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  ڕن وه کانیش ده گه ڕوات و سه  ده که قافه
 عبدو علی

  
حک نابینم  به  شه وه م ده  پشت ئه ی له وپیه به وتۆی ناوت، کی ئه یه وه  لکدانه نده م په ماناکانی ئه

تایی خۆی  ره کرت مافکی سه ل ده ین،وه شفی بکه  که  تا ئمه ستاوه وه جیب نه عه شتکی و
کۆڵ  ک ئینسانی کۆڵ به یه  قافه وه ره م بیرک بکه  ئاسته بهلک بن و تاوێکانت بۆ ین،چاوه بده
   تا ئوارانک ژنان به وه نه بیکه ک ببینن و رگایه ده ن، بکه وکون وت تاریکای شه یانه ڕۆن وده ده
یی پیر  ساده ربه ههن و   بکه هس ژیانی مناییان موماره  جوانی،منان  بواننه وه ڕژه ر تکی سه سره حه
  بۆ ژیان بن، وه ره شکه و باوه نده  خه به پیاوان ڕوخسار نن، نا بوون نه فه و ره بهنگاو بن وهه نه

   قافه م ئه ر بیشیان کوژن، ن وهه پوی باوکیان ماچ بکهون   نه  س جار دانه ساه12 ئیترکچانی 
  م کۆمه به ن، که  ڕده وارکی خاون هه و ره به   وه خاونه کی   ڕگایه  له ئینسانه

 وت و نایانه  تاریکی ڕاهاتوه  چاویان به ڕن که بوه   که نده فھومی په  پی مه به)کانیش گه سه(ئینسانیتر
کی پۆخیان  سپک ڕگایه ڕوات ده ک ده یه کرت بین قافه  ڕووناکی بژن،دیسان ده کانیان به چاوه
م ڕگا پۆخ  وت ئه یانه بن ده یدا ده سانکیش په که ن، که وارکی پۆخ ڕده وهه ره و به ردوهبژا هه
   به مانه کانیش ئه چییه ن،قافه ئاسمانی بکه رزو م ئه رده رمازاری به شه ن و  قاوبده  له  پۆخه واره وهه
  شوبھنن، گ ده سه
ریت   بهکار بۆ ئینسانی به ناکرت -تیف  یان پۆزهتیف گه  نه-چ الوردو مقیاسکردنی هه  نده رچه هه
م  مانای ئه مه یای مندا ئه  خه ل له تی،وه یه  بۆ ژیان هه  که وه شقه ویستی وعه خۆشهموو وهه به
ردوان  ک هه تانه وه ری،ئه سه  دوام له  کههنت  ده نده وه رئه هه  هناوه  من دامنه  که یه نده په
ڕووی پشینان و  چاک یان خراپ  م،  باسه م کورته ئه  ناونیشانی  به  کردومه وه ۆرهکی ز رانییه نیگه به

کی حاشا  الی خۆم ڕاستییه م کهم النی که  من پی ده ی که ارییهی و دیسانیش ئه ، وه گرته رانی ده داهنه
  . گره نه هه
ران و  ی نوسه  زۆره هش و به  به دیاره تم بۆ ئینسان  هویستی وحورم خۆشه  ڕزو رله ده به

   ژیانکی جوان وشایسته  که  دروست بووه  بۆیه  جوانه ره وه م بوونه  ئه ،پم وایه وه ئازادیخوازانیشه
روجوانی  رامبه  به خشت به ربگرت،جوانی ببه م وه م بدات ووه بت،وه  خۆی هه به
  ڕه موو شه هه تی له یهڕۆشتن ر به ووی خون لهمژ  مژووی ئینسان وه داخه  به نده رچه وه،هه ربگرته وه
ر  سه به کانی خۆیاندا ندییه وه رژه به  پناو نگزله ڕه  تیمک ئینسانی شه کانا که بچکۆله و وره گه

