
1

دارگالسژنک له



2



3

یعرــش

دارگالسژنک له

دینجمهنهپشکۆ

ی چاودرخنهڕه



4

دینجمهپشکۆ نه ©
شیعر-دارگالس ژنک له: ناوی کتب

2009ی چاودر خنهکانی پاشکۆی ڕهبوکراوهله ©
ی چاودرخنهرشتیاری کتبی ڕهرپهسه: سامی ھادی

سلمانی2009م، کهچاپی یه
2009(        ) ی سپاردن ژماره



5

دارگی گهمهله

زای پاییزدافهلهننام فینهمهته
شیعرکی نماوی دابژێ،وهوری ڕۆحمهھهله

ک،یهرگی گهمهی ڕزگرتن لهله  تازییه
وه،رزهوتی وهمزگهرگای دهبه

.بینووسم
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ک بۆ مردنمانایه

ریادازهبمانا نابت مردن له
ماسی،بمهسا پاشتر ده

خۆنازینخت و بهی بهندهخه
.خشنمنهر لوی ماسیگرگ دهسهله
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کانسترهرخۆشن ئهسه

بتخۆش دهخۆر نهکه(
!)وهکاتهوتن دهی فریاکهخانهستهرگای خهدهریا زه

،ی خۆی خۆر ماندووهرزهم وهری ئهفهسهله
پۆی ئاوابووندالهکهله
وه،تهماوهگۆچانکی نارنجیدا چهرسهبه
.کی سوورباو پچاوهوایهکهچمکیڕی لهپهردهزه

..کۆکخۆر ده
کانیشکهی تیناسهدواھهوهرزهو بهله
قرخ قرخهبه
.ریاوتنی زهژووری فریاکهنرتهده

کان دۆلفینه
وننخهکان دهما تیشکهسهبه

کانماسییهدڕه
نکهرییان دهرگهشتهددان نهبه
کانریاییهزهسترهئه
وهدوورنهکان دهلوپۆی زیوینیان زامهپهبه

کانهکیسه
داوهشی ھۆشھاتنهبهله

..کشنئشک ده
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گزنگداله
وی ج ھشتووهخانهستهخۆر خه

.یهڕوهبۆ خوازبنیی مانگ به
ندی خۆر  و مانگدا،ماوهزهله
وهخۆنهای تیشک دهکان ڤۆدکستیرهئه
کانسترهرخۆشن ئهسه
قامی کاکشانر شهسهله

!وتوونالوپاڵ لی که

2009مای 
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ریوهیاده

مکی کونکونلهبهکۆنه
وهپۆلهرشانی شهسهبه 
وتوونکانیم ل کهوهسه
ڕۆشنایی ڕووی تۆکانم پن لهستهده

نادیار بیوهچاوم له
سووت ک دهچرایهچۆهوهرابهستنی سهبهبه
نیایی تۆ بتهنی مهش بای تهده
وهر دوندی تاریکایی فیراقهسهبه

یان
پزیسکی پوشووی ھۆشم

تستی غوربهئهردهر بهسهله
!ری فووی ل بکاتوهیاده

2009یونی
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!!

یڤپهپم له
کیهوشهنهلکی وهر پهسهیڤی ئاونگ لهپه

وێکهدووی تیشک دهسات ڕه
.ھیو نادیار ج دهرهبهشق ی ئهژوانگه

یڤ پهپم له
جماوزان بهردیی ڕهزهی لهیڤی گهپه

زنبهکان دهگهنوری ڕهسات سنو
.ننگیدا چاو لک دهنو مای بهله

نگدهپم له
کیهسترهیانیانی ئهی بهوهربوونهدای بهنگ و سهده

خوارێهی گزنگدا دتیژهپههسات ب
.پۆشپۆالن دهرگی شهرمامان بهی بهکهریاچهزهله
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نگڕهپم له
فرێ نگی بهڕه

کلوو کلوو
ر کاسکت وسهنیشتهده
کانتھاوی نامهھنک کهرمپۆشی پۆستهگه
سپرێ،ھۆڵ دهستی سهدهبه

.دی منچرای ھومدکیش بهچۆه

نمهزهی هزایهپم له
کیهی فیغانی کچۆهوهنگدانهدهله
..وێله
نفالپی داگیرساوی  ئهر لهسهله
رز فی،به
پرسیاری خوادا بوو بهی تارمهئینجانهله

..لره
ت ونییهددهالنی چلچرای مهتیشکهله
دا،"نگرھهفه"ی باوهنگی نهیدانی جهمهله
خوناویدا،رکی نجهالنی خهکهله

"!رسوڕمانی سهنیشانه"بوو به

2009ریی نیوهیه
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کانپاییزییهونه

خت،پاییزی پشوه
مانکهچی دارگالسهکانی لهنجهپه

گیر کردوون،
! ڕکردووه گوی ھاوینی کهی گهگریه

مانکهی تارمهی ژر ساپیتهھالنه
،بجریوه

نراڵ پاییز ژه
.رمیان ڕاگوزاونکانی بۆ گهکهچۆله

مانکهخچهری باوبهسنه
چۆڕێکانی چۆڕ چۆڕ شیریان ل دهمکهمه
.یانگوشتیان دهو تا بهستی پاییز شهده
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ێ،روندهک لهڕوویهداربه
دپاڵ،دپاڵ قهقه
کاتی قوم ئاو دهرۆزهده

،همان لرۆکاندارسوی دراوسکه
باراندادون له

!خنکا

کاڕێ دهوهردهکاسکتکی زهپاییز به
دێ،ھهوهکی خۆراوییهپاتۆیهھاوین به
ڕژێکانی تیشکیان ل دهگیرفانه
کاندارژینهبن دارپهکان لهتیشکۆه

.رزنلهدهھه

رچکی سهیهسمۆره
گوزنگی پاییز گرت،گازکی له

.ھوتافکی بۆ کشاوهردبوونهم زهدهبهک یهگه

رمانرانبهی بهکهدارستانه
کاندای گهپرسهله

.دانیشتووهس ڕۆژه
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یشت،گهوهتیشکههتابووتکی پ لپاییز به
وتن،شونی کهکهریاچهناری زهکان تا کهختهدره

.ئاو سپاردرمی ھاوینیان بهکان تهماسییه

کردی دهپیاسهی پاشاباخچهمۆ  پاییز لهئه
!مکی خۆیان داپۆشیکان سنگ و مهژنهئاگره

وت،ژوور کهوهکهخانهی قاوهرکهدهپاییز له
بپیاوک نه، وهگرتهرنهس سوی ل وهکه
!من بووموهئه

و من و گالسدونشه
ئابووینلک وهرچاوی پاییزهبهبه

.ک دایپۆشیننکی تهتوویهپهپاییز به

رانعفهزهلهپاییز پردکه
وهرییهوسهله

فرکانی بهربازهسه
نکهمارش ده

وهرییهمسهله
تاوھۆردووی ھه

.ی خۆی تک ناوهو بنهبارگه
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وهمهدهنم بهگهنکهکان دهمرووله
دوعاستبهده
نگی کوارگکدازینهژر تاویله

.ژمرنتنۆکی باران ده
یسهسوهوهرڕژم لهمن سه

شقی ژیانئه
نابوون و ھایی فهڕهله
وهڕانهگومانی گهله

نگی یاقوتییڕهیڤم لهی پهفرچه
م و دهردهشیعر وه

رینموهکانی ھهم ھهکهرچی دهھه
کداری ڕوئیایهسبهله
.نابنکتر یه

م کهرز دهپاییز قهنگدانک لهمن ڕه
" با"ک لهیهفرچه

. بارانیاک لهخه
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کڵ چهگهوه لهئاشتبوونه

فررماتی بهسه
کزۆڵ کزۆڵ 

!کیهرگهپاتۆی پشمهژر شهخزتهده
کانیڕچیوهنجهپه
ندهندیلقهسنگی ئاگراویی کیژکی له
وهفر ئاھکی پدا دتهبه
!ڕێگهدهفر سوورھهبه

وارتهفیی خۆی ناڕازییهرزهبهله
ندیلقهکانی کیژهفین لهرززموونی بهئه

بفرده
ھی ئاسمانداتهوار لهته

ری ناکاتهچاو ھه
!ک نایبینی چ ڕاوچییهسه

بندیی بای دوودهلهندیلقه
کانیپکهڕژدیی کهلهدکرمیه

نیش،رشانی کیژکی خۆی دادهسهلهندیلقه
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بنوز دهی ل سهزار لوتکهھه
!ئانپک و زنار لک دهدارستان که

تاوھهدا کورهخی دووکهنو دۆزهله
گریھۆن ھۆن ده

بادهندیلقهتاو ھانا بۆ کیژکی ھه
کیژی ئاشق

خشنتاو دهچاوی ھهری زمانی لهسه
نکهتاو قاقا پدهھه

!چلچرابتهچیا ده

نگدا کردووهتفهکتهم له''ئاشوماش''مژهمن له
داڵ کازیوهگهی لهزانم سبهمن ده

بمدا بزر دهـــلیندقهکی یهرهدهله
داالمارم دهگوورگک په

سفریادڕهبتهدهکیژک 
داتدیاری دهککم بهچه

وهشقی درینمهئهمن به
و کهنوچاوی کیژه

.مکهش ماچ دهکهکهڕووخساری چه

2008رییی فیبریوه 28
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مبکهک ئاشقان پیاسهوهبکهفرم

