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 ثيَشكةش
 
 

خؤشةويستةكةم )فةخريية ساَلح بةرزجني( ثيَشكةش  ةديواني )وآلتطةل(م بة هاوسةر
كردووة، ئةوةتة ئةم ديوانةيش )طيَرِانةوةى تاك( هةر بةو ثيَشكةش دةكةم، ضونكة 
رِاستييةكةى ئةطةر ئةو هةموو كؤششة زؤرةى ئةو نةبوواية ئةم ديوانة بةم شيَوةية 

 .دةرنةدةضوو
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 يةوةندالَيةتيلةبارةي شيعرو م
 

ثيَناسةي شيعر ثرسيَكي ئاَلؤزة. نةك لةبةر ئةوةي بةردةوام دةكةويَتة ناو جةرطةي تةنطذةي تايبةتيي خؤيةوة كة 
دةيةويَت تيَي بثةرِيَنيَت، بةَلكو لةبةر ئةوةيش، لةم سةردةمةوة بؤ ئةو سةردةم، ئاويَنةي تةنطذةي خودي 

يَكيدا، كة بة الي منةوة طرنطة، لةوةوة سةرضاوةي طرتبيَت كة شيعر، مرؤظيشة. رِةنطة ئةم ئاَلؤزييةيش لة بةش
بة طشتيش هونةر، ثيَضةوانةي لؤذيكة. كةضي جيهامنان ئةوساو ئيَستةيش هةر بة هيَزي لؤذيَك بةرِيَوةدةضيَت كة 

 .بنةمايةكي زالَ  بةسةر ذياني هاوضةرمخاندا ثيَكديَنيَت و لة شيعرمان دوور دةخاتةوة
فسانة كؤنةكان و هةموو ئةو هونةرانةي لة بةرةبةياني ميَذووةوة بؤمان بةجيَ ماون ئةو لؤذيكةيان هةموو ئة

بةسةردا زالَ نةبووة كة ئيَستة بةسةرماندا زاَلة. بؤية ئةو شتانة سةرجنرِاكيَش و جيَي سةرسورِمان و رِامانن. تا 
 .انانةن كة بؤمان بةجيَ ماونرِادةيةكي زؤر شيعرين.  باشرتين بةَلطةيش ئةو داستان و ئةفس

مرؤييانةن طويَزراونةتةوةو نةوة ثاش نةوة ماونةتةوةو، ئةو مةرج و  ةمةبةستيشم لة لؤذيك ئةو زانياريي
اني خةَلكي رِيَكبخةن و هيََلةكاني بوونة تا ذي سةرةوةدا كةَلةكةنةي كة لة هيََليَكي بةرزبوونةوي بةرةو ياياسا

 .ارةزوو و سؤزةكانيان بةشيَوةيةك ئاراستة بكةن سوودو قازانج لةخؤبطرنذيانيان دةستنيشان بكةن و ئ
ئةم لؤذيكة: سةرطوزةشتةي ذياني هاوضةرخة، هةر لة منداَلييةوة لةناو دةزطةي خيَزان و لةناو كؤمةَلدا فيَري 

نريت كة بةرةو رِووي دةبني. لة فيَرطةو زانكؤكاندا بة تةَلقني و رِاهيَناني ضةندان هةلومةرج بةسةرماندا دةسةثيَ
هةموو )ئارةزوو(يةكي درِندةي سؤزو خةيالَ دةبيَتةوةو بةرةنطاري سةركيَشي ميَشك و يادطة دةبيَتةوة، كة 

 .ضةندان جار تواناي سةرلةنويَ دؤزينةوةي جيهاني هةية، هةر جارةو بةشيَوةيةكي جياوازتر
ياني ثيَنةطةيشتووة. جيهان بة شيَوةيةكي جياوازتر مندالَ، لة بةشيَكيدا، بة شاعريي لةدايك دةبيَت. لؤذيكي ذ

لة ئيَمة دةبينيَت. ئيَمة، بؤ منوونة، ئيَمة شيت بينراو دةناسني، بةآلم مندالَ شتةكان لة تةنيشت يةكةوة لة 
دةرةوةي جوطرافياي شويَين بة ثيَوانةو قةوارة دياريكراو دةبينيَت. هاوكات )كات( بة شيَوةيةك دةبينيَت لة 

 .وةي هةر سيَ شيَوةي )رِابوردوو، ئيَستة، داديَ( و دةرةوةي ثيَوةرةكاني كاتذميَرو رِؤذو سالَدةرة
في لؤذيكةوة. رِةنطة لة دةرةوةي لؤذيك بيَت و طةرِانةوة ية. خةون ناضيَتة ذيَر رِكيَمندالَ ضؤنة، خةونيش بةو جؤرة

وة، تا لةويَوة سةرلةنويَ بةسةر جيهانيَكي بيَت لة بةنديي لؤذيك بةرةو منداَليةتي. بةرةو كاني و سةرضا
 .سةرسورِهيَنةري دةربازبووي دياريكردني لؤذيكدا برِوانيَت، كة لة نامخاندا ضيَنراوة

هاووآلتيبووني بةكؤمةلَ، هةوَلي دةرضوونة لة بةندخيانةي  ثرؤذةي هةر شاعرييَك، لة بةشيَكي طرنطيدا، برِوام واية
كراوين و، دووركةوتنةوة لة دةزطةو ئةو هةرمة قورسةي بةسةر شانيةوةية.  كة لة ناويدا كةوي و دةستةمؤ
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ي خودةكاني ديكة ةثرؤذةي شاعري ئةوةية ناسنامةي تايبةت بة خؤي بدؤزيَتةوةو خودي قووَلي خؤي لة دةرةو
دةردةكات،  دذوارةو شاعري لة )ذيان( ىلَ. رِاستييةكةي ئةوةيش ثرؤذةيةكبةكؤمة ىتوندبطريَت، دوور لة ثيَكهاتة

نيَتة ذيان تا لةطةلَ يةبةآلم لة شيعر نزيك دةبيَتةوة. بةَلكو ثرؤذةيةكة، بةهؤي رِامان و طؤشةطريييةوة، دةيطة
شتةكاندا قسةبكات و لة دةرةوةي خةسَلةتة باوةكانياندا بةرجةستةيان بكات. ئةوةيش دةيطةيةنيَتة زمان لة 

 .)ثارةي ميَشك و بريكردنةوة( نييةدةرةوةي ئةركي سوودبةخشانةي، بةو شيَوةي كة 
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 لةطةلَ )مةعةرِي(دا
 

 مةعةرِي بة ضةوطانةكةيةوة لة دةرطةي دام
 ـ مين كوذاوة كة ضاوةرِواني كؤتايي يارييةكةم دةكرد ـ

 :ثيَي طومت
 لةناو هةرسيَ بةندخيانةكةمدا دةمبينيت ئةي هاوشيَوةو هاودذي من

 لةبةر نةداري بيناييم و
  اَلةوةوطؤشةطرييم لة م

 جةستةيشم لةناو نةخؤشيية ثيسةكةداية
 

 طةشتةكة لة تاريكيدا شةكةتي كرديت و
 طومان ضواردةورةي دايت،

 (وةرة تا بةرةو )مةعةرِةتول نوعمان
 .دةستت بطرم و دةمةتةقيَ بكةين

 بيابانةكان بربِين و ، لةبارةي ويَرانةيي و بةهةشتةوة بدويَني،
 سةكانيان تةواوبوونةوبةالي خةَلكدا تيَثةرِين كة ق

 سةرطوزةشتةكانيان سرِاونةتةوة، ضوون ثةَلةهةور بالَ دةطرنةوة، 
 يان ضوون ملي رِةش ثةرت بوونةتةوة كة رِةشةبا تةفروتووناي كردوون،

 كاتيَك دةطةينة مةعةرِة
 باآلثؤشيَكت لة ئوقرةو رِةزامةندي بؤ دروست دةكةم،

 وة،تا طةرمت بكاتةوةو لة سكاآل دووربكةويتة
 خوانيَك دةرِازيَنينةوة

 ثاشان دةمةتةقيَ دةكةينة خؤراكي خؤمان،
 ثامشاوةكاني كات دةخؤين

 . رِيَطةكاني رِيَطةوبانةكامنان كؤتايي ديَن تا توولة
 كاروانةكةمان سةختة،
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 ،تاريكةرِووناكي كزةو شةوطاريش 
   ضاوةرِوانة وشةطةل رِووناكي بكةنةوة

 يان مانطةكانيان ئامادة بكةن،
 بةآلم كؤشاين و تيَدةكؤشني
 تا يارييةكة كؤتايي ديَت و

 .سةرطوزةشتةي شيكارةكان لة ثشتةوةي خؤمان بةجيَ دةهيََلني
 :بة مةعةرِيم طوت

 ضةندة ثرسةكةمان بةالوة ثةسةندبيَت و
 ئاويَنةطةل لة ضوار دةوري خؤمان طردبكةينةوة،
 يان خؤ لة دةرياي هةتاوطةلي كؤك كراو بدةين،

 .مة نكوَلي لة ويَنة بزركارة تاريكةكة دةكةينئةوة ئيَ
 بينايي بيَ سوودة

 ثةردةي تةنكي ئةوينداريش بيَ سوودة
 خؤماني ثيَ دادةثؤشني
 مان بؤ رِووناك نةكاتةوة كة بةرِيَوةيةةئةطةر ئةو شتة تاريك

 .تا بيضنني و ئاشتةوايي ثةسةندبكةين
 

 ئةي مةعةرِي،
 وةك دةزانيت،

 آلوي ضواردةوري داوين و دةخوليَتةوةشةبةنطيَكي خةيالَ ث
 ضونكة كات كاتيَكة كؤتايي ديَت

 ئةوةيش بة ملهورِي بةدةستمان هيَنا
  ـ لة ضةند ضركةيةك و ضةند ضركةيةكي درؤكينةدا ـ

 .ضوون بروسكة بةرةو نةكةردةني كؤتايي ديَت
 جيهان رِةشةو

 ئاسؤي بينينيشمان لة بةر نةخؤشي
 .يَتةوةتا ديَت تةسك و تةسكرت دةب
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 مشتومرِ ضيية،
 توورِةيي ضييةو

 ئةوينداري ضيية،
 قةناعةت ضيية

 تةنيا خود و خةَلك فريودان نةبيَت،
 كةضي مةعةرِة ميواندرييةكي قؤرتيَكة

 .ضني ضني خؤَلي بةسةردا دةدريَتةوة
 8101ي ئاب 30                                   

 
 

  



 10 

 طيَرِانةوةي تاك
 

 دةستنيشانكردن
 
 ةكان ثتةون و بة خؤيانةوة دةوَلةمةندنوش

 زاوزيَ دةكةن و كؤثي دةكريَن ئةطةر بتةويَت واتايان ليَ هةَلبهيَنجيَنيت
 .بةخؤت طةورةي وشةكانيت ئةطةر بتةويَت بةو شيَوةية دةيانطيَرِيتةوة كة ئارةزوو دةكةيت

 :وشةكان بةرضاون و لةقةد تاويَر هةَلكؤَلراون
 :راوشةوو بةردو درةخت و كوذ

 .شةو تارماييطةل و دزطةل و ثياوكوذطةلة
 بةرد شاريَك دروست دةكات درم و ثةتاكان رِووي تيَدةكةن،

 .ثردطةليَك دروست دةكات الفاو دةيانرِووخيَنيَت
 .شارةكةيش دووضاري برسيةتي و ضاوةقووَلة دةبيَت

 شاري نةداران
 شاري دزان
 تفةنطيان بةدةستةوةية طةليَكشاري شيَت
 .ككةوتووان رِك و كينةي ثيَدا ثياسةدةكاتشاري ثة

 درةخت هةور دةكاتة دارستان
 شيَرطةل و كةمتيارطةل و طورططةلي تيَدا ثياسةدةكةن،

 خويَن تويَكَلي درةختةكان دادةثؤشيَت
 .باَلندةطةليَك لة ترسي تةقةي رِاوضييةكان رِادةضةَلةكيَن

 تؤ بةردةوام لة شةوو شارطةل و دارستان
 بينيت ثةَلةي سووريان ثيَوةية، بة قةد تةويَلَ والجانط و بة قةد سينطةوة لةو شويَنةي دَلي ليَية،سيَ تةرم دة

  ئةوةند ناخايةنيَت باَلندةيةكي لةسةر دةنيشيَتةوة
 طريان و واوةيليَي طؤرِستانان دةَليَتةوة
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 بةآلم وشةكان هةر بة وشة دةميَننةوة
 ك بدريَنةوةتؤيش ئارةزووي زؤرينة دةكةيت وشةكان ليَ

 ثاشان زؤرترو زؤرتربن
 .تا وشةطةلي كةساني ديكة شي بكةيتةوة
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 1طيَرِانةوةي تاك 
 

 سةرطوزةشتة
 

 .ـ من منم
 .طةردان ناكريَم

 سيَبةرم نابيَت كاتيَك هةتاو هةَلديَت،
 دووجار دةضمة ناو رِووبار
 يةكةم جار خؤدةرِازيَنمةوة

 رئاويدووةم جاريش ضةند طوَلة زةنبةقيَكي سة
 كةنار رِووبارةكة ليَ دةكةمةوة

 
  شةوان تارماييةكةم بةجيَم دةهيََليَت

 .بة دواي طةجنينةدا دةطةرِيَت
 .ضاوديَري شويَين شةرِطةكان دةكات

 .بة تةنيا بة رِيَطةكةدا دةرِؤم
 ئاويَنة ويَنةكةم وةرناطيَرِيَتةوة،

 ئاوي مةنطيش دووبارةم ناكاتةوة
 .كةمكاتيَك مةلةواني تيَدا دة

 
 كةس ناوم ليَ نانيَت،

 .يان بة ناوي كةسي ديكة بانطم ناكات
 نهؤمةكاني سةرةوة هي منن

 .ثيَثلكةكانيش بَلند دةبنةوة تا تيَست بة تيَست بطةيةنن
 وآلتي من لةذيَر شارةكانداية

 هةَلياندةكةمن و لة هةر شويَنيَك
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 ثارضةيةك لة دَلم دادةنيَم،
 سةرةتا دةجيووم

 .، يان ناتا بزامن دَلمة
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 8طيَرِانةوةي تاك 
 

 دةمامك
 

 ئةم بةيانيية، وةك هةموو بةيانييةك، لةبةردةم ئاويَنةدا رِاوةستام،
 :ناضار بووم بطؤرِيَم

 دةمامكي خؤم هةَلدةبذيَرم و
 .رِةوشةكاني خؤم تايث دةكةم

 دةثرسم: تؤ كيَيت؟
 وةآلمم دةداتةوة: تؤ تؤ نييت،

 منيش من نيم
 .يَنينةوةو ثاشان ليَك دادةبرِيَنيتاويَك ليَرة دةم

 ثرياسكةي خؤم ئامادة دةكةم،
 رِوخساري خؤم دةطؤرِم،

 دةمامكةكةم دةثؤشم
 تا بضم بؤ دةرياي خةَلك

 .خؤم لة طةردةلوولةكان بثاريَزم
 لة شارة هةَلةوطيَرِاوةكةدا

 هةر تاكةو دةمامكي خؤي ثيَية،
 :ضةند رِةوشيَكي بذاردةو سرِبوونيَكي خوازراو

 ةمامكي باز،د
 دةمامكي كةمتيار،

 دةمامكي طورط،
 .دةمامكي كاورِ

 دةمامكطةلي بةزةيي و دةمامكطةلي دَلرِةقي بةشةرِديَن،
 .بةثارضة ثارضةيي بةجيَ دةهيََلريَن ثيَشيَل دةكريَن
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 لةو شويَنةي شةقامي سةرةكي دةسوورِيَتةوة
 كانتينيَك هةية بة دةمامك رِازيَنراوةتةوة

 .ري خؤياني تيَدا ئاَلوطؤرِ دةكةنخةَلكان رِوخسا
 لةويَ لةبةردةم ئاويَنة دةمامكةكةي خؤم داكةند

 دةستم بة دةم و ضاومدا هيَنا
 .لةخؤم ثرسي كيَية

 :وةآلمم درايةوة
 .ئةوة دةمامكة نويَكةتة
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 3طيَرِانةوةي تاك 
 

 بارمتةطةل                   
 تؤ تةنيايت،

 ة،يان كةساني ديكةت لة تةنيشتةوةي
 دارستانة ضؤَلةكة بةجيَ دةهيََليت و دةضيتة ناو شارةوة،

دةست بةسةر داروثةردوويدا دةهيَنيت، رِووبةرِووي كةمتيارو سةط و كاورِةكاني دةبيتةوةو هةست بة نيازةكاني 
 دةكةيت،

 كؤثيكراون و، وةك ضاوةزار بةسةر تاويَرةوة هةَلكؤَلراون
 .ي بة باران شوشرتانةوةبياني دةخيويَنيَتةوة هةركة طوناهةكان

 
 ئةوةتة تؤ شارت بيين
 :وةك ضؤن ثيَشرت بينيت

 كةشتيطةليَك بة دةريادا دةرِؤن و بة سووتةمةنيي خةون لةنطةر دةطرن
 .كة دةشسووتيَن ئةو خةونة دووبارة دةبيَتةوة

 كةواتة شاريَكي ديكة نيية،
 تةنيا بةردةوام هةمان شارة،

 طيَرِانةوةي سةرطوزةشتةكان دَلشاد دةبن، خةَلك لة تةنيشت خةَلكةوةن و بة
 بارمتةطةليَك لة شويَنةكةدا شادن

 .شويَنةكة جيَ ناهيََلن
 بؤسةطةل و ديوارةكان دووبارة نابنةوة

 تؤيش بةرِيَطةكاندا ثياسة دةكةيت،
 ئةم الو ئةو اليان دةبرِيت و ناوي شةقامةكاني دةخويَنيتةوة،

 .لةطةلَ خةَلك بةيةك دةطةن
 .روازةكان وةك هةموو رِوخسارةكان كؤثي كراونهةموو دة

 لةبةردةم دةروازةيةكدا رِادةوةستيت،
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 ناوحةوشةكة لةويَية
 ثيَثلكةكانيش شيَدارو ثيَض ثيَضن و ثرِ لة طوَلةبةردينن،

 نهؤمطةل و نهؤمطةل، هةنديَكيان بة رِةزامةندي سيَبةريان بؤ كراوة
 .هةتاوي شةكةتيش لةوةكةي دي ثشوودةدات

  تةكةوا
 لةم ماَلةدا

 بارمتةطةل هةن
 لةو سيَبةرةيش

 .دةروازةكان لة بارمتةكان دادةخةن
 تةالريَك بةذوورةكان و بة دانيشتوانييةوة هي ئةو كةسةية كة ديَت،

 .هةراو هورياي درةختطةل و خةَلك ئاردةدارن و لة ضوار دةورت ثةرت دةبنةوة
 لة ذوورة بضووكةكةي سةرووي تةالرةكةوة

 ي تينوو هةية تيَى دةثةرِيَنيت،بيابانيَك
 كليلةكة بةناو قوفَليَكي ذةنطاويدا دةسوورِيَنيتةوةو

 تة ذوورةوة،يدةض
 .دةرطةي ذوورةكة دةكةيتةوةو دةضيتة ذوورةوة

 ئيَستة تةنيايت
 لة دارستانة برِاوة ضؤَلةكة،

 تؤ تاكيَكيت و بةسةرهاتةكةت طيَرِاوةتةوة،
 يَنيتخؤت لةو شتانةي ئةواني ديكة دةتةك

 8101ي ئةيلوول  4ثيَوةت نووساون                   
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 سةرطوزةشتة
 

 .سةرطوزةشتةكة طيَرِرايةوةو كؤتايي هات
 هةر سةرطوزةشتةيةك بطيَرِريَتةوة هيضي لةبارةوة نازانريَت

 .ثيَوةندي بة كيَوة هةية تا دةطاتة كؤتايي
 

 ئيَمة نةمانطيَرِاوةتةوة
 دياري كردووة،بةَلكو بةخؤي كؤتايي بؤ خؤي 

 لةميَذة داوةكاني ضنراون و
 طريَكاني بةدةسيت نةناسراويَك

 طريَ دراون،
 جؤآليش لةسةر تةونةكة

 .هةر خةريكة سةرطوزةشتةكة ليَرةو لةويَوة ثينة دةكات
 بةآلم خودي سةرطوزةشتةكة

 دةستةبةرو دووبارة دةبيَتةوة،
 رِؤذطار دةيطيَرِيَتةوة

 نطينةرِؤذطاريش جؤآليةكي دةست رِة
 .لة شويَنيَكي ناديارةوة ديَت تا سةرلةنويَ سةرطوزةشتةكة هةَلبةستيَتةوة

 ثةيامبةران دةيَليَن و لةدووتويَي كتيَبةكاندا نووستووة،
 شةهرةزاد هةَليدةبةستيَتةوة، ثاشان شةهرةيار

 هةزار جار، هةزار هةزار جار، ليَي رِادةميَنيَت،
 .رِاميَنني سةرطوزةشتةكة دووبارة دةكريَتةوة، تا

 ئيَمة هةر لة سةرةتاوة
 كؤتايي طيَرِانةوةكة دةزانني،

 دا دةبريسكيَتةوةثةندي تيَ
 .هةست بة كؤتاييةكةي دةكةين و لةبريي خؤماني دةبةينةوة
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  بةم شيَوةية سةرطوزةشتة
  ثالَ بة بريضوونةوة دةدات و

 حةزي لة بريضوونةوةية
        تا ويَنةي كؤتاييةكة بكيَشيَت

 8101ي ئةيلوول                                          10
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 دميةني رِؤذان
 بة رِيطةوة بةرةو زانيين دميةني رِؤذان،

 كة ديَن و دةضن،
 ةوة،نةوةو دةكوذيَندةبريسكيَ

 طةرِؤكيَكي تةنيابووم
 دَلي خؤمم دةثشكين و دةرِؤيشتم،

 تدةطةيشتمة شويَنةكان، ثاشان شويَنةكامن بةجيَ دةهيَش
 .ثاش ئةوةي ثيس دةبوون

 ئاكام كاتيَك رِيَطة
 سةري بة طؤرِةثانةكةدا تةقاندمةوة

 ئاثوورةيةكي خةَلكم بيين هةراوهوريايان بوو،
 :ثيَدةكةنني، قةرةباَلغييان دروست دةكردو يةكدييان ثالَ دةنا

 دايكةكان لةطةلَ منداَلةكانياندا شادومانانة دانيشتوون
 .رِؤذطار دةكيَشنثياوةكانيش رِؤنيشتوون و 

 .تةنيا رِووةو دميةنةكة ضوومة ثيَش
 قةرةباَلغييةكةم دووكةرت كرد

 لةناكاو لةبةردةم ثيَنج تةرمدا رِاوةستام
 بة ضةند درةختيَكي ناوجةرطةي طؤرِةثانةكةوة هةَلواسرابوون،

 .ئاورِم دايةوةو سةيري شاييةكامن كرد
 شادوماني بة ئامسانةوة دةخواليةوةو

 بة رِوخسارةكانةوة بةدي دةكرا، رِةزامةندي
 ئةو كات ويستم ببمة

 شةشةمني تةرمي هةَلواسراو
 هةردوو ضاوي نوقاندبيَت

  دةنطي فرياطوزاري بةرطويَ نةكةويَت و
  .هاواري مردووةكانيشي بةرطويَ نةكةويَت
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 يارييةكة
 

 .ةستمان ثيَ نةكردووةةكة كؤتايي هات و ئيَمة هيَشتة دياريي
 .تةسكرت دةبيَتةوة جيهانيش خةريكة

 هةموو لة تاريكيدا سةيري ئاويَنةكةي خؤي دةكات،
 زيندةوراني ليَوة ديَنة دةرةوةو،

 كة دةفرِن،قةلةرِةش
 .رِيَوييةكان دةكشيَنةوة

 يارييةكة كؤتايي هات،
 .شةمةندةفةرةكة دةرِوات بيَ ئةوةي رِاوةستيت

 دوايةمني ويَستطة ضؤَلة،
 .ضةند قةلةرِةشكةو ضةند رِيَوييةك وشكة طذوطيا ضواردةورةي داوة.

 .مسؤرةكان لة ترساندا لةناو كونةكانياندا رِادةوةسنت
 

 .هيََلي سووري دةمةوئيَوارة دةكات  ثرت لة رِاوضييةك ضاوديَري
 .تريةكةي ئاراستةي دوايةمني طةشتيار دةكات

 هةموو طةشتيارةكان لةذيَر قورسايي ساآلني تةمةنياندا نقةيان ليَ برِاوة
 لةناكاو لة شويَيَكي ناديارةوة طورزيَك دةوةشيَنريَت لة هةورةتريشقة بةهيَزتر

 .دارودةوةنةكان دةسووتيَنيَت و طيانةوةرةكان لةناودةبات
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 يَكتـطةش
 ثاش طةشتة دذوارةكةت

 سةيري كؤتايي شةو بكة،
 ضي دةبينيت؟

 يتةوةوةزيندةوةران ئاسؤكةيان تةني
 .رانيَكة بةسةر ثيَستتدا دةرِؤنطويَت لة جووَلةي طيانةوة

 ئاسؤت بة ثيَضةوانةي رِاسيت داطريكراوة
  هةموو خولةكيَك دةسيت بةسةردا دةهيَنيت و

 :تدةَليَ
 هةر ئاطةم ليَ نةبوو،

 بةآلم طةرداوةكة
 .لةناوجةرطةي دةريادا خؤي شاردبووةوة

 
 تؤ وريايت،

 لة كؤتايي يارييةكةدا شةكةتيت،
 ةَلدةهيَنجيَنيت،لة دةرةوي كات كاتيَك ه
 زةمةنيش دزة دةكات، 

 ساَلةكانت لة ضنراوي تيَكةآلوبووياندا بريضووةتةوة
 :تاراكةيش رِةشةو رِةشكةوثيَشكة بة ضاو دةكات

  دةنؤرِيت و
 ليَرة رِةشاييةك خةَلك دةبينيت

 تارماييطةليَك تيَدةثةرِن و ثاشان بةردةبنةوة
 .ناو كيسة كونبووةكةت

 
 نةبوويت، ثيَشرت بةم شيَوةية

 وريا
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 ضاوةرِوان
 رِةزامةند

 تةنيا
 شتةكان طرميانة دةكةيت و

 دةنطةكان دةبيسيت و
 نزيك لة ترثةي دلَ و
  خويَين ثةرت ثةرت

 .بة دةسيت ناديارت دةيانطريت
 

 باشة
 ئةي ماندوو،

 وةك طرميانة دةكريَت، شتةكان زؤرو زيادن
 دةكةنةوةو تاريك دةبن طَلؤثةكان رِووناك

 يسرتيَت بطؤرِيَن،كاتيَك دةو
 كةرةستةكةت شارطةليَكي بيَ رِووناكني و
  فريشتةكانيشت تةرمطةليَكي ثيَ برِاون و

 بةرةو شارةكةت
 كة خةريكة دةرِووخيَت

 .سكة خشكيَ دةكةن 
 8101ئةيلوول                         
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 كةيةك بؤ ئيَمة كة ماوينةتةوةو هةتاو ئاوادةبيَتسةردويَلَ
 ثاش كؤضي دوايي هاوةآلني تايف الوي جان دمؤ و جةليل قةيسي و               

 ي و ئةنوةر غةسانيسةرطؤن ثؤَلس و قةحتان هرمز                        
 

 جاريَكي ديكة طورطة نةناسراوةكة ديَت و
 كةَلبةكاني دةضةقيَنيَتة طياني رِانةمةرِةكة

 وهيض نةماوةتةوة، تةنيا ضةند مةرِيَكي ثةرت و بآلو
 بزري ناو بيابانةكان نةبيَت

 بةرخؤَلةكانيان خويَين تاَلي رِذاو دةمذن
 القانيان دةلةرزن و، بةرةو سةربرِخانة دةبريَن

 رِاوضييةكانيش لةويَ ضةقؤيان بؤ تيذدةكةن
 

 كةواتة ئةوة تاريكيية، شةوي ئةنطوستةضاوة
 .ئةوةيش لةثرِ نايبينني نةناسراو بةرِيَوةي دةبات

 يةو ضةندان تارمايي لة ثشتةوةيان هةَلدةثةرِن،ضاومان نابينا
 لي هارو قومقومؤكةشةبةنطي شيَويَنراو، سةططة

 دوايةمني ميوانداري ئامادة دةكةن
 .ثاشان لة تاريكة شةودا ضاوديَري الوازيي جةستة دةكةن

 
 كةواتة ئةوة شةوةو، هيض هيوايةكي ليَ ناخوازريَت تةنيا تاريكييةكي دريَذتر نةبيَت

 :ات دةثارِيَينةوة طويَمان ليَ ناطريَتلة ك
 ئةي ئةستيَرة بضووكةكة بدرةوشيَوة

 شةو تاريك و نووتةكةو ضاومان نابينيَت،
 تارماييةك، يان شةبةنطيَك ويَنامان دةكات و دوامان دةكةويَت

 لة رِابوردوو، يان ئيَستةدا رِادةوةستيَت
 ضاوديَري دةكات و ثاشان دةَليَت ثاسةوانة مجكةكةيةو
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 ثيَكةوة بؤ كؤضمان دةبات
 دوور لة بينيين شتةكان،

 خةيالَ ثآلوييةكان و، دوور لة كةَلةكةي يادوةرييةكان
 تاريك هةَلديَت،نمان ثيَ دةدات: سبةيينَ هةتاويَكي بةَليَ

 نة رِؤذةو نة شةو،
  تا لة هةميشةيي

  داديَدا
 .بنيشني

 8112بةرلني ـ تةممووز                           
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 ئةو كاتةي ماوة
 

 ـ ضةندت كات بؤ دةميَنيَتةوة؟
 

 سفةجنةي، بؤ نووسنت، بؤ ضاوةرِواني، ئ ـ كات 
 تا ئةو شتانة بثشكنيَت فرِميان داونةتة ناو برييَكي ثشت طويَ خراوةوة

 
 ـ مةبةستم ئةوة نيية كة دةيذميَريت تا سبةيينَ بيَت و

 مذدةي خؤي ثيَيةو، هيوات بة ذوانةكانيةتي،
 َلكو كات بة قورسايي خؤيةوة، كاتيَك زةنطةكان ليَ دةدريَن وبة

 .دةروازةي هةميشةييت بؤ دةكريَتةوة
 

 ـ ئةمة ض كاتيَكي سةيرةو هيَشتة من نةمطرتووةو
 .داواي ديالؤطي ليَ دةكةم، يان لة خواردنةكةي خؤمي ثيَ دةدةم

 الو بووم و هيَالنةكةي خؤمم دروست دةكرد
 .ةيةكي كؤضةر خيَرا تيَدةثةرِيدَلنبة هةآلتن ضوون با

 
 ـ قسة لةبارةي رِؤذطاري رِووبارةكان دةكةم كة وشكيان كردووة

 رِؤذطاريَك لةسةر زةوي لة ويَرانةو ثامشاوةو
 ثارضةكاني دوذمنةكةي تؤو دوذمنةكةي من،

  سةردةمي ثرييةتي ثةرؤشي ئافرةتان، ثاشان ثيَوةندي برايانةي لةطةلَ بةسنت و
 .بة تةختةدار ئةوانيش بوون

 رِؤذطاري درةختةكان كاتيَك طةآلكان وشك دةبنةوةو،
 طريَ دةكةويَتة قةديانةوة،

 مالَ دروست دةكةن و ةوة زيندةوةران و ميَروولةانةكانيلةذيَر تويَكَل
 طةرا دادةنني، لةطةلَ تيَثةرِيين كاتدا
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 .دَلة نةخؤشةكةي دةخؤن
   ، ـ ئةم كاتةم نةزانيوةو

 نةمناسيوة،
 .منةوة سةيربوو، رِةنطة بةتةنيا تيَثةرِيبيَت بةالي

 بةم شيَوة، تةنيا ثيَش تاويَك يةكدميان بيين و،
 .دةسيت ثيَوة دام و منيش طومامن لة نيازةكاني ثةيداكرد

 لةبةر ئةوةي هيَشتة تيَيدام و كؤتاييةكةيم بؤ نةماوةتةوة،
 فريوي دةدةم و فريوم دةدات و، دةشزامن كة من

 .وةكاني خؤي ثشت طويَ خستووةو نيَضريةكةيش دةيةويَت خويَن مبذيَترِاوضييةكم دا
 

 ـ كةواتة ئةو لةويَية، دةرِوات و، دةتبات،
 .ت دةخات، ثاشان ديَتبةجيَت دةهيََليَت، ثشت طويَ

 لةطةلَ ئةوةيش وآلتةكةي  شانؤي كةمتيارانة
 بةرةو الي تةرمة بةجي هيََلراوةكة دةضيَت،

 خواني كات
 .كؤتاييةكةية

 
 ـ من رِوو بة رِووي ميوانةكة دةمبةوةو فةرمووي ليَ دةكةم بيَتة سةر خوانةكةم،

 تا ثاش مةست بوون
 .تاَلييةكاني ناو ثةرداخةكان بذميَرين

 كات دةطؤرِم، كاتذميَرةكان فريودةدةم
 .دةكؤشم ئةو كةسانةم بريبضيَتةوة كة كات ئابَلؤقةي داون

 
 ـ بةآلم ويستطةكة نزيكة،

 بةزيت و بيَ جل و جانتا رِيَطةكة دةبرِيت وليَي دادة
 ضاوةرِواني شةمةندةةفةري داديَ دةكةيت كة نايةت،

 .سةرنشينةكاني سوار كردو رِؤيشت
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 ـ لةبارةي ئةوانةوة دةدويَم كة طةيشنت،

 .كاتذميَرةكانيان فرِيَ داو ذوانةكانيان دةستةبةركرد
 

 ـ ماوةيةكة فةرمانبةرةكةيان لةطةَلة،
 اوةكان رِةش دةكاتةوة،يةك يةك ن

 .بةدواي ئةو كةسةدا دةطةرِيَت تا كؤتايي خؤي لة طيَلي دةدات
 .سثاردةكةي خؤي دةبات ئةو كات طؤرِانكاري هيض واتايةك نابةخشيَت

