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  ئةمحةدي مةالئةمحةدي مةال... ... ضنارص لة تةثوتؤز ضنارص لة تةثوتؤز 
  
پوتۆز  ته. رقی غوباره ی تا لوی غه و وته ئه، م ده م دا هه آه پوتۆزی وته  بای ته وێ به مه  ده مكه ده

  ، مووانه مردی هه
. رۆآان هل و گرد و نو ر آه  سه له، م و آاآۆڵ رچه ر زوف و په  سه له، ك و دووگرد ر بالیف و دۆشه  سه  له
   .مان سته ر جه  سه ته و آه رده و و سه آو شه ڕێ وه گه مار و ده ی خون و شاده  لووله رژته پوتۆز ده ته

قاقا ، وه غانی آارتۆنه  قه ون به آه رده سه،  بای غوبارا ڕن به گه ده ك پووش هه آانمان وه مانه قاره
   .ك چناری غوبار ت وه گه ه م آه به، اماننئامۆزا و خوراز. ڕن په  قاقا و تده نه ده ده
  
   تۆپوتۆزاوییانه م وشه  ئه مكه ده. م  بسكی غوباری ده  و له  قردله مه ك بكه یه سیده مویست قه  ده مكه ده
  په تر  دم له مكه ده. حمی غوبار  ناو ره هم له ك وه  وه وه رمه له بم و ده  و ئاوا ده وه قمه  عه لكنه ده
   .سیده  لواری قه ئا و ناگاته  رگاآان ده ك خشۆآی له  و وه وتووه آه
 یادم  وه باش دته، ك  نمه رێ له آه شم په ك بوو و له سته  آه رم تۆپه  سه  یاد آه وه م باش دته و رۆژه ئه
موو  هه، آان  شینه روازه م ده دهر  به  له وه نووزامه ده، گریام ریان هنابووم و ده  ده وه ونه ی خه  رخۆه له
م  به، ی بوو ت آه  دیققه نازانم به.  یادم وه دته. مان م ختمی نه سته موو جه هه،  بوو ی وشه شم پینه له
   .ین بوو م سبه آه ست ده هه، مۆ بوو م ئه آه ست ده هه، م دون بوو آه ست ده هه
ڵ گوڵ   گه درۆ له. ن آه شینن و درۆ ده گژن و ده ده  هه آۆآانا ر سه  سه موویان به م هه آه ست ده هه
ر   به نه ده رات ده ی بووآینی قه رده ن و په به  ده له ئابووی جۆگه، نن آه  ریشی گیادا پده به، ن آه ده
   .ر نجه خه

  
   ....ر ویژدانم  سه وته آه چۆڕی و ده  داده وه  بای غوباره خون له.... تك... تك... تك
  
  وه وشنه دره آانیان ده نھا ددانه ته، آانیان خۆڵ سپه ئه، ه آوتفاقیان دوآه چه... و رووم دن ره بینم به ده

   ....چۆڕێ  داده یان لوه و سرآه
   .تی غوبار آه مله  نو مه وه ڕنه گه بوورن و ده ن و راده آه بزارم ده

آو  مان و وه جه گی عه  سه ر تووله  به وه نه ده فم ده. ن ده ده ن و توڕم هه آه  ماچ دهَالو وئهَالم ستی ئه ده
   .می رۆمَالست غو ده  وه نه مده جاران ده

   ..ڕآی سوتان  به  نه ئاۆزآن و ناگه لوول ده رده  نو گه آان له یامه په
  وه دم به. رآی لژایی په  نو شایی غوبار و هه چوومه نه، وه  نو آاروانه چوومه  نه  آه  خۆشه وه  دم به
   . بیابان زیم و رووم آرده آانیان دابه ر پشتی حوشتره  سه  زۆر زوو له  آه خۆشه

ست   ده وتۆته  و آه آه چرایه، آانی ئاوه تاییه ره  سه گۆرانییه. آانه تای شته ره ستم سه به مه: بیابان 
م نیازی من سه به.. زارۆآ م و چاوی به و ههَالوَالآو  همویست و تن بوو و ده رآهگژ وه یم بخواته وشه نه  