دمداتاریکایی له
!تیشکت بونهتا له

بیناییمدا،تیرۆژک له
ھزرینمدا ئیشراقک،له
پمدا مانگک ونولهله
!کیهسترهزمانمدا ئهله

مکشهیدا  ھهشبینی ڕهنو بازنهله
کیهرهنجهی نووری خۆتدا پهرمانهخهله

کهبۆ بینینم ئاوه
!ئاشقم به.. شقی رۆحتمئه
،ڤین بمدونهزمانی ئهبه
نگی تۆدا،دهسۆناتای له
کان ئاشنامنگهی دهنۆتهبه

:فرم بکه
مبکهک ئاشقان پیاسهنیایی وهتهبه
پۆلشهرسیلدا بم بهی قهشکهروڵ کهگهله

وهرک بشنمههوبپۆپی سنهچهھاوئیقاعی 
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ج دچی خۆی بههکم ک بگهیهی گهگریهله
یڤکداهی پنو جامۆکهله
ھنجمشتک مرواری ھهم
الری تکستکدا،تهله
کرییهلهر گهسهرگا لهده

.کان  بترازنمنگهبۆ ڕه

یاڵ،ی خهرۆخی رۆخانهرهبمبه
بوانم گوماچانهوزانی ئهخهبا له

.بای پاییزم سپاردنبه
کان رووناکاییی بزه

،وهکوژانهن مهکانی تهرزاییی تاورهر بهسهلهکه
!وهببینمه
مدا ستهجهلهوهبژنمه

.مستاریرن ئهمھهزهکان کهستهرماییی جهگه
:رۆژک گوتم

.دوتوین  دهڵ زهگهردیش لهبه''
،یهردیش زمانکی ھهبه

.''...ینناگهرگیز لی تھهئمه
نو سیحری ڕۆشناییتدا،له

کانم،ئاوی رۆحههبردبوون و بوونبهدیرۆکی به
خشنهزماندا بۆ بنهله

:ھهتۆ مه
رم سین بکات وسپی سهئه
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هوسمکۆنی بیرچته
ر خۆی ب وگی زمانم با ھهڕه
!وهڕوتهنکی تر نهر بنجی زماسهله

تۆ بھه
بای زمانکی با،به

رزتر بفێ،بای شیعر به
وین،رزی شکۆیی ئهتا  ته

.ھشقت  ج نهدووندی ئه

2006ئاگۆستیی 
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تساچرکه

کی بکزمانت ده، زمانم لهزهمهپ ،ئا
،وهستمهچی دهمکت بهگالسن گۆی مه

.مخهزووت دهگودانی ئاره
مندا زریانک،کا لهدهھه
!خماخهتۆدا چهله

...ساتک و رۆح ئارام
وین وی خۆشاوی ئهمان شهستهجه
نگ وبدهرپاکهچه

...نش، چاوانی  لک دهچراکه
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!چۆنت بنووسم؟

..نووسدابهوکی ئهشهلهتۆنووسینی مهستهئه
گرێ،لم دهدا پهناری کازیوهکهستک بهیلی دهمه
تیشکی رووخسارتمشتكن کهیهگهشونکم دهبه
ڕوت ورووخسارمدا دهله

کو بۆنی سنگت شتک وه
گرت وستی نووسینم دهھه
!ستهھه: تده
!ماوه، بستک بۆ نووسین نهوههساری شیعرودیو حهله

25/11 / 2004
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هوپاڕانه

ی ژنک ڕووسپیی دیوانم بکهی ڕۆحك سپتيوه
..بمووسوورمکک با ڕمهمینا سووریی گوی

میم منچهعسدا نهبهیر زریانبهله
نفادار تۆفانی مهبهم من لهڕچینه

!ت بووی خودایهتۆ خۆت شایه
:تۆ وا بکه

مککدا،ر شاوی مهبهله
!تک بشکم من

کدا،یهری سینهنگهسهله
مبکهسلیمبوون ھهئای ته

کدا،''ـئاھ''زیندانی من له
.د  زیندانیی بمبهتا ئهھه
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درلقهوتیلهله

ووتڕمکی دوو مه
خوداوو لهتاریکیی میحرابکدا ڕله

ندابگیرس،
،"توافه"کانی رفهبن حهنا دهفه
.ویستیحراکانی خۆشهزار سهگوبنهده

همکۆدوو مه
،تدالهعهسپی ئهسرکتر له
،پیاوکانی هیڤپهتوندتر له

ت وسهدهشتر لهرکسه
،فرهشهرزیی بهرزتر لهبهگۆ
مکدان یاخی بن ومهک، لهیهدهسپ
کی تیشکیندایهیژهپهبه
ون؛ربکهعاال سهرشی خوای تهو عهرهبه

،گرێی ئاسمان گ دهئاستانه
،بشق دهی ئهخوا شه

ژن و خودا،
.وهنهتودهکدیدا یهله
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دارگالسهژنک ل

میوانی من بیتپم خۆشه''
فۆلکلۆر''جیرانی من بیتمیشهھه

!میوانم به
نفادا، شاری تیشکین، شاری شیعر،فرستانی مهبهله
!مای منریهوندهله
فن،دهنو رۆحمدا  ھهی لهیڤانهو پهقامی ئهشهله

!ناوی ژنبهیهماک ھه
:ئادرسی من

ی باران،کوچه
ووبار،نگی ڕڕهالرک بهته

ور،نھۆمک دراوسی ھه
شق ونگی ئهدهک بهرگایهده

کبۆنی مخهوک لهڕاڕه
.مای منریهوندهله

یانک میوانم بهربهبه
ف و ژر پخهکشیتهلی تیشکک دهپهرهنجهپهکه
.نکهژی دم  دهبهیارییکانی نجهپه
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!میوانم به
رموگوڕی بئاگردا،ماکی گهله
ماکی تیشکباری بچراداله

نگ و بهی شهماک، ساپیته
!ونچلچرای خهدیواری 

!میوانم به
.وتووهفردا خهو بهننفا لهسات مه

بهساتک نانکیش چاو لفر بۆ سات!
،کی نانبدهخویهخانهفر به
ڕستتهفر کابانکی دهبه
پاشاکانی نیشتمان، فاتر لهوهفر بهبه
کترین دۆستی من ومهئهفر بهبه

!ھیدرمترین کفنی شهگه

نفادامای مهله
فردامای بهله
مای بارانداله
مای شیعرداله
ھیددامای شهله

.ننمایمیوانکی خاوهئمه
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ک میوانم بهڕپهردهزه
..ڵتۆپهڕهفر و شهھید و بهمن، تۆ، شه
!ماکانی زۆرباھید و شیعر و  سهمن، تۆ، شه

ھید،کانی شهیادگارییهکانی لهمهمن و تۆ و ماک، خه
.فررلوی  بهی سهردهزهی لهکانندهخه

میوانم به
!ی ڕۆحمدارگالسیتۆ ئه
:میوانتمم ئادرسهر نا، من بهگهئه

نفافرستانی مهبه
شاری شیعر

قامی ژنشه
ی بارانکوچه

پارتمانی رووبار و ئه
..ورنھۆمک دراوسی ھه

!کانی من و تۆیهونهمای خههمئه

2006ئاپریی 
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هیتۆ ددهت و زگۆ ی من گیتدهی د!

