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  ؤس زةردةشيتؤس زةردةشيتطرطرزازا..... ! ..... ! صصوةي نؤوةي نؤنرانرادوو هؤدوو هؤ

  
.  بؤتةوةئثمةرووبةرووي هةريةكثك لة   ياخود،لة ژياين رؤژانةماندا ئةوة دةبينني يان هةست دةكةين،

  مرؤض، لةو دةمةداي بؤ دةكاتةوة ورتة ورتثك كارةكةي، يان بةدةملةكاتثكدا كة مرؤض، مةژوويل كارثكة
جيهانةي كة خؤشترين سايت ةوة ئةو دةچثت انةوةي روپةيل يادةكان،اص و هةصد دنياي خةيدةكةوثتة
 .  تيدا تؤماركردووةتةمةين

ضانةي جاروبار لةبةر خؤيةوة سؤزثكي بؤ دةكرد، بةآلم هةرگيز بؤ ساتثكيش  باوكم يةكثك بوو لةو مرؤ
ندثك سةرخؤ هةلة ،ر جاران بةدةنگثكي سةرنج راكثشبةآلم زؤ. گومث لثنةبوو گؤرانيةك بچذثت

ةبوو، كة ئةو هؤنراوانة م هة ئةو هةستة، نة ئةو برية ن، داخةكةم ئةو دةمة منداصبوومبثژاهؤنراوةي دة
 لة رثگاي مثردي پورمةوة كة ،و ناسياوي هةموو خثزانةكةم بووة دؤست) قانع (مامؤستا. تؤماربكةم

بؤتة ) قانع ( رثگاي ئةوةوةلة ة، شارةزووربناري) بانيبنؤك (كة خةصكي) مريزافةرةج ( قانع بووةخزمي
تائثستاش دايكم گةلثك . يان پةيدا بووةناسيارو بةو جؤرة باوكم لةگةص مامؤستا قانع دؤستناسيار،

  . نع دةگثذثتةوةيادگاري لة مامؤستا قا
قانع دوو دةستنووسي شعري لةگةص زؤر نووسراوي  ن گثرامةوة كةي هاوسةري، بؤيا) ميزا (چ پورم چ

و ) زةعم سةديق (كاين ساصي شةستوسث وكارةساتة بةآلم كة ، دةدات بة پورمةتوةك ئامان تردا،
مريزافةرةج واتا  پورم و مثردةكةي  هثرش بؤ سةر شاري هةصةجبة دةكات،كوشتوكوشتار دةستپثدةكات،

وس و پةذة شذانةي نئةو دةستبؤ  لة حةوشةكةياندا چاصثك ، لةترسي پشكنيين سوپاي داگريكارلة
و پاش چةند ساصثك  ئيتر هةر ئةو لة چاصنانة بوو،. لة هةصةجبة گةرةكي كانقولكة. دةكةننمةالقانع هةص

وةك گؤرهةصكةنة ئةو ناوةيان هةصكةند ” :ثنن، بةآلم خؤيان گوتةينانبه دةريبوويانوستي) قانع (نة ماين
. لة چاصنرابووا دتي  كة ئةو سامانة گةورة نةتةوةييةماين،، مةخابن، ئةو شوثنةيان بؤ نةدؤزرايةوة”

نةختثك ناو باخ و زةوميان هةصكؤصي بةآلم ئةوان ژوورثكي هةرچةند ساصي هةفتث و چوار من و برايةكم 
  . تريان لة حةوشةكةدا دروستكردبوو، بة ناچاري دةستمان لةو گةذانة بةردا

  . ئةوة بؤ مثژوو، باس دةكةم 
 بةآلم گةصثك يادةوةري مامؤستا قانعي  بةآلم بة خؤشيةوة دايكم لة ژياندا ماوة، هةرچةندة پرية

  . لةيادماوة
كة رؤژثكيان قانع لةگةص . بؤي گثرامةوة، ئةوةيةباوكم كة كاتيخؤي ) قانع (يةكثك لةو گوتة خؤشانةي

