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ئــەو کتێبــە یەکــەم بەرهەمــی منــە کــە لــە درێژایــی ســێزدە ســاڵ ژیانــی گریالییــدا و لــە
هەڵومەرجــی جیــاوازدا نووســیومن .هەڵبــەت ئــەوە کــە لەبــەر دەســتتان دایــە ،ئــەو
بەرهەمانــەن کــە لــە ســەغڵەتی و دژوارییەکانــی ژیانــی گریالیــی بــە ســامەت رزگاریــان
بــووە .بــەو پێیــەی کــە ژیانــی سیاســی و خەباتــی چەکــداری دۆخێکــی تایبەتــە و
کارێگــەری زۆر لــە ســەر تەنانــەت هەســتەکانی مــرۆڤ دەکا ،بۆیــەش بــەرزی و نزمــی
تێــدا بــەدی دەکــرێ .دەبــێ ئامــاژە بــەو خاڵــە بکــەم کــە هەتــا ئێســتا هەرگێــز وەک
شــاعیر یــا نووســەر نەناســراوم و بەرهەمەکانــم لــە هیــچ کــۆڕ و کۆبوونەوەیەکــدا
نەکەوتوونەتــە بــەر رەخنــە و تــەوس و توانــج و نەنرخێنــدراون .لەبــەر ئــەوەش
ئیدعــای شــاعیری و خــاوەن رێ و رێبــازی تایبــەت ناکــەم و نیمــە .ئــاگادارم کــە لــە
رۆژی ئەمــڕۆدا کســانێکی یەکجــار زۆر هــەن کــە کاری وێــژە و ئەدەبیــات دەکــەن و خــاوەن
بەرهــەم و شــێوازی نوێــن .بەتایبــەت لەســەردەمی ئێســتادا کــە دەرفەتــی وەشــان و
باڵوکردنــەوە بــە بۆنــەی تــۆڕە کۆمەاڵیەتیــەکان بــۆ زۆرینــەی ئــەو کەســانە خۆڵقــاوە.
ســەبک و شــێوازی جیــاواز لــە بــواری نووســیندا هەیــە و تەکنیکی نــوێ بەکاردەهێندرێت.
لەتــەک ئەوانــەش نامــۆ نیــم و تــا رادەیــەک بەکارمهێنــاون .هیچ تەنگ و چەڵەمەیەکم
بــۆ هەســتەکانم دانەنــاوە و نەکەوتوومەتــە نێــو بەربەرەکانێــی نــوێ و کــۆن یــا
تازەگەری و کالسیسم.
هەروەهــا دەبــێ بێــژم کــە شــێعرەکانم بێبــەری نیــن لــە ڕوانگــەم بــۆ ژیــان و مــرۆڤ و
هەبــوون .لەوانەیــە زۆر لــەو شــتانەی کــە مــن باســم کــردوون و بــۆم جێــگای ســەرنج و
نیگەرانیــن بــۆ بەشــێک لــە کۆمەڵــگا نامــۆ بێــت .وەک ئــەو کەســانەی شــێعرم لەســەر
نووســیون .دیــارە کاری وێــژە وەک کاری ســەرەکی و هەمیشــەییم نەبــووە و ژیانــی قاچــاغ
و شــاراوە و پــڕ لــە کەنــد و کۆســپ دەرفەتــی کەمــی بــۆهێشــتوومەتەوە .بــەاڵم گــەڕان
بــە کوردســتاندا و دیتنــی فەرهەنــگ و جیاوازییەکانــی گەلــی کــورد لــە بــواری زمانــەوە
یارمەتیــدەرم بــووە .هیــچ بڕوایەکــم بــە زمانــی ســتاندارد نییــە و هیــچ زاراوە و وشــەیەک
لــە ئاســت ئەوانــی دیکــە بــە بــەرز یــا نــزم نازانــم .بۆمــن گرینــگ ئەوەیــە کــە چ بارێکــی
واتایــی دەکــرێ لــێ باربکــرێ و دڵەڕاوكێکانــی کــورد لــەو ســەردەمەدا دەتوانــی بەزمانــی
بــکا یــا نــا .هیــوادارم کاڵ و کرچــی نووســراوەکانم نەتانرەنجێنــی .ئەگــەر داگیــرکاری
و زۆرداری دوژمنــان بهێلــێ هــەوڵ دەدەم ئــەو رێگایــە بــەردەوام کــەم و هەنــگاوی باشــتر
هەڵگرم.
ئاریۆ بەرزەن
2020
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لە دایکبوون
ئێستە دەمەو ئێوارێیە و
ئاسمانی ساماڵ ساماڵ دوایین بەرگی هەورینی خۆی فڕێدەدا
لە ژێر تارای ئاسۆیەکی رەنگ خەنەیی
هێدی هێدی دەستی خوریلکاوی تاریکی لە دەستی خۆی گرێدەدا
لە پێش چاومان
کە هێشتا چرۆی خۆری پێوەیە
بە بێئاهەنگی
دەبێتە بووکی بێدەنگی
هەر دەماودەم دووگیان دەبێ
پێش هەڵکورمانی دوایین مەالن
پێش خوێندنی کوندەبووان
بە ورشە و زریوە
بەرز و نەوی ،ورد و درشت
زاڕۆاڵنی ئەستێرە ،چاوی ترووکاوییان دەبڕنە من
شاهۆ -کانی خوڕیلە کۆتایی بەهاری ٢٠٠٩
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بە بۆنەی چاالکییەکەی روانسەر

هیوا
دارستان لێوانلێوی تاریکییە
بێدەنگی لە سەر زمانی ژیان هەڵکورماوە
لەپڕ شنەیەک هێدی و بە نەرمی لەشی داری بەردەمم دەبزوێنێ
لەناو تان و پۆی چرۆ و پەلدا
بریق و باقی ئەستێرەیەک خۆم پێدەنوێنێ
دەمخاتە بیر
کە چۆن شنەی ئومێد
دڕک و داڵی چڕی ئاستەنگی رێ دەلەرێنێ
ترووسکەی بانگهێشتی سەرکەوتن
دەمی تیژی چەقڵەکان کول دەکا بۆ خێرا تێپەڕینێ

مەریوان  -قەلە بەرد سەرەتای پاییزی ٢٠٠٩
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ئاپۆچیــان
ئــەی
بردنتــان
هێــرش
وێنــەی بــۆ نییــە وەک شــێری چیــان
بێدەنگــی
گــەرووی
شــکاندتان
ئێــوە
قــەاڵی هەڵچنــراو بــە دیلــی و نەنگــی
تەمــی مەینەتــی چەنــد ســاڵە و رەوانــد
زڕانــد
دوژمنتــان
درێــژی
خەونــی
وەک تیشــەی فەرهــاد ئــەی رەقیــب بــە تیــن
روانســەری نەخشــاند وەک بێســتوون رەنگیــن
ســەری ســەر شــۆڕی دوژمنتــان نەوانــد
هێــزی گریــا و بــە جــەردە ســەلماند
دایــەوە
دەنگــی
تــاران
هەتاکــوو
هــەر تاوڵــی ڕەش بــوو دەپێچرایــەوە
شــادن
ئێــوە
بــە
شــەهیدان
دایکــی
فرمێســک ناڕێــژن لــە خــەم ئــازادن
شــاهۆ
لــە
داوێ
ئاپــۆ
تیرێــژی
دااڵهــۆ
هەتــا
ئــاژوان
لــە
شــاهۆ
ئێســتە کرماشــان بۆمــان وەک شــیرین
دڵبریــن
خــۆ
یــا
فەرهــاد
گریــا
شــەرتە ڕاشــکێنین لــە بێســتوون پەرچــەم
بــە یــادی هــاوڕێ و هەڤاڵــی بەرچــەم
لــە بــەرزی زۆزان هەتاکــوو ئــاران
هەاڵڵــە شــین بــوو بــە یــادی بــاران
روونــە
و
ئاشــکرا
ئێــوە
پەیامــی
ســەرخۆبوونە
هــەر
ئێــوە
دروشــمی
باڕژنــی بەســتەی ،هۆنــراوە و مەقــام
ئینتقــام
هــەزار
دەبــن
دایــک
لــە

.

هەرێمی شاهۆ  -داوێنی چیای پیرخدر بەهاری ٢٠٠٩

9

رەنگدان بە دەست باوە

بانگەوازییەک بۆ بەشداری کیژی کورد لە خەباتدا
بۆ هەڤااڵنی خۆڕاگری زیندان
ویستیان بزانن
دەراوی دەمی چەند دراوە
لە قوژبنی دڵی دەریای
خەمی کام شاژنی لێ داڕێژراوە
لەسەر مێشکی ،نەخشی خشتی بنەمای کام تەالر پێژراوە
پەساپۆرتی کام واڵتی بێپەرژینی کلتووردزی لەناو گیرفانیدا نێژراوە
لەسەر کام کورسی دەبێتە ئاغایەکی برسی
بەرتیل خۆرێکی بەرچێڵ شۆڕ
بەکام سۆز و ئاهەنگی بەتین
لەشی دەگەڕێ هەستی دەسڕێ
سووچی دڵ و دەم و مێشک و گیرفانی نەما کە نەگەڕێن
بۆ دەمارێکی بە دیل گرتن
بۆ سەرە ماشەرێک بۆ گرێدانی
مەخابن نەیانزانی
سێ بەندەی جەستەی لە گەڕبخەن
ناتوانن ئاپۆئیسمی لێ دەربخەن

.
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چڵچەمە  -دەرە ژەرەژ هاوینی ٢٠٠٩

بەســیە ئیتــر دامەنیشــە چــاوەڕێ ،دەســتەونەزەر
ئەســپی بەختــی تــۆ ســپی بــێ ،بێتــە دەر ســواری لــە ســەر
هــەر بــە ئــەم پێوانەیــە پێواوتــە تــۆ ئــەم ژینــی خــۆت
تێکشــکێنە پێــوەرت هەڵبەســتە تــۆ پەیمانــی نــۆت
شــیرینی بەســە واڵتــم تاڵــە زاری ئــەم گەلــە
خــۆ گەلــێ فەرهــادی قووتــدا ئــەو ئەوینــەی تــۆ زەلــە
تــۆ فڕێــیدە ئــەو زڕەی زنجیــر و ئــەو بازنــەی مەچــەک
هــەر وەکــوو لەیــا وەرە مەیدانــی شــەڕ تــۆ بگــرە چــەک
بەرگــی بووکێنــێ ســپیش بــێ بەختەکــەت هــەروا ڕەشــە
بەرگــی ئــازادی لەبەرکــە کۆیلەییــش تۆخــوا بەشــە؟
تــۆ تەماشــای ئــەو مەلــە هێالنەکــەی چــۆن چــێ دەکا
جێــی بڵنــد و حەســتەمە ،دوژمــن دەمــی تێڕۆنــەکا
مــن کــە نەمــدی جێگەیــەک تێیــدا بنــووی بــە بێخەمــی
نیشــتمانت پەســت و پێشــێل تــۆ لــە فکــری هاودەمــی
نامــەوێ دووگیــان ببــی بێــزوو بکــەی دیلــت ببــێ
هەبــێ
مەگیرانیــت
ئــازادی
بــە
تاقەجارێکیــش
رۆڵەکــەت زۆریــش بلیمــەت بــێ مەســیحا دەرکــەوێ
دایککــەی ئاوســەرکەمە دەی بــا جیهــان شــوێنی کــەوێ
هەســتە دەی تــۆ راپــەڕە دەی ،چارەنووســت بگــرە دەس
هەردەمــێ نامووســی خــۆت بــە ،قــەت مەبــە نامووســی کــەس
پێنــج هــەزار ســاڵە کــە بندەســتی لــە مافــت بێبــەری
نۆبەیــی نووســینی مێژووتــە و بەهــاری ســەروەری
تــۆ کــە خــەج بــی هــەر دەبــێ کوشــتەی ســیامەندی کوڵــۆڵ
بێریتانێکــم دەوێ بفــڕێ تــەواری شــاخ و دۆڵ
هەورامان  -قەاڵجێ هاوینی ٢٠٠٩
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بۆ شەهید بەرچەم لیالن کە بە قارەمانی لە چاالکییەکەی روانسەردا گەیشتە پلەی
شەهادەت
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تۆ هەزار ئاواتی پێهەڵنەگرتووی ساوا ساوای
پڕ لە شەرمی کچانەت
دا دەس شەپۆلەکانی وان و
لە ژێر پەپوولەبارانی هەزار نیگای چاوەڕوانا
هەگبەی خەم و ناسۆری گەلێکت کرد بە شانا
دەتزانی ،هەر کوێ بچی ئاسمانی ژن هەر یەک رەنگە
لە کوێ تۆوی هاوار بچێنی دەغڵێکی بێ ژەنگە
تۆ دەتزانی
ژیانی کچانی رۆژهەاڵتی ئەم خاکە
یەکجار کورتە
لە نێوانی بێشکە تا کەژاوەدا
دەژاکێ و یەکجار تورتە
پەیامێکی گەورەی پەنگ خواردوو
گەورەتر لە زەریاچەکەی وان
پڕ لە شەپۆل و جریوەی رەنگاڵەیی
قەزوانی ،شیالنی ،وەنەوشەیی
لە هەرچی رەنگی تامەزرۆریی
پڕ لە لەنجە و الر و تاسکە تاسک و خەتۆکەی ئازادی
لە ناو دڵتدا هەر هاژەی دەهات
لە شوێنێ دەگەڕا
شوێنێکی بەرز
هێندە بەرز کە بێ تەیمان و پەردە و بەربەست
بێ دەاڵڵ و دیلمانج و درۆ
خوا بۆ سرتەی مرۆڤ گوێ رادێرێ و
لە بەرامەی پاکترین خەیاڵی خۆی ئەوەندە دڵۆڤان بێت
کە بێتە خوارێ و سەرشێت و سەرسام لە تەکیا دابنیشێ

ئەو شوێنەی کە پەیامت باخەڵ باخەڵ
بە سەر دیوارەکانی دڵتدا لووزەو ببەستێ
وەک کەزێیەکی ئاورێشمی
بە الجانگی چیادا بێتە خوارێ
ئێستە نازانم لە کوێی بەاڵم
لە پاش هەر بارانێک
کۆلکەزێڕینەیک هەڵدەبەستی لە وان هەتا سیروان
زایەڵەی دەنگت لە تەک شنەی هەر بەهارێ
بەفری سەر شاهۆ دەتوێنێتەوە
لە قەڵبەزەی کانیاوی هەر بنارێکدا
بۆ کچانی سەر کانی وانەی ئازادی دەڵێتەوە
بۆ خۆت رۆیشتی بەاڵم هەتا هەتایە
لە کۆنە گەرووی دەنگ بزرکاو و سەنگەوبەردنراوی ژندا چریکەی
لە سیمای ژەنگاوی و تۆزاوی ئافرەتدا بریقەی
لە تابڵۆیەکی پڕ ژانی مانیدا ،پڕژانی ڕەنگی تریفەی
لە وان دەپرسی :دەڵێ وەک شەپۆلەکانی من هێدی بوو
گەمی کاغەزی بێ هێزی نەدەشەمزاند
لە سیروان دەپرسی :دەڵێ شەپۆلی تێخوڕین بوو
هەزار دیواری بەردینی دەلەرزاند
چلچەمە زستانی ٢٠٠٩
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بۆ چلچەمە
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لــە هەیوانــی ئاســمانی شــیندا بەریــن
لەنــاو چــاوی بێگانــە چەقڵــی دڕیــن
لــە ســەر ســەنگەرت ڕیــزە دیــواری کــۆن
لــە بــۆ بەرخــۆدان یادگارانــی تــۆن
کــەژاوەی گوڵــن دۆڵــی تــۆ دەم بەهــار
بــە هــەر شــیوی تــۆدا چەمێــک دێتــە خــوار
بــە هــاژەی چــەم ئاهەنگــی نەســرەوتنم
زەلیلــە لــە دۆڵ و دەرت دوژمنــم
نەبــۆ قــەت هەڵــۆ کۆچبــەری شــاخەکەت
پڵنگیــش هەمیشــە لــە نــاو باخەکــەت
چلــۆرە نەبەســتێ بــە خــەم ناخــی دڵ
هەبوونــت بــە رووی دوژمنــا داخــی دڵ
ســەرت هەڵبــڕە کۆنــە هــاوڕازی کــورد
دەبــا پــەی بــە مەزنایەتیــت بیــری ورد
بــزەی تــاو لــە ئاکــۆی چیــای چلچەمــە
تریفــە و گریــا و گوڵــی هاودەمــە
چلچەمە  -کانی میرزا بەهاری ٢٠١٠

ساکار
ئێستە
لێفەم قەوارەیەک ئاسمانی پڕ لە گەواڵە هەورە
نوختەی زەردی ئەستێرەی تێدایە
پەڕاوێزی مانگەشەوە
باڵنجەکەم هەگبەیەکە
بە شەو پڕی دەکەم لە خشپەی وەریو
یادی یاران پیلووی چاوم قورس دەکات
ئەوەی لە تەکما هاودەنگە چەکێکی بێدەنگە
زۆر بەر لە من هاتووەتە سەر چیا
چلچەمە  -چیای سوڵتان -پاییزی ٢٠١٠
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سروودێک بۆ گریال
ئــەی گریــا ئــەی گزینگــی خۆرەتــاوی بەربەیــان
خەونــی ئاڵــۆز و هەراســی تــۆ لــە چــاوی دوژمنــان
تــۆ ســروودی پێکەنینــی رۆڵەکانــی ڕۆژهــەاڵت
واڵت
شــەهیدانی
رێــگای
درێژەپێــدەری
تــۆ
قەڵبــەزەی کانیــاوی روونــی ،هەســتی بێــداری گەلــی
تــۆ شــەتاوی رادەماڵــی ،دژ بــە ئــازاری گەلــی
دوورە ئۆقــرەی خوێنــی جەســتەت تێکــەاڵوی ئاگــرە
سەرشــکێنە ئــەو ســەرت تاکــوو لــە ســەر لــەش جێگــرە
تــۆ بــە هێــزی پــڕ لــە هیــوا زایەڵــەی بیــری ســەرۆک
دوژمنــت دەم پــڕ لــە هــاوار هــەر وەکــوو هــەوری نــەزۆک
بــۆ شــەوی تاریکــی ڕێگــە مۆمــی داگیرســاوی تــۆ
عەشــقی ئــازادی لــە تــۆ دا رەنگــی داوە ســەر لــە نــۆ
چلچەمە ،داوێنی چیای سەنگەرە بەهاری ٢٠١٠
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ئاشبەتاڵ
نە روومەتی تاساوی دەستی بایە
نە دەستی پەرۆشی گەزینی سەرمایە
نە ئاگرە و نە دووکەڵ
هەڵپەی سۆبەش بە گوڕ دێ
نە فیشەک و نە تۆپ زرمەی دێ
ماندوو نابێ و مەیدان بەرنادا
نایەڵێ داگیرکەر پشوو بدا
ئەو لە ماڵپەڕی دایە و دوژمن لە ماڵی دایە
پێ ناحەسێ پێ ناحەسێ
ئەمڕۆ دیسان هاتۆتەوە دەسپێبکا
ئاش بەتاڵە،
بەداخەوە ماڵپەڕەکەی لێداخرا
چلچەمە بەهاری ٢٠١٠
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گومبوون

بۆ شەهید شیرین
یەکەم شیرین کە وەفای خۆی بەجێهێنا
هەر بە تاوانی ئەوینی
بۆ خۆشەویستی چووە سەر سێدارە
لە ناو ئاڵقەی تەنافەوە بۆ دونیای روانی
لە خۆشەویستی بەدەر هیچی نەبینی
شیرین عەلەمهوولی بوو
چلچەمە  -چیای سوڵتان هاوینی ٢٠١٠
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با،
لە چیاوە خۆی بەرداوە ناو دارستان و گیاجاڕ و باغ
کە دەرکەوت
بۆنی سوێسنە و بەیبوونی گرتبوو
گوڵی دارەسێو پڕی باخەڵی بوو
دارستان کەزێی بۆ داهێنابوو
دەستی پڕ بوو لە سێوەڕە و لە نەرمە گیا
پاشان بێ خەم
خۆی لە شارێکدا
ییی کە چی پێهات!
ئای 
بنبەست نەبوو تێینەکەوێ
ئەگەر بەفری چیا دوورەکان نەبا
هەر لە غریبیان سریوەشی نەدەما
دەستی نیگای رنووە بەفری گرت و دەرکەوت
ئەوەندەی خۆ لە دارتێل و هێڵی کارەبا دابوو
سیمای ئاڵۆزکاو
دەمی تاڵی دووکەڵ
کۆخی تەماشای ناو لەپی کرد
چەند نایلۆنی رەشی تێدا بوو
چلچەمە  -چیای دووبرا -بەهاری ٢٠١١
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هەڵبەستێک بۆ شەهید شیرین عەلەمهوولی

بانگی راسان( بە بۆنەی رۆژی لەدایکبوونی سەرۆک ئاپۆ )

کیــژی ئاگــری ،ســیروان و شــاهۆ
بۆتــە قەاڵیــی بەرخۆدانــی نــۆ
ئاگــری زردەشــت ،بێریتــان ئاســا
شــەپۆلی تۆڵــە ،لــە دوژمــن راســا
هەناســەی ئــازاد ،بەربینــی سەربەســت
لــە پێنــاو شــەڕەف گیانــی لــە سەردەســت
پڕاوپــڕە دڵ لــە هەســتی ڤیــان
رووناکــی ئاســۆی بەرینــی ژیــان
بۆتــە پێشــەنگی ژنــی چەوســاوە
گوڵــی چریکــە و هــاوار رواوە
ئەتــۆی ئــەو دڵــەی کەوتۆتــە لێــدان
هەوێنــی عەشــقی ئەشــکێنی زینــدان
پــڕی لــە تاســە و بانگهێشــت و هانــا
چ بــەرزە ژنێــک ئــەژی بــە مانــا
زامەکــەت شــیرین ،برینــی داڵن
رووناکــی رێگــەی شــەهیدی گــواڵن

زۆردەمێــک بــوو ئێــش و ژان لــە نــاو داڵن دابەســتە بــوو
نائومێــدی و داڕمــان ئاوێتــە و پەیوەســتە بــوو
کــورد لــە نــاو ســینەی کــوڕووزی چاندبــووی تــۆوی دژی
وای دەزانــی چارەنووســە ئــەو لــە تــەک ئــازار بــژی
دەس لــە نــاو تاوانــی خۆکوشــتن هەتــا ســەر چیــن بــە چیــن
لەعنــەت و نەفــرەت دەچــۆڕاوە لــە جێــی متفەرکــی ژیــن
هــەر لــە تــەک جەلالدەکــەی دا دەستوئەســتۆ بــوو شــەوان
ئاســمان
ئەســتێرەکانی
داخوشــێن
بــوو
چــاوەڕێ
مــردن ئــەرزان ،بایەخــی ژیــن گــەردی نامــەردی لــە ســەر
دەســتی تــااڵن بــوو پــەڕی مێــژووی دەبــرد ،ئــەو بێخەبــەر
کاتــی نــەورۆز بــوو گەزیــزە بانگــی راســانی دەکــرد
چــووزەرەی هیــوا لــە تــەک کازێــوە راژانــی دەکــرد
هــەر هەیاســەی ســەوزی گیــا بەفــری بــەرەو لووتکــە دەبــرد
هێــدی هێــدی کۆشــی نیســانی بــە خونچــە پــڕ دەکــرد
بــای وەژیــن رایــدا تــەم و پشــکووت گوڵــی نەوڕەســتمان
کەوتــە لێدانــی دووبــارە ئــەو دڵــەی پــڕ هەســتمان
ئــەو گوڵــەی بــۆن و بەرامــەی هانــی هەســتانی دەدا
هــەر لــە ئیــام تاکــوو دەرســیم رەنگــی یەکســانی دەدا
بۆتــە تاجــی ســەروەریمان مژدەبەخشــی پــڕ شــکۆ
چــواری نیســان بــوو بــزەی هێنایــە ســەر لێــو ســەر لــە نــۆ

قەاڵتووکان ٢٠١٢

قەاڵتووکان ٢٠١٢
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بۆ شەهید بەرفین چلچەمە

بۆ فەرماندەی شەهید سمکۆ سەرهەڵدان
چــۆن لــە شــاهۆ تاکــوو دەرســیم وا شــلێرە ســەرنەوین
چــاو بــە فرمێســک و دەروون هــەش ،پرســەگێڕی ســەرزەوین
خــەم تەوژمێتــی ،چەمەرچۆپــی دەگێــڕن دار و گــوڵ
چــۆن چیــا رەشــپۆش و تەمبــارە رەوەز ئەگــری بــە کــوڵ
ســەر کەســاس ،ئۆخــەی لــە ناخمانــا ونــە ،دڵ بــێ قــەرار
پــڕ بــە دڵ هــاوار ئەکــەم کــوا شــەنگە ســوار ،کــوا شــەنگە ســوار
نیشــتمان بــوو تاکــە زێــدت ،ســەنگەرت جێژوانگــە بــوو
بــۆ چەکــت بــێ دەنــگ و ماتــە ،کاتــی رامووســان نەبــوو
کــوڕژن ئــەکا ئەســپی چیــا ،زینــی ڕنــووی بەفــری ســپی
کپــی
و
بتارێنــێ
تــەم
شۆڕەســوارە،
چاوەڕێــی
ترپــە ترپــی یــادی تــۆ لەنگیــزە بارانــی ئەویــن
رۆح و گیــان پــاراو ئــەکا ،هەتوانــە بــۆ دەرد و بریــن
دوا برینــت بــە بــزەی ســوور گــڕ لــە ئاســۆ بــەردەدا
تاکــوو کاروانــی نەبەزمــان قــەت لــە رێگــە النــەدا
گەرچــی ســمکۆ ئێســتە ســیمات باوەشــێن نــاکا شــنە
ڕۆحــی بــەرزت هەردەمــێ پێشــەنگی هەڵمــەت بردنــە
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دەنووســم لــە بەرفیــن ،ئاوریــن کیــژی هــەرد و چیــا
تــەواری النــە هەوریــن ،رۆحــی وەک ســەوزە گیــا
ئــەو مەلــەی وا ژانــی ئــازادی فڕینــی خســتە بــاڵ
پســاندی پەچــەی رەنــگ بــزر ،هــەر وەکــوو بــادی شــەماڵ
وا لــە نــاو ســیلەی چەکتــدا ،مەنــد و بێدەنــگ بــوو نیــگات
تاکــوو دەســتی کــەس بــە لووتکــەی بــەرزی ئاواتمــان نــەگات
تــرس لــە چــاوی دوژمنــی مــە ،پەنــگ و ئەژنۆیــان چ سســت
چــۆن چەکــت ئەکەوتــە کار و هــەرزە گیایــی ڕادەخســت
زاری ســەنگەر حەنجــەرەی بەردینــی شــاخن پێمدەڵێــن
بــوون بــە کڵپــەی گــڕ ،شــەاڵڵی خوێــن لــە نــاو ســۆز و بەڵێــن
بســکی خوێناویــت شــەکاوە ،بــا نیــان ڕایدەژەنــێ
ســەمفوونی ســەرکەوتنی کــورد ،بــا بــە پەنجــەی دەیژەنــێ
ئەگەرچــی حەژمەتــی چوونــت تەشــەنداری ئــەکا دەرد
رەچــە ئەشــکێنی وەیشــوومەی چلــۆن روومــان ئەبــێ زەرد؟
دەبــا ئــەو پەیامــە بــەرێ شــار هەتــا شــاران شــنە
ســا لــە راوەســتانی کیــژی کــورد زناریــش شــەرمنە
قەاڵتووکان ٢٠١٢
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بۆ سەرۆک ( بە بۆنەی  ١٥شوباتەوە)
سروود
گەڕانــی لــە ژانــا بــو گەردوونــی پیــر
نەماویــن لــە زیندانــی تــارا ئەســیر
لــە ناخــی شــەوەزەنگی ئــازار و قیــن
بــەرەو نێرگزەجــاڕی هیــوا دەچیــن
دەکەیــن مۆمــی ئەندێشــە فانۆســی ڕێ
لــە تاســە و لــە هیوایــە دەچنیــن زرێ
دەچێنینــەوە تــۆوی هــاوار لــە دەم
دەماڵینــەوە لــە داڵن گــەردی خــەم
وەرە بــا خرۆشــان و لەنگیــزه بیــن
بــە رووی نەفرەتــا ئێمــە ســەرنێزە بیــن
جیهانمــان لــە خولگــەی تــرا لێخوڕیــن
ئەگــەر چارەنــووس گوێــی نــەدا تێیخوڕیــن
وەرە لیزگــە بیــن جــا بــە تاڵــی ئەویــن
لــە ســەر ئەســپی مێــژوو چلــۆن داکەویــن
متوربــەی بکەیــن وەرزی پێنجــەم لــە ســاڵ
کــە هەڵدانــی ژیــن بــێ و مــەرگ خســتنە چــاڵ