 تی ریه شه مژووی به ی رزۆربه سه  به م تیمه  ئه سانکی دوورو درژه ، پاندویانه گادا سه کۆمه
و  ستیان بووه اری دهدی  ژاریی هه ب نانی و   میشه   ههن، که گایی ده ه  که وه نگه ته ست  ده حروم و مه

  .  خون شکاوه نھا به تینوتیان ته
ک   وه ساده....م که ست پده  ده ند پرسیارکی ساده  چه م به که ته ی بابه وه ڕونکردنه بۆزیاتر  

وتوناکردن و ورانکردنی فر ک ته  وه ساده....گارکانی ڕۆژ حمییه قوربانیانی به ک  وه ساده....خۆم
  . کوردوستان  له وه کانه خوازه خ رۆکه سه قی ئه له  ژیان و ژن،دیاره

  وه ست به  ڕاستی هه ر به  هه ئایه کات؟ ک ئینسان حساب ده  وه  ئمه  ته سه م ده ڕاستی ئه به ر  هه ئایه
 و کانی ئه خۆشییه م و غه ڵ  گه له ین و جوغرافیایه و ئینسانی ئه   کۆمه یش  ئمه کات ده

 فکرت؟ گا ت و تده  تده  وه خونته ر ده گه  ئه  وه خونته  ده ته سه م ده  ئه ئایه  داین؟ گایه کۆمه
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م    به نده مه ک تۆز ئیالقه ر یه گه ؟ ئه توانای بیستنیان ماوه توانای بینین و گوکانیان کانیان  چاوه
ک  کانی خه  خواسته مک به پراتیک وه   به نووسین نه به  بۆچی نه وه ، ئه وه   پرسیارانه هساد
و ناورن  گی بورکانه نایگات؟ ستیان و ده کانه  ئاسمانه ك له ک خه وه  داواکانی ئمه ؟ ئایه وه نه ناده

   کۆمه ئاخرزۆربمانایه ر ده نیان بنه ڤالکا رله زن گه ته و ده ندانه هۆڵ به ؟ یان سه وه لی نزیک ببنه
همی   ئاسمان ونوقمی وه نه ئاوا لوت بکه....مانک ژیاون رده  سه كه وخه رئه نانی هه به ئینسان که

 شون ژیانی نھا به نھاوته تهچت، کوێ دهو ره ی به که شیان نازانن ئاینده خۆی تک بن که سه ده
 ، زنه  دته واه مووهه م هه  ئه  ریف ڕۆژانه شه  دسۆزو  ئینسانی  کۆمه وه ریشه مبه هل بن، وه خۆیانه
چی بای  که....کان قامه رشه  سه بۆی دنه....نووسن بۆی ده....بیستن بینن و ده ، ده ژنه هه ئینسان
 یان ناجونت، که  کراسه ملیوانی رانه نیگه و توڕه نگ و ست ته  ده که موو خه هه م ی ئه ناسه و هه قسه

بزانن چی  ک و کانی خه داواکارییه   ڕوبه وه نه ک بکه میش بت الیه ئاسته   لبکات به ناتوانت وایان
  .خوازن ده
ی وتارو  وه فریای خوندنه نووسن، ده ن و که ده ک قسه  خه شکی فراوان له ر ڕوداوک به رهه سه له

  شیعرو
 ناورم کلیکی  ام لھاتوهردا،بۆخۆم و سه رگبتر دت به ساتکی جه ن کارهوی ن ناکهکا ییه ڕازوگله
  کان سایده
ت  سه م ده ،به وه  ڕوخساریانه بینم به ی ڕاکشاوی ژنکی خوناوی ده  ونهمووڕۆژێ م،ئاخرهه بکه

ک   وه قنیش نییه بت خۆ ئه قی نه ی بئه ر لوتکه گه ش ئه مه مووشتکدا،ئه رهه رامبه  به له ته بمنه
  م ئاغایانه   تۆبی ئه یه وه ن، پرسیاری من ئه که ی  بۆ ده شه بانگه کانیان  کۆه ره خۆیان و نوسه