دثنن، هاتنةكةيان بؤ فةحسي بةدياري ، لةگةص خؤشياندا كةصةشثريك  دثنچةند الدثييةكدا بؤ ماصي ئثمة
 ثر، وةكو پيشةي خؤي بةيانيان بانگيبثگومان كةصةش. اصي ئثمة دةمثننةوةئةو شةوة لةم. توتن بووة

، لةگةص مريشكثكمان هةبوو  خؤمشان،بؤ بةيانيةكةي”: باوكم گثرايةوة گويت.  دةداتخؤي
:  گويت يةكثك لة الدثييةكان”. بةصث نيوةذؤ ناخنورا، دواي چاخواردنةوة. كةصةشثرةكةدا سةرم بذين

مريشكةكةش هثلكةي ”:ي گوتقانعيش يةكسةر بة كابرا . ”ووةصةشثرةكة دةنگي خؤشكاكة ئةوآل بةخوا ك”
ئةبدوآل  ”:قانع بة باوكم دةصثت. كردن دةچندواي ئةوة ئةو پياوانة بؤ مزگةوت بؤ نوثژ ”. چاكي دةكرد

 كة انة بوو،شت  ئةمة گثرانةوةيةكي ئةو”. بةرثتةوة زةرةرتةلة جيايت الدثيي هةنگوينت بؤ بثنثت، ئاو 
  . بيستومنلة باوكمةوة 
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مةخابن، نة تةمةين من  بةآلم سةد ، هةبوون وةكو گومت بة داخةوة گةصثك گثرانةوة و بةسةر هايت تريش
بةآلم خؤشبةختانة لةم . يادگاريانة تؤماربكةم ي ئةو سةردةمة ئةوة بوو، كة كؤمةصثك لةوو نة رةوش

ان وةك ي، ئةويترموختاريةكثكيان هؤنراوةي ئةمحةد .لةالي خؤم ياداشتكرد دواي دوييةدا دوو هؤنراوةم
  ). مسكؤ عةزيز (كي هونةرمةندي نةمر كاكوبا) عةزةقاميش) (مام عةزيزة (لة باوكم بيست هؤنراوةي
 ئةودةم خوثندكاري ئامادةيي بووم، بة يارمةيت مامؤستاي 75ساصي ) ئافتاو ( هؤنراوةي يةكةم بةناوي
 لة رؤژنامةي هاوكاريدا بآلوم كردةوة، بةآلم ئثستا دووبارة بؤ ئةو مةبةستة ،كوردمي مامؤستا سةالم

بآلوي دةكةمةوة بةو هيوايةي ئةگةر ديوانةكةي بؤ جارثكي تر چاپكرايةوة ئةو هؤنراوةيةش خبرثتةوة 
  . نةكةياديو

  ئافتاوئافتاو
   ئاخر برياين تؤتثگةيشتم دص ئةبث    من دمي سنعةيت چاواين تؤ ؤژي ئةزةلبوو كةر

  . قوذبةسةرخؤم بابناصم من بةدةس هيجراين تؤ    گةر موقةدةر بثت و بسوتثنث پةرچةمو سينةو دصم
  زةمزةم و كةوسةرم ناوث خةيلي زوخلةنداين تؤ    كافرم، جولةكة، موسوصمان يا ئةرةمنم

   قوذبةسةر و دةس بةئةژنؤ وةك ئةوي بثچارة خؤم   ئةي دصي مسكني ئةترسم تائةبةد ئاوارة خؤم
  . كةسث نةبوو بصث ئةو كوذةت لةسةر چي وا كوشتووة     وا رشتووةبثخةتاخوثين دصمي  فتاوةئا

  اجي خوسرةو بث لةگةصيا پاكي ئثراق و عةجةمت    شةرتة مبداتث ئيالهي زينةيت باخي ئريةم
   بؤ حسايب سةروةمت قةت تثنةگا فكري قةلةم    ئةوروپا هةمووي بةجارث بثتة ژثر سايةي عةلةم

