
   دؤِراني دؤلَؤثة شيعرييةكاين ودلَيسورخ
  

  -  يادةوةرييةوةي لة ثةنا- 
  كةرمي كاكة

  

   جةنطاوةرة دؤِراوةكانةيئيرة دؤلَ
   هيند يب زاخنيئةو جةنطاوةرة دؤِراوانة

   ناكةني لة بن مسيلَ دةشارنةوةو طؤيدِؤِراو
   هةميشة ئاودارةيلةم نس
  تةوة هةتاو بنووسرييهةرةس، ي لة شوينثيدةش
  ي مرؤظ تةثوتؤزةو دةتةكيجواني
  ي ثاسدارانا بة ئاوا دةضيو لةطةلَ ثيساييدةتةك
  ي هةبوو بةسةرضوو جطة لة رووقامييئةوة

   بةتالَي لة جوانيي جةنطاوةريئة.. تفةنطةكةت بينة
  ووشت سريبيدة دةست شوانة تاقانةكة

  دةيكاتة مششالَ يبؤ خؤ
  ))مششالَ لة سثيدةدا((  

  
 يلةسيبةر،  هةميشة شؤرةذنيبةرانبةر شيني،  جاسووسانيو لة بن تيضاوةشير طؤِريبةديو
 ي ثِر جوولةيثشتم دابووة تيشة بةرديك، ي كةميك بةهاري لة ئةنفال رزطاربوويدرةختيك
دةميك .... كؤستم دةذةند مششالَ دؤلَ بةيثِر بة طةروو، بة ديار مةتارةيةك شةرابةوة...شاراوة

لة ثةجنةيةكةوة طؤِرابوو بؤ ،  طرتبووي مششالَي شيوة تفةنطةكةمو هةر لةخؤوةيبوو بيئاطاي
 هيندة لةطةلَ يئةو جةنطاوةرانة..  دؤِرامن بؤ جةنطاوةرة دؤِراوةكان دةخوينديشةش ثةجنةو ئاواز

 دؤِران لة كضة مةاليةك يمن ئاواز ... بوو لة تةلةزمةبةرديتةذميشكيان ، بةرد خةوتبوون
 ئايةيت (( يلةطةرمة، نةمتواين،  ئةو بيخوينمي كردم وةك خويندنةكةيبةالَم ضةند، فيربووم
، مةال هةميشة بة كيش و سةروا،   مةالو كضة مةال شادبوومي لة بزنة رييةك بةديدار))كورد

و  ي ناو كودي جيا لة هيبانطدانيك .. دةدايمةال سةد فةرزة بانط، ي دةردةبِري خؤفةرموودةكاين
  : دايحةوت جار بانط،  كردةوةيرييةكةمان بة هيسترةر تا بزنة، ي كوديةوةدةر

  : ضةندكةِرةتيلةدوا

   طةورةي طةورة خودايخودا



  ئةم والتة هةر خوين وهةورة
  :دةيطوت

  لة قورئان يةك هةلة هةية
  ئةويش زؤر زؤر طضكةو وردة

  ) ئةنفالئايةيت(  فةرمووت ئايةيتيبؤض
  ة) وردك ( هةو نية ئةوة ئايةيت

  
بة من نانووسريتةوة مةطةر ئةو رووبارة كضة مةال ثِر كيشةو سةر ئيشةية  سةرهايت

 ....... كورد شادبوون باوكة لة خوا تؤراوةكةيدا بة ئايةيتلَبيطيِريتةوة كةوا بزامن لة رؤخيا لةطة
..  دريذيةوة فويك دةداو فويكم دةكردة شةمالي ريبوار قوميكم لة شةرايبلةبن درةختة ذنانييةكة
 ي ثي قلَبكردمةوةو فووي ثينامةيةك قوم.. ثيش مةستبووندريذتر لة ساتةكاين

 ي بة تةنيشت ثةثوولةيةك زيندوويثةِرة طوليك، ثارضة كاغةزيك بةقةد ناولةث..ة قووتدامةو
وةك )  يخ و  ر  س  ( ئةم ثيتانةش ،  ضياداي مانط لة ثايزة شةوي وينةيمردووةوة لة شيوة

