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  ش رکه سه*.... !  بوون واشه یی و مژووی چه واشه داستانی چه

  )يةشار کةمال( ةطذيدا دةضمةوة  بو ذيامن هونةرةکةم بةهةموئةوةي ثصشي بةختةوةري بةطةلةکةم بطرص بة  
 

  ....م ده تی ده شایه
  !! رترنییه  که واشه  چه ئوه س له که

  ..... م ده تی ده شایه
  !!  کراوترنییه واشه  چه ئمه س له که

   ئمه
   کراوی  واشه چه
  ی  ئوه
  . یین واشه چه

  
*** *** *** 

  ت ی بلیمه ئوه
  ن  نهب و

  ب هاوتان
  . کاری واشه  چه له

   ئوه
  کان  ڕاستییه

   درۆ  به
  درۆکان

  ڕاستی به
  لینگاوقوچ 

  ن که ده  واشه چه
  

*** *** ***  
  مۆ  ئه

  ،  بۆ ئوه
  ،   کردنه واشه چاخی زیینی چه

  !!خۆتان خۆشی له
  م و  رده سه
  .  کاری واشه تی چه ڕه هه
  

*** *** ***  
    ئمه
  ،  یرۆزه پ سته ده به

  ،  نوورانییه
  کانی بانه میھره
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   ئوه
  نگ کورکراین ڕه
  می رده سه له
  ڕۆ و  په ڕه شه
  . نگ  ڕه ڕه شه
  مستا ئه
  نگ کورین و ڕه
  کان  نگه ڕه

  نابینین، 
  . خۆمان هاوار له

*** *** ***  
   ئمه
   هات وهاواری  به

  ی  ڕیاکارانه
   ئوه
   ووتار و به

    یاندنه ڕاگه
  رگ ب و جه
  کانی ندی دپ پسنه به

    ئوه
  شی  ڕۆژگاری ڕه له

  دوای 
  س و ره هه

    تاله ئاشبه
  کانتان خته ناوه
  ڕ وکاس که
  کراین ده

    بۆیه
  مۆ ئه
  کان  نگه ده

  . نابیستین
*** *** ***  

  ی  ئمه
  بوو  واشه چه
   شون و له

  کات 
  داباو

  ڕابردوومان، 
  مۆمان،  ئه
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  مان،  ئاینده
  م و ته

  مژاوی
  واو ل

   لوه
   گومان و له

  بوون  بوا نه
  . خۆ به
   

*** *** ***  
  ی  ئمه
  بوو  واشه چه
   شون و له

  کات 
  داباو

  ڕابردوومان، 
  مۆمان،  ئه

  مان،  ئاینده
  ر پشتی گا سه له
  رقۆچی گا   سه له
   ستاوه وه

  ڕۆژئاوا، 
  الت،  ڕۆژهه
  باکور، 

  باشورمان، 
  ش و دابه
  کتر یه له

  داباو
  ک یهر هه
  . کالوک له

*** *** ***  
  ی  الی ئمه

  بوو  واشه چه
  ،  قسه
  ....  لکه بکه

  ...  ب تامه
  . پووپوچ
  نگی،  ب ده
  رمنی،  شه
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  .  پ سووده
    الی ئمه
  جوانی، 
   و دزوه

  . ناشیرین
    الی ئمه
  کردن،  ت نه خیانه
   و ته خیانه
  . رشۆڕی سه

    الی ئمه
  خایینی، 
  ...  پیرۆزه

  . ر به وعتهم
   ئمه
  ن،  هریمه ئه
  خودا به
  زداش  هوارمه ئه
  ن  هریمه  ئه به
  . بینین ده

  کراو  واشه ی چه ئمه
  زان  نه
  و  وره گه به
  ردار  سه
  . زانین ده
  و  وره گه
  رداریش  سه
  گل،  به
  فام،  نه
  وج گه

  . ین گه تده
*** *** ***  

   ئمه
  بوون  واشه چه
   ڕێ و  ڕاسته به

  ری ده ڕێ به
  . ملنین خه ده

  ڕێ و ڕاسته
  ریش  ده ڕێ به

   گومرایی به
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  . بیرکولی
    الی ئمه

