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 )1(   
 لة ضاوي هةرهةموو هاوِرصكانيا
 !مةخلوقص تر نابصتةوة وةك ئةو 

 ,وابة جنون لةعوشاقي نيشتيمان و 
 !لةعوشاقي ِرةنطةكاين هةورامان بص  

 ِرةشبةلَةكي نةجاتةوة,  و ئةوصك بةو هةموو ئازادي
 ِرانةطةي بةئازادي ناو ِرةنطةكان و

 لةسصبةرة ئازادةكاين سازان و, ِرانةطةي بةدانيشتنص 
 ,هةر بةِرةمسص لةطةلَ زةلَم و 

 !شينةكاين تريفةوة , هةر بةِرةمسص لةتةك دةرطا 
 ضلَص, ِرانةطةي بةلص كردننةوةي , ئةو ِرانةطةي 

 !لةئاوصسةر , ةر ضلَص كوزةلَةي تارصكي سصب
 ئةو ِرانةطةي بةديتين ضوار مشقي ئةو سرودانةي ئصستة لةوص

 ,ئصستة لةوص لةسةر عةرشي 
 !فريعةونةكةي بةغا دانيشتوون , خوصن خانةكةي ثري نةمرود و 

 بةطةجني ِرؤي, ئةو ِرانةطةي و بةهيض نةطةي 
 لةم سةفةرةي هصن ثةلةبوو

 ! نةكةوت شيعرةكاين منيش, تةنانةت ضاوي بةسصوة 
 ئةو سصوانةي لةغةرييب سصبةريان دا

 ,ئةو سصوانةي كةبةم دووايية 
 نوص ترين جواين من بوون

 !سصبةرة قةرسيلةكاين وولَات , بؤ ئازادي و 
 دوواين كؤضي خؤي ثص ووتني, هصن بةثةلة ئةم ِرووبارة 

 نة وةفرياي ماضصكي ِرؤخانة كةوت و
 !!وت  و منالَانيش كة– ثةميان –نة وةفرياي 
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 ي مردن وةها لةدووي بوو) با ( 
 !نة ثةميانيش بة دوواين هةناسةي طةيي , نةطةيشتة الي ثةميان و 

 ي مردن وةها لةدووي بوو) با ( 
 لةسةريا ِرةنطي داكوتابوو, مردن وةها 

 !ذيان شصوةي نشصوصكي تةماوي بوو 
 !!تؤ هيضي كةت نةئةدي , تؤ , مردن نةبص 

 
 )2(  

 بوو زووبةيانيةكي زوو 
  لةطةرمةي خةون دابوو خةو– سويد –هصشتا 

  دا دايةبالَ و– ستؤكهؤلَم –ئةو لةتةك طمةي كؤترصكي , ئةو 
 وةك تةيرصكي ثةِراطةندة و تةواو غةريب

 ,بالَ خوصناوي 
 لةئامساين نيشتيمانة نةطبةتةكةي ِرادةطةِرا

 !نةيدةتواين بطاتةوة , طةرضي وةشي ديبا , طةرضي 
 !خوصن بِري ئةوص ي نةدةكرد , ةوزامةوة وةشي ديبا ب

 ئةو ِرؤشناييةي لةطيانيا بوو, وةشي ديبا 
 ,نةيدةتوواين دِر بةو هةموو تاريكيانة بداو 

 !قسلَي ِرؤشنايي بضصنص , بةخؤرصكي زامارةوة 
 موعجيزةي ئةو ثةلةوةرة ثةِراطةندة لةوةدابوو, بةلَام ياران 

 ! ذيانيةوة ثةِري كردوو لةوص فِرين, لصرة مردن 
 ئةو طةوالَة بةمهةين ية لةوةدابوو, موعجيزةي ئةو , بةالَم ياران 

 !لةوص كةوتة كلووةي بةفر , لصرة كةوتة ضةمخاخةو طِر 
 ! ئالَا – دةرةي مةِر –بةفر بةفر لةدارةكاين 

