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ئةزيزم تيوى
ئةوةندة ثَيشووم  نامةى  كة
نيية. سةير الم تؤ بؤ بووة كاريطةر
بة نامةيةم ئــةو  كة ئــومــَيــدةوارم
ِروون بؤ  ذيانمى جــؤرى ــةواوى ت
كارى وَينةكَيشاندا . لة كردبَيتيتةوة
رووبةرةكان ــذةو  ِرَي ثيشاندانى بؤ 
خةَلوزةكة بة بةرجةستة هَيَلى بة
هَيَلى كة ئةوة دواى ئةدرَيت ثيشان
ئاشكرا ئةكَيشى وَينةى بابةتةى ئةو
ثارضة بة كةم كةم  ئةوة  دواى بوو
وردة وردة ثةِرَيك يان كاغةزَيك
هَيَلى ئةكرَيتةوةو ثاك خةَلووزةكة
ئةبَيت. لةو ئاشكرا وردى هَيَلكاريةكة
ِراستتر, نامةيةم ئةم ئةمةوَيت ِروةوة
كةمتريش و  ــرى زب بَى  بة ــةآلم ب

. ِراستةوخؤبم
ئةبَيت شتَيكدا  هةموو ثَيش  لة
كة نيية سةير ثَيت  تؤ  ئايا بثرسم
ئاطرينى دونيادا عةشقى واقعى و لة
هيض (بة ــى وةَالم بة كة هةية وا
سارد كاتَيكدا) لةهيض  شَيوةيةك,

ناهَينيت؟؟؟ واز نابَيتةوةو
بةهَيزو هةستَيكى عــةشــق
تواناى عاشقَيك  هيض كة جَيطيرة 
و ناشتوانَيت نيية ئينكاركردنى ئةوى
كةسَيك هةستةدا زاَلبَيت. ئةو بةسةر
ئةوا بكات عةشق  لة ئينكارى  كة
خؤيدا ذيانى لةطةَل  خراث  كارَيكى
تؤ ئازيز تيوى لةوانةية ئةكات.
و عةشق هةبن  (كةسانَيك بَلَييت 
يةك وةك عةشق ئينكاركردنى
تيوى ثَيت بَلَيم بكةن) ئةبَيت تةماشا
نيم كةسانة لةو جؤرة من كة ئازيزم

.
دَلخؤش و شادمان  بة  خؤم من
كة ئــةوةى بؤ ــا  هــةروةه ئــةزانــم 
و . ذيان دَلخؤشم زؤر زؤر عاشقيشم 
جودانين يةك لة من لة الى عةشق

.
كوخ ظان ظنست

لة بةرلةوةى رؤذَيك ضةند دةيخوَينيتةوة، لَيرةدا كة هونةرمةند عوسمان-ى كاروان نامةيةى ئةم ئازيز خوَينةرى
ناردووة. عوسمان-ى شاعيرى عومةر محةمةد بؤ زيندانةوة بدرَيت، لة سَيدارة

ثةخشانىنوسيوةءلةدةفتةرَيكداكؤيكردوونةتةوةء محةمةدعومةرثَييوتين:((كاروانلةزيندانداكؤمةَلَيك لةمبارةيةوة
لَيناون. سثى ثرض طيتارَيكى ناوى

دةكات. بةرجةستة خؤى ثةخشان هونةرى وةك هةم نامةيةء هةم كة ثةخشانة، كؤمةَلة لةو يةكَيكة نامةية ئةم
بةبؤنى هةستم جارجارة تةماشام كردووة، كة ثاراستووةو خؤمدا ئةرشيفةكةى ئةم نامةيةم لةنَيو زؤرة ساآلنَيكى من

لةسَيدارةدان كردووة. شَيدارى ذوورى
بة بدرَيت لة سَيدارة لةوةى بةر رؤذَيك ضةند لةبيرمة بةآلم بةسةرةوة نيية، مَيذووى نوسينى نامةكة كة بةداخةوة

بووة)). دَلتةزَينء جةرطبِر زؤر رووداوَيكى مندا ذيانى كة لةمَيذووى طةيشت. دةستم

«ثالَتؤ»
ترم كةض دووريتا مل لة

دةكرآء باوك بآ منالَةى لةو
نان دةنوآ بآ

شاعيرةى  لةو  زامدارترم
دةتليَتةوةو جار هةزاران شيعريَكى بؤ

دةيطرآ... ذان
تواناى من هةر مةطةر نةبِراوةيةو تاآلويَكى طةرووما لة دووريت تاسةى

سةختة، هيَندة سةرمايةكى ساأل ضوار وةرزى دووريى تاكةى هةبآ.. نؤشكردنيم
طيانء... بآ سةهؤلَيَكى شةختة، كردؤتة رؤذةكانى

دةمرآ». نةبآ ثالَتؤى «ئةوةى -: دةلََين طيان برادةر
«محةمةد»* كاتانةى ئةو يان، ماوى..!؟ ضؤنة ماوم..؟! ضؤنة ئَيستا تاكو ليَدآ سةيرم

ماشء سةرى باران هةرضةند غوربةتدا، ساردةكانى ئيَوارة لة ئةدى عاشقم ى
دةيِروانية دةوةستاو ثالَتؤ ئةو بةبآ تةر دةكرد وشكهةآلتووةكةى ثَيستة برنجىء

نةدةمرد..؟!! ضؤن وةريوةكان... طةآل تةرمى
طيتارَيك من لةقة بشكيَنينء بةثآ منالَيمان دةغيلةى ئيَمةش با وةرة نةمردو ئةو

بؤ بدروى. خاكى شيعريَكى تةزيوةكانت دةستة بة تؤش بة كردو بةم
مةسةلةكان..!! بِروانينة ثالَتؤ بةبآ ئَيمةش وةرة

«لةغوربةتا» ديوانى بة ثَيشكةش
عوسمان» عومةر شاعير «محةمةد مامؤستاى بة بلََيم ثَيشكةش واية باشتر يان

ثةخشانةكةمدا. خؤمء دَلسؤزى ريَزو لةطةأل
تؤفيق عوسمان كاروان


