
 

1 
 

 دا" شو بدو په عه"کانی  شیعره  تی له نی کوردایه الیه
 
  

  یی رزنجه ۆ به هه                                                                                  
  
  
  کانیان به ین و شیعره گه کانی خانی و حاجی قادر ده شیعره  ئیمۆش له  ئمه(  

نیا پشبینیی  ته  م دوو زاته ئه  که  نییه  وه ش مانای ئه مه ئه. نین ی خۆمان داده پناسه
ی کورد  ئمه.  گۆڕاوه نه  کورد خۆیشی هنده  که  شه وه ر ئه به کو له ، به یان کردووه وره گه
  .....)م و  یه ی شانزه ده ی سه که شتا کوردهه
  

وستن  هه  وت که که رچاو ده ل شیعرمان به بی کوردیدا، گه ده مژووی ئه له   
 کانی  شیعره  زۆر له. مژوو  ته م، پاشان بوونه رده کانی سه رهاته سه به  ر به رانبه به

زا  گی جاف، شخ ره د موختار به حمه مدی، ئه س، حه شانی، بکه رده خانی، حاجی، به
  گشتی بریتی بووه  به  و شاعیرانه وستی ئه هه.  وه یه م چوارچوه ئه  ونه که ده... و
ران و  نگی داگیرکه بر و زه وا و زه تی ناڕه سه ی ده وه گژداچوونه  کانی و به ره ربه به له

 .مکارانی خۆیی سته
  
. نن کان داده ر زامه سه ست له ده. ن که ران ده یی داگیرکه خانی و کۆیی باسی دڕنده  
گرت و داوای  تی کوردی ده سه ده  له  خنه مدی ره حه. ن که رنوی ده  وه ته نه

 هید وا شه ژار ستایشی پشه همن و هه!. کات تگوزاری زیاتری لده ری و خزمه روه دادپه
مر  مان شیعر بۆ بارزانی نه ندین شاعیری دیکه ژار و چه هه. ن که د ده مه قازی محه

  ...ن ده
  

ی بارودۆخی کوردستان  وه نگدانه ره  بی کوردی که ده ی ئه نه م الیه ی ئه وه رکردنه سه به   
. اتک کانمان حای ده سیاسییه  تداره سه ی ده تی و سروشت و پایه چۆنیه  تی، له خۆیه
بشت دژی   ککی به ک چه بی وه ده و ئه  یه هه  و راستییه کورد ئاگای له  مژه  له  واته که
  . کارهناوه قی به زوم و ناهه  ر دوو جۆره هه
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ر و  هزکی کاریگه  میشه و هه  یه نگی خۆی هه ب سه ده ست ئه ی بنده وه ته الی نه
لی بچووک  گه(نی  تۆڤ ووته مزه هه. بت و ده  کان بووه له سه بی مه ر و گرده ورووژنه

  ). یه ری تیژ هه نجه خه  پویستی به
  

بی  ده زای ژیان و ئه و شاره  وه س مژووی کورد بخونته رکه دا ئاشکرا بوو هه لره   
وخۆ  وت، راسته خانی و حاجی بکه  ناوبراوه  و دوو زاته کانی ئه شیعره  بت، چاوی به

کانی  هۆیه  له. بت کانی دۆزی کورد ده ی رگاچاره ته چه رد و ره خۆشی و ده زای نه شاره
نجامیش  ئه  له. گات کانی چروچولۆچی سیمای شوندراومان تده نسکۆهنان و نھنییه

دا پچ  ری دوو ووشه وه وری ته ده نگ سۆمایی چاو و هزر و بیری به دا زوو یان دره
 ).بایی و خۆخۆرین ناته(وانیش  نزیکن، ئهمانادا لک   له  خوات، که ده
  

" بایی و خۆخۆری ناته"ی  مینه ر زه سه مژووی له... ک کورد وه  یه هه  وه ته م نه که   
نووسی ئستا و  ی کورد چاره کیش هنده یه وه ته هیچ نه.  وه پکھاتب و نووسرابیته

  . بووه ند نه گربه  وه ه "کترویستن کگرتن و یه بایی و یه ته"بوونی   داهاتووی به
  
تدا  یدانی سیاسه مه  له  یه م ووشه م ئه نگدا به رهه فه  له  که یه ووشه) ،گرتن ک،نه یه(
ری  روه س و مژووی شانازی و سه نووسی ملیۆنان که ری چاره بیارده  توانت ببته ده

  .یی رسمدان و کۆیله سه  بگۆڕێ به
  
و   یشتووه مان گه باره موار و ناله ناهه  و مژووه له  مژه  ل له گه... شو مامۆستا په  

