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  :شيعري 

   1989-1996  
   كونگثلف-سويد  

   com.hotmail@1Hamashwan  
  حةمةشوان شةريفحةمةشوان شةريف ...  ... ةرمةرمــــــتت  وو  لَلَطوطو    مةيمةيضاضا

  
  ذؤژي يةكةم   

  سن بوووماسيةكي نةو چ
  ؟!. ئاوي ذووباريت خواردةوة

  چ هةورثك بوو
  نيين نيوةذؤتداژان بةسةرباصاي پثكةوثين ذـخ

  چ خؤرثك بوو
  بةتاو سووتاين پرچةكاين كانيت

  چ پياوثكي گثل بوو
  تواين لةپةجنةرةئاسنينةكاين ئاسؤوة

  ؟!. ينثثلةژثر پ گوصي كچثنيت بوةرثنث و
  ئاي شارةكةم

  بريمة وبريم ناچث
  چةند ئةسپثكي تووند ذةوبويت
  چةندباصندةيةكي لةباص بووي

  شةو نةبوو
  شقان نةخؤيتةوةواين عاـيةكةي كيئاوةشووشة

  كةمث الي حةمةوخان دانةنيشي و
  .. .. .. .. . پاشان

  كوذةنثركزثكت لةگوصاصة كچثك مارةدةكردوو
  . ، ، بارانت بةدةميانةوة دةهثشتةوة

  ئةفسووس.. . بةصام ئاخ
  .. .. .. . ئةمثستا

  تووندذةوةي جارانيت و ئةسپة نةو
  كاصةيگ باصندةذةن ئةو نة
   ي لةباص وبة
   نايل بكةي ردانثكيسة

  ئةوةتانث 
  پرچةكانت سپني وةك وبةفر

  باصةكانت دوودرةخيت لق شكاون
  گاوةكانت نهة

17 

mailto:Hamashwan1@hotmail.com
mailto:Hamashwan1@hotmail.com
mailto:Hamashwan1@hotmail.com
mailto:Hamashwan1@hotmail.com
mailto:Hamashwan1@hotmail.com
mailto:Hamashwan1@hotmail.com
mailto:Hamashwan1@hotmail.com


www.kurdistannet.org 
ثا ناوةندي ئةوروبةكايت  21:47 15-3-2005  

  لةسثبةري دارةذوتةكاين بن گؤمةكان دةچن
  شارةكةم ئاي

  با بةئاونگثك بذژمثة سةر گؤذتةوة
  داضينشي

  لةهةگبةي خؤشةويسيت دا
  چاوي مؤناليزاي خؤشةويسيت لةخؤرا دةرهثنا

  دةسيتبةفصچةكةي 
  هةردوو چاوي لةنثواين دوولثوي نا

  .. .. .. ناصي
  بؤحةبيبةي خؤشةويسيت 

  خؤرو مانگي 
  بةئةويين يةكتر دانا

   من شيمايئة
  كچي قژ ذةش
  بووكي دزراو
  دايكي گةورةم
  كوذي شيعرم
  ساراو ساالر
  عازةباين

  ذزگار حةسةن
  ؟ئةي من بؤكث

  هةناسةي من.. . شيما
  تاجةگوصي چوارئاوامت

   بؤكثئةي من
  بؤئامساين خواو عةرزي فريعةون

  1  شيعري پرسةدابذثژم
  .. !.. باران يان بؤ

  ئاخر وةرن بصثن
    مةسيح

  تةنيائثوارةيةك بةخاچةوةبوو
  بؤسبةي لثان كردةوة

  .. .. .. چؤن
  ماويتةوةو تؤ بةو برين و زامةوة

  هةصواسراوي
  ::!بةخواجوانة

  حكوم ذاين هةروائةبث
   دةناسيةك لةچاوي شاعريمكابرايةكي كةصةگةيت عةين
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  وت ذؤصةيةــئ
  . هةروادةبث.. .. .. حكوم ذاين هةروابوةو

  من پثشبيين دةكةم
  صاتةم لةبةفرووو

  ماصاسايةقةي س
  و  لةئازادي

  ئةستثرةم شةل لةشةذ
  من ئثستا

  شةهيدثكي زيندوم
  شةهيدةكان
   وةكاين سةر پةذؤ جؤراوجؤرةكان بكاتچي لةنوسرا

  ستاثكةتائ
   بةبةرگي ذةشةوةنهةر ةكاندايكي شةهيد

  مناصي شةهيدةكان
   لةسةر شؤستةكاندا

  قؤنةرةي بةناو شؤذشگثذةكان
  .. .. .. .. .. ..  بؤياخ دةكات

   
   ذؤژي دووهةم   

  ئاخر بصثن گةل بؤ بـبـثـتة خةصايت ذةنگ
   2 لةفارگؤنا سةرناكةوي و جثدةمثين ذةنگث نةيب لة كوردستان

