
 1

 
 

 
  !بة  ناوي كوردستاين گةورة 

soransa@hotmailcom 
  

  سؤران. س.ح ... )بةشثكة لة باغي ژين(    باغچةي ژيان

 
 من لة مةيداين ئةدةبدا،  رةخشي  هةستم زين      ئةكةم
 ئاوي باغي شثعر ئةدثرم ، ئةشكي رؤح ئاژين      ئةكةم
  ص شاعريي دي عاشقثكن   ديلي  كةزية  و    داوي       خا

  من  ئةويين   سةرزةمينم  زةمزةمة  و تةمرين      ئةكةم   
   مةشق و تةكليفي  شةوانةم،   دةرسي   عيشقي      زثدمه
  عةكسي  كوردستان ئةكثشم، سةيري باغي ژين    ئةكةم

    رؤژي     ئامساين           شةوهبةياين    گةالوثژيتا  
پةروين ئةكةم،  زوهرة   و بياينچي    لة  سةييارةي     

وان و گؤيل  ورمث ، تا بة مةريوانهةر  لة  دةرياچةي    
     ئةكةمچني   و  خةصكةكةي   الئثرةوانباسي  كوردي   

جؤصة مثرگد و بايةزي   و  سيواس   تا  قارسئةز    لة   
  شارةكةي   دثرين    ئةكةم      قةصاكةي  و   هةولثريادي

فةخرةقاري    كؤين  فةخري    كوردة   شوثنةواري    غا  
 ئافةريين     دةست و پةجنة   و   مرخي  پؤصايني  ئةكةم
 چونكة   دةريا    لةم   هةرمثة ،  دةستنةكة وتةو  قاتيه
 كةشيت    هيوا    رةوانةي  بةحري  دةشيت  شني  ئةكةم

تةتةئةة باين  عةرزي  تةرزي  شاخي  سةربةرزي      
ئةكةم  هةرسني   ووة  پاو هةوراماين تةخت  سةريري    

 زؤر  لة  مثژة  دائةشؤرم ،  خوثين سووري  دص  بة  ئاو
 تازة  هثشتا زةممي  خوثن  و  شؤذشي   خوثنني  ئةكةم
 بؤية    وشكة    دمثي    مووچةي  خاكة   پاكة  چاكةكةم
 چون  لة  چاوانةي  سوروشتا، باذين  ئةسرين    ئةكةم

    ميگوئيسكات  شةكي  من  كة  تؤقيوم  لة  تؤقةي  موو
 كوانث  باسي    تاقوتؤق     و  تةقتةقة  و  تؤقني  ئةكةم
 ئثمة   كوردين    عاشقاين    باصي     سيمورغي    سوصح

    ئةكةمقنيبؤچي  وةسفي  دثوي كثشةو  قار و  تؤصة و 
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  ،ئاوي  دو  چاوي  منندؤكان    و   بؤكانسةددةكةي    
، پذگوص و نةسرين  ئةكةمبةم  سروشكة،خاكي  خةصكي  

شارةزوورگةرچي گوصخانةي سروشتة ، دةشيت پاين     
ئةكةم ؟چاصي  مني   ،  راوي  مينا    چةپكيبؤ لةبايت      

 گةر  بةهةشت  جثي  پياوي  ئةبلةو  چصكن  و  بثكارةيه؟
 ئارةزوي     قاري    جةهةننةم ، ئاگري   پذتني    ئةكةم

ووري  ،   بةصگةيي   دينداريه؟گةر    نةزاين    و   بثشع  
ئةكةمعاملي  بثدين  و    كوففاري    بزان    حةز    لة      

ئةهلي     بةييت   رؤشين     و   ئثديسؤنفاتيحا    بؤ      
   ئةكةمتوربني  موعجيزةي  تةوژميزيكري   دينام   و   

 چزلة هةركةس دةم لة جثي ئةودةسبةجث سةنكؤپ ئةمب
، بة  عةيين  هةر لة مثشةنگوين ئةكةمهثندة خوثنپاكم   

 چونكة  پذ چيين  نيشانةي  مةينةتة ،  نثو  چاوي    من
 چاوةذثي  دادي  جيهاين  و  كؤمةصي     بثچني     ئةكةم

بة    كوردي   فاتيحة    و  دؤعا  بكامامة   شةيتانيش      
  ئامني ئةكةمعةرةبمن لة  پشيت نوثژ ئةخوثنم ، وةك 

و  شارةزاي  كوردي  نيهدا    عارةب  نةژادة   خوگةر       
، دوژمين  ئايني  ئةكةمنةخوثنمشةرتة    نوثژي     بؤ    

 خثصي    ئةصصاه   و      ئيالهةي  نثر  و  مثو  و  كةسنةديو
 لثو   و    زارم    دائةدوورن،   وسكويت  سةنگني  ئةكةم
 كاتث جواين وخوشةويسيت،عةيب وشةرمة وشوورةيي

قي   شةيتاين   مةرگم ،    زيندةگي   نيفرين  ئةكةمعاش  
  ،   بؤ توايف  مةيفرؤشمةخيانةي    سةداقةتئةة    

 چش   لة   بوختانةي   ريا   و   باوةذي   نةنگني  ئةكةم
 ئةسصةحةم  پثنووسي دةمسة، سةنگةرم  سةفحةي كتثب
 خوثنةري    رؤماين     عيلمم،    خزمةيت  زانني  ئةكةم

موكرية و    باوة گةورةم       ئةردةصانة  كة نةنكم     من  
  گةل  تةبيني ئةكةمخةتيتنوختةيي  پةذگاري   كورد م ، 

