

بۆ خۆی دەبێتە کابان ،قابڵەمەی وەسەر دەن
غەیری قوڕ وەسەرکردن هیچ دی ن نامێن
مەحەسسییل دێهان کە دێ لە شار دەخوێن

مەحەسسیل دێهان
ی

*






شیالنی شەڕگە
(شێعر)
قادر وریا
دیزاینی ناوەوە :مەسعوود ڕەواندووست
دیزاینی بەرگ :مراد بەهرامیان
چاپ :ڕۆشنگەری
ئاگۆستی ٢٠٢٠







ی
دێهان
مەحەسسیل

*

مەحەسسییل دێهان کە دێ لە شار دەخوێن
غەیری قوڕ وەسەرکردن هیچ دی ن نامێن
بۆ خۆی دەبێتە کابان ،قابڵەمەی وەسەر دەن



پێشکەشە بە یادی  ٧٥ساڵەی دامەزر یان
ی
حی ین دیموکر یان کوردستان








رپێست 

لە بارەی شێعری خۆم و سەردەم شاعییمەوە͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 7
مەحەسسیل دێ ی
هان*͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 19
به ی
ڵێ 21͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
خۆزیایەک͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 22
ژیانهوە͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 23
رسوودی٢٥ی گهالوێژ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 27
یادی نهمرێک( ...بۆ شههید مهحموود ڕەحمهتپوور ،جێگری فەرماندەری ه رێی
سمکۆی شنۆ)͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 29
سەد سڵو بۆ دێموکرات͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 31
ئێمه ن باک ی
ێ 33͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
ی
نەورۆز͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 35
کورد و فهلهستی ین͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 37
بۆ خانزادێک 40͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
کوردستان͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 41
له شی ین چهوساوە͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 43
(حهسهن زودیفهر) ی شههیددا 43͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘..
ژوانگه 44͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
له خهوما 46͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
وڵم نامهی ئازیزێک 48͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
غەزەلێیک نیوەچڵ (*)͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 52
تهنیان 53͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
جینانه  55͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘١-
جینانە  57͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘٢-
سوێند 59͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
ماڵوان 61͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
شی ین کۆچێک 63͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
5

بۆ پیی سهنگهر (مهال ساڵه)͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 64
نات بینم تا 67͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
ڕق 68͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
ئهوین 70͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
دەنگ دێ 71͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
شیوەن 73͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
بۆ تۆم دەوێ؟͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 74
بۆ چاو شینێک͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 77
بژی دەنیک ح یی ین قازی͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 78
ژین نامه 81͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
بۆ مهرگ هێ ی
من شاعی 82͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
بهڵگه 83͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
دوو ڕاسپاردە 84͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
شیوەنێیک ین کۆتان͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 86
شیین 87͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...

