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  ی ڕابردوومانین، ھنده سته ی وابه نده وه تی ئه ی ڕۆژھه ئمه
ی  نده وه دیوکی تر، ئه  یان به!. وه داھاتومانه  ست نین به یوه په

   ھنده  وه ینه که ڕابردوومان ده  بیر له
  له  میشه ھه  ئمه!.  وه هڵ نابینوکانی دواڕۆژ قو نده ھه ڕه  له

  )ئستا(  نه. ژین ڕابردوودا ده
زانین گرنگیی ئستا چ  ده  و، نه  یه کنمان نرخکی ھه  له

سایکۆلۆژیای !. کات ر داھاتوو دروست ده سه باندۆرک له
ی پ  بوخچه  ستی به م ده رده ھه،  ر وایه تی ھه مرۆڤی ڕۆژھه

ک سوی داھاتوو  وه نه  گرتوه  وه یهویادگاری ڕابردو  له
  ڵ خۆیدا گه له

  کاتکدا له قیش نین، ناحه!. کانی ونبوونی ببات بۆ سیاچاه
ناو خۆیدا چ  له  وه ھاتوو دنیامان ناکاته داھاتووی نه

لوی   ڕ له تیایدا بتوانین ماچکی ته  خساندووه کی ڕه یه مینه زه
چۆن !. وه وزی بمنته سه  ستماندا به تۆماری ھه  له  ایهت ش بۆ ھه ریه وه م یاده ین و ئه ک بکه یادگاریه

  !.ست بۆرانی داھاتوو؟ ده  ینه کانی ڕابردوو، بده نگه شه  ریه وه شی یاده بتوانین پووش و په
می مندایم،  رده کانی سه خۆشه  یادگاریه  کک له حزووری یه  وه ڕمه وێ بگه مه ده  کورته  راییه م به به
  تی له پیه  م یادگاریه ئه  م چونکه ، به ریوه ردا تپه سه ک زیاتری به یه ده سه  که چاره  نده چهر ھه  که

مری  رزی و نه به  به  تایه و بۆ ھه زانم دونیه رواده ھه. یند و ئامۆژگاری په  یی، له جوانی و پاکیزه
  !. وه منته مدا ده ندشه ناو میمۆری ئه له

  ڕیبوون په ست تنه کانی ده نجه په  نم له مه کانی ته کوژاوه  مهی مۆ ھشتا ژماره
  ناچاری عس به باکانی به  شن و کورته قۆ وه ترسی چه  مان له که وسا ماباته ئه
ژر چاودری  نزیک و له  موو منداک له کو سروشتی ھه منیش وه. کردبوو خمور کۆچی نه مه  له

بوو،   ساکینه  خوشکی نزیکی پووره  سته رو  ده دایکیشم براده. برد ر ده سه کانم به ی کاته دایکمدا زۆربه
کین  سه  پلکه!. برد ناومان ده) کین سه  پلکه(  ر به و بچووک ھه  وره ک، گه ڕه ی مندانی گه ئمه  که

پاک، ست و د سکی ده که. خموری بوو ھاب مه ند شه رمه باس و، دایکی ھونه ر عه ری مام عومه ھاوسه
قی  سته ی خۆش و نه قسه  واری و لوانلو له نی کورده سه تی ڕه ی ئافره نموونه. نگاز له و به  وره دڵ گه
ناو   ی له وه ئه(نی  کورد گوته. یی زه به  ر ڕاست و به تکی سه ئافره!. ی بوویند و ئامۆژگار په  پ له

ی دراوسی سانی سامان بوو و  وه ھۆی ئه به  زنه مه  ته و ئافره ئه). ر زاری بوو سه دی بوو، له
. کتری بوون م و ھۆگری یه ھاوخه) برد ده ناومان نه "حاجی زرخ"   وسا ھشتا به ئه  که(ڵ دایکم  گه له
یان زۆرجار، !.  وه کرده ر ده سه ی تری به وه ئه   خسایه تکی بچووکی بۆ به رفه ر کامیان ده ھه
ک ڕک  ڕه تانی تری گه ئافره  ک له ل کۆمه گه ڕۆیان له ھاراندا دوای نیوه هرزی ب وه  تی له تایبه به
و کاردی   نگر و تۆرکه که(ر بردن و  سه بۆ کات به  دپاه ر و قه شت و ده م ده ئه  چوونه وتن و ده که ده