 
 .ـ باشة، دةمةويَت ثيَوةندي برايانةي لةطةلَ ببةستم

 لةطةلَ موَلكةكةيدا دةستم تيَكةلَ بكةم ـ
 .ةوهةموو ئةم رِؤذطارة بةرطةي طرتو ض بنياتيَكة بة دريَذايي

 ..ئةو وآلتة دةدؤزمةوة كة ليَوةي ديَت
 رِةنطة لة كات دريَذتر بيَت

 .يان بةطويَي ناطات
 ةنطة كاتةكةي تيَدا ساختة بيَترِ

 يان ثيَويستييةكي جياكارييةو شيت باو ليَي دةترسيَت و
 .ئيَستة دةمانةويَت دةريثةرِيَنني

 
 ورةي خؤيةتي،ـ بةآلم كات كاتة، طة
 ياريزانيَكي ليَهاتووة

 نازانيَت ئةمرِؤو سبةىلة دادثةروةري ناثرسيَت و 
 ت و،لة نائامادةطي و ئامادةطيدا مششيَرةكةي خؤي رِادةكيَشيَ

 ضوون ئةكرؤباتيكي نياز نةزانراو
 ياري ثيَ دةكات و

 .سةرجني هةمووان رِادةكيَشيَت
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 نسكي ئةو غةريبة ديَت،ةـ كاتيَك كاتي ه
 ماَلئاواييمان ليَ دةكات، تا ماَلئاوايي ليَ بكةين،

 تارماييةك بوو بةرضاو كةوت و بةسةرماندا زالَ بوو
 ثاش ئةوةي لة ماَلئاواييدا بةسةريدا زالَ بووين

 ضي ديكة كات هيض واتايةكي ئةوتؤي نةما
 
 .ئةم ئاشتةواييةيش هيض بريسكةيةكي نةماـ 

 يةية ئامادةدةستةمؤ ةهةنسكي ئةو غةريب
 وةندي ثيَمانةوة هةيةو هةر لة ميَذة نيَرراوةثيَ

 بةرةو ضارةنووسي ناديارمان دةبات
 8112ي شوبات 17                                        
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 سةرةتايةكي ديكة
 

 ئةمرِؤ هةموو شتيَك ئاسايية،
 .هيَشتوون رِي و لةخةو هةستام تا مشتومرِ لةطةلَ شتةكامندا بكةم كة جيَمثضزوو خةوم 

 ضاوم بة ثرؤذة دواخراوةكاني خؤمدا دةطيَرِايةوة،
  بة زاري خؤيان بانطيان دةكردم، ثاشان ضاويان ليَ دادةطرمت وازيان ليَ بهيَنم ـ

 .كةرِوو ليَي دان و قةوزة دايثؤشني
 ثةجنةرةكاني ئةو ذوورةي كة وام دةزاني جيَم تيَدا نابيَتةوة

  .ئيَستة ثاكن
 ضاوي ساغ تيشك دةدةنةوة شووشةكانيش ضوون

 كة لة خوارةوةي بالكؤنةكةةلةويَ رِيَط
 ثيَض دةخواتةوةو ثيَض دةخواتةوةو بةرةو ئامسان بَلند دةبيَتةوة،

 بةَليَين ئةوةي داوة هةسارةيةكم بؤ بهيَنيَت
 .بة كاكييةكامن دووركةوتةوة ىلة ساَلة كاك

 بةسةر ئةم رِيَطةدا دةرِؤم،
 ، اري وهيوام بة بةرةكةتي بيَد

 ئةو ثارِانةوةي ثياوضاكانةية تيَيداية،
 سيت نوشوستيية كؤنةكاني خؤم دةكةم،بةرهةَل

 بةقري ثرؤذةكامن قريتاو دةكةم
 ئةويش دامدةثؤشيت بةر لةوةي بةئاطة بيَمةوة

 .سةندم كردووةيَي ئةو ئارةزووة دةكات كة ثةوةطب
 

 لةوةتاي بيَدار بوومةتةوة
 يَوة دةضم،بة دةنطي هاواري بةيانيي نو

 ئةو نةريتةي لة تيَست بيَزار بووة كةللةرِةقيم لةطةلَ دةكات
 دووبارة خةوةنووتكة بانطم دةكات تا دةستكةوتةكة دةستةبةر بكةم
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 ئةم جار طومامن ال ثةيدا دةبيَت، هةورة كةَلةكةبووةكان دةيهيَنن،
 لةهةر ضوار الوة ديَتة ثيَشةوةو دةرطةكان دادةخات و

 ت و ديَتة ذوورةوةوكة دةشكيَنيَشووشةي ثةجنةرة
 دةثرسيَت: بؤ كويَ دةضيت ـ

 ئةم سةرةتا دووبارةية بؤ كويَت دةبات،
 ئةوةتة سةد ضني طوَلي تلياكم بؤ هيَناويت

 خةويَكي قووَلت بكات تا نغرؤي
 ثرؤذةكانت بؤ رِةنطاورِةنط بكات

 .ئةو كات بيَ ئةوةي شةكةت بيت تةواويان دةكةيت
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 مةسافةيةكي كورت

 بةبؤنةي كؤضي دوايي سةرطؤن ثؤَلسةوة                            

 

 ئةوة ثيَش ماوةيةكي كورت بوو

 بةر لةوةي ضوون هةَلؤ خؤت بنويَنيت، كة دةتويست هةو بيت

 ةوةنبة دةست تضوون طةشتياريَك، ثؤلةكاني كؤض كردن

 بؤشايي ئامسانت،

 بةرينرت دةكاتةوةاني ات و سةركيَشي ئةقلَ سنوورةككةد انئامسان رِةنطي

 ، هاوار هاوارتةئا ليَرة، ئا لةويَ

 دةفرِيت و كةس بةشداريت لةطةلَ ناكات

 بة ئامسانيشةوة بَلند نابيتةوة

 ئةو مةسافة لةرزؤكة دةهيََليتةوة

 بينني دةيهةذيَنيَتةوة

 ئاورِ نادةيتةوة، يان خؤتي ليَ تيَناطةيةنيت

 امادةطيدا دوورترينةمةسافةكة ضةند هةنطاويَكة، بةآلم لة نائ

 لة رِامان و لة نووسنت لةئاميَزي خةونطةلي شريين دوورترة

 

 مرؤظ خؤي لةوة طيل دةكات كة بانطي دةكات

 فريوي دةدات

 لة قؤرتي كؤتايي مةسافةكة نابينيَت

 

 مةسافةيةكي كورت

 ئيَستة دواي ئةوةي كار لة كار ترازا، ناسيت

 ئاطةدارت كردين كة ضةند دَلرِةقة.

 دة كورت بوو، ضةن

 ئةو كاتة نةتطوت

 كة ئةوة كؤضي تؤيةو، 
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 ضةند مةتريَك؟

 ضةند هةنطاويَك؟

 ضةند هةناسةيةك؟

 نزيك بووةتةوة 

 ئةم جار سةرت دةخةيتة سةر سةريين هةميشةيي.

 

 لةطةلَ ئةوةي تؤ طةيشتييتَ، تا ئيَستة نةمانزانيوة

 ئةوة بذميَرين كة ضةند دوورة 

 مان دووضاري تراخؤما دةبيَت،بة دووكةَلي رِؤذطار ضاو

 بؤنيَكة،

 رِةنطة ذةهريَك بيَت، ثيَوةي سةرقالَ بني و

 دوايةمني بةردةرطة نةبينني.

 خةياَلثآلوميان ضوون شةويَكي مانطةشةوي هاوين درؤ دةكات

 ئيَش لةذيَر ئةستيَرةكانيداية

 طومان لة سايةقة لةمةرِ زانياري مةعريفةت دةكةين.

 

 هيَشتة كة هةنطاو دةهاوم، 

 واتاي بروسكةيةكي لةناكاو

 نازامن 

 لة درةختيَك دةدات و لةناوي دةبات،

 تةنيا ئةوةم زانيوة كة ضؤن لةثرِ ديَت و

 بيَ ئاطةداركردنةوةو، بيَ ئةوةي ثرسيار بكات

 لةناو دةضيَتهةموو شتيَك 

 وةك بَليَيت هةرطيز هةر نةشبووبيَت

 ئارةزووي بةتني ناميَنيَت و

 ويَك دةضيَتةوة كة ئامادةطي ليَ دةكةويَتةوة.ئةو ئازارةيش 
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 نة درةختةكان و، نة رِووبارو، نة قاوةخانة هيض واتايةكيان نةماوة،

 كردني ئافرةت لةناو بريكردنةوةكاندا هيض ثيَطةيةكي نةماوة، ئارةزوو

 لةكاتيَكدا شويَنةكان لةويَ رِيزكراون.

 جيَ هيََلراونشتةكان ـ وشةكاني شتةكان، شتةكاني وشةكان ـ بة

 ئةوساو، دواتريش وةك خؤيان دةميَننةوة، جاريَك بيَ اليةنانةو

 جاريَكيش بة ثيَداهةَلدان دلَ دةسووتيَنيَت،

 كاتيَك هةست بة ئامادةطي دةكةين.

 

 ئةو مةسافةية

 ئاشكراية ضي ديكة نايبينيت و

 هةسيت ثيَ ناكةيت،

 دةيطريت، يان ثاني دةكةيتةوة.

 ية هةراو هوريات تيَدا رِاست نةدةبووةوة،ئةطةر ئةوةت بزانيبا

 نةدةتؤرايت

 دةختويَندةوةو

 فريوت دةخواردو

 هةراو هورياي خؤت رِةهادةكرد.

 ئةوةتة ضوون ئةوةي بةناو بروسكةدا طةشت دةكات

 ئةو زانينة هةميشةييةت بؤ بةجيَ هيَشتني:

 تةنيا كرميَك لة لووتةوة بةردةبيَتةوة

 تا ئةو ذيانة رِابطةيةنيَت.

 

 ئةوة ثيَش ماوةيةكي كورت بوو

  تؤ ئةو كةسة نيت كاتت دروست كردبيَت

 يان كؤتاييةكةي ببينيت
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 رِوحةكان

 

 لةم زةوييةي لة كانييةكانةوة دوورة

 خويَي خاك خراث دةبيَت و تؤيش خراث دةبيت،

 كةكان دةمرن و بازةكانيش رِةشةباي ثووضيان بؤ دةميَنيَتةوة،ؤقومقوم

 ليَ دةكةن طوندةكان داوامان

 هةركة وةرزةكان بطؤرِيَن

 ئيَمةيش بطؤرِيَني و بطؤرِيَني.

 تؤ ثياوضاكيَكيت لة بياباندا

 تا ديَت مل تةثؤَلكةت لةبةردةمدا قوت دةكاتةوة،

 هةردوو ضاوت دةنووقيَنيت و بة هيوايت طؤرِانكاري رِووبدات

 رِاستييةكةي تؤ كةسي ديكة نةبوويت

 منيش كةسي ديكة نةبووم.

 خواس رِيَطةكامنان برِي، بةثيَ

 هةر يةكةمان نطيين درِكينةيان لةسةر ناين و شكستمان خوارد.

 هةَلسانةوة.   ضاوةرِيَمان كرد، وةك بةَليَنمان ثيَ درا، سةرنةكةوتينة سةر

 خؤش بووين و طومتان: ىبةآلم لةسيَيةمني رِؤذدا ليَ

 ين ليَ دةضؤرِابةردةكة قورس بوو و جةستةيش خويَ

 دةيةكمان ثيَ نةدرا.هيض مذ

 

 لة هةزارةمني رِؤذي ثاش هةزارةمني رِؤذدا

 زؤر رِاماين تا لة ثةندةكة بطةين،

 وشةكامنان خويَندةوة، ئةوةمان خويَندةوة

 كة ثووضن و هيض واتايةكيان نيية ـ

 ئةو ثارانةي هي خةَلكن، زيَدةن، كةَلةكة كراون و زرِةيان ليَوة نايةت،

 وزيكي شكاو بذةنيت.وةك ضوون ئاميَريَكي مي
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 طومتان، ثيَشرت، رِؤذطار هةمان كاري كردووة،

 كاتيَك توانايي لة جةستة سةنرايةوة

 تا سةر بكةويَتة ئةو شويَنةي بؤي دياري كراوةو

 شويَنيش ضةند ثلةيةكي هةية،

 بة دةستطةلي سووك هةَلطرياوة

 ثيَثلكةي ثيَضاوثيَض بَلندي كردوونةتةوة

 ني هةنكاوةوةوةك بَليَيت لة يةكةم

 نةمردبيَت.

 

 خةَلك دةنوون،

 ر ويَنا دةكةن، طةشت دةكةن، مشتومرِدةكةناكرد

 شةرِدةكةن، ضةك و ضؤلَ كؤدةكةنةوةو مرياتةكان دةثاريَزن

 لة كاتيَكدا نووستوون و

 نطني لةسةر ثاشايان دةنيَن.

 

 خةَلك كةساني ديكةن:

 ةبيَت:دةمامكيَكيان تيَكدةضيَت دةمامكيَكي ديكة لةدايك د

 دةمامكةكان ئاشت دةبنةوةو تؤران بةرهةمي خواوةندة

 تةوةو خةيالَ ثآلوي شني دةبيَتيَبتؤوةكةي بةردة

 خةيالَ ثآلوي ئيَمةيش، ثاشاين،

 كينةمان لةسةرة.نطيين درِ
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 لةبارةي جياوازييةوة

 

 رِاوةستاويَك لةوديوي ثةجنةرةيةكةوة

 

 يدرةختةئةو 

 ا رِاوةستاوة،لةويَ لةنيَوان درةختةكاند

 كة بةو حيكةمةتة طريَ دراوة

 لةديَر رِؤذطارةوة تةواو كراوة،

  تةنيا بة مةسافةو بة خاك و

 .بة با رِازيية

 ، ئةوةي لة ثةجنةرةكةوة ضاوديَري دةكةم و ضاوديَريم ناكات،درةختيَكي بَلندة

 :دةكاتلة زانني و نةزانيين لةبارةي منةوة ئةو شيَوةية وةردةطريَت كة ئارةزووي 

 دوورطةيةك، بيابانيَكي سووتيَنةر، بانطةوازيَك بؤ ئاشتةوايي،

 قؤناغيَك لة لووتكةي ثرشنطدانةوةيدا، رِةنطة لة ئاوابوونيدا، كؤدةكاتةوة،

 .هاوشيَوةكاني دةست ثيَ ناكاتةوة درةختةنةياري ناكات، هاوكات دادطةييكردن دذ بة 

 ، منيَك كة زؤرتر دةمب،تلةطةلَ دوذمنايةتيدا ناكؤك بيَ وةك من نيية

 ي خويَن بة شويَنةكاني تاوانةوة دةثشكنم،رتةنيا شويَنةوا

 كوذراو لةكويَ بيَت بؤ ئةويَ دةضم،

 سةيوانة سةوزةكةيش

 .كوذراوةكان نابينيَت

 

 زانني درةخيت

 يَنيي نيَوان زمانان و هؤزطةل و طةالنة،هثرديَكي ن

 طوتة ثوخت دةكاتةوة

 ودةكاتةوة،آلوذمنايةتيدا بسةيوانةكةي خؤي بةسةر د

 .نةك بة هؤي با، يان بة هةورةتريشقةي ئامسانةوة

 لةطةلَ خؤراكاوي خؤيدا وتوويَذدةكات كة سةردةكةويَت و ديَتة خوارةوة، 
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 خورِةي كانييةكان بةر طويَي رِةطةكان دةخات،

  زمانيَكي ليَ دةضنيَت ـ دةنططةلي ثيتطةلي كةم ـ

  ة دةكةين هاذةي طةردةلووليَك بنبةرطويَمان دةكةون و مةزةند

 لةطةلَ خةَلكي وتوويَذي ثيَ بكات

 .هيَنيَتةم شيَوةيةكة مةتةَلطةلي شويَن دادآلبة

 

 لةويَية، درةختيَك

 شويَين منيش لةم ذوورةداية كة رِووناكييةكةي كوذاوةتةوة،

 لة ثةجنةرةكةيةوة تةق و تؤقي وشةطةليَكم بةرطويَ دةكةويَت

 ثيتةكانيان بةردةبنةوةو دةكةونة سةر كاشييةكان، بؤ الي من ديَن و

 لةبةردةممدا لةناو دةفرةكاندا طرددةبنةوة ضوون بةردطةليَك لة ئامسانةوة هاتنب،

 قسةم لةطةلَ دةكةن

 .منيش زمانةكةي خؤم لةبريدةضيَتةوة

 .ةمكضاوديَرييان دة

 .طويَيان ليَ دةطرم

 يَذدةكةمةوةبةبيَزاري و ثارِانةوة دةستم بؤ شتةكانيان در

 درةختةكةيش كتيَبةكةي خؤيم لةنيَوان درةختةكاندا بؤ دةخويَنيَتةوة،

 لة دارستانة لةبريكراوةكةدا،

 .يان لةبةردةم خانووةكةمدا لة شويَنة كؤنكريتييةكةدا

 شةبقةكةي لةسةر دةنيَت،

 .ئةسثةكةي بة بيابانةكاندا تاودةدات

 .بةيانييةباَلندةكان كةذاوةين و كانيي ئاويشي شةومني 

 لةناو نويَندا خةون نابينيَت ـ درةختيَك

 لةناو خةومندا قؤرتيَكم بؤ هةَلكةند،

 بة كؤَلةكة قيت رِامطرت ـ

 با ثرضة طذنةكةي شانةدةكات،

 وةووضاريش رِةطةكاني دةضةقيَنيَت، رِؤرِؤذط
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 دةنطدانةوةي كةشتييةكاني لة بةندةرةكان ثيَ دةبيسيَت

 كاتي طةشتةكان دياري دةكات

 شةوي هةيةو لة بةردةممدا رِادةوةستيَت،

 بةرةبةيان ثيَوةندي برايانة لةطةلَ بريسكةدا دةبةستيَت و

 طةمييةكان بةبةردةم بالكؤنةكةمدا داذويَت،

 .داَلدةيةك بؤ بينينة ليََلةكةم

 

 يَين هةيةو نادويَت،هزمانطةلي ن درةخت

 لةسةر تابلؤ لة دارستانة بضووكةكةدا هةَلياندةكؤَليَت،

 دةبنة بةردو بةرةو الي ثةجنةرةكةم لة ثيَشيان دةدات،

 دةنططةلي وشةطةل لةناو كتيَبةكةيدا دةست ثيَ دةكةن و 

 ةكانيان دةذميَرن(ـطةل)كؤتايي ديَن.طويَم ليَيانة بة طلةييةوة ديَن بؤ الم، 

 طويَ بة خؤشي، يان قورسايي وةرزةكان نادةن،

 ئةلف و بيَيةكي نويَ

 .دةخةنة سةر زمامن

 

 ضةندان سالَ و دةية لة شويَنةكةي خؤيدا هةَلضووة، درةختيَك

 لةناو ماَلةكةي خؤيدا رِؤضووة،

 .درةختانلةنيَو  درةختيَكة

 شك دةبيَتةوةهكاتيَك لةقسة دةكةويَت و 

 نالةرزيَت كة بةرةو الي سووتان دةضيَت،

  طاَلتةم ثيَ دةكات كة لة ثاييزو

 ةدةن ـسكانة تؤقيوم لة شار دلةو هةورةبرو

 من لة زماني ناطةم و،

 نازامن كيَ لة ذووريَكي داخراودا بةندي دةكات،

 تا بة ثارِانةوةوة، بة رِيايي باي ثيَشكةش بكات

 .بة بةفري ثيَشكةش بكات ئةطةر دابباريَت
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 لة ئةذماردني كات قالَ نةبووةو درةختيَك

 بريي لة مةرط نةكردووةتةوة،

 .ردبيَتةوةيان لة خةوندا رِابودووي ويَنا ك

 طويَ بةوة نادات بة رِيَكةوت، داربرِيكي طةوج بيربِيَتةوةو

 دواتر خةَلووزفرؤشيَك بيسووتيَنيَت و،

 ثريةميَرديَك لة ذووريَكي سارددا بيكاتة خؤَلةميَش و،

 وبكاتةوةآليَنييةكاني ثةرت و بهزمانة ن

 .بكات آلدةروازةكاني طةجنينةكاني بؤ دةوَلةمةندبوون وا

 

 ضةندي ليَ ويَنادةكريَت كدرةختيَ

 هةر لةطةلَ شويَنةكان ديالؤط دةكات

 ثيتة ضنراوةكاني خؤي بة خؤراكاويَكي نةزانراو بةناو عةرددا رِواندووة

 دةنطدانةوةيةكي ليَوة بةرطويَ دةكةويَت، لة دةنطي طيتاري مذدةدةريَك دةضيَت

 .خويَنيَتةوةدةيناسيَت و ضةند ديَرِيَكي لة كتيَبيَكي نةناسراوةوة بؤ دة

 ةرة شةوانةييةكةوة،ةجنثلة بةردةممدا، لةوديوي 

 وتويَذكاري كؤتايي شةو لةويَية،

 مي بدةمةوةآلدةبرسكيَتةوةو دةستم بؤ بَلند دةكاتةوة تا وة

 .تةنيا ثيَوةندي دؤستانةي لةطةلَ دةبةستم

 يض وشةطةليَكهبةبيَ 

                                   .دةدويَم درةختةكانلةطةلَ 

 8112بةرلني / نيساني                                        
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 ئابلَووقة

 

 تؤ ليَرة لة بةردةم الوازيدايت

 ،نهات شاييةكانت كؤتايي

 بة ديواريَكةوة بةسرتاويتةوة بَلندتر دةبيَتةوة،

 دةروازةكانت لةبةردةمدا دادةخات.

 ئةطةر با نةبيَت ضي دةكةيت

 اَلغيي هةست و نةست و هاتين خةياَلثآلويلةطةلَ قةرةب

 ضي دةكةيت

 كاتيَك تاريكي ضواردةوري دابيت؟

 طريؤدةي ئامؤذطاريية دووبارةبووةكانيت

 كؤَليان ضةماندووةتةوة.

 

 هيوات بة كيَية تا وشةكانت لة ناخدا

 ووتي درؤكينة؟ربكاتة س

 لةبةر ئةوةي وشةكان 

 هةر بة وشة دةميَننةوة

 ضوون دةنطدانةوة

 لةناو ئةشكةوتيَكي قووَلدا

 ثةرت دةبنةوة.
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 طةشــــت

 

 ديَيت بؤ ئةم شارةو

 ئةوةي دي بةجيَ دةهيََليت.

 ئةوةند شةكةتيت كاتيَك دةطةيتة ئةم شارة

 مةزةندة دةكةيت

 سنوورةكاني شوورةكاني شارةكةي خؤتن.

 لةناو شاردا بةدواي ئةو كةسانةدا دةطةرِيَيت كة دةيانناسيت:

 دةكةيت  شارةكان خؤشني و بة بريكةوتنةوة دةستةبةر دةبن، مةزةندة

 بةآلم دوورن و خةَلكيان ليَ نيية.

 رِووناكييةكاني شار ئةستيَرةكان رِاودةنيَن،

 طورِةي ثاسةكان بةسةر كسثةي سووتاني دةوروبةرتدا زاَلة

 ضي ديكة زاوزيَ سوودي نيية ثاش ئةوةي يةك كةس بيت

 ة دةبينيت.يان خةون بة دؤستايةتييةو

 لة هةموو شويَنيَك زةنططةلي لة كؤنة تةنكة دروست كراو

 هةَلواسراون

 بةر رِةشةبا دةكةون و

 سروودي كؤتايي ليَ دةدةن.

 شارطةليَكي ضؤلَ تةنيا لة تؤ نةبيَت

 لةناوياندا دوايةمني سوورِانةوة رِادةطةيةنيت.
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 ثرييةتي

 

 دةكةن،طةشتة خةياَلثآلوييةكاني ثرييةتي بانطهيَشتت 

 ئيَسكةكانيش بؤ شاييطةليَك هةَلتناطرن

 كة كوذاونةتةوة،

 دوايةمني جطةرةت 

 لةناو ئاودا دةكوذيَتةوة

 تا ئازارو ذاني ثيَ ببيسيت.

 رِؤذان دةذميَريت و ضاوةرِواني ئةوةي كة ديَت،

 تؤزة طؤشتةكةت بة ثةرِؤيةك دادةثؤشيت

 لة جةستة نةخؤشةكةت

 خؤت لة رِاضَلةكني دةبويَريت

 كاتيَك

 هةنديَك جار

 ثرِ لة تارمايي و ميَرووةكاني خؤت لةبريدةكةيت  شةوي

 يادطة بريت دةخاتةوة

 كة هيَشتة طؤماويَكي بؤطةنة

 بةاليدا تيَثةرِيويت و ماسييةكانت ديون

 سةر ئاو كةوتوون و 

 . شني و فيغان دةطيَرِن

 

 ئةو خؤشطوزةرانييةي سةري دةرهيَناوة هيض سووديَكي نيية

 ك لةناكاو دةردةكةويَت،كاتيَ

 سيت دةكاتدةست بةجيَ، دَلت بةرهةَل

 كة بة مرياتيَك داثؤشراوة

 تا ديَت توندتر ليَ دةدات

 خويَن فيشقة دةكات و
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 رِووناكي هةردوو ضاوت

 دادةمركيَتةوة

 

 لة كؤتايي رِؤذطاردا

 كاتيَك هاوسةنطي القةكانت دادةتةبن و هةرةس دةهيَنن و

 ت،سووتةمةني سوودي نابيَ

 كاتيَك كيذؤَلةيةكي ئةويندار دةبينيت، 

 بريسكة تام دةكةيت و

 رِابوردووي خؤت ئاماذة ثيَ دةكةيت كة بةسةرضووة،

 خؤشي دوادةخةيت،

 دةريدةكةيت و

 غةم داتدةطريَت:

 كاتيَك منداَلةكةي ناخت

 بيَدار دةبيَتةوة

 طيَضةَلت ثيَ دةكات، ليَت دةثارِيَتةوة،

 ذينةتدةيةويَت بؤ رِؤذطاري ميَ

 بطيَرِيَتةوة، 

 بةآلم مةكينةكة ذةنطاوي بووةو

 ثرخة دواخراوةكةيش دةثضرِيَت.

 8112بةرلني /ئادار/                                                  
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 ثرسنيلةخؤ

 

 ئةو ثياوةي لةناو قةرةباَلغييةكةدا

 خؤي لةطةلَ ئةواني ديكةدا بزركرد ضي ثاَلي ثيَوة نا

 لةناكاو

 ةردةم قاوةخانةيةكدالةب

 رِاوةستيَت،

 لةوديوي شووشةكةوة

 دؤستايةتي بؤ دانيشتوواني ناو قاوةخانةكة

 رِاطةيةنيَت،

 خؤشي لةناخي خؤيدا دةشاريَتةوة

 تاويَك لةناو سةردا

 هةراوهورياكة دةكوذيَنيَتةوة.

 

 بةسةرسورِماوي ضاوديَريي خؤشيي دوو شةبةنط دةكات

 كة ساتيَك كاتيان رِاطرت ـ 

 دوو تارمايي قاوة دةخؤنةوةو

 بة وشةطةليَك سرثة سرثيانة كة دةرِذيَنة سةر ميَزةكة

 ثاشان ضوون ثةثوولة دةفرِن و

 تؤزيَك

 لةسةر شانان دةنيشنةوةو

 ثةثوولةكان بة ضيلكةي نائوميَدي دةسووتيَن.

 

 نة بة دواي خؤشي و 

 نة رِةزامةنديدا

 دةطةرِيَت،

 نة ثرسياركردن لة خؤشنوودي
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  كةوت و رِؤيشت، ينخرِؤذطارةي تو ةويان ئ
 بةَلكو ثياويَكي تةنيايةو، دةكؤشيَت،

 ان بة هةَلةدا بضيَت،رِةنطة كاريَكي دروست بكات، ي

 تا درةنط نهيَنييةكةي خؤي بؤ دةربكةويَت و،

 فيَري ئةوة ببيَت نهيَنييةكاني كةساني دي ضةند مةتةآلوين.

                                                                01/0/8112 
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 ثرد

 

 
 

 

 تبيين دوو كةنار ثيَكةوة دةبةس طةرِيدة لة طةشتةكانيدا ثرديَكي

 ئةوةي بيين بة دةم خةوةوة رِيَ دةكات، بةوة دَلخؤش بوو كة دةيبين

 نرِووخاند.ائةوةي دةستةكان دروستيان دةكردو ثاشان دةي

 ثةشؤكاو رِادةوةستا و دةيطوت:

 كيَ نايةويَت بثةرِيَتةوة؟ ئةي

 يتةوة؟كيَ رِيَت ليَ دةطريَت بثةرِ

 ثاشان وشةكاني دةشاريَتةوةو بة ضرثةوة دةَليَت:

 بة ئةسثايي بةسةر ثردةكةدا دةرِؤم

 دةمبة ثةرذيين و دةيثاريَزم،

 ئةوة لةبريي خؤم دةبةمةوة بةردةكان لةكويَوة ديَن،

 كيَ هةَلياندةطريَت و رِيزيان دةكات،

 انكاتة بانطهيَشتيَك بؤ كؤض كردن تةرخان كرابيَت؟.دةي

 

 بة هةست دةرك بةوة دةكات كة رِووبار بة ثردةوة ثةيوةستة

 ثردطةليش بةبيَ هوروذمي الفاو دروست ناكريَن:

 رِةنطة تاويَرتان بؤ بهيَنم و

 ثايةطةلتان لةناوةندي ئاودا بؤ دروست بكةم

 ست بكريَت.تا لةسةر دةسيت ئيَوة كةواني ئامسان درو

 دوايةمني بانطهيَشت بؤ ئةو كةسةي ديَتة ثيَشةوة تا بطاتة جيَ،

 بةر لةوةي ضاوي رِةشكةوثيَشكة بكات و بةردةبازةكان 

 م كات كؤتايي هاتووةآلبة دؤلَ و نيهال لةناو ضياكاندا ببينيَت، رِؤذطار هةَلياندةكةنيَت، بة

 كةضي ضرثةي بانطةواز خوالنةوةكة رِادةطريَت.
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 سةر ئةو ثردانة ـ بةر لةوةي دروست بكريَن ـ لة

 لة ذيَرياندا، لةنيَوان ثاية طرميانةكراوةكاندا،

 شةبةنطيَك لة رِاسيت دةضيَت دةثةرِيَتةوةو دةرِوات،

 بانطهيَشيت بةجيَ هيَشنت هةردوو كةنار ثيَكةوة دةبةستيَت،

 ليَكي بيَ ثردةلةسةر كةنارط

 ـ ةوقيت لة شويَين خؤي ضةقي

 

 لة تاقيكردنةوةدا شةكةت بووة ض ثردطةليَك دروست دةكات، ئةوةي

 رِةنطة تاَلةطريَك، يان جادووطةريَك نيازي طةرِؤك فريو بدات،

 هةر ضاوديَري بةردةبازةكان دةكات،

 هةنطاو دةهاويَت و ناثةرِيَتةوة. دةسَلميَتةوةو

 دةترسيَت بةردةكان ئةزيةت بدات.

 

 ش برِان،بةردةبازةكان رِووخان و ثيَيةكاني

 بؤ طةيشنت هيواخوازييةكان سووديان نةبوو 

 ثايةكاني ئامسانيش دروست نةكران

 تا ثرديَك بؤ ئارةزووةكان دروست بكريَت

 هةرةس بهيَنيَت

 8112/ 8بةرلني /ك                                        
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 فرِين 

 

 ثيَت طومت، دةتةويَت وةك باز ورذميَكي بات هةبيَت،

 ند دةبيتةوة.بَلند دةبيَتةوةو بَل ةوةني دةكةم، بةهؤيبؤت داب

 تا جيهان بة بضووكي ببينيت،

 ضاوديَري                                

 خةَلكةكةي                      

 دةكةيت و               

 توند ثرِيان دةدةييتَ.     

 ي ئاوةكةم ثةكي كةوتووةو ثةمث

 خنكيَمخةريكة لةناو برييَكدا دة

 لةناويدا باَلم ناجووَليَنيَتةوةسروةيةك 

  ئةو كات دةزامن فرِين ئةستةمة.

 

 وةك طومت، هةموو شتيَك كثة،

 ت لة دةسيت ذوورة داخراوةكة كرد،آلتؤيش سكا

 خةوني كوذاوةو تةرمي رِؤذطاري تيَداية،
 كؤتايي شتةكاني تيَدا دةثشكنيت

 دةيطيَرِيتةوة: ووةك بَليَيت سةرطوزةشتةية

 بة هةردوو دةستت نةتطرتووة

 نايشيطريت

 تةنيا مةتةَليَكة

 دةثووكيَتةوة.

 

 

 ئيَمة هةست دةكةين شويَنةكان تةسكن و

 ئارةزوويش كرض و كاَلة             
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 ئةو كات ئةنديَشة نيطةران دةبيَت،

 خةونةكاني نةخؤشاني لةرزوتا ثةرةدةستيَنن

 ناضارمان دةكةن داواي بَلندبوونةوة بكةين

 بَلندايي بةدواي ئةو كةسانةدا دةطةرِيَني  لة
 ثيَوةندي برايانةمان لةطةلَ ببةسنت:

 م مجكيَكي بالَ سووتاوةآلبة

 لةناو داويَكدا،

 خانةنشني بووةو ضةندان ساَلة رِديَين نةتراشيوة.