  .......دابووائةستيرة دةوري
لة نيوان ،  طومانةوةي ثيتةكان خستميانة تةمكداينلي،  وادا نةبوويمن ئاشنايةتيم لةطةلَ نامة

...  رةواندةوة لة تةمي)يسورخ(،  بريهاتنةوةيتا تريفة، ضاوم دةطيِرا يو سورخسيخوِر
 باسكردنةوة يبة خوي ،ة ناسكة ريواسيم لة بارةيةو سةرهايتي هةند يلينةمدةناس
لة )) ...  ثةثوولة طولَ ضؤن دةستت ضووة طياينيكوِر: ((  بؤمي نووسيةوةيهةر لةو..تامكردبوو

 كضة يوو هةميشة خةوالَي هةميشةسوورو ضاوي طولَ و ثةثوولة طؤنابينني و ناوهيناين
 يبوو لة ضؤلةكةثِركرد طوندم ئامساين،  ئةوةوةي بة بؤنةيئةو كضة..طونديةكةم بريكةوتةوة

  بة ئاطادةهاتةوة)) ئامان ((دةخةوت و بة )) مةريةم (( طوند بة ..ئاواز

   لة طولَ دةكايطولَ لة وشةوة كة
   طولَيهةزار وشة
   ثةِرةيةك طولَ دةدةن ونة بؤين

   ثةرةيةك طولَيان ثييةي نة جواني
   ثةثوولةش ئةو ساتةيةمردين

   بة وشة دةبةسترين وكة بالَةكاين
بالَةوة يبينة ناو رستةدةخري   

  )مششالَ لة ئيوارةدا(   
  



بة رووباريك ، بةدةم مششالَ ليدانةوة..  ثِر نيازتر كردي كضةي ديداري  نيازي سورخينامةكة
 ي رووبار ثيطرمت وي ديداري ثيشي ثريةميرديهةرا...طةِرامةوة مةستانة، نيازةوة بةرةو طوند

   قوِراوكردينياز
ض ،  خوا هةية بِريتانةوة درةخيتيهةرض ،رووتكردةوةشاخ و داختان ..بة نةفرةت بن  -

  !جياوازيتان هةية لةطةلَ ئةرتةش
   ثيشمةرطة بؤ طةرمبوونةوةي ئةرتةش بؤ سِرينةوةية هيبِرينةوة  +
  لة هةردوو ال هةر سووتانةو دةيسووتينن -
  !ثيشمةرطة بة ثالَكةوتنةوة! ئةرتةش بة ثيوة دةيسووتيين +
M _كةنينةوةبدة_ ة ثينة مششالَ ليواز لةمة بي 
  

 ي)يمريةم سابالخ(  ي من طؤرانييلةسةر داخوازي.. هةموو لةبةر بووي ماملي خؤش بوويدةنط
 دةهاتةوة كض لة سةر كاين، طرتنةدا حالَيلةم ئانوساتة... منيش لة طةلَيدا بة مششالَ يضِر

 ريك لةطةلَ ي منةوٍة لةجنةوالريلة ضاو، نا نازامن وابوو يا ..  ريدةكادةتطوت شؤِرةبييةو
 ... ئيمةدا دةهاتةوةيمريةمةكة

 لة ذيان سةختتر ي لة تةالنيكيكةثر، يكةثري دةمةو هاويني هةتاوي لة طلؤثي تةذيلة سيبةر
 عةسرة يدةم .... مةرطا دةيروايني لة تةالن تووِرةو بةسةر هةلديريبةرديك دابووة تيشة ثشيت
 هةميشة ي بة يةك ئاطري جطةرةي ثِر ضاو لة ناو ضِرة دووكةلَيبريةييديار ثةرداخيك بة ،ضابوو

ئةو  ..بووم)  مسيحئازارةكاين( ي خويندنةوةيسةرطةرم،  نةبردمبيبريةوةرمي بة هةلة...داطريساو
   . و نزيكتر مششالَي نزيك لة هئاشنايةيت، هةميشةييم لةطةلَيان هةبوو  ئاشنايةيتيئازارانة

