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        .       ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ێێێێبببب    ربار بووربار بووربار بووربار بووەەەە د د د دييييررررێێێێش شاعش شاعش شاعش شاع قانعي قانعي قانعي قانعيێێێێبشبشبشبش.       
  

 قانع ێوەكەڵ هێسەواريدا كەالم وا نيه له كورد
نن نيــه ێت پــشك- ويژبنۆكــون و قــ ت،ێناســەن

ـــاو ـــانعين ـــستبە ني ق ـــهەچێ پ!!ێبي  ێرۆ زي وان
ژ ۆژ بــه رۆ ريشوو ناوبــانگي وێــ پيپيــاوانەڵەك
 ه بـينه، قانع پيويستێسەرەپ

ــــابەنێناســــ ــــيش ێر ن ، من
ــازەبەم ــت و ني ــينس  يم ناس
ز ەته نيه، ئە بليمەم دانسقەئ

ــورد ــوە ريكێك ن، ێش خ
ــام ــه ەدە ئۆيزرەت ــات، ب بي

ـــــــ ـــــــوه ەتاس ل و ێكاش
ـــــــو م و ەرهە بيگرەڵنێش

كـــانم، لـــه ەتـــه كورديەباب
ــــێكت ــــار ێ زرەڵەي زاييب ب

ـــين ـــرە نيالە مينوس  يزي
 لــــه ي فارســــيعريكێشــــ

 يرنجەوت، ســەچــاوم ك رەبەو» 427«ەڕەي الپ
! وهە بـــووم وردێلــ!  كــردمڵيشام، مــاتێــراك

 !!! دايگـرتمڵـيز و دودێـ رويمـەت! وهەيمۆڵكێل
 يكێعرێ شـێ ببۆداخ!!! ستەتم گە سوبيستۆگ

 يرزە بيكێ شـاعيريها سووك و الوازه هەئاو
 قانع ێبكر!! ێكوو قانع بە ويزۆسڵ ديزەلحەگ
م ە بێبـش!! ێ و سـنرا بـێا بـۆڕرگا گەره مەس له
م ەئ!! ێشتبڕ داۆي خيرە ئاخر شەيعره بناغێش

ــوارعرێشــ ــه ب ــاييه چــه ل ــواري بوتيق ــه ب  ي چــه ل
ر ەووه كـه هڕوش و تەنده تێوه هەيامەو پەبروسك

نــــي گومــــان ە-كڕو دەرە بێرەنۆێش خــــۆخـــ
ش ۆ و خـ تـهۆڵ لـه خەعره جگێم شەئ!!! ێشێكەادڕ

يــــــار و ە نە بيتــــــەخزم
ــوتەكلك ــە نێس  ێ شــتێب
ـــنەێناگ ك و ەڵـــك ت؟؟ێ

ـــــــێوتەســـــــكەد  ۆكي ب
ــهەنێخــو ــه ەرون! ريش ني  ب

ـــــار ماێد زرەق  يســـــتاوب
ـــــــوو ـــــــه ەتەگرت وه و ب

 يرەبە لۆڕيرشــــــــــەس
غيــــــــــــــارا ە ئەيرگەد
  !!!توتاوهەڵه
ـــاك و ئەئ ـــه، ەم گەم خ ل

 يزانە و نــوكت شۆقــسه خــ
وه  رهێع شـيت له بـوارەتايبەناوه، بێ هيدە بيرۆز

د قانع ەم به قە-رزتر بوون، بەچووتر و بەڵله قانع ه
 قانع، پتر بيـر ڵينگاە دۆيه! كردووهەر نەناويان د

 يژاران و چينـە هيكۆ داكۆ بياوۆڕگە نيزۆو د
 له يزەلحە گيزۆ سييرەش و رووت بووه، سەر
  .نەدا بكەرێعم شەئ

  داەسـرەم عەم لەت بكە ميليركەناتوانم ت
  وهە كوردانينتقە ميهدەندم به شەچونكه پاب

  

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 

 
77777777        

        

له ە كيبازڕژدا فێست درەت و دە-سە ديله ئاست
 و يدارەن! تـه نيـارە هاتوويكاوڕ تووش و ديقەر
يبژاردووه ەڵ هۆي كه خيرەسەرمە، چيسەم دەك
 يكـانڵە لـه داچي چـاالكۆيبه هـ! داوهەنێ پۆڵيك
ژكـراوه، ێ لێـيوه جەردارانۆن زەگـا، لـه اليەڵمۆك
  ! وال بينراوهەالو ل مە و ل ريدهەم تاراو تەردەه
 ەڵـبەي كۆڕي و مـێڕ چەڕي جئر باز بوون لە دۆب

 يرواە، كورديوەهلەي پڵەما  بنهەسە-تيياسا و د
ـــوەكەردەد، اوهەڕگ ـــێ ـــۆيت ه ـــێ ب  و يقامە س

 ڵي خـاۆيدياره لـه د!  بووهي چيگرتنەن نەئوخژ
ست و ەربە سيكێت- وييا بووه، پاپاە و تێڵ ويون
  .  بووهي كوردۆيخەربەس

 ێڵەي نـيرێـرده مـا لـه ژەو سەت ل-وه وەتێنا شار
 يبرەويش له زە ئيد و نيشتيمانێماوه، زەردا چۆز
 يعرێ شـيشتنڕ، داەوساوەه چۆڵمەخت و چەو زەئ

تـان بـرا ەگـرن يـا غاي كەپان يە جوتيار و سيچين
 ڕاي يينــڕربە ديتــر درفــ يعرێيــان شــەد....... ێبــ
 ييه له بيرۆب! يهەكات وە ئيكێ ناريخۆر به دەرانبەب

