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  – يادةوةرييةوة يلة ثةنا -
    كةرمي كاكة 

  
  

 نازامن ئيمام.. هةلَدابوويلة ذةهر ثيك،  مةزنيئيمام...يضةند شةو، تازةبوو
 عةشقياكاينضيانشينان ،  لة بريمةيل  !مةستبوون يطةيشتبووة ضةندةمني ثيبلكة

 ثِر لة ضيا لة هةموو تةمةين، رتبووين طي طيذطيذبووين،  ئيمامي ذةهربةبؤين، يئازاد
 ي وا طيذو ويذريبواراين،  طولَطولَيةكانيدا وةرزةيلة باوةش،  خؤيدايهةورازو نشيو
،  هةلدةوةراندي بيناييبرذانط سةوزاي..بذانط، ئةوتؤيطيذوويذيةك.. نةحةواندبؤوة
  ... دةضووي دةمةو ثايزي ضياي طةال كتومت لة وةريينهةلَوةراندين

 يتنؤك دةرذاية شةو..تنؤك،  ضاويانيرؤذةكان سؤما،     لةوان رؤذاندا
 هيسترة يدريذتر لة ثشوو دريذي،  ذةهري سالَ ئايبيدريذتر لة مانط، دريذ..دريذ
 ي طيانلةبةري هةرضي لةو شةوانة، تؤفانيداي لة شةويئةو هيسترانة، طريانيةكاندةز
  رةبايةكاينيدةكردين و دةيانربدينةوة ئةوديو ضاوساخييان ، هةيةجمرؤ دةبوونيضياي
 يديو ئةوةتا بة ريضكةكاين!  لة هيستر كردي خودا ض جادوويةك!! ئةوة ض بوو..مردن

 هيستر دةنووسرانةوةو عةشقيا  بة ثيية ثريؤزةكايني ئةو ريضكانة.. ذيان ناكةونةوة
 لة ي دير، ئةشقيايادوةرهيستر دواتر لة ي..يندنةوة تيا دةخودير سةركةوتين..دير

 ناشةوية يلةم شةو..  نادرةوشيتةوةي ثةجنةيي جي مؤرو بةقةديرةشبوونةوة بةجيديل
 كوفر يخاض وةك ي بةتالَبوونةوةيضيا ذنانة سيكوضكة،  كويربوونةدالةو ئايب، ئابةدا

  ..  هيسترو عةشقيايمارةي،سةنطةر، سروود.. يواس خؤيةوة هةلَبة طةردين
  ي سالَي لة دوور وةستاويبرادةر! تؤش(                  

   ئابيبؤ ناسينةوة -88- ي                   بةتالَبوونةوة
  ثةِرة ئابيةكاين! برؤ،  ضياي                   بؤ شةودريذي

   بة ثيش مةسيت رؤمان لة سايت-88 -                   
   هةلَدةوةثةِر.. ثةِرشةرايب ي                        نيطا

  دةستثيكةو )) يكوير ((                         بة رؤماين
  !ش بة كؤتا بيت ))يكوير(( با بة                         

   بةدمةستيم و لة                        من لة ساتةكاين



   ضيا ثساوةترمي ئةوسا                        لة رايةلةكاين
  ي دريذم بؤ تؤ ث           ببوورة حةكايةيت             

  ))               نانووسريتةوة          

  
 ي ضياي نةفرةت ليكراولةسةر شاين، ئةو رؤذانة ضةند دةستةيةك عةشقيابووين

 ي طةضراوي لة ثارضة كاخةزيك باليسانئةودةماين، ))باليسان ((ي طؤملي بةديويهةور
 لةسةر ي نةطوتراو تا ئيستاشيخةزيك الوكيكثارضة كا..لوولدراو دةضوو

دة ، دوو،فرؤكةمان دةذماردمنداالَنة وة )يهةور (لةويوة لةسةر شاين..نووسرابؤوة
نا دوور لة ..كاخةزانة هةلَدةدرانةوة ثووش)) داديباغ(( لةويوة لة يئةو فرؤكانة...ثةجنا

 يمن لة خويندنةوة..ةرذاند دا دي بةسةر هةوري)بةغدا (ي باخييز ئةوة با بوو ثاآلطة
ةجبةش  هةِلةيةكم لة كتييبضةند الثةِر،  ئةنفال نةبووبوومةوةي مجكانةي سالَكتييب