ريك لةو كؤترة دةضوو كة لةسةر ،  من لة خؤم زياتر الضةث بوويكةثرةكة، ي دووريخةملة 
 و  لييب كتييبي خبوريتاقة كةثر بوو بؤين، ئةو كثرة زويرة ئازاريية.. ئازارةكان هةلَنيشتيبيلق

 يئةوة– هاوسيم لة كةثرةكاين..  شيعرو ضريؤك و رؤمان وسةرهاتة خودييةكان بكاتيميوانداري
 من ئةو كةثرة بوو لة سيبةرةكةيدا يكةثرةكة.. تةاجزوعةمة حزبييةكان ديار بوون-ن دميم

  . شيعرو مششال بكاتي نةدةهات قسة لةقسةيتفةنط روو
  
  

   دؤِراندايلة دؤلَ
  ، ئازارميالتةريكترين كةثر
   تيا بسوويتي شيعريتا سةحةر ضرا
  لة مششالَ بثرسة

   شةوةي بيدارترين ئيشكطريك
  ) مششالَي شةوانة   (                         



  
 كةثردا يئا لةو دةمةو عةسرة.... هةميشة خةوتووي ناويان لة من نابوو كةثريد كةثرةكاين

 شاخان ئاخر مةطةر درةخيت،  باية رامدةذةينراذةند وامزاين ي نةناسراو بة ئاستةم كةثريدةستيك
 ي بة ئةسثاييياخود لةو راذاندنة دةضوو كة دايك! با رايذةنديب،  بة شاخان كةوتوو  مينيهيندة
  :و ئاشنايةيتي سةرريذ لة دلَنةواييبة دةنطيك... رادةذةيني كؤرثةكةيالنك
M تؤ دةستم ضووة طياينيلةبةر خاتر الَويكم لةسةر دانا ي ثةثوولةو لة ريتؤش ،  ديدارتا ثي

  .ي نةمناسيوا ثيدةض
  . ثيالَوةكانت قةينا دةتبوورميم لةبةر خاتربةالَ، لة خويندنةوةت كردم!!! يسورخ+ 

 نزيك  بة خةيتي ضوارشيعريس..  دؤِرانةوةيكةي دي لة دوورةوة هاتبوو لة جيطةبةكيسورخ
 دةتطوت لة ناو خؤلَةثؤك ي تؤزاوي ميروولة لةسةر ثارضة مقةبالة خةيت

لةوانيديكة ..ولةوة بوو بة جوي ماسيريك حةوزشيعريكيان  ،نووسيبووةوة،هةلَيطرتيتنةوة
 دةم كةرويشك ي مانط و طيزةريو ثةثوولةو ميروولةو كراسي لؤكةيي خالَخالَؤكةو كرميجواني
 ساوايان ي ئةو باضةي ضيا جيا بوو دنيا لة شاعرياينيمنايش دةكرد سورخ.......وي مندالَيوثيالَو

كةسيك بوو ..ِرو مالَويراين نةهيشتبؤوة بؤ سووتان وشةِروشؤيجي، بوو بة هةموو طةمةكانيةوة
، وةك خالَخالَؤكة بة سرووشتةوة نووسابوو،  نةكردبووي هيشتبؤوةو طةورةي وةك خؤيمندالَي
 دةزاين،خبوينةوة) ماسيةكان ثيدةكةنن(تؤ .. سرووشتدا دةذياي نةكردبوو هةر لة مالَي خؤيمالَ

  . سرووشتيةي منداليكي ضةند لة شيعردايسورخ
 بؤم ي خؤي ثِر ئازارهيند سةرهايت،  ذةنيم هةوام تيا نةماي ثمششايل هيند يشةوةكة

 سييان ي ثينج وشةييلة رستةيةك،  لة ئاخافتنايسورخ.. مةسيحم بري ضؤوةطيِرايةوة ئازارةكاين
 يؤخ!! بوويدةيطوت ئيستا باشم ثيشتر طرامةرةكةم هيند.. و توركماين دوويان عةرةيبيكورد
 طؤِريبوو يةكة)امري (  شاعري يةية كة شيخ رةزا)امري املومني (  ئةو ياوة ثامش لةي دايكوتةين

