر ئةوةي ذيانيان لة خةونطةلي خوازراو دةضيَت
 نبؤية بةرةو ئةوثةرِي كارةسات ثاَلي ثيَوة دةنيَ

 وآلَلدةقوهةكاتيَك دووكةلَ لة ناخيانةوة 
 شؤستةكان لةذيَر ثيَياندا درزيان تيَ دةكةوت

 طةجنينةيان ئةم دةستة دريَذكراوانةو ئةو جنيَوانةن لة طريفانياندان.
 

 دةضيت ئةي ئةوةي لة رِةشةبا دةضيت بؤ كويَ
 تة بريندارةكة لةناو تاوةكةدا ضوون ماسي دةتليَتةوةآللةويَ و
 نانت دةويَت! تؤيش

 تآلهةية ملياراني دزي و هةلةويَ وةزيريَك 
 تؤيش نانت دةويَت!



 22 

 لةويَ سةمووخنانةو نانةواخانةكان ويَران كراون و 
 تؤيش نانت دةويَت!

 ية زيَرِ بةسةر دةستوثيَوةندةكانيدا دةبةشيَتةوةوهةلةويَ كةسيَك 
 تؤيش نانت دةويَت!

 ضي دي نان ناخوات يةهةلةويَ كةس 
 نانت دةويَت! تؤيش
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 ي كانووني دووةم: الذةيةك بؤ مةروان لة باوكييةوة25             
 

 بؤ مةروان لة  بيست و ضوارةمني ساَليادي لةدايكبوونيدا

 
 كورِم رِؤذت طولَ بيَت

 ردةم بطةشيَتةوةهةشووشةي رِوحت 
 شريينن  بريةكانت ئاوي

 شت و ئةستيَرةنهةةذيانت ب
 يَزترةهةب تاوت لة ماري شةوانهة

 خؤرِابطرن تداركةرةكان ناتوانن بةرانبةر
 ي رِكيان لة جواني دةبيَتةوة ناتوانن خؤرِابطرن.ةئةوان

 ذةي ديَتهادةم و ضاوت رِووناكةو رِووبارةكةت 
 كيذان دةستيان بؤ بَلندكرديتةوة

 يَناهواتيان بة ديار ثيَغةمبةر و ئالي ثيَغةمبةر آلن بيين سةائافرةتان كة تؤي
 كورِم دوات دةكةوم و 
 نةوةك شتيَكت بةسةربيَت.  بة دواتةوة ئاو دةرِيَذم،

 
 مةروان كاتيَك لةدايك بوويت

 ثيَدةكةنيت
 ثؤضة رِةشةكةت زؤر ضرِبوو تا الي طةردنت بوو

 كاتيَك لةدايك بوويت
 بارانيَكي زؤر باري

 شوانةكانيش بة زاييين مةرِطةليَكي زؤر دَلشادبوون
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 طؤرانييانة دَلخؤش بوون كة ثيَشرت نةيانطوتبوو طؤرانيبيَذان بةو
 طةردوونناسان بة طةشانةوةي ئةستيَرة دوورةكان دَلشادبوون

 َلتؤقنيهةلة بةيانيية جوانةكةتدا كانييةكان 
 ين و ئامسانيان تةنييةوة.رتدا باَلندةكان فرِهاةلة ب
 

 دايكت جوانرتين ئافرةتي سةر رِووي زةويية ضونكة تؤي خستةوة
 كت طوَلي طرتووة ضونكة لة نزيك درةختةكةي تؤوةيةخوش

 براكةت زؤرة ضونكة لة طةجنينةكةي تؤ دةبيَت
 نةبيَتتؤ يضم بةزاردا نايةت ناوي هرضي منم هة

 )مورات( بوو دذلةناوم نايت )مةروان( ضونكة يةكةمني ناوي 
 يَزو جوانة.هةكورِي ب ،تووةهالةبةر ئةوةي )مار( كة لة ئامسانةوة 

 
 درةختيَكم لةناو ذيامندا ضاند

 ئاوي شريينم دا و بة دةسيت خؤم رِووناكيم دةرخوارد داو
 ناوم نا: مةروان.

 
 ئةمة مةروانة كة لةم خاكةدا ضاندوومة

 ئةمة مةروانة كة منارةي بَلندمة
 تةكةم ثيَي سةربةرزةآلئةمة مةروانة كة و

 ئةمة ثوختةي ئةوين و طةجني و شيعري منة
 ؟ثيَشان بداتية كورِيَكي لة شيَوةي ئةوم هةئاية كةسيَك 
 ية رِووباريَكي ضوون ئةوم ثيَشان بدات؟هةئاية كةسيَك 

 ضاكةية لةوةي من داومة
 ردووةضوانيية لةوةي دروستم ك
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 دَلمة كة بؤ خواوةند نويَذي ثيَ دةكةم
 شيلةي زؤر جواني منة

 ناسةكامنة كة ديَن و دةضنهة
 رِاست و ضةث و خوارو ذوورمة

 َلندايي و ئةشكةوتةكامنةب
 ئةمة مةروانة كة كتيَبة مةزنةكةمة

 بَلندةكاندا بةرةو ثيَشةوة دةضمرؤي ئةوةوة بةناو نةتةوة سةهةب
 وةوة زيَرِ بةسةر زةويدا دةباريَنم ؤي ئةه ةب
 وة دةذيم و دادةطريسيَم.  ؤي ئةوةه ةب
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 سةليمى كانوونى دووةم : طياني ثةشيَوى جةواد 26               
 

بؤضى طياني جةواد سةليم ثةشيَوة؟ ضى ثاَلى ثيَوة دةنيَت بة ضواردةورى ثةيكةرى ئازاديدا 
 خبوليَتةوة؟

 جةواد ض نيطةرانييةك دايطرتوويت؟ بؤضى طيانت ليَرة سةرطةردان كردووة؟
 ؟ ضيت دةويَت؟باَلةفرِيَتة بؤضى بةسةر ثةيكةرةكةدا

 
 ثةيكةرةكةدا بةرجةستة بيَتـ طياني جةواد دةيةويَت لةناو 

 ـ بةآلم لة كوىَ؟
 ـ لة جةستةى ئةو سةربازةدا كة سيخةكان دةشكيَنيَت؟

 ـ نا. نا. ئةو سةربازة نايناسيَت
 ـ كةواتة لة جةستةى طا شاخدارةكةدا

 ـ نا. طاكان لة شةقامةكاندا سةريان دةبرِن
 ـ كةواتة لة جةستةى ئافرةتةكاندا كة دةطرين؟

 ن.هةتة بة مليؤنان لةو ئافرةتانة ـ بةَلىَ. ئيَس
 

كاتيَك طيانى ضووة نيَوان دةستى ئافرةتةكانةوة كة دةطرين جةواد سةليم زؤر لةطةَليان طريا 
بؤية طيانى بؤ ئةو  ،تةوة تا دةنطى تةقينةوةكانى بةرطوآ كةوتهاةتا بوورايةوةو بة ئاطة ن
 ةتةكان بؤى بطرين.تبوو، ئارةزووى نةدكرد ئافرهاشويَنة طةرِايةوة ليَوةى 

 
دووةمني رِؤذ طياني بة دةورى ثةيكةرةكةدا خواليةوةو الى منداَلةكة دابةزى و بينى رِاكشاوةو 

 ، ثاشان منداَلةكة لة طؤرِةثانى ئازادي بةر بووةوةو خةَلتانى خويَن بوو.خويَنى ليَ دةضؤرِيَت
 طياني جةواد تؤقى و فرِى.



 13 

لةسةر ملى ضةوتاوةى ئةسثةكة نيشتةوة، ئةسثةكة حيلكاندى سيَيةمني رِؤذ طيانى طةرِايةوةو 
و بؤ دةرةوةى ثةيكةرةى بردو بة ئامساني بةغدادا فرِى و لةنيَوان رِيَبوارو ئؤتؤمؤبيلةكاندا 

بة خؤى و ئةسثةكةوة بةر رِيَذنةى طوللة دران و خةَلك بةردةبارانيان كردن، جةواد  نيشتةوة
و ئةو خةَلكانةى بينى لة ترساندا بة شةقامةكاندا  ضةكدارةكان و تةالرة سووتاوةكان

ردووكيان فرِين و طةرِانةوة ناو هةتن، بةآلم جةواد نةقيزةى ئةسثةكةى داو هاةَلدهة
 ثةيكةرةكة.

طياني جةواد بَلند بَلند بووةوةو ماَلئاوايي لة ثةيكةرةكة كردو بينى ثةيكةرةكة درزى تيَ 
ا طردبوونةوةو  خبورديان داطريساندو ئاويَنةكانيان دادةناو كةوت و فاَلطرةوةكانى بينى لةذيَريد

 ثيَشبينييان دةكرد: 
 ؤكارى ويَرانبووني ئيَراقة!هـ ئةم ثةيكةرة برِووخيَنن طيانيَكى ئيبليسانةى تيَداية كة 
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 ى كانوونى دووةم: مينيَكى لةبريكراو27                    
 

 َلةكانهةرِؤذة ثرِ لة 
 بَلنداييةوة ويَنةى مةرطيان لةخؤطرتووةلة 

 وارى كيََلطةكان بةرزبووةوةهاَلؤكان شكان و هةاَلى ب
 مششاَلةكان شكيَنران و سةرةكانيش سيس داطةرِان.

 لةذيَر نيَذطةى ئةستيَرةكاندا ثشتمان كؤمايةوة
 لة رِةط و رِيشةى بروسكةكاندا قيبلةمناكامنان ثةكيان كةوت

 ان ضرِتر دةكات وئاويَنةكة رِةنطى زست
 َلسيَت وهةفوو لة ئاوةكان دةكات تا الفاويان ليَ 

 يََليَكى رِةش بةسةر كتيَبخانةكةمدا دروست دةكات.ه
 

 بةياني
 كاتيَك سةيري ئاويَنةكة دةكةم

 ثةثوولة رِةشةكان لةسةر شامن دةبينم
 كلةكانيان لةسةرضاوم دةبينم

 َلواسراونهةثيَيةكانى خةو درزيان تيَ كةوتووةو بة ئامسانةوة 
 ثةجنةكامن نينؤكةكانيان ليَ كراوةتةوة

 بةدواى طورطةكاندا رِادةكةم و ثيَيان رِا ناطةم
 َلديَر ثيَشرِةوى دةكات و منيش لة ئاميَزت دةطرم ئةى ئةسثةكةمهة

 وةك بَليَيت دوايةمني ماَلئاوايى نيَوامنان بيَت
 رييةكامن بة رِديَنمةوة نووساونيادوة

 ترسةكانيشم بة لق و ثؤثةكامنةوة طرآ دراون و
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 ميوةطةىل حةرام
 بة درةختةكةمةوة شؤرِ بوونةتةوة.

 
 لة شةقامطةىل لةبريكراودا

 ثياويَكى لةبريكراو دةرِوات و
 بة مينيَكى لةبريكراودا ... دةتةقيَتةوة.
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 كولتوورطلى غةمطني ى كانوونى دووةم:28                  
 

 وراتدافو دذلةلةذيَر 
 نهةزاران رِووبارى ثرِ لة طيانى نيطةران هةبة 
 

 طيانيَك لةو قورِة بيَزارة بة قةديةوةية
 تةوةيَيانيَك ضاوةزاريَك دةخويَنط

 طيانيَك بة طوأل ضاندن كات بةرِآ دةكات
 ةَلدةكؤَليَته كؤتةَلةطيانيَك 

 و نويَذ دةكات طيانيَك دةستى بةرز كردووةتةوة
 يَنى دةنووسيَتةوة.هطيانيَك تؤماريَكى ثرِ لة ن

 
 ثةيكةرة سؤمةرييةكان لةذيَر زةويدان

 زاران ساَلةيانهةويَرِاى ناَلةو طرياني بةردةوامى 
 كةس طويَى لة دةنطيان نيية

 
 ةكانى بابل لة شةقامةكاندا بة قامضى ليَيان دةدةين وكؤتةَل

 سةرلةنوآ بؤيةيان دةكةين و 
 لة شةقامةكاندا منايشيان دةكةين

 
 ديواربةندةكانى ئاشوور لة ماَلةكامناندا درزيان تيَ دةكةويَت

 موو طاكانى ئاشوور مششيَرو طوللةيان ليَ دراوةهة
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 لةسةر شوورةكانى نةينةوا
 تاوى ئةكةدىهة

 ةوةتيشكةكانى بةرثةرض دةبن
 شةثؤلةكانيان دةكشيَن و زيويَنيَكى تواوة دةنويَنن

 ئيَمةيش لة تاريكاييدا دانيشتووين و سةير دةكةين.
 

 دةستنووسة مةندائييةكان سووتاون
 يان لة رِووبارةكاندا نغرؤن

 دةفرة قورِينةكانيشيان لةذيَر شوورةكانى شارةكاندا شارراونةتةوة
 ةكانيان درِاونـ(دةرفةش)

 كؤرِبةندةكانيان ضؤأل كراون
 

 دارِووخاوننيان ديَرة سريانييةكان ديوارةكا
 خويَن بة غةمطيين لة كَليَسةكان و
 لةئينجيلةكانةوة ضؤرِاوطةى بةستووة

 ضةند جار عيسا لة خاض دةدريَت؟
 

 ئيَزدييةكان كةوتن و خةَلتانى خويَن بوون
 وارى كردهامةلةك تاووس 

 بةآلم ضةكةكان تيَكنةشكان.
 

 داستانةكاني كورد لةضياكان نيَذران
 تا بؤيان بكريَت دوور كةوتنةوةمةم و زينيش رِايانكردو 

 طؤرانى غةمطني لة ماآلن بَلندبووةوة
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 توركمانةكان لةذيَر زةمينةكاندا دانران
 نةخشةو طةجنينةكانيان بزربوون و

 كةركووك ضوون دايكيَكى كؤس كةوتوو
 بؤيان طريا.

 
 ووبارةكاندا رِاوةستانرِشةبةكةكان لة دةروازةى 

 ئاودا بزربوونيَنييةكانيان لةناو هكتيَبة ن
 تؤوةكانيان دزران.
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 ى كانووني دووةم: قةلةرِةشكة29                         
 

 كاتيَك قةلةرِةشكة قريِاندى
 خةَلك لة ضواردةورى طردبوونةوةو ضاوةرِوان بوون

 طؤرِةكان و رِووبارؤكةكان طردبوونةوة
 َلفرِى.هةبةآلم قةلةرِةشكةكة بوخضةكةى فرِآ داو 

 
 نةضووة ثيَشةوة تا بيكاتةوةكةس 

 زؤر ضاوةرِوان بووين و بوخضةكةيش لةنيَوامناندا بوو نةكرابووةوة
يَلكةم بينى دةجووقان و قةلةرِةشكةى بضووك بضووكيان هضوومة ثيَشةوةو كردمةوة ضةندان 

 تة دةرةوةهاةليَوة د
 كاتيَك بوخضةكةم لةسةر زةوى رِاخست

 قةلةرِةشكةكان بازيان دا
 زةمحةت فرِين ثاشان بة

موو شتيَك بةربووةوة كة خؤيان هةخؤيان بة خؤمان و بة مالَ و بة ئؤتؤمؤبيلةكامناندا كيَشاو 
 ثيَدا كيَشابوو

 وريايان تيَكةوت وهراوهةخةَلكةكة 
 يةك بةرةو ئامسان فرِيقةلةرِةشكة رهة

 يَناو دابةزىهيةكي ر يةكةو بوخضةهةثاشان 
 لة نيَوان ئيَمةدا داينا.

 
 ثرِ لة قةلةرِةشكة بووزةوى 

 خةَلك لةناو شةقام و كيََلطةكاندا بةربوونةوة سةر عةرد
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 ت ناويان ليَ نا:هاوآلتةكةمان واى ليَ
 وآلتى رِةش.
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 ى كانوونى دووةم: طؤرِستانيَكى ئاوى31                    
 

 يَورةه( اسيلطويَم لة ناَلةو طريانيَكة بةآلم )
ورى هةةيضى ليَ بةدى ناكريَت تةنيا ثةَلهبري لة نةوةى باَلندةطةليَك دةكةمةوة بةآلم ئامسان 

 بضووك بضووك نةبيَت
 سةيرى ضةندان جةستة دةكةم دةكةونة سةر ئاو بةآلم ناوةكانيان خنكاون

 ضى لةم تونيَلة ئاوييةدا رِوودةدات؟
 تةرم! 281

 بؤضى مرؤظ بؤ ئاو طةرِايةوة؟
 يَنايةوة؟هئةى ضؤن ئةم ثةرِطانةى بةدةست 

 
 َلزنيَتهةتة ناو تاريكاييةوةو ضى ديكة ناتوانيَت بة رِيَطةكةدا بةرةو رِووناكى ومرؤظ كة

 تةرمةكاني )رِوستةميية( بةالشانيان قةرةباَلغييان دروست كردووة
 تا بضنة ناو طؤرِستانة ئاوييةكةوة.

 رِةط و رِيشةى ئةم تةرمانة دةركةوت
 ةدو لق و ثؤث و بةروبووميان دةركةوتق

 بةروبوومةكانيان نةفرةتيان طرتبوو
 يةك بة يةك ئاماذةيان ثآ دةكردين.

 
 تةرمطةليَك طلةيي ناكةن و نارِةزاييش دةرنابرِن

 بةَلكو ضةند مانطيَكة بة ئاو دةستنويَذ دةشؤن و ضاو دةنوقيَنن و
 تا كؤتايي رِؤذطار

 دةكةن. ر نويَذهةر نويَذ دةكةن .. هة
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 ى كانوونى دووةم: شووشةيةك بوو ضاوى كاتى كويَر دةكرد31        
 
 
 

وةك بَليَيت شويَن ثيَى زؤربَليَي غةمةكان بكةوم كة باوك و باثريطةليَكى لةبريكراو بةجيَيان 
 يَشتبيَته

 ثةجنةرةكان وةك الكيَشةيةك ويَنةم دةكيَشن كارةسات ضواردةورى دابيَت
 ئاسا بة ئامساني خؤياندا بآلوم دةكةنةوة كوانووةكان دووكةأل

 ثةثوولةكامن كة لة برؤكامن فرِين
 لةناو بايةكي مةييودا سووتان
 ددانةكامن كةوتنة ناو كووثةوة

 وودةدات؟رِضى 
 

 زةنطةكان بةس نةبوون بؤ ئةوةى لة خةوي بكةنةوة
 ئةو زرينطانةوةيش بةس نةبوو

 دةنطى فرِةى باَلةكانى نةطةيشتة با
 كةى ئامادة دةكرد سبةينآ رِاوبكاتقوالبة

 موو ئةم سندووقانة بة كؤَلدا بداتهةر هةدزةى دةكردة ثشتةوةى شوورةيةك تا 
 ئةم رِؤيش شةو لة قسةكانيدا دةلةرزيَت
 رِؤذيش لةناو طؤماوةكانيدا بؤطةن دةبن

 مةيةكةيشي تا ديَت تاريكرت دةبيَت
 ضى رِوودةدات؟

 



 23 

بوو كاتيَك ضووة دةرةوة باَلندةطةىل رِةش ثاسةوانييان مةروان لة خؤَلةميَش غةمطني تر 
 دةكرد

 كاتيَك مووروويةك لة شةقامةكةدا بةربووةوة سةر زةوى
 ودةنطى خنكاوةكان بانطيان كرد

 َلنووتاهةتةم و مذ 
 دةستى ثرِ بوو لة طياي وشك

 لةبةردةم رِيَطةكةيدا ئةسثطةىل ثيَ ثةتى حيلكانديان
 ضى رِوودةدات؟

 
 بةيان بيَت بةر لةوةى

 ئاويَنةكة خةريك بوو دةكةوتة خوارةوة
 ئةو ويَنةيةى دةخستة رِوو كة تيَيدا بوو:

 ربذيَنيَتةوةتةختةدار ئاطر دةي
 وةكامن سووربوونةتةوةاض

 ثرضيشم خؤَلةميَشيية
 طةروويشم وشك بووة.

 كورِةكةم لةناو جيَطةكةيدا دةتليَتةوةو شتةكانى بةم الو بةو الدا دةجووَليَنةوة
 وسان نةبووةوةهائاويَنةكةم دوورخستةوةو كةشتيي الرةسةنطى زةوى 

 دوورم خستةوة
 بةآلم كةوتة خوارةوةو شكا

 تيشكةكانى، بةئاسؤوة ويَنةى رِؤذى داديَيان ويَنة دةكيَشا.
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 رِفاندنى سروة با            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شوبات                     
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 رِفاندنى سروة با كة ناوى مةروانة ى شوبات:1                  
 
 
 تاو زةوى رِووناك دةكاتةوة نة مانطهةنة 

 نة بةغدا رِوخسارى جوان ديارةو نة ئةو رِيَطةيةى لة بةردةممداية
 ضى رِووى دا؟

 ووة؟ئاية ضاوم خامؤش ب
 كةواتة كوا ئةو ضةوطانةى ثشتى ثىَ دةبةستم؟

 يَنندبؤ يَرشم هةكانى تاريكايي ثيَ قاودةدةم كة دنباَل
 ئةى بؤضى؟

 بؤضى كؤترةكان سرووديَكى غةمطني دةضرِن
 بؤضى طمةطميانة؟

 ضاوةرِيَى بكةمتا ة ئاسؤوةية كىَ ب
 كورِةكةم!

 يان كراسيَكى خويَناوى!
 طردؤَلطةكانى زستاني دوورودريَذ دةدات؟لة  ويان بروسكةية

 ئةوة كيَية؟
 تارمايية لة دواضركةكاني شةودا

 
 خؤشةويستم بكةو ثيَم بَلىَقسةم لةطةأل 

 بؤ كويَيان رِةثيَش دايت؟
 لةناو ض تاريكاييةك و ض كةالوةيةكدا ضانديتيان؟

 بؤضى وآلت سرووديَكى غةمطني دةَليَتةوة؟
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 بؤضى وشك دةبيَتةوة؟
 لةسةر دةستم يةتىيَشتنهةر جيَخؤَلةميَش لةس

 ةلةسةر زمامن وخؤَلةميَش لةسةر ثاَلتؤكةم 
 .يةكتيَبةكامنةوةخؤَلةميش بةسةر 

 
 دةبرِن م دةستوار لةو ئافرةتانة دةكةها

 ئةدى مةروان يووسفة جوانةكةتان نةبوو؟
 كةواتة لةكوآ بزربوو؟

 ض طورططةليَك دةست بةسةريان كرد؟
 
 وار لة بريةكة دةكةمها

 ضؤن ئةَلمازيَكى جوانت شاردةوة؟
 ؟شاردةوةضؤن جوانييةكانيت 

 ردوو دةستى بةسرتاونةتةوة!هة
 ئاية دةستى كانى دةبةسرتيَتةوة؟

 ئاية ثيَش وةخت طوَلة طةمنةكانى ثضرِان؟
 دا طرمؤَلةيان كردووة...هوناَلةريَكى: ئااوهاار لةناو ئاية دةفطةىل ئةشكةجنةو ئاز

 وارةكةى كوانىَ؟هاكةواتة 
 تا دةست لة خةنة بطرم

 باآلى لة كويَية تا رِووناكى بؤ ضاو بطيَرِمةوة؟
 انىَ ... ئامسان لة كويَية؟طوَلى دةسيت كو

 دةم و ضاوى سيس داطةرِاوة
 نخةدةيَشميَك لة فرميَسك درةختطةل رِايبينايي زةوى دةرِذيَت و ئاور

 طيَرِايةوة تيَدا دةدات، تؤ ماَلئاواييت شةثؤىل تووشى ذانةسةرى كردووة مةرطوآلتيَك 
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ريدا ةةوة، لةناو دةستبةسئاطةم ليَ نةبوو، نةيشمتوانى ثةجنةيةك، يان دةستم بَلند بكةم
 رِاثةرِةو

 دةستنويَذ بطرةو، بة بةياني بَلىَ تؤ لةو جوانرتيت
 سنت وهةئازاديت، بة بيَستانةكان بَلىَ: لةبةر من  كة بؤ خؤت بة باَلندةكانيش بَلىَ 

 لةسةر باَلم بنوون
 ئةى فرميَسكى فورات بيشؤن

 ةوة كة بةسةرياندا ثرذاندئةو تؤزو طةردة ببةن
 ةوةنسةرطوزةشتةكانى ئيَراقي لة ميَذةوة ئةشكةجنةدراوى بؤ بطيَرِ

 ئاونطى ثيَ ببةخشن وئةى فرميَسكةكانى فورات 
 لة غةمطيين ئازادى بكةن

 بيَ طةردى بكةن وةك ضؤن رِؤيشت
 ئةى فرميَسكةكاني فورات واى ليَ بكةن نويَذ بكات

 ويَت و خةون ببينيَتنواى ليَ بكةن ب
 

 َلنووتانهةجؤطةكاندا  طوَلةكانى لةناو
 داباويَشكة خةولة خةوةنووتكةيةكدا... لةناو ئاويَنةى 

 َلنووتاهةكورِةكةم زؤر نزيك بووبووةوة بطاتة ناو باوةشم و ثيَى 
 بةرةو الى ئةو طاطؤَلكيَم دةكرد

 بةآلم ديَويَك لة ثةجنةرةكةوة ثرِى داية.
 باَلندةيةك لة رِووناكى، يان رِووناكييةكى خواوةند
 مةروانيش ضوون ئاونط طوَليَكى رِانةدةضةَلةكاند

 ر كويَية ضووباية، ثؤلة ثةثوولة دواى دةكةوتن هةبؤ 
 توانى ضاووهةمةروان كل و 

 خؤشةويسيت ناخة
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 فرِى بةيانيان و ةمةروان فرِ
 كورِى رِؤذة

 مةروان رِةنطى ثيَكةنني و 
 كارواني تيشكة

 يَالنةى بؤنى خؤشةهمةروان 
 سروة باية بوو كة رِفانديانمةروان ئةم 

 كةواتة تؤ لةكويَيت؟
 ردوو فورات ضؤن دةنوون؟هةبىَ تؤ 

 ئامسان لة كويَية؟
 ةكةم بؤ بطيَرِةوةنئةستوو

 ضاوم بؤ بطيَرِةوة
 ليَدانيَكة لة ئاو ترثة مةروان

 ورهةمةيةكة لة 
 طوَلى طةجنيمة

 دةست رِاوةشاندن و ئاماذةيةكة لة ئاويَنةطةىل ئامسانةكان
 مةروان كةسوكارو دَلمة كة باَلندةى فيَرة ئةويندارى كرد

يض غةميَك نيية غةمى وآ هردوو ضاوى دايكيشت لةطةَليان توانةوة، هةمؤمةكان توانةوةو 
َلواسيويت و بؤنيان دةكات، دةضيَتة هةَلدةكؤَليَت، كراس و ثانتؤَلةكانى هةنةبيَت كة دآلن 

ذوورةكةتةوة وةك بَليَيت دةضيَتة مزطةوتةوة، تؤ ليَرةيت لة درزى ديوارو ئاويَنةكان و 
ئةمةيش قةرةويََلةكةتة بةتاَلةو ئةوةيش كؤمثيووتةرةكةت غةمبارة، ضةندان ئةستيَرة 

طةميطةىل خبوردمان بؤ  ردوو دةسيت باريكتهةلةماَلمان دابةزين خويَنيان ليَ دةضؤرِا، بة 
طورطةكان  ال دةورووذيَنيَت، ئيَستة تؤ لة كويَيت؟ دةنيَريت و بؤنةكةى زيَرِى رِؤذطارمان

ر هةضواردةوريان داويت و تؤيش ضراكةت بة دةستةوةيةو غافَلطرينابيت و نانوويت، رِةنطة 
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وة ناطريت َلبكوتنة سةرت... خؤشةويستةكةم خؤت ناسكيت و بةرطةى ئةهةضركةيةك بيَت 
 كة رِوودةدات؟

 لةناو مانطى دوو سآ شةوةدا دةيبينم
 ور، لة سروةى بةيانداهةلةناو 

 لة شةثؤىل رِووباردا
 ناسةداني رِووناكيدا دةيبينمهةلةناو تاريكى و لة 

 لةناو ئيَسكةكامندا دةيبينم
 روهةلة طةو

 لة ضاوى خؤمدا دةيبينم
 موو الويَكدا تيَثةرِيَتهةلة 
 انييةكداموو طؤرهةلة 
 ى دَليَكدا دةيبينمموو ترثةهةلة 

 كورِةكةم خؤشةويستةكةم مةترسة
 كورِم بؤنة خؤشةكةت ثةرت دةبيَتةوة

 كات ضةندة ماندوو بووة؟
 تا لة تؤدا طةالَلةبوو، تا تؤ بوويت

 ضةندة دةستة نةرمؤَلةكانى ماندوو بوون تا تؤى دروست كرد
 اآلندكورِةكةم كة دارميَوةكان خؤيان لة السكى ئ

 درةختطةليَك لة تيشكى ضنراو
 طؤمةزو كؤتريَك دةفرِيَت و بةرةو جوانى بَلند دةبيَتةوة

 دزيتيان!
 ضؤن رِووباريَك دةدزن؟ ضؤن ئاوازيَك لة با بةند دةكةن؟ ضؤن لقيَك

 ضنار دةكةنةوة؟لة درةختى 
 دزيتيان!
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قووَلداضووى غةم  ئةى تيشك دةدزريَت؟ ئاية بيَستاني ئاونط دةدزريَت؟ بؤ دوو ضاوى بة
 طؤراني ملوانكةى وشةطةل دةبيَذم كة لة ثةراسوومدا شاردمةوة

موو كاتذميَريَك سةرخؤشم دةكات و دةمطريةنيَت، بؤ هةبؤ مةيةكةت طؤرانى دةَليَم 
موو كاتيَك كةنارةكامن داطريدةكةن، فوو بة مششاَلدا دةكةم هةطةمييةكانت طؤرانى دةَليَم كة 

 و دةَليَم:
 شةويستةكةم بؤمن ثيَوة بكةكورِة خؤ

 كورِم ضاوى خؤت لةو ذانة ثشوو ثيَ بدةو ..بنوو
 كورِةكةم ثيَيةكانت لة طةشت ثشوو ثيَ بدةو ... بنوو

 لةسةر شامن سةرخةويَك بشكيَنة
 ةشايةتي رِؤذطارت ليَ دةسرِمةوةرِ

 كورِم وةرة
 طوآلوةكانى خؤت ببة

 طرؤرانييةكانت ببة
 ثةتؤكانت ببة

 ضاوم ببة
 يض مانطيَكى دي نةبينمهبيَجطة تؤ تا 

 تا مةرطى خؤم بة بةرضاومةوة نةبينم
 لةكاتيَكدا تؤ لةوآ لةناو برييَكدايت.
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 ى شوبات : بىَ سوودة2                                
 

 بيَ سوودة
 دةزووى ذيان بةرةو بزرطةى رِاكيَشاين

 نة مةشخةلَ و نة قيبلةمنامان ثيَية
 كزتر دةبيَت و ئةسثةكامن ثريتر دةبنتا ديَت ضاوم 

 نةمدةزانى درةختةكان تا ئةم رِادةية بآ دةنط دةبن
 نةمدةزانى باَلندةكان بةم شيَوة ثريدةبن

 نةمدةزانى ئامسان تا ئةم رِادةية رِةش دادةطةرِيَت
 لة برينيَكييةوة، دَلؤثة خويَنيَك كةوتة خوارةوةو كةوتة سةر تةويََلم

 و ئاماذةى لةناوضوونة ئةمة نيشانةي تؤقني
 نيَكةوةو دزو ثياوكوذةكان لة ئةشكةوت و قؤرتةكان ديَنة دةرةوةوآلت ثيَ دةنيَتة ناو كةوَلكرد

 مةروان ةأل ناكةيتتؤيش قسةم لةطغلؤر دةبيَتةوةو بة دريَذايي رِؤذ فرميَسكم دةرِذيَت و 
 تاريكاييةكى نووتةكةو ماأل ثرِ لة خؤَلةميَش بووة

 راوييةهةروةك ضؤن شةو ذهةراوى بووة، هةرِؤذ ذ
 وآلت بووةتة تاراوطة

 ناسة بدريَتهةماأل بووةتة بزرطةو ناتوانريَت 
 ردوو دةسيت بةستوويتةوة؟هةئيَستة  قورسة كةئةوةند  ةض كؤتيَكئةوة خؤشةويستم، 

 ض ثارضة ثةرِؤيةك ضاوي بةستوويتةوة؟ فرِيَيان داويتة ناو ض شويَنيَكى بؤطةنةوة؟
 ان تؤ لةناو بريةكةدايتمةرو

 منيش فرميَسك دةطوشم
 طورطةكانى ئيَراقيش طؤشتةكةم دةخؤن و قةثاأل و طازم ليَ دةطرن.
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 موو شتيَك بةرةو خراث بوون دةضيَتهةى شوبات: 3            
 

 بةم شيَوةية!!
 كةواتة بةم شيَوةية!!

 بةردةبنةوةضوون كةسى تةختةدارين لة طؤرِةثاني فيَربووني تةقةكردندا 
 ئيَراق شتيَكى شياو نةبوو بةم شيَوةمان ثيَ بكةيت

 شتيَكى شياو نةبوو يةك يةك قوومتان بدةيت
 يَشتة ديَويَكى نةفرةتيت لة ناخدايةه

 يَزكردووةهةديَويَكى رِةش بةتاريكي خؤي ب
 ةةَلرِشتووهبة سكيَك بة مليؤنان مارو دووثشك و جورجى 

 خواردين و خويَنيان مذينلة جةستةى دةرضوون و جةستةيان 
 ئةى ئيَراق تؤ بَليَيت كىَ ضينةكانى دؤزةخى تيَدا ورووذانديت

 نت تيَدان؟هاموو طرِكانةكاني جيهةشلة طرِةكان تةقينةوة وةك بَليَيت 
 َلدايةوةهةتؤ بَليَيت كىَ قةثاغي سةثتةتةنطةكةى 

م و ضاوو جلةكامنان لةكةدار بةدطؤرِاوةكان دةرثةرِن و دةتا بةم شيَوةية ثيسايي و بؤطةنى و 
 بكةن

 يض ئيَراقييةك لةم ثاشةرؤكة ثيسة قوتاري نابيَته
 يض جليَك بة سثيةتي ناميَنيَتةوةه

 رِووناكيش نابينريَت
 موو شتيَك بةرةو خراث بوون دةضيَتهة

 ةبنة خؤَلةميَشو د ان ديَتخةَلك كؤتايي
 دةبنة ئيَسكبةندى خةَلووز و بةردو دةكةونة ناو بريةوة

  دةضيَت. كاولبوون و ويَرانةييموو شتيَك بةرةو هة
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دويَم مدا دةؤخ يخوا لَ ةط لة ياشكاورِ  شوبات: بة ي4              
 

 وتبيَت كة يكيتار يوورِر ويَ خراو سةطشت ث يزيَك كاغة  مبة اندا دةي بة رة بة يكات لة

 بيَت شم كون كون دةيانطي

 زنيَم دةلَ هةكامندا  مة د غة قة  ك بة ةيك  ةي

 يَم:لَ م دةؤخ يخوا  ئامسان بة  مة ةط كاتيَك دة

 بيَت  ئيَمة يو ال رة بة  وة تةي كة دة ؤب يةكي ةطيَرِ  ةيـ ئا

 ؟ وة ونة بيَن و دوور بكةلَ هةتا   تي دة يَ دةثان يةكانطيَرِموو  هةان ي

  وة كريَتة مان دةلَما  ر لةطئا  نة

 بيَت دةان يرم و ن ش نةينيكسجؤئ  نة

 تيرط كات و دة خشكيَ دة دا سكة كة ةييو ر زة سة  بة يكيدا
 نض دةلَ هةكانيَك طرِ  وون كويَرةضكامن  ئازارة

 نووسم روان دة مة ؤب ذدريَ يك ةييرانطؤرم و ط دةلَ هةكامن  زة كاغة

 ت؟ينانوو ؤضيت ب ئافرة

 شم وين دادة  وة كةضنضي  بة  وة كة ةلَما ي شةطؤ  من لة

 ميرط م دة كة ةرِكو ؤب

 بيَت؟ نة  وة ر منة سة قت بة هةت و ينانوو ؤضيت ب ئافرة

 م: كة دة ؤب ذينويَ  يَم كةلَ دة ي وة كردن ديَت بةذنويَ يكات كاتيَك

  وة تةرِييَط م دةؤـ ب

 ت؟يخش بة كان دة رة فيَنةرِ  بة يشنوودؤو خ ندروسيت ان تةي

 و بووة ذر دريَؤار زرِؤذط

  تووةهاان ليَ ينؤك يويَك وون شةضتوركاون و ثكامن  كاتة

 بيَت نة يك ةي اوات يضه  تووةهاكم ليَ  ةيزوو وون دةض

 بيَت نة  ةَلم د ا ئةين تة  ماوة يَ نةثشتيَكم  يضهاو بزربووم و ضر  بة لة



 54 

 نيَم و دةيروان دا مة ي كة ةطر جيَ سة لة  كة

 يَم:لَ دة

 تينيَ دةيدا دا كة ةريب  لة ذدوورودريَ يك ةي ماوة ؤب  ةيـ ئا

 ؟ وة نة بكة ثرِ يد يسان كة  بة  كة ةريت تا بيخش بة دة يَان ثييَزهان ي
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 يَك دانيَلَوطشوبات:  ي5                              

  ةذبيَ يرانطؤكانتدا دانيَ و  تةؤك  يَك لةلَوط

 يَرِ ةطدا بيئازاد يدوا و بة اخةرِكانت  قامكة

  ئامسان بكة يز ومةط يري سة

 توونهار دة  وة كانة درزة  ت لةينيب ستم دة دة ، وة ورد ببة يو ليَ بكة  كة وارةيد يري سة

  وة ك ببنةياوت نزضم و  دة  لة  ان ليَ بكةيوا

  يَ بكةثان ي تةلَاط  وة ناخة  و لة بكة ؤب ي بزة

 بيَت و تر دة ورة ةطت َلبيَت و د رزتر دة باآلت بة

  وة خورميَتة ت دة كة ةريب

  م باشة كة ةرِ... كو  باشة

  يَشتةث  لة  بكة  و كوانووة فوو لة

 سووتيَت ان دةياوضم و  ات و دةط يَ دةثان يئازار

  وة تةييَز مبيَنهةو ب ييندوويز  تا بة  م كاريَك بكةرِكو

  شيَرة ةظمت َلردوو كو هة  ت لةيي ةرِو توو ببة  ةرِتوو

  ةيرما سة  ةيان واين الض دةدا  ةلَ هةةب

   بكة طن اوت بيَ دةضو  رةطب طرِ

 تيرط دة  ةيان واين و الض دا دة ةلَ هة  بة

  وة شارةيتدا بؤخ يدانيذو  و لة بة لَاندا زاير سة بة

 تيشكاو ؤت  ةيان وايال

 و وة ند بكةَلت بؤخ يدا ئاآلييقووآل  لة

 اون.ؤرِوان د ئة  كة  نة ةطبيارِ
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 ييَورِ ي شوبات : ئة ي6                               
 

  رة وة ييَورِ ي ئة

 يَنم:ثرضت ب ويَوةط  بة  يَ بدةرِ،  رة وة

  يَشان بدةثيَ ثمم  كة ةرِكو و شويَين رةطرب وة  ةيتريَ  تة بة م سة ئة

  يَشان بدةثيَ ثيَم رِو  رةطرب كامن وة رويَشكة كة

  ر بكةي و سة رة وة ييَورِ ي ئة

  تووةهام  كة ةَلكان و ما ةَلم و منداؤر خ سة بة ضي

  وة نةيويَزط دة لَما  بة لَكان ما كدارة ةض يترس  لة

 ييَورِ ي ئة

 م: بكة لَ ةط وتنيَكت لة يَككةرِ  يَم بدةرِ

 تي يَشان بدةثيَ ثم  كة ةرِكو ر شويَين ةط ئة

 نووسم و دة  وة بارة  كت لة ةي امةض

 يَم ولَ دةلَ هةوودتدا هشان و با  بة

 م كة دة  ت ليَ مارة انةَلطم كيَ ئة

 ر كردت ةط ئة

 خشم بة ان دةؤيت  مدا بن بة كة وة رة ساردكة  لة  يَلكةهشك و يمر ضي

  وة مة كة دة ؤت ؤشم بي كة ارمتانةث ئة يوورذ

 بيَت رمات نة ت و سةيدا بنوويتا تيَ

  شةثؤت داؤمن خ يكانؤت ةث  بة

  شةثؤت داؤكامن خ جلة  بة

 ... كةيب

 ئاسك سيت دوو دة  م بة كة ستم دة ردوو دة هة

 ئاسك يثيَدوو   م بة كة يَم دةثردوو  هة



 51 

 ئاسك يَسيتث  م بة كة ةيَستم دث

 ئاسك يناو  م بة كة ناوم دة

 م كة ت دةيوان اسةثم و..  كة دة يوبيَدار ت شةلَ ةط لة

 . يَشان بدةثيَ ثمم  كة ةرِكو آلم شويَين بة
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ديَملَ ةهشوبات:  ي7                                

  ةيدا كة ناو كوانووة لة  كة خةيس

 م كة دة رِيَطو ةلَ هة  كة ووزةلَ ش خةيمن

 كردم يو خة  ست و لة بة ي قة شكيَك بازرةثرِي

  وة امنةذيناو   م بيَتة دة دة يووناكرِ  يَ بةرِ

 م كة ك كون دة ةييرز دة  م بةؤخ يتهار سة بة

  وة كامنة يَآلوةثناو   مة كة ش دةي كة زووة دة

 يَ بكاترِاست( رِم ) كة ليَ دة يوا

  وة شارمةي م دة كةيبوو ب ةهازم ين ي وة ئة

 من و كة دةلَ هةتدا يو يَر زةذ شتمامن تونيَليَك لةين ي ئة

 ديَم.لَ هةستت  دة  لة

 ن بكة  دزة  وة تة كة كةيتار  ةريب  كامن لة ةَلم و مندا كة نةذم  كة كاريَك دة

  ةييسازشيَك ن يضه

 نيارببطزرِ  كة سووتانة  بيَت لة دة

 ر ببيَت بة ستة  دةنيكسجؤق ئرِبيَت بيَ  دة

 بيَت س نةثير بيَت  بة ستة بيَت خواردن دة دة

 ر بيَت بة ستة دة  رزانة ربة سة يانيَكذيبيَت  دة

 ديَملَ هةشتمان ين ي ئة

  وة تةيكامن جبوو نةييَنم برهوازت ليَ نا

 تؤيم مبخ نادة رِيديَم و لَ ةه

 تي م بدةضير قام خسيَنم بة ةرِنا ؤلت ب هةديَم و لَ ةه

 تي م تفم ليَ بكة يَ نادةرِديَم و لَ ةه

 تيكيَشلَ هةكامن  كةؤنيم ن يَ نادةرِديَم و لَ ةه
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 رزم بلةلَ هةت َلييَهجيَم ب بة يوان ةضؤَل  م لة يَ نادةرِديَم و لَ ةه

 تيم بشكيَن كة م خامة يَ نادةرِديَم و لَ ةه

  وة تةيم زارم بدروو نادة رِيديَم و لَ هة

 ديَم ...لَ ةه

 ديَم ...لَ ةه

 ديَم ...لَ ةه
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  ركردة سة شوبات: خويَين ي8                           

 

 بوون و ؤوماندا نغر خة  كان لة مششيَرة

 نيستا نةلَ هة

 ان ورِ ةَلط هةش  ةرِكان  وولةث ةث طين ةرِ

 .يرد بار زة يباران

 ست كرابوو بة ؤلَدا ق كة ةريناو ب ك لة ةيير كورس سة لة  ركردة كاتيَك سة

  وة بووةين تة ىغدا ةب يكان قامة خويَن شة

 مان ورِومناندا دا خة  كان لة شوورة

 ن.يستا نةلَ ةه

 ووت بوورِ ير سة  ركردة كاتيَك سة

 كرد ليَ دة يكيَشا و تف ادةرِ ذييَل قط يربازيَك سة

 وآلت نابوو رِطيقو  ان لةطينضكان  تانكة
 

 نيكرد  ةضارث  ةضارث ينير بة يزؤو ت ث تة  كة ي ندارةيبر  ةثس و ئة ئة

 نيدا دايرد عة  دا بةييكايتار  لة  كة ي شة ةرِ  اكةيو تل ئة

 كرد دة ي نةرِيو يوان ةضؤَل  لة  كة  كة تووة مةيبيا بين تة

  ةييسووديَكمان ن يضه  ان كةيينيان بيموو هةر  هة

 نيب ران دة مبة يَغةثان يكاتيَك شوان، 

 نيب رباز دة ان سةيسووف،  لةي كاتيَك فة  ةييسووديَكمان ن يضه

  وة بيَتة دة ؤرِش  وة كة ةييد كورس قة  بة  ركردة سة ير سة

  ةيمدا ردة بة لة يسيَنراو خة يرعناس ندان شة ةض

  بووة  كة ةلَ كاندا كة قامة شة  لة  وة وبردنة خة
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 ويَترِ ليَ دة يسكراب يل ةطشت يو زة

 كات دة  يَالنةهكامناندا  آلنةؤك   لةنيش يتا ةث

 بوون و ؤنووستنماندا نغر  ل لة ةيطرز دة

 ن.يستا نةلَ ةه

 ربووبوو بة خويَين  ركردة كاتيَك سة

 كرد ثرِ ي كة ةلَت سة ي كة نويَ خويَنة رلة سة

 ارِذر ؤز يياشاث و خويَين يَش ئةث

 رتنيطرم دا كامنان شة كردارة  ش لةيكان ندةلَبا

 رتنيطرم دا ش شةيكان ختة درة

 .طرتيرم دا ش شةيرم ا شةهروة ةه
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 نث حة دة رِؤذوو  شة ي وانة شوبات: ئة ي9                      
 

  وة آلمم بدة و وة ستة هةت  كة ةريناو ب م لة كة ةرِكو

 ؟ وة تةيديَ ي كة

 نيمر دة ةكير خة  ئيَمة

   ةرِكامنان بس نةيو بر  رة ستم وةيو شةؤخ

 ندوويجوان و ز طير جة بة ي ئة

 يزؤدم ي كة دارةطرشنثبرا  ي ئة

 ت؟يان داي جنة شكة ئة  ةيئا

 توونهار دة  وة ةطر مة يكون  لة ي وانة ئة

 نث حة دة رِؤذوو  شة ي وانة ئة

 تن ئافرة  لة  اوو نةثي  لة  نة ي وانة ئة

  يَناوةهر ان دةير سة  وة كانة دانةلَزب  ن لة كةيد يزيَك ةط ةرِ

  يَناوةهر ان دةير سة  وة ارةرِؤذط يش ةرِ يرز دة  زيَك لة ةط ةرِ

 و يَناوةهر دة انير سة  وة يَرةذ ينهايج ي وة بنة بين  لة

 يتكرد لَتايش لَتايان شي كة دار كرد و .. كراسة كة ان لةؤيت يزؤق

 تيرتطارِان ياني بة ي بزة

 !تيان دايليَ

 شاندن ليَ وة سيت خوا دة

 ت؟يظي ةث دة  وة ةضيي ي بارة ار لةرِؤذط ي ئة

 امنان!ثريباب و با يرزان لووتبة يابوردوورِ ي بارة لة

 ن دة ست دة دة ان لةيؤخ يىزمان ستة را بةخيَ  كة  وة كة كامنانة ةَلمندا ي بارة لة

 كات دة  ةضارث  ةضارثارمان رِؤذط  كة  وة ووةذميَ يضيي قة ي بارة لة
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 اتطت ب نزاكة ي وة ئة ؤب يواسلَ هة ندَلند بَلان بيست دة

 ووناكرت بيَترِ  كةيد ي ندة وة ت ئةيينايت تا بيت كرد كة ان شةياوض

  وة بيَتة ان دةؤيخ ان لةيقرِ  ونكةضبن  ماندوو دة

 نيَت ان دةياورِ يكان ابانةيو دارستان و ب رة بة يو زة  ونكةض

  وان جوانرتة ئة رِؤذي  لة ؤت رِؤذي

  ندارترةؤوان ب ئة يو شة  لة ؤت يو شة

 . مت ليَ كراوةلَزو ي وة ر ئة بة لة

  ةي م شيَوة م بةرِكو

 ني س بكة كة  م لةلَزو  وة شيَتة شيَت و ليَمان ناوة ليَ دة ممانَلوام زو ردة بة

  وة شيَتة وة ان ليَ دةييق ةَلرِوان د و .. ئة وة شيَتة وة مان ليَ دةيرم نة لَد

  وة شيَتة وة ان ليَ دةيينيريوان ناش ، .. ئة وة تةيَش وة مان ليَ دةيجوان

 . وة شيَتة وة دةان ليَ ينثي ، .. حة وة شيَتة وة عرمان ليَ دةيش
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 ى شوبات: كةربةاليةكى هةميشةيى11                    
 
 

 رِؤذيَك لة رِؤذان رِابوردووى جيهان كؤتايى ديَت
 بةآلم كةربةال 

 ذاني قابيل دةميَنيَتةوةرِهةر بة طةواهيدةرى هةميشةيي خويَن 
 

 مششاأل قسةيةكي زؤر
 دةَليَت

 دةبيَتبةآلم لةبةر دةرطةكةى بآ دةنط 
 شةوان، سةيري جةستةى خؤم دةكةم

 دةيبينم كون كون بووة
 بيَجطة مردن، كةس لة شةقامةكاندا نيية 

 دةنطى ثؤستاَلى سةربازةكان زياددةكات
 سةربازةكانى هؤالكؤو ميليشياكاني بةغدا

 نخةريكن ديَهةر هةموويان 
 

 غةمطني ترين شارى زةمني
 درةختى ثيَغةمبةريان تيَدا برِييةوة

 مسانيش خويَنى باراندئا
 دَلى خواوةنديش درزى تيَكةوت

 خويَنى ثريؤز تا هةتاية خستينيية بازنةى واوةيلىَ و طريانةوة
 هةر هةموو ئةم واوةيليَ و طريانة كتيَبى ميَذوو و ماَلةكامنانى تةنيوةتةوةو
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 ثشوويش نادات
 ضؤن رِووخانى بةغدا لةطةأل كوذرانى حوسةيندا يةكيان طرتةوة

 ئةمةيش نيشانةى مزطيَنييةكى ناخؤشة
 دووثشك دةكةويَتة ناو سةتَلى خويَنى ثريؤزةوة لة دةرةوةى خولطةكانةوة

 مةرط ضوون بري بالَ بةسةر وآلتدا دةكيَشيَت
 ين دةدرِيَنريَنضةندان الثةرِةى زيَرِ

 
 رِةشةو شةويش رِةشة رِؤذ

 لةنيَوانياندا سوثاطةىل خؤَلةميَشى هةن
 ترثةيان سوورة

 
 رِؤذطار بؤن بة جةستةمانةوة دةكات

 ثاشان شةقامةكان بؤ مةرط
 خانووةكان بؤ رِووخاندن و
 مزطةوتةكان بؤ سووتاندن 

 ئامادة دةكات 
 رِؤذطار ضى تيَماندا دؤزييةوة؟

 هيَشتة ضى نةفرةتيَكمان تيَداية؟
 

 كةربةال
 هيَلكةى تةرازوو

 لة الى رِاستييةوة تايةكى قورس دةبيَت و
 يةوة تايةكى سووك دةبيَتالى ضةثي

 بةغدا
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 شةهيدي شارةكان
 ضةند جار داطريكةران 

 ضةند جار شةرعناساني تاريكي 
 ضةند جار دانيشتوواني خؤى

 بة قةد ئةستوونةكانى ئاطرةوة
 لة خاضيان دا

 
 ئةمانة نيشانةكانى دؤزةخن

 لة كةوَلكةنيَكى ترسناكةوة ديَنة ناو وآلتةوة
 ناَليَنمششاَلةكان ضى ديكة هيض 

 مششاَلةكان خويَنيان ليَ دةضؤرِيَت.
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 ى شوبات : ثيَكةنينةكةت11                        
 

 تؤ بارمتةى دوو بةندخيانةيت
 مستةكؤَلةى ئةوان و ئيَراق

 مانطيشت بارمتةى دوو دؤرِانة
 دؤرِانى ئةوان و ئيَراق

 هةَلدةنووتيَتئا ئةوةتان لةبةردةمتدا ثيَيان لة طونيية ثياز 
 ئا ئةوةتان لة نيَوان كؤمةَلة خورى و كاورِة سةربرِاوةكاندا دةنوون

 بة خواردنى خراث سكيان هةآليساوة
 نووستوون و ثرخةيان ديَت

 نةيانتواني بة قةد ئةستيَرةكاندا هةَلزنيَن
 نةيانتواني بةقةد رِؤذدا هةَلزنيَن

 ناتوانايي بةسةرياندا زاأل بوو
 طؤرِييانةوة ـ دوذمنى رِاستى ـكة بة ضةك 

 ئةو طورطانةى لة ناخياندان بةسةرياندا زاأل بوون
 كة نةخشةطةىل رِؤذى خويَناوييانة

 ةكةى خؤى رِادةكيَشيَتنيَضري
 شيَوازى ضةوت و ضيََلى قسةكردنيان

 حوشرتة سةرطةردانةكاني نيَو بيابانةكانيان
 تؤ بةندكراوى ويَرانةكانيانيت

 تؤيان بةندكردووةئةوانيش دليَرى 
 تؤ فريشتةو ئةوانيش ئيبليس

 تؤ بةهةشت و ئةوان دؤزةخ
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 بة ئاماذةيةكى تؤ هةورةكان باران دةباريَنن
 بة ئاماذةيةكي ئةوان كيََلطةكان دةسووتيَن

 ةكان شني دةبنةوةتبة ثيَكةنينيَكى تؤ درةخ
 وشك و برينط دةبيَت بة ثيَكةنينيَكى ئةوان سروشت

 ثيَبكةنةثيَبكةنة... كورِم 
 تؤ شوانةكان بؤ الى كةسوكاريان دةزظرِيَنةوةو ىبة ثيَكةنين

 تؤيش بؤ كانييةكانت دةزظرِيتةوة.
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 ى شوبات : الى تابلؤ غةمطينةكاندا12                           
 

 وبريم لةوة كردةوة لةم زةلكاوانة بثةرِمةوة
 تؤرِةكة لة ثيَى باَلندةكان بكةمةوة

 دامة ئيَرةى نزيك ئةم تابلؤيانة رِؤذطار فرِيَيان
 ناضاريان كردم ويَنة بكيَشم

 ويَنةى تيَلم كيَشاو ثارضة ثارضةم كردن
 ويَنةى ديواريَكم كيَشاو ثةجنةرةيةكم بؤ كرد
 َلآل كردةويَنةى بةندخيانةيةكم كيَشاو سيخةكانيم بةر

 ويَنةى زمانيَكم كيَشاو دةرطةكانيم بة شيعر كردةوة
 لةم هةموو كليالنة دةكةمةوة؟خواية بؤضى بري 

 لةوة رِاهاتووم بنةوةى تاريك لةذيَر ثيَيةكامندا دانيَم و سةربكةوم
 رٍِِاهاتووم بةقةد ئةلكوولدا بةرةو بَلندايي هةَلزنيَم

 زؤر شت طؤرِان و رِةشةباي ذةهراوى تيَثةرِين و سةردةمطةليش لةناوضوون
 ئةم رِؤذطارة فرِيَيان دامة ئيَرة؟ ىبؤض

 يك ئةم تابلؤ غةمطينانةلة نز
 بة دةست و ضاو بةسرتاوييةوة بة بةردةممدا تيَثةرِين

 ترسيان ليَ دةضؤرِا ضوون كاورِطةليَك لة ثةرستطةكان دزرابن
 بؤضى رِؤذطار فرِيَيان دام و
 ناضاريان كردم ويَنة بكيَشم

 ويَنةى كاروانيَك بكيَشم و مششيَرةوانةكةى الببةم
 بة ثةجنةم كونى بكةم.ويَنةى برييَك بكيَشم و 
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 ى شوبات: بةغدا لةسةر كاغةز13                            
 

 ضامةكامن دةشؤم و
 لةسةر تةنافيان هَلدةخةم و 

 الثةرِةى ديكةى سثى دةستةبةر دةكةم
 دووكةأل، لة وشةكامندا، زؤر بوو

 خويَنيش زؤر بوو
 هةروةها ثارضةو وردؤكة ئاسن

 كاغةزى ثاك هةيةكةواتة ثيَويستم بة 
 بؤ ئةوةى هةَلةكامن دووبار نةبنةوة.. بؤ ئةوةى برية قووَلةكة رِامنةكيَشيَت

 شةقامةكانى بةغدا رِيَك دةخةمةوة
 بؤ ئةوةى نةكةومة ناو وةسفة كؤنةكةوة

 ئةو كات كارةساتةكان لة دةرةوةى شويَنةكانيان رِوودةدةن:
 طةليَك لة دةروازةى شانؤكان ئاثوورة دةبةسنت
 هؤَلةكانى ميوزيك بؤ ماوةى ساَليَك طرياون

 مةخيانةكاني بةغدا تا بةرةبةيان رِووناكن
 ثيَشانطةى هونةر لة هةموو شةقاميَكدا هةية

 ئةى بةغدادةكةم ضاوةرِيَت دةكةم
 لةكاتيَكدا جلةكانت لةناو زةلكاوةكان كؤدةكةيتةوة

 لة فرِؤكةخانةكان ئةوانة دةبينم كة دةطةرِيَنةوة
 ةكاني جيهانيان ليَ ديَتبؤنى شار

 رِيَت دةدةم لةسةر كاغةز هةناسة بدةيت
 ثرِ بة طولَ ويَنةى الوةكانت دةكيَشم 
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 بةآلم ثاش تاويَك خامةكةم لةسةر كاغةز هةَلدةطرم
 هةموو تكاو

 هيوام
 ئةوةية نةتبينم بطريت

 يان بة خويَن خؤت بشؤيت
 يان بسووتيَيت.
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 شوبات: ظالنتاينيَكى ئيَراقىى 14                           
 

 لنتاينةاسوور رِةنطى ظ
 سوور رِةنطي ئيَراقيشة
 هيض جياوازييان نيية.

 ضونكة ئةو خويَنةى شةقامةكانى ئيَراقيان تةنيوةتةوة سوورة
 ئةو ثارةيةيش كة دةدزريَت لريةى سوورة

 طؤناى سياسةتوانةكانيش، لةذيَر رِووناكيدا
 لة )شةرمةزارى(دا سوورة

 رِك و كينةيش سوور سوور زاوزآ دةكةن هةواى
 ئةو قاضانةيش بةرةو كورسييةكان كيَبةركآ دةكةن سوورن

 ئيَراق طةورةترين وآلتة لة جيهاندا ئاهةنط بة ظالنتاينةوة بطيَرِيَت
 من طاَلتة ناكةم

 بةَلكو دةزامن ضؤن توندرِؤيى ئيَراق سوورةو
 ضؤن ئةويين ئيَراقي زؤر سوور ترةو

 يَراقيانة ئةوةند سوورة ويَنةى نييةضؤن كوشتين ئ
 لنتاين لة ئيَراق لةدايك بووةابؤية دةَليَم كة ثياوضاك ظ

 هةر لة ئيَراق جلة سوورةكانى لةبةر كرد
 ثاشان رِؤيشت و بانطةوازةكةى بة جيهاندا بآلوكردةوة

 بضؤ بؤ سةيرانطةكان 
 ئةوينداران دةبينيت  لة ماَلى خؤياندا نووستوون

 ةكانبضؤ بؤ لؤقنت
 خؤشةويستان دةبينيت مؤم لة يادطةى خؤياندا دادةطريسيَنن
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 بضؤ بؤ يانةكان
 ئةوينداران دةبينيت، لةكاتي كات بةسةربردندا، زارى سووري خؤيان دةدروونةوة

 باشة،
 بضؤ بؤ طرين زؤن
 دةبينيت سوورة!

 بضؤ بؤ طؤرِةثانة طشتييةكان
 بةهةزاران تابلؤى هةَلواسراو دةبينيت

 ةنن و هةموويان سوور هةَلطةرِاون!اني ئةوين رِادةطةيكؤضى شةهيد
 ئيَراق نيشتمانى ظالنتاينة

 ئةطينة ض هؤكاريَك هةية سةرتاشان بكوذريَن
 ئةى ض هؤكاريَك هةية ئافرةتطةىل سةر رِووت بكوذريَن

 ئةى كىَ الوةكان لةسةر كاوبؤى، يان شؤرت
 سةردةبرِيَت 

 هةر هةموويان نةرييت رِؤذئاوايني!
 بةآلم ظالنتاين جةذنيَكى زؤر تايبةتيانةى ئيَراقة

 ضونكة سوور لة وآلتدا بآلوة
 هيض رِةنطيَكى ديكة كيَبةركيَى ناكات تةنيا رِةش نةبيَت.
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 ي شوبات: دوو هةفتة15                                
 

 ئامسان بوو بة دوو كةرتةوة
 يتكردىلَ نيوةي دَلي ثيَت سووتا و داواي ئوقرةطرتين 

 نيوةكةي ديكةي بؤت طريا
 تؤيش ضوون لقة دارخورمايةك لة زستاندا

 غةمت ليَ دةضؤرِا
 بةَليَ مةروان ...

 ت تةث و تؤز تةنيويةتييةوةوآلو
 ميَذوومان ضوون ثيَستيَكي كؤن درز دةبات و كرمي ليَوة ديَتة دةرةوة

 رِؤذةكامنان نغرؤي ناو قؤرتةكاني خؤَلةميَش دةبن
 دَلرِةقيمان رِادةكيَشيَت طوناهةكان

 بةياني ضوون هةَلؤي خؤَلةميَشيية بةسةرماندا دةدات و ثارضة ثارضةمان دةكات
 ئيَوارةيش ضوون ديَويَكي زؤر ئةفسانةيية

 
 يادوةريت ضوون تؤثة درِكيَك

 بةناو بادا غلؤر دةبيَتةوة
 مةروان ... ناتوانني بةبيَ تؤ بذين

 بطةرِيَيتةوةناشيَت.. دةبيَت هةر 
 بؤن و بةرامةت ماَليان تةنيوةتةوةو هةر خولةكةو بةر جةستةت دةكةوين

 خؤشةويستم، بؤضي لةطةلَ نويَذي بةيانيدا، سةرمان ليَ نادةيت
 ثاشان لة قورِطي كةَلةشيَرةكةدا بزرببيت!
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 ي شوبات: تؤ دةستت بةسرتاوةتةوةو منيش ئيفليج16              
 

 ديوار نيية تةوةكردووةجودا ئةوةي هةردووكماني ليَك 
 دةرطةي ذوورةكةم نيية

 دةرطةي ذوورةكةيشت نيية
 ماوةي نيَوان ثيتةكاني ميوزيك و

 نيَوان خؤشي خؤشي تؤ نيية
 زؤر لةوة ضرِترو

 تؤقيَنةرترة
 نة بة ئؤتؤمؤبيل و

 نة مؤبايل ثيَت ناطةم.
 ندوومئةمرِؤ، دؤَلي تاريكايي، تؤي ليَ دابرِا

 )رِيَطةي هات و نةهات(كةتووةتة نيَوامنانةوة
 تؤيش ديلي دةسيت ئةوانيت

 رِؤذطاريَك كةتووةتة نيَوامنانةوة لة هةزار سالَ ثرتة
 لةوةتاي ذياني بيابان و جووتياريم بؤ باب و باثريامن بةجيَ هيَشت و 

 متآللة ضنطيان هة
 لةوةتاي مششيَرةكامن كردن بة خؤَلةميش و

  كردن بة قسةي جوان وتفةنطةكامن
 خةجنةرةكامن كردن بة شتطةلي ئةنتيكة بة ديوارةكامنةوة هةَلمواسني و

 بيَستانةكامن كردن بة مل
 سوادةكاتيلةوةتاي دةركم بةوة كرد كة دةوارو خانووي قورِين مرؤظ رِ

 لةوةتاي ئةقَلم بة طَلؤثيَك طؤرِييةوة
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 لةوةتاي خؤمم كرد بة مرواري
 مةروان...

 تؤيان طرتووةئةوان 
 تؤ لة دةسيت رِابوردووايت كة بة كولةمةرطي بةجيَم هيَشت

 وبووةتةوةآلكة كردم بة بَليَسةي شني لةناو وشةكامندا ب
 كة ذيَرزةمني و بةندخيانةو بيابانةكاني دوورخستةوة

 ئةوانةي تةرِاتيَنيَيان تيَدا دةكةن
 حةوت كيَو كةوتووةتة نيَوان من و تؤ

 ذديها كةتووةتة نيَوامنانةوةكةمتيارو شيَرو ئة
 تؤ كؤت لة مةضةك و

 منيش ئيفليج
 يةكدي دةطةين؟ةئةدي ضؤن ب
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 ي شوبات : ضاو17                                
 من لة كةناري هةَلديَردام

 كورِم لة باوةشم بطرة
 رِةنطة لةطةلَ تؤ بَلند ببمةوة

 بيَجطة لة تؤ كةسي ديكة نيية
 بكةومة ناو باوةنامشةويَت 

 من بارمتةي هةناسةكاني تؤم
 تكات ليَ دةكةم )ال(كامن ثيَ ثيَشان بدة
 ئيَراق دةسووتيَت تؤ لةطةَلي مةسووتي

 هةموو شةويَك لة ضؤَلةوانييةكان دةنط هةَلديَنم:
 بة فرميَسك بؤ رِةوشي خؤم دةطريم ئةي ضاو    
 ضاوي ليَ بكة... ضاو كاري ليَ نةكردووة    
 طةر كانييةكي بيَ طةردو رِوون لة نامخدا بووايةئة    
 نةمدةهيَشت برِؤيت و ضاو كارت ليَ بكات    

 لة شةوي غةمطيندا
 لةكاتيَكدا لة كةناري هةَلديَردام

 كةسي ديكة نيية
 مةروان نةبيَت

 بة تاَلي ئاماذةم بؤ دةكات
 منيش بة طريان ئاماذةي بؤ دةكةم.
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 ي شوبات: ئافرةتاني رِةشايةتي18                            
 

 بةناو شووشةدا ضوونة ثيَشةوة
 ذان و مةشخةَليان هةَلطرتووة

 ثيَشةوة ةبةناو ليتةدا ضوون
 جواني و كؤستيان هةَلطرتووة

 طورطةكان لة رِيَطةياندا رِاوةستاون و ددانيان ضريِ كردووةتةوة
 م ضوون ئافرةتة ئةمازؤنييةكانآلبة

 طورطةكاندا ضوونة ثيَشةوةبةناو جةستةي 
 

 رِووناكييان لة دةم و ضاويان شوشت
 ثاشان مكياذي بةسةرضوويان بةكارهيَنا

 بةذني ضوون شيَوةي ماسييان لة طولَ بةتالَ كردن و
 خستنيانة ناو كيسةي رِةشةوة

 نيان كردنذئاتيَر تيَر بة دةرزي و بزمار دةرزي 
 الويةتييان شيتالَ شيتالَ كرد

 ئاوريَشمينيان دةستكاري كردتؤرِي 
 رِؤذطاريان بة كؤَلةوة بوو

 شووشةكانيان ثرِ لة ناشرييين كردو
 ذةهريان لة مؤمةكانيان كرد
 يانندةم و ضاوة رِةش داطةرِاوةكا

 ليَوي كاذطرتوويان لة ئاكامي زؤر هاواركردندا
 توويانآلمةمكي رِةق هة
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 واوةئةو تووكة رِةشةي ضوون درِك بة قةد القيانةوة رِ
 بؤني تةمومذاوييان

 نينؤكة ثيس و قيَزةونةكانيان
 ياننشةقامة ثرِ لة بةردو تةث و تؤزةكا

 ماَلة لة طريان تيَربووةكانيان
 ديوارطةلي ذياني ثرِ لة ويَنةي رِةش و سثي و

 ثارضةي رِؤذنامة زةردةكان
 ضيمان بة ذنةكامنان كرد؟

 جوانرتين بوونةوةري طةردوون
 كة دةستكارميان كردن؟ئةم طةجنينانة ضني 

 
 تةنيا شةوان

 ئازارو ذاني ئةم ئافرةتة دةزانيَت كة بةبةر ئةو بارانةوة تيَدةثةرِيَت
 برينةكاني كرانةوةو ثرت لة جاريَك دوورينيةوة.

 
   لةوة ناطةن ئاو لة قةدي ئافرةتيَك

 وشك بكات
 ضاويهةردوو لةوة ناطةن 

 قووَلدا بضن و  كاسةى ضويدا بة بة
 ببيَتة خؤلَ و خؤَلةميَش.جةستةي 

 
  ئافرةتان لة ئيَراق دةكوركيَنن

 وةك ضؤن درةخت و رِووبارةكان دةكوركيَنن
 م كوركاندني ئافرةتان طؤشتمان دةخوات وآلبة
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 ئيَسكمان هةَلدةكؤَليَت و
 دةمانكاتة زبَلخانة.
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 ي شوبات : ضةند هةولَيَك19                               
 

 او شةقامةكاني بةغداشاعري ضووة ن
 !نةك بؤ ئةوةي ضامةيةك خبويَنيَتةوة، بةَلكو بؤ ئةوةي بازارِ بكات

 زؤر شيت بيين و بازارِي بةجيَ هيَشت بي ئةوةي هيض  شتيَك بكرِيَت
 )*(لةطةلَ خؤيدا طوتي: )ضةندة شت هةن كة ثيَويستم ثيَيان نيية(

 
 شاعري سواري ئؤتؤمؤبيليَكي قةرةباَلغ بوو

 وةةئةوةي ضامةيةك بنووسيَت بةَلكو بؤ ئةوةي بطاتة ماَلنةك بؤ 
 ئؤتؤمؤبيلةكة ضةند كاتذميَريَك رِؤيشت و .. ئةوةيش هةر رِامابوو

 م نةطةيشتة ماَلةوةآلبؤ ضةندان كاتذميَري دوورودريَذ... بة
 

 شاعري لة رِيزيَكي دووردريَذدا رِاوةستا
 ت بةَلكو تا ثاسثؤرتيَك وةربطريَتنةك بؤ ئةوةي بة طويَي باَلندةكانةوة بضرثيَنيَ

 م ثاسثؤرتةكةي وةرنةطرت.آلبؤ ضةندان رِؤذي دوورودريَذ رِاوةستا.. بة
 

 شاعري جامانةيةكي لةسةر ناو دةمي ثيَضايةوة
 نةك تا وةك ضةكدارةكان دةمامك ببةستيَت، بةَلكو تا لة دةستيان هةَليَت

 دةترسا بريِفيَنن
 

هةر بة سةرييةوة بوو... بؤ ضةندان رِؤذي دوورودريَذ بؤ ئةو بؤ ضةندان رِؤذي دوورودريَذ 
 دميةنةي خؤي دةطريا.

 شاعري نووكي خةجنةري لة دَلي خؤي رِؤكرد
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ةي ليَ دةربهيَنيَت كة بةهؤي ئيسكثايةرنةك لةبةر بيَ ئوميَدي بةَلكو بؤ ئةوةي ئةو خويَنة 
 تةوة ماوةتةوةآلشتة بيَ سوودةكاني و

 
 م نةمرد.آلبة ورودريَذ هةر خويَين ليَ دةضوو..ي دوبؤ ضةندان كاتذميَر

 شاعري بة شةقامةكاندا هةرِاي كرد
 نةك تا بةدواي كورِةكةيدا بطةرِيَت...

 .بةجآ بهيََليَتت آلةيةك بدؤزيَتةوة هةر هةموو وبةَلكو بؤ ئةوةي رِيَط
 

 م نةضووة دةرةوة.آلضةندان رِؤذ هةر هةرِاي دةكرد... بة
 و بةندةكاني خؤيدا بزاوتشاعري لةناو كؤت 

 هةواي بزواند
 زةوي لةطةلَ خؤي خستة جووَلة.

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 دةربرِينيَكى )سوكرات(ـة. )*(
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 ي شوبات : نةهةنطيَكي رِةش21                             
 

 درةخيت ناوةوة ثةل و ثؤ دةهاويت
 بةردي مانط دةَليَت

 شيَوة بةناو بريةكاندا شؤرِ بوونةتةوةبؤضي لق و ثؤثةكان بةم 
 بؤضي لةناو مةيةكاندا درز دةبةن

 ينة نةبيَترهيضي تيَدا نيية تةنيا ئةو ميوة ئاط
 رِةطةكان تةنيا ئةم دةمةو ئيَوارة نغرؤبووي هةتاويان هةية

 هاوارةكامنان نيَضريطةلي نةزانراون
 خؤثؤشةكانيشمان شوورةيةكي هةر ضوار ال مكومن

 منان بةسةرهاتي دوورخستنةوةو لةناوبردمنان بؤ دةطيَرِنةوةونيَضريةكا
 قؤرتةكانيشمان بةرةو جوانيي ضيذمان دةبةن

 كوني نهيَين لة باخةَلمانداية
 ةلي تةليسماوي طيامنان رِادةكيَشنطنيشانة

 بؤضي نةهةنط لة نامخاندا دةنويَت و
 ئيَمة لةناخي ئةودا نانووين؟

 
 ةر شارةكانداسبةيينَ نةهةنطة رِةشةكة بةس

 دةكةويَتة خوارةوة
 سبةيينَ ددانةكاني بة شةقامةكاندا دةخوليَنةوةو

 رِيَبوارةكان شيتالَ شيتالَ دةكةن
 هيَشتة نةهةنطةكة ئةمرِؤ لةسةر شوورةكاني شارةكانة

 هيَشتة لة بةريين ئامسانةوة ئةندام دواي ئةندام بةردةبيَتةوة
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 خوارةوةم سبةيينَ بة تةواوةتي دةكةويَتة آلبة
 ئةستيَرةكان قسةي تةمومذاوي دةكةن:
 كاتيَك طومةزي زيَرِ درزي تيَ دةكةويَت

 نةهةنطةكة لة سةتَلي خوينةوة بةسةر خةَلكدا بةر دةبيَتةوة
 هةورةكان قسةي تةمومذاوي دةكةن:

 نةهةنطةكة بة شةقامةكاندا مةلة دةكات و 
 ودةكاتةوةآلئاسن بةناو خةَلكدا ب

 دةَليَت: بري قسةي تةمومذاوي
 نةهةنطةكة بة هةزاران ئيَراقي قووت دةدات و

 شارةكان دووكةرت دةكات و
 ماَلةكان دةسووتيَنيَت و

 فوو بة ذةهردا دةكات
 ئةم هةموو نيشانانة بؤضي؟
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 ى شوبات: لة سيقةتؤرةى كةلَةشيَردا21                   
 

ةشةبا بَلندى رِئاية شةويَكتان بينى لة ماَلةكانةوة بيَتة دةرةوة؟ ئاية دةزوويةكتان بينى 
 نةكاتةوة؟

 مؤميَكتان بينى نةتويَتةوة؟
 ئةى ئةو مزطةوتانةتان بينى...ئاية بة تةرمطةل بؤطةن نةدةبوون؟

 ليَ نةضؤرِيَت؟ ىكةواتة ئاية ئامسانيَكتان بينى تةنيا خويَنى قوربانييةكان
 ةدانخةَلكيان كون دةكردو لةخاضيان د اية تيَلة درِكينةى مستان بينى كة جةستةىئ

 باَلندةكان ثةرجووةكانى مةرط طؤدةكةن
 قةلةرِةشكةيش تةنيا فريشتةمة

 
 ئةستيَرةكان ثاش هةر دةسرتِيَذيَك دانةضؤقةيانة

 دةرطةكان بة رِيسوايي بزماررِيَذن
 دةكةنخؤَلخوازةكان ثةيكةربةندى رِووت دروست 

 دةستم لة تؤرِيَكى كةرِ دةئاَليَنم
 تا ليَوةى هةموو شتيَك ببينم

. 
 لة سيقةتؤرةى كةَلةشيَردا رِادةكشينَيبةردةوام 

 تا زوو لة قووقاندنةكانى دةرضني
 و تةور دةرضووينبة ثاض  بةر لة ميَذوو

 و تةور دةرضووينثاش ئةوةيش بة ثاض 
 سةركةوتني.ضةندان جار بةسةر فريشتةكاندا 

 رِووبارةكامنان بة زةبري هةرِةشةي ضةك بةرةو رِيَذطةكانيان داطريساند



 122 

 نةخشةطةلي مةشيةخةكامنان
 خستة ذيَر قورسايي جةذنةكانةوة

 بةسةر هةميشةيي هةَلواسراوي قةد ضةك و ضؤَلةكاندا دةرِؤيشتني
 ثيَكهةَلدانةكامنان ثيَش خؤمان دابوو

 ان هةَلدةدايةوةالثةرِةكاني مةزارطةي كؤترةكامن
 ئيَستة ضةند ضؤَلن؟

 م دةرخواردي ثاض دا(بادة)وييةدا آللةبةردةم ئةم سندووقة طو
 لق و ثؤثةكامن ئاو دا بةشكو سةرخؤش مب.

 
 بةردةم ةلئةمة فريودانة بؤرةكانة 

 رِيزةكاني مةتةَلةكاندا
 برِؤم نازامن بؤ كويَ

 سةرليَشيَوانيَك خؤزطةم ثيَ دةخوازيَت و دةرِوات
 من لةبةردةم دةرطةي نويَذدا بةش بةش دةمب
 نيشتمانيشم طرمؤَلة دةبيَت و لةسةري دراوة

 ئةمرِؤ ئاو ناخواتةوة
 بادةيش فرِ ناكات

 لةسةر قةرةويََلةكة دادةنيشيَت و خةَلتاني خويَنة
 شتيَك دةستةبةر دةكةم بيبووذيَنيَتةوة لةكاتيَكدا بةخؤم بة شكستييةكامن مةستم

 َلي رِوون بووةتةوةثيَوةنديم لةطة
 رِوون بووةتةوة...

 ضوون ثريةميَرديَك ئؤتؤمؤبيليَك لةناو كويَرايةتيدا بهاذويَت.
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 ي شوبات : سةربرِيين طومةز22                      
 

 بة ثيَ خواس تيَثةرِينئةوان 
 نةك بؤ ئةوةي سةري ليَ بدةن

 بةَلكو بؤ ئةوةي دووبارة بيانكوذن 
 

 خوودة بيَ قةَلغان و بيَ
 شيَربيَ زريَ و بيَ مش

 رِاكشاون
 لةناو فرميَسكدا رِاكشاون.

 
 تيَثةرِين ةلة كوني ميَذووةو

 بة ذاري دووثشكة زةردةكان
 لة خيَوةتطةكاني سامةرِادا دةرؤزة دةكةن

 قةلةرِةشكةيةك لةناو سةرياندا مةلة دةكات
 قةلةرِةشكةيةك بة بةردةمياندا دةفرِيَت

 دةكةنة ناو دةرطةكاني زيَرِةوةدةزووةكانيان دزة 
 كاكيلةكانيان بةقةد منارةكانةوة هةَلدةواسن.

 كووضة تةسكة تيذكةرةكان 
 كة ضوون ماري زةنطؤَلةدار زرِةيان ديَت

 لةبةردةم بةردةكاندا رِووت دةبنةوةو
 نويَذي خوين دةكةن

 ئاطر لةذيَر ثيَياندايةو
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 ديَتة دةرةوة
 ضوون كوندةثةثوو دةخويَنيَت

 
 ةمةكانيان هةَلنايةن وبةل

 ئةفسانةكانيشيان شةثؤل نادةن
 نةوةئةستيَرةكان دةكوذيَن ،ضوون هةميشةييةكي واق ورِ بةَلكو،

 ئةي طومةزةكان من بيَ دةنطيي ئيَوة دةخويَنمةوة
 كة خؤم بةسةر رِةضةَلةكامندا دةدةم تا ثيَتان بطةم

 باثريةم لةنيَوتانداية كة لة سامةرِا كوشتيان
 راوةم لةناوتانداية.نذادي شا

 ن كردمآلرِةضةَلةكي ئاييندةيان تا
 ن كردمآلرِةضةَلةكي ئاوابوويان تا

 لة شوباتي نةفرةتيدا
 كة لة هةموو رِؤذطار دذوارترة

 شوبات ئةي ئيبليسي جةمسةرة
 طيانت هةال هةالكردم

 ئةستيَرةكامن بةربوونةوة ناو تؤوة
 طومةزي ماَلةكةم دارِووخا كة لة ئةَلمازة

 ثةجنةكاني درةختةكةم بةربوونةوة كة لة زيَرِن.
 

 بؤضي دةلةرزم؟
 بؤضي ئاو لة باسكمةوة بة وشكي دةردةضيَت؟

 ئاسنة لة طةروومةوة دَلؤثة دةكات؟ بؤضي ئةم
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 خةَلك ضييان بة خؤيان كرد؟
 ئةي بؤضي من تا ئةم رِادةية تاك و تةنيام؟

 بَليَيت تووشي طرِوويي هاتبم؟بؤضي خةَلكي ليَم دوور كةوتوونةتةوة ضوون 
 

 زةوي درز دةبات و
 دووكةَليَكي زةردي ليَوة ديَتة دةرةوة

 بؤضي رِكيان لة نةوةي ئامسان دةبيَتةوة؟
 بؤضي؟

 
 درِيَنرابوون كتيَبةكاني خواوةند لةطةلَ بةرددا

 تةنةكةي زيَرِو مششيَريان دةدزي
 رِابوردوو ضي لةدووي خؤي بةجيَ هيَشت مةرط نةبيَت؟

 لة ئةذمةتي ئازاردا لة ماَلةكامناندا دةبيَتة هةَلم
 هيض لة رِووبارةكامنان ناميَنيَتةوة تةنيا ئيَسكةكان نةبيَت

 
 ثةيامةكاني رِك و كينة 

 لةسةر ثشيت حوشرتةكان بةردةبنةوةو
 قورسايي طةرديش دووضةندان دةبيَت

 لة كونيَكي ناو ميَذووةوة تيَثةرِين
 

 شاونكرِالةسةر ثشكؤ هةردووكيان 
 ةي رِؤذطار دةجووَليَننةوةكثان

 سةربرِيين طومةز دةكريَتةوة
 هاواريان بةرةو ئامسان بَلند دةبيَتةوة
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 َلي ليَ دةباريَت وؤئامسانيش خ
 جلي فريشتةكان بةردةبنةوةو

 رِووبارةكان طرذ دةبنةوةو
 دةتليَنةوة.
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 ي شوبات: قؤناغطةل23                              
 

 سةر طريانة تاَلةكةمان دابةزيية  طوَليَكي ئامساني
 خةريكي رِيَكخستين طؤشةكاني ماَلةوةو سووضةكاني شةقامةكان بوو

 ئةفسانةطةلي بةهار لة قامكةكانيةوة دةردةضوون
 ةوةتضيَيَثت بخؤية ثاَلتؤيةكي سثيية لةم زستانة دريَذةدا لة بتؤ ثيَويستت 

 ثيَ بكةن تيََلطةكاندا هةرِابةناو ك لةةطتؤ ثيَويستت بة ئاسك
 تبةستبيَاد ىضيت نويَذيَك بلة ثياوضاك ياندَل

 كةن.بضاوةكانيشي باران طؤ
 لة قاووغي خؤي

 رِؤذةكان دةذميَريَت و دةستاودةستيان دةكات
 طةلي بريسكةداري ناو رِووبارضةوضوون 

 
 لة بةهارةوة دةبنة ثاييزو ،ي لةناكاوقؤناغةكاني ذيان

 درزي تيَ دةكةويَتديوارةكةيشي 
 ةكان بة جوانكاري خةنة دةنةخشيَنيَتكؤتةَللةكاتيكدا 

 بةرد هةرةسي دةهيَنا
 

 ئةي ثةثوولة
 نةكةيت لةو ئاطرة نزيك بكةويتةوة

 ئةي با بيثاريَزةو لة ئاطري دوور خبةوة
 ئةي رِووبارةكان بيثاريَزن

 ئةي ضؤَلةوانييةكان بيثاريَزن
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 سةرتةوةيةو مششيَرطةليش لة بةردةمنتهةوريَكي رِةش بةسةر 
 بالَ مةطرةوة بؤ ئةويَ

 نة ضاوي باراناويت ئةو مششيَرانة دةبينن و
 نة ضراكةيشت داطريساوة

 
 خويَنت لةسةر بةرديَك ضؤرِاوطةي بةست و

 ضةندان ئةستيَرةيش كةوتنة ناو خؤَلةميَشي باخضةكامنانةوة و
 ئاطريش دواي ئةوانة كةوتبوو كة مابوونةوة.
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 ي شوبات : بايةك خويَين ليَ دةضؤرِيَت24                     
 

 لةكاتيَكدا ثيَضكةي ئاطر بةناو برينةكاني شةودا تيَدةثةرِي
 بيست هةوري سثي بةسةر كازمييةدا دابةزين

 لةذيَر شريي بةيانييةك بة شرييين ليَي دةدا
 كاني ثشكؤووةلة رِيَرِة

 كؤتاييةكاني طةرددا
 رةكان دابةزين ووسةراندا هةبةسةر 

 خةَلكيان لة رِيَطةكان دوور خستةوة
 تنآلبةتةدا كؤكردةوةو بردنيان و هةةمنداَلةكانيان لةناو س

 كانياندا كيَشاوآلئؤتؤمؤبيلةكانيان رِاكيَشاو بة كا
 ضوون هيَزيَكي ضةكدار شةقامةكانيان داخست

 بؤمربِيَذكراوييان ثووضةلَ كردنةوةبيست هةور ضوونة ناو ئؤتؤمؤبيلةكانةوةو 
 ثشتويَنة مينرِيَذكراوةكانيان ثووضةلَ كردةوة
 ضةكةكانيان لة دةسيت ضةكدارةكان فرِيَ دا

 هةوا ضةثَلةي ليَ دةدا
 ئةستيَرةكاني نيوةرِؤ هاواريان دةكرد

 بيست هةور دةم و ضاوي ئافرةتةكان و منداَلةكانيان خاويَن كردةوة
 دووكةلَ خاويَن كردةوة وكازميةيان لة 

 ؤكردةوةوكثاشةرؤكةكانيان 
 بروسكةيان بؤ هةورطةلي ديكة كرد

 تا شارةكة ثاكذ بكةنةوةو 
 بة طياني ئامسان شؤراوبن
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 بيست هةور فوويان ثيَدا كرد
 تا ئةو ئاطرانةي لة سينطدان بكوذيَننةوة

 ئةوانةيش كة لة تاريكيدا طرِدةطرن و دةمانسووتيَنن
 ي دريَذيان لةبريكردم ثاسيَكآلبة

 ئةويش تةقييةوة
 و بووةوةآلئاسن ثةرش و ب

 رةكان لةسةر شؤستة دةطريان ووهة
 ئةستيَرةكاني نيوةرِؤيش دةبريسكانةوةو

 هةوايش خويَين ليَ دةضؤرِا.
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 ى شوبات : )عوود(ةكةم لة ئاميَزطرت25                    
 
 

 ئةى بةغدا 
 ئاميَز طرت وئةم ئيَوارةية عوودةكةم لة 

 لة ثيَناوى تؤدا ذةندم 
 بةشكو لةخةو بيَدار ببيتةوة

 قةرةويََلة غةمطينةكانتم
 لة يادوةرميدا بريكةوتةوة

 طةردو تةث و تؤزة زؤرةكةم بريكةوتيتةوة
 بةآلم عوودةكةم ذةندو طؤرانيم بؤ تؤ ضرِى

 سةرةتا دةستةكانت جووآلنةوة
 ثاشان القةكانت جووآلنةوة

 كةيش لةطةأل من ئاوازى ذةندكاتيَك مششاَلة
 با هةَلي كردو كراسة خويَناوييةكةت وشك بووةوة

 يان ذةندذةنةكان هاتن و لةطةأل من دةهؤَلكاتيَك دةهؤَل
 ةوةويضاوةكانت كرا

 خؤَلةميَشى قةد دةم و ضاوت كةوتنة خوارةوة
 كاتيَك كةمانةكةيش ذةندى

 بينيم بزةيةك كةوتةسةر ليَوت و
 فيَنك لة ثةجنةرةكانةوة هةَليان كردوضةند سروةيةكي 

 خويَن زايية دةم و ضاومان
 ئةوجا طومت: با سةنتؤرةكةيش بذةنيَت



 132 

 با )جؤزة( بذةنيَت
 با )قانوون( بذةنيَت

 تؤيش خؤتت لة تؤزو خؤأل تةكاند
 كاتيَكيش هاورِيَكامن هاتن

 ضوون كؤرس طؤرانييان دةضرِى
 يانستانديتة سةر ثىَدوو دةست و جةستةيان طرتيت و هةَلهةر

 ئةو كات ميوزيك ذةندن بةرزتر بووةوة
 بةرزتر بووةوة...

 
 بةآلم نيشانشكيَنةكة

 كة لةسةر خانووى تةنيشت رِاوةستابوو
 تةقةى ىلَ كرديت و
 تؤيش بةربوويتةوةو

 هةموومان خةَلتانى خويَن بووين.
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 ى شوبات: فيتنةكان26                                      
 

 وآلت بة ئاطرى فيتنة طرِى طرت
 مةروان تؤ لة كويَيت؟

 كانى درةختى ئاسن ةةطلةناو رِ
 يان لةناو دةنووكى كؤتريَكدايت لةو ضؤَلةوانيية هةناسةبرِكيَيةتي

 لة دةسيت مارميَلكة، يان كلكى دووثشكدايت!
 

 ضؤنت ببينم لة كاتيَكدا تةم و مذم لة ناخةوة دةردةضيَت؟
 كدا تةم و مذت لة ناخةوة دةردةضيَت؟ضؤنت ببينم لةكاتيَ

 ضؤن ديوارةكان هةَلبكؤَلم تا لةذيَرياندا دةرتبهيَنم؟
 ندةكان بكةم تا تؤيش وا ليَ بكةم لةطةَليان بفرِيتضؤن كش لة باَل

 دةفتةرةكةمت بؤ بَلند دةكةيتةوة دةلةرزم
 بةرز دةكةيتةوة هاوار دةكةمبؤ مايكرؤفؤنةكةمت 

 دةكةيتةوة كة لةطةأل خؤتدا دزييان كاميَراكةمت بؤ بَلند
 ضى بكةم تا لةطةأل رِيم 

 ؟يتيانى ئةوانةتان دةربهيَنم كة رِفاندلةنيَو كةَلبة
 ضى بكةم تا وات ليَ بكةم ضوون ئاسك طومبةتانىَ بكةيت و

 بةرةو المان هةَلبيَيت.
 لةم وآلتة ويَرانةدا 

 تةنيا دوو ضاو هةن
 لةذيَر سةرثؤشيَكى ئةستووردا

 لةطةأل شةودا بة فرميَسك كيَبةركيَيانة.
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 كى طومان ليَ كراويَى شوبات : تؤث27                   

 كاتيَك تؤثيَك بة شةقامةكانى بةغدادا غلؤر دةبيَتةوة
 ثؤليسةكان ضةكةكان دةخةنة بةركارو

 رى بكةن.ةبانطى هيَزى ثووضةَلكردنةوةى تةقةمةنييةكان دةكةن ضارةس
 دايك بةثيَى رِايدةطريَت و 

 ئةم ديوو ئةوديوى دةكات... وادةزانيَت قوتووة.
 ثريةميَردةكة بة دوايدا هةرِادةكات و هةَليدةطريَتةوة

 الى واية كيسةى تةماكؤية.
 ن واية ثارضة ثةرِؤيةكى لوول دراوةخؤشنووسةكان اليا

 سياسةتوانةكان اليان واية ثرِوثاطةندةية
 اية تؤثى ثيَيةوةرزشوانان اليان و

 رِيَبوارةكان اليان واية ميوةية
 

 تؤثةكة لة شةقامةكان طةورةتر دةبيَت
 خةَلكةكةيش زؤرتر دةبن كة بةدوايدا هةرِادةكةن

 ت.تا الى ثردةكة رِادةوةستيَ
 

 منداآلن لة ضواردةورى طرددةبنةوةو
 ضةندان دةزووى ليَ دةردةهيَنن و رِاياندةكيَشن

 دةبةستنةوةكؤالرةكانيان ثىَ 
 كؤالرةكان دةفرِن ... دةفرِن

 ئيدى تؤثيَكى طومان ليَ كراو ناميَنيَت.
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 ى شوبات : بةرديَكم بينى بوو بة طول28َ                   
 

 سورةيا طوَليَكى بة دةستةوةية
 طوَليَك بة وآلتى تاآلن كراودا دةيسوورِيَنيَتةوة

 هيَنا ىرِانياكؤترى رِووناكى 
 سةهؤَلةكة شكا دريَذشةوى ويَرِاى 

 خستيية ناو بيَشكةوة ئةويش ضاوى نوقاند
 دةم و ضاوى ئةو رِووى ئامسانى منى الدا

 ضةندان شيَرم بينى دةبوونة مةرِ
 بةردم بينى دةبوو بة طولَ

 
 كىَ رِانياى لةناو ثةرييةكانيدا لةخةو كردةوة؟

 ئةى كىَ ضةثكة طوَلى لةسةر سةرى دانا؟
 هةَلطرت و بؤ خةَلكى بةغداى بردة دةرةوةلقة دار زةيتوونةكانى 

 رِووناكى هةَلطرت و بةناو ويَرانةكاندا ثةرتى كردةوة
 دةم و ضاوى بة ضؤَلةوانيدا سةرطةردانة...

 سةرى بَلند كردةوةو نويَذى كرد
 دوو فريشتة لة ئامسانةوة دابةزين و طوَليان بة دةستةوة بوو، ضةوريان كرد

 ويََليدا هيَنابة رِووناكى دةستيانة بة تة
 بينيم بة ئامسانةوة مةلةوانى دةكردو زةنطةكانى ليَيان دةدا

 بينيم بةسةر ثةجنةكانى بةسةر رِووباريَكدا رِيَى دةكرد
 بينيم بةسةر طوآلندا وةردةطةرِا

 بينيم ئةسثةكانى بةرةو لةوةرِطة لةبةردةدا
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 بينيم ضةندان قنديلي هةَلطرتبوو
 بينيملة فرميَسكى نويَذكةراندا 

 بينيم مششاَليَكى دةذةنى و خةَلكيش دةطريان
 

 وةرزةكانى رِؤذطار زستان بوون
 هةوريَك لةنيَوان ثةجنةكانيدا توايةوةو بة ئةَلمازيَك ثةجنةكانى لة خةنة طرت

 رِؤذيَط لة زارييةوة ديَتة دةرةوة
 ضةند ئاسكيَكيش تيَيدا دةلةوةرِان

 رِووباريَكى ديَرينى ثرِ ئاو كةوتة رِآ
 ضةند جةذنيَكى لةناوضوويش هةستانةوة.
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 بةهارى ماران                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئادار                             
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 ى ئادار: شويَنى خؤت ثاك بكةوة1                      
 

 رِؤذانيَكى دوورودريَذ لةناو بريةكة دةميَنيتةوة... شويَنى خؤت ثاك بكةوة
 هيََالنة لةناو كؤتةكانتدا دةكات.. هةردوو دةستت ثاك بكةوةكؤتر 

 ثرِ لة دةزووى جاَلجاَلووكة دةبيَت... رِيَطةى خؤت ثاك بكةوة رِيَرِةوةكانى بةندخيانةكةت
 شةمشةمة كويَرةكان بة هةَلةوطةرِاوى بة بنميضةكةدا شؤرِ دةبنةوة ... خةونت ثاك بكةوة

 دةكةن... هةردوو طويَت ثاك بكةوةديوارةكان بة زمانطةىل سةير قسة 
 و شتةكانى ضواردةورت دةكوذيَنةوة... هةردوو ضاوت ثاك بكةوة.وهةم

 هةتاو دةكوذيَتةوة
 مانط دةكوذيَتةوة

 ئةستيَرةكان دةكوذيَنةوة...
 رِآ مةدة

 تداية بكوذيَتةوة.ئةو مؤمةى لة ناخ
 

 مةروان طوَلدانةكةت
 ئةوةى هةَلمى رِةنطاورِةنط هةَلدةدات

 ةكوذاوةتةوةن
 بووةتة تةنيا ضراى

 ناو ماَلة ضؤَلةكةمان.
 

 هةموو شتيَك بانطت دةكات
 تةنانةت ئةو شتة بضووكانةى

 كة ثشت طويَت خسنت.
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 ى ئادار : هيَشتة ثةتةكة دريَذة2                          
 

 لة طرِى كوانووةكة مؤميَكم داطريساند
 هيَشتة شةوى ئيَراق دريَذة

 
 جطةرةيةكي ثيَشرت داطريساند جطةرةيةكم لة

 ديدا ديَنغةمةكان بة دواى يةك
 

 هةركة ثةجنةرةكان دادةخةين با دةيانكاتةوة
 بآ ئةوةى ئارةزوومان ليَ بيَت شةرِ ديَتة ذوورةوة

 
 ثيَنووسةكامنان درزيان برد

 نووسني طةردو تؤزة
 

 ئةو ئاوةى خواردمانةوة قورِاوى بوو
 ةدوو رِووبار بة بزرطة ثيس بوون

 
 سنوورةكانى ئيَراق ضنط لة طةروومان دةنيَن و دووضاري بةدطؤرِامنان دةكةن

 وةك بَليَيت وآلتيَكي سيحر ليَ كراو بيَت
 

 ئةستيَرةكان بىَ دةنطن و نادويَن
 خويَنيان لةنيَو ضاواندا رِذاوة
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 شةوان كراسطةليَكى زؤرى خويَناوى هةَلطرتووة
 ثةتةكةيش هيَشتة دريَذة.
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 ى ئادار : بةهارى ماران3                            
 

 لةبةر ئةوةى كاغةزةكان
 لة خؤَلةميَشى وآلتدا زةردتر دةبنةوة

 و ةتة لةرزينيندةتوامن بةدواداضوون بؤ ئةو مارانة بكةم كة ذيانيان هيَناو
 شةوو رِؤذ بةرةو رِوومان فوو بة ذةهردا دةكةن

 
 بكة سةيري ئةويَى قةد ئةو ديوارانة

 ئامادةن هةَلبكوتنة سةر رِيَبوارةكان ئةم مارة هةَلواسرانة
 لةويَيش لة ماَلةكانى حكوومةتدا

 كة مارةكان بةسةر ثارةكاندا ثةثكةيان خواردووة
 لةويَيش لة بةندةرةكان

 مارةكان ثرِ بة سكيان نةوت هةَلدةلووشن  
 لةويَيش لة بازارِةكان

 طريفاني خةَلكدا دةجووَليَنةوةكاتيَك مارةكان بةسةر كاآلو لة 
 

 وامان ليَ هاتووة لةبرى جريوةى باَلندة
 فيكةى مارةكان...

 لة ناو شارةكان دةبيسني
 كورِانى مارةكان...

 لة بةياننامةو رِؤذنامةكاندا
 مششيَرةكان بَلند دةكةنةوة

 ثرِ لة مارن مزكةوتةكان
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 بة فيتنةطةرى هاوار دةكةن
 ةسوورِيَنةوةومارةكان بةناو طؤرِةكاندا د

 لةطةأل مردووةكاندا زاوزى دةكةن
 ضى ديكة جوانيي ئافرةتان باو نيية

 كاذ شيَواندوويةتي
 كاذى مار.

 
 لة بيَستانةكاندا

 مارةكان ئؤتؤمؤبيلةكان بؤمربِيَذ دةكةن
 لة حةشارطةكاندا مارةكان ثشتويَنى بؤمربِيَذكراو ئامادة دةكةن

 لة بارةطا حزبييةكاندا
 كؤدةبنةوة تا كاريطةريي ذةهرةكان زياتر بكةنمارةكان 

 دةكةنةوةو انةكانيشدا مارةكان ددانيان ضريِرِيَطةو ب لة
 خةَلك دةرِفيَنن

 ينةوةؤلة رِووبارةكانيشدا مارةكان طةرا دادةنيَن و ئيَمةيش طةراكانيان دةخ
 تا ئيَمةيش ببينة مارو ئامادة بني خةَلك بكوذين.

 
 ئيَراقرى مارةكان لة ابةه

 ةيوةرزو كةش ني
 بةهاريَكى هةميشةيية
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 ى ئادار : كؤرة مب4                                
 

 كؤرة مب
 كىَ ضاوى ليَت بيَت؟

 مةروان ناوجةرطةى تةندروسيت
 ئةوين,,, طياني ضاكبووةوةدَلى ى ترثةمةروان 

 دةطري و ةومةروان رِووباريَكى بةرين
 ةبادةيةكى بيَ طةردمةروان 

 
 كؤرة مب

 ضيت بةسةرهاتووة؟
 ئاية بة ضاوبةسرتاوى نووستيت؟

 مةروان كلى ضاو
 باَلندةى هةتاو، طياني ثاريَزةر

 كؤرة مب
 سةرماتة

 ئاطريش لة ناخى ئيَمةماندا طةرمة
 

 ئةو طؤرانيانةى بؤم دةضرِين
 ئةو نزايان بؤم دةكردن

 بؤ خؤم طةرِانةوةو
 دَلؤثة دةكات! غةميان ليَوة
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 ى ئادار: نويَذيَك5                                
 

 تؤ فيَرت كردم 
 بةرانبةر بة شةوو رِؤذ

 بة تةنيا مبيَنمةوة
 بكةم رفيَرت كردم ضؤن دارةكةم بة بةهار ضةو

 فيَرت كردم ضؤن نةهيََلم ئامسان بة طؤرانيي غةمطني
 بةسةر سةرمدا برِووخيَت

 برينةكامن تيمار بكات.تؤ فيَرت كردم خواوةند ببينم هةموو رِؤذيَك 
 

 ئةو رِؤذةى رِفانديانيت
 يتزانيم كة بةناوى خؤيةوة ثيَضاتيةوةو ثاراست

 ئةو رِؤذةيش زؤر دوور كةوتيتةوة
 كانيي خؤشةويستيت لة دَلمدا تةقييةوة

 ثاش ئةوةى شارابووةوةو ئاسايي دةرِؤيشت بآ ئةوةى سةرنج بةالى خؤيدا رِاكيَشيَت
 هةست بة سروةيةكي سارد بكةم هةستت ثيَ دةكةم وةك ضؤن

 
 ئةو خوايةم ناسي كة لة سروةداية

 ثارضة ثارضة دةكردم  لةبةر سؤزى تؤ دَلىناسيم 
 اندةوة كة خةريك بوو وشكى دةكردةقئةو شيعرةيشى دةت

 ى تؤ جةستةى ثرِ دةكردمةوةيخوام ناسى بة رِووناك
 ئةو رِووناكييةت كة ضاوانى خواوةندة

 ذىطوآلوى تؤى دةم مناسي



 145 

 ئةو طوَلةى تؤ كة رِةحيانةى دايكة
 ناسيم بة وشةكةى قووتي دةخواردةوة

 وشةكةى كة رِوحة
 خواوةنديان ناسي ضونكة سامان و كورِى ثيَ بةخشني

خواوةندم ناسى ضونكة تؤى ليَ نزيك كردمةوةو تؤى ليَ دوورخستمةوةو بةرةو سةرطةرداني 
 ثاَلى ثيَوة نام

 كة هةرطيز ليَيان رِانةهاتووم.تا ئةو ثرسيارانةم ليَ بكات 
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 ى ئادار : بىَ دايك و باوكان6                         
 

 بؤ ثيَنج مليؤن منداَلى بيَ دايك و باوكي ئيَراقي                                       

 
 ثارةيان بدةية ىلَـ ثيَم مة

 كاتيَك لة ضواررِيانةكاندا دةيانبينيت
 كاتيَك كة رِؤذنامة دةفرؤشنيان 

 يان كاتيَك شووشةى ئؤتؤمؤبيلةكةت ثاك دةكةنةوة
 بةَلكو لة ئامسان بنؤرِةو سةير بكة ضؤن باَلندةكان دةفرِن.

 ـ ثيَم مةَلىَ ئةوانة هةنديَكن لة ثامشاوةكانى جةنط و
 شايةني ئةوةن بةزةييمان ثيَياندا بيَتةوة

 اون.ن لةدةست دلةبةر ئةوةى باوك و دايكيا
 بةَلكو لةناو زةوى خؤتدا وشك رِاوةستةو ئةوة بزانة كة ئةو طوللةيةى

 بةر تؤ نةكةوت بةر ئةوان كةوت
 سةريش بكةن ئيَمة ضةند بىَ تاوانني!

 ضونكة ثيَنج مليؤن بيَ دايك و باوكمان دروست كرد!
 

 ـ ثيَم مةَلىَ ئةوة لة رِابوردوودا رِووى دا
 و بةسةدان بيَ دايك و باوك هةَلدةهيَنيَتبةَلكو )ئيَستة( هةموو رِؤذيَك 

 ضونكة ئةوان هؤكارى هةموو ئةمة بوون ،سياسةتوانةكامنان مؤركى شوورةييان ىلَ نيشتووة
 هةموويان لة شةقامةكان نني ىلَـ ثيَم مة

 ضونكة ئةوانةى لة ماَلةوةن ثةكيان كةوتووةو لة رِيشة هةَلكةنراون و
 رِاياندةماَليَترِؤذيَك لة رِؤذان ئاوى رِؤذطار 
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 ضونكة ماَلةكانيان لة قاميش دروست كراون و 
 .نوازايَكرتلخيَزانةكانيان 

 
 ـ ثيَم مةَلىَ: وأما اليتيم فال تقهر )بة بىَ باوك و دايكدا هةَلمةكؤَلىَ(.

 ضونكة هةمو رِؤذيَك بة ثيَآلوةكامنان دةيانثليشيَنينةوة
 جا لةبةر ئةوةى ئاييندةيان لةناودةبةين

 بةر ئةوةى سامانةكانيان دةدزينجا لة
 ـ ثيَم مةَلىَ: ئةوانة خؤشةويسيت خواوةندن

 قسةى شريين بووةتة ذةهر
 لةنيَوان ئيَمةو ئةم ويَرانكاريية تؤقيَنةرةدا بووةتة بةربةست

 
 : ئةمة كارةساتة! ىلَـ ثيَم مة

 ضونكة رِؤذيَك لة رِؤذان ئةوانة ثيَش هةموو رِيزةكان دةكةون و
 فرميَسك و بَليَسة دةبن وضاو ثرِ لة 
 دةكةن. دةزانن ضي
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 ى ئادار : ئةسثيَكم بانط كرد7                          
 

 ئةسثيَكم بانط كردو ليَم ثرسي:
 ـ ئةدى تؤ ثاَلةوانى هةر هةموو رِابوردوو نةبوويت؟

 ئةى تؤ بةشدارى هةر هةموو شةرِة كؤنةكانت نةكرد؟
 كار خراويتةكةضى ئةمرِؤ ل

 لة ثيَشربِكىَ و فيلمةكاندا بةكاردةهيَنريَيت تةنيا
 ئةى ناتةويَت كاريَك بكةيت لة ثاَلةوانييةتةكانى رِابوردوو بضيَت

 باشة... ثيَت دةَليَم كة دةبيَت ضى بكةيت
 كةسانيَك كورِةكةيان رِفاندووم هيَشتة تؤ بةكاردةهيَنن

 رِةنطة تؤ بيانناسيت ئةطةر سةيري دةم و ضاويان بكةيت
 دميةنةكةيان ببينيتيان 

 جلةكانى كورِةكةم لةسةر ثشتت دادةنيَم
 تا بؤنةكةى بزانيت...

 خؤثؤش و خواردنت ثيَ دةدةم
 رِيَطةت دةدةم بة شاران و شةقامان و ضؤَلةوانييةكاندا بسوورِيَيتةوة

 رِةنطة بؤنى كورِةكةمت بةر لووت بكةويَت و بيناسيتةوة
 دةلةقيَنيَتةوة و رِةتى دةكاتةوة.ئةسثةكة دةحيلكيَنيَت و ملى 

 
 ـ باشة... خواردنت ثيَ دةدةم

 يَكى جوان بؤ سةر ثشتت دروست دةكةم زين
 .ئةسثةكة دةحيلكيَنيَت و هةر ضوار ثةىل بَلند دةكاتةوةو رِةتى دةكاتةوة

 باشة دةتكةم بة بةناوبانطرتين ئةسث لة جيهاندا
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 هةَلديَت و دووردةكةويَتةوة.ئةسثةكة بة توورِةييةوة دةحيلكيَنيَت ثاشان 
 ئةو ناَلة ثاك دةكةمةوة كة بة دةستمةوةية 

 لة ثيَى خؤمى دةدةم )ثيَى خؤمى ثيَ نالَ دةكةم(.
 ئةم جار دةمب بة ئةسث و دةست بة نةرمة غار دةكةم تا بة تةنيا ئةو ئةركة جيَبةجآ بكةم.
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 ى ئادار: جةذن !8                                 
 

 ضةندان دارستان ئافرةت
 سووتاون...

 ضةندان لق هةَلدةطرم و رِةشاتييةكةيان ليَ ثاك دةكةمةوة
 دةبينم حةشاماتيَك
 خوداية...

 ضييان بةم هةموو جوانيية كرد:
 ثرضيان برِى و بؤيةى سةر نينؤكةكانيان سرِى و

 جوانييان قورِاوى كرد
 خؤَلةميشيان لةبةر كرد

 ثيَشيَل كردجةستةيان لةذيَر ثيَياندا 
 ئةمة جةذنةكةية!

 
 ثياوان ... ثياوة ساختةكان
 ئةوانةى ضةكيان هةَلطرتووة

 ئةوانةى ئاماذةكانيان هةَلطرتووة...
 ئةو دزانةى ناشرييين و مةرط بةسةر هةموو شتيَكدا بآلودةكةنةوة

 طؤرِيَكى طةورةيان هةَلكةندووةو
 ئافرةتيان تيَ هاويشتووة

 ئةمة جةذنى ئافرةتة.
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 (1)ى ئادار: طةليَكمان لة ذيَر زةميندا هةية 9                   
 

 ةسةر دةستم بطرةلئةى كةل
 هاوارت ضوون بوومةلةرزة دةنط دةداتةوة

 ئةى با دةمت بكةوة
 ئةى ثةراسووةكان دةستم بطرن

 ئةى تةرمة هةَلواسراوةكاني بةر باران 
 ئةى ئيَسكةكان دةستم بطرن

 بيَنة دةنط
 كؤمةَلةكان بةو هةموو بةسةرهاتة رِةشانةى هةتانة قسةبكةن ئةى طؤرِة بة

 يةكان ئاشكرا بكةنيقسة بكةن و ذيَر زةمينة تةم و مذاو
 رِةشايي دَلمان و نشوستيية نةخؤشةكامنان

 ئاشكرا بكةن
 

 لة نزيك تةثؤَلكةكاني شويَنةوارةكاندا
 تةثؤَلطةى وةرطةرِاوى تةرم لةذيَر زةويداية

 شان هاتةوةكؤترةكة فرِى و ثا
 هةرضى قةلةرِةشكةكة بوو ئةوة نةهاتةوة

 رِةش ىئةى وآلمت رِؤذيَك
 هيَشتة تؤفاني مردووان هةر ماوة

 دا نغرؤ بووة؟تا سةيري طةليَك بكةم لةناو طؤرِثاثؤرِةكةم لةكوآ دانيَم 
 ضؤن وةسفي بكوذةكانى بكةم؟

 ئةى ضؤن باسى رِووبارى ئةو ليتةية بكةم كة رِامياَلى؟
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 منداَلةكان ضؤن هاواريان كرد؟
 ئةى بةذنى كضان ضؤن تيَكشكيَنران

 ئةى ضؤن بروسكة لةجةستةى الوازى الواندا لةرزييةوة
 و ثاثؤرِةكةم لة كوآ دانيَم تا بزامن ضؤن بريةكان ديواودةرمان بوون

 ضؤن مستةكؤَلةكانى قرضةى نيَوةرِوان دايانرِزاندين؟
 دا سووتان؟ضؤن منداَلةكامنان لة تةنوورةكان

 ضؤن بة قورباني بة كارطةكانى خشت دروست كردنيان ثيَشكةش كردن؟
 ناكريَت ئةم رِؤذطارة تا ئةم رِادةية كةرِو كويَر بيَت

 شيَالن ىبة دةست بةسرتاوى لةسةر ئةذنؤ نووشتانةوةو تانكةكان هةموو
 لة بةهةشت بينييان بزةيان دةهاتىَ

 خؤمان دةطرياينئيَمةيان لة دؤزةخ بينى بؤ رِيسوايي 
 

 تةرمطةليَك بة ثرسيارطةل كون كون كراون
 تةرمطةىل رِةش لة لوورةى طورطانةوة بةردةبنةوة

 تةرمطةليَك بة طوللةى نةبينراو طرد دةبنةوة كة بةشي مةرطى داديَمان بكةن
 تةرمطةليَك ثرضيان ضوون ذةهر بةسةر شامناندا شؤرِ دةكةنةوة

 زنيَتهةناسةى بةباخضةكامناندا هةَلدة
 خؤَلةميَشةكانيان ئةقَلمان بؤية دةكةن و
 طيانيشيان لة شارةكامناندا دةجووَليَنةوةو

 واى ثشوو دةكةن.اد
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 ي ئادار: طةجنينةي ثيس بوو11                        
 

 تةآلئارةزووي بةيانييةكي خؤش دةكةم لةم و
 معدانةكان بكاتلة سينيية رِيزكراوة ثرِ لة سةرتووةكاني ئافرةتة 

 يَت.ةسيت ثيَ بكردو دةستالةسةر نانيَك ضوون ثشكؤ 
 طوطوختييةكة لة ثةجنةرةكةوة نافرِيَت كاتيَك كشي ليَ دةكةم

 ضوولةكةكانيش لة بالكؤنةكة طرددةبنةوة
 ئارةزووي شةويَك دةكةم بة بادةو طؤراني ضرِيين خؤم رِةنطي بكةم

 طزار ثيَم دةَليَت: كةي طةورة دةبيت؟
 : رِوتابي ضوون زيَرِم لةبةردةستةهاوار دةكات سةن نوابحة

 حةميد قامسيش خؤي تيَ هةَلدةقورتيَنيَت: ئةوةي نايةت
 .آلهادي ياسني الي خؤيةوة مةست دةبيَت و هاوار دةكات: ئةَل

ستار كاووش ثةرِةمووضةكةي خؤيم ثيَ دةدات تا ديوارةكاني يةكيةتي نووسةران بةشني و 
 برِازيَنمةوةسوور 

 ئةي هاورِيَيان ئيَوارةيةكي جوان
 ئيَوارةيةكي جوان ئةي بريسكانةوةكاني سةالم كازم
 ئيَوارةيةكي باش ئةي ثيَكةنينةكاني حيكمةت حاج

 ئيَوارةيةكي باش ئةي حمةمةد توركي نةصار
 بؤ كويَ ضوون؟ كويَ

 خوداية ...
 ضي بةسةر دنيا ديَت

 ئةطةر زؤرتر بزربوون؟
 ضوون طولَشةويَكي 
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 ويَرِاي هةَلكردني مةرط
 ويَرِاي كؤتةكاني شؤستةكان

 طوطوختييةكة دةم و ضاوم بة ثيَكةنني رِةنط دةكات
بةرةبةيان بة ثيَكيَك دووشةق دةكةم لة ماَلةكاني ئةسكةندةرييةدا لةطةلَ هاورِيَ شاعريةكامندا 

 بَلندي دةكةمةوةو
 لةطةلَ ئيرباهيم

 ياَلة دةشكيَنمسةختةي شةوي دوو ؤئةم ضيمةنت
 ؤشةويسيت خؤم بؤ طوندةكاني مووسلَختاريكيش رِامناطريَت 

 بدركيَنم
 بادةكةي مار مةتي دةبووذيَنمةوة

 ئةي ئةب يووسف ثيَكي تؤيش هةَلدةدةم.
 

 ئةي نيشتمامن... ئاخ لة دةسيت تؤ
 بؤضي يادوةرييةكامنان دةرِيَذيت و

 ضوون طةجنينةي ثيس بوو
 رِيان دةدةيت.بة ناو تاراوطةكاندا توو
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 ي ئادار: ئيَمة شياوين11                            
 

 ئيَمة ثياوطةلي شياوين
 بؤضي ئيَمة ثياوطةلي شياوين؟

 ئيَمة بؤ رِاوةضؤلةكة شياوين بؤ منوونة
 بؤ كوشتين طيانلةبةران شياوين

 سيانةشياوين رِووبارةكان بكةينة  بؤ ئةوة
 بؤ ئةوة شياوين سةرثيَضي ياسا بكةين

 بؤ ئةوة شياوين بضينة ناو ياساوة
 شياوين سنوورمان لةبةردةم بيانياندا بكةينةوة بؤ ئةوة

 بؤ ئةوة شياوين بيانطةيةنينة ماَلةكامنان
 بؤ ئةوة شياوين ضةكيان ثيَ بدةين تا دزي بكةن و كةسوكارةكامنان بكوذن

 شياوين ئيَمة بؤ داونانةوة ثياوي
 بؤ ئةوة شياوين شيَوازي نويَي كوشنت بدؤزينةوة

 بؤ ئةوة شياوين كؤت لة مةضةكي يةكدي بكةين
 زاري يةكدي بدرووينةوة

 ثةردة لةسةر يةكدي دابدةين
 م بؤ ئةوةيش شياوين يةكدي بنيَذين وآلبة

 شويَنةواري يةكدي بسرِينةوة
 و تةكةمانآلئيَمة ثياوي زؤر شياوين بؤ ويَرانكردني و

 ثارضة ثارضة كردني و
 بيكةينة ثووشيَكي بةردةم رِةشةبا بؤ خؤمان و 
 خؤمان بكةينة طاَلتةي سةر زاري هةموو دنيا
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 ئيَمة بؤ ئةوة شياوين ئةشكةوتةكاني ميَذووي خؤمان بكةينةوةو
 تةرمطةلي ليَوة دةربهيَنني و

 بيانكةينة منارةي ئيستةمان
 ئيَمة شياوين

 بؤ خوشويستين مةرط و
 ليَبوونةوةي ذيان زؤر شياوين. رِق
 لةبةر ئةوةية ئيمة شياوين. جا
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 ي ئادار: نطيين ياسةمني نوي بكةوة12                        
 

 بؤ مروةي كضم لة ثازدةمني ساَليادي لةدايكبوونيدا                                         

 
 )يامسني(ـة ديَرينةكة لةبةر دةرطةمة

 بكةيتةوة ضاوةرِواني تؤم تا نطيين ياسةمينةكة نويَمن 
 لة ضاوةرِوانيتدا شةو بةسةر دةستمدا شؤرِ بووةوة

 بةر لةوةيش بةرةبةياني زيَرِ هةَلبكات
 بزرطةكةم تةسكرت بووةوة...

 رِووةكيَكي كؤماو ضواردةوري دام و
 ثةجنةي خستة سةر بريةكاني رِؤذطار

 )ئيظؤرـ عاج(يَك رِيَطةي ضنيم
 تؤيش لةو ثاثؤرِةدا دةركةوتيت كة مةشخةَلةكاني هةَلطرتبوو

 ثاثؤرِيَك لة نامخدا شاراوةتةوة
 نويَذةكامن بؤ تؤ دووبارة بوونةوة

 تؤيش ضوون سبةينيَيةكي بة ئاو تةرِكراو بوويت
 ضوون ثشيلةيةك بة قةد دةستمدا هةَلزنايت و لةسةر طةردمن نووستيت

 لةبةردةممدا دةركةوتن ئةو ميوزيكانةي حةزم ليَ دةكردن
 لة ثةجنةرةكةوة ئةستيَرةكاني ناخم بيين

 ئةو شوورايانةم كة غةم سةري تيَ كردبوون بة طوَلم ضاندن
 قامكةكانت كة لة ئاويَنةكةوة كشان بوون بة قةنديلؤكةي ئاطر

 ثشكؤي خؤمم طرتة دةستةوةو كرِنؤشم برد
 تؤ لةناو كتيَبةكاني نويذةكامندايت
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 َلطرت و بة شةقامةكاندا لة طةلَ خؤم سوورِاندمةوةثرياسكةكةمت هة
 كاتيَك هيض شويَيَكم بؤ نةبينييةوة

 لةناو كتيَبةكةم شاردمةوة
 رِةشةبا ياري بة باَلةكامن كرد

 ترسم لةسةر مل دةنووسم ،وةك رِاهاتووم
 ثشتويَين ثشتم بؤ نةطةرِايةوة.

 
 لة ثشيت رِؤذطارمةوة دانيشتم و ضاوديَريم دةكرد

 تةوةولةسةر بةذنت بكشيَشةو 
 طولَ لة نزيك هةردوو ثيَتدا بضيَنم

 بة تؤ ثةجنةكامن تيمار كردو
 ضاوةرِيَي هةتاوي تؤم كرد

 رِيَطة بكاتةوةو
 دووكةلَ بشوات و

 بةردةوام نطيين ياسةمني نويَ بكاتةوة.
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 ي ئادار: خةونةكةم بؤ دةرطة دةطيَرِمةوة13                    
 

  مةوةددةرمةكاني ثرِ كرخؤَلةميَش 
 مةرطيش مؤَلةتي داميَ تا ليَي هةستامةوة

 جلةكامن شرِكردو تا بةرةبةيان الي دةرطةكة دانيشتم 
 خةونةكةم بؤ دةرطةكة دةطيَرِايةوة:

 لة كيََلطة، كيََلطة بةرينةكة ئةي دةرطة،
 مششيَريَك كةوتة نيَوان درةختةكامنةوة

 نووكي زيَرِو مشتووةكةي زيو بوو
 رس و بريسكةدار بووقو

 هةَلمطرت و خستمة سةر شامن و 
 كردو دواتر لة ثشتويَنم توند

 بة شادومانييةوة رِيَم ثيَوةكرد
 م كاتيَك طةيشتمة ماَلةوةآلبة

 لة دةستم بةربووةوةو شكا، ثاشان بيَ سةرو شويَن بوو
 ضوومة دةرةوة بة دوايدا طةرِام تا بة ئاطة هامتةوة ئةي دةرطة

 خةونةكةم بؤ ليَك بدةيتةوة؟ ئاية دةشيَت
 دةرطةكة ثيَي طومت:

 ئةم مششيَرة كورِةكةتة
 برِؤ بنووة بةشكو خةونةكةت بطةرِيَتةوةو بيدؤزيتةوة.

 
 بة دةرطةكةم طوت: نووستمةوةو خةونةكة نةطةرِايةوة

 دةرطةكة طوتي: بنوو.. تا خةونةكةت دةطةرِيَتةوة
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نم هةَلمدةطرن و خةون دةبينم دةستم لة ضةند دةضم و دةنووم و خةون بة باَلندةكانةوة دةي
شويَنيكةوة بريندار بووةو خةون دةبينم مانطايةك لةناو كيََلطةكةمدا ثالَ كةوتووةو خةون بة 

ن كراون و خةون دةبينم و.. خةون دةبينم آلضةندان طةجنينةوة دةبينم لةناو كاغةزةكامندا تا
 مششيَرةكةم نامب  م تووشيآلبة

 هةروةها خةونةكةم لة كؤرِي خةَلكيدا دةَليَمةوة يَبواران دةَليَمةوة،خةونةكةم بؤ رِ
 ... ثاشان دةطةرِيَمةوةو ةس  لةهيض شتيَكم ئاطةدار ناكاتةوكة

 دةطيَرِمةوة كة لة نزيك دةرطةكةوة دؤزميةوة.بؤ مشتووةكةي 
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 فريو بدات مرؤ ي ئادار: هيض شتيَك نةماوة14                      
 

 ئاطران هةن تا ذياني خؤميان ثيَ بسووتيَنم؟ئاية 
 ئاية كيََلطةي درِك هةية تا ئاوي بدةم؟

 ئاية مانطان هةن تا لة ميَشكي خؤميان دةربهيَنم؟
 هيض شتيَك نيية فريو بدات...

 منداَليةتيم مليَكة لة كةركووكةوة تا مووسلَ تا حلة تا هةوليَر تا بةغدا دريَذ دةبيَتةوة
 وطةيةكي جوانة ضوون طؤزةيةك لة كةنار هةَلديَر دانرابيَتتةكةيشم تاراآلو

 تيَلةكامن لةبةر زؤري ئاطر سوورهةَلطةرِاون و
 رِاوضييةكان تريةكانيان ئاراستةي طةردمن دةكةن
 ئاخةكامن بةسةر ئةم زةويية سيحر ليَ كراوةدا

 بةسةر لقة بيَ كةَلكةكاني و
 دةبةستيَتبةسةر ماتةمينة دريَذةكانيدا ضؤرِاوطة 

 نيَشتمانةكةم هيض شتيَك نيية تةنيا نووكة خةجنةريَك نةبيَت دَلم كون دةكات
 جةستةيشم هيض نيية تةنيا كةناريَكي رِةنط ثةرِيو نةبيَت

 ضراكامن شكان كاتيَك بةناو زةلكاوةكاندا ثياسةم دةكرد
 ئاسكةكانيشم بة داوو بؤسة دانراوةكانةوة بوون

  تيَم ورووذاون و دةؤخؤنئةوةتة ئةمرِؤ دووثشكةكامن
 ضوون سةبةتةيةكي هةَلةي ثشت طويَ خراو

 ضوون نةورسطةلي برسي
 ضوون بةهاريَكي ثرِ مار

 ثاثؤرِةكةيشم سةرةوذيَر دةبيَت
 بريةوةرييةكانيشم لة تابلؤكانيان بةردةبنةوة
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 ئةو بويَرييةي لةناو وشةكامندا شاردبوومةوة بةس نيية
 بطريَتئةم ئازارانة هةَل دةستيشم ناتوانيَت هةر هةموو

 نيشتمان بةسةرمدا ويَران دةبيَت
 وةك ضؤن بةسةر كةساني ديكةيشدا ويَران بووبوو.
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 ى ئادار : جارة بارانيَك15                            
 

 جارة رِستةيةك ثيَت طومت
 تؤ حةز لة ئافرةتان دةكةيت

 جارة خةونيَك بينيميت ضوون جووتياريَكى ضاالك
 كيََلطةكانيان ئاو دةدةيت.

 خةونةكة طةردو تؤزى ليَ بَلند دةبيَتةوة
 لةناو مةينةتييةكانتدا نغرؤ بوويت و

 تيَلةكانت ثةكيان كةوت
 جارة وآلتيَك لة رِوخسارى الوةكانيدا بينيتم

 لة بةذنياندا بينيتم
 لة شةقامةكان طريام و

 لةسةر شؤستةكان دانيشتم و لة باَلندةكان وردبوومةوة
 كة لة تؤ دةضن

 كةس تيَبينى نةكرد كة دةطريم
 باَلندةكانيش ئاطةيان ليَ نةبووم.