   له ی آه  م تاییه  له وه  ڕاستی بخۆمه مویست تۆزقا بت به ده.  بار چوو سرتكی له رامی حه  به له
، وه اتهخو  ده پكه په، گرێ  ده  نو رۆحم و ئۆقره چته ك رۆ ده تاییه.  نووساوه وه شوومه  مه  به وه له زه ئه
. راغ ئامان  قه وه مه گه م ده ده وڵ لده پم و سه ردوو له ر هه  سه ومه آه ده. خنكم  گۆماوك و تیایا ده بته ده

شار  آان حه  سنوقی بۆراقه آانیان ختم له  ژنه ی آه پیاوانه م نره ر چاوم ئه به  له وه رنه له ن ده تراولكه
   .ن آه ق ده فه یری ناولینگی شه  سه هو رگاآانه  آوونی ده ن و له ده ده
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وان پش  شه. م آه تی غوبار ده آه مله تی مه ك پاشایه آو پاشایه وتووم و وه  آه م بیابانه  له مكه ده
  وه ڕته گه ی دت و ده آانم چوڕه نجه  نو په مام و له ر دایده  سه م و له به م ده آه ست بۆ تاجه نووستن ده

   .نشی ساراستا باوه
، ھاتب هه وان   آه آو تیرێ له وه...  غار مه ده گرم و ده م ده آه  قاقا و دامنی آراسه سپییه مه ده منیش ده

ك  وه، وه آانی غوباره  نو ددانه وتبته ك آه یه ڕڕه آو زه وه، وتب  آه وه آه یه ستره  ئه ك له آو رۆشناییه وه
موو  آو پرشكك هه وه، پس بووبت و سیحرێ ئازادی آردب  حه وه  نووآی زمانی شاعیركه پیت له

آانی ل ون  ورۆزه  گێ نه ه آو تۆپه وه، وه آان بگیرسته ره نجه ر په  به وآو پزیسك له، بن ری هه به له
 قورگی گورگ راپسكنرابت و  ك له آو ئازادییه وه، وه آانا بخوولته  گژاوی سانامه بووبت و له

   ...ست ربه ی سه زاران شتی دیكه آو هه وه.. آو وه، ژدیھاوه  قورگی ئه بتهوت آه
  

، گووشن آانم ده نگووسته ی ئه و سنوورانه ترسم له ده، ن ده  جاڕی بۆ لده ترسم آه  ده م ئازادییه  من له دایه
ردنم  و گه ره ی تا دن به نانهو پژد ترسم له ده، ی داوین آه وری گونده ی ده یه پۆكه موو ته و هه ترسم له ده

   ....ی خۆم آه  ونه ترسم له ده، وه بنه شۆڕ ده
  
 آاڵ  آاه، به ر آه  به وته  ناآه سفته، وه  ناگرته شه ی تۆ ره ونه. ی تۆ نییه  ونه مه  آوڕم ئه-

   .وه نابته
  
پوتۆز  ته. رقی غوباره ی تا لوی غه تهو و ئه، م ده م هه آه پوتۆزی وته  بای ته وێ به مه  ده مكه ده

ل و  ر آه  سه له، م و آاآۆڵ رچه ر زوف و په  سه له، ك و دووگرد ر بالیف و دۆشه  سه له، مووانه مردی هه
ر   سه ته آه رده و و سه آو شه ڕێ وه گه مار و ده ی خون و شاده  لووله رژته پوتۆز ده ته. رۆآان گرد و نوه

   .مان سته جه
  
م  رده  به پۆل بمانایی به شه. ین به آات و آرنۆش بۆ هیچ ده ستمان ماچ ده  ده ستین گڕه ده و هه  خه له

ت  حمه  زه آانمان به فه چه ر چه. ن ده آانمان و آرۆشك ده ر ستاره  سه تارێ شت دنه قه، ڕێ په مامانا تده
. وه بینه ك تارمایی شۆڕده آانا وه چینه  گه وانه ارده ن ماین و به آانمان داده  لمینه ر روخساره  سه له

   !یه وه شۆڕبوونه:  بۆمان ج ماب  وه  زمانی باوانمه ترین چاوگ له شایسته
عاق و مشك ، زۆك واوو و نه خه، هوانی نج و شه گه، آار رزه ساوا و هه، ژن ژن و پیره، وبچووك وره گه

