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  لة 
  نامةآانةوة 

  
  برووسك

  آاتَيك برووسكة دةدا لة تةوقي سةرةتا 
  ضاوة ِرواني بيستني دةنطي 

   هةورة تريشقة مةآة
١٩٧٣  

  

  هةوَلدةرَيك
  ةآةن هةموان هةست د

  بةالم شاعرَيك نية 
   بةَلكؤ هةوَلدةرَيكة

١٩٩٩  
  

  نةزانين
  آةس لة خودي خؤم تَيناطا 

  وةآو من ليَي تَيدةطةم 
   بةَلام ضةند بَيئاطام لة خؤم

١٩٧٣   
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  خؤشةويستي
  وةية ئاسانترين خراثةت خؤشةويستي ئة

  بةرامبةر آةساني تر آردووتة لة بير نةآةي 
   طةورةترين خراثةي خةَلك بؤ خود خؤت لة بير نةآةي

١٩٩٧  
  

  ثَينووس
  ئةطةر ثَينووس آردةوة نةآا 

   بَيهؤدةية هةوَلي شمشَير
١٩٩٣  

  

  ثَيشبيني
  هةمو مرؤظَيك بةيامبةرة 

  ذيان لة ئةوةوة دةست ثَي دةآا 
  دَيت و آؤتايي 

١٩٨٨   
  

  آامةراني
  -:ئةطةر ئَيمة وةرطرين

  لة ثت بةرةستةآان، رَيز طرتن لة خاك و باثيران 
  و لة ئاينةآاني رؤذ هةَلاتي دورةوة، و رةوحانيةتةآانيان، 

  و ةلة جولةآةآانةوة ثَيش بيني و آؤَلنةدان، 
  لة خاض ثةرةستانةوة خؤشةويستي و لَيبوردن 

  لة ئيسالم طةرمي باوةر 
  ةعلمانيةت، لَيك تَيطةيشتن و آرانةوة،و ل

  .و لة مرؤظايةتيةوة هةوَل دان بؤ يةآطرتن
  

  ئةطةر ئَيمة هةر هةمو ئةمانةمانة وةرطرت، 
  لة هةموو ئةوانةوة 

  دةبينة بةختيار ترين مرؤظـ 
١٩٩٠  
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  ثارضة
 نيشتمان ئةو ثارضة ية تة آة ئازاديمان تَيدا دةبَينينةوة 

  طةورة وة  دةبَيت  تاآو طةردون دةطِرَيتة خؤي 
  و تةسكةوة دةبَيت تاآو لة  خةياَلماندا دةخنكَي

١٩٩٠  

***  
 

  ...ثَيشبيني
وا ثير، آة هةستي آرد بة آاتي لَيك توانةوة موريداني لة دةور آؤريان بةست و داواي د... 

  -:ئامؤذآاريةآانيان لَي آرد
  -:ووتي

 

خؤتان رزطار بكةن لة مادة، وةآو من بةخواستي خؤم لة تةمةني هةفت ساَلاندا بووآة شووشة دَل 
  . خوازةآةم لة ذَير بةهةذارَيكي طةِرةآةآةم بةخشي

آة لة بةخشين سةر قاَلمي آردبوو رزطار بن لة خؤشة ويستي وةآو من بة ويستي خؤم خؤمم 
  .ساَلي تةمةنم لة ذَير قوربانيم لة خؤشةوَيستيةآةمدا لة ثَيناوي هاورَيتيم دا هةفدة لة آاتَيك آرد اررزط

لة زانياري رزطار بن وةآو من بةخواستي خؤم آاتَيك لة بيست و حةوتي تةمةنم دا لة آؤ 
با لة جياتي آردنةوةي بِروانامة وازم هَينا، آة ئةوةندةي نةما بوو، بةرةو لة خؤ بايي بوون بم 

  .سادةيي و خاآي بوون
لة ناو بانط خؤتان رزطار آةن وةآو من خؤم رزطار آرد، بةخواستي خؤم، آاتَيك لة سي و 

   .حةوت ساَلي تَيطةيشتم آة، ناو بانط ثوضة ضونكو تراوَيلطةية
بة خواستي خؤم لة ضل و  رزطار بن لة طةِران بة دواي ميتافيزيقيا دا، وةآو من رزطار بووم،

   .حةوتي ساَلاني تةمةنم دا، آة دَلنيا بووم لةوةي آة فةرماني ِراستي بؤ راستي جَي بهَيَلم
خؤتان رزطار آةن لة آؤمةَلايةتية خةَلةتَينةرةآاندا وةآو من بةؤيستي خؤم رزطار بووم لة ثاش 
ئةوةي لة ثةنجا و حةوت ساَلاني تةمةنم دا ثةيم برد، بة هيض و ثوضي زَوربةي هةَلس و 