ند و چوونمان  ر و ب چه کی مسۆگه داخوازییه  وه ستپکه ده  ر له هه  ، بۆیه لی ئاگاداره
 : کات و ده لده

  
  ی نوێ ب وه ی کورد ب، نه وه ئه         
  ب تشووی ده         
  ...کتی کوردی پ ب  ری یه         

  
بوون و مژوو، .  ستداوه ده تی سیاسیمان له سه ده  ساڵ زیاتره  2600... ی کورد ئمه   

و  ره کاروانی به.  وه وه بیرچوونه تاریکستانی گومان و له  وتۆته خاک و زمانمان که
ندن و  سه شه گۆڕان و گه  پ لهی نوی  ده سه ش له ڕوات و ئمه ر ده الن هه پشچوونی گه
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پشت   کانداین و له ی رووداوه ی بازنه وه ره ده له. ین و کاروانه کی ئه هیوا پاشکۆیه
  .کرت خش ده نووسمان نه چاره  به  مه و پالنی گه  رنامه ، ب ویستی خۆمان به وه رده په
  

،  وری واتای رووت و ساده هد  له  مانتوانیوه ملون کورد نه 40ی  ئمه  نووکه تا هه هه   
غانی  قه  تاکه  که.  وه دا خببینه) کگرتن یه( ی  هزی ووشه نووسساز و به م چاره به

  !.ر ناوچوونی مسۆگه ندوچوونی و له سات و دۆڕانی ب چه رگه مه  له  خۆپاراستنمانه
  

و  ئه خۆ گالنه ب . ون که رچاو ده مژوومان دا به  گرێ و گۆڵ له ل پرسیاری به گه   
تا ئستا  ی هه مژوویی و سیاسییانه  رهات و پرسیاره سه و به وێ ئه مانه ده  وه باسانه
  .  وه ینه ک بکه رووی گشت الیه  روو به  وه ته رام ماونه و بوه  رییان ماوه کاریگه

  
خانی و (می یا و په  فه لسه فه  که  وه ینه ر بکه سه به  وستانه نگ و هه و ده ک له یه  

رخی  کی هاوچه ت و هیوایه قییه ک و ئه گیان و چه  م به به.  ره سه یان له) حاجی
کی  یه رۆه. م رده کانی سه زموونی رووداوه کانی مژوو و ئه نده په  کراو به موتووربه

خۆبووردووی بور و  ی له قینه رسۆزکی راسته مخۆر و جگه خت و خه رۆژگاری سه
م  له  کمانه ره گه. ئازار و ژان و هیوای کورد  ناو پر له و هه  سته وی جهبیرکردو خۆله
سات و  رووداو و کاره  وه ه)شو بدو په عه(کانی مامۆستا  رگای شیعره  دا له باسه
وکی  چاوکی روون و هه  دا به م باسه م بپوین و له رده کانی سه رهاته سه به

ئامانجی   به. کان نجامه و هۆکار و ئه  ر دیارده سه  ینه تیشک بخه  ، داوه تییانه بابه
راستی و   یشتن له کان و تگه ه ی هه وه بوونه ند باره چه  بین له رگرتن و رگه سوود وه

. کان ویسته نه گه به  لماندنی راستییه رفرازی و سه ڕی سه بژاردنی راسته هه
  .خۆ ربه تکی سه وه و ده وری دۆزی پیرۆزی ئازادی ده له  وه کۆبوونه

  
تی  سه ی دوو ده ئاڕاسته  وه باری مژووییه  کی شیعری کوردی له ی چه ووتمان لووله   

و   مان زۆره م نموونه که تی یه سه دژی ده.  کراوه" و خۆیی   بگانه" کورد   دژ به
ر  رانبه و به  وه ته دراوهکورتی ئاوڕی ل به.  ر کراوه سه بی و سیاسی له ده ی  ئه وه لکۆینه

م  مژووی نزیکدا کورت و که  تی کوردی له سه رچی ده گه میان ئه تی دووه سه ده  به
دا  کانییه ره ربه تی و به دژایه  و جۆره ڵ ئه گه تیمان له شدا ئاشنایه وه ڵ ئه گه ، له بووه
ش  مه ئه.  دراوه ن نهککیا هیچ یه  قی پویست و دروست به هه  ڕم وایه باوه.  یه هه

  .وت خۆی ده ربه باسکی سه
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  وه میانه ی دووه دیارده  تیدا به ر رۆشنایی کوردایه به ی بکرت له نده وه ئه  ئمه   
ڕی براکوژی،  وێ شه مانه وێ و نه مۆ بمانه ئه. ین که بین و تاووتوی ده ریک ده خه
تی و کاتی  یه کۆمه  ندییه هیو شی زۆری ئاخاوتن و په بایی و خۆخۆری به ناته
ردی  شمان دووچاری ده که وا و پیرۆزه ره  دۆزه.  مانی داگیرکردووه که له ری گه ماوه جه

