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  ڵاەی خەینێڕیزەلكەپ
 خشانەپ

 ی ئاالندەمە محووفەر
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o ڵاەی خەینێڕیزەلكەپ: بێ كتیناو 
o ی ئاالندەمە محووفەر: رەنووس 
o خشانەپ: تەباب 
o رەنووس: چنەڵە و هپیتا 
o عوس2نمێرەه: نیزاید  
o كاروخەیچاپخان: چاپ  
o ە دان١٠٠٠: راژیت 
o ناری د٣٠٠٠: نرخ 
o ٢٠١٦ – مەكیە یچاپ:  چاپیتەبۆن 
o ی2نێ سل-كوردستان :  چاپینێشو 

 
 كانییە گشتەبخانێ كتی گشتیتێرەبەوێرە بەل

ەدراوێـــ پی ٢٠١٦ ڵی ســـای) ١٥٤٧  (ی ســـپاردنەیژمـــار
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  :ە بتێ بشەشكێپ
------------------ 

  . موراد  ێ بی الوانیMاوڕێ زیوتەخ* 
 
   .ندارانیوە ئینێه نیوەش ەكیتار*
 
   كانەشكاوڵ دەژی ك ونگە شیاران نازدی ناز ،ینازێب* 
 یرفـانی گ ،ی مـشت بـووە بیشت2نی نی و خاكۆڵخ*
  .وازانخۆخ

  
ــوۆڕ گــ ێ بــی ناكــامیرگــەم*  یكــانە وونبوێــی ج ێ ب
   .مكارانە ستیستەد
 
   .ی كوردی زمانوە ووشەیگڕێ یبوارانڕێ* 
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   كه هۆ�ه سه كانی  پاساریه
زو  و خولیـاو حـهون  بـۆ خـه   هو ێمـهڕ  بگـه  ێوەمەئزۆرجار 

مـوو  ی هـه نـه مـه و زه  ئـه،  مناڵیم كانی هاتووه دی نه به   هویست
گـه  یاری كـردن و  رله  هه، بوو هی مناڵ یاساغ و بڤ بۆ ئێمه شت 

ت بینینیـان  نانه كان و ته گیانداران و باڵنده ڵ  گه له  مه   و گهانڕ
  هچوم  جار ئهیان  ده كاaدا ونه خه همن ل   ه بۆی،حاڵ بوو المان مه

 ت  نانـه  تـه، حاڵ بـوو یشتنیان مه پێگه هی ك زانه یاڵ و حه و خه ئه
ـــ ـــونم   هل ـــه چ ـــۆ قوتابخان ـــۆنراوه ب ـــونی ه ـــه(ی  و فێرب ی  ئ

مـوو  هـه ه لـ،  ر كـردین ز بـه مامۆستا پێی ئه هك )پاساری هك چۆله
پاسـاریم  هكـ  هو وكاته الم شیرینرت بوو له، تر كانی  شیعرو چیرۆكه

  ناسـین هاورێی نزیكی خـۆمم ئـه همام و ب رائه ی تێر تێیان بین ئه
 و   دێنـێ جـێ هركی خۆی ب یانیان ئه  به و ئه ی مناڵیم  یاڵه و خه به
 ی ئاگادارمـان  كـه ناسـك و خۆشـه  هجریـو هشێوازو ب جوانرتین  هب

ۆین ڕو بـ سـتین  هه بێ واو بوو ئیرت ئه و ته كاتی خه هك   هو كاته ئه
 ه بۆیـ،  ببینـین ش ی گـه همـان و بخـوێنین و ئاینـد بۆ قوتابخانه

یـن  )الح ی فـه كاكـه(مـر  رزاری شاعیری نه aان قه مه شێكی ته به 
ــ ــه هك ــانی  یادگاری ــه ك ــه ل ــی ه ــه دڵ ــدا ئ ــه،  ژی موومان ــرۆ   ئ م
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هزری  ،  هری وه و بیره ئه )قامی ساh شه(ی سلێ2نی  كه هۆڵه سه هل
دوو شـۆفێری تاكـسی  ،  نـاڵیمبـۆ م  هو امـهڕ  گـه و وه ژاندمه هه
  كانیـان فـرێ كـه كردو بـۆ چۆلـه مونیان وورد ئه رز سه ست به هه
م  یـر بـوو لـه الم سـه،   هو بوونه وریان كۆئه ده هل وانیش  یا و ئه ئه

 ، بـن هـه هویژدان و هـاورێی باڵنـد سی جوان و به دا زۆر كه شاره
و  ی ئه استهڕ ی ئابین ئه ردم  و دارالسیك و به ڕپ رتا من هه  هچونك
كم گـرتن و  یه هند وێن و چه هو  نزیك بوومه،   بكرێ هبچوكان  هباڵند

و  ویـستی باڵنــده  بــا خۆشـه،  م كـرد رێـزه و دوو بــه سوپاسـی ئـه
یـاڵی  تـی خـه هاورێیـه هریـت و دڵـ2ن بـ نـه  هینـ  بكـه گیانداران

  .....دی  هی جاران بێنین ونه و خه و ئه هو مناڵی2ن ببوژێنینه
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  )مح�م�د ئاالنی ووف ره(وتاری    هخشان په
   )عاشق بین هك ماو یه ده سه(كۆری شیعری  هل
  

  ستان،ۆعردی و شستانیو شهۆ و خزانیئاز
 رهاتنێخ  و بهتێ بێ لوتانkس
  زمانی پاراویعری  شیرم  گهی  وشهیزێئام له
 نl دیشۆج   بهیخژنۆ  ئینگ ئاهه له
 رانداڵ دی خوماری چاویگاین له
 وانێ دوو لیدێ ئوم ێ بیردراوێ سپینسك هه له
  ژوان ێ جی ترسڕی سی رسته له
 وچاوانێ نی پهڵۆ دیئاونگ له
 رچرپان  سهیداری دۆیزر  تامهی چرپه له
  سازانی سازیشۆهڕ پیشۆج  بهیئاواز له
 نl دی عودی حوزنڕ پی غمه نه له
 وان  شهی كه  نوته ی تروسكه له
 ان كارویبووڕ سی رسمه له
 سارانۆ كی گهڤ تای هاژه له
 انی كانی رچاوه  سهیوونڕ  یچاو له
 پان  سهیست و ده نجه  پهیزبر له
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  خاaانی  خرنگهی خرمه له
 مان  كهێی ژی ره له  له
  زامانی زامداری هڵ نا له
 انی ژی شهێ بیرێ شی  نركه له
 ران  سهیشۆ  جڕی پی كاسه له
 وران  ههینگ  زهیهار  بهی گرمه له
 ران رسه  سهی رگه شمهێ پینگ  تفهی چاویلیت له
 بانۆ و كنیفر  عهیرفراز  سهینگ زه له
 ردان  مهیوال له  و جهنگال شه له
 
 :زانیئاز
 ی  چـواردهی مـانگیرمـان خـه  ، هیگشت ال  له ێنی شوگشت له

 شیزانی و ئـازستانۆ و دوانی مش مهێ ئو هی رئاماده ب وهونه ده ئه
 ۆڕیحزوركـ  لـهش مـهێ ئیتكـار  خزمهیر  و سهوانی دێیخو خانه

 ۆ بـ وه مـهێئ  لـه2نیـ  و پـهنڵـێ   بـه، هیـزداێ ری سـوجده  لهوانیم
 یزانێب و ئـاو ده  ئـهیكان  و ژانرهی كوردیزۆری پی  وشهیت خزمه
  ر،ۆراوجـۆ جی چاالكینجامدان  كارو ئهینگ  پارسه نهی كه ر ئه هونه

 ك هیـ ده سـه (یعری شـۆڕی كـیدارید  لهشۆمر  وا ئهستانی شهۆخ
 نیواداریـ و هنیتانـا خزمـه ر لـه زه و نـه سـته ده) نیعاشق بـ ماوه
 یر  و هونـهیبـ ده  ئـهیكـار  لـهنیوام بـ رده ر ئاوا بـه  ههنیبتوان
ــه ــ ل ــهك هی ــ  دان ــت  وه ژهۆو ر   لــهن،ڕێیب ــاوهیرۆ خــیشكی ــد  ن  ین

ومـان  م و خـه خه وتوه  ركه  دهۆ ئاسیل كه  لهرێ شارباژییریروناكب
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وام  رده  و بـه  دواوه نـهی  هیـ  نـه م كاروانه  لهنۆ چ بووه وه ئهنها  ته
 م كـه نـد ده  ناوهیl بای سته  دهیانڕێی هاوی سوپاس وه رهێ  لن،یب

ن  به  ال ئهانیكان م كاره رده  بهڵی چقكێر مپه  لهچیه دانهێ گو ێب كه
 .ننێرو  ئهانی ژی جوانڵی گو وه نه كه پاك ئه  كه گهێو ر

 ی رپرســانه  و بــهن هیــس و ال و كــه مــوو ئــه ه هــۆ بــســوپاس
 ێـی ج بنـه ژئـهڕۆ دوا 2نڵـ گـه  من له  هاوكارو هاو خه رپرسانه به

 ..شت2نی نی ره هڤ م ده  ئهۆی پرشكیژووێ میشاناز
 ..رچاواaان  سهنێربێخ بوونتان و به  ئامادهۆ سوپاس برۆز
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  �ن*(یزپ�لك� 
ــ ــه هل ــكــی  نیگای ــه@ڕپ ــاڵۆزی تێكــه  ت ــس2وی و ئ ــوونی  لی ڵ ب

امـانی ڕرسـامی و تاسـان و  سـه هلـ  ه جگـ،  رسوشت كانی  نگه ره
و  هو چنیـه  هیچم نه،  بن ی قووڵی بێ ندێشه هزرو وێڵ بوونی ئه

دوو   ه بوونـ و ۆژ وتاریكی تارمـایی شـهڕ رووناكی  زووی ده  هتاڵ
م  یادی ئهركامێكیان بیرو  وونی هه  ه لیری رسوشت ،  ی سه مه گه
موو  جوانی رسوشت بگات و هه ه ل مرۆڤ ناتوانێ ه بۆی،  ژێنێ هه
و  رازووی هـزر ئـه  تـای تـه،   هم بینـ كانی كـورت و كـه فسیره ته

  ..... ناكێشێ  هجوانی
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  شق یامی عه په نهانی په

  مـه كـهیم  تـا ب  ناكـهبـاس هۆیـ  ب،ۆ تـی  دوری مه م خه من ئه
 ی وه شــق ،  تــا ئــه  عــهیكــۆری چنیتــر  و دانــسقهنیجــوانرت

نـه  مه م زه   ئهیكان هی سارد ناسه  ههیدوا  به ڕێ   ، بگه وه هیندێخو
    لـهێی گـودایـت هامـه  نـهیكان كهی و باركیتار  نهۆlك و له قورسه  

 ێیگـو  و بـه وه تهێ ناسـانی و بتێ بكاaان نه ژووای   چرپهینگ ده
ن و   بـدهیانیـ  بهیروانن  بانگ چاوه  دا بدات كهەیژانێو بانگب ئه
مـوو   هـهێیگو ن به  بده و چرپانه  ئهیحریدا س كه  بانگدانهڵ گه له

كـان  قامه شه  و چاومان بهنیرچو  دهڵما له ركه وسا هه  ئهكدا،ڵ خه
  ێ بـ  نـدارهیو  ئـه وه  ئـهنڵـێ و بواننڕ بـ2نێ لـكڵـ وت ،  خـه كه
 بـوو ینـێه وان نـه ه ئـیشـق  عـهیبـانگ   كهن تهlم و  ئهی كه نهێو

  ....نی زانێیم پ  بوو عالهاستڕ  ندهێ  هانی كه امهی  پهمl به
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  شقی باران عه یامـی پــه
و   ،  ئـهیاسـتڕ ی كردارو گوتـاریاستڕ یری و بیاستڕ ی گهڕێ

 مـاوه ۆب استهڕ ، نێن  دهاوڕ كی تاریو  شهرۆك خ وه  كه ن امانهی په
 مl  ،  بـهتێـگر  دههاندایر ج سه ست به  و ترس دهیكیك  تار  هی 

 دا  وهیكـاز  كردو لهشی aاانۆی خرۆ خیكان هیوی ز لهۆپ  شه ركه هه
 ، ەڵگە ولردۆ شـانیـكـان چاو ختـه  درهیl  گهیaو  شهیئاونگ به
 و  وه تهیشار  دهۆی خیكی تاررتی ئیو  زهۆ بناێ هانیوناكڕ یامی په
 وشك ی  رسمهی وهیكاز و وونڕ ۆیو ئاس ره   به وه نگه زه وه  شه  له
 و  وه كاتـه  جوان دهیرۆ خۆ بیهریمڕ پیش  باوهیو  و زهكات ادهڕ

نـگ و قـژ   و شـهخۆ شـ و كچه  ئهۆ ،  ببان هرهی میكیكی دا تهێب ده
ــتونڵئا ــهۆی خــی هی ــازان  رهۆو خــ  ،  ئ ــهنۆ چــ ێن  كێوازێچ شــ  وب

ــت ــیپاداش ــهڕ پیزۆ س ــاوار ل ــی دایه ــهیو  زهیك ــب وه ،   بدات   هۆی
 یكـان رمـه  گـه سكهێـفرم كـات و بـه  دهایـر  دهیحـۆ  رینێژڕئاوپ
 ی ژوانـی بروسـكه  كـهكێـ ماچمl كات ، بـه  دهایر  دهیوێ لیماچ

 و  ێنـێئاگـا د  بـهایـ دن و ماچـه  ئـهینگـ ده  هۆیـ ، بتێ  ب  وه انهیژ
 یسكێـتـاوا فرم  و ئاسـ2ن لـه ێنـێرز له  ده یو  زهیو هاوار گرمه

 ۆ بــایــر  دهروۆ خـی پــاكیشـق  عــه هیــ وه ئـه.    ێنێبــار  دهیشـۆخ
 و ت ومــهڕ بــاران و ڕی ســ2ن تــه كــه   هۆیــ ،  بانیــ ژیجــوانكردن

  ێ لـی پـاكیكێشـق  عـهینۆبـ  چونكه ناكات زارمانێمان ب سته جه
  ......تێد
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  شقت هع ۆب
 ،  مــن لە نیگــای تــۆ هێنــدە مەســتی تاســان و خەیــاڵ ئەبــم

 ئەو تاسـانەی   نەبا جارێ ،وانمڕ پەردە لە چاوانت ب ناتوانم بەبێ
 ئەم  ، وە مە و نەیە وی   تەوا  ئاگـــایی  ببێــتە بــێ  م خەیــاڵە

 بـكەمە   تیشك پارێز بۆیە ناچار ئەبێت چاویلكەی، ویە  سەرزە
ی عەشـقەت ڕ هۆشم نەكات و بەو گـ بێ ی نیگات ڕتا گ، چاوم 

 وەی عەشـقە  من ناچارم بـۆ پاراسـتنی خـۆم و مـانە  .نەسوتێم
وەی  وەی خـۆم مـانە  چـونكە مـانە،   خـۆم بپـارێزم ، كەی دڵم

ــۆ  ، مە  عەشــقەكە ــام ئەدەم گەر ت ــۆدا ئەنج ــاو ت ئەوەش لەپێن
  ....نەبی نەژیان ئەبێت و نەعەشق و نەمنیش ئەمێنم
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  بـــ3ــــداری

 ك ،  ە مە ئ ێ بـۆی تی جارانیادی  ەییەیقرۆ ئ ێ  بیوە شمەل
  ۆ مـن بـینـی زانیاڕێـ مـن ،  وەیزۆ و سـستە همووە هوە ئۆب

 رمیــ  بی متــوانە  نشیوە شــمە ئیچــە  كزت،ۆ ئــالیریفتــاروبڕە
 ە  بە وەمەكە جارانـــت نیكـــانەمە و خنمێـــ برتازادتیرەســـەل
 یرانەگی نەستاكێمە ،  ئكانمەختەوە ساتەی بارندە چەیشێندەئ

 ۆ كانـت،  تـەریگێ و نـاج ێجە نابەستیوەڵ هۆیهە گرتوم ، بیدا
 چاوانـت رەسـە لگـامی ونوتمیـ دە  ك مەوە مـن ئدەبەوتت تـا ئ

 ،  رنــاداتە بمەخیە ۆ تــیوانەڕ چــاوشتیــدوورە ولتێــالناچ
 تـوتە و ئەوەامێـڕگە ئۆ بـتەوانە شیونە خەژانڕۆ بوو ەنەوەئ
 ؟ نی بـووەوەكەیە برە هشۆ خرۆ زیكەیەگێ جە لشیوە شمەئ
 ەیناســە هەتی بــووۆ ، تــە م بەخێ و بــیالمــە لرە هۆ  تــەواتەك
 .نمەمە تیكانە ساتەك چرمووە و هانمیژ
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 ێ بـستاێـ ئەیكە نازداریەی نازڕ و  پە ك من لە و وتێ ب ێك
  ؟تڕێزە ن ێ لیوە و ختێنازب 

  ێ بــینیرە ســرەســەرلە سرە ،  همەبەردە و ســنمێردەســ
ــ ــاەوێ و بمۆ  خــەییقرۆئ ــییف ــاكە دۆ ت  كــامۆ داد بە ،  باشــمەرن

 یازڕ  مەكەقرۆ ئـ ێ بـڵە درنـاە  ؟ تا همە ببژدانی و وڵ دیدادگا
 ،  یتـــیەركردنیبە و لشـــكردنۆرامە فی كـــات ڵـــێ بێـــیبكـــات وپ

 جـاران ینـیقیە ە چونكت،ێ بیازڕ ەوە بە مەستە ئرۆ زوساشەئ
  ەوە بكیەاریشـۆ  هچی و هـتێـ و ناكرتێـ نابە كركردومێ فیوا
 و ەیە هنگــتەدە نستاێــ ئەیســەوكە ئەتیــ ببۆ  تــ،یە نــیازڕ
 ژووان  ێجـ ە لكێرە تـر سـیژانـۆ ك رەوە و نگـاتە ئتەنامەن
  : ەڵێ ئمێ و پتێبەزئۆ تر ئالەیندەوە ئرمی بڕپە ،  لەوەتەیدەئ

 كێســـاتە كاری و توشـــتێهاتبەرنەســـە بیكێ شـــتڵێیبۆتـــ
 ت؟ێبووبەن

 م  ە كەگێ جـرەسە لشیوە شمە ئەینەی وبنەی كمووە همەل
ــل دانمەدەب ــجە پە كــردوومڕ ەوە ت  كــرد، وا دوا رمەی ســەكەرەن
 ییئـاواڵ ماشیـوە ئواە شەڵگە ل وتێبەكزكزئ   كهیرە خەرێستەئ
 ....تێرێسپە ئژۆ رە بنەمە و زكاتەئ
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  الن�كان3بیرەوەری ه
ــێڕی  زیابــردووڕ ە لسەك ــاین  ە  ك،ەوەتێ ناپرســۆی خــڵی من

  زوومانە ئاوات و ئاراوی خولەندەچ
 رێـ و تنیگری و بمانەكەوشە حەتێ بكیە پاسارەكەلۆ  چبوو،

  ەlگە لیاری ونەی بكیرەیس
 ەندڵ باوە ئینەمە تهاتە دیدە بش2نەكە ئاواتەك  ن،ەیبك
  ەندەوە ئبووە مان كورت ئێیەهاور

ـــ  پاشـــان تدا،ە ئئازارمـــان ـــرێ ـــگرە ئۆی ب  و داوامـــان نیای
   ،ەوە بكاتیندووی زكردە ئك2نیداەل

 نـدووی مـرد و زە كوشـتت ؟ تـازیچۆ كورم بـوتەی ئشیوەئ
  ە بەكی موت داە ئشی ،  منەوەتێناب

 ڕە تـووانیـ  خواگوت،ەیـ  ئ،ەوە بكـاتیندوویز  ڵێ بانیخواگ
  كرد  ێ وات لۆ تە ، كتێ لەبو

 ە شـكاوڵیدە تر بیكانە جارمووە هكە ناكات،  ومانەقسەب
 مـاۆ خڵیدە و لەوەوتەكە ئرمی بیانەی ،  بوتەكە ئ ێ لومە خەو
 و ەاوەڕگە نی ە كەچـكە بۆ بـە كە كەلۆ چـیكی داە باشموتەئ

ــ بچەكــردوە نەڕێیچــاو  ەوەنlاەیــ خمە ئمەدە ؟بەوڵە مــاەوەتێ
ــزانم تچــومەئ  رەســە بی چــە كە كەلۆ چــەیكەلۆ  بچكــە رمە ب

 ەیوە ببـووە ئشۆ خـمڵـ مـا بـوو دە ن ێوە لچومە ئە  ك؟ەهاتو
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 مە خمە  ئ،یكـانڕێ نـاو هاوەتێـ بشتۆیـ و رەوەتێ بـووبندوویز
 و ەنـدڵ بایتی سـەوەشـۆ خاتری زە بوو بە كە كەلۆ چیەیایوخول

  رانەوەانیگ
 داوە ئكێـ تانیـكانەكەلۆ چەیالنێ هـچوونە ئكانمڕێو هاەك

  ڕە من تووشكاندە ئانیكانەلكێه
 كێـ تانەیالنێ هتێ نابە ،  ككردنە ئەڵگە  لمەڕ و شبوومەئ
  دایای و تەوانە ئڵی ماە چونكتێبدر

 ڕ  پــڵەومــاە لانەیــژانۆ رینــڕی فیتێ و مانــدوەوەنێــ وەحەد
  و ی ئارامەنەكە دداەپووش و توك
 كە وانیـكانڵە و ماشت2نیـ نشۆڤی مرمی زانییوا  دپشودان،

  وڵ ماتێ و نابانۆی بیە واەالنێه
 یزڕێـ كێسـە كمـووە هەزگۆ  خ، ێ بدركێ تسە كیشت2نی ن

 ی بردنناوە لەرلی بویە  بگرتاكانۆڤە مرڵی ماوەندڵ باەیالنێ هەل
 و كیـ و داڵ ماەوانە ئە ،  چونكەوەنەكە نكڵی ماچی هەیكەلۆچ

ــــــــــــــكانڕیهاو ــــــــــــــرە چاوانی  ..نەكە دانێی
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  فر ك به ردی وه گه3ب
ــهیچــ ــه ناســه هــه  ل ــز  ســاردو ت ــان وهی  زســتان ســاردترو یك

 داڵی  گه  له هیاریو  مه  گه  لهانیز  حهای دنینl منامl ؟ به ئازارتره به
 رۆ وز ێنـێز تـه  ئـهانیـكان انهیرم ون  ناسك و نه سته ده نده  رچه هه

 ڕ پـانیـ   خونچـهی ناسـكیروو ه ئازار و گـیش  گهیسكێجار فرم
 یاڕ  ره  سـهانیـكان نجـه  پهیزانێ تنێ و خویدادێ بیهاوار كا له ئه

 ی ره نجه په  له وه ئاس2نه فر له  بهی هاتنیژانڕۆموو  و هه مانه  ئه 
  ی سپیرۆ خینانێرهیێخ  بهیگایزو ن  حهێی چاوبرك وه انهیكان هڵما

و   بـهنینـیوب  و خـهڵ دی ئـارام بـوونی ستگهێـ و نه كه ئاس2ن ده
نـاو    نـهی  خـه  ئـهمـانۆ و ختێب  ئهوید  نهك2نی دای چاوی ساته
 ی هڵو سـا  زدان،  ئـه هی یاری دی هی رد گهێ و بیو جوان  ئهیش باوه
 و شـ�ڕ دا  كـردهینیفـر بـار  بـهیژۆ ری كـوردی  وانـهیستاۆمام

 و یسـ نوو  كـه شـه  ره خته ر ته سه  لهیردێم رهی پی كه جوانه عرهیش
 رۆزانـم ز  ، ئـهنیـ كـه  ئـهنیفربـار  بـهی باسـڕۆمە ئنl منایووت
فـرن   بهیدای  شه  كهنین  وهێر ئ  ههۆ خمl ،  به  ێو شهۆفرتان خ به
 ڵ گـه لـه  كـردن بـووه یاری  لهیز  حهرۆش ز )یردێم رهیپ(تا  وه ئه
ر  سـه  بنووسـن لـهێـڕ د ێو سـ  كـه هیـر  هـهتـانۆخۆ ب وهێـفـر ئ به
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 و نیـ كه ه ئفرەبەڕە شرێ تو كه پانه رهۆگ  نهیچ  ئهنجایئو   كه عرهیش
 :  هی كه عرهیش ش مه  ئهنی كه  دروست ئهش نهیفر  به رهێش