   .ةوتةآاني مرؤظايةتيآ
لة خةَلك رزطار بن، وةهةوَلي خةَلوةت طيري بدةن تا دةتوانن ئةطةر وةآو من لة شةست و 
حةوتي تةمةنم دا طةر هاورَيكي بة ئةمةآتان دةست نةآةوت، لة هزر رزطار بن وةآو من بة 

 ضونكة ِرَيطرم بوون لة وَيستي خؤم لة هفتا و هةفتي تةمةنم دا لة نووسين وازم هَينا آتَيبةآانم دِري
  .سروشت
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  )آ

 
لة الشة رزطار بن تا ئةتوانن، لة هةموو قؤناغةآاني ذيانتاندا تاآو، ئةطةر آاتي رزطار بووني 

لةو ذيانةي آة ئةيزانن و، ئامادة بن لة، و يةآجاريتان هات وةآو من ئامادة بن بؤ رزطار بوون 
  .تَيكةلَ  بن بةوةي آة ئةزانن

١٩٩٩  
  
  
  

  لة 
  ئاسوودةييةوة

  
  شنة 

  ) ثَيش لة دياري آردني شوَين و نووسيني آات(
منت ئةبيني شنةيةك بووم، بةطةردوون دا  ئةطةِرام نة سنوورم هةبوو، نةزةمةن تاآو لة ئةنجام 

رسامةوة، ئيتر زياتر هةستم بة ذيان آرد، آة بوومة بةشَيكي مرؤيي دا، لة سي آؤرثةيةك دا طَي
  .تيايدا
١٩٩٥  

  

  ئاواز
) آاتي ئاوا بوون لة خاآَيك دا  آة ئازادي بة دةست هَينا(

وميلكانيان بِرايةوة، / ضةند هؤزَيك شةِرو شؤريان آرد لة سةر زةويةك تاآو يةآتريان قِر آرد 
يدا هيض نةما تةنيا ئاوازَيكي بليمةت آة هةوَليدا نةيارةآان لة رزطار بوو، لة بيرةوةر  خاآةآةش

يةك نزيك بكاتةوة نةئةو بةر خوردار بوو، لة داناني ئاواز نة سةرآةوتو بو لة ناو بذي آردن، لة 
نَيوان زؤران بازةآاندا، بةَلكو سروشت و ثةللةوةر، دار و جؤطةآان ئاوازي مان، ئاوازي 

   .بليمةتي
  

   .وتةوة، بةَلَي سروشت مني ئةوتةوةو هيزيان ئةو
١٩٩٧  

  

  هؤنراوة
ناري ظؤَلطا( آاتي آثي لة 
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  لةبيرةوةري طةلَيكدا، جَيطؤِرآَيم آرد، وةآو 
  :هَونراوةيةآي بَي هونةر، آة دةَلَيت

 :ِرؤَلة
  

  بيرمت آرد، طةر -
  
َي

(  

(

آة تَيكَلاوي، آؤضم بوي 
  ذياني خؤت بة ضِري بذي 

  هةر آاتَيكَيش تَيكةَلاوي رؤَلي خؤت بويت 
  وةرة خةَلوةتطاآةم آة لة، نةبو، بوودا 

  ئالةوَيدا ئةم بينيتةوة ثَينوسَيك و الثةِرةيةك آاغةزم هةَلطرتووة 
  بة دواي نوَييدا  ئةطةِرَيم 

١٩٩٧  
  

  طابةرد
يني خةو بينيني، بياباني طؤثي لة مةنطؤلياسةردةمي زة(

آة بوومة بةردَيكي حةلالن، هيض مرؤظَيك توخنم نة آةوت بوو، لةوةو ثَيش آة دوو دَلدار بة 
بؤمة آَيَلي دَلداري و  و خؤشةوَيستيةآةيان لة سةر بةرد هةَلكؤَلي تةنشتمةو بةيةك طةيشتن،
   .مَيذؤيةك بؤ شوَينةوارَيك

١٩٩٥  
  

  ويذدان
  زثَيهنانَيك لة جؤشي خةباتداوا(

آؤششم آرد  ورةنجمدا لة طةَلي دا، ، مرؤظَيكيان بة سةر مدا سةثاند، وسةثَيندرام بة سةري دا
تافى طةنجيدا، بةَلام ئةو، آة . ميناآايةتي هةرزة آاري دا، هةروةآو لة تَيكؤشاني، لةسةردةمي

 ئةو سةرآةوت و ثلةي بةرز بوو، رَيطاي سياسةتي هةَلبذارد وةآو سةرضاوةي بذَيوي ذياني،
وحوآم راني آرد، و لة خؤي بايي بوو بوغرا بوو، ئةطةر ثرسياري لَي بكةي بؤ وةهاي آرد و 
ئةآا، نموونةيي و ميناآايةتي  لة آوَي ما، ضي بةسةر تَيكؤشان هات بيانووت بؤ دةهَينَيتةوة لة 

