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 *دێهانی مەحەسسیل  

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

، ئاشپەز چ  بە سەر دێن     کەس حاڵی چێشت نەبین  
 ڕۆن ن   دەکا بە مسقاڵ، بیباریش ن   ئەندازە 
 پیوازە خوێش ن   دەکا بە کیلۆ و ئەوەی دیکەش 

ێوە، ڕ  چووکەی شێ 
 قەن  گەسک نەدیوە  ماڵی

 هەر چوار قولینچگ ماڵی  لە زبڵی  دا ڕزیوە
س بوو   ورکە دەستیان ماچ دەکا وەختێک کە نان خەڵی

 ورکان دەپشکننەوە یەک بە یەک و موو بە موو 
ن    قەت نێوان  نییە  خۆ لە گەڵ هەم مەنزڵی

 نازان   کە ئەم کارە لە سەر چ  و لە بۆ چییە؟ 
 دەچێتە سینەما تا خەم لە دڵی خۆی دەرکا شەو 

، مودەن   قوڕ وەسەرکا  تا دوور لە دایک و بان 
ت نەچ   ئەم دەورانە ناخۆشە   قادر! لەبێر

 و کۆشە ێئەگەر چ  ئەم ناخۆشییە، زۆر خۆشنر لە ن
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یمەوە  شێعری خۆم و  لە بارەی سەردەم شاعی 
بە خەیاڵی خۆم وەکوو  ی ساڵ لەمەوبەر بڕیارم دا ئەوەندە بەرهەمە٣٤

دەفتەرێک  لە  نەفەوتاون،  و  نووسیومن  لە شێعر  بکەمەوە.  کۆ  دا 
دەفتەرەکە  یەکەیم  پێشەیک الپەڕەی  وەک  دێڕەم  چەند  ئەم  دا 

 نووسیبوو
ئەم 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 

و دڵ  خەم  ڕێژنەی  نێو  بە  ڕەیەکدا،  الپەڕە رس   
ی

سینگ )سەر(  لە  یا  و  دا 
و لە ژێر ڕەهێڵەی پەژارەی لە   )ی دوورکەوتۆوە( تاسەی خۆشەویستان

دا هێناومن. تەریم زۆریانم دیوە کە بە دەسن  نەیاران  دەستدان  ئازیزان 
بەشێگ  ئە و خۆشم  بردوویانن  بەرەو گۆڕخانە  ڕاکێش  ڕاکێش  خاکە  م 

ی بێر رسڕاون و لە   ژێر گڵ کردوون، زۆریان لە بێر
ی

زۆریانم بە جوانەمەریک
 ڕووی زەین کڕاون 

و لە گیانیان و یادیان بە خێ ر 
 سڵی

 ئەوەش بە شەل وکوێر دەرچووەکەیان
ۆکان   بناری قەندیل، ئەستێ ر

 ١٣٦٥/ ٨/ ١٧نیوە شەوی 
 
مەڕ ئێ لە  دیکە  هەنگاوێگ  دەمەوێ  ساڵە  هەمووە  ئەو  دوای  ستا 

ۆن     کتێبێگ ئەلکێ 
ویان  پاراستنیان هەڵ بگرم. دەمەوێ لە تون  دا، بڵی

، دیتنەوەی ناوێگ   بکەمەوە. ڕەنگە تەنیا گرفتێگ کە لەم بارەیەوە هەمن  
. جارێ هێشتا لە چارەسەری کێشەی   گونجاو بۆ ئەو کۆمەڵە شێعرەم ن  

دوو دیتنەو  بەرەوڕووی  خۆم  نەبوومەتەوە،  ئەم کتێبە  بۆ  ناوێک  ەی 
 -٢ئایا بە ڕاسن  بەم نووسینانەت دەڵن ر شێعر؟    -١پرسیارە کردوەتەوە:  
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وکردنەوەیان چ سوودێگ هەیە؟  ئەوجۆرەپرسیارانە ئەگەر بۆخۆشم   بڵی
دەکەن.   لێیم  خوێنەران  لە  زۆرێک  دڵنیایەوە  بە  نەکەم  خۆمیان  لە 

یم ئەم جۆرە پرسیارە کەمێک بگەڕێمەوە دواوەئیجازەم بدەن بۆ   وڵی
خۆوە  بە  زۆر  منیان  ی  شاعێر ئارەزووی  و،  خولیا  سەردەمەی  ئەو 

تەمەن     ١٠خەریک کردبوو،   تەمەنم)لە  لە  (    ٢٤تا    ١٤ساڵێک  ساڵی
ان  دیکە و بە  نووسین  تاکە بەیت   دەگرێتەوە. بە السان  کردنەوە شاعێر

ن   کرد. ئەو کاتەی وەک ئەریک قوتابخانە  دەستم    -دیارە بە زمان  فاریس-
تاکە  بە  جار  زۆر  دەنوویس،  (م  ئینشا)داڕشت   ناوەندی،  قۆناغ   لە 
بەیتێک شێعر کە یه خۆم بوون، کۆتاییم بە داڕشتنەکانم دێنا. یادی  
دەبووە   جاروبار  قوتابخانە کە  بەڕێوەبەری  مووسەوی،  ئاغای  بەخێ ر 

خوێ لە  هەر کە  ئەدەبیاتیشمان،  خۆم  مامۆستای  داڕشتن   ندنەوەی 
بە  منیش  شێعرە یه کێیە؟  ئەم  دەپرسیم  لن ر  فاریس  بە  دەبوومەوە، 
بۆ   ئاغای مووسەوی کە  بە خۆنازینەوە، دەمکوت یه خۆم!  جۆرێک 
فەتە  قەڵی ئەم  نەبوو  چاوەروان  بوو،  چاک  ی  شاعێر ئەلحەق  خۆی 

گوندەییانە و  منوردیالنە  بە    ی   ، ن   شێعرەوە  سەر  بە  فڕی 
 بەو بەهرەیەی   سەرسوڕمانێکەوە

ی
تەحسین  دەکردم، هان  دەدام گرنگ

خۆم بدەم و، لە سەر شێعر گوتن و بەدواداچوون  ئەدەبیات بەردەوام  
و  ئەدەن   بەهرەی  بایس  جۆرێک  هاوپۆلەکانیشم  و  هاوڕێ  بم. 
انەیان دەکردم، هەر وا بزانە بلیمەتێک بەڕێوەیە! ئەمە وای کرد   شاعێر

و  پێ   و،  ن    خۆم  بە  شاییم  خولیای  خۆشم  و  نووستر   شێعر  ەدوای 
ی بکەوم. وردە وردە لە دانان  تاکەبەیتم تێپەڕاند. هەر ئیدەیەک  شاعێر
بەخۆیەوە خەریگ کردبام و هەرچۆنێگ بۆم هاتبایە، بە خەیاڵی خۆم  
دەمکرد بە شێعر. ڕەنگە زۆر درەنگ زانیبێتم ئەوەی نووسیومە، دوو  

ساڵ  هتد؟  یا  قەسیدەیە  چوارینەیە؟  شێعر    بەیتییە؟  لە  ساڵیش  بە 
زانتر  سەرخۆشێ  دەبووم   نووستر  و خۆ بە شاعێر

 
ن   هەستە ئەو کاتە لە من و ئە منداڵی تر بوو کە وەک زۆربەی مێ ر دا بەهێ ر 

دا کەوتمە لە تەمەنێگ کەم   -لەوانەیە یه ئێستاش هەر وا بن  -ئەو کات
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ئەوینداری.   و  ئەوین  ان   ١٥داوی  ئێ ر شۆڕیس  گەالن   بووم کە  ساڵە 
منیش  هەسن   و  دەرووون  لە  بڵێم  دەتوانم  دا.  و  ڕووی  ئەوین  دا، 

وەها گڕ و کڵپەی ستاندبوو،    -ەویش ئەوین  یەک الیەنە ئ  -ئەوینداری
بوون   ئاگرین  هاوین  لە  نەدەمایەوە.  ان  ئێ ر گەالن   شۆڕیس   لە  دا، 

ان ١٩٧٨)١٣٥٧ (، چەند دووبەیتنر عاشقانەی خۆم بۆ گۆڤاری "دخێ 
بە  نەوجەوانان کە سەر  بە  تایبەت  حەوتووانەی  پرسان")گۆڤارێگ  و 

"اطالعات"بوو  لە    ڕۆژنامەی  دەردەچووو  لە  تاران  ئەو گۆڤارە  نارد.   )
ی خۆی پایێر  ژمارەکان   لە  الپەرەی   یەکدا  یەکێک  لە  من   دووبەیتنر 

خۆی شێعری  بە  الپەڕەکە تایبەت  سەرپەرسن   دیارە  و کردەوە.  بڵی دا 
  ئەگینا ڕووی مەجلیس   ،من  جوان و ڕێکوپێک کردبوو   یەک دووبەیتییە

و  بەخۆهێنان  بڕوا  لە  هەبوو  زۆری  ڕۆڵێگ  ڕووداوە  ئەم  نەدەبوو. 
و  دۆستان  کۆڕی  نێو  لە  شێعر.  نووسین   سەر  لە  بەردەوامبوونم 

 دا بۆم بوو بە ئیعتیبارناسیاوانیش 
 

ڕێژییم ١٣٥٧ساڵی   دژی  مانگرتن  و  ڕێپێوان  و  خۆپێشاندان  بەر  لە   ،
ئەوەندە قوتابخانەمان  چوونە  و  خوێندن   ، نەبوو   شایەن  . ن جیددی 

لە گوندەکەمان)چەشمەگۆل(   ساڵە  ئەو  زستان   و  پایێر   زۆری  بەیس  
بووم و، شەو و ڕۆژ خەریگ الواندنەوەی هەسن  خۆم و هۆنینەوەی 

ئامۆزایەکم  کە   بووم.  م   ٧-٦شێعر  بەڵی بوو  لە خۆم گەورەتر   ساڵیش 
 خۆش بوو و هێندێهە برادەرایەتیمان  زۆر خۆمانە بووین و  

ی
ک بوو، دەنگ

جار داوای یارمەتنر ل  دەکردم بۆ پێوەزیادکردن و دەسکاری و گۆڕین  
انیەکان بە گوێرەی حاڵ و مەبەسن  خۆی. ئەم ر شێعری هێندێک لە گۆ 

کەشوهەوای   بووژانەوەی  دیکە  الیەیک  لە  و  الیەک  لە  هاوکارییە 
، هان    کوردایەن  لە ژێر شوێنەواری شۆڕش و الواز بوون  ڕێژییم شایەن 

ئەگەر چ  ڕێنوویس کوردیشم لە  دام   بنووسم،  بە کوردی  پێ   مەودوا 
 نەدەزان  
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وکردنەوەیان چ سوودێگ هەیە؟  ئەوجۆرەپرسیارانە ئەگەر بۆخۆشم   بڵی
دەکەن.   لێیم  خوێنەران  لە  زۆرێک  دڵنیایەوە  بە  نەکەم  خۆمیان  لە 

یم ئەم جۆرە پرسیارە کەمێک بگەڕێمەوە دواوەئیجازەم بدەن بۆ   وڵی
خۆوە  بە  زۆر  منیان  ی  شاعێر ئارەزووی  و،  خولیا  سەردەمەی  ئەو 

تەمەن     ١٠خەریک کردبوو،   تەمەنم)لە  لە  (    ٢٤تا    ١٤ساڵێک  ساڵی
ان  دیکە و بە  نووسین  تاکە بەیت   دەگرێتەوە. بە السان  کردنەوە شاعێر

ن   کرد. ئەو کاتەی وەک ئەریک قوتابخانە  دەستم    -دیارە بە زمان  فاریس-
تاکە  بە  جار  زۆر  دەنوویس،  (م  ئینشا)داڕشت   ناوەندی،  قۆناغ   لە 
بەیتێک شێعر کە یه خۆم بوون، کۆتاییم بە داڕشتنەکانم دێنا. یادی  
دەبووە   جاروبار  قوتابخانە کە  بەڕێوەبەری  مووسەوی،  ئاغای  بەخێ ر 

خوێ لە  هەر کە  ئەدەبیاتیشمان،  خۆم  مامۆستای  داڕشتن   ندنەوەی 
بە  منیش  شێعرە یه کێیە؟  ئەم  دەپرسیم  لن ر  فاریس  بە  دەبوومەوە، 
بۆ   ئاغای مووسەوی کە  بە خۆنازینەوە، دەمکوت یه خۆم!  جۆرێک 
فەتە  قەڵی ئەم  نەبوو  چاوەروان  بوو،  چاک  ی  شاعێر ئەلحەق  خۆی 

گوندەییانە و  منوردیالنە  بە    ی   ، ن   شێعرەوە  سەر  بە  فڕی 
 بەو بەهرەیەی   سەرسوڕمانێکەوە

ی
تەحسین  دەکردم، هان  دەدام گرنگ

خۆم بدەم و، لە سەر شێعر گوتن و بەدواداچوون  ئەدەبیات بەردەوام  
و  ئەدەن   بەهرەی  بایس  جۆرێک  هاوپۆلەکانیشم  و  هاوڕێ  بم. 
انەیان دەکردم، هەر وا بزانە بلیمەتێک بەڕێوەیە! ئەمە وای کرد   شاعێر

و  پێ   و،  ن    خۆم  بە  شاییم  خولیای  خۆشم  و  نووستر   شێعر  ەدوای 
ی بکەوم. وردە وردە لە دانان  تاکەبەیتم تێپەڕاند. هەر ئیدەیەک  شاعێر
بەخۆیەوە خەریگ کردبام و هەرچۆنێگ بۆم هاتبایە، بە خەیاڵی خۆم  
دەمکرد بە شێعر. ڕەنگە زۆر درەنگ زانیبێتم ئەوەی نووسیومە، دوو  

ساڵ  هتد؟  یا  قەسیدەیە  چوارینەیە؟  شێعر    بەیتییە؟  لە  ساڵیش  بە 
زانتر  سەرخۆشێ  دەبووم   نووستر  و خۆ بە شاعێر

 
ن   هەستە ئەو کاتە لە من و ئە منداڵی تر بوو کە وەک زۆربەی مێ ر دا بەهێ ر 

دا کەوتمە لە تەمەنێگ کەم   -لەوانەیە یه ئێستاش هەر وا بن  -ئەو کات
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ئەوینداری.   و  ئەوین  ان   ١٥داوی  ئێ ر شۆڕیس  گەالن   بووم کە  ساڵە 
منیش  هەسن   و  دەرووون  لە  بڵێم  دەتوانم  دا.  و  ڕووی  ئەوین  دا، 

وەها گڕ و کڵپەی ستاندبوو،    -ەویش ئەوین  یەک الیەنە ئ  -ئەوینداری
بوون   ئاگرین  هاوین  لە  نەدەمایەوە.  ان  ئێ ر گەالن   شۆڕیس   لە  دا، 

ان ١٩٧٨)١٣٥٧ (، چەند دووبەیتنر عاشقانەی خۆم بۆ گۆڤاری "دخێ 
بە  نەوجەوانان کە سەر  بە  تایبەت  حەوتووانەی  پرسان")گۆڤارێگ  و 

"اطالعات"بوو  لە    ڕۆژنامەی  دەردەچووو  لە  تاران  ئەو گۆڤارە  نارد.   )
ی خۆی پایێر  ژمارەکان   لە  الپەرەی   یەکدا  یەکێک  لە  من   دووبەیتنر 

خۆی شێعری  بە  الپەڕەکە تایبەت  سەرپەرسن   دیارە  و کردەوە.  بڵی دا 
  ئەگینا ڕووی مەجلیس   ،من  جوان و ڕێکوپێک کردبوو   یەک دووبەیتییە

و  بەخۆهێنان  بڕوا  لە  هەبوو  زۆری  ڕۆڵێگ  ڕووداوە  ئەم  نەدەبوو. 
و  دۆستان  کۆڕی  نێو  لە  شێعر.  نووسین   سەر  لە  بەردەوامبوونم 

 دا بۆم بوو بە ئیعتیبارناسیاوانیش 
 

ڕێژییم ١٣٥٧ساڵی   دژی  مانگرتن  و  ڕێپێوان  و  خۆپێشاندان  بەر  لە   ،
ئەوەندە قوتابخانەمان  چوونە  و  خوێندن   ، نەبوو   شایەن  . ن جیددی 

لە گوندەکەمان)چەشمەگۆل(   ساڵە  ئەو  زستان   و  پایێر   زۆری  بەیس  
بووم و، شەو و ڕۆژ خەریگ الواندنەوەی هەسن  خۆم و هۆنینەوەی 

ئامۆزایەکم  کە   بووم.  م   ٧-٦شێعر  بەڵی بوو  لە خۆم گەورەتر   ساڵیش 
 خۆش بوو و هێندێهە برادەرایەتیمان  زۆر خۆمانە بووین و  

ی
ک بوو، دەنگ

جار داوای یارمەتنر ل  دەکردم بۆ پێوەزیادکردن و دەسکاری و گۆڕین  
انیەکان بە گوێرەی حاڵ و مەبەسن  خۆی. ئەم ر شێعری هێندێک لە گۆ 

کەشوهەوای   بووژانەوەی  دیکە  الیەیک  لە  و  الیەک  لە  هاوکارییە 
، هان    کوردایەن  لە ژێر شوێنەواری شۆڕش و الواز بوون  ڕێژییم شایەن 

ئەگەر چ  ڕێنوویس کوردیشم لە  دام   بنووسم،  بە کوردی  پێ   مەودوا 
 نەدەزان  
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نووستر    ١٠سەرەڕای    -من شێعر  .    -ساڵێک  شاعێر بە  نەبووم  قەت 
زانینە، ڕۆڵی زۆریان هەبوو  م هەر ئەو شێعر نووستر  و خۆ بە شاعێر بەڵی
منداڵێگ  لە سەر دیاریکردن  ڕێڕەوی ژیانم. هەر بۆ نموونە ئەگەر چ  مێ ر

م حەزی خوێندنەوەی شێعشەرم ەکانم بۆ خەڵک وایان ر ن بووم، بەڵی
شەرمەی  ئەو  سەر  بە  و  پڕ کێس   بکەومە  خۆم  لە گەڵ  دەکردم،  ل  

مەال مستەفا   نەمر کە    ١٣٥٧دا زاڵ ببم. نێوەڕاستەکان  ڕەشەمەی  خۆم 
کۆچ  دوان  کرد و، گوتیان تەرمەکەی دێننەوە شنۆ،  ەمریکا  لە ئبارزان   

ژێر کاریگە لە  و  من  خەم  و  ئەو کات  ڕادیۆکان   ڕاپۆرن   و  هەواڵ  رن  
بەداخبوون  خەڵک، چەند پارچە شێعرم بۆ کۆچ  دوان  بارزان  نوویس.  
هەتا تەرمەکەیان لەئەمریکاوە هێنایەوە شنۆ، چەند ڕۆژێگ خایاند. لەو 

ناوچەکان  دیکەی کوردستانەوە    چەند ڕۆژەدا خەڵکێگ زۆر لە شار  و 
زگەون  گەورەی شار هەر جمەی دەهات. هەر هاتبوونە شاری شنۆ. م

ەتێک، مەالیەک، کەسایەتییەک دەچووە پشت  جارەی سەرۆک عەشێر
و  تاق  دەردەبڕی.  بۆنەیەوە  بەو  و هەسن  خۆی  میکڕۆفۆن  مزگەوت 
لۆقە شێعریشیان دەخوێندەوە. من ڕۆژی یەکەیم بەشداریم لەو کۆڕ و 

مزگەو  ن     ن  کۆبوونەوانەی  خۆشم  شێعرەکان   چ   ئەگەر  گەورەدا، 
م پێم عەیب بوو و لە خۆم ڕانەدی بچمە پشت میکرۆفۆن   بوون، بەڵی
بە  باشم  دەستێگ  شەوێ  و،   ماڵ  چوومەوە  ئێوارە  بیانخوێنمەوە.  و 

ب و  داهێنا  شار ڕ شێعرەکانم  گەورەی  مزگەون   لە  سبەی  دا  یارم 
ی بووم کە بە سەر  بیانخوێنمەوە. هەر واشم کرد. چەندە لە خۆم ڕاز 

دا زاڵ بوومە و توانیومە بەرامبەر بەو هەمووە ئەو شەرم و ترسەی خۆم
 خەڵکە، شێعری خۆم بخوێنمەوە

 
هۆگری بە شێعر نووستر  و تینوێتنر بەشداری لە کۆڕ و کۆبوونەوەی  
ی  ، یەکێک لەو هۆکارانە بوون هانیان دام کە لە کۆتاییەکان  پایێر  ئەدەن 

وی١٣٥٨ تێکەڵی دیموکران     دا،  ن   حێر  الوان   ڕێکخراوی  تێکۆشان  
ان لە شنۆ بم. لە گەڵ هاوڕێیەیک خۆشەویسن  هاوپۆل   کوردستان  ئێ ر
و هاوتەمەنم کە ئەویش شێعری دەنوویس، ڕوومان کردە بنکەی ئەو 
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ڕێکخراوەیە. لە بنکەی ڕێکخراوی الوان، ئێوارەی یەکێک لە ڕۆژەکان  
ە سێشەمە بوو(  حەوتوو  تەرخان کرابوو بۆ "شەوی شێعر".  )وام لە بێر

ئەو کات الن  کەم لە شنۆ هێشتا دەستەواژەی "ئێوارە کۆڕ" دانەهاتبوو. 
لە  دەنوویس،  شێعریان  ئەوانیش  نایس کە  دیکەمان  بەرەبەرە کەسان  

دا دەکران، شت فێ ر شێعر و بەرهەیم ئەوان و لەو باسانەی لەو کۆڕانە 
تر دەکرد. وامان دەبووین و بەهرە و بەرهەیم ئەدەبنر خۆ  مان ن   بە هێر 

و  سەرنج  بخوێنینەوە،  خۆمان  شتێگ  جار  هێندێ  ئێمەش  هات  ل  
خۆیس  ئەم و ئەو ببیستر  و، وا هەست بکەین ئێمەش بۆ خۆمان تدەس 