بهردەههڵۆ 89͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘...
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لە بارەی شێعری خۆم و سەردەم شاعییمەوە
ی
٣٤ساڵ لەمەوبەر بڕیارم دا ئەوەندە بەرهەمەی بە خەیاڵ خۆم وەکوو
شێعر نووسیومن و نەفەوتاون ،لە دەفتەرێکدا کۆ بکەمەوە .لە
الپەڕەی یەکەیم دەفتەرەکەدا ئەم چەند دێڕەم وەک پێشەیک
نووسیبوو͗
Ηئەم دێڕە لەتوپەتانە کە شێوەی شێعر دەدەن ،ئەم کاروانە وشەیەن کە
هۆبە بە هۆبە و ،هەوار بە هەوار و ،ماڵ بە ماڵ و ،کێو بە کێو ،ناوچە
بە ناوچە و ،مەڵبەند بە مەڵبەند و ،بگرە سەنگەر بە سەنگەر ،لە تون
ی
رسەیەکدا ،بە نێو ڕێژنەی خەم و
دڵدا و یا لە (سەر) سینگ الپەڕە ڕ
تاسەی خۆشەویستان(ی دوورکەوتۆوە) و لە ژێر ڕەهێڵەی پەژارەی لە
دەستدان ئازیزاندا هێناومن .تەریم زۆریانم دیوە کە بە دەسن نەیاران
ئەم خاکە ڕاکێش ڕاکێش بەرەو گۆڕخانە بردوویانن و خۆشم بەشێگ
ی
رساون و لە
زۆریانم بە جوانەمەریک ژێر گڵ کردوون ،زۆریان لە ربێی ربێ ڕ
ڕووی زەین کڕاون͘
ی
خێ͊
سڵو لە گیانیان و یادیان بە ر
ئەوەش بە شەل وکوێر دەرچووەکەیان͘
ئەستێۆکان
بناری قەندیل،
ر
نیوە شەوی Η١٣٦٥/٨/١٧
ئێستا دوای ئەو هەمووە ساڵە دەمەوێ هەنگاوێگ دیکە لە مەڕ
ی
پاراستنیان هەڵ بگرم .دەمەوێ لە تون کتێبێگ ئەلکێۆندا ،بڵویان
بکەمەوە .ڕەنگە تەنیا گرفتێگ کە لەم بارەیەوە هەمن ،دیتنەوەی ناوێگ
گونجاو بۆ ئەوکۆمەڵە شێعرەم ن .جارێ هێشتا لە چارەسەری کێشەی
دیتنەوەی ناوێک بۆ ئەم کتێبە نەبوومەتەوە ،خۆم بەرەوڕووی دوو
دەڵن شێعر؟ -٢
پرسیارە کردوەتەوە -١ :ئایا بە ڕاسن بەم نووسینانەت ر
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ی
بڵوکردنەوەیان چ سوودێگ هەیە؟ ئەوجۆرەپرسیارانە ئەگەر بۆخۆشم
لە خۆمیان نەکەم بە دڵنیایەوە زۆرێک لە خوێنەران لێیم دەکەن.
ی
ئیجازەم بدەن بۆ وڵیم ئەم جۆرە پرسیارە کەمێک بگەڕێمەوە دواوە͘
شاعێی منیان زۆر بە خۆوە
ئەو سەردەمەی خولیا و ،ئارەزووی
ر
ی
خەریک کردبوو ١٠ ،ساڵێک لە تەمەنم(لە تەمەن  ١٤تا  ٢٤ساڵ)
شاعێان دیکە و بە نووسین تاکە بەیت
دەگرێتەوە .بە السان کردنەوە
ر
دیارە بە زمان فاریس -دەستم ن کرد .ئەوکاتەی وەک ئەریک قوتابخانەلە قۆناغ ناوەندی ،ئینشا(داڕشت)م دەنوویس ،زۆر جار بە تاکە
بەیتێک شێعر کە یه خۆم بوون ،کۆتاییم بە داڕشتنەکانم دێنا .یادی
بەخێ ئاغای مووسەوی ،بەڕێوەبەری قوتابخانە کە جاروبار دەبووە
ر
مامۆستای ئەدەبیاتیشمان ،هەر کە لە خوێندنەوەی داڕشتن خۆم
دەبوومەوە ،بە فاریس رلن دەپرسیم ئەم شێعرە یه کێیە؟ منیش بە
جۆرێک بە خۆنازینەوە ،دەمکوت یه خۆم! ئاغای مووسەوی کە بۆ
ی
شاعێی چاک بوو ،چاوەروان نەبوو ئەم قەڵفەتە
خۆی ئەلحەق
ر
وردیالنە و گوندەییانەی من فڕی بە سەر شێعرەوە ن ،بە
ی
سەرسوڕمانێکەوە تەحسین دەکردم ،هان دەدام گرنگ بەو بەهرەیەی
خۆم بدەم و ،لە سەر شێعر گوتن و بەدواداچوون ئەدەبیات بەردەوام
بم .هاوڕێ و هاوپۆلەکانیشم جۆرێک بایس بەهرەی ئەدەن و
شاعێانەیان دەکردم ،هەر وا بزانە بلیمەتێک بەڕێوەیە! ئەمە وای کرد
ر
نووست و خولیای
خۆشم شاییم بە خۆم ن و ،پێ وەدوای شێعر
ر
شاعێی بکەوم .وردە وردە لە دانان تاکەبەیتم تێپەڕاند .هەر ئیدەیەک
ر
ی
بەخۆیەوە خەریگ کردبام و هەرچۆنێگ بۆم هاتبایە ،بە خەیاڵ خۆم
دەمکرد بە شێعر .ڕەنگە زۆر درەنگ زانیبێتم ئەوەی نووسیومە ،دوو
بەیتییە؟ چوارینەیە؟ قەسیدەیە یا هتد؟ ساڵ بە ساڵیش لە شێعر
انت سەرخۆشێ دەبووم͘
نووست و خۆ بە
ر
شاعێز ر
ر
ی
مێمنداڵن
ئەوهەستە ئەو کاتە لە مندا
بەهێتر بوو کە وەک زۆربەی ر
ر
ئەو کات -لەوانەیە یه ئێستاش هەر وا بن -لە تەمەنێگ کەمدا کەوتمە
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داوی ئەوین و ئەوینداری ١٥ .ساڵە بووم کە شۆڕیس گەالن رئێان
ڕووی دا .دەتوانم بڵێم لە دەرووون و هەسن منیشدا ،ئەوین و
ئەوینداری -ئەویش ئەوین یەک الیەنە -وەها گڕ و کڵپەی ستاندبوو،
لە ئاگرین بووندا ،لە شۆڕیس گەالن رئێان نەدەمایەوە .هاوین
دووبەیتن عاشقانەی خۆم بۆ گۆڤاری "دخێان
 ،)١٩٧٨(١٣٥٧چەند
ر
و پرسان"(گۆڤارێگ حەوتووانەی تایبەت بە نەوجەوانان کە سەر بە
ڕۆژنامەی "اطالعات"بوو و لە تاران دەردەچوو) نارد .ئەو گۆڤارە لە
دووبەیتن من لە الپەرەی
پایێی خۆیدا یەک
یەکێک لە ژمارەکان ر
ر
ی
تایبەت بە شێعری خۆیدا بڵو کردەوە .دیارە سەرپەرسن الپەڕەکە
دووبەیتییەکەی من جوان و ڕێکوپێک کردبوو ،ئەگینا ڕووی مەجلیس
نەدەبوو .ئەم ڕووداوە ڕۆڵێگ زۆری هەبوو لە بڕوا بەخۆهێنان و
بەردەوامبوونم لە سەر نووسین شێعر .لە نێو کۆڕی دۆستان و
ناسیاوانیشدا بۆم بوو بە ئیعتیبار͘
ی
ساڵ  ،١٣٥٧لە بەر خۆپێشاندان و ڕێپێوان و مانگرتن دژی ڕێژییم
شایەن ،خوێندن و چوونە قوتابخانەمان ئەوەندە جیددی نەبوون.
پایێ و زستان ئەو ساڵە لە گوندەکەمان(چەشمەگۆل)
بەیس زۆری ر
بووم و ،شەو و ڕۆژ خەریگ الواندنەوەی هەسن خۆم و هۆنینەوەی
ی
شێعر بووم .ئامۆزایەکم کە  ٧-٦ساڵیش لە خۆم گەورەتر بوو بەڵم
ی
زۆر خۆمانە بووین و برادەرایەتیمان هەبوو ،دەنگ خۆش بوو و هێندێک
جار داوای
یارمەتن ل دەکردم بۆ پێوەزیادکردن و دەسکاری و گۆڕین
ر
شێعری هێندێک لە گۆرانیەکان بە گوێرەی حاڵ و مەبەسن خۆی .ئەم
هاوکارییە لە الیەک و لە الیەیک دیکە بووژانەوەی کەشوهەوای
کوردایەن لە ژێر شوێنەواری شۆڕش و الواز بوون ڕێژییم شایەن ،هان
دام لەمەودوا پێ بە کوردی بنووسم ،ئەگەر چ ڕێنوویس کوردیشم
نەدەزان͘
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شاعێ.
نووست -قەت نەبووم بە
من -سەرەڕای  ١٠ساڵێک شێعر
ر
ر
ی
ی
شاعێزانینە ،ڕۆڵ زۆریان هەبوو
نووست و خۆ بە
بەڵم هەر ئەو شێعر
ر
ر
مێمنداڵێگ
لە سەر دیاریکردن ڕێڕەوی ژیانم .هەر بۆ نموونە ئەگەر چ ر
ی
شەرمن بووم ،بەڵم حەزی خوێندنەوەی شێعرەکانم بۆ خەڵک وایان
ل دەکردم ،لە گەڵ خۆم بکەومە پڕ کێس و بە سەر ئەو شەرمەی
خۆمدا زاڵ ببم .نێوەڕاستەکان ڕەشەمەی  ١٣٥٧کە نەمر مەال مستەفا
بارزان لە ئەمریکا کۆچ دوان کرد و ،گوتیان تەرمەکەی دێننەوە شنۆ،
من لە ژێر کاریگەرن هەواڵ و ڕاپۆرن ڕادیۆکان ئەو کات و خەم و
بەداخبوون خەڵک ،چەند پارچە شێعرم بۆکۆچ دوان بارزان نوویس.
هەتا تەرمەکەیان لەئەمریکاوە هێنایەوە شنۆ ،چەند ڕۆژێگ خایاند .لەو
چەند ڕۆژەدا خەڵکێگ زۆر لە شار و ناوچەکان دیکەی کوردستانەوە
هاتبوونە شاری شنۆ .مزگەون گەورەی شار هەر جمەی دەهات .هەر
عەشێەتێک ،مەالیەک ،کەسایەتییەک دەچووە پشت
جارەی سەرۆک
ر
میکڕۆفۆن مزگەوت و هەسن خۆی بەو بۆنەیەوە دەردەبڕی .تاق و
لۆقە شێعریشیان دەخوێندەوە .من ڕۆژی یەکەیم بەشداریم لەو کۆڕ و
کۆبوونەوانەی مزگەون گەورەدا ،ئەگەر چ شێعرەکان خۆشم ن
ی
بوون ،بەڵم پێم عەیب بوو و لە خۆم ڕانەدی بچمە پشت میکرۆفۆن
و بیانخوێنمەوە .ئێوارە چوومەوە ماڵ و ،شەوێ دەستێگ باشم بە
شێعرەکانم داهێنا و بڕیارم دا سبەی لە مزگەون گەورەی شار
بیانخوێنمەوە .هەر واشم کرد .چەندە لە خۆم ڕازی بووم کە بە سەر
ئەو شەرم و ترسەی خۆمدا زاڵ بوومە و توانیومە بەرامبەر بەو هەمووە
خەڵکە ،شێعری خۆم بخوێنمەوە͘
تینوێتن بەشداری لە کۆڕ و کۆبوونەوەی
نووست و
هۆگری بە شێعر
ر
ر
پایێی
ئەدەن ،یەکێک لەو هۆکارانە بوون هانیان دام کە لە کۆتاییەکان ر
ی
حێن دیموکران
١٣٥٨دا ،تێکەڵوی تێکۆشان ڕێکخراوی الوان ر
کوردستان رئێان لە شنۆ بم .لە گەڵ هاوڕێیەیک خۆشەویسن هاوپۆل
و هاوتەمەنم کە ئەویش شێعری دەنوویس ،ڕوومان کردە بنکەی ئەو
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ڕێکخراوەیە .لە بنکەی ڕێکخراوی الوان ،ئێوارەی یەکێک لە ڕۆژەکان
حەوتوو (وام لە ربێە سێشەمە بوو) تەرخان کرابوو بۆ "شەوی شێعر".
ئەوکات الن کەم لە شنۆ هێشتا دەستەواژەی "ئێوارە کۆڕ" دانەهاتبوو.
بەرەبەرە کەسان دیکەمان نایس کە ئەوانیش شێعریان دەنوویس ،لە
شێعر و بەرهەیم ئەوان و لەو باسانەی لەو کۆڕانەدا دەکران ،شت رفێ
هێتر دەکرد .وامان
دەبووین و بەهرە و بەرهەیم
ئەدەبن خۆمان ن بە ر
ر
ل هات ئێمەش هێندێ جار شتێگ خۆمان بخوێنینەوە ،سەرنج و
دەستخۆیس ئەم و ئەو
ببیست و ،وا هەست بکەین ئێمەش بۆ خۆمان
ر
ی
نەبن
ر
شتێکت͘ ن ئەمەیک دەن ئەگەرلەم بارەیەوە یادی زیندەیاد کاک ر
دڵگەرمن ن دەداین.
قادری نەکەمەوە کە هەمیشە هاندەرمان بوو و
ر
چاالکن
چوونە ڕیزی ڕێکخراوی الوان دیموکرات ،بەشداری لە
ر
فەرهەنگن جۆراوجۆری وەک شانۆ ،رفێبوون و رفێکردن خوێندنەوە و
ر
نووسین کوردی ،کۆڕ و کۆبوونەوەی ئەدەن و بایس سیایس،
یەکیەتن الوان لە دن خۆمان و گوندەکان
کردنەوەی بنکەی
ر
دەوروبەری بەدوا داهات .لە هەمووی ئەو چاالکیانەدا ،بەهرە و مایە و
شاعێیم ،یارمەتیدەر و ڕێخۆشکەری بەرەو پێشچوونم
ئیعتیباری
ر
بوون͘
شاعێ دەبوایە "تخلص"(نازناو)ی هەن.
ئەو کات ڕەسم وابوو کە
ر
پایێی  ،١٣٥٨لە گەڵ چەند هاوڕن سەردەیم
ڕۆژێک لە ڕۆژان ر
قوتابخانەم کە ئەوانیش لە دێهاتەوە بۆ خوێندن هاتبوونە شار ،لە
ی
حوست ڕەسووڵ نەژاد-یادی بە
مزڵ نزیکێین هاوڕن ئەو سەردەمەم،
ر
خێ -لێک کۆ ببووینەوە کە ئەو باسە هاتە گۆڕێ .بۆ خۆم  ٣ناوم بۆ
ر
"نازناو" پێشنیار کرد" :فریا"" ،بریا" و "وریا" .گوتیان با قورعەی ل
باوێت .ناوەکانمان هەر یەکەی لە سەر پارچە کاغەزێک نوویس و پارچە
ر
کاغەزەکانمان نوشتاندنەوە و خستماننە نێو پەرداخێک .داوام لێکرا
یەکیان دەربێنم .زۆرم ن خۆش بوو ئەوەی بە دەستمەوە دێ" ،فریا"
ن ،کە چ "وریا"م بە دەستەوە هات و بە ناچار ملم بۆ ڕاکێشا .جا
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شاعێان هاوچەرچ رئێاندا ،زۆر نازناوی پێکهاتوو لە
چونکە لە نێو
ر
تاقە پیتێک و ناوێک وەک "م .رسشک"" ،ه .ا .سایە"" ،م .اخوان
ثالث"و هتدم دیتبوو ،پێم وابوو "وریا" ئەگەر بە تەنیا ن ،نان .هەر
بۆیە پین"ع"یشم وەک کورتکراوە یا پین یەکەیم "عەبدولقادر"
(ناوی بچوویک خۆم) ڕەگەڵ خست و کردم بە "ع .وریا".
ی
"عەبدولقادر"ەکەش لە بەر ئەوە بوو کە تەنیا بابم بەو جۆرە بانگ
دەکردم ئەگینا لە هەموو جێیەک هەر "قادر" بووم! غافڵ لەوە کە ئەو
"ع"ی "عەبدول" دەتوان بۆ هەر هەزار و یەک ناوەکەی خوای
تەبارەک و تەعاالی بەکاری بێن و هەر تەنیا تایبەت نیە بە
ی
عەبدولقادر! بەڵم وەختایەک بەو عەیبەی نازناوەکەی خۆمم زان کە
جن خۆی گرتبوو ،بە تایبەن کە
زۆر درەنگ ببوو و ئیدی"ع .وریا" ر
ی
هێندێک جار نموونەی ئەو شێعرانەی خۆم بۆ ڕادیۆی دەنگ
ی
کوردستان رئێان و هێندێک بڵوکراوەی وەک "الوان" ئۆرگان
"کێلەشت" ،ئۆرگان
یەکیەتن الوان دیموکران کوردستان رئێان،
ر
ر
کۆمیتەی شارستان شنۆ" ،یەکێن" ،ئۆرگان کۆمیتەی شارستان
ی
نەغەدە ،ناردبوو و ،هەر بە نازناوی "ع .وریا" بڵویان کردبۆوە͘
ئەو بەرهەمە شێعرییانەی لە  ١٥-١٤ساڵیەوە نووسیبوومن ،کۆم
کردبوونەوە و لە یەک دوو دەفتەردا نووسیبوومنەوە .کاتێک شەوی
ی
هێەکان
١٨ی خەرمانان ساڵ  )١٩٨١(١٣٦٠شاری شنۆ لە الیەن ر
گێایەوە و دەبوایە لە شار وەدەر کەوین ،لە گەڵ
کۆماری ئیسالمییەوە ر
چەند دەفتەری ربێەوەری وکۆمەڵێک کەلوپەل و نووسین جۆراوجۆری
دیکە بە ناسیاوێگ خەڵیک "سەردەرێ"م ئەسپارد کە خۆی و
ی
بنەماڵەکەی وەک من لە حەویس ماڵ کاک هادی ئیمایمدا دەژیان .ئەو
ناسیاوە بەڵێن دا بە شێنەن کەلوپەلەکانم بباتەوە دێ و تاقەتیان بکا.
منیش هەر ئەوەندەم بۆ کرا لە گەڵ هاوڕێم کاک عومەر ئەحمەدی بە
ی
ی
داگێکراومان بکەین و،
دڵ پڕ و بە باڵ ڕاوەشاندن ماڵوان لە شارە تازە ر
بە مانگەشەو میل ڕێگایە بگرین و بە پێیان خۆمان بگەیەنینە نەڵۆس کە
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هێی پێشمەرگەوە بوو͘ نەشم دەز یان ئەوە دەبێتە
هێشتا بە دەست ر
سەرەتای دابڕانێیک دوور و درێژم لە شارەکەم کە هەتا ئێستاش درێژەی
هەیە!
یەکیەتن الوان
گۆڕان جۆگرافیای تێکۆشانم و ئەرک و بەرپرسایەتیم لە
ر
نووست دوور
حێندا ،منیان لە شێعر
و پێشمەرگایەن و کاری ر
ر
نەخستەوە .زۆر ڕووداوی نێو ژیان پێشمەرگانە و تێکۆشان لە نێو
خەڵیک کوردستاندا لە الی من دەبوون بە هەوێن شێعر و هۆنراوەی
شاعێان
شاعێان ،هانیان دەدام
خۆشەویستن
تازە .هۆگری بە شێعر و
ر
ر
ر
حێب ،بناسم .بە دواداچوون بۆ بەرهەیم نوێیان بکەم،
و ئەدیبان نێو ر
ئەگەر بۆم هەڵکەوێ خۆمیان ن بناسێنم ،بەرهەیم خۆمیان نیشان
بدەم و داوای ڕێنوێن و ئامۆژگارییان ل بکەم .نووسینەکان پێشووم،
هیچ کات وەدەست نەکەوتنەوە .خەتای خۆشمیان تێدا بوو ،چونکە
وەدوایان نەکەوتمەوە .هیچ کات ڕێم لە "سەردەرێ" نەکەوتەوە و لە
گەڵ ئەو ناسیاوەش پێوەندیم نەگرتەوە .ڕەنگە هۆیەکەی ئەوە بوون
کە ئەو کات بە شایان ئەوەم نەزانیت خۆم یا کەسانێگ دیکەیان بۆ
بخەمە نێو زەحمەت .هەڵبەت دوور کەوتنەوەی شوێن تێکۆشانیشم
لە ناوچەی شنۆ کاریگەرن خۆی هەبووە.
ی
لەو کات بە دواوەش هەر شێعر و نووسینێگ دیکەم کە بەربڵو لەم یا
ئەو دەفتەر دەنوویس ،کەمێ لە دەفتەرێکدا کۆم دەکردنەوە.
ئەوەندەی بنکە و بارەگامان هەبوو ،ئەگەر بە مەئموورییەتیش دوور
کەوتبامەوە ،کتێب و دەفتەر و کەلوپەل خۆم لە بنکەکەمان یا لە ماڵە
ناسیاوێک بە چ دەهێشت .جاری وابوو هەتا لە مەئموورییەت
دەگەڕاینەوە ،ئەو گوندە و ناوچەیەی بنکەمان لەوێ بوو ،لە الیەن
گێانەوە .خاوەنماڵ و هاوڕن ئەمانەتدار ئەو
هێەکان ڕێژیمەوە دە ر
ر
شتانەی لە المان بە چ هێشتبوون ،بۆیان نەدەپارێزرا و ،لە تریس
ئەوەی چەکدارەکان ڕێژیم ربت و ماڵەکان بپشکت و شتەکانمان بکەوێتە
دەستیان و ،کێشە بۆ خۆشیان دروست ن ،دەیانخستنە نێو ئاگری
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نووست و یادگاری و
تەندوور .هەر خوا بۆ خۆی دەیزان چەندە وێنە و
ر
دۆکیۆمێنن بە نرچ کادر و پێشمەرگە بەم جۆرە تێدا چوون! جاری واش
بووە بنکەکانمان بە هەموو کەلوپەلە شەخسیەکانیشمانەوە کەوتوونە
هێیس ٢٦ی گەالوێژی  )١٩٨٤(١٣٦٣بۆ
دەست جاش و پاسدار .لە ر
سەر جانداران ،شانسم هەبوو کە کەلوپەلەکانم لە جیان پاسدارەکان،
کەوتبوونە دەست جایس نەخوێندەوار .جاشەکان ڕادیۆ و ئۆدکڵۆن و
ی
شتەکان دیکەمیان نەبواردبوو ،بەڵم دەفتەری یادداشن ڕۆژانەمیان لە
حەویس ماڵێک فڕێ دابوو و بە شایان بردنیان نەزانیبوو .ئەو ماڵە-
خانەیان ئاوا ،-هەڵیانگرتبۆوە و دوای چەند مانگ ،کە کاک ئەحمەد
ی
نەخس ،بەرپریس "کۆمیتەی برایم جەڵڵ" ڕن لەوێ کەوتبوو ،پێیان
دابوو .ئەویش ناسیبوویەوە و بۆی هێنامەوە .شێعری "تەنیان" و چەند
شێعرێگ دیکەش کە لەم دیوانەدا هەن ،بەو جۆرە دەستم کەوتنەوە،
ئەگینا ئەوانیشم تێدا چووبوون! سەرتان نەیەشێنم ،من چەند جار ئەو
جۆرە ڕووداوانەم بە سەر هاتوون و هیچم بۆ نەماوەتەوە .دواتر قۆڵم
ل هەڵماڵیوەتەوە ،ئەگەر شێعرێکم لە ربێ بووە ،نووسیومەتەوە یا
ی
ئەگەر لە شوێنێک بڵو بووەتەوە و بە یادگار لە دەفتەری کەسێگ دیکە
دا نووسیومە ،کۆم کردوونەوە .بەم جۆرە ئەوەندە شێعڕەی لێم
فەوتاوە ،زۆر زیاترە لەوەی بۆم پارێزراوە و ئێستا دەیانخەمە بەر
سەرنجتان͘
شاعێیم باس
نووست و
چۆنیەتن هاتن بۆ نێو دنیای شێعر
ئیستا کە
ر
ر
ر
جن خۆیەن واز ل هێنانە نەخوازراوەکەیس هەر باس بکەم .لە
کرد ،ر
ڕەشەمەی ( ١٣٦٦ماریس  )١٩٨٨بووم بە هاوکاری دەستەی
یەکیەتن
گشتن
نووسەران ڕۆژنامەی "کوردستان" .ئەو کات بەرپریس
ر
ر
الوان دیموکران کوردستان رئێان بووم .هەر لە کۆتان بەهاری١٩٨٨دا،
ی
بڵوبوونەوەی گۆڤاری "الوان" کە چەند ساڵێک بوو ،وەستابوو ،بە
حێب ،دەسن ن کردەوە.
پێداگرن من و ڕەزامەندن دەفتەری
سیاسن ر
ر
حێب
هاوکات بووم بە هاوکاری نزیگ "تێکۆشەر" ،گۆڤاری نێوخۆن ر
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ی
کە بە شێوەی وەرزی بڵو دەبۆوە و ،وتارم بۆ دەنوویس .هەر لەو
سەردەمیشەوە نووسین وتار و لێکدانەوەی سیایس بۆ ڕادیۆم دەست
نووست -دیارە نووسین سیایس و
ن کرد .کرانەوەی ئەومەجاالنە بۆ
ر
حێن -هەم وای کرد ئەوەی لە بەهرەی ئەدەن هەمە ،بە الی نووسین
ر
حێندا بچ ،هەم کات و حەوسەلەیەیک ئەوتۆم بۆ نووسین
سیایس و ر
شێعر و بابەن ئەدەن بۆ نەمێنێتەوە .ن ئەوەی بە خۆم بزانم و ن
ی
نووست
ئەوەش کە ئەمە دڵخوازی خۆم ن ،بە بێدەنگ لە شێعر
ر
ی
چوومەوە!! بەڵم ئەزموون ئەوەندە شێعرنووسینە و ئاشنایەن لە گەڵ
شاعێان و سەرەدەرکردن لە هێندێک پێداویسن و
شێعری
ر
ی
بەرپرسایەتن گۆڤاری
تایبەتمەندن دەق شێعری ،لەو ساڵنەدا کە
ر
"الوان" و ئامادەکردن بەرنامەی ئەدەن و هونەرن "کۆلکەزێڕێنە" لە
ی
رادیۆی دەنگ کوردستان رئێان و پاشکۆی "ئەدەب و هونەر"ی
ڕۆژنامەی "کوردستان"م لە سەر شان بوو ،لە ڕێنوێن کردن
نوێقەڵەمان و لە پێداچوونەوەی ئەو بەرهەمە ئەدەبیانەی بۆیان
دەناردین ،زۆر یارمەتیدەرم بوو .بەم جۆرە لە ١٩٨٨ەوە من شێعرم
ی
شاعێان بووم
نەنووسیوە ،بەڵم هەر وەک ڕابردوو خوێنەری شێعری
ر
و زۆر جار بۆ دەربڕین باشێی مەبەسن خۆم لە نووسینەکانمدا پەنام
شاعێان بردوە͘
بۆ شێعری
ر
ئەم کۆمەڵە نووسینەی لەم کتێبە دا دەیانخەمە بەر سەرنجتان،
تەنانەت ئەگەر بە رپن هێندێک پێوەر و پێناسە نەچنە خانەی
شاعێن مت .دەقەکان الواز بن
شێعریش ،هەر بەرهەیم ئەو سەردەیم
ر
بەهێ ،زۆر ئەدەن بن یا کەم ،کرچ و کاڵ بن یا کامڵ و تەواو ،الی من
یا
ر
ڕوانت و ربێکردنەوە و دەربڕین
بایەچ خۆیان هەیە .هەڵگری هەست و ر
من لە سەردەمێگ دیاریکراوی تەمەنم دان .دەکرا ئێستا کە دەمەوێ
ی
ی
بڵویان بکەمەوە ،دەستێکیان پێدا بێنم و جوانێیان بکەم ،بەڵم بە
ئەنقەست ئەوەم نەکردوە ،چونکە ئەو کات نەدەبوونە ئاوێنەی ئەو
سەردەم و قۆناغەی ژیان و تێکۆشان من .پێشم حەیف بوو ،هەر بەو
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شاعێە باشەکان ،فڕێیان بدەم
تاوانەی نەگەیشتوونەتە ئاسن بەرهەیم
ر
ی
و حاشایان ل بکەم و بڵویان نەکەمەوە .پێم وایە بە هەموو
کەموکوڕییەکانیشیانەوە ،هێشتا زۆر پەیام و ڕاز و نیشانەیان لە بارەی
سەردەمێگ دیاریکراو لە ژیان من و خەباتێک کە خۆم بۆ تەرخان
کردوە ،پێیە͘
ی
با بێمەوە سەر ناوێک کە دەن بۆ ئەم کۆمەڵە شێعرە هەڵ بێێرم .من
مێمنداڵیم لە یەک
و "دڵسۆز" ،ئەو هاوڕێ خۆشەویستەی سەردەیم ر
نووست نا ،تەنانەت بە هاوبەیس "قەسەم
تەمەندا ،ملمان لە شێعر
ر
نامە"یەیک دوور و درێژیشمان هۆنیبۆوە ،هەر پێکەوەش چووینە نێو
ی
حێن و سیایس .کان خۆی یەکەی ناوێکمان بۆ
کاری فەرهەنگ و ر
دیوان شێعرەکانمان دیاری کردبوو" .من کە "وریا" و "ع.وریا" بووم،
ی
ی
"گەزیزەی قەڵتگە"م هەڵێاردبوو" .قەڵتگە" گردێگ بەرزی بەرامبەر
مێوون لە
گوندەکەمان چەشمەگۆلە کە هەم زۆر شوێنەواری ر
هەناوی خۆیدا هەڵگرتووە ،هەم سەرچاوەی ئاوی "ڕکاوێ"ش
ی
کەوتووەتە داوێنەکەی .دیارە سەرەبەهارانیش گوڵ گەزیزەی ل
دەڕوێن .بە هەڵێاردن ئەم ناوە خۆم بردبۆوە سەر جۆگرافیای گوندێک
کە لەوێوە هاتبووم ،هەر وەها بەو گوڵە گەزیزەیە ،رەنگ و روخسارێگ
ی
ئەدەبییشم دابوو بە ناوی دیوانەکەم .بەڵم ئەو هاوڕێیەم "شیالن
شەڕگە"ی وەک ناو بۆ دیوان شێعرەکان هەڵێاردبوو" .شەڕگە"
ی
بەرەمەزرایەکە کە دەکەوێتە الی باشووری ڕۆژهەڵن گوندەکەیان
"حەسەننووران" ،ئەو سەریس دەبێتە لێوارەکان چۆیم گادەر و ،لە
ی
"جاشێان" نزیک
گێ" و مەزرای
ر
گوندەکان "دێشەمس" " ،باڵ ر
دەبێتەوە .لە دەم جۆگە ئاوەکان ئەم بەرە مەزرایە -نازانم ئێستا ماون
ی
ی
یان نا -جاران گوڵ شیالن بە گوڵ سن و زەرد و سوورێگ کاڵەوە
هەبوون .هەر بۆیەش ئەو هاوڕێیەم پەنای بۆ ئەم ناوە بردبوو.
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رەنگە ئێستا هەمووتان چاوەڕوان بن کە دووبارە بچمەوە سەر
ی
ی
"گەزیزەی قەڵتگە" ،بەڵم وا ساغ بوومەتەوە کە "شیالن شەڕگە"
وەک ناوی ئەم کۆمەڵە بەرهەمەی خۆم هەڵ بژێرم .هۆیەکانیس
ی
ئەمانەن -١:ئەو ژیانەی من بەڕێم کردوە ،بە تایبەت ئەو ساڵنەی
شێعرەکانم تێدا نووسیون ،خەباتێگ مەیدان بووە لە پێناوی ڕزگارن
ی
نەتەوەکەمدا و ،ناوی "شەڕگە"ی پێ ل دەکاڵێتەوە -٢ .گوڵ شیالن
کە پنجکێگ دڕکاوی و ڕێشەیەیک پتەوی هەیە و هەر لەو کاتەدا خاوەن
گوڵێگ جوان و تەنانەت بەرێگ جوانیشە ،لە ڕەون ژیانێگ سەخت و
تەژی خەبات و تێکۆشان باشێ بەرگە دەگرێ و ،لە هەر بارێکەوە لە
گەزیزە پێ فریای پێشمەرگە دەکەوێ-٣ .من لە گەڵ ئەوەی
ی
چەشمەگۆلیم ،بەڵم لە دایکبووی حەسەننوورانم و ،بە ڕادەی
چەشمەگۆل ،ب رێەوەرن خۆشم لەو دێیە و خەڵکەکەی هەیە.
"دڵسۆز"یش هاوڕن خۆشەویسن سەردەمێگ هەستیاری تەمەنم
ڕوانت و ربێکردنەوە و بڕیاری یەکێ لەو
بووە و ،لە سەر هەست و
ر
سەردەمەدا ،زۆرترین کاریگەریمان هەبووە .دەرسانم دیوان شێعرەکان
"دڵسۆز"یش بە دەرد ئەو شێعرانەی من چوون کە رلێەدا رنت .بۆیە
دڵنیام ناوبراو کارێگ بەو ناوە نەماوە و ،لە سەر دەستبەسەرداگرتن
گێ چاپ نەبووەکەی لەالیەن منەوە ،لێم ناڕەنچ͘
ناوی دیوانە هەر ر
ئیێ ئەوە ئێوە و ئەمەش "شیالن شەڕگە"ی من کە پێشکەش بە یادی
حێبێک کە
 ٧٥ساڵەی دامەزران ر
حێن دیموکران کوردستان دەکەم؛ ر
ی
٤١ساڵ ن پسانەوە لە تەمەن  ٥٧ساڵەی خۆم بۆ خزمەن ڕێبازەکەی
و ئامانجەکان تەرخان کردوە.
٢٠٢٠/٧/٢٩
٧ی گەالوێژی١٣٩٩
کۆیە
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ی
دێهان
مەحەسسیل