 ي لة ذير مششيرةكةي خؤ  كايتي دةضؤوة سةر ئةو هينديانةي باوكيشينةنك) محري ( بؤ 
بةالَم ،  باوكم كوردميمنيش لةسةر قسة:  دةيطؤيسورخ...  دابوون لةنط خوا هيدايةيتيتةميوور
  . نازامنيكورد ريبوار عةرةبيش يهيندة

بوار بيجطة ري..  راطةياندبووي خؤي ثاكانةي عةلةوي ثيش هاديريبوار ئةو ثيشمةرطة عةرةبة
، ريبوار طولَ، ريبوار جؤكةر هةبوو  ي ديكةشي ضةند ناويك كة نةماندةزايني خؤيلة ناوةكة

 فةرهةنطةوة ي ضوار مانط لة رييسبة ،  دةزاينجؤكةر ضةندان زماين ريبوار... ريبوار شةراب
 و طؤراين يووةفاي  نايليزؤر شيعر ، بووي كورديعر شيي باشيخوينةريك ،زمانيك فيردةبوو

،  خةمت كردبووي)شةو نية خةونتان ثيوة نةبينم ( هيند بة ثةشيو سةرسام بوو  ،لةبةر بوو 
  طوالَينيباخ، يدابا ارةطايةك  هةلَريبوار طولَ لةهةر ب.... لة كورديشةوة دةكردة عةرةيبيشيعر

 ، ريبواري باخي تةماشاقاضاخضيةكانيش دةهاتنة،  هةبوويناو،  ناوزةنطيباخةكة، ضيدةكرد
بوار .. نةبوخوزنةسةرةي باخةكةيكؤثي ، يند ثِر طولَ بوو دةتطوت بة بضووككراوةيهيطولَ بؤ يري 
زؤر كةس دةضوونة .. طولَ دةكردين و بةرامة ثِر بؤي و ناوزةنط طولَ دةضووة دةضووة تاراينيتؤو



،  دةهيناهةبوو سياسةيت،  دةهينايهةبوو ترياك ، دةهيناتةقةمةين و هةبوو ضةك ،تاراين
 ..  دةيطوتة ريبوار باخ بة كضةوة جوانةيسورخ... ةوة دةهاتةوة بة طولَريبواريش ......هةبوو
 من دةمطويت،  بؤ دانابووي ناويكي خؤية دلَ هةركةسةو ب زؤر بووي ناوي وةك خؤ ريبواريباخ

دةبة لةسةر  ..عةنكاوة دةكردو وي لةطةلَ  ورمي لة شةرابطرتنةوةدا ملةريبوار شةراب.... باخ ادينة 
 شةراب لة ذير يكارطة..  دؤِران بووي دؤلَ ناسكترين سةرهايت شةرابيتةقينةوة،  دةطرتةوةيدةبة

 شةرابطرتنةوة وةك - دةبةكة شلكاتةوةيووبوو ناوة ناوة سةر ضيلةبري ، ريبوار بوويرايةخةكة
زرمةيةك ،  لة دةم رووبار خةوتوويلة نؤكان  ،هاويين ي ثاش نيوةرؤيةك- بوورةخنة بة يين

 يقينةوةكة كةمتر نةبوو لة تةي هةنديك هيضيبووة واتةوات ال ،هات و شةراب تةقيةوة
 ئةوةدابوو ئاخؤ ئةو ي لة خةميسورخ، يدةن لةسةر طريخةريكبوو كؤبوونةوة!! يضرنؤبل

 ريبوار وةك وشة شةرايب يطومتة سورخ،  لة خةو كردووةي خةوتوويتةقينةوةية ضةند ميروولة
..  مني خستة سةر ناويباخ ادينة،  رووسياي ريي ريبواريش بووة ريبواركايت...دةتةقيتةوة
،  طوالَني باخيماوةيةك بوومة ئاوكيش.. يشتني بؤ بةجيهي كردين و طولَ لة شةرايبيريبوار رؤي
 يةكةم يلة يةكةم دير.. طولَ دةستنةدةكةوتيهةولير هيندة جؤر ي لة هيض باخيكيئةو باخة