نارنجۆك ، آكراو  شان و چه نگ له تفه، آه چ و گوره، ركی رك بارگیر و آه، ئازا و ترسنۆك، گندۆره
، رۆش وخۆشی په  و خه آه نه شاعیری ته، زی رووخاو به ز و نه به ری نه رآه شه،  پشت و پژدن خاو له

ب ، ماوران و ئاواره، رگ رسووتاو و بجه جگه، پشكۆ و ناه، زین ریب و حه غه، مگین بریندار و غه
ب ،  سۆز تیار و سۆزانی به په، نھا و ب چاره نامۆ و ته، ن خ س و خاوه ب آه،  و شاسوارر سه ئه
...  وانی دیش  و ئه مانه سیاچه، ست مبار و سیامه ست و ب هۆش و غه دمه به، رام آحه ك و نمه مه ئه
 و ییییییخ لی پاڵ  وه بینه ۆڕدهآانا ش چینه  گه وانه  نارده ستین و به لده و هه  خه موو له ر هه هه... موو هه
  ر مافوور و له  سه له، نیشت سۆپه  ته وری مز و له  ده له، نیشت لباد  ته  پاڵ بالیف و له له، وه دینه ده
  بینه نن و چاومان ده نیشتمان داده  ته آو رۆح له آانمان وه آوه... وه ینه ده پاااااااده. ور سفره ده
  و له،  زۆربكانمان رۆآه  سه له، آانمان رمنه  شه رۆآه  سه له، هین رۆآانمان راده ۆ سه و گوێ ب ره نجه په
آان  چكه ی به چكه رۆك و به ی سه چكه  به گوێ له.  ئازاد نین ی آه وانه  ئازادن و له ی آه رۆآانه سه

   . نووساوه وه شوومه  مه تامكی تاڵ به... رادهین
  

و  ئه، یه راسوومی پوه  بووی په وه آانیان خونی هیشكه ڕواه ی شه وانه ئه، آانمان ویسته  خۆشه رۆآه سه
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  رگری له ی به رۆآانه و سه ئه، وه نه آه ن و چاوم ل سوور ده آه  ده یری بگانه  سه وه رمه  شه ی به رۆآانه سه
رنجی داهاتوویان   سه م ئاونه رده  به ی له وانه ئه، وه خۆنه م ده آه شی آچه ن و خونی گه آه د دهَالل جه
   .یه وه  سمتییانه  به آو پینه ن و رابردوو وه ده ده
   به وایه م ئاوهه  ئه چونكه.  دایك بوون  بچووآی له  به چونكه،  نابن وره د گه آانمان قه  بچووآه رۆآه سه
 و  وه نه ده آان پا ل ده ر بالیفه ه س نھا له  ته  آات به چونكه، یان  نو ریشای سینه واوی رۆ ناچته ته
   .وه بنه  غوبار و شی ده  به وه بنه ده، وه یانباته ونكی سووك ده خه
 دانیشتووی  به، ن آه  ده  دانیشتووی پیاسه به، بن  دایك ده  دانیشتووی له به، ر دانیشتوون  هه میشه هه
آانی من  سته ن و ده آه آانمان ماچ ده ستی دوژمنه ه دانیشتووی د به، ن آه ڕ ده  دانیشتووی شه به، دن هه
ر   سه  له میشه آانیان هه روازه ن و ده آه  ده وقه  دانیشتووی ته به، ن ده  دانیشتووی غار ده به. وه بنه ده

   .....آانی دونیا  بۆ آاروانه پشته
  

  :ن  آه  ده آان ئاماده راسیمه  مه م پاشایانه ی ئه حاشییه
شینن و چاومان ل  رۆك ده شاماتی سه  حه وه  بنگۆآانه له، وه آانه روازه  ده له، وه آانه ره نجه  په له

، ستن به  ده آه ه  آه  و وشه وه بته مان غوبار آۆده رگاآه ر ده  به ر توژ له  سه توژ له. وه نه آه سوور ده
   ....هو آاته ده پوتۆز هه لوولی ته رده  و گه آی قسه  گۆفه بنه ده
  :وه  بته رز ده نگك به  ده وه ه رگی زایه  ناو جه له
   !وه رك بوونمانی آۆ آردۆتهَال چ ته، وه نه  ئاوڕ ده-
  : دت وه  دهاتووه نگكی دی له ده
   !قی داوین وری عه  چ غوبارێ ده-
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