*

مەحەسسییل دێهان کە دێ لە شار دەخوێن
غەیری قوڕ وەسەرکردن هیچ دی ن نامێن
بۆ خۆی دەبێتە کابان ،قابڵەمەی وەسەر دەن
ی
کەس حاڵ چێشت نەبین ،ئاشپەز چ بە سەر دێن͊͊
ڕۆن ن دەکا بە مسقاڵ ،بیباریش ن ئەندازە
خوێش ن دەکا بە کیلۆ و ئەوەی دیکەش پیوازە
ی
شێێوە ،قەن گەسک نەدیوە
ماڵ چووکەی
ڕ
ی
ی
هەر چوار قولینچگ ماڵ لە زبڵ دا ڕزیوە
ی
ورکە دەستیان ماچ دەکا وەختێک کە نان خەڵس بوو
ورکان دەپشکننەوە یەک بە یەک و موو بە موو
ی
لە گەڵ هەم مەنزڵن خۆ قەت نێوان نییە
نازان کە ئەم کارە لە سەر چ و لە بۆ چییە؟
ی
شەو دەچێتە سینەما تا خەم لە دڵ خۆی دەرکا
تا دوور لە دایک و بان ،مودەن قوڕ وەسەرکا
لەبێت نەچ ئەم دەورانە ناخۆشە
قادر! ر
خۆشن لە نێو کۆشە
ئەگەر چ ئەم ناخۆشییە ،زۆر
ر
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ئەمەش ئاوان چێشتووە خەیم گەورەی دنیایە
خێ ن بۆ خاتری ئەو خودایە͘
ئاخێمان ر
ڕەبن ر
ی
شنۆ ،ساڵ ١٣٥٧

فێ
* مەحەسسیل "محصل" ،ئەو کەسەی خەریگ خوێندن و ر ڕ
بوونە(قوتان) .جاران لە نێو خەڵک لە جیان "دانش آموز"ئەم
ی
وشەیەیان بە کار دەهێنا .منداڵن الدێ کە بۆ خوێندن دەهاتنە شار،
هەر چەند کەسێک بە یەکەوە ژوورێکیان لە شار بەکڕی دەگرت.
ی
منیش زۆربەی ساڵن خوێندنم بەم جۆرە بەڕێ کرد .ئەم نووسینە
یادگاری ڕۆژان پڕ ربێەوەرن ئەو سەردەمەیە.
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به ی
ڵێ...
شهرته تا ماوم له دونیا قهت ئهوینت بهر نهدەم
با گڕی ئهو عیشقه پاکه بمسووتێن دەم به دەم
ستت دیدەکهم! ئهی چاوەکهم!
تۆ وەرە شهرتێک ببه ر
مهییل یهکێ بهر نهدەین قهت ههر به وێنهی زین و مهم
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ی
شنۆ ،ساڵ )١٩٨٠( ١٣٥٩











خۆزیایەک 

کۆتری خۆش پهروازی باخچهی ئارەزووی ئهمن ههژار 
کهی له سایهی باڵهکانت ئهشگ خۆشیم دێنیه خوار؟

ی
یاخۆ کهنگ چهشن دوو مهل ئەم چڵ و ئەو چڵ دەکەین؟
دێنت ئاشیان ژیان ن دەرد و جهخار؟
پێگ ر


پایێی ١٣٥٩
 ر
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ژیانهوە͘͘͘
لە ربێتە لە یەکەم ژوواندا،
بە گون منت گەیاند :ئەمن،
لە پێوان ڕن ژیاندا،
لە ڕێگای مان و نەماندا،
تا بمێنم لە گەڵ تۆ دام،
هەر هاوڕێتم ،بۆ تۆ پەنام؟
**Ύ
خۆشەویستم! ئەوا ئەمڕۆ هاتمە الی تۆ،
ی
تۆ کە دەتکوت :هاواڵ تۆم،
هاتووم نیازی خۆم بڵێم ،بدوێم
لە داخواز و ویستم،
لە ئاوات و لە پێویستم،
کە وابوو گوێ ڕاگرە لە من،
جوانە ،ویستم͊
خۆشە ،ویستم͊
خۆشەویستم͊
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**Ύ
رسین،
پاش شیوەن و فرمێسک ڕ
رتێبوون لە حەرسەت و گرین،
پاش تەمەنێک بە دییل ژین،
پاش تایم ژیان ناو پەرژین،
لە پاش وەی بێگانە بیێا،
بە ئاشکرا خوێنمان دەمژێ،
گێفان زل،
بۆ پڕ بوون ر
رپێو الو و مناڵ دەکوژێ،
تێگەیشتت،
لە پاش ئەوەی
ر
لە گون گادا ئێمە خەوتووین،
بە جوان بۆمان ڕوون بۆوە،
چەوساوە و یەکجار دواکەوتووین،
ئەمڕۆ ڕۆژی ژیانەوەیە،
ڕۆژی هەوڵدان بۆ ماف و
لە جیهان دەنگدانەوەیە͘͘
**Ύ
خۆشەویستم͊
پێمخۆشە تۆش لە گەڵ من ن،
ی
چقڵ چاوان دوژمن ن،
بشکێن دەرگای زیندان و
ی
حەوش و پاوان و ماڵ خۆت͘
با مەتەرێز،
ئەو جار ببین تۆی بەڕێز،
ئامێ͘
لە نێو ر
24



هێ͘
نەبەزیو و بەسام ن ،ر
ی
کێی وڵت،
هێی کوڕ و ر
ر
الوان ئوگری خەبات͘
**Ύ
ی
گیانە! ماڵوان کە لە شانە،
لە خۆت دوور کەوە ئاوێنە،
تفێک لە چەوسانەوە کە،
دامەمێنە͊
ی
یەجگار دڵ خۆشە بە تۆ،
ئەم ڕاپەڕینە خاوێنە͘
سەرکەوتن لەوە دایە
زۆری وەک تۆی لە داوێنە͘
**Ύ
خۆشەویستم͊
تۆش وەرە نێو کۆڕی خەبات،
ی
جۆرێ تێکۆشە بۆ وڵت،
هەر بمێن بە نەمری و
لە دواڕۆژا،
ی
مێووی خوێناویمان بڵ͗
ر
کێ͊
شانازیت ن دەکەم ئەی ر
ئەی لە چاوی دوژمناندا،
ی
رتێی ژەهراوی ،چقڵ رتێ͊
لە ربێم ناچ و ئەتناسم͊
ئەی قارەمان و ڕێبواری
ڕن رپێۆزی "لەیال قاسم͊Η
25



ئەی هاومەتەرێزی "تانیا͊Η
ئەی جەمیلەی کوردستان͊
پێشمەرگەی مرۆڤایەن͊
ئەی سەمبول ئازایەن͊
چەشمەگۆل ،پووشپەڕی )١٩٨١(١٣٦٠
ی
ی
لە گۆڤاری "الوان" ژمارە  ،١گەڵڕێزان )١٩٨١(١٣٦٠دا بڵو بووەتەوە.
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رسوودی٢٥ی گهالوێژ
هێی
ڕووناکبێەکان
ر
زۆر شوکر ڕۆژێ له ڕۆژان ر
زنجێەکان
شت و دادی دیلهکان و ن له نێو ر
ر
ئاخ و داچ پاڵهکان و جووتیارە رپێەکان
وەک تۆفان ڕووی کردە ههور و بۆی هێنا ڕۆژی نهمان
هاته دەر تیشگ گهالوێژ ،بوو به شادی و پێکه رنت.
***
دەسن پێکرد ژیان تازە ئهم گهله تێکۆشهرە
حێن زانای ڕێبهرە
هیچ مهتریس بۆ نهما چوون ر
ههر له ئهو کات شۆڕیس گهل جوان ئهستاندی پهرە
ئاشکرا بوو ئهم خهباته دژ به ههر چهوسێنهرە
حێب و گهل له یەک کات :ڕاپهڕین
بهرز بوو هاواری ر
***
بووینه هاوسهنگهر لهگهڵ گشت مافخوراوی نیشتمان
هێی ئیستعمار و تهخن ملهوڕان
کهوته لهرزە ر
حێبه پاکه چوو له بۆ پێش نوچان
گهل له شوێن ئهو ر
بۆ ئهوەی بێنێته دی ئاوان کۆن و رپێمان
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دێموکڕایس بۆ رئێان ،خودموختاری بۆ کوردستان
***
جن هیوا و ئاوات ن
تا دەمێک تیشگ گهالوێژ ر
حێن دێموکرات ن 
تا زەمانێک ڕێبهری گهل ر
یا به کورن تا خهبات و یهکێن هاوکات ن
ی
گهل دەڵ ئهی پێشهوا ،گیان فیدای ڕێگات ن
ج رێنه سهرلهنوێ دەبێت و فرمێسک چیێ ناڕێژین.
شنۆ ،گهالوێژی ١٣٦٠


ی
ی
مانگ گەالوێژی ساڵ )١٩٨١(١٣٦٠داوام ل کرا شێعرێک بۆ رسوودی ٢٥ی گەالوێژ بنووسم .ئەم
ی
حێن دیموکران کوردستان رئێان بە دەنگ هونەرمەند "فەرهاد
شێعرەم نوویس ،کۆڕی هونهرن
ر ی
بابان" کردی به رسوود بۆ ڕادیۆی دەنگ کوردستان رئێان .هەر لەو ڕۆژەشدا لە ڕێورەسیم ٢٥ی
ی
گەالوێژ لە شاری شنۆ بە دەنگ ئەو هونەرمەندە پێشکەش کرا.
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یادی نهمرێک...

(بۆ شههید مهحموود ڕەحمهتپوور ،جێگری

هێی سمکۆی شنۆ)
فەرماندەری ر


که مهتهرێزێک دەنهخس
به خوێن خۆبهختکهرێک؛
به دەسن خۆی گیان دەبهخس
ی
بەم وڵته ،کۆڵنهدەرێک؛

*
که ئاوا دەن ئهست رێەی
ژین نهمری پاڵهوانێک؛
سێەی
ههڵدەگرێ چاوی له ر
هیوای گهل و نیشتمانێک؛

*
که منداڵێگ باب کوژراو
لهگهڵ دایکهکهی ڕەشپۆیس؛
له سهرگۆڕێک ،چاو پر له ئاو
دەوەست به دڵ پهرۆیس؛

*
سێێژی گوللی جایس
که دە ڕ
سینگێک وەک ربێینگ ل دەکا؛
که نیشتمان تهریم بایس
له نێو دڵیدا چ دەکا؛
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*
که وێکڕا فرمێسک دەڕێژن
 رپێ و مناڵ و الوەکان؛
تهریم پێشمهرگه دە رنێن
پێخواسهکان ،داماوەکان؛

*
که مهتهرێز دەنهخشێن
خوێن رپێۆزی ڕۆڵەیەک؛
ی
قهڵی ستهم دەلهرزێن
تووڕەنو سایم تۆڵهیهک؛

*
دلێێک
که شههید بوون ر
ی
 دەنگ دەداتهوە له وڵت دا؛
شێێک
که ئازایهک ،بێچوە ر
گیان له پێناو خهبات دا؛

*
من مەحموودم دێتەوە ربێ 
پێشمەرگەی قارەمان و ژیر ،
تۆڵەئەستین بە ناوبانگ ،
شۆڕشگێەکەی
ڕووناکبێ͘
ر
رڕ
***
ی
پایێی  )١٩٨١( ١٣٦٠
"دۆڵ خدراوێ"  ،ر
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سەد سڵو بۆ دێموکرات 


بۆ نەجان نیشتمانمان ن دەکۆش رت بەردەوام 
ی
دادەچۆڕێ خوێن لە سەرتاپای لەیس گەلمان بەڵم 
ی
ی
قەت نەماوە زەبر و زەنگ دوژمنانمان ن وەڵم 
ی
ئێستا ناوبانگ خەباتمان بۆتە بایس خاس و عام 
ی
با بە یادی ئەو خەباتە بۆت بن رێین سەد سڵو 
ئەی دیموکران نەبەزمان ،ح رێن خەڵیک بەشخوراو 


ح رێن قازن پێشەوای و بۆ گەل کورد گیانپەنای 
بۆ وەدیهێنان ئامانچ گەل کورد پێشەوای 
هەر لە یەکەم ڕۆژی دامەزرانتەوە هیوای ،چرای 
ئاشکرا بوو الگری خەڵیک هەژار و بێنەوای 
ی
با بە یادی پێشەوامان بۆت بن رێین سەد سڵو 
ئەی دیموکران نەبەزمان ،ح رێن خەڵیک بەشخوراو 

خەڵیک کورد سەربەرزە ئێستا تۆ بە ڕێبەر دادەن 
دێ لە شوێن تۆ و بەرەو ئازادی ئەمڕۆ ن دەن 
ئەو کەسەی دوژمنتە دەی با گۆڕی خۆی زوو هەڵکەن 
با لە سەیری ڕووی ڕەیس ئەو ،خەڵیک ئ رێان ن بکەن 
ناوەکەی تۆ زۆر بەڕێزە الی گەالن بەشخوراو 
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ی
ئەی هومێدی بێنەوایان ،پێشکەشت ن سەد سڵو 


دڵنیاین خوێن شەهیدان قەت لە ب رێ ناچێتەوە 
تا تۆ ڕێبەر ن لە کوردستان خەبات ناپسێتەوە 
دوژمنت ئەمڕۆ بە تین ئاگرت دەتوێتەوە 
ڕوو دەکاتە باوەیس ئاغاکەی و دەکشێتەوە 
ی
ی
با بە یادی سوورخەڵتان بۆت بن رێین سەد سڵو 
ئەی دیموکران نەبەزمان ،ح رێن خەڵیک بەشخوراو 

پا ریێی  ١٣٦٠
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ی
باکێ...
ئێمه ین


ی
شێان وڵت
دوژمنان! ئهمڕۆ له سایهی بێچوە ر
ی
ڕووڕەیس ئێمهن ههمووتان ،ڕۆژی خۆشیمان ههڵت

سهردەمێک واتان دەزان ههر دەن وەک دیل بژین
بپسێنت گوریس کۆیلهن ،هیچ کات و سات
نان
ر

باش بوو ئهو ربێەی له مێشگ پیس ئێوە بردەدەر
تێکۆشان ن وچان و تووڕەن و قین خهبات

میللهتم تێگهیوە تازە ژین ژێردەسن چییه
بۆیه بۆ سهربهسن دەمرێ و گیان له پێناوی دەدات

هێی گهل
گهرچ پێت وایه دەتوان تێک شکێن ر
تانک و شێست رتێ و تهیارە و جاش و پاسداران الت

باش بزانه ئهو گهله چهکدار به تۆن باوەڕە
گێ نایهته تکات
ههر له ربێی تۆڵه دایه و ههر ر

باکتو سهیرە تۆ دەمانێسێن له
ئێمه ن ر
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لەشکری ئەهریمەنیت ،خوڵقێنەران کارەسات


پیاو و ژن ،رپێ و مناڵ و الو ،ههموو پێشمهرگهنه
پێکهوە یهک دەنگ دە رڵت ئهی کوردەواری! گیانفیدات

ی
گێ نهمر
پڕ له "وریا"یه وڵن پێشهوای ههر ر
بۆ فیداکاری و ،کێشان کێشک لە دەسکەون خەبات.