 

 زاوزيَ بكات، ئارةزوومان دةكرد ثيَوةندي لةطةلَ خةَلكدا

 طةرِيَنيدةرِؤين و بة دواي كانييةكةياندا دة

 كاتيَك بةرةو رِووي ئةو كةسة دةبينةوة كة بؤ الي دةضني لة مةينةتييةكةدا،

 دةبينني

 بيَ دةنط لةسةر كورسييةكةي دانيشتووةو،

 ئاطةي لة ضواردةوري خؤي برِاوة،

 وةك بَليَيت، شيت ثيَضةوانةوة، لةناو ئؤكسجيين ذوورةكةدا دةخوليَتةوة،

 دةكؤشيَت هيَور هيَور

 دةرطة، يان دةالقةي ثةجنةرةكةوة بيَتة ذوورةوة لة كةليَين

 بة تةينا

 طؤشةطريي بةالوة ثةسةند بيَت و

 يََليَت وهزؤرينة بةجيَ دة

 بةتةنيا

 دةرِوات

 تا فيَري مةينةتي ببيَت.

 

 طؤشةطريي ضوون ئيَمة، ناضيَتة ئاوي تةنكةوةو

 نايةويَت لة ئامسانيَكي ثرِ لة ئامؤذطاريدا بَلندببيَتةوة،
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 ؤي دةردةكةويَت وبؤ خ

 مشتومرِي لةطةلَ دةكات،

 ثاشان زاوزيَ دةكات،

 رِووبةرِووي طؤرِانكاري دةبيَتةوة

 دوور لة ميوانداري ئةواني ديكة

 

 تؤ ليَرةيت لةبةردةم شاييطةليَك كؤتاييان هاتووة.

 لةبةردةم ديواريَكدا رِاوةستيَنراويت هةر بَلنددةبيَتةوة،

 ئةطةر با نةبيَت ضي دةكةيت

 طةلَ قةرةباَلغيي هةست و نةست و هاتين خةياَلثآلويلة

 ضي دةكةيت
 بة كؤتي ئةواني ديكةوة بةسرتاويتةوة.

 هيوات بةكيَية وشةكاني ناخت
 بكاتة ثردطةل؟

 

 ودةكةنةوة،آلرِووناكييةكاني شار ئةستيَرةكان ثةرت و ب

 زؤرينةيش جةستةي الواز قورس دةكةن،

 دادةثؤشيَتت طورِةي ثاسةكان سووتاني دةوروبةر

 ضي ديكة زاوزيَ سوودي نيية كة تاك و تةنيا بيت

 يان خةون بة فرينةوة ببينيت.

 لة هةموو شويَنيَك زةنططةل هةَلواسراون

 ةيان ديَترنطبا ليَيان دةدات و زر

 طويَ بة فرِين نادةن

 سووتاني باَلةكان رِادةطةيةنن.
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 ديالؤط

 

  ـ ضي بةو رِؤذانةي خؤت دةكةيت كة ماونةتةوة،

 لةكاتيَكدا لةناو نويَنةكةت نووستوويت و كوذاويتةوة،

 ئةنديَشةت لة خؤت دوورخستووةتةوة، لةناو برييَكي قووَلدا هةَلدةكؤَليت و

 رِووبةرِووي ديواريَكي رِةش دةبيتةوة

 بةرةو الي دةرِؤيت و هةموو رِووناكييةك لةخؤت رِةت دةكةيتةوة.

 وة؟ضي بةو رِؤذانةي خؤت دةكةيت كة ماونةتة

 

 ـ هيض.

 مشتومرِ كؤتايي هات و ئاسيت بينينيش تةسك بووةتةوة،

 ضي ديكة حيكمةت هيض شويَنيَكي نةماوةتةوة،
 رِووناكيش هيض شتيَك دةرناخات تةنيا داروثةردوو نةبيَت 

 

 ـ ئةي طةشتت لة سنوورة دوورةكان تاقي كردووةتةوة،

 ويَناكردووةتةوةو جوانيت طرتووة تسةرسورِمان

 خؤتي ثيَ بشيَليت. تا دَلي

 هيَشتة خاك تةرِو بةثيتة.

 

 ـ بةآلم من داربرِيك بووم، دارستانةكةم ضاند

 ثاشان درةختةكانيم بآلوكردةوة

 ا سووتان. ئةوةي رِؤيشت، رِؤيشت،دهةر هةموويان لةبةردةمم

 ئيَستةيش سةد ثريي تةمةن ثةرِثوومت لةناخداية 

 يادطةيان كوذاوةتةوة.

 

 اتيَك دةستةبةريان دةكةيتةوة،ـ رِؤذان بؤ تؤن ك

 خؤشييةكانيان و

 خةيالَ ثآلوييةكانيان
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 ثةمثيَكن جةستة دةبووذيَننةوة.

 

 ـ رِؤذان تيَثةرِين،

 تةرمطةليَكن لةويَ فرِيَ دراون،

 وةك بَليَيت كةساني ديكة طوزةراندبيَتيان و كوشتبيَتيان.

 

 ـ كةواتة تؤ ناتةويَت طَلؤثةكة دابطريسيَنيت و،

 ت ديوارةكة لةسةر سينطت الكةويَت.ناتةويَ

 

 ـ ديوارة رِةشةكة، وةك دةَليَيت، لةويَ كةوتووة

 منيش بةرةو رِووي دةرِؤم،

 ضاوثيَضة،بةَلكو ديوارطةلي ثيَ

 ديوار لة ثشتةوةي ديوارو ديواري تاريكيش لة ثشتيانةوةية،

 وآلتيَكي رِةشةو شتيَكي نةكةردةنيية دوور بكةويتةوة.

 راوة،بؤ من دامةزريَن

 ثةسةندمة،

 ئةويش نويَنةكةمة.

 ر بنوومةهةموو رِؤذيَك ماوةيةكي زؤري لةسرِاهاتووم 

 تا شتةكان يةكسان دةبن،

 ترس دةرِةويَتةوةو

 .ةزيانيش ثةرت دةبيَتةو
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 بةيانييةكي ئاسايي

 

 ئةم  بةيانيية هةموو شتيَك ئاسايية:

 هةتاو لةناو قاثةكةمداية، لةسةر ميَزيَكي ضاك،

 ليَرةيةو هيَلكة كوآلوةكةيش لةويَ ضاوةرِواني ضةقؤية،نانةكة 

 دةسيت بؤ دريذ دةكةم، رِيَطةي دةستكةكةي دةزانيَت،

 وةك ضؤن تةوقة بة تةواوةتي دةزانيَت، ثاشان لةناكاو لة دوذمنايةتي دةترسيَت 

 لةوة رِاهاتووة ضاوةرِواني طؤرِانكارييةكان بكات ـ

 

 واي ئةم سةرةتاية دةخوازم،لةناو بريسكةي خؤشنووديدا، من هي

 لةكاتي خؤيدا، ئاماذة ئاطةداري نةكردمةوة،

 زانينةكاني خؤيشم ثيَي نةطومت

 ن تيَداية،ارِؤاَلةتةكان ضةند طةندةَليي

 رِةنطة بوومةلةرزةيةك رِووبدات

 باهؤزيش ئيَرة دةطريَتةوة،

 رِةنطة بيَ دةنطيي شتةكان فريودان بيَت:

 لي ساختةنهةتاوو قاث و باخضة ويَنةطة

 شايية رِيَكخراوةكانيش شني و واوةيالن.

 

 لة حةوشة بةرينة بة درةخت دةوردراوةكةي بةردةمم

 باَلندةكان دةنيشنةوةو دةنووك لة باَلي خؤيان دةدةن

 ثةرِي شيَواوي خؤيان هةَلدةكةنن و هيَالنةكانيان دةرِووخيَنن

 ثاشان لةناكاو ثةرت دةبنةوةو دةفرِن.

 ن و مسؤرةكان دةتؤقن.ثشيلةكان بازدةدة

 ئةو هةَلؤيةي بة ئامسانةوةية، طليَنةي تةسك دةكاتةوة،

 واز لة نيَضريةكة دةهيَنيَت و بةرةو باشوور تيَدةتةقيَنيَت.
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 ئةوةي ئيَستة دةيبينم دةهةذيَت و دةطؤرِيَت

 لةكاتيَكدا هيَوري تةنيا ميواندارييةكي درؤكينةية.

 نيية،رِاستييةكةي ئةم بةيانيية، بةياني 

 خةوني بةيانيان و، هةموو شتيَك بةم شيَوةية رِيَك خراوة،

 تا كاتي خؤي دواخراوة، تةنيا ضةقؤيةك نةبيَت لةسةر ميَزةكة،

 دةسيت بؤ دريذ دةكةم

 تا خةوني بةياني ثيَ ثارضة ثارضة بكةم.

 8112/ 8ك                                                         
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 بؤشايي

 

 هةموو شويَنيَك دةركي ثيَ دةكةم و لة 

 ئامادةطي ويَنادةكةم

 ئاسؤيةك ثيَكديَت،

 لة ذوورةكةيشمدا

 ديواريَك.

 

 خواوةندةكان، بةهؤي ئابَلووقةمةوة، زؤر ثةشيمانن

 ليَكدي تؤراون

 هةر لة رِؤذطاري ئوورةوة، شوورة دروست دةكةن

 تا رِيَ لةوة بطرن لة ئامسانةوة دياريم بؤ بيَت

 ؤرِةثانيَكي داخراودالةناو ط

 لةطةلَ طايةك زؤران دةطرم

 دةدؤرِيَم و طرةوةكة دةبةمةوة

 

 دةكاتلةوديوي شوورةكانةوة رِةشةبا هةَل

 لةكاتيَكدا بةندةرةكان بة كةشتييةكانةوة ئاهةنط دةطيَرِن،

 ئاماذة بة باَلندةكان دةكات

 ثةرت ببنةوةو كؤض بكةن،

 خواني بادةيان ثيَشكةش دةكات.

 نيان ضوون ضارؤطة دةكريَنةوةباَلةكا

 دةجووَليَنةوة قنديلةكاني
 ئةوجا مةسافةكان ديَن

 

 لة كونة بضووكةكةوة

 هةراوهورياي ئةستيَرةكان دةبينريَن
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 خؤشنوودن، ضوون مرواري دةطةشيَنةوة.

 بةردطةليَك ضوون كاروانيَك ثاَلةثةستؤيانة

 منداَلةكان يارييان ثيَ دةكةن

 ثياوةكانيش

 افرةتان دةيانطؤرِنةوةبة شةبةنطي ئ

 

 رِووثيويَكي رِةش لةبةردةممداية

 ضاو دةكوذيَنيَتةوة

 ضةندان تؤقي ليَ ديَنة دةرةوة

 باهؤزةكان جَلةو دةكةن

 دارستانةكان ئامادة دةكةن

 بيانسووتيَنمتا بة ثشكؤي دَلسووتاو 

 خةَلووزم بؤ بةجيَ دةهيََلن

 سةرطوزةشتةي ئةو كةسةي ثيَ دةنووسم

 ةيان دوورخستةوةلة كاروانةك
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 ثاشاي خةيالَ ثآلوي

 

 بة رِيَكةوت، بضيتة ناو خؤشنوودييةوةو لة حيكمةتي بثارِيَيتةوة،

 زؤر بة هيواي بةخششي نةبيت و، رِيَ مةدة لةسةر تةثؤَلكةكة،

 لةو شويَنةي حةزت ليَية خانوويةكت بؤ دروست بكات.

 خؤشنوودي طازدةطريَت، حيكمةتيشي فريوت دةدات،

 م فيََلبازة، رِيَكةوتيش بةو شيَوةبةردةوا

 بة هةَلة بةسةرتدا زالَ دةبيَت و 

 بة ضرِنووكةكاني ديلت دةكات.

 

 كاتيَك طورطةكان طورطةكان دةخؤن و،

 بازةكةي ناو لةثيشت نافرِيَت،

 ئةو نيَضريةي دةيثاريَزيت بةردةبيَتةوةو، خويَين فيشقة دةكات،

 خويين خؤت ئاشت دةبيتةوة لةطةلَ ةبةآلم، ثاش تاويَك، نائوميَدان

 ئةو كات هةموو شتيَك دةطؤرِيَت:

 ئاوي رِةش لةناو زةويدا دةكوَليَت

 طةلي دامركاو دادةباريَنيَتةئامسانيش ئةستيَر

 تؤيش شايةتيَكيت هةردوو دةستت بةسرتاوةتةوة

 وشةكانت دةستكاري كراون

 مةزةندة دةكةيت شي دةكريَنةوةو

 مةحالَ ويَنا دةكةن.

 

 دةكةيت طةجنينةكةت لةبةردةمتدا بةنرخة: مةزةندة

 سندووقةكة داخراوة، خةيالَ ثآلوي تيَدا رِاكشاوة

 ثاسةواني قفَلةكانيش مؤَلةتي وةرطرتووة.

 هةركة دةتةويَت نهيَنييةكاني هةَلبهيَنيت 
 يةكسةر تارماييةطةلي نائوميَدي لة حةشارةطةكة دةفرِن و بؤيةكة 
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 ا دةرِذيَت.بةسةر بةخششةكاني بةَليَنةكاند

 بةخت بةم شيَوةية هةركة برِواي ثيَ بكةيت

 تا رِوحي نةرم غةدرت ليَ دةكات

 كة هيواي بةخششت ثيَية

 ئةو كات دةبيَتة شيت دذو ثيَضةوانةي خؤي.

 هةركة برِوات بة رِوحةكان بيَت، ئةو كات ددانت ليَ ضريِدةكةنةوة.

 

 رِووخيَت و دووثشك بة ورديلةكاني خؤي دةمريَت و، خانوويش دادة

 تئاسةواري ناميَنيَ

 ض شتيَك ناطؤرِيَت، 

 كؤض ناكات؟

 ئةوةى بة دةستةوة بوو ليَت دووركةوتةوةو
 لة ساَلة بةَليَن ثيَ دراوةكانيدا

 ئامادةطيدا شةكةت بوو، دذوار بوو ئامادةبيَت.لة 
 زستان هات و خةونةكانيش ثيَويستيان بة سووتةمةنييةو،

 ت،تؤيش ضي دي ضاو نانوقيَني
 يان ئةوةى دةيبينيت

 مشتومرِى لةطةأل دةكةيت و رِةتى دةكةيتةوة.
 

 لةسةر ضواررِيانةكان بةردةوام
 خؤت سةرطةردان دةبينيتةوة، ئاراستةت بزركردووة.

 بة قايل بوونةوة دةَليَيت:
 بةم شيَوة رِيَطةكان بزردةبوون،

 هيض ئاماذة، يان نيشانةيةك نيية رِيَمان ثىَ ثيَشان بدات
 طةينة ماَلة بةشوورة ضواردةوردراووتا ب

 لة طورطان ثاريَزراوةكةمان.
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 دةمانةويَت شويَنةكةى خؤت بزانيت، كة زؤرت ليَ هةَلطرتووة
 ئاماذة سةرةتاييةكانت توند طرتووة

 زجنريةكانت كةَلةكة كردوون، ثاشان خؤتت ثيَ كوت و زجنريكردووة.
 ةيةئةو بةندكراوةى )رِيَكةوت رِاودةكات( بةم شيَو

 ،بة هةَلةدا ضووة، بةدةم خةوةوة دةرِوات
 ئاشتيانة لةطةأل ثاسةواني زيندانةكةيدا بيَدار دةبيَتةوةو دةنويَت

 وةك بَليَيت هةمان شتطةليان هةبيَت
 لة باخضةيةكى شوورةدراوى

 ثرِ بةخششدا
 ليَك دةبوورن و دةمةتةقآ دةكةن

 
 ثاش غةفَلةت، واز لة زوهد بهيَنة و

 انت بريبكةويَتةوةجةنطة دؤرِاوةك
 نيشانةكاني بة تةويََلتةوةن،

 القةكانت زيادن و نيازةكانيشت ساكار
 لة ميَذة، ميَشكت
 بة نيازطةىل باش

 بؤطةن بووة.
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 كارال
 
 

 رِةنطة ناوي كارال بووبيَت،
  ثيتةكان ةيان بةم شيَوةي

 .رِازيَنرابووةوة ةوةبةسةر كراسة وةرزشييةكةي 
 

 ي شوباترِؤذيَكي زؤر ساردي مانط
 (كارال لة ويَستطةي )كؤتثؤسةر تؤر

 .بازي داية ناو فارطؤني ميرتؤوة
 ات و ثالَتؤي رِيَبوارةكان بة بيَزاري تةرِبوونة،رِوشةمةندةفةرةكة دة

 سةرةكانيش بة ضةندان هيواي تؤزاوي سيخناخن،
 بطةنة مالَةكانيان و دةرطةكانيان داخةن،

 رِةنطة لة طةرماييدا هةنديَك خةون
 .سرِبكةن خةيالَ ثآلوي نزيك ببنةوةو بةربةستةكانلة 
 

 كارال، يان كةساني دي، لة فارطؤنةكةدان
 كيذيَكي شاد بةناو كورسييةكاندا بازدةدات، ثةجنة بة دوطمةيةكدا دةنيَت و

 :دةنطي ميوزيك بلَند دةبيَتةوةو دةست بة طؤراني دةكات
 بةرينةو رِيَطةكانيش بيَ شومار جيهان

 رةو برِؤ،دلَت هةلَبط)
 (.ئةطةر بةجيَي بهيَلَيت لةناكاو سةرت بة كؤتايي رِيَطةكةوة دةتةقيَتةوة

 
 بةر لةوةي شةمةندةفةرةكة لة ويَستطةكاني دواتر رِاوةستيَت،

 شةبقةكةي بلَنددةكاتةوة تا ثارةي تيَ بهاون،
 بةآلم بيَ ئةوةي طويَ بة بؤشاييةكان بدةين دادةبةزين و
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 ينةوة،بؤ مالَةكامنان دةطةرِيَ
 ثالَتؤكامنان قؤثضة دةدةين و دلَمان دادةخةين

 لةكاتيَكدا كضةكة لةنيَوان ئةم ويَستطةو ئةو ويستطةدا هةلَدةقونيَت و
 ديَت و دةضيَت و، بؤ ميوةي دلَ

 طؤراني دةضرِيَت
 .كة خةريكة سيس دادةطةرِيَت

 
 لةناو تونيَلةكاندا ثيَثلكةو رِيَرِةوو ئةسانسيَر هةن،

 :تاتؤ دةكات  يةك  ةنطي ناسكي ويَستطةكان يةككارال بة د
 .ؤ(جيهان بةرينة. دلَت هةلَبطرةو برِ)

 بةآلم ئيَمةي خاوةن نةريت و بريضوونةوةو شويَن
 بؤ مالَةكامنان دةطةرِيَينةوةو

 .سةريش لةو شتانة سيخناخة كة رِؤذطار رِيزي كردوون
 دةهيَلَنيدلَة دامركاوةكامنان لةسةر كورسيية شيَدارةكان بةجيَ 

 لةكاتيَكدا دلَي كارال
 .دا ليَ دةداتكةلةناو جيهانة بةرينة

 8112بةرلني/ حوزةيران                                             
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 دابرِان
 

 ثاش هيَوربوونةوةي سالَةكان
 رِؤذطار دةروازةكاني خؤي لةبةردةمماندا داخست

 ويستمان رِابوردوو ويَنا بكةينةوة
 طةيةكمان بةرةو شادي ديَرين بؤ بكاتةوةتا رِيَ

 شويَنةواري ثاضةكة بةسةر دلَي نةخؤمشانةوة
 رِيَطةي نةداين

 كؤشاين و دةكؤشني
 يةك ضةمخاخة بدةنقيَكامنان نةيانتواني دةمةتة

 .تا ئاطرة كؤنةكةي ثيَ دابطريسيَنريَت
 

 ئاكام
 ثاش ئةوةي ئةستيَرةكامنان كوذاندةوة

 ؤرِ رِاوةستاينلةبةردةم دةرطةدا سةرش
 وشةكامنان بوون بة داروثةردووي شتطةل و رِووداوطةل

 بؤشاييان ثرِكردووةتةوةو شاديية ديَرينةكةيش ثةرت دةكةنةوة
 .بةم شيَوة، لة تاريكايي نامؤييدا، ليَك دابرِاين

 ويَ وةك رِاهاتووة رِووي كردة دارستان
 تا شيَرةكان كةوي بكات
 منيش رِووم كردة بيابان

 .يَ لة لوورةي ضةقةلَةكان بطرمتا طو
 8112ئابي                                                    
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 ئؤرووك
 

 من لةسةر كورسيي ثاشايةتي دانيشتووم
 ئةوةي لة نامخداية دةرِووخيَنم و نؤذةن دةكةمةوة

 تا هةستمة سةر ثيَ و طؤرِانكاري شتةكان ببينم،
 طؤشةطرييدا دةهةذيَنةوة، بةآلم ماوةيةكة هةردوو القم لة

 و، شويَنيش سةرنج رِاناكيَشيَت  كة دؤستايةتييةكان بريسكةيان نايةتيضي د
 بؤية دةرطةم داخست و ثةجنةرةكانيشم ثيَوة دان

 .تا شت لةبارةي رِابوردوو خبويَنمةوة، نةك لةبارةي ئيَستةوة
 

 ئؤرووك و نةينةوا ويَنادةكةم ئيستة
 ران بةرهةلَآل دةكةم  و رِاويان دةكةمزةقوورة دروست دةكةم و شيَ

 .بيَ ئةوةي لة طةشيت ثاشايان و قةشةكان بتؤريَم
  رِةنطة ئةفسانةكان هؤكارةكاني تؤراني خواوةندةكان و

 :ئارةزووي زالَبوومن فيَربكةن كة شارةكان هةلَةوطيَرِ دةكةن
 هةموو ئةوةي ضواردةوري يادطةيان داوة،

 وة،هةر لة بةرةبةياني نةوةكانة
 برسيةتي و الفاوو، طاليسكةي ئةسث و تريو

 مششيَرةكةي خؤيكة ، جةنط و ئاطركةوتنةوةو شايةكة
 لة ئاوي كةنداو هةلَدةكيَشيَت 

 ثاش ئةوةي بة ئةسث سةر ئيَسكةكان دةكةويَت و
 .ديلةكان بة دةسيت بةزجنري بةسرتاوةوة لة ثيَش خؤي دةدات

 
 ئؤرووك و يةكةمني جار ئؤرووك،

 .ئارةزوو لة رِةوشي لةرزؤكيدا حةشارطةي
 ضي ديكة تاوةرةكان رِووناكييان نييةو سيطنالَةكانيش كوذانةوة،
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 خواوةندةكان تؤران و بة بيابانةكاندا ثةرت بوونةوة
 .هيض ناوةنديَكيان نةما دؤخةكان رِيَك خباتةوة

 
 ئؤرووك بؤ دووةم و سيَيةمني جار دةرِووخيَت،

 ةين و بةخت دادطةيي دةكةينئيَمةيش سازش لةطةلَ خةون دةك
 .دةلَيَني هةلَنووتانيَكةو رِؤذطار هؤزةكان ئاشت دةكاتةوة

 .بابل بةرد لةسةر بةرد بنيات دةنيَينةوة
 بووذايةوةين و ضةند تةممووز ضةند هاوين تيَثةرِ

 ئيَمةيش لة ئةفسانةكاندا ثريدةبني،
  هيَماكانيان هةلَدةبذيَرين و

 لَياندةواسنيشةباوة هة بةقةد دةرطةي رِة
 بةشكو بةياني خةيالَ ثآلوييةكان بيَدار ببنةوةو

 .كة ديَن جوان بكةنةوة خؤيان بةو بةلَينانة
 

 ةو ئامادةن،دهةموو شارةكان هاوكات نائاما
 بابل ضاك نابيَتةوة،

 وازي لة كاشييةكان هيَناوةو هةتاوي بة طةرمي بةجيَ هيَشتووة،
 هيَشتة رِيَطةي كةذاوةكة ويَرانةية

  يَ خواسةكان بةرةو باكوور ثيَيدا تيَدةثةرِن وث
 تؤز دايثؤشيون

 يان لةبةرةباالثؤشيان ثؤشيوةو جلي شرِ
 نةوةيَثاشان بة شني و واوةيليَ بةرةو باشوور دةطةرِ

 ثاشاكانيان ئيمامطةل و هيَزيان لة دةرؤزةكردن ئاوو نويَذةو
 سالَيَك بةم شيوة ئاهةنطةكة دووبارة دةكريَتةوة، وهةمو

 ناولةثةكانيش بةخويَين نةزركراو سوورن،
 لةطةلَ شاديدا هةوريَك لة تةثوتؤز بلَند دةبيَتةوة،
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 .ة بةهيَواي بةلَيَنةكانةثؤشيورِةشي 
 .ئةو شويَنانةي بؤيان دةضن تراويلكةن و نويَ دةبنةوة

 ئةم ئيَستةية دةروازةى خؤي دادةخات و
 ئةم ميَذووة بة بةردةممدا تيَدةثةرِيَت

 قوربانييةكاني ليَ نيشتووةتاتؤي 
 سةرلةنوآ دةرطةكةم لةبةردةم تارماييةكاني رِابوردوودا دادةخةم

 كاروانةكان دةرطةكانى ئامسامن ليَ دادةخةن
 بةآلم ئؤرووك ئامادةيةو

 هةراوهورياي تارمايي ثيَ خواسةكان لة دةرطةكان دةدات و
 ديوارةكة دةرِووخيَنيَت.

 
 مشارة هاوضةرخةكة بةجآ دةهيَلَ

 ضى لة نامخداية نؤذةن دةكةمةوةو دةرِووخيَنم
 خانووةكان هةلَةوطيَرِ دةكةم و رِووبارةكان دةكيَلَم

 خةياأل ثآلوى لةيادى خؤم دةبةمةوةو بةغدا لةخؤم دووردةخةمةوة.
 دةمبة مولَكى ئؤرووك و 

 لةطةش بةهةموو ئاراستةيةكدا دةجوولَيَتةوةو
 تكاو نزا ى لة ملداية،

 ى هةلَطرتووةوثةرِؤ و ثاتالَ
 تةث و تؤز لوولي دةدات

 لةبةر قورسيي باري سةرشامن هةلَديَم منيش
 بةآلم تارماييةكامن دوام دةكةون و

 شويَنةكةم ذاراوى دةكةن و
 دةرطةكانيان

 بة قوفلَى ئاسنني قورس كردووة.
 8112ئابي                                                  
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 ثرؤذةي كؤديا
 

 :كاني كؤديا ثيَضةوانةي يةكدي و نةزانراونخةونة
 لة يةكةمني خةونيدا

 خواوةندةكان حيكمةتيان ثيَ ثيَشان دا،
  هيَوري كيَلَطةكان و  ئافرةتة قةشةكةيش

 .زؤريي هةتاوةكاني بؤ شي كردةوة
 لة ثةرستطةكاندا ثريؤزبايي لةخةلَكي دةكةن فريشتطةليَك

 .ان دةدةنضةندان كيذؤلَة ئاوي ذيان بة ئةويندار
 .كؤديا نهيَنيي خةونةكاني زاني بؤية داواي دادثةروةري و بنياتناني لة خةلَكي كرد

 .، رِووبارانيش بةرِيَ خرانثةرستطة دروست كران و
 

 .رِاوةستا الة دووةمني خةوندا كؤديا ناتوان
 لة يةكةمني خةونيدا خواوةندةكاني بيين هاوئاهةنطن

 .شييان تيَدا دةبووذيَتةوةخةلَكيش خةلَكي دةخويَننةوةو خؤ
 :ئافرةتة قةشةكة بؤي شي كردةوةو طوتي

 خواوةندةكان داوادةكةن خةلَك كتيَبخانة دروست بكةن
 ثةرستطة دروست بكةن و ثرِيان لة طؤزةي بادة بكةن،

 جؤطة هةلَكةنن ئةو كات شادي بآلودةبيَتةوةو
 .خةلَك برايانة دةطوزةريَنن

 
 لة دووةمني خةوندا

 كضوو كاتيَك خواوةندةكاني بيين لةناو خؤياندا بوو بة دةمةقالَيَ و شةرِيانكؤديا تيَ
 .فريشتةكانيش بالَةكانيان دةتويَتةوةو بةردةبنةوة سةر بنةوةي بنةوة

 خةلَك لة خةلَك ناضن و دلَ ثرِ رِك و كينةو ستايشي كينة دةكةن،
 بة جلي شرِوهورِو ئاآلي ثةرِثووتةوة  نةداران شةوو رِؤذ
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 .دةرِؤن و تيَدةكؤشن  و الي طومةزطةلي زيَرِينبةرة
 كتيَبخانةكانيان سووتاندو
 ثةرستطةكانيان رِووخاند

 ستايشي كينةيان كرد
 ضةندان جةنط هةلَطريسان و

 الفاويش سةري كرد
 ئافرةتة قةشةكة طوتي: خواوةندةكان هاوار دةكةن،

 هيض شتيَك لةطةلَ ئةوانةدا نادؤزيَتةوة،
  وام بن وبا جةنطةكان بةردة

 رووذميان بؤ بهيَنن وودرم و ثةتاكان 
 الفاويش كيَلَطةو مالَةكانيان رِامالَيَت

 :كؤديا  طرياو طوتي
 ضي دي نانووم و

 بةرةنطاري هةر خةونيَكي نويَ دةمبةوة
 شارةكة رِووخا و

 مةرط خةلَكي لةناوبرد
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 فريشتةطةل
 

 ةوة،ئةطةر فريشتةطةلي بالَسووتاو لة بةردةمتدا بةرببن
 كة ئةوسا ئةستيَرة بوون و جريوةيان دةهات

 ئيَستةيش ثيَيان ئةستوور بووة،
 فريشتةطةليَك بة دريَذايي شةو طيزةيان ديَت،

 سةيري ضارةي ماندووت دةكةن،
 بةناو ذيانتدا طةرِان و كؤتاييةكةيان دؤزييةوة،
 ناتوانيت خؤت لةم ضارةنووسة قوتار بكةيت،

  ضي دي ناتوانني بفرِين
 القمان شل و خاوة، كة

 بؤية دةبيَت تا كؤتايي ضاوةرِوان بني
 ـ تا ميوةكان دةطةنيَن ـ

 
 رِاوةستة، دوايةمني خولةكةكان

 ثرِ لة مةينةتني،
 لة ذوورة بضووكة تةسكةكة

 ، بةرةو خوارةوة غلؤر دةبينةوةبةر ئيَرة دةكةوين و
 لةويَ ضةندان دةم و ضاوي بزر ضواردةورةمان دةدةن

 نةكانيان بةسةردا كةوتووةثاضي داستا
 ضاويَك هةلَبذيَرين تا دةسيت ثيَوة بطرين، ض دةم و

 تا لةطةلَي هةست بة ئولَفةت بكةين
 .مادامةكيَ دةم و ضاومان خةريكة دةمريَت

  ليَرة فريشتةكان
 لةناو بلَيَسةي ئاطردا دةسووتيَن و

 ةوةنرِيَ نادريَت بالَ بطر



 70 

 نئيَمةيش لة بالَةيلي خؤمان دةنؤرِي
 ةبلَيَسةي ئاطريان ليَ نزيك دةبيَتةو

 8101ئوكتؤبةري                                                       
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  ـ وةهمي نووسني1 
 

شويَنطةل، وآلتطةل، حةشارطةيل، يان درزيَكة هيَالنةي مارطةلي ليَية، لة دوورةوة لة ثاضيَكي بةردين 
كةسانيَك كة دةيانةويَت لة ئةشكةوتطةليَكي بيَ بنميض و ديوار   بؤرِةنطة  رةكاني رِووشاندبيَت،دةضيَت تاويَ

بضيَت ئاذةلَة درِندةكان هةلَيانكةندبيَت.بةآلم كيَ دةتوانيَت دووثاتي بكاتةوة كة ذوورطةليَكن بؤ ذيان 
ثاشان باخضة  ي دانابيَت،طوزةراندن دةشيَن؟. ذوورة مةزنةكة، وةك بلَيَيت دةستيَك ليَرة، لة طؤرِةثانةكة

 .يةكاني دروست كردبيَت، ثةناي بؤ ببةينتاويَري
 .كيَ دروسيت كردووة

كيَ رِووي تيَ دةكات، بة هيَوري دادةنيشيَت، لة دةرطةي تاريكي دةدات و لةناو ثةجنةرةكةوة دةسيت 
يَرِةوطةل لةسةر ميَزةكاني شةو دادةنيَت، بة دلَنياييةوة، ئةو تارماييانة نيية كة رِيَ خؤش دةكةن و رِ

بةناو ملدا تيَدةثةرِيَنن و بةرةو مالَةوة رِيَطةكةيان ثيَ دةبرِن. هةروةها ئةو زيارةتطةرة ناسراوانة نني 
دةرطة ئاسنينةكة دةكةنةوة، يان بة داردةستةكانيان لة درزةكاني خاك دةدةن و سةبةتة بةردو 

 .كةتريةي داريان ثيَية
دريَذكراوةو ضةندان ذووري نهيَنييان ليَ داناوة كة ضياكة  ئةو ثاضة بةردينانة ضةندان دةستيان بؤ

ةيش دةناسن؟ ضياي ثرتةقالَي كة تونيَلي ليَ كدةناسن وةك ضؤن بارستاييةكاني بةفري سةر خودي ضيا
 .نيية. هيض خةيالَ ثآلوييةك لةبارةي سروشتةوة نازانيَت

لووسة، وةك بلَيَيت ئاويَنةي ئاو بن، كة ذوورطةليَك تيَدةثةرِن و ثالَيان بة رِوحةوة داوة. رِوويان 
رِاستييةكةي، رِووثيَوةكاني طذوطياكان لة طؤرِانكارييةكانياندا: هيَالنةطةل و مارةيلن، هةروةها داوطةليَكن 

 .بؤ دريَذةثيَداني رِامان
ئةو ست بة بةردةكةوة دةدات دانيشتوو شادي خؤي نابينيَت، دة مشتيَك )عةقيق(، كاتيَك تاريكي داديَت

 .كات دلَ بة هةشت قوفلَ دادةخريَت
ى كيَشاوةتةوةو بة تةواوى كىَ رِووةكةكاني ناو ذوورةكاني ئاو داوة، ثاشان هةردوو دةسيت رِةها

ئةم تاويَرة طةورةيةى دروست كردووة؟ ئةم تاويَرة ديواريَك، ةكانةوة لةناو شةوي داناون؟ كىَ قوفلَ
ين دروست دةكات، ضوارطؤشةيةكي تةسكي ضيمةنتؤ ثةييين رِوح و ديواريَكي قورِين، يان ثالَطةيةكي بةرد

كة لة بنةوةى شتة رِةقةكاندا زيقةى ديَت، ئةم بايةي كة  زيندانيي طواستنةوةية، يان ئةو شةيثوورةية
كى دةطريَت و دةمامكةكانيان فرِى دةدات، لة ئارةزووى ر بةركةوتن داخراوة، رِدييَن خةلَديَت و  بةرانبة
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ان رٍِِاياندةكيَشيَت تا بةبآ سةرسورِمان دانيشت، يان هةنديَك جار بنوون، بة خةونطةليَكةوة رِيَطةك
ثةتؤكانةوة. هةروةها لة رِيطةوبانةيليَكي قورِاوى نيَوان ثةثوولةكان فرِآ بدةنة ناو رِيَرِةوةكانى نيَوان 

 ي طةرمي ذيَر زةويدا دةرِويَن.ئةستوونطةل و قورِدا، رِةنطة لة نيَوان هةلَمطةىل ضرؤكان كة لةناو ئاو
 ذوورةكان ضني؟

 ئؤرطانطةىل بة ضوارطؤشة رِيَك خراون؟
 بةو بلَنداييانةى بة ئةنقةست دروست كراون؟

 بة رِووناكيي هؤلَطةل و نهؤمةكان تا بةذن بةرزي خؤيان بنويَنن؟
ةبالَغ. ذوورطةلي ذوورةكانى باشوورو باكوور، ذوورةكاني رِؤذهةآلت و هةنديَك ئاراستةى ديكةى قةر

نةخؤشى و درم و ثةتا. بةم شيَوةية. زؤر بة ئاساني لة شارةكانةوة دةنيَرريَت تا بةرةو تايبةتيي 
 شارةكاني ديكة بضيَت.