دیت،زانم ڕۆژک ده
رگای زیندان بۆ لدان ناب،ده
.ی دیش کلیلکی پویست نییهرکهده
،وهی گزنگهرهنجهپهله
سکدا، دیت و وڕهڕیتمی بای نهله
.یتکه، نوورپرژن ده*ی من ناوی مام ل ناوهم زیندانهئه

.دنیام دیت
نیشان،لهنهیت کهناو دهپرسیارک لهنهدیت و

گریت ودهدا ھهیڤکپهردوو لهڕابنه
وکشهئاییندهنگهڕهکهپرسیت وای چراوگک دهھهنه

.نو تاریکاییی دمرزۆک بھاوتهتیرۆژکی له
دیت و

کشیت،دهم ھهی سپدهریاچهزهبۆ ساتک له
پچیت وبۆنی دارکاژکی باراناویم دهله
ورکی دنماویبانیی ھهمیھرههب

.یتکهڕ دهکاتم تهی شۆڕهستهرتاپی جهسه
دیت و 

یت،ن ناکهمهتهسوک له
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کان،ستی پتورکاوی ساهدهنانیتهتسده
ندا ناچنت،مهزرای زهمهک لهیهندهخه
.نت نابهخشتهکان لهناوی شونهئاوه

تۆ دیت و
،شقستانبی سووتان و ڕزمانی نھنی ئهلف و ئه
پزیسک و یتهکهده

.یتدهدی من گ دهپی الی چهیزگۆه

2007ریی نیوهیه

.لیی ھاوڕمهرھادشاکهکی فهیهنگی ونهھاوڕه*
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ئاوبم بهنگییت دهبدهله

مندا،مای شیعری لهند بوربووی کهچه
کانم کرد،یڤهپهت بهمهک گهتی مندارائهبهبه
واندن و نیگاتدا خهکانت لهرفهحه
دیواری دک شیعرا له

.تابلۆی میواندارییت کشا
ن،ستکی پ نوورت ھهمیھر و چ دهچ دکی پ له

بانیی گوک ومیھرهدک به
.رووناکایی تریفهستک بهده

کهچ دو لهوانل؟یڤهشقی پهم ئه، ل
تک؟ڕیی ئاونگی ل دهتهستکهچ ده
نگییت ترساو؟ردی بدهبهلههوم دووره، لهیلکهچ مه

وکمدا،بداریی شهرد بووم لهنگی بهمن گوبیستی ده
،وتنی دوڕی وشهی پککهخماخهچهوکم بهمن  شه

!رۆژک بکۆتاییک، کردهی شیعری چراوگشوعلهبه
ک،-یلمهستنی مبهدهتۆ به

نگی بادانی کلیلک،کوشتنی دهبه
!رگی خۆرکت داحوکمی مه

2006ریی نیوهیه
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ی ماچهفتری

بۆ گالس

نووسم،شیعرک ده
ماچ ولهڕیتمی

ماچ وی لهیڤپه
...ماچمۆسیقای له

!تۆلهنیا لوانلوتهرک بهشیع
مکهت ماچ دهم، ھندهتگهو دهمشهئه

،تیشکبیت بهتا ده
!ئاوبم بهتا دهند ماچم بکهھ
تا؛نار گۆمی غوربهکهو لهمشهئه

ین،کهماچ چ دهشت بهھهبهماک له
کوتین،رگای ماچ دهدهرمیی شنهنهبه
.وهبینهدهووت ختی ماچ ڕر تهسهله
نگی لودا،جامی گوهو لهمشهئه

!وهخۆینهرابی ماچ دهی شهخته
ی ماچدا،رهنجهم پهردهبهو لهمشهئه

فنین،دهی ماچ ھهسترهئهگوه
ی ماچ، تریفهمانگ و بهبینهده

.پۆشینو دادهشه

2005ری نۆڤامبه
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ل دێی تۆی رامهم بهحرۆ

)بۆ گالس(

دم،..کانی تۆستهدهسپرم، بهر دهفهسهرم بهسه
!جم ھشتر سینگت بهسهلهکهفرمسک، تنۆکهتۆ به

رکوم ببات،و ھهرهر بهفهسه
،وهیان میلهنزمیی دهک، لهریایهر زهھه

سوی شینم ل بکات،
م بۆ بنرێ،تنامهداوه، ر شارکی زۆر دگیرهھه
زم،ک دابهیهر فگهھهله
ب،وهپیرمهر شۆخک بهھه
ک،یهیخانهر مهکونجی ھهله

م،س بدهرکهجامی ھهجام له
فک رابکشم،ر پخهھهله
نی ماچ و م گوشهناسهھه

!ی تۆی ل دێرامهرۆحم به
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TABU

!ر ژن بامگهبووم ئهدهش میبا دابهک ئهوه
ویستی و قاتیی ژیاندا،رگی خۆشهمی مهردهسهله
.کردرشار دهشارمان سهستهکانی جهشیرینییهله

دا ڵ تریفهگهبووم و لهش دهدابه
کان،خوناوییهرهنگهسهبارینهده
ئاونگی ماچ به

،وشهنهوهکردنهکانمان دهکهفیشه
کردن،مکژ دهکانمان مهۆپهی تلووله
کانمانکهچه
سووتاندن،ماندا دهنووری سینهتهله

رانمان ڕکهشه
پۆشین،شق دادهی ئهشیلهبه
رک نگهر سهر ھهسهله
ئا،کردهمکدانکمان دهمه

وتنمانرکهکانی سهسرووده
!وهتواندنهکانی جووتبووندا دهگۆرانییهله
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:ر ژن بامگهبووم ئهدهش هداب
الماردا یخوونی پهوهشهله

پۆشیمان دهکراسی کازیوه
نگدا انی جهکیوانهھهله
ماسهمانکردهده
مای ئاشقانکی ئاۆشنسه
،وهشقهی ئهوهم الواندنهدهبه
ستی بکوژان ی دهپچهلهکهکردنهرپکانمان دهده

!رنوه: گوتنپمان ده
ن، کانی ژیان لرهگوه

وتن ورکهکانی سهداستانه
!نکان لرهتهھادهمی شهمزهزه
!نکانی جوانی لرهکانی بوون و ئایینهفهلسهفه

کان و تهزهن ترۆپکی لهلره
!نکان لرهرییهروهسهریروهسه
..ئرهرنهوه

!وهبخۆنهمکۆنمانی مهکانیلهچۆڕک ئایدیا له

میبا ک ئهبووم وهش دهدابه
:گوتنخولقا و پمان دهشکرک ژنم ل دهله

شقئهبا شارک له
ماچک لهیهباخچه

.ینماک درووست بکهریزهکانی غهئاۆشهله
ین،رڕژ بکهویستی سهنی خۆشهمندابا نیشتمان له

!رامی حهمیوههکانیشی لباخه



35

:گوتندا پمان دهڕگهئاگری شهنو له
ی بارووت ودووکهکانتان کهسمه
خون برژاندوونی،ھاوی

یبوونی ژرسنگ وبۆنی بهله
!نکهست بیان مهنوڕانی ئمه

ن کانتان پ بکهتارهمه
کانی ئمهشقبزوونهئهناسهھهھاوی له

کانتان بئاخنندووربینه
کانی فسوونهئهله
ی ناز،ردانی گۆزهگه

مک،ی چراخانی مهجیلوه
.مانفهر و کهتهی لهرهله
!ئرهرنهوه
کانتان کهچه
واسن،دا ھهختی ڕۆحی ئمهدرهبه

کانتانکدانهفیشه
مهن لهکهبپتیرۆژی نیگای ئ،
بزر بوو،کاندا لڕگهشهفتان لهرهموو شهھهئوه
!بدۆڕننئمهد بهبهتیتان تا ئهموو پیاوهرن ھهوه
نگ و مین دۆڕاندنی جهدواھهمهئه
.ڤینهوتنی ئهرکهمین سهکهیه
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...ر ژن بامگهئه
بوومش دهکتریا دابهک بهوه
زاران ژن و ھهبوومهده
ترین ئاشقئاشقکاتیۆشاکانی به
کرد،وران دهنگمان کانی جهرهبه

ڕمانکانی شهماه
.مگوزاری ئیرهکردنهده

2000ھاری به

ی ''ی لۆسیستداتههتۆ ھه''رزداری چیرۆکی ، قهم شیعرهی ئهبیرۆکه*
کۆمیدیای ویش لهو ئههرکریستینابرۆکنهمانی خاتوو چیرۆکنووسی ئهژنه

کریستینا بوانه. ز نووسراه.ی پ411سای ریگرتووه کهوهوهی گریکهلۆسیستداته
رگانی بۆ کوردی ، وه''کانی شتامھایمڵ دیواری زیندانهگهیڤین لهپه''ر، برۆکنه

سوید1999ژار مارف، دکتۆر ھه
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ژنباران

ستمهمیشهھه... خوداروو لهمیشهھه:بهشهپشکه

نکهما دهزادا سهفهڕژن، لهرد دهرد زهزه
بنردهوی لک وهر زهسهلهئاتوونیانه

مردهبهلهنرن کهکان دهستهرمهسهفایی چهسآلو بۆ بوه
ییدانهورکی پرچخهھههبا و چاوبکی پهکزهنازی

.زانیان سپاردنخهباوانی ماهمست نان و بهآلقیان لهی تهسماچه

ڕژمرد دهرد زهزه
ر لوی ئاۆشنی کلۆرۆفیلسهتاو لهکانی ھهئاگرینهی ماچهمائاوا ئه

کانی سینهوزهسهر گردۆکهسهبا لهکانی شنهسبازییهی دهئه
بۆ گوڵ وهکانهخورماخۆره"ی ھهھچهچهلهکهکانی ژیان یداییهی شهئه
!ڕژتنچاوانمان پ دههڕژان و ئمده

مائاوا
ڕچی ئمهزیی تهکهکانی بهزیوهتهستهتا دهماوهنهئیتر ساتک بۆ سپده

،وهرم بکاتهگه
.بتکننگی ئمهردڕهزاری زهنگ لههڕڕ تا تنۆک پهردهبۆ زهنگههئیتر در

،وههنگهڕکانی نارهکهتی لهختییهمائاواییدا وهله
،وهرگهکانی مهییهوشهنهوهلوارهله

کانی فین بگرین،یاقوتییهگوێ بۆ ئاوازه
.ینبکهاڤهڕکان ڕۆژهونی سترانی ساماهخهداناسهکپبوونی ھهله
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قامک، بهنی دراوسی شهچیمهریکم بژمهڕژم و خهژاندا دهڕرزی وهله
ابکشمڕر پشت سهخودا لهوو لهڕڕووتی 