گوندی "چهقهڵ مستهفا"(ناوچەی سندوویس خوارێ) ،ڕەشەمەی
١٣٦٠
ی
ی
ی
شت" ،ئۆڕگان کۆمیتەی شارستان شنۆ دا ،بڵو
(ساڵ  ،١٩٨٢ -١٣٦١له بڵوکراوەی "کێله ر
بووەتەوە).
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نەورۆز

من ئەو ڕۆژە کە خۆم بینیم
هەر چ چەوساوە و هەژارە،
ئەوەی وشیارە ،نەدارە،
ی
چقڵ چاوان زۆردارە،
کرێکارە ،جووتیارە،
ڕووناکبێی بە کردارە،

ر
باری خەمە،
کاری خەمە،
خەم بۆ ئەو پارووی یس ژەمە،
لە سەر ئەم زەوییە بەرینە،
چ وچان نییە ،کەمە،
ی
بەڵم وشەی،
ئاکار و وتار و بزەی،
ئاگرێکە زۆر بەتینە،
هێ و مسن خۆی
لەسایەی ر
لە داهاتوو خاترجەمە،
دەڵێم بەختیارم نەورۆز هات͘
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Ύ
من ئەو ڕۆژەی کە ربێی نوێ
ی
دلێ،
وەک مەشخەڵ کاوەی ر
تارمان و ڕازێنەرەوەی
کۆشگ نگریس ئەژدەهاک،
ئەژدەهایک ڕەش و ناپاک،
دەتارێن،
ی
قەڵی زۆرداران دەڕمێن،
زنجێی دییل دەپسێن،
ر
چەوسێنەران تێک دەشکێن؛
دەبێتە کوتکێگ تووڕە و
بە زیندوون خۆی دەنوێن،
بۆ نوێخوازان دیاری دێن،
دەڵێم بەختیارم نەورۆز هات.
***

ڕەشەمەی (١٣٦٠ماریس  ،)١٩٨٢چەقەڵ مستەفا( ناوچەی
سندوویس خوارێ)
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ی
ستین 
کورد و فهله
ئاوارەکان،
زامدارەکان،
گوند به گوند و کێو به کێو
دۆڵ به دۆڵ
مناڵ به کۆڵ
دێن و دەڕۆن
چاوی فرمێسک تیا ماوی
ی
تازە پشکوتوی مناڵن
به خوێن دەشۆن،
برست،
ر
مهینهت نهن هیچ نییه بیخۆن!
چت؟
ک رت ؟ و ر
بۆ کوێ دەچن؟
چۆن دەژین؟
چۆن دەمرن؟
*

کوردن ،خهڵیک کوردستانن
نبهش له خۆش رن ژیانن
خواردەمهن رن زۆردارانن
خسێی چهوسێنهرانن
یه ر
ی
خاوەن والن نوڵتن
ئهوینداران خهباتن
به خهبات فرچکیان گرتوە
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مێە ناویان دەرکردوە،
له ر
شێی چیایه
ڕۆڵهیان ر
پێشمهرگهیه ،زۆر ئازایه
ی
بۆ سهربهسن وڵتهکهی
بۆ ئامانچ خەباتهکهی
بە دایم گیان له سهر دەست
گشتیان خاوەن یهک مهبهست .

 *

ئاوارەکان،
زامدارەکان،
گوند به گوند و کێو به کێو
دۆڵ به دۆڵ
مناڵ به کۆڵ
دێن و دەڕۆن
چاوی فرمێسک لێچۆڕاوی
ی
تازە پشکوتووی مناڵن
به خوێن دەشۆن
برست ،مهینهت نهن هیچ نییه بیخۆن!
 ر
چت؟
 ک رت و ر
بۆ کوێ دەچن؟
چۆن دەژین؟
چۆن دەمرن؟

*
دیلن خهڵیک فهلهستیت
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زامدارن ،خاوەن بریت
سههیۆ رنێم خوێنیان دەڕێژێ
بە لێشاو لێیان دەکوژێ
له تهریم شههیدەکانیان
کۆشک و سهرا بنیات دەن
بهم ژینهیان پێدەکهن!!

ئهوانیش وەک ئێمه ئازان
چریکن ،ههموو له چیان
دەوەست ،ناپاڕێنهوە
سهردەکهون ،ناتوێنهوە
ههموو گیانیان له سهر دەستیان
گیان دەدەن له بۆ مهبهستیان
لهگهڵ ئێمه هاوسهنگهرن
باتگێن ،تێکۆشهرن
خه ر ڕ
یالێم و نۆکهری
ئیمێ ر
سه
داگێکهری
هیونێیم ر
ر
ناتوان چۆکیان ن دادا
ی
له وڵن خۆیان ڕایان دا.


جۆزەردان ( ١٣٦١ناوچەی سندوویس خوارێ ،مەحمەدشە)


له “یهکێن” ئۆڕگان کۆمیتەی شارستان نهغهدەدا (هاوین )١٣٦١،١٩٨٢چاپ کراوە͘

39













بۆ خانزادێک...
ی
ئهتۆ خانزاد! گوڵ جوان بههاری
ئهتۆ خانزاد فریشتهی کوردەواری
ئەتۆ خانزاد ژیان کردووی به دیاری
دیاری کوردەواریو گوڵعوزاری.

ههزار جوانیم له ڕووی تۆدا بهدی کرد
سهری کوڵمت من شهیدای خهن کرد
سهرم سوڕ ماوە لهو بهژنهت که چ کرد
ی
گوڵڵهی جوان توویس ملکهچ کرد.



سندووس" ،گۆل" ،خهرمانان )١٩٨٢(١٣٦١
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کوردستان

کوردستان! ئەی خایک پایک شاخەکانت گەوهەرم
کوردستان! ئەی کانیاوت زمزم و هەم کەوسەرم
کوردستان! بۆ چیمە جەننەت تا ئەتۆی جوان شک بەرم
کوردستان ! قوربان تۆ ن ،خوێن پاک،گیان و سەرم
ی
کوردستان پێشمەریک تۆمە ،ڕۆڵەتم ،تۆی دڵبەرم

کوردستان! ئاخ و هەناسەی ڕۆڵەکوژراوان تۆ
کوردستان! فرمێسگ ڕوون بان رپێ و ڕەنجەڕۆ
کوردستان! هانم دەدا هاوار بکەم من یەک بە خۆ:
کوردستان! قوربان تۆ ن ،خوێن پاک ،گیان و سەرم
ی
کوردستان پێشمەریک تۆمە ،ڕۆڵەتم ،تۆی دڵبەرم

ی
کوردستان! دەردی مناڵە ڕووت و ن پێڵوەکان
کوردستان!
ڕوانت لە وەزغ شار و دێ سووتاوەکان
ر
شێە پیاوەکان:
کوردستان! دەیکاتە وێردی زاری ر
کوردستان! قوربان تۆ ن ،خوێن پاک ،گیان و سەرم
ی
کوردستان پێشمەریک تۆمە ،ڕۆڵەتم ،تۆی دڵبەرم

کوردستان! تۆ دڵنیابە بەو زوانە سەربەخۆین
کوێت؟
کوردستان! چون ڕاپەڕیوین ،چاو لێکە ئێستا لە ر
کوردستان! دیتووتە ئێمە یەکدەنگ چۆن بۆ پێش دەڕۆین؟
کوردستان! قوربان تۆ ن ،خوێن پاک  ،گیان و سەرم
ی
کوردستان پێشمەریک تۆمە ،ڕۆڵەتم ،تۆی دڵبەرم

ی
کوردستان!تۆ خۆشەویسن الی هەژاران وڵت
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کوردستان! بۆیە هەموویان دێن بەرەو ڕیزی خەبات
کوردستان! گوێت ل ن بڕوای ڕۆڵەکان گیانفیدات
کوردستان! قوربان تۆ ن ،خوێن پاک ،گیان و سەرم
ی
کوردستان پێشمەریک تۆمە ،ڕۆڵەتم ،تۆی دڵبەرم

هاوین)١٩٨٢( ١٣٦١







42



له ی
شین چهوساوە
(حهسهن زودیفهر) ی شههیددا..
ههزاران الوی ئهو خاکه
به سهربهرزی له شوێنت دێن
بهرەو جهرگهی ستاندن هەق
وەفاداران به خوێنت دێن

*
له تۆ رفێبوونە تێکۆشان
خهباتو گیان بهخت کردن؛
له تۆ رفێ بوونه ماندوونو
له پێناو میللهتا مردن.

" کێیل"ی سهرشاخان ،جۆزەردان )١٩٨٣( ١٣٦٢
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ژوانگه...

ی
یادی ناشادی کۆچ هاواڵن
ی
دەمباته دونیای ماتهیم ساڵن
دیسان لهگهڵ خهم دەست له مالن دەبم
مت ،دڵ بریان دەبم
ڕەشپۆش و خه ر
سهر له نوێ له نێو کۆڕی خهباتا
له بهزیم ڕۆژی خۆیس و ئاواتا
ههست به چۆل بوون جێگایان دەکهم
به شهپۆڕەوە ،داوایان دەکهم
له جیان خۆیان ،دیمهن جوانیان
جێوانیان
به سەد تاسهوە دێنه ر

* * *
ی
ههر گهز و بسن وڵتهکهی خۆم
تهالن و بهرپاڵ ،کانیاو و سهرچۆم

جێوانێکه به ڕاسن زۆر جوان
 ر
بۆ ئهو کهسانهی بۆ یهک دێنه ژوان
ئهم ژوان خوازانه  ،ئهم ئهم هاوڕێیانهن
پێشمهرگهی کورد و ئهم کوردستانهن
هێندێکیان شههید ،هێندێکیان ماون
ی
به ڕمزی ئاڵ " هیوا" نارساون
ئهوانهی ماون بۆ خۆیس هێن
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بۆ نوێکردنهوەی شهرت و بهڵێن
لهگهڵ ڕەوان شههیدان گهل
له شوێن ژوانێکا دەگهڕێن بۆ ههل

 * * *
باشێین ژوانگه ههر مهتهرێزە
یهکجار رپێۆزە ،یهکجار بهڕێزە.

شاروێران سەروو ،دایماو ،شهوی١٣٦٢/٧/١٢

ی
جێن کۆتان دەورەیهیک رفێکردن پێشمەرگەدا له "گهڵڵه"
(کۆتان زستان  ١٣٦٣له ر
خوێندرایهوە).
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له خهوما...


ئهوینهکهم!
خهیاڵهکهم!
نەشمیله خنجیالنهکهم!
ئیلهایم ئەوین ساوام!
ستێەکهی دوای ڕۆژئاوام!
ئه ر
ئهی ئارەزووە دێرینهکهم!
ی
تهمهن چاردە ساڵنهکهم!
ئهو کات خونچهی هیواکانم
له خهوما ،له دەسن تۆدا
به بزەتهوە دەپشکووتن؛
بهخۆم دەکوت:
ههموو نیگای هیواکانم
بهرەو ڕووتن،
به تیشگ ڕوخساری جوانت
به خاوەنیهوە له سووتن.

ئهوینهکهم!
مێینهکهم!
ئهی قیبله له ر
ئهوینهکهم نهمامێک بوو
پاش تهمهنێک،
پایێ
له شهوێگ ساردی ر
به دەسته نهرمهکهی ئازیز
پاراو ئهبوو ،دەهاته بهر؛

46



ئهوینهکهم پهیامێک بوو
ی
سڵوێک بوو،
ی
له خهونێکا وڵمهکهم
له لێوە ههنگوین بارەکهت،
له چاوەکهت ،له زارەکهت،
دەبیستهوە.
ی
وڵمهکهت ،دەبووە مهلێک
ی
باڵ دەگرت،
دەچۆوە سهر چڵ و پهلێک
دەچوو بۆ باچ ئهوین و ربێەوەری و خهیاڵهکهم
به ئاسپان دەنیشتهوە.
دەنیشتهوە له باچ دەفتهری شێعر و،
ژیانه یهکجار تاڵهکهم،
دەبووە شهیم سهر دەالقهی نێو ماڵهکهم،
دەبۆوە به شۆڕەسواری کاروانهکهی خهیاڵهکهم.
له ڕاستیشدا نههاته بهر
نهمامهکهم ،نههالهکهم،
ئهی خونچهی نهشمیالنهکهم!
ی
گوڵڵهکهم!
ئهی جوانه چاردە ساڵهکهم !


یانن )١٩٨٣(١٣٦٢/٧/١٣
شاروێران ،سێلهکه ،به ر
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وڵم نامهی ئازیزێک...
ئازیز! فه رقێم ،ئازیز فه رقێم
گێۆدەی داوی په رنێم
ئازیز! ر

گێ نایه
له بهخن بهدم ئهویش ر
شێێژە له پێشم دایه
یس جهم ر

خێە
نان ڕەشیشمان پڕ بهرد و ر
ئهویش جار جارە له ئێمه زیزە

ئازیز! شهوچهله کهشکێگ سوێرە
له ڕاست ددانمان یهکجار بوێرە

ددان شکێنه ،مرۆڤ خنکێنه
ئازیز! گهر ئازای وەرە بیدوێنه
بۆ تۆی که هێشتا چیات نهدیوە
دەتخاته ناڵه و ئاە و زریوە

ی
ئازیز! ههواڵ چاییت پرسیبوو
ی
سهڵ لهو کهسهی موعتادی وی بوو

شێم له بارەی چان
چیت ل وە ر
ی
ههرکهیس ههین حاڵ گهدان
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بتوان لهگەڵ رپێەژنان ئێک ن
لهگهڵ گهورەی ماڵ هەر نهختێک ڕێک ن

خێی خهڵیک
تامهزرۆی دەشگ له ر
بهو زەرداوەی که نهماوە کهڵیک

ئازیز! فهرمووبووت له دۆکوڵیو چ باس؟
ی
ئازیز! به قۆڵ حهزرەن عهبباس

دۆکوڵیوم به تۆ هاتهوە ربێی
ڕووناکبێی؟!
قهزات له گیانم ،تۆ
ر
پێشمهرگه و دۆکوڵیو ،کۆجا مهرحهبا؟
کوا پێشمهرگهیهک سوژدەی بۆ نهبا؟

گێ نایه
ئاوی حهیاته و رلێە ر
ئاخ! بریا ئێستا قاپێکمان بوایه

کێی شۆخو شهنگ
ئازیزی جوانم ،ر
بهو پرسیارانهت دڵت کردم تهنگ

پرسیبووت لێمان قهت ههڵوای دەخۆن؟
یا قهت لێدە رنت تاوێک هێلکه و ڕۆن؟

ماڵت نهشێوێ کوا ههڵوا رلێە؟
کولێە؟
کوان هێلکه و ڕۆن ،کوان ر
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ی
کوا پڵو گیانه؟ کوا دۆڵمه و کفته؟
گێ دێ به موفته!
شێێژ ر
 رلێە هەر ر

ئهو خورما و ڕۆنهی جاران نهمدەخوارد
لهگهڵ نیسکێنه به خودامان دەسپارد
ئێستا بهو شهرتهی بێته بهر دەستم
به سهری بابت رلن ڕاناوەستم!