 ن ىلَ دزيماجارة درةختيَك غةمةكان تؤي
 منيش بة ئةويين تؤ خؤم داثؤشى

 دةركيشم بةوة نةكرد كة تؤ هةر هةموو ئةم خؤشةويستييةيت
 ئاواتةخوازبووم لة شةيدايي تؤدا

 هةموو رِيَطةكان تةى بكةم
 ارانيَك دةم و ضاوى خؤم بة فرميَسكةكانت تةرِكردجارة ب

 نةمدةزانى تؤ لة رِووباريَك
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 يان هةوريَك، يان لة ئامسانيَكدايت
 هةستم ثيَ كرديت

 بة ضرض و لؤضةكاني دةم و ضاومدا تيَدةثةرِيت و
 بةسةر طةردمندا ديَيتة خوارةوةو
 لة سةر سينطم سارد دةبيتةوة

 جارة هةناسةيةك
 نايةيتةوةوزانيم كة تؤ 

 زانيم كة منيش بآ تؤ ناذيم.
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 ى ئادار : هةلَةجبة16                                    
 

 بةياني ضزةي ليَ هةستاندم
 هاوارم دةكردو ئيَسكةكامن بة بنميضةكةوة بةسرتابوونةوة

 مةجنةَلة هةَلواسراوةكاني قةد ضياكان دةسووتان
 ؤكرووزيان ليَ بَلند دةبووةوةببؤني 

 هةواي طوندةكاني كوردةكان دةطؤرِان و دةبوونة هةوري زةرد
 بؤني سيَو بة ناوكيَكي رِةشةوة

 ثةجنةي ئاسنني سةرلةنوآ برؤكاني دةكيَشايةوة
 ليَوةكاني ويَنة دةكيَشا

 زارةكاني دةكردةوة
 ضةند قةلةرِةشكةيةك بة قةوارةي طةردو تؤز بة بةرزايي ئامسانةوة دةخوالنةوة

 اكانةوة سيس داطةرِان و هةتاويش مووضرِكةي بة لةشدا هاتطوَلةكان بة ضي
 لة بةياني بة دةزووي ذةهر كؤت كراو

 داربةرِووةكان بؤطةن دةبوون و
 دةبوونة ثشكؤ

 تينوويةتي رِيَبةرم بوو
 داَلةكانيان هةَلدةطرت و طوندةكانيان دةثشكين

 نةبةرديي مرؤظي سووكايةتي ثيَكراو دةخويَنمةوة
 ةكردني بؤ تاويَرو خؤَلةميَش دةخويَنمةوةسرِينةوةو رِاظ

 ملهورِييةكةي دةالويَنمةوة
 ئارةزووةكان دةالويَنمةوة كة لة سةرووي كاجريِةكان رِواون
 ضؤن ئةو ميَرووة رِةشانةي كونةكاني زمامن بري دةضيَتةوة
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 كة دةيانةويَت لة رِووداوةكاني دةوروبةرم بآ ئاطة بكةن 
 وشة بةتاَلةكةي بؤنةكةدا رِاوةستاوةبةياني هيَشتة لة بنةوةي شو

 بةسةر ماأل و بةسةر ضياكاندا شؤرِ دةبيَتةوة طوَلة تؤلييب زةرد
 ثريةميَرديَك بةالي حةشاماتةكةدا تيَثةرِي هةمووي بيين نووستبوون

 دةركي كرد كة ئامسان شتيَكي شاردووةتةوة
 ضي دي مةدوآ طومت

 كردوويتزمانت لةكار كةوتووةو ئاطريش زاري شةق شةق 
 ضؤن ئةم تةرتيالنة لةسةر خؤأل رِاكشاون؟
 ضؤن مةرةكةب بةم شيَوةية الي بردوون؟

 شاردنةوةي داوةكان لة جؤطةكان
 لوورةي نهيَين تةخت و تاراجةكان ليَرةداية

 طومت: وةرة لةطةَلم بؤ ئةم تةرمانةي لةو ضؤَلةوانيية فرِآ دراون و
 لةطةَلمدا لةسةرخؤ بة سينطي خؤتيانةوة بنووسيَنة 

 دةست بةسةر كونةكاني هةواي سةرياندا بهيَنة
 دةست بة طوَلة وشك بووةوةكاني سةرياندا بهيَنة

 دةست بةسةر مششاَلة شاراوةكاندا بهيَنة كة ئاوازيان بؤ دةذةنن
 ئاية طورطةكاني نامخان ثاَليان بةيةكدييةوة نا 

 كاتيَك رِيَطةمان بةرةو الي ئةوان بؤ واآل كردن؟  
 كي واي طوت؟

 بؤضي خؤم لة بةردةكةم دوورةثةريَز دةطرم؟
 مششاَلةكة بة طةردمنةوة بةسرتاوةتةوة

 ثرت لة ثيَويست سروودي بياباني خؤمم ذةند
 دةبوو بآ دةنط مب

 ئاويَنةطةلي ضيا دةركةوتن  طؤرانييةكةي خؤميان ثآ ثيشان دام 



 111 

 يَك و زاريَكي مردووماض
 منارةيةك و بانطدانيَك خويَين ليَ دةضؤرِيَت
 ئةوانةي لة ضيا ضؤن رِيَطةي خؤيان بزركرد

 خؤَلةميش ياري ثآ كردن و شاردنييةوة
 شةو سروةي نيية

 لةسةر ئةم تةختة بةردينانة ئيَوارة نيية
 سيَبةريَكي فيَنك ضوون ئيَسكي شةراب نزيك رِةزة تريَكان 

 ي نةخؤش بة ماَلي كورداندا هةَلدةزنيَتسيَبةريَك
 هاوارو طريانيان ضاوي ئامسان تةرِ دةكات
 بة رِووتي بةرانبةر بة ضياكان رِادةوةستم 

 بة هةر دة ثةجنةكامن ئاماذة بة ئيَسكةكاني بةرةبةيان دةكةم
 ضوون بيابان سثي دةضنةوة

 دةخواردةوةطوَلةكةم كةوتة خوارةوة كاتيَك ئاوم لة كانييةكي سارد 
 قسة كةوتة خوارةوة كة بة رِيَطةوة بةرةو شيَيت دةضوو

 رِؤذيَكي سةير بوو مششيَرةكان تاآلنيان كرد
 خؤَلةميَش ضواردةوري دَلي دام و لةسةرخؤ بة ديلي طرمت

 كةواتة ئةمة يةكةمني خورافةية!
 طورطةكان بة ئيَسكةكامناندا رِؤدةضن و

 ضةثكةكاني دؤزةخيش
 نياندا دةماخنؤنلة ئاسين طةآلكا

 مردووةكان بةم شيَوةية ئاخفني
 بةم شيَوةية رِيَطةكةمان بةرةو الي ئةوان بزركرد

 كاتيَك دووبارة لة كتيَبةكامناندا ناشتماننةوة
 ئةم ميَذووة ض طؤرِستانيَكي طةورةية
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 طؤرِةثاني مردنة .. كةنارو دةرياشيةتي
 ضامةو شؤرِةسوارو ئةسثةكانيشيةتي

 نيَشتة دةنووزيَنئةو مردووانةي ه
 بةبآ دةنطي بةردي رِؤذطارمان دةكؤَلن

 ثاش هةموو ئةوةي رِووي دا ويَنةي ئةظني كةوتة ناو ئاطرةوة.
 بابة...

 من لة هةمووتان دةترسم
 منكوأل لةو درِندةيةي نامخان دةطرم

 دةيبينم بة ثيَداهةَلدان و طؤراني شادة
 ضؤن رِايبطرم كة بة جامةكاني ئيَمة سةرخؤشة؟

 بابة..
 ئةستيَرةكان دةركةوتن خةَلتاني خويَن بوون

 ئةطةر لقي كات كةميَك دَلنةرم دةبوو
 ئةطةر ئيَستة كؤترةكاني تيَثةرِن

 ئةطةر تاظطةي طةلي عةلي بةط مبشواتةوة
 ئةطةر كانييةكان لة ضياكان و لة نامخدا هةَلقوَلن

 ئةوة مردووةكامن بة بنارةكانيانةوة لة ئاميَز دةطرت و
 يةك ماضم دةكردنيةك 

 بةآلم برينثيَضةكةم دريَذةو
 تيَلةكامن بةسةر دةست و بةسةر زمامنةوة تيَكئاآلون

 بروسةكةكان جيَيان هيَشتم سةرطةردان مب
 يان بنيَممن وازيان ليَ هيَنام ثاَلرةكاةطيانلةب

 تؤبَليَيت ئةوة شيَيت بيَت؟
 ئاية درِك بوو؟
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 بابة ...
 كةي لة ترس بيَدار دةمبةوة

 ةيةك بةرةو ئامسان رِادةكيَشم و ثيَي دةَليَم:كي ثيَثلكة
 وةرة دابةزة سةر زةوي و

 مرؤظةكانت زيندوو بكةوةو
 دةستت دريَذ بكةو لة ئاميَزيان بطرة.
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 ى ئادار : خالد17                                
 

 لة بيست و ضوارةمني ساَليادي كؤضكردنيدابؤ برام خالد                                                        

 
  ئةو كيََلطانةى بة غةمطيين بةجيَت هيَشنت

 هيَشتة بريت دةكةن
 هيَشتة طؤرانييةكةت لةناوياندا ضوون ثةثوولةيةكي سةوز دةفرِيَت

 رِووبارةكانت بة طةرم و طورِى و بةلةمةكانت بة ئامادةيي بةجآ هيَشنت
 و رِؤيشتيت؟بؤضى هةرضوار الكانى خؤت داخست 

 بؤضى باَلندةكانت بة غةمطيين و هةَلواسراوي بة قةد درةختةكانى ثاييزةوة بةجآ هيَشت؟
 

 رِؤذطار بة شيوةن و طريان شةكةتى كردم
 ئةو ئةستيَرانةم لة دةست بةربوونةوة كة لةطةأل تؤ ضاندمن

 تاكة ئةسثةكةيشيان دزيم
 طاليسكةكانيشم سةونى دؤزةخ تةفرو تووناى كردن

 نةفرةت لةم دنياية بيَت ئةى
 هةرِايةكى زؤر دوورودريَذمان ثآ دةكات

 ثاشان بىَ خؤشةويستان بةجيَمان دةهيََليَت
 ئةى نةفرةت لةم رِؤذطارانةى هؤطريان بووبووين

 كة جةستةمان دةكةنة طؤرِى ثيَش وةخت
 لة )طؤرِةثانى نسوور( تةنيا مؤمةكةت بةربووةوة

 سوورةكاتيَك بة دوايدا طةرِام بينيم 
 مؤمةكةت سوورة
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 ضوون ئاوابوونى ثشكؤيةك
 وولة طوشيبيَتىزةك خويَن سوورى كردبيَت و ئاه و نيضوون طؤراني

 رِؤيشتيت و طؤرانيي ئاوابوونت لةناو تؤرِيَكى بةتاَلى رِاوكردندا لةدووى خؤت رِادةكيَشا
 ثاش ضارةطة سةدةيةك طؤرانيي مةرط لة شةقامةكامناندا دةبينم

 ن ثةثوولةى رِةشضوون هةزارا
 ضوون رِووبارى طةرم و

 بةلةمطةىل هةَلةطةرِاو.
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 ى ئادار: تةرمطةىل نةناسراو18                          
 

 رِووبارةكة ئاماذة بة رِيسواييةكان دةكات
 لة ئاوةرِؤكةى خؤيدا خؤى دادةثؤشيَت و زؤر بَليَيى دةكات.. ثاشان الفاو دادةباريَنيَت

 ئاماذة بة نةفرةتةكان دةكات كة بةناوياندا رِآ دةكةينن شةقامةكا
 طويَيةكانى خؤى دادةخات و جنيَو دةدات... ثاشان هةر هةَلديَت.

 تةمومذاوي خؤيان دةدةن و دةقةكانى ئامسان ئاماذة بة قوربانى دةكةنبة  قامكةكان ئاماذة
 كرد سكراب ةبارةمان ثرِ لة تةرمطةل و وردضون ئةم رِوو

 زةلةكانى ميَذوودا هةَلزناينةكامنان هةَلطرت و بة ضؤن كؤتةَل
 هةر هةموو ئةم طورطة هةآلتووانةى نامخان بة ئاطة هاتنةوةو

 طازو قةثاَليان لة هةوا طرت
 طازيان لة ثيَطةىل ساَلةكامنان طرت كة بةسةر داويَكدا رِآ دةكةن

دةكةن لةكاتي جةنطة لة رِادة بةدةرةكامنانةوة لةسةر  تةرمطةليَك لة ميَشكماندا زاوزىَ
 سنوور

 تا جةنطة رِوو خؤشةكامنان لة شةقامةكاندا
 تةرمطةليَك بة كارة دزيَوة فيََلبازةكامنان ثيَدةكةنن

 تةرمطةليَك لةكاتى ثشوودانةكامناندا رِادةكشيَن و قةرةويََلةكامنان ليَ دةتةننةوة
 تةنيا ثيَكةنني نةبيَتتةرمطةليَك ناتوانن هيض بكةن 

 ئةو ضاوةزارانةمان كة بؤ غةيبمان فرِآ دان ضةكطةىل نويَيان بؤ هيَناينةوة
 بكةن وزىَا تةرمةكان زات

 تةرمة نةناسراوةكان
 لةكاتيَكدا سةطةكان ناسنامةكامنان دةخؤن

 ض لةطةأل تةرمةكاندا بيَت.. يان بيَ تةرمةكان. 
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 : كؤآلنةكانى بةغدا ى ئادار19                          
 
 اران تةرِى كردوونب

 دادةبةزمة ناو شةقامةكانى بةغداوة
 ثاَلتؤكةم بة درةختيَكةوة هةَلدةواسم و نؤتة تةرِبووةكامن دةذةمن

 بةآلم دةنطى تةقينةوةكانيان تيَكةأل دةبيَت
 رِؤذذميَرةكةم هةَلدةدةمةوةو لة رِؤذةكامن دةرِوامن

 )قاسة(ى غةيبدا دةمبثاش تاويَكى ديكة لةناو 
 ئيدي كةس بريم ناكات

 
 لة بةغدا بزربوون و

 لة ثاريس ويَنةكانيان هةَلواسني
 باَلندةكان ناتوانن ثارضة كاغةزةكانيان لةنيَوان هةردوو دةرطةكةدا بطويَزنةوة

 
 كووضة تةسكةكان بةردةوام لة خواوةندةوة نزيكن

 بؤية لةم شةقامة تةسكةدا باَلى خؤم برِى و 
 يم هةَلكؤَلى، وةك رِاهاتووم، تا بة دواى خةيالَ ثآلويدا بطةرِيَمزةو

 هيَشتة بةسةرهاتةكامن لة زارمةوة دادةضؤرِيَن
 باسى وآلتيَكى ديَرين دةكةن نةناسراوان ليَى نيشتةجىَ بوون و

 درةختطةىل زيَرِينيان ليَ ضاند
 نبةآلم ئةوانةى ثاش ئةوان هاتن ئةوساو ئيَستةيش جووتيارى نازان

 كووضةكانى بةغدا هيََلةكاني ئامسانن بةسةر رِووى ئاوةوةو
 ئةم بةلةمة بضووكةى من دةيةويَت فيَأل لة ضةتة دةرياييةكان بكات.
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 )*(ي ئادار: ثةجنة21                                    

 
 .دَلم رِووناكي ليَ نيشتةجيَية1

 تدا،آللةناو تاريكايي وطوَلي رِوح بة دةستمةوة نةبوو، لةويَ دوور بوو 
خةَلكي تاريكايي دةطوت: زارتان ثيَ نادةم، زارم ثرِ لة قيستة، دةستتان  ةبةهاري ئاوةكامن ب

 ثي نادةم، دةستم سةبةتان دةبةخشيَتةوة. طويَتان ثيَ نادةم، طويَم سيدرا دةبيسيَت.
 )كةواتة باشة كابرا دَلي خؤمتان بدةية(.

 رِووناكي ليَ نيشتةجيَية.دَلم  ،دَلي خؤمتان ثيَ نادةم
 تاريكايي بة نيشتمامندا ضوون هةَلميَكي رِةش ثةرت بووةوة

طةجنينةكان لةبةردةم هةردوو ضاومدا دةبرسيكيَنةوةو منيش دواي ئةو كةسة كةوتووم دار 
زةيتونيَكي بة دةستةوةيةو بة الكاني طةردوونةكاني رِووناكيدا دةمسوورِيَنيَتةوة، ضةثكة طوَلة 

 ةي لة جةستةوة دةمبة تيشك؟ئاس، ك
 
 . سكندؤال2

 ئاوةكاني رِووناكي ضي دةَليَن؟
 ؟نئاوةكاني تاريكايي ضي دةَليَ

 ؟تختةيةكةوة هةَلواسراوة ضي دةَليَجلي ذيان كة بة قةد تة
 ضي دةَليَت؟ كةئاسين هةر ضوار رِةطةزة

 دا خوالندةوة:ئيَراقديوي تاريكايي بوونةوةرةكاني خؤي بة ضوار دةوري 
 مار لة ضواردةوري ثةثكةي داوة

 شيَر دةضيتة ناو شارةكانييةوة
 دةكات دووثشك لةناو دَليدا زاوزيَ
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 ميَش هةنط دةسوورِيَتةوة
 ووناكي ليَ نةبرِاوة.م رِآلبة
 
 . ضي بكةم3

 سبةيينَ رِؤذي بيَداربوونةوةمة
ةختةكان لة زةردةوة كاني درآللةم ويَرانةو لة تةث و تؤزة ضرِةكةي بيَزار بووم، نازامن ضؤن طة

 بكةم؟ يانز. ئاية بؤ منوونة بة فرضة بؤياخبكةم بة سةو
 نازامن ضؤن شري لة طواني مانطاكاندا ثرت بكةم.

 بؤ منوونة بة شلةمةني فوويان تيَ بكةم؟ 
 وبكةمةوةآلتي ويَرانةدا بآلنازامن ضؤن خؤشةويسيت لة هةر ضوار طؤشةي و

 بَليَمةوة لةكاتيَكدا من دةمم نيية؟ (بةثييت)ئاية طؤراني 
ئاية  ،بة رِادةي كاتذميَرةكاني رِؤذ بننازامن ضؤن دةتوامن كاتذميَرةكاني  شةو وا ليَ بكةم 

 تةرازوويةكي رِاستةقينة هةية؟
 
 مبضارنووسي خؤم شياوى . بؤ ئةوةي 4
 ت دةسووتيَت،آلو
ين ليَ بضؤرِيَت. ضؤن بة بةهار بَليَم: ت دةنكيَنيَت ضوون ئةسثيَكي دريَذ رِاكشابيَت و خويَآلو

 وةرة. رِؤذةكاني خؤم دةست ناكةويَتةوة كة تا هةتاية لة دةستم داون.
يان ئيبليسيَك  بوو، ضي ديكة هيض بةربةست،آلجيهاني رِووناكي بةسةر جيهاني زةميندا وا

ا بةدواي كورِةكةمدا ةرة خباتة بةردةم وشةكامن. بة ثيَثلكةي هةوادا هةَلدةزنيَم تطناتوانيَت تة
 بطةرِيَم، لة فرت و فيََلي قسةي شرييندا بةدوايدا دةطةرِيَم.

 لةناو سكي طورطدا بؤي دةطةرِيَم
 لةناوبريدا بؤي دةطةرِيَم

 ثيَش ئةوةيش رِيَ بة رِووناكي دةدةم ثرِ رِوح و ثرِ جةستةم ببيَت
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 .مبضارةنووسي خؤم شياوي تا 
 
 ؟نبارةيةوة دةَليَسابيئةكان ضي لة .كتيَبةكاني 5

لةو  ،: لةسةر زةوي ماوةتةوةو رِزطاري دةبيَتنيئةكان لةبارةي مةروانةوة دةَليَكتيَبةكاني ساب
رِووبارةكاني تاريكايي دةبرِيَت، بة مةشخةَلةكةي  ،وةتةوةوادةبيَت ثيَيان بةسرتثةتانة رِزطار 

دةبيَت، هيَشتة ئةستيَرةكان  ضينةكاني تاريكايي تيَدةثةرِيَنيَت و ديَتةوةو ضةثكة طوَلي ثيَ
كيَشيَت لةبةر بة  كؤم(ـةو دوورة. )مانا( رِايدةةدةستيان بةستووةتةوة، هيَشتة لةضياي )كار

بةرةو الي  ،داوي رِووناكييةوة هةَلواسراوةو ديوارة مسينةكان لةبةردةم رِيَطةيدا رِيز دةبةسنت
 ئيَمة ديَتة سةرةوةو ئيَمةيش بة ئاو بؤياخي دةكةين.

 
 ــــــــــــــــــــــ

 يان ثةجنة. ،ايةنيَت و ثييشي دةَليَن برؤنايا( بوو، كة ثيَنج رِؤذ دةخ2116لةم رِؤذةدا جةذني ثةيدابووني مرؤظ الي مةندائييةكان ) )*(
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 ى ئادار: هةر سةد ناوةكةى ئيَراق21                       
 
 

 بثةرِمةوة؟ئاية دةتوامن بةسةر دةزووى ئاطردا 
 ثشووى دا ائةمرِؤ رِؤذطار ضوون تؤثيَك لةنيَو دةسيت سؤمةرد

 لة بيست و يةكى ئاداردا ساَلى سؤمةرى دةستى ثيَ كرد
 لةنيَوان طةآلكانةوة دةركةوت (زكمةك)جةذنى 

 دةركةوت (شةبووت)لةطةأل ماسيي 
 لةطةأل ضاوة بريسكةدارةكانى طادا دةركةوت

 : دذلةو فورات دةركةوت(ئينانا)شريي لةطةأل هةردوو مةمكى ثرِ لة
 بابة بؤضى ناو بةم وآلتة نابةخشيت كة وآلتى ئيَمةية؟مةروان ثيَى طومت: 

 طومت: تةنيا )ئيَراق(ى بةسة.
ك يَم رِووبارضهةَلدةطريَت.كاتيَك بة قووآلييدا رِؤدة ، بةآلم زؤر شتى ديكةَلىَطوتى: بة

ماسيطةليَكى زؤرى تيَدا دةردةكةون. هةر ماسييةو لةئامسانةوة دةبينم ديَتة ناو ئيَراقةوةو 
كيَشينةوةو بةناوة رِةسةنةكةى خؤى ناوى ة، كةواتة بؤضى سةرلةنوآ سنوورى نةناويَكى هةي

 ليَ بنينَي
 َلىَطومت: كورِةم ناوةكانى ب

 طوتى:
 ئةرةك: كة ئورووكة يةكةمني شارى سةر رِووى زةمني .1
 ؤذهةآلتى كاروونئةراك: هةردوو رِةطى وآلت لة رِ .2
 ئةراكؤ: ناوى ترياناية شارى ثةلكةزيَرِينة .3
 ئةدنؤ: بةهةشتى عةدن شويَنى بةيةكطةيشتين هةر ضوار رِووبارةكة .4
 سؤنارتؤ: شنعار وآلتى مانط .5
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 سؤميَرم: خاكى سؤمةر .6
 كينجى: زةلكاوى قاميشةآلن .7
 ئةو سةكؤ بَلندةى كة كورِى ليَية دؤكؤ: .8
 شتمانى ئةنؤناكى و دوازدةمني ئةستيَرةنبريؤ: ني .9

 ئينكى: ضياي زةوى و ئامسان .11
 ئؤريا: يةكةمني رِؤذى دروستبووني طةردوون .11
 ئةراكى: خاكى واوةيلىَ .12
 مةرات: حةواى زةوى و يةكةمني ناوى دذلة :13
 بةرات: ئادةمى زةوى و يةكةمني ناوى فورات .14
 يةكةمني دانيشتووانى عةمارةعاموورا: خاكى ئاموورييةكان  .15
 رِةفائيم : وآلتى فريشتة رِةفاعييةكانى ضاكبوونةوة .16
 ميعدان: زةوى مةدان .17
 ئاشوور: خاكى ئةستيَرة دووباَلةكة .18
 ئةكاد : خاكى بةثيتى هةتاو .19
 بابل : دةرطةى خواوةند .21
 ئةدؤم: خاكى خواوةند وآلتى ئةيدؤما .21
 قادش: خاكى قاديسيا .22
 خاكى مانط و ئاوى زيندووى بةردةوام ميسان: .23
 زةلكاوو دةرياي قاميشةآلن زؤف: .24
 ئةدؤن: طةورة خاكى بةثيت .25
 موسيَر: خاكى بةثيتى خواوةندى رِؤذهةآلتى دذلة :26
 كوميت: خاكى رِةش كة لةوانةيش كوميت .27
 جامر: كاهينى جيهانى سةرةوة .28
 باشمار: كورِو طاو تةندروستى  .29
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 ةم و حةواى سؤمةرييةكاندليل و ليليس: ئا .31
 ثاك دةكاتةوةرو: كة بة باران رِيَطةكامنان من .31
 ئةسارى: بةخشيَنةرى زةوى كيََلراو .32
 ئاوى سازطارو نيشتمانى حةوت داناكة ئةبسو: .33
 دمووزى: كورِى دليَر .34
 بورادؤ: شةبووت كة شارستانيةتي فيَركردين .35
 و ئةستيَرة شةش ثاَلووةكةى هكساسئينليل  .36
 تاووسي شا تاووز)تةمووز( كة جربائيلي نيَردةى نيَوان خواوةندو مرؤظة .37
 ئادةم: كة لة خاكة رِووناكةكةى دروست كراوة .38
 سار: شا و خوىل طةردوون و مانط و كات .39
 ئارام: ثيَدةشت و دةشتطةىل ئاو .41
 بةرطى ماسييةوة هاتة دةر فيَركارى ئادةميزاديوونس: كة لةناو ئاوةوة بة  .41
 مووسا: خواوةندى ئاو كة دةرياى دووكةرت كرد .42
 ئةبرام: باوكى مانط و ثيت و فةرِ .43
 ياسني: خاكى مانط .44
 تةمةن دريَذ خاوةندى يةكةمني كتيَبطةل و ثةرِة نووسراوةكان سيدرا: خاكى ثياوى .45
 ئةكيتؤ: خوىل سالَ بة بةهار .46
 ئريةم: خاكى ئيدريس .47
 بشر: خاكى ئادةم .48
 كيشار: خاكى خولطة .49
 الال: طؤرانيى درويَنة .51
 ى و رِةضةَلةكى تةحووتتوتو: داناي .51
 اليةنطرى ثاكذى زيكؤ: .52
 ئةغاكؤ: كة بة ضاوةزارةكانى مردووان زيندوو دةكاتةوة .53
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 تؤكؤ: ئةوةى نةفرةت لة دوذمنةكانى دةكات .54
 ازؤ: طةردةلوول بنيش .55
 زةخريم: دوذمن لةناوبةر .56
 ئيبادؤن: ضاوديَرى كةناَلى ئامسان و زةوى .57
 ئةبووب: تؤفان .58
 بيسؤن: مرؤظى زةوى كيَأل و بةفةرِ .59
 مندا: خاكى زانني و نةريت .61
 سةرضاوةو رِةطى جيهانمانا. .61
 كؤسى: رِةضةَلةكى قورةيش .62
 خاكئةرسيتؤم: يةكةمني  .63
 ور: طةردةلوول و رِةشةبا :64
 فريشتةى بةهةشت ئةباسر: .65
 ئاس: لقةكانى رِووناكى .66
 هةَلؤ بة سةرى شيَرةوة ئةنسؤ: .67
 ئيقليدا: كليلى زةمني .68
 بةرقا: هةورةبرووسكةى ئامسان و تيشكةكةى .69
 هيي: زيندووى هةميشةيى .71
 يةردنا: رِووبارى زةمني .71
 يوونا: كؤتر .72
 بوراق: سةوزى بةرين .73
 ووناك.بوهرا: مانطى ر74
 لوبا: ناوجةرطةى زةمني .75
 كؤيال: كةشتيى رِزطارى .76
 ماركداو: خاوةندى كتيَبة مةزنةكان .77
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 كانى و سةرةتا نةبا: .78
 سندركا: دارخورماى ذيان .79
 مرياى: ئةو كيذة ميَرنةكردووةى الى فورات منداَلى بوو .81
 سةرؤكى نةتةوة كة الى فورات ثريؤز دةكريَتيةهيا:  .81
 مسيا: بة رِؤن ضةوركراو عيسا .82
 حةيدةر: شيَر .83
 خؤلَ: خاكى مةزارطة .84
 هيَز رِةبات: قةآلى .85
 مةشهةد: تةالرو طومةزةكان .86
 تةف: خاكى خويَن .87
 رِةوز: بيَستان .88
 تةسووج: زةوى ضيَنراو .89
 شتى ليَ ضيَنراوةسةواد: ئةو خاكةى زؤر  .91
 تاق: ئامسانى قورِ .91
 ئاشتى: شويَنى ئاشتى .92
 ِوانطة: شويَنى ئةستيَرةطةل و خولطةكان .ر93
 زةورْا  : ئةو خاكةى بةردةوام سةرى ليَ دةدريَت .94
 قيبلةمنا: بةهؤيةوة ئاراستةى اليةكان دةزانريَت .95
 كورد: زةوى بةرزو ضيا .96
 ويالية: بنةماى موَلك .97
 بةتائح: ئاوى رِووى زةوى .98
 بيَت نةهريَن: هيَالنةى ئاو .99

 كة لةناويدا بزردةمب. :بري .111
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 ي ئادار: ئةسثي رِةش22                             

 
 تؤ بةهاريت و

 منيش غةمطني
 بة ثاَلتؤكةت دامثؤشة، لة كابينةي فرميَسكةكامن دةرمبيَنة

 بة رِووناكي جةستةم بشؤ
 دزييةوة هةناسة دةدةم وبة 

 داوا لة طيامن دةكةم هيَور بيَت
 تا بطةمة بين بنةوةكامن و درِكةزيَ خبوريَنم.

 
 ثةيكةكةم هةورةو 
 سينييةكةم بةرينةو

 ئةسثةكامن هةَلدةكوتنة سةر طؤرِةثانطةلي زؤر
 بةآلم ئةمرِؤ سةرم خستووةتة نيَوان هةردوو دةستمةوةو

 اتبري لةوة دةكةمةوة بةسةرمان ه
 دةكؤشم بةدواي تروسكةيةكي دووردا بطةرِيَم

 تا بيطرم و ثيَيدا هةَلزنيَم
 

 ئةم وآلتة باسي ضيم بؤ دةكات؟
 لةبارةي شةرِة بيَ هوودةكانييةوة

 يان لةبارةي خؤَلةميَشي ئةستيَرةكاني
 ئةم مةودايانة باسي ضيم بؤ دةكةن؟
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 بؤضي  شةثؤلطةلي دوور رِةضةَلةك لةناومدا شةثؤل دةدةن و
 ئةسثطةلي رِةش هةَلمةمت بؤ ديَنن
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 ي ئادار : دوورخراوان23                          
 

 خؤزطة دووكةلَ ثةرت دةبووةوة
 خؤزطة مانطي يةك شةوة لة دةمي مارةوة دةهاتة دةرةوة
 خؤزطة شةو لةناو قةرةويََلة بةهيَوري لةطةَلمان دةنووست

 كووثةكةمةوةوثارضة شكاوةكاني وآلمت خستة ناو 
 لةسةر رِةفةكةم جيَ هيَشت

 تيَلم ثيَ نةبوو تا ثارضة شكاوةكاني طؤزةكة ثيَكةوة ببةستمةوة
 خوداية ...تؤ وآلتت لة قورِي سوورةوة كراو دروست كردووةو

 شكاندت تؤيشخ
 ئاية ثيَويستة تا هةتاية بةم شيَوةية برِؤين؟

 ةيةشةق هةككةوتةكامنان ثيَويستمان بة داربؤ كورِة ث
 ثيَويستمان بة باندج و دةرمان هةية

 ثيَويستمان بة نان و سةوزةو نةوتي سثي هةية
 ثيَويستمان بة جلي نويَ هةية بؤ جةذنةكان

 خوداية... ئاية لةم سةرطةردانييةدا بةجيَمان دةهيََليت
 خوداية ...تؤ وآلتت لة قورِي سوورةوة كراو دروست كردووةو

 شكاندت تؤيشخ
 تةويلةي ضؤَلمان هةنئةسثي شةكةت و 

 مششيَري شكاوو ئاميَري ثةككةوتوومان هةن
 دزمان لةطةَلن هةوا دةدةزن

 بةآلم طةليَكي دليَرين
 بؤضي درِكةكاني ليَ دةرناهيَنيت؟
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 بؤضي بةهيَزةكان لةناو نابةيت؟
 بؤضي كاريَك ناكةيت شاعريان لة ئةشكةوتةكانيان بضنة دةرةوة

 ان كردووةستةمطةرةكان طياني وآلتيان ويَر
 داطريكةرانيش جةستةيان ويَران كردووة

 زجنريي تانكةكان ماسوولكة كةمةكاني بةهاريان شيَال
 طوللةيش هةفتة شؤرِبووةكاني كون كون كرد

 رِيَطةيان دا هاوين لةناو خويَنماندا ياري بكات
 نةفرةت لة هةموو ئةندامةكامناندا كةوتة مجوجوولَ

 وآلتةكامنان دوورخراينةوة  وةو لةتاراوطة طريساينة ةتا هةتاية ل
 فوو بة مششاَلة غةمطينةكامناندا دةكةين و

 جانتاكامنان لة شان دةكةين و دةرِؤين و
 تا هةتاية تةختةدارةكةمان بةسةر شامنانةوة هةَلواسراوة
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 ي ئادار: دووبارةبوونةوةي ذان24                         
 

 ضؤن ضاوم بةو شيَوةية نانويَنيَت بة رِةش هةَلكؤَلراوة؟
 ضؤن بةو شيَوةية نانويَنم لة ضةتة بضم؟

 ئةطةرضي هةموو خةونةكامن لةناوضوون لةكاتيَكدا هيَشتة لة ميَشكمدان
 غةمان لة طؤشتيان خواردم و

 برووسكةطةليش ليَيان دام
 خواردمي ومةينةتييةكةم لة زستاندا ضوون ورضيَك دةركةوت و 

 رِؤذةكامن بوون بة ئارد
 بؤضي دةرطةكامن لة بةردةمدا داخران

 ئةو ئةستيَرانةم كة بة دريَذايي تةمةمن بة خيَوم دةكردن نكؤَلييان ليَ كردم
 ئةو هاورِيَيانةي كة خؤشم دةويسنت لة برييان كردم

 تةنيا زةوي غةمةكامنم برِي
 فرميَسك دةمارةكاني تةنيمةوة

 شكةيةك هيَالنةيان لةسةر هةردوو شامن كردثرت لة قةلةرِة
 رِيَطةكةم ضؤَلةوانييةو

 تةكةم ثارضة ثارضةيةآلو
 ضةتةو ياخيطةرو ضةكدارو دزي تيَدا ثةيدابوون

 كاذة ماريان رِاخست و خؤيان ثيَ ثؤشي
 سةط و ثَلنطيان كوشت و بة خويَنيان ئارةزووي توندتريان نواند

 هيَناخةَلكيان كوشت و ناوي خوايان 
 ضؤن ثيَ ناضم نةخؤش مب

 وتيَتة سةرمكئةي ضؤن مل هةَلنا
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 كاغةزيَك وةربطرةو يارمةتيم بدة
 هاورِيَم لةسةر وآلتةكةمم بؤ بنووسة... ضي بةسةر هاتووة؟

 لةبارةي سةرطةردانيي ئةقلَ و رِومحةوة بنووسة
 لةبارةي كورِةكةمةوة بنووسة...

 شةرم مةكة
 برِوا مةكة ثيَم ناخؤش بيَت

 ونكة كامةراني تا هةتاية لة ثيَطةي خؤي دووري خستمةوةض
 كامةرانيم لة دووباربوونةوةي ذانداية.

 
  



 152 

 ةكاني ئادار: دال25َ                                     
 

 ئةو داآلنةي لة طؤشيت تةرمةكةيان خواردم
 بة ئامسانةوة بَلندبوونةوةو

 ثارضة ثارضة بةجيَيان هيَشتم
 لة نزيكمةوة دةرِؤيشنت و ئاورِيان ليَ نةدةدامةوةسةربازةكان 

 سةوزةفرؤشةكان لة نزيكمةوة هاواريان دةكردو برينةكانيان نةدةبينيم
 طيانلةبةرةكان شةوانة تيَدةثةرِين و خؤيان لة ئازارةكامن تيَنةدةطةياند

 ي نايةتيهةردوو ضاوم ثرِ لة فرميَسكن و واوةيالم كؤتا
 وةرضةرخاندم. ي هةمووان رِوويان ليَبؤض

 دةكاتةوة زرباران ثيَيةكامن دةشوات و بايش برينةكامن ك
 هةتاويش ئاهةكامن وشك دةكاتةوة

 كدا حةشارطةيةك دةدؤزمةوةو واوةيالكةم هيَور دةبيَتةوةلةسيبةريَ 
 كونةيةك بةسةر سةرمةوةيةو ئاوم ثيَدا دةرِيَذيَت

 ةم ثيَشان بداتضوار قاميش رِيَكدةخةم تا ببيَتة شيَوةيةك رِيَطةك
 ضوار بةرد كؤدةكةمةوة تا ببنة نيشانة بؤ رِؤيشتنم 

 دةرطة داخراوةكةم لةبةردةمدا دةكريَتةوةو ناوي تؤ طؤدةكةم
 بةسةر ذانةكامندا بةهيَزدةمب و شؤستة رِاكردووةكانيان ثيَ لةكةدار دةكةم

 خؤميان ليَ قوتار دةكةم
 الَ بطةرِيَمةوةلةكاتيَكدا خةريك دةمب هةستمة سةر ثيَ و بؤ م

 ةكان دادةبةزن وجاريَكي ديكة داَل
 هيَرشم بؤ دةهيَنن.
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 ى ئادار: مريؤى الو26                                      
 

 بةآلم هيَشتة ئاو لة ئامسانةوة نةهاتبووة خوارةوة
 مريؤى الوى باآلبةرزو جوان كة بةرد لة ضياكة دادةتاشيَت

 كة حةزى لة شةوو شةوبيَدارييةمريؤى الوى بةهيَزو خيَرا 
 ئةو الوةى بيَجطة دَلثاكي هيض شتيَكى ديكةى نيية

 كة كاتيَك لةدايكبوو ثيَدةكةنى
 كة وشة وةك ضاوةزار بةسةر سينطييةوةيةو بةرِيَدا دةرِوات

 بةآلم هيَشتة با بةر طوَلى جوورى نةكةوتبوو
 لة سؤمةرييةوة طوىَ لة قسة جوانةكانى بطرن

 ةكان بكةن لة ضواردةورى دياري وةردةطرن.سةيري منداَل
 كة ثيَكةنينةكةى سروةية

 كة رِستةكاني تا هةتاية لة رِووناكى ثيَكديَن
 كة لة دةروازةى طةرِةكدا ثةيكةريَكى لة طوآلوى بؤ دروست كراوة

 لة كؤتايى طةرِةكيشدا ثارضة قوماشيَكى بريسكةدارى هةية
 طةكاندا دانةبةزيبووبةآلم هيَشتة ئاطر بةو ضرِيية لة ثةرست

 هةرِةكةى ضوون خواوةندى هةتاو تاريكي دةبرِى
 طَلؤثةكانيشي دةطةشانةوة ضوون تيشكيَك بربيسكيَتةوة

 سةيركردني دَلى شاد دةكرد
 خووثيَدانى رِاناوةستيَت

 مزطةوت و كَليَسةو يانةو مةزارطةكان بؤ الى خؤيانيان رِاكيَشا
 ضني تيشكةوة رِووى تيَ كردنئةويش بة دَليَكى ثريؤزو بة ضةندان 

 ضراكةى تيَدا دانان و ئةوانيش ثريؤزيان كرد ثاشان لة ذوورةكاني جوانيي رِوانى
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 بةآلم هيَشتة خؤأل لةذيَر ثيَيدا رِةق نةبووبوو
 بؤية بةرةو هةَلديَر خليسكا
 ضةكدارة دَلرِةقةكان برديان

 بةآلم ضوون فريشتةيةكي بريندار رِاكشاوة
 باآل بةرزى بةهيَزمريؤ ئةى جوانى 

 رِووبارةكةت مةكة بة قورِو ليتة
 رِآ مةدة قاميشةكةت هةرةس بهيَنيَت

هةر ضوار رِةطةزةكة، كة ليَت جودا بوونةوة، سةرلةنوآ دةطةرِيَنةوةو تيَكةلَ بة يةكدي 
 دةبنةوة

 لةناو مةجنةَلةكانتدا تيَكةَليان دةكةيت
 كاتتؤيش لةذيَر ئةو دوو دةستةوة كة تيَكةَليان دة

 بةهيَزو ئازا ديَيتة دةرةوةو
 بةرد لة ضياكة دادةتاشيت و جودا دةكةيتةوة.
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 ي ئادار: ميداليا27                                
 

 دةكةم رِةنطئةمرِؤ نويَذةكةم 
 بةشكةم ئةو شتة بدؤزمةوة كة بة دوايدا دةطةرِيَم
 ي دةكةمرِةنطبة هيواو ئاواتة بالَ شكاوو غةمة دةربةدةرةكةم 

 وشةكامن بة ثيَي ثةثوولةكانةوة هةَلدةواسم و
 طةرووم بة سيمةكاني ئامسان دةبةستمةوة

 سك و طيتارةكةت بة قةد ديوارةكةوةيةفرميَ
 ثامشاوةكانت هةناسة دةدةن

 لة كاتيَكدا ذوورةكةي تؤ و ضاواني من لة ملدا سيخناخن
 ن ديَنيَترووذم بؤ ماَلمان و بؤ قاث و قاضاغةكامناومليَك 

 ماسييةكان لة بنميضيَكةوة بؤ بنميضيَكي ديكة دةخشيَن
 تا فرميَسكةكامنان كةوي بكةن

 ئةفسانةكانيش دةضنة ناو ديوارةكانةوة تا ئةوةندةي ديكة مبانتؤقيَنن
 لةذيَر دووكةَلةكةوة ضاوةكانت بةرةو الي ئيَمة كشان

 ثاَليان ثيَوة ناين نويَذ بكةين
 خؤم بؤية دةكةم ئةم شةوة بة شيَتايةتي

 بة رِيَطةكاني بةغداو طةرِةكة هاتوضؤ ليَ قةدةغةكراوةكانيدا سةرطةردان دةمب
 ن دةدةم و بة خةَلكي دةَليَم:آللة دةرطةي ما

 لة ماَلي خؤتاني دةربهيَنن و بؤمي بطيَرِنةوة.
 ضةند ميداليايةكي مسني بة سينطمةوة دةكةم و

 تة دةَليَم:آلبةم و
 مت آلئةي و
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 كورِةكةت دزيمبؤضي 
 هايانة بكة كة ثيَت بةخشيومن سةيري ئةم ميداليا بيَ بة

 وةكةمةوةوآلدةياخنةمة ذيَر ثيَ
 دةم و ضاوت بة قورِو ليتة سواغ دةدةم و

 نط دادةنيَم يسيةك ميداليات لةسةر 
 ئةويش مةرطة.
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 ئادار: ئالَتوون كؤثريي 28                           
 

 كيَية كة ضوار ويَنةي ثيَوةية؟ئةم تةختةدارة هي 
 فاتيمة هةزاران ساَلة لةبةر دةرطة ضاوةرِواني ضي دةكات؟

 كةس ئةو بروسكانة ناذميَريَت كة بةر خانووةكةي كةوتوون
 كةس دواداضوون بؤ درزةكاني بنميضةكة، يان شكاني طَلؤثةكان ناكات

 فاتيمة لةبةر دةرطة ضاوةرِواني ضي دةكات؟
 ودةبنةوةآلب ونةكاني بة ضوار دةوريدا ثةرت وآلضوون مريشك و فشةكئةفسانة كاغةزةو 

 ئافرةتطةل لة طؤرِستانةكان طرددةبنةوة، ثياوان لة مزطةوتةكان كؤدةبنةوة
 تةمومذ خؤي لة كوشتارةكانيان طيَل و بيَ دةنط دةكات

 تةمومذي زةرد ضوون دووثشكي كؤست كةوتن بةرِيَوةن
تا سةيري كتيَبة نهيَنييةكاني توركمانةكان بكات و دةرضوونيان رِةنطة يةكيَكيان رِؤيشتبيَت 

باَلندة سرووتةكانيان بة ثريؤز دةزانن و رِؤذيَكي نويَ  لة ئامسان هةَلهينجيَنيَت، ضةندان
 جةستةي كوشتارةكةيان رِووت دةكاتةوة.

 
ئاَلتوون زةردة تيلمة تيلمةبووةكانيان بةسةر تانكةكانيانةوة هةَلطرت و ضوونة ناو  آلئا

 دةذةند كؤثرييةوةو دةهؤَلي تؤَلةيان
 شارةكة لة ميَخيَكي دريَذ دةضوو ئامساني لة زةوي جودا دةكردةوة 
 طيانلةبةرةكاني هةموو كون و قوذبنيَكي طرتووةتةوة. رِيزي درةختةكاني دةلةرزي و هاواري 

 ضوون بةرد دادةباريَت وةنة ناو رِووبارةكةداباريباَلندةكان 
 مزطةوتةكامنان... ئةي مزطةوتةكامنانئةي 

 بة دةستةوةية سةيرمان بكة  تةئةي خواوةند كة برووسك
 بَلند كردةوة كةفاتيمة ويَنةي هةر ضوار براكةي لةسةر تةختةدارة



 152 

 ئةي مزطةوتةكامنان...
 لة شارةكةي خؤماندا بووين بة بيَطانة

 بة طريان كرد. سورطييةكةي رِاكيَشاو ضووة ناو ذيَرزةمينةكةيةوةو دةسيت
 

 رِؤذيَكي غةمطني جةستةي قوربانييةكةي رِووت كردةوة
 قةثاغةكةي الدا

 يان رِشتةزةردة شةكاوةكاني سةر تانكةكان خويَين سةد آلئا
 تةنيا ثاسةواناني بةغدا لةويَ بوون

 منداَلداني ئافرةتانيان طريَ دا و بة بيَرييةكانيان هةورةكانيان سرِي
 ثؤشي و نةفرةتي ئادار هاتخويَ ثيَدةشتةكاني دا

 مار دةمي كردةوةو مردووةكاني هةَللووشي
 داَليش باَلي دريَذكردةوةو رِفاندني

 زةوييان هةَلكؤَلي و ضوون كيسة زبلَ شاردنيانةوة
 

 شارةكة غةمةكاني خؤي لة جؤطةَلةكاندا دةشاريَتةوة
 شارةكة شني و واوةيالي خؤي بة ثشتويَن لغاو دةكات

 مردووةكانيان دروست كردو كةشتيطةليان بؤ
 شاؤشني و ويَنةي درومشيان لةسةر كيَبة طونية دايانث 

 ويَنةي كورِةكانيان بة قةد ديوارةكانةوة بَلندكردةوة
 خؤَلةميَشةكانيان بةسةر مزطةوتةكاندا ثةرت كردةوة
 تؤ ببة بة هاوةَلم لة كوشتارةكةدا... ضارةنوومسان بوو

 تةكةمان بووآلتؤ لة طؤرِدا لةطةمل بة... و
 بة رِووباري فرميَسكياندا رِادةكةم و ثالَ بة بةلةمةكاني ذيَر ثردةكةوة دةنيَم

 ني تةمةني خؤي خستة ناو كيسةيةكي سووتاوةوةو بة ديوارةوةي هةَلواسيآلفاتيمة سا
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 فرميَسك لة ديوارةكةوة ضؤرِاوطةي بةست
 

 ثيَويسيت بة دنيا نيية
 ضوون كراسيَكي كؤن دايكةند

 بيين و هةردوو ضاوي خؤي دةرهيَناكويَر 
 كةرِ بيين و هةردوو طويَي خؤي ليَ كردةوة

 مزطةوتةكانيش بينييان و منارةكاني خؤيان نزم كردةوة
 

 ثيَويسيت بة دنيا نيية
 ئافرةتيَك ضي بكات هةموو خؤشةويستةكاني لة تويَكَلة ثيازيَكدا لةدةست دا

 بازنطةكاني مةضةكي داكةند
 ئةويش طوَلةكاني لة ثاضةكةي كردةوةباخةوانةكة بيين 

 الَليش بيين ئةويش زماني خؤي ليَ كردةوة
 ئاَلتوون كؤثري بيين ئةويش ثردةكةي ليَ كردةوة.

  



 200 

 ى ئادار : خؤرطريان29                                   
 

 كاتيَك هةناسة دليَرةكانت لةم جيهانة كث بوون
 ينكيََلطةكانياندا دارِةشابةطةليَك بةسةر 

 خؤر كةوتة ناو برييَكةوةو ثشيلةكان خوارديان
 هةور طةردنى داثؤشيم و 

 سروود لةناو كاغةزةكامندا بؤطةن بوون
 لة ناخةوةمدا شةو داهات و بةرد دةمى داخستم

 يَطةكانى بيابامنان بؤ دةكةيتةوةو بةرةو ئامسامنان بَلند دةكةيتةوةرِتؤمان ناسي 
 ناو بةهةشتى ئاخافتنةكامناندا ثياسةو سةيران دةكةيتلة تؤمان ناسي

 تؤمان ناسي ئةى رِؤذى طوَلة هةميشةييةكامنان
 

 تانى خويَنةئةمرِؤ خاكى وآلتةكةم خةَل
 بةهارةكةيشى ضوون ئةفسانةيةك تيَكشكاوة

 رِؤذ قاضةكامن دةدزيَت
 خواس و بريندار بؤم دةطيَرِيَتةوة آشةويش بة ث

 برييَكةوةوخؤر كةوتة ناو 
 هةورةكانيش بارانيان بؤ دوور برد

 طةردةلووىل مةرطيش بة دةورى خانووةكاندا دةخوليَتةوة
 شارةكان طرِى زةرديان تيَبةر دةبيَت

 دةَليَيت وآلت كةوتووةتة ناو طوريسةوة
 دةجالةكان رِؤذةكانيان بؤ خوارةوة بردين

 كةسوكارمان لةناو درزةكاندا رِاكشان
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 ةكانيان رِةنطيان كردنئاوةكانيش بة كؤك
 كاتيَك سةركة طوَلةبةرِؤذة الربووةوة

 ي جيهانى داثؤشى ويتاريكا
 دةستةسرِطةىل رِةش ضاويان بةستني و

 ضةكدارةكان ضةكةكانيان خستة سةر سةرمان و
 .ش خؤيان داينبةرةو ضارةنووسي ناديار لة ثيَ
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 داى ئادار : تةنانةت بايش ثشووى 31                       
 

 بايش ثشووى دا تةنانةت
 كةضى من ثشووم نةدا

 ةدا بةدواى كورِةكةمدا ويََلمدرزبردووةلةم بةهارة 
 خةياأل ثآلوييةكامن دريَذو جلةكامن شرِؤأل بوون
 كة  رِفانديان. ىكاتيَك هةر ضوار شةقاةكانى يةرمووكم دةبرِ

 لة نزيك مزطةوتى شةواف
 برد كاتيَك بةرةو دؤزةخ لة ثيَش خؤيان دانليَرةدا ديوارةكانى ئةم ماآلنة درزيان 

 ليَرةدا ثيَنج ئيبليس دةركةوتن
 تايةتى لة ديوارةكاندا دةركةوتليَرةدا شيَ

 ليَرةدا باران لة ئامسانةوة رِاوةستا و زةندةقى ضوو
 ليَرةدا نطينى طوأل كةوتة خوارةوةو

 طوَلةكان سيس بوون
 يةى ئؤتؤمؤبيلةكامن دةكردسةيرى بةردو زخيةكامن دةكرد، سةيرى شويَن تا

سةيرى كيسة كاغةزة فرِآ دراوةكامن دةكرد و، دةمطوت: خؤى و رِفيَنةرةكانى ليَرةوة تيَثةرِين 
 و هةر هةموو ئةم شتانة بينيانن

 رِؤذى دواتر دةضم بؤ نزيكى مزطةوتى شةواف و هةموو كون و قوذبنةكانى خؤأل دةطةرِيَم
 ةنطة لة كاتى رِفاندنيدا بينيبيَتيان!.. رِسةيرى ضاوى رِيَبوارةكان دةكةم

 ئاماذةى ثآ بكات نا ... دةبيَت شتيَك هةبيَت
 دةبيَت شتيَك هةبيَت مبانطةيةنيَتة الى

 لة ثشيت ئةم ثةجنةرانةوة ضةكداران هةن كة ئيَستة ئةشكةجنةى دةدةن!
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سووضيَكى  نا .. نا ... ذيَرزةمينى تاريك لةذيَر ئةو خانووانةدا هةن و ئةويش ئيَستة لة
 تاريكةوةية و هةردوو ضاوي بةسرتاونةتةوة

 كةواتة بؤ كوى ضوو؟
 سروة رِووناك بةخشةكةى كوانىَ؟

 ئةى دةست ثيَوةدانة فريشتانةكةى لة كويَية؟
 

 كة رِفيَنرابوو وئةمرِؤ جيل كارؤل رِزطاربو
 نكةضى مةروان و رِيم ئازاد نةبوو

 ئةمرِؤ درةختةكان بؤ بةروبوومةكانيان طريان
 ئةمرِؤ رِؤذةكان بؤ ثشكؤكانيان طريان

 تةنانةت رِةشةباكانيش ثشوويان دا
 كةضى من هيَشتة ثشووم نةداوة.
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 ي ئادار: ضاوةرِيَي رِؤذيَك دةكةم31                             
 

 ضاوةرِواني رِؤذيَكي نائاسايي دةكةم
 طة بة دةسيت بةرةو بَلنداييم بةرزبكاتةوةرِةن

 وةكاني بؤ خواري خوارةوةي ناو هةَلديَرةكةم فرِيَ بداتآليان بة ثيَ
 ضاوةرِواني رِؤذيَك دةكةم

 رِةنطة خويَن لة دةمارةكامندا وشك بن
 رِةنطة ثرِ لة رِووناكييان بكات
 يةكةضاوةرِواني رِؤذيَكم ضوون باَلند

 بةضواردةوري ضوارطؤشةكاني رِؤذذميَرةكةدا خبوليَتةوةو
 ذمارةيةكي هيَالنة دروست بكاترِةنطة لةسةر 

 ية ضؤنة ئةو باَلندة م نازامن رِةنطي آلبة
 يةيان قةلةرِةشكة ،ئاية كؤتريَكي سثيية

  بةسةرهاتبيَتوةك بَليَيت تؤفامن
 نازامن كةي كةشتييةكةم لةنطةر دةطريَت

 بيَتَليَيت ضياي ئةرارات هيَشتة دووروةك ب
 رِؤذي ذيامنةضاوةرِواني رِؤذيَك دةكةم طرنطرتين 

 ئاية بةذني كورِةكةم دةبينم لةسةردا بيَت و بيبينم
 يان لةناو كفندا دةيبينم

 يان هيض شتيَك نابينم بزربووني هةميشةيي ئةو نةبيَت
 بيَ تةرم و بيَ وردةكاري؟

 ضاوةرِواني رِؤذيَك دةكةم وةك ضرِي هةموو ذيامن
 كؤببيَتةوةهةموو ليَدانةكاني دَلم بةدريَذايي تةمةمن تيَيدا  
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 بة ضرِايةتي هةموو ثيَكةنينم
 يان بة ضرِايةتي هةموو فرميَسكةكامن

 ضي بكةم تا ئةو رِؤذة بزامن
 كتيَبةكاني مل هيض سووديَكيان ثيَ نةطةياندم

 خويَندنةوةي رِوخساري هةموو ئةستيَرةكان سووديان ثي نةطةياندم
 ياري تاولة هيض سوودي نةبوو

 نة مارو ثيَثلكة
 بكةم؟ كةواتة ضي

 كيَ رِيَطةي ئةو رِؤذةم ثيَ ثيَشان دةدات
 كة ضوون باَلندة 

 ةبة ضوار دةوري رِؤذذميَرةكةدا دةخوليَتةو
 كة وةك بةندؤلَ هةَلواسراوة؟
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 ي نيسان: دارةتةرمي ئةكيتؤ1                          
 

 ئةمانة نيشانةطةلي سةر ليَ شيَويَنةرن                        
 ئةمة ثيَشبينييةكي خراثة                        

دةزووي  ،ئةستيَرةي بةيان دواكةوت، خورِةي ئاوي ناو رِووبارةكانيش رِاوةستاهةَلهاتنى 
هةر حةوت  نةدرا،تاريكي لة كؤتاييةوة نةثضرِاو دةزووي رِووناكيش لة سةرةتايةوة طريَ 

تدا هةَليانكردو ئةوةي لة جةنطةكاني ثيَشوودا آلبايةكة لة هةموو اليةكةوة بة رِووي و
 نةمردبوو دةم و ضاوي بة قامكةكاني داثؤشي و هاواري كرد

ن بوون؟ بؤضي دووكةلَ ماَلةكانيان تة ضي رِوودةدات؟ بؤضي بريةكان ثرِ لة خويَآلئةوة لةم و
 تةنييةوة؟

 هةَلطرتووة ئةوانةي دارةتةرمةكةي ئةكيتؤيان                      
     دةركةوتن و رِووت بوون                       

 طولَ بة بازوويانةوة شؤرِ بووبوونةوة                      
 ماسيش لةنيَوان ثيَياندا طوَلي دةكرد                     

تةرمطةل لة بةغدا و لة حللة سةر ئاو و  دةكةوتنمووشةكان بةر طةرِةكي عامل و لةتيفيية  
 دةكةون

 ضةثكة  هيَزووم ضةثكة طياي سوور لةبةردةم دةرطةكان )قنا نيسان( دانراون،
دارتيَلةكاني كارةبا  بةربوونةوة، ئةستوونةكاني كةشتييةكان بةربوونةوةو تةوذم بةلةمةكاني 

 رِاماَلي
 لة يةكي نيسان جيهان لة بةغدا مرد                  
 لة يةكي نيسان زةوي نةكيََلراو مرد                  
 )نيسان دذوارترين مانط()*(                  
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كاهينةكان رِؤذيان بة بؤمربِيَذكردني ئؤتؤمؤبيلةكان و داناني ثشتويَين بؤمربِيَذكراو لة دةوري 
كرد، بؤميب تةقيَنةرو هاوةنةكان بؤ ئاراستةكردن بةرةو هةموو  سينط و سك دةست ثيَ

 اليةك ئامادةبوون.
جميورةكاني تاريكي و كورِاني رِوها، هةر ثيَنج ئةستيَرةكة كة تينووي خويَنن لة خةويان 

دووثشكيَكيان لة رِاست و ماريَكيان لة ضةثةوة داناو تةيةموميان  ،كردنةوةو رِةنطيان ثؤشي
 تاريكييان خويَند: كردو سرووتي

 دةمي داضةقيوت ئيَراقييةكان هةَلدةلووشيَت                        
 ليَوةكانت كة لة كاجريِةي دؤزةخ دةضن دةيانسووتيَنيَت                         
 ئةي جيهاني تاريك تؤمان بة فرميَسكةكامنان دروست كردو                        

 بةخويَنيان تينوومان شكانديت                       
 مبانثاريَزة                       
 بةردةمي رِووناكيمان ليَ بطرة                       
 دةركةوتين هةتاو ثةك خبة                       
 بزربووني مانط دريَذتر بكةوة                       
 نيمانيت يةك لة دواي يةك دةتربدنلة ويَرانةكان بي                       
 بينيتمان دةتتةقاندنةوة                        

كةي ئةكيتؤيان هةَلطرتبوو بة شةقامةكاني بةغدادا سوورانةوةو لة كاروان ةئةوانةي دارةتةرم
تا دةهات طريانيان بةرزتر  ،و كةذاوةي شايي و ثرسةو خؤثيشاندان و ثردةكاندا دةركةوتن

ةوانة طؤراني غةمطينانةيان دةطوتةوة لةكاتيكدا مةفرةزةكاني ثؤليس و سوثا دةبووةوة. ش
 انةوة بيَ ئةوةي بيانبينن.لةطةَليان بة شةقامةكاندا دةسوورِ

ضوون كةوانةيةكي دووري بةلةميَكي غةمطني  كةيةك شةوة ةمانط ئةم سةرو ئةو سةري
 ادةكيَشا.دةركةوتن بة ئاستةم سةوَلةكاني لةدووي خؤي رِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )*( سةرةتاي ضامةكةي )ئيليؤت )ويَرانة خاك(.
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 ى نيسان : دارةتةرميَك مانطيَكى بةسةرةوةية2                  
 

لة ثيَناوى دةنكة ثاقلةو، لة ثيَناوى زةوى كيََلراوو، لة ثيَناوى لةدايكبوونة  ئةم سةردويََلكانة
 دذوارةكان و، لة ثيَناوى ئةو ماسييانةدا نيية لة كةنارةكان طةرا دانانيَن.

ئةم سةردويَلكانة لة ثيَناوى ئةكيتؤداية كة خةريكة طيان دةدات، لةثيَناوى ئةو مانطةداية 
كام بتةقيَتةوة، لةثيَناوى ئةو مةرطةداية كة لة هةموو شتيَكى وآلت كة ئةستوور دةبيَت تا ئا

 دةدات، ئةم سروودة لة ثيَناوى ئةو ساَلة شكستخواردووانةى ناو تاريكني.
ئةم سةردويََلكة لةثيَناوى ئةو كةسانةداية لةسةر رِيَطةكان دةكوذريَن، لةثيَناوى ئةو 

ن كردو خستيانة ناو دارةتةرمةوة، لة ثيَناوى بةهارةداية كة مششيَرى ضةكدارةكان دووكةرتيا
 مانطيَكى ضةند شةوةداية بةسةر سةريةوة لة ترساندا دةلةرزيَت.

 
 ئةو ماَلةى لة بةغدا سةرى شؤرِكردووة دارةتةرمةكةى ليَوة هاتة دةرةوة

 ئةو ماَلةى سةرى برِاوة شينطيَرِةكانيان ليَوة هاتة دةرةوة
 سةربرِاوو ئةستوون برِاوى وآلتىئةو ماَلةى كة نةخشةى 

 دةوروبةرى ئاطرى رِاكشاوى ناو طؤرِطةىل دريَذى بة قري سواغ دراوى
 ئةسثة بريندارةكانى ثاأل كةوتووى سةر ئالفة تاَلةكانى

 طؤرانيية هةَلهةَلة ليَدةرةكانى ناو بةندخيانةكانى
 نىربووةكانى ناو كيََلطةكان و ناو ئةنديَشةكاطوَلة طةمنة طةردن ال

 مل و ئةو زينانةى لة بزرطةدا تةكان دةدةن
طوَلةكةى لة رِيَرَِةوةكاندا بآلوبووةتةوةو ئيَسكةكانى دةستى: ثةتةكةى دةستم بكةنةوة هةموو 

 شتيَك رِيسوا دةكةم
 ئاآلى كةشتييةكاني هيَنراونةتة خوارةوة: رِووباريَكم دةويَت ثتيلةكاني خويَنم بكوذيَنيَتةوة

 رِؤذطار دةطؤرِيَن: ئاويَنةطةمل دةويَن برينةكامن وةرطيَرِن رِةوشةكانى بةثيَى
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 مؤمةكةى بةرين دةبيَتةوة: دووكةَليَكم دةويَت سةرطوزةشتةم بنووسيَتةوة
 ةناو كةسوكارةكامناندا ضوون ديل رِآ دةكةن و ورتةيان ليَوة ديَت:شكؤداران ب

 ئةى خواوةندى وآلت مبانثاريَزة
 خبةرةوة. فيتنةو كارةسامتان ليَ دوور

 بةزةييت بة شارةكةتدا بيَتةوة كة بة باران ئاوت داوة
 بةزةييت بة كورِةكانتدا بيَتةوة كة دةستت خستووةتة سةر سةرة رِةشةكانيان

 ئةى خواوةندى وآلت بة دانايي خؤت يارمةتيمان بدة
 ئةمة دارةتةرمى ئةكيتؤية لةنيَوامناندا دريَذ كراوةتةوة

 سان ناطيَرِينسرووتي مانطى ني ئةم ساأل
 ضةَلتووكةكة بؤطةن دةبيَت و طؤرانيي جووتياران سيس دادةطةرِيَت

 ئافرةتةكانيش كونةكانى خؤيان دةطرن و
 الوانيش ئةندامةكانيان دةشارنةوة

 تؤيش سةيرمان دةكةيت
 ئاورِمان ليَ بدةوة.. ئيَمة لة بآ دةرةتانيدا دةمرين

 ميَردةكةىباوك كورِةكةى دةنيَذيَت و ئافرةتيش 
 بةغدايش رِووت دةبيَتةوة ضوون ثيازيَك تويَكَلى بطريتةوة

 دةبيَتة شويَنى كةوأل كةندن
 ئابرِووى بثاريَزةكى ثيَدا بدةو آلت باآلثؤشيَئةى خواوةندى و

 ئابرِووى هةموومان بثاريَزة.
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 : تاريكايي تؤفانى نيسان 3                             
 

 رامن بؤ طةليَك لةذيَر زةوي نيَذراوةو طةليَك لةسةر رِووى زةوى نيَذراوة.داخى ط
ووبار بوونةتةوةو هيواى هيض بةرةبةيانيَكى دادآ رِووى تاريكايي ضرِى هةردوو رِدوو طةل رِووبة

 نيية
 يَيت دذ بة هةر هةموو ميَذوو جبةنطن.وةك بَل

 وشةكان ئةمبيوالنسن
 رِكتيَبةكان دارةتةرمى طةرم و طو
 فةرهةنطةكان رِووباريَكى ثشكؤن

 بةناو رِؤذنامةكاندا رِادةكةم و ئاوريشم هةَلدةتليشيَنم و
 قسةطةليَك هةَلدةتليشيَنم مابيَتنةوة

 ى رِووتةكان كؤدةكةمةوةو لةسةر تيَنووسيَكى ضوون تةثؤَلكةى لرية دةنوومحةشامات
 لةدةست داو كورِةكةيشم لةدةست دا بارةكان دانا بؤية تةمةمنودةستم لةسةر مةزارطةى رِو

تةنيا خؤم دةبينم رِووناكى لةسةر ثةرداخى بادة دةكيَشم و طوَليَك لةسةر دارةتةرمةكان 
 دةسرِم

 بابة بؤضى دارةتةرمى ئةكيتؤت لة باخضةكة بةجآ هيَشتووة
 سكةطةشتى تابلؤ هةميشةييةكامنة لةرِآ الدةرةكان بةردبارانيان كردو ئامسانيش بة بروئةوة 

 رِىَ بدة طوَلةكةم دةم بكاتةوة تةنانةت ئةطةر تةرميش بيَت.
 لةسةربانةكانى شار هةَلياندةخةم و يةئيَوارة جلطةليَكى فرميَسكى شؤراوة

 ئيَسكةكانى شةويش لة كتيَبةكامندا كةَلةكة دةبن.
 ئةوانةيان تيَ طرمت و نةبووم بة ثياويَكى شكستخواردوو

 ةكانيان نغرؤى ناو خؤأل كردثؤستاَلى سةربازةكان كؤتةَل
 لةكاتيَكدا تاريكايي تؤفامن لة ذوورةكةمدا دةخويَندةوة
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 ثيت ثيت رِؤذة دوورةكامن طؤدةكةم: بادة لة بةرةبةياندا
 من و هاورِيَكةم بة ديوارطةليَكدا هةَلدةزنيَني و جوانى رِاودةكةين

 بادة لة بةرةبةياندا
 دةستم خةَلتانى تةماكؤو ئاوى ضيَذ بووة
 من و هاورِيَكةم ضةندان بريهةَلدةكةنني و
 دةقطةل لةسةر شؤستةكان تؤمار دةكةين

 بادة لة بةرةبةياندا
 لقة درةختةكانى ئةبو نواس لةناو هةردوو لةمثداية

 بادة لة بةرةبةياندا
 منيش بة دارةتةرمةكةوة بة شةقامةكاندا رِادةكةم

 و تيَيدا داينيَمدذلةتا بطةمة 
 بةآلم ثيَم هةَلدةنووتيَت و دارةتةرمةكة دةكةويَت و خؤيشم لةطةَلى دةكةوم.           
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 ى نيسان : كاتيَك لةخوارةوة4                           
 

 كاتيَك لة خوارةوة خةَلكةكة يةكدييان كوشت
 كاتيَك ئةكيتؤيان بزر كردو بةسةر شان هةَليانطرت

شةقاميَكدا دةركةوتن و هةموو خراثةكارييةكانيش لةطةَليان ك ضةكدارةكان لة هةموو يَكات
 دةركةوتن

 كاتيَك ثشكؤ بةسةر دَلى خةَلكيدا بةربووةوةو سووتاندني
ووبارةكان وشكيان كردو برووسكة رِيان بة يةكدييةوة ناو كاتيَك ئاوى كاتيَك دزةكان ثاَل

 ووى دارِهةورة 
 ن بؤ هاتة دةرةوةمةرطماكاتيَك ضينةكاني خوارةوة تيَكضوون و 

 دارتاشةكان زؤرتر بوون كة دارةتةرم و تةختى ثاشايانة دروست دةكةن
 بةناوى ئامسانةوة ضةندان با دةركةوتن، ضةندان با لةوانةى ثيَدةكةنني و بزردةبوون

 لةمةوة ئاوازطةىل دةفةكان بةرطوىَ كةوتن و هةموو خةونةكانى بة بزمارةكانةوة هةَلواسى
 شةمةندةفةرى تةمةن تيَثةرِى و شةويش طوندةكانى خواردينلةم تونيَالنةوة 

لة ناو شةقام داستانى دروستبوونى طةردوون دةخويَنمةوةو كةس طوىَ ناطريَت، كةس ئةو 
 مانطة يةك شةوةى سةر دارةتةرمةكةى ئةكيتؤ نابينيَت،

 كةس تاك و تةنياييم لةطةلَ هةَلناطريَت
 ة دَلمدا دةرِويَتهةركاتيَك بةهار دامثؤشيَت زستانيَك ل

هةركة بةالى ماَلى كةسوكارمدا تيَثةرِم بانط دةكةم: ئةى ضياكةم .. ئةى ضياكةم بؤ ثشتت 
 تيَ كردووم؟

 ماسييةكامن بة رِووبار دةفرؤشم ئةويش ثيَم ثيَدةكةنيَت، دةنطى تيَلةكان نزمة
 دونويَذةكةيشم ناميَنيَت بؤية ساآلنى تةمةمن هارِى و وةك ئارد ثيَشكةشم كر

 لة بةغدا ثةرمت كردةوة.
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 كاتيَك بةرةبةيان ضاوةزارةكةم خويَندةوة تا ئةستيَرةكان دةربكةون.. بةآلم دةرنةكةوتن

 كاتيَك لة شةوانى ليَك جودابوونةوة ئةستيَرةكان سةرطةردان دةبن
 كاتيَك رِؤذطار بؤ كورِةكةم طينطأل دةدات

 كاتيَك بةهار بة دةستمةوة دةطريت
 رمةكةى ئةكيتؤ دةكةمةوةو دةخزيَمة ناويةوةوئةو كات دارةتة

   بزردةمب.
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 ي نيسان: ئؤتؤمؤبيليَك بيَ شوفيَر5                       
 

 خواية...
 يارمةتيم بدة بتوامن ئةم هةموو هةواية هةَلبطرم

 فرميَسكم بةناو ئايكؤنةكاني قورِدا رِؤدةضيَت
 تةكةيان رِفاندم؟آلبؤضي و

 ئاو دةمنووسن و دةمارةكاني ئاطريشم ليَ تيَكدةضنئاخ و داخةكاني 
 ةكانى ثريدةبنلةسةر ثووزيش وطؤَلةطيامةمكةكاني شةق دةبةن و 

 ئةمة هةَلضووني طاميَشةكانة لةناو ئاويَكي قورِاوي ديَنة دةرةوة
 خواية...

 يارمةتيم بدة بتوامن ئةم هةموو ميَذووة هةَلبطرم
 يَت و ضةندان ترييش لةسةر ئةسثةكةم بةر دةبنةوةمانطيَك لةناو تةرمةكةمدا وةردةطةرِ

 ضاوةزاري دةرضووني ئةستيَرةكان دةخويَنمةوةو دةرناضنجار هةزار 
 ثةيكةران دةتاشم و شيَوةيان رِوون نابيَتةوة

 تابلؤيان دةكيَشم و رِةنطةكانيان دةرناضن
 ئةي نةمامةكاني رِؤضووي ناو رِوحم كةي ضرؤ دةكةن،

 بازوومدا ليَ دةدات و، كةي رِووباريَك لة
 كةي تؤوطةليَك لة كةنارةكانت هةَلدةستنة سةر ثيَ، 

 نايةن اسيت، بةروبووميَكيان طرت كؤتاييكةضي تؤ هةَلن رِؤذةكامن هةَلواسني
 ئاسن، بةر لة ئيَوة ئارةزووم نةبوو، ثاش ئيَوةيش رِةوشم نةبوو.  م ئةي نةمامةكان ضوونآلبة

 كامندا بريقةيان ديَت و هيَشتة وةرضةرخامن لةم ثووشةدايةوةكةم لة شكستةآلهيَشتة ثيَ
 م رِايانرِفاندمآلويستم هةَلةكامن لةسةر القي ئةسثةكامن تؤماربكةم بة

 ثاشاكان ددان بة هةَلةكانياندا نانيَن
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 طاليسكةكةي )مةردوخ( بيَ شوفيَر بة شةقامةكاني بةغدادا ياري دةكات
 تاريكي لة دةوري منارةكان ضرِة

 ريش لة سينطمدا ثري بوو، تؤرِي زؤريش شكستيان ثيَ هيَنام كؤت
 نيشتمان طةورةتر دةبوو تا ثرت لة جاريَك بينيم بانطي دةكردم ناوطؤرِةكةم لة

 كورِةكةم لة بريةكةيدا نووست
 ضي ديكة ناتوانريَت نة من و نة ئةو رِزطار بكرينَي

 :تدةَليَي ئةكيتؤوةية ئةو مانطي يةك شةوةي بةسةر دارةتةرمةكة
 لةم مةرطانة داخةو تمةترسة، طويَي خؤ

 ضاوي خؤت لةم تؤقينة بنووقيَنةو
 دةمت داخةو مةدويَ 
 هةموو شتيَك دةمريَت

 ت لةدةست دةضيَتآلهةموو و
 خوداية ...

 هةَلبطرم.بة كؤلَ يارمةتيم بدة بتوامن ئةم هةموو شتانة 
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 شةقامةكةي خؤيي نيسان : رِةشيد لةناو 6                  
 

كاتيَك هاروون رِةشيد لة ئةسثةكةي دابةزي بة شةقامةكةي خؤيدا رِؤيشت و دةست و 
 ثيَوةندةكاني ضواردةوريان دابوو

قوتووي دووكةلَ هةَلدران و ثرت لة طوللة تؤثيَك لةنزيك كةذاوةكةيةوة كةوتنة خوارةوة، ضةند 
و سةربازةكان بة ثةرةشووت دابةزين و ثؤلة فرِؤكةيةك دةركةوتن بة سةر سةرييةوة دةفرِين 

 ضةكدارةكان ضةكةكانيان هيَناية بةر كار.
 الي مةخيانةي )زةنبةقة( رِةشيد دوو شاعريي سةيري بريكةوتةوة ليَرة دادةنيشنت

 الي شةقامي خةيام ضةند طونيية خؤَليَك هةبوون...
 وةك بَليَت هةموو شةقامةكان لة شةرِدا بن

درِي كاتيَك نووسينيَكي لةسةر ديوارةكة بيين )نا بؤ  سيخة ئاسنةكة كراسةكةي
 داطريكاري... بةَليَ بؤ تيَكضوون(

 ين شووشةبةندي كؤطةو ماَلةكان دةشكيَنيَت،رِؤذ شةمشةكويَرةي تةنةكةية بة فرِ
 بادةي خراث شؤستةكاني تةنيوةتةوة
ضةتةكان هيض سةر ئةستوونةكان نووستوون، طؤرانيي  سيَبةرطةليَكي نووستين زةرد لة

 شويَنةواريَكيان نةماوةو
 مةخيانةكاني شةو هةمووان بة برِواكانيان ناشتنيان.

 لةثيَناوي ثارةو كورسيدا ضةندان مةشخةلَ كةوتنة خوارةوةو قاوةخانةكان سووتان
ضةكدارة دةمامكدارةكان دةركةوتن و بة هةموو اليةكدا دةستدرِيَذيان كرد، 

يَرشيان كردة سةر رِةشيد و بة طوريس قؤَلبةستيان كردو ان كوشت و هيدةستوثيَوةندةكان
 رِفانديان،

 تن.آلوةو هةةخستيانة ناو ئؤتؤمؤبيلةكةيان
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ن شةقامي )نةهر(يان ضؤلَ كردو جيَ هيَشت و زيَرِينطةرةكانيش لةبري زيَرِو زيو ئاسن اةتئافر
 و مسيان دانا.

 بازارِي عةرةبي بوو بة بازارِي فارسي
لةكويَية؟ )قاوةخانةي بةرازيليية( لة كويَية؟ )شؤرجية( لة كويَية؟ )بازارِي )سينةما رِؤكسي( 

 فرؤشي.سكراب  افري( لة كويَية؟ بوو بة بازارِيسةف
 الي ثةيكةري رِةسايف سةرويَن و ئةمستيلةو جلةكاني رِةشيديان دزي و

 الي شةقامي )موتةنةبي( كتيَبةكانيان سووتاند و
 ( تةقةيان لة دانيشتووان كردالي )قاوةخانةي حةسةن عةمجي

 لة )طؤرِةثاني مةيدان( رِةشيديان لةناو ئؤتؤمبيلةكةوة فرِيَ داية خوارةوة
 كاتيَك بة رِووتي لة )بابول موعةزةم( رِيَي دةكرد

 ئؤتؤمؤبيليكي بؤمربِيَذكراو لة بةردةميدا تةقييةوةو ... ثارضة ثارضةي كرد.
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 نيسان : سآلو لة بةغداى 7                            
 
 

 لة حةوتى نيساندا باَلندةى مةرط ئامساني بةغداى تةنييةوةو
 خؤَلى ليَوة بةسةر خةَلكيدا دابارى

خةياأل ثآلوى زاوزيَى كردو ضووينة ناو ئاَلؤشى ميَذووةوة كة بة دروشم و ثيَداهةَلدان 
 خوارديين

 ت لة رِةنطيَكى بؤردا مايةوةوحى خؤى وةدةرنان و تةواو رِوورِبةغدا رِةنطةكانى لة 
 ئةى ئةو شارةى هةموو اليةكاني جيهانت لةخؤتدا كؤكردبووةوة

 بؤضى بوويت بة شاريَكى داخراو؟
 بؤضى قايل بوويت باَلندةى مةرط بة ناو ماَلةكانتدا بقريِيَنيَت؟

... 
 بةغدا كةى لة شاريَكي ضاوةقووَلةوة دةبيت بة شاريَكى خؤشةويسيت؟

 ثةثوولةيةكي ئاسنينةوة دةبيت بة كل بؤ ضاوى كيذة جوانةكان؟كةى لة 
 ؟جوانى يَكىكةى لة شاريَكى برِواكانةوة دةبيت بة شار

 وكةى دذلةكةت سكرابى جةنطةكان دةشواتةوة
 دةيكاتة تاوةريَك بؤ ئازادى؟

 كةى دارخورماكةت دةهةذيَنيتةوةو 
 لةبرى وردة ئاسنؤكةى ئؤتؤمؤبيلة بؤمربِيَذكراوةكانت

 خورماكانت بةسةر سةراندا بةرببنة خوارةوة؟
 بةغدا تؤ غةمباريت... كةى خؤت دةطؤرِيت؟

 تؤ غةمباريت و ضوون دايكيَكى بة بةزةيي رِاكشاويت
 سآلوت ليَ بيَت ئةى دايك
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 سآلو لة تؤوةكةت لة بةغدا
 سآلو لة خونضةكةت لةكلوادا
 سآلو لة رِةطةكانت لة سؤمةر
 ةدسآلو لة قةدو السكت لة ئةك

 سآلو لة لق و ثؤثةكانت لة بابل
 سآلو لة طةآلكانت لة ئاشوور

 سآلو لة بةروبوومةكانت لة ئارام
 سآلو لة بةغدا كة هةموو الكانى لة ئاميَزطرتووة

 سآلو لة رِووبارو لة خؤَلةكةى
 لة مانط و لة خاض و درةفش و تاوس و شةمعدانةكةى

 سآلو لة ثةرداخ و خبوردو ضا و قاوةكةى
 كووضةو طومةزو زةنط و منارةو بازارِو مةخيانةو قاوةخانةكانى سآلو لة

 حكايةختوان و ثيشةكارةكانىسآلو لة طةردوونناس و 
نؤذدارو  ئةكتةرو و تةالرسازو طؤرانيبيَذو سآلو سآلو لة شاعريو ثةخشاننووس و شيَوةكارو

زيَرِينطةرو ذو قسةزان و كتيَبفرؤش و ثيشةطةرو وةستاو نَئةندازيارو فةيلةسووف و وتاربي
 يان كردةوةو ئاوةدان بازرطان و هةر هةموو ئةوانةى نؤذةن

 و ئةو كةسانة ناكةم كة ويَران و خاثووريان كرد. ةكانىتةنيا سآلو لة ثارت و سياسةتوان
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 ى نيسان : ضى بة رِؤذةكامن بكةم؟8                        
 
 

 م خةريكة دريَذ دةبيَترِديَن
 طومانةكانيشم لةو تاريكييةدا ترشاون كة مةروان تيَيدا بةجيَى هيَشتم

 مةروان نةهاتةوة ةضةند جار نينؤكةكامن قرتاند و هيَشت
 ضةند جار كتيَبةكامن لة شويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكى ديكة طواستةوةو مةروان نةهاتةوة

 بةروبوومةكانى زستان نةمان
 بةروبوومةكانى بةهار دةركةوتن

 هةوركان بزربوون و سايةقةو ساماأل دةركةوت
 هيَشتة مةروان نةهات.

 كةكانيان لةبةر كردتةنكورِةكان قةمسةَلة ئةستوورةكانيان داكةندو 
 كةضى هيَشتة مةروان نةهاتةوة

 ضةندان جار فيَرخوازان ضوون بؤ فيَرطةو طةرِانةوة
 كةضى مةروان نةهاتةوة

 ثيَم دةَليَت: مةروان لة كويَية؟ هةتاو
 مانط ثيَم دةَليَت: بريى دةكةم

 ماَلةكةم ثيَم دةَليَت: دادةرِووخيَم
 ضى بةرِؤذةكامن بكةم

 ضى بة كتيَبةكامن بكةم
 ئةطةر كورِةكةم نةطةرِيَتةوة.

 ئةو خاتوونةى نةزرى بؤ رِووخانى درومشةكان كردبوو
 ثؤشيبوو ىبرجنة بةتاَلةكةبةثيَ خواس طةيشتة كازم و تةنيا كيسة 
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 كةضى ئةوةتة دةطةرِيَتةوة ماَلةوة
 ويَت و خةون و بة هةوايةكي ثاكذةوة ببينيَت.نتا ب
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 اوىخويَن ى نيسان: بةرةبةيانيَكى9                        
 
 

 سةكؤكامن كؤكردنةوةو نيشتمامن لةسةر رِاكيَشا هةموو جةستةى برين بوو
 بينيمن خويَن و فرميَسكيان دةدَلؤثاندسةيري هةردوو ضاويم كرد 
 ئاهةنطةكةى ئةكيتؤ رِةشة

 لةو ئاهةنطةدا ئةعرابةكان بة خةجنةرةكانيانةوةو ئةمريكاييةكان بة هةمةرةكانيانةوة 
 سةما دةكةن

 بؤ رِؤذيَكى بةردةوام دواخراو
 ذانةكانيان دةكيَشن ىويَنةبؤ بيَدارطةليَك 
 اوىخويَنبةرةبةيانيَكى 

 خوارى ناو تةم لةناو ضةندان لةثى برِاوهيََليَكى 
 مارطةليَك بة جةستةمدا دةسوورِيَنةوة

 درومشةكان رِووخان
 تابلؤكان كةوتنة خوارةوة

 ويَنةكان بةربوونةوة
 ثةيكةرةكان دارِمان

 ئيَراقييةكانيش لةناو ضةندان شانةى سووردا ثةرت بوونةوة
  دادةنيشنلة نزيك سةكؤكاندا تارماييطةليَك لةطةَلم 

 ثرسيارم ليَ دةكةن ...
 كامنان بة هةَلهةَلةدان و ضةك نيطةران دةكةن؟كوتةكةبؤضى 

 فرِينم رِاوةستاوة
 داناييم هةرةسى هيَناوةو ثرسيارةكانيشم كةم بوونةتةوة
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 بة برينةكانت قامكةكانى خؤم تيمار كرد
 بةآلم بةغدا ذامنان زياتر بوو

 تةنييةوةيان شةقامةكانئاوى سويَر سةرلةنوآ 
 ضةكةكان طةرِانةوة

 تةنياييم بؤسةم بؤ دةنيَتةوة
 درزةكانى ديوارةكامن نووسينمة بةسةر جةستةمةوة

 خةريكن فريوم دةدةن وآلتةكةم قؤرتةكانت
 ئادةمزادطةليَكى زؤر دةكةون

 هةوايةكى وةستاو ثاَلمان ثيَوة دةنيَت
 بة نائوميَديةكامن طؤت دةكةم
 دةكيََلمئةستيَرةطةل بة بنميضةكةوة 
 تا هةردوو القم كؤم دةبنةوة

 يتؤتان بةسةر شانةوةية بؤضى منتان تيَ خزاند؟كئةى ئةوانةى ئة
 طوَلةكانتان دةبينم سيس دةبنةوة

 تةنيا خؤَلةميَش لة كيََلطةكانةوة بةرزبووةوة
 بةهار لةسةر دةسيت ضةكدارةكان شكسيت خواردبوو

 مؤتةكةكاندا عوودةكةم و دارةكةم شكانوآلتةكةم دةنركيَنيَت و لةذيَر باري 
 نيَزةكامن كؤمانةوة

 درزى زةوى و ديوارةكانةوةو ةميَذوومان ثارضة ثارضة دةبيَت و دزة دةكات
 بة طةرمى ضوون ئاَلؤشةكامنان شكست دةخوات

 لة شامناندا شةو دةتؤريَت و
 ثرسيارة ترسيَنةرةكاني هةرةس دةهيَنن

 دةرِذيَت ذةهراوى كراو لة كةنارةكانى ساآلنةوةتةمةمنان ضوون خويَنيَكى 
 بةغدا لة شويَنى بتةكة هةتاوى بينى
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 لة شويَنى زجنريةكان دةزووى ئاوريشمي بينى
 بةندخيانةكانى بينى كيََلطةن

 ةكانى بينى بارانندطةر
 خؤى لة ئاويَنةى شةودا بينى بووكة ثاش ئةوةى بةنيَو ساَلدا ضووة

 طؤرِى خؤي بينى دوورة
 م ئيَستة، ئةم كاتة، لة كةنارى طؤرِةكة لة طيانةآلداية.بةآل
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 ى نيسان: باراني سوور11                             
 

 رِؤذةكةى خؤم لة كراسةكةمدا شاردةوة
 هيض شتيَك نيية تةنيا شةويَكى دوورودريَذ نةبيَت

 دةسيت خؤمم لة دةست دا كاتيَك بؤ تةوقةم دريَذ كرد
 خوارنباَلندةكان مل 

 خةَلكيش لة ماَلى خؤ هةَلديَن
 ثايةبةرز ضووة سةرةوة بؤ الى وةوييةكةى لة كؤشكؤكة بةرزةكةيدا

 خةَلك بة ئوميَدى ثيت و فةرِيَكى زؤرن
 ئاية ئةو ذن هيَنانةى سةوزةكان لة كيََلطةكامنان دةبزويَنيَت؟

 ئاية سةرلةنوىَ شارةكامنان نؤذةن دةكاتةوة؟
 ي تيَك و ثيَك داذيان ئةو مامووسةىئاية 

 تةرمةكةى ئةكيتؤ لة دارةتةرمةكة دةردةهيَنيَت و
 زيندووى دةكاتةوة؟

 سةوَلةكةم لةناو خؤَلداية
 ساَلةكامن لةسةر زمامنن

 ضى ديكة لةطةأل رِابوردوودا طوأل لة يةكدي ناطرين
 رِابوردوو واى ليَهاتووة هةموو رِؤذيَك تريم تيَ دةطريَت

 ماَلةكاندا ثةرت بووةتةوةقسة بةردةو لةبةردةم 
 سةرينةكان خةونى سةرليَشيَويَنةرن

 ضاوةرِيَمان كرد لة كؤشكؤكةوة دابةزيَت
 تا بؤمان دةركةويَت...

 م تةختةدارى رِةشي بؤ فرِآ داينبةآل
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 قسةى سةيريان تيَداية
 هةر هةموويان هةرِةشةو طورِةشةن

 كؤضمان كردئيَمةيش خستماننة ناو سةبةتةى زةلةوةو بةرةو بةغدا 
 بؤية شوورةكانى درزيان بردو

 بارانيَكى رِةشي بةسةردا بارى
 بة دارةكةم رِؤذةكامن وشك دةكةمةوة
 ضوا كوذاوةكان لة ماَلةكةمدا دةبينم
 نةوةكانى شووشةى سةردةم دةشكيَنن

 كؤيلةكانيشي بيَ دةستةآلتةكان دةكوذن
 منيش لة ثةجنةرةكةوة سةير دةكةم و

 ليَ نيشتووة.كة دةسرِم  ىى سةربارانة سوورةكة
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 ى نيسان : لة كتيَبةكانى تابلؤكانى ضارةنووسم؟11               
 

 ثيَم بريندارم ومن هةر لة سةرمةوة تا هةردو
 ضوون تارماييةك بؤن لةخؤدةدةم، ضوون كاروانيَكى تاآلن كراو بةم الو بةو الدا ديَم

 ضوون درةختيَكى زرِ رِاوةستام
 ضاوةرِوانيدا هةذان هةردوو ئةذنؤم لة

 طؤشتم الواز بوو، كاغةزةكانيشم زةرد هةَلطةرِان
 ئةى ئامسان تابلؤكانى ضارةنووس لةبةردةستمدان

 بؤم خبويَنةوة ض طوناهيَكم كردووة
 ئاية جوانيم خؤش ويستووة طوناهم كردووة؟

 ئاية شيعرم نووسيوة طوناهم كردووة؟
 ئاية خةَلكم خؤش ويستووة تاوامن كردووة؟

 ةى تابلؤكانى ضارةنووسم ثيَم بَليَنئ
 و بؤ الى مانطارةكانى خؤيم ببات؟ بؤضى نابيَتة كةسيَك بةزةيي ثيَمدا بيَتةوة

 بؤضى دَلم لةذيَر بةرداشى ذاندا وردو خاش دةبيَت؟
 كورِةكةيان رِفاندم و ثةَلة هةورى هةميشةيي خيَزانةكةى داثؤشيم

 ان كردمنيش ئيَسكةكامن لةرزين و بريةكامن وشكي
 كىَ ئةم هةموو ئازارةى لة تابلؤكانى ضارةنوومسدا نووسى؟

 كىَ ئةم هةموو مةرطةى لة تابلؤكانى ضارةنووسي وآلتدا كيَشا؟
 بؤضى وآلتةكةم خويَنى ىلَ دةضؤرِيَت و، بؤضى ضوون نانيَكى زرِ ثارضة ثارضة دةبيَت؟

 نةيبينيبيَتيَوةيةك هيض طةليَك ذان و ئازارةكامن بةناو هةموو نةتةوةكاندا بآلوبووةتةوة بةش
 مششاَلةكامن شكان و ذيَى طيتارةكةيشم ثضرِان

 دةفرةكامن وشك بوونةوةو تةنوورةكانيشم هةموويان خؤَلةميَشي كؤنن
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 ئةى تابلؤكانى ضارةنووسي وآلت كىَ تؤى بةو شيَوةية تا هةتاية بة خويَناوى نووسيوة؟
 ميَك بيت لة كةوَلخانة فرِآ درابيَتبَليَيت تةركيتؤى خزاندوويت وةك كىَ لة دارةتةرمى ئة

 كارةكاني خؤشي وشكيان كردو شةقامةكانيش ضوون كةرويَشكى تؤقيو بازيان دا
 بةرخةكان لةو ديوى ثةضةكانيانةوة خؤيان شاردةوةو طورطةكانيش بة برسيةتي سوورِانةوة.

 لةبةردةم خواوةنددا كرِنؤشم بردو ضارةنووس هيض نةطؤرِا
 رِؤذى دوورودريَذ نويَذم كردو رِؤذووم طرت و ضارةنووس نةطؤرِاضةندان 

 فرميَسكةكامن بةسةر جلةكامندا شؤرِبوونةوةو ثارِامةوة تابلؤكامن بؤ دةربكةون
 بة خؤشرتين شتمةوة كرِنؤشم بردو ثارِامةوة

 بةآلم تابلؤكان تاريك و بيَ دةنط بوون
 لة كاتيَكى ترس و بةهيَزيدا

 ابلؤ قورِينةيةك بؤ خؤم بشيَلم وبرِيارم دا ضةند ت
 بة دةسيت خؤم ضارةنووسي خؤم بنووسم.
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 ي نيسان: لةدايكبوونيَكي ديكة12                         
 
 
 

 تابلؤ نويَيَةكاني ضارةنووسم لةناو تةنوور دةرهيَنان
 ئةمرِؤ سةرلةنويَ لةدايك بوومةوة

 ةنووسيومكي نويَية بة دةسيت خؤم ئةمة ضارةنووسيَ
 ئاشكرابوو تاريكايي رِؤذاني داهاتووم

 ضوون رِووناكييةك لةناو ئيَسكةكامندا ثيَثلكةكةم بةرةو بَلندايي بةرزبووةوة
 وي بة ذيان تةزبيحات بكةن و بةناو درةخيت تاريكيدا سةولَ ليَ بدةنآلئةي كؤيلةكاني خةياَلث

ي زةوي بكات كويَر دةبيَت. ئةوةي سةيري ئامسان بكات سةري دةسوورِيَت. ئةوةي سةير
 دةبيَت ئةوةي سةيري ئاسؤ بكات قوتار

 م لةويَية وةك ثاثؤرِ لة رِةشةبا رِزطار دةبيَت قووضةقانيَكة
 بة ثةتةكامن رِايدةكيَشم و ذانةكان فريوم نادةن.

 ليَوةي بازم داو رِيَم دا دارةتةرمةكةي ئةكيتؤ بة شارةكاندا بسوورِيَتةوة
 مين ليَ كةوتةوة ئةكيتؤ لةدايكبووني

 بةهاريَكي طةوزيَنراو لةطةَلم بازي داو ثيَكةوة رِؤيشتني ضوون دوو قاميش
 ضونكة رِاسثاردةكامن لةسةر دَلم تؤماركردو بة ناخي ئةفسانةكامندا رِؤضووم

 بووآلوشةيةك رِزطاري كردم لة ناخةوة هةَلقو
 ياسا جوانةكةم رِزطاري كردم

 تيان بةسةرمدا ناضيَتآلي ديكة دارةتةرمةكامن دةستةضي ديكة طويَ لة كةس ناطرم و ض
 نيشتمامن لةناو دارةتةرميَكي هةميشةييدا نووستووة

 بةزةييةكامن لة خؤمةوة ديَن و وتةكاني خؤم ئةزبةر دةكةم
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 بةزي دَلم ال دةبةم
 بةهةزاران وشة بةسةر كاغةزةكامندا دابارين

 كردئةي خودي خؤم لة طؤرِةثاني بةريين تؤدا ثياسةم 
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 لةقةد ديواري بابل دةستيَك دةركةوت و نووسينيَكي نووسي
 سةردةمةكان ليَي تؤقني

ذارم لةسةر كاشيي بابل بيين طوَلي دةكرد ثاشان ضوون تةختةيةك مؤرانة ليَي دابيَت ثارضة 
 ثارضة دةبوو

 سيس دةبوونةوةلق و ثؤثةكامن بيين 
 دارةتةرمةكةي ئةكيتؤم لة نزيك دةروازةي عيشتاردا بيين

سةربازة ئةمةريكاييةكامن بيين رِيَطةيان نةدةدا كاروانةكةي ئةكيتؤ بضيَتة ذوورةوة، 
 كاروانةكة ضوو بؤ حيللةو

ضةكدارةكان دةستطرييان كردو تةرمةكةي ئةكيتؤيان بيين و سةرةكةيان ليَ كردةوة. ضوونة 
بيين ثارضة ثارضة كرابوو رِةط و رِيشةي بة ئاسن و مس  ناوةرِاسيت بابل درةختيَكيان

ت و جةستةي بة شةومن دةخوا لةو ضؤَلةوانيية ضوون طا طياة سرتابووةوة، ثاشاكةي هيَشتبة
 يَشتة ميَشكيضوون باَلندةكان دريَذ بوونة، ه ثرضي ضوون دالَ و نينؤكةكاني ، تةرِ دةبيَت

 .ليتةنةهاتووةتة سةرخؤي و، نطينةكةيشي كةوتووةتة ناو 
 تيَدةثةرِي يي خؤكاولبوونبة  مةستئةفسانةي بام بيين بة سةر بابلي 

 كةس نووسينةكةي سةر ديواري كؤشكي ثاشا ناخوينيَتةوة
 ذةنةراَلةكان نةياخنويَندووةتةوة هاوكات دانيال ثيَغةمبةريش نةخيويَندووةتةوة
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 بة غةمطيين تيَدةثةرِيَت يشتؤكاروانةكةي ئةكي
 م نووسنةكةم بةرضاو كةوت و خويَندمةوةو بزةيةكم بؤ كردآلبة

 طةالنيَكي شةكةت بةو قورساييانةي لةنيَو ميَشكياندان
 رِاسيت لة بةرزايي نيية
 رِاسيت لةسةر زةويية.
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 قةلةرِةشكةم لة طريفان دانانيَتكةس ئةم 
 كةس ناخياتة ناو طةروومةوة

 م ليَرةو لةويَ جلةكاني شةو بَلند دةكةمةوةوآلبة
 نووستووة هةست بة بةرةبةيانييةك دةكةم هيَور لةسةر دةستم

 هيَنابوودا ةىئةوئاية خولطةكان 
 ئاية بزربووني بؤ تاويَك بة ئامسانةوة ئةوة شي دةكاتةوة

  دةوردراوة ة ئةم هةموو حةشامات ضؤن  ةئةطين
 دياكي غةمبارداولة ويَنةيةكي ز

 دةركةوتن 
 وم ئةم خؤَلةميَشة رِيَك خباتآلئةطةر بريي ثةرت و ب

 ئةطةر بؤمن لة وةرضةرخاني طةشتمدا دووبارة ببيَتةوة
 ثاييزي طوندةكاني كورد زوو دةركةوت

 ثةجنةكانيش دةركةوتن بة خويَن سووربووبوون
 باَلندةكان دةركةوتن وةك بَليَيت هةَلماتي درزبردوونضاوةكاني 

 ةكانيان دةركةوتن شكابوونباَل
 يدا.ي برِ لة ئاويَنةي خؤرِازاندنةوةدوو كةواني يةكد

 وةوة دةبيَتآلليتة بة ثيَ
 دومبةلَ بة ثيَسيت زةوييةوة دةردةكةون
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 ثاسةوانةكان دةركةوتن طؤرِة كؤنةكان هةَلدةكةنن
 بةذنة زراظةوة دةنيَذن؟ض بَليَسةيةك بةم 

 كريَكاراني دؤزةخ لة هةموو اليةكةوة دةركةوتن
 ئةطةر ئةم ئيَسكانة بيَنة طؤ

 ئةطةر بشيَن، بؤ تاويَكيش بيَت، قسةبكةن، يان شني بطيَرِن
 م بؤني مةرط ضوون هةواي نامؤ ديَتة ذوورةوةآلبة

 تاويَك لة نزيك طوَلةكاني مةرط رِاوةستان
 دو بؤني سوارةكانيان هةَلطرتبووهيَسرتةكان رِايانكر

 تنآلثةثوولةكان بة بالَ ثةككةوتوويي هة
 بةتةكانتانةئةي رِؤذطارة مل خوارةكان بضنةوة ناو س

 ضؤن تؤزو طةرديان بة خويَن سرِي
 ضؤن بةمششيَر جنيَويان بة فريشتةكان دا

 كيسةكةت بة ئةنفال ثرِ بكة
 نآلوةك دةستكةوتطةل بؤ بةرِوو و مندا

 يان داديَت و هيض نابينن.اوضاوان ئ
 

 ني بريدةكةويَتةوةآلئةمة ئيَوارةيةو ثشكؤي د
 ئةمة يةكةمني موضرِكةيةو

 طؤرِةكاني ئاسن دؤَلةكان داياندةثؤشن و طوَليان لةسةر دةرنةكةوت
 رِوحةكانيان تيَدا ثاَلةثةستؤيانة
 رِؤذةكامنان لة ليتةدا تؤودةكةن.

 ثاسةوانان رِيَطةكان دادةخةن
 ثةرِيَننةونةيةكي سيس داطةرِاو تيَدآلترسةكان دةنطي فشةك 

 طةلي دزراو دةضوونان لةسةر زةوي بةجيَ هيَشت لة شتهةنديَك شتي
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 نيان بةجيَ هيَشتآلخؤَلةميَشي طرِوطاَلي مندا
 دةستةسرِةكانيان بةجيَ هيَشت بة دةرزي هةَلكؤَلرابوون

 بوون ورِؤذطارمان هةَلطرت لة نيَوثةجنةكامناندا ليق 
 لة بزرطةماندا رِةش ضوون بةرد بَلندمان كردةوة

 ثاسةوانان طوندةكانيان ثرِ لة تةرم كرد.
 

 ترسةكةي لةناو ئاودا خؤي دةشاريَتةوة
 ترسةكةي لةناو فرميَسكدا مةييوة

 ئةستيَرةكان بينييان و نويَذيان بؤكرد
 زةمني قوفةيةكي هةَلطرتووةو بةناو ضياكاندا دةسوورِيَتةوة.

 نارطوَل
 دايكي ئةم طوندانةية

 ئةطةر ئيَسكةكان شتيَك بَليَن
 ئةطةر درةختة سووتاوةكان شتيَك بَليَن

 منداَلةكانيان لةبناري ضياكان بةجيَ هيَشت ضوون داو بة قةد درةختةوة شؤرِبووبنةوة
 ضوون ئيَسكي ثاييز بةسةر رِووبارةوة

 رِووباريش سوورةو تيَكةلَ بة تاريكاييةكي رِؤشن
 )زين(ي بةسةر شانةوة بوو )مةم(

 )زين(يش برينةكاني طةردني وشك دةكردةوة
 هيَسرتةكانيش بةقةد ضياكانةوة خؤيان هةَلدةداية خوارةوة

 لة ئاويَنةي ضياكاندا شويَنة سووتاوةكان لة ترس و لةبةر ئازارو
 ثةرةسةندني  شيَتايةتي لةسةر سةكؤي درةختةكان

 زةرد دةردةكةوتن
 ذوورةكةمدا بووم بريةوةرييةكاني طةردةلوومل لة كاغةزةكامندا كؤدةكردةوةتاك و تةنيا لة 
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 بة تةنيا بؤ طةليَك طريام رِؤذطار بة خويَن ثريؤزي دةكات
 بة تةنيا بؤ بةسةرهاتةكاني طريام

 بة تةنيا بؤ طؤرانييةكاني طريام
 بة تةنيا ثةثوولةكاني سةرم بةديل طرت و دانيشتم

 ينضَلكي قةد هةواكةمامن بي
 خةَلتةكاني خويَنم لة يادطةماندا بيين
 بةردو زخيةكامن بيين ثارضة ثارضة بوون

 ئامسامن بيين دةترسا.
 ئيَسكةكان لةبارةي ضييةوة ثرسياريان ليَ دةكةن؟

 لةبارةي ئةو ئةستيَرانةي نغرؤي ضيمةنتؤكانيان بوون و بزربوون
 وة كة كث نةدةبووةلةبارةي كارطةي ئةو جةنطان

 غةزي زةردةوة لة ئةتَلةسي خويَندالةبارةي كا
 نةفرةتيان لة سروشت كرد؟ بؤضي لةسةر خوانةكاني ئيَمة

 يان ليَ دا؟بؤضي بة طوَلي ذيان سةوَل
 ئةستيَرةكان تاريك لة ذيَر ثيَماندا كةوتنة خوارةوة
 رِةنطي ئيَسكةكان و رِةنطي ضاوةكامن بريكةوتةوة

 كة دةمردن
 وة سووررِةنطي خؤَلةميَش دةطؤرِاو دةبو

 ئةي رِؤذطار رِاوةستةو ويَنةي ئةم ئةنفالة بطرة
 رِاوةستةو بيخةرة ناو ويَرانةي هةميشةييمانةوة.

 كاتيَك خةَلكةكة لةبيَ دةنطي خؤيان نةبزووتن
 يةوةآلبا جوو

 بةسةر كاميؤنةكان و
 بةسةر طؤرِةكاندا تيَثةرِي و
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 سروودي ذةهري رِاماَلي و شكاندي
 تيَثةرِي بةسةر ئاوي طوناهةكاندا

 بة ئامساندا تيَثةرِي و
 لة طؤشةيةكي ئامسانةوة نووسينيَكي رِةشي تؤماركردو

 طةياند.  مردني ئيَمةي رِا
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 دةم و ضاوي ئةحالم لة دةم و ضاوي مريةم دةضيَت
 لة رِيَطةكة دةرِوانيَت: ئاخ كورِةكةم. دةم و ضاوي دةخويَنيَتةوةو ويَيش

 رطريَتةوة.ةلةبةردةم مؤمةكةدا دانيشتووةو دةخويَنيَتةوة: خواوةند هةقمان و
 يةكةمني مؤم تةواو بوو

 طويَم لة دةنطي مريةم بوو دةيطوت: سةربازةكان برديان
جار  112تاَلةطرةوة ئاويَنةدارةكة طوتي: مةروان لةناو كيََلطةيةكي دةرةوةي بةغداية 

 بةسرتاوةتةوة.
 عةلييش طوتي: دةم و ضاوي خامؤشةو رِديَين دريَذةو ئيَستة دةمبينيَت.

 غةمةكاني بةسةر دووةمني مؤمدا خويَندةوة
 طويَم لة مريةم بوو دةيطوت: نطيين درِكينةيان لةسةر سةري دانا

 ئاخ كورِةكةم.
 ةبةردةم دةرطةية.مششيَرةكةي عةلي بة ديوارةكةوة هةَلواسراوةو ثابووجةكةي ل

 ضووة سيَبةريَكي كويَرةوة
 ئةمرِؤ ضاوي زؤر تيذة

 غةمةكاني بةسةر ضوارةمني مؤمدا خويَندةوة
 بوخوردةكة(  الي )مةريةم كضي داوود هةستا ضوو بؤ
 بةسةر ضوارةمني مؤمدا خويَندي و

 كؤت و بةندةكاني كردةوة
 عةلييش هاواري كرد: دةيبينم ئازادة

 بةسةر ثيَنجةمني مؤمدا دةخويَنيَتةوةوهيَشتة ئةحالم 
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 هيَشتة مةروان لة ضؤَلةواني سةرطةردانة.
... 

 لة ئاشوور شوورةكان هةرةسيان هيَنا
 ي ئاسيان بة دةرطةكاندا هةَلواسيآلخةَلك طة

 توون و مةلةك تاووس هيَشتة تةنيايةآلم هيَشتة جةذنةكان هةآلبة
 خؤشييةكامنان بةتاَلن
 مششيَر ليَمان وةرطرياونثيَكةنينةكامنان بة 

 ئاطركةوتنةوةكاني نةينةوا دةستيان ثي كرد
 رِومحان بة بَليَسةكانيان سووتان و

 دةم و ضاومان طؤرِان.
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 دارةتةرمةكة بة تكريتدا تيَثةرِي و شويَن بزربوو
 و ئةو دةستانة بَلنديان كردةوة كة ئاماذةيان ثيَ دةكردنثاشان لة سامةرِا دةركةوت 

 لةسةر زةوييان دانا
 ضوار ئافرةتي رِووت لة دةوري رِاوةستان

 ندةوةآلت جووآلثرضيان بةرةو الي رِؤذهة
 ماسي و طوَلي تيَدا دةركةوت

 طويَضكة ماسييةكان ثيَ نهيَنييةكانيان بزاوت
 خؤثؤشةكةي دةركةوت ونيشانةي هةرة طةورةي ميَيايةتي لة 

 دووثشكةكانيش هيَلكةكانيان هةَلهيَنا و بيَضووةكانيان لة ثشتيانةوة هاتنة دةرةوةو
 ان خوارديدايكةكان

 كردنويَذي باران بارين دةسيت ثيَ 
 باراني خويَن باري و

 ماَلةكان شني و واوةيليَيان كرد
 رِووخامنارة ثيَضثيَضةكة سةري دانةواندو تاوةرة بَلندةكةي 

 طؤرِو مةزارطة رِووخيَنراوةكان طريان
 هيض نةماوة تةنيا ضيلكةدار نةبيَت

 تي ثيَ بسووتيَننآلئةو ضيلكةدارةي دةيانةويَت و
 غلؤر بكاتةوة ةضوون طؤيةكي سةرطةرداني درِكين وةك بَليَيت با ميَذوو

 كرِنووشطةطةل لة كفن دةضن و
 دةضن  كةوانطةل لة بةَليَن

 اغةزةكامندا هةيةو نة لق و ثؤثنة رِووبار لة ك
 بري لة مرؤظي دووثشك دةكةمةوة بة دةزووي ميَذووةوة شؤرِ بووةتةوةو
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 ضةند طوتةيةكي ثريؤز دةجويَتةوة
 بري لة كؤتايية سيس داطةرِاوةكان و

 دةكةمةوة. يَذراوةكاني ذيَر ثيَستةكامنانكانة ن
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 بةر ضةقؤ داي نيسان: طوَليان 17                            
 

 رِؤذطاريَك، داَلةكانت بَلنداييةكانيان تيَك داو
 ئامسانيان لة زةوي جودا كردةوة

 طوَلي نويَذيان بةسةر باَلةكانيانةوة هةَلطرت
 ئةو وشانةي لة ذوورةكاني ئاودا بيَوةذن كةوتن

 تنآلكة لة رِيَرِةوةكاني رِؤذطاردا وشك هة
 يةكةمني شاري ثريؤز لة تؤداية

 كةيةكي زةردت تيَدايةقةلةرِةش
 ناوةندي ئاويَنة رِةوانةكةت ضي ديكة شويَين بةرةبةياني تيَدا نابيَتةوة

 نةماوة تضي ديكة داو بؤ دَلة ثَلنطةكة
 )نيبؤر( ثةرستطةي بايةكان

 ئةي ئافرةتة درذةكة
 تؤزو طةردي تؤ ئاَلؤشي ئيَمةية

 ةكانيشت تريةكامناننكؤتةَل
 ذنةكةي نانويَتكام ثياو ضي ديكة لةطةلَ 

 كام ماسي ضي ديكة طةراي زؤر دانانيَت
 كام ئةسث ضي ديكة لة ماينةكةي نزيك نابيَتةوة

 ضي ديكة بةروبووم ناطريَت  ةكام كيََلط
 ئةيووب ضي رِووي داوة؟

 طوَلةكةيان بةر ضةقؤ داوة!
 رِانةكةيان كردة ئاسن و ورِينة.
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 دةتوانيت طوأل دابنيَيت؟ى نيسان : ئاية 18                      
 
 

 لةثيَناوى كيَدا نغرؤى ناو ئةم ملانة بووين؟
 لة ثيَناوى ضيدا ضرؤكامنان دةسيت بروسكةيان ثيَ نةدةطةيشت؟

 ثةجنةرةكانى ئةم شارة دةئاية دةتوانيت تؤمارةكانى جوانيم لةطةَلدا لةق
 واسيت؟بآ دايك و باوكانةدا هةَل 

 دانيَيت؟ ةوةةقةد دةرطةكانويَنني طوأل بيَت لةبرى ناولةثى خئاية دةتوان
 ئاية دةتوانيت سةرخؤشيَك لةناو ئةم خؤَلةميَشةدا بذةنيت؟

 ئاية دةتوانيت دوور لة ئيَمة تؤفان رِةثيَش بدةيت؟
 ئاية دةتوانيت بة طةروويةكى شووشةيني طؤرانى بضرِيت؟

 قةوزةكامنان دريَذتر بوون و ميَشكيان خواردين
 كتيَبطةىل كؤن ثةرِةكامنان هةَلدةدةنةوةوئارةزووةكان ضوون 

 كانييةكان بةرةو مةرط لةثيَشمان دةدةن
 و تونيَلةكامنان بة طوَلى رِةش داثؤشراون

 خواوةندةكامنان لةسةر شؤستةكان كوذراون
 

 هيضمان ثآ نةماوة ئةم مةشخةَلة نامؤيانة نةبيَت
 بةهةَلديَردا هةَلدةزنني وةك بَليَيت سةيران بكةين

 )سةماوة(ى خولطةى كةلووةكان و )ئةليس( دةبني نغرؤى
 ئاية دةتوانيت بةسةر سةرمانةوة بالَ بةيةكدا بدةيت و شيَتيمان ليَ دوور خبةيتةوة؟

 فريشتةكةمان طؤضانيَكى بةدةستةوةية مؤرانة ليَى داوة
 كةنارة سثييةكامنان تا هةتاية ماَلئاواييمان ليَ دةكةن

 شان بدةيت بةرةو ئةويَمان دةبات؟دةتوانيت ئةو رِيَطةمان ثآ ثيَ
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 ثةثوولةكامنان ئاسنني و شةرِةنطيَزن و
 كيََلطةكانيشمان بة مني و تةرم ضيَنراون

 زةوييةمان بؤ دةرخبةيت؟ئاية دةتوانيت ئةم 
 هةر لة نوطرة سةملانةوة تا ئاييندةمان كة بة بيابانةوة دةفرِيَت

 ذانةكانى ئؤرووك هيَور نةبوونةتةوةو
 كةَلةطاميَش لة طؤرِةكةيدا هيَور نةبووةتةوةو ئيَسكةكانى

 هيَشتةيش يةكةمني تابلؤى نووسني رِووناك نةبووةتةوة
 لةكاتيَكدا دارةتةرم هاوارى خؤى خستة ناو درةختةكامنانةوةو

 بة كاروانة تةم و مذاويةكةيةوة دووركةوتةوة.
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 بةسةرةوةيةى نيسان : دارةتةرميَك مانطيَكى ضواردةى 19             
 
 

 لة نةجةف
بةالى )طؤرِستانى ئاشتى(دا تيَدةثةرِم و سةيرى طؤرِةكانى بةر لة سةدةو دوو سةدةى ثيَشرت                

دةكةم، طؤرِى دايكم ليَرةية ناوى خؤى و ناوى من لةسةر كيَلةكةى نووسراوة، طؤرِى باوكم 
و ويَنةكةى ليَرةية. طؤرِى ئةو ثياوانة ليَرةن كة بةطذ تاريكيدا  لةويَية، طؤرِى خالدى برام

شويَن مسى جةنط و  ،ضوون، طؤرِى شةهيدان ليَرةية، طؤرِى ستةمديدةكان ليَرةن
 برسيةتييةكانيان ثيَوة ديارة.

بةالى منارةكانى فرميَسكدا تيَدةثةرِم مانطةكانيان بة سةردولكة دادةثؤشن، بةالى رِووناكى 
ةطةىل نةمردا تيَدةثةرِم ضاكة بةسةر خةَلكةكةدا دةبةشنةوة. بةالى طوَليَكدا تيَدةثةرِم مةزارط

 رِوح بة بةهةشتيَكى بةرينةوة دةبةستيَتةوة.
سآلو لة رِوحة سةرطةردانةكانى ناو باخضة بريندارةكان، سآلو لة فريشتة سةرطةردانةكانى ناو 

وينياندا رِاستطؤن، سآلو لةو ثيَ خواسانةى ئامسانة هةوراوييةكان، سآلو لةو كةسانةى لة ئة
سآلو لةو برينانةى بةردةوام خويَنيان ليَ بآ ترس و لةرز بةرةو ضارةنووسي خؤيان مل دةنيَن، 

 دةضؤرِيَت، سآلو لة جلة هةميشة رِةشةكان.
بؤضى نزا رِةثيَشم دةدات؟ بؤضى كانييةكان لةناو بةهةشتةكامندا دةطؤرِيَن؟ هةناسة 

و  ةي فرميَسكةكامن رِآ دةكةن و رِووبارةكامن رِاوةستاون و ساَلةكانيشم لةناو مقاَلهةَلكيَشان
 طؤشت برذيَنةكةمدا دةخوليَنةوة.

 ئةو دةرطةيةى بؤ ثرسياركاران كرابووةوة دةستةكان ثاَليان داو داخرا و ضاوة سوور
ؤذطار لةناو خؤَليَكدا ةيداخى خويَنيان بَلندكردةوة، رِهةَلطةرِاوةكانيان ليَ ضووة ذوورةوةو ب

 ثشكنني دةكات كة بةسةر سةراندا ديَتة خوارةوة لةطةلَ شينطيَرِانيَك كؤتايي نايةت.
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ئةكيتؤيان نةناشت... لة دارةتةرمةكةيان دةرنةهيَنا، ضةندان جار بة ضواردةورى مةزارةكةى 
سةرةوةى بوو عةليدا سوورِانديانةوةو بؤ دوورى دووريان بردة دةرةوة، مانطة يةك شةوةكةى 

 ، مانطة ضواردةكةيش بوو بة ضاويَك دةطريا.بة مانطى ضواردة
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 ى نيسان : ميسان: ئاوى مانط20                             
 

 ئةوينيَك با ثةرتي كردةوة
 هيضي نةماوةتة تةنيا ئةم لقة رِووتانة نةبيَت

 رِؤذيَك لة رِؤذان، بةهةشت بوو
 نامدةروةى بةآلم مارةكة ثاَلى نام و ليَ

 هيضي نةماوة تةنيا غةميَك نةبيَت بة قةد لقةكانةوة ضوون شرِة ثاتاأل هةَلواسراوة
 كةرِةناكة فووى ثيَدا كرد

 ليَ دران و جيوةكةى جووآليةوة زةنطؤَلةطةىل مس
 ووباريَك رِاوةستاوة ئاوةكةى بووبيَت بة خةَلووزرِضوون 

 بووة بة تؤزو طةرد ماَلةكةى ئةكيتؤى داثؤشيوةضى ديكة ذن و ميَردايةتييةكي ثريؤز نيية، 
 ويَنةى بريةوةريية خؤَلةميَشييةكان بة قةد ديوارةكانييةوة شؤرِ بوونةتةوة

 نامة كؤنةكان مةرةكةبةكةيان كاأل بووةتةوة
 ناخةكان ئازارضةشتةن

 ضةندان دووثشك ضوونةتة ناو ئةم ماَلةوة
 ضةندان مار تيَيدا سوورِانةوة

وشك بوون و شاريش تةنيا يةك شةقامى غةمبارى تيَداية بةهيَزةكان ثيَيدا ديَن و زةلكاوةكان 
 دةرِؤن

 دارةتةرمةكةيان خستة ناو بةلةميَكةوةو
 بة ناو ئاوى )ئيشان(دا ثاَليان نا

 ضى ديكة طوَلةكةمان سوور نانويَنيَت بةَلكو ضوون رِةنطى مانط دةنويَنيَت
 مانطيَك با 

 ئةم بيابانانةدا ثةرتي كردةوة. لة ماَلمان و ... بةسةر
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 ى نيسان: ئةستيَرةى عيشتار دةدرةوشيَتةوة21                    
 
 

 رِؤذ بوو بة طايةك بة شةقامةكاندا هةرِاى دةكرد
 ئيَمةيش بةدوايدا رِامانكرد

 لة مةدريد نةبوو بةَلكو لة دهؤك بوو
 خاضى كورد بة طةردنى ضياكانةوة هةَلواسراوة

 ببةو زةوييةكة بكيََلةطاسنةكة 
 ت الدةو با رِووبارةكانت ببنة ئاويَنةمانرِووثؤشةكة

 بةآلم تؤ شةومن طؤدةكةيتةوةو بةسةرماندا دةيثرذيَنيتثاَلةثةستؤمانة، بةرةو الى تؤ 
 رِؤذ بوو بة طا

 زانني بوو بة رِستةطةىل نهيَنى
 هةر هةموومان دَلمان لة تؤو لة جوانى تؤ ضووة

 ادةكانى ثشكؤو بضئةى ك
 دةوةشيَنم لة باكوورو دوو طويَل دةغأل و دان بةسةر )ضياي سثى(دا

 ضياي )زاوا( لةباشوور تا بة طؤرانييةكةتدا رٍِِابطةم
 ميَل(دا هةَلدةكات و دةيثيتيَنيَتكة بةسةر دةشيت )سي

 ئةكيتؤمان لةناو كيََلطةكانتدا دانا خةريك بوو هةَلسيَتةوة
 نةيانهيَشتبةآلم طةردى ضةكةكان 

 كىَ بة طويَل خةرمانةكانى ثيَوايت
 كىَ بة ثىَ رِووبارةكانى ثيَوا

 كىَ قيبلةمناى لةسةر سةرت دانا
 ةكانى ثيَوايتذكىَ ضيا دوورودريَ
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 دةبيَت طؤرِيَت و هةَلةوطيَرِهةموو ثيَوانةيةك ثووضةو هةموو زةويش دة
 بؤضى خيَرا بةرةو مةرط هةنطاو دةهاوين؟

 ان دةضني لةكاتي نووسنت، يان طوناهدابؤضى لة رِاكشاو
 كاندا وشك بكةنةوةثرياسكةطةردةلوولةكان لة 

 ئةستيَرةى عيشتار دةدرةوشيَتةوة
 رؤ دةكاتضثاقلة 

 سؤزى طا تةم و مذاويية ميوزيك دةجيووَليَنيَتةوة
 هةموو شتيَك هةرةسى هيَنا كاتيَك ضووينة ناو بريةكانى جوانييةوة

 دةكردةوة كة داظنشي دةسيت ثيَ كردبووشكسثري ئةوةى نؤذةن 
     بةآلم هتلةر هةموو شتيَكى ويَران كرد.
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 !ى نيسان : سةركردةكان22                                
 

 ئةى سةركردةكان ضى بة ثيَستمانةوة ماوة تا ثيَشكةشى ئيَوةى بكةين؟
 ضى لة ئيَسكةكامنان ماوة؟

 بؤ ئيَوة ذيامنان بوو بة كوانووى طةرم
 لةبةردةم كاميَراى تةلةظزيؤندا دةبريسكيَنةوة

 وةك بَليَيت لة شاييدا بن
 ئيَمةيش تا ديَت رِةنطمان دةبزرِكيَت و رِةشرت دادةطةرِيَني و

 ثيَستمان درزدةبات و
 امنان دادةرِميَنخانووةك

 
 شكؤى ئامادةيي خؤتامنان بةسةردا مةنويَنن

 جاريَك بة زمان ثاراوى
 نوكتة طيَرِانةوةجاريَك بة 

 جاريَك بةخؤ بيَ فيز نواندن
 جاريَك بة توورِةيي ثاراوي

 جاريَك بة ئازار ثاراوى
 ثشكؤمان بؤ ناخةنة رِوو

 هةموومان بووين بة خؤَلةميَش
 ئاطةتان لة رِيَطةكانتان بيَت بةدةر لة نويَذن

 شارانيَكمان بؤ دروست بكةن لةبريمان نةضنةوة
 مان رِاطرنلة كاتةكانى مردندا خويَن

 ناوتان لة ميَذوودا بة ثييت زيَرِين مةنووسن
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 بةَلكو بة ثيتى خوَلى خاكةكةمان بينووسن
 سةركردةطةليَك مةبن

 ثةستؤ بكةنةلةطةأل ئيَمةدا لةسةر نانيَك ثاَل
 رِيَطةمان بؤ بكةنةوة

 لة نزيكمانةوة رِاوةسنت
 ئاسؤ ببينني.سةرتاسةرى لة بةردةمماندا رِامةوةسنت ضونكة دةمانةويَت 
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 ى نيسان : طؤرانييةكاني دةستار23ِ                          
 

 بؤ دايكم لة هةشتةمني ساَليادي كؤض كردنيدا                                                              

 
 لةناو باآلثؤشة رِةشةكةتدا نووستبوويت

 بةهاريشت لةطةأل نووستبوو
 ض نةهاتبووهيَشتة كاتى كؤ

 ةوةبةهةموو ئةو ثيَويستييان بةآلم بةلةمةكةت ئامادةبوو
 تا لة رِووبارةكاني خوارةوة بثةرِيتةوة

 بةلةمةوانيش قؤَلةكاني كراسةكةى دةنووشتاندةوة تا ثيَشوازيت ليَ بكات
 لةو تةمةنة دريَذةدا

 لةو شويَنة دوورانةى دؤَلى شةومندا
 دةستتدا بوومضوون درةختيَكى بضووك، لةبةر 

 كة برتسيت ليَت بزرببيَت
 لةذيَر هةردوو ثيَتةوة رِةط و رِيشةت بؤ رِاكيَشابوو

 ت لة ئاميَزى ناخت طرتبووثؤثت بؤ كيَشابوو، قةدةكةيش لةطةأل ثرضتدا ضةند لق و
 دوو جار دايك بوويت

 جاريَك بؤ هزرةكةم و جاريَك بؤ درةختةكةم
 جةستةمدا دةشاردةوةومانط و فرميَسكةكاني خؤت لة 

 طؤراني دةستارِت دةضرِى
 ندةوةائةو ئةستيَرانةى ضوون خاَليَكى سةوز بةذني تؤيان دةرِاز

 رِذانة ناو جاميَك
 ى طوَلةكانيش  رِذان)كةرِى(
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 ئةموستيلةكانى زيويش رِذان
 ضةند فريشتةيةك دابةزين

 بَلنديان كرديتةوةو تؤيش بانطى منت دةكرد:
 طوَلةكانت!

