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   لیزاده بۆ قوبادی جه
 لی ئامانج شاکه

 
 کافرو  ت، به فه نا دیواری غه کی په  فتوایه م، تۆش به یه م نامه ی ئه وه کاک قوباد، هیوادارم پش بوبوونه

می  رده  سه مه  ئهتی، ئاخر بۆ بای بوه. دراب چاکردنت نه  به ناس و مولحید حوکمی زینده ندیق و خوانه زه
  کی ترین و ساده نامه  په نته ت بژه لوو وابینیوه خۆ ڕه  بهانی و مافه  ئه گرانی  هه ،که ههزرو بوای کردنی  شه گه

 ئاست بچووکترین  چی بۆ خۆیان له ی هاو هزر و هاوبوایان نیین، که و مرۆڤانه وتاری ئه ترین کردار و ڕه
  .چن ده و هه وه نهق ته  ده  گون گکانی ڕک و الفاوی کینه ترین ڕاستیدا له و ساده خنه ڕه

.   فوویان لکردووه مکه وان ده  ئه  که وه یته که ده ک هه چرایه،   و ئازایانه  هۆشیارانه،مکدا رده  ئاوا سه تۆش له
ڕووی .    یوهواس  هه ڕیان پوه وه رگه ليسمی مه دان جادو و ته یان و سه شکنیت، ده ک ده یه رگه نگاوی ده قوفی ژه
 میحرابی  ک به یه  و دوجامه ر جاره و هه وه  شارنه مانانی ده  ئمه دان ساه، له مان سه  ئه که وایه خ نزات له

  . واسن ده کانیدا هه وته مزگه
یلی خوای   مه  به مکه روا، ده  منيش هه چونکه. م که ده"   وت مای خوایه مزگه" ت  م دواییه ی ئه که باسی شیعره

  !ستم  مه قینه ڕاسته
وت و  کانی خۆی خۆشده  کوڕو کچه ک که خوایه.  بانه  و میھره وره کی زاناو گه  خوایه تۆ، ڕووی زارت له

ڵ ئازار و  گه ک ده خوایه.  کانه نای مرۆڤه ک پشتوپه خوایه.  رییاندایه وه خته  هۆی ئارامیی و به  له میشه هه
ر دڵ و  سه ڤین دووگیان، به  سۆز و ئه ورکی به  هه ه هک پ ژت و  بوونی پیرۆزی خۆی، وه کانماندا ده ره سه که
  .بارنت روونماندا ده ده

   *ڕژێ  نوور چاوی تاریکی ده به  کهک  خوایه
  

ش و  ه واسینی که  هه کانی خۆی، له نده  سزادانی به  خوا له  پی وایه ی که و بوایه دی ئه م، ئه ئاخر براکه
تی   کردنی توانا و قودسییه م گرتنی خوا و ئیھانه که ، به و بیروڕایه با، ئا ئه ت ده زه خ له جۆشدانی ئاگری دۆزه

  ؟ خوا نییه
ری ترس و تۆقاندنی  نا سبه  په وتارکمان له موو ئاکار و ڕه ب هه ی مرۆ، ده  ئمه  پی وایه ی که و هزره ئایا ئه
  نییه؟  فامانه  و نه وجانه خی خوادا دابژین، هزرکی گه دۆزه
ک  الدانی وه  جه یی خوا و شوبھاندنی خوا به وره ی گه وه ژوو کردنه  ئاوه  له، و ئیلحاد قه نده دی کفر و زه ئه

  ؟ والتر چییه دام میلۆسۆڤیچ و ک و ک  به ر و سه هیتله
ر  گه  و نائیبی خالق؟ ئه  ظل ألله بته  و لمان ده الیه ر مه و کوردستانی خۆماندا، هه  له  ئسته   نییه وه دی ئه ئه

سکوژ  ی ئاریان بکه ، زنجیره الیانی تدا کراوه  مه سی به مایه  که  گوایه ک که یه ر ڕسته سه  بۆچی له وا نییه
  کرت؟  ده
  وه  کوێ بوون؟ ئه نفالدا له نفال و پیش ئه می ئه رده  سه  له ری دین و ئیمانانه  و پارزهراش مھه ال ده و مه  ئه وه ئه
مان   گوندان  نه ال له  پ مه تی خۆیدا بی، بۆ له سه ی جغزی ده وه ره  ده الیانی له عاشی مه دام مه ی سه و کاته ئه

  !؟بوو عيف ده مان زه که چوو و ئیمانه نمان دهیانیا  نوژی به بوایه شری کوردستان نه ه ر که گه و ئه
زاران قورئاندا، بۆچی زمانی فتوای  تککردنی  هه کان و ئه وته نفال و ڕۆژگاری ببن کردنی مزگه  کاتی ئه  له وه ئه
   گۆچوو بوو؟  له ڕزانه و به ئه

  زانین، به ق و ڕاستگۆ ده ی هه  وشهنی  خاوه ی خۆمان به وانه ی ئه ب، ئمه  ده  که وه کت کردۆته ریه نجه تۆ په
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 خونشتن و  کی به شکری تاریکی په گینا له ئه.  وه ینه  دوادا بکه ی به ی دیکه ره نجه یان په  ده وه که موو توانایه هه
  . وتووه که رگچاندن نه مه
و  له.  وه د دا خونده گۆڤاری مامۆستای کور م جار شيعرکتم له که کانتم، بۆ یه  ئاشنای شیعره ند ساکه چه

ر  سه  به  شوبھاندبوو که النهیو پش  شونپی ئه  به وه شی ژنکه ر له  سه وت به م و ئه دا ج ماچی ئه شیعره
 چ  م قوباده وای له: " خۆم گوت ت به که ی شیعره وه م پاش خوندنه و ده ئه! بوون ڕ ده ڕدا تیپه کونکریتکی ته

  " منداکی چوختییه
  ئاوڕ به کی کورت، ئاسکه یه  فیکه  به.  وه یته که  ده وره کی گه  زاری کانییه کی بچکۆله یه ره  پمه ، تۆ به وایهدی  ئه
  . وه یته ده  چاو تکاو ده ڤین له دان کیژی ئه سه
  .فنیت ده ش هه ڕه له دان قه ردکیش سه  به  تاکه به
کانی  یعرهوالی ش نگاو به کدووهه  یه وه  ڕووی زمانیشه کو له ، به وه رۆکه  ڕووی ناوه نھا له ک ته ت، نه م شیعره ئه

  چونکه. وام بیت رده روا به هیوادارم هه.   رزمان هاسانتره سه وانتر و له ت ڕه که دا کوردییه لره.  یه وه پشووته
  .  شیعریش بت مهیا ، په یامه و په ر ئه گه  ئه خاسمه ، نه کانمانه یامه یاندنی په ی گه زمان ڕگه

  .  بووه رشکاو  نه وازو سه س و سوێ و النه  بکه م ڕۆژگاره ک ئه و پش زمانی کوردی وه مه رگیز له هه
  . وه نه مان بده سه  گرنک و بکه که و کۆه راستین، ئاوڕک له رانی به رکی نووسه  ئه وه ئه
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  " وت مای خوایه مزگه " یه لی زاده  شیعرکی قوبادی جه ده* 

 
 