و  وهەبـــوونڕ خۆ بـــي گـــشتيانـــڕخەڵهانـــدان و ه
ـــەچار ـــەس ـــپ و كۆ كير كردن ـــورتي ەس م و ك

 دياره يقەانعدا به ز قيكانەله نوسين! گا بووهەڵمۆك
م و ڵـ زيوه دژەزينەتەڵ هۆ بيكەڵ خەيشەكه بانگ

  :عرهێم شە ئيه له هاوارۆڕكات، بنەر دۆز
   ردار و ميـر و گـاوانەپان و ئاغا، سەشوان و س

   كوردانڵيحاەمووتان، ويرانەگرن هەك نەر يەگ
  

  

ديوه ەوه نۆ به خيژێونده توند و تە ئيرێل شاعەگ
، ڵێي بنــاەوەتە نيمــەرخەمتە وچــان لــه كێكــه بــ

ي ەشێـ كۆعر، بـێ، به كاروس و به شـ ي بناسيدژمن

 و داكـوكي بكـات، ي الوان، چاالكيندۆێخەن
 يالمـارەر پەبەماوه وەگا نەڵمۆ كيژۆێچين و ت

وه ەيـــشەوەب! ێوتبــەكە نيعرێ شـــيژگــارۆئام
ك ڕێـا ڕكـێ تيكـەڵ بـووه خەستاوه به تاسـێوەن

 قن،ۆتـەڵران هۆخـ نێ خويوه دژەون به زانينەك
ــــه هە و تڵوەم هەئ ــــقاالي  ۆوه بــــێتەرەگەدەڵ
 يتە-سـە دي و زيـت و شـيتيكـەڵئاگايي خ ێب

ركــات لــه ەا قــانع هەڕرەســ. مــهەو دە ئيالســار
ـــه دەوەتە نڵەيراوه تـــوە گێلـــەه  يژمنـــۆي ل

  :ەڵێ دڵ سايژە چوار كيعرێوه، له شێتەنێبس
   نـيمەكـارێهـا بە، وۆي خيژۆوته رەزانه كەوام
  ناومهێ خوڵيەكێتە دژمنت كيغزە مييرەس
  

 يژێـر بۆ زيالتدارانەسـە قانع جگه لـه ديدژمن
 يدە ئاواتــه بي؟ زافــێ بــێ كــۆالســار داخــ

 و يكـــەڵ خيداهـــاتنۆخە قـــانع بيكـــانەهاتوەن 
 و يفۆخ و ســێ بــووه، قــانع شــيتــ- ويرزگــار

 يكێتـاەكـو پە ويوارە كوردياليانە مەيربۆز
  !!!خاتەر چاوان دەبەپيس و

م ەرم و خەگرەگـا بــه ســەڵمۆلــه كەي شـەم بە ئ
ـــەن ـــەل چەر و گۆخ ـــشتێوس ـــه خ  يرەبەن و ل

ر ێ شيكڵ قانعدا له ئايزۆ، له دێناسەژاران دەه
وتن ەشكێـشتن و پەيـگێيـشتن و پەگێ تۆپنجـه بـ

  :ێرمەفەپترن، د خرا
   خـراپيحـسە نيە- شكاندم چوار بڵياز بووم باب
  ، عابا چوارێسەمامەكيه دو، عەك، تەقا يەخان 

  

ـــ ـــه ئامەڕرە س ـــارۆا ل ـــێژگ ـــانڕە كوۆ ب ، يك
خ ێ شيمەرجەال و سەمڕێ  بيت ئيشێوەكەردەد
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تانـدن ڵەك خەڵـشـتن و خۆ به ديـن فريفۆو س
ــەداد كيــه و ە تيســتەبەيــشتووه مە گەوەي، بێن

لكــه ۆ كي كــورتيقــا و بيــرە خانيكۆرەنــاو
 ييە مامه سيوزە سڵي، شايوارە كوردياليانەم

ــــو م ــــتڵ ــــيدەگ و كەبەرە دەيق و كلي  ەيش
 يشـەال بەيو جـامێـددار ڵ پوي حاجيراوۆشەن

كدا بـوون ێمەردەر سەهەكه ل! كنێتە-سەر دەه
  :وهە ورد بنەيعرێم شەل!!! بنەو د

  كـرەن نەتە ويت، چـارۆ خي و فيكرڵ شان و باينجەرەب
  نەن نـاكەتە ويردە ديواەقا هيچيـان، دەكيه و خانەت

  

س ەهـات، بە بـه گژيانـا دي و ئـاژيژێيه به تۆ ب
 و ێبـەسـن، ديناەمـووان دە هەهـا كە وێكيقانع

 ي و لكـــــڵوه دمـــــەم ئـــــاخرە لێگـــــونجەد
ت و ێــوە كڵ پـاۆي و بــێرێـربە ديسـتەرەپۆنام
كي ئـاوا سـووك و ێرێع؟ ش! شل كاتۆ بيشان
 ەژي لەه و تڕتـەپڵه لـه كڕكه پ! ێژڕێون داەقيز

عره ێو شەيه؟ ئەوەانڕ و پاێكشەرمي و پاشە شێب
ــڕو ــوو شــە هياێ ــان عرهێم ــاوازه، ليك ەڵ گە جي
! ێوەك نـاكێتي قانع رەوو به قڵي قوويمكەچ
 ەزێـرەو بە ئەتـيرامە و كەعرێم شە ئيويژدان ێب