 ةت!درةختةك
 ةت بةلةم و بةلةمةوانةكةى شةرمةزار كرديتئةو دميةن

 هانى دام بانطى طؤرانييةكاني دةستارِ بكةم:
 دوور لة رِووبارةكةت 

 درةختةكةم وشك دةبيَتةوة
   طوَلةكانيشم بزردةبن.
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 ي نيسان : بزربووني هةلَةضن24                               
 

 لة رِؤذي كؤضكردنيدا                                                                     

 
، لة زةمني دةركراويت، تا بة  )ئةوة مةرطي بةختةوةرانةية، ئيَستة هات لة سايةيدا حبةويَوة

بتةويَت ، ئةوةي  تيبةخيَربيَتيَكضوون طةورةيي و بة دةستثاكي داناييةكةي سةرةتات بتبات، 
ئةو دةينووسيَت، بةخيَر بيَت، هةَلتدةستيَنيَت و، ئاماذةت ثيَ دةكات كة لةم هةنطاوةوة 

 دةست ثيَ بكةيت(.
 لة ضامةي )ثيتةكاني هةَلةضن(ي شاعري كةمال سةبيت                      

 
 تؤيش هةنطاوت هاويشت

 ئةو شويَنةي كة بةجيَت هيَشت تا هةتاية بةتالَ بوو
 باَلندةكان بةسةر ماَلةكةتدا تيَثةرِين و طريان
 )طةورةم نةمةديَكي قورِين لةبةر دةكةيت؟(

 بؤضي لةوةرِطةكانت لةطةلَ خؤت برد؟
 بؤضي شارةكانت بةرةو الي داناييةكةت رِاكيَشا؟

 بؤ تيَكةثيَكيَكم 
 تا ثيَكةوة طؤراني بضرِين و ...باي شةوان دوور خبةينةوة

 ا بة جؤش و خرؤشةوة ثيَكةوة بؤ بارِةكة بطةرِيَينةوةطوَليَكم بؤ تيَكة ت
 شيَتايةتي برِنينةوة تا ئةَلماز لة كانةكاني

 رِةنطة هيَشتة تةواو نةبووبيَت( ،)ئاهةنطي سةماكردنةكة هيَشتة دةسيت ثيَ نةكردووة
 ئةي ضؤن رِؤيشتيت

 م ئامادة دةكرد تا لة هؤَلةندا سةرت ليَ بدةمجانتاكة
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 كليل داو خةوت لي كةوتم دةرطةكةت آلبة
 )نةمدةزاني بة تةنيا دةمريت(

 ئاية ئةمة ئةو بةَليَنةبوو ثيَت دام؟
 تةنانةت لة مردنيشدا فيََلم ليَ دةكةيت

 ئةم ضامة لة ثيَناوي ئةوةداية تا ثيتةكاني هةَلةضن بطةشيَنةوة
 ئةم ضامة لةثيَناوي ئةوةداية تا مانط خيَرا نةبيَتةوة بة مانطي يةك شةوة

 ئةم سرووتة لةثيَناوي ئةوةداية تا لة تةختةدارةكة قوتار بيت و
 لةثيَناوي ئةوةداية تا شري بكةمة ناو قاوةكةتةوة

 بؤضي بةم شيَوةية سةرطةردانيت؟
 )ئاية فةرهةنطةكةت تةواو كرد(؟

 وشةكانت لة تةنيشت قةرةويََلةكةوة شني و واوةيليَيانة
 خؤيان دةرِننةوةوشةكانت ضوون ئافرةتيَكي شينطيَرِ قذي 

 ثيَناوةدا كتيَبةكامنان بة دةستكاريكراوي ضاث بوون و و ةل
 رِوخسارمان طؤرِاو ثريبووين.
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 ي نيسان : بةناو كاتذميَرطةلي ثةككةوتوودا دةرِؤين23                  
 
 

 لةسةر بةرد شيَوةي ثةثوولةكامن و
 ضاندمنشيَوةي ئةو تؤوانة دةنةخشيَنم كة لة ئيَسكةكامندا 

 ئةي رِؤذ لةطةَلم ثشوو بدة
 با سةر لةو شارانة بدةين لةوة نارِازين خوا ثيَي داون

 كتيَبةكةم بؤ رِووباري هةتاو دةكةمةوةو دةستنويَذ دةطرم...
 ئةي ئةو ئةستيَرانةي لة بنةميضةكةماندا هةَلكؤَلراون

 بؤضي رِيَمان نادةن بنووين؟
 دةبيسرتيَن وجنيَوةكانتان وايان ليَ هاتووة 

 نةفرةتةكانتان وايان ليَ هاتووة تيذبوونة
 ئةي ئةو شةيثوورانةي بةناو نهيَنييةكامناندا تيَدةثةرِن

 ضي ديكة رِؤذذميَري لؤذيكانةمان ثيَ نيية
 وامان ليَ هاتووة بةناو كاتذميَرطةلي ثةككةوتوودا دةرِؤين
 اسيويَنةطةلي شكستخواردمنان بة قةد بالكؤني داخراودا هةَلو
 ضةند جار لة سةر ئةذنؤ نووشتامةوةو لةرِؤذةكامن ثارِامةوة

 تا تؤفانيَكي نويَ غلؤر ببيَتةوة و مبانشوات و
 لة نغرؤييةكي هةميشةييدا خؤمان ثاكذ بكةينةوة

 م ئاوةكان ثشتيان تيَ كردين و رِؤيشنتآلبة
 بؤية هيَشتة لةناو بةلةمةكةمدا دةرؤزة دةكةم و

 بةناو ئةم جؤطةَلة بضووكانةدا تيَدةثةرِم. بة غةمباري و بيَ دةنط
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 ى نيسان : كرخاد مالَى سةلووخ22                           

 
 

 لة منداَلدان دابةزيم ... يةكةمني بةهةشتم
 و جيَطةكةم ليَرةيةبيَشكة

 ئةو هيَالنةيةى خستميية ناو دةسيت درةختةكانةوة
 كؤَليم.ئةو سروةيةى دَلة بضووكةكةى هةَل

 بؤ يةكةمني جار
 لةو ثارضة زةوييانةى نزيك بازارِى قؤرية

 هةناسةم دا
 هاوارم كردو شريى بآ طةردم خوارد

 دانا و لةسةر هيََلى شةمةندةفةريش قةثاغة بوتَلةكامن
 طويَم ليَ بوو شةمةندةفةرة دوورةكان دةهاتن

 لة بازارِى قؤرية لةطةأل دايكم سةوزةم هةَلطرت
 اريَكى ديكة بةهةشتم بينىلة طةرماوى ئافرةتان ج

 يةكةمني تؤو لة جةرمؤ و يةكةمني خواوةندانى دايك 
 يةكةمني دةفرى قورِينى سووركراوة كة تؤوةكامن تيَدا كؤكردةوة

 يةكةمني وةشاندنةكانى ثاض
 واى ليَ كردم دةست بةسةر دَلمدا بهيَنم

 كورِةكامن كؤدةكردةوةو بةناو )نووزى(دا دةسوورِامةوة
 كةم دةبينىقةآل طةورة

 ووى دةداورِتاريكة بازارِم دةبينى كة رِؤذذميَرى غةمةكانى تيَدا 
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 بة ضةندان زمان دةثةيظي
 لة سةبةتةكانى سآلوةكانةوة بةردةبوونةوة
 هةموو بةرديَكم لة كةركووك ماض دةكرد

 دارةتةرمى كات لة كةرخا هةَلواسراوة
 ضةكدارةكان خةَلتانى خويَنيان كردووة

 ئايينييةكانى كةرخا بة رِديَنة دريَذةكانيانةوة هاتنة دةرةوةثياوة 
 بة رِؤبة سوورةكانيانةوة هةرِايان دةكرد

 كىَ طاليسكة ثاشايانةكانى توركمانةكانى تؤقاند؟
 كىَ ئةم هةموو طوَلة مردووانةى لةسةر داناون؟

 كىَ يارى بة بةهةشتةكةيان كرد
 ةيةوئةو طؤرانييانةى جوانى كة بةسةر زاريانةو

 لة زيَرَِةكان كة لة ثةجنةياندانئةموستي
 دارة تةرمةكةى ئةكيتؤيان بة ماَلةكانياندا سوورِاندةوةو

 بةيداخى رِةشى غةمطني هةَلدرانضةندان 
رِؤذطاريش لة ضينة زةمينةكاني ئاشووري و حووري و ئارامي و عةرةبي و توركمانيدا 

 رِاوةستا.
 كضيَنى شارةكة مةبةن بؤ ةى لة باكوورة دةكشيَن دةستئةى ئةوان

 ئةو شارةى بة ديوارى
 راوة.ثاريَزكةرخاد ماَلى سةلووخ 
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 ى نيسان : رِةط و رِيشةى ذان21                                  
 

 ثيَويستة لةناو ئاوى رِةشدا زؤر ثيَشرِةوى بكةين
 ثيَويستة رِةط و رِيشةى ذان بدؤزينةوة

 ثةرت دةبنةوة وبارةكانةوةلة كةنارةكانى رِوئاطرةكامنان 
 بةذنةكانيشمان زوو لةناودةضن

 ئاَلؤشطةىل بة بةزةيي لة رِيَطةكامناندا دةطؤرِيَن
 ئةذديهاى نووستووى ناو خةونةكامنان هاوار دةكات

 زانياري زؤرترمان ثيَ دةَليَت لةمةرِ ئةو رِووداوانةى بةرِيَوةن
 ئةستيَرةكان بة عةردياندا داينثيَداهةَلدانةكانى سةر رِةفةكامنان هةَلستان و 

 هيضمان لة بةردةمدا نةمايةوة تةنيا نغرؤبوونى ناو ئاوة رِةشةكان نةبيَت
 خواوةند رِؤذيَكيان ثيَى طوتني: ئةمة رِيَطةى بةهةشتة

 ئيَمةيش بة رِيَطةيةكي تةنيشتدا رِؤيشتني
 ضؤأل بوو لةطةأل ئةوةيش طةيشتينة بةهةشت بةآلم

 ثرِ لة ذمارةيةكي زؤر بوونةوةران بووكةضى بةهةشيت تةنيشت 
 نةك كؤيلة تى: ئيَوة )رِةسيد(ى منن،خواوةند طو

 
 ئةو خؤَلةى بة ثيَمانةوة نووسابوو رِيسواى كردين

 لةناكاو كليلةكامنان بةربوونةوة سةر عةرد و
 تارماييةكامنان لة ئامساندا بزربوون و

 ثرسيارةكان بوون بة هاوبةمشان.
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 ى نيسان : رِووبار رِةش داطةرِا22                               
 

 ضؤن ئاويَنةكان ئةم هةموو زيانانةيان دروست كرد
 ضؤن ئةسثةكان لةناوياندا طريان

 ةرت بووةوةثضؤن ثشكؤى بروسكةكان 
 ئاويَنةكان رِووةو رِابرودوو دادةنيَم

 ون دةكاتويَنةكةى دةردةكةويَت ثةز دةلةوةرِيَنيَت و ضاويان بة دةرزييةك ك
 هةردوو رِانى داناوة ئاويَنةكان ثاك دةكةمةوة لة كؤرِيَكدا دةيبينم و مششيَرةكةى لةسةر

 ئاويَنةكان رِووةو دادآ وةردةضةرخيَنم
 لةناو ئؤتؤمؤبيليَكى رِةشدا دةيبينم ثيَدةكةنيَت

 ئاويَنةكامنان سووتاون، يان خؤمان تا ئةم رِادةية بؤطةن بووطني
 ئاويَنة رِووناك بكةمةوة بة رِوومدا دةتةقيَتةوةهةركة ميَذوو بة 
 انةوةكانى ئةستيَرةناسي ليَى دةدةنضارةنوومسان طيَرِ

 رِؤذةكانيشمان بة دةستى سيحربازةكانةوة دةطؤرِيَن
 طويَضكة ماسيطةىل ضاوةزار لةبةردةم دةرطةماندا هةَلدةرِيَذم و

 ئةو برينانة دةدروومةوة كة ئامسانيان ثرِ كردين
 أل دةهؤَلة رِةشةكامناندا بؤ ئةم بَلنداييانة سةردةكةوينلةطة

 تاوةرةكانيش لةناو غةمةكامناندا دةرِووخيَن
 درزيَكى قووأل كةوتووةتة ميوزيكةكامنانةوة كاروانةكانى حوشرتى ليَوة هاتوونةتة ذوورةوة

 ك ديَوةكة لةدايك بوويَكات
 ة رِةش داطةرِارِووبارةك

  وآلتةكةى سواغ داين.ى قورِي شةويش ئامساني ساماَل
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 ى نيسان : هيض شتى ديكة نةماوة بؤى بطرين25                         
 ئةى وآلتى ضارة رِةش

 ئةطةر خةَلكت نووستنب و 
 سةركردةكانيشت زؤر وريا بن

 دةرةوةؤن نازانيت بة رِؤذ كىَ دةتباتة وةك ض
 ئةوة نازانيت شةويش كىَ لةطةَلت دةنويَت و

 سبةينىَ دةتفرؤشيَتكىَ 
 ماَلةكانت خؤَليان ليَ دادةباريَت

 جلةكانيشت لة ثشتةوة كون كونن
 كاتيَك ئاشةكان قسة دةهارِن

 كاتيَك شينطيَرِةكان لةبرى فرميَسك ئاو بة ديوارةكاندا هةَلدةواسن
 كاتيَك هاوار بة بؤنى طؤشتى برذاو درز دةبات

 ماتةمطيَرِييةوةكاتيَك دةزووى زيَرِ دةكةويَتة ناو جلى 
 ئيَمة بؤ ئاهةنطيَكى كةس نةناسي دةضني آلب

 نةك بؤ وآلتيَكى بريندار...
 تاريكرتين تونيَل تونيَلةكانى ئيَمةن

 ساختةترين تونيَل ئيَسكةكاني ئيَمةن
 بة زرنطةترين ئيَسك هزرةكانى ئيَمةن

 ليَرة مانطيان دزى و لةوآ دارةتةرمةكةى ئةكيتؤيان رِفاند
 نةماوة بؤى بطرينهيض شتيَك 

 هيض شتيَك نةماوة كؤمان بكاتةوة
 رِيَطةكان ليَكيان كردين و
 درؤكان كؤيان كردينةوة.
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 ى نيسان : ناشتين ئةكيتؤ30                                
 

 بةغدا
 دةفرة قورِينة سووركراوةكانت رِاخبةو

 بة دةست بنووسة (منداال)
 لة تةليسمةكانتدا رِاوةستة,

 ان ثرِ كردووةيةكانتدا رِاوةستة كة شةقامةكانلة نةزر
 دةدؤرِيَيتبةرةو شان بةرزت دةكةنةوة تؤيش بةرةو الى ثيَيان 

 مةمكةكانت دةردةكةون و هةموو رِووبارةكان ويَنةى جةستةى رِووتت دةكيَشن
 بةذنت بة تري سرِاوةتةوة

 دةمت ثرِ لة هاوارة
 بة كؤس كةوتن رِةنط دةبيت

 دةرِازيَنيتةوةبة سيس بوون خؤت 
 ثاوةنةكانت ئاسنن

 بازنطةكانت تةنةكةن
 ئةوانةى بةالتدا تيَثةرِين بينيتيان و بؤت طريان

 شةوان بادةكةت لةناو جامطةليَكدا دةخؤيتةوة بة رِؤذ بة خويَن ثرِيان كردوون
 بةرةبةيان سوودت نادات و نيوةرِؤيش جيَطةكةت ثيَ ثيَشان نادات

 ذةت ثيَ ناكاتبؤ نويَذ قيبلةمنايةك ئاما
 دارةتةرمةكةى ئةكيتؤيان بة هةموو شارةكاني خوشكتدا سوورِاندةوة

 شويَنيَكيان نةدؤزييةوة بؤية بؤ الى تؤ طةرِانةوة
 خوداوةندى سةربازةكان

 ئةى ئةوةى بة برِواكان كؤت كراويت
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 زرةكان ثيَضراويتةوةةبة ن
 بة خويَن شؤشرتاويت

 ئةى شةهيدي شارةكان
 ت دوور خبةوةمةرطانة لةخؤ ئةم

 هةستةو جامة بادةكةى خؤت لةسةر دةسيت ئةوانة فرِ كة كة خؤشيان ويستيت
 ئةوانة وةدةر نآ بة دريَذايي رِؤذطار رِقيان ليَتة

 باوةشت بؤ جوانى و خؤشةويسيت بكةوة
 ئةى وشة دَليشت بؤ شاعريان بكةوة

 
 مانط بزربوو

 دزييان ... تؤيشيان دزى
 لة خاكى تؤدا دادةنينَي بةآلم دارةتةرمةكةى ئةكيتؤ

 ليَرة لة ناوةندى نةخشة خرِةكةتدا دةينيَذين
 دا(مةنداال)لةناو جةرطةى 

 دادةنيَني و (يعتيَفيية)لةذيَر كةنارى دذلة لة 
 كةس لة شويَنةكةى ئاطةدار ناكةينةوة

 لةوآ كة رِؤذيَك لة رِؤذان ثرياسكةكةى كضةكةم دانا
 دارةتةرمةكةى ئةكيتؤ دادةنينَي

 شةوةدا كة مانطى تيَدا بزربوولةم 
 ثاشان ضاوةرِوان دةبني...

 رِةنطة ... طيانت بة بةر بيَتةوةو
 دووبارة ئةكيتؤ سازبدةين.
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 دةرضوون لة دؤزةخ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئايار                     
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 ى ئايار : ميوزيكي رِةش1                                              
 
 

 ئةو دةستانةى كة يارى بة ذيَيةكانى طيتارةكةمان دةكةن
 ضوون شةوى شةقامةكامنان رِةشن

 ئةو دةستانةى كة دذوارة رِابطرييَن
 ئاوازطةىل نامؤيان بةسةر ئاوازطةىل كؤنة غةمةكةماندا ذةند

 خةَلتاني خويَنيَكى زؤريان كردن
 لة ناو ليتةيةكى بؤطةندا طةوزانديانن

 نكردين و ثارضة ثارضةيان كرد غةمةكةيان رِيسوا
 ئةو دةستانةى ئاوازمان بةسةردا دةذةنن ئةوةند زؤرن ناذميَرريَن

 نينؤكة دريَذةكانيان هيض شيَوةيةك نانويَنن
 ثيَستيان بريندار كردين

 وةك ضؤن رِوحيان بريندار كردين
 ئيَسكةكانيشيان خواردين

 وةك ضؤن ذةهريان تيَكةأل بة نامخان كرد
 ةى دهؤَلةكانيان ذةندين                        وايان كرد شارةكان بةجآ بهيََلنيئةو دةستان

 ئةو دةستانةى مششاَلةكانيان ذةندين                       ماَلةكانيان لةبن دةرهيَناين
 ئةو دةستانةى كةماجنةكانيان ذةندين                     دَليان كون كردين

 ان هةال هةال كردينندين                    ميَذووييان ذةئةو دةستانةى سةنتوورةكة
 ئةو دةستانةى ئةم ميوزيكةيان ذةند

 لةناو سكى خاكي رِةشانةوة دةرضوون و
 ثيَوةيان داين.
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ى ئايار : هاوارمان هةميشةيية2                            
 

 هاوارةكةمان هةميشةيية
 نامؤييمان هةميشةيية

 نابنةوة برينةكانيشمان خؤش
 لةم وآلتة نةخؤشةدا

 فيَرمان دةكرد نةمانطةزيَت كاتيَك ددانةكانى طةورة دةبوون
 بةآلم شيتالَ شيتاَلى دةكردين كاتيَك ثدووى دووكةرت دةبوو

 سييةكامنانةوة هةواكةى نةكاتةلةسةرخؤ فيَرمان دةكرد 
 لة ضةقؤ لووس تر دةبوو

 بةآلم، لةناكاو، هةَليدةكوتاية سةرمان
 بة ثةجنةرة بةرينةكاني دةكةين كة بة سةر هةميشةييدا دةرِوانن ئاماذة

 بةآلم لة بةندخيانة ديَرينةكانى خؤميان توند دةكات.
                               *** 

 كراو، لة مةخيانةكاندا بازدةدةينرِؤذانى بة ثيَكةنني طوآلوثرذيَنهةنديَك جار لة 
 رسييةكان سيس دادةطةرِيَني و غةم طرمؤَلةمان دةكاتناخايةنيَت لةسةر كو بةآلم ئةوةندى

 جواني بَلندة بةآلم نيشتمان زؤر ليَذة
 هيض ضارةيةكيش نيية خؤ لة غلؤر بوونةوة قوتار بكةين.

                               *** 
 شيَرى تيَدا بةهيَز دةردةكةويَت و بة ئاسانى نامريَت

 ضوون دةفرطةىل فرِيويش
 ضةكدارةكاني تيَدا دةقؤرِيَننطا 

 ئةى الواز تيَكةَلةيةك بادةو ماست بؤ دةمت
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 تيَكةَلةيةك دووكةَلى خؤش
 هاورِيَم ئةى ئةوةى لة طؤشةى ماَلةوة كةوتوويت

 لةذيَر ثيَآلوةكاندا شاراوةتةوةوةردةطريَت وطانةكةت ؤةلة ضضيَذ 
 بة ئارةزووى خؤمان، شةقامةكامنان بؤ بةجآ هيَشنت و

 طؤشةطريييةكمان لة كريستاأل هةَلبذارد
 ئةى طؤشةطري تيَكةَلةيةك رِووناكى و هةنطوين بؤ تؤ

 هاورِيَم كة رِكت لة زمانى خويَن دةبيَتةوة
 هةرضى وآلتة

 هةر هةموويان بة طا ضةكارةكانيان و
 بة مردنيش جوداوازن و

 نة شةو و نة رِؤذ ئاطةى خةو نازانن.
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 ى ئايار: ئةى ئةوةى بة بزرطةدا تيَدةثةرِيت3                    
 
 

 ئةى ئةوةى بة بزرطةدا تيَدةثةرِيت...
 وةآلمم بدةوة

 ضةند مانطيَكة بيَ دةنطيت
 ئاية بوويتةتة باَلندة؟ ... منيش نازامن

 ئاية بوويتةتة درةخت؟ ... منيش نازامن
 ئاية بوويتةتة كيَل؟

 تاراوطة ثاش تؤ نيشتمان بوو بة
                               *** 

 و تاريكى هةنطاو دةهاويتةئةى ئةوةى بةر
 ثاش تؤ مؤمم داطريساندو وةآلمت نةدامةوة

 ئاطرم كردةوةو ئاورِت نةدايةوةو
 كراسة جوانةكامن بؤ ئامادة كرديت

 جانتاكةم ئامادةكرديت و ذةنطى سويضى ئؤتؤمؤبيلةكةم بؤ البرديت
 نةدايةوة بةآلم ئاورِت

                               *** 
 فاند لة نةتةوةى من ننيرِئةو ئةعرابانةى تؤيان 

 من سةر بةم نةوة قيَزةونة نيم
 من سةر بةم هةورة رِةشانة نيم

 نيشتمامن ئةو مرؤظةية خؤشى دةويَم
 هةرضى ئةوةية كة رِقى ليَمة ئةوة وآلتى نامؤية.
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 ى ئايار: ضى بة زارى ثةككةوتووم بكةم؟4                            
 
 

 وةرزطةىل دةستبةسةر تيَدةثةرِن و               
 هةوراوى ديَنجةذنطةىل                
 هيضى دي...

 ضوون تاريكاييةكى دةمامكدار
 ئيَسكة شاراوةكانى ناو سكمان هيض سووديَكيان نيية

 شةوان هيضيان ىلَ ناكةويَتةوة تاريكي نةبيَت
 ئةوةيش واى كرد ئةفسانةكةم

 كةشتييةكةى لة ميَشكمدا ثةكى كةوتووة
 طورطةكانيشي لة رِيَطةو بانةكاندا بةرةَلآلن

 ضوون ئاسكيَك بؤ بيَضووةكةى بطريَت شني و واوةيليَمة
 ثاضةكةم دةخةمة قةد ثشتويَنةكةم و دةضمة دةرةوة

 بةآلم كاتيَك ثاضةكة بةرزدةكةمةوة دةبيَتة ئاو
 كم ليَ نابينريَتهيض سووديَ

 لة ئاميَزى ئةستيَرةكةمدا نووستم
 طؤرانييةكامن لةسةر بازووى نووسى

 نة رِؤذ و نة شةو دةستطرييان نةكردم
 لة بازنطةكانيدا ئازاد بووم

 لةناو هةردوو ضاويدا ضاوم بةسرتابوو
 ويستم بؤن لة خؤم بدةم بةآلم دووكةَلةكةم بَلند بووةوة

 م بوورامةوةويستم ضةثكة طوَليَك دانيَ



 211 

 بة دةورى مةخيانةكاندا دةمسوورِيَننةوةو بة ئاطةنايةم
 فرِيَم دةدةنة ناو رِووبارةكانةوةو سةر ئاو ناكةوم

 ضى بة رِؤذة شكستخواردووةكان و 
 زارى داخراوم بكةم؟

 من بكةم لةناو جيَطةكةمدا نووستوون؟اضى بة جةذنةك
 ضى بةم رِووبارة لةناوضووة بكةم؟

 ةمةكامن لة بيابان دانانيَمئةى بؤضى بةل
 بوون دةضيَت؟ كاولشتيَك بةرةو بكةويَتةوة كة هةموو  تا بريم
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 ى ئايار : ضةند نةخؤشييةكى تةمومذاوى5                       
 

 لةطةَلم نةبوويت
 بةلةمةكانت بيَ قورباني بةجىَ هيَشت

 لة بريسكة نهيَنييةكاني سةر هةردوو ئةذنؤت و
 شةثؤلدالة تاريكرتين 

 طؤرانييةكان بةرةو لقةكاني شةومن ثاَلةثةستؤيانة
 بؤضى طةجنينةكامنان دزةيان كردة نيَوان كاجريِةى تيمساحةكانةوة؟

 بؤضى رِومحان لة دادو بيَ داديدا بؤطةن بوون؟
 بؤضى بيابان هاتنة ناو ماَلةكامنانةوة؟

 ضوون ئةموستيلةى ترآ بينيميت، دةضوويتة مةخيانةيةكةوة
 بينيميت كوذرابوويت بةآلم

 ضاوةزارةكةت بةقةد طةردنتةوة بوو
 بؤَلى ضيَذةكانت كون كون بوو

 ضةند نةخؤشييةكي تةمومذاوى لةناوى بردين
 فلزة وشكةكامنان لة ئيَسكةكامنان دةرهيَنا

 ضووينة دةرةوةو خؤمان بؤ هاويَنيَكى هةآلتوو لة ضؤَلةوانى لة بؤسة نا
 طةردى زيوي شني خؤشة

 ى ناو كةفةكانى خؤى بوورِؤذ نغرؤ
 هيضمان نةماوة تةنيا ئةو رِؤذنامانة نةبيَت

 كة بة قةد دةرطةى شارة داطريكراوةكاندا هةَلمانواسيون
 نهيَنييةكاني بزرطةكان لةذيَر ثيَماندان

 رِوحيشمان ثيَداهةَلدانةكانى داَلةكان دةَليَنةوة
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 بةآلم ئةمرِؤ نائوميَدييةكامنان بةسةر دةكةينةوة
 بةقةد ئةستؤنةكاني كارةبا و 

 زى مةزارطةكان و بة طومة
 لة ئاوابووني رِووبارةكاندا

 نركاندن لة ئيَسكةكامنانةوة بَلند بووةوة
 لة سةرة رِةشةكانيشمانةوة

 طةروومان بوون بة قورِو
 .قورِاوىئاوى بة دةنطيشمان بوو 
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 آلوىى ئايار: ضاوةرِوانى خةيالَث6                            
 
 
 
 

 هةموو شارةكان بةجآ دةهيََلم
 ئةو شارانةى ديومن و ئةوانةى نةمديون

 واز لة ئافرةتان و بادةو هاورِيَيان دةهيَنم و
 ى طويَدريَذةكةم دةمب وتةنيا سوار

 دا دةرِؤمكةبة رِيَطة باريكة
 شويَن ثيَى طةردةكان دةكةوم

 جانتاكان لة شامن دةكةونة خوارةوة
 ثيَآلوةكانيش لة ثيَم                   
 ضريؤكةكانيش لة زارم                   
 خةونةكانيش لة ضاوم                  

 كتيَبةكامن هةر هةموويان، يةك لة دواي يةك بة رِيَطةوة، دةكةونة خوارةوة
 ئةو بووكةشووشانةى لة كاغةز دروستم كردوون هةموويان بةردبنةوة

 ةبيَتةوة... تةنيا شةو دةبيَتد ررِؤذ بة
 بيَتةوة ... تةنيا ترس دةبيَتطولَ بةر دة

 بؤضى ئةم كؤضةم دةبوو هةر ببيَت؟
 ئةدى هيض ضارةيةكي ديكة نةبوو

 ئاية ناتوامن لة سةر شؤستةى رِيَطةكان ضاوةرِوان مب؟
 دةمةويَت ضاوةرِوان مب
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 ضاوةرِوانى ثاس، يان شةمةندةفةر، يان خةياَلثآلوى ببم
 بةآلم نامةويَت كؤض بكةم

 ثرياسكةكةم ئازووقةى زؤرى تيَداية
 زؤر كةسيش هةن ضاوةرِوانن

 دةتوامن لةطةَليان مب.
  



 212 

 ى ئايار: رِؤذطةىل كويَر7                                        
 
 
 

 رِؤذطةىل كويَر نامبينن
 و بةسةرمدا تيَدةثةرِن نيم ليَ دةكةرِؤذطةليَك نكؤَل

 رِؤذطةليَك ضاوديَريم دةكةن
 رِؤذطةليَك ضوون قةلةرِةشكة بة دةورمدا دةخوليَنةوة

 رِؤذطةليَك طورط ئاسا طاز لة جةستةم دةطرن و هةَلمدةدرِن
 رِؤذطةليَك تيشكى دَلم نابينن

 رِؤذطةليَك طوَلةكامن نابينن
 رِؤذطةليَك لة ياديان كردووم

 كامن دةكةنرِؤذطةليَك ضوون كةرويَشك يارى بة كاغةزة
 رِؤذطةليَك هيضيان ليَ نابينم تةنيا دوو طويَى رِةش نةبيَت.
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 ى ئايار : ضةندان بؤن8                                  
 
 

 بؤنى ئةو فريشتانةى بةرةبةيان دةستيان لة مل كردم و هةرِايان كرد
 بؤنى ئةو درةختانةى دةستيان بؤ بَلند كردمةوةو سووتان

 ئاوانةى رِةنطيان رِةش داطةرِابؤنى ئةو 
 بؤنى ئةو شةوةى هيَشتة ليَم بةر دةبيَتةوة

 بؤنى ئةو تةرمانةى لة شةقامةكاندا فرِآ دراون
 بؤنى بةغدا كة بة رِؤَلةكاني كؤسيت كةوتووة
 بؤنى منداآلن لة فرت و فيََلةكاندا دةسووتيَن

 بؤنى ترس لة ماآلن زاوزآ دةكات
 ضوون زةلكاوبؤنى ذياني رِاوةستاوم 
 هةر هةموو ئةم بؤنانة

 لة وآلمت وةدةرم دةنيَن...
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 ى ئايار : ض سووديَكم هةية ...!9                                
 

 دةستم ض سووديَكى هةية
 ئةطةر نةتوانيَت رِآ لة كارةساتةكة بطريَت؟

 كتيَبةكامن ض سووديَكيان هةية
 ئةطةر تا ئةم رِادةية بيَ دةنط بيَت؟

 سووديَكم هةية ض
 ورِةكةم بطيَرِمةوة؟ئةطةر نةتوامن ك

 ض سووديَكمان هةية؟
 ذان لة نامخاندا بيَ سنوور زاوزآ دةكات

 ئاه و نزوولةمان لةطةأل نويَذةكامناندا بَلندتر دةبنةوة
 درِكة ثرِ دةممان

 ذةهر بةناو خويَنماندا دةرِوات
 طاليسكةى مردووان بة شةقامةكامناندا دةرِؤن

 كةذاوةى ئافرةتة شينطيَرِةكان كؤتاييان نايةت و
 لق و ثؤثي وشك لة جطةرماندا دةشكيَن

 ثاسارييةكان ثيَمان ثيَ دةكةنن
 سةطةكانيش ثيَمان دةوةرِن

 ضاوى ثشيلةكانيش طازندةمان ليَ دةكةن و دةَليَن: كةى لة مردن تيَر دةخؤن؟
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 ةوةى ئيَمة واين ى ئايار : لةطةأل ئ11                           
 

 لةطةأل ئةوةى وشةكان دةزوو نني
 بةآلم ثارضة ثةرت و بآلوةكانى وآلمتان ثيَ دورينةوة                               

 لةطةأل ئةوةى فرميَسكةكان ئاو نني
 بةآلم كيََلطة تينووةكاني خؤمامنان ثيَ ئاو دا                              

 كان ثارضة كووتاأل ننيةوةى شةقامةلةطةأل ئ
 بةآلم لةطةأل رِيَبوارةكاندا بؤ ئةنبارةكاني خؤمامنان رٍِِاكيَشان                              

 لةطةأل ئةوةى ذيان زؤر بةردةستة
 بةآلم بةسةر هةمووامناندا كرد بة قيست                              

 ةلةطةأل ئةوةى شادى و خؤشي كةم
 بةآلم تا هةتاية لةذيَر ثيَى خؤماندا ناشتمان                             

 لةطةأل ئةوةى طؤرانييةكان بة سةر زاري خةَلكةوةن
 بةآلم ثارضة ثارضةمان كردن و شني و واوةيالى زؤرمان ليَ دورى                            

 لةطةأل ئةوةى وآلت رِةش و خاثوورة
 بةآلم بةيداخى رِةمشان بةسةردا هةَلكرد                            

 لةطةأل ئةوةى ئامسان دوورة
 بةآلم طوللةمان ثيَوة نا                           

 لةطةأل ئةوةى سةركردةكان خةَلكيان هان دا مبانكوذن
 بةآلم هيَشتة ضةثَلةيان بؤ دةكوتني.                         
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 ى ئايار : بيَ دةنطيي ئةو وآلتة قسةم بؤ دةكات11                  
 

 هةورى ئةم وآلتة زؤر قسةم بؤ دةكات
 لةبارةى باى سةيرةوة قسةم بؤ دةكات

 هةموو ماَلةكان لةبن دةردةهيَنيَت
 ثاضطةليَك فرِىَ دةدات سةر دوو كةرت دةكةن

 سةبارةت بةو دةفانة قسةم بؤ دةكات كةوتنة ناو تاريكييةوة
 ةيةك جنةكان دةيانذةننجارة ويَران

 و بةسةر خورِةى ئاوةكاندا هةَلدةكةن
 ذةهريان تيَ دةكةن

 بيَ دةنطيي ئةم وآلتة
 لةبارةى  ئةو ئاطرةوة قسةم بؤ دةكات كة هةموو كيََلطةكان دةسووتيَنيَت

 لةبارةى زمانيَكةوة بة مةرط قاوةَلتى دةكات
 لةبارةى شارطةليَكةوة دةكريَنة كةنيزة

 وآلتيَك كة ياريكارانسةبارةت بة 
 سةرةو خوارى دةكةنةوة

 لة بارةى ئيَراقيَكةوة زؤر دةطريت
 كاروانةكانى داطريكاران خويَنى ليَ دةضؤرِن

 لةبارةى طؤماوى مةرطةوة
 كة ذيانيان تيَدا هةناسة نادات.
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 ى ئايار :  شرييين و تالَيم لة دةست داوة12                        
 
 

 بدروومةوة كة هةَلتليشاونضؤن برينةكامن 
 ضؤن هةنطاوةكامن كؤبكةمةوة كة ثةرت ثةرت بوونةتةوة

 ضؤن دَلم هيَور بكةمةوة كة ثةريَشانة
 ضى ديكة ذيامن ئارام نيية

 تاَليم لةدةست داوة و شرييين
 بادةو ماستةكةم بزربوون

 ئةوةند بيَدار بووم شةوان سثى بوون
 كيَشا رِؤذامن رِةش داطةرِان ئةوةندم ئازارو ذامن

 بة خؤأل دةم و ضاوم شوشت
 بة ئاه و هةنسك مؤمةكامن ثيَ كرد

دةم و ضاوى كورِةكةم كانيي مانةوةمةو بة هؤيةوة دووضارى دةردةسةري دةمب ضونكة زةرد 
 داطةرِاوةو دوورة

 ةثاريَزمبةذنى كورِةكةم ئةستوونى ماَلةكةمةو بة هؤيةوة خؤم لة بةربوونةوةى مةرطةكان د
 بةهؤيةوة دةلةرزم ئةطةر بهةذيَتةوة

 ئةم شةو لة دةرطةى دا هةستام بؤى بكةمةوة بةآلم هيضم نةبينى با نةبيَت
 ويسيت ئاوى ثيَ بدةم بةآلم كاتيَك ثةرداخةكةم ثرِ كرد دةميم نةدؤزييةوة شةو ئةم

 بياباندا تةقييةوة ئةم شةو طويَم ليَ بوو طؤرانى دةضرِى، كاتيَك دواى دةنطى كةومت سةرم بة
 هيض كورِيَك نيية لة كورِةكةى من بكات:

 ئاماذةكانى هةموو ذيان ثرِ دةكةنةوة
 لق و ثؤثةكان ثيَكةنينةكانيةتي و ثةجنةرة واآلكان ويَنةكانني و
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 بةزةييش بؤنيةتي.
 بة بزربووني دوورودريَذى

 شريني و تاَليي خؤمم لةدةست دا.
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 ى ئادار: مؤمةكان لة بةغدا13                               
 
 

 ئةو مؤمانةى دةيانبينم ماَلةكان رِووناك دةكةنةوة
 مؤمطةىل دايكانن بؤ كورِةكانيان

 مؤمطةَلى ئةويندارةكانن بؤ يارةكانيان
 مؤمطةىل منداآلنن بؤ خةونةكانيان

 ئةم مؤمانة ئاه و ناَلةى هةموو شةويَكى منن
 تويَكَلة قورِينةكةم درز دةبات

 تيَكدةشكيَنئةو درةختانةى لة نامخدان 
 رِووبارى مةرط بة نامخدا دةرِوات

 تا لةسةرخؤ بؤ الى خؤيم رِاكيَشيَت
 ضؤن بةلةمةكةى لة خؤم دوور خبةمةوة؟

 ضؤن خؤم لة ضاوي بةلةمةوانةكةى دوور خبةمةوة؟
 شويَنى خؤم لةسةر بةلةمةكةى بينى

 تي دةداكورِةكةى خؤمم بينى لة سةولَ ليَداندا يارمة
 ضؤن نطيين درِكينة لةسةر سةرى خؤم الدةم

 تا بؤ الى هةَلديَرم، يان لة ضنطى هةَليَم
 ن لة بةغداى غةمطيندابةآلم مؤمطةىل ماآل

 بة تةنيا... وام ليَ دةكةن توند ثشكؤى خؤم بطرم و
 تؤزيَك بةلةمى مةرطم ليَ دوورخباتةوة، كة لةو ديوى ثةجنةرةكةوة

 ضاوةرِويَم دةكات.
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 ى ئايار: لة وآلتةكةمدا14                                
 

 لة وآلتةكةمدا...
 ئةو منداَلةى لة هؤلؤكؤست رِزطارى دةبيَت            تةمةنى دريَذة

 ئةو كيذةى ضاو كارى تيَ ناكات                        باَلى ليَ ثةيدا دةبيَت و باأل دةطريَتةوة      
 ئةو ئافرةتةى درِك بة كراسةكةيةوة طري نابيَت          ثةيكةري بؤ دةتاشريَت و نةزرى                         

 بةسةردا فرِآ دةدريَت                                                               
 فريشتة دروست كراوةئةو ثياوةى لة تةقينةوةكاندا بةر ناكةويَت             لة كةرةستةى 

 ئةو خانووةى ثرِيشكى تةقينةوةى بةر ناكةويَت        مةزارطةيةكي هةميشةيية
 ئةو رِووبارةى تةرمى تىَ فرِآ نادريَت                  لة ئامسانةوة سةرضاوة دةطريَت.

 ئةو شةوةى هاوار نايتةنيَتةوة                          لةشري سثي ترة.
 بة بةهةشتةوة ثةيوةستة.    دةمةقاَليَى بةخؤوة نةديوة          ى ئةو شةقامة

 ئةو رِؤذةى تةقةى تيَدا نةكريَت                        ميَذوو لةيادى ناكات.
 ئةو مزطةوتةى فيتنةى تيَدا طةشة ناكات             بةهةشيت سةرزةمينة هيَشتة دروست  

 نةكراوة.                                                       
 ئةو طةشتيارةى بة ساغى دةطاتة جىَ                قورباني سةردةبرِيَت )ئاية دةبيَت خويَن 

 برِيَذيَت(.                                                       
 ئةو دراوسيَيةى دراوسيَكةى بة دةستةوة نةداوة      ثياوضاكة.

    ةى خةَلكيان لة وآلتةكةم فريو       هةرطيز نني.ئةو سياسةتوانان
 نةداوة
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 ى ئايار: نةفرةتةكانى رِابوردوو15                            
 

 ئةى طةردةلووىل ويَرانى بؤ رِةضةَلةكى خؤت بطةرِيَوة.... طةرِايةوة.
 ئةى كانيى خويَن بطةرِيَوة... طةرِايةوة.

 داخريَن... داخران.ئةى سوثيَرةكانى ضةكةكان 
 ئةى سةركردةكانى مةرط بؤ ويَرانى خؤتان بطةرِيَنةوة... طةرِانةوة.

 ئةى فيتنةطةرى بكوذيَوة... كوذايةوة.
 بةآلم هيَشتة نيشتمان دةنركيَنيَت                    

 بة دةنطى بةرز دةطريتهيَشتة 
 هيَشتة غةمةكةى بةردةوامة

 ثياوةكان بؤ ماَلةكانيان نةطةرِاونةتةوة                    
 منداَلةكانيش نةضوونةتة ناو جيَطةكانيانةوة                    
 ئافرةتةكانيش وازيان لة بؤنةكانيان هيَناوة                    
 وآلت لة خويَنيَكةوة بؤ خويَنيَكى ديكة هةَلهاتووة                   

 بةرةو خويَنيَكى ديكة دةرِوات                   
 نةفرةتةكانى رِابوردوو دوامان كةوتوون

 ضوون ثياويَكى ئاييين شةرةنطيَز بة ثاضيَكةوة دوامان كةوتووة.
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 ى ئايار: وشةكانى كردم بة بةرد16                            
 
 

 رِايسثاردم ثاسةوانى دةرطةكة بكةم
 بةآلم دةرطةكة نةبوو

 هاوكات تابلؤى خيَزان
 ةناويان و ساَلى لةدايكبوونيان مةبةستم

 بةهةردوو ضاوى نطينةكةى دةم و ضاوى دةبينيم
 دةم و ضاوم هةوراوى بوو

 ئاوطةليَكى رِةشيش بةردةم ثيَيان تةنيبوومةوة
 وشةكانى كردم بة بةرد

 ئةنديَشةى ليَ سةندمةوة
 بووم بة سةطيَك لة سةطةكانى ثاسةوانى

 باوكة خؤبةختكةرو هيَرشكةرةى سةر قات و قرِىئةو 
 بؤ بيَستانةكةى بردم

 لةذيَر قسةكامندا نووست
 بووم بة شاعرييَكى الأل

 رِؤذنامةكامن بة طةردو تؤز نووسى
 كةس ئاورِى ليَ نةدامةوة.
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 ى ئايار:  باوكى بةهار17                                    
 

 ى ئايار تريؤريان كرد17بؤ طياني قاسم عةبدولئةمري عةجام كة تريؤريستان لة                                     

 
 لة هاوينةوة هاتة دةرةوةو طاليسكةى ئاطرى لة كيََلطةكان كوذاندةوة

 لة سةبةتةكةيدا كؤكردةوة لة ثاييزةوة هاتة دةرةوةو كاغةزطةىل زةردى
 ضووة ناو بارانةوة لة زستانةوة هاتة دةرةوةو

 لة بارانةوة هاتة دةرةوةو ضووة ناو درزةكانى زةوييةوة
 لةناو زةوييةوة هاتة دةرةوةو ضووة ناو رِةط و رِيشةى درةختةكانةوة

 لة رِةط و رِيشةكانةوة هاتة دةرةوةو ضووة ناو السكةكانةوة
 باوكى بةهار لة السكةكانةوة هاتة دةرةوةو لةناو لق و ثؤثةكاندا دةركةوت و بوو بة

 زةنطةكانى لة كيََلطةكامناندا ليَيان دا
 بةآلم ئةو ساَلة جوانى دذوار بوو

                               *** 
 بةهشتةكانى بابلت بؤ هةَلدةطرتني

 لةطةَلياندا بؤنت دةهات
 لةطةَلياندا دةطريايت

 ئاوريشمي سثيت ليَوة هاتة دةرةوةو ئيَمةيش لة خؤمامنان ثيَضا
 ووناكيت ليَوة هاتةدةرةوةو ئيَمةيش مةلةمان تيَدا دةكرد.رِ

                               *** 
 ضاوةرِيَم دةكرديت بطةيتة بةغدا

 بزة شريينةكةت كتيَبم بوو
 سةيرى دَلم كرديت لة بةهةشت دةضوو
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 سةيري بةهارم كرديت بينم خةَلتانى خويَنة.
                               *** 

 
 بؤضى ئاماذة بة رِؤذئاوابوون دةكةيت؟

 ئاية غةمى لةمة طةورةتر هةية؟
 ئاية كؤضى لةمة طةورةتر هةية؟

 بةهةردوو دةستت فرميَسكطةليَكى زؤرت هةَلطرتوون
 لة رِيَطةى ويَرانةت ثةرِاندنةوة

 زامطةلت هةَلطرتووةو لةبةردةم ئاوى ئامساندا نويَذت ثيَوة كردن
 بةناوماندا دادةبارى و نةماندةزانى ضؤن كؤيان بكةينةوةبةآلم طوَلةكةت 

 ئةى ئاشتيي سةير
 ئةى دَلنيايي طةورة

 ئةى قاسم
                               *** 
 بؤ ماَلئاوايي كردنت نةهامت

 ضونكة تؤ لة ماَلئاوايي كردنت رِانةهيَنابووم
 ضوون رِوحيَكى هةميشةيي باوةشت ثيَدا دةكردم

 روبةرت هان دةدامجوانيي دةو
 بةآلم ئةو ساَلة بةهار دذوار بوو

 نغرؤى كرديت
 ثاشان...

    نغرؤى كردم.
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 ى ئايار : بارانى خويَن18                                      

 
 خؤم لة خؤشةويستامن بيَ بةش كرد

 وشةكامن لة زارم بيَ بةش كرد
 دَلم بيَ بةش كرد ...

 ثشكؤكاندا دانيشتم و طرياملةبةردةم كؤمةَلة 
 لةبةردةم كوانووةكانى خؤَلةميَشدا

 لةبةردةم ويَرانةى ماَلةكاندا
 هامتة دةرةوةو ضوومة ناو طةردةلووليَكةوة ةلة طةردةلووليَكةو

 ذان و ئازارم لة الفاويَكى ورووذمهيَنةر دةضيَت
 لة فرميَسكى خؤمدا نغرؤ بووم

 خؤأل بةسةر سةرمةوة بوو
 كي زاوزيَكةر ذان و ئازارم هةيةضوون مانطاية

 طؤلكةكةيان دزيبيَت
 هةذاند امنلةرزيم تا ئةستوونةكانى ئامس

 برِيارى خؤم داو لة هةموو وآلتدا
 رِؤَلة كوذراوةكامن كؤكردةوةو لةسةر ئةم كاغةزانةمم دانان

 لة تةثؤَلكةى طؤشت دةضوون
 رِووى خؤريان لة وآلت و 

 لة خؤم طرتبوو.
 ةرد هةستامةوةبة تةنيا لةناو ط

 بةذيَر بارانى خويَندا رِؤيشتم.
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 ى ئايار: بةسةرهاتى خؤم دةذةمن19                               
 
 

 ثياوة طؤساغةكة
 ئافرةتة رِووخؤشةكة

 زؤر بة ثيتةكة ئةسثة
 هةموويان لة وآلتةكةم بزربوون

 لةطةأل كؤتاييةكانى رِؤذدا بزربوون
 هةآلتن وةبة ضاوى فرميَسكاويية

 بة طرووثطةىل تيَكشكاوةوة ئاوارة كران
 بؤ تؤ كؤسم كةوتئةى خاكةكةم 

 طريام و خؤَلم بةرزكردةوة
 وةكة داناباندجم لةسةر منارة شكا

 هيضم ثيَ نةبوو ئةم سةتَلةو
 ئةم قيبلةمنايةم نةبيَت

 هةموو فرميَسكةكانى ماَلم سرِى
 بةآلم دووكةأل طيَرِانيةوة.

 دا خواليةوةوآلتةكةم بة خولطةى رِؤذطار
 بة الفاوةكانيدا
 جيَى هيَشتم 

 كةماجنةيةك بذةمن 
 طريانةكةى سةرطوزةشتةم بيَت.
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 ى ئايار: ئةى رِؤذةكامن لة بةغدا21                           
 
 

 هيضم ثىَ نةماوة ئةم كاغةزانة نةبيَت
 بةقةد شوورةكانى وآلمتدا هةَليان دةواسم و هةَلديَم.

 ئةم ملوانكةية نةبيَتهيضم ثيَ نةماوة 
 لةسةر لقةكانى درةختيَكى زرِى دادةنيَم و دةرِؤم.

 هيضم ثيَ نةماوة ئةم طؤرانيية نةبيَت
 بة بريندارى دةيَليَمةوةو سةرطةردان دةمب.

 هيضم ثيَ نةماوة ئةم مايينة نةبيَت
 بة زينةكةى خؤم دايدةثؤشم و رِيَطةى دةدةم هةَليَت

 رِؤذةكامن لة بةغدائةى رِؤذةكامن ... ئةى 
 بؤضى دةطرين؟

 ضةندةم ناز هةَلطرتن ...؟
 نبؤ ثاركي )سةعدوون(م بردن و ثياسةم ثىَ كرد
 بؤ )باخضةى ئوممة(م بردن و سةيرامن ثيَ كردن

 بؤ )سةملان ثاك(م بردن و طؤرانيم بؤ ضرِين
 بؤ سينةمام بردن و فيلمةكامن ثيَ ثيَشان دان

 كردن بؤ مةخيانةكامن بردن و سةرخؤشم
 بؤ ئؤتيَلةكامن بردن و لةطةأل جوانرتين ئافرةتاندا جوومت كردن

 ئةى رِؤذةكامن ضةندم ناز هةَلطرتن؟
 ئيدى بؤضى دةطرين؟
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 ى ئايار : جانتطةل21                                        
 
 

 جانتا ثرِ يادةوةرييةكامن
 جانتا لة ويَستطةو فرِؤكةخانة طيَذبووةكامن

 ثرِ لة هةورةكامنجانتا 
 كة ضوون سةط دةحةثن

 جانتاكامن كة بة سوورِانةوة دَلخؤشن
 جانتا بة بريضوونةوة دواخراوةكامن
 جانتا نووستووةكامن لةبةر باراندا

 جانتاكامن كة نيوةى ماَلةكةيان هةَلطرتووم
 جانتاكامن كة تارمايي منداَليميان تيَداية

 جانتاكامن كة هةرطيز ثشوو نادةن
 جانتانةدا نووستملةم 

 لة ترساندا دةلةرزيم؟
                               *** 

 فرِآ دانمندا فورات رِؤيشت و ضريؤكةكانى لة ناو جانتاكا
 لة ناو جانتاكامندا سةرخؤشةكان خؤيان شاردةوةو نووسنت

 ضةثكة رِةش و سثيى رِؤذةكامنيان تيَداية
 قاَليَيان بوومانط لةطةأل هةتاو لةناوياندا دةمة 

 ةكان لةناوياندا دةركةوتنبالَ و كؤتةَل
 سؤفيطةرةكان لةطةأل موعتةزيلةكاندا لةناوياندا قسةيان كرد

 غةنووسييةكانيش لةناو جانتاكامندا كتيَب و نويَذةكاني خؤيان نووسي
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 شاعرياني مةخيانةكان ضامةكانيان لةناوياندا نووسي
 جانتاكامندانخؤَلةميَش و ئةَلمازى نةوةكامن لةناو 

 كيَلى طؤرِى شاعرية بريكراوةكانيان تيَداية
 ةكامن لةناو جانتاكامندانيكؤشكطةىل خةياأل ثآلوي

 ضيَكى بةدبةختيى هةميشةييم لةناو جانتاكامنداية
 ويَنةطةىل رِةش و سثى لةناو جانتاكامندان

 دةستنووسة نويَيةكامنيشيان تيَدان
 اترولةطةأل بةرططةىل د

 و  بةياننامةكامن
 جلة كؤنةكامنيان تيَدان.

                               *** 
 جانتاكامن كة سةرلةنوآ خؤيان ئامادة كرد

 تا بة ضوار دةورى زةويدا بسوورِيَنةوة
 ضوون ثاثؤرِيَكى نةفرةت ليَ كراو

 يان دارةتةرميَكى كؤن
 تةنيا ئةسثيَكى رِةشنجانتاكامن 

 دةرةوة.ة ةطةأل خؤم لة وآلت بردمكة ل
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 ى ئايار : مالَئاوايي كردن لة بةغدا22                           
 

 لةبةردةم رِووبارى دذلةدا رِاوةستام و طريام
 لةبةردةم ثةيكةرى ئازاديدا رِاوةستام و طريام

 لةبةردةم دةروازةكانى بةغدادا رٍِِاوةستام و طريام
 دووكةَلةكاني خؤى سةرقاأل بوو بةآلم فرميَسكةكامن شؤرِبوونةوةو بةغدايش لةطةأل

 ضةندان نهيَنم بؤ باس كرد بةآلم ئاورِى نةدايةوة
 ثيَم طوت: رِةنطة ئةمرِؤ دوايةمني رِؤذم بيَت لةطةَلت

 رِةنطة تا هةتاية بةجيَت بهيََلم
 بةغدا طوتى: بؤضى لةطةَلم ناميَنيتةوة؟

 طومت: من خؤشم دةويَيت و تؤيش رِقت ليَمة ضؤن مبيَنمةوة؟
 تى: با دووكةَلةكامن ثةرت بكةمةوة تا بتبينمطو

 طومت: تؤ دووكةَلى لة دواى دووكةَليت و دةرناكةويتةوة
 ت بكةمطوتى: وةرة بةرِيَ

 رِامماَليت ةطومت: نا ... رِةنط
 طوتى: شتيَكم بؤ بةجىَ بهيََلة بريت بكةمةوة

 طومت: بةجيَم هيَشتووة
 طوتى: ضى؟

 طومت: كورِةكةم.
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 ى ئايار: دةرضوون لة دؤزةخ23                                    
 
 

 لة خةفةتى ئةودا بة طرمؤَلةيي نابووريَمةوة
 رِآ نادةم ضؤكم بشكيَت
 ثرت لةوةى طريام ناطريم

 ئةستيَرةكةى دانةضؤرِاوة
 ئةستيَرةكةى ضوون مةشخةأل بة ئاسؤمةوة هةَلواسراوة

 ئةستيَرةكةى لة ضاومداية
 ئيَسكةكانداية.لة 

                       *** 
 دذلة ئاوةكةى خؤى بةسةردا رِذاندم و بة ئاطةى هيَنامةوة

 دارخورماكة لقةكةى خؤي بؤ رِاكيَشام و رِايوةستاندم
 داَلةكان ضةثَلةيان بؤ ليَدام

 طولَ ثارةى ثيَ دام تا كؤض بكةم
 كؤتر ثاسثؤرتي ثيَ دام

 ئةسثةكان تكتيان بؤ برِيم
 ك جانتاكانى بؤ ئامادةكردمئاس

 سةطةكان ثاسةوانييان كردم
 طوَلةطةمنةكان بةرِيَيان كردم.

                       *** 
 

 ثيَيةكامن هيَزيان تيَداية هةر هةموو ئةم زامانة هةَلبطرن
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 دةتوانن رِيَطةكةيش بربِن
 بيناييم زؤر تيذ دةبيَت

 دةبن كهةستةكامن ضاال
 ئةى مةروان بة ناوى تؤوة 

 بة غةمطيين هةنطاو دةهاوم و
 دةهيََلم كة تؤى دزى تة بةجىَئةو وآل

 بؤم. دةدؤزمةوة ببيَتة نيشتمانيَكى نوآوآلتيَكى ديكة 
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 ى ئايار : سةرقالَم مةكة24                                 
 
 

 سةرقاَلم مةكة
 دةستم ثةرداخيَكى ثشكؤ رِايدةكيَشيَت و

 هاوارى طوأل خويَناوى دةكات
 وازم ليَ بيَنة...

 هةنطاوم  لة ئاسؤيةكى دوور دةخليسكيَت 
 ئيَستة دةمم بؤ دةميَك دةلةرزيَت
 دةستيَكيش بؤ طرةوى بام دةبات

 ئيَستة لةوآ ضى ثاَلم دةنيَت 
 ضوون نامؤيةك

 لة وآلتيَكى دوور هةنطاو دةنيَم
 سةرقاَلم مةكةو

 و سةيرم مةكة رِيَم بدة ئيَستة هةَليَم
 ضونكة وآلتةكةم بانطم ناكات

 رِؤذيَك لة رِؤذانيش، ئيَراق بة دةستى خؤمةوة نةبووة
 رِؤذيَك لة رِؤذانيش نةيناسيوم

 بؤم نيطةران نةبووة.
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 ى ئايار : بزريان كردم25                                    
 
 

 ثرت لة جاريَك بزريان كردم
 بةش كردن جنيَويان بة منداَليةتيم داجاريَك ئةو كاتةى بة بآ 

 جاريَك ئةو كاتةى هةرزةييميان بة تةنافيَكةوة هةَلواسى
 مجاريَك ئةو كاتةى بة جةنطةكانيان الويةتييان بةفريِؤ دا
 جاريَك ئةو كاتةى بة ترس تةقةيان لة منداَلةكامن كرد

 جاريَك ئةو كاتةى ناضاريان كردم كؤض بكةم
 رِؤذيَك هةَلدةستمةوة سةر ثآبةآلم هيَشتة هةموو 

 ئةو شتانة كؤدةكةمةوة ليَم بةربوونةتةوةو
 بة شيعر بؤيان دةطيَرِمةوة.
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 ى ئايار: طؤرانيي ئوميَد26                                
 

 نة بؤدليَر وةك منة نة رِامبؤ
 نة هؤَلدرين و نة رِيَلكة

 ئاكام، دوايةمني كؤت و بةندةكامن شكاند
 دةرضوومثيلة  منيلة دواية

 جوانى وةك من نيية
 دةريا لة من ناضيَت

 من ئيَستة تةنيا: رِؤَلةى دليَرى ئازاديم.
 

 مرؤظ هةموو بةندخيانةكانى لة يةكةمني نيوةى تةمةنيدا دروست دةكات
 لة دووةمني نيوةيشدا دةكؤشيَت خؤي لة دةستيان قوتار بكات

 ضةند يارييةك )سيزيظ(م بريدةخةنةوة
 ئاوهةَلكيَشةكان.هةروةها 

 
 كاهينة ئافرةتةكةى مانط

 دةزووةكةى بؤ شؤرِ دةكردمةوة
 منيش سةركةومت

 هةردوو ضاوى ثرِ لة ئوميَد دةكردم.
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 ى ئايار: طؤرانييةكةى عةونى27                             
 
 

 كردنيدابؤ )عةونى كةرِوومى( لة رِؤذى كؤض                                           

 
 ضةندان طؤراني هاتن و ضةندان طؤرانيش ضوون

 بةآلم طؤرانييةكةى تؤ هةر دةخواليةوة
 لةناو خويَنتدا دانا ن طةرايئامسان ضةندا

 فريشتةكانيش هاتنة دةرةوةو لةناو هةَلمةكةتدا لةتريان دةبرد
 ضووة دةرةوةو ثةناى بةر سةموودى خؤى برد كاتيَك وآلت

 بؤ بةهةشيت خؤت بطةرِيَوةوهاوارى بةسةردا كرد: 
 شويَن ثيَى كاروانى حوشرتةكان مةكةوة.

 تؤيش هاوارت كرد: بؤضى؟
 بةآلم كاتيَك تةقةيان لة تةختةدارةكة هةَلستاند

 طويَم لة ليَدانى دَلت بوو
 بينيم طوَلت ليَ بةردةبووةوة

 تؤيش لة نيَوانياندا سةمات دةكرد.
                               *** 

 َلة ليليية جوانةكانت لةسةر قةرةويََلةكةت بةربوونةوةطو
 كاتيَك لةثم بة لةثت ثرِكردو سةيري ضاوم كرديت ضوون فريشتة

 دَلم لة ثةرجوو دةثارِايةوة
 بةآلم تؤ دوايةمني طؤرانيت لةسةر كورسيية لةرزيوةكةت دةطوتةوة

 بؤضى كاتيَك بينيمت بؤ ماوةيةكي دوورودريَذ بزةت هاتىَ؟
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 خةو ثيََلووى قورس كرديت كاتيَك لةناو تاظطةى ئاوةكانتدا بوويتبؤضى 
 ئةستيَرةكان رِذانة نيَوامنانةوة
 رِووناكيدا نغرؤ بووين ئيَمةيش لة بؤن و بةرامةى

 اوةشاندم و دوور كةوتيتةوةورِبةآلم دةستت بؤ 
 هيَشتة دةنطى كورسيية لةرزيوةكةت

 لة رِيَرِةوةكامندا دةزرنطيَتةوة.
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 ى ئايار: طؤرانيي كارين28                                  
 

 لةم شويَنةى درةختةكةتى تيَدا دةرِويَت
 و ئوميَدى ئةوةم هةية بؤ ئيَرة بطةرِيَمةوة

 لقةكانت ماض بكةم
 ئاطركةوتنةى سيست بؤ ثيَكةنينةكامن هيَناو

 باسةكانى خؤت  ثيَ تةرِكردو
 ن كة مؤَلةت دراون كؤض بكةنلةطةَلم سةركةوتيتة سةر تاوةرةكا

 ةكان ثيَت دةَليَن: بؤضى ئةم سةرطةردانة نامؤية؟تدرةخ
 منيش ثيَيان دةَليَم: ضؤن خؤَلةميَشى كةماجنةكةمت لة هةردوو دةستدا كؤكردةوة

 ئاويَكى زؤر هاتة خوارةوة
 ئاويَكى زؤر منيان شوشت و تؤيان شوشت

 انةويَت.تا بضنة ناو شويَنى شاراوةوة دوور لةوةى دةم
 م ببةو كيسةى فرميَسكةكانيشم ببةوكةبةستةَلةكة

 لةوآ فرِييان بدة ناو رِووباري )رِاين(ةوة
 بريسكةيةكي شووشةييندا بتبينم تا كارين وةك مةشخةَليَكى سوور لةناو

 وشةكامن لةثيَش خؤ دةدةيت و
 دةضيتة ناو دةرطةى تاريكييةوةو
 لةوآ باآلثؤشةكةمان رِادةخةين و

 قامكةكامنان ضيين غةمةكان الدةبةينبة 
 ةكةى نزيك نابينةوةيبةآلم لة كؤتاي

 لةم شويَنة، يان لة شويَنى ديكة رِؤذيَك ديَت وشةكامن دةضيَنيت و
 ئةو كات دةبينيت ضةندة طؤرانييةكةم طةرم و طورِ بوو
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 بةآلم خؤت دادةثؤشيت و تيَم دةرِوانيت
 سةيري ئةشكةكامن دةكةيت و

 ةسووتيَمدةبينيت ضؤن د
 لة كاتيَكدا دوور دةضمة ناو جةرطةى بوومةلةرزةكةوة.
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 ى ئايار : طؤرانييةكةى مهيار29                               
 

 بة هيض وشةيةك دةستم بؤ رِانةوةشاند
 بةآلم مهيار هات و

 لةطةَلم جلةكانى فرميَسكى شوشت.
                               *** 

 كتيَبةكةمدا طوَليَك لة ناو
 لةطةَلم طوشارى خستة سةر طةآلو خونضةكانى و

 لة رِيَرِةوى ئاوةكان رِواندنى و
 رِؤيشت.

                               *** 
 لة خوار ثةجنةرةكةمةوة مهيار باسي منداَليةتي خؤي بؤ دةطيَرِامةوة

 مباسي طوَليَكى ئةوينداري ناو طؤرانيية دوورةكاني خؤى بؤ دةكرد
 طؤرانى دةطوت و لةطةَلم بةسةرهاتةكانى دةضاند

                                *** 
 كاتيَك باسي برينةكانى خؤمم بؤ كرد

 ريا ...ط
 باَلندةيةكي لة ئامسانةوة دابةزاندو سويَندى ثيَ خوارد

 ر طوتي: دةطةرِيَتةوة.ئةم جا
                               *** 

 هةر لة ميَذة
 نووري هةآلتن لة مةرطتا س

 مهيار ئاويَنةى رِومحة



 303 

 بةآلم لة تةمومذةكاندا دةتويَتةوة!
 ان ناطيَرِنةوةويطةردو تؤزى ئةو ثاثؤرِانة رِادةماَلم كة خةَلكةكان

 نةفرةت لة نةتةوةيةك دةكةم
 مششيَرى هؤزةكان ثارضة ثارضةيان كرد

 بة تاك و تةنيا ذ بريى كرديت.
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 ى ئايار: كتيَبى فرميَسك31                                 
 

 لة يةكةمني كاتذميَرةكاني رِؤذدا  ذانةكامن دةنووسم
 لة دووةمني كاتذميَردا نزاكامن دةنووسم

 لةسيَيةميندا ترسم دةنووسم
 لة شةشةميندا ثيَيةكامن دةنووسم كة بة دواى ئةودا دةطةرِيَن

 ذنةكةم دةنووسم لة هةشتةميندا نركةو ذاني
 لة دةيةميندا نويَذى كورِةكامن دةنووسم

 كاتيَك شةو داديَت، لة يةكةمني كاتذميَريدا، نامؤيي خؤم دةنووسم
 ثاشان ثشكؤكةم دةنووسم

 ثاش ئةويش تارماييةكان دةنووسم
 لة دوا دوا كاتي شةويشدا كتيَبةكةم كؤدةكةمةوةو

 ئةم ديوو ئةو ديوى ثيَ دةكةم و
 فرميَسك ديَتة خوارةوة.كتيَبى 
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 ى ئايار: ئةى ضارةنووسم طويَم ليَ بطرة31                      
 

 ئةم هةرِةشةية ناميَنيَت
 دةنطى دةهؤَلةكانيش لةناودةضيَت

 بةآلم ئوميَد هةر دةميَنيَت.
                               *** 

 ئةى ضارةنووسم طويَم ليَ بطرة، طوآ
 رِيَنويَنييةكانى تؤم ثيَرِةو نةكردومن 

 مةتةَلى نةخشةكانيشت تيَنةطةيشتووم
 نةيشنووشتاومةتةوة تا ثيَآلوةكانت ماض بكةم

 هزرةكامن ضيايةكى بيَ كؤتايية
 شادييةكامن لة رِووبةندي نغرؤى ناو خاكى مانطن

 ثةجنة لة ثةجنةى من مةدة
 يَشان داوم.الفى ئةوة ليَ مةدة رِيَى هةر هةموو ئةمةت ثيَ ث

 من بوونةوةريَكم شتة زانراوةكان شكستيان ثيَ هيَنابيَت و ئةويش ثةناى بةر شيعر بردبيَت
 نهيَنييةكانى دةنيَذيَت بةشكو ضاك ببيَتةوة

 هةرضى ئةمرِؤية كاتى طلةيي نيية
 ئةى ضارةنووسم مينت لة ناو ثاشةَلت داناوة

 هةرضيت لة دةست ديَت بيكة.
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 ناو زةمينى ذيَرةوةضوونة           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 

                      
 حوزةيران                        
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 ى حوزةيران: ئةسثةكةى ئؤتريَخت1                           
 
 

 ئةو ئةسثةى بؤ زةمينى خوارةوةى هةَلطرمت
 لة تؤرِو داوةكانى هةآلت و 

 هؤَلةنداوةضووة ناو شارةكانى 
 هيَشتة لةذيَر سةيوانةكةدا رِاوةستاوةو

 طوَلة بةيبوونةكان بةسةر ليَوةكانييةوةن
 ثةرداخةكةيشم بةسةر زينةكةيةوةية

 لةطةأل قاث و قاضاغ و تيَنووسةكامندا.
 ئةو ئةسثةى ضاوى طةورةى هةية

 لة ئاويَنةطةىل قؤقز دةضن
 لةوةتاى ضووةتة ئؤترخت نةحييالندووة

 نةنووستووة
 هةسيت بة ذان نةكردووة
 بارانى بةسةردا نةباريوة

 ورِاوةستا  ،ضوون ترييَك لة ئامسانةوة دابةزيبيَت
 مةنتؤ بوون.ناو ضيمسةكانى نغرؤى 

                               *** 
 موئةيةدو جةمال و مةى
 غةمةكانيان تيماردةكردم

 قسةكانيان لة سروةيةكي فيَنك دةضوون
 كةوتن و خؤشيان دةكردةوةبةر برينةكامن دة
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 ضةند فريشتةيةكيش 
 طةجنينةى مةزنيان دةطوتةوة

 رِووناكيش داديدةثؤشيم.
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 ى حوزةيران : بةر لة زايني ... ثاش زايني2                        
 

 ى بةر لة زايني سؤمةر رِووخا2116لة 
 خويَنةوةى ثاش زايني هةر هةموو وآلت كةوتة ناو رِووباريَكى 2116لة 

 ضوار هةزار ساأل ئازار لة نيَوانيانداية
 وآلتيَك لةسةر ثارضة ثليَتيَكي طةرم هةَلةوطيَرِ دةبيَت

 هةرضى دراوسيَكانن لة حةوت خةوى شرييندان
 بةآلم جاروبار، هةنديَك خةَلووزو هةنديَك نةوتى

 بةسةردا دةكةن و
 ةنطيَرِ دةكوثشكؤي ناو كوانووةكانى هةَلةبة مقاشةكانيان 

 ثاشان دةطةرِيَنةوةو دةنوون.
 بةآلم سؤمةر بة تةنيا

 لةذيَر خؤَلةميَشةكةدا هةر بة طرِطرتوويي دةميَنيَتةوةو
 بةخشيَتةترثةى نهيَنى بة جيهان د

 لةكاتيَكدا وآلت بووةتة تةرميَكى طةورة.
 كةوتة ناو طؤماويَك خويَنةوةسؤمةر 

 كةوتنة خوارةوةو رِووخانثةيكةرةكانى 
 ذةكانى بة دريَذايي سةدةكان طريانطؤرانيبيَ

 شةوو رِؤذ لةبةردةم ثةرستطةكاندا هاواريان كرد
 ليَيان داخران نة ضوونة ذوورةوةو نة دةرضوون

 انغةميان خواردو كؤست و مةينةتييةكان ناشتني
 ةكانيئةى ساَلة هةَلضووةكةى ضوون طورطة بريندارةكاني ضؤَلةواني 2116

 طةردةلوولةكانضوون توورِةيي طرِكان و 
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 ضؤن لة ثرياسكةيةكدا كؤت بكةمةوة و توورِت بدةمة ناو دةرياكاني رِؤذطارةوة
 ضؤن لةناو تؤرِى قسةدا رِاوت بكةم و بتطرم

 سةدة دواى سةدة شاعريان نةفرةتت ليَ دةكةن
 رِاوضييةكان بة دارةكانيان ضوون تةرمى ديَويَك هةَلتدةطيَرِنةوة

 ئةى ساَلة ثشكؤييةكة
 و مششيَرةى بة رِووماندا هةَلكيَشراويتئةى ئة

 ضؤن بتنووسني لةكاتيَكدا تؤ بة ضرِنووكةكانت كاغةزةكامنان دةدرِيت
 ضؤن لة دةستت هةَليَني لةكاتيَكدا تؤ بة دار قوالبيَكةوة دوامان كةوتوويت
 خةَلكى سؤمةرم لة سةر رِيَطةكان الدا و خةَلكى وآلمت لةسةر رِيَطةكان الدا

 طيانةلةبةرةكانت رِزطاريان بكةم نةمتوانى لة
 بة خؤشييةوة جةرط و ضاوت دةخواردن

 لة دةروازةى ضوونة ذوورةوةو ضوونة دةرةوةدا ثةل و ثؤت هةَلدةواسني
 ئةى ساَلة دزيَوةكة

 ئةى لة دؤزةخ هةآلتوو
 ئةى ساَلة طؤرِستانةكة

 بؤ رِةسةني خؤت بطةرِيَوة... بطةرِيَوة.
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 (مرثيةى حوزةيران : رِةطى سةردويَلكة )3                            
 
 

 سةردويَلكةكان رِةطيان هةية
 بة ناو خاك و سينطماندا ثةرت بوونةتةوة

 السكيان هةن بنميضةكانيان ديواودةر كردووين
 طةاليان هةن بةقةد سةرمانةوة دةردةكةون

 وينةتةوةبةروبوومى سةردويََلكةكان شةقامةكانيان تةني
 ديوارطةىل شارةكةيان تةنيوينةتةوة.

                               *** 
 لة كةشتيية بضووكةكان كة لةسةر ميَذوومان لةنطةريان طرتوون

 ثياواني نابينا و سةربازي شكستخواردوو دةبينريَن
 مارطةىل نووستووى بىَ ئةذمار دةبينريَن

 لةو مةخيانانةى لةسةر رِيَطةن
 م مةستةكان بةردةبنةوةبةردةوا

 ضاويان ضوون ضاوى سوورى كةرويَشكةكان دةبريسكيَنةوة
 طؤراني: خةنةمان بؤ بضيَنة، دةَليَنةوة.

                               *** 
 لة جةذنةكامناندا هةراو هورياي ساختة هةن

 لةطةأل طؤرانيي شرِؤلَ و جلوبةرطى جيَى طاَلتةجارِى
 داخراويان لة ئةشكةوتةكامناندا هةيةشادييةكان دةرطةى 

 كؤيلةى كوذراوو
 كليلي بزربوويان هةية
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 ضةندان ئاطركةوتنةوةيان هةية ناكوذيَنةوة.
                               *** 

 لة شكستييةكامناندا
 كوشتارطة هةن لةسةر رِيَطةكان دانراونةتةوة

 رِيسوايي خؤمانيان ثيَ دةشارينةوة
 دةوام دواخراوةكةى خؤمانيان دةبةين.بؤ سةكةوتنة بةر
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 ي حوزةيران : رِةط و رِيشةي سةردويَلكةكان4                      
 

 تؤ طةرمي بةو ثةراويَزة دةبةخشيت كة مين تيَدام
 تؤيت كة لةبريكراوو رِيَبوارو بضووكم تيَدا دةبزويَنيت

 فوو بة كوانووة كوذاوةكةمدا دةكةيت ئاطرتؤزيَك تؤيت كة بة 
 تؤيت كة لة شةقامدا طةردمن ثيَ وةردةضةرخيَنيت بةرةو ئةو كةسةي لةتؤ دةضيَت

 تؤ خؤشي ثاساري لةناو ويَرانةي بة ئازارمدا دةورووذيَنيت
 تؤيت كة كةميَك بيَ دةنطيي رِؤذم دةجووَليَنيت

 تؤيت كة رِةنطي خؤَلةميَشيم دةطؤرِيت
 اميَزم دةطريتتؤيت كة لة ئ

 تؤيت كة ليَم دوور دةكةويتةوة
 تؤيت كة ئازارم ثيَ دةبةخشيت

 بةخشيتةتؤيت كة ئاشتيم ثيَ د
 تؤ ئةي ناديار

 ئةي خؤشةويستم.
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 ي حوزةيران : ضةثكي ضارةنووسةكامنان5                        
 

 امنانضةثكي ضارةنووسةك
 و لة شويَنيَك داينان ينرِؤذيَك لة رِؤذان ئةفسانة نووسيئةوانةي 
 ثالَ بة قةدةرمانةوة دةنيَن بةرةو بزرطة  هيَشتة

 نبةرةو هةَلديَر دةماخنليسكيَن
 ئاية ئةمرِؤ لةو مةجنةالنةدان كة دةكؤَليَن؟

 ئاية بة دةسيت ئيبليسةكانةوةن؟
 ئاية لة سينطي بة بروسكة سةرليَشيَواوماندان؟

 ئاية لة ويَرانةي بيَ ويَنةماندان؟
                               *** 

 ئةي رِؤذطارةكامن ثاريَزطاري ساختانةت
 خستميية ناو ئاويَنةطةلي قورس و درةختطةلي تةمومذاوييةوة

 لةسةر طؤرِطةل و هةميشةيي رِةشي هاوارةكامنان
 ئةم داَلة رِةشة بالَ دةطريَتةوة

 بةناو ئةم كيَل و ئةو كيلدا ديَت و دةضيَت
 ار دةكاتةوةخوملي بةرةو هةموو اليةك 

 بكات وةك بَليَيت بؤني رِوحة سةرطةردانةكاني دةوروبةري بكات و قسةيان لةطةلَ
 وةك بَليَيت ضةثكي ضارةنوومسان  ببينيَت

 دوور دةفرِي
 م جاروبار دةطةرِايةوةآلبة

 تا ضةثكي ضارةنووسةكامنان بكاتةوة
 زةويدا بنيَذيَتتا داريَك لة دارةكامنان لةذيَر 
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 م ئةمرِؤآلبة
 هةر هةموو ضةثكةكةي هةَلطرت و لة بَلنداييةوة توورِي داية خوارةوة

 هةمووي كةوتنة ناو قؤرتيَكي طةورةوة
 لةطةلَ داَلةكاني ديكةدا خؤَليان بةسةردا كردن.

                               *** 
 نةوةسوثاكامنان كة ويستيان ضةثكي ضارةنووسةكامنان بكة

 بة شكسيت طةرِانةوةو خويَيان بةسةر برينةكامناندا كرد
 حوزةيران ضةكةكامنان دةنيَذيَت و

 لة ضؤَلةواني خيَوةتيَكمان بؤ هةَلدةدات
 تيَيدا ثامشاوةي طؤرانييةكاني شكستةكامنان كؤدةكةينةوة.

                               *** 
 ي خواوةنديَكدا بوورِؤذطاريَك ضارةنووسةكامنان، لةذيَر لووت

 لةذيَر عةرشدا بوو
 بة دةسيت خواوةندةوة بوو

 م ئةمرِؤ لةذيَر خؤَلدايةآلبة
 باَلةكاني داَلةكان ضوار دةوريان داون و

 نةتةوةطةلي نةناسراو شاييان لةسةر دةكةن.
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 ي حوزةيران : تري ئةثل6َ                                       
 

 زيندوويي مامةوةبة رِيَكةوت بة 
 بة رِيَكةوت باَلندةكة كونيَكي لة شوورةي نيشتمان بؤ كردمةوة

 بة رِيَكةوت خؤم لةناو كاميؤنيَكدا بينييةوة
 بة رِيَكةوت بؤ زةميين خوارةوةي دابةزاندم

 بة رِيَكةوت لة ثؤليسيَكم ثرسي
 بة رِيَكةوت خؤم لة )تري ئةثلَ( بينييةوة

                               *** 
 من كةبةري ناو ئاوي رِووبارم

 وي درةختطةلي سنةوبةرمآلمن طو
 من خةوةنووتكةي سروةم.

 ئةو دَلةي لة سينطمدا ترثةي ديَت ضوون طؤزةي سارد ئاو بة خةَلك دةدات
 ئةو طوَلةي لة ثشيت طويَمةوةية رِؤذي ثيَ فريودةدةم

 هيَشتوومةوة؟ يم كيَ لةم تاريكييةآلبة
 ئةستوورانةي ناردووم؟ كيَ بؤ ئةم مارة

 ضؤرِاوطةي بةستبوو ييةوةة دةم و ضاوبلةكاتيَكدا ئةو ئارةقةي دةسرِي  مةروان ئةوةي ثيَ طومت
 رِاوةستابوو كة ليَي نيشتةجيَم. ؤنةلةكاتيَكدا ئؤتؤمؤبيلةكةي لة نزيك ئةو جةمةل

                               *** 
 لة زةويية نزمةكاندا

 دةبنةوة. غةمةكامن بَلند
 نلةخةو هةستا ةكةحةشامات
 ةكة ضوون بؤ نان خواردن.حةشامات
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 هةموو رِؤذيَك ئةم كاروانة دريَذةي هاتووان دةبينم
 هةموو رِؤذيَك طؤرانييةكةم دةَليَمةوة.

                            *** 
 هةموومان تونيَلمان لةذيَر زةوي هةَلكةندو طةيشتينة ئرية

 وييةكامنان دةكةوينآلثيَي خةياَلثهةموو دواي شويَن 
 هةموومان لةدةوري ذيان طردبووينةتةوة

 هةموومان لة باَلندةي غةمطني دةضني
 هيَالنةكامنان لةدةست داوة
 هيَلكةكامنان لةدةست داوة

 لة بَلنداييةوة 
 بةرةو )تري ئةثلَ( كةوتووينةتة خوارةوة.
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 دةكةويَتة خوارةوة ى حوزةيران : قةلةرِةشكةيةك7                  
 
 

 اييةكانى بةرباثرية 
 و ضوون دةرثيَطةىل شرِوهورِبوو بة رِةذوو ضوون ئيَسكطةلي 

 لة ضؤَلةوانى بةجآ هيََلرابوون
 ذةندةباثريةكانى كة بؤ باراني خويَن دةهؤَليان د 

 ؤشيَتثدا تا خةَلك
 باثريةكانى كة رِاهاتبوون قوربانى بة خواوةندةكان ثيَشكةش بكةن
 بةآلم زؤر قووأل بة ناو برِواى رِق ليَ بوونةوةو مةرطدا رِؤضووة خوار

 زؤر لةناو تةويلةكانياندا نووست
 ى شيين داهيَنا كة دةشيَت خةَلكى خيَرا حةجى دؤزةخى ثيَ بكةنضارؤكة

 سةرضاوة تؤز ىلَ نيشتووةكاندالةذيَر سةيوانى كتيَبطةل و 
 دةكردلةناو خويَنى ئيَراقييةكاندا مةلةى 

 بة سؤزةوة مششيَرةكانى بؤ الى خؤى دةبرد
 بةناو خويَندا رِؤضوو
 تا بوو بة كةوَلخانة

 بوو بة رِووباريَك مةرط
 بوو بة قةلةرِةشكة

لةناو ملى ويَرانةدا هيَالنةى كرد، هيَرشةكانى بة رِؤنى كارةساتةكان ضةوركرد، ضوون درزى 
 بوومةلةرزةكان بةناو خةَلكدا دةرِؤيشت.

 سةرقاَلى رِووخاندني رِوحى ئادةميزانةى بووى ضنيين سروودى رِةش بوو، سةرقاَل
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لةطةأل طؤرِينةوةى بة زرنطانةوة، فيكاندنى باثريةكانى لة بيابانى ئةفسانةكاندا بريكةوتةوة، 
ةكانى كردة مارطةليَك بةرةو ماَلةكان مامووسة دةطمةنةكةى خؤى بريكةوتةوةو مل

انةدةوةستا، ثؤلةكانى طيَرِانةوةكان جيَيان نةدةهيَشت. لةبارةى دةجووآلنةوة، هاذة طةورةكة رِ
شايةني ئةوةن بكوذريَن، ئةوان سةرضاوةى برِواى  نناكةس بةضة ئيَمةوة دةيطوت ئةوانة

 رِةشن،
 ئةوان ثيَآلون بةرةو بةهةشت

 قةقنةسى دةكرد لةهةر سةيري ئةفسانة ثيَضاوثيَضةكةى دةكردو ضاوى نةدةترووكاند، سةيري 
نى بة خؤَلةميَشدا كَلثةى دةهات، ئةسثةكةى بة ميَخةكةيةوة بةست، دةست و ثيَوةندةكا

وة، شارةكانى بة تةفرو تووناكانيانةوة بةستةوة، ميَشكى تاويَرةكانى دؤزةخةوة بةستة
ثياوة تةويالنةى بؤنيَكى ليَوة ديَت بةرطةى ناطرييَت. ضؤن ئةم سةوأل ليَدةرة ئةو هةموو 

 ةى هةبوو!زؤر
، خؤيشي هاتة هةَلديَرة قووَلةكةوة كةوتنة ناوئةسثةكانى لة ئةشكةوتةكان هاتنة دةرةوةو 

دةرةوةو خؤى بة ضاوةزارو ثةرِؤو ثاتالَ ثيَضابووةوةو ذارةكةى بة قةد جةستةيدا هاتة خوارةوة 
 لة كاتيَكدا ضوون قةلةرِةشكة لةذيَر ثؤلة باَلندةكاندا بوو

 ردمرؤظ و جنؤكة نةفرةتيان ليَ ك
 ئوقرةطرتووةكان نةفرةتيان ليَ كرد

  بكات.نةفرةتى ليَ كرد كة ويستى كاوىل ئةو وآلتةيش
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 ى حوزةيران : ثياوانى رِووثؤشراو8                             
 
 

 ثياويَكى رِووثؤشراو مةترسيدارةهةموو 
 مةترسيدارةدةمامكدار 
 دةيةكي رِةش لةسةر دةكات مةترسيدارةئةوةى خوو

 كآلوى قووض لةسةر دةكات مةترسيدارةو ئيَواران  تؤربان، يان  ميَزةرئةوةى بةيانيان 
ئةوةى عةطاأل لةسةر دةكات و لةسةر هةردوو شان و هةردوو بازوو و سينطى دادةنيَت 

 مةترسيدارة
 ئةوةى شةو شةبقة لةسةر دةكات مةترسيدارة

 رةئةوةى عةطاَليَكى رِةنطاورِةنط لةسةر دةكات مةترسيدا
 ئةوةى بةيانيان عةطاأل لةسةر دةكات و ئيَواران دايدةكةنيَت زؤر مةترسيدارة

 ئةوةى باآلثؤشيَك لةبةر دةكات و بؤينباغ دةبةستيَت زؤر مةترسيدارة
 ئةوةى لةكاتى ثرسةو مةينةتييةكاندا ضاويلكةى رِةش لةضاو دةكات زؤر مةترسيدارة

 سيدارةئةوةى خؤى بة وتاري زل زل دةثيَضيَتةوة مةتر
 شةيداي داستان و فينتةطةريية مةترسيدارة ئةوةى

 ئةوةى بةبىَ هؤ بؤ ميَذوو بطةرِيَتةوة مةترسيدارة
 ئةوةى كفن دةثؤشيَت مةترسيدارة

 ئةوةى سيدارة لةسةر دةكات مةترسيدارة
 ئةوةى كآلوى لةسةرة، يان لة دَلة مةترسيدارة

 دةثؤشيَت مةترسيدارة كى سةوز، يان رِةشضارؤطةيَةئةوةى هةموو رِؤذيَك، 
 ةقةد تةويََلةوة بيَت مةترسيدارةئةوةى طودبلةيةكى ب

 ئةوةى ئةموستيلةى لة ثةجنة كردبيَت و رِديَنى دريَذ كردبيَت مةترسيدارة
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 ئةوةى دشداشةيةكي كورتى لةبةر بيَت و ثابووجى لة ثآ بيَت مةترسيدارة
شارةكان دابةش بكات ى بةستبيَت و و ثشتويَنيَكى ثان ئةوةى شةرواَليَكى لة ثيَ كردبيَت

 مةترسيدارة
 ئةوةى ئاآلو بةيداخى رِةنطاورِةنطى بَلندكردبيَتةوة مةترسيدارة

وتيَت و بووبيَتة دةرويَش و بة قامة لةخؤى بدات و ري لة خؤي بدات و سينط بكئةوةى زةجن
 تاَلة بطريَتةوةو سيحرباز بيَت مةترسيدارة

 هةوةسباز مةترسيدارة
 سؤزمةند مةترسيدارةزؤر 

 زؤر بىَ هيَز مةترسيدارة
 زؤر بةهيَز مةترسيدارة

 زمان لووس مةترسيدارة
 هةر هةموو ئةو رِووثؤشراوانة

 ثياوى مةترسيدارن
 زؤر مةترسيدارن.
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 ى حوزةيران : كورِم وةرة9                                  
 
 

 كورِم وةرة
 بؤنةكانت بةرة

 بؤنة خؤشةكةت بةرة طؤرانييةكةت بةرة
 ضاوم بةرة

 تا بيَجطة تؤ كةسى دي نةبينم
 دي نةبينم بريم بيَتةوة تا كةسي

 تا ضارةنووسى خؤم نةبينم و
 بة تؤرِةوة نةمب.

 
 بة نووسني شيَتى لة دةستدانت لةخؤم دووردةخةمةوة

 ببةنبة نووسني طةردةلووىل ئةو نةخؤشييانة لةخؤم دووردةخةمةوة كة دةيانةويَت لةناوم 
 بة نووسني ثريبوون لةخؤم دووردةخةمةوة

 بةآلم نووسني خةريكة بةرةو الى تؤ ثاَلم دةدات
 ئةى سرووش بةخش و خؤشةويستم

 ضى بكةم و
 بؤ كوآ بضم؟

 
 ئةو دةزووانةى لةناو ئاوةكامندا خؤشي خؤشي دةكةن

 هيض نني تةنيا ثامشاوةى رِؤذة رِاوةستاوةكاني قووآليي نةبيَت
 ى نغرؤبوو.ضوون كةشتييةك
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 بة عوودو بة كةنارة سروود بؤ مةروان بَليَن

 جوان طؤرانى بَليَن و هةَلهةَلة ليَ بدةن
 كورِةكة بؤ باوكى دةطةرِيَتةوةو هةمووان لة ئاميَزى دةطرن

 هةموو مرياتييةكى خؤشةويسيت 
 بؤ ئةوة هةموو مةشخةَلةكانى رِيَطة

  هةَلهةَلةى بؤ ليَ دةدةم  طؤرانى بؤ دةَليَم و
 قؤناغ بة قؤناغ شةومن كؤدةكاتةوة. ئامساني دةم و ضاوى

 
 رةكةت لةبةردةممدا رِؤنيشتةتمي دةنطى ئاو كاتيَك سيَبلةسةر رِيَ

 كاتيَك رِووزييةكم بَلند كردةوةو
 درةختةكامن بة لق و ثؤث و بنةكانيانةوة بانط كرد

 كاتيَك وشة ثشكؤيةكى هةَلبذارد
 كاتيَك ثةراسووةكامن سووتان

 تمى دةنطى ئاو  كاتيَك رِيَطةكامن لةتؤدا بةيةك طةيشنت و طؤرانييان ضرِىلةسةر رِيَ
 ؟بؤضى رِادةسيت دَلرِةقيي خؤمت كردم
 بؤضى لة ئاو تيَر خؤَلةميَشت كردم؟

 
 لةسةر ناوةرؤكةكانى بةرد رِيَنويَنييةكانى دةخويَنمةوة

 ضوون دارميَويَك سةردةمةكان لة ئامسان ضاندبيَتيان
 بةيانييةك هةرطيز النةضيَت ضوون

 ضوون لةثيَك بة ثيت و فةرِ دريَذ كرابيَتةوة
 دةختويَنمةوةو بةرد لةسةر بةرد زياد دةكةم.
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 هةتاوةكةت لةرِومحدا دةنيشيَت و
 جةستةم تاريك و 

 بيَ هيض كؤتاييةكة.
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 ى حوزةيران : دةرطةى داخراو11
 
 

 دةرطةى داخراو لة كؤتايي ذيامندا
 ؤذان دةكريَتةوةورِؤذيَك لة رِ

 ثيَيةكامن بةرةو بةردةم دةرطةكةى دةخليسكيَت و
 رِيَطة نادات خؤشةويستةكامن بيَنة ذوورة و بةسةرم بكةنةوة

 رِيَطة نادات خبويَنمةوةو بنووسم
 ئةم جيهانةم ليَ دادةخات 

 تا مبباتة جيهانيَكى ديكةوة
 بةآلم زؤر تاك و تةنيا نامب

 بة ثيتم كردووةو ضونكة رِوحى خؤم ثيتاندووةو
 لة خةنةم طرتووة

 طؤرانى و نهيَنييةكاني جوانى و ثرسيارةكامن بؤ كردوون بة كؤد
 ثاش دةرطة داخراوةكة ثامشاوةى ذياني خؤم

 بة كردنةوةى ئةم كؤدانةو سةرلةنوآ خويَندنةوةيان دةطوزةريَنم
 رِةنطة بة رِيَكخستين كؤدى نوآ

 بؤ سيَيةمني ذيان
 تةوة.بيَديكةوة خؤى شاردلة ثشيت دةرطةيةكي 
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 مى حوزةيران: ضةندة كؤشا11                                 
 
 

 ضةندة كؤشام خؤم رِابطرم
 بةآلم سرثةى مردووةكان درزى تيَ دةخستم

 ضةندة كؤشام رِاوةستم
 بةآلم ئيَسكةكامن لة ئاو دروست كرابوون

 ضةندة كؤشام بضمة ذوورةوة
 روست نةكرابوونبةآلم دةرطةكان لة دار د

 ضةندة كؤشام طوآ رِاديَرم
 بةآلم ميوزيكةكة ثةرت بوو

 ضةندة كؤشام بنووم
 بةآلم باَلندةى تةنةكة دةخواليةوة

 ضةندة كؤشام طؤراني بَليَم
 كرابوونةوة بةآلم وشةكامن لة واتا بةتالَ

 ضةندة كؤشام هةستم
 بةآلم بنميضةكان نزم بوون
 ضةندة كؤشام يارى بكةم

 ةكان خويَنيان ليَ دةضؤرِاقامكبةآلم 
 زايي دةربربِمةضةندة كؤشام نارِ

 بةآلم طةرووم داخرابوو
 ضةندة كؤشام مبرم

 بةآلم طؤرِةكان زؤر قةرةباَلغ بوون. 
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 النسي حوزةيران: ئةمبو12                             
 

 دذلة لة شووشةيةك دروست كرابوو دةبريسكايةوة
 ووندةستةكانيش ثرِ لة بةردب
 شةبقةكانتان بَلندبكةنةوة

 ئافرةتة ثاككةرةوةكان ليَرةوة تيَدةثةرِن  
 تةرمة شريينة بة بادةي تالَ تةرِبووةكان دةكةونة سةر رِووي ئاو
 هةموومان بة تيَثةرِيين رِيَوييةكاني تةمومذ ئاهةنطمان طيَرِا

 النسة دةناسيَنيَت كة كؤتايي نايةت وومت خؤي بةو ئةمبآلرِؤذي و
 شةقامةكان دةتةننةوةوى ئؤتؤمؤبيلةكاني 

 شوفيَرةكانيان خويَن بةسةر خةَلكدا فرِيَ دةدةن
 دارةتةرمةكان خةون دةبينن و

 ي طؤرِةكانيش ثيَدةكةنن.كيَل
                               *** 

 طؤرِةكاندا  باز دةدةن ئةو ثاسارييانةي بةناو 
 نووسراونناوي  مردووةكانن بةسةر كيَلةكانةوة 

 ناتوانني بيانطرين
 ناتوانني بياخنويَنينةوة

 م رِاوكةرة ثرِ نيَضريةكانآلبة
 نة ئامادة دةكردآلخؤيان بؤ هةَلهيَناني ئةم مةتة

 م ناويان دةكةينة ثةتيَك وآلبة
 ئيَسكة كون كراوةكامنان و

 رِووخاوةكامناني ثيَوة هةَلدةواسني و آلقة
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 كة بةرةو رِؤذئاوابوون دةضن ئؤتؤمؤبيلةكامناني ثيَوة دةبةستني
                               *** 

 تةكةمآلضةندان سةدةية، و
 النسدا دةسوورِيَتةوةوئؤتؤمؤبيليَكي ئةمبو لةناو

 هيَشتةيش هةر دةسوورِيَتةوة.
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 ي حوزةيران: ئةفسانة13                                      
 

 هةموو ثرسيارانة ببمةوة؟ئيَستة ضؤن رِوو بة رِووي ئةم 
 مةكامن دادةرِشتآلزؤر باش وة

 بؤم دةركةوت قاميشن و
 ئةوةند ناخايةنيَت دةشكيَن و بزر دةبن

 دانايي خؤم لة نيشتمانيَك دروست دةكرد
 بؤم دةركةوت لةبةردةم رِةشةباداية

 منارةكامن لة رِووناكي دروست دةكرد
 بؤم دةركةوت كة دةشيَت بة ئاساني برِووخيَن

 رِوو بة رِووي شكستييةكاني ئاييندةي خؤم دةبوومةوة
 ضةكيشم بة دةستةوة نةبوو

 ئةفسانة بة رِوومدا ضةثَلةي ليَ داو كراسةكةي دزيم
 شيَتايةتي كتيَبةكاني تةفروتوونا كردم

 ئيبليسةكان طاَلتةيان بة برِوام كرد
 هيض نيم تةنيا نوكتةيةكي رِةش نةبيَت لةم رِيَطة غةمبارةدا 

 ا ثياويَكي نةخؤشمتةني
 وشةكان ياريم ثيَ دةكةن

 باَلندةم لةطةلَ ئاشت نابيَتةوة
 رِووبارةكانيشم ليَم نابوورن

 بوومةتة تةنةكةيةك بؤ ثاشةرؤكةكاني ضارةنووس
 رِازاوةيي شةومن و قامك ثيَداهيَناني ئامسانيان ليَ ستاندم

 ثشوويان ليَ ستاندم و شكؤيان ليَ ستاندم
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 ييان داميَنلةبري جواني ناشري
 لةبري رِووناكي تاريكي 

 لةبري ئاطريش خؤَلةميَش
 دنيايان ليَ ستاندم

 كةومتة طؤرِي خؤمةوة
 بةمششيَري كةسوكاري خؤم سةربرِام و

 ميَكم دةجوو تيَياندةطةيشنت.آلضةند وة
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 ي حوزةيران : فريوي نهيَنييةكان14                              
 

 نةوةنهيَنييةكانن كة دةميَن
 ةكان كؤتاييان ديَتيثاش ئةوةي كة طؤراني

 نهيَنيطةلي سةيري ضوون دووكةلَ
 نهيَنيطةلي تةشةنةكردووي ئةو شويَنانةي رِووناكييان كةمة

 نهيَنيطةليَك دةست و رِومحان دادرِيَذنةوة بيَ ئةوةي ئاطةمان لةخؤمان بيَت 
 كارةساتة دَلتةزيَنةكامنان دةكةننهيَنيطةليَك ضوون طيانلةبةري هةميشةيي بةنؤرة ثاسةواني 

 م ...آلبة
 كيَ نهيَنييةكان دةدؤزيَتةوةو دةيانكاتةوة؟

 كيَ ئةوة ئاشكرا دةكات كة رِووي دا؟
 م نايانبيننيآلون بةآلنهيَنييةكان لةناوماندا ب

 ناياندؤزينةوة
 لة هةموو شويَنيَك نهيَنيطةلي شاراوة هةن

 نهيَنييةكان خؤَلةميَشي سةرطةردامنانن
 نهيَنيةكان رِوحي ئةوانةن بزربوون

 بيَ ئةوةي بزانني ضؤن؟ بؤضي؟
 كيَ ئةوةي ثيَ كردن؟

 نهيَنيطةل لةنيَوامناندا ثياسة دةكةن
 دينطةر ان ئافرةتطةليي ،ضوون ثياو

 نهيَنيطةل لةطةَلمان ياري دةكةن
 نهيَنيطةليَك بة طويَمانةوة دةضرثيَنن.
 ، ئةوة تؤوةكانيانئةطةر رِؤذيَك لة رِؤذان، ترثةيان بيَت
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 ان ليَ دةرِويَتنيغةمطي درةختطةلي
 دارستانطةلي نهيَنيي هةردوو رِووبار ضةندة زؤرن...!

 ئةو نهيَنييانة ضةند زؤرن تيَياندا نيَذراون...!
 انةي دةيانبينني وئةو

 ئةوانةي نايانبينني ...
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 دةمرمى حوزةيران : ضوون بالَندةيةكى تةنيا 15                     
 
 

 ضوون باَلندةيةك...
 بة تةنيا لةناو ئةم درةختةدا نيشتةجآ دةمب

 تا دةست و ثيَم وشك هةَلديَن و دةمرم
 هةست بة شةو ناكةم ... هةروةها بة رِؤذيش 

 تمى كات ضوون دةهؤَلى جةنط لة خويَنم دةداتيَرِبةآلم 
 هةست بةو ضةقؤية ناكةم دَلم ديواودةر دةكات 

 دةدات تةرِم ناكات... ئةو بارانةى ليَم
 نامةكانى هاورِيَكامن بة نزيكمدا تيَدةثةرِن و نايانبينم

 ثاييز طةآلى درةختةكة دةوةريَنيَت
 بة تةنيا بة هةَلواسراوى دةميَنمةوة

 لة شويَنةكةى خؤمةوة شةوى دريَذى ئيَراق دةبينم
 .تيَزتيَ دة دةبينم فرميَسكيان هةردوو ضاوى مةروامن

 دروستم دةكاتةوة ئةفسانة دووبارة
 رِؤذةكانيش بة نؤرة خةجنةرم ليَ دةدةن

 دَلم كون كون دةبيَت
 لةم وآلتة نامؤيةدا مندالَ و تاأل دةبينم بةردةم تيَدةطرن

 لة بةر دةستياندا بةردةمبةوةو ليَم هةَلديَن.
 ضوون باَلندةيةكى تةنيا

 دةمرم و طؤرانييةكةم لة زارمدا دةبيَت
 َلديَرى ناخم نةبيَت.كةس نايبيسيَت تةنيا هة
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 ى حوزةيران : هايكؤيةك بؤ مةروان16                           
 
 

 لة نيَوان جيَى نيشتةجيَبوومن و شاردا
 رِيَطةيةك هةية

 هةموو بةيانييةك بة ثاس دةيربِم
 بةآلم تؤ يةك رِؤذ دريَذى دةكةيتةوة

 ضونكة قسةم لةطةأل دةكةيت!
                          *** 

 خةونةكانت
 لة يادمدان

 نازامن بؤ كويَيان ببةم؟
                         *** 

 رِاوةستاويت و سةتَلى طوَلةكةت بة دةستةوةية
 ئاويش لةذيَرتةوة دةرِوات

 وةك بَليَيت خواوةنديَكى سؤمةرى بيت.
                        *** 
 دوو ضاوي داأل دةضنهةردوو ضاوى تيذت لة 

 بةرةو ئامسامن دةبةن و
 هةنديَك جاريش بؤ شيَتايةتي.

                       *** 
 ئةو بةيانييةى بة ثيَكةنينةكةيةوة بةسرتابووةوة

 ضى دي لة بةياني ناضيَت
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 بةَلكو بووةتة ضةثكيَك درِك
 بةسةر سةرضاومةوة.
                      *** 

 
 نةكرايةوةسةيوانةكةم 

 كاتيَك طؤرانييةكانت بارين
 ئاطرةكةيشم نةكوذايةوة.

                     *** 
 طؤرانيي ليَكدابرِان

 بةناو رِومحدا هةَلدةضيَت و دادةضيَت
 طؤرانيي ليَكدابرِان ...

                    *** 
 طوَلةكامن طةشة ناكةن...

 رِؤيشتنى تؤ
 رِةط و رِيشةى وشك كردنةوة

                   *** 
 هةموو بارانيَك دةبيَت بة هةَلم

 تةنيا بارانةكةى تؤ نةبيَت
 كة لة نامخدا رِاكشاوة

                   *** 
 هةرةس ناهيَنم ...
 لة ثيَناوى ئةوةى 

 بة زيندوويي لة ناخم و 
 مبيَنيتةوة. زةمني لة سةر رِووى
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                  *** 
 هةورةكان

 هةورةكان هةر هةموو 
 نةيانتواني بةر رِووى مانطت بطرن

 كة لة نامخداية.
                 *** 

 مةروان رِوانينى ماَلئاواييت
 هيَشتة لة جةستةمدا سةرطةردانة

 نازامن لة كوآ سةقامطري بووة
 بةآلم لة تري دةضيَت.

                *** 
 لةناو ثاسدا

 دةنطيَك لة دةنطى ئةو دةضيَت
 بةسةرم دةداتةوة.ئاورِ 

                *** 
 هةموو رِؤذيَك ئةم تةمةنة هةَلدةضيَت و دادةمركيَتةوة

 رِؤيشتنت ئاطرى دةدات و 
 فرميَسكةكامن دةيكوذيَنيَتةوة

                *** 
 ضوار شت تؤم بري دةخةنةوة:

 ثرضةكةى ئةحالم و
 ضاوةكانى سورةيا و

 ثيَكةنينةكةى مةروةو
 دةنطى عةلي.
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 ى حوزةيران : ضةند اليةكي بزر17                              
 
 

 ئا ليَرة ذيامن لة دةست ضوو
 مششيَرى رِاطةيةنراوةكامن دووكةرتى كرد

 ثةَلة هةور لة طةروومدا طردبوونةوة
 باية ىزمانةكةم ئاهةنطيَك

 .ماسيطركةيةكة دةتليَتةوة
 ئةمة ئاطرى هةردوو دةستة

 بادةدا دةكشيَترِستةيةكة بةناو 
 لةو بةيانييةى كة ثشكؤ لة ضاوان دةبريسكيَتةوة

 رِؤذةكانيشم قسةَلؤك نيشتمامن ملةو
 رِووباريش لةبةر شيعر شيَت شيَت دةكشيَت.

 قةلةرِةشكةكةم... ئةى قةلةرِةشكةكةم ضةند سةردويََلكة دةَليَيتةوة؟
 ضةندة دةثيَضيتةوة؟

 نيشتمامن مشتيَك ترسة
 لةناو خويَنمدانبةندخيانةكانيشم 

 تؤ قةلةرِةشكةميت...
 ئةى قةلةرِةشكةكةم ضةند دةرِؤيت؟

 بؤ كوآ دةرِؤيت؟
 لةكاتيَكدا رِيَطةم بووة بة دةرزى و

 دةزووةكةيش ثضرِاوةو
               هةموو اليةكامن بزركردووة.
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 ى حوزةيران : دوو طؤر18ِ                                
 
 

 طؤرِةكةم لة ثيَش خؤى داومباَلندةيةك بةرةو 
 لة ثيَش خؤى داوم ، لةكاتيَكدا دةستم كون كون بووةو

 هةورطةل دَلم دةخوليَننةوة
 لة رِووبارو جؤطةو زةلكاوان دةثةرِمةوةو

 غةمةكامن دةدورمةوة كة ليَرةو لةويَوةوة هةَلدةتةكيَن
 باَلندة بة دةزوويةكى باريك هةردوو دةستم دةبةستيَتةوة

 وةكة بثضرِيَت دةيبةستيَتةوةهةركة دةزو
 رِةنطى باَلندةكة زةرد بوو

 بضووك و جوان بوو
 كة شةو دابيَت لةسةر شامن ثشوودةدات
 كة تينووى بيَت لةناو لةثم دةخواتةوة

 بةآلم شةوو رِؤذ ثيَش خؤى داوم و
 ضياو ثيَ دةشتامن ثىَ دةبرِيَت

 كاتيَك لة شويَنةكة نزيك بووينةوة
 جريواندباَلندةكة زؤرى 

 لة مةبةستى جريواندنةكةى نةطةيشتم
 كاتيَك طةيشتينة طؤرِةكة
 لةسةر كيَلةكةم رِاوةستا

 ئةو كات زانيم ئةوة طؤرِةكةمة
 ضونكة سةرم بَلند كردةوةو طؤرِيَكى ديكةم لة نزيكمةوة بينى...!!
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 وزةيران : ذيامن ثشكنىحى 19                              
 
 

 شيَواندم ئةم شةوة سةرى ليَ
 بؤية هةستام و ذياني خؤم ثشكين

 بة ميكرؤسكؤثيَك ذياني خؤم ثشكين و بينيم ضةندان رِيَطةى تاريك و طرياني زؤري تيَداية
 بة طوَليَك ثشكنيم و طوآلويَكى تةنياييم تيَدا بيين دةخواليةوة

 بة ئاطر ثشكنيم ضةندان دارستامن تيَدا بينى لة ئةذماردن نةدةهاتن
 يلةيةك ثشكنيم ضةندان ثةجنةم تيَدا بينىبة ئةموست

 بة دةهؤَليَك ثشكنيم ضةندان سةماى رِةشم تيَدا بينى
 بة ئاو ثشكنيم رِووبارطةليَكى زؤرم تيَدا بينى

 ذيامن بة بادةيةك ثشكين سةرخؤشاني بةرةبةيامن تيَدا بيين طؤرانييان دةضرِى
 قةد ديوارةوة نووسرابوون ذيامن بة وشةيةك ثشكين ضةندان داستامن تيَدا بينى بة

 ذيامن بة ضاوي نيشتمامن ثشكين
 ذياني خؤم نةبينى!

  



 342 

 ى حوزةيران : نيشتةجيَبوون لة تابلؤكاني )كاووش(دا21          
 
 

 لةبةردةم ئاويَنةكةدا رِادةوةستيت و
 فرضةكةتى بةسةردا دةهيَنيت

 هيَلَ و درزو دةرطةطةىل نهيَنيي تيَدا دةردةكةويَت
 تيَدا دةكةيت و بزربوونى جوانى خؤت بةرةو كانياوةكان رِادةطةيةنيت.دزةى 

 لةسةر بةرديَك و لةسةر تةختةداريَك دةركةوتيت و بزربوويت
 لة بالكؤنى ئافرةتيَكى تةنياوة دةركةوتيت

 لةسةر لؤدةرى هةور دةركةوتيت 
 بةآلم بة ثةجنةكانت داتطريساندم و

 خستمتة ناو تابلؤكانتةوة:
 

 لةسةر دانامكآلوت * 
 وةك بَليَيت هةرزةى شةوة شاراوةكان مب

 قذت ضوون شةثؤلةكان داهيَنام
 ضوون كيذيَكت ليَ كرم لة من دةضيَت

 زارت لة زارى وآ نزيك كردمةوةو
 دةرطةكةت داخست و ضوويتة دةرةوة و

 طوآلوى شاديي خؤتت لةطةلَ بةجآ هيَشتني.
 

 دوو باَلت لةسةر شامن دانا* 
 اتثؤشيمبة ثاَلتؤيةك د
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 ثيَ دادةثؤشى و ممذنةكة
 ئاسؤكانت داخست و بةتةنيا بةجيَت هيَشتني.

 
 لة تةنيشت ذنةكةمةوة داتنيشاندم و سةرت بةرزكردينةوة و* 

 طؤنات بة بازنةى سوور بؤية كردين
 بوويت و بة ثايسكلةكةت دزةت دةكردو دوور دةكةوتيتةوة ثةجنةرةكةلةكاتيَكدا لة دةرةوةى 

 لة دَلمدا ليَ دةناومنيش ميوزيكم 
 طؤرانيم بؤ كراسةكانت دةطوتةوة كة بةسةر درةختةكانةوة دةشةكانةوة

 
 كآلويَكت لةسةر كردم و* 

 كةوانةيةكي رِةشت لة ثرضم بة دةورى طويَمدا دةرهيَناو
 ئافرةتيَكت لةسةر مافووريَكى هيَأل هيَأل رِاكيَشا

 دوو القى طوأل طوَلى لةسةر يةكدي دريَذ كردبووةوة
 ثيَآلوة رِةشة دريَذةكةى ثاذنة بةرزبوو

 لة ئامسانيشةوة طوأل بةسةر خويَنمدا دادةبارى
 ضؤن هةر هةموو ئةم وآلتانة طةرِايت؟

 
 ثرضى سوورت بة ئاسؤدا داهيَنام* 

 وات كرد ئافرةتة باَلدارةكة كةماجنة سةوزةكةم ثيَ بدات و
 دةستيت لةناوثرضم لةسةر طؤنام دةرهيَنا و

 ت كردةوةشةومنت ثةر
 بوو بة زيَرِيَكى شني و

 ئاوةكان ئاخيان بؤ جوانييةكةى هةَلكيَشا.
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 كة ئؤكؤرديؤن دةذةنيَت (ئيمي)سةرت خستمة ئاميَزى * 
 وات كرد دةست بؤ ثرضة كورتةكةى ببةم ضوون مار

 سةرطةردان دةرِؤيشتم و لة ئاميَزى طرمت.
 

 لةبةردةم مافووريَكى ضوون سةنتووردا داتنام* 
 ئافرةتيَكم لةطةأل بوو كآلوى لةسةر بوو، وةك من،

 ئاويَنةى بةدةستةوة بوو جلةكانيشمان ضوون هيََلى طندؤرة بوون
 خؤَلةميَشةكةم بوو بة طوأل ؟بة دةسيت تؤوة ضؤن 

 
 لة ثشيت ديواريَكةوةت دانام بة ضاويَك* 

 سةيري خؤشةويستة ميوزيكذةنةكةم دةكةم كة لةسةر ميَزيَك دانيشتووة
 يَويَكى لةسةر دانراوةس

 ئؤكؤرديؤنةكة لةسةر زةوى فرِآ دراوة
 ثامشاوةى بةهةشت، يان طةآلكانى ثاييزمان كة نارِوات.

 
 وات كرد بة كآلوةكةمةوة لة ثشيت ثةجنةرةكةوة خؤم بشارمةوة* 

 سيَويَكى سوورى بة دةستةوةيةو طاَلتة ثةردةكةيةتي و لةو ئافرةتة دةرِوامن
 ى كةوتووةنامةكةم لة بةر ثيَ

 ثارضةى كراسةكةى الى شانييةوة بةسةر بازوويدا كةوتووة
 كةى طؤرانى بضرِين؟

 
 دوازدة ساأل بةسةر ليَكدابرِانتدا تيَثةرِى

 ضوويتة ناو ئاويَنةكةوةو بزربوويت لةوةتاى
 بةآلم ئةمرِؤ لةدايك بوويت و لة ئاويَكةوة هاتيتة دةرةوة
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 ناهةركة ثةجنةكانت بةسةر تابلؤكاندا هيَ
 ميوزيك هةَلدةستيَت

 رِةنطة شيَوةكانت لةسةر ئاطر سوور بكةيتةوة
 رِةنطة هةنطوينةكةى وآ بة طؤرانى وشك بكةيتةوة

 بةآلم كاتيَك دةختستمة ناو تابلؤكانتةوة
 دةطريايت

 دةتويست دَلم خؤش بكةيت بؤ ماوةيةكي كورتيش بووبيَت،
 هةرضى من بووم

 كاتيَك لة تابلؤكانتةوة دزةم كرد
 جيهانيم بينى 

 وةك بَليَيت لة شةودا بيَت.
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 ي حوزةيران: ويَرانةم درز دةبات21                            
 

 ئاطر تاريكيي خوراندم
 لةناو رِؤذنامةكةمدا مةتةَلةكاني نووسيم

 نةهةنطيش ئيَسك و قسةكاني رِيزكردم
 بيَ دةنط ميَذووي خؤم بة دوو لةث بةنددةكةم

 بة دركاندن و ئةوينداريم ئارةزوومةند دةكةمطرووثةكاني شةو 
 لةناو ئةموستيلةكةمدا نووستووم ...

 برنج و طولَ دادةثرذيَنم و
 بؤ كؤترةكةم نويَذ دةكةم

 نيطةران ...بة خؤَلةميَشي رِووبار لة موورووي ئةموستيلةكةم دةدةم
 ويَرانةكةم درز دةبات

 
 :م كرد لةناكاو دةستم لة نووسني هةَلطرت و هاوار

 ثيَ ثيَشان دةدات )*(كيَ )باب الشرقي(م
 بذميَرم كة لةويَ بةربوونةوةو كوذران ةتا ئةو تةرمان

 نةيش ببينم كة مةرط ضاوةرِيَيان دةكات؟آلتا ضاوي ئةو مندا
 كيَ ئةو دةرطةيةم ثيَ ثيَشان دةدات كة دةمطةيةنيَتة هةَلديَر تا لةويَوة سةر دةربهيَنم و

 دوور دةكةونةوة؟ ئةو خةَلكة ببينم تيَيدا
 ثيَ ثيَشان دةدات؟ )**(كيَ طؤرِةثاني )مةيدان(م 
 وةلةبارةي ذاوةذاوةكانييةو

 اناوةسنتدةنووسم كة ضوون الفاوي دؤزةخ رِ  لةبارةي بوونةوةرةكانييةوة
 كيَ كةسوكارم ثيَ ثيَشان دةدات 
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 تدا نووستوون؟آللة ويَرانةيي و
 دَلؤث دَلؤث مةرط هةَلدةقورِيَنن

 ويَرانةيي زمانةكةم و كيَ لة
 قورسايي زمامن رِزطارم دةكات؟

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (: طؤرِةثانيَكة لةناوةرِاستى بةغدا.باب الشرقي)*( )

 )**( )مةيدان(: طؤرِةثانيَكة لة طؤرِةثانةكاني بةغدا.
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 دةضنم آلي حوزةيران: يادوةريت بة سينط فرةوانيي جؤ22            
 

 باَلندةطةلي بريندار لة جةستةمةوة دةفرِن
 ويَنةكانت بة قةد درةختطةلي زرِدا هةَلدةواسم

 فرميَسكةكامن لةوديوي بارانةكانةوة خؤيان دةشارنةوة
 ثشكؤكامن لةذيَر خؤَلةميَشي رِؤذطاردا طرِدةطرن

 بزربوونت لةطةلَ رِؤذطاردا دةخوليَتةوة
 تئاسنينةوة نابينريَئامادةييشت لةثشيت درِكيَكي 

 تؤ لة كويَيت؟
 لة ض رِؤذيكي رِةشدا دةرِؤيت؟

 لة ض خويَنيَكي طةرمدا سةولَ ليَ دةدةيت؟
 سةر هات؟ةخةونة دليَرةكانت ضييان ب

 ئاية بةسةر لق و ثؤثةكاني تاريكييةوة زرِ بوونةوة؟ ئاية لةناو خويَنتدا مةيني؟
 تةي كة ناوي بةهةشتم ليَ نابووآلئةو و
 دؤزةخ بوو بة

 ئةو بةرةبةيانةي كة ناوي الويةتي تؤم ليَ نابوو
 بوو بة بةندخيانة طةورةكةت

 دةضنم آليادوةريت بة سينط فرةوانيي جؤ
 لةكاتيَكدا فرميَسكةكامن مافوورةكة دةرِازيَننةوة

 ئةي كورِم و ئةي مامؤستام
 هةموو رِؤذيَك لة تؤوة فيَردةمب ضؤن مبرم و ضؤن بذيم
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 ي حوزةيران : ئاي جةرطي برِاوم23                                
 

 ن كراو دةضيَتآليةكي تاآلبةغدا لة قة
 رِووباريَك كوني دةكات خويَين ليَ دةرِوات و

 رِووباريَك لة ضواردةوريةتي دةطريت و
 فريشتةكاني تةرمةكان بةرةو ئامسان دةبةن

 ئاي جةرطي برِاوم كورةكةم
 طورطةكان بؤ كوييان برديت؟

 
 بةغدا ضوون كوانوويةكي هةَلةوطيَرِاوة

 ثرِ لة رِةذووة
 خؤَلةميَش ثةرتي دةكاتةوةو

 ثاسةوانةكاني نووستوون
 ئاي جةرطي برِاوم كورةكةم

 دووكةلَ لة كويَي شارديتةوة؟
 

 بةغدا ئةسثطةلي رِفيَنراوة
 ني دةكاتآلرِةشةبا تا

 اتددةقامضي  رةتاريكاييش بةشةوو رِؤذ ب
 شكستيان خواردووة مةتةرةوانةكانيان

 ئةي جةرطي برِاوم كورِةكةم با بؤ كويَي دزيت؟
 رِؤيشتيت و ناطةرِيَيتةوة

 م بةغدا دةميَنيَتةوةآلبة
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 رِؤَلةكاني جاريَكي ديكة بزردةبن
 ..يةهةر شانازي بةوةوة دةكات كة بةردةوام ... بةو شيَوةية

 رِةنطة تا هةتاية!
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 كؤتايية تالَةكاني هةنطاوةكامني حوزةيران : 24                 
 

 ية تاَلةكاني هةنطاوةكامنكؤتاي
 ناضاري كردم رِيَطةكان داخبةم و

 تاك و تةنيا بةناو قاَلبة كانزاي خراث دروستكراودا دةرِؤم
 طؤراني خؤم دةضرِم كة لة باَلي ثةثوولةكاندا سةرطةردانة

 جلة شرِو هورةكامن برك دةدةم
 وة تةنيا شينطيَرِان نةبيَتلةناو رِومحدا هيض نةماوةتة

 ضونكة ئةو مافوورةي بةسةريدا دةرِؤم ضي ديكة نامطةيةنيَتة بةهةشتةكةم
 بةَلكو بووةتة تونيَليَك بؤ ذانةكامن

 ئاويَنةكانيشم ويَنةكاني شيَتةكةي خواست و لة بةردةممدا داينان
 ليَك ترازان و هيضم ثيَ نةماوة تةنيا بةرد نةبيَت هةموو ئةفسانةكامن

 تارماييةكان بةرةو الي نةخش و نيطارطةلي ئاوابوو لة ثيَشيان داوم
 كاتيَك بة ميكرؤسكؤثةكةم دةيانثشكنم دةبينم بة طريان هةَلكؤَلراون

 بة ضةند قوناغيَكي سةرثيَيدا تيَدةثةرِم
 لةطةلَ ضةند قؤناغيَكي مةحالَ

 دةسيت ثيَوة دةدةم مطةكامنستم كة رِوودةدات و بة قام بة تةنيا بةرانبةر بةوة رِادةوةآلبة
 بؤم دةردةكةويَت ضوون كؤتاييةكان لووس و ساردة

 لة خويَن، يان فرميَسك دةضيَت رِذابيَت
 ويكي تةمومذاويم ليَ ديَتآلخؤم دةبينم بؤني طو

 ئاو ثيَيةكامن تةرِدةكات
 ضاويشم ضووةتة قووَلةوة.
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 رِةش ي حوزةيران : بريةوةري25                             
 

 هيَشتة دوورين لةوة دةرك بة بواري شكؤمةنديت بكةين
 هيَشتة بريةوةريية رِةشةكان

 رِؤذاني ناوةكامنان رِاناطةيةنن و
 لةبةردةم قةَلغانة شرِةكامناندا خؤرِاناطرن

 هيَشتة ثيَكةنيين تةمومذاوميان ماوة
 طؤرِة كوذاوةكامنان و

 بزربوومنان لة رِؤذة خؤَلةميَشييةكاندا 
 كاندا وةكامنان لة رِيَرِةوة بؤطةنةآلةستداني طولةد

 هةناسةكامنان لة كونةكاني تاريكي و
 نزيك ملةكاني قاَلبة كانزا سوورةكاندا رِاوةستاون

 لةبارةي ثشكؤوة ورِينة دةكةن
 يي شووشة خؤشةكامنانطلةبارةي مةرِمةرِي مان

 لةبارةي ضارةنووسي رِةمشانةوة كة بة ثةلة دروستمان كرد
 لةبارةي ضاوة بةسرتاوةكامنان و

 سةبةتة كونةكامنانةوة
 ضؤن جامة زيَرِةكامنان هةَلطرت و 

 سوورِامناندةوة؟ مانميَذوودا لةطةلَ خؤ  ضوون دةرؤزةكةران بة ناو
 وي كردينةوةآلكةشتيية نغرؤبووةكانييةوة ثةرت و ب ةضؤن رِؤذطار ب

 لةم سالَ بؤ ئةو سالَ
 لةم قؤناغ بؤ ئةو قؤناغ

 ة ثشتةوةي طويَمانةب طولَ
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 فريشتةطةلي جوانيش بة كؤَلمانةوةن
 الن دةدةم و سينط و بريسكةم كلؤم دةدةمؤشةث لة يادوةرميدا لةطةلَ شةثؤل

 ةنئاوريشمة ثاكذةكةم داويَنةكاني ثيس بوو
 جؤرةكاني ئاخاوتنةكامن ذةنطيان طرتووة

 شيَر ثامشاوةكةى فرِآ دام
 ا ضي ديكة لة شةقامةكاني دويَنيَد

 ناسوورِيَمةوة نة لة شةقامةكاني ئةمرِؤيشدا
 ضي ديكة ضارةنووسيشم لةطةَلم ناسوورِيَتةوة.
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 ى حوزةيران : داوو دةزوو26                                  
 
 

 لة دةرطةى ماَلةكةم ديَمة دةرةوة و رِوو بة رِووى كونة دةرزيي وآلت دةمبةوة
 ذوورةوةو دةكةمةوةو دةضمةئيَسك و طؤشتى خؤم تةسك 

 دةمبة داويَكى دريَذ
 بيَ دةربةستانة، بة شةقامةكاندا تيَدةثةرِيَت

 دةست بةسةر سةرى خةَلكيدا دةهيَنيَت
 منداَلةكان بةرةو ماَلةكانيان لةثيَش دةدات و

 تيَدةثةرِيَتبة ناو ئافرةتةكاندا 
 ثريةذنةكاندا دةكات طةألطاَلتة لة

 ثردةكةدا دةفرِيَتبة هةَلواسراوى بةسةر 
 بانطى شةثؤلةكانى دذلة دةكات

 ثاشةرؤكةكانى جةنط خاويَن دةكاتةوة
 رِووى ماَلةكان دةرِازيَنيَتةوة

 شةوان تاك و تةنيا ثياسة دةكات و شارةكان رِووناك دةكاتةوة
 با بةرزم دةكاتةوةو بؤ سةرةوةو بؤ خوارةوة دةفرِم

 بة ئاسؤكاندا دةسوورِيَمةوة
 ضاوةكان دةرِوامنلة دةم و 

 بةشكو داويَكى ضوون خؤم ببينم
 بةشكو ببني بة بةكرةى جوان

 دةسوورِيَمةوةو
 ئاطرى بؤمربِيَذكراوةكان دةكوذيَنمةوة
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 دةخوات ودةمبة تيَل بة دةورى ضةكدارةكاندا لوول 
 رِاياندةطريَت...

 بةآلم لة درةنطانى شةودا
 دةبينم تاك و تةنيام

 كبايةكى سارد لةسةر تةالريَ
 يان لةسةر رِيَطةكان

 يان بةسةر درِكيَكةوة ياريم ثيَ دةكات!!
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 ى حوزةيران : دليَرانة27                                   
 
 
 
 

 لة رِاستةوة بؤ ضةث دةنووسم
 بةآلم ... لةضةثةوة بؤ رِاست دةذيم

 ضؤن ئةم ال و ئةو الكانى خؤم رِيَك خبةم؟
 ضؤن قيبلةمناكةم رِيَك خبةم

 هةردوو دةستم لةناو هةنطوينيَكى تاَلدا شل دةبنةوة
 زاريشم بريى طؤرانيية كؤنةكان دةكات

 سرووتةكامن كوانووى جةستةمن
 طةردةلوولةكامن باَلى ساَلةكامنن

 ثةثوولةكان بة سووري ضوونة ثةرستطةكامنةوةو بة رِةشى هاتنة دةرةوة
 دةرةوة رِووبارةكان بة شينى ضوونة ذوورةوةو بة زةردى هاتنة

 ضى بةم ويَرانةيةم بكةم؟
 ضؤن نامة بؤ هاورِيَكامن بنيَرم

 مادامةكى هةستةكامن هةور دايثؤشيون
 ضؤن طؤرانى بضرِم و

 طةرووم ثضرِاوة
 نامة بضووكةكان قايلم ناكةن

 بيَستانةكانيش ثيَيان ناخؤشة بة ناوياندا بسوورِيَمةوة
 دةنطم ئارةوى دةئاخظيَت
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 ةرِةشكةيةكي مةست دةردةكةويَتبةآلم ليَرةدا ضوون قةل
 رِؤذيَكى سثى بؤ ئةم وآلتةو

 شةويَكى نووتةك بؤ ئةو وآلتةى لة نامخداية
 دةبيَت دليَرانة خؤم مةست بكةم

 دةبيَت دليَرانةيش لةسةر ئةم بزمارة رِاوةستم
 كة لة ذيَر ثيَم رِواوة. 
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 نييةى حوزةيران : ضى دي لةطةلَم 28                           
 
 

 طؤرانيي ئةو ئافرةتانةى ناسيومن
 دةهاتنة الم و بةهيَزتريان دةكردم.

 ضةثكة ئاطرو ئةستيَرة
 سةبةتة ضيَذو خؤشى

 بةآلم رِؤذطاريَكة ليَم دابرِاون و
 ضوون خنكاويَكم ليَ بةسةر هاتووة ئاو لة هةموو اليةكةوة ضوار دةورى داوم

 ثةرداخيَك بادةى سوورم لة بةردةمداية
  الفاويَك بريةوةرى بيَ دةنط.لةطةأل

 ضى دي ضةوطانةكةى رِامبؤم ثيَ نيية
 لة شةويَكى باوبؤراندا بزرم كرد

 ضى دى ويَنةكانى )ئيسرافيل(م ثيَ نيية
 ضى دي بةرةبةياني )دملؤن(يش

 خةزائيل لة تةمومذةكانى رِؤذطارمدا بزربوو
 كاوسرِويَنةى )ئةناهيت(يش ب

 شم بزربووننةخشةكاني ئةتَلةسى رِؤذهةآلتي
 من، ئةمرِؤ، بارمتةى كورِةكةمم

 لةطةأل ئةودا رِفانديامن
 جطة تاريكي ضى دي نابينم

 بريةكان هةَلدةكةمن و ئاوم دةست ناكةويَت
 بة ئاسؤكاندا دةفرِم و داَلدةيةك نادؤزمةوة
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 زؤر دةنووسم و ثاشان دةَليَم بؤضى دةنووسم؟
 دةخويَنمةوة؟زؤر دةخويَنمةوةو ثاشان دةَليَم بؤضى 

 بةرةو وآلتة دوورةكان هةَلديَم و هيض سووديَك نابينم
 نويَذ دةكةم تا شيَتايةتي لةخؤم دوور خبةمةوة

 مةرط لة نزيك دةرطة خؤى بؤ مةآلس داوم
 لةذيَر قةرةويََلةكةم جؤطةيةك لةنيَوان من و ئةوداية.
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 نتى حوزةيران : درؤن29                                      
 
 

 لة درؤننت
 بةغدا ضوون طاليسكةيةكي شةق و شرِ لةطةأل خؤم رِادةكيَشم

 رة زةردةكةى خؤم دةنؤرِمةلةسةر شؤستةكانى درؤننت لةسيَب
 كةالوةكانى خؤم لةناو طاليسكةكةى بةغدادا دةبينم

 تةمةنى خؤم بة رِؤيشنت بةناو مينةكاندا بزركرد
 ويَتةوةئةوةيشي ماوةتةوة ليَرة لةبةر باراندا دةت

 ثةرداغطةىل بةتاَلم بة دةستةوة بوون و طؤرانيطةىل ثرِم بة زارةوة بوون
 واى ليَهات ثةرداغطةىل ثرِم بة زارةوة بن و طؤرانيطةىل بةتاأل بة دةستمةوة بن

 بة طاليسكةكةم كيَبةركىَ لةطةأل كيذؤَلةكاندا دةكةم
 ئةوانيش ليَم دووردةكةونةوة
 دةكةمئافرةتطةىل هؤَلةندى سوار 

 خيَرا دادةبةزن
 طاليسكةكةم ناتوانيَت لةناو رِووبارةكاندا جانتاو شت و مةك هةَلبطريَت

 ناتوانيَت لةطةأل كةشتيية هؤَلةندييةكاندا برِوات
 بةو هؤيةوة ضةندان ضارؤكة بزربوون

 وشةطةل و طؤرانيطةل بزربوون
 لةوآ طاليسكةكةم تيَكشكا

 ليَرةيش بةناضارى سواري بووم.
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 ى حوزةيران : بةهةشتيَكى بزركراو31                             
 
 

 بويَر بةو بَلىَ بةغدا لة ناختدا نيَذراوة
 بويَر بةو بَلىَ ضوون كةشتييةكي كون لة ئاوة دوورةكانتدا نغرؤ بوو

 ضى دى جيَطةت لةسةر رِووى زةوى نةماوة
 تةنيا ئةو كةشتيية كونة نغرؤ بووة نةبيَت
 لةذوورةكانييةوة طؤرانييةكاني رِابوردوو و

 ئاخ و ئؤفى مردووةكانت بةر طوآ دةكةويَت و
 بةسةر ئاوةوة شةقامة ضؤَلة ثرِ دووكةَلةكانى دةبينيت

 داَلة كةوتووةكانى سةر شؤستةكانى دةبينيت
 ئافرةتة سيس داطةرِاوةكانى ضوون داوو دةزو دةبينيت

 بويَر بةو بَلىَ وآ جيَى هيَشتيت و
 تؤيش ضى ديكة ضارؤكة تةرِبووةكانى نابينيت

 ضى دي مةخيانةكانى شةوانةى نابينيت
 سةرخؤشةكانى بزربوون

 قاوةخانةكانى ويَران بوون
 بريسكةى نةما

 بويَر بةو بَلىَ تؤ بةجيَت هيَشت و رِؤيشتيت
 ضوون سةربرِوايَك لة ضؤَلةوانى بةجيَت هيَشت لنطةفرتة بكات

 تيَيدا دةطرينكةسوكارت بةجآ هيَشت 
 لة جيهانى ذيَرةوةى كورِةكةت بة دةست بةسرتاوى بةجآ هيَشت

 طةجنينةكاني شيعري خؤتت تيَدا بةجآ هيَشت رِةشةبا يارييان ثآ دةكات.



 322 

 هةركة بالَندةيةك تيَثةرِيَت                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تةممووز                               
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 ى تةممووز : بةيداخةكانى شارى سةورة1                           
 
 

 ضؤن ثياَلة ضايةكة بآ كةوضك تيَك بدةم؟
 ثيَيان طومت: بة ثةجنةت!

 تيَكم دا...
 ثاشان بة ثةجنةم ئاماذةم بةو رِيزة خانووة 

 بؤرانة دا.
 طويَم لة فيكةى مار بوو لة سةردةمةكانى تاريكييةوة دزةى بؤ دةكردن

 طويَم لة قةلةرِةشةكةيةك بوو واوةيالى دةكرد...طويَم لة ثاسارييةكان بوو باَليان برِابوو
 ليَرة ئاوامت بزربوو!

 تةمومذى الويةتيم سةرطةردان بوو! )ئةطةر كةميَك لة شويَنى بةرةبةيان دوور بكةومةوة!(.
 ليَرةدا بؤنةكانى دةمةو ئيَوارة تام و ضيَذيان ضنيم

 ش هةَلكيَشاو ضوومة ناو سةردةمطةىل خؤشاردنةوةوةخؤم لة ثشكؤى رِة
جووَلةى لق و ثؤثةكانى دواى رِؤيشتنم دةكةويَت )ثيَثلكةى ليليت و ئافرةتة كاهينةكانيم 

 لةبةردةم دةرطةكان بينى(.
ةتا ئةمرِؤيش، تةنيا ههاوارم كرد ئةدى ضؤن خةونةكامن بنوومسةوة )هيضم ثىَ نةبوو، 

 نةبيَت(.رِةساس ثيَنووسي 
 ئافرةتة جوانى فرؤشةكامن بينى )لؤدةرى سةركردة(يان هةَلطرتبوو

 زةنطيانة بةقةد باآلثؤشة رِةشةكانةوة ضوون ورشةى زيَرِو خؤأل زاوزيَي دةكرد
 مؤمم فرِآ دةداية ذيَر ثيَيان و تا ئيَستةيش تيَرم لة جوانيي دَلرِفيَنان نةخواردووة

 يي دةطمةمن دةبيين سةردةكةوتة سةر درةختةكةمكة باَلندة سةردةبرِيَت، شيَتايةت
 رِيَم ليَ نةطرت تا رِيَطةى بدةم ئةقلَ و جةستةم داطريبكات
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 ( بووم بة شاعري61لةوآ لة كةرتى )
 لةوآ هةميشةيي لة نامخدا بوو بة كؤد

هيَشتة بوومةلةرزةكةى لةناو درزةكانى ديوارةكةمداية )دووكةلَ لة زةوييةوة بَلند دةبووةوةو 
 ووسيين فيَردةكردم(.ن

 هيَشتة طيانلةبةرة لة كون هةآلتووةكانى لة نامخدا هةرِا دةكةن
  ضةند خورما؟ ضةند هةنطوين لةم سآلوانةدان؟

 ضةند طولَ دةبارن ثاشان دةمرن ثاشان دةرِويَن و دةبنة شيعر
 ئةى جوانيية تؤقيَنةرةكة

 ةشيان دةضنى ورِووتةكان بة الماندا تيَثةرِين ثارضة كووتاَلى ثرسةى رِ
 و ماَليَكياندا دادةناولة بةردةم هةم

 خوداية. ئةى جوانى تؤقيَنةر ضؤن بةم شيَوةت بردم و ئةسثةكانت بةرةو خوار كردمةوة
 ضى دي ثيَثلكةى ماَلةوة بةش ناكات

 طوَلى ترس لةناو تاوةرةكانى ئةستيَرةكاندا نيية
 بةسةر خؤَلةميَشةوة رِؤذطاريَك تيَثةرِى وةك طولَ

  شويَن ذانةكانى ئافرةتة فريودةرةكانتاآلن كرد، م دوكانةكةى باوكم
 ثؤستةكةى خؤمم بؤ ناردن

 جةستةكانيان هاتنة ثيَشةوة، طةرم و طورِ و بة بؤنةكانى زةمني خؤيان ثيَضابووةوة
 قةوارةيان داطريكردم و موورووةكانيان تةفرو توونا كردم.