   . دةستكةوتةآاني ئةيكاضةو سانةوة و ستةمكردن لة آةساني تر، بؤ ثاراستني ثلة و
   .ئةوة بوو وازم هَينا

١٩٩٧  
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  طةراوةيةك
  ) سةِردةمانَيك نة شوَيني دياري آرابوو نة زةمان نووسرا بوو(

   ...ثَيكردن نة هةستثَيكراو، هةستطةِرامةوة بؤ هَيز، نة شوَينكم بوو نة زةمان، نة
١٩٩٧  

***  
  

  سوَلتان
بةَلام آاتَيك زاني ذياني ثير ضؤن بوو، ، مةرط داَلانطَيذي بوو لة دةوري خةَلوةتطاآةي سوَلتانةوة

وازي لَي هَينا، بةَلام ثير، بانطي مةرطي آرد فرياي بكةوي، مةرط هاتة بانطةوازيةوة مةزن 
 لة يةآتر آرد، آار آردنَيكي طةردوني، بةتةواوةتي وةآو هةر تَيكَلاوي سروشت بوو، آاريان

هةموو ئةوانةي ثَيش ئةو و ئةوانةش لة ثاش ئةو، بة تَيكةَلاو بووني طةردوني بووة بةشَيك لةو 
  ...ِراستية آة هةردةم لة طؤششدا بوو لة ثَيناوي طةيشتن ثَيي

اآؤ دوا سةرنجي طةورةي وَلات خَيرا دؤست و آةس و طةلةآةي ِرويان آردة خةَلوةتطا آة ت
بدةن، هةندَيكيان بؤن و بةرامي مخوِريان بَو ثيرؤزي سوَلتان ئةآرد هةنَيكيانيش بة ضاوي خؤي 
تةماشاي خةرمانةي ِروناآي و نوريان آرد آة لة خودي خةَلوةتطاآةوة بةرز بووة  و بانطةشةيان 

ةست ثَيشخةري آرد و وةسييةت نامةآةي آاتَيكيش آوِرةزاي طةورة د، بؤ ثةيامبةرَيكي نوَي ئةآرد
   .باثيرةي

 :آردةوة ئةوةي تيايدا نووسراو بوو بؤ ئامادة بووان خؤَيندةوة
  

ذيانم وةسييةت نامةية و راسثاردةية بيخوَينَينةوة و ثةندي لَي وةربطرن و لةبيرتان نةجَيت، "
وة باشتر نية، وةآو هةموو آاتَيك و سةردةمَي، هةرطيز آة هيض آةسَي لة هيض آةسَيكي ئَي

ئةوةي بةتواوةتي آة هيض آةسَيك لة ئَيوة باشتر نية، منيش لة مرؤظَيكي ئاسايي زياتر نيم ئةشَيت 
يةآةم ئازاد ببووم و يةآم تَيكَلاو بووةآان لة هزر دا ئومَيدةوارم آة دواترين آةسيان نةبم لةطةَل 

 بووم لة ِراستيدا و نةئاخرين  آةس، بةَلام ئةوةي دا آة دَلنيام من لة ئةوةي آة نة يةآةم تَيكَلاو
رؤذي آؤضي دواييم بابَيتة جةذني لَيك توانةوة لة ناو ِراستي و رزطار بووني طةردوونيدا، بةَلام 

ئالَيرة : ئارامطاآةم با لة خؤدي خةلوةتطاآةم بَيت، سادة و ئاسايي، و لةسةر آَيَلطة آةي بنووسرَيت
بةَلام خةَلوةتطاآةم با دةرطاآةي وةآو هةميشة .  ناوةتةوةدا مرؤظَيكي دؤَلة سةوزي، سةري

آراوةيي بمَينَيتةوة، لَيطةِرَين وةآو خؤي بةبَي دةستكاري و ضاآكردنةوة، تاآو ئةطةر سروشت و 
يستي بيفةوتيني و شوَينةواري نة هَيلَيتةوة، هةرةسي ثَي بهَينَيت بةوةي تيايداية بيِروخَينَيت و سافي 

  .آاتةوة
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ضونكوو نا جَيطا فرةوانترة، :  خؤشيم بؤ بكةن، هةر ضةندَيك جَيطا فراوان بَيت،خؤشةويستةآانم"
وهةر ضةندَيك زةمان درَيذ بَيت، ضوونكة نا زةمان درَيذترة، تواني هةست ثَيكراو هةر ضةند 

ت، بةَلام تواناي هةست ثَينةآراو بةهَيزترة، ماوةي بوون هةرضةند بَيت بةَلام ماوةي نةبوون بَي
  .فراوانترة

  ١٩٩٦ئايار 

 
  
  

  تَيكَلاو بوو
  

  ثشكنةر 
لةشةو داطرتم آة بنهَيني خةريكي ثشكنيني زبَلدانةآان بوو سةرزةنشتم آرد و جَيم هَيشت بةو  -