ذوورطةىل كةنار دةريا. ذوورطةل بؤ دارستانيَك كة درةختةكاني بيَ بةرن. رِووثيَوطةىل بة شوورة ضواردةور 
رِووبوونةوة. ذووريَك بؤ كورِو ذووريَك بؤ ئةو الوةى تازة هةلَدةضيَت دراو بؤ خؤشاردنةوة لة رِووبة

ثرؤذةكاني ذيان رِيزدةكات. هاوكات شويَنيَك هةية بة ديوار ضوار دةورى دراوة بؤ ئةو وةهمةى كة بياباني 
بيابانةكاني سةرسورِماني برِى و رِةضاوي  ة طةردةلوولةكان بووةوة، هاوكاتملي برِى و رِقي ل

وزةشتةى خةلَكى كرد. ذووري بةياني بؤ هةتاو كراوةتةوةو ذووريَكي ديكةيش بؤ ترس و تؤقني سةرط
تةرخان كراوة، ضةندان طوريسي هةية لة برييَكةوة شؤرِبوونةتةوة ئاو لة رِابوردوو دةهيَننة دةرةوةو 

 رِووداوة سةيرةكاني هةلَدةبذيَرن.
امكة ناو ليَ نراوانة، زةوييان ثيَ تةخت دةكريَت و ضةندان ناوي طةشاوةو، ضةندان دةستيش بؤ ئةم دةم

نيَك بؤ مردن تةرخان دةكةن. ناوو دةمامكةكان بةجىَ دةهيَلَن و شويَ لووسي دةكةن و جياي دةكةنةوة.
شيَوةية بة دروستكردني ديوارطةلةوة ثةيوةستة بةشيَوةيةك ئةو ديوارانة ئةوة لةبريناكةن، كة ضوار بةم 

 اوةو دوورطة دروست دةكةن.دةورى نيشتمانيان د
ئةم رِووثيَوطةالنة دةتوانن دارستانةكة بكةنة سرووتي ئاطر تا خةونى شيَرة سووتاوةكاني ثيَ بنويَنن. 

 بشتوانن جةستةكان فرِى بدةن و ئةندامةكانيان ليَ بكةنةوة.رِةنطة 
ورةكان هةن. لةوآ لةوآ شةوى سارد لة دةرطة واآلكان و لة ثةجنةرةكان دةدات، لةويَش ثةتؤ ئةستو

تيَبثةرِن، هةنديَك جاريش داواي دةرطة واآلكان بؤ رِووناكى و تاريكي ثيَكةوة داواى دةمامك دةكةن تا 
 ترس دةكةن كة وامان ليَ دةكات رِووثيَوى بة ديوار داخراومان بويَت تا خؤماني ثيَ دالَدةبدةين.
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سةر شني ببيَت و قاثطةلي طةرميان لةسةر سارد بؤضى ئيَستة رِآ دةدةين ميَزة بةردينةكان طذوطيايان لة
بؤضى دةسيت خؤمان لة تةوقةكردن لةطةأل تارمايي شةوانة دةبرِين، كة ديَت و لة شووشةى  ببيَتةوة.

لةق دةكات. بؤضى هةوري بنميضةكة بؤ بيانيية بةرِديَنةكان  ثةجنةرةكان دةدات و سورطيي دةرطةكان
 كامناندا رِابيَني.ناكةينةوة تا لةطةلَ شاديية ثوختة

 بؤضى ئةم ثاضة درةختةكاني رِيَطةكان دةبرِيَتةوة.
  بؤضى ئةم وشانة دةردةبرِين و ناوونيشانةكاني جيَى نيشتةجيَى خؤمانيان ثيَ دةدركيَنني.

 ةض دةهيَنني، بةرد دةتراشني، زةوى درِندة خاويَن دةكةينةوة.ط
 دةكةين و ئاسين ثيَ دةوردةدةين.ضيا رِادةكيَشني و دةيطويَزينةوة، ضيمةنتؤ  ساف 

 نغرؤدةكةين و فريويش دةخؤين: اهةموو ئؤرطانةكان كؤدةكةينةوةو تاظطةى ئاو لةناو بارستايي رِةقد
فريوي باخضة تيَكضووةكان، باخضةطةل بة قةوارةى ئةو دةم و ضاوانةى دروستيان دةكةين. فريوي 

 لي ثان و بةرين.. فريوي باخضةطةثرِ طذوطيابة بةرزايي باخضؤكةيةكى 

باخضةطةىل بلَندى نهؤمداري بة قرميد داثؤشراو، باخضةطةىل بة با بلَندكراوي بة دةستت ئةستيَرةطةىل ليَ 
 دةدزيت و دةيانكةيتة هاوارو رِووةو بين بنةوة هةلَيان دةدةيت.

ةىل سةير دروست بؤديطةىل تةواو باخضةطسلَنط، مةكينةطةل، كيَرفطةلة ئاسن زخييان تيَدا دةسوورِيَتةوة. 
دةكةن ثةجنةرةو ضارؤطةيان هةيةو مسةكانيان بة بزمارطةليَك ضةسث كراون كة دةم و ضاو بة داردةستى 

 دلَ دةشيَويَنن، كة مةسافةكةى كؤتايي هاتووة.
 تةرمطةىل بةيانيان ديَن و بؤيان دةطرين.  ذوورطةىل بآ شومار

رِاون بؤ نووسنت، بؤ ضةك، بؤ نيشتةجيَبوونى بيانيان و بؤ ذوورطةل بؤ خيَزان و، بؤ ئةو كاآليانةى دويَنىَ ك
ئةو مشتومرِةى كة دريَذة دةكيَشيَت. شويَنطةىل ئةفسووناوى كة دةتوانيت تيَياندا لةناو رِوحةكاندا خؤت 

 .بةرجةستة بكةيت كة دةخوليَنةوةو، هةر كاتيَكت بويَت رِوحى خؤت ببيَزيت كة ناتةويَت
ديكة بؤ  كاغةزة بةجىَ هيَلَراوةكان. ذوورطةل بؤ ئولفةتى تيَكضوو، حةوزةكانى  ذوورطةل بؤ هيَورى و هي

كراون، ذوورطةىل ثةناهةندةيى ئةطةرضى هيض  شوشتنى تيَدا شكيَنراون و، قةرةويَلةكانيان تيَدا وردوخاش
 ثيَوةندييةكيان تيَدا نييةو، رِوحيان تيَدا كوذاوةتةوة.

ن، دةضيتة ناويانةوةو بةناو مةسافة زيندانيكراوةكاندا ديَيت و سىَ ذوور باثريان دروستيان كردوو
 دةضيَت.
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 ـ وةهمى ذوورةكان 8
 
 

سيَ ذوورى لةناو يةكدى، يةكةم بة دةرطةيةك بةناو دووةمدا كراوةتةوة، دووةميش بةناو سيَيةمدا. يةكةم 
يَك دةست ثيَ دةكات و بة ديواريَك كؤتايي ديَت و ليَوةى دةست ثيَ دةكات. سيَيةميش هةر بة ديوار

 ليَوةى كؤتايي ديَت. دةرطةكان هةموويان واآلن.
ةرطةيةكي ديكة هةية دةشيَت ناوى دةروازةى ليَ بنيَني، دةروازةى سةرةكيية كة لة يةكةمني ذووردا د

. دووةمني ذوور كة لةناوةندي ذووري باكوورو ليَوةى دةست ثيَ دةكات، هةروةها لة سيَيةمني ذوور
رطةى ضوونة ذووريَك لة ناوجةرطةيانداية، دة ة، يان ئةطةر بتةويَت ذووري رِؤذهةآلت و رِؤذئاوا،باشوورداي

و، دةرطةيةكي ديكةيش لةنيَوان دووةم و ذوورةوةى نيية، يةك دةرطة لةنيَوان يةكةم و دووةمداية
ةدا داخراوة، ، ذوورةكة كة دةرطةكاني هةن لةبةردةم ضوونة ذوورةوةو دياريكردني ئاراستسيَيةمداية

 بةآلم لةبةردةم هةموواندا واآلية.
سيَيةمني ذوور دةشيَت يةكةمني بيَت، ئةويش كاتيَك ليَوةى دةست بكةيت و بضيتة ناو دووةمةوةو 

دةشيَت يةكةمني ذوور بة دةروازةى ذوورةكان لةويَشةوة بضيتة ناو سيَيةمةوة. بةثيَضةوانةيشةوة 
ر كة لةسةر رِيَطةى يةكةم و سيَيةمداية، ئةو ذوورةية كة بةثيَى دابنيَيت. لةم حالَةدا دووةمني ذوو

ئاراستةكان ناطؤرِيَت و دةضةسثيَت ـ ئةو كات يةكةمني ذوور، يان سيَيةم ذوور نابيَت، بةلَكو بةردةوام 
ذووريَكي باكوورو ذووريَكى  كياندووهةردووةمني ذوورة، لةناوةندى هةردوو ذوورةكةداية، لةكاتيَكدا 

 باشوور ثيَكدةهيَنن. ذوورى ئاراستةكان، كام ذوور هةلَدةبذيَريت. ديكةى

ذايي سيَ رِووثيَو ذووري تةواو ضؤلَ، هاوضةشين يةكدي و يةك لةوي ديكة لةدايك بووة، دةبنة يةك بة دريَ
و، سيَ رِووثيَوي دووبارة بةثيَي شوييَن بينني. ذوورطةلي هاوضةشن لة دؤخي الداني هةسيت كات كة ئةو 

 اتة تيَدةثةرِيَت لة سيَ رِاوةستاندا بيَت.ك

 يت، بةرةو يةكةم كاتيَك الت واية لة يةكةمدايت.بةرةو دووةمني تيَدةثةرِليَوةى تؤ لة يةكةميندايت و 

لة يةكةميندا كاتيَك لة سيَيةمدا دةبيت، كاتيَك لة دووةميندا دةبيت، كاتيَك لةناو هةر هةمووياندا دةبيت. 
تة ذوورةوة تةواو لةوةكةي دي دةضيَت. بؤي انةو، لة يةكيَكيانةوة دةضيةمينيبةردةوام يةك

تة دةرةوة كة دةكةويَتة نيَوان ئةم ذوورةكةو ئةو ذوورةكة. هةموويان دةطةرِيَيتةوة، لةو دةرطةوة دةضي
لة تي و رِوخسارةوة رِيَكوثيَكن، ذووري براطةليَكن بة هاوضةشين مةزن، يةك يةيةك ذوورن، لة رِووي خزما
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تةنيشيت يةكةوة تا رِادةي لةدةستداني هةسيت يادهاتنةوةو الداني كاتي ثيَيةكان كة ذوورةكانيان رِيَ 
 كرد.

 مني و دووةمينة.ةسيَيةمني يةك

 ينة.ميةكةمينيش دووةمني و سيَية

دووةمني و يةكةمني و دووةمني، ذوورةكان بةردةوام بةو شيَوةن، كة دووبارة دةبنةوةو لة ليَكضووني 
 رِيار لةسةر دراوياندا ئالَوطؤرِدةبن.ب

ذووري ثيَنج مةتري كة ثيَنج مةتري ديكةيش دريَذ دةبيَتةوةو ثيَنج مةتري ديكةي دواتريش بةردةوام 
دةبيَت. هةر ئةندازيارةو دةتوانيَت ثيَوانةي تةواو دانيَت بةوةي ثيَنج مةتري رِاستةقينة بؤ يةكةمني و 

 يَنيَت.دووةمني و سيَيةمني ذوور بضةسث

 ةرِووثيَوطةلي دياريكراو بيَ هيض زيادةيةك، لة باكوورو باشوورةوة. باكووري هةر ذووريَك لة سيَ ذوورةك
ثيَنج مةتري تةواو بةرةو باشوور دريَذ دةبنةوةو، سيَ جار دووبارة دةبنةوة. زةوييةكة ثيَنج مةتري 

لةطةلَ ديواريَكي ديكة. هةروةها  ؤشةية ديواريَكي لووسي ثيَنج مةتري لةسةر دروست كراوة.طضوار
ديواريَكي ديكة بةهةمان ثيَوانة. هةروةها ديواري ضوارةم، ثاشان بنميض. هةرضي سةبارةت بة سيَيةمني 

هةمان ديوار هةية. ضوار ديواري ثيَنج مةتري، بةم شيَوةية سةبارةت بة دوايةمني ذووريش. هةر   ذوورة
بكةيتةوةو لة يةك ئاستدا بةهيوايت هؤلَيَكي دةريا بيَت رِةوتي  هةموو ئةم رِووثيَوانة دةشيَت ليَكيان

 ئاوةكةي هيَور بيَت.

ديواري رِاسيت لووسي بيَ رِووشان، بة رِةنطيَكي كالَ  بةم شيَوةية لةيةك دةضن. هةر ديواريَك لةم  08
 ديوارانة بة ئةستووني لةسةر زةويية لووسةكة بلَند دةبيَتةوة.

ست سةر زةويي هةر سيَ ذوورةكة، سيَ بنميضي جوان رِيَكخراوي وةستايانة درورِووثيَوي رِاست لة 2
بة ثيَي ئةذماري ورد وةك بلَيَيت ضوون سيَبةري زةوي بلَندبووبنةوة،  كراو، لةطةلَ زةوي هاوتةرينب،

دةشيَت بيَ ئةوةي ديوارةكان رِاست ببنةوة كة لةسةريان دامةزراون، ضوون دةفرطةلي سثيي ضةسثاو لة 
قرضةي طةرمادا قيت رِاوةسنت، يان ضوون )بريضوونةوة(ي دوورخراوةيةك ماوةي دوورخستنةوةكةي 

 دريَذةي كيَشابيَت. 

ةمني و سيَيةمني، لة كاتيَكدا  هةر وهةموو ئةم رِووثيَوة نةزانراوانة ئةو سيَ ذوورةن، يةكةمني و دو
وةتةوة. سيَ ذوور كة لةوة دةضن يةك ي بضووك بضووك بةواني ديكةوة بةسرتاآليةكةيان بة دةرطةي وا

 بن، رِةنط كالَ، تةواو ...، تةواو رِووناك، بيَ هيض جياوازييةك لة رِووني، يان سيَبةر.
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رِةشكةوثيَشكة بكات. ذوور بة ذوور  لة طؤشةو ليَكدابرِاني ديوارةكانذوورطةلي يةك رِةنط، وادةكات ضاو 
رِووثيَوي تةسك و زؤر بةريين رِووثيَوةكاني هةر سيَ ذوورةكة بةناو ذوورةكاندا تيَدةثةرِيَت، هاوكات لة 

 دةنؤرِيَت.

ئةوانة شويَنطةليَكي دياركراون، بة مةتر و بة ئامار دةستنيشان كراون. هةرضي بيَجطة ئةوةية ئةوة 
كام  ذوورطةلي ئاسايي، يةكطرتوو. سثي، بيَ سيَبةرو بيَ رِووناكي تا رِادةيةك مرؤظ ئارةزوو ناكات بزانيَت

 ذوور هةلَبذيَريَت، ضونكة لةناو هةر هةمووياندا دانراوة.
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 ثةرِينةوة
 ئةم شوورة مةحالَة

 بثةرِمةوة ىبةردةممدا قوت بووةتةوة، ضؤن ليَلة
 لةكاتيَكدا نة نةخشةو نة شؤستةم هةية،

 .ليَوةي بة دةريادا طةشت بةرةو شويَين ئارامي بكةم
  نة ئاطر لةناو دلَ و

 لة سةردا نة كيَلَطةطةل
 .ثيَثلكةيةكم بؤ دةهيَنن بةرةو رِووني ثيَيدا هةلَزنيَم

  ضةندان دوورطة ضواردةوريان داوم
 .دريَذبوونةوة بزردةكةن

 كؤمثاسم نيية رِيَطةم ثيَ ثيَشان بدات،
 زجنرية دوورطة لةويَ و، زجنرية دوورطة ليَرة،

 ضةندان شويَن تةسك بوونةوة
 كةوتنةوةلةبةر ئةوةي كؤضيان كردو دوور 

 .ستة شويَنةكة بوو بة شانؤي داوةكانئيَ
 ئاوي تاريك، ليق، سةر قؤرت كةوتووة
 لةطةلَ ماسيي مرداربووةوةو قةوزةدا

 .ئاماذة بة ثارضةيةك ئارم ناكةن
 ثيَم مةلَيَ تؤ كاثتنيت و كةشتيطةلت هةن

 .يان بالَؤنيَكت هةية دةتطةيةنيَتة شويَين ئارام
 ردني طةردةلوولةكةوةهةموو شتيَك بة هؤي هةلَك

 شكا
 تةنيا دانةكربيتيَك ماوة

 تؤزة ضيلكةكةمي ثيَ ئاطر بدةم  و
 بة ثةلة برِؤم و

 .رِيَطةكة كورت بكةمةوة
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 شتةكان
 

 شتةكان زؤرن
 شتطةليان ليَ دةكةويَتةوة،

 طيَذةنطيَكةو نةرييت خواوةندطةلي كؤثيكراو
 بةرِيَوةي دةبات

 شتةكان دةجوون و
 يَك دةضننلة نائامادةيي تؤرِ

 تيَيدا بزردةبيت و زينداني دةكريَيت،
 ماسيي مرداربووةوة بارقورست دةكةن
 .كة كةوسةجةكان ثاسةوانييان دةكةن

 قةيضي نيية داوةكاني ثيَ بربِين
 بؤية بةرةو بين بنةوةمان توورِ دةدةن،

 شان دةنووشتيَنيتةوةو مةتةآلن دروست دةكةيت
 ةكاني ناويان دةردةكةينثيَوةيان سةرقالَ دةبني و هيما زؤر

 
 شتةكان زؤرن

 شتيان ليَ دةكةويَتةوة
 رِةنطة رِووةكة ناسك

 يان ثةرِؤ بن كونةكانيان ثيَ بطرييَت
 ليَيان دةثةرِينةوة، يان ليَمان دةثةرِنةوة

 ي ثرِ لة با هةلَياندةطرينضوون كيسةيةك
 بةآلم مرياتيَكة بةسةر شامنانةوة قورسة

 راوةتةوةوناشزانني كة داويَكةو دان
 ئيَمةي نيَضرييش خؤمان طيَل دةكةين و

 .رِاوضييةكةيش ضاوةرِوانة
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 هةتاو ئاوادةبيَت
 

 هةوريَك لةناو سةرداية ئةستيَرة تاريكةكاني خستة خوارةوة
  ضوون خيَوةتيَك مايةوةو

 هةركاتيَك و ضؤن بويسرتيَت
 طَلؤثةكان دادةطريسيَن و دةكوذيَنةوة

  يَوةيان ببةنرِةنطة تارماييطةليَك بةرِ
 تؤ نةيانبينيت

 كاتيَك بةردةوام ضاوت نوقيوة
  دةضيتة ناو شارطةليَكةوةو

 لةويَشةوة دةضيتة ناو شارطةليَكي سووتيَنراوى بيَ رِووناكييةوة
 خانووةكان و كووضةكان بةجىَ دةهيََليت

 رِيَبوارةكان
 ضوون تةرمطةليَكي كةولَ كراوى بيَ ثآ

 تيَياندا بسوورِيَنةوة
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 خةون
 

  خةومن بة كيَلَطةيةك ثةثوولةوة بيين
 مندالَيَكي تيَدا لةناو ميَرطيَكي طولَدا

 .طومبةتانيَ دةكات
  ثةثوولةيةكي بة رِةنطي شني رِازاوةي تيَدا دةفرِيَت

 دواي مندالَةكة دةكةويَت و ئةويش دواي ثةثوولةكة دةكةويَت
 بةر قامكةكاني دةكةويَت و
 .لَةفرِيَ دةكاتلةسةر تةويَلَي بضووكي با

 
 دووبارة خةومن بة دوو ثةثوولةي رِةنطاورِةنطةوة بيين

 .هةور بةرةو الي شادي رِادةكيَشن
 

 بةآلم خةونةكة بة خةون ثضرِا
 كاتيَك ثرسيارم كرد

 ئاية لةم ويَرانة زؤرةدا
  ثةثوولةكان دةذين و

 دليان شادة؟
 



 81 

 رِؤيشنت
 

 بةم رِيَطةدا دةرِؤم
 تا بطةمة كؤتايي،

 بةرايةتيم لةطةلَ دةكات ورِكة
 .بةرةو رِيَطةيةكي ديكةم دةبات

  وريايانة بةسةريدا دةرِؤم
 بةرةو ضةندان رِيَطةي نةزانراوم دةبات

 .لةناو دؤلَ و نيهال و ضياكاندا
 .ناضارم دةكات دابةش مب

 
 بةسةر ئةم و ئةودا

 
 بة رِيَطةوة سةركةش نيم،

 .بةلكو طةرِؤكيَكم شؤستةكان هةلَدةكؤلَم
 ةوةي لة هةنطاوي خؤم دةمةويَتئ

 ضةمخاخةي ليَوة بيَت
 ئةوةيش لةدواي خؤم بةجيَي دةهيَلَم

 دةرِوات و
 رِيَطةكةيش لةويَ دةميَنيَتةوة
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 سةجةرةي خيَزان
 

 تؤ كة لةم تةمةنة ساردةدا دةرِؤيت و
 هيَور ثيَ بة ملي رِؤذةكانتدا دةنيَيت

 لة خةونةكانت دووردةكةويتةوة
 يت و بةهةلَةدا ضوويتئةطةر رِاوةستا

 يدا درةختيَكي سةوزتكة لة شةكةت
 لةناو طردة ملةكاندا بيين

 بة ضةند زمانيَك دةئاخظيَت ليَيان ناطةيت
 ضةندان ئةعرابي لة سيَبةرةكةيدان

 ئاماذة بةو باية دةكةن لة شويَنيَكي ناديارةوة ديَت
 دةست بؤ ئةستيَرةكان بلَند دةكةنةوة

 ة بةرد،كة بة ئامسانةوة بوونةت
 درةختيَك وادةزانن لة كةناري بةهةشتةوةية

 :بةري ثيَوةيةو بانط دةكات
 ئةمة دةستمةو بؤ بالَندةكاني دةكةمةوة

 هيَالنةكانيان خؤراكي مارةكانن، 
 هةروةها طوللةي رِاوضييةكي فيَلَباز

 درةختيَكي لةناو ئةشكةوتيَكي ئةنديَشةدا ضيَنراو
 ياوةداردةستةكةي فرِي دةداتة ناو دةر

 دووكةرتي دةكات و
 كةشتييةكاني وةردةطيَرِيَت

 ئةطةر بينيت
 ات،دومةكاني بؤ تارماييةكان فرِيَ دةبةروبو

 ثاضيَك ببةو قةدي درةختةكة بربِةوة
 .ثاشان بزمار بة لقةكانيدا بضةقيَنة
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 يَك بيسووتيَنيَترِبيان بيدة بة دار
 تا خؤلَةميَشةكةي

 بةسةر نائوميَدي خؤيدا بثرذيَنيَت
 

 ئةم بيابانانة، ئيَمة شوانةكانيانني،
 كيَلَطةي رِيَويية بازووةكانن

 تةثؤلَكة ملة مردووةكان
 بةناوياندا دةسوورِيَنةوةو

 زاوزيَ دةكةن
 

 حةوت سالَي وشك و برنط بةناو ئاويَنةكانيدا تيَثةرِين
 بالَندةكان لةسةر مردووةكانيان خواردو

 نةخؤشيي ضاوةقوولَة كانييةكاني داثؤشي
 لَتؤي شةون، قؤثضةكانيان ئةستيَرةكان لةبةريان دةكةن،ةمانة ثائ

 رددةبنةوة بة درِك كويَر كراونةتةوةضاوطةليَك تيَياندا ط
 ئيَمةيشيان تيَدا دةنيَذريَني

 لةبةريان دةكةين و
 ليَمان دةوةشيَنةوة،

 تا )هةلَستانةوة( هةنطاويَك بؤ ثيَشةوة بضيَت
 كاروانيَك رِووت و قووت

 يةوة بةرةو ئةو دؤزةخةبة شادي
 دةرِؤين

 كة دةرطةكاني لةذيَر درةختةكةدا
 دةكاتةوة
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 فالَضي
 

 بةردةكاني فرِيَ دا،
 ئةم ئافرةتة فاَلضيية هاتووة

 تا حيكمةتي رِؤذاني داديَ خبويَنيَتةوة،
 بةآلم بةردةكاني فرِيَ داو

 ئاويَنةكان تيَكةلَ بوون
 .رِيَمةوةثاشان بةري ليَ برِميةوةو نةيهيَشت بطة

 :ضييةكة طوتيئافرةتة فاَل
 كورِم هةر لة سةرةتاوة ذياني خؤتت تيَكداوة
 رِؤذطاري من بة دةولكيَكةوة بةجيَ هيََلراوة

 لةبين برييَكي قووَلداية
 لة ئةشتكةوتطةليَكي ئاويَنةيي كة دووبارة دةبنةوة

 
 ئةو كيذة فاَلضيية

 داوام ليَ كرد
 نيَتةوةحيكمةتي رِابوردوو و داديَ خبويَ

 تا لة رِوخساري ثارضةكاني تةمةنةكان برِوامن
 تا بزامن ض ئيَسكيَكي تيَدا دةشكيَت

 تا باوةشيَك ثووش
 بكةويَتة ناو ئاطرةوةو

 وردةكارييةكاني خؤَلةميَشم
 بؤ بةجيَ بهيََليَت

 
 :فاَلضيية ئافرةتةكة طوتي

 كورِم ضيت بةخؤت كردووة؟
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 رِيَطةت سووتاند بةخؤت سووتايت،
 ردو ضيية، داديَ ضيية،رِابو

 شيَرطةلي درِندة ضاوةرِيَت دةكةن
 ضونكة هةر لةسةرةتاوة
 ذياني خؤت تيَك داوة
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 بيَستةواني ديَرينان
 

 (لة سةيرانطةي )فريدريش هاين
 .هةتاو رِؤذي بةرِيَ كرد

 لةسةر تةختيَكي بةردين دانيشتبووم
 كاتيَك ثياويَكي رِةنط كةسك بةرةو رِووم هات،

 ةنطؤَلةي ثيَوة شؤرِبووبوونةوةضةندان ز
 زرنطةيان دةهات،

 وام زاني بيَستانةواني ديَرينانةو
 .لة نائامادةييةوة هاتووة

 ضوون هةور ليَم نزيك بووةوة
 .ضوار دةوري دام

 بة ثةجنة طرِطرتووةكاني دةسيت ثيَوة دام و
 :بةهيَوري ثيَي طومت

 :ئةي ميوان ئيَوارةت باش
 تؤ لةناو باخضةكةي مندايت

  ورضطةل و رِيَويطةل و مسؤرةكان دواي كةوتبوون و
 لةذيَر خةرمانةي كةسكيدا قةرةباَلغييةكيان دروست كردبوو

 ليَي دووركةومتةوة
 لةكاتيَكدا لة شويَنةكةي من دانيشت

 .لة طةرِيدةيةك دةترسا كة رِيَزم دةطريَت
 لة هةنطاوة كورتة هةَلنووتاوةكامندا

 كاتيَك هةَلدةهامت
 سكةكة ثيسي دةكردم،رِةنطة كة

 قذو تةويَلَ و
 جلة شرِةكاني رِةنط دةكردم
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 بووم بة طذوطيايةك
 طيانةوةري بضووك تيَيدا دةخوالنةوةو

 . بووهةردوو دةستم طةآليان ليَ شني
 لقةكان لة شامنةوة بَلند بوونةوة

 ميوةي كرض و كاَليان طرت
 ي رِةنط كةسكبوومداناو زارلة

 .هةست بة تاَلييان دةكةم
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 بةردطةل
 
1 

 رِووةكطةلي ئةفسووناوي
 سيَ، ضوار

 يةتي بةردين بة دةست طورز دةوةشيَنيتايان زؤرتر. دؤست
 رِةنطة، بة بيانييان بربِيت
 درةختطةلي بيَ شومارن
 درةختطةل، درةختطةل
 درةختطةل بؤ كتيَبطةل

 درةختطةلي بيَ بةري كووضةكان
  ةستيَتةوة دووضاري مةترسي دةبيَتةوةكةنداويَك دةب درةختطةلي دةركنةكةر، بيَ ئاطة،

 درةختطةليَكي نالووس، ثتةو، هةست ثيَ نةكراو، ئازاربةخش
 كؤضةر بة هةموو لق و شيَداري و بةذنيانةوة

 ئةم كةسكة طؤرِاوة
 حةشارطةيةكة لة دةرةوةي ئاو، لة وشكانيش، 

 دا دةذميَرينمةيش ثةجنةكاني خؤماني تيَثيَضةوانةي بيابان و ئيَ

 بة سورطي ضةسثيَنراو طةل هي ئاون لة بَلندايي، لةطةلَ دةرطةطةىلدرةخت

 دووبارةيان دةكةينةوة

 دارستانيَك بة كؤت و بة شيَرطةلي يادطةي بةساَلداضوو

 ثاسةواني دةكريَن

 درةختطةل درةختطةل

 لة كووضةكاندا زؤرن

 ئةم تابلؤ ضةسثاوة رِواوانة، درِيَنراون و فرِيَ دراون

 ضةكاني دلَ و، رِووةكطةلي ئةفسووناوي بؤ يادكردنةوةدرةختطةل بؤ كوو

 

 لةناو تةنةكةي تةمةندا، درةختطةليَك هةن برِاون، بةروبوومةكانيان شكيَنراوة
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 ةيان كيَشراوة: داواكاري منداَليةتي بؤ طةرِانةوة خوازراوةكلةسةر كاغةزي ثان ويَنة

 ئةي ئةو درةختةكاني ديكة، كيَ هةَلياندةكةنيَت

 هاوشيَوةي بيَداربوونةوةي تيَدا دةشكيَنيت ئةي كيَ

 خةو دةيباتةوة، كةنداويَك دةبةستيَتةوة دووضاري مةترسي دةبيَتةوة،

 بةردةوام 

 ثيَداطريي دةكات

 بيَت 

 بؤ ئيَرةو

 ئةويَ، لةناو قاوةخانةو بة شةقامةكاندا

 لةو رِيَطةيةي هيض هيَمايةكي ليَ نيية

 ضيايي زؤري ثيَوةية بة رِاوةستاوييةوة ديَت، بةروبوومي

 درةختطةلي وةهمةكان بة تةمةنطةلي كؤنةوة زيادةن

 لةناو سةردا كةلةكة كراوة

 باخضةطةل

 نبؤ طةرِانةو

 درةختطةل

 بؤ هةموو سةرةكان

 لةناو كيسةدا دانراون

 ئةو رِووةكة خويَناوييانة كة لةناو دةفرةكاني دراوةكاندان

 ياوةري طواستنةوةن

 جوان دوور لة مالَ و، خةوتين

 ةنن كيشوةرطةل هةورطةل ئامادة دةكضوو

 درةختطةليَك ديَن هةورة تريشقة ليَي داون

 بةم شيَوة. وةك كةرةستة

 بؤ شاديي كؤنيان

 دادةنيَن

 كة ماونةتةوة
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 درةختطةليَك بة هةتاوي بضووك برِاون

 نرةكان و، دؤسيت باَلندةكان دةضبة دوورةكة، لة هاويين رِووبا

 ضةماونةتةوة درةختطةلي بيَ طةآل،

 بة ضرؤ شني دةنويَنن

 بة دةرياي هيَوري رِؤذطار رِاطرياون

 بةم شيَوةية

 بة دةستت

 تةوةبة هةوري كؤت كراو غلؤر دةبي

 ويَرانةيةكةوة  تة ناوبةم زوانة دةكةوي

 لة سةريشدا

 بة درةخيت شاد. 