.
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بڕوانە
واڵتم هەمووی رەنگی بەرخۆدانی تۆی گرتووە
هێشتا شەپۆلی وانە و سەر لە کەنار ئەسوێ
ئەگەر مەودای پێبدرێ هەتا ئیمڕاڵی دەخرۆشێ
بەرد بە بەردی کۆاڵنی ئامەد
پۆستاڵ لە پێی سەربازی تورکدا دەردێنێ
گەوەر پڕە لە ژێنێڕاڵی بچووک
خرمەی بەردیان شەونخوونی داگیرکەرانە
دەرسیم چەمی پرچی سارا و شابسکی دارستان
بە یەکەوە شانە دەکا و دەیهۆنێتەوە
سنە هێشتا چەپکە نێرگزەکەی سێی رەشەممەی لە باوەشدایە و
بەینابەینێک گوڵێک لە بەرۆکی دایکێکی ئاشتی دەدا
ورمێ ئاوەڵدوانەی وانە
کچان و کوڕانی هەر جارێ و بە ئەسرینی چاوی شارێک متفەرک ئەکا
ئیالم و کرماشان دوو خەڵفی رەنگ ئەرخەوانین
ئیدی رەشەبا چاویان ناترسێنێ
باوەڕ ناکەم لە رۆژئاواش ،رۆژ ئاوابێ و
عەفرین و قامیشلوو ئیدی بێشکەی منااڵن بدەن بە کۆڵدا
دیجلە و فوڕات دوو شادەماری نیشتمانن
یەکیان هەنیسک و هاوار و خەم دەبا بەرەو باشوور
ئەوەی دیان پۆل پۆل ماسی سۆز و خۆشەویستی باشوور بۆ باکوور دەنێرێ
بڕوانە
هەر هەموومان پاڵمان داوەتە ئەو پەلکەزێڕینەیەی
پاش بارانی وشەکانت هەڵدێ
بڕوانە هەمووی رەنگی بەرخۆدانی تۆیە
تۆ بڕوانە
قەندیل -ڕێبەندانی ٢٠١٣

.
25

رەنگدان بە دەست باوە

تاسەت دەکەم شەهید

.
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لە نەورۆزی ئەمساڵدا بە یادی تۆوە گڕ دەگرم
ئاخر،
تۆ بەر لەوەی کە ببیتە کڵپەی گڕ
بەر لەوەی کە فێری سەمای بەر ئەستێرە بیت
بەر لەوەی فێری فڕینی بەر مانگەشەو بیت
نازانی چ تۆفانێکت هەڵکرد لە دەروونما
من کە لە نیوەڕێی بەرەو خەزاندا بووم
من کە خشپەی دەروونی وەریوم دەهات
من کە قرچەی پەلی وشکی هەستم
وەنەوزی رێبواری خەیاڵمی دەشێواند
ئاگرێک هەڵبوو لە دەروونما
کە بۆچرووکی هەستاند لە هەرچی نەفرەتی دەروونمە
یەکجار تاسەت دەکەم شەهید
ئێستاش کێشی نیگات ،دەمدوورێ بە رێگای هاتنتەوە
ئێستاش خەندەی چوونت ،پەنجەی رۆیشتن دەتەزێنێ
تامەزرۆی دیدارتم
دەمێکە گوڵی هەست دەڕوێنم
بەاڵم پاراو نابێ بە شەودێری شێعری بااڵت
یەکجار تاسەت دەکەم
هێشتاش لە تەکمای
لە سەنگەرمای
هێشتاش چانتام رەنگی بیرەوەرێکانت
بۆنی یادگارەکانت

شێوەی وێنەکانت دەدا
لە چەخماخەی یادتدا کوڵی بارانم
ژانی هەوری سەرم سووک دەبێ بە داڕژاندنی
بەاڵم هەر یادت دەکەم
تاسەت دەکەم شەهید
کە بیرەوەرییەکانت وەک قەتارەی مەلی کۆچەر بە ئاسمانی یادمدا تێدەپەڕن
باڵ دەگرم ،دەفڕم،
دەفڕم لەگەڵیانا هەتا شەکەت دەبم
کفت و ماندوو
هێشتاش پتەوی هەنگاوەکانت سەغڵەتی رێگا دەخواتەوە
هێشتاش شوێن پێکانت پڕن لە تاسەی مەندی بەرەوپێشچوون
ئەمشەو خۆم دەدەمە بەر تاڤگەی یادەکانت
با بڕژێنە ناو دەروونمەوە
کە دەڕۆم هێزی رۆیشتنی
کە دەڕوێم لە تەکما شین دەبی
کە هەڵدەزنم هێزی بااڵکردنی
کە بێدەنگ دەمێنم هەموو دونیام دادەگری
بەاڵم دیسان تامەزرۆی دیدارتم
یەکجار تاسەت دەکەم شەهید
یەکجار تاسەت دەکەم شەهید
جۆزەردانی ٢٠١٣
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بۆ شەهید شاهین دااڵهۆ

.
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بۆ شەهید نەواڵ سەڵماس
ئــازا
کیــژی
مژۆڵــی
دەبزوێنــێ
کازێــوە
کــە
خەواڵوویــە چیــای ســەرکەش شــنەش تینــووی بــەڕەزا
کــە ئەڕفێنــێ نیــگا و دەیــدا بــە پێچــی تەنگــی دۆاڵ
شــەپۆلی خۆزگەیــی بەفــرە کــە چــەم دەیــدا بــە کــۆاڵ
بــزەی باڕژنــی هــەور ئەڕژێتــە کۆشــی ســەوزەاڵنی
لــە چــاوی نێرگــزا دووپــات ئەبێتــە و کامەرانــی
تــەڕی شــێعری مــژە ســەربەندی بژوێــن و زەمەنــدان
لــە گۆمــی شــینی ئاســمانا هەتــا بــەرزی و بڵنــدان
لەتــەک بــای بەربەیــان پۆلــی مەلــە ئەفــڕێ لــە ســەر یــاڵ
بــە نەرمــە پەنجەیــی پڕشــەنگ ،تــەزوو ئەســڕن لــە شــاباڵ
سروشــت و دیمەنــی هەرچەنــدە جــوان و دڵڕفێنــن
چ شــۆخ و شــەنگ لــە نــاو ســیلەی چەکتــدا خــۆ دەنوێنــن
گریــای ژن هەناســەت ودمــی ئــازادی دەبەخشــێ
برینــی گــەل دەکــەی ســاڕێژ و مێژوومــان دەنەخشــێ

کە نایەڵن
چرپەی لێوی ئەنگوستەکانی پەنجەی من
لووزەو ببەستن و بڕژێنە خوار
بۆ پێدەشتی سینگ و تێلی تەنبوورەکەم
کە نایەڵن رەمزی پاراوی ژین
لە شادەماری هەستەوە تەرزێک بهاوێژێتە ناو نیگای
دوو تێلی پڕ لە سۆزەوە و
وەکوو الوالو گەاڵ گەاڵ بااڵ بکا هەتا هەتا
بێ دەنگ نابم
رێگای هاوارێکم گرتووەتە بەر
کە هەنگاو هەنگاو بانگم دەکات
بێدەنگ نابم
کاسیان دەکەم
چۆن ناخوازن شەپۆلی هەستی جوان
ببێتە بانگەشەی ئازادی و ژیان
لە شەوەزەنگێکا
کە نوور ئارەزووی پەپوولە دەبا بۆ ئامێزی چرا
خرپەی خەویان دەشێوێنم
بە چریکەی ئەو چەکەی دەسکردی نەفرەتیانە

خەرمانانی ٢٠١٣

٢٠١٣
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بۆ هەڤااڵنی یەپەگە و یەپەژە

.
30

سنەوبەرە راوەستاوەکان
ئەی نێرگزەکانی رووگەشتر لە هەتاو
ئێوەن لە دەشتی باوەڕ و بڕوا چیا ئەڕوێنن
ئەیکەن بە جودی بە قەندیل
بسکی سەوزەاڵنی ئەشۆن لە خەونی دیجلەدا
بە فیشەک شێوی جەرگی زەوی دەبڕن
ئەیکەن بە کێڵگە ،بە دێراو بۆ دەغڵ و دانی سبەی
کۆاڵنەکانی شار گرێدەدەن
ئەیکەن بە سەردێڕی شێعر و
خۆتان ئەبن بە قافیە
خوێنی تازەی ناو هەڵبەستێکی جگەرخوێنن
هەناسەتان لۆکەجاڕە و دڕکن لە چاوی دوژمنان
دەفەی زیکری ئازادیتان مانگەشەوە
خۆتان کۆالرەن لە ئاسمانی خەونی منااڵنی شار
ساتێک ئەبن بە زین
شار لە ناو لەپی ئێوە دەنوێ
بە ئەگریجە دایدەپۆشن
کە ڕاچەنی ،ئەبن بە الوک ئەڕژێنە ناو هەناوی شار
دەروێشانە هێرش دەبەن
بۆ سەر ئەو دەستە دزێوانەی کوڵمی الدێ برین دەکەن
سیامەندن ،خەجی ئێوەش سەریکانی

فەرهادن ،کۆاڵنەکانی عەفرین دەهۆننەوە
وەک شابسکی شیرین
ئێوە رووبارن و سەرچاوەتان شەتاوی خەڵکە
رایماڵن بژار ،ئازار و نەیار
ئێوە و شار بەیەکەوە سەردەکەون
کۆشی کۆاڵن چاوەڕێیە
لە دەستی ئێوە نانی ئازادی وەرگرێ
سەرکەوتنتان نزیکە
کوڕان و کچانی خۆزگە و بریا و ئاواتەکانی میتانی
هاوینی ٢٠١٣
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لەتبوون

دڵەڕاوکە
کە شەهیدێک دەبێتە میوانی شێعرم
هەستم دەشڵەژێ و وشەکانم بزر دەبن
هۆنراوەکانم دەپسێنەوە
ئەگەڕێم بە شوێنیانا
وەک مناڵی چەتوونی مەکتەب هەموویان بەڕیز دەکەم
دەترسم لە ناڕێکی وشەکانم
ئاخر ئەوان لە ناکاو دێنە ناو ژووری شێعرم
ساڵی ٢٠١٣
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بریــن هــی تــۆ بــێ یــا هــی مــن یەکێکــە
کــە ئەســرین بــێ لــە چاومــان هــی خەمێکــە
کــە لەنجــەی دارە تەرمــت بــوو لــە ســەر شــان
دەروون هــاژە و شــەپۆلی وەک چەمێکــە
ئەتــۆ تــاوی هەتــاوت دا و گــڕت گــرت
دەڕوا رۆحــم لــە بــەر چــۆڕەی شــەمێکە
بــە بــێ شــاراوەیی شــاری هەبوونــت
ئەمێســتاکەش هەمــوو جەســتەم لەتێکــە
٢٠١٣
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ئەوەندەی بیری مرۆڤ هەبێ،
هەر کە قارەمانێک دڵی تێکۆشەری لە لێدان دەکەوێ و
دەبێتە زنارێک بۆ هێالنەی هەڵۆی بیری دوارۆژ
هەر کە شۆڕەسوارێک لە سەر زینی هەسپی
رۆحی سەرکێشی ،دەست لە جڵەوی هەسپی بەردەدا و دەبێتە کازێوەی
رۆژی سبەی.
هەر کە جەنگاوەرێک لە دوایین هەڵمەتیدا
پەردەی زەمان ئەدڕێ و بەدەم بزەی برینەوە
لەناو لەپی ژیانەوە دەفڕێ و دەبێ بە هەتا هەتا
کە شەنگەسوارێکیش لە ژێر بارانی قوڕقوشم و باڕووتدا بە دڵئاواڵەیی
ئەبێتە شەپۆلی ئۆخژن
بۆ کانی چاوی گەزیزەکانی سەر سینگی بەهاری وەرزی من و تۆ
کە جەنگاوەرێکی دیکە تۆوی هاوار دەقەڵەشێنێ لە گڵکۆی بێدەنگیدا و
بااڵ دەکا و بسکی دەبێ بە شۆڕەبی
بۆ سێبەری شینکاییە بچکۆلەکان تا بە مناڵی هەڵنەقرچێن
ئەو کاتەی کە جەستە و جل و رۆح و ئەسرین تێکەڵ دەبن
ئەنجن ئەنجن ،بە یەکەوە بە رۆحی رەشی ستەم پێدەکەنن
وەختێک کە هۆنراوەی پرچی کیژێک
ئەبێ بە تاژان و مردن راودەنێ هەتا ئەوپەڕی زنوێری ژیان
ئەودەمەی کە ناتوانی پەنجە و چەک و ئامانج و تاسە و کوتەی دڵی
شێرەژنێک لە ئازادی جیا کەیتەوە.
ئەودەمانەی کە سەنگەر بە دوو دەستی خوێناوی
ئازیزترین بەرامەی ژین لە ئامێز دەگرێ

ئەو کاتانەی کە بە هەر بۆمبای سووتێنەرێک
پارچەی جەستەیەک
دەبێتە میداڵی سەر سنگی دارە بەڕوویەک ،رەوەزێک
یان ئەو ساتەی کە بوێرترین ڕۆڵە
رۆحی دەداتە دەستی مانگەشەو
تا بیچنێ لەتەک تانی زێوینی خۆی و بیکا بە جوانترین کاکەشان و
بە دیاری بیدا لە ئاسمانی خەیاڵی گەل
لەو ساتانەدا هونەر دووگیان دەبێ!!
پاشان دەنگی قیژە و لینگکوتان دێ.
زاڕۆڵەکان لە دایک دەبن.
لە دایک دەبێ و پێهەڵدەگرێ و دەبێتە هۆنراوە.
لە دایک دەبێ و هەڵدەستێتە سەر پێ و لێیدەڕوانی ،سترانێکی قژزەردە.
یەکی دیکە تۆزێک بااڵ دەکا و دەبێ بە ماڕشێک.
لە دایک دەبێ و تابڵۆیەکی شکۆدارە.
ئەوەی تریان کەڵەگەت و قیت ڕادەوەستێ ،پەیکەرێکە و سیمای چەند
ئاشنایە.
یەکی دیکەش بووەتە حەیرانێکی روومەت ئاڵ
یەکجار زۆرن ،شانۆ ،سەمفوونی ،رۆمان ،سروود ..........
٢٠١٣
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لــە بێمیهریــت بەســەرهاتم درێــژن ،زۆر لەمێــژن
مەگــەر داخــم کــە ئەســرینان لەســەر رێــژن ،بیڕێــژن
مــن زارم ،نەبــێ زارم ،چلــۆن بێــژن ،کــە نابێــژن
گەرچــی ڕەنــگ و ڕووم لــە راســتیدا بوێــژن ،بــا بێــژن
خوێنــاوی دڵ دوو چــاوی تــۆ کــە کلڕێــژن ،دەیڕێــژن
دوو چــاوت بــۆ دڵ و جەســتەم کــە تاڕێــژن ،تیرێــژن
هەنــاو و دڵ بــە تانــە و لۆمــە دابێژێــن ،بابێــژن
ئەوانــەی بــۆ ئەوینــداری بــە راوێــژن ،الم گێــژن
بــە بــێ تــۆ گــەر هەمــوو ســاتم ببــێ جێــژن ،بێچێــژن
وەگــەر تــۆ بــی خەمــی دونیــام بەســەر رێــژن ،ســاڕێژن
لــە دووریــت پــێ لەســەر لێــواری بانێــژن ،بمنێــژن
لــە دوا رۆژا کــە خاکــم جوانــێ دامبێــژن ،دامڕێــژن
نەگوتــراوان لــە ناخمــدا وەدەرڕێــژن ،دایڕێــژن
بکــەن پەیکــەر لــە خاکــم باشــی داڕێــژن ،بیپێــژن
دەبینــن بەنــد و ئــازام کاتــێ گڵڕێــژن ،گوڵبێــژن
ئەمــن تــۆ بــووم گیانــا ،بەجێمــاوەم کڕێــژن ،باوێــژن
شاهۆ مانگی ڕێبەندان ٢٠١٤

وانە
چەنــد دەمێکــە هەڵــوەدای کیژێکــی سەرشــێت و لەخۆبایــی بــووم
خەڵــک ئەڵێــن دەســت هەڵگــرە عەقڵــت هەبــێ عاشــق بــە خۆڕایــی بــووم
ئــارەزووی بەفــراوە یــا کانیــاوی ســەردە هەرکەســێ تینــووی بــڕێ
ســەیرە ئێــژی خەڵکــی شــاماتم بــە پشــت عاشــق بــە ســوێرایی بــووم
مــن کــە گوێســوانم دەگــرت بــۆ ســەیری شــایی و ڕەشــبەڵەک ماتومەلــوول
دەســتی دۆی خــۆم گرتــووە ،جــا فێــری هەڵپەڕکــێ و ســەما و شــایی بــووم
دادەنیشــین دووبــەدوو ،مــن شــێتی سەرشــێتی ئــەوم ،ئێــژێ بــە نــاز
بــاش دەزانــم ئاخــری شــێتم دەکــەی ،چــۆن تووشــی ریســوایی بــووم
بــۆ ئــەوەی ئاڵــۆز نەبــێ ،قەڵــس و گــرژ ،هەرگیــز نەشــەمزێ ڕوویــی گــەش
ســەرنەوێنم ،فێــری دەنگــی نــزم و هاتوچــۆی بــە ئەســپایی بــووم
شــێت شــەتەک دەی ژیــر ئەبــێ زانــا دەڵێــن ،پرســیار ئــەوە ،ئاخــۆ چ بــێ
ئێســتە مــن خاوپێچــی بێعەقــڵ و دڵــم ،چــاک تووشــی ریســوایی بــووم
تێپەڕیــوە بێکەســی مــن ئێســتە گشــتمان پێکەوەیــن ،جــا زۆر و بــۆر
یــار و مــن پەتیــاری شــار ،بەرزەفــڕ بــووم ،مایــل بــە گۆڕایــی بــووم
چــاو بــە تانــە وام دەزانــی یــەک جیهانــە تێیدەگــەم ،روونبــۆوە بــۆم
دەرســی دادام شــێتی عاقــڵ ،ئێســتە زانیــم مــن لــە خۆبایــی بــووم
کۆسااڵن گواڵنی ٢٠١٥
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بــای شــەماڵ تۆزێکــی بۆنــت بــۆ گــەڕ و شــەوگەڕ نەبــێ
بســرەوێ چاکــە ،ســریوەی بێبــەاڵ و بــێزەڕ نەبــێ
گــەر نەبــێ هاوتــا لەتــەک تــای پەرچەمــت بســکی زەمەنــد
بــۆ بڕســکێ ئــەی چلــۆن پێپەســتی دەس بەدفــەڕ نەبــێ
ســەر لــە ئاقــاری نەهــات بســوێ بــە ناڵــە هــەوری رەش
دەنگــی بارانــی وەکــوو رێژنــەی کەالمــت تــەڕ نەبــێ
پــڕ هەڵــۆی هــاوار نــەکا ناخــی گــەرووی ئەســتەم زنــار
چــۆن نەڕووخــێ زایەڵــەی ئازایــی تــۆی بــاوەڕ نەبــێ
خــوڕەی تاســەت بــە کۆڵیــدا نــەدا تــا شــاری زەریــا
بۆچمــە رووبــار و چــەم هەنــگاوی بــێ لەمپــەڕ نەبــێ
گــەر نەبــێ وێنــەی بــە وێنــەی دیمەنــی دیمانەکــەت گــوڵ
ســەرنخوون و بێبەرامــە مانگــی هــەر پووشــپەڕ نەبــێ
مانــگ لــە نــاو خۆناوکــی جێپێتــا نەشــۆردبێی روویــی زەرد
شــەرمەزارە و جــا تریفــەی نەشــتەری پــڕ شــەڕ نەبــێ
زێڕەوشــانی خەیاڵــت نەکــەن ئەســتێرە بــەرەو نــوور
جــا خەزانــی تێکــەوێ ،ورد و درشــت پەڕپــەڕ نەبــێ
گــەر منیــش یــادت نەکــەم یــا ون بکــەم ڕێبازەکــەت
حاڵــی مــن بابردەڵــەی وێڵــی لــە نــاو باگــەڕ نەبــێ
کۆسااڵن مانگی جۆزەردان ٢٠١٥

هاوزام
مــن و کــەو ،داری بــەڕوو ،کاتــی شــەبەق رژدە زەوی
دەڕوانینــە بەرزایــی بــەرز تــا نەشــێوێکی نــەوی
خــەت و خــوار ،پێــچ و پەنــا چــت دەهــەوێ لێــرە لــەوێ
هەمــوو شــینکاییە ،چاوانــی گــەاڵت بەردەکــەوێ
لــەو پــەڕی دەشــتەوە تــا لەنــد و تــەالن و تەشــکەاڵن
هەمــوو ڕازاوە ،نــەڕازاو ،بۆتــە گوڵجــاڕی گــواڵن
گەرچــی ئەمڕۆکــە بەهــارە و گــوڵ و جوانــی تــا پشــتوێند
ســەرم ســووڕماوە ئــەدی چۆنــە کــە کــەو باشــی نەخوێنــد
گەلــێ دڵتەنــگ و خەمــاوی ،تەنــێ قاســپەی تەکوتــووک
وەکــوو قرخــەی پەلەقــاژە یــا وڕینــەی ســەر دنــووک
وەک تــۆ بڵێــی رابچەنــێ لــە خــەوی راوی هەڵــۆ
یــا نــە ئەنگاوتــە و زامدارە بــە بــەرد و بــە کوڵــۆ
کــەژ و کــەو داری بــەڕوو ،هاودەمــی کــوردن هــەر لــە زوو
ئێســتە ژێــی تــاری گــەروو ،چــۆن بــووە هەودایــی دەزوو
لێبــزرە
هەڵەتــت
نســاری
نوێبــاڕی
یــاری
یــا نــە ســەرچاوە و ســەربەندی مەقامــت کــزرە
شــلکەگیایە پــڕی ئاونــگ و پەرەنــگ تــازە و خــۆش
دەیشــەکێنێ شــنەبا هەســتی ئەتــۆ نایەتــە جــۆش
هەڵمــژە پاکــی هــەوا ،فرچکــی بــا ،هەســتی درەخــت
چییــە ئــازارت ئــەدات ژینــی لــە تــۆ کــردووە ســەخت
رەنجــی بەربــا و خەســارت چییــە بــۆم لێکــدەرەوە
رکــە ناشــیرینی هەڵبەســتوو بــە خــەم تێکــدەرەوە
مــەل کــە بێدەنــگ و کــڕن جــاڕی جیهــان پــڕ قەفەســە
سیســە گــوڵ ،زیــزە هــەور ،زاڵــە کەســەر ،پــڕ هەرەســە
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تــۆ کــە بێدەنگــی منیــش باڵــی نیــگام نــێ بفــڕێ
هەســت بــە رۆچوونــی دەکــەم وا قەلــی مــردن دەقــڕێ
جــاری جــاران هەمــوو تیــن و گــوڕ و ئۆخــەی بــوو نیــگات
ئێســتە مەنــدی خەفەتــە ،ئــاخ ،کــە چ دڵمەنــد بــوو هــەرات
کامــە ئاســۆگی لــە مــن ون تــۆ دەبینــی وا هــەراو
کامــە دیمــەن هەیــە خۆشــڕەنگی دەبینــم تــۆ ســەراو
پڕیــە شــەپۆلی گلەییــن ،ئــەو گلێنــەی ڕەشــی چــاو
چییــە ڕێســراوی ژیــان بۆچــی لــە تــۆ بۆتــەوە خــاو
مــن لــە شــەوق و بــزە و ئــاخ و دڵــۆت بێخەبــەرم
مــن جیهــان جــۆرێ دەبینــم ،گلەیــی نــێ لــە ســەرم
وامدەزانــی کــە خەفــەت ماڵــی مرۆیــە و ئیــدی بــەس
پەلــەوەر بێخەفەتــن تەنیــا خەمیــان ترســی قەفــەس
نــا ،گەلــێ دڵمەنــدی نیــگات ،کۆســپ و کەنــدی بــە هــەزار
هەمــوو خۆشــی نییــە وا ژینــی ئەتــۆش پــڕ بــۆ لــە ژار
گەرچــی چــاوی مــن و تــۆ یــەک نییــە ســۆما و هەتــەری
گەلــێ شــت هــەن کــە لــە الم خۆشــە لــە الی تــۆ خەتــەری
لێتدیــارە خەتــی دووکــەڵ کــە بەجێمــا لــە فــڕۆک
هــەر لــە پەنجــەی رەش و کرمۆڵــێ دەچــێ دەڕنــێ بــەرۆک
قافییــەی ســووری شــەبەق چــۆن بــە وشــەی ڕەش شــەق ئــەکا
ڕووپــەڕی شــەرمنی شــێعری خۆرەتــاو ،زوو دەق ئــەکا
تــۆ دەبینــی چــڕە دووکــەڵ کــە گــەرووی شــار دەگــرێ
باڵــی ســامداری لــە ســەر شــار هەســتی ناســک دەمــرێ
چــاوی خانــووی کەڵەگــەت گەرچــی پــڕی پەنجەرەیــە
پێــی پیاســەی بــا دەپێچــێ ،زام و گرێــی حەنجەرەیــە
چرپــە نــێ ،قرچەیــی هەســتە ،کــە لــە ســیمان دەکــەوێ
گشــتی وەک یــەک تەپوتۆزاویــە ،هــەر رۆژ و شــەوێ
نەمــا کانــی و ئــاوازی لــە ئەســتێرا قەتیــس بــوو
ئەزانــی مێــرگ و چیمەنمــان بەجــارێ گشــت لــە کیــس چــوو
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کوڵــم و الجانگــی چیایــە هەمــوو ڕووشــاوە بــە ڕێ
داخەکــەم فێنکــی ڕنــوو ئارەقەیــی لــەش ناســڕێ
ئیتــر ئاونگــی بەیــان نــێ پەڕوباڵــی پێبشــۆی
گشــتی گــۆڕاوە دەم و ســاڵ و وەرز ،هــەر کــوێ بــڕۆی
لەمپــەرە پێشــی چــەم و هــەر وەکــوو ئەســپ رام و لەغــاو
بــۆی نییــە تێپــەڕێ نــاو دۆڵ و دەرا ســاتێ بــە تــاو
ئاســمان لیخنــە گۆمێکــە کــە قوواڵیــی کەمــە
ماســی هەســت بــواری نییــە تاکــوو بــکا تێیــدا گەمــە
بەڵــێ بــاران نەفەســی پاکــی خــودا بــوو دەگەڵــی
ئێســتە پــڕ دووکەڵــی شــارێکی غەریــب پــڕ چەپەڵــی
رۆژ نییــە دارێ نەخنکــێ ،نەگــڕێ یــا نەبــڕێ
کامــە رۆژنامــە هەڤاڵێکــی ئــەدا کــێ ئەچــڕێ
بریــن ئــەدرێ لــە جەرگــی رۆژێ ســەد جــار ئــەم سروشــتە
بــە هــاواری مــن و تــۆ چــارە نابــێ بێبڕشــتە
ئــەوە ڕۆیــی کــە یــەک دوو مــەل لەنــاو ســووچی قەفــەس بــوون
مەلیتــر وێــڵ و ئــازاد و خەریکــی ژیــن بەســەرچوون
جیهــان وەک خۆیەتــی ،گــۆڕا مــرۆڤ ،وا زۆری هێنــا
هەمــوو پێوانــی ئــازادی و ژیانــی ژێــری پێنــا
گەلــێ دەســکردی ئینســانی وەکــوو میلــەی قەفــەس وان
بــووە دونیــا رکــەی گــەورە و بەریــن ،بــێ ئــاو و بــێ دان
ئەزانــم تــۆ دەبینــی گشــت ئەمانــە بۆیــە بێدەنــگ
بــە وەرزێکــی بەهــار قاســپەی نەیــا قــەت ئــەو دڵــی تەنــگ
مــەل کــە بێدەنــگ و کــڕن جــاڕی جیهــان پــڕ قەفەســە
سیســە گــوڵ ،زیــزە هــەور ،زاڵــە کەســەر ،پــڕ هەرەســە
تــۆ کــە بێدەنگــی منیــش باڵــی نیــگام نــێ بفــڕێ
هەســت بــە ڕۆچوونــی دەکــەم وا قەلــی مــردن ئەقــڕێ
هەڵبــڕە دەنگــت هەتــا مــن بۆنــی سەربەســتی بکــەم
زایەڵــەی دەنگــی ئەتــۆم تاکــوو هەبــم هــاوار ئەکــەم
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یــاری مــن و هاوتەمەنــم
هاوبیــری مەکتــەت لــە کنــم
هێــزی دڵ و گیانــی منــی
ئێشــی مــن و ژانــی منــی
نێــوی مــن و تۆیــە لــە ســەر
تەختەیی مەکتەب وەک ئەســەر
ماوەتــەوە لەســەر دڵــم
داری ســتەم داری زوڵــم
دەشــتی بێکلتــووری نــزار
پــڕ لــە گــژ و گیــا و بــژار
چــاک و خــراپ هەرچــی هەیــە
مــردوو بــەدڵ زینــدوو نییــە
هێــزی مــن و تۆیــە دەبــێ
پێکــەوە لێــرە کــۆوە بــێ
البــەرێ تەیمانــی ســتەم
بێنــێ ئومێــد البــا نــەدەم
کــێ دەیــەوێ وا مــن و تــۆ
ئێمــە نەبیــن و ســەربەخۆ
ماڵــی رمــێ کۆســتی کــەوێ
ئەســتێرەی بەختــی بنــەوێ
شەڕوانی نوێ ساڵی ٢٠٠٨