 دەن   ئەگەرلەم بارەیەوە یادی زیندەیاد کاک نەبنر    شتێکتر  
ی

ن   ئەمەیک
 ن   دەداین.  قادری نەکەمەوە کە هەمیشە هاندەرمان بوو و دڵگەرمنر 

چاالکنر   لە  بەشداری  دیموکرات،  الوان   ڕێکخراوی  ڕیزی  چوونە 
کردن  خوێندنەوە و  بوون و فێ ر فەرهەنگنر جۆراوجۆری وەک شانۆ، فێ ر
سیایس،  بایس  و  ئەدەن   کۆبوونەوەی  و  کۆڕ  کوردی،  نووسین  
گوندەکان    و  خۆمان    

دن  لە  الوان  یەکیەتنر  بنکەی  کردنەوەی 
دا، بەهرە و مایە و اهات. لە هەمووی ئەو چاالکیانە بەدوا د  دەوروبەری

پێشچوونم  بەرەو  ڕێخۆشکەری  و  یارمەتیدەر  یم،  شاعێر ئیعتیباری 
 ن بوو 
 

 . هەن   "تخلص")نازناو(ی  دەبوایە  شاعێر  وابوو کە  ڕەسم  ئەو کات 
ی   پایێر  ڕۆژان   لە  سەردەیم  ١٣٥٨ڕۆژێک    

هاوڕن  چەند  لە گەڵ   ،
دێ لە  ئەوانیش  لە   قوتابخانەم کە  شار،  هاتبوونە   خوێندن  بۆ  هاتەوە 

  ئەو سەردەمەم، حوست ر  ڕەسووڵ نەژاد
ین هاوڕن  یادی بە  -مزڵی نزیکێ 

بۆ   ناوم  ٣لێک کۆ ببووینەوە کە ئەو باسە هاتە گۆڕێ. بۆ خۆم    -خێ ر 
ل     "نازناو" قورعەی  با  "وریا". گوتیان  و  "بریا"  "فریا"،  پێشنیار کرد: 

. ناوەکانمان هەر یەکەی   لە سەر پارچە کاغەزێک نوویس و پارچە باوێتر 
لێکرا  داوام  پەرداخێک.  نێو  خستماننە  و  نوشتاندنەوە  کاغەزەکانمان 
یەکیان دەربێنم. زۆرم ن   خۆش بوو ئەوەی بە دەستمەوە دێ، "فریا" 
ڕاکێشا. جا   بۆ  ملم  ناچار  بە  و  بە دەستەوە هات  "وریا"م  ، کە چ   ن  
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نووستر    ١٠سەرەڕای    -من شێعر  .    -ساڵێک  شاعێر بە  نەبووم  قەت 
زانینە، ڕۆڵی زۆریان هەبوو  م هەر ئەو شێعر نووستر  و خۆ بە شاعێر بەڵی
منداڵێگ  لە سەر دیاریکردن  ڕێڕەوی ژیانم. هەر بۆ نموونە ئەگەر چ  مێ ر

م حەزی خوێندنەوەی شێعشەرم ەکانم بۆ خەڵک وایان ر ن بووم، بەڵی
شەرمەی  ئەو  سەر  بە  و  پڕ کێس   بکەومە  خۆم  لە گەڵ  دەکردم،  ل  

مەال مستەفا   نەمر کە    ١٣٥٧دا زاڵ ببم. نێوەڕاستەکان  ڕەشەمەی  خۆم 
کۆچ  دوان  کرد و، گوتیان تەرمەکەی دێننەوە شنۆ،  ەمریکا  لە ئبارزان   

ژێر کاریگە لە  و  من  خەم  و  ئەو کات  ڕادیۆکان   ڕاپۆرن   و  هەواڵ  رن  
بەداخبوون  خەڵک، چەند پارچە شێعرم بۆ کۆچ  دوان  بارزان  نوویس.  
هەتا تەرمەکەیان لەئەمریکاوە هێنایەوە شنۆ، چەند ڕۆژێگ خایاند. لەو 

ناوچەکان  دیکەی کوردستانەوە    چەند ڕۆژەدا خەڵکێگ زۆر لە شار  و 
زگەون  گەورەی شار هەر جمەی دەهات. هەر هاتبوونە شاری شنۆ. م

ەتێک، مەالیەک، کەسایەتییەک دەچووە پشت  جارەی سەرۆک عەشێر
و  تاق  دەردەبڕی.  بۆنەیەوە  بەو  و هەسن  خۆی  میکڕۆفۆن  مزگەوت 
لۆقە شێعریشیان دەخوێندەوە. من ڕۆژی یەکەیم بەشداریم لەو کۆڕ و 

مزگەو  ن     ن  کۆبوونەوانەی  خۆشم  شێعرەکان   چ   ئەگەر  گەورەدا، 
م پێم عەیب بوو و لە خۆم ڕانەدی بچمە پشت میکرۆفۆن   بوون، بەڵی
بە  باشم  دەستێگ  شەوێ  و،   ماڵ  چوومەوە  ئێوارە  بیانخوێنمەوە.  و 

ب و  داهێنا  شار ڕ شێعرەکانم  گەورەی  مزگەون   لە  سبەی  دا  یارم 
ی بووم کە بە سەر  بیانخوێنمەوە. هەر واشم کرد. چەندە لە خۆم ڕاز 

دا زاڵ بوومە و توانیومە بەرامبەر بەو هەمووە ئەو شەرم و ترسەی خۆم
 خەڵکە، شێعری خۆم بخوێنمەوە

 
هۆگری بە شێعر نووستر  و تینوێتنر بەشداری لە کۆڕ و کۆبوونەوەی  
ی  ، یەکێک لەو هۆکارانە بوون هانیان دام کە لە کۆتاییەکان  پایێر  ئەدەن 
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ڕێکخراوەیە. لە بنکەی ڕێکخراوی الوان، ئێوارەی یەکێک لە ڕۆژەکان  
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ان  ئێ ر هاوچەرچ   ان   نێو شاعێر لە  لە چونکە  پێکهاتوو  نازناوی  زۆر  دا، 
"م.  ناوێک وەک  و  پیتێک  "م.   ا.   رسشک"، "ه.   تاقە  اخوان    سایە"، 

. هەر  نان    ، تەنیا ن   بە  ثالث"و هتدم دیتبوو، پێم وابوو "وریا" ئەگەر 
یەکەیم   پین   یا  وەک کورتکراوە  "ع"یشم  پین  " عەبدولقادر "بۆیە 

خۆم(  بچوویک  "ع.   )ناوی  بە  کردم  و  خست  ا".  وری  ڕەگەڵ 
  
ی

بانگ جۆرە  بەو  بابم  تەنیا  بوو کە  ئەوە  بەر  لە  "عەبدولقادر"ەکەش 
دەکردم ئەگینا لە هەموو جێیەک هەر "قادر" بووم! غافڵ لەوە کە ئەو 

دەتوان    "عەبدول"  هەر   "ع"ی  خوای    بۆ  ناوەکەی  یەک  و  هەزار 
ب  تەعاالی  و  بێن  تەبارەک  بە   ەکاری  نیە  تایبەت  تەنیا  هەر  و 

م وەختایەک بەو عەیبەی نازناوەکەی خۆمم زان  کە  عەبدولقادر! بەڵی
ئیدی"ع.  و  ببوو  درەنگ  تایبەن  کە   زۆر  بە  وریا" جن ر خۆی گرتبوو، 

  
ی

دەنگ ڕادیۆی  بۆ  خۆم   شێعرانەی  ئەو  نموونەی  جار  هێندێک 
"الوان" وەک  وکراوەی   بڵی هێندێک  و  ان  ئێ ر ان  ئۆرگ  کوردستان  

ئۆرگان     ،" "کێلەشتر  ان،  ئێ ر کوردستان   دیموکران   الوان   یەکیەتنر 
" "یەکێن  شنۆ،  شارستان   شارستان     ،کۆمیتەی  کۆمیتەی  ئۆرگان  

ویان کردبۆوە  ناردبوو و، هەر بە نازناوی "ع.  ،نەغەدە  وریا" بڵی
 

لە   شێعرییانەی  بەرهەمە  نووسیبوومن، کۆم    ١٥-١٤ئەو  ساڵیەوە 
یەک دوو دەفتەردا نووسیبوومنەوە. کاتێک  شەوی    کردبوونەوە و لە

ساڵی  ١٨ خەرمانان   شنۆ ١٩٨١) ١٣٦٠ی  شاری  ەکان  (  هێ ر  الیەن  لە 
ایەوە و دەبوایە لە شار وەدەر کەوین،  لە گەڵ  کۆماری ئیسالمییەوە گێر

ەوەری و کۆمەڵێک   نووسین  جۆراوجۆری  کەلوپەل و  چەند دەفتەری بێر
"سەر  خەڵیک  ناسیاوێگ  بە  ئەسپارد دیکە  و   کە  دەرێ"م  خۆی 

ئەو  .  ن دەژیا  دا بنەماڵەکەی وەک من لە حەویس  ماڵی کاک هادی ئیمایم
اتەوە دێ و تاقەتیان بکا.  بب  کەلوپەلەکانم  ناسیاوە بەڵێن  دا بە شێنەن  

منیش هەر ئەوەندەم بۆ کرا لە گەڵ  هاوڕێم کاک عومەر ئەحمەدی بە  
کراومان بکەین و،  وان  لە شارە تازە داگێر

دڵی پڕ و بە باڵ ڕاوەشاندن ماڵی
بە مانگەشەو میل ڕێگایە بگرین و بە پێیان خۆمان بگەیەنینە نەڵۆس کە 

 
13 

بوو پێشمەرگەوە  ی  هێ ر  دەست  بە  دەبێتە   هێشتا  ئەوە  دەزانی  نەشم 
هەتا ئێستاش درێژەی کە    سەرەتای دابڕانێیک دوور و درێژم لە شارەکەم  

 هەیە! 
 

گۆڕان  جۆگرافیای تێکۆشانم و ئەرک و بەرپرسایەتیم لە یەکیەتنر الوان 
ن   حێر  کاری  و  پێشمەرگایەن   دوور و  نووستر   شێعر  لە  منیان  دا، 

پێشم  ژیان   نێو  ڕووداوی  زۆر  نێو  نەخستەوە.  لە  تێکۆشان  و  ەرگانە 
دا لە الی من دەبوون بە هەوێن  شێعر و هۆنراوەی خەڵیک کوردستان 

ان  ان، هانیان دەدام شاعێر تازە. هۆگری بە شێعر و خۆشەویستنر شاعێر
ب، بناسم. بە دواداچوون بۆ بەرهەیم نوێیان بکەم،  و ئەدیبان  نێو حێر 

هەڵکەو  بۆم  بەرهەیمێنمناسبن      یانخۆم   ێئەگەر  نیشان  ،  خۆمیان   
ئامۆژگارییان ل  بکەم. نووسینەکان  پێشووم،  بدەم و داوای ڕێنوێن  و 
هیچ کات وەدەست نەکەوتنەوە. خەتای خۆشمیان تێدا بوو، چونکە  
وەدوایان نەکەوتمەوە. هیچ کات ڕێم لە "سەردەرێ" نەکەوتەوە و لە 
ن    گەڵ ئەو ناسیاوەش پێوەندیم نەگرتەوە. ڕەنگە هۆیەکەی ئەوە بوو

بۆ   دیکەیان  یا کەسانێگ  نەزانیت   خۆم  ئەوەم  شایان   بە  ئەو کات  کە 
بخەمە نێو زەحمەت. هەڵبەت دوور کەوتنەوەی شوێن  تێکۆشانیشم  

 لە ناوچەی شنۆ کاریگەرن  خۆی هەبووە. 
و لەم یا    لەو کات بە دواوەش هەر شێعر و نووسینێگ دیکەم کە بەربڵی

دەفت لە  کەمێ   دەنوویس،  دەفتەر  دەکردنەوە.  ەرێک ئەو  کۆم  دا 
دوور   مەئموورییەتیش  بە  ئەگەر  بارەگامان هەبوو،  و  بنکە  ئەوەندەی 
کەوتبامەوە، کتێب و دەفتەر و کەلوپەل خۆم لە بنکەکەمان یا لە ماڵە 
مەئموورییەت  لە  هەتا  وابوو  جاری  دەهێشت.  چ    بە  ناسیاوێک 

ل بوو،  لەوێ  بنکەمان  ناوچەیەی  و  ئەو گوندە  الیەن دەگەڕاینەوە،  ە 
ڕێژیمەوە ەکان   ادە  هێ ر  خاوەنماڵ ن گێر ئەمانەتدار  ەوە.    

هاوڕن  ئەو    و 
هێشتبوون،   چ    بە  المان  لە  و، شتانەی  نەدەپارێزرا  تریس    بۆیان  لە 
بکەوێتە    انمو شتەکان  بپشکت     انئەوەی چەکدارەکان  ڕێژیم بت ر  و ماڵەک

،  اندەستی ن   بۆ خۆشیان دروست  ئاگری   ەندەیانخست    و، کێشە  نێو 



 
12 

ان  ئێ ر هاوچەرچ   ان   نێو شاعێر لە  لە چونکە  پێکهاتوو  نازناوی  زۆر  دا، 
"م.  ناوێک وەک  و  پیتێک  "م.   ا.   رسشک"، "ه.   تاقە  اخوان    سایە"، 

. هەر  نان    ، تەنیا ن   بە  ثالث"و هتدم دیتبوو، پێم وابوو "وریا" ئەگەر 
یەکەیم   پین   یا  وەک کورتکراوە  "ع"یشم  پین  " عەبدولقادر "بۆیە 

خۆم(  بچوویک  "ع.   )ناوی  بە  کردم  و  خست  ا".  وری  ڕەگەڵ 
  
ی

بانگ جۆرە  بەو  بابم  تەنیا  بوو کە  ئەوە  بەر  لە  "عەبدولقادر"ەکەش 
دەکردم ئەگینا لە هەموو جێیەک هەر "قادر" بووم! غافڵ لەوە کە ئەو 

دەتوان    "عەبدول"  هەر   "ع"ی  خوای    بۆ  ناوەکەی  یەک  و  هەزار 
ب  تەعاالی  و  بێن  تەبارەک  بە   ەکاری  نیە  تایبەت  تەنیا  هەر  و 

م وەختایەک بەو عەیبەی نازناوەکەی خۆمم زان  کە  عەبدولقادر! بەڵی
ئیدی"ع.  و  ببوو  درەنگ  تایبەن  کە   زۆر  بە  وریا" جن ر خۆی گرتبوو، 

  
ی

دەنگ ڕادیۆی  بۆ  خۆم   شێعرانەی  ئەو  نموونەی  جار  هێندێک 
"الوان" وەک  وکراوەی   بڵی هێندێک  و  ان  ئێ ر ان  ئۆرگ  کوردستان  

ئۆرگان     ،" "کێلەشتر  ان،  ئێ ر کوردستان   دیموکران   الوان   یەکیەتنر 
" "یەکێن  شنۆ،  شارستان   شارستان     ،کۆمیتەی  کۆمیتەی  ئۆرگان  

ویان کردبۆوە  ناردبوو و، هەر بە نازناوی "ع.  ،نەغەدە  وریا" بڵی
 

لە   شێعرییانەی  بەرهەمە  نووسیبوومن، کۆم    ١٥-١٤ئەو  ساڵیەوە 
یەک دوو دەفتەردا نووسیبوومنەوە. کاتێک  شەوی    کردبوونەوە و لە

ساڵی  ١٨ خەرمانان   شنۆ ١٩٨١) ١٣٦٠ی  شاری  ەکان  (  هێ ر  الیەن  لە 
ایەوە و دەبوایە لە شار وەدەر کەوین،  لە گەڵ  کۆماری ئیسالمییەوە گێر

ەوەری و کۆمەڵێک   نووسین  جۆراوجۆری  کەلوپەل و  چەند دەفتەری بێر
"سەر  خەڵیک  ناسیاوێگ  بە  ئەسپارد دیکە  و   کە  دەرێ"م  خۆی 

ئەو  .  ن دەژیا  دا بنەماڵەکەی وەک من لە حەویس  ماڵی کاک هادی ئیمایم
اتەوە دێ و تاقەتیان بکا.  بب  کەلوپەلەکانم  ناسیاوە بەڵێن  دا بە شێنەن  

منیش هەر ئەوەندەم بۆ کرا لە گەڵ  هاوڕێم کاک عومەر ئەحمەدی بە  
کراومان بکەین و،  وان  لە شارە تازە داگێر

دڵی پڕ و بە باڵ ڕاوەشاندن ماڵی
بە مانگەشەو میل ڕێگایە بگرین و بە پێیان خۆمان بگەیەنینە نەڵۆس کە 

 
13 

بوو پێشمەرگەوە  ی  هێ ر  دەست  بە  دەبێتە   هێشتا  ئەوە  دەزانی  نەشم 
هەتا ئێستاش درێژەی کە    سەرەتای دابڕانێیک دوور و درێژم لە شارەکەم  

 هەیە! 
 

گۆڕان  جۆگرافیای تێکۆشانم و ئەرک و بەرپرسایەتیم لە یەکیەتنر الوان 
ن   حێر  کاری  و  پێشمەرگایەن   دوور و  نووستر   شێعر  لە  منیان  دا، 

پێشم  ژیان   نێو  ڕووداوی  زۆر  نێو  نەخستەوە.  لە  تێکۆشان  و  ەرگانە 
دا لە الی من دەبوون بە هەوێن  شێعر و هۆنراوەی خەڵیک کوردستان 

ان  ان، هانیان دەدام شاعێر تازە. هۆگری بە شێعر و خۆشەویستنر شاعێر
ب، بناسم. بە دواداچوون بۆ بەرهەیم نوێیان بکەم،  و ئەدیبان  نێو حێر 

هەڵکەو  بۆم  بەرهەیمێنمناسبن      یانخۆم   ێئەگەر  نیشان  ،  خۆمیان   
ئامۆژگارییان ل  بکەم. نووسینەکان  پێشووم،  بدەم و داوای ڕێنوێن  و 
هیچ کات وەدەست نەکەوتنەوە. خەتای خۆشمیان تێدا بوو، چونکە  
وەدوایان نەکەوتمەوە. هیچ کات ڕێم لە "سەردەرێ" نەکەوتەوە و لە 
ن    گەڵ ئەو ناسیاوەش پێوەندیم نەگرتەوە. ڕەنگە هۆیەکەی ئەوە بوو

بۆ   دیکەیان  یا کەسانێگ  نەزانیت   خۆم  ئەوەم  شایان   بە  ئەو کات  کە 
بخەمە نێو زەحمەت. هەڵبەت دوور کەوتنەوەی شوێن  تێکۆشانیشم  

 لە ناوچەی شنۆ کاریگەرن  خۆی هەبووە. 
و لەم یا    لەو کات بە دواوەش هەر شێعر و نووسینێگ دیکەم کە بەربڵی

دەفت لە  کەمێ   دەنوویس،  دەفتەر  دەکردنەوە.  ەرێک ئەو  کۆم  دا 
دوور   مەئموورییەتیش  بە  ئەگەر  بارەگامان هەبوو،  و  بنکە  ئەوەندەی 
کەوتبامەوە، کتێب و دەفتەر و کەلوپەل خۆم لە بنکەکەمان یا لە ماڵە 
مەئموورییەت  لە  هەتا  وابوو  جاری  دەهێشت.  چ    بە  ناسیاوێک 

ل بوو،  لەوێ  بنکەمان  ناوچەیەی  و  ئەو گوندە  الیەن دەگەڕاینەوە،  ە 
ڕێژیمەوە ەکان   ادە  هێ ر  خاوەنماڵ ن گێر ئەمانەتدار  ەوە.    

هاوڕن  ئەو    و 
هێشتبوون،   چ    بە  المان  لە  و، شتانەی  نەدەپارێزرا  تریس    بۆیان  لە 
بکەوێتە    انمو شتەکان  بپشکت     انئەوەی چەکدارەکان  ڕێژیم بت ر  و ماڵەک

،  اندەستی ن   بۆ خۆشیان دروست  ئاگری   ەندەیانخست    و، کێشە  نێو 



 
14 

تەندوور. هەر خوا بۆ خۆی دەیزان   چەندە وێنە و نووستر  و یادگاری و  
دۆکیۆمێنن  بە نرچ  کادر و پێشمەرگە بەم جۆرە تێدا چوون! جاری واش  
بووە بنکەکانمان بە هەموو کەلوپەلە شەخسیەکانیشمانەوە کەوتوونە  

یس   دەست جاش و پاسدا ( بۆ  ١٩٨٤) ١٣٦٣ی گەالوێژی  ٢٦ر. لە هێ ر
 لە جیان  پاسدارەکان،   کەلوپەلەکانم  شانسم هەبوو کەسەر جانداران،  

ڕادیۆ و ئۆدکڵۆن و    جاشەکان  کەوتبوونە دەست جایس  نەخوێندەوار. 
م دەفتەری یادداشن  ڕۆژانەمیان لە  شتەکان  دیکەمیان نەبواردبوو، بەڵی

شا بە  و  دابوو  فڕێ  ماڵێک  ماڵە   بردنیانیان   حەویس   ئەو   -نەزانیبوو. 
ئاوا ئەحمەد  -خانەیان  مانگ، کە کاک  و دوای چەند  ، هەڵیانگرتبۆوە 

، بەرپریس   ڵ "نەخس    لەوێ کەوتبوو، پێیان   "کۆمیتەی برایم جەڵی
ڕن 

" و چەند  دابوو. ئەویش ناسیبوویەوە و بۆی هێنامەوە . شێعری "تەنیان 
کەوتنەوە،    مبەو جۆرە دەستدا هەن،  شێعرێگ دیکەش کە لەم دیوانە 
سەرتان نەیەشێنم، من چەند جار ئەو   ئەگینا ئەوانیشم تێدا چووبوون! 