   باریوه هفر ووانیم بهڕ ستام كه وهه خه یانی بوو له به
   و تارای زیوینی پۆشیوه لقیسه ڵێی به سلێ!نی ئه

  فرێكی وابووم شكور باری رێی به میك بوو چاوه ده
  بۆ یاری هڵم تۆپه هر چی هيشتا شه كه هفر رم به هس

  
ش بووم  وره گه هك، فر كرد به هزم ل زیاتر حه  هو و كاته منیش له

  هسـاlن ه بۆیـ،  ردییـه ی پاكی و جوانی و بێگـه فر نیشانه زانیم به
 هو مانباتـه كـات و ده وومـان تێـدهڕ@ردی  پاكی و جوانی و بێگـه

  ...ردی بێگه هلێو بوو للێوان   هنی مناڵی ك مه زه 
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  ب�ش3ك ل�بیرەوەریپاییزان دە�8
 ۆیزرە تـامەیوسـاتانە ؟  ئتێـ جوانرتبزیی پـاەیردەزە لیچ

ـــ تیكیەگـــاین ـــ زیشكی ـــاوە هینیوی ـــیژاێدرە بە كن؟یت  ژڕۆ ی
 و ە و ب ێخـــشە ببیوەزە بزێ ئـــامگـــای نیكــێدووراودوور ژووان

 . ێنێشكی 2نیوانڕ ە چاوەی تاسیەگاین
ـــــرگەه ـــــاچی بمەوان ژوە ئزی ـــــە ك ێرن  یوە زەڵگە لرۆ خ

 ە و بـردنچـوونە نادەیـ و لیزۆسڵـ دفـاوە وە  چـونك ێستەبەیئ
 ە  ، كتێڵێـبێ جیوە ز ێ ناتوانروە سەباتە ئۆی  خیامەی پیرەس
 نەكەرئێ فیوەرزە سیكانەرەوە بوونەعشوقە دووعاشق و ممەئ
 یامەیــ پەنە بــكۆیی فــاو راســتگە وونە بــكشــقە عوانە ئكەو

 .انیحڕۆ ڵینزەدوام
 دا مڵدە بنمڵێ ە برداۆ خەیردە زمەردەبە ولزدایی پاە لشیمن

ــكەو ــوە ئرۆ خ ــكنی ــە ، همە ب ــگمەكیە  ەژانڕۆ ۆیەرب  ەی ژوان
ــقەع ــە بش ــ بوە ئمەl ب،ەوەمەكەرئەس ــكاندوگوەیكەنەڵێ  ێی ش
 ۆیزخــێ ه ێ الوازوبــوارانــداێئە لۆیە بــشیرۆ خــگــرت،ە نرۆخــەل

 2نیكیتـارە و بكـاتە دییئاواڵ ماە ووردە و ووردكاتە دشیaا
ــمە ، ئ ێرێســپەئ ــرۆ  خــزان ــوور2نێ ل ــانەی پە چــونكیە ە ت a2 

 ڵ ناچار مـاشی منۆیە  بن،ی عاشق بیاستەڕ بیمانتوانەشكاندو ن
 ە و نـا�رمێسپە ئییاینەتە بمۆ وخمەكە ئشقە عیرۆخە لییئاوا

 .سە كۆی درینەڵێ بیریچێن
 یوانێـ ئیزیی پـاەیردە زئـاواڵ ما،ۆاسـتگڕ یرۆخۆتۆ بسوپاس

  .......یجوان
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  یامی رووناكی په

 نمیرێـــ دیژووێــك م  ،  ئــاگر وه كــه هیــ ده  ســهی كــهیوانز
رسـتگاو   پـهی شـگه ك ئاتـه  روه   هـه، زهۆرییـ الم پو ستهیـو شهۆخ

  كـه هیـ ده  سـهی كهی ،  وانز زهۆس   الم به،ی ئازادیامی ك په روه هه
 یتــیر نــه  بــه  و ئــالوودهشت2نیـ نیتــ  خزمــهۆ بــی  برســك،ێـاویپ

 یرمان خه  كهكێاری زانست وجوتیدوا ه بێڵ ویكێبوارڕێ،   وه ته نه
  شهیـم  هـهشت2نیـ نیستاوداهاتویـرابردووئ وه،  له  بردهیسوور

 چـوار ی شاوه  گهیكێرۆو خ  ،  ئهت هی نایی دوازیرگ  و هه ره فه به
 یكـێری پ نـده رچـه و هـه  ،  ئـهت هی ناتاۆ كژڕۆ یژدواڕۆ و  رزه وه
 یكڵێ دی  چوارپارچهیكێ الوستای ئمl  بوو بهكێ شاریفر به شڕی

و    ئـه، نهیخـش  و بـهنیـر اپـهڕ و ی ئـازادیامیـ و په   ئه، نهیمگ خه
وتـن،   ركـه  سـهینـێ ومزگڵ شـخه   مـه ێ ج  كردبووهیكێنها گرد ته
 و نیو ئـا وه تـه  نهی2ێهڕ پیدان شاخ ئاگر  و سهانی  ده  ستاكهێئ

ــ  و غوربــهڕێــی یبــوارڕێو  دن،  ئــهنــ  تــاو ســهڕی گــیئــازاد  یت
 و ۆڵكـ  بـهۆڵشـك و كه   ئهان،ی ژیشت  و گهنی زانیر فه سه كاته ئه

 داتـهی  وئهیمروار كاته  داستان،  ئه ندو له په  لهعرویش  لهڕگبهپ هه
 وانـهیر  مـهی سـواه  دوانـزهیوانـ هڵـو پا ،  ئـه  ێ نوی وه ست نه ده 
 ی چـاپیتـیو پ  ،  ئـه ێجـ  والـهتێـ بیستیـوێل پ  گـه ێركـو هه له 

 داتـهی ئـه وه  نـه  بـه وه  و نـه هیـ كوردیهـا بـه لهڕ پیرد  مهی ووشه
و    ئه، ێست و پ ده   بردووبهشۆنڕ كایم رده به مووله ست و هه ده 
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 یتێ خـویقـ فـه  شـهۆ بـیاریـد  كـرده یوونڕ  ۆی ئاسی ژهڕۆو  له
 الوان یگ سـن وه شـقه  و عـه  بـه وه  ئـهی جوانیامی په ر الوان،  هه

 یكـان  جوانه والوه هڕۆڵر   ههغان،ڵ قهو  ره  سوپهشت2نی نیرز بهۆب
 یادیـ شـنۆ پی جـاران ،  كـوردیادیـ و ڵایـ خـه  كورد بهیستاێئ

 زۆسـ لـهڕنـگ پ  دهی نـالیـ  وا دشت2ن،ی نیادی ن به كه  ئهزۆور نه
 هیـ  م شـاره  ئـهی الویرچـ   هـهش،ۆجـڕ جـوان و پیكێسـت هه به

 ی الوانیـ بـاكور ده  ،  والـهشۆ و خـر هڵـ جوویزێم ناو ئـا خاته ئه 
    لــهز،ۆور  نــهڕی گــڵــی   شــخه  مــه ن بــه كــه  ئــهانۆیــ خوكچڕكــو
 تl ژهـهۆ  لهر، ێبـانۆ كیانبـازی گی و شـاردانۆرخـ  بـهیژئاواڕۆ
 هـاتنڵ  هـهشیباشـور   لـه، ێزانیس نـا كـه  دارهێ سـیتـ دان پـه سه
 یكـی ،  دای قـرش وماسـیراكۆخـ  و بـوون بـهیست نـاداد ده له
 یریـم پ وره گه  ،  دهیساس كه  به  وه هرمان رگ سوتاو هه  جهانی ده

م  ت لـه  كـه هۆڕگ ستادالهیئ ردان،  له  مهیرد م مه وره  گهۆ هران،یپ
  ، ێر  بــده2نێ نــویامیــ  و پــهڕەبـەڵر ه   ســه، وه ارهیــ یم گــرد ئـه
   خهڕ پ2نڵ  د، ێر  دهی و چاو ێنێمل بشك له   گهی دوژمنی وه ئه

شـخه  ل مه  گهیزۆور  نهیادی مl ،  به  وه رد و باره  زار ده هه م به
تـن و  نـارسه  هیـوتـن وا ركـه  سـهیو  ،  گـره رزو جوانه  بهی  كه  هڵ 

 گـه  وه تـه  نـهیامیـ   پـه، ێ نوڵیزوساۆور  نهیادی  ،  له دانهۆرخ به
رد  كـوی وه تـه  كوردسـتان ،  نـهی ،  باش بزانن دوژمنان ێو نو شه 

ــــــه ــــــردو دل م ــــــر،ێ ــــــهۆڵ  ك ــــــادات ل ــــــانۆكێت  ن ...ش
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  ب�شی س�رەكی ژیا>ان ،تارمایی
ــب ــاتانە ئەرمی ــاەیوس ــاە ،  كمڵی من ــ بزیكڵێ من  بــووم و وێ

 ومە خكـردوە ئمەرقسە نگ هە  تادرماەگاكێ ناو جە لشەوانەش
 ەلی  پشە وە بخووتەی ئكمی  ناچار دااند،ڕزە مان ئەكەزانێ خەل
 وتەیـ ئانیـ ،  تێـ دمـانۆ بـان بەولە  شـوتەیـ ئانیـ تێ دەك
 ەدێـ بۆ و بـیزۆسڵـدە لكمی مان خوات ،  داە ئژێ در ێ گوەشیئا

 نـگە د ێ بـەاستڕ  وم،ە تا بخكردە ئەی قسانوە من ئینگ كردن
 ی شـتە ببـووە ئ ێ م لەكیەكی تارە وەكەفێ لرێژە لمەl ، ببوومەئ
  ێ لــشمیــوەخە ،  كرچــاومە بەهــاتنە ئنــگە ترســناك و تادررۆز
 انی واە مانە ،  ئینیبە ئشمۆ ترسناك و ناخرۆ زیونە خوتەكەئ
 رە سـۆ بەوەرە دە بچمنهاە تە بوانداە شە لتوانمە نە كردم ك ێل

 ۆ ووت تـانەی ئەوەمە ،  لیە بهاتاەڵگە لكمێكیە یەبواە ئشیئاو
 و وانە ئەی قـسیملاندنەسە نرەبە لشی ،  منی و ئازا نیكۆترسن

 ە و شـە لەوەرە  دە چـوومەناچـار ئ ،  مۆ خیتیە ئازایملاندنەس
 و یی سـاناە بنەم ە مـن ئـازام، تهاە موت ئە و ئنهاەتە بداەوان

 ۆ خـیكـارەرزە و هەرە وبراندەپێ تڵی منایانی ژیناغۆ قەلە پەب
 ۆی خـیشە بندەرچە گرتم،  ه ێ پەیخیە نی شت زانمووە هەب

 ڵ قبـوسەكە لچی و هـڕەیـی وتـوو یاریـ یزێنگەڕە و شـیالسار
ــردنەن ــوومڕ ە بووڕ   ك ــوو بمەl  بەوۆ ب ــاش ب ــە ب ــرس ۆیه  ت
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 رەگە  ، ئمـــانۆ ببـــووە هەالقە فوســـاە ئە كـــانم  كســـتاۆمامەل
 وە ئیكـانیە خراپمـووەهە بیەكـرداە و�ـان نەسوكەڵـ هانڵیدەب

 ە لنیانی پاراســــتمەl ب2نڵــــ ە گە لانكردەیــــ ئەڵەیەیمــــام
 یعـسە  بی نـە مە زە  لو�ان،ەسوكەڵ هیكڕێ و نایواوێشێرلەس

ــایی تارمــاشیرووخــاو ــومەكڵیە من ــاوە لەیربازانە ســوە ئە بب  ن
 ەنێ شـوۆ و بـگرتە ئانیكاaانی هاوریستە دندنداێ خویكانەلۆپ

 انیشیـكانەكی ،  داەوەنیـنیبە ئمـانە بـردن و نانەی كان ئەاریناد
 و یشـۆ خەوە ئی دواە بـوو،  لانیشـە بیوانەڕ و چاوشە ریجل
 بـوو،  پـاش موومـانەه ی جـوانیونـە خدای ئازادە بشكردنەباو

 یســـتەردە سە كـــرا لوی ئـــاودتl وو2نینـــی بمە كیكەیەمـــاو
ــگۆش ــكاaانەریرش ــوون بمە و خی و گران ــاە ب ــریكییە تارم  ی ت
 یرمـە تەژانڕۆ داەسیـگرە نە  قورسییە تارماوە ئرەسە  باaان،یژ
 بـوو ی چـیكـارۆ هنی نـازانەڕەی شوە لینیبە ئنج2نە گانەید
 یوانەڕ چـاوە بڵسـا) ٢٥( وا ستایـا،  ئ خولقـكانداەزبی حوانێنەل

 و زبیـ حیچـە كاaـان،ی ژییتارمـاە لنیكجـاریە یانڕباشرت وداب
 و ینـێهە نی و كوشـتنوتە نەی شـاراویستەبێ و گركانڵەماەبن
 یكییە تارمـاە بـوون بكانە شـتمـووە هە لكەڵـ خی كردنشەبێب
 ەی كەانییـ تارمامە ئڵێـی بۆ خودا تـەی  ئاaان،ی ژۆ تر بیدەبەئ
 ەوۆ ئاسە لانی ژیشۆ و خدێ ئومەی و تروسكنێ بییتاۆك

 ........ ؟؟؟نێبەڵ ه
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  متومان ته
 یژاوێن و گ مه  زهی هینا راو زه  ههیم ته متومان ،  له  نهیب وامه

 یئاسـان م و تاسان،  بـه   خهڕ و پیت هامه  نهینگ  و مهڵ قویمۆگ
كـه  مـه  بـه رم ئـه   سـهر،ۆالك خ  كهی رهۆلخ  قه هڵ دایراكۆ خ ببمه

  ی دهیـ و دماۆ سـ  بگاتـهتڵـخۆ پژوی تی چرنوكمڵ هی و نانl شكه 
 و  ێنێ �ڵای خه ر به  باههۆ تی ونه و خه  ،  ئهتی  بكهكی تاروونمڕ

 و  كـان ،  رووه رزه  بـهlبـا ختـه  ك دره وه  هڵیـنجا م جـه  لـهشیمن
و  نه شـ،ۆتـ  دوور لـهیندڵ بیر شاخ سه  و لهمێكش دهڵ ئاس2ن هه

 تـر شـاد یوان  و ئهیاری د مه كه  دهیو  زهۆ ئارام بیك هی بای رسمه
 .....یشنوودۆخ م به كه ئه
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 یجوان له  پره ییاین  ته
 تـر یسـان كـه ر لـه ده  بهۆڤمر  كه هی ساته   و چركه   ئهییاین ته

 و یوانیـم  تـهێب  دهڵایـ و خـه  شهێـند  و ئـهشۆست و ه  ههرویب
 یانیــ و ژعیــواق  و دوور لــهیاریــو ناد ره كــات بــه  ئــهیشێــلك پــه

 یسـت  هـهی  ناسنامهو ناسهێ پوڕرب  دهڵای  خه نده رچه   هه،یراست
 هـزر ی رهۆو جـ بـه  ، انهی ژی  سته رجه  بهو  نهێ و ئاو هۆڤ مریریب

  سـته رجـه بـه  تـهێ نابیئاسـان  بـه نـده رچه كات ،  هه  ئه ێ پیز حه
ون  رام و ئاوات و خـه و مه  ئهكداێسات ند چركه چه  لهڵای الم خه به

 زیـرگ  هـهی وه كات به  و شادمان ئه ێنێ دید به  هیایزو خول و حه
 ،   رترهۆ زی وه ركردنهی بێب  ئهاین ته  كهۆڤ ،  مرنیشتووی گه  نهێیپ

ــه ــن ت ــه ییای ــمر  دوور ل ــان هۆڤ ــك ــه  ، ومانهی  ناس ــتڕ لهمl ب  ایاس
مـوو  و هـه  ئـهم كـه هیـ وازێدوو شـ  بهنی ناین  تهنیب  ئهاشین ته كه

  ن،ێ بكـرشۆرامـ  فـه ێنـاكر  كـهزدان هیـ یكان  و دروستكراوه ماده
ــه هــه ــه ر ل   ره  وه نــدهیو ز خــت و ئــه  دارو درهاویــرد و گــژو گ ب

مانـه  ئـه   ، كهكان رووهێ و مكان ندهڵایرمان و ورو به  دهی بچوكانه
ــه  ــ ب ــهیكێش ــه وره   گ ــه ل ــ خ ــانی و بڵای ــتهرم ــهی  ئاراس  و ون  خ

 انۆیـ خیشێلك كاaان په زه  حهی ن و ئاراسته كه  ئهكاaان چوونهۆب
  كاaـان، شهێـند  ئـهۆ جـوان بـیكێگاری و نكیزۆم بنه  ن و ئه كه ئه
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  وه پـشته ن لـه ستانه و نه  ئه  كهمانۆ خڵیای  خهیر كته م كاره دووه
 انێی پ ێو هی ئه  كهۆڤ مریكان هیستیداوێ پو زهێنگ زو ئه  حهاویخول

  ێكـر  ده واتـه  هـاتن،  كـهید  بهیون خه  لهكێش به بگات و بوونه 
ون و   خهاوی و خولری بیئامانج  بهتێ بش�ی  گهیكارۆ هییاین ته

 .ڵای خه
 انیـ گرییایـن  تـهر،ی شـاعی)ر عوسـ2ن د عومه مه محه(ك وه

 انیــبور رگ و بــوون بــه  و جــهڵ دی وه  توانــهانیــ  ێنــێ دید بــه
 یشـۆ خی ستگهێـ ئـارام و وڵینز ر مه سه باته و نامان  ێنێخولق ئه
  :. ڵێ ده كه

   گریانێكه هیلم ل مه  هند ئای چه
   وه رگمی تیا بتوێته دڵ و جه

  ش باوه  هس نی  كه، نیا نیام وته ته
   وه ی من بگرێته م ئازاره بۆ ئه

  
م و ئازاری  ینی خهڕبر گریان بۆ ده  هبێت نیایی ئه الی شاعیر ته

ڵـك حـسابی بـۆ  ی شـاعیر الی خـه و ئـازاره ئـه  ه چونكـ،نیایی  ته
ــاكرێ ــۆ ده ك خــۆی ئامــاژه  وه ن ــه،  كــات ی ب كــات  ز ده و حــه  ئ

ی  كه  مه   بونیادی خه ی رچاوه سه هرگی ك یا دڵ و جه  كه گریانه له
 ،  كـانی بالوێنـێ مـه خـه  هسـێك نیـ كـه  هچونكـ ،   هو ون بتوێنه  ئه

نـا بـوون و كۆتـایی  م فـه كه  دێت یهمانا دوو   دا به لێره   هو توانه
میـان  ئـه  هو هۆی گریانـه به  هی كه مه ی خه وه م توانه دووه ،   ژیانه
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ــر ــه  هدروســت ت ــر چونكــه ل ــ  هور  خــوای گــه،   وی ت ــدا  هل قورئان
   :. رموێ فه ده

  )فاليضحكوا قليآل وليبكوا كث=آ(
  )نن و زۆر بگرین م پێبكه كه( هوات
  :. ڵێ مر ئه هنمێردی  پیره  هربۆی هه

   ڵ دێنێ نینی زۆر دڵ تیكه پێكه

   وێنێ هڕ@ م ئه  جار گریان خه ندێ هه
نـی  مـه نیـایی زۆرجـار جـوانرتین كـات و سـات و زه تـه  هبۆی

  وه ی پـشته ستانه و هه ر ئه سه  هو باته  و مرۆڤ ئه پێوێ ئه ن  مه ته
  ....كان زانراوه نه   هست و نه
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  ترس وترساندن
 یووڕ ەووبڕ جـار  ێنـدە هە كیەیەروونـە دەتڵە حاوەترس ئ

 ی نارسوشـتیكێ باری دروست بوونە  ترس وات،ەوەتێبە  دۆڤمر
 ، جـا زڵۆ ئـای تـریكـێخۆ دۆ  بیی ئاسایخۆ دە لاوۆڕ و گزڵۆوئا

 یاسـی سانیـ ی ئـابوورانی یروونە دانی یتیەەlمۆ كەخۆ دوەئ
 .ەوەتێگرەد

 ووشـــ2نمە هەیخیە و  ێترســـە مـــردن دە لسەمـــووكەه
 ە ، چـونكترسـنە دەوەكردنیتـاقە لندكارێ وخوی  قوتابت،ێگرەد
 و ینگـارەرە بۆ هانا بیستەردێ ژیترسەرلە  ه،ەوونڕ ناینجامەئ

 ی ئـازادە لیرگرە بیانیگە بخوازی ئازادیفۆ  مرت،ێبرە دشۆڕش
 .یستەردێ ژیترسە لكاتەئ

 یرانۆ گــكە ،  وێنــێ دمەرهە بفرانــدنە ئترســانە جــار نرۆز
  :. ەڵێ و ئكاتە ئترسانە نی باسەرۆ جمە بكداێرێدە لزنەم

 ەترسە م،ە ، بپرسەبنووس
 ەسی جوانت بیعری ش ێڕێ دندەچ
ـــارۆز ـــترج ـــنە ئشیمكارانە س ـــەیوە لترس  انیكانیە كورس

 تـا نەكەیـ ئتێـ بكرێ پانی چۆیە بناوبچنە لانی نە بستەدەل
 نە نـادەگێ و رنە بكوە و پتمی قاانۆی خیزێ و هی كورسوەگێپ
 یوازێ شـدانە و سـ ێرچە دانیساكانڕێ اساوی و رمانە فە لسەك
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 نـاوێپە لننڕێـ زە تـر ئیكـانەڵ خیونـە و خی و ئـازادەانۆڤنامر
 نەخە ئكێـ راسـاكانی كێرۆجە بانی  ان،ۆی خیتەبی تایستەبەم

  ەتدارەlسـە دا دەمێ ئـەیمێـرە همە لكە ،  وتێـ بانۆی خۆتا ب
 یانـدنەڕپێ تاساوی ی دانانەرلە  هن،ەكە ئیوەیڕە پكانەمكارەست

 و اوازیـ جیانوویـبە بسە كانەیـ دی كوشـتنستووروە دوەبودج
 یزبـیحە و بركـردنە و دقانـدنۆ و ترسـاندن و تكەڵ خینڕینانب

 و یوە زیركردنـی و داگكەڵـ خی قـوتی و خـواردنەڵمۆ كیكردن
 . تریرۆ و زكانەپاوان

 مكارە سـتیتدارانەlسـە دە لكەڵ خداەیەگەڵمۆ كمە لامینڵد
 دوو ترسـه مە ئوانێنە  لترسن،ە ئتەللیمە لشیوانە و ئ ێترسەئ

 یژی توندووتەیكەنجامە ئە كە دروست بوورۆ زەیی مت2ن ێدا ب
 نەڵـێ بوە ئیدواە لشیوە  ئت،ێكرە دیدە ب ێ لیپژانڵ ەكهێو پ
 .كردنە نۆ بیحساب و تەlسە دمەردە بە خرانەیژانڕۆو پ

 رەگە ئنیڵێـ بتەlسـە دە بە هـاتووەوە ئی كاتەوەرێ لیكات
 شاخانەڵــــ وهیزێــــرە پە دوورە بتەللیمــــە لەیەترســــتان ه

  ن،ڵـ2ەڵ ه ێ لـەی كوردانۆڵی و قدانەی مەرنە وتێ نابرەسەچار
 نە بـككەڵـخە بتە خزموەوە ببناریشۆ هەتانە هەی ترسوەتا ب

 ....بنە ئەكەژنە جردووەهە نا لرەگە ئتان،ەوە مانۆب
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  ی هیوا تروسكه
بـۆ   هردی كانی پێـویـست ك ئـاوی بێـگه وه ـان ئومێــد بـۆ ژی