 !بةفر بةفر لةشارةزوور و هةورامان ئالَا 
 

 )3(  
 اين بابةمن و هاوِرصك , - كاين –هةفتةيةك سةرترة 

 ,ِروناكيمان دةسكةنةيةو 
 !دةستيان لةذصر ضةنةداية , ضراكامنان وةكو ثريان 

 ماسيةكاين ثصكةنينمان بةقةوزةوة
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 !مةحكومن مةحكوم كاين طيان , مةحكومي مردن و ملن 
 نيشتيمان بة مةخلووق ضن ضص و, كة سالَ بةهاري لص بِرواو 

 وةشارننةوة, ئاوصنةي ئازادي لةشار 
 ,اسةي مقةستةكان دةشص ثي

 !لةكوصوة بصن و لةكوصوة تص بثةِرن ؟
 ِرةفيقة بةفر طرتوووةكةم,  مةحبوبةي – كاين –ئةي دةشص 

  مان لص بِروا– نايل –من و تؤ 
 ,ِرووباري ئةو زاتةمان لص بص بةهةلَم 

 ,هةورامان بص بةمةخيانةي شيعر و جواين 
 دةشص مةحشةري ض قيامةتص, دةشص 
 شص شةاليل ض طِرصدة, كاين , دةشص 

 !!لةزةملَي ضاوامنانةوة بِرذص ؟ 
 دةشص كاين هةناسةمان بص بةهةملَي كامة ضةم و

 !ِروخسايشمان بص بةسيماي كامة ثايز ؟
 !بص بةشةختةي كامة دابان ؟, دةبص دلَمان , ئةي كانيلة 

 !شيعرص وةئاوةذوو وةخوصنني , سةختة كاين شيعرص 
 !!ان وةخوصنني سةختة كاين ذيان ذيان وةبارووت

 ,سةختة كاين سةختة بوونيش 
 !!وةئاسن بنووسينةوة 

 
 )4(  

 وةختص بةهاري ئازيزص هةلَدةثِروزص
 !دةبن بةقةقنةسي سوتاو ,ئيتر هةموو ثةميانةكان 

 !كةذالَةكان وةك ثةروانة لةئاطرا خولةيان دص 
 !نصرطزي خؤيان وةضةثك دةِرنن , قةلَةمةكان 

 يان ئصمةش ئصستةكاين ط, ئةي دةشص كاين 
 ئةم كؤضة بةستةلَةكةي هاوِرصماندا, لةطةلَ شةختةي 

 !دلَمان دلَمان ض سصوصكي شةختة بةن بص ؟ 
 ,دةشص دلَمان ض قةقنةسصكي ِرؤشن بص 

 !لةناو خؤلَةكةوةي ئةم ثرسةدا ؟, لةناو 
 كص كص بةنامخان بزانص ؟, ئصستة و ئصستة , دةبص كاين 
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 ن و خوامةطةر هةر خؤما,خؤمان نةبص 
 !كص ثياسةي ناو ئةم ثايزةمان دةبينص ؟, دةنا ِرؤلَة 

 !ِرةشةباي ئةم دؤزةخةدا ثةميان دةطرص ؟, كص لةبةردةم 
 !كص كص ؟: بلَص 

 لةبةردةم مةوجي ميحنةت و, سةختة كاين خؤِراطرتن 
 !لةبةردةمي جةهةنةمدا  , ِرووتبوونةوةي جوانيةكانيش 

 بةناو شةودا , سةفةر بةضرايةكةوة, سةختة سةختة 
 ثرية دةريا و دةرياي سوورا, مةلةكردن بةناو مةوجي 

 ,لةتةك مالَي ضؤلَ و هؤلَا , عيشق كردن 
 تةنص وةبصستان كةوتين شةمامةكان

 !!بةناز نازي مالَان  , تةنص نازان , تةنص ئاوِرداننةوة و 
 ثالَداننةوة بة كؤلَةكةي طوزةرانص, سةختة كاين 
 !!ر و هةميش ثايز هةم بةها, طوزةرانص 