هیچم بۆ نەماوەتەوە. دواتر قۆڵم   جۆرە ڕووداوانەم بە سەر هاتوون و 
یا  نووسیومەتەوە  بووە،  بێر  لە  شێعرێکم  ئەگەر  هەڵماڵیوەتەوە،  ل  

و بووەتەوە و بە یادگار لە دەفتەری کەسێگ دیکە   ئەگەر لە شوێنێک بڵی
لێم  شێعڕەی  ئەوەندە  جۆرە  بەم  کردوونەوە.  کۆم  نووسیومە،  دا 

زیاتر  زۆر  بەر   ەفەوتاوە،  دەیانخەمە  ئێستا  و  پارێزراوە  بۆم  لەوەی 
 سەرنجتان 

 
یم   باس ئیستا کە چۆنیەتنر هاتن بۆ نێو دنیای شێعرنووستر  و شاعێر
م. لە کرد، جن ر خۆیەن  واز ل  هێنانە نەخوازراوەکەیس  هەر باس بکە

دەستەی ١٩٨٨)ماریس    ١٣٦٦ڕەشەمەی   هاوکاری  بە  بووم   )
نووسەران  ڕۆژنامەی "کوردستان". ئەو کات بەرپریس گشتنر یەکیەتنر 

ان بووم. هەر لە کۆتان  بەهاریالوان  دیموکران  کوردس ر
دا،  ١٩٨٨تان  ئێ 

وەستابوو  بوو،  ساڵێک  چەند  "الوان" کە  وبوونەوەی گۆڤاری  بە    ،بڵی
ب، دەسن  ن   کردەوە.   پێداگرن  من و ڕەزامەندن  دەفتەری سیاسنر حێر 

ب   ووم بە هاوکاری نزیگهاوکات ب "تێکۆشەر"، گۆڤاری  نێوخۆن  حێر 
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دەبۆ  و  بڵی وەرزی  شێوەی  بە  لەو    دەنوویس. بۆ    وتارم    ،و   وەکە  هەر 
سەردەمیشەوە نووسین  وتار و لێکدانەوەی سیایس بۆ ڕادیۆم دەست 

نووستر    ن   کرد.  بۆ  ئەومەجاالنە  نووسین  سیایس    -کرانەوەی  و دیارە 
ن   هەم وای کرد ئەوەی لە بەهرەی ئەدەن  هەمە، بە الی نووسین    -حێر 

ن   ، هەم کات و حەوسەلەسیایس و حێر  یەیک ئەوتۆم بۆ نووسین   دا بچ  
ن     و  بزانم  خۆم  بە  ئەوەی  ن    نەمێنێتەوە.  بۆ  ئەدەن    

بابەن  و  شێعر 
نووستر    شێعر  لە   

ی
بێدەنگ بە   ، ن   خۆم  دڵخوازی  ئەمە  ئەوەش کە 

م ئەزموون  ئەوەندە شێعرنووسینە و ئاشنایەن  لە گەڵ  چوومەوە!! بەڵی
و   پێداویسن   هێندێک  لە  سەرەدەرکردن  و  ان  شاعێر شێعری 
بەرپرسایەتنر گۆڤاری  نەدا کە 

ساڵی لەو  شێعری،  دەق   تایبەتمەندن  
 بەرنامەی ئەدەن  و هونەرن  "کۆلکەزێڕێنە" لە 

"الوان" و ئامادەکردن 
هونەر"ی  و  "ئەدەب  پاشکۆی  و  ان  ئێ ر کوردستان    

ی
دەنگ رادیۆی 

کردن   ڕێنوێن   لە  بوو،  شان  سەر  لە  "کوردستان"م  ڕۆژنامەی 
پێداچ لە  و  بۆیان نوێقەڵەمان  ئەدەبیانەی  بەرهەمە  ئەو  وونەوەی 

لە   جۆرە  بەم  بوو.  یارمەتیدەرم  زۆر  شێعرم  ١٩٨٨دەناردین،  من  ەوە 
ان بووم  م هەر وەک ڕابردوو خوێنەری شێعری شاعێر نەنووسیوە، بەڵی

ی مەبەسن  خۆم لە نووسینەکانم  دا پەنام و زۆر جار بۆ دەربڕین  باشێ 
ان بردوە   بۆ شێعری شاعێر

 
کۆمە سەرنجتان،  ئەم  بەر  دەیانخەمە  دا  کتێبە  لەم  نووسینەی  ڵە 

خانەی   نەچنە  پێناسە  و  پێوەر  هێندێک  پن ر  بە  ئەگەر  تەنانەت 
. دەقەکان الواز بن  یششێعر  ن  مت   ، هەر بەرهەیم ئەو سەردەیم شاعێر

، زۆر ئەدەن  بن یا کەم، کرچ و کاڵ بن یا کامڵ و تەواو، الی من  ر 
یا بەهێ 

کردنەوە و دەربڕین    بایەچ  خۆیان هەیە. هەڵگری هەست و ڕوانتر  و بێر
ئێستا کە دەمەوێ  تەمەنم دان. دەکرا  دیاریکراوی  لە سەردەمێگ  من 

ویا بە بڵی م  بەڵی بکەم،  یان  جوانێ  و  بێنم  پێدا  دەستێکیان  بکەمەوە،  ن 
ئەو   ئاوێنەی  نەدەبوونە  ئەو کات  چونکە  نەکردوە،  ئەوەم  ئەنقەست 
سەردەم و قۆناغەی ژیان و تێکۆشان  من. پێشم حەیف بوو، هەر بەو 
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تەندوور. هەر خوا بۆ خۆی دەیزان   چەندە وێنە و نووستر  و یادگاری و  
دۆکیۆمێنن  بە نرچ  کادر و پێشمەرگە بەم جۆرە تێدا چوون! جاری واش  
بووە بنکەکانمان بە هەموو کەلوپەلە شەخسیەکانیشمانەوە کەوتوونە  

یس   دەست جاش و پاسدا ( بۆ  ١٩٨٤) ١٣٦٣ی گەالوێژی  ٢٦ر. لە هێ ر
 لە جیان  پاسدارەکان،   کەلوپەلەکانم  شانسم هەبوو کەسەر جانداران،  

ڕادیۆ و ئۆدکڵۆن و    جاشەکان  کەوتبوونە دەست جایس  نەخوێندەوار. 
م دەفتەری یادداشن  ڕۆژانەمیان لە  شتەکان  دیکەمیان نەبواردبوو، بەڵی

شا بە  و  دابوو  فڕێ  ماڵێک  ماڵە   بردنیانیان   حەویس   ئەو   -نەزانیبوو. 
ئاوا ئەحمەد  -خانەیان  مانگ، کە کاک  و دوای چەند  ، هەڵیانگرتبۆوە 

، بەرپریس   ڵ "نەخس    لەوێ کەوتبوو، پێیان   "کۆمیتەی برایم جەڵی
ڕن 

" و چەند  دابوو. ئەویش ناسیبوویەوە و بۆی هێنامەوە . شێعری "تەنیان 
کەوتنەوە،    مبەو جۆرە دەستدا هەن،  شێعرێگ دیکەش کە لەم دیوانە 
سەرتان نەیەشێنم، من چەند جار ئەو   ئەگینا ئەوانیشم تێدا چووبوون! 

هیچم بۆ نەماوەتەوە. دواتر قۆڵم   جۆرە ڕووداوانەم بە سەر هاتوون و 
یا  نووسیومەتەوە  بووە،  بێر  لە  شێعرێکم  ئەگەر  هەڵماڵیوەتەوە،  ل  

و بووەتەوە و بە یادگار لە دەفتەری کەسێگ دیکە   ئەگەر لە شوێنێک بڵی
لێم  شێعڕەی  ئەوەندە  جۆرە  بەم  کردوونەوە.  کۆم  نووسیومە،  دا 

زیاتر  زۆر  بەر   ەفەوتاوە،  دەیانخەمە  ئێستا  و  پارێزراوە  بۆم  لەوەی 
 سەرنجتان 

 
یم   باس ئیستا کە چۆنیەتنر هاتن بۆ نێو دنیای شێعرنووستر  و شاعێر
م. لە کرد، جن ر خۆیەن  واز ل  هێنانە نەخوازراوەکەیس  هەر باس بکە

دەستەی ١٩٨٨)ماریس    ١٣٦٦ڕەشەمەی   هاوکاری  بە  بووم   )
نووسەران  ڕۆژنامەی "کوردستان". ئەو کات بەرپریس گشتنر یەکیەتنر 

ان بووم. هەر لە کۆتان  بەهاریالوان  دیموکران  کوردس ر
دا،  ١٩٨٨تان  ئێ 

وەستابوو  بوو،  ساڵێک  چەند  "الوان" کە  وبوونەوەی گۆڤاری  بە    ،بڵی
ب، دەسن  ن   کردەوە.   پێداگرن  من و ڕەزامەندن  دەفتەری سیاسنر حێر 

ب   ووم بە هاوکاری نزیگهاوکات ب "تێکۆشەر"، گۆڤاری  نێوخۆن  حێر 
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دەبۆ  و  بڵی وەرزی  شێوەی  بە  لەو    دەنوویس. بۆ    وتارم    ،و   وەکە  هەر 
سەردەمیشەوە نووسین  وتار و لێکدانەوەی سیایس بۆ ڕادیۆم دەست 

نووستر    ن   کرد.  بۆ  ئەومەجاالنە  نووسین  سیایس    -کرانەوەی  و دیارە 
ن   هەم وای کرد ئەوەی لە بەهرەی ئەدەن  هەمە، بە الی نووسین    -حێر 

ن   ، هەم کات و حەوسەلەسیایس و حێر  یەیک ئەوتۆم بۆ نووسین   دا بچ  
ن     و  بزانم  خۆم  بە  ئەوەی  ن    نەمێنێتەوە.  بۆ  ئەدەن    

بابەن  و  شێعر 
نووستر    شێعر  لە   

ی
بێدەنگ بە   ، ن   خۆم  دڵخوازی  ئەمە  ئەوەش کە 

م ئەزموون  ئەوەندە شێعرنووسینە و ئاشنایەن  لە گەڵ  چوومەوە!! بەڵی
و   پێداویسن   هێندێک  لە  سەرەدەرکردن  و  ان  شاعێر شێعری 
بەرپرسایەتنر گۆڤاری  نەدا کە 

ساڵی لەو  شێعری،  دەق   تایبەتمەندن  
 بەرنامەی ئەدەن  و هونەرن  "کۆلکەزێڕێنە" لە 

"الوان" و ئامادەکردن 
هونەر"ی  و  "ئەدەب  پاشکۆی  و  ان  ئێ ر کوردستان    

ی
دەنگ رادیۆی 

کردن   ڕێنوێن   لە  بوو،  شان  سەر  لە  "کوردستان"م  ڕۆژنامەی 
پێداچ لە  و  بۆیان نوێقەڵەمان  ئەدەبیانەی  بەرهەمە  ئەو  وونەوەی 

لە   جۆرە  بەم  بوو.  یارمەتیدەرم  زۆر  شێعرم  ١٩٨٨دەناردین،  من  ەوە 
ان بووم  م هەر وەک ڕابردوو خوێنەری شێعری شاعێر نەنووسیوە، بەڵی

ی مەبەسن  خۆم لە نووسینەکانم  دا پەنام و زۆر جار بۆ دەربڕین  باشێ 
ان بردوە   بۆ شێعری شاعێر

 
کۆمە سەرنجتان،  ئەم  بەر  دەیانخەمە  دا  کتێبە  لەم  نووسینەی  ڵە 

خانەی   نەچنە  پێناسە  و  پێوەر  هێندێک  پن ر  بە  ئەگەر  تەنانەت 
. دەقەکان الواز بن  یششێعر  ن  مت   ، هەر بەرهەیم ئەو سەردەیم شاعێر

، زۆر ئەدەن  بن یا کەم، کرچ و کاڵ بن یا کامڵ و تەواو، الی من  ر 
یا بەهێ 

کردنەوە و دەربڕین    بایەچ  خۆیان هەیە. هەڵگری هەست و ڕوانتر  و بێر
ئێستا کە دەمەوێ  تەمەنم دان. دەکرا  دیاریکراوی  لە سەردەمێگ  من 

ویا بە بڵی م  بەڵی بکەم،  یان  جوانێ  و  بێنم  پێدا  دەستێکیان  بکەمەوە،  ن 
ئەو   ئاوێنەی  نەدەبوونە  ئەو کات  چونکە  نەکردوە،  ئەوەم  ئەنقەست 
سەردەم و قۆناغەی ژیان و تێکۆشان  من. پێشم حەیف بوو، هەر بەو 
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ە باشەکان، فڕێ یان بدەم  تاوانەی نەگەیشتوونەتە ئاسن  بەرهەیم شاعێر
حاشا بکو  ل   و ەم  یان  بڵی نەکەمەوە. و  هەموو   یان  بە  وایە  پێم 

کەموکوڕییەکانیشیانەوە، هێشتا زۆر پەیام و ڕاز و نیشانەیان لە بارەی 
تەرخان   بۆ  خۆم  خەباتێک کە  و  من  ژیان   لە  دیاریکراو  سەردەمێگ 

 کردوە، پێیە
 

ێرم. من  ڵی با بێمەوە سەر ناوێک کە دەن   بۆ ئەم کۆمەڵە شێعرە هە  بێ  
منداڵیم لە یەک ئ   و "دڵسۆز"، ەو هاوڕێ خۆشەویستەی سەردەیم مێ ر

دا، ملمان لە شێعر نووستر  نا، تەنانەت بە هاوبەیس  "قەسەم تەمەن 
نێو   پێکەوەش چووینە  درێژیشمان هۆنیبۆوە، هەر  و  نامە"یەیک دوور 
بۆ   ناوێکمان  یەکەی  خۆی  سیایس. کان   و  ن   حێر  و   

ی
فەرهەنگ کاری 

. "من کە "وریا" و "ع.وریا" بووم،  دیوان  شێعرەکانمان دیاری کردبوو 
اردبوو. "قە تگە"م هەڵێ  

تگە" گردێگ بەرزی بەرامبەر ڵی "گەزیزەی قەڵی
لە   وون   ر 

مێ  شوێنەواری  زۆر  هەم  کە  چەشمەگۆلە  گوندەکەمان 
خۆی "ڕکاوێ"ش هەناوی  ئاوی  سەرچاوەی  هەم  هەڵگرتووە،  دا 

دیارە   داوێنەکەی.  گەزیزەیسەرە  کەوتووەتە  گوڵی  ل     بەهارانیش 
اردن  ئەم ناوە خۆم بردبۆوە سەر جۆگرافیای گوندێک   دەڕوێن. بە هەڵێ  

و روخسارێگ   کە لەوێوە هاتبووم، هەر وەها بەو گوڵە گەزیزەیە، رەنگ
"ش هاوڕێیەم  ئەو  م  بەڵی دیوانەکەم.  ناوی  بە  دابوو  الن   یئەدەبییشم 

"شەڕگە"  اردبوو.  هەڵێ   شێعرەکان   دیوان   بۆ  ناو  وەک  شەڕگە"ی 
باشووریبەرەم الی  دەکەوێتە  ن    ەزرایەکە کە  گوندەکەیان   ڕۆژهەڵی

لە  و،  چۆیم گادەر  لێوارەکان   دەبێتە  سەریس   ئەو  "حەسەننووران"، 
"دێشەمس"   نزیک    ،گوندەکان   ان"  "جاشێ ر مەزرای  و   " گێر

"باڵی
نازانم ئێستا ماون    -دەبێتەوە. لە دەم جۆگە ئاوەکان  ئەم بەرە مەزرایە 

نا سوورێگ کاڵەوە    شیالن  جاران گوڵی    -یان  و  زەرد  و  سن    
بە گوڵی

 هاوڕێیەم  پەنای بۆ ئەم ناوە بردبوو.  و هەبوون. هەر بۆیەش ئە
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چاوە  هەمووتان  ئێستا  سەر  ڕ رەنگە  بچمەوە  دووبارە  کە  بن  وان 
قە بوومەتەوە کە "شیالن  شەڕگە"  ڵی "گەزیزەی  وا ساغ  م  بەڵی تگە"،  

هەڵ   خۆم  بەرهەمەی  ئەم کۆمەڵە  ناوی  هۆیەکانیس  وەک  بژێرم. 
نەی    -١ئەمانەن:  ساڵی ئەو  تایبەت  بە  بەڕێم کردوە،  من  ژیانەی  ئەو 

پێناو  لە  بووە  نووسیون، خەباتێگ مەیدان   تێدا  ڕزگارن     یشێعرەکانم 
شیالن  گوڵی      -٢ناوی "شەڕگە"ی پێ  ل  دەکاڵێتەوە.    ،و دا  نەتەوەکەم 

کاتەدا خاوەن  کە پنجکێگ دڕکاوی و ڕێشەیەیک پتەوی هەیە و هەر لەو  
گوڵێگ جوان و تەنانەت بەرێگ جوانیشە، لە ڕەون  ژیانێگ سەخت و  

لە هەر بارێکەوە لە   ،تەژی خەبات و تێکۆشان باشێ  بەرگە دەگرێ و 
دەکەوێ.   پێشمەرگە   فریای  پێ   ئەوەی -٣گەزیزە  گەڵ  لە  من 

ڕادەی  بە  و،  حەسەننوورانم  دایکبووی  لە  م  بەڵی چەشمەگۆلیم، 
ب هەیە.  چەشمەگۆل،  خەڵکەکەی  و  دێیە  لەو  خۆشم  ەوەرن   ێر

تەمەنم  هەستیاری  سەردەمێگ  خۆشەویسن     
هاوڕن  "دڵسۆز"یش 

لەو  یەکێ   بڕیاری  و  کردنەوە  بێر و  ڕوانتر   و  هەست  سەر  لە  و،  بووە 
انم دیوان  شێعرەکان   سەردەمەدا، زۆرترین کاریگەریمان هەبووە. دەرس  

شێع  ئەو  دەرد  بە  بۆیە  ر "دڵسۆز"یش   . نتر  ەدا  لێ ر چوون کە  من  انەی 
دەستبەسەرداگرتن   ناوبراو  دڵنیام   سەر  لە  و،  نەماوە  ناوە  بەو  کارێگ 

 ناوی دیوانە هەرگێر  چاپ نەبووەکەی لەالیەن منەوە، لێم ناڕەنچ   
کە پێشکەش بە یادی   ئیێ  ئەوە ئێوە و ئەمەش "شیالن  شەڕگە"ی من

ن  دیموکران     ٧٥ بێک کە   ؛کوردستان  دەکەمساڵەی دامەزران  حێر  حێر 
 ن   پسانەوە لە تەمەن   ٤١

ڕێبازەکەی    ساڵەی خۆم بۆ خزمەن    ٥٧ساڵی
 تەرخان کردوە.  ئامانجەکان  و 
 

٢٠٢٠/ ٧/ ٢٩ 
 ١٣٩٩ژیێی گەالو ٧

 کۆیە 
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ە باشەکان، فڕێ یان بدەم  تاوانەی نەگەیشتوونەتە ئاسن  بەرهەیم شاعێر
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لە   وون   ر 

مێ  شوێنەواری  زۆر  هەم  کە  چەشمەگۆلە  گوندەکەمان 
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 *دێهانی مەحەسسیل  

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

، ئاشپەز چ  بە سەر دێن     کەس حاڵی چێشت نەبین  
 ڕۆن ن   دەکا بە مسقاڵ، بیباریش ن   ئەندازە 
 پیوازە خوێش ن   دەکا بە کیلۆ و ئەوەی دیکەش 

ێوە، ڕ  چووکەی شێ 
 قەن  گەسک نەدیوە  ماڵی

 هەر چوار قولینچگ ماڵی  لە زبڵی  دا ڕزیوە
س بوو   ورکە دەستیان ماچ دەکا وەختێک کە نان خەڵی

 ورکان دەپشکننەوە یەک بە یەک و موو بە موو 
ن    قەت نێوان  نییە  خۆ لە گەڵ هەم مەنزڵی

 نازان   کە ئەم کارە لە سەر چ  و لە بۆ چییە؟ 
 دەچێتە سینەما تا خەم لە دڵی خۆی دەرکا شەو 

، مودەن   قوڕ وەسەرکا  تا دوور لە دایک و بان 
ت نەچ   ئەم دەورانە ناخۆشە   قادر! لەبێر

 و کۆشە ێئەگەر چ  ئەم ناخۆشییە، زۆر خۆشنر لە ن
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 ئەمەش ئاوان چێشتووە خەیم گەورەی دنیایە 
ر ن   بۆ خاتری ئەو خودایە 

مان خێ   ڕەبن  ئاخێر
 

 ١٣٥٧ ساڵی شنۆ، 
 
 
 
 
 
ڕ   * فێر و  خوێندن  خەریگ  ئەو کەسەی  "محصل"،  مەحەسسیل 

( بوونە آموز   جاران.  )قوتان  "دانش  جیان   لە  خەڵک  نێو  "ئەم لە 
ن  الدێ کە بۆ خوێندن دەهاتنە شار وشەیەیان بە کار دەهێنا.    ، منداڵی

یەکەوە ژوورێکیان  هەر   بە   . بەکڕی دەگرت   لە شار چەند کەسێک 
ن  خوێندنم بەم جۆرە بەڕێ کرد. ئەم نووسینە  منیش زۆربەی   ساڵی

ەوەرن  ئەو سەردەمەیە.   پڕ بێر
 یادگاری ڕۆژان 
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ی به  ...ڵێ  
 مدە ر نهوینت به ت ئه دونیا قه تا ماوم له رته شه 

 مدە م به ووتێن   دە بمس پاکه و عیشقه با گڕی ئه 
  ! مکه ی چاوەئه  ! مکه ستتر  دیدە رتێک ببه شه رەتۆ وە 
 ممه و  ی زینوێنه ر به ت ههین قه دە ر نهکێ  به ییل یه مه 
 
 

 (١٩٨٠)  ١٣٥٩ساڵی  ،شنۆ 
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خۆزیایەک

ژارمن  ههزووی ئهی ئارەروازی باخچه په کۆتری خۆش 
خوار؟ شگ خۆشیم دێنیه کانت ئهی باڵه سایه ی لهکه 