ی ژنانی  مهڵ کۆ گه ده  وه دایکمه  ن و ھۆگر بوونم به مه ی تهیم پی که کو گوتم به منیش وه). کردن
م  ونی ئهفسو ی ئه نده وه خمور، ئه ی مه کاکیه کاکی به  شته و پده یشتنم به گه  وتم و به که ک ده ڕه گه
ھاکانی  ق و گرانبه سته خۆش و نه ش قسه نده وه د ئه سه. کردم دهی  شکه رسام و شاگه سه  ره شت و ده ده

  له  کرد که یان لده وه خوشکانیش داوای ئه  سته ی ده کات کۆمه!.کردم کین کاریان تده سه  پووره
  ویش به ، ئه وه جۆر ئاگاداریان بکاته مه ندی کوردواری و شیعری فۆلکلۆری و شتی تری ھه دوایین په

بۆ . یاند گه ج ده داواکانیانی به  شک له ئاخافتن و به  ھاته کانی ده شه گه  نده شیرین و خه  گوفتاره
  :کار ھنا ی به میللیه  شیعره  م پارچه کانیدا ئه قسه  کک له یه  جارک له  ، بیرمه نموونه

  
  رێ ی که چه حه  چه حه  به

  رێ؟ کنده  چیه ده  مامه
  ی)ق توو ڕه(  چمه ه د وه
  !.قی  برسا ته رم له سه
  

  ی شیعر و، وشاوه ئاسمانی دره  فکم بوو له تای باه ره وسا سه ئه  ئیتر، چونکه
ش  تایه مشکمدا تۆمار کردو تاھه  ی له نده ھه ڕه  پ له  شیعره  م پارچه ر ئه کسه بیری تیژی مندایم یه

  تدا به ڕواه  له  م پارچه شیعره ئه  ڕاسته!. ریبنت ستمدا ده ناو دڵ و ھه ک ناتوان له ریه اریگهھیچ ک
ی  که نه شیعری فۆلکلۆری تر خاوه  زاران پارچه کو ھه و وه فۆڕمکی الواز نووسراوهو   زمانکی ساده

ۆکی کورد دیر  ، چونکه!ن وه پشتیه قووڵ له یم من دنیام ڕووداوکی واقیعی و ڕامانک ، به نادیاره
برسان و  ش له یه پیره  م مامه ئه  نگه تی، ڕه ری و برسیه سه رمه تی و قات و قی و چه ھامه نه  له  ژیه ته
  !.گرتبت ری خۆی ھه سه) ق تووڕه(و  ره به  وه رکه سواری که  ژیان به ینگی ست ته ر ده به له

ند و  په  ژیانی پ له  له  باسکردنه  ، که وه ومه که دوور نه  که ڕۆکی باسه نوه  لهم و  که با درژ دادڕی نه
  مر کینی نه سه  ئامۆژگاریی پووره

ژیا  ڕوانیدا ده م و چاوه غه  ژیانکی پ له  ی له وه ڕای ئه ره دابوو، سه وه له  زنه مه  و مرۆڤه یی ئه وره گه
دڵ و   ی ئومد له نه خه رده توانی بۆ جارکیش زه یده دا و نه ده تی ژیان چۆکی پ دانه ھامه م نه به

  ی وه رباری ئه سه!. ڕووخساریدا بتۆرنت
ئران و عراقدا  نجامی نگی ب ئه جه  کین سانک بوو له سه  ی پووره وره گه  ی کوڕه)شعان کاک مه(

  ئاواته  کک له و یه  وه کوژایه ده ی نه که هور گه  ده  ت مۆمی ھیوا له و قه م ئه دیل گیرابوو، به  به
دی و پی شاد  ی ھاته یه و خۆزگه نجام ئه رئه تا سه!. ی بوو که ی کوڕه وه ڕانه گه  کانی دووباره وره گه

ر  به کینم بینی له سه  ک پووره یه و ئواره مه شعان، ده ی کاک مه وه ڕانه م سانک پش گه به. وه بوه
بوون  ھیوا نه  پ له  مجاره کانی ئه یاکی قووڵ دایگرتبوو ، چاوه دانیشبوو و خهخۆیان ی  رگاکه ده
. دیار بوو  ری پوه ده به ڕاده  کی له تیه بزاری و بتاقه !.نیایی فرمسکی ته  ژی بوون له کوو ته به