  . زانین، خورافات نه
  ڕووناکی و 

  ئاسۆی، 
  .  تاوی زکفته هه

    الی ئمه
  ئاسۆی ڕووناکی هیواوئاواتیش

  وی تار شه
  تاریكی 

  وکی  شه
  چاو نگوسته ئه
  وکی  شه
  . ترانی شی قه ش ڕه ڕه

*** *** ***  
   ئمه
  ین  واشه چه
    ساوه وه له
    بووینه  ده که

  ،  نگه ی تفه گولله
  . کانتان نگنه ژه

   ئمه
  ین  واشه چه
    ساوه وه له
  بووین   ده  آه
  ی   سبه به
  تان وه سانه حه
  خت ترین   سه له

  سات،  چرکه
   دژوارترین  له

  . ڕۆژگاردا
    وه و ڕۆژه  له ئمه
  ین  واشه چه
  ق ی ڕهنان  به که

  هرشمان 
  ر سه برده ده

  با،  شه شکری ڕه ی له زمه دوه
  ،  بابه الفاوی ده

  ر و باهۆزی کۆپته
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  .  رداوی فۆکه گه
    ئمه
  ین  واشه  چه وه و ڕۆژه له
  رمی خاوو خزانمان   هامزی گه که

   بۆ ئوه
  . واال بوو
  خون و
  رمان  سه کاسه

   بۆ ئوه
  کاال بوو
  کاالی 

  . اه رزان به هه
  مان ئاال بوو  پسته

  . مۆتان یالی ئه تی خه ر حکومه سه به
   ئمه
  ین  واشه  چه وه و ڕۆژه له
  باکی  که

  زیندان و
  داری سدارمان 

  . بوو نه
  مل و  ئۆردوگای زۆره

  ڕاگوزان 
  ل،  کۆمه گۆڕی به

  نفال وقکردن،  ئه
  هر،  گازی ژه

  شی  رکه سه
  . پکا ده ی نه ئمه
   ئمه
  ین  واشه  چه وه و ڕۆژه له
  مان   ئوه که
  ر و  هبه ڕه

  مان  ئوه
  . ر تاجی سه

  مان  ئوه
  زنتر  مه
  . موو  هه له

  ی  ئوه
  ئاغا و

  ردارو  سه
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  میرو 
  گ و  به

    شخه
  . کانمان زنه مه
  رموو فه رچیتان ده هه
  ک ئایاتی وه

  قورئان و
  د  مه کانی محه رمووده فه

  . پیرۆز بوون
   ئوه
  رموو  ن فهتا ده

  ی سی ئای ئه
  ساواک
  رات موخابه

  میت 
  . ت حمه ڕه

  ش ئمه
  موومان  هه
   نده ک به وه
   ک کۆیله وه
  نگ وتکا  ک ده یه به
  مانگوت  ده

  ڕاست یژن
  ن که ڕاست ئه

  ی سی ئای ئه
  ساواک
  رات موخابه

  میت 
  . ت حمه ڕه
  تانگووت  ده
   بووین له هه

  ی سی ئای ئه
  ساواک
  رات موخابه

  ت می
  . ت فره نه

  ش ئمه
  موومان  هه
  ل ک مگه وه
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  مانگوت  ده
  و دروست ڕاسته

  بالتان  وه
  ملمان به
  . ت فره د نه سه

  جارکی تر
  رموو  تان فه ده
   بووین  له هه
  . ت حمه د ڕه سه

  ش ئمه
  موومان  هه

   وه پکه
    زۆر ڕاسته

  . ت حمه د ڕه سه
  رموو  تان فه ده
  پ پیرۆز  چه
  .  ڕێ تاکه

  مانگوت  هد
  رین  ئافه
  پ پیرۆز  چه
  . و شاڕێ ئه
  تانووت  ده

  نا نـ ـ ـ ـ ـ ـا
   بووین  له هه
  . پ الڕێ  چه پ بڤه چه
  مانگوت  ده

  ب گومان
  . پ الڕێ  چه پ بڤه چه
  تانگوت  ده

  ... خۆ پشت به
  . ر ماوه هزی جه به
  رخۆتان،  هه

   و م درۆشاخداره ڕاستی ئه
  تان م ڕاستییه درۆی ئه

  دان جار  سه
    وانه پچه
  . لماند سه ده
    ر ئوه هه
   بوونه ده
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  دووژمنی عراق و
  ناوی عراق و 
  ئاالی عراق و 
  خاکی عراق و 
  . بوونی عراق