  شةهيد 
    پةيكةرثك لةخوثن 

    نترين گوص لةهةتاو جوا
  تةوثصي سةربةرزي 

  !ئاي شةهيد
  ؤذشثكي ئاوةژوبووچ ش

  گؤذبوو ونيكردي ئةي باراين هةصةجبة چ گؤذستانثكي بث
* * * *  

  ديسان سرودث بؤ ئازادي 
  كةهيچ بةختةوةريةكي نة گةياند 

  لةبةر پثي هةتاودا سوتانثكي خةصوزيةچرؤ دةدرثت لةدارو عةشق  لةوثندةر
  ژثكدا  ذؤييلةنيوةذؤ

  بةعةتري فريعةون مردن زياتر لة پثنج هةزار گوصي دارچوالة و گوصةگةمن
  .. ..  ئةصثن

  ذثكةوت شاري دابةكؤصياو ئةرخةوان كؤصاين ماتكرد 
  تا بة سةرما ئثخةي سروشتث بدذثنث و گةروي گةردونثك سوذا
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  گوص بةپثي خؤي بچثتة گؤذةوة
  ئازادي چةند خةونثكي بةتاصة لثرة 

   وصاتة لةم .. . ..لثرة
  ئاسؤ هةتيوثكي برسية و
  !لةبرسا نةمرث هةژاران ناين دةدةنث تا

  .. !.. بةشوثن پثكانيدا داكوترابث بزمار سةختة بري چوونةوةي سنورث
  خوثن عةشق و ئازادي پذ كرد لةذةنگ 

  تالةسةر سةكؤكاين گؤذةپاندا دةركةون 
  هةتواين زامثكة زام

  ينماندارستاين دارستانثكة قوصي بر
  خةممان درةخيت ئةستثرةية و لةئاوابوندا هةصدث 

   كوشيت شارمان دةستثك بةپثكةنينةوة
  . ، !.. كوشت ك و ش ت ي

  . ، ! بريتان دةخةمةوة
  3 ئاوثنةيةكة تا هةصةجبة پرچي داثنث و شارةزوري الي ناصي

  كاين عاشقان ژوانثكي تر بذةخسثنث بؤ دصداري 
    ئازادي 

    . !.  پثنةخوثندبثتةوة*ةية شيعري بثكةسيكث ه چاويلكةيةكة
  ي بةفرث نةهثصث هةنگاوبنثي ةوةسةختة بري چون

  . !. تا گوص لةئةسثرةدا بذوثين
  دةمثكة ناصني هةمووماين لة تاريكيدا شاردؤتةوة

  . !. بةختياري ئاوذثكمان لث ئةداتةوةنةئةو واز لةئثمة دثنث و نة 
  تابريكردنةوةمان  ئازارةكاين سةردةم لوولت داوين.. ئاي

  .. و هةنسك بةديارمانةوة دانيشث پذبث لةجؤگةلةي لثص
  چ ماصوثرانيةك دةگةيةنث 

  .. . ذثكةوت شاري دابةكؤصيا و ئةخةوان ذةنگي ماتكرد
  ذؤژي سثيةم  

  .. . ستةمة بريچوونةوةي بريثك تاكةمةر قوتيدابني
  . !. خةوتوان لة ئازادي دةدوثن و مشتيان هةر كراوةية

  د بةخيت بثبةختة چةن
  .. پثكةنينيان ئاوثنةيةكة لةبةرخؤرا هاوذثكنني تا سووتان مناصاين سنورمان

  ياتر لةپثنچ هةزار گوص و شةومن لةنيوةذؤي ذؤژثكا ز
  . ، !.  بةشةومني خوا مردن
   بةبريي كثدادةهات

  ذاوكةر بثنينة سنوري هةنگ و
  . ، !. ماسي بدةينة دةست نةهةنگ

  . لةئازادي دةدوثن و موشتيان هةركراوةيةخةوتوان  بؤ ناصثن
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  حةمةوخاين گةورةبوين مناصيم و شثخ مسايلي گؤذستان

  !. بةعةقصي كث ذةوابوو دارستانث گذ لةخؤي بةرداو گوص بةچةپك خبرثتة گؤذةوة
  سةردةرناكةم لةم وصاتة

  توذةدةمب و
  شعرثكي نوث بؤ هةصةجبةي دةسگرياين بنوسث* ا عازةباين ـــ ب

  !، . ةنيگاري كؤصانةكاين ذةنگا مردكةخؤي ل
  . ؟تؤ ئةصثي چي ئةنوسث

  . ، وت شاري دابةكؤصياو سنةوبةري زةرد بووذثكة
  دصزاري سوور .. بةكر فةرةج
  4  هاوارتان كرد

  تاكؤصانةكان پذ بوون لةقسة
  تا بةردةكان بوون بةچـــاو

    .. . بة چ ا و
  چيتان بؤ نةگثذامةوة لةمردنا 

  ئةو شؤخانةدةگريانبؤ ئةصقة و بازين 
    دصدارةكانيان عارةقةيان زؤر بؤكثشابوو

  . تا ببونة دةزگريانيان
  دصزار .. بةكر.. نزار

  هةصةجبة 
  *جوانترين كچي كؤصاين جولةكاكان شريين 

  من ئةو بازنانةم 
  لةدةسيت ئةو پياوة مل ئةستورانةدادةدي

  . ، !.. . اوصةوةــكة ئازاديان خستبوية ناو ت
  م ذؤژي چوارة 

  باران تةوثصي دةريا دةشوات
  شةپؤل سةرلةنوث لثصي ذووندةكات 
  سةوص بةذؤخي دةريا دةچثتة خوار