  !. دیوه نه  وه خۆیه  ت شتی وای به مژوو قه  ساتکه رگه و مه  بووه  کوشنده
  

و کاولکاری کورد و  کوشتار  ر به رانبه دا به زنه دته  ساته کاره  پ له  م رۆژگاره ئا له
و   باتکی دیار و روون، فزه ی خه فه لسه یی و فه وه ته ی نه بوونی ناسنامه کوردستان، نه

رک  نگه بوونی هزک و سه  ست به هه. وت رگوێ ناکه سمان به زایی که ی ناڕه نووزه
  ...؟!کانی پیبت رامی پرسیاره ین وه ناکه

  
  کپارچه رچت، یه لده" رایان تاک و ته"کانی کورد  زیوه مشکاو و به ه راش و قه مھه ده   
کانیان  ری تاوانه نگه بژاردنی سه بیاری هه  سی و الوازی ناکوردانه ندی که وه رژه به

ستنیشان  وتیان بۆ ده سووکه و هه  وه تی بیرکردنه ندایه تی و چه رگا و چۆنیه. دات پده
  .کات ده
  
و   پزدانی مژوودایه  رۆشنبیر جارێ له  ، چونکه ر رۆشنبیر نییه سه مان له دا قسه لره(  

ئیدی ). ڕ ناکات ست تپه کانی ده نجه په  واران دا له ناو خونده ی رۆشنبیران له ژماره
تا کولتووری و شارستانی حسابی بۆ  بی و هه ده وشتی، ئه یی ،ره وه ته کی نه هایه هیچ به
  .و پشتگوێ خراون موویان شوندراون هه. ناکرت

  
) خانی و حاجی(شیعر و داواکانی   خ به ندمان بایه می خۆی چه رده چت سه پده   

رماندا  سه به  ین که ده ده  رگبانه جه  ساته و کاره خ به بایه  رهنده ش هه نووکه ، هه داوه
ند  چه له  رچاو بت جگه به ی له نده وه ئه.  وه چنه بیرمان ده  ڕن و خراش له په تده
دژ یاخود   دراوه نه  رۆشانه په وکی به کان، هیچ هه حیزبه  ر به ی سه کی کزۆه یه ه زایه

ی ئۆپۆزیسیۆن و  قینه نگکی راسته هزک یاخود ده. ی کورد سته لکترازانی جه  رگر به
و  ت ئهبتوان ،که بووه کانی کوردیش ساز نه دیاره  تییه سایه دیب و که ی ئه مخۆرانه خه
  مه رازووی تاوان و گه تای ته  ونه که بن و نه نه  تا پوه.  وه قنته ته نه  و فاقانه  ه ته

ری  نگه ت و سه که ره به  رمانی به خه  وه ینه رابردوو بده  ر ئاورک له گه.  وه کانه سیاسییه
تی و  ایهستی کورد و هه  وستی شۆڕشگانه ر و هه کی کاریگه ت و چه روومه  به

  . وه بینینه ردی کورد و کوردستانی تدا ده ویستی بگه خۆشه
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وستی  نگ و هه ده  هاڕێ، تاکه مان ده سته رداشی کوردکوژی جه کات به   
قوو  تی هاواری شیعری ئاگراوی هه موو کوردستان بیستوویه هه  ی دژ که ویستانه خۆنه
و  شیعر ئه  خوازێ به شو ده په.  ه)شو  پهندو عه(ست و هۆش و مۆخی مامۆستا  هه  له

رک و  ش بۆ خۆی ئه مه ئه.  وه مان بۆ بخونته که وه ته ی مژووی نه شانه ره  ڕه الپه
. مژووی ئستامان ئاگادار بن  ی داهاتوو له وه بۆ نه  رشانی شاعیره تکی سه ئامانه

.  وه ی داهاتوومان قووتببنه وه نهالی   کانی تشکان جارکی دیکه الوازه  قه با ئه نه
ک  ر ساز بت و وه سه رایان له زم و هه سروود و گۆرانی  به  نه بیانکه  زایانه شاره نه
  نگ به جی وتوووژ و تفه  خۆڕایی ببنه  ی مژوومان به ی دیکه ڕه دان الپه سه

  !.تاڵ  و بهی قرچۆک  ر بناغه سه الر و هیوا له چنینی ته نان و هه  وه تاریکییه
  

و  ی ئه یان و بوکراوه نیا به ته  و پارزراوه  سته رده به تا ئستا له ی هه وه ئه    
ر شانۆی تراژیدیاکانی  سه له  کییان بینیوه ره ر خۆیان رۆی سه هه  ن که حیزبانه