ی  ره وه و بونــه ئــه  هبێتــ  هیــوا و ئومێــد مــرۆڤ ئــه  بــێ،  مــرۆڤ
وانـین بـۆ ژیـان و ڕ@،  و داهێنـان بكـات هو  بیربكاتـه نـاتوانێ هك

سـت  تـا مـردن ده ه بۆی،   ردێنێ رده سه  هئومێد و هیواو هل  هئایند
م و پێــڵوی  نیگاكـانی النـاده هم و نیگاكـانم لـ كـه ملی هیوا ئـه هل

رامۆشـكردن  وی فـه دا خـه و سـاته با لـه  نه ،كانم ناتروكێنم چـاوه
 ،  وه و دوورم بخاتـه  ڕێببـم دا و ئومێـدو هیوایـه  و لـه h بگـرێ په

  چـێ  ده  پـێ ،  ئومێد و هیـوا دوور بێنگاوێكیش  بۆ هه  هچـونك
شــێك  بــه هبــو بـبم  هو  هیـوایی جێـی بگـرێتــه نائومێـدی و بـێ

  .. .ئـاگـایی و داهێنان هم و دوور ل خــه له
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  ون هوانی خڕ چاوه
 ،  وه مه كه ره نجه په ه ل، ێمڕ رچاوه  هه، یجوردا وی ده شه هنیو له

و  اسـتی ئـهڕ@نـاو   هیتـ  دڵـم بخـه، خـش كی مزگێنی بـه نیگایه هب
رۆح و ئاوێزان بـوونی  هب ، م وشاد بم  وانه یاlتی شه ی خه ونه خه

نـا  هفـ هست بـ هییم و ه همیش هشی ه هب  همری ببیت هد ن هب هتا بۆ ئ
ــوون و د ــ هب ــ هرچــوون ن ــ هك ــ هم ل ــ   هشــت ههــ هو ب ــر ل ــو هپ @و  ڵگ

 .كات ه داوای ئڵد ه ك ی هی هازاوڕ
ك  هوت و هفتاو حـ هی پوچ و بئ مانای ح ه وترێژ ه من ناچم

  م ڵەیا هی خ هو ئاویزان هب  ه بۆی،  نەڵێد
ی  هحـوری ئاسـا و بـئ هاوتاكـ  هجوانی نیگای تاقـ هب ،  هبكشادم 

  همیوانی دید  ه بك خش هب هند ه خ  یوkسو هر هو ه د، ژیان و ژینم
  هونـاكی خـۆت و لیـوان لیـوم بكـڕ@ هلـ  ه بك ڕپو سۆما و نیگام 

و  ه تا خـ ،بینینت هدلنیام تیرنابم ل هك شقت  هستی جوانی ع هه هل
 ..بم هش2 ئاویزانی جوانیت ئ هك هو هخ هو ل هو همبات هئ
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  كاتیوانڕ چاوه
 ی كــه وه  شـه كـهیك تار ر وه  ،  مـن هــه هیـانی  بــهیم گزنگـ لـه

ــێدو ــه ێن ــه  ش ــهیر ن و  ه ــم، گ ــمۆ  خران ــش ــازانم ب   وام یچۆ ن
 ؟ رهاتووه سه به

 ۆ بـی هێیـو تر ك ئه  گورشا ، وهمڵوداهات من د  شهیكیتار كه
  ێ و فـر ێكـر  ئـهڵ پهۆ تی كه هڵكێاشان توپ  و له ێگورش راب ئه شه
  ، یروانـ  چـاوهڕ پـێڵـی وون و ویكـێر ده زانم قه   من ئه، ێدر ئه
 وهی گوشـی منـی هڵد و پارچه   ئهی وه  سپاردووم و ئهی مه م خه به

 ییتـاۆ كی و ئـازاره ئـه بـووه   كـات ئـهرجـارانۆ ،  ز نه مه نها زه ته 
 ،  مڕیبـ ر ئـه بـه  لهی ناسه و ههگرت   ئهیم اگهڕقوڕهات و قو ئه نه
  مـه و خـه  ئهكوەڵ گزنگ بووم ، بیشكی تی هاتنڕێی چاوه  ندهێه
خـش   پـهۆیل  خـ كـه  لهشیگزنگ  كهیچ  بكات ،  كه ێ لمیئاواڵما

رگـام  و ده ره نجـه  پـه لـه پـه  بهرد،شم ك كه ره نجه په  لهیوkكردو س
 رۆ زی هیـنگ تـهڵو د ر پشت تا ئـه سه مم خسته كه  كردو ژوورهlوا

و  م ئـه كـه  ژوورهی وه شـنكردنهۆ و روكردنk سڵ گه  دام لهیئازار
 یكێانیـ ژ ومـه  بكـهمۆخـۆربدات و ب  بهمڵ دی خه هی و تێ بڵ هه
 .م و ئازار  خه ێ  بیتر

رنـادات   بـهانمیو گ سته  جهیكۆر ر به  ههیچۆ نازانم بیچ كه
  یوانـڕ   و چـاوهمرێسـپ ن ئـه مـه زه ن بـه مـه   ناچـار زهوات،ڕو نا 
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 ایـر ده  لـهمڵـ  ، هـه  كهی رهۆز رمه  و گه م تا به كه  ئهرۆ خی رمه گه
 ڕ پـ هڵـ دیمـ  تا خهو كه رهۆر خ به مه خه  ئهمۆكات،  خ دروست ئه

 و ڵ نگـه  جـهینێ شونی دوورتر باتهی و بمڵ هه  بهكاتم ب كه ئازاره
  تـهۆش ب وه ئـه،   وه  خـواره  بداتـهڕێی ف ێو  و لهكان هڕ چ دارستانه

 و تێــو كــان  بكــه رزه بــه ختــه ر دره  بــهڵێــی بۆ تــرم تــیكــێم خــه
 بكــات و پاشــان تــا انیــزانڕێl  گــهی بخــات و تووشــانیــجوان لــه

  ؟تێچ  نهڕۆ انیشیكان گه هڕ
 تـردا یكێر شار سه   به ێنێباریباران و ب  كاتهی  نهی ڵێ بۆ تانی
  بكات ؟شۆ خام وشاره و ئه
دا   ئاوازانـهشۆ و خـشۆنگخـە دنـدهڵو با ر ئـه  بهڵێیبۆ تانی
 ۆ بـ هـه هچـه  ئاوازو چـهنیشرتۆ ختێب س نه وسا كه  و ئه ێو بكه

  ؟ ڕێرسوشت بچ
 نـدهڕ د   بـه مـهێ ئیال كـه  ؟ هیـ چ اندارانـهیوگ  ئـهی تـاوانی ئه

   مـهێ  ئیوان  ال  ئـهۆ ؟خـ ێو وان ناكـه ر ئه  به ڵێ  ئه ێنارساون،  ك 
  هیـ ن وه ئـه   نـدهڕ د نیـ مـهێئ وه  وانـه  ئـهیچـاو  لهمl  بهن، ندهڕد

 انیـ ژۆ بـ بژاردوهڵ  ههانیاكانی ر  دهڵی و قوابانی شاخ و بیرچ هه
 ؟ هی ندهڕ د ێك واته   ؟ جا كهۆڤ مریترس له

 رمیـبـرد و ب رم ئـه  سـهنـاوێه رم ئـه ر سـه  هـهدا نهlای  خهم له
 یكێئـازار م بـهسـت  بـووم ،  هـهدا نهlای م خه ناو ئه ،  له وه كرده ئه

رزو   بـهیكـێنگ ده  بـووم بـهدا نـهlای م خه كرد،  له  ئهانی ژڵیقوو
 و ووتم م ده بهڕرم ،  هاوارم كرد پ وروبه  دهۆ بر نهێ ترسیك هی ژهیق
ر مـن   با ههتێ ب م ئازاره  ئهیك من تووش  تر وهیس  كه ێو مهنا: 
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 ، ەویە دامڕئـاو ،   بـه  م  مه كه مه  خهۆالچ كه  تاوه  ،  نا ههژمێچیب
 ووت انیـ  بوو ئه ێ لمێگا بوون گو رده ر به موو له  ههكانێدراوس 
 كات ؟  وا هاوار ئهۆ ب هی چ وه ئه:

 و هۆیـر وهیـن  كـه  كاتـه  ، نهمیوانڕ  كهڕیبەڵرم ه  سهدا وكاته له
 یرێخ به هیكرد،  وتم خوا  ئهش نهی گوشڵ دی و ئازاره ستم به هه نه
 و یوتـوو خـه  نـهۆتـۆ خی و ووتـشێپـ تـه هاكێسـ   ،  كـهێڕیبگ

 .  ێرێ بگیرێخ  ،  تا خوا به وهینیب وت نه خه
و   ئهی  قورسه مه  خهی غهڵم دا ئه  وه مه كه رئهی بستاشێ ئتا هه

ـــه زه ـــه م ـــ د ن ـــهیاری ـــراوه  ن ـــن چـــی ك ـــازانم ؟ی م ـــوو ن ... ب
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 یوانڕ ەچاو
 ڵی قویكڵێاەیخ ئاویتەی ، رەنێهڕسودیمەنیكی جوان و سەر

  ،لە نیان و ئـارام ڕپ نەشئە ئەدات بە جەستەیەكی ، یوانەڕچاو
 و ئەندیـشەی فریـوی ئاسـ2نیكی ڵلە تاسان و خەیـا ەجگبۆیە 

 هیچی تـر ،   ەوەتێچنەئدەریا  مرواری دەنكە  ،بەرین و فراوان
  ..ئامانجم نیە

ــی بە وڕ جــا كەچــاوە ــێ وان  ،    گەوهەری جــوانیەم بگەیەن
بە دەسـتەكانم ئـامیز بـۆ ئەژنۆكـانم ، بمناچار دەستە ووسان ئە

تا لەودیمەنە  وانی ئەژمێرمڕئەگرمەوەو چركەی ساتەكانی چاوە
 سـەر هـیچ دیمەنێكـی  ،ەتڕێفـەناكێشەی ژیان چـاوم ڕسەرنج 

 ......تر
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  جوانی رسوشت
   ی بــوونڵ كــهێ تیزڵۆ و ئــایس2ویــل تــهڕ پیكــ هیــگاین لــه

 هـزرو یامانڕ و تاسان و  یرسام سه  له  رسوشت جگهیكان نگه هڕ
 و وه هیـچن  نـهچمی بـن،  هـ ێ بـڵی قـووی شهێـند  ئـهی بـوونێڵو
دوو  وو بوونـه  شـهیی تارمـایكی وتـارژڕۆ یوونـاكڕ یزوو ده هڵـتا

م   ئهیادی روی بانیكێامرك  ههی وون  رسوشت و لهیری  سهی مه گه
وو م  رسوشت بگات و ههیجوان  له ێ ناتوانۆڤمر هۆی  ب، ێنێژ هه
و   هـزر ئـهیرازوو  تـهیو تـا  نـهیم ب  كـورت و كـهیكـان رهیفس ته

 ..... ێشێناك هیجوان
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F؟ چۆن دەگ�ین� كام�را  
 ۆ بـنهـاە تەنـدارانیوە ئی ە كـراویرگاە دڵی  ما،ڵ دەیالنێه

  یلی كلانی ژیرگاە  دان،یداراكانڵد
  ،ەانیـ ژیرانۆمخـە و خزانۆسڵ دی الە ،  كیە و پاكۆییراستگ

  وابوونڕ بوە مت2نی بوونلیكل
 ی و ئامـانجبـاتە خیوامـەردە  ب،ەشـانۆكێ و تیوامەردە بو

 ،  یخــوازۆ و خرانێدەڵــ و هسكانیــ خلكە  نیزۆریــ پۆ بــۆەریــپ
 ۆ بـۆڤە مـری بـوونیاسـتڕ  ەیگڕێـ و  ەچكڕێ  ی الدانرانیدەڵه
 یزووەئـارۆ  بەخزانـدنۆ و خفـسە  نی كـانەزێـنگڕە ە شەزێنگەئ

ــات ــورت ،ە ومیك ــارەی ئ ودا ك ــان پ ــودا � ــسە نو ە لەزێ خ  ە ف
 ەی ،  ئ ێنی تـر نـابیچـی هۆی خـیتێ برسە لە جگە كیەیتانەیش

 ە بـووانیـكانە ددانە كەیوانێـ دزەخلـوقە موە بەمـانكەخودا م
 پـووت ەلـلە كە وشـاخ لە سـوور بـووانیـ و چاوەنـدڕ دەیبەڵك

ــ   یكەیەكەلۆ چــكە ونــدە خوداوەی ئ،ە روواوانیــكانەنرخ ێوب
 یكـانەژدانی و ێ بـیەاوچڕ ستەدە بتی ە كە ن ێان ل زماaەستەب
 ە بــازیســتەدە بحــ2نڕۆ  ەیالنێ هــنــدە خوداوەی  ئان،یــژ

  یژی تیكۆنی نالماروە پە بتەیدە نكێ  تروسامانە  سیكانیەبرس
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  یرەوە كـام بـوونەمێ ئـتێـبە دزنە میزدانیە ەی ،  ئانینی قڕپ
 تێبە؟دەوەتەنیرسـاوی گداەڵـنگە جكامە لەمێ ؟ ئنی بیوەرزەس
ــسەل ــ فری جن ــەشتی ــ نی ب ــوقە مانی ــامیكێخل ــرۆی ن  مە لنی ت
 ە دروست كردوۆڤ مرەییورە گرەبە لاتی دنرەگە ؟ ئەردوونەگ

  ەیـیورە گە بسـتە هكـانۆڤە مرۆ ،  بـەویخـشە ب ێ پهاتەو ب
 ی  خواردمە ئادە باوكەیوێ سوە ئڵییبۆ ؟ تنە ناكانۆی  خینرخ
 ؟ ۆی خـیكـانیەان جوی و وون كردنـانیـ ژڵی تـایهرە ژەتێبووب

 یكـانە و مانـا جوانانۆیـ خی دوژمنـەكـان بـوون بۆڤە مریچۆب
 و كانەاری پرسـیدواە بنی بـێـڵ ونـدەرچە ؟ هنەدە ئكێـ تانیژ

ــاو ــی ەچ ــمەl وڕێ ــگە  ئن،ی ب ــامەوئە  ئەنەی ــۆخە  كەینج  یش
 مە خە باننیـ و كردواننیـوۆڕی گكـانۆڤە مریرانە و كـامیوشاد

  ەكردنڕ ە شوە لنایوازمان ه  ەی ،كیختەدبە و ب ێ ملمالنوەڕوش
  ێ بـی پاكیكێ ، ئاس2 نوساە ، ئكانیەزۆری و پتەقیقە حەڵگەل

 و ەوەكاتە دۆ بش2نە  باووەشە و مانگەرێستەئڕ پیوە شوروەه
 و نیبـە دشۆ خیونە خیزانێ و ئاوتێگرە دزمانێ ئامە لیشۆخ
ــت دزدانیە ەڵگەل ــبە ئاش ــاە ،  ئەوەنی ــ ژوس ــانی ــردن و ۆ ب  م

  گـاروی نڕ پـۆی جـوان و تـابلی واتـاە لبـنە دڕ پنایژۆ بشیمردن
   . …یدەبە ئۆ بەوەتێشەگە دوای هەی و خونچڵ و گوڵەیینگاڕە
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  جیاوازی من وتۆ

   ارهیـ دیمـاو  خـهوخسارمڕ ،  وا ت دهی دی دووریگاین من له
 و یواویو شــ لــه  ، انــهیدادێرچــاو داد و ب  بــه نــهێ دزانمی ئــاز كــه

ر  ســه تــه  ئــازارم نــاوهی  و بارگــهۆڵكشــ كــه  هۆیــ مــن بی هیتاســاو
ت و  رسه م و حـه  خهی هی ما تهیبو  كهك هۆی  تش،یوان  ئهیروون ده

 2می و كـام نـزا سـمڵـێ ب ێ پـتیـ ،  چموروپـشت  و دهمنۆئازار ب
 یتــا چــاو  ؟ وه تــهیر ربــهی بمۆ تــیكــان هیــر وه ادهیــ و ربكــاتیداگ

 ۆ بـ وه مـه هرز بكـ  ئاسـ2ن بـهۆم بـ  كـراوهیسـت  و دهیوانڕ چاوه
 یت نهی  مهی رچاوه سه  تهۆ بی هی دێ و نائومیشۆ م ناخ رگرتن له به
 ورو پشتم ؟  و دهمۆخ

 یكـان مـوو شـته و هـه  رد بـووه بـه  بـه مڵ دۆك ت  وه زانه وامه
وه،   كاته رز ئه  و بهاری ونادوید  نه یكێواری و د ێنێوێش  ئهواaانێن

نــه  مــه  بكــات و زهڵ تــاانكــ نهیریشــ هیــادگاری  كــهی هیــl و قــه ئــه
  لـهڕ  پ خـه نـه رده  وزهیشـۆوخ نـده   و خـهادبكـای   لـهكانەنێڕیز 

 ینیگوشـ نجـه   و پـهگـاتی نیكـر مـهڕ پی لهی و تتكان نازوناسكه
ــاز ده ــ و جوانیســت ب ــانێ ب هی ــه یهاوتاك ــه   ژوان و رست و  و چرپ
 ژوواaـانێزان ،  ج  ناحـهیترس  لهنیووانڕ  ترس و ێیكڕ ب ناسه هه

شـقت  م و عـه كـه  ئـهریـب لـه  مانـه  ئـه زانـه  وامه. ن  بكهۆڵ چ ێپ
 .م  بكهشۆرام فه
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 ونـاتوانم گـرڕێرو  مپـه  لـه  تهێب   ئهمی و پاكۆییفاو راستگ  وه
م  م ،  لـه   بكـه ێ ئاس2ن و نزات لۆ  ب مه وه رزبكه كانم به سته ده
مـن و  ه لـكێشـ بـه  بـه وه تـهیب  و ئـه ێنێتاس مم ئه  خه ی نهlای خه
 شمیـر وسـه وه  خـواره ونـه كـه سـتم ئـه ردوو ده كانم ، هـه ونه خه

نـد   چـه، ێ نـاكر ێ پـچمی هـخـوارو تهێو خوار د ره  بهی كه ئاراسته
ك  ر وه  ، هـهی نـاخم ئازاربـده  لـهكنینـز  تـر كـهیسان  و كهمۆخ

  :مڵێ  ئهتێم و پ كه  ئهییفا وهێ ب ت له فره  و نهنابمۆتــــــــ
 2ڵد  بهی رم بده  گهیم  و خهیاردبمس  خهند چه

 2ڵرد سه  بهننێ دیشۆ و خننیریرشۆ زكانت ادهی
 یز  باش بگهی2نیش  پهیگاز كانت به نجه  و په ێرد  هه ێژڕۆ 
 ، بـن ئـهڕكانـت پ  وچـاوهتێـ د ێژڕۆ  دادت نادا،  شی2نیش و په

 تیـ بم وه انهڕ   گهڕێی   چاوهگاكانتی و نی2نیش   پهیسكێفرم له
 مl   بـهت،ێواودوور ب  تهمڵ دو وه مه هی ند نه رچه   هه، وه مه هیناو 

 و مۆخـ  ئـهكـان هیـادگارۆیم ب  خـه وه  هڵـد   و لـهابم نۆك ت من وه
  ێ لـتییـئاواڵ و مابگـرمڵ كانـت هـه  تـر، ئـازاره یكێناتوانم جـار

 ۆ بـنێمهـ  خـهئـاواڵ مائـاواڵ كردن،  ما ێت ل فره نه م دوور له كه ئه
  ..فا  و وهشق عه هلڕ پیكڵێد
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  جیهان3كی تر
ــه ــه ل ــه رده ب ــێر ده م  ق ــهیك ــو  ن ــاخم هــهڵ دیسرتاوی ــرگ  و ن   زی

 بكـاتڕونجڕ  ونجسقانمێ و ئشتۆ گیژی تی بهڵ كه   بهستم اناوهڕ
ربـازم كـات ،     دهیكیتـار  و لـهتێـبڵ  هـهم ژناكهڕۆ ڕێی  ،  چاوه

ــكا ــوناكڕ و  ك هییتروس ــهك هی ــو   ئ ــهنمێقڵخ ــده كیو  ، خ ــه  ون پ
 نێ بـم كـه ئـه رهێسـت  ئـهی و بـانگنمڕێـز  ئـهكستانی تاریكان پووه 

 رداۆخـ ش بـه   بـاوه وهۆ بـشیـژڕۆ بـن، كـه مڵ دی ئاس2نیوانیم
 ی خـه هیـ  لـهم دهیـ  و ئـهیاریـد م  ، بـه كـه  ئـهیكان شكهیم ت كه ئه
 ئاواز نیشرتۆخ م به كه  بانگ ئهشیكان هی پاسارتروۆك.  ژهۆر به هڵگو

 مێرتگـوی و ئنڕ بچـحـمڕۆ  یتـ كـه ملـه  مهۆ بیشنوودۆ خیرسود
 كـان هۆڵشی ری  بانگت،ێرست ناب لپه  ههۆڤی مری ناسازینگ ده له
ن ،  تـا   بكـهریفس  تهۆ بانمۆی خیشۆشپ  رهی شته رگوزه م سه كه ئه

 یــی  هڵــنگا هڕ  ینــاز م و واز لــه  خــهی شــازاد ه م بــه وان بكــه ئــه
 ییئــاواڵ و ماشێ پــ نمــهێد   نــههایو ج   ئـهنم،ێــ تــر بیكــان نـدهڵبا

 و یتــ نـهی م و مــه  و ئـازاردان و خـهبوونۆنــام  لـهییاتــ تاهـه هـه
 .......م كه ده وه  وساندنه چه



 

 43 

   
  

 
 

  خا�خا�ۆك�كانی منا�ی و ئ3ستامان
ــەك ــە لیە س ن ــ ، ەمێ ئ ــان ،  ەربۆ زانی ــاری م ــاڵ خایادگ  خ

 ژوە كروە و دشـتە دەنیچـوە ئەیوسـاتانە ،  ئەادەی لمانەكڵۆ
 ،  كاaانڵە مایكانەلۆ بچكە باخچوەوشە و ناو حكانە باخچووێك
  وەئ

 و ڵیقـاە پرتی نگهڕ  ەی بچوكەندڵ باروەوەانی گوە ئەیساتان
 ەكڵۆخـاڵ خانەڵێ ئێی و پەMاوێخشە نی پشترە سە لشڕە  ڵیخا
 ینێ شـوەیسمیـلە توە المـان ببـوو باڵیـ منای وهزرڵاەی خە،  ل

 ە كڵەیاەیـوخە بشەمێ  ئـن،یوتـە ئ ێ پـی2نڵ خاڵی مایجوگراف
 كـ2نی دایحـۆ رەو لە ئیحـڕۆ  ە ك2نڵ خای مالەنی بچاەڵیگەل

 یپەرلە ســەمانخــستە ئكی  ســات، ێداتــە ئ2نی ئــاراموەكینــز
 ڵی مـاەكڵۆخـاڵخا:  ووت مـانە ئسـت2نە دی پـشتانی ست2نەد

  ؟ ێیەكوە لمڵخا
 شەمێ ،  ئەوۆبە ئرزە و بڕیفە ئڵە جوكێمە ، پاش كشیوەئ

ــاوەب ــی ەگە لچ ــرە ئڵ ــزاننیشتۆی ــاوەرە بنی ، ب ــانڵۆ خاڵی م  م
 ەڵگە بــــوو لڵی منــــایشــــۆ خرۆ زیكیەاریــــ ەمە  ئروات؟ەئ
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 وەنـــدڵ باە لرۆ ،  زە جـــوانە ســـوكسكێـــ ئە بچـــوكەدارڵـــوباەئ
نهـا ە ، تهاتە ئانیانیژە بییتاۆ كنl مناستەدە بكانەرەوەانیگ

 یزگارڕ  ەوە2نڵ خایستیوەشۆ خۆیهە بە ، كتێبە نەكڵۆخالخا
 نی و بچڵی مناڵیاەی  خەوەنی بچ ێبە ئداە ساتمە ،لڕیقە ئبووەئ
 یرەروە و دادپیكـسانیە ، ەكڵۆخـاڵخا : نڵێی بكانەكڵۆخاڵ خاەب

 یوتڕە ەڵگە تا ل؟ێیەكوە لیشنوودۆ و خفافە شیانی و ژیئازاد
ـــو ـــوانڵەیج ـــاڵە بای ج ـــكانت ـــشەمێ ئ ـــ و بچنڕی بف  وە ئەنی