بۆ شەهید ڤیان جاف
هەموو رۆژێ سبەینێیان
کە دزەی نیگای خۆرەتاو
لە مابەینی هەردوو پیلووی زەوی و ئاسمان
لە دوورەدەستەوە
وەک یاڵێکی زێڕین
ئەڕژێتە سەر شان و ملی ئەزمەڕ
ئەزمەڕ دەبێتە ماینێکی دەستەمۆی دەستی پڕشەنگ
سلێمانی وەک کیژێکی سوارچاک
بەدەم خەوەوە
لەسەر پشتی خۆی سوار دەکا و ئەیبا و ئەیبا هەتا ئەو شاخە شۆخانەی
هێشتاش
پۆل پۆل کارمامزی رەوەکی ئاواتی تۆی پێدا هەڵدەگەڕێ
قەندیل_ زستانی ٢٠١٦
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تێڕامان
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میوانی

کاتێ لەسەر سێدارەکە
دوایین فرتە و لەرزەی لێوەهات
زنجیرەکانی الق و دەستی زڕەیان لێبڕا
ئەستێرەکانی سەرشانی جەلالدەکانی
لەبەر چاوی بە رەشایی جادە قیلەکەدا رۆچوون
رۆحی بەرزی بە ئەسپایی دەرکەوت
لە جەستەی خۆی روانی
ئەگەرچی بەجێی هێشتبوو
بەاڵم ،هێشتا پڕبوو لە رۆحی سەرکێشی و سەربزێوی
دەمارەکانی پڕ بوون لە نەفرەت و کینەی دوژمن
لە ژوور سێدارەکە وچانێکی دا
جەماوەر هێشتا ئاپۆڕەیان بوو
شتێکی سەیر سەرنجی راکێشا
لە گەردنی هەموو ئەو کەسانەی کە هاتبوون بۆ تەماشا
هەر لەو تەنافەی گەردنی جەستەی خۆی هەبوو
هەر هەموویان بێ جیاوازی
تەنیا ئەوە نەبێ کە هی ئەوان
ئەڵقەی تەنافەکەی سست و کراوە بوو
تێڕاما،
ئەدی چۆن بەرێ نەیدەدیتن.
زستانی ٢٠١٦

ئەمشەو لە بیانوویەک دەگەڕێم
لە خولیایەک ،لە تاسەیەک ،دەگەڕێم
لە هەستێکی پر لە قوژبن و کەلێنی هەزار توێ
تا خۆمی تێدا بشارمەوە
خۆم لە خۆم و لە خەم و لە بەتاڵی
لەو دڵەڕاوکەیەی کە ڕاوکەی شادی و ئارامیم دەخواتەوە بشارمەوە
خۆم دوورخەمەوە لەپەنجەی ئەو بیرەوریانەی
کە داو بە داوی هزرم وەک گوڵۆڵەی بەن هەڵدەبەستن
پاشان بە هەورازێکدا خلۆری دەکەنەوە
هەتا بە ناو هەزار دار و بەردا بتلێتەوە و کوڵکەی بەدەس باوە بڕوا
بۆ سووچێکی نادیار
دەگەڕێم لە هەستێکی تیژ کە بڕوا و بمبا
وەک ئەو هەستەی
کە ئاسک لە بەر فیشەکی نێچیروان دەڕفێنێ و دەیبا
دەیبا و دەیکا بەناو خەونی ئارامی بێشەیەکدا و کوتەی دڵی لە بزەی
چرۆیەکدا ون دەکا
وەک چۆن بابردەڵەیەک
با دەیبا و دەیکا بە نیشتەجێی چاڵێک ،مغارێک و دوایی بە ئاوارەیی دەهێنێ.
خۆم لە داخ و لە ژان و لە هەرچی هەیە بشارمەوە
و بە ناخی ئەو هەستەدا بڕۆمە خوارێ و خۆمی تێدا گوم بکەم
ئەمشەو دەترسم ،دەترسم لە دیدار لە دیمانە
لە ئاشنایی ،لە ئاوێتەیی ،لەسەفەری خەیاڵ
زۆر تامەزرۆم ،بەاڵم دەترسم لە چاوپێکەوتن
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لە باوەشی ئاواڵەی هەرچی یادی دوور و نزیکە
دەگەڕێم و دەگەڕێم
لە تاسەیەک کە بمبا ،دوورمخاتەوە لە خۆم
نەهێڵێ بنووم ،باوێشک بدەم ،وەنەوز بدەم
لە هەستێکی سەهۆڵین
کە رێگای مێشک و هزرم هێندە بەستەڵەک کا
کە یادەکان خلیسک بەرن و سەرنەکەون
لە تاسەیەک ،نا نا ،لە لەمپەرێک دەگەڕێم ،لەمپەر
تا پێش بەو تەوژمانە بگرێ
کە وەک ئەسپێکی یاخی چەپۆک ئەدەن بەسەر درگای ژووری یادەکانمدا و
خەریکن لە رێسمەی دەردێنن
بە سەربانیدا رەمبازێنیانە و لە بنمیچی قورمی هەزار هەناسە،
هی هەزار ئاواتی سووتاو ،هەڵقرچاو ،لەگەڵ بۆنی کوڕووزی رابردوو
وەک بەفرێکی دووکەاڵوی دادەوەرێنە خوار
ناتوانم نا ،دەستەوەستانم
هەستێک نەماوە کە بمبا؟
یا من هێندە قورسم؟
لە ژێر باری یادی ئێوەدا ،کە هیچ هەستێک ناتوانی دەرمهێنێ
ناتوانین نا،
نە من نە دیوار ،نە پەنجەرە و نە درگا ناتوانن،
چی پێش بە یادی ئێوە دەگرێ؟
چی پێش بە خەمی ئێوە دەگرێ؟
چی خەمی ئێوە دەڕەوێنێ؟
خۆ هیچ هەستێک نەیبردم
تەنانەت ئەمشەو ،تەنیاییش بەجێی هێشتم
بەکام گەمی ،کام کەڵەک ،خۆم لەو دەریایە دەربازکەم؟
ئەستێرەی کام هەست دەبێتە چاوساغم؟
چی دەمڕەوێنێ؟ چی دەیانڕەوێنێ؟
چی ئەو یادانەی کە وەک پوورەی هەنگ بەدەوری سەرمدا دەسووڕێنەوە
دەتارێنێ؟
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بە چی ئەو خەمانە بڕەوێنم؟
دەڵێی مەی!!
ئاخر مەی چی پێدەکرێ چی؟
لە تەک ئەو هەمۆ تەوژمە سەرخۆشە
لە تەک ئەو هەمووە خەمە یاغی و سەرشێتە
لە تەک ئەو یادە سەرمەستانە
لەگەڵ ئەو هەمووە بیرەوەرییە بە نەشە و شنەیە
کە لرفەیان دێ و مۆنج دەدەنەوە و دێن
دێن و هیچ کەنارێکی جەستەم نامێنێ کە سەری شەپۆلیانی پێدا نەسوون
قەراغێک نامێنێ کە نەیخەنە لەرزە و هەزار مەلی ئاخ و داخی لێ راونەنێن
بەرەو ئاسمانی خۆڵەمێشی بیرم
کەنارەکانی هەست و جەستەی من
کەندەاڵنی گڵینەنن ئارام وەرن،
ئارام شەپۆلە سەرخۆشەکان،سەری پێدا بسوون
هێوەر هێوەر یادە سەربزێوەکان
ئەی ئەو خاتیرانەی سەرپێچی لە هەموو ساتەکانم دەکەن و دەیانورووژێنن.
نەرم خۆ بە کەنارەکانی گڵینەی مندا بسوون دەڕووخێن،
بەرگە ناگرم
دەملەرزێنن ،وەک دەروێشێک دەمخەنە جەزرەبە و سەما
وەک ئاڵقەی دەوری دەفەیەک هەدادانم لێهەڵدەگرن
ئای لە تەوژمی ئەو هەمۆ یادە
ئای لەو شەوە کورتە و لەو دیوەخانی هەست و هزرە بچووکەی من
هیچ شەوێک وەک ئەمشەو پڕ نەبووە لە یاد و هەستی تێکەاڵو
بەڵێ ئەمشەو یادەکان دڵۆپە ناکەن
بە لیزمە و بەخوڕ دادەبارێن
وەک چۆن بارانی بە خۆر و هەوای شێدار بەربینی رێبوار تەنگ دەکا
هەناسەم قەتیسە و بەرچاوم لێڵە
بەاڵم چیم پێدەکرێ؟
وا هەست نەکەن کە لێتان زوێرم یا پێتان ناشادم
نا نا بەرگە ناگرم ،بەرگە.
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دەڕووخێم
ئەمشەو یادەکان هەموویان هاتوونەتەوە
دەچۆڕێنەوەو وەک شۆڕابەی نووری رەنگاڵەیی خزۆک خزۆک
بەناو داری بن میچ و بەرد و گڵی دیوار دا دێنە ناوەوە
لە سەر زەوییەوە وەک زناو هەڵدەقوڵێن
شەپۆل لەسەر شەپۆل سوار دەکەن و ئەمجار بەناو جەستەمدا تێدەپەڕن
هەڵمدەگرن ،دەمڕفێنن.
وەک گەاڵی دەم با
دەمبەن ،بۆ دوندی هەزار یادی بەرز
بۆ چاڵ و قووڵکەی سەدان بیرەوەری تاڵ
قریوەیانە و من لە تەک خۆیان دەبەن بۆ هەزار بەندەری رابردوو
هەمان شەپۆلەکان وەک چۆن شێت سەرکاڵوەی پەشمینی الر لەسەر دەنێ
لەسەر پۆپەی خۆیان ،جەستەی سڕم سوار دەکەن و دەمهێننەوە
دەمهێننەوە و دەمدەن بە دیواری پڕ لە ژانی ئەوڕۆدا
ئەو یادانەی کە ئەمشەو لەالمن!!
چ دەزانن کە چیم بەسەر دێنن؟
ئاخر ئێوە نازانن کاتێ کە پێکەوەین
ئێوە بۆ من خەمن و بۆ خۆتان کۆڕی پیاسە و رابواردنن
خۆ راناوەستن ،هەدادانیان نییە
ئەبن بە گێژەنی نوور قووتم دەدەن
ئەمبەن بۆ بن بەحری نادیار
کە پڕە لەو ماسیانەی قەت بە خەونیش تۆڕ نابینن
لە ناو زەمەندی قەوزە و جەگەنی بن ئاودا تل دەخۆن
ئەوەندە قووڵ دەمبەن کە وەک نیوە خنکاوێ
دیسان هەمان دەریا الشەی حەبەساوم وەک چۆن دەریا خنکاوی
دەسپێرێتە لمی کەنار
لە قەراغێکا بە دەستی شەپۆلێک کە فۆکلەی سەری سپی کەفە
لە تەک هێندێ شەپۆلی وردیلە بەدەم راژەنینەوە دامدەنێن
دیسان یادەکان سەرمەستی زیکر ،سەرخۆش سەرخۆش
دەبن بە گردەلوولی ئاونگی هەزار رەنگ و لوول دەخۆن

پێم بە زەوییەوە نووساوە و بەژنم وەک الوالو
بەدەوری یاد و بیرەوەری و یادگارەکان و تاسەکانی کەڵەکەبووتانەوە
دەپێچن و دەپێچن بەرەو تەشقی ئاسمان
ئەوەندەم لوول دەدەن هەتا وەک تایێ ،وەک هەودایەک قژی ژاکاو
باریک باریک بە ناو شانەی بیرەوەرییەکانتانا دەپسێمەوە.
دەپسێمەوە و هەڵدەوەرێم
دەلەرزم و لە بێ ئێوەیی سپی دەبم سپی
ئەمجارەیان یادەکان دەبن بە سروە و هەر چرپەیانە لە تەک یەک و
ئەمدەن بە دەس یەکەوە و لە بەرزایی هەورەکانەوە شۆڕم دەکەنەوە
بۆ دەشتێک پڕ لە تەنیایی ،پڕ لە چۆڵەوانی
ئااااااخ تەنیایی  ،ئاااااای رەبەنی
شەوانی رابردوو ئەوە من بووم
کە هەست و یادەکان و بیرەوەرییەکانم چۆن پێخۆش بوایە وام پێدەکردن
من بڕیارم دەدا کە چەندەیان لە تەکا بم ،ئاوێتەیان بم
قژیان بۆ بهۆنمەوە
پێکەوە مەست بین ،شاگەشکە بین
پاشان ئەو بڕوا و بە کەلەالیی بەجێم بهێڵێ
من هەتا چەن رۆژ خووساو لە رەنگی ئەودا
خۆم نەدەمە بەر هەتاوی هیچ یادێکیتر
من بڕیارم دەدا چۆن بیانهۆنمەوە و لە ئامێزیان گرم
بیانالوێنم ،رایانژێنم
ئەوان یادی من بوون یاغی نەبوون ،سەرخۆش نەبوون
سەرمەست نەبوون ،ئاوەها پڕ هەست نەبوون
بەاڵم شەوێکی سەیرە ئەمشەو شەوی ئێوەیە
من وەک مۆم لە دەستی ئێوەدام
مانگەشەویش هاتووەتە خوارێ تا تریفاویتان بکا
بۆ هەڵناپڕن ،سێپێی بڕۆن وەک هەمیشە
پێ بکوتن بەسەر ئەو دڵە تەنگەمدا با شەق بەرێ
پاشان لەدەورم چەمەری بڕۆن چەمەری
بڕیار وا نەبوو نا
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هەمووتان بە شەوێک بێن و میوانم بن
داخەکەم خۆم گوتبووم
راستە الی هەمووتان گوتبووم
بەڵی رازێکی خۆم درکاندبوو
بەڵێ وایە
هەمیشە ئاواتم بوو ئەوانەی کە خۆشمدەوێن شەوێک میوانم بن
بەاڵم نەک ئێستا و نەک ئەمشەو ،نەک ئاوەها
چیم لە دەست دێ
نۆبەی ئێوەیە
نەدەتوانم ئیزنتان پێبدەم و نەدەتوانم میوانداری شایستەتان بکەم
باش دەزانم
ئەمشەو لە ژێر ئەو هەمووە یادەی کە بەسەرما هەرەس دەکەن
دەڕمێم ،دەڕووخێم ،وردوخاش دەبم
وەرن خۆشەویستانم ،ئازیزەکانم،
ئەمشەو نازانم ،ئەرێ ئێوەن کە لە یادی مندا زیندوون
یاخود لەمێژە کە من نەماوم و مردووم و
ئەمشەو هەرپارچەیەکی یادی خۆم لە تەک یادی ئێوە هاتۆتەوە
هەست دەکەم پارچە پارچە و لەت لەت گەڕاومەتەوە
هەست دەکەم
هەرکامتان دەستی یادێکی دوور یا نزیکمتان گرتووە و
پەلكێشی ناو ئەو ژوورەتان کردووە
ئێرە ژووری من نییە و ژووری یادەکانە
وەرن هەتا لەو گومانە دەرنەکەوتووم
هەتا خۆم لە خۆم ناناسمەوە
هەتا خۆم لە ناو یادەکانی خۆم سەرسامی سەیرکردنم
هەتا لە وەهمی نێوان مان و نەماندا هەڵپەسێراوم
پیاسە بکەن
پیاسە بە منیش بکەن
ئەو ژوورە پڕ کەن لە چێژ
لە دەستەمالنی یادەکان

زۆرم پێخۆش بوو هەمووتان
هەر هەمووتان ئەی خۆشەویستانم
شەوێک میوانم بوایەن و بە یەکەوە باسی ئەو یادانەمان بکەردبوایە
کە ئەمشەو لە جیاتی ئێوە لێرەن
ئای کە ئەمشەو چەندە سەرشێتن و هیچیان دەستەمۆ نابن

رەنگدان بە دەست باوە

قەاڵتووکان  ٢٩ڕێبەندان ٩٤
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تەون
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بمــدە بــە دەســتی هەســتێ ،یەکســەر تــەزووی تــازە و گــەش
بــڕوا بــە نــاو تــان و پــۆی لەیــەک تــرازاوی لــەش
دەبــا هەڵیوەشــێنێ رێســراوی خــاوی جەســتەم
چنــراوی بانــەدراوی لــە هەرچــی جوانــی بێبــەش
خەفەتچنــە گــرێ و گــەو ،نەخشــێ لــە دڕک و داڵــە
پێپەســتی بەردەرکەیــە و پاکــەرەوەی گڵ و هــەش
هەســتێکی پەنجــە باریــک ،هــەودام لــە یــەک کاتــەوە
بــە شــانەی ســۆزی دادا ،ناڕایخــی دەروون رەش
ترســاوە تانــی جەســتەم گــەر خێــچ و خــوار و الرە
کەرکیتــی دەســتی وەســتای هەرگیــز نەدیــوە بــە لــەش
جارێــک بکێشــە پەنجــە بەســەر پــۆی پــڕ لــە ژانــم
بەشــکوو کــە ئۆقــڕە بگــرن ،نەبــن شــێواو و ســەرکەش
جــا ســەرلەنوێ بیانڕێســە بــەو گێژەنــی نیگاتــە
هەتــا ســەما دەگێــڕن ناکــەن حیســابی دوو شــەش
چرپــە پڕژێنــی بکــەی ،بەنــی بێڕەنــگ و ســاکار
ڕایــەڵ لــە ســەر دارە تــەون ئەمجــارە مەســت و ســەروەش
وەســتا ئەتــۆی و وێڵــە بــە شــوێن پەنجــەی نیانــت
هــەر بــەن لــە بەنــدی جەســتەم وەکــوو مــژی لەســەر کــەش
چنــاوی دەســت و هەســتت ڕایەختــرم لــە هــەر فــەرش
پــ ێ دانــێ ســەر لەشــی مــن ،لێــدەم ئــاوازی بێغــەش
قەاڵتووکان سێی رەشەمە ١٣٩٤هەتاوی

پێشــکەش بــە رۆحــی بــەرزی ئــەو ژنــە تێکۆشــەرانەی کــە پــاش شــەهادەتیان ،داگیرکــەران بــە
دەســتی ناپاکیــان جلوبەرگیــان لەبــەر داماڵیــن و ســووکایەتیان پێکــردن .لــە ســەر نــاوی ئــەوەی
کە دەیانهەوێ بیانناسنەوە.

رووتم کەوە
رووتم کەوە ،رووت و قووت
با بمبینن ،تێر تەماشامکەن
لە پێش چاوی هەموو جیهان
لە پێش چاوی حیزی هەموو رۆژنامەکانی جیهان ڕووتم کەوە
لە بەردەمی هەواڵنێرەکانی کەڕی نەبیستوو جلم لەبەر داماڵە
لە پێش چاوی هەموو تاوێرە بەرزەکانی شووشەبەند ،ئاوێنەبەند ،جەستەی
رووتم راخە بەرچاو
تا سەد جار ،نا هەزار جار ،نا بە میلوێنان دووپات بێتەوە
تیتۆڵی قوماشی سەر لەشم نەهێڵە لە بەر دەمی ئەو میکڕۆفۆنانەی
دەنگی رووتی بێدادی ناگوێزنەوە و قووتی دەدەن.
هەر لێرە لەسەر شەقام ساماڵم کە
با وەک چرای سووری سەر چوارڕێیان ،شۆفیری هەموو ماشێنەکان
چاویان ببڕنە من
لەبەر چاوی ئەو کامێرا حیز و چاوچنۆکانەی پەردەی حەیا دەدڕینن و
تاوان نابینن رووتم کەوە
شەرمت نەبێ خۆ تۆ منت هەر رووت دەبینی
من شەرمم لە جەستەم نەماوە
زۆر لەمێژە رووتم
هەموو شتێکت داماڵیوە جلم نەبێ
شیتاڵی کەن بەرگێ لەشم

.
53

.
54

با شەقام و کۆاڵن و باخچە و مەیدان بیبینن
با شۆفیر و کارگەر و کاسبکار و دەوڵەمەند و هەژار سەیری بکەن
با سەرۆک و وەزیر و گزیر و پاسکەرەکانیشتان بیبینن
بانگیان بکەن هەر هەموو ئەوانەی کە نەیاندیووە
با سەرباز و ئەفسەر و خائین لێیبڕوانن.
رووتم کەوە با بمناسن
رووتم کەوە
وەک هەموو ئەو دارگێالسانەی بە تەرزەی ناوەخت خشڵی گوڵت
لەبەرداکەندن
وەک ئەو نێرگزانەی پەنجەی کرمۆڵت لەسەر چاویان دانا
وەک ئەو دارە سێوانەی کە خونچەت بە شەختە بردن
وەک ئەو هەموو سەوڵە شۆخەی هەڵتپاچین
وەک ئەو دارهەنارانەی داتە بەر تەوری دەسدرێژی
ئەو ئەرخەوانانەی کردتن بە شەتڵێ خوێن
ئەو مێالقانەی هێشتا لە گوڵداندا ،پێهەڵنەگرتوو هەڵتقرچاندن
ئەو قۆخانەی سوخمەی قشتیلەیانت کرد بە نووکی سەرنێزەوە
وەک ئەو بەیە زەردانەی بە ئاواڵکراسەکەیان
خوێنی کەڵبە و پەنجەت هەستڕی
وەک ئەو شۆڕە بییانەی قژیانت بڕێ و مانشێتی رەشی دۆڕانی
خۆتت پێ نووسی
وەک ئەو گوڵەبەڕۆژانەی خۆری ئاواتیانت بە هەوری دووکەڵت تاراند
وەک ئەو هەمۆ وەنەوشانەی خوێنیانت لە شووشە کرد
بۆ ویترینی پێشانگاکان
وەک ئەو هەمۆ گوڵ و گوڵەباخەی کە رەنگ و جوانیت لەبەر داماڵین و
بردت تا کۆشک و تەالری خۆتی پێبڕازێنیتەوە
خۆ تەنیا جلم نا
هەڵمدەوە ئەم دیوەودیو
دەتهەوێ بمناسێوە؟
چی دەبینی؟
دایماڵە بەو چاوە شۆڕانەت
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خۆ تەنیا جلم نا!!
پێستم هەڵدەوە ،پێستم
دەتهەوێ بمناسێوە؟
ناسێنی من ئاسان نییە
ئەتۆ مێشکت لە فیشەکدانی بەتاڵی من بەتاڵترە
هەستت بە قەد فیشەکی چەکم بڕ ناکا
تۆ لە مەکتەبی زرێپۆشا بووی
هەر بە ژەنگ و ژار نەفرەتت نووسیوە
دەتهەوێ بمناسێوە؟
ناسینی من ئاسان نییە
هەڵیدەوە
چەکم ،رەختم ،جلم ،پێستم
هەڵمدەوەو بە ناخمدا بڕۆ خوارێ
هەڵموەشێنە و لێکمکەوە
چێ ئامێری هەتە بیهێنە ،ئەگەر پەنجەت تێری ناکا
دەمار و جومگەکانی لەشم رووت کەوە
بیناسە بی
حوجرە بە حوجرە رووتم کەوە
من شەرم ناکەم ،ناترسم
چاوی تۆ چاوی ناسین نییە
بەاڵم بمناسە با خۆم بڵێم
ئەمڕۆ رووتم وەک دەنکی گەنم ،رووتم و پڕم لە چەقەرەی ئازادی
وەک گەاڵی بەر باران بێخشڵم و لێوانلێوم لە بزە بە سەر چڵی سەربەستییەوە
رووتم وەک ئاونگ و شەونم و چاوەڕێی فڕینی بەر هەتاوم
وەک پێستی دەف رووتم و پڕم لە زیکری سەرفەرازی
وەک فیشەک کە بە رووتی لە لوولەی تفەنگ دەردەکەوێ و تەنیا
قیزەونی و هەاڵواردن دەپێکێ
وەک تیری لە کەوان رەها بوو ڕووتم و سینەی ناپاکی دەدڕم
وەک چووزرەی گیا کە لە منداڵدانی خاک دەردەکەوێ بێبەرگم و بەرەو خۆری
سەرکەوتن دەڕسکم
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وەک بێچووە مەل لەشم ساوی ساوە و بیرم پڕە لە ئاسمانی بەختەوەری
وەکوو زنار وەکوو رەوەز رووتم و هێالنەی تەوار و هەڵۆی بەرزە فڕم
رووتم وەکوو بەفر بەاڵم چیا دادەگرم
بێبەرگم وەک تاڤگە و هاژەی نەسرەوتنم لە گەروودایە
رووتم وەکوو رێگا و بەرەو رزگاری دەچم
رووتم وەک ئەستێرە و مانگ و رۆژ و ساماڵم وەک ئاسمان
بەرگم الدە ،کااڵنی سەر لەشم بدڕە
با دەرکەوێ بە ڕووتی ،خەنجەری تۆڵە کەی شەرمی لە بێبەرگییە
ئەرێ جیهانی قڕ و قەپ رووتم
چوونکە جلی پێشانگای مۆدی ئێوەم نەکردە بەر
جلی ئازادی نەبێ
بێبەرگم بەاڵم جەستەی رووتم ئەمڕۆ شارێک دادەپۆشێ
گەڵێک پۆشتە دەکا
جلێکی رەنگاڵەیی دەکاتە پۆشاکی ئاواتی مرۆڤ
قەاڵتووکان .زستانی ٢٠١٦
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لەمپەر
نا نا
با درۆ نەکەین
لە تەك یەكا با درۆ نەکەین
نە تۆ نێچیری و نە من نێچیروان
نە تۆ ئاسكی و نە من سوارچاك
با درۆ نەکەین
ئێمە دوو دارتێلی
كارەبا هەڵبڕاوی الدێیەكی چۆڵی دوورین
یەكێك لەوبەری كۆاڵن یەكێك لەوبەر،
لە سووچێكی كۆاڵن
بە یەك ناگەین
با درۆ نەكەین
پێمان تا سەر پشتی گاپیرەکە بە چەقی نەفرەت و نەریتی كۆنا
رۆچۆتە خوار
بە یەك ناگەین
پێمان رۆچۆتەخوار و وشك و قیت راوەستاوین
لە بەینمانا
هەزار تێلی سۆز
هەزار تێلی تاسە
هەزار نیگا
رایەڵ رایەڵ
نادیار نادیار
بە یەکەوە دەمانبەستنەوە