 ا دةنووين و دةردةضنيماَلةكان تيَياندييةكاني نيَوان ئةى رِووبارة نهيَن
 ئةى تاريكايية ضرِة بةسؤزةكة

 شةوانة ضةند تيَتاندا مةلةمان كردو ضةند ماسييةكان بؤ طؤماوةكانيان بردين. 
( بةثيَ دةرِؤم و هةزار جار دؤزةخ 61( تا طةرِةكى كوردان تا كةرتى )55لة سوورِانةوةى )

 دةبينم و
 اريَك نةبيَت ثاشان لةناو بريةكامندا بزر دةبيَتت تةنيا جيَبةهةشت دةرناكةو
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 شارى رِووخؤش وةك دانيشتوانيةتي
 هةموو رِؤذيَك ميَذووى ثرِ لة جوانى و وردة ئاسنى خؤي بؤية دةكات

 ئةو شارةي بةسةر دةريايةك زيَرِةوةية بةذني دانيشتوواني لة برساندا وشك دةبيَتةوة
 اكان تاوةرةكاني كؤستةكاني داديَيان نؤذةن دةكردةوةكؤثري )كريَكاران( رِاناوةستيَت، وةست

 باوك و باثريامنان ئةندازيارة ديَرينةكاني ذيان
 رِؤذيَكي بةرينيان لة ثشتةوةمان بةجيَ هيَشت بة ياري و كتيَبةكامنان بةفريِؤمان دا

 زؤرتر لةوةي ثيَويست بكات رِووخؤشن
 دةضرِن و (ئةبووزيية)طؤرانيي 

شةرِةنطيَزانةيش، نةوةي بريَكي و خؤشي و ماركسي و بةعسي و سةدري و بةدري و توندو 
 دةعةوةيي و

 تةوةزوَلف دريَذو ثانتؤلَ شارلستؤنيان ليَ دةكةويَ
 ثيَش دةكةون، تا طوَلي خويَناوي جواني  ، لة رِووباري ليتةداةبةم شيَوةي

 لة كؤتايي ئاودا ليَ بكةنةوة
 نة رِووبارةكة كؤتايي ديَت

 نة طوَلةكةيش رِوون دةبيتةوة.
 كاتيَك طؤرانييةكاني )عةبادي( لة دةرياضةكاني خوارةوة بَلنددةبوونةوة

 تا لة زةماوةندةكاني كةرتةكاندا ليَوان ليَو ليَي دةرِذيَت
 باَلندةكامنان دةبيين شةوان دةفرِين

 م من هاوارم كرد: ئةمانة خواوةندة كؤنةكانن!بةآل
 .كةس برِواي ثيَ نةكردم

 طوتيان: مةرطةكةيان ضوون زجنةكانيان زةردة
 ياري باغة دةفرؤشن. ويَنةو ماست و طسك و

 باوكم رِيشؤَلةي دةطرت و بة خواني دةوَلةمةندةكاني دةفرؤشت
 هةرزةكان لة بةهةشيت )سةورة( بة طيتارة ئاوييةكان و 
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 دةهؤَلة تةختةدارينة دةم بضووكةكانيانةوة،
 و ضؤن و بؤضي ... كةضي دةنطي مةسعوود عيمارةتلي لة هةر كويَ طؤراني بَليَن

 بيسيتيهةر دةنطي ئةوان دةشاريَتةوةو ضوون زرِةي لرية دة
 هيضيان لةطةلَ نةبوو تةنيا بةهةشت نةبيَت

 هةرضي دؤزةخة ئةوة بة كةساني ديكةيان داوة تا تؤثةَلة ئاطري ليَوة فرِيَ بدةن و
 و ئافرةتةكانيان بتةقيَننةوة رِؤَلة تا جةستةي

 فةتواكان زؤر دريَذن )بلؤطةكاني ئيبليس( مالَ بة ماَليان دةطةرِان و بة ددانيان رِاويان دةكردن
 لة جامة سثييةكة خةَلك بةربوونةوة

 بوو بة جاميَكي كون ثاشان بةرةو ئامسان فرِي.
 ضؤن مارةكان بؤ بةهةشتةكةيان طةرِانةوة؟

ضووة دةرةوة بة زجنة شينطيَرِو بة ثامشاوةي بيَلَ و خاكةنازو )سةورة( لة ثايتةخت 
 بةلةمةكانيانةوة

 كة باوك و باثريامنان الي شةقامةكاني قورِو كةرثووضةكان رِايانطرتبوون
 ئيَسكي لةدةست ضووة بة ئامساني شاردا دةفرِيَت و ئةمانةيش بةيداخةكاني هؤزةكانن ئةمة

 ندا دةضةميَنةوةئةم لقانة لةناو ئاوة نهيَنييةكا
 رِاكيَشان ناهيَننرِيزي فريودةريان واز لة سةرجن

 لةبةردةم )لؤدةري سةركردة(دا رِاوةستام كة دايكم كرِيويةتي و
 ةند ضركةيةكم لة ثيَش بووضقاثةكاني ناو سينييةكةم هةَلطرتةوةو ذماردمن، 

 ...م ةكاني يةكي تةمووز رِزطار ببم بةآلتا لة تةقينةوةي بؤمربِيَذكراو
   ضؤن ثياَلة ضاي بةبيَ ثةجنة تيَك بدةم؟
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 ى تةمووز : هاورِيَيان ثري مةبن2                         
 
 

 هاورِيَكامن كة لة ئيَراق بة تةنيا بةجيَم هيَشتوون
 تةنيا لة شيعر نةبيَت كة بةبآ باوك و دايك دةرِوات

 بة دَليَكى بريندارةوة غةمى ليَ دادةضؤرِيَت
 هاورِيَيامن ... ئاطةدار بن ثري مةبن

 وحتان بة جلى ئةستيَرةكانةوة ببةستنةوةتا دةطةرِيَمةوة رِ
 تا دةطةرِيَمةوة  شويَنةكة بةجآ مةهيََلن تا نةكةويَتة خوارةوة

 تا دةطةرِيَمةوة زةوى بضنن و
 بة شيعر بؤ ديوارةكان دداني ثيَدا بنيَن

 بؤ خؤشةويسيت بنب بة ثؤستةضى
 يية بن كة خةريك بوو بسرِيَتةوةبةو جوان

 بة رِؤذى بةرين بن.
 تا دةطةرِيَمةوة هةموو ئةو شتانة بنووسن كة ئارةزوويان دةكةن

 لةسةر كاغةز، يان لةسةر نينؤك
 الثةرِةيةكي با. يان لة

 ووبارى بةغدا بة شيعر مةست بكةنرِهاورِيَيان 
 قسةى سةرسورِهيَنةر بكةن
 وشك نةبيَتةوة تابادةكةى خؤتاني تيَ برِيَذن 

 و ئاطةدار بن ذيان لة ثةل و ثؤتاندا سيس دانةطةرِيَت
 لة ئيَراقيَكى سةربرِاودا توند دةست لةسةر برينةكانتان دانيَن.
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 ى تةمووز : طةشتيَكى طوماناوى3                                  
 
 

 ئةى كةند مبطيَرِةوة
 ليتانةدا نةضةقم لةناو ئةم
 ...بة مروارى ناطةممبطيَرِةوة 

 طوَلى نةمرى ناثضرِم
 ضونكة دةريا سةيرة

 ئةى كةند مبطيَرِةوة... رِيَطةكةى ثرِ كون بووة
 منيش نة بةرطدرووم

 نة مةترسي ثينة دةكةم
  م و دةمرم من شيعر ئيَذم و طؤرانى دةضرِ

 بطيَرِةوة... ئةسثةكامن نزيكن و
 امن ... طوآ رِاديَرةلةسةر تةثؤَلكةيةك رِادةوةستم و ليَوةى دةرِو

 موويةكي تيَداية(. ئةم ماستةئةم طةشتة طوماناويية )
  



 325 

 ى تةمووز : لةناو مةترسييةكاندا لةتر دةمب4                      
 
 

 لةناو مةترسييةكاندا لةتر دةبةم
 بةآلم دةتوامن ثانتؤَلةكةم

 لة ئاوة سيانةكةى بَلند بكةمةوة
                  *** 

 ضاثؤكانة ئاسؤت لة هةَلةكان شوشتمةوة
 بةآلم هةردوو دةستت نة شوشتم.

                  *** 
 ثةرستطةكان ثةيامبةراني دَلرِةقيان بؤ هيَناين
 كؤشكةكان سةركردةى شةرِةنطيَزيان بؤ هيَناين

 فيَرطةكان داناياني رِوودرذيان بؤ هيَناين
 تةنيا شيعر ئؤكسجيين ثاكي بؤ هيَناين.

                           *** 
 ئةى نيشتمامن لة رِةزامةنديت رِانةهاتووم

 رِاهاتووم ليَت برتسم
               *** 

 لةم جؤرة تاريكييةدا
 مادامةكى هةموو شتيَكم لة دةست دا

 بيَ طومان هةموو شتيَكيشم قازانج كرد.
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 لةكةدارى تةمووز :  جوانيي 5                                   
 

 هةموو شتيَك لةوآ ثشوويان دا
 بةآلم ثري بوون، يان رِةشةبا ثارضة ثارضةى كردن

 خؤَلةميَشى رِؤذطار لةويَية
 ملي جةنطةكانيش لةويَية

 جلة شرِو هورِو هةواو ئاوى شينطيَرِانيش لةويَن
 ئةو شتة لةويَية كة لةثرِ، يان لة شيَتايةتيدا بةجيَمان هيَشت

 نبةلةويَن كة ثةنا بةر تاَلى دةقاوةخانةكان 
 ئةو كةسانة لةويَن كة جوانى لةسةر بةرد دةنووسن

 جوانى لةويَية كة هةناسةكانى تريةكان ثارضة ثارضةى دةكةن
 جواني لةويَية كة بة مردن لةكةدار دةبيَت

 يان بة ئوقرة نواندن خؤى دةشاريَتةوة
 ، بة دزييةوة، الوان دةيرِازيَننةوة،جوانى لةويَية

 لةناو ثرسياريَك
 نوكتةيةك لةناو

 لةناو ديَرِة شيعريَك
 ك.ضارؤكةيةلةناو ئاورِيَك، يان 
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 ى تةمووز : ئاسؤ تةسك بووةوة6                              
 

 ئاسؤ تةسك بووةوة
 ئةوانةى دروستيان كردووة كؤتيَكيان ثةيدا كرد

 ئيَمةيش تةسك بووينةوة.
 رِووبارةكة تةسك بووةوة
 ثاثؤرِة كون بووةكة...
 رِووناكى تةسك بووةوة

 مالَ تةسك بووةوة
 جيَطةكةمان تةسك بووةوة

 مردنيش تا ديَت بةرينرت دةبيَت و ليَوةى دةرِذيَت و
 ئيَمة هةَلدةبذيَريَت...

 نابيَت يةك بؤ مردنيَك بزرئاسؤ
 بؤ رِوحطةليَكى ثارضة ثارضة كراو يةكئاسؤ

 رِيَطةكاندا بةرزبووةتةوة.مليَكى رِةشيش لةناو 
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 ى تةممووز : لةسيَدارةداني تفةنطى )مارتني(7                   
 

 خاوةندى تفةنطى )مارتني( كة بة فرِؤكةكانيان بؤ جووتيار )سامل لعيَبى خةليل  )ئةبو داوود(                                   

 بَلنديان كردةوة كاتيَك الى زةلكاوةكانى عمارة طاميَشى دةلةوةرِاند، ثاشان لةناو قؤرتيَكدا                                    

 لةطةأل سةدان الودا تةقاندنيانةوةو لةناو طؤرِيَكى بة كؤمةَلدا ناشتنيان(.                                   
                                                      

 درزةكانى ئاو بدرويَتةوةبة ضوون يةكيَك 
 ضوون يةكيَك بة ئةفسانةطةل مانط بكيََليَت

 ضوون يةكيَك بة ئةسثيَكى بريندار بة وآلتدا بثةرِيَتةوة
 سامل لعيَبى ببة بة 
 يَكى )مارتني(ى ثيَيةكة تفةن

 دَلى بة ضاوةزاران داثؤشيوة
 دةيبانتةوةو بة باَلندةكانةوة سةرطةردانةكة لةنيَوان هةردوو شانيدا خةوةنووتكة 

 كة لة كةنارى رِووبارةكةى خؤى شةبووت دةبرذيَنيَت
 دةضرِيَت (ئةبووزيية)كة هةزاران ساَلة طؤرانيطةلي 

 ئةم ساآلنة بةبؤنى بةرةبةيانان لة خويَنةكةيةوة دةرِذيَت
 سةرم لةسةر شاني دادةنيَم و

 ثيَى دةَليَم: مام سامل طؤرانى بَلىَ.
 ئةبو داوود طاميَش و تفةنطةكةى لة مةرط دةثاراست

 بؤ ماَلة قاميشينةكةى دةطةرِايةوة كاتيَك برديان
 لة زنج و لة مانطاو لة مريشكةكانيان دابرِى

 ةكةيان دابرِى كة تفةنطةكةى تيَدا شاردبووةوةـلة )سبوس(
 دةكيَشانلةو طؤرانييانةيان دابرِى كة ويَنةى بةسةر طؤناى زةلكاوةكانةوة 
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 ك نةيبيننةَلةكةيان دابرِى كة شاردبوويةوة تا خـلة تفةنطة )مارتني(
                               *** 

 ؤيشتخاَلى لةسةر رِووى ئاو نةخشاندو بةسةريدا رِ
 ضةثكة درِكى لةسةر تفةنطةكةى دانا

 باَلندةكان دةطريان و لة دةسيت دةكةوتنة خوارةوة
 نيان بيَ دةنط دةكردداَلةكانيش طةجنينةكا

 بةلةمةكان رِايانكرد بؤ الى كاتيَك هاوارى كرد: كورِينة دةى.
 لة طؤرانييةكانيان دابرِى
 لة هيَالنةى دَليان دابرِى

 لة هةنطاوةكانيدا لةناودةضوو
 بةآلم دةسيت بة ئاوةكانةوة توند طريكرد ،هةتاوى لةطةلَ خؤى دةرِفاند

                                  *** 
 بةردطةليَك لة رِؤذئاوابووندا ثةرت دةبنةوة

 ضوون ئةو بةرازانةى رِاوى دةنان
 ضوون )عةبدول شةت( كة طرِودةورى طاميَشةكةيةتي

 ضوون ئةو كيسة تووتنةى ليَى بةربووةوة.
 جووتياريَكى سؤمةرييان لة قورِ دابرِى كة طةواهيدةري شةومن بوو

 ةواهيدةرى جوانى بووط
 لةبةر ئةوةى هةر ثةيكةرةكاني دةثاراست

 ةكةى دةثاراستـلةبةر ئةوةى هةر تفةنطة )مارتني(
 ضونكة بة ثريؤزى دةزانى و

 رِووى لوولةكةى لة مرؤظ نةكردبوو.
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 ي تةممووز : هةركة بالَندةيةك تيَثةرِيَت8                   
 

 بؤ عةليي كورِم لة يادي دوازدةمني ساَلةي لةدايكبوونيدا                                    
 

 هةركة باَلندةيةك تيَثةرِيَت
 طومت بةرةبةيانيَكي نويَ دةباريَت
 هةركة باَلةكان بة يةكدا بدريَن

 طومت ئةو ثؤستة شاراوةي لة زةقووراتةكانةوة ديَن
 دةبيَتةوةلة بةردةممدا بةرين 

 كاتيَك بة دةم و ضاوي خةنةييةوة بةرانبةرم دةركةوت
 ضي ديكة كةشتيطةلي وةرطةرِاو لة نامخدا نني.

 كاتيَك كةوي كردني طولَ لة ثةرِينةوةي شارة سةيرةكان دذوارتر بوو
 بةالمدا تيَثةرِي بة بةهةشتةكانييةوة

 بارانيان كرد ةكضارؤ  ةوة هةَلواسي و كةنارةكانتيشك خؤي بة هةنطاوةكانيي
 ثاشان طةردانةكاني بةسةر كاشيي ئاويَنةكاندا برِانةوة

 طولَ و ثشيلةو تابليَتةكامنان طرد كردةوة.
 كةمتيارةكان قسةيان كرد

 لق و ثؤثةكان لة نزيك شةمةندةفةرةكان بؤ بازدانةكاني ميوزيكيان ذةند
 سؤزي هةردوو ضاوي لة هةر هةموو بةهار جوانرت بوو

 دةكردةوة بريسكةداري هةوايبةذني 
 ئةو دَلة جوانةي لةناكاو لةنيَوامناندا دةركةوت

 ئةو لق و ثؤثة زؤرة
 الكان هةَلكردني بايان لةطةلَ بةش كرد

 دابةزي، ضوون يةكيَك قامكةكاني بة ئامسان سثاردبيَت،
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 لةطةلَ نةوةكاني جةذنةكاندا و لةذيَر رِووي ئاوةكاندا شويَن بزربوو
 ي بؤني جوانيي نةكاتبؤ ئةوةي زةو

 بؤ ئةوةي زؤرتر لة سروودةكةيدا ثيَش نةكةويَت
 بؤ ئةوةي نطينةكان بة رِيَكةوت رِووبةرِووي نةبنةوة.

 زوو دةسيت لةسةر شامن دانا
 زوو ضةثكة شةومني ثيَشكةش كردم

 زوو بة تؤفامندا تيَثةرِي و
 جلةكاني دوري و

 بة دووضاوي طةورةو
 داريَكي باريكةوة

  تةنياكةي لة كوانووةكامندا ثالَ نا.كةشتيية 
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 ي تةممووز: تةلةعفةر9                                       
 

 هيَشتة رِؤذذميَري تةلةعفةر بة ديوارةكةمةوةية
 لة ضوونة ناو سندووقةكةوة 
 رِيزي مؤمةكان دةطةشيَنةوة

 ئاوي طولَ بة خانةكاندا دةرِوات
 كاتيَك )قةنة ياز( ديَت

 توركمانةكان هةَلدةسنت و دةضن بؤ كانييةكان ئاوة سازطارةكان كؤدةكةنةوةو
 جامةكان ثرِ دةكةن و دةخؤنةوة.

                               *** 
 ئةمة هاويين تؤية لةناو جؤطةكاندا ثارضة ثارضة كراوة
 ئةي ئةو ئاسكةي لةنيَوان شنطال و مووسَلدا رِاكشاويت

 ي طوَلةكةيبة سؤزو طةرم و طورِ
 زيندووة

 تةثؤَلكةكان باسي ميَذووةكةيان كرد
 م تةلةعفةر هةر بيَ دةنط و غةمطني بووآلبة

 ضةندان تري لة زةوييان طةوزاند؟
 ضةندان لةرِيَ الدةر؟

                              *** 
 ثاييز ئاه و ناَلةي بوو

 طؤرِي لة شةومندا سيس بوو
 شكابوومةسينةكةي لة ضؤَلةواني 

 بةيداخةكاني شةكانةوة كاتيَك ئةسثةكان شكاندنيان
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 تةثؤَلكة بة فرميَسك كارةساتةكاني خؤي نووسييةوة
 كاتيَك ئيَسكةكاني كةسوكاري لةذيَر خؤَلدا بزووتن

 جةنطةكان بةرديان تيَطرت و
 طولَ بوو بة تةختةدار.

                               *** 
 ني هةَلهيَنابة دارةكةي خؤي مةتةَلةكا

 ضوون مةرِي بة مةودا ئةشكةجنة دراو
 ضوون سةبةتة ثشكؤ بةسةر ئاوةوة

 تؤزو طةردي سوور ثةيكةرةكاني داثؤشي و
 )تالسار( لةنيَوان حؤران و ئاشوور رِيزي بةست

 ضوون تروسكةيةك رِووناكي شارةكان دةدرويَتةوة
 توة ديَئةمة درةختيَكة بريسكةي ئاطري ليَ

 رِةشيَنةي ضاوة رةقؤش( ضوونة)ق
 ةلةو دوورايي

 نداآلدرةختيَكي سيس لةناو د
 هةرةسي دةهيَنا

                             *** 
 هةموو رِؤذيَك سةرطوزةشتةي سةرووي )ئةهلوون( دةنووسم

 طوَلةكةم دةبزويَت
 كةريَم دةبزويَت

 )ساَلنامة(يش بة ناوطةل و طولَ بَلند دةبيَتةوة
 ي مةروان(ـةآلناوت )قة

 رِؤذيَك سروةت بةالدا تيَثةرِي و ئاوةكاني تيَدا هةَلسانديت
 بةهارت بةالدا تيَثةرِي
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 خزر ئةلياس تيَثةرِي و
 يةكةمني ثشكؤ بةسةر داردا بةربووةوة

 ئةمة )ئاق سؤبات(ي غةمطينة
 ئةمةيش رِؤذذميَرةكةتة سةر رِووي ئاوي كانييةكة كةوتووة.
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 ى تةممووز : شيعرمان ترسة11                                   
 
 

 خوداية...
 ض طرِكانيَكى خويَنة لةذيَر منداَليماندا ئةمة 

 ض فرميَسكيَكى سويَرة لةذيَر ضاوى شاعرياندا
 شاردوونتةوة ض مليَكة لةذيَر ئةو ئيَوارانةدا
 شيعرمان ترس و نهيَنيطةل و

 هةَلدةكؤَليَتشةثؤىل هيماطةلة ميَذوو 
 تا ئةَلمازيَك، يان خؤَليَك بطريَت

 ضؤن ئاويَنةكانى ترست دارِشتووين...؟
 بةرطةى ناطريَت؟ضؤن ئةو بارطرانييةت بة هوزار بةخشيوة كة 

 ئةى بؤضى ئيَمة لةم وآلتةين؟
 ثآلوى و خؤَلةميَشدا هةنطاو دةهاوينبةناو خةياَل

 ؟ئةى بؤضى مةرط بةناوماندا تةرِاتيَنى دةكات
 ئةى بؤضى رِةش دةثؤشني؟
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 بووةتة طؤرِ ،ى تةممووز : ضى ديكة جيَطة نيية11                     
 
 

 بؤ رِؤذى لةدايكبوومن                                                               
 

 ئةو جيَطةي لةسةرى دةنووم
 ضى ديكة شويَنى ئةستيَرةكان و طوَلى تؤكردن نيية

 دي بؤ ئامسان واآل نيية، هةروةها ضي دي بؤ ئاسؤيش واآل نيية ضى
 ضى دي ضيَذى بيَستانةكان نيية

 ضى دي طويَدريَذى خةونةكامن نيية
 شةثؤلةكامن مانطيَكيان نةطرتووةو طويَضكة ماسييةكامن كةناريَكيان نةشيَالوة،

 كةَلةكةى نةكردووةكةشتييةكامن ئةستيَرةطةليان نةطرتووةتةوة... طوَليش بةسةرمةوة 
 .لة جيَطةكةمدا طريَ دةدرا ى ئامسانبوخضةرِؤذيَكيان، 

 كاتيَك دابةزمية زةوى
 رِؤذ بة دركاندنةكةم شاد بوو.

 كاتيَك طيانلةبةرةكانى خؤم بينى نووستوون
 شوانةكان هةموويان دزين و

 ميَوةكامن درزيان برد
 تاَلةطرةكان لةناو مانطى كةلدا تيَكشكان

 ماَلكى سةر ئاوى ئاطربوون بة ئاو
 تاآلنيان دةكات و شةثؤىل طرِ 

 تؤثةَلة ئاطرةكان رِاياندةماَلن
 ضى ديكة جيَطةكة جآ دابةزيين فريشتةكان نيية

 بووةتة هيَالنةيةكي طةورةى ديَوةكان
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 جيَطةكة باأل نيية كةديضى 
 بووةتة ضرِنووك و دةمطريَت

 طةردو تؤز ثرِ ضاوم بووة
 ثىَ ببةن مزةفةر رِوحةكانى مةرط دةكؤشن

 جيَطة نيية كةضى دي
 بووةتة حوشرتيَكى سةرطةردانى بيابان

 بووةتة كةشتييةكى ناو دؤزةخ
 و سةوَلةكامن كورتن و درِكيان ليَ دةرِويَت

 ئةو ئاوةى كةشيت تيَدا دةرِامن بازووم تةرِ دةكات
 ئةو ئاوةى كة ئاوى مةرطة، ثيَستم دةطرويَت

 خةونةكامن هيَورانة نني
 ةتة ملمالنيَيةكى بةرين لةطةأل تارماييةكاندانبوو

 مؤتةكة نني، ضوون مةجنةَليان ليَ هاتووة كةضى دي
 لةطةأل بةرددا دةمكوَليَنن

 زةوى و خاك نيية كةوآلتةكةم كة لة خةوندا كؤضى بؤ دةكةم ضى دي
 بووةتة ثليَتطةىل مسي سووري طرِطرتوو

 كورِةكةم سروة نيية كةضى دي
 يَكى شيَتايةتيبووةتة طةردةلوول

 كة هيَرشم بؤ دةهيَنيَت
 جيَطةكةم جيَطة نيية كةيدضى 

 بووةتة طؤرِيَكى واآل بةرةو دؤزةخ.
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 ى تةممووز : بةرديَك سةردويَلَكةكان بةجيَيان هيَشتووة12                
 
 

 يةكةماجنةكةم ضوون بؤنى شةوانة
 ضى دي نايبينم... ضى دي نامبينيَت

 ثشكؤكامن كةوى كردوونضؤن بة دةسيت خؤم 
 ضؤن لةناو خؤَلةميَشدا بريى ضوومةوة

 رِيَيان مةدةن ملةكانيان لة ئاطرى كوانووةكاندا ثةرت بكةنةوة
 رِيَيان بدةن لة سةر حةوزةكانى هةور طردببنةوة

 ضوون نيشانةطةىل لةرزيو لة رِيَطةى طوَلدا
 لق و ثؤثةكامنان مششاَلطةليَكن لة ضؤَلةوانى ماونةتةوة.

 فريشتةكامنان بىَ رِاوةستان بة زمانطةىل كؤن ثرتةو بؤَلةيانة.
 هيَشتة طؤزةكامنان هةنطوينيان ليَ دةرِذيَت و

 ضوون درةختطةىل ثرشنطدار ضرؤدةكةن
 لة رِؤذى رِؤذنامة ثريؤزةكاندا ضاومان كردةوة

 دةبيَت ميَوةكان تيَكةآلوى طؤرانى و نةبةردييةكاني خؤيامنان بكةن
 نيَرة دارخورمادا رِووت ببينةوة باَلةكانى فرِىلةذيَر فرِةدةبيَت 

 لةذيَر بوخضةى لوبناندا ضةندان داوى ثشكؤ هةن
 ئامسان بة زةوييةوة دةبةستنةوة

 بةآلم تاك و تةنيا طؤرانى ضرِى و نووست
 طؤزة قورِينةكان كة ميَذووةكةى ئةويان نووسييةوة تيَكشكان

 دادا دارِووخان.تاوةرةكانى لة هةَلنووتةكانى مةو
                               *** 
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 ئاميَزى باشووريان هةال هةالكرد
 كة سةردويََلكةكان بةجيَيان هيَشتبوو

 دةستيان بةر بريى ذان كةوت
 ضؤن ماَلةكان رِةنطيان لة دةست دا؟

 ضؤن كؤضةران لة دةمةو ئيَوارةيةكدا دابةزين كة لة ثةرجووةكان دةثارِايةوة؟
 ةم بادا مؤمةكانيان بيَ دةنط بوون ولةبةرد

 بىَ سوود بانطى هةنطاوة بريندارةكانيان كرد
 فرميَسكيَكى زؤر سةرى تيَ كردووم

 رِةشةبا رِووبارةكةى ورووذاندوون
 بةآلم تاريكايي بةسةر درةختةكانةوة ضرِة

 بةسةر كانييةكانةوة ضرِة
 هةردوو دةستم ئاورِى ئةم الو ئةو ال دةدةنةوة

 ضى بكةم؟
 بةردةوام هيض

 ضوون ملى رِؤذ و
 ن بايةك بةرةو بزرطةيةك دوورمان خباتةوةوضو

 ويَرِاى ئةوةى رِؤذطار ضرِةو ضوون مار 
 بةقةد كيَلى طؤرِةكاندا دةجووَليَتةوة كة ثارضة ئاسنةكان هةَليانكةندن

 ناويَكى زؤريان لةسةر نووسراوة
 ناوطةليَك ثيتةكانيان شكان و

 ان بزربوون و يرِؤذةكان
 بوون بة خؤَلةميَش.
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 ى تةممووز : رِةحيانة دةطريت13                                  
 

 بؤنى رِةحيانةى ناو لةثت لة خةوى كردم
 دةزوويةكي رِؤذطارت ثيَ طيَرِايةوة

 تؤ بَليَيت شيَت بووبني؟
 ئاية طؤرانيمان دةضرِى؟

 طوَلى رِوح لة كويَية؟
 ئاطر لة كويَية؟

 هاورِيَيان لة كويَن؟
 ضةندان رِيَطةى بة ترس ضيَنراون ليَكيان كردين

 ئاية ئةمة طرةوى شيعرة؟
 ئاية طؤرانيمان دةضرِى؟

 ضى دي نة بارِو نة قاوةخانةمان هةية
 ضى دى ئةو برووسكانة

 لة هةنطاوةكامناندا ثياسة ناكةن
 هةموو ئةوةى ئةمرِؤ هةمانة

 قسةى ناو ئةفسانةكان و 
 دةترسيَت بئاخظيَتشيعريَكة 

 لةطةأل رِةحيانةيةك، لةناو لةثي تؤ، يان لةثي من، دةطريت.
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 ى تةممووز : خويَنى شايانة14                                 
 

 سةيوانيَكم نةبوو رِيَ نةدات ئةستيَرة سوورةكان لة ئامسانيَك بكةونة خوارةوة
 هةَلةهةَلةو درومشةكان دايرِزاندبيَت

 دةكشا )*(ي مردووةكان بةرينرت دةبووةوةو بةرةو كؤشكى )زهوور( طؤرِستان
 ئةى ئةفسةرى شؤرِشطيَرِ بؤضى ئةندامانى خيَزانى شات كوشت؟

 بؤضى كردتن بة لق و ثؤثي وشك و زرِ؟
 ضييان ثيَت كردبوو؟

 دةيقؤرِاندو دةيضةراند طاكة لة شةقامةكانى بةغدا
 قؤضيان بدات.خةَلكيش بة دوايدا رِاياندةكرد تا بةر 

 لة هةردوو ضاوم ورد مةنؤرِة
 ثرِ لة فرميَسكن

 كوا تةممووز كة بةَليَنيان ثيَ داين لة خةو بيَدار بووةتةوة؟
 كوا طاكةى و دةست بةسةرداهيَنان و كيََلطة جوانةكانى لةكويَن؟

 طوللة لةذيَر خاكدا ناشتوويةتي
 ئاية ئيَستة كاتى شاردنةوةى تؤوةكانة؟

 ؟ىََلبة
 ساآلنيَكى دوورودريَذ بةهارة رِةشةكةى وآلت دةتةنيَتةوةبؤ 

 ئاية نةوةكةى سةوزايي و شةومن بوو؟
 

 داركةرة ترساوةكان لة باخضةكة 
 يانةى هةتاويدرومشى ئةكةد

 بة قةد كيَلةكةيانةوة دةكةن
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 هةتاو هيَماى بيابان بوو
 ماي تةممووز بوودارخورمايش هيَ

 ربووة خوارةوةهةتاويان خستة سةر دارخورماوة بة
 هةتاويان لةسةرمان دانا و

 دارخورمايان برك داية ناو رِووبارةكانةوة
 هةتاو سةري كزر كردينةوة

 ئاوى تيَدا كوآل
 تا ضاوةكان طؤرِان و بووين بة بؤيلةرى توورِة

 جؤش و خرؤشى فريودان
 جؤش و خرؤشى بريسكةى رِشانةى نووكى مششيَر

 بسوورِيَينةوةو دامسان بة دةستةوة بيَت؟ضى ثاَلى ثيَوة ناين 
 طاى كويَر طاى خؤَلةميَش و
 خويَنيَكى شايانة رِآ دةكات
 دةكات خويَنى ئيَمةيش لةطةَلى رِىَ

 
 شاذن قورئان دةخويَنيَت و لةناو باخضة بةردةبيَتةوة

 شازادة طوَلى بة دةستةوةيةو ثيَى هةَلدةنووتيَت
 باش نابينريَتشا 

 ضةى طوَلة سثييةكان بةربووةوةكاتيَك لةناو باخ
 بوون بة سوور و

 بؤنى مردن بآلوبووةوةو
 هيَشتة بةردةوامة.
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 ى تةممووز : ئةى شيعر .. ئاية دةمبينيت؟15                       
 

 ئةى شيعر لة سووضةكانى دَلم هةَلمطرتيت
 لة دةستم نةدايت

 لة رِيَطةم دانةنايت تا ثيَت بةسةردا بنيَن
 هؤَلةكامن دانةنايت تا دوور بيتلة 

 ليَرةم دانايت لةناو خويَنم
 كاتيَك )شاعريةكان( لة سؤزانيخانةكاندا 

 لة كؤشكةكانى سةركردةكاندا
 لة طؤرِةثانةكاني جةنطدا غلؤريان دةكرديتةوة

 من لةناو خويَنى خؤم دامنايت و
 جةستةم لةسةر داخستيت.

 كردمئازاديت فيَر تؤ
 ندى بةرزت كردمةوةتؤ بوويت بةرةو بَل

 رِيَم نةدايت بكةويتة ناو خؤَلةوة
 رِيَم نةدا كةس ليَت نزيك ببيَتةوة تا ثيست بكات

 لةم جيهانةدا تةنيا خؤشةويستم بوويت
 تةنيا هاوسةرم بوويت

 تةنيا برام بوويت.
 ئةى شيعر طلةييت ليَ ناكةم

 تؤ بوويت ئةوةت بةسةر هيَنام كة بةسةرم هات
 م كة تا ئيَستة نهيَنييةكاني ئاشكرا نةكردوويتطلةيي لة كةس ناكة

 تؤ لةسةر ثشتيت و دياريش نيت
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 طلةي لة كةس ناكةم كة نةيطرتوويت
 ئةطةرضى لةم جيهانةدا تةنيا نيَضريم بوويت

 ليَواو ليَو ليَت برِذيَنضونكة ناتوانن وةك ثيَويست  ،طلةيي لة دةقةكامن ناكةم
 تؤ ئاوطةليَكى نهيَين هةآلتوويت

 طلةيي لة كةس ناكةم كاتيَك ئةو ضارةنووسةى ناويَت كة ثيَى دةبةخشيت
 ضونكة تؤ لةناو رِةوشة ئاقَلةكامندا

 شيَتت كردم
 و تةنانةت ثيس كراوةكانيشيان و ر دةسيت تؤ هةموو ميوة ثريؤزةكانلةسة

 تام كرد هةموو ضيَذة سةيرةكامن
 ئةى شيعر تؤ دَلسؤزى منيت
 بةتاَلى خيانةتت ليَ دةكةممنم كة بةردةوام بة دةست 

 تؤ واقت ورِةو منيش دةست بةسرتاو
 تؤ داماويت و من قايل

 كةواتة لة كوآ ثياويَك بهيَنم لة تؤ بضيَت
 هيض ثياويَك و 

 هيض ئافرةتيَكيش
 لة تؤ ناضيَت

 من تؤ لة هةموو شتيَكدا دةبينم
 ئةى شيعر

 ئاية دةمبينيت؟
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 ى تةممووز : لة تاراوطةى نويَم16                                   
 

 يادطةيةكي ثةيوةست بة مششيَرو تفةنطةوة
 غةمان بة خانةكانى شةوطارو تونيَلةكانى رِؤذطاردا ثياسة دةكةن

 رِةشةباية بثاريَزم؟ مضؤن خؤم لة
 ضؤن ئةم سورطيانة

 هةموومان رِادةماَلن؟لة دةرطةى ئةو ئاوانة توند بكةم كة هةر 
 شاورةكان فوودراون

 هةروةها بةيداخةكان
 ددانةكامنان كةوتن

 زاريشمان بة ثيَداهةَلدان و هاوار بةرينرت بوون
 ضى دي سةر رِةش نني

 بووين بة سةر سثي
 ثيَيةكامنان تاريكن

 بةو ثيَيانةمان بةناو فيكةى تواوةو
 بةسةر رِيَطةى بة ئيَسك رِيزكراودا دةرِؤين

 مايةوةهةموو ئةمةم بؤ  هةر
 سةطةكانيش ضاوديَريم دةكةن

 كاتيَك لة كةنارى ئةم جؤطةية لة تاراوطةى نويَم رِآ دةكةم
 حةثةيان دةبيسم. 
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 ى تةممووز : تةرمى دةمووزى17                                
 

 هيض رِؤذئاوابوونيَك لةم رِؤذئاوابوونة ناضيَت
 ناضيَتهيض تةرميَك لةم تةرمة 

 سرووتةكان شكان
 كةماجنةكانيش شكان

 ان داخستيئةو رِؤذةى سواري دةزووةكانى خويَن بوون و بةرةبةيان
 ؟بطيَرِينةوة كىَبؤ ئةم بؤسانة 

 بؤ قازمةطةليَك لة ثةيظدا لة بريكراون!
 بؤ ئامادةنةبوونيَك جاريَك كةَلةكة دةبيَت و

 لة بةردةباراندا ثةرت و بآلو!
 يةك لة دواى يةك لةسةرخؤ دةماخنواتبؤ ئةفسانةيةك 

 بؤ طؤرانيى ثؤستى خيَرا؟
 ئاويَنةكان رِةشايى خةليفة لة رِووى خؤيان دةتةكيَنن و

 لةناو خانة بةرهةآلكاني ناو هةوادا درز دةبةن
 لةسةر ليَوارةكانى مانط طورطيان ضين و

 ضارؤكةيةكيان بةسةر ثاضةكانةوة بَلند كردةوة
 قورِى ئاسؤكاندا ضةقاندني خويَن لةناوكاتيَك ثيَآلوةكانى 

 يان لةناو خوودةكاندا بريضووةوةنئامسانةكا
  ضؤن دووبارة طةردنطةىل ئيَمةيان برد!

 ضؤن لةطةَليان ثةيكةرى مةرطمان تاشى و
 لة طؤرِةثانة طشتييةكاندا داماننان؟

 ئةى ئةوةى لةسةر تةثؤَلكةكة رِاوةستاويت
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 خؤت حةشار داوة ئةى ئةوةى لة ثشيت تاويَريَكةوة
 ئةى بآ دةنط

 بؤضى ضةرخةكان بؤ ئةوان بوون؟
 بؤضى رِيَطة بؤ ئةوان بوو؟

 مانط لة لةثى )جربائيل(دا لةترى دةبرد
 باَلندة ويََلةكانى شةو زاوزيَيان دةكرد

 ةوة هاتبووـة )ئوور(لدمووزى 
 لة ناو دارةتةرم دانرابوو

 لةسةر رِيَطةكةى سةربازةكان ثرِ ضةك بوون
 بةرةبةيان بة تانكةكانيانةوة هةَليانكوتاية سةرى

 كاتيَك ليَمان ثرسني طوتيان: بةرةو نةبةردى دةضني!...
 هةرضى ماَلةكامنان بوون درزيان برد

 ثيَستمان شةقار شةقار بوو
 راوى بوونجؤطةكان ذا

 زاوزيَيان دةكرد دةرمانرِيَذةر طؤرانييةكانيش ضوون
 دةكيَشاين وبة قامضييةكانيان ثيَياندا 

 نةوةكانيان دةهارِين
 خاكيش لة بةيارو

 ناَليندا بوو.
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 ى تةممووز :  تيَكةآلوبوون18                                    
 

 طؤناى مريةم
 كة فرميَسك دايثؤشيوة

 لةناو تاريكايي شارةكاندا بريسكايةوة
 تيَكةآلوبوونخةَلك بة رِووبارو بة حوشرتةكانيانةوة تيَياندا طردبوونةوةو 

 كةوانةى ئامسان و ثةتةكةى طةيشتنة سةر خاك
 ئادةميزادطةليَك بة ثةتةكةدا هةَلزنان 

 لة كيميا دةردةضووسةريان 
 بَلند بة طردبوونةوةى رِؤذدا هةَلزنان

 داوةكان لةذيَر ثيَى ثيَآلوى وةستاكانياندا دةشكان
 كانى ئاوى ليَ هةَلدةقوآل)ماَلةكةى عةىل( ضوون 

 ئاطربارانيان كرد؟ضةند 
 بةآلم طوَليَك بة ديوارةكةيةوة بةردةوام لةسةر شامنان خةو دةيربدةوة.

 
 

 كاتيَك لةناوماندا  رِاكشايت نةمانويست هةَلتسيَنني
 ... نةوةك رِوومان ليَ وةرضةرخيَنيت

 غةنووسييةكان ئيكسريي خؤيان تيَكةأل كردوويت
 و هونةرةكانيش دايانثؤشيويتزمانيش بؤ شوورةكانى خؤى بَلندى كردوويتةوة

 رِيَرِةوى خبوردانةكةت دانيشتنيلة 
 بةآلم ويستيان لةناو كاروانةكانياندا بتكةنة كةنيزةيةك

 ى رِؤذطارمان بةرةو الى خؤمان هيَناتةملةطةأل تؤدا حيك
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 بة خويَن خؤيان ثريؤز دةكرد، بةآلم بة ئاوةكانى تؤ شوشتمانن و
 بةرةآلمان كردن.بةناو ضؤَلةوانييةكانتدا 

                                        *** 
 ئةو نةخشانةى طةردوونناسةكان ثيَيان داين لةناو جةرطةى كاكيَشاندا دايانناويت

 ئةو جةذنانةى ضاوةرِيَيان كرديت بة غةمطيين طةرِانةوة
 ئةو ثةيامبةرانةى لة تاوةرةكانتةوة دةرضوون لة دةورى فريشتة طردبوونةوة

 ثيَضةكاني ثشكؤتدا كيَشايانئةو ويَنانةى لةناو 
 هيَشتة ثرسيار دةورووذيَنن

 هيَشتة هةَلستانةوةى درةختةكان دووبارة دةكةنةوة
 هيَشتة ذيَيةكةت طوَلةطةمنةكان لةسةر يةك دادةنيَت

 ئاى لةو مششاآلنةى لةطةأل تؤدا بةدواياندا ضووين
 ييت دةردةضنائاى لةو كةوانانةى لة ئاشكر

 ئاى لةو فريشتانةى لة قؤرتاوييةكانت ديَنة دةرةوة
 لةناوتدا خؤمان دةشارينةوة

 داويَنى ئةو داآلنة دةطرين لة منداَلدانتةوة ديَنة دةرةوةو
 بَلند دةبينةوة

                                          *** 
 كاتيَك دزةكان ديَنة بوارى رِووناكيتةوة

 ضاويان و
 و اندةمامكي         
 ثةجنةكانيان و         
 ضةكةكانيان  بةردةبنةوة         
 ثاشان ...         
          بة ضواردةورتدا دةسوورِيَنةوة.         
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 ى تةممووز : رِيَطةى ميَروولة19                                 
 

 شكؤى خؤم لة دةست نةداوة
 لةسةر رِيَطةطةىل نوآ دادةنيَمريَكةوة بؤ هاواريَكى ديكة ثيَ الة هاو

 ثيَشرت نةمبينيون
 لة رِؤذةكانى هؤَلةندادا خؤرِاطرانة هةنطاو دةهاوم

 لة شةوةكانيشيدا تاك و تةنيا طرمؤَلة دةمب
 دةثشكنيَت بةيانيان ثزيشك ددامن

 شةوانةيش بة تةنيا بادة دةنؤشم
 نغرؤ نابن هاوكات لةناو كةشتيدا رِى ناكةن ارِؤذةكامن لة رِووبارد

 ذيامن دةطوزةريَت وةك ضؤن ذياني يةكيَك دةطوزةريَت بة ذيان سزادرابيَت
 ةرةظانةيةكي تةختةدارين هةية ليَى نيشتةجيَمكلة سةرةتاي رِؤذم و لة كؤتاييةكةيدا 

 ة لةذيَرياندا دةنووميهيض مةرجيَكم بؤ ئةو درةختانة ني
 ن بؤ من دانةناوةئةوانيش مةرجيا

 هيض قسةيةك لةطةأل دةرطةوانةكاندا ناكةم تةنيا وشةى )داخ( نةبيَت
 كةس ثرسياري ناسانامةم ليَ ناكات

 كةس ثيَم ناَليَت ضؤن ئامسان دةبينيت؟
 بيَ سوود دةنووسم و بآ ئامانج دةخويَنمةوة

 كاتى هةستامن دةستنيشان بكةمئةوةى دةنووم بيَ 
 ةتطةىل بيَ سؤزدا ثياسة دةكةمبةناو دةم و ضاوى ئافر

 غةميش لةناو ئةشكةوتى رِومحدا زاوزآ دةكات
 ضوون رِيَطةيةكى ميَروولة كؤتايي نةيةت.
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 ي تةممووز : كةي هةورة تريشقة دةبريسكيَنيَت؟21                  
 

                                  
 نةطةيشتمة ذان

 دوامدا رِايكردثاش ئةوة نةبيَت خؤَلةميَش بة 
 ئةمة ئةو ويَرانةية كة لة ميَذوودا دةمبيين

 واي ليَهاتووة ضوار دةوري داوم
 مت ...آلمنيش لة دةسيت هة

 هةردوو دةستم بة قازمةي ئاطر بريندار كردو
 هةردوو ضاوم هةَلربِزكان

 طةيشتمة تاراوطة
 ثاش ئةوةي ضةندان تارمايي لةويَ يارييان بة ذيامن كرد

 كاغةزطةليَكي شرِوهورِو
 مةطةليَكم ثيَية هيض سووديَكيان نيية. ضا

 لةبري ئةوةي خؤم بكوذم
 داواي ثةنابةريم كرد

 ئاية شاعريي سةركيَش بةم شيَوةية؟
 ئاية شاعريي غةمطني بةم شيَوةية؟

 ذيامن كؤمةَليَك ضيلكةيةو  ةزانيم ك
 كاغةزةكانيشم بة بةنزين تةرِ بوونة

 م ...آلبة
 هةورةتريشقة دةبريسكيَنيَت؟كةي 
 كةي؟
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 ي تةممووز : طؤرِانةكاني ئادةم21                              
 

 سةرطةردان ...نامؤ
 بيَ ئاطة... مرؤظ

 كاتيَك هةست بة بةهيَزيي خؤي دةكات:
 ثيَسيت دةبيَت بة ئاسن 

 جةستةي بة زريَثؤش 
 دةمي بة زورِنا 
 دةسيت بة ثاض 

 شيَر  ةدَلي ب
 ك هةست بة الوازي دةكات:كاتيَ

 ثيَسيت دةبيَت بة ئاوريشم 
 جةستةي بة ثةتؤ 

 دةمي بة طولَ 
 دةسيت بة رِووبار 

 دَلي بة ثةثوولة
 برِوا واي ليَ دةكات هةست بة بةهيَزيي خؤي بكات
 شيعر واي ليَ دةكات هةست بة الوازيي خؤي بكات
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 شاريَكي ضؤلَي تةممووز : ضوون 22                             
 

 دةمةويَت رِاكشيَم بيَ ئةوي بري لة هيض شتيَك بكةمةوة
 ضوون شاريَكي ضؤلَ
 ذوورةوةو  ةرِؤذطاري ليَ دةضيَت

 طةلي بريةوةرييةكاني ليَ دةردةضيَتيتارماي
 دةمةويَت بيَ ئازار بنووم

 ضاوةرِوان مب ئةو طوَلةي ناو رِوحم بة ئاسوودةيي مبريَت
 رةي خؤم دةكةم وضاوةرِواني دةمةوئيَوا

 ذاني كاغةزةكامن لة بوخضةكةمداية كة لةذيَر سةرمة
 

 با غةمةكان بة تاظطةي خؤَلةميَشيي خؤيان مبشؤن
 با بة فريشتة كويَرةكانيان مبشؤن

 تا رِيَطة نغرؤبووةكاني ناو برينةكامن بكريَنةوة
 دةمةويَت لةبةر هةتاو رِاكشيَم

 بيَ ئةوةي هيض شتيَك ببينم
 ببم بة هةَلمدةمةويَت 

 ضوون جؤطةيةكي بريكراو
 دةمةويَت ضوون ضوكَلة خبورديَك بسووتيَم

 بيَ ئةوةي كةس هةست بة بؤمن بكات.
 دةمةويَت بيَ ترس بنووم

 بيَ ئةوةي ويَنةي كورِةكةم ببينم كاتيَك ئةشكةجنةي دةدةن
 بيَ ئةوةي جةستةي ببينم ثارضة ثارضة كرابيَت
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 نيَذرابيَتبيَ ئةوةي بيبينم لة بيابان 
 خوداية ...

 تؤ هيَنامتة ناو ئةم دنياوة
 تؤيش ليَي دةرمدةهيَنيت

 م كةي؟آلبة
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 ي تةممووز : طؤرِةكةي بة كؤلضييةوةية23                     
 

 ئيَراقي لةدايك دةبيَت و طؤرِةكةي بة كؤَلييةوةية 
 خؤي دةيبات لةطةلَ تبؤ هةر كويَيةك برِوا

 نيشتمانةكةيدا ثياسة دةكاتكاتيَك بة 
 لة هةموو رِيَطةيةكةوة مةرط بانطي دةكات

 رِةنطة زوو بكةويَتة ناو طؤرِةكةيةوة
 يان ماوةيةك ليَي رِزطار ببيَت

 ت هةركة ئاورِ بداتةوة.طام هةر ثيَي دةآلبة
                               *** 

 دايةئيَراقي لةدايَك دةبيَت و بةندخيانةكةي لة بةردةمي
 هةموو رِؤذيَك بةرين دةبيَتةوة و
 سيخة ئاسنينةكاني زؤرتر دةبن

 طةورةتر دةبن تا بةسةر هةر هةموو جةستةو رِوحيدا دةكشيَن
 لة دوا تةمةنيشدا ليَوةي بةردةبيَتةوةو دةكةويَتة ناو طؤرِةوة

 . بةنرخرتين شت بؤ نةوةكاني بةجيَ  دةميَنيَت  ثاش خؤي بةندخيانةكةي بة
 

 ي لةدايك دةبيَت و كيسةيةك نةخؤشيي لةطةَلةئيَراق
 يةك لة دواي يةك هةَلدةكوتنة سةري

 هةركة طةيشتة كؤتايي تةمةن
 كيسةكة ثرِ لة نةخؤشيي نويَ دةبيَت

 بةناو باي نيشتمانيدا دةفرِيَت و
 بة رِووخؤشييةوة دةضيَتة ناو كيسةكانيانةوة.
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                               *** 
 لةدايك دةبيَت و زاري بة دةزوويةكي ئاوريشم درواوةئيَراقي 

 كاتيَك طةورة دةبيَت داوة ئاوريشمةكة دةبيَت بة ثةتيَكي كةتان
 لة ناوةندي تةمةندا دةبيَت بة زريزةي ئاسنني

 هةرضي لة دوا تةمةنداية ...
 زاري ناميَنيَت!
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 ذةندني تةممووز : دةهؤلَ 24                                      
 

 كاتيَك لة بةغدا دةرضووم
 ئةستيَرةيةك، بةسةر ماَلةكةمةوة بوو، فرميَسكي دةرِشت

 ئةمرِؤيش هةمان ئةستيَرة، لة دؤرننت بةسةر ماَلةكةمةوةية
 خويَن دةرِيَذيَت

 خوداية ...!
                               *** 

 ئةم ذانانةم بةسة
 شةوو رِؤذ لةطةلَ خؤميان دةبةم

 تيَدةثةرِم ...!  داةتاراوطةيةم، بةم شارة شادومانان كدا، لةملةكاتيَ
                               *** 

 كاتيَك دةهؤَليان ذةند
 طويَم لة ترثةي دَلي خؤم بوو

 يشم دةهؤلَ دةذةنيَتةتةكآلئةوةم بريكةوتةوة كة و
 م طويَم لة ترثةي دَلم نةدةبوو.آلبة
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 ي تةممووز : دةرزيي كويَريَك25                                 
 

 ضةند نيشتمان وةك نيشتمانةكةي من
 لةسةر سرتاذةر دةناَليَنيَت

 برينثيَضةكان، لةذيَر جلةكانياندا، ضةك دةشارنةوة
 سياسةتوانان ضةقؤ دةشارنةوة

 بةردةستةكان بةخشيش لة دةمامكداراني نةناسراو وةردةطرن
 ويَنةطرةكان سةيري ويَنةي قةفةزي سينةي دةكةن

 سةيري هيََلي دَلي دةكةن نئةوانةي سةر بة حزبةكان
 ضةند نيشتمان وةك نيشتماني من

 ان كؤبكةمةوة؟ي ضي لة زين و كاروانطةل و كةنيزئة
 تا شةوان سثي بن

 كيَ بؤ ئامسان بَلند بكةمةوة تا فيَرم بكات؟
 يَك كةرِةنا ليَ دةدريَت؟بةيانيان لةطةلَ كيَ هةستم كات

 كيَ كةوي بكةم، يان كةويم بكات؟
 تا سةرم لةسةر شاني نيشتمان دانيَم و بة دَلنيايي بنووم.

                               *** 
باران تةنيا بةسةر مندا دةباريَت و جةستةم لة ذيَريدا دةتويتةوة وةك بَليَيت تارماييةك مب لة 

 ةرةوةرِابوردووةو هاتبمة د
 هةردوو دةستم بةتالَ و 

 هةردوو ضاوم لة شيَتايةتيدا دةبريسكيَنةوة
  هيَشتة هاوين لة بريةوةرييةكامندا واق ورِماو و كون كونة

 هيض جياوازييةك لةنيَوان من و مردوواندا نيية
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 كاغةزةكامن رِيَطةم ثيَ ثيَشان نادةن
 مششاَلةكانيشم كونةكانيان داخراون.

 
 دةيضرِم نابيَتة جامةكةمئةو طؤرانييةي 

 ئةو ثةثووالنةي كة لة ضوار دةوري خؤم كؤيان دةكةمةوة نابنة خةرمانةم
 رووم نابنة ضةوطامندئةو دةرزييانةي ميَذووي خؤميان ثيَ دة

 
 ناتوامن ثيَم لةم خاكة نامؤيةدا بضيَنم

 ناتوامن رِؤذطارم بةو وشانة بنةخشيَنم كة ثيَيان مةست دةبووم 
 كول رِؤذةكاني نووسيمةوةو شةويلكةي بريندار كردمدةرزييةكي 

 دةرزكييةكي كول بة دوامدا هةرِاي كردو جلةكاني درِيم
 ثةرِؤيةكم ثيَ نةدوري

 مةضةكةكامن ثيَ ثينة نةكرد
 م هيَشتم رِووخؤشانة ياري بة ذيامن بكات.آلبة
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 ى تةممووز : كورِيَكم هةبوو26                                
 
 
 ثياسةى دةكرد ورِيَكى جوامن هةبوو لةناو خةَلكدا ضوون مانطك

 كورِيَكم هةبوو ضوون ئةَلماز دةبريسكايةوة
 باراني بؤ دةباري

 رِووناكى بؤ دةهاتة خوارةوة
 ئافرةتانيش ئاويان لة دوو دةرِذاند.

 
 تنيَكورِةكةم دةمئيَشيَ

 كورِةكةم لةناو ئةندامانى جةستةمدا دةناَليَنيَت
 هاوار دةكات لة نيَوان ثةجنةرةكةدا  كورِةكةم

 ضوون كؤترى رِووناكى 
 كة تاريكي خستبيَتى

 
 لة ضةندان رِووبارى خؤشةويستيي تؤ ثةرِميةوةو تؤيش هةر ليَمةوة دووريت

 ئةو رِووبارانةى  تيَياندا لة رِوخسارى تؤم نؤرِى
 ثيَكةنينةكةت لة نويَذ دةضوو
 ئامادةييت لة مانط دةضوو

 بارى خؤشةويستيي تؤ ليَواو ليَو دةرِذيَن وضةندان رِوو
 دةمشؤن و

 غةمةكامن دةشؤن و
 بة تؤ ضاك دةمبةوة.
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 بريت ضوو؟لة ى تةممووز : ئاية 27                           
 
 

 ئاية لةبريت ضوو كة دَلم كون كونة؟
 بؤضى دةتةويَت بة خؤشي ثرِى بكةيتةوة؟

 ئاية لةبريت ضوو كة زارم داخراوة؟ 
 بؤضى دةتةويَت هاوار بكةم؟

 ئاية لةبريت ضوو كة ميَشكم ثةكى كةوتووة؟
 بؤضى دةتةويَت بنووسم؟
 يَطةكةم داخراوة؟ئاية لةبريت ضوو كة رِ

 بؤضى دةتةويَت رِآ بكةم؟
 ئاية لةبريت ضوو كة خواردنةكةم ذةهراوى كراوة؟

 بؤضى دةتةويَت نان خبؤم؟
 ة؟ئاية لةبريت ضوو كة كورِةكةم رِفيَنراو

 بؤضى دةتةويَت لةبريم بضيَتةوة؟
 ئاية لةبريت ضوو كة مردووم؟

 بؤضى ناتةويَت تةرمةكةم بنيَذيت؟
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 ى تةمووز : منداآلن شةوان دةلَيَنةوة28                        
 
 

 كةس ناتوانيَت شةوانى نويَمان خبويَنيَتةوة
 ةزؤر لة هةزارو يةك شةوة زؤرتر

 شةهرةزاد نايانطيَرِيَتةوة
 اآلنيَك خيَرا ثريبوون ودبةَلكو من

 ضةندان كارةساتيان بيين بيَجطة ئةوان كةسانى دي نةيانبينني
 بؤية دةرِفيَنريَن، يان دةكوذريَن

 تا ضى دى بةسةرهاتةكان نةطيَرِنةوة
 بةآلم هةر دةيانطيَرِنةوة تةرمةكانيان دةبنة رِةذوو

 بؤ رِادةوةشيَنيَت و لة كؤتايي بةسةرهاتةكةيشدا دووكةَلةكةيان دةستمان
 ضى دي ورتةي ليَوة ناية.

 كاتيَك بةيانييةكى تؤزاوى داديَت
 ناتوانني منداَلةكامنان خبويَنينةوة

 لةناو تؤرِى ضارةنووسياندا وازيان ليَ دةهيَنني
 سةرطةردانى ناو شةقامةكان بن

 لة ثيَناوى شةوانى داديَدا
 بة خويَنيان، يان دووكةَليان

 هةميشةييان بيانطيَرِنةوة.يان بيَ دةنطيي 
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 ى تةممووز : رِؤذانى زر29ِ                                  
 

 رِؤذة زرِةكان هيَشتة لةناو كيسةكانياندان
 ضاوةرِآ دةكةن يةكيَك باش طريَيان بدات و

 يةكيَك فرِيَيان بداتة ناو دةرياوة
 نامةو غةم و خؤَلةميَشى ضاوامنانيان تيَداية

 رِةشةكامنانيان تيَدانة كؤتةَل
 بةرطى طرذبووى شارةكامنانيان تيَدان

 ئةو وشة رِةقانةيان تيَدان دووبارة نابنةوة
 هةروةها ئةو كةنارانةى بةرةو دؤزةخ هةَلديَن

 بة هاش و هووشةكان دوايان كةوتوونئةوانةى ئايديا 
 هيَشتة رِؤذة زرِةكان لةناو كيسةكاندان

 مةيانكةوة...
 كيَآلن دروست دةكةن ضونكة تةطةرة بؤ

 جا لةبةر ئةوةى رِووبارةكة دةكةنة زةرد
 وازيان ليَ بهيَنة با لةوآ بن
 لةبريضوونةوة بيانشاريَتةوةو

 شكستةكانى ئاييندةمان قةثاغيان لةسةر دانيَن و دايانثؤشن.
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 ى تةممووز :  طؤرِى بة تاك31                               
 

 كؤمةَليان دروست كردلةذيَر زةوى طؤرِى بة 
 هةرضى ئيَمةين كة بةسةر زةويدا دةضني

 ئةوة كردينيان بة طؤرِى بة تاك
 هةر منداَليَك رِى بكات 

 طؤرِةكةى لة طةَليةتى
 كفنةكانيش لة رِيَطةو لةسةر شؤستةكانن

 مردوونيَذةكان دةست بةرز دةكةنةوة
 هةر ئافرةتيَك بطريت 
 طؤرِةكةى لةطةَليةتي

 ئةستوور دةبيَتسكى بة طةرد 
 نةوةكةيشي داثضرِاوةو با ياري ثيَ دةكات

 طةمن بوو بة بةرد
 طوَلى سوور بوو بة كا

 وةك بَليَيت بريةوةرييةكاني رِؤذيَكى دوايي بن تيَثةرِيبيَت
 نيَوان بةهةشت و دؤزةخ بيَتوةك بَليَيت 

 ن كردكة هةزاران ساأل لةسةر شوورةكان لة نيَوان بةهةشت و ئاطردا ضاوةرِيَما
 درةختةكان بوون بة طورط

 مرؤظ بو بة بةرد
 منداَليةتيمان وةك ثيَويست بوو بةسةربرد

 بةآلم الويةتي دايربِين و
 ثرييةتي بركى داين ناو طؤماوةكانةوة
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 بةو شيَوةية بانطم مةكة كة ثيَويستة ياريزانة ليَهاتووةكان بانط بكةيت
 باسي ضاوةكامن مةكة

 اوةستةوبةَلكو لةطةأل كويَرميدا رِ
 ثيَم بَلىَ ئةمة بةردةو ئةمة جؤطةيةو ئةمة شؤستةيةو ئةمة شةقام

 ثيَم مةَلىَ ذيان توند بطرة
 بةَلكو لةسةرم بكةوة تا كيَلةكةم بؤ شويَنةكةى خؤي بطويَزمةوة.

 لةوةتةى تةمومذيَكى دوورةوة
 ئيَمة لةناو ذوورةكانى ناوةوةمان ثياسة دةكةين

 ةكةينةوةدةست بة بروسكةكامنان ثان د
 لةوةتةى شةمةندةفةريَكى دوورةوة

 ئيَمة سةطةكامنان لةطةأل رِوحى خؤماندا دةبةين
 ثرسيار لةبارةى دوايةمني جيَطةى ناشنت دةكةين

 لةوةتةى رِؤذئاوابوونيَكى دوورةوة
 ضةوطانةكامنان برك داية ناو ئاوةكانةوة

 سةرلةنوآ لةطةأل ثاضةكامناندا قسةمان كرد
 تازةمانة وبيابان ذوورى 

 ثشكؤ تاكة كؤترمانة
 ضاوم لة شويَنةوارةكاني ذيامن ضووقاندو

 الى ئةستوونةكانى رِانةوةستام
 تينوو بوووم

 ئةسثةكةم دارةتةرمم بوو
 بةآلم هيَشتة طؤرِستانةكان داخراون

 ئةطةرضى لة خؤيشماندان
 ئةطةرضى ئيَمة خؤمان هةنديَك جار درِك، يان بةرد، يان طةرديانني
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 ة شني بووطةردةك
 ئاوةكان زةرد بوون

 كةس نةيبينيم كاتيَك نيوةرِؤ بة ضةثكةكان ورتة ورمت بوو
 كاتيَك جاميَكى درزبردووم بةرز دةكردةوة
 يان بةسةر ثرديَكى درزبردوودا دةثةرِميةوة

 بةسةر ئاويَكةوة بةردةوام زةرد بوو.
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 ضى بكةين؟ ى تةممووز،31                                  
 

 ئةى ئامسان ضى بكةين بؤ ئةوةى نةهيََلني بةسةر بةغدادا بكةويتة خوارةوة؟
 ئاية ئةم ئةستوونة لة طيَض دروست كراوانة بةسن ...!

 ئاية بةذنى كوذراوان بةسن ...!
 ئاية تكاو نزاكامنان بةسن كة كؤتاييان نايةت ...!

 ئاية ضياكاني غةمةكامنان بةسن ...!
 ضيمان كرد؟
 ئاية بة طوللةكامنان كومنان كرديت تا رِادةيةك بكةويتة خوارةوةئةى ئامسان 

 يان رِووبارةكةمان بريندار كرديت
 يان فريشتةكامنان كوشتيت؟

 ئةى ئامسان ... مذدةى بةهةشتت ثيَ داين
 رِةيي خؤمتان بؤ دةنيَريتوئةمرِؤيش تو

 ئةطةر تؤبة بكةين
 ئةو كات تةواوى باجةكة دةدةين

 ةمان بؤ ئامادة دةكةيتيان كةوتنيَكى ديك
 بة تةواوةتى بةسةرماندا دةدةيت ...!!!

 ئةى ئامسان 
 ضى بكةين؟
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 ئاويَكى غةمطني                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ابــــئ                
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 خؤشييةكامن لةبةفر دةضن
 خيَرا دةتويَنةوةو

 دةبن
 بة ئاويَكى غةمطني
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 دا(سةرطةرداني )كؤضةرى هةميشةيي لة نيشتمانى ئاب : كةساني 1   
 

 ئاية ئامسانى كون كونة؟
 ئاية ئةو زةوييةية هةردوو دةسيت بَلند كردووةتةوة؟

 ئاية تاوةرةكانن كؤضةران بةرةو الى خؤيان رِادةكيَشن؟
 لةوىَ ئيَسك و ثرووسكي مةرطةكامن بيين

 ةكامن بيين بة كؤَليانةوة بوون كؤتةَل
 ثيآَلوةكانيان دريَذبوون ضوون كةنيزان رِاياندةكيَشانقةيتاني 

 بةسةر كاغةزيَكى كون كوندا داضةمامةوة ئةفسانةكةم بنووسم
 ئةم رِيَطةية 

 لةذيَر ثيَى فريشتةدا
 بةرديَكى كويَرة

 زمانة ديَرينةكامن تيَدا بينى درزيان دةبرد
 مجكةكامن بيين لة لؤيةكدا كةَلةكة دةبوون

 كةكةم الى ئاويَنة بضوو
 دوايةمني ئةفسانةم نووسي دةَليَت نيشتمان طةردو تؤزى ىلَ دةرِذيَت

 خانووةكان
 ثشكؤيةك لة رِووبةندةكاندا بةرزدةكةنةوة

 ضؤن ئةوة رِوودةدات نيشتمان بة لؤكؤمؤتيظي دريَذ هةَليَت؟
 ضؤن دووكةَلى سةرطوزةشتةكان بَلند دةبيَتةوة تا ببيَتة هةور؟

 لةمناكانيان فرِآ داية بةر باران وخةَلكى سةرطةرداني قيب
 خيَوةتةكانيان هةَلدا

 ضاوةرِيَى نيشتمانيان كرد
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 كةى ئةم نيشتمانة لةسةر ثشيت ئةو شيَرة دادةبةزيَت كة سواري بووة؟
 ترةلؤز دةضيَت بؤ الياننيا و جوان و بيَ مششيَرو بيَ مةتة

 هيَشتة نيشانةى قوربانيي بةسةرةوةية ةئةموستيلةى ئةفسان
 ؤن رِاوةستاومكوكةَلدانيَكى والى د

 رِؤذان بةناو ئاويَنةكةدا دةسوورِيَنةوة
 باَلندةكان لة دابةزينم لة ئامسانةوة ئاطةداريان كردمةوة

 دايكمم بينى لةطةَليان بوو
 بوخضةكةم بؤ هةَلطرت و رِيَطةكةيشم هةَلطرت

 م دةطريا...بةآل
 رِؤذطار ويَرانةيى خؤى بةسةردا كردن

 طؤرانييةكاني ئاطر بةسةرياندا درزيان برد
 خيَرا لةناو داوةكاندا 

 لةو زستانةيش كة بوو بة ددان ثيَدانانيَكى دووردودريَذ
 ثريبوون

 ئةو وآلتانةى الى ئاطرى كوانووةكان
 دةلةرزن

 ض سووديَكيان هةية
 وسكةطةل لة تةرازووةكةى دةدةن و ولةكاتيَكدا بر

 قةلةرٍِِةشكةيش دَلى دةخوات.
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 ى ئاب : كاتيَك لة كويَت2                                      
 

 قامكةكان نةيانتواني ذيَكانى ديوارة دريَذةكة كؤنرتؤأل بكةن
 بؤية كاتيَك بةسةرياندا تيَثةرِين

 دةنطيان دةرنةكةوت
 لة ثشيت ديوارةكةوة دةنطيَكى غةمطني هةبوو

 دةكرددةنطى ثياوان و ئافرةتان بةكثي هاواريان 
 كىَ هةر هةموو ئةم ذآ و طةرووانةى كث كردووة؟

 كىَ درةختةكانى خةَلتانى خويَن كردووين؟
 ئاسنيان ليَوة دَلؤثة بكات؟كىَ واى كردووة باَلةكان 

 مؤمةكان شؤرِ بوونةوة
 رِؤذطار لة ماَلةكانى كويَت ثريبوو

 سةربازةكان ليَرة ضى دةكةن؟
 ثؤستاَلةكانيانةوة شؤرِ بووةوةبةرط و بة تاريكي بة جلو

 ويَنةى ملةكان ليَرةو لةويَن
 لة سةريَك دةضن خةَلتاني خويَن بيَتماَلةكان 

 ئاه و ناَلةيان ليَوة دَلؤثة دةكات
 هيض بةرطيَك نيية ئةم رِيسواييانة داثؤشيَت

 ئاَلؤش و ئارةزووى لةمانة بةرزتر نني
 مشتى ئاطر هةَلدةضيَت
 دةست كةوت؟بيَجطة مةرط ضيمان 

 كةَلةكة بوون و ئاسؤ ضةمايةوة؟ الةبةر ئةمةية ثيَستةكان لة شةقامةكاند
 لةبةر ئةمةية شؤراوةكاني فرميَسكمان لة درزةكاني خاكدا بزربوون؟
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 بؤضى ديَو بؤ ئةم رِيَطانة لة ثيَشى داين؟
 بؤضى بة سرووديَكى سةرطةرداني ناو ئةو رِيَطانة ثيَشظةضووين؟

 دةم ولة سينطى خؤم دة
 تارماييةكةم لة رِيَطةكاندا لةتر دةبات و

 طؤرانييةكامن بزردةبن
 بؤضى ويَنةى ثَلنط دةكيَشني و بة ماآلني خةَلكيدا دةيانسوورِيَنينةوة؟

 بؤضى ويَنةى ئاطر دةكيَشني و ئاراستةى كيََلطةكانيان دةكةين؟
 ئةو رِؤذة ئاويَنةكةم هةثروون بة هةثروون بوو

 ئةشكةوتةكاندا هةَلشاخام كة تيَيانداين بة رِووى ويَنةكانى
 بة رِووى قةقنةسدا هةَلشاخام بة ثيَكةنينةوة لة بنميضةكةوة شؤرِ دةبووةوة

 بة رِووى مارةكاندا هةَلشاخام لةبةر ثيَماندا دةترووكان
 بةرِووى ديَوةكةدا هةَلشاخام.

 بةم شيَوةية هات و هاوارم
 ضوون مششيَريَك بة سكمدا رِؤضوو

 ئابدا ذيَيةكان بةسةريدا توانةوةولة 
 ضةندان هيََلى رِةش دةركةوتن ثيَشرت نةمانبينيبوون و

  شوورةكامنان درزيان برد.
 
 
  

  



 412 

                               ي ئاب : بة قةد تيَلبةندي ثردةوة3                            
 بةسةر رِووي دذلةي زةردةوة
 و دةرِؤن طوَلةكان سةر ئاو كةوتوون

 بةقةد تيَلبةندي ثردةكةوة بةيداخةكان شؤرِبوونةتةوة
 هاوكات ثياوةكانيش بةسيس داطةرِاوي شؤرِبوونةتةوة

 بة هةمان شيَوة
 كة ثياواني رِابوردووي ديَرين شؤرِدةبوونةوة

 لة برساندا، يان بة سيل، يان ضاوةقووَلة
 دةمردن

 رِوحي ئةو كةسانة دةلةرزين كة بة هةمان  شيَوة
 كة لة طؤرِةثانةكاني جةنطةكاندا داَلةكان دةياخنواردن

 لةكاتيَكدا ثاشا و خةليفةو سةرؤكةكان لة كؤشكةكانياندا لة خؤشيدا هةَلدةثةرِين
 دةبيَتةوةو سةيري خةجنةر وةشاندنة وشكةكاني دةكات هةموو جاريَك ثاييز نويَ

 خؤَلةميَشن ثري دةبن و يارييةكانيان دةبن بة آلهةموو جاريَك مندا
 يدا دةسوورِانةوةبةناوهةرضي دذلةية رِةنطةكان 

 م هةرطيز شيين بةضاو نةبيينآلبة
 كةسيَكيش هةبوو 

 بة مةسيت
 يان مردوويي
 يان برسيةتي 
 يان رِيَبواري

 بة سةريدا شؤرِبووبووةوة.
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 ي ئاب : رِؤذةكان بة الوازي تيَثةرِين4                           
 

 نيشتمانةكةم نةزاني تةنيا رِاكردني دوورودريَذ بةناو رِيَرِةوطةلي بيَ كؤتاييدا نةبيَتهيضم لة 
 وة هيضم ليَ نةزاني تةنيا ئةو دووكةَلة نةبيَت رِيَرِةوةكاني تةنيبووة

 هيضم ليَ نةزاني تةنيا ئةو مششيَرانة نةبيَت لةناو دووكةَلدا دةردةكةوتن
 ةبيَت بة مششيَرةكانةوة بوونهيضم ليَ نةزاني تةنيا ئةو خويَنة ن

 هيضم ليَ نةزاني تةنيا ويَنةي نةبوون نةبيَت كة باوةشي بؤ دةطرتينةوة.
 بة كؤَلمةوة بوو تا ئيَسكةكامن رِةش داطةرِان

 تا ثشتم كؤمايةوة
 تا ضاوم درزي تيَكةوت

 ناتوامن  بريةكانيم بريبكةويتةوة
 ناتوامن بةندخيانةكانيم بريبكةويَتةوة

 تيَثةرِين ضوون شةبةنطةكامن، الواز و سةرسورِماو بةناو ويَرانةكانيدا  رِؤذةكان،
 ان هةَلدةواسييساَلةكان تيَثةرِين و تؤقةكان

 ئارةزووةكان بةجيَ هيََلراوي تيَثةرِين
 غةمةكاني منيش تيَثةرِين  و زاوزيَيان تيَدا دةكرد.

 ئةوةند بةرطةم طرت تا ئاوةكةم وشك بووةوةو
 بة لق و ثؤثي رِزيوثةجنةكامن بوون 

 ضي تاوانيَكم كردبوو تةنيا ئةوينداري نةبيَت؟
 ضيم كرد؟ تةنيا ئةوة نةبيَت دةكؤشام ببم بة مرؤظ

 ئاية توانيم؟
 م؟كردئاية ثةسةندي 
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 ي ئاب : لة جيهاني خوارةوة بؤي دةطةرِيَم5                     
 

 طؤرِيَكم بؤ دةردةكةويَتؤذان زةويم لةبةردةمدا دةكريَتةوةو رِؤذيَك لة رِ
 رِةزامةندانة دةضمة ناويةوة

 لةويَ ثرسياري كورِةكةم دةكةم
 لة جيهاني خوارةوة بة دوايدا دةطةرِيَم

 رِيَ نادةم كوندةبةبوو بةرضاوم بطريَت تا نةيبينم
 طةردي ليَ بنيَشيَنن ةم رِديَنة دريَذةكاني كاهينةكانرِيَ ناد

 فيَنن و بؤ دووري ببةن.رِيَ نادةم ضاوي ماسييةكان بريِ
 

 الي رِووباري مردووان بة دوايدا دةطةرِيَم
 لةطةلَ خاوةندي بةلةم و سةوَلةكةدا دةدويَم

 ؤذان مرييَكي سواري بةلةمةكةي نةكردووةؤذيَك لة رِئاية رِ
 لةناو رِوحةكاندا بة دوايدا دةطةرِيَم

 ةي دارخورما دايهيناوآلبة ثرضة دريَذةكةي كة ضوون طة
 تيشكي هةردوو ضاوي دوو مةشخةَلي زيندووي دةينامسةوةبة  
 بة ثيَكةنينة دةطمةنةكةي دةينامسةوة 

 بة زريَزةي كليلةكاني كة لةطةلَ خؤي بردي
 بة بؤنةكاني كة باش دةيانناسم

 بة هةردوو دةسيت كة بة طولَ سووركراون
 الي بيَستان و 

 الي تيَلبةندةكان بةدوايدا دةطةرِيَم
 الي ئةو ئةستيَرة بؤي دةطةرِيَم 
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 ثيَش ئةو لةو خوارةوة دارِذابوو
 بة مششاَلةكةي بؤي طريابوو

 وة.ةبةدوايدا دةطةرِيَم تةنانةت ئةطةر تا هةتاية لةويَ مبيَنم
 بة سواري مايني، يان وشرتمورغ نايةمة دةرةوة

 ئةطةر ئةوم لةطةلَ نةبيَت
 بيَ طومان ...

 مدا دةطةرِيَت.بة دوا ئيَستة ئةويش لةويَ
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 ي ئاب : ناوت لةسةر ديسك دةنووسم6                          
 

 مادامةكي ناتوانني ثيَش با بطرين
 با رِيَ بدةين زؤر بةهيَزانة ئةم رِقانة رِاماَليَت

 رةو ئامسان رِاماَليَتةبا رِيَ بدةين دارةتةرمةكان ب
 با رِي بدةين خؤَلةميَشي سةر درةختةكان بشوات

 بطرين ثشكي خؤمان لة مةرط لةئاميَز ،بة تامةزرؤييةوة تا
 مادامةكي ناتوانني لةخؤماني دوور خبةينةوة

 تة هةزاران ساَلة دةناَليَنيَتآلئةم و
 لةذيَر جلي بريقةداردا ثيَسيت درز دةبات

 بةردةكاني لةذيَر رِةهيََلةي درومشدا ثارضة ثارضة دةبن
 شةو ثيَي بةخشني؟  لةوةيرِؤذ ضيمان ثيَ دةبةخشيَت ثرت

 خؤَلةميَشي نويَ
 دارتةرمطةلي هيََل

 يان ئةستيَرةطةلي نيوةرِؤ
 نةيبينيون ئيَمة كة هيض طةليَك بيَجطة

 
 ؤتي دانيَخة ئةطةر رِزطار بوويت لةئةرشيفي ئةم ضَلة زةيتوونة بب

 ؤذان با هةَلينةكيَشاويت وتا طةواهي ئةوة ليَ بدات، كة رِؤذيَك لة رِ
 نةيسووتاندوويتئاطريش 

 ئةوةيش لةياد مةكة ناوي خؤت لةسةر ديسكةكة بنووسيت
 كاتيَك رِزطار دةبيت و
 كاتيَك رِزطار نابيت.
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 شةمةندةفةري عةالوي :  ي ئاب7                                   
 

 فارطؤنطةلي ذةنطاوي
 ةسرةدا دةطويَزيَتةو هةوا لةنيَوان بةغداو مووسلَ و بة

 ثؤستيَكي مرؤظ نييةضي دي هيض 
 ةشوانةكة تريةكاني خؤي ئاراستةكردو بةتاَلي كردةو

 تةنيا لةبارةي ثرسيار لةمةرِ نهيَنيي ئيَمة نةبيَت
 ئيَمة كيَني؟

 لة ض سةردةمطةليَكةوة هاتووينةتة ئيَرة؟
 شيَوةكامنان شؤرِبوونةوة

 ةكانييةكانيش تيَكةلَ بة زرنط
 ويستاندا بريسكةي دابيَتةوة؟رِةنطة دذواريي شارةكان لة ضاوي خؤشة

 رِةنطة داوةكةمان بؤ سةرةتاي طيَرِابيَتةوة بة دةسيت طؤزةوانةوة؟
 تؤ بَليَيت كيَ طولَ و بؤنةكاني ناشنت؟

 كيَ دليَري هةواي الدا؟
 

 ئةي شةمةندةفةري نامؤ هةر بة نامؤ مبيَنةوة
 ئيَمة حوشرت دةلةوةرِيَنني

 داطريبكةين ئيَمة بةثيَ خواس دةرِؤين تا شارةكان
 هةر بة غةمطيين مبيَنةوة ئةي شةمةندةفةري غةمطني

 وي نيية كة ئيَمة بة )يا رِيَل( بانطت دةكةينآلخةياَلث
 وي نيية كة بةرديَكت ديَتة ثيَش و ناجووَليَيتةوةآلخةياَلث

 ثابووجي درِاوةوة خؤ دةشارنةوة  ليَرةدا هةَلنووتانةكامنان بة
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 ليَرة تةشييةك دةشكيَنني
 يةكيَكي ديكة، لةئيَسك بتاشنيتا 

 خورييةكي نويَ شي دةكةينةوة
 يطارةكاني بةردةم دةرطةكان بزر دةبنن

 )رِيَل(يش هاوار دةكات
 هيض رِيَبواريَك نيية

 ئةي نووستووةكان.. يان ئةي ترساوةكان
 كوا طؤرانيية بة شكؤكانتان

 )رِيَل( هاوار دةكات
 نبةسةر ثشيت ئةسث و حوشرتانةوة طؤراني بضرِ

 ئةمة بةسوودترة
 رِيَطةكان بةرةو الم وةردةضةرخيَن

 ثةثوولةكانيان بةرةو طؤرِةكان تيَيانتةقاند
 ضاوةرِيَي ثياوة لةبريكراوةكامن كرد لةناو جؤطةيةك و خؤَلدا دةتالنةوة

وي بةبيَ ئادةميزاد ثيَياندا لةو طوندانة وردبوومةوة رِؤيشتين غةمطينانةي )رِيَل(ي عةال
 ت.دةثةرِيَتيَ

 ضؤن رِيَككةوت كة طويَم لة زرمةيةك بوو
 تن؟آلضةندان ئةسثم بيين لة كيََلطةكان هة

 ضؤن رِيَككةوت ويَنةكاني خؤم دؤزينةوة 
 ؟ةباَليان دةطرتةو لةناو تؤزي سروودةكان و درومشةكاندا

 ضؤن رِيَككةوت لة طؤشةطرييدا ذةنط دايرِزاندو
 وي كةناري طرت وآللة خةياَلث

  طةشيت كردو بؤ عةالوي نةطةرِايةوة؟! بةرةو باكوور
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 ى ئاب : سةركةوتنيَك شكستيي ليَ دةكةويَتةوة8                 
 
 

 ئةى سةركةوتن هةر هةموو ئام ئاوة بؤ تؤ!
 ئةى جةنط هةر هةموو ئةم تاريكيية بؤ تؤ!

 رِاوةستاوم و بة طوأل ثرسةطيَرِيم بؤ دةكريَت
 لةبةر ئةوةى بىَ وةى طةرِاينةوة

 لةبةر ئةوةيش ضى دي خؤَلةميَش بةردةم ماَلةكانى نةدةرِازاندةوة
 بةآلم رِاوةستاوم و غةمطينم

 ضونكة نيشانةى جةنطيَكى ديكة ديارة
 لةطةأل شكستييةك ئاوى جوانى دةهةَلميَنيَت

 بة بةردةكان مةَليَن بريسكةيان بيَت
 نة بة طيتارةكانيش دابطرسيَن
 هةموو شتيَك تةفروتوونا بوو

 بؤ برينطةىل نوآ ناشيَن ندى داوى برينةكامناضى 
 رِةقةكان و ضونكة قةلةرِةشكة فرِيَى دانة سةر ثةيكةرة رِةشة 

 ثضرِ ثضرِ بوون...
 ئةوة دوايةمني مؤمةكامنان بوون 

 ئاوى بوتَلى منداَلةكان لة شةقامةكاندا كثيان دةكردن دوا ثرذةى
 طةيشتينة لؤضةكان
 خانووةكامنانزانيمان كة بناغةى 

 رِؤدةضوونة ناو قووآليي طرِكانةكة كة تؤفانةكةى بةرةو خانووةكان تةشةنة دةكات 
 شويَنةوارى كةماجنة ئاسنينةكان و
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 زجنرية قورِاوييةكاني رِؤذ 
 الى نووستنطةكانى با رِاوةستاين

 تؤرِيَكى طةورة لةسةرةوة بةسةرماندا بةربووة خوارةوة
 سوثاكان تةفروتوونا بوون

 قةلةرِةشكةيش لةذيَر زةويدا بزربوو
 شارةكان ئاطريان تيَبةربوو

 دةستيَك لةسةر طوَلةكةمة ثيَشيَلى دةكات 
 زؤربَليَيى ضةك و تةث و تؤز

 ثشكؤيةكي سويَر رِؤذم دووشةق دةكات
 ي طذوطيايرِةشا

 مؤمةكانى مؤمدان شني دةطيَرِيَت
 وى لة كفنيَكى سووردا طةرِانةوة!بة ثارضة ثارضة كرا كةواتة هةر هةموو ئةو سةربازانة

 كةواتة بةردةكان دةنطى ئايةت خويَندنةوةكانيان بَلندكردةوة!
 كةواتة خةَلك دووبارة دةستيان لةسةر دَليان دانا!

 كةواتة سةرلةنوآ فرميَسك داضؤرِان!
 سةر دَلمة دةيكَلووفيَت وةدةستيَك ل

 ئةويش ضوون شووشة دةشكيَت.
 وايان طوت. لةذيَر طؤرانييةكاني سةركةوتندا دةركةوتن،جاَلجاَلؤكةكان، كة 
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 ى ئاب: شاعريطةىل دوورِوو9                                     
 

 يةكةمني ساأل جةرطةكان لة بازارِ دةركةوتن
 دووةمني ساأل شاخةكان دةركةوتن

 لة سيَيةميندا هةموو كةوَلةكة دةركةوت
 هةموويان لة طؤرِةثانيَكدا ملمالنيَيان بوولة ضوارةميندا طاكان دةركةوتن، 

 سيس بوونةوةو سؤَليان  شاني سفت و
 طؤرِةثانةكة بضووك بووةوة

 سةيري هةورةكان بكةن
 ضؤن لة مةمكة ضةَلقةكةيان تينووى خةَلكى دةشكيَنن

 سةيري بةروبووم بكةن لة كيََلطةكان كةمرت دةبنةوة
 حةوزةكاندا دامركيَننةوة ثياوةكان نةيانتوانى توورِةيي خؤيان لةناو

 نتوانى ترسي خؤيان ظةشيَرناةئافرةتان ن
 ديوارةكان طؤرِان

 بارانيش برِا
 لةبةر تونديى مةرط

 رِيَذ كردقسةى دةرزي بايةكي شني دةركةوت و 
 فرميَسك لة دةستمداية

 لةكاتيَك زةوى خةَلتانى خويَنة
 هةر يةكةو بؤ ماَلى خؤى

 ضيَنراوةرِيَطةكة بة طوَلى طؤشت  آلمبة
 ئةى دوورِوو

 زؤرِناكةى خؤت بثاريَزة با بريقةى بيَت و
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 ةنةبؤ مةذئاوازمان 
 فرميَسك لة دةستمداية

 شاعرية دوورِووةكانيش ضوون درِك بةسةر ضاوو 
 بة طةردنةوةن

 بؤضى سةرطوزةشتةكة لةسةرةتاوة دووبارة بكةينةوة
 بؤضى بة خويَن طةرووةكامنان ضةور بكةين

 طوناهيَكةهةموو خويَنيَك 
 هةموو رِاستاييةكيش طووفةك.
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 ي ئاب: بالَندةطةلي بريندار11                               
 

 باَلندةكان لةبةردةم ماَلةكاندا فرِيَ دراون
 باَلندةي سثي

 م ثةَلة خويَنةكان لة خةنةي طرتوونآلبة
 جاريَك الي سينطةوةو ... جاريَك الي طةردنةوة

 ثيَ و باَلةوة.ضةند جاريش الي 
 باَلندة طةردن الربووةكان

 ئامساني بيَ دايك و باوكي سةرةوةمان بريدةخةنةوة
 تارمايية بةندكراوةكاني رِابوردووي دوورمان بريدةخةنةوة

 شةرِوانة بريكراوةكاني نيَو بريةكامنان بريدةخةنةوة
 كان باَلندة طةردن الربووة

 بشكيَنموام ليَ دةكةن ئاويَنةي خؤَلةميَش 
 وادةكةن باران رِاوةستيَت

 ت لةذيَر كفنةكاندا بشارريَتةوة.آلوادةكةن و
 ضؤن ئةم باَلندانة

 يةكاندا كؤبكمةوة؟يلةبةردةم ماَلي ئيَراق
 بوويان لةبريبكةم؟ةوةم ... ضؤن طةردني الرآلبة

 ضؤن سةيري ئامسانيَك بكةم باَلندةي ليَ نةبيَت؟
 ضؤن بة برينداري 

 انثةرِيَنمةوة؟بةناو شةودا بي
 ضؤن؟
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 ي ئاب : مردني شاعري11                                 

 
 كاتيَك شاعري مرد

 ةو ضاوي بؤ ئةستيَرةكان طيَرِايةوسروشت هةردو
 هةردوو ليَوي بؤ باران                                   

 ددانةكاني بؤ بةرد                                   
 هةردوو دةسيت بؤ طولَ                                   
 دَليشي بؤ كانييةكان                                  
 جلةكاني بؤ شةومن                                  
 كتيَبةكاني بؤ با                                  

 بؤ ئاسؤثيَيةكاني                                   
 ثيَكةنيين بؤ بةرةبةيان                                  
 ثشكؤكةيشي بؤ طرِكان                                  

  بؤ نيشتماني طيَرِانةوة. نهةرضي فرميَسكةكاني بوو
 

  



 431 

 ي ئاب : شارطةلي شكستخواردوو12                           
 

 ضةند شار لة نامخدا ذيان؟
 ضةند خةون و شةوبيَداري سةمايان كرد؟

 بة ضةند ثيَثلكةي تيشكدا سةركةومت؟
 م جةنطةكان هةر هةموويان تيَكشكاندن و.. لة شارةكامن دةرضووم.آلبة
 

 ضةند ئافرةت لة نامخدا ذيان؟
 يان ثياسةم كرد؟ضةند لة شةقامةكاندا لةطةَل

 ضةند لةطةَليان لةسةر جيَ شةوامن بةسةربرد؟
  ؟ةنينةكانيان بة باران سووتانديامنضةند ثيَك

 م رِووباري بة تةوذمي خويَن ليَي دوورخستمنةوةو ... خؤشييةكةمم بزركرد.آلبة
 

 ضةند هاورِيَ لة نامخدا ذيان؟
 ضةند شةوامنان بة شةوبيَداري و جامةكامنان ثرِاوثرِكرد؟

 ضةند بة بةهةشتطةلي نياندا ثياسةمان كرد؟
 دوور خستمنةوةو.. ضي دي هيض هاورِيَم نةما.ت ليَي آلم تاريكيي وآلبة
 

 ضةند كورِ لة نامخدا ذيان
 ضةند لة جةذنةكاندا لةطةَليان ياريم كرد

 ضةند بة سةر تةمةني ساواياندا داضةماوةوة
 ضةند ثيَم خؤش بوو بة ئاسؤدا هةرِايان دةكرد

 ت ليَي دوور خستمنةوة.آلم طورطةكاني وآلبة



 432 

 
 ئيَستةيش ...
 شار و ئافرةت و هاورِيَ و كورِي نويَدا بطةرِيَم؟ ضؤن بة دواي

 ئةطةر بيشياندؤزمةوة
 خؤ من مردووم ضؤن زيندوو دةمبةوة؟
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 ةوةدارتةرميَك خستميانة ناو ي ئاب : فريشتةكان 13                    
 

 ضارؤطة ئاسؤ دةبرِيَت
 طوَلةكان بة دةستمةوة سيس بوونةوة

 وم ليَ ناكاتآلضي دي شةثؤل س
 ضؤن طةجنينةم لةو خاكة تاريكةدا بزركرد؟

 ضؤن ئةستيَرةكامن
 يةك لة دواي يةك لةويَ كةوتنة خوارةوة؟

 و بة زةماوةند بؤ ئيَرةيان هيَنام؟ةوةدارةتةرميَك خستميانة ناوضؤن فريشتةكان 
 خؤَلةميَش ضواردةوري دَلي داوم

 ةكاني كةشتييةكان كة ئاسؤي )كامنب( دةبرِنكضارؤ
 ئيَسكةكامن بربِن وةك بَليَيت

 مارةكان طياي نةمرييان بردم
 دةهؤلَ و عوودةكةم كةوتنة ناو بريي رِةشاييةوة

 هيض هاورِيَيةكم نيية لةناو بةلةمةكةمدا لةطةَلم سةولَ بدات
 ناتوامن بةناو زةميين خوارةوةدا تيَثةرِم دى ضي
 رة.. بارةكامن دانانليَ

 ليَرةيش ...طؤرِةكةي خؤم دةبينم
 غةمةكامن دةرِازيَنمةوةليَرةدا 

 ئاي ض كؤتاييةكي بؤرة!
 ئاي منيش ض بوونةوةريَكي الوازم!

 رِووبارةكاني دؤزةخ بةذيَر ثيَمدا دةرِؤن و
 هيض ئوميَديَكم نيية ئامسان ببينم.
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 ي ئاب : م. بؤن14                                       
 

 ذن ضاك )بؤن(
 كتيَبةكةي هةَلدامةوة

 نةدؤزييةوة تةنيا فرميَسك نةبيَتهيضي 
 درةختةكاني هةَلدامةوة هيضي نةدؤزييةوة تةنيا طةرد نةبيَت

 ئةو ذن ضاكةي ملي لة سينطم و
 ويَرانةي لة قسةكامن دةرهيَنا

 لة ليَوارةكامندا رِاوةستا و داويَين كراسة دريَذةكةي هةَلكردو 
 لة ئاميزي طرمت

 بووةوة ئةو ذن ضاكةي لة طيَرِانةوةكامن ورد
 ي ناو لق و ثؤثةكامن كردوآلثرضة زةردةكةي بةرةَل
 درةختةكاني تةرِ كردم

 تووةكاني طرمت وآلئةسثة هة
 رِوخساري باي لة دةمارةكامندا هيَوركردةوة

 ئةو ذن ضاكةي دةزوويةكي لة مةضةكي رِاسيت كردةوةو 
 ندمآللة مةضةكي رِاسيت ئا

 مةضةكي ضةثي كردمرِؤذيَكي لة مةضةكي ضةثي كردةوةو لة 
 ئةو ذن ضاكةي كة طوَلي لة ئةشكةوتةكامن بزواند

 كتيَبةكاني بينيم با دةياندرِيَنيَت
 فريشتةكاني بينيم يةك لة دواي يةك دةكةوتن

 نار( كة ئةستيَرةكاني رِني و خستنية ناو دَلمةوةظذن ضاك )ز
 تةكةي ليَ نةكردمآلثرسياري و
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 نة ئةو طؤرانييانةي ئةزبةرم كردوون
 نة ئةو ثةرِؤيانةي ثيَمن

 م لة ضاوم ورد بووةوةو هةموو شتيَكي زانيآلبة
 شةوي لة ئةم الو ئةو الي جةستةم الداو

 قامكةكاني بةسةر ذيَيةكاني ديوارةكةمدا هيَنا
 ةكاني سةر ميَزةكةدا هيَناكييطوَلة ثالستي ةدةسيت ب

 فووي بة بادا كردو ورتة ورتيَكي ليَوة هات
 لةطةلَ كردمكاتيك تةوقةي 

 رِووةو خوار بووةوةو ووباريَك لةذيَر هةردوو لةمثاندارِ
 ضةندان بوونةوةري نويَ دةركةوتن.
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 ةكةم بووى ئاب : ثةيكةرةكةم نزيك طؤر15ِ                     
 
 

 سروودطةمل يةك بة دواى يةكدا خويَندةوة
 كةس طويَى بؤ شل نةكردم

 كردبيابانةكامن ثرِ لة طوَلى طؤراني 
 كةس بؤنى ثيَوة نةكردن

 اوةستاوم رِةط و رِيشةى هةيةرِئةو خاكةى لةسةرى 
 نةكةيشم لةخؤرِانةبوويطؤراني ضرِ

 بةآلم ئاسؤكان رِيَطةيان لة ثيَشظةضوومن طرت
 قورِةكةم لة قورِى دذلة بوو

 ثةيكةرةكةيشم لة نزيك طؤرِةكةمدا خويَنى ليَ دةضؤرِا
 باوكةرِؤم نةطرتلةطةأل ئةوةيشدا كةس طويَى لة 

 طومت رِةنطة خةَلك طويَيان نةمابيَت 
 رِةنطة طويَيان طران بووبيَت

 بةآلم بينيمن سةمايان دةكرد
 ئةو بايانةى طؤرانييةكانيان بردم يارييان ثيَ كرد

 ئةو باَلندانةى لة شةقةى باَليان دا نامةكانيان بردم
 ئةستيَرةطةىل سوور دابةزين و دَليان دامةوة

 كاني ذانةكامن بَلند بوونةوةطؤرانيية
 خةَلكم بينى سةمايان دةكرد

 ئةو كات زانيم كة من كةسيَكى بيَطانةم و
 كةس طويَى ليَ نةدةطرمت.



 431 

 ى ئاب : بزربووني كتيَبخانةى )غةرِاف(16                         
 
 

 بؤ عةبدوحلةميد ناسر                                                                                            
 خاوةندى كتيَبخانةى )غةرِاف( لة شاري شةترة                                                                            

 لة نؤيةمني ساَلياديدا                                                                                            
 
 

 رِةنطة ثاش تؤفان تاك و تةنيا بووبيَت
 بة ياوةري زيؤسيدرا نةبوو

 لةناو كةشتييةكةيشدا نةبوو
 بةآلم الى رِووبارةكة كتيَبخانةيةكي بؤ خؤى دروست كرد

 )سام( تابلؤكاني خؤي تيَدا دانان
 هةَلواسي )حام(يش ويَنةكةى خؤى بة رِووبةندةكةيةوة
 )يافس(يش طةشتةكةى خؤى لةسةر نووسى.

 )عةبدوحلةميد( بة ثايسكلةكةى تؤوةكاني بردن و
 لة ليَوارةكانى تاكة رِووبارةكة ضاندنى

 ئةو كات )شةترة( دةركةوت و بة باران و طؤرانى شؤرابوو
 رِيزى سةكؤكاندا جامةكانى داثؤشيبوون و واى ليَ كردبوون بريقةيان بيَت لةذيَر

 زؤر لة خامةو مةرةكةبةكةى نةمابووةوة
 بيَتةنيا هيََلةكان نةهيض لة رِؤذنامةكاني نةمابوونةوة ت

 تةنيا شةومن نةبيَت
 لة دووكةَليَكى نزيك دةيشووشتينةوة

 جةستةى لة تةم و مذييةك وشك دةكردينةوة
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 شريين، شريين، لة كتيَبةكانييةوة دادةضؤرِين بادة،
 وةك بَليَيت كتيَبخانةى ميَو بيَت

 و لة طةردنطةىل ضوار دةورى دةكرايةوةاةته
 ئةويش بة ضةوطانةكةى رِيَطةى بةردةكانى ثاك دةكردةوة
 وةك بَليَيت خؤَلةميَشيَك لة سندووقةكانى ديَتة خوارةوة

 دات ووةك بَليَيت ضةند برووسكةيةك ليَى ب
 دا سيس ببنةوةى تيَئيَسك و ثرووسكطةليَك

 ئةطةر )غةرِاف( دارةكاني بؤ )بيدعة( ببات
 ئةطةر بنة جامةكان لة ليَوارةكةى بضةقن

 ئةطةر دةنطى )داخل(، يان حسيَن نعمة بةسةر ئاوةكةيةوة طؤراني بضرِيَت
 بةآلم بووسكةكان تةشةنة دةكةن.
 رِايدةكردبة ثايسكلةكةى بةسةر ئاوةكةدا 

 كضة بضووكةكةى رِؤذنامةكانى لةسةر يةك دادةنان و دةطريا
 كورِةكةى بة ترسةوة لة ويَنةكانى دةدا

 شةترةيش بؤ رِؤَلةكاني دةطريا.
 رِؤذيَك بوو قيبلةمناكةى شيَوابوو

 دةرطةكانى كتيَبخانةكةى داخست
 ثةتى كةشتييةكةى رِاكيَشا و تيَى تةقاند

 ن بكاتةوةرِةنطة هةر ضوار الى نؤذة
 بةآلم هةرطيز لةطةأل نووحدا نابيَت

 نة لةطةأل تابلؤكانى سام و ويَنةكانى حام و طةشتةكانى يافس
 سةرلةنوآ، لة تؤفانيَكى داديَدا

 بة تةنيا طةشت دةكات.
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 ى ئاب : ئةوسا17                                        
 
 

 ئةوسا هةر هةموو ئةم شةومنة نةبوو
 فرميَسك و بة خويَن مةلةى كردئيَراق بة 

 ئةو دةستانةى جةنطةكان برينداريان كردن كةوتنة خوارةوةو
 ترثةيان بةسةر ئةو رِيَطانةوة دةنطي دايةوة

 ئةوسا، برينةكةمان خويَنى ليَ نةدةضؤرِا
 دةريايةك ستةم بوو ئامسان ليَى رِادةضةَلةكا

 مةودايش ليَى دةلةرزى
 ثشتيان طرتني و ئةوسا، ئةفسانةكان لة ئازاردا

 تةختةكان بركيان داين
 ئةوسا ...

 ثاشان لة بةرةبةيانيَكدا ترثةى دَلى بةيان هات
 كاتيَك هيََلكةى مت بوون شكا
 ئةوسا لة نيطةرانييةوة هةستام

 بةسةر سةردويَلكةكاندا خؤم بةسةر ضةوطانةكةمدا دةدا
 دةستم بةسةر بةرةبةيانيَكى خةَلتانى خويَن دةكةوت

 ندان شتطةىل سةير لةناو ماَلةكاندا رِادةضةنني.لةطةأل ضة
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 ى ئاب : طوآلو دروستكةر18                                
 
 

 ضؤن لةم كارةساتانة
 طوآلويَكى جوان دروست بكةم؟

 ضؤن ويَنةكاني ئاطرو مةرط و ئةشكةجنة دادَلؤثيَنم
 تا يةك بوتأل طوآلوم دةست بكةويَت؟

 ضؤن شةو
 شووشةيةكدا ضرِ بكةمةوةو بيكةم بة رِؤذ؟لةناو 

 ضؤن ئةو هةورةى كة لة وآلت ليَورِيَذ بوو
 بكةم بة بؤنيَكى بؤن خؤش؟

 ضؤن لةو رِووبارة خويَنةى كة كةوتة رِآ 
 ثاثؤرِيَكى سثى دروست بكةم و واى ليَ بكةم بفرِيَت؟
 ضؤن لة ئيَسكةكاني مردووةكان رِؤذيَك دروست بكةم؟

 بةندخيانةكان برِووخيَنم و لة ويَرانةكانيان ضةندان هؤَلى ميوزيك دروست بكةم؟ضؤن 
 ضؤن جنيَوةكان بكةم بة طؤرانيي خؤشةويسيت؟

 ضؤن ئاهةكانى ذان بطوشم و 
 خؤشاوةكةى خبؤمةوة؟

 ضؤن بةناو ويَرانةكامناندا تيذ تيَثةرِم و
 بيانكةم بة طوأل؟

 ئةى بؤضى بووم بة شاعريو
 يةكيَك طوآلو دروست بكةم؟نةبووم بة 

 ئةدى ئةوة بةسوودتر نةبوو!
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 ى ئاب : ضةند كاغةزيَكى كون كون 19                        

 
 

 رِؤذةكامن كون كون دةكةم و بة قةد رِةشةباوةى هةَلدةواسم 
 رِةنطة باران هةَلةكامن بشواتةوة        
 بنةوةرِةنطة ئةو نةفةرتانةى دوام كةوتوون وشك ب        

 دَلم كون كون دةكةم و وازى ليَ دةهيَنم بةخؤى ضؤنة بئاخظيَت
 رِةنطة قسةيةك بكات لة هةموو شيعرةكامن باشرت بيَت        
 رِةنطة ئةو شتانة بدركيَنيَت كة من نةمتواني بياندركيَنم        

 دةستم كون كون دةكةم و بة رِيَطةوة دةرؤزة دةكةم
 ةك خؤم ببينمرِةنطة شيَتطةىل و        
 ن و ئةوانيش سةرطةردان بووبنرِؤذطار دةسيت كون كون كردب        

 كاغةزةكامن رِؤذطار كون كونى كردن و كوانووةكامن كوذانةوة
 جيَطةكةيشم بوو بة ثاثؤرِيَك هةموو شةويَك بة هؤيةوة لة رِووبارى دؤزةخ دةثةرِمةوة

 ضواردةورم رِووخان و ضةوطانةكةم بة ليتةى وآلتدا رِؤضوو ىديوارةكان
 بةم شيَوةية شةو جلةكانى تةرِ كردم و الفاوى بةردو هةنطويين ئاطري سوورم بينى

 تامى طؤشت و ئيَسكةكامن دةكات.
 دَلى مارةكان ليَ دةدات
 ثشكؤى شةو ليَ دةدات

 طؤرانيي رِؤذطاريش لةسةر سةربرِطةم
 ضةى ماَلدا دةبةستمةوةورِؤذةكامن لةناو باخ

 ثياسة دةكةم كة ليَوةى دةرضووم ناوضةلة يةكةمني 
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 هيض شويَنةواريَكى ذيان نادؤزمةوة
 بةم شيَوةية ئةستيَرةى شيَر بةجيَى هيَشتم

 بةم شيَوةيش قةلةرِةشكةيةك ياري بة هيَالنةكامن كرد
 جلةكامن ثشت طوآ خراون و رِؤذم دةترسيَت و

  ابنةوة.هةر ضوار ثةمل رِاست ن
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 ى ئاب : سوورِانةوة21                                   
 
 

 رِؤذة فيَنكةكان بةسةر دةضن و وشك و برنطي شويَنيان دةطريَتةوة
 شةثؤلةكان نزم دةبنةوة و مل شويَنيان دةطريَتةوة

 مانط لةبةر ضاوى كةَلةشيَر تاريك داديَت
 داو دادةنيَنةوةئةو بريانةي كة ثرِ لة طةجنينة بوون 

 تؤيش لةناو طويَضكة ماسييةكةتدا تاك و تةنيايت
 ضةندان كةشتيش لة كةنارةكان مؤَليان خواردووة
 بؤضى هةتاو لةناو ئيَسكةكانتدا دةكوذيَنيتةوة؟

 بؤضى ئةو مةجنةآلنةى، لةناو وآلتدا بةجيَت هيَشنت، ئاوو بةرديان تيَدا دةكوَليَت؟
 ميَذووى خؤيان دةَليَنةوة؟بؤضى درةختةكان لةبةردةمتدا 

 هةورةكانيش لةناو خويَنتدا لة تؤمارطةى خؤيان رِةو دةكةن؟
 بةتةنيا، لة وآلتى نامؤ ضاوةرِوامن

 ضؤن هةموو رِؤذيَك نةمامةكانى غةمم ئاوبدةم
 ضؤن لةطةلَ شةودا، تري بطؤرِمةوة

 يةوة دةخوليَمةوةاال دةمب كة بة دةست بةسرتاوى بة قةد ضةقةكةدضاوةرِيَى دروستكردني من
 ضؤن ضوارطؤشةى ذيامن بكةمةوة بازنة

 ئاية بة مردن، يان بة نوسني
 يان بة طريان؟
 ضى دى نازامن

 بةآلم بىَ طومان دةستم بة خوالنةوة كردووة.
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 ى ئاب :  ثرت لة جاريَك كليليان دام21                            
 

 ثرت لة جاريَك كليليان دام
 ثيَيان طومت: نيشتمانةكةت بثاريَزةجاريَكيان كة 

 ئةوان بؤ خؤيان دزييان دةكرد         
 منيش زانيم كة ثاسةواني دزةكامن.         

 جاريَكيشيان كاتيَك ثيَيان طومت: ئاطةت لة دوذمنةكانت بيَت
 مةبةستيان ئةواني ديكةية        
 منيش زانيم كة دذ بة كةسوكاري خؤم دةجةنطم.       
 يشيان كاتيَك ثيَيان طومت: دَلسؤزى ثرةنسيثةكانت بةجاريَك
 مةبةستيان برِواطةىل ضيمةنتؤ ثووضةكان بوو       
 منيش زانيم كة لةذيَر تابلؤو درومشةكاندام.       

 لةسةرمةوة تا هةردوو ثيَم كليليان دام
 تةنيا رِةش و سثيييان خستة ناو ضاومةوة

 ويَمةوةةسثيان خستة هةردوو طحيلكةى ئ
 دووكةَلى ميَذوويان خستة لوومتةوة

 رِةمشةى ئاسنيان خستة دةممةوة
 زةيةكي دريَذيان لة مل كردمزري

 ضةقؤيةكيان داية دةستم
 قةَلغانيَكيان لة سينطم بةست

 كؤت و بةنديان لةثيَ كردم
 طةرديان لة رِؤذ كردم.

 ثرت لة جاريَك كليليان دام
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 بةآلم لةبرييان ضوو دَلم كليل بدةن
 ئةو كات بؤنى خؤشةويسيت بآلوبووةوةو

 كؤت و بةندةكاني تيَكشكاندن.
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 ى ئاب : ئةمة ض نيشتمانيَكة!22                             
 
 

 ئةو نيشتمانةى كة خؤمشان دةويَت
 بوو بة طؤرِيَك و يةك يةك داماندةثؤشيَت

 لةبرى ئةوةى لة ئاميَزمان بطريَت
 بةرةو سةرطةردانيمان دةبات

 ادةكاتةثيَ خواس بةدواماندا رِب
 ئةو نيشتمانةى خؤمشان دةويَت دةسيت تيَكئاآلومان ليَك دةكاتةوة

 طرووث و ثارتطةل و هؤزطةملان ليَ دروست دةكات و
 تيَلى درِكينمان لةنيَواندا دادةكوتيَت

 لةبرى ئةوةى لةناو يةك تةرازوودا داماننيَت
 وومسان دةكات...نناولة ليستطةىل رِةش و سثى و سوورو زةرددا 

 لةبرى ئةوةى وامان ليَ بكات ئةوة بَليَني كة بريى ليَ دةكةينةوة
 زارمان دةدرويَتةوة

 سةرمان ثان دةكاتةوة
 ياري بة ضارةنوومسان دةكات

 كاروبارمان بةرِيَوة بباتلةبرى ئةوةى 
 سزاى مةرط و رِةوكردن و ترس و ئةشكةجنةمان بةسةردا دةدات

 خؤمشان دةويَت طويَمان ثىَ ناداتئةو نيشتمانةى 
 نة مردووةكامنان واى ليَ دةكةن غةمطني بيَت

 نة منداَلةكانيشمان واى ليَ دةكةن دَلى نةرم بيَت
 نة دةربةدةرةكامنان واى ليَ دةكةن ثةند وةربطريَت.
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 ةخوا...كاتيَك بة دانيشتوواني ناوى دةَليَن ... تيَيدا دةميَننةوة، ئةوانيش دةَليَن : ثةنامان ب
 ئيَرة .. ئةوانيش دةتؤقن. كاتيَك بة رِةوكردووةكان دةَليَن هةر دةطةرِيَنةوة

 كاتيَك بةوانة دةَليَن كة طةرِاونةتةوة تيَيدا دةميَننةوة... درذ دةبن.
 كاتيَك بةوانة دةَليَن ليَى هةآلتوون: بؤ كوآ؟ دةَليَن زةوى خواوةند بةرين و ثانة.

 كة ماض دةكريَت نيشتمانيَك ذةهراويت دةكات
 لة ثشتةوة خةجنةرت ليَ دةدات كة لة باوةش دةطرييَت

 لوولت دةدات كة هةَلدةكات
 الَلت دةكات كة دةدويَت

 دةتطريةنيَت كة ثيَدةكةنيَت
 ئةمة ض نيشتمانيَكة؟
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 ى ئاب : ضةندة جوانى بزربوو23                              
 
 
 

 جوانيم بة ئافرةتان بةخشى
 جوانى بةخشى قسةم بة

 بةسةر ئاوةوة دواى شةبةنطةكانيان كةومت
 لةوان، هيض شتيَكم بة دةستةوة نةماوة، تةنيا ئةم دةستةسرِانة نةبيَت

 هةركة دوورتر بكةومةوة بؤ رِابوردووى بةرز دةكةمةوة.
 تةكةم رِادةطةيانديَك تةقينةوةكان بةيانييان لة وآلكات

 لةثرِمةى طريامن دةداو دةمطوت:
 ضةندة جوانى بزربوو؟               

 ضةندة ناشرييين زاوزيَيان كرد؟          
 بةرةو تاريكيي خؤم سةردةكةوم

 بة وشةطةىل خؤَلني، ئةم ذانة تؤمار دةكةم
 ضؤن كؤترةكان بؤ هيَالنةكانيان بطيَرِمةوة؟

 ضى دي ماَلى ثاكذمان نةماوة
 شةقامطةىل بةرينمان نةماوةدى ضى 

 مان نةماون خةون ببيننضى دي ئةو كورِانة
 لة رِووباريَكى لةناوضوويان داناوين و

 خؤَليان بةسةردا كردووين.
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 ى ئاب : رِازاندنةوةى هةتاوي24                             
 
 

 وشك كردمةوة سةر شانى هةتاو ميوزيكةكةى
 سةبةتةكانى رِؤذم بةربوونةوة سةر زةوى

 هةيةلة وآلتيَكدا ميوزيك ض سووديَكى 
 بيسرتيَت؟ةتيَدا ن ىكة بيَجطة لة دةنطى تةقينةوةو ضةك هيضي ديكة

 رِووبارةكان ض سووديَكيان هةية
 مادامةكى دةبيَتة طؤرِى تةرمة سةرطةردانةكان!

 وشك كردمةوة يهةتاوة بادةكةى ناو زارو ناو دَل
 بادة ض سووديَكى هةية

 كاتيَك خةَلك بيَ ئةو بة شةقامةكاندا لةتر دةبةن!
 هةتاو ويَنةكانى وشك كردمةوة

 ويَنةكان ض سووديَكيان هةية كاتيَك لةناو تةمومذى رِةشدا بتويَنةوةو خاوةنةكانيان بزربن.
 ةكاني وشك كردمةوةهةتاو كؤتةَل

 ياساو داستانةكان ض سووديَكيان هةية
 كاتيَك بة قازمةى شوانةكان هةَلبكؤَلريَن و

 لة مؤزةخانةكان بدزريَن؟
 وشك كردينةوة هةتاو رِوحي

 دنيا ض سووديَكى هةية ئةطةر ئةو دنيا طرِو كَلثةى خؤي ثيَشامنان بدات
 وشك دةكاتةوةئةمانة و وبةآلم هةتاو كة هةر هةم

 هيَشتة دَلى سارد نةبووةتةوةو ...
 بووة.نة ئاوالة كةليش 
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 ى ئاب: كاريَكى نةكةردةنى بوو25                             
 
 
 

 نةكةردةنى بووكاريَكى 
 بة قةَلغاني كاغةزينيم خؤم لة ترية زةردةكانيان بثاريَزم

 رِىَ نةدةم سةرم بة بارانة رِةشةكةيان تةرِ ببيَت
 ثاساري بوو بة قةلةرِةشكة

 كؤتريش ضى دي طؤرانى ناضرِيَت
 منداَلةكان ثريبوون و بوون بة سةرباز
 بؤنى ياتاغةكان هةموو وآلتى طرتةوة

 ئةستيَرة بةسةر شانةوة تةشةنة دةكاتطةشانةوةى 
 بريسكةى مةدالياكان بةسةر سينييةكانةوة ئازارةكانى ئيَمةى بري بردنةوة

 سروودةكان لة شةقامةكامناندا ثةرةيان ستاند
 بةآلم بة غةمةكامنان ثيَضرابوونةوة

 بةر ببيَتةوةهةر ثياويَك 
 دارخورمايةكي لةطةَلدا بةردةبيَتةوةو

 ى خويَن بةذيَر ميَذووماندا تيَدةثةرِيَترِووباريَكى نويَ
 بةم شيَوةية وآلت بة وتاردان طرِى طرت

 بةم شيَوةية شاعريانى درؤ بةرةو كؤشك رِايانكرد.
 كاريَكى نةكةردةنى بوو

 لة سةنطةرو بةربةستة خؤَلينةكاندا ثيَشرِةوى بكةين
 بةم شيَوةية طوَلةكامنان لةدةست كةوتنة خوارةوة
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 ى دريَذمان بؤ خؤمان هةَلكةندطؤرِ يةبةم شيَوة
 تيَياندا ئيَسكةكامنان بة بادةى رِةش ئاو دا

 تيَياندا رِاكشاين ...
 كاريَكى نةكةردةنى بوو
 بة زيندوويي مبيَنينةوةو

 ئةوةمان بريبكةويَتةوة كة رِووى دا.
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 ى ئاب : الوانةوة26                                       
 
 
 

 بةرةو طةرد دةضووبة ذيامن طوت كة 
 با كةميَك طؤراني بضرِين

 وةك ضؤن باب و باثريامنان لة زةلكاوةكان دةيانضرِى
 يان لةو شارانةى بوون بة تةثؤَلكة خؤلَ!

 با كؤتايية بةرينةكاني بةردةممان بسرِينةوةو
 داثؤشني.مان بة تؤو خؤ

 با ئةو مسة بربِينةوة
 كردووين. لةناو القمان دةركةوتووةو هةنطاوةكانى قورس
 ئةى ذيامن با طؤرانيي رِوحة غةمطينةكة بضرِين

 ضوون باب و باثرية جووتيارةكامن كة طؤراني )الوانة( دةضرِن
 با بؤ خؤمان ذانيَكمان هةبيَت ضوون بزمار ئيَسكمان هةَلكؤَليَت

 وشةطةىل رِةش لة كونةكانى ثيَستمانةوة دةردةضن
 ثرِ لة ثةموو كرد. انثاش ئةوةى ئامسامن

 وةوانةوة ديَنة دةرةسةطة شينةكان لةناو ئاوةكامن
 دةماخنؤن.

 ئيَوةيش هاورِيَكامن
 طوآ لة نةخؤشيَك بة نةخؤشيي سينط )سيل(ى وةك من دةطرن

 ئاية ئارةزوو دةكةن طوىَ لة طريامن بطرن.
 طورطةكان طويَيان ليَ طرمت و دَليان ثيَ سووتام
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 ووشيَرةكانيش طويَيان ليَ طرمت و سةريا سثي ب
 ليَ طرمت و ضةمانةوة درةختةكان طويَيان

 ئةى هاورِيَيامن ليَم دةبوورن
 من طيَمةكةم لةطةأل تةواو نةكردن و

 م بة رِووخؤشى و شادي ضةور نةكردن.ى ئيَوةرِؤذةكان
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 دةرِؤم )*( ى ئاب : بة ئوتريَك27                              

 
 
 

 بة ئوتريَكى دزراو دةرِؤم
 هاوكات الى رِاستمةوة غةمةكامن بة ئوتريَك دةرِؤن 

 لة شةقامةكان دةثةرِمةوة تيشكى ثيَشةوةم بةردةبيَتةوة
 هاوكات ذيامن تيشكى ثيَشةوةى لةدةست دةدات     

 لة شؤستةكان دةثةرِمةوة تيشكي ثشتةوة بةردةبيَتةوة
 هاوكات ذيامن تيشكي ثشتةوةى لةدةست دةدات    

 ئافرةتى جوان دةمبتووشي كؤمةَليَك 
 دةستم دةلةرزيَت و ستيَرنةكةيش دةلةرزيَت

 هاوكات خؤشييةكامن دةلةرزن    
 انةدؤست جاريَك بة حةثني و جاريَك بة شيَوةيةكيضةندان سةطم تووش دةبن 

 ئاماذةم بؤ دةكةن
 ميان بؤ فرِآ دةدةمى خؤمنيش دةستةسرِةكة

 دةدةن. هاوكات غةمةكامن دةستةسرِةكانيان بؤ فرِآ     
 ضةندان كورِم تووش دةبن بة جانتاكاني فيَرطةوة هةرِادةكةن

 ضاملوغى تايةكان بةردةبنةوة 
 هاوكات ضاملوغى رِؤذةكامن دةكةونة خوارةوة     

تووشم دةبيَت بة تووشي طؤرانيبيَذو ميوزيكذةنةوة هةراو هوريايانةو ثةرداخةكانيان 
 بَلنددةكةنةوة
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 بؤدى ئوترةكةم بةردةبيَتةوة
 هاوكات ئةستوونةكانى ساَلةكامن هةرةس دةهيَنن.      

 بة مؤلةق بة ئامسانةوة دةميَنمةوة
 تاك و تةنيا دةرِؤم

 ذيامنة نازامن بؤ كوآ رِؤيشت؟ ضىهةر
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 )*( ئوتر: ئؤتؤمؤبيل.
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 ى ئاب : بة فرميَسكةكامن طوت28                              
 

 بة فرميَسكةكامن طوت كة لةناو ئيَسكمدان
 بؤضى تا ئةم رِادةية دَلرِةقن
 ضةندان خؤشةويست رِؤيشنت

 ن بةجآ هيَشتاضةندان خؤشةويست ئيَرةي
 ضةندان خؤشةويست طؤرِان

 بؤضى نايانشؤنةوةو جوانيي ئةوسايان بؤ ناطيَرِنةوة؟
 ببةم؟بة فرميَسكةكامن طوت كة لة هةردوو دةستمدان: بؤ كويَتان 

 كة بة كةَلكى رِواندني طوَليَك نايةن و
 بة كةَلكى ضاككردنةوةى برينيَك نايةن.

 بة فرميَسكةكامن طوت كة لةناو ثةرداخةكةدان
 ئيَوة سةرخؤشم ناكةن و وام ليَ ناكةن شت لةبريبكةم

 تينوويشم ناشكيَنن.
 بة فرميَسكةكامن طوت كة لةناو كتيَبدان

 ضى دي لةطةأل من نني
 بة بازيَك غةمةكامن دةنووسيَتةوة وونئيَوة ب

بينم و وةك سةردويَلكةيةك دةتانكاو وسرِكى رِةنط بيةوام ليَ هاتووة وةك دويَنيَ
 ويَنمةوة.اخندةت

 بة فرميَسكةكامن طوت كة لة ضاومدان
 كةى شةكةت دةبن؟

 فرميَسكةكامن طوتيان: هةردوو ضاوت بؤ دةطيَرِينةوة
 بةآلم ئيَمة بة تةنيا دةرِؤين.           
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 ى ئاب : ئةم رِؤذانة بالَندةكان نةفرِين29                     
 ئةم رِؤذانة باَلندةكان نةفرِين

 تةلةفؤنةكان زرنطةيان نايةت و
 بؤ طريانيان طؤرِيوة

 ةي لة ماَلةكامنان فرميَسكيان ليَ دةرِذاانقسئةو 
 لة ئاوابوون و 

 ردينةوةئاطةدار دةك لة مةرطيان
 كة زاوزيَمان تيَدا دةكات.

 
 باَلندةكان نةفرِين وئةم رِؤذانة 

 ئامساني بة دووكةأل ثيس بوويان ثىَ باش نةبوو
 سةطةكان كةوتن و ثشيلةكانيش لةناو درةختةكاندا ماَليان بؤ خؤيان دؤزييةوة

 هةرضى ئيَمةين بةوة قايل بووين كة رِووى دا
 خؤماندا نووستني.لة ماَلة طةرمةكاني 

 
 ئةوانةى بؤ رِووبارةكامنان طريان و

 ضوونة ناو طةردةلوولة فرِآ دراوةكةى دةرةوةى شارةوةو
 ئةوانةى سةيري خوانة دريَذةكةى دوايةمني شيويان كردين

 ئةوانةى لةكؤكردنةوةى ماسي لة تؤرِةكةمان ثيَ دريَذييان كردو
 هيَالنةكامنان بزووتنئةوانةى بة ئؤتؤمؤبيلى ئاطرين بةرةو 

 هةر هةموو ئةوانة ثاش ضةند ضركةيةك دواى مردنيان دةركيان بةوة كرد كة دةضنة دؤزةخ و
 بةهةشتة كون بووةكةى ئيَمة

 هةنطوين و ماستيان بؤ نادَلؤثيَنيَت.
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 ى ئاب : مةداليا31                                          
 
 

 لة كةناري دةستةرِاست يةبة سينطةوةسةيري ئةوانةم كرد مةداليايان 
 شتنيَكى زؤرترميداليايةك لة ثيَناوى خويَن رِ

 ميداليايةك لةسةر شان لةثيَناوى سةركةوتن
 ميداليايةك رِىَ لة دزى دةطريَت

 ميداليايةك بؤ بةكارهيَناني ضةك
 ميداليايةك بؤ رِفاندن
 ميداليايةك بؤ ليَدان

 ريسكةى ببووريَنةوةميداليايةك تا ئةوانى ديكة لةبةر ب
 ميداليايةك جنيَودةدات

 ميداليايةك هةر ضةقةضةقيةتي
 ميداليايةك فةرمان دةدات

 ميداليايةك دةَليَت نةكةيت.
 سةيري ئةوانةم دةكرد لةكةنارى ضةث بة ميدالياكانةوة سةريان قاَلة

 ميداليايةك لة باران
 ميداليايةك لة رِووناكى

 ميداليايةك بةسةر ضاوى دايكانةوة
 اليايةك بةسةر ليَوانةوة ثاش ماض كردنميد

 ميداليايةك بةسةر هةر ئةذنؤوة لة بريسكةى بةثييت
 ميداليايةك بةسةر باَلى ثةثوولةوةكانةوة
 ميداليايةك بةسةر مةرِمةرِى مةمكةوة
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 ميداليايةك بةسةر طةردنى ئاطرينييةوة
 ميداليايةك بةسةر ثةرداخةكةيةوة كة طؤراني دةضرِيَت

 ةك بةسةر سةماكردنييةوة لة كيََلطةكانميدالياي
 ميداليايةكى ئةَلماز لة ماضى خنكاو

 ميدالياي سروودخويَندنةوة دآلن ضةور دةكات
 ميدالياي جوانى دةكريَتةوة.

 ئةو ميداليانةى لة كةناري دةستةرِاسنت ذةنط دةطرن و لةناو دةضن
 دةبريسكيَنةوةو زازوزآ دةكةن.ئةو ميداليانةى لة كةنارى دةستةضةثن تا ديَت 
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 ى ئاب : ئاويَكى غةمطني31                                  
 
 

 بؤ شةهيداني ثردى ئةئيمة لة يةكةمني يادوةريياندا                                                          

 
 بؤضى ئاسؤ دةبينم رِةشي ثؤشيوة؟

 قرِوليتةى زؤرتر بووة؟بؤضى رِووبارةكة دةبينم 
 ئةى ئةم مةرط و خؤَلةميَشة لة كويَوة هات

 بؤضى طوَلى رِوح دةبينم دةخنكيَت، يان
 بةسةر ئاوةوة ثةرت و بآلودةبيَتةوة؟

 بؤضى ثردةكة دةبينم دةطريت؟
 بؤضى ثشيت دةبينم طينطلَ دةدات؟

 دةبينم، تؤقيون و، هةَلديَن كةبؤضى خةَلكة
 ةم ضاوانة رِيَك خبةمضؤن ئةم خةَلكة زؤرة و ئ

 ضؤن ئيَراقيَكى بيَ ذان، يان شيَيت دةمب
 خؤَلةميَشةكانيان بة هةردوو دةستةوةية

 ضاو... باأل ...رِستةطةل... ثةرِؤثاتال
 ئاويَكى خةَلتان لةناو دذلةدا دةكوَليَت

 لة لوولةى زةوييةوة دةنطيَك بَلند دةبيَتةوةو منيش هةناسةيةك هةَلدةكيَشم
 ضييةتي؟

 ةى دَلى هةَلدةنووتيَتترث
 ةدرِةنطى هةردوو دةسيت طةر

 ثضرِ دةبيَت. دةنطى بةهؤى ئازارو ناَلةوة ثضرِ



 421 

 دةضن كةمذاويم تيَدان بةو زيانانةدا رِؤئةستيَرةطةىل تةمو
 داى ليَ ستاندم و منيش لةطةأل بةغئةقَل

 دةسوورِيَتةوةئةم سروودة دابةش دةكةم كة بةناو ئيَسكةكاني و ئيَسكةكامندا 
 شةقامةكانى بة تةقةمةنى دةوردةدةن و هةموو شتيَك جؤآلكان

 يش.بؤمربِيَذكراوة تةنانةت باران
 تةنيا زورِناكان هاوار دةكةن و سةطةكانيان بة ثةتطةليَك

 رِاياندةكيَشن، تةنيا ضاوةزارى خويَن لةناو بادا 
 بينى غلؤر دةبنةوة، فرميَسكةكاني مةسيح و فرميَسكةكاني عةليم

 طةردوتؤزى رِؤذطار لةناو ضاواندا كةَلةكة بووبوون.
 دةرِفيَنيَت ضراكانيش دةكةونة ناو تةون باَلندةكان

 بريةوة، ئةم هةموو تةقينةوةى خويَنة لةكويَوة هات؟
 تةرمةكان كةَلةكة بوون و زاناكاني تاريكيش بةسةر ثشيت

 كرد.ئةسثة بريسكةدارةكانيان ثاش تةقينةوةكان سةيرانيان دة
 ئيَراقم لةسةر دةفتةرةكةم هةَلطرت لةيادمة

 ئيَراق لةسةر تابلؤي ثؤلةكة بوو
 ئيَراق بؤ كتيَبةكامن غةمطني بوو

 لة دةنطي دايكمدا ئةى نيشتمامن كةميَك طولَ...ئةوجا دةبني.
 كةميَك خؤشةويسيت .. بَلند دةبينةوة

 بةآلم تؤ دةتناآلند
 كةميَك...