 طؤِرستاين، ي هةوريئةوةتا باليسان طؤِرستانيكة لة ضيا!!  تةواويئيد..هةلَدابؤوة
 يل خوا طيانيان  ئيزينيب،  سةربازة ئةسحابةييةكان بة دةسيتي لةوانةيتةذ..يتةذ

.. هةموو عةشقياكان ثتر لة بيباكيم خواردبووةوةةوة لةيمن لة طةمذةي! سةنرابؤوة
،  بؤ دؤزةخ ثيويستبوونيو كةلوثةالنةئة، دةسترةنطينانة خؤم بؤ مةرط كؤكردةوة

  ئايةيتئةو شيعرانةم ئةزبةركردبوو كة طالتة ئاميزانة..خستمنة كؤلةثشتةكةمةوة
بن ثيلم ، دوو فرؤكة فريشتييانة دابةزن،  ضاوةريبوومييدئ..ةنفاليان ئةناليزة كردبووئ

  ..ةوة)باليسان (ي ثِر نووريوة فريمدةنة طؤِر )يهةور( بطرن و لة 
   ثةجنةيةكةوةيئةطةر لة دووراي! تؤ                (( 

  ثيش مةستبوونةوة يا ي ثيك                  يان لةناو
  يسيما،  بة ئاطاهاتنةوةوةي                      لة ئاوينة
  ))تا ئيرة مةخوينةوة، نةديوة،                       مةرطت

 ،رذاية ناو لةمث درشت  دلَؤثةباراينينامةيةك لة شيوة..لةو ساتة مةرطيانة بووم
،  وةك باران زوو دةناسريتةوةي مندالَيبرادةر.. حةمة عةباس،  بوو ناسيمةوةيخؤ

  قةرايت ي دةورثياسة ئيوارةييةكاين، ))ويستهةلَ ((ة ثيكةنييننامةيةك ليواوليو ل
 دةمةو دانيشتين،  هةناسةيةكةوة وةك شنةيةك لة ذياني توي خستبووةيهةولير

 ناو يضا،  دةداي ضاي تامريك،  لة رستةيةك ثيضابووي)باكوور (ي ضاخيانةعةسراين
)) نازةنني ((ي طؤمليية بة ديو) يهةور( زانيم حةمةش لة ! ثيالَة نةك بنة مةتارة

 هةنارستامنان يدؤلَ يدنك هةنار.. دنكئةنفالكردين، ديتبوومان! يئةويش ديتبوو
 يلة ثةنا، ةوة)) شيتخانةديوارةكاين(( ناو  دواتر لة كؤالَنةكانةكاينحةمة..ديتبوو



 ي ضةند دؤلَ حةمة بؤ ضةند سايتينامةكة...)) بؤ با دةطرتةوةيهةناسة(( شيعرةوة 
  .. لة من دوورخستةوةي))باليسان((

وةك ،  ئايةتايلة تامةزرؤ.. ئةنفالةوة فرؤكةم بة ئايةيت دابةزييني    لة ضاوةِري
  !....تؤ+ :  عاشقانة هات وةالمةوةعةشقيايةك.....دنك كامت دةقرتاند..طولَةبةرؤذة دنك

  !....تؤ، منم، ئا -                              
  منم، ئا               +                

 زمان ثييم ي ثةنابردن بؤ هيض كةرةسةيةكبةيب..ي ئاوي ضةند رستةيةك ثرذاينيدوا
  بةالَم بة كانياوو! تؤ هةندريين: (( طوت

                                         سةوزاييةكانيةوة نةك هةندريين
   ))دو وشكاين                                       تاشة بةر

 كةثريك م هةلَكيشاو بةرةو لة قؤلَيقؤلَ، ةتطوت لةوزمانة غةيبية تيطةيشتد
،  بزني لؤذيكي بةثييئةو عةشقياية،  عةشقياي مالَيلةو كةثرانةكةثريك ..هةلَكشاين

 يثيشتر لة دوورةو لة دووراي... ضيدةكرديمالَ خؤشدةكردو ي خؤي جيطةيبؤ تاقة شةو
تيكةلَ وردكة نان ،  لةناوكؤلَةثشتميضةند شيعريك، يدرينم دةناسضياكانةوة هةن