 ۆي خــيزۆ ديزۆقــانع ســ!! ريكــنە تێڵــيدو ه
  .ێژەڕێدەڵره هۆم جەبي ر به نيشتيمانەرانبەب

  مەعوا كە خاكه دەم ئيتەزێ عۆ بێبەتا ماوم ئەه
  مەر نـاكەبەت لەت قەانەيـ خەيرقەژمن و خۆ ديتە-خ
  

 يمۆاو لـه گـڕچـوەڵنع ه قـاي ديـوانێڕ به دێڕ د
 يكــۆر ، نــاوهيتەيێن خــاوي هــزرڵي قــوينگــەم
ـــتەبەم ـــە ژەيزمە گيس ـــۆو رەرە بيحرين  يح

ره و ە بيكەير وشە هياسانڕ والت و يرەداگيرك
  !! ردارانهۆ زێڵي فرت و فڕ پي ورگەيقڵش
 ڵـێ دەياوۆڕ كه چيشعارەت به ئەبارە سيشۆێخ

  :تێنوسە ديتەزيۆبه س
ــ دي فيكــريرەهۆكــانم جــەرێ دەيتاكــه تــاك   ن ڵ

  نەخەرئە ديوارە كـورديزۆسـە بيشقە عيئاگر
  

ــە-ســەد ــه ش ــ قيعرێت داران ل ــاو ەنگەس و تەڵ ت
 يشانێـــكەڵ قـــانع هيســـەوەســـت و هەه!! بـــوون

 ساز يم و مژەم، دوور له تەخ ي ئازاد و بيكۆێتەپ
وتن و ەك كێ ريلوولەردەگ! ياران بووهە نيو باز

 ەيقۆبـم و ەڵـم هە ئيينڵامـاڕ يتـوانە به هيتەبراي
  !!قرساندەد
ـــەس دە ب ـــاێنێلمەس ـــسا و ياس ـــاوي، ري ـــه ب  ي ب
 ي پيـسڵـي ديسـتەبەاو لـه مڕژێ قانع داريمەردەس
 و ي ئـابووريژێـس درەبـر و دە زەيشە گۆم بڵزا
ــارڕ ــان و دژۆ خيامي ــاو ە هيكــەڵ خيي ژار و دام

دا ێقدە موسـيتە-سـە دييرانەيه قانع له قۆب!! بووه
نگ ەك رەو يكوەو! ردينەگوتوويه، ئابادان هاود

 ەيگيـرود! يتانينە شـي له چنگـۆمن و ت! ردينەز
 ۆوه تـ كاتـهە ديدووپـات! تانينەيد رشته قە سيداو
روونه !  تريكێ دستيمنيش زه ليل! ێكيستە ديديل

ــ ــانع باس ــارە نيق ــات و ب ــيه ــشتيماني گران  ي ني
!! ێزانەياران دە نەيكۆپەر چێبه ژۆي كات، خەد

عره فارسـيه ێو شـە ئێن و بـه چ نيـازۆكه واته چلـ
كات ەوه هاوار دە و الره ملييزە و به پاشگێن داده
ــه ر ــل ــ هەيگێ ــه و دەڵ ــهەه بايبەڵ ــا گــل!! وه ن  و ەئاي

يـن و ەڕرپە دۆگـا بـەڵمۆ كڵيخيـا ێ له بـەيگازند
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ت و ەمەڵـ هيكـۆ بزيەبـووه؟ وشـەرباز بوون نەد
 يكۆدنه و داكـ... گرين كەين و يەڕرش و راپێه

 يشــە ريورەر هێــ لــه ژي رزگــارۆ بــيو داخــواز
ــه؟ۆڵ زيكــۆزەن ــا ني ــقانع !!م ــوو ەو هەك كــه ئێ م

 ۆوه بـەانڕيي و پـاڕەشاوه، به تووێ كي ريهەدەربەد
 يوويڵـواە و خيميـر  له خواتهيكەڵ خيكانڵەداچ

 ۆي خـۆ بيندەند و لەزاران كە دژمن، هيله ئاست
  !!! ت؟ێ نووسيبەيعرێم شە ئێكرەساز كردووه، د

  ر ايـــران   مـــيهـن مـن گلـشـن مــن كـــشـو       يا

ـــن  يا ـــاب  ســـخــ ـــك اربـــ   ران  مـــردمــ

 داريــوش دوصــد نــادر دوران        يەگــهــوار

ـــان  يا ــشيـمنـگـه سـاس ـــا و نـ ـــادر مـيـديـ    مـ

   رزمــگــه كـشـمــكـش پــور نـريـمــــان     يا

  تـو بـاغ پــر از اللـــه و مــن  بــهر تــو بـلبــل       

   پـر مــل   ي ه شيـشـ يمـا بـاده پـرستـيـم و تـويـ    

   دليهــــا و مـنـــم شـــاعر بــــ تــــو مـــعدن دل
  

  

ف ەرە و شي له شانازڕ پينيكەمە تيگاۆت كێبەد
 ؟ڵێون رامـاە الواز و قيـزيرێـنـد دە چيوێkبه لـ

 يونـە و خڵزگـاەيـه، غەوەتەعري قانع ئاواتي نێش
 يلــــە گيرۆ ناســــي زامــــيئــــاوجز! كــــهێت-و
ـــاوەچ ـــەوەيه، تەوس ـــه، ئامۆڵە تيژم ـــارۆي  يژگ
ــد ــەيه، هەسوزانڵ ــێڕو دەر وش ــوەڵ هييك ــه ۆ-ق  ل