 با خودا بؤ خؤ نةتاشني ، هةم بة  تةشوث و هةم بة بري
ئةكةم)  سني( و ) ميم(و  )شني( وةسفي هثزي كةمنةزيري  

!ردهثندة  هؤنةر  باسي كةزية و پةرچةمي سةر خاصي  ك  
   رةنگني    ئةكةمپةرچةميحةسرةيت   بةيداغي  كورد و  

 لة   وصايت    كؤين    مندا   ،   كة   غةريبة  خانةخوثن
  ئةكةمچنيهيندة  هيچكارة و غةوارةم ، هةر لة خةصكي 

    و  پتةو   بث ، نةك   كولؤر  و  البةتاصپانزثد ئةبث   
    تةدوين  ئةكةم ي    كوردةواري    راضة   و پانتثزي    
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 هةر پةلثكم  دةردي  جوثيه ، جؤربةجؤره  دةردة  كورد
 لة  تةواوي    پيج   بةمشدا ،      پةلپةله      ناصينةكةم
؟رثگةيي    ئاسن     ئةچثتة     شاخي       هةورامانةوة   
 كامة رثگة ؟    ئثستةكانةش      هثسترة       ماشينةكةم

، تثك ئةدةن   بةندي ستةمشثعرةكامن  ئةشكي  رؤحن   
 عاشقي   هاذةي    چةماوم   ،  چاوةذثي   بارين  ئةكةم
 چونكة ئةجداد م  لة  خةودا  ، ژيين  خؤيان   بردة سةر

ژينةكةمالنةواز    و    بثوصامت ،     وشكة            باغي    
 باوةكو  نةخشةي   گةصاصةي    ماصةكةم  پثنج خشتةكني

سي   چوار  و  هؤدةيي  چوارين  ئةكةمبؤ  لة  خؤذا   با  
خثرو بثري   بؤ   گةيل  كورد  قةت  نةبوورچي  قوتيب    

  ئةكةمپؤتنيهةسيت      زرمةي     نالةباري  چةكمةيي  
 ئةز    هومثدم    دةستوبازوي    پاصةيي كوردة  لة  كوث
 تازة      باسي    داسي   خاسي   كاكة  ئةستالني ئةكةم

  رسق و رؤزمي زوو بة كووپةي  گةورة    بووندانةوثصة و
ئةكةمشؤذشي     كؤپني   ئثستةكانث     ئينقيالبيم،       

پينچ    دايكي   پياوي  بثژوه؟مارةيي   كوانث    زثدم      
 گةر  كة وا بث ، باوةگةورةم  بؤ ئةمة  تةحسني    ئةكةم

نكوردستا من ،    قةليب    ئيالم   و    كرماشان كوردي   
،هةست بة خؤناسني   ئةكةملوذ و لةكمن بة پثناسةي   

 تاكو چارةي  خؤ نةنووسم ،  ماصث  سةربةستم     نةبث
 باسي ئةنفال  و هةصةجبه و حةبس و هةصواسني   ئةكةم

ئةرمةمن       فورس كثومي ، جارث  تركي و تازيتاوث    
زةممي حوققة و جةعل و داتاشني   ئةكةم!ئةز كة كوردم  

     رزگاري     وصا مت ،  خةت و رثنووسي    ئةوثئةركي
ئةكةمكؤشش و نووسني    الگري يةك خةت  و شثوةي    

 قارةماين      بةرزي       مثژوم       مستةفا     بارزانيه
 يادي   مسكؤي  جوانةمةرگ و پثشةواي  پثشني  ئةكةم

  ، كةيزانايهمن   كة  مةجنوونثكي  كورد  و لةيلةكةم  
  ئةكةمئؤشني و   كردةوةي  ژانةيت    شاكاري   حةسر

 پثم ئةصثن   الوازة   هثزت ،     بؤية     سامانت    نيه
 دةردي    من     بثفثصيه ، كوا   دةقدةقةي دؤپني   ئةكةم
 وا ذةش  و  تاريك و لثصة ،گياذةشي شةوگاري     كورد
 ئارةزوي  رووخاين  ئاسؤ و  شؤذشي    رؤژين   ئةكةم

شةويسيت  ئةم   هةرمثة   وةك   گذووهي   خوثنمةخؤ  
 كوانث  نةزمي  دص   ئةگؤذم،   عةزمي   رثگؤذين  ئةكةم
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دذو كر اوة  بة  گوص هثند   درؤ     كوتراوة    بؤ  من ،   
دذو گوصچني   ئةكةمچةپكة گوص  ژاكاو و سيسة ، هةر     

ةمبشثعرةكاين     مامة  قانغ    ، موبةمو    حاصي      ئ  
 دةمكويت  عيساين  كاس و   خوثنةري  شةرمني  ئةكةم

  بوةكيسلينگثتاقة   جاشي    خاكي     نؤذوثژ  دةنكة  
ئةكةم)    شني((و ) ئةلف(و ) جيم(من بژاري دذكةجاذي     

 بةيين  بةستووين  وةكو  سةد ، تيغي ديواري    سنوور
م   ئةكةبثذلني  دووهةمي  تيغةيئارةزوي    رووخاين    

 كث    ئةصث     عيشقي      والمت     مةزهةري    بثدينيه؟
    ئةكةمبادين و  باصةك من   كة    دستنوثژي     توايف  

 خؤشةويسيت       نيشتمامن      مةزهةيب         سؤرانيه
 فةلسةفةي واژةي حمةببةت رؤژ و شةو تةصقني     ئةكةم

 