  ...تيايداي بووثةلة آؤتيوةو و بةو حاَلةي آة ئةو 
خوةت بةخاوةن نيهاد ئةذمَيري هةي بَي ئابرو، ئةرآي ضاودَيريم خستة ئاستؤي خؤم ئةوةي  -

دةستي ثَيكرد، و دةستم آردة ضاودَيري آردني هاتني ئةو بةستة زمانة شةو لة دواي شةو بيانيان لة 
 بوو آابرا هؤطري آارةآةي ثاشان لة هةموو آاتَيك دا لة آاتةآاني رؤذ دا، آةوا ديار، شوَين بةيان

بوو، لة جياتي ئةوةي بة نهَيني ئةنجامي بدا وةآو سةرةتاآاني، دةستي ثَي آرد بة رَيك و ثَيكي 
وشارةزايي، تاآو آة ضاوي ثَيم آةوت لة ئاخرين ديدار لة نيوانمان دا، من هستم بة شةرمةزاري 

  .آرد
١٩٩٩   

***  
 
  

  ضوونة ناوةيةك
اَلةآةي هَينا و بةرطري لة بةرطرَيكةي بوةوة دةنطي دادآار نةبيسترا  آة آة دادوةر آؤتايي بة طةَل

ئةبواية برياري دادطاي بدايا، رووناآَيكي تاريك آة، لة آَلاو روذنةآةوة ئاشكرا بوو ئةو آونة 
نةفةسطا و بةنديخانة بوو، بي دةنطي بانطي آرد بؤ ناسيني دادآار، و بيستني بريارةآةي، نزيك 

بَي ئةوةي بجولَيمةوة روانيم، ضاوةآانم نووقا بوون آة ئاوَينةَيك رؤذَيك لة رؤذان بوومةوة بة 
دروستم آرد بوو بة دادآار ناساندمي، و برياري حوآمةي ووتةوة بة وذدانَيكي مرَوظانةوة آة لة 

 و بةرائةت زياتر نازانَي، دَلنيا بووم من وام لة حزوري خؤم دا و آة دذةيةآترةآان نةمان  ووشةي 
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ئةها ئةوةتا من ديدار لةطةَل بَيغةمبةران و شةرفرؤشان ئةآةم و : و تَيكَلاو بوون تةواو بوون
، هةمووان هةمان ضارة تَيكَلايان ئةبم و لةطةَلياندا و تياياندا و لةطةَل خودا وخؤشة ويستي وتيايدا

نووسيان هةية، بَلكو ويذدان خؤي زامني هاوسانطي مروظايةتية نة وةآو ترسناآة جؤرا و 
جؤرةآان بة طشت شَيوة جياوازةآانيةوة ئةطةرَيمةوة بؤ ئةو تواناية آة هَيشتا بةشَيكم لة ئةو دا و 

ودي نةبو بودا، ضونكة هيض  خ–لة بوون و نة بوون آة جَيم نةهَيَلا، نة بةَلكو بوومة تواناي 
  .طةردةَيك لة ثاش مردندا نية

١٩٩٨  

***  
  

  دةربازبوو
من بةر دةوامم لة طةِرانمدا  ثاش هاتنةوة، بة هؤي ثةرؤش بوؤنيكي مرؤظانة آة هَيشتا لة سةر 
زةوي ماوة لةو جَيطاي ذياني رابوردوومدا بيرة وةرَيكانم لة آةَلم داية لة سةردةمي ذينمةوة 

  . دواي سةردانم ، بؤية، من بةردةوامم لة طةِران و طةشت دا لة زةمة جَيدانةطؤرة لة
هةرضي من لةزانياري رةها وةِراستي طشتي دا دةرثةريوم بةرةو نؤي و بةرةو ئةوةي لةسةروي 
مرؤظي ئةمرؤ سبةَينَيش دايا تَيطةيشتم آة لة طةَلم داية، خةمم مروظة لة ذيانيدا خةمم ئةمرؤيةتي 

 خةمم آامرانيةتي و ئازاديةتي بةَلام هةَلهَينامم ئةوةية آة هيض مانايةك نية بؤ ذيان و و سبةينَية،
مانايان نية طةر مرؤظـ نةبَيت، بةَلام ثرسيارم . مردن وتوانا لة هةردوو رؤيدا، زانياري، وِراستي

ضونكة من ئةوةية آة وا بوو ئَيتر بؤ آامةراني لة زةويدا  ستةمة؟ دَلنيام من لة آؤتايي مرؤظ، 
تيايدام بةَلام ضي سةبارةت بة ذياني؟ ئايا رَيطاية هةية بؤ باشتر آردني؟ خةمم مرؤظة بةَلام تواناي 
يارمةتيم نية، مرؤظ خةممة، تةنها لة مردن دا تَير بووني برسي و ضاو ضنَوآة، و خةوني 