  ی له وه باتی ئه کانمان له سه ره دان و هه رهه مژووی دروستی سه  وه داخه به.  وه ته نه
بینین  ده.  وه نگبداته ی زانستیدا ره و رۆمان و کاری دیکه  وه دان لکۆینه و سهیان  ده

شاعیر (  ووتراوه  خۆڕایی نییه. خات ده شیعردا خۆی هه  ر له وێ هه و له  لره
  ). راستگۆترین مژوونووسه

  
ره ،  بهو مین  یژه نت، میدیا په یه گه ، پمان راده ره یامبه شو په دا په م بواره له 

وی  بکات و هه   دا کوردانه که یامه ڵ په گه ندوچوون له چه  که ره گه.  رگره ر وه ماوه جه
و داکۆکی   که یامه پاپشتی په  کانی بدات و بته ندییه وه رژه ی بوون و به وه دۆزینه

ندیی  وه رژه و به  ؟ فیکه!ر شت بت ر هه به ری کورد له ماوه خابن جه مه. ؟!وای لبکات ره
  . خۆی لگۆڕاوه

  
کانی تاجی شانازیی  و شیعره  یه قینه رکی راسته وداسه سه... شوی شاعیر په   
حاه  نن و مه سه ده  تی گ و کپه گیانی کوردایه  نن و به سه بی شۆڕشگری ره ده ئه

ی  سه ره هون و ک ق، هزر، هه ت، شه ، بابه وه ته ندی بای نه وه رژه به.  وه دابمرکته 
زۆر   ساه 30  وا زیاتر له. کانین کراوی شیعره بیرنه کراو و له ئاماده  میشه هه
مواری رۆژگار،  ری و ناهه ردی سه زاران ده رباری هه سه  ختانه رسه و سه  درژانه ناسه هه
  روشانی زڕه ی ده نزه ره سه  زانی ناوخۆ و نه وت و فشاری ناحه لۆژیکی چه  نه

  له  یانتوانیوه هیچیان نه... ران و  ی داگیرکه په خونژی و چه  یا و نهئایدۆلۆژ
و   میشه هه  وه وانه پچه  واو به کو ته به. ن ، یان نائومدی بکه وه نه مکه یی که توڕه
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رۆژی رووناک   و به  وه که رچه چرای گه  و به  رانی کردووه کانیی داگیرکه ره ربه بوچان به
  . ردا بووه شتی رزگارکه رده زه سۆراغی  له
  
ئاوات و   رگیز له شو هه په  داتیت که مان ده وه ی ئه گه ش به ته سه م توخم و خه ئه  

وت   یشی له مانه و ده و ئه) ست و هۆش و سۆز هه(ک  وه.  باوه ی دانه که ئامانجی دۆزه
  !.ی که رینییه بۆ نو ژووری غهواری دی ،  بۆ نو هه  وه ته ، وتی گوزاوه  دوور بووه

  
  :رمووێ  فه حاجی ده  
  

  ت داخی موک و میلله  له  وم نایه ت    خـــــه غوربه  رما له ســــــــــه م به قوڕی کوێ که     
  ت ب په خنکنی به یفان خۆت ده حه  ت    له وه ده  ردار بی له به ک من خه ر وه گه ئه    

  
ق  ڕی پ له ک باوه هیچ بیانوویه.  ژی و شیعر ده ک ئامانج ده بۆ یه... شو په   
بوون  هه  له. مۆی ناکات سته و هیچ هزک ده  وه منته و هیچ باهۆزک نایچه  کردووه نه

ری و  ببه  موو شتی دیکه هه  له  والوه واکانی به دی داوا ره ـ ی کورد و هاتنه  ـ کینونه
ت و مانا  زه موو له  هه به). پوول  ژی به تی خۆی نه ی بۆ میلله وه ئه(  و ده  هت بمنه

ش  مه ئه.  وه بینیته یدا ده که وه ته ری نه وه خته ویستی و به خۆشه  کی ژیان له و قورساییه
گژ  رشانتی ب دوودی پارزگاری لبکات و به رکی سه ئه.  شوه ی په ر و پناسه نگه سه
شو بباک و  په.  وه ستته بوه  ره نگه و سه وڵ و پالنکی دژ به ت و هه سه موو ده هه

و   رده رکی پشت په کته ئه  کی نییه ره گه. تی کوردایه  داکۆکیکردن له  له  روایه بپه
ری  هونه  ڵ به تی تکه شدا سۆزکی تایبه و داکۆکیکردنه له. روو بت  مامک له ده

