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ی تۆکان چاوتروکانه  
ندرن ھه  

 
م که ده  وه ریبی ماه من غه"  

  ریبی من ناسراوه ودا غه خودی خه  له

.م که ده  وه ریبی ماه من غه  

میشتڕۆ ده  م که که ده  و شونه ریبی ئه من غه  

!کان ک مرۆڤه ل نه  

م، که ده  ردانه و به ریبی ئه م، غه که ده  وییه و زه ریبی ئه من غه  

."کرد ی ده مه ودا منی منداڵ گه له  که  

Verner Von Heidenstan ،شاعیری سودیی   

(Ensamhets tankar ( -نیایی کانی ته ھزره  : شیعری  

 

،  وه وته که لم دوور ده  م ئستایه تا ئه وه ئه. م فت بکه رزه ی کاتی ئستا به مه خوازم گه من ده
من . دێ ھه داکانم سته ناو ده ک ئاوکی راڕا له وه  م ئستایه ئه. منم ئستادا راده  من له وھا ئه
  ن له زانم کات ته ده.  نییه  مندا ئاماده  ش له م ئستایه م و ئه دا ئاماده م ئستایه ناو ئه له
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ک  ڤیندارییدا نیگای کات وه ئه  ن له ته. بکاتیی  له  کهچاوتروکانڤین  ؛ ئه نییه  ڤیندا ئاماده ئه
کانی شادییدا  هچاوتروکان  ن له بوون ته ھه.  وه بوورێ و نامناسته نیشتمدا راده ته  سک به که
ک  وه  وه فتکردنی خوده رزه م به ده  به. م فت بکه رزه به  م خوده وێ ئه مه ده  بۆیه.  وه داته وق ده شه

ھی   ن به م تهچ سترانک ده.  وه خونمه و خۆم دهکانی بن ئاسمانکی خاف رییه بانده کۆچه
وان  تا له وه فت ناکرێ؟ ئه رزه به  که  یه هچاوتروکانو  ئه ڕی من ئاخۆ شه. خۆم بچهچاوتروکان ن  

من . ن وازه رته په ک ناخی خۆم پچکا و وه کان هچاوتروکان. م که شده خۆم دابه داکان ستچووه ده  له
. راش بوو ھه  وه کانه ناره رزی ھه وتی کات و وه م ره ده  به  بھنم که  م بوونه خوازم کۆتایی به ده
  . یه ناو کاتدا ھه ن له زانم شونی من ته ده

***  

  ست به ھه  وه هکان دایکبوونی وشه  ڵ له گه تا له وه ئه. م ناخی خود بکه  ست به نووسم تا ھه من ده
ی  سته جه  کان، به ی وشه سته جه  به.  وه چۆڕته ده داکان وشه  له  وهخاوی تۆ  تامک له م؛ که ده تامک
بوونی خود  کان، تامی ھه ی وشه سته وھا جه ئه.  وه نایبینمه  که  وه کشمه ک دهچاوتروکانخود 

.  وه بیرم ناچته  له  که  وه ۆنتهھ ده  و چاوتروکانه ئه  وشه. کانی منن کان چاوه هوش. م که نماییشده
کانم  ن وشه من ته.  وه م بۆ نانووسرنه تامدارانه  چاوتروکانه  له  موو رابردووه و ھه زانم من ئه ده
گۆ   کان به تا من وشه وه ئه.  وه یاد دننه  ی خۆم به سته کانی جه زانم تامی چاوتروکانه ده  که  یه ھه

  .  وه نه کانی تۆم بۆ زیندوو بکه نی چاوتروکانهزما  ک له دنم تا مانایه

 . کانم بخۆوه داکردووه  رفه سداردا حه وه بارانکی ھه ژر رژنه  له   ره ، وه وه م بارانکه ده به  هر وه
ی  داکردووانه  رفه و حه ئه . وه چۆڕته نگمدا ده ناو ده نگت به روحت ده  سکتر له کی که ر گیایه سه له
ئستادا   کانم له رتییه په: کی نادیار یه ئایینده  و نه  منی رابردووه  نه  ن که ادهد  وه رته سه  به

  و چاتروکانه ، بارانی ئه تامی تۆیه  ک له یه سته جه: ی من و زمانه ری ئه ؟ سبه وه مه کۆبکه
  . یه ییه بازنه  ئستایه  له  و زمانه ی ئه سته جه،  تامی تۆیه  ، بارانک له  یه رابردووانه

  که  یهدا م درانه نو ئه  ڤینی من له ئه.  نگی نییه ده  که  یه وه دکه  له  ییه بازنه  م زمانه زانم ئه ده
کانی تۆ و  چاوتروکانه  وه ڕه کی ته یه سته و جه  واره دکی غه  من به.  یه وه وقدانه ن شه ته
.  مارۆداوه کانی تۆ ئستای منیان گه ک چاوتروکانه کان وه چرپه.  وه نووسمه کردنی بوون دهرامۆش فه

  !کانم ڕن وشه ند ته چه:  وه نووسمه ت ده سته ئستا بۆنی رووتی جه

ی  ی ناو کۆشی چیاکه که ی تامی کانییه ڕ؛ ئه ڤری ته که  ی بۆنک له ئه: کا ی من بانگی تۆ ده سته جه
"کاف!"  