 دةكرد. بةآلم لة توورِةييدا هاوارت
 ئةى ئيَراقي شني طيَرِانةكان بةسيةتي

 خؤ تؤ بوويت بة طؤرِيَكى طةورة بؤ ئيَمة
 تؤمان بة رِووناكى بة ئاوي ضاو هةَلطرت
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 ئةوةتة تؤ لةناو دارتةرمدا بة كؤَلماندا دةدةيتكةضى 
 تريَك بة قةد قةدي خؤماندا هةَلطرتؤمان وةك رِووبا

 هةَلمانطرتيتوةك هةتاوو ئةوين و رِووناكى 
 مان دةبةيتكةضى ئةوةتة تؤ بةرةو تاريكي و ليتة

 دةنطيَكى بةرز لة ناو ئاوةكاندا: رِيَطةكان بؤ ئادةميزاد بكةنةوة،
بةآلم  ضةند ترييَك خويَناوييان دةكات، ثةرداخةكة هةثروون بة هةثروون دةبيَت ... 
 منارةكة درز دةبات
 ؟كىَ رِاسيت دةَليَت: مرؤظ، يان ئايديا

 مرؤظ لةنيَوان زةوى و ئامساندا رِووت رِادةوةستيَت رِةشةباى رِؤذطار
تةوة، ئايديا لةسةر سةر، ضوون ت... جةستةى ضوون بيَستان دةكريَقامضي ليَ دةدا 

 قةلةرِةشكة رِادةوةستيَت، ئةقأل دةخوات. مرؤظ
 ضوون طؤزة تيَكدةشكيَت.

 ةوة تا ببيَت بة مرؤظ.دةنطيَكى بَلند لة دذلةوة: رِيَطة بؤ ئيَراقي بكةن
 بةآلم فةقيهةكان رِيَطةكان ضوون طَليَمة كؤن لوول دةدةن و

دةكةون، دذلة  ةضنن. تريةكانى خويَن بةسةر ئاوالى رِيَرِةوةكان دةزووى جاَلجاَلووكةكان د
ؤرِةكانى ك وةك من بةم خويَنة سوور بووة، طدةَليَت: بةكام رِووبارم دةضويَنن، ض رِووباريَ

 دةَليَنبةرد لة ئةعزةميية لة كازميية و طؤرِةكانى قورةيش 
 ضؤن هةموو ئةم سةرانة ليَرة كةوتنة خوارةوة. بؤ سةرةوة
 ضاو بةرزبكةنةوةو سةيرى ئةستيَرةكان بكةن لةنيَوان خؤياندا هاوار دةكةن

 ووناك بكةنةوة لةسةر رِيتمى دةف ليَدان بةشكو بازنةى مةستانى رِووناكى ر
 بةرةو الى رِاست و جاريَك بةرةو الى ضةث ديَنن و دةبةن.جاريَك سةريان 

 ضةندان ثؤلة باَلندةى فريشتةطةل تةزبيحات دةكةن و دةم و ضاوان دةشؤن.
 ئةى ئيَراق بؤ كويَمان دةبةيت؟

 بؤ كوآ كة رِيَطةكة دريَذتر بووةوة؟
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 بوو بة هاوار
 كردلة كاتيَكدا ئاطر لة هةموو اليةك و لة هةموو بايةكةوة هةَلي

 تؤيش بة ئيَمةوة نة دةنوويت و نة ثشوو دةدةيت
 ي؟ي... ئةى خاكى رِةشابؤ كوىَ 

 بؤ كوآ ... ئةى خاكى ثرسة؟
 برين بدروينةوة؟ دضةن

 ضةند ويَرانة دوور خبةينةوة
 تا جوان و شريين بيت؟

 ضةندان قوربانيت دةويَت تا هيَور ببيتةوة؟
 ضةندان ثيَداهةَلدان؟

 ثريي كردين؟ بؤ كوآ لةكاتيَكدا خاك
 ثيَيانةوة سةركةوتنيئيَسك و ثرووسكي خؤشةويستامنان هةَلطرت و 

 ى داثؤشيوةةثؤشةكان كة كةنارةكاني دذلآلرِةشايي با
 خؤَلى ضاوان كة تيشكيان بة منارةكانةوة هةَلواسران

 ئةو دةستانةى كة بةرزبوونةوة تا بطةنة ثةتي رِزطاربوون و نةيانتواني
 رِستةكانى خواوةنديان طوتةوةئةو ليَوانةى 

 يان ئةوةند هاواريان كرد نووسان
 كةواتة بؤضى ئةى ئيَراقى ثرسةو سينط كوتان؟

 بؤ كويَمان دةبةيت لةكاتيَكدا شان و سةرمان خويَنيان ليَ دةضؤرِيَت
 ئةو ضاوانةى بة طريان ماَلئاواييان لة رِووناكيى خؤيان كرد
 ة بةغدا بَلىَ بة هؤى هةر هةموولة شويَنيَكى بةرز بةو، سةركةوةو ب

 ئةوانةوة ثريؤز بوويت، بَلىَ تؤ ديَيت
 ةى هةية. بَلىَبؤ شارةكان و دةَليَيت كىَ وةك من هةر هةموو ئةم ئاه و ناَل

 ئةو رِةطى خويَنانةى هةتن زؤرن بةسةر بةردةكانتدا رِذان.
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 منارةكان ضةوتانةوةو دةرطةيش درزى برد، بة شارةكان
 طؤماوة سيانكةكاند بة سروةيةك فووى تيَ كردم و بَلىَ خواوةن

 بوون بة هةَلم و وشةكان لة بيَستانةكانى ملدا ثةرت بوونةوة.
 كىَ وةك من سةري رِووشاوةو تةويََلى تا رِؤذطاريَكى دريَذى وةك ئةمة بةسرتاوةتةوة. من
 دايكى شارة خويَن ليَ رِؤيشتووةكامن، دايكي ئةشكةجنةى هةميشةييم،

 مةسيحي شارةكامن، خةَلك بة رِؤنى رِوحيان ضةوريا كردم و نطيينمن 
 شانازيي خؤيان لةبةركردم، بَليَ تؤ تةنيا موسوَلمانى شةهيديت لةنيَوان
 ثايتةختةكاندا، ضةند جاريان كوشتيت؟ ضةند جار جلةكانيان تاآلن كرديت، ضةند

 ىئيَسكةكانيان دةرهيَنايت، بَلىَ تؤ شاري قوربانيجار 
ري ئةسثة بريسكةدارةكانيان بة شةقامةكانتدا ةموو رِؤذيَك بةسوايانى بيانيت هزانا

 سةيران دةكةن.
 قورئانى لة سينطداية خؤي ثيَ دةثاريَزيَت، يان بةرسظى مةرط دةداتةوة

 ئةم نةخؤشةى لةوآ دايانثؤشي
 وةك بَليَيت بىَ تاوانيي هةموو شةومنةكان و

 دةستداية )سوحبان(ى هةموو مةودايان لة هةردوو
 ئةو رِؤذطارة... كازم هةستا

 طرياو نويَذى كرد
 طؤرِةكةى لةنيَوان ئيَوارةو ئاوةكاندا بة مؤلةق وةستاوة

 ةطرين... خنكاوةكان بينييانئةوانةى د
 ضوون ئةستيَرةيةك بوو

 ىلَ دادةضؤرِافرميَسكي 
 وةك ثشكؤ دةطريا

 خةَلكةكةيش دةخنكان
 رِاياندةماَلني.شةثؤلطةىل رِووباريَكى ثرِ برين 
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 تةقينطةى خويَن نزيك تةقينطةى ئاوةكانة
 تؤرِو درِك لةنيَوانياندا بوون، بةآلم اليانربد
 بؤية خويَنةكة تيَكةلَ بة ئاو بوو ئةوةيش نيشانةى تؤفان بوو
 كازم هةستا و )نوعمان(ى هةستاند، طةيالني هةستاند، طؤرِةكانى

 دةورى سوورةتيَك دانيشنت شووشةيةكيقورةيش كةوتنة جووَلة، سؤفيطةرةكان لة 
 تيَدا دةبريسكايةوةو كوثي تيَدا ليَكدى دةدرا، سةرو بةذنيان بةرةو
 الى رِاست و الى ضةث  جووآلندةوةو درةختةكاني ضوار دةوريان لة بازنةيةكدا بزووتن و

 نةوة.كدا بزووتن و ئةستيَرةكانيش جووآلماَلةكانيش لةبازنةية
 و لة دةفى رِيَبازى دةدا و لة ناويةوة هةستاية سةرثىَحةالج 

 هةورةكانى رِاكيَشا و بةسةر برية قووَلةكةيدا نووشتايةوة، بةجامى 
 ثشكؤ ئاوثرذيَنى كردين، جونةيد طوَلى بةسةر تةرمةكاندا بآلوكردةوة،
 بةزةيي بة دةستانةوة دةركةوت ضوون ضةثكة طوَليَكى زرِ

 ذكراوةكانيش خةَلكيان درويَنة دةكردهوشدارى تؤفان بَلند دةبووةوةو بؤمربِيَ
 ئةو كاتةى الفاوى ئيَراق بة تةواوةتى هةستا

 ييةوةوةقيهة بيانييةكان القي ئةسثةكانيان لة خويَن دةسرِف
 لةسةر سنوور رِادةوةستان و بريقةيان دةهات و بزةيان دةهاتىَ.
 لة ئيَراقيش، تةنيا ئاويَكى غةمطنب دةكشا.
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 نزاطةىل ذبري كراو              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئةيلوول                      
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 ى ئةيلوول : تارمايي1                                   
 
 

 ئةى تارمايية باريكةلةكة بؤضى دةمورووذيَنيت؟
 ويَك بؤ ئةم سنوورةم دةهيَنيت؟ةبؤضى هةموو ش

 ئةى رِوحى سةرطةردان بئاخظة
 ئازاريَك لة جيهانى خؤت دةريكردوويتبئاخظةو ثيَم بَلىَ ض 

 دةتةويَت ض نهيَنييةكم ثيَ بَليَيت؟
 دةتبينم بةباَلندةطةل دةور دراويت و هةَلدةكوتيتة سةرم و لة ماَلةكةم دةرمدةهيَنيت و

 منيش دوات دةكةوم
 ئاماذة بةو بيَستانانة دةكةيت الى رِؤذئاواوةن

 ثيَت دةَليَم: ئاية ئةو لةويَية؟
 خؤت دةكةيتئاماذة بة 

 دةَليَم ئاية تؤ لةويَيت؟
 دةستم دةطريت و دوورم دةخةيتةوة

 ئةى طةرِيدةى سةرطةردان هةر هةموو ئةمة ضى بؤ تؤ دةطةيةنيَت
 ضيت دةويَت...؟

 با باش تيَت برِوامن
 با دةمامكةكةت البدةم

 ورِةكةى من بيتئاخ ئةطةر ك
 ئاخ ...

 ض نهيَنييةكت شاردووةتةوة
 بَليَيت؟ دةتةويَت ضيم ثىَ
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 برِووخيَنيَت ية مرؤظةيلوول: ئاواز ذةندنيَك هةى ئ2                     
 

 وةطةردةلووليَك لة نامخداية دةخوليَتة
 سكةوباران و برو

 مرِووبارطةىل غة
 بيَ دايك و باوكان دةستيان بؤ بَلند دةكةنةوة

 كوذراوةكان بؤ الى خؤيان رِاياندةكيَشن
 ناوةنديانةوةبيَوةذنةكان دةضنة 

 بةآلم من سوارى بةلةميَك دةمب و بةناويدا دةخوليَمةوة
 ضةندان شار دةبينم لة نامخدا نانوون

 ضةندان دةرطةى تيَكشكيَنراو لةسةر رِيَطةم دةبينم 
 ثشكؤى طةش لة ئةشكةوتةكامن دةبينم

 ضةندان مششيَر دةبينم لة وآلتةكةم دةبريسكيَنةوة.
 تيَتطةردةلووليَك هةية رِاناوةس

 وادةكات بة ضةقؤ هةوا بدرِيَنم
 دةيبينم لة ضاوى منداآلندا سوورة

 طةردةلووليَك هةية هةر ضركةو دةمكوذيَت
 بة ضةوطانةكةى بةردةكان دوور دةخاتةوة

 طؤرانيطةليَك هةن لة وآلتدا بيَ كةَلك بوونة
 ليَك هةن طةرووى خؤيان فرؤشتووةطؤرانيبيَذيَ

 رِؤذ دةهؤأل دةذةنندةهؤَلذةنطةليَك هةن شةوو 
 ئاوازذةندنيَكيش هةية مرؤظ برِووخيَنيَت.
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 ى ئةيلوول : ئةى ئازادى3                                      
 

 ئازاديم نةديوة تةنيا لة نامخدا نةبيَت
 هةموو كؤتةكانى خؤم تيَكشكاندو

 هةموو دةرطةو ثةجنةركانى خؤم كردةوة
 ئازادي خويَنمة
 من ناسىبة هؤيةوة جيها

 شيعرم ثىَ نووسى.
 كورِةكةم داَلةكان برديان

 هةردوو ئةذنؤم نةضةمانةوةو
 نةكةومتة ناو بريةوة.

 لة دةرةوةى خؤم ئازاديم نةزانيوة
 لة فرميَسكي ئةو لة ضاوى خؤمدا دةمبينى

 با هةر هةموو فيََلةكانى جيهان بةرةو الى من ثيَشرِةوى بكةن
 ثيَشرِةوى بكةني جيهان يبا هةموو تاريكا

 ثيَشرِةوى بكةنبا هةموو كةشتيطةىل دزيَوى جيهان 
 بةآلم ئةى خؤشةويستة هةميشةييةكةم دةستت ليَ هةَلناطرم

 نيشتمانةكةم تارمايي تاريكايي رِفاندى
 نيشتمانةكةم بزركرد كاتيَك لة شةقام دةثةرِميةوة

 هاورِيَكامن بة كيشوةرو دةرياكاندا ثةرت و بآلوبوونةوة
 وةرييةكاني خؤم لة جومطةكامندا ناشتبرية

 ئةى ئازادى كة تؤ كانييةكي بةثييت لة نامخدا
 ئةى ئةو ئامسانةى بةبيَ باأل تيَيدا دةخوليَمةوة
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 ئةى ئةو تاكةى هيَزم ثيَ دةبةخشيَت
 ئةى ئازادى...

 ئةى مجكى شيعر
 ئةى مجكى جوانى.
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 خؤمدا رِاكيَشاى ئةيلوول : تةرمى خؤمم بة دواي 4                  
 

 لةسةر سةرمةوة طويَم لة كةشتيي رِؤذطارة دةرِوات
 لةذيَر خؤيةوة رِامدةكيَشيَت

 هيض شتيَكم ثيَ نيية لةطةأل خؤم هةَليبطرم تةنيا ئةم غةمانةم نةبيَت
 ئةو رِابوردووةى ثيَ ئاورِ دةدةمةوة

 ةدا.كة بةسةرم بردو تيَيدا بةناو كيََلطةكانى ئافرةتان و بادةدا بازم د
 بة ويَرانةكةم دةَليَم

 رت دةبيت وبؤضى رِةش
 بؤضى تا ديَت ثرت طريؤدةت دةمب

 ئاطرى ئامسان لة نامخدا كزتر بووةو
 طرِى ئاطرى خوارةوة ثرت تةشةنةى كردووة

 ثيَيةكامن بة قةفةزطةىل بةتاَلدا رِؤدةضن
 مؤمطةليَك سةرم دةخؤن

 خةرمانةكان باش بوون
 طوأل هاوارةكامن تيَكةأل بوون بة

 قوربانييةكان جنيَويان بة جةذنةكامن دا
 سةبةتةكانى بروسكةكان نيَضريةكةيان تاآلن كردم
 تةرمى خؤمم لة دووى خؤم بةرةو دةريا رِاكيَشا

 بةآلم دةريا رِووى خؤى ليَ وةرضةرخاندم
 تؤ بَليَيت بتوامن ضى بكةم

 ئاية سةرلةنوىَ، تةرمةكةى خؤم لة نامخدا بنيَذم؟
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 ى ئةيلوول : ئةمسرتدام5                                 
 

 لة ئةمسرتدام 
 امربنت لة بةردةممدايةرِخانووةكةى 

 يوةرِؤيةكي خةواَلوودانلة 
 سةرمايةكي خؤش و ثةرداخي بادةى طةرم لة جةستةمداية

 ئةو ذانانةم تيَثةرِاند
 وةك ضؤن ئةم شارة تيَدةثةرِيَنم

 ر هةنطاوةكامندا دةثةرِيَتةوةرِووبارى )ئةمستل( لةذيَ
 ةجنةرةيان زؤرة، كثنرِووبةندي خانووة بَلندةكان، كة ث

 كةشتيية بضووكةكان كة لة هةردوو كةنارةوة لةنطةريان طرتووة
 بازدةرةكان ضوون ئاسكى كيَوى ةئافرةت

 هيض شتيَك نيية مبرتسيَنيَت تةنيا ئازارةكةم نةبيَت
 ةم؟ضؤن بتوامن رِؤذةكامن دةستةمؤ بك

 وةك ئةم سةطة طةرمانة
 ثؤثانة لة كويَن كة دةستم بؤ دريَذ دةكةنةوة و ئةو لق و

 لةم جوانييةم رِزطار دةكةن؟
 ئةو باَلندانة لة كويَن بارِةكامن ثيَ ثيَشان دةدةن؟

 شةقامى ظينؤسةكان خؤشةويسيت بة رِيَبواران دةبةخشى
 دةكةنةوةجوانةكان لة موغازةكاندا دةسيت خؤشةويستييان بَلند 

 بة غةمطينييةوة سةيرم دةكات: 411رِامربانت 
 ئةى شاعرية غةريبةكة ليَرة ضى دةكةيت؟

 هيَشتة هةنطاوةكانت ليَرة بيَ طوناهن
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 رِآ مةدة غةم دزة بكاتة ناختةوة.
 هاورِيَم باشة... بؤضى تؤ بةم شيَوةية غةمطينيت؟ـ 

 ـ ضونكة خؤشييةكامن لةناو تابلؤكامندا ناشت
 بيانطوزةريَنم.كة دةبوو 
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 ى ئةيلوول : ثيَآلوة زيَرِينةكةم6                               
 

 ترثةى ثيَآلوة زيَرِينةكةم،
 كة هةموو تةمةن ثيَوةى رِؤيشتبووم،

 دةنطى دةدايةوة.
 كاتيَك طةيشتمة ليَوارةكانى ثاييز 

 ضيَذةكامن لةناو قؤرتى دريَذدا ظةشارت و
 بؤ دوايةمنيويستامن خويَندةوة كة دةيانويست تووك و نزام بؤ خؤشة
 ثياسةيان بضنة دةرةوة

 رِةنطى ئةو قةلةرِةشكةيةم بؤ جودا نةكرايةوة كة لة ثيَشى دام
 رِةش نةبوو

 رِةنطى كؤن بوو.
 ئةو ثةجنةرة بضووكةى ليَوةى بة رِووى رِؤذةكانى داديَمدا رِوانيم

 بة تيَلةدرِكينة ضواردةور درابوو
 دةنؤرِىلة ثامشاوةى رِيَطةكةى  وى بووضاوم خويَنا

 هةرضى ثيَآلوةكةم بوو كة هةموو تةمةن ثيَى رِؤيشتبووم،
 ضى دي لة زيَرِ نةبوو

 بةَلكو بوو بة بةلةميَك لة تةختةو قري دروست كرابوو بةرةو دؤزةخ غلؤر بووةوة.
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 ى ئةيلوول : فيلم7                                          
 
 

 تاريكي رِاهاتنيلة 
 ثاش ئةوةى سةركردةكان طَلؤث و مؤمةكانيان كوذاندينةوة

 انيان لة ئامسان رِنييةوةوثاش ئةوةى ئةستيَرةك
 بة طةردني سةربازة غةمطينةكانيانةوة هةَلواسى

 لة ئةستيَرةكان دةمانضةيان دروست كردو
 بةسةر بةستةزمانةكانياندا دابةش كرد

 كردو نانى لة تةنةكةيان ليَ دروست
 و دةرخوارديان داين

 ددامنان شكاو رِخيؤَلةكامنان ثارضة ثارضة بوون
 ثؤستاأل و ثشتويَنيان ليَ دروست كرد

 دروست كردرِؤذذميَريان ليَ بؤ ئاهةنطة بريسكةدارةكانيان 
 دةفيان دروست كردو بة ئاوازةكانيان هةَليانثةرِاندين لة رِؤذةكانى ئيَمةيش

 ان دروست كرد تا جوانيي ثآ لةبةربدةينلة مششاَلةكامنان ضةوطاني
 لة جةستةمان رِيَطةيان دروست كرد تا طاليسكة زيَرِينةكانيان ثيَياندا برِؤن

 ئةمرِؤيش...
 سةركردةى نوىَ هةمان فيلم سةرلةنوآ دووبارة دةكةنةوة

 بةآلم بة ضةندان رِةنطى جؤراوجؤر و
 لة هؤَلةكان داماندةنيَن

 ينني.تا بة يةك جار دوو فيلم بب
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 ى ئةيلوول : رِةنطة مببينيت8                                   
 

 رِةنطة مببينيت لة طؤشت و خويَن مب
 م كارةساتةكان بةستبيَتىبةآلم دةزوولةيةك دووكةَل

 بةسةر درةختةكاندا تيَدةثةرِيَت و ئةوانيش دةطرين 
 دةبن.لةجؤطة وشكةكان دةثةرِيَتةوة ئةوانيش ثرِ لة فرميَسك 

 رِةنطة لة ئاويَنةيةكدا مببينيت
 ويَنة تيَشكشاوةكةى خؤمت تيَدا ببينيت

 بةآلم ناويَريت ثةسةندم بكةيت
 ئةو كات رِةنطة تيَى بتةقيَنم و لةطةأل بادا برِؤم؟

 رِةنطة بة رِيَطةوة ئةسثطةل ثيَم بطةن
 بةآلم بؤيان نامب بة سوار.

 رِةنطة شارطةىل تؤرِ سةيرم بكةن
 مة ذيَر رِكيَفيانةوةبةآلم ناض

 ةنطة مببينيت لة شووشة مبرِ
 بةآلم بؤ ثةجنةركان ناشيَن

 طولدانيش، رِةنطة لةبةر ئةوةى زوو دةشكيَم و ؤنة بؤ ويَنةو نة ب
 دةستت بريندار دةكةم.

 رِةنطة هةنطاوةكامن لةسةر عةرد ببينيت
 بةآلم شويَنةوارى سةر خؤأل نني

 طيايةكي سووكةهيَناني بةَلكو دةست بةسةردا
 بزربوو. دالةنيَوان هةنطاوةكانى رِيَبوارةكان

 رِةنطة خؤَلةميَشةكةم ببينيت
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 بةآلم دةبيَت برِوا بكةيت
 كة هيض ثشكؤيةكم لةذيَردا نيية

 هيضت لةبةردةمدا نيية تةنيا ئةوة نةبيَت دةستطريم بكةيت و
 لةطةأل بادا ثةرت و بآلوم بكةيتةوة.
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 ى ئةيلوول: طولَى شةوانة9                                     
 

 باخضةكانى نامخان زةرد داطةرِان
 هةراو هورياي تيشكي رِةشيان ليَ بةربووةوة.

 ناكات ئةو باخضانةى طيسكيان تيَدا رِمبازىَ
 كةمتيارو مشكيان ليَ نيشتةجآ بووةو

 رِايانطةياند كة دةبنة باخضةى جوان
 بؤ مردووةكانى داديَمان

 بةردةوام طوَلى شةوانةوكة 
 مسي شني و شةثؤرِ ياوةريانن

 
 كاتيَك ضيمةنتؤى تواوةم

 لة كونى ميَذوومان كرد كة لة ذيَر رِووى وآلت بآلوة
 زؤر ضاوةرِوان بووم

 تا رِووبارة ثرِبووةكانى خويَنم بؤ دةركةوتن
 تا دةستم بةر ثةجنةكاني  كوذراوةكان كةوت سةرطةردان بوون

 ان بووطويَم لة هاواري
 ئاى ض تؤرِيَكى رِؤضووى طةشاوةو بةرينة

 نةخشةكانى غةم و ترسةكةمان!
 

 لةثيَناوى نائوميَدييةكامناندا
 كتيَبةكانى تووك و نزاكان بكةنةوة و بة دةنطي خؤش بؤ سروشتى خبويَننةوة

 طةورةكةماندا ة ثيَناوى كؤتايية تاريك و كاولبوونةل
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 ان بؤ مرؤظ خبويَننةوةبرِؤنة ناو ثةرستطةكان و ثيَداهةَلد
 لة ثيَناوى خؤَلةميَشماندا

 شةبقةكانتان لة ليَوارى طؤرِةكان دانيَن و
 .نتانووكردبهيَننةوة  بؤ ئةو كارانةزش ؤث
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 ى ئةيلوول : تةنيا خؤشةويسيت11                               
 

 بةردةممدا وةك تةرم رِاكشاوةةتةنيا خؤشةويسيت ل
 سةردويَلكة بؤ رِؤذةكامن دةخويَنمةوةسةيري دةكةم و 

 ضؤن لةطةأل ئةم سوارةدا ذيام
 كة بةناو جةستةى ئافرةتان و رِوحياندا سوورِاندمييةوة؟

 ضؤن لةطةأل ئةو جوانرتين طوَلم رِنييةوة
 كةضى ئةمرِؤ لة بةردةممدا رِاكشاوة؟

 
 تةكةم...لة وآل

 خؤشةويسيت لةناو جيَطةى مردندا دادةنيَن و
 شويَنيَك ثرسةى بؤ دةطيَرِن لة هةموو

 تةكةى من ...لة وآل
 دا دةبةستنةوةخؤشةويسيت لةطةأل بةدطؤرِو دزيَوةكان

 لةوآ خؤشويستنى كورسيطةل و
 خؤشويستين ثارةو

 خؤشويستين كوشنت و 
 خؤشويستين ويَرانة هةن

 بةآلم خؤشةويسيت ضوون ئةسثى رِةسةن لووشكةيان تيَ هةَلدةدات و
 سرِكةوانةكانياندا دةفرِيَت وبةسةر 

 ةثوولةى سةرطةرداندةبيَتة ث
 تةنيا خؤشةويسيت لة بةردةممدا ترثةى دَلى ديَت و

 ةبيَت.انةوة، لة وآلتةكةم، سةرطةردان دبة ذ
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 ي ئةيلوول: غةمي بةرينم11                                           
 
 
 
 

 لة رِيَطةي بةرةو خواري دةمتواني ئيَسك و ثرووسكي باب و باثريامن
  نيَوان زستاني كؤن و نيَوان بةهاريَكدا كؤبكةمةوة كة دةطريا

 م نةمكرد!آلبة
 لةبةر ئةفسانةكانيان دةتالمةوة

 هةتاويشم تا دةهات كوني زؤرتري تيَدةكةوت
 بووم لةبةردةم هةَلةكانياندا رِووت ببمةوة شايةني ئةوة

 بةجيَيان هيَشتبوونم قازمةكانيان كة الي طؤرِةكان آلبة
 دوام دةكةوتن...

 بةم شيَوة باَلندةكان هةردوو دةسيت مذدةدةريان بزماررِيَذ كردم
 بةم شيَوة خاض و مانط و مؤمةكان كؤتاييان ثيَ هيَنام

 هةموو بةيانييةك هةردوو ثيَم بةرةو دةرةوةي رِانةمةرِةكة دريَذ دةكةم ةم هيَشتآلبة
 ةيي وةردةطريَتهيَشتة رِانةكةيش شيَوةي كةوان
 جامة بادةكةم بَلند دةكةمةوة

 كةي سةر سةرمان تيَرئاو بكةم و تا ديَوة رِاكشاوة
 بةندخيانة بةرينةكامنان و

 بةندةوانة قةَلةوةكامنان سةرقالَ بكةم
 هيَشتة خةريكي دابينكردني ئاسؤيةكي نويَم بؤ ثرسيارةكامن و

 لةسةر رِيتمي طؤرانيي ثةذارةكامن دةنويَتهيَشتة قةلةرِةشكةكةي بة طةردمنةوة هةَلواسراوة 
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 كةسيش شكستم ثيَ ناهيَنيَت
 ئةطةرضي شكستييةكامن كؤتاييان نايةت

 كةس شكستم ثيَ ناهيَنيَت
 ئةطةرضي لة ناو غةمة بةرينةكامن نيشتةجيَم

 كة وةك طؤرانيبيَذي بيَ كةشتيطةل، يان بةيداخ
 سةوَلي تيَدا ليَ دةدةم. 
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 ي ئةيلوول : ثياوةكان بؤ مالَةكانيان نةطةرِانةوة12                    
 

 ثياوةكان بؤ ماَلةكانيان نةطةرِانةوة
 منداَلةكان جلةكانيان لوول دةكةن و دةطرين و

 بة تاريكاييةكي تؤقيَنةر خؤدادةثؤشن و
 طويَيان بؤ ليَدانةكاني دةرطة شل كردووة

 م كةس نيية...آلبة
 يَرِةكان بة شينطيَرِاني بيَ دةنطئافرةتة شينط

 كثيي شةو دةشكيَنن و
 بوخضةي جلةكان ئامادةدةكةن

 تا سبةيينَ
 لة نةخؤشخانةكان، يان بنكةكاني ثؤليس

 يان بةندخيانةكان ... يان طؤرِةكان ثياسة بكةن.
 ذيان بة كوني دةرزيدا تيَدةثةرِيَت

 بةيانيش زؤر دةكؤكيَت
 بكات كةَلةشيَريش نيية بانطي بةياني

 نة سةطيش لةسةرخؤ بة شةقامةكاندا برِؤن
 ر شؤستة وةنة دةرؤزةكةر لة س

 نة هةراو هورياو ذاوةذاو...
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 ...دةكةملةثة كوتآ  ي ئةيلوول : بة ضةوطانةكةم13               
 
 

 بةناو ثةيكةرةكاندا دةرِؤيشتني
 تا بطةينة طؤرِةكان
 لقة دار غارةكامنان 
 بَليَسةدارةكاندا بةرز دةكردةوةلةناو ئاطري برِوا 

 وةيان ثيَ كردين و تريَ ترشةكاني خؤيان بؤ فرِيَ داينآلبؤية ئاسؤكان ثةرت و ب
 بةم شيوة جواني بة غةمطيين بةسةر شامنانةوة بيَدار بووةوةو

 ئاَلؤشطةلي ثرِضةك بة شكست رِووتيان كردينةوة
 لة تاراوطةكان، ضوون درةختطةلي شكاو، رِاكشاوين

 هةموو اليةكةوة بةمششيَر ضوار دةور دراوينلة 
 ية...ةئاكام ئةم

 طاليسكةكان بةرةو ضارةنووسي خؤيانيان بردين
 هاوارةكاني ئةسثة بريندارةكان دةنطي بةرةبةيانةكانيان خؤش كردين

 و دةكةم لةثة كوتآم كيََلطة بةرينةي ئازارةكامنان بة ضةوطانةكةم ئة
 راو نةبيَتثيَضي مردووي بة خؤَلةميَش هيض نادؤزمةوة تةنيا ئةفسانةطةل

 هيض كةس نيية تةنيا مل نةبيَت كة دةطريت
 ئةم ئاسؤيانة كةي دةركةوتن؟

 كةي بةيداخي نارِةزاييمان تيَدا بَلندكردةوة؟
 ليَوي خؤمان دةطةزي و

 داخي دووركةوتنةوةي بةندخيانةكامنان دةخوارد كة بؤ خؤمامنان دروست كردبوون  
  



 423 

 ى ئةيلوول : لة كؤتايي تونيَلةكةدا14                          
 
 
 

 ضةندةم ئةويندارى كرد
 رِوحم بة جوانى رِازاندةوةضةندة 

 نةمتوانى ئةو بةردانة هةَلكةمن بة هةردوو دةستمةوة تةشةنة دةكةن 
 نةمتوانى ئةو درزانة رِاطرم كة بة ئامسامنةوة زؤرتر دةبن

 كامةرانةوة بينىكى خةون بة وآلتي مضةندة
 نةمتوانى ئةو كيََلطانة الببةم بةسةر شامنةوةن

 ضةندة بةهةشتى خؤمم بينى
 نةمتوانى كيسة ميوزيكةكاني كؤَلم البدةم

 بةم شيَوةية تةمةمن بةسةر بردو لةذيَر رِووبارطةل و
 شةومندا دةناَليَنم كة لة تاويَرةكانى ئةشكةوتةكامنةوة دَلؤثة دةكات

 بةآلم ئةمرِؤ
 ضةندة بةناو تاريكايي وآلتةكةمدا رِؤبضم و

 تاريكايي خةَلكى بزامن
 بارةكامن سووكرت دةبن

 لة كؤتايي ئةم تونيَلةوة
 بينيم رِووت و قوومت

 دةستم بة باَلةكانى سةر شامنةوة داو
 بةم وآلتةدا فرِيم

 بةشكو لة كؤتايي تونيَلةكامندا رِووناكى بدؤزمةوة.
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 ى ئةيلوول : سروودة دريَذةكةمان15                           
 
 

 كاوو ثارضة ثارضة كراوو غةمطني تيَدةثةرِنوسرِؤرانييةكانى باَلندةكان رِةنط بليَرة كة ط
 ليَرة كة دوايةمني بريسكةى ئامسان بزردةبيَت

 ليَرة كة طوأل لة بةذنى الوان بةردةبيَتةوة
 ضةند هيََليَكى رِةشم لةناو لةمثدا بةدي كرد

 تاوةريَكى درزبردووم بةدي كردضةند 
 سيَ طؤشةى خؤشةويسيت شكابوو

 هيََلى تةمةنيش ثضرِابوو
 ضةند داَليَك بة ضرِنووك برديانني

 بةرةو ئامسانيَكى رِةشيان بةرزكردينةوة
 لةسةرةوة، وآلتيَكمان بينى، طرِى طرتبوو دةسووتا

 و رِووبارةكةدا دةكشاورِووباريَكى سوورمان بيين لةناو دو
 نواكاندا دةرِشؤرةكاتة سثى لة طةىلسكئيَ

 ليَرة...
 كة سةطةكانى جةنطةكان بة هةسكة هةسك و ددان ضريِكراوى تيَدةثةرِن و

 ثةرِن وةلة نزيكيانةوة تةرمةكان لةناو دةستماَلى غةمطينةوة تيَد
 ضاوى طةشي ثرِ لة ئةشكمان بزر دةبن

 .دةَليَينةوةيةك بة دووى يةكدا، سروودة دريَذةكةمان بة هةنسكةوة 
 



 421 

 كةم دةطةرِيَمةوةةؤ مالَبة غةمطيين ب ى ئةيلوول : 16               
 
 

 لةسةر رِيَطة طرمؤَلة بووم وئاية لة ثيَناوى ئةمةدا 
 سةطةكان برينةكانيان لستمةوة؟

 ئاية لة ثيَناوى ئةمةدا )مةروان(ـةكةم بزربوو
 خةونةكانيشم شكان؟

 نيشتمانيَك ثرِ لة )بيانيانى(يةو 
 خةَلكةكةى لة رِيَرِةوةكانى رِابوردوودا دةرؤزة دةكةن

 بةيداخان بؤ خةياَلثآلوى بَلند دةكةنةوة
 هيَشتة طورط نةيلووراندبوو

 بةآلم كتيَبةكامن داية بن دةست و كؤضم كردو
 هيَشتة مانط ئيكسثايةر نةبووبوو

 داناو كؤضم كردبةآلم ماسييةكامن لة حةوزيَكدا 
 برووسكةكان درزيان دةخستة شووشةكةم 

 تونيَلةكانيش لةناو سروودةكةمدا بؤطةن دةبوون
 بةناو ئاَلؤشي ددان ضريِكراوى وآلتدا رِادةكةم

 يةك ئاَلؤش لة ئاَلؤشةكانى خؤم نابينم
 ثيَم لة هةَلةكان هةَلدةنووتيَت و

 و تاريكي بة غةمطيين 
 ةكةم دةطةرِيَمةوةوبؤ ماَل

 ذمارةيش بة طةردمنةوة نيية.
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 ى ئةيلوول : بؤنى ترس17                                  
 

 ئاية ئةمانة خانوون، يان ئةشكةوتطةىل رِؤذطارى ديَرينن
 هيَشتة هةنطاوةكامن بةرةو كيَلة سةرطةردانةكان تةواونةكردووة          

 رِووبةندى ماَلةكانةوة دةبريسكيَتةوةسثي بةهةَلواسراوةكانة، سثي ئاية ئةمة بةهارى ئيَسكة 
 هيَشتة خؤم لة طةردةلووىل رِؤذئاوابوون نةثاراستووة.          

 ثآلوىئاية ئةمانة خاضى لة تةختةدار دروست كراون، يان لة خةياَل
 ئةى ئةوة ض ئافرةتيَكة لة ئاسؤكاندا خؤى رِووت دةكاتةوة؟

 يةكامنان؟تارمايية كؤنةكامنان، يان تارمايية نويَ
 ضي دي بؤنى ترس ليَك جياناكةمةوة

 ترس لة وآلتيَكدا ضى دةطةيةنيَت كة مةرط بةقةد دارستانةكانييةوة بزماررِيَذى بكات؟
 مؤتةكةكان ضى دةطةيةنن؟

 كةس مردووةكان ناطةيةنيَتة طؤرِةكانيان
 كةس لة دوايةمني كفندا بةرِيَيان ناكات

 يَنمةوةكامن بهكةواتة ضؤن ثاساو بؤ طةجنينة
 كة نغرؤى قورِن و

 خؤيان بة من دةضويَنن!
 فيََلة بكةم! مضؤن  فيَأل لة

 ضؤن لة سيَبةرةكاندا ثشووبدةم و
 بة دواى سثييةتي ئةقَلمدا دةطةرِيَم و نايدؤزمةوة؟

 رِؤذطار بة برينة جوانةكانى شوورةى لة دةور كيَشاوم و
 شت كردم.هاوارةكانى خويَن بؤ ئةستيَرةطةىل كوذاوةيان بانطهيَ

 لةبارةى رِةشيي فرميَسكةكامنةوة دةثةيظم
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 م لة هيَالنة شيَرةكاندا دةثةيظملةبارةى ذياني ليَكرتازاو
 لةبارةي قاضةكامن دةثةيظم لةسةر شؤستةكان فرِآ دراون

 لةبارةى كامةراني كون بووم دةثةيظم             
 ئةو رِؤذةيش نايةت كة دةم و ضاوى خؤمى تيَدا 

 لة ئاويَنةدا دةبينم.وةك خؤى 
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 سولةميانييةك بةسةر شامنةوة ى ئةيلوول : ثةثوولة18               
 
 

 بة دةرزييةكةى شةوى دةدوري و منيشي لةطةأل شةودا دةدورى
 رة تةنياكةتةونكةئافرةتة 

 ئافرةتة سةرطةردانةكة
 خةنةو وزمةكانييةوةبة دَلرِفيَنى و 

 ناردمثةثوولة سولةميانييةكةى بؤ مالَ 
 ئةويش بؤ الى ويَى بردم

 بؤ ئاوابووني رِؤذةكانى خؤى طؤراني دةضرِى ،بةآلم سةرقاأل بوو
 باَلندةكاني بة جةستةمدا فرِين

 بةآلم رِوون نةبووةوة
 ثةمووةكةت شي دةكةمةوةو

 لةطةَلت رِادةوةستم ضوون هةَلمةتيَكي ديواودةر
 ئاميَزت دةطرم وةك دَلرِفيَنيَك ثاَلت دةدةم و وةك ئارةزوويةك لة

 لةطةَلت بةرةو كانييةكان تةكان دةدةم
 

 لةذيَر فةروةى تةمومذدا
 كاتيَك رِووبار بةسةر شامندا تيَدةثةرِيَت

 ثاثؤرِةكانت دةركةوتن و هةَليانطرمت
 

 بة درةختيَكةوة هةَلواسرابووم
 ضوون هيَالنةيةك لة باَلندة... تؤ داتطرمت.
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 دانيشتبووم... تؤيش لة تةنيشتمةوة نووستيت.ضوون سةرخؤش لةسةر سةكؤيةك 
 بةم شيَوةية خةومن بة ثةثوولة سولةميانييةكةوة بيين هةَليطرمت

 ضوون نامةيةكي بزربووى رِؤذطارو
 الى ثةجنةرةكةى فرِيَى دام

 بةآلم تؤ بيَ ئةوةى بيَزار بيت خةريك بوويت خؤثؤشةكانت دةضنى.
 سةماكانت لة ثاييزداو

 َلؤشةكانتازةنطةكانى ئبادة سوورو 
 و هامتة دةرةوةو  بة ئةستيَرة تةرِبووبوومخستميانة ناو رِووبارةكةتةوة

 ثانكةكةت كة طةردي طةشتةكةى تةكاندم
 ضى دي بة دةسيت منةوة نيية.

 
 تؤ خةونيَك بوويت و ثةثوولة سولةميانييةكةت لة سةرمدا بوو

 لة كةَلةكةى ثشكؤو غةمةكامن 
 هاتة دةرةوةو كامنلة كون و لة ويَرانة

 بةرةو الى ثةجنةرةيةك هةَليطرمت
 ئافرةتيَكى سةرقاأل الى دانيشتبوو

 دوايةمني بةهارى دةكوذايةوة
 رِانةكانى لة شةقامة ثرِ هةراو هورياكانى ضوار دةورى و

 لة شةوى دريَذيدا دةلةوةرِاند.
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 كردي ئةيلوول: ضةندم سةيري ئاويَنة 19                           
 

 ضةندم سةيري ئاويَنة كرد
 م دةم و ضاوي خؤم نةبيينآلبة

 كانيان دةوةريآلجاريَك ضةند طوَليَكي زرِم دةبيين طة
 ةجاريَك مؤمطةليَكي كوذاو

 جاريَك ئاوطةلي زةرد
 جاريَك درةختطةلي رِووت

 جاريَك رِؤذيَكي بة دووكةلَ ثةككةوتوو
 م دةم و ضاوي خؤم نةبيين.آلبة

 دةسيت خؤم كرد لة ئاويَنةداضةندةم سةيري 
  م نةمبيينآلبة

 جاريَك ثاضيَكم دةبيين 
 جاريَك كةماجنةيةكي ذيَ ثضرِاو

 جاريَك طوَلدانيَك لة خويَن
 جاريَك ميَروولة

 م دةستم نةبيين.آلبة
 م كرد لة ئاويَنةدامضةندم سةيري دَل

 م نةمبيينآلبة
 جاريَك سندووقيَكي شكاوم دةبيين و

 خويَين ليَ دةرِؤيي جاريَك منداَليَك
  جاريَك كؤتريَكي كوذراو 

 جاريَك ثشكؤيةكي ثشت طويَ خراو
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 م دَلمم نةبيين.آلبة
 مت كرد لة ئاويَنةداآلضةندم سةيري و

 م نةمبيينآلبة
 جاريَك بةندخيانةم دةبيين

 جاريَك هةَلديَر
 جاريَك ديَو

 جاريَك خؤَلةميَش
 تي خؤم نةبيين.آلم وآلبة
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 ي ئةيلوول: ئةسثطةلي ضوار ثةل بةرز21                          
 

 بةرةبةيانيَك طورطةكان هةَليدةتليشيَنن و
 ئيَسكة بريسكةدارةكاني  بؤ رِؤَلةكامنان ليَ دةردةهيَنن 

 بةرةبةيانيَك خؤي بة مششيَري فريشتةيةكي بة ثشكؤ بوو، ثؤشيوة  
 زاديبةرةبةياني ثيَداهةَلدانة رِةشةكاني ئا

 بةياني ئةو طيايةي بة خويَن شةومني طرتووةرةبة
 لةم قوربانيانة قوربانيي زؤرتر نيية

 نة تاويَرطةليش ثرت لةمانة بة ثةجنةكانيان بةروبوومةكامنان دةشيَلن
 دةستةسرِي ميوزيك لةسةر طؤرِةكان فرِيَ دراون

 نةبيَتثاشةرِؤذمان هيض ثرسةيةكي نيية تةنيا ئةم تاريكايية ساردانة 
 رِيسوايانة ضؤن دروست كران؟ آلئةم قة

 دا سةركةوتن؟انضؤن بةم خيَرايية سوارةكاني مةرك ثيَي
 طةردمنان بة بةهاري ترية رِووناكةكانيان و 

 ةشؤرِبووةكانيانةوة بةسرتاونةتةو بة طوَلة لة شوورة
 ويي رِووبارةكان قسةي ثرِوثووض لةسةردا ديَننآلئاوي ليََلي دووكة 

 كون كون بوو  رِؤذنامةطةلي رِؤذ لةطةلَ
 ض قسةطةليَك لةويَ خؤيان شاردووةتةوة؟

 ئةوة بنميضطةلي فرميَسكن بةسةر سةرمانةوة شؤرِ بوونةتةوة؟
 وييةكامناندا طةورة بووين وآللةناو دؤزةخي خةيالَ ث

 سواري ئةسثة ضوار ثةل بةرزةكان بووين و
 زؤرتر لة ثيَويست سةمامان ثيَ كردن

 ش ئةوةي رِيَطةكة كؤتايي بيَت خؤشيمان ثةرت بووةوةم ثيَآلبة
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 بةم شيَوةية ياقووت بوو بة نةفرةت و 
 ملوانكةكامنان بوون بة طوريس

 طةردمنانيان ثيَدا شؤرِبووةتةوة.لةبةردةم بادا 
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 ى ئةيلوول : زوو خؤلَةميَشم داهات21                           
 
 

  دةستنويَذم طرتكاتيَك بةرةبةيان بةسةر ضاوةكامندا داهات، 
 شم داهاتيَمهةر زوو خؤَلة

 طوَلةكةمةوة خزاية نيَوبيَ هيَزى 
 بة فرميَسكةكامن دةستنويَذم طرت

 بة رِؤنى تاَليم جةستةى خؤم ضةور كرد
 بةآلم ئةو مةسيحةى لة نامخداية بيَدار نةبووةوة

 لةسةر تةختةدارةكةى كوذرابوو
 منيش سروودةكانى هةَلسانةوةيم دةخويَندةوة

 قوربانييةكامن، لة رِووةكةكان، بة كؤماوةيى بة رِؤذم ثيَشكةش دةكةن
 داردةستة تةرِة غةمطينةكةم و

 خؤم تا ديَت كيَشة دروست دةكةين
 برووسكةكان بةسةر ديوارةكانةوة ميَذووى قسة تؤماردةكةن

 ةمبةآلم بة زمانيَكى تةمومذاوى ورِينة دةك
 هةناسةكانى كوانووةكان سةرلةنوآ دةستم دادةرِيَذنةوة

 بؤ يةكةمني سةرطوزةشتةم دةطيَرِنةوةو طؤرانييةكاني بادة
 ليَرة باَلندةيةك و لةوآ طؤلكيَكم بؤ ويَنة دةكيَشن

 بةآلم ... هةر زوو خؤَلةميَشم داهات
 بآ هيَزى خزاية نيَو طوَلةكةمةوة
 كاوى كردم ورِيَطة رِادةسيت ئاَلؤشطةىل دامر

 وشةكامن لةسةر ئاطر الدا
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 بة طةرم و طورِى ثةنام بؤ ئارةزووة كؤنةكان برد
 بةآلم، لة شةكةتيدا، كةومتة ناو بةرةبةيانيَكى بؤرو

 نويَذيَكى ترساوةوة
 ئةو شاعرية نةبووم كة رِؤذطار دةيناسيم

 زؤر لةوة دوورتر بووم
 ئةو رِؤذةى خؤَلةميشم داهات و

 نيَو طوَلةكةمةوة.بيَ هيَزى خزاية 
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 ى ئةيلوول : بةرةو جةنط رِؤيشتني!22                          
 
 

 ئةو خويَنةى بة ثةتيَكى دريَذمانةوة هةَلواسي هيَشتة تةرِة
 ضؤن لة بؤنةكةى رِزطار ببني؟

 كاتيَك بة طذ ئاشة هةوايينةكاندا ضووين
 ثردةكانى خواوةندةكان كةوتنة ناو رِووبارةكامنانةوةو

 ة ناو بةرطة ئةستوورةكةى خؤيةوةرِؤذطاريش خستيني
 ساآلنى زرِ

 هةشتينةى خؤَلةميَش و خويَن
 هةشتينةى الوان بة كفنةكانيانةوة دةطةرِانةوة

 هةشتينةى طورطةكان
 هةشتينةى ذانة هةَلواسراوةكان، بيَ ثضرِانةوة، بةسةر طةرديلةى تؤزةكاندا

 هةشتينةى رِووخاندنى قةآلكانى مرؤظ
 نوكتةكان رِووخؤشانة ضوون باَلندة دةركةوتن

 كة ئةفسانةيان لةطةَلدا دةركةوت
 ميداليا دةركةوت

 نةمامى بةهيَزى هاوار دةركةوت
 بةلةمى ئامادةكراو بؤ هةآلتن دةركةوت

 جةنط دةركةوت بةو ضةرخ و فةلةكةى كة رِانةدةوةستا
 بة ثيَآلوةكانى كة دواييان نةدةهات

 خاكييةكةيةوة كة لةبةر ضاو ون نةدةبووبة كراس و ثانتؤَلة 
 بة تؤثخانةكانييةوة كة جوانييان تواندةوة بةر لةوةى سارد ببيَتةوة
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 بة تانكة زيَرِينةكانيانةوة
 بة خؤَلى تؤثخانةكانييةوة

 بة كاميؤنة رِةشةكانى ضوون هةورى
 بة بنيَشت و بة كلييةوة دةركةوت

 ركةوتبة شةقام و بة سةربازة سةرخؤشةكانييةوة دة
 بة كراسة خويَناوييةكانييةوة دةركةوت

 ةكانييةوة دةركةوتـئؤتؤمؤبيلة بؤرةكاني )شةهيد( بة
 ييةكانييةوة دةركةوت كة لة طؤرِستانةكان دةطةرِانةوةابة تارم

 بة كةَلبةو بة ضرِنووكةكانييةوة دةركةوت
 جةنط بوو بة دايك و بة باوكمان

 ئيَمةيش بووين بة منداَلة مردووةكانى و
 ئةوانةى كة خةونيان بة مؤَلةتيَك، يان سرِبوونيَك، يان ئاميَزيَك، يان طةشتيَكةوة دةبينى

 لة ثشكؤهةَلطرى بةسؤزى دووربووين
 بووين بةوةى لة هةموو اليةكى جةستةيةوة شريى ثيَ دا

 بةوةى لةطةَلى نووست تا كةسانى دزيَوو مارطةىل ليَ لةدايك بوو
 تيَرى خوارد بةوةى لة ماضة ذةهراوييةكانى

 جةنط ض نةبوو تةنيا شةمةندةفةرة دريَذةكةمان بةرةو مةرط
 ئيَسكةكامنان و كة هيَشتة لةناو

 لةناو خويَنماندا رِىَ دةكات و
 ويَستطةكان هةرطيز رِايناطرن.
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 ى ئةيلوول: ئةوةى طورطةكان دةيكةن23                          
 

 بانطى ئوور ثايتةختى سةرةتامان دةكةم
 بانطي بابل ثايتةخيت خواوةند دةكةم

 بانطي ئاشوور ثايتةخيت ئاسؤكان دةكةم
 بانطي بةغدا ثايتةخيت قورئان دةكةم

 ئةوةتة مةشخةَلةكان لة دةروازةكانتاندا دامركان
 بةآلم هيَشتة ثشكؤم لةناو دَلمدا هةَلطرتووة
 سياسةتوانةكان كوانووةكةيان ثيَشيَل كردم و

 زاريان دورميةوةو
 ينةكانيان تاآلن كردمطةجن

 شان دةدات، رِيَطةى دزةكان نةبيَتكىَ رِيَطةيةكم لة نيشتمانةكةمدا ثيَ ثيَ
 تا جوانى لةناو طؤزةيةكدا زاوزآ ثيَ بكةم

 ، بيَجطة سةركردةكان،شان دةداتكىَ ئةسثطةليَكم ثيَ ثيَ
 رِؤذنامةكامن بؤ بةندةرة هيَورةكان ببةن

 قامكةكانيان دورميةوةو
 كتيَبخانةكةيان تاآلن كردم

 ضاو طرذةكان وةك سةرؤك باندةكان دةم و
 لةذيَر تابلؤ بريقةدارةكانياندا

 سةركردة سةرشؤرِةكان لةبةردةم ميَذوودا
 ئةوانةى بة طةردنيان رِاياندةكيَشن و بةرةو طووفةكانى ئةو ميَذووةيان دةبةن

 كانياندا ون كردممروارى و ئةَلمازو زيَرِةكةيان لةذيَر ثؤستاَلة رِةشة
 طورطةكان ضى دةكةن
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 تةنيا كوأل طرتن لة كؤتر نةبيَت؟
 كةمتيارةكان ضى دةكةن

 تةنيا خواردنى مردارةوة بووةكان نةبيَت؟
 بانطى ثايتةختة ئاوابووةكان دةكةم و
 هاوار دةكةم و كةس وةآلم ناداتةوة.
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 ي ئةيلوول: سورةيا24                                       
 

 بؤ سورةياي كضم                                                                                    

 لة بيست و شةشةمني ساَليادي لةدايكبوونيدا                                                                                  

 
 ثةيكةرة زيَرِينةكاني 

 رانيَكي من مندا دةركةوتنلةذيَر با
 ئةستيَرةكان لةباوةشيان دةطرتن

 رِؤذطار بؤ كويَيان دةبات؟
 جوانييةكةي لةكويَ  طرِوطالَ دةكات؟

 ت شةرِي دةست ثيَ كردوآللةكاتيَكدا و
 تؤثةَلة ئاطر بةسةر خانووةكاندا دابارين

 ئةو ئةستيَرانة كيذاني بةهارن
 طوَليَكي بيين لة ثةجنةرةكةيةوة

 دوورةوة ئاماذةي بؤ كردلة 
 رِووبار طوَلي بةرِووي بيين شةثؤلةكاني بَلند بوونةوةو

 طوَلةكانيان بؤ بةر ثيَي فرِيَ دا
 دةريا طياكةي بيين و ثشووي دا

 درةختبة  رِيَوييةكان بوون
 كؤتر بوو بة سروة

 بؤَلة رِوتابي دَلت و
 شةومن لة ضاوةكانتدا لة فرميَسك دةضن ...ض رِوودةدات؟

 ضؤَلةوانييةكامن بؤ تؤ ثرِ كرد لة طؤراني
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 بؤ ليَكدابرِانت ضوون دارخورمايةك بطري بؤت طريام
 تؤيش زؤر طريايت و هيَشتة دةطريت

 سورةيا كة بؤ براكةي دةطريت
 سورةيا كة بؤ دايكي دةطريت

 كيَ هةردوو دةستيم ثيَ دةدات تا بؤيان بطريم و
 بةناو سؤزي خؤمدا برِؤم؟

 ضاوي ثرشنطدارو كيَ شكؤي دةم و
 ؟ةزيَرِينةكةي تؤم بؤ دةطيَرِيَتةوبزة 

 ثشكؤي خؤم لةناو دَلم دادةنيَم و هةر طؤرانيت بؤ دةَليَم
 ثاثؤرِطةل بةناو شةثؤلةكامندا تيَدةثةرِين و جةذنان لة تؤوة هاتنة دةرو

 ئةستيَرةكاني سورةيا هاتن بؤ الت:
 يتةشةباي ثاراستلة رِ ،دارخورمايةك يةكةمني ئةستيَرة: ضوون لقة

 ئامسان بؤي رِاخستيت ،ي رِووناكيآليةك لة طةةدووةمني ئةستيَرة: بيَشك
 سيَيةمني ئةستيَرة: لة تاريكي و نةفرةتيي جةنط ثاراستيت

 : دةسيت تؤم خستة ناو دةسيت مةروان و رِيَطةي رِؤذم بؤ كردنةوةئةستيَرةضوارةمين
 و كرديتآلكرديت و رِوحم بة خؤشةويسيت ثرِ طو ثيَنجةمني ئةستيَرة: دَلم ثرِ لة طولَ

 هةَليدايتة خولطةي جواني و بة شازادةي هةَلبذارديت شةشةمني ئةستيَرة: 
 .داية دةستتةوة حةوتةمني ئةستيَرة: بةرةو ياسينت لةثيَشي دايت و دوو طوَلي
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 ي ئةيلوول: تةرازوويةكي ثضرِاو25                            
 

 ذيَرزةمينانةي ثرِ لة ضراي كز كرابوون ئةو
 هيَشتة نووسينة نهيَنيةكان بة قةد ديوارةكانيانةوة ماون

 ماي سةير سةيريان تيَداية:ئةوانةي ضةندان هيَ
 ثياواني سينط كون كراو

 سةرطةلي برِاو
 ئافرةتاني شينطيَرِ

 ني سووتاوآلمندا
 ضةندان ئيَسكبةند

 تةرمطةلي سةر رِووي ئاو
 هةميشةييدووكةَلي 

 بزمارطةلي ذةنطاوي
 بةلةمطةلي نغرؤ

 بةناو ئةم ذيَرزةمينانةدا رِيَ دةكةم و 
 دةزووة ثضرِاوةكاني تةرازووةكة دةبينم

 شةمشةمةكويَرةكان هةَلةوطةرِاوي خؤيان ثيَدا شؤرِكردووةتةوة
 ثارضة دراوة ئاسنينةكان دةبينم كة هيَشتة ويَنةي شاو داطريكارةكانيان بةسةرةوةية

 َلةي طريان بةقةد ديوارو ئةستوونةكانةوةيةثة
 القم بةرةو كانيية رِةشةكاني طؤشةطريميان هةَلمدةطريَت و هةَلديت

 غةمطينةكاني ميوزيك كة تا هةتاية لةئاميَزمان دةطرن ةبةرةو طرِكان
 ئةو رِيَطةيةي بةرةو تاراوطةكاني رِاوكردن و

 تاراوطةكاني جواني سةردةكةويَت
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 مردووةكان بةسةر شامنانةوةنماسيية 
 ئةو طةندة مووة زةردةي كة ضي ديكة جةستةي ئافرةتة جوانةكان ناسووتيَنيَت

 بةَلكو بوو بة تةنياييةكي ئاوارة بة قةد بنةدارةكان و
 بةسةر مافوورة كؤنةكانةوة كة بةسةر شوورةكاندا 

 ضوون ماَلئاوايي وةرزةكان هةَلخراون.
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 ى ئةيلوول : رِووتاندنةوةى رِابوردوو26                        
 
 

 بؤضى رِابوردوو بة ضةقؤو قازمةكاني دةكةويَتة ويَزةمان؟
 بؤضى لة ضيايةكةوة بةسةر طوندةكامناندا ديَتة خوارةوة كة هيَور نووستوون

 رِابوردوو بة ترس و تؤقينةكانى خؤى ليَ قيت كردووينةتةوة
 شاردووينةتةوة؟ميَذوو ضى نيازيَكى بةرانبةر 

 ئةى بؤضى مردووةكان فةرمانرِةواييمان دةكةن و لة طؤرِةكانياندا بيَ دةنطن و
 هيض بايةخيَكيان نيية

 بةآلم بيَ هيَزى جوانيي نامخان ليَيان دةثارِيَتةوة.
 ضؤن خؤم لة طةرِوطوليى مردووان بثاريَزم

 لةكاتيَكدا ضاوديَرى جةذن و خؤشي و غةمةكامنان دةكةن؟
 زةردةكانيان بة شةقامةكاندا دةسوورِيَنةوة يداخةبة بة

 ضؤن بيَ فرميَسك و بيَ دةنطدانةوة
 ئيَستة دووبارة دابرِيَذمةوة

 جاَلجاَلؤكةكان دةبينم تةونةكانيان لة ناو رِؤذةكامناندا دةضنن
 ثيَداهةَلدانةكانيان ضوون تةثؤَلكةيةك سوور هةَلدةطةرِيَن

 ئةمة بةهارى خؤشييةكانيانة...
 مانةيش جامةكانيانةئة

 ئةمةيش وةرزى رِاوكردنيانة
 رِابوردوو مردنة

 ئيَمةيش بة زجنريى مردووةكان كؤت كراوين
 كىَ خاكى ئيَمةى بةم بةيانيية كؤنة بةخشيوة
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 كآ رِيَى ثيَ داوة رِومحان داطريبكات
 شةومنى قةد خاضةكةم دةسرِم و
 شةقامة بريكراوةكاندا رِايدةكيَشم. ضوون رِووباريَكى غةمطني بة

 تواناى ئاخافتنمان نةماوة
 ضونكة زمانى باب و باثريان لة زارماندا ثَلتة ثَلتيةتي

 نيَضريةكامنان لةناو سةبةتةطةىل قاميشدا دةنوون
 ئةوة مةستبوونيَكى سةيرة

 ئةوانةيش بَلندبوونةوةطةليَكى ثضرِ ثضرِى ئةويندارميانة
 شؤستةكان كؤدةكةمةوةو وردة شووشةكان لةسةر

 دةياخنةمة كيسةيةكةوةو فرِيَيان دةدةم
 كانةوة ديَتة دةرةوةوةبةآلم دةستيَك لة تةونة جاَلجاَلؤك

 بؤ ماَلةكةميان دةطيَرِيَتةوة. 
  



 302 

 ى ئةيلوول : خوار طؤنا27                                   
 
 

 خوار طؤنا
 يان رِةنطة خوار ليَو

 دةضيَتبة ملى تةونةكةى بةناو ساآلندا 
 مةو ...ئةمانةيش ضةند رِستةيةكي خؤَلةميَشى سةردةمةكاننكةةئةمة دةمامك

 تاوةرة ثةيكةر شكاوةكان بةسةر خةونةكامناندا دةطةرِيَنةوة
 ئاخافنت هاتبيَت...خؤَلةميَشى  بَليَيت وةك

 تدةسرِيَخوار طؤنا رِووناكيى رِؤذطار 
 قووَلةكة بة طوَليَك، يان رِةنطيَك بةرز دةبيَتةوة؟ضؤن كونة 

 ئةم رِوحة بة ليتةى قورساييةكانييةوة طريي خواردووة
 لة رِيزى درةختة زةردةكاندا كة تا ضاوبرِكات دوور دةكةويَتةوة
 ؤَلةوانى كؤدةكةمةوةثيَم لة هةنطاوةكانى خؤم هةَلدةنووتيَت و الويةتيي خؤم لة ض

 درِكةكان كؤدةكةمةوةبايةكامن لة 
 ئةم جةستةية ئازارم دةدات

 نازامن كىَ لة تاريكاييدا ثيَى ثيَدا ناوة
 يان كىَ هةموو رِؤذيَك ئةمرِؤو سبةى ثيَ دةكات.

 خوار طؤنا
 ضةناطة يان رِةنطة خوار

 ثالسينتاي زةوميان دوراندةوة كة لةقةد ئامسان ثضرِا
 لةوآ بةهاريَكى باأل شكاوو

 زؤرمان بةجآ هيَشتخؤَلةميَشكى 
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 خوار طؤنا...
 رِةنطة الى دوايةمني فرِةفرِى تاريكي

 بة ضةوطانةكةمةوة 
 بةناو ئةم خانووة غةمطينانةدا ديَم و دةضم و نويَذدةكةم

 بةرةبةيانيَك بطةرِيَنةوة رِووى داثؤشنيبةشكو ئةوانةى رِةشةبا 
 بةم شيَوةية ضةندان رِووبارم لة خوار طؤناوة بينى و 

 نةبينى. رِؤذم
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 ى ئاوعريفانى ئةيلوول : 28                               
 

 بةسةر ئاوةوة ثشووى دابيَتمانط ى يوةك بَليَيت طؤلكة ئاو
 هاوكووفةكةى لقة كؤنةكة لة سكطةىل ئامسانةوة شؤرِ بووبووةوة

 ئاطرى شوانةكان خواردى
 لة بنةوةى شاعرييَكدا هةر ورِينةى دةكرد

 تةرمةكاني رِؤذةكانى بة ثاييز دَلى بكريَتةوةوةك بَليَيت 
هيض ئاسؤيةك نيية تةنيا ئةو غةمة نةبيَت كة لةناو طؤرانييةكان و لة ضاواندا هيَالنةى 

 كردووة
 ضةند رِؤذةكان ثيَش كةوتن ضوون ثيَيةكاني لة طيا دةدات و

 رِووناكى ئةستيَرةكان لة جةستةى خؤيدا هةَلدةطريَت
 خؤى هةَلنةهيَناونهيَشتة مةتةَلةكانى 

 رِؤيشتوو و رِاوةستاودا نةدؤزيوةتةوة.هيَشتة ويَنةكةى خؤى، لةناو ئاوى 
                               *** 

 وةك بَليَيت طؤلكة ئاويى مانط بةسةر ئاوةوة ثشووى دابيَت
 وةك ئةوسا لة ئوور و لة حةرِان

 زؤر عريفاني ئاوى بؤ دزة دةكات
 ميوزيكي مانط

 هاوسةنطى و هةراو هورياوة كيَبةركيَى دةكاتبة 
 ئةويش ناتوانيَت داريَك بةرز بكاتةوة.

 ئةمرِؤ ضامةكانى لةم تةنوورة دريَذانةى وآلتدا دةترشيَن
 طةشتةكانى ضوونة دؤزةخةكانى هةستةوة

 ا، بةفريِؤ ضوونلة ناو سكى برِوا بةثيتةكاند
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 تؤزو طةردى وتةكانى و
 تؤمارةكاني شيَوةكاني 

 رةو بنميضيَكى نزم بَلندبوونةوةبة
 واى ليَ هات ضى نةزانيَت ضؤن زارى بةكاربهيَنيَت.
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 رِامندا كيَشاالى ئةيلوول : بة دةستم بة29                          
 

 لة وآلتى ثرِ لة رِووناكى ... رِووناكى رِاوةستا
 لةو وآلتةى جوانيى ليَوة دادةضؤرِا... جوانى دزيَو بوو

 وآلتى بة باران رِازيَنراو... باران رِاوةستالة 
 لة وآلتى ثرِ لة ئاواندا... طؤماوةكان زاوزيَيان كرد

 لة وآلتى بيَستان... جووتيار لةبةردةم شؤرةكاتدا رِاوةستاو سةرى ليَ شيَوا.
 بة دةستم بةالرِامندا كيَشاو

 هاوارم كرد: ئاخ خاكةنازو قازمةكةم لة دةست ضوو
 لةسينطي خؤم دا و بة دةسيت نوقاو

 بابة ..رِةجنةرِؤ بووم.هاوارم كرد: 
 رِةط و رِيشةى خؤم لة بنةوة هةَلكةندو هةآلمت

 سووضةكانى ماَلةكةم دارِووخان و
 كةسوكارم لة دةست ضوون

 رِةفةكاني كتيَبخانةكةم هةرةسيان هيَناو كتيَبةكامن كةَلةكة بوون
 رِةشنووسي ضامةكامن بزربوون

 لبؤمةكامن بزربوونويَنةكانى ناو ئة
 بة بام طوت: تؤزيَك رِاوةستة! ...خيَوةتةكةم كؤدةكةمةوة

 بردم بةآلم خيَوةتةكةى
 بة ئاطرم طوت: ساردببةوة!

 بةآلم بوو بة دؤزةخ
 بة تؤفامن طوت: سوارى ثاثؤرِةكةم دةمب!

 بةآلم ثاثؤرِةكةى كردم بة تةختةداري سةر رِووى ئاو
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 بة خؤَلم طوت: ضاوم كويَر مةكة!
 بةآلم تا سةرم دايثؤشيم

 تؤ بَلييَت من بة هةَلةوطيَرِى كارم كردبيَت!
 تؤ بَلييَت بةرةو قيبلةيةكي ديكة نويَذم كردبيَت!

 تؤ بَلييَت من لةسةر سةرم رِؤيشتبم!
 تؤ بَلييَت من لةسةر سةرثيَضييةكةم خةوى قووَلم ليَ كةوتبيَت!

 كةواتة ضيم كرد؟
 تيَ كردم وتيَكةآلوييةكاني جيهان سةريان 

 ئامسان و زةوي دذم بوون بة هاوثةميان
 تؤ بَليَيت ئيَراقييةكان خةَلكى ئةستيَرةيةكي ديكة بن!

 تؤ بَليَيت!
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 ى ئةيلوول: ضةند نزايةكي بريكراو31                              
 
 

 زؤرمان ثيَويست بة نزا بريكراوةكان نيية
 لةكاتيَكدا لةناو ئةم دؤزةخةداينثيَويست ناكات بيانَليَينةوة 
 رِةنطة هةآلتن دادمان بدات

 رِةنطة باش خؤشاردنةوة
 ضونكة طةردمنان زؤرتر بةرةو خوارةوة الر دةبنةوة لةوةى بةرةو ئامسان

 ثيَدةضيَت درةخت
 رِووبارةكان، ويَستطةكان

 ثيَويستيان بةم نزايانة بيَت
 هةرضى ئةوةيان زؤر ئازارو ئةشكةجنةيان ضةشت

 ئةوة ثيَويستيان تةنيا بة يةك هاوارة تا بطةنة كةنارى ئةوبةر
 عووددا دةجووَليَنةوة ثةجنةكامن بةسةر ذيَكانى

 بةآلم دةنطم بةرطوآ ناكةويَت
 نزاكامن دةخويَنيَتةوة

 بةآلم طةرووم ئاوى ليَ دةضيَت
 لةناو قؤرتيَكى قووَلدا ماران دةردةكةون

 ئةو باآلنةم كة لة مةرِمةرِن و
 ثيَيةكامن كة لة ئاسنن

 بةردةوام رِيسوام دةكةن.
 هيض رِيَطةيةكيش بةرةو الى الويةتيم نيية

 خةياأل ثآلوييةك بوو...
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 بةآلم لة خةياأل ثآلويدا ويَنةى ضةندان باَلندةو ئافرةمت كيَشاو
 ضةندان جام و ضامةطةمل ثينةكرد

 هيض رِيَطةيةك بةرةو كوانووةكامن نيية
 و دَلى خؤمبةآلم ثشكؤكةم لة 

 خؤَلةميَشةكةم لة كراسةكةمدا هةَلطرتووة
 ئاويَكى سارد لة ثةرداخةكةم دةكةم و

 ضاوديَرى شةثؤلةكانى رِووبارو جووَلةى درةختةكان دةكةم و 
 ضاوةرِى ناكةم ثةرجوويةك رِووبدات.
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 ئةسثةكةى خؤم الى طؤرِةكةمدا بةستةوة      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشريين يةكةم                           
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 ي تشريين يةكةم: لةسةر شؤستة1                        
 

 طوارةكاني لةسةر شؤستة دانا
 خاَلةكاني داناثاوان و خَل

 ثاسارييةكاني منداَلي دانا
 دانا و طريَبةسيت ميَردكردنةكةي

 بانطي رِيَبوارةكاني كرد: كيَ دةكرِيَت؟
 نةخواردووةتةوةثىَ ئةمة جاميَكة هيَشتة ئاوي سازطارم 

 ئةمة مةسينةيةكي ثرِ لة رِووناكي و هةنطوينة
 كيَ دةكرِيَت؟

 ئةمة تةزبيحي طيامنة
 ئةمة جانتاي كورِةكةمة

 شةوبيَدارييةكاني هةرزةكاريم دانا
 رِوونكردنةوةكاني سؤزو ثشكؤكامن دانا

 مةجنةلَ و قاث و كةوضكةكامن دانا
 يش برجنةو ليَ نراوةئةمة

 ئةمانةيش ميوةكامنن.
 ئةمة ئةموستيلةي ميَردكردمنةو

 وةكامننآلئةمانةيش ملوانكةو ئةمانةيش ثيَ
 نيش غةم و خةفةت و ئاخ و داخةكامنئةمانة

 كيَ دةكرِيَت؟
 ئةمةيش شةوبيَدارميةو ئةمانةيش نامةكامنن

 طؤرانييةكامننئةمانةيش رِووداوةكاني كاتي هةرزةيي و ئةمانةيش 
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 و ثذيَنةكامننآلئةمانةيش طو
 باشة...

 ئةمة مرةبا و ئةمةيش طيَالسةكةمة
 ئةمةيش ضةمانةوةي بةرةبةيامنة و

 مةئةمةيش خرِي ثاذنةكة
 بؤضي ناكرِن؟

 ئةمانةيش ليَوو 
 ئةمانةيش ددانةكامنن

 باشة .. باشة
 ئةمانةيش ماضةكامن و ئةمانةيش هةناسةكامنن

 بوو دويَينَ مانطم كاملَ
 ئةمةيش مانطةكةمة ...!

 ئةمةيش ئةو ثاضينةية كة ثيَي دةطات
 بيَت لةثيَ بكريَنوانةن كة دةآلئةمانةيش ئةو ثيَ

 شن ...!ئةمانةيش دةستكيَ
 بؤضي ناكرِن؟

 كةواتة ئةمةيش رِؤذي لةدايكبوومن و
 رِؤذي مردمنةو

 ئةمةيش دارةتةرمةكةم و 
 ئةمةيش تةرمةكةمة.
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 ي تشريين يةكةم : سةيوانطةل2                             
 

 نةيزاني ئةو سةيوانانةي كرِيوني كونن
 سةيوانةكةي، كة بؤ زستانة، بةردو دَلؤثة خويَين ليَوة ديَتة خواريَ

 كيََلطةكانة، كؤتري كوذراوي بؤ دزة ثيَ دةكاتلة سةيوانةكةي كة 
 ييةوة ديَنة خوارةوةتريطةلي بؤ دزة ثيَ دةكات كة لة بةرزا

 جةنططةلي تاريكي بةسةردا دةدةَليَنن كة كؤتايي نايةن ،ةي، كة لة ميَذوودايةسةيوانةك
 خؤَلي ئةو ثاَلةوانانةي بةسةردا دادةباريَنن كة بة كةللة سةري قوربانيان ثرِضةكن

 رِووبارطةلي خويَن و ثاثؤرِطةلي ئةفسانة رِةشةكانيان بةسةردا دادةباريَنيَت.
 وانةكةي كة لة بازارِةكانة، دراوي ساختةو سةي

 هاواري ناخؤشي فرؤشياران و كاروانة دزراوةكان و
 كةشتيية رِيَ بزركةرةكاني ناو دةرياكاني بةسةردا دةباريَنيَت

 سةيوانةكةي كة لة داستانةكانداية، سةربازةكاني جيهاني خوارةوةي بؤ دةنيَريَت
 بةرينةكانلةطةلَ ئةذديها تؤقيَنةرةكاني ئاوة 

 وةكانداية، بؤني ماسي وآلسةيوانةكةي كة لة طو
 طؤماوة سيان و تةرمة بؤطةنةكاني بؤ رِةوانة دةكات

 سةيوانةكةي كة لة ميوزيكة،
 و كةماجنةي ثةككةوتووي بؤ رِةوانة دةكات و دةهؤَلي درِاو ثرخةو شرخ و هورِ

 سةيوانةكاني...
 سةيوانةكاني ...

 يَنةوةضي ديكة وةك ثاريَزةر ناكر
بةَلكو بوون بة كيسةيةكي فوودراو بةرةو طؤرِةكةي بةرزي دةكاتةوة كة بة هةواوة 

 هةَلواسراوة.
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 ى تشريين يةكةم : طريؤدةى ثةثوولةكان3                        
 
 
 

 دةست ثيَداهيَناني ثةثوولةكان طةرمة
 فيَنيَتدةرِكلى باَلةكانيان رِوحم 

 بةركةوتنيَكى غةمطيانةى هةيةفرِةفرِى بةسةر قامطةكامندا 
 لة كةناريَكى دوورودريَذدا ضةند رِاكشام و ئةوانيش بة ناو جةستةمدا دةفرِين!

 بة رِيَطةكاندا ضةند طؤرانيم ضرِى و ئةوانيش دوام دةكةوتن!
 لةطةأل بادا ضةند تةكامن دا ئةوانيش لةطةَلم تةكانيان دةدا!

 ثةثوولةكان لةناو ئاويَنةكةم و
 انةكةم ولةناو بار

 لةناو ضاومدا
 هيَشتة لةشةقةى باأل دةدةن

 بةشكو ثةجنةرةيةك بكريَتةوةو بزةيةكم بؤ بكات
 بةشكو سةرسورِمانيَك رِووناكم بكاتةوة

 ثةيكةرةكامن طةردو تؤزى ثةثوولةكان بوون
 فرميَسكةكامن شةومنى ثةثوولةكان بوون
 ثةثوولةكان اليان وابوو ضرا، يان مؤمم

 امخدا دةسوورِانةوةو دةضوونة ناو كيسةكةمةوةبة دةورم و بة ن
 ميوزيك و بارانيان ثيَ دةبةخشيم

 هةموو ذيامن، ثةثوولة بوو
 بة باَلةكانيان رِؤذةكانيان ويَنة دةكيَشام
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 بة مجوجووَليان غةمةكانيان رِادةكيَشام
 ئةمرِؤ تيَبينى دةكةم لة ميَذة ديار نني

 ةمةوةئاطريَك لة دةورى خؤم، يان لة خؤمدا دةك
 بيَ سوود

 ثةثوولةكان بؤ شويَنيَكى دوور رِؤيشنت
 ذيانيشم لةطةَليان رِؤيشت.
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 ى تشريين دووةم : كاتيَك ئاورِ دةدةمةوة4                          
 
 

 فرميَسك بة جؤطةكاندا دةرِوات
 منيش بةثيَ خواس ليَيان دةثةرِمةوة

 كي يارمةتيم دةدات كيسةكة بةرزبكةمةوة؟
 كورِةكةمي تيَداية: فيلم و مةرةكةب و، جانتاو جلةكاني شتةكانى

 تةكةم هةَلديَن بة بةردةممدا تيَدةثةرِنئةو طاليسكانةى لة وآل
 دةكؤشم بيانطرم كةضى ناتوامن
 بة ثشت كؤماوى هةر دةرِؤم

 دَلم بةو ئاطرة داثؤشراوة لة دؤزةخةوة رِةوانة كراوة
 ى دةكاتماضزاريشم ترس 

 لة ئاميَز دةطريَت دةطريَت، ضؤن تاريكايي جيهانزم لة ئاميَ
 ئاخةكامن لةناو شووشةيةكي داخراودا شاراونةتةوة

 ضى دي فرميَسك لة ضاوم نةماوة
 بة جلوبةرطى قةرةقؤز ضوومة دةرةوة
 تا خةَلك دةرك بة نهيَنييةكةم نةكةن

 رِووناكييةكان ضةند لةبةردةممدا هةَللةرزين
 ردميانبةآلم هةنطاوةكامن خيَرا ب

 بةرةبةيانيَك نيية ئةطةر بضووكيش بيَت ثيَم بَليَت: وةرة
 طريَتبتةختةداريَكيش نيية لةم تؤفانةدا هةَلم

 بؤ ثيَشةوة دةرِؤم و سةيري ثاشةوة دةكةم
 كيسةكةم بة كؤَلةوةية
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 ئةم كيسةى رِؤذطار كونيان كردووة
 ليَ بيَت شتةكانى كورِةكةمى ليَ  بةربوونةوةو بزربوون بيَ ئةوةى ئاطةم

 كاتيَك ئاورِم دايةوة ...
 كيسةكةم بينى بة كؤَلمةوة بووة بة كفن

 .   هةَلكيَشام خؤي لةليَم ئاآلو بة بةذمندا داكشاو 
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 ي تشريين يةكةم: بازارِي منداآلن5                             
 

 ن بة هةموو كةرةستةكانيانةوة ديَنة ناو تونيَلةكامنانةوةآلمندا
 ثؤشةك و شؤرت و جلي فيَرطةو دشداشةوة بة

 ن بؤ تةقاندنةوة ئامادةنآلمندا
 ن بؤ فرؤشتين ئةنداماني لةشآلمندا
 ن بؤ ئةوةي ثشكؤو تلياكيان تيَدا بضيَننيآلمندا
 ن بؤ خؤشي ... بؤ شةوبيَداري ... بؤ كات بةسةربردنآلمندا

 نةي لة ساناتؤريؤمةكاندا لةبريمان ضوونآلئةو مندا
 نةي لة كةالوةكاندا لةبريمان كردنآلمندائةو 

 نةي لة جةنطةكاندا مينةكامنان ثيَ تةقاندنةوةآلئةو مندا
 ئةو منداَلة بيَ دايك و باوكانةي لة هةموو اليةكةوة

 نةي فرِيَمان دانة زبَلدانةكانةوةآلئةو مندا
 نةي بة هؤيانةوة ضووينة ناو ميَذووةوةآلئةو مندا
 بوون مششيَرطةلي سةربرِين تيذبكةننةي رِاهيَنراآلئةو مندا

 )باَلندةكاني بةهةشت( ئةوانةي بةرةو بةهةشت بة كؤَلةوةمان دةطرن!
 )خؤشةويستاني خواوةند( كة ئامسانيان ثيَ لةكةدار دةكةين

 و لة ثيَيان دةكةينآلنةي كة ضوون ثيَآلئةو مندا
 و بؤياغ دةكةنآلنةي كة ثيَآلئةو مندا
 سيخناخ كردووين و دةرؤزة دةكةننةي ميَذوويان آلئةو مندا

 ئةوانةي تةكان دةدةن بةري بالكؤنةكامنان بطرن
 متان ثرِ فرميَسك دةكةنآلئةوانةي و
 نةي بؤ شيَخ و فةقيهةكان تةرخان كراونآلئةو كيذؤ
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 نةي لة مووبةقةكاندا بريكراونآلئةو كيذؤ
 نةي لة ئاودةستةكاندا بريكراونآلئةو كيذؤ

 لة الديَكاندا بريكراون
 نةي لة سرووتةكاندا بةكاردةهيَنريَنآلئةو كيذؤ

 شةكان بةسرتاونةتةوة كة بة هزرطةلة رِة
 ةشارطةكاندا كةَلةكة كراون؟حنة دةرضني لة آلضؤن لة داطريكراوةكاني ئةو كيذؤ

 منان كرد كة طويَرةوييةكانيان دةضين؟آلضؤن سةيري مندا
 ويَنة كيَشاضؤن بةنووكي قامكةكامنان ضارةنووسي ئةوامنان 

 ضؤن وةك خؤمان كردمانن بة شوان و
 بؤضي ئةم هةموو ضةقؤيانةمان بة دياري ثيَ بةخشني

 بؤضي لة رِيَطة تؤقيَنةرةكامنان دانان
 ندا دةسوورِيَمةوةآلبة بازارِي مندا

 كيسةكةي خؤمم هةَلطرتووة كة هةموو ئةو شتانةي تيَ دةئاخنم كة دةيانبينم و
 ن دةبينمضاوة طةورةو طةشاوةكةيا

 ئاماذةم ثي دةكةن...
 كاتيَك ضاوي كاميَراكةم دةكةمةوة

 ئامسان خؤلَ دةباريَنيَت
 بة كيسةكةمةوة هةَلديَم كة ضاوي طةشيان تيَ برِيوةو

 ثشتم هةال هةال دةكةن.
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 ي تشريين يةكةم : ضؤن بيَ ئةوانة رِيَ بكةين!6                      
 

 ون بؤ سةركةوتنآلئةمانة ثيَ
 ون بؤ كةوتنآلئةمانةيش ثيَ

 ت وةربطريتآلوي ئاوريشمن وا دةكةن جَلةوي دةستةآلئةمانة ثيَ
 وي ئاسنن وا دةكةن لة جةنطةكاندا سةربكةويتآلئةمانةيش ثيَ
 تننآلوي هةآلئةمانةيش ثيَ
 وي رِيَ كردنن بةناو مينةكانداآلئةمانةيش ثيَ

 و بؤ ضوونة ناو رِووبارة دذوارةكانةوةآلثيَ
 و بؤ دانيشنت لةسةر ميَزة دريَذةكانآلثيَ
 و بؤ وتارداني زل آلثيَ
 و بؤ توند رِيَ كردن بةناو حةشامةتةكان و هةال هةال كردنيانآلثيَ
 و بؤ ئاذاوةآلثيَ
 و بؤ طؤلَ كردن و بردنةوةآلثيَ
 و بؤ هةَلطرتين قورِ بؤ ناو شةقامةكانآلثيَ

 ردةكانيان بةجيَي هيَشتوون وةي ميَوي سوورن بؤ ئةو ئافرةتانآلئةمانةيش ثيَ
 وي رِةشي بريقةدار بؤ خاتووناني بريقةدارآلثيَ
 نةي كار دةكةنآلادوي خويَنني بؤ ئةو منآلثيَ
 وي تؤزين بؤ ئةوانةي بةسةر ثشكؤدا دةرِؤنآلثيَ
 نويدا تيَدةثةرِآلثي بايني بؤ ئةوانةي بةسةر خةياَلوآلثيَ

 وي  لووسن بؤ ثيَ ناسكةكانآلئةمانةيش ثيَ
 وي نووك تيذ بؤ ضاوضنؤكةكانآلثيَ

 ئةو كاهينانةي بةرةو دؤزةخ دةضن بؤ وآلئةمانةيش ثيَ



 321 

 وي سياسةتوانان كة لة ثيَسيت جةماوةر دروست كراوةآلثيَ
 وي سووكي دزي كردننآلئةمانةيش ثيَ
 وي بةيانياني ثرِ شادينآلئةمانةيش ثيَ
 تاك و تةنيايي ئيَواران ويآلئةمانةيش ثيَ
 بؤ طياخواردن وآلثيَئةمانةيش 

 وي ثاكن بؤ مششيَرةوانةكانآلئةمانةيش ثيَ
 ثيَالوي بزةدار بؤ سةربرِةكان
 وي زةردن بؤ ئةوانةي فيتنةطةري دةنيَنةوةآلئةمانةيش ضةندان كيسة ثيَ

 وي شني بؤ ئةوانةي ئايدياكانيان خؤش دةويَتآلثيَ
 وي طورطةكاننآلئةمانةيش ثيَ
 ن ثيَشيَلمان دةكةنيالنةوي ئةو فآلئةمانةيش ثيَ
 وي ئةو تاوسانةن لةناوماندا فيزدةكةنآلئةمانةيش ثيَ

 وي لووسي مارةكانآلثيَ
 وي رِةقي هيَسرتةكانآلثيَ
 وي مةرطآلثيَ
 وي نيَضريي زؤرآلثيَ

 تيان ثرِكردووةآلوي ئةو نةدارانةن وآلئةمانةيش ثيَ
 نةيش بؤ ليَبووكةكاننآلوة هيَلَ هيآلئةم ثيَ

 ني تيمة وةرزشيية سةرنةكةوتووةكانوآلئةمانةيش ثيَ
 َلةكاني تؤثنآلوي دةآلئةمانةيش ثيَ
 وي درؤكردننآلئةمانةيش ثيَ

 وانة باشرتين درومشطةلي ئيَمةن.آلئةم ثيَ
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 ى تشريين يةكةم : ميَذوو وةك ضؤن ثيَى باشة7                     
 
 
 

 ئاغاى فوودراو
 ئاغاى شَلةذاو، توند، بؤش

 لووس ئاغاى لة دةرةوة
 ئاغاى لة ناوةوة سةخت

 طةوجانة طوآلوى لة خؤى داوةو
 بة ئةندازةيةكي ثيَكةنيناوى خؤي ثؤشيوة

 ئاغا، هةموو رِؤذيَك دةضيَت بؤ بازارِةكانى ميَذوو
 ضى بويَت دةيكرِيَت

 ضى بويَت بةجيَى دةهيََليَت
 هةَلياندةواسيَت ثيَآلوى ثاشا و سوَلتانةكان هةَلدةبذيَريَت و وةك ميدياأل بة سينطييةوة

 مششيَرى داطريكاران دةكرِيَت و بة طةردنييةوة هةَلياندةواسيَت
 ئةسثطةىل سوثا سةركةوتوو و ذيَركةوتووةكان دةكرِيَت و

 لة تةويلةكانيان دةكات
 هةموو رِؤذيَك ئةموستيلةو كاتذميَرو ملوانكةى كوذراوةكان دةكاتةوةو 

 لة ناو سندووقةكانيدا هةَلياندةطريَت
 وو رِؤذيَك وتارطةىل خويَن و هات و هاوار دةكرِيَت وهةم

 ضوارضيَوةيان دةطريَت و لةناو سالؤنةكةى خؤي داياندةنيَت
 بةآلم بة بيَزةوة سةيري ثةجنةى فةرمانرِةواكان دةكات

 كة نائوميَدانة قةد ديوارةكاني بةندخيانةكانى سوَلتانةكان هةَلدةكؤَلن و
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 شيَنيَتلووشكة لة كتيَبطةىل رِوح دةوة
 ثيَشيَل دةكات وطؤرانيي ئةوينداران 

 بازارِى ميَذوودا دةرِوات و ناوفيز زالنة بة
 بة بىَ توانا و مةست و شيَت و ئةوينداران ثيَدةكةنيَت

 بةوانة ثيَدةكةنيَت خواوةند لةبةر بريتيذييان دوورى خستوونةتةوة
 وةردةطيَرِيَت ي جوانى هةَلطرةكانييةكانسينرِآ دةكات و 

 بةآلم، بة دزييةوة، بة دواى ئافرةتة مةزنةكاندا دةطةرِيَت
 كاتيَك سةمري ئةميس دةدؤزيَتةوة رِايدةكيَشيَت
 )وآ(يش ضةثؤكيَك بة دةم و ضاويدا دةكيَشيَت.

 كاتيَك دةكؤشيَت كليؤثاترا فريو بدات
 بة هةردوو ثيَى شةقيَكى تيَ هةَلدةدات

 يةمامةدا دةهيَنيَتكاتيَك دةست بةسةر هةردوو ضاوى زةرقاى 
 وآ ثةجنةكاني دةسووتيَنيَت.

 فرةتة تؤقيوةكان كة لة ترساندا خؤيان شاردووةتةوةادةضيَت بؤ الى ئ
 بة قذ رِاياندةكيَشيَت و لةناو جيَطةكةى خؤى داياندةنيَت

 ئاغاى فوودراو لة سؤزانيخانةكاني شةو ضى ئافرةتيَكى بويَت لةطةأل خؤى دةيبات
 ى طوآلو لةخؤى دةداتبةئاَلؤشة ليقةكان

 ئاغاى خووطرتوو بة كؤكردنةوةى ثامشاوةى سوارة دَلرِةقةكان
 كدا هةَلدةطريَت، بيَ ئةوةى ثارةيان ثيَ بدات وشويَنةوارةكانيان، لةناو كيسةية

 ضى ئارةزوو بكات لةناو ئؤتؤمؤبيلةكةى دادةنيَت.
 كاتيَك دةسيت بؤ دارخورمايةكي سووتاو دريَذ كرد

 لةثيدا ضةقى ودرِكةكةى بة 
 ثامشاوةى ذياني بة ذةهراوى بوون طوزةراندو 

 نةيتواني هيض بكات.
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 ى تشريين يةكةم : ضةكى وريا8                              

 
 

 ئاورِم نةدايةوة
 ضونكة )هةرقةل(م بينى ئةستوونةكاني ئامساني بَلند دةكردةوةو

 داَلى لةسةر ناو لةثى ثةروةردة دةكرد
 كةى بؤ دركاندن ضووة دةرةوةولة سةنطةرة

 وازى لة ضةكةكانى هيَنا.
 مة بةم ئاسانيية واز لة ضةكةكامنان ناهيَننييَبةآلم ئ

 هةموو رِؤذيَك ضةكةكامنان لةناو كيسةى طةورةدا فرةوانرت دةبن
 كة سةوزةو طؤشتيان تيَدا دةفرؤشريَت

 ذيان دةكوذيَننةوةو ئةو ضةكانةى كة
 جوانى لةناو دةبةن

 ئةوانةى دةرك بة نهيَنييان ناكريَت
 كةشتييةوانطةليَك سواريان دةبن

 لة طرِكانةكانةوة هاتوونةتة دةرةوة
 ضةكى لةناوبردن

 ضةكى سرِينةوةى ويذدان
 ضةكى زار بةسنت

 ضةكى ثةكخستنى رِوح
 ئةو ضةكانةى لة باخضةكانى ثشتةوةى رِيَكخراوةكانى ئاشيت دةفرؤشريَن

  شاراوةى ثارتةكان دةفرؤشريَنئةو ضةكانةى كة بة دةسيت
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 ئةو ضةكانةى لة بؤرسةكان دةفرؤشريَن
 ئةو ضةكانةى ناو مزطةوتةكان

 ئةو ضةكانةى سةوزة لة سروشت و لة ناو رِوح سةردةبرِن
 ضةك بؤ ناشتين نةوةى ئادةميزاد

 ضةك بؤ ثةكخستين جطةر
 ضةك بؤ لةناوبردني دآلن

 ضةكى فرت و فيَأل و فريودان
 نةبرذاوةكان ضةكى ثرسيارة
 ضةكى ئاسنني

 ضةكى وشة
 ضةكى ثيَسيت مار

 ضةكى شةوو ضةكى نيوةرِؤو ضةكى بةرةبةيان
 ئةو ضةكانةى كةس نةيبووة ئيَمة نةبيَت

 ئةو ضةكانةى وتوويَذ دةكةين تا لة باخضة طشتييةكاندا بآلويان بكةينةوة
 نيى ساواياندا دايانبنيَبة نيازين تا لة باخضة ئةو ضةكانةى

 ضةكانةى لة خانةى بةساَلداضوواندا داياندةنينَيئةو 
 نةكرووةكانيان ثآ دةتةقيَنينةوةدئةو ضةكانةى كضة ميَر

 ئةو ضةكانةى بةناو ميَذووى دوورودريَذماندا ثياسة دةكةن و
 ئيَستة لةسةر شؤستةكامنان كةَلةكة دةبن

 دةيانفرؤشنئةو ضةكانةى دةوَلةمةندان و نةداران و بةشةرةف و فةقيهةكان 
 مانن بؤ هةر كوآ بضني وضةكانةى لةطةَلئةو 

  ني بنووين ...!ئةو ضةكانة ناتوان ىَب
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 ى تشريين يةكةم : ذةهر9                                   
 

 باَلندة دةنط خؤشةكان دةنطيان دةنووسيَت و
 لةسةر كاشييةكامنان دةناَليَنن

 ديوارةكانيان بةرينرت دةبنةوةمؤزةخانةكان ويَرِاى درزى 
 رِووبارى رِةشي كيميا بة دةمارةكامناندا رِؤيشنت و
 بةرةكانى طرِكانةكان لة يادطةماندا كةَلةكة بوون

 ضةند باخضةيةكي ذةهر هةن بة ديوارةكامناندا هةَلدةطذيَن
 ذةهر بؤ كويَركردن و كيَم كردني ضاو

 ذةهر بؤ فرميَسكى زؤرتر
 روانى جوانىذةهر بؤ رِاطرتنى كا

 ذةهر بؤ ثةكخستين باران
 ذةهر بؤ ئيفليج كردني هةردوو دةست

 ذةهر بؤ طريَداني هةردوو ئةذنؤو كرِنووش بردن بؤ ئاغاكان
 ذةهر بؤ سكةخشكآ كردن بةرةو كورسييةكان

 ذةهر بؤ هةَلطرتنةوةى ميَشك و داناني ثيَآلو لة جياتى
 بيَ ئةوةى لةسةرةوة برينى ديار بيَتذةهر بؤ خويَن بةربوونيَك بة دريَذايى تةمةن 

 ذةهر بؤ ثيَكانى وردتر
 ذةهرمان بةثيَى  ثيَويست بة هةموو ذيامناندا بآلوكردةوةو

 قسةى جوامنان لة رِووبةندي ماَلةكاندا دانا
 مرؤظمان وةك دروشم دانا

 دلة باخضةكامنان ذةهرمان دةضان
 دةكيَشا تا ضاوديَرى بكةينشةوخنوونيمان 



 333 

 تاكة طوَلمان بيَت بةشكو مةرط
 كة خؤمانى ثيَ دةرِازيَنينةوة

 ضى واى ليَ كردوون بةم شيَوةية بيَ جووَلة رِاكشاون
 طوَلى ئاأل نةخؤش كةوتووةو بةربووةتةوة سةر شؤستةكان ...)طؤرِةثاني ئةندةلوس(

 ناو داروثةردووةكاندا دةكةون ... )بةتاويني(ةسةرخؤشةكان ل
 غ دةكات ..)طؤرِةثانى تةحرير(بارانيَكى رِةش هةمووان بؤيا

 هاوارطةليَك كؤتاييان نايةت و ضةندان درومشى رِةش ...)شارى سةورة(
 باَلندةكان، طةىل ميوزيك، سةريان برِاوة ... )بازارِى غةزل(

 خؤَلةميَشى سوور بةسةر خاضةكانةوةية ...)كةمث سارة(
 ذةهر لةناو ضاى
 ذةهر لةناو برنج

 ذةهر لةناو دةرمان
 ةناو تةلةظزيؤنذةهر ل

 ذةهر لةناو ئامسان.
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 ى تشريين يةكةم: بازارِى غةزل11                           
 تةنيا بةم طرِكانة شاراوانةدا هةَلدةزنيَم

 تةنيا ئةم بازنطانة لة دةست دةكةم
 تةرمةكانى باَلندةكان لة ذيامندا كةَلةكةيان كرد.

 باَلندةيةكي نويَم بؤ مةنيَرة
 قةفةزةوةو بةرةو دةرةوةى ميَذوويان بار بكة.بياخنة ناو 

 لةبرى بةخيَوكردنى كةَلةشيَر
 هةموو بةيانييةك لةخةو هةَلدةستم و 

 وردة وردة هةتاو بانط دةكةم تا لةسةرخؤ هةَلبيَت
 ئةشكةوت نيية ضى ديكة

 ضى ديكة نامة لةطةأل رِووبارةكاندا ناطؤرِمةوة
 شووشةييندا دانىَبؤية ئةم ماسييانة لةناو سندووقيَكى 

 بةشكو هةنديَك تروسكةى زيوينت بةر بكةويَت.
 ببة بة بةردةستيَكى طويَرِايةَلى طورطةكان و

 لةطةأل خؤت دياري بؤ مةميوونةكان بهيَنة
 رِؤذى هةيين كةرويَشكةكانت لةناو رِووبةنديَكى شووشةييندا دابنىَ

 وايان ليَ بكة بؤ خةَلكى بزةيان بيَت
 بؤ شةرِةكةَلةشيَر تةرخان بكة رِووثيَويَكى باش

 با بؤ جامةكة نؤرة بطرن
 لة يةك دووراييةوة دوور لة رِيَوييةكان رِاوةستةو

 تريَى زؤريان بؤ فرِآ مةدةو
 ئةم كيسة طوماناويية دوور خبةوة!

 مةخيةرة ناو قةفةزةكاني باَلندةو مريشكةكانةوة.
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 غةمطني: جةستةيةكى ى تشريين يةكةم11                      
 
 

 ئةوة جةستةمة لة بريضوونةوةداية
 تة لةذيَر جلةكامنداية وةك بَليَيت، دوورتر لة ئةستيَرةكان، ليَمةوة دوورةوةئة

 رددايةةئا ئةوةتة ... لةذيَر تؤزو ط
 قؤرتيَكى قووَلم لةذيَر ملمدا بؤ هةَلكةندووةو

 تيَيدا شؤرِم كردووةتةوة
 تاريكاييدا ثشت طوآ خراوةئةوة هةر هةموو ئةوةية كة هةمة لة 

 جةستةم ثارضة دواى ثارضة بةسةر جيَطةكةمدا دةكةويَتة خوارةوة
 بايش بة سنوورمدا دةثةرِيَتةوة

 ناطةشيَتةوةضى دي ئاطرةكةم 
 كردوون ةكانيشم لةناو كووثةكامندا لةبريثةجن

 ئةشكةوتةكانى جةستةم تاريكن و
 ة.يكةسيان ليَ نيشتةجآ ني

 تةختةداريَكى نةرم بوو ئةستيَرة نووستووةكان بةسةريدا ثةرِينةوة رِؤذيَك لة رِؤذان،
 سةرطةردانةكان بوو ةثاثؤرِى ئافرةت

 بةهاريَك بؤ ئاَلؤشةكان.
 كاتيَك بة جةستةى خؤمدا هةَلزيم بينيم بة ئةفسانةكاني خؤى طرِوطاَليةتي

 دؤرِانةكانيم لةطةأل هةموو بريضوونةوةيةكدا دروست كرد
 ادضوونةوةيةكدالةطةأل هةموو ي

 لةطةأل ذوورة نووستووةكاني و
 ناوماَلة رِةنط بزرِكاوةكانى



 332 

 ضؤن ئاطةم لة بريسكانةوةى برِاو
 وازم ليَ هيَنا بكوذيَتةوة؟

 ضؤن كردم بة جؤالنةيةك بؤ خووة دووبارة بووةكان.
 ئةو ثةيكةرانةى جةستةميان تيَدا نيشتةجآ بوو

 غةم تيَكيشكاندن
 )دمووزي(ية سةرى شكاوةئةمة ثةيكةرةكةى 

 ئةمة ثةيكةرةكةى )هرمس(ـة دةسيت برِاوة
 ئةمة ثةيكةرةكةى )هةرقل(ـة ماسوولكةكاني سيس بوونةتةوة

 لةسةر زةوى تيَكشكيَنراون نئةمانةيش ثةيكةرةكاني ظينؤسةكان
 ئةمانةيش ثةيكةرةكاني ئةويين منن

 رِ دايثؤشيوة)ئةناهيَت( كة تةميَكى ض 
 كة مةخيانةكةى داخست و هةآلت (سيدؤرى)
 قةآل تيَكشكيَنةر (ىتايكى)
 كة لةطةأل باَلندةكاندا بةرةو شةو فرِى (ليليت)
 كة رِؤذةكان خوارديان (كووبى)
 ى بةناو بزرطةدا طةشتكةر(لووبا)

 كةسيَك ضووة ناو ئةم ثةيكةرانةوةو تيَكيشكاندن
 بة طةردنى منةوة هةَلواسى ىثاشان ثاضةكة

 ساَلةكان بةرم دةكةوندووكةَلى 
 مانطى خؤم دةبينم ئاهةنط بؤ ياسةمني دةطيَرِيَت

 حيلكةى رِؤذةكامن دةبيسم
 هةورةكاني جةستةم كةوتنة ناو دؤَلة قووَلةكانةوة

 باران ناباريَت ضى دي
 اتضى دي هةناسة ناد
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 شووشةكانى بادةو ثامشاوةى تووتنة بؤندارةكان و
 ةكانةوة بةجآ ماون وكراسةكانى ئافرةتان كة بة سةر جيَط

 ثامشاوةى طوآلوو ثيَكةنني و هاوارى ئاَلؤشةكانيانى
 تيَدا كةَلةكة كراون

 جةستةم ليَ بةربووةوة ناو كيسةيةك
  ضى دى ناتوامن ثيَى بطةم.
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 ي تشريين يةكةم: شاديية لةناوضووةكان12                   
 

 ئةو جةنطاوةرةي لة نامخداية
 با بردي و

 جةنطاوةريَك لة بةردبوو بة 
 باَلةكاني لة بالكؤنطةليَك دةضن بة هةوادا سةرطةردانن

 زورِناي ثيَ نيية
 نة ئةسكَلدان و نة مششيَرطةل

 ضؤن رِووي دا لةناو خةَلكيدا مامةوةو
 بةناو بازارِدا ثياسة دةكةم و

 م  رِادةكيَشم كة رِاوي ثيَ دةكةم بة دواي خؤمدا تؤرِة بةتاَلةكة
 بازوو ثاَلم بةم درةختانةوة دا؟ضؤن بة 

 كيَ وازي ليَ هيَنام بةم شاديية لةناوضووانة طريؤدة ببم؟
 كيَ لةم طؤشة وشكانةدا هةَليطرمت؟

 كيَ شكاندمي؟
 ئةمرِؤ هةنديَك لة بريةوةرييةكامن لة كيسةكةمدا كؤدةكةمةوة

 ئةمرِؤ كيَلي ذيامن نؤذةن دةكةمةوة
 ثيَوة هةَلواسيبووئةوةي ثامشاوةي رِؤذةكاني خؤمم 

 ئةموستيلة كؤنةكامن و
 ملوانكةو دةقة كون بووةكامني ثيَوة هةَلدةواسم

 بريم لةوة كردةوة ثامشاوةي رِؤذةكامني بة قةددا هةَلواسم
 م ذمارةيةكي زؤر لة ثيَيةكاني خؤم رِاوكردوآلبة

 لة جانتاكةم دانان و
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 ثرت لة بنميضيَكم دروست كرد
 يي بشارمةوةوتا طةجنينةكامن لة بَلندا

 رِايبطةيةمن كة بة تةنيا نووسنت هيض سووديَكي نيية
 ئةم سالَ خةريكة بةناو رِيَطةكاني كاتدا

 كؤتايي ديَت
 لة تارماييةكاني رِابوردووةوة ةم هيَشتآلبة
 ثةيامم ثيَ دةطات 

 لةكاتيَكدا ثةيامةكاني نيشتمامن و ثةيامةكاني كورِةكةم ثضرِان
 انةدا بةخيَوكردودووكةَلم لةم ئيَسك بةند

 بة تةنطةوة بووم رِؤذنامةكامن بنووسم
 ليَي رِووت بووم تةنيا لةوو

 لة طؤرانيي دوا دواي شةو نةبيَت
 لةطةلَ ئةو فرميَسكانةي كة بوون بة تةنيا باراني من

 جةذنة تيَثةرِيوةكان رِؤيشنت
 ضوكَلة خبوردةكان سووتان

 كاسيَيت طؤرانييةكان رِاوةستان
 بادةكان بةتالَ بوونبوتَلة 

 كاغةزةكان ثرِ بوون
 هةرضي منم هيَشتة خةريكم خؤَلةميَشي سةر ثةيكةرةكةم دةسرِم

 تا بيبةمةوة بؤ دايكم و
 لة بةردي رِزطار بكةم.
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 ي تشريين يةكةم : ضةند مةواليَك بؤ مةروان13                  

 
 

 هةرضةندة بةتةمةن كز دةمب و
 دةردةكةويَتبةردي واتام 

 ئةَلمازي واتاي تؤ بَلند دةبيَتةوة
 ليَرة كؤتي تؤ كؤتي كردم

 لةكاتيَكدا طولَ لة واتات نزيك بووةوة
 ئةوينيَك هةَليدام و دامركايةوة

 خؤي بة واتات طةياند
 ئةي ئةوةي بانطت كردين ...

 طويَمان ليَت نةبوو!
 .بووين سةرخؤش لة ئةويندا بةبيَ جام

                               *** 
 ترسي تؤم ليَ نيشتبوو

 ثاش من طوَلةكانت سيس داطةرِان
 ترسي رِووناكيتم ليَ نيشتبوو

 كة دووريم رِايتةكاند
 ترسي ئةوةي ئةطةر

 دوورايي بكوذيَتةوةة كاتيَك ل
                               *** 
 نةتةوةيةكي سةرطةردان
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 تةيةآللة سةر خاكي ئةم و 
 خاكي ئاطرو تةقةمةني

 رِيَطةي درِكاوي
 تؤ داوي تةشييةكةي و

 كةيتآلدةسيت جؤ
 تؤ طوَلي رِووبارةكةيت

 هةميشة
 بةرةو نةمان وئةوان 

 لةناوضوون دةضن
                               *** 

 مانطيَك كةوتة ناو ئاوةوة
 ونةيةكيش وةك ئةوآلفشةك ضةند

 دةكاتخويَين مةسيح ئاورِةشةمان 
 ةرينيان نييةبخاضةكان شويَنيَكي 

 ئةطةر كةس نةدؤزينةوة خؤما لة خاض دةدةين
 تا بة قةد خاضةكةمانةوة ذانيَك بني هةر هاوار بكات.
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 ؤذةى لةناو ئاودا قسةم كردرِى تشريين يةكةم : ئةو 14                     
 
 

 هةركة هيَالنةيةكم لةسةردرةختان دروست دةكرد
 ناو ئاوةوةودةكةوتة 

 رِووبارةكان رِاياندةماَلى
 تةنانةت باَلندةكانيش بؤ من دروستيان دةكرد

 بةآلم هيَالنةكامن بةرطةيان نةدةطرت
 ضيم بكةم

 تا لةسةر درةختةكان رِابوةسنت
 ووتيان بكاتةوةورِبىَ ئةوةى ثاييز 

 بآ ئةوةى با بةرةو خوارةوةيان هةَلدات
 كاتيَك خؤم لةناو ئةم بايةدا مب.
                               *** 

 رِؤذةكامن دةلةرزن
 بةالياندا تيَثةرِيَت هةركة زستان

 دةمةويَت جلة شرِوهورِةكةيان ثينة بكةميَكيش كات
 ثةجنةكامن دةلةرزن و

 ناتوامن داوةكة بة كونى دةرزييةكةوة بكةم
 زامةكانيشم

 نةوة دوريَوةية بثيَويستيان بة
 ناَليَن.بةآلم ثةجنةكامن هيض 

                               *** 
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 كاتيَك الى دواماَلئاواييدا بةلةميَكم دروست كرد
 ئاو كةوتة جووَلةو

 با بةرةو ئةو رِووبارةى ثاأل دام
 كة لة نامخةوة

 لةخؤى نزيك كردبووةوة.
                               *** 

 لة كةشتيطةىل كون ثةشؤكاوتر
 بةسةر ئاوةوةنهيَشتة رِؤذةكامن 

 لةكاتيَكدا تارماييةكان هةرِةشةم ليَ دةكةن.
                               *** 

 لةوآ بة ديوارةكان و بةسةر جيَطةكان و 
 لةناو زةنطة كثةكاندا

 نة تارماييةكان رِؤذة نغرؤبووةكامن رِزطار دةكةن و
 نة رِؤذةكانيش تارماييةكان بةرةو ذوورةكانيان رِادةكيَشن و

 نة منيش دةتوامن بري لةم ويَنانة بربِم.
                               *** 

 باَلندةطةىل بريندار لة جةستةم هةَلديَن
 م ولة ئاسؤكاندا دواى دةزووى خويَنيان دةكة

 كاتيَك دةطةنة درةختيَكى دوور
 الى كراسيَكى درِاو رِادةوةسنت من دةينامسةوة

 بةآلم ناطةرِيَنةوة
 درةختطةىل ديكة ضاوةرِوانيان دةكةن

 مسةوة.نانايان ضةند كراسيان لةسةر هةَلخراون
                               *** 
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 دةستم شةرمةزارى كردم كاتيَك ئةو رِؤذة بؤم دريَذ كردةوة
 نةيتواني لة كارةساتةكةى رِاكيَشيَتةوة

 ضاوم شةرمةزارى كردم ئةو رِؤذةى بة تةنيا بيين و
 فرميَسكةكاني بةرةو الم بؤ سةرةوة هةَلنةزنان

 وشةكامن شةرمةزاريان كردم
 كاتيَك نةطةرِانةوة بؤ الم

 هةمووان شةرمةزاريان كردم.
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 ى تشريين يةكةم : ئةسثةكةم الى طؤرِةكةم بةستةوة15                   
 
 

 تةواو دَلنيا نيم
 كردمئةم ميوزيكة بة جامةكانى بادةى ثآ نؤش 

 يان كوانووةكانى بة رِوودا فرِآ دام
 لةوآ لةذيَر هةَلةكانةوة قةلةرِةشكةكةم هيَالنة دروست دةكات

 لةوىَ بةردة رِةشةكانى دةردةكةون
 ئةسثة نةخؤشةكةى خؤم بة ئةستوونةكانييةوة بةستةوة

 بة ئاوة رِؤيشتووةكةى ئاَلؤشةكانى خؤم شوشت
 تةنيا ناوى مردووةكامن بينى

 شويَنةكةيان دةستةمؤ دةكردم وكة 
 فرِيَيان دةدامة ناو فريوة نووستووةكانيانةوة

 حيلكةى ئةو ئةسثانةى لة ميَذووةوة هاتنة دةرةوةو
 بةسةر جةستةمدا تيَثةرِين

 شوشتيامن
 لةثيَناوى ئةم ئاثوورة دريَذةى ئاويَنةكاندا
 لة ثيَناوى ئةو ويَنة نةفرةتيانةى لةناويدان

  لةنيَوان شارةكاندا داناوثردة رِووخؤشةكامن
 زؤرم سةما كرد

 وةك بَليَيت ثرِ لة دةرطةمب و
 باَلغدا بكريَمةوةةبةسةر ضةندان رِيَرِةوى قةر

 ئةسثةكةم الى طؤرِةكةم بةستةوةو
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 لة ئامسانة باراناوييةكة ورد بوومةوة
 رِؤذةكانى خؤم بة رِاكردن بة دواى ئةو وشانةدا بةفريِؤ دا

 كيَلى طؤرِةكانيانةوةو كة مردووةكان بةسةر
 لةنيَوان هةنطاوةكامناندا نووسيويانن

 نةدةخاياند زوو لةبةرضاو نةدةمان و بةآلم ئةوةندةى 
 درزةكان بزردةبوون و هيض شويَنةواريَكيان ليَ بةجآ نةدةما
 و بة بةدواداضوونى دةركةوتنى جوانيي ئافرةتان بةسةرم بردن

 جةستةكانةوةاوو بةدواداضووني جووَلةى بة دةم و ض
 خةنةو وزمةكامن لةناو شووشةكامندا كؤكردةوةو

 جانتاكامن بة ميوزيكةكةيان ثرِكرد
 نة وشةكامن الن
 نة ئافرةتةكان

 نة جامى ميوزيك
 نة ئةسثى نةخؤش و نة ئةسثي دليَر
 هيض تةنيا ئةم ميَزة دريَذانة نةبيَت

 هيض كةسيَكيش تةنيا شةبةنطى نوآ نةبيَت
 بة فريِؤ ضوو؟ ضؤن بةم شيَوةذيامن

 ضؤن ئاوةكانى خؤم كرد بة رِووبار بؤ ئةم بةلةمانة؟
 ئةى نةدةبوو ئةم بةسةرهاتة سةر ليَ شيَويَنةرة هةرةس بهيَنيَت

 ئةى نةدةبوو هةنديَك لة بةردةكانى سةر رِيَطةكةم ال بدريَن
 ئةى نةدةبوو طؤساغيم رِابطرييَت و 

 وشةكامن كةوى بكريَن.
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 دةرِذيَمة دةريا ةولة كويَوة سةرضاوة دةطرم، ئةى يَرةل  ى تشريين يةكةم :16
 
 
 

 اوةكاني خؤم بة تةواوةتى دةناسمضسةر
 ئةوانةى لة طوندةكانى جووتيارةكانةوة هةَلقوآلن

 كة نغرؤى بريضوونةوةن
 نةوة نووستووةكانى خؤم لةناو سكى رِووبارةكاندا دةناسم

 هةَلطرمتئةو باَلندانة دةناسم بؤ ئةو كانييانةيان 
 رِيَطةكةم دذوار بوو

 ضةندان بةردو تةثؤَلكةم تووش بوون
 و تيَثةرِيمن خؤم ليَ ال دا

 ضةندان سوثاو داطريكارامن تووش بوون
 طاَلتةم ثيَ كردن

 ذمارةيةكي زؤر رِاوضى بينييامن
 لة ئاوةكةيان بار كردم
 بةآلم بةتةوذمرت بووم

 شةثؤلةكامن داناثاثؤرِو كةشتيطةلي بيَ شوماريان لةناو 
 منيش طؤرانيم بؤ ضرِين و سروودةكامن  زاوزيَيان كرد

 تةرمطةىل نةناسراويان تيَ فرِآ دام
 بةآلم بؤيان طريام و نويَذم لةسةر كردن و

 لة كةنارةكانى خؤم طلم دانةوة
 كتيَبيان تيَ فرِآ دام
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 مةرةكةبةكانيان تيَمدا بآلوبوونةوةو بيَداريان كردمةوة
 رِشتم خويَنيان تيَ

 رِةنطى طوَلةكامن طؤرِان
 رِيَطةيان ثيَ بزركردم بةآلم ئاوةرِؤى خؤمم دؤزييةوة

 ضةندان جار رِيَطةكانى خؤم طؤرِى
 ضةدان جار رِوحى رِؤذطارم لة خؤمدا تواندةوة

 ةكاني خؤم بة رِاوضييةكان بةخشىيضةندان جار طؤراني
 ئةوة كانييةكةم بوو

 ش ئاوةرِؤم بووئةمةي
 كويَوة دةرِذيَمة دةريا؟بةآلم لة 
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 ى تشريين يةكةم: هيَشتة رِوون نة بووةتةوة17                    
 
 

 ويَنةكة رِوون نةبووةتةوة هيَشتة
 بةآلم دةستيَكم بينى لة ئامسانةوة دةردةكةوت

 زؤرى ليَوة شؤرِ بووبوونةوة دةزووطةليَكى
 كاتيَك بةذنى خؤمامنان ثيَ ثيَضايةوة

 بوون بة قامضى
 كاتيَك ذةندمانن

 هاوار هاوار لة ماَلةكامنان بةرزبووةوة
 كاتيَك ويَنةكانى خؤمامنان ثيَوة هةَلواسى

 دووكةأل لة جةستةمانةوة دةرضوو
 هيَشتة رِوون نةبووةتةوة...

 بةآلم كاتيَك ثيَياندا هةَلزنانني
 دةستمان خةَلتاني خويَن بوون.

 لة ئامسانةوة فرِيَيان داينة خوارةوة
 تؤرِى خؤمامنان ليَ دروست كرد كاتيَك

 ضوون باَلندة ثيَوةى بووين
 كاتيَك جوان وةك جل و بةرط ضنيمانن

 ثيَستمان داماآل
 وةتةوةوهيَشتة رِوون نةب

 بةآلم هيَشتة بة ئامسانةوة شؤرِ بوونةتةوة.
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 ى تشريين يةكةم : بريى بةجيَ هيَلَراو18                   
 
 
 

 بةجىَ هيََلراون زؤرنئةو بريانةى لةناومدا 
 ضى دي كةس نيية سةتَليَكيان بؤ شؤرِ بكاتةوة

 ضى دي كةس نيية ئاطةى لةوة بيَت كة هةن، يان نني
 ئاوى ئامسان ثرِى كردوونةتةوةو مةكىَمادا

 لة ناوةوةمدا زيَرِيان ليَ رِذا
 ئاوى ئاطر ثرِى كردنةوةو مادامةكىَ

 سؤثاو كوانووةكانى ثرِ داطريساند
 برية بةجىَ هيََلراوةكانئةمرِؤ 

 درِك دايثؤشيون
 كرميان ثيَدا هةَلطذاوة

 رِؤذيَك لة رِؤذان، ثرِ لة هةنطوين بوون
 منيش ئاوديَريم دةكرد بؤ ئةو كةسةى خؤشم دةويست

 بةآلم هةنطويَنةكة بزر بوو، خؤشةويستةكانيش لةدةست ضوون
 ثرِ لة بادة بوون

 شي هاتبام مةستم دةكردهةركةسيَكم تيَدا تووش بهاتاية، يان توو
 كؤمةَليَك ئافرةت لة ثيَش خؤم دةداشةوامن تيَدا ضوون 

 ئةو بريانةى لة ثةيكةربةنديي رِووناكييةوة بةسةرمدا بةربوونةوة
 بة وشة ثرِم كردنةوة

 رِؤذنامةكانيشم بة قةد ديوارةكامنةوة لوول دايةوة
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 ئةو بريانةى ظيداى خواوةند بؤى ناردم
 زيوين كردمن بة دةرياضةى

 ئةو بريانةى رِامبؤ بؤى ناردمن
 ةوةبةردايئاوةرِؤكامن بةسةر كيََلطةكاني خؤمدا 

 ئةو بريانةى مةوالنا جةاللةدين رِؤمى بؤى رِةوانة كردم
 خؤَلة وشةكةكانى خؤمم ثآ تيَرئاو كرد

 ئةو بريانةى ...
 ئةو بريانةى كة ترس و تةمومذاوي خؤميان تيَداية

 تيَدا ناشت و ئيَسكى ثاسةوانةكانيامن
 لةسةر رِابوردووى ثرِيان نويَذم كرد و

 ية داؤخسنت واةتتا ه
 تيَم تةقاند...
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 ى تشريين يةكةم : نيشتمانيَكم هةبوو19                       
 
 
 

 بةربووبيَتةوة باَلكؤنةكانةوة لة نةبووم طوَليَك
 وبرِا ليَ وليَ يمششاَليَك نة

 نةبووم رِيَطةكان سةر دراوي فرِيَ سةبةتةطةلي
 هيََلراو بةجآ ثةرستطةيةكي نة

 :دةضوو نيشتمان لة هةبوو شتيَكم
 و خويَن خةَلتاني قةآليةكي                      
 ذةهراوي هةوايةكي                      

 دةضوو طؤزة لة هةبوو شتيَكم
 دةضوو ثةجنة لة شتيَك
 هةَلكؤَليبوو ثيَ بةهارم بريمة
 هةَلواسيبوون بةغدامدا خانووةكاني بة نووسيبوو ثيَ هةَلواسراوم ضامةطةلي بريمة
 و دزيم كورِةكةي ويشاية بريمة
 و دةرضوون بريةكانيان لة طيَرِانةوةكامن رِيشةي و رِةط
 .بوون خاش وردو بروسكةكاندا لةذيَر

 دةكردم زياتر ئازارةكاني رِؤذيَك هةموو هةبوو شتيَكم
 دةكرد طوزةرم ماأل بةرةو ثيَيدا رِيَطةيةي ةول
 دةنان ليَوةوةم بة ثةلة بة ثةرداخانةي ةول

 دادةضؤرِان ليَم قسانةي لةو
 بنب بةرد ناو نغرؤي قاضةكامن دةكرد واي هةبوو شتيَكم
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 نةميَنيَت جيَيان طةيشتنة تواناي دةكردن ليَ واي
 بوون دؤزةخ نغرؤي ثيَي هةردوو هةبوو قةرةويََلةيةكم

 هةبوون سووتاوم سةوَلطةلي
 خاَلةكة بطةمة دةدام يارمةتييان

 هةبوون ثَلنطم ضوون كةسوكاريَكي
 دةكرد ثياسةيان باخضةكامندا بة

 .دةكردم كةيان(بزرطة) بؤني
 دانا نيشتمانةكةمةوة ئامساني بة مانطيَكم بريمة
 بةربووةوة بةآلم
 برِويَن بضووكةكاني شاخة لةوةي بةر

 خةجنةرو كرديانة
 هيَنا ريانبةكا شارةزايانة زؤر

 دةدا جةَلدة ثآ خةَلكيان و قامضي كرديانة
 كردبوو دروست م(ثيَضاوثيَض منارةيةكي) و يةك(زةقوورة) بريمة
 كرد هةرِةشةيان هةَلهيَناو دةنطيان ةوةيانلةسةر بةآلم
  كردبوو دروست طومةزيَكم بريمة
 رِووخاندم بةسةرياندا بةآلم

 هةبوو نيشتمانيَكم
 .بكوذيَت خؤي رِؤذيَك هةموو دةكرد حةزي بةآلم
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 ى تشريين يةكةم : ئاماذة بةم رِؤذانة دةكةم21                     
 
 

 بةم رِؤذانة دةكةم بةر لةوةى كؤتايي بيَن ئاماذة
 ئاماذة بة ثشكؤكانيان دةكةم

 ئاماذة بة دَلى ثرِ لة ئةشكيان دةكةم
 بؤضى ذانةكانى خؤم لةسةر شؤستةكان 

 بةجىَ هيَشت داريَك ضوون كؤنة كؤتةرة
 لةوةتاى دارةكةم درِكى رِيَطةى دووكةرت كردو

 دةفرةكةم ثرِ لة هةتاو بوو
 زانيم كة سزاى رِؤذطار بةرِيَوةية

 بؤية برايةتيم لة نيَوان بةرةبةيان و دةمةو ئيَوارةمدا ثيَكهيَنا
 ئةوةتة رِؤذةكامن دةرِؤن

 ئةوانةى خؤشم ويسنت طويَم ليَ دةطرن و
 ئةوينداريدا لةتر دةبةنلة 

 ديواري ذيامن طوَليَك سةر دةكةويَت و طوَليَك دادةبةزيَت
 بةآلم بيَ هوودة

 با دَلم بضيَت بؤ بةهارة ثارضة ثارضة كراوةكةى
 با بضيَت بؤ ثةثوولة سووتاوةكانى
 با بضيَت بؤ رِووبارةكاني يادطةى.

 لةذيَر ملى رِيَطةدا ضامةكانى خؤمم شاردةوة
 ي نائوميَدميدا رِاكشام يَرةكانيشدا لةناو قؤرتلةنزيك مشش

 نامةكانى خؤم بانط كرد



 333 

 لةطةأل خؤشةويستةكامندا
 بينيم هةموويان وشك هةآلتوون

 جانتاكاني خؤمم بانط كرد
 بينيم هةموويان بةتاَلن

 رِيَطةكةم تةنيا رِيَكةوت بوو
 خةونةكانيشم درؤ

 قسةكامن فوويان تيَ كردبوو
 وآلتةكةى دزيبوومئةو كةسةم بانط كرد 

 بينيم بة ثةتيَك هةَلواسراوة
 بانط كرد كة رِؤذةكانى لة ذووريَكدا كليل دابوومئةو كةسةم 

 بينيم كابرايةكي طةرِووة.
 بةسةر دةرطةى رِؤذةكامنةوة سةردويَلكةم نووسي و

 يةوة طريامخوارلة 
 كةسم لةطةأل نةبوو

 ثشكؤى كوانووةكةى خؤمم هةَلدةدايةوةو
 قةلةرِةشكة دةئاخظيم لةبةر ثيَمدا خؤى بة عةرددا دابوولةطةأل ئةو 

 ئةو كات بةياني الر بووةوة
 ئاوةكان قورِيان ليَ رِوا

 واى ليَ هات مردمن دوام كةوت
 ئةطةرضى سةرخؤش بووم

 بةآلم سةيوانةكةم بَلند كردةوةو خؤَلم لة خؤم ياساغ كرد
 ئاماذة بةم رِؤذانة دةكةم

 بةر لةوةى بة خؤَلةكانيان مبنيَذن.  
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 ى تشريين يةكةم : هةرضةند تةمةن رِؤيشت21                       

 
 

 ئةو ديوارانةى بة الويةتي دروستم كردن
 بةرى هةتاويان ليَ طرمت
 هةركة تةمةن رِؤيشت

 وة بة ثيَضةوانةى سروشيت خؤيةوة بينىةهةموو شتيَكم لة ثشتي
 ضياطةىل ضيمةنتؤ

 رِيَطةى كانييةكانيان طرتبوو
 لة ثشتةوةيان وآلتةكةى خؤم بينى كة خؤشم ويستبوو

 بةناو ساَلدا دةضوو و دةريدةكردم
 ثيشة ساختةكانى خؤم بينى

 كة لة دةستيان هةآلمت
 بةندخيانةكانى رِوحى خؤم بينى يةك لة دواى يةك دةرِووخان

 قؤرتةكانى ئةقَلى خؤم ضوون رِيسواييةك بينى
 وةى ديوارة دريَذةكان رِآ دةكةملة ثشتة

 كة كردوومنةتة قةآلى خؤم و
 دةمطوت: ضؤن ئةمةم كرد؟

 كابووزرِيطيَرِةكانى خؤم بينى رِةنطيان بمة
 وبوون  قاضةكانى خؤمم بينى طيَرِ بوون

 ئةو ثيَآلوانةى ضةندان رِيَطةم ثيَ برِين
 لة ضؤَلةوانى درِابوون
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 بوون ورِؤذةكانى خؤم بينى تاآلن و برِؤ كرا
 كتيَبةكامن تؤزيان ليَ نيشتبوو

 هاورِيَكامن ماندوو بووبوون و ذاوةذاويان ليَ نيشتبوو
 لة شيَوةى طيانلةبةريَكدا خؤي شاردبووةوةشيعرم بينى 

 بة ترس و لةرز لة كيََلطة دةثةرِييةوة
 ضوون ثريةميَرديَك بينيم دةكؤكى
 ضوون تارماييةكي دةركراو بينيم

 رِؤيشتم ...
 هةموو ئةوةى دروستم كردووة بووةتة كؤت و بةند.بينيم 

 ئةوةتة كؤتةكان دةشكيَن
 ئةو الفاوانةى طوَلةكامن تيَدا ضاندبوون

 رِايامناَليم
 تةمةنى ساختة بةرةو رِووم ديَت و

 دةمباتة ناو ماَلةوة
 تا كةس طويَى لة طريامن نةبيَت.
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 يَى دةكةمى تشريين يةكةم :  ضاوةر22ِ                          
 
 

 ضاوةرِيَى دةكةم...
 بة تؤزيَك ئوقرةو

 بة شيعري زؤر
 امن شةوةكانى رِووناك دةكةمةوةبة قامكةك

 ئةوانةى دةضنة الى طوآلوثذيَنيان ثيَية
 ئةوانةى الى ديَنة دةرةوة ضةثكة طوَليان ثيَية

 ضاوةرِيَى دةكةم...
 لةكاتيَكدا بةرةو ئةو شارانة دةضم كة بؤى دةطرين

 رِيَطةى بةرةو مةرطيش ضاوةرِيَى دةكةملة 
 لة طؤماوةكانى بريضوونةوةى دةردةهيَنم
 بة طؤرانييةكامن غةمةكانى دةشؤمةوة

 كةماجنة شكاوةكةى ضاك دةكةمةوة
 مششاَلة تؤز ليَ نيشتووةكةى ثاك دةكةمةوة

 ضاوةرِوانى باَلندةكانى دةكةم لة شةقامةكاندا
 َلطةكانداضاوةرِيَى ثةثوولةكانى دةكةم لة كيَ
 رِى نادةم هيض شتيَكى ليَ بزرببيَت

 ويَنةكانى منداَليي لة هةموو شويَنيَك ضاث دةكةم
 باآلى بةسةر هةموو تاوةرو منارةكاندا بةرزدةكةمةوة ن وبةذ

 ثيَكةنينةكةى وةك داويَك بؤ تاريكخوازةكان دادةنيَمةوة
 خامةكانى لة شووشةبةندى كتيَبخانةكاندا دادةنيَم
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 دادةنيَم لةبرى بةيداخةكان بشةكيَتةوةكراسةكةي 
 فةرةكان دةكيَشمةويَنةى جانتاكةى لة ويَستطةى شةمةند

 لة ثارضة كاغةزةكانى رِؤذنامةى دريَذ دروست دةكةم
 بتةنيَتةوة.شويَنيَك كاريَك دةكةم بؤن و بةرامةى بريةوةريى هةموو
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 تةوتةم ى تشريين يةكةم : ئةى رِابوردوو ... ئةى23               
 
 
 

 ضى بكةم
 ئةى رِابوردوو تا واز بهيَنيت و ضى دي دوام نةكةويت

 بةآلم رِووناك نةبوويتةوة ،هةتاويَكم لةسةر دانايت
 كةضى رِاوت نام...