ــاو ــيكاني ــي روون ــر و ب ــە ميليواڕ بي  كــوردي يت
ــه زارەه ــاميژاره كــه ل ــه گەي خ ــار ب ف و ە الس

 و ينگـــە ديـــاره دەيعرێ شـــەمل!! ە تكـــاويگيفـــ
  .ڕێچەر كوردستان دە هيهاواريش

  مێته رێت بەعادەشم، تا سۆكەدێت تەعادە سۆب
  كـاتەسـتان ئم هـاواري كوردەزەبەڵ قەي هاژينگەد
  

عره فارسـيه ێم شە ئەيك و بروسكۆرەم ناوە-ب
  !!! ونەك ناكڕێ قانع ەيزەبەڵ قەي هاژياێڕو
  .رنێرنج دەس
  مـخبـر از كـار تـو هـست ي است كه من بيرـدي

ــ ــ و سـيسوداي ــــودا ســـ ــستمـر ب ـــو هــ   ازار  ت
  ســرتــا بــه قـدم عـاشـق ديـــدار تـــو هـستـم

ــدار  ــودكرده خري ــف   خ ــان درك ــستمج   توه
  بـرگـشـتـه و غمـگـيــن سـراسيـمــه و حيــران

   اســت همــان نــالـــه و فريــادييــــا زتــــو بـــاق�
  

 مـــن ەڵـــێ دەعرێو شـــەي ئۆڵمكـــەي كڵەكـــاك
 ێكـش وا پاشـه هڕز و نـاە نـاحيله ئيش! شيوانمەپ
 ێموه لـەمەڕێـگەڵر هەگ! ه چـوومەڵـهەب! مەكەد
ه و فوغـان ڵـشـتان لـه ناەمـه باوێبـوورن؟ بخزەد

 ينەشڵــگو تــو!   مــنيران نيــشتمانێــ ئســوورن؟
م؟ ڕ دابـۆچوخـەڵەهەبي ، له كاروانڵبڵمنيش بو

ـــ ـــزێش و داوۆوه كـــەمێب ـــت ب  شـــاوارت ەين
 يبــازڵم باە-ت دوورم بێــتكا لەت؟ ســێــمگرەد
گيـان ! مۆ تـيبارە تاسێر تا پەسەل! رمەوداسەس

كردوو له ەڵپشت ه! مۆتي يارڕست كەرد له سه
ره ۆم جە بەكەرێعوه شەتايشەرەسەل!! مۆ خيچين

ــەد ــ پتس ــئ: كاتەدێ ــشتمانمەيران ئێ  ەيئ!  ني
 ميــديا يدايكــ! رزتــر لــه زمــانە چــاو بەينێــگل
 ۆت!  باغ و من شالوورۆت!  پوور نريمانەيگەرش

 ۆتـ!! سـتەرە پۆ منيش تەي مە ليژەتەي شوش
  !ڵد ي منيش بڵي ديكانزا
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!! رمەبە ديدنت گيان لۆم بەروداسە سيربازەس  
 يباشـ بـهێـڕەي م  دەل! مرەبەخ ێت بـێـژه لێ مەل

ريــده و ەعره لــه ئيــران تێم شــە ئيرێديـاره شــاع
ســتي، ە پەيگێــ ريزەلــه پاشــگ!! تــاراو بــووه؟

ابردووي به ڕ يت به السارەبارە سۆي خيستەه
شـنه ەم چەبـه كـردن بۆبـوردن و تێ لۆوه بەانڕپا
  !!!ڕێبەردەد

  ســرتــا بــه قـدم عـاشـق ديـــدار تـــو هـستـم        

ــودكر  ــف و خ ــان درك ــستم ج ــدار توه   ده خري

  بـرگـشـتـه و غمـگـيــن سـراسيـمــه و حيــران        

  آيـــا زتـــو بــاقي اسـت همـان نــالــه و فريــاد      

  گفتي شب و روز دوصـد واي و سيـصد داد      مي

ــان   ـــود و چن ـــن ب ـــم چنـي ـــه ديـدي   آن دوره ك

  آن چـتـه نـيـلـي كـه او را امـنـيــه نــام اســت            

  تچـون غـالم اسـ       صد چته كوهي ز بـرش هـم       

  گويـنـد كـه فاشيـستـي او جملـه تـمــام اسـت          

  اســت؟ كــام دل درويــش در ايــن دوره بــه كــام
  

پـــشت ! رمەنێرســـە هێحـــيش بـــۆرە ب"ەڵـــێ د
زار ەت گــوتم هێــ پۆتــ! كاومۆشــەكــردوو پەڵه

! زارەنم بێيـدركەئ!  الريمبيست منەم نە-ب! جار
ش، ێروە دي منڵمه حاێد! بوو كار و بارەها نەو
ــووژەد ــه دەمێب ــوه ب ــ ريڵ ــه ل! شێ ــانع جگ  ەق
ن -اەڤـران و هەوازي الدە بـانگۆي خيشيمانەپ
 ئيـران يتە پاشـايي رژيمينێ داوۆوه بەرانە گۆب
  ؟!!كاتەره دۆ جەمب

ــم ـــس   اي ه ـــر ب ـــاران دگ ـــان دوري ز يـ   وطـن

  مـحرومـي از ايــن جنــت ايـــران دگــر بــس           

  بـازمـنـــده از ايـــن گـــردش دوران دگــر بـــس    

ـــوردن دل ــاي ج خـــون خ ـــس ه ـــر ب ـــان دگ   ـوان

ــشـمه    ـــرد چـ ـــر خ ــسر پ ـــان اي پـ ـــاموس ه   ي ن

ــو از روس    ــشو دور ش ــيني م ــشو ص ـــي مـ   امـريك

ــاووس     ــد ك ــن از گنب ــرم ك ــشو ش ـــليزي م   اينـگ

ـــه و افـغـــان پـــر افــسوس    بركـــش هـمـــه دم نـال

................................................... ................ .....  