  شةقار زامدارو لثص دةكات .. الشةي دةريا شةقار
  ..  مثژوو

  ديسان پةذةيةكي هةصة
  لةياداشيت بوونا تؤماردةكات 

  خةون 
  بوون لةبري دةكات 

  ئازادي خؤي ئةكاتة ملوانكةيةكي بةهاو 
  !، :نيا بةخةصات بةگةورةپياوةكان دةدرثتة

  بچوك پشتاو پشت قامچي بؤماوةتةوة
  .. ئاخر وةرن بصثن
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  مثگةل و نثرگةل چي داوة لةخةصايت ذووت
  ئثمة ئةسووتثني و بؤين سووتان ناكةين
  ئةي شةهيداين گةورةبووي پةذةكاين گوص

  تو ذةدةمب و با 
  5  *ذزگار حةسةن 

  ة بنوسثشيعرث بؤ دواهةناسةي هةصةجب
  و هةر ئةگري ري گهةر ئة چاوةشووشةييةكةشي لة گؤذاكةتا ئثستاش 

    كة خؤي تفي لةوذثكةوتة ئةكرد 
  .. دا مرد *تــارا ا شيعرةكاين لةناو قةفةزةي سنگيـت
  .. من

    .. پةجنةكامن گومان چةقؤي لثداوة و ئازادي داخي كردوم
  .. تؤ ببينة

  ن ناكات گذي گرت و هاواري بارا دارستانث لةگوص
  خؤصةمثشي ئةم ذثكةوتة بؤ با نةي برد  چةند ذثكةوتة

  تا كورةي كاين عاشقان گذي شيين لةجةستةي بةردةدا
  . ، .. !تا چزوي ئةودووپشكة لةناو بازنةيةكي خذي گذاويا خؤي دةتؤپان

  .. .. . ديسان
  . كة هيچ بةختةوةريةكي نةگةياند سرودث بؤ ئازادي

  بةمؤ .. شاهؤ.. شنروث
   بةرد وةشثن *سيپري

  كاندنةشسةري ئةم ذثكةوتةتان بؤ هةر 
  تا پثنچ هةزار باصندةي ذةنكاصة 

  تا پثنچ هةزار پثكةنيين جؤراوجؤر 
  تا پثنچ هةزار گوص و تةرم
  .. لة مةزاري بثخوايدا مردن

  ذؤژي پثنجةم  
  نثرگزةكان گر مؤصةبوون 

  مةلةكان بةدةم باوة دانةدانة وةرين
  ذووتانةوةدرةختةكان چص بةچص 

  كانيةكان چاويان كوثر بوو
  دةنگةكان كاصبوونةوة

  تةرمةكان لةگةص گوصةكاندا سووتان
  دصمان لةنيشتيمان كةوت 

  لةناو دووسنوري نيشتيمانثكي پث خاوسدا بزربووم لةدايكم 
  كورتر بووينةوة لةپةجنةكاين سوصتان 

  .. خاصي بووينةوة لةنيوة
  6  الشةمان سةفةرثك بوو بؤ هيچ
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  ان لةئثوارة ذةشتر دةيذواين چاوم
  .. . دصمان بثلثدان

    . ، . ، ديسان سرودثك لةبثزاري
  ئاخر وةرن بصثن 

  . !؟نةورؤز بؤ كوث بچث
    كةتريفةي هةناسةكاين خةصتاين مردن بووبث

  . ، ناچار بةدةم گريانةوة بةچةقؤي خؤي كةوتةگياين سثبةرةكةي
  تاپثكةوة تفيان هةصدا بؤ تةوثصي ميمبةرةكان

   پثش مردين گوناه.. .. گوناهبوو
  !.. ثصاپثناسةي كامةراين بؤم جثه

  لةبةردةم من وخودا 
  بةو ئثوارة لةناو ئةستثرة مردووةكاين ئةو مةملةكةتة كپةدا 

  .. .. وةك باران لةسةر زةوي هةصدةپةذي
 . .. ..  

