
         
  

رپرسکی   به جارک میوانداری فته  دوو حهکرت  ده که یه گۆشه.. "یای ی خه دیمانه"ی  گۆشه
  ..)! ڕازی بنیاڵ خه  بهر گه  ئه ته به ھه (اتکوردستان بک

  
  "بای کوردستان ری گشتی کاره به ڕوه به"ڕز  ڵ به گه یای له کی خه یه دیمانه

   فسانه هئ؛  سازدانی دیمانه
  
  

،  یه گادا ھه وتنی کۆمه وشی پشکه ڵ ڕه گه تینی له کی به ندیه یوه با په بوونی کاره  بوون و نه ئاشکرایه
دوای  کو ڕۆژ له و باشتر ناچت، به ره ر به ک ھه ماندا نه که  شیرینه  کوردستانه باشوری چی له که

ر   سه ستی تیشک خستنه به مه به.. چت کزی دهو  ره بوو به ی جاران ھه مه  که و تروسکاییه ڕۆژ ئه
  ..بای کوردستان ری گشتی کاره به وهڕ  به ڕومان کرده!) بت با ھه ر کاره گه ئه(با  بواری کاره

  
ڕاشکاوی باسکی   به وه  پکه ھیوامه و   یه م دیمانه  بۆ ئهم که خرھاتنتان ده تا به ره ڕزم سه به؛  فسانه ئه

دا م مۆم رده به  له یه م ئواره  به من و تۆ بینیت ئا ئستاکه ک ده وه.. ین با بکه ارهلی ک سه تروته
 خۆشترک ..بینم کانم ده حاڵ پرسیاره زار ھه ئستادا من به  لهین، که  سازده یه م دیمانه دانیشتوین و ئه

  ؟ نیشتینایهبر ڕۆشنایی گۆپکدا دا به ر له بوو گه ده نه
  
 من و تۆی   ئستاکه  که وه ره ش بکه  خۆشه  ڕۆمانسیه وه و جه  بیر لهم به..   وابتیه وانه له م؛ وه

 خۆشترک  ر ڕۆشنایی گۆپکدا به  له پم وانیه خۆم من!وت؟ که ست ده ی ده وه  ک ئه..تداین
  وانه کی شه باش، خه هی باوکی کار  لوتکه ته یشتونه  گه کانیشدا که وروپیه  ئه  وته ت له نانه ، ته بوایه
ی بۆ  ر، ئه  سه نه به کتریدا ده ڵ یه گه  له خۆشنیشن و کاتکی ڕۆمانسی ر مۆم و چرادا داده به له

 بت ڕابن و کی ده  خه ه ک یه وه ر ئه  ھه که له سه ؟ مه متره کان که وروپیه  ئه ی کورد چیمان له ئمه
  هی وه ئه  بۆر  ھه که له سه  مه..بینن ژیانی ڕۆمانسی ب چژ له  بن وه فری ئه.. و مۆم دابگیرسنن شه به
حوی و  چت کاتی خۆی مه یادت نه له.. کی ئازیزی کوردستان بخوقنین وکی شاعیری بۆ خه  جه که
 بۆ  وه  مۆمه ر له ، سروشیان ھه ر مۆمدا شیعریان نوسیوه به ر له  شاعیری کورد ھه ه وی که وله مه

  .. شیعر بنوسننیشتوون یدا دانه'د وات سه'ۆپی ر ڕۆشنایی گ به  لهخۆ.  ھاتووه
  
   شاعیر؟ کی ببننه وت خه یه ت ده یانی حوکمه؛  فسانه ئه
  
وتنکی  رکه دا سه و بواره کیش له یه ه و تاڕاد بایی کانی بکاره سته به  مه ه ل ککه  یه وه  ئه م؛ به وه
 ڕین و  ڕاپهدوای یت له رنج بده ر سه م گه که ر بۆ ڕاستی قسه  ھه..  ست ھناوه ده رچاومان به به
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کی  ندیه یوه  په واته..  ر زیادیکردووه ده به ڕاده کانمان له ی شاعیره  ژماره وه وه مبوونه با که کاره
 و بن هی شاعیران زیادد متربت، ژماره با که تا کاره ، ھه یه با و شاعیردا ھه  نوان کاره یی له وانه پچه
وی  وله حوی یان مه ک مه  خۆشمان نازانین بۆ شاعیرکی وهڕاستی  بهم به..  وه شه وانه پچه به
  .. کانه  مۆمهی تای بۆن و دوکه ، وابزانم خه وه وته کهنا ھه
  