 و یشــۆ خە لڕە وپــتێــچە ئ2نڵ خــاڵیمــاە لە كەیتەكەمــلەم
 یرەرابە و بیكــیە كە ویانیــ ژۆ ، بــەییشیــمە هەییئاســود

 ە  شــت،ی و پاوانكــاریرخكــارۆ وقۆڤ مــرەیوەوســانە چەدوورل
 ناناسـن و انیـ ژیكـانە مانا جوانە  ككێسەندكە چۆ  بكانەجوان

      .....ۆڤ مریتیەاۆڤ مریرزە بیستە هەدوورن  ، ل
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   هخام

 هۆیـئـاگر، ب كـانم بـوون بـه نجـه ستم ،  په ناو ده هم خست خامه كه
 دh بـه یشـق  عـهڕی بـوون ،  تـا  گـێـڵفرا و  و بهینكێ فیدوا به 
 ە بتێـشـق بب  عهی جوانمێڵه  و نه وه نمهی دامركنیو  ئهی ووشه 

 تێـوام ب رده  بـهیواشـێه  و بـهییسـانا  بـه هڕ و  گـ  تـا ئـهوو،ۆڵك
 ایـدن شق ، بـه  عهیازڕق و  ش  عهی بوخوردینۆ بەتێم بب سته وجه
 .رسام بكات  سهای ودن ێخش ببه
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  ڵا�یخ
،  ەوەتێـچن  چ نـايهـ ۆڤمـر ، مانای دنیـا  وبێچیه یاڵی هخ هل
 ، رهــاتی نــامۆ هســ هدان بــ  یادگــاری تــاڵ وســه ەڵێمۆكــ  هلــ  هجگــ

  .  ۆڤمر بۆدنیابینی lئامانجی با  هی بوون هوخواست وویستان هب
كـان  زه  وحـهنێن  ئهكێچاول ییئاگای قوڵی بئ ون هڵ خ هگ هل 

 ناچارو ۆیە ب ییدەبە ئیكی تاراوینە تۆڕی وناوگڵ گرێژ هین هب ئه
  ئه  ه كۆتایی بێ  هردانی هرگ هوس  له،ڵ قویكێامانێڕت ،خۆم یستیوَ� 
  .وانمڕ

 ن وژیان مه تی زه ههام ه ن وخۆراكی گورگی برسی  هالم نا� هب
كـانم  وهضـاو  رزترین لوتكـه هب  هچم هفر ئ هرز هڵۆی ب هه ك  ه تاو، 
 ه�ـ م وئـه كـه كـان ئـه ونه م وخه زوخه حه هومالئاوایی ل. نوقێنم ئه

  ...دانی تر سه بۆ كراوی مێژوو بیرنه داستانێكی له 
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  هار یا�ی به خه

 ،  تێسـت  و نـاوه بوارناكـاتڕێ  یوانـڕ   چاوهزیرگ ن هه  مه زه
م    ئـهت،ێـ و  كه ن دوانه مه زه  و لهتێابی وور ێب ئه  بوارهڕێ   وه ئه
بـووك و   بـه وه كاته   ئهۆی خای تر دنیكان هاره ك به  ش وه هاره به
 م  تـهی رسوشـت ئاوی جـوانڵیایـ كات و خه  ئهشێلك  پهگاكانمین

  پـه  و لـهكـانڵە گویی هڵنگا  رهیl گه   له،ۆ تی كه هیجوان كات به ئه
 یشیـ aاو حانهڕیو   وشه نه  وهینۆناو ب ه و ل هڕ  پهێ سیسك  كهڕی

رم   سـه ێ ،  كاتیاری دۆ  تشدایكان ن كورته مه  ته باخه هڵ  گویجوان
 تێـ پی روانـم ، خـشپه  ده  كـه  بارانـهیكۆتنـ  لـه وه مه كه رز ئه به
 بـاران و یواو بـوون  تـهی  دوات،ێب  ئه  كه  بارانهینگ ده  بهڵ كهێت

 نگـاو هڕ  ۆی  تـابلوانم،ڕ ئه  اكهی چیووڕ  و ره ربهۆ خیوتن ركه ده
ناو   لهیوورد  و بهیی نهیش رچاوم،  به  به تهی د نهێڕیز لكه  پهینگ هڕ

واو    تـه وورده وورده    كـه نـهێڕیز لكـه پـه   كهنم،یتب كاندا ئه نگه ره
سـت   ، هـهناكاتڕ بمڵای  و خهتیب  وون ئهشۆ ت ێنێ و نامتێب ئه
�ه  هاران ئه به  هۆی ، بومڕیبین دا مه زه  لهرۆ زۆ تیر وه رهیم ب كه ئه

..... ئاكام ێ بیكێنیو  ئهیر وه رهیب  و تاساو، لهیوlای  خهیكۆڤێمر 
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  خت دره
نگێـك  جـار زه كانم جاربـه ریه وه ی بیرم بێت و بیره نده وه ئه  

خـت  كـانم دا دره مویـاده هـه ه لـ،  وه ئاگـام بێننـه ن و بـه  بده لێ
 كات م داگیر ئه و یادانه وی ئه وپێوی زهڕ@ هل  هور  گهشێكی زۆر به
 زۆر ،خـت بـوو وتنـی دره ركـه سـه زم له مناڵبووم زۆر حه  ه بیرم، 

م  lم ئــه  بــه، یــشت  گــه خــوارو ئــازارم ئــه  هو�ــ كــه جــارانیش ئــه
وام  رده ربـه كردم هه  ئه خت وای لێ ڵ دارو دره گه م له بونه ئالوده

كـان زۆر  هاكـردن و یاریـڕ@ هل  ه ك، م ده نه  هانو ئازار  به بم و گوێ
میـك ئـارامم  و كـه  هكـ بـن داره  هو چومه بوم دیسان ئه ماندوو ئه

چـاڤی  بوو نـه ك ئێستا نه ی مناڵی من وه مه  رده و سه  ئه، گرت ئه
سـتا بـوو  ر ده بـه یاریش له  هند وه ئه هپاركێكی جوان و ن الند و نه

ــه ــش2ن وه ن ــستا ئازادی ــهك ئی ــوو  ه ــه،ب ــه   ن ــه ل ــ  هو ماڵ الی   هن
ر  هــه، مــان كــرد  ی ئــه یاریــه  هو تــۆز ئــه  ه بۆیــ،  مامۆســتاكاaان

@بـوین و  ئۆتۆمبێـل و سـواری ئـه همـانكرد بـ و داربوو ئـه چیلكه هب

ێكاaانـا و ڕ@هـاو هكێشا بـ كرد و زۆر جاریش خۆمان ئه امان ئهڕ
@نـد  چـه  همـع و ده  زۆرجـار زامـی ئـه، عم2ن كـرد مان وت ده ئه

  .بوو دیار ئه  هو  مانه  سته جه هۆژێك بڕ
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 ه بۆیـ، بـووين ئـه عـم مـاڵ وێـران نـه ده ك ئێستا به lم وه  به
  ،مـان كـرد كـان ئـه چیلكـه  هئۆتۆمبێلـ هی ب ع2نه و ده م به خۆزگه 

lم   بـه،  مـردین ش ئـه یاندین و نه گه  ئه كی پێ خۆشيه  هس نی به
ێـژ ڕشـی سـا كـه  و زامـه زاaان بۆ دێنێرگی ئازی ئێستا ئازاری مه

  . نابێ
سـتی مامۆسـتا  ڵ داری ده گـه كانم لـه ش یادگاریه قوتابخانه هل
 همــ ڵـه جـار قـه lم جاربـه  بـه،   واو نـابێ رتـه هـه  هزۆر  هنـد وه ئـه

ــه داره  ــه ك ــتا ئ ــان مامۆس ــرد ی خۆم ــه  هیك ــاو پ ــه ن ــان و  نج aكا
ایان هێناین ڕ@بوو   هنجان شكه و ئه ر ئه  هه، یاین ی ئه نجه شكه ئه

ی  م كـوره  ترسـین و ببـین بـه م نـه و سته مڵزو هاگربین و لڕ@خۆ
  كـه، یـن بكـه لكـانی تـریش  مـافی خـه هرگری لـ ین و به ئێستا هه

lم  منـاڵ بـوین بـه  هنـد ئێمـ رچـه  هـه، دار رعی مار به شه  هوتراو
و   یان ئینـسانهی ناو و مارانه به  هببوینای   هكرای رع2ن نه كرا شه ئه
  هبـوم زانـیم ژیـانی ئێمـ  هور ی گـه وه  دوای ئـه، مـار خـراپرتن له

ر   وهان و كاaــان لــه ناســه خــت و هــه دارو دره هبــ  هیــ ســته وابــه
و  هدار بـو م  كـه ر بێـشكه منـاڵی سـاواش بـوم هـه ه كـ، گـرین ئه
 ، م كـه ژیـان و دنیـا ئـه هدار تابوت ماڵئاوایی لـ هر ب شمرم هه ئه هك
  هداری لێیـ هبژێرین ك ڵ ئه هه هو شوێن یرانیش ئه چین بۆ سه ئه هك

مـوو  م هـه ئـه، ێـتڕب لـێ2ن دا و ناكرێ ژیانه موو دار هه  هوات كه
 نخۆشـم بـوێ  ه وای كـردو كـان ختـه ڵ دارو دره گـه له  یادگاریانه

ن  تـه وه  هڵێـین خوایـ ئـه ه كـ،  زدان ری یـه ك جوانرتین داهێنه وه
 ...... وه بیردێته كاaان  كانیاوه خت و دره وداری جوانی  ئاواكه
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  بون هديل ن
و تاسـەی   هاورێ، سی2م لێڵ وخەماوی و ئەندێشەی قووڵ 

 وون و وێـڵ و دەسـتێكی دیـاری شـێوە ، تاسانی مەینەتـی گەل
ــت و د ــاحەز دێ ــنەڕن ــدە ئاســا بی ــای هەناســەو هــاواری  ن قاق
زو ئـاواتم  هەناسـەی حە، بەlم نـا�ە دیلـی  نەگیراوم ئەتاسێنێ
 دێـوە زمەی زاڵـم ناچـار ،وزەنگی خۆشنودی دەبێتە هاوارو ناڵە

زەنـگە  استی ببات و ئەو شەوەڕئەكەم كرنۆش بۆ ئەبەدییەتی 
وح بـۆ ڕوناك و بەهاری شادی ئەكەمە گەشتی ڕۆژی ڕئەبێتە 

ــودەیی  ــانۆڤەمر ئاس ــوانی و ك ــڕ لە ج ــارام وپ ــشتی2نیكی ئ نی
جگە لە مارشە   رەنگێك گۆرانی ئەڵێهەموو، رەنگاڵەیی رسوشت

   ......ترسناكەكانی شەڕ



 

 51 

    
  
   
  
  

  ڕ*زگرتن ل�كات
كــات ئەو مــاوەیەی كە چــركە ســاتەكانی تەمەن تیــا گــوزەر 

ــان ،  دەكــات ــان ناخۆشــی ی  جــا ئەو زەمەنە بەخۆشــی بێــت ی
  .بەكاركردن بێت یان بە خەو

 بـۆیە وا بـاش و ،  ێتەوەە تێـپەڕ بـوو هەرگیـز نـاگەڕكات ك
 كاتەكانی بەچی و چـۆن و لەگەڵ  بزانێ  ۆڤمرك و گونجاوە چا

   دەكات ؟ كێ بەرێ
 ،  بـاس لەكـات دەكـات و بەزێـڕ دەیچـوێنێ) ئی� خەلـدون(

  .ێكی و جوانی بەكار بهێMێتئەگەر بەباشی و ڕ
حەزرەتی مەحـوی لەسـەر تێپەربـوونی تەمەنـی خـۆی بەم 

  .:جۆرە فەرموویەتی 
  ۆیی بەبا عومرمڕ، خاكم بەسەر، لەناكەس كاریا

   دەمرم ساLژێنی تالەبەر قاپی كەسێ، خودا
   یەعنی،  یا وەقتم هەمو)ما الیعنی(بە ضایع چو لە

  ی بخوازم تاتیاLرم)بوالوقت( لە   وەختێ دەبێ
  ئەجەل دەورم دەدا حازربە وەعدەی دەورو تەسلیمە
  منی غەفڵەت زەدە هێشتا خەریكی مەسئەلەی دەورم



 

 52 

  ماغ و دڵمی پێچاوە ەخەیاڵی پوچی دنیا وا د
  رۆژی قیامەت بێتەوە فكرم رقیامەت هەر مەگە

 چەند بە جوانی حەزرەتی مەحوی باسی لە كـات و بەفیـرۆ
 كاتەكـانی   بەخـۆی نـازانێ ۆڤمـر  كە ،  چونی تەمەن دەكـات

ــات بك، دەڕوات ــامەڵە لەگەڵ ك ــی م ــرنگە بەباش ــۆیە گ ــن  ب ەی
  .ێی دەكەینوبزانین چۆن بەڕ

 ئەدەیـن  ندا بزانین كاتەكـانی تەمەaـانئەوەی گرنگە لەژیا
 زۆر ،  ێن و پەشـی2ن نەبـین لێـیڕ و چۆن ئەوكاتانە تێپە بەكێ

مبەریان ووت چۆن ژیانت تێـپەر بـوو  جار ووتراوە بە نوح پێغە
دو پەنجا سـاڵ ژیـا لەووlمـدا ووتـی وەك چـوونە نـاو  كە نۆسە

تە خانوویەك وابوو لەدەرگایەكەوە بچیـتە ژوورو لەوی تـر بچیـ
یەزدان و بۆكەســـێك  یـــامبەرو نێردراوێكـــی  ئەمە بـــۆ پە، دەر

 ئەبێت بـۆ مرۆفێكـی ،  ساڵ ژیابێت ئەم مانایەی هەبێت)٩٥٠(
 و نـادادی و  ئاسایی لەم سەردەمە جەنجاڵەی ژیان وپڕ ملمالنێ

ــش� بە ئامانج ــی خەم و دەرد و نەگەی ــازارو حەرسەت ــان و ئ ەك
ەچـی و ەمان چـۆن و بئەبێت ئەو كاتان، ێكی ڕچەوسانەوە و نا

  ..... بكەین ؟؟؟؟ ێ و بەچ خەمێك بەڕ لەگەڵ كێ
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  جوانیامان ل�ڕ
 ،  رسـاممە سەندەوە ئكانۆ نامەندڵ بایزۆسڕ  پینگە دەمن ل

 ی بولبـولەیهەهـچە چە  مـن ل،یی ئاگـا ێ بـیتڵە  حاەمەگەتا ئ
 یدواە بانەڕ گروەوداســـــە سیكەیەوانێـــــ دە �ە ئداەیشـــــ

 ڵ چـۆیە ،  بشیوە ئە و نه لەاریمن د  لهە نە ك ، ەیكەعشوقەم
 ۆی خێكوە لتێ تا بزانكاتە ئەی تكانەl ناو گمووە و هڵچەب

 رەگە ، تـا ئەیەوەئۆ بیشەنگە دەنگە دراوە هوە و ئەشارداو حه
  ێ و بـتێـ كردبشۆ نـیانۆی خیشقە  عەیكە دروستكراوەرابەش

 رە سـەوەتێـنێهی بكـات و بیربـاز  دهیە سـتە موە لتێـئاگا بووب
 شۆجـە بیماە و سـشۆ خـی ئاوازدەبە ئۆ ،  تا بنیوە ئیختەدر

 ەرە بكـانەلبازێ فیەاوچـڕ ەیهانی جوە و دووربن لنە بككرتۆیەب
 یحری و سـی جـوانە و لنەكە ئانیچێاپڕ و ئازار مە خیزەفەو ق

 ە  كنمیـمەادڕ ەسـاتانە چركوە ،  لەوەنەخە ئانیـرسوشت دوور
ــو ــانەپولە و پەl و گڵگ   نیشــرتۆ و خمادانە  ســنیجــوانرتە لك
ــاینۆمفەســ ــەمە تۆ ب ــ خی كــورتین ــانۆی  ســاف و ە ئاســ2نۆ وب
ــ ــووەیكەردەگێب ــڵی ق ــ ێ ب ــووە هوە ، ئەیگێ جــە  كەوەانڕ ب  م
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 یشیــ و aانوانــدنۆرخەبە لشیــوە وئەوەتۆبــۆ كایــ تەیانیــجوان
 رۆ خـەیكەنیویـ زەشكیـ تۆیهە ،  پاش باران بۆی خڵەیینگاەر
 زوۆ و سـی جـوانیوازە و بـانگتێخشەبە ئ ێ پانەینێڕی زەلكەپ
 رتیـ ،  ئیاریـ دەكـاتە  ئانیـانی ژۆ بەوە كردنشە و باویبانەهریم
 رسوشـت ەی جوانای فانتازمووە هوە ئری عاشق و شاعی مننۆچ
  مڵ و دنمیبە وورد نیكیەماە و سكێرامانێ تەل

 ...... ؟تێبە نەشكەشاگ
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  ژووانی كازیوە هل وانینڕ
 لە سـەر ترۆپكـی شـاخ ،  بن ئێستاش بەئەندێشەی قوڵی بێ

مەوە و ڕئەگـۆ لەگەڵـداى  تانیگـا ،وانی هاتنی كـازیوەمڕچاوە
و بەڵێنی خۆی دواناكەوێت ؟ بەڵینی مـن بـۆ  بزانم لەسەر وادە

وانـیم ڕ چاوە ئەو هەواڵ ناردن بوو بە ئەستێرەكاندا تا پەیامی 
ەش ڕ بە هەوری  ێڕ كە هات شاگەشكە بێت و ،بگەیەننە ئەو

ــۆرێنێ ئە، نەدات ــدارم بت ــوانی لە دی ــشكی ج ــدو تی  و ئەو  لەن
  مـی تەلیـسمی بـێ  بكـاتە تەونـی خە  لـێ وانـیەی ئەومڕچاوە

ئاكــامی و �خــاتە حەرسەتــی جــودایی و لەو هەزار بەهەزارەی 
 وێــڵ بێــت نەتوانێــت  نیگــام نەهــامەتی وێڵــم بكــات و وەهــا 

ـــای ڕ   دڵنیـــام ئەو.اســـتی ژووان و ئەویـــن بـــدۆزمەوەڕێگ
ئەبێتە ئەفسونی ئەفسانەی ناو كتێبان ،ەی من ر زۆ وانیەڕچاوە

لەسـتەمی  ڕپـو هەرچی ئەو كتیبانە بخوێنێتەوە توشـی ئـازاری 
مـی خۆشـی  ئەبێـت و بەردە  تا دیدەی كـز وانی ئەبێتڕچاوە

ــدارەی ،  نابینێــت ــۆ ئەو دی ــشكگریم ب  لەبەر ئەوە ئەمــشەو ئێ
 ر خەوی و چاوەكــانم ســوور ســوو تە بــێ منــی خــس ،كــازیوەیە

بەزۆری هەســتی ، اون و پێڵوەكــانم هێنــدە مانــدوون ڕەڵــگەه
 ئاگــابوونەوەیەكی  ی بــێێــڕتاســاوی دیــدەم نــیگەرانن و چــاوە

  .ئەوانن
ــ بەlم هەرگیــز نــاوێرن چــاو لیــك بنــێن لەبەر هەســتی   ڕپ

  .......موحیبەتی دراوسێیەتی و هاو دەردی نێوانیان
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 ت�N هـــــــــــرۆ خوەووڕ
ــاری   گــرژو خەمــی قورســی دەروون و بیــری هەرچەنــدە ب

می دووری بارگرانی شان و تاریكی و تارمـایی  ئاڵۆزی هزرو خە
 یــادی ڕپــ ۆشــن و نائومێــدیڕكــزی دیــدەی و انڕدابــدووری و

ــادی ڕبتــی هەناســە  بەســەرهات و حەرسە ــدوێتی و ی ــی مان كێ
تـی قورسـی سەرشـان و ه تەمەنێكی ناموراد و كەشـكۆڵی حەرس

سانی تاسەی كاسەی مۆخ وسەرگەردانی هەگبەی پڕی خەیاڵ وتا
 ،  گۆچــانی لە ئەژنــۆ كەوتەی ێــی هەورازو نــشێوو بــێڕســەرە 

  هەرگیز نابینی دانیشم و چۆكت بۆ دابدەم و، رێگەی كاران بم
ی برسـیت �ـشكێنی رلـوو ەزەمەنم بكەیتە شەوەزەنگ و بەلوو

ۆژ ڕوونـاكی ڕمن بەردەوام ئەبم و چاوەڕێی رۆژهەlتـم تـا بە
تاریكی بشكێنم و سەرزەوی بكەمە فیردەوسی بەرین ملی تۆی 

 ..بۆ هەمووان
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  وكازيوه هووڕ
ــــــه ــــــادهم، وه رهۆ خـــــیدوا بــ ــــــه رده  زه گاتـــــه   تـ   ،ڕ پـ

 ییئـاواڵ مایگـای ودوانیو زه  بـهۆی خـڵـی دیكـان هیـنیویز لكه پـه
 ی  چرپـهر بـه تهۆ خـستم چكهێ گوڵی دمl   بهت،ێخش به  ئهانیژ به
  وه مـهێد وه وهیكـاز  لـهیانیـ بـه  به وانڕ  چاوه ڵێ  ئهمێ و پینگ هد
  وهی كـازۆ من بیوانڕ چاوه هۆیگرم،  ب زت ئهێئام رمرتله  و گهالتۆب

ــــه ــــئ ل ــــه رده  زهیستای ــــ  ده وه هڕ  پ ــــت پ ــــه ێس ــــات  ئ ....ك
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 كڕ دی ئازار� لزگرتنڕ*
 كێـژڕۆ نـدەچۆ بوەشـۆ ناخكڕ دی  ئازارەستومانی جار برۆز

 ەوی پرسـمانە نمەl ،بەوەتێنێمە دالمانە لەیكە و ئازارەیكەزام
 و تێـ بۆی خـكێـكڕ دەوتـانینی ؟ بداتە ئازارمـان دۆ بەكڕ دوەئ

 ی سـنورمـانۆ خەمێ ئـەاریـ ؟ دەوەمانەسـتە جیكێشـە  بەتێبچ
 نــــدارویوە ئی ئـــازار ێوەمـــانە و ئنینـــێزەبە ئكڕ دیجـــوان

 فاوە ورەبە لشیوە  ئمان،ۆ خۆ بنەیبی و بنەی بدەیكەعشوقەم
 نــه نفــالە ئەیكەنــداریوە تـا ئڵــی دی پــاكینــەڵی و بۆییاسـتگڕ

 تڕێــ بە دانیشــۆ خنۆ و بــرمە گیزێ و ئــامشەبــاوە و لتێــكر
 انەیی ئاسـودڵـی دیرگـاەدە لتێـ بچسەركە  هكات،ە دیرگرەب

 و كڕ دیفـاەو  هەیـوە  ئ، ێنێ بخـولقۆ بـانیانڕ داب ێویەبدات و ب
 ڵێیبۆ  تـ،ەشـقە عوە ئرەبرامـە  ،  بۆڤ مـری و ناپـاكییفاەو ێب
 الوەیـ و لنیمـوزە مۆ بـنـدە پەتێبـوبە نكڕ دی فاە و ویزۆسڵد
 ەنــدەوە  ئۆڤ مــریچۆ بــ  ؟ باشــهرهــادە وفنیری و شــجنــونەم

ــدارانیوە ئمە ئیشــقە عیباســ ــاەوە بە و بكــاتە دەن ــ ناوف  انی
 رەبە لنهـاە باس ناكـات  ؟  تڵ گوۆك بڕ دیفاە ومەl ب؟ ێنێهەد
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 ەیكەدارڵـ دیجـوان ێوەیە دە كەیە وهڤۆ مریخوازۆخە لەیوەئ
 ە كەكڕ دەی وئـازارە كـردن بسـتە هانی ؟ ێنێفری ببات و بكڕد
 كێ شـتەی باشـوە چـاكی باس ێویە وناەوەباتە دری بەیكەشقەع

 ە لزڕێـ نەكەد ێ وامـان لـەمانە ئمووە ؟هە داوی ئازارەبكات ك
 جــــوان و ڵە  گــــوینۆ بــــنۆ چــــكە ونی بگــــركڕ دیرئــــازا