  فسوونی پووره ی تر ئهکان موو جاره ک ھه وهیر بوو و  ی مندایمدا پم شتکی سه نه مه م ته منیش له
  میشه ک ھه ویش وه ئه.  وه ومه لکشی کردم و وای لکردم بچم لی نزیک بکه کین بۆ الی خۆی په سه

  ستی کرد به ر پاش تۆزک ده کسه یهرمانی دانیشتنی پکردم و  ی فه که سۆزی دایک بۆ منداه
و  بووه س گوی ل نه تائستا که  وت، کهی گ م پارچه شیعره و ئه نیای ی دی ته وه الواندنه

  : وه بته ی بیست و پنج ساڵ بو ده پاش نزیکه  مجاره که یه



  
  ری کراسی به کرد به  وره کوڕم گه

  ری سکه عه  ستم ڕۆیی چوه ده  له
  لیلی زه  کرد زۆر به  وره کوڕم گه

  دیلی  خومنی گرتی به  پیره
  قیری فه  ر به کرد ھه  وره کوڕم گه

  ی)سیر ئه(  ماری ورانم چووه
  م که کوڕه  تاقه، م که یۆ کوڕه ھه

  !..م که رگ و دره سوت جه هوا لۆت د
  
  

و خامۆشی و  ره شار به  یه وه شیعری الواندنه  م پارچه واو بوونی ئه کک پاش ته ند خوله ئیتر چه
ند  نیا چه ته  که  وه ماه  وه ڕامه کین خواست و گه سه  پووره  ناچاری خاترم له  تاریکی چوو و منیش به

 تا  ،وه ر خۆم گوته به م له شیعره  م پارچه یانی ئه تا به  وه شهو  ئه. مایان دوور بوو  نگاوک له ھه
ی  شه گه  هری وه و یاده ندجاری بیر له ئستاش چه. مشکمدا تۆمار بوو  واوی له ته  وای لھات به

  هموو سیفات و ھه بوونی ئه ڕای ھه ره کین سه سه  پووره  ی که ڕه و باوه ئه  مه گه ، ده وه مه که مندایم ده
  ،نم پدا ئاماژه  ی که  باشانه

نم  مه میی ته ھۆی که وسا به م ئه که م داخه به. ش بوو وره ناو خۆیدا شاعیرکی گه دی خۆی و له  له
  یه وه ھیواکانم ئه  کک له یه !. وه رمه سه م بوو به ری شیعریش که کاریگه

  و به وه مه کین بگه سه  پوورهتی  خزمه  به  دا دووبارهو تیای وه ڕته بگه  و دواوه ره ن به مه بۆ ساتکیش زه  
نگی  ی په که وره گه  ناو ده له  که  وه بنووسمه  هھایان گرانبه  و ھۆنراوه موو ئه هم ھ که ووکی پنووسهن

،  بوایه ر ھه وبه مه دان ساڵ له ی ئستا سه وتنه لۆژیاو پشکه کنه م دونیای ته ئه  خۆزگه!.  خواردبۆوه
  وره ندو شاعیری گه رمه نه زاران ھه وسا ناوی ھه هئ
  . وه وشانه دره لتوری کوردیدا ده ئاسمانی که  له بوون و ده ون نه 

  ، دهیخۆشی ڵ نه گه خت له کی سه دوای ملمالنیه ، له16.5.1996  کین له سه  م پوورهب  وه ته ماوه
شی  ی خۆی ببهش دیداری گه  تی و له ۆزی دایکایهس  له  تایه وت و بۆ ھه لدان که  ی له که وره گه

ریای  زه(کانی  رشته سه  پۆه پشت شه  لهری دونیا و  دوورترین کیشوه  ، له وه لره.!. کردین
خر و، دنیام ناوی پیرۆزی بۆ  یادی به. کین سه  نونم بۆ گکۆی پووره ری ڕز داده سه )فیک پاسه

 روونماندا دڵ و ده له  میشه ھه
  .. وه منته ده  زیندوویی  بهو   یجوانی  به
  
  
  

  