...ژنک دێ
رابکشهی کۆنهکوپهکشراو لهھهدکی تازهستترن چاوانی لهمه

ڕووتی مکی نیوهدوو مه
،رز کردووهقهوههقوبادشیعرکی له

،گوناوکی خاچکی گرتووه
:ی پی بموهمن عیسام، ب ئه
نیا جت ھشتم؟تهخودای من بۆچ 

ڕازێ،ر زگ دهسهش رووت، لهبهژنک دێ، س
... کنگی نیگایهھهھاومای نهبتهده

ڕژتهری ماچکم دهسبه
ری نوشانی،نگهسه
مناسهیای ھهخه
رپشت،کانی سهشتهبۆ پدهوهکانی لوتکهگوجاڕهله

کانی نوڕان،میوهخهبۆ نواه
!کانیشتمان داگیر دهبا و ر ھرش دهنگهر سهنگهسه

ژنک دێ... ژنک دێ... ژنک دێ
نیاژنک دێ و من ته

ڕژم ونیا دهتهبه
نواڕمژاوان دهڕوی ژاڕرمی تهله
:ت نامنیا و قهتهبه
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نیا جت ھشتم؟ی من بۆچ تهخواکه
!گرهکوفرم ل مهبه
ت بۆ پدام، تهموو جورئهو ھهئه

؟وهک و چیا بگۆڕمهشقی چهئهکان بهشقهئهموو تا ھه
بواسم؟چی نیشتماندا ھهردنی کهگهکانی جوانی بهموو ونهھه
م؟ئاشت بکهالم- میم کانی تهئایهکانی ژیان بهبهموو کتھه

ی نوانی خۆمان بگازنده
رنی، بهم زات لهبوو ھندهدهنه

!رابی شۆڕشدا بپوکی سهرهگگای توانستم لهجوانه
...بوودهنه

وقی بینینمتۆ وات کرد تا شه
شق،بۆ ئه

بۆ ژن و
بۆ جوانی

.نگا بخنکی تفهلولهله
ڕم،ژاندا من ئستاش چاوهڕرزی وهله
:نگی خۆت بچ، پم بیدهنگ لهدهبه
خشهبمبه''
ناختدا بچنم،متوانی تۆزقاک گومان لهنه
،وهدتدا بژنمهشقی ژن لهڕووی ئهگکی داربههڕ

رگرم،ت ل وهکهنگهند ساتک تفهبۆ چه
نامۆکانتستهده

م،ژن ئاشنا بکههمۆی شۆخستهمکۆآلنی دهمههب
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...مھشتمن نه
.''یتالم بکه-نیشتمانی میم ت لهماچک خیانهبه

ژنک دێ.. ژنک دێ ... ژنک دێ
ڕژم،ک دێ و من دهژن

نیاژنک دێ و من ته
ژنک دێ و 

،ردایهبهی له"ووتمینی"کراسکی 
تی داڕژاندا،کهملهرزی مهر مهسهله
!ی ستۆپنیشانهکاتهستکی دهده
!ی ستۆپنیشانهکاتهمککی دهمه

یام،ر لوی خهسهنتهگوپشکۆی زمانی ده
ستۆپ... ستۆپ... نیاییته: چاوانی

بارانی داڕژان نابینا،
وهنووسمهکانی تۆ دهوزهسهژریا وڕنهله

کانیھیدهک بۆ شهفاتیحایه
نگیجه

خونمم دهجیھانیی چواره
پووالندا،و پهڕی نوان باشهله''

بنپولهر بای پهسهکانیش لهتهقیقهبا حه... ستموهدا دهباری نگهسهمن له
تکۆ کفه: ی نایبینیئه

ھیدکۆ شه
کۆ ژن و

''نوهکۆمهکۆ دوژمن به
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ردی بهر کام گاشهسهنازانم لهکهرکی درینهی تکۆشهقسهمههئ
!نیشتمان نووسیبووی

ئستا ئواران؛ی من، کهھاوڕکهچ شرده
ھید،نیشتمان و شه

و با،پوولهپه
ت،قیقهھم و حهوه
ژنکیرهیکهی پهمکۆهمه

نفا وکانی مهنو جامخانه
!کشدهوه، پکهریوانهک مهآلیهگه

مھاوڕکهموعتاده
،وڕنهبه
ھاش،به
نفا،مهبه
نیشتمانی.... نیشتمانبه
با

گوڵ
ھید وشه

!ژن و دوژمن

دووتوی ڕژانداله
ک،یهباخچهرزی من ھشتا میوانی ھه

قامک،دراوسی شه
خوداموو لهر پشت ڕسهله

..ژنک دێ
..ژنک دێ
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...ژنک دێ 
ێ.. ن .. ژ

کاست دهژن شهباران له
مکدا،ژر چلچرای مهله
ی ناوکدا،خماخهر چهبهله

!گیرسداده" ی پاشاباخچه
کوی؟تۆ له

ن خۆت بشۆیمکۆی مهزینهلکهپهبه
مک،کانی مهچژه: نھنی
مک،کانی مهبۆنه
مککانی مهنگهڕه
!یتشف بکهکه
نگی گالس و ڕهبه: مکی ئاڵمه

ک،بۆنی مخه/ تامی شاتوو
ھ و نگی بهرهبه: ردمکی زهمه
بۆنی ھرۆ،/ امی لیمۆت

ونگی ئایندههڕبه: شهڕمکی مه
یحانڕبۆنی / ووتامی ھه

کوی؟تۆ له
،نگانههموو ڕم ھهئه

،تامانه
،بۆنانه

مکانهم موزاییکی مهئه
ی شیعرک بپچیت و گهله
!یتیلی بکهمه" ھمن"ئادرسی ڕۆحی به



43

، من لره
م، کهکو ھاوڕێ موعتادهناری داڕژاندا وهکهله
وهمهکهدهوری وڕنهده

!خودایه
خولقاند،ت کهستهکانی جهشتهھهبه

کانی رۆح بۆچی؟دارخاچه
خشاند،نهنفات کهکانی مهنگاههڕ

بۆچی؟" کانبمشکهشهرڕهسه"کانی تهئایه
ن،کهپ دهپۆستاڵ له" کانرتاشراوهسه"که 
!سفربنهنفا دهمک و مهوداکانی نوان مهمه
مان،گسگ و کبریای پ دهبتهنگی پست دههڕکه

گریمت دهرامهنیشتمانی بکهمن بۆ
،وهدان کردهنفات ئاوهمهکه
!خمان بترسنیدۆزهبوو بهدهنه

!خودایه
نفا؟مهیت یان بهکهنیشتمان موعتادم دهبه
ئستا؟ردوو یان بهڕاببه

م یان تۆ؟خشین بکهمن داوای به
؟..تۆ ببوورم یان تۆمن له
!خودایه

2002ھاوینی 

وهمکیشهڤیستیڤای مهکان بهموو ڤیستیڤاهی ھهباخچه: ی پاشاباخچه*
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داالوهمیحرابی کهشق لهکانی ئهوتهوسر

"

..ونک، خهیهالوهدیواری کهری بن نیوهمبا بۆ سبهک پووشی دهتبا وهده
کی خۆر و باران وژر چنگهرک لهسبهرماهبه

.گرتووهانهڕنگی هڕک لهماندا مانایهزریانی زه
،قاوان پش سپدهند شهدا گشت رۆژک چهرماک، لرهبه
چاند وی باوک چوار ماچانی ل دهکهسپییهیشهڕ
.بوووز دهئاوی دوعاکانی دایک سهبه
ونهم خهک ئهپشکۆیهکاتهتده
.. تنژێچاوی پ سیحری ماکدا دهر، لهسبهوالتر لهر بستک ئهھه

کانی دایک وییهفریشتهستهرمیی دهگهدان بهماک ئاوه
.تکشانی باوکوهی خهھلیلهووناکایی ورد و تهرڕژ لهسه
ۆژگارک لوانلوڕک کهیهالوهی شیخاشیخای کهنو ددا، لهلره
وی جووتبوون،بۆنی گونراو لهژهشق و ھهکانی ئهرفهحهله
یشتن،گهھیچ شونک نهی بهو نزاباسووتاوانهژر قورسایی ئهمستا لهئه
..ونبوون و دابان سیخناخبه

تاو، کانی خۆرهڕهپفهستهر دهسهدا، لهلره
نین بزووت وپکهشونونبوونی ژانی ژنک، دک لهله

گوڵ،ون پ بوو لهخهک لهیهستهجه
ڕووبار وبوو به

.ماسهوتهپۆالندا شارک کهتوی شهله
کا،ر ماک دهبهوهناسهژانی ژنک ھه

م وخهچرۆ دهبهوهی مانهریزهغهماک به
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شاربتهدهوشهنهوهخک لهبا
خۆیدا،گوناھستانیشارک، له