  . بی هزداری ناوه ده ئه  وه یه)دی کونیسی(الی  به  کات، که کانی ده شیعره
  

سۆز و "   ده  وه م رووه دا له خنه ب و ره ده کتبی ئه  ردی له زیز گه مامۆستا عه   
  و له  کی روونه یه رچاوه کن ، یاخود سه چه دڵ و رایئه  وته که ئه  گکه  کپه
ر  وی بۆ بدرێ هه ئامانج و هه  ب که ش وا ئه م سۆزه هئ. قو ئه هه  وه کانی ده ڕه په
ی  نینانه هۆی بزواندنکی راچه  یاندن ب بیرک به شب رگا ب و بۆ راگه کو ئه وه
  ".  وه روونییه ده
  
ی  قی بازنه چه  ن و له نگاو ده هه  وه هزی خۆیه تیی به سایه که  له... شو په

یدانی فراوانی  مه  کش و دته کان راده ری رووداوه رووبه ر بۆ سه  تیره  وه یه که دۆزه
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کان  جۆره  مه هه  و گۆڕانه  چاوی خۆی کشه به.  وه کانه تییه یه سیاسی و کۆمه  کشه
ی  وه وجا سووتان و توانه ئه.  وه کاته کار و بیریان لده  خاته قی خۆی ده بین و ئه ده

  . شیعر   بته مۆمئاسای ال ده
      

  خۆڕایی و کورانه به  کۆمبارسه  سوڕێ و نه هه  دوگمه  رۆبۆته به  نه... شو په     
وستی  و هه  فرینه به ودای شره تا عه  یه رزه هه  نه. س بکات ت بۆ که یعه به

ر ووتن الی  دا هه رجه لومه م هه بینین له ده  بۆیه. بت  هاره به  ئاسا و کانییه دومه
و خیتابی   یامی کوردانه یاندنی په کو راگه ، به ر نییه مانج و هیوا و هونهشو ئا په
م  ئا له. کن ره تیش گه یه ی کۆمه تگوزارانه وستی خزمه ژن و نواندنی هه ق هه ئه

شکن  ر و رچکه تکی داهنه یی و بلیمه که مه رده کی سه یه رۆه  شو بۆته په  وه یه سۆنگه
  .رخ بی  کوردی هاوچه ده ر شانۆی شیعر و ئه سهترسی  و چاونه

  
  ! کانه و وانه ئه     
  خۆری سنده ینان بازی ده سبه    

  .جاجن ی حه وه نه     
  ڕۆیانیش ـ نیوه   
  چاوساغی ئۆردووی   
  !دمدم شکنن   
  ی، سران ـ تاژیله عه   
  ی، نه خه ل به چوارپه   
  .ی شامن عرووبه   
  سمانیش، رای ئالی عه رام سه حه  له   
   .سنن تیو خه هه  نۆره به  وانه شه   
     
. ن ده کی سیاسی ساز ده یه هاوکشه  مانادار و قونه  مک و زاراوه چه  ه م کۆمه ئه  
رکی  ئه  که  تییانه یه سیاسی و کۆمه  ته و بابه وا ئه که  یشتووه گه  وه شو له په

شاعیر .  بووه دروست نه  وه م بۆ ئه سروشتی ئه  وه مه النی که به. یعر نینوخۆی ش راسته
  کات و له ست پده جوانی هه  ماری شیعر به و گرژبوونی ده  پووله جیاوازی فینی په

کو بای  فۆڕمی شیعر وه: (  ده  وه م رووه و له  ئاگایه  ردووکیان به رک و مانای هه ئه
چاک   و شته من ئه. مول ناکات  حه تی زۆر ته یه تی کۆمه ی بابه،قوڕقوشم  نکه مش ته

  ).م ده شدا خۆمی لده وه ڵ ئه گه زانم له ده
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ت و  سه گشتی خه  تی به یه وا شیعری سیاسی و کۆمه که  ویسته نه گه کی به راستییه   

گاری و یاندن، یاخود ئامۆژ ووتار و راگه  و نزییکن له  یه سیمای ساکاریان هه
  ن و له تییبگه  وه ته رفراوانی نه ری به ماوه جه  یه وه ش بۆ ئه مه ئه. رنونیکردن

بات و  ری گیانی خه هانده  باردا ببته رجی پویستدا کات و شونی له لومه هه
  . شۆڕشگی

  
کو  ، به رکی شیعری نییه نتازی و هونه لدان و فه فه لسه هیچ فه  ته به هه   

ئیدی .   که مه ژاران و راستگۆیی و ئه ندی هه وه رژه به  له  کردن و داکۆکییه شهبانگا
گرنگ !.. ؟ که ره کنیک و ئاوازکی گه ر و ته ملیۆن کورد چ هونه 40  ندی زیاتر له وه رژه به
ک  یه رده چه  تک نان له بۆ مرۆڤکی برسی له.  یه که یاندن و تۆماره وست و راگه هه
  !. ترهگرنگ  پاره