  چه یاخۆ که 
ی

ئەم چڵ و ئەو چڵ دەکەین؟ل شن  دوو مه نگ
 ن   دە 

خار؟ و جه رد پێگ دێنتر  ئاشیان  ژیان 

ی   ١٣٥٩پایێر 
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 وەژیانه
 
 
تە لە یەکەم ژووان لە   دا،بێر

  منت گەیاند: ئەمن،
 بە گون 

  ژیان 
 دا،لە پێوان  ڕن 

 دا،و نەمان  لە ڕێگای مان
 تا بمێنم لە گەڵ تۆ دام،

 هەر هاوڕێتم، بۆ تۆ پەنام؟ 
 
** 

 خۆشەویستم! ئەوا ئەمڕۆ هاتمە الی تۆ، 
 تۆ کە دەتکوت: هاواڵی تۆم، 

 هاتووم نیازی خۆم بڵێم، بدوێم 
 و ویستم،داخواز لە 

 و لە پێویستم، لە ئاوات 
 کە وابوو گوێ ڕاگرە لە من، 

 جوانە، ویستم
 خۆشە، ویستم
 خۆشەویستم
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** 

 و فرمێسک رسڕین، پاش شیوەن  
بوون لە حەرسەت   و گرین، تێر

 پاش تەمەنێک بە دییل ژین، 
 پاش تایم ژیان  ناو پەرژین، 
ا،   لە پاش وەی بێگانە بیێ 

 خوێنمان دەمژێ، بە ئاشکرا 
فان  زل،   بۆ پڕ بوون  گێر

و الو و مناڵ دەکوژێ،   پێر
 ،  لە پاش ئەوەی تێگەیشتتر 

  گادا ئێمە خەوتووین،
 لە گون 

 بە جوان  بۆمان ڕوون بۆوە، 
 چەوساوە و یەکجار دواکەوتووین، 

 ئەمڕۆ ڕۆژی ژیانەوەیە، 
 و ڕۆژی هەوڵدان بۆ ماف 
 لە جیهان دەنگدانەوەیە 

 
** 

 خۆشەویستم
،  پێمخۆشە تۆش لە گەڵ من ن 

 ،  دوژمن ن 
 چقڵی چاوان 

 و بشکێن  دەرگای زیندان 
 و ماڵی خۆتو پاوان   حەوش

 با مەتەرێز، 
 ئەو جار ببین   تۆی بەڕێز، 

 لە نێو ئامێ ر  
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، هێ ر    نەبەزیو و بەسام ن  
ت، ی وڵی ی کوڕ و کێر   هێ ر 

 الوان  ئوگری خەبات
 

** 
وان  کە لە 

 شانە، گیانە! ماڵی
 لە خۆت دوور کەوە ئاوێنە، 
 تفێک لە چەوسانەوە کە، 

 دامەمێنە
 یەجگار دڵی خۆشە بە تۆ، 

 ئەم ڕاپەڕینە خاوێنە 
 سەرکەوتن  لەوە دایە 

 زۆری وەک تۆی لە داوێنە
 

** 
 خۆشەویستم

 تۆش وەرە نێو کۆڕی خەبات، 
ت،   جۆرێ تێکۆشە بۆ وڵی
 هەر بمێن  بە نەمری و 

 لە دواڕۆژا،
ووی خوێناویمان بڵی    مێ ر 

 شانازیت ن   دەکەم ئەی کێر  
 دا،ئەی لە چاوی دوژمنان

ی ژەهراوی، چقڵی تێر    تێر
م ناچ     و ئەتناسملە بێر
 و ڕێبواریئەی قارەمان  

ۆزی "لەیال قاسم   پێر
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 ئەی هاومەتەرێزی "تانیا
 ئەی جەمیلەی کوردستان  

 پێشمەرگەی مرۆڤایەن  
 سەمبول ئازایەن  ئەی 
 

 (١٩٨١) ١٣٦٠چەشمەگۆل، پووشپەڕی 
 

 . ەو ە تەبوو  و ڵی (دا ب١٩٨١)١٣٦٠  زان  ڕێەڵی ، گ١ ە"الوان" ژمار  یار ۆڤگ  ەل
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 الوێژ        گه  ی ٢٥رسوودی
 

ە  زۆر شوکر ڕۆژێ له ی ڕووناکبێر  کانڕۆژان هێ ر 
ە  و ن   له کانو دادی دیله شتر     کان نێو زنجێر

ە  و جووتیارە کانو داچ  پاڵه ئاخ   کانپێر
 مان و بۆی هێنا ڕۆژی نه ور هه ک تۆفان ڕووی کردە وە

 . نتر  و پێکه  شادی الوێژ، بوو بهر تیشگ گه دە  هاته
 
*** 
  رەتێکۆشه  لهم گه ئه  سن  پێکرد ژیان  تازە دە 

ن  زاناتریس بۆ نه هیچ مه   رەڕێبه یما چوون حێر 
  رەستاندی په ل جوان ئه کات شۆڕیس  گه   و ئه ر لههه

   رە وسێنهر چه هه دژ به باته م خهئاشکرا بوو ئه 
ببه   ڕین: ڕاپه یەک کات ل لهو گه رز بوو هاواری حێر 
 
*** 

 ڵ گشت مافخوراوی نیشتمان گهر لهنگه هاوسه بووینه 
ی ئیستعمار  ەرز له وتهکه   خن  ملهوڕان و ته هێ ر 
به شوێن ئه  ل لهگه   وچان ن    بۆ پێش چوو له پاکه و حێر 

مان   دی ئاوان  کۆن ی بێنێته وەبۆ ئه   و پێر
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ان، خودموختاری بۆ کوردستان کدێمو   ڕایس بۆ ئێ ر
 
*** 
 و ئاوات ن    الوێژ جن ر هیوا مێک تیشگ گه دە تا 

ن  دێموکری گه مانێک ڕێبه تا زە ات ن    ر ل حێر 
 کێن  هاوکات ن   و یه بات کورن  تا خه   یا به 
 وا، گیان فیدای ڕێگات ن   ی پێشه ڵی  ئه ل دەگه 
 و فرمێسک چیێ  ناڕێژین.  بێتنوێ دە رلهسه ه ن ێ ر  ج
 

 ١٣٦٠الوێژی گه   ،شنۆ 
 

 
ی

ئەم    ی گەالوێژ بنووسم. ٢٥داوام ل  کرا شێعرێک بۆ رسوودی    (١٩٨١) ١٣٦٠ساڵی   یژ ێ الو ەگ  مانگ
 هونەرمەند "فەرهاد  کۆڕی هونهشێعرەم نوویس،  

ی
ان بە دەنگ ن  دیموکران  کوردستان  ئێ ر رن  حێر 

ان. هەر لەو ڕۆژەشرسوود بۆ ڕادیۆی دە  بابان" کردی به  کوردستان  ئێ ر
ی

ی ٢٥ڕێورەسیم  دا لە  نگ
 ئەو هونەرمەندە پێشکەش کرا. 

ی
 گەالوێژ لە شاری شنۆ بە دەنگ
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جێگری   ، تپوور حمه حموود ڕەهید مه )بۆ شه  مرێک... یادی نه

ی سمکۆی شنۆ(              فەرماندەری هێ ر 

خس   نه رێزێک دە ته مه که 
؛رێکختکه خوێن  خۆبه  به 
خس   به دە سن  خۆی گیان دە به 
ته بەم  ؛رێکدە کۆڵنه   ،وڵی

*
یە ێ ر ست ن   ئهئاوا دە که 

؛کێوانمری پاڵه ژین  نه
ە  گرێ چاوی لهڵدە هه یسێ ر

 ؛و نیشتمانێک لهیوای گه 

*
اڵێگ باب کوژراو دمن که 
؛شپۆیس  ی ڕەکه ڵ دایکه گه له
ئاو    چاو پر له گۆڕێک،ر سه  له
؛ رۆیس  پهدڵ  ست   به وەدە 

*
ڕێژی گولل دە که 

ی جایس   سێ 
ینگ ل  دە سینگێک وە ؛کا ک بێ ر 

ریم بایس   نیشتمان ته  که 
؛کا دە  نێو دڵیدا چ    له



 
28 

ان، خودموختاری بۆ کوردستان کدێمو   ڕایس بۆ ئێ ر
 
*** 
 و ئاوات ن    الوێژ جن ر هیوا مێک تیشگ گه دە تا 

ن  دێموکری گه مانێک ڕێبه تا زە ات ن    ر ل حێر 
 کێن  هاوکات ن   و یه بات کورن  تا خه   یا به 
 وا، گیان فیدای ڕێگات ن   ی پێشه ڵی  ئه ل دەگه 
 و فرمێسک چیێ  ناڕێژین.  بێتنوێ دە رلهسه ه ن ێ ر  ج
 

 ١٣٦٠الوێژی گه   ،شنۆ 
 

 
ی

ئەم    ی گەالوێژ بنووسم. ٢٥داوام ل  کرا شێعرێک بۆ رسوودی    (١٩٨١) ١٣٦٠ساڵی   یژ ێ الو ەگ  مانگ
 هونەرمەند "فەرهاد  کۆڕی هونهشێعرەم نوویس،  

ی
ان بە دەنگ ن  دیموکران  کوردستان  ئێ ر رن  حێر 

ان. هەر لەو ڕۆژەشرسوود بۆ ڕادیۆی دە  بابان" کردی به  کوردستان  ئێ ر
ی

ی ٢٥ڕێورەسیم  دا لە  نگ
 ئەو هونەرمەندە پێشکەش کرا. 

ی
 گەالوێژ لە شاری شنۆ بە دەنگ

 

 
29 

جێگری   ، تپوور حمه حموود ڕەهید مه )بۆ شه  مرێک... یادی نه

ی سمکۆی شنۆ(              فەرماندەری هێ ر 

خس   نه رێزێک دە ته مه که 
؛رێکختکه خوێن  خۆبه  به 
خس   به دە سن  خۆی گیان دە به 
ته بەم  ؛رێکدە کۆڵنه   ،وڵی

*
یە ێ ر ست ن   ئهئاوا دە که 

؛کێوانمری پاڵه ژین  نه
ە  گرێ چاوی لهڵدە هه یسێ ر

 ؛و نیشتمانێک لهیوای گه 

*
اڵێگ باب کوژراو دمن که 
؛شپۆیس  ی ڕەکه ڵ دایکه گه له
ئاو    چاو پر له گۆڕێک،ر سه  له
؛ رۆیس  پهدڵ  ست   به وەدە 

*
ڕێژی گولل دە که 

ی جایس   سێ 
ینگ ل  دە سینگێک وە ؛کا ک بێ ر 
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*
ڕێژن وێکڕا فرمێسک دە  که 
؛کانو الوە و مناڵ   پێر 
ندە  رگهریم پێشمه ته  نێ ر 

؛ کانکان، داماوە پێخواسه 

*
خشێن   نه دە رێز ته مه که 
ۆزی ڕۆڵەیەک؛ێخو    ن  پێر
ی سته قه  رزێن   لهم دەڵی

؛کیه و سایم تۆڵه ن  تووڕە 

*
ێک شه  که  هید بوون  دلێ ر
ت دا  له وەداته نگ دە دە  ؛وڵی

ێک  ک، بێچوە ئازایه که  شێ ر
؛بات دا پێناو خه  گیان  له

*
من مەحموودم دێتەوە بێر 

قارەمان و ژیر،پێشمەرگەی 
تۆڵەئەستین  بە ناوبانگ، 
ڕەکەی ڕووناکبێر  ر

 شۆڕشگێ 
 

***                         
ی ،   "دۆڵی خدراوێ"  (١٩٨١)   ١٣٦٠پایێر 
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و بۆ دێموکرات  سەد سڵ 

وامەرد ەب تر  ش ۆ کە د ن    شتمانمانین جان  ە ن ۆ ب
مەڵی ب لمانەگ  یس  ەل یرتاپاەس  ەل نێخو  ۆڕێچەداد
 ەو ز  بر ە ز  ەماو ەن  تەق

ی
م ەڵی و  دوژمنانمان ن    نگ

  ستا ێئ
ی

خاس و عام بایس ەت ۆ ب  باتمانەخ  ناوبانگ
 س  د ەس نی ێ ر بن  تۆ ب ەباتە خ و ەئ یادی ەب با 

و ڵی
شخوراو ەب  یکەڵخ ن  ێر  ح  زمان،ەب ەن موکران  ید ەیئ

ی ناەانپ یکورد گ  لەگ  ۆ و ب یواەش ێپ ن  قاز ن  ێر  ح
یواەشێکورد پ  لەگ  ئامانچ   نان  ێهیدەو  ۆ ب
ی چرا ،یوایه ەو ەزرانتەدام یژ ڕۆ  مەکیە ەل ر ەه

یواەنێو ب ژار ەه  یکەڵخ یبوو الگر  ئاشکرا 
 س  د ەس نی ێ ر بن  تۆ ب وامانەشێپ یادی ەب با 

و ڵی
شخوراو ەب  یکەڵخ ن  ێر  ح  زمان،ەب ەن موکران  ید ەیئ

ن   ەداد ر ەبڕێ ەب ۆ ت ستا ێ ئ ەرز ەرب ەکورد س  یکەڵخ
  ە د ن    ڕۆ مەئ یئازاد و ەر ەو ب ۆ ت ن  ێشو  ەل ێد

ن 
ن   ەکەڵزوو ه ۆیخ ۆڕیبا گ ەید  ەدوژمنت ەیس ەک   و ەئ
ن   ەبک ن    انێ ر ئ یکەڵخ و،ەئ یس  ڕە یوو ڕ  یر ەی س ەل با 
شخوراو ە ب الن  ەگ  یال ەز ەڕێب ر ۆ ز  ۆ ت  ەیکەناو 
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 س  د ەس ن    شتە شکێ پ ان،یواەنێب یدێ هوم ەیئ
و ڵی

ە و ەتێناچ  ێر ب ەل تەق  دانی هەش ن  ێخو  نیاینڵد
ە و ەتێناپس باتەکوردستان خ  ەل ن   ر ەبڕێ ۆ ت تا 

ە و ەتێتو ەئاگرت د ن  یت  ەب ڕۆ مە ئ دوژمنت
ە و ەتێکشەو د ەی ئاغاک یس  ەباو  ەکاتەد وو ڕ 
 س  د ەس نیێ ر بن تۆ ب تانەڵی سوورخ یادی ەب با 

و ڵی
شخوراو ەب  یکەڵخ ن  ێر  ح  زمان،ەب ەن موکران  ید ەیئ

١٣٦٠ ییێر  پا
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ی  ئێمه ... نی  باکێ 

ت  ی بێچوە سایه  ڕۆ له مدوژمنان! ئه  ان  وڵی شێ ر
ت مووتان، ڕۆژی خۆشیمان هه ن هه یس  ئێمهڕووڕە ڵی

ک دیل بژین ن   وەر دە زان  ههمێک واتان دە ردەسه 
، هیچ کاتنان   بپسێنتر  گوریس کۆیله  سات  و  ن 

ە باش بوو ئه  ر  دە بردە  مێشگ پیس ئێوە  ی لهو بێر
 ن   وچان 

بات  و قین  خه ن  و تووڕە تێکۆشان 

 سن  چییه ژین  ژێردە  تازە یوە تم تێگه میلله 
داتپێناوی دە و گیان له  مرێسن  دە ربه بۆ سه  بۆیه 

ی گه دە  رچ  پێت وایه گه  لتوان   تێک شکێن   هێ ر 
و پاسداران  الت  و جاش یارەو ته  تێر شێست و  تانک

  ڕە باوە ن   تۆ  کدار بهچه  لهو گه ئه باش بزانه 
ی تۆڵهر له هه تکات ته گێر  نایه ر و هه دایه بێر

سێن  له تۆ دە یرە و سه ن   باکتر   ئێمه    مانێ 
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 کارەسات ان  خوڵقێنەر  ت،لەشکری ئەهریمەنی 

نه رگهموو پێشمه هه  ،و الو  مناڵو  پێر  ،پیاو و ژن
گیانفیدات   ! واریی کوردە ڵت ر  ئهنگ دەک دە یه وەپێکه 

 
ن  پێشه یه "وریا" پڕ له مر رگێر  نه وای ههوڵی

بۆ فیداکاری و، کێشان  کێشک لە دەسکەون  خەبات. 

مسته قهچه "  گوندی   ڕەشەمەیفاڵ  خوارێ(،  سندوویس   ")ناوچەی 
١٣٦٠ 

 
 

وکراوەی "کێله ، له١٩٨٢  -١٣٦١)ساڵی  و  بڵی "، ئۆڕگان  کۆمیتەی شارستان   شنۆ دا، بڵی شتر 
 بووەتەوە.( 
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نەورۆز 

من ئەو ڕۆژە کە خۆم بینیم 
هەر چ  چەوساوە و هەژارە،

ئەوەی وشیارە، نەدارە، 
 زۆردارە،ان  چقڵی چاو 

کرێکارە، جووتیارە، 
رە، کردا  ی بەڕووناکبێر 

باری خەمە، 
کاری خەمە، 

خەم بۆ ئەو پارووی یس  ژەمە،
لە سەر ئەم زەوییە بەرینە، 

چ   وچان  نییە، کەمە، 
م وشەی،  بەڵی

ئاکار و وتار و بزەی،
ئاگرێکە زۆر بەتینە، 

لەسایەی هێ ر  و مسن  خۆی 
لە داهاتوو خاترجەمە، 

 دەڵێم بەختیارم نەورۆز هات
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ی نوێ  من ئەو ڕۆژەی کە بێر
،وەک  مەشخەڵی کاوەی دلێ ر

تارمان  و ڕازێنەرەوەی
کۆشگ نگریس ئەژدەهاک، 
ئەژدەهایک ڕەش و ناپاک، 

 ، دەتارێن  
 ، ی زۆرداران دەڕمێن   قەڵی
 ، ی دییل دەپسێن   زنجێر

؛ چەوسێنەران تێک دەشکێن  
دەبێتە کوتکێگ تووڕە و 

 ، بە زیندوون  خۆی دەنوێن  
 ، بۆ نوێخوازان دیاری دێن  

. نەورۆز هاتدەڵێم بەختیارم 
***

 
(، چەقەڵ مستەفا) ناوچەی ١٩٨٢)ماریس ١٣٦٠ڕەشەمەی 

 سندوویس خوارێ( 
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ستینی له و فه   کورد 
     

کان، ئاوارە
کان، زامدارە 
کێو    و کێو به  گوند   گوند به 
دۆڵ دۆڵ به
کۆڵ   مناڵ به 

ڕۆنو دە  دێن
چاوی فرمێسک تیا ماوی 

ن ڵی پشکوتوی منا تازە
، شۆندە  نێخو  به 

 ، برستر 
بیخۆن!  ن  هیچ نییهت نه ینه مه 
؟؟  ت ر  ک و چتر 

چن؟دە  ێبۆ کو 
 ژین؟چۆن دە 
مرن؟ چۆن دە 

*
   

ڵیک کوردستانن کوردن، خه 
 ژیانن نر خۆش ش لهبه ن   

   زۆردارانننر نمه خواردە 
ی چه یه  راننوسێنه خسێر

 ن   خاوە 
تن ن والن  وڵی

ن تباوینداران  خه ئه 
  بات فرچکیان گرتوە خه به 
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ە  له ،رکردوەناویان دە  مێ ر 
ی چیایه ڕۆڵه یان شێ ر

  ، زۆر ئازایهیه رگهپێشمه 
ته ربه بۆ سه    یکه سن  وڵی

یکه ه خەباتبۆ ئامانچ  
ست   ر دەسه  یم گیان له بە دا

 . ست   به ک مه یه  گشتیان خاوەن

          *

، کانئاوارە
 کان،زامدارە 
کێو   به و کێو  گوند   به گوند 
دۆڵ دۆڵ به
کۆڵ   مناڵ به 

ڕۆنو دە دێن 
اویلێچۆڕ چاوی فرمێسک 

ن و پشکوت تازە وی مناڵی
شۆن  خوێن دە  به 

، مه  بیخۆن!  ن   هیچ نییه ت نه ینه برستر 
؟ ت ر  ک   و چتر 

چن؟دە  ێبۆ کو 
ژین؟ چۆن دە 
مرن؟ چۆن دە 

   *
ستیت   لهڵیک فه دیلن خه 
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ن بریت   زامدارن، خاوە 
م خوێنیان دە ۆ هیسه  ژێێڕ نێر 

لێیان دەکوژێ  و بە لێشا
کانیان هیدە ریم شه ته  له

ن   دە  ترا بنیاو سه کۆشک 
!! که یان پێدە م ژینهبه  ن  

ئازان ک ئێمه وانیش وەئه 
چیان  موو لهچریکن، هه 

، ناپاڕێنه وەدە  وەست  
 وەناتوێنه ون، که ردەسه 
ستیانر دەسه  موو گیانیان له هه

ستیانبه بۆ مه  ن لهدە گیان دە 
رننگه هاوسه ڵ ئێمهگه له
ن، تێکۆشه خه  ڕ ر

رنباتگێ 
م  یالێر  ریو نۆکه ئیمێ 

که سه  یم داگێر  ریهیونێر 
ان ن   دادا یناتوان   چۆک

ن  خۆ  له ان دا. یان ڕایوڵی

مەحمەدشە(  سندوویس خوارێ،)ناوچەی   ١٣٦١ ردان  جۆزە 

 ە(چاپ کراو ١٣٦١،١٩٨٢ ن  ی دا )هاو دەغهنه شارستان   ەیتیمۆ ک  گان  ۆڕ ئ ”ن  ێکهی“ له
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 ە(چاپ کراو ١٣٦١،١٩٨٢ ن  ی دا )هاو دەغهنه شارستان   ەیتیمۆ ک  گان  ۆڕ ئ ”ن  ێکهی“ له
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بۆ خانزادێک... 
هاریگوڵی جوان  به   ! تۆ خانزاد ئه 
واری ی کوردە تۆ خانزاد فریشته ئه 
دیاری  ۆ خانزاد ژیان کردووی به ەتئ

و گوڵعوزاری. واریدیاری کوردە 

دی کرد ڕووی تۆدا به زار جوانیم له هه
ن  کرد یدای خهری کوڵمت من  شه سه 
چ  کرد  ت که ژنه و بهله رم سوڕ ماوەسه 

ڵه     چ  کرد. ی جوان  توویس  ملکهگوڵی
 
 

 (١٩٨٢) ١٣٦١ رمانان  خه  ،"ل  ۆ سندووس، "گ
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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
، خوێن  پاک،گیان و سەرم   تۆ ن  

کوردستان ! قوربان 
 تۆمە، ڕۆڵەتم، تۆی دڵبەرم 

ی
کوردستان پێشمەریک

هەناسەی ڕۆڵەکوژراوان  تۆ کوردستان! ئاخ و 
 بان  پێر و ڕەنجەڕۆ 

کوردستان! فرمێسگ ڕوون 
: کوردستان! هانم دەدا هاوار بکەم من یەک بە خۆ 

،  تۆ ن  
خوێن  پاک، گیان و سەرم   کوردستان! قوربان 

 تۆمە، ڕۆڵەتم، تۆی دڵبەرم 
ی

کوردستان پێشمەریک

وەکان  کوردستان! دەردی مناڵە ڕووت و ن   پێڵی
ڕوانتر  لە وەزغ شار و دێ سووتاوەکان  کوردستان! 