))..  رووسيت بؤ دةنيرم يظؤدطا، ي ئاو نةكةئةطةر طولَةكان يب(( نووسيبووم ينامةيدا ريبوار بؤ
،  عةجوول بوويمندالًيك..))دةي دةستم كةلةثضةبكة(( يطوت دة،  طوالَني كة دةهاتة ناو باخيسورخ

ضوار .. خؤيةوةي دةخستةئاميزي لة طولَ و طةال رووتدةكردةوةو هةموويباخ، دةستت نةطرتبا
،  خالَحالَؤكة بوو يهيند عاشق.. بة دةستةوة نةبوويبي طولَيك نةديوةي سالَ كةس سوورخيوةرزة

 لة ئاو يديتمة بة ديار ماسي، منوونةيية ي ثةرستيكي ماسيخسور،  دةطةِرايلةناو بةفريش بؤ
 راو بة نارجنؤكيكةوة وا بةرةو ي كردبا وا جةنطاوةريك بة نيازيشك، تير تير طرياوة، دابِراوةوة

 بؤ ماسيان  هةالَتينيبة بةردليكدان زةنط، باشووكةئاسا دةطةيشتة سةر ئاو، رووبار دةضيت
،  ديوةي مردوويماس ئةوة دةمانزاين،  بةدواضوونيب،  بباي سورخياتوهاواركة طويت لة ه..ليدةد

  )). دةخؤيتي ضؤن ماسي يان دةعبايتؤ نووسةر((  دةطوت يينبة نةهرؤ خانةق
 ي نةرويذ خراية شارزؤر دواتريش لة واليت، ي دةنووسي دواتر جوانتري دةنووسشيت نةهرؤ
 خةواندين،  دةخةوانديضةندان جةنطاوةر،  خةوتنيس نةهرؤ ثِربوو لة موطناتيينيطا، شيتانةوة
! كوِرة راوةستة (( هةر بة ريوة دةخيةواند،  لة ئاوخواردنةوة ساناتربوو بؤ ئةويسورخ

 نةخةوينرا كة زؤر ثيويستم بة ي ث ميني كردينةهرؤ ضةند)) مةخمةوينة ضايةم بة دةستةوةية 
  خةو بوو

M ض لة دةعبا بكةم؟، بةشةر خةواندمن هةيةيمن هةر توانا  !  
  !!! ثياو خبةوينةي ئةطةر ئازايهةر بة منداالَن دةوير+ 
M ريان دةيبدةعبا خةواندنيش دةمبي ببية بةشةر يان في   
  

   راثةِرييني بةهاريئةو زستانة
   السكة ريواس لة بةفردا حةشاردابوويوينة



   دةبةستي بوو طورطزستاين
  ييدةكرد ضؤلةوانيا ري دؤِران بة ئاقاريدؤلَ

  درةختة بةفراوييةكاين، زستاين
  لكة شيعريكيان ثيوة نةمابوو

  )مششالَ ثيش خةوتن(   
  

 لة ي بةردةوام طوييئةو جةنطاوةرة،  تؤرانديهةتا خارة خولةش، دلَرةق، خامؤش زستاين
 بة قةد هةموو ، نوكتة خولةييةكانيةوةي لة رييئةو نةخويندةوارة، شيعرو مششالَ دةطرت

 و  جواين يبزستاين...  دةطرتي شيعركوذي لة شؤرش و شؤرشي لةجييةوارةكان رةخنةخويند
نووستو يفر دةنط كةجاروبار لة نؤكانةوة بةرةو ناوزةنط لةسةر بةيجوانييةك..... دةنطيب 

 هةولير يدواتر تريؤر يئةو سةحةرة، حةر بووة ضةتؤ سيسةحةركة،  دةكرديثرووشة
   كرديكوذسةحةر

ديوارةكانيم بة ،  طةورةتريلةناو ذووريك،  بضووكيذووريك ،دؤِراني دؤلَيييةلةم ضؤلةوان
 ي لينةكردمب هةنديكيان هةندرين بؤميبريةوةرمي فيلَ،  رازاندبؤوة  دايلتابلؤكاين
من خؤم بةو ! طةرمنةدةبوومةوة، كة لة دؤزةخةوة هاتبوويبةوسؤبة ئاسنينة دارينة..ناردبوو