 شە و زامە ئـازاروە ئتێـبە  ئ،ەشـۆخ ێ پك2نڕ دەیكەعشوقەم
 ستە ،  واه ێمانداتە دەنیقە راستی عاشقیكڕ دە كنیبگرێ لزڕێ
 و كــاننەكڕ دیرگــە جینێ خــوكاaــانەنجە پینێ خــونەیــبك
  ...........انیدارانڵ دە بخشنەبەید
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  نگی زمانی ب3ده
یـان  ،  هیـڤ و ووتـ یـن بـۆ پـه خـه ڵئـه  هـه ی گـوێ وكاتانـه ئه

مانـداو  سـته رجه سه  به كێشێ باڵ ئه بانی  میهره، تێكستێكی جوان
ونیگامـان   هو كاتـه یی دا خۆی بچوكرت ئه ره وه گه ئامێزی هدڵ2ن ل

نـزڵ  ومـه  سـپایی رووه ئـه هی ب كه هێالنه هكی چاو ل یه ك باڵنده وه
 همانـ  ی هـه هیـ ندێـشه ئـه مـوو هـه و  بـێ ئـه  كێ،  كات ی ده ته

  هكانگیر بكات و ئۆخژنی ئارامی بخات باlدا یه ەقێكیئامێزی د هل 
گۆو سوپاس  ەتێب نگی2ن و زمانی بێده  هو مری2نه ناو تیانوسی نه

  ..... ى هك ره  بۆ داهێنه نێرێب
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  س�ف�ری ماسی�كان
ــاری ڕ ســەفەری ماســیەكانم لە  ۆژەوەیڕلەو  ۆحــی ڕووب

ـــیەوە ـــایم دا بین ـــۆما، تەنی ـــ  لەو س ـــس2ویەی  ڕپ ـــاتەلی  نیگ
ــانخێرایەك ــژەني ــەرمنێكی   وەك كی ــردوو ش ــڵ ك ــی س لە  ،رسك

 كە شـەرم و تـرس ،وی پیاوێكی ترسێنەرڕب ئا اوچیە چاوبزو بێڕ
ــاڵەیی  ــك و رەنگ ــوڵی ناس ــێڕلەوەی گ ووی ڕ زوو  ووی بژاكێن

ــڕگروە ــاتەوە ،  اێ ــای   لەوك ــژو ماســی دووانەی دەری ــم كی ئەزان
ا ئەوســاتانەی جــوانین و مەلەی ژیــان و بــوون الی ئەوان تەنهــ

 خۆشـــــنوودییە كە دوورن لە تیمـــــساح و كەڵـــــبەی تیـــــژی
 هەر لەو ســــەفەرەی ماســــیەكاندا جــــوانی ،  انیــــكانیەاوچڕ

ێكانیان و بەكۆمەڵ گەشتی نـاو دەریـا ڕسەربەیەكدا گرتنی هاو
 كە لەمن نزیـك بـوونەوە ، جوانی زیاتری بە دەریاكە ئەبەخشی

 بەالم ئەوان ،  و خـــۆراكم بۆهەڵـــدان مـــن تەنهـــا نـــانە ووردە
 ئینجـا ، گرتنە كرد و سەربەیەكدا  بوون و بkوەیان لە ەوازەرتەپ

زانیم ئەوان سڵكردنەوەیان لەترسی كوشتنی مەرگی بەكۆمەڵ و 
اوچیە چاو قـایم ڕئەنفالی خۆیان هەبووە بە نارنجۆكی دەستی 

ـــانی ئەو ماســـیە ســـەماكەرانەی بۆســـاتێكیش ڕو د نـــدەی گی
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ەریاكـان و لە سـەفەریاندا زوو زوو ێبواری دڕنارسەون و ئەبنە 
نـدەكان لە ڕماڵئاوایی لە یەكرت ئەكەن چونكە ئەبـنە خـۆراكی د

 ۆژەوە سەفەرئەكەم بۆ دەریا ڕ لەو ، مرۆڤ و گیانەوەرەكانی تر
و پرســیاری دوا   شــاد بــبمەوە تــا بە دیــداری ئەو پــۆلە ماســیە

 بكەم و لە ئەندێـشەمدا  اوچی و دوا گەشتیان لێڕسەفەرو دوا 
ــاو نوســینێكەوە ەنمێخــزیب ــانەوێ و بیبەخــشم بە  ن   وانەی ئەی

  سەفەرچیە ؟؟؟دوا و بزانن چۆن ناسكی ئەكوژرێ
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  كـان نگه ای دهمفۆنی ـهسـ
دا   ئـهك هی پشوی ژانهڕۆ  ێیكڕ ب ناسه  پاش ههرۆ خنۆك چ وه
 ی وه نـهینی بۆ بـكێو  خهی  و تاسهتێن  ئهكێ لینه وز  وهیو چاو
 یدێـه  و بـهیرم نه  بهرۆز  هۆی ،  بی كه ره بهڵد عشوقه   مهیژووان

 یسمیـل  تـهیكـان پرشـنگه دات و بـه  ئـهۆ ئاسـیلـ  كـهیرگـا ده له
و ،  بـه و   شهڵیای  خهی ژووان ێ جیاچ مڕی  تهیوa ئاوونگ وشه

 ی كـه هڵـای خـه  لـهیشوازێـ پی نـهی ئاگرگـای ونی رمانـه  گـه سته ده
 یونـاكڕ و ی ئـازادینگ  و دهتێب  رسوشت دهیزانێكات و ئاو ده

 ییتـاۆدات و ك شق ئـه  عهییوا هڕ ی و بانگتێخش به  ئهیش و گه
   رهۆو خـ  ك ئه  وهشی  منت،ێنێ دیاستڕ ی وه  و شاردنهیكیتار به

 یوaـ م و شـه  الدهۆ تـیكـان هیـنێه  نـهگـاین لـه رده   پـه ێ و مه ئه 
 و وونــاكڕ یژڕۆم   رده بــه مــه   بخــهكــتی تاری ژووانــڵیایــ خــه

 ۆ م بـ  بكه رجه مه   تهكان ترهۆ  كیگم  گمهینگ رزو ده  بهیوارها
 و هـاوارو ۆیینـام كـان كـه ره  تاقتاقكـهیمـ  و خـه هڵ و نایكڵ خه
 انیـ هاوارشیسـ  و كـهكـان هۆڤـمر  ، بـهنـن هیـ گه   ئهیدمسار خه
 ی و دوورینگـ  ده ێ بـك هیـال  لـه هۆیـموو نام م هه  ،  ئه ێستیناب
  اوازانـهیو ج  دوورانـه مـوو ئـاوازه م هـه ئه نۆ ،  چك هیال  لهشۆت

  م ؟؟؟؟  بكهیشی aاانی ژۆ  جوان و بیك هیاینۆمف سه  م به  بكه
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  FR شاى شارا3Fسل
 ی نـدهڵ بانی گـرت و جـوانرتڵیبـا رهێـ لی كـوردی  وشهم كه هی

 شۆڕ شی ته عره  نهم كه هی بوو،   م شاره  لهڕیفڵ   هه ێ لیی هڵنگا هڕ
 ،  یالندیدا ح م شاره  و لهشۆڕ شیسپ  ئهی2ێه بوو به یانبازیو گ

 كڵـ دان خه  نوح وسهی كه هیشت كه تهی بكه  حوجرهی شاربووم كه هی
مكـار   سـتهانیـ دا ده م شاره  ،  لهتێ بانیزگارڕ هل  جهینوقم له 

 یسـت  دهنینـد   چـهكـرا، ێ لـانیـت فـره ونـه نه مه  زهیند په كران به
ن ،    بخـهتیـنگ شهێپ  لهزوێراو په نه  بخهۆ تانیستیز و  ناحهیش هڕ

 ۆ بـرد،  تـتl بـاۆ بـانیـ  ، سـوجدهكردۆڕ شـانۆیـ خی لـوتمl بـه
 قتڕ یزۆردو ت  گهیها  وهتۆ خی باكه شه هڕك   وهیبوو هڕتوو كه

 كێـكیموودا هـه له  وه تهی كه  ئهزتێئام  كهۆكات،  ت  ئهردترت گهێب
 ،   هی وره زن و گه  مهرۆز رته كو و ماوه  بهۆ تیژووێ ،  میبانرت هرهیم
 م كـه هیـ داسـتان و م كـه هی كرد كه رده روه  پهكتێردێم رهی پك هۆیت

 یژنـ  جـه  تاقـهژووێـ مینـد  پهم كه هیو   چاپخانهم كه هی و ژنامهڕۆ
ــه ــسته زتۆور ن ــه  خ ــه س ــۆی رم ــ بڵ ــهیری ــ د  و كردت  ۆ بــیاری
 ی ن و كاكهرا  و كامهی و ساh و كوردی نالانی دهۆمووكورد،  ت هه
گ و   بـهیك  زهنیم  و ئهس كهێبۆركێ وشالنی و دیحو الح و مه فه

ــفۆت ــ  وهقی ــی و ئیهب ــهمیرباه ــه  ئ ــ ســه....... د و حم ــرت یدان  ت
 ادتیـم  كـه  شـا شـارهی2نێ كورد كرد ،  سـلی وه ته  نهیش شكهێپ

 نیفـا بـوو  وه ێب مهێ ئمl  بهنی كردوۆ برتۆ زۆزن،  ت  و مهزۆپرب
 ی وشاری جوانی شار خشه  ،  �ان بهیكردو  نهۆب چ2نی وهتۆب

 .......ی2نێسل خشه    �انبه،ی و قوربانت مهڵ هه
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 ،  بتـوانێ  هم هـیچ هێزێـك نیـ كه ی شاره ئه ی2نێ سلم كه شاره

 شـای ، وت بكات  زه ویت لێ ردی و پێرشه به تی و نه و ئازایه ووره
نگـی ئـازاو  و دهَوی برسـیت بكـات  ی بیـه وه شاران سلێ2نی ئـه

 تـۆ  رێ ی خـۆی بـه ردانـه  و هانـا بـۆ رقـی نامـه ئازادت بنوسێنێ
تیت رای  ردایه بای مه شه ی ره و گڤه بوون و زریان و تووره نركه هب

ی   ئـه، ر پێكـانی سـه هو وێتـه كـه شـكێنی نـه ماڵی و ملی وا ئـه ئه
 والناو شێخ مارفی نووری مه هرۆحی پر ل هل هم رۆحی تۆ پر كه شاره

 تـۆ ، ی مێـژووت كـه مـره نـه همێـرد مـرو پیـره  و شـێخی نـه نـۆدێ
و  مووكوچـه هـه هنگی لـ ی ده له زایه هسێكی ك نی شێركۆبێكه خاوه

یـری  سـه هكـانی شـاردان و كـ ریه وه مووبیره قام و هه كۆlن و شه
ی  كـه شـۆڵه سـیس و ره  هول س و عه ق بێكه ین فایه كه مێژووت ئه

نگـی  ده هبـ  هرایـان كـردو ران سـه اگیركـهر سـوپای د رامبه  به،شار
دیـن  جمـه ی نـه كـه بچوكـه  ناو دوكانه هی شێرانی شارو ل ته عره نه
كـانی گمـۆو  رزه بـه  و شاخه ره شتی نوح دروست كراو به ال كه مه

زگـار ڕك  یـه وه تـه وات و نـهڕ گروون و سارا ئـه مه جودی و پیره
ــه ــاوی  ئ ــات و الف ــه هڕك ــه ش ه ــ ر ئ ــه  هوان ــێخنك ئ ــ   ێن  دژ هك

ك  م وه كـه  دڵنیـام شـاره،  ن كـه ئـه  له كان مه پۆله ی شه ئاراسته هب
  هبنـ زان ئـه  و ناحـه درێ  ئـه لـێ  هو نگی ئـازادی لێـره زه  همیش هه

كـانی مێـژوو  نـه مـه زه موو رگی خۆیان دڵنیام بۆ هه وانی مه پاسه
داو قوربانی فی  همیش هه ،  ه بۆی،  وه بێته ئه  هدووبار  هووداوڕ و ئه

  ....م سلێ2نی كه  شاره ناوت بم
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  م شای شارانی كه شاره

ڵ ئاسـا  شـی دوكـه هڕمیكـی   تـه،  بمی لیت دوور ۆژهڕ و ئه
ــ ــه هدێت ــه ب ــۆمام و گلێن ــك  ر س ــه م تاری ــات ئ ــه،  ك ی  ۆژهڕو   ئ

ی تـۆ  و رۆژه  ئه،  مانی تۆ ی خه مه خه همام  ه� مباری من ئه خهتۆ
ی  عبـا بچوكـه و ده بـن بـه ئـه  هی وژمن ههزو د نركاندت چی ناحه

ــان ئــه ــ كــه خۆی ــ هن ب ــان ئــهمــشكا و هكون ــ الی  ،  ری یــسه قــه  هبێت
میهـرو  هلـڕپ رێكـی سـه هكاسـ چ  ،  هم ت شاهێدی عاله كه یوانه سه

 دار ،  ت و دارو گوlنـــه ی ئـــه ئینجانـــه  هفـــا بۆتـــ وه ســـۆزو
زایی و نـی و ئـا سـه ی ره رامـه كـان باسـی بـۆن و بـه وانـه خـهر ئه

 هیامێكــ زانــم عــه  ئــه،  ی ســلێ2نی ن ئــه كــه قوربانیــدانی تــۆ ئــه
  وێ یانـه هـاتون و ئـه  هو تـی تـره كـه ملـه مـه هی ل وانه ی له هڕتوو 

بـونی   هڕ توو ت بایه شه هڕو   تۆش به،  وان بی قینی ئهڕپدڵی  هب
  همیـش  تـۆ هـه،  ی كه  ئه تیان لێ فره یت و نه ده خۆتیان نیشان ئه

 تـۆ ،   نـاو دڵدایـه مێردت له س و پیره دڵی بێكه  هووی چونكزیند
 ،  ن ده م دوژمنـدا چـۆك دانـه رده به كانی خۆت فێركرد له سه بیكه
هاریـان  ورۆزو نیـشت2ن و بـه كـانی خـۆت فێركـرد نـه مێرده پیره

 تـۆ رۆحـی ،  ن كـان بكـه وه كانیان فێری نـه نده خۆش بوێت و په
 هۆژانـڕو  هڵـ گـه مارفی نۆدێت لـهحوی و شێخ  مهدویوالناخالەم
م  كـه شـاره........ تـۆ..... . تـۆ،  وه ێنهڕسو تدا ئه كه ر ئاس2نه سه به 

  ....سلێ2نی
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  شن�ی�ك ل� رۆح�وە بۆ دایكم
 كێـامەی پچی هـكەیە ووشـچی ،  هـنمینازانم و ناتوانم و نـاب

 مـووە و هكەیـیەورە گچی و هـكێـزڕێ چی و هـكێسـتە هچیوه
 كیەزۆسڵـ و دكیەفـاە و وكێزۆ سـە بگاتنردووە وگكانەسارەه
 تێـگرە ئڵ باحمڕۆ ەتە بابمە ئینی نووسیكاتە لیە ۆ  بك،ی داۆب

ــفەوئ ــتڕێ ــ2نۆ ، ب ــرە بیكێ ئاس ــنی ــانی بۆ و ب ــیكێاب  ، راوان ف
 ۆی تـیـۆ كێـامەی پیانـدنەی گۆ بـێڵە وحمڕۆ ەی بچوكەندڵوباەئ
 ی دوورەیگڕێ یناسە ماندوونۆی تۆ و ببانەهری مۆیتۆ وبزنەم
 ۆ و بـەمێ ئـیندروستە تۆ بوەمێ ئەیندی ئاۆ بۆ ،  تیوانەڕچاوڕپ
 ەمە هە كەیزۆ سەزۆ توە ،  ئانی گیە داتەییشیمە هەیكوتڵەد
 گـرت رمە وكانـتەمكە میری شـە لكەڵـ و خلە و گشت2نی نۆب

 دوعـاو یرمـانە دمیە سـاغشە و لیندروسـتە توە ،  ئانی گیەدا
ــان ــووۆ تینزاك ــارەروە پە لب ــاوە ووە ،  ئزنە میردگ  و كەمە ئف

ـــوەشۆخ ـــوومێفۆتە لمیەستی ـــگیە دارب ـــوە ،  ئانی  ە كەیەیگڕێ
 ە كـردم لرتێفۆ كـردوم ، تـیاری دتۆ بۆ تانمیژە لەمبژاردوەڵه

 نـدەرچە همە بدیاستڕ ی ووتنی و باجمەكە نڵ سیاستڕ یووتن
 كانیەاسـتڕ ەرانێ كردم ئـازابم و بـورتێفۆ ،  تتێقورس و گران ب

 تمەنـاعە قە كـردم كرتێ فی بووشۆرتە  هنم،ەیە بگۆی خكەو
 یسە كڵی و مارفانی وگستە دە و چاوم لتێبە همۆ خیمەكەب

ــر ن ــبەت ــارە بشــمۆ ،  ختێ  میتێســە و كشــمۆفرە ســامان نوە پ
 و مۆ خـۆ بـزڕێـ ینڵی دامـاوەوەبوونێ لقڕ یرەشتەرنەب ەمەخەن
 كـردم رتێـ فیبـووۆ ،  تمەنـدی و ئاستایـ و ئابردووڕ و میتێسەك
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 ەی ، ئاراستربمەدەنۆڵ كانی ژیباتە خەیگڕێ ە و لژبمێپشوو در
 ە ، كەوەمێمـــەچە نداەســـانەوكە ئرەبە لە كـــردم كتەردەروەپ

 گـای ونتەم حـوری و چـاونەژناكێزدرڕێ یستە دوەرزە بانیلووت
 پـاشە  بـردن لشۆنـڕ كیرە و ناتوانم سۆیە ، برچاومە سەنەناخ
 یردنـ ماچ كۆ بنمێوەنە دانرمە ، ناتوانم سمەبە نسەكۆ بزدانیە
ــتەد ــیژڕۆ و كانتەس ــدجارە س ــت داە بمەكە نمۆ خ  یە قوربان
 نۆئـارامم ، چـ  ێ ت من بەستە جەتێوە بككێ ئازارۆ تە ، كانیگ
 و كـردە ئازارم ئە بستتە هە كاڕبەئ رەبە لتەقرۆ ئ2ڵیمناە لۆت

 ۆ و درود بــوk ســزارە ،  هانیــ گیە داكــردمە ئۆ بــتیونخونەشــ
 ۆ بـننێخـولقە جـوان ئیانیـ ژەی و aـوننۆ تكە وەیكانیوداەئ
 ژن ەیوێـ ئە كواكـانی هی ملـەمەكە ئسـتە دەوەرێ ،  لەوەتەن
 ەفۆ مـری بـووردەبە بڵی دە بخشنەبە ئینكێ فوونڕ ی ئاوكەو

 بوون ڵی ، خابوونەرنێ فەوەوێ ئە لچی هوانە ئمەlب شی تریكان
ـــارامی جـــوانزوۆ و ســـســـتە هوەل ـــ دایەی و ئ ـــی پە ككی  ێ
 .....نیخشەب
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  غ�م هاوریی ه�میش�ییم
 تەنهـا هێـزی مەرگ ،  من وغەم وەها ئاوێزانی یەكـرت بـوین

 ،  بـۆیە زوو زوو بـانگی ئەكەم ،   لەیەك2ن جیا بكاتەوە ئەتوانێ
بە ئەسپایی بە گوێیدا ئە چرپێنم و ئەڵێم دەوەرە ئـازیزم فریـام 

  ....زگارم كە لەم ئاوەڵە هەمیشەییمڕ ،  كەوە
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  ریال هگ ژیـاندۆستی
بیـرو  ه بـ،  تـی یـه lیـه ندو كۆمـه رێكی هۆشمه وه مرۆڤ بونه

مۆی بكات  سته ر رسوشتدا زاڵ بێت و ده سه هۆشی توانیوێتی به
 ووبـــهڕی ئـــارامی ژیـــان و خۆشـــی و  شـــوینگه  هو بیكاتـــ

رج و كــات و  لومـه پێـی هــه هlم بـ  بــه،  كـانی ی دژه وه ووبونـهڕ 
ڵ رسوشـت و  گـه  لـه لمالنـێكـانی پـاش م ندیـه وه رژه شوێن و به

ركردنـی  وی بۆخـۆی و ده كـانی تـرو پـاوان كردنـی زه ره هو زینده
رزتـرین  خت تـرین و بـه كان بۆ دوورترین شوین و سه ره وه گیانه
ڵ  گـه ه لـ ملمالنـێ هوتـ  ئینجـا كـه،  ریاكان كان و قوlیی ده شاخه

ــــ ــــانی وه همرۆڤ ــــ ك ــــۆی و ب ــــست و داواو  هك خ ــــی وی پێ
كـانی تـر قورسـترتین  كانی خۆی بۆ كوشتنی مرۆڤـه ندیه وه رژه به

 تـا زۆرتـرین و ، ی دروسـت كـرد ۆكـهڕقو ڕ ك و ئامێری شـه چه
ــه ــرتین زه ب ــر و ده ســه وی و ســامانی كــه رین ــه كــانی ت ــان و  وڵ ت

سـت  ربـه تـرین بـه وره گـه  ه بۆیـ،  رێت تانی تر بۆ خۆی به میلله
دان و   سـه،  ننكـان خۆیـا نهـا مرۆڤـه كانـدا تـه م مرۆڤـه رده به له
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ــه ــه ه ــ وره ی گــهڕ زاران ش ــوك و داگیركــاری ل میــژوودا  هو بچ
 ، قوربانی  هایی بوونڕهیچ و خۆ هس ب ملیۆنان كه هو ب هوویانداوڕ

 ڵ ئـاژه همرۆڤ پێویستی ب  هتیان هامه نگ و نه موو جه وهه پاش ئه
سـت كـردن  ر هـه بـه لـه ان ێڕشـگڕ شـۆ،   كاتی تره ره وه و زینده

ن بــۆ خۆپاراســ� و  بــه هانــا ئــه  هو وســاندنه  ژانــی چــهئــازارو هبــ
 ،  رانیش وه وانی تری مرۆڤ و گیانه ئازاردانی ئه هل  هو وتنه دووركه

 ،  ڵكـانی جیهـان ن الی خـه جوانرتین مـارش و دیمـه  هی بۆت وه ئه
م  بینـین چـۆن لـه  ئـه،  كانـه كێویـه  ڵـه ریـالو ئـاژه تی گه دۆستایه

مێكـی  كـوژن بـۆ ژه یانیـان ئـه ده هن و بـ كه اویان ئهڕدا  رێمه هه
ریالكـان  چۆن گه  هو وانه پێچه هlم ب  به،  كانیان ر مێزه وری سه چه

جـوانی   هو  لێره،  زنێن ڵ ئه باlیاندا هه هن و ب كه ڵ ئه گه یاریان له
م و  سـته هژیـانی دوور لـ  هو  لێـره،   ریـالوه چـاوی گـه هبینین لـ ئه

  ... ترین مارش بۆ ژیان و ژینگه وره گه  هبێت ئه  هو وسانه ئازارو چه
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  فر ڵ به گه شت له گه
چوو بـۆ   هزرم،  كان فره به  هكردنی كلویر سه هل  يه هم ئیوار ئه
 ،  كـرد دا ئـه سـتێره ڵ ئه گه م له مه كانی ئاس2ن و گه فراوانه  هكۆlن

و  ئـهسـیحرو جـوانی و پـاكی  هی كـردو تێـر لـ وێـم تـه دنیای ئـه
 ،  فر ئاوێزان ئاوێكی به  همدا تنۆك هشت و گه هامام و لڕ  هت كه مله مه

م  رده بـه ی خۆمـان ولـه كـه كۆlنـه هیـاڵمی تاسـاندو لـ نیگای خـه
ر   درۆی سـه  ڕپـ یاڵی خه هب  هو ڵ بومه فرێی دام و تێكه  هرگاك ده
ت و  رسه كێی حـهڕ ب هناس م و تاسان و هه خه هوی و لێوان لێو ل زه