  
بژرن،  یده ن و هه ده ک کۆمار ده ره سه ڕی خۆیان به کان کات باوه ریکاییه مه ئه   

ک کۆمار بیکات کش و  ره ک سه یه قسهر  هه: ن  ده  یه ناوبانگیان هه کی به یه ووته
ند باس و پشتیوانی  چه  وستکی وا کوردانه ی بۆ هه ده.  نکه قورسایی ته

  .؟!گرت نه هه
  

ر  گه ئه(ت  گۆ و ده ی شیعری خۆیدا دته یه و دیارده رامی ئه وه له... شو مامۆستا په   
و  دجار ئه مژوو، یاخوا سه  بوون به  و شتانه م گۆڕاو و ئه که وه ته باری ژیانی نه

ر  ف و گیش بن هه ر که ت گه نانه ته  و شیعرانه ئه   دیاره). بال بمرن! مردن ده  شیعرانه
شو  دا گرنگی بیر و دروشم و ئامانجی شیعر الی په ئالره!. مر کی نه مژوویه  بنه هد
  وه م رووه له.  وه س ناهته قی بۆ که ته مه ی ده که وه ته وت و دسۆزی بۆ نه که رده ده
  و کیانه ب ئه ؟ به!بت ییم هه وه ته کیانی نه  که  دایه وه تی من له رامه که(ت  ده
،  سته به و مه م بۆ ئه که رخان ده موو شتکی خۆم ته هه  وه!  تی من پشلکراوه رامه که
  ). تی خانی و حاجی قادری کۆییه زره مان ئامانجی پیرۆزی حه ش هه مه ئه
  

و   شه ڕه گژ هه به  بیاری داوه  ، بۆیه ی حای بووه که دۆزه  شاعیر چاک له
  : وه کاندا بچته ترسییه مه
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  ، بارم سوکتر که  خوایه    
  م، رنابه پشتم شکا، ده    
  م، که ستی پده ی هه وه ئه    
  زۆر  ک، زۆره یه نده بۆ به    
  ی تاریکیدا، رگه جه  له    
  بینم ردی راستی ده گه    
  . ر تیشکی خۆر فری به ک به وه    

  
  ک یه سیلکه ڕه کو په وه   
  فم تا بکرێ ، نزم ده   
  . رزه ته  بارانه  ر له به   
  ستم ر هه سه سپ، له ک هه وه   
  گرێ، ده ئارامم لھه   
  . رزه له پشبینی، بوومه   
  

.  زان بۆچی شیعر ده تی، ده گۆڕی خۆیه سپاو و نه ڕی چه نی باوه خاوه... شو په   
ژیوان  ی دن و لی پهکار ختی خۆیدا به وه ساته  له  نه سه کیکی ره چه  ی که که و چه ئه

کانی  باغه ره ست و زارقه ده م به ه فتاری قه بین و ره کانی وت ده کات رووداوه.  نییه
کات  می خۆی ده ه ست و قه ده بیست، روو له بین و ده وست الواز و کوڕانی رۆژ ده هه
  : و ده

  
  کانم نجه په  ستم گووتیه ده   
  ن،یدان بتان ب مه با له" 
  !"تانکن رگیز نه م هه به
  !زمانم  میشم گووتیه ده
  خوڕم، درژی تۆ ده  من به" 

  ! نگوه بئه
  !"تبم یت، ده ر بکه روبه سه
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  : م و زمانی ده و ده  نجه یی په بوه  دنیابوون له  گاته ده  دواتر که
  

  !کانم، سوپاس نجه سوپاس په
  مۆ، تا ئه هه
  یدان مه ، چوونه  نجار ئوه چه

  ر شیر و تیران، به  درانه
  بریندار بوون،

  .گیران ت نه دیل قه م به خوار به گالنه
  ر زمانی و تۆ هه  سوپاس که

  .دا، کارکی تر ستت نه ده
  ری خۆمی و  ر کلیلی سه تۆ هه  سوپاس که

  .ناو زارکی تر  چووییته نه
  

  به  شتووی مافخوراو، چرکه شنی پنگکی زامدار، مرۆڤکی ئازارچه چه... شاعیر    
نگینی پشانگای جیھانی ئازار  و ره  وره گه  ره تابلۆی هه. ژی یدا ده که ڵ دۆزه گه له  چرکه

و   نده ویستی و خه وێ خۆشه یه کۆش و ده تده. تی یه که وه ته ی نه ندشه و ژان و ئه
ونی ژیانی خۆی  ی تابلۆی شیعر و هه وه ی رازاندنه سه ره رستی که ری و جوانپه هو خته به

