
  ...کانەرزەو مووھھ ۆب ک�ریشاع

بھیانی و ئ�واران، خۆم دەگھیاندە لوتکھی شاخ، بۆ ئھوەی،ھھ�ھاتن و ئاوابوونی خۆر ببینم. لھ ن�وان ڕۆژھھ�تن و 
ئاوابوونیشدا، دەورەی ف�ربوونی شانۆم وەڕێ خستبوو. لھ جیاتی چھک، کھنیشک و کوڕ، لھش و دەنگ و ھزریان 

وینھ مایھی گا�تھجاڕی پ�شمھرگھکان! بھ نزیکبوونھوەی ڕۆژی دووی ڕ�بھندان، ویستمان بۆیھ دەبو  بھکار دەھ�نا و
شانۆنامھیھک ئامادە کھین. ژمارەکانی ڕۆژنامھی کوردستانی سھردەمی کۆمارم پشکنی، چم پھیدا نھکرد. داوای تاریک 

مھرجھ پ�دام کھ ڕۆژی دواتر و ڕوونی مامۆستا ھ�منم کرد، پاش بڕینی ڕ�گای ن�وان چھند شاخ، خاوەن کت�ب بھو 
لھ ئام�زگرتنی دووبارەی تاریک و ڕوون، دووگیانی کردم و ھھتا بھیانی لھ ژانی زاوز�دا تالمھوە،  بیدەمھوە. 

بھرەبھیان، کۆشکی ئاوات لھ دایک بوو. شانۆنامھ نھبوو، ئۆپ�رت بوو! کۆشکی ئاوات لھ دووی ر�بھندان لھ شاخ 
  پ�شکھش کرا.

و�ت ئھو ھھلھم بۆ ڕەخسا، چۆنیھتی شانۆنامھی دایکی نیشتمان ساخ کھمھوە، پاش کۆتای پ�ھاتنی دواتر لھ دەرەوەی 
کارەکھ، دیتم کۆشکی ئاوات و دایکی نیشتمان لھ یھک دەچن. ھ�من ڕووحی دایکی نیشتمانی خزاندبووە ناو 

ات، کۆشکی ئاوات بھ دیالۆگی کچ شیعرەکانیھوە! دایکی نیشتمان بھ دیالۆگی ژن (دایک) لھ گھڵ ڕۆ�ھکانی دەست پ�دەک
و کوڕ. شانۆنامھی دایکی نیشتمان کۆی دیالۆگی ئاسایی و چھند شیعری حاجی قادری کۆیی و سرودی خوایھ وەتھن 

  کۆشکی ئاوات ھھر ھھمووی شیعرە و شیعرەکانی ھ�منھ. ئاواکھی. بوو.

  نگگیان الوی کوردی شۆخ و شھکاکھ                    کچ :

  نگست و دهب= وا ب= ھھ= دهنگتاکھ     

  ی؟سیری, تاکھستی, ئھدیلی, ژ�رده                          

  ی؟قیری, تاکھداری, فھڕووتی, نھ                          

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

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

 ر و ما�م فیدای تۆن گیان و سھتھوه                  کوڕ:

  �ی تۆرد و بھوێ دهگیانی من کھوه                          

  ر تابزانین�م سھپ�ناوت ده لھ                          

     فای تۆمنم رۆ��کی ئازاو باوه                          

  بۆ پاراستن و حیفزی سنورت لھ                          

  �ی تۆباتی (ماژینۆ) سینگم قھ لھ                          

  سرور وشادب= من چۆن بژیم مھده                          

  دای تۆ س ب�گانھده ت بینم لھده کھ                          

  تا منخۆبی تۆ ھھربھی سھب= کھده                          

  فای تۆیر و سھم سھستی بکھربھسھ بھ                          

ھ�من لھ ڕیگای شعیرەکانییھوە خۆی دەگھین�تھ ناو قو�یی کۆمھ�گا و ھھموو چین و تو�ژەکانی کۆمھ�گا لھ س= 
کۆمار و دوای کۆمار، بھسھر دەکاتھوە و ھھست و بیروبۆچوونیان تۆمار  بارودۆخی زەمانی بھر لھ کۆمار و کاتی



دەکات. تھنانھت ڕوونترین ڕاپۆرت لھ کاتی دەستھ�تی دیکتاتۆڕی ڕەزاشا، دەداتھ دەست و لھ جھژنی کۆماردا بھزم 
  دەگ�رێ.

  ڕێ)گھت ده(داوه

 تھنین و داوهرۆژی خۆشی و پ�کھ                     کۆ:

  تھدر و قیمھقھی چ رۆژ�کی بھھھ                        

 می ئازادی یھستی و دهربھج�ژنی سھ                   پیاو:

  یش و نۆش و شایی وشادی یھکاتی عھ                    الو:

  رمان دادڕابھ ش ئیتر لھرگی ڕهبھ                    کچ:

  �بڕات ھھسارهلی و ئھکی دیندهبھ                    کۆ:

  مانوا ئا�کھ ربEیندین چونکھسھ                   پیاو:

  شقی ئاسمانتھ ییھگھ �کراوهھھ                   ژن:

شانۆی دایکی نیشتمان پ�نج پھردە بووە، ھھروەک چۆن شانۆنامھی کۆشکی ئاوات، جیاوازی پھردەی پ�نجی ھھرکیان 
ی دایکی نیشتمان ڕاگھیاندنی کۆماری کوردستان و پھردەی پ�نجی کۆشکی ئاوات شین گیڕی ئھوەیھ کھ پھردەی پ�نجھم

 کۆمار و ھ�من موکریانییھ، کھ بھ حھق بھ شاعیری میللی ناسراوە:

  تابEۆی پ�نج

  ن)( شیوه

 مان تا�ھو ساڵ ج�ژنھئھ                  پیاو:

  دوژمنی زا�م زا�ھ                   ژن:

  الو ج= یان سیاچا�ھ                   پیاو:

 تا�ھستی دۆیان بھده                    ژن:

  نینپ و پ�کھو گھ گا�تھ      ند:رمھھونھ

  ڕین�پھو داوت و ھھشھ         گۆرانی ب�ژ:

  ش�ن ج�گای خۆیان دا بھ           مام میرزا:

  شینمیان دابھدیسان خھ                   پیاو:

  لھو شاعیرانھیھ کھ زۆر باش لھ میللھتھکھی ت�گھیشتبوو، بھ�م میللھتھکھی لھو ت�نھگھیشت!ھ�من 

 برایم فھڕشی

   