.
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تا نەکەوین
هەر لە بەیانی تا ئێوارێ
لە ئێوارێ تا بووڵێڵ
هەزار مەلی كۆچەر
هەزار پەڕەسیلکەی خەم
ریز دەبن لە سەریان
دەفڕن و دەنیشنەوە
بەاڵم كۆچ ناکەن ،ناڕۆن
چاوەڕوانن
یا لە ناو سینگی تۆدا
یا لە سووچێكی دڵی من ،هێالنە هەڵبەستن
با درۆ نەکەین
ئێمە وشك و قیت ڕاوەستاوین
بەاڵم هەرگیز بە یەك ناگەین
پێنجوێن  ...خاکەلێوەی ٢٠١٦
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غەزرین
چنارێكی پاییزی بااڵبەرز
سەرتاپێی بەژنی
گوارە و پەرەنگی ئاڵتوونی گەاڵ
دەتگوت بووەتە هێالنەی پڕشەنگ
بۆ ئەو مەالنەی سەرمای پاییز سڕیان دەكات
رێبوارانیش لە ئەفسوونی زەردی شاد.
چنارەکەش دڵخۆش دڵخۆش
تیشكی ئەگرتە چاوی هەر کەسێ
هەر پڕشەنگێكی دەكردە هەزار هەزار
ئەیكردە تاڤگەی ئاڵتوون و ئەیڕژاندە خوار
ئیتر مەل و مانگەشەو و مرۆڤ و كانی و بەرد
پێیانا هەڵدەگوت
بەاڵم پاییز ،سەرسام سەرسام
دەیڕوانی!
لە بەرە خۆیە گوتی:
هەرکەس باسی شێعر دەكا
کەس ناڵێ هۆنراوەی كام قوڕبەسەرە!!!
شەرتە وەها رووتت کەمەوە ،ئەتك
لەبەر چاوی زیندوو و مردوو
تەنیا قااڵو لەسەرت هەڵنیشێ
ئەوەی گوت و گێژەڵووکەیەكی بەسامی تێهااڵند
گەاڵ و دڵدارانی هەموو تاراند
چنارەکەش چەند باوێشكێكی دا و نوست
پاییز بە تەنیا مایەوە!
پاییزی ٢٠١٦
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بۆ شەهید سیروان ئاریۆ لەیالخ

.
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لێم مەپرسە و هەستە
لەو دیمەنەتدا غەریبین غەریب ،هەستە
چاومان بەو دیمەنەت هەڵنایا
لێم مەپرسە کە چۆن جوانی ،من دەڵێم
بە هەر دووكیانەوە هەر ئەفسووناوی
تەنیا هەستە؛
بڕوا ناکەم شانەكانت شەکەت بووبێ
بڕوا ناکەم
دوو دەست ،دوو پەنجە
دوو مەتەرێز ،دوو بوركان
دامركابێ
چاوەكانت لێك مەنێ
كاتی نوستن نییە
سەردەمانی نووسینە ،هەستە
هەستە قەڵەمەکەت بکە شان
چەکەکەت بکە شان
هەستە و خۆری چاوت هەڵێنە
با بەس مەلی تاسەمان
لە ناو دارستانی چڕ و تاریكی مژۆڵەكانت كڕ و کەسیرە بن
چاوت هەڵێنە
با مەلی تاسەمان لەگەڵ نیگات باڵ بگرێ ،تا ئاسۆگی دوورە دەست
ئاخ.......
کە چەكت ماتە

بێدەنگی دەمپێكێ ،بێ ئارامی دەمئەنگێوی ،شپرزەیی دابێژم دەكات
نازانی .....نازانی
بێ قاسپەی قەڵەمت
چەندە چۆڵە هەواری دەفتەر
بێ شەتاوی نڤیسارت
قاقڕە گیانکە كاغەز
بێ خرمەی وشە وشەی بارانی وتارت
حەز ناکەم بچمە بن دەواری هیچ دەفتەرێك
كاغەز و دەفتەر
بێ مووچركی دەم و لێوی قەڵەمت
وەك كوێستانی پاییزانی پاش هەوار چۆڵە و پڕە لە خەمی بابردووی كاغەز
كاغەز بێ وشەی تۆ پڕە لە پڕووشەی بەفری تەنیایی
دەستم بدەرێ ،هەستە
با بەس مەلی تاسەمان
لە نێو دارستانی چڕ و تاریكی مژۆڵەكانت کڕ و کەسیرە بن
هەستە
چەكت بکە شان
قەڵەمت بکە شان
هاوڕێم ،هاوسەنگەرم
قەاڵی لەگیراننەهاتوو
هەستە و جارێكیتر چەك و قەڵەم لە یەك متوربە کە
با قەڵەم پەالپیتکەی لێبڕوێ و با قەڵەم سیلەی هەبێ
فێرمان چۆن فیشەكدانی قەڵەم پڕ کەین لە مەرەکەبی تامەزرۆیی
لە وشەی گڕ دار
لە وشەی رووناكکەر و شەوەزەنگشكێن
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لەو وشانەی دووجار دەتەقێنەوە
جارێك لە دڵی خوێنەردا و جارێك لە زاری شەقامدا
فێرمان کە چۆن وتارێك لوول دەین و بیکەین بە دووربین و
سواری چەكمانی بکەین
ئامانجی هەری دوورە دەستی پێ بپێكین
فێرمان کە چۆن لە وشە فیشەكی رەوەك سازکەین
هەستە ،قەڵەمت بکە شان
چەكت بکە شان
قەتارەی وشە بخە سەر قەڵەم
با وشە شریخەی فیشەكی بێ و چەك رەستە بنووسێ و
نڤیساری بێ بە دەما
تەنیا بۆ ساتێكیش بێ هەستە و خۆری چاوت هەڵێنە
با بەس مەلی تاسەمان لە نێو
دارستانی چڕ و تاریكی مژۆڵەكانت كڕ و کەسیرە بن
بڕوانە چیها قەڵەم هاتوون
تەنانەت قەڵەمێكی هاوبەندی زیندانت
هەركام نڤیسارێكی تۆی لە بن هەنگڵدایە
بڕوانە چۆن خۆ لە پەنجەت هەڵدەسوون و چەكت دەیانالوێنێتەوە
دەستم بدەرێ
با چی دی گریان و ژان نەنووسین
دەفتەری دڵم هەڵیناگرێ
هەستە و وشەی رەنگاوڕەنگ
بڕژێنە سەر كاغەز
با زستانی كاغەز بکەینە وەرزی بەهار
دەستم بدەرێ ،هەستە و هەردووك چەكت بکە شان
با هەر کەس بیبینێ
ئەو جەنگاوەرەی
بە چەك و بە قەڵەم
ترسی لە داوەڵی دوژمنا دەئاخنێوە
پاییزی ٢٠١٦
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تەنیا
لە گومانێكی سەیردام
نازانم ،هەستەكانم دوێنێ چاوساغم بوون
یا ئەمڕۆ گۆچانم
لەوەتی هەستەكانم لە ئێوە دابڕاون کەلەالم
خەسارەخۆم  ،هەستم لە كوێ
ساوانیم كوێرە
بیناییم گێڕە
چێژینم خێلە
بیستنم تاڵە
بۆناییم کەڕە
خەسارەخۆم ،ئێوە کە نین
دەرهەستە من
کەسێك نییە دەستی هەستم گرێ
وەك داوەڵی سەر بێستان پڕم لە كوڵۆشی ترس و
لە سەر یەك الق راوەستاوم
رێبەندانی ٢٠١٧
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دابڕان

ئاشكرا
ئەو كاتانەی دڵم بە جێی سینەم
لە ناو دەممدا لێدەدا
زمانم بۆ قووت نادرێ
زمانم شانبەشانی دڵم لێدەدا
ئەگەر زارم ببەستم دڵم دەبێتە دوان
وەك دوو كارئاسك دەپەڕنە ناو چاوانمەوە
کە ئەوانیش لێك نێم
ئیتر دەبم بە دڵێكی گەورە و
وەك چۆلەکەی سەر هەڵپڕووسقاو
لە پێش چاو هەڵدەبەزم
رێبەندانی ٢٠١٧
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گەواڵە هەورێكی خاوێن خاوێن
ئەتوت گلێنەی سپی چاوی شینی ئاسمانە
لە سەر زەریاچەی زرێبار
ئارام ڕاوەستابوو
چاوی بڕیبووە وێنەی خۆی
کە وردە كانی تێدا هەڵدەقوڵی
ماسێ وردە كووزیلکەیان تێدا دەبەست
وێنەیەكی زیندوو ،کە جار و بار لۆتکەیەكی پێدا تێدەپەڕی
لەناكاو،
بایەك گەواڵە هەوری گرت و بردی
پەڵە هەورەکە
چاوم لێی بوو
دەستی لە داوێنی چیایەكی بەفراوی داوێن شین گرت
وەك مناڵێك دەستی كرد بە گڕەزۆكێ
بەاڵم بایەکە ،هەتا دەستی نەتەزی بەرینەدا و
لە پانتایی ئاسمانا شیناوشین بردی
هەتا زەریاچەکەی لێ گوم بوو
رەشەممەی ٢٠١٧
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هەرەس

پەسەندکراو
هەموو رۆژێ ئەو یاسایانەی
بە زۆرینەی دەنگ
لە پاڕلەمان پەسەند دەكرێن
لە الیەن دار و مەل و گیا و بوونەوەرانەوە
بن پێ دەكرێن
تەنانەت ئەگەر بە قەد ئاسفاڵت و سیمان سەخت بن
هەڵدەوەشێن
ئەگەرچی هەموو ڕۆژێ رەمزەكانیان بگۆڕدرێن.
رەشەممەی ٢٠١٧

مامۆستا وتی:
بنووسن كۆچ!
یەکەم شاگرد هەر کە نووسی كۆچ
الیەكی دەفتەرەکەی بوو بە بەحری سپی
الیەکەی تری بەحری رەش
شەپۆل لەسەر شەپۆل سوار دەبوون
ئامبازی گەمی و بەشەر دەبوون
الپەڕەكانی بوونە گێژاو،
مرۆڤ و مناڵی خنكاو
چانتای رەنگاوڕەنگ لە سەر ئاو
كچۆڵە قوتابییەکە نوقمی ئارەق
دەفتەرەکەی لێك نا و وەك لە تۆفان هەڵێ
لە مەكتەب دەرکەوت!
رەشەممەی ٢٠١٧
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وەرگەری شێعرێکی فارسییە
دڵۆپێكــی بــاران لــە هــەورێ تــكا
لــە بینینــی دەریــا بــە خۆیــا شــكا
کــە شــوێنێكی دەریــا هەبــێ چیــم ئەمــن
ئەگــەر ئــەو هەبــێ شــك نەبــێ نیــم ئەمــن
کــە خــۆی دی بــە چاوێكــی نــزم و نــەوی
ســەدەف بــوو بــە بێشــکە بــۆ هەڵدانــی وی
وەهــای پێگەیانــد و بــەرز کــردگار
نــاوی دەركــرد بــە مرواریــی پــڕ نیــگار
بڵنــدی لەوەیــڕا وەنزمــی كشــا
یەخــەی نزمــی گــرت و بــە دڵ هەڵكشــا
رەشەممەی ٢٠١٧
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ترس
مرۆڤ  -چۆڕاوەی مێژووی جیهان -كورتی كورت
ئێمە  -چۆڕاوە لە مێژووی جیهان -تکە تك
مێژوو -هەبوون نیوە دەبێ -لەتی لەت
ئەو پازێلە یەك ناگرێتەوە
هەتا رۆژی پەساڵن
چۆڕانەوە بەرەو قیامەتی بێ مێژوویی
لەتێك پازێل
بێ ناسنامە
بە شوێن دەنگدانەوە!
رەشەممەی ٢٠١٧
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بۆ ناسیوناڵیستەكانی ئێرانی

دەرفەت
بورس
ئەسپێكی سەر شێتی دەستەمۆ نەكراوە
هەموو ڕۆژێ بە نەقیزەی ڕاگەیاندن
لە ناكاو دەحیلێنێ و هەڵدەستێتە سەر چەپۆك
ئیتر لەو كاتەدا كێ جیفڕك لە خۆی بدا و
سواری ببێ
بۆ ماوەیەك پاشایە
٢٠١٧
تاپۆ
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گەر دەتهەوێ بزانی
چۆن دەبینم!
یا تەنانەت هەر دەبینم؟
بڕوانە ئەو كاتانەی هەر دوو گلێنەی چاوم
لە سەر پێدەشتی زمانم
خلۆر دەبنەوە و هەڵماتێنیانە
کە قووتم دان
ئیتر تۆ من نابینی

دەچۆڕێتەوە خوێنی شارستانییەت لە
هەناوی ژیار
لە بەردەنووسی مەرگەسار
چ خوێنە ،بێکەنارە
تاكوو ژێر چەنەم
خنكانی سوور
خەتی بزمارینی خەریکە بەر لە خنكانم
چاوی زواڵڵ دیتنم كوێر دەكا
بە پەنجەی لێكۆڵینەوەمدا دەچێ و
پێاڵوی توێژینەوەم دەدڕێنێ
هەموو ڕۆژێ چاوم لەو نێزە و رمبەیە
کە لە پشتی دوێنم راچووە
لە سینگی ئەوڕۆم دا دادڕ دادڕ دەرکەوتووە و
دەیهەوێ دڵی لە سینە دەرکەوتووی من
کە لە داهاتوودا لێدەدا
بیپێكێ و بیدوورێ بەو ڕابردووەی کە بزماركوتی كردووە
٢٠١٧

٢٠١٧
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شكۆفه

بن بەست
جاری وایە کە مرۆڤ بێهیوا دەبێ
لە زاری ئاگرا مەنزڵ دەكا
هێندێ جاریش دەبێتە بووکەڵەی ئاپۆڕەی چەم
شەپۆالن لە یەكی دەڕفێنن
یا بێهیوایی دەیكا بە كۆالرەیەكی نخوون
بەاڵم کە باوكی بوو بە دێوەزمەیەكی
نائەموار و زەبەالح
تەواوی كووچە و شەقامەكانی تەنی کە دەگەیشتنەوە قوتابخانە
لەوەرزی خەزەڵوەری قەڵەم و دەفتەرا
ئەمجارەیان ئەو كیژه تەمەن پێنووسە بوو
کە قەڵەمتراشی بێهیوایی لە چرکەساتێكا
كردێ پێخۆر و پاشماوەکەی
خەزەڵ خەزەڵ رژاندە ناو لەپی پیاوساالری
٢٠١٧
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تێلدڕووی سنوورەكان
لە هەموو وەرزی سااڵ
هەموو بااڵیان تێكسمڕاوە
بێ گوڵ و خونچە سەرتاپێ
دڕكی پشكووتوون
بەاڵم هێندێ جار
لە وەزی كۆچ و كۆڕەوا
لە كازێوەی قاچاغدا
لە تەك بای هەناسەبڕكێ
گوڵی رەنگاوڕەنگی
پارچەی پێوە دەلكێ
خونچەی سووری
پنچکە گۆشت و خوێنی پێوە دەبێ
٢٠١٧
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بێ دەسەاڵت

سەرهەڵدان
نەرمــە بارانــی بەهــارە و بەردیــش ئەمــڕۆ گــوڵ ئــەدا
هــەر هەمــوو جەســتەم بــە یــادی خۆشەویســتان چــڵ ئــەدا
ماچــی بــاران تێکــەاڵوی ســەد بــزەی گــوڵ بــێ کەمــە
گــەر دەماریــش ســەروەدەرنێ و گــوڵ بــكا ئێســتا دەمــە
چــۆن تەوژمــی خوێــن و یادیــان تێکــەاڵوی یەكتریــن
خــۆم ئەزانــم نادیــارە چەنــدە پشــكووتۆ بریــن
گــەر خوداوەنــدی جوانیــش مەســت بــوو ڕەنگدانــی رژانــد
یــادی یادیــان بەنــد بــە بەنــدی جەســتەمی تێكــڕا هەژانــد
خۆزگــە ئەتــدی ناخــی پــڕ تاڤگــە لــە مووچركــی بــە تــاو
ڕاپەڕینــی ســەد دەمــاری كۆنــە نوســتووی جەســتە خــاو
بەهاری ٢٠١٧
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ئەوە دەیبینی
بە سااڵنە ،پڕ بە مێژوو
سەوزێكی ئاوەاڵ باوەشێتی،
تەنانەت بەر لە مێژوو
بۆ گۆلی زرێبار
چیای عاشق
هەموو ڕۆژێ ،باوە باوی وردە شەپۆل
هەموو ساتێ ،ئاوێنەی تەمەنێ تاسەی دوور و نزیكتر لە گەیشتن
من ،هەر لەو دواییانەدا
هەر لەو ئاوێنەیەدا
خەمێك مەند
بە نخوونی
چیاتر لە شاخی بەرز
دەخوێنمەوە
ئەو دەبینێ،
باوەشێك باوەشتر لە هی ئەو
بەاڵم سەوز نا
رەنگ باڵەخانەیی
شاری ڕەنگ ،غەوارە لە ڕەنگ
بێ شەرم بێ شەرم خەریكی لە باوەش گرتنێتی
ئەرێ چیا بۆ هەڵناچێ؟!!!
بەهاری ٢٠١٧
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بۆ ئاگاداری

ژاكان
لێوانلێوم....،
لێوبەبار
لێوەت نەبوون.........
لێوەنەببووی
لێوت نەبوو
لێوەیان كردی
لێوەكانت هەڵوەرین........
لێوئەكورۆژم
لێوەم بن
٢٠١٧

.
76

بۆ ئاگاداری
با هیچکەس گوێماسیلکەی قەراغ و کەنارەكانی
بەحری ئێژه و بەحری سپی
بە گوێچکەیەوە نەنێ
بۆ تەندروستی خراپە
دەروونتان دەشێوێنێ
چونکە دەنگی نەرمی شەپۆلی تێدا نییە
بەڵكوو پڕە لە هاواری خنكاو
زریکە و زیقەی تێکەاڵوی
كوردی و عەڕەبی كۆچبەران
(كومیتەی تەندروستی یەكێتی ئەورووپا)
٢٠١٧
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ئاویلکە

شێتی
هاوتەریبــی هەرچــی شــێتە شــاد و مــات
خولگەیــی شــێتی دەپێــوم كات و ســات
مــن لــە پێــوەر دابەزیــوم پــان و پــۆڕ
پێــوەران نەگــرم هەتــا پێوانــی گــۆڕ
شــێتی ئایــەت ئایەتــی رووناكییــە
شــەرتی شــێتی ئەوپــەڕی دڵپاكییــە
پــڕ لــە زنجیــرە زڕەی نابیســترێ
شــێت ئەناســێ ئــەو جیهانــەی پــڕ گــرێ
شــێتی زانســتێکە بــۆ ناســینی دەرد
دادڕینــی ســەد حیجــاب و تــۆز و گــەرد
عەقڵــی بــۆ بێــگاری ژیربێــژی نییــە
بــۆ وی ئــازادی نەبــێ چێــژی نییــە

دەگریم بۆ مەرگی قارەمانی كۆن
لە هێرشی بە سامی ئەو........ ،
خیاڵ كوژ و ئومێد خەسێن
خیاڵ نەما ،خائین روا
دەمرێ قارەمان بە زەبری زاڵی تەرەکەری خیاڵی زڕ
مێشك ئەگەر نفڕێ
بۆگەن دەبێ بۆگەن
قارەمان دەمرێ
پاییزی ٢٠١٧

٢٠١٧

.
78

.
79

رەنگدان بە دەست باوە

بێزاری

کەندەاڵن
زەمان  ------گرمۆڵە لەناو كاتژمێر
سەربڕینی كات ،شوالیەیەك تاپۆئاسا
شمشێری میلی سەعات لە ئۆقڕەی دەستێدا
خوێنی زەمان شۆڕابە دەبەستێ
بۆ ناو كاسەی ئێستا
قەتیس قەتیس
کەالك کەالك – مێژوو
نوقوم نوقوم– پاپۆڕی بەرەو ئایندە
بە ناو ئاپۆڕەی تێكسمڕاوی
میلی سەعاتدا
پێاڵوی چرکە لە پێ
وڕ و سڕ
بەرەو پاتە بوونەوە
ئەی بە میلی كاتژمێرەوە
هەڵواسراو

.
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٢٠١٧

 Tسەرت بكووژێنەوە
V
دۆخی بێ بارستایی لەباربەرە
سەری خۆتم بۆ هەڵکە
تۆ هەستەكانت لینگاولینگە
پەپوولەی درۆ بۆ هیچ كوێ نافڕێ لە چۆڵەوانی مێشكدا
هەاڵوەسانی روانگەت گرتووە
لە جیهانی دەرهەستاوی خۆتدا رەها مەبە
بێ كاكڵی دەردێكی گەورەیە
گەورە!
من كاروانچییەكی غەریبم
لە ئاوەدانییەك دەگەڕێم سەری تێدابێ!
دیمۆكڕاسی لەو بیابانەدا
هەر دیكتاتۆرە
بیكووژێنەوە ،دەرفەت بدە
با ئەنگوستی تازە بڕوێ
با گوێچکە
با زمانی نوێ بڕسكێ
چاو ،چاو بپشكوێ
بیكووژێنەوە
تینوویەتی قومێك وشەی یاخی
كوشتمی
٢٠١٧
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هەڵە

ناكۆكی
وەك دارستان ،پڕ لە دیمۆكڕاسی
وەك كرمی ئاورێشم ،پڕ لە نیروانا
دار هەبوونێكی كۆمەاڵیەتییە
ئەگەر مرۆڤ بهێڵێ و
مرۆڤ ریشەی هەیە
ساتێ نەبێ بە قەوزە
قەوزە سەوزی دارستانی پێیە
بەتاڵ و حەتاڵ لە ریشە
نەزۆك بۆ دیمۆكڕاسی
ئاورێشمێكی سەوز
قۆزاخەكانی فڕین
لە كۆتایی گۆمدا دەنێژێ
٢٠١٨

.
82

بە چی پێدەکەنی؟!
لە كام سەرکەوتن دڵشادی؟
تۆ پێت وایە کە نەخوراوی
تڵیشێک لە رابردوو ،پینەیەک بە ئێستاوە ،هەڵمێک لە ئاییندەدا
هەڵمت لێهەڵدەستێ
هەی داخ ،هەی داخ
چەن جار خوراو چەن جار رۆكراو
هەڵمی بۆگەنت.....
ڕمبی پالستیكت دانێ
گالدیاتۆرە هەزم كراوەکە
هەموو رۆژی كۆاڵن كۆاڵن
شەڕگە شەڕگە
پواو
دۆڕاو
گالدیاتۆرەکەم
سیزییفەکەم ،مەگری!
دەتئافرێنێتەوە لە هیچ
خەلقت دەكاتەوە لە......
لە شەڕگەی لەشیدا سەرکەوە
دووبارە و
دووبارە ....
پێخۆری دەسەاڵت
٢٠١٨
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رەها
هەموو ڕۆژێ
من و سێوێك و بابۆڵەیەك
(بەرەو گێڕی مەكینە)
سروودێك و دووعایەك و ئامین
(بەرەو ئەویتر بوون)
بەرەو ئارد
بەرەو هەویری گەمەی گەورەكان
خاچی یەکەم
خاچی دووهەم
خاچی بەرزی كۆتایی(شاگردی یەکەم)
شاگردی دەبەنگ خەم مەخۆ
ئەی لە خاچ رزگار بوو
٢٠١٨
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ئەسیری
هەر کەس هات و قەدی كردی
هێندێک لە نەهاتنا قەدیان کردی
چەن توێ نووشتایەوە بەر لە دایکبوون
بەناو ساتەکانی قەدکراوا هاتی
خەیاڵیش نەیدیوە ئەو کاتانەی

دەقت نەشكابوو
پێستت لەبەر جەستەی دوونیادا بوو
لە بێسنوویت ترسان قەدیان کردی
تا لە پانتاییتا گوم نەبن
دەتنووشتێننەوە بە سەر یەكدا
تا لە شانەی تەسكی ئەندێشەیان
جێگە بگری
لە سەر قەدی دوایی
رەنگی خۆیانت بەسەردا دەڕشێنەوە
خەونەکانت لێ قەد دەکەن
تا هەرگێز وشیار نەبی
لە گوڵەوە لە دارەوە دەتگەڕێننەوە
بەرەو خونچە بەرەو دانە
دەزانم چەندە لە باران و نەم دەترسن
ئەگەر بارانێک لێتبدا
ئەگەر مژێک دەست لەناو قژی خەیاڵت دا و بیکا بە دارستان
ئەو کاتە من دەمێنم و قەدكراویم
ئەی قەدکراوە خۆشەویستەکە
چۆنت لێبگەڕێم؟
لەناو ئەو چین و توێیانەی پڕن لە هەڵدێری خەیاڵ
بێ ئادرەس سەر لە كوێ بسووم؟
ئاخ ئازادی... ،
ئەی هەڵدانەوەی یەك بە یەكی
قەدەكان بە ناوی ئەوین
٢٠١٨
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پڕۆتێستانیسمی لەش

.
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دەنگدان

هاوار دەكا......
رۆح گرینگ نییە
بیدە دەست ئەو شینە شاهۆیانەی لە کۆچدا کوێر دەبن
هاوار دەكا
پێغەمبەری لەشی خۆت بە
تەمەنی بیعسەت کەمتر لە هەژدەیەو
ئەوەی ڕزگار كرێ لەشتە
تۆ مەسیحی جەستەی خۆتی
بیدۆزەوە و فەتحی بکە وەک ئۆرشەلیم
نیشتەجێی مەنزڵگەیی لەشت بە
پێی رابگە
ئەگەر نا عەزاب عەزاب
پێی رابگە
تاببی بەقیبلەی هەموو چاوێك
بە واتیكانی هەموو مەیلێك
بەشە جوانیت لە خوا بستێنە
لەشت لە باوەش گرە
تاخودا لە باوەش گری
ئەگەرنا لە واڵستریتی سەرگردانیدا
لەتێك ئاوێنەی شكاو بانگت ناكا
٢٠١٨