 

8 

 

 ئيَوارة باش

 بةَليَ

 نا

 بة يارمةتي خؤت

 ئاية كاتي رِؤيشنت هاتووة

 ويَبؤ ك

 بؤ كويَ

 ئاية ديسان كاتي رِؤيشنت هاتووة

 هةر هةموو ئةم دوكانانة

 كةلوثةل

 ئةو ماآلنةي بؤ نووسنت دانراون

 ئةم هةراوهورياي لة ئامسان

 بةردةكاني كات
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 بةآلم، ئاية ئةم هةرةسهيَنانة بة كاتةوة بةسرتاوةتةوة

 ئاية كات بةسةرضووة

 ئاية تؤ ئامادةيت

 بةَليَ

 نا

 وةرة ئيَرة

 ضؤنيَك بووة، وةرة ذوورةوةهةر

 كةواتة بةم شيَوةية، من ضةسثاويت ثيَ دةدةم

 جاريَك ثيَ برِاو، جاريَك

 بةرد برِان بة خؤَلةميَش

 بةردطةلي ئامسان

 بيكةم ضيدةبيَت 

 دةتوامن بؤ كويَ برِؤم

 

 لة دةريا

 لة كةنداوة ثرِ طذوطياكان

 لةبيابانةكان كة طياي وةهميان ليَ رِواوة

 كوي مبدةبيَت لة 

 تؤ بؤ كويَ دةضيت

 ئةي كيَ 

 دوو دوو، سيَ سيَ، ضوار جار زةنط لةسةر شيَوةكاني خويَنم

 ليَ بدات

 ئاويَنةكةم لة كويَية

 ماَلة بة شوورة دةوردراوةكة

 دةريا كةوي كراوةكة

 لة كويَية

 تا بةوةي لة ناومداية
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 لة

 سايةقةيةك

 مابيَتةوة

 ثيسي بكةم

 لةكويَ

 0228شوباتي                                      
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 جؤطةكاني سةعدي
 

 بؤ سةعدي يووسف
 

 ئةي سةعدي
 

 لة بةسرة ئامسانت بة رِووبارطةل و جؤطة دةرِازاندةوةو، 
 وةةبةرةبةياني تةرِيشدا شةومني طياكان بةسةر برؤكانتلة 

 مرواري بوون و دةدرةوشانةوة
 هيَشتة هةردوو ثيَت بة ئاو تةرِن،

 شارة تينووانةدا ثياسةدةكةيت و لةم بةآلم ئيَستة
 لة ئاو دوورخراويتةوة،

 .نة خشتةي سةدو نة سيَبةرطةلي دارخورما هةن
 ئةذديهايةك لة سةرضاوةي رِووبارةكانةوةية

  بة دةستةوة بيَت و ثياوضاكيَك نايةت نيَزةكة
 ثةرجووةكة بةدي بهيَنيَت تا ئاويش هةَلقوَليَت

 .ي و زيزبوون لة خواوةندوةكان كردبؤية دةستت بة داهيَناني شيَتايةت
 جادووطةري رِؤذطار دةسيت ليَ وةشانديت

 تؤ سووتان دةسيت ليَ وةشاندوويت
 هيَشتة ثةرداخةكةت تا نيوةي بة ئاوي كؤن ثرِة

 لةويَ لةسةر ميَزةكة ضاوةرِوانة
 .وشك دةكةن نلةكاتيَكدا جؤطةكان خةريك

 
 و رِذاندوويت،جادووطةر فرميَسكي بريهاتنةوةي لة هةردوو ضا

 بةناو جؤطةكاندا ثياسة بكةيت و ثاشان بؤي دةرخستيت بة ئةنديَشة
 .ت بة طويَل ئاو خبؤيتةوةدةكؤشي
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 ذيان تينووةو
 تةرِايةتي سيس دادةطةرِيَت و

 .ئاويش زؤر كةمة
 

 تؤ لريةيت
 كةضي هيَشتة لةويَيت،

 يَ هيَشتوون وجدةوةنانةت  ئةم بنة
  ئةو ضيايانةت

  ةحيانةو ئاسكةكانيبة ضاوي ئاوو رِ
 .تيَثةرِاندوون

 ئةوةي ديت.. ديت
 هةموو ئةو شتانةت تيَثةرِاند

 كة دينت،
 ئةوةي دةتةويَت ليَرة بيبينيت لةويَية،

 .سؤزيَكة كة بة طةشت كردن ناكوذيَتةوة
 

 .وشكي كردئةو جؤطةية لة نةجران 
 جؤطةي سووريش لة شويَين خؤي نةماوة،

 رِ(ي داثؤشيبا هةَليكردو مل نهالي )زيَ
 جؤطةي شةو

 جؤطةي بيَستانةكان
 جؤطةي بريكةوتنةوة

 ضوون خةون لة خةودا دةخوليَنةوة
 بةم شيَوةية ضاوت لة شويَنةكان دووضاري تةراخؤما هات

 ئةو شويَنانةو
 ئةو شويَنانة
 تةنيا ناون،
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 .تةنيا وةك ناو مانةوة
 ئةطةر بتةويَن

 قوفَلطةليَكن كليلةكانيان بة دةسيت تؤوةية
 ضؤنت بويَت

 كاني و سةرضاوةكاني ئاويان ثيَ دةكةيتةوةو دادةخةيت،
 جؤطة لة ثشتةوةي جؤطةوة ئاوي تيَداية

 .يان يةكيَكي ديكة ضرؤكانيان تيَدا سيس دةبيَتةوة
 

 :جؤطةطةلي نةخشةكان زؤرن ثيَياندا تيَدةثةرِيت
 لة ثرشطةي ملةكان،

 .لةو ئاوةي لة ذيَر زةمينةوة هةَلدةقوَليَت
 ي سووريشجؤطة

 دَلؤثة خويَنن و لةميَذة مةييون،
 هةرضي )بوةيب ( و جؤطةكاني )عةشار( و )شةتول عةرةب(ن

 ماسيطةل بةسةر ئاوةوة بآلودةكةنةوة
   .لةكاتيَكدا دوايةمني ئيَوارة خوان زؤر سويَرة

 
 ئةي سةعدي

 ئةي كورِي يووسف
 لة ميَذة

 لة رِووبايَكي وشكدا ماسي دةطريت
 .و جؤطةكاندا تاقي كردووةتةوةئةوةيشت لة هةمو

 ئةي سةعدي
 ئيَستة دةتةويَت لة دارستانة ثرِ جانةوةرةكةدا

 قؤزاخةي ئاوريشم بضنيت
 بةآلم جؤآل طةوجةكة

 قؤزاخةكان دةخاتة ناو ئاوة كوآلوةكةوة
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 بةر لةوةي ثةثوولةكة
 لةدايك ببيَت و

 بفرِيَت و
 لةسةر بنجطة طيايةك بنيشيَتةوة

 .طةكةت دةكاتكة ثاسةواني كؤنة جؤ
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 خووطةرى شةوان
 
 

 بؤ ساحل كازم
 

ئامادةكرد كة بة درِكةزآ  بؤ وجنرِ وجنرِكردني درِكخؤيان نيوةشةو خؤي ئامادةكرد تا بيَت، وةك ضؤن ثةجنةكامن 
 تيذةكانييةوة رِادةطةيةنيَت كة ثةجنةرةكة كراوةتةوة.

ستيظاَلى شةوانةى دةست ثيَ دةكات و لة تاريكيدا هةركة تاريكي دابيَت في، ثياويَك بة نيوةشةوةوة خووى طرتووة
كدا بةردةبنةوة، ئةو كات لة هةر كويَيةك بيَت، بةرةو دةبينيَت كة بةسةر هةموو شويَنيَ هةزاران ئةستيَرةى سوور

دةبيَتةوة. ئةم  ذوورةكةى خؤي، هةنطاوى خيَراتر دةهاويَت. دةست ليَ وةشيَنراوى ئةو دميةنةية كة دووبارة
شةويش وةك هةموو شةويَك، ئاهةنط و شايي دةطيَرِيَت، سرِو بيَ هؤش دادةنيشيَت، لة ثةجنةرةكةيةوة كولَ 
دةطريَت، تؤزيَك ثةردةكة الدةداتةوة تا لة حةوشةكةوة و لةنيَوان لق و ثؤثي درةختةكانةوة سةيري ثةجنةرة 

 رِووناكةكةى بةرانبةر بكات.
 ةوةتة لةسةر شانؤ منايشةكة دةسيت ثيَ كرد. ثةردةكة الدرا، تايةكةيش خةريكة بةرز دةبيَتةوة.ضاوةرِىَ دةكات، ئ

دةردةكةون تيشك دةدةن و ضوون مؤمى هةنطوين دةتويَنةوة،  لة شانؤي رِووناكى بةرانبةرى دوو جةستةى رِووت
قة دةكةن. كاتى وة، ئارةة، دةتؤريَن، ئاشت دةبنة، رِادةكشيَن، هةَلدةستنةوباوةش بة يةكديدا دةكةن

ئاَلوطؤرِكردني وشة نيية. بوارى شيكردنةوةى رِووداوةكة نيية. ئةوةى لةوىَ رِوودةدات لة زؤرانبازيي نيَوان دوو 
ورضى دةست و ثيَ بة زةجنري بةسرتاو دةضيَت، هةردووكيان طةروويان طرياوة، هةريةكةيان دووكةَلى ئاطرةكةى خؤي 

 َلداضوو دةردةدات بة ضيايةكدا هةَلطذيَت.ضوون شةمةندةفةريَكي بةسا
نيوةشةوة، لة نيوةشةويشدا ضةندان رِووداوى نةزانراو رِوودةدةن ئةوةند ناخايةنيَت رِوون دةبنةوة. بةم شيَوةية 
ثياوةكة بؤى دةردةكةويَت كة ثياوةكةى دي ضةقؤيةكي بة دةستةوةية. ضةقؤيةكي ثان دةبريسكيَتةوة، لةطةلَ 

بة جةستةيدا  انيدا تيَيدةثةرِيَنيَت، ضةقؤكةري ثيَ دةكات، بةذيَر باَليدا، بةناو مةمكيدا، بةقةد رِئافرةتةكةدا يا
 دةهيَنيَت ضوون ثةثوولةيةك طوَليَك كةل بكات.

، رِازيية ئةو نووكة تيذةو ساردةى ئافرةتةكةيش طويَرِايةَلة. خؤى رِادةسيت دةكات، خؤي ثيَوة دةنووسيَنيَت
سآ جار ضةقؤكة بة سكيدا دةكات. خويَن فيشقة  كات. بةم شيَوةية ثياوةكة جاريَك و دوو جار وضةقؤكةى ثيَدا ب
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دةكات و دةكةويَتة رِىَ. هةردووكيان خةَلتاني خويَن دةبن، لةناو خويَندا دةطةوزيَن، ثاشان سةرلةنوآ 
  هةَلدةستنةوة.

كارةكة خؤويستانةو سووك و  ض شتيَك رِايانناطريَت،يَتةوة. هيدوو جارو دةيان جار دووبارة دةبو  دميةنةكة جاريَك 
ضاوي  ثةجنةرةيش طليَنةى هةردوو ئاسان بةرِيَوة دةضيَت مادامةكى هيَشتة شةو دريَذةو بينةرى ئةوديوي يةكةمني

كاتيَكيش خؤطرى نيوةشةو تةسك تر دةبيَتةوةو ئةستيَرةطةىل سوور دةبينيَت بةر دةبنةوةو ذوورةكة ثرِ دةكةن. 
كات دةكات ئيدي دةنويَت و ضوون مشكة كويَرةيةك وآلتي خؤي هةَلكةندبيَت و ئاسوودة بووبيَت خؤى  شايي

يَنيَتةوة. هةركة ضاو بنوقيَنيَت و ضاو بكاتةوة بةردو ضةقؤ دادةباريَن و ئةستيَرة نووشتبةسةر درِكيَكدا دة
 ن مةلةوانى دةكةن.سوورةكان لة سةر جةستةكا
تة ذوورةكةى ئةمةوة، ضةقؤيةكي دةم ثاني مووبةقي بة دةستةوةية، بةسةريدا ئافرةتةكة بة رِووتي ديَ

 دةنووشتيَتةوة، باوةشي ثيَدا دةكات. هةَليدةستيَنيَت. زؤران دةطرن، دةتؤريَن، ئاشت دةبنةوة.
 هيض شتيَك لة كؤتايي نايةت.

 ئةوةى رِوو دةدات سةرلةنوآ دةست ثيَ دةكاتةوة
 سوورةكان دادةباريَن و لةكاتيَكدا هيَشتة ئةستيَرة
 هةردوو ذوورةكة ثرِ دةكةن.
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 ثاشاى وةهم
 
 

 ةتي بثارِيَيتةوة،مناو شادييةوةو لة حيك ةئةطةر، بةرِيَكةوت، بضيت
 لةسةر تةثؤَلكةكة زؤر بة بةخششةكاني هيوادار مةبةو، رِيَى مةدةية

 .خانوويةكت بؤ دروست بكات لةو شويَنةى ئارةزووت ليَية،
 لووشيَت، حيكمةتيشي فريوت دةدات،شادى هةَلت دة

 بةردةوام فيََلبازة. بةم شيَوة رِيَكةوت
 هةر لةخؤيةوة بةسةرتدا زاَلت دةبيَت و

 بة ضرِنووكةكاني دةست بةسةرت دةكات.
 

 كاتيَك طورطةكان طورطةكان دةخؤن،
 هةَلؤى ناو لةثت نافرِيَت،

 ةضؤرِيَت،ئةو نيَضرية بةردةبيَتةوة، كة دةيثاريَزيت، خويَين ليَ د
 بةآلم، ثاش تاويَك، نائوميَدانة لةطةأل خويَنةكةى خؤت ئاشت دةبيتةوة

 ئةو كات هةموو شتيَك دةطؤرِيَت:
 ئاوى رِةش لة زةوييةوة دةكوَليَت

 ئامسانيش ئةستيَرةطةىل كزي ليَ دادةباريَت
 تؤيش شايةتيَكيت هةردوو دةسيت بةسرتابيَتةوة

 وشةكانت طؤرِاون
 ي دةكةنةوةو الت واية مةحاأل ش

 ويَنادةكةن.
 

 الت واية طةجنينةكةت بةنرخةو بة دةستةوةتة:
 سندووقةكة داخراوة، وةهمطةىل تيَدا نووستوون و

 ثاسةواني قفَلةكانيش مؤَلةتى وةرطرتووة.
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 هةركة بكؤشيت نهيَنييةكاني هةَلبهيَنيت 
 يةكسةر تارماييطةىل نائوميَدى لة حةشارطةكة دةفرِن و

 .بةخششةكاني بةَلينةكاندا دةرِذيَت بؤيةكةيش بةسةر
 بةخت بةو شيَوةية، هةركة متمانةى ثيَ بكةيت
 طياني نةرم كة ضاوةرِيَى بةخششي ليَ دةكريَت

 لة ثشتةوة خةجنةرت ليَ دةدات و
 دةبيَتة شتى ثيَضةوانةى خؤي.

 وايان ثيَ بكةيت، ضاوت ليَ سووردةكةنةوة.طيانةكان، كاتيَك برِ
 

 رديلةكاني خؤي دةمريَت و، دووثشك بة دةسيت و
 خانوويش هةرةس دةهيَنيَت و تةخت دةبيَت.

 هةرشتيَك ناطؤرِيَت و
 كؤض ناكات؟

 ئةوةى بة دةستتةوة بوو ليَت دوور كةوتةوة
 ةناو ساآلني مذدة ثيَ دراوةوةضوو

 بؤ ويَناكردنيان شةكةت دةبيت و، 
 زةمحةتة ئامادة بن.

 ووتةمةنيية،زستان هات و خةونةكان ثيَويستيان بة س
 تؤيش ضى دي ضاو نانووقيَنيت،

 يان ئةوةى بةرضاوت دةكةويَت مشتومرِى لةطةأل دةكةيت و
 رِةتي دةكةيتةوة.

 
 بةردةوام خؤت لة ضواررِيَياندا دةبينيتةوة،
 سةرطةردان ـ ئاراستةكانت ليَ تيَكضووة.

 بة برِواوة دةَليَيت:
 بةم شيَوةية رِيَطةكان ـ بزردةبن،

 يان هيمايةك نيية رِيَمان ثيَ ثيَشان بداتهيض ئاماذة، 
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 شوورةدراوو ماَلة نة تا بطةي
 لة طورط ثاريَزراوةكةمان.

 
 دةتةويَت شويَين خؤت بزانيت و، زؤرت ليَ هةَلطرتووة،

 دةستبةرداري ئاماذةو نيشانةكاني سةرةتاي نابيت و
 زجنريةكانت كةَلةكة كردوون و ثاشان خؤتت ثيَ بةستوونةتةوة.

 يكراوى )رِاوكةرى رِيَككةوتةكان( بةم شيَوةيةزيندان
 بة هةَلةدا ضووة، بةدةم خةوةوة رِآ دةكات،

 بة ئاشتةوايي لةطةأل زيندانييةوانةكةيدا، بيَدار دةبيَتةوةو دةنويَتةوة
 وةك بَليَيت هةمان شتيان هةبيَت

 لة باخضةيةكي بة شوورة دةوردراوى
 ثرِ لة بةروبوومي بةخشش

 ات بةسةردةبةن.ليَك دةبوورن و ك
 

 ثاش غافَلطريي، واز لة زوهد بيَنة
 جةنطة دؤرِاوةكان بريخؤت بيَنةوة
 نيشانةكانيان بةسةر تةويََلتةوةن،

 ضوار ثةلت زيادن و نيازةكانيشت ساكارن
 هةر لة ميَذة ميَشكت

 بة نيازي باش
 بؤطةن بووة.
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 ئةطةرةكان
 

 وو لة دلَ ليَواليَوبوونرِؤذ هةآلت و ضةندان ميتاَلى قورسي هةَلطرتب
 ئةو رِؤذة هةآلت كة لة دةرةوةى شانازي كيََلطةو

 ميوةكاني بيَستانةكان ناسيمييةوة،
 لةبةفري ضياكان دووركةوتةوةو سةرطوزةشتةى ذياني خؤي لوول دابوو

 .دوورتر لةوةى ثؤليس دةسيت ثيَ بطات
 ئاية ئةوة شةوة بة قووآليي غةمةكاني ثيَضامييةوة

 .دَلمة بةرديَكيان تيَ فرِآ داوة يان طؤماوى
 ئاية ئةو بةيانييةية كة بةنديان كردووة

 يان رِوونيية كة باَليان شكاندووة
 يان منم كة

 لة بةياني
 دوور كةوتوومةتةوةو

 .لةناو ئةطةرةكاني رِوونيدا ثةرت بوومةتةوة
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 كةركووك
 

 لةبةر ئةوةى دوورةو، ثرِ مةترسيية،
 .ثاسةوانيي بكات ذيَرئاوىدةكةم بؤية بة كةشتييةك رِووى تيَ

 .الى قةآل ويَرانةكةيدا لةنطةر دةطرم
 .نووح نيم تا كؤتر باأل دةمةوةو ضاوةرِواني مذدةى ذيان بكةم

 .رِواضييانيَك لة شارةكةدان بةرةو ئامسان تةقة دةكةن
 لةبةر ئةوةى طةيشنت بةو شارة نةكةردةنيية،

 تيَدةثةرِم وسواري فرِؤكةيةك دةمب و بةسةر ئامسانيدا 
 .لة كابينةى فرِؤكةوانةكةوة سةيري خانووة رِووخاوةكاني دةكةم

 رِووبارةكةى وشكي كردووة
 جؤطةكانى كويَر بوونةتةوة

 خةَلكى لة بةطلةرو، ساري كةهيةو، شاترلؤ بة ئوميَد نني
 شارةكة سةرلةنوآ هةَلستيَتةوة سةرثآ و،

 .ناوةكاني خؤي بطيَرِيَتةوة
 تنقاضاخضييةكاني توو

 نيوةرِوان لةسةر طاليسكة ثان و ثؤرِةكانيان دةنوون
 ثرسيار لةمةرِ حيكمةتي ضارةنووس ناكةن

 دزانيَك هةن كليلةكاني شارةكةيان ثيَية
 رِادةسيت بيَطانةكانيان دةكةن

 شارةكةم تاريكيية بةاليدا تيَدةثةرِم و تا هةتاية بةجيَى دةهيََلم
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 نووسيين ثوخت

 نووسراوة بة ديواني )وآلتطةل( ةبارةتئةوةي س مةرِلة

 

 لةبارةي موئةييةد رِاوييةوة
 

 سةعدي يووسف

 

 )رِاوي(ميان لة )وآلتطةل(دا بة تةواوةتي بة طيَرِةرةوة بؤ دةردةكةويَت.

مةبةستم  ئةوةية كة ئيَمة موئةييةد بةو شيَوةية دةبينني كة طيَرِةرةوةية، دانيشتووةو ضوون ئةبو هؤليَكي طؤيةر 
 ئةو لةناو رِةوشيَكي لةرزؤكي تا رِادةي هةرةسهيَنان ضيايةكة ناهةذيَت. جيهامنان دةكات.ضاوديَري 

 تةنيا شتيَكي خودي لةناو ديوانةكةدا لة الثةرِة ثيَنجداية:

 بؤ هاوسةرةكةم فةخريية ساَلح

 بؤ تةواوكردني ئةم ديوانة زؤري يارمةتي دام

(و 024( و ضامةكةي لة بارةي جان دمؤ )ل 081ي منداَليي )لجةليل قةيسي هاورِيَ دةكريَت شني طيَرِانةكةي بؤ
ريَنة ئةم ضوارضيَوةوة ئةو سيَية لة طرووثي خب( 001ضامةي )طورط( كة بة سةرطؤن ثؤَلسي ثيَشكةش كردووة )ل 

 كةركووكن.

 ، هةر لة خؤيةوة ناثةيظيَت. رةئةبو هؤلي طؤي

 ند دةكةنةوة.زانياري و هةست ثيَ كراو دةقةكة تا ثلةي رِاسيت بَل

 رِاديكالييةكي توندرِؤ ثشتيوانيي ثرؤسةكة دةكات، كة هةرطيز سازش ناكات.

 هونةرمةند بة شةرِةنطيزيي دةقةكة، رِووبةرِووي جيهانيَكي شةرِةنطيز دةبيَتةوة.

 
*** 
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 ئةو طيَرِةرةوة زانايةي شاعري و شةقامي ثيَكةوة كؤكردةوة

 
 عةواد ناسر

 

، يان طيَرِةرةوة،  ضيَذيَكي تايبةتي هةية، وةك  بطيَرِ  ةطيي كةسيةتي خؤيدا، ض وةكموئةييةد رِاوي لة ئاماد
نازناوةكةي، هاوكات شاعرييَكي دَلسؤزي خؤيةتي، بةر لةوةي بؤ هيض برِوا، يان بةرذةوةندييةك دَلسؤز بيَت. كةم 

تاقيكردنةوةي زؤري هةبيَت دةنووسيَت و بآلودةكاتةوة. بةآلم لةو كةمييةدا دةوَلةمةندة، ضونكة مرؤظيَك 
ثيَويسيت بة رِيكالمي ميديايي، يان بآلوبوونةوةي بةخؤرِايي نيية لة ثلةو ثايةي داهيَنةر بهيَنيَتة خوارو بةرزي 

 نةكاتةوة.

 لةبارةي رِاوييةوة، بةبؤنةو بةبيَ بؤنة دةنووسم.

لة بةيرووت بة  0212ي جار ساَلؤ يةكةمني بةر لةوةي بةديداري بطةم بةرهةميم خويَندبووةوة، كاتيَكيش ب
ديداري طةيشتم زؤرتر بةرهةميم خويَندةوة، ئةوةتة بة خؤي بة خويَن و بة ئيَسك و، بة نةريت و طاَلتةو، بة 

 .ةرِانةطةيةنراوةوة لة بةردةممداي هيواي ثةككةوتوو و خةوني دواخراوو، غةم و خةفةتي

يش ثةلةي نةبوو، ضاويشي لة بريؤكةيةكي نويَ نةبوو كة لة سةر هيض بريؤكةيةك سوورنةبوو، بؤ هيض ئاكاميَك
 رِةنطة بينووسيَت، يان نةينووسيَت.

لة ئةم قسانة بة بؤنةيةكةوة دةكةم كة موئةييةد رِاوي دووضاري تةنطذةيةك بووةتةوة.. ئةي داهيَنةر كةي 
ويش، ئةمرِؤ، بةر لة هةموو تةنطذةيةك ثرتي نةبووة، ضونكة تةنطذة بَليَسةيةكي داهيَنانةيةو، تةنطذةكةي ئة

كيَشةكة بؤ خؤم  ةا نةَليَم ترسناكة، تا هةنديَك لشتيَك تةنطذةيةكي تةندروستيية، ضونكة ثرِ ئيَش و ذانة، ت
سووك بكةمةوة بةر لةوةي لةوو لة ذاني جةستةيي ئةو سووك بكةمةوة كة خؤي لة ثرت لة كيَشةيةكي 

(، هاوكات زانيومة كة ضاويشي كزبووة، يان هةر نابينيَت، شاعرييش تةندروستيدا دةبينيَتةوة، لةوانةيش )شةكرة
ثيَويسيت بة خامةو كاغةزو كتيَب و كؤمثيووتةرة، ئةمةيش ئةوةندةي ديكة شاعريي طؤشةطريتركرد، كة بةخؤي 

 .بووهةر لة بنةرِةتدا طؤشةطري

ةرِي ناوخؤ، رِؤيشتم بؤ الي وةك هةآلتوويةكي سياسي رِؤيشتمة بةيرووت، ثايتةخيت ش 0212كاتيَك ساَلي 
ووةمني وانيَكي شيعرييةوة ناسيبووم كة دموئةييةد رِاوي كة هيَشتة لة نزيكةوة نةمدةناسي، بةآلم بة هؤي دي

ديواني بوو بةناوونيشاني )ئةطةرةكاني رِووني( ثاش يةكةمني ديواني )ثياسةيةك لةناو ذيَثرئاوييةكدا(. هيض كام 
رِةورِةوةي كوودةتاو جةنطة ئاطرينة سوورِاوةكانةوة، لة هةر يةك لة  آلونةبوونةوة، بةهؤيلةو دوو ديوانانة ئةوةند ب

وتاريَكم  لةرِؤذنامةي )بريي نويَ(دا نووسي كة لة بةغدا دةردةضوو،  ةبةغدا و بةيرووت، لةبارةي ئةو ديوانةو
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، ئةوةيشي بةالوة سةير نةبوو بةَلكو ثيَشوازيم لة ديوانةكة كردو سةرجني رِاكيَشام، بةآلم وتارةكةي ثيَنةطةيشت
 ئةوةي بةالوة سةير بوو ضؤن ديوانةكةم ثيَطةيشتووة. 

رِووى سياسييةوة زؤر لة ، لة كؤتايي حةفتاكاندا ئيَراق، ئةو رِؤذطارةى لة بارةى )ئةطةرةكانى رِووني(م نووسي
م جؤرة شاعريةوة، بة تاريك و شَلةذاوبوو، نووسينيش لةبارةى ئةم جؤرة ديوانة شيعري و خودى ئة

رِووبةرِووبوونةوةيةكي سياسيي مؤركى دةستةآلتي سةركؤتكاري ئةو كاتة دادةنرا لةكاتيَكدا لةوثةرِى 
و، موئةييةد رِاويش )كرِيار(يَكى ترسناك  ئيَراقدةستدريَذيكردني ثؤليسيانةى خؤيدا بوو دذ بة اليةنة ضةثةكاني 

و دواتريش، ثرت لة جاريَك تاَلى و ئازارو  0212اش كوودةتاكةى ساَلى بوو، ضونكة ثو كؤني ئةو دةستةآلتدارانة 
 ئةشكةجنةى طرتين ضةشتبوو.

ئةمة بيَجطة لةوةى كة ديواني )ئةطةرةكانى ...( ثةجنةرةيةكي واآل بوو بةسةر هزرطةىل شيعري نويَ و ناباوى 
 ى مؤتةكةيان لةخؤدةطرت.ئارةزوومةندى ئازادى و واآل بةرِووى خةونطةىل مرؤيي دذواردا كة شيَوة

.. كاتيَك ئاشنايةتيم لةطةأل رِاوى لة بةيرووت ثةيداكرد ثيَوةندييةكةمان بةردةوام بوو تا ثيَكةوة لة )كؤرِبةندي 
ي(دا كارمان كرد ض وةك ئةندام لة ئيَراقنووسةران و هونةرمةندان و رِؤذنامةنووساني دميوكراتيخوازي 

ارةكةيدا طؤظاري )ئةلبةديل(، يان دواتر وةك دؤست و هاورِآ، تةنانةت ثاش كؤنطرةكانيدا، يان نووسةر لة طؤظ
 هةَلوةشاندنةوةى كؤرِبةندييةكةو رِاوةستاني طؤظارةكة، بؤية ضةندان جار لة بةرلني و لةندةن يةكدميان بيين.

واتر ئاشنايةتيم رِاوى ضراى طرووثي كةركووك بوو، هةنديَكيش، بة هةرزةكاري طرووثةكةيان دادةنا، كاتيَكيش د
ديارترين سآ كةسياندا ثةيدا كرد، كة بريتني لة فازأل عةزاوى و سةرطؤن ثؤَلس و موئةييةد رِاوى، لة لةطةأل 

، لة شةوبيَداري، يان بؤنةطةىل رِؤشنبريي، لة دةمةتةقىَ و دانيشتنطةىل سةرثيَييدا، ىدانيشتين تايبةت و طشت
 زؤرلة هةردوو هاوةَلةكةى و هةردوو كورِى )طرووثةكة(ى بوونةوةريَكى ئةو هةستةم ال ثتةوتر بوو كة موئةييةد 

لة ذياني كؤمةآليةتييةوة نزيكةو زؤرتر دةست بة ثةرِؤ زبرةكةيدا دةهيَنيَت )ويَرِاى فرِينة  ةوتررِؤذانة
ةفتاري لة خؤيدا كؤكردبووةوة، ض لة رِ و خةسَلةتي شاعريى لةطةأل شةقامشيعرييةكان(ى، كةضى كةسايةتييةك بو
 خودي، يان رِوانيين هزري و هونةريدا.

ئيَستةيش بةبآ هيض بؤنةيةك لةسةرى دةنووسم، ضونكة نووسني لةسةر شاعرييَكي وةك موئةييةد، ثيَوةندي بة 
طةردوونى و قووَلى و ثةل هاويشتين بيَ سنووري بةهرةوة هةيةو ذيانيَكي تةواوةتى دوور لة بؤنة بةرجةستة 

سةرسورِمان و )ثشكؤي ئةوةى ديَت(ـة، وةك لة ضامةكةيدا كة بة ناوي طةشتوةري نيَوان  دةكات.. شاعرييَكي
 )ثاسةواني شار( بؤ جةليل قةيسي هاورِيَى نووسيويةتي.

ئةوةم بيين، كة نةمانبينيوة: )لة كاسةى هةردوو ضاودا دووضاوي مروارى( ئيَمةيان بيين، بة سروة بايةك كؤض 
كةويَت، بةهيواي سةرسورِمانني، ثشكؤي ئةوةمان ثيَية كة ديَت، تؤيش بة هةمان دةكةين، بةر ثةراسوومان دة
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لة رِابوردووةوة/ بة دةريادا دةرِوات/  ئةو ئاطركةوتنةوةدايت كة كةوتووةتةوة، ماويتةتةوة/ بؤ كةشتييةك
سة ليَرة م كةةخةيت/ئةضاوةرِواني ئاوي تؤفاني بؤ دةكةيت. لة رِؤذطاردا بةرجةستةية. ميَذووةكةى رِيَك د

دادةنيَيت/ ئةو كةسةيش لةوآ/ نةك لةبةر دؤستايةتي، بةَلكو ثاش هةموو تةمةنيَك رِوحةكان بةو شيَوة، ليَك 
ن و، ئاشت دةبنةوة/ ئةو كاتة كةشتييةكة ديَت و لةنطةر دةطريَت/ دةست بة ثينةكردني بنةوةى خؤي دةتؤريَ

 رِةوشت دةكةيت فيَرى قسةكردن دةبيَت، وةك ضؤن بة زماني شريين منداَليَك فيَرةدةكةيت/ 
 ثاشان لة قورِ كتيَبيَك/ بؤ مانةوةو، كتيَبيَك بؤ رِؤيشنت دروست دةكةيت.

