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کات
چوونه ناو دنيای شيعر و ژيانی ههر شاعير ک ،ناچاری ئهوەمان دەکات ،سهر
به گهل ﻻيهن و و ستگه و تايبهتمهندی و جيهانيدا شۆڕ بکهينهوە .و نهکان به
وردی سهرنج بدەين و ل کدانهوەی قوو يش بۆ وشهکان بکهين ..ئهوەی شاعير لهم
ههوارەوە پ شکهشمان دەکات ،زادەی ئهزموون و ژان کی هه قو وی
ڕاستهوخۆی خۆيهتی ..زيندووە و جوانکاری کهمی ت دا و به ت کڕا خا ييه له
خهياڵ و ئهند شه.
مهلهکشای شاعير بوون و ههبوون و چارەنووسی وەک ههر کورد ک ب بهرييه
له مافی ژيان و ههموو ئازادييه سياسی و ديموکراسييهکان  .وەک شاعير کيش
بههۆی دەربڕينی وشه و ههست و باوەڕی ،بار کی تری قورسی ژيانی وا به
کۆ هوە ،چهوساوەتهوە و سهرکوتراوی دەستی ڕۆژگارە .ک شهی مهلهکشا دەردی
شوناسه و ئهمهش پرنسيپ کی پيرۆزی ژيان تی ،بۆيهکا ب دوود ی ئامادەيی
ت دايه لهم سهرە ڕ يهدا ههر چهشنه سزايهکه بچ ژێ .تاوەکو وەک شاعير ک
بتوان ڕاستگۆيانه و بو رانه گوزارشت له بوونی خۆيی و دۆزەکهی بکات.
زيندان شو ن که  ،شاعير ه ندە ئولفهتی پ وە گرتووە ،له چهندين و نهی
جياوازدا بۆمان نمايشت دەکات .ههر بۆيه له ديوانهکهيدا بهردەوام ئامادەيی ههيه.
ژيان و ديوانی مهلهکشای پڕە له و نهی شيعريی ،که كتومت واقعی حا ی
زيندانمان بۆ دەگ ڕ تهوە .ژيان ک بۆکرووزی زيندان کی جهههنهمی نهفرەتی ل
د ت .بۆيهکا دەبين ئهم ﻻيهنه کاريگهر تی و ڕەنگدانهوەی قووڵ و تا ی
بهسهريهوە ههيه .ئهم دياردە بۆته مايهی لهدايکبوونی خهيا ی شاعيرانه بهسۆز و
له چهند تابلۆيهکدا بهرجهسته بووە.

کات
ديوار ،ديوار..
دەورم ديوار و ت مانه
دنيا کڕ و کش و ماته
ههنگاوی ژين ڕاوەستاوە
له ئاقاری ب بواری ئهم زيندانه
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کات مشک که و تهمهن دەجوێ
شهو درەنگه
زيندانی چاو له کاتژم ر
ب دەنگ دەنوێ!

ل٣٤

***

در ژەی ههيه...
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