کانی ویاخییهندهمولحیدبوونی بهله
!الوهکهبتهقیی خوا، دههد

شارکدا، الوهجماوی کهنگ بهڕهی لهباخچهلهتۆ 
دارستانبیتهده
:ریت ب بکاتتاکو یادوهھه
،ی گرتووهسترهو ئهختهدره

،مانگ دهیورشهو گۆرانی بۆ کانییه
مژێ،دهھهی کازیوهناسهو ھهیهخونچه
!قسڕهویندا دهویی ئهزهلهو ئاشقه

یچدهوندا ھهچاوی خهله
کستی دوعایهدوو دهبیتهده
:ند و ئیتر تۆختی خواوهر تهبهیتهگهده

نووری خودایی وک لهزایهفهکشیتهگ و دهتوژاک له
یوشهقام و نو حهو شهنو کۆچهڕژیتهدهدووباره

یو ماهئه
مک ماک وردهسه

شارک و
ون وخهجیھانک له

.ننا و ھیوا بوومهته
ن،رمابهی کهکانییه

،زینهلکهپهھاران بهک بهشاتوویه
.ن داپۆشراورۆکی کچۆبۆنی بهمزریی چژک و بهھاوینان به
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شقیکۆی پئهرسهوت و سهوزی مزگهر حهی سهکهورهگهچناره
مورید و خواناسان، 

...فیدهھهووهو لهریشۆهتکاتهرچی دهسه
:ورهفین به

،وهنهناگهوینزهی بهزایانهو فهئه
،ڵ تاریکیدا نییهگهی ژوانکیان لهو رۆشناییانهئه
یانهــــوخانمهبۆز و حهکانیشخ و کوهو ئه
کانی کیمیا وبۆنی کتبهکه

!ڕژێینۆشانیان ل دهتای مهی بهشووشه
ھشتاکان کههـــو کانیئاشقانقوکهکانییهورهبه
ئاھیبه''رانیانی ئای گوناری دولبهندی سوخمهبه''

..ترازندهگربهتایه
کانی ماکئاووارهنجهتیشکی پهبۆ ژر گورزه

ودالهکه
..دۆڕاندسۆنی بهکهدامهگزادهبه

!دی بووبهچ دۆڕانکی ئه
!بفه

، وهفینکی بنیشتنه
یوتووهم درزتکهئاستهبهو قاپییهو ئهرهبه
..واسراوهھهوهنی پشتهئاسمانی کۆبه

کراسکی مۆریک بهیهچرۆ
گرێ وت ت دهنهرمونی کچۆشقکی شهزی ئهرقی  حه، بهوهڕووتهنیوه

!ی دت خووساوهقهئارهبهک ناکا کهیهرگرتنی نامهتی وهجورئه
!ھاوێناختدا تیشک دهلهھرکهدهرقک کهبه
ی سترانهو ئهچاوی ئهبفه
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وهکانی ماتماتیکهرسهوزدانی دهنهم وهدهبهوانهشه
ی ژنبووهبهتازهگوهو ڵ ئهگهلهریحانهختکیان لهگرتیت و تهلیان دهپه

.کردیتدراوستان بۆ چ ده
والتر، ر بستک ئهھه
!شنهراوهمکژهمهروازهو دهڕزی ئهقهئه
!وهکهژووروه
ردڕژهبهکهوشهحه

خشتی سوورکهتارمه
نگی گالسڕهکان بهرهنجهپه

ی کرچیتان،کهئاۆشنهکان و ئاخ و ئۆخژنی ژنهی کۆترهگمه
!وهخۆنهکدی دهیهمیشهک ھههو

!فهب
ر پشتی کاکشان سهله

ت بۆ ڕاکشانی ڕۆحترائهکانی بهماچهکوختک له
.بچنهھه
کانی یاخیبوونکانی کوفر و بزمارهدارکاژهله

تستهتابوتک بۆ جه
.ساز بکه

وهسترانهالنی ئهتیشکهله
سحابانوتی ئهشکهتاورک تیشک بۆ ئه

.بھاوه
کانی سبوون و دهتاریکستانی سهلهردهگ به

کانی موعجیزهنگاوییهژهشمشره
وتنرکهکانی سهکانیان بۆ گۆڕستانهدۆڕاوهنگهی جهفهلسهی فهو پردانهئه
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.کنهته، ھهوهڕاندهپه
راباتی شاردا ر خهسهرووخساری خوا بهتیرۆژک له

، مۆشهخای نووریترووسکهکه
.بژنه

وهرزهو بهراباتی دنیا لهبۆ خه* تزرهحهتفکرینی له
.ڕابمنه

ستانی، دمهھلی بهی ئهبۆ خراپه
.رهتک بهفاعهی شهسوجده

هــ)خاکورانه(م ر ئهسهلهوهنیشتنهیامی نهڵ خوادا پهگهله
ستهببه
داشپوهم شارهورانیی ئهله

یی تۆ وک بۆ پاکیزهجگایه
.ماوهشق نهکانی ئهتی فریشتهرائهبه
دا،نگهنگ و ڕهبدهم ماهقینژی ئهی یهساپیتهله

ی گومان ودرزک بۆ پدزکه
پرس و

ماوهتھزرین نه
وهنیشهمه

!ماوهھیچ نه

:رموێفهدهحوی کهتی مهزرهحه*
راباتهگا دنیا خهت دهحویمهشوکر ھوشیاره

.گرمی بۆچی ل دهھلی، خراپهستی بکا ئهدمهبهکه

8-11 /4/2001
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نس ناگهکهی بهو نامانهئه

1

ینووسیت،بۆنی باران دهبه
بای سپییو بهنوشتهیتهیکهی گدا دهتاڤگهله
..سپریتوری دهھه

،ھومد بنرهپزیسک له''
 ،م داگیرستا چرای د

''!وهوون ببنهڕوانی ڕکانی چاوهچاوه

2

..ینووستدهرزهزمانی تهبه
ب دهی لی حایگهنه
ی کات، توان راڤهگوڵ دهنه

کانی مانگ خایی، خۆر نایھن و گیرفانه
رزۆکبا لهکانی سهستهده
...وهیخونییهوندا دهخهله

،وهلوتکهلهتاوی خونهھروژمی شه''
!شتی پخوست کردھاکا پده

نگی ترس و دوودی،هڕکانم بهالقه
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،نیوهک بای دمی تهڕاوده
..ینینمتارای بمژکی مۆر بۆته

یجوورم نوورپرژن بکات،تیشک دت و رۆحی دهنه
رژینپهبتهرووبارکیش دهنه

رمانی عومرم،بۆ ئاگربی خه
سووت و تاریکییشم دهستهجه

تک تک
گیانم،تکتهده
ینمدا،  راباتی مای زهخهله
.پی ئاشنا بمووخسارک نییهڕ
ڕانما،خۆگهوی لهشهری فهورازی سهھهدواله

.شبینی و پوچییچای ڕهی ھومد چۆڕایهچریسکه
شق،بازی ئهڕک بوو ڕیهبزنه

زار،ھهزاربهماھک ھهپچامیه
زنار، یشتمهگهنه

ووهتا بتومه
نو نیگاتایانک لهوبهمهده

گزنگ،ببم به
ڕ وپهردهزهیان ئوارانک به

.خوڕ ببارمباتا بهر سهبه
ک، یهسترهپی ئهلهترس و بفهتۆ مه

دا،م بنارهئهھاریی بهوهرزی پچانهوهلهبا
!سقنهقهبیهی نواکدا نهسهبله

ڕووشت،ڕاوکی شاردا مرواریی دت نهدهبا له
شاخکتهببووی لهبۆ چاوانی چۆڕه
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.رمسکی فنگیانهزهبیتهنه
شق ناگات،زمانی ئهزریانی لم له

.''وهتویتهیدا نهی کپهزمانهبا له

3

ینووسیت،زمانی زووخاو دهنار بهر لوی کهسهله
..یباپۆل دهیپچیت و شهئاخ دهزوویدهبه
.یشتیگه، فینیش نهسترهون بوو ئهخه''

، رگکهمهبارانی ، پایزهوهنیشتنه
.کاڕ دهزووم تهی ئارهرزاهئواران ھه

..وهنیشتنهکهیهبا
دا،ی خۆزگهسارای بسروهله
.ڕفنم دهیهتاوی دادهم شهئه

م ڕۆخی چۆمکم،چناری ده
وی قویی ئاوهڕیشهیشکم لهڕ

.رزێلهرزم دهرتهسه
وی شمشرھههڕرزی زریان و وهله
.ترسمسی مژوودا دهرهھه
ر و فهی سهی ناوادهوادهله
ینجهرپهمی سهلهمای بهسهله

ترسم؛زموون دهو بئهرشتپۆلی سهشه
...نوان مردن و ژیاندا بمنژنن و لهترسم بمبهده
وناسهمیحرابی ھهمهک بکهوبۆیهلکی شهپهھن نهنه
.''اییزیش بپۆشمنگی پهڕنه
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4