  ..................................  سينةكةم بةبث تؤ پذ لة خةمةئةوساي
  . قوربةسةرو دةس بة ئةژنؤ وةك ئةوي بثچارة خؤم    ئةي دصي مسكني ئةترسم تا ئةبةد ئاوارة خؤم

   بةر لوتفي نةزةرخستةكاغةزةي نامةي ژيامن   شةرتة ئةو رؤژةي كةتؤم دي تاجي ئةشقم كردة سةر
  خةجنةرةي خوثين رةقيبم بثسةوا بةستة كةمةر       مةيداين خةتةرهاتةت قوةتو تينو مةحيبة
  ..............................رث برين و خوثين جگةرانامة ئةوالوة بةج

 ةس بة ئةژنؤ وةك ئةوي بثچارة خؤقوربةسةر و د     ئةي دصي مسكني ئةترسم تا ئةبةد ئاوارة خؤم 
  رؤژي جارثك ببينم پةرچةمي رووي ئافتاو    آلو بثك ببارث ئاگر بةسةرما روتبم و سةر

  ..............................ةزامن موصكي دنيا هي منةو بةزمي بةناوئوا
  .  بة ئةژنؤ وةك ئةوي بثچارة خؤمقوذبةسةرو دةس    م ئةترسم تا ئةبةد ئاوارة خؤئةي دصي مسكني

  
  

بةآلم من چؤن . سي هةية كةما قافيةوة وي كثشة روي نوسني و چ لة روديارة ئةم هؤنراوةية چ ل: تثبيين
  . گومث لثبووة ئاواش ياداشتم كردووة

  . هؤنراوةي دوةم
  . ناوةكةي نازامن ئةميش وا بآلو دةكةمةوة كة ياداشتم كردووة

  هؤنراوةي مام عةزيز
  لة ئاشةگواوي بةشي تاجنةرؤ    رؤژي جومعة بوو كايت نيوةذؤ
  نيماپوخت پشكنيم هةتاكو تو     بةراست و چةپا وردورد ذوانيم
  هةسيت مراومي كرد قةملراوث   لةبةر خؤرگةدا لة تاضگةي ئاوث

  خؤم بؤ راكثشا بة مات و كپي  سؤنة سةر سةوزي پشترةش، كلك سپي 
  بگرم لة سةلكي ياخود لة بنباص    هةناسةم كثشا هةناسةي ئامان
  ئامساننةفذث بؤ  لةپثش گرمةدا    خواية لة كوثوة لثيبگرم نيشان

  نةدةم دووژمن پةستمكاينةكا لثي   با هةستمكا قةرارم وادا نة
  غم تونگكرد لة بن شاناقةوز و قؤن  بة چيچكانةوة چيچكةي نيشان زان

2 



www.kurdistannet.org 
    بةكايت ناوةندي ئةوروثا22:09 25-4-2005

  ماندويةيت و هةصپةم لةبري بردةوة   هةروا لةوثدا خؤم كؤكردةوة
  ئةموستم كثشا زرمةم لثهةستان  نةفةس بؤي وةستام  ئةموستتةتيتكو 
   بصثم گرمةي هةور هثشتا هةر كةمة   زرمة و تةم كةوتة ئةو چةمةگرمة و

  بؤ راوي الوي عةسري بيستةمني   فةلةك لةسةردا ويت ئافةرين 
  تلي سث جاردا بؤي كةوتة سةرال    گةص شرخيةي مةيل تةوةالةل

  پةكيكةوتووة ئثسكي شكاوة    زانيم نثچريم كاري تةواوة
  ة خؤصةمثشوم ببو هثزم تيانةما  مي كةوتة لةشتث پثمزاين سارداك

  الفاو هثنابووي لة من بوو بة تةير   سةماوةرثكي كؤين زؤر سةير
  .  تةقةي لثناكةم هةتاكو نةفذث    ئثستا لةوساوة هةرچيم بثتة رث
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