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 ئازیزەکەم،

 لە دوایین ئیمەیلتدا نووسیووتە

 ئەم ڕۆژانە لە سنووری یۆنانیت

 گوتووتە لەگەڵ کەشتییەوانانی سەرخۆشدا

 چەنە ئەدەیت

 لە قاچاخچییانی مرۆڤ دەپاڕێیتەوە

 هەر هەموو ناز و عیشوە ژنانەکانت هەڕاج دەکەیت

 تا هەرچی زووتر

 لە ڕەشاییەک کە ناوی نیشتمانە

 ...دوور و دوورترت بخەنەوە

 نووسیوتە لە بارەی چزووی ژەهراوی هاوسەفەرەکانمەوە

 شیعرێک بڵێ

 ئێستا نازانم بیر لە تۆ بکەمەوە

 یان لە برینە هەوکردووەکانی کابول

 ئەو کرمانەی کە بە ئەژنۆمدا هەڵدەگەڕێن

 نیازی داگیرکردنی جەستەمیان هەیە

 لە الشەیەک دەچم کە لەوەدایە بڕزێ

 جەستەیەک کە قەبرهەڵکەنان مێژووی ناشتنەکەیان بە هەڵە نووسیبێ

 انتۆ موسافیری ناچاری با غەریبەک

 منیش مەخڵوقی ناچاری سەرزەمینێکی سەیر

 لێرە غەریب، لەوێ غەریب

 وەک بڵێی دونیا

 چیدی نەیمابێ بڕستی ئاپۆرەی خەڵکانێکی

 وەک ئێمە غەریب،



 کە با هەر گەاڵیەکمان بە الیەکدا دەبا

  

                           * 

  

 ئازیزەکەم

 سێ مانگە لە کابووسەکانمدا پێ بە سەر مشکدا دەنێم

 لە خەوما شارەکەم لە سەر شارەمێروولە ڕۆ نراوە

 بەردەوام تەقەتەقی پاچ و چەکووش دێتە گوێم

 بە دوای جێگەیەک لە مێشکمدا دەگەڕێن

 چاڵهەڵکەنێکی گوماناوییان

 لە قوواڵیی بوونمدا داناوە

 ڕۆژانە

 غەریب... غەریب

 ارولئەمان وبە جاددەکانی د

 ،'*کوچە و کۆاڵنەکانی 'دەشتی بەرچی

 بە دوای النەی مشکە کرۆژەرەکاندا دەگەڕێم

 بەو نزیکانەیش، هەر لەم ڕۆژانەدا

 بە تۆمەتی خۆکوژیی دەستگیر دەکرێم،

 دەڵێن

 شاعیریت،

 لە ئێرانەوە هاتوویت،

 وشەی بێگانەت بە سەر زوبانەوەن

 پێم دەڵێن

 پسپۆڕانی زوبان

 وور خەوشیان لە زوبانەکەتدالە سەد بەرەوژ

 دیاری کردووە

 گوێیان لێت بووە

 بە 'لیسە*' ت گوتووە 'دەبیرستان*' و

 بە کولتوورت گوتووە فەرهەنگ و

 بە بەرچاوی خەڵکەوە

 چڵەنێرگز، بۆنی گوڵەباخی کێوی و ئاوازی کەناریت

 لە دوکاندارێک کڕیوە

  

                           

                                  * 

 ئازیزم

 ڕاست گوتن، خۆشە

 جا چ لە زوبانی 'گۆنتەرگراس' ی شاعیرەوە بێت



 کە لە هەژموونی دونیای یەکگرتوودا، بەرگری لە ئێران دەکا و

 ئیسرائیل وەک یەکەم مەترسی لە سەر جیهان دەناسێ

 یان چ لە وشکەفرۆشێک کە لە 'کوی تولالب*' ی مەشهەد

 موو ڕۆژێک مارکەی شمەکەکانی ئاڵوگۆڕ دەکاهە

 ئازایەتی باشە

 چ لە پێگەی سەرۆک کۆمار ئەحمەدی نەژاد دا بیت

 یان لە پێگەی کارمەندێکی پلە نزم لە بەڕێوەبەرایەتی کاروباری بێگانان

 :کە ڕووبەڕوو پێت دەڵێ

 !ئەی ئەفغانی بۆ واڵتەکەت بگەڕێوە

 قسەی ڕاست،

 هەمووان شایستەی گوتنین

 لە هەر هەموو کەس شایستەتر.. شاعیران

 بمبوورە

 کە عەشقی خۆمم وەک سکێکی ناشەرعی حەشار دا

 دەبوو نەترسم و

 بەر لە سەفەری ناچارییت ڕازی چاوانتم بەرهەڵدا کردبا

 دەبوو پێم گوتبایت

 کە سوپاکانی دونیای مۆدێرن نەهاتوون

 وتا کێڵگەکانی تلیاک لە نیشتمانەکەی ئێمەدا وێران بکەن 

 لە جێگەیاندا گوڵی زافەران بڕوێنن

 لێگەڕێ بێ پەردە بڵێم،

 ژنانی کۆاڵن و

 مندااڵنی دێوەرەی کابوڵییش دەزانن،

 کە ئەمریکا هەموو ئەو سااڵنە

 بە دوای حەشارگەکەی 'بن الدن' دا نەگەڕاوە

 کە 'مەال عومەر' شەوانی هەینی

 لە مینبەری تەلەفزیۆنەکانی نیشتمانییەوە

 وتار دەدا

  