خةمم مرؤظة بةَلام و يةآساني نَيوان هةموانة،  خؤبةخش و هةَلةشةية، و زانياري زانا و نةزانة،
من لة تَيكةَل بوونم، نةآات نة شوَين، مرؤظ و طةردوون، بةذيان و مةرطةةوة، دَيسان لة تَيكةَل 

  .بووندان، آة وا بوو خةمي من و خةمي مرؤظـ و طةردوون ضية ئَيتر
ئازادم من، رزطارم لة دةربِرين، بة هَوآار و ثيتةآانةوة، ئازادم من رزطارم من لة هزر، لة آؤت 
و سنوور داريةوة، ئازادم من رزطارم لة مرؤظايةتي، لة آار و بار و خةفةت، رزطارم من لة 
 بانكردن بؤ ئازادي، رزطارم من لة زانستي رةها و ِراستي طشتيةآان رزطارة مرؤظ ئازادة لة

رزطارم من، رزطارة مرؤظ،  خوداي طةردوون، رزطارة خوداي طةردون ئازادة لة مرؤظ،
  .رزطارة خوداي طةردون، سةرفةرازم من سةرفةرازة مرؤظ، سةرفةرازة خوداي طةردوون

١٩٩٩  
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  لة 
  خةو بيندا

 
  

  ...آؤتايي
  : لة دواساتةآاني آؤتايي تةمةني خةوبين بيري آردووة و بؤي دةرآةوت... 

بيري آردةوة لة وةي آة خودا لة دايك بوو، و طةيشتة دؤخي الوي، و ثير بوو، لة مَيشكي مرؤظدا 
آة بة مرؤظيان زاني آة مرؤظي بؤ طةمةي خؤي دروست ، آة هةندَيك لة خةَلكان طومانيان آرد

. بؤية طاَلتةيان ثَي آرد آة ضي آةسانَيكي تر هَيندة لَيي ترسان تاآو لة بيريانةوة ضو بذَينآرد 
طةيشتمة ئةو ئةنجامة آة آاتَيك آة مرؤظةآان طةِران بؤ خوداوةند، وَينةي بةشَيوةي وينةي خؤيان 

رؤظة ضو، وون بوو لة هةبوو نةبوو دا لة بيري م. زاني خوداآةيان ثير بوو، لةزماني و جَيطادا
لة زةمان و شوَين تَيثةر ئةبن لةهةبو نةبو وتَيكَلا دةبن بة هةموو ئةوةي   آة ئةوان، بة مردن دا،

  .بؤي دةطةِرَين بة شوَينيدا، و ناطةِرَين
مرؤظ بيري لةوةي آردووة، ضونكة هؤزانة، لة مردن تَيدةطا، بؤية، زياتر لَيي دةترسَي و ضونكة 

ناتوانَيت رزطار بَيت و بةئاساني تَيكةَل بَيت لةطةَل توخمةآاني ذيان و بير مةندة و دةرك ثَيكةرة، 
طةردووندا، هةَلي هَينايةوة آة ثَيويستة مرؤظ بير و هزري سةر لة نَيو آار بهَينَي لة ثَيناوي ئةم 

طةيشتة ئةوةي آة خةَلكي ئومَيدةوارن بة ذياني ثاش ذيان آة وا ئةزانن وةآو ئةوةية  .دوو ضةمكة
يايدا ئذَين و هةتا هةتايية و طةيشتة ئةو ئةنجامة آة بةعةقَلةوة ناضَيت ذياني دوا دوايي وةآو آة ت

ذياني ثَيش ثَيشين بَين دةنابَيتام دةبوو هةروةها آة مرؤظ آاتَيك دةرآي بة ضارةنووسي ثاش ئةو 
ياندا بؤ بِروا لة ذيانةي ئةيزانَي آرد ئيتر ضؤن نابَيتة خودا؟ بير لةوة آردةوة لة خةَلكي لة آؤشش

يةآتر دوور ئةآةونةوة ئةطةنة بابةتانَيكي ناآؤآي، و زؤران بازي و هةَلي هَينا آة ئةطةر هةر 
ئةبَيت مرؤظ بِروا بهَينَي بةِراستي بؤضي لة خؤي نزيك نابَيتةوة و بِرواي ثَي يهَينَي بؤ مرؤظايةتي 

يشتة ئةوةي بِرواي تيوري ئاسانترين و بة بةها ديارةآانيةوة ديسان بيري آردةوة لة بِروا و طة
رَيطاية بؤ رزطار بوونيةتي نا مسؤطةر آة ضي آارآردن لة ثَيناوي بة مرؤظ آردن رزطاري 
تيايدا مةرجة بيري آردةوة آة مرؤظ لة رابردوو دا زياتر لةوةي آة ئةم آاريطةري لة سةر بَيت 