  .. !؟چ ي.. چي جا چيمان نةدي
   ذؤژي شةشةم 

  بةدةم ئةم كؤصةگريانةوة 
  م ذثگايانة كؤي دةكردينةوةملي ئة
  !.. . سازان

  بريين ئةومنداصة چكؤصانةي بةخؤيان و چراكانيانةوة تليان ئةدا
  بؤ ئةو كةندةصانةي بروسكةي خوا شةقي كردبوون

  .. !.. تادواهةناسةيان لة ناو ئةو گةرداوةدا بة موسيبةت بةخشي
  !.. . عةنةب

  ملةقةوي  توولةذثگاكاين دؤزةخ
  كانةي بةدووچاوي كوثرةوةخةجاصةيت ئةوداي

  عةوداص .. بةنيوةي لةشي سووتاوةوة عةوداص
  !.. بةدةم ذثگاوة قوذي لثوارانةيان لةبريين كوذةكانيان هةصدةسويي

   
  لةناو ئةو حةوزة مل ئةستورةي شثخ دا

  ئةو كيژانةم دةدةي پاكيزةيي خؤيان بةخشيبوو
  بةو بةهةشتةي ئاواپاداشيت لةچك و نوونةيياين دايةوة

  لةدةرةوةي قوتاخبانةكةي ذثي دؤزةخي ملةقةويا
  7  ئةو پياوانةم دةدي 

  هاواري ئةو خوايةيان دةكرد
  سةريان بؤ ئةو ئامسانة بةرز دةكردةوة 

  .. !.. كةخؤي لةوثدا مردبوو
  ذؤحي ئةو پثخةمبةرة نازدارانةيان ذادةوةشاند
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  !. خاصي و تةوثصيان پذپذ لةتةريقي.. خاصيكةخؤيان هةناسةيان 
     سةيدانةيان بانگ كثشدةكرد وةئ

  كةبةخؤيان و مثزةرةكانيانةوة سةرئاوي دؤذاندن كةوتبوون
  .. !.. كةنةياندةتواين نزاكانيان بةدرةخيت بةزةيدا هةصبواسن

  !.. .. مؤردانة
  شاي برينيي سوتان

  . جةحثلةكاين بريين هةميشةييم دصدارةكان تامي دصداريتان نةكرد
   ئثوة بةو ثنيةوة مردن

  . ؟!چ ي جا ئثمة چي مان نةدي چي
  ذؤژي هةوتةم  

  .. پريس
  دواهةجنريي تاصترين وةرز

  دوا ديداري ئةو مثرد مناصانةي لةسةكؤكاين هةتيويدا
  دا مردن * لةودايكانةدابذان لةژثر دةسيت چةپي گةرماو

  . ، .. تاذادةي هةصمبوون
  *نةوذؤصدالةژثر خذةبةردةكاين   وورد ووردئةو كچة قةيرانانةم دةدةي

  پثكةنيناويدا بةهثسترياوة لةگةص گريانثكي
  . !.. . نوژةكانةوة دةنوسا بةردة مؤخيان بة

  !.. .. زةصم
  پردي پةذينةوةي ذووناكيم 

  بؤ بويتة تثكشكاين باصي ناصي و سامل 
  نةي كؤدةكردةوة ابةدةم ياسني خوثندنةوةوة ئةو تةرم.. ناصي

  !. كةناسراوي حةبيبة بوون
  منداصانةدا دةپرژاندو لثوي ئةئاوي بةسةي

  :؛!:كة دووذؤژ بوو مردبون
  بةرلةوةي جارثكي تر مبرثتةوة.. سامل
  :وويت

  و تازة نةبذوام بةسةبري ئةيوب ماوة
  8  نةيوسفيش بةم دوو زذبراية دةدؤزرثتةوة

  !. كةخؤيان چاوي يةعقوبيان كوثركرد
  :؛::!ةسووتابرامييش لةزةلكاوي ئةم ژةهرةي بةر كةوتاية لةم شارةدا د

   !.. .. . گؤرانيش
  شيعرثكي سريايل شكاوي دةنوسيةوةو 

  بةدةم گريانةوة لةوثنةكان ذادةما و.. بثدةنگ
  نةوييةوةو نثوچاواين كؤرپةلةكةي سوويي لةلثوةكاين و لة بةردةم عومةري خاوةردا

  سثبةري جامةدانيةكةي عومةري بةكةساسيةوة 
    پثچا لة دصي و بردي و
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  ذؤي .. . ذؤي
  نةهاتةوة و نةهاتةوة  بةرةو باخچةي پاشاو

  .. !.. حزوورينة ئةو هيچي ووت و نةمن ذستةيةكم ذشتة 
  جا من چيم نةدي 

  :!چي..  چ ي
  !دادةخست* ذثگاي عةبابةيلثي لةو ملةباريكةي

  دا* ئةو خثزانانةم دةبيين لة شةهيدان 
  لةگةص تاريكيدا تثكةص دةبوون
  بة سةماوة ذؤحيان ئةپرويي

  مان تادةهات كةمتر دةبوويةوةژمارة
  منيش بةدووچاوي دةرپةذيومةوة بؤ هةناسةيةك دةگةذام

  !:تا لةهةورو ئةستثرةي ئةم گةمةي مردنةدا قووتارمب
  . !!!ژمارةيةك شيت ترم بيين

  !:جا چيمان نةدي چي
  ئثمة داستاين ئةوديرؤكانةبووين لةبةردةم ئاگردانةكانةوةدةخوثنراينةوة

  باوةشي سةرابا بووينشةو لةتاحةوتةمني 
  !:لةمثژة لةدووي كليلةكةيدا دةگةذان تا گةشتينة ئةو بةهةشتةي

