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  ييبةختيار شاخبةختيار شاخ ...  ... !!!! خؤشة طةر لةدوو سةر يب خؤشة طةر لةدوو سةر يبييدلَداردلَدار

bshakhy@hotmail.com 
 لةسةر رؤذنامة ي بةدفةِرةية كة هةموو رؤذ ديز و و  ضةندم رق لةو ثياوة مؤن
لةسةر مةترسن  (:ي شِر ثيمدةلَ و  شةقي بةكوردييةك و يكوردييةكان وةدةردةكةو

 ثياوة ئازاكاين(  دةناسييني خواريش خؤيلةال) .  ئةو وآلتةينيعيراق، ئيمة رؤلَة
 هةلَبذاردن ي باآل من تيناطةم ئةو كورديية حةياتة ضيية كة كؤمسيؤينيجار) !عيراق
 كة بؤ  نةبينييب هةلَبذارديني فؤرمي ثِركردنةوةي دةكا، كةس هةية ريكالمي ثيقسة
 ريكالم ي خؤ بةزماين لةو عيراقةدا كورديك نةيبيراوة، وةك ئةوة دؤبالذ كيكورد

بكات، يان ئةوان تييطةيشتوون كة ئيمة لةدلَةوة ريكالم بؤ هةلَبذاردنةكانيان ناكةين 
 ي فؤنةتيك بةكورد و   كام ريزمانيبةدةستور) مةترسن لةسةر عيراق (ئةطةرنا
 ي كابراي وينةيردييةكان هيندة بةطةورةيباشة ئةطةر واية بؤ رؤذنامة كو! حيسابة؟

 رؤذنامة نةتةوةييةكامنان ثارةيان  تيداية؟ باشة برادةراينيطؤرين بآلو دةكةنةوة؟ ثارة
  و  لةكيمياباراني بةشداري ئيمة؟ خؤ ئةو كابراية ئةطةر خؤشالطرنطترة يان هةسيت

 ي ئازايةتييةكةييية؟ ئة، وان ئةوة النيكةم براو ئامؤزايةيتئةنفال كردمنان نةكرديب
 كة ي شةوان تريؤريست؟ باشة ئةو ثياوة ئازاية و  عيراق؟ يان ئةوانةن بةرؤذ ثؤليسن ثياوة ئازاكاينيلةكويدايةو بؤ دةلَ

  بؤ ئيمة لةهةطبةداية؟ رةنطة بلَين كابرا ثياوةو بةلَييني دةكات ضبيجطة لةرؤذنامةكان لةتةلةفزيؤنةكانيشةوة مؤِرةمان يل
كةواتة ! دةسا وةلَآل هةردوو سةركردةش هةر بةقةدةر من دلَيان بةو بةلَينانة خؤشة!  هةلَبذاردن فيدرالَيمان بدايتيداوة دوا

 بسثيرينةوة، كةميك  دةنطداندا بةوايني تفةنط وةدةستمان هينا لةسندوقي بةلولةي ئةوة و واباشتر نيية بةر لةوة بضني
 شةرةف بةو كوِرة ئازايانة مؤر ي مؤر بكةين با ميساقي شةرةف لةطةلَ يةكتري ميساقي بةر لةوة و غريةت بدةينة بةرخؤمان

 هةموو شتيك ثيضةوانةية، ئةوان سوارو ئيمة  بكةينة بةلَطة، ضونكة سبةيينيبكةين، بةآلم ئةوةش بةس نييةو باشتةكانيان ث
  .  عومرمان هةر ئؤثؤزسيؤن بنيي تائةخريي خؤ ناشكريثيادة، ئ
 دةولَةيت ( لةي جطة لةو ثِروثاطةندة بيتامانة زؤر طوي لةتةلةفزيؤنةكامنان راميين و  رؤذنامةكامنان بكاتي سةيريئةوة

 وةك ئةو نامةيةواية كة عاشقيك  و  ئيمةني هةم ئةو قسةية تةا ال و من ثيمواية هةم ثِروثاطةندةكان. دةيب)  عيراقفيدرايل
 ي يان نا، بةكوردييةكةي خؤش دةوي، ضونكة لةوة دلَنيا نيية ئاخؤ كضةكةش ئةوي ناويري، كةضيير بني بؤ كضيكيدةيةو

 ي فيدرالَ دوو نامةن ناطةنة دلَدار، سةير لةوةداية بةثيي عيراق دةولَةيت و  عيراق تاك اليةنةيةو ثياوة ئازاكاينيئةوينيك
 كويت كردووة، كةواتة هةقة  شوويان بةثياوة ئةمسةرةكايني عيراقي زؤر كضي رابردوودا ذمارةيةكيراثؤرتةكان لةسالَ

 خؤيان لةعيراق دةكةنةوة، ئيمةش هةر لةدوورةوة يكويتييةكان ئاوا تؤلَة.  عيراق بكةينكةميكيش ريكالم بؤ كضة ئازاكاين
 ي خؤييةوة فشةيرسينني، شاعرييش لة جي بتي مؤن بآلو دةكةينةوة تامندالَةكامنان ث و  مرضي كابراي وينة و بزةمان دييت

  :ي دةلَ و يثيمان د
  

   خؤشة طةر لة دوو سةر يبيدلَدار
 يب  خةبةرنةوةك يةك سوتاو، يةك يب
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