
 

  )٣(     بۆکان لھ ئھم�ۆ و لھ م�ژوودا
 نووسینی: تاھیر عھلیار

  

  )  ٣-١( سواره ئ�لخانی زاده
  

  نووسهر: عوسمان ئيلخانی زادە
  
  
 وههتهبوونی که تا ئ�ستا ب�و نهمانههرهو بهئه
 
                                                              باشتر بناسين  )١(کاک سواره با
   

غای ئاغای كوڕی حاجی بايزهد ئاحمهئ کوڕی(عيسمه ت خانم)و کوڕی تاوی کاک سوارههی ه١٣١٦ 1937)( سا�ی
0تی کوردستان له گوندی کوريان)له ڕۆژههوی (مله ناوچه ما�ه ی(د+موکری)هحاجی ئ+لخانی له بن کوڕی

ار، ما�ی باوکی کۆچيان کرد بۆ ئاوايی (قه بوونی کاک سودوای له دايک دايک بوو. شاری بۆکان له نزيک  (تورجان)
خو+ند و بۆ در+ژه نديی له بۆکانش+ک له خو+ندنی ناوهکرد و به  واوو ئاواييه ته ره گو+ز). خو+ندنی سه ره تايی له

  ندن دا.+ی به خوش له زانکۆی ماف له (تاران)دريژههور+ز) دوايهپ+دان چوو بۆ (ت
 

وه ، له ج+گادا ردهڕی ئ+ش و دهوپهساڵ به ٣تووشی نه خۆشيی الق بووکه ماوه ی  نجیر زۆر به گههه کاک سوار   
ی له و کاتانهئه وت و به گۆچان ده ڕۆيی. �ی بوو. له ئاکام دا، القی له کار کهگه تا مردن لهو ئازاره ههوت که ئهکه

ی( نديخانهييانه له بهزهبهڕی ب+و پهدی (ساواک)که بهنوبه کۆت وتهيان جار، کهتا مردنيش ، به دهخو+ند وههيزانکۆ ده
وازی کرا. بانگهنجه دهشکهی ، ئهشه زامارهو لهبا) ئهالی ناو دهکه بۆ خۆی له ش+عر+کدا به (.سووره قه قزل قلعه)
  ر کرد.0،ناوی دهقه مانی سوورهقاره : کانی بهندييهنگی داوه . له ناو هاوبهده خۆراگری

 
زگای پڕۆپاگاندای (ڕاديۆ)ی دژ به کوردی ده ام وڕی وريايی دو پهکرد ، بهشی کوردی ڕاديو تاران کاری دهله به   

 ت+کی زۆر باشی به زمانی کوردی کرد.ت کورد و زمانی کوردی و خزمهشای، ه+نا خزمه
ب@) تا (هه ژار)و(حه ڵ نهيان له گهوه (هه �به ت _گۆران_ کاک سوار شيعری کوردی که له (ئه حمه دی خانی) يه

ی ڕزگاری کرد و ڕچه ،تيس مابوورووز )دا قهی (عهو(قانع)و (وه فايی)و(نالی)و....که له چوار چ+وه ه+من) قيقی)و (
کۆت  مه و�هنگ و چههست و پ+ی شيعری کوردی، له چو ده س )و.... شکاندک (ش+رکۆ بيکهبۆ شاعيرانی وه

وابوو ش+عری کوردی له چوار چ+وه ی (ئه فاعيلی عه رووز) ڕزگار کرد . الی بنی عه دیهحمهوزنجيری (ئ
ڕه ک (قاله مهندانی وهرمهم خۆری کولتوور و زمانی کوردی بوو. هونهزۆر هۆگر و خه وه.رووزی)دا ج+گای ناب+ته

ی ل@ رنامههله ڕاديۆ ب دن بۆ ما�ی خۆی وکريت ب+ژ)و(عه زيز شاڕوخ)و...له تاران بانگ+شتنی دهردار، بهلی که)و (عه
  وه.کردنهبGو ده

 
ل+ڵ)که به بۆ چوونی شی کوردی ،به ناوی (تاپۆ و بوومهوه له ڕاديۆی تاران ،بهکردهکی بGو دهيهزنجيره به رنامه   

�ی : خودا ن) دهو0ڵ بکهی زمهمزهک دا (چاو له زهله تاپۆيه ی زمانی کوردييهکی ب@ و+نهيهز+نهکوردی زانان خه
ی باس دهکهبوو. دواتريش هۆيهوان)له (هامل+تی شکسپ+ر)به ناوبانگتر دهيدهيتی سهتی بايه (بهو�هر کورد دهگهعالمه ئه

وان@ به يهکه نات ندی خو+ناوی) (گارسيا لۆرکا)به رزترهماوهنده له (زهوهوان ئهيدهيتی سه�@: بهدا دهکی کهله تاپۆيه کا.
  نگ+نی.�يان سهوه ههکه
 

