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 فیر شوان شه مه حه  ...!ێکر ده فه  ترم خهیک هی ناسه  ههمی ر نه گه  ئهک یه وه وونکردنهڕ
 

 060206 
  Hamashwan1@hotmail. com 

   بووم لهاقووتی دووکژڕۆموو  هه ی وه نهی نوسیرقا ر من سه وبه مه  لهکژڕۆ ند چه
 انمیکژڕۆند  چه.  وه رانه نه خویر چاو به  خستمه وه کانه نگه  دهی که هیئاسمان ژنامهڕۆ
   به رانه نهوخو  ئهی  بهرۆ ز  که وهینووس  شعر نهیک زمان  وهم ژانهڕۆم   من ئه وه وکردهب
 و  وه انووسمهی ب مداوهو  هه انهیف لسه  فه وه شیک زمان  بهکو به، شتونی گهی تعریش
  مل رهۆ ز  به وه ه کایکزمون  ئه  لهت باتانوب، نمک  بته فه لسه  فهیرو مل  سه له کزقاۆت
 ۆ ب وهو  و لهوتنی نۆ ب وه  سوقراته  له رمهیب،  وه فه لسه  فهیخۆ تیش  باوه ته داوه نه فمۆخ
 ینان که ونگهڕ   لهیتی وسۆخ*  تاکیواو کرندن پاشان ته،  و کانتۆسڕۆجان جاک   ولنکیش

 ۆ ب وه و  و له ناوهر ه  ده  وه رهتڤۆ و ۆامبڕ ی گومانینکا النهه  لهدانم ر هه رو سه سارته
. یدووم بردا فهیعر  و مهنی ئای گژ  کردوم و بهیست  مهگل و دواتر هکارتی دمیواکی یما

،  داخیر  و مهیر  موشتهوانن له * سیریس ی که ساره  ههیو نهیزۆ و دوتنی نی که هڕ پاشان شه
 یک هی ماوه.  نانوسمرۆ و زم نارۆز. . . . هتتت. . .  کردوومیست  پهگل هی که هیپاشان ئنکار

 ژڕۆ 365   من لهی ژانهڕۆ و ئه * اقووتی دووکژڕۆموو  هه واته مرقا  سه وه نهیم نوس  به رهۆز
 ژا هیران نهۆ و خستانیو شهۆخ. وتوم خه  نه وه انهیارید  به کهم رده  هاتوون و سهکپ

 مۆ ب وه مه که لهی  مهی گهڕ   له  که انهیشۆست خ و ده  ئهۆم ب که  دهتان وره  گهیکسوپاس
چن و   گژمدا ده  و بهگرن ده لم خنه هڕ  م که که  دهش زانهڕ و به  ئهیرسوپا هه.  هاتووه

، نڕ وه  دهم و پن ناگه ت بم که  دهشۆش خ وانه  ئهیفام  نه له،  وه نه که  دهاستڕ ۆ بکانم ه هه
 یو ب وه انهۆی خیناو رن و به  بهکانم ستهڕ   نابم کهشۆ خانی  مه له. . ، مبا. . م به
  وه  ترهیری شاعی ناو  بهم نراوهۆه، نمنا  ده وه هی دهۆری گو  به رهۆ زیکم رده من سه.  وه نه که
. تنوسر  ده وه شهۆڕ شیناو  بهکان تهیر الف  سه  لهشم بجه ه  ههیکان  قه  دهو وه تهب ودهب
 !!!!م  بـــا ناکه  بهنۆ کیم و کا  باس ناکهۆتان ب وانه  ئهستانمیو شهۆخ
 ی ناو به که ن دابنۆ بیاسای تانۆ و خ م گرتوه  تازهی د ز یکر  نووسهم  ده بمبورن که 

  دا له 060205ن دواقووتی چوار کژڕۆموو  هه یشانی ناونر ژ  له ئاواتڵایدان
 رۆ زکان هیکورد ارهۆڤ گ وه داخه به.  وه هی کردبویو بتدا کوردوستان نی که هیئاسمان ارهۆڤگ
 ناردبوومۆ بیک هی دا نامه060203 یوت کهڕ   له زهڕ م به ئه. ) الال (کتردا هیئاست   لهانی به
 ی ژانهڕۆ م  ئه که،  راوهوی  نهم   به وه  بکاتهو بعری شتو هی  ده رهۆ زیک هی  ماوه هیای گو که
 ی بات  لهتنوس کان و ده نگه  دهۆ بترن  دهک هی کاندا نامه نگه  ده  له وتوه ر چاو که  بهیمن

   که وهی نوسۆی خیواو  تهی ناو زهر م به ئه. اقووتی چوار  وه  ها ئهکداژڕۆ   لهاقووتیدوو 
 .  وه تهکا  دهو بنی نوس  ئاوات وهڵای دانیناو  و به  ستارهیفۆ سمن هیناو
المم  توانن وه  ده اقووتانهی  ژهڕۆو  وام بم له رده زووتان کرد به ر ئاره گه  ئهزڕ  بهیر نهۆخ

 شم هیخوازم نو نا ئه  دهم بده پی ژه و در وه مه  بکهیو و بگرم نه من گوی وه  ئهۆب،  وه نه بده
 ر نه خوی وهر ئ گه ئه!!  .مرن  دهانۆی خۆ تا بنمو  خهانی  ترم دهیکان  ناسه ک هه وه
  یشانیوا ناون  ئهفیت زهۆ پ  به وه المتان دامه وه
 . . ، ؟) (!!!!!!!اوڕ ناو قوویکان هیمروار (ۆ بمۆڕگ  دهاقووتی دوو کژڕۆ موو هه
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 یناو  و بهتب  دهنی تاۆ بانی*  ئاواتڵایدان*   خوشکهانی*  ک کاکه  وهیس  نا تا چوار که ده
 . . . . . دای کوردیب ده  ئه ن له که  دهق له  کلکهیر فانۆی و خ وه نه که دهیو ب وه انهۆیخ
 ، ت بڵ حه)  ئاواتڵای دان  خوشکهانی   کاکه  به اقووتانهی و چوار  ئه وه  منهن هیال له 

  اوڕ ناو قوویکان هیمروار
 

 -1- ی مروار
 . ی برسیک منا مه مم بده  دهی که نانه کهیتوانم ت  دهمن
 . . . .  ئاواتڵای دان مه  بدهکانم اقووتهیتوانم   نهۆ بی ئه

 -2- یمروار
 . . . . . . مڕ چاوه  

  سوپاسمداڵ گه له 