ە پیاوەکان : کوردستان! دەیکاتە وێردی زاری شێ ر
، خوێن  پاک، گیان و سەرم  تۆ ن  

کوردستان! قوربان 
 تۆمە، ڕۆڵەتم، تۆی دڵبەرم 

ی
کوردستان پێشمەریک

سەربەخۆین کوردستان! تۆ دڵنیابە بەو زوانە 
؟ کوردستان! چون ڕاپەڕیوین،  چاو لێکە ئێستا لە کوێتر 

کوردستان! دیتووتە ئێمە یەکدەنگ چۆن بۆ پێش دەڕۆین؟
،  تۆ ن  

خوێن  پاک ، گیان و سەرم  کوردستان! قوربان 
 تۆمە، ڕۆڵەتم، تۆی دڵبەرم 

ی
کوردستان پێشمەریک

ت  کوردستان!تۆ خۆشەویسن  الی هەژاران  وڵی
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 (١٩٨٢) ١٣٦١ رمانان  خه  ،"ل  ۆ سندووس، "گ
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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
، خوێن  پاک،گیان و سەرم   تۆ ن  

کوردستان ! قوربان 
 تۆمە، ڕۆڵەتم، تۆی دڵبەرم 

ی
کوردستان پێشمەریک

هەناسەی ڕۆڵەکوژراوان  تۆ کوردستان! ئاخ و 
 بان  پێر و ڕەنجەڕۆ 

کوردستان! فرمێسگ ڕوون 
: کوردستان! هانم دەدا هاوار بکەم من یەک بە خۆ 

،  تۆ ن  
خوێن  پاک، گیان و سەرم   کوردستان! قوربان 

 تۆمە، ڕۆڵەتم، تۆی دڵبەرم 
ی

کوردستان پێشمەریک

وەکان  کوردستان! دەردی مناڵە ڕووت و ن   پێڵی
ڕوانتر  لە وەزغ شار و دێ سووتاوەکان  کوردستان! 

ە پیاوەکان : کوردستان! دەیکاتە وێردی زاری شێ ر
، خوێن  پاک، گیان و سەرم  تۆ ن  

کوردستان! قوربان 
 تۆمە، ڕۆڵەتم، تۆی دڵبەرم 

ی
کوردستان پێشمەریک

سەربەخۆین کوردستان! تۆ دڵنیابە بەو زوانە 
؟ کوردستان! چون ڕاپەڕیوین،  چاو لێکە ئێستا لە کوێتر 
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ی
کوردستان پێشمەریک

ت  کوردستان!تۆ خۆشەویسن  الی هەژاران  وڵی
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کوردستان! بۆیە هەموویان دێن بەرەو ڕیزی خەبات 
بڕوای ڕۆڵەکان  گیانفیدات  کوردستان! گوێت ل  ن   

،  تۆ ن  
خوێن  پاک، گیان و سەرم  کوردستان! قوربان 

 تۆمە، ڕۆڵەتم، تۆی دڵبەرم 
ی

کوردستان پێشمەریک

(١٩٨٢)  ١٣٦١هاوین  
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 وساوەشینی چه  له 

 هیددا.. ی شه  ( رن زودیفهسه )حه  
 

 و خاکه زاران الوی ئههه
 دێنشوێنت  رزی لهربهسه  به 
 هەقی ستاندن  رگه و جهرەبه 
 خوێنت دێن  فاداران به وە

*
بوون له تێکۆشان  ەتۆ فێ ر
؛خت کردن و گیان به بات خه 
و ماندوون   تۆ فێ ر بوونه  له
تا مردن. پێناو میلله  له

"ی سه   (١٩٨٣)  ١٣٦٢   ردان  جۆزە  ،رشاخان" کێیل 
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 ...       ژوانگه
ن یادی ناشادی کۆچ  هاواڵی

ندونیای ماته  مباته دە  یم ساڵی
بم مالن دە  ست لهدەم ڵ خه گهدیسان له 

، دڵ بریان دە و خه شپۆش ڕە بم متر 
باتا نێو کۆڕی خه نوێ له ر لهسه 
و ئاواتا زیم ڕۆژی خۆیس  به  له
مکه چۆل بوون  جێگایان دە  ست به هه
مکه ، داوایان دەوە پۆڕەشه  به 
ن  جوانیان جیان  خۆیان، دیمه  له
وانیانجێ ر   نه ێد وەتاسه  سەد  به 

 *  *  *
ته  بسن  و  ز گه ر  هه ی خۆم که وڵی
رچۆم و سه رپاڵ، کانیاو و به  الن ته 

وانێکه  ڕاسن  زۆر جوان به جێ ر 
ژوان  ک دێنه ی بۆ یه سانه و که بۆ ئه 
نم هاوڕێیانهم ئه ، ئه م ژوان خوازانهئه 

نم کوردستانه و ئه ی کورد رگهپێشمه 
هید، هێندێکیان ماون شه هێندێکیان  

ی ئاڵی " هیوا" نارساونمز ڕ  به 
ی ماون بۆ خۆیس  هێن  وانهئه 

 
45 

ڵێن  و به رتی شه وەبۆ نوێکردنه 
لهیدان  گه شه ڕەوان  ڵ گه له
لڕێن بۆ ههگه شوێن ژوانێکا دە  له

   *  *  *
ین ژوانگه  رێزە تهر مه هه باشێ 

ۆزە یه  . ڕێزە به کجار ، یهکجار پێر

١٣٦٢/ ٧/ ١٢ویشه   ،، دایماو  سەروو ن  اشاروێر 
 

 کۆتان  دە  له ١٣٦٣)کۆتان  زستان  
ن  کردن  پێشمەرگەدا لهیهورەجێ ر  ڵه"گه یک فێ ر " ڵی

وە.(خوێندرایه
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وما... خه  له 

م! کهوینه ئه 
م! که یاڵهخه 
م! که خنجیالنه  شمیله ەن

ساوام! ئیلهایم ئەوین  
ە ئه  ! ی دوای ڕۆژئاوام کهستێ ر
 ! مکه دێرینه  ەزوو ی ئارەئه 
نه  ن چاردەمه ته  ! مکه ساڵی
ی هیواکانم و کات خونچه ئه 
سن  تۆدا دە وما، لهخه  له
؛ وتنو پشکدە وە ته بزە به 
کوت: خۆم دە به 
موو نیگای هیواکانم هه
،و ڕووتنرەبه 
تیشگ ڕوخساری جوانت  به 
سووتن.  له وەنیه خاوە به 

م! کهوینه ئه 
ینه له ی قیبله ئه  م! که مێ ر 
بوو  مامێکم نه کهوینه ئه 

، نێکمه پاش ته 
وێگ ساردی پایێر  شه  له
ی ئازیز کهرمه نه  سته دە به 

؛ر به هاته دە  ،بوو پاراو ئه
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یامێک بوو م په کهوینه ئه 
وێک بوو  ، سڵی

مه ونێکا خه  له مکه وڵی
،تکه نگوین بارە هه لێوە له
، تکه زارە ت، لهکه چاوە له
. وەبیسته دە 

مه  لێکمه  بووە ت، دە که وڵی
گرت، باڵی دە 

لێکو په ڵر چسه  چۆوە دە 
ە وینچوو بۆ باچ  ئه دە  مکه یاڵه و خه ریوەو بێر
. وەنیشته ئاسپان  دە  به 
،و  ری شێعر ته فباچ  دە  له وەنیشته دە 

،مکه کجار تاڵه یه ژیانه 
  ،مکه ی نێو ماڵه القه ە در یم سهشه  ەبوو دە 
. مکهیاڵه ی خهکه سواری کاروانه شۆڕە  به بۆوە دە 
ر به هاتهڕاستیشدا نه  له
،مکه هالهم، نهکه مامه نه 
! مکهشمیالنه ی نهی خونچه ئه 

ڵه  م! که گوڵی
م ! که ساڵه چاردە ی جوانه ئه 

 (١٩٨٣) ١٣٦٢/ ٧/ ١٣ یاننر ، به که سێله   ،شاروێران
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 (١٩٨٣) ١٣٦٢/ ٧/ ١٣ یاننر ، به که سێله   ،شاروێران
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م نامه ی ئازیزێک... وڵ 
م، ئازیز فه فه  ! ئازیز  م  قێر قێر
ۆدە   ! ئازیز  م هی داوی پگێر نێر

ویش گێر نایه دم ئه خن  بهبه  له
ێژە هجیس     دایه  پێشم له م شێر

ە  رد شیشمان پڕ به نان  ڕە  و خێر 
  زیزە  ئێمه له ویش جار جارەئه 

شکێگ سوێرە که  له وچه شه  ! ئازیز 
کجار بوێرە ڕاست ددانمان یه  له

 نکێنه، مرۆڤ خددان شکێنه 
 بیدوێنه رەر ئازای وەگه   ! ئازیز 

 دیوە هێشتا چیات نه بۆ تۆی که 
زریوە ئاە  و و  ناڵه تخاته دە 

واڵی چاییت پرسیبوو هه  ! ئازیز 
ی موعتادی وی بووسه و که ڵی لهسه 

م له چیت ل  وە  ی چان  بارە شێ ر
دان  ین   حاڵی گه یس  ههرکه هه
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ە  ڵ ەگبتوان   له  ک ن   ێژنان ئپێر
ک ن   ێختێک ڕ نه هەر ی ماڵ  ورەڵ گه گه له

ی خه  شگ  له زرۆی دەتامه  ڵیکخێ ر
ڵیککه   ماوەنه  ی کهرداوەو زەبه 

 ؟ڵیو چ باسو دۆک رمووبووت لهفه  ! ئازیز 
بباسن  عه زرە قۆڵی حه به  ! ئازیز 

یبێر  وەتۆ هاته ڵیوم به و دۆک
ی  زات لهقه  ! ؟گیانم، تۆ ڕووناکبێر

با؟رحه مه   جا کۆ   ،ڵیو و و دۆک رگهه پێشم
با؟ ی بۆ نه ک سوژدە یه رگهکوا پێشمه 

ەو  یاته ئاوی حه گێر نایه   لێ ر
ئاخ! بریا ئێستا قاپێکمان بوایه

ی شۆخ  نگو شه ئازیزی جوانم، کێر 
نگت دڵت کردم ته و پرسیارانه به 

خۆن؟ ڵوای دەت ههپرسیبووت لێمان قه 
و ڕۆن؟  نت ر  تاوێک هێلکه ت لێدە یا قه 

ە شێوێ کوا هه ماڵت نه  ؟ ڵوا لێ ر
ە   ،و ڕۆن کوان   هێلکه ؟کوان   کولێ ر
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و گیانه کو  ؟و کفته کوا دۆڵمه  ؟ا پڵی
ە ێژ گێر دێ به  هەر  لێ ر ! موفته  شێر

خواردمدە ی جاران نهو ڕۆنه و خورما ئه 
سپارددامان دە و خ به  ڵ نیسکێنه گه له

ستم ر دەبه  بێته یرتهشه  و ئێستا به 
ستم! ەت لن ر ڕاناو بری باسه  به 

ونت خه   مار بێتهن  بیاڕە  ! ئازیز 
منت تۆش لێت تێک چ   ژیان  ئه با 

ی؟بایس ترشیات که  ئینسافه  وەئه 
ی؟و مات که  ز برین  گشت ک خوێ له

ت کردووەیو ترش باببایس که 
ە  له   بێر بردووە  ناویم له مێ ر 

پار بوو  ن   پێم وایه ر درۆ نهگه 
دار بوو پارە کوڕێگ هاوڕێم که 

اوێ" له ی بۆ کڕیم بوو دوو دانه "مێر
دڵی بڕیم  زووی لهی ئارەڕیشه

مسه باچ  باویک خۆت قه به  ! ئازیز 
)*( آنجا رسم روزی من به اگر 
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ڕۆ پێت کردم ەمی ئوەی ئهتۆڵه  له
ون  بردمو ن پچه رنم ئازاکه گه 

فانم له  زارهه م بهکه دە دوان گێر
نارههبۆ سێو، بۆ بادام، بۆ گوێز، بۆ 

، بۆ مێالق، مێوژ وزەبۆ ترێ، سه 
، بۆ گێوژ بۆ هه ، سنجوو، بۆ ن   نجێر

پڕ نان    ەو به ،و  ماحم زۆرە ته 
ر ماشێن   بگرم کار چان   گه مه 

شاری وریم   کڕم لهدزێلێک دە 
ریم  و هه و نارنج قاڵ بۆ پڕته 

یس  خۆمم به بهن   دە رچ  هه هه له
خۆم تا تێ ر نه هه تری بابسه  به 

وسن م نازداری نهبۆ ژوانت نایه 
دوژمن  ن   به ت دە ب بری باقه به 

١٣٦٢/ ٩/ ١٦وی شه  ،یس  خوارێگاگه 

)*( ئەگەر ڕۆژێک من بگەمە ئەوێ. 
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)*(  غەزەلێیک نیوەچڵ

 

ڵێمنه  و ژینهیم ئه ست ماته دە  شێعرێ له و نییه شه 
ینه  و کچهویسن  دڵم به  ڕۆژ نییه ڵێمنه  شێر

م شێعرێ بڵێم به دەبۆ پێنوویس  لە ستم دە رکه هه
ڵێم نه رسینه نه  سف  گوڵهوە وێ چیێ  لهمه دە 

ت نێو ناچ  خه  چمه دە  ر  گه ئه ڵێم کوفرە و دە یاڵی
ۆیک مه  که   م عیشقه بایس ئه  مێڵنه  و زینهمچێر

ڵهگه    (١٩٨٤) ١٣٦٢ندان  ڕێبه ، ڵی

 .   وەتهۆ چ ێر ب له مکهید یو واو بوو، ئهته گێلزەغه)*(
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... ته نیان 
یارێ  یمکوا کوڵ 

؟ڕامووسین  دڵم بچارێ به 
ی لێوێ  کوا بزە 

ێوێ؟هه ستم بێ  
ی چاوێ کوا سیله 
داوێ؟  بمخاته 
شگ ڕە کوا خاڵێ

ە ک ئه وە ش ی گهستێ ر
کاری من ن     دا به شیم ڕۆژڕە له

؟ یم من  لهخه گشت  نێویا ون ن  
ین؟ کوا بزە  ی شێر
وێن  ژین؟کوا هه

ی  و باسکه کوا کوا ئه 
؟رمهرین  سه سه 

ە کوا ئه  یو ئامێ ر 
؟رمهی گه هێالنه 
ی  م دوو لێوەکوا ئه 
ی مژینیان تاسه 
مکوژێ؟روا دەهه

ی  ژانگه ر م بکوا ئه 
ڕێژێ؟ رێ خوێنم دە شته کوو نه وە

یشۆخه  و کوا کوا ئه 
،  رمژوور سه بێته 
یناسه هه و بهشه 
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)*(  غەزەلێیک نیوەچڵ
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، ڕمو ڕاپهخه  له
ین وشه به  ی شێر
،ریمی نه نجه په به 
، ریمسن  گه هه به 

دامریک  گڕی دڵی گڕ گرتووم 
یم پێشووم؟گشت خه   وەلێم دوور کاته 

؟یس  کوا فریاڕە 
؟یس بێکه که  یس 

؟کوا هاونیازێ
؟ گوێدێرێ ڕازێ

چیم  که   بگا  تێم
ژیم؟دە وە یەچ به 

ککوا کوا هاوڕێیه 
؟ پێوێبڵ گه ڕێگای ژیانم له

 ،ایس  نژیان ب
، مردن ڕایس   له

،ران  و بۆ کامه ری وەخته بۆ به 
،دان  و بۆ ئاوە سن  ربه بۆ سه  له

، و جوان   و بۆ خۆیس   و بزە  بۆ شان  
 ،ڵێن   نگاو هههه

 مردن دە  ژیان له
ی

!!؟چنگ رێن  

(١٩٨٤)١٣٦٣/ ٣/ ١٧وی شه  نیوە  "،کراوێبابه " ان،رشاخسه 

و بووەتەوە( ١٩٨٥ی ژوئەن   ٥،  ١٣٦٤ی جۆزەردان   ١٥،  ٢)لە گۆڤاری "نووسەری چیا"، ژمارە    ، بڵی
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نانه ١- جی   
١٣٦٣الوێژیی گه٢٥پێشکێش به 

ندوە ی سه ئاگر بڵێسه 
ی بۆ ئاسمان چووە بڵێسه 
ی شۆڕیس  نواندووە وێنه 
: بهدە  ڵی  کورد زیندووە ڵی 

ێژە  ڕ
کورد دڕیک چاوی خوێێ 

ە وراز لههه ئاسن  کورد لێ ر 

رینله زولف  شۆخ هاتۆته
ڕین ڵپههه و ڕۆینهداغه   به 

رینشتێگ به ههبه  بۆته 
ن  خوێن  ڕینو ڕاپه وڵی

موو ساڕێژە ل زایم ههگه 
ن  گه  چونکه   ژە الوێجێ ر 

نگه ڕەمه زیم ههو ڕە زمبه 
نگهو ئاهه ڕیک  ڵپهما و ههسه 
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ی شۆخ هه نگهو شه رچ  کێر 
نگه ک دەلدا یه س کوڕگه دە  له
ن  گه ڵدە  : جێ ر  الوێژە ت ر 
 موو ساڕێژە ل زایم ههگه 

کانو الوە و مناڵ  پێر 
کانماوە باب نه ڵه ژیکه 

ڵه  وە خه  یا گوڵی کان مڵی
کانوساوە گشن  گشت چه   به 
ن  گه دە  : جێ ر  الوێژە ڵت ر 

 برینمان ساڕێژە  بۆیه 

بوو دێموکڕات  دا م ڕۆژەله
هاباد پێک هات شاری مه  له

بات ر خهی نا بهڕووچ تازە 
جێیە کورد هاوار بکات به 

الوێژە و پێنچ  گه  بیست 
نێگ مه  ە  له زنه جێ ر   . مێ ر 

 
 (١٩٨٤) ١٣٦٣الوێژیگه ی  ١٨جانداران، 
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نان   ٢-ە  جی   
 

ین پا که ڕیک  به ڵپه با هه
ین ما که سه  ،ینلێدە پڵه چه 
 خه چه  له

ی
ین ت ڕاکهفه نگ

: ینرا که هه  ،ینرز که نگ بهدە 
نه ئاهه  جێ ر 
ی

گرین دە  نگ
بڕین سن  دە ربهی سه ڕێگه 

با دوژمن چاوی کوێر ن   
خۆیس  زویر ن    ر لهبا هه
ر ن    و ڕاستییه با ئهدە 

فێ 
ر ن   تا ڕۆڵه

ی کورد جوامێ 
نه ئاهه  جێ ر 
ی

گرین دە  نگ
بڕین سن  دە ربهی سه ڕێگه 

دێموکڕاتێگ پاکتر  
دوژمنان ن   باکتر   له

و چاالکتر  ین رگهپێشمه 
 ئاو و خاکتر  نر قوربان

 ج ههئا
ی

گرین دە  نهێ ر  نگ
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ی شۆخ هه نگهو شه رچ  کێر 
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 برینمان ساڕێژە  بۆیه 

بوو دێموکڕات  دا م ڕۆژەله
هاباد پێک هات شاری مه  له

بات ر خهی نا بهڕووچ تازە 
جێیە کورد هاوار بکات به 

الوێژە و پێنچ  گه  بیست 
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 (١٩٨٤) ١٣٦٣الوێژیگه ی  ١٨جانداران، 
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نان   ٢-ە  جی   
 

ین پا که ڕیک  به ڵپه با هه
ین ما که سه  ،ینلێدە پڵه چه 
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و چاالکتر  ین رگهپێشمه 
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 ج ههئا
ی

گرین دە  نهێ ر  نگ
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بڕین سن  دە ربهی سه ڕێگه 

واین پێشه ن  ی قازڕۆڵه
ل چۆن  بوێ ئاواینگه 

بۆ نیشتمان گیانفیداین 
و ئازاینست ر دە سه گیان له 

بڕین سن  دە ربهی سه ڕێگه 
نه ئاهه  جێ ر 
ی

. گریندە  نگ

١٣٦٣ی گەالوێژی  ٢٤جانداران، 

بساڵەی دامەزران  ٣٩)لە ڕێوڕەسیم  "جانداران" پێگ    ی شارستان  ڕەبەت لهدا کە کۆمیتهحێر 
وە.(هێنابوو، خوێندمە
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سوێند... 