  ی به  ئه..و شه  به وه  ئه  باشه..مان که ر باسه  سه وه م بابینه منیش نازانم بۆ، بهڕاستی  ؛ به فسانه ئه

  ؟ چیڕۆژ
  
بۆ زانیاریت (بت   خۆری تدا نه وتکدا ناژین که زیاد بت له خوا به  له ئمه.. م که ئ چاوهم؛  وه
 و   فره ر باوبۆران و به وان زیاتر ھه کانی ئه  وته ن، چونکه به خیلیمان پده کان به وروپیه ئه
 گۆپکی  لهبا   کاره یف نیه دا توخوا حه  سروشتیه وناکیهو ڕ ڵ ئه گه ئ له) !بینن ن خۆر ده گمه ده به

ڕۆژ ڕوناکین، ئیتر   به خۆمانکی سروشتی یه شوه ر به  ھه م ئمه رف بکرت؟ ئازیز سهقۆڕدا 
  ؟ بامان بۆچیه کاره

  
  بۆکار ناھنرت، ر بۆ گۆپ به دبا ھه ن خۆ کاره کی ده م خه ، به  منیش نازانم بۆچیمانه وه

   چی؟ن  ده  ئوه..کاردت ی جلشۆرینیش به کینه  بۆ مه نمونه
  

   کۆنه م توانینه م ئه که  چاوهم کاردت، به با بۆ زۆر شتی تریش به یاندام، کاره گه  منیش له ڕاسته
  مرۆڤ توشی  داھنراون که وه نھا بۆ ئه  ته و ئامرانه ی ئه  زۆربهتدا ڕه بنه  لهخۆی.. ی تا که ھه
ک  روه  ھهبۆ نمونه..   یه ندروستی مرۆڤ ھه  ته و  ژینگهری بۆ ره  زهش وه ر له ده ، بهی بکات مبه ته

ست  ده ر به مان ھه  دایک و داپیره زاران ساه  ھه کی جل شۆرین، ئمه یه کینه  مه یت خۆت ده
 .. شیان ساغبووه ه و ل کارھناوه کیان به چه ست و مه ش ده یه و شوه  به و جلییان شۆریوه

کی دایک و  چه ست و مه ده  و نهوتووین که خۆشنه رگمان نه ر پیسی جلوبه به مان لهسیش که نه
 ر زاریان؟  سه وتۆته  که ی ئستاکهک  خه  که  چیه کره م نازومه ، ئیتر ئه شمان کرمی ویستووه داپیره

نی   خاوه دا و بواره  لهئمه.. ڕاستی  به. وه ته نه ناسکبوو ڕاده  زیاد له  مه رده م سه کی ئه پموابت خه
 ،  مکوت کوتیومانه ر به  و ھه ست جلمان شۆریوه ده ر به  ھهین ی ھه ته هو ریتکی درینین و له نه

 میشه بت ھه ؟ بۆ ده  چیه کره م مه  ئیتر ئه.. وه  وشکمان کردۆته که یاته  حه  خۆره دواتریش به
  ؟ وه ینه کانی وتانی تر بکه سایی خه ال موو شتکدا ھه له
  
  کانی تر چی؟ باییه  کاره ی ئامره ئه..  جلشۆر وه ئه؛  فسانه ئه
  
  ؟ کو چی بۆ نمونه  وه ئاخرم؛ وه
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  ؟فیزۆن له ک ته وه؛  فسانه ئه
  
ی جلشۆرین  کینه ک مه روه ش ھه م ئامره ئه .. باش نیه فیزۆنیش ئامرکی ھنده له  ته... ئام؛ وه
  .. دابنیشیت وه دیاریه ند کاتژمرک به ی چه  ناچاریت بۆ ماوه کات، چونکه ڵ ده مبه کی ته خه
وای ناخۆش و کوشتن   ھه  له وه کی تریشه الیه کوژت و له خت ده  وه وه که الیه  له ش وه رله ده به