ئازیز! یاڕەبن مار بێته خهونت
با تۆش لێت تێک چ ژیان ئهمنت

ئهوە ئینسافه بایس ترشیات کهی؟
خوێ له برین گشت کز و مات کهی؟

بایس کهباب و ترشیت کردووە
مێە ناویم له ربێ بردووە
له ر

گهر درۆ نهن پێم وایه پار بوو
کوڕێگ هاوڕێم که پارەدار بوو

مێاوێ" بوو دوو دانهی بۆ کڕیم
له " ر
ی
ڕیشهی ئارەزووی له دڵ بڕیم

ئازیز! به باچ باویک خۆت قهسهم
اگر روزی من به آنجا رسم(*)
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له تۆڵهی ئهوەی ئەمڕۆ پێت کردم
گهرنم ئازاکه چهن پوون بردم

گێفانم له دوان دەکهم به ههزار
 ر
بۆ سێو ،بۆ بادام ،بۆ گوێز ،بۆ ههنار

بۆ ترێ ،سهوزە ،بۆ مێالق ،مێوژ
نجێ ،سنجوو ،بۆ ن ،بۆ گێوژ
بۆ هه ر

تهماحم زۆرە و ،بهوە پڕ نان
مهگهر ماشێن بگرم کار چان

دزێلێک دەکڕم له شاری وریم
بۆ پڕتهقاڵ و نارنج و ههریم

له ههرچ ههن دەبهم بهیس خۆم
به سهری بابت ههتا رتێ نهخۆم

بۆ ژوانت نایهم نازداری نهوسن
به قهبری بابت دەن به دوژمن



گاگهیس خوارێ ،شهوی ١٣٦٢/٩/١٦

(*) ئەگەر ڕۆژێک من بگەمە ئەوێ.
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غەزەلێیک نیوەچڵ

(*)

شهو نییه شێعرێ له دەست ماتهیم ئهو ژینه نهڵێم
شێینه نهڵێم
ڕۆژ نییه ویسن دڵم بهو کچه ر

ههرکه دەستم لە بۆ پێنوویس دەبهم شێعرێ بڵێم
دەمهوێ چیێ له وەسف گوڵه نهرسینه نهڵێم

ی
دەچمه نێو ناچ خهیاڵت و دەڵێم کوفرە ئهگهر
چێۆیک مهمو زینه نهڵێم
بایس ئهم عیشقه که ر

ی
گهڵڵه  ،ڕێبهندان )١٩٨٤(١٣٦٢

(*)غهزەلێگ تهواو بوو ،ئهوی دیکهم له ب رێ چۆتهوە.











52



تهنیان...
کوا کوڵیم یارێ
به ڕامووسین دڵم بچارێ؟
کوا بزەی لێوێ
ههستم بێێوێ؟
کوا سیلهی چاوێ
بمخاته داوێ؟
کوا خاڵێگ ڕەش
ستێەی گهش
وەک ئه ر
له ڕۆژڕەشیمدا به کاری من ن
گشت خهیم من له نێویا ون ن؟
شێین؟
کوا بزەی ر
کوا ههوێن ژین؟

کوا کوا ئهو باسکهی
سهرین سهرمه؟
ئامێەی
کوا ئهو ر
هێالنهی گهرمه؟
کوا ئهم دوو لێوەی
تاسهی مژینیان
ههروا دەمکوژێ؟
کوا ئهم برژانگهی
وەکوو نهشتهرێ خوێنم دەڕێژێ؟
کوا کوا ئهو شۆخهی
بێته ژوور سهرم،
شهو به ههناسهی
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له خهو ڕاپهڕم،
شێین
به وشهی ر
به پهنجهی نهریم،
به ههسن گهریم،
ی
دامریک گڕی دڵ گڕ گرتووم
لێم دوور کاتهوە گشت خهیم پێشووم؟
کوا فریاڕەیس؟
کهیس بێکهیس؟
کوا هاونیازێ؟
گوێدێرێ ڕازێ؟
تێم بگا که چیم
به چیەوە دەژیم؟

کوا کوا هاوڕێیهک
ڕێگای ژیانم لهگهڵ بپێوێ؟
ژیان بنایس،
له مردن ڕایس،
بۆ بهختهوەری و بۆ کامهران،
له بۆ سهربهسن و بۆ ئاوەدان،
بۆ شان و بزە و بۆ خۆیس و جوان،
ههنگاو ههڵێن،
ی
ژیان له چنگ مردن دەرێن!!؟

سهرشاخان" ،بابهکراوێ" ،نیوە شهوی )١٩٨٤(١٣٦٣/٣/١٧

ی
(لە گۆڤاری "نووسەری چیا" ،ژمارە ١٥ ،٢ی جۆزەردان ٥ ،١٣٦٤ی ژوئەن  ،١٩٨٥بڵو بووەتەوە)
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جینانه  ١-
پێشکێش به٢٥ی گهالوێژی ١٣٦٣


ئاگر بڵێسهی سهندوە 
بڵێسهی بۆ ئاسمان چووە 
وێنهی شۆڕیس نواندووە 
ی
ی
دەڵ :بهڵ کورد زیندووە 
خوێێێژە 
کورد دڕیک چاوی
ڕ
ههوراز له ئاسن کورد رلێە͘ 

زولف شۆخ هاتۆته لهرین 
به داغه و ڕۆینه ههڵپهڕین 
بۆته بهههشتێگ بهرین 
ی
وڵن خوێن و ڕاپهڕین 
گهل زایم ههموو ساڕێژە 
جێن گهالوێژە
چونکه ر

بهزم و ڕەزیم ههمهڕەنگه 
سهما و ههڵپهڕیک و ئاههنگه 
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کێی شۆخ و شهنگه 
ههرچ ر
له دەس کوڕگهلدا یهک دەنگه 
جێن گهالوێژە 
دەڵ رت :ر
گهل زایم ههموو ساڕێژە

رپێ و مناڵ و الوەکان 
ژیکهڵه باب نهماوەکان 
ی
ی
یا گوڵڵه خهمڵوەکان 
به گشن گشت چهوساوەکان 
جێن گهالوێژە 
دە رڵت :ر
بۆیه برینمان ساڕێژە

لهم ڕۆژەدا بوو دێموکڕات 
له شاری مههاباد پێک هات 
ڕووچ تازەی نا بهر خهبات 
به جێیە کورد هاوار بکات 
بیست و پێنچ گهالوێژە 
مێە.
ر
جێنێگ مهزنه له ر
جانداران١٨ ،ی گهالوێژی)١٩٨٤(١٣٦٣
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جینانە ٢-


با ههڵپهڕیک به پا کهین
چهپڵه لێدەین ،سهما کهین
ی
له چهنگ خهفهت ڕاکهین
دەنگ بهرز کهین ،ههرا کهین:

ی
جێنه دەگرین
ئاههنگ ر
ڕێگهی سهربهسن دەبڕین


با دوژمن چاوی کوێر ن
با ههر له خۆیس زویر ن
دەبا ئهو ڕاستییه رفێ ن
جوامێ ن
تا ڕۆڵهی کورد
ر

ی
جێنه دەگرین
ئاههنگ ر
ڕێگهی سهربهسن دەبڕین



پاکت
دێموکڕاتێگ ر
باکت
له دوژمنان ن ر
چاالکت
پێشمهرگهینو
ر
خاکت
قوربان رن ئاو و ر

ی
ئاههنگ ج رێنه دەگرین
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ڕێگهی سهربهسن دەبڕین


ڕۆڵهی قازن پێشهواین
گهل چۆن بوێ ئاواین
بۆ نیشتمان گیانفیداین
گیان له سهر دەستو ئازاین




ڕێگهی سهربهسن دەبڕین
ی
جێنه دەگرین.
ئاههنگ ر

جانداران٢٤ ،ی گەالوێژی ١٣٦٣

حێبدا کە کۆمیتهی شارستان ڕەبەت له "جانداران" پێگ
(لە ڕێوڕەسیم ٣٩ساڵەی دامەزران ر
هێنابوو ،خوێندمەوە).
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سوێند...


قهسهم به نیگای پڕ سێحر و ئهفسوون
به چاوەکانت که ڕەمزن ،جادوون
سوێند به چاوی خۆم ،به فرمێسگ ڕوون
ی
سوێند بهو دڵنهی تازە ئەنگاوتوون
سوێند بهو ههستانهی به جوانیت دەبزوون
ههتا ئهو ڕۆژەی کفنهکهم دەدروون
له یاد دەرناچ شۆخه جوانهکهم
ی
خۆشهویستهکهم ،ژیکهڵنهکهم


قهسهم به ههسن خاوێن دڵدار
قهسهم به جوان رن بزەی لێوی یار
سوێند به ئهوین خاوێن و ساکار
سوێند به پهیمان و به رڵت و بڕیار
سوێند به خاڵهکهت نازداری لهبار
قهسهمم خۆت ن جارێک نا ههزار
ههتا ئهو ڕۆژەی دەمنێنه ژێرگڵ
ههر تۆم خۆش دەوێ به گیان و به دڵ
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قهسهم به شێعرو ههڵبهستو هۆنراو
قهسهم به پهخشان ،ناڵهی دڵسووتاو
قهسهم به بسکت که بۆم بۆته داو
سوێند بهو دیمهنهی ون نان له چاو
ی
سوێند به ههناسه و دووکهڵ ههناو
ئهتۆ دڵبهریم و منیش دڵ دۆڕاو




به مردن ڕازیم نهک به جودان
عیشقم عیشقێکه عیشف خودان







سیسێ)١٩٨٥(١٣٦٤،
گهورکایهن،
ر
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ماڵوان...

ی
ههر ساڵ نا ساڵ
ههر ڕۆژنا ڕۆژێ
ههر جارنا جارێ
ی
دەن فرمێسگ تاڵ جیاییم
به خوڕ ل بارێ.

دەزان بۆ؟
من سهفهریم
من کۆچهریم
له خۆشهویسن ن بهریم!
دەن بار کهم
دەن تهریک عیشف یار کهم
حێبهکهم ئاسوودە و
دەن ر
خۆم ڕەشپۆشو خهفهتبار کهم!

*
که ڕێم کهوته ئهو مهڵبهندە
غهریبهیهیک گومناو بووم
ڵێاو بووم
تازە له یار ،له کهسوکار هه ڕ
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ی 
قهڵیهیک تێک ڕووخاو بووم،
تووشت هاتم
دەستت گرتم
به عیشف خۆت شادت کردم
گهلێک خهمت له ربێ بردم
بوومه کوڕی مهڵبهندەکهت
بوومه الوە دڵبهندەکهت
*
خۆزیا چاوم به چاوانت نهکهوتبا
خۆزیا بۆ تاقە جارێکیش
ئامێی پڕ ئارامیت
له ر
حەزی شێتم نەرسەوتبا،
خۆزیا له نێو باوەشتدا
شهوانم ڕۆژ نهکردباوە
به دەم گفن دڵدارییهوە
خهونوچکهمان نهبردباوە.

بانه ،بایزە ،شهوی )١٩٨٥(١٣٦٤/٩/١٥
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ی
شین کۆچێک...

لهگهڵ ههنگاوی ڕۆیشتنت
کت دڵهکهم
هاته ڕاچڵه ر

ی
ماڵ خۆت و خۆمت ڕماند
بۆ چ ڕۆیشن گوڵهکهم؟



بانه ،سوتوو١٣٦٤/٧/٢٠ ،
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بۆ پیی سهنگهر (مهال ساڵه)

ی
به مهریک تۆ
گهلێک ئینسان زەحمهتکێش
گهلێک ڕۆڵهی ئازار و ئێش
بزەیان له لێوی تارا،
ڕێژنهی خهمیان ن دابارا.

*
لهگهل کۆچ به ماتهمت
به کۆمهل ڕۆڵهی به شهڕەف
کۆڕیان بهست له دەوری خهمت.

*
جووتیارەکان!
چهوساوەی سوێسن،
گهورک ،مهنگوڕ
موکری،
گشت ئهوانهی
ی
 لهو شهوانهی ساڵن زوو
 تۆیان دیبوو،
ی
مرۆق به ئابڕوو
وەک
ی
وەک مهالی بهگژ بهڵ چوو
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حێبیەیک خاوەن ئیمان
وەک ر
وەک ترووسکهی نیوە شهوان
وەک خهوشێوێن ژاندرمه
وەک ڕوونایک و تهقه و گرمه،
ی
به مهریک تۆ ،له خهمدا بوون
له شیوەن و ماتهمدا بوون.
*
لهگهڵ دوا پشووی ژیانت
هاوڕێیانت،
هاوڕێیان بهندیخانهت
شایەدان ڕاوەستان پیاوانهت،
هاودەمهکان سهدەیم
له کۆت و "ژ "٣-ڕاسانت،
حێبهکهت
له ئاست نهێن رن ر
ی
ڵڵ بوون ،زمان گرێ دانت،
باری بزەیان خستبوو
کۆڕی ماتهمیان بهستبوو.
*
لهگهڵ دوا پشووی ژیانت
هاوڕێیانت،
ئهوانهی له ساڵهکان
چلوشهشو چلوحهوت
شیو بە شیو  ،ئهشکهوت به ئهشکهوت
بۆ پهیوەندی نوێکردنهوە
بۆ جاش و باش جوێ کردنهوە
بۆ ئازادی ڕێ کردنهوە
به دووتا ئارەقیان دەڕشت:
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باری بزەیان خستبوو،
 کۆڕی ماتهمیان بهستبوو.

*
لهگهڵ ونبوون دواجارت
لهگهل کۆچ خهفهتبارت
سهدان ههژاری دێو شارت
وەفادار کرد به ئاکارت
*
هۆ هۆ رپێی نێو مهتهرێز!
هێ!
جهنگاوەری بهڕێز ،به ر
دێموکڕان داوێن خاوێن،
قارەمانهکهی دارساوێن!
به زیندوون ،به مردوون
خۆشهویسن ههژاران
دڕیک چاوی نهیاران
ئهوەی مهییل کوشتنن کرد
ئارەزووی خوێن ڕشتنن کرد
پشن له زەحمهتکێشان کرد
خۆی ڕووڕەیس کوردستان کرد.

***

بانه ،بهردەڕەش ،ڕەزبهری١٣٦٤
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نات بینم تا...
خۆزگە دڵم هیند پان بوایه،
نهک ههر عیشقت،
بهڵکوو خۆشن تیا چ بوایه.

نات بینم تا
پڕ به دڵ سوژدەت بۆ بهرم،
ی
پهردەی ن دەنگ بدڕینم و
به ئاسپان،
نهرم ،نهرم
ببمه فرمێسک و ههڵوەرم.

نات بینم تا
بیچێم،
قسهت تام کهم و ر
وەک پهپووله،
له دەوری تۆ خول بخۆم و
بنێم.
تهریم تاسهی خۆم ر


"گەڕەدێ" ،شەوی ١٣٦٤/١٠/١٧

67







ڕق...
(بە دوای دیتن فیلیم عومەر موختاردا)

 ربێم ڕق،
زنجێم ڕق،
دەسن به
ر
مناڵ ،الو و رپێم ڕق.

ههڵبهست و هۆنراوم ڕق،
زمان پاراوم ڕق،
گشت و شهو زاراوم ڕق.

شان و زەماوەندم ڕق،
ههڵپهڕیک و گۆوەندم ڕق،
چێۆک ،بهیت و پهندم ڕق.
 ر

دار و بهردی خاکم ڕق،
باوەڕی زۆر پاکم ڕق،
پێشمهرگهی چاالکم ڕق.
68




ی
وڵت و خهباتم ڕق،
ڕێبازی نهجاتم ڕق،
شۆڕش و ئاواتم ڕق.

ڕووچ ههر نهرسەوتن ڕق،
له پیناو سهرکهوتن ڕق،
بۆ ڕاونان دوژمن ڕق.



















گهورەدێ ،کانمێو١٣٦٤/١٠/٢٠،
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ئهوین...
(بۆ دوو ئهوین;

(ئه) ئەی پزشگ زایم قهلبو نووری چاوی دڵتهرم
 (ه) ه رێی ن و گۆچان دەست و هاوڕێبازی تا سهرم
 (و) وێردی زاری خامهکهم تۆن و له دێڕی دەفتهرم
 (ی) یهک وشهم ناچ له ربێ و زوو دەن ناوت بهرم
چێی تهنیا ڕابهرم.
 (ن) نانهوێ بهیداچ سۆز و ر

گهورەدێ ،شهوی ١٣٦٤/١١/١٦
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دەنگ دێ...