فسوون و ئه  نیگای پڕ سێحر  م بهسه قه 
جادوون ن،مز ڕە کانت که چاوە به 

فرمێسگ ڕوون  چاوی خۆم، به سوێند به 
نه سوێند به  تازە ئەنگاوتوون ی و دڵی
بزوون جوانیت دە  ی به ستانه و ههسوێند به 

دروونم دە که ی کفنه و ڕۆژەتا ئه هه
مکه جوانه رناچ   شۆخه یاد دە له

نه م، ژیکه که ویستهخۆشه  مکه ڵی

سن  خاوێن  دڵدار هه م بهسه قه 
ی لێوی یار بزە نر جوان م بهسه قه 

و ساکار  وین  خاوێنئه  سوێند به 
و بڕیار  ڵت ر  و به یمانپه  سوێند به 
بارت نازداری لهکه خاڵه سوێند به 
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ژێرگڵ منێنه ی دەو ڕۆژەتا ئه هه

دڵ  و به گیان  وێ بهر تۆم خۆش دە هه
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بڕین سن  دە ربهی سه ڕێگه 

واین پێشه ن  ی قازڕۆڵه
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بڕین سن  دە ربهی سه ڕێگه 
نه ئاهه  جێ ر 
ی

. گریندە  نگ

١٣٦٣ی گەالوێژی  ٢٤جانداران، 

بساڵەی دامەزران  ٣٩)لە ڕێوڕەسیم  "جانداران" پێگ    ی شارستان  ڕەبەت لهدا کە کۆمیتهحێر 
وە.(هێنابوو، خوێندمە
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سوێند... 
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نه سوێند به  تازە ئەنگاوتوون ی و دڵی
بزوون جوانیت دە  ی به ستانه و ههسوێند به 

دروونم دە که ی کفنه و ڕۆژەتا ئه هه
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و هۆنراو ست ڵبهو ههشێعر  م بهسه قه 
وتاو و ی دڵسخشان، ناڵه په  م بهسه قه 
داو بۆم بۆته  بسکت که  م بهسه قه 

چاو ی ون نان   لهنهو دیمه سوێند به 
ناو ڵی ههو دووکه  ناسه هه سوێند به 

و منیش دڵ دۆڕاو ریمتۆ دڵبه ئه 
جودان   ک به مردن ڕازیم نه  به 

دان  و عیشف  خ عیشقم عیشقێکه 
 
 
 

 (١٩٨٥) ١٣٦٤،سیسێ ر ، ن  ورکایهگه 
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  ... وان 
ماڵ 

 

ر ساڵ نا ساڵی  هه
ر ڕۆژنا ڕۆژێهه
ر جارنا جارێهه
جیاییم  ن   فرمێسگ تاڵی دە 
خوڕ ل  بارێ.  به 

زان  بۆ؟دە 
                                                       ریمفه من سه 

                                                        ریممن کۆچه 
                                    ریم!  ویسن  ن   به خۆشه  له

مکه  ن   بار دە 
مریک عیشف  یار که ن  تهدە 
به دە  و ئاسوودە م که ن   حێر 

م! تبار کهفه و خهشپۆش خۆم ڕە

*
 ندە ڵبه و مهئه وته ڕێم که  که 
ناو بووم گومیک  یهریبه غه 
ڕاوکار ههس که  لهیار،  له تازە بوومو ڵێ 
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یهقه  یک تێک ڕووخاو بووم،ڵی
تووشت هاتم  

ستت گرتم دە 
شادت کردم  تعیشف  خۆ  به 
بێر بردم  مت له لێک خهگه 

تکه ندە ڵبه کوڕی مه   بوومه 
ت کهندە دڵبه الوە بوومه 

*
وتبا کهت نه انچاو  خۆزیا چاوم به

ش جارێکی تاقەخۆزیا بۆ 
ی پڕ ئارامیت  له ئامێ ر 

نەرسەوتبا،  حەزی شێتم
شتدا  نێو باوە  خۆزیا له

 کردباوە وانم ڕۆژ نهشه 
 وەم گفن  دڵدارییه دە به 
. بردباوە نه  انمونوچکه خه 

 (١٩٨٥) ١٣٦٤/ ٩/ ١٥وی شه  ،بایزە  ،بانه 
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شینی کۆچێک... 

 
نگاوی ڕۆیشتنتڵ ههگه له

مکه کتر  دڵه ڕاچڵه  هاته

و خۆمت ڕماند   ماڵی خۆت
م؟ که بۆ چ  ڕۆیشن  گوڵه 

١٣٦٤/ ٧/ ٢٠ ،سوتوو  ،بانه 
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ی سه  ( ال ساڵه ر )مه نگهبۆ پی 
 تۆ مه به 

ی
ریک

تکێش حمه لێک ئینسان  زەگه 
و ئێش ی ئازار لێک ڕۆڵهگه 

لێوی تارا،   یان لهبزە 
میان ن   دابارا. خه یڕێژنه 

       * 
مت ماته  ل کۆچ  به گه له
فڕەشه  ی به ل ڕۆڵهکۆمه   به 

مت. وری خهدە  ست لهکۆڕیان به 

       *
کان! جووتیارە 

، وساوەچه  ی سوێسن 
نگوڕ ورک، مهگه 

موکری، 
یوانهگشت ئه 

ن  ز وانه و شهله  ووی ساڵی
،تۆیان دیبوو  

ئابڕوو  ک مرۆقی به وە
ڵی چوو به گژ الی به ک مه وە
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بوە ن ئیمانیک خاوە یەک حێر 
وانشه  ەو یی نک ترووسکه وە
ن  ژاندرمه ێوشێو ک خه وە
،و گرمه   قهو ته ک ڕوونایکوە
 تۆ مه به 

ی
بوون دا مخه ه ل ،ریک

. بوون دا مماته  و  نشیوە  له
 *                          

ڵ دوا پشووی ژیانت گه له
هاوڕێیانت،
ت ندیخانه هاوڕێیان  به
ت، ستان  پیاوانه ڕاوە شایەدان  
یمدە کان  سه مه هاودە

، ڕاسانت "٣-ژ"و ت  کۆ   له
به نر ئاست نهێن له تکه  حێر 
ڵ  گرێ دانت،   مانز  ،نبوو  ڵی

یان خستبوو باری بزە 
ستبوو. میان به کۆڕی ماته 

*
ڵ دوا پشووی ژیانت گه له

هاوڕێیانت،
کان  ساڵه ی لهوانهئه 
وت وحهو چلش وشه چل
وتشکه ئه  وت بهشکه ئه  ،شیو  بە شیو 
 وەندی نوێکردنه یوە بۆ په 

 وەو باش جوێ کردنه   بۆ جاش
 وەبۆ ئازادی ڕێ کردنه 

ڕشت: قیان دە دووتا ئارە به 
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ڕشت: قیان دە دووتا ئارە به 
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یان خستبوو، باری بزە 
ستبوو. میان به کۆڕی ماته   

       * 
ڵ ونبوون  دواجارتگه له
تبارت فه ل کۆچ  خه گه له
و شارتژاری دێ دان ههسه 
ئاکارت فادار کرد به وە
   * 

ی نێو مه  ! رێز تههۆ هۆ پێر
! هێ ر  ڕێز، به ری به نگاوەجه 

دێموکڕان  داوێن خاوێن، 
! ی دارساوێنکه مانه قارە
، به  به  مردوون   زیندوون 

اران  ژ ویسن  ههخۆشه 
یاران  دڕیک چاوی نه

 کرد ن  ییل کوشتنی مه وەئه 
تنن  کرد شزووی خوێن ڕ ئارە

تکێشان کرد حمه زە پشن  له
یس  کوردستان کرد. خۆی ڕووڕە

***

١٣٦٤ریزبه ڕە ،شڕەردە به ،بانه 
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نات بینم تا...    
، پان بوایه ند یدڵم ه گەخۆز 
، ر عیشقتک ههنه 
. ایه و ب ڵکوو خۆشن  تیا چ   به 

نات بینم تا 
، رمت بۆ به دڵ سوژدە پڕ به 
 بدڕینم ی ن  دەردەپه 

ی
و   نگ

،  به  ئاسپان 
رمرم، نهنه 

. رمڵوە و هه فرمێسک  ببمه 

نات بینم تا  
م مت تام که قسه  ، و بیچێ ر 
  ،پووله ک په وە
و  وری تۆ خول بخۆمدە  له
م. ریم تاسه ته  ی خۆم بنێ ر 

١٣٦٤/ ١٠/ ١٧"گەڕەدێ"، شەوی 



 
66 

یان خستبوو، باری بزە 
ستبوو. میان به کۆڕی ماته   

       * 
ڵ ونبوون  دواجارتگه له
تبارت فه ل کۆچ  خه گه له
و شارتژاری دێ دان ههسه 
ئاکارت فادار کرد به وە
   * 

ی نێو مه  ! رێز تههۆ هۆ پێر
! هێ ر  ڕێز، به ری به نگاوەجه 

دێموکڕان  داوێن خاوێن، 
! ی دارساوێنکه مانه قارە
، به  به  مردوون   زیندوون 

اران  ژ ویسن  ههخۆشه 
یاران  دڕیک چاوی نه

 کرد ن  ییل کوشتنی مه وەئه 
تنن  کرد شزووی خوێن ڕ ئارە

تکێشان کرد حمه زە پشن  له
یس  کوردستان کرد. خۆی ڕووڕە
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١٣٦٤/ ١٠/ ١٧"گەڕەدێ"، شەوی 



 
68 

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

م ڕق ، بێر
م ڕق سن  به دە  ، زنجێر

م ڕقمناڵ، الو و  . پێر

،م ڕقو هۆنراو  ستڵبه هه
،زمان  پاراوم ڕق

. م ڕقو زاراو شه  گشت و 

، ندم ڕقماوە و زە شان  
، ندم ڕقو گۆوە  ڕیک  ڵپه هه

ۆک، به  . ندم ڕق و په یت چێر

، ردی خاکم ڕقو به دار 
، ڕی زۆر پاکم ڕقباوە

. ی چاالکم ڕق رگهپێشمه 
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ت ، باتم ڕقو خه  وڵی
، جاتم ڕقنه ڕێبازی 
. و ئاواتم ڕق  شۆڕش

، وتن ڕقرسە ر نهڕووچ هه 
، ڕق نوترکهپیناو سه  له

. بۆ ڕاونان  دوژمن ڕق

١٣٦٤/ ١٠/ ٢٠،مێو کان    ،دێورەگه 
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ت ، باتم ڕقو خه  وڵی
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١٣٦٤/ ١٠/ ٢٠،مێو کان    ،دێورەگه 
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وین... ئه
وین)بۆ دوو ئه 

رمو نووری چاوی دڵتهلبی پزشگ زایم قه ( ئەئه) 
رمو هاوڕێبازی تا سه ست گۆچان  دە و   ی ن   ێ ر  ه(  )ه 
رم فته دێڕی دە  و له م تۆن  کهوێردی زاری خامه )و(  
  رمن   ناوت به و زوو دە بێر  م ناچ   لهک وشه یه)ی(  
ی ته یداچ  سۆز وێ بهانه( نن)   رم. نیا ڕابه و چێ ر 

١٣٦٤/ ١١/ ١٦ ویشه  ،دێورەگه 
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نگ دێ... دە

 بلوێرێ خۆشێ  دە  له
ی

نگ
یری هاوێرێ خۆشێ  سه  له

رموورانی بهخرمه  خۆشێ  له 
سووران  رگۆنا قاقای سه  له
 نه دە  له

ی
ست بزوێنێ  ی ههنگ

نێ  ێم تار دێ خه ۆوەنگ  له
ڵدێر ی ئاو ههخوڕە خۆشێ  له 
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م ڕووخانحوکیم کاچ  سته 

 کدە 
ی

ڕیو ڕێگ ڕاپه ۆ نگ
دیو ت نهو خۆیس  قه زادیئا
 کچ  خه دە 
ی

ە نگ ڕ ر
 باتگێ 
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گون 
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١٣٦٤/ ١١/ ١٦ ویشه  ،دێورەگه 
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ن کسان  که داوای ماق  یه
 نڵدە ز ههدان  ناحه  هق لشه 
 کچدە 
ی

گوێم:   گاته دە  ەنگ
و پێم ست دە له تا زووەهه
ن  دییل ماڵم په دادە 
 ژن تا که 
ی

؟ لییلو زە نگ
ئیدی، ئاخر ڕزیم  سیه به 

بژیم.  ک کۆیله نامەوێ وە 

 (١٩٨٦)فێوریەی١٣٦٤/ ١١/ ١٧-١٥ ان  و شه  ،دێورەگه 
         

و بووەتەوە.( ١٣٦٤-١٩٨٦ژمارەکان  گۆڤاری " الوان " ساڵی کێک لە ە)لە ی  دا، بڵی
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ن...      شیوە 
 

ناسۆرم روون  پڕ لهل زایم دە گه شۆش له موا ئهئه 
ی گۆڕم،که تخانه ڵوە خه ن  تا ڕۆژ بناڵێنم لهدە 

ە  له مفرمێسک که و گشت داخم به   م بگریمکه ز دەحه  مێ ر 
ڵچۆڕم. هه کوو بارانه دا وەروونم پشکۆی دەر سه  به 

کانم زووەۆڕی ئارەگ  ن دڵێگ پڕ له من  خاوە 
یم زۆرم. م شوێن  خه کهرامۆیس  دە فه فرمیسکه  به 

(١٩٨٦)١٣٦٥ی خاکەلێوەی ٨ێ،دورەگه 
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(١٩٨٦)١٣٦٥ی خاکەلێوەی ٨ێ،دورەگه 
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  ؟وێتۆم دە بۆ 
  )شوێن پن ر ئەوینێگ زوو تێپەڕ( 

 یر نییه هیچ سه 
 مم نامهکه ی یهوەخوێندنه  به 

ی ئه چووبیه  مه بێر مو وڵی
ناچاری وا ئێستا بهکه 
ی عیشف  ریک قه ر دەبه  له ڵی

 مباری روون خهو دە ت ڕواڵه
وگاری ک شه وە

ووی  کورته  مێ ر 
ویس  ساڵ ژیان  تال بیست 

و   قۆچ  قۆربان   مه یکه دە 
وینداری. ئه خوێن بان  دوا 
                   *

ئازاری له توان   یک  دە 
رگ ن  بگا؟ برین  جه 

و ناسۆریو خۆفئیش  له
ناو زیندووی  به 
وێ  موو شه هه

رگ ن   بگا؟ تگ مه په  مل له

 
75 

گڵکۆی ر  سه له که   یه یک  هه
الوی مردووی ئاوان  به
ڕیناکامه  ر

؟ کان شتر  بگێ 
و  خوێناو بگری

رسین  چاو بدێرێ؟ ئه  به ڵف  تاسه خه 

، ی نهو ژیانهی ئهی زللوەئه  خواردن  
ژماردن   ساڵی  نه ر ڕۆژێگ خۆی بههه
بوون  خۆی   له
بوون  تێداچوون  خۆی  له

،داخدار نه  ن  
ار نه ، بێ ر  ن  

م یاچ  خه ل یاچ  له گه   له
یداچ  ڵناگرێ به رگێر  هه هه

ژیانێگ نوێ! 
       *

وێمن تۆم دە 
چ   وێ دە  که
یتا ههوە له

تاو ژینهله
 تا شینه  پڕ له ژینه  بۆو 
یس  رگێر  که گریان   هه نه 

! تا سینه ی وا لهمه بۆو خه 
وێمن تۆم دە 

ی ڕابردووی خۆته نه ێئاکارت ئاو  که 
ووی خۆته که ناسه هه ت مێ ر 
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ت نگێکه ن  دە 
. زیندووی خۆته  هیوای نیوە 
             *

ی فرمێسگ چاوانت ڕوو  له
ۆیک ژیانتێڕ دێد ، ڕ چێر
. وەخوێنمه دە 
کانتدا مه ردی خهوە له

ژیانێگ نوێ 
! وە ڕوێنمهدە 

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

تم پاپۆڕی خه  یاڵی
ریای چاوی شینتادە  له
ڕوا ون   ئارایم دە به 

.وینتادووی ئه به وێڵه 

 ١٣٦٥/ ٢/ ٧دێ، ورەگه 
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ت نگێکه ن  دە 
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نی قازی   بژی دە  ی  حی 
نیک 

ن  ساڵڕۆژی دامه  پێشکێش به )   کوردستان   ۆ زران  ڕادیجێ ر 
ی

ی دەنگ
ان  ( ئێ ر
 

کە کوردستان  راپەڕیو، 
، چنگوڕیک شەڕ   کەوتە گیان 

و لە ئاسمانەوەلە زەوی
 ، هاتن بۆ گەمارۆدان 

لە خەباتمان یاچ  دەبوون 
 ، لەشکری ڕەیس  و نەزان 

یەکەم ئامانچ  دوژمن بووین
 ، بۆ قەالچۆ، بۆ وێران 

درشت بوو و ئاوان  ورد خۆزیای رادیۆ، خۆزیای گشت بوو    

 
 خەبان  کورد 

ی
دەبوو دەنگ

تێپەڕێ، لە کەوشەن  ماد 
ۆیک خاپوور بوونەکەی  چێر

کوردستانمان بۆ دوور بەرێ،
دەبوو بانگەوازێک بدا 
بۆ پاراستن  سەنگەرێ 
و کە مەتەرێزی شەڕەفە

سووک تێک ناشگ  لە هیچ شەڕێ 
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لە کاتێک دا خۆری خەبات 
دەبوو لە تەم بێتە دەرێ

و درشت بوو. خۆزیای رادیۆ، خۆزیای گشت بوو    ئاوان  ورد 
 

ساڵ لەمەوبەر لەمڕۆدا ٤٠
لە کوردستان  بەشکۆ دا
ان،   کوردستان  ئێ ر

ی
دەنگ

 ئازایان، بوێران، 
ی

دەنگ
 ، ڕ ر
 گەلێگ خەباتگێ 

ی
دەنگ

 ، ڕ ر
نرکەی پێشمەرگەی شۆڕشگێ 

 ڕێبواران  قازی، 
ی

دەنگ
 شەڕەف و شانازی،

ی
دەنگ

شەقەی باڵی هەڵۆی چیا، 
بوو بە ڕەمزێگ دڵنیا،

کوردستانێک،       بۆ خوێنمژان، گۆڕستانێکبۆ سەربەرزن   
 

ڕ  ر
بێگ شۆڕشگێ   حێر 

ی
دەنگ

 ، بە خەبات و نەرسەوتن فێ ر
 خەبات و 

ی
 پێشەنگ

ی
دەنگ

 ، ڕێکخەری کرێکار، جووتێ ر
ی ئازای  ڕۆشنبێر

ی
دەنگ

ڕاهاتوو بە ڕژد و هەڵدێر، 
 ژنان  ڕا پەڕیو 

ی
دەنگ

 ، ، بوێر، دلێ ر پست ر  زنجێر
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 دەیان هێ ر  پێشمەرگەی
ی

دەنگ
، گ یانباز و نەترس و جوامێ ر

 شەوی
ی

لێڵێ  لە گشت شەوی زەوی        بوو بە تیشگ مانگ
 

 چەوساوەکان،
ی

دەنگێک دەنگ
هاواری بەشخوراوەکان، 
گیانێگ تازەی نایەبەر، 

ە تێکنەشکاوەکان،  شێلگێر
بوو بە ئێعجازی مەسیحای

هەژارە لێقەوماوەکان، 
بوو بە هاندەری میللەتێک،

درشت و الوەکان، ورد و 
ئەی ئاوێنەی تەواونوێن  
حەماسەکان! ڕووداوەکان

ن  قازی  حێر 
ی

ب و گەل جن ر شانازی!       بژی دەنگ  بۆ حێر 
*** 
 

نوورساوە.  ( ١٩٨٦)ژوئەن  ١٣٦٥گەورەدێ، جۆزەردان  

 کوردستان) لە چل ساڵەی دامەزران  ڕادیۆ 
ی

 خۆم پێشکەشم کردوە.( ی دەنگ
ی

دا، بە دەنگ

 
81 

 

 ژین نامه... 
: ژیانم

ۆیک پڕ کارە  : ساتچێر
،داریژاری، نه هه

. و زاری و شتر    فرمێسک

، ژێردە  سن 
، ڕە  ،ڕۆن  نجه ماندوون 

 خۆت نامۆن  م له
. اڵی

،دا وینئه  ناکایم له
 ،دا زینته وام لهردەبه 

وە،ستانه و هه  شکان
 ن   پسانه خه 

، وەبان 
وەئاواتهدووی  وێڵ به

               . وەدووی دێموکڕاته  به 

١٣٦٥/ ١/ ٨ ،دێورەگه   
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ن  قازی  حێر 
ی

ب و گەل جن ر شانازی!       بژی دەنگ  بۆ حێر 
*** 
 

نوورساوە.  ( ١٩٨٦)ژوئەن  ١٣٦٥گەورەدێ، جۆزەردان  

 کوردستان) لە چل ساڵەی دامەزران  ڕادیۆ 
ی

 خۆم پێشکەشم کردوە.( ی دەنگ
ی

دا، بە دەنگ
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 ژین نامه... 
: ژیانم

ۆیک پڕ کارە  : ساتچێر
،داریژاری، نه هه

. و زاری و شتر    فرمێسک

، ژێردە  سن 
، ڕە  ،ڕۆن  نجه ماندوون 

 خۆت نامۆن  م له
. اڵی

،دا وینئه  ناکایم له
 ،دا زینته وام لهردەبه 

وە،ستانه و هه  شکان
 ن   پسانه خه 

، وەبان 
وەئاواتهدووی  وێڵ به

               . وەدووی دێموکڕاته  به 

١٣٦٥/ ١/ ٨ ،دێورەگه   
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...  شاعی  رگ  هێمنی بۆ مه

 سه مه ت مخابن سه 
ی

وەش کردمه باوە ی لهۆ ت شرکه ریک
وە ش کردمه ڕە ئارەزووی دیداری ئەو زاتەی لە دڵ 

رمکڕنۆشێک به   لێک ن   تاقه خۆزیام بوو هه من که 
وە ش کردمه ی گه که ژینهی زوو که ی پێنووسه سه بۆو که 
 بۆ مه  ئێسته 

ی
انه و غه داخ  به ریک ڕ ر

کەیم رق  شتر  گێ 
وە ش کردمه سوژدە  ی تاقهژارە رگ توویس  پهوا مه

(١٩٨٦) ١٣٦٥/ ٣/ ٢٠ویشه  ،دێورەگه 
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... ڵگه به
"دمدم"( ی وەسن  دوای خوێندنه )هه ڕۆمان 

، کورد نامرێ
وو  وەئه  ؛ مێ ر 
، خایک خۆی ڕانادرێ له
وو  وەئه  . مێ ر 
*

ی دمدمقه ب  هوردیر سه  ،ڵی
؛ تان   وەئه 
، سیمێر ی دیاتڕاژێد وەئه 
! بنواڕە دە 
 خوێن  ڕە ی به هۆلو گئه 