 ،  ت ناعـه پیـرۆزی قـه ه لـ موو شت و خـاڵی بـوون هه هبرسێتی ل
   ی وتــۆزێڕســازی بــم و چــاوم ڕ هر ده وقــه ناچــار بــوم بــه  هبۆیــ
و  می تێك داو ئه كه هخۆش  هیاڵ خه هك، كرد  ئاوه  هو تنۆك هییم ل گله
ــه ــت گ ــه  هش ــێ كورت ــێواندم و ی ل ــیف ش ــه ڕێ ــه  هو دام   وی ر زه س

  .........ختی دبه به
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  Nی پاییز گه
تـوانم  نـه  هكـانی پـاییز وای كـردوو رده زه l گـه هرسامیم ب سه
نگـا  هڕ وان لـه  ئـه،   وه م دڵـم ئاوبخواتـه كی وای بۆبكه یه پێناسه

هـا  بـه ردو بـه ك خـشڵی پـاك و بێگـه جوانن خۆیـان وه  هند وه ئه
ۆیـش� و ڕمـان و  نـه هوان ماناكـانی ژیـان لـ  ئـه،   وه ازێننـهڕ ئه

 ،  بیـنن كانـدا ئـه ختـه دره هماڵئـاوایی لـ  دی بـێ بـه رێكی ئه فه سه
ل  گـه لس نـین و لـه  قه ،ی ترسناكی با و لوره ورسمه ههاژ وان به ئه
نـی جـوانی  همـ وان تـه  ئـه،  شـدا نامۆنـابن نادیـاره  هر فـه و سه ئه

ــه ــه ئ ــ ب ــشن ب ــه دره هخ ــه خت ــان و پ ــه ك ــی2نیش نابن ــا ،   وه ش ج
تێـر   هۆژانـڕمیحرابـی پـاییزدا  ه چـۆن لـ ،اوابنكـان ئـ رده زهl گه

وان  ئـه ؟ هو چوونـه نـه یـاد هلبوومی لـ ئه  هن گرێك ناخه نیگای وێنه
  هیـــان داســـتان نایـــان خاتـــ عاشـــق بـــن چـــۆن ده هوانـــد ئـــه
ردی  lی زه رسـامی گـه ئیـرت چـۆن خولیـاو سـه ؟ هو كانیانه هێڕدناو
 ....یی ؟ میشه ناو تاسانی هه  ه نامبات ،خش ن به مه ته
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  كان ڵ كۆتره گه هل  هم گه
  هكـانی شـێو نگاڵـه هڕ  هی كـۆتر ببورن هاورێكانی منـاڵیم ئـه

نهــا  تــه  هو باخچانــ  ئــه،  كــان خــوا پێــداوه  كــانی ناوماڵــه باخچــه
كانیـان  نـه ك خـاوه وان وه چـون ئـه ئـه  هئێـو هكانیـان لـ نگـه هڕ هل

  ،كـران ت ئـه خزمـهوام  رده بوو زۆر نازدار بون و به چانسیان هه
زانـی چـۆن  مـان ئـه ویس� و نه ی مناڵ زۆرمان خۆشه ئێمه lم به

ی تێتـان  ردانـه و بـه زانـی بـه وامـان ئـه، یـن  l بكـه گه یاریتان له
، ن  كـه ڵ ئـه گـه ش یاری2ن له و ئیوه هو بنه گرین لێ2ن نزیك ئه ئه

ش  یـن و ئێمـه ڕفـ ئـه  ههاویـشت ئێـو مـان ئـه كـه رده به هك  هبۆی
هـۆی   هبـوو مـان ئـه كـه رده بـه جـاریش وتین جاربـه كه دواتان ئه

  هو دووره التان له  هیشتین گه ئه  هlم تا ئێم  به ،تان وه خواره  هوتن كه
سـتی  ده  هكـ زانی یاریه وامان ئه  هو نهيز به ڵ ئه كردهه یرمان ئه سه

كـی  یـه فـسوس الشـه هاتین بۆالتان ئـه ئه هك، ڵ2ن  گه له  هپێكردو
ك  یـه ش مـاوه  ئێمـه، سـت2ن رده بـه  هوتـ كه ئه  ه جوڵ بێگیان و بێ

  هیـشتین گـه ئـه مان بـردن تـا ڵ خۆمان ئه گه گرتن و له ڵ2ن ئه هه
تـان بـۆ  زمانـه سـته و بـه ئه هبوو ك هئ   دایك2ن تووره وێ له  هو ماڵه

  همـان ووت دایـ گریان ئـه كرد به ست2ن ئه ش ده  ئێمه ؟ كوشتووه
  .چی مرد بكات كه ڵ گه واویست2ن یاری2ن لهخ هب
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رم و نیـانی و  و نـه ڵ ئـه گـه ۆحـم لـهڕنازانم چـۆن   هوساو له
ژێـر   هچمـ  ئـه جارجـارێ  ه بۆیـ،   وه مـه ی كۆتر ئاشت بكه جوانیه

م و داوای  ده كان ئه كۆتره هرنج ل ی شارو دووراو دوور سه كه پرده
نگن و ئاشت  ربێده وان هه م ئهl   به،  م كه زادیان لی ئهاردن ئ گه

  ..مناڵیم ی  كه ییه ساده  هوحڕ له  هو نابنه
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  كانی نیشتRن كXوكوره
و شـاخ و  ه لـ،  یـران ر و سـه شـت و ده ده  هس چوبێتـ ركه هه

بیـت   گـوێی ئاشـنا ئـه،  كـان خت وداره رلقی دره رد و سه ربه سه
2ن سـت  هـه،ست جـوڵێن و پرخـرۆش نگی خۆش و هه زۆر ده هب

ــه  هئاراســت ــه ئ ــات ب ــه ره ك ــش2ن ده و الی خــۆی و پ ــات و  لكێ ك
بـات و نیگامـان  كـانی رسوشـت ال ده جوانـه  هجوڵـ هرنج2ن ل سه
 ،  كـانی خـۆی  وێنـه بێ  هنج جوان و الرو له  هبۆ جوڵ  هو گوازێته ئه
ری كـk  و سـه lم ئـه چێـت بـه پاسـاری ده هلـ  هبچووك  هو باڵند ئه

و پێـی  هنـاونراو  هو كkو ناوی ئه و به ره سه ه لرزی وێكی توكنی به
و  ره كات بـه ست ئه هه هك  هبچووك  هو باڵند  ئه) كkو كوره(ڵێن  ده
 كات وی ئه كات و خۆی نه ك ئه یه ڵوێسته و هه چیت ئه ووی ئهڕ
پـالری مـرۆڤ  هیبینـی یـان خـۆی لـ  تۆ نـه وێ ی بیه وه ك ئه  وه، 

سـازگارو   ههێنـد  هم كـkو كـور  ئهی غمه نگ و نه  ده،  بپارێزێت
ی دڵنیایی و جوانی و ئارامی ڕ و په ئه  همانبات ئه  هو ئارام نێفردڵ

نجاڵی و  جه هل  هو وتنه كان و دووركه پاكه  هردی ناخ رسوشتی بێگه
ی رسوشـت و  كـه جوانـه  ه هـۆ باڵنـد،  یی دنیا نائارامی و شپرزه

م  و لـه ۆحـ2ن بگـرهڕلـی  و پـه ره ی نیـشت2ن وه كه خۆش خوانه
ر چڵـی  سه هو ل هك وی مه و خۆت نه ترسه و مه ری بێنه ده  هئاشووب

ــشه دره ــی شــاaان بنی ــ وه خت ــازادی  هو ب ــت دهڕئ ــره ازی دڵ و  رب
ــ ــه هب ــاوازو ن ــه غمــه ئ ــه زگارمــان بكــهڕ  هراســانی م هــه ت ل و  و ب
 ....  شادمان بكهڕیچەئناختا ئاوازی بۆ ی له شته هه به
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  ی و جوانی وون ناكاتگــوڵ ناسك
  وه وورد بوونـه ، به  ێ ئازار ناگری رگه  بهیناسك  رجاروتراوهۆز

  ، وه تـهێب  ئه وانه چهێپ  هی م ووته  ئهانیرو ژ وروبه  دهی انهیوناسك له
 تـهیب  ئـهی كـه نجـه  و الرو لـهتیـب ئـه وره   گهكڕناو د  لهڵ گوۆخ

 یتـ هیـ كـه هیـ جوانیشـق عا نده وه ئه  كه كهڕو د كه خته  درهیما سه 
 تـهۆب  كـه وهیـنی بكـ2نڕ دیموومـان ئـازار هـه  هۆی ،  ب ێزێپاری ئه

 ی ، النڕیببی داۆی خڵیچ  لهستیمان و  دهی هڵو گو  ئهیر زهێپار 
 یدات ،  ال ئازارمان ئـه ن كه  كه  ئهكڕ دی مهۆ ئاگاكان ل ێ ب هۆڤمر

شـق و  عـه لـه   كردنـهیرگـر كردن و بـه  ستهێوڵ  هه و ئازاره من ئه
 رۆز  ، هڵـو گو  ،  ئهیر زهێپار  تهۆب  كهی كه هڵگوۆ بیجوان و نیو ئه

م   ده تــهێو كــه  و ئــهتڕێــ دابیكــانڕێهاو  لــه م بــاوه ده جــاران بــه
 و ی و جـوانخ هیـ با ێو هیـو نا  ئـهمl  بـهاری وون و نادیكێر ده قه

 ق هڕ یكـێرد ر بـه سـه ر لـه گـه دار بكات  ،  ئـه كه  لهۆی خیناسك
 ۆی خـی ناسـكوۆ و بـنـگ هڕ و ی و جوانتێوڕ ر ئه  ههتێو بكه
 وورده  ن ووده مـه  زهی بـوونڕ پهێ تڵ گه كات و پاشان له  ئهشیaا

  ێ پـانیـ هڵو گو ك ئه  وهۆڤرمرۆالم ،ز  ،  بهتێ دیانیژ  بهییتاۆك 
 و نن هی  ناگهانۆی خی انهۆڤ مری جوانیها  و بهت هی و ماه ێناكر
و   بــهایـزۆ ،  خانۆیـ خینـد وه رژه  و بـهستیـو ی لـهۆیك بنـه  ئـه
 ق هڕ یرد ر بـه سـه ت لـه نانـه م با وان ته  دهیوۆك ت  وهی سانه كه
  ...نێوڕ ده
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  كی تر نیـگایه وانـیڕ چـاوه له
ت  چرپه  لهێی گومڵستت ،  د  مهیگای نك هی له  ژهڕۆو  ر ئه هه

ــه ــوو ب ــرت ب ــه گ ــه  ن ــگاین رم ــ پك هی ــم خولتێ ــ وت ــهۆ خاوی  و زگ
 یگای نیر مدهl وه بووه  ئه نه  خه رده زه ر كه  ،  ههۆی تمۆییزر تامه

رت   سـهك هیـ بـزه نهـا بـه رما تـه شه  و لهیرم نه  بهشۆچاوانت ،  ت
و   ئـهوانـمڕ  چـاوه ێژڕۆمـوو   من هـهرتی ،  ئیشتۆیداخست و ر

و   ئـهڵیایـ  خـه وه  �خاتـهزیرم ئـام  ئاوا شهیكێ ساتو وه تهێ ب ژهڕۆ
 و ڵ تـر نـابم و چـاوو دی و جاره ك ئه وه مجاره   ئهو زه هحڕپ چپه 

 و ۆیی نـامیوقـ و تـه  و ئـهتێگر  ئهزتێئام  لهیرم گه ستم به  هه
 تـدا گاكـهی نڵ گـه  لـه  جـارهو ئـه  رمـهی ،  بنمێشـك ئه رمه   شهیلید

 ،  مـن كانـت وهێـ لۆتـربد بـ  بـوو ئـه وه سـته ده  سورت بهیكڵێگو
 ،   وه مـه  بـدهكێـ جـوان ل وه  ئـهیمزانـ رمن بووم ،  نـه  شه ندهێه

 نـتۆم ب كـه ز ئـه  حهی وه  منهیست ده  بهی هڵم گو توت ئه  ئهۆت كه
 یرانـــدوۆت یدا وا و جــاره م ، لــه رداخــستنه و ســه م ،  ئــه كــه
 مێت لـ زه حه   لهڕ پی هییست  مهگایو ن  تر بهیكیجارۆ بزیرگ هه كه
 ی وه انـهڕ  گـهۆر بـ و هـه جـارانم ی هڵای و خه  بهشی ،  منیوانڕ نه
   بدات ؟ ووڕ ێی بلۆ ،  تمڕێ  و چاوهێڵ وكت هیگاین
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  لوتكه
 هجگ  هوەتێچن چ نايه ڤ مانای دنیا مرۆ یاڵی هیج وبێ هخ هل

وخواسـت  هبـ رهـاتی نـامۆ هس هدان ب  یادگاری تاڵ وسه لێ هكۆم هل 
ڵ  هگــ ه لــ، ڤبۆدنیــابینی مــرۆ lبــائامــانجی   هی بوونــ هوویــستان

 هینـ هبـ كـان ئـه زه وحـه نێنـەئونی قوڵی بئ ئاكامی جاولیـك  هخ
  روبێچــانا ه بۆیــ،دی  بــه نیاوتــاریكی ئــه ه تــۆڕی و نــاو گــڵرگــێژ 

 ه كۆتاییـ بـێ  هردانیـ هرگـ هوسـ لـه ڵقـوو یكێامـانێڕت ستی خۆميو
ن  مـه  زه وتـی ههامـ هخۆراكی گورگی برسی ن ه� نامەlبوانم ڕ ئه 

و  ن لوتكـهرزتـری هبـ  هچمـ هئـ ڕفـ هرز ه بـڵـۆی هی ه وژیان تاوێنه
  .  نوقێنم كانم ئه جاوه
ــ ییئــاواڵما  ه�ــ م وئــه كــه كــان ئــه ونــه م وخــه زوخــه حــه ه ل

  ...دانی تر سه بۆ كراوی مێژوو بیرنه داستانێكی له 
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  وانی بارانداڕل�چاوە

وانـی ڕبەlم چاوە )وانیڕ چاوی خۆشرتە لەچاوە بێ(ئەڵێن 
ۆژێكە وەك یادی لەدایك ڕەساڵێكدا تەنها هەیە ل،  جۆری هەیە

ناسـین ویـادی  یادی یەكەم یەكـرت بوون و یادی یەكەم ژووان و
... .ۆژی بەیەك گەیشتنی دوو عاشـق وڕمەرگی ئازیزان و یادی 

  .هتد
وانی من هیچ كـام لەمـانە ڕئەمانە هەموو یادن بەlم چاوە

 بەlم  ، ەبوونیان هەی ش زۆریان لەناو ژیاaااستە ئەمانەڕ،  نیە
ــودایە هئەو ــی ئەكەم لەمــانە ج  لەســاڵێكدا بەهەمــوو ، ى باس

وەرزەكانیەوە ئەوساتانەی باران ئەبارێت مـن حەزئەكەم بچـمە 
سـنەوبەرەی جـوانیەكەی  بەر بارانەكەو شەlڵ بـم وەك ئەودار

ـــات ـــا ئەك ـــا خـــۆی وێن ـــاران جـــوانرت لەچاواaان ـــرمە ،  بەب  بی
 ڕوتابخانە بارانی بەخـوێگەی قڕئەوزەمەنەی خوێندكاربووم لە
 چــولەكە بێــدەرەتانەی كە توانــای دای كــردو منــیش ببــووم بەو

ــڕیف ــاوە  ین ــات چ ــزۆڵەو م ــارانەكە ك ــاوە ولەبەر ب ــی ڕ نەم ێ
  . كە یەزدان بۆی بنێرێ، زگاربوونە ڕدەرفەتی 
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ــێڕلەو  ــان بە ب ــگەیە ئۆتۆمبێلەك ــی    ێ ــانە بەخێرای بەزەیی
یـشیان ڕەكـردم و ئـاوژێنیان ئڕپەت ئەبوون و ئاوڕبەتەنیشت2 

 دەنگێكی ناسك و نەرم ونیـان تـێكەڵ بە ڕپ لە  . نەئەدامەوە لێ
بـۆ وا تەڕ بـووی وەرە ژێـر (دەنگی بارانەكە لەنزیكمەوە ووتی 

ئەو ،  پاس قەینـاكەو منیش بەشەرمەوە وتـم سـ)چەترەكەی من
زیاتر سووربوو لەسـەر قـسەی خـۆی منـیش حەزم ئەكـرد بەlم 

ێـگە كەوتیـنە ڕ  لە، بوونم یەكەم جـارازی ڕبوو لە گرڕێشەرم 
ــا بەتەواوی لەگەڵ یەك كــراینەوە ــێمە ،  قــسەكردن ت  كــۆlنی ئ

ــوو  ــزیكرت ب ــردڕن ــاواییم ك ــشتم و ماڵئ ــێ، ۆی ــی ئەب ــرمە وت    بی
بـۆیە ،  یەكەوە بێنەوە و یەكێك2ن چەتربێنین بەرلەمەودوا هە

 گیانم شەlڵی  وانی بارانم و ئەمەوێڕمن لەو ساتەوە هەرچاوە
 چونكە پـاش چەنـد جارێـك لە دیـداری بـاران ، ادی باران بێتی

ـــدەنگە  ـــۆڕپبەیەكەوە زەردەخەنە بێ ـــتەكاaان گ    .یەوەڕهەس
ێـكەی ژووانـی بـارانم ڕۆژێك بەدیـواری خوێنـدنگەكەی هـاوڕ

دڵگــــرانین بەكــــۆچی (الفیــــتەیەك هەڵوارسابــــوو نورسابــــوو 
 خوێنـــدكاری خوێنـــدنگەكەمان  بەكارەســـاتی (.......)دوایـــی

  .)تەزێندڵ
فیـــتەیە گیـــانم نـــوقمی ئـــارەقێكی بەخوێنـــدنەوەی ئەو ال

ـــد خەم ـــاش چەن ـــات و پ ـــێن ه ـــیش خەمڕه ـــاری بە ۆژێك ب
وانـیەی بـاران بـۆمن ڕ بەlم ئەو چـاوە، وخسارمەوە دیار بووڕ
  ....وانی لەژیاaداڕرتین چاوەكارەسات ڕپ خەمڕپیادوڕپ، ووهب
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  ل�گ�ڵ كۆچی با�ندەكان

ــستا وەرزی كــۆچە ــدەكان هــێالنەی ئاســوودەیی  ب،  ئێ اڵن
 دەهێڵن و ملـی رێگەیەكـی وێـڵ و دوور ئەگـرن ونـازانن لەجێـ

 بارگەی حەوانەوەی باڵەكانیان ئاوێزانی پشوویەكی كاتی و  كوێ
 ئەوان بەكۆمەڵ سەفەر ئەكەن و بەكۆمەڵیش ،  نەزانراو ئەكەن

  یـــاری نیـــشتنەوەو حەوانەوە ئەدەن ئەوان لە رێـــگە بەبـــێڕب
 ئەوهاوڕێیـانەی ،   بۆ چەندین هاوڕێیان دائەنـێنوەستان پرسە

اوچــیە چــاو برســیەكان ئەكــرێنە نێچیــری ڕەشــی ڕبەدەســتی 
 لەم وەرزی سەفەری باڵندەو گەlیـانەی پـاییز منـی ، ژەمێكیان

 ئاگــا لەو هەســتانەی كە وەك باڵنــدەكان لە   بــێ ،دوور لە تــۆی
ــــۆ  ــــك و ب ــــۆ ژووانێ ــــایەك و ب ــــۆ نیگ ــــەفەری دووران ب س

 وێـنەی باڵنـدەكان منـیش وێڵـم بە ،  ەیەكی جارانـتزەردەخەن
خەم و حەرسەتـیەی ڕپـ ئـارامی و هـێالنەی ئەم دڵە  دوای ساتێ
  ،وی گرتوە و كەس لەمانای گریان و ئازاری تێناگـاڕگ وەك مناڵ 
ــێ ــۆ نەب ــت ،   ت ــیحراویەكەی دڵ ــانە پرس  كەواتە وەرەوە و بەزم

  .......ریوەی دڵمبە هێالنەی ئەو مەلە تە زمانی دڵم بدوێنەو ببە
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  متــــــــــــــRنه
 و ئاشـكراو نهـانە پازوڕ و زۆ و سـستە هینیخشە بەمت2ن

ــو ــدەزامڕە و ڵ دیستی ــتە هین ــەس ــە كۆ ،  ب  ەیوە تــا ئكێس
 و سەوكە ئرە ســەتێخــرە وئیاریــ دەتێكــرە ئانیــ تێخــرشەبەئ

 و ڵ دوە ئ ێ نـاكرۆیە ،  بـەیەكەامەی پیگرەڵ هەینیە و الەگێج
 یاریـ دیتە بـابیتێستەبە میەینێهە و نشكێاخ و م و نستەه

 رۆ زیگـای چـاووو نرە و بی گـشتەیتۆ بـە بخـاتزراوێ پـاریكراو
ـــسەك ـــ وزوە حۆیە ،  ب ـــە كەیەوە ئەكەستی ـــاویس  كراوێپەڕ ب

 انیـ ینـێهە نەیتۆ بكیە ە لە  ، كتێ بەمووشتەوهە ئیرەزێپار
 و زگـرتنڕێ بـوون و پاراسـ� و ە مـت2نشیـوە ، ئەئاشكرا دانراو

ــینی برزەبەب  نــگە دەیەت2ن مــوە ،  جــا ئەرەرامــبە بیســە كین
 تێـ بكیەl كـاینیخـشە بانی كەیە و پلستۆ پۆ بتێ بكێدانێپ
 و شكێـ و مڵ دیكیازڕ و كێنڕیربە دانی ۆی خی كاتۆ دانان بۆب

 .تێزمان ب
  ؟ە و بوومە كزو كە مت2نیچیۆ ەمێ ئەیتl وومە لایئا
ــئا ــوازۆ خای ــانۆڤە مریخ ــوە ئك ــت یەیریقامگە ناس  دروس

ــردوو ــدەوەرژە بە ؟ كەك ــوونكــانیەتەبیتاl باییەن  ەی لــوتكە ب
ــەرەه ــ مرزوە حیم ــی مریتیەاۆڤ ــستۆڤ ــ ژەتۆ خ ــدە چرێ  نین
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ــ ــ ار؟یپرس ــگەنێ تانی ــوانە لشتن2نەی ــتیاســتڕ و یج  ی و دروس
 . ؟ەوەتێ ببمە كە مت2نژەڕۆ بژڕۆ ە كردووی واەمت2ن
 وە ئەنیــەگە ئنەیــ بكۆ بــەیوەنــدنێ خوكــداێ بواررەهەب
 یروونـە دۆ بەورە گیكیەترسە مە مت2نی كزبوونە ،  كیەیراست

 ە بكــانەمە خەیوە كــردنڵتــاە بە لرە هكــاتەتــاك دروســت ئ
 ەیسـە كوە ببـوونە نە مـت2نەگـاتە تر تا دیسانەكۆ بنڕیربەد
 شیتە خـزمە كاروە ئرەگە  ئكەیە و پلستۆ پۆ ب ێوڵێپاە دۆیخ
 .رۆ زیكێسانە كە بتێب

 فاە و وژدانی وە بمانۆ خی و ناخستە و هحۆ رە گرنگۆیەب
ــاك بك ــپ ــ دروســت بكە و مــت2نەوەنەی ــاو هزرمــان دا ە لنەی  ن
ــونك ــە كرەگە ئەچ ــت2نكێس ــانە كە بەی م ــر نیس ــاە ت  ەوە ئم

 ە ككاتە شاعر باس دكە ، وینێ نامیشۆخە بەی مت2نگومانێب
 مەوێـ م من ئەl بیەرنی بی منسە وك ۆڕێگە هاتییفاە و ێ بنۆچ
  :ەتانێ  پمە و مت2نفامەوە بوەادەیل

  هەرچەندە باوی وەفا نەماوە
   شەرتی باوە لەم زەمانەدا بێ

  بە\م من یادی ئێوە هەرئەكەم
   خۆش بێ ناوێكتان ئەبەم هەرشوێنێ
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  من و خۆر
ــــــه ــــــادهم، وه رهۆ خـــــیدوا بــ ـــــه   تـ ــــــه رده زه گات   ،ڕ پـ

 ییئـاواڵ مایگـایودوان یو زه  بـهۆی خـڵـی دیكـان هیـنیویز لكه پـه
ر  ســه  تهۆ خــستم چكــهێ گوڵــی دمl  ،  بـهتێخــش بــه  ئــهانیــژ بـه