  كليلي دؤزةخيان بةقةد ژمارةي ئثمة هةبوو
  !اندا هةصواسيــبةملي ئثمةي

  . ، !بريمة لة دؤخةخثكةوة چوين بؤ دؤزةخثكي تر
   ذؤژي هةشتةم 

  ديسان سرودثك بؤ ئازادي
  !ومانةوةكةهيچ بةختةوةريةكي نةذژانة چا

  م دةصث
  9  هةرچي بكةن بؤ هةصةجبةو ئةنفال

  !:. ناگاتة ئةو چركةيةيي مناصثك لةباوةشي دايكيا گرمؤصةبووة و مرد
  كث.. كث.. .. . ئاخر بصثن

   !.. هاتةديوةخاين ئةم گريانةمان
  لةم وةرزة گةصاوةرينةماندا .. كث

   !. گةصاي خؤي و پةذةكاين گوصي داينث
  !؟كث كث بوو.. كث

  پثكةنينثكي ذژتة دصي تةنگمانةوة
  مةراقثكي بؤ كةم كردينةوة

  ، نثوچةوامناندا داخرابوون يدةرگاكان بةذو.. ئاخ
  كصؤصي ئثخةي ذاوةشاندبووين

  نةماندي باخثك بةكراسثكي سپيةوة بث و، لة موسيبةيت خؤمانا
  بؤ دارو بةرد  بصث شتثك، شتثك
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  .. !.. خؤيةوةنةويت پةشيماين بكاتة ژثر  نةماندي دارسثوثك
  *سيانيد  و* ئاروو  بؤين، نةماندي

  بةشورةييةوة قژ بذنن و ناوي ئةو وصاتة كارمةندانةمان 
  ، بؤ خباتة ذستةيةكي تةواوي ذثزمانةوة

  .. !.. بوومنان لةوشكيةوة سپي كاتةوة نةيان تواين ذيشكي بوونةوة
  !!.. تا گومان لةمرؤضايةيت ذامان نةژةنث

  ا تف ذؤنةكةينتا لةپاص خاچي سوورد
  نةمان دي و نةماندي

   ياسا  وصايت خؤزگةكاينذؤژنامةسةرخؤشةكاين
  !، . درةخيت تاصيمان بكةونة ژثر باصي پريترين

  !بارانثكيان دةممان تةذكات.. نةماندي
  بةصام سةرما 

  !لةناو چارؤكةي ئةو قةرةچانةدا دةيپاراستني
  . ، .. .  بذي درؤ ناكاتئايندة دةبينن و حةوسةصةيان ئةو قةرةچة پريؤزانةي

  دةستيان بؤخوثندبوينةوة كة.. . لةمثژة
  شووشةيةك شةرابني و نيوةمان دةذژث 

  . !. كةذؤشنايي مانگثكني و لةتثكني بةئامسانةوة
  !خةوتوان لة ئازادي دةدوثن و موشتيان هةر كراوةية

  ديسان .. .  ديسان
  ةنفال هةصيكرد ــ شةپؤيل ئ

   10 شةصاص بوو لةخوثن ؤيشتوومبريين خوثن لث ذ.. ديسان
  ، .. چاوةكاننم بث دةستةصات دةگريان

  لة دوورةوة خةومن پثوةدةبينني 
  !.. بةمانايةكي ترمنيش ئةنفالثكم 

  .. ةنفالـــئ
  برينةكاين دصم 

    يةك قاچم دووهةمني داذوخاين ئومثدي
  دصي ئةو دايكانةي بة چاوةذوانيةوة مردن 

  ! .. .. .گةر نةش مردبن دةمرن
  گةصاي هةناسةكاين ئةو كچة گةرميانيانةي

  . !!!!!!؟، .. بةتةنايف سووصتانةوة ووشك بوون
  فال ـكوذةتاضگاويةكاين ئةن
  .. جوانترين دص بــادينان

  زةردةشت كصؤ برينةكاين ذؤژهةصات 
  *مةهاباد  ئازارثكي بث هةتوامن

  دواذؤشناي خؤزگةكامن سثوسثنان 
  هةصةجبة  تاكة ترين هاوذمث
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  .. !.. . ايكي گةورةمد 
  يةم ذؤژي نؤ  

   يةكي ناشريينةوةيTVلة شاشةي 
  *لةقوتاخبانةكةي سةنغوري كوليايدا 

  !!.. . ماچي سووصتان، ماچ! .. ماچم بيين ماچ
  ماچثك لةخاچ 

  ئةوماچةي بريين كردة هيوام 
  .. ئةو ماچةي هةندرثين لةبةرچاوم كردةسةحرا

  قةنديلي كةچةص كرد الم
   كردبؤمداربةذوي وشك

  ئةو ماچةي ئثمةي بةخاچةوة هثصايةوةو
  تائثستا لةژثر ذةمشاصي شورةيدا

  لة سوچثكي تاريكيا  لةژوورثكي ماصي دصما
  !.. لةمثژومدا بؤ ذؤمانثكم داناوة
  :، !جارث هيچي لةسةرنانوسم