 رِاوى شويَن ثةجنةى تايبةتيي خؤي لة ضامة تايبةتييةكةيدا دادةنيَت: ثيَش هةموو شتيَك هونةر!
 و ضامةكةيةوة؟.. ئةى شاعري )بيَجطة لة هونةر ثيَش هةموو شتيَك( ضى دةخاتة نا

، بةدواي سوودي جؤراوجؤردا هةَلثةيان بيَت، بة ميوانداري طةىل شاعريان، دواتر وايان ليَهاتبةداخةوة ضامة
فةرمانرِةوا دةست ثيَ ناكةن و بة هيواي ناوبانطيةتيش كؤتايي نايةن، رِاويش يةكيَكى زؤر دةطمةنة لةوانةى 

 بيَجطة لة شيعرو ترش و تاَلييةكاني شيعر نةبيَت. ئاماجنيَكى سوودبينني بؤ ضامةكةى دانةنابوو،
رِاوى، لة بةيرووت و بةرلني و لةندةن، طيَرِةرةوةيةكي ثرِ زانيارى بوو، يادطةى ئةو يادطةى رِؤشنبريى و سياسيانةى 

طةَليدا شيت دةطيَرِايةوة، كاتيَك لة  ضةوانةى ميَذووى ئاشكراي وآلتةكةيةوةبوو، بةآلم لة بؤضوونيَكي ثيَ ئيَراق
باسي ئةوةم كرد كة لة كتيَبيَكي سياسيدا كة لة ناوةرِاسيت نةوةدةكان دةرضووة )لة ديالؤطي ضةمكةكانةوة بؤ 
ديالؤطي خويَن( لة كتيَبةكةى كؤضكردوو عةلي كةريم سةعيد كة باسي يادطةى )تالب شبيب( دةكات، كاتيَك 

ن لة كةركووك خويَندةوةو ضؤن زينداني كراوة، رِاوى الى ناوى )رِاوى(م لة ليستى ناوى سةراني بزووتنةوى قوتابيا
ئةو رِووداوة وةك ثاَلةوانييةك رِانةوةستا، بةَلكو تةنيا بة رِووداويَكي زانى و ثيَى باش باسي ئةوة نةكةين و ثرسي 

 ديكة تاوتوآ بكةين.
كة خوويان بة مةى و بادة  موئةييةد رِاوى بة ثيَضةوانةى ئةوةى لةبارةى نووسةران و شاعريانةوة دةزانريَت

ئةو خووي بة ضا خواردنةوة طرتبوو، ضا خواردنةوةيةكي كؤمةآليةتي بةربآلوة، خواردنةوة طرتووة، 
ية، يةكةم ئاشكراو، دووةم نهيَنيية )لة ةكةم طشتييةو دووةميش ثرت بذاردةدميوكراتيخوازانةترة لة بادةو مةى، ي

اردنةوةيةكة هةل بؤ قسةى بةرثرسانةو هاوسةنطانةو بةتةنطةوةبووني كؤمةَلة داخراوو خؤثاريَزةكاندا(. ضا خو
سةر ثةرت دةكات و قسةيش ثةرت دةكات و زجنريةى  ةنةرييت طشيت دةرِةخسيَنيَت، كةضى بادة خواردنةوةيةك

بوو،  شيَوة رِاوى مرؤظ بوونةوةريَكي كؤمةآليةتييانةبةدواى يةكداهاتن و ضرِبوونةوةي هزرةكان تيَك دةدات. بةم 
كارةكاني ئةنديَشة فريويان نةداو زؤريان لة مانةوةى لة ناوضةي دياري نزيك لة ليَداني دَلى بةرانبةر و رِيَزليَ 
طرتن و بةشداري لةطةَلدا كردنى سةرقالَ نةكرد، تةنانةت ئةمةيش لةناو شيعرةكةيدا رِوودةدات، كة سؤزى 
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اني رِؤذانةو شةقامي طشيت كورِى بريؤكةى نويَية بة هةموو . ضونكة كورِى ذيدووبارةو لرييكى باوى تيَدا نيية
 نيشانة هاوضةرخةكانييةوة كة لةناو جةرطةى دميةنةكةو زيرةكيدا بةرجةستةن:

ا د)دةيانبينني لةناو شارطةىل بة شوورة دةوردراودا رِاكشاون، هةر يةكةو لة ضوارطؤشةى خؤَلةميَشي خؤي
 نووستووة،

 دراوة. بة شةبةنطةىل تةرمطةل دةور
 ئيَمة تةرمطةلني

 لةطةأل تةرمةكان بة ضرثة قسةدةكةين
كة لة خولي مردووى خؤماندا بووين، شتةكامنان لةناو خؤدا رِيَك دةخسنت و بة ثةمثي خويَن  12ساَلى 

، ئةفسةرةكان يةئةستيَرةطةلي ميتاأل بةسةر شانيانةوة ديَنشادةمارةكامنان ثاك دةكردةوة، ئةفسةرطةل 
 يان دةكوذاندينةوة، دةهاتنة ناو ماَلةكامنانةوةو، ضوون دز بةدواي دةستكةوت و تاآلنيدا دةطةرِان.ئةستيَرةكان

يش ناوجةرطةى دميةنة هة ميشةييةكةيةو ئيَمةيش لة خولي مردووماندا بة شيعر نةبيَت ناذين با ئةوانيش ئةو
 تاآلنييةكة بة تةواوةتي ببةن.

*** 
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 شني طيَرِييةكاني موئةييةد رِاوى
 

 فةوزى كةريم
 
ماركسيزمي / ئةكزيستانسياليزمى بوو بة شيَوةيةك بؤ تابلؤيةكي  ئيَراقتيَكةَلةى شةستةكاني نووسةراني  

ياري شيعر/ تةعبريي ئةَلماني بشيَت، نةك تةنيا بة هؤي ياري سياسي / فةلسةفييةوة، بةَلكو بة هؤي 
األ بوو. زؤربةمان شاعري/ شيَوةكار بووين. موئةييةد رِاوى تابلؤكيَشانةوة، كة بةسةر ئارةزووى تةعبريخوازةكاندا ز

لةناو ضةقةكةدا بوو. وةك بَليَيت الوازى و، باآل دريَذى و، رِوودرذى و، قيت رِاوةستاني ثرضة طذنةكةى و، جووَلةى 
رد كة شاني ثيَش ئةوة قسةبكات، شايستةى ئةو ضةقةية، نة بة خولطة. ئةوةيشي بة ضةند بةهرةيةك ثتةوتر دةك

خؤرِسكانة هةَلدةقوَلني: نووسني، شيعر، تابلؤكيَشان، ديزاين، رِؤذنامةطةرى، هزري سياسي و، بة سووربوونةوة 
 هوشدارى.طوآ شل كردن بؤ 

(ى بؤ كيَشام، ثاش ئةوةى ديزاني بؤ كردو 0212بةرطي يةكةمني كؤشيعري )كة شتةكان دةست ثيَ دةكةن( )
يرباهيم زاير نووسي. موئةييةد بة تةنطي ئةوةوة نةبوو خؤي بة ئشى كؤضكردوو ناوونيشانةكةيشي شاعريو تابلؤكيَ

ضووينة دةرةوة بؤ بةيرووت، بة باشرتي زاني لة  12هيض كام لةو بةهرانةوة ببةستيَتةوة. كاتيَك ساَلى 
ري ليَ ميديايية نةداو كاسةرة خستنة تيشك نةرِؤذنامةطةرى بةرطري فةلةستينيدا كاربكات، هيض طويَى بةو 

رياق لةو ئرياق و بة دريَذايي هةر هةموو وآلتاني عةرةبي،  دذ بة شاعرياني ئنةدةكرد كة دةستةآلتي بةعس، لة 
خوي  ئارةزوويةكى ال دةستةبةر دةكات بؤ ئةوةىسةرة خستنة تيشك نةقؤناغةدا سةثاندبووي. وةك بَليَيت ئةو 

  رِةنطة دةنطي داهيَنةري تيَدا )بطةيةت(. خؤيشي تيشك نةخاتة سةر خؤي، كة ئةوة كاريَك دةكات، 

ضامة لة )ضامةي  21(، كة نزيكةي 8101نووسيين )وآلتطةل( )دةزطةي ئةجلةمةل  هةقيشي بوو، ضونكة  
ثةخشان( لةخؤدةطريَت، زؤربةيان دريَذن، بةروبوومي ئةم بيَ دةنطيية دريَذةيةت ثيَ دةبةخشن. زؤربةي ضامةكان 

بؤ ئةوي ديكة، بؤ نيشتمان و بؤ ذيان. كة شني طيَرِانيَكن سةر بة دةنطي ثةندو حيكمةتن، شني طيَرِانن، بؤ خودو، 
 نةك دةنطي سؤز. ويَرِاي ئةوةي كة سؤز كاتيَك ديَت، بة شيَوةيةكي رِةهاو، بةرضاو تيَر ديَت:

 )بةرةو دةريا دةرِؤن و ئاويش بةرينةو ئةنديَشة دةورووذيَنيت.

 اوةستاوة كة ديَت: خاَليَك، يان نيتكةيةك رِابوردوويان بريخباتةوة.تةمةن لة وآلت لةسةر ئةوة رِ

 بة سةبةتةي خاَلي لة برِوابوون دةضنة ناو دةرياوة،

 بةندةرةكان دوورو نةزانراون و، كةشوهةوايش ميزاجيَكي ضوون بةردي قيامةي هةية(.
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 ضوون مردوونيَذ بة كفين كةرةييةوة دةضنة ناو دةريا.

و لة  ئيَراقي نائوميَدان( كة دووةمني شيَن طيَرِاني دريَذة لةبارةي ئةو كؤضةرانةي لة لة ضامةي )كةشتي
سةنيطالةوة بة قاضاخي براون و بةرِيَطةوة بؤ وآلتاني رِؤذئاوا لة دةريادا خنكاون. لةويَدا شني طيَرِانيَك بؤ 

شاعري سةرطؤن ثؤَلس و، دةيان  ضريؤكنووس جةليل قةيسي و، يةكيَكي ديكة بؤ شاعري جان دمؤو، سيَيةميش بؤ
ان بةرضاو دةكةون. شني طيَرِان بؤ خودي يبؤ مردووان و زيندووان لة تاراوطةكان ،ضامة بؤ شارة ثيَشيَلكراوةكان و 

لةسيَبةري ئةوي ديكة خاَلي نيية. ضونكة كاتيَك شاعري ثياسة دةكات، بةَلكو )لةناو تةرمي زؤربووي  ىخؤيش
َلطرتووة(، ضونكة لةطةلَ ئةشكةجنةكانيدا لة طؤشةطرييدا تةنيا نابيَت، ضونكة ئةو ثرت لة خؤيدا. تارماييةكاني هة

يةك كةسةو تارماييةكةي تاراماييطةلن. شاعري رِؤمانتيكي نيية تا بة خؤي تاك و تةنيا بيَت، بةَلكو لةو 
وة دووبارة دةكاتةوة كة نةئازارةوة لةدايك بووة كة ضواردةوري زؤر كةسي داوة. دةنطدانةوةيةك لةو دةنطدانا

 مردووان دةياننويَنن: دايكي حوسيَن، فاتيمة، حوسيَين مندالَ، ئةمحةد ج .. زيندووان

بيَ  ليَرةدا )ضامةي ثةخشان( لةسةر دةسيت موئةييةد رِاوي بة ئارةزووي خؤي ديَت و، كاتيَك لةدايك دةبيَت لةوة
عةرةبي سةرقالَ كردووة، دياردة لةم ناوةندةدا )كةسيةتي(ي  بةريية سةر بةو دياردةية بيَت كة ناوةندي ويَذةيي

دةنطي كوشتووة تا رِادةي نةمري. ئةوةيش مؤركيَكة لة دةقي رِةسةن. لة وتةي دوابةرطدا كؤضكردوو سةرطؤن 
ثؤَلس دةنووسيَت كة موئةييةد لةوةتاي ناسيويةتي )لةسةر ئةوة سوورة لرييكي بكوذيَت و لة كيَش )تةفعيلة( 

بكةويَتةوة(. منيش شيت ثيَضةوانة دةبينم، ئةوةيش سةرضاوةي سووربوومنة. ضونكة جوانرتين شت لة دةقي  دوور
موئةييةددا لرييكييةكةيةتي. بةآلم ئةم لرييكيية لة سؤزيَكي شل و خاوةوة سةرضاوةي نةطرتووة، بةَلكو لة 

 سيت ثيَ نةكردووة.حيكمةتيَكي دةنط نزم و لةسةرخؤوة سةرضاوةي طرتووة، بؤية سةرطؤن هة

*** 

 عةلي شبيب وةرد

 

تةنيا بة ضوار برِطة، دةقي )جةليل قةيسي: ثاسةواني شار(ي شاعري )موئةييةد رِاوي( لةبةردةمماندا بةرجةستة 
دةبيت. دةقةكة بة شيَوةي نووسينييةوة ـ سيميائي و دةاللي ـ رِةوانةي دةقةكاني داستانةكاني هةردوو رِووبارمان 

رضيَوةي دووبارةكردنةوةي )ئةوةت ديوة كة نةمانبينيوة( وةك بةراييةك بؤ برِطةكاني، ئةوةيش دةكات لة ضوا
بة ئةنقةستة لةطةلَ بةراييةكةي داستاني كةَلةطاميَش )ئةو بوو هةموو شتيَكي بيين(  دةقئاويَزانيَكة برِوامان واية

ة لةبةردةم مردني كةشةكاني دةقةكة. ئيَلةطةلَ سوودوةرطرتن لة كةش و هيَما ئةفسانةييةكان بؤ دةوَلةمةندك
دةقيَكي طرنطداين رِةسةني بؤ ضامةي نوي دةطيَرِيَتةوةو ثرِيشكةكاني وةرطيَرِاني ليَ دوور دةخاتةوة كة ثيَوةي 

بةردو جنيَوي ملهورِةكاني ثيَدا دةكيَشريَت. دةقةكة بة يةكيةتي ئؤرطاني و  نووساون، ئةو طوناهةي كة زؤر جار
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و كةشة بةرينةكانييةوة توانيويةتي وةرطر لةبارةي طرنطيي كةسايةتيي نزا بؤ كراوي ناو ضامةكةوة زماني ثوخت 
قايل بكات. ضونكة ثاَلةوانيةتي ئةو كةسايةتيية لةوةداية بة خةسَلةتةكاني كؤض كردن لة منداَلدان و سةرضاوة 

روست بؤ رِؤذطار دةطيَرِيَتةوة، بةرطةي طرِي سةري سورِنةميَنيَت و لة ضاوةرِوانيي تؤفانيَكي ديكةدا كة شيَوةي د
ئاطري مانةوة بطريَت )ئيَمةت بيين، بة بايةكي سووكةوة كؤض دةكةين خؤي بة ثةراسووماندا دةكيَشيَت./ 
بةهيواي سةرسورِمانني، ثشكؤي ئةوةمان ثيَية كة ديَت./ تؤيش ، لةناو هةمان ئاطردايت كة كةوتووةتةوة،/ 

 / لة/ رِابوردووةوة/ سةولَ ليَ دةدات/ ضاوةرِيَي ئاوي تؤفاني بؤ دةكةيت(. ماويتةوة/ بؤ كةشتييةك

طةرانييةكي داهيَنةرانةي توندمان بؤ دةردةخات كة هؤكاري سةرةكي سةركةوتين لةبةردةم دةقيَكداين ني
ةريَك، دةقةكةية لة ئةركي خؤطةياندن بة وةرطر. ئةمةيش دَلسؤزيي بةرهةمهيَنةرةكةي دةردةخات، لةبةر هاند

و ثيَكهاتةكاني ثيشةطةريي نووسيين خؤي بؤ وخةمة شيعرييةكةي ال هةَلقوآلوة، كة ثاَلي ثيَوة ناوة هةم
تةواوكردني دةةقةكة تةرخان بكات. كةسايةتييةك ئةوةند ثشت بة خؤي ببةستيَت و بريي تةواوي خباتة الي 

ةطةلَ )زيؤسدرا(ي ثاَلةواني تؤفاني سؤمةري ريؤك و شانؤ ـ ئةو مافةي هةية لضثيشةطةري زانيارييانةي خؤي ـ 
لة ئاراستةي رِووناكبريانةيدا سينط دةرثةرِيَنيَت. بةم سينط دةرثةرِاندنةيش، دةقةكة دةمامكيَكي جوانيكارانةي 

ـ لة رِووي ذيان و داهيَنانةوة ـ  بؤ كيَشاوة كة بؤ دووثاتكردنةوةي ئةو كردارة رِووناكبرييية بةرهةم هيَنراوة
كي ئةفسانةيي هاوضةرخانةي ثيَ بةخشيوة بةم ثةيوةستييةي كة بة شيَوةيةكي ثيشةطةرييانة و وردبينانة كةشيَ

لة ضوارضيَوةي كاتي نووسينةكةدا خولقيَنراوة )بةسةر ثشيت كؤماوةتةوة طةجنينةطةلت هةَلطرتووة/ لة ئامسان 
كرديت/ كتيَبطةل بؤ ذوانطةليَك كة بةدي كؤت كردوونةتةوة/ كاتيَك خواوةندةكان ليَك تؤران دياري بارانيان 

 نايةن/ دةسيت بة دةسيت كردن بؤ بانطهيَشيت طوناه/ ئةو رِووناكييانةت بؤ دةردةخةن بةشةو هةن(.
 ناو هةموو رِيَرِةوةكانى بابةتطةىل لةوةى ثيَشرت طوترا ناوةرؤكى كؤششى رِةخنةييمان دةركةوت، ئةويش جياوازى

و ئامرازةكانى خؤي لة ةخنةيي دياريكراوي ثيَ نيية، بةَلكيةتي، ضونكة هةطبةيةكي رِثيَشوودةقيَك لة دةقةكانى 
هةمان دةق وةردةطريَت و بةرهةمى ثاش وةرطرتن بةرهةم دةهيَنيَت كة سرووتةكانى سستمطةىل ثةخش و 

بةهؤي ئةوةوة  بآلوكردنةوةى دةقى ثشكنراو كاريان تيَ كردووة، بةوةى كة دةقيَكى داديَى دةقيَكى ثيَشرتة، كة
 هاتووةتة كايةوة..

*** 
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 عةبدولزةهرة زةكى 
 
 

جياوازي كةسايةتي موئةييةد رِاوى دةنطيَكي شةستةكانة، يةكيَكة لة رِؤَلة هةرة تيَطةيشتوو و هةست ناسك و 
 ئةو نةوةية.

ضامةو شاعري  ليَرةدا لة ضامةيةكي رِاوى دةدويَني، لةطةأل تيشكيَكي رِةخنةيي كؤشاوم بة هؤيةوة جيهاني
 بناسيَنم.

 لةدةستضوون
يةكةمني جار ضامةى )زيارةتكار( خؤي بةو شيَوةية بؤ خويَنةر دةردةخات كة ضامةى بابةتيَكي باوة، باَلندةيةك 

 هةموو بةيانييةك ديَت و لة شووشةى ثةجنةرةكة دةدات.
نةوة ضةند مةبةستيَكى سايكؤلؤذيانةى لة شيعردا زؤر جار ئةم جؤرة بابةتة دووبارة بووةتةوة كة لة رِووى دةربرِي

تآ ئاخيَنراوة، كة شاعريان هةر دووبارةيان دةكةنةوةو ليَيان رِاديَن، ئةم رِاهاتنةيش دةبيَتة هؤي دوودَلييةكي زؤر 
 بؤ ثةسةنكردني تيَوةطالني شاعرييَكي نوىَ لة بابةتيَكي بةم شيَوة باو.

ةية كة لة ميَشكى وةرطردا ليَوةى دروست بووة، نةك هةر تةنيا ئةو شيَوةي لة هةموويش خراثرت لةم رِاهاتنةدا
شاعري، ئةوةيش شيَوةيةكة خؤي بةسةر وةرطردا دةسةثيَنيَت و رِةنطة ئاراستةيشي بكات. رِةنطة خراثرتين شيت 

 شيعر ئةوة بيَت كة دةشيَت لةطةَليدا ثشبيين ئاكامى شيعري بكريَت.
و شيعر يةكيَكة لة توندترين ئةو دذوارييانةى دووضاري شاعري دةبيَتةوة مةينةتيي بابةتة دووبارة بووةكانى نا

 )ئاية شاعريان هيض شتيَكيان بؤ ئةواني دي بةجآ هيَشتووة؟(.
، شيعر بة خودي خؤي وةك دةقطةىل بةكارهيَنراوو بةردةست دةبيَتة سةرضاوةيةك لة سةرضاوةكاني نووسيين شيعر

يَنةوة، بة وةرطرتنةوةيشيان شتيَكي زؤر دةطمةنة شتة نويَيةكاني باسكردني كاتيَك بابةتةكان دووبارة وةردةطري
 نويَى بابةتيَكي كؤن و دووبارة دةستنيشان بكريَن.

ي شيعري بةسةر تةنطذةى ضؤنيةتيية ثيَشان بدريَت كة ضؤن شارةزاي ةوةى ئةوئةم ضامةية بؤنةيةكة بؤ ئةو
ني الساييكردنةوة و خؤخزاندنةوة ناو ليَكضوونةوة رِزطاردةكات ئةطةر دا زاأل دةبيَت و نووسني لة زيانةكاهاوشيَوةي

 بيَت و سةركيَشيت كردو خؤت لة بابةتيَكي باوو دووبارة دا.
موئةييةد رِاوى مؤركى رِؤمانسي لرييكيانة لة دميةني باَلندة زيارتكارةكة دووردةخاتةوة، ئةوةيش مؤركيَكة 

 ضةندان ويَنةى ويذدانى و دةربرِين ليَى رِاهاتووة. شيعر سوواندوويةتي و خويَندنةوةيش بة
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، ئةمةيش هةستطةليَكي ثيَشبيين كراون لة نةريتة شاعري هةستةكاني نوستالؤذيايشي كوذاندووةتةوة
كة لةبةردةم شاعرييَكي كؤضةر، يان دوورخراوةدا دروست بووني باَلندةكة بةم جؤرة دميةنةجؤرةكييةكاني ئامادة

ةكي دوورودريَذة لة تاراوطة بةسةردةبات. بريةوةرى رِابوردوو بزردةبيَت و هيض هيوايةكيش دةبيَت، كة ماوةي
ناميَنيَت لةكاتيَكدا باَلندةكة، لةناو دةقةكةدا، بووةتة نيشانةيةك بؤ لةناوضوون و نةمانى رِؤذان ثاش ئةوةى لة 

 قسةكردن(دا وازى لة )جريوة( هيَنا.)ثيَناوي 
اخويَنيَت بةَلكو باسي ميَذوويةك دةكات، كة بةسةرهاتي خؤيةتي لة طةشت كردن و باَلندة زيارةتكارةكة ن

دؤزينةوةى ضيا و شارطةل و خةَلك، نةك ميَذووى قسةكةر كة تةنيا بؤن و بةرامةى ئةم ميَذووةى بةرلووت 
 دةكةويَت كة )باَلندةيةكي نةناسراو( هةَليدةرِيَذيَت.

 رِةكانيدا، وةردةضةرخيَتةوة، زؤر جاريش كؤتاييةكاني دةقة كورتةكاندةقةكة، لة كؤتاييدا، لة دوايةمني ديَ
لةطةأل ثوختةى ئةم دةقةيشدا باَلندة نابيَتة  بةرثرسياريةتي هةستانةوةى ثوختة شيعريةكانيان دةكةويَتة سةر شان.

جارِكيَشان كو ، بةَلبة ديارى ثيَشكةشيان دةكاتقسانةى كة ئةو زيارةتكاريَكي بةخشندة، بةو بؤن و بةرامةى 
ثاداشيت دةداتةوة، قسةكةر بة شيَوةيةك ليَى دةرِوانيَت، بةوةى دةيكاتة )دز(يَك بة باَلةكانى هةواى لةو مرؤظة 

 دزيوة لةناو ذوورةكةيدا خةو ثيََلووةكاني ضاوي قورس كردووة.
يارةتكار يةك دةطرن بةم ئةم ضامةية لة ضامةكاني ديكةى شيعر جياوازة كة لةطةأل ئةمدا لة بابةتي باَلندةى ز

ثوختةيةى كة واز لة سؤز دةهيَنيَت لة ثيَناوى هةستيَكى لةرِادةبةدةري لةمةرِ زيان ثيَ كةوتن و لةدةستضوون، لة 
دةستضووني هةواو باأل، لةدةستضووني بينيين جيهان و لةناوضوون لةناو ذووريَكى ثةجنةرة داخراوو ثةردة 

 دادراودا.
 كو بايةخ بة لةدةستضوون دةدات.بةَلةوة سةرقاأل نةكردووة ئةم ضامةية خؤي بة سؤز
، بةآلم طرنطرتين سةركةوتنى خؤى لةم هاوسةنطيية نيَتكيَشةى بابةتي باو تيَدةثةرِيَليَرةدا موئةييةد رِاوى 

ئةوةيش كاري دةربرِين و هةَلقوَليين بنياتي زماني و نيَوان قووَلى و زؤر ضرِى دةربرِينداية. ادذوارةى نيَوان س
هاوسةنطييةكة هيض شتيَك ناتوانيَت بيهيَنيَتة دى تةنيا شارةزاييةكي بة ئةزموون و سؤزيَك نةبيَت كة 

 تيَطةيشتوويي قاَلى كردبيَت.
*** 
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 دةكات ي موئةييةد رِاوي دروستيانئيَراقوآلتطةل(ى شيعري كة شاعريي )
 

 هاشم شةفيق
 

ندووةو، يةكةمني ديواني خؤي بآلودةكاتةوة، ئةوةيش تةمةنيَكة ئةمة شاعرييَكى جياوازة حةفتا ساَلى تيَثةرِا
ئةوةى داهيَنةر بيَت لةو تةمةنةدا لة كةنارى ماَلئاواييكردن نزيك دةبيَتةوة، ض لة رِووى داهيَنان، يان 

ةوانبيَذى ت و هيضي ثيَ ناميَنيَت و بةشيَوازطةىل رِازاندنةوةو رِضيَدةبوونةوة وشك  بةرةوفيزيؤلؤجييةوة بيَت، يان 
 .نووسينةكاني ثيَشووى دةجويَتةوة

، هةر لة سةرةتاي ئيَراقئةويش شاعري موئةييةد رِاويية، تيوردارِيَذى زارةكي و رِيَبةري رِوحيي نةوةى شةستةكاني 
ذياني ئةدةبيي خؤيةوة طؤشةطريي و بيَ دةنطي و هةآلتين لة سةرئيَشةى ميدياكان هةَلبذارد، بةآلم ئامادةيي لة 

ري هونةردا لة رِةخنةطرتين لة هونةري شيَوةكاريدا دةركةوت، هاوكات وةك دةرهيَنةرو ديزاينةر ثؤسيت بوا
لة بةيرووت  0212ي و عةرةبي بةرِيَوةبردووة، بؤ يةكةمني جار لة كؤتايي ساَلى ئيَراقسكرتاريةتي زؤر طؤظاري 

كاتةى لةوآ وةك سكرتيَري نووسني كاري (  بةديداري طةيشتم ئةو فلسطني الثورةلة نووسينطةكاني طؤظارى )
كتيَيب )طرميانةكاني رِووني( بآلوكردبووةوة كة لة ضاثخانةى طؤظارةكة ضاث كرابوو، بةآلم  يشدةكرد، ئةو كاتة

هةموو شتيَكي  ئةو رِؤذطارةيش بؤ نةكرا، كة لةناو ئةو هةراوهوريايةدا هيض بايةخيَكي ثيَ نةدراو بةدواداضووني
ةنيا كتيَبيَكي ضاث كراو لة ضوارضيَوةى ئةو هةزاران كتيَب و ناميلكانةى ئةو كاتة بآلودةكرانةوة ت رايةجوان دةك

بيَ ئةوةى هيض سةرنج و تيَبينييةك الى وةرطر بةجىَ بهيََلن كة بة دووكةَلى شةرِو طرمةى بؤمب سةري 
وو سةفةري )بةرلني(ي ثايتةخيت ثرت تاريكرتكرد كاتيَك ناضار بشاعريي طيَذبووبوو، شتيَكي ديكةيش بةردةمي 

ي( بةرهةَلستكاري ئيَراقئةَلمانيا بكات، تا لةوىَ بطريسيَتةوة ثاش ئةوةى سةرنووسةري طؤظارةكة )خالد 
 .تريؤركرا ئيَراقسياسةتي رِذيَمي ثيَشووى 

لة دةزطاى ساأل دةكات، لةو كاتةى موئةييةد رِاوى لة بةرلني بوو، تا ديوانةكةى )وآلتطةل(  21كةواتة ئةوة 
)اجلمل( لة دووتويَى دووسةدو ثةجنا الثةرِةدا بآلوكردةوة، تا ئةم ديوانة ضاث كراو بوو بة كارة شيعرييةكاني رِاوى، 
ئةطةر بشيَت وابَليَني، هةموو ئةو نووسينانةى تيَداية كاتيَك نووسيوني كة لة بةرلني نيشتةجىَ بووة، ئةمةيش 

يَ دةنطييةكي ئيستيَتيكي بةدى هيَناوة لة قسة تيَدةثةرِيَت و دةطاتة كاريَكة بةبيَ دةنطى تةواوكراوةو ب
سةرضاوةكاني خةون بينني و نهالةكاني ئةنديَشة، لةو شويَنةى ئازادى طاطؤَلكىَ دةكات، لةو شويَنةى نؤبةرة 

 .ثةردةى سثياتيي خؤي بآلودةكاتةوة



 115 

امةطةىل رِووناكن، بة هات و هاوارى رِازاندنةوةو ليَرةوةية ضامةكاني موئةييةد رِاوي لة ديواني )وآلتطةل(دا ض
جوانكاري و ثةتاي رِةوانبيَذى نةلةوتاون، بؤية شاعري دةبينني شت دةطيَرِيَتةوةو سةرطوزةشتةطةىل بيَ تاوانييةكاني 

وة، سةرةتاو ثيَكهاتنةكان لةسةرةتاي دروستبوونةوة دةطيَرِيَتةوة، هةر لة كاتي ئادةم و يةكةمني طوناه كردنيية
ثاشان دابةزينيية سةر زةوى و، لةبارةى نووح و ثةرؤشيي لةكاتي تؤفانةوة، لةبارةى طلطاميَش و 
سةرليَشيَواوييةوة لةو كاتةوة ئةنكيدؤ مردو لةبارةى ويَرانةيي و كةالوةكانةوة لةوةتاى ئةريدؤ و سؤمةر نةمان و 

تا خؤيان لة طوناه ثاك بكةنةوةو بة ئاوي  سةر ئاوى هةردوو رِووبار سةركةوتن و دابةزيين خواوةندةكان بؤ
بشؤن، تا ئةم زةويية مبيَنيَتةوةو نةوةكاني مرؤظ بآلوببنةوة، بةم شيَوة شاعري لة طيَرِانةوة  حيكمةت خؤ

شيعرييةكةيدا بؤضووني ئيستيَتيكيانةى خؤميان لةبارةى ذيان و هونةرو كات و ميَذووةوة ثيَ رِادةطةيةنيَت و، 
و دةبةستيَت بيَ ئةوةى ثاَلى ثيَوة بدات و شت لة ئيَستةو كاتة دذوارةكاني وةردةطريَت بيَ ئةوةى ثشت بة رِابوردو

طريؤدةى رِواَلةتى و سادةيي ببيَت، ضونكة ضامةكاني شاعري تةنيا خةونةكان دةطيَرِنةوة، تةنانةت كاتيَك لةبارةى 
مرؤظى ناو ئةو رِؤذانة دةنووسيَت، لةبارةى رِؤذطارى رِاطوزاري رِؤذانةوةيش دةنووسيَت، ئةوة لةبارةى برين و زامي 

قووَلى مةينةتييةكةوة دةنووسيَت، وةك ئةو هةموو ضامانةى لةبارةى كؤضةرةكانةوة نووسيوني كة بة رِيَطةى 
دةريادا بؤ ئةوروثا كؤض دةكةن، كة تارمايي مةرط و نغرؤبوون و خنكان و ديلى رِاويان دةنيَت و هيض 

دؤزنةوة، لة ئاسؤيةكي تاريكدا نةدارةكان و ئةوانةى بةدواي داَلدةو ئارامى و ثاروويةك ناندا رِزطاركةريَك نا
 .عةبداَلن، دةكةونة ناو تؤرِى ذيانةوة، ئةم ذيانةيش كة شاعري دةيبينيَت خؤي لة خؤيدا جؤرة مردنيَكة

وةك سةرطؤن ثؤَلس و جان  سيونىهاوكات هةمان شت لةو ضامانةدا بةرضاو دةكةون كة لةسةر هاورِيَكاني نوو
ؤ و جةليل قةيسي، هةر يةكةيان سةرطوزةشتةيةكي دوورودريَذى بيَ كؤتاييان هةية جوطرافياي بوونةوةرةكة بة دم

جوطرافياي وآلتةوة كؤدةكاتةوة، تا ثيَكةوة لةطةأل سةرطوزةشتةى طيَرِانةوةدا تيَكةآلو بنب و بةيةكدا بضن، ضونكة 
نانةت ميَذوو و شويَن و تةنانةت كاتيشي هةر هةموويان يةكن، ليَرةدا بوونةوةرةكة طيَرِانةوةكة يةكيَكة، تة

تيَكةَلييةكة لة ئةفسانةو ثرشنطدانةوةى، لة ميَذوو و شةثؤلة شَلث و هورِكةرةكاني، لة ذيان و هةرضوار 
ندةكان مةوداكاني، كة كات كاتيَكي ئةستوونيية، لةدايكبووني بوونةوةرةكة تا لةدايكبووني خواوة

دريَذةدةكيَشيَت، ئةوةيش كاتيَكي كؤكةرةوةى يةكطرتووانةيةو، ميَذوويةكة لةطةأل ميَذووى شاعريدا يةك 
دةطريَتةوة، ميَذووى هةردووكيشيان ميَذووى سةرجؤني يةكةمة، ميَذوويةكة لة خاكي ئاشوور سةرى هةَلداوة كة 

رِووبار، ئاوي سةرةتاييةكاني سةرةتاى دروستبوون و  لة باو باران و رِووناكي و ئاو دروست بووة، ئاوي هةردوو
 .هاتنة كايةوة

كةواتة ئةمانةيش تةكنيكطةلي نووسينن، شاعري ثةنايان بؤ دةبات و، دةيانكاتة هيَماو دةمامك، يان دةيانكاتة 
وى ديكةوةو، خةسَلةتيَك بؤ ئاويَتةبوون لةطةلَ ئةوى ديكةدا، خةسَلةتي طؤرِين لة ثيَناوي ضوونة ناو جةستةى ئة
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لةثيَناوي ئةوةى خةسَلةت و رِةفتارو رِةوشتةكاني ئةو بثؤشيَت، ليَرةوةية ثياوكوذ دةبيَتة قورباني و بة 
ثيَضةوانةيشةوة، ضونكة ئةو سيخورِةى كة ضاوديَرى دةكات وةك لة ضامةى )ويَنةى هاوضةشن(دا بةرضاو 

ي شانؤطةرييانةية، طاَلتةيةكي رِةشبينانةية، ثشيت بة دةكةويَت، خؤيشي نيَضريةو رِاونراوة، ئةوةيش خةسَلةتيَك
ية، ضاكةيش خراثةى بةرانبةر ئارةزوويةكي دوانةيي بةستووة، جا لةبةر ئةوةى رِووناكي هةية، بؤية تاريكيش هة

