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پل ی ڕووباركی به هاژه  
 

, دپوور ممه نس محهوی,  یییز قادریز د عه ممه محه,  زایی هڕد  رشه ئه: به گیانی سپیی
.       ش پشكه .  ییعرووف سوهراب و مه   ییزمزر آا فهف زهزوم,  ییدنان ئیسماعیل عه

     

    
   
عید پۆ سه  

مومژ بوو  پ تهتای پاییزكی ره سه  
ویی هله آانی مژووی قاجار و په ڕه ك الپه وه  

ربیین بوو، الچۆ و سه پ شمشری تاوان و پ فتوای قه  
ستبوو ی به آی آووشنده تایه اخی پهبپاییزك آه بۆین  

وه فامیی خۆمانه آانی نه نده ربه له ده  
كردبوو، بای ڕق و آینه و خۆخۆریی هه شه ڕه  

ناره هت و ق آانی آۆماری په ره پاییزك آه نۆآه  
تیان ی ڕیشی درژی خیانه رزیله له ده  
نووستووم وری چاونه ش به رگی شه نافكیان بۆ مه ته  
خستبوو، هه  
ك بوو یه"با"ی  د شنه رشه ئه  
یانكی ئازادیی دا به ره  به یویست له ده  

بكا، وه هه خۆیییه ربه ی سه  بانیژه نھا جارك له بۆ ته  
تیویس ك بوو ده د چرایه ممه محه  
وه تووآانی ئیتعاتی خون بیكووژننه ئایهی  وه رله به  

بكا، وه خۆی هه آانی سابغه ینهیی بر به لووتكه  
ساو په آانی پاییزكی حه شمرده ی گه ئه  
آانی  با و جبه  عهناو دنانی له ی یونس و عه ئه  

 تاواندا خنكاو،
ری سپیی رچیی مزه ر هه گه ئوه ئه  
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ن نگییتان لبكه دهشه ب روون ڕه ده  
بت ر ده و آوانه هه ركی ئه ژه تاآه ژه  

آانی خۆیدا نووسیی بت، رگتانی له نۆته مژووی مه  
باور  غمه سه عرووفی نه ر و مه ففه زهزی مو ئه  
ی ئازادیی و آانی ئخه ڕكن له گوه دواوه ئوه په  ئیمۆ به له  
تاو، زینه و هه لكه آانی په نگكن له تاه ڕه  
تی تیرۆریش آه مله آانی مه فسنجانیییه ر ڕه گه  ئه ئوه  

ن ناونیشانتان ونبكه  
ستووری ك ئه چه ختكی مه دره پیره  
بت ر ده زوورم هه شاره  

ی خۆی ر سینه سه تانی له آه  به یه آه ناوی یه  
كۆیبت، هه  

             ٭
ر وابوون وان هه ئه  
ی ئیسالم دا ژر سایه له  

ی ئاشتیی و آه  آۆترهبكووژی  
روانه و گوڵ بوون، ی په ناره تی قه په  

ختی تكۆشان و  و گوی دره دژی گه  
 دژی ئازادیی و

قی آورد بوون، وای هه نگی ڕه دژی ده  
ویی بوون فه رای سه ر هلكه و گه وان هه ئه  

آانی شیعه دا ی والیه ژاوه له آه  
قۆ بوون، وی آرد و چه پشه  

ن آه  چیی ئهی م سبه به  
می تووڕه ی زه وآاته ئه  

وه پۆلكی یاخیییه ی شه به هاژه  
وه؟ باته شانۆی خونیان هه له ڕووی  رده په  

د ممه د و محه رشه وی ئه ی ته قه ئاره  
وه ناره آانی آۆماری قه لالده ی جه نجه په  به جگه  
وه، رته شی دایكانیان به بۆ باوه  

یلنیی شاسما وه آانی نه یه یژدیھا آوسپی  ئه وه ئه  
رووی تینووی خونیان زمانی گه  
خشنن، دا ئه م آوردستانه ر ڕۆیشتووی ئه به ی خون له به الشه  

آانی لكاوه زه ناخ  یه ر سپیی  مزه  دووپشكه وه ئه  
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 نو میحرابی تیرۆره
  ه چه آه ك سیسرآه وه
ن،قین مدا ئه م خاآه داردراوی ئه ر ڕۆحی له سه  به  
ڕه وزانی آینه و شه خه با و چاه  و عه تی جبه آه مله  مه مه ئه  