  ايــرانـيــــــم ايــرانـيــــــم ايــــــرانايــرانـيــــــم 
  

ريـن ە بيدوور! سە لـه يـار ئيتـر بيانم دورێهاور
ژگار ئيتر ۆ له ري ماويێجەب! سە خار ئيتر بينزيك

! سەژار ئيتـــر بە هي الوين خـــواردنێخـــو! سەب
  !  نامووسە بي كوردڕيمه كوۆ تەڵگەل
ئينگلـيس ! وسڕ له ەڵێ قت هي فت سينيمريكەئ

نـه ێنـه و بيدركڵێبنا! كـاووسيا بكه لـه كيەالده ح
ر ئيرانــه ەد قــت هێــكوردســتان فــت ز! شــيمانمەپ

 ديــاره، يقــە و زياشــكاوڕدا بــه ەرێــل!!! نيــشتمانم
هان و ەسفێـ ئي دانـشتووانۆره بـێعم شە ئەيبروسك

  !بووه و نيهەشيراز و كرمان ن
ــاران ــه ت ــاژه ب ــەرە و كي ئام ــات ويج ــڕ ناك  ياێ

ه  و لــيتەيۆ خــيزەگێ كــه هــاورێدوە دێســانەك
ــــران دوور و ه ــــئي ــــاراونەوەڵ س و ۆد! دان و ت

ـــۆراەد ـــەك و پڕ دێس ـــهۆڵيك ـــو ن و ل زار و ڵ گ
  !!!ماونێش و جەب ێ ئيران بيشتەهەب

!! كـراوهەعره نێم شە ئەيرچاوەشاره به سێتكا ئەس
ر ەكۆر كـەگەئ!! وتـووهەر كە نوسيستەدەن وۆچ
ــ و بڵواەه كڕز  ەيعرێ شــەملماندني ئە ســەيگەڵ

 ەيرێستەم ئە ئيزدرەڵێمدي »وێشەپ«ديسان !! ێنێبنو

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 

 
81818181        

        

ــه ئ ــاچەنــدە هەيرێســتەكوردســتان ل  ەمئ!! ێران ن
 يئـاوازه لـه قـانع ێ بەيشه، الوازۆشه و بۆعره قێش

  !وه؟ەتێشەواز ناوەالن
 يعرێ شـياشـكاوڕ و يروايـە پێ بيرەو پە قانع ب
 ي خـولريداەربزۆزات و جـە بێكيرێشـاع! داناوه

ــووه، هەرە تيزاخــانەر ــدڵزار و دە بيرچــەس ب ا ي
 ڵي خاك و خـوۆ بيزۆسڵ و ديراشكاوەهاتووه ب

ــز ــەڵد و خێ ــاويك ــاۆ خينێ خ ــيوه، لڵم م ەي نوس
شـيدا ە لـه ليترسـەز و مێ قيمارەي روونه دەعرێش
  !!فريوهەن
  لن ێ بكــــــێم پــــــەيژۆ گــــــيوێــــــ كيرزەدەب
ــــــا هەيوەئ ــــــه زارم ــــــاتووه ب ــــــيەر ئە ه   مڵ

  

م و ڵـرز و هـوپي زاە ئاغا و ميراتە بۆڕينەچاوە ن
نـه ! س بـووهە ناكيكراس وا وەگ و كەي بڵەپەچ

 خـــودا ڵي مـــايالشـــە بۆڵەيتـــه و پـــسەبـــه پ
 ي هـاواريرە كانزا بي نه به تازياره،تاوڵەخەدەڵه
  :وهەتێبريسكەيشدا دەعرێم شە؟ كه ل!گيرا ەد
  مۆژنەتا ئەر هە سيوقەرقم، له تەدا غە ئاشيزۆ تەل
  مۆ تيراتە بيحكوومە مەو نوقە ما فيمرە ئيترسەن
  !مۆ خۆم ئاميرم بۆر خەزه، كه هۆو تەشه ئۆن خەم چە-ب

  

وه بـه ەرێ له ژيلە گيس پيويست نيه كه ئارمانە ب
 يردە بەرێ تـاوي سـماخ درواەيخـام! شوو بدات

 ي هڵكرد، هاوار و قاە قاش دي فروشۆ خيرێدەڵه
 ەنگەش! هڕ د ێش گوۆ نيشتمان فري دژەيزەوەڵق
ــامەن ــستةشۆ خــيم ــه ديوي ــانع ل ــي ق ــدا ەڵ خڵ كي

   .ه كردووۆيگاژەر

 و راسـت ي نيشتمان دارەينۆ قانع به بيرافتەش
 يالكـانە ميواوەلماوه قانع له ت سه!! وهە پتيژێب

 روشن بير و چاونه تـرس ۆي خيمەردە سيئاين
 يكـان هڕ كـوياشكاوڕيه به ۆب!!! وتووهەشكێو پ

ــه  ــيش و ل ــارئ ــەاليە ميك ــرەفيە و خيت  و يگ
  !!ڕادەچڵەكێنێ و دوور دەخاتەوە يدوعانوس
 ي كوردەواري سروشتيردە دار و بياڕ قانع وي