یەكێك لە تۆوی دەسەاڵت
لە رەگەزی كورسی
ئەوە ماوەیەکە
هەموو هەوڵدانێتی
بە بەڵێنی رەنگاوڕەنگ
بە خیاڵ و خەونی خۆش
بە تۆوی وێنەی خەماڵو لە داهاتوو
ئەوەی نێر و مێیە
پزدانی مێشكیان
دووگیان ببێ
بە دەنگی ئەو
تا
رۆژی ژانگرتن
باوەشی سندووق پڕکەن
لەو كۆرپانەی
قەت گەورە نابن
هەتا چوار پێنج ساڵ
دەبێ جلی پیسیان بشۆین بە دەست و پێ
٢٠١٨
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رێبوار

نوێنەر
تۆ وتەبێژی رێكخراوێكی
کە نایناسی
بەس بە باڵەخانەی رێكخراوی ناو مێشكدا
وەسەرکەوە
کەس بە رەسمی ناتناسێ
ئەو پەیڕەوە ناوخۆییانەی
دەچۆڕێنەوە سەر زمانت
زێرابی هەمان باڵەخانەیە
زمانت مەکە بە پلووسكی شۆڕابەی زێرابی
با كۆاڵن نەفرەتاوی نەبێ
سەر و زمانتیان بۆ بەجێ بهێڵە
نامری
ئەوان دەمرن
كۆچ بکە
مەگری بۆسەرت
مەگری سەر هەر دەبێتەوە ،هەنیسك مەدە

.
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القم دەسپێرمە
دەستی سۆز
شەوی عەقڵ فڕێ دەدەم
لە تاریكی ئەنگوستە چاوا
بڕوا دێنم بە یەكێتی
سۆز و پێ و ڕێگا
مێشك
بە تەنیا لە سەرمدا بەجێ ناهێڵم
دابەشی دەکەم بەسەر لەشما
با هیچیان بەجێنەمێنن
٢٠١٩

٢٠١٨
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دەوڵەتی ئێلێكترۆنیك

.
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دوایین زرێ لەبەرکە
تا هەرچی چەکە داماڵدرێت
تا من رۆحم فڕێ بدەم
دوایین زرێت لەبەرکە
تا پێویست نەبێ بۆ بینینت
پیلووی چاوم لە یەك بترازێنم
با من لە تۆدا شەکەت بێ
هەرگیز نەبێ
یا خود لە بەینی دوو كامێرای چاوەدێری
ساتێك بۆ پشوو ئەگەر هەبێ
بیپۆشە و بیبژێرە
وڕینەی خەو
چڵدانی دڵ
درۆی قووت دراو
نیازی وەدینەهاتووی خودایانی پێشوو
مێتوولکەی ئارەزوو
هەوڵدان بۆ چێژی بێ خێر
درۆ  ،درۆ...
تۆ زرێت لەبەر کە
تا ببمە هاوواڵتی كاتژمێر
لە هەر چرکەیەكدا جارێك بە شمشێری چرکەژمێر
سەرم وەك گۆ بفڕێنم
تۆ بیپۆشە

تا من رووت ببمەوە
تەنیا بۆ تۆ
بیکە بەرت زرێی دوایی
تامن ژمارە بم
نزیكتر بی لە رەگی گەردن
بۆ خوێندنەوەی ئایەتەكانی وەحیی
دیجیتاڵ
٢٠١٩
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دەنگهەڵبڕین

.
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بەزەیی
هۆ عەداڵەت
تەنیا بۆ ساتێك جڵی شۆڕی پاكیزەت هەڵدەوە
هەتا چاوی ویژدانی جیهان لەسەر پێیە
با جیهان بزانێ دار شەقەی كوردت لەبن هەنگڵدایە
هۆ ئازادی
قۆڵت هەڵماڵە با بیبینن جۆگەلەی خوێنی كوردە
شەپۆلی هەرمانت دەهەنوێتە هەناو
ئەگەرنا گۆڕێك بووی بێ ناونیشان
ئاخ ژیان ،كۆرپەی تەوەزلی بێخاوەن
گەر لە پشتی كورد داکەوی سرابی سەراب
ئازادی ،عەدالەت ،ژیان
ئەی كۆرپە بی خاوەن و خوداكان
دەزانم ئەوڕۆ هەمووتان مەلۆتکەی ترسن لە باوەشمدا
مەمكی چاوم ،مەمكی دڵم لە دەمتاندایە
بخۆن فرمێسك و خوێن بەاڵم مەگرین
من بابۆڵە قاوتی چەك و کاکڵە بادامی ناو فیشەكدانم بەسە

لە پاش پێنجەمین چاخی بەستەڵەك
مێشكم دەدۆزمەوە
کەژ فڕێ دەدا،
زمانم بۆتە تاتەشۆرێك
هەر ئاوی مردووی لێدەچۆڕێتەوە
دڵم هێشتا بە هێزی مانگ لێدەدا
لە دەرهەستەوە بۆ بەرهەست
پرسیارێكی كۆچەرم،
پێ هەڵدەگرم
هەڵدێم بەرەو هەاڵتن
تا رۆژ لە كۆڵ نێم
من لە رابردووی بەردینەوە
نەهاتووم ببمە هۆمۆساكێر
لەوەتی هەم
هاوارێكم،
قوربانی نیم،
نا ،نەخێر
من هاوواڵتی وەدەرنراوی
شاری جیهان نیم

پاییزی ٢٠١٩
پاییزی ٢٠١٩
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سەفەری مان بەرەو مان

.
94

کە بەیانیان بۆنی بۆیاخی پۆتین نەیهێشت
شنەی کوێستان دابارێتە الدێ و شار و بەربینی پێگرتین
مان دەگرین
کە لە زەردی و پڕشەنگی خۆڕ
تەنیا زایەڵەی سەر پۆستاڵ
بوو بە بەشمان
مان دەگرین
کە وانەی یەکەمی مەكتەب ،لە ئەلفی ئاشتی گوێزرایەوە
بۆ فێی فاشیسم و دڵی قوتابی كرد بەئاسن
مان دەگرین
کە بەستەڵەكی رەگەزپەرەستی زمان لە گۆ ببات
وشە ببی بە زوقوم لە دەمدا
مان دەگرین
کە زۆریان بۆ ژن هێنا تا بە جێی كۆرپە
سەربازی ببی چەك و رەخت بەدەست
مان دەگرین
کە فاشیسم ،بە دوو نووكی سەرنێزە
دەستی كرد بە چنینی ژێنێتیكمان
تا چوار دەست و پێ
پۆستاڵ لە پێ ،خۆش ئاژۆ
بڕۆین بەرەو هەڵدێر بەرەو جەهل
مان دەگرین
کە سۆنامی رەشی شۆوێنیسم ،پەالماری بردە سەر گۆڕستان

كێلی گۆڕی وەك تەختەی سەر ئاو دابەیەكدا
مان دەگرین
کە مەمکەكانی بارینیان بڕی ،تا نەبن بە چرا ،نەبن بە چیا
بڕیان تا دیجلە و فوڕاتی دیمۆكڕاسی
لە سینگێوە سەرچاوە نەگرن و نەڕژێنە ناو کەنداوەكانی جیهان
مان دەگرین
کە پاڕلەمان بوو بە فێرگەی فاشیسم
بە جێی یاسای داد
هەر دووپشكی كلك قامچی هەر رێسای گورگپەروەری لێهاتەدەر
مان دەگرین
ئەگەر كتێبی یاسا قەاڵچن قەاڵچن ،بوو بە پلیكان
بۆ سەرکەوتنی کەڵبەیەكی دوو پێ
مان دەگرین
کە فاشیسم و فەتوا
ویستیان فەشەل بێنن بە ئایینی خوا
فەتوا بوو بە برینپێچ بە خوێنی تازە لە ناو دەمارەكانی
سەربازێكی رەگەزپەرەست ،ئااڵپەرەست
مان دەگرین
کە هەویر ،لە ئاردی گەنمی كوێروو لێداوی
بەر رەشە بارانی دیكتاتۆری شێلدرا
مان دەگرین
کە لە رەژی جەستەی گەلێكی،
پەستێوراوی قوژبنی تەنیایی و تەریكی تەندووریان تاودا
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تا سەولە سازکەن بۆ کەمتیاری هەر چوارقوڕنەی دونیا
مان دەگرین
کە قەیتانی پۆتین شەقام و كووچە و كۆاڵنی تەنی
تا تەنیا و تەنیا یەك پەپوولە نەڕوا بەرەو چرای دوورگە
مان دەگرین
مان دەگرین و دەڵێین ،گوێڕادێرن
ئەوە دەنگی زەنگی كاروانێکە وەڕێکەوتوو
كاروانێك لە مانەوە بەرەو مان
لە ژیانەوە بەرەو ژیان و كۆتایی مەرگ رادەگەیەنێ
كاروانێك لە بەند و گرێ و گەوی لە لەش دابەزیو
شانە شانەی یاغی لە لەش
بێزار ،وەڕەز لە سنوورەكانی باڕووت و بۆمب و قەڵغانی پۆلیس
برسی ئازادی ،تینووی دیمۆكڕاسی دادەبەزن
گوێڕادێرن،
لووزەو دەبەستن لە لەشەوە
بەرەو ئیمڕاڵی
هۆ لەیال
گوڵ ئەستێرەی شەوی زیندانی جیهان
سەرقافڵەی كاروان
پەنجەكانت داگیرسێنە
جیهانی سڕ ،تینووی گڕە
دونیای بە تریاكی نیۆڵیبڕاڵیسم نوستوو
بە نەشئەی بەرژەوەندی سەرخۆش راچڵەكێنە
رووباری دیمۆكڕاسی لە دەسرازەی پاڕلەمان راپسكێنە
با برژێتە ناو شەقام
رایماڵێ چەرچی و دەاڵڵی دیمۆكڕاسی
پەنجەكانت داگیرسێنە
با بەس
لە مەیدانەكانی گەورەی جیهان
لە ڕیپابلیك

لە تەحریر
لە گۆڕەپانی تەقسیم
دیمۆكڕاسی لێیبدرێ
نابینا نابینا بە چۆكدابێ
پەنجەكانت داگیرسێنە
با پەیکەرەکەی ئازادی مەشخەڵەکەی دانێ و كڕنۆش بێنێ
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بۆ شەهید سمکۆ
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کاتێکی دڵ لە دایکبووی
ئیتر ئەستەمە کوچە و شەقامەکانی شار نەبن بە دەمارەکانت
چرای چاوەڕوانیان لەتەک چڵدانی تۆدا هەڵنەبێت
کە بووی بە دڵێکی پێهەڵگرتوو
رەوتی هەنگاو و کوتەی دڵت کردە مۆسیقا
ئیتر الدێیەک نەما کە ورتەی تێنەکەوێ
پێرە دارێک نەما کە خورپە هەڵینەگرێ و لێوڕێژ نەبێ لە ژیان
هێدی هێدی پیرە بەرد و پیرە قەزوان بۆت هاتنە گۆ
بەسەرهاتی ئەو مرۆڤانەیان بۆ دەگێڕایەوە
بوون بە رووباری خرۆشان
بە چیای ئەستەم
بوون بە رێگا
تۆ گوێچکەی دڵت هەڵدەخەی و ئەوان زاری مێژووت بۆ دەکەنەوە
لە سەردەمێکدا کە چیابوون هێشتا باوە
هەڵۆیانە بیرکردنەوە نەریتێکی باڵگرتووە
سەیر نییە گەر هەموو شەوێ شاخ لە خەونت دا گینگەڵ بدا
دەستی ئاماژەی چەم ببینی ،رایدێرێ بەرەو تاڤگەبوون.
حیلەی ئەسپی شاخ لە ماهی بەژنتدا زایەڵە و زایەڵە ببستێ و بە
چەپۆکانی وەخەبەرت بێنێ
بنواری کە خەریکە دەمارەکانت لە تەک رەگەکانی شاخ تێکەڵ دەبن
ئیتر دژوارە بتوانی ئۆقڕە بگری
کاتێک هەڵۆ نەیزانی لەسەر شانی تۆ بنیشێتەوە یا لەسەر بەردینە
زولفی چیا

رەوەز پەنجەرەی بەرەو ئاسۆی بۆ کردیتەوە
بۆی خەماڵندی بەو شلێرانەی خەریکن سەردەسوون بە خاکەوە و تێر نابن لە
مەلەوانی لە گلێنەی خاکدا
بازی ئەندێشە لەسەر دەستی خەیاڵ هەڵدەفڕێنی تا
نێچیری بکا جوانترین ئاواتی هەزارەی حەیران کوژ
کە چیا مرۆڤی خۆی هەڵبژارد
لە خوێنی خۆی تێکەڵ دەکا
خوێنی بورکانەکانی دەهەنوێتە هەناوی
فێری دەکا مانگ لەسەر بنێ
بەیانیان بە یەکەم تیشکی گزینگ گلێنەی چاوی بشوا
فێری دەکا کانیاوانە بدوێ
وەک ئاپۆڕەی بەرد بێدەنگ بێ و قووڵ
وەک هەرەس لە ناکاو بێت و ڕاماڵ
فێری دەکا وەک رەوەز لە بەرامبەر هاوار و ناڵە ،زریکە و قیژە بێدەنگ نەبێ
پاتەی کاتەوە
ببێ بە زنجیرە و لیزگەی دوور و درێژ
وەک چێا بە تەنیا نەژی
بە ئەندێشەی دۆڵدا بڕواتە خوارێ ،بە ئارەزووی بەرزدا سەرکەوێ
فێری دەکا وەک کانی ئاواتی شینی دەریا لە هزریدا پەنگ بخواتەوە
وانەی بەدەریا گەیشتن بۆ رێبواران بڵێتەوە
فێری دەکا
چۆن هەورە پەڕەوازەکان
هەورە سەرگەردانەکان
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ئەوانەی نازانن چەخماخە لێدەن
لە دەوری یەک کۆکاتەوە و ببێتە مەکۆی هەورەکان
شمشێری برووسکەیان بداتە دەست
پڕیان کا لە هەڕەشەی تەرزە بۆ تەزاندن
لە نەغمەی شینبوون بۆ هەڵدان
فێری دەکا کە داڵدە بێ بۆ بێالنە و بێئەنواکان
دڵئاواڵە بێ وەک ئەشکەوت بۆ میوانداری
کە چیا مرۆڤی خۆی هەڵدەبژێرێ
فێری دەکا چۆن
پڕ ئازار بێت و برینئاژەن بەاڵم دەم بە خەندە
ئازار چێشتوو بێت ،ئارام و بێدەنگ
بەردەنووس بێت و دەفتەریش
بەندەن بێت و بەند نەکرێ
هەزار بەردەنووسی بیرەوەری هەڵگرێ بۆ داهاتوو
فێری دەکا
ئەندێشەی بەفری پاک نەبێ لە سەری نەنێ
فێری دەکا چۆن شنەی بێهێز پەروەردەکا و بیکا بە کژەبا
هەناسەی خاوێن بێت و هەڵدێری بەسام
بە چۆکدا نەیا بەاڵم بەردی بناغەی ماڵە هەژارێک بێ
بەڵێ فەرماندارم
هەڵبژێردراوی چیا سەرکەشەکانی کوردستانم
چیایەک بە خشڵی گریالوە
هەموو رۆژی لە شوێن پێکانت لە پێدەشتی بڕوا و ئیماندا چیا ئەڕوێ
بانگەشەی کۆبوونەوەی پۆلە گریال ئەچڕێ
رۆژ نییە گریال لە دەرسیمی قژەکانتەوە
هەتا بەحری رەشی چاوەکانت
لە رووی بە خەندەی ئەرزەڕۆمتەوە
هەتا سەرحەدی ئەندێشەت و زاگڕۆسی بەژنت
لە بۆتانی بۆنتەوە
تا ئامەدی ئاشناییت
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دوژمن نەهاڕن
لە ئیالمی الجانگتەوە
تا کرماشانی شانت
لە سیروانی وانەکانتەوە
تا سنەی سادەییت
لە پاوەی پڕ تاسەی پێیەکانتەوە
تا کامیارانی یارمەتیدانت
لە ساڕاڵی دەستەکانتەوە
تا مەریوانی مەچەکت
تەنیا چەکی تۆیە کە دەنگی دێ
فەرماندارم
لە سەقزی سینگی بورکانت
تا موکریانی مژۆڵەکانی سیلەت
تا بانەی پابەندیت
الوی تازی پێگەیشتووی رۆژهەاڵتە
سەوداسەری پێشەنگیتە
لە ماکۆی مژدەبەخشیتەوە
تا ورمێی ورەبەرزیت
گەنجی ئاواتی تۆیە ترس لە بەژنی دادەماڵی و بەرگی بڕوای تۆ لەبەر دەکا
فەرماندارم
ئێمە ئەوڕۆ پڕین لە تۆ
دوژمن هەموو رۆژێ پێستی ترس فڕێدەدا لە گرمەی بورکانی نەسرەوتنت
ساڵی ٢٠١٩
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ساتی سێدارە

.
102

هەڵوەشان

دیسان ژانێكی خەست دڵی گەستم
دیسان لە ناو جیهانی دەرهەستم
ساتی سێدارە نزیکە
هۆ نەلەرزێی دڵم ،لێوم
وە زەردی نەگەڕێی روو
نەکەی پەستم
ساتی سێدارە نزیکە
نەنووشتێنەوە ئەژنۆی پڕ بڕستم
هەڵنەوەشێنی ئەوەی عومرێ رستم
ساتی سێدارە نزیکە
ئارام بن ،دڵم ،لێوم ،ئەژنۆم ،دەستم
ئۆقڕە بگرن
من لە دوایین قومی جامی ژیانم مەستم
ساتی سیدارە نزیکە
بەیانی زوو وەك دڵۆپێك ئاونگی پاڵێوراوی شەوان
بە راژانەوە ،دەتكێمە بن
خەڵفی ژیان

رەشەممەی ٢٠٢٠

لە ژیان هەڵدێی و قەنناسەی مەرگ راوتدەنێ
لە مەرگ هەڵدێی و ژیان پێوەتدەنێ
بە رۆحی لۆچەوە
سڵۆك و سڕ
ئاوارە لە بەرزەخی مرۆڤ بووندا
شانەكانی لەشت ،ترس پێکەوەی نووساندوون
ئەگەر نا هەڵدەوەرێی
رووت و ساو
بە دەسرازەی منداڵێوە
شۆڕ شۆڕ بۆ ناو زاری مۆدێڕنیتە
دەلەرزێی لە بەینی مان و مەرگا
ئاوەنگی كاتژمێری زەمانە قەتیسەكان
هااڵوی دەمی بۆگەنی مۆدێڕنیتە
كرمی داڕمانی دەروونت دەورووژێنێ
لە جەستەی كولۆرتدا
گینگەڵ ئەدا گەلە كرمی داڕمان
مەڕۆ تەماڵی کوڕی تەماڵ
ئەی بە فەتوای مۆدێڕنیتە خوێنت حەاڵل
مەڕۆ ،مەڕۆ
بە رووتی
هەزم دەبی
شەهید نابی
ڕێبەندانی ٢٠٢٠
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بۆ محەممەد ،ئەو گەنجەی کە لە هێرشی سەریکانی و گریسپیدا کەوتە بەر شااڵوی بۆمبی فۆسفۆڕی

شەوانە

دەوڵەتی تورک

پاڵم داوە بە بسكی شەوەوە
وشەكانت وێنەیەكت لێ دروست دەکەن
کە بە گوێ دەیانبینم
من گوێم بەسەر تەنافی شەودا هەڵدەخەم
تان و پۆی وەها رایەڵ دەکەم ،بە هەر چرپەیەك
نەخشێ بترووكێ
كاتێك چاو لەكار دەکەوێ
بیستن یەكسەر لە درگای خەیاڵ دەدا
ئاخ رۆژ وێنەیەكی دووپاتەی تۆیە و
شەو تاڤگەیەكی وێنەت ،کە
دەڕژێتە ناو هەناوی گوێم

دایە مەمدە بە گورگە

زستانی٢٠٢٠
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سفرەی تەلەویزیۆنتان راخەن
میوانم بن
بە بۆنی کەبابی تەرچكی نەوڕەس ،بەڕووڵەی تەمەن دوازدە ساڵە
من نێچیرم
تاسەبارم ،شەقاری بەر پالری زریانی توركم
سفرەی تەلەویزیۆنت بکەوە
ئاشنابە لە مێنۆیدا
بە بۆنی کەبابی برژاوی بەرتینی ترووسکەباری فۆسفۆڕی سپی
چاوت لێك نێ با شەوارە نەبی
وەی دایە ،وەی پێستم
وەی دایە ،وەی پێستم
گوێم بۆ رادێرن ،من بە دەم نازیقێنم
هەموو پێستم زارە و داچەقاوەو دەزریكێنێ
ئەمڕۆ
پشت گوێچکەم و بن هەنگڵم و ناوشانم
هەموو بەرینایی زگم
دەمە و دەمە و دەمە
لێوە و لێوە و لێوە و دەناڵێنێ
دەنگی تەلەویزیۆنت بکەوە
من شەقارم ،شەقاری بێ بەهاری گوڵی فۆسفۆڕم
بڕۆن بڕۆن
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سەرم لەسەر هەڵگرن
وەی دایە بمشارەوە
بێزارم
بێزارم لە لیكاوی هەواڵی گەرم
بە اللەغاوی كامێراتانەوە دێتە خوارێ
تووڕەم لە خەمناكی درۆزنانەی هەرچی كامێرایە
پێیان بڵێ بڕۆن
بمخە بن داوێنت بمشارەوە دایە
دەترسم لە نیگای زیتەڵی گورگی راگەیاندن
وەی دایە مەمدە بە گورگە
پێیان بڵێ دایە
ئەدی بۆ ئێستە دێن؟! بۆۆۆۆ؟؟؟
ئەی بۆ ئەوكاتانەی ئۆخەی بن پێستی مێرمنداڵیم
وەك کەرۆشکەی گەنمی لە قەف و گوڵدا
شەپۆالنی بوو ،نەدەهاتن وێنەم بگرن
یا ئەو ساتانەی شانەكانی پێستم
وەك پەرەسیلکەی لە كۆچ گەراوە
خۆری بەهاری تافی الویمیان دەورووژاندە ناو لەشم
لە كوێ بوون؟
ئەی بۆ دایە ئەو دەمانەی
ریز بە ریزی شانەكانی ،باسك و باهۆی تازە پێگەیشتووم
وەك پۆلە سێرووی لە گەرمێن گەڕاوەی سەر دارتێلەكان
كۆاڵنیان پر دەكرد لە قریوە
نەدەهاتن
وەی دایە وەی پێستم
كاتێ وێنەی هەزار ئاواتی جوان
وەك پێشانگای خەونە دەگمەنەكان
بە الجانگمەوە هەڵواسرابوون ،بۆ؟
بۆ؟ ئاسەواریان نەبوو
من پێستم وابوو؟
هەر کە بەرگم وەك پەردەی شانۆ هەڵدەدایەوە

لە سەر هەر بستێكی پێستم
شانۆیەكی شادی دەگەڕا
با بڕۆن ،با وێنەم نەگرن
نامهەوێ وێنەم بەرن
دەترسم لە گەمەی داهاتووی ناو تابلێتی مناڵی كورد دا
لە وێنەی من زامبی دروست کەن زامبی
دیسان و دیسان و دیسان
بە بۆمبی فۆسفۆڕ نێچیر بكرێ
وەی دایە وەی پێستم
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بۆ شەهید عەگید ئیپەک کە دەوڵەتی فاشێستی تورک ئێسقانەکانی بە
پۆست ناردەوە بۆ دایکی
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بمبووره ئاوهها ل ه ناكاو
مهڵۆتكهی ناو بهستهیهكی پۆستیم
بمبوورە ئەگەر ئاوەها کوڕووساومەتەوە ،نووشتاومەتەوە
بێگۆشت هاتوومەوە.
ئەگەر زەنگی دەرگا نابێتە سەرقافڵەی کاروانی مووچرکم بۆ ناو
حەوشەمان
ئەگەر نادەم بە شەق لە دەرگای چاوەڕوانیت و نایخەم بەسەر پشتدا
نیوە ناتەواوم دایە ،بەاڵم هاتمەوە
من ،هاتمەوە
لە ئاگرەوە
بەناو دڕکی قوڕقوشم و چەقڵی باڕووتدا
بەناو لوورە لووری گەلەگورگی چەشە
بە بن زەڵچکاوی شەاللی مێژووی خوێنمژیان
لە ناو یاسا تێکسمڕاوەکانی چەقۆ تەنیو
بەناو گەلە کەمتیاری سەر ویژادانیان
بە ژێر بەرداشەکانی خوێناوی
بە ژێر پلووسکەکانی کۆاڵنی رشانەوەیان
بەناو تێزابی خەستی گەدەکانی شمشێر بەدەست
بە نێو تڕافیکی رەوە رێخۆڵەی حەوسەر
بە ناو سیسارکەکانی سەر الشەی مانگ و خۆر
من هاتمەوە
ساکار و سپی

ئێسقانی پاک و خاوێن
وەک چڵە شەمچەی ناو شقارتە سەر بە گۆگردی نەفرەت هاتمەوە
وەک خاوی بێڕەنگی دەم بە زکری فەڕش
من هاتمەوە
هیچم لە بیر نەکردووە
بێگۆشتم بەاڵم بیرم تیژە
پێم مەڵی کوا چاوت ،دایە
چاوم نییە بەاڵم کۆاڵنێ کە هێشتا مناڵێمی لەباوەشدایە دەناسمەوە
پێم مهڵی ك ه نامناسێوه
بە کۆاڵن بڵی پێستی مناڵیم بەسەردادا با رەنگ بگرم
لەباوەشم کە
من بریارم دابوو رۆژێك دهست ل ه مالنی ئازادی
وهك ئاوهڵدوانه بگهڕێمهوه ئامێزت
نزانی ئهو ماچ كهی یا من
بهڵێنم پێدابووی رۆژێك ههر دێمهوه
وهك سمۆرهیهكی سڕك بهسهر دیواری خهیاڵتا شۆڕ دهبمهوه
وهك پەپوولەپایزە له لهپی دهستهكانتا دهنووم
وهك كاریل ه ههڵبهزم و دابهزم ل ه ژێر ساباتی قژهكانتا
رامژێنه ل ه باوهشتا
دهزانم ب ه جێی گوڕوگاڵ و تریقهی پێكهنین
قرچه ی ئێسقان ئازارت دهدا
بمبووره بێ گۆشت هاتوومهتهوه
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ئەگەر رووتاومەتەوە
ئەگەر بسکم بوو بە خەزەڵ
نەما تا فانۆسی هەناسەت لە تاڵ بە تاڵێوە هەڵواسم
نەما هەتا ئەنگوستەکانی پەنجەت وەک سمۆرە پێیاندا هەڵگەڕێن
ئەگەر فەڕشی پێستم نەماوە رایخەم
بۆ فرمێسکەکانی شادیت هی هاتنەوەم
ئەگەر لەبەردەمتا قیت رانەوەستاوم بەرزتر لە خەمەکانت
ئەگەر چاو لە چاوت ناترووکێنم و لە گلێنەتا مەلێ ناکەم
نابم بە زەردە ماسی ناو شەپۆلەکانی بزەت
ئەگەر دڵم کوتەی نایا و وەک دەهۆڵی شایی
گەڕەک ناخاتە هەڵپەڕین
بمبوورە
بمبووره دای ه گهر ناتوانم خۆ بهاویژم ه ناو باوهشت
پێم مهڵی كوا چاوت
كوا لێوت ،كوڵمی گۆشتن
ئەنگوستهكانی پهنجهت
قژی نهرم
من نهمدهویست نا
كاتی ل ه ئامێز گرتن ههڵوهرێم
لیم مهپرس ه كوا دڵت
من بێ چاو رێگای ماڵهكهمان دهزانم
بێ لووت بۆنی بهربینت دهكهم
بێ گوێ رێچكهی دەنگت دهگرم
بێ زمان چێژی بوونت دەکەم
بمكهوه با بێ لێو ههزار ماچی پێاڵوت بكهم دایه
من هاتمهوه
بمكهوه با بێ چاو ،بێ برژانگ فرمێسكی شادی ههڵوهرێنم
من گهڕاومهوه
مهڵۆتكهی پۆست بكهوه لەو دەسرازەی چەسپ و کارتۆنە رزگارم کە
وەک چڵە شقارتە سپیم و ساکار و سەر بە گۆگردی نەفرەتم