شدا  ها جاویدانییانه و به پناوی ئه  له. بی داهاتوو بت ده نگی ئه شه ی قه و باخچه
  :نان بخوازێ  هریمه ئه  یدان له زرێ و مه  شیعر بکاته  یه ئاماده

  
  ، مۆ رۆژی شیعر نییه ئه

  گۆ تان دمهمن بۆ  بۆیه
  ، ساده  زمانکی ساده  به

  م، پتان ده
  ی کورد ب و کورد بکوژێ وه ئه" 

  !" واده ، گه سه ره ، ته زۆه
  

گژ  ر به روه رگی شۆڕشگی کوردپه جه ک شاعیرکی راستگۆی به وه... شو په   
خش و  نبهزیا  ڵ دیارده گه ملمالنی دژوار له.  وه چته و ده  وه کاندا چۆته تاوانه

. کات تی و دوژمنکاری ناوخۆ کپ ده زایه هۆی ناحه و ده  کات، بالۆره کان ده زۆکه نه
دات و تۆوی  لده  وه نگی هوشیاربوونه زه. کات ش ده رووی بازرگانانی بازاڕی براکوژی ره
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  ڕی به کات و باوه داوای گۆڕان ده.  وه کاته وتن بوده رکه چنت و هیوای سه ڕ ده باوه
  . یه وتن هه رکه سه

  
  !ڕاست دنم کانی ناوه ده سه  کۆتایی به!  سه به

  ردبوون، وت، داڕزان، زه کرمیان تکه
  رم، ر هزری ببه کو کفنی به وه
  م، ده من جاڕی چاخی نوێ ده!  سه به
  !رم سه  یپووره مم، شه ه قه  سپه هه
  

. شو کانی شیعری مامۆستا په یارهد  ره هه  ته سه خه  له  ککه تی یه بوری و ئازایه   
نگی  ، بت و زه وه ته نه زمانی   کان به ، راستییه روای کردووه ش بپه م هۆکاره ئه

ری  ی هونه جوانکاری و ونه  لجار واز له ش گه ر بۆیه هه. کاروانی شیعر لبدات
  .ی دنت وه رازاندنه

  
مکاری  تۆماری واقعکی پ ژان و سوی تشکانی مژوو و سته... شو شیعری په   

دوور .  تی ئیفلیجبووی کوردییه لیلی کورد و تاوانی پوازی ناوخۆ و سیاسه ر و زه داگیرکه
می بتام  رهه دووی به  ڕان به کان و گه نگه رهه ی مشکگوشین و سوای نو فه دیارده  له

( ر  به  نابردنه وخۆ ب ئارایشت و په راسته. ژوان  ا، شیعری بۆ دتهو خاتری خاتراند
  .کات کان ده شته  گوزارشت له)  قۆزانه ره مای قه رموزات و سه

  
  مخواری کورد ڕن، خه رووخساری شیعر گه  له

  تا کرت و ناشرین ب، روخساری کورد
  منیش! منداڵ و شت راستگۆن

  ی الساری کوردرشتک رسپیم و سه منداکی سه
  

  !ت زارم شیعری پدا نایه
  ی کورد رباره م چاوشۆڕانی ده ه تی ورگ و قه ژمه حه  له
  دا نادا  یان هه نه قه چه! ک کاولی وه

  لالدانی قۆچداری کورد  مبۆڵ و جه بۆ گه
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ب، خۆ  ر نه سه با چ تاجم له:( ده  یاد که  وه کی ڤۆلترمان دیته یه دا ووته لره   
ی  خنه ره). تک ناترست سه هیچ ده  له  که  یه وه سته ده ووسکی پاک و پیرۆزم بهپن
بۆ ئامانجکی سیاسی   ، که تکی سیاسی دیاریکراودا نییه سه پاڵ ده  شو، له په

تی  سه بۆ جگۆڕکی ده  واته. رخان کراب ته  تکی دیکه سه دژی ده  کورتبینانه
نی  ک خاوه کو وه کی حیزبی ناکات، به ی ئایدۆلۆژییه انگاشهب. وڵ نادات سیاسی هه

بستی خاکی   ویستی بست به خۆشه  ی ماکی و مینۆکی له رمایه ترین سه وره گه
کان  له سه مه  له  وه قویی و پانتایی هزرکه  له.  ی کورده تاکه کوردستان و تاکه

کان  رۆشخۆری راستییه پارز و په ندی با وه رژه ربازی به سه  خۆی به  ڕوانت که ده
  . بژاردووه تی هه شی کوردایه لوغه ش شاڕی ب غه م ئامانجه بۆ ئه. ن داده