 ،زيم ليَ دايتبة ثالزماى قوربانييةكان دةر
 كةضى هةَلنةستايت

 كةضى تةرِ نةبوويت ،بة باران تةرِم كرديت
 كةضى طوَلت نةكرد ،دانايتلة دةوروبةرى خؤمم 

 كتيَبةكانت ثريؤزن و ثرِ لة خويَنن و
 مششيَرة ذةنطاوييةكانت

 كةسانيَك هةن هةموو رِؤذيَك  تيذيان دةكةن و ثيَيان سةرمان دةبرِن
 ذياني ذةهراوى كردووين ،ئةو نانة رِةشانةى بؤمان دةنيَريت

 ئيَستةيان شرِوهورِ كردين ،ئةو مردووانةى لة طؤرِةكانتدا رِاكشاون
 ئةى رِابوردوو ضةند قات و قرِيت تيَداية؟

 ضةند ئاوى ليَأل؟
 لةو ميكرؤبانةى بةرةَلآلى ناو هةواى شارةكامنان دةكةيت تاو لةرزم ليَ هاتووة

 بةناو زةلةكانتدا هةرِادةكةم تا طوأل كؤبكةمةوة
 بةآلم طوَلى ذةهراوين

 كدةشكيَمبةسةر تاويَرةكانتدا دةكةوم و تيَ
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 طوَلة طةمنةكةت هةَلدةطرم كةضى نانةكةم ذةهراوى دةبيَت
 ضةند مةتةَلى  تيَكةأل و ثيَكةَلت خزاندة ناو ئيَسكةكامنانةوة؟

 ضةندان دةهؤَلت لة شةوةكامناندا ذةند؟
 ئةى رِابوردوو
 ئةى تةوتةم

 كةى لة منارةكامنان بتهيَنينة خوارةوةو بتنيَذين؟
 نةميَنيَت؟كةى بتخؤين و...ثريؤزيت 

 يَيت بةرازيَكى ثريؤز بيتوةك بَل
 حةرام بيَت دةسيت ثيَوة بدريَت و خبوريَت.

 كةى بتكةين بة ويَنةو لةسةر رِةفةت دانيَني؟
 سةرقاَلى ذياني خؤمان بني رِآ بدة

 رِآ بدة با لة ئاوى سازطارى خؤمان خبؤينةوة
 كةى تؤى ناو طؤماوةكانوةنة لة ئاوة رِاوةستا

 ئيَستةمان ىكةى سةر سينطقةلةرِةشئةى 
 ئةى ئةوةى ئاسؤت داخستووين

 ئةى رِابوردوو 
 ئةى ثةتي ذيان و ئةى دوذمنم.
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 ى تشريين يةكةم : ليَرة كراسةكةم هةلَخست24                  
 
 

 طةرد لةسةر كتيَبة زيَرِينةكامنان نووستبوو
 خوارةوةتة يَى خةونةكامنان بةناو بزرطةدا دةكةوةةفرِ

 تةنيا طةلةطورطيَك دةبينم بة ضواردةورى ماَلةكامناندا دةسوورِيَنةوة
 و درذىتةنيا هةست بة هيض ناكةم 

 فرميَسك تةرِى كردوون نةبيَت ضةند لقة داريَكى وشك
 با...

 با لةسةرخؤيان ئةم شةوة بضنن
 تضونكة ئةو بةيانةى لةنيَو قامكةكانياندا ترثةى ديَت و ليَ دةدات هةر ديَ

 ئؤى ... ئةى بةيامن
 لةناو ثيالنةكاندا دةنووم و تؤيش لةنيَوان ثَلنطةكاندا دةنوويت

 و شةوى غةم و خةفةتةكامندا ديَت و دةضيَت ثيَم لةنيَوان خولطةى تاوةر
 لةوآ... لة ثيتطةى خويَندنةوةدا

 تؤوةكانى خؤم وةشاند
 و ةكةمـلةطةأل بادا لةبارةى )زةبوور(

 بضووكةكامنةوة ئاخظيم كة كةنارةكامن ثيَ ثرِكردوونةتةوةثةيكةرة 
 نهيَنييةكاني خؤم لة ليَوارةكان دانان و لة جامى سةرخؤشةكاندا شاردمنةوة

 ضامةكامن الناضن و ناوئةو ئيَسكانةى لة
 ئةو فرميَسكانةى كة بةتاأل ناكةنةوةو

 ئاه و ناَلةى ناخةكان و
 ثةرِيَننةووباري بةتةوذمى تاريكي تيَدئةو دةنطة كزةى كة ثليتةكان بةرةو رِ
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 ئةمانةن ديَرِةكانى خؤشةويستيم ثيَشرِةوى دةكةن
 لة جةنطةكانى طةليَكى كؤنى ثرِضةك هةآلمت

 متلة درةختةكان و لة تيشكةكةى هةآل
 سةركةومتة ئيَرة

 تا لةسةر رِؤذى ساردى غةمطينم دانيشم
 دةبيَتةوةلةو ئاطرةى بَليَسةى بةسةر ئاوةوة بَلند 
 لةثارضة بضووكةكاني شارة ئاوابووةكاندا
 لة ثارضة ئاسنة بريقةدارةكاني ميَذوودا

 لة هيما بضووكة بريكراوةكاني ناو شةقامةكاندا
 ليَرة كراسةكةم رِاخست و
 خوودةكةم لةسةرى دانا و
 لة ذياني خؤم وردبوومةوة

 ضؤن هةثروون بة هةثروون بوو.
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 هةن...شت ى تشريين يةكةم : زؤر 25                            
 
 

 خؤم بة بريةوةرييةكانةوة سةرقاأل كرد
 لة ضؤمةكانةوة لة ثيَش خؤم دةدان و دةمشوشنت و

 لةبةردةم خؤم دامدةنان
 سةرلةنوآ رِيَكم دةخستنةوةو

 بةردةكامن ليَ دةردةهيَنان و زيخ و
 باويَشكم ليَ دةبرِين و 

 ناطةيي و خؤَلةميَشم ليَ ديليَت دةكردبىَ ئ
 هةن ... شت زؤر

 لةو شةوبيَدارييانةى تيَياندا بينيم
 بة ئاوى ضاوم ثيَكةنينةكةيم شوشت

 لة دلَ و دةروومندا شاردمةوة.
 بؤنةكةى كة ئةو ناوةى تةنيبووةوة لة

 بؤنى هةموو دارستانةكامن كردو
 لةناو سينطى خؤم دامنا.

 زؤر شت هةن ...
 رِووخؤشيي منداَليةتييدالة 

 بة تةنيا لة باخضةى ساوايان دةهاتةوةو ضوون فريشتة
 لةسةر كورسيي باخضةكة دةنووست.

 لة طؤرِةثاني طةرِةكيش بانطى شةومنى دةكردو
 ليَى دةخواردةوة كاتيَك يارى دةكرد
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 لة رِيزى كيذة جوانةكانيشدا
 بيَ دةنط طؤرانى دةضرِى و

 بىَ دةنط دةطريا
 ن ...زؤر شت هة

 لة طرِوطاَلى سروةدا
 طوأل رِةوشةكانى خؤى لةطةأل دةطؤرِييةوةو
 بة ثرضيَكى دريَذةوة بةرةو دةريا دةرِؤيشت

 ضوون خواوةنديَك، لةطةأل هةوردا مةلةى دةكرد.
 زؤر شت هةن

 لة ويَنةكاني بريةوةرييةكاندا
 ضوون لرية دةبريسكايةوةو

 ضوون بةرةبةيان هاوارى دةكرد
 زؤر شت هةن

 طةرضى لةبةر ضاو نةمائة
 ئةوة شتةكان زؤرتر بوون و

 مةروان بوو بة ئةم هةموو مةودايةو
 بوو بة هةموو قسان.
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 خةونى ساكار :ى تشريين يةكةم 26                         
 
 
 

 خةونت بة ضايةكةوة دةبيين ... ئيَواران
 يةكيَكمان ليَمان بناية

 يةك لة دواى يةك بة جيَمان هيَشتيت
 بةآلم هيَشتة هةر ضاى ليَ دةنيَيت و

 لةبةردةم خؤتدا دايدةنيَيت
 رِةنطة رِؤذيَك لة رِؤذان لةسةر كار

 بطةرِيَينةوة يان لة تاراوطة، يان لة بريةكة
 تا لةبةردةمتدا دانيشني و

 ضايةكةت خبؤينةوة
                                *** 

 بة رِيَطةوة بةرةو دةريا
 دا هةنسكة هةنسكم ثيَ كةوتبوولة رِووبارةكامن
 خةونةكانيشم 

 لةطةأل هةر هةنطاويَكدا دادةكةوتن
                                *** 

 هةموو ئةوةى خةونى ثيَوة دةبينم ديَرِة شيعريَكى
 هةواى بؤطةنى ضوار دةورمانة

 ةكةى خؤم هةَلطرتبوو و خةونةكامن ثيَوة هةَلدةواسىكؤتةَل
 ة ليَم دةكةوتنبةآلم بة رِيَطةو
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                                *** 
 خةومن بة رِؤذيَكةوة دةبينى طوللة تيَكى نةدات

 خةومن بة نانيَكةوة دةبيين ثيس نةبووبيَت
 خةومن بة نووستنيَكى هيَورةوة دةبيين

 خةومن بة نيشتمانيَكى ساكارةوة دةبيين
 بة نيشتمانيَكةوة مةزن نةبيَت

 بكةن وهةواَلةكان لةبريى 
 سياسةتوان و دزةكان لة كؤنطرةكاندا ناوى نةبةن.
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 ى تشريين يةكةم : بينييان ضوون طوأل دادةبارى27                  
 بينييان كراسة درِاوةكةى خؤي دةدورييةوة

 طويَيان ليَ بوو بة طؤراني برينةكاني وشك دةكردةوة
 ئاويَنةكانيان بيين درزيان تيَدةكةوت.

 ؤدةكردةوةو دةستيدا كبينيي خؤَلةميَشى رِؤذةكانى لةناو هةردوبةرةبةيان 
 باران بينيي دةسووتا.

 لةوةتاى منداأل بوو كانييةكان ئاوي خؤيان ثيَ نةدةبةخشى
 بةرةو اليان هةرِاي دةكردو ئةوانيش هةَلدةهاتن

 لةوةتاى نووستبوو بيابانةكان رِاويان دةكرد
 بةآلم ثةندى وةرنةطرت ،ضةند جار كةوتة داويانةوة

 ثةثوولةكان لة هةردوو شانييةوة دةرضوون
 طوَلةكانيش خةَلتاني ثيَكةنينةكاني بوون

 مةروان لة فريشتةيةكي بريندار دةضوو
 بةردةوام ثيَى دةطومت: بؤضى هةَلديَر بانطم دةكات؟

 لة ضةندان طةرِةك بينيم سرووتي دةخويَندةوة
 ي دةباراندلة ضةندان هةوردا بينيم رِووناكي

 ئةو مانطةى بةسةر سةرييةوة بوو كةل بووبوو
 رانةى لة نيَوان ثةجنةكانيدا بوون، بينيم دادةضؤرِان و دةبريسكانةوةئةو ئةستيَ

 مةروان بؤضى رِيَطةكة تؤى بؤ دوور بردو منى نةبرد؟
 بؤضى بةجيَت هيَشتم بةم سةبةتة كونة طوَلةكانت كؤبكةمةوة

 كةوتبوون؟كة لةسةر رِيَطةكة 
 بينييان وةك طوأل دادةبارى و

 بينيميان طوَلم دةضنييةوةو ئةوم دةست نةدةكةوت.
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 ى تشريين يةكةم : ئةبو زيَن28                              
 

 بؤ طياني باوكم لة هةشتةمني ساَلياديدا                                                                                    

 رِؤذةكانت بة ثةتيَكي دريَذةوة هةَلواسرابوون
 بةسةر دذلةدا تيَدةثةرِى

 ثاثؤرِةكةت لةناو دةرياكةيدا سةرطةردان بوو
 بوونطؤرانييةكانت سةر ئاو كةوت

 يان بةسةر ثةتة دريَذةكةوة دةشةكانةوة
 ابوورِؤذذميَرةكةت بة زيين ئةسثةكةوة هةَلواسر

 ئةو رِؤذانةيش تؤ بة لةرينةوةى ثيَكةنني ضاالك بوويت
 تؤيش وةك من غةمت هةبوو

 دا ثةرتت كردبوونةوةبةآلم بة داريَك بة هةوا
 طؤشةطري بوويتدذوارو 

 لةوةتاى لة سينطى )مةجةر( دةرضووبوويت
 تا ئةو قةمضييانةت كة تاريكايي بةغدامانت ثيَ فةالقة دةكردن

 بةرز بوويت شؤرِةسواريَكى باآل
 بةرةو ثيَشةوة طاسنةكةت ثاأل دةدا

 ض ئةطةر لةوآ تؤو هةبوواية
 يان نةبوواية

 كشت و كاَلةكةت ضوون طؤراني لة زةوى دةرِوا
 دةمةويَت ثرسيار لةبارةى باوة بكةم

 ضؤن بؤ دوورى برديت؟
 ضؤن ثيَكةوة سةرطوزةشتةتان لةطةأل يةكدي دةطؤرِييةوة؟
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 هةَلبهيَنم كة بة ئةشكةوتةكانياندا ثةرِيتةوةدةمةويَت ئةو مةتةآلنة 
 ضؤن ثةرِيتةوة؟

 ضؤن بة تةنيا برينةكانت بةسةربرد؟
 ركرد؟يَضؤن بة مستيَك خؤأل ضاوى تاريكيت كو

 ضؤن ضةندان ثَلنطت بةديل طرتن و خستنتة ناو سؤزةوة
 ئةو ئةسثةى سواري بووبوويت بة نيَو ساَلدا دةضوو

 ثيَى هةَلدةنووتا...
 بة تؤرِةكةت مةودات بةديل دةطرتبةآلم 

 زينةكةى ىلَ بةربووةوة قالييةكت لةسةر ثشت دانا
 جَلةوةكةى ليَ بةربووةوة لقة هةجنرييَكت دانا

 كاتيَك ثةكي كةوت
 بة كؤَلى خؤت هةَلتطرت و رِؤيشتيت.

 رِؤذطار )خالد(ى ليَ سةنديتةوة، تؤيش سةردةمت هةرةسي هيَنا
 ة بووم ئةسثةكةت هةر بيَ ويَنبةآل

 بة زةوى و ئامساندا دةهات و دةضوو
 كاتيَك كةوتة هةَلديَرةوة

 لةطةلَ تؤدا لة هةَلديَرمان دةرهيَنا
 ددانةكانى كةوتن

 ثاشان ياَلةكةى كةوت
 ثاشان القةكانى كةوتن

 تؤيش سكةخشكةت دةكردو بة رِووى سةردةمدا هاوارت كرد
 كاتيَك ثةتة دريَذةكةى سةر دذلة ثضرِا

 وشك نةبوونةوةرِؤذةكانت 
 تا ئةمرِؤ هةر بة كزرى ماونةتةوة ضوون طؤرانييةكانت كة بة سةر رِووى ئاوةوةن.
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  يةكةم : بؤضى طويَمان بؤ بيابان شل كردى تشريين29                   
 
 
 

 باية رِديَن شينةكة
 و ضوون ضيا كويَرة كة ضوون مار ثيَضاوثيَضة

 دةرِويَنئةو طوَلة طةمنانةى كة لةناو بادا 
 ئةو ضةكانةى لة با دةخؤنةوة

 ئةو ئامؤذطارييانةى كة دوو ضةندان رِةشةبان
 هةر هةموويان وآلتةكةيان خراث كردم.

 بةر لةوةى دةزووى ضيَذ بثضرِيَت
 يان مافوورى تؤزو طةرد شةثؤل بدات

 بةر لةوةى هةور بؤ كونةكانى خؤى بطةرِيَتةوةو
 بةر لةوةى با دةربكةويَت

 بة هيَزى شيعر و بادة بَلند دةبووةوةرِوحى وآلت 
 طؤرانييةكان رِؤنى بوون

 تابلؤكانيش ئاَلؤشى طةورةيان بوو
 ئةو رِوحةى لة ثيت و فةرِ هاتة دةرةوة

 زى و كةَلةطاميَش و ئةحيقارو نةبونائيدووفيَركارة طةورةكان دم
 ئاخافنت بيَزار نةدةبوونلة 

 لة رِؤذةكانى ئةواندا فيَرى ذيان بووين
 بةآلم كاتيَك طويَمان لة شوانةكانى بيابان طرت

 رِؤذةكامنان نةمان و 
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 مل دايثؤشني
 ئةمرِؤيش دةثرسم: بؤضى هةردوو رِووبارةكة طويَيان بؤ بيابانيَكى مردوو شل كرد؟

 بؤضى لة طؤرِة بةرينةكةيدا تؤثني؟
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 ى تشريين يةكةم: ماسوولكةى تاريكى31                         
 
 

 هاوارم دةستيَكى لة دووكةلَ دروست كراوى هةية
 بةآلم نغرؤى تاريكيية

 مؤمةكةى لة فرميَسك دةضيَت
 ئاويَنةكةيدا ميَذووى خؤم دةبينم لةنيَوان دةسيت ميَياتيدا شؤرِبووةتةوة لة

 سكةى دةبيَت بة شيَتايةتي، يان نازكردنوشةوخنوونيى برو
 كىَ ثةتؤكةى الداوم؟
 ئةشكةوتانة دةرؤزة بكةم؟ ئةى كىَ واى كرد لةم

 ئةى كىَ الى ئةسثةكان و الى ترسم رِيز دةبيَت؟
 مةجنةَلةمان دةبينم دةكوَليَن وةك بَليَيت جم و جووَلى خولطةكانة

 تيَكبشكيَن ى بةرةو مالَ دةضيَت،يلةكاني تةنيا رِيَطةكةؤوةك بَليَيت ث
 وةك بَليَيت فريودان طيَضةأل بة ساَلةكامن بكةن

 رِةوة ميَروولة لة كةنارةكامنان دةردةكةون ساآلنيَكة
 ساآلنيَكة ديوارةكةمان وردة وردة درزى تيَدةكةويَت

 يَش ليَمان اللووت دةبنيَسكةكانى خؤَلةمساآلنيَكة ئ
 منداَليَك ثشكؤمان ثريؤز دةكات

 كىَ ثةتؤكةى لةسةر الدام؟
 دةم و ضاوى فريشتة دةبيَت قاَلبة مؤميَك

 ثرسيارثةل و ثؤى دةبن بة 
 ميَوى بيَستانةكان

 ضؤن بةردةبوونةوة ناو سينييةكان
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 بةآلم بادةمان كةم دةنؤشى
 بة ماسوولكةى تاريكيدا تيَدةثةرِم و

 بة ئاويَنةى )مندا(
 لووةكامنبة تامةزرؤيي هةميشةيي سيس بووى ناو 

 بةدواى طوَلدا دةطةرِيَم
 شيَوةى ثشكؤى بؤرو

 ئةلكهوولخؤَلةميَشي 
 شيَت بووني ئةم واتايانة بةئاطة هاتةوةبةشكو ئةوةى لة 

 بةشكو طةردةلووىل دةريا شويَنى نيشتنةوةم بيَت
 ويَنةى خؤمم بةم تونيَالنةدا هةَلواسى

 دةنطيَك لة دَلمدا بة ئاطة هاتةوة
 بؤ الى طةجنينةكانى بردم

 بؤية
 م لة بةردةم دةرطةووهيَشتة ثيَش بؤقيَك دةكة

 بة تةنيا 
 دةضملة كؤتايي رِؤذةوة دةر

 ضوون خؤَلةميَشى ئوميَد و
 ضوون ذاوةذاويَك بةردةوام نةبيَت.
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 ى تشريين يةكةم: طولَةكانى سةر طؤر31ِ                        
 

 طوَلةكان بةسةر طؤرِةوةن
 بؤضى طوَلةكان لةسةر طؤرِ دانانيَيت؟

 ئةى رِيَبوار
 بةسة كةم لة داوةكان هةَلنووتآ

 باَلى كؤتر دةضنهةروةها ئةو الثةرِانةى لة 
 ئةوةى لةناكاو بة بؤنى كؤن و رِةنطي زةرديان واقيان ورِكردم

 باشة...
 كةواتة ئةمة شويَنى رِآ كردنة بةدواى تةرمدا

 بةآلم لة ضاوى ثرسةطيَرِةكان ورد دةمبةوة
 دةيانبينم لة ضاوى مردووان دةضن

 هةروةها، طوَلى سةر طؤرِيان تيَدا دةبينريَت
 زؤر نةماوةضى دي ضيَذو خؤشي 

 رِةنطة باشرت بوو لةطةأل ئةم هةموو كاروانانةى مردن
 خؤ بربيَت.طةلَ سةط لة

 ضونكة كاتيَك فريشتةكان ضرا ثريؤزةكةيان 
 ئاراستةى ئةم بيَستانة ثريؤزانة كرد

 و ضةقؤو ثشتويَنة مينرِيذكراوةكانيان دةمانضة
 تيَدا دةرهيَنا.

 بؤ كورِة جوانةكةم دةطريم
 طريم كة ئةسثةكان لةطةأل ضاالكيي ئةودا ثيَشربِكيَيان دةكردبؤ كورِيَك دة

 لةوىَ لةو وآلتةى بة دؤزخةكةيةوة هةَلديَت
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 ليَرةيش لةم وآلتةى شةيداي بةهةشيت خؤيةتى
 ليَرة لة كةناري دةرياضةيةكي كؤن دانيشتووم

 ةنباَلندةكان قسةم لةطةأل دةك
 آلم تةنيا بري لةو دةكةمةوةبة

 تةنيشتمةوة دانيشتووةتا بينيم لة 
 ثيَنيَت: ئةرىَ دَلت ضؤنة؟ربة طويَوةم دةض

 ثيَم طوت، بيَ ئةوةى ئاورِى ليَ بدةمةوة، باشة.
 طوتى: ئةى: رِؤذةكانت ضؤنن؟

 لةميَذة بزريت.ثيَم طوت: 
 طوتى: تؤ لة من بزربوويت.

 ئةم جا ثيَكةنى.
 منيش ثيَكةنيم

                                  *** 
 ثةنايةكم نيية تةنيا  رِوحى خؤم نةبيَت هيض

 ئةوةى بةرةو بَلندايي فرِيَم داو
 خةَلكى بةرةو خوارةوةيان رِاكيَشا

 ئةوةى رِووناكى رِايكيَشا
 ان رٍِِاكيَشايبةآلم ضةند دةزوويةكي رِةش بةرةو طؤماوةكان

 ئةوةى باَليان ليَ رِواوة
 يانة.وبةآلم زؤر وةستايانة ثاضي
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 هةمووى لة بادا نووسراوةهةر         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مةتشريين دوو                      
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 ى تشريين دووةم: بالَندةكانى شةو1                               
 
 

 ضوكَلة خبوردة دةتوامن بةم
 م! و لةطؤشةطرييم بدةآلطو

 دةتوامن بةم مؤمانة
 هةورةكامن رِووناك بكةمةوة!

 دراون ويَنةي ثيَستطةليَكداية لةسةر رِيَطة فرِيَليَرة ترسم لة 
 ليَرة دةم و ضاوم لةناو ضاوةزارة غةمطينةكانداية

 نيشانة شاراوةكاني شيَتايةتي
 كة لةذيَر ثيَثلكانةكانةوة دزة دةكات و ةهةواي ئازار

 خؤي بة ددانةكاني باَلندةكاني شةودا هةَلدةواسيَت
 جةستةمدا تةكامن نةدا؟ضؤن لةطةلَ بؤني دووكةلَ لة 

 بؤضي ئةم زجنريانة هةموو ثيَكةوة رِايامناَليم؟
 كيَ دةطاتة لةرينةوةم؟

 نام وبةم شيَوةية رِؤذةكان ثرسياري خؤيان بة رِوودا داهيَ
 ضوون كؤنة دةستكيَشيَك بؤيان هةَلدام.

 لة كةوانة تاريكةكاندا كة )ئادابا( لةدووي خؤي بةجيَي هيَشنت
 ثةندؤَلةكةم دةركةوتبة رِووني 

 بؤ يةكةمني جاريش رِاسيت دركاند
 بة دواي رِةشايي طوَلة سةوسةنةكاندا دةضم كة بة قةد دةرطاكةوة دةركةوت

 سكي بةسةرهاتةكاندا دةضم كة دووكةَليان ليَوة دزة دةكاتبةدواي فرميَ
 مدا رِانةوةستاوةي ئةو بارانة دةكةوم كة لةناو دَلبةدوا
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 دا دةردةكةوم وم لة طوَلي مسآلبة
 لةبةر بؤني رِؤذةكامن دةلةرزم.

 ي هةَلطرتبووم و انئةو ديوارةي ويَنةك
 طرتبووم وئةو ثةجنةرةي ضاواني هةَل

 دةرطةكان...
 ضةمينةوةو اهةموويان لةطةلَ هاتين بةهارد

 بة تاريكيمدا سوورِانةوةو
 ضوكَلة خبوردةكةي دةستم

 بةربووةوة ناو برية قووَلةكان.
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 ي تشريين دووةم: ئةوة دادثةروةريية!2                           
 

 ئةوة دادثةروةريية لةطةلَ مانطي خؤت بةجيَم بهيََليتئاية 
 !ةوةخؤَلةميَشي خؤمي ثيَوة هةَلوامس نيآلسا

 دادثةروةريية بؤ شاخةكاني طاكان بةجيَم بهيََليت سينطم كون كون بكةن
 ئاويَنةكاني قسةم بةجيَ بهيََليتبؤ 

 ئةوة دادثةروةريية بيَستانةكةت داخبةيت و كؤض بكةيت
 لةسةر رِةفةكانت جامةكامن هةَلدةطرم و

 رِةشنووسةكاني ضامةكامن بةقةد دةزووةكةتةوة هةَلواسم و
 زةقوورةيةك بؤ خؤم دروست بكةم و لةسةر زةقوورةكة دانيشم و بانطت بكةم

 ؤكةكان ضوونة ناومةوة؟ضؤن ماَلة جاَلجاَل
 ضؤن شةو رِةش لة خويَنم دابةزي و

 خويَين مةياندم.
 ئةوة دادثةروةريية رِوحم مبةيةنيت!

 ئةي طةورةي الوازي ثرِ طولَ
 ئةي مةرواني دةطمةن

 بهيََليت! ئةوة دادثةوةريية رِووبارةكة بيَ رِووخؤشي و طؤراني بةجيَ
 لة دووري دوور دةستنويَذ بطريت!

 ضاغةكانت لة رِيَطة دوورةكان بشؤيت!قاث و قا
 ض واتايةك دام  رِؤذةكانت بةر 

 ض خؤَلةميَشيَكت بةسةردا ثةرت كردمةوة
 با ضوون ثةرِيَك بؤ الي تؤي هةَلطرمت

 م تؤ بزر دةبوويتآلبة
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 بزربيت و ةيئةوة دادثةوةري
 بة شكاوي بةجي بهيََليت!باَلةكامن 

  دةستنويَذ بطرم؟ئةوة دادثةروةريية بة فرميَسكةكامن 
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 ي تشريين دووةم: وآلتيَك هةموو شتيَك دةرِفيَنيَت3                     
 

 ئةو رِؤذةي ثابووجةكةم بة ثشتويَنةكةمةوة كردو        
 دابةزمية ناو شةقامطةلي ضؤَلةوة         
 تةنيا ميَروولة شويَن ثيَم كةوتن         
 نة دؤستيَك بةرِيَي كردم و         
 نة برايةك         

 ضةندان ضةكدارم تووش هاتن: رِةش و شني و زةردو سوور
 ضةندان ماسي و باَلندةو طياندارو تارماييم تووش هاتن

 ئةستووني ماَلةكةيان رِفاندم
 بنميضةكان دارِمان و
 ثياويَكي شاخدارم لةبةردةمدا قوت بووةوة منيش هةآلمت

 ض شتيَكم نةثيَضايةوةهي
 بة تةنيا لة ويَرانةكة ضوومة دةرةوة ثرسيارةكان دوام كةوتن

 ئةو رِؤذةي )شنعار(م بةجيَ هيَشت هيضم ثيَ نةبوو تةنيا ثيَنووسيَكي طرافيت نةبيَت
 لةطةلَ ضةندان كاغةزدا كة ثشتيان سثي و رِوويان ثرِ لة

 اذؤ بوون.وبةياننامةو ضاوةزارو 
 دوايةمني شويَن ليَي ثةرِميةوة )ثزيشكي دادوةري( بوو 

 سيَ هةزار ثياوي كوذراوم بيين ناناسريَنةوة،  ويَنةي لةويَ
 لة ناو دةم و ضاوياندا بؤ مةروان طةرِام و نةمدؤزييةوة

 م ضةكيان بؤ دةرهيَنامآلبة ،ؤيشتمنام بة تةنيا رِرِيَطةكان وازيان ليَ هيَ
 جانتاكةيان رِفاندم
 كاغةزةكانيان درِاندم و 
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 بة ليَدان كةوتنة ويَزةي ئةو فريشتانةي لةطةَلم بوون و
 هةآلتن.

 لةذيَر بريسكانةوةي شةومندا ئةندامةكامن ثارضة ثارضة بوون
 ضةندان ديَو يارييان ثيَ كردم لة برووسكةكاني ئامسانةوة دةرضووم

 كؤتريَك بة غةمةكامن خؤي لة خةنة طرت و طؤراني ضرِي
 دان دةف غلؤر بوونةوةو بزربوونضةن

 منيش بة دواياندا هةرِام دةكرد
 يان ئةوان بة دوامدا رِاياندةكرد.

 ثارةكةيان رِفاندم
 خاكي ماَلةكةيان تةخت كردم، تةنانةت ثيَآلوةكانيان دزي
 ضةندان ثياوو ئافرةتيان دةركةوتن بازووي لة مةرط دريَذتريان هةبوو

 نةكردم ميَروولة نةبيتكةس هةنطاوةكاني هةَلةوطيَرِ 
 انة نةبيَتطن ثيَكامنةوة نةكرد تةنيا ئةو سةكةس بؤني بة شويَ

 وييةكاندا دةحةثني.آليالَ ث كة هاتنة خوارةوةو رِاياندةكردو بة دواي خة
 تةكةم ضوون كؤمةَليَك هةَلة ثيَدةشتةكامن بةجيَ هيَشتيتآلئةي و

 ضوون ئيَسك رِووبارةكامن بةجيَ هيَشتيت
 ليَدةرةكان لة ناوتدا بةرةو ليَواري نةمان ثاَليان نامخويَن 

 هيض نةمايةوة تةنيا ئةم ضاوةزارانة نةبيَت
 رِيَطةي نهيَنيي خؤم دوور لة تؤيان ثيَ رِيزدةكةم

 ثاسثؤرتةكةيان رِفاندم
رِيَطةكةيان مؤم بةست كردم، جانتاكانيان دزيم، ضوون ئاطريَكي سووتيَنةر لة زستانة 

 دةركةوتن و باَلةكانيان سووتاندم.غةمطينةكةدا 
 ئاية من لة دارستانيَكدام؟

 وسكة دوراوةتةوةوةبينم بة برتيَك دآلو
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 دةيبينم بة ثةرِؤي سوور ثينة كراوة
 بةهارةكةي دةبينم ضيمةنتؤيةو

 طؤرانييةكاني تؤزو طةرد
 ئاية خولطةيةكةو بة تةنيا لةم طةردوونةدا دةسوورِيَتةوة؟

 زي رِووتايةتيية؟ئاية رِووطةي فيََلبا
 ئاية ميوزيكي تاريكايي هةميشةيية؟

 جلةكانيان رِفاندم
 ئةي وآلتة ثَلنطةكة ئاية تةنيا لة هةَلةكانت رِووت بووم!
 ئاية تةنيا يةكيَك لة دةست بةسةرةكانت بووم

 ئيَستة لة ثشكنيين نةخشةكانيان بوونةوة
 بَلند بكةنةوةت لة عةردةوة آلبةكرةيان لة هةموو شويَنيَك دانا تا و

 تا بة زةردايي خؤيان و
 بةو رِةشاييةي لة دَليانداية بيشؤنةوة

 دةتوامن ئاماذةيان ثيَ بكةم  ئيَستة ئةوةند بويَرم
 كة ئةوان كيَن؟

 هةنديَك لةوانةي ... بة شةقامةكاندا دةرِؤن و
 وتان ليَ بيَت!آلثيَت دةَليَن: س يَكهةرخولةك

 ية.م هيض ئاشتييةك لة ئارادا نيآلبة
 ئةو كاغةزانةيان رِفاندم
 كة شيعرو شانؤطةري و ليَكؤَلينةوةو ئةفسانةكامن تيَدا نووسيبوون
 كة رِووبارةكان و بةروبوومةكاني خؤمم تيَدا نووسيبوون

 بة هةموو زمانةكان لةطةَلم ئاخظني: بضؤرة دةرةوة
 م ثيَدةكةنيم و دةمطوت: بؤضي بضمة دةرةوة؟آلبة

 رِؤدةضيَتة حةوتةمني ضيين خاكي رِةشةوةرِةط و رِيشةم 
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 كة ثامشاوةي تؤفان ياري بة قامكةكامن دةكات
 بةذمن بة خورماي )بورحي( خةنة كراوة

 م طةورة دةبيَتآلماسي بة دريَذايي با
 )بونين( تابلؤكاني زانيين فيَركردم

 )شةببووت( كتيَبطةلي سيحري ثيَ دام
 ضؤن بضمة دةرةوة؟

 واتايان رِفاندم
 نيوةي رِاسيت الي منةو نيوةكةي ديكةي لةبيابانة. بةآلم 
 واتاي من بة دةستيانةوة دادةضؤرِي و نةدةما.

 لة تاراوطةيش دةردةكةون
 بزمار لة رِووبةندي ماَلةكةم دةدةن و دةزووةكان دةبةستنةوة
 جلة كؤنةكانيان لةذيَر جلة بريقةدارةكانيانةوة لةبةر دةكةن

 كؤالرةكانيان 
 خضةي ماَلةكةمدا بالَ دةدةنةوةوبةسةر با

 سةيرم دةكةن كاتيَك كتيَبيَكي نويَ
 تيَكةوة دةنووسم هةموو شتيَك دةرِفيَنيَت.آللةبارةي و
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 ى تشريين دووةم : تابلؤى بةرين4                             
 
 

 يارى مةتةَلةكان كؤتايي هات
 هةروةها ياري ضاوشاركآ كؤتايى هات

 دان ... كؤتاييان هاتمووروو و بةرد هةَلثةيكةرو ثةندو 
 هيض نةماوةتةوة تةنيا كوانوويةكى خامؤشى سووضى دوورى ماَلةكة نةبيَت

 دووكةأل ويَنةى شةقاميَكى كيَشا:
 )ثياويَك طاسنيَكى رِادةكيَشاو طاسنةكةيش شةويَكى خةَلتاني خويَنى رِادةكيَشا(      

 يَكى كيَشا:درةخت ويَنةى ضةند هةور
 )ئاوى طةردوون برييَكى قووَلى بةجآ هيَشت تارماييةكى تيَداية رِادةكشيَت(     

 طوأل ويَنةى بزرطةيةكي كيَشا:
 بؤطةن دةبوو()ميَيايةتي هانى ملى دةدا و لة تاريكاييدا      

بة دةورى سةرى )مةعمدان(يَكى سةربرِاودا  ديوار ضةند ويَنةى ضةند تاوةريَكى كيَشا
 دةخوالنةوة:

)مانط بة ثيَضةوانةى شيَوةى جارانى بضووكرت دةبووةوةو طياو بةرد لةناو منداَلدانةكاندا     
 دةردةكةوتن(

 ى دابوو، ترس تاآلنى دةكرد:دةورخاك ويَنةى نيشتمانيَكى كيَشا طورط ضوار
 ا()رِؤذئاوا دةفرِى و ميَذووى ئيَمةى لةبةردةم باى لة ئاطرو ملدا رٍِِادةكيَش    

 ووداثؤشراوى كيَشا بةناو حةوشةدا بة دواى هةتاودا دةطةرِان:رِدةرطة ويَنةى ضةند ميوانيَكى 
 ت(ةجووآليةوة شاَليَكى دريَذ بربِيَ)ئةو ضارؤكةيةى لةناكاو هةَلمان دا ضوون قةيضييةك د     

 تؤفان ويَنةى تةنيا كةشتييةكي كيَشا لةناو ئاودا لة ضاو بزر دةبوو و نةدةما.
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 ى تشريين دووةم : هةموو رِؤذيَك ضامةيةك5                        
 

 هةموو رِؤذيَك ضامةيةك!
 ئاية ئةمة رِيََى تيَدةضيَت؟

 لةبةردةم ثرسيارةكةدا بآ دةنط رِادةميَنم
 بةآلم باراني ناوةوةم رِاناوةستيَت
 زستانيَكى دريَذ بةجيَم ناهيََليَت

 منيش ضةوطانيَكم بة دةستةوةية
 ذةكامنى ثىَ  لة ثيَش خؤم دةدةمرِؤ

 هوودة هةَلدةكيَشم. آطذوطياكاني ثاييز ب
 هةموو رِؤذيَك ضامةيةك!!

 لةم رِيَطة ضؤَلةدا
 تا ديَت كاسةى ضاوم دةضنة قووَلدا
 لةكاتيَكدا ضاوم ثرت دةبرسكيَنةوة

 ضؤن زوو دةركم بة زرنطةى زةنطة رِةشةكان نةكرد
 ئاية كةرِبووم؟

 بةهيَزبوو؟ ئاية هةراوهورياكة
 ثاشان هةر هةموو ئةم كاغةزانة ضني؟

 ئةطةر شكستيي من نةبن
 ئةم هةموو ئاه و ناَلينة ضني

 ئةطةر قةلةرِةشكةيةكي تؤثيو نةبيَت لةناو خاكةكةمدا
 ميَزة دريَذةكانى زرنطانةوة ثرت لة ثيَويست رِازيَنرابوونةوة

 لة تيَوةطالنى خؤمدا رِامابووم.
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 !!هةموو رِؤذيَك ضامةيةك
 م قةرةبوو بكةمةوة؟ؤئاية بؤ ئةوةية كؤنة خؤشيي تةمومذاويي خ

 يان تا شووشةى زمانةكةى خؤم داهيَنم!
 يان تا بؤ ذياني خؤم بطريم!

 هةموو رِؤذيَك سةيري رِيَطةى هاتووى خؤم دةكةم
 دةبينم كورتة...

 رِةنطة رِيَطةيش نةبينم!
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 ئاسنم ضاندي تشريين دووةم: 6                           
 

 ئاسنم لة بيَستانةكةم ضاند
 سيخي بريقةداري ليَ رِوا رِيزيَك

 ضةندان ثَلنطم لةسةر رِةفةي كتيَبخانةكةم دانان
 ئةقَلم شةيداي شيَوةو بيَضووةكانيان بوو

 زينةكةم لةسةر خوان و
 دراوة ئاسنينةكانيشم لةناو جامي بادةدا دانا

 بةم شيَوةية...
 سةرةوخوار رِيَي دةكردرِؤذي خؤمم بيين 

 كاتيَك ويستم رِاسيت بكةمةوةو
 هةردوو ثيَي لة شويَين سةري دانيَمةوة

 خةريك بوو سروودةكة بةجيَم بهيََليَت
 كيَ لةم جؤرة رِؤذة رِةشانةدا، خةون بةم جؤرة ضيَذةوة دةبينيَت؟

 كاتيَك شتةكان بؤ شويَنيَك دةرِؤن شويَين خؤيان نيية
 يَكدا دةجووَليَتةوة طاسين خؤي نييةكاتيَك زمان بة طاسن

 كيَ، وةك شاعرييَكي بؤهيمي، ميَزةكة 
 بةسةر طاَلتةجارِيي مةرطدا هةَلةوطيَرِ دةكات 

 رتيةتيفكة بةناو ذيامناندا جرت و 
 بطرمةوةبة نيازبووم كليلةكامن لةناو ويَرانة هةَل

 م دةرطةكة توند كرايةوةوآلبة
 هاذةيان هاتذيامندا  الوفطةليَكي جواني لة 
 .نكة ثيَشرت نةمبينيبوو
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 ي تشريين دووةم : ئيَمة ضيمان لة بيابان داوة!7                  
 

 وريَنيتومومذاوي سروشت لة توورِةييدا دةلرِوحي تة
 هاوارةكةي شووشةي ئامسان دةشكيَنيَت

 ضةند ثارضةيةكي بةسةر سةرماندا بةردةبنةوة.
 دةبةست ضةك بةسةر شامنانةوة ضورِاوطةيان
 ئةو خويَنةي رِشتمان بوو بة هةَلم

 ئةو تةرمانةي لة ضؤَلةواني بةجيَمان هيَشنت، دةفرِين
 طوَلي بوون بة دةستمانةوة بوو

 طوَلي نةمريش بة ئاسؤمانةوة بوو
 رِؤذطاريش بةسةر تابلؤكامنانةوة بوو

 ئةريَ ضيمان ليَ بةسةر هاتووة؟
 ردين وضؤن بة طويَي بيابامنان كرد كة جةرطي خوا
 بة زيندوويي لة ناو خاكي كاتدا ناشتين.

 رِوحي سروشت
 بة رِيَطةكامناندا دةرؤزة دةكات و

 وث ضةند سيين سو
 لة سوورِانةوةي شةقامةكامناندا ئامادة دةكات

 م ليَيان هةَلديَني وآلبة
 هةوا لة طةرووماندا دةرِويَنني و

 لة زؤر بَليَيي ثيَكامنان و
 دا ثيَشرِةوي دةكةين.انوةكامنآلقورِو ليتةي ثيَ

 ئيَمة ضيمان لة بيابان داوة!
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 بةدووةكان ضؤن بة برِواكاني خؤيان فريويان داين!
 ضؤن بةبيَ دةنطيي مل هةردوو رِووبارةكةمان فرؤشت؟!
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 ةسةر ثةيكةرةكامندا دادايةوةبي تشريين دووةم: كيَ ثةردةي 8
 

 ئةو درةختةي خؤي لة نامخدا رِووت كردةوة
 ركي بةوة نةكردووة كة هةردوو دةستم لة طريفامندان وهيَشتة دة

 ئاوةكامن كزر بوونةتةوة
 و رِووناكي ئةو درةختة ثرِ لة

 ذيانةلة ثرِ 
 ثؤزشي بؤ هيَنامةوةو تا هةتاية بزربوو.

                               *** 
 ماَلةكةم لة سةرداني ئةو بيَ بةش نةبوو

 ليَرة ميوامن بوو
 دةطيَرِامةوة كة بةسةريان هيَنابووئةوةي بؤ 

 م نةدةطرياآلبة
 بةجيَم دةهيََليَت و دةرِوات. بةَلكو لةناو رِووناكيي خؤيدا
                             *** 

 كيَ ئةم هةموو ثةردانةي بةسةر ثةيكةرةكامندا داداوةتةوة؟
 ؤذان، لة ماَلةكةمدا رِووخؤشي دةنواندو دةئاخفي ورِؤذيَك لة رِ

 ، يان خبوردي نةبوونة جميَور
 و مبةبادا دا ىكيَ طةجنينةكاني رِوح
 و... مةسيت كردم! مترثةي دَلي ثةك خست

                          *** 
 تةم ناطيَرِيَتةوةآلكةس بؤ ئةو و

 كةس باَلم لة كاغةز بؤ دروست ناكات و
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 القي لة تةختةدارم بؤ ناتاشيَت
 القة تةختةدارينةكامنضونكة باَلة كاغةزينةكان و 

 لةناو كيسةدا داناو...
 لةذيَر خاكدا شاردمنةوة.
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 ى تشريين دووةم: نزيكةى بةرةبةيانيَك9                         
 
 

 لةناو مةينةتييةكاندا لةتر دةبةم
 بةآلم دةتوامن ثانتؤَلةكةم

 بَلند بكةمةوة لة ئاوة زيقاوةكانى
                            *** 

 زؤر جوان ئاسؤت لة هةَلةكان شوشتمةوة
 بةآلم هةردوو دةستت نةشوشتم.

                            *** 
 ثةرستطةكان ثةيامبةراني دَلرِةقيان بؤ خستينةوة
 كؤشكةكان سةركردةى شةرِةنطيَزيان بؤ خستينةوة

 خستينةوةفيَرطةكان داناى رِوو درذيان بؤ 
 تةنيا شيعر هةواى ثاكذى بؤ خستينةوة

                           *** 
 ئةى نيشتمان رِانةهاتووم ليَم رِازى بيت

 رِاهاتووم ليَت برتسم
                           *** 

 لةم جؤرة تاريكييةدا
 مادةمةكى هةموو شتيَكم لة دةست ضوو
 بيَ طومان هةموو شتيَكم قازانج كرووة.

                           *** 
 نزيكةى بةرةبةيانيَك لة ثةيكةرى رِووباريَكةوة هةَلدةقوَليَت
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 بريسكةيةك بة ثيَيةكامندا هةَلدةزنيَت و نزيكةى
 دةطاتة ضاوم

 ثاش نؤ رِؤذ ...
          رِووناكييةكي بآ كؤتايى ليَ دةكةويَتةوة!
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 سةرطوزةشتةى خؤم نووسييةوة: كة ى تشريين دووةم11                
 كاتيَك ديوارةكامن بة لةثةكامن تةمغةكرد كة لة خةنةم طرتبوون

 كةس ئاطةى ليَ نةبووم
 كاتيَك سةرطوزةشتةى خؤم لة قةد ديوارةكان نووسييةوة

 كةس ئاطةى ليَ نةبووم
 اوةستان و طريان ورِبةآلم باَلندةكان لةسةر لقةكانيان 

 فريشتةكان لةرزين و
 منداَلةكان يارييان رِاطرت و دؤش دامان.

 كاتيَك غةمةكامن لةسةر بةرديَك رِازاندةوة بوو بة ضرا
 ليَ دا مكاتيَك سةوَلى ثاثؤرِةكة

 رِووبارةكة هةردوو كةناري كردةوة
 كاتيَك ثشكؤكانى رِؤذة بؤرةكامن داطريساند

 كوانووةكان لةئاميَزيان طرتن.
 بضووكةكان ضاودرِيَذمكاتيَك دةنووم، بة خةونة 

 لة تاريكاييمدا، ضةوطانةكةم دةطرم
 رِوحى ئاو لة نامخدا دةنويَت و

 لقةكان دةجووَليَن.
 كاتيَك سةرطوزةشتةكةم بةرةو ئامسان برد

 كةس ثيَشوازى ليَ نةكردم
 لةطةَلى بةرةو خوارةوة دابةزيمكاتيَك 

 كةسم نةبيين بيبات
 بوون وهةرضى غةمةكان بوون تا دةهات زؤرتر دة

 ئاطرةكةيان طرِى دةطرت.
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 : هةوايةكي زةردى تشريين دووةم11                               
 

 كرديين بة بووكةشووشةيةكي بؤش ئاويَنة
 ؤش و نةخؤشييةكاني خؤمامنان تيَ ئاخنىئاَل

 دةمامكى ليَبووكمان خؤش ويست ضةند
 خؤش ويست مانرِابوردووضةند ئيَسكبةندة رِاكشاوةكانى ناو بةندخيانةى 

 ئيَستكةكان كرِؤأل بوون
 طوَلةكانيش قوثاو

 خؤَليَكى تاريكيش بةقةد دةستمانةوة كةَلةكةى كردبوو
 ئةو خؤَلةى بةردةوام رِوخسارمان رِيَك دةخات,

 وةك ضؤن قةيضييةك لة ميَذووةوة رِادةكيَشني
 يان ضةقؤيةك لة مووبةق

 سةرقاَلى مشتومرِيَكى جيَطري بووين
 سةيري طةآلى زةعفةرامن كرد

 سةيري كةوانةى رِيَرِةوةكامنامن كرد.
 دةستكةوانى شيَرةكان هةَلواسرابوو

 ئةموستيلة ئريؤسييةكامنان ثةكيان دةكةوت و
 ئةَلقةى كؤت و بةند شويَنى دةطرتنةوة

 هةوا ضوون ثليَتى تةنةكةى سووك هةرةس دةهيَنيَت
 ئةمةمان ضؤن ثةسةند كرد؟

 م بدةيتةوة؟()دةتوانيت وةآل
 دةنط طةورةكةرةكان حيلكانديان و الفيتةكانيش لة ثشتيانةوة بوونمايكرؤفؤنة 

 بة ثاأل نان هاتنة دةرةوة و حةشامةتةكةيش هاواريان كردمردوونيَذةكان 
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 بةآلم ضوون ئةذديهايةك رِاوةستابوو هةواى زةردى بةسةردا دةثرذاندين و
 خؤى لةذيَر ثوولةكةكانيدا دةشاردةوة.
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 ي تشريين دووةم: لةبةردةم مالَةكاندا12                             
 

 لةبةردةم ماَلةكاندا
 ثياوةكان، هةروةها ئافرةتةكان، ضاوةرِواني ئةوةيان دةكرد كة نايةت

 دووكةَلي شةمةندةفةرةكانيش بيَ هيض هيوايةك دوور دةكةوتةوة.
 

 لةبةردةم ماَلةكاندا
 هيَشتبوون هشك دةبوونةوةنةي بةجيَيان آلئةو طو

 ثياَلة ضايةكان كة درزيان بردبوو
 ثوونطةكان كة زةرد بووبوونةوة. آلطة
 

 لةبةردةم مزطةوتةكاندا 
 وةكانيان بةجيَ دةهيَشتآلثياوةكان ثيَ

 وةكان شويَن بزربوون وآلم ثيَآلبة
 ثياوةكانيش شويَن بزربوون.

 
 لةبةردةم كَليَسةكاندا
 ئيَوارة غةمطني بوو

 ضةثكة طوَلةكان شويَن بزر دةبوون و
 قةوز بيَزارانة شني دةبوو.

 
 لةبةردةم نويَذطةكاندا

 ئاو كزر بووةوة، ثاش ئةوةي رِيَي دةكردو



 201 

 ئةو دةنطة بةرِيَزةي كنزفرا بزربوو كة نويَذي دةكرد.
 

 لةبةردةم ضاوةكاندا
 فرميَسك زؤرتر دةبوو

 كات لةناو قؤرت و نهالدا درزي دةبرد 
 ييان دادةهات.آليش رِووناكييان لة دةست دةداو ليَضاوةكان
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 ي تشريين دووةم : تؤ مؤمي منيت13                             
 

 هيضم ثيَويست نيية تةنيا ئةوة نةبيَت سةيري ناو دَلم بكةم
 تا بتبينم

 ثيَويستم بة هيض نيية تةنيا سروةيةكي رِووت نةبيَت
 تا غةمةكامن بيَدار ببنةوة

 ثاثؤرِةكان بة رِووبارةكةدا تيَثةرِين
 هيَشتة منيش ضاوةرِيَت دةكةم

 باَلندةكان بة ئامساندا تيَثةرِين...
 ضةند جاريَك دةستم بؤ بَلند دةكةيتةوةو نايةيت

 ضةند جار دةمذيَنيتةوةو دةممريَنيت
 ضةند جار ضوكَلة شقارتة دادةطريسيَنيت و ديكوذيَنيتةوة

 ضرا نيية ضي دي شةوان ثيَويستم بة
 تؤ تةنيا مؤمي منيت

 بؤضي ثيَكةنينةكانت بة طويَمدا دةدةيت و دةرِؤيت؟
 بؤضي فرميَسكةكانت دادةبارن و من لة ضاومدا كؤيان دةكةمةوة

 خةريكم خؤَلةميَشي خؤم طليَردةكةمةوةو لة لةمثدا كؤي دةكةمةوة
 خةريكم ويَنةي طؤرِي خؤم تةواو دةكةم

 بةضي بتدويَنم؟
 مبارةكامنبة قامكة غة

 يان بة شةوي دريَذم؟
 تي سةيرو نامؤدا؟آليان بة رِيَطة ضؤَلةكةم لة و
 لةويَ لة بؤني كراسةكةتدا
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 داوة ةخؤم داَلد
 ئةو بايانةي بةجيَت هيَشتوون ئازارم دةدةن.

 ئةو ئاوانةي لة بارانت بةجيَت هيَشتوون
 ئةو ئاوانةي وةسوةسةم دةخةنة دَلةوة

 ديوارةكانةوةئةو قسانةي بةقةد 
 بةسةر دةستةسرِةكانةوة

 بةسةر كاغةزي سيسةوة بةجيَت هيَشنت
 بوون بة تةنيا طؤرانيم

 مآلبة
 بؤ ئةوةي بتبينم

 ثيَويستم بةهيض نيية تةنيا ئةوة نةبيَت سةيري ناو دَلم بكةم.
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 ي تشريين دووةم : لةو ديوي ئةم ديوارةوة14                       
 

 جانتاكامنان 
 ةن، يان بةندخيانبؤ رِاكرد
 ئامادةن  يان مردن

 ضؤن خوومان بةوةوة طرت؟
 ضؤن جوان دروستمان كرد؟

 بة خةَلووز لةسةر ديوارة دريَذةكان و
 لة سةر ئاويش بة خؤَلةميش ناوي خؤمان نووسي

 ضؤن توانيمان بةناو نيَضريةكامناندا رِاكشيَني؟
 ني؟ضؤن توانيمان بة زارة دوراوةكامنانةوة بئاخظ

 ضؤن اليف ئةوينمان ليَ دا؟
 ئةي ضؤن ئةم هةموو بةندخيانانةمان ليَ كةوتةوة؟

 ضؤن ضووينة ناويانةوة؟
 ئاية ئةو رِيَطةيانةي بةرةو ئةويَ دةضوون بة زيَرِ قريتاو كرابوون؟ 

 ئاية سةرطوزةشتةكان شةومنيان دةباراند؟
 ةكان بةسةر سةرماندا شؤرِبوونةوةويقورباني

 نةبوو!ئاطةمان ليَ 
 طوَلي رِومحان بة طوَلي مس طؤرِييةوة

 كةماجنةكامنان ثيس بووبوون و
 دةنطيان طريابوو

 دةردو ثةتا بة بةردةنووسةكامنانةوة تةشةنةيان كرد
 ئامادةكردبوو نتآلم بةردةوام جانتاكامنان بؤ هةآلبة
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 تن لة ضي؟آلهة
 لةو مردنةي كة هةموو ضركةيةك ليَمان دوور ناكةويَتةوة؟

 وشكة ساَلييةي ضةندان سةدةية دةكةويَتة نامخانةوة؟لةو 
 لةو ديوي ئةم ديوارةوة مارةكامنان دةركةوتن

 الي ئةم رِووبارةيش باَلةكاني خؤمان ليَ كردةوة
 لةو ديوي ئةم سيخانةوة

 ثةجنةكامنان لةرزين و
 مششاَلمان ذةند

 ضؤن هةر هةموو ئةم بادة ئيسكثايةرةمان خواردةوة؟
 ثةرِؤيانةمان بةستةوةضؤن ئةم هةموو 

 ضؤن لة كوني دةرزييةوة
 دةضووينة ناو ئةم بةندخيانة بةرينانةوة؟ 
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 ي تشريين دووةم : ضةند )مةوال(يَك بؤ بةغدا15                 
 ز762ساَلي رِؤذي دامةزراندني بةغدا                                                        

 
 بة ناو بةغدادا دةرِؤيت ئاطةدار بة  ئةي ئةوةي

 لةسةر عةرد ضاوو
 خويَين زيندوو و خؤشةويستان و طولَ كةوتوون

 
 ئةي رِيَبوار

 وي ئةم زةويية بكةوآلبؤني طو
 ن بطرة كة كوذراوةو ثارضة ثارضة كراوةآلطويَ لة خةوني مندا

 
 ئةي رِيَبوار ناوي خوا بيَنة

 ي و ئيَوارة رِوحيان ئؤغري كردليَرةدا بةيان
 طولَ هةَلطرةو ثةيظيَكي جوان بئاخظة

 بيَت داطريسيَنةو .. تةزبيحات بكةو دَلت نةرم مؤم
                             *** 

 ئيَراق
 لةناو دوو ثةراسووي ئاودا

 بة منداَلي طةورة بوو
 ضةندان شاري تيَدا بنيات نران

 ين وجيهان طؤرانيي بؤ ضرِ
 ضوون ئةويان ليَهات

 م بوورايةوةو سةر مل كةوت.آلبة
 شارةكاني جيهان هةستان و 
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 مافووري خؤيان ضين
 م ئةم بزربووآلبة

 .وةبزرطة هةَلداية ناوخؤي  ،بة ئارةزووي خؤي
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 جامى شادىى تشريين دووةم : 16                                  
 
 

 بؤ عةبدولستار ناسر                                                                    
 

 )جامى شادى(م لةيادضوو
 ئةوةى بة هةَلةداوان بؤ )تاتران(م دةبرد

 ة( ببةميتا )ستار( لةطةأل خؤم بؤ )ساَلحي
 ضؤن جامى نيوةرِؤم لةيادضوو

 ئةى ئةويندارى هةميشةيي ضؤن بريم لة تؤ برِى؟
 بةغداتدا دةسوورِاندمةوةدةتربدم و بة مةخيانةكانى 

 
 لة بروسكةى هةنطاوة ئاوارةكةت و ضؤن 

 كيََلطةكان لة جوانى و رِازاوةييدا، بة ئاطة هامت
 تؤيش كؤَلت نةدا؟

 ضؤن تةمومذى ئيَمة كةوى كرديت؟
 ضؤن لةم رِةوشةدا دَلت لة ماَليَك ضوو؟

 ئةى بؤضى لة خةَلكةكة دابرِايت و شةوى ضاوساغيان بوويت
 رِووبارةكةى خؤت لةناو هةردوو ضاوتدا بةجآ هيَشت هةر هةَلدةضوو

 نووسييةوة انةهةَلمميَذووى ئافرةتانت 
 بة قسةى شيَت و درؤى جوان و

 مةشخةَلى ثيَكةنني ئةسثةكانت بة دةسيت خؤت دةشكاند
 ئةواندا يةكت طرت و ىضؤن لةطةأل نةوة

 ضؤن سةرت لة جيَطةو خؤشييةكان شيَواند؟
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 يةكةوة هاتيت وةكيََلطلة ض 
 ض )تاترن(يَك لةخؤى طرتيت

 يان ستةمى لة هةردوو  ضاوت كرد؟
 تا بة دةسيت جامةكةت

 يان براى طوَلت لة ميَرطى ثشكؤكةت
 بكوذريَيت

 ئةى كةى هيَور دةبيتةوة؟
 ئةوةتة هةموومان هيَور بووينةوة
 تةنيا تؤ نةبيَت  بة دواى ئافرةت،

 نووسيندا، بة دواى هةردوو برؤتدا،بة دواى بادة، بة دواى 
  هةر خؤأل هةَلدةدةيتةوة

 كةى هيَور دةبيتةوة؟
 ئةوةتة بةرةبةيان هات و

 ت كرد:وةتة بة مةسيت نويَذت كردو هاوارئة
 هةسنت ...   

 ئةم هةموو سوثايةتان بةجآ هيَشت
 لة جوانرتين ئافرةتان، لة بادة

 لة خؤشييةكان
 اربووهةسنت طوأل لة هةردوو كةنارت ه

 زؤر لة مةزارطةكانى شةوى جوانت نووستني
 ئامسان ورد ختؤكةى ملى طوَلةكةى دايت

 نووستني و هةر هةموومان هيَشتة نووستووين،
 تةنيا تؤ بيَدارو مةست ماويتةوة

 جوانيش لة هةردوو ضاوتدا نةنووستووة 
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 ئاى ستار...
 دَلت ض شريينة

 تؤ ضةند طةشاوةو ئيَمة لة بةردةمتدا مةستني
 ضةند، لة تاراوطة، بريت دةكةين.

 
 بؤضى ستار منت بينى ثاشان لةناو جيَطةكةت رِاكشايت و

 لة دوورةوة، بةم نيوةرِؤية جامى شاديت بؤ دريَذكردم؟
 بؤضى جامةكة لة نيَوامناندا بةر بووةوةو فرميَسك زايية ضاوي هةردووكمان؟
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 ويَنةي الفاوةكامن دةكيَشمي تشريين دووةم: 17                        
 

 ئةمرِؤ ئةوةي ضاندووتة بزردةبيَت
 لةكاتيَكدا الويةتيم هشك دةبيَتةوةو لةطةلَ الفاوةكاندا غلؤر دةمبةوة

 دةكؤشم ملي رِؤذطار بة ملي خؤم تيَكةلَ بكةم
 طؤزةكةم لةذيَر دةستمدا نةرم بيَت

 بة هؤَلي ويَنةكةم، بة كتيَبخانةكةم، بة كةماجنةكةم
 دةَليَم

 هيَشتة سؤزي خؤم دةكيشم
 هيَشتة  رِؤذةكةم زؤر نيطاري تيَداية

 ضونكة تا ضينة دوورو قووَلةكاني ناو خؤمم هةَلكةندووة
 تابلؤطةل و تاويَرطةلي ويَنةكيَشراوو رِؤذنامةطةل دةركةوتن

 ضةندان كةشيت برديامن
 منيش بردمن

 هاورِيَكامن رؤيشنت
 ر رِؤيشتمةشخةَلي روح بة سةر ئاودا دوو

 كورِةكةم رِؤيشت ضاي لة بةردةم ماَلةكاندا دةضاند
 ونةيةك تيَثةرِين نامةيان بة دةنووك هةَلطرتبووآلضةند فشةك

 ئامسان بة ثةرِةمووضةكامن لةكةدار دةكةم
 ويَنةي ثاثؤرِةكاني ثشكؤو بادةكةم دةكيَشم بةسةر ئاسؤدا ديَتة خوارةوة

 لةويَ رِزطاربووني خؤم هةَلدا
 ئةوةي ضاندبووت نةمام آلبة

 كاتيَك ضارؤطةكةم بَلند دةكردةوةو ضةثكةكامن دةضاند
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 بَلندم كرديتةوةبَلند لة ثاثؤرةكامندا 
 لةنطةرةكةت لة ضاوامندا بوو

 م بزربوويت.آلبة
  ليَرة تةمةنت بست بست دروست كردم

 ليَرة وات ليَ كردم ضوون تارمايي ثياسة بكةم.
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 ي تشريين دووةم : طولَي تؤليثم هةية18                      
 

 ئةمرِؤ
 ئةسثةكةي ئؤتريَخت توند حيلكاندي

 جَلةوةكةي كردةوةو بة ناو نايدةرالنددا تاوي دام
 بة حيلكاندن ويَنةكةي لة ئاسؤكان دووبارة دةكردةوة

 ئاسؤكانيش لةطةلَ ئةو دووبارةيان كردةوة:
 هةنديَكيان لةسةر دراوة ئاسنينةكان دةركةوتن

 ي تؤليثهةنديَكيان لةسةر طوَل
 هةنديَكيان لةسةر ئاشة هؤَلةندييةكان

 طؤشةكاني بنميضةكان هةنديَكيان لة سيَ
 

 دووبارة كردمةوة:  ئاسؤ ئايكؤنةكاني
 

 زؤريان لة ناو رِووبارةكان
 زؤريان بة قةد دةرطةكانةوة
 زؤريان لة طوَلي درِكةكان
 زؤريان بةقةد ديوارةكانةوة

 
 مةوةآللةناو بادا دةجوو م بةتةنياآلبة

 ديَر بضيَتضوون بةردةمي ماَليَك بةرةو هةَل
 لة هةستطةلي شؤراو دةضم

 لة هةوايةكي رِووناك.
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 بةثيَي ئةلف و بيَيةكي تايبةت ميَذووي خؤم رِيَكخست و
 لة ضةند ثلةيةكدا ثؤلينم كرد

 ي رِؤذ.طةشةسةندنم زةوييةكي ضاكة بؤ  بيني
 

 تؤليثيان لةسةر سينطم داناوهؤَلةندييةكان طوَلي 
 شان دام وبيَستان و شةقام و طةرِةكةكانيان ثيَ ثيَ

 منداَلةكانيان بانط كردم
 رِيَطةيان بؤ كردمةوة بة ئةسثةكةمةوة بضمة ذوورةوةو

 لة كانيية ئاوةكان ئاوي بدةم.
 هةموو رِؤذيَك. بةر لة ئةمرِؤ، كةمتيارةكامن دةبيين

 لة ددان و ضاوم دةكؤَلينةوة لة رِيَطةمدا رِاوةستابوون و
 م، بةر لة ئةمرِؤ، لة دوورةوة، سةيري ددان و ضاوةكانيان دةكةم وآلبة

 ثيَدةكةمن
 ي كؤن وآلبةم شيَوة ضةندان قة

 بريةوةري رِةش و
 بةردطةلي زؤرم ليَ بةربوونةوة 

 م بينيم ميَذووم آلبة
 ضوون الفاوي كؤن

 لة سينطمةوة خويَين ليَ دةضؤرِيت
 ةية زؤر هاوارم كردبةم شيَو

 هةموو ئةسثةكاني ناخم هاتنة دةرةوة
 طورط و مارو قةلةرِةشكةكان هاتنة دةرةوة

 تةكةم خستيانة ناو نامخةوةآلئةوانةي كة خةَلكي و
 بةم شيَوةية بارة قورسةكامن سووك بوونةوةو
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 لة فرِين بيَزار بووم.
 بة رِيطةوة هاورِيَ فريشتةكامن بيين، طوَلي تؤليث

 بةرزدةكةنةوةو دةَليَن:
 ئاكام...

 ئاكام
 طوَلي تؤليث بؤ خةزائيل.
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 ى تشريين دووةم : لق و ثؤم19                                
 
 

 طوآ بؤ رِؤذطار شل دةكةم
 هةَلديَريش لةذيَر ثيَمداية

 لق و ثؤيةكى كؤمن بة دةستةوةية
 رِانة مةرِةكةمم ثآ لةثيَش خؤم دةدا

 لوول دةدا تا ترياقي ليَ دروست بكةممارم ثيَوة 
 ضوون دارى مايسرتؤ بَلندم دةكردةوة
 تا سروشت سروودى خؤيم بؤ بَليَتةوة

 ضوون مششالَ فووم ثيَدا دةكرد
 سةرى ماَلةكةم ثيَ بَلند دةكردةوة

 رِيَم دةدا كؤتر هيَالنةى لةسةر بكات
 بة نيشانةيةكم دةكردو لةسةر كتيَبةكامن دادةنا

 امن ثيَوة هةَلدةواسىدار ميَوةك
 هةرضى ئةمرِؤية ...

 هيَشتة لق و ثؤيةكةمم ثيَية
 بةآلم خؤمى بةسةردا دةدةم و

 رِيَطةيةكي كويَرى ثآ دةدؤزمةوةو
 ثامشاوةى رِؤذةكامنى ثيَ دةثيَوم و

 بوخضةى غةمةكامنى ثيَوة هةَلدةواسم و
 تووتن و ثشكؤكامنى ثيَ تيَك دةدةم و

 طرمويَنة كؤنةكامنى ثيَ رِادة
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 لةسةر مل، ويَنةى تةنيايي خؤمى ثيَ دةكيَشم
 ضةند كؤشام بيشكيَنم بةآلم نةشكا

 ضةند كؤشام بيضيَنم ..
 . بةآلم بةرى نةطرت

 ضةند كؤشام فرِيَى بدةم ... بةآلم طةرِايةوة الم
 ئةم لق و ثؤية ئيَسكى رِومحة.
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 داطةرِاينى تشرينى دووةم : ثيَش وةخت سيس 21                    
 
 

 ضوون كؤترى ئةويندار،
 ثيَش وةخت، بة دةسيت ئةستووري كاتةوة سيس داطةرِاين 

 رِؤذةكامنان ثيَش كاتى خؤيان داكةوتن
 كى رِةش خةجنةريان ليَ داينوضةند ضرِنو

 سيس داطةرِاين و لةوىَ
 هيَالنةكامنان بةجىَ هيَشت

 هةرزةكانى برِوا ضةكدارةكان يارييان ثيَ دةكرد
 ؤشتةكامنان بةجىَ هيَشتجلة ث

 شوانان لةبةريان دةكةن.
 

 با بريةوةرييةكامنان كؤبكةينةوةو
 بؤيان رِةوانة بكةين

 با ويَنة رِةش و سثييةكامنان رِةوانة بكةين
 تا بةهةشتة نةمرةكامنان ببينن

 با ئةو طؤرانييانةمان بضرِين كة رِؤذطار لةبريى ضوونةتةوة
 با طاَلتة بة ذاوةذاويان بكةين.

 
 ساآلنى تةمةمنان دةدروينةوةو

 فرِيَيان دةدةينة ناو طاليسكةكانى سياسةتوان و سةركردةو ثارتةكانةوة
 طاليسكةكان رِوو لة بيَستانةكانيان دةكةن
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 ينئيَمةهةرضى 
 ينرِوو لة طؤرِى شادوماني خؤمان دةكة

 ن!دانةناكة لةذيَر ئةو بيَستا
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 مانطةكةم ... ئةى مانطةكةمى تشريين دووةم : 21                    
 
 

 لةبارةى  بةيانيي ثرشنطدارى ضوون دةم و ضاوت
 دةنووسم

 لةبارةى بريقةتةوة ضوون قسديَرى ئامسان
 بينيميت  ضوون فريشتةلة باخضةكانى مرواريدا 

 لة رِووبارةكاني طوَلدا بينيميت
 ئةى قاَلبووي كؤض كردن

 نيية؟بؤضى جانتا، يان ثرياسكةيةكي خواردنت ثيَ 
 بؤضى كاغةز، يان رِؤذنامةت ثيَ نيية؟

 بةآلم طةشتةكةت طةورةترين طةشتةو
 دؤزةخت بةهةشيت ئيَمةية.

 
 لة كاتى نووستندا، بةرةو الى ثةيكةرةكةت هةرِا دةكةم كة خويَنى ليَ دةرِوات

 بةآلم نايطةمآ
 هةركة رِابكةم ثيَيةكامن دةبن بة ئاو
 رِؤذةكانت بة باران تيَكةآلم كردووم

 ثشتت ضةماندوومةتةوة
 بةآلم ضةثكة طوَلم لة طةردنت كردووة

 الفاو ئاسا هةَلبكةم.بةر لةوةى 
 

 ثرت لة كؤتريَك سينطيان كردمةوةو
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 طمة طميان تيَدا كرد
 مانطةكةم ... ئةى مانطةكةم

 بؤضى لة نامخدا تاريك داهاتيت 
 ثاش ئةوةى بة ئامسانةوةم بوويت؟
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 ؤن؟ضى تشريين دووةم :  22                                   
 
 

 ضؤن برِوامان بة هةر هةموو ئةم طاَلتةجارِييانة كرد؟
 ضؤن برِوامان كرد كة سةركردةكان ئامسامنان ثرِ لة باَلندة دةكةن؟
 ضؤن برِوامان كرد كة بةردةستةكانيان ثةرداخةكامنان ثرِ دةكةن؟

 سةربازةكانيان ماَلةكامنان دةثاريَزن؟ضؤن برِوامان كرد كة 
 لةوىَ ...
 ليَرة...
 بنؤرِة:

 ضؤن بوتَلةكانيان دزين و رِك و كينةكاني خؤيان ثيَ ثرِكرد؟
 ان لةسةر دانا؟يضؤن رِةفةى ماَلةكانيان دزين و ضةكةكان

 ضؤن رٍِِازى بووين دةسيت خؤمانيان ثيَ بدةين
 هةموو اليةكدا تةقة دةكةن؟تا بةو تؤثخانانةوةيان ببةستنةوة كة بة 

 ضؤن درةختةكانى خؤمامنان ثيَ دان تا ثيَياندا هةَلبطذيَن و كوَلمان ليَ بطرن؟
 ضؤن طةرووى خؤمامنان ثيَ دان هوتافى ويَرانكردنيان ثيَ دا؟

 ضؤن زمانةكاني خؤمامنان ثيَ دان قسةيان ثيَ كردن و
 هيَسى رِةش كرد؟وآلتيان ثرِ لة 

 نمامنان ثيَ داضؤن سةيوانةكاني خؤ
 َليَن؟يَرِنةوةو بارانةكةمان ببةن و هةتا هةَليانبط

 ضؤن كاورِةكانى خؤمامنان خستة ذيَر ثيَيانةوة تا بة خويَنةكانيان دةست لة خةنة بطرن؟
 ضؤن زيَرِو شوورةكانى خؤمامنان ثيَ دان

 تا بيانتويَننةوةو كؤت و بةندي ثؤآليينمان بؤ دروست بكةن؟
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 ان يارى لةطةأل كورِةكامناندا بكةن و بيانرِفيَنن؟ضؤن رِيَطةمان د
 تا لةناو ذوورةكانى خؤماندا بةجيَمان هيَشنت تا بياندزن؟

 ضؤن هةر هةموو ئةوانةمان كرد؟
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 ى تشريين دووةم : ئاية ئةمة دةشيَت؟23                          
 
 

 طوَلى خؤَلةميَشييان ثيَ بوو
 ئاية ئةمة دةشيَت؟

 ذةكانياندا رِوويان لة ديوارةكان دةكرديََلة نو
 ئاية ئةمة دةشيَت؟

 لة رِووبارة كثةكان دةثةرِينةوةو
 بة ثرسياري سةوأل ليَدان دةكرددةستيان 

 بؤضى طةردانةكةى بردو
 لةسةر طؤرِةكةى دانا؟

 بؤضى ئةموستيلةكاني ناشت؟
 ئةو طةجنينانةى، رِؤذيَك لة رِؤذان، نغرؤى ناو ئاو بوون

 بؤي طةرِانةوة. بة تةرمى
 ئاية ئةمة دةشيَت؟

 ضيمان بة خؤمان كرد
 ثآلوى مةست بووبووينو مينةكاندا رِؤيشتني و بة خةياَلبةنا

 ويَنةكانى خؤمان برك داية ناو برية رِةشةكانةوة
 ضارؤطةى كون كومنان بةسةر ثاثؤرِةكامنانةوة هةَلكرد

 لةو كاتةوة منداأل بووين طؤرِمان هةَلكةندو
 بووين تا بضينة ناويانةوة تةمةمنان ضاوةرِىَهةموو 

 مششيَرى لة زيَرِو لة تةنةكةمان تيذ كردو
 لةسةر طةردنى خؤمامنان دانان
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 ئاية دةشيَت كة ئاطةمان ليَ نةبووبيَت
 ئةوةى كة درةختةكان ثيَيان دةطوتني

 ئةوةى باَلندةكان هةر لة بةرةبةيانةوة تا رِؤذئاوابوون دةيانطوتةوة
 او دةيطوت؟ئةوةى هةت

 ئاية ئةمة دةشيَت؟
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 ى تشريين دووةم : لقةكاني هةر حةوت ئامسان24                       
 
 

 ئةو لقانةى لةناو تيَنووسةكامندا ويَنةم كيَشاون
 ضى دي طوأل ناطرن

 ضى دي ئةَلماز، يان ميوزيكيان ثيَدا شؤرِ نابيَتةوة
 لقطةليَك بة باراني زةرد شؤراونةتةوة

 ثيَش نةماوة ئةوة نةبيَت لة ئامسانةكاندا بيانضيَنم هيضم لة
 ضونكة ئةو زةوييةى مين لةسةرم ئيكسثايةر بووةو

 ئاوةكةى ليَأل بووة
 لقةكامن هةَلدةطرم و سةردةكةومة يةكةمني ئامسان و

 لقةكامن بة درةختى هةتاوةوة دةبةستمةوة
 بةآلم ضوون كاغةز دةسووتيَم
 و طةآلكامن ثيس دةكةن هةَلكردنة رِةشةكامن دادةبارن

 لقةكامن دةبةم و سةردةكةومة دووةمني ئامسان و
 دةيانذةمنة رِووبارى مانط 

 بةآلم ئاوى مانط دةيانتويَنيَتةوة وةك بَليَيت لةناو تيَزابت دانابيَت
 وهةَلياندةطرم و سةردةكةومة سيَيةمني ئامسان 

 لةناو كةفى ئاَلؤشي كوآلودا دةيانضيَنم
 ةق دةبيَت و زمامن وشكبةآلم دةستم رِ

 هةَلياندةطرم و سةردةكةومة ضوارةمني ئامسان و
 لة نةوةى طايان دادةنيَم

 بةآلم بازووةكامن دةبن بة ثةجنةى خؤأل
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 ئةو كونانةى لة دَلمدان ثرِ دةكةمةوة
 دَلم مششاَليَكى غةمطني دةذةنيَت

 هةَليدةطرم و سةردةكةومة ثيَنجةمني ئامسان و
 خي طاكةيان دادةنيَملةنيَوان هةردوو شا

 بةآلم بة ثةرِؤيةكي خويَناوى دةطةرِيَنةوة الم
 بة لقةكامنةوة سةردةكةومة شةشةمني ئامسان

 بةآلم باي دةرياكان لةوآ بؤم دةطيَرِنةوة
 هةَلياندةطرم و سةردةكةومة حةوتةمني ئامسان و

 لةم الو لةو الى كورسيةكةيان شةتةك دةدةم
 زمارب بة بةآلم بة دةستمةوة دةبن

 كةواتة ضى بكةم
 ئاية لقةكامن بؤ ناو تيَنووسةكامن بطيَرِمةوةو

 هةَلةى بوومن وةك مرؤظ رِابطةيةمن.
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 ماى تشريين دووةم : ضوار هي25َ                             
 
 
  فريشتة ببيتة ئةوةي بؤ
 دانآ خؤت ذياني لةسةر÷  مايهيَ

 بكةن دابةشت ئةوةي بةبآ ضونكة
 نابيَت رِازي ليَت كةس

 
 ثياوكوذ ببيتة ئةوةي بؤ

 و دارستان ناو لة دارةوان ببة
 دانآ دةستدا هةردوو و ثآ هةردوو لةبةردةم×  مايهيَ
 و بكةن زاوزآ مششيَرةكانت تا

 و هةَلكةنيت زؤر قؤرتي
 بدةيت ديكةدا قؤرتي بةسةر باز
 
 بيت جوان ئةوةي بؤ
 و دانآ ذيانتدا لةبةردةم+  مايهيَ
 بكةو ثياسة تاراوطةكاندا بة

 بكةوةو كؤ بريةوةري جانتاو
 بة فيَر نوآ زماني ناضةند

 
 يئيَراق ببيتة ئةوةي بؤ
 دانآ ذيانتدا لةبةردةم ـ مايهيَ
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  خؤت رِؤذطاري هةموو ئةوةي بؤ
  و نيشتمان ثيَناوي لة
 نيشتماندا دراوسيَكاني ثيَناوي لة
 .بدةيت فريِؤ بة
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 سيحربازةكان قسةيى تشريين دووةم : 26                      
 
 

 رِايانطرمت رِيَطة لة سيحربازانةي ئافرةتة ئةو
 بوون دةستيانةوة بة كة كرد خورييةيان طوَلؤَلة دوو ئةو ئاذني دةرزي

 نةطرت؟ دةستنويَذت ئيَمة مةرةكةبي بة بؤضي: طوتي يةكةميان
 ثيَكةوة كة زراظةكةت بةذن يارة كوا: طوتي دووةميان

 دةكيَآل؟ طؤراني سةماو بة رِيَطةكانتان
 دا؟ دةست لة طةجنينةكةت: طوتي سيَيةم
 و سووتا نيشتمانةكةم: طومت منيش
 دا دةست لة شتيَكم هةموو
 نةوييةكان زةويية لة نيشتمانةكةمان بؤ هاتيت بؤضي: طومت ثيَيان
 بدروومةوةو شيعر بة نيشتمانةكةم تا: طومت
 .بثاريَزم سييةكامندا لة هةواكةي طةردي بآ

  و دزيت نيشتمانةكةيان: طوتي يةكةميان
 نايدؤزيتةوة ديكة ضي
 دةثةرِميةوة رِووبارةكة لة كاتيَك بووةوة، بةر ليَم لةناكاو: طومت

 دةثةرِيتةوة رِووبارةكة لة كاتيَك دزيت ليَيان نا: طوتي
 .خويَنمداية لةناو كاتيَكدا لة بيدزن دةتوانن ضؤن: طومت

 هاتوويت كاغةز بةبآ بؤضي: طوتي دووةميان
 و دةضرِم طؤراني مششاَلدا لةطةأل: طومت

 دةَليَمةوةو بريةوةرييةكامن رِؤذطاردا لةطةأل
 دةكةمةوة ليَرة وآلتةكةم بةندخيانةكاني
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 بكةوة ثرِ كاغةزانة ئةم بطرة: طوتي سيَيةميان
 كرديت ئازاد  كورِةكةي نيشتمانةكةت ئةطةر

 .بكةين ميوانداري ليَرة تؤدا أللةطة دةتوانني
 ... دا طريامن ثرِمةي لة منيش
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 ى تشريين دووةم : رِووبارةكةم لةدةست دةرضوو27                     
 
 

 رِووبارةكة ديَتة ناو دةستمةوة
 هةموو جاريَك وآلتةكةم لة دةست دةضيَت

 دةدةنةوةو ريَك فاَلطرةكان تةليسمةكانى ليَهةموو جا
 ئةتَلةسيَكى ضؤَلدا دةيثةرِيَننةوةبةناو 

 ثاشان دارةتةرمةكةى لة تاريكيدا برك دةدةن
 هةموو جاريَك شيَتايةتي بةرةو دةرياي دةبات

 بةآلم ئةويندارى باش نازانيَت و 
 بة ثاثؤرِى كون كون و

 بة دةرياواني خؤكوشتووةوة دةطةرِيَتةوة 
 هةرضى ئةم خؤَلةميَشة كةَلةكة كراوةى منة

 نةى طوَلة زرِةكانةئةوة ويَ
 ضوون رِوحى ثياوضاكيَكى بةساَلداضوو

 ىل لة طةردو تؤزنهةموو ميَذوومان رِستةطة
 ة شابووينةوبةناو بةهةشتة بةرينةكةيدا ضووينة ذوور

 دةرةوة ةبةثآ خواس هاتين
 ضراكان بة كؤَلمانةوة بة كوذاوةيي بةدواى خؤماندا رِادةكيَشني

 خاكةكةيدا  شاردةوةئةموستيلةكةى خؤمم لة 
 بةآلم لةطةأل هةموو تاريكييةكدا 

 لةطةأل هةموو بةيانييةكي خةَلتاني خويَندا بةدةسيت دةهيَنمةوة
 بةناو رِيَرِةوى دريَذى ترسى خؤمدا رِؤضوومة ذوورةوةو
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 بانطى ئادةمم كرد: رِيَطةى رِزطاربوون هةية؟
 بايةكان طةرِانةوةو ضوون ثشيلةى شةوان

 رِووشاندمدةم و ضاويان 
 بيَ ئةوةى ئاطةم لةخؤم بيَت

 بةآلم رِووبارةكة لة دةستم دةرضوو
 وآلتةكةيشم لةضاو ون بوو.
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 ى تشريين دووةم: رِيَطةى هات و نةهات28                         
 
 

 وةرة كراسةكةم بؤ هةَلطرة
 هيَزم نيية .. لةبرى من هةَليبطرة

 هيَزم نيية دةستم بَلند بكةمةوة
 طرةمن غةمةكامن هةَلب لةبرى

 ضوكأل و خبوردةكامن بزربوون
 ئةو ثةرداخةى شادييةكاني خؤمم ثيَ نؤش كرد

 شكاو دةسيت بريندار كردم
 مافوورة كاشانةكة ثتوركا

 جيَى ضيَذةكانيش ضؤَلة
 ضؤن هةر هةموو ئةمانة لةضاو بزربوون؟

 ضؤن با نغرؤى ناو ئةذنؤكامن بوو؟
 كردمضؤن سؤزةكامن شةرمةزاريان 

 خؤش ويستين جواني دادى نةدا
 اطؤراني ضرِينم بؤ شيعر دادى نةد

 بة طوَلدا هةَلدامن دادى نةدا
 هةر هةمووى لةطةأل طةرددا رِؤيشت

 ثةرداخى شادى و
 ئةو ماَلة ورتةبيَذو

 ئةو كورِة رِووخؤشانة
 ئةو ذنةى كة ثيَكةنينةكةى لة لريةى زيَرِين دةضوو
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 دةست بة دةستدا دةدةم و
 يَم: هةر هةموو ئةوانة ضوون و ضى دي ناطةرِيَنةوةدةَل

 ضوون خؤشةويستةكةم كة ضوو و ئيدي ناطةرِيَتةوة.
 لة ذيامندا... ضةندان رِيَطةى هات و نةهامت بينى

 بةآلم خؤم ليَ بوارد
 لة خؤشييةكامندا ... ضةندان جار رِيَطة كوشندةكان خؤيان بؤ رِازاندمةوة

 من الم دان.بةآلم لةبةر ثيَى هةنطاوةكا
 هةرضى رِ يَطةى هات و نةهات بوو كةضى هةر لةبةردةم ماَلةكةمدا بوو

 ثاشان... ضوون ديَويَكى دريَذ بةرةو ماَلةكةم كشا.
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 تةقيَنة تيَي بةخؤت تةنياى تشريين دووةم : 29                     
 
 
 

 تةقيَنيت تيَي لةوةي بةر
 ببةوة ورد نيشتمانة لةم باش

 هةَلمةطرة ئةسثةكةت بة ثآلوييةكانيخةياَل
 مةبة خؤت لةطةأل طلطامش طياكةي

 شةهرةزادو شةواني نة
 ئةميس سةمري باَلةكاني نة

 ببةوة ورد رِووبارانة لةم باش
 هةَلمةطرة كةشتييةكةت بة بةفريِؤضووةكاني طةجنينة

 سندبادو ئةنبارةكاني نة
 ئةسكةندةرو بريةكاني نة
 و(حةفيز) طةجنينةكاني نة
 ثاشاكاني نطينةكاني نة

 ببةوة ورد ضيايانة لةم باش
 مةبةو بةرِووةكاني

 مةبة كوردةكانيشي داستانةكاني
  تاووسةكاني نة
 مةيةكاني مةجنةَلةكاني نة

 ببةوة ورد ئامسانة لةم باش
 ئيناناو تةختةكةي
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 و ئةناهيت مةشخةَلةكةي
 مةبة خؤت لةطةأل خواوةندةكاني ثشكؤكاني نة

 تةقيَنة تيَي خؤت بة تةنيا
 تةقيَنة تيَي رِووتي بة

 مةبة خؤت لةطةأل شتيَك هيض
 .نةبيَت كفنةكةت تةنيا
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 ى ذانى تشريين دووةم : ديَو31                                 
 

 دةشيَت رِيَزطرتن ساختة بكةين
 دةشيَت توورِةيي ساختة بكةين
 دةشيَت ثيَكةنني ساختة بكةين

 بكةيندةشيَت طريان ساختة 
 دةشيَت هاوار، شيَتى، غةمطينى ساختة بكةين

 بةآلم ناتوانني ذان ساختة بكةين
 ضونكة طؤماويَكى ناوةوةى نووستووة

 نيَتيَتةنيا بةردى رِةق دةيورووذ
 ديَويَكة لة قووآلييدا رِاكشاوة

 تةنيا بؤنة نامؤكان بيَداري دةكةنةوة
 نةبوون و دةستةويةخة بوونيةتيبةرةنطاربوونةوةى 

 ئةو خؤَلةميَشةية كة ثاش كوانووةكاني ضيَذةكان
 ةنيشيَتلةناو دةست د

 ترسي سةردةرهيَنان و سةيركردني هةَلديَرة
 ئةو حوشرتةية لة بيابانةوة بةرةو دةريا رِاودةنريَت

 ئةشكةوتي تاركي تؤزو طةرمانة
 بةزةيي هاتنةوةية بة بيَ طومانيماندا

 رِةشايي رِواوى ناو زطماكيمانة
 وتي تؤقيَنةرمانة بةبيَ ضاوذان بزا

 لة سيَدارةداني ثيَش كؤتاييمانة.
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 بزرطةكان                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كانوونى يةكةم                     
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  ي كانووني يةكةم : داثؤشني1                                 
 

 بةر لةوةي كؤض بكةم
 هاوسةرةكةمم بة ثةتؤ داثؤشيلةسةرخؤ كورِةكان و 

 كتيَبخانةكةم داثؤشي دةستنووسةكامن داثؤشي
 ئةو ضامانةي خؤمم داثؤشني كة هيشتة تةواو نةبووبوون
 وينةكاني خؤمم داثؤشني كة بة قةد ديوارةكانةوة بوون

 بريةوةرييةكاني خؤم داثؤشني
 وةك بَليَيت ضاوةرِواني ماتةمينيَكي طةورة مب

 ةكةم دةرثةرِيمضوون هةور لة ماَل
 شةقامةكاني شارةكةمم داثؤشني

 دةرؤزةكةرةكامن داثؤشني تا هيَسيان لةسةر نةنيشيَت
 رِؤذنامةفرؤشةكامن داثؤشني تا قسةكامنان بثاريَزن

 )طؤرِةثاني ئةندةلوس(م داثؤشي
 )كةهرةمانة(م داثؤشي تا ئاوي طؤزةكاني رِانةوةستيَت

 )باخضةي ئوممة(م داثؤشي
 م داثؤشي تا مار بةسةر ثةيكةرةكانيدا نةسوورِيَنةوةثةيكةري ئازادي

 )شؤرجة(م داثؤشي
 )مزطةوتي خولةفا(م داثؤشي

 )بازارِي سةفافري(م داثؤشي
 ثةيكةرةكةي )رِةسايف(م داثؤشي تا نةيتةقيَننةوة

 ضاخانةكامن داثؤشي
 دامثؤشي ... دامثؤشي
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 بةآلم ئاورِي ثشتةوةي خؤم نةدايةوة
 كة ثةتؤكاني دةبرِيم.تا ئةو قةيضيية ببينم 
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 ي كانووني يةكةم : ويَنةكةم نزيك بة هةلَةكاني زمانةكةم2           
 

 بيَ ئةوةي قسةيةك تؤمار بكةم
 بيَ ئةوةي رِةضةَلةكةكاني خؤم ئةزبةر بكةم

 بيَ ئةوةي ئاورِ لة بادةكةم بدةمةوة
 بةرز دةبووةوةو بة دةمارةكاني شةودا دةطةرِايةوة

 ببينم كة كويَر دةيبينيَتبيَ ئةوةي ئةوة 
 قيبلةمنايةدا ماوةتةوة  شتيَكم لةم

 بةرةو الي بريةوةرييةكامن ئاورِ دةدةمةوة
 بةرةو الي ئةوة ئاورِدةدةمةوة لة طؤزةكامن شكاوة

 ةكاني زمانةكةم دةبينمويَنةكاني خؤم نزيك هةَل
 ملي كارةساتي خؤم دةبينم بووةتة كةنارو

 بووةو بةريندةريا لة نزيكي 
 ثاثؤرِيَكي سةرطةردان و

 ماسيطةلي درذ دةركةوتن
 رِةفةكاني بؤن و بةرامة دةبينم لةطةلَ طريةو شيندا هارِراون

 لةبةردةم ماَلةوةدا هاواركردن دةبينم
 كووضةيةك دةبينم طرياني ليَ دةضؤرِيَت

 لةثشتةوةي ئةم لؤقنتانةوة دةمب كة تةقيونةتةوة
 هةَلواسمتا ثريؤزايي ئاوو ثريؤزايي خواردن 

 رِاوةستاين و ضؤن ئةم هةموو رِؤذطارة
 اية لة ذيَر نينؤكةكامناندازانيمان ويَرانةكة ليَرةد

 كردني ساباتي جواني مردنلة ثشتةوةي دروست
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 لة ثشتةوةي مسةكاني شاريَكي شةرِكةر
 كة قةوزةكامن ثيَشيَل دةكات

 وةك بَليَيت جةستةم بة بيست كؤت و زجنري زرِةي ديَت
 شارة رِيَ دةكةم كة الويةتي خؤمم تيَدا هارِيسست لةو 

 ئةويش ضوون بيَطانة سةيرم دةكات
 

 ترس لةبةردةم دةروازةكانيداية
 درةخيت خؤَلةميَش لة ناوجةرطةي دةطةشيَتةوة

 وةك بَليَيت شارةكة ثريةميَرديَكة لةبارةي نةبةرديي لةدةستضووي ورتة ورتيةتي
 كرابيَتةوةوةك بَليَيت لةناوضوون جةخيت ليَ 

 طةرووم بة سرووديَك تةرِ دةبيَت
 بةآلم دَلم بة طوَليَكةوة دةكوَليَت

 ثارضة ثةرِؤكاني خةومن لةسةر جيَطةي شار دةنوون
 دةرخستووة بريةكاني خؤيان

 لةكاتيَكدا ثريةميَردةكة دةكؤكيَت و
 بريسكةيةكي تيَكةلَ بة كوشتين تيَدا دةردةكةويَت

 دةخريَن وئةو كات دةروازةكاني شار دا
 بة مششيَرة بريقةدارةكةيةوة بةرةو رِووم ديَت.
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 ى كانوونى يةكةم : دوذمنة رِووخؤشةكامنان3                       
 
 

 دوذمنةكامنان لة هةموو اليةكةوة دةركةوتن ثاش ئةوةى كةرِةناكامنان بيَداريان كردنةوة
 كرددةركةوتن ثاش ئةوةى بة ثىَ طوَلةكامنان ثيَشيَل 

 دةركةوتن ثاش ئةوةى ئاطرمان لة كيََلطةكانى خؤمان بةردا
دةركةوتن ثاش ئةوةى دةم و ضاوى خؤمان بة هيََلى رِةنطاورِةنط بؤياغ كردو تريةكامنان 

 رِاوةشاند
دةركةوتن ثاش ئةوةى سةرى كورِةكانى خؤمامنان ليَ كردةوة كة بة شةرِةوة سةرقاأل نةبوون و 

 واسنيبة شوورةكامنانةوة هةَل
 دةركةوتن ثاش ئةوةى بة زجنري هةورةكامنان بةندكرد

 دةركةوتن ثاش ئةوةى كةسوكارةكامنان بة خؤأل داثؤشي كة لة دةهؤَلةكامنان هةآلتبوون
 ان كث كرددةركةوتن ثاش ئةوةى ئةو ترثة خواوةندانةى ناخى خؤمامن

 دوذمنةكامنان دةركةوتن ثاش ئةوةى بةيداخةكانى خؤمان خويَناوى كرد
 دةركةوتن ثاش ئةوةى كيسة نانةكامنان ثرِ لة ضةك كرد

دةركةوتن ثاش ئةوةى كؤشكةكانى هةزارو يةك شةوةمان دروست كردو خانؤضكةمان 
 لةضواردةوريان بآلوكردةوة

دةركةوتن ثاش ئةوةى مزطةوتى طةورة طةورةمان دروست كردو نويَذكةرةكان بة جلى 
 ثشتويَنى مينرِيَذكراوةوة ليَوةيان هاتنة دةرةوةشرِوهورِةوة ليَيان ضوونة ذوورةوةو بة 

 دةركةوتن ثاش ئةوةى بة مووشةكةكامنان لة قووآليي ئامسان نزيك بووينةوة
 دةركةوتن ثاش ئةوةى بة تؤزو طةردى شةرِةكامنان بةر تيشكى هةتاومان طرت

 دةركةوتن ثاش ئةوةى زارمان ثرِ لة هوتاف كرد
 ن ثرِ لة درومشي هةَلواسراو كردشةقامةكامنائةوةى دةركةوتن ثاش 
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 دوذمنةكان بةوثةرِى بةهيَزييةوة دةركةوتن كاتيَك ثشيت يةكدميان شكاند
 بة بريسكةدارى دةركةوتن ثاش ئةوةى دةم و ضاوى خؤمان بة خؤأل تؤزاوى كرد

 بة رِاوةستاوي دةركةوتن ثاش ئةوةى طةردنى طةملان بؤ ثةيكةرةكاني طؤرِةثانةكان نوشتاندةوة
 بةسةربرد رِيَكةنينةوة دةركةوتن ثاش ئةوةى ذياني خؤمان بة شني و شةثؤبةث

 بة داناييةوة دةركةوتن ثاش ئةوةى ميَشكى خؤمان بة درومشةكان بؤطةن كرد
 دوذمنةكامنان كة لةبةر دةرطة رِاوةستاون
 ضى ديكة بريؤكة، يان خةياأل ثآلوى نيية

و سةيري ئةو شتانة دةكةن هةموو رِؤذيَك  بةَلكو ئةمرِؤ لة سةر سنوورةكامنان رِاوةستاون
 دةيانكةين

 ثرت لةثيَويست رِوون
 ثرت لة ثيَويست ئامادةن

 لة دةرطة ليَدامنان بيَزار نابن
 هةرضى ئيَمةين لة كونةكامناندا لة يةكدي دةترسني و

 رِووبارطةىل رِةش بة نيَوامناندا تيَدةثةرِن.
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 ئةفسانةكاندا مةلة دةكةينى كانوونى يةكةم: لةناو 4              
 

 كاتيَك داَلةكان بةسةر ليَوارى ثةجنة واآلكاندا كةوتن
 ثةردةكانيان الداو

 مةشخةَلى رِووناكييان 
 بؤ ناوجةرطةى بريةكان هةَلطرت

 ئةفسانةكان لةناو بوتَلى توند داخراودا نيَذرابوون و
 ئاَلؤشةكانى فريشتة غةمبارةكة لة تةنيشتييةوة ثرِيشكى دةدا

 دانةكة هةنسكى دابيَت و تؤزةكةى الدابيَتمؤمةنطة رِ
 رِةنطة رِووةك جووآلبيَتةوة

 ما و نيشانة لةناواخنى بةردةكان دةركةوتنبرِةنطة هيَ
 تةرِ دةكردي ةكةبةآلم دذواري نهيَنييةكان سةربرِين

 ضونكة تةنيا زةخريةبوو لةو رِابوردووةدا
 هةستا ةوةكاتيَك بة بروسكةو بة ئاورِةشةى بةثيتي

 كاتيَك دةم و ضاوى لة ئارةقة فيَنك كردةوة
 دةستيشي لة قورِ

 طةرم و طورِى شيَتايةتي طرتين و
 دةسيت بة ورِينةى تؤمارطةىل طةردوون كرد

 هةوير ترشي نهيَين بة دةمارةكامنادا دةسوورِيَتةوة.  
 ضى بةم بةهيَزيية زةنطةكامنان دةجووَليَنيَتةوة

 ضى ئاطرةكامنان خؤش دةكات
 رِؤذيَك لة رِؤذان، ثرسيارةكامنان لة ئامسان بوون

 بةآلم ئةمرِؤ لةسةر زةوين
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 لة مةشخةَلطةىل جوانيدا رِاويان دةنينَي
 ئةوانيش لة ضاواندا رِاومان دةنيَن

 
 

 لة شةقام و لة ماَلةكامناندان
 بةَلكو لة ترمساندان و

 ئيَمةيش بة رِووخؤشييةوة مةلةوانييان تيَدا دةكةين
 ئةوةى بزانني كة سةرطةردانني و رِيَمان بزركردووة.بآ 
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 ى كانوونى يةكةم: دوورخراوةكان5                            
 
 

 لةبرى ئةوةى تاراوطةكان بيانكةن بة دانا
 بوون بة ئيبليس

 لةبرى ئةوةى بنب بة باَلندة
 نينؤكةكانيان دريَذتر بوون

 رِديَنيان ضرِتر بوون
 بة ضةقؤ ان بوونيددانةكان

 كاتيَك بؤ نيشتمان طةرِانةوة
 رتيَلة ثشتةوةى دةمامكة بريقةدارةكانيانةوة دةم و ضاوى طورطيان ظةش

 لةبرى ئةوةى نيشتمان بكةن بة بةهةشت
 كرديان بة تةويلة

 وطةكان طةرِانةوةالة تار
 رِووبارى ذةهراوييان ثيَ بوو

 رِيَطةكانى مةرطيان دةكردةوة
 هاتنهةنديَكيان بة تانك 
 هةنديَكيان بة فرِؤكة
 هةنديَكيان بة حوشرت

 هةنديَكيان بة طويَدريَذ
 هةنديَكيان بة تيمساح 

 بةآلم الى طؤمى خويَن كؤبوونةوةو بةلةمةكانيان لةنيَوان خؤياندا دابةش كرد
 طورطةكانى دويَنيَيان الدا تا تةنيا بة خؤيان بنب بة طورط.



 245 

 
 طورط هاتنة ذوورةوة

 دةرةوةطورط ضوونة 
 نيشتمانيش بوو بة باخضةى طورطان

 ات.كدةناو قةفةزةكان  هاووآلتييانى سةيرى
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 ى كانوونى يةكةم: شيَخةكان بةردةوام لة ثةجنةرةوة دةنؤرِن6               
 

 شيَخةكان لة ثةجنةرةوة 
 لة ثةيكةرة مؤمينةكانيان نوارِى كاتيَك دةتوانةوة

 ضاوةكانسةرةتا برذانطةكان توانةوة ثاشان 
 ليَوةكان توانةوة ثاشان طويَيةكان

 بَليَسةى ئاطر تا دةهات لة شةقامةكاندا بةرزتر دةبووةوة
 خةَلكةكةيش هوتافيان ليَ دةدا

 شانةكان توانةوة
 ثاشان بازووةكان توانةوة

 ضوون تؤث الى هةردوو ثيَدا كةوتنة خوارةوة
 رِاستييةكة لةسةر ثةردةيةكي سثى و

 درةختةكان دةردةكةويَتلةسةر لق و ثؤثى 
 هوتافةكان هاوار دةكةن و رِاسيت دةردةخةن

  حةشاماتة ثآ خواسةكان
 مستةكان توانةوة

 ثةيكةرة مؤمينةكان بوون بة تؤثطةليَكى شيَواو
 با غلؤرى كردنةوةو ئةوانيش غلؤر بوونةوةو

 ثارضة ثارضة بوون
 خةَلكةكة ثةيكةرطةليَكى نويَى مؤمينيان دادةنا

 تا دةهات هوتافةكانيان بةرزتر دةبووةوةو لةكاتيَكدا
 شيَخةكان ثةجنةرةكانيان دادةخست

 تا بةيانيانيَك بةرِووى ئةم ثةيكةرانةياندا بكةنةوة كة دةتوانةوة.
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 ى كانووني يةكةم: دةرطة داخراوةكان7                         
 
 

 دةرطة داخراوةكان زؤرن
 بؤضى دةرطة داخراوةكان زؤرن؟

 يان دةَليَن حةز دةكةن لة ماَلةوة مبيَننةوة.                     هةنديَك
 بةآلم ماَلةكانيان وةك ثيَويست طةورة نني!            

 هةنديَكيان دةَليَن كة زؤر كتيَب دةخويَننةوة.
 بةآلم فيَرطةكان داخراون و كتيَبةكانيش كةمن!           

 يكردني ئةستيَرةكاننهةنديَكيان دةَليَن كة سةرقاَلى ضاوديَر
 بةآلم رِوانطةكان تيَكشكاون و تةرالةكانيش نزمن!          

 هيَنطةرنهةنديَكيان دةَليَن كة ئةوان ن
 بةآلم هيَشتة ناويان بة قةد دةرطةكانةوة هةَلواسراون!         
 باشة ...

 بؤضى ثةجنةرةكانيان توند داخستوون؟
 بؤضى ثيَويستيان بة نان نيية؟

 دةنطيان نابيسني؟بؤضى 
 ان نابينني؟يبؤضى دووكةَلى مووبةقةكان

 دةرطة داخراوةكان هيض ناَليَن
 دران بةآلم ضةند ثارضة كاغةزي بضووك لة ذيَرةوةيانةوة فرِىَ

 ضوون ذةهرثذيَن
 هةموو شتيَكي ئيفليج كردو
 وايان كرد خةَلكةكة هةَليَن!
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 جلى هةلَواسراو ى كانووني يةكةم:8                              
 جلة سةربازييةكان كة بة قةد ديوارةكانةوة هةَلواسراون

 بؤنيَكى طوماناوييان ليَوة بةر لووت دةكةويَت
 ضؤلةكةكان بة دةنووك تيَيان بةردةبن

 لة طريفانةكانيان دادةنيَن جورجةكانيش ثامشاوة
 رِيَبوارةكانيش قؤَلةكانيان رِادةكيَشن

 بةآلم هيَشتة 
 لةطةأل ئةو هةراوهوريا و 

 لةطةلَ ئةو ئاطرو
 بةقةد ديوارةكانةوةن لةطةأل ئةو هوتافانةدا هةر

 ماندوو بووين  ئةوةند بةردمان تيَ طرتن
 ضونكة بة ئاساني بةرنابنةوة

 ويَنةكاني خؤيان دةجووَليَنشئةو جالنةى شةو لة 
 تا تؤزيَك ثشوو بدةن

 خاكييةوة دةبيَت بة قةرسيلىئةوةند ناخايةنيَت رِةنطيان لة 
 بة سوور و زةرد و رِةش

 بةآلم شويَين زؤر ئارةزوويان تيَدا دةبيَتةوة
 ئةطةر طيَذ لةبةريان بكات خةَلكيَكي زؤري لةطةأل طيَذ دةبن

 دزةكان لةبةريان بكةن زؤرتر دةبن
 دةتةنيَتةوة ريان بكةن هةراو هوريا شةقامةكاندةهؤَلذةنةكان لةبة

 ة ديوارةكانةوة هةَلواسراونئةو جالنةى ب
 هةموو رِؤذيَك هةَلماندةواسن و

 كاريَك دةكةن خةَلك سةيرمان بكات.
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 ى كانوونى يةكةم : ئامسانيَك فريشتةطةل دادةضؤرِيَنيَت9                
 
 

 طوَلةكةم بزر دةكرد خؤزطة لةسةر شؤستة بةر دةبوومةوةو
 خؤزطة بؤ يارةكةمم نةدةبرد

 بةسةر نغرؤى دةكردم و ئةويشيزطة تؤفان خؤ
 دؤزةخى ئاوةكانةوة بزردةكرد.

 لةسةر كورسييةكى بةجآ هيََلراوى ناو باخضةكة دانيشتووم
 لةطةأل خؤم دةدويَم

 ضوون ترسيَكى ثيَكةوة بةسرتاو
 لةسةر بنى ثةيكةرةكة ثةندى كؤن دةنوومسةوة

 ثيَآلوةكةم لة بةردةممدا دادةنيَم و
 قسةى لةطةأل دةكةم.

 ان ضةند فريشتةى ليَ ضؤرِائامس
 جةستةم ضةند ثشكؤي ليَ ضؤرِا

 ضةند بوون بة ثةثوولةو باَلندةو شارى سووتاو
 ئةو ميوزيكةى لة ثاش خؤمم بةجىَ دةهيَشت

 زؤر خؤش بوو
 بةآلم خؤَلةميشي برية قووَلةكانى هةَلطرتبوو.

 لةسةر شؤستةكة بةر دةبوومةوةو ثةرداخةكةم دةشكا خؤزطة
 ثآلوى رِاكيَشامئةموستيلةيةكي رِةش بةرةو خةياَل

 بة هةَلةداضووم و وام زانى كاغةزةكامن بة قةد ثةتةكاندا هةَلدةواسم
 بةهةَلةدا ضووم و وام زانى تؤمارةكاني خؤم لةسةر شووشة دةنوومسةوة



 234 

 بةهةَلةدا ضووم و وام زانى بةسةر طوَلةبةرِؤذةدا باَلة فرِيَمة
 م زانى جانتاكامن ثرِ لة ئةستيَرةنبةهةَلةدا ضووم و وا

 بةآلم ثرت لةوةى ثيَويستة ميوزيكم ذةند
 نةدةبوو ئةوة بكةم

 شاراوةكانى ناوةوةم  ةهةَلةدا ضووم و وام زانى كة كونةب
 ضوون برين سارِيَذنابنةوة

 بةآلم خيَرا بزربوون
 بؤية بةم ئاميَرة بضووكة ذياني خؤمم كون دةكرد

 ت ئةو كارة بكات وةك ضؤن لةطةأل كاغةزدا دةيكاتبةهةَلةدا ضووم كة دةشيَ
 ئيَستةيش ...ناتوامن خؤم بذةمن

 كةسيش ناتوانيَت مبذةنيَت              
 ئةم ضارةنووسة تةم و مذاويية ضيية؟

 بةردةبوومةوةو ذيامن لة دةست دةدا. كةخؤزطة لةسةر شؤستة
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 ثةيكةرطةىل توورِةى كانوونى يةكةم: 11                             
 
 

 ئةو ثةيكةرانةى دويَنآ برذاندمن
 ئةم بةيانيية سكاآلي ئةوةيان كرد كة لةنزيك كوانووة كوذاوةكاني ئاطر

 شةوبيَدارى زؤريان كردووة
 لة سةرماندا دةلةرزين

 ذان و ئازار ضزةيان لة هةر ضوار ثةليان هةَلدةستاند
 لة تةقةكردن زةندةقيان ضووبوو

 شةقامةكان بةردةوام بووكة لة 
 بةآلم بة ثةرِؤو بة كاغةز دامثؤشني و

 داوام ليَ كردن هيَور بن
 ثةيكةرةكامن وةك جاران نني

 نركةى قووَليان هةر بةرزة تةنانةت لةو كاتةى كة نويَذيش دةكةن
 زؤر وريايشن تةنانةت كة بة نووستووييش رِآ دةكةن

 سةرطةردان بة ناو ماَلدا دةسوورِيَنةوةو
 ةست لةناو دةست ضةثَلة ليَ دةدةند

 هةنديَكيان بة مستةكؤَلة لة سينطى خؤيان دةدةن
 ئافرةتةكانيان لة غةمطينيدا الر دةبوونةوة ثرضى

 كة لة ثةجنةرةكةوة سةيري رِووداوةكانيان دةكرد
 هةنديَكيان ضاوةرِوانى كورِةكانيان بوون كة نةطةرِابوونةوة

 هةنديَكيان نانيان نةخوارد
 كيان ئاويان نةخواردةوةهةنديَ
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 ثيَم طوتن ئةى ثةيكةرةكان 
 ةى تيَيدا دةذين ميَش ثرِ دةممان بووةرِةوش لةبةر ئةو        
 ئةى ئيَوة ضيتان بةسةر هاتووة؟        

 وةآلميان نةدايةوة
 بةآلم بؤ تةنوورةكانى خؤيان طةرِانةوة

 لةوآ زؤرتر سووتان و
 ضى دى ذيانيان وةك جاران نةمايةوة.
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 ى كانوونى يةكةم : شارةكانى تاريكي11                        
 

 هةور ئةى شارةكانى تاريكي
 زؤر، يان كةم يارميان ثآ دةكةن

 رِؤذةكانيش سةر دةبرِن و
 طوَلى جوان لة رِومحانداية          

 شني و رِؤرِؤ بةسةر طؤرانييةكامناندا دادةَلؤثيَنن و
 ياري دةكةن و سةما دةكةن

 ئةى شارةكاني تاريكي 
 و دةشيَلنمةرط لةطةأل طؤشتماندا 

 دةبةخانةو شيَتايةتيمان بؤ ئامادة دةكةن
 يةموورووى رِازيَنراو بة ثشكؤتةوة لةناو ضاومدا

 يةمووروو بة فرميَسكمةوة
 لة كاتيَكدا لة سةرشؤرِيدا دةمرم و

 ئةى مةروان دةتبينم
 بة سؤز

 يَذيتضةندان رِستة لة ذاني شاراوة دادةرِ
 لة ئةوينت ... ضةندان كؤتر دروست دةكةيت

 تا، بة برينداري بة ئاورِةشةى رِووناكى
 .بفرِن بةسةر شارةكاني تاريكيدا
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 ى كانوونى يةكةم : بؤضى دووركةوتيتةوة؟12                        
 
 

 لة تةنياييمدا، بريم كةوتةوة
 ضؤن لة ئاو دةرمهيَناو

 ثاك كردةوة شوشتم و لة قورِو ليتةكةم
 وةستايةك بووم لة ويَنةى دَلم

 ثيَم طوت: لة ئاوى ناخةوةم دةرمكرديت
 لة ئاوى ئةم دةريايانةيش            
 شؤر بوويت من شريينم كرديت            

 بؤضى ئةمرِؤ، بةم شيَوة دووركةوتيتةوةو
 دةستت طةورة بوو

 بةرةو لةناوضوونت بردم
 ثةيكةرةكامن دامنايت... لةسةر

 بة طاَلتةيةكةوة كردمت بة وةستاى خؤم
 تؤرِةكةى خؤت دةرخست و رِاوت كردم

 ضؤن رِستةى قسة بضنم
 لةناو ئةسثةكامندا خؤم بشارمةوة؟

 ضؤن لة بادةو ثشكؤكةم دووربكةومةوة
 هةنديَك لة خةونةكانى ئةم ئيَوارةية
 هةنديَك ثيَكهاتةى لة بزرطة دةضن

 ةكان بةدَلى من و ئةويش بوونيطؤراني
 بةآلم لة دةممدا كردنى بة مل
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 لة خؤَليَكى سةير
 ، يان طوأل بة دةمييةوة بيَت وبة دةمييةوةبيَت وةك بَليَيت بادة

 دووكةأل بة دةم منةوة بيَت
 بةقيبلةمناى خاكى ئةو وآلتة خةريكي ثشكنينم و
 دةنؤرِم ضؤن خةَلكةكة لةذيَر ثيَى خةياأل ثآلوي و

 تةرمةكانيان كةوتوون...لةذيَر هةَلةكامناندا 
 ويَنةكامنان بة رِووخؤشييةوة بةردةبنةوةو دةكةونة ذيَر

 ثيَيةكانى ثةيكةرةكاني و 
 نزيك ئةو ضةثكة طوَلة زرِانةى

 ثيَش ئيَمة كاهينةكان داياننابوون
 ةكامن نةمردوونفشةكآلونئةطةرضى هيَشتة 

 بةآلم لة زمانةكةمدا لةناوضووم
 وطؤرِةكةم بة طيا دادةثؤشم 
 لة بؤنى رِاوكردمن تيَدةثةرِم 
 بةآلم رِووةو تؤرِةكة دةضم.
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 ى كانووني يةكةم : طؤرِطةىل رِووخؤش13                       
 
 

 تةنيا طؤرِةكان لةناو ئاويَنةكةدا بوون
 تةنيا مارةكانيش كوَليان ليَ دةطرتن

 خةَلك خؤَلةميشى خؤيان لة بوخضة كردبوو
 ؤَلةوانييانة.فرِيَيان دابوونة ئةو ض

 تةنيا تةختةداريَك جةستةيةكي هةَلطرتبوو
 لة هةمووان بثرسة: تؤ بَليَيت فريشتةيةكي لةخاض دراو بيَت

 تؤ بَليَيت ئيبليسيَك بيَت                    
 ئةو كيَية؟                    

 بةدريَذايي رِؤذطارة سووتاوةكامنان لة كوانووةكانى جةنطةكاندا
 نةبوو تةنيا كؤمةَليَك ئيَسك و ثرووسك نةبيَتجيهان ض 

 ثيَياندا هةَلدةزناين و ثيَياندا دادةبةزين
 طوَلى رِةش بةسةر شامنانةوة دةردةكةوت

 سةيرانة درِةكانى رِاوضييةكامنان
 قؤرتاييةكى ناو تاريكايي بوون

 ئةستوونةيش بة ئامسانةوةى دةبةستينةوة درزى تيَ دةكةوت و ئةو
 ينةكاني ثةشيماني دةضوونة ثيَش وبة هؤيةوة كاه

 بةيداخةكانى ئيَمةيان بة دةستةوة بوو لووليان دةدان و
 بة نؤرة ثاسةوانيي طؤرِةكانيان دةكرد

 ئةسثةكان رِةش رِةش تيَدةثةرِين و كوذراوةكانيان هةَلطرتبوو
 باخضةكاني خويَنيش خويَنيان ليَ دةضؤرِا
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 كاتيَك نووكى ثرسيارةكانيان هةَلطرتبووين
 لةخاض دراويَك بةسةر تةختةداريَكة هةنسك دةدات
 وةك بَليَيت وةآلميَكى لةرِآ الدةر المان دابةزيبيَت

 رِوحيَك بة تؤرِةكةمانةوة بووبيَتوةك بَليَيت 
 بةويَدا تيَثةرِيبيَت و

 لةسةر تةختةدارةكةى دانابيَت
 وةك بَليَيت سروةيةك جوانى ليَرة قيت رِاوةستابيَت

 يسواييةكةمانبؤ ئةوةى بؤ رِ
  لةم طؤرٍِِة رِووخؤشانةدا ببيَت بة شايةت.
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 ى كانوونى يةكةم : ضؤن رِووبارةكامنان نةمان14                     
 
 

 ضؤن بةم شيَوةية زستامنان 
 بةرِووخؤشي ضوون مةميوونيَكى لة قةفةز رِاكردوو بآلوبووةوة؟

 ضؤن رِووبارةكامنان لةناوضوون؟
 دراوة نةزانراوة طردبوةونةتةوة؟ َلؤمكئةم بؤضى خةَلكى لة ضواردةورى 

 مةقاَلةكامنان درزيان برد و
 تةويََلمان ثيس بوون

 خةجنةر وةشاندنة رِةنط بزراوةكةى شكستييةكامنان طةيشتة كؤت و زجنريةكان
 الى دوايةمني طؤرِماندا رِاوةستاين

 دةبيَت ئةم دواهةناسةيةمان ضى بيَت
 ثيَمان بزرطة بة دواى خؤيدا رِادةكيَشيَت هيَشتة

 كؤتريَكى تؤقيو بةسةر سةرمانةوة رِادةوةستيَت
 دوو فريشتةى مردوويش لةسةر شامنان رِاوةستاون

 وةك ضؤن وةك ميَذووى ئيَمة ضةندان الثةرِةي هةبوو
 كةضى ئةمرِؤ ئةو دارستانة هةوراويانة
 بة هيَورى الثةرِةكامنان هةَلدةدةنةوةو

 مان ديَن بؤ مةخيانةكان و مةست دةبنلةطةَل
 ثؤستيان ثيَ ناطات و

 ماَلةكانيش دةريان دةكةن
 ئةوةتان ضةندان ساَلة نةنووستوون

 ثيَم لة ضةندان زمان هةَلنووت
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 طؤماوة طةنيوانة هةَلستمةوة ودةبوو لة
 رِؤذ لة خةون بةتاَلة

 رِؤذى بة وردةكارى قيَزةون داخراو
 ثيَمان و رِؤذى وردوخاش بووى ذيَر 

 ذيَر ئارةزووة ئاوابووةكامنان.
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 ى كانووني يةكةم:  شانطةىل لةناوضوو15                      
 
 

 سةبةتةى زؤر
 برذانطةكاني ئةسثةكان بةرةو ئاَلؤشي سووري لةناوضوون ثاَليان دةدةن

 ضيَذى مس كة بةردةوام لةناو ذوورةكةماندا دةورووذيَت
 بيابانةكامناندا هاوار دةكةنفرؤشيارةكان لة 

 نةبيَت ضاوم لةناو لينزى رِؤذ دانا هيضم نةبينى تةنيا رِانةكان
 نلة لينزةكاني شةومدا دانا

 خؤَلةميَش سوابووةوة هيضم نةبيين تةنيا شةومن نةبيَت بة
 سةرشؤرِنخةَلك 

 مةرطيان بة سةوزو زةردو شني بؤ ويَنة دةكيَشن
 )كةَلةكيَوييةكان لة ليَوارى كانييةكة ئاو ناخؤنةوة(.ضوون بةهةشتيَكى هةآلتوو 

 ئيكسريي نةمرى بةسةر درومشةكانةوة منايش دةكةن
 طوناهةكانيان دةسرِنةوةو

 كليلةكانى ئةو دنيايان ثىَ دةفرؤشن
 شانطةىل بة خؤأل شؤراوو

 ددانطةل بةم ذيَرزةمينة تةمومذاوييانةدا هةَلدةزنيَن
 دةبنةوة ضةندان دةنط لة ناومدا بَلند

 ضةندان ضاوةزار دوذمنةكامنان لةناو دةبةن
 ضاوةزار بؤ ضاو كويَركردن

 ضاوةزار بؤ نةمان
 ضاوةزار بؤ رِؤذطارى شيَدار و
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 منداَليةتي لةبريكراوى ذيَرزةمينةكان.
 