وەک قۆزاخەی ئاورێشم سپی سپی و پڕم لە پەپوولەی گڕ
هاتمەوە بەاڵم بەاڵم
مەمنێژە
من لە مەرگەوە هاتوومەوە
هاتوومەوە بژیم
مەمنێژە
بمدە بن هەنگڵت دایە
شارەو شار ،کواڵنەو کۆاڵن بمگێڕە ،مەمنێژە
کاسەی سەرم بگرە بە دەستەوە بیکە بە بڵندگۆ
بگەڕێ بە شەقاما بە کۆاڵنا بە گەڕەکا
کاسەی سەرم بگرە بە دەستەوە
دەنگت لە کاسەی سەرمدا هەڵبڕە
با بەسەرهاتی خۆمیان بۆ بگێڕمەوە
بەسەرهاتی عەگیدێک کە لە مەرگ خەڵەست
با پێیان بڵێم گەر دەتانهەوێ نامەی ئێسقاناوی لە دەرگەتان نەدا
گەر دەوهەوێ فاشیسم گۆشتی کۆرپەتان نەخوا
گەر دەوهەوێ پووکانەوە لە جەستەتاندا بارگە دانەخا
گەر دەتانهەوێ لە چواردەوری ترستان شوورەی ئێسقان هەڵنەچنرێ
کاسەی سەرتان نەبێتە کووڵەکەسەراوی ناو ئۆقیانووسی بێشوناسی
دیوارەکان بڕووخێنن با شەقام لەناو ماڵەکانتان بزێ
وەرن وەرن
بمگرن بە دەستەوە
دەست بەرە ناو مەڵۆتککەم دایە
لە هەرپارچە ئێسقانێکما بابەگوڕگوڕێک دەکوڵێ
پاراسوویەکم ،لوالکێکی پێم ،ئێسقانی مەچەکم ،ئەستۆڕانم دەرهێنە
بیکە مەشخەڵ
بە کسپەی کزەی جەرگت ئاگری دە
بانگی الوانی شۆخ کە
گەنجانی پڕ لە ئایەندە و خەیاڵی بزۆز
بیدە دەستیان ،هەڵیگرن بمبەنەوە ناو سەرهەڵدان
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بمبەنەوە بۆ ناو شەقام
من سەرهەڵدانێکم لە مەرگەوە هاتوومەوە
ساکار و سپیم ،چڵە شقارتەی سەر بە گۆگردی نەفرەت
بدە بە دەستیان
تا ئاگر بەردەن لە دڕکەجاڕی باڕووتیان
بیدە دەستیان
جگ و جومگەی ئەنگوست ،مۆغەرەی پشتم
با بینێنە ناو قەڵماسکی قین
قۆچەقانی بێزاریان
کوێری بکەن چاوی زیتی داگیرکەران
هەر ئێسقانێکم کانە نەفرەتێکی پاڵێوراوە
بیدە دەستیان دایە بیدە دەستیان
با بێچەک نەبن
مەمنێژە دایە
با شەقام تەنیا نەمێنێ
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سوان

٢٠٢٠

چــاوی چــل ســاڵیم زنــەی ئــازاری وشکەســاڵیە
گــەر دەڕاژێتــەو لەشــم شــەوبا دەزانــێ خاڵیــە
مــن وەریــم بــا بردمــی هــەر ســوامەوە هــەر ســوامەوە
رێ دەزانــم داخەکــەم دەردی ئەمــن بێباڵیــە
هەڵزنــم یــا رۆبچــم هەورینــە بــم یــا رێشــەپۆش
هەســت کــە کۆچــێ کــرد نەمــا ،ئۆقــرە لەنــاو بێماڵێــە
بەرگەیــی لێشــاوی ســۆزت ناگــرێ قــەت قافیــەم
بــردی بەریانــم دەماڵــێ هەرچــی كشــت و کاڵیــە
پەنجەیــی قــااڵوی پیــری وا بــە گۆشــەی چاومــەوە
دەیفڕێنــێ بــەردی چڵــدان ،گوێگــرە ،ســەرقاڵیە
دادەماڵــی رەگ لــە ئەســتۆ ،دڵ رکــەی ســینگ شــەق دەکا
یــا دەچێــن یــا مــن دەچــم دەورانــی بــێ ئاواڵیــە
سێبەریشــم مانــی گــرت و خــۆی خزانــدە نــاو لەشــم
وابچــێ پاشــماوەکەم عەقــڵ و رەگ و ریشــاڵیە

بەهاری ٢٠٢٠
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ئەگەر بەهاری کوا چرۆم،
شکۆفەیەک لە پێی بکا
ئەگەر خزانی ئەی چلۆن
درێژە رۆژی لەعنەتم
ئەگەر کولوو کولووی سپی
ترێی سەرم چۆن پێدەگا
وەگەر کوو هاوینی ئەدی
چلۆن پڕم لە پۆلی کۆچ
من ساڵم یا گێژەنی زەمان
خۆڵەمێشی کاتە سووتاوەکانم
رۆژئەژمێرێک بەدەست گێژەڵووکەی رووداوەکانی بی دەست و قاچ
من ساڵێکی سەروبنم
یا باغەوانێکی سەرلێشێواو
خاکەلێوەیەکی خەزەڵوەرم
رەزبەرێکی بەفرانباری
خرمانانی سەرماوەزی
گەاڵڕێزانی شەوی گواڵن
با لە هیچ الیەکەوە نایا خۆم شەن بکەم
ئاخ سۆزەی زمانە نامۆکانی بێ رۆژئەژمێر
خرمانی گەرای خەیاڵی پووچ
بێتاقەتە
بەهاری ٢٠٢٠

تێکست ١
لــە هــەر کــوێ بیــن جیــاواز نییــە ،بــا ســنووری دەســکرد پەڕاوپــەڕ بــێ ،بــا تێلــدڕووی
بەربەســتیان هێــرش بێنێتــە گوێزینگمــان ،بــا شــەقام شــەقام پۆســتاڵ بڕوێنــن .گــەرای
خــەم بچێنــن و شــادی بتارێنــن .بــا تەیمانــی رەش بکێشــنە ســەر شاشــارەکان و دەمــی
ئــاوازی الدێیــەکان کەلەپچــە کــەن .بــا کەڵبــەی کامێــرای پاســەوانیان دیمەنــی ئەودیــوی
پەنجــەرەکان بــێ .بــا کەمیــن داخــا ،هەســت راگــرێ و هــەر نەخــەوێ .شــەو لــە خەومانــا،
ڕێگــە بگــرن بــە شــیرینە خــەو .بــا مانشــێتی رۆژنامەیــان ،خەتــی رەشــی درۆیــان بــێ .بــا
هــەوری دەم بــە تەرزەیــان ،هەڕەشــەی ســەر پەلکــی گــوڵ بــێ ،تــا ســەر وەدەرنەنێــت.
بەســتەڵەکی نیــگای ســڕیان ،قوتابــی لــە مەکتــەب ڕاو بنــێ .کاڵورۆژنــەی مــااڵن بگــرن تــا
تیشــک هێالنــەی تێــدا نــەکا .بــا بــە داســی نەزانییــان هەوڵــی دروێنــەی تیشــکی خــۆر
بــدەن .بــا ئافەتــی ژاراوی هەناســەیان ،چــرۆی بــزەی ســەر لێومــان بخــوا .شــەختەبەندی
ناوەختیــان ســووری گۆنــای گــواڵن بــەرێ .پەســاپۆرتی دەربــەدەری گیرفانــی کەوامــان
بدرێ .تەرەی بکەن باڵندەی خەیاڵی جوان ،ئەندێشەی پاک.
بــەاڵم هــەر وانابــێ .چونکــە ئــەوەی وتمــان دونیــای ئەوانــە ،ئاخــر ئێمە گۆچی شــەپۆلێکین
کــە ســنوور ناناســێ ،تێلــدڕوو دەڕزێنــێ .چــاوی نێرگــز بەقــەد پانتایــی خۆشەویســتی
دەکاتــەوە .چەمۆڵــەی پەنجــەی گیــا دەدا لــە نــاو چــاوی بەســتەڵەکیان ،وەنەوشــەی بااڵمان
بــۆ ئــەو شــەپۆلە نەبــێ ملکــەچ نــاکا .ئێمــە گۆچــی ئــەو شــەپۆلەین کــە ماچــی ڕنــووی بەفــر
دەبــا بــۆ ڕەپســتەی گەنــم .کۆاڵنــی هەمــوو شــارەکان لــە یــەک گرێــدەدا .لــە گازەرەی پشــتی
چیــاوە چەپــک چەپــک تیشــک و تیــن دەهاوێژێتــە نــاو زاری پەنجــەرەکان .ئــەو شــەپۆلەی
کەڵبــەی کامێرایــان بــە ئاگــری ســوور لەغــاو دەکات .لــە جیاتــی مارشــی پێپەســتی
داگیرکــەران ،ســروودی سەربەســتی دەڕژێنێتــە نــاو گــەرووی مەکتــەب .ئــەو شــەپۆلەی
رەشبەڵەکی گڕ ،سەرچۆپی سەرهەڵدان ساز دەکا.
مێژوویەکــی ئاگریــن دەنووســینەوە لــە رۆژی نوێمانــدا ،لــە نــەورۆزدا ،ئاگرێکــی کــە مــەودای
نێوانمــان دەتوێنێتــەوە و ئەوەنــدە لــە یــەک نزیکمــان دەکاتــەوە کــە بەیانیــان رۆژهــەاڵت
دەتوانــێ لــە گلێنــەی چــاوی باشــووردا بســکی داهێنــێ و پەپوولــەی خەنــدەی باکــوور لــە بەر
پەنجــەرەی رۆژئــاوا بنیشــێتەوە .لــەو ڕۆبــەدوا بــە یەکــەوە لــە خاکــی ســەرهەڵدان دەڕوێین،
بــااڵ دەکەیــن بــە قــەد بــااڵی ئاواتــی شــەهیدان و بــە نــەورۆزە نیــگای دایکمــان خۆمــان
متفــەرک دەکەیــن و هەتــا تڕۆپکــی ئــازادی ســەردەکەوین .لــە تێکۆشــانی نوێــی رۆژهەاڵتــی
واڵتدا.
ساڵی ٢٠١٣
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تێکست ٢
لــەوڕۆ بــەدوا دەبیــن بــە تیشــک و تیــن و تــاوی ســەرزەمین .بەیانیــان کــە کازێــوە
الدێ و شــار بەســەر دەکاتــەوە ،دەبینــە نەغمــە کاڵەکــەی گزینــگ .دەبیــن بــە
خەتۆکەی کەرۆشکەی گەنم ،مەزرای هەستی پاراو دەخەینە پێکەنین.
هــەر ڵێــرەوە هەتــا حەوشــەی پڕتاســەتان ،هەتــا ژووری پــڕ پەنجەرەی هەناســەتان.
هــەر ڵێــرەوە ،لــە بەرزەبانــی شاشــاخی نیشــتمانەوە ،جانتــای شــانمان پــڕ دەکەیــن
لــە کولــوو کولــوو حــەزی ســپی و ڕێدەکەویــن .بــە هەرچــی دەگەیــن دەیژەنیــن .دار و
بــەرد و زنــار و مێــرگ و شــەتاو ،رنــوو و بژوێــن و چیمــەن و کانــی و دارســتان و
زەمەنــد و دەوەن .نێرگزەجــاڕ و چــەم و لووتکــە و بــەرز و نــەوی ،هەرچــی هەیــە
دەیژەنین .لە هەر کامیان ،نۆتێک بە ئەمانەت وەردەگرین.
نۆتــی بااڵبــەرز لــە ســپیدار ،نۆتــی ســپی لــە رنــوو ،نۆتــی قیــت لــە زنــار ،نۆتــی
تەزیــو لــە شــەتاو ،نۆتــی ئاونــگاوی لــە بژوێــن .هــی چاوگــەش لــە نێرگزەجــار .هــی
مەنــد لــە گــۆم و چــەم ،هــی ســەوز لــە مێــرگ ،نوتــی تیژبــاڵ لــە هەڵــۆ ،نۆتــی ڕەوەک
لــە مامــز .نوتــی ســرتە لــە ئەســتێرە .هــی مــژاوی لــە هــەور ،هــی بــزوز لــە بــا .نوتــی
بــزە لــە لێــوی ســەر یاڵــی بڵنــد .نۆتــی نیــان لــە ســروەی بەهــار .نۆتــی زەرد لــە
خشــپەی وەریــوی گــەاڵی پاییــز .نۆتــی گــەرم لــە قرچــەی گەرمــای هاویــن و نۆتێــک
لــە زاری ســەنگەر و نۆتــی ورە لــە گریــا و ئاخــر نۆتیــش کــە هەوێنــی ســەمفۆنی
ژیانــە لــە شــەهید .پاشــان هــەر هەموویــان بــە تێلــی تەمبوورێــک لــە یــەک گــرێ
دەدەین.
ئێمــە دەفەمــان لــە مانگەشــەوی نــاو کانــی وەردەگریــن .لــە شــۆڕەبی ،عوودێکــی
بسکشــۆڕ .کەمانچەمــان لــە تاڤگــەی نــاو زاری دۆڵێــک .شمشــاڵ لــە شــەماڵی دەرەی
دوورە شــارێک .ســێتار لــە چرپــە و جرێــوەی چنارســتان .تەمبوورمــان لــە دەســتی دار
هەنــار ،نایــە لــە دەســتی دار بەڕوویەکــی پیــری بــە گــوڕ .سەنتووریشــمان لــە بارانــی
ســەر شــیالنی ســوور ،کەمــان لــە هۆنــراوەی لــووزەو بەســتووی پلووســکی ســەربانەکانی
الدی و شار وەردەگرین.
درگا و پەنجەرەتــان بەقــەد پانتایــی خۆشەویســتی بکەنــەوە .نــەکا کالوڕۆژنەکانتــان
تووڕە بکەن ،ئێمە بەڕێوەین .لە سیمای ئاوازێکی پیخاوس ،ئاوازێکی پۆشتە
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بــە پۆشــاکی هۆرەیەکــی دەگمــەن ،وەک ســیاچەمانەیەکی قــژ زەرد کــە فەرنجــی
لەبــەر کــردووە .حەیرانێکــی نــەورەس بــە پشــتوێندی گرێچنــەوە .ســروودێکی
نەســرەوتوو بــە کاڵــەی چەرمینــەوە .مەقامێکــی ڕەســەن بــە گێلگێلەی هەوشــارەوە.
بەیتوباوێکــی ســۆرانی بەســتوو .الوکێکــی تەشــکوداوێن شــۆڕی پەنجــە بــە
خەنە.
لــە هــەر بەرگێکــدا بیــن نــەکا نەمانناســنەوە .ئێمــە و ئێــوە دوو ئــاوازی
ئاواڵدوانەیــن .گــەرووی یــەک مێــژوو دایکمانــە .لــە تێلــی ســازی ئێمــەوە هەتــا
وەرزی ســۆزی نیگاتــان ،بســتێک تاســە رێگەیــە .پەنجەتــان درێــژ بکــەن ،تــا
بوخچــەی ســەوزی هونەرمــان بخەینــە ئامێزتانــەوە .بــە ئەســپایی بیکەنــەوە ،تــا
شــەپۆلی ســیحری ســۆزی ســازمان ،ماڵەکەتــان پــڕ بــکا لــە نۆتــی بــزە .لــە زایەڵە

و سرتەی جوانی و ئازادی.

زستانی ٢٠١٤
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و....

بەشی فارسی

و سوزاندم
تمــام نامهــا و یادها را
و افروختم
آنچــە را که ســالها در دفتــرم اندوختم
در شــعلەی بیدی خشــک
و افشاندم
خاکســترش را در باد مشــت تا مشــت
و شدم
خانــە بــە دوش در خانەام
در پــی هســتی در پی بودن
و گریز
از مــرگ در تکرارها
چلچەمــە  -هەنگەالنــە هاوینــی ٢٠١٠
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طنیــن (بــرای شــهيد ئەوینــدار گارێ)
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رویش

بخــوان و بنواز
ـعرک دلتنــگ خاک و ســبزە و جویبار را
شـ ِ
بــا بلنــد آوازی از سـ ِـر تعظیم
برای آزادی
بکــوب بــر طبل بیدار بــاش و بنگر
َر عشــەی تن نیــم حریفان را
کــە بَنـ َ
ـدز ن ظلمت با دســتان خویش
از تکەهــای وقاحــت و خفــت و جهــل بە َهمشــان بافتە
بنواز
کــە نورســتەترین جوانەهــای شــعف پیــروزی در کالم تومیرویند
بخــوان بە نام آزادی
آنــگاە کــە در میدان نبــرد فروتنانە
صخرەهــای زخمــی را بە صالبــت میخوانی
بخــوان چــون تویی کە ســتارەهای امید را
خوشــەی پروینی ســاختەای و
ظلمــت شــب را یــارای چیرگی بر آن نیســت
بخــوان مبارز
بخــوان ترانەات شنیدنیســت
تابســتان ٢٠١٣

سا لها ست
کــە رود صالبت کوە را میشــوید
در فراز و نشــیب
در بســتر رود آنجــا کە رود آرام
خروشــش را بــە تواضعی آبی میســپارد
قرنهاســت کــە صالبت کوە در رســوب زمیــن خفتە
ت شســتەی کوە اســت و
زمین ،صالب ِ
برکــت گندم حلول ایســتار کوهســتان
در رویش دانــەی مقاومت
نــان میالد دوبارەی پایداری اســت
در روح دالوران ســرزمینم
آنــگاە کــە قندیــل ،لبخنــد رضایتش بر پهن دشــت غرب کوردســتان جاریســت
تابســتان ٢٠١٣
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تقدیــم بە شــهید برفین

مغمــوم
و گاه
ز ریــزش امیدها
در آســمان پرخیــال ابرگون
چــە رنگ پریدە اســت این کمان
عو ج اســت و بینصیب
کــج و ُم َ
چــە رنگهــا که مردەاند
بــر ایــن ِر واق آســمان و گاه کُاللەهای ابــر نیمە تار
ت َو زان باد
بــە هم ِ
در ایــن گلوی نعر ەزار آســمان
سر ســکوت میزنند
ِ
بە برق رعد اشــک و آه
در آن دوردست دور
ـریر کوە
نهادە بر َ
سـ ِ
بە شــانەی خمیدەای
ز بنــدر نگاه دور
تــا کرانــەی عمیق درەها
چــە خم چــە بینصیب
ز رنــگ و رغبــت و بهار و گل
این کمان
بــە رنــگ بغض و آه و کاش

دانتــەوار از تو مینویســم
و تویــی کــه دوزخانەترین
ُگــدار و گــذار زندگیم را
چونــان رهنمونــی که انگار
زالل جــاری آب ،گامهــای مرا ناقوســی نگهبان اســت
و تــو تکرار رســوب کردە در منی
کــه من از بلندای رســوبت قامــت میگیرم
نــام میگیرم و آفتاب میســرایم
تو طلــوع مداوم فردایی
که شــبانەی پســین خویش
را بــە امید دیدارت
بر ســنگالخ ســتارە و مــاه فروافتادە
بــا برهنە جانی میکشــانم
٢٠١٤

٢٠١٤
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هرمنوتیــک درد

.
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پــر از گمانم و مشــکوک
از اینکــه تــو خود آنی،
کــه آنی مــرا جدا نبودە
کــه میبینم و میشناســمش ســایەوار
در ایــن گمانــم کــه مــرا بە این دیدن و شــنیدن عادتی باشــد دیرین
آنچــە میبینم حجاب اســت
یــا عریانی یــک حقیقت
آنچــە که این عــادت دیرین دیدن،
بــە دین َمنش درآوردە
آغشــتە اســت یا ِسر ەی ناب
زیب و آراییدن
در پیرایــش اســت یــا ْ
آنچە بدان عشــق میورزم چیســت؟
میترســم و ترســی آشــفتە مرا در خود فرو میخورد
ســوالی مرا میجود
مــن بر تاق ِنســیان کدام برســاختە
کدام تجســم ،آویزان،
عشق میورزم؟
یا من واداشــتەای هراســانم
ایــن چنین عشــق ورزیدن را
وای اگــر تــو خود بر حجابــت ناآگاهی
وای اگــر نادانیــم حجابی بــر حجابت دوزد؟
هــزار نشــانە ی پرســش مرا بــە نوبت بە قنــارە میبندند

هــر گام بــە ســویت را ابهامی لغزندە میپوســاند
در پرسـشزار بیســو ماندنم
ب در ِد ندانســتن تمــام جاذبــەات را می َمکد
انشــعا ِ
هــر بیاندیشــە راه پرتگاهیســت ِو یل
بگــذار برگردم
بگــذار برگردم
از این گرداب
لع انســان
از ایــن اسـفنای منتهی بە َخ ِ
ـی بیگانــە با ْ
تن
از عصــر تنانگـ ِ
رحم اجارە
عصــر تاریــخ در ِ
هزیان شــبانەی هویت
ـرس از ژنتیــک ،در
عصـ ِـر تـ ِ
ِ
بگــذار برگردم
از عصــر گم شــدن باغبــان در طعم فراوری
پناهندگــی آدمــی بە پوچ واژ هها
عصــر تولیــد انبوە خوشــبختی
مصــرف افراطی آزادی
برگردم از
ـوش مصنوعی
زودرس هـ ِ
ِ
دلهــرەی بلوغِ
خندیــدن یــک ُر بات بە َمشـیَت آدمی
بگــذار برگردم
بە ســرآغاز بــە مطلع
آنجــا که نــە لفافهای
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نە الیەای
نــە احساســی شــکفتە و نــە هیجانی متولد شــدە
بگــذار برگــردم بە طعم نخســتین
بــە دهان واماندە اولیــن تعجب
بە تراویدن شــگفتی اول از َچشــمەی چشــم
بــە انگشــتانی کــه کشــف را با لمــس اول میخندند
آنجــا کــه لمس و ترس و آشــوب تحلیل
در هــم میریزند
منطــق هنــوز نُطفه نبســتە
خطکشــی نیســت کــه مســافتها را بە ریاضی درآورد
آروارەهای مرکــز نابیدارند
کفش طمــع بە پا ندارد
حفــر ەی ســیا ِه
درون انســان ِ
ِ
آدمــی مرکــز هیچ چرخدندەای نیســت
خردکـ ْ
ت تمدن در آســیاب دندان
ـردن بــا لذ ِ
آردی نَبیختــە
زمیــن نمیگــردد و خورشــید معمایی گرم
بگــذار برگردم
بە آنجا
ـض آفرینــش پر از فریاد تپیدن اســت
کــه نبـ ِ
قلــب آفرینــش گام نخســتین مویرگهــا را میبافــد
آنجا که
بی اِســتعانت ِخرد
مواجــم و ُمرتعش
بــە قبــل و قبلتــر از تمام الیەها
کــه حرمت آفرینش را ســر نمیســایند
هــر آنچــە کــه محصول من و تو ،ما و انســان اســت
بر تو کشــیدە باشــند
ـتواری ا ُســطورەی هستیت
بر ا ُسـ
ِ
سـت ُ َر م
بگــذار برگردم و بِ ْ
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تمــام نقشــهایی کــه جهل دانەهای ذهنم ســاختە
جملگــی را ،تــا تلخــک کوبیــدە بر صحنە من باشــم
د لداد ەْ د لســپرد ەْ نقشــهایی که ِســرایت َهزیان من اســت برصحنە
هــر آنچە که غرور،
سـتُرم
تعصــب ،تکبر و تقدســم پوشــاندە ترا بِ ْ
آگاهــم و لرزان
هــر نقش کــه برگیرم
ایــن منم کــه فرومیپاشــم در َهجوی فَرتوت
و تویــی کــه زیر بار ایــن همە نقش
ایــن همــە حجاب و الیــە قامت میافرازی
بگــذار برگیرم
انبــوە نقشــهایی کــه خود بر آنها عاشــقم
نقشــهایی کــه تَرکهی
مالمــت و طــرد و ترســاندنش منــم و باز بر آنها شــیفتەام
ایمــان میآورم بە تاب و اســتواریت
کــه بــر صحنــەی ایــن همە نقش کــه بال پرکشــیدنت چیدە
در پروازی
در عجبــم از ایــن همــە حماقت
کــه آنچە بر صحنە اســت
نە رقاص اســت و نــە رقصندە
بــر حذرم مـیدارد حجاب از دیدن رقص
اگر توان ِسـتُر دَنی باشــد مرا
خیــل نقشــهای خجلــم از خــود و تمــام آنچە که بر تو آوار اســت
بگــذار در آن لحظــه اگــر چیزی از من ماندە باشــد
کــه بە شــدت در گمانم
آن ســوی تمام نقشــها
در همــان آغاز
در آن طلیعــە
در پشــت پرچیــن خیال اول
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دورتــر از کرانەهــای منطق
تمام حواســم را
با تمام اشــتیاقم
آمیختــە بــا دلهــرە و ترس و هیجان از کشــف
کشــف آنچــە که مــن خواهد بود
اگــر منی شــکل گیرد
و طعم نخســتین
بــی واســطه بە حرکت درآورم
دهان شــنیدن بــاز خواهم کرد
ت
گلــوی گوشــهایم را بە وســع ِ
ِ
چشــمانم را آغــو شوار بر دیدن میگشــایم
از هــر انگشــتم جنگلــی میرویانــم بــرای لمس ســبزینەهای نورس
مرزهــای بودنت
مســیرم را در میــان تمــام اضطرابها
تردیدهــا بە ســویت مییابم
قطعــا آنجــا بیرون از الیەها
تازگیهــا میتَراود
و نبــض میزند
میخواهم در آنجا بیواســطه عاشــق شــوم
زمســتان ٢٠١٨
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قــدرت

چــو بــر ســر نهــی تــاج قــدرت بــدان
ز اندیشــە خالــی بگــردد روان
همــە فکــر تــو حفــظ قــدرت شــود
تمیــزی و پاکــی و مــردم رود
تــو همــە زوری و دیگراننــد زیــر
چــو باشــد مخالــف بــە بَنــدت اســیر
ولــی نعمتــی و تــو نعمــت بَــری
زبانــی کــه نَعتَــت نگویــد بُــری
اگــر چــە بــە تختــت نشــینی َو زیــن
کــه تخــت اســت بــە پشــتت ســوار همچــو زیــن
تــو مرکــب شــوی بهــر قــدرت َر هیــن
کیــن
ســوی
بتازانــدت
غریــزە
بگویــم تــو را نکتــەای بــس حزیــن
َمرکــب بمیــرد بپاینــدە زیــن
چــو
درونــت ولــعزار پــر حــرص و آز
مبــادا بــە تختــت شــود دســت دراز
بــە درگاه قــدرت پــدر ســر زنــی
نقــاب دوصــد چهــرە بــر ســر زنــی
بــرادر ببینــی بــە چشــم رقیــب
مــدام بــر ســر او زنــی ایــن نهیــب
قبولــش چــو افتــد تــو را ِمهتــری
بــدو هــم رســد ســهم ایــن کهتــری
روا
کامــت
و
فرمانروایــی
تــو
چــە کــس درد مــردم نمایــد دوا
ز مادینــە خواهــی کنیــزی زنــی
نرینــە شــود رام اگــر نــی دَنــی
چــو باشــد هــزارت بــە فرمــان بــە در

