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  بدو سووربدو سوور  ئامانج عهئامانج عه. . . . . . ساتك دواندمساتك دواندم  ندند  ی بۆ چهی بۆ چه  وشاعیرهوشاعیره  ئهئه) ) رای پایزرای پایز  نهنه  ژهژه((محمد عمر عوسمان محمد عمر عوسمان 

ل
 

رگیز   هه وه بخشنته) تا غوربه له(ی   دیوانه وتاآه  چاو به وه ویژدانه وی به ڕاستی دا ئه ه
ختیار  ، ساتك به وه تهپایزدا آۆآردۆ ت ومانای له الله ندین ده بت چه ناتوانی توشی رامان نه

 ئینجیلی  ركی تر به م و ساتك نوسه ه  قه داته ریبانی ئه ری مانیفستی غه نوسه لی به عه
ریوان ووریا  شوبھنری و ساتك مه ئه) هانی سفه هاتفی ئه ( آات و ساتك به ندی ئه آان ناوزه الوه

بی  ده ندین نازناوی ئه چه. . آات راوردی ئه هب) روغ زاد روغی فه فه(ی ئران  وره  شاعیری گه قانع به
ت  ئه) ت مه تیف هه له( ساتك  ه) س شرآۆ بكه(رسوڕمانی  ی سه  ساتك مایه رگرتووه وه
درووستی آردوون ) تا غوربه له(آانی  قامه دووتوی شه ی له پارتمانانه وئه رنج بدات له س سه رآه هه(

  نجامی داوه  ئه ویه  دوآه ورۆحه ر عوسمان ئه  محمد عومه ی آه ییه آار ندازه وئه منی به دۆش دائه
  !!)  ندازیاریش نیه و ئه بووه ندازیار نه آاتك دا ئه له

آات  ندی ئه برای خۆی ناوزه به) لی ساحی ید عه سه(ی ئران  وره ساتكیش شاعیری گه
آانی بۆ  رگرراوه  وه بزانی شیعره  آه یه  ههی لیقه ش سه م هنده ه  قه داته زنی ئه شاعیركی مه به وه

 تا  وه تای شیعر نوسینیه ره سه ر له سكیش هه ك آه  وه گردراون وه رنه آو پویست وه زمانی فارسی وه
ی  آه وه ته نه آیش له یه بۆ چرآه م آه ه  قه یداته ن ده گمه وست و ده هه شاعیركی به ئستا به

خۆرا بـت و  ك له  تاخه بووه رزی نه  به نده وه زیفی ئه آی وه یه وپایه رۆژانیش پله و رۆژی له براوه دانه
ند   چه وه ی نوسراون آۆبكرته  دیواره وتاقه ر ئه سه ی له ونوسینانه ر بت و ئه گه ئه. ی بكات له موجامه

   سانیزه دوانزه ن بهما مه رده م سه ترین شاعیری ئه وره  گه نگه ره آرت آه رگكی لی دروست ده به
س و آۆسپ  ندك آه یی هه ی ئیره  مایه  بۆته میشه هه نوسرابت، آه رنه سه ی له نده وه  ئه وه دیوانیشه

  . .  یان بۆ دروست آردووه ره گه وته
خوارد داخی  یی ئه بی نیشتمانی وبی جگه می له  بینیم و خه آو رۆژانی تر دشكاوانه وه مرۆ هه ئه
  حماواوقه گ وئه لی به لی عه گه(آو  آانی نیشتمانی وه  جوانه و شونه  ئه نگه ره خوارد آه  ئه وه له

  !!! ببینت رپشتی آارت یان شقارته سه نھا له ته) هتد. . . ورامان آانی هه شه رآه سه چواالن یان شاخه
  وڵ وگوزاردا بردۆتهناو گ شكی زۆری ژیانی له آو سوهراب به ی وه وره آاتك دا شاعیركی گه له
ختكا بت یان  ری دره سبه  چ له یه سكی ساده آو سوهراب سپیھری آه میش وه م ئه ر به سه

  !!!بانكك
ری  ند آاولی آرد شه ددام چه گۆری سه رژمی گۆربه ووتكا آه بت له م بارنه  خه میشه وچۆن هه ئه