  نه که وام ببینرن کار ده رده ر به ش گه وانه موو ئه م ھه ئ ئازیز..   ری تیا نیهبین زیاتر ھیچی ت
  ئمه..  ڕق بت له  دیان پدهو چن رده ڕانگیز ده رونی مرۆڤی کورد و دواتر شه  ده مشک ور سه
  ربۆیه بت، ھه رونی تدا دروست نه گری ده و  بتکی پاک تیه سایه وت مرۆڤی کورد که مانه ده

  ! ن باشتره یری سروشیبکه کی سه  خه..فیزۆن بکات له یری ته وت سه نامانه
  
  ؟ کیه ر بۆ باشی خه ش ھه وه  ئه واته که؛  فسانه ئه
  
  تا ووهمان کرد وه ھا کۆبونه نده چه.. وه  بیرمان لکردۆته وه نه ھا الیه نده  چه  له ئمه.. م؛ بگومان وه
  وهماندا تاوتومان کرد رله  په  له وه  ژره ھا جار له نده چه..  و بیاره  ئه یشتینه نگ گه ی ده زۆرینه به
   لهمانمان رله ری په ک دوو براده  تا وای لھات یه..رچوو تام ده  تا لهمان باسکرد نده وه ئهڕاستیدا  له(

 دواتر رحاڵ ھه  به،!)یاشیان بردین وت و حه ویان لکه خهخپ  ماندا ڕله ناو ھۆی په  لهکدا یه وه کۆبونه
ی  وه  ھاوتی ئازیز بۆ ئه ین به با بده مترین کاره  کهتابکرت  ھهنگ بیارماندا ی ده  زۆرینه به
کان  وه ه  قه وروپیه ک ئه  وهی سروشتی بژین و وه ستن، بۆ ئه به  ئامر نه نن و پشت بهشیان بجو له
.. ) یه دواوه خۆشی تری به زار نه  و ھه ترسیه ی پمهک خۆشیه وی نه ه هبۆ زانیاریت ق (بن ڵ نه مبه ته
  !ن گه کی لیان تده ڕۆژدا خه پاشه تیڤن و له موو خای پۆزه ش ھه وانه ئه
  
  ؟ وه مکردۆته باتان که  کاره وه رنامه به  به واته که؛  فسانه ئه
  
 م بوو، به کی باشمان ھه بایه ره کا وه ڕینه دوای ڕاپه  یادت له وه ر بته گه.. ی چۆن  ئه م؛ به وه
  وه مکرده بامان که  کاره ورده کی ورده ی خه وه  دواتر بۆ ھمنکردنه..بوون شه ه کی نائارام و ھه خه

کی کورتی  یه  ماوه واریشین له وامین، ئومده رده ر به  ھه یه رنامه و به ر ئه سه ش له مۆکه و تا ئه
  ..ین ببکه  بنه یه و به تی ئه واوه ته داھاتوودا به

  
  ؟ یه  ھه وه کیه ی خه وه  ھمن کردنه ه بکی هندی یوه  په چبا ئاخر کاره؛  فسانه ئه
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


         
ال  ک شتی البه زارویه ھه بادا بیر له ڵ کاره گه له.. تی؟  چۆن نیهم؟؟ که تی چاوه م؛ چۆن نیه وه
 ، ئ وه نه که ک ئامر و مامر ئه زارویه  ھه کی بیر له بت خه با ھه ر کاره گه ئه؛  بۆنمونه..  وه یته که ده
ڕاوک   توشی دهدواجاریشدا خۆن و له ت ئه فه ر خه  ھه وه رئه به له.. موویان بکن  ناشتوانن ھهخۆ
کی  ی خه وه بۆ ئه. بت با نه  کاره  که یه وه  ئه چاره باشترین ڕگا وه گوشرت، نه بن و مشیان ده ئه
بۆ .. ن که ریک نه  خه وه  قۆڕانه و شته  مشکی خۆیان به نده وه کی سروشتی بژین و ئه یه ه شو به
  .. ببینن و شاعیریوی ڕۆمانسی  جه گیرسنن و چژ لهبی مۆم دا وه ئه
  