تــو

نشناســیش

گرچــە

باشــد

پــدر
٢٠١٤
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شدن
ی گــدا شــدم ،بــر در هــر لغــت فــروش
شــعر شــد 
ی گمــان شــدم  ،زهــر مــرا هــر آنچــه نــوش
درد شــد 
ی پــود شــدم ،تــار برفتــه بــا ســروش
نــوا شــد 
ی الل شــدم ،خنــده بــه لــب ولــی خمــوش
زخــم شــد 
نــار شــدی ســبک شــدم ،بــاد مــرا بــرده بــه دوش
ی روان شــدم ،تشــنهی تشــنه در خــروش
راز شــد 
مهــر شــدی مســت شــدم ،مــوج ســحر خوانــده بــه گــوش
يــار شــدی یافتــه شــدم ،گــم شــده در ســراب هــوش
2020
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دوو وەرزی تەنیا

کورتە چیرۆک
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رۆژێكــــی بەهــــار لــــە باڵكۆنــــی هۆدەكەیــــەوە بــــۆ نــاو حەوشــــەی زیندانەكــەی روانــی.
نیــگای چــاوە زیتەكانــی لــە ژێــر شــەپكەكەیەوە كــە هەتــا ســەر بــرۆ ئەســتوورەكانی
كێشــابووی بــە كەلێــن و قوژبنــی حەوشــەدا گێــڕا و هەمــووی پشــكنی .یەكجــار قاقــر
و بێ گیــــا هاتــــە بەرچــــاوی .زۆر بەالیــــەوە ناخــــۆش هــــات .مووچركێكــــی بەلەشــــیدا
هــــات .بــــەالی خۆشـــێوە ســــەیر بــــوو .جــــاری یەكــــەم بــــوو كــــە ئــەو دیــــوارە ســیمان و
بێتۆنانــــەی بــــەالوە دڵگیــــر نەدەهــــات .ئاخــــر بــــۆ خــــۆی و رووی شــــیلەبڕاوی ئەتــــوت
پەیكەرێكــــی چیمەنتۆیینــــە كــــە جووتــــێ پۆســــتاڵی رەشــــی بۆیاغكــــراوت لــــە پێــــی
كــردووە .بەیــەك قــوم فینجانــە قاوەكــەی خــواردەوە و وتــی ،ســەرباز....
سەرباز :بەڵێ گەورەم،
زیندانبان :بە بڕوای تۆ ئەو حەوشەیە زۆر وشك نیە؟
س :نازانم گەورەم ،هەرچی ئێوە بێژن !!!
ز :ئاخ ....ئاخ ....سەربازی گەمژەی بێ هەست .ئاخر تۆ چ دەزانی
س :راستە گەورەم !!
ز :بچۆ لەتەك ئەو بێ مێشكەی تردا هێندێك نەمام بێنن
س :نەمامی چی؟
ز :نەمامی دار ،بۆ چاندن ،هەموویان با نەمامی جوان و تەندروست بن
س :بە سەرچاو گەورەم ،هەر ئێستا
ســــبەی رۆژ هەمــــوو زیندانییەكانــــی لەنــــاو حەوشــــەی زیندانەكــــە ریز كــــرد و چەنــــد
جــار لێیــان ری چ ومــۆڕ بــۆوە و وتــی :ئەمــڕۆ بڕیــارم داوە كــە ئەركێكتــان پێبســپێرم.
هــــەر یەكــــەو نەمامێكتــــان پــــێ دەدەم تــــا بیچەقێنــن .بــەاڵم  ...بــەاڵم ،خــودام لــەو
خودایــــە شــــین نەبــــێ .نەمامــــی هــــەر كەســــێك شــــین نەبــــێ چــــاوی دەردێنــــم .هــــی
هەركەســــێك شــــین نەبــــێ ،بۆخــــۆی دەچەقێنــــم! ئەوەنــــدەی ئــــاو لەبنــــی دەكــــەم یــــا
ســەوز دەبــێ یــا دەڕزێ .تێگەیشــتن یــا نــا؟!!
ز :سەرباز ،ئەو نەمامانە بێنە.
س :فەرموو گەورەم ،ئەوەش نەمامەكان هەموویان تندروستن.
ئەوەنــــدە بــــە تووڕەیــــی دەینەڕانــــد كــە چەنــــد دانــە لــە نەمامــەكان لەســەرخۆچوون.
هێندێكیشــــیان باوشــــیان بەیــــەكا كــــرد .دەنگــــی ســــیڕەی پۆســــتاڵەكانی ،تێكوڵــــی
نەمامەكانی دەڕووشــاند.
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ز :نەگبەتانــە؛ هــەر كامتــان بێنــە پێــش و نەمامێــك وەرگــرن.
كــــە نۆبــــەی زیندانیــــە بااڵبــــەزە ،دەم بــــە بــــزە ،بەخشــــەندە ،هێوەرەكــــە هــــات .چاوێكــــی
دڵنەوازانــــەی بــــە نەمامەكانــــد خشــــاند ،ســــەوزی نەمامــــەكان لــــە چاوەكانیــــدا پەنگــــی
خــواردەوە و بۆخۆشــی هەتــا قواڵیــی گــەاڵكان چــوو و ئەوانیــش لــە نــاو گۆمــی چاوەكانیــدا
خۆیــان شوشــت .زۆر ســەیر بــوو بــۆ جــاری یەكــەم بــوو كــە یەكتریــان دەبینــی ،بــەاڵم وەك
بڵێــــی لــــە یــــەك سروشــــت ســــەرچاوەیان گرتبــــێ هەناســــەیان تێكــــەاڵو بــــوو .بەجارێــــك
هەرهەموویــــان خواســــتیان خۆیــــان لــــە دەســــتی زیندانبانەكــە راپســكێنن و خۆیــان بهاوێژنــە
نــــاو باوشــــی پیــــاوە زیندانییەكــــەوە .بــــەاڵم زیندانبانەكــە بــە دەســــتە كوڵكنەكانــی وەهــای
گوشــــین كــــە قرچەیــــان لێوەهــــات .ســــیمای میهرەبانــــی زیندانیەكــــە ،زیندانبانەكــــی تــــووڕە
كــرد.
ز :جــوان راوەســتە ،وادیــارە زیندانــی ئینفــرادی بــە كەیفــت بــووە؟!! چــاو لــە چــی دەكــەی ،قــەت
نەمامت نەدیوە .ئێستا هەرە نەمامی باشت پێدەدەم.
پاشــان گــەڕا ،كام نەمــام لــە هەموویــان ژاكاوتــر بــوو ،دایــە دەســتی و وتــی :تەنیــا چاوەڕوانــی
ئەوەم كە نەمامەكەت شین نەبێ.
ز :هەمووتان هەڵێن ،نیو كاتژمێرتان وەختە بۆ چاندنی ئەو دارانە.
س :لە كوێ بیچەقێنن؟
ز :لــە هــەر شــوێنێك كــە ملــی ماســیویان دەنیشــێتەوە !!!!.
زیندانیــــە میهرەبانەكــــە ،چاوێكــــی لــــە نەمامــــە ژاكاوەكــــە كــــرد و هەناســــەیەكی هەڵكێشــا،
وەك هەناســــەی نەمامێكــــی لــــە دارســــتان دابــــڕاوی لــــە رەشــــەبا رزگار بــــوو .نەمامەكــــەی
نــــەوازش كــــرد و تــــۆزی ســــەر گەاڵكانــــی هەســــتڕی و زۆر بــــە خۆشەویســــتییەوە پێــــی گــوت،
خاكێكــــی خۆشــــت بــــۆ هەڵدەبژێــــرم ،بێ بــــەرد و خیــــز ،نــــەرم و نیــــان ،خــــەم مەخــــۆ ،دارە
بچكۆلەكــــە ،ناهێڵــــم هیــــچ رەشــــەبایەك تەنیا تۆزێــــك ئــــازارت بــــدات .گــــەورە دەبــــی ،ئــەو
بســــكە زەردانــــەت ،بــــە شــــانەی پەنجەكانــــم دادەهێنــم .قــژە ســەوەزەكانت بــە دەســتی خــۆم
دەهۆنمــــەوە .چــــاوی گەاڵكانــــت دەشــــۆم ،لێــــوی خونچەكانــــت پڕدەكــــەم لــــە زەردەخەنــــە و
پەنجــە شــووش و باریكەكانــت بــە ئــاوی فینــك دەشــۆم .هێنــدە نابــا ،لــە ماوەیەكــی كەمــدا
خشــڵێكی جوانــی گــەاڵ داتدەپۆشــێ .ئیتــر رووتوقــووت نامێنــی .خــەم مەخــۆ دارە بچكۆلەكــە،
خــەم مەخــۆ ....
بــــە ئەســــپایی و نــــەرم نــــەرم بــــەرەو هۆدەكــــەی چــــوو .نەمامەكــــەی لەبــــەر پەنجــــەرەی
زیندانەكــەی دانــا و وتــی ئێــرە باشــە .گڵەكــەی نەرمــە و ئــەو ریشــە تــورت و ئاڵۆزكاوانــەت
دەتوانــــن خۆیانــــی تێــــدا بكێشــــنەوە و رەگاژۆی تێــــدا بكــــەن .گڵەكــــەی بــــۆ شــــێو كــــردەوە.
لەبــــەرە خۆیــــەوە بــــە نەرمــــی دەیگــــوت ،ئەو وردە بــــەردە و خیــــزە درشــــتانەت بــۆ فڕێــدەدەم
هەتــا پەنجــەت نەئێشــێت .بنەكەشــی دەكۆڵــم هەتــا ریشــەكانت بــە بــێ زەحمــەت لــە زەوی
بڕۆنــــە خــــۆارێ .نەمامەكــــەش گوێــــی بــــۆ گرتبــــوو و ســۆزی گۆرانییەكــــەی دەبیســت .هەســتی
دەكــــرد شــــنەی ســــروەیە رایدەژەنــــێ .هێنــــدە الواز ببــــو ،بەحــــاڵ ســــەوزایی لــە لەشــیدا چڵی
دەدا .خەریــــك بــــوو خــــەو دەیبــــردەوە .زیندانییەكــــە زەوییەكــــەی بــــۆ ئامــــادە كــــرد .وتــــی
بەخــــوا شــــوێنێكم بــــۆ دروســــت كــــردووی كــە هەمــوو دارەكانــــی جوانتریــن باخچەكانــی جیهان
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بەغیلیــت پێ بــەرن .پاشــان دەســتی بــرد هەتــا نەمامەكــە هەڵگــرێ .نەمامەكــە كــە
خەونووچكــە دەیبــردەوە ،لــە پرێــكا راچەنــی ،دوو تــاڵ لــە قــژە زەردەكانــی وەریــن.
بــەاڵم بــۆ خــۆی نەیبینــی ،تەنیــا زیندانییەكــە دیتــی .بــۆ ئــەوەی كــە دڵگــران نەبــێ
خێــرا هێنــدێ گڵــی بەســەردا كــرد.
نەمامەكــەی خســتە نــاو ئــەو شــوێنەی كــە چاكــی كردبــوو .كەمێكــی ئــاو رژانــدە ســەر
ریشــــەكانی ،ســــارد بــــوو ،خەریــــك بــــوو خــــۆی بهاوێژێتــــەوە نــــاو باوەشــــی زیندانیــــە
میهرەبانەكــــە .دوو ســــێ هەناســــەی بەپەلــــەی هەڵكێشــــا و ئەهــــوەن بــــۆوە .هەمــــوو
زیندانیــــەكان نەمامەكانیــــان چانــــد .ئــــەو شــــەوە نەمامــــە الوازەكــــە زۆر زوو خــــەوی
لێكــــەوت .زیندانییەكــــە ئیتــــر تەنیــــا نەبــــوو .بــە ســــااڵن بــــوو كــــەس ســــەردانی
نەكردبــوو .بــەاڵم لەوڕۆبــەدوا هەمــوو بەیانــی یەكێــك چاوەڕوانێتــی.
ســــبەی بەیانــــی بــــەر لــــە گزینــــگ ،نەمامەكــــە بــــە دەنگــــی ناخۆشــــی زیندانبانەكــــە
لەخــــەو راچەنــــی .بــــەاڵم چــــاوی بــــە زیندانیــــە دەم بــــە بزەكــــە كــــەوت .ئەتــــوت
دارســــتان باوەشــــی بــــۆ كردۆتــــەوە .ئەیویســــت خــــۆی لــــە خــــاك راپســــكێنێ و خــــۆی
بخاتــە باوەشــییەوە .بــەاڵم زیندانییەكــە وتــی ئۆقــڕە بگــرە ،زۆر تووڕەیــە .رۆژی دوو
جــــار دەتوانیــــن یەكتــــر ببینیــــن ،كاتــــی بەیانــــی و بــــەر لــــە ئێــــوارێ .ســەعاتی
چاوپێكەوتــن ئەوەندەیــە .مــن هەمــوو قســەكانم هەڵدەگــرم بــۆ ئــەو كاتانــە ،تــۆش
هەروەها .نەمامەكە تۆزێك خەمۆك بوو .بەاڵم چارە چییە؟ ئەبێ رابێ.
نەمامەكــــە لــــەو دیــــوی پەنجەرەكــــە و زیندانییەكــــەش لــــە نــــاو حوجرەكەیــــدا .ئــــەو
گۆرانــــی بــــۆ دەوت و حەكایەتــــی خۆشــــی بــــۆ دەگێڕاوە .ئەویش بیــــری لــــەوە دەكــردەوە
كــە بەیانــی بــە كام بــزەی ســەوز ،بــە كام خەنــدەی گــەاڵ پێــی بڵــی بەیانیــت بــاش.
هێندێــــك لە نەمامەكانــــی دیكــــە وشــكبــــوون و زیندانبانەكـە ،ئــەو زیندانییانــەی كــە
نەمامەكەیــان وشــك ببــوو خســتنێ بــەر ئەشــكەنجە .نازانــی چــی لێكــردن .نەمامەكــە
ئەوەنــــدەی خەفــــەت بــــۆ خــــواردن كــــە نەخــــۆش كــــەوت .ئیتــر ئــەو نەخــۆش كــەوت و
زیندانییەكەش هەموو بیری الی ئەو بوو.
ز :بــە پێكەنینێكــی ناحــەزەوە پێــی وت :نەمامەكــەی تــۆش خەریكــە وشــك ئەبــێ .خــۆت
و شانست.
نەمامەكــــە كــــە ئــــەوەی بیســــت .نێــــگای لەتــــەك نیــــگای نیگەرانــــی زیندانییەكــــە
تێکهەڵكێشــــران .بــــەاڵم ئــــەو بزەیەكــــی هاتــــێ و لەبــــەر بارانەكــــە راوەســــتا و وتــــی
ئەگــــەر تــــۆ وشــــك بــــی ،منیــــش وشــــك ئــــەكا .بــــەاڵم دەزانــــم تــــۆ وشــــك نابــــی.
نەمامەكــــە هەتــــا بەیانــــی تــــا و نۆبەتێــــی بــوو .قســەی زیندانیەكــە لــە گەاڵكانیدا،
پەنگــــی دەخواردەوە و لەژێــــر توێكڵەكەیــــدا دەهاتودەچوو .ئــــەو نەیتوانــــی بخــــەوێ و
پیاوەكــــەش هەدادانــــی لێهەڵگیرابــــوو .نــــە گوڵۆپەكــــەی كوژانــــدەوە و نــــە خەوتیــش.
هەتــا بەیانــی لــە دەالقــە بچكۆلەكــەی دیوەكەیــەوە ورە و تیــن و گــوڕ و تاســەی بــۆ
دەنــارد.
بەیانــی هــات و چــوو ،بــەاڵم نەمامەكــە هــەر خەوتبــوو .ئێــوارێ كــە هێندێــك ئــاوی
رژانــــدە ســــەر گەاڵكانــــی هەســــتا .خــــۆی كێشــــاوە و قیــــت راوەســــتا .زیندانییەكــــە
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دەســــتێكی بەســــەر بســــكەكانیدا هێنــــا .ئەویــــش بەشــــەرمەوە ســــەری خســــتە نــــاو پەنجــــەی
گەاڵكانییــــەوە .ئیتــــر لــــەو رۆژەوە نەیاندەزانــــی كــــە چــــۆن رۆژ دەبێتــــەوە و چــــۆن دەبێتــــە
ئێــوارێ .ئاخــر زیندانییەكــە مافــی نەبــوو كــە لەتــەك هیــچ كەســێكدا قســە بــكات .شــوێنی
ئــــەو تایبــــەت بــــوو .بۆیــــەش لەتــــەك نەمامەكــــە بــــوون بــــە دۆســــتی گیانــــی گیانــــی .راز و
نیــاز و ســكااڵیان بەیەكــەوە بــوو .ئیتــر بــە چاوپێكەوتنــی رۆژانــە تێــر نەدەبــوون.
رۆژێــــك نەمامەكــــە ،كــــە ئیتــــر بــــازەرە ببــــوو ،بیــــری كــــردەوە ئەگــــەر خــــۆی بگەیەنێتــــە
دەالقــە بچكۆلەكــەی زیندانەكــە دەتوانــی هەمیشــە لەتــەك ئــەودا بــدوێ .هەمــوو رۆژێــك،
زیندانییەكــە ئــاو و ئۆخــە و بــزە و ســۆز و چرپــە و وردە نیــگای ئەرژانــدە ســەر و ئەویــش
ئەبــوو بــە ســەربەندی شــێعرێكی ســەوز و زایەڵــەی ئەبەســت و مۆنجــی ئــەداوە و ئەبــوو بــە
دارســــتانی بەختــــەوەری و چەنــــد ســــاتێك گــــەاڵكان و لقەكانــــی ئەكــــردە باوەشــــێك بــــۆ
خەیاڵەكانــی ئــەو.
رۆژ هــــات و چــــوو .نەمامەكــــە گــــەورە بــــوو خــــۆی گەیانــــدە دەالقەكــــە .ئــــەو رۆژە هێشــــتا
دەنگــی نەگریســی زیندانبانەكــە نەهاتبــوو كــە زیندانییەكــە ،هەســتی كــرد یەكێــك بانگــی
دەكات .راچڵەكــــی ،چــــاوی لــــە درگا كــــرد كــــەس نەبــــوو ،دیســــان خــــۆی درێــــژ كــــردەوە.
جارێكــی وەرســووڕا بــە الی دەالقــەی دیوەكەیــدا .حەپەســا ،چەنــد پەنجــەی ناســك ،چەنــد
گــەاڵی تــازە پێگەیشــتوو ،چەنــد چــاوی ســەوز ،لــە ئەویــان دەڕوانــی .لــە خۆشــیان وەخــت
بــــوو شــــێت بــــێ .لەپڕێــكا زیندانبانەكــە هاتــە ژوورەوە .چــاوی گێــڕا بــە هەمــوو قوژبنــی
دیوەكەیدا.
ز:خێرە بەكەیفی؟ لەمێژە لێدانت نەخواردووە؟!!
كــە نیــگای بــۆ الی دەالقەكــە گێــڕا؛ نەمامەكــە گەاڵكانــی كێشــاوە خــوارێ .زیندانییەكــــە
دەركــــەوت ،لــــە بەژنــــی دارەكــــەی روانــــی ،ســــەوزێكی بااڵبــەرز ،زۆری بــەالوە دڵكێــش بــوو.
دەتــــوت لــــە پەنجــــەرەی زەمانــــەوە بــــۆ بەســــەرهاتێكی ســــەوەزی نــــاو مێژوویەكــــی دوور
دەڕوانــــێ .نەمامەكــــە كــــە ئێســــتاكە ببــــوو بــــە خەڵفێكــــی راســــت هەڵچــــوو ،لــــە قاپــــی
چاوەكانــی زیندانییەكــەدا ،لــە شــەرم تۆزێــك خــوار دیــاری دەكــرد .هەمــوو رۆژێ ئــەو لــە
زیندانییەكــــە بــــەژن كورتتــــر بــــوو ،بــــەاڵم ئەمــــڕۆ ،بــــااڵی خەڵفەكــــە هێندێكێــــش لــــە
چاوەڕوانــی ئــەو درێژتــر بــوو .بــەرەو ئێــوارە ئیتــر تەنیــا دوو كــەس نەبــوون .چەنــد دانــە
مەلــی وردیلــە بــە جریــوە جریــو ،لەرەیــان ئەخســتە نــاو بێ دەنگــی گــەاڵكان .لــە هەمــوو
لەشــــیدا خۆشەویســــتی ئەپشــــكووت .ئیتــــر زینــــدان نەبــــوو ،چیمەنتــۆ ،ئاســــن ،گوڵۆپەكــەی
چاوەدێــــری ،دارتێــــل ،كامێــــرای پاســــەوان ،بەرمیلــــی نــــەوت و هەرچــــی هەیــــە ،ســــەوزی
لێدەچــــۆڕاوە .دەتــــوت زینــــدان پــــڕ بــــە ســــییەكانی شــــینكایی هەڵمژیــــوە ،خەونــــی بێشــــەی
دیتــووە.
زیندانبانەكــــە پــــاش ماوەیــــەك هاتــــەوە .ســــەیرێكی حەوشــــەكەی كــــرد ،زۆر ســــەرنجی
رانەكێشــا .ئاخــر ئەونــدە هەســت ناســك نەبــوو كــە شــتی جــوان ببینــێ .دار و زیندانــی و
جوانــی و ئــەو هەمـووە هــەوا پاكــەی نــەدی .دارەكــە و زیندانییەكــە خۆشــحاڵ بــوون ،چــون
زیندانبانەكــە چــاوی بــە بــەوان هەڵنەدەهــات .ئیتــر ،ماوەیــەك بــەو شــێوەیە رایانبــوارد.
هــــەر شــــەو پەنجەرەكەیــــان دەكــــردە جێژوانگــــە و خۆشەویســــتییان دەگوێســـتەوە .دارەكــــە
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شــەوانە شــۆقی مانگەشــەوی لــە ئاوێنــەی گەاڵكانیــدا پێشكەشــی زیندانیەكــە دەكــرد،
هــەوای پاكــی دەورووژانــدە نــاو حوجــرە و جــاری وا بــوو پەپوولــە و جریــوەی مــەل
و بۆنــــی بەهــــاری دەهاویشــــتە باوەشــــییەوە .ئەویــــش چیــــرۆك و بیــــرەوەری دونیــــای
دەرەوەی بــــۆ دەگێــــڕاوە .جــــاری وەهــــا بــــوو ئەوەنــدە تێكــەاڵو دەبــوون كــە هەتــا دوو
ســێ رۆژ هەردووكیــان ســەوز بــوون و گــەاڵ گــەاڵ باوەشــیان بــۆ یــەك دەگرتــەوە.
شــــەوێك زیندانبانەكــــە لەبــــەر هەیــــوان دانیشــــتبوو .ئەونــــدە خــــۆی هەڵمســاندبوو و
ئەونــدە لەخــۆ رازی بــوو كــە نیــگای هــەر شــتێكی لــە خــۆی تاراندبــوو .جگەرەیەكــی
داگیرســــاند و مــــژی قووڵــــی لێــــدەدا .بــــە دووكەڵــــی جگەرەكــەی ،تێلــــدڕووی دروســت
دەكــــرد و ئاســــمانی دەخســــتە بەنــــد ،قامچــــی پــێ دەهۆنییــــەوە و ئەســــتێرەی پــێ
دەخســــتە خــــوارێ .دەیكــــرد بــــە گۆپــــاڵ و دەیكــــرد بــە گــــەرووی مانگەشــەوا .دەیكــرد
بــــە شــــیش و دەیكــــرد بــــە چــــاوی ئەســــتێرەی هــــەری دووردا .دەیكــــرد بــــە تەیمــــان و
پێشــی تریفــەی مانگــی دەگــرت .دەیكــرد بــە دەمبێــن و چاوبەنــد و کەلەپچــە و كــۆت
و نیــــر و ئەیــــدا لــــە هەرچــــی جوانــــی و شــــێعری شــــەوە .دەیكــرد بــە دروشــمی رەش و
ناخــــی شــــەوی دەشــــەمزاند .لــــە پرێــــكا كۆكەیەكــــی پیــــس دایگــــرت .كــــە ســــەری
هەڵبــڕی ،چــاوی بــە دیمەنــی پەنجەرەكــە و دارەكــە و زیندانییەكــە كــەوت .ئاگــری
تێبەربــوو ،هەمــوو دونیــای بەســەردا رووخــا.
ز( :لەبــەرە خۆیــەوە) وتــی :لــە زیندانــی منــدا ،مــەل و دار و ســەوزەاڵنی . ....ئــاخ
كــــە چیــــم كــــرد بەخــــۆم .هــــەر ســــبەی چارتــــان دەكــــەم .بەیانــی بــە زرمــەی تــــەوری
داربڕیــن زیندانییەكــە لەخــەو هەســتا .خــۆی بــە درگاكــە دادا .خــۆی بــەدار و دیــوار
دادا .بــەاڵم داخرابــوو و بــواری نەبــوو .پــاش بڕینــی دارەكــە زیندانبانــە جەلــالدە،
نەگریســە ،بێ بــزە ،دڕەكــە ،درگاكــەی كــردەوە.
بە پەرۆشەوە هاتە دەرەوە .دیمەنێكــــی تراژیــــك؛ دارێكــــی بــــڕاو ،چەنــــدە مەلــــی دڵ
بــە خــەم ،گــەاڵی خەڵتــاو لــە خوێنــی ســەوزدا ،هێالنــەی شــێواو و نــووزەی گیاندانــی
دارەكــــە .زیندانییەكــــە حەپەســــابوو ،فرمێســــكی بــــە چاویــــدا دەهاتــــە خــــوارێ .لــــە
دەروونیــــدا گەاڵڕێــــزان بــــوو ،قەوســــی پاییــــز ،بــــای خــــەزان هــــاش و هووشــــی بــــوو.
قوڵپــــەی گریــــان وەك خشــــپەی گــــەاڵ وابــــوو .زیندانییەكە ئەژنۆی سست بوو ،كەوت.
فرمێســكی ســەوز لــە چــاوی دەوەرینــە خــوارێ و لــە هــۆش چــوو .نوقمــی خەونێــك بــوو.
لــەو خەونــەدا ،دارەكــە توێكڵــی لێوەكانــی لەیــەك بــزووت .وتــی دەزانــی ئــەو جەلــادە
بۆچی وەهای كرد .زیندانییەكە وتی نا .دارەكــــە وتــــی ئاخــــر دەمهەویســــت هێندێكــــی
تــــر گــــەورە بــــم و لــــە هامێــــزی لقەكانمــــدا لــــەو تێالنــــەی ســــەر ســــەربانكە رزگارت
كــــەم و بتنێــــرم بــــۆ الی ئــــەو دارســــتانەی كــــە هــــەر شــــەو لــــە چیرۆكەكانـتـــدا گــــەاڵ
گــەاڵ بــۆت دەخوێندمــەوە .تۆخــوا دواییــن چیرۆكیشــم بــۆ بڵــێ ...
٢٠١٤
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رەنگدان بە دەست باوە