ة سةر سروشت نة بةَلكو دايطيري آةضي ئمرؤ دةستي آردوة بة وةي آاريطةري ئةم زياتر بَيت ل
آردووة بؤ خؤي و هةَلهَينا آة مرؤظ طةر توانو بَيتي بوني خؤي بثارَيزَي لة مَيذوي آؤني آة لة 
سةر خؤ دةرؤيشت بةَلام آة مَيذوي هاوضةرخي بة خَيرا رؤيشتووي زامني لة ناو بردنيةتي، بيني 

 طةز و زبان و خاك و بِروا و ئاين جَيوازيان مرؤظانَيك بةر دةوام نابن آة رة بة آورتي و ثوختي، 
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بخاتة نَيوان، و هيض شتَيك خؤيان نةآاتةوة جطة لة ضاو ضنووآي و مرؤظايةتيان لة بير 
  .ضؤتةوة
٢٠٠٠  

***  
  

  سروودةآان
  

٩  
 من هةرزةآارم من آورثةم،  

  من ثيرم، من آؤتايي 
  من باوآم، من جطةرطؤش 

  ئةز د دايكم، ئةز بةرهةم 
  

  ئةز مردةم، ئةز هاذاندزة
  من ضاندم، من درؤينة

  من خةيرم، من بةخشةش 
  من شةِرم، من آوَيرةوةي 

  

  ئةز د َلداريم، ئةز خؤشةويستي 
  ئةز رقم، ئةز َليَلي 

  من هيوام، من ئؤميدة 
   ضارةنووس من بةختم، من

  

  ئةز بيرم، ئةز ِراستي 
  ئةز بروام، ئةز ويستراو 

  من بينراوم، و ئةوةيدةبينرَيت 
   بة ئاسمانة سةرآةوت ،من هةمو ئةوةي

  

  ئةز ذيانم، ئةز مردن
  من هةبووم، من نةبوون
  من خودام، من نةمري 

  من هةموو شتَيكم، من هيض  
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  من مرؤظم 
٢٠٠٠  

 
 
  

١١  
  من هةم، واتة، بةرثرسم 
  تؤ هةيت، داتة، بةرثرس 

  ئَيمة هةين، واتة، بةرثرسين 
  ئَيمة، بة هؤيطةِرَيوة، ثةيوةيستين 

  بة هاوآاريةوة، دةربةستن 
  لة خةير و شةِرة، و ناخؤشي و خؤشي 

  دةست لة ناو دةستين
٢٠٠٠   

  
  

  ئةلف يا
 
  

  لة آؤضطردوو
  

  ضةند 
  من ضةند آاتم لة هيوا دا لة فَيِرو دا     
  لة شةوقةثةرؤشيدا بؤ ماضي آضَيكدا 
  ضةند آاتت لة دةس ضوو لة خةوندا،
  لة خةياَلدا، بؤ مرؤظايةتَيك لة ذياندا 

  ضةند آاتت لة دةسضو لة دةريادا 
  لة ئةرزدا، لة ئؤمَيدَيك لة ئاسمان 

  ئاخ ... ئاخ
  خ طةِر آات سةرلة نوَي لة دةستةم ئا

  بة فَير و وبَي هؤدة
٢٠٠٢  
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  لة 
  رَيطاي طةِرانةوة

 لة ثشووي ذيانةوة 
  ئةوةي آة آار لَيكردنم هةبوو لة طةَلَيدا و تَيطةيشتم 

  يةوة، هةوَلي هؤ زانينم دا،ئةوةي آة لَيكمدا
  لة رَيطةي طةِرانةوة ولة ثشووي ذيانةوة 

  زانيم آة ثرسيارةآانم دةربارةي 
  زَورترن لة و َلامةآانم سةبارةت بة ئةوةوة 

٢٠٠٢   
 
 
  

  دوايي
  فرمَيسكي ضاو هاتة خوار بةِراستي ئةوة فرمَيسكي آؤضة 

  ئةشَيت بؤ جوادةيةآي خةمناك و ضِرة 
  يةآي دَلخؤش وبة جؤشة يا خؤد بؤ رزطار

  :دوايي فرمَيسكي ضاو رةذا
  ئةوةتة الفاوَيكي بَي ئامانة 

  ئةوةتة هانم ئةدا بؤ سةفةري دةريا 
  ئةوةتة آةشتيوانم لة خؤشيةيةآي بَي وَينة دا 

  ئةمن سروودَيك ئةَلَيمةوة،
  آة سروودي آؤض و سةفةرة، ئةوةية آة رؤذَيك 

  هؤنيمةتةوة 
  َيمةوة، ئةمن بؤ يةآةم جار ئةيَل

  دوا جارة آة توانستم بةهانةمةوة نةهات 
  هةر ئةيَلَيمةوة رةنطة آاتَيك لَيي ببمةوة، ماَلةئاوايي  بكةم 

  هةر ئةيَلَيمةوة ئةوةتة من ئةِرؤم 
  ئةوةتة من بةخؤشَيوة ئةثةرمةوة  

٢٠٠٢   

***  
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  لة تةوةرةآانةوة
 
  

