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  قق. .   قق    مهمه  حهحه ...  ... کانکان   درینه درینه  رگهرگه   پشمه پشمهک و کافتریایک و کافتریای  پاتهپاته  
  
رجک  مه به،  وه م بکاته خۆش که ری بتوانت ئازاری نه کی هونه ک دت تابلۆیه داهاتویه (
  )  بۆی بوانت وه رنجی ورده سه  به که خۆشه نه

  پیکاسۆ 
پاو  کی سه ر ونایه  هه ناونیشانهم  ی ئه وه رله به،  ند ده م چه ڕزی ئه رانی به خونه

 جاڕیدا بۆ  گاته متومانی ته ن و له ک بکه یه سته وه وت هه مه ده،  زهنتاندا دروست بکات له
ر  ک هه عب ئاشنا بتو وه ی شه  چایخانه  به  ئوه  له یه سک هه که(. رن گه  نه ی کافتریا وشه

شت  مانکی هه  ده باس له، م که عبیش ده شه   له باس که. ) کی دی بۆی بوانت؟ یه چایخانه
م   و نه ئیدی من داباوبوم وه مه و ده ی له و هۆیه م به که رو پشتر ده وبه مه ساک له

  و له رهناوه ی ده  بازاڕکه نده هه  ڕه  له کافتریامک تاککی ئازاد دا وه ره من له.  وه ته دیوه
دیبان و ڕۆشنبیران و  م ئه رده  هه وه که عبه ک شه کی وه یه ڕی مژوویی چایخانه توله

،  ڕوانم  بۆی ده بوه یدا هه گه تیان له ایهیان ئاشن ک سلمانی زۆرینه رانی شارکی وه تکۆشه
 دا ک  قاتیله م تاراوگه  له.  کان ناوه ه  دی م پ و ژوره شم له کافتریا ناوی  ربۆیه هه

، وت که  چنگ دهک م پ د نی وه الیه مه تی هه یه م کۆمه هه یم ڕۆشنبیر کی هه کافتیریایه
پکک  و هاوڕی شاعیر چه یه ت ئاماده کاکی عاشقی سیاسه، رم بت ت گه وک بابه ر شه هه

ستکی  و ده نارنجۆککی حازره، ج ی به نده و گازه خنه ڕه  هاوڕی دڵ پ لهو هناوه ناسکی
  چیه قۆشمه.  ی ترازاوه قه رگرت ئیدی ئه مایکی وه، اتی ه  نۆره که،  واوه حه وا به
درژایی  ت به پاش بابه ت له بابه ر له به، تی ئازادیداو رفه ده له، ش که ی ژوره که ویسته خۆشه
  کان جاری وایه  شیرینه بۆ تکسته می ئازادی خۆیدا ده له،  ڕزیشه به،  یه و لره تیش ئه بابه
،   خۆی وایه که ناوی ژوره، یت ناس تۆ بۆ نایه برای نه.  ی دراوه که سته تک یان گوڵ له ده به
ندی سیاسیمان بۆچی  کاکی بیرمه. ل رانی کۆنی گه ر تکۆشه سه  له ر نا خۆ تاپۆ نیه گه ئه

 ؟ و مزانه یت له خاک بنیت؟گووک به ڕوانیمان گوکی نوێ له ی چاوه م باخه یت له نایه
ک  یه، لالج ئاسات شیعرکی حه یت به بۆچی نایه، ر به خه ی به ستره  ئهچاوان، برای شاعیر

ست   ده کاره شوه ؟ ورمانه رڕاو قامیشی ده شمشاڵ چی قامیشی سه یت به  بیکه پارجه
م  پمان بن ئه،  نگتانه رۆشی ده ن گومان په بۆچی نایه، وێ و ئه کانی ئره زینه لکه په

 شانۆ  ری ئاوازو کاکی له کاکی دانه ؟  کوی هی بای جیھانه  له ڕ ئمه مه ی له ره هونه
نی  گمه سئولی ده کاکی مه. ک الفاو  وه میشه م دومان کاکی هه نگو که کاکی بده، باو دانه
ر  رن گه وه، ن رن بۆنی ئازادی که وه. خۆت گۆڕاو  له تازه ستی برای باده، کو خۆماو وه
ش   ئره رنه  وهچن  بۆی نه  نیه چایخانه،  وه  بخۆنه ی وشه کی تازهت ربه سویش بت شه به