ت دةبيَتةوة، ئةمةيش دوانةييةكة لة ضوارضيَوةى بووندا هةية كة ثرِ لة شيت ثيَضةوانةي يةكديية، بؤية رِاس
نةكة بةسةرهاتطةليَكي درامي لةخؤدةطريَت، هةستيَكي تراجيديانة لة زؤربةى ضامةكاندا هةست ثيَ ديوا

دةكريَت، طوماني خةون بيين و نيطةراني ناخةوةيان تيَكةأل دةبيَت لةطةأل هةست بة نائوميَدى كردن، بةآلم 
نةوة، ئةوةيش بة رِووني لة يادوةرى و سؤزو سةردةمطةلي بةسةرضووي دوور هةنديَك خؤشيي ناوةوة دةطيَرِ

ضامةكةى لةبارةى رِؤماننووس و ضريؤكنووس جةليل قةيسي دةردةكةويَت كة ضةندان دةوةنى تيَكئاآلوى كرد بة 
 .دارستانيَك شادي

بةآلم ئةوةى جيَى سةرسورِمان و واق ورِمانة، ئةوةية لة ضامةى )ويَنةى حمةمةد(دا بةرجةستة بووة، كة رِيَبازى 
ى ئيستيَتيكي بؤ هةَلبذاردووة لة ضوارضيَوةى بةكارهيَناني دةربرِيين ـ ئاسؤيي و ئةستووني وةك ئةزموونطةر

تةالريَك بنياديَكى دةالىل ـ ئاماذةيي هةبيَت شتة ثريؤزةكان بهيَنيَتة طؤو ليَثرسينةوةيان لةطةأل بكات بةثيَى 
ي ماتةمينيانةوة ثةيدابووة، بة زمانى رِؤذانةو رِووناكيي ئيَستة كة زمانيَكى ئةوتؤ لةخؤدةطريَت لة فةرهةنطيَك

ساكار ناوةرؤكةكة دةرناخات، بةَلكو دةيبينني بة ثةردةيةكي تةمومذاوي تةنك و دةمامكدار داثؤشراوة، ضونكة 
شتيَكى بةرِيَكةوت نيية يةكةمني كؤمةَلة شيعرة بريكراوةكةى ئةطةرى رِوون لةخؤبطريَت، واتة هةموو شتيَك لة 

بة خةرمانةيةك فريوكاري هونةرى و خؤالدان لة واتا دوورخستنةوة داثؤشراوة، ضونكة زماني  )وآلتطةل(
شيعرييانةى شاعري زمانيَكي نهيَنيية، ئةركى ئةوةية بةديوي ئةوديوى واتادا رِؤبضيَت، نةك شت رِوون و 

 .ئاشكرابكات
ئةم طيانةوةرة فيََلبازانة، شاعري بةثيَى  لةناو ديوانةكةدا ضةندان وشةطةىل وةك طورط و كةمتيار و رِيَوى هةن،

ئةو ضوارضيَوة هونةريية بةكاريان دةهيَنيَت كة ضامةكة ثيَويستى ثيَ دةكات تا مةبةستة هيَماييةكةى خؤى ثيَ 
بةرِيَوةببات، ضونكة كاتيَك باسي شاعريو هاورِآ طياني بةطيانييةكةى خؤي سةرطؤن ثؤَلس دةكات، ئةوة وةك 

 دةكات، وةك ئةم قسةيةي ليَرةدا )ئةويَك كة هةموو كات دةنويَت، طورطيَكي برينداري ناو طورط قسةى لةطةأل
طورطانة، نيوةى شةو تاويَك رِادةميَنيَت، ثيتةكان تيَكةآلو دةكات و ضةندان قةآليان لةسةر ملي سيحر ليَ كراو ليَ 

يابانةكةيةوة دَلؤثة دةكات، لةوةتاى با دروست دةكات، دةمامكة هةَلواسراوةكةى لةويَية، دةزوويةك خويَن لة ب
ؤذطار دةيَليَتةوة( ئةم طيانةوةرة لة رِوحةوة سةرضاوةى طرتووةو رِ هةَليكردووة، ئةم لوورةيةي بةرطوآ دةكةويَت

كيَوييانة كة كةوى نةكراون بريتني لة دةمامكيَك شاعري بةكاري دةهيَنيَت و رِووى خؤي ثىَ  لة ئادةميزادو لة 
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ريَتةوة، كة دةكؤشيَت ئةوةى طويَرِايةلَ نيية كةوى بكات، كة بة ثيَضةوانةى طويَرِايةَلةوةية، ئةوةيش سروشت دةشا
 .ويَنةى دووةمى ئادةميزادي بة طورط بوو و بة كةمتيار بووة، كة شةو هاوشيَوةيةتي
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 ثةرِاويَزة نهيَنييةكاني شيعر لة دةقةكاني موئةييةد رِاويدا
 

 عةبدولكةريم كازم
  هةية،ئةوة بةرهةمهيَناني زانياري  ، يان بة دةقي شيعرييةوةرثيَوةندى بة ثةراويَزة نهيَنييةكاني شيع ئةوةى

شيعري ثيَويستة واتاى ثيَشكةشكردنى داهيَناني هونةرى زمانةواني بطةيةنيَت رِيَطة لة دووبارةبوونةوةى 
 ، بطريَت.نووسيين خودى هةمان دةق، يان ئةو ئاماذانةى لةبارةيةوة نووسراون

ى دةقةكاني شاعري ثيَشكةشكردني زانيارييةكي رِةخنةيي مةبةسيت ئةم خويَندنةوة رِةخنةيية ثوختةية ئةطةر
ئةوة ، جياواز بيَت، كة لة تيَبيين سةرةتايي هةنديَك ثةراويَزطةىل نهيَنيي شيعر تيَنةثةرِن كة شاعري دةياننووسيَت

انيان ئةو فاكتةرةيان ثيَكهيَناوة وةك كةرةستةيةكي خويَندنةوةى ثيَوةنديية زمانةواني و هونةرييةكاني نيَو
ئةمةى دواييش كؤششيَكة بؤ ئاشنابوونى واتاى دةقي شيعري زانياري كة شاعريي  رِةخنةيي ليَيان بكؤَلريَتةوةو

ى ي موئةييةد رِاوى لة شةستةكاني سةدةى رِابوردووةوة كاريان لةسةر دةكات، ضونكة درككردنى قووَلئيَراق
ئةو ئاكامةية شان بة شاني خويَندنةوةى شيَوةى هونةري ديَتة وسراو رِةخنةييانةى طرنطيي دةقي شيعريي نو

كايةوة بة شيَوازيَكي رِةخنةييانةى توند، يان بة هؤي طةرِانى بةردةوامى رِةخنةييانةى بة دواى واتادا لةناو كةشي 
 ،دواى مرواريدا( ناوي بردووةنبيَذيدا بة )لةذيَر ئاودا طةرِان بة دةقةكةدا، يان ئةوةى جرجاني لة نهيَنييةكاني رِةوا

تةكنيكى و ئيستيَتييكييةكان نيية، بةَلكو   ى هؤكارةليَكضوواندنتةنيا ئةم ليَكضوواندنة رِةخنةيية 
 ليَكضوواندنيَكى خودي دةقةكةو لقةكانيةتي، ئةمةيش ئةوة دةطةيةنيَت كة لة هةمان كاتدا هةوَلى دةورةداني

زانياريانة، يان رِةخنةييانةى هؤكارةكاني ليَكضوواندنة لة ئيستيَتيكياى دةقي شيعرى، يان ثةراويَزة 
 نهيَنييةكاني، لة ئاكاميشدا ئةطةرى بينني، يان هةست كردن بة واتاكة.

ى بةرانبةر ديوانى )وآلتطةل(ى موئةييةد رِاوى تاقيكردنةوةيةكة ثيَويستمان ليَ دةكات هةَلوةستةيةكي دوورودريَذ
بيخويَنينةوة كة لةطةلَ طرنطي تةكنيكي فرةوانيي   بكةين بؤ  ئةوةى بةشيَوةيةكي تةواو رِةخنةييانة

ئيستيَتيكي و دةاللةت و هيَماطةرييدا بطوجنيَت، شاعري لةم ديوانةدا تاقيكردنةوةيةكي تايبةتي لة زانياري 
يَكي شيعري تيوريانة نيية، بةَلكو سةرةتاي دارِشتن شيعريدا دامةزراندووة، ئةم دةستكةوتةيش كؤتايي

دامةزراندنيَكي شيعريية، بؤ ضةندان داهيَنان كة هةر هةموويان لة خودي هةمان تةكنيكي شيعرييةوة 
هةَلدةقوَليَن، ضونكة زؤربةى دةقةكاني ديوانةكة لة ناوةرؤكدا تؤوى طةشةسةندن و ثةرةسةندن و واآلبوون و 

واني جياواز بنيات نراون، جا ةا لةطةأل خؤيان هةَلطرتووة، ضونكة لةسةر شيَوةى زمانفرةوانبوونيان بةسةر واتاد
لةبةر ئةوةى يةكةمني مةبةسيت ثيَشكةوتين واتا ثيَش ناوةرؤكى سةرثيَى بووة، بيَجطة لةوةى كة واتايش بةبيَ 
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دةستيَنيَت، ضونكة واتا بة رِةضاوكردنى دةربرِينةكةى )رِؤالن بارت( نايةت، بةَلكو شيَوةى دةطؤرِيَت و ثةرة
هيَماكاني خؤي بةدواى زمان و دةاللةتةكاني دةقةكةدا دةطةرِيَت، بؤية ئةويش وةك ئةو بة كث و بيَ دةنط 

ت و ثةرة دةستيَنيَت و سينط رِاوةى دةقة شيعرييةكةدا دةطؤرِيَنابيَت، بةَلكو لة خولطةى بةردةوام سوو
اوى دةينووسيَت، كة هاوكات، رِةوانةى كةشي تاراوطةيي و نامؤبوومنان ، كة شاعري موئةييةد رِدةردةثةرِيَنيَت

دةكات، كة شاعري دةيطوزةريَنيَت، يان لة سيَبةري سيستمطةىل تؤقيَنةرى تاراوطةدا هاوشيَوةى دةنويَنيَت، 
ويَنةريش كةواتة لةم سيستمطةلةوةو، لةو هاوشيَوةييةوة شاعري لة ضييةتي واتاي شيعري سةرةتاتكيَى كردووةو خ

دزةى كردووة تا لةناو ثةراويَزة نهيَنييةكاني دةقدا بطةرِيَت، ئةوةيشمان لةم دةقانةدا دةرك ثيَ كردووة: )ويَنةى 
 هاوشيَوة/ خةوني ئيرباهيم/ ويَنةى حمةمةد/ كةذاوةى ئادار(.

 ميَدبووةكان/تايبةتي لقةكاني )وشةطةل لةبارةى شتطةلةوة/ كةشتييةكاني نائودةقةكاني ئةم كؤشيعرة، بة
ثينةكردني ئةنديَشةطةل/ نووسينيَك لةبارةى مردنةوة/ ئاكام وآلتطةل( بةربةستيان لةبةردةم دياردةى 

يشتين ئةنديَشة بؤ ليَ تيَطةسةندني زمان لةاليةك و تواناي بة ئاسيت طةشةفرةوانبوونةوة لة واتا نةطرتووة كة 
شيعرييةكة دةردةكةويَت، بةآلم ئةم دياردةى فرةوانبوونةوة، ي دةستكةوتةكاني دةةقة دةاللةتةكان و بةدواداضوون

لة واتادا، وةك دياردةيةك كة دةخريَتة سةر دياردةى جيَطريبووني ئيستيَتيكي / تةكنيكي كة رِةوشطةىل 
ئيستيَتيكي تةنكنيكي زؤرتري دةستةبةر كردووة، كة وايان ليَهاتووة لة ئاستةكانى زمان، يان رِستةى ضرِى 

بن، بةمةيش هيض جيَى سةرسورِمان نيية زاَلبووني واتاو فرةوانبوونةوةى لة هةمان كاتدا ثيَكةوة ببينني، شيعردا 
دةردةخةن  شاعري و بؤضوون و تاقيكردنةوةكاني وازةكاني رِاوى توانا شيعرييةكانليَرةوة دةتوانني بَليَني كة دةقة جيا

َلياندةهيَنجيَنيَت، ضةند دةقيَك هةن بةالى وةرطرةوة لةوة ةوة هةى ذيانو جواني و مةينةتييةكان كة لة ناوةرؤك
دةضن وةك بَليَيت برييت بن لة رِؤيشنت بؤ كؤتايي، يان كؤض كردن لة ناو خوددا كاتيَك دةطاتة ئةوثةرِى رِةوشي 

كردووة:  نامؤبووني نغرؤى ناو تاراوطة، يان ئةوةى لةناو ويذداندا جيَطرية، ئةمةيشمان لةم دوو دةقةدا هةست ثيَ
)جةليل قةيسي ثاسةواني شار/ جان دمؤ(، ضةند دةقيَكى ديكة هةن واتاكانيان تيَدا دةبيَتة بيانوويةك، يان 

ثةرِن لة واتاي شيعري دةضن بة بةضةند طؤرِانيَكي خوديدا تيَدة ثاساويَك بؤ زجنريةيةك تاقيكردنةوى جؤراوجؤر
ة بةناوونيشاني )حاَلةتةكاني شاعري(ة، كة هاوكات بة هةرسيَ شيَوةيةكي ئيستيَتيكيانة بةتايبةتي لةم دةقةدا ك

ـ من شاعرييَكم  0جيَناوي )من(ي قسةكةرو )تؤ(ى قسة لةطةأل كراوو )ئةو(ى نائامادة دةست ثيَ دةكات: )
ـ ئةو شاعرييَكة تةنيا  2/ ـ تؤ شاعرييَكيت بة جلةكانتةوة هةَلديَيت 8ة/ وثةتاي ئةواني ديكةم هةَلطرتو

ةكان دةناسيَت(، بيَجطة لةوةى زمانى شيعريي موئةييةد رِاوى زمانيَكي تايبةتيي تةرِة، بةَلكو زمانيَكة بيابان
لةناو زماندا، بؤية ئةركةكةى، لة رِووى ئيستيَتيكي و زانيارييةوة، لة ئةركى ئاسايي زماني شيعري جياوازة، 

شةو رِستةو دةربرِين و ناوونيشانةكاني دةقةكاني رِةنطة هةر ئةمةيش واى كردبيَت شيعرةكةى جياواز بيَت، ئةو و
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بة شيَوةيةك دادةرِيَذيَت و بةكاردةهيَنيَت لة دارِشتنيان لة زماني شيعري ئاسايي جياواز بيَت كة مؤركي رِاثؤرت 
وةو و رِاستةوخؤيي و بةكارهيَناني زماني تةمومذاوى، يان فريوداني رِةوانبيَذيانةى ثيَوة ديارة، ئةمة جياوازي ئة

 ئةمةيش واتاي جياوازيية لة نووسينة شيعرييةكانيدا.
هةموو شيعريَكي هاوضةرخ جياواز نييةو، جياوازيش، ئةطةرضى دةاللةتى كاتيانةى خؤي هةية، تةنيا 

دةربرِيين تةكنيكى زمانيية. ئيَمة بةوةيشةوة خةسَلةتيَكي كاتيانة نيية، بةَلكو لة بنةرِةتدا خةسَلةتيَكى 
ة بة زاراوة ناوي شيعري جياوازي ليَ نراوة، يان جياوازي لة شيعردا الى هةنديَك لةو شاعريانةى كة رِاناوةستني ك

دةربرِين و دةاللي و زماني ناودةبةن، رِةنطة  ي شيعري باو، يان نويَكردنةوة لة بنياتينشيعرةكانيان بة تيَثةرِاند
وانةية لة دةقةكاني موئةييةد رِاويدا زاكاريية جوان رِائةوةى ثاَلمان ثيَوة دةنيَت باسي جياوازي بكةين، ئةو وردة

هةستمان ثيَ كردووة لةطةلَ تواناي فرةوانبوونةوة لة واتاو ثيَوةندي و بةردةوامبوون و طةياندني شيعري و 
طةوهةري  ثيَكهاتة زمانييةكان كة تيَياندا ئةركة دةربرِينة شيعرييةكاني لةطةأل ئةركة زمانيية ئاساييةكاندا 

ياوازة كة )جاكؤبسؤن( دةستنيشاني كردوون، با ئةم دةقة خبويَنينةوة كة بة ناوونيشاني )كويَريَكي خةَلكي ج
كة خؤيان  شيعرييانةى ناو خودي دةقةكة بكةين ةقورتوبة(يةو ضؤن دةتوانني مامةَلة لةطةأل هةنديَك لةو دةربرِين

ةكي تةواو جياكار بيَت، يان جؤريَك هيَماطةري وةك بَليَيت ضامةي ،لة جيَناوى قسةكةر )من(دا دةبيننةوة
بةآلم  ،ئةو شويَنانةم بريناكةويَتةوة دى ضى جؤراوجؤر بيَت لة نووسيين شيعريدا، با بةمة دةست ثيَ بكةين )من

بةآلم هةنديَك جار  ،هةنديَك جار ويَنةيةكي رِابوردوو بانطم دةكات تا بؤ الى كؤض بكةم/ من دةنطةكان ناناسم
دةطةم و دةنطي خؤم دةبيسم/ من طوآ بة هةراوهوراي تةمةن نادةم و نة بةوةى دووبارةيش دةبيَتةوة، بةآلم ثيَيان 

بةآلم هةنديَك جار ثرِ لةبينينم  ،هةنديَك جار لةثرِ دةنطيَكي نامؤم بةرطوآ دةكةويَت/ رِواَلةتي شتةكان نابينم
و طةمارؤ دراوم، بةآلم هةنديَك جار لةخؤم دةثرسم كاتيَك نائامادةطى دةمبات/ من بة )لةدةستضوون( ضواردةور

)لةدةستضوون( ضى دةطةيةنيَت/ من كتيَيب ميَذوو ناناسم، بةآلم هةنديَك لة رِووداوةكانيم بريدةكةويَتةوة/ من 
نم بةآلم هةنديَك جار دةياخنةمة رِوو تا لة شويَنةكةى خؤم شويَنةكان دةستنيشان ناكةم و ناوةكان ناو ناهيَ

مب/من رِقم لة وردةكارييةكانة، بةآلم هةنديَك جار ثيَشبيين دةكةم كة ضى رِوودةدات/ من ثرسيارطةل جيَطري
ديواودةريان كردووم و بؤ ميويانداري خؤم بانطهيَشتم كردوون، بةآلم هةنديَك جار خؤم لةو كةسة طيَل دةكةم كة 

ةنيا رِةوانةى خودي شاعريمان ناكات، بةَلكو ثرسيار دةكات(. كةواتة دةقي شيعري لة )وآلتطةل(ى )رِاوى(دا، ت
دةدركيَنيَت، يان خؤشي و ناخؤشي و  تايبةتييةكاني دةردةكيَنيَت، تةواو تواناي نائوميَدى و بة ئوميَدى

بريكةوتنةوةو نهيَين دركاندن و بيَ دةنطي و ددان ثيَدانان و بةدةستهيَنانةوةى تاقيكردنةوة دةدركيَنيَت. هاوكات 
ثةنا بةر ئةو ئارةزوو و برِوابوونةوةى خؤي دةبات بؤ دووباركردنةوى واتا، واتايش لةناو  دةقةكةيدا،شاعري  لة 

ناوةرؤكى هزرييانةى دةقي شيعريدا بةرجةستةية، كة لة جيهانة هيَماطةريية ثةرت و بآلوةكاني شاعري نزيك 
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وة، بيَ ئةوةى ئةو شتة لة كؤنرتؤألكردن و دةبيَتةوة، تا جاريَكي ديكة واتا فرةواني و دةاللةتي خؤي وةربطريَتة
ان نووسيين شيعر بة شيَوةى ليَ رِامان و بري ليَ عر، ييزاَلبووني بةسةر وشةي شيعري و جووَلةى لة جيهاني ش

كردنةوةوة كةم بكاتةوة، بؤية لة خؤمان دةثرسني: ئاية ليَرةدا دةستةآلتى فرةوانبوونةوة لة واتاى شيعريدا كةم 
ناني اوديَريَكي وردو بةشداربووي بنياداني واتادا، وةك ضهدةق دةردةكةويَت ئازادانةتر بيَت، لة جيدةبيَتةوةو 

شيَوةى تةكنيكي و زمانةواني و هيَماطةري دةجووَليَتةوة، واتة وةك اليةنيَك لةو رِووثيَوةى كة ئةنديَشة دروستى 
ةند تارماييةك بكاتةوة كة ثيَوةندييان بة دةكات؟ ئاية شاعري خؤي لة واتا دوورطرتووة تا ضةند السايي ض

ي شيعري و هزري و موئةييةد رِاوى ثيَكهاةكاني بنيادلة شيكردنةوةوة، وةك بؤم دةردةكةويَت،  دةقةكةوة نيية؟
زمانةواني خؤي هةَلهيَنجاوة، ديوانة شيعرييةكةى )وآلتطةل( رِاستطؤترين دةربرِينة بؤ هزرة شيعرييةكةى كة 

   نراوة. او ثةراويَزةكانيدا بنيادةوانبوونةوة لة واتا، يان طةرِان بة ناو كةشي واتلةسةر بنةماى فر
*** 
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 ثؤرتريَت
 فاتيمة موحسني

 
 )بةم طوَلة كة لة دةستم كةوتة خوارةوة، بةر لةوةى سيس ببيَتةوة، بيَستانةكةم ديَت و، ثاضـيَكي بةدةسـتةوةية  

 دةثرذيَنيَت..(. يَت، ثاشان خوآ بةسةر تةمةنداثاضةادرِةطةكان د
ضةند مةينةتييةك هةن كة غةمطةىل كؤن دةردةخةن لةوانةى موئةييةد رِاوى كؤشاوة لة دوايةمني كتيَيب خؤيدا 
)وآلتطةل( ئازادو رِةهايان بكات. ئةطةرضى طرةوةكةى موئةييةد كة يةكيَكة لة شؤرِةسواراني شةستةكاني ئيَراق، 

واني هـةموو شـيعرةكاني بـة ديـ    بةتة رِؤمانسـييةكان دةكـات، بؤيـة    ئةو نويَخوازييةية كة سةركؤنةى سؤزو با
نزيك دةهيََليَتةوة كة بة هةراو هوريا ليَى ثةرِييةوة. ليَرةدا لة )وآلتطةل(  يشةوة لةو كةنارة)ئةطةرةكانى رِوونى(

 وةك بَليَيت خؤي بةناو هةر هةموو طيَمةكانيدا بكات. ،لةبةردةم رِؤذطاردا رِادةوةستيَت
مبانةويَت ثؤرتريَتيَك بؤ شةستةكان بكيَشني، ئةوة رِاوى لةناو جةرطةيدا دةبيَت، هةرضةندة ئةو ماوةيةيش لة ئةطةر 

ئةوة ئةو وةك نيشـانةيةكي جيـاواز لـة ميَـذووى ياخيطةرييـة       يادطةى نةوة ئةدةبيية نويَيةكاندا كاأل ببيَتةوة،
ئةييةديَك كة هةردوو ضاوي زةق دةكاتةوةو هةردوو دةسيت رِاديكالييةكان لة رِؤشنبريي ئيَراقدا دةميَنيَتةوة. مو

بةتـةواوةتى ثيَكبيَـت كاتيَـك ئـةوآ رِؤذآ      بؤ ئةوةى ويَنةى ئةو الوة ،يَتةوةلة سروةيةكي لةسةرخؤدا دةجووَليَن
ةردةم خةسَلةتي ئةو رِؤذطارةى ويَذةى ئيَراقي خستة بيَك (ثيَشبينكردن. بةآلم )بوو( ثيَشبينيطةر)لةوآ، ديارترين 

ئاويَنــةكاني نةرجســييةتةوة، ئــةو خودانــةى لــةناو طةردوونــةكاني جيهانــة شــيعراقييةكانياندا دةخوالنــةوة، 
يـدا لـةوديوى دةرطةكانـةوة طويَيـان لـة      يَشةستييةكان دركيان بةوة كردبوو كة ثيَويستيان بة رِووثيَويَك هةية ت

ةكةى مؤركي تايبةتى خؤي هةبيَت، طويَى بةوةيش ت. موئةييةد ئارةزووى دةكرد ضامة ثةخشانهاوارى خؤيان بيَ
كـة ضـاويان    ،نةدةدا كة ثاريَزطارةكان ضةند دةكؤشان تا ثشيت ئارةزووى ئةوو ئـارةزووى طرووثةكـةى بشـكيَنن   

برِيبووة ئازادبوون لةو كؤتة زؤرانةى لة ثيَشيان بوون، بؤية هةر بة كؤمؤنيست و بة سريياليسـت مايـةوة، وةك   
شـلةيةكي سةرسـورِهيَنةرى لـيَ دروسـت بكـات، بـةآلم       ةكانى، ئاوى تيَكةأل بة رِؤن دةكـرد تـا   بريتؤن و هاوةَل

)نةبوون(ى طرتبوو تا بطاتة ئةو كةنارةكةى ديكةى شيعر. ئةوةى دةينووسيت ثشت طوآ خبةيت و، فرِيَى بدةيت، 
ؤت، شويَنةكاني خؤت، خةونـة  لةكاتيَكدا جطةرةكةت دادةطريسيَنيت وةك بَليَيت كاتى خ ،يان وازى ليَ بهيَنيت

تيَدا نووسيون، ئةو رِؤذةى هاتيت  تساتة ضركة هةَلدةبذيَريت كة بابةت ندواخراوةكاني خؤت دةسووتيَنيت. ضةندا
(دا ئةلفةكةى أيضًابؤ بةغدا لةو شارةى كة طؤكردنى وشةكانى، لة دابرِان لةطةأل رِابوردوو نزيك بوو، لة وشةى )

 ت بة كةركووكلى!!تر دةكردةوة تا ببيَذدريَ
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، هونةرو ويَـذةى هةَلدةسـةنطاندو   بوو بة نووسةر لة ناوةرِاسيت شةستةكاندا موئةييةد لة الثةرِة رِؤشنبرييةكاندا
كشاني دةريادا ئةودا بوون. خؤي لةناوجةرطةى هةَلرِةخنة ليَ دةطرت، ويَذةى الوةكاني دةخويَندةوة كة لة تةمةنى 

ندان طةمى لةناو سةريدا بوون ضارؤطةكانيان بزركردبوو. ضامةيةك بة ناوونيشـاني  بينييةوة سةوَلى ليَ دةداو ضة
)طوللةيةك بؤ ئيَراق( دةنووسيَت كة ضةندان ئاثوورةى توورِةيي لةخؤطرتبوو كة هيَرشيان بؤ رِةشبيين نةوةكةى ئةو 

 دةهيَنا:
 خاكى رِةنطةكان كة بة فةرماندةو سةربازةكان بةخشراوة

 ةى بة ميز خووساونخاكي ئةو ديواران
 خاكي طوَلى طةورةى نةخؤشي

 خاكى كارةباي دوور لة تؤقني، خاكي دووركةوتنةوة، خاكى ليَبوردةيي
ثاشان دةركةوتنى موئةييةد لةناو رِؤشنبرييي ئيَراقدا كز دةبيَت، ثاش ئةوةى لة سةرةتاي حةفتاكانـدا دةضـيَتة   

ليَرةو لةوآ بوو، وةك ذمارةيةك لة هاونةوةكاني كة لةنيَوان  بةيرووت، ضونكة ئةم شارة زؤر لة بةغدا نزيكرت بوو،
هةردوو شاردا دةهاتن و دةضوون، كاتيَك ئيرباهيم زاير لةسةر ميَزةكةى لة ناوضةى رِيَطةى نوىَ لة بةيرووت خؤي 

دةكرد،  ك بوو سةرةتاتكيَىكوشت، لةناكاو هاوةَلةكان بؤيان دةركةوت كة ئةو مردنةى لةناو ضامةكانياندا دةقيَ
 ن.دةداضارةنووسيَك و خؤى بؤ مةآلس  بوو بة

موئةييةد كاتيَك ويَنةى ئيرباهيم دةكيَشيَت بؤ سيَيةمني كةسي تاك دةنووسيَت: )بةداردةستةكةيةوة، لةناو رِيَرِةوة 
ر جـار  وانـةى زؤ دا/ لةناو ئةدةستماَلى تاريكيي خؤي ثيَشرِةوى دةكات/ بة ناو شتةكان تيَكئاآلوة دريَذةكةدا/ بة

كؤضكروواندا بةبـةذنى نـةزانراوةوة، رِووبـةرِووى/ جـةنطى دؤرِاوى خـؤي دةبيَتـةوة(.        ت/ لةناوبةجيَيان دةهيََليَ
دوايةمني كتيَبى )وآلتطةل( ضرِكردنةوةى ئةكتيظي يادطة، يان يادكردنةوةية، تةنيا رِابـوردوويش طؤرِةثـاني ئـةو    

يَرِانةوةو دريَذةثيَدان ضاوى خرابووة سةر )درةختةكانى فريودان ثرِ يادطةية نةبوو، بةَلكو ئيَستةيش كة بة هيَزى ط
 لة تةمةنطةىل زيادةن(، يان )بة دةرياي كثي رِؤذطار رِاطرياون(.

ئةو شيعرانة دةضيَت بةسةريدا تيَثةرِينب و ثةنابةر هاوسةنطي ضةمكةكان لة جؤرة شتيَك هةية لة كؤششي بةرةو 
ةوة دوور دةكةونةوةو نزيك دةبنةوة، كة كات و شويَن، ليَرةو لةوآ لةناوةندى دوو ريَكدا كة لة ئاماجنضةند جةمسة

جيابوونةوةى نيَوان اليةندا دةبيَت، ئةو جووت شتانةيش كة ضاويان خراوةتة سةر، بةثيَى ثيَوانةكاني تيَكةَلبوون و 
نامؤكـان لـة ويَسـتطةكاني     كةى هاوكووف دةبيَت )كويَريَكى لة قورتبةوة(، بةسةرهاتيَك هةيـة خودو ئةوى دي

ميرتؤدا دةيطيَرِنةوة: )من شويَنةكامن بة ياد نايةتةوة، بةآلم هةنديَك جار/ ويَنةيةك لة رِابوردووةوة بانطم دةكات(، 
يان )من دةنطةكان نابيسم بةآلم/ هةنديَك جار ثيَيان دةطةم و دةنطى خؤم دةبيسم(، ميوزيكذةني كويَرو نامؤ بةو 

رِةت كردبيَتـةوة، كاتيَـك شـاعري     دةبينيَت كة شويَنى خؤي طؤرِيبيَت و، خةسـَلةتةكانى خـؤي  شيَوةية قورتوبة 
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دةيدويَنيَت )ليَرةدا لة ويَستطةى درِندةيي لة رِيَرِةوةكاندا ئاثوورةكان نامانبينن،/ ثرسيار لة يةكةمني شـويَنمان  
 الؤط لةطةأل يةكدي بكةين(.مةكة: ضةقؤيةك لة ناو سةرمانداية/ نةيارييةكةى بةشي ئةوة دةكات دي

ئةو هاوكووفةى ميوزيك دةذةنيَت بيَ ئةوةى ئةو كةسانة ببينيَت كة طويَى ليَ دةطرن، يان رِةفتارو هةَلسوكةتيان 
بزانيَت، ثيَوةندييةك لةنيَوان دوو دةركثيَكةردا دروست دةكات لةناو ئةنديَشـةو ميَشـكي شـاعريدا بـة تيمـةى      

يت ميوزيك بؤ خؤي بذةنيَت، لة جياوازييةكدا وف دةبن، ئةو ثيَدةضيَت وةك بَليَهاوكو)ثيَوةندي بة يةكةوة كردن( 
بةَلطةى ئةوةية كة ثيَويسيت بة ثارةية، بةآلم طويَيشي ثيَ نادات، يان ناتوانيَت ئةو كةسة ببينيَت ثارضة دراويَكي 

يتارةكةى بدات. لة دةقةكةدا تيَكضرذان رِآ داوةتة ناو كيسةكةيةوةو، كىَ تيَثةرِيوة بيَ ئةوةى طوآ بة دةنطي طف
و بةيةك طةيشنت لة هةستةكاندا رِوودةدةن، لةكاتيَكدا شاعري ثرسياري لةمةرِ لةدةستدان دةكات: )تاريكاييـةك  

 ئةسثطةىل خيَرا لةثيَش خؤيان داوة، طاليسكةوان بةرةو ئاسؤي دوور قامضي دةوةشيَنيَت(.
بـة شـيَوةيةك    ة بيَت كة رِاوى خؤي بة سـورياليزمةوة بةسـتبيَتةوة، ئـةو   لةم ديوانةدا هيض نابينني بةَلطةى ئةو

نانووسيَت لة نووسينى هةرِةمةكيانة بضيَت و لة قوتاخبانةى فةرةنسي لةمةرِ شيعرةوة دووربيَت، كـة زؤرتـر بـة    
، بـةرِادةى  وة رِوونةو زؤرتر بابةتي سياسي لـةخؤدةطريَت وة، ضامةكةى لة )والتطةل(دا بة شيَسورياليزمةوة لكا

ئةوةى هةست و نةست و بريةوةرى خودي ثيَويسيت ثيَ دةكةن. دةقةكةى )بةبيَ ئاطةى نووح( ثيَويسيت ئةوةى ليَ 
ئيَراقييـة كؤضـةرةكان لـةناو دةريـاداو، لـةنيَوان       كردووة بةناو طيَرِانةوةى رِؤذنامةكاندا سةبارةت بة نغرؤبوونى

ثؤتاميا بيَت و بضيَت، هةروةها ضامةكانيشي لةبارةى طؤرِة بـة  ئةفسانةكاني كؤض كردن لة شارستانيةتي ميسؤ
كؤمةَلةكانةوة لةو شيَوةن، ترثةى دَلى تاقيكردنةوةكانى ئيَراق و كاروبارى رِؤذانـةى ئافرةتـة كؤسـكةوتووةكان    
لةخؤدةطرن. لة شةستةكاندا سانسؤر لةبةر ضةند هؤيةك كة رِةنطة سياسي بن، يةكـةمني ديـواني شـاعريى بـة     

وونيشاني )ثياويَك لةناو ذيَر ئاوييةكدا )غةواسة( رِةت كردةوة، بةآلم ثاساويان دابـووةوة كـة تةمومذاوييـة.    نا
ئةطةر بريمان بؤ ئةوة بضيَت سانسؤريَك لة جيهاندا هةبيَت برِيار بةسةر بةرهةمي شـاعرييَكدا بـدات لـة رِووى    

ان لـة دةسـتةآلتةكةي   ضـةند ةعس ثاش كوودةتاكـة،  لةوة تيَدةطةيشتني شاعرياني ب تةكنيك و هونةرييةوة، ئةوة
نووسي، لة كةركووك بةجيَى هيَشت و، نة هيضي توندتر بوون. موئةييةد لةبارةى تاقيكردنةوةى خؤي لة زيندان

ذيانَيكى نوَيى دةست ثَي كردةوة، بةآلم ئـةو تاقيكردنةوةيـة زؤرتـر لـة ناوضـةيةكدا دةردةكـةوَيت كـة تَييـدا         
هاندان دةورووذيَنيَت، ئةوةبوو لةسيَدارةداني مةحجووب سكرتيَري حزبـي شـيوعيي سـوودان    ئايديؤلؤذيا وتاري 

وتةى شيعري رِاستةوخؤ بؤ سياسةت دةطؤرِيَت، كة سةراني حزب لة ئيَراق لة سيَدارة دران و  هةَلواسران )هةموو 
يا ئةوة نةبيَت طوآ شـل بكـةم/   سةركةوتنةكاني رِابوردووم لةناو رِووناكييةكاندا شكان و هيضم نةماوةتةوة تةن

ثوختةم من، ضوون شيوعييةكي بيَزراو(. بةآلم لة دوايةمني كتيَبيدا بة)كراسيَكي سثيي خةَلتاني خويَن، هةردوو 
 / سةريشي/ كونيَكي تيَداية/ خويَنةكةى/ مةييوة( دةيبينيَت.دةسيت شةتةك دراون، هةردوو ضاوي بةسرتاونةتةوة
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ةواني شار، شيعري بؤ ذيانيَك دادةنيَت لة طيَرِانةوة نزيكة، لة )ثاس ىسةرطوزةشتةيةكيةد لة )وآلتطةل(دا موئةي
ةست ثيَ دةكات و، بة )سروودةكاني منداَلى( كؤتايي نايةت : )فريشتةكان ثةنايان بةر ناو جةليل قةيسي(يةوة د

ة،/ قـةآلى كـةركووكى بـؤ    حةوشة تاويَرينةكةت هيَنا،/ خوا لةبريى كردووة، يان بؤ ثةنـديَك بـةجيَى هيَشـتوو   
سةربازةكان ضؤأل كرد/ رِيَككةوتنيَك لةطةأل ميَذوو مؤردةكةن، ضرِنووكةكاني دةبةن،/ بةسةر ثـردة بةردينةكـةى   

 شاردا تيَدةثةرِن، تا دةروازةكاني )شاترلوو( داخةن(.
ي شةستةكان كؤض كردةوة كة ئةو ضريؤكنووسةى كةش كردبوو بةر لةوة بآلوئةو ضامةيةى بة جةليل قةيسي ثيَش

بكات كة شارةكةى خؤي بةجىَ نةهيَشت. قةيسي دوايةمني طةواهيدةري ئةو بريةوةرييانة بوو كة مابوونةوة، بةآلم 
ئةركةكةى دةطؤرِيَت كاتيَك دةبيَتة هيَمايةك، يان كؤديَك لة يادطةى شاعريدا مـردن، يـان ئـاوابووني شـارةكة     

، ديَـن بـؤ الم، طاليسـكةكاني رِابـوردوو     ة ضـةثك وةك نةجيـةى ئـاو   دةطةيةنيَت: )دؤستان و خةَلكاني بياني، ب
 رِامياَلينب،/ طلةيي لة دَلم دةكةن كة لةبيابانةكاندا، /بةجيَم هيَشتووةو ثياسة دةكات(.