  ئؤردوگاكاين غةريبيم
  11  ناسكترين سةردةمةكاين هؤشيارمي 

  تاصترين وةرز
  مان مةمكةياقوتةكاين گو

   شيعرة مردووةكاين ناو فةقيانةكاين دايكم
  خؤصي ژةهراومي

     *لةسومةية (لثرة من
  ئةستثرةيةك ذؤشنايي پث بةخشيم  

  دةستثك لةگؤذا دةريهثنام 
  دصثك نيوةكةي تري تةواو كردم

  چرايةكي بةچصي شيعرةكامنةوة هةصواسي
  ، جوصويةكي خستة هةنگاومةوة

  دارستانثك لةقسة
  ن وتثكشكانث لةمرد

   ئــةنفالثك پذ لةكوردو
  سثبةرثكي خةواصويي خؤم لةدرزةكاين مةالو مثزةرةوة

  بؤ دوچاوي ئةستثرةكةم   عةباذةشةكةيامن الداو
  .. ، غةرقبووم من كةلةخةفةتا، .. ..  وردورد باسكرد

  لةئؤردوگاكاين دصي منا 
  ئةو خثزانانةم فثردةكرد
   بارانا لةمردن و ژماردين ئةم لةذةهثصةي ئةم تؤفانا

  !.. .. نةدةنة دةست وشك بوون دص و چاويان
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  دةيةم  ذؤژي  
  گوصةكاين شانزةي سث و

  تةرمةكاين ئاوثنةكان و بريين وةرزثكي شكاو 
  من سثبةري ئةوخةمةگةيوانةم 

  نةبةپثكةنيني دةم و چاوم دةشؤرم و 
  نةلةخةومنا بةهار دةبينمةوة و

  نةخؤم دةدةمة بةردةم و چاوي هةتاو و
  ين گريفانةكامن كاصدةبثتةوة ونةگوما

  .. !.. . لثبووردن نةدصم نةرمة كات
  12  !.. بةپثنج هةزار كوين سةلولةكةي بتان ژةنث* ) مينة (ئثوة ئةو بلوثرةن مةگةر

  انژةنثــذات لةيلوكي شثتةكاندا لة*) عادل (مةگةر
  !.. . مةگةر زايت پريؤزي مةحوي بوثرث و بتان دوثنث

  13! ئـــثــــوة
  ةكي نةوسن ئاوي ذووباري خواردنةوةماسي

  سوصتانثكي بث ئابذو و
  عةبايةكي ذةشي زووخاو 

  لةوةرزثكي گةجنيةتيدا گةصاكانيان تثكشكاند
  مردنيشيان كؤصانةكانيان ذاماصي و الفاوثكي

  لةپةيكةرثكي مردو
  !!.. . لةشةذثكي موتوربةدا سةري ئيسماعيل يان بذي

  گثذايةوة ودةماودةم ئةتـان ئثوةش 
  -:ئةتان ووت

  مةلثك تؤرا 
  گوصثك وةري
  دارثك گريا 
  چيايةك مرد
  خؤرثك دزرا
  مناصثك مرد

   مردشارث كؤصي دابةكؤصياو لةذثگا
  بوون بةخؤرو خةصكةكةشي

  بةباران  بوون بة مانگ و بوون
  ر ا ن  ب ا ب ة بوون

  .. .. .. .. .. .. بؤ كثصگةكان
   ذؤژي يانزة و دوانزة يةم

  يةكة يةكة دةتواينةوة دالةناو بةفري غةريبي
  ، لةناو شووشةي وصاتثكدا گةيني

  نيشتيمامنان دوولةت بوو
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  چراي چاومان نيوةي كةوتة نثصةنثص 
  ئيتر دابذاين

   لةهةناسةكاين نةورؤزو 
  ئثوارةقةرةباصغةكاين ماصةوةمان 

  13  *لةهاوذث شريينةكاين بةر سةكؤي ماصي حاجي عارف
  ، لةئاو، لةبةرد دابذاين
  . ، وي ترثي سوحبان ئاغالةدووچا

   -:ويت دةنگث هاتةناوةوة و
  !خةوتوان لةئازادي دةدوثن و مشتيان هةر كراوةية

  -!:دةنگث بةرزتر لةئثمة ويت
  لةژثر سايةي ئةم درةختة زذةدا 

  بژي ئةو ذةنگانةي چصة نثرگزةكانيان شكاندو 
  ، . دايانة دةم بـــايةوة

  اين ياسابژي ئةوكورسيانةي بةرزترن لة باصاي جو
  با مبرث نيشتيمان و

  .. ، با مبرث خةصك و ئةستثرةي خةونةكان
  دصتةنترين وةرزمان وةرزي شةذة.. .. من و ئثوة