  قايين 
ضيت آرد ئةي قابيل يا خؤد مرؤظـ ضَي ثَيت آرد، ئة تؤ براآةت آوشت يا مرؤظـ تؤي آردة 
بكوذ لة خةياَلي خؤي دا لة ثاش ئةوةي دروستي آرد تا بيكوذَيت، طةر راست بَيت خودا هابيلي لة 

 قوربانيةآي تؤ، و خؤشة وَيستيةآةتي بة تؤ دةرآةوتو تر آرد، قوربانيةآةي وةِرطرت، آة ضي
دواي دا ماندابووتي ثةسةند نةآرد رةنطة هؤآارة بارسوآةرةآةت ثَيي ببةخشم سةبارةت بةوةي 
آردت توو بونةوةرَيكيت بير و تواناآانت سنووردارن، بةَلام ئةطةر هابيل تؤي ثكوذتاية  و َيراي 

   .يز من لَي خؤش نة ئةبومةوةئةو سؤزة تايبةتية، آة خودا ثَيي بةخشية، هةرط
٢٠٠٢   

  

  لة خؤشة ويستي
لةوَي بينم، خؤي ئةبةخشي لة ثَيناوي  ئةو نازدارةم لةوَي بيني لة سةر خاجةوة هةَلواسرا بوو،

   .دةفةوتَيت تاآؤ ئةوةي تر خؤي بدؤزَيتةوة آةساني تر
   .بَي دةنط بووين نة دواندم، نة قسةي لةطةَلمدا آرد، بةَلكو

٢٠٠٢   
  

  ةآانئاش
زؤر بة شوَينت ئطةرام سَيرظانتس، لة دؤنكَوختة زياترم نةدي آة بةسواري رسنتي ئةسثةآةيةوة 
بةرةو ئاشةآاني ئةرؤيشت آة ضي جطة لة سانتشؤي ياوةري بةئةمةآي بة آؤَلي آةرةآيةوة بة 

ةلك دا دوايدا تةآان ئةدا تؤ دؤنكؤختةت بة زندؤيةتي هَيشتةوة خؤشةويستةآةم مَيكل، لة مَيشكي خ
قةيدي نية، من، تؤ لة سةرةرؤيةك زياتر نابينم دةطةِرَيي لة شوَيني سةرةرؤيةآي  .و لة خةياَليان دا

بؤ ثاَلةوانةآةت آة ئةويش خؤتي ، دبا بِرؤين ثَيكةوة بؤ سةرةرؤيي ،دبا لةطةَل دؤن . نؤَي دا
  .آؤيختة و سةنتؤشؤ، دا بؤ دؤزينةوةي ئيتر ضاوةرواني ضيت

٢٠٠٢   
  

   داط
ووةم بؤي لة وةرطرتني ئةمينداريةتي طشتي رَيكخراوي نةتةوة يكطرتوآاندا لة همةرشَلد د

سويدةوة هاتي آة وَلاتَيكة ماوةَيكي دِرَيذة ئاطاي لة جةنط نية، و ئةرآت ضةسثاندني ئاشتيَية لة 
 خؤيي  بة  و هةوَلي سةر  بة باشترين شَيوة،  ئةرآةآةت  بة  هةَلساي  دةآرَيت،  بؤت  تا  جيهاندا 
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بيرت ئةآةم، بةِرادةيةك وَينةي تؤ آةمة  رَيكخراوةآةتدا، تا رادةَيةآي بةرضاو سةرآةوتوو بَيت،
  .يلة زةمةنَيكدا رَيكخراوةآة آراوةتةوة ضارةواي تةنيا رايي و تاآة هَيز

٢٠٠٢  
  

  رؤَلةآان
ووَلاتة يكطرتووةآاني ئةمريكا ، رؤَلةآانت ئةي جؤرج واشنتون ، ئةي ئةو آةسةي ِرزطار آةري

ئةوةي بة دةستثاآي و ِراست بةروةي تَيكؤشايةت، لة ثَيناوي مرؤظَيكي ، بويت  رؤَلةآانت ئةي
 لة ثَيشكةوتن، آة باشتر، لة ثاش دووسةدة دا لة آؤضي دواييت ئةيانبينم، طةيشتونتة ثلةيةك

آةوتوونةتة ِراوآردني مةريخ بوطةِران بة دواي سةِرضاوةي ئاودا تيايدا، آةضي ئاوة زؤرآةي 
سةر زةوي بة جَي دةهَيَلن بؤ ثيس بوون، و سدةها مليؤن لة بي ضارةآاني هاو رةطةزي خؤيان لة 

   .تَينوويةتيدا دةناَلَينن
 

    واشنتون؟ئاية ويََستت بةم جؤرة بن رؤَلةآانت، ئةي
  

 
 
  

  لة 
  بيرةوةريةوة

 
 