 وه وهیكـاز  لـهیانیـ  ، به  بهوانڕ  چاوه ڵێ  ئهمێ و پینگ  دهی چرپه
 مـن یوانـڕ چـاوه هۆیگرم ،  ب  ئهزتێئام رمرتله  و گهالتۆ ب وه مهێد 

  ....تكا  ئه ێست پ ده وه  ٍره په رده  زهیستایئ له وهی كازۆب
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  من وگوڵ

ــكاندنەوە  ــانم ئەش ــاڵی2 گوڵەك ــاتێ،  لەمن ــارنە   ك  كەس دی
ــانم   ئەبــوو ئەچــوومە ناوگوڵەكــان وبەپێكــانم تەمەنە كورتەكەی

ئەشـــێواندو  كــورت تـــر ئەكـــردو دیــمەنە رەنگاڵەییەكانیـــانم 
بێــت خــۆم ئەدزیەوە لەو    بەهەرجـۆرێ.ەكانیـانم ئەژاكانــدڕپە

 كە ئەچـــومە دەشـــت و ،  نیكـــارەو خـــۆم نەئەكـــرد بەخـــاوە
 ەكــانیم ڕ الســكەكانی گوڵەكــانم ئەشــكاند و پە،  باخچەكــانیش

یەكە یەكە جیــا ئەكــردەوە و ئەمخــستە دەمــم و پاشــان فــرێم 
ەنگــی گوڵەكــانم زۆر ال ڕۆی ڕ زەمەن هــاتوو زەمەن ،  ئەیــان

 كە ، ینە ئەچـووێـڕەنگی پەلـكە زڕجوان وئازیز بوو چونكە لە 
 بـۆ گرتنـی پەلـكە ،  ە سەر بەرزاییەكانام ئەكردڕچەندین جار 

ەنگەكـانی بـخەمە ڕتا بیگـرم و ،  بە پەلەو هەڵەداوان،  ینە ێڕز
بەlم هــــیچ ،  یاریــــان لەگەڵ بــــكەم  ناودەســــتم وهەنــــدێ

ــشكاوى ئەگە بەدەســتم نە جــارێ ــا وبەدڵی ــاش ، امەوهڕئەهێن پ
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ەنگـی ڕبەدوای  اكردنێكـی چەنـدجارەڕماندووبوونێكی زۆر و 
ەنگـی پەلـكە ڕئومێد بوونم بیرم كـردەوە  وە و بێینەێڕپەلكە ز

  بـۆیە ئیـرت لە ،ینە لەناو گوڵـدا هەیە و مـن قەدریـان نـاگرمێڕز
 بۆن و رەنگی گـوڵ زیـاتر بهێی گوڵ و حەزم ڕوەوە بوومە هاو

ۆژی خۆشەویـستیا ڕ زانیم عاشقان و خۆشەویستە كـان لە، بوو
ناسـكرت گوڵ ئەدەن بەیەكرت چونكە هیچ شتێك لەگـوڵ جـوانرتو 

 ئەوەنـدەی تـر ،   بەرامـبەر ئازیزانیـان،  وپاكرت و بەنرخرتنابینن
 ڤەگوڵ الم جوانرتو پیرۆزتربـوو چـونكە هـێ2ی عاشـقان و مـرۆ

  ......دڵپاكەكانە
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  نـــــــــاخ

ـــاخی مـــرۆڤ ده ـــڕی هـــۆش و عـــه ن  و  امـــانێڕتقـــڵ و رب
سـت و   بـۆ نـه بـێ ئـه  هست رجه به هتی ك كانیه سته و هه هو بیركردنه

  .كانی بیر شاراوه
  هی نـاخ2ن بـن واباشـ كاaان ئاوێنه ی كردارو گفتاره وه بۆ ئه
 ، اسـتیڕكـاكڵی نـاخ و   هینـ شی بشكێنین و بگـه ووكهڕتوێكڵی 

نومـای   هقیبلـ  هینـ كـه حوی بـۆ نـاخ ده ی مه یشتنه و تێگه ئه  هبۆی
   :. ڵێ ئه هك  هك ته بابه

  ؟ هتاڵم بۆچی ه من زرك،  بێ هۆشێكی نه هرك سه(
  ؟ هتاڵم بۆچی ی به  شیشه،  بێ جۆشێكی نه هدڵ ك

ــاك و ده ــاخی پ ــی  ن ــه،  وونڕروون ــڵ و ت ــایگرێ  لێ ــا ،  م ن  ب
شـمیل چـرۆ بكـات تـا  و جوان و نه  نگاڵه هڕی  ناخ2نا خونچه له

كــان  كــان و گفتـاره یــن و كـرداره كـه بازاوهڕكـانی ژیــان  باخچـه
ووپۆشـی ڕش و  ووكـهڕ هلـ  هو وینه ك ب� و دووربكه ی یه ئاوێته
  ........ی ناخ2ن وانه پێچه
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  ۆمڕنا
ــه بكــه ڵی دلــت خــایشت2نیــم و ن  بكــهچۆوئ كــ نامــه و  م ل

 كـان هیبرسـ   گورگهیلور  ند لوره رچه ،  هه  ناخمی جوانه  شقه عه
 یم  خه،  مێڵبێج  دلتیشت2نی نوئ انهیراسان بكات و ب  ههایدن
 .  مێڵناهێج كان هیادگاری و ەرێئو  گرمەئەڵه شت2نی نوۆت
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   هو مه نایه
 یر نگـه سـه ز لـه  ناحهی شومهی وه خته  م به  ،  تا ئهم كه زهیئاز

 ی زهۆ و تـۆڵردو خـ م گه  ،  تا ئه وه مه هی ،  من ناتێ بداێڕیالنگیپ
 ،  مـن  وه مـه هیـ ناتێرار ب رقه  بهۆڤ مری هیرست  پهۆم خ  و ئهڵد

رز بـوو،    شـاخ بـهیز وه هڕ كام ۆیخۆ ،  با برمێسپ  ئهایچ ه بحمڕۆ
 و بكــات النـهێ ه ێو فـر بـوو، لــه  بــهیرد گـهێب  لـهڕپــ  وتكـهكـام ل

 و لیند ر قه  سهۆ بتڕێف  ئهحمڕۆ بكات،   هی نگهیم ژ  لهییئاواڵما
وان   ئـهیرد گـهێ و بیـی زهی و پـاكالكـانیر  گـهێیخـو  خانه تهێب ئه
  ابـهینڵ ،  دانیـ ژیامی په كات به  ئهیشنوودۆمارش و خ كات به ئه
 ی پـاكیزانـ  ناحـهی  ئامـادهینـیم كـه  تهێو كه  نهحمڕۆ ی وه  ئهۆب
  .... وه مه هی ناو وه مه هینا
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  ن�ب�زین
 نـه نڕێفـڵ دی سـازگاری ئـاوینكی فی  شنهوئ هی  ئهی وه با ئه

 یارامئـۆ بڵدەبڕ پـیشت ناوببات و گه  لهوای هی نده  و خهتێڵێه
 یكـێری ووردوبیگـای نك هی  ، به ێنێ ستەكان بو  ساتهیشنودۆو خ
 ی بگـرئ و ملـۆی خی خه هی ەهودێ بیند كار چه    كهبگاێ تڵقوو
ــبكاتۆڕ شــڕیهــو چ  بكــات،  چونكــه   ملكــهیرد ومــه  وورهۆ ب

  ، كـانم رهێ وتاومێوخڕسكت نا  تهیریب  به   وورهیوێكیمن  هیایدلن 
 .... تۆڕ گی چهۆڕی گ بنه ئه
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  نیگای شار
وێن و شادی هێنی  هڕم  هی خ هندێش هشی سۆزی پر ئ هباو هل

 ،  جــوانی شــاری ســـلێ2نی شـــیعرو ودێــئوم هیــواوڕپشــاری 
شـقی  هوانـی شـارو نیگـای عـ هپاسـ  هكات هئ ۆیخوێكدا دڵم  هش هل
ی lجـوانی بـا هرنجـم لـ هو بۆسـاتێكیش سـ هو همـڕگـۆ ه ئـڵ هگ هل

  ...اچێتنال
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   هند*ش نیگار*كی پر ئه
هـات و  سـات و نـه كـارهڕپ  همـوو كاتـ و هـه ئێستاش دوای ئه

سـت و  و نیگـا مـه هنـ خـه رده یـادی زه هل  هو ی بیرم ناچنه مانه خه
و  ووانین لـهڕو الرو  نجه ی نازی له جارهكان و جار نازهڕپ هرمن شه

 ڕپـی  فتـه ند هـه ژوانی چه  هببو هرماlن ك ی به ركانیه بن دارو سه
 هموویـان بوونـ هـه  همانـ زرۆی دیـدارێك ئـه وانی و تامـهڕ چاوه

ی  وه بوونـه نـه  همی دووبار یادگاری شیرینی جاران و بێنازی وخه 
چـووی ژیـانم  یاد نـه شیرینرت و له  هو یادان موو ئه هه ه ل، ۆمڕم ئه
 هری بـاlت چونكـ یكـه پـه  هبێتـ ر چـاوانم ئـه بـه هوام لـ رده به  هك
  همیـش هـهی خـۆت ور یكـه پـه  همنت كێشا بۆت  هی تۆ ك كه نیگاره 

 ،  كـانم سۆماو دیـده هێیت لڕب یت و دانام2یت و دوور ن رده به له
  ڵـێ كـات و پـێم ئـه ت بانگی چـاوانم ئـه كه نوكی خامه  هنی  وه ئه

ی  و ئاواتــه  منــیش بــه ،ر لێــت نــزیكم نــد دووربــم هــه رچــه هــه
زرۆو تینوی نیگـات  ت و تامه رسه حهڕپكی  نیگایه ه ب،  ت كه خامه

م  كـه كانت ئه وینی یاده  ئه ڕپونی قوڵی  ی خه م ئاراسته ندێشه ئه
و  یـه مـ2 بونـت هـه رده بـه لـه  همیـش ی هه ره یكه و په ئه  هو بویت

  ...تالوێنم یادی جاران ئه به
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  ۆژ*كڕه�موو 
 ەتێدتـؤ� جوا� رسوشت جوا�  هنيگاى د� هموو رؤژئك ل هه

  .م  هك هى د هدواى جوانيتا رسوشتى جوان ت هبو مێڵناو نيگاى و 
ــ،  م هر نــاتوانم پيــت بگــ هچــى هــ ه كــ ل وون بــوو�  هگــ ه ل

من  هند دوورى ل هزانم تؤ چ هوسا ئ ه ئ ،  هوەمێئاگا د ه بڕ هپ هرد هز
  .....كانم هون هو خ
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  ڕه�موو ئ3واران3كی زەردەپ�
ــووەه ــازم ــپەئ ە  كك،ەیەوی ك ــ خیس ــاە درەبە لمڵاەی  یرگ

 و ومەركە تا سكاتە و بانگم د ێنێلكیحە دینكراویزە بمەكڵەما
 و مە بـدنـگە ئاوزەیوە ئشێ ،  پـمڕۆ  بەوێ شاخ و كوە ئوەرەب

ــ ــكەی  تەكە دوورەگڕێ ــمەڕ دمەكەســپە ئیچــاوە ،  لمە ب  و وان
 و  ێ شـەسـپە ئی چـاوینگـڕە ی جـوانرە سـەتێچە دمەكڵەاەیخ
 جـاران  ، ڵیاەیـ خیای و دننمێ مەادڕ رێ تایمەردەبە لومەرناكەس

 ێـڵ وی وونـیكێ كـاروانە�ە و د ێرۆگـە دمەكەرەفە سەیئاراست
 و فەكڕ پـە ئاوی چاوەینێ و سپمەكەسپە ئی چاوینگڕە اریدەب

ــم بەی كیەســپ ــ ژووان  ەســتە دە جــار جــار بە ، كەوەخــاتە دری
 رەسـە وچـاوم ،  لمە دۆ بـداە ئەڵ هی ئـاویكانیە سپوەلیشمەن

 و یوانـەڕ دمیكانەشڕە ە چاویكانەستە مگاینە لرێ ژووان تیكان
 ەوەئ:  ووت ەی دۆی خـەی كـوردانە كـچیرمە شنازوە بشیوەئ

  ؟ومیتدە نتە قەڵێی ،  ئمە كەتێ شەتیچ
 ەیمڕ پە ،  لەوەگواستە ئی كانگایرنە سە چاوم لشی منناچار

 كێـمە ،  پـاش كەوە كـردرزە برمە سـاوڕ پچـمڵاەی ، خە كەسپەئ
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 وە ئەینێـ و وی چاویردە زۆ بەوە بردمڵیاەی خەكەسپە ئیوچا
ــ دوا ئەڕەی پەردەز ــم بەیوارێ ــ ژووان ــ ئە لە ،  كەوەوتەركی  ەوارێ

 ە  ، كادیــ ەوە هــاتمەكەنــداریوە ئیمبــارە و خانیــ گرداەكەژوان
 ە كنـسكەهە بیكەیە و قسسكێ فرمە لە جگ ڵێ بچی هیتوانەین
 كێـژڕۆ ندەكرد، پاش چ یاستڕ  ،ەوەتینینامب:  بوو ەوە ئشیوەئ

 رۆ زەیوە ئرەبە ، لرانێــ ئۆ بــشتونڕۆیــ (    ) ڵی مــاانیــووت
 مە خمە و لنەدابكەیـــ پانیـــ ژیوێـــ تـــا بچـــن بژژاربـــوونەه

 ەانڕ دابڵی سامووە همە ئی بن ،  دواربازە دیەبوونە نیتەفەوخ
 ەیمە خوە ، ب ێگـورشە ئمڵـ، د  ێكرە ئرەفە و سچۆ كیباسە،  ك

 ،  شەوارێ ئیكەڕێپەردە زمووە هینینی بەڵگە  ل،ەوەتێرناچی بەك
ــن بر ــیم ــین ــمڕۆ و ڵ دانڕ داب ــاژن ئح ــكرە ئ ــینیبە ،  بتێ  ین

 وە و ئ ێتاسـە ئمڵاەیـ ،  خەیكەلی حە بوون ل ێ و گوسپەرئەه
 ......ادی ەوەتێنێ دمەانڕ دابیرگە مەیازارئ
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  ه�نگاوب�رەو دەنگ3كی نادیار
 وبانگم تێگرە دمحۆ و رڵ دیلە پڵاەی خوەشێندە ئیسپەئ

 یكێ هـاواری ماندوواووڕبێ  لە نوساوو نوزیكێنگەدە و بكاتەد
 ییایـنە تە كۆڵ چـیكێوێكە لاینە تیكێ شوانینگە دكە ویرزەب

ــیربرەبە لیبرســك ــكانەرە وم ێب ــدێ هیشی  ە هــاواروە دوورن ئن
 بــا ە بەتێــبە دینگــە دۆی خــڵیاەیــخە وب ێزانــە ئسڕە ادیــفرەب

 .نێوڕە مە و خەیكیەاینە تیبردن
 اوڕربـەبە لە ئـاوا مانـدوو نـوزیكێ بـانگمـداڵ دیەیاینە تمەل

 ییایـنە توەرە بمباتە و دكاتە دشمێ و كداتە لوول دمڵاەیخ
 .زانراوە نوویدە نیكێنێ و شوییكایترو تار
 ی الە ككێسـە رادیـ فرۆ بـرمە هانا بكاتە وادییەاینە تمە  ئ
 مـن ڵیاەی من و خی الەیكە ئاراستە كیە ە دوورەنگە دوەمن ئ

 حـمەڕۆ برۆ زەنگە دوە ئزانمە ئەندەوە ،  ئەاری نادمەشێندەو ئ
  ێكـوە و ناشـزانم لمەڕۆ ئیریـ وپەرە بۆیە بـیە نـۆ و نامیەئاشنا

ــب ــمەڕۆردە ،  وا هەوەزمۆدی ــدویتەكە و ش ــرە خیتێ ومان  ەكی
 و یتێ و مانـدویالكـی هۆ بكۆ چ ێ نابمەl ،  بكاتە دراسانمەه
 خـاتە و پـشوودان دوام دش�یـن ،  داە چـونكمە دابـدیتەكەش
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 و ەوەخـاتە دوورتـر د ێ لـمەكەهـاوارڕ پە مانـدوەنـگە دەیونوز
 میەایـ خولزوە ئـاوات و حمە بش�ەیـگە ، لكـاتە وونـم داتریز

ــەداد ــئ ڕێب ــنە لستای ــدامێانڕی دوووانێ ــام رك ــازانم ك ــ ن  ەیەگێ
  ؟رمێبژەڵه

ــ ــانی ــشوودان و نكۆ چ ــگە دادان و پ ــگە دوە بش�ەی  ەین
 وەرە بـوون بێـڵ وون بـوون و وانیـ ، كـاتە ئمڵد وحڕۆ یبانگ
 كـانمەورە گە ئـاواتوەشێندە و ئونە خەیوەنیزۆدە و نیاریناد

  .ە دووررۆ زوە ماوەیرنوزە هە كیەداە دوورەنگەودە لنهاە تەك
 چ ی دا تووشــەكی و تــارۆڵ و چــختە ســەگڕێــ مە ل ێبــە ئ

 مە لوەوەهانامە بتێ بكەیەشتی فرڵێیبۆ تانی ببم كیەتەهامەن
 وە ئڵـینزە مەتێـنەیە بكـات و �گزگارمڕ ە و ترسمە و خیاینەت
 ...... ؟؟یشنوودۆ خە بكاتە ئاشنا دمڵ و دحڕۆ ەینگەد
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  و*Z بوون
 هـزرم ئـاوێتە ، گێرانەوەی خەیاڵ و رشیتی رابردووی مناڵیم

دەكات بۆ زەمەنێكی سادە و ساكاری و دنیای پـاكی وبـێگەردی 
 ئەو دنیایەی ،  و كورسی و ملشكاندنلەپاشقول  و جوانی دوور

ــشم  ــوێپەلكێ ــوكی و گ ــورجی و لەش س ــۆ گ ــات ب نەدان بە ئەك
ـــش� لەسەركورســـی ـــستا و ، دانی ـــی ئی ـــێچەوانەی خەلك  كە پ

گەورەكان زۆر حەزمان لەكورسیەو دڵ2ن نایە بۆ چركەیەك لێـی 
ی لەسـەردەكەین تـا هەرهـی خۆمـان ڕ تەنانەت شە،  ێینڕبدا

كورسی فەرمانگەیەك بێـت یـان پۆسـتێكی جا ئەوكورسیە ،  بێت
ێــوەبەری گــشتی و كورســی ڕوەزیــری و بە گەورەبێــت وەك

ــومەت ــان حك ــزب و كورســی ســەرۆكی ووlت ی  ، ســەرۆكی حی
 لەمناڵیــــا  ،ئەوەیە ئەوەی هەموومــــان نــــیگەران دەكــــات

ــ ــاڵی2ن نحەزئەكەی ــری من ــین و لەگەورەییــش2نا بی  زووگەورەب
دەســت2ن دەرچــووە و  چــونكە هەســت ئەكەیــن لە، ئەكەیــن 

ــاگە ــتەوەڕن ــاری كــردن و ، ێ ــا هــیچ شــتێك بەقەت ی لەمناڵی2ن
اكردن وسواربوونی چیلكەو دارلەجیاتی ئۆتۆمبێـل خۆشـحاڵی ڕ

 بەlم لە گەورەییــدا بەئۆتــۆمبیلی تــازەو جــوانیش ، نەدەكــردین
 ،  تۆبڵێی خۆخـوازی لەناخ2نـا ئەوەنـدە زاڵ بێـت،  ازی نابینڕ

  اعە�ان نەبێت ؟چاومان تێرنەبێت و قەن
ــان  aــاوازی تەمە ــۆ جی ــتەكاaان ب ــست و خواس ــان وی داواك

ــاوازە ــاڵی2ن،  جی ــا داوا لەمن ــانە تەنه ــادەكاaان ئاوا� بەlم ،  س
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ێــین بەدوای زۆرشــتی ڕلەگەورەی2نــدا بەردەوام وێڵــین و ئەگە
ــنە  ــشیان ئەب ــن وهەندێكی ــدێكیان بەدی دێ ــران هەن ــورس وگ ق

   .خەون ونایەنەدی
ــڕ ئەوەی   ــان ێگ ــانن كە خۆم ــان گەورەك ــانە م رە لەو ئاوات

ــانن بەگەورە ــین و كردوم ــان ئەزان ــیش لەبەر ، بەگەورەی  ئەوان
حەزە زۆر هــارو برســیەكانی خۆیــان نــاهێڵن بــۆن بە گــوڵی 

 بكەین و تەنها گوڵە الستیكەكان نیشان نسورورەنگاورەنگی ژیا
ــو ــێمە ئەدەن و گ ــان دەبەن  ڵەئ ــاڵەییە ك ــۆش و رەنگ ــۆن خ ب

بەرزو كڵـــۆم   بـــۆیە ئـــێمەش لەدەرەوەی ئەو بینـــا ،بۆخۆیـــان
  دراوەین كە گوڵەكانی تیا حەشار دراوە و ناهێڵن 

ەنـگە جوانەكانیـان هەسـت ڕلەدووریشەوە بـۆنە خـۆش و 
ێMاون بەدەسـت ڕفـ تۆوی ئەو گوlنەی    هەر ئەبێ،  بكەین پێ

 بـۆیە ناچـار ،  ەنگـی گـوڵی ژیـانڕبخەین و شادبین بەبـۆن و 
ان بەدوای ڕان بكەینە بەرنامەو وێـڵ بـوون و گەدەبێت كۆڵنەد

ئەوئاواتەوە دەمـانگەیەنێتە مەنـزڵ و ویـستگەی دوائـارامی بـۆ 
ەنــگە جیــاوازە ڕگەیــش� بە بــۆنی گــوڵ وبەدەســت گەیــشتنی 

  ...جوانەكان
  

  
 



 

 101 

 
  

  

  وە فـا
هەرلەمناڵی2نەوە دایك2ن وباوك2ن و پاشان مامۆسـتاكاaان 

گ گیانـدارێكی بەوەفـایە و قەدری لەقوتابخانە پێ2ن دەڵێن سە
 خاوەن و كەسانی دەورو بەرو تەنانەت ئەو مێگەلە ش ئەگـرێ

 كەچــی ،  لە چــاوی تەماعكــار و ســتەكارو زۆردار و ئەیانپــارێزێ
پاش ئەوەی المـان شـیرین و جوانكرابـوو كە بەمنـاڵی ئەچـوین 
لەسەگێك نزیك ئەبووینەوە لێ2ن توورە ئەبـوون و ئەیـان ووت 

   دەستت بشۆی چونكە گkوە و خـوا نەفرەتـی لـێڕ قو بە ئەبێ
ــردووە ــرەت لە ،  ك ــۆچی نەف ــان ب ــی خواگی ــانە ئەمپرس  ئەوكات

  گیاندرێك ئەكات كە پرە لەوەفاو خـۆی جـوانرتین سـیفەتی پـێ
 لە دواییـــدا بـــۆم دەركەوت تەنهـــا لەبەر ئەوەیە   ؟بەخـــشیوە

ی هەندێك لەوسەگانە فایرۆسی هاریان هەڵگرتووە و لەئەنجـام
تووشــــی ئەو فایرۆســـە ی دەكــــات و  ڤگەســـتنیان بەمـــرۆ

  لەگەڵ بــوونی ئەو ســیفەتە جــوانەی ســەگدا كە،  دەیكوژێــت
 ،  ئەكەنەوە تا نەبێـتە هـۆی مردنیـان كان سڵی لێه ڤوەفایە مرۆ
بـوایە و   وەفـا ئەو فایرۆسـە لەناخیـا ی سـپڵەو بـێڤخۆزگە مرۆ

ایەو مەرگ لەكاتی نواندنی بێوەفایدا فایرۆسی هاری توشـی ببـو
 هەربـــۆیە ،  یەخەی بگرتـــایەو كۆتـــایی بە بێوەفـــایی بهاتـــایە
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 عاشـق   نـابێ حەزرەتی نالی ئامۆژگاری عاشقان دەكات و دەڵێ
سەیری گوڵ كەن كە دەمـی ئەكـاتەوە بولبـول بـاڵ ، بێوەفا بێت