 ي كضيكي دوورم لة ريهةندريين... بؤ دؤزةخ بة كةلكم دةهاتنيلةو شيعرانة،بووبوون
ئةويش عةشقيا ،  طةورة رايكردبووي ئيماميكضة لة ذير عةبا، يئةوديوةوة ناس

 بة هةندريين،  ضيازماينبارةطايةك بة ،  ذةهريثيش مجكة ساالَنة..بوو
 من ي لة ديد هةندريينيجواني،  خؤيةوةيو ناسكيكضة بةهةموو جوان...ناساندبوو
ض ، شقيايةةئةو كضة ع..  دةدوا لة هةندرين خؤيةوةبة هةموو شيعرييت، دةنةخشاند
 يشاملؤ فةروغ و يضةندان شيعر! عري بووشيض !  ض شاعري بوو!عاشق بوو

 يلة كردنةوة .. بةسةر مندا كردةوةي ئةو دوو شاعرية ناسيينيرة ثةجنةئةو..بوولةبةر
، ثةجنة شيعرييةكاين يبة هيما،  دةطةسنتوة ناسكةكاين وشة لي طرفيت كايتيبة كورد

،  دةخويندةوةيكة فةروغ..  دةكردم لة تيطةيشنتمةسيت، يةكاينبة ضاوة ضريؤك
من ضةند ... بةسةر دةريادا دةفِرمي شنة بايي فةروغم و لةبن بالَيهةستمدةكردلة حزوور

  .. هةندرين بووبةو كضة مةستبووم ئةو زياتر مةسيت
  هةندرين بةو شاعيريتيةوة! حةيف+                     

                        لةبن تاشة بةردان بة ديار تفةنطةوة
  .. تةمةن دةكاتي                     خةساري

   مسيلَيجل،  عةشقياي جلي ئةوةيؤ هت                    _ 
  بة كةمانةوة،  كةمانذةي؟ تؤي                       بابِرةكان بثؤش

   نةك كالشينكؤف                       جواين



  .... ئيمة ذياينئيمام وسةدام ضؤنيةيت                    + 

، وة طةرمبوونةي )كايفَ (ي طوندي ضةث طارة لة شايني ضيا بةفريينلة شةواين
لة مالَة ، يديو ضةند عةشقيايةكيلةطةلَ كضةو مريدةكة،  لة بةفرسثيتريضةندان شةو
بة ديار سؤبة ،  خواردنةوة تةحيني ودؤشاوو ضا بةدةم خواردينيكؤليتيةكة
 ي كضة لةطةلَ،  سياسةت وفيكريلة باس..ساردميان بة شيعر طةرمدةكردةوة، دارينةكةوة
  : دةطرتيطةرمان ليكدطةمذانة سةن، شاعريدا

  ي سارتةري لة شيوةيتؤ ماركسيستيك                        +
  ي رؤذهةالَتيانةي شؤِرشطيِرتؤ كؤمةنيسيت                        _

 لةناو يضيايةك جياواز، لةنيوامناندا، قسةيةك لةو قسةيةك لة من تا وايليدهات
 يبة خويندنةوة،  نةدةكرد هيندة تةمةينياز جياوي ضيايلَ..ذوورة طضكةكة قيتدةبؤوة

 تةِردةكردةوةو  هةردووكماين ضاو قرذايل روويني ضيا جؤطةلةيةكيلة جي، شيعريك
 يجياتر لة جياي، يديئةو كضة ضةند جيابوو لةوان...بةرةو تيكةلَبوونةوة دةضووين

بةالم ئةم ..ةزاين حزبيان د هةلَدان بةباوكابةيتئةوان تةا زماين، نيوان دوو رةطةز
  بةزمايندةيزاين..ي شاملؤو فةروغ وهيمن وهايدةو طوطوش وماملئاشنابوو بة زماين
، ي بةهاريثيش نيوةرؤيةك.. فيركردم دةنا زؤرشيتلةبري خؤم بردةوة..موزيك قسة بكات