ی
، نگ

 ر جهو هه نواند نه داری سه 
ی

. نگ
*
،رپاڵی ئاراراتبه  وەئه 
، هار هاتبه که 
: چۆن یری که سه 

و بۆن نگڕە گوڵی ئاڵی به 
یس   گه ن  ر پنچ  خوێسه  له

یس  نکه ردەی چیای گه ڕۆڵه
، و  وەڕوێته دە  ،ندە ڵبه و مهئه 

! پۆیس   زایم لهدادە  یس 

 ١٣٦٥/ ٣/ ٢١ڕۆی پاشنێوە دێ، ورەگه 
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 ١٣٦٥/ ٣/ ٢١ڕۆی پاشنێوە دێ، ورەگه 
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... دوو ڕاسپاردە 
و   قڕە کمەچه  چین   سن  کوڕان  دە  به دا که مرانه و نهیادی ئه له) 
 هید کران.( کانیان شه ندە و پێوە ست دە 

میداخه و بهڵگری ئه من هه 
وام پێشه  که 

ساڵ پێش دە  چوار 
چوارچرا  له
. دار درا  پێناوی له له
*

،بناخەیردی به 
، ەمو کۆمار خن  ئه ی سه شوورە 

،قڕە کمهق  چه ی ڕەکمه چه که 
تن ر گەیاندبوو  ،پاشا  لهر به 
  . قمتر  شه که و تایم یه چێ ر  
      *

مرەنجه و خهبرین  ئه  چ   
، خاننان  دیوە خاوە که 

ر پشن  سه تۆماریان کرد له 
. گرتوومڵنهکۆماری ن   هه 
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،یستاو وە من خوێن  نه ئه 
ووم گشت شا دە  مارێگ مێ ر 

    *

مرکاویمن گڕی دانه 
ۆزی پڕق   ،موساوەچه ێر
یه  ،مکاوە ر شهیک ههئاڵی
،می کاوەوەنه 

و   ڕخێگ زیندوومی چه کاوە
کوردستانم، 
نان   چ  دی

؛ وت کرێی زەکه پێناسه 
  گرێ،   له مبا دوژمن

گون 
نیار تههه نه 
،مکه ری کۆمارە سه  سته ی قه که جاخه ەو 

،رووی الدێی زەوەنه بگرە 
ی سپاردە ڕا که 

شاهان  شای 
،گای باویک خان  بۆ بارە 

بێر دادێ، به 
، بۆیان ناکرێ جارێگ دێ

ی یاتراژێد وە بژێننه 
 کۆمارێگ دی. ڕووخان  

١٣٦٥/ ٤/ ١٠، دێ ورەگه 
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١٣٦٥/ ٤/ ١٠، دێ ورەگه 



 
86 

شیوەنێیک نی  کۆتان  
بۆ تۆ 
ین گوڵی شنۆ ئه  ی جوانێ 

بۆ تۆ، بۆ تۆ 
ڕۆ نجه ی باران  فرمێسگ دڵدۆڕاوێگ ڕەڕێژنه 

. ک شێعری خه یه ملوانکه  متر 

، ستۆ ئه بیکه 
، رسین  من ئه ن  مروار به ندێگ هۆنراوە نبه ردەگه 

 ئاهه به  ڕەڵپه پن ر هه
ی

نگ
. منئاگرین  هەنسگ  

ژین  من که 
ا ن   بهرانسه سه 

وین  من ئه نر ناکام ری ئاخێ 
ن   یازی کۆچت نه بۆ جه 
 ؟فرین  منی به که ناسه هه

،ر قژی ژێر تاراتبۆ سه بۆ 
ن   گوڵێک نه 
یو ناکامه زایم دڵی ئه

؟عیشقت ژیاوە  نێک به مه ته 
ساوی  بۆ مۆمێگ داگێر

ی بووکێنیت نه سه  ، ئهرمێ ر  ؟م هۆنراوە ن  

    ١٣٦٥/ ٥/ ٣١ ڕۆیپاشنێوە گەورەدێ،  
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ین...  شی 
ین  کچێگ ناسکۆڵه   ،شێر

ین ڕە ونۆڵهرمو نه  وتشێر
و خڕوخۆڵه  زیتو  گورج 

وتۆڵه  دا توند کاران   له
دا کۆڵه سف  وە قامکم له 

 ڵێم بریا داماوی دە به 
 سف  بۆ کرا با وریاوە

 
دا ئاوێ دێن   یو کاته له
ڵدێن   ن   هه وەنازە به 
نوێن   رز دەت ته وتا سه ڕە له

مێن   ری سووڕ دەڕێبوار سه 
رێن   لهباسگ دە با  که 

ت دە  بۆن  دە  ڕێن   گهوڵی
بزوێن   س دە سن  گشت که هه

 نگه و شه گزادێگ شۆخ به 
ڕنگه  مه ارێگ هه ز گوڵ
نگه مکان  ته مه وا به که 

ی له نگه جه  برۆی شمشێ ر
نگه رمووری ئاههی به خرمه 

و شێعری وریا خشان بۆ په 
ریاشن  دە چاوی ئاوین چه
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ی جوان په  به  رسن  منبێر
ە  سن  من هه له ناسکێ 
سن  من بهکوو مه وە جوانه 

،کورتە دەسن  من  لە پەسن 
سن  من مه دیدە  ئاخ ئاخ که 

ساڵه چاردە م نازدارەئه 
ڵه التاریف   مرۆڤ له

مامنه ی تووله وێنه شلکه 
مامە کوو شوە مگ تورته مه 
المبزێوێ بۆ سه لێو دە که 
المکه و   کر کن شه الم یه له
مبەڵی  ی جوانه بایس که  تا 

ە کۆشگ باوکیا یه   له خسێر
ە  ست به جوانێگ دە  ! زنجێر

(١٩٨٥)١٣٦٤/ ٩/ ١٨ویشه، کورچه ، بانه
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ڵۆ... ههردە به
 

(رگه وارێک، بۆ کچێگ پێشمهۆ ته )ب

ێ وار ک ته من وتم تۆ وە 
ڕی نۆ دەڕا رزی به ر لههه
نیس  کێو دە دوندی   ر لههه

ناخزی بۆ هیچ بنارێ 
خوارێ!      نایه 
   *

،تاو ی خۆرەەردکان   زە:  ڕۆژێ
، تاو ەکان   شاباڵی ه
  ،تاو  کان   ڕوونایک به 
،چوو دە  کوێستان   بۆ ترۆپگ ساردە 

،ڕوو  خن  چیای دێنایه و سه  ن  چڕ، قاقڕ دیمه 
،ڵۆ"هه ردە"به  ،و کاتهلهڕێک 
،ری تۆ نگه سهی پاردە  ە و ببو 

؛ خۆ  تۆی گرتبووە 
 به دە 
ی

ترزو بوێرانه نگ
، دوور دە ڕۆن 

تهێالنه  هێشن  لهجن ر دە 
انهچه مه  سەر یک ی چه قاسپه  ت یک دلێ ر
شل ڕووڕەنێو هۆردووی قه  ڕا، لهگه دادە 
ی پله ن  رزی به ڵگه به بووە دە 
ش. رکه و سه خت ڵۆی چیای سه هه 
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   *
ویستم! خۆشه 
مه  باش له ، ، کان   ویستمبێر

،یم  ی خۆمت دە م نامهکه یه 
،یم  و بۆسۆمت دە  سووت  ڕازی دڵی له

، ترسامۆر دەز 
  شۆڕشم له نه که 

ڕیگهتوان  ڕن  ؛ڵ بێ 
؛تا دوندی چیاکان بفڕی

م ئێستا به   ،ڵی
"ڵۆ ههردە به"ی ماسه هحدوای 
ۆزی ئهڕگهو زۆر شه " ڵی ردی که به"چووک " و  " منارە  ، وتۆ ی پێر

بڕوام وایە:  
،واریمتۆ ته 
؛واریمو هه و کوێستان  فڕی چیا رزەیک به ڵۆیه هه

،یم  ت دە یک دیکه یه ر نامهگه ئێستا ئه 
ڵێم: تێیدا دە 

!! تگه نه ترسم که زۆر دە  یم 

 ١٣٦٦/ ٤/ ٢٣ی ئێوارەکوێستان  قەندیل، تان  دوێ، 
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 من، ئەم چیایەتۆ، نی  نی  
  

 هۆ تەواری کویستان  کورد
 چنگ داگرە 

 ەوەزەیڕ لەو 
 بەرامبەر ئاسمان چەقیوە 

 ئەم چیایە 
 بە ن   هەڵۆ 

 کەالوەی کوند ن   خزیوە، 
 وێرانەیە تێک تەپیوە

 ئەم کوێستانە، 
 تەواری من

 کەوی هیوای هەواری من
 ن  من و تۆ،

 وشکارۆی باران نەدیوە 
 ڕزیوە، پەیکەرەی نێو زگ 

 ئەم چیایە، 
 ن   شەقەی باڵت هەتیوە 

 (١٩٨٧)١٣٦٦/ ٤/ ٢٣قەندیل، تان  دوێ، 
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   *
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ی پێشمەرگە   ندماوەزە
،رگه من پێشمه 
،رگه تۆ پیشمه 

! رگهو بهئه  ند لێمان جوانه چه 
 ،نگه و تفه ئه 
، نگهخۆش دە  ندە رمه و هونهئه 

،و شاییه بۆ ئه 
،نگه بۆو ئاهه 

،ەر پێیسه  له
. زۆر رسوودی خۆیس  پێیه

رمن! بوویک شه 
ی پرچن!   شێ ر

 ،رە نگه سه  ش که ردەبه و بنئه 
 ،ڕە، ته ، شێدارە تاریکه 

 دوا و بهمه له
 . رەماڵی خۆم ناوی به ماڵی خۆت، به  به 
  

  ( ١٩٨٧) ١٣٦٦/ ٤/ ١٠لێوژێ، 
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"ئەو تاپۆیەی بوو بە ئەوین"  * 
ێژی نیگاتی وەر لهبه  ڕ ، تێر

ێوی ؛ هەسن  ئەوینم بێ  
، تبزە  شنەبایی وە پێش ئه 
؛ روونم بپێوێدە  چۆلگەی

 ، تۆ یمر سن  گه ی دەوەر لهبه 
؛یس  رسڕمله تتر  بخاته 
،دەستەمۆی بکەیی وە پێش ئه 

؛ خولیا و حەزی بەرزەفڕم

، کانتی گوێیه وەتر لهوو ز 
 من ببیس  تۆن  دە 
ی

؛ نگ
، تند مه  کەسێتنر ی  هێالنه 

؛کۆتری هیوایم ل  نیس   

، تکهژنه ی بهی وێنهوە پێش ئه 
؛ قان  مێشکم ن   له جێگێر 

، یا خۆزیای دووانت ببێته
؛و باوێشکم ویخه ی ن   ماکه 

،تکه ناسنامه  وەزووتر له
؛ چاوم ناساندن    خۆی به 

یا ژیر بوون و ڕێک و پێکیت،
ەی  ؛ ئاپۆرای ئێ ر تاساندن  
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،ژیا بووی ند ساڵی  ڵ من چهگه له
،ناچ  دڵی من ڕوا بووی له
، وا بوویی دەو جۆرەئه  مویسن 

ئاوات بووی، ژین بووی، هیوا بووی. 

،ی خۆشم ویستبوویکه ز دەتا حه 
م ناوم نهبه  ؛ بیستبوویڵی
م نهژن به  ، دیتبوویو باڵی
ویستبووی. تیش چم ل  نه قه 

ۆکان، نیوەشەوی  ١٣٦٦/ ٥/ ٦ئەستێ ر

ی  (*) ینە" بوو. کاتێک  لەپایێر  لە سەفەرێکم دا بۆ   ١٣٦٦ناوی ئەم شێعرەم"خۆشەویسن  لە مێ ر 
"گەورەدێ" بۆ مام ئەنوەر سوڵتانپەنا و مامۆستا عاشقم خوێندەوە، مام ئەنوەر پێشنیاری کرد  

قسەیم کرد. ناوەکەی بکەم بە "ئەو تاپۆیەی بوو بە ئەوین". منیش بە 
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...  چاوە ڕوان 
 

ئاسۆ  ته چاوم بڕیوە 
داو ڕێگا پێچاوپێچه ڕوانم، بهچاوە 
ندی تۆ ڵبه یگ گورچ  مه په 

ڕێتێر  داگه 
و، به ر لهبه  سن  ڕدەته  سڵی
. سن  ردە به ی تۆم خاته مەنا

              *
فان  نه و دە یک هاتپه  ،برد سن  بۆ گێر
، کرد ی نهورته بارەوەو له

. مرد  جارێ شم به ئازای له
             *

 ڕاوەیک گه په 
، ن   وازی، به دڵساردی به 

     . ی خۆم بۆ ناردیم نامه سێیه 
            *

ش وا ئێستاکه
ئاسۆ  ته چاوم بڕیوە 

گیان  تۆ   گیان  خۆم، به   به 
دا تڕوان  نامه چاوە له

مەو مانگ د ی ڕۆژ چرکه  ژمێ ر
م! گیان دە   ریکه وا خه سپێ ر

م نامرمبه  ، ڵی
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،بڕمدە و ئاسۆیه ر چاو لههه
ێتا ڕۆژ هه

و کاروان خۆت 
-دا لن ر ئاوا بوونیو ڕێیهبه -

. ڕێنگه دانه 
 وساکهجا ئه 

رێنو ته  شهنر و ڕووناک هۆ کاروان  گڕ 
خ دێم رسهند فه بۆ پێشوازتان چه 

ر هاتنتان ن   به 
ڵێم دە خێ 
  وەدزمه کێکتان ل  دە یه 

. وە گرمه یس  بۆ دە باوە

١٣٦٦الوێژی ی گه١٨یئێوارە ئێندزە، 
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لەدایکبوون *
 

ئەو پارشێوەی لە سووچ  ماڵی پوورم
ێ هێشت م کز   مناڵدانی داییک بە ج 

لە گەڵ نووزەی یەکەم سانی ژیانم 
مەزەی تفتی جودانی و کۆچەریم چێشت 

بووم  سەفەرزادەی ژنێیک دڵ بە خەم
ێ دابەزیبووم لە ماڵی قەوم و خوێش 
گەلێ پێشتی لە خێسەی ئەم جیهانە 
پەژیوان بووم وترسابووم، بەزیبووم. 

کەجی کۆنەی برای تازە لە دەست چووم 
دەراوی روونی گۆڕستانی گرت لێم 
لە گەڵ تاریک و ڕوونی بەر بەیانی 

بۆم ڕاخرا جێم  "ئاڕەبە"لە بانی 

 شەقاوی دوو کەڵی پت  
ی

بە ئاهەنیک
کوتانی پارچە گۆشتی دڵ دەچووە سەر 
بە سووڕی چەرخەکانی ئاڕەبەی کۆن 

ی دەدا بەر 
تەمەن چەرجی دەخوارد و ڕنێ
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ی  لە گەڵ تیشیک هەتاوی وەرزی پایت 
لە حەوش  ماڵی باوکم تووش  یەک بووین 

ی  ی ڕەبت  بە ختێ  بیێ  هەتا پێیان گوتی 
انی هەتا کن   

ڕکەکەی چووین بە ختێ  
پتێ

جاری جارانهەتاو هەر ئەو هەتاوەی 
ێ چووبوو و هاتبۆوە  هەتا ڕەندۆڵی
منیش ئەو بێشکەیەم پڕ کردبۆوە 

... لە گەڵ خێوی بەرەو مردن نەچۆوە

 ڕەمەزان)*(
ی

ێ کە   "حەسەننووران"دا لە سەردانی ماڵی خوشیک لە  دایکم بە دووگیانی و لە مانیک دەن 
. دوای چەند شەو ڕۆژ مانەوەی لە ماڵی پوورم، بابم بە کەڵوعارەبە د  ێ ت و دایکم  ێ پارشێوێک متی دەن 

ێش من  . ساڵێک دوو ساڵ بەر لە من برای پ"چەشمەگۆل "، دەباتەوە بۆ  -کە مەلۆتکە بووم  -و من
بابم هیچ  بۆیە    لە دایکبووم دەمرێ.   و دایک و  تەنیا دوو خوشکم هەبوون  لە دایکبوونی من کە 

 ئەوان ڕووداوێیک خۆش بووە.  کەیان نەبووە، بۆ کوڕێیک دی
م دوای ئەم سەرەتایە، حەوسەلەم وا دیارە بە نیاز بووم بە سەرهانی خۆ   م بە شێعر بنووسمەوە، بەڵی

ێ لتێ  بەسەر چووە.  .  ١٣٦٦یا  ١٣٦٥ساڵی نووسیتی ئەم شێعرە دەن  ێ  ن 
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 شێعرن  شانۆنامەی  

 ورۆز دیسان نه 
 ( ١٩٨٧مارش ١٣٦٥ی مهشهڕە
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، لهالدە   ردەپه  " ئاسنگه سه  چ   ر  ر رییه ریگ ئاسنگه ر خهر "ست  ، جووتێ 
ی دەیه وەسته دە  و داسێگ به   دانیشتووە  چ  یسوێ. پینه و دە  وە کاته، تێر 

کردنه خه  خاوێن  وە وەریگ  پێڵی جووتێک  ههی  له.  ریکی وبه جل  رکام 
ته تایبه  خۆیاندان.  ئاسنگه مه ن   لهن   به  چله   سەرووی  ر  ر  جووتێ   ،
ە مه ته  پینه نێ  تەمەن   وان،  یه  لە  به   چ   ە.  کردنه دە کەمێ  کار  وە م 

  دەدوێن: 
 

 : ی   جووت 
ن  من  مینه ند خه چه   وڵی
ن  من رق  شینه غه   وڵی

 کوڕان  دە بۆ مه 
ی

 گرێ ریک
 رسڕێسن  دە فرمێسگ ژێردە 

  مینه ک ماته موو الیه هه
 ، شینه پۆڕە فرمێسکه، شه 

 و دایه برە  ر گۆڕستان له هه
 و دایهژێر چۆیک شه ڕۆژ له

 تریس      و سایم مهدزێوی  
 یسمیوان  گشت که  بۆته 
  رۆشه په به ندە ڵبه م مهئه 
 خامۆشە.  وا ئێستاکه که 
 

 ر: ئاسنگه 
 ژاران! ! هۆ ههڵکینه هۆ خه 
 داران! نجدەران! هۆ نه هۆ ڕە

 رگم بڕا  وا دیسان جهئه 
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ێگ دی لهت  دڵم درا ێر
   ی وا فڕێ دراوەرمه هۆو ته

  شار دراوەحه  و چۆلهله
 ی من بوو ریم دوایتر  ڕۆڵهته 

 رخواردی دوژمن چوو مێشگ دە 
 ژاران! ڵکینه! هۆ هه هۆ خه 
 داران! نجدەران! هۆ نه هۆ ڕە
 ماران هایک جه ژدەوا ئه
 به مه 
ی

 دا باران. رمانسه ریک
 

: پینه   چی
 شه ڕۆژگارێگ ڕە که ئای  
  شه ، چ  گه یس  پۆشیوە ڕە
   لێوان تاراوە له بزە 

وی هێناوە   مردن شاڵی
   یه ک گۆڕخانه موو جێیه هه
   یه دان  وێرانه ئاوە
تمان دە  پوو لهپه   خوێن   وڵی

.  و بان، بهرد هه سوورە   خوێن  
 

 :  جووتی  
ان بیستبووم  له ۆکبێ ر   چێر

 بووم! ر نه پێش، من هه وەزۆر له
 واری ی کوردە و خاکهر لههه

یه ساڵێکیان به   ک باری  ڵی
 یک ن   ناو نیشان کابرایه 

تهله  قانالق  چه  و وڵی
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 سامانمان  مرچ  خۆش کرد له 
 مڵۆزیم ژیانمان   بوو به 

 پێگ هێنا لشکری زۆر  
 رماوخۆر  به ر، لهماستاوکه  له
 ردان یم به گیان  ئادە   له
 ردان و دزی وەن  تهچه  له
 دا ی ناپیاوانژێر سایه  له

 دا  نێو ناوان ناو له بوو به 
 هایک پاشا ژدەئه  بوو به 
 کرا هاشا   دە بۆی نه  تازە
 خن  پێک هێنابوو و تهتاج

ی وێک هێنابوو. ئاسن  و پۆڵی
 

: پینه   چی
نه دە  ڕ ر

 هاک ژدەئه که   وە گێ 
 خاک  یدا بوو لهبوو، په (١) "  ڵه " که 
، سەر  زەڕە
ی

 نیبوو  ون  ته یک
 ن  بوو ڕی ن   خه خودای شه 

 دا ستووری دە ستووری ئه دە 
 داساتووری دە  ی لهزوورە
 ! وەکردنه ش دە له ری لهسه 
 ! وەیکوشتنه ڕ دەشن  مه چه به 

 وای زان    هان  کهخوای نه 
 ر دوو شان  چوو بۆ ماچ  هه

 دا نووسار دوو شان  هه به 
 جن ر ماچ  ڕووا دوو مار له
 مێشگ الو بریس  دوو مار به
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تیان  تریس مه خسته  وڵی
 هاک ژدە بۆ چێشن  ماری ئه 

 ، تاک تاک وەقانه رگا تهدە 
تهله ما ماڵێک نه    و وڵی

  ساته و کارەبڕێ له پن ر نه 
 کوڕی   یه وا هەبوو شازدە

 ری بڕی. تیغ  پاشا سه 
 و...،   ڕووەکێکە.  و تووتن "، جۆرە بژارێگ نێو بێستان  ڵه( " که١)
 

 ر: ئاسنگه 
  ر ئێستاکهڕۆن؟ ههبۆ دوور دە

 هاکه ژدەو ئهئه  ر ماوەهه
 به چه 
ی

 سوورە ل خوێن  گه  نگ
 دوورە تییه رچ  پیاوە هه له

   ، دژی گیانه دژی ژیانه 
 !!! زی ئینسانه گه دژی ڕە
   سته ر ، چۆل په سته ر گۆڕ په 

  سته به نیا وێراننر مه ته 
  نگری تاریکییه الیه 
  حشییه ، وەر کێشە، تۆڕە سه 
 خوێن ڕشت    ز نان   لهڕە وە

 ل کوشت   گه ماندوو نان   له 
 نان     بچه لهکه ن   

 ژیان 
 نان   

 ن   بۆردوومان گیان 
 زووی شادی کا رچ  ئارە هه

 جارێک داوای ئازادی کا  
 بڕێ ری دە ک کوڕی من سه وە
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 مرێ.  داچ  دە  یکوژێ له نه 
 