!بت؟ دایك ده ریی چۆن تیدا له روه دادپه  
ردا سه ر به ل دڕآاویی مزه زی ته فه له قه  

!گرت؟ آۆتری ئاشتیی چۆن باده  
آانی ئیمام دا ی ڕۆژنامه ڕه له الپه  
!آرت نگ ده ی ئازاد آوا ڕه وشه  

!بت؟ وز ده وه سه ر نووآی شمشره سه  بههال  شهچۆن نرگز و  
شمشرهتی آرد و  آه مله  مه مه ئه  
بری آۆتر و پنووس و گوڵ له  
ر سپیی سابی مزه زران قه هه  
سبوویان تدایه، قنه روون به قه ده  
ستیان ددانی تیژی تیمساحی خونه و ده  

دایه،  خاچدراوه م آوردستانه له قاقای ئه وا له بینه  
ور تارانی ته  

 تارانی ئۆقیانووسی خون و
ور، ی شكانی قاچی ئازادیی و به ه ته  

 ڕۆژك نییه و ساك نییه و
دان ساڵ نییه سه  
  دڕری وت سه ژدیھای حه ك ئه وه

وه خواته نهر ڕۆیشتووی گوند و شارم  به ی خونی له فواره  
رڕێ آانی سه هوت آانی مزگه یه رسپیی  مزه لالده ست جه وری ده ك ته وه  

وه، مبته نهددا  له ناوقه  
                 ٭

ژییام جاران له آوردستان ده  
ژیی ئستا آوردستان له مندا ده  

برژام آان ئه ری فاشسته جاخی داپۆسنه ر وه سه جاران له  
 ئستا نامۆییی

گریی، بۆ من ئه  
ژر ساباتی نامۆیییدا شكم له  هشووی ئه لره  
رێ وه ئه  هه وه می آورده خهی  رزه به ته  
دا یه واری ترافیه م هه له  
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  آشراو آی چوارمخه ۆیه كشراوی هه ڕی هه ی شاپه ه  ر ڕۆژ هه
آدا یه وری گریه به پۆستی هه  
آرێ، مم ئه خهقوی له سندووقی   

ژییام جاران له آوردستان ده  
ییی و میشه نگ هاوڕی هه تفه  

رشانم بوو  سهی ستره گوڵ ئه  
رگوندكی ڕاگوزراوم رتبووی سه رتپه ی په دووآه  

تیسماوی چاوانم بوو، دۆپ فرمسكی قه  
وه  مۆرانه ش برینه م شه ئستان به  

ریووی وه آی هه  هرۆیه له گوه  
چم ژر تۆفانی ساڵ ده  

وه ش برینه آووت آووتكراوه م شه به  
لالعكی تی شهس وان دڕوای ده آی نوچه یه له آولره  
چم، وت ئه  

م ش جوانووه م شه وه بارانی خونی ئه و ڕۆژه له  
ڕآردووم تهوی  ته  

گای ویژدانی مردووی و باره ره ختی هاوارم به ئیدی دره  
ڕ و اله  آه م جیھانه ئه  
تتر بووه، گه ه ی دی آه د هنده سه  
م ش چرایه م شه رگی ئه مفۆنیای مه  سه وه و ڕۆژه له  
غ و قووتتر آردوومگوكانی قو  

قۆ آانی آرد و چه وڕووی میحرابه ره نگم به ئیدی ژی ده  
ی دی گتر و سوورتر بووه، دهنده سه  
ییی نه نگ و آب و خامه تی تفه آه مله ی مه ئه  
پله ی ڕووباركی به چوونی هاژه تای هه ره م ڕیه سه ئه  

نن ڕبوارم بخنكی ر گژاوكی نرینه خۆ گه  
ۆ و  ی هه م هشتا النكه م آوردستانه ئه  
.ت شره مه ی هه رگه زاران پشمه هه  
تاو  و گوڵ و هه روانه ی دوژمنانی په ئه  
آانی ئیتعاتی خون  واه رده ی چزووی زه ئه  
  دا ش گوه م شه ی ئه ی پرسه رمه ر له گه ین هه  ئمه وه ئه