ــــانوەت، بێــــدوەد  يرەيباتــــه ســــەوه دێكە بي
 و يســـتەبەر و س-ت و ئـــا- ويويـــستەشۆخ
 !!ەيكە نيــشتيمانيشــەه رڕفروشــتن و چــاۆخ
ــەخ ــيم ــانع ب ــرييۆخەربە ســۆ ق  ي و روشــن بي

ــر ــاوگره، تۆڤم ــێ چ ــيبين ــانع ب ــاتو و ۆ ق  داه
 ێنێسلمە دۆي خيمەردە سيخۆ ديسنگاندنەڵه
و كاته بووه، ە ئي زانايينێشكەچڕوو و وتەشكێپ
   :ەڵييه دۆب

   ێبـەرم ئەرگەتر س ێندەم چڵياە خيسپەقانعم ئ
  ێبـەشـرم ئ ێتر بـ ێنەڕكانم، قەشعارە ئيرەمشت

  

رب و ە چۆڵێوه به ك يهەيدەڕموو گەم هەسته بێئ
ەي وەوه، ئايـــا ئە زانيـــنێوه بـــه بــارەزمــوونەئ
 تەبارەي سـەڵكـوانيني خ ڕو»اڕ« ە؟ ك!زانيوهەن
 كـه ێين؟ قـانعەڵ ديعره فارسيه چيه و چێم شەب
 ي و رزگـاري هوشـيارۆ داوه بـڵـيوە هەنـێمەت

ــه هەگ ــەل، ب ــزيعرێزاران ش ــك، دۆ ب  يسوزڵ
وه ەسـتەوه و نيـشتيمان بـه هەتە ني له ئاستۆيخ
   :ەڵێ نمونه دۆيوه، بڕربەد
  ه ەڕ بيـر و بـاوي مـن نوسـينێڕيشورشگي كەچ
ــه هەڕاپڕ ــەمەڵين ــه پ ــرە نڕت ــهەن كورداەيتەع   ي
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و ەئ!! ێ و كورتــه بيــر بــڵونــده كــاە ئێكــرە د
ـــ ـــێش ـــە غۆعره ب  ەيكەوەتە نيرەدركە غينيم

 ەڕيز و بـاوۆ ديمـوو دورشـمە؟ كـه هێژڕێدا
 يرێـ ژۆ بـۆي خـيسـپۆلپ و كۆ له كڕ پيژيان
 ەئايـا قـانع ب!!! ێشێـ بكيسوايڕ گومان و يشير

ف ەرەوش و الوازه، شەعره تێ شەم ئيخستنێكر
! شـتووهەڵڕزاددا هە مير له بـازاۆي خيو ئابرو

چونـا ەڵ هە بەيگێرە له توولێنێرەنەكه دەعرێش
ــاد ــت مەك! وهەينەب ــه كوش ــشتمان ەدەس ب ن ني

ــدەســتەدە بۆخــ! يــهۆدر ــه باوشــەو! نەوه ب  يرن
  ! دژمن

ر ەته سـێشێـكە دڵاەتـ بێڕيره خێعم شە ئيستەد
ــه ێئــاور!!  قــانع؟يتەســايە و كيسوزڵــد كيش ل

، كه له وهەينە بدۆيكۆڵ گيلێ كيرەسي نوسين
 يدە بيداخ و دوخـان!! ردنۆبـێوه و لەانڕ پاێج
  ! ينێنوەره دۆم جە بي هاتووەن
   ێارۆمخـە خۆ يـاخێكۆرە له كوردستان سـێژڕۆبوو ەن

ــە ه ــشه ب ــە ئۆمي ــە-كــوردان بێ ب ــيرۆو ناس ــارێ ل   ێ  ب
ــردم لەگەئ ــەر م ــر قەس ــارانەب ــوا ي ــو خ ــن ت   رم بنووس

  ێالمـارە پيدەيـ نيچە كيت بووە ميلي عيشقيهيدەش
  

ــڵەيوەم دانە-ب ــيەبەڵ هێ ــته فارس  ەڵگەكه، لەس
 يژووێــلــه م!! نوڵوه نــاكەكێكــان پــەكوردي

م ە بێرێشــاعيراني كــوردا تــا ئيــسته هــيچ شــاع
 ەينێـداوه و وەيار و شاهان نە نە بيخەجوره باي

ــشتمان پ ــهيرەروەني ــاح  ب ــكە نيزەن م ەئ!! شاوهێ
ــە خيالە ميعره و فتــواێشــ ــه شــانێت  ي شــان ل

وس وته ە به تۆيستا خۆمامن، كه ەدەتر د كەي
  :ەڵێ دێتە خيالەوه به مەوانج

  شاوهێـ كيخالقـە ئيتـەژوو خێ، مێتەتا باره خەخ
  ينـاوێ خويسـتە ئاسـن، ديكێسـتە نايه نـاو ديستە دەك
  

ژه ێـدا، لـه مەرتووكەم پەو ئێعره فارسيه له نێم شەئ
 ێ بـڵي تـايفتەم، جڵ ديرە سەي پوچكێگرە تۆب

يــه ڵەتاەكرەك! ينــێ گرفــت دي خــواردنەبارانــه ك
لـه پـاش ! ێنێوێيشەنج دێڵ هێرەبۆ بيم  دهێركەه

ـــدنێخو ـــە ئين ـــارەره چێعم ش ـــد ج  يوردەتر بێن
وه ەستەدە بيكێشت! تريم داوه يكان عرهێ شيرنجەس
ـــــردووه، ئ!! داوهەن ـــــشم ك ـــــەمپرسياري  ەعرێ ش