 ئصستة كاين ثايزصكن, دةزامن دةزامن ئصستة 
 !بؤ تابوويت بةفر طرتووي بةر دييةتان 

 قةدةرتانة و, بةلَام كاين 
 دةبص لةناو ئةو ثايزةدا

 !جص ي بةهارصكي درؤزن بكةنةوة 
 قةدةرتانة و دةبص لةناو
 ديواين ئةو كؤستةتاندا

 !جص ي ضامةيةكي درؤزن بكةنةوة 
 !انة و لةبةر تؤ نا كةلةوثةري خةمةوة دص ي قةدةرت

 !لةبةر ضاوي زةرد و سوورةكانتان , قةدةرتانة و بةلَام ثةميان 
 !بةرسيلةن و هصشتا لةخةم سةردةرنابةن  

 !ضكؤلةن و طريان بةدةمي وان تالَة 
 هةرضةن دةزامن طرانة خؤخةلَةتان

 !وةرزت نةبص و تيا بذيت , طرانة طرانة وةرزص 
 نغرؤي ض كؤستصكي طةورةن, دةزامن ئصستة دةزامن 

 وةك ئةسريص بةدةس ذيان
 بةض سركةييةكي ِرةش هةلَثصضراوة و, ضاوي دلَتان 

 ,دةم و لصوي ثصكةنينتان 
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 !وةئاطري كامة ئاطردان ضزاوة 
 

 )5(  
 لصم دةبوري, هؤ داري شني , لصم دةبووري 

 هةنووكة هةنووكة ضاوي دصِرةكامن
 !تؤ نووتةكن وةك هةناوي 

 !وةك بةرطي تؤ , هةناوي ئةم حوزنةم ِرةشة 
 بةلَام بةلَام ئةي درةخيت شني و ِرةشثؤش

 ناكرص ناكرص هةموو ِرؤذص
 !ي ثرسة بةردةنة ناو مالَ  )با ( ي شيوةن و )با ( 

 لةم بةهارة هةلَصن, لةم ثايزة هةلَصن , ناكرص ناكرص هةموو ِرؤذص 
 ئامان ئامان ئةي داري شني

 يايي نةتباالفاوي تةن
 تؤ تةنيا نيت ئةوةتانص

 !ئةو نيشتيمانة هاوِرصنت , طابةرد طابةرد 
 تؤ تةنيا نيت ئةوةتانص

 !ناين ساجة وةك دلَةكةت , هةمووان دلَيان 
 ,هةمووان لصويان 

 !هةزار بارة وةك لصوةكةي تؤ 
 تؤ تةنيانيت ئةوةتانص من و ذووان

 !انني من و منالَاين شيعر و قةلَةم لةطةلَت, من و 
 ضاوي نان و, من و هوشيار 

 !طةرووي سةوزي ئةم وولَاتة لةطةلَتانني 
 ئةي درةخيت شني و ِرةشثؤش, تؤ تةنيانيت 

 بةتةنيايي دامةضلَةكص
 !بةتةنيايي تيغي مردن لةمل مةنص 
 !قةدةرصكة و دةبص فصرة تةنيايي بن 

 قةدرصكة و دةبص ديوي ئةو ديو بةهار بطرن
 نصقةدةرصكة و خؤ هةر تة

 !بةرهةيواين مالَةكةي تؤي نةطرتووة 
 قةدةرصكة و خؤ هةر تةنص
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 !مالَي سثي قةلَةمةكةي مين مين نةطرتوو وة 
 ئةي داري شني, ئةوةي ِرؤذص 

 دلَي ئةو ثياوةي ناسي بص
 ثِرة, ضراي ضاوي , ئصستة وةك تؤ 

 !ثِرة لةدوكةلَي طريان  
 بؤية منيش ئةي داري شني
 ,هةنووكة هةنووكة شينم 

 !دةبةمةوة سةر تةرمي ئةو خؤرةتاوة 
 تةرمي درةختصكي شةكةت و ماندوو

 درةختص هاوةلَي بةفر و
 !وةلص ئةفسوس هةنوكة خؤي بةفر 
 فرسةمت بة ئةي داري شني

 با فرسةتص بضمةوة الي ِرووباري هةناسة سارد
 !الي هةتاوي ِرةق هةلَاتوو 

 !فرسةمت بة 
 لةم نزاري شني و كؤستا, فرسةمت بة 
 ,م دارستاين شينةدا لة
 بةلةكي طوص ضةمي ثةخشان بةرم, تةرووي شيعر و 