حەیرانێکی سەر سپی
لــە بەرهەیوانێــك خەریكــی تاودانــی تەندوورەكەیەتــی و ســەروپێچكەی داپۆشــیوە و زەفتێكــی
كۆنــــی لــــە الیــــە كــــە لــــە چوارپەلــــی تەنیــــا گوێچكــــەی ســــاغە .شــــریتێكی دەخاتــــە ســەر و
هەڵیــــدەكا و حەیــــران دەڵــــێ . ... :چ حەیرانێكــــی بەســــۆزە .بەســــەرهاتی ئەویندارێكــە كــە
دەیهەوێ خــــۆی و خۆشەویســــت و خــــاك و نیشــــتمانی بەیەكــــەوە رزگار بــــكا .هەرچــــی دەســتی
كرمــــۆڵ و دزێــــوە وەك چەقڵــــی دڕیــــن ببڕێتــــەوە .دەنگێكــــی ســــەیرە و وادەزانــــی کــە چەنــد
هــەزار ســــاڵە بــەڕێوەیــــە و تــــازە گەیشــــتووەتە ئێــــرە .دەڵێــــی شــــەپۆلەكانی ئــــەو دەنگــــە
رێچكــــە دەبەســــتن بــــۆ نــــاو لەشــــی و هەمــــوو جەســــتەی رادەژەنــــن .لەتــــەك حەیرانەكــە
بالۆرەیەتــــی .تەندوورەكــــەش گڕێكــــی ســــەیری تێبەردەبــــێ .بــــە هــــەوای حەیرانەكــــە نــــەرم
نــــەرم تیــــری دەكاتــــەوە و لەتــــەك تــــەواو بوونــــی هــــەر بەندێكــــی حەیرانەكــــەدا ئاخێــــك
هەڵدەكێشــــێ و دەڵــــێ :هــای...هــــای ...بابانوێرانــــی كوڵــــۆڵ و چەنــــد دانــــە فرمێســــكی بــــۆ
هەڵدەوەرێنــێ.
رەنگــــی رووی و ســــیمای لەتــــەك كــــەش و هــــەوای حەیرانەكــــە دەگــــۆڕدرێ .كــــە دۆخــی ئەوان
ئاڵــــۆز دەبــــێ ،ئەویــــش پەشــــێو دەبــــێ .چــــاوی ئەســــڕێ و بــــەدەم زەردەخەنــــەوە كەوڵەكــــە
لەنــاو تەندوورەكــەدا دەگێــڕێ و نانێك تــەواو بەســەر رفێدەكەیــدا پــان دەكاتــەوەو ئەیــدا
بــە تەنــدوورەوە .ئەوەنــدەی گوێچكــە بــەو شــریتە داوە كــە هەمــووی حەیرانەكــەی وەك نــان
كردنەكــــە لەبــــەرە .بــــەاڵم دیســــان كــــە مەترســــییەك بەســــەر ئەوانــــدا بــــاڵ دەكێشــــێ ،ئــەو
رادەچەنــــێ و گــــرژ و تــــووڕە دەبــــێ .خــــۆ دەزانــــێ ناگــــەن بەیــــەك ســــەروبنی چیرۆكەكــــە
دەزانــێ ،بــەاڵم هیوایەكــی ســەیری هەیــە .نازانــم ئــەوە چیرۆكێكــی نەبڕاوەیــە یــا دایكمــە
كــە هەمــوو جــارێ لــەو چیرۆكــەدا دووپــات دەبێتــەوە؟! ئــەو فرمێســكە خەماویانــە بــۆ قــەت
نابڕێنــەوە؟
چەنــــد هەنــــگاو دوورتــــر ،مــــن القــــم راكێشــــاوە و كاناڵەكانــــی ســــەتەالیت وەك چۆرتكــــەی
دەســتی دووكانــداری حیســاب لێشــێواو ئــەدەم بەســەر یەكــدا .لەوپــەڕی دونیــاوە هەتــا ئــەو
واڵتــــەی جیرانــــی خۆمــــان لــــە چاوقووچانێــــكا دەبینــــم .شــــتی ســــەیری تێدایــــە ،شــــەڕ و
ئاگربــاران ،بوومەلــەرزەی ناوەخــت ،رەشــەبای تــووڕە ،خەڵكــی برســی و رووت و بێ پەنــا،
ســــێاڵوی كاولكــــەر ،گەمــــی نوقــــوم بــــوو ،زەوی رۆچــــوو ،مااڵتــــی ســــەرمابردوو ،دارســــتانی
گڕپێكەوتــــوو ،دەغڵودانــــی ئافــــەت لێــــدراو و . ...بــــەاڵم تەنیا یــــەك فرمێســــكی قەتیســماو
لەچاومــا نییە .لــە پڕێــكا گێژەنــی فیلمێكــی هالیــوود دامدەقورتێنــێ .ئەویــش بەســەرهاتی
دوو ئەوینــــدارە .دوونیــــا لــــە هەمبــــەری گەیشــــتنی ئەوانــــە بــــە یكتــــر .بــــەاڵم كــــوڕە
ئەویندارەكــــە چەكــــی ســــەیری پێیــــە و هیــــچ شــــتێك بەرگــــەی ناگــرێ و دەكــوژێ و دەبــڕێ و
هەنــــگاو هەنــــگاو بــــەرەو ســــەركەوتن دەچێتــــە پێــــش .لــــە هەمــــوو فێــــڵ و فریوێــك دەزانــێ.
ســــوارچاكێكە قــــەت لــــە ئەســــپی داناكــــەوێ و نابــەزێ .لــــە چركەســاتێكا بــە ســەدان كــەس
دەكــــوژێ و لێشــــاوی خوێنــــە و هەســــت دەكــــەم خوێــــن هەتــــا گەردنــم هاتــووە .بۆنــی كــەالك
و ئینســانی مــردوو دەبیســم .بــەاڵم ئەویندارەكــە هــەر دەڕوا ،شــارێك وێــران دەكا و فیشــەك
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نامێنــێ كــە نەیتەقێنــێ .جــاری وایــە دەفــڕێ و كاری ســەیر و ســەمەرە ئــەكا .چــاوم
پــــڕە لــــە كــــەالك و زریقــــە و بریقــــەی دونیــــای مۆدێــــڕن و خۆشەویســــتی مۆدێــــڕن و
وەحشــــەتی مۆدێــــڕن و پیــــاو و ژنــــی سەرشــــێت .فیلمەكــــە كۆتایــــی پێــــدێ و ئــــەوان
دەگــــەن بەیــــەك .دەســــتی یــــەك ئەگــــرن و ئــــەڕۆن و شــــارێكی وێــــران و خەســــاری بێ
بڕانــەوە و ئينســاني مــردوو بەجــێ دەمێنــن .ئەمنیــش بەجــێدەمێنــم .دۆش دادەمێنــم
و سەرســــامم ،هەســــت دەكــــەم گــــوم بــــووم .رێــــگای گەڕانــــەوەش نازانــــم .بۆنــی نانــی
گــــەرم دەكــــەم ،بــــەاڵم نازانــــم لــــە كوێوە دێ .ســــەیرە ،هێشــــتاش لەناو فیلمەكەدام.
هــەر لەوێــوە دەڕوانــم بــۆ بەرهەیوانەكــە و دایكــم دەبینــم .حەیرانەكــە گەیشــتووەتە
ئــەو جێگایــەی كــە دوو ئەویندارەكــە دەكــوژن و ناگــەن بەیەكتــر .دیمەنێكــی ســەیرە
دایكــــم هــــەر لــــە لێــــواری تەندوورەكــــە ،قوڵپــــەی گریانێتــــی و نــــان و هەویــــری لــــە
بیرچۆتــەوە .نــا ...نــا  ...تەنیــا دایكــم نییە كــە دەگــری .شــەپۆڕی شــینە .نانــەكان
خۆیــــان پێ ڕاگیــــر نابــــێ و دەكەونــــە نــــاو ئاگرەكــــەوە ،ئاگرەكــــە ســــارد بۆتــــەوە و
نانــــەكان لــــە خۆڵەمێشــــی تەندوورەكــــە ئەكــەن بەســــەر خۆیانــدا .گونتكــەكان كــۆڕی
ماتەمیانــە .چەنــد نانــی بــرژاو لــە قورمــی رەشــی بــن میچــی بەرهەیوانەكــە ئــەدەن
لــە روویان و شــیوەنی بۆ دەكــەن .نــان و خەفــەت و قــورم و خۆڵەمێــش و فرمێســكی
دایكــــم تێكــــەاڵون ،كێژەنێكــــی ســــەیرە و ســــەرم لێــــی دەرناچــــێ .هەمووشــــتێك لــــە
بەرهەیوانەكــە رادەژەنــێ و مــن حەپەســاوم .ئاخــر مــن لەنــاو فیلمێكــدا بەجــێمــاوم
و نــە دڵۆپێكــم فرمێســك پێیــە و نــە تۆزێــك بــزە .بەتاڵــم لــە هەمووشــتێك و پــڕم
لــە هیــچ .هــاوار دەكــەم ،دایــە ...دایــە ...دایكــم ســەری هەڵدێنــێ و بــە چارەكەشــانە
هەورییەكــــەی ،فرمێســــكەكانی دەســــڕێ و ســــەری هەڵدەبــــڕێ ،تەماشــــایەكم دەكا و
دووبــــارە بــــە هەمــــان ســــۆزەوە دەڵــــێ :هــــاااااای ...هــــای ...بابانوێرانــــی كوڵــــۆڵ و
دووبــارە چەنــد دانــە فرمێســك هەڵدەوەرێنــێ .ئــەرێ خــۆ نەیناســیمەوە ،لــە بەژنــی
خــۆم دەڕوانــم و ســیمای دایكــم .چەنــدە لەیــەك دووریــن .ئــەو حەیرانێكــی سەرســپییە
و چارۆكەكــــەی رەشــــە .منیــــش رەنگــــی پاڵەوانەكــــەی مۆدێڕنیتــەم گرتــووە كــە كــەس
بەیتێــك حەیرانــی بــۆ ناڵــێ.
٢٠١٤
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رەنگدان بە دەست باوە

(دەنگی ویژدان)
لەمێــژ ســاڵە کــە لــەو ڕێگەیــەدا دێتودەچــێ و هەتــا ئێســتا قــەت وچانــی نــەداوە .لــە دوورەوە
کــە ســەیرت دەکــرد ئەتــوت خشــڵێکی ئامــاڵ شــینی لەبەردایــە .نــەرم نــەرم هەنــگاو دەنــێ .زۆر
بــە پوختــی و ئەســپایی دەڕوا .دەڵێــی ماس ـێزەردەی نــاو گۆمیلکەیەکــی دوورەدەســتە کــە هەتــا
ئیســتا دەســتی هیچ بزۆزێک بە شــڵپەیەکی ناوەخت گنجی نەخســتووەتە ســیمای و نەیوروژاندووە.
یانیــش ئەڵێــی گوڵۆپێکــی شــینە بــە دەس رێبوارێکــەوە لــە دەشــتێکی هەمــوار و بێکۆتایــی نــاو
شــەوەزەنگا .تەمەنێکــی رابــواردووە و هەرچەنــد بــە راســتە رێیەکــدا هەنــگاو دەنــێ بــەاڵم
گوڵۆڵــەی عەمــری کەوتووەتــە لێــژی .مــەودای زۆرە لــە تــەک رۆژانــی گەنجــی کــە هــەر لێــرە و
لەگــەڵ ئاوااڵنــی هەڵســووڕ و داســووڕیان بــوو .وەک ئاگــر وابــوو .دەتگــوت پۆلــووی دەم بایــە.
ئێســتا ،کــوا ئــەو گــوڕ و تینــە؟ ژیلەمــۆی تەمــەن گشــتی داپۆشــیوە .ســاڵ و وەرزی لەبیــر نەمــاوە
و زۆریــش بەالیــەوە گرینــگ نییــە .هەمــوو وەرزەکان هــەر لــە نــاو خۆیــدان و بــە یەکــەوە هەمــوو
وەرزەکان دەژی .ســەری زوقــم و بەرفــری پێوەیــەوە و لــە ناوشــانیدا زریــان گــوێ بــۆ هــاواری
هیــچ گەاڵیــەک ناگــرێ .بەهــار هــەر لــە خەیاڵــی دایــە و هاوینەکانــی درێژتــرن و پــڕ لــە
تراویلکە.
شــەو و رۆژ رەنجــی کێشــاوە و قەتیــش مانــدوو نەبــووە .هــەر زوو ئــەرک و بەرپرســیارێتی خرایــە
ســەر شــان .ئیتــر چ بــکا نەخــوازراو بــوو .هــەر لــەو کاتــەوە هــی خــۆی نییــە .ئــەو هەمــووە
مناڵــەی گــەورە کــردوون .ئێســتاش یەکێکــی ســەروپێچکەی بــە کۆلەوەیــە .چەنــد دانەیەکیــان بــە
ئافــات و ئــازاری ناوەخــت مــردوون .خــۆی ئێــژێ کــە باشــتر نەمــان ،بمابوایــەن یەکتریــان
دەخــوارد .هــەر زاڵەیەتــی لــە دەس ئــەوەی ئاخریــان .هــەر لــە قەدیمەوە وتوویانە " پاشــەبەرە،
ئابڕووبــەرە" .هەمــوو ژیانــی خــۆی تەرخــان کــردووە بــۆ مناڵەکانــی .قــەت بــۆ ســاتێکیش بیــری
لە خۆی و ئاواتەکانی نەکردۆتەوە.
لەوانەیــە هــەزار ئاواتــی گــەورە و بچووکــی هەبووبێــت .بــەاڵم چــاوی لێپۆشــیون .کــێ ئەزانــێ،
لەوانەیــە حــەزی لــە ســەیران و ســەفەر بووبــێ .بــڕوا و بگــەڕێ و هــەر رۆژەو لــە ژێــر
ئاســمانێکدا بنــوێ .ئەســتێرەی شــوێنەکانیتر بژمێــرێ .بەشــداری لــە کــۆڕی جیــاوازدا بــکات و
خــۆی بــە شــێوازیتر بڕازێنێتــەوە .بــڕوا بــۆ شــوێنە ســاردەکان و یــا ئــەوەی کــە بــەرەو گەرمێــن
کۆچ بکات.
کۆمەڵێــک لــە هاوڕێیانــی و دۆســتانی دوور و نزێکــی بــەردەوام لۆمەیــان کــردووە و تەنانــەت
لــەم دواییانــەدا ســەرکۆنە و سەرزەنشــتیان کــردووە .کــە بۆچــی ئەوەنــدە خۆنەویســتەو پێیوایــە
کــە تەنیــا ئــەو دونیایــە هەیــە و ژیــان بــە جۆرێکیتــر مانــای نییــە .هەمــوو وەرزێکــی رەنگــی و
جــوان و پــڕ لــە بەختــەوەری بــۆ منااڵنــی دەنەخشــێنێ ،بــەاڵم بــۆ خــۆی هــەر یــەک وەرزی هەیــە.
وەرزی کار و کار و کوێرەوەری و  . ...هەر هێندێکیان لەسەر ئەم ئاکارە دووریان لێگرتووە
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و تەنیــا ئــەوە نەبــێ کــە جاروبــار و بــە ڕێکــەوت لــە الی یەکــەوە تێپەڕدەبــن و بــە
اللووتێکــەوە مەرحەبایەکــی دەدەنــێ .ئەویــش خۆزگــە هــەر نەبوایــە .چــەن هەنــگاو دوور
نەکەوتوونەتــەوە ،تانــە و تەشــەر بــە شــوێن چاکوچۆنیــدا ،ڕێچکــە دەبەســتێ .جــاری
وایــە هەتــا تاپۆیــان ون دەبــێ نابڕێتــەوە .چەندانەیەکیشــیان ئەوەنــەدە ســەرقاڵ و
بەپەلــەن کــە یــا نایبینــن یــا ئەگەریــش دیتیــان و ســووکە ســاوێکیان دا ،هەتــا ئــەو
ســەری بــەرز ئەکاتــەوە و چــاوی بــۆ باریــک دەکا و دەیناســێ و دەمولێــوی کۆدەکاتــەوە و
ئــاوی زاری قووتــدەدا و رۆژباشــێ ،ئێوارەباشــێ ،سەفەرخۆشــێ ئێــژێ ،وەک ئــەو
ماشــێنانەی کــە هۆڕنێــک دەکێشــن و خێــرا خێــرا تێدەپــەڕن ،دەچــن و دووردەکەونــەوە.
ئیتر ئەویش دۆش دادەمێنێ .ئەرێ ساڵوی کرد؟!! جوێنیدا؟؟؟!! یا گاڵتەی پێکرد؟.
ئــەوەی راســتی بــێ زۆریــش بــەو ژیانــەی رازی نێیــە .یانــی نــەک ئــەوەی کــە لــە کــردەوەی
پەشــیمان بێــت!!  ...؟؟ نــا نــا !!! هیــچ وا نییــە!! بــەاڵم دەردەکــەی ئەوەیــە کــە هیــچ
کەســێک یــا خــود مناڵێکــی قــەدری نازانــێ و بێڕێــزی پێدەکــەن .راســت دەڵــێ ،هــەر
چەنــد بــڕوای وایــە کــە؛ "ژیانیــان پێبەخشــیوین و هەتــا نەیبەخشــین لــە واتاکــەی
تێناگەیــن" و ئــەوەش هەمیشــە پەنــدی ســەر زارێتــی .بــەاڵم مناڵەکانــی بوونەتــە
بەچکــەی دووپشــک کــە لەســەر پشــتی دایکیــان دەبــن و پێهەڵدەگــرن و پاشــانیش
دەیخــۆن .ســەد ئەوەنــدەی کــە خوالنــەوە لــە بازنــەی زەمانــدا و لــە نــاو خولگــەی
خۆبەخشــی و خزمــەت ،بــەرەو گێژەنــی پیــری هانیــداوە ،بێئەمەگــی منااڵنــی ،پشــتی
هیواکانی کووڕ کردۆتەوە.
دەفکــرێ ئیتــر لــەو تەمەنــەدا بــۆ کــوێ بچــێ؟!؟ کــێ درگا لــە ئاواتێکــی پیــر دەکاتــەوە؟
ئیتــر ئەســتێرەیەک بــە ئاســمانی ئارەزوویــدا ناخوشــێ .هــەزار کاکەشــانی خەیاڵــی
جوانیــش دەچــن بــەرەو نادیــار و هــەر کــە دوور دەکەونــەوە رەنگەکانیــان تێکــەڵ دەبــن
و لــە رەنگاڵەییــان کــەم دەبێتــەوە و تەڵــخ و تــار دەبــن و رەنگیــان ســیمای رەنگێکــی
خنکاوی لێدەنیشێ.
ئاخێکی هەڵکێشا و لەبەرەخۆیەوە وتی:
ماندووم ماندوو !!
بێزارم بێزار ،ئەرێ بۆ وام لێدەکەن
خراپەم چی بووە؟! زووخاوتان پێهەڵێنام.
هێنــدەم پیشــبردۆتەوە(خەفەت خــواردن و نەدرکاندنــی) نــاو خــۆم دەروونــم دەکوڵــێ.
هەناوم ڕەشە
بێ عەقاڵنە!.؟؟!!! ئەگەر من نەبم دەزانن چیتان بەسەر دێت.
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هەر بە تووڕەییەکمەوە بەندن.
هــەر لــە داخــی ئێــوە دەڵێــم خــۆم هەڵدێرمــە نــاو تاریکــی و یــا ســەری خــۆم هەڵگــرم و بــڕۆم.
لێــدەم بــڕۆم بــەرەو نادیــار .بچــم بــۆ شــوێنێ کــە نــە کــەس بمناســێتەوە و نــە کەســیش بناســم
و ئیتر خواشم لە خواتان نەچێ و دەنگوباسیشتان هەر نەبیستم.
ئاااااااخ خۆ وەک زەروو پێمەوە نووساون ،جا خۆ لێمنابنەوە .دەستم لە ئێخە ناکەنەوە.
لــە ئێــوەش شــاراوە نەبــێ هەتــا ئێســتا چەنــد جــاران ویســتوویەتی خــۆی لەنــاو بەرێــت و
ئەوانیــش !...بــەاڵم لەبــەر هێنــدێ هــۆکار کــە الی کــەس نایدرکێنــێ ،وازی لێهێنــاوە .ئیتــر
گەیشــتووەتە ئێســقانی .لــەو دواییانــەدا خەونــی ئاڵــۆز زۆر ئەبینــێ و جاروبــار رادەچەنــێ .کــە
ڕادەچەنــێ ئەوانیــش ئۆقرەیــان نامێنــێ .هێنــدێ جــار بــە رێــگاوە خەونووچکــە ئەیباتــەوە و
کەمێکــی دەمێنــێ التراســکە ببەســتێ و کۆتایــی بێنــێ بــە خــۆی و خەونەکانێــوە .لەگــەڵ خــۆی
زۆر ئەدوێ و وەک بڵێی دووچاری دیاردەی چەند کەسایەتی بووە.
ئەمــڕۆ وەک هەمیشــە لــە ســەر ئــەو ڕێگایــەی کــە هــەر هەنــگاوەو ئاواتێکــی تێــدا ناشــتووە
دەڕۆیشــت .نوقمــی خەیــاڵ بــوو .لەپــڕ هەســتی کــرد کــە یەکێــک بانگــی دەکات .هەســتی راگــرت.
شتێک نەبوو.
گوێم زرینگاوەتەوە .کەس نییە .پیری ....پیری . ...خۆ هۆش نامێنێ ...
لە نادیارەوە دەنگێک دووبارە بانگی لێکرد.
دیسان هەمان شتی گوت و بەردەوام بوو.
دەنگەکە وتی لەتەک تۆمە و بە تووڕەییەوە گوتی؛
بەسە ،گێژنەبووی لەو خوڵگە بێپسانەوەیەی تێیدای.
لێیان گەڕێ ،بڕۆ ،هیخۆت بە ،کێ بۆ کێ ماوە.
ســەری ســووڕما .هــەر بــەدەم ڕۆیشــتەنەوە لــە دەوروبــەری دەڕوانــی و لــە ئاســمان و . ....
دووبارە هەمان دەنگ !! ...
وەرە ،وەرە ،مەترسێ!! (؟) من دەستت دەگرم.
یەک هەنگاوە و تەواو!!! بوێر بە!! تۆ دەتوانی ئەرێ ئەرێ!!
ها دەی وەرە جیهانێکی جوانت نیشان دەدەم
چ دەمی خۆبەخشی ماوە ،ئەمری بەدبەخت
کێ کردی و کێ ئەیخوا؟!!!
دەی واز بێنە!!!؟؟؟؟
چەنــد جــاران ئــەو وتانــە دووپــات کرانــەوە .بــەدەس خــۆی نەبــوو ،هێــدی هێــدی کاری
لێدەکــرد .هەناســەیەکی قووڵــی هەڵکێشــا .وەک بڵێــی تــەرزی بیرێکــی تــازە لــەم مێشــکێکی
کۆنــدا چەکــەرە بــکات .ســەر ڕوومەتەکانــی گــەش بوونــەوە .وابــوو ،خەریــک بــوو دڵنیــای
دەکرد .لەبەرە خۆیەوە وەاڵمی دەداوە.
ئەرێ!!! راست دەکات
وا دەکەم
پشت لە هەموو شتێک دەکەم و دەڕۆم .دەرفەتم هەیە .بە ئەم و ئەو چی!!!؟
لــەو خەیااڵنــەدا بــوو بــە تــەواوی نوقــوم ببــوو .دەنگــە نادیارەکــە قاقایەکــی ترســێنەری کێشــا.
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زۆر دڵنیــا و لەخــۆڕازی وتــی وەرە دەی .ســامێکی ســاردی تــەزوواوی دایگــرت .هەســتی
کــرد بۆرانــی زســتان تێکەوەیدەپێچــێ .لەســەر دووڕێیانــی مــان و گومــان ســەری هەڵێنــا.
قیــت بــووە .هەویســتی وەک ســەردەمی گەنجــی قەڵەمبازێــک بهاوێــژێ و بــۆ هەمیشــە
کۆتایی بە خەفەتەکانی بەێنێ.
لەپــڕ؛ وەک چــۆن گریانــی ناوەختــی ســاوایەکی برســی لــە نیــوە شــەوا ،لێفــە لەســەر
هەموو خەونەکانی دایکی الدەدا .شڵەژا!!
لــە نادیارێکــی قووڵــی دەروونــی خۆیــەوە نووزەیەکــی دەبیســت .گوێــی بــۆ ناخــی ڕاگــرت.
نووزەی چییە؟!!
نا نا!!! زیاتر وەک ورتەی دەنگێک دەچوو.
تەزوو یان سۆزێکی شیلەوگەرم نازانم!!
گوێــی بــۆ هەڵخســت .یــەک دەنــگ نییــە .چەنــد دەنگــی تێکەڵــی بــە یەکــەوە هاتــە گوێــی.
وەک ئــاواز .ئــا ئــا ئــاوازە .بەڵــێ بەڵــێ!! لێــی ورد بــۆوە بەڵــێ ئاوازێکــی خــۆش بــوو
کە دەیگوت؛
زەوی گیان زوو بسووڕێ
گورگی زستان دەلوورێ
تیانە و مەنجەل بەتاڵە
خواردن نەما لەو ماڵە
نێچیریش دەس ناکەوێ
مناڵ برسی دەخەوێ
با بەس بابە خەمین بێ
دەس بەتاڵ و شەرمین بێ
دایەش مات و بێبزە
دڵخۆش نەبێ بە گزە
بەهارێکمان بۆ بێنە
گوڵ و جوانی بڕوێنە
بژیێتەوە دەشت و دەر
گیا شین ببێ تا کەمەر
ئێمەش برسی نەمێنین
سەرمان لە خەم دەرێنین
چەنــد مناڵــی رەش و ڕووت ،القیــان لــە تەنــدووری ناوماڵێــک کێشــاوە و ئــەو گۆرانــێ
دەڵێن.
هەســتی بــە ئێشــێکی ناوەخــت کــرد .ئــەو ســۆزە لــە جەرگــی کاری کــرد .ویژدانــی زۆر
نارەحــەت بــوو .خــۆی پێڕانەگیــرا لــە پڕمــەی گریانــی دا .هــەر ئەوەنــدە گریــا .نزیــک
بــوو خوێــن بــێ لــە چــاوێ .شــەرمی لــە خــۆی کــرد .لــەو بیــر و فکرانــەی کــە بــە مێشــکی
داهاتبــوو .خــۆی پێنەدەبەخشــرا .بــووراوە و حــەز و تامەزرۆیــی و خۆبەشــی وەک لرفــەی
شــەتاوی دەم بەهــار تێکەڵبــوون بــە خوێنــی .بەجارێــک ڕایانماڵــی گــەرای خۆپەرســتی
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و لەخۆبایی لە دەمارەکانیدا.
هەر بەدەم قوڵپەی گریانەوە وتی :نا نا بڕبڕەکانی پشتم دەچم.
دەچم ،من ناتوانم بەتەنیا هی خۆم بم.
زستان هێندەی نەماوە .تاقەت بێنن .دەتانبەمە بەهارەوە.
ئــەوەی وتــوو دووبــارە بەختەوەرانــە و دەم بــە بــزە ،وەک هــەزار کاکەشــانییان بــە دیــاری
پێدابێ؛ لە ناو خولگە هەمیشەییەکەیدا خولی خوارد و رۆیشت بەرەو وەرزی بەهار
٢٠١٦
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