  ڕی  شه
  خۆتنی

  موو عراقتان هه
  خون و  به

  فرمسک و
  ری سه لله که

   ئمه
  وانی  ی نوچه قه  ئاره به

    وه ئمه
  . کرد ده

  عراقی و
  کانتان،  راقچییهع
  گرت و  ده
  کوشت و ده

  نگ و بۆ په
  ش وانه
  تاشی،  ری تان ده سه

  کرد،  جام ماستتان پداده
  دێ دێ به

  . تانگا  ده وه ره ر پشتی که سه به
  مستا چی ئه که

  عراقچی و 
  کی عراقییه

  یار بیست وچوار  عه
  . خۆتانن
   و بۆ ئمه

  ر خاتری  به له
  ینووسی نادیار چاره
  .  نا ئمه

  الت سه بۆ کورسی ده
  بۆ گیرفان و
  ور پارووی چه

  رۆک بۆش  نی سه بۆ دیده
   عرووبه** مر نی عه بۆ دیده
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  . وان بۆ ئه
  بی و ره ی عه بۆ ئووممه
  ی ئیسالم بۆ ئووممه

  گیان و به
  دینی  الحه ی سه سته جه به
  . رنت می ئینته رده سه
   ئوه
  رکوکتان که
  دلی کوردسان به
  . ا بوو دان
   ئوه
  رکوکتان که
  قودسی کوردسان به
  . چواند ده
  چی،  که
  مستا  ئه
   ری ئوه سه
  ت المه سه
  رکوك  که

    شارکی عراقه
  شارکی عراقی 

   و تاقانه
    تاقه
  .  وه سیمای دزوی عراقی بوونییه به

    شارکه
  دل و قودس و 

  لووسی نده ئه
  .  ب و ئیسالمه ره عه

*** *** ***  
وهئ   

  مامۆستا، 
  عالیم، 
  ر،  وه موننه

  یی واشه چه+ سوف  یله فه
  ش ئمه

  مورید، 
  روش،  ده
  مست،  ی گوێ له نده به

  . یی واشه چه+ ل  شاگردی گوێ ڕایه
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   رین بۆ ئوه ئافه
   و ر ملمانه سه  دووگوونتان له که

  خوڕن لمان ده
  . رو گا ک که وه

  ش رین بۆ ئمه ئافه
  .... ر به باره (

  .... )  ی نایه و خه ر پشتمانه سه گوز له باره
  ی ئوه
  رۆک و سه
  و رکرده سه
  ر و ڕابه
  ر  مبه پغه

  ساالنکی
  دوورو درژ

  کانتان  ستره ڕی ئه شه
    که ڕه نو گه له
  کانی خت نشینه دبه به

  دا ئمه
  یی  واشه چه به
    کرده ده
  روومان گه

  دوایش 
   بوونه ده

  کۆتری ئاشتی و 
   ماندال ک وه
  ک گاندی وه

  . خست رده خۆتان ده
    ربژین ئوه هه 

   بۆ ئمه
  مۆ ئه که

  ک  دوای دونیایه
  سات رگه مه

  ک  دوای دونیایه
  سات کاره
    ته بوونه

  ی دمواکرسی فریشته
  نانی ووشک و 
  مان  واشه دمواکرسی چه

  . ن ده ردخوارد ده ده
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  برستی و 
  بکاری و