 و ئەچێـتە الی یـان بەمانـایەكی تـر گـوڵ كە بەدەم بـای  ئەگرێ
  فرێت و گوڵەكە جێدێڵێت كە بێبولبول ئە،   ئەكەنێ سەباوە پێ

گــوڵ بەدەم بــادی ســەباوە پێكەنــی بولبــول .هوەفــایی نوانــدوو
ــــێ فــــڕی ــــی عاشــــق الزمە دوور ب ــــا یەعن ــــاری بێوەف    لەی

تۆبڵێی مرۆفەكـان بـۆ نیـشت2ن و گەل و كەسـانی تـر وەفایـان 
هەبێت وەك ماسی بۆ ئاوو پەروانە بۆشەمع و شـنە بـۆ زەریـاو 

ن بــۆ ئاســ2ن ؟ئەگەر وایە بــۆچی خــۆر بــۆ زەوی و ئەســتێرەكا
ێگـــای بێوەفـــایی ســـەدان كەس ڕۆژانە و لەجیهانـــدا بەدەم ڕ

 زار تل ئەبـنەوە ؟هه تووشی نەهامەتی دێن و لەكێوی هەزاربە
بـوایە بـۆچی ئەلبێـرت كـامۆ داسـتانەكانی  بەوەفا ڤئەگەر مرۆ

ســیزیفی ئەنوســی و ئەو تــاوێرە بەردە زلەی ژیــان لە خــوارەوە 
  یك لووتكەیبباتە بنارو نز
یـسان دەسـت  هیـوا بەردەكە تـل ئەبێـتەوەو د بـێ ئومیدو 

ئەكاتەوە بە پاڵنان بۆ سەر شاخەكە ؟خۆزیا وەفا نەئەبووە ناوی 
 لەكـوێن و چـین مـن لێـرەوە  جنۆكەو دێو كەهیچ كەس نـازانێ

ێكەوە تا ڤتی وەفای سەگ بچێتە ناخی گشت مرۆ هەس دەمەوێ
ــۆ ژیــان و رسهەموومــان رس ایەتی ڤــوشــت و مرۆوودی وەفــا ب

ــنەوە ڤمــرۆ ــا ،  بڵێی ــین و ڕ ت ــا لەچــاوی یەكرتداببین ۆژانە وەف
ـــت ـــز نەمرێ ـــژی و هەرگی ـــا ب ـــین و لەگەڵ2ن ـــاویزانی ب  ......ئ
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  ياد
كانیم  هم بۆخۆر تیشك هب هری تۆدا هانا ئ هو هی یاد هو هنوسین هل
م تـاریكی  هكـ هو ئـ هش ه داوا ل،  ناویا تۆببینم ه تا ل،  بكات lبۆ وا

ی ژوانــدا هــاواری  هشــارگ هبنمیچــی حــ  هابگریــت تــا لــڕخــۆی 
 تـا ،  ەوەتێـڕێبگویـن  هی ئـ هلـ ه وپو ترس هئۆخژنی جاران و رست

 داوا ، ویـنم همـدا بیـان خـ هندیـش هرمـی ئـ هئامیزی گ هجوانی ل هب
 هنـ هبیكـ  هی بینیویانـ هو هم ئـ هكـ هۆژ ئـڕو مانـگ و  هسـتیر هئـ هل
  ...ن هم و جیهانی پئ ئاشنا بك هرد هۆمانی سڕ 
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  خۆر و خ�م ئاو*زان بونی

بەیــانی لە گەڵ نەســیم و دەركەوتنــی كــازیوە و واlكردنــی 
 تـا ،لە نـورەكەی خـۆر  ڕپئامێزی زەوی بـۆ منـاڵە جـوان و چـاو

ــشین و زەردەپە ــاتە خۆرن ــوانی و ڕدەگ ــاو ج ــوو نیگ  ئەو هەم
لە عەشق و میهـرو ئاوێتە بون و بەڵێنی ژووان و لێوان لێوبوون 

نازكی و حەرسەت و گرمـۆڵە كردنـی خەمەكـان و توڕدانیـان لە 
ــاودیو  ــی نەمــان و ئ شــاخی هەزاربەهەزاری جیهــان بەرەو دۆڵ

 مـن ،   بنی كۆتایی و نەبینیـنەوە بوون بەرەو زەریای قووڵی بێ
لێـرەوە لەگەڵ خـۆر و مانـگ ئـاویزان دەبـم كە ئەوان وێڵــن بە 

ەبیر كراوانەو بۆمـان ئەنوسـنەوەو دوای سەرچاوەی ئەو خەمە ل
ەشــەكانەوە چەنــد ڕبەهــۆی هەورە   ێلە بەیانیانــدا جاربەجــار

ــی  ــنەوەڕقەترەیەك ــر دێن ــان بی ــەوانەش ، ەش لەو خەمانەم  ش
ـــدەنگی  ـــان و بێ ـــریفەی مانگەشـــەو لەگەڵ تارماییەك لەگەڵ ت

ێـی بـدەن ڕف  شەوەزەنگدا پێ2ن ئەڵـێن ئەوەی ئێـوە ئەتـانەوێ
 لە ،   ناكــات بــۆئەبەدی ماڵئاواییتــان لــێهەر لەگەڵتانــدایەو 
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ــو ــدنەوەی ئەم س ــەوو ڕخوێن ــانەی گەردون و ش ۆژەدا ڕی ژی
ــوو ــشەی ق ــاڵۆزی و ئەندێ ــوومڵتوشــی تاســان و ئ چــونكە ،   ب

ئەگەمە ئەو یەقینەی كەژیان و مردن و خەم و خەون و روناكی 
ــگ ــۆرو مان ــی یەك  ،و شــەوەزەنگ و خ ــرتن و ب ــالودەی یەك  ئ

ە ئاڵۆزی بیـرو هـزر زیـاتر تووشـی وابەسـتە  ئەمەی،  هەڵناكەن
 لەم هاوكێشە قورسـەی خەم  بوونێك ئەكات كە مرۆڤ یان ئەبێ

 مان و ترس و داهێزران و نائومێدی ببێتڕو مەینەتە تووشی دا
بەردی   سـیزیف ئاسـا كـۆڵنەدات هەرچەنـد تـاوێرە  یان ئەبێ، 

قورسی ژیان ماندووهیالكی بكات تا داهێزران و شـەتەك بـوون 
 لەوێــشەوە دیــسان تــاوێرەبەردی مەینەتــی بەرە ، بەرەو لــوتكە

ــتەخ ــوار ویت ــتەوە خ ــتەوەو بێ ــل بێ ــایی ت ــشەی ، پانت  ئەمە پی
ــانج بەlم  ــد نەگەنە ئام ــانە هەرچەن ــرۆڤە ئازاك ــشەیی م هەمی
مارشــی دەســت بەرنەدان و بەردەوامــی و كــۆڵ نەدان و چــۆك 

ــاگ ــا ئەو ســاتەی بەرگە ن ــۆ خەم و مەینەتیەكــان ت  و  رێنەدان ب
 ئەو پەند و ، ئەبێتە بەشێك لە بیرەوەری و یادەوەری ئەوانی تر

 ..... مان فێر ئەكات وانەیەی كازیوەو شەوەزەنگ هەر ئەمە
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  ڵ شخه مه  هبین ی ئه وكاته ئه
ــه ــرۆڤ ئ ــه م ــ ره وه و بون ــ  هی ــه هك ــش ه ــی  همی ــ  هبرس دوای  هب

و   لـه دێنـ هـه،  وی عنـه كـانی دا جـا مـادی بـن یـان مـه نگێزه ئه
ستی  رزی هه سێتی و به ن رسوشتی كه كه زۆر جار واده  هنگێزان ئه

و الدانـی  ره ر بـه گـه  پرسیارو ئه رێژ  هن بخه  هو مرۆڤ ی ئه مرۆڤانه
  هو بێتـه سـێتی ئـه وخـانی كـهڕڵـدێران و دا واو چوو توشی هه ته
 ی وانـه كـان و ئـه قلیدیـه تـه  هڵگـ ت كۆمه تایبه به  هڵگ الی كۆمه له

  هسـت ریتـی كـۆن و وابـه پـوری داخـراوو نـه لـه كـه هن بـ سـته وابه
ریـت و  دابونـه  هكـ  هی ئێمـ یـه لگـه م كۆمـه لـه،  كان تیه lیه كۆمه

نگـی  پارسـه و هی ت بوونی هه رشه و خێڵ و عه هو ناوچ ههۆزو تیر
  هكـ  هیـ رمایـه كان سامان و هێـزو سـه سێتی مرۆڤه رازوو بۆ كه ته

ران  ك كامـه  وه،  سـێتی دنیـادا بـۆ كـه هل  هر هخراپرتین جۆری پێو
  :.ڵێ موكری ئه

   هسامان هرب رزی هه به هالی ئێم
   هسوكی و نزمی و تاوان، بوونی نه
  پیاو هڵێن بوو ب ند بوو ئه مه وڵه  ده كێ

  .. ژارانه م هه  ئه، بن كو پیاو نه وه
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 نگانـدنی ڵـسه رو هـه ێگر بۆ پێـوهڕر و  مپه له  هبێت ی ئه وه ئه
ی  یـه و ژینگـه لـه  ه و یاسـاییى ێڕگرمی سیاسی و كـا باش سیسته

  . راره رقه به  هێكڕنا  هو شێواز ئه
عـس چـی  مـی بـه زگاری ژێرستهڕئازادی و هساڵ ل)٢٥(دوای 

  هێز ؟ گرو به هخن بۆ دروست كردنی تاكی ئازاو بوێرو ره  هكراو
  .)هیچ(بڵێین  ه ك،  و ئاسانه ی زۆر ساناو ساده كه lمه وه

  بـێ فرێك و قاپێكت نه خۆراناوترا تا شوێنێك و ده هیچیش له
ــــ ــــه هو ب ــــی وب ــــه روون ــــاوی ب ــــت  رچ ــــاڵی بێ ــــاڵ و خ ت

مـوو  هـه هبیـMاو كـ هوای نـ هـه هل هكان جگ كراوه هست رجه به ماده له
  . وه كی پركردۆته بۆشاییه

ی  كه lته سه سێتی مرۆڤی كورد و ده یری كه سه هو م بیردۆزه له
مـان  ی پێوانه ی مایه ی بكه كه ی و كارگێریه كه سیاسه  مه و سیسته

  .بێت  ئه)هیچ(
نـان سـتی بونیات به فری مه پركردنی دههیچ و  رچوون له بۆ ده

و ئینجا دانانی پـالن و  هو ر بدۆزینه فاكته ور هۆكا جارێ  هپێویست
  م بـێ ربـاز بـوون لـه ی گونجاوی زانستی بۆ ده خشه و نه رنامه به

و  نـدازیاری ئـه كـێش و ئـه هنوخـش  هبێتـ  ده lم كـێ  بـه،   ماناییه
ش كـارو  مـه  ئـه كـرێ وێـران ئـه  هفامانـ نه و هزانان نه هب)٢٥(ی پالنه

   :. ڵێ ت ئه مێردی بلیمه ك پیره وه،  ركێكی قورسه ئه
  ناو ئاو هزان بیخات نه هَردی ك به

  واو د زانای ته سه به  هرنای ده
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ــك مــرۆڤ ســه ده  هر وه جــا ــه  و ده ڕێبكــ lتێ ــان ب رپرســی  ی
 شمـشێرو  وانی بێ پاڵه  هیانی تر بكات ردارو ده سه هرپرس بكات نابه
بازرگــانی   هنــد دروســت بكــات و بیانكاتــ مــه وڵــه یــان ده ده

ر خۆی  سه له  هوی پاوانگ زاران دۆنم زه ریكی خۆیان و هه هاوشه
ڤـێالو هـیچ   هزاران دۆنـم بكاتـ ی تـاپۆ بكـات و هـه كـه و حیزبه

كـی  یـه فـه لـسه ی فـه ردی بناغـه  بۆ دانـانی بـه مابێ ك نه مایه بنه
كـاl و  هكـان بكرێنـ كـی بـاش و مرۆڤـه ندروسـتیه و تـه رده رده په

 ڕ  و بیـرو بـاوه سـێتیان بكـرێ ت و رۆح و كـه یبه هه هبازرگانی ب
بـۆ   ، هو ر بگوازنـه نگـه نـدی بـاlی مـادی و سـه وه رژه بـه  هبكرێت

  :. هووتراو ه بۆی، ماڵ ی كهماڵ كه هیش� ب گه
  ماڵم بوو ماڵم بوو كه كه
  ماڵم چوو ماڵم چوو كه كه

  كـه  نـاوهێاهڕ  هۆیـم در  بـهانیـ كـهڵ س و خـه و كـه ئه مانه  ئه
ش  وه ئه  ،  كه هیتێس  و كهڵما  كه وه  ئه ێب  ههانیت روه سامان و سه

  ؟ ێنر  ئهاتی ئاوا بن گهڵ مهۆ ،  جا تووخوا ك هی نچتیبوو ه نه
  مانـه ستاون ، ئـه وه نه وه  كانه ژاره  ههو لكهیساو سه  كه  بهر هه

 شیاسـی سوارو نـدهێنـاو خو  بـهیسـ  كـه ێنـد ر هـه سه  لهانیكار
 نڵـێ ن و ئـه كـه ش ئـه  رهانیـووڕ شیكـان اندنـهی اگـهڕ و له كردووه

 .تانۆ خی وره  گهڵیما  هی مه ئه
  هیـ گـهڵ مـهۆم ك  ئـهیكـان هڵـكایادڕ  هیاسـی سرویشنبۆ ریرك ئه

كـان ،  وتـوه  و دواكـهكان وانه تهیر نه  زبهیگژ ح به وه   بچنه هی وه ئه
 گرنـگ انیـال نـده  وه  و ئـهننێشـك  كـورد نـهۆڤی مریت رامه تا كه



 

 109 

 النیپـ  بـهیرانكـارێرابـات و و  خـهی كـاری تهl سه و ده  ئهتێب نه
 كـان هۆڤـ مرو هو نـهی بچایـ و كـاره گژ ئه  به ێب  ،  ئه امهرن  به كاته ئه
 نی  بكهزگارڕستوو  قبه  چهیاسی سڵیق  عهی ره نهێزڕدا نگه  و ژه له
 تـا  رنامـه  بـه نـهی  ، بكـهیتـ هیـl مـهۆ كی2نـی ئاسـا پـه) ۆسۆر(و 

 ڵـی شـخه  و مـهنینـێ بید  بـهۆڤ مـری ئازادۆ برشۆ شنیجوانرت
و   ئـهی وانـه  لـهنیـ ت بكه فره  و نهنیگرڵ ست2ن هه ده  بهیوناكڕ

 .ننێمرك  دائه هڵ خهش مه
 یزگـارڕ و یونـاكڕ ۆی ئاسـۆ بـی و كاروانـه ئـه  نهیب  ئه وه رهێل

 هـاوار  ندهی ئاۆ بن2نیوانڕم  ده  و بهگاڕێ  نهیو كه  كورد ئهۆڤیمر
  :.نی كه ئه

   ركاروانێ هه
   بۆپرشنگی خۆر بروانێ

  م بن یان زۆر كه
  خۆر ن به گه نجاما ئه ئه له
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  ئ3م�و ریشۆ��كان
ش ئەوەی ئـــاگری نەورۆزپەیــامی بەرزی و پیـــرۆزی بە پــێ

 پـــێش ئەوەی رسمەی ،  بگەیەنێـــت وونـــاكی ئـــاگرڕتیـــشكی 
 ،  ەشەبا و زریـان كۆتـا بێـت بە نەسـیمی نەرم ونیـانڕتەزیوی 

 ، پێش ئەوەی كەس بیری سەفەری هەبێت بۆ مەملەكەتێكی تـر
و   نڕێفـڵد ەش پۆش ئەبنە جوانرتین دیمەنـیڕپۆلە ریشۆلەی 

وانن ئەچێتە سـەریان و سـاتێك ڕجی چاوی ئەوانەی چاوەسەرن
لەگەڵ ئەو گەشتە بەكۆمەڵە ئەبیـنە هاوسـەفەریان و بەدڵێكـی 

ــێ ــشوازیان ل ــێگەرد پێ ــن ب ــاتن و ،   ئەكەی ــۆمەڵ ه ئەوان بە ك
بەكۆمەڵ لەسەر دارتێلەكانی كۆlن بە كۆlنی شار ئەنیـشنەوەو 

 ،  ێننئاســ2ن تــابلۆی جۆراوجۆرئەنەخــش جارجــارەش ئەچــنەوە
 بزانن ناخ ، واننڕو قەترانی2ن مە ەشڕپێ2ن ئەڵێن لە سی2ی 

ــادی  و دڵ ــرو ی ــێگەردە و لەبی ــاك و ب ــدە پ ــت2ن چەن و هەس
 بــۆیە وەفــاو دڵــسۆزی و ســەفەری ، دابــوین نیــشت2نی ئێــوە

   ئەمـانەوێ،  انەوەی ساlنەمان كردوە بە پیشەڕبەردەوام و گە
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ــی2ن لە  ــربكەین و چ ــان فێ ــان وانەی ژیانت ــی بۆت ــان بین ووlت
ـــرینەوە ـــاو ســـتەمكارن،  بگێ ـــوە ئەوەنە بێوەف ـــی ئێ  ،   كەچ

 یان ،   ئەكەن بازرگانی2ن پێ ئەمانكوژن یان ئەمانخەنە قەفەزو
دەنە دەست مناڵەكانتان و ئەوانـیش بەنـاوی یـاری لەگەڵ ئەمان

 ،  وباڵ2ن ئەكەن و پاش ئـازاردانێكی زۆرئەمـان كـوژنڕكردن پە
 كەچی سـاlنە ،  ان و ناخۆشی و بێ وەفاییەوەبەوهەموو ئازارد
 مـاڵێكی خنجـیالنە لە نـاو حەوشـەو  ێوەمـانەئدیینەوە التـان و

ەوا نـابینن و ڕگوێسە بانەكانتـان بكەیـن ئێـوە ئەوەشـ2ن پـی 
استیانەی من ڕ بۆیە پاش ئەوهەموو ،  وخێننڕهیالنەكەمان ئە

ــێ ــتم پ ــێن هەس ــێمەی ئەڵ ــشۆڵەكان بە ئ ــرد كە ری   داوای،   ك
ـــرد كە ـــان ك ـــوردنم لەپۆلێكی ـــەئ لێب ـــەردارتووەكەڕۆم ی  بەس

ـــ ـــشتنەوە و پێم ـــانەوە نی ـــێكی كۆlنەكەم ـــوە بەش وتن ئیرتئێ
گەورەئەبــن لە بیــرەوەری ســاlنەمان و �ــان بــورن كە تائیــستا 

 ،  ەنــگە جــوان و ســپی و بێگەردەكەتــان ببینــینڕنەمــانتوانیوە 
  .ن وخسارەوە هەمووشتەكان ئەبینیڕئیمە هەمیشە هەر لە 

 لەگەڵ تەواو كردنــی ووشــەكانم ،  ۆك المــان هــیچەڕ نــاوە
  ........هێشتمو جێیان نڕیفەڵههەموویان لەسەردارتووەكە 
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  ساتان�ی دەبین� تابلۆ ئ�و
ــژە ــاڵی تی ــری من ــومێكی ، بی ــتە ئەلب ــۆیە ئەوتەمەنە ئەبێ  ب

  .و یادەوەریەكان ڤئەرشیفی بۆ مرۆ
ــــد ــــا چەن ــــان گەورە ئەوس ــــێكی لەخۆم ــــر بە كەس وە ت

و  ڤ وێــنەی هــیچ گیــانلەبەرو مــرۆ ئەیانرتســاندین كە نــابێ
ووەكــیش بكێــشین چــونكە لەودنیــا خــوا گیــان ڕتەنــانەت 

 دەكــات گیانیــان  لێپرســینەوەمان لەگەڵ دەكــات و داوامــان لــێ
   .بەبەردا بكەین

 ی لەنـاخی  اوكـێڕئەمە بووە بەوتارماییەی كە تـرس و دڵە 
كە گەورە بووم و ،  ی باشمنا چاندو نەمتوانی ببمە نیگاركێشێك

وبـۆ  هەستم كرد ئەوە تەنهـا ترسـاندنم بـووە و هـۆیەكیش بـو
ــدا ــی زانــیم كە دافنــشی و ،  جــوانە  لەو هــونەرە ،انمڕب دوای

بەرزەوە دنیایـان  بیكاسۆوما� و سەدانی تر بەهۆی ئەم هونەرە
،  ایەتیڤـ بۆخۆیان و بۆ مرۆ نەمرتركردو میژووشیان رەنگینرتكرد

ــستادا ئ ــۆ لەئی ــت ب ــایەخ بێ ــر ب ــگ و پ ــن زۆر گرن ەوەی الی م
كتێب (ئەوانیش ، بیرەوەری و ئەرشیف و یادگاری تەنها دووشتە

  .یە)و وێنە
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دەوڵەمەند دەكات و مێشك فراوان  ڤكتێب بیرو هزری مرۆ
 بەدی دێنێــت و ڤدەكــات و داهێنــان لە كــردارو گفتــاری مــرۆ

ـــێ ـــۆیەوە  هەرس ـــان بەخ ـــانی ژی ـــرنگەكەی فۆناغەك ـــایە گ  پ
  .ە )گۆڕان،  گەشە، جوڵە(ەستێتەوە كە دەب

ــنەش  ــانێڕتوێ ــرو  ام ــردارو بی ــانەوەی ك ەوشــتی ڕو بیرهێن
ـــدەی ڕ ـــك دەكـــاتەوەو لەشاشـــەی دی ـــردووی خۆمـــان نزی اب

ــت ــایش دەكرێ a ــست2ن ــستە ،  خۆنەوی ــدە خۆنەوی ــۆیە دی  ب
  :پیەمێرد گوتەنی 

   من دیدەی خۆمم بۆیە خۆش ئەوێ
   دنیاشی ئەوێ،  خۆی خۆی نابینێ

 ،   لەپـاش لەدنیادەرچووaـان نیگارێكـان بكێـشێ ێی كـێتۆبڵ
   ببینە یادگاری ؟ الی كێ
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  نەمەت
 ە بـوونەم نـابەوانە بیرەیی ئەرگیز ، هێت بەتاو هەبەر لەمەنمت
 ەرمای ســـەرشـــەختەی سە لیـــان ، ی ئـــارامێبەری ســـیـــوانیم
ــاەد  قەســتەڵەكیب ــشا ئارێك شــاخڵی پ ــم ، ئینمن ــی ب  ەو بیرەی
 ەرمــا گەرمــی گیزی ئــامۆ بــیــان پانی ســنگە كەمنــاب ێــرەوارانەل

 ە لوبچـۆقم ەرزێم لەڵ كردم هێری فیان ژەزموونی ، ئۆتەوەگرت
 ەم دەتینـی بەی قـرچێڵەی نـڵەی نـاەكـو بـاكم وەبێت ، نەرماس
ـــازە بڵنـــدەی باەنگـــی دەرچـــیه  ،ەرمـــاگ  ەك مـــن ویال،  ێن
 ەویــن ئی زامــەرچــی ، هڵزارە نــاو گــوێكی بولبــولەهــچەهەیچ
 ی وزامین بری ئازارەتاو لەو ئی ، هاوارەوتبێت كڵی دەوەردیدب

 ۆتە ، بــڵەم دیــاوی كانەرو ســەی كاســەنجیــنەی گەم ، ئڵــدارە د
 ەمل  ،وودارەڕە بێمـــی دۆزەوی ئـــاو بـــووبـــاریڕۆگەلەو جـــ
ــم تەســاتەیچرك ــك خەمەن ــ  ،ەوئەكەمكەنو شــەرمانێ  و ۆمەرامب

..... ڕئه كه مپ   زووەیاڵم خەرابی شەی ، كاسەوان ئەونیخ  
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  بەرهەمە چاپكراوەكانی نوسەر
               

  كانڵەییەنگاٍڕە وشە -١
  ئاوێزان بوونی رسوشت و مێژوو-٢
   خواستی خەڵك لە زمانی قەڵەمەوە -٣
  روانین بۆ ئایندە -٤
   ئەو فرمێسكانەی وشك ناكەن -٥
   سەمای بەفر -٦
   پەلكەزێرینەی خەیاڵ-٧
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