ینووسیت ور سنگی قرچاوی لم دهسهرگ، لهنگی مههڕبه
..یفنری گیانکشان دهسبه

،وهخواتهکان دهنگهموو دهرمیی ھهزیوی بیابان، گهی تهستهو،  جهمشهئه''
..بنکانی بووندا،  ون دهکۆتاییهکان لهموو شتهھهو، مشهئه
.''تۆشکانی من وپیرۆزییهموو ھه

5

نووسرت،بنی پۆستاڵ دهخونی شمشر، لهبه
..وهو الفاوی نوح نایستهوههنوچاوی بیابانبهعاربتهده
..مژوو سپاردنمان  بهـکانگهسهدا، سترهژر ئاسمانی بئههو  لمشهئه''

.''باریبارانکیش نهنمه
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!بم به گنيگای تۆ دهبه تيرۆژك له

. گرمله نيگای تۆدا گ ده
.نمستی سپده دهن له دهمهستی تاريكاييی تهده

.. بم به ئاويڤكتدا دهله په
وتۆته رامۆشيدا كهفهريم كه لهوهكاتی يادهر شۆڕهتكمه سهتنۆك تنۆك ده

!ئاويلكه
كراودا نهگيراوی پخوسترفبهی لهكڕيههپچاوپچ به بزنردا، فهله بناری سه

كرد، پمايان دهمان_پی كه كاه
ورهريان بهكانمان سهپيه
..گرتبووينگرتن ھهرھهسه

گرتن؛رھهپی وابوو سه
شت،ھهشتك له بهو پدههربه

!گرێماندهالن ھهك له تيشكهبۆ ترۆپك
و،رۆژ و عومرك له شهنك له مهته
ودای،يامك له عهر و عهفهنك له سهمهزه
،بوووز دهله ڕستی زمانمدا سهنی ناوتوهده
ی بينينم بوو چرۆی چاوتگهشكهتي
.وهشنامهوه دهی باتهم شنهدهبه

..وريشتمه ھهگهده. كردبام ده
زينه كهلپهڵ به زی زناركدا، تكهله گوورگه
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ی نازتباريمه زنهده
.ی ڕازترياچهوه قويی زهيشتمهگهده
..يڤيمپهمانك ديرۆك بووم، من به ناوي تۆ دهردهسه

.ڕوون بوومی تۆ ديدهبه ديده
:كاندای ڕۆشتووهوهمستاش من،  له رستنهئه

.بم به گبه تيرژك له نيگای تۆ ده
!بم به ئاوكتدا، دهيڤی پهوگهله چۆڕا

.كانی ڕۆحردلنيشتووهرديله گهوه گهشواتههد: ئاو
.كاتشوالرت ئاونگژ دهوبۆی لهشهلكهپه
بته پردك له تيشك، ده

!وه، ئاوكاتهنمان ئاشنا دهمهوديوی زهكانی ئهبه خۆره ئاوابووه
پچ بۆنی وبوونی له وشی وتكمان ده.. مه، ئاووه ئاولهمانكاتهده
..گرتبنه

ستب، بهت نهڵ غوربهگهيمانكی لهوتك؛ په
!باگرتن بۆ فرچكدانی ئمه شك نهرھهكی سهتنۆك ژه

2004مای 
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رزی مردنوه

..مرمرزك دێ،  دهوه
ب وپاييزخۆزگه 

وه،فيومهك بژته رۆحی ھهيهخونی گه
دارك،زانیخه
رمي بنازم له ئامز بگرێ،ته

وه،ردی دوانيگامهبه تيشكی زه
..ی ژيان ج بمزينهلكهپه
..مرمرزك دێ، دهوه

خۆزگه پاييز ب و 
ی نازی خۆرئاوابوونكدوابزه

تابووتپۆشم ب..
رشت،كی ئاشق و سهيهسترهئه
!رياخی،  ببته گۆڕمك خۆم سههو

.. مبه دوی مردندا ڕا ناكه
رزك دێو وهئه

..ۆژكی پاييز بڕی پم خۆشه ئواره
كردب،فونكی نهلهبت و پشتر ته
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:يپرسيبنه
!وه؟تهكی تاڵ بوومهیهفكردنی قاوهداخۆ له

!كم كشاوه؟يهرهجگه
وه؟تهخوندووه" ۆمانڕ"چيرۆككم بۆ 

:هم گوتوو"گالس"به 
! بيتگوه گيان، ماندوو نه

!ۆژكی لكدابانڕژه ومركی درچ ع
پرس؛بت و نه. .پم خۆشه بت

؟وهتههم بوووهداخۆ شیعرك له نووسينه
و تم كردووهخهمركيمياگهڕۆمانی 

!يڤيوم؟دا  پهــردوونرۆحی گهڵ گهله
ماون؟م له ياد زموون و يادئهش و سپيیهڕند تابلۆی چه

بادارپيتی ند پۆلهم داوه و چهند قوتابخانهرگای چهله ده
ون؟فيله زارم ھه

..مودا غار نادهمن به دوی ئه
رزك دێو وهئه
و مانگك دێئه
ۆژك دێڕو ئه
..و ساتك دێئه
داب،نگكيشی ل نهبت و زهبا
نده و ندي مانگی سای چهيپرسيب چهنه

وتووم و وران داكهونی كام دهمن له دا
دادهله ساۆني كام سه
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!ستی سوام ڕاگرتووهده
..بابت

دات،رگا نهك له دهڕهكانی گهك منداه السارهبابت و وه
ی دراوسمان بخشپه،كهوسنهك پشيله نهوه
وه،رگهيی مهوشهنهم ئاوازی وهدهبه

م بت وكهر بۆ ژوورهكسهيه
..باشم ل بكاتئواره
زيومدا،ستی تهستی له دهدهوه تيشكهبتوته

..تی لوم بمژتسرهی، حهلوی تاسه
ی دانيش؛وهپم خۆشه، پش ئه

ڕ بچن و پهردهپك له زهدا چهرزی ئوارهله په
!يواسی بينينمدا ھهرهنجهبه په

ی بترازن، زنجيری جانتاكه
نگ و ردڕهبی زهراقاپ شه
..م دابنكهر مزهسهڕلی لهی زهدوو پياه

..بیگمهو خۆی پم خۆشه، ئه
كی خۆی،ستی موبارهبه ده

رڕژ بكا وزان سهم پكی خهكهيه
مهبه: بنۆش.. ری خۆمتيی سهس!
... ر دتھه

با بت و 
..ينبدهوه ھهپكهنافهكانی دواپياه

بت و با 
شق بسپرين،ڕووانی به ژوواني ئهدوانيگاكانی چاوه

ستيی بگرين و كانی مهپۆلهستی شهده
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بوونكانی ردهناره زهكه
كانی نگينههڕو قوييه هربه
!م ج بھيندهعه

..با بت
ی پاييزدا، بای ئوارهڵ كزهگهلهبت
!رساتك پی خۆشهھه

2004ئاپريی 
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وی ترئه

سک سیی کهناکهله
س کهم بهکهسک دهناکه

سکم ری کهسهی کهکاسه
.ست بگرتدهله
نابینایی بینیندا له
سک ومبینینی کهله
!ھزردا دابچنی بینینی تۆم لههکهکهکه
زریندا ھتاریکیی تله

داچۆڕا،تک تک بیناییم 
چاوی داچۆڕینداله

م،چهبوو بهسک چاوی نهکه
!متهبوو بهک نهیهناسهھه
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ردبه

،یهکی ھهمژوویهردیش به
ڕووانی،نگی و چاوهبدهک لهمژوویه

،یهردیش دیرۆککی  ھهبه
.شق و تامانچیرۆکی ئه

،یهردیش دکی ھهبه
وینکو بای ئهوهزن مه

.ی باراننیان مینا چرپه
..دوێوین دهڵ زهگهردیش لهبه

.ینناگهرگیز لی تھهئمهزمانکه
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شتهگوزه

،کان ژاکانگوه
،کان مردننگهڕه
،کان تارانی بۆنهپوولهپه
،داشکانی دوائینجانهله 
!کنووشی ج ھشتستم میحرابی ری مهسه
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نگده

.ڵ خۆی ناباگهکان لهنگهموو دهھه..فێک دهمووالیهبۆ  ھهبا
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نووسچاره

ییئاکرهڕۆژبه: بۆ

نگکنگی سهی سهسیرهر کهسهکۆی کهر سهسهرمان لهسه
!کیهئاونهھاوشتیانهبوونمان ناشییانهپش که

!وتبوووێ گشت شونکی تیا خهئهگشت شتنک و ب لهئمهب له
!نیپکهئمهسک بهسک و کهشتک بۆ که: شکانداله

.نیمگریان پکهنین گریایت و   منیش بهتۆ بۆ پکه
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شت                       ھهبه