وه ونهگ و خی چیای  زه به جاركی دی به قه  
  و م خاآه پلی ئه ی ڕووباری به  به هاژه وه  بینه ده
م و آانییاو،   چهآانی هی چاو  زنهوه به  بینه ده  
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داین م خاآه آانی ئه نمه گه ی گوه دان ساه له پرسه سه  
ریووی نیشتیمان وه ی هه دان ساه ملوانكه سه  
ین، آه  دهوه هیدانه زووی ڕۆحی شه ده  تاه نك به ده... نك  ده  
ی چرای مژوو و بت به شاپیته  ئه هیده ر شه دان ساه هه سه  
و آوانه، گیرست له ئه هه  
ییی زریان و  تووڕه بته  ئه هیده ر شه هه  
ندانه، ربه و ده ی ئه خته  سنگی شه بته رئه و به" با"ی   گڤه بته ئه  
ساوم هپ پاییزكی حهآانی  بووه وه شیینه  ش بریینه ی شه ئه  
ردوو چاوم، آانی هه آانی نو گلنه ش چرا ڕۆشنه ی شه ئه  
ی شیعرم و دی خامه رشه ی ئه ئه  
ناوم، ی نو آروز و هه آه"با"ی  دی شنه ممه ی محه ئه  
ی گوڵ ڕه ك په ی یونسی ناسك وه ئه  
ی دڵ، ره نجه رپه ویستی به دنانی خۆشه ی عه ئه  
یرساوگ مۆ هه ك ژیله ری وه ففه ی موززه ئه  
تاو، آانی چاوی هه عرووفی برژانگه ی مه ئه  

غی زمانی آوردیی بوون نمی ده گه  گوه ئوه  
ی شیریینی خاك و آه ویینه چیی نوان ئه پۆسته  

  بوون، رگه آانی پشمه رهاده فه
دا ته ت له  له م آوردستانه پشكۆ بوون له آوانووی جۆشدراوی ئه ه آه  

 داگیرسابوون،
     ٭            

آان  ختی ئیمامه رشی ته ر عه سه له  
نانیش آۆتری ئاشتیی هه  

آان شی پاسداره ی شانۆی ڕه خته ر ته سه له  
ش ناآرێ، سپیی پشكهشانۆی   
وز بب و غی مین و بۆمبادا سه نمك نییه له ده  گه گوه  
ب، رنه ی خونی سرووتی بای به فواره  

ڕێ و شی تاواندا تپه ی چ و ڕه هدۆپك له بارانی ساڵ نییه به دوک  
ێ،رشون نگی نه آانی ڕه ئاوته  
آانی آۆشكی ئیمام رسپیییه ال سه مه ی تووله ئوه ئه  

آانی فتوای سوتانی خون وه ن چۆن بۆ نه ماشاآه ته  
  و سینه  مه ته ی ژر سم و بوونه عده  قه ته بوونه

  جام،ته هیان بوون وه بۆ ڕشانه
ئیسالمیی بوونی  وه بزووتنه  
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تیی گ آوردایه نه  
تیی بوو رایه ستیان نۆآه ئای ده  

رتیی، روه گ نیشتیمانپه نه  
مومژ دا له پاییزكی پ ته  

زوور دا شی خاك و خۆی شاره له باوه  
ندیانكردن ستبه ده  

ی دیل بوون سلكه ره پۆلك په  
ڕۆیشتن، ماویی دا ئه ی ڕیزكی ته  ڕچكهبه  
د و یونس بوون مهم د و محه رشه ئه  
آوو بازنگ آانیان وه مه خه  

عرووف آرابوون، ر و مه ففه دنان و موززه آی عه چه له مه  
 ڕیزك شیعری نالیی بوون

چوون، آانی تاران ئه سابه می قه رده بۆ به  
ریان بیین ك سه ك له دوای یه ڕكدا یه په رده له زه  
فیین بوون ی دامنی سه مالقه ش  گوه شه  
ریان بیین ڕ بوون سه ستپه ش شه سووره و شه ش گوه  نرگز، شهش شه  
ش م آوردستانه ی هاڕڕاوی ئه سته  جه وه و ڕۆژه له  

ی زووخاوآردوو ی شیینبۆوه ه ش په بۆته شه  
ك تاآه بریین، ی یه ش هاواری مۆربۆوه بۆته شه  

ت بوون رمی دی خۆرهه  لدانی ههی ش ترپه شه  
آان دا  توونی بابای ئیمامهآانی له زیندانه  

ڕان گه وه شیینھه ناره آانی آۆماری قه لالده ستی جه به ده  
تان رنا و قه آانی قه مكه ك لیمۆی مه وه  

  گووشرانتا مردن  ههدانیان ناسه  ههی چرآهتا  دوا ناوك و تا دوا 
 گووشران
 گووشران
 گووشران،

 
 

30.04.04 
 