 
  

  لة ثَيشةآيةوة 
 
 
  

  رؤَلة، 
  

ضةندين جار لة باثيرةت بيستومة آة ئةيووت آة، ذمارةآان آوذتيان، واتة آاري بةرَيوةبردنةآةي 
ئةو ذمارانةي، آة تيايدا بوو دوريان خةستةوة لةنووسين، بةَلام من ثَيت ئةَلَيم آة ثيتةآان بوون 

كة زؤربةيانم لة جَيطةي خؤياندا دانةنيا، مةبةستم لة ضةندين بةرهةمَيكي منيان آوذت ضون
  .ناوَيذةيية، هةر ضةند سوود بةخش بوون، بؤ آةسانَيكي زؤر بةدَليان بوون

هةر ضةي  بوونة مايةي ثةيدا آردني بذيوي ذيانم، آةضي ِرَيطرم بوون لة نووسيني ئةو بابةتة 
  .وو بوونة وةرآان تياياندا آؤبوونةتةوةئةدةبيةيانة، آة تةنيا ئةوان، هةم
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  .هةي هةوَلدةر بؤ رزطار بووني
  .هةموو مرؤظي رةطي خؤي هةية ثَيويستة شانازي ثَيوة بكات

  .، ضة وتةآاني دوورخاتةوةهةر ضؤني بَيت، بة مةرجَيك شتة جوانةآاني بثارَيزَيت
  .بةَلام رةطي تؤ ضووتة قؤَلايي خاآي ثَيغةمبةِران و نَيردراوةآانةوة

بةَلكو ئةو بَيغةمبةر و نَيردراوة و ثياوة ثَيرؤزةآانة لة هةَلطري ، مةبةستم تةنها ديارةآانَيكان نية
شَيوة بة زانست ورؤناآبيري، و هةمو مرؤظَيك مرؤظايةتي خؤي بةسةر برد بةجوانترين 

طؤَيرةي ئةو ضاآة مرؤظايةتيانةي باوي بةسةردةمي خؤي آةباو بوو لة سةردةمي خؤيدا، رؤَلة، 
رةطةآانت لة رؤذ هةَلات داية، آة دَلي جيهانة، ئارامَيكان دؤزينةوةري ئَيَل خوداوةندي يةآتا، 

ةوا نوعمان شامي، لة ناوبانطيان بؤت هَينا، نوعمان يان خزمةت آاري بةرستطاي ئَيَلة، بةَلام ثَيش
طوللي ضاك بووة لة سبةي نؤهةمي ثيش مةسيح لةسةر دةستي يةشووع ثَيغةمبةر بة خؤشوشتني  
حةوت جار لة رووباري ئةردةن هةر ضةندة خودي مةسيح بة زماني  ئارامي دةدوا تؤش ئةي 

يةن لة آوري فينيقياي آةنعاني، ثيتةآان زادةي تؤ بوون، هةر ضةند بؤ ماوةيةآي درَيذ خا
  .مؤَلكايةتي تؤ نةمان بةذيارةآاني ديكة دةوَلةمةند بوون بةَلان ناسنامةي خؤي لةدةست دا

تؤش آؤري عوربانَيكي آة ثشتَيوانَيكي راستي بوون ضةندين هةَلوَيستي سةروةريان تؤمار آرد 
 بة تاك هةر ضةند سةروةريان آز بوو تاآؤ ئؤمَيد نةما بة بةرزبوو نَيوة تؤش آوِري لوبناني آة

بةخشي هةرطيز خؤبةخش نةبوو، هؤآةشي بازرطاني آردن بوو بة هةموو شتَيكةوة تؤ آوِري 
آليساي مةشرقي آة لة مَيذو دا رةطي دا آوتاوة، هةر ضةند بةدابةش بوونةوة بةَلام هةر آاتَيك 

ةوة دةنطي سروودي بةرز دةبَيتةوة خودا ئامادة دةبَيت شانازي بكة رؤَلةآةم، بةهةموو ئةمان
وئةوةي آة هي خؤتة خوةت مةدزةوة لةوةي آة لة سةر تا بةَلام لة بيرت نةضَيت آة تؤ هةردةم  و 
ثيش لة هةموو شتَيك آوِري هةنؤآةي و آوِري مرؤظايةتي بة طشتي دوا جاريش تؤ آوِري 
 بنةماَلةيةآي رؤَلةآاني هؤطري زوَلم و ستةم آردن  نةبوونة، ئةوةي بؤ مرؤظ بةسة آة ستم آار
نةبَيت بة ماناي فروانتر و هةمة اليانتر بؤ ئةنجام داني ستةم آاري تاآؤ مروظ بة مرؤظايةتي 
بذَيت ويذداني خوةت ئاسوودة آة بة زوَلم لَيي آراوي لة بةنديخانة، باري مةآة لة ستةمكاري لة 

  .ئازاديدا
١٩٩٨  
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