ڕیتمی دت،
مردوویکۆنی نیوهبه

!کادهخونی مندا پیاسه
!خوایه: مده

وم،ھشتا ژیان خۆشی ده
و مردن،رهبهوهڕینهھشتا پردی په

وبۆی سپدهلهرڕژهسه
!زینهلکهنگی پهڕهله

..نیر لوم دهسهلوت له
ڕووناکایی،ب لهوی ڕۆحم پ دهشه

ئا،م دهستهجهتیشک له
ب،ر دهگیانت بهئاگر له

سووتین،دهوهپکهئمه
!زیندووینئمه

ری زمانم،سه
کا،ت دهی سینگت زیارهعبهگۆی پیرۆزی که

!م خوایهده
!ڕمهشت چاوهھه، ھشتا بهوهن گوناھهمهتهبه

2003
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نیشتمان

ووخسارم،نگی گودانی  داھاتوو ڕڕهبه
رمکهردوو تهڕاب
!ستی ئستادا، چلۆنی بنژم؟دهله

..نامنژێ
!زانک بسپرمی خهچرپهکان بهبادا ڕۆشتووهنه

ی بیناییم نمنمه
..ژهساڵ درزاران تیشکهک، ھهیهودامواری مهھهڕژتهده
.ھالنهکاتهی خۆشبینیم دهگوسوانهلکهمه: ڕزییوه

.ینۆشمتا دهجامی غوربهشیعر، لهلوانلو لهپککه: دابان
!ینووسمدهناسهرفی ھهحهبهونکهخه: نیشتمان

2000ری سیپتامبه
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ئای وشه

!دینینهبۆ کاک عه... ممامۆستا و براڕۆحیبۆ 

ببارانیدا،سیاساڵ وله
!یاری عومرم؟رزی بهوهڕژایتهڕژنهتۆ چۆن به

تیدا،ھامهنگی نهزهوهشهله
!مورهگه

یت،چۆن توانیت چراوگ گ ده
!نیت؟یمانی تیشک رۆحم بتهتههب

ی مندا،ندشهتۆماری ئهتۆ له
یڤکت نووسی،په
رد و ک ئاو بگهوه
وون ئاگر پیرۆزچ

ستم، نو دهپنووسکت نایهتۆ 
!رمووت بنووسهفه
یهاگرپارهیڤم مندای ئپه''

تیشکماماڵ له
مای ڕست و له

کۆشکی زمان و 
!جمانی نییهوشی ڕزماندا، حههح
رشت،سهیامی ڕۆحکهیڤم پهپه
تی و نی خودی خۆیهحک خاوهڕؤ
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دا،م ژیانهژاوی ئهژاوهله
.''چێکان دهونهجوانیی خهران بۆست

!رموهگه
یڤی تۆ،م پهکهمستاش یهئه
ریمدا،وهی یادهدارستانله

!فێچوچ ده

شقی نووسینت،تۆ بوویت ئاگری ئه
.رینی گیانمشتی بهدهردایهبه
کردن،چنهقبژی و ملکهیڤی ھهپه

.مرگی زمانمتۆ تۆوت کردنه

!مورهگه
،ئای شۆڕشی وشهنگینهب، ڕهن به
.کنمرز بشهزارت بهر مهسهله

ۆ ئارام بنوو، ت
!ی ڕۆحی ماندووئه
مانای بۆمانر گهئه

م مابت،-مان
م بهبخه

!منمک تۆ دهمنیش  وه

2005ئایاری 1
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!ڕنپهتدهوهکان لرهلالدهجه

..ھاتنوهلره
..وهدا دنهبرهو دووبارهرۆشتنوهلره
دا، م خاکهپانتایی ئهدا، بهبره
ناخمدا،به
کانمدا،رییهوهوراز و نشوی یادهھهبه
وان ھاتن و ورانیان کردمئه
نکهوان دن و ورانم دهئه
نگی شمشر و بۆنی خون وهڕوان بهئه
وهبرهی زهتهعرهنه
ڕن پهمندا تدهبه
.ھنشونپکانیاندا ج دهلهلالدۆکهزاران جهھه

مکردبوو،ر کارکی نهسهک لهیهپازلهشهباوکم، به
. ت کردینمدا شهزهلالدکی لهبای جه

مامۆستای ئینگلیزی،
ک یهکردنی وشهر حونجهسهله
کانیم پاشوپش خستبوون، رفهحهکه

!خشاندمدا نهکهرهفتهدهلهلالدکی ی جهونه
باوکم مرد،که
. خاکی بسپرینبهداین پ نهرگایانس ڕۆژ کان لالدهجه
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کجاری جی ھشتین، یهدایکم بهکه
کاندا،لالدهی شمشری جهخماخهژر چهله
!انپوزھهوکمدا ئهن لهکانیسکهھه

. .ھاتنوهلره
، وهگاهو عهدیزداشهبه
،وهسپی لمهسواری ئهبه
ک وهی بهدلهبهبه

تاج و 
، وهی شانهسترهئه
،وهرهریشی جادووگهبه
، وههـ- مرۆستهخشی هڕر سهبه
،وهلهردهبای خهدووو بهفۆکهبه
تتافی و رگی خاکی و کهبهبه
وجامانهبه
،وهکاوهی کهکوشهچهبه

ھاتن و 
خ،دۆزهوتی گوڵ و شیعریان کرده

!لالداواجهکردیانه
:م گوتیھاوڕکه

وتی مندا،له
، کهزوویهدهلالد و شۆڕشگ داوهودای نوان جهمه
.پساوهمژهله
ڕمهلالدک چاوهشونکدا جهموو ھهله

نگن،نگاوڕههڕکان لالدهجه
رکن کئهنگ و یهکدهیهچیکه
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و ی من نگی تۆقاندنده
!ی تۆلیلکردنرکی زهئه
نفال گزگلیان کردین،ئهبه
ھر گرگنیان کردین، هژبه
!جاڵئازادی ڕووتوڕهبه

پۆستاڵ، پوی الستیکیان کرده
کاسکت،دانی بهجامه

، گوللهئازادی به
کان مردووهمیکرۆفۆنی موژده

بندگۆکانی  ترسبه
..انکانیدژهکان بهموو شتهھه
!پساوهمژهله. .کهموویه، تاهوداکهمه

: م وا دهھاوڕکه
ند گوناحین ئمهچه

کان لالدهند گوناحن جهنا نا،  چه
!زاننقوربانیی دهشتا خۆیان بهھکه

وان کانی ئهزووهبانییانی ئارهقورئمه
.کانی خۆیانڕانییهشهزهحهقوربانییانیوانئه

..بنت دههڕوهلره
دا """خاکوخۆڵ"نیشت تهبه

..نکهتۆزدا نغرۆ دهلهتزرهحهی کهماه
''ی خۆشمروورکهی بادهتم ھهگهقوربانی تۆزی ڕ''

دن وهلره
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،''زوورموو شاری شارهھهزا بهشارهیکی په''ک وه
ن کهدهکانی شاردا پیاسهییهورانبه

..نناکهگربهتایهسویک له
کن و چاوبن،کهدا دهباخی میرکانی اسکهڵ کارئگهلهد

!گرنم دهتهلهکانیئاشقان)ی ئای گوناریسوخمه(
دا،ـــنکامردووهپیرۆزیی دن و له

!نژنھمی ئازادیدا دهابووتی وهتۆحی زیندووک لهڕ
..ڕنپهتدهوهکان لرهلالدهجه

،وهکانیانهکهی چهلوللهدن و له
نست دهدهییمان لهی تووڕهیتهشاپن ،

!یندهردهساتی خۆمان بهرگهی مهژنی مۆنۆمنتبهگ له
!ینکهدهگۆڕیندهزریروهری سهفتهدهکانی تهحیکایه

:نگننگاوڕههڕکان لالدهجه
،وهسیانیدهلالدک بهجه
وه،کهچهلالدیک بهجه
وه،مههقهلالدک بهجه
وه،میکرۆفۆنهلالدک بهجه
وه،ستهقهمدک بهلالجه
،وهکۆهی دۆالر بهلالدک قاسهجه
!وهڕنهگهدهدبارهسهرۆشتن و وهھاتن و لرهوهلره

.ر نمدهی وهمتوانی لرهگومان بووم، دیسانیش نهبهم تکستهشیعربوونی ئهله* 

2006ئازاری 
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کاننی خولقاندنی شتهمهزه

ریا تامرکهزه: نووسینی

ۆژ، مرۆڤیان خولقاند،ڕم کهیه
!کانیلالدهۆژ، جهڕم دووه

دایک بوو،لهوشهۆژ،  ڕم سھه
!کانیۆژ، دووژمنهڕم چواره

ۆژ، بۆ  ئازادی و ڕمین پنجه
!یارانیۆژیش، نهڕم شهشه
ۆژ، بۆ  بانده و  ڕمین وتهحه
!رانیۆژیش، راوکهڕم شتهھه