 ۆر و شـاعير خـستووه؟ بـەيان نوسـە ديرچاوەبەو
نـديم ەيوەزاتر هانـام بـردووه، پە شـاريستايانۆمام

م ەيگــووت ئەس نەسـا گرتـووه، كەر كۆ زەڵگەل
 ڵــێوت بەكەنەڵــكيش هێســە قانعــه، كيعره هــێشــ
ــەر ــگ و ب ــەم ئۆين ــه گێ ش ــعره ل ــر و ەشۆڵ ني  بي
 ەمســووره ئ!! تێــچە دەپيــاوەڵە و كەئي  شهێــندەئ

 يكــێيتەبهەرچەنـد !! وه نيـهە بـه قـانعڕيره فـێعشـ
يانــه لــه ەالر مەكۆر كــەگەئ!!  و خــوراوهەقرتــاوێل
كـيش ەڵك» قيتـره قالـه«ينـێتەڵەژن خە پيـرييلئوەت
  !!ێنێپە و بيسێربگرەو
عريدا الوازه، ێشي  بوتيقايي قانعه، چون له بورايه

زي ۆرێـ پيوڕ ئـابۆوشه و بـە تيياميشەو پەبروسك
ــه ــاش ني ــانع ب ــەد!! ق ــه ب ــا ب ت و ە حــورمەينۆبواي

نايــا و ەو ديوانــا داينێــ نە قــانعيش  بايــا ليتەرافەشــ
ـــاێيهەن ـــ!! ناب ـــه و خين الۆچ ـــانع، پانت ـــه و ۆڵ ق ت

! ونـهەح و قيزێـوە قيكێوه ئيـشەانڕو پـاێ زەپاشگ
  :ێرمەفەقانع د
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   ێوەس نـاكەموو دە هيكه، الێتەروەرز سە بيفسەن
  ێ بــ وانــهێ نيــشتمان دۆ بــەڵوتڕه، ێكســە كيال
  

ر ەوتووه، نوسەكەڵريدا هێعر و شاعێ شيژووێ له م
ـــ ـــازەعر و بێش ـــيي ـــۆي خ ـــه ه وه ە الوازيۆي ب

نــد جــار ە چەڵــيدموكريــاني ژار ەوه، هنـاوبردوەل
منيش ێه!  ە زانيويواته به الواز!!! وهوبم سوتاندێكت
 يزانـە سوتاندم وام دێكييازەوه باوكم بەتێڕێگەد
سته بايا ێيشتم، ئەگێيشتم تەكه گ!!!  سوتانديمۆخ
 ڕگـــدەبــاني  ڵـــينــاو دە وەميـــازەو بەيــشم ئۆخ
و  ئـازاد يبير»  نديخانهەب «يعرێله ش !!!هاويشتەد

ــت ــامۆ ديــاره، كــه بــيوەپ ــابۆمەســتە دۆ ن م ە، ئێ ن
 قـانع بـه يويـستەشۆ خ، قـانع بـه ناوبانگـهەيعرێش

يه، ەزانۆره پيرێعم جوره شەند بوون بەوامڕ بيخاتر
ر و ەســەسبە دۆيعره خــێم شــە ئي نوســيني كــاتەل

 فينوي  ي ئيران بووه، دياره سووكه سوارانيساخەد
نعيان بـه  قايزۆ ئيران بير و دەيوكاتە ئيتە-سەد
 يوه دژەزيـنەتەڵ هۆ بـيكـەڵ خيكارێت و فەوارێش
عره ێو شەوه ئەنە كير دوپاتەگەجا ئ يان زانيوه،ۆخ

  .قانع گووتوويه
 بــه يواڕوه بيــر و بــ رهێــس قــانع لــه نــاخ و لــه تە ب

 و يسـتەربە س  بـهيزەبـووه و حە نيلـە گيئامانج
ــەكــه ك!!! كــردووهەت ن- وييۆخەربەســ وا ڕس ب

ــات ــين و د!! ناك ــنياڵداب ــاەشم بنێ ــي رڵەم  يزدارێ
 له ي دوورۆي هەديوه يا بەيان نەعرێم شەستا ئمۆما
يـان  عرهێم شە ئيكەڕۆ ناوي فارسيلتوور و زارەك
 يرگـرەوله بەگينا ئە ئ!!!كردووهەست نە هيباشەب

ر جگه ەكۆهيوام ك ؟ به! كراەعره دێو شە ئيله چاپ

 ەم؟؟ ئێبووبە ني تريكێستەبەه مەڵله فاست و ه
ش و ە ريكـێورەه هەڵـكوو پەوه وەمەالعره بێش
  !! وتووهەكە ويژدان نيتاوە هير كه كه بهۆزەن

ــــه دي ســــووكيكێعرێ شــــيدانــــان ــــي وا ل  ڵ
خابن و ە مۆڵێ له كەستوور جگە ئيكێرتووكەپ

 قانعي ير و سووك كردنەنێ خوۆرد بە سيئاخ
يـه ەر هەكۆ كـۆ بـيكێوتەسكە چ دێبە نڵبا ێب

 ينگرانــەو اليزا خــان ە رۆر قــانع بــەگەئ!! ؟؟...
ــەد ــ ە-س ــيت داران ــران ش ــتەبەڵر و هێع ئي  يس

ـــا، د ـــتەبگوتاي ـــەب س ـــراو وەدەر نەس  يرەبەك
ـــيو-شـــا ـــاخوازەمۆ ت وت، ەكەدە نيت و جي