  وةرزي شةذ  
  سةرمان وردةگةصاوةريوةكاين ساصةكانةو

  ، الوازي دةسيت شةذين
  دصمان لةپثكة لةبزمار

  ذؤمحان بةرپثي دوريةو 
  لةنثواين نيشتيمانثكي زوخاودا

  .. .. . ةت بووينلةتووپ
  !لةدةمي پاساريةكانةوة ئاهثك دةبيسترا

  لةدةمي برا شةهيدةكانةوة دواذؤژ
  لةدةمي خوشكةكانةوة وثرانةخاك

  رزثك لةخوثنةلةدةمي باوكانةوة و
  و) سامؤئيل بثكتني (لةدةمي خؤمةوة

  . !. دةم ري ن.. لة گؤدؤي چاوةذوانيدا دةمرين
  ذؤژي سيانزةيةم  

  ذووناكدا  دواذؤژثكيلة سايةي هةناسةكاين
  مانگي لةتةوة دةبيين  بةتريفةو خةوم
  ذشتبووية ناو تاريكيمةوة ئةستثرانةي تؤزقاصثك تروسكاييان بةو
  ئثوارانةي خؤري هثصابويةوة بةو

  . ، بروسكةش نةيدةجوصانن  بةوشاخة ماتانةوةي
  14  خةوم دةبيين 
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  بةوتةرمانةي نةگةذانةوة بؤ وصايت خةولثكةوتووم 
  زانانةي دايكيان چاويان پذبوو لةبثزاري وبةو خث

  15 هةصوةرين لةچاوةذوانيدا و
  ، !:نةگةيشتنةوة بةبينيين كوذو كچي ئةنفاليان

  :ئةم گؤرانيةم ووت لةخةومندا بؤية
  ساصانثكة زؤرتينوو بووم بؤ ئازادي كوردوستامن 

  ارم ــةدا بؤ كةنـــدارستاين دصي منيش شةپؤلي
  خؤزگةم گريا بؤ بةهارم، دارم سووتا مــةمل تؤرا

  بؤ بةهةشيت داروخاووم هةردووچاوم هةصوةريبوون
  كوردوستامن قيبلةنوماي چاوةكاين خؤرهةتاوم

  من بةبث تؤ ماسيةكم خؤم نادةمة دةست نةهةنگم
  ماص وثرانةم ئةم ديرؤكة سانـــا نية بيگثذمةوة

  ئةم ئــةنفالة سةرابةي من خنكانث بوو بؤ شارثكم
   ئةي كوردينة پةيامةكةم پثتان ئةصثلةهةر كوث هةن
  لةنگةر دةگرث لةئامساين ئازاديدا چوارذيانةكةم

   دةفذث بةرزبةرز بةئاسؤيدا وةك و كؤتر لةباصئةدا و
  لةگةص خؤيدا ئاشيت دثنث ذاناوةستث تينووي نابث

  . ئاشيت دثنث 
   ي مانگ16- 15-14 ذؤژي 

  لةسايةي مردين دوو ذةنگةوة  
  ل وژورث گةصا دةبنة كث 
  دةبنة ئامسانثكي داخراوي بث پثكةنني 
  ئةستثرةي پةجنةكاين ئةم بايةي من  
  مل دةسوون لةچةقؤي گريفاين گومان  

  هةصوةريوةكاين سةفةرم.. هاوذث
  دارستاين چاوةكاين زةريبيم دوودارلقي شكاون

  15  دووبةردي سوري ژثرملينن
  لة وصاتثكةوة

  دةنگم بولبويل قةفةزي ژورثكة و
   هةناسةي بةستووم بةستةصةك

  كاتژمثري دصم دووخولةكي الداوة لةباراين تةمةن 
  هةورا ذثدةكات لة نثو باوةشي تاضگةي شةپؤيل نيگةرانيم

  چةند ذوبارث چةند جؤگةلةي ئاوي چاوي وصاتث گوص ئاودةدةن
  ، ، تا ذةنگي ذةنگ بن 

  نا ببوورن 
  ذةنگي ذةنگ و ذةنگي ذةنگ

  رةكامندوذةنگي ناشريين نةبوون بؤ شيع
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  .. بةصام ئةمثستا
  ذستةكامن دةشثوثنن