  .. کرد وه ت بۆ ئه وپش ئاماژه وه له؛  فسانه ئه
  
کی  ک وتم دواتر خه  و وه ی زۆر گرنگه خاک  چونکه وه مه که  دوپاتی ئه  ئاخر بۆیه  بهم؛ وه

  ..ن گه لیتده
  
 له تان موو ملیۆن دۆالره و ھه  ئه ر وبه مه  پش س چوار ساڵ له بۆچیر وایه  گه ی باشه ئه؛  فسانه ئه
  رفکرد؟ دا سه"بای دوکان ی کاره  وزگه ی وه نکردنه نۆژه"

  
مانای   بهکو کرد، به رفنه بادا سه کاره مان له یه و پاره ئه  ئمه.. دا چوویت ه ھه م تۆ به که  نا گیانهم؛ وه

  .. وه که  ناو ئاوه  خستمانه وشه
  
  کان بیخۆن؟ ی ماسیه وه بۆئه؛  فسانه ئه
  
زانی چی  مانده ڕاستی نه  بهستدابوو و رده به کجار زۆرمان له کی یه یه  پارهی وه رئه به له..  وه م؛ نه وه
چوو و  یاشمان ئه وسا حه ئه ( وه  گیرفانمانه  ینه کرا بیخه شده ئ خۆ نه.. ین  بکه یه موو پاره و ھه له
  !)ناین یان لده ناتۆرهوک ناو  زار و یه ھه
  
  ن؟ که ستتان چی لده رده کانی به ی ئستا پاره ئه؛  فسانه ئه
  
   ..وه ینه کهبانۆیبووین ک وه کو فری ئه به. . وه  ناو ئاوه ینه  نایانخه م؛ ئستاکه وه
  
  بۆ چی؟؛  فسانه ئه
  
  .. ته م میله ی ئهش  بۆ ڕۆژی ڕه  م؛ وه وه
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کی نزیکدا  داھاتوویه  ھیوادارین له  مادام وایهین و که تان ده  ته رفه م ده زۆر سوپاسی ئه؛  فسانه ئه
  ..ن ب بکه  بنه تیه حله با نه و کاره تی ئه واوه ته به
  

ر   وھیوادارم ھهخساندم  بۆت ڕه م که که  ده  خۆشه  شاعیریه وه هم ج منیش سوپاسی ئه
  .. ببینیت  شاعیریه وه و جه دواجاردا ڕوناکی مۆم وات لیبکات سودک له  له ئومدمه.. وامبن رده به
  
  ..م شیعرک بنوسم که زئه  حه  ئستاکهوی شاعیری کرد ت باسی جه نده وه  ئهڕاستی به؛  فسانه ئه
  
  ..  ببینیت باییه و بکاره ش سودک له تۆ با ده..  خۆ کفر نابت؟رموو بۆ نا فهم؛  وه
  
  ؛ فسانه ئه

  با با ئای کاره ئای کاره
  .. ره ی به ت بیت ھه حله نه به
  ت فریودابوو  ئمه راب کو سه وه  ین ساهند چه ...تۆ
  م تیابوو  شیعریه ھره موو به و ھه  ئه  ساهینند چه. ..من
  ..زانیبوو خۆم نه  بئاگابووم و بهچی که

   وه کانته  شومه خۆت و گۆپه  تۆ به چونکه
   وه کانته گریسه  نه خۆت و ئامره به
  ..بووکانمدا دا ھره موو به ر ھه سه هشت ب کی ڕه یه رده په
  با تت لبت کاره حله نه

   وه ه لشاردبوومت  نازداره شیعرهموو   ھهو ئهتۆ 
   وه یته یه  بۆ ئیتر نه و  بشکنهتمل  ده

   و ڕقم لته
  .. وه  بتبینمهت  قهوت نامه
  ... وه بتبینمهت  قهوت  نامه

  
ی  دوکهتای بۆن و  حوی ناچت، وابزانم خه  شیعری مه  له نده رچه ھه.. ستت خۆش بت م؛ ده وه

مین ڕۆژی  که  یه ر له گه  ئه ، پم وایه تا خراپ نیه ره بت و بۆ سه ر وا ده م ھه به..  کانه مۆمه
 !!  بووی  دهوره رکی گه شاعی ، ئستاکه  شیعرت بنوسیبایه وه باییه بکاره

com.@myway1afsane   
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