ته ۆڵم خە ئيدواە قانع بيچۆز؟ بێرە بيرەنووس
 و ە گـلۆيكه خـ!! راۆگە نيزيه ژيوارەو پاشگ

ــه چ ــ نايخــۆو دڵە ســپيرخــەبناشــت ل ك و  ڕێ
ر و ە كي زارەت لەنــانەت! كــاتە دي الرڵەيتــا
 ۆي خينگەست تە و ديدارەگ و مانگاوه نەس
 قـانع ي ژيـانيراوەگۆ نەيگڵباژ و ب! ڕيبەردەد

 يبــێمــره كــه لــه كتە نيژارە هيكــان ريــهەوەبير
 ەڵــيكــات و دەد ێ پــي ور ئامــاژهێــ مجيشتێــچ

ري ێتە نيوێاێڕديوه كه وە وام ني شتياريرێشاع
ژارانـه ەي ه به ژيواريراسەب! ێاهاتبڕواز ەو الن

 ي-ژن و بـاە بەدا بەعره فارسـيێم شەل! قانع بووه
كــوو نــادر شــاه، ە ئيــران ويونــاراە كيپاشــايان

ساسان، پور نريمان، داريوش، كاوس گـوتراوه 
 ەينجيرە زيژوێ له مێر ئاورەگەئ!! نراوهێو خو

ـــيپاشـــايان ـــ ئينۆ ك ـــدێ ـــين ەوه دەنەێران ب زان
ـــايانەه ـــان پاش ـــيمووي ـــێ خوۆڕي مله  يرۆنخ
م و ڵـ زێركـەبێلـه ك!! يـان بـوونۆ خيمەردەس
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 له يرچەم شاهانه هەئ!!! ناوهێهەردا كورتيان نۆز
ين و كوشـتن و ڕن و بـ-ستيان هـاتووه لـه تـاەد
ـــايەت و جەيـــانەخ !! تايـــان نكـــردووهۆت كەن

يـان ڵد!! بوونەاز نۆخير و ئازادەروەهيچيان دادپ
ــــــ ــــــە گۆب ــــــاوەقێ ليل ش و رووت ە ريوم

حميـان بـه ۆيـژوو ر ميژايـێدرە ب!! كاوهڵەچەدان
، ێرەسەموو ژانەگرنگتر له ه!! كردووهەس نەك
نديان ەيوە و پڕاوانه هيچيان فڕم ناوبراوانه دوابەئ

   !!!بووهەوه نەبه كورد
ــو ــه ك ــي گــوتراوه، الێل ــسراوه، كێ  ك  ەيبي

ربـار بـوو ە ديرێستا قانع شـاعۆلماوه كه مامەس
ــ ــابيعرێ شــاهان شــؤب!!! ێب  ێر  و چــاوهێ دان

ـــار ـــاك و ب ـــووبە-قەبيت  يرەبەم لەردەه!!! ێ ب
ــــەتبە مەيرگەد ــــە ديق ــــارا ب ــــماوه ۆرب  پاش
ره پاشا به توونـا ۆم جەمر بە نيقانع!!! ێتوتابەڵه

  .ێنێناسەمه دێ ئەران بێوناراني ئەكاني كەچوو
ـــــاه پ ـــــتەرەش ـــــ بنيس ـــــره ژێ ـــــيرێ   و ێk پ

ــه لەد ــنەك ب ــەح ــاه و تێت ب ــە ش ــيخت   وk گ
  

انع  قڵێوتووه بەكەنەڵس هەسته كێتكا تاكو ئەس
ي كـورد بوونيـدا خـزاوه و يـا تووشـي ەگێله ر

ــردي دەد ـــيساردڵ ــێديمۆ و نائ ـــوو ب ــه ێ ب ، ل
ــ ــوادارم ب  و ي گــشتەمــووان بە هۆكوتاييــدا  هي

ـــگەالي ـــسڵران و دەن ـــيزانۆـ ـــاتەدەعر و ئێ ش  يبي
 و ێلما بـەوه، سـەتێت روون بـووبەتـايبە بيكورد

وه ەعره به قانعێم شە ئڵيپاە، كه لكان و رێسپابەچ
 ئاسمانگ ەيمۆ ويژدانيه وقانع به دێ و بيسافنێئ نا

 !!!دوورهگـkوە عره ێم شـە پاكي ليحۆوين رەو ز
و بردنه و ڕم ئابەاي ئڕي ويەوەتە نيركەكو ئەمن و

ــانعەســوك كــردن نــگ هــاتووم چــون ەدەوە ي ق
كوو ەكي كورد وێرێچوك و سووك كردني شاع

 كردنــي كــورد بــه گــشتي ڕۆقــانع بــه ســوك و تــ
ي ەرگەبــه ســاكاري لــه ج    نوســمێيــه پۆب!! بيــنمەد
زدار ێـكاني رەوه، لـه نوسـينەرگريدا قوت بـووتەب
 كــه ێلمەســەد يەوەزيريــشدا ئەدي نەحــمەال ئەم

وه ماندوو نـه كـردووه ە كوردييبياتەدەي به ئۆخ
سـري كــوردي ەت لــه بـواري نوســين و نەبـه تـايب

م رخنــه و ەيــه ئۆي نيــه  ب-كي بــاێســتەندا دەســەر
 تــا!!! رشــتووه ەن داننگــيەنگين و رەم ســەبوچــوون

  !! ێخسڕەتي بە دژايۆب وي نگارەرەم و ب-و
  

  زێ رڵگهله 
  هرزادێ ميوەسرەخ
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