ی
له دەنگ بلوێرێ خۆشێ
له سهیری هاوێرێ خۆشێ
خۆشێ له خرمهی بهرمووران
له قاقای سهرگۆنا سووران
ی
له دەنگ نهی ههست بزوێنێ
له گۆوەندێ خهم تارێنێ
خۆشێ له خوڕەی ئاو ههڵدێر
شکسپێ
له چژەی شێعری
ر
هاندەر وەک رسوودی خهبات
سهرچاوەی ئیلهام و ئاوات
هێی نبهشان
بزوێن ر
حوکیم کاچ ستهم ڕووخان



ی
دەنگ کۆڕێگ ڕاپهڕیو
ئازادیو خۆیس قهت نهدیو
ی
باتگێە
دەنگ کچ خه ر ڕ
دەمێکه به گون من رفێە
له چ دەدوێن له ئازادی
له وەی که له خۆیان ڕادی
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داوای ماق یهکسان کهن
شهق له دان ناحهز ههڵدەن
ی
دەنگ کچە دەگاته گوێم:
ههتا زووە له دەست و پێم
دادەماڵم پهن دییل
ی
تا کهنگ ژن و زەلییل؟
بهسیه ئیدی ،ئاخر ڕزیم
نامەوێ وەک کۆیله بژیم.



گهورەدێ ،شهوان (١٣٦٤/١١/١٧-١٥فێوریەی)١٩٨٦


ی
ی
 (لە یەکێک لە ژمارەکان گۆڤاری " الوان " ساڵ ١٣٦٤-١٩٨٦دا ،بڵو بووەتەوە).
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شیوەن...
ئهوا ئهمشۆش لهگهل زایم دەروون پڕ له ناسۆرم
دەن تا ڕۆژ بناڵێنم له خهڵوەتخانهکهی گۆڕم،

مێە حهز دەکهم بگریم و گشت داخم به فرمێسک کهم
له ر
به سهر پشکۆی دەروونمدا وەکوو بارانه ههڵچۆڕم.

من خاوەن دڵێگ پڕ له گۆڕی ئارەزووەکانم
به فرمیسکه فهرامۆیس دەکهم شوێن خهیم زۆرم.


گهورەدێ٨،ی خاکەلێوەی )١٩٨٦(١٣٦٥
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بۆ تۆم دەوێ؟
(شوێن رپن ئەوینێگ زوو تێپەڕ)

هیچ سهیر نییه
به خوێندنهوەی یهکهم نامهم
ی
چووبیه ربێی ئهو وڵمهم
کهوا ئێستا به ناچاری
ی
له بهر دەریک قهڵی عیشف
ڕواڵهت و دەروون خهمباری
وەک شهوگاری
مێووی
کورته ر
بیستویس ساڵ ژیان تال
دەیکهمه قۆچ قۆربان و
خوێن بان دوا ئهوینداری.
*

یک دەتوان له ئازاری
برین جهرگ ن بگا؟
له ئیشو خۆفو ناسۆری
به ناو زیندووی
ههموو شهوێ
مل له پهتگ مهرگ ن بگا؟


74



یک ههیه که له سهر گڵکۆی
ئاوان به الوی مردووی
بگێی؟
ناکامهکان ر
شت ر ڕ
خوێناو بگری و
خهڵف تاسه به ئهرسین چاو بدێرێ؟

ئهوەی زللی ئهو ژیانهی نهخواردن،
ی
ههر ڕۆژێگ خۆی به ساڵ نهژماردن
له بوون خۆی
له بوون تێداچوون خۆی
داخدار نهن،
 ربێار نهن،
له گهل یاچ له خهم یاچ
گێ ههڵناگرێ بهیداچ
ههر ر
ژیانێگ نوێ!
 *
من تۆم دەوێ
که وێ دەچ
له وەتا ههی

لهو ژینهتا
بۆو ژینه پڕ له شینهتا
گێ کهیس
نهگریان ههر ر
بۆو خهمهی وا له سینهتا!
من تۆم دەوێ
که ئاکارت ئاوێنهی ڕابردووی خۆته
مێووی خۆته
ههناسهکهت ر
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ن دەنگێکهت
هیوای نیوە زیندووی خۆته.
*

له ڕووی فرمێسگ چاوانت
چێۆیک ژیانت،
دێڕ دێڕ ر
دەخوێنمهوە.
له وەردی خهمهکانتدا
ژیانێگ نوێ
دەڕوێنمهوە!



گهورەدێ)١٩٨٦(١٣٦٥ /١/١٩ ،
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بۆ چاو شینێک


ی
پاپۆڕی خهیاڵتم 
له دەریای چاوی شینتا 
به ن ئارایم دەڕوا و 
وێڵه به دووی ئهوینتا .
 
گهورەدێ١٣٦٥/٢/٧ ،
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بژی دەنیک ی
حی ین قازی

ی
جێن ساڵڕۆژی دامهزران ڕادیۆی دەنگ کوردستان
(پێشکێش به ر
رئێان)

کە کوردستان راپەڕیو ،
چنگوڕیک شەڕ کەوتە گیان ،
لە زەویو لە ئاسمانەوە 
هاتن بۆ گەمارۆدان ،
لە خەباتمان یاچ دەبوون 
لەشکری ڕەیس و نەزان ،
یەکەم ئامانچ دوژمن بووین 
بۆ قەالچۆ ،بۆ وێران ،
خۆزیای رادیۆ ،خۆزیای گشت بوو ئاوان ورد و درشت بوو͘ 
Ύ
ی
دەبوو دەنگ خەبان کورد 
لە کەوشەن ماد تێپەڕێ ،
چێۆیک خاپوور بوونەکەی 
ر
کوردستانمان بۆ دوور بەرێ ،
دەبوو بانگەوازێک بدا 
بۆ پاراستن سەنگەرێ 
کە مەتەرێزی شەڕەفە و 
سووک تێک ناشگ لە هیچ شەڕێ͘ 
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لە کاتێک دا خۆری خەبات 
دەبوو لە تەم بێتە دەرێ͗ 
خۆزیای رادیۆ ،خۆزیای گشت بوو ئاوان ورد و درشت بوو .
Ύ

٤٠ساڵ لەمەوبەر لەمڕۆدا 
لە کوردستان بەشکۆ دا 
ی
دەنگ کوردستان رئێان ،
ی
دەنگ ئازایان ،بوێران ،
ی
خەباتگێ ،
دەنگ گەلێگ
رڕ
شۆڕشگێ ،
نرکەی پێشمەرگەی
رڕ
ی
دەنگ ڕێبواران قازی ،
ی
دەنگ شەڕەف و شانازی ،
ی
شەقەی باڵ هەڵۆی چیا ،
بوو بە ڕەمزێگ دڵنیا ،
بۆ خوێنمژان ،گۆڕستانێک͊ 
بۆ سەربەرزن کوردستانێک،
Ύ


ی
حێبێگ
شۆڕشگێ 
دەنگ ر
رڕ
بە خەبات و نەرسەوتن رفێ ،
ی
ی
دەنگ پێشەنگ خەبات و 
جووتێ ،
ڕێکخەری کرێکار،
ر
ی
ڕۆشنبێی ئازای 
دەنگ
ر
ڕاهاتوو بە ڕژد و هەڵدێر ،
ی
دەنگ ژنان ڕا پەڕیو 
دلێ ،
پست ،بوێر ،ر
ر
زنجێ ر
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ی 
هێ پێشمەرگەی 
دەنگ دەیان ر
جوامێ ،
گیانباز و نەترس و
ر
ی
لێڵێ لە گشت شەوی زەوی͘ 
بوو بە تیشگ مانگ شەوی
Ύ

ی
دەنگێک دەنگ چەوساوەکان ،
هاواری بەشخوراوەکان ،
گیانێگ تازەی نایەبەر ،
شێلگێە تێکنەشکاوەکان ،
ر
بوو بە ئێعجازی مەسیحای 
هەژارە لێقەوماوەکان ،
بوو بە هاندەری میللەتێک ،
ورد و درشت و الوەکان ،
ئەی ئاوێنەی تەواونوێن 
حەماسەکان! ڕووداوەکان͊ 
ی
جن شانازی!
حێن قازی͊
بژی دەنگ ر
بۆ ر
حێب و گەل ر
***

گەورەدێ ،جۆزەردان (١٣٦٥ژوئەن  )١٩٨٦نوورساوە.


ی
ی

( لە چل ساڵەی دامەزران ڕادیۆی دەنگ کوردستاندا ،بە دەنگ خۆم پێشکەشم کردوە).
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ژین نامه...
ژیانم:
چێۆیک پڕ کارەسات:
 ر
ههژاری ،نهداری،
شت و زاری.
فرمێسک و ر

ژێردەسن،
ماندوون ،ڕەنجهڕۆن،
ی
له ماڵ خۆت نامۆن.

ناکایم له ئهویندا،
بهردەوام له تهزیندا،
شکان و ههستانهوە،
خهبان ن پسانهوە ،
وێڵ به دووی ئاواتهوە
به دووی دێموکڕاتهوە.


 گهورەدێ١٣٦٥/١/٨ ،
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ی
هێمن شاعی...
بۆ مهرگ

ی
سهت مخابن مهریک سهرکهش تۆی له باوەش کردمهوە
ئارەزووی دیداری ئەو زاتەی لە دڵ ڕەش کردمهوە
من که خۆزیام بوو ههلێک ن تاقه کڕنۆشێک بهرم
بۆو کهسهی پێنووسهکهی زوو ژینهکهی گهش کردمهوە
ی
گێانهکەیم
شت ڕر
ئێسته بۆ مهریک به داخ و غهرق ر
وا مهرگ توویس پهژارەی تاقه سوژدەش کردمهوە

گهورەدێ ،شهوی)١٩٨٦(١٣٦٥/٣/٢٠
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بهڵگه...
(ههسن دوای خوێندنهوەی ڕۆمان"دمدم")

کورد نامرێ،
مێوو؛
ئهوە ر
له خایک خۆی ڕانادرێ،
مێوو.
ئهوە ر
*
ی
سهرب هوردی قهڵی دمدم،
ئهوەتان؛
ئهوە تڕاژێدیای دێرسیم،
دە بنواڕە!
ی
ئهو گۆلهی به خوێن ڕەنگ،
ی
سهری دانهنواند و ههر جهنگ.
*
ی
ئهوە بهرپاڵ ئارارات،
که بههار هات،
سهیری که چۆن:
ی ی
گوڵ ئاڵ به ڕەنگ و بۆن
له سهر پنچ خوێن گهیس
ڕۆڵهی چیای گهردەنکهیس
ئهو مهڵبهندە ،دەڕوێتهوە و،
دادەپۆیس زایم لهیس!

گهورەدێ ،پاشنێوەڕۆی ١٣٦٥/٣/٢١
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دوو ڕاسپاردە...
(له یادی ئهو نهمرانهدا که به دەسن کوڕان چین چهکمەڕەق و
دەست و پێوەندەکانیان شههید کران).
من ههڵگری ئهو بهیداخهم
که پێشهوام
چوار دە ساڵ پێش
له چوارچرا
له پێناوی له دار درا.
*

بهردی بناخەی،
شوورەی سهخن ئهو کۆمارەم،
که چهکمهی ڕەق چهکمهڕەق،
بهر له پاشا ،رتن گەیاندبوو
مت شهق.
 ر
چێ و تایم یهکه ر
 *

چ برین ئهو خهنجهرەم
که خاوەنان دیوەخان،
تۆماریان کرد له سهر پشن
کۆماری ن ههڵنهگرتووم.
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ئهمن خوێن نهوەستاوی،
مێووم
گشت شا دەمارێگ ر
 *

من گڕی دانهمرکاوی
ڕق پ رێۆزی چهوساوەم،
ی
ئاڵیهیک ههر شهکاوەم،
نهوەی کاوەم،
کاوەی چهڕخێگ زیندووم و
کوردستانم،
نان چ دی
پێناسهکهی زەوت کرێ؛
با دوژمنم له گون گرێ،
نه ههر تهنیا
وەجاخهکهی قهسته سهری کۆمارەکهم،
بگرە نهوەی زەرووی الدێ،
که ڕاسپاردەی
شای شاهان
بۆ بارەگای باویک خان،
به ربێ دادێ،
بۆیان ناکرێ جارێگ دێ،
بژێننهوە تراژێدیای
ڕووخان کۆمارێگ دی.
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گهورە دێ١٣٦٥/٤/١٠ ،




شیوەنێیک ین کۆتان
بۆ تۆ
ی
ئهی جوانێین گوڵ شنۆ
بۆ تۆ ،بۆ تۆ
ڕێژنهی باران فرمێسگ دڵدۆڕاوێگ ڕەنجهڕۆ
مت.
ملوانکهیهک شێعری خه ر

بیکه ئهستۆ،
گهردەنبهندێگ هۆنراوە به مروارن ئهرسین من،
ی
 رپن ههڵپهڕە به ئاههنگ
هەنسگ ئاگرین من.

که ژین من
سهرانسهری ئاخێا ن به ناکام رن ئهوین من
بۆ جهیازی کۆچت نهن
ههناسهکهی بهفرین من؟


بۆ بۆ سهر قژی ژێر تارات،
گوڵێک نهن
ی
زایم دڵ ئهو ناکامهی
تهمهنێک به عیشقت ژیاوە؟
داگێساوی
بۆ مۆمێگ ر
رمێی بووکێنیت نهن ،ئهم هۆنراوە؟
سه ر


گەورەدێ ،پاشنێوەڕۆی ١٣٦٥/٥/٣١
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شیین...
شێین ،کچێگ ناسکۆڵه
 ر
شێین ڕەوت و نهرمونۆڵه
 ر
گورج و زیت و خڕوخۆڵه
له کاراندا توند وتۆڵه
قامکم له وەسفدا کۆڵه
به داماوی دەڵێم بریا
وەسف بۆ کرا با وریا
لهو کاتهیدا ئاوێ دێن
به نازەوە ن ههڵدێن
له ڕەوتا سهت تهرز دەنوێن
ڕێبوار سهری سووڕ دەمێن
که با باسگ دەلهرێن
ی
بۆن دە وڵت دەگهڕێن
ههسن گشت کهس دەبزوێن

بهگزادێگ شۆخ و شهنگه
گوڵزارێگ ههمه ڕنگه
که وا به مهمکان تهنگه
شمشێی له جهنگه
برۆی
ر
خرمهی بهرمووری ئاههنگه
بۆ پهخشان و شێعری وریا
چاوی ئاوین چهشن دەریا
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به ربێی جوان پهرسن من
ناسکێە له ههسن من
جوانه وەکوو مهبهسن من
لە پەسن،کورتە دەسن من
ئاخ ئاخ که دیدە مهسن من
ئهم نازدارە چاردە ساڵه
مرۆڤ له تاریف الڵه

شلکه وێنهی تووله نهمام
مهمگ تورته وەکوو شەمام
که لێو دەبزێوێ بۆ سهالم
له الم یهکن شهکر و کهالم
ی
تا بایس کهی جوانه بەڵم
خسێە
له کۆشگ باوکیا یه ر
زنجێە!
جوانێگ دەست به
ر

بانه ،ورچهک ،شهوی)١٩٨٥(١٣٦٤/٩/١٨
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بهردەههڵۆ...
(بۆ تهوارێک ،بۆ کچێگ پێشمهرگه)
من وتم تۆ وەک تهوارێ
ههر له بهرزیڕا دەنۆڕی
ههر له دوندی کێو دەنیس
ناخزی بۆ هیچ بنارێ
نایه خوارێ!
*
ڕۆژێ :کان زەردەی خۆرەتاو،
ی
کان شاباڵ هەتاو،
کان ڕوونایک به تاو،
بۆ ترۆپگ ساردەکوێستان دەچوو،
دیمهن چڕ ،قاقڕ و سهخن چیای دێنایه ڕوو،
ڕێک لهو کاته" ،بهردە ههڵۆ"،
ببووە پاردەی سهنگهری تۆ،
تۆی گرتبووە خۆ؛
ی
دەنگ بهرزو بوێرانهت
دوور دەڕۆن،
جن دەهێشن له هێالنهت
 ر
دلێانهت
قاسپهی چهیک سەر مهچهیک ر
دادەگهڕا ،له نێو هۆردووی قهل ڕووڕەش
دەبووە بهڵگهی بهرزن پلهی
 ههڵۆی چیای سهخت و سهرکهش.
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*
خۆشهویستم!
باش له ربێمه ،کان ویستم،
یهکهم نامهی خۆمت دەیم،
ی
ڕازی دڵ له سووت و بۆسۆمت دەیم،
زۆر دەترسام،
بێی؛
که نهتوان ڕن شۆڕشم لهگهڵ ڕ
تا دوندی چیاکان بفڕی؛
ی
بهڵم ئێستا،
دوای حهماسهی "بهردەههڵۆ"
ی
" منارە چووک " و "بهردی کهڵ" و زۆر شهڕگهی رپێۆزی ئهوتۆ،
 بڕوام وایە:
تۆ تهواریم،
ههڵۆیهیک بهرزەفڕی چیا و کوێستان و ههواریم؛
ئێستا ئهگهر نامهیهیک دیکهت دەیم،
تێیدا دەڵێم:
 زۆر دەترسم که نهتگهیم!!