  دةيطوت دووبةدوو بةدةم ترشؤكة كردنةوة
بارةطاية ئةم يخؤش! يرةنطة لة هةموو شويين تامبكر،  ضاش بيثيويني ئةطةر بة كةوضكيخؤش(( 
 لة بريم ضوو ئةمة ..))هةندرين ضوو تؤ هايت.. بداتة شيعريطويكةس..ي شيعر بلَكةسي هةيب، لةوةداية

  !!!بؤ هةندرين بطيِرمةوة
 هةموو السكة.. زؤر لةو دةضوو،  ناو بةفريريواس،  ناسك بووي    ئةو كضة ضةند

كة لة بةهارة لةو ضلة نيرطزانة دةضوو .. من لةومدا دةديتةوة، ي ئيرانيناسكةكاين
 يئةو لووتكةية.. جوانييان دةكردةوةيثيلوو،  ثشت بارةطاكةي لوونكةيعاسييةكة

 ي نيرطزةجاِرو بة ضةثكيدةطةيشتمة ديدار، ضيشتةنطاوان بزئاسا ثييدا هةلَدةطةرام
 ي بارةطا بسةر كضة بة ثياو بووةكاينضل دابشم دةكرد..ضل..غلؤردةبوومةوة،نيرطزةوة

 زياتر لة ريواس ي كضةئةو..سكترين ضليش بؤ كضة شيعرييةكةنا،بؤ نريطز ئاميزواالَ
من ناوم ، بوو)ريواس ( دوا ثييتي ناوةكةيةكةم ثييت، ييادوةرمي دةلَ! دةضوو نةك نيرطز

،  تيكةلَبوون رووينيبطؤِرم بؤجؤطةلة ي جيايي ضيايجاريكيان بؤوة..نابوو ريواس
 نيرطزدا  وةرييني لة وةزيئةو شيعرة،  خويندةوةيم بؤ ) نيرطزيضل ( يشيعر

  : يةكةمم لة بريةيكؤثلة، نووسيبووم
   مالَتاني                   لةبةر دةرطا
                     بة مةلوويل



                     دةستةكانت خستوونةتة
   خةم وي             ذير كةلةكة      

                   رطزيلة ضاوةريني ضلي   
   ضاوت سيسبووةي                   نيرطز

..  بيينينريطزمي لةسةر طؤنا يدلؤثة فرميسك ، نةبووبوومةوةيلةخوبندنةوة
 كة فرميسك يبة دةنط.. طولَة نيرطزيطولَطولَ  ريواس واتة وةريينطرياين،لةويوة زانيم

 يوشة!)) ؟جيهيشتيب،  زؤر ئازيزتيرةنطة كةسيك((  ثيوة دياربوو يشاردنةوة
 ئةو ي لة رةنطةكة قسةيةكنةمتواين لة طؤبردم و  هيند ناسك طؤكرد زمايني)رةنطة( 

كة بة ،  ريواسيم خواردةوةي كضةي ديدارلةشةربةيت من بةهارو زستانيك..بكةم
بة ضاو ثييم طوت ، كردي بؤ هةتاية مالَئاواييم ليي بةهار دوا ساتةكاينيتةوقةيةك

ئامادةم حةفتا ،  وةك تؤم لةطةلَ بيتي كضيكهةر بارةطايةك هةر ريوبانيكلةئةطةر (( 
وا بزانة  ((ئةويش بة ضاوة شةرمنةكاين))..  مبينةوة يبةهارو زستان بة عةشقياي

  )).لةطةلَتاية 
سةرةو ، ة بةردة ئاطرينةكانةوةبةسةر تاش، رينةوة بةتةنيشت هةندي  لةو ساتانة

 يبة كض! تاشة بةردةكان فينكدةكاتةوةبينيم كضة جؤطةلةيةو ، رةكة هةلَدةكشاينكةث
 يلةروو،  بة جيقنة رةنطريذ يلةسةر تيشة بةرديك، طةيشتينة بن كةثرةكةجؤطةلةييةوة 

لة ضاوم  ) يربؤدل ( يوشة،  مردووبووي وردة طةالي سةريثِر كة كتييب
 زؤر مةستبووين،  سةرمةستيان كردم ))طولَة بةدةكان ((  نةبرد بؤينيزؤر...درةوشايةوة