 ضةندان شان وةك بةرد لة ضياوة بةردةبنةوة
 ضةندان شان رِؤذطار لةت و ثةتي كردوون

 ئةستيَرةو ميداليان بة قةددا هةَلواسريَتضى دي ناتوانريَت 
 .نى لةناوضوويَكشانطةل
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 ى كانوونى يةكةم : رِيَوى بيابان16                          
 
 

 ثياوضاكيَكى ترسنؤك بوو
 واتاكان شكانديان

 طؤرانييةكانيشي شيَوةكانيان رِسواكرد 
ضاوضنؤكةكان بة قرديَلةى رِةش نةخشةى اآلثؤشةكةى بةناو وآلتيَكدا دةهات و دةضوو بة ب

 دةكيَشن
 وآلتيَكيش سةرطةرداني بيابانةكةى دةبيَت

 بةآلم رِؤذم غةمطينة
 ثرياسكةكامن هيضيان تيَدا نةماوة

 تاريكاييان بةسةردا داباراندم
 لة خاَلى رِوحيان دا... لة لينزةكةيان دا

 دووبارة خةَلك بةسةر مليَكي دريَذى مردندا رِاكشان
 ى دةبزويَتيسيَك بة ثةككةوتووكؤر

 ئةفسانةم بؤ خودى خؤم نووسي
 باَلندةطةل لةثليَتطةىل زيَرِين
 خؤم ناو نا مةسيحي نوىَ و

 لة بريةكة هامتة دةرةوة
 شيَريَك لة فورات ثريؤزى كردم

 هةموو ئةم ئةستيَرانةم لة رِؤذنامةكامن هيَناية دةرةوة
 بؤ مةرط لوول دا مهةَلةى خؤشةويستي

  ذيانتان خؤش بويَتطومت 
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 دلَ و جوانيي خؤتان خؤش بويَت
 بةيداخى خؤم لةنيَوان كؤمةَليَك شاعرياني طؤرانيبيَذدا بَلند كردةوة

 لةنيَوان طرووثيَكى ثريؤزو
 ي لة ئاطرو لة ئاوانيَكانيَكي بارذرِؤ

 بةردى خؤمم لةسةر خاضيَك هةَلدا ضوار رِيَوى هةَلطرتبوو
 بوو وآلتى ويَران كرد كى ئاطرى بة دةمةوةمةريكي ثؤستيَرِيَوييةكى ئة

 رِيَوييةكى ئةَلمانى باخضةكانى ئيبليسي لة بياباني ميسر ضاند
 رِيَوييةكى مةكسيكى تؤثى رِؤذطار دةهيَنيَت و دةبات و تؤز ضةثَلةى بؤ ليَ دةدات

 رِيَوييةكيش لة بةغدا خؤى لة بؤسة ناوة
 خاضةكةم شكاندو

 لة بزرطةو لة ميَشكماندا هةرِا دةكةن نةفرةمت لة رِيَوييةكان كرد
 ضوومة ذوورةوةو ئةستووني طؤرانييةكامن بَلند كردةوة

 بة جوانى كتيَبيَكم بَلند كردةوة
 زةويم لة ئاسيت ئامسان دانا

 ثآلوييةكة كاهينةكان دايانهيَناوةئيَوارة خةياَل
 لةسةرةوةمان، لة ذيَرةوةمان، الى رِاست، الى ضةث

 ضييةكةى ثيَيدا كيَشام وسةربازيَك بة قام
 ئاورِم نةدايةوة

 ثيَم طوت: تؤ دوذمنى من نيت.
 ضؤن رِق لة ديوارةكاني ناوةوةمان بشؤم؟

 ضؤن سةرطةردان مب؟
 جاريَكيان خةومن بيين،

 ةستيَك جاميَكى بؤ دريَذكردم وكة د
 من لة جامةكةم خواردةوة تا تةرِبووم
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 ثةراسوو نةبيَتبوخضةى ترس هيض نةبوو تةنيا رِووةكيَك لة 
 ليَم بةربووةوة كاتيَك رِيَطةكةم دةبرِى

 ئةمانة طؤرِة نويَيةكامنانن
 طؤرِة كؤنةكامنان جيَى ثةسةند نني

 كةمرتو تةسكرتن
 مردووةكانيان لةسةرخؤ بةرةو بةهةشت، يان دؤزةخ دةرِؤن

 طؤرِ داهيَنانيَكى دريَذة
 بؤ شاردنةوةى ثرسيارةكان

 ةفة نائاخظيَتسةر رِةداهيَنانى طوَليَكة ل
 بريم كةوتةوة ئةمريكا ضوون سؤزانييةكة طوآ بةهيض نادات و

 نوسةربازةكاني لة ياري )ئةتارى( كوذرا
 بريم كةوتةوة كة رِيَوييةكاني مردوون

 طاليسكةكان لة رِيَيان الداون
 ان بةجىَ هيَشتليَرة بيابانةكان هيَماطةلي

 لةناو ملدا طريؤدة بوون
 وسكة، رِيَوى، هةورة برولطةردةلوو

 بةناو تونيَلةكاندا تيَثةرِين و
 لة كؤتايية كليل دراوةكاني ميَذووةوة هاتنة دةرةوة

 ئيَوارةم غةمطني بوو
 ثارضة شكاوةكانى طؤزةكانى دةستم طليَر دةكردةوةو

 دةمطوت بةم شيَوةن لة وآلتةكةم
 لةناو ئاويَنةكاندا سةيري بيَ دةنطيم كردن 

 ويَنةكامن كردنلةسةر رِووى ئاو سةيري 
 خويَن لة كتيَبةكامنةوة ضؤرِةى بةستبوو.
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 ى كانوونى يةكةم : بوو بة رِاوضى...!17                        
 
 

 لةناكاو بوو بة رِاوضى
 ضى نيَضرييَكى بةدلَ بوواية رِاوى دةكردو

 ضووة ناو هيَالنةى ثاسارييةكانةوةو
 بةهارى كؤترةكاني ثيَشيَل كرد

 نطةكةى ليَ كةوتووةشيَريَكى بينى تفةبةآلم كاتيَك 
 دةرؤزةكةرو بةردةستةكانى رِاوكرد

 ئةوانةى رِاوكرد لة مزطةوت و كَليَسةكانةوة دةهاتنة دةرةوة
 ئةوانةى رٍِِاوكرد دةضوون بؤ فيَرطةكان

 بةآلم كاتيَك تانكيَكى ئةمريكى بينى تفةنطةكةى لةذيَر جلةكانيدا شاردةوة
 لة ئافرةتيَك كرد خاضيَكى ثيَ بوو ىلوولةى تفةنطةكة

 لة ئافرةتيَك كرد كتيَبيَكى ثيَ بوو                   
 بوو لة ئافرةتيَك كرد بة ثرضى دريَذى تا الى مستى                   

 كاتيَك فرميَسكى ئافرتيَكى بينى بؤ كورِةكانى دةطريا
 ضاوى دةرهيَناو

 كورِةكةى ديكةيشي كوشت
 خؤى لةناو حةشامةتةكةدا بزركردئافرةتة سةربازيَكى ئةمريكى بينى بةآلم كاتيَك 

 لةناكاو بوو بة رِاوضى
 درزيَكى لة رِؤذطار كردةوةو بة مقاشةكةى ذيانى هةَلدةطرتةوةو

 لةناو كيسةيةكى رِةشي دادةنا
 ثيَى لة منارةكان هةَلنووتا
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 ئاطرى رِابوردوو هةَليكردو دةيسووتاند
 ةكانى ميَشكدا دةكشيَت )ئارزووطةل لة شيَوةى ثريؤزى دةكوَليَن(ئاطرى شيَتى بةناو درز

 ئاطرى طوناهةكان )ذيَى كةماجنةكان رِؤذ لة رِؤذ جودا دةكةنةوة(
 رِووبارى ذوورةكةمان هةَلناضيَت

 طولَ كةوتة خوارةوةو لة تاريكيدا طرِى طرت
 بةآلم مةشقى دةكرد رِؤذةكانى رِاوبكات

 تةمةنيشي، ضوون ثةيكةرى مةشق ثيَ كردن، بة نيَزة ليَدان كون كون دةبوو 
 تفةنطةكةيشي بة دةستييةوة دةتوايةوة.
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 ى كانوونى يةكةم : دةم و ضاوى رِيَوييةكان18                           
 
 

 ةطذيَمدتةنيا بةم سيمانةدا هةَل
 تةنيا ئةم كؤتانة لة مةضةك دةكةم

 ذيامن نادؤزمةوة لة ناوةرِاستيدا داينيَمدةرطةيةك بؤ 
 تةرمةكانى باَلندةكانى تيَدا كةَلةكة بوون

 ةش بة ديوارةكانييةوة بَلند بوونةوةوثارضة ثةرِؤى رِ
 رِووبارةكانى تيَكةلَ بوون

 مخزمةتكاريَكى طويَرِايةَلى رِؤذةكامن بوو
 جةذنيَك بؤ قةلةرِةشكةكامن
 فيَنكي دةبةخشيَتبةآلم ئةمرِؤ شتيَك دةبينم 

 كة ليَى الدةم
 يَشكانة دادةنيَم كة لة ناوةوةمدا بوون و لة ثيَشةوة، ئةو كةرو

 وايان ليَ دةكةم بؤ خةَلكى ثيَ بكةنن
 رِووثيَويَكى باش لةناو باخضةكةم بؤ شةرِة كةَلةشيَر تةرخان دةكةم

 كاريَك دةكةم ميوانةكامن بؤ ثةرداخةكان نؤرة بطرن
 يةكان نزيك نامبةوةئةوةند لة رِيَوي

 ان بؤ فرِىَ نادةم تةنيا تريَيةكى كةم نةبيَتهيضي
 لةبرى فرِين لةطةلَ باَلندةكامن

 بة باشم زانى لةسةر ضؤك سكةخشكىَ بكةم تا دةطةمة كانييةكة
 لةبرى ثشكؤ 

 خةَلووزيَكم هةَلبذارد بة كةالوةكةمدا بآلودةبيَتةوة
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 لةبرى جوانى
 لة ئيَوارة ناضيَتئاويَنةيةكم هةَلبذارد زؤر 

 ليَت دةثارِيَمةوة
 ئةم تةشيية بطرةو مبرِيَسة

 ضونكة باش نازامن بو ليَوارةكان دوور بكةومةوة
 لةبةر ئةوةيش لة ترسياندا

 ضاوى خؤم داناوة.  ضاوى خةَلكم لةسةر دةم و دةم و
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 بةردين ىي كانووني يةكةم : تةون19                               
 

 تاريكةكان، كؤتاييان بة رِستين ئةم ئاسقيانةوتةونة 
 نةهيَناوة   ،ةهةَلواسيين كارةكامنان بة قةديانةو

 هةريَمةكاني هةَلديَر
 نةطةيشتوونةتة ترثةي ثيَمان لة كةنارةكانيان 

 ندةكة ئةي كيسةَلة طةورةكان بة سسيت بة طةجنينةكامندا ثيَشرِةوي
 دةطرنطوَلةكامن بيين لة وشةكامندا ذةنط 

 ليَرة القمان ضةوتانةوة
 ليَرة لة نيشتماني خؤماندا ملمان هةَلكةند

 ئاطركةوتنةوةكاني ئامسامن بيين دةيربِين
 تةي ضيَذم نةكردبووآلئةو و

 خستميانة دةرةوةي قيبلةمناي خؤيان
 رِديَنة بةردينةكان و

 مةزارطة سيسةكاني رِؤذنامةكامنان و
 رِيوةكانيةرِؤذطاري تالَ و بضووكة و

 ووةةنوبورِووم  بةرةوهةموويان  هةر
 كردم كةولَ يانبةردةكة

 وشة داناييةكاني مانط و
 نثامشاوةي تؤفانةكان بة دةستمةوة

 ئيَسكة طرياوةكان
 ناَلي بريسكةداري هةَلةكامن 

 هةر هةموويان بةرةو دةرةوةي رِؤذطارم هةَلياندام
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 كردكورِة جوانة باريكةكة لة ئاسؤكامندا وةرزشي 
 ليَرة لة خيَوةتةكةي خؤم مامةوةو زيانةكاني خؤم ذمارد

 هةر ليَرة رِووبار لة دواي رِووبار باريم و
 زةويم تةرِ نةكرد.
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 ي كانووني يةكةم: بةرةبةياني ثاسارييةكان لة درؤننت21               
 

 سةعد عةزيز دةحام بؤ                                                                  

 
 ئةي سةماكةرة جوانةكة رِيَم بدة
 بة ثرت لة قاض و زاريَك هةية يانضونكة ئةم طؤرانيانةت ثيَويست

 منيش هيض قاضيَك لة نامخدا نيية تا سةما بكات
 .. نة زار نة الق و نة دةهؤلَ

 ثةرداخةكان لة نامخدا تيَكشكاون
 ةرِيَطةكةم بزربوو

 ليَياندام ورِستةي برووسكةكان 
 بةردةكةي وردوخاش كردم

 دووكةلَ بةسةر سةرمةوة بَلندبووةوة.
 سةما جوانةكةت ويَنةي باَلندة لة ضاومدا رِيسوا دةكات و

 سرووتي ثةرستطةكامن رِيسوا دةكات
 م خواوةندةكاني خؤم بيين لةسةر شؤستةكان كوذراونآلبة

 بينيم ضاويان نوقاندووة
 مةخيانةكامن بيين داخراون

 نيم ثريدةبوون.بي
 سةرم لة هةَلديَريك سورِما بةرةو ئةم شويَنةي لة ثيَش خؤي دام

 سةرم لة شيكردنةوةكةي سورِما كة بوو بة فرميَسك و
 ضؤن ثيَم قَليشا

 ئاية ئةم طؤرانييانة ثةذارةو كؤتيان لةخؤطرتووة؟
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 ئاية ثؤسيت سةيري دؤزةخة ئاطري بؤ رِةوانة كردووين؟
 بؤضي من ليَرةم؟

 تؤ ليَرةيت؟ بؤضي
 كاتيَك مؤممان داطريساند

 تؤ باشووري غةمطينت دةضرِي
 دةنطت طرِي طرتبوو هةركة بةرةبةيان نزيك دةبووةوة

 وةك بَليَيت طيانلةبةري بوومةلةرزةكامنان هيَور دةبيَتةوة، يان بة بادة مةشقي دةكرد
 وةك بَليَيت رِؤذنامةكاني هةردوو دةست برينداربن و

 ان كوختة دارينةكامن
 ةان دةنطي ثاسارييةكانيان دةطوتةوبةي بةرة  لة دؤرننت

 انةيان لةيادةئةو هةموو جريوة جريو
 كة سةرةتاي شةوي دةطيَرِاينةوة

 لةياديانة ضؤن بة شةومني بةرةبةيان مةست بووين و
 ضؤن طؤرانييةكامنان لةسةر سينييةكي طؤزةيني سوورِاندةوةو

 بردمانة دةرةوة
 كة نووسنت، يان دةنووسنت ئةوانةمان هان دةدا

 ،ينم ئيَمة، كة شةوان دَليان تةرِ دةكردآلبة
 لة كؤتايي بةرةبةيان  كيسةيةك فرميَسكمان 

 لةناو باخضة لة دووي خؤمان رِادةكيَشا 
 نةماندةزاني بؤ كويَ بضني

 ئاية بريِيَذينة ناو رِووبارةوة؟
 ئاية بينيَذين؟

 َلة بةتاَلةكاني خواردنةوةدا بيشارينةوةيان لةناو بوت ئاية بة كؤَلةوةي بطرين؟
 ضؤن غةمةكانت ثينة كردم؟
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 نت لوول كرد؟اضؤن ئازارةك
 بوونيَكي ثشكؤيانة بوو؟ ئاية جؤرة شيَت

 ني( وناَلئاية تةختةدارةكةت بة دةستةوة بوو لة )
 (راويتشة)جؤري 

 هةَلدةهاتيت؟ (خزةير)يان شينيَكي قَليشاوي 
 وةك بَليَيت رِةبابة

 كؤنةمششاَليَك بوويتيان 
 شوانةكان لةناو طؤرانييةكاندا لةياديان ضووة
 وةك بَليَيت سةما جوانةكةت ماَلئاوايي بيَت

 تيك ثرت لة ثيَويست قَليشابيَتوآللة 
 وةك بَليَيت رِؤذطار بة طوَلةكةيةوة رِاوةستابيَت و

 بنيابةرةو الي ئةم بؤسانةي رِاكيَش
 رِينةي كؤتايي بيَت لة خويَنمانداوةك بَليَيت دةنطي ثاسارييةكان و

 وةك بَليَيت دةطرياين
 ضوون بارانيَك خؤش نةكات

 يان ضوون طؤرانيبيَذةكاني ئةوسا 
 بيَ هيواو

 بيَ ثارِانةوة شيَن و شةثؤرِ بطيَرِين .
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 ى كانووني يةكةم: خةونيَك شى دةكةمةوة21                       
 
 

 بكةمةوةتؤ بَليَييت خةونيَك شى 
 ئةو طيسكة لة بةستطةكانى شيَتايةتييةوة ديَتة خوارةوة

 ضاوديَرى هةنطاوةكانى دةكةم ...
 لة رِيَطةيةكي فيََلبازةوة ديَت

 بؤ بهيَنيَت تا طةردى سةردةمةكامنان
 ئةو ثيَثلكة بةردينةى لة ئامسانيَكى توورِةوة ديَتة خوارةوة

 طومان ضى شاردووةتةوة؟
 ارةوة دابةزى و باعاندى وبة دوو شاخى بريسكةد

 سوورِايةوةو رِايكرد ثاشان لة درزةكانى شاردا بزربوو
 طةردانةكة لة ئةذمةتى ذان و ناَلة زةردة

 لة ئةمتؤسفريي ئامسان و طوَلةكةى نيشتةجآ بووم و
 تا طةيشتنة ترس

 و بآ زاربآ طةردانة
 بؤ ناو دَلرِةقى رِؤذطار دادةبةزم
 ئادةميزادة رِاكشاوانةىنهيَنيى ئةم هةموو حةشاماتة 

 كةنارةكاني وشةكان و دَلرِةقيي وشةكان ضيية؟
 وةك بَليَيت قامكةكامن لة شتة نائاساييةكان

 يان لة كاهينةكان بثارِيَنةوة
 ليَرةدا دةستم بةجىَ هيَشت

 ليَرةدا ثيَم لةبريكرد
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 ليَرةدا جةرطم بة كاغةز ثيَضايةوةو لةسةر ئاوم دانا
 داخستليَرةدا كتيَبةكامن 

 ضةندان ثاض هةن بؤ ئةوةى لةناو ببةن
 ضةندان دأل هةن تا دَلرِةقيمان بةرانبةر بكةن

 كةس هةن لةناوةرِاسيت رِيَطة رِاوةستانضةندان 
 ضةندان كةس هةن ذيانيان رِيسوا كردم

 ضةندان طورط
 ضةندان طورط

 ضةندان ئةَلمازى ديكة لة )كان(ى رِوحدا هةن
 يَنيَتبةآلم كةس هيضى ليَ دةرناه

 تؤ بَليَيت خةونيَك شى بكةمةوة
 لةوآ بةلةمةكةم شويَن بزر بوو

 لةوآ ضةند مؤميَك بةسةر ئاو كةوتن
 لةوآ كورِةكانى خؤم بيين هاواريان دةكرد

 لةوآ يةك يةك بؤيان طريام و
 ئاوم تيَكةأل بوو
 قورسي كردم و

 لةطةأل باراندا لة شيَوةى طوَليَكى سيس دابةزيم
 تؤزيَك ثشووم دابةسةر شةثؤلةوة 

 ثاشان لةطةأل الفاودا رِاماَلرام.
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 ى كانوونى يةكةم : نامةخوات ليَ بيَت22                        
 

 مةروان نامةخوات ليَ بيَت
 نامة حمةمةدو نامة عةليت ليَ بيَت

 خواوةند بة تؤ رِيَطةكةى كؤتايي ثآ هيَنام
 بة ترثةى دَلت دَلى رِؤذةكامن ليَي دا

 سآلوت طةردةلوولةكةم هيَور بووةوةبة 
 بة ضاوةكانت مروارييةكامن بريسكانةوة

 هةتاوت لة رِومحداية.
 ك لة ضاو ون بوويتيَكات
 و رِيشةم هةذا طرِة

 ئةى كؤتايي ثشكؤ بةسةرسينطمةوة
 نامةخواو

 نامة رِةمحانت ليَ بيَت
                        *** 

 ئاسك بيتوةك بَليَيت، لةبةر زؤري ئةوين، 
 وةك بَليَيت بةرةبةياني نويَذ بيت

 وةك بَليَيت ئاوى سازطار بيت
 وةك بَليَيت ترثةى دَلى ئامسان بيت

 وةك بَليَيت ئةفسوونطةريي طؤراني بيت
 وةك بَليَيت بةناوى خواى بةخشندةو ميهرةبان بيت.

                        *** 
 بؤنةكةت ناو ماَلى تةنيوةتةوة
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 ثآ دةردةكةين وئيبليسةكاني 
 رِووةكةكاني ثآ ئاودةدةين و

 باآلى هةرةس هيَناوى خؤماني ثآ رِووناك دةكةينةوة.
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 ى كانووني يةكةم : ئاسؤيةكى نوآ23                            
 
 

 بةردةوام ئاسؤيةكي نوآ هةية
 تةنانةت كاتيَك ضاوت دةنووقيَنيت

 لةذيَر هةردوو ثيَتة ئةوة لةوىَ
 جلة ثيس و كونةو 

 جانتاكةت بة قةد بزمارى ئةم كؤنة ديوارةوة هةَلواسة
 هةرضيت ثيَية دايكةنة

 رِووت بةو
 ةوةوبضؤرة ثيَش

 مةترسة
 سةرةتا دذوار دةبيَت

 بةآلم ئةو شتة دةبينيت كة يارمةتيت دةدات ثيَش بكةويت
 سةرةتا طةآلى دارةكان داتدةثؤشن و
 ش دةكةن وكيََلطةكانيش بؤنى خؤيانت ثيَشكة

 سكةو وثابووجى لة برو
 جةوةنةيةك ئاوت دةبيَت

 شاريَك دةبينيتةوة ئافرةتيَكي ليَية
 سةرت دةخةيتة سةر هةر بازووى و

 لةسةرخؤ قورِو ليتةكانى طةشتةكةت دةشوات.
 بةردةوام ئاسؤيةكي نوآ هةية

 ا نابيتتاك و تةني
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 داناييةكي نويَت تيَدا بيَدار دةبيَتةوة
 هةردوو القتدا بآلودةبيَتةوةشةومن بةقةد 

 خةوبردنةوةيةكي نوآ و
 بادةى نوآ دةبيَت

 بةردةوام مانطيَكى نوآ هةية رِيَطةى طةشتةكةت رِووناك دةكاتةوة.
 ئاويَكى نوآ دةبيَت جةستةت تةرِ دةكات

 رِووبارةكاني ديكة هاوشيَوةي رِووبارةكانت نني
 بةردةوام ثاثؤرِيان تيَدان طؤراني دةضرِن و

 ماسيي رِووناكيان تيَدان
 سةماو 
 طذوطياو

 ئةستيَرةيان ليَية.
 بةردةوام شتيَك هةية جوانرتت دةكات

 ثةيكةرةكةت لة باران دةبيَت، نةك لة بةرد
 شة دةبيَت، نةك لة دووثشكولة 

 بةردةوام شتيَك هةية وات ليَ دةكات بطؤرِيَيت
 بةآلم ئةوةى ثيَويستة بيكةيت

 طريفانت دةربهيَنيت وئةوةية هةردوو دةستت لة 
 دةست ثى بكةيت.
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 ى كانوونى يةكةم : ثةجنةرةكةم24                              
 
 

 ثةجنةرة بةرينةكةى ذيامن
 لة جاران ناضيَت

 ضونكة ضةندان دز سةريان ليَوة بؤ هيَناومةتة ذوورةوةو
 ضةندان طوللةى بةركةوتوون
 بةربوونةتةوةو شكاونثرت لة جاريَك شووشةكانى 

 ئةو كؤترةى هيَالنةكةى الى من دروست دةكردو
 ، بةوةى لة ذيانيَكى ديكةداسةيرى ناو ضاوى دةكردم

 خوشكم، يان كضمة، فرِى.
 ثةجنةرةكةم لةبةردةم مانطدا دانا

 هيضم دةست نةكةوت شيعريَكى زؤر نةبيَت
 كاتيَك لةبةردةم بازارِمدا دانا

 هاتنة ذوورةوةميَروو و ئاذةَلم بؤ 
 كاتيَك لةبةردةم ميَذووى وآلتةكةمدا دامنا

 بة دريَذايي هةموو تةمةمن نةنووستم.
 بةم شيَوةية ثةجنةرةكةم بة كؤَلى خؤمدا داو لة وآلت دةرضووم

 لة جانتاكةمدا دانا
 هيض وآلتيَكى ديكة داَلدةى نةدام

 خستمة طريفامنةوة
 هةنطاوةكامن الى فرميَسكةكامن رِاوةستان

 اتيَك لة تاراوطةكةم داناك



 223 

 هيضم نةبينى تةنيا دةزووى دريَذى ذان و ئازار نةبيَت
 كاتيَك الى دوايةمني طؤرانيم دانا

 نةمدةبيست و
 فرميَسك لة ضوارضيَوةكةيةوة دادةبارى.
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 )*( ى كانوونى يةكةم : منداال دروستكةر25                             
 
 

 هةَلزنامكاتيَك بة درةختى ذيامندا 
 كة تةمةنى نيو سةدةى تيَثةرِاندووة

 ويم بيين وشك بوونةتةوةضةند لقيَك
 ضةند لقيَكيش هيَشتة سةوز بوون

 فريشتةو ئيبليسطةمل بيين نووستوون و بيَدارن
 ثةثوولةو ثاساري و ماسيطةمل بيين

 ئةستيَرةو نةخشةطةىل بريكراوم بينى
 ويَنةو شيعرو رِووبارو كةشتيطةمل بيين

 
 كاتيَك لة سةرووى درةختةكةوة سةيرم كرد

 سةر زةوى بينى وةضةند بةروبووميَكم ل
 هةنديَكى ديكةيش خةريك بوون بةر دةبوونةوة

 كاتيَك برِيارم دا دابةزم نةمتوانى
 ضةند باَليَكم بؤ خؤم دروست كرد

 كاتيَك فرِيم سةيري درةختةكةمم كرد
 ضوون ئةستوونيَك خوآ دةتوايةوةو

 ميَك فرميَسك.دةبوو بة طؤ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نووسيويةتي. 2116ناوونيشاني كتيَبيَكة سةرطوزةشتةى خؤي تيَدا دةطيَرِيَتةوة، ساَلى  )*(
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 ى كانوونى يةكةم : ساأل ئؤغر دةكات26                           
 
 

 هةردوو دةستم قورس بوون
 بردكاتيَك دةستم بؤ نزاكامن 

 خؤزطة ئيَوارة بوواية
 شاردبايةتةوةوتا تاريكي خؤمم 

 لة هةنسك و شكستييةكامندا سةرطةردان بووبام
 با ئةم ساَلةم ليَوة نزيك بيَت

 كة خةريكة ئؤغر دةكات
 تا ثرِ بة هيَزو توانا لة ئاميَزى بطرم و

 تيَر بؤنى بكةم
 تا بؤنةكةى لةبري نةكةم

 كة لة هيض بؤنيَكى دي ناضيَت
 يَك دةطةمة الى دَلى و رِووتى دةكةمةوةكات

 رِؤذ لة دواى رِؤذ
 دةطةمة واتا شاراوةكةى

 وا سةركؤتكةرةكةى
 كة ضوارطؤشةكاني يةك لة دواي يةك كردمةوةو

 لةسةر خوانةكةى دانان
 دةطةمة ناوةرؤكة تيذةكةى

 دةطةمة طيانلةبةرةكانى ناوخؤى
 دواى ثرِيشكةكانى دةكةوم كة لةذيَر ئاودان
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 اَلة يةكيَكى رِةش دروسيت دةكاتئةم س
 كة لةناو ثيَستمدا تويَكَلى طرياوةتةوةو
 لةناو ئيَسكةكامندا لةشةقى باَلى داوة.

 كاتيَك خؤشييةكامن لةذيَر زستانى رِووبارةكاندا بةجآ هيَشت
 كاتيَك زيانةكامن بة بني دريَذى دروست كرد

 دةركم كرد كة )ال(كامن ناطةرِيَنةوةو
 تةواو نةبوونةبرينةكامن 

 هاوارم بةسةر رِؤذةكانى داديَمدا كرد:
 لةم كونةدا ضيتان دةست دةكةويَت؟           
 ض درةختيَك ليَرة دةرِويَت؟           

 شةمةندةفةرى وآلت هةموو رِؤذيَك دةتةقييةوة
 منيش، بيَ هوودة لة ويَستطةكان ضاوةرِيَم دةكرد

 توون نةبووضاوم ضى دى وةك جاران دارستانيَكى زةي
 بةَلكو بوو بة شةويَكى خةَلتاني خويَن

 ثآلوييانة رِاوةسنتدةبيَت ئةم خةياَل
 دةبيَت لة طؤراني ضرِين و 

 لة قسةكامندا رِزطاربوونيَك هةبيَت
 ثم برِويَتةدةبيَت طوَليَك لةناو ل

 هةمووان رِذدى ليَ دةكةن. مادامةكىَ
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 فريشتةكانى مةروان ى كانوونى يةكةم:27                       
 
 

 كة طوآلو دروست دةكةن ئةو انىةكفريشت                            
 ئةو ئامسانةى بة طوآلوةكانى طةشايةوة

ناميَنيَت كة  ةوةةسةر بةرديَكب وشة كؤنةكاني )ئينجيل(ي دووبارة كردةوة: بةرديَك
 دانةرِووخيَت

 و بةردةكة بوو بة رِووناكى
 ثةكيان كةوت وجةنطةكانى مرؤظ 

 مةروان هةستا طوَلةكانى بة هةردوو دةستى طوشني
 فريشتةكان ثيَيان طوت: ئاية طوآلو دةطوشيت؟

 لةطةأل باَلةكاندا ئاخظى 
 ئةى فرِة فرِ سآلوت ليَ دةكةم

 كة رِووبارةكان كؤدةكةيتةوةو بؤنةكانيان
 تةوةبؤ جةستةمان دةطيَرِيَ

 كرديتئةو فريشتانةى طوآلويان بؤ دروست 
 ةوة سةرقال نةبوونبة دورينةوةى برينةكانيان

 رِؤذطار لةبرييةتي بةاليدا تيَثةرِيويت.
 

 فريشتةطةىل ميوزيك                                    
  

ضى دي بة كَليَسة كؤنةكاندا  ثةيكةرةكاني ئةو فريشتانةى كة كنارو مششاأل و دةفيان ثيَ بوو
 ناسوورِيَنةوة
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 يَنةيان دةكرد كة تؤى ليَ بوويتشو ضاوديَرى ئةو
 ثةنايان بؤ ذآ و ئاوازة غةمطينةكان دةبرد

 ئةوانةى خواوةند بة دارميَوو 
 ئةستوونةكاني كةشتييةكانةوةى هةَلواسيبوون

 لةكاتيَكدا تؤ فرميَسكةكانت
 بةسةر تةنافةكانةوة هةَلخستبوو...

 ميوزيك قةدى درةختةكاني هةَلكؤَلي
 وي تؤم بةقةد ديوارةكانةوة هةَلكؤَلىمنيش بة بةردةكةم نا

 كرد  زةوىبانطى  زوةى نةوى كةضى لةطةأل دةنطي مششاَلةكةتدا
 و هورِى دةريايش لةئايةتةكاني بةرةبةياني دةدا. ثلَش
 

 ئةو فريشتانةى باَلةكانيان دةدورييةوة                          
 

 ئؤتؤمؤبيلة زيَرِينةكةى مةروان
 هةَلمطرت وئةوةى بةسةر شان 
 لةبةر ثيَتدا دامنا

 دةطريا ئةو رِؤذةى بزربوويت
 فريشتةكان سةرقاأل بوون باَلةكانيان دةدورييةوة

 وئؤتؤمؤبيلةكةتةوة هةَليانبواسيت بة تا 
 بالَ بطريتةوةو

 بة ئامساندا بسوورِيَيتةوةو
بةقامكةكانت فرميَسكةكاني بسرِيتةوة.
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 فريشتةكانى كانييةكان                            
 ئةو فريشتانةى مةلةيان دةدا

 ةر بةو خاَلة طةمن رِةنطةى قةد سينطى دؤش دامانبةرانب
 كة لة نانيَكى خرِ دةضيَت

 كة لة سةرين دةضيَت
 وريان كردو سرِييان وةفريشتةكان بة رِوون و )غار(ى خؤيان ض

 ئاوي كانييةكانيان بة قةد بةذنياندا كردو
 دةوةوجةستةيان وشك كر

 جلى رِووناكييان لةبةركرد.
 

 فريشتةكانى رِيَطة                                    
 

 لةسةرةوة يارمةتيت بؤ ديَت و
 ئةوةى دةتثاريَزيَت نانويَت

 نة مانط بريت ليَ دةبرِيَت و
 نة هةتاويش لةبريت دةكات

 دةكةيت تؤ لة باران دةضيت بةسةر سةردا دةباريت و جل و كيََلطةكامن تةرِ
 رِانة بزن ثرضتةو هةناسةدانت بايةكي بةثيتةو طوآلو دةثرذيَنيَت

 بؤني خؤشةويستيت بؤ دةنيَرم، بوخضةى تاَلى، يان مروارى خؤشنووديت،
 يان خؤشييةكاني ئامسانةكان برذانديانيت، تؤ ثاسةواني من و ثاسةواني دةست و

 كةشتيي زمامنيت.
 ضرثةكةرةكانيان طوت دووربكةونةوةفريشتةكان بة تاَلةطرو زؤربَلىَ و 

 با بيطةيةنينة ثايةي بةرزبوونةوة.
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  فريشتةكانى خبورد                                   
 ئةو فريشتانةى دووكةَليان ليَ دوور دةخستةوة

 خبورديان لة ضوار دةوري داطريساندو
 بةروانكةكةيان طةرم كردةوةو

 دةستةسرِةكةيان الداو
 ئازارى ليَ دوورخبةنةوةكؤشان ذان و 

 ويَنةى ئاطر لة كيسةكانياندا نةبوو
 اندا نةبووشةو لةناو ئةنبارةكاني

 شويَن خبوردةكانيان هةَلطرت و بةرةو سةرةوةيان برد
 هةركةسيَكيان لةبةردةمدا بووباية بة فوويةك دةيانربدو

 كؤسثةكانيان لةرِيَطةى الدةبرد
 و لةسةر ميَذووى نةخشانديتلةناو كوورةى مةينةتيدا هةَليبذارديت 

 تؤيش كتيَب و رِؤذنامةكانت بؤ هةَلدةطرتن و طوَلةكانت بؤ كؤدةكردنةوةو
 ئةوانيش تؤيان لة كةوتنة ناو هةَلديَر رِزطاركردو داويَنيان رِازانديتةوة

 درةختة لووخلواردووةى ضوون  ذانطرتوو بة خاكدا رِؤضووة بةرةو لةناوضوون دةضيَتهةرضى ئةو 
 

 فريشتةكانى ثيَكةنني                                   
 ثيَدةكةنى كاتيَك سروةى با ليَى بداية
 هيضي لة دَلدا نةبوو ثيَكةنني نةبيَت

 دويَنيَى ثيَدةكةنى 
 بيَشكةكةى ثيَدةكةنى

 جلةكانى ثيَدةكةنني
 شةومنيشي...

 فريشتةكان ثيَكةنيين طولَ و ثيَكةنيين باَلندةو 
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 ةرةبةيانيان طليَردةكردةوةو لة ناو ئةوياندا دادةناوثيَكةنني ب
 بة ثيَكةنني تينوويان دةشكاندو ثيَكةنينان دةرخوارد دةدا

 هيض لة ضاويدا نةبوو تةنيا ثيَكةنني و ... فرميَسك نةبيَت!
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 ي كانووني يةكةم : شةمةندةفةري تةمةن28                         
 

 شةمةندةفةري تةمةن رِابوةستيَتدةبيَت 
 يان رِيَرِةوي بطؤرِريَت

 رِيَي تيَناضيَت تا هةميَشة بةم شيَوةية برِوات
 ضةندان وةرز تيَثةرِين

 م هةر وةك خؤيةتيآلبة
 هيَشتة خيَرايةو

 دريَذتر بووة
 بةرطةي نةطرييَت ةي لةناو فارطؤنةكانيدا هةَلطرتووئةوةندة

 ثايةر بوون ويدا ئيكسئةو بةروبوومانةي تيَ
 ئةو جانتا زؤرانةي

  ئةو سندووقة داخراوة بةسةريةكدا كةَلةكةكراوانة
 ئةو ئاوةي تيَيداية ضي ديكة كةَلكي نةماوة

 ثيَويست بة ئاوي نويَ دةكات
 ثيَويست بة خةوني نويَ دةكات

 ن وووئةو كيسانةي هةَليطرتبوون با كوني كرد
 بيسرتيَتورِينةيان ليَوة دة

 ي ذةنطيان طرتووةةوةناوزةنطةكانى 
 زؤر ناخؤشة. اندةنطي

 ئةم شةمةندةفةرة هيضي تيَدا نةماوة
 تةنيا بريةوةري كالَ و

 تةنيا رِؤذاني بة وةستايانة كوذراو و
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 تةنيا قووقةي كةَلةشيَرة ثريةكان نةبيَت
 وتةوةووةكالَ بمةرةكةبي ئةو نامانةي تيَيدان 

 بوونةتة كاغةزي زةردي بيَ بايةخ
 يدان كوذاونةتةوةكوانووانةي تيَئةو 

 ثةرداخةكان درزيان بردووة
 دايةتةنيا طةردي تيَ
 بري دةخاتةوة مانكة جيَ هيَشتن

 ضةند درةختيَك هةن بة ذيامنةوة بةسرتاون
 لقةكانيان وشك بوونةتةوة

 ةضةند ئافرةتيَك هةن ئةو ثةثوولة سولةميانة دةكوذن كة لةطةَليان
 ملوانكةكان بة دةست لة مالنيَويَرِاي قةرةباَلغبووني 

  تآلم درةختةكان وشك بوون و هوزاريش لة ثةجنةرةي ماَلةكةيةوة هةآلبة
 ضةند ضرايةك هةن فتيلةي خؤيان رِادةطرن

 كيَ ئةم هةموو ئةستيَرة مردووانةي لة فارطؤنةكامن باركردووة
 ضي ناضاري كردم زيرةكيي خؤم كويَر بكةم

 يَت وكةنارةكامن سةط رِاياندةكيَش
 ةكانيش ياري بة ئيَسكةكامن دةكةنداَل

 نتطةكاني شةمةندةفةرةكةم بطؤرِريَشتيَكي نةكةردةنيية ويَس
 ضونكة هيََلةكةي زؤر لة ميَذة دانراوة

 شتيَكي نةكةردةنيية رِابطريريَت
 دةبيَت ليَوةي باز بدةم و

 وازي ليَ بهيَنم بةبيَ من بةرِيَي خؤيدا برِوات.
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م: ئةوةى لةسةر ثةلَة هةوريَك دانيشتووةو طؤرانى ى كانوونى يةكة29
 دةضرِيَت

 بؤ طزار حةنتووش لة رِؤذى كؤض كردنيدا                                                   

 

 ثةرداخيَك لةسةر شاني رِاستيةتي
 فريشتةيةكي مةستيش لةسةر شاني ضةثيةتى

 طؤزةيةكي قورِين لة نزيك ثةجنةرةكةى
 دةثيَضيَتةوةو دريَذة بة قسةكانى دةدات: جطةرةكةى

ضيمان بةسةرهات، كورِة كورِى كابرا بةم شيَوةية لةناكاو دةرِؤيت و سةفةر دةكةيت! )ئىَ 
ضيت بة خؤت طوت، تةنانةت بىَ سآلو برادةرةكةت بةجآ دةهيََليت! ئةو رِؤذة رِؤذ نةبوو 

، ئةطةر بةختت هةبواية ثشتت تيَ تيَيدا لةدايك بووم و ئةو رِؤذةيش رِؤذ نةبوو تؤم ناسى
 نةدةكردم و نةدةضوويت بؤ ليبيا(.

 
جامةكةى فرِآ دا و طؤزة بادةكةى بةرزكردةوةو هةَليقورِاند، ثاشان دايناو دةم و ضاوو قورِطى 

 طوشى و طوتى: )ضى بؤ دادةنيَن؟(.
هةرِاى دا كانو جةلة خورماو كيسة خةَلووزة ئاماذةى بة بةندةرةكان كردو بة دواى بةلةمةكان

 كردو ضووة ناو دووكةَلةكةوةو لةضاو بزربوو.
دةطرت و، بة شةويش سةيري نامةى ئةوينداران و رِؤذ ثؤستى ديوانيةى بة كؤلَ هةَلبة 

ة خؤى نووسيوني، طؤرانيبيَذيَكى يةطةليَك دةخيويَندنةوة طوامو وةك ضاسةرخؤشةكانى دةكرد
ى لةسةر طيا رِاخرابوون. طةردى شةو دةطريَت و زؤر لة خوانةكةى طرد دةبوونةوةو كاغةزةكان

بةناو رِووباريَكماندا دةبات زؤر دريَذة، واى دةزانى بةهلوولةو طةردى رِؤذطارمان ليَ 
 دةتةكيَنيَت.
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طزار ضؤن بةم بةلةمةت لة شارؤضكةكةى خؤتةوة بؤ بةغدات بردين، لة كاتيَكدا هاوةنت 
ئةو نةدارانةدا او كيسة تووتن و ثاكةتة ضاى بةسةر دةكوتاو طوَلة بةيبوونت بؤ دةهارِين. هيو

دابةش دةكرد لةم بةرو لةوبةرى رِووبارةكةوة رِاوةستابوون و خؤَلةميَشيش بةناو ئاوةكةدا 
 ة ئاوييةكانيش دواى دةكةوتن ...ار ئاطريَكى دةكوذاندةوةو باَلندثةرت دةبووةوة... طز

و... بؤ بةغداى طواستنةوة، ئةطةر بهاتبانة  بة ثةتؤ طيتارة زيَرِينةكاني )سؤمةر(ى داثؤشى
طؤ، ئةطةر عوود ليَى داباية، ئةطةر مششاَلةكان بيَدار بوونايةوة ئةوة جوانى و 
ئةفسوونطةرييةك بوو، بة شارةكاندا دةسوورِايةوةو شةكةت نةدةبوو، طةجنينةكاني بةسةر 

 زاري خةَلكةوة بوو.
كةى رِاوةستاوةو طؤزةيةك بادة لة )ئينكى( )كيَل(ـة، طزار لة لووت زةوى لةسةر شيَوةى

وةردةطريَت. ئةو رِاوةستاوةو ئينكي لةسةر كورسييةكى قاميش دانيشتووةو هيََلى ئاو لة 
 . شانةكانيةوة هةَلدةقوَلن

 هيَشتة زيَدةرِؤيي لةضيَذوةرطرتنةكةى دةكات و، هيَشتة بؤشايي ئامسان
 وةو هيَشتة هةردوو دةستى بةندخيانةى دارستانةكةيةتي كة زةرد هةَلطةرِا
 دوو رِووبارى طوَلن بىَ دةزوو رِؤذطار دةدورنةوة

 دوو رِووبار لة ذان كؤست ثيَشيَل دةكةن لة بزرطةى كة بةرينرت بووةو
 لةناو خويَنيدا نوقم بووة

 :ن طرتووة، دذلةو فرةهات و ئةمانةيان تيَداندوو رِووبار طرِيا
 وةرزى ضوونة ناو بادةوة

 ناو تةم و مذةوة وةرزى ضوونة
 وةرزى دةستكةوتنى بةلةم و كؤض كردن

 ئةو وةرزةى طزار تيَيدا بةناو كيََلطةكاندا لةتةر دةبات و
 دةستى لةسةر ثشكؤكانةو ثيَدةكةنيَت و

 شتةكان دةكاتة ياري و سةرةتاى
 تا داأل ئامسان لةناو ئاو دةردةهيَنيَت
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 جامة مةى دوو رِووبار لةناو لةثيدا طرِ دةطرن ضوون جطةرةو
 دا شاران هةن طؤرانى دةضرِن، يان هةَلدةضن.فووى ثيَدا دةكات لة نيَوانيان

 ئةوةى لةسةر ثةَلة هةوريَك دانيشتووة ئةم طؤرانيية دةضرِيَت: ئاي خوداية
 ئةو ثاكذةى لةسثي زؤر سثي تر لة شةوي ديواخةنةكةدا بة كراسةكةيةوة ديَتة ثيَش

 بةلةمةكاني بةسةر خؤَلدا رِادةكيَشيَت:ثىَ بةسةر نةزانراودا دةنيَت و 
 ني؟دايت... ثاشايةتي و نهيَنيي زان ـ  )ئينكى( ضى ثآ

ـ نا .... نا ... كامةرانى و طؤزةى بادةى ثيَ دام، كامةرانى لة ثاشايةتي جوانرتةو بادةيش 
 زانينة.

 ثىَ بةسةر نةزانراودا دةنيَت و خؤأل رِيشي بزنةكانى ثيس دةكات:
 ضى رِووى دا؟

 نيشتمانيَكى بىَ هةتاو                    
 ئاية شةو بؤ طةليَكى رِيَ بزر دةطريت مجطةكانى قورس بوونةو                    
 بةهارى نووستووة                    
 نيشتمانيَك وةك بَليَيت كاولطةى هةميشةيي لة خويَنماندا بيَت                    
 ة قورِ و نة نةوت و نة خويَن و نة طؤرانى رِةوشى باش دةكاتن                    
 نوسة غةمطينةكانيدا ضيم ثىَ دةَليَضامةكان لة تيَنو                   
 بيَ ناوونيشانةكان دةَليَت وطزار ضى بة مردووة بيَ ناو                   
         خوانةكانى ضؤلَ بوون                      

 هيَشتة رِؤذ خةَلتاني مةرةكةبة                   
 هيَشتة ثةرداخةكاني بادة دةبزرِكيَن، يان ثريدةبن                   

 رِؤذطار بةرةو بةغدا ثاَليان ثيَوة نايت
 ئةوانةت لةطةأل دانيشنت بة هةميشةيي طؤراني سةرطةردانن

 ان دمؤ هةستا و لةطةأل خؤي بؤ هةوريَكي برديتج
 نواب(يش سةيوانةكةى خؤى ثيَ دايت)حةسةن 
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 كردني طوَلى سةر دذلةوة سةرقاأل بوويتبةآلم بة ئاورِةشة
 كة تةرم سةر ئاوةكةى كةوتبوون.

 )رِةمسيية( رِايدةكيَشايت تا نةخنكيَيت
 بةآلم بة رِووبارةكةدا دوور رِؤيشتيت و ثةرداخةكةت بَلند كردةوة

 ئيَمةيش لةسةر كةنارةكان مةست بووين
 يتتةختةيةكةوة بوويت بةناو ئاوةكةدا دةرِؤيشت بةسةر

 باَلندةطةىل نووستوويش لة ضوار دةورت بوون، بة هةردوو طويَلت طةمنت دةرخوارد دةدان
 رِيَطةكانيش ليَت رِاهاتن و ورتة ورتةكةيان خؤش ويستيت

 ئةطةر ئاماذةكانى رِيَطةكان تيَبطةيت
 ئةو كات ثيَآلوةكةت بزرنةدةكرد

 هةنط تيَبطةيتئةطةر زمانى 
 ئةوة قوتووةكانى هةنطوينت لة رِيَطةكان كةَلةكة دةكرد

 بةآلم زؤر شةيداي عةبدوحلةليم حافزو ماركسيزم بووبوويت و
  ماركسيزمييةكةيش ثرت لة ثيَويست ئاأل بوو

 ئاهةنط و قةرةج و ئةفسانةى لة ئةوينداريدا هةبوو
 عةبدوحلةليم كةى ديَيت بؤ ئيَراق                   
 تا بة ناو ئاوريشمةكةتدا باأل بطريَتةوة                   
 تا طؤرانيية جوانةكات ماض بكات، يان خؤت ماض بكات                   
 ليَية ورتة ورتى بؤ بكة ئارةزوو ضةندت                   
 طؤراني ضرِينةكةتدا ... لة بؤنةكانتدا بيَدار بيَتةوة تا لة                   
 هيَشتة لة خؤشةويستييدا زيَدةرِؤيي دةكات                   
 ويَنة جوانةكةت لة طريفانةكانى طزارداية                   
   لةكاتيَكدا ماَلئاوايي لة دنيا دةكات                         
 ة ناديارةكةى ئةويش لة طريفانةكاني تؤداية.ويَن                   
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 ى كانوونى يةكةم : كش مةليك31                                 
 
 

 ئاويَنةكة كونى تيَدا نيية تا ليَوةى بيَتة دةرةوة
 ضى دةكات؟

 دةمانضةكةى لة ثشتويَنةكةيةوة دةردةهيَنيَت و ئاويَنةكة كون دةكات
 دةقوثيَنيَتةوةوبة ثةجنة ئاويَنةكة 

 كونيَكى تيَ دةكات.
 ضى دي ثةجنةى، وةك ئةوسا، ئاماذةى هةرِةشةيان ليَ نابينريَت

 لة نزيكييةوة ضةكى سكراب و 
 ثامشاوةى ثؤستاَلى سةربازة هةآلتووةكان رِاوةستاون

 تؤثخانة ثةككةوتووةكان رِاوةستاون
 ليستطةىل ئامارة دريَذةكانى طةليَك رِاوةستاون

 هةر هةموويان بة ذيان تؤمةتبار كراون. ثيَدةضيَت
 لة نزيك، ضةندان بةيداخ رِاوةستاوة، بريضوونة رِامياَليون

 لة نزيك تابلؤو كتيَبطةليَك رِةشةبا درِيونى...
 ضى بة خؤى كرد؟

 ئيَمة كرد؟ ضى بة
 لةبةردةم دةرطةكانى دؤزةخدا رِاوةستا

 ةست بهيَنيَتةوةويستى دوايةمني دميةن لة دميةنةكاني جةنطةكانى بةد
 بةآلم نةيتوانى ...

 تةنانةت بريةوةرييةكان بةرةو لةناوضوون ضوون
 ثةل و ثؤي جووآلند بةشكو مششيَرةكة، يان دةمانضةكة ببينيَت
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 جووآلندى تا تةنانةت خةون بة ضةقؤيةكي بضووك، يان )بؤكس(يَكى ئاسنةوة ببينيَت
 بةآلم دةستى سيس بووة

 دةخويَندةوةميَذووى خؤى خيَرا 
 بةآلم خيَرايش نغرؤ دةبوو

 رِووبارطةىل خويَن
 طةردوولطةىل جةنط لة دواى جةنط و

 سةربازان رِاياندةكردو
 تةرمان بة شاراندا دةسوورِانةوة

 ئةوة طةلةكةتة لة بيابانيَكى هةميشةيي مةرطدا ثياسة دةكات
 ئةوةتة بةر ئاورِةشةى سؤندةى ئاوةكانت دةكةويَت

 كآلشينكؤظ بةرةو شكسيت تةكان دةداتيَرو خةجنةرو شئةوةتة بةمش
 ئةو ثاضانةى تيَيدا ضاندووتن شني داطةرِاون و

 سةرةكان كةوتوون و بةربوونةتةوة
 ئةو ناواخنانةى لةذيَر ثيَستيانةوةت ئاخنيون زاوزيَيان كردووةو

 بوونةتة كيََلطةطةىل خؤَلةميَش
 وئةوة طةلةكةتة خويَن لة خؤيَنةوة دةكيََليَت 

 مششيَرطةل رِادةخات
 ئةوةتة ضوون مششيَرى مردوو بةردةبيَتةوة.

                                       *** 
 لة ناو ئةفسانةكاندا بةدواى ئةفسانةطةليَكدا دةطةرِا لةخؤى بضن بةآلم نةيدؤزييةوة

 بة دةستكى ئاسنني لة زةوى ذيَرةوة هاتة دةرةوة
 اييةكانةوةبة دةزووطةل لة بَلندهةروةها 

 هةر هةمووى بة داوةكاني طرتضوون جاَلجاَلووكة تةونةكةى خؤى ضنى و 
 بةم شيَوة فرِى و لة ئامسانةوة داأل ئاسا سةيريَكى وآلتى كردو
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 دانةبةزى
 سةربازةكاني بةجآ هيَشت خةَلتانى خويَن بن و 

 خؤيشي بة كاميَراكةى ويَنةى رِووداوةكاني دةطرت
 دةبوونئاويَنةكاني زؤرتر 

 ةتكارةكاني بةثةلة سينييةكانيان هةَلدةطرتمخز
 لة هةموو كؤشكيَكدا خوانى بيَ شومار هةبوون

 لة هةر ثيَضيَكى تةثؤَلكةكانيشدا كةللة سةرى بيَ شومار
 دايثؤشيئاويَكى رِةش بة دريَذايي ساأل 

 ثةثوولة سولةميانة خستيية بةردةمم و طوتى ئةوة هاوسةرةكةتة لةطةَلى بة
 ثاشا خةريكة دةمريَت طومت

 لة بةردةم تةرمةكانةوة هات كة لة ميَذوودا فرِآ دراون
 لةبةر طوناهةكةى سوثاكان طةمارؤيان دا

 وةك لة ئةستيَرةكاندا نووسراوة لة شوورةكانى بةغدا هةَلديَراو 
 كةوتة ناو قؤرتيَكى دوورةوة.

 ئاطر ئةشكةوتةكانى ثشكؤى زؤرتر كرديت بة دريَذايي ساأل
 ناو رِؤذاني فرميَسكدا هةرِات كردو طةردو تؤزى خؤت بَلند كردبووةوةبة 

 ئةمرِؤيش ثيالن و ئارةزووى كوشنت هةموو )ال(يةكاني تاآلن كرديت
 ساَلةكان هةناسة نادةن ضونكة لةذيَر ثيَتدان

 شويَنةكان نانركيَنن ئةو كاتة نةبيَت كة دةمرن
  بة خويَن تينووى ضاوةكانت شكاند

 اريكيدا بة قازمةكةت زةويت هةَلدةكةندو تةرمةكانت دةردةهيَنانلة ستةمى ت
 تا ثري بوويت و قازمةكةت ذةنطى هةَلهيَناو ثشتت كؤمايةوة

 هيَشتة كاريَكى زؤريشت لة ثيَش ماوة.
                                       *** 
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 لة ثاآلوتةى ضةكةكاندا بوويت بة وةزير
 ة طرآ طرآ دروستت كردوئةو تؤرِةت بَلند كردةوة ك

 بةسةر هةموو وآلتتدا فرِآ دا
 ثةثوولة ئاسنينةكانت بةرةو بَلندايي فرِين و

 دووثشكةكانت لة هةموو شويَنيَك دابةزين و
 طؤرِى كوردةكانت بة بةياننامة داثؤشى و

 بة نايلؤن داثؤشي شارةكاني باشووريشت
 بةسةر طؤرِةكانةوة حيلكاندت.

                                       *** 
 كيذة ثريؤزةكان هةآلتن
 زارةكان واوةياليان كرد

كةى ثيَ دام و ئافرةتةكةيش بةذنة جوانةكةى خؤي دةرخست و ثةثوولة سولةميانةكة ميوة
 سةماى كرد

 ثاشا قةَلغان و سوثةريَكى بةرزكردةوةو الى منةوة هةستا
 ى زيندةوةرةكامن كةوتضةند دةرزييةكى ضةقاند و دوا

 با ضوون ثووشي كوتراوى ليَ بيَت و با لةبةردةم نويَذةكامندا بتؤقيَت
 كاتيَك رِيَطةم ليَ بزربوو و تؤم لةناو لةثةكامندا برد

 بيَ طوناهانة جؤطةيةكم بؤ خؤم هةَلكةندو خؤمم تيَ فرِىَ دا
 تا لةناوضوون بطاتآ و تؤرِةكةم بةسةردا بكةويَت

 تةختةى ميَيايةتى بَلندبوومةتةوةمن لةسةر 
 با تريَكانت بةسةر سةرمدا داباريَن و با لة بؤنى شام دوور خبةيتةوة
 ذوورةكامن دةدورمةوةو درةختةكان بة قةد ثةجنةرةكامندا دادةدةمةوة

 دةرطةكة لة بنميض دادةنيَم و بةرةو ئامسان دةضمة دةرةوة.
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                                       *** 
 ثرية ئيَسرتيَك )تؤث(يَك رِادةكيَشيَت

 ئةمة دوايةمني دميةنة
 ثةثوولة سولةميانةكةيش ليَرةية
 طؤرِى دايكي لةسةر سةريةتي

 دةنووك دةدات و ماوةى نيَوان زةوى و ئاوى دةروون تؤمار دةكات
 ئاوى جةستةى ئافرةت ثيَشان دةدات

 دم وبؤ ئةو شويَنةى من ئةى ئةوةى جؤطةكةت هةَلكةنوةرة 
 با بة قةد تةنافةكةوة بة تاريكييةوة سةرقاأل بيَت

 وةرة بؤ شويَين ضيذ بادة و با لةناو ترسي خؤيدا بطةوزيَتةوة
 خؤي لة قورِدا شوشتةوةو

 لة باران ثارِايةوة تا ببيَت بة طوللة
 تيَيان داوةو ةديَوو ميَردةزم

 يَويان كردووةخدةفةكان ثةروةردةو بة
 بنميضةكةي دانةناوةباَلندةي لةسةر 

 رِؤضووة ناو  هاوارةكاني ئةسثةوةو طةيشتة طؤرِةثاني جةنطةكةي
 طرتةوةو بيين لة شيَوةي ئاذةَلي سةرطةردانةطوللةي تواوةي هةَل

 ميدالياي ليَ دروست كرد
 تؤوي هةَلطرتةوةو بيين تاَلة

 كايةكةي هةَلطرتةوة
 طرتةوةو طويَضكة ماسييةكاني هةَلبةرد

 ةكةيةوة لة ضاوي مردووةكان و دَلي رِاوةستاويان وردبووةوةبةسةر ضةوطان
 لة ثةجنةو ضاوةكان ورد بووةوة

 لة دوايةمني ثشكؤي ئاطر وردبووةوة خةريك بوو دادةمركايةوة
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 بةرةو تةنيا طؤرِةكةي خؤي لةسةر سك خشا كة لةنيَوان تؤثخانةكاندا رِاوةستابوو
 ويسيت دوايةمني طوللةي خؤي بتةقيَنيَت

 تم ناتوانيَآلبة
 ثةتي تؤثخانةكةي رِاكيَشا

 رِايكيَشا ...
 م نةيتواني وآلبة

 كؤكي
 رد ئةوانةي ضاوي ثيَ كةوتنبانطي ثاشاكاني رِابوردووي ك

 داواي ليَ كردن ثةتي تؤثخانةكة رِاكيَشن
 م وةك تارمايي بزربوونآلبة

 و ثةتةكةي بة جةستةي خؤيةوة بةست
 داخؤي توند بة عةرددا 

 قييةوةوةتتؤثخانةكة 
 بةرةو قؤرتةكاني فرِيَ دا.
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 ي كانووني يةكةم : ئةسثةكة تةرمي سالَيَكي رِةشي بة كؤلَةوةية31    
 

 لةنيَوان رِؤذةكاني ئةم ساَلةدا ضةند دةرطةيةكم كردةوةو
 خؤم طؤرِي ليَيان ضوومة ذوورةوةو

 جاريَك لة شيَوةي شاعري
 جاريَك لة شيَوةي فاَلطر

 طؤزة دروستكةرجاريَك بة ضاوي 
 جاريَك بة قامكي ويَنةكيَش

 جاريَك بة قاميشي بالوول
 جاريَك بة جلي دةرؤزةكةر

 ئةوةندةم شت تيَدا بينني هيض ضاويَك نةيبينيبيَت
 ئامسامن بيين ضؤن بةسةر عةرددا داتةثيبوو

 طةردوومن بيين لة سةرةتاوة دةسيت ثيَ دةكرد
 رزينرِيزي خواوةندةكامن بيين لة ترساندا دةلة

 دةكرا مرؤظم بيين رِيسواو سةرشؤرِ
 و شتيَك نةخويَندةوار بوووتي نووسينم بيين لة هةمآلو
 و شتيَك دةكردوتي ئايينةكامن بيين كوفري بة هةمآلو

 ياساكامن بيين دةكةوتن و
 مةرط زاوزيَي دةكرد

 دةزوويةكم بة كوني رِؤذاني ساَلةوة كرد
 بووةوة كاتيَك سةري ثةتةكةم طرتبوو بة ثةتيَك ثرديَكي ثيَوةدا شؤرِ دة

 ضوون بةندؤلَ بةسةر ئاوةوة بة مؤلةق رِاوةستام و
 لة درزي رِؤذطارةوة ضةندان ويَنةم رِفاند
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 فرِيَم دانة سةر ئاوو سةر ئاو كةوتن وم كردةوة وآلم بة هيَوري ثةرت و بآلبة
 مة ناو خانؤضكةكةمةوةدةستم داية ثةرِةمووضةكةم و ضوو كاتيَك

 تابلؤم دروست كردو بة ديوارةكانةوةم هةَلواسنيضةندان 
 ثيَسيت خويَن بةسةر شةقامةكانةوة .1
 نةماني كاني .2
 بةدواي مةتةَلدا دةطةرِيَم .3
 دارةتةرميَكم هةَلطرتووةو بة شاراندا دةسوورِيَمةوة .4
 دةضمة ميعراجةكةمةوة .5
 لةبةردةم ئاشة هةواينةكاندا رِادةوةستم .6
 وزي دةنيَذمتؤوةكاني دمو .7
 لة بَلنداييةوة سةبةتةكامن فرِيَ دةدةمة خوارةوة .8
 بةسةر رِووباريَكدا بازدةدةم .9
 تيَكدا تيَدةثةرِم و كيسةيةكم ثيَيةآلبة ئؤتؤمؤبيليَك بة و .11
 بةرةبةيانيَك دادةهيَنم .11
 ضةندان دةزوو سةرلةنويَ دةمضننةوة .12
 م ميَش هيَرشم بؤ ديَننآلبة

 لة شويَنيَكةوة بؤ شويَنيَكي ديكة دةبزويَم 
 هةور فريوم دةدةن و بارانيش بةرةو ثشكؤم دةباتةوة

 جةنطان، سنووري شكاو، سوثاطةلي داطريكةر. سوثاطةلي شكستخواردوو
كةشيت جةنطي، لوولةهاويَذ، فرِؤكةطةل دةسوورِيَنةوة، مووشةكطةل ئامسان دةرِازيَننةوة، 

او، زريَثؤش، نووكتيذان، زريَلي و. ضةندان بازارِ خةَلكي ثرِوثاطةندة بؤ ئؤتؤمؤبيلي مينرِيَذكر
 ضوون مل بةرز و نزم دةبنةوة.. ،دةتةقنةوةوثذميَنةر ئةم جؤرة قسانة دةكةن و ضوون 

 شاندان، ميليشيا، ثشك ثشكايةتى،تابلؤ، دروشم، خؤثيَ
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 هوتاف، ثرِوثاطةندة، ئيَستطة...
 ة دةهاتة ناومانةوةهةوريش لة سةرةوةو لة ذيَرةو

 بةردة تاريكةكان تاآلنيان دةكردين و بروسكةكامنان تيَدا دةكوذانةوة
 وةهابيخوازان، قاعيدةخوازان، تاريكخوازان، بةكريَطرياوان، سيخورِان،

 بةعسى، توندرِؤ، تاوانكاران، رِةطةزنامة ثيَ دراوان، كريَطرتة،
 هةآلتووان،هةواَلطران، ئةنفالكراوان، بةندةوانان، 

 عةمامة، خوودة، فينة، ضةرِاويية، دةمامكداران، مينرِيَذكاران،
 سةربرِان، سينةكوتان، تةوروةشيَنان، دةرويَشان، خاضثةرستان، 

 مانطخوازان، تاووسخوازان، مةزارطةييان، سةدرييةكان، بةدرييةكان،
 ، ، ثاشكؤيانكلكةكان ،كانبادةييةكان، دةعوةييةكان، ضةتة

دةضنة سةرةوة، ئةوانةى ديَنة خوارةوة، نتمةكان، نةزركاران، نةزركراوةكان، ئةوانةى 
 تلياككيَشان،
 زةهدكاران، رِاوةستاوان، هةستاوان، دانيشتووان... ،، شكشتخواردووانلة رِآ الدةران

 بةيداخى وآلتةكةمم بينى ثارضة ثارضة درِابوو
 هةثروون بووبوورِؤذم بينى لةناو سةبةتةى بروسكةكاندا هةثروون بة 

بيَ ثةضة، دةمامكدار، ثةضةدار، دةهاتنة دةرةوة ئافرةتةكامن بينى لة قورِى ميَذوو 
 فيزهةَلطرياو، ثرِضةك، مينرِيَذكار، ثرسةطيَرِ، سةرباز، سةرثؤشدار،

 ، رِووثؤشراو، باآلثؤش، لةتربةر، ثيادة،لةناوقةد بةسرتاو، هةَلطر، شكيَنةر، سةرثؤشراو 
 طرياو، هةآلتوو، طيَذ، طيَذكةر...، ةكوتترساو، سين

 و  زؤرخؤرو ضةكثاريَز دزةكامن بينى ضوون ميَروولة زؤرتر دةبوون و
 و، ذمارةيةكي زؤر دةهؤأل و طوللةم بينىلةشفرؤش  ، مةيفرؤش و سةربرِو

 ويَرانةييم بيين لة جنيَوو ميَش و تريؤرو مةوداى مردوو زؤرتر دةبوون.
وآلتةكةم لة هةر هةموو ئةم ناهةقى و قسةو قسةَلؤك و شيَت و تؤ بَليَيت يةكيَك هةبيَت 

 ثةتةرِى و ثاساوو دةستةسرِانة رِزطار بكات
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جا لةبةر ئةوةى من حةزم لة سياسةت نيية بؤية سياسةتوانان نةيانتواني بة درومشة 
 ساختةكانيان قايلم بكةن

 وم بكرِيَتلةبةر ئةوةى خؤشم بة ثارةو ثوولدا نايةتةوة كةس نةيتواني طةرو
 لةبةر ئةوةى حةزم لة ضةك نيية بة دريَذايي ذيامن يةك طوللةم نةتةقاندووة
 فرت و فاتي هةمةرةكانى بازارِى ثاساري و الباأل و بازارِةكانى سكراث و 

شيَتايةتي، ئةفسانةطةمل بينى بة شةقامةكاندا دةرِؤيشنت ضوون دةرمان و دروشم و قسةو بادة، 
 ةندخيانةيةكي نويَية، رِديَن و سةيوانةكامن بينى، دةردوثةتام بينى.ئةو قسةيةم بيين كة ب

                                    *** 
 وةرة بؤ دوايةمني دةرطةى

 لة ثشيت خانووانيَكةوة خؤَليان بةسةردا كراوة
 لة ئيَسكةكانى خؤمدا دةستم بةر ثشكؤى فرميَسك كةوت

 هامتة دةرةوة ضوون مانطيَكى يةك شةوةلة ضةند زمانيَكى لةبريكراوةوة 
 تاريكي هةآلتبيَت. ىتازة لة ضنط

 لة ئةمسرتدام ضي بكةم كة هيَشتة خؤَلةميَشي ويَرانة بة دةستمةوة تةرِة
 دةرضووم و ضاوةرِيَى )كارين( دةكةم

 ضؤن فرميَسكى خؤم و ئاوى ثةجنةرةكان ليَك بطوجنيَنم
 كة ميوزيكي ليَ دةباريَت.

 هاوتايةئةم شةوة بآ 
 سث تةرمى ساَليَكى رِةشى فيََلبازى هةَلطرتووةو ةكة ئ

 بة شةقامةكاندا دةيسوورِيَنيَتةوة كة بةسةر لقةكاني )ئةمستل(دا دةرِوانن
 باران دةيشوات و مةشخةَلى ئاطر بة ئامسانى ساَليَكى داديَوة

 كتيَبةكة دةكةمةوةو دةخويَنمةوة
 ى؟ئاية ساَليَك بةسةر ئةم تةرمةدا تيَثةرِ

 دةبيَت بة حةسرييَك بيثيَضمةوةو توورِى بدةمة ئةو دوورايية
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 ني طيَم، يان دوايةمني ثةجنةرة؟دوايةم
 غةميَكى تاريك بةلةمةكةى داثؤشيوم

 دةمةويَت بةرةبةياني ئاوابووى ناخم بؤ الى خؤم رِاكيَشم بةآلم شكست دةخؤم
 جلةكامن دةدورمةوة خويَن لة ثةجنةكامنةوة فيشقة دةكةن

                                       *** 
 زمانى خويَن ضؤن دةكشيَتةوة؟

 ضؤن سةطة تاريكةكةى شكست دةخوات؟
 ضؤن طؤزةى بؤطةنيى دةشكيَت؟

 لةوآ لةسةر رِيَطةى ئةو طاليسكانة رِاوةستام كة تةرمي مردووةكان دةطويَزنةوةو
 سةيري رِةفةكةم كرد

 لة ميَذووةوة بةرزدةبيَتةوةبةرةو الى دووكةَليَك وةردةضةرخيَم 
 ضؤن بة تامةزرؤييةوة هةَلمامنذى؟

 شويَنةكةى بكوذيَنينةوةئةم هةموو ئاوةمان هةيةو نةمانتواني 
 ضؤن مششيَرةكاني بة خةياأل ثآلوى ثيَضاينةوة؟

 ضؤن ثةكى خستني و واى كرد لةطةأل ئةو جطةرة بكيَشني؟
 تؤمارةكةى من سووك بوو

 نيشانة بوو لق و ثؤثيَكى زؤرى ثيَوةبوودرةختيَكى ثرِ لة 
 كان لة زمان قاو دةدةمزخية

 قسةو قسةَلؤك لة كراسةكةم قاو دةدةم
 ئةم خلخلؤكانة ضؤمنان خول دةدةن؟

 ضؤن بةياني و ئيَوارة بةطةرِيان دةخةين؟
 رِيَطةيةك دَلم بةرةو الرِآ دةبات
 منيش الوازو بيَ هيَزتر دةمب و

 دَلم بةسؤزتر دةبيَت
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 دةريا هامتة دةرةوةو ضاوم بة بةرةبةياني ئادةم لة كل دابوولة 
 لة نزيك )ئةريدؤ( كتيَبةكةم دانا

 لكةم بةرةو ئامسان و ثلةطةأل ثيَ
 سةتَلى طوَلةكامن

 داناكان لةطةَلم دةرضوون
 ئاو هةَلقوَلى

 كاتى خؤرئاوا كةوتة رِآ وبةآلم ئاوةكة بوو بوو بة خويَن و 
 تيَكةآلو بوون...

 ئيَش و ذاني طيامن ئاى لة
 ضرؤى تةرضكى مةروان لةناو دَلمدا دةبيَتة تؤويَكى شاراوة

 دا بيين دةسيت بةسرتابووةوةيرِؤذم لة ذوورى تاريك
 ضرؤى مةروان لةناو كتيَبةكامندا ضووزةرة دةكات

 ئيَوارة هةآلتن دَلم طةمارؤ دةدات
 ثاأل كةوتنةوةو رِاكشامن دريَذة دةكيَشيَت

 كونانةوة دةضمة دةرةوةوبةآلم لةم 
 جاريَكى ديكة ضاوةكاني مةروان دةبينمةوة و

 فرميَسكةكاني دةسرِم و
 سةرلةنوآ سةرطوزةشتةكة تؤمار دةكةمةوة

 ئةوانةى ديَن دةيبيسن و
 سةيري ضارؤطةكاني دةكةن و

 دووكةَلةكةى دةبينن و
 طؤرانييةكاني ئةزبةر دةكةن

 لةكاتيَكدا بةسةر ثردةكانةوةن
 قامةكاندانيان لة شة
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 يان لة مةخيانةكاندان
                                       *** 

 رِؤذطار بة ضةوطانةكانييةوة بة وآلتةكةماندا تيَدةثةرِيَت و
 باويَشك دةدات

 ئيَمةيش بةسةريدا دةقيذيَنني: تاكةى؟
 وةآلم ناداتةوة ...

 بةَلكو ثاَلتؤكةى دةكاتةوةو خويَن و
 شان دةداتان ثيَ ثيَمششاَلة سووتاوةكامن

 هةردوو ليَوى ثان دةكاتةوةو
 لة بوتَليَك بادة دةخواتةوةو دةرِوات و

 ئةسثيَك بة دواى خؤيدا رٍِِادةكيَشيَت تةرمى ساَليَكى رِةشي لةسةر ثشتة.
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 خةون بينني                      
 
 
 
 

 بؤضى شةوو رِؤذ بةردى ميَذوو هةلَدةطيَرِنةوة؟     
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 فرةوانةكةي ة.الي خؤلَةميَش1                                   
 ئاطريان ليَ دادةضؤرِيَت ةلةذيَر شاخةكاني ك                          

 
 بَلندبوونةوة ة، سةرلةنويَ خةونةكامنان بة قةد تريةكانةوةبةم شيَوةي

 ةكاني مةرطتةنيا بوونةتة شويَين نيشتنةوةي باَلند   رِووبةندي شارةكان
 ئةي ئةوةي فوو بة زورِنادا دةكةيت كةميَك رِاوةستة

 ثيَويستة ثابووجةكةم توند ببةستم
 دةبيَت طوَليَك لةثشتةوةي طويَم دانيَم.

 بةرلةوةي خويَين طرانبةها برِذيَت
 با خويَن رِشتين ميَوةكامن بريبكةويَتةوة

 لةناكاو جواني ذةنةكان بيَداربوونةوة
 بوونةوةو ثاييز ثاشةكشةي كردشاعريةكان بيَدار

 دابةزي و ثاكي كردينةوة ةسيت فريشت لةناكاو دة
 وي نةبيَتآللة دةرةوةي جواني هيض شتيَك نةبوو تةنيا خةياَلث

 زريَثؤشةكان تيَكشكان و رِةنطي ضةكةكان كالَ بوونةوة
 بووذايةوةو بةرةو الي ئاو رِؤيشت  ناووكي خويَن

 بة رِةنطيَكي ئالَ بوو لةناكاو ئاوي طةردوون تيَكةلَ
 م بة بةرةبةيانةوة نووساوةآلتؤفان ضةند نةخؤشيي شوشتةوة بة

 دةزووي سروود دةطؤرِيَت
 دةرياوانةكةن خؤي رِادةست دةكات

 لةناو تؤزي شكستييةكاندا ثرية شيَريَك بةرةو هةَلديَرمان دةبات
 كة ترسم دةزرنطيَتةوةو

 بريسكةيان لةذيَر خؤَلدا بزردةبيَترِؤذنامةكاني زيَرِ وشك دةبنةوةو 
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 ثياوةكة لةطةلَ ذنةكةي جووت نةبوو
 مةمكي كيذةكة خرِنةبوو

 م ميداليا سينطي تةنينةوةآلبة
 قسةيش ضوون كةف لة زارماندا تةشةنة كرد

 لة ثاَلةثةستؤمان شووشة ضووة دةرةوةو يادطةي شكاندين
 ئةو دووراييانة رِةنطيان هةَلربِوسكاو

 َلةميَش شوشتيانةوةترمسان بة خؤ
 ردةهيَننةيان ببيَتة ئةسث لةناو قورِمان دئةطةر بةرةبة

 ئةطةر ميوزيك ببيَت بة تيَل بؤ ثةرِينةوةمان
 م ديوارةكان زاوزيَ دةكةن وآلبة

 درم و ثةتاكان هةناسة دةدةن
 مششيَرةكانيش دةبنة باَلندةي بزؤز
 بةم شيَوةية ئاوازي مششالَ دابةزي

 م كويَرتةكة دةنيَآلناوي و
 تيَيدا ويَنةي طةردوون ثةكي كةوت

 لةذيَر مسةكانيدا مل طرددةبيَتةوةو
 وشةطةل ليَك جودا دةبنةوة

 ثياوانيَك بةناو تةث و تؤزدا تيَدةثةرِن
  هةَلدةنووتيَتويَآلشةكانيان  ئافرةتانيَك ثيَيان لة

 
 لةذيَر مانطدا كرِنووشم برد رِووناكيي نةبوو

 كرِنؤشم برد ئاويان تيَدا نةبوولةذيَر هةورةكاندا 
 طرمت مستيَكي رِةش دةسيت هيَناو سةري
 وةك بَليَييت ثَلنط جةستةم هةَلدرِن
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 خولطةكامن لة خولطةى خؤيان وةردةسوورِيَن
 ثرِ بوو لة دارةتةرمناو حةوشة 

 نةوة دةركةوت و رِيَطةكةيش ثرِ لة )داو( بووسرووتى ثةرِي
 بة قومات و بة طرِوطالَ و طؤرانييةكانييةوة مةروانيش ضوون قورباني دةركةوت

 بةرةو ثيَش دةضوو
 ضوون زيوطةر ثاكذت كردمةوةو

 رِوحى خؤت خستة ناو دةمارةكامنةوة
 ئاية من باوكى تؤم، يان تؤ باوكى منيت؟

 رِةنطة ثةراسووم، يان زارم، يان خؤشاردنةوةم بيت
 ئةم درةختة غةمبارةى ئاطرى وآلت بيت رِةنطة

 لةناوضوو هونةرةكةم
 بة بيَ طةردى لقةكانى خؤمم شوشت

 ضوومة ناو ضةندان شويَنى ثريؤزةوة ثيَشرت نةمديبوون
 دَلم هةذى و جةستةم رِاضةنى

 تؤ مؤَلةمت ثيَ دةدةيت
 تؤ بؤم دةطريت

 لة جوانى و لة بزريت تيَربوويت
 هةتاوو دَلرِفيَن و بةروبووميتتؤ 

 بة بةزةيي و رِوانينت دياري و بريسكةية
 ةم و ضاوت بةم شةومنة دامةثؤشةد

 تا ئةم رِادةية مةبة بة رِووناكى
 وشةيةكي نةرم لةسةر زمانت دانىَ

 لة دةرطةكانى ئاو مةدة
 بةردةوام لةبةر دةرطةى من رِاوةستة 
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 ضونكة من دةرطةى تؤم و تؤيش كليلي منيت
 ستةو بةروبووم بطرةو طةشة بكةرِاوة

 جبةرِيَنةئةم لق و ثؤثان لةطةأل خوت توند 
 تةرِى لةطةأل خؤت ببة
 وةك خؤت قسة بكة

 ئةم ثؤستة بؤ رِؤذة تةنياكانت ببة
 بةشكو ببيت بة كتيَب

 ووبارطةل و با ثاثؤرِطةل وبا رِ
 با طةشتت تيَدا بيَت

 بيانبةو لة دوورى دوورى زةوى بةو
 تؤ لة مسيت خؤتدا بيت 

 وةك ضؤن داأل بةسةر ماردا زالَ بوو
 ارةنووسى داأل و مارةكان بكةرِاوةستةو سةيري ض
 لة دوور رِاوةستةو

 دةبينيت.
 ضؤن بةسةر ئةم ضيايةدا سةركةوين

 ودرِكى دريَذ
 بؤنى سووري ذةهراوى و بةردى نةرم

 ضراكةم كوذايةوة و
 تؤزو طةردم بةرزبووةوةو

 قيبلةمناكةم بزربوو
 نةمتوانى لةناو ئةستيَرةكاندا مةلةوانى بكةم

 دةستيان بةستمةوةنةوةكانى هةَلةكامن 
 ةوةز دةستيان بةستمةوة رِيَطةم دةكةنثةجنةكاني ثايي
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 ئاى ض ثةجنةطةليَكى دزيَون
 طرِكانةكان لة ثيَدةشيت ساَلةكامن رِانةوةستان

 خؤَلةميش لة منارةكامن جياي نةكردمةوة
 هيَشتة لةناو ضرا كوذاوةكةمدا نةطةشاومةتةوة

 ضؤن ضوومة ناو رِؤذةكانةوة؟
 ضوومة دةرةوة؟ضؤن ليَيان 

 نازامن بةضى  ضارةنووسي خؤم فريو بدةم
 تا لةبةر دةستمدا بيَت

 ةمتةنيايي ئةم رِيَطة تةنيايانة بك نازامن ضى لةطةأل خؤم ببةم و ضؤن بةشداريي
 كراسةكةم بةتاأل و 

 رِؤذنامةكامن ثرِ
 زاريشم بة واوةيليَ و شني ثيتةطؤرِكآ دةكات

 ض شةويَكم ئةجنام داوة؟
 داويَكم دروست كردووة؟ض 

 كآ بةرةو كةنارةكان ثاأل بة ثاثؤرِةكامنةوة دةنيَت؟
 ضَلةثؤثة رِزطارم دةكات؟كىَ لة 

 سةطةكان طاز لة جلةكامن دةطرن و بةرةو دواوةم دةطيَرِنةوة
 خانووة كؤنةكان دوورم دةخةنةوة
 ليَرة ملةكان بةدطؤرِان طؤرمِييان و

 طوَلى سيس رِامياَليم و 
 ان رِايانكيَشام.ثاثؤرِةك

و  خؤيان بة زيَرِى تةنةكةو جلى حةرام رِازاندووتةوةو ضوونةتة بةردةم ضةندان تةختى بةتالَ
 ةنةوة ... بؤضى؟ك بة ضاويانةوةية و دةست دريَذدةكفرميَس

 بة شويَن خبورديَك و بة نويَذى ثريؤزةوة رِاوةستاو سةركةوتة سةر سةربرِطةى قوربانييةكان
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 بروسكةكان مششيَرطةليَك بوون لةقةد طةردنةكان 
 سؤنةكان دةطرين

 فريشتةكانيش كةرِةناكانيان دةذةنن و شةو دةكةويَتة ناو بريةكانيانةوةو
 لةسةر زةويش ثةتا بآلودةبيَتةوةو رِةشةبا هةَلدةكات

 فرِةى باَلى ئاسنني ئاسؤ دووشةق دةكات
 تة بيت؟: دةشيَت تؤ لةم وآلثيَى طومت

 نةوةى خؤمم لةطةَلة. طومت:
 طوتى: دةستيان بطرةو هةَلىَ.
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 )شةورِةوى خويَن( .ميعراجى خويَن2                                           
 

من خةزائيلى براتامن لة تةنطانةو لة وآلتى رِووباردا، كتيَبةكةى خؤمتان بؤ دةكةمةوة كة 
غةمةكانى دَلم و غةمةكانى وآلمتة. لةو وآلتة بووم كة خواوةند كاتيَك دروسيت كرد بة 
بةهةشتى عةدن ناوزةدى كردو رِووبارى فرةهات و مرةهات و فيشؤن و جيحؤنى ثيَدا 

 ئةويش رِووبارى خويَنة. شةق كردمرؤظ ثيَنجةم رِووباري تيَدا تيَثةرِاند، بةآلم 
سةردةمةكان لة رِؤذطارى )مةلةكووت(ـةوة بوون بة رِؤذطارى )جةبةرووت( و ثاشان بؤ 

 رِؤذطارى )هةلةكووت(. 
طويَم لة دةنطيَكى ضوون خشة بوو الى شووشةى ماَلةكةم، الى ثةجنةرةكةوة بةرطويَم كةوت، 

)هرمس(ى باثريمةوة دةهات و بانطى دةكردم و داواى ليَ دةكردم ميعراجى  دةنطيَك بوو الى
 خويَن بنووسم.

 كاتيَك نووسيم خانؤضكةكةى خؤمم بيين بة طوَلى زةرد رِاخراوة
 ضةندان باَلندةى مل الرةوةبووم بينى ضاويان سةيريان دةكردم

 زاوزيَى دةكرد خؤَلةميَشيَكم بينى لةناو كانييةكدا
ج مليؤن تةرمم بةسةر بيست و ثيَنج مليؤن ئؤتؤمؤبيلةوة بيين عةرةب و بياني بيست و ثيَن

 دةيانهاذووتن و بؤ بيابانيان دةبردن تا لةوآ بياننيَذن
 تؤزو طةردى خويَنم بينى طياو طؤرانييةكانيان داثؤشيبوو

 كيََلطةكان هاواريان دةكرد
 خةَلكم بينى بيَ هوودة طيتارةكاني ئامسانيان ثيَ بوو

 ري دةطوتةوةيسة ريان شيت سةيرزا
 لة رِيَطةكانى ثاييزةوة سةردةكةوتن

ة خوارةوةو ئةو ناوة ئاسنينة بريقةدارانةيش كةوتنة خوارةوة كة نشووشةى دةرطةكان كةوت
 ثيَوةى هةَلواسرابوون
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 شتةكان بة ناويدا رِؤيشتوون و تيَثةرِين.
 رانةيياندا دةلةرزنلةوديوى فرميَسكةوة خةَلك رِاوةستاون و لة ئةذمةتى ويَ

 بةآلم بة قاميشةكةيان لةسةر خؤأل هيَأل دةكيَشن
 منيش تؤمارى خوم لة قاميشةكة وةردةطرم

 ئةو كانيية تراويلكة بوو
 ضوون بؤ الى و ثةتاكانيمان داثؤشي بةآلم ثةكي خستني

 نزاكانى خؤمان كؤكردةوةو بة رِووى خانووة دارِووخاوةكامناندا فرِآ دان
 ناميَنن؟ضؤن 

 ةدا بسرِينةوة؟كضؤن يادوةرييان لةم خا
 سوارى دووكةَلة خةجنةر ليَ دراوةكة بووين

 طةردمنان قوثايةوة
 بيَ ئةوةى ثةيظةكاني ناو طةروومان بَليَينةوة

 ت؟اريكايي رِؤذطاردا رِاماندةماَليَكةى الفاو ديَت و لة ت
 خانووةكامنان لة خانوو دةضن ةن

 دةضن نة سةرمان لة بةرووبووم
 ثيَمان لةسةر زةوييةو نة

 نة رِؤذمان شةومن رِيسوا دةكات.
 بؤ ض واتايةك بطةرِيَمةوة

 لة كاتيَكدا هةموو واتاكان شةرِة ثشيلةية بةسةر خؤَلةوة.
 طوَلةكةم شيَرةو ماوةيةكي دي دةؤخوات

 طؤرِةكةيشم ثةجنةرةى نيية
 ثَلتة ثَليت دَلم، رِةشايي بؤمن، ثشكؤي سةرم

 ن ليَرة ضوون طيايةكي الواز شةتأل كران؟ضؤن ساَلةكا
 بؤضى بةم هةموو طوللة تواوة ئاوديَريم كرد؟
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 ناو ئةم مةرِكانة طؤزةييانةم دانان؟بؤضى لة
 وم كون دةكاتدةنووم و طورط ضا

 دةنووم و ئةسث لة جومطةكامندا هاوار دةكات
 قةلةرِةشكةكة نةطةرِايةوةو كؤترةكةيش نةطةرِايةوة

 ةوةكةوتة ناو تؤفان
 خيَوةتةكةى خؤم لةسةر ثشكؤو خؤَلةميَش هةَلدا

 ضاوديَرى شةوو رِؤذى ئاو دةكةم
 رِيَيبواران بة ناويدا تيَثةرِين، هةروةها ستةمطاران تيَثةرِين و

 كاغةزينةكانيشم ثيَدا تيَثةرِاند مةبةلة
 نامةى خؤشةويسيت بوو بؤ خةَلكى

 بةآلم مردن
 دةردةكةونةوةودووبارة لة شارو بازارِةكاندا 

 تؤفاني ئاطر درويَنةيان دةكات
 تيَياندا كةسيَك دةردةكةويَت

 ثيَى طرِى طرتووة لة تةوقي سةرييةوة تا نووكى ثةجنةكاني هةردوو 
 انيانةوةوئيبليس دَلى دةضنيَت و فرِيَى دةداتة نيَ

 بةقةد ئةم ديوارانةوة خةون بينيين خؤمم نووسي
  دةخويَننةوةبةقةد ئةم ديوارانةوة نيشانةكامن

 لةو دارستانةى جيَى بةزةيية
 لة دارستاني دارخورما
 كونةكانى هةوام بينى

 ويَرِاى ئةوةى زؤر دةطريام
 بةسةر لقةكان كةومت و لةسةرخؤم خةون بينينةكامن نووسييةوة

 لةسةر رِووى غةم و لةويَ
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 لةسةر سليكؤني طوللة نووسيمةوة
 ثرِ نةدةبوونبةآلم  ،بارامن بؤ الى طؤزةكامن دةهيَنا

 نةبوون بة مششاألبةآلم  ،فووم بة ئيَسكى مردوواندا دةكرد
 بةآلم ليَم دوور دةكةوتنةوة ،باَلندةكامن لة ئاميَز دةطرت

 داوم بة دةستةوة نةبوو
 ضةقؤم بة دةستةوة نةبوو

 بةآلم هةَلدةهاتن
 نزاكامن بَلند دةبنةوة
 بةآلم دةطةرِيَنةوة الم

 هاوارةكامن بَلند دةبنةوة
 بةآلم طةرووم دةطةرِيَتةوةو ليَيان ثرِ دةبيَتةوة

 من ثرِ طريان و ثرِ بة فرميَسكم
 مؤزةخانة بؤ غةمةكامن دروست دةكةم

 ثةيكةرو دارو طؤزةيان بؤ دروست دةكةم
 بيَ ضةك بؤ الى ضةكةكامن دةرِؤم

 بةرزاي خؤمم دروست كردو ئيَوة خؤَلةكةيتان الداو 
 بة هةَلديَرتان ثيَشكةش كردم

 ربوونةيَيان برةكاني خؤم دانا بة تةوشةكانتان تةيكةث
 و كتيَبةكاني خؤمم نووسي ئيَوةيش درِيتاننمةرِؤذنا

 ئاية خويَن بة دةماري ئيَوةو ئاو بة دةماري مندا دةسوورِيَتةوة؟
 ( لة جةستةى منداية؟لوو ئاية دأل لة لة جةستةي ئيَوةو )

 مان و زرنطانةوةئةوةتة شويَنةكانتان بوون بة شويَنى سةرسورِ
 هةركةسيَكى تيَدا ماوةتةوة طؤناى خؤى بؤ سةردويََلكةيةك هةَلخستووة

 جةستةى لةسةر تةختةيةك هةَلطرتووة
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 ئةوةتام ئاوى رِؤذطارم بةسةر ئةم خؤَلةدا دةرِيَذم
 طوَلةكان بةسةر شؤستةكانةوة رِيزدةكةم

  ليَ دةضؤرِيَت ثةردةطةىلرِؤذيَكى ترسيَنةرو شةويَك دادةثؤشم بةردو 
 ؤشم رِووت بووةتةوةةثوآلتيَك داد

 ئةو شويَنانةى دادةثؤشم ثرِ لة ذةهر بوونة
 ذميَرميانبووكةشووشةكان رِيزدةكةم ثاشان لةذيَر ترمسدا دة

 ضؤن ثةى بة مردنيَكى لةمة جوانرت دةبريَت؟
 ضؤن ثةى بة سةردويَلكةى لةمة جوانرت دةبريَت؟

 بؤ كوآ بضني؟
 كة نزيك بوونةتةوة؟ ة،خؤمان برِازيَنينةو لةكوآ كؤتايي

 ،وةيةفاتة رِةشةكةم بة قةد ثةجنةرةيةكة
 ي ليَية،تةنيا كورسي ثةككةوتة تة رِةشةكةم بة قةد بالكؤنيَكةوةيةفا

 ووةوةيةردفاتة رِةشةكةم بة قةد ديواريَكى درزب
 ضى ليَرة رِوودةدات؟ ضى لةوآ رِوودةدات؟ طومان كردنةكان ضييان كرد؟

 تايةتي لة ثةيظةكامن و لة بةردةكةم دادةكةونشيَ
 شيَتايةتي شةقام و ماَلةكان تةرِ دةكات

 خويَنيَك لة ميَذووةوة هاتووة ضوون وةرِين رِؤذو قاث و قاضاغةكامن دةشكيَنيَت
 خويَنيَك جاَلجاَلؤكةى ئاسنينم دةضنيَت

 نةوةكامن دةكاتخويَنيَك ضوون تيَلى شاريَك دةورةى رِؤذةكانى داوم و ضاوديَرى 
 منارةكان خوارن؟

 بؤضى منارةكان خوارن؟
 ئاية بةسةرماندا بةردةبنةوة؟ ئاية ئةمة كؤتاييةكةية؟

 ضؤن ئةو منارانةمان دروست كرد كة ناتوانن غةمةكامن بطةيةننة ئامسان
 تةنيا طريان نةبيَتوانن طوآ بطرن ناتوانن هيض بكةن نات
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 ثيَى دةسوورِيَمةوةوثيَمداية قاميشةكةم لةنيَوان هةردوو 
 بة قةد ديواري ترسي خؤمدا دةكيَشم 

 ضوون بالووليَكى ساختة.
 هيض هيََليَك لة ثيَش نيية ئةوانة نةبيَت كة مسى طاميَشةكان كيَشاويانن

 ردةممدا ضوون تةثؤَلكة كةَلةكةيان بةستووة.ةئةوانةى لة رِابوردووةوة تةكان دةدةن و لة ب
 بيَ بنميضى باران

 ان و بووكةشووشةبيَ سةيو
 دةزووةكان بةرةو الى من دةهاتنة خوارةوة

 منيش بووكة شووشةكامن ثيَوة هةَلدةواسني و
 طؤراني منداَليم بؤ دةضرِين

 بيَ ثيَآلو
 نارةكةم دةبةمةكةماجنةو مششالَ و ك

 كيَلةكةم خؤم هةَلدةطرم تا سةرطةردانيي مردني خؤمي لةسةر ثاشةكةوت بكةم
 بةرةو الى رِؤذةكامن دةضمبة مكياذى تةواوةوة 

 ثيَم بة هيَلَ و رِةنط بؤية دةكةم تا بزرنةمب
 بة قةثقاثيَكةوة دةضمة ناو شارةوة

 تةنيا مؤمة رِةشةكةم هةَلدةطرم
 دايكم لة ثيَشم هةَلديَت

 باوكيشم هةَلديَت
 براكةم هةَلديَت

 كورِةكةم هةَلديَت
 م وبةآلم هةردةضم بؤ ئةوآ و شتةكامن لةسةر شامن دادةطر

 دةضمة ناو طؤرِةكةمةوة
 هةور بةسةر خؤمدا دةدةم
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 مكيَلةكةم دادةنيَ
 تةنيا مؤمة رِةشةكةم دادةطريسيَنم و

 دةنووم .. دةنووم
 تا هةتاية دةنووم.
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 .وآلمت بة فرميَسكةكامن شوشت3                               
 
 

 بطريمثيَثلكةيةك بَلندم دةكاتةوة تا سةيرى كؤستةكة بكةم و 
 دامدةبةزيَنيَت تا فرميَسكةكامن بسرِم و بيَمة طؤثيَثلكةيةك 

 زرنطانةوةى طؤرانيةك لة كاتى منداَليةتيي ئةم وآلتةوة
 لة قةدى دارةكان و قةدي ئيَمةيشدا دةنط دةداتةوة

 لةطةأل شةومن بة قةد لقة دارخورماكانةوة
 تةنيا ئاطرة سةونى طةردوون و مةوداكةى دووبارة دةكاتةوة

 ضةندةم مؤم بينى فرميَسك كوذاندنيةوة
 ضةندان سةتَلة مسم بيين شرييان تيَدا دةشَلةقايةوة

 لةطةأل ضةندان كؤمةَلة خةَلك بةرةو رِيَطةى ذانةكامنان دادةبةزين
 بةآلم رِيَطةكة دريَذة دةكيَشيَت ،هةنطاوةكان زؤرتر بوون

 ةطوتريَتةوةمن طريؤدةى طؤرانييةكم لة كاتى منداَليةتي ئةم وآلتة د
 بةآلم طةرووم نووساوة
 دةستيشم ثرِ لة درِك

 بةيداخةكةم بةسةر رِووبارى ئازارو ذانةكةمةوة دةشةكيَنمةوة
 ئاويَنةكان بةسةر ئاودا دةنووشتيَنمةوة

 كةميَك رِاوةستةو مةمرة كورِةكةم .. ئاى كورِةكةم
 رِةنطة رِزطاربوونى من لة ثامشاوةى مؤمةكانتدا بيَت

 وةستة...كةميَك رِا
 كتيَبةكةت بةسةر ئاوةوة رِاخة

 هةردوو دةست و دةم و ضاوم بسرِة
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 ثيَش، مانطة خوايينةكةمان، ةبة لقة كؤنةكة ليَمان هاتن
 كة زينةكةى لةسةر ثشيت ميَذوو داناو رِؤيشت
 بة جوانيي جؤرةكيمان و بة زؤربووني هزرمان

 هيَرشيان كردينة سةر
 ضةوتاوةى ميَينةوة هةَلواسراوةبةآلم خؤشةويستيمان بة خاضى 

 سروودةكانيشمان لة هيَماطةىل نيَرايةتي و بةثيتيدا
 ضؤن سؤزى خؤمان لة تونيَلةكانى بيابان رِزطار بكةين؟
 تةنيا وشةكان ضوون تؤوى طوأل بةسةر ئاوةوة رِيزدةبن

 بينيم دةزووةكة لةنيَوان رِووةك و نيَوان مندا بةيةك دةطةيةنيَت
 اريَكى ضؤَلدا بينى ضوون بةيداخ دةشةكانةوة لة كةنجلةكامن

 رِابوردووم بينى ليَك دةترازاو كرم لة درزةكانييةوة دةهاتة دةرةوة
 سةرم لةسةر بةرديَك داناو طريام

 وآلمت بة فرميَسكةكامن شوشت
 تا لةناو ثشكؤى دةربضيَت و سارد ببيَتةوة

 لةوآ لة كةنارى وشةكان ثاثؤرِةكان بردميان
 فيَنك بووةوة تةرازووةكةم

 دا هةر ئةوامن لةبةردةكردكجلةكامن، فرِآ داية ناو دؤزةخةوة، كة لة ماوةى ساَليَ
 ليَرة هارِةهارِى مةرط ضوون ئيَسكى شكاو كةَلةكة بوو
 ليَرة لةنيَوان هةَلديَريَك و هةَلديَريَكى ديكةدا لةترم برد

 طةَلى دةبوومسوارى تةنيا هيَسرتةكةم دةبووم و لة قةراغ هةَلديَرةكة لة
 بةسةر ثشيت هيَسرتةكةمةوة بووم و دةمنووسى

 دةمنووسي ضونكة بيَجطة لةم نووسراوانة هيض ثشت و ثةناو هيض رِزطاربوونيَكم نةبوو
 ئةى كيَلوونةكان سةر بَلند بكةنةوة
 ئةى دةرطاكان ئيَوةيش ياوةريان بن
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 ئةمة كورِةكةمة هةردوو ثيَم لة تؤرِةكة دةردةهيَنيَت و
 زؤربوونى ثرضى سثيي سةرم رِادةطريَت و

 بادةى تريَم ثيَ دةدات
                                         *** 

 بوونيَكم نيية تةنيا ئةم رِازانانةوة نةبيَتةناو رٍِِزطاردةنووسم ضونكة هيض ثشت و ث
 تؤ داتهيَنام ثاشان ثةشيمان بوويتةوة

 تؤم بآلوكردةوةمنيش بة زماني تؤوة هةستام و قسةكاني 
 كةرثووض و كةنيزةو طؤزةو طةشتطةىل ليَ كةوتةوةئةوةيش رِؤذنامةو 

 رِةنطة بة داوةكانت كة لة ئامسانةوة شؤرِبوونةتةوة ضزةت لة زمامن هةَلستاند
 رِةنطة دةرياي نزماييةكانت ورووذاندم

 خوارد تمن هي تؤم و تؤ هي منيت ئةى ئةوةى لةم فيتنانة شكست
 ئامادة بكةو بةروبوومةكةيش ثريؤز بكة نهالةكانتم بؤ

 و يتنريَيَرٍِِفطوأل دايثؤشيويت و تؤ لة بةردةممدا بة هةموو اليةكدا دة
 خبويَنةو خبويَنة
 كوذراوو رِفيَنراوو كؤضةرو شكاويانت بؤ داطريسيَت ئةى ةبا برؤى بةرةب

 با مؤمةكان داطريسيَن
 با تؤ داري بةيداخ و تةواوكةرى بةيداخةكةم بيت

 ئةى نيَرراوى شةومنى ناو دةمارةكامن
 ئةى ترثةى ناو نانة قورِاوييةكةم

 مةينةتييةكامنان رِيزيان بةستووة بة داردةست سةرقاَلم كردوون
 طرِة ذةهراوييةكة مؤَلةتى ثيَ نةدام بؤية باَلم شكاو
 رِؤذنامةكاني )ئارام(م لةناو ضاوى دَلمدا هةَلدايةوة

 ردةوة؟بؤضى بةم شيَوةية واتا خؤى شا
 لة نزيك رِووباريَك و لة نزيك زرنطانةوةيةك
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 من ذانةكةى خؤمم بة كؤَلةوةيةو بة وآلتطةليَكدا دةسوورِيَمةوة نايانناسم
 تا ويَنةى ئاخ و داخ لة ملةكانيان دةربهيَنم

 بةناو خويَنيَكى ئةشكةجنة دراودا نةطةرِامةوة
 طؤشتةكةم مسةكةمةو

 ثشت و ثةنام لة خؤمداية
 ش لة ثيَشم قاودراونرِؤذةكاني

 خةونةكامن لةبةر دةروازةى شارةكاندا زاوزآ دةكةن
 كاتيَك بة شةمةندةفةر، يان ثاس 

 يان بة سواري ئةسثيَكى نةخؤش دةضمة ناويانةوة
 وام ليَهاتووة بة هةموو تيَلة درِكاوييةكاندا هةَلدةطذيَم

 خؤم بة قةآلكان و
 بة نةبةردييةكان دةناسيَنم و

 دةكةمطومانيان ليَ 
 ضةندان كةللة سةريان لةذيَردا دانران؟

 ضةند خويَنيان لة ثيَناودا رِذا
 لةثيَناوى درؤدا ةهةر هةموو ئةو

 نة لة ثيَناوى مرؤظدا.
 لةطةأل باَلندة بضكؤلةكةمدا دةدويَم كة بة قةد ثةجنةرةكةوةية

 ثيَى دةَليَم: بؤضى ئيَمة لةناو قةفةزداين و
 تؤيش ئازاديت؟          

 ثيَناوى ئةوةى بة باآلى تارماييةكاندا هةَلنةدةينلة 
 دةبيَت ورد لةوة برِوانني كة باثرية رِووخؤشةكامنان كرديان

 رِةنطة ثؤستةكةى خؤيان بة ثاكذى بؤ رِةوانة دةكردين
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بوونةوة لة مؤرثةجنةيان ئةو جؤرة خويَنةى ثيشان دةدا كة تازة لة داطريكارييةكانيان بةآلم ورد
 و شوشتوويانةطةرِاونةتةوة

 بة ضةندان ناوو بةيداخي سةيرةوة
 لة كوشنت و كوشتار ثيَ دريَذييان كرد

 رِيَطةكانيان دةبينم ثرِ لة درِك و تؤزو طةردة
 بةردطةليَكى زؤرم ثيَويستة فرِيَيان بدةمة ناو كؤنة رِووبارةكانةوة

 تا تةرمةكان سةر ئاو بكةون و هةَلةكانيش دةركةون
 ةوة ثيَم ناية جيهانةوةبة ضاوى فرميَسكاويي

 بةآلم طوَليَك بة قةد كراسةكةمةوة ثيَدةكةنيَت
 ئاية باسي بةهاري دادىَ بكةم ... بةهارى شتة شاراوةكان

 يان بةرةو الى كانيية بة خؤَلةميش ثيس كراوةكة وةرسوورِيَمةوةو
 مةوةلةطةأل ئينكيدؤدا بطةرِيَ 

 ئاثوورةيان بةستووة!بؤ رِيزى طيانلةبةرةكاني كة لةسةر ئاوةكة 
 وةك بَليَيت بةهار بةرةو الم وةرسوورِايةوة

 ضوونسةكامن بة كؤَلى هيَسرتةكةوة بريدةستنوو
 تةوةكىَ بروسكةكةم دةطؤرِيَ

 كىَ ئةم تةثؤَلكة جوانيانةم لةطةأل هةَلدةطريَت تا خةَلك بيانبينيَت
 ثشتويَنةكةمت بؤ دةطيَرِمةوة

 رِؤذة رِةشةكان هةَليانكؤَليونثةيكةرةكانت بؤ دةطيَرِمةوة كة 
 تا لة رِيَرِةوةكاندا بيانشاريتةوة
 من لةناو خؤَلةميَش رِاوةستاوم

 بةآلم طوَلةكةم دةم دةكاتةوة
 سوورِيَنمةوةو بَليَم:نزاري ئةوةوة دةرضوو فةرمانى ثآ كردم بتاة ئةو وشةيةي ل

 رِآ بدةن شةومن بضيَتة طيانتانةوة           
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 فيَرى نويَذكردني بيَ دةنط بن           
 ضةك لة ثشتويَنتاندا دامةنيَن و بضنة دةرةوة تا تةوقة لةطةأل خةَلكي بكةن           
 رِووةكةكان ئاو مةدةن كاتيَك ذةهر ئامادة دةكةن           
 وآلت ثرِ لة ثةرِؤو ثاتاَلى زةرد و سوورو سةوز مةكةن و           
 ؤيان لةسةر بنووسن، ضونكة ثاشرت وآلت ثرِ لة ثةرِؤى رِةش دةبيَت.در           
 ئةمرِؤ قسةتان لةطةأل دةكةم و سبةينآ نايكةم            
 ضونكة ئةطةر ئةمرِؤ نةبيسن ئةوة بة خؤتان و كورِةكانتانةوة سبةيينَ هيض نابيسن.           
 وةرن ئةم برية رِةشانة ثرِبكةنةوة           
 وةرن ماأل بؤ خؤتان هةَلكةنن و طؤرِ هةَلمةكةنن.           
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 .ديارييةكاني فريشتة4                                      
 
 

اني  ئاسانةكةى و رِؤذنامةك وقةكةى كردةوةو ئاميَرةكانى كيَش و رِيَتمةفريشتة سندو
بؤ ئةم غةمانةى تؤ خةفةت دةخؤم، فريشتةكان لةطةَلم طريان و  دةرهيَناو  ثيَى طومت: من

بة هةردوو ضاوم تينووت و بة  كردم دابةزم و سةرت ليَ بدةم و طرميان من فةرمانيان ثىَ
، مرؤظ بة ضةك نابيَت بة مرؤظ و ثيَى سةرناكةويَت، يان بشكيَنم يكةكةم سؤزتئاميَرة ميوز

م بة دوذمنةكةتدا ديَتةوةو بة فرميَسكةكةت دةَليَم بؤ باآلدةست نابيَت. طرميان من بةزةيي
ت الدة هةردوو ضاوت لة ثةجنةكان ييكانيي خؤي بطةرِيَتةوة كة لةناو رِوحتداية، ساختة

، بةشكو مةستت ببيَت طرميان من بادةكةم دةكةمة ناو ثةرداخى دوذمنةكةتةوة دةطةشيَنةوة،
نةوةكةت نابينريَت، ئةو كات نةبيَت كة و ئاورِدانةوةكةى تؤ ببينيَت، ضونكة ئاورِدا

بةرانبةرةكةت خؤشنوود بيَت، طرميان من لةطةَلت لةذيَر طومةزييةكاندا، هةروةها بؤ 
كوختةكةت و خانووى بريةكة كة هي بريةكةيةو بةرةو نزماييةكان كة لةناو نزماييةكاندان و 

خواوةند نويَذم كردو بةيداخى  بةرةو ئاوة قووَلةكة كة لة ثشتى خةَلكداية و لةوآ لةسةر خاكى
كؤت و بةندةكةم بؤ خستيتة خوارةوة تا سثياتيم بة سنوورةكاندا بآلوكردةوة، طرميان من 

ماَلى دةرزى و تيَيدا بضيتة خؤت لة خوارةوة رِزطار بكةيت و بَلند ببيتةوةو بةو شيَوةية 
دةدرويَتةوة، يان دانيشيت و سةيري هةر كةسيَك بكةيت تيَثةرِيت تا درزيَكى طةردوون 

كراسيَك ثينة دةكات، هاوكات بةرةو شانة هةنطوينت دةنيَرم ليَى خبؤيت و بَليَيت: بؤضى؟ 
نةزؤكة هةروةها بؤ  تةوةو شةويش لة نزيك و لة دوورتقورِى الى خؤت ماوة رِؤذ لةناو

ذيانيَكى  ئاميَرى رِووناكى رِووت و مششيَرةكةت تا هةتاية دةكةويَت طيانداريَكى ثيَ مةكوذةو
ثيَ كؤتايى مةهيَنة، ئةى طيَل فةرمامنان ثيَ كرديت بة ئاطة بيَيتةوةو بزانيت كة زةوى  
هةموو ماَلى خؤتةو خانووةكةيشت رِووناكيية. هةردوو رِووبارةكة لة ئامسانةوة هةَلقوآلن و 

ويَذ ضوونة ناو جةستةى تؤوة، مةيانربِةوة، دذلة ببةو دارخورمايةكي ثيَ ببةستةوةو دةستن
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جةستةى خؤتةوةي لوول بدةو نويَذ دابةستة. هةروةها بؤ الى  بة هةَلبطرةو فرةهات ببةو
شاديت  ثيَش خؤم دةدةم ثاش ئةوةى بةناو رِووبارةكانى خويَندا رِؤيشتيت و بةرةو ضاكةكان 
 تةثؤَلكةكةى خؤتيان ثيَ بَلند دةكةيتةوة، هةروةها بةرةو توورى بةرةبةيان كة هي بةرةبةيانة

ئةوةى هي خةونبينينة بؤ خةونبينينة و ئةوةى بؤ هةَلكردنى باية بؤ  و هي خؤشةويستييةو
هةَلكردنى باية، ضةند هةواَليَك دَلم لة بةَليَنةكةت ئاطةدار دةكةنةوة، ئةطةر ضاوت بةر لة 
طويَت كةرِدةكةيت و دةنوقيَنيت، لةئةذمةتى ئةو كارة دزيَوانةى دينت و لةبةر ئةو هةموو 

، تؤ ثاسةواني دةم و ضاوى ثرشنطداريت، نويَذت باَلندةيةكة و ناَلةو زينت كردن نةىوآلتا
نركاندنت ثةيظيَكة ماسيي مردووى ناو دةرياكان زيندوو دةكاتةوة، هةر حةوت ئةسثةكة لة 

 و بةرةو سةكؤكةت لة ثيَش دةدةن و رِايدةطةيةنيت كة )هةلةكووت(ت رِزطاردةكةن
 يَنيَك لة طةمانةكانت ولةئيَستة بة دواوة هيض خو

 هيض خويَنيَك لة هةردوو دةست و
 هيض خويَنيَك لة ئامساندا نييةو

 ئةوةى بوو نةنط بوو
شةرمى ليَ دةكةين ئةطةرضى ثيَمانةوة نووساوةو ئةوةيش نة لة ثارةكامنان و نة لة باوكمان و 

ةطةأل خؤتى نة لة كورِةكامنان نابوورين. تؤ خاوةندي طوَلةكةيت بة هةموو اليةكدا ل
 دةسوورِيَنيتةوة.

فريشتةكة ثيَى طومت كة طةجنينةكانى كردةوة: لة كوورةى سةختيدا تؤم هةَلبذاردو لةسةر 
ناولةثم رِازاندميتةوة، تؤيش بوويت بة خةمرِةويَنم دَلم ثيَى خؤش دةبيَت، بةَلكو زؤرتر بوو. 

تؤيش بة ناويدا مةرِؤ كةست  ،كرانةوة ةى مةشخةَلةكاناوةكان ضنران و تاريكي كراو رِيَطد
سة داناثؤشيَت رِقى لة جواني ةتيَدا نيية دادت بدات ئةطةر فريوي دايت و باَلم ئةو ك

ئاية بَليَم تؤ خةونبينيين  ،بؤية ليَمى دوور خبةوة. ناويَك لة رِؤذهةآلتةوة تؤ ،دةبيَتةوة
ان و ئازارت وةك ذى و خواوةنديت، برِينيَك لة تاريكيدا ضزة هةَلساندنة لة ضاوو رِووناك

ئافرةتيَكي ذانطرتووى ليَهات و دةتبينم بة ديار وتةكةتةوة بيَداريت تا ئةوةندةى دي 
ديَنة دةرةوة زيَرٍِِى ليَ ديَتة دةرةوة بةسؤزتري بكةيت و دةبينم غةمةكامن الى تؤ لة زاريَكةوة 
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قاميشةكة بوو بة يت و و، بةرةو ماَلى ئاوازدانةر رِؤيشتيت تا غةمناكانى رِادةست بكة
قيبلةت. ئةوةى طويَى ليَ طرتيت طويَى لة مانط طرت، ئةوةى بينييت ئةو كولتوورةى بينى 

ناو كتيَب، ناويَك لة ةون و ضرثةكانت للة ئامسان دانرابَلندايةتييةكانت  بؤت بةجآ مابوو،
 زةييةكاننتبة رِؤذئاواوة تؤيت و شويَن ذانةكانت هةَلطيَرِايةوةو شةومنت ورووذاند، هةرضى

شادوماني و خؤويستني، بادةت لة طوشيَنةرةكاندا ثةكخست و خستتة ناو دركاندنةوة، 
ضونكة  ،خؤشاويَكمان دةرخوارد دةدةيتو دةست بآلويت، بةَلكو دَلنةرم  غةمطينيت بةآلم

بةآلم  ،من بة خؤم لة تؤدام و تؤيش تةنيا ثةرداخةكةتيت، رِاستة لة وردوخاشةكانداية
لةويَوة ئةى داَلى باكوور وشيارت دةكةمةوةو لةطةَلت سةيرى هةردوو  دةبريسكيَتةوة.

رِووبارةكةت دةكةم خويَنيان ليَ كزر دةبيَتةوةو سةرلةنوىَ ئاوةكةيان ثريؤز دةبيَتةوة. ببنة 
 رِةنطى لةوةرِطةكان بةآلم ببة بة لق و ثريؤزيَك لة ئامساوة هاتبيَتة خوارةوة. ئةى ضاوم

ضونكة تؤ لةسةر ضاوان بةبيَدارى و ثةيظةكةت دةذيَيت. ئةطةر رِووباري  ،سةيريَكم بكة
ئةطةر كةميَك ثلةى طةرماي لةشم دابةزيَت، طرِطرتنم كةميَك  دةرضوون لة ذيَرةوة بناسم، 

رِيَك دةخةم و بةسةر رِيَطةى ضووني رِووةكة ثاقلةييةكاندا شؤرِ ببمةوة، ئةطةر ئةسثةكة الى 
ة خؤشةويستيدا باوبيَت، كةت ببينم  بةسةر بةرزاييةكاندا سواري كردبيت و خويَنت لماَلة

بةنطى من ةو زمانت ثةيظطةليَكم ثيَ دةَليَن هي  طوأل و شةومنن. ماَلةكةت بؤ ش ليَوةكان
بؤية لةطةَلم وةرة، دةستت لةناو دةستم و  ،بةرينرت كردو بة تؤ لة مةينةتييةكامندا ثرسةم طيَرِا

لةتةك شامن و لةسةر ليَوار هةَلديَرةكة خانوويةكم لةطةأل دروست بكة تا سةرلةنوآ شانت 
ببيَتة رِووناكييةك لةسةر سكى تاريكى، لةناو خؤَلدا طةوزاو، يان بةسةر ئاوةوة لةطةأل طوَلدا 
ورِينة دةكةيت، ضى بةم هةموو دةرزيانة دةكةيت؟ ضؤن بة قةد ديواري رِوحي خؤتةوةيان 

، بن ةكاندا دةهيَنم، ض زيَرِ، يان مسى ناترسيت! دةست بةسةر دةسيت ثةيكةردةكةيت، ئةد
دةست بةقةد نةزرةكاندا دةهيَنم، شيَريَك لةذيَر ثيَياندا لةطةَلم رِآ دةكات و بةناو 
سةردويَلكةكاندا ديَت و دةضيَت، هةردوو ليَوت كردةوة لةكاتيَكدا هيَشتة دوو ليَو 

ى باَلى نةدابوو، هيَشتة بةنداوةكانيشت دروست نةكردبوو، نةكرابوونةوةو باَليش لةشةقة
 بوونةوةرةكانيش جووت نةبووبوون. طوتت: ئاي خوداية ئاى خوداية.
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داثؤشيَك دةكةيتةوة ضوون  بة قةيضى دةدرِيت و لة ثيَشةوةويَآلشةكةت  بؤضى رِاوةستاويت و
ةو شةوة شتيَكت لةمةرِ لق و ثؤ شؤرِبووةتةوةو ضوون نةخؤش بؤنت لةخؤت داو، قسةكانت ب

شتيَك بوون. لة كويَوة ئةم مةينةتييانة هةَلدةسيَنيت خؤَلت بةسةر هةردوو ثيَ و هةردوو 
دةست و دةمتةوة بةجىَ هيَشت و زةويش سوورِانديتيةوةو سةرقاَلى طليَركردنةوةى 

ثةرداخةت بةآلم دووكةَليَك لة خؤَلةميَشةكةتةوة بَلندبووةوة ئاية ئةم  ،لةوةرِطةكان بوويت
بةدَلة؟ ئاية لةناو تيَكةَلةى ئةلكوولةكاندا دةنوويت؟  دةنؤرِيت و ثاشان بةرةو الى خؤشييةك 
هةَلدةستيت و طؤرانى دةضرِيت،  تيَيدا بةو شويَنةكاني تؤمار بكة، بؤ ناوجةرطةى مانا و 

ليَوت داناون  ضونكة لووتةوانةكامن لة ى ثيَدا بثرذيَنة، بؤ ثشكؤى طؤرانييةكان بطةرِيَوةوطوآل
و ماسييةكاني ئاوةكانيشتم بة كةفى شةثؤلةكةوة نووساندووة لةناو جةرطةى رِووبارةكانت 

ئةوةتةم ثيَي خؤم لة ثيَش تؤ دةنيَرم  دةرتدةهيَنم و دةستةآلتت بؤ دادىَ و دادىَ دةبيَت.
دةكةمةوة، ئةي رِيَطةت بؤ خؤش بكات و كةشتيية ئةشكةجنةدراوةكة لةناو شةثؤلةكاندا بَلند 

ثةيظي كةماجنةكان بةسةر رِووي ئاوةوة، ئةي طوَلي ئاطرم هاواردةكات، تؤزو طةردم هاوار 
دةكات، بؤضي شاعريةكان رِاوةستان و قسان ناكةن و سةرطوزةشتة دروستكةران خؤيان 

بؤضي بالكؤنةكةم  و رِادةسيت شيَتيت كردن؟ني رِوحت بردبؤضي ميَخةكا رِادةسيت خةو كرد.
ووخا؟ فرميَسكةكانت ضوون بةردن شووشةي ثةجنةرةكاني شكاندم منيش شايةتةكاني دارِ

شويَنةكةم كَلؤم دان و ثاش خؤم سةردويَلكةم بةجي هيشت. من لة دةرةوةي ثشكؤ دةسيت 
خؤم ثيَشكةش بة ئةسثةكةم دةكةم، ئةو دةستةي لةذيَر ئامسانداية بة شةومن بةسرتاوةتةوة 

رةبةياني طؤرانييةكامن يَت. بادة لة طوشيَنةرةكةت دةكةم و بة بةضةندة بارينم بةردةوام ب
 ثيَ دةكةم، باَلندةيةك ناؤخوات و هيَلكةيةكم تيَدا نيشتةجيَ نابيَت، نويَنةكامن ةوشةوت بؤ بآل

م دووضاري مةينةتي دةبيت! تؤيةك دةستم لة كؤت بةآل ،هةَلدةطرم و ثيَشكةشت دةكةم
ئةمة فرميَسكةكامنن ضاوديَري كةسوكارو مالَ و  ،يودةدةيتدةردةهيَنيت و رِاوكةرةكةت فر

لة نيَوان بةرةبةيانيَك و بةرةبةيانيَكدا  ،كورِةكةت دةكةن. ئةمة فرميَسكةكةمة لةسةرخؤ
دووبارة دروسيت دةكةمةوة. ئةي نغرؤي ثةيظي تةرضك. يةك سروود كؤدةكةينةوةو 

يَيان بَلني: بؤضي شةوو رِؤذ بةردي ميَذوو بةشةقامةكاندا ضوون ملوانكةي شكاو رِايدةكيَشني. ث
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هةَلدةطيَرِنةوة؟ سةري ئةذديهاكامن بيين، بةسةر ئاوةكانةوة ثارضة ثارضة بوون و، تؤ 
م بةسةر زيين يةوة، ضراكةم لة دوورةوة بيين بةآلكةفةكانت هارِين و درزت خستة قورِةكان

دةشوشت و بة ضؤَلةوانييةكاندا ئةسثةكةمةوة بوو، ئةسثةكةي تؤم بيين خويَنةكةي قةد ملي 
غاري دةدا، خؤشاوةكةي منيش بة بَلنداييةوة هةَلواسرابوو، بذيَوةكامن بيين خواوةند بة 

يي ئةذنؤدايت و من لة تؤو تؤيش لةناو ضاآلدةسيت منيةوةي رِةت كردةوة تا بيدةم بة 
ةطيَرِنةوة؟ بؤضي ثةجنةكاني شةقامةكاندا ضون باَلندة دةطريم. بؤضي بةردي طؤرِةكان هةَلد

لةطةلَ خؤتاندا دةيانسوورِيَننةوة؟ رِةنطة لةبةر ئةوة بيَت كة من ثيَويستم بة بةردة تا ئةم 
الي كيلؤنةكاني ميَخةكةمة. تويَكلَ و ثةردةكامن هةموو بةردانةم بؤ بهيَنن؟ الي ئةم ديوارة 

و ئةمةيش ضؤن طؤرانييةكاني بيين، يان ضؤن لق و ثؤثةكامن طؤرانييان بؤ ضرِيت 
ئةوةتة من لة  بةرةبةيانييةكي سايةقةيةو باراني دوورة؟ ثاش من ماسييةكةم ثيَم دةَليَت:

ان ضةوتاندمةوة ثيَويست م تريةكةت دةربهيَنة. سرثةي دةستةسرِةكان ليَويدواي تؤوة ديَم بةآل
ةركةوة يان دةف دةكات، ئةو ئاوةي بوو بة سثيَرم دةَليَت وشةيةك بؤ خؤت ببةو س ،بة ئاسقي

سةر بةرزاييةك و لةويَ كلك و باَلةكانت داكةنة، ثوولةكةكانت بؤ درِندةكان فرِيَ بدةو ئةوان 
كاتي ئيَستةي تؤ نني و تؤيش ئةوانت هةَلنةطرتووة ضونكة كاتيَك دةردةكةويت، سةرشؤرِيان 
 كرديت كاتيَك رِوويان ليَ وةرضةرخانديت و ئةو رِؤذةي كتيَبةكانيان لةذيَر مافوورة
سوورةكانياندا لوول دايت، لة سؤزي طولَ سةرشؤرِيان كرديت، لة دةست بةركةوتين شةومن 

م دوو القت لة كةريَ بؤ خؤت ر هةموويان سةرشؤرِيان كرديت، بةآلسةرشؤرِيان كرديت، هة
دروست كردو رِؤيشتيت. ضونكة جوانيم بةرةو الي تؤ رِةوانة كرد هةستةو بكةوة ويَزةي و 

رِيَرِةويَك لة باشوورو رِيَرِةويَك لة باكوورو  ،ةوةو ثاشان ناخت هيَور دةبيَتةوةخؤت رِووت بكةر
 تؤيش سةردةكةويت و دادةبةزيت و هيض ئاماذةيةكي فرت و فيَلَ ناتضةوتيَنيَتةوة.
ثوولةكةكانت بؤ درِندةكان فرِآ بدةو طةمنةكة ببةو ليَوةى زاوزآ بكة، بؤنى مسكت تيَدا 

آ بدةنة ناو ئاوةوةو ضةكةكانيان فرِ آلدةبيَت، لة ثيَيةكانى بةيانى قورِ دروست بكةو ثيَيان ب
ان و بةخت، مارةكانى دَلتن. ليَرة لةم رِووناكيية هةموو ئاشتى و هةمويَلةذيَر باراندا بشؤر

ثان بكةنةوةو دةرطةكانى ئةو شةرِة داخةن لة ذوورةكانيانةوة ديَن. شةقامةكان ثرِ لة 
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خؤشةويسيت و جوانى بكةن و رِآ بدةن با شيعر بة ذيَر ثيَتان و كورسييةكاندا دزة بكات، 
رِيَى بدةن دزة بكاتة ناو جلةكانتان و ثيَستتانةوة، كاغةزةكان و طةردةكانى خؤتاني ثيَ بشؤن 

يَى بدةن رِزطارتان بكات هيََلةكانتان نةخشةطةليَكن لة ضارةنووسي كويَر دةضن، و رِ
بةآلم ناتوانن، كةواتة بؤضى هةموو ئةم  ،هيََلطةليَكن باَلندةكان دةكؤشن بة ثووش دايانثؤشن

 شتانةمان كرد؟ ئاية لةمة دَلرِةقرت هةية؟
 لة لق و ثؤثةكانى ماَلةكةت ورد دةمبةوة

 و زةوى الر بوونةتةوةو طةآلو بةروبوومةكانيان ليَ رِنيَنراوةتةوةدةيانبينم رِووة
 هةروةها سةرت دةبينم الر بووةتةوة

 بةآلم ئيَستة سةرت بَلند كردةوةو بينيمت
 منيش كووثيَكى سرياميكم بؤ كرِيت تا ثامشاوةى رِؤذةكانى خؤتى ثيَ خبؤيتةوة

 حى خؤتى لةسةر برِازيَنيتةوة.هاوكات رِؤذنامةطةىل سثيم بؤ كرِيت تا ثامشاوةى رِو
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هةموو ميَذووى ئيَراق، بةَلكو ساَليَكى زؤر  ساَليَكى ئاسايي نةبوو لة هةر 2116ساَلى 
منيشدا ساَليَكى ئاسايي خويَناوى بوو لة ميَذووة شَلةذاوو توندةكةيدا. هةروةها لة ذياني 

ضونكة تا هةتاية رِيَرِةوى ذيامن طؤرِا. ئةم ساَلة سةرهةَلدانى كارى كوشنت و بةزؤر كؤض  ،نةبوو
ويَرانكارى و توندوتيذى دةسيت ثيَ كردو، هةموو ئةو اليةنانة لة  وثيَ كردن و تةقاندنةوة

ان كرد ض ئةو تريؤريستانةى لة هةَلطريساندني ئاطرى ئةم كةوَلكردنة ئادةميزادانةدا بةشداريي
تا دةطاتة تايةفةطةرةكان  ،دةرةوةى وآلتةوة هاتبوون و ض ئةو تريؤريستانةى نيشتةجيَى وآلت

لة هةموو ئايينزاكان تا دةطاتة ميليشيا حزبييةكان تا دةستوثيَوةندةكانى رِذيَمى ثيَشوو تا 
كةر، هةر هةموويان ئيَراق و دةطاتة دةزطة ئةمنيية فةرمييةكان. ويَرِاى هيَزةكانى داطري

طةلةكةيان ويَران كرد، لةوةيشدا هةموو هيَزة شةرِخوازةكان و بازرطانانى جةنط لة جيهاندا 
يارمةتييان دان تا دةطاتة هةواَلطرة عةرةبي و نيَودةوَلةتييةكان و بة وآلتانى دراوسيَشةوة 

 ييةكان و ئةوانى ديكةيشةوة.هةر هةموويان بة عةرةب و ئيَران
ئيَراقيان بة ئاطرو بة خويَن سووتاندو يةكةمني بَليَسة كة ئاطرى شةرِى ناوخؤي ليَ كةوتةوة 
 نزيكةى لةسةرةتاي ساَلدا دةسيت ثيَ كرد لةطةأل تةقاندنةوةى هةردوو مةزارطةى ثريؤز لة
سامةرِا، كاتيَك وآلت ثيَى هاويشتة ناو تاريكاييةكي نووتةكى كوشنت و سووتاندن و 

 ةوة.طةندةَليي
لةناو ئيَراق دةذيام، لةناو هةر هةموو ئةمانةدا، لة خيَزانةكةمدا، كة لة ذنةكةم و ضوار 
منداأل ثيَكدةهات، دةكؤشام بة ضاالكيية رِؤشنبريى و رِاطةياندنةكامن مؤميَك لةناو ئةو 
تاريكييةدا داطريسيَنم، ثاش ئةوةى ثاش رِووخانى رِذيَمى ثيَشوو لة تاراوطةكةم لة ليبيا 
طةرِامةوةو بة هةَلةدا ضووبووم كة دةتوامن لة بنياتناني ئيَراقيَكى نويَدا بةشداري بكةم، بةآلم 
نةمتواني لةو كارة بةردةوام مب، ئةوةبوو تريؤريستان )مةروان(ى كورِة رِؤذنامةنووسةكةيان 

 رِوومالَ دةكرد. رِفاندم لة كاتيَكدا كؤنطرةيةكي رِؤذنامةوانى لة بةغدا
اخؤشةى ذيامن بريؤكةى ئةم كارة دةسيت ثيَ كرد )غةمةكانى ساَلى ئيَراق(، لةبةر لةم ضركة ن

ئةوةى كاتيَك ثاش ضةند رِؤذيَك دواى رِفاندنى كورِةكةم ضامةى )رِفاندنى سروة(م نووسى، 
خؤم بيين بيَ مةبةست و بآ بريكردنةوة شيعر بؤ هةموو رِؤذانى خويَناوى دةنووسم، ثاشان 
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ةم كارة زؤر ثيَويستة تا ئةو رِؤذاني تؤقني و دَلرِةقييةم لةبرينةضيَتةوةو بؤ بؤم دةركةوت كة ئ
ئةوةى نووسني ببيَتة طةواهيدةري ئةوةى لة وآلتدا رِوودةدات و طةواهيدةرى الفاوي غةمةكامن 

 كة لةو كاتةوة تا ئيَستةيش رِانةوةستاوة.
اتردا ضوومةوةو بريؤكةكة رِاست ومانطي ثيَشووترو ثاشان مانطى د بةم شيَوةية طةرِامةوةو بة

بووةوة لة نووسيين شتيَك لة )رِؤذذميَرى شيعري( دةضيَت، كة سةرةتا رِووداوةكانى ئيَستة 
و، ئةو رِووماأل دةكات و هةنديَك لة رِووداوة طرنطة نزيك و دوورةكاني رِابوردوو بريدةهيَنيَتةوة

كة لةو رِؤذةدا لة ذياني خؤمدا رِوويان داوة رِووداوانةيش تيَكةلَ بة رِابوردوو و ئيَستة دةكات 
كة هةرطيز رِؤذى ئاسان نةبوون، ضونكة توندوتيذترين و ناخؤشرتين و تاريكرتين رِؤذاني ذياني 

 خؤم و ذياني خيَزانةكةم بوون.
لة يةكةمني رِؤذى شوباتي ئةو ساَلةدا كورِةكةم رِفيَنراو، ثاش سىَ هةفتة رِووداوةكاني 

تايةيف دةستيان ثيَ كرد... لةناوةرِاستيشيدا سةرى تريؤر كوذراو لةو ماوةيةشدا فيتنةطةرى 
 رِووبارى خويَين ئيَراق كةوتة رِىَ و، بة لةسيَدارةدانى ديكتاتؤريش كؤتايي هات.

بةم شيَوةية بوو بة طوَلؤَلةيةكي سفت و سؤَلى رِووداوطةل ضوون تؤثيَكى ئاطرين غلؤر 
يدييةكاني بَليَسة بستيَنن و بكشيَن و لةطةأل خؤياندا هةموو دةبووةوة تا دةهؤَلة تراذ

 كيََلطةكان بسووتيَنن تا وةك ئاطريَك، يان بوومةلةرزةيةكي مةزن دةربكةون.
لةم ثرؤذة شيعرييةدا، كة طرنطرتين شاكارة لة ميَذووى شيعرميدا، كؤشاوم هةر هةموو ئةم 
رِووداوة طشتى و تايبةتي و ميَذووييانة تيَكةأل بكةم تا داستانيَكى ليَ دروست بكةم 

ئةو ساَلة تيَثةرِيَت بيَ ئةوةى ، ضونكة ئاسان نةبوو تاريكرتين رِؤذاني ميَذوويانيان بريخبةمةوة
 ضوارضيَوةى كاريَكي داهيَنانةوة تؤماربكريَت.لة
ى ساَلى ئيَراق( جؤرة )ضامةى دريَذى شيعريية( كة كتيَبخانةى عةرةبي تةواو ليَى ةكانةمغ)

بيَ بةشة، كة دةشيَت جؤريَكى دةطمةنى جؤرةكانى شيعر بيَت، هةركة شاعريان بةسيت 
رِووبارةيان كة رِووداوةكاني ئيَستةو  دوودَلى بةرانبةر تيَثةرِيَنن،  تا سةيري كات بكةن لةو

 رِابوردوو تيَذ لةطةأل خؤي رِادةماَليَت.
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رِاستة من نووسيومةو دةستم بةسةر برينة خويَناوى و ثشكؤ طرِطرتووةكةمةوة بووة، بةآلم بة 
رِادةى بايةخدامن بة دميةني رِؤذانةو طرنطيي واتاو رِوونيي مةبةست، كؤشاوم ئةوةى لةطةأل 

طرتووة لة جوانكارى و رِوحيةت بؤ خزةمتكردن و ثاراسنت و بةرزكردنةوةى  ئةم خؤمم هةَل
ناو رِاستةوخؤيي و ساكارييةوة، بة تايبةتى ثيَش ئةم تةرخان بكةم بؤ ئةوةى نةكةويَتة كارة 

وة، بة دوورودريَذى تةكارة سيَ كؤشيعري ديكةم نووسيبوو، هةر هةمووم بآلوكردوونة
م تيَدا ضرِكردووةتةوة كة بريتني لة : )ميوزيك بؤ تراذيديانةى ئيَراقرِووداوةكانى هةنووكةى 

(، بةآلم 2113( و )فيلميَكى زؤر دريَذ 1993( و )مارو ثيَثلكة 1985رِووخاندنى دةريا 
ئةم كارة بؤن و بةرامةو ثيَكهاتةيةكى جياوازى هةيةو خويَنةر بة رِوونى و ئاسانى هةستى ثيَ 

 دةكات.
ويَنةيةكى ثوختةى ئةو رِووداوة طشيت و تايبةتييانة دةخةمة رِوو كة لة  لةم رِؤذذميَرةدا

هةموو مانطيَكدا رِوويان داوة كة بةشدارى دارِشتنى كارة شيعرييةكةيان كردووةو هةنديَك 
رِوونكردنةوةيش دةخةمة رِوو كة هةنديَك لةو شتانة رِوون دةكةنةوة كة لةناو دةقةكةدا تيَيان 

 ت بة شيكردنةوة، يان رِوونكردنةوة دةكةن.    ناطةن، يان ثيَويس
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 كانووني دووةم                                             
 

ئةو سةرانةي سةر رِووي ئاوي دذلة كةوتن، هوشدارييةكي دذواري لةمةرِ خويَناوي بووني ئةم 
كرانةوةو، عةلي كورِم بة سالَ بوون، ثاشان ضاوةكاني طورطةكان لة يةكةمني بةرةبةيانيدا 

ذاراوي بوون كةوتة ناو دؤزةخيَكي ذان و ئازارو لةرزو تايةكةوة كؤتايي نةيةن... ئةريَ ئةوة 
 ضي رِوودةدات؟

بةغدام بيين كة لةطةلَ سةرةكاندا سةرئاو كةوتبوو،  لةناو هةوري دووكةَلدا سةري ئةندازياري
يَمايةك بؤ مانطةكاني ئةم سالَ بيَت كة ئةوةي رِاطةياند كة دوازدة سةرن، وةك بَليَيت ه

بةسةربرِاوي رِووي ئاو كةوتوون. لةكاتيَكدا ضةكدارةكان ضوون طا دةرِذانة شةقامةكاني بةغدا 
، هةر يةك لة  و تةقةيان ليَ دةكردين و بةر تؤرِةكامنان دةكةوتن، لةبةر ضةند هؤكاري ديكة

ةغدا لة شاري بةغداو هونةرمةندي عةباس جةميل طؤرانيبيَذي طؤرانيية ديَرينةكاني ب
 شيَوةكار زياد حةيدةر لة هؤَلةندا مردن: ميوزيك خؤي رِانةطرت، تابلؤكان خؤيان رِانةطرت.

فاني ئاطر دةماخنوات و منداَلةكانيشمان هةَلدةلووشيت ئةويش لة ؤبة خيَزانةكةمم طوت ت
يان بطيَرِةوة ئةطةر ناتوانيت لة ثرِمةي طرياني دا، هاوارم بةسةردا كرد: بؤ ناو منداَلداني خؤت

م  ويَ سةري دانةواندو ضةند تارماييةكي لة ماَلةكةيدا بيين آلثرِيشكةي ئاطريان بثاريَزيت، بة
طومبةتانيَيان دةكردو شةمشةمةكويَرةيش ثرِ درزةكاني تةالرةكة بوون كة ليَي نيشتةجيَ 

تؤمؤبيلة مينرِيَذكراوو بؤمبةكان بووين. لةكاتيَكدا حاجييان بةرةو ماَلي خوا دةرِؤيشنت ئؤ
ئةو كات ضاوي طورطةكان لة  ،ثيَياندا تةقينةوةو بوون بة تةرم و بةرةو ماَلي خوايان بردن

 هةموو شويَنيَك لةنزيك ضاوي مةرِةكانةوة بوون.
ؤكةمان دةويَت، بةيانييةكي بيَ منداَلةكامنان هاواريان كرد: بةسة جةنط، بةيانييةكي بيَ فرِ

تيان تةنيبووةوة، تةنيا سوثايةكي الواز، يان آلدةويَت. ضةكدارةكان سةرانسةري و وتافمانه
ثامشاوةي سوثايةك مابووةوة جةنط و سةركيَشي سةربازي تيَكيشكاندبوو. رِووبارة ديَرينةكان 

ندنيَكي بةردةوامدا دووبارة كردةوة، ئةو كات دةبوو دةرك بةوة آلهاوارةكانيان لة نركان و نا



 144 

ئةو رِووبارانةي وايان كردبوو خاكمان بةثيت بيَت، بوون بة شويَين مةرط و خويَن و  بكةين كة
 ليَمان توورِة بوون.