کوێستان قەندیل ،تان دوێ ،ئێوارەی ١٣٦٦/٤/٢٣
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ینتۆ ،ینمن ،ئەم چیایە͘͘͘
هۆ تەواری کویستان کورد͊
چنگ داگرە
لەو ڕەوەزەی
بەرامبەر ئاسمان چەقیوە͘
ئەم چیایە
بە ن هەڵۆ
کەالوەی کوند ن خزیوە،
وێرانەیە تێک تەپیوە͘
ئەم کوێستانە،
تەواری من͊
کەوی هیوای هەواری من͊
ن من و تۆ،
وشکارۆی باران نەدیوە
پەیکەرەی نێو زگ ڕزیوە،
ئەم چیایە،
ن شەقەی باڵت هەتیوە͘

قەندیل ،تان دوێ)١٩٨٧(١٣٦٦/٤/٢٣ ،
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زەماوەندی پێشمەرگە
من پێشمهرگه،
تۆ پیشمهرگه،
چهند لێمان جوانه ئهو بهرگه!
ئهو تفهنگه،
ئهو هونهرمهندە خۆش دەنگه،
بۆ ئهو شاییه،
بۆو ئاههنگه،
له سهر پێیە،
زۆر رسوودی خۆیس پێیه.

بوویک شهرمن!
شێی پرچن!
ر
ئهو بنبهردەش که سهنگهرە،
تاریکه ،شێدارە ،تهڕە،
لهمهو به دوا
ی
ی
به ماڵ خۆت ،به ماڵ خۆم ناوی بهرە.
لێوژێ)١٩٨٧(١٣٦٦/٤/١٠ ،
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"ئەو تاپۆیەی بوو بە ئەوین"
تێێژی نیگات،
بهر لهوەی ر ڕ
هەسن ئەوینم بێێوی؛
پێش ئهوەی شنەبای بزەت،
چۆلگەی دەروونم بپێوێ؛

بهر لهوەی دەسن گهریم تۆ،
رسم؛
 رتت بخاته لهیس ڕ
پێش ئهوەی دەستەمۆی بکەی،
خولیا و حەزی بەرزەفڕم؛

زووتر لهوەی گوێیهکانت،
ی
تۆن دەنگ من ببیس؛
کەسێتن مهندت،
هێالنهی
ر
کۆتری هیوایم ل نیس؛

پێش ئهوەی وێنهی بهژنهکهت،
جێگێ ن له قان مێشکم؛
 ر
یا خۆزیای دووانت ببێته،
ماکهی نخهوی و باوێشکم؛

زووتر لهوە ناسنامهکهت،
خۆی به چاوم ناساندن؛
یا ژیر بوون و ڕێک و پێکیت،
ئاپۆرای رئێەی تاساندن؛
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*


ی
لهگهڵ من چهند ساڵ ژیا بووی،
ی
له ناچ دڵ من ڕوا بووی،
ئهو جۆرەی دەمویسن ،وا بووی
ئاوات بووی ،ژین بووی ،هیوا بووی.

تا حهز دەکهی خۆشم ویستبووی،
ی
بهڵم ناوم نهبیستبووی؛
ی
بهژنو باڵم نهدیتبووی،
قهتیش چم ل نهویستبووی.

ئەستێۆکان ،نیوەشەوی ١٣٦٦/٥/٦

ر

مێینە" بوو .کاتێک
لەپایێی  ١٣٦٦لە سەفەرێکم دا بۆ
ر
(*) ناوی ئەم شێعرەم"خۆشەویسن لە ر
"گەورەدێ" بۆ مام ئەنوەر سوڵتانپەنا و مامۆستا عاشقم خوێندەوە ،مام ئەنوەر پێشنیاری کرد
ناوەکەی بکەم بە "ئەو تاپۆیەی بوو بە ئەوین" .منیش بە قسەیم کرد.
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چاوەڕوان...
چاوم بڕیوەته ئاسۆ
چاوەڕوانم ،بهو ڕێگا پێچاوپێچهدا
پهیگ گورچ مهڵبهندی تۆ
 رتێ داگهڕێ
ی
بهر له سڵو ،به تهڕدەسن
نامەی تۆم خاته بهردەسن.
*

گێفان نهبرد،
پهیک هات و دەسن بۆ ر
لهو بارەوە ورتهی نهکرد،
ئازای لهشم به جارێ مرد.
*

پهیک گهڕاوە
به ن وازی ،به دڵساردی،
سێیهم نامهی خۆم بۆ ناردی.
*

وا ئێستاکهش
چاوم بڕیوەته ئاسۆ
به گیان خۆم ،به گیان تۆ
له چاوەڕوان نامهتدا
ژمێم
چرکهی ڕۆژ و مانگ دە ر
سپێم!
وا خهریکه گیان دە ر

ی
بهڵم نامرم،

95



ههر چاو لهو ئاسۆیه دەبڕم،
ههتا ڕۆژێ
خۆت و کاروان
-بهو ڕێیهیدا رلن ئاوا بوون-
دانهگهڕێن.
جا ئهوساکه
هۆ کاروان گڕ و ڕووناک رن شهو تهرێن
بۆ پێشوازتان چهند فهرسهخ دێم
خێ هاتنتان ن دەڵێم
به ر
یهکێکتان ل دەدزمهوە
باوەیس بۆ دەگرمهوە.


ئێندزە ،ئێوارەی١٨ی گهالوێژی ١٣٦٦













96





لەدایکبوون

*

ی
ئەو پارشێوەی لە سووچ ماڵ پوورم
ی
مناڵدان داییک کزم بە ێ
ج هێشت

ی
لە گەڵ نووزەی یەکەم سان ژیانم
مەزەی ی
جودان و کۆچەریم چێشت
تفت
ی

سەفەرزادەی ژنێیک دڵ بە خەم بووم
ی
ێ
خوێش دابەزیبووم
لە ماڵ قەوم و
ی
ێ
پێشت لە خێسەی ئەم جیهانە
گەل
پەژیوان بووم وترسابووم ،بەزیبووم.

ی
کەج کۆنەی برای تازە لە دەست چووم
ی
ی
دەراوی روون گۆڕستان گرت لێم
ی
ی
بەیان
ڕوون بەر
لە گەڵ تاریک و
لە ی
بان "ئاڕەبە" بۆم ڕاخرا جێم


ی
ی
بە ئاهەنیک شەقاوی دوو کەڵ پت
ی
ی
کوتان پارچە
گۆشت دڵ دەچووە سەر
ی
چەرخەکان ئاڕەبەی کۆن
بە سووڕی
ێ
ی
ڕن دەدا بەر
تەمەن چەرج دەخوارد و ی
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لە گەڵ تیشیک هەتاوی وەرزی پایتی
ی
لە حەوش ماڵ باوکم تووش یەک بووین
گوتی ڕەبت بە ێ
خت ێ ی
ی
بی
هەتا پێیان
ێ
ێ
پتکەکەی چووین
بە خت یان هەتا کن ڕ

هەتاو هەر ئەو هەتاوەی جاری جاران
یێ
هەتا
ڕەندۆڵ چووبوو و هاتبۆوە
منیش ئەو بێشکەیەم پڕ کردبۆوە
لە گەڵ خێوی بەرەو مردن نەچۆوە...




ی
ی ی
ی
ێ
دەن کە
سەردان ماڵ خوشیک لە "حەسەننووران"
دووگیان و لە مانیک ڕەمەزاندا لە
(*)دایکم بە
ی
پارشێوێک ی
مت ێ
دەن .دوای چەند شەو ڕۆژ مانەوەی لە ماڵ پوورم ،بابم بە کەڵوعارەبە دێت و دایکم
و من -کە مەلۆتکە بووم ،-دەباتەوە بۆ "چەشمەگۆل" .ساڵێک دوو ساڵ بەر لە من برای پێش من
ی
دایکبوون من کە تەنیا دوو خوشکم هەبوون و دایک و بابم هیچ
لە دایکبووم دەمرێ .بۆیە لە
کوڕێیک دیکەیان نەبووە ،بۆ ئەوان ڕووداوێیک خۆش بووە.
ی
ی
سەرهان خۆم بە شێعر بنووسمەوە ،بەڵم دوای ئەم سەرەتایە ،حەوسەلەم
وا دیارە بە نیاز بووم بە
ی
ی
دەن  ١٣٦٥یا  ١٣٦٦ێ
ێ
ن.
ێلت بەسەر چووە .ساڵ نووسیت ئەم شێعرە
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شانۆنامەی شێعرن

دیسان نهورۆز
ڕەشهمهی Ϳ١٣٦٥مارش )١٩٨٧
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جووتێ
"ست" ئاسنگهر خهریگ ئاسنگهرییه،
ر
پهردە الدەچ ،له سهر ر
دانیشتووە و داسێگ به دەستهوەیه ،رتێی دەکاتهوە و دەیسوێ .پینهچ
ی
ی
خهریگ خاوێن کردنهوەی جووتێک پێڵوە .ههرکام له جلوبهریک
جووتێ به
تایبهن خۆیاندان .تهمهن ئاسنگهر له سەرووی چله،
ر
تهمهنێە ،تەمەن پینهچ لە یه وان کەمێە .بهدەم کار کردنهوە
دەدوێن:
جووتی:
ی
چهند خهمینه وڵن من
ی
غهرق شینه وڵن من
ی
بۆ مهریک کوڕان دەگرێ
رسێ
فرمێسگ ژێردەسن دە ڕ
ههموو الیهک ماتهمینه
فرمێسکه ،شهپۆڕە ،شینه
ههر گۆڕستان له برەو دایه
ڕۆژ له ژێر چۆیک شهو دایه
دزێوی و سایم مهتریس
بۆته میوان گشت کهیس
ئهم مهڵبهندە به پهرۆشه
که وا ئێستاکه خامۆشە.
ئاسنگهر:
هۆ خهڵکینه! هۆ ههژاران!
هۆ ڕەنجدەران! هۆ نهداران!
ئهوا دیسان جهرگم بڕا
100



ت رێێگ دی له دڵم درا
هۆو تهرمهی وا فڕێ دراوە
لهو چۆله حهشار دراوە
دوایت ڕۆڵهی من بوو
تهریم
ر
مێشگ دەرخواردی دوژمن چوو
هۆ خهڵکینه! هۆ ههژاران!
هۆ ڕەنجدەران! هۆ نهداران!
وا ئهژدەهایک جهماران
ی
مهریک بهسهرماندا باران.
پینه یچ:
ئای که ڕۆژگارێگ ڕەشه
ڕەیس پۆشیوە ،چ گهشه
بزە له لێوان تاراوە
ی
مردن شاڵوی هێناوە
ههموو جێیهک گۆڕخانهیه
ئاوەدان وێرانهیه
ی
پهپوو له وڵتمان دەخوێن
سوورە ههرد و بان ،به خوێن.
جووتی:
ۆکبێان بیستبووم
چێ ر
له ر
زۆر لهوە پێش ،من ههر نهبووم!
ههر لهو خاکهی کوردەواری
ی
ساڵێکیان بهڵیهک باری
کابرایهیک ن ناو نیشان
ی
لهو وڵته الق چهقان
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مرچ خۆش کرد له سامانمان
بوو به مڵۆزیم ژیانمان
پێگ هێنا لشکری زۆر
له ماستاوکهر ،له بهرماوخۆر
له گیان ئادەیم بهردان
له چهتهنو دزی وەردان
له ژێر سایهی ناپیاواندا
بوو به ناو له نێو ناواندا
بوو به ئهژدەهایک پاشا
تازە بۆی نهدەکرا هاشا
تاجو تهخن پێک هێنابوو
ی
ئاسنو پۆڵی وێک هێنابوو.
پینه یچ:
گێنهوە که ئهژدەهاک
دە ر ڕ
" کهڵه " ( )١بوو ،پهیدا بوو له خاک
ی
ڕەیک ،سەر زەون تهنیبوو
خودای شهڕی ن خهن بوو
دەستووری ئهستووری دەدا
زوورەی له ساتووری دەدا
سهری له لهش دەکردنهوە!
به چهشن مهڕ دەیکوشتنهوە!
خوای نههان که وای زان
چوو بۆ ماچ ههر دوو شان
به ههر دوو شاندا نووسا
جن ماچ ڕووا
دوو مار له ر
دوو مار به مێشگ الو بریس
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ی 
وڵتیان خسته مهتریس
بۆ چێشن ماری ئهژدەهاک
دەرگا تهقانهوە ،تاک تاک
ی
ماڵێک نهما لهو وڵته
رپن نهبڕێ لهو کارەساته
یه وا هەبوو شازدە کوڕی
تیغ پاشا سهری بڕی.

( " )١کهڵه " ،جۆرە بژارێگ نێو بێستان و تووتن و ،...ڕووەکێکە.

ئاسنگهر:
بۆ دوور دەڕۆن؟ ههر ئێستاکه
ههر ماوە ئهو ئهژدەهاکه
ی
چهنگ به خوێن گهل سوورە
له ههرچ پیاوەتییه دوورە
دژی ژیانه ،دژی گیانه
دژی ڕەگهزی ئینسانه!!!
گۆڕ پهرسته ،چۆل پهرسته
انن مهبهسته
تهنیا وێر ر
الیهنگری تاریکییه
سهر کێشە ،تۆڕە ،وەحشییه
وەڕەز نان له خوێن ڕشت
ماندوو نان لهگهل کوشت
نکهلهبچه ژیان نان
ن بۆردوومان گیان نان
ههرچ ئارەزووی شادی کا
جارێک داوای ئازادی کا
وەک کوڕی من سهری دەبڕێ
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نهیکوژێ له داچ دەمرێ.

(جووتێ ،ئاسنگهر ،پینهچ) خهریگ ئەنجامدان
ههرسێکیان
ر
ست.
پیشەکەی خۆیان دەبنهوە،
ر
ڕۆشنبێ وەژوور دەکهوێ و دێته سهر ر
ڕۆشنبی:
ئهوە چیتانه؟ چ دەکهن؟
ناڵت دەم له چ دەدن؟
پێم ر
ناڵت و شینه
پیشهتان ر
بهمه چارەی دێ ئهو ژینه؟!
جووتیو ئاسنگهرو پینه یچ ،پێکهوە:
ئهدی پێبکه رنت باشێە؟
ئاخر دڵمان له ژین پڕە
ڕەنجدەرین و ڕەنج خهسارین
کوڕکوژراو و دڵ زامارین
ی
ی
خاوەن وڵن ن وڵ رتت
ی
ژێرچەپۆک ،و ن دەستههڵ رتت
الوانمان له دارێ دەدرێن
کهس و کارمان له بهند دەخرێن
دەغڵ و دانمان دەسووتێت
بۆمبای له جێگای دەچێت
دە نامووسمان ههڵدەپێچن
کانیاومان ل دەکهن لیخن
کوڕمان دە رنێن بۆ شهڕێ
نان زمانمان بگهڕێ
جێنهمان ل بووە بە پرسه
ر
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ی
ههموو سووچ وڵت ترسه.

ڕۆشنبی:
یڵت
گشن ڕاسته ئهوەی دە ر
ی
بهڵم نان ڕاکهن ،هه رڵت،
شیوەن دەردمان چارە ناکا
شهڕی ئهو بهدکارە ناکا
گوێ ڕاگرن! هەتڵە مهبن
شێن قسه و چهپڵه مهبن
بایس ئهژدەهاکتان دەکرد
پهناتان بۆ زۆر دوور دەبرد
دەوگوت ماری له شان ڕوا بوو
به مێشگ الو رتێ کرا بوو
ی
"کهڵ به موو بهند کردبوو"()٢
دنیای توویس پهند کردبوو
شهو نهبوو له گوند و شارێ
نهچهقێت یس چوار دارێ
ئاسمان ئهوەندە گریا بوو
فرمێسگ له چاو بڕا بوو
زەوی توویس نههان بوو
مهرگ نهن گشت شت قان بوو
فهرمان مان بوونهوەر
ڕووەک و ئاو و جانهوەر
به خاوەن بارەگا بوو
به ئهژدەهایک پاشا بوو،
ی
بهڵم یک بوو دەری پەڕاند؟
جێن نهورۆزی راگەیاند؟
ر
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گێاوە
( )٢له فولکلۆری کوردی وەر ر

ئاسنگهر:
ئاسنگهرێگ وەک من بوو
رلن ڕاپهڕی ،به گژی داچوو
ئاگری جهرگ تین پێدا
ناقوویس شهڕی ن لێدا.
جووتی:
ههموو خهڵک ،چووک و گهورە
دەهانای چوون ،دایان دەورە
به کوتک و داس و دارەوە
وەرگهڕانه منارەوە.
پینه یچ:
پشتیان به یهکێ قایم بوو
موو به نێویاندا نهدەچوو
به یهکبوون بوو کۆشکیان ڕماند
سوپای ئهژدەهاکیان شکاند
له ئهژدەهاکیش خۆش نهبوون
بهم جۆرە بردیان توون به توون
کان ئاوایان له نێو برد
ئاورێگ گهورەیان ههڵکرد
له چیای بهرز ،وەسهر کهوتن
بۆ نیشاندان سهرکهوتن
سهدان ئاگریان کردەوە
گۆی سهرکهوتنیان بردەوە
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ی
ی
شهوگاری ڕەش له وڵت ههڵت
ڕۆژێگ نوێ له کهل دەرهات.

