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هەلبەستا هەفتەیێ
د پێڤەژۆیا شعرا جیهانیدا

د. حوسێن حەبەش
)ئەڵمانیا(

پره 
كا ئەم پره یان ئاڤابكن

ئه و دبێژه 
ژ كه ڤران و پۆلێت

نه  تێن رووخاندن ژ به ر گرانیا
زرێهپووش

ئه و دێ مه  رزگاربكن
كا ئەم خوه  بگونجینن

ئه و دبێژه 
دارگه رینك و پیكێن كه سك

پره بهورا خورت ژ كه نارێ تا كه نارێ
ژ گاڤێن له زینی یێن 

ژ به ر زرێهپووشان دڕه ڤن
ئه ز ب وی ره  ئاڤادكم ئەوێ نه زیك

ئه ز دبێژم
و ئەزێ دلێ خوه  دینم سه ر چالێ

ئه و رێشچه كێ دهێله  د ناڤ تاریێ ده 
ئه ز ژ وه  ره  پره یا فه التێ پێشكه شدكم

ئه و زراڤە
لێ هلگرە.

لسه  تلسجه، نه مسا، 1929
Ilse Tilsch, Nemsa, 1929

حوسێن حه به ش ژ ئەلمانی وه رگه ڕاند
 Lob der Fremdheit, Grasl-Verlag, :ژ
 Baden - Wien 1999
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ئه ز حه زدكم په الن بپه لینم

بێتر ژ پرتووكان
كۆڤاران

و رۆژنامه یان،
بێتر ژ لڤینا لێڤان

ژ یا پرتووكان
كۆڤاران

ژ په رژه نگێن دوباره دبن
ئه ز حه زدكم په الن بپه لینم

تا روویێ خوه  ب په الن بنخومینم
و هه ست ب ته زه تیا وان بكم

جیهانێ ببینم
د ناڤ په رده یا رۆنیا وان ره 

و گوهداریێ ل بێده نگیا خوه  بكم،
ئه وا ته وزانی 

و ل سه ر لێڤێن من دله رزه 
ل سه ر زمانێ من دشكه 

و گوهداری ل عەردێ كرن
ئه و بیهنێ دكشینه 
و عەرد ته نا منە

و ئەز ته نم
ته نا عەردێ

جالربه ل ئاله گرا، نیكاراگوا، 1924 – 2018
 Claribel Alegria, Nîkaragwa, 1924 –
2018
گه رمان درۆگه نبرۆدت و ۆلفگانگ كلنجك وه رگه ڕاندن 

ئەلمانی
گه رمان درۆگه نبرۆدت و ستانله ی باركان وه رگه ڕاندن 

ئینگلیزی
حوسێن حه به ش ژ ئەلمانی و ئینگلیزی وه رگه ڕاند
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تــه وز: گهێشــتی، پوختــه ، پژانــدن. جله ربــه ل: په یڤه كــه  
التینییــه ، ناڤــێ ژنایــه  ب واته یــا رۆناهــی، جــوان و ناڤــدار 

تــێ.

ئاخ

دێیا مه  یا شوونه كری
یا ڕووره ش

ئه م بریندكن تا مریێن خوه  تێ ده  ڤه شێرن
ئه وێن ژێ زاینه  و ژ هه ریێ داوه راندنه 
ب قاسی شه ش پێیان د بن ئەردێ ده 

به سە
تا ئەم ئەمانه تان ل خوه دیێ ڤه گه ڕینن

و ئاخێ
باڤێژن سه ر ئاخێ

عیماد فوئاد، مسر، 1974

حوسێن حه به ش ژ عەره بی وه رگه ڕاند
ژ )عیماد فوئاد »عشر طرق للتنکیل بجثة«  ، دار 

االداب، بیروت 2010(.
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ئاخ: خول، خۆل، خاك، هه ڕی: قوڕ

پریسكا نه ینێ

ئاخ! تو یێ وه ها دوور
ئه رێ، وه ها دلینی

بێده نگیا ته  مالهه بوونا منە-
ئه ز ژ یێ نه دیتی حه زدكم

بێتر ژ ته ؟
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ما ئەڤ دووراهیا ئەم دپارێزن
هه ینا مه  خوه دیدكه ؟

ئاخ! ژ نه دیتیه كی ره 
چما ده نگێ ته 

وه ها ده وله مه ندە-
ده وله مه ندیا دلێ

منی ژار رۆنیدكه ؟

ئاخ! ژ هه ناسه یا ژیانێ ره 
ئه ز ل ستێران دگه ڕم

ل خه ونه كێ ب جاره كێ به رپانابه ؟

ما هه ر ئەو ژبیركرنا هه یه 
ئه وا ل جیێ ده رڤایی مرنێ؟

من راكشینه  ژ سیان
ئه و ژیانێ هشكدكن

من ببه ، من هه مێزكه 
من هه مێزكه  د وێ پریسكا نه ینێ ده 

ژ بۆنا كێلیده مه كێ
كانبم هه ست ب ته وزێ بكم.

جارۆلین ماری كله فه لد، ئوسا
Carolyn Mary Kleefeld, USA

حوسێن حه به ش ژ ئینگلیزی وه رگه ڕاند
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