:ۆژڕمین نۆیه
...کاری خۆی راماخودا، له

!چ کارکی ترسناکه
!ڕژێک خونی ل دهریایهزه

:مکهی یهڕۆژ
.ۆ خولقانشر،  پنگ و ھه

:مۆژی دووهڕ
!کوللهوهمش و بۆق و ره

:مۆژی سھهڕ
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!داگیری کردکوللهوههڕخت و هوی تهز
:مرۆژی چواره

: یری کردخوا سه
...خابنهکارکی پمه

!کرددهڕێ نهی چاوهوهئه

:مکهرۆژی یه
ی ھات،ئاو ھاژه

.پاشتر، خون پلی داۆژی ڕ
:مۆژی سھهڕ
.ی کردوت فیچقهنه
:مۆژی چوارهڕ

!شداپناوی زی رهی خوین، لهتاوشه
: مۆژی پنجهڕ

.دایک بوونکان لهرۆکهسه
رز، ربهسهئاست ئمهوان،  لهئه
:م دووژمنانیشداردهبهله

!!قوربانیبه... لیلگزگل، زه
:مشهۆژی شهڕ

:کاروباری  رووانیلهخوا 
!تراژیدیای گریاندالهنینهکهقاقای پمهئه

:مکهۆژی یهڕ
نیشتمانی مرۆڤ خولقا و
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.ی دڕنداننگهجهبوو به
:مۆژی دووهڕ

کو برا ھاتن، مرۆڤ وه
لالد،جهندک بوون بهچی ھهکه
..قورربانیندکیشیان  بهھه
ر،ماشاکهتهندک بوونهھه

!ڕی براکانبۆ شانۆی شه
لوول و ک مات و مهکۆمه
!مانی زهھهروا له، بپهکیشکۆمه

:مۆژی سھهڕ
دایک بوو، یڤ لهپه

ی ئازاری مرۆڤ،هزایهتا ببته
کین و فرۆشتندا،بازاڕ و لهچی بردیانهکه

!و بردیر ئهدا، ھهک زۆری

. م، رۆژی چوارهنان درووست بوو
رد وبهر، دڵ لهپنهالدکی چهنان، جه

!باریستی سووكاتیی ل دهیی دهقامچ

:مۆژی پنجهڕ
زایینی بزاریدا، له
وت،رکهدهبزهغه

کان ئامزیان بۆ وا کرد وبھزه
!کیان ل راکشای چهکانیش، میلکدارهچهھزهبه
:مشهۆژی شهڕ
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خولقا،شمشر 
ق بت وتا پشتیوانی ھه

.ق بشکناھه
رووی زاماندا،شمشر، له

ستا،ند مانگک راوهنیا چهته
!دهیان سهزومانیش، دهر ملی مهسهله
:موتهۆژی حهڕ
رد درووست بووبه
. کانیان ئاوا کردرد، کۆشک و زیندانهبهله
!رانسهشبهھهک و ک،  بۆ بچهچهرد بوو بهبه

:مشتهۆژی ھهڕ
!دیبۆژی خولقاندنی ئهڕ
یا،ھلی درۆ و ڕندک ئهکان، ھهدیبهئه
...ندک ربواری راستگۆییھه

.با، ئاوی چاوی مرۆ دهتاوکهیبینین، درۆ تیشکی ھهوا ده
کو کوران،قبژان، وهدیبی خی ھهئه
!ھاوێل دهاریکیی نیشتماندا، پهتله

:مۆژی نۆیهڕ
کان،ی باندهکان بۆ ھالنهختهدره
!وهرزبوونهویدا بهزهله
خت،مین درهکهبای یهله
!قاندیان چهم سدارهکهیه
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:میهۆژی دهڕ
زاران، فکان فکان،ھهکورسی خولقا، به

،شتیی رزگاربوونهکهمهتی ورووکان، پیان وابوو، ئه
!ئامانگیژاوکی بله

:ۆژڕم ھهدوانزه
.داریان ھهل سهرگهسپ و کهئه
وتوو،رکهۆژانک سهڕسپ ئه
!ورانموو دهھهی ر، براوهکه

:ۆژڕم ھهسیازده
ش،سمای رهل و قاو، دهقه

نی،هشینایی ئاسمانیان ت
کان،ی چۆلهڵ چریکهگهقیژوقاژ لهبه
.ڕ ھاتنشهوه

زین، ند رۆژک بهقاو، بۆ چه
!پادشای ئاسمانپاشان بوونه

:م رۆژھهچوارده
. ویان خولقاندخه

وتق خهنھهخاوه
.مانیشتهی گهقدز، پرخهھه
.تاهق بهنھهوی خاوهخه
!هقدز، چرای ماوی ھهخه
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:ۆژڕم ھهپانزه
!من؟چییم کردووه: رموویا فهخود

گیرێ؟،ده، چۆن ھهم بارهئه
!حاهکارکی مهمهئه

:مکهۆژی یهڕ
.وهرزکردنهو مایان بهالنه

.یدابووننمانیش پهخاوه: مرۆژی دووه
چان،سبهن و ناکهالپرسه: مرۆژی سھه

،وهمینهئاسمان و زهئاغای ماڵ و له
!ریاندا باراندسهگویان به

:مۆژی چوارهڕ
،وهختی خۆیهر تهسهلهخوا 

تی رووانی و عییهحای رهله
!ی زریاننشایسته: رموویفه
ڕوانی زریانکن،کان، چاوهوساوه، چهوهۆژهڕو له
!ترگیز نایهھه

2006ی مای4

من . نووسراوه) الفتوح العربیه(داکهبییهرهعهقهده، لهکهتهناونیشانی بابه:نجرهسه
، بهکهسییهئهقهده–). کاننی خولقاندنی شتهمهزه(بهو کردوومهم گۆڕیوهکهناونیشانه

شیعرکردنی ی بهپرۆسهله–. خشانئامزی چروپهقکی پهدهکه، بهڕژراوهشیعر دانه
م لهبه. خۆم داوهیڤم بهک ترم و پهندهھهدا، مافی گۆڕین و ئازوگوزپکردنی کهقهده

پویست م به''دک''رگانی وه–. ڕۆیشتوومر، دوور نهکانی نووسهستهبهو مهونه
.مکه، چاپی یه16-13. ل. القتیل لقاتلهئھجا. زکریا تامر: بوانه–. الم ناوهو وهزانیوهنه
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کانورانی ڕۆژهده

ریاتامرکهزه: نووسینی

:ممهۆژی شهڕ
.س ئامزوامووکهر و بۆ ھهڕسبهختکی کهدره
:ممهکشهیه
!کردورک بوو، ڕاوی دارستانی دهخت، تهرهد

:ممهدووشه
تاڵ،دارک بوو، گیرفانبهنه

کنووشی برد،و ئه، ممهسشه
وی کرد،ری وتی نهسه
!کردی دهپیان پیاسهدوو،  بهبووک -بانکو ئه

:ممهچوارشه
،انۆڕشگای شش

پارز،کۆنه: ممهبۆ پنجشه
!پارزی شۆڕشگکۆنه: ینیژی ھهڕۆ

:ممهڕۆژی شه
منداک بوو، ھۆگری شیناییی ئاسمان،

و پیاوک بوو،ھات، ئهممهکشهیه
!کانجوانییهموو ی ئاسمانی ھههکوشتباوه
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:ممهدووشه
.الل، دگیرده... کیهپشیله

!ای نچیریدورک بوو، شهبهممهچی سشهکه
:ممهچوارشه

ۆی ئاشقی ئازادی، و، ھهئه
قاووقیژ،یانی، قاوکی  بهبۆ به

پوویپهکونه: ینیشڕۆژی ھه
دویوداڵ لهعه

ردوویداروپه
!کانالوهکه

:ممهڕۆژی شه
ناخیا تاسابوو،لهو قوربانی و ناهئه
لالد بوو،جهممهکشهچی یهکه
!تی قوربانیداوله

:ممهدووشه
کان بوو،یڤهڤینداری پهئه

!کی بونهیڤفرۆشڕۆژی دواتر په
:ممهچوارشه

توو،قۆ ھهمی چهدهردنکی ڕووتوقووتی لهگه
:داممهپنجشهڕۆژی له! ئای
!ناکانی ڕاو دهردنهک بوو، گهو کردئه

: ینیڕۆژێ ھه
!وگارکی بکۆتاییشهچی بوو بهو خۆی ڕۆژ بوو، کهئه
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:ممهڕۆژی شه
..و ڕووبارکی سازگار وئه

ڕا،  زۆنگاوک بوو،  بۆ زاوزیرگهرۆژ وه
!خی بۆقان

:ممهدووشه
..شینگی شینگان بووو کدا، ئهڵ خهگهله

!انیان بووی گریرچاوهو سهنیا و ئهک ته، خهممهبۆ سشه
!رڕاست و ڕاستگۆسه: ممهچوارشه
!دووڕوو، درۆزن: ممهپنجشه

،وهستی پان کردنهردوو دهھه: ینیڕۆژی ھه
.و ف و دھۆپاداشتی ساختهلهپ بوون 

19/6/2006

2003م،که، چاپی یهھجائ القتیل لقاتلهریاتامر، کهزه
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