  
. دات رنج ده کان سه و رووداوه  وه بۆسه  گر چۆته خنه ک چاودرکی ره وه... شو په   

  له  گر پویسته خنه ی ره وه له  ئاگایه  به. گۆ ختی خۆیدا دته وه موساته ده و له  زرنگانه
  بازرگان و به  تبازه سیاسه  بت له ش شاعیر ده مان شوه هه  به. زاتر بت ر شاره نووسه
شو  الی په  که نجامی هاوکشه رئه سه  بۆیه.  ی حاییه که دۆزه  کان باشتر له پاوه زۆر سه
. گات؟ چی ده  رێ و بهب کودا ده  کورد به  ره هنجاوه  م نمایشته زان به و ده  روونه

  :قژن  شاعیر ده
  
  م، که شییه ئاته  نووک سووره ده  مه ه ی قه ئه
  رت، نام هنا به په! مان ئه

  !کانیک،گوڕک ک،ته یه قیژه
  و راب، خه شتمان له رده با زه
  ؟!ر مالن سه چین له  مانه ئه
  !ری مرۆن سه

  ند سیخوڕێ ر قاشووی چه یا ملیۆنان گۆی به
  
 30  پتر له.  ری کوردستانه شو رووبه ناوی په.  نگی ویژدانی کورده ده... شو په نگی ده

ڕت و ماندوو نابت  گه ده بی کوردیدا هه ده ختی ئه ورازی سه هه  بای شیعری به  ساه
نی  و خاوه  کانی دیکه نگه موو ده هه  له  نگکی جیاوازه ده... شو په. وت و ناسره

ی  ستی قوتابخانه ده  تی و شاگردکی چرا به نی ناسراوی خۆیه سه ی رهندت تمه تایبه
  . خانی و حاجییه
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مامۆستا همن بۆ .  یدایه که وه ته کانی نه موو ئازار و ژانه ڵ هه گه ک شاعیرک له وه   
  : ده  ته م حاه گوزارشت له

  
  

  م ک رۆشن بکه زمی خه تا به ســـــــــووتنم هه خۆم ده                 
  ب م نه سووت شه کو شاعیر ده کا وه ری خه  ک له                 

   
و تا دت گوڕ و   وه یدانه مه  هاته  ی بۆمبائاساوه وتووانه رکه کی سه تایه ره سه شاعیر به 

ب   وه تییه تی و چونایه ندایه رووی چه  کانی و ئیمۆش له وتنه رکه سه  دات به کانده ته
ت  تدا ب منه ڵ میلله گه له  وه رووبونه رووبه  له.  و لوتکه ره به  کشاندایه هه  نگ له ئاسته
  . ست هناوه ده تی به رستی کوردایه نازناوی شاعیری راستی په  وه ست پانکردنه و ده

  
تی کوردی حای  کانی مژوو و سیاسه ناوخۆییه  و پوازه  گرێ کوره  شو چاک له په   

تی  ال ردابردنی کوردایه تککردن و به هۆی ئه  ته ی بوونه و تاوان و ناپاکییانه له.  بووه
ری  وه وری ته ده  له  وه باری هزری و سیاسییه کانی له شیعره  بۆیه. نگ نابت بده

ت و  وه یی، نیشتیمان، ئا، ده وه ته ی نه بوون، ناسنامه کانی، هه ساسه حه  پرسیاره
کردن  ری بانگاشه خ و کاریگه بایه  له. خۆن ی خول ده که وه ته ختیاردا بۆ نه دوارۆژکی به

ت  میلله(نی  ، خۆی ووته ئاگایه  یان به وه بیرچوونه  ترسی وونکردن و له و مه  مانه بۆ ئه
تی  تی خۆی زانیویه وه د ساڵ پش ده کا سه یی هه وه ته ی ئای نه وه پش ئه  یه هه

بۆ   بووه  ئاماده  وه روونییه رووی ده  له! تی سروودی نیشتمانییه  کامه! تی ئایه  کامه
خاکی   ندێ شونان به هه  ، له وه ته خۆمان بین نه  ترسین به ده  ئمه. خۆیی ربه سه

  ). نخۆمان بین کوردستا
  
کی  مه ئه  واهکی به ی خۆی، گه که مه رده ستی سه ده  ک شاعیرکی چرا به وه... شو په  

  ئاواته  ش له دی به  ڵ هاتنه گه له. تی یه که وه ته نه ژانی  تاڵ و پ له رۆژگاری
 1991هاری  کانی به وته ستکه ڕین و ده چاکردنی راپه به و زینده ره ی و دواتر به که وره گه
  : ده
  

  نیا، ک و ته ته ک بووم، شه یه بانده
  ڕین باکم کۆچ بوو، باک راپه

  .قۆناخ  شتمه مردم جارک گه نه
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  وتن و فین