                                         * 

 ئازیزەکەم

 چیدی نە لە گەروومدا گۆرانیی و

 نە لە چاوانیشمدا ڕەنگ ماوە

 ئەوان بوونم دەتەقێننەوە

 وەک بتەکانی بامیان

 پەیڤەکانم بە تااڵن دەبەن

 وەک تابلۆبەردینەکانی گۆڕستانی جلکشۆرخانەی هەڕات

 یەک بە یەک وشەکانم دەدزن



 اکی دەروازەکەی مەزارگەی ناسر خوسرەو لە بەدەخشانوەک ت

 دەیدزن،

 وەک الیالیەکەی دایکم

 وەک نەوای شانامەخوێنییەکەی باوکم

 وەک ئەفسانەکانی واڵتم

 ئەی گوایە

 زوبان ماڵی بوون نییە

 ئێمە دەمانگوت: جیهاد، ئەوان زەبروزەنگیان لە بری دادەنا

 ئێمە دەمانگوت: موجاهید، ئەوان جەنگساالریان لە بری دادەنا

 ئێمە دەڵێین: وزەی ئەتۆمی، ئەوان بە بۆمبی ئەتۆمی لێکی دەدەنەوە

 ئێمە دەڵێین: کەنداوی فارس، ئەوان دەڵێن شەتولعەرەب

 ....'ئێمە دەڵێین: ئەوان دەیکەنە 'فارسیی دەری

 بەم نزیکانە، هەر لەم ڕۆژانەدا

 کەسێک لە ئاساییشەوە دێت

 لەگەڵ خۆیدا بۆ تەوقیفخانەکەی 'بەگرام' م دەبا

 'بە تۆمەتی خۆکوژی بە وشەگەلی 'فارسیی دەری

 دەفتەرچەی شیعرەکانمم لێ دەسەنن

 دەڵێن تیایاندا

 نووسیومە: بەڵخ

 نووسیومە: شیراز

 نووسیومە: مەوالنا

 نووسیومە: شەمس

 دەڵێن خەریکم خۆکوژی دەکەم

 ێکی بۆمبڕێژکراو بە وشەبە پشتوێن

 بە بۆمبی قافیە و ڕەدیف

 بە توخمگەلێک لە شیعر و چیرۆک

 دەڵێن دوور نییە بە لۆرییەک شیعرەوە

 خۆم بە ناوجەرگەی وەزارەتی فەرهەنگدا نەتەقێنمەوە

 دەی لێگەڕێ ئازیزم

 بمببورە کە لە تۆ غافڵم و

 غەزەلی عاشقانەت بۆ نانووسم

 شیعر و گۆرانیم بیرچووەتەوە

 ەمم خوێناوییەد

 کوا بە دەمی خوێناوییەوە باسی عەشق دەکرێ

 بیستوومە کەشتییەک لە کەنارەکانی ئوستورالیا

 ..تێکوپێک شکاوە و غەرق بووە

                                                       * 

  



 ئازیزەکەم

 باسی نیشتمان مەکە

 نیشتمانی چیی،

 مشک نیشتمانەکەی ئێمەی کرۆژتووە

 دڵنیات دەکەم،

 چەند خڕکەبەردێک بکە سەتڵێکی تەنەکەوە و

 ڕایوەشێنە،

 دەبێتە ئەفغانستان

 چیدی ئەم درەختە پیرۆزە کەڵکی هیچی نییە

 !مۆرانە کلۆری کردووە

  

                                                * 

 :پەراوێزی وەرگێڕ

فارسی دەری: فارسیی نوێ، فارسیی ڕۆژهەاڵتی یان فارسیی ئەفغانی، شێوەزارێکی زوبانی        •
فارسییە، کە لە ئەفغانستان پێی دەپەیڤرێ و ناوی یەکێکە لە دوو زوبانە فەرمییەکەی ئەفغانستان، کە 

 .ئەوانیش 'پشتۆ' و 'دەری' ن

 .انستان و زیندانی 'بەگرام' ی لێیەبەگرام: شارێکی دێرینە لە ویالیەتی 'پەروان' ی ئەفغ       •

 .وچوار ویالیەتەکەی ئەفغانستان بەدەخشان: ویالیەتێکە لە سی       •

 .لیسە: بە شێوەزاری دەری واتە قوتابخانەی ناوەندی       •

 .دەبیرستان: بە زوبانی فارسی واتە قوتابخانەی ناوەندی       •

ابول، بە هۆی کۆچ و کۆڕەوە یەکلەدوای یەکەکانی دەشتی بەرچی: بەشی خۆرئاوای شاری ک       •
خەڵکی ئەفغانستانەوە ئەو ناوچەیە بووەتە یەکێک لە هەرەقەرەباڵخترین ناوچەکانی کابول کە زیاتر لە 

 .ملیۆنێک کەسی لێ نیشتەجێن

کیلۆمەتر لە شاری  ٢٢بەڵخ: شارێکی بچووک لە ویالیەتی بەڵخ لە ئەفغانستان کە      •

ی پایتەختی ویالیەتەکەوە دوورە، بەڵخ زێدی لە دایکبوونی مەوالنا جەاللەدینی ڕۆمییە 'مەزارشەریف' 
و دەشگوترێ ڕووفاتی ئیمامی عەلی دوای سەدەیەک لە بە خاکسپاردنی، بە نهێنیی لە نەجەفەوە 

 .هێنراوە و لەوێ بە خاک سپێردراوە

 .هەدکوی توڵاڵب: ناوچەیەکی پەراوێز و هەژارنشینی شاری مەش       •

 