وت شتکیان  ڕکه ربه تۆبی گه ن؟ که ڵ نه گه عامولمان له  ته وه ره ی سه نده و په  پی ماناکانی ئه به
رگومانم  ک هه من نه!نن که  پمان پنه وه  ناخی ده ت وله یه نه نقما  ئه یان به  گاته وه بیست و خونده

کی   تۆیه و به  منکی ساده ن،به که گا ده مووتاککی کۆمه یری هه  سه وچاوه  به کو دنیاشم که  به نییه
  . وه الح زانیشه به  زه خۆ به

سکی  مووکه ل الی هه ن باببن،وه رچی هه کانمان هه وه رچۆن بن باببن،لکدانه کانمان هه توانینه
  ڕوه ل به  شه له شه به گا  یان دوو حووت کۆمه دوو کۆمپانیای  که ڕوونه ئینساف ویژدان زیندووبه

 ولی  قه به ،  پارتك بت ری سیاسی فته  کابرا ده  نییه شۆڕشکدا هیچ پارت و مژووی ن،له به ده
خۆی ئیدعای   )یبینین ده  که وه وحاه به(  گا بت جا کۆمه ی بردن ڕوه بهو ت    سیاسهرقای  سه خۆی

ت وسامانک  روه چ سهینی ه بت،پشتریش خاوه تی هه سهسیا مان و ڕله په ت و حکومه
ر  گه پرست تۆ ئه ناکرت ئینسان نه  ملیۆنر بوبته  سادا16نھا  ی ته  ماوه م له بوبت،به نه
  بوویت بۆچ پت وایه ش ریکی کاسپی ڕه ر خه گه  کوێ هنا،ئه هت ل مه تی ئه ریکی سیاسه خه

  .زانی  ده مانه ی زه  خودای موراڵ و فریشته یت و خۆت به که ت ده سیاسه
  له یان پیاوی که باران کرا، ده رده   به عشیقه  به وتی چوار دۆعا  له مۆحه ئه !!ن کان واده واه هه

نگ و   ده موومان به ڕین، هه په نھاوناسکی هه ی ته سته ر جه سه رزلهف پا ره  ی شه پووت و ساویلکه
  . بووین و گریاین  توڕه وه  دیارییه نگ بینیمان و به ڕه
  . فێ درا ی بستانه که ره یته نھاو بنازی الی سه ی ته وبۆکوژراوالشه ی پنج شه مۆسیانزه ئه
ی  نه کانی خه سته و ده وه  جلی بوکنییه  به وه  دۆزرایه سلمانی  له ی گۆیژه رلوتکه سه مۆژنک له ئه

  . بوو پوه
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ریان پان   بلۆک سه  به ،که وه  کوژراوی دۆزرانه  دوکانکدا به قین ژن و پیاوک له  خانه مۆله ئه
  . وه کرابوه

م  کی ماچ کرد،بهو پکانی باو وه وییه ی س جاردانه وه  دوای ئه  سانه ن دوانزه مه ی ته مۆ ئامینه ئه
  .رد بوو کوشتی دی به باوک
  .ی خۆی کوشت که  زاخۆ کوڕک خوشکه مۆله ئه
  وت وله  نه ن له که  بۆ خۆ کوشتن سرنج پ ده وه ته یان  دۆزیوه الرداهنانکی تازه  که ژنان لهمۆ ئه

  .ن ده خۆیانی ده
  1!!مۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ مۆووووووووو ئه مۆووووو ئه مۆو ئه مۆو ئه مۆو ئه ئه
ت  سه ت ده ، ئیترک ده م کشانه کک  له رکردنی هیچ  یه سه نگاو نانت بۆچاره ت هه سه م  ده به
  .؟ یه  گومانتان هه  ئوه یرمان ناکات؟ ئایه  سه وه ره ی سه که نده په ک وه
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