شكی زۆری   شیعرو به روانته  ئه م ساردانه ر خه ئستا زۆ بۆیه. . بوو متر نه آه وه ناوخۆش له
ژووركی بی  خواو له  نه ختی خۆآوژیه م پایته م له وورۆژ خه چۆن شه. .  ناوبردووه ی له آه رشیفه ئه
مرۆ  ی ئه وانه بینت ئه ئاشكرا ده  به آدا فری دابت چونكه ریه سه آانی به مه رهه موو به دا هه ره نجه په
 ئینسانی  یه  هه م بۆنه آه وه. . سانی بۆش و گروپ وگروپ آاریدان تی آه خزمه هتن ل سه ده

آانتی  وسته آانی و هه و شیعره ك بۆ ئه رزیه ربه سه م تاآه به!!!ن آه ت نه ی تیا خه ناشایسته
  ت دا نیه همی خ خه وله ، ئه وه ره روه وست ونیشتمان په هه سانی به ن آه الیه تی له پیرۆزراگرتنیه

رچی  گه(ت   ده بت آه قی نه راخی ناهه تا قه  عه نگه  ره می داهنان دایه خه ی له وه ر ئه ده قه به
میش ناتوانن  ئاسته م به نوسن به ر ده ی محمد عومه وشوازه شوازكی نوتر له ك به سوپایه

 جیھان  م شاعیره جیھان بینی ئه رن آه ه ب وه ی به وپه وه و نزیك ببنه ی ئه نگه شه  قه وجیھانه له
ش  ك دوو آۆپله یه  به رچۆنك بوو دواندم و تكام لی آرد آه  هه یانیه م به ئه)  ردوونیه آی گه بینیه

  . . . دووشیعری آورت ئاوپرژنی دمان بكات  به وه ربكاته سه ی من به یه م گۆشه بت ئه
  &&&&س ده && & 

  . . ڕبووی م ته رده ی هه سه وده  ئه یخانه مه له
  آو بارانم بوو شكی وه ئه
  . . م تزاوی ی ئاشنای چاوی غه سه وده ئه
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  وی ئستاوجارانم بوو شه
  . . بیرچوونی ستام له سات هه

  گیانم بیبوو ی له ئۆقره
  . .  وه ڕامه فسوس ساتی گه ئه
  !ی پی سی بوو آه رمزه  سه آه ی گه مه

******************** *********************  
  ***نگ جه ***
  . . تی بوو نگ دیم ئافره جه رله به
  م نورانی بوو آو مریه وه
  . .  وه نگ بینیمه فسوس دوای جه ئه

  !ناودارتین سۆزانی بوو
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

  ***زستان  ***
  شت هه به  له آرانایه رنه وا ده م وحه ر ئاده گه ئای ئه

  آرد  ی ئه یام تهڕووتیی دن به
  آرد ی ئه ئاخ وداخم آه. . رگ بۆ جل وبه

  . . رسامی سه ش تۆ آه نوآه هه
  رم تری سه وچه وپاتۆیه به
  خشیم و ور پی به  هه آه تره چه

  شم زستان دووری و  پاتۆآه
  !رم  به آردیه

تی  نی خه خاوهروغزاد و روغی فه تی فه گری خه لی ساحی ئران دا هه ید عه ڵ سه گه منیش له
و سو بۆ ) ر عوسمان محمد عومه(م دروود بۆ  ئه) دی شامیلۆ حمه ئه(دوای   شاعیری ئران له وره گه
  . و ی ئه وه نه

  .  دیاری  آرده ی بۆ ئوه یڤه ند په م چه شكاندم ئه دی نه) ر عوسمان محمد عومه ( خۆشحاڵ بووم آه
م  ی ئه رگه بت له  هه وه ه) رای پایز نه ژه ( ندی به وهی وت په یه رك ده رخونه هه: تبینی

آات ئیتر  تكاش ده  بكات وه ندی پوه یوه  پهamanj20042002@yahoo. com ( ( وه ی منه ناونیشانه
شاعیركی  و خۆی به  ئه نده رچه هه. . یشونن  گۆرانی و نه نه آه آانی نه و شیعره  بی پرسی ئه نده وه ئه

  . ش نین  لیرك بی به آانی له م شیعره انی بهلیرآی ناز
رپرسیاری  ستی به ی هه سانه وآه ن ئه الیه ی دابنرت له آه ی دیوانه وه سنوركیش بۆ چاپ آردنه

  . ناآات
  بدو سوور  ئامانج عه
 5/10/2005  

  سلمانی  بزافی رۆشنبیری له
Amanj20042002@yahoo. com 
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