ئاسنگه هه  ، ر )جووتێ  پینه رسێکیان  خهر،   ) ئەنجامدان  چ  ریگ 

. سه   و دێته   وێکهدەژوور  ، ڕۆشنبێر وە وەبنه پیشەکەی خۆیان دە  ر   ر ست 
 

 :  ڕۆشنبی 
 ن؟  که ؟ چ  دە چیتانه  وەئه 

 دن؟ چ  دە م لهپێم ناڵت ر  دە 
  و شینه تان ناڵتر  پیشه 
 ؟! و ژینهی دێ ئهچارە مه به 
 

و ئاسنگه  ، پێکه رو پینه جووتی    : وەچی
ە دی پێبکه ئه   ؟ نتر  باشێ 

  ژین پڕە ئاخر دڵمان له 
 سارین نج خهو  ڕەرین نجدە ڕە

 کوڕکوژراو  و  دڵ زامارین  
تتر     ن   وڵی

ن   خاوەن وڵی
تتر  ه تهسن   دە ، و چەپۆکژێر   ڵی

 درێن دارێ دە الوانمان له
 خرێن ند دە به  و کارمان له سکه 
 سووتێت    و دانمان دە غڵدە 

 چێت    جێگای دە بۆمبای له 
 پێچن  ڵدە نامووسمان هه  دە 

 خن ین لکه کانیاومان ل  دە 
ن بۆ شه کوڕمان دە   ڕێ نێ ر

 ڕێ  نان   زمانمان بگه 
نه    مان ل  بووە بە پرسه جێ ر 
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ت ترسه. هه    موو سووچ  وڵی
 

 :  ڕۆشنبی 
 یڵت ر  ی دە وەئه گشن  ڕاسته 

م نان   ڕاکه به 
، ن، ههڵی  ڵت ر 

 ناکا  ردمان چارە ن دەشیوە 
 ناکا   دکارەو  بهڕی ئه شه 

 بن مه  گوێ ڕاگرن! هەتڵە 
 بن مه  پڵهو چه شێن  قسه 
 کرد هاکتان دە ژدەبایس ئه 

 برد ناتان بۆ زۆر دوور دەپه 
 شان ڕوا بوو  وگوت ماری له دە 
 مێشگ الو تێ ر کرا بوو  به 

 ( ٢)ند کردبوو" موو به  به ڵی "که 
 ند کردبوو  دنیای توویس  په 

 و شارێ  گوند   بوو له و نهشه 
 قێت   یس  چوار دارێ  چه نه 

 گریا بوو    ندە وە ئاسمان ئه 
 چاو بڕا بوو  فرمێسگ له

 هان  بوو وی توویس  نهزە
 ن   گشت شت قان  بوو رگ نهمه 
 ر  وە رمان  مان  بوونه فه 

 ر  وە و ئاو  و جانه کڕووە
 گا بوو خاوەن  بارە به 
 هایک پاشا بوو، ژدە ئه به 
م یک  بوو دەری پەڕاند؟به   ڵی

ن    ورۆزی راگەیاند؟ نه  جێ ر 
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اوەفولکلۆری کوردی وە ( له٢)  رگێر
 

 ر: ئاسنگه 
 ک من بوو رێگ وە ئاسنگه 
 داچوو گژی   ڕی، به لن ر ڕاپه

 رگ تین  پێدا ئاگری جه 
 ڕی ن   لێدا. ناقوویس شه 

  
 :  جووتی  

  ورەو گه ڵک، چووکموو خه هه
 ورە هانای چوون، دایان دە دە 
  وەو دارە و داس کوتک   به 
   وە. منارە  ڕانهرگه وە
 

: پینه   چی
 کێ  قایم بوو یه  پشتیان به 

 چوو دەنه  دا نێویان  موو به 
 کبوون بوو کۆشکیان ڕماند  یه به 

 هاکیان شکاند ژدە سوپای ئه 
 بوون هاکیش خۆش نه ژدەئه  له
 توون  بردیان توون به  م جۆرەبه 

 نێو برد  کان   ئاوایان له
 ڵکرد یان هه ورەئاورێگ گه 

 وتن ر کهسه رز، وەچیای به  له
 وتن رکه بۆ نیشاندان  سه 

  وەدان ئاگریان کردە سه 
  وەوتنیان بردە رکه گۆی سه 
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ت هه ش له وگاری ڕەشه  ت  وڵی  ڵی
   . رهاتل دە که   ڕۆژێگ نوێ له

 
، ئاسنگه  ر ، پێکه ر و پینهجووتێ   : وە چ 

 ورۆز! نه بوو  به 
 ورۆز! نه  بوو  به 
 

 :  رۆشنبی 
 ین؟که بۆ وا نه ، ئێمه باشه 
 ین؟دە ر نهژنۆ بهئه  ست له بۆ دە 

 مان!  ی زەر! کاوەهۆ ئاسنگه 
! بان  خه  ر

 مان! هۆ هۆ جووتێ 
 دار، بریس! و ڕووت! نه شهۆ ڕە

 تریس؟بۆ دە رەوە رە وە
ە   ! وساوە خوشگ چه  هۆ شێ ر
   م ناوە ر ن   لهدەر وەتۆش سه 

! ڕۆڵه   ی!  ی سبه هۆ قوتان 
 ی  ی کڕنۆش ببه که نه رە وە

ت! نچ  هۆ الوی کورد! گه   وڵی
 باتخه  ڕێتهچاوە رە وە
 شوگاری ڕەی شه تاکه سییه به 

 گه بگرێ به 
ی

 ش؟ری ئاسۆیک
 تان   دوژمن دیارەهۆوە 

ێژە   ڕ
  دکارەبه ، دڕە،خوێێ 

  گۆ خستووە   زمانمان  له
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 چاوی دیتنمان  کوێرە 
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اوەفولکلۆری کوردی وە ( له٢)  رگێر
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ە قه به  چۆی گەلمان فێ ر
  ڵی

   تا که س ن   ههی با بهدە 
ی

 نگ
؟درێ ناقوویس جه ل  نه   

ی
 نگ

؟ ستان وە وە سته بۆ دە   مێنتر 
؟وە دوژمن نه ست له دە   شێنتر 

        * 
 
 ن   رن با دێر نه رن وە وە

 ن    و سوێر نه  کاننر ژین تاڵ 
 ین سن  الدە ی ژێر دەڵهبا په 

 ین. یاری خوێنمژمان ڕادە نه 
 

"، تفه سه   کان  ڕۆشنبێر قوتان  دێته دوای قسه ر  و کتێبێگ    نگێک ر "ست 
 . پێیه 
 

 :  قوتانی
 زن بڕیاری مه  بڕیارە 

 من م ئه پاڵپشتت بم تا هه
 منگه و تفه م، بهرتووکه و پهبه 
 منگه و جهیدان  ئه ردی مهمه 
 ڵدێنم نگاو ههو خۆر ههرەبه 
ت دە ته   تێنم ڕەیم وڵی

 ر شته نه م به که پێنووسم دە 
که که کوێر دە   رم چاوی داگێر
  وەژێنمه م دەکه زمانه 
  . وە هێنمهورۆزی نوێ دەنه 
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، چه وەچ  ڕادە و پینه   ر پشت ئاسنگه   قوتان  له  ر وا  و کتێن  هه  کسن  
 وەچەک و شمشاڵه   ر و نجه و خه گۆچان    شوانیش به.  ست دایه دە   له

 دێت. 
 

 شوان: 
 م وەته نه م بهدە یمان دە په 

 موەدووته  وتن به رکهتا سه 
 سم ڵداوەم ههکه گۆچانه 

 سم ل ڕادەدوژمن  گه  له
 ست دە گرمه وا دە که و چهئه 

 ست بهژوان بوویک مه  تا دێته 
ی سه ڵدە هه  سن  ربه گرم ئاڵی
 سن  ڕدەته  بڕم به دە ڕێگه 
 نم شمشاڵی شادی ژەدە 
 ڕمێنم کۆشگ بێدادی. دە 

، دێتە ڕیزیان و ڕادەی پێیهلهلوپه و کهک قوتان  بهشوانیش وە ، وەن  سن  
یه سه  ئەمجار"کچ " دێته  ، ئاڵی ر   . )*(ێیە یک کوردستان  پر ست 

ی کوردستان نووسیومە پارچەیەکیان پلە کان  نووسین  دەقەکە)*(  یە "دێموکڕایس  ێدا، لە جن ر ئاڵی
ان   . و خودموختاری بۆ کوردستان"ی ل  نوورساوەبۆ ئێ ر

 
 
 کچ:  
، به به  ، ههڵت ر   ڵت ر  زار بهڵت ر 
: دە ی که وانه ڵت ر  به به   ڵت ر 

 ن   ئه 
 و خاکه بۆ خاوەن 

 هاکهژدەو ئهلهرام ن   حه 
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 ڵگورد بم واری چیای ههته 
 رزن  کورد بم ربهگیانفیدای سه 

 م جات دە یس  نه ن   به ل لهگه 
 . مجات دە یس  نهڕۆژ ڕە ژن له

  
له  پینه   کچیش  دەپشت   ، به چ  وە  ست  به   ئاڵی ت شیمه حه  ڕوو 

و پێش    نگاویک دێتهو هه  سن   ڵدە جن ر خۆی هه  چ  لهپینه   . سن   وەڕادە 
 ڵک: خه  ڕوو به

 
: پینه   چی
 ن   رن  پیاوە شه رته شه 

 ن 
 ن   و پێپهڕووت  سوێند به 

 ن 
  په  سوێند به 

 پوو ل  خوێندوومدن 
 زی وشک بوومو ڕە باغ به 
 ئاوداچوو ی به نێو بێشکه  به 
 بوور ی ئاگر تێبه کۆرپه   به 
  بۆمبا لێدراو  شار  به 

 و دن 
 گۆشت خزاو   ی لهبچه لهکه   به 
 م بریسداری یس  ژەنه به 
ن  پڕ مه به   تریس وڵی

 هیدان ن   سوێندم خوێن  شه 
ت ته   رخان ن   گیانم بۆ وڵی

ی گه دە   مڵکه لم ههن   ئاڵی
 ( ٣)  . م"ڵ که وران  تێکه ڵ ههگه له"
ێک  ( له٣) اوەوەشێعری شاعێر  بوو:  یهو شێوەدا بهسڵئه  ، لهرگێر
ی خان  ههدە  . مڵ کهوران  تێکهڵ ههگهم           له ڵکهن   ئاڵی
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هه   دە پینەچ   به  دواوە  کشێته نگاوێک  ڕوو  دە ماعهجه   و  .  ت  وێسن  
ر دە   نگاوێک دێته و ههسن    ڵدە جن ر خۆی هه  له  وەداسه   به  ست جووتێ 

 ڵک: خه به و ڕوو پێش  
 

 :  جووتی  
 یە ڵتان دام لەم  ڕێگهگه له

 یە و جێگه ت لهنانه دێم ته 
 خوازێ قوربان   ئامانج دە 
. هه خشم به به گیان دە   رزان 

   * 
 ی بیستیش ڕۆن  دە سه  وەئه 

 ڕۆن  نجه ڕە هەر کورد ما به 
 ویم ی زەورەی گهوە تهنه  له
 ویمو نه چ  هێشتا نزم که 
 خۆ دان    رمم به با شه دە 

 کالن   یه  دەبا حیسێبم 
ە  له ە  مێ ر   کێڵم دە  ئێ ر

 هێڵم م جن ر دەرههکان  به 
 زمان  خۆم بدوێم   ئەگەر به 

 کرێم ردەماڵەکەی خۆم دە  له
 ڵدەڵێم چیای خۆم هه هەر کە به 

 سەد سووکایەن  دەکرێ پێم 
 و زمانم و خاکنامووس  

 م ل و نیشتمان، گه فڕەشه 
دیان گه   ئێسقان   یشتۆته کێ ر

 یمان؟! م په دەجا چۆن پێتان نه 
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پاشه  ر  دە جووتێ  جێگه سه   وەچێته وپاش  خۆیر  به  ی  ڕوو  هەروا   و 
. داسهوەت ڕادە ماعه جه  ر  سن  دایە. ئاسنگه نێو دە  ر وا لهی ههکه سن  
 ک دێته نگاوێهه  وە کوتکه   ست به و دەسن    ڵدە ی ههر کورسیەکه سه   له

 پیش. 
 

 ر: ئاسنگه 
 می کاوە مه تۆرە منیش له 

 م کوژراوە   ڕۆڵه و پیاوەئه 
وو کوتکم وە  ر لهبه   شاند مێ ر 

 هاکم پژاند ژدەمیشگ ئه 
 و باهۆی خۆم ڕادیشان  "له
ی ئازادی"هه  (٤)ڵ بگرم ئاڵی

 دڵ تێدام ئیستاش تێدام، به 
 ڕێ دام   ر دە و سه مئامادە 

 م  خوێن  ڕۆڵه خۆش نابم له 
 مکوتکم، پیاوی تۆڵه   مه ئه 
 ی مرادمان وارگهتا هههه

 تا کوردستان  ئازادمان  
ی نه تا هه  ورۆزڵکردن  ئاڵی
ۆز تا ڕە  خسان  ڕۆژی پێر
 ندی ڕزگاریماوە تا زە
 کجاری تا ڕزگارن  یه هه
 دڵ تێدام ڵتان دام، به گه له

 ڕێ دام.  ر دە و سهم ئامادە 
ی ناوداری کورد  و دێڕە شێعرە( ئه٤)  .  مامۆستا هێمنه نەمر  یه شاعێر
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به ر دەئاسنگه  به  دواوە  وە ڕیتهگه دە   وەکوتکه   ست  ت  ماعه جه   و ڕوو 
. دە   وێسن  
بهئه  ڕوو  ڕۆشنبێر  جار  دێت   ت ماعه جه   و  شانۆ،  سەر  ئەکتەران   و  و 

  دەچ   و بە دەم پیاسەوە، دەدوێ. 
 

 :  ڕۆشنبی 
 هایک پێشوو ژدە و ئه کاوە

ۆکێک بوو له  وو   چێر   مێ ر 
 تون 

 ن   یا ڕووی دان    فسانه ئه 
 نان   پێمان وان    ئێمه 

  ڵی لێدراوەبه  ڵکه بۆو خه 
  واوەحه دێن له  فریشته 

 سانان  ڕزگار نابتر   به 
 م قوتار نابتر  نگ سته چه  له

       * 
ی ئه  ۆکه بێر   رزەبه  و چێر
   مزە ڕە و پڕ له مانا  پڕ له

 و پێشچوون رەهاندەرە بۆ به 
 ئاور بوون و بڕوا بهرەبه 
تتان  ڵی  لهدە   چیای وڵی
 باتتان. ن ئاگری خه ڵکه هه

 ت!  گوێم ل  بگرن ماعه هۆ جه 
 ئەم قسەیەم لە گوێ بگرن:           

               ، ڕێگا ڕوونهڕێگا ڕوونه
 ک بوونه یک ڕزگاری، یهچه 

 و   هاکهژدە ئامانج کۆشگ ئه 
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 ڕ، فراوانە                 یدان  شه مه 
ەهه  تا تارانه.  وە ر لێ ر
 

 : ر  دا دەڵت   بەرز دەگەڵ ڕۆشنبێر
 تێکڕا بە دەنگی

 
 جەمارانە، جەمارانە 

 جەمارانە، جەمارانە.   
    

سن  ردەل به و په  لنێو که   له  با که لێک دەشخه ست بۆ مه ڕۆشنبێر دە 
 . وتووە ردا که ئاسنگه 

 
 ست بگرین دە  با مەشخەڵ لهدە 
 
ئاسنگه ئاوری    له  که ڵه شخه مه  دە ئاگردان   یک  نێر  و    وەکاته ر 

: دایدە  سێن    گێر
 

ین ڕێگای چیای به ڕ  رز بێ 
 ر شاچ   سەر ترۆپگ هه  له

 یداچ   بشەکێتەوە به 
یس    ئاورێگ وا دابگێر

 شف  ئاسمان بچ   تا ته هه
 ک بتر  یه  دڵنیا بن ئێمه 

 و پێک بتر  خاوەن بڕوا و، ڕێک
 ر ن   ش ڕێ ڕوونکه م ئاگرەئه 

 ر ن   ایک ڕێبهواتا ڕوون
 بنیان  ستەم دەڕمێنتر    

           .  نەورۆزی ڕزگاری دینتر 
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     * 
 ون، ن   نەرسەوتن ڕێ که وە

 . بەردەوام بن تا سەرکەوتن 
 

ئه به یهسته ڕ   م دوو دوای  ی  وەپێشه   چێته دە  وە ڵهشخه مه  ، ڕووناکبێر 
تن ر   ان دوو دوو  ڕیزەکە کە کەسەک دا راوەستاون. و  شانبەشان  یەک 

له بریتتر   پێشەوە  به ئاسنگه   دوو کەیس  ی    وەکوتکه  ر  ئاڵی بە  و، کچ 
به  ر  جووتێ  ئەوانیش  دوای  لە  بە  داسه  کوردستانەوە،  قوتان   و،  وە 

هەن.  کتێبەکەی ئه  ەوە  دوای  به ڕیزی  شوان  و وانیش،  گۆچان 
درێشەوە یهکه که چه  بە  پینەچ   هه پێشبەندەو   و   ،  ڕووناکبێر   ر که ە. 
دەسن  شخه مه  دەکاتە به  ڵی  هه وەرز  هەموویان  چه،  الق   پ  نگاوێک 

ر  بەرەوپێش دادە   به وەو پێکه  وە نهکه رز دەستیان به و ئامرازی نێو دە نت 
: زیم دەیک ڕە یهە شێو  ر   ڵت 
 

که با نه   ( ٥)ران هێڵتر  چ  دی پن ر داگێر
ن ردەو ئه خایک قازی بگاته  ن     ڵی

 ( ٢الن" )جارڕیز گه  گاته ل دە"با بڕۆین تا گه 
 ڕی ل داپههاکا بینیت دوژمن  گه 

 جار(٢ڕی"  ) ست ڕاپه دە  زان  کوردی ژێر  "چونکه 
 
ر  دادە وە وجار الق  ڕاستیان بۆ پێشهئه  : و دە نت  ر   ڵت 
 

ە ڕن دە ڕاپه     کجارییه ن   یهی غێر
  دژی زۆردارییه شۆڕیس  کوردە 
 جار( ٢" ) ل کارییه وچهبری ئه ی زە"با بڕۆین دە 

 ڕی  ل داپه " هاکا بینیت دوژمن  گه 
 جار("٢ڕی" ") ست ڕاپه زان  کوردی ژێردە  چونکه 
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 . یمان"ه"پهی یه مامۆستا که(  شێعری رسوودە٥)
 
ێته دە  ردە واو بوون  رسوود، پهڵ تهگه له و شانۆیەکە کۆتان  ن     وەکێرس 

 دێ. 
 
 
 
 
 

 ڕوونکردنەوە:              
 
ڕە     شانۆنامەیەم  بناری  ١٩٨٧)ماریس  ١٣٦٥یمه شهئەم  لە   )

دیموکران    الوان   یەکیەتنر  بنکەی  کە  ۆکان"  "ئەستێ ر لە  قەندیل، 
ان  ل  بوو، نوویس. ماوەیەیک کەممان بە دەستەوە بوو بۆ  کوردستان  ئێ ر

. چونکە   پێشکەش کردن  کردن     ئامادەکردن و  تەواوبوون  خولێگ فێ ر
الوان   سەرەتان  یەکیەتنر  دەورەیەیک  کۆتان    

ن  جێ ر  و،  دیموکرات   
سیایس گەی  فێ ر لە  کە    -پێشمەرگە  بوو  پێش  لە  بمان  حێر  امنر  نێر 

بە بۆنەی نەورۆزی ، بەڕێوە دەچوو. دەبوایە بۆ  ١٣٦٦ڕێورەسمەکەی 
تێدا  ڕۆڵیان  کەسانەی  ئەو  زۆربەی  بکەم.  ئامادەی  ڕێوڕەسمە  ئەو 

پێشمەرگەکان    و  دیموکرات وەئەستۆ گرت، کادرەکان  یەکیەتنر الوان  
(یەکەشیم بۆ خۆم کردم.   بوون. کاری دەرهێنان)کارگردان 

 
نەورۆزی     بەرەبەری  لە  دووهەم     ١٩٨٨)   ١٣٦٧جاری 

هاوڕن   )
هەم   خۆی  بۆ  مێهدیزادە( کە  ووز  پەیمان)فێر مامۆستا  خۆشەویستم 
هەبوو،  شانۆییس   دەرهێنان   ئەزموون   و  شانۆگەر  هەم  بوو،  شاعێر 

لەم   ژمارەیەک بەشداری  بۆ  الوان   یەکیەن   پێشمەرگەی  الوەکان   لە 
دا دەستنیشان کرد، لە ماوەیەیک کەم دا الوەکان  ڕاهێنا و توان   شانۆیە 
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بکا. کوێستان فتوحنر هاوسەریشم  ئامادە  نەورۆز  بۆ  ئەم شانۆنامەیە 
شانۆیە  لەم  هێنابوو،  پێک  هاوبەشمان  ژیان   تازەن   بە  ڕۆڵی کە  دا 

 ەبرد.   کچەکەی بەڕێو 
                                                                 

سیایس  گەی  فێ ر بنکەکان   دانیشتوان   بۆ  یەکیەتنر   -شانۆکە  و  ایم  نێر 
" ان لە "بۆڵی  ۆکان"، هەر وەها    الوان  دیموکران  کوردستان  ئێ ر و "ئەستێ ر

قەندیل،   ەکان   هێ ر  پێشمەرگەکان   و  بنەماڵەکان  ڕێبە٢بۆ  ندان،  ی 
لە پێشمەرگەکان  یەکیەتنر نیشتمانییش کە   زاگرۆس و ژمارەیەیک زۆر 

هەر   قەندیل،  بنارەکان   روویان کردبووە  هەڵەبجە،  دوای کیمیاباران  
و   خەتیب"  "مامە  لە  جێگێر  بنەماڵەکان   و  پێشمەرگەکان  بۆ  وەها 

               "جاوکان" پێشان درا و پێشوازن  بایس  لێکرا.                          
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