نھا  مان ته  زۆرینه رن ئمه وه.  وه ب ماستاو بۆنه ت ب و به ربه وکتان شه شه ند باچه
کانتان ڕاستین ئیدی  نھا ناوه  ته رن ئوه وه،  ڕاستیین ک له یه سته ئیدی جه، کانمان درۆن ناوه

چین  و بزاری ده ره و به زۆر جارگوتراوه-: ند دیه م چه ڕزی ئه ری به خونه. رۆن د ک له بایه
  یر نیه سه ش ریوه منکی په، )  جیھان گوندکی بچوکه (گوتریت  ده میشه ی هه قه و ده له
  وه بینمه  ده ژورکی تریش  نه گمه کان وده  پ م دی کافتیریایهم   لهڕ خۆمان مه جیھانی له که
  وانه  یان شه ڕۆژانه و شداره ر به هه. کرت ی تدا ده نه  الیه مه م باسی هه م ڕزو هه  هه که
ستی  واڵ و هه ک هه کۆمه نترنتدا به  جیھانی ئه ڕان به پاش گه ی وله که پی شونگه به

  ھا بهن ندک ته  تکست هه ندک به شداری هه  گوفتار به ندک به هه، کان  ژوره  دته نووه
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م  ئه.  هزه کی به شداریه چت گوگرتنیش به بیرتان نه، کات شداری ده گوگرتن به
،  من خۆم گوگرم ی که وه  بۆ ئه هز پاساو نیه شدارک به ک به ی گوگریش وه ناوهنانه

 ی و هۆیه ویش به ئه، وم  تکست و گوگرتن له نھا به ته،  کردوه م نه نھا جارکیش قسه بۆته
. ) ربم که نه نک گوگری قسه مه  زه بیارمداوه،  گر بوه ری گوێ نه که قسه م گوێ له نده وه ئه(

مو   هه توانا له به سانی زۆر  ئاواتخوازم که یه وه شم ئه ند ده م چه رامی ئه نھا مه ته
ندانی   چهی و هیوایه  به ن بکهک ئامز رژورکی که هه  یان پ د م ژوریردانی کاندا سه بواره
  م نوسینه ئه، ڕوانن لم نه مۆ سته کی ده ک جاڕچیه هیوادارم وه، رگرن کیان لوه ک من که وه
، ری هیچ ژورکم به ڕوه  به نه (ی وه ر ناڕاست بوم له گه، زار کردنم رمه بت بۆ شه  ده گه به
وت بازاڕی  ت تابمه  بۆ بابه ستابوه ده رگیز مایکم له  هه نه، دمینی هیچ ژورکم ئه نه

   بن و به تواناکانن که بگۆ به تی رامم پیه  مه نھا شتک که ته. ) رم بت  خۆم گه گوگرتن له
  که  شداریم تکستی پرسیاره نھا به توانم بم ته  ده بگره. ن ندمان که مه وه گوفتاریان ده

ی  وام شیرازه رده سی بوژ ناتوانت به ی که وهۆیه منن به م ده ب وهگشتی  فسوس به ئه
 ت ئازاد بوندا می بابه  ده  له وه لشتان ناشارمه، ی تکست وه گوفتاری تک بدات بۆخوندنه

 سنوری ڕزداو  م له نین ئامز هه ی پکه وه زوی تکست گۆڕینه تیش ئاره بابه رله به و
کدی   یه زۆرینه رنا گه ئه، ندک ناسین لیان دنیام  هه ی به سانه وکه ڵ ئه گه تتریش له تایبه

ی  نده  گه  له خنه رگای ڕه ده  ڕۆژک له نده کی سودمه یه وه کۆبونهبت  نه هنده، ناناسن
 ی ره نجه په کانو ڕۆژک له  سیاسیه ی پارته سته وتی ئیداریو ڕامیاری و ئابوری جه شوازو ڕه
  مه ئاخر ئه، تک الجی بابه هه بن به درتو ڕۆژک شیعرو ڕۆژکی تر ده کان ده داوهئاوڕی ڕو
، . یی رزگارمان کات و بچاره وه پیشخواردنه توانت له ندک جار ده هه  که ستکه خۆی ده
 هۆی  دابه کرت لره چاو ده ت ڕه ندک بابه هه ی له  و وشکیه ر له ده  به یه وه میش ئه دیوی دوه