 !كؤتةرة و كؤتةرةي ضريؤك بةرم  
 زؤر دةمصكة, دةمصكة زؤر 

 عةزرةيت كؤِرصكم بؤ ئةو
 !عةزرةيت شيعرصكم بؤ ئةو 

 
 )6(  

 ئةي بازةكةي ثةِراطةندة ئصوارةت باش, ئصوارةت باش 
 ئصوارةت باش, طران ئةي هاوةلَي قورس و , ئصوارةت باش 

 ئيسماعيلم  ئيسماعيلم  سةرهةلَربة
 ئةي خؤرةتاوي هةالَذاو, ئةوة تؤ نيت 

 ! نةكةي – مؤردانة –بؤن و بةرامةي , بؤن و 
 ئةي سةرضاوةي ضاوطي ِرؤشن, ئةوة تؤ نيت 

 !بةم زستانة هاذةي زةلَم نةيةتة طوصت 



7 

 ,مةخلوقصكي سادة و ساكار , ئةوة تؤ نيت 
 !!ِرؤمانتيكة نةناسيةوة ئةم شاعرية 

 ئيسماعيلم مالَ ئاوةدان ئيسماعيلم
 لةبريت ضوو, لةبريت ضوو 

 ّ! ِرةفيقت بوو – خورمالَ –دار هةلَوذةيةكي 
 ,هةر طؤماوص , لة طؤمة شني 

 !هةر طؤماوص ِرةفيقت بوو 
 ,لة بريت ضوو 

 – ضاخيانةكان – و ِرؤذاين – يانة –شةواين 
 ةكةي خؤتةوةوةثالَ كورسي, هةروةثالَي 

 دةستت دةبرد
 دوو دنكة هةلَوذةي شيعرت

 بةخةمةوة دةتووت هاورص, لةناو مؤلة طةالي سةريا دةردةهصنا و 
 ,طريان , بةفر بةفر طةشتة سةري ئصوةش 

 طريان طةشتة ضاوي ئصوةش
 !بةالم بةالم خؤزطةم ثصتان طريان بة شيعر دةنوصنن 

 !خةم بة شيعر دةنووسنةوة 
  ئيسماعيلم سةرهةلربةئيسماعيلم هاورص

 !تؤ كةنطص لةتةك ميوانا وابووي وا 
 !خؤري نوتقص , دةدةي هاورص هةر جولةيةك 

 !!ملوانكةيةكي ثضراوي قسة و باسص , هةر بزةيةك 
 ضةمن دووان, ضةمن كؤشاو ,ضةمن ووت و 

 هةتاوصكي ِرةق هةلَاتووي هةلَاذاو بوو, ئةوهةر 
 اين زاري جوالَندواجار بةخاتري شيعر و جوو, دواجار 

 نوتقصكي كز حالَي نةبووم, بةلَام نوتقص 
 !بةطؤيذي وةريوو دةضوو , دةنطص , دةنطص 

 دةنطص وةك لة بصذةنطي بةن
 !هيض حالَي نةدةبووم , من هيض , ئاردي قسة دةِرذاو 

 من هيض حالَي نةدةبووم, ئاوي قسة دةِرؤيشت و من 
 نةئةو تواين لةبةر كزةي هةناسةمدا

 ِرؤحي ِراطرصشكؤفةي 
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 : ي ثص بلصم – ذووان –نةمن توانيم هةوالصكي تازةي 
 نة ئةو تواين لةبةر كزةي هةناسةمدا

 شكؤفةي ِرؤحي راطرص
 هةوالصكي تازةي ذوواين ثص بلَصم,نة من توانيم 

 نةئةو تواين هةرمصلةي ئامانةتصكم باتص
 ئةو لة بةفرا ِرةق هةالت و

 !من لة شيعرا بووم بة خةلَووز 
 
 

 لصرة مردو لةوص ذياآ,آ بؤ ئةو هةورة ثةراطةندةي ’
 

 نيرلب/ 2003زستاين 