موئةييةد ِراوى لة ذيانَيك طـةورةترة تـةنيا بـؤ شـيعري بـةجَى بهَيَلَيـت، ئـةو شةسـتةكانة لـة بـةياني زووي           
 جةستةية.بةسةرضووياندا بةر
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لة سالَيادي لةدايكبووني موئةييةد رِاوى، ئاوازذةندن لةسةر يادطةى رِؤذطاريَكي 
 رِابوردوو

 
 نةسرةت مةردان

 
بيَ هيض طومانيَك تؤ نازانيت كة ثيَشوازميان لة هةمان رِؤذ دةكردو، بةذيَر هةمان ئةستيَرةطةىل هةَلواسراودا 

امسانةوة، لةطةرِةكى )عةرةفة( كة بة تيشكي سوورى طرِطرتوو رِووناك تيَدةثةرِين وةك ئايكؤنطةىل ثرشنطدار بة ئ
كرابووةوة، كة ئةويش سيَبةرة دليقينةكاني )باباطورِطورِ( بوون، ئةو سيَبةرانةى هةموو ئيَوارةيةك لة )يةكةمني 

أل سةرطوزةشتةى شويَن( لةسةر سةرباني خانووةكامنان دادةبةزين، ئةو شويَنةى سةرطوزةشتةكةيم دركاند، كة لةطة
خودي تؤ لة كةركووك هاوسان بوو. نةك هةردووكمان ثيَكةوة سةر بة طةرِةكى )عةرةفة( بووين، بةَلكو 
نيشتةجيَى هةمان كووضة بووين لةو خانووانةى بؤ كريَكارةكاني كؤمثانياي نةوت تةرخان كرابوون. تةنيا سيَزدة 

ةلَ ئةوةيش شويَنى خانووةكةى ئيَمة رِيَطةى دةدام ئةو خانووة لةط . (L) خانوو كةوتبوونة نيَوامنانةوة وةك ثييت
ببينم كة تؤ نيشتةجيَى بوويت. باشم دةناسيت، كةضى تؤ هةرطيز نةتدةناسيم. ضةندان جار لة دةرطةم داون و، 
ضةندان جار بةو قؤزييةى خؤتةوة دةرطةت بؤ كردوومةتةوة، ئةو قؤزييةى سةرجني كيذة هةرزة ئاسوورييةكانى 

 .اكيَشابوورِ
لة دةرطةم دةدان تا ثرسيار لةبارةى )فوئاد(ى براتةوة بكةم كة هاورِيَ و هاوتةمةمن بوو. ضةندان جار لة ياري 
تؤثي ثيَدا دةمةقاَليَم لةطةل كردووةو، ضةندان جار بة ئةنقةست و سوور لةو فيلمانةدا كوشتوومة، كة بةشدارميان 

فيلمطةليَك بوون لةبارةى ملمالنيَى كاوبؤى لةطةلَ هينديية سوورةكاندا.  تيَدا دةكردن، ئةو فيلمانةيش بةردةوام
من خؤم بةردةوام سيناريؤكةم دادةناو لة كؤتايي فيلمةكةدا دةمردم، كاتيَكيش بيَ طيان دةكةومتة سةر عةرد، ئةو 

اريطةري زؤرتري بؤ هةلةم لة دةسيت خؤم نةدةداو بة زارم ميوزيكيَكى طوجناوو كاريطةرم دةذةند، تا فيلمةكة ك
 .بينةرة طرميانةكراوةكامنان هةبيَت

دةمبينيت قؤز و، كةَلةطةت، لةبةردةم دةرطةكة لةطةأل كيذيَكي دراوسيَدا رِاوةستاويت حةزى ليَ كردوويت، يان لة 
 .باخضةى ثشتةوةى ماَلةوة دانيشتوويت، يان دةختويَندةوة لةكاتيَكدا باوكت طوَلةكاني ئاو دةدا

ةرِةك هاورِيَى )جؤرج دمؤ(ى براي جان دمؤ بووم كة لة نزيكى ئيَمةوة نيشتةجىَ بوون. لةطةلَ جؤرج لة هةمان ط
لة هةمان فيَرطة بووم )فيَرطة خالدييةى سةرةتايي كورِان(. لةو رِيَكةوتة سةيرةيش ئةوةبوو كة )ئةنوةر ثؤَلس(ى 
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بوو، ئةو مامؤستايةيش كة وانةى )زانست(ى براي شاعريي كؤضكردوو سةرطؤن ثؤَلس لة هةمانة فيَرطة هاوثؤمل 
 .ثيَ دةطوتينةوة خواليَى خؤش بيَت ضريؤكنووس يووسف حةيدةري بوو

بةبىَ خواسيت خؤم هةر لة منداَلييةوة )طرووثي كةركووك(ى رِؤشنبريى ضواردةوريان دابووم. بيَ ئةوةى درك بةوة 
ة ثيَ دةدات زؤرتر دواى مجوجووأل و ضاالكييةكاني بكةم كة ئةم ثيَوةنديية بيَ ئاطةيية ثاشرت ئارةزووم ثةر

ئةنداماني ئةم طرووثة بكةوم كة تؤ بة يةكيَك لة طرنرتين ثيَشةنطةكاني دادةنريَيت، ثاش ئةوةى دواتر بة 
هةنديَكيان ئاشنا بووم و ناسيمن وةك: جان دمؤ، جةليل قةيسي، يووسف حةيدةري، فازأل عةزاوى، خواليَى خؤش 

هرمزى. بيَ ئةوةى بةخت ياوةرم بيَت لةو ساآلنةى غةمي رِؤشنبريى لة ذيامندا بوو بة غةمي بيَت قةحتان 
سةرةكي، بةَلكو بوو بة تاكة تةوةر بؤ ئةوةى تؤو سةرطؤن ثؤَلس و ئةنوةر غةساني بناسم، رِةنطة تاكة شيكاري 

شت. ئةطةرضى بةختم يار بوو كة بةر ئةوةيش ئةوة بيَت كة ئيَوة سةرةتا  كةركووك و دواتريش ئيَراقتان بةجىَ هيَ
 .لة ماوةيةك ئةوةند دوور نيية بة تةلةفؤن لةطةلَ شاعريي كؤضكردوو ئةنوةر غةساني قسةم كرد

هةركةسيَك )يةكةمني شويَن( خبويَنيَتةوة هةست دةكات كة شارة دَلنةرمةكةت ضةندة بة رِووداوطةل و كةسايةتي 
تت كردووة. ئةوةى زؤر سةير بيَت كة هةر شاعري، يان رِؤشتبرييَك لة و جوطرافياكةيةوة كاري لة يادطةى بةثي

نةوة يةك لة دواي يةكةكاني كةركووك ضةندة ملهورِو توورِةيش بيَت نةكؤشاوة طومان لة دةستكةوتة رِؤشنبريي و 
جيَى تيَبينيي داهيَنانةكانت بكات، يان لة ثلةو ثايةيان كةم بكاتةوة. بةَلكو بةردةوام رِيَزى لة تؤ دةطرت و 

 .بوويت
جؤرة ثيَوةندييةكي سةير هةية كة ثيَويستة هةَلوةستةي لةسةر بكريَت بة شيكردنةوةو رِوونكردنةوة بؤ ئةوةى 
ثاساوةكاني ئةم هةَلويَستة لةاليةن رِؤشنبرياني كةركووكةوة بزانريَت، بة تايبةتي بةرانبةر بة )طرووثي كةركووك(. 

ؤ بة بةشيَكى رِووناكي ميَذووى مرؤظايةتي و رِؤشنبريي و داهيَناني ئةم شارة دابنيَن رِةنطة لةبةر ئةوة بيَت كة ت
كة ناوةكةيتان هةَلطرتووة، يان ثيَوةتان لكاوة لة تاراوطةكان و ئةو وآلتانةى كؤضتان بؤ كردوون و، هيض 

ةيانتوانيوة بيسرِنةوة، يان قؤناغيَكي كارةساتاوي كة بةسةر ئيَراق و بةتايبةتي بةسةر كةركووكدا تيَثةرِيون ن
 .هةَليوةشيَننةوة

طةورةم دةزامن كة زؤر لةسةر تؤو لةسةر داهيَنانة شيعرييةكةت نووسراوةو، بة كليكيَكي ساكار دةكريَت لة تؤرِي 
 ئينتةرنيَت هةموو ئةو شتانة خبويَنريَنةوة كة نووسةرو رِةخنةطران و رِؤشنبريان لةبارةي تؤوة طوتوويانة، بةآلم من

دةمةويَت ليَرةدا ئةوةت بؤ خبويَنمةوة كة كورِي شارةكةت شاعريي داهيَنةر فارووق مستةفا لة كتيَيب )هديل 
 :الغمام بني يدي كركوك( نووسيويةتى، ضونكة طةرِانةوةي بؤ )يةكةمني شويَن( تيَداية

ةيش دةضووين بؤ الي و شاعري )موئةييةد رِاوي( بة تةنيا لة ضاخيانةي )مةجيديية( دادةنيشت و ئيَم )..( 
دادةنيشتني و شيعرةكاني خؤمامنان بؤ دةخويندةوةو ثاش ئةوةي طويَي ليَ دةطرتني و تيَبيين خؤي دةردةبرِي و ثيَي 
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  دةطوتني ئةو ديَرِة البدةن و ئةو ديَرِة ثيَش خبةن و رِيَتم و ئاوازي وشةكاني ثيَ ئاشنا دةكردين و ضؤن دةطةيتة
موئةيةد ثيَشةنطي شاعرياني نويَخوازة، ثشكؤيةك داهيَنان بوو، لةثالَ بةهرةي شيعري ئاسيت تةقاندنةوةيان، 

بةهرةي ديكةي ويَنةكيَشان و خؤشنووسي هةبوو، تةنانةت يةكيَك لة هيََلكارييةكاني لة ويَنةكيَشاندا لة بةرطي 
بآلودةكرايةوة، لةو شويَنةي  ثشتةوةي يةكيَك لة ذمارةكاني طؤظاري )شيعر(دا بآلوبووةوة كة لة بةيرووت ضاث و

خؤيةوة لةناو ضاخيانةكة سةيرو ضاوديَري بيَضووة ثةرِةسيلكةكاني دةكرد كة بة ملي رِووتيان لةناو هيَالنةكانةوة 
سةريان دةردةهيَنا، ئةم مرؤظةي ئةوينداري ثةرِةسيلكةكامن بريدةكةويَتةوة، ئةو   بةقةد بنميضي ضاخيانةكةوة

يان دةبيين و ئةويَك كة خةونةكاني طيَرِايةوةو بةسةر بيابانطةليَكي بةريندا ثةرت ثةرِةسيلكانةي كة خةون
 .بوونةوة
ساآلن تيَثةرِين لة سةرةتاي هةشتاكان تةالرة كؤنةكةي ضاخيانةي مةجيديية رِووخيَنراو لة شويَنةكةي  (...)

نةكةدا تيَثةرِيبام دةنطيَكم لة ناوييةوة تةالريَكي نويَ دروست كرا، بةآلم ئةم جارةيان هةركاتيَك بة بةردةم ضاخيا
بةرطوي دةكةوت وةك بَليَيت من و هاوةَلةكامن بؤ خويَندنةوةيةكي شيعري بانط بكات كة هيَشتة دةسيت ثيَ 
نةكردووة كة ثيَش ضةند ساَليَكي زؤر ثيَي مةست بووبووين كة لةناو سؤزي تيَثةرِبووني رِؤذطارة نائوميَدةكاندا 

ةم طؤرانييةكةي خؤت لة ليَوارةكاني شارةكة بةجيَ هيَشت و، دةنطدانةوةكاني خؤت بةجيَ هيشت طةور..) سووتان
تا وةك طوَليَكي كيَوي لة )دامر باش( و )تةعليم تةثة( شني ببيَت، خؤيشت قةآلو رِووباي )خاسة( تيَثةرِيَنيت و 

طةلي يادوةري شارةكةت بةجيَ هيَشت بة هةوري كؤضةري خؤت داثؤشيت. وةك رِووباري غةم هةَلطرتوو و ئارةزوو
تا ئةو يادوةرييانة بةسةر رِةشةبادا فرِيَ بدةيت كة دةيةويَت باَلندةيةك بيَت سيَبةريَكي تةنك لة هةردوو باَلي 
بةسةر شاني )قةآلي كةركووك(دا بدات كة غةميَكي زؤرو خةمؤكييةكي زؤري ليَ نيشتووة ثاش ئةوةي 

 .ةذيَر زةبري قازمةي ستةمدا لةدةست داطةرِةكةكان و خؤشةويستةكاني ل
 ضةندان سةرباز دةبينيت قةَلغاني رِابوردوويان لةبةركردووة

 قةآل دروست دةكةن و ثاشان ديوارةكاني دةرِووخيَنن
 لة ئاسن هةَلكيَشراون و كوَليان ليَ دةطريت. باخضةكاني )ئةَلماز( دةكيََلن

 .ةر تةثةي )دامر باش( هاوار هاواريانةبةرةبةيانان لة ترسي طورطةكان، مردووةكان لةس
لة ساَليادي لةدايكبوونتدا رِووبار دوات دةكةويَت، رِؤذ بة دواتدا دةطةرِيَت، كتيَبةكةيشت بة واآليي دةميَنيَتةوة. 

 .ئةو درةختانةي لة تيَنووسة بريكراوةكانت لة كةركووك ويَنةت كيَشاون هةر بة سيَبةر و ساية دةبن و دةميَننةوة
رةم ئيَستة دةتوانيت بةرةو الي درةختطةلي يادوةري دابةزيت، ضونكة ئيَمة ميواندارييةكت بؤ ئامادة دةكةين طةو

 .ئةوانةي خؤشت ويسنت و خؤشيان ويستيت ئامادةي دةبن
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لة ساَليادي لةدايكبوونتدا دةنطت لة كووضةو شةقام و طةرِةكةكاني هةموو ئةو شارانةدا بةرطويَ ناكةويت كة 
ا ذياويت و، لة شةوةكانياندا رِؤذيَك لةرِؤذان شةوبيَداريت لةطةلَ خؤشةويست و دؤستاندا بةسةربردووة. تيَياند

 .هةموو ساَليَك هةر ساغ و سةالمةت بيت
 خؤشةويستت                                                 
 (نةسرةت مةردان                                               
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 موئةييةد رِاوى
 

لة شاري كةركووك لةدايكبووةو خويَندني دواناوةندي تيَدا تةواوكردووة، ثاشان خانةى  0222ساَلى 
لة بةغدا  0212مامؤستاياني تةواوكردووةو بووةتة مامؤستا. ثاشان كةركووكى بةجىَ هيَشتووةو تا ساَلى 

دووة، هاوكات تا لةوآ بووة بةشداري دامةزراندني ضةند ذياوةو بةشداري ضاالكيية رِؤشنبريييةكاني كر
ثاش كوودةتا خويَناوييةكةى بةعس بؤ  0212ذيَمةوة طرياوةو ساَلى كردووة. ضةندان جار لةاليةن رِرِؤذنامةيةكي 

ماوةى دوو ساأل لة بةندخيانة توندكراوةو دواتريش لةسةركار دةركراوة. بة يةكيَك لة هيَماكاني نويَكردنةوةى 
ي دادةنريَت بةو ضامة شيعري و بةو بؤضوونة رِةخنةييانةيةوة كة لة بواري ويَذةو هونةردا بآلوى ئيَراقشيعري نويَي 

كردوونةتةوة. هةر لة سةرةتاي شيعر نووسينيةوة شيَوةى شيعري ثةخشاني بةكارهيَناوةو كيَشي شيعري بة 
ثاش دووةمني كوودةتاي سةربازي بةعس  0211ساَلى  بةربةست لةبةردةم ئازادى داهيَنان و دةقي واآلدا زانيوة.

ي بةرةو عةمماني ثايتةخيت ئوردن بةجآ هيَشت و ثاشان ضووة ئيَراقبةهؤي طرتن و رِاوةدووناني سياسييةوة 
مايةوةو لةكاتي  0212بةيرووت و لةوآ لة ذمارةيةك لة رِؤذنامةو طؤظاري عةرةبيدا كاري كردو لةوآ تا ساَلى 

ةوة بةيرووت بةجىَ ئيَراقلوبنان لةوآ بوو، ثاشان ناضار بوو بة هؤي رِاوةدووناني لةاليةن هةواَلطري شةرِى ناوخؤي 
ةوة لةوآ لةطةأل هاوسةرةكةى و هةردوو منداَلةكانيدا دةطريسيَتةوة، تا 0221بهيََليَت و بضيَتة بةرلني و لة ساَلى 

ووة: )طرميانةكاني رِوونى(، بةيرووت، )وآلتطةل(، كؤضى دوايي دةكات. ئةم ديوانانةي ضاث كرد 8102لة ساَلى 
 .8101و )طيَرِانةوةى تاك(، بةيرووت، بةغدا،  8101بةيربووت، 
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 ةئةم كتيَب
 
 

لة كؤتايي حةوتةمني ضامة دريَذةكةي )ثينةكردني ئةنديَشة(، لةطةلَ موئةييةد رِاوي بةشداري خةمةكاني ناوةو 
دا دةريامان تيَدا بزردةبيَت كاتيَك فاتيمةو 12طةلَ دةخويَنينةوة: لة ساَلي هةستةكاني دةكةين كاتيَك ئةمةي لة

حمةمةدو حوسيَن دةناسني. دةيانبينني لةناو شاري بة شوورة ضوار دةور دراودا، هةر يةكةو لة ضوارطؤشة 
مطةل ضرثة لةطةلَ تةر  خؤَلةميَشييةكةي خؤيدا نووستووةو، بة شةبةنطي تةرمطةل دةوردراون. تةرمطةل ئيَمة

كة لة خولي مردوومانداين، شتةكاني ناومان رِيَكدةخةين و بة ثةمثي خويَن  12ضرمثانة. لة ساَلي 
شادةمارةكامنان ثاك دةكةينةوة، ئةفسةرطةل ديَن ئةستيَرةطةلي ميتاَليان بةسةر شانةوةية. ئةفسةرةكان 

دز بة دواي دةستكةوتدا دةطةرِيَن. ئاية بةديهاتين ئةستيَرةكامنان دةكوذيَننةوةو، ديَنة ناو ماَلةكامنانةوةو ضوون 
ثيَشبيين كردنة، يان مؤتةكةية؟ ئةوةتة موئةييةد ثاش ضل و سيَ سالَ شتةكان لة جةستةي الوازي خؤيدا 
رِيَكدةخاتةوة، جاريَك بة ثةمثي خويَن شادةمارةكاني ثاك دةكاتةوة، فةخريية ساَلحي هاوسةري لة جيَبةجيَكردني 

كاني نؤذداري ثسثؤردا هاريكاري دةكات و يةكيَكي ديكة هةردوو ضاوي تيمار دةكات كة ناتوانن رِيَنمايية
 ة، موئةييةد رِاوي وةك بةردةوام ضؤن رِاهاتووة لة ثةجنةر شتةكان ببينن. ويَرِاي هةموو ئةم مةينةتييانةيش

، وةك بَليَيت هيض  ؤميان ثيَ ثيَشان دةداتثيَكةنينةوة سةر دةهيَنيَتة دةرةوةو خبة قاقاي بةرينةكةي )وَلاتطةل(ةوة 
 .  رِووي نةدابيَتشتيَك 

 زوهدي داوودي                                                
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    وةرطيَرِ لةضةند ديَرِيَكدا                                
   

 
 
بانىموكةرِةم رِةشيد تالَة                                          

 
 . لةدايكبووة خانةقني ىشارؤضكة بة سةر بنكوورةى لةناوضةى 0220 ساَلى* 
  خانةقني ناوضةى لة سريوان زيَى كةنارى طؤرِةشةلةى طوندى قوتاخبانةى لة سةرةتايى خويَندنى 0212 ساَلى* 

 .تةواوكردووة
 . كردووة تةواو خانةقني شارى لة ئامادةيى و ناوةندى خويَندنى قؤناغى* 

 و زمان بةكالؤريؤسى دا0214 ساَلى لة بةغداو زانكؤى ويَذةيى كؤليَذى كوردى بةشى ضووةتة 0211 ساَلى *
 . وةرطرتووة كوردى ويَذةى

 . كردووة نووسني بة دةستى وة0211 لةساَلى* 

 هةمةجؤرى وتارى و بابةت شيعرو و ويَذةيى بةرهةمى كوردييةكاندا ؤذنامةرِ طؤظارو زؤربةى لة* 
  كردوونةتةوة، بآلوى و عةرةبى كردووةتة كوردى ضريؤكنووسانى و شاعريان زؤرى بةرهةميَكى ردووةتةوةوباَلوك
 :كردووة ضاث بةرهةمانةشى ئةم

 .بةغدا 0212 ساَلى  ئاواز شةثؤىل كؤشيعرى* 

 .بةغدا 0221 ساَلى  ازرِ ذيلةمؤى كؤشيعرى* 

 .بةغدا 0221 ساَلى  بةردةباز كؤشيعرى* 

 .بةغدا 0221 ساَلى ناكات كؤض رخؤ كؤشيعرى* 
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 .هةوليَر 0221 ساَلى يَسرِ كؤشيعرى* 

 هةوليَر. 8112ساَلى  ئةفسانةى سيَو* كؤ شيعرى 

 هةوليَر. 8112 دةستوورى شيكردنةوة لة زمانى كورديدا* 

 هةوليَر. 8112. ضريؤكى منداآلن. وةرطيَرِراو. ئامؤذطارى دايك* 

 ، هةولري.8101وةرطيَرِراو  . ضريؤكى منداآلن.خةونةكةى دارا* 

 .8101. ضريؤكى فؤلكلؤرى طةالن، وةرطيَرِان، هةوليَر، خةناوكة* 

 .8101. ضريؤكى فؤلكلؤرى طةالن، وةرطيَرِان،هةوليَر، فريشتةى دارستان* 

 .8100وةزارةتى رِؤشنبريى و الوان، هةوليَر،  )هةورة تريشقة(،* كؤضريؤكى 

 .8100(، حةننا مينة، وةرطيَرِان، هةوليَر، يَتة ذوورآبةفر لة ثةجنةرةوة د* رِؤمانى )

 .8100(ى شاعري)زانا خةليل(، وةرطيَرِان بؤ عةرةبى، هةوليَر،درؤيةكى ديكة* ديواني )

 .8100(، ئيظؤ ئاندريض، وةرطيَرِان لة عةرةبييةوة، هةوليَر، ثردةكةى سةر رِووبارى درينا* رِؤمانى )

 .8100(، ئيظؤ ئاندريض، وةرطيَرِان لة عةرةبييةوة، هةوليَر، طؤرٍِِةثاني نةفرةتي* رِؤمانى )

 .8108( شيعرى ضل شاعريى كورد بؤ عةرةبي، دار الغاوون، بةيرووت، شدو القبجكؤمةَلةى شيعرى ) *

 .8108( لةسةر ئةركي خؤى، ضاثخانةى شةهاب، هةليَر، رِةهيَلَكؤشيعرى )* 

(، وةرطيَرِان بؤ كوردى، وةزارةتى ثةروةردة، هةوليَر انيائةرك و مافةكانى مامؤستا ـ منوونةى بريت)* 
8108. 

، مةَلبةندي طشيت يةكيةتي نووسةراني كورد، (، قصص كوردية مرتمجةزوجات خليفة الفاتناتكؤضريؤكي )* 
 .8108ضاثخانةى رِؤذهةآلت، هةوليَر، 

وةزارةتى رِؤشنبريى و الوان، ضاثخانةى  (، بةِيَوةبةرايةتي ضاث و بآلوكردنةوةى هةوليَر،كورِى ضياكؤضريؤكي )* 
 .8108رِؤشنبريي، هةوليَر 

(، جةنطيز ئايتماتؤظ، وةرطيَرِان لة عةرةبييةوة، كاتيَك ضياكان هةرةس دةهيَنن، بووكي نةمررِؤماني )* 
 .8102دةزطةى ضيين بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، هةوليَر، 

ةزطاى رِؤشنبريى و سةر لة كوردييةوة بؤ عةرةبي، د( شيعري وةرطيَرِاوى نووالليل والنسيانديواني )* 
 .8102غدا، ة، ببآلوكردنةوةى كوردى

(، نووسيين: ئةمحةد حمةمةد ئيسماعيل، وةرطيَرِان لة كوردييةوة بؤ عةرةبي، الربيع االسودؤماني )* رِ
 .8102ضاثكردني لقي كةركووكي يةكيةتي نووسةراني كورد، 

 .8102شةهاب، هةوليَر،  (، ضاثخانةىضاوةزاررِؤماني )* 
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ر بؤ ناوةندي ئاويَوةرطيَرِان لة عةرةبييةوة، ( لة نووسيين : ئةحالم موستةغامني، تؤ رِةشت ليَ ديَترِؤمانى )* 
 .8102ضاث و بآلوكردنةوة، ضاثخانةى رِؤذهةآلت، هةوليَر، 

نةى موكرياني بؤ ثةخش و خا)وةرطيَرِان(، ميطيَل ئةخنل ئةستؤرياس، ( نووسيين:جةنابي سةرؤكرِؤماني )* 
ث ضاخانةى موكرياني بؤ  دووةمني ضاث، بة هاوبةشي نيَوان .8104بآلوكردنةوة، ضاثخانةى موكرياني، هةوليَر 

 .8102، هةوليَر رِؤذهةآلتى بآلوكردنةوة و دةزطاى ضاث وبآلوكردنةوة و

ر بؤ ضاث و ناوةندي ئاويَان(، )وةرطيَرِ(، نووسينى: طابريل طارسيا ماركيز، ثاييزى ثةتريَركرِؤمانى )* 
 .8104بآلوكردنةوة، هةوليَر، 

اوة، ر(ى خامنة رِؤماننووسي ميسري مةنال تةحاوي، بؤ خانةى )موكرياني( وةرطيَرِبرؤكلني هايتسرِؤماني )* 
 ة.هيَشتة ضاث نةكراو

 .8102، هةوليَر، ضييندةزطةى )وةرطيَرِان(،  (،(ى رِؤماننووسي ذاثؤني )جؤنيشريؤ تانيزاكيكليلرِؤماني )* 

ر بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، ضاثخانةى ناوةندي ئاويَ، وليةم فؤكنةر،)وةرطيَرِان(، ذاوةو ذاوو توورِةيي* رِؤمانى )
 .8102رِؤذهةآلت، هةوليَر، 

 ر بؤ ضاث و بآلوكردنةوة،ناوةندي ئاويَ)وةرطيَرِان(، طابريل طارسيا ماركيز، (، هةواَلى رِفاندنيَك* رِؤمانى )
 .8102هةوليَر، 

ر بؤ ضاث و ناوةندي ئاويَـ احلرافيش، نةجيب مةحفووز(، )وةرطيَرِان(،  داستانى رِةش و رِووتان* رِؤمانى )
 .8101بآلوكردنةوة، ضاثخانةى رِؤذهةآلت، هةوليَر، 

ؤسا، ، كتيَيب يةكةم، )وةرطيَرِان(، دةزطةى ضاث و بآلوكردنةوةى رِهاروكى موراكامى( ، 1Q84* رِؤمانى )
 .8101هةوليَر، 

(، سؤخلان سابا ئؤربيليان، )وةرطيَرِان(،دةزطةى ضاث و بآلوكردنةوةى رِؤسا، هةوليَر، حيكمةتى درؤ* رِؤماني )
8101. 

(، سيمؤن دي بؤظار، )وةرطيَرِان(، دةزطةى ضاث و بآلوكردنةوةى ليَك تيَنةطةيشتينَك لة مؤسكؤ* رِؤمانى )
 .8101رِؤسا، هةوليَر، 

(، )وةرطيَرِان(، دةزطةى ضاث و بآلوكردنةوةى رِؤسا، يوكؤ ئؤطاوا(، نووسيين )من و برا نةخؤشةكةمني )* رِؤما
 .8101هةوليَر، 

(، )وةرطيَرِان(،دةزطةى ضاث و بآلوكردنةوةى رِؤسا، ثيتةر هاندكةنووسيين)(، ئافرةتة ضةثانةكة* رِؤمانى) 
                                                                               .8101هةوليَر، 
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ر بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، ضاثخانةى ناوةندي ئاويَ(، هاروكى موراكامى، )وةرطيَرِان(، ثاش تاريكى* رِؤمانى )
 .8101رِؤذهةآلت، هةوليَر، 

و بآلوكردنةوة، ر بؤ ضاث ناوةندي ئاويَ)وةرطيَرِان(،  (، هاروكى موراكامى،سةما، سةما، سةما* رِؤمانى )
 .8101ضاثخانةى رِؤذهةآلت، هةوليَر، 

(، عةبدوهلادي  سةعدوون، )وةرطيَرِان(، بةرِيَوةبةرايةتى طشتيي يادداشتنامةى تاجنييةكي ئيَراقي* رِؤمانى )
 .8101رِاطةياندن و ضاث و بآلوكردنةوة، وةزارةتى رِؤشنبريى و الوان، ضاثخانةى رِؤشنبريى، هةوليَر، 

ر بؤ ضاث و بآلوكردنةوة، ضاثخانةى ناوةندي ئاويَ(، ئاالن مؤرهيد، )وةرطيَرِان(، 0201 رِووسيا شؤرِشى* )
 .8102رِؤذهةآلت، هةوليَر، 

، كتيَيب دووةم، )وةرطيَرِان(، دةزطةى ضاث و بآلوكردنةوةى رِؤسا، هاروكى موراكامى( ، 1Q84رِؤمانى )* 
 .8102هةوليَر، 

بةرِيَوةبةرايةتى طشتيي رِاطةياندن و ضاث و شيعري: موئةييةد رِاوى، وةرطيَرِان، * ديواني )طيَرِانةوةى تاك(، 
 .8102بآلوكردنةوة، وةزارةتى رِؤشنبريى و الوان، ضاثخانةى رِؤشنبريى، هةوليَر، 
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