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تَيبينى/
كة شَيخ قادركةرةم نوسراوة، عةبدولكةريمى شَيخ نامةيةكى وةَالمى لة نةمر مةحمودى شَيخ شيعرةى ئةم /١
و نةدات كوشت موسَلمان بة منداَلى و هةَلبطرَيت شؤِرش لة دةست دةكات مةحمود شَيخ داوا لة عةبدولكةريم
اهللا لعن نائمة (الفتنة دةَلَيت: كة دَينَيتةوة ثَيغةمبةرى بؤ فةرموودةيةكى دةزانَيت و فيتنة بة شؤِرشةكة

ايقضها). من
خورشيد (مةال خوالَيخشبوو لة دةستنووسةكانى لة يةكَيك  مةحمودم  شَيخ ئةم شيعرة بَالونةكراوةى /٢
مةحموديش شَيخ بةغداو لة شَيخى كردووة سةردانى ثةنجاكاندا لة كاتى خؤى كة وةرطرتووة، سيامةنسوورى)

ثيداوة. شيعرةى ئةم
كةركوكى زاهير

نة(زانى) نة(جانى)و من عةزيزم
بزانى دةهر طيرؤدةم دةردى بة
فتنةدا من حةديسى لة فةحوايى

نةزانى خؤتم وةكو قةت تةبةِرام،
شيَخم خؤتكة تةماشاى ئاويَنة بة

ئةزانى تيا خؤتى كردارى هةموو
ئةحمةديم من باوكةوة كاك لة دايك

نةزانى جةددم قاتلى جوملةى لة
مةحمود شَيخ

: ئازيز تيوى
بة سةبارةت نامةمدا  دواهةمين  لة
بؤمنوسيبوويت كةتةلؤطىسالؤنى(نمايشطة)
ثةيدا بؤ كةتةلؤطةم ئةو  توانيت ئةطةر كة
بة ثةيداكردنةكةى ئةطةر بةآلم بكةيت,
ئةوةندةش مةبة نيطةران ئةوة نةبوو نسيبمان

. نيية طرنط
وَينةكَيشان بؤ  (ئةنطةر) كاغةزى  بةآلم
هةر كة ذيانمة طرنطةكانى ثَيداويستيية لة
كاتَيك هةر يان الم بَييتة ويستت كاتَيك 
بَيبةشم جؤرة ئةو ناردنى لة ئةوا كرا بؤت كة

مةكة.
وةك كاغةزة لةو  ضاكم بِرَيكى  خؤم
خؤم لةطةَل )ةوة (بروكسل لة زةخيرةيةك
ئَيستا طرانةوة داخَيكى بة بةآلم هَينابوو
تةواو هةرهةمويم و نةماوة  ثارضةشم يةك

. كردووة
لةسةر زؤرةوة ضَيذَيكى بة ئازيز! تيوى
كاغةزانة ئةو دةكَيشا, وَينةم كاغةزانة ئةو
قةَلةمى بة كة من هَيَلكارييةكانى بؤ
لَيرة بوو, باش زؤر  زؤر  دةكةم  كار قاميش
دةكةوَيت دةست ساف  كاغةزى  خؤم الى
دةست لَيرة باشيش زبرو  جؤرى (كاغةزى
طران سكَيض و هَيَلكارى بؤ بةآلم دةكةوَيت

دةكةوَيت).
دةتوانيت تا هةوَلبدة تواناتةوة هةموو بة
زؤرم بؤ نةتتوانى ئةطةر بنَيرة بؤ لةو كاغةزةم
دةستكةوت ضةندَيكت هةر ئةوا بكةيت ثةيدا
لة من  بؤ كاغةزانة ئةو  ناردنى  بنَيرة, بؤم 

هةموو شتَيك زياتر شادمانم دةكات  
                                     

فان كوخ ظنسنت  