لةم الفاوة ورووذم هيَنةرانةي لةناوضوون و سةركوتكارييةوة، بة رِفاندن و كوشنت، 
ةمان و مامؤستاياني زانكؤو رِؤذنامةنووسان و زانايان و رِؤشنبريان لةناوضوون و بزربوون و ن

بيانييةكان جلي ئيَراقييان دةثؤشي كاتيَك كاريان  نووسةهيض لةخؤيان دَلنيانةبوون، رِؤذنامة
 دةكرد، لةطةلَ ئةوةيش لةم مانطةدا ليَيان رِفيَنران لةوانةيش جيل كارؤل.
مردن سةرى هةَلداو  هيَلكةى مارةكان لة تةالرة ضؤَلكراوةكاندا دةركةوتن و لةطةَلياندا

دةركةوتني بة شةقامةكاندا بةدواى نةوت و غازدا هةرِامان دةكردو، لة ناو قورِو ئيَمةيش 
ليتةدا دةضةقني و دةردةضووين و ضةندان تؤن نةبةردي ساختةمان بة كؤَلةوة بوو. جةنطة 

دا هةر زاوزيَيان دةكرد. و بيابانةكان زاوزيَكةرةكةمان لة شةقام و مالَ و الدىَ و شارةكان
و  ربان داهات هةموو لة كاورِ دةضووين بؤ سةربرِين و قورباني ئامادةكرابنيكاتيَك جةذنى قو

كؤتةَلةى غةمةكان سيَبةرى بآلوكردبووةوةو، دةمويست نةخشةى وآلت بدورمةوة كة درِابوو 
 ضونكة دةرزييةكةم كول بووبوو، هاوكات ويذدانةكان و ضاوةكانيش ،بةآلم نةمتوانى

 كويَربووبوون.
مششاَلة لةكاركةوتووةكاني بة  هاورِيَى شاعريم رِةعد عةبدولقادر بريكةوتةوة كاتيَك رِوخساري

كة ئةندامة دةستمةوة بوون و كاتيَك بةالى نةخؤشخانةيةكدا تيَثةرِيم )تةشيت خوردة(م بينى 
ثةرت و بآلوةكانى جةستة تةقيوةكانيان تيَدا كؤدةكردةوةو خةَلكم بيين لةناو ئةو ئةندامانةى 

واى ناولةثيَك، يان ثيَيةك، يان جطةريَكدا دةطةرِان تا جةستةى قوربانييةكاني جةستةدا بةد
خؤيانيان ثيَ تةواو بكةن. ئةو دميةنة تؤقيَنةربوو، بةَلطةى ئةوةيش بوو كة وآلت بةرةو ئةوة 

 دةضوو ببيَت بة كةوَلطةيةكي تؤقيَنةر.
وازيَكى )شةرعى( سةريان زؤر لة ثيشةكان لةناوضوون، سةرتاشةكان دةكوذران، ضونكة بة شيَ

نةدةتاشى و ثزيشكةكانيش لةبةر ئةوةى برينداراني تةقينةوةكانيان تيمار دةكردو ئةوانةى 
تن، زاناو ئةديب و هونةرمةندانيش ئةوانيش سةرى ابوونةوة بةرةو دةرةوةى وآلت هةآلليَيان م

ان بؤ خةَلكيان خؤيان هةَلطرت، هاوكات نانةواو ثيشةطةرةكان، ئةو ضارةسةرةى تريؤريست
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دةخستة رِوو ئةوةبوو ضيلكة كؤبكةنةوة! بةَلىَ بةو خةَلكانةى دةطوت كة ثرسياريان ليَ 
دةكردن ئةوةى ئةَلتةرناتيظ ضيية: ضيلكة كؤبكةنةوة!  وةك بَليَيت هةموو ذيان لة ضيلكة 

نى هةر كؤكردنةوةدا كورت كرابيَتةوةو وةك بَليَيت ئةمة بةَلطةيةكي هيَماي قووَلى سووتاند
 هةموو وآلت بيَت.

ى كانووني دووةم هات، ئةوةم بريكةوتةوة كة ثيَش ثازدة ساأل بةسةر ئيَراق 17كاتيَك رِؤذى 
ئةمةريكا، لة طةل و خاكى ئيَراقي دا، ليَدانيَك بةرانبةرة بة حةوت بؤمبى  هات كاتيَك

بوو، تةواو وةك ئةتؤمى، ئةو كات دكتاتؤر لةناو حةشارطةكانيدا لةذيَر زةوى خؤى مات دا
ئةوةى ضؤن لةكاتي هةآلتنةكةيدا ثاش رِووخاني رِذيَمةكةى، لة قؤرتيَكدا لة باكوورى تكريت، 

 خؤى شاردبووةوة.
تةقينةوةكان و ئؤتؤمؤبيلة بؤمربِيَذكراوةكان ثةرةيان سةندو لةطةَلياندا كوشنت لةسةر ناسنامة 

بَليَسةى سةندو تةشةنةى كرد. ئةطةرضى  فاندن و ويَراكارىزؤرتر بوو، ئاطرى تاآلن و برِؤو رِ
رِةمادى لة رِؤذئاواى ئيَراق شؤرِشي دذ بة رِيَكخراوى تريؤريسيت قاعيدةو وةدةرنانى لة شارو 
الديَكاني خؤي دةست ثيَ كرد ثاش ئةوةى دانيشتوواني ئةويَى كوشت و ماأل و مزطةوتةكاني 

دةرِؤيشت و كةلووى سةتأل خويَنى بةسةر ويَران كردن. بةآلم وآلت زؤر خيَرا بةرةو هةَلديَر 
وآلتدا دةرِشت و، فةقيهةكاني مةرط بآلودةبوونةوةو بةغدايش لةناو تاريكاييةكي نووتةكدا 

 شويَنيَك قوربانيان بةردةبوونةوة. يان دةكردو لة هةموو، دةرؤزةكةرةكان زيادنغرؤ دةبوو
لةدايكبووني )مةروان(ى كورِة طةورةممان لة بييست و ثيَنجي ئةم مانطةدا ئاهةنطى يادي 

سازكرد كة وةك رِؤذنامةنووسيَكى ثةيامنيَر لة كةناَلى ئامسانيي )سؤمةريية(ى ميانرِؤى بيَ 
اليةن و سةربةخؤ بيَ ئةوةى سةر بة هيض اليةنيَكى سياسي، يان ئاييين، يان رِةطةزى، يان 

وار سالَ، كارةكةى خؤي خؤش نةتةوةيي بيَت، كارى دةكرد. تةمةنى طةيشتة بيست و ض
دةويست و بة تةنطى ئةوةوة بوو دوور لة سياسةت و ثشك ثشكايةتي دوارِؤذى خؤي بنيات 
بنيَت. ضةندان )سروود(م بؤ نووسي لة خؤشةويسيت و رِووخؤشي و ئامادةطيي ثرشنطدارى 

راكانيدا ثيَم لةناوماندا، كاتيَك لةسةر خواني نان خواردن نامنان دةخوارد لةبةردةم دايك و ب
ضونكة تووشي ضةندان طريوطرفت دةبيت ثيَوةنديت ثيَيانةوة  ،طوت: تؤ بةردةوام بةدبةختيت
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نيية، بؤية لةم رِؤذانةدا ئاطةت لةخؤت بيَت، ضونكة رِةنطة دووضاري رِفاندن، يان كوشنت، يان 
شيَوةية لةو  رِووت كردنةوة بيت. الى خؤيةوة )مةروان(يش لةوة دةترسا دووضارى رِووداويَكى

 بة رِوونى تا دةهات ثةرةى دةستاند.ن و كوشتين رِؤذنامةنووسان بيَت، ئةو كاتةيش رِفاند
كابوو، لةبةر ضاوى من بة وسديواربةندي )ثةيكةرى ئازادى(ى جةواد سةليم هةَلربِرِةنطى 

ئةوةم  شيَوةيةك بوو وةك بَليَيت درزى بردبيَت و لة زارى كاهينيَكى ئيَراقي تاريكيخوازةوة
خويَندبووةوة كة ئةم ديواربةندة كيَشةى ئيَراقةو رِوحيَكى شةرِخوازى تيَدايةو ئةطةر 
لةناوبربيَت ئةو كات كيَشةكاني ئيَراق كؤتاييان ديَت!! ثيَشنيازةكةى ئةوةبوو ئةم ديواربةندة 

وةية فرت و برِووخيَنريَت و رِووحة شةرِةنطيَزةكةى تيَدا دةربهيَنريَت.. جادووبازةكان بةم شيَ
 فيَلَ و ئةفسانةيان دروست دةكرد تا هةموو شتيَكي ئيَراق ويَران و كاول بكةن.

بةتيَثةرِبوونى رِؤذان مينة لةبريكراوةكانى ناو وآلتيش دةتةقينةوةو خةَلكيَكى زؤريان 
تةرميان لة  281دةكوشت، رِووبارةكانيش لة مةرط بةدةرنةبوون، ئةوةبوو لة يةك رِؤذدا 

وى )رِوستةميية( دةرهيَنا، بةم شيَوة قةلةرِةشكة بةسةر سةرماندا دةسوورِايةوة، ثرؤذةى ئا
. لة ئةوةبوو ميدياكار دكتؤر عةبدولرِةزاق نةعاس مامؤستاي بةشي رِاطةياندنيان تريؤر كرد

اليةكي ديكةوة ويستم لةطةأل بذاردةيةكى رِؤشنبريدا دميةني رِؤشنبريييةكاني ئيَراق لة 
ى بة ناوونيشاني )رِؤشنبرييطةىل ئيَراقي( ثينة بكةم، كة لة هؤتيَلى كؤرِيَكى جؤرةك

)مةنسوور ميليا( سازدرا، بؤ ئةوةى رِؤشنبرييية ديَرينةكاني دؤَلى هةردوو رِووبار، بة عةرةب 
و كوردو توركمان و مةسيحي و سابيئةو ئيَزدي و شةبةك و ئةرمةنةكانييةوة، لة طؤمى 

ةدا بةشداريم كردو بةشداري ئامادةكردنيم كرد، ئةمةيش دوايةمني خويَن رِزطار بكةم. لةم كؤرِ
 ضاالكى رِؤشنبرييم بوو لة ئيَراق.

لة دوايةمني رِؤذى ئةم مانطةدائاويَنةكةى كانوون كةوتة خوارةوةو ثارضة ثارضة بوو، 
لة تيشكةكاني بة ئاسؤوة ويَنةيةكى سةرسورِهيَنةريان بؤ رِؤذى دادىَ دةكيَشا، ثةرضدانةوةى 

ماَلةكةى مندا هيَماى رِووداويَكى داديَى ترسناك بوو هةموو ذيامن و ذيانى خيَزانةكةم تا 
   هةتاية دةطؤرِيَت.
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 شوبات                                                 
 
 

يةكةمني رِؤذى شوبات ترسناكرتين رِؤذى ذيامن بوو، ئةو رِؤذة رِةشة بوو كة )مةروان(ى كورِمى 
دا لةاليةن طرووثيَكى ضةكدارى تريؤريستةوة رِفيَنرا. مةزةندةى ئةوةم نةكردبوو كة بينيين تيَ

رِوخساري )مةروان(ى خؤشةويست بةر لة شةويَك دوايةمني جارمة بيبينم. بةياني ئةم رِؤذة 
ى كةلووى سةتأل، وةك جاران بة ئؤتؤمؤبيلةكةى بةرةو 12ى موحةرِةم و 1ضوارشةممة 

)ناوضةى لة بةشي هةواَلةكان( )ةى رِؤيشت لة كةناَلى ئامسانيي )سؤمةريية( لة بارةطاى كارةك
لة بةغدا(، ثاش ئةوة لةوآ دةرضوو كاتيَك رِاسثيَررابوو كؤنطرةيةكي رِؤذنامةواني  52

رِووماأل بكات، كة )بةرةى تةوافوقي ئيَراقي( رِايطةياندبوو لة بارةطاى )ثارتي ئيسالميي 
. لةطةأل ميدياكارى بانطهيَشت كردبوو 61بةرِيَوةبضيَت و ثرت لة  ئيَراقي( لة يةرمووك

هاوةَلى رِؤذنامةنووسي خاتوو )رِيم وةيد بةياتي( ئةويَيان بةجآ هيَشت بؤ رِووماَلكردنى 
ضاالكيي )كؤمةَلةى مانطى سوور( لة مةنسوور، لةوآ رِيم و ويَنةطرةكةيان دابةزاندو مةروان 

ؤتؤمؤبيلةكة ضوون بؤ كؤنطرةكة، ثاش ئةوةى كؤنطرةكة كؤتايي و ويَنةطرةكةى و شوفيَرى ئ
هات ئؤتؤمؤبيلةكة طةرِايةوة تا رِيم لة مةنسوور هةَلبطريَت و بيطويَزيَتةوةو ثاشان مةروان و 
ويَنةطرةكةى هةَلبطريَت. ثاش ئةوةى ئؤتؤمؤبيلةكة لةبةردةم بارةطاى )ثارتي ئيسالميي 

ؤبيلةكةيان ضةند ضركةيةك ئؤتؤمؤبيليَك رِيَطةى بة ئؤتؤمبةراقي( لة يةرمووك بةرِآ كةوت ئيَ
ردةوةو ضةكةكانيان بة رِووياندا بَلندك يَنج ضةكدارى تيَدابوو،طرت، ئةو ئؤتؤمؤبيلة ث

رِايانطرتن و دةرطةكانى ئؤتؤمؤبيلةكةيان كردةوةو هةردوو ويَنةطرةكةو شوفيَرةكةيان لةسةر 
سك لةسةر عةرد رِاكشاند، ثاشان رِيم و )مةروان(يان بردة ناو ئؤتؤمؤبيلةكةى خؤيان و 

تةلةظزيؤنييةكةيان رِفاندو هةردوو ويَنةطرو ئؤتؤمؤبيلةكةى )سؤمةريية( و هةردوو كاميَرا 
شوفيَرةكةيان لةسةر عةرد بةجىَ هيَشت و بةرةو شويَنيَكى ناديار هةآلتن، ئيدى لةو رِؤذةوة 
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تا ئيَستة هيض شتيَكمان لةبارةى رِفيَراوةكان، يان رِفيَنةرةكانةوة نةبيست و، نازانني ضى 
 بةسةر كورِةكةم و رِيم هاتووة.

يَكى رِؤشنبرييدا بووم )يةكيةتي هةر هةموو ئةمة رِووى دا لةكاتيَكدا من لة بةيانيية كؤرِ
نووسةران( بؤ رِيَزليَناني شاعري حةسةن نةواب سازي كردبوو. لة كؤرِةكةدا ئاماذةيةكي 
ساكارانةم بة تاقيكردنةوة شيعرييةكةى نةواب كرد، كاتيَك لةطةأل رِةخنةطر عةىل فةوازدا 

ؤذياني نةمرى( بؤ دةرضووين تا ئةَلقةيةكي تةلةظزيؤني لةبارةى كتيَبةكةمةوة )ميتؤل
تةلةظزيؤني )ئاشوور( تؤمار بكةين، زةنطى مؤبايلةكةم ليَى داو هةواَلةكةيان ثيَ رِاطةياندم. 
دةبوو ئةو ضركةية مبرم، بةآلم خيَرا دةركم بةوة كرد كة خيَزانيَكم هةية بةتةواوةتى تيَدا دةضن 

فاندني )مةروان(ةوة دووضارى ئةطةر شتيَكم بةسةربيَت، ويَرِاى ئةو كارةساتةيان كة بة هؤي رِ
هاتوون، بؤية هةوَلم دا خؤرِاطرم، بةَلكو برِيارم دا هةرطيز هةرةس نةهيَنم، يةكسةر لةطةأل 

طةرِان و ثشكنني بة دواى مةرواندا دةست ثيَ كرد. بةآلم ثاش  باوكى رِيم هةَلمةتى ثرسيارو
ة )مةروان(يان رِفاند هيَماى بةر نةكرد.بةم شيَوةية سروةضةند مانطيَك هيض ئاكاميَكم دةست

بةستةزمانى و بيَ طوناهى و دليَرى و جوانى و خؤشةويسيت و خؤرِسكي و، لة برية 
 تاريكةكةياندا ئةوساو ئيَستةيش بزربوو.

خيَزانةكةم نغرؤى جؤرة مردن و غةمطينييةكي ويَرانكارانة بوو، لة ترسي ئاطري تريؤر  لة 
ةمم طواستنةوة، ئةطةرضى هةر هةموو بةغدا بة ئاطرى ماَلةكةى خؤم بؤ ماَلى ميَردى كضةك

دؤزةخي ئةو تريؤرة طرِى طرتبوو. ئيدى لةو كاتةوة برِيارم دا هةولَ بدةم  بؤ دةرةوةى ئيَراق 
هةَليَم، ثاش ئةوةى بة دواي )مةروان(دا دةطةرِيَم، تا ئةوانةى لة خيَزانةكةم ماون رِزطار 

بؤ شويَنيَكى ئارام ثيَويسيت بةكاتيَكى دووردوريَذ  تنبكةم، لةوةيش دَلنيا بووم كة هةآل
 هةية، بةآلم برِيارم داو ثشتم بة خواوةند بةست.

كرد  لة شوباتدا خويَنى سةركردة عةبدولكةريم قامسم بيين ثيَوةندى بة رِووباري خويَنةوة
 ركةوت و لةم)رِووبارى سيَيةم( كة لة دؤَلى هةردوو رِووباردا هةر لة بةرةبةياني ميَذووةوة دة

عاشوورادا زؤر  ثيَكةوتووة، ئةم ساَليش خويَنى كةربةال لة ضل ساَلةى رِابوردوودا هاذة هاذى
سووري دليقني بوو، هاوكات بوو لةطةلَ دةى شوباتدا، لةطةأل كةوتنى بةغدا لةسةر دةسيت 
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هات بينيم يةك من كاتيَك جةذنى ظالنتاين ةرِيَككةوتيَكى سةيرة!( تا رِاد هؤالكؤ )ئةمة ض 
جةذنيَكى زؤر تايبةتيي ئيَراقة بةهؤي ئةو رِةنطة سوورةوة كة هةيةتي و جوداى دةكاتةوة، 

 كة ليَرةدا رِةنطى خويَن و رِةنطى خؤشةويستيشة.
ةشثؤش لةم رِووبارى خويَنةدا خويَن بوو، هاوكات ئافرةتاني رِ بةم شيَوة وآلت نغرؤى طؤماوى

كةوتبوون و دذ بة مةرط و بةرانبةر بة مةرط نةكة رِووباري خويَدةركةوتن سةر رِووى 
 ودةكؤشان و بة رِوخساري تؤزاوى و هةنسكةوة لةسينطى خؤيان دةدا، بؤ خؤشةويستة كوذراو

شويَن بزرةكانيان لة سينطي خؤيان دةدا كة دوو مليؤن بيَوةذن و ضةندان مليؤن جةرطربِاو لة 
َلى بيَ دايك و باوك هةن!  كارةساتيَكة هيض و دايكان و ثيَنج مليؤن مندا خوشك و كض و ذن

و، ضةرخيَكى بيَ ويَنةى نيَرايةتيي ئاسنيين زستانةى بيَ هاوتاية،   كارةساتيَك ثيَريِا ناطات
ضةرخى مةرطة، ضونكة ئيَراقييةكان هةموو رِؤذيَك ئيَراقييةكان لة تةقينةوةكانى بناري خويَن 

ييةكاندا بةردةبنةوةو دةمرن، ئةو شايية و سووتاندنى جةستةكان لة شايية تريؤريست
ةم سرووتى بتثةرستيي يت لةبةردتريؤريستييانةي كة ئادةميزاد بةخؤوةى نةبينيوة، وةك بَليَ

نغرؤى درِندةيي ناو ميَذوودا بني. كاتيَك رِؤذى بست و دووى شوبات هات تريؤريستان هةردوو 
دةوة، ليَرةوة فيتنةطةرى تايةيف ضووة مةزارطةى هةردوو ئيمام عةسكةرييان لة سامةرِا تةقان

وةرضةرخانيَكى ترسناكةوة، ئيدي خويَن رِشنت بة تةواوةتى دةسيت ثيَ كرد، ئةتوار بةهجةت، 
ئةو كضة رِؤذنامةنووسة ناودارة لة سامةرِا شةهيد بوو، مزطةوتان سووتان و شويَنةكاني 

ى سةرةوةى سةرةوة.. لةكاتيَكدا ثرسةطيَرِان تةقيَنرانةوة، داستان و فيتنةطةرى ضوونة نهؤم
كى و طوَلؤَلةيةعوودةكةم لة ئاميَز طرتبوو تا سروةى ذيان بؤ بةغدا بطيَرِمةوة طريام 

دةيانكردة دةزووى كؤالرة  اآلمن بينىدطوماناويم بيين لةم دميةنة رِةشةوة دةهاتة دةرةوةو من
يرة، ضونكة وةك ضؤن سةرةتاى ةوةك بَليَيت بريقةى هيوا بن لةناو ئةم تاريكييةدا، ئاى لةو س

كورِةكةيان رِفاندم و لةناو بريةكةدا شويَن بزربوو، لة كؤتايي مانطةكةدا يةكةم نةوةم  مانط
لةدايكبوو، كاتيَك )سورةيا(ى كضم كيذؤَلةيةكي بوو، كاتيَك )رِانيا(م بة رِوخساري بيَ 

  طةردييةوة بيين بةرديَكم بينى دةبووة طولَ.
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شتيَكيان  بةرِاسيت ئادار بةهارى مارةكان بوو، لة هةموو اليةكةوة بؤمان دةرضوون و هةموو
ذةهراوى كردو خةَلكيَكى زؤريان كوشت، ئةو كات دةركم بةوة كرد كة رِؤذطارى بريى كورِةكةم 

شويَنةكةى خؤت ثاك بكةوة، دةركيشم بةوة كرد كة : دريَذة دةكيَشيَت، بؤية لة دوورةوة طومت
شةوى ئيَراق هيَشتة دريَذة بؤية لة ثيَناوى هةردووكياندا رِؤذووم طرت ) مةروان و ئيَراق(، 
بةآلم كؤستةكة تا دةهات تؤقيَنةرتر دةبوو و بيَ باوك و دايكةكاني ئيَراق زؤرتر دةبوون، ئةو 

نةوة كة رِذيَمى ثيَشوو دروسيت كردبوون، بيَ طومان كات ضةندان طؤرِى بةكؤمةَلى نوآ دؤزرا
لةذيَر درومشي ئيسالمي ئوسوَليدا لةاليةن خودى  ئيَستةيش طؤرِى بةكؤمةأل هةن

تريؤريستةكانةوة دروست دةكريَن، وةك بَليَيت طةليَكى ديكةمان لةذيَر زةويدا هةبيَت. ضةندان 
كضم تةنيا مؤميَكى كزبوو لةبةردةم  كةسي ديكة شةهيد كران و، يادي لةدايكبووني مروةى

ئةو تاريكييةى ئةو ناوةى طرتبووةوة، ئةوةبوو شةش ئؤتؤمؤبيلى بؤمربِيَذكراو ثرت لة سةد 
و تا دةهات ذمارةى تةرمى بيَ ناسنامة بةرزتر  كةسي بيَ طوناهيان لة شارى شؤرِش كوشت

لة هةردوو جةذنى دةبووةوة. بةآلم ساَلى سؤمةرى و ساَلى مندائي نزيكةى ثيَكةوة 
)زكمةك(ى سؤمةرى و )ثةجنة(ى مندائى و )نةورؤز(ى كورديدا بريسكانةوة، ليَرةدا مةروان 
هةر سةد ناوةكةى ئيَراقي خويَندةوة، ئةو رِؤذةيش دايكي لة ميدياكانةوة دةركةوت و داواي 

وةك ثيَى  كرد ئازاد بكريَت، بةآلم ئةسثة رِةشةكان هةموو شتيَك رِادةماَلن و )مريؤى الو(
خؤشة لة ئيميَلةكانيدا ناوي خؤي بهيَنيَت، لةناو ضينةكاني تاريكيدا نغرؤ دةبيَت، بةر 

ى ئاَلتوون كؤثري )ثردآ( تيَدةثةرِيَت، 1991لةوةيش خؤر بطرييَت يادوةرييةكةى ساَلى 
توركمانى كوشت و بة تانك بةسةرياندا ضوون و شيَالنيان، بؤ ئةوةى  155كاتيَك دةستةآلت 

سةري هةَلدةدا، ثاش ئةوةى لة بوو آ لة شؤرِشيَك بطريَت كة لة ثاريَزطةكانى باكوور خةريك رِ
 سةرى هةَلدابوو.  ثاريَزطةكانى ناوةرِاست و باشوور
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ئةم مانطة بارانيَك بوو ئةوةند توند بوو يادطةى كون دةكرد لة سؤزيَكى بة تةوذم بؤ مةروان 
نازانني ضى بةسةر هات و، جةستةى كون دةكات بةهؤى ئةو ثيَضيان كردو يةكان رِاكة مةينةتي

 كة خةَلكى لةناودةبرد. ةتؤثةَلة ئاطرانةى ليَوةى بةردبوونةوةو بةهؤي ئةو مةينةتييةو
كاتيَكيش لة كؤتايي ئةم مانطةدا خؤر دةطرييَت و جادووبازيَك رِوومان تيَ دةكات و سازمشان 

شويَنةكةى مةروان ثيَ دةزانيَت، بةآلم ثاش ضةند لةطةأل دةكات و الفى ئةوة ليَ دةدات كة 
لة دةسيت رِفيَنةرةكانى ئازاد دةبيَت،  ان بؤ ئاشكرا دةبيَت و جني كارؤلَهةفتةيةك درؤكةمي

بةسةرهاتةكةى )وآ( هاوكات بوو لةطةأل بةسةرهاتةكةى مةروان و رِيم، كة لة جؤرة 
كيَى هةية تا رِيَككةوتنى بؤ بكات؟  رِيَككةوتنيَكى دارايي و سياسي دةضوو. بةآلم مةروان

لةبريكردنيان ثيَ خؤش بوو، يارييان بة ذياني كرد ضونكة ئيَراقيية، بيَ طومان رِفيَنةرةكانى 
هةرضى كارؤلَ بوو ئةو ئافرةتة ئةمةريكييةية كة ثارةيان بؤ دةستةبةر دةكات! رِةوشي وآلت 

 .يَككةوتن و كوشنت و ويَرانكارييةرِ دزو جةردةوبةم شيَوةية، جادووطةرى و دوورِوويي و 
هةست دةكةم وآلتةكةم خةَلتانى خويَنةو، بةهارةكةى ضوون ئةفسانةيةك شكاوة، رِؤذ ثيَيةكامن 

تةوة. هةتاو كةوتة ناو بريةكةوةو باران برينداري و رِووتى بؤم دةطيَرِيَ دةدزيَت و شةويش بة
 ةرط بةسةر ماَلةكاندا دةخوليَتةوة.هةورةكان بؤ دووريان برد، لةكاتيَكدا طةردةلووىل م

ضوومة شويَنى رِفاندنةكةى مةروان و ليَى وردبوومةوة، خةياَلثآلوييةكامن دريَذو جلةكامن شرِؤلَ 
بوون كاتيَك هةر ضوار شةقامةكانى يةرمووكم دةبرِى لةو شويَنةى لة نزيك مزطةوتى شةواف 

تيَ كةوت كاتيَك بةرةو دؤزةخيان لةثيَش  كاتيَك رِفانديان: ليَرةدا ديواري خانووةكان درزيان
، ليَرةدا جوانرتين طوأل بةربووةوةو، طوَلةكان سيس بوونةوة، سةيرى بةردو زخيةكامن دةكرد، دا

سةيري شويَنى تايةى ئؤتؤمؤبيلةكامن دةكرد، سةيري كيسة كاغةزينة فرِآ دراوةكامن دةكرد، 
بينيويانة، دةستم ثيَدا دةهيَنان  ئةم شتانة دةمطوت ليَرةوة بة بريندارى تيَثةرِى، هةر هةموو

 تا بيَنة طؤو شتيَكم ثيَ بَليَن، بةآلم قسة ناكةن.
كاتيَك لة رِؤذةكانى ساأل وردبوومةوةو، سةيري دزيَوييامن كرد، لةخؤم ثرسي:  تؤ بَليَيت ض 

لةكام رِؤذ لةم رِؤذيَك رِؤذطار لةم ذيانة دةمرِفيَنيَت؟ خؤزطةم دةخواست مبرم و لةخؤم دةثرسي 
 رِؤذانةدا دةمرم؟ هيَشتةيش ضاوةرِيَى ئةو رِؤذة دةكةم.
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بابلي و ئاشووري و ئارامييةكان لة سةرةتاي نيساندا بؤ ماوةى دوازدة رِؤذ ئاهةنطيان بة 
ليَ نابوو، كة لة بنةرِةتدا جةذنيَكي  بؤنةى سةري ساَلةوة دةطيَرِا، كة ناوى )ئةكيتؤ(يان

سؤمةرييةو، لةوةوة نةرييت ئاهةنططيَرِان بةبؤنةى سةري ساَلةوة بآلوبووةتةوة تا طةيشتووةتة 
لة دؤَلى هةردوو رِووبار جةذنى تيَدا مردووةو، دارةتةرمى  . بةآلم نيساني ئةم ساألئةمرِؤ

رِووتةكانةوةيةو طوأل بة مةضةكياندا )ئةكيتؤ(ى تيَدا دةبينريَت بةسةر شاني شينطيَرِة 
شؤرِبووةتةوةو ماسيش لةناو ثيَياندا طوأل دةكات و، لةبرى طياي قةرسيلي بةسةر 
ماَلةكانيانةوة طياي سوور بةرضاو دةكةويَت )نيسان سوور هةَلطةرِاوة(، لة يةكي نيسان لة 

لةم زةويية  ـة(بةغدا جيهان دةمريَت و زةويى بيار دةمريَت، )نيسان دذوارترين مانط
 ويَرانةدا.

بةش كراوة، رِؤذةكانى مانطةكةدا دا سةرةى ئةكيتؤ( دةقيَكى واآل بيَت بةرِةنطة )دارةتةرمةك
يعي يةكةمدا دةردةكةويَت، بؤ ضةند رِؤذيَك لة بةغدا لةذيَر مانطي رِةبكاتيَك دارةتةرمةكة 

ساَلى كؤضى هاوكات بوو لةطةأل ساَلى زاييين لةطةأل ساَلى بابلى لة سةرةتاى مانطى  كاتيَك
)رِةبيعى يةكةم، نيسان، ئةكيتؤ(و كةلووى )كاورِ( لة دوازدةى ئةو مانطةدا بوو. وةك بَليَيت 
سةرةتاي طةردوونيَك بيَت كاتيَك بوون لة تاريكايي تؤفان ديَتة دةرةوةو بةثيَى رِؤذةكاني 

ةكاني رِؤذةكانى بابلى لةم جةذنةدا يةك بة دواى يةكدا ديَن، بةآلم ئةمرِؤ تةواو سرووت
ستةيةوة دةخاتة رِوو، ئةم ساأل )دةنيسيَنني واتة جوداوازة ضونكة وآلت بةم شيَتايةتيي ئيَ

نيسان دةكةين(. ضةَلتووك دريَذ دةبيَت و طؤرانيي جووتياران سيس دةبيَتةوةو ئافرةتانيش 
يان دةطرن و الوةكانيش هةرامةكانيان دةشارنةوة، باوك كورِةكةى بةخاك كونةكاني خؤ

ضوون ثيازيَك تويَكَلةكاني بةغدايش دةسثيَريَت و ذنيش ميَردةكةى بةخاك دةسثيَريَت و 
 لةخؤى كردبيَتةوة، رِووت دةبيَتةوةو )رِووت و قووت( دةبيَت!.
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، بةآلم ئةسثةكامن هةَليانطرمت و ويستم هةَلةكان لةسةر ضوار ثةىل ئةسثةكامن تؤماربكةم
رِفانديامن، ثاشاكان ددان بة هةَلةكاني خؤياندا نانيَن و طاليسكةكةى )مةردووخ( بيَ شوفيَر بة 
شةقامةكانى بةغدادا رِمبازآ دةكات، تاريكي منارةكانى داثؤشيوة. لةبةغدا شا خؤى كردة 

 دةست و ثيَوةندةكةيدا بة هاوشيَوةى هاروون رِةشيد كة لة ئةسثةكةى دابةزى و لةطةأل
، بةآلم تةقةى ليَ شةقامي رِةشيددا ثياسةى كرد تا بزانيَت بةغداكةى ضى بةسةرهاتووة

دةكريَت و ضةكدارةكان دةردةكةون و دةست و ثيَوةندةكانى دةكوذن و هيَرش دةكةنة سةر 
مةيدان و لةويَوة بة رِةثاني رِةشيدو دةيرِفيَنن تا لةناو ئؤتؤمؤبيلةكانيانةوة فرِيَى دةدةنة طؤ

ضة رِووتى تا بابول موعةزةم ثياسة دةكات و ئؤتؤمؤبيليَكى بؤمربِيَذكراوى ثيَدا نيو
 دةتةقيَتةوةو ثارضة ثارضةى دةكات.

وةك ضؤن بةردةكانى بةغداو رِؤذةكانى يةك بة دواى يةكدا بةردةبنةوة، سومبولةكانيشي 
ةبيت بة شاري شيعر؟ كةى لة بةردةبنةوة، ليَى دةثرسم كةى لة شاري مةرطةوة د

ثةثوولةيةكي ئاسنينةوة دةبيت بة كل بؤ ضاوى كضة جوانةكان؟ كةى لة شاري برِواوة دةبيت 
بة شاري جوانى؟ كةى دذلةكةت سكرابى جةنطةكان دةشواتةوةو دةيانكات بة تاوةرى 

 ئازادى؟
ةى ئةكيتؤ بة هةموو كاتيَك هةر دوازدة رِؤذةكة لة بةغدا كؤتاييان ديَت، كاتيَك دارةتةرمةك

اليةكيدا دةسوورِايةوة، دارتةرمةكة بؤ سةرانسةري ئيَراق بةرِآ دةكةويَت تا بة شارة 
ناودارةكانيدا بسوورِيَتةوةو،  يةكةمني ويَستطةى لة بابل دةبيَت، كؤنة نيشتمانةكةى خؤى، 

ةكةو بة بةآلم بابل كة ئةكيتؤي تيَدا ثةروةردة بووة، سةربازة ئةمةريكاييةكان بة شار
ويَنةى  ةنيدا دةسوورِيَتةوشويَنةوارةكاني يارى دةكةن، كاتيَك ئةكيتؤ بة ثاريَزطةى سليَما

ئةنفال دةبينيَت، ئةو هةَلمةتة دزيَوانةى داردةست و بةكريَطرياوةكاني رِذيَمى ثيَشوو بةسةر 
و دةيان هةزار كةسيان ليَ كوشنت، ن نااوضةو طوندو شارؤضكةى كورديان هيَضةند ن

دارةتةرمةكةى ئةكيتؤ لةناو دارةتةرمةكانى كوردةكاندا بزردةبيَت، ئةطةر ئيَسكةكان شتيَك 
بَليَن، ئةطةر درةختة سووتاوةكان بيَنة طؤ...بة قةد ثاَلةكانةوة منداَلةكانيان ضوون داو بة قةد 
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ووبارةوة، رِووبارةكةيش سوورةو تيَكةأل بة تةوة هةَلواسراون، ضوون ئيَسكي ثاييز بةسةر رِدرةخ
 تاريكييةكي تةواو رِةشة.

لة ناوةرِاسيت نيساندا تاَلةطرةوةكة كة ئاويَنةى هةية ثيَم دةَليَت، كة مةروان لةناو 
ئاويَنةكةيدا دةبينيَت لة دةرةوةى بةغدا لة كيََلطةيةكدا دةسيت بةسرتاوةتةوة، ئةوةيش 

آلم هيَشتة لة ضؤَلةوانى سةرطةردانةو هيَشتة دارةتةرمةكةى دةبينيَت كة دةطةرِيَتةوة بة
ئةكيتؤ لة نةينةوايةو سةيري ئاطر كةوتنةوةكانى دةكات، كاتيَك دةطاتة سامةرِا سرووتى 
بووكة بة بارانيَى بؤ رِيَك دةخةن، بةآلم لةبرى باران خويَن دةباريَت و، مةزارطة رِووخاوةكان 

ؤرى دةكاتةوة، ئةم لرِةشةبا غو  درِكنيسةرطةردانى  فةيةكىكآلدةبيَت بة  ودةطرين و ميَذو
دةطاتة شةوى ضواردةو طؤرِستاني )سةالم( وةك  ةجار دارةتةرمةكة دةطاتة نةجةف ئةو مانط

شايةتي مردن دةردةكةويَت، ثاشان دةطاتة ميسان )ئاوى مانط( تا لةطةأل ثرسةطيَرِةكاندا 
رةتاي ئةكيتؤ لةوآ لةطةأل جووتيارة كؤنةكاندا بووة، بةناو زةلكاوةكاندا برِوات كة بنةضةى سة

ثاشان دةطاتة دهؤك كة خاضى كوردى بة طةردنى ضياكانةوةية، كاتيَك ناوى سةركردة 
: )ئةى سةركردةينة ضي لة ثيَستةكامنان كةون، بة رِووياندا هةَلدةشاخيَمنويَيةكانى ئيَراق دةردة

م ويَنةكةى دايكمم لة ترانييةكاني دةستارِ دةبيسماوة تا ثيَشكةشي ئيَوةى بكةين؟ كاتيَك طؤ
م كة تاك و تيادى كؤضى دواييدا بريدةكةويَتةوةو دةنطى هاورِيَى شاعريم كةمال سةبتى دةبيس

تةنيا لة هؤَلةندا مرد، دارةتةرمةكة دةسوورِيَتةوةو كةسوكارو خؤشةويستاني تيَ دةكةون تا 
ةبينيَت ثارضة ثارضةو خويَناويية، كاتيَك دةطاتة شويَنى لةدايكبوومن لة كةركووك و د

ت خراثرت ويَران بووة، ئةوانةى دارةتةرمةكةيان بةسةر تةرمةكة دةطةرِيَتةوة بةغدا دةبينيَدارة
شانةوة بوو هةموو شارةكان طةرِان و شويَنيَكيان نةدؤزييةوة تا ئةكيتؤ بشارنةوة، ثاشان 

ئةكيتؤ دةشارنةوة،  لة لة ناوضةى عتيَفييةلةناوجةرطةى شارة خرِة كؤنةكةدا الى كةناري دذ
، برِوانة "مارو 1991ذةكةى بةدزييةوة شاردةوة )يكة شاعري رِؤذيَك لة رِؤذان ناوكى ك

ثيَثلكة"(، تا ئةكيتؤ لةطةأل مروةو لةطةأل بةغداو لةطةأل مةروان هاوشيَوة بكات لة 
 ةغدا رِووى داوة.يادكردنةوةى داستانيَكي ديكةدا كة بةر لة سةدةو نيويَك لة ب
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شةرِى تايةفةطةرييةوة لةسةرةتاي ئاياردا تةنيا ذمارةى ئةو خيَزانانةى لة شويَنةكاني 
خيَزان و ثاريَزطةكان وردة وردة بةم خيَزانانة ثرِ بوون،  1471طةيشتنة كةربةال طةيشتة 

ئةوانةى بةرةو دةرةوةى ئيَراق هةآلتن... منيش هاوار دةكةم: هاواركردمنان ويَرِاى 
هةميشةيية، ئاوارةييمان هةميشةيية، برينةكامنان لةم وآلتة نةخؤشةدا سارِيَذنابنةوة. 
كاتيَكيش )كؤنطرةى ئازادى رِؤذنامةطةرى( بؤ ثشتيوانيكردن لة مةروان و رِيم سازدةدريَت، 

يَبوارةى بة ضؤَلةوانيدا تيَدةثةرِيت و لةوثةرِى بيَ دةستةآلتيمدا دةَليَم: هاوار دةكةم ئةى ئةو رِ
ن و ضةندان جةذنى سةر رِووى يِضى بة زارى ثةككةوتووم بكةم، ضةندان وةرزى ديل تيَدةثةر

ئاو ديَن و  هيضى ديكة، ضوون تاريكاييةكى دةمامكدار، ئيَسكة شاراوةكانى ناو سكمان 
 ضةندان نةخؤشيي نامؤ بةغدا دةتةننةوة. هيض سووديَكيان نييةو،

دةبيَت هةموو ئةم شارانة بةجىَ بهيََلريَن، بة تةنيا سوارى طويَدريَذةكةم دةمب و بةم رِيَطة 
و  و ثيَآلوةكان لة ثيَمن ثيَى طةرد دةكةوم و، جانتاكان لة شامن باريكةدا دةرِؤم، شويَ

، كتيَبةكامن يةك بة دواى يةكدا بة بةردةبنةوة سةرطوزةشتةكان لة زارم و خةونةكان لة ضاوم 
رِيَطةوة بةردةبنةوةو...بؤنى تةرمة فرِيَدراوةكانى ناو شةقامةكان و بؤنى منداَلةكامن بةر 

ؤنى ترس لةناو ماَلةكاندا تةشةنة دةكات، كة لةناو بؤسةكاندا دةسووتيَن و بلووت دةكةويَت 
يَزار دةمب هاوار دةكةم: كةواتة من ض سووديَكم ثاش ئةوةى لة طةرِان بة دواى كورِةكةمدا ب

هةية، دةستم بة كةَلكى ضى ديَت ئةطةر نةتوانيَت رِآ لة كارةساتةكة بطريَت؟ كتيَبةكامن بة 
كةَلكى ضى ديَن ئةطةر تا ئةم رِادةية بيَ دةنط بن؟ خؤم بة كةَلكى ضى ديَم ئةطةر نةتوامن 

 كورِةكةم بطيَرِمةوة؟ 



 132 

وة ماَلةكانيان و منداَلةكان نةضوونة ناو جيَطةكانيانةوةو ئافرةتةكانيش ثياوةكان نةطةرِانة
وازيان لة بؤن و طوآلوةكانيان هيَنا، وآلت لة خويَنيَكةوة بؤ خويَنيَكى ديكة هةآلت و بةرةو 
خويَنيَكى ديكة دةرِؤيشت، نةفرةتةكاني رِابوردوو بة دوامانةوة بوون ضوون كاهينيَك 

 بيَت و بةدواماندا رِابكات.تةوريَكى بة دةستةوة 
لةم رِةوشة خويَناوييةدا تريؤركردنى هزرمةندو نووسةر قاسم عةبدولئةمري عةجامى هاورِيَم 
بريكةوتةوة، بارانى خويَن بةسةر وآلتدا بارى، لةبةردةم كوانووةكانى خؤَلةميَش، لةبةردةم 

طةردةلووليَكى ديكةوة، ذان و لة طةردةلووليَكةوة دةرضووم و ضوومة ناو ويَرانةى خانووةكان، 
ئازارةكامن ضوون الفاوى بةتةوذم بوون، نغرؤى ناو فرميَسكةكاني خؤم بووم و خؤأل بةسةر 
سةرمةوة بوو،. كاتيَك هةموو فرميَسكةكانى ماَلةوةم سرِى دووكةأل طةرِاندنييةوة، لةو 

شتم لةطةأل ئاوازى طريانيدا رِؤذانةدا وآلتةكةم بةناو الفاوةكانى خؤيدا سوورِايةوةو، بةجيَى هيَ
سةرطوزةشتةى خؤم بذةمن و، دةستم بة ذماردنى ئةو رِؤذة كةمانةى خؤمم كرد كة لة بةغدا 
ماون و جانتا ثرِ لة بريةوةرييةكانى خؤم ئامادةكرد كة لة دةسيت ويَستطةو فرِؤكةخانة ثرِ لة 

سوورِانةوة دَلخؤش بوون،  هةورةكان كة ضوون سةط دةحةثني، طيَذبووبوون... جانتاكامن كة بة
ةمم تيَ ئاخنيبوون كة جانتاكامن كة بة تاويَك بريضوونةوة دواخرابوون، جانتاكامن نيوةى ماَلةك

 تارمايةكاني منداَليمى تيَداية، جانتاكامن كة هةرطيز ثشوونادةن.
ندى ئازادى، بةر لةوةى لة دؤزةخ هةَلبيَم لةبةردةم دذلةدا رِاوةستام و، طريام، لةبةردةم ديواربة

لةبةردةم بةغدادا طريام، بةآلم فرميَسكةكامن دةهاتنة خوارةوةو بةغدا منى لةبريكردبوو بة 
دووكةَلةكةى خؤيةوة سةرقاأل بوو، ثيَم طوت: هاتووم ماَلئاواييت ليَ بكةم. طوتى: شتيَكم بؤ 

 ة.تةوة. طومت: كورِةكةمم بةجآ هيَشتووةوة بةبريم بيَيبةجىَ بهيََلة تا بة هؤي
لة وآلتى داستان و فيتنةطةرييةكان دةرضووم، لة دؤزةخى طرِو بَليَسة دةرضووم، دةمزانى كة 

ةكامن ضاالك يهةردوو ثيَم دةتوانن برينةكامن هةَلبطرن و بينايي ضاوم تيذ دةبيَت و هةستةوةري
دزى ثشت لةو وآلتة دةكةم كة تؤى  بة غةمبارى دةرِؤم و دةبنةوةو ئةى مةروان بة ناوى تؤوة

 و وآلتيَكى ديكة دةدؤزمةوة ببيَتة وآلتيَكى نوآ بؤم.
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دووضارى مةينةتي نوآ و رِيَطةى نوآ بوومةوةو ثيَم ناية ناو ثرت لة وآلتيَكةوة، ويستم ليَرةو 
 ةولةوآ خؤم بشارمةوة، برينةكةيشم هةر خويَنى ليَ دةضؤرِا، طؤضانةكةم كؤمابووةو

ثرياسكةكةيشم كون كون بووبوو، خةَلكيَكى زؤرم ناسى و، كةسانيَكى زؤرم بينى كة 
ماوةيةكي دوورودريَذ بوو نةمديبوون، رِيَطةم بةرةو تاراوطة دذوارو ثرِ لة مةترسي بوو، لة 
كوورة ئاطرةكة هةآلمت و خيَزانةكةم بةجآ هيَشت بة ئاطرةكةى بسووتيَن ويَرِاى مةروان، كة 

رةكةى بةركةوت. بةم شيَوةية بزريان كردم و ثرت لة جاريَك بزرم كردن، جاريَك ئاطرى كوو
بةش كردن، جاريَك كاتيَك هةرزةييان بة تةنافيَكةوة بيَ ك جنيَويان بة منداَليةتيم دا بةكاتيَ

ؤم و كؤض بكةم، بةآلم هيَشتة هةموو رِؤذيَك هةَلواسيم و ...و ...جاريَك كة ناضاريان كردم برِ
 ةستم و، ئةو شتانة كؤ دةكةمةوة كة ليَم بةردةبنةوةو بة شيعر بؤيان دةطيَرِمةوة.هةَلد
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خستميية شاري )ئؤترخيت( و لةوآ بة دريَذةكة طةياندميية هؤَلةنداو، ئاكام، رِيَطة دوورو
يةكي ثةنابةرانيان دانام لة شاريَك لة باكوورى فةرمى داواى ثةنابةريم كرد و لة ئؤردوطة

هؤَلةندا ناوى )تري ئابل(ـة. بة رِيَكةوت بة زيندوويي مامةوة، بة رِيَكةوت باَلندةكة كونيَكى 
لة شوورةى نيشتمان بؤ كردمةوة، بة رِيَكةوت خؤم لةناو كاميؤنيَكدا بينييةوة، بة رِيَكةوت 

لة ثؤليسيَكم ثرسي، بة رِيَكةوت خؤم لة تري ئابل دايبةزاندمة ذيَر زةوى، بة رِيَكةوت 
 بينييةوة.

زةرقاويي تريؤريست كوذرا، بةآلم كارى تريؤريسيت ثرت تةشةنةى كردو ضةندان ثياوي دةم و 
ضاو داثؤشراو لة شةوى ئيَراقدا دةركةوتن و دةنطى مةروان كزتر بوو وةك بَليَيت نغرؤى نيَو 

هاوارم كردو طريام و غةمةكامن خؤم لةناو ثةراسوومدا ضينةكاني تاريكي بووبيَت، منيش 
لوول دا، كؤمةَليَك لة هاورِىَ مةندائييةكامن لة هؤَلةندا لةطةَلم رِاوةستان و هةنديَكي 

 هةنديَك لة غةم و خةفةتةكانيان سووك كردمةوة.و  ديكةيش ثيَشوازييان ليَ كردم
دةكردو، دةرطةى داخراوم لة كؤتايي  شةوى غةرييب شةو لة دواى شةو دةسيت بة تاريك بوون

ذيامندا بيين و ثيَيةكاني خؤم دةبيين ليَى نزيك دةبوونةوةو لةبةردميدا دةخليسكيَن، ضةند 
بةآلم  ،بةآلم باَلندة تةنةكةكة هةر دةسوورِايةوة، ضةند كؤشام طؤراني بضرِم ،كؤشام بنووم

بةآلم بنميضةكان نزم بوون، ضةند  وشةكامن هيض واتايةكيان نةدةبةخشى، ضةند كؤشام هةَلستم
بةآلم  ،بةآلم قامكةكان خويَنيان ليَ دةضؤرِا، ضةند كؤشام نارِةزايي دةربربِم ،كؤشام ياري بكةم

 بةآلم طؤرِةكان زؤر قةرةباَلغ بوون.،طةرووم كَلؤم درابوو، ضةند كؤشام مبرم 
دةركةوت كة لةبةردةم  خةريك بووم شكؤمةندى خؤم لة نيشتمانيَك دروست دةكرد، بةآلم بؤم

رِةشةباداية، ئةفسانة بةرِوومدا هةَلشاخى و كراسةكةى دزيم، شيَتايةتي كتيَبةكاني ثةرت و 
نوكتةيةكي رِةش لةم ة برِوابوومن كرد، تةنيا بووم بة بآلوكردمةوة، ئيبليسةكان طاَلتةيان ب

 كةن.بووم بة ثياويَكى نةخؤش وشةكان ياري ثيَ ب تةنيا رِيَطة غةمبارةدا،
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لةو ئةثارمتانةى ليَى دانرام غةريب و تةنيا بووم، ئةطةرضى ذمارةيةكي زؤر ئيَراقي ليَ بوو 
لةوانةى دةيانناسيم، بةآلم لة باَلندةيةك دةضووم بة تةنيا لةسةر درةختيَك نيشتةجيَم تا لة 
 ثةل و ثؤ دةكةوم و دةمرم، هةست بةشةو ناكةم، هةروةها هةست بة رِؤذيش ناكةم، بةآلم

 .خويَنم دةذةنيَت رِيَتمى كات ضوون دةهؤَلطةىل جةنط
وة ثةيوةست بوو ضى ةبةآلم هةر بريم الى مةروان بوو، ضونكة ئةو بةيانييةى بة ثيَكةنينةكةي

ديكة ئةو بةيانييةى جاران نةبوو، بةَلكو ضةثكيَك درِك بوو بةسةر ضاومةوة. هةموو بارانيَك 
نةبيَت لة نامخدا بوو. بةآلم برِيارم دا هةرةس نةهيَنم لة ثيَناوى دةبوو بة هةَلم بارانةكةى ئةو 

 ئةوى خؤشةويستييةك بيَت و لة ناخم و لةسةر رِووى زةوي مبيَنيَتةوة.
ضوون ديليَك هةَلةى كردبيَت لة ئؤردوطةى ثةنابةران ذياني رِؤذانةى خؤم دةطوزةراند، 

لةطةأل )سةتار كاووش(ى هاورِيَم ئةطةرضى ذياني تيَدا زؤر لةوة باشرت بوو. ديدارم 
هونةرمةندي داهيَنةرى شيَوةكار لة جؤرة سةرةخؤشييةك دةضوو بؤ من، كاتيَك زانى من 
لةويَم بةوثةرِى خؤشةويسيت و خؤشنوودييةوة هات و ثيَكةوة شةوبيَدارميان كيَشا و ثاشان 

بَليَيت ئةو كةسة مب ضووم بؤ ماَليان لة هؤخؤفني و لةناو تابلؤكانيدا نيشتةجآ بووم وةك 
و،  لةناوياندا دووبارة دةبيَتةوة، كآلوةكةى لةسةر دانام و ثرضى ضوون شةثؤل شانةكردم

ةر شان داناو بة جليَك وةى من دةضوو، دوو باَلى لةسةبةرانبةر كضيَكدا داينام لة شيَل
ةوةرى و كامت لةطةأل سةتاردا بة كاتيَكدا تيَدةثةرِى لةئاو بضيَت، بةناو بريدايثؤشيم.

 نهيَنييةكامناندا رِؤدةضووين و ئيَراقي سةربرِاومان بريدةكةوتةوة.
سةتار زؤر لة دَلتةنطيي غةرييب بؤ ئاسان كردم و، وامان ليَ هات بة شيَوةيةكي رِيَكوثيَك 
يةكدميان دةبيين، هاوكات ضةند هاورِيَيةكى خؤشةويست دَليان دامةوة لةوانة موئةيةد و 

ةوادةكةيان، بةسؤزو بايةخ ثيَدانيان ضوار دةوريان دام، بةآلم ئةو جةمال و هةردوو خان
ناخؤشييةى دؤزةخ لةطةأل خؤم بؤ )نايدةرالند(م هةَلطرتبوو )هؤَلةندا بةم ناوة ناودةبريَت!( 
واتة زةوى نزم، زؤر طةورة بوو، ذياني مةروان بة بةرضاومةوة تيَدةثةرِى لةو كاتةوة منداأل بوو 

ى بة ديل طريا، بة ناو ورةكارييةكانيدا رِؤدةضووم. خيَزانةكةيشم بةر طرِةى تا ئةو ئةو رِؤذة
ئاطرى مةرط و طةرماى بةغدا دةكةوت، ئةو بةغدايةى كة وةك قةآليةكي تاآلن كراو 
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دةمبينى رِووباريَك كونى كردبيَت خويَنى ليَ داضؤرِيَت و رِووباريَك ضواردةورى دابيَت كة 
هةَلدةطرن و دةبةن، ئاى لة بةدبةختيم ئةى كان بةرةو ئامسان بطريت و فريشتةكانى تةرمة

 كورِةكةم طورطةكان بؤ كويَيان برديت؟
ى ساَلى ئيَراق(م دةنووسي، لة رِاستةو بؤ ضةث دةمنووسي، بةآلم لة ضةثةوة بؤ )غةمةكان

هةنطوينيَكى رٍِِاست دةذيم، ضؤن اليةكامن رِيَك خبةم؟ ضؤن قيبلةمناكةم رِيَك خبةم؟ دةستم لةناو 
تاَلدا سست دةبيَت و زاريشم ئارةزووى طؤرانيية كؤنةكان دةكات، من ئةمرِؤ بارمتةى 
كورِةكةمم، لةطةأل ئةو رِفانديامن، ضى ديكة هيض نابينم تاريكي نةبيَت، بريةكان هةَلدةكةمن 

ي لة خؤم ئاوم دةست ناكةويَت، بؤ وآلتة دوورةكان هةَلديَم بيَ هوودةية، دةنووسم تا شيَتايةت
دوور خبةمةوة. مةرط الى دةرطةكة خؤى لة بؤسة بؤ ناوم و، لة نيَوامن و نيَوانيدا جؤطةيةك 

 هةية لةذيَر قةرةويََلةكةمداية.
ليَكؤَلةرة هؤَلةندييةكان هؤكاريَكى رِاستةقينةيان بينى بؤ ئةوةى داواكارييةكةم ثةسةندبكةن، 

كارى دةكرد، رِؤَليَكى ي ئاوارةكان يدانتهةَلبةت دكتؤر بيَرت، كة بة خؤبةخش بؤ يارمة
ئةريَنانةى طيَرِا ثاش ئةوةى زانى كة من ئةكادميي و رِؤذنامةنووس و شاعريم، ثاشان لة 

 كؤتايي ئةم مانطةدا بؤ كؤمةَلطةيةكي هةميشةيي لة دؤرننت طويَزرامةوة.
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 تةممووز                                                
 
 

سةرةتاي تةممووز كؤستيَكى طةورة بوو بؤ دانيشتوواني شاري شؤرِش لة بةغدا، ئةوةبوو 
كةسيان شةهيدو برينداركردو جاريَكى ديكة  164ئؤتؤمؤبيلة بؤمربِيَذكراوةكاني تريؤريستان 

دةزووى ئاه و ناَلة لةم شارةدا ئاشكرابوو كة ثيَدةضيَت هةموو طريةو شيين ميَذوو خؤى تيَدا 
دابيَت، بؤية برِيارم دا بةيداخةكاني هةَلبكةم، ضونكة طويَم لة فيكةى مار بوو لة مةآلس 

سةردةمةكاني تاريكييةوة دزةي دةكردة ناو ئةم شارةوة، طويَم لة قةلةرِةشكة بوو دةيقريِاند، 
، خةَلكةكةى بةناو قورِو ليتةدا بؤ ثيَشةوة دةضوون تا طويَم لة ثاسارييةكان بوو باَليان شكابوو

لة دوايةمني ئاودا طوَلى خويَناوى جوانى ليَ بكةنةوة، نة رِووبارةكة كؤتايي ديَت و نة 
طوَلةكةيش رِوون دةبيَتةوة. ئةم شارة يةكةمني شارى سةردةمى هةرزةكارى و الومية ئةمرِؤ 

ثآلوى و خويَن بووة و خةَلكة نةدارة دليَرةكةي دةبينم تا دةيبينم نغرؤى درومشطةل و خةياَل
 ثةذارةو مةرط زؤرتر رِوويان تيَ دةكات.  ديَت

لة تاراوطةكةمةوة هاوارم لة هاورِيَكامن كرد: ئةى هاورِيَيان ثري مةبن و هةر بة طةجنى مبيَننةوة 
تان( رِةش بكةن و بة شيعر ددان ثيَداناني تا دةطةرِيَمةوة، تا دةشطةرِيَمةوة ثرضتان )يان شيعر

لة جاريَك لة تاراوطةم ورةم دابةزى و هيوام خواست لة  خؤتان بؤ ديوارةكان بدركيَنن.. ثرت
ثشتةوةى نزيك ترين تةثؤَلكةوة رِاوةستم تا سةيري ئةم ضارةنووسة بكةم ضونكة هةست بةوة 
دةكةم طومانيَك لةم طةشتةدا هةية، بةآلم لةناو مةينةتييةكاندا لةترم دةبرد، لةطةأل ئةوةيش 

تةكةم، كة ئيَراقم نى بَلند بكةمةوة. ويَرِاى كارةسادةتوامن ثانتؤَلةكةى خؤم لة سييانةكا
ئةوةم لة زؤر شت طةورةتر بوو، ضونكة ئةو جوانييةى لة بةردى مةرط و  بريدةكةوتةوة،

خويَنةوة دةردةضوو لة داهيَنانةكاني هاورِيَكامندا دةسيت بؤ بةرزدةكردمةوة لة وةآلمى ئةو 
ئةم وةآلمدانةوةية، بةآلم بة بةهيَزترين بةَلطةى هيَزو رِووداوانةى رِوويان دةدا، ويَرِاى الوازيى 

 تواناى ذيامن دةزاني.
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لةم جؤرة رِةوشانةدا بةسةرهاتةكةى سامل لعيَيب جووتيارم بريدةكةويَتةوة خاوةندى تفةنطى 
بة تاوانى شؤرِش  1991كولتوورى كة دارودةستةكانى رِذيَمى ثيَشوو ثاش ساَلى  ى)مارتني(

، ئةطةرضى هيض شتيَكى لة بارةى ئةو زاراوانةوة نةوة طوللةبارانيان كردكردن و بشيَوى نا
نةدةزانى، ئةوةبوو رِءؤذيَكى هةوراوى طاميَشةكانى دابوويانة ئةو دةشتةو ئةويش دوايان 

يان بهيَنيَتةوة، ئةو كاتةيش تفةنطة )مارتني(ـةكةى ثيَ دةبيَت، كة ةورِةكةكةوتبوو تا بؤ ط
ارى نةهيَنابوو، بةآلم لةناكاو سةربازةكانى بينيبوو ضواردةوريان داوةو رِؤذيَك لة رِؤذان بةك

دةستطرييان كردو لة ثيَش خؤيان داو دواتر بة ناهةق دادطةييان كردو طوللةبارانيان كرد. سامل 
باوكى داوود منوونةيةكي زيندووى ئةو ستةمة بوو كة هاووآلتيي بيَ دةستةآلتي بةستةزماني 

ويَرانكارى و مردن كة رِذيَم بؤ خؤي دروسيت كردبوو، لةطةأل ئةوةيش ئةم دوور لة داينةمؤي 
جووتيارة كةوتة ناو داوى تؤرِى جاَلجاَلؤكةييانةوة. ئةو غةمانةى كة دلَ خويَناوى دةكةن 
ضةند سروةيةكي جةذني لةدايكبووني عةىل كورِميان بةسةردا تيَثةرِى، بةآلم جةذني 

سةرةتاتكيَيةك بةسةر بوو بة بؤنةيةك بؤ  وارة بوو، ئةوةبولةدايكبوونةكةى من ثرِ لة ثةذ
دؤزةخدا، بةسةدان كةس لة تةلةعفةر كوذران و ئيسرائيل دةستدريَذييةكي ناثةسةندى دذ بة 
باشووري لوبنان و ثاشان سةرانسةري لوبنان جيَبةجآ كردو بة سةدان شةهيدو هةزاران 

و 14بريةوةرييةكاني  م بينى كاتيَكخويَنى ئيَراقيبرينداري ليَ كةوتةوة، دووبارة رِووبارى 
تةممووز تيَثةرِين، ئةوةبوو خويَنيَكى زؤرى ثاشايةتي لة يةكةمينياندا رِذاو لة  31و 17

برِوام نةدةكرد ئةو رِووداوانة  دووةمني و سيَيةميشدا وآلت خةَلتانى دةريايةك خويَن بوو.
بكةم كة هةموو ئةوةى رِووى دةدا بةهؤى ئةو رِووبدةن، بةآلم دةستم بةوة كرد هةست بةوة 

برِوا شؤرِشطيَرِييانةوة بوو كة ئيَراقييةكان لة ضلةكانةوة بة رِؤمانسييةتيَكى سؤزدارانة 
بةهؤيانةوة لة كؤتايي ثةجناكان و بةهؤي كوودةتا سةربازي و  بةيداخةكةيان بَلندكردبووةوة

مةَلى ويَرانةو كاولكارى و مةرط نةبيَت. كؤ حزبييةكانةوة هيض شتيَكان ليَ نةدورييةوة تةنيا
ئةوة دةضوو بة شيَوةيةكي دميوكراتيانة طةشة بكات، بةآلم  ئيَراقي وردة وردة رِووةو

كورتكردنةوةى قؤناغةكان بة ئاطرى شؤرِشطيَرِى هةموو شتيَكى رِاماَلى و ئةم كؤمةَلةى بة 
وابوونة ناضيَت، طؤرانى شكا و كةماجنةكان تةواوةتى ويَران كرد. هيض رِؤذئاوابوونيَك لةم رِؤذئا
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ان ثيَشيَل كرد، ئةم يي دةزووةكانى خويَن بوون و شكؤى بةرةبةيانرشكان ئةو رِؤذةى سواتيَ
بياندةينة ثاأل ثاضةكان كة لة قسةدا بريضوونةتةوة؟ بدةينة ثاأل بزرى  بؤسانة بدةينة ثاأل كىَ؟

بآلوبووةوة؟  تةقينةوةكانيش شاري كووفةيشيان  تاويَك كةَلةكة بوو، لة بةردةبارندا ثةرت و
تةنييةوةو، لة تةقينةوةيةكي تريؤريستيدا ثرت لة شةست شةهيد لة كريَكارانى خانوودروست 
كردن مردن و، فرميَسك طؤناى مريةمي  سووركرد كة لةناو تاريكايي شارةكاندا بريسكايةوة 

بارةكانيان و حوشرتةكانيانةوة كاتيَك خةَلكةكة لة هةموو اليةكةوة بة خؤيان و رِوو
طردبوونةوةو كةوانةى ئامسان و دةزووى كةوتنة سةر زةوى، ئادةميزادانيَك بة دةزووةكاندا 

و طةردةلوول بة بَليَسةى ئاطردا هةَلزنا، داوةكان لةذيَر  هةَلزنان بة دواى نهيَنييةكاندا دةطةرِان
ساو ئيَستةيش ئاوى ىلَ هةَلدةقوَلى، ثيَى وةستاكانياندا تيَكدةشكان و ماَلةكةى عةىل ئةو

 ضةند جار ئاطريان ئاراستة كرد بةآلم ئاوةكةى دةيكرد بة رِووناكى.
ئازارو ذان لة تاراوطة سةرى تيَ كردم و خؤم بيين سةرطةردامن و نةمدةزانى بةرانبةر ئةوةى لة 

م، رِؤذةكامن لة وآلتةكةم رِووى دةداو بةرانبةر بةو بيَ هوودييةى ليَرة تيَيدابووم ضى بكة
رِووباردا نغرؤ نةدةبوون هةروةها لةناو كةشتيدا نةدةرِؤيشنت، ذيامن دةطوزةرى ضوون ذياني 

رِؤذمدا )كةرةظان(يَكى  ذياني بةسةردا سةثيَنرابيَت، لةسةرةتاو كؤتايي كةسيَك سزاى
تةختةدارين هةبوو ليَى نيشتةجى بووم و هيض مةرجيَكم بؤ ئةو درةختانة دانةنابوو كة 
لةذيَرياندا دةنووستم و ئةوانيش هيض مةرجيَكيان بؤ من دانةنابوو. دةمويست رِاكشيَم بيَ 

رةوةو  تارمايي ئةوةى بري لة هيض شتيَك بكةمةوة ضوون شاريَكى ضؤأل رِؤذانى ليَ دةضنة ذوو
ضاوةرِواني ئةوة بكةم ئةو  بريةوةرييةكاني ليَوة دةضنة دةرةوة، دةمةويَت بيَ ئازاو ذان بنووم

طوَلة بة هيَورى مبريَت كة لة رِومحداية، ضاوةرِوانى دةمةوئيَوارةم دةكردو ذاني كاغةزةكامن 
 لةناو ثرياسكةكةمداية كة لةذيَر سةرمداية.

بؤ هةر كوى برِوات طؤرِةكةى بة كؤَليةوةية، كاتيَك بة وآلتةكةيدا  ئيَراقي لةدايك دةبيَت و
دةسوورِيَتةوة لة هةموو رِيَطةيةكةوة بانطى دةكات... رِةنطة هةر زوو بكةويَتة ناو 
طؤرِةكةيةوة، يان رِةنطة ماوةيةك ليَى رِزطار ببيَت، بةآلم طؤرِةكةى لة هةردوو ثيَى نزيك 

 او خؤيةوة.دةبيَتةوةو رِايدةكيَشيَتة ن
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لةم مردنةدا كة تةممووزى خستة ناو طؤرِةوةو ناشتى، هاوار بةسةر ئةو هاورِيَيةمدا دةكةم كة 
لةطةَلم دانيشتووةو ثيَى دةَليَم: لةبريت ضوو كة دَلم كون كونة؟ بؤضى دةتةويَت بة خؤشي ثرِى 

ةستم بؤ بةرز مةروان د بكةيت؟ لةبريت ضوو من مردووم بؤضى ناتةويَت تةرمةكةم بنيَذيَت؟
دةكاتةوة وةك ضؤن هةموو رِؤَلةكاني ئيَراق و الوةكاني دةستم بؤ بةرزدةكةنةوة ئةوانةى شويَن 
بزربوونةو ئةوانةى كوذران و ئاميَرى تريؤرو توندوتيذى و شةرِةكاني ثيَشوو شويَن بزري 

ةى بة قةد ئيَراقيدا دةبينم ويَنةك كردوون، رِوخساري مةروان لة رِوخساري هةموو الويَكى
ديواري كةسوكارةكةيةوة هةَلواسراوة ئةوانةى شةوو رِؤذ دةطرين، يان ئةوانةى ضاوةرِوانن 
بطةرِيَنةوة، يان لةبرييان ناضنةوة. مةروانيش تةنيا يةكيَك لةو ناخة ضاوتيَرة دليَرةية كة 

 طوآلوى هةموو ئيَراق و بؤنةكةيةتي.
ة، هةرضى ئيَمةين كة بةسةر خاكدا دةرِؤين، لةذيَر زةوى طؤرِى بة كؤمةَليان دروست كردوو

ئةوة كردينيان بة طؤرِى تاك تاك، ثيَم مةَلىَ: توند دةست بة ذيانةوة بطرة، بةَلكو لةثيَناوى 
مندا رِاوةستة تا كيَلةكةى خؤم بؤ شويَنةكةى خؤي دةطيَرِمةوة. لة تةمومذيَكى دوورةوة  

ين و دةست لة بروسكةكامنان ثان دةكةينةوة، بةناو ذوورة ناوخؤييةكاني خؤماندا ثياسة دةكة
لة شةمةندةفةريَكي دوورةوة سةطةكامنان لةطةأل رِومحان دةبةين و دةثرسني دوايةمني شويَنى 

 ناشنت لة كويَية.
، باثريامنان يةوةو ئيَمةيش لةطةَلى كةوتينة ناو طؤرِةكةوةوةية تةممووز كةوتة ناو طؤرِةكةبةم شيَ

مانطةدا دةيانضاند بة هيَماى مردنى كاتيي تةممووزيان دةزانى تا ئةو تؤوى طةمنةى لةم 
ى ئاداردا زيندوو ببيَتةوة، بةآلم ئةمرِؤ طومانى ئةوةم هةية 21لةسةرةتاى ساَلى سؤمةريدا لة

كة ئةو تةممووزةى لةطةأل تةرمةكامناندا ناشتمان لة ئادارى دادىَ، يان ساآلنى دواتر هيض 
 نكة نةمانزانى قيبلةمناكةى ئاراستةى الى دروست بكةين.شتيَكى ليَ برِويَت... ضو
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 ابــــئ                                                   
 
 

لة سةرةتاى ئابدا ذمارةى خيَزانة دةربةدةرو كؤض ثيَ كراوةكان طةيشتة ثرت لة سى هةزار 
بةرزكردبووةوة. ضؤن دةشيَت وآلت ةكانةوة دخيَزان لةناو ئيَراقدا، ماَلةكان ثشكؤيان بة رِووبةن

بَلندببيَتةوة تا ببيَت بة  ىتةكانبة فارطؤنى دريَذ دريَذ هةَليَت؟ ضؤن دووكةَلى سةرطوزةش
توورِداو خيَوةتةكانيان هةَلداو قيبلةمناكانيان لةذيَر باراندا  هةور؟ خةَلكى سةرطةردان

ادةبةزيَت كة سوارى بووة؟ شيَرة دئةم نيشتمانة لةسةر ئةو  ضاوةرِوانى نيشتمانيان دةكرد كةى
كاتيَك دووى ئاب و داطريكردنى كويَتم لةاليةن هيَزةكانى ئيَراقةوة بريكةوتةوة، كارةساتي 
ئيَراقم بينى كة جاريَكى ديكة بةسةر وآلتانى دراوسيَدا هةَليكرد. طةىل ئيَراق باجى 

ات. بةم شيَوة رِؤذةكان بىَ ديكتاتؤرى داو تا ئةو ضركةيةيش هةر باجيان دةدسةركيَشييةكانى 
هيَزو توانا بة شوورةى ثردةكةدا تيَثةرِين لةكاتيَكدا لة جيهانى خوارةوة بةدواى كورِةكةمدا 

 دةطةرِام و دةمبينييةوةو نةمدةبينييةوة.
ئةمة ض ئازارو ئةشكةجنةيةكة ئيَمةيان تيَ خستووة وةك بَليَيت تةنيا طةل بني لة ضارةمان 

. تةنانةت ذاوةكان، وةك بَليَيت لةناو غةماندا نووستبنينةزرى شةرِو ئانووسرابيَت ببينة 
سةركةوتنة وةهمييةكامنان دواتر شكسيت و دؤرِاندنيان ليَ دةكةويَتةوة، ئةوةبوو رِؤذى هةشيت 

م بريكةوتةوة كة وةك دةنطدانةوةيةكي طةورةى سةركةوتن بةسةر ئيَراندا 1988ئابى ساَلى 
رسم كوا ئةو سةركةوتنة؟ ئةدى بة تةواوةتى نةثووكايةوة؟ ئاية ئةوة مرِؤ دةثةدةردةكةوت، ئ

سةركةوتن بوو ثاش ئةو هةموو خويَن رِشتنة لة ماوةى هةشت ساَلدا؟ ئةمرِؤ ئيَران لة رِووى 
سياسييةوة ئيَراقي داطريكردووةو شويَن ثيَى سةربازى و كؤمةآليةتي ليَرةو لةوآ بؤ خؤى 

ة بة ئةو يادة غةمطينةو بةم وآلتة سةركةوت؟ ئةم ثرسيارداكوتاوة، كىَ لة كؤتاييدا 
طريؤدةية ثيَشكةش دةكةم. باَلندة بريندارةكامن بينى لةبةردةم ماَلةكاندا فرِآ درابوون، 
باَلندةكان كة مليان الربووبووةوة ئةو ئيَوارة تةنيايةى سةرةوةمان بريدةخاتةوةو تارمايية 
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و جةنطاوةرة بريكراوةكانى ناو بريةكامنان بريدةخاتةوة، ئةم  بةندكراوةكاني رِابوردووى ديَرينمان
باَلندانة وام ليَ دةكةن ئاويَنةى خؤَلةميَش بشكيَنم و باران دةبرِيَت و وا دةكات وآلت لةذيَر 
كفندا شارابيَتةوة. خةريك بووم ئةم باَلندانة لةبةردةم دةرطةى شارةكانى ئيَراقييةكاندا 

ارم لة ناخدا ذيان و ضةند شةوبيَدارى سةمايان كردو بة سةر كؤبكةمةوة، بةآلم ضةند ش
، بةآلم هةموو شةرِةكامن تيَكشكاندو لة شارةكامن ضةندان ثيَثلكةى تيشكدا سةركةومت

م، ةوةو بؤ ئيَرة زةماوةنديان بؤ طيَرِادةرضووم. فريشتةكان خستميانة ناو دارةتةرميَك
كةشتييةكان كة ئاسؤى )كامنب( دةبرِن وةك خؤَلةميَش ضوار دةورى دَلي داوم و ضارؤكةى 

بَليَيت ئيَسكةكاني من بربِن، مارةكان طياى نةمرى منيان بردو دةهؤلَ و عوودةكةيشم كةوتة 
 ناو بريى رِةشاييةوة.

رِؤذةكان بة غةمطيين لةم مانطةدا تيَثةرِين لة نيَوان رِووداوو و يادي ئةوانةى  بةم شيَوةية
ام ئةو غةمانة بكةمة طوآلوى بؤن خؤش، بةآلم ضؤن بتوامن كؤضيان كردووة، ضةند كؤش

ويَنةكانى ئاطرو مةرط بدَلؤثيَنم تا تةنيا شووشةيةك بؤنى ليَ دروست بكةم؟ ضؤن لة رِووبارى 
خويَن كة وةك كةشتييةكي سثي تيَثةرِى وا ليَ بكةم بالَ بطريَتةوة؟  ضؤن لة ئيَسكى مردووان 

انةكان برِووخيَنم و لة داروثةردووةكانيان هؤَلى ميوزيك رِؤذيَك دروست بكةم؟ ضؤن بةندخي
دروست بكةم؟ ئةو نيشتمانةى خؤمشان دةويَت بوو بة بةندخيانةيةكى طةورةو خةريكة يةك لة 
دواى يةك داماندةثؤشيَت و لةبرى ئةوةى لة ئاميَزمان بطريَت و بةرةو سةرطةردانيمان 

ادةكات، ئةو نيشتمانةى خؤمشان دةويَت دةستمان دةرِةتيَنيَت و بة ثيَ خواس بة دواماندا رِ
ليَك جودا دةكاتةوة كة يةكدي دةطوشن و طرووث و حزب و هؤزمان ليَ دروست دةكات و 
تيَلى درِكينمان لةنيَواندا بَلند دةكاتةوةو، بةردةوام هةَلماندةلووشيَت، لة كؤتايي مانطدا يادى 

ثرت لة هةزار كةس لة زيارةتكاراني ئيمام كازم م بريكةوتةوة كاتيَك 2115رِووداوةكةى ساَلى 
خةَلك بة هؤو بةبآ هؤ دةمرن، تةنيا ، بةم شيَوة لة رِووداوةكةى ثردي ئةئيمةدا شةهيدبوون

دةكةن و سةطةكانيش بة ثةت رِاياندةكيَشن، تةنيا ضاوةزارةكانى خويَن دةرطةكان هاوار 
فرميَسكةكاني عةليم بينى و تؤزو  لةبةردةم بادا غلؤر دةبنةوة، فرميَسكةكانى مةسيح و

طةردى رِؤذطارم بينى ضاوانيان داثؤشيبوو، تةون باَلندةكان دةرِفيَنيَت و ضراكان دةكةونة ناو 
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ئةم هةموو خويَن تةقينةوانة لة كويَ بوون؟ تةرمةكان كةَلةكة بوون و فةقيهةكانى بريةوة، 
 وة سةيرانيان دةكرد.تاريكي ثاش تةقينةوةكان بةسةر ئةسثة بريقةدارةكانيانة
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 ئةيلوول                                                  
 
 

مانطى ئةيلوول بة دةركةوتين تارماييةكي باريكةلة دةست ثيَ دةكات بةرةو سنوورةكامن 
رِادةكيَشيَت، تا شتيَكم ثيَ بَليَت بيَ ئةوةى طويَم ليَ بيَت. طةردةلووليَك لة نامخداية 
دةخوليَتةوة، باران و بروسكةطةل، رِووبارطةليَكى غةم، بيَ دايك و باوكةكان شينيان بؤ دةكةن 
و كوذراوةكانيش بؤ الى خؤيانيان رِادةكيَشن و، بيَوةذنةكانيش لة ناوةرِاستياندان، بةآلم من 

  بةلةمةكةم دةمب و بة ناوياندا دةسوورِيَمةوة. يسوار
ن و دزى كردن بةردةوام دةبيَت، كةسيش نازانيَت ضؤن لةم تةقينةوةو كردةى رِفاندن و تاآل

تةنطذةية قوتارمان دةبيَت. بة كةالوةى خؤم دةَليَم: بؤضى تا ديَت رِةشرت دةبيت و بؤضى تا 
ديَت منيش زؤرتر طريؤدةت دةمب؟ ئاطرى ئامسان لة ناوةوةمدا كزتر بووةوةو بَليَسةى ئاطرى 

 خوارةوة بةرزتر بووةوة.
جار بوو سةر لة ئةمسرتدام بدةم و لةوى هةنديَك لة هاورِآ هونةرمةندو شاعريامن يةكةمني 

ببينم، بةآلم لةبةردةم ويَنةيةكى طةورةى )رِامربانت( و لةبةردةم مؤزةخانةكةيدا شةكةت و 
بةتاأل رِاوةةستام و، لة رِووبارى ئةمستل رِامام الى رِووبةندى خانووة بَلندة ثةجنةرة زؤرةكاندا، 

ؤرِة بضووكةكان لةهةردوو كةنارةوة لةنطةريان طرتبوو. ترثةى ثيَآلوة زيَرِةكةم، كة هةموو ثاث
تةمةمن ثيَوةى رِؤيشتبووم، دةنطى دةدايةوة، كاتيَك طةيشتمة كةنارةكانى ثاييز ضيَذةكانى 
خؤم لة قؤرتي دريَذدا دادايةوةو نزام بؤ خؤشةويستامن خويَند كة دةيانويست بؤ دوايةمني 

 ةيان بضنة دةرةوة.ثياس
ويَنيَك ثرسةى بؤ لة وآلتةكةى من خؤشةويسيت لةناو جيَطةى مردندا دادةنيَن و لة هةموو ش

تةكةى من خؤشةويسيت لةطةأل دزيَوو ناشريينةكاندا دادةنيَن، لةوآ دةطيَرِن، لة وآل
خؤشةويسيت كورسي و خؤشةويسيت ثارةو خؤشةويسيت كوشنت و خؤشةويستيي ويَرانكارى 

فيَرخوازيان لة شارى شوعلة رِفاند، وةك بَليَيت  14. ئةو رِؤذة رِؤذيَكى تؤقيَنةر بوو كة هةن
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)مةروان(يان لةطةأل بووبيَت، يان بَليَيت كورِةكاني ديكةيان رِفاندمب، نةطةرِانةوة بؤ 
ماَلةكانيان... منداآلن جلةكانيان لوول دةداو دةطريان و خؤيان بة تاريكاييةكي ترسيَنةر 

بةآلم كةس نةبوو، ئافرةتة  ،انى دةرطةكان شل كردبووثؤشى و طويَيان بؤ ترثةى ليَدةداد
ان ئامادة نيايي شةو دةداو ثرياسكةى جلةكانيطرياوةكان بة طريانيَكى بيَ دةنط درِيان بة تة

دةكرد تا سبةينآ بة نةخؤشخانة، يان بنكةكاني ثؤليس، يان بةندخيانةكان ... يان 
ةرِيَن! برووسكةكان درزيان دةخستة شووشةكةمةوةو تونيَلةكان لةناو طؤرِستانةكاندا بط

سروودةكةمدا بؤطةن دةبوون، بةناو ئاَلؤشةكانى وآلتدا رِادةكةم كة ددانيان ضريِكردووةتةوة، 
يةك ئاَلؤش لة ئاَلؤشةكاني خؤم نابينم، ثيَم لة هةَلةكان هةَلدةنووتيَت و بة سرِاوةيي و 

 طةرِيَمةوةو هيض منرةيةك بة طةردمنةوة هةَلنةواسراوة.تاريكي بؤ ماَلةكةم دة
بة فرميَسكةكامن  هةر زوو تووشى خؤَلةميَش بووم و طوَلةكةم بةرةو سيس بوون رِؤيشت، 

بةآلم ئةو مةسيحةى بة ئاطة دةستنويَذم شوشت و بة رِؤني تاَليم جةستةى خؤم ضةور كرد، 
سروودةكاني هةَلستانةوةيم دةخويَندةوة، سةر تةختةدارةكةى كوذرابوو منيش ، لةنةهاتةوة

ي بة رِؤذيان ثيَشكةش دةكردم و دارة تةرِة يقوربانييةكامن كة رِوةةك بوون بة كؤماوة
 غةمبارةكةم و منيش طوماناوى تر دةبووم.

ضؤن يةكةمني رِؤذ لة رِؤذاني جةنطي نيَوان ئيَراق و ئيَرامن بريدةضيَتةوة كاتيَك بة نيطةرانييةوة 
وانى يةكةم منداَلى خؤم دةكرد، كاتيَكيش دنيا تاريك داهات و رِيَطةيةكي ثرِ ئازارو ضاوةرِ

ئةشكةجنةو مةرط دةسيت ثيَ كردو هةشت ساأل بةردةوام بوو، هةشتينةى خؤَلةميَش و خويَن، 
شتينةى طورطةكان، هةشتينةى ئةو وانةى بة كفنةوة دةطةرِانةوة، هةهةشتينةى ئةو ال
بة سةرووى طةرديلةكاني تؤزةوة هةَلواسرابوون، هةشتينةى ويَرانكردني  ئازارانةى بةردةوام

قةآلكانى مرؤظ. لة دووةمني رِؤذى جةنطدا كاتيَك ثرت لة سةد فرِؤكةى ئيَران بة ئامساني 
بةغداوة خرانة خوارةوة، يةكيَكيان الى ماَلةكةى مندا كةوتة خوارةوةو دةرطةكان هةَلكةنران 

تا لةوىَ )سوورةييا(ى تاريكي ذنةكةمم بؤ نةخؤشخانة طواستةوة و شووشةكان شكان و بة 
نؤبةرةى كضم لةدايك بيَت كة لةدايكبووني ئاطرى جةنط و بَليَسةكةى سووكرت 
كردةوة...رِووبار طوَلة بةرِووى بينى و شةثؤلةكاني بة يةكدا داو طوَلةكاني فرِآ داية بةردةم 
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دا، رِيَوييةكان بوون بة درةخت، كؤترةكان بوون هةردوو ثيَى، دةريا طياكةى بينى و ثشووى 
بة سروةى بؤَلة خورمايةك، دَلت و ئةو شةومنةى ناو ضاوت لة فرميَسك دةضيَت... ضى 
رِوودةدات؟ ئةمرِؤ سوورةييا ئازاريَكى ديكة دةضيَذيَت ثاش ئةوةى براكةى لة دةست دا كة 

بؤية بة خؤى و بة ميَردةكةى و  ،تةجيَيةتريؤريستان بةو شارةدا دةسوورِيَنةوة كة ويَى ليَ نيش
كيذؤَلةكةيانةوة ناضار دةبن هةَليَن و سةفةر بكةن و داواى ثةنابةري بكةن، ثاشرت ميَردةكةى 

 دةطاتة سويدو دواتريش وآ دةبات.
ئيَراق بةم شيَوةية... هةموومان لة خاكى ئيَراق وةدةر نراين. ثيَم لة هةنطاوةكانى خؤم 

باكاني خؤم بةقةد درِكةكانةوة  الويةتي خؤم لة ضؤَلةوانى كؤدةكةمةوةوهةَلدةنووتيَت و 
كؤدةكةمةوة، ئةم جةستةية ئازارم دةدات، نازامن كىَ بة تاريكي ثيَي ثيَدا ناوة، يان كىَ 
هةموو رِؤذيَك دواى دةخات. لةوىَ بةهاريَكى باأل شكاوو خؤَلةميَشيَكى زؤرمان بةجآ 

ى دوايةمني تاريكيدا بة طؤضانةكةمةوة بةناو ئةم ةرِةنطة لةسرث، لة خوارةوةى طؤنا... هيَشت
بةشكو ئةوانةى با دايثؤشني بةرةبةيانيَك  ،ماَلة غةمطينانةدا بيَم و بضم و نويَذ بكةم

 بطةرِيَنةوة، بةم شيَوة رِووبارطةليَكم لة خوارةوةى طؤنادا بينى نةك رِؤذ.
، لة قؤرتيَكى قووَلدا فاوى طةرووم دةكةويَتة رِىَنزا لةبريكراوةكانى خؤم دةخويَنمةوة، بةآلم ال

ةوام شةرمةزارم دمارةكان دةردةكةون، ئةو باآلنةم كة سرياميكن و ثيَيةكامن كة ئاسنن بةر
       دةكةن و هيض رِيَطةيةك بةرةو الى الويةتيم نيية، ئةوة خةياأل ثآلوى بوو.
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 تشريين يةكةم                                            
 

من و خيَزانةكةم لة ثيَوةنديية تةلةفؤنييةكامناندا زؤر دةطرياين، ئةوان لة ئيَراق بة دةسيت 
ند، منيش ليَرة رِؤذاني دووريم بة آلي ضارةنووسي مةروانةوة دةيانناترس و تؤقني و ذان

و ساَلي ئيَراق خويَناوي تر بوو، لةم  نليَهات بةرطة نةطرييَ انكاتذميَر دةذمارد. غةمةكةم واي
ت آلهةموو وكةوَلكةندن بؤ ئةو كةوَلكةندن و لةم خويَن بؤ ئةو خويَن و لةم دز بؤ ئةو دز، 

بةَلكو لة بازارِيَكي دريَذ دةضوو هةموو شتيَكت تيَدا  ،ن كراوةآلبوو بة ناوضةيةكي تا
ناوة ناوةيش لةم بازارِةدا بؤمب و  دةدؤزييةوة: سكراب و ئافرةت و مندالَ و ئاذةلَ و ذةهر،

 ئؤتؤمؤبيلي بؤمربِيَذكراو دةتةقينةوةو دميةنةكةيان بة شيَوةيةكي دزيَوتر دووبارة دةكردةوة.
طوارةكاني لةسةر شؤستة دانا، ثاوان و خَلخاَلةكاني دانا، ثاسارييةكاني منداَلةكاني دانا، 

توضؤكةراني كرد: كيَ دةكرِيَت؟ ئامسان طريَبةسيت هاوسةرطريييةكةي دانا، ئةم جار بانطي ها
م لة ئيَراق خويَن و خؤلَ و تاريكي دةباراند، شتيَكي دذوار بوو آللة هؤَلةندا ئاوي دةباراند، بة

بة سةيوان خؤت لةم بارانة سةيرة بثاريَزيت، تةنانةت سةيوانةكانيش كون كون بوون، ئةو 
دةباري، سةيوانةكةي لة كيََلطةكانة كؤتري  ي زستانة بةردو دَلؤثة خويَين ليَسةيوانةي كة ه

كوذراوو تريي لة بَلنداييةوة هاتووة خوارةوةي بؤ دةتَلؤثيَنيَت، سةيوانةكةي كة لة بازارِةكانة 
 ت... هةموو شتيَك ويَران دةبوو.دراوي ساختةي بؤ دةدَلؤثيَنيَ

لةو رِووةوة لة يانةو  وةشيَوازيَكي نويَي كوشنت لة ئيَراق سةري هةَلداو  ةماوةي ضةند مانطيَك
لؤقنتة تايبةتةكان بة ثؤليس و سوثاييةكان، بةتايبةتي ذةهريان بةكاردةهيَناو ذمارةيةكي 
زؤري ليَ دةكوشنت. لة نوعمانيية رِووداويَكي ذاراوي كردن رِووي داو ذمارةيةكي زؤر كةس 

بة خؤيان تيَيدا ضونكة  ،بوون بة قورباني،، ئةو ذارانةيش الي خةَلك شتيَكي سةير نةبوو
دةذيان و بة هةناسة هةَلياندةمذي، ئةوةبوو ذاري ئةوتؤ بؤ فرميَسكي زؤرترو رِاطرتين رِيَرِةوي 
جواني و ثةكخستين باران و ئيفليج كردني هةردوو دةست و بةستنةوةي هةردوو ئةذنؤو 
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ةوةي كرِنؤش بردن بؤ ئاغاكان و لةسةر سك رِؤيشنت بةرةو كورسي هةبوو، ذاري هةَلطرتن
 و، ذار بؤ هةموو شتيَك هةبوو. آلو لة شويَينميَشك و داناني ثيَ

باَلندةو ئاذةَلةكانيش لة بازارِي )غةزل( لة كوشنت و تةقينةوةكان رِزطاريان نةبوو، تةنانةت 
 مارةكانيش رِزطاريان نةبوو، كةواتة ضي لةم مردنة تؤقيَنةرة رِزطاري دةبيَت؟

بة تةنيا لة كةنارةكاني ئةو رِووبارة دةسوورِامةوة كة هؤرةي زؤرم بؤ مةروان طوتةوة، 
كامنب، طؤرانيم بؤ دةطوت و بةسةرهامت بؤ دةطيَرِايةوةو لةطةَلي   دةكةويَتة نيَوان درؤننت و

دةنووقا تا خةوني  مكاتيَك شةوم بةسةردا دةهات لةويَ لةسةر طيا رِادةكشام و ثيََلوو ،دةطريام
رزن هةركة زستانيان بةسةردا ببووريَت، كاتيَك دةكؤشم جلة رِؤذةكامن دةلة ثيَوة ببينم.

 ، داوةكة بكةمة كوني دةرزييةكةوةشرِةكانيان ثينة بكةم ثةجنةكامن دةلةرزن و ناتوامن
م قامكةكامن هيض ناَليَن. ئةو ئةسثةي لة آلبرينةكانيشم ثيَويست بة دورينةوة دةكةن، بة

بيَزاربوو، كاتيَك ويستم تيَي بطةيةمن كة ناتوامن بةرطةي رِؤذةكاني ئةم ساَلدا سيين كرد ليَم 
ئةوة بطرم رِوودةدات بة رِوويدا هةَلشاخيم، منيش ثيَم طوت: كةواتة طؤرِةكةي خؤمت لةم 

، لةخوار هةَلةكانةوة، كة ة، رِاستييةكةي بردم بؤ ئةو شويَنشان دةدةمتة ثيَ ثيَآلو
شةكاني ديارة، لةويَ ئةسثةكةم بة قةد قةلةرِةشكةكةم هيَالنةي كردووةو بةردة رِة

ييةوة بةستةوةو بة ئاوي ئاوابوون ئاَلؤشييةكامن شوشت، هيضم نةبيين تةنيا ناوي نئةستوونةكا
 مردووةكان نةبيَت كة شويَنةكةيان كةوي دةكردم و دةياخنستمة ناو فريوة نووستووةكانيانةوة.

ةوة تةنيا نووسني نةبيَت بؤ ئةوةي بةرطةي رِؤذاني رِةمةزان بوو، هيض ثشتيوانييةكم نةدةدؤزيي
رقاَلي نووسيين هةر هةموو ئةو شتانة بطرم كة رِوودةدةن، ئةوةبوو تا كاتي ثارشيَو سة

 ،ي ساَلي ئيَراق( بووم، لةطةلَ كتيَبيَكي ديكة لةبارةي ئةفسانة مةندائييةكانةوةناغةمةك)خ
ووم بة ثشت بةسنت بةو سةرضاوانةي كة دؤرننت نيشتةجي بلة لةو كاتةوة دةستم ثيَ كردبوو كة 

زانكؤيةكي الهووتي لة كامنب بؤي دةستةبةر كردم. ماَلةكةي خؤم و كتيَبخانةكةي خؤمم 
ن بوو كتيبم بؤ ئةو كتيَبخانةية كؤدةكردةوة، آلسا 16لةئيَراق بريكةوتةوة، لةو كاتةي تةمةن 

كو لةويَ بةجيَم هيَشت ئةطةرضي كاتيَك سيَبةري ثةيدا كرد بؤنةكةي بةر لوومت نةكةوت، بةَل
لة ذيامندا، كتيَبخانةيةكي  ووبةر لةوةي بة ضةند مانطيَك لة ئيَراق دةرضم، بؤ يةكةمني جار ب
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تةختةدارينم بؤ كتيَبةكامن كرِي، لة سيَ بةش ثيَكهاتبوو تا هةموو كتيَبةكامن كؤبكاتةوة، 
يةكي خةَلتاني خويَن و آلةبوو قةتيَكم هآلم خؤشيم لةو كتيَبخانةية نةبيين. شيَوةي وآلبة

يادمة كة  ةيك دةضوو و لة ثةجنةطةل دةضوو، لهةوايةكي ذاراوي بوو، شتيَكم هةبوو لة سريام
بةهارم ثيَ هةَلكؤَلني و بة بريم ديَت ضامةي دريَذم ثيَ نووسني و بة قةد ماَلةكاني بةغدامدا 

 هةَلواسني و ، بريمة وشاية كورِةكةي دزيم.
هات هةموو شتيَك تالَ بوو و دةنطي كورِةكامن غةمطني بوو، ضاوي مةروان ثرِ  كاتيَك جةذن

فرميَسك بوو، بريةوةرييةكامن لةبةردةممدا هةَلدةرِذان. كاتيَك يادي كؤضي دوايي باوكم 
 تيَثةرِي، طوَلم لةسةر طؤرِة طرميانةييةكةي دانا. كاتيَك لة تاراوطة بووم.
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 تشريين دووةم                                          
 

هيض شتيَكم نةمابوو تةنيا شةو نةبيَت بة نووسني و رِامان و ذانةوة بةسةرم دةبردو لة رِةشي 
طوَلة زةنبةقةكامن دةرِوانى كة بة قةد دةرطةكةوة دةركةوتن، بة دواى فرميَسكى 

ليَوة دةهاتة دةرةوة، بة دواى ئةو بارانةدا دةطةرِام سةرطوزةشتةكاندا دةطةرِام كة دووكةَليان 
كة لةناو دَلمدا خؤشى نةدةكرد، بةآلم لةناو طوَلى مسدا دةردةكةوم و لة بؤنى رِؤذةكامن 
دةلةرزيم، ئةو ديوارةى ويَنةكامنى ثيَوةبوون و ئةو ثةجنةرةى ضاوةكامنى ثيَوة بوون و ئةو 

كؤمانةوةو لة تاريكيمدا خوالنةوةو ضوكَلة  ابةهارددةرطةيانةى ...هةموويان لة كاتى هاتين 
 خبوردةكةم بة دةستةوة كةوتة ناو برية قووَلةكانةوة.

بريم كةوتةوة ضؤن ئةوان لة وآلتةكةم بة مةروانيشةوة هةموو شتيَكيان ليَ رِفاندم: جانتاكةم و 
. يَكى دةرِفاندثاسثؤرتةكةم و ثارةو جلوبةرط و كاغةزةكامن و واتايشم. وآلتةكةم هةموو شت

ئةمرِؤيش سةرم سورِدةميَنيَت ضؤن بؤ الى طةرِامةوةو بةهيوابووم دَلنةرم و بةخشندة بيَت؟ 
ضؤن ئةو تاريكييةم لةبريكرد كة كةسانيَكي تاوانكار خؤيان تيَدا مةآلس داوةو ثاسةواني 

 دةكةن؟
ةرو ثةندو خشلَ ياري مةتةَلةكان كؤتايي هات، هةروةها ياري ضاوشاركىَ كؤتايي هات، ثةيك

و بةردى دامة هةر هةموويان كؤتاييان هات، هيض نةماوةتةوة تةنيا كوانوويةكي خامؤش 
نةبيَت لة طؤشةى دوورى ماَلةكةوة. ضؤن زوو دةركم بة زرنطةى زةنطة رِةشةكان نةكرد؟ ئاية 

نةبيَت؟ كةرِ بووم؟ ئاية ذاوة ذاو زؤر تيذبوو؟ ثاشان ئةم هةموو كاغةزانة ضني ئةطةر شكستيم 
يةكي تؤثيو نةبيَت لةناو خاكةكةمدا؟ تةبَلة و ناَلة ضيية ئةطةر قةلةرِةشةكة ئةم هةموو ئاه

دريَذةكانى لةرينةوة زؤرتر لة ثيَويست رِازيَنرابوونةوةو، منيش لةو تيَكةوتنةم دةستةثاضة 
بؤمربِيَذكراوةكان تةوة ثيَ دةطات، ئةوةبوو ئؤتؤمؤبيلة ان لة وآلهةواَلة رِةشةكامنهيَشتة بووم، 

ى خؤيان كةسيان كردة قورباني هةنديَكيان رِؤيشتبوون بؤ كاركردن ناو 159لة يةك كردةدا 
بةم شيَوةن ميَذوو لةناو ليتةى ميَذوودا دةطةوزيَت و كةس رِزطارى بنووسن. وآلتة مةزنةكان 
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ى شاراوة نةما، ناكات. ئاى لةو رِيسوايية!  ليَرةدا ثرسةكة بة طشتى ئاشكرابوو، هيض شتيَك
اطريكارى، يان رِذيَم، يان تاريكى، ثرسةكةيش نة د خةَلكى وآلت خزانة خوارى خوارةوةى

 رِؤذئاوا نيية.
ساأل لةمةوثيَش، ضةند هؤرةيةكى  1244ئةو رِؤذى يادي دامةزراندني بةغدا بوو ثيَش 

طريام، كاتيَك و بؤ دانيشتواني ئةو طوتةوة، بؤ وآلتة خؤكوذة ئاوابووةكة وغةمطينم بؤ ئة
و ذانةكانى عةبدولسةتار ناسرى ضريؤكنووسي هاورِيَم بيست، )ثةرداخي رشتم لةبارةى ئازا

ني بةغداو لة ماَلةكاني خؤمان و شادومانى(م بريكةوتةوة كة كاتى نيوةرِوان لة مةخيانةكا
ر ئةويش ماَلى هاورِيَكامناندا هةَلمان دةدا. ئةو ئازارو ئةشكةجنانةم بريكةوتنةوة كة بةسة

 ، كة بة خؤي كورِى بةغدا و ئاَلؤشة جوانةكاني رِؤذاني ئةوساي بوو.هاتوون
لة ناوةندى ئةم ثةذارةدا رِؤذيَكى جوان لة ذيامندا هةَلهات، ئةوةبوو هؤَلةندا طوَلى )تؤليب(ى 
ثيَ بةخشيم، رِيَى ثيَ دام ليَى نيشتةجآ مب، ئةوةيش كاريَكي ئةوةند ئاسان نةبوو لةم 

ةدا كة رِةتكردنةوةى داواكارى نيشتةجىَ بوون باوبوو، ئةو رِؤذة هاورِيَم سةعد عةزيز بارودؤخ
دةحام لة ئؤردوطةى درؤتن ثيَشوازى ليَ كردم و لة شةكةتى و غةم دةريهيَنام و لة ناو 
خؤشيدا باَلى ثيَ طرمتةوة كة لةميَذبوو بةخؤوةم نةبينيبوو. ضامةى )طوَلى تؤليبم هةية( بؤ 

رى هؤَلةنداي جوان نووسي كة ثيَشوازى ليَ كردم و لةئاميَزى طرمت و يارمةتي و سوثاسطوزا
نيشتةجيَ بوون و ذيان طوزةراندني بةردةوامي ثيَشكةش كردم، ئةو رِؤذةيش تةنيا ئةو خةونةم 
دةبيين كة خيَزانةكةم و مةروانيشم لةطةأل بن، ئةوةبوو دةستم بة مامةَلةى يةكطرتنةوةى 

تا لة  دةست ثيَ كرد بؤ ئيَرة ن و هيَناني هةموو ئةنداماني خيَزانةكةمئةنداماني خيَزا
دؤزةخى وآلت رِزطاريان بكةم. بةآلم وآلت هةر لةسةر مةرطي خؤي سووربوو رِؤذ لة دواى رِؤذ 
ئازارو ئةشكةجنة تةفرو تووناترى دةكرد، ئةوةبوو ثيَنج ئؤتؤمؤبيلى بؤمربِيَذكراو لة يةك كاتدا 

 215ةَليدا طوللة هاوةن كةوتة سةر  شارة خؤشةويستة كؤنةكةم )شؤرِش( و تةقينةوةو، لةط
 كؤتايي ديَت؟ .... كةى؟خوداية كةى ئازارى ئيَراقييةكان شةهيدي ليَ كةوتةوة. 

ان تا لةوةى ئاطةدار بكةمةوة لة وآلتةكةم رِوو قيكردةوة بضمة حةوتةمني ضيين ئامسخؤم تا
و بووم بة بيابان و تؤزو طةردم ليَ نيشت و خةَلتاني خويَن دةدات، بةآلم سووتام و نغرؤ بووم 
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بووم و طرِة بردمي و بزمارةكان طةرِانةوة ناو دةستم و، طةشتة ئامسانييةكةم هةرطيز دادى 
نةدام ئةطةر بة رِيَطةى هرمس بةرةو ئامسان و طةشيت دميووزى و طةشيت مةسيحدا رِؤيشتم، 

ئةوة بيَت كة ئامسان نةيدةويست ثيَشوازيم ليَ بكات. بةم  بةآلم هيض دادى نةدام، رِةنطة لةبةر
شيَوةية دةركم بةوة كرد كة ديَوى ذان و ئازار لة نامخدا نووستووةو هةَلناسيَت تةنيا بة بؤنة 
نامؤكان نة بيَت، دةركم بةوة كرد كة ذان تةنيا شتيَكة مرؤظ ناتوانيَت لة خؤيةوة دروسيت 

 نةوةك سةر لة هةَلديَرةوة دةربهيَنيَت، لةبةر ئةوةىبكات لةبةر ئةوةى ترسة لةوةى 
 لةسيَدارةداني ثيَش كؤتاييمانة.
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 كانووني يةكةم                                            
 

دوايةمني مانطى ساأل ضةندان بزرطةى بيَ كؤتايي بوو، ضونكة ئةو وآلتةى كة دةسووتا 
ليَى  وئةو تونيَلة نويَيةى ثيَى تيَ هاويشتبوو ئاسان نةبوشتيَكى ئاسان نةبوو بكوذيَنريَتةوةو، 

سان نةبوو بةم نزيكانة ضاك بكريَتةوة. لة ئةو مرؤظةى تيَيدا خراث بووة، ئابضيَتة دةرةوةو، 
دووةمني رِؤذى ئةم مانطةدا سآ ئؤتؤمؤبيلى بؤمربِيَذكراو لة بازارِةكاني خواردن لة ناوةندي 

 برينداريان ليَ كةوتةوة. 55شةهيدو  51بةغدا تةقينةوةو 
كاتيَك تؤزيَك تاراوطة رِؤذئاواييةكامن ناسي و ثةيم بة سيستمي كؤمةآليةتي و سياسيم بردن، 
لةخؤم ثرسي بؤضى دوورخراوة ئيَراقييةكان )ئةوانةى ئيَستة فةرمانرِةوايي دةكةن( لةم 

اكةوتووانة بوون و بؤضى سةرقاَلى دزى و كوشنت و برِواى دو تاراوطانة هيض فيَرنةبوون؟
ئةوانةيان ثشت طوآ خست كة لةم وآلتانة فيَريان بوون كة طةوجرتين طةوج فيَردةكةن. لةبرى 
ئةوةى تاراوطة بيانكاتة دانا بوون بة ئيبليس، لةبرى ئةوةى ببنة باَلندة ضرِنووكةكانيان 

رِانةوة وآلت رِوخساري دريَذتر بوون و رِديَنيان ضرِتر بوون و ددانيان بوون بة ضةقؤو، كاتيَك طة
كرديان  طورطيان لةو ديوي دةمامكةكانيانةوة شاردةوة، لةبرى ئةوةى وآلت بكةن بة بةهةشت

    بة تةويلة.
بةم شيَوة وآلت بوو بة دةرطةطةىل داخراو خةَلكةكةى بة هؤى هةرِةشةوة هةآلتن و بوو بة 
جلى سةربازي هةَلواسراو هةركةسةي بيةويَت لةبةري دةكات تا هةر كةسيَكي بويَت بيكوذيَت 
و بيدزيَت، بوو بة ئامسانيَك فريشتةطةىل ليَ دةضؤرِيَت، بةَلكو ثةيكةرة بضووكةكانى ناو 

ن بؤ ناو تةنوورةكانيان طةرِانةوة لة ئةذمةتى ئةوةى بينييان و سووتان و شارةكاني ماَلةكا
تاريكي لة زةلكاوةكانياندا نغرؤ بوون و طؤرِ لة ذيامناندا زؤرتر بوون ثرت لة ثيَويست رِووخؤش 
بوون، ضؤن رِووبارةكامنان لةناوضوون. طويَم لة دةنطى ضاوةةزارةكان بوو بَلنديان دةكردمةوة، 
ضاوةزارطةليَك دوذمنامنان لةناو دةبةن، ضاوةزارطةليَك بؤ ضاوكويَركردن، ضاوةزارطةليَك بؤ 
بزربوون، ضاوةزارطةليَك بؤ رِؤذطارى شيَدار، بؤ منداَليةتي لةبريكراوى ناو ذيَرزةمينةكان. 
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كة  ئةوةم بريكةوتةوة كة ئةمةريكاييةكان بة ئيَراقيان كرد، هةر لة )طةردةلووىل بيابان(ـةوة
ئيَراقي ويَران و كاول كردو ديكتاتؤري لةناونةبرد، تا دةطاتة )رِيَوى بيابان( لة ناوةرِاسيت ئةم 
مانطةدا كة ئيَراق و ئيَراقييةكاني رِاماَلى كاتيَك بة هةزاران مووشةكى )كرؤز(يان بةسةردا 

ةموو شويَنيَك ، رِيَوييةكي ئةمةريكي بة ضرِنووكةكاني تةقة لة خةَلك دةكات و لة هدداباران
 بةردةبنةوةو دةمرن.

بة دةستيَكى زؤر بة دةطمةن لة ذوورة بضووكةكةم لة كؤمةَلطةى درؤننت دةضوومة دةرةوة، 
ثؤآليني كامت توند طرتبوو، ئةمةيش واى ليَ كردم ويَرِاى برين و ئازارو ئةشكةجنةكامن بةهيَزمب، 

يَك ذياني رِزطاركردم، هةر ئةو بوو ثيَ لةوة بنيَم كة شيعر، ثيَش هةموو شت دةبيَت ئيَستة
ثاَلى ثيَوة نام بةرانبةر بةوةى بةسةرم هات خؤرِاطرمب. هةموو رِؤذيَك شيعر دةستيَك و دَليَك و 
ئةقَليَك و رِوحيَكى ثيَ دةبةخشيم، بة هؤيةوة خؤم لةبةردةم كؤسيت كورِةكةم و ئاوارةييم و 

وسني بة طشيت ثيَي توند رِاطرمت و بةهيَزى دووريي خيَزان و بزربووني ذيامندا رِادةطرت. نو
ى ساَلى ئيَراق( رِوون دةكاتةوة كة ندامن بؤ نووسيين ثرؤذةى )غةمةكانكردم، ئةمةيش تةكا

هةرضؤنيَك بووة شتيَكى ئاسان نةبوو، بةآلم لة جؤرة ضارةسةريَك دةضوو بؤ من، شويَنى 
. ئةمرِؤ برِوا بوو شيعر يةكةمني دؤستم دركاندن و رِاطةياندني نهيَنييةكان و خةمرِةويَين بوو،

ناكةم كةسيَك هةبيَت وةك ئةو سةرةخؤشي ليَ كردمب بؤية بة رٍِِاشكاوى دةَليَم من لةناو 
شيعردا ذيام بة هةموو وردة خويَنبةرةكانييةوة و شيعريش لةناو مندا ذيا بة هةموو 

ك لة هةموو نووسينة وة ،خويَنبةرةكامنةوةو شيعر بؤى سةملاندم كة )رِزطاركةر(ى منة
 تيورييةكامندا لةبارةيةوة ئةو مذدةيةم دةدا.

لةطةأل ئةوةيش لةم تةنطذةيةدا ذيامن ضةندان هاورِيَي لةخؤطرت ئةوانةى دَلسؤزانة ثشتيوانييان 
هةر لة شاعريي طةورة )ئةدؤنيس(ـةوة بطرة تا  ،ليَ كردم و لةم دةقانةدا ناوى زؤربةم هيَناون

لة ئيَراقي و عةرةب و بياني و ئةوانةى  مكرديماراورِيَيانةى برينةكانيان تهةموو ئةو ه دةطاتة
 لة شويَنيَكي ديكةدا بة دوورودريَذى باسي رِؤَليان دةكةم.

سةعد عةزيز دةحام تاكة هاورِيَم بوو لة كةمثي دؤرننت و، هةردووكمان هةنديَك جار تا 
يان شةوبيَدارميان بةسةر دةبرد، كةمثةكةيش دارستانيَك ضوار دةورى دابوو ثرِ لة ةبةرةب



 115 

ارستانةدا دةنطى دةرةوة بؤ ثياسةكردن، لةناو ئةو دضرِ بوو، بةرةبةيان دةضووينة درةختى 
ثاساري ئامساني ئيَمةى تةنيبووةوةو دميةن و خويَندني ئةو ثاسارييانة شتيَكى سةرسورِهيَنةر 

ةذمةتي جوانيى دةوروبةرمان و رِةوتى ئةو غةمةى لة ناخةماندا بوو هةنديَك جار بوون، لة ئ
 دةطرياين.

م مانطةدا، لة نووسينةوةى دةستنووسة طةورةكةم لةبارةى ةلة جةذنةكاني سةرى ساَلدا ل
)ميتؤلؤذياي مةندائييةوة( بوومةوةو، دةستم بة  نووسينةوةى يادةوةرييةكامن كرد لة ضوار 

ى ساَلى ئيَراق ( ةكانةموستكةر( و لةطةأل دوا ضامةكاني )غناوونيشاني )منداال دربةشدا، بة 
 بةردةوام بووم.
اخؤش بوو كة دةرِؤيشت بيَ ئةوةى شة خةريك بو دةرِؤيشت، زؤرم ثيَ نئةو ساَلة رِة

كورِةكةمى ليَ وةربطرمةوة، ئةو بوو كة كورِةكةمى دزى و دةبيَت بؤم بطيَرِيَتةوة. هةست و 
يَواو بوو، با )ئةم يذى و سةيرو سةمةرةى ئةم ساَلة شم بةرانبةر بة شيَتايةتي و توندوتنةست

سالَ(ـةم ليَوة نزيك بيَت، كة خةريكة دةرِوات تا توند لة ئاميَزى بطرم و توند بؤنى بكةم تا 
لة نزيكةوة بيانسم و، تا بؤنةكةى لةبري نةكةم كة هيض بؤنيَكي ديكة لة بؤني ئةو ناضيَت، 

تيَكيش دةطةمة ناو دَلى و رِووتى دةكةمةوة رِؤذيَك ديَت بطةمة واتا شاراوةكةى، واتا كا
ستةمطةرانةكةى كة ضوارطؤشةكاني يةك لة دواي يةك ليَك ترازاندم و لةسةر خوانةكةى 

 دانان.
لةوةى ساأل كؤتايي بيَت هاورِيَى شاعريم طزار حةنتووش  لة ديوانيية مرد. طزار يةكيَك  بةر

بازيَكى شيعري تايبةت بة خؤي هةبوو كة لة هيض عريةكاني نةوةى منة كة جؤرة رِيَلة شا
جؤريَكي ديكة نةدةضوو، طزار لة سثي سثيرت بوو لة رِوح و ئاكارو شاعريي. طزار ضؤن بةم 

ى بةيبوونت يَمةت برد و هاوةنت دةكوتا و طوَلبةلةمةتةوة لة شارةكةى خؤت شاري بةغداوة ئ
دابةش  ارةكاني هةردوو كةنارداداو كيسة تووتن و ثاكةتة ضاي بةسةر نةبؤ دةهارِين؟ هيو

ةبووةوة... طزار ئاطريَكي دةكوذاندةوةو باَلندةكانيش خؤَلةميَشيش لة ئاوةكةوة بَلند ددةكرد، 
 دواى كةوتبوون.
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بةياني سيي ياسي طةورة نةبيَت، ئةوةبوو بةرةئةم ساَلة نةيدةويست برِوات بة رِووداويَكى س
ني رِؤذى جةذني قوربان بوو. بة حوسيَن لة سيَدارة درا، كة يةكةمئةم مانطة سةدام 

لةسيَدارةداني ئةو ثةردة لةسةر ذياني ئةو ثياوة دادرايةوة كة ئيَراقي كاول كردو طةيانديية 
 ئةو رِةوشةى كة ئيَمةى تيَداين.

سةرةتايةوة دةركةوتبوو لةطةأل  لة دوايةمني رِؤذى ساَلدا ئةسثةكة هاتة دةرةوة كة لة
مي ديكتاتؤر بوو؟ كؤَلةبوو )ئاية ئةوة تةرطةشتةكةمدا ياوةرم بوو، تةرمى ساَليَكى رِةشي بة

رِةنطة( دةضووة ناو، يان دةرةوةى ئةو بزرطةية. لةكاتيَكدا لةناو ذوورةكةم بووم ويَنةى دوازدة 
شتمانةوةيان هةَلواسم تا ئةو رِووداوانةمان تابلؤم دةكيَشا و بة ديواري ذيامنةوة و بة ديواري ني

برينةضيَتةوة كة رِوويان دا. هةنطاوةكامن بةرةو )ئةمسرتدام(يان بردم تا كةرِنةظاَلى ياري 
ئاطرينى نيوةى شةو ببينم و بؤ ئةوةى بؤ وآلتيَك بطريم ئةويش نانويَت، بةآلم نةك لةبةر ياري 

بةسةر سينطي شةوى دوورودريَذييةوةن كة هةر  ئاطرين، بةَلكو لةبةر ئةو ضةكة ئاطرينانةى
 خويَين ليَ دةضؤرِيَت.... بؤ كورِةكةيشم دةطريم كة لةم شةوةدا بزربوو.
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 خةون                                                   
 
 

 كرد، ثاشان سةيري ثيَشةوةم كردنى ساَلى ئيَراق(م اةكةمسةيري دواوةم كرد ... سةيري )غ
ئةوةتةم من ئاوى  وة دةردةكةوت لة دؤزةخ هةآلتبوو.مذيَك هةبوو ويَنةى وآلتيَكي ليَتةمو

رِؤذةكامن لةسةر ئةم خاك و خؤَلة دةرِيَذم، طوأل لةسةر شؤستةكان رِيزدةكةم و رِؤذيَكى 
ترسيَنةرو شةويَك دادةثؤشم بةردو ثةردةطةىل ليَ دةكةويَتةوة، وآلتيَك دادةثؤشم رِووت 

دةكةم ثاشان بووةتةوة، ئةو شويَنانةى دادةثؤشم ذةهريان ليَ دةرِذيَت، بووكة شووشةكان رِيز
بووكة شووشةكان لةذيَر ترمسدا دةذميَرم، ضؤن بةرةو مةرطيَكي لةمة شريينرت برِؤين؟  ضؤن 
بةرةو سةردويََلكةى لةمة جوانرت هةنطاو بنينَي؟ الى خؤَلةميَشة بةرينةكةى و لةذيَر 
شاخةكانيدا كة ئاطر فرِىَ دةدةن، وآلمت بيين خؤي رِادةسيت مةرط كردبوو، لةميعراجي 

ويَندا سةردةكةوت، خويَنيَك لةناو ميَذووةوة هاتبوو، ضوون وةرِينيَك، رِؤذم و قاثةكامن خ
دةشكيَنيَت، خويَين ضنيين جاَلجاَلؤكةى ئاسنينم، خويَنيَك لة تيَلةكاني شاريَك ضوار دةورى 

 رِؤذةكاني داوم و خؤي بؤ نةوةم لة بؤسة ناوة.
ة هات ك ثاك بووةوة، ئةو وشةيشوشت، كةميَ كاتيَك ئيَراقييةكان وآلتةكةيان بة فرميَسك

تة ناو رِوحتانةوة و فيَرى نويَذكردني بيَ با شةومن بضيَفةرمانى ثيَ دام بتانسوورِيَنمةوة و بَليَم: 
دةنط بن، ضةك لة ثشتويَنةكانتاندا دامةنيَن و بضنة دةرةوة تا تةوقة لةطةأل خةَلك بكةن، 

دةكةن،  وآلت بة ثةرِؤى زةردو سوورو سةوز ثرِ مةكةن  رِووةك ئاو مةدةن كاتيَك ذةهر ئامادة
 ضونكة ثاشرت وآلت ثرِ لة ثةرِؤى رِةش دةبيَت. ،و درؤيان لةسةر بنووسن

ئةو فريشتةيةي بؤم دةركةوت، دميةنى خةونةكةى بؤ رِوون كردمةوة، ثيَى طومت: دذلة ببةو 
ةى خؤتةوةى لوول ببةو بة جةستةستةوةو دةستنويَذ هةَلبطرة، فرةهات بدارخورمايةكي ثيَوة ب
، بةو شيَوةية بةرةو شاديت لة ثيَش خؤم دةدةم ثاش ئةوةى بةناو بدةو نويَذ دابةستة

وآلتةكةت سةردةخةيت و بةرةو توورى  ضاكةكانةكاني خويَندا رِؤيشتيت و بةرةو رِووبار
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هي  بةرةبةيان كة هي بةرةبةيانة، ئةوةى هي خؤشةويستيية هي خؤشةويستيية، ئةوةيش
هي با هةَلكردنة. فريشتةكة لة ضةند  ةهي خةون بينينة، ئةوةى هي با هةَلكردن خةون بينينة

ئاطةدار كردم كة لة دوورةوة ديَن و لةبارةى وآلتيَكةوة كة ترس و رِؤذيَكي ديكةى خويَناوى 
تؤقيين بوومةلةرزةكان هيَوريان كردةوة ثاش ئةوةى هةذانديان. ئةم خةون بينينة ثيَشكةش 
بة رِؤذاني دادىَ دةكةم وةك ضؤن غةمةكامن ثيَشكةش بة رِؤذاني ثيَشوو كرد لة ساَليَكدا كة 

 يةكيَكة لة ساَلة تؤقيَنةرةكانى رِؤذطار.
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 وةرطيَرِ لةضةند ديَرِيَكدا
 

 
 

 موكةرِةم رِةشيد تالَةبانى

 
 . لةدايكبووة خانةقني ىشارؤضكة بة سةر بنكوورةى لةناوضةى 1531 ساَلى* 
 سريوان زيَى كةنارى طؤرِةشةلةى طوندى قوتاخبانةى لة سةرةتايى خويَندنى 1523 ساَلى* 
 .تةواوكردووة  خانةقني ناوضةى لة

 . كردووة تةواو خانةقني شارى لة ئامادةيى و ناوةندى خويَندنى قؤناغى* 

 دا1514 ساَلى لة بةغداو زانكؤى ويَذةيى كؤليَذى كوردى بةشى ضووةتة 1510 ساَلى* 
 . وةرطرتووة كوردى ويَذةى و زمان بةكالؤريؤسى

 . كردووة نووسني بة دةستى وة1510 لةساَلى* 

 وتارى و بابةت شيعرو و ويَذةيى بةرهةمى كوردييةكاندا ؤذنامةرِ طؤظارو زؤربةى لة* 
 كردووةتة كوردى ضريؤكنووسانى و شاعريان زؤرى بةرهةميَكى باَلوكردووةتةوةو هةمةجؤرى

 بةرهةمانةشى ئةم  دةكةون، بةرضاو ئينتةرنيَت سايتى لة كردوونةتةوةو بآلوى و عةرةبى
 :كردووة ضاث

 .بةغدا 1512 ساَلى  ئاواز شةثؤىل كؤشيعرى* 
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 .بةغدا 1520 ساَلى  ازرِ ذيلةمؤى كؤشيعرى* 

 .بةغدا 1522 ساَلى  بةردةباز كؤشيعرى* 

 .بةغدا 1521 ساَلى ناكات كؤض خؤر كؤشيعرى* 

 .هةوليَر 1551 ساَلى يَسرِ كؤشيعرى* 

 هةوليَر. 2003ساَلى  ئةفسانةى سيَو* كؤ شيعرى 

 هةوليَر. 2002 دةستوورى شيكردنةوة لة زمانى كورديدا* 

 هةوليَر. 2002. ضريؤكى منداآلن. وةرطيَرِراو. ئامؤذطارى دايك* 

 ، هةولري.2010. ضريؤكى منداآلن. وةرطيَرِراو خةونةكةى دارا* 

 .2010. ضريؤكى فؤلكلؤرى طةالن، وةرطيَرِان، هةوليَر، خةناوكة* 

 .2010. ضريؤكى فؤلكلؤرى طةالن، وةرطيَرِان،هةوليَر، فريشتةى دارستان* 

 .2011وةزارةتى رِؤشنبريى و الوان، هةوليَر،  )هةورة تريشقة(،* كؤضريؤكى 

 .2011يَرِان، هةوليَر، (، حةننا مينة، وةرطبةفر لة ثةجنةرةوة ديَتة ذوورآ* رِؤمانى )

 .2011(ى شاعري)زانا خةليل(، وةرطيَرِان بؤ عةرةبى، هةوليَر،درؤيةكى ديكة* ديواني )

(، ئيظؤ ئاندريض، وةرطيَرِان لة عةرةبييةوة، هةوليَر، ثردةكةى سةر رِووبارى درينا* رِؤمانى )
2011. 

 .2011ة عةرةبييةوة، هةوليَر، (، ئيظؤ ئاندريض، وةرطيَرِان لطؤرٍِِةثاني نةفرةتي* رِؤمانى )

( شيعرى ضل شاعريى كورد بؤ عةرةبي، دار الغاوون، شدو القبجكؤمةَلةى شيعرى ) *
 .2012بةيرووت، 

 .2012( لةسةر ئةركي خؤى، ضاثخانةى شةهاب، هةليَر، رِةهيَلَكؤشيعرى )* 

ةزارةتى (، وةرطيَرِان بؤ كوردى، وئةرك و مافةكانى مامؤستا ـ منوونةى بريتانيا)* 
 .2012ثةروةردة، هةوليَر 

، مةَلبةندي طشيت يةكيةتي (، قصص كوردية مرتمجةزوجات خليفة الفاتناتكؤضريؤكي )* 
 .2012نووسةراني كورد، ضاثخانةى رِؤذهةآلت، هةوليَر، 



 123 

(، بةِيَوةبةرايةتي ضاث و بآلوكردنةوةى هةوليَر، وةزارةتى رِؤشنبريى كورِى ضياكؤضريؤكي )* 
 .2012ضاثخانةى رِؤشنبريي، هةوليَر و الوان، 

(، جةنطيز ئايتماتؤظ، وةرطيَرِان لة كاتيَك ضياكان هةرةس دةهيَنن، بووكي نةمررِؤماني )* 
 .2013عةرةبييةوة، دةزطةى ضيين بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، هةوليَر، 

ةزطاى ( شيعري وةرطيَرِاوى نووسةر لة كوردييةوة بؤ عةرةبي، دالليل والنسيانديواني )* 
 .2013غدا، ة، برِؤشنبريى و بآلوكردنةوةى كوردى

(، نووسيين: ئةمحةد حمةمةد ئيسماعيل، وةرطيَرِان لة كوردييةوة الربيع االسودؤماني )* رِ
 .2013بؤ عةرةبي، ضاثكردني لقي كةركووكي يةكيةتي نووسةراني كورد، 

 .2013(، ضاثخانةى شةهاب، هةوليَر، ضاوةزاررِؤماني )* 

وةرطيَرِان لة ( لة نووسيين : ئةحالم موستةغامني، تؤ رِةشت ليَ ديَتانى )رِؤم* 
 .2013ر بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، ضاثخانةى رِؤذهةآلت، هةوليَر، ناوةندي ئاويَعةرةبييةوة، 

خانةى ، )وةرطيَرِان(ميطيَل ئةخنل ئةستؤرياس، ( نووسيين:جةنابي سةرؤكرِؤماني )* 
دووةمني ضاث، بة  .2014دنةوة، ضاثخانةى موكرياني، هةوليَر موكرياني بؤ ثةخش و بآلوكر

ى بآلوكردنةوة دةزطاى ضاث وو بآلوكردنةوة ث وضاخانةى موكرياني بؤ  هاوبةشي نيَوان
 .2013هةوليَر  ،رِؤذهةآلت

ر ناوةندي ئاويَ)وةرطيَرِان(، (، نووسينى: طابريل طارسيا ماركيز، ثاييزى ثةتريَركرِؤمانى )* 
 .2014هةوليَر،  بآلوكردنةوة، بؤ ضاث و

(ى خامنة رِؤماننووسي ميسري مةنال تةحاوي، بؤ خانةى برؤكلني هايتسرِؤماني )* 
 ة.اوة، هيَشتة ضاث نةكراور)موكرياني( وةرطيَرِ

، دةزطةى ضيين)وةرطيَرِان(،  (،(ى رِؤماننووسي ذاثؤني )جؤنيشريؤ تانيزاكيكليلرِؤماني )* 
 .2013هةوليَر، 

ر بؤ ضاث و ناوةندي ئاويَ، وليةم فؤكنةر،)وةرطيَرِان(، ذاوةو ذاوو توورِةييى )* رِؤمان
 .2013بآلوكردنةوة، ضاثخانةى رِؤذهةآلت، هةوليَر، 
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ر بؤ ضاث ناوةندي ئاويَ)وةرطيَرِان(، طابريل طارسيا ماركيز، (، هةواَلى رِفاندنيَك* رِؤمانى )
 .2013، هةوليَر، بآلوكردنةوة و

ناوةندي )وةرطيَرِان(،  ،ـ احلرافيش، نةجيب مةحفووز( داستانى رِةش و رِووتانرِؤمانى )* 
 .2012ر بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، ضاثخانةى رِؤذهةآلت، هةوليَر، ئاويَ

دةزطةى ضاث و بآلوكردنةوةى )وةرطيَرِان(، ، هاروكى موراكامى، ( 1Q84* رِؤمانى )
 .2012سا، هةوليَر، رِؤ
دةزطةى ضاث و بآلوكردنةوةى )وةرطيَرِان(،، سؤخلان سابا ئؤربيليان، (درؤحيكمةتى رِؤماني ) *
 .2012، سا، هةوليَررِؤ
دةزطةى ضاث )وةرطيَرِان(، (، سيمؤن دي بؤظار، ليَك تيَنةطةيشتينَك لة مؤسكؤرِؤمانى ) *

 .2012، سا، هةوليَررِؤو بآلوكردنةوةى 
دةزطةى ضاث و  (، )وةرطيَرِان(،ئؤطاوايوكؤ (، نووسيين )من و برا نةخؤشةكةم* رِؤماني )

 .2011، سا، هةوليَررِؤبآلوكردنةوةى 
دةزطةى ضاث و (، )وةرطيَرِان(،ثيتةر هاندكةنووسيين)(، ئافرةتة ضةثانةكة* رِؤمانى) 
                                                                               .2011، سا، هةوليَررِؤبآلوكردنةوةى 
ر بؤ ضاث و ناوةندي ئاويَ)وةرطيَرِان(، (، هاروكى موراكامى، ثاش تاريكى* رِؤمانى )

 .2011بآلوكردنةوة، ضاثخانةى رِؤذهةآلت، هةوليَر، 
ر بؤ ضاث ناوةندي ئاويَ)وةرطيَرِان(،  (، هاروكى موراكامى،سةما، سةما، سةما* رِؤمانى )

 .2011هةوليَر، و بآلوكردنةوة، ضاثخانةى رِؤذهةآلت، 
)وةرطيَرِان(، (، عةبدوهلادي  سةعدوون، ئيَراقي يادداشتنامةى تاجنييةكي* رِؤمانى )

بةرِيَوةبةرايةتى ط شتيي رِاطةياندن و ضاث و بآلوكردنةوة، وةزارةتى رِؤشنبريى و الوان، 
 .2011ضاثخانةى رِؤشنبريى، هةوليَر، 

ر بؤ ضاث و ناوةندي ئاويَ)وةرطيَرِان(، (، ئاالن مؤرهيد، 1511 شؤرِشى رِووسيا* )
 .2012بآلوكردنةوة، ضاثخانةى رِؤذهةآلت، هةوليَر، 

 مامؤستاى زمان و ئةدةبى كوردي بووةو رِؤذنامةنووسيشة.* 



 121 

ى وةزارةتى ثةروةردةى حكوومةتى (ثةروةردةو فيَركردن)دةستةى نووسةرانى طؤظارى * لة 
 )رِؤشنبرييو طؤظاري  (هاوكاري)ش لة رِؤذنامةى هةريَمى كوردستان كاري كردووة. ثيَشرتي

(و طؤظاري ktvو تةلةظزيؤني كوردستان ) تةلةظزيؤني طوآلنو  (طوآلن)و طؤظاري  نوىَ(
 كاري كردووة. )رِامان(

لة ديواني وةزارةتي ثةروةردةى حكوومةتي هةريَمي كوردستان، طؤظاري  1/1/2014* لة 
 روةردةو فيَركردن( خانةنشني بوو)ثة
 