، گۆرانی، شیعر، م پدا ک ئاماژه وه، بت  رزگارت ده و وشکیه  له که ی ژوره کانی دیکه نه الیه
کدی  ی یه که  خوازراوه نھا ناوه ته  کی تدایه رمون خه بوا بفه، ی خۆش قسه،  خنه ڕه
اتن  تکستی خۆشھ وه ده  له  که ک دروست بوه ویستیه  خۆشه وه ڕزه چی زۆر به که، زانین ده

  وسته  هه رون ناس پویسته سکی ده  خۆی که مه دا ئه لره، ین که کتر ده ی یه وسو ئاراسته
،  وه یاد هنامه سوفی هیندی وه یله بای فه یده به، ش م ده ر ئه هه.  بکاتی وه  لکدانهر سه له

ن  رنج بده ر ورد سه گه؟ هو  گایه وه نه زمانی ئاژه کانی خۆی له ی ئامۆژگاریه فه لسه بۆچی فه
تی  هییمه به داهاتو  نگه ڕز ڕه ری به خونه. دا یه و دوو نمونه نوان ئه  له یه ک هه ندیه یوه په

  دمینه رو ئه به ڕوه ی زیاتری به وه ڕاستگۆیی بونی زیاترو یاخی بونی زیاترو کرانه
 ڕاستی  نگه  خۆ ڕه وه شه وه ی ئه هوان  پچه به، لمنن  بسه ده ند وچه کان ڕاستی ئه ماندوه

م  رپرسیارم له نھا به کو ته  به وته و ڕه رپرسیار نیم له من به،  بسوتت وه شه م نوسراوه به
ت و ڕزبت   جی بابه ش که رژورکی دیکه م هه که م ئومد ده رده من هه. م وشه ب خه  ئاواته

)  بت ردیدا شوشه بگه دیان له (م ک به یه پۆرهئا. بوی تدابت ک ئاماده یه  ئاپۆره میشه هه
کو  ر دیان به ک هه م نه ده، دا ڕم پبدات یه واژه سته م ده لی له ختیار عه ڕز به ر به گه ئه
ردی  ر به گه کان ئه خۆ شوشه. کی ڕون بت یه ردیدا شوشه  بگه م وجودیان له رجه سه
یان  م بریسکه رده م خۆردا هه رده به یان له سته کانی جه و پرده ورده،  بیانشکنتفامیش نه

و  له نگی بم لی خوازیارم گوێ بیستی ده ختیار عه کاک به و خواستیش بۆ ک خۆزگه وه. دت
  و شوه تک بت چونک ئه ربابه هه به، کانی  چ خۆی چ هاوشوهدا کافتیریا ڕۆشنبیریه

 پ ی نوتکانیشیان شتک ناسه ت هه نانه  ته که قیان پاوگایه عه  سنگ و ڕۆشنبیرانه
  یان کافتریا ی چایخانه کار هنانی وشه ر به  خونه کۆتایشدا دیسان تکاکارم له له. ن ده
شدابونی   زمانانی دیکه  له یه م گوزاره کات ئه ی ونا نه که  بازاڕیه شوه دا به ند ده م چه له
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ر وا  هیواداریشم خونه. یه هه) قافی قھای سه مه (بیدا ره هع  له ر نزیکترین نمونه  هه یه هه
دور   و به وه که پاته نھا له ڕوانن ته ک من چاوه سانی وه گات چ من چ که تنه
دوا هیواشم . ر بگرن هتد وه. . . . ری و بی و هونه ده  سیاسی و ئه کانی تر زانیاریه رچاوه سه له
  ڕن که  بگه سانه و که شون ئه کان له دمینه رو ئه  به ڕوه بهم   هه یه وه دا ئه م نوسراوه له

 نوو  قه ن عه  خاوه که و خه م ئه هه، ت  بۆ سازدانی بابه یه قیانداهه  عه  له وه بونه تازه
ت   بابه وت له مانه بن پیان بگوترت خۆیان بچنو بن ده ڕوان نه  چاوه ندوانه سه شه گه

ک بت  ر ڕگایه  هه نت به یه ی بگه که یامه وت په یه ڕاستی ده ر به گهڕۆشنبیر ، بدون
کت  کانک که ناوی ناسراوت بچیت و خه هۆکار به  ندک ر هه به وت له رناته گه، توانت ده

   10/10/2005 .  و شوونه  ئه ت بگاته که یامه  په وه ناوکی خوازراوه توانیت به رگرن خۆده لوه


