
  

 هەڵوەشاندنەوەى نەخشەکان

 
  

 .… كمه ره گه

 ستتان بگۆڕم رده ی به خشانه و نه ئه

 ن ده درۆیان فریـومان مه و .. چیتر به  س بێ ئیتر بابه

 ن اڵق ده ته  خۆشه  یاڵه و خه با جوگرافیاناسانیش ئه

 ن كانی خۆیان لوول كه نگه نگا و ڕه ڕه  خشه نه

  ستی نایانگاتێ س ده ی كه بڵندانه  فه و ڕه ر ئه سه  نه ی ده فڕێ

 00رشێكی كۆن  ك فه كانیش وه ی نێوان شاره و جادانه رن ئه وه

  وه ن و بیانپێچنه لوول كه

 ش.. كاندا دابه ره نگه و سه ڕگه ر شه سه ران به نگاوه ی جه و جادانه ئه

 ن كه ده

 رگاكانی.. ده  قفاڵ له  ی عومرێكه نهژمووردا په  و باخچه ئه  بۆچیمانه

 دراون

 كدین یه  كانی دوژمن به گوڵه

 00كان  سته ده نگ به ی تفه ترسی نیشانه كانی له له مه  كه

  وه ن بنیشنه كه زات نه

 00ت بن  كه شه  نده وه كانی ئه عاشقه كه

 موو پیربن و بمرن رهه كان هه خته ری دره ژێر سێبه  یشتن به تا گه

 ؟00كان  رزه بااڵ به  رووه ن و سپیندار و سه چیمه  بۆچیمانهئیتر 

  چاوێ  دڵێك .. چاوێك به  گا به دڵێك نه  كه



 ین ..؟ كان بكه خوێناوییه  ر رووباره ی سه و پردانه ئیتر چی له

 ی .. و رۆژانه رچوو ئه سه واو .. به ته  تازه

 وتن كه كدی ده ریه رد به به ك گاشه كان وه رۆحه

  وه وته كه ده  یشكێكیان لێچ پز

 .. سووتێ ده  هیدانه ری شه یكه و په من سكم به

 ن كه ردا ده سه یان به ریقنه  شینكه  رۆژ كۆتره  به  كه

  وه وێڵیانه ختی ته ته  ی وێڵیش وا به ها گولله ده قنجان و برینی سه

  وه بنه هید ده شه  باره و سێ  دووباره  مه سته چ ئه

 ش بڵێن .. ارانهندازی و ئه به

 !…چنن ڵده ك هه كیه وه  ندیخانه و به دیواری قوتابخانه  نووكه تا هه  كه

 رگابن و ده  ره نجه په  ودوامان بێ مه كانی له با خانووه

 مااڵ ی شه بری سروه له  ین كه كان بكه ره نجه په  چی له

 مان بۆ بێنن؟ قژنی گولله ی قامچی و شه شریخه

 كان ره نجه موو په ر هه هه

 ڕوانن كان ده ی رۆح و كوشتاری خێڵه الوه و كه  ر وێرانه سه به

 رگاكان ده  بۆچیمانه

 ؟ بانێ بنه  كانمان خۆبكوتنه ڕۆ دوژمنه نوێژی نیوه  به  كه

 وڕێژیان كردن ی چه وانه ماڵی ئه  وه رنه ش به و شۆستانه ئه

 ..  بووایه نه  وێ ئه

 بوو ڕۆكان كوێیان هه ره سه  كان .. جحێڵه ئیشه بێ  پیاوه

 ستن لێی بوه



 و  وه پاوپووزی ژنان وردبنه  له  تا نائومێدانه

 كانمان بفرۆشن باڵقه رمن و نه شه  خوشكه  ڕیش به شه

 كان ته چوارله  ی دڵه خشه ن .. نه كان لوول كه خشه موو نه هه

 كان مگین .. تێك دراوه غه  گونده

 كان هیده ی شه وێنه  ر .. به یكه په  شاری سیخناخ .. به

 وتوو .. ماندوو .. ی واڵتێك .. خه خشه نه

 كان .. ی بیانییه خانه مۆزه  مردوو له

 ریم تگه حشیه تی وه كایه .. حه  ژموورده می په خه

 كان ڕیده ری یاداشتی گه فته و ده  رنامه فه سه  له

 ڕێم كانا بگه سارده  وی كتێبخانه راڕه  ی له نده وه مردم ئه

 و ..  جه كمه كانی نێو چه جێماوه  خشه رنه پ و تۆزی سه ته

 ڵیانمژم كێنم و هه كان بته فه ر ڕه سه

 ڵێن كانی سااڵنی زوو چیم پێ ده ڕیده رگی گه مه  له  جگه

 رێن وه ڵده هه  وه ستمه ده  كانی به رده زه  ڕه چ زوو الپه

 رپێم به  ونه كه شار و گوند و ڕووبار و چیاكانی ده

 بڕوام هێنا  نووكه من هه

 كردوون سمی نه وێ ڕه س له كان كه ستكرده ده  سنووره

 00و  دڵی ئه 00دڵی تۆ  00دڵی من  00كان  دڵه  ش نییه بێ هووده

 !00تن  چوارله

  وه ت كوژێنه اڵ الستیكی خه مبه كی ته قووتابییه  پتر له

 ل دێنم مه عه ده



  وه كان بسڕمه ستكرده سوور .. ده  سنووره  گوایه

  وه مه رده كان به ڕۆی رووباره مێكی شین ئاوه ڵه قه  به

 كان اڵتووه وشك هه  ر دێراوی دڵه سه  وه مه بیانخه

 م كه وه ته ری نه ده قه  گوێزانێكی كول .. كولتر له  به

 كڕێنم هكانم د خاپووره  بی و توركی و فارسی گونده ره عه  ناوه

 ئاسمان  وه مان و چوونه ك نه فوویه  ی به و گوندانه ئه

 نگ زانیم من دره

 كان بوون ژنه رژاوی بێوه  میشه كانی فرمێسكی هه رووباره

 ی ردانه كاكۆاڵ زه  و كوڕه ی سووریشی خوێنی ئه له جۆگه

 می عیشقدا مردن كه ی یه سڵه فه  نگیان بینی و له سڵی جه دوا فه

  ری ئێمه ر و به سه  ری بێ فه سه  وای له

 كۆتابوو  تا و بێ ره سه  رێكی بێ فه چ سه

 دی بوو به .. ئه  وه ڕانه گه  كۆچی سوور .. بێ

  ی شار و دێ خشه نه  ئیتر بۆچیمانه

 ..  نزڵگا و دوا قۆناغ بێ خ دوا مه دۆزه  ختێ وه

 
  

 

 