***  

بۆنی   ک له گیایه  بییه ڕ، ده تامکی ته  بییه ده داکانم ناو وشه کان، له نوان لوه  ۆ ئستا لهت
. م که رامۆشده دیت فه به ستچوونی ئه ده  ریکم له ، من خه وه من یادی تۆ نانووسمه.  کی ئاواره چیایه
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له نارک  ک ھه م وه که ز ده حه.  وه بزرنگیته و  وه بزنیته  وه نگمه ده  له  ک وشه وێ وه مه وھا ده ئه
وێ  مه من ده. یت گه پدهرییمدا  وه یاده ناو نارکی له ی ھه ده ئستا.  وه وشته ک بدره بناری چیایه

  . وه خواره  ومه ی ژیان بکه ناو شانه ی له وه ک ئه ، وه وه رببمه شی چاوتروکانت به ناو باوه له

وھا  کا، ئه کانده و خراپه  یری چاکه چاوک سه  ک چۆن خودا به وه. ژیان  له چاوتروکانت تۆوک بوو
م  که ستده ھه. گرن مده کان ھه چاوتروکانه. ڕوانم جیھان ده  سروشتی چیا له  چاوتروکانک له  به

. دێ ناخمدا ھه  ڕک له په رده نابینم؟ زه  ئره  مبینن که م؟ ده رێ لره ئه.  وه ته جیابوومه  لره
  . کا کاندا وده ڕه ناو الپه کانم به کا و بای وشه ده ماک ھه شه

***  

چی تۆ ھی  نووسم، که تا بۆت ده وه ئه.  ماڵ ترازاوه  له  م زمانه ی ئه زریکه  ی تۆیه وه بیرھاتنه  له
 کانت مۆریی چاوتروکانه  نگک له ره  به   وه کانت ھی منن، ئه چاوتروکانه. سکی تری که
ک خودی خۆم  روه ھه م که ، بانگی زمان ده وه کاته زمان چمده ، وه مه که کان کۆده وشه.  وه کشمه ده

بوو   جبھم که  بداره  نیاییه و ته چۆن خۆم بۆ ئه.  چیای وشه  رک له سبه  بمه تا ده  وه مه قووبکه
و  وھا گشت ئه ئه. گرم گی خۆم دهن بده  و گوێ له  وه مه که خۆم کۆده کییم؟ ری ناوه سبه  به

  .چن ست ده ده  ک خۆت له وه  ریکه خه  که  وه چنمه ده  چاوتروکانانه

***   

ک خۆیان،  چیاکان وه.  وه سبووری بداته تابۆ زمان   نییه نگی چیاکان زیاتر ھیچی ترم جه  له
ک  کا یان چیایه ریبیم ده ک غه چیایه. ریی منن ده چیاکان قه. دیین به ت ئه قیقه ک ھه چیاکان وه

. نای ریبیت کۆتایی مدیوی کات، غه له  ریبیت جنشینه کا؟ غه ریی خۆی ده وه ریبی یاده غه
  !ریبی من ی غه ، ئه وه ن بچنهچیاکا   وه وشه کانی نگه ره  نوێ به رله سه

  منیش به.  وه بنه ن و خاو ده که فێ ده ه نیایی مندا به ناو ته ی نیگاکانت به ستره تا گوئه وه ئه
منم و  خودی خۆم راده  له.  وه تنته رامۆشی ده رییم فه وه یاده  وه کانته وه فێ و خاو بوونه م باه ده
بن  کان ده ڕه ، الپه وه نووسنه کانمان ده کان چاوتروکانه کاتک وشه.  هو دۆزمه رۆچوونتدا خۆم ده  له
یاد   شزانم تۆ له ده. م یادت بکه  له  تا  وه تنووسمه دهمن  .ی نیگاکانت ستره مشی گوئه خۆه  به

  .  وقی شادییه شه  زم له ھاتووم و حه  وه ژانه  من له. م نابکانت رزگار چاوتروکانه  م، له بکه

ش  که فره به. رگیرم ده  وه دراوه رھه کی به یه وه ی بیرھاتنه خورپه  دا به م چاوتروکانه ر ئستا، له ھه
نوان دوو نیگای   ک له یه که دیی و چۆله به کی ئه سپییه  کان بکاته رزه خوازێ وه ی ده ر ده ھه

ستکی  ھیکا بۆنی چای چاپه  کا، له فێ ده مدا باه که ی بالکۆنی جیرانه میشه ی ھه و دالغه  ئواره
وروژن و من  ژیان ده  وه"گای کاف باره"ی  که خه تبه مه  وی له دارکی دووکه ر کۆلکه شی سه ره

.  وه کاته رمده گه  ی ئره فرگره به  م چاوتروکانه ک ئه بۆنی چیایه  وه م وشانه زاری ئه  له. کا بۆنگر ده
        .دییدا به کی ئه کانی چیایهدیار چاوترو  م به من لره
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2010ھاری  زستان و به  

ھۆلمستۆک  

http://handren07.kurdblogger.com/ 

 

. ی کۆشیعرکه پرۆژه ، که"چیاکانی من"شیعری   له  شکه ش به شیعره   له گه م کۆپله ئه: تبینی  

  وه ته دا بوکراوه"نار ھه"ی گۆڤاری 51  ژماره  له