 هةندرين و  بة نامةكاينمخؤ،  كةس نةيدةخويندنةوةيوة لةوكتيبانة طةرمدةكردة
، ي دةنووسيهةرضيةك، يدياريش فِريبوو ئةو برادةرةطيانية، برادةرةتةريوةكامن طةرمدةكردةوة

تؤران و ئاشتبوونةوة بةسةر  نيوة تةمةنيكمان لة نيوان ي ئةو برادةرة،دةمطوت باش نية
خؤ  بؤ ي ريطةيةك بؤ هةالَتن ئةويدوو ريطة دةردةضوولةم ذوورة طضكةلةوة تةا د....برد

  ،  داخستبوومن هةردووكيامن لةسةر خؤم،  رووسياو بةغدايريطة، بةدةستةوةدان
 ييايمن هةميشة هةستم بة تةن........ي دةوي كتيبيك ئةو ثرسيارة ئةطةر هةيبيوةالم !بؤ؟
 ثار  بة زستاينخؤزطةم...  بة سامتربوو كوردلة ئايةيت ية ئةو زستانةم تةنياييةكيل، كردووة

 ي كضة طوندميان دةكيشاو شيعرمان بؤي لة بةفر ثةيكةري من و سورخيدةخواست ئةو زستانة
هةستم وابوو دلَؤثة ،  كردبووي ثايزة كؤضيسورخ... دةذةنديدةخويندةوةو مششالَمان بؤ

 نةما يكةس ..ةوتة مةترسيةوة ماسيةكان ذيانيان ك بة رؤيشتين.. كؤض ثيكردووةيشيعرييةكانيش
 )) باوكم لة كويية؟ ييية؟ مالَوبابةطوِرطوِر لة ك! خالَخالَؤكة (( خالَخالَؤكة بكاتة ضاوساخ 

 دؤِران يلة دؤلَ،  خالَ لةسةر كات داناينبةالَم يب،  بة سةفةركردبووي سووكة ئاماذةيسورخ
 سورخيش تةا لة ثاراستين، بثاريزرين حزب بوون و دةبواية يهةالَتن و خؤبةدةستةوةدان يني
هةموو تةمةمن ((  بؤم نوسيبوو يدواتر لة نامةيةكيا وا.... ئةو ينية مندالَ دةرنةضوو 

رة لي... حزب بيطايتَي مةطةر هةر كةرةتيةك بوويئةو ينية كةرا بةالَم ثاراستين، كةرايةتيية
، وةفاش بؤ ماسية بةجيماوةكان ،  دةطةريم خالَخالَؤكةداي كضة رووسيان بة دوايلةناو ثرض

  ة))  ثيدةكةنن كانماسية(( ناميلكة شيعرييةكةم 



  
 يتةنياي ي شةو1001 .. دؤِران كردةوةة دؤيل لهةزارويةك شةوم،  خاترانةوةيبة ضةند شةو

 شةوِريذ لة يشةو 1001.. حةسحةسيانةي ثِر لة ثياسةي طةجنييشةو 1001، يئاثؤرةي
زريان و ،  لة طيرانةوةيانيئةو حةكايةتانة، ةنطاوةرة دؤِراوةكان جايةيتحةك، حةكايةت

  ..يدةكردهةلَطيذةلووكة 
دةشيا دلَؤثة جوانيةكان ،  جواينيشةوانيك طةِريدة.. شةو يني ثِر لة يي شةو1001
  ..ببينيتةوة

  

  زريان و طيذةلووكة
   تيكدةكةنةوة ذينيلةسةر سينة

   هةميشة لة ذوانذين
   ئةودايلةبةر دةرطاكة ذين

   عةشقةوةيتفةنط دةخةوت و جةنطاوةر دةكةوتة رووبار
   رووسوورانةذينَ

   كرديني دؤِران ناوديريبة دؤلَ
   )مششالَ لةخةوتنا (   

      
  
  
  
  
  
  