  .  واشه دمواکرسی چه
  ... رانی وقات وقی وگ

  بایی و ب کاره
  ب ئاوی و 

  .  واشه دمواکرسی چه
  ش  رین بۆ ئمه ئافه
  یین و واشه حکومی چه مه
   مالورانی میشه هه
    ڕمانه له
    مانه رگه  قاپی ده له
  ی  ر سفره سه له

   و ختمانه خالی ناوه
  ین  که رگ ده  مه سالو له

  ی شی  لفه
  یین  خۆداده ییوب به ئه
  تی  حمه ژر ڕه له

  تی ئیمریاتۆرییه
  نا دیموکراتیکی

  ولرو هه
  سلمانی

  بیین  ده وه کانه ونه  شاری خه و به خه
  رگیز   هه که

  .  نابن بۆئمه
  سروودی 

    گیانی ئوه مری به نه
  چین،  ده

  رگ و مارشی مه
  مانیش بۆ خۆمان نه

  . ین ده لده
   

*** *** ***  
  ل  زه  ئه  له ئوه
  میبا ک ئه وه

   بوون دووانه
  . دایک بوون یی له دووانه به

  ڕۆژگارک
  ک یه بوون به
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   به
  . مشت ک کۆله یه

  بۆ ووردو خاشکردنی
  می  ناوده
  وار نده ی به ئمه
  بدی ی عه ئمه
  . گوێ له ئالقه
  ک  نه

  . ر می داگیرکه ناوده
  کاتکیش 

  س بوون  ڕه وه
  ی یاریی مناالنه له

  جگری و مگری
  زمی  زم وڕه به له

  فیفتی 
  فیفتی

  دوو بوون به
  ک  وه
  . رێ وه وری هه ده

  ش  ئمه
  .... برد دوو چاومان شک ده

   و  که ریه هه
  . رهنا ککتان ده یه

   دووان   بوون به ئوه
  ش  ئمه
  مان  نیا دوو گوچکه ته

  بوو پوه
   و  که ریه هه
  ککتان  یه

  بۆخۆتان 
  . تان له خه
  وون  دووان ب ئوه
 ستی قلشاو ش دوو ده ئمه
   و  که ریه هه
  ک،  چه ککتان کرد به یه
  ،  پله  چه به
  م،  له قه به
  هۆل،  ده به
  .  زوڕنا به
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   دووان بوون ئوه
  ش دووقاچی ئمه
  ق ق و ته ڕه
  .  و سواری القک بوون که ریه هه
  ڕی شه له
  رم ئامزی ناوخۆدا شه
  ڕی شه له
  ی  زارانه رمه شه
  رکت یه

  .  وه سیینه
   دووان و ئوه
  ب تیش واده گبه  نه
   ئمه
  ک دل و یه
  ک مشک و یه
  . م بووین ک ده یه
  خوازن ده
  ک  م یه ئه
  م و  ده
  ک دل و  یه
  مان ک مشکه یه
  ن رت بکه که
  ن ت بکه له

  ن شکه دابه
  ك وه

  گومرگ و 
  کان داهاته

  ك بانک و  وه
  . کان الته سه ده
  مان و  رله ک په وه

  . ت حکومه
  رکوک و ك که وه

  . کان عریبکراوه  ته ناوچه
  ك پۆستی وه
  تی و رۆکایه سه
  ک کورسی  وه
  . غدا  به کان له ته زاره وه
  ك  وه

  ووردو درشتی
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  موو هه
  . کانی تر که یه
  

  com. hotmail@sarkash_aسوید / ئوپسال / ش رکه سه
   20. 1. 1995ولر  هه

  220.   12 .   2005  ئوپساال 
) 143 (  ژماره ڕی ناوخۆ له ی شه رمه  گه لگرێ له ر ناوکی تر، هه  یا هه  شعرییه م وڕنه ئه* 

 بالوی  وه ستکارییه ندێ ده  هه ، وا جارکی تر به وه ته  ی ڕگای کوردستان بالوکراوه31. 1. 1995
  .  وه مه که ده

    بییه ره رۆکی کۆمکاری عه مروموسای سه ست عه به مه**. 