جووتێ ،ئاسنگهر و پینهچ ،پێکهوە:
ر
بوو به نهورۆز!
بوو به نهورۆز!

رۆشنبی:
باشه ،ئێمه بۆ وا نهکهین؟
بۆ دەست له ئهژنۆ بهر نهدەین؟
هۆ ئاسنگهر! کاوەی زەمان!
جووتێ! بان خهمان!
هۆ هۆ
ر
هۆ ڕەش و ڕووت! نهدار ،بریس!
وەرە وەرە بۆ دەتریس؟
شێە خوشگ چهوساوە!
هۆ ر
تۆش سهر وەدەر ن لهم ناوە
هۆ قوتان! ڕۆڵهی سبهی!
وەرە نهکهی کڕنۆش ببهی
ی
هۆ الوی کورد! گهنچ وڵت!
وەرە چاوەڕێته خهبات
بهسییه تاکهی شهوگاری ڕەش
ی
بگرێ بهری ئاسۆیک گهش؟
هۆوەتان دوژمن دیارە
خوێێێژە ،دڕە ،بهدکارە
ڕ
زمانمان له گۆ خستووە
دەرگەی ژیان لێمان بهستووە
چاوی دیتنمان کوێرە
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ی
به قهڵچۆی گەلمان رفێە
ی
دەی با بهس ن ههتا کهنگ
ی
ل نهدرێ ناقوویس جهنگ؟
مێنت؟
بۆ دەستهوەستان وە ر
شێنت؟
دەست له دوژمن نهوە ر
*
وەرن وەرن با دێر نهن
کانن ژین تاڵ و سوێر نهن
ر
با پهڵهی ژێر دەسن الدەین
نهیاری خوێنمژمان ڕادەین.

"ست" ،تفهنگێک و کتێبێگ
دوای قسهکان
ر
ڕۆشنبێ قوتان دێته سهر ر
پێیه.
قوتان:
ی
بڕیارە بڕیاری مهزن
پاڵپشتت بم تا ههم ئهمن
بهو پهرتووکهم ،بهو تفهنگهم
مهردی مهیدان ئهو جهنگهم
بهرەو خۆر ههنگاو ههڵدێنم
ی
تهیم وڵت دەڕەتێنم
پێنووسم دەکهم به نهشتهر
داگێکهر
کوێر دەکهم چاوی ر
زمانهکهم دەژێنمهوە
نهورۆزی نوێ دەهێنمهوە.
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قوتان له پشت ئاسنگهر و پینهچ ڕادەوەسن ،چهک و کتێن ههر وا
له دەست دایه .شوانیش به گۆچان و خهنجهر و چەک و شمشاڵهوە
دێت.
شوان:
پهیمان دەدەم به نهتهوەم
تا سهرکهوتن به دووتهوەم
گۆچانهکهم ههڵداوەسم
له دوژمن گهل ڕادەسم
ئهو چهکه وا دەگرمه دەست
تا دێته ژوان بوویک مهبهست
ی
ههڵدەگرم ئاڵی سهربهسن
ڕێگه دەبڕم به تهڕدەسن
ی
دەژەنم شمشاڵ شادی
دەڕمێنم کۆشگ بێدادی.


شوانیش وەک قوتان بهوکهلوپهلهی پێیهن ،دێتە ڕیزیان و ڕادەوەسن،
ی
ست ،ئاڵیهیک کوردستان پێیە(*).
ئەمجار"کچ " دێته سهر ر
ی

جن ئاڵی کوردستان نووسیومە پارچەیەکیان پێیە "دێموکڕایس
(*)لە کان نووسین دەقەکەدا ،لە ر
بۆ رئێان و خودموختاری بۆ کوردستان"ی ل نوورساوە.

کچ:
به رڵت ،به رڵت ،ههزار به رڵت
به رڵت به وانهی که دە رڵت:
بۆ خاوەن ن ئهو خاکه
حهرام ن لهو ئهژدەهاکه
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تهواری چیای ههڵگورد بم
گیانفیدای سهربهرزن کورد بم
گهل له ن بهیس نهجات دەم
ژن له ڕۆژ ڕەیس نهجات دەم.

ی
کچیش له پشت پینهچ ،دەست به ئاڵوە ڕوو به حهشیمهت
جن خۆی ههڵدەسن و ههنگاویک دێته پێش و
ڕادەوەسن .پینهچ له ر
ڕوو به خهڵک:
پینه یچ:
شهرته شهرن پیاوەن ن
سوێند به ڕووت و پێپهن ن
سوێند به دن پهپوو ل خوێندووم
به باغ و ڕەزی وشک بووم
به بێشکهی به نێو ئاوداچوو
به کۆرپهی ئاگر تێبهر بوو
به شار و دن بۆمبا لێدراو
به کهلهبچهی له گۆشت خزاو
به نهداری یس ژەم بریس
ی
به وڵن پڕ مهتریس
سوێندم خوێن شههیدان ن
ی
گیانم بۆ وڵت تهرخان ن
ی
دەن ئاڵی گهلم ههڵکهم
"لهگهڵ ههوران تێکهڵ کهم")٣( .

گێاوە ،له ئهسڵدا بهو شێوەیه بوو:
( )٣له شێعری
شاعێێک وەر ر
ر
ی
لهگهڵ ههوران تێکهڵ کهم.
دەن ئاڵی خان ههڵکهم
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پینەچ ههنگاوێک دەکشێته دواوە و ڕوو به جهماعهت دەوێسن.
جن خۆی ههڵدەسن و ههنگاوێک دێته
ر
جووتێ دەست به داسهوە له ر
پێش و ڕوو به خهڵک:
جووتی:
لهگهڵتان دام لەم ڕێگهیە
دێم تهنانهت لهو جێگهیە
ئامانج دەخوازێ قوربان
گیان دەبهخشم به ههرزان.
*
ئهوە سهدەی بیستیش ڕۆن
هەر کورد ما به ڕەنجهڕۆن
له نهتهوەی گهورەی زەویم
که چ هێشتا نزم و نهویم
دەبا شهرمم به خۆ دان
دەبا حیسێبم یهکالن
مێە رئێە دەکێڵم
له ر
جن دەهێڵم
کان بهرههم ر
ئەگەر به زمان خۆم بدوێم
له ماڵەکەی خۆم دەردەکرێم
هەر کە به چیای خۆم ههڵدەڵێم
سەد سووکایەن دەکرێ پێم
نامووس و خاک و زمانم
شهڕەف ،گهل و نیشتمانم
کێدیان گهیشتۆته ئێسقان
ر
جا چۆن پێتان نهدەم پهیمان؟!
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جووتێ پاشهوپاش دەچێتهوە سهر جێگهی خۆی و هەروا ڕوو به
ر
جهماعهت ڕادەوەسن .داسهکهی ههر وا له نێو دەسن دایە .ئاسنگهر
له سهر کورسیەکهی ههڵدەسن و دەست به کوتکهوە ههنگاوێک دێته
پیش.
ئاسنگهر:
منیش له تۆرەمهی کاوەم
ئهو پیاوە ڕۆڵه کوژراوەم
مێوو کوتکم وەشاند
بهر له ر
میشگ ئهژدەهاکم پژاند
"له شانو باهۆی خۆم ڕادی
ی
ههڵ بگرم ئاڵی ئازادی"()٤
ئیستاش تێدام ،به دڵ تێدام
ئامادەم و سهر دە ڕێ دام
خۆش نابم له خوێن ڕۆڵهم
ئهمه کوتکم ،پیاوی تۆڵهم
ههتا ههوارگهی مرادمان
تا کوردستان ئازادمان
ی
تا ههڵکردن ئاڵی نهورۆز
تا ڕەخسان ڕۆژی رپێۆز
تا زەماوەندی ڕزگاری
ههتا ڕزگارن یهکجاری
لهگهڵتان دام ،به دڵ تێدام
ئامادەم و سهر دە ڕێ دام.

شاعێی ناوداری کورد نەمر مامۆستا هێمنه.
( )٤ئهو دێڕە شێعرە یه
ر
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ئاسنگهر دەست به کوتکهوە دەگهڕیتهوە دواوە و ڕوو به جهماعهت
دەوێسن.
ڕۆشنبێ ڕوو به جهماعهت و ئەکتەران سەر شانۆ ،دێتو
ئهو جار
ر
دەچ و بە دەم پیاسەوە ،دەدوێ.
ڕۆشنبی:
کاوە و ئهژدەهایک پێشوو
مێوو
ر
چێۆکێک بوو له تون ر
ئهفسانه ن یا ڕووی دان
ئێمه نان پێمان وان
ی
بۆو خهڵکه بهڵ لێدراوە
فریشته دێن له حهواوە
نابت
به سانان ڕزگار ر
نابت
له چهنگ ستهم قوتار ر
*
چێۆکه بهرزە
ربێی ئهو ر
پڕ له مانا و پڕ له ڕەمزە
هاندەرە بۆ بهرەو پێشچوون
بهرەو بڕوا به ئاور بوون
ی
ی
دەڵ له چیای وڵتتان
ههڵکهن ئاگری خهباتتان.
هۆ جهماعهت! گوێم ل بگرن
ئەم قسەیەم لە گوێ بگرن:
ڕێگا ڕوونه ،ڕێگا ڕوونه
چهیک ڕزگاری ،یهک بوونه
ئامانج کۆشگ ئهژدەهاکه و
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مهیدان شهڕ ،فراوانە
ههر رلێەوە تا تارانه.

ی
دەڵت:
تێکڕا بە دەنگ بەرز دەگەڵ
ر
ڕۆشنبێدا ر
جەمارانە ،جەمارانە
جەمارانە ،جەمارانە.

ڕۆشنبێ دەست بۆ مهشخهلێک دەبا که له نێو کهل و پهل بهردەسن
ر
ئاسنگهردا کهوتووە.
دەبا مەشخەڵ له دەست بگرین

مهشخهڵهکه له ئاوری ئاگردان ئاسنگهر رنێیک دەکاتهوە و
گێسێن:
دایدە ر
بێین
ڕێگای چیای بهرز ڕ
له سەر ترۆپگ ههر شاچ
بشەکێتەوە بهیداچ
دابگێیس
ئاورێگ وا
ر
ههتا تهشف ئاسمان بچ
دڵنیا بن ئێمه یهک ربت
خاوەن بڕوا و ،ڕێکو پێک ربت
ئهم ئاگرەش ڕێ ڕوونکهر ن
واتا ڕوونایک ڕێبهر ن
دەڕمێنت
بنیان ستەم
ر
دینت.
نەورۆزی ڕزگاری ر
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*
وەڕێ کهون ،ن نەرسەوتن
بەردەوام بن تا سەرکەوتن.

ڕووناکبێ به مهشخهڵهوە دەچێته پێشهوەی
دوای ئهم دوو ڕستهیه،
ر
ڕیزەکە کە کەسەکان دوو دوو و شانبەشان یەک رتندا راوەستاون.
ی
بریتت له ئاسنگهر به کوتکهوە و ،کچ بە ئاڵی
دوو کەیس پێشەوە
ر
جووتێ به داسهوە و ،قوتان بە
کوردستانەوە ،لە دوای ئەوانیش
ر
کتێبەکەیەوە هەن .ڕیزی دوای ئهوانیش ،شوان بهگۆچان و
ڕووناکبێ
چهکهکهیهوە ،پینەچ بە درێشە و پێشبەندەوە .ههر که
ر
ی
مهشخهڵ دەسن بهرز دەکاتەوە ،هەموویان ههنگاوێک الق چهپ
بەرەوپێش دادە رنت و ئامرازی نێو دەستیان بهرز دەکهنهوە و پێکهوە به
شێوەیهیک ڕەزیم دە رڵت:
داگێکهران
هێڵت چ دی رپن ر
با نه ر
ی
ن بگاته خایک قازی و ئهردەڵن
"با بڕۆین تا گهل دەگاته ڕیز گهالن" (جار)٢
هاکا بینیت دوژمن گهل داپهڕی
"چونکه زان کوردی ژێر دەست ڕاپهڕی" (٢جار)
()٥

ئهوجار الق ڕاستیان بۆ پێشهوە دادە رنت و دە رڵت:
غێەن یهکجارییه
ڕاپهڕن دەی ر
شۆڕیس کوردە دژی زۆردارییه
"با بڕۆین دەی زەبری ئهوچهل کارییه" (٢جار)
" هاکا بینیت دوژمن گهل داپهڕی
چونکه زان کوردی ژێردەست ڕاپهڕی" "(٢جار)"
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( )٥شێعری رسوودەکهی یه مامۆستا "پهیمان"ه.

لهگهڵ تهواو بوون رسوود ،پهردە دەکێرسێتهوە و شانۆیەکە کۆتان ن
دێ.

ڕوونکردنەوە:
ئەم شانۆنامەیەم ڕەشهمهی( ١٣٦٥ماریس )١٩٨٧لە بناری
یەکیەتن الوان دیموکران
"ئەستێۆکان" کە بنکەی
قەندیل ،لە
ر
ر
کوردستان رئێان ل بوو ،نوویس .ماوەیەیک کەممان بە دەستەوە بوو بۆ
ئامادەکردن و پێشکەش کردن .چونکە تەواوبوون خولێگ رفێکردن
جێن کۆتان دەورەیەیک سەرەتان
یەکیەتن الوان دیموکرات و ،ر
ر
حێبمان لە پێش بوو کە
امن ر
پێشمەرگە لە رفێگەی سیایس -رنێ ر
ڕێورەسمەکەی بە بۆنەی نەورۆزی ،١٣٦٦بەڕێوە دەچوو .دەبوایە بۆ
ئەو ڕێوڕەسمە ئامادەی بکەم .زۆربەی ئەو کەسانەی ڕۆڵیان تێدا
یەکیەتن الوان دیموکرات
وەئەستۆ گرت ،کادرەکان و پێشمەرگەکان
ر
بوون .کاری دەرهێنان(کارگردان)یەکەشیم بۆ خۆم کردم.
جاری دووهەم لە بەرەبەری نەورۆزی  )١٩٨٨( ١٣٦٧هاوڕن
پەیمان(فێووز مێهدیزادە) کە بۆ خۆی هەم
خۆشەویستم مامۆستا
ر
شاعێ بوو ،هەم شانۆگەر و ئەزموون دەرهێنان شانۆییس هەبوو،
ر
ژمارەیەک لە الوەکان پێشمەرگەی یەکیەن الوان بۆ بەشداری لەم
شانۆیەدا دەستنیشان کرد ،لە ماوەیەیک کەم دا الوەکان ڕاهێنا و توان
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فتوحن هاوسەریشم
ئەم شانۆنامەیە بۆ نەورۆز ئامادە بکا .کوێستان
ر
ی
کە بە تازەن ژیان هاوبەشمان پێک هێنابوو ،لەم شانۆیەدا ڕۆڵ
کچەکەی بەڕێوەبرد.
یەکیەتن
شانۆکە بۆ دانیشتوان بنکەکان رفێگەی سیایس -رنێایم و
ر
ی
"ئەستێۆکان" ،هەر وەها
الوان دیموکران کوردستان رئێان لە "بۆڵ" و
ر
هێەکان قەندیل٢ ،ی ڕێبەندان،
بۆ بنەماڵەکان و پێشمەرگەکان ر
یەکیەتن نیشتمانییش کە
زاگرۆس و ژمارەیەیک زۆر لە پێشمەرگەکان
ر
دوای کیمیاباران هەڵەبجە ،روویان کردبووە بنارەکان قەندیل ،هەر
جێگێ لە "مامە خەتیب" و
وەها بۆ پێشمەرگەکان و بنەماڵەکان
ر
"جاوکان" پێشان درا و پێشوازن بایس لێکرا.
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