ر+م+کدا کووژاوه، له تی له ههستی برايهر ههگه�@: ئهکدا دهلماند، له تاپۆيهسهی کوردستانی نهرگيز چوار پارچههه   
 وه.بووژ+تهر+م+کی تر دههه

متر بم ی چيا ، چۆن له چيا که�@ من ڕۆ�هکا : کورد، دهندی کورد و چيا دهک به ناوی (ژيان چييه ) باسی پيوهله تاپۆيه
�ی :ئه و کات ده 

 لمزی  هات  و ههڕه   ی چيا ئه             لگه رمیشت هوم+دی گهی چيا باوهئه
 ی منیکهوزی تۆ ئاسمانه شينهسه           دوژمنی               گۆڕی به رزی تۆ 

  فين  و ئاگرينربژی  چيای  سههه             به بۆمبی ئاگرين        رتوێ سهنانه
 با.يسه ش+ت )ناو دهجنوون به (قهت مهنانهجنون ک+ن .تهيل و مهن،  لهم و زين )هه�@ کات+ک (مهده
  



کهردهوه) دهمهبه ره بGويان کهبه ره  کانی(که هيوادارم بتوانممهرههک له به0م، وهکاک سواره به شاعير ناسراوه به   
زا، 0ت ، کوردی زان+کی ب@ و+نه ، چيرۆک نووس+کی شارهسه، شانۆ نووس+کی به ده �ناس+کی به توانا، کۆمهوێ که

 دابوو.  کانی کوردیموو زاراوهر دوو زمانی فارسی وههم جوان و سوار به سه�هوشآعير+کی قه ه+ژا م+ژوو زان+کی
  

سا�ی  ٢٩نیمهله شاری(ئۆسلۆ)له و0تی نۆڕو+ژ له ته١٩٩٧ک)که سا�یی(بابهکاک سواره تاکه کوڕ+کی بوو به ناو   
  داکۆچی دوايی کرد.

 
ر وا له نووسراوهی من ل+م بيستب@ وههندهوهئه  0متی دا ژيا بوو، بهشيرهکی عهيهما�هند له بنهرچهسواره هه  کاک   

رهناسه سارديی و ب@ دهو هه واریژاريی و کۆ�ههه رۆشیپه مخۆر ونده ، خهوهسم ئهوێ، هيچ کهکهردهکانيشيدا ده
 ديوه.تانيی جووتيارانی کوردستان نه

  
رز ند قاتی بۆ بهچه  گ کوا کۆشکیبهرهوه ، دهر جووتيار بۆخۆی بچ+ن@ و بۆخۆی بدرو+تهگه�@ : ئهله شو+ن+کدا ده   
 وه.ب+تهده
  

موو خراپه و ب+عهو ههکا، ئهت دهيتان حکوومهبۆ شه یيه ئهر خودا ههگهبوو، ده يکوت : ئهڕی به خودا نههيچ باوه   
 وه.ينهکهی بGو دهکهدا نووسراوهم وتارهتری ئه کانیشهبه ندييه دا لهيوهو پهی خودا به کاری چ دێ. لهيه ئهتييه ههدا�ه

  
ئاهووڕا)  -روين)که نازناوی (پ ڵ کچ+کی تارانی به ناوی(پهگهله ييهوەبه دز 0مبه ری بوو، ز ئازهگهژن+کی به ڕه   
  ينی خٶش بوو.ين و بهکه ندييه دايه،و پ+وهله
 
نابدڵ)و...  دۆستايه  زالی ڕه)و (عه جهالل ئال ئهحممهد/جالل آل آحمدنگی)،(ڕهدی ب+همهک (سهسانی وهڵ کهگهله 

 خۆش بوو. تی
  

خو+ندنی ناوه ری برای که له کاتیعفهکيان کاک جهزۆر نزيک بوو، يه ما�هس له بنهڵ دوو کهگهاک سواره لهک   
شخانه ۆخش ،له نهناسهدوايين هه ت تانانهواو کرد و تهر)ته له ما�ی کاک سواره بوو، تا زانکۆشی له (بابول سه ندی
  ئامۆزای بوو. دیوهته�ی بوو. ئه وی ديکه کاک حس+نی مگه ر لههه
 

الح): دۆستی نزيکی کاک سه ديش که شاگردی کاک سوار بوو.(به بۆچوونیالحی موهتهڕ+ز کاک سهڵ بهگهله   
دوا، شتی به �گه وه0م لهينيان زۆر خۆش بوو ، بهبه١٣٤٧ )...ال ئاواره وريف زاده و مهکان و شهموعينيه (شۆڕشی تا

و+را خۆ  دهيئيدی کاک سوار نهوت و رکهالح زۆر دهر کاک سهسهله ،�ديان له ورم@ی جهنديخانهت له بهبه تايبه، دار
عس)و (ساواک ) دا، ڕۆژ+ک له تارانه و ڕۆژ+ک 0تی (بهسهتی دهڕهالح )له ههوه چۆنه( سهيکوت ئهی دا. دهله قه ره

 فايه.ال مستهڵ شۆڕشی مهگه له
  

وت و ر ماش+نی هاوکار+کی کهبهچۆوه ، وهو ماڵ دهی له ڕاد+ۆ تلويز+ۆن به رهکهک له شو+نی کارهکات+١٣٥٤سا�ی    
ختی ساواک و و زه داغ و زۆر کراو و داخ و نجهشکهشی زامار و ئهله وت.خٶشخانه کهی زياتر له مانگ+ک له نهماوه

نی مهله ته ،  خۆشخانه بوو به ميوانیتانيش که له نهرهخۆشی سهو نه  تی ژيانينهنگی ئ+شی القی و مهژار و ژه
  ما0واييان له ژيان پ+کرد. سا�يدا٣٨
 

 ت به زمانی کوردی.ران ب@، بۆ خزمهکی ب@ بن و ب+کهريايهيتوانی دهر تا ئيستا مابايه دهگهالم وايه ئه   
  

  :ن وه بکهی ژ+رهرچاوانهو سهچاو+ک له   سواره کبۆ ناسينی باشتری کا
 

 ن : کاک عومه ر ئ+لخانیکۆ کراوه له اليه.  ردينهخه وه به
 روههرهد بهمهخشانی کوردی : کاک محهسواره و په

 کاک خالق ياقووبی  :ی ی زو0ڵ .کۆ کراوهمهمزهزه
  

کاک يه ئ+سالمی(چاوه )و ترين دۆستانی که ئ+ستا ماون دووپسپۆڕ به ناوی کاک فاتح ش+خولڕهنزيکترين و ج+ی باوه   
 ر بنووسن.سهوه و شتی لهنهوازه بدهو بانگه0می ئهری ن که هيوا دارم وهدو0 بيگله

  
 .م بووگه وره ی ( کاک ) م به کار ه+ناوه کاک سوار برابۆ+ه وشه )١(** 

  



   ک له شيعره فارسيه کانی کاک سواره :يه
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
  
 
 سرودی برای انقالب  
  

 اينجا ميان شهر پاک من
 در کوچه های عطرناک باغها

 در سايه ی کريم و با سخاوت پرچين خانه ها
   اين شغالهای پير

 های الشخوار، چکار ميکنندکفتار
 قامت نعره های نفرتم ممن باتما

 هيبت دستهای پرصالبتم باتمام
 خواره را گند ميرانم اين شغالهای

 داعيان ميشهای بی گناه وزشما
 در برابر هجوم گرگها

 باور ندارم اين نظاره را
 ناکتننگ بر شما که به

 روبسوی کوهها و و چاهها گرفته ايد
 سرايد انتظار کوه از گرفتن پشوتنی تا
 برايد از درون چاه اين شب سياه تا

 جلوه ماه نخشب امام پير مردنی
 وای بر شما که گام نا نهاده خسته ايد

  چون اشتران تشنه لب بر  اطور هايشانس
 برکه های قلبتان نهاده اند
 و دستهای بی رسالت شما
 چون تيغهای زنگ خورده

 در کنار الشه هايتان فتاده اند
 رخوتی که اين هوای پاک را

 بويناک کرده است بوی گند الشه شماست
 بوی گند الشه شماست اين شغالهای مرده خواررا

 رده استفارغ ازهراس و باک ک
 سپاس بی قياس کرکس و شغال بر شما

 زهی گشاده دست و دل
 خدای را هميشه باز باد سفره تان
 که در ضيافت مغزهای گنده شما

 هرچه کرکس و شغال بود شد خجل
 روزها خيل الشخوارگان

 گوشتان بسحر اعتياد
 رام کرده اند

 بی عفاف  دستتان در غالف سينه های دختران
 خواندن کتاب مهوش استو زبانتان که گرم 

 در نيام کام کرده ايد
 هر چه چين ز مغزو ابروان خويش باز ميکنيد

 به موی و بر کمر شکنج و تاب ميدهيد
 شما که سنگ نيستيد و اب نيستيد

 عار بر شما حبابهای پوچ 
 رنگ سراب و خواب ميدهيد

 با سکوت خردشان کنيد ياوه است
 تفرق مغز خواره راعالج ، پتک کاوه اس



 سينه هايتان بوی جنده خانه ها گرفته است  شماکه
 و شانه ها ز ننگ ونامها تکانه ايد
 ايا قنداق مهربان و ناجی تفنگ را

 بروی سينه تان فشرده ايد
  و ماشه فصيح وعادل تفنگ راچکانده ايد

 
  در+ژەی ههيه... 
  

      
                                      

 