،  ثيش بة ضياكةوتن و عةشقيابوونلةو مةستبوونةعةسرية بةهاريانة دةضووكة ساالَين
م جيدةهيالو بة دوو )سةمةرقةند  ( يثةرستطا ) فةريدة ( ي يةك دوو برية هةلَداينيدوا
 ) قةرايت ( يبة بن ديوار،ي بةهاربة ذير نةرمة باراين،  مةيلةو قاضاخةوةكتييب يس

ئةو ..داكردن ) يقةيسةر( لةويشةوة خؤ بة ،  ليباريو كضي )باتة( هةلَدةكشام بةرةو 
لة طولَة .... جوان دةبينرايةوةيقةسيدةيةك،ي من لة هةر كؤالَنيكي لة خةيالَيقةيسةريية

 طةياندة ي ثياوكوذاندا خؤ شاخ و دؤيلبةناو، ش بالَوبؤوة)رامبؤ ( بةدةكانةوة بؤين
هاتن هةموو .. دةِرذاندة كةثرةوةبؤنيان ، ضةثك طولَة شيعرييةكان.. ضةثكيئيد..كةثر

هةية لييان  طولَ ي هةرض طولَةبةدةكانيان ليدةهات كة بؤينئةو شاعريانة هاتن كة بؤين
 كةثرة ش بووة ميواين)طارة (يوورة تاقانةكة ذشةو داهات شةوة بةفرينةكاين...دةهات
ض ميوان ! ض تةِر بوو! ض سةوز بوو!  هةندرين ض ئاوةدان بوويئةو شةوة كةثرةكة.. شيعر
ئةو ..قسةم نةكردبوولةميذبوو نيوهيندة طويم نةطرتبوو نيو هيندة ! ضةند شيعربوو!بوو

 شيعر يكودةتا، ي د كودةتابوو بةسةر كةثرةكايني كةثري هةوريشةوة كةثرةكة



كودةتابوو بةسةر ئةو تامخة ثِر لة .. بةسةر شةروسياسةت وحزبو ئيمام و سةدام
بةسةر ،  هيسترة ضاوساخةكان داخداخ كردبووي ثالووي وةك ج كة شامناينيفيشةكة

 ي لة ضيا شيعريئةو شةوة كةثر..... بِريبووي لة خؤيبةسوار بن رامنان كةكالشينكؤيف
نيشتةوة  ئةو شةوة )  هةوليرشةواين ( ي ئيوارةيي لة بن درةختيكيوة هةلَفِر)يهةور(

..  كةثرة شيعري تؤثة ضيا هةذينةكان نةدةطةيشتنة طويينة لوورة،  فِرؤكةينة هاِرة
ئةو شةوة ،  نةبوو باليسان بيتطؤِرستاين، ي هةوريئةو شةوة ضيايةك نةبوو بةناو

 نة بةغدا ي زةويلةسةر طؤ..يان نةبوون ذةهر خواردوو هيضي ئاب و نة سالَينةمانط
  !! ئةو طولَة جوانانة كو بةدمةستيان كردين...ران نة تاهةبوو

 بةرةو سنوور بةري  بةياينطةردوطويل،  ي سةعات بنوي  هةندرين دةبوو دوو س
كورتتر ،  كورتبوويئةو شةوة ضةند..  روسيايان ثيدابووسووكة طفيت، دةكةوت

 ي وشكي طةال نووسني و تووتيني بة دةفتةرةرةيةك ضةند جطيثيضانةوةلة
 كضة ي ثِر لة مؤسيقايبة دةنط فةروغ ي شيعريكورتتر لةخويندنةوة،داربةِروو

 بن ي ئةو بةردة، بةئاطام بيينييةكجار يئاوايدا بؤ ماليطفت...ريواسيةكة
 يرما طةي بة طةزةيكةض....تةكيا وةردةكةومت لة كة كة لةدارهةجنريةكةشم نيشاندا
لة كةثردا .. بردبووي لةطةل خؤي كةثر هةموو شيعرييتض ببينم، ئاب بة خةبةر هامتةوة

كةثر لة ،  نةهيشتبووي جي شيعريثةِرةيةك طولَ ،نةدةديتةوة شيعرت يتاقة طةاليةك
 هةلَمدةدان و ي هةرزةي بةي وةك ئةو كؤترانةيهةندرين فِر.. طيان دةضوويضؤلةواني

 سةمةرقةندو يوينة،  يادةوةية ريواسيةكة ضووة سةوزايوةك كض، نةدةهاتنةوة
       بة السكة يخؤ،  كامةران موكريةوة هةوليرو قسة طةرمةكاينشةواينمةضكؤو باكوورو 

  .....ي هةلَواس يادةوةناسكةكاينناسكة
 ي لة ثةنايخةلَوةتطا كاتيةضوومةوة ئةو ،  تفنطةكانةوةي بةناو لوولةي      ئيد
ي مةلوولبم ) تةالنكاين ( ي دوور لة كانيةكةيهةنطاو ضةند يكتيشة بةردي 
لةسةر ، يبوومةتة بزنة كيومن وا ..  بووسالَ هةر ئايب! فرؤكةكان طةيشنت...دةشاردةوة
 زةمةمن يشو ثةالشو ثووي قةنديل دةبِر بةزينم لة ريطة بزنييةكايني هةوراز،دوو قاض

  ....ردة مةتارةوةو لة تينويتيدا هةلَمدةدا بريةوة ميزم دةكيبة ياد.. كاويذ دةكرد
 لةناوبةردةكاين هةلَدراو ي وةك بةردةستي سالَدايو لة كويي ضي   دواتر نازامن سالَ
طويم لة ،  لة ئامسانةوة بؤم هينايفريشتةيةك نيو بوتل عارةق..ناوزةنط كةومتةوة

 ي جي لةم ديرانةينيةكة ئةوة برادةرة طيايلة بريمة نيطا،  يادةكان بوو ثيكداداينيزةنط
دةنطيان ..  حةمة عةباسينامةكة،  هةندريني كةثرةكة، طارةيذوورةكضيةكة، !!نةبؤوة

 عارةق جوان ي ريتم لةطةليزةنطةئةو ،  زةنط دةهاتي نةثساوةيلةناو زجنرية



لة بريةوة بطرة تا  هةولير دةضوو  رةمةزاينيلةمانط،  ناوزةنطيئةو كاتة...دةهاتةوة
،  بةدةستهينابوو ))بةرةالييم (( يهةرضةندة هةند! قاضاخ بووني قاضاخ هةموويرةقعا

،  دوور لة بارةطا ثايزيةكةدةمةو عةسراين.. دةبوا دوور لة ضاوان خبؤيتةوةبةالَم هةر 
 ي اليالية نةدييتي قةد بيئاويطةلةيةك كةجؤ لةسةر يةك خةوتووي طابةردلةثالَ دوو
 ي وِرينة، ثريةوةي ئاروو عارةق و يةك دووي طةجنيكبة شووشةية.. بؤ دةكردن

  :  ناوزةنطيةوةي بة طالتةعةشقيايةك لةدوورةوة..رابردووم دةكردةوة
  ينامةيةكت بؤ هاتووة بةالم بة ثيك                       +

  دة ثيك بؤ تؤ، ئةطةر لة شارةوة يب                        _

 دؤخني  بؤينيثيش كردنةوة،  طضكة دةضووي لة دؤلَمة طةورة يانامةكة لة ضوكلييت
  بؤينوشةكاين... وةها ثيضرابوو ددامن نةبا نةدةكرايةوة.. دةداي شةروالَيونيفؤ

) مامةندة(بةذن بلَندتر لة  ، شيعريك بوو،  يان ثيمدا ثذاندي هةوري كةثرةكةشيعرييت
 قاضاخم يرةققاضاخانة عا، ي جؤطةلة رؤندكيةكةي لة رؤخيئةو ضياية
  : نامةكةيلة ذيرةوة..  ثي نووسيمةوة جوانترين دؤِراينيئةو ضياية..دةخواردةوة

     ))ي خوويتةلبةند_ برات هةندرين                                   (( 
  : نامةكةيلة ثةراويز

  ي مالَئاواييلة شةو  ((                        

   خةوتنتم نةديتةوةي جيرد                          بة
  يهةوالَ                           هةناسةم طرياوة بؤ شنة

  برا،  ضاوم سيسبووة،ويست                          هةلَ
  )).....))  نيرطز يضل                          ((

                             
       
  
        