  ئةم ذةنگانة تابووتثكي نةووسن بوون 
  لةمةملةكةيت هةورمدا

  لةهةورةوة ترس و لةمنةوة كةنارث قوص
  لةمنةوة گوصةگةمني چاوةذواين 

  !گوص دةذوث بةفرا تا لةئةستثرةي
  لة بارةكياوة تادوادث 

  خؤر لةديوةخاين لثصبووندا دانيشتووة و
  ني لة دوكاين مردندا پثكةن

  !داصان دةفرؤشثشرييين بةمن
  مؤم لةنثو سةري تاريكيدا دادةگريسث و

  !گوص لةنثو مشيت باراندا دةذوث
  دوو كورسي بؤش و.. هؤ

  !!.. . دوو ورگي تثر 
  ئثوة خةوتوي ژثر باصي هؤبةن 

  چاوتان ناكةنةوة 
  تابيدةنة هةتاوي ئةم سةرماية

  ذؤحتان نادةنة بةرسثبةرو
  ناكةنة كلثتةي هةتاوي هةتاو تان دةس

  !!!ئثوة بثدةنگ دةمرن
  . !:وةك گوصي ژوورةكةم تاجثم هثصا بث هةناسةدةمرن

  16  دةستم لةبريين ئةو وصاتة هةصناگرم 
  بة خوثن دةذشثمةوة

  . تاگؤذي هاوذثكامن دةدؤزمةوة
   پرسةي هةصپةذين لةشادي گرياندا

  :دةكةمة گوصي دةست خاين و پث يدةصثم
  !. بؤ گؤذي زينبيبات 

  لةنثو ذووبارثكي قووصدا دةشارمةوة دارستانث تفةنگ
  تا نةهةنگ لةزماين ماسيم نةگات

  ! گوص لةسةر دةريا دةذوثنم
  لق و پؤپي گوص ناشكثت بةذةهثصةو تةرزة 

  !.. ئةگةر گوص بثت
  .. با هةر تؤ ئاگات لثـيبـثت
  ئةضني دصي بة بارانةوةية

  ي هاوذمث*منيش لة بــــا
   شوثن پثكاين بةدةست دةسذي سنورث
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  تاوثنةي ذةنگ
  لةسةر پشيت دةريا نغرؤ بكات 
  .. !.. كةچي ئةم نانوحانة نغرؤنابن

  لثت تثناگةم 
  دةم دةم تةمةن دةدةيتة بةر گذو

  باران و دةم دةم تةمةن دةدةيتة
  ها! .. . چيمةين سةرتان بؤين چي نادا

  !.. . بريتان دةخةمةوة
  زةردةشت.. بادينان.. نانسثوسث.. مناصاين هةصةجبة

  باوكتان .. قةراغي برين
  . ؟!هةر بةبؤين سثو و سيانيد نةمرد

  چؤن بونةوة بةقورباين دارستاين 
  . ؟!سياند و سثو و ئةنفال

  هةگبةي شامن نامةتان بوو 
  وةك ئاوثنةي ئةستثرةيةك

  * دام بةبةردي ناوچةيةكي ئةو خةرةندةي
  ، خؤي دةكوژث ئةيوب سةبري تثداناكاو

  ژثرچةنة دةستان مةخةنة
  17  مثژوي سنورتامن بةبةفر نووسيوة

  قورئان ذثنادات بؤباراين خبوثنمةوة
  چرام داوة لةپثنج لق و بةزماين گةل نوسيومة

  .. !.. هةتاوي ژثردةريا نامرث
  كةچي تاريكي ذمث پثنات بؤ هةتاوي بنومسةوة

  بةصگةنامةم پثية بةبروسكةي هةورا بؤتاين دةنثرم
  وثندةر تـــا لة

  شةپؤل گؤذ بؤ كةنةر لثداو تاضگةش بؤ تةم
  نامةي بةخثر هاتنم بة با دا ناردووة

  .. بؤ خؤر.. بؤ ئاو
  بؤ تاريكي.. بؤ باران

  لةم چامةيةدا دانيشن
  بةمناصانيشم ووتوة

  بة ذوويت لةبةر باراندا سةماي زؤربا بگثذن
  بة دايكانيشم وتوة

  بچنة سةر گؤذي شةهيدةكانيان و
  ا فوو بةگةروياندا بكةن عيسا ئاس

  تا زيندوودةبنةوة 
  بة وشؤذشگثذانةش دةصثم 
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  وةرن ئةو مةداليايانة وةر گرن
  !:::!.. .. . لة ناو ئةو دوليستةيةدا بةعسي نةبوون

ثناين ناوثكي زؤر لةم چامةيةدا لةيةكةم ذؤژةوة تا شانزةيةم  بةكار ه ذونكردنةوة وپةراوثزةكان و*
باغچةي ، كاين عاشقان، عةبابةيلث، حةمةوغان، مؤردانة. نةورؤص، پريس، يملةقةو. (ذؤژي هةصةجبة

  . دةكةونة سةرو خواري هةصةجبةوة، گةرماو، سةكؤي حاجي عارف، زةصم، پاشا
بةهيسترياوة .  ئةو زاتة پريؤزة بوو لة دواي مردين ماصو مناصةكاين بة ژةهر ي ئةو ذؤژة:نةورؤز چايچي

  ، بة چةقؤ خؤي كوشت
ذوةيت ئةدةبوو هونةري ئةو  ساالر و سارا–ذزگار حةسةن –جةالل عازةباين -نزار–بةكر –دصزار 

  شارةبوون 
  ، كة لةناو ذةنگةكاين ژةهري ئةو ذؤژةدا مردن

سث  ما يشئازار بةدصمةوةية و لة دصي باوك زؤر بةي كارةساتةكامن بةچاوي خؤم ديوة و وةك •
  . ذينبة ناو ژةهرا ف سپي لةو شارةدا  هةناسةيكؤتري

چوار ذؤژي ئةم چامةية لةساصي . 1996-1989هونةي ئةم چامةية دةگةذثتةوة بؤ ساصةكاين  •
 .  لة فيستيضاصةكاين هةصةجبةدا خوثندومةتةوة1992-1993

 . 2004كؤتايي چامةكة كراوة لة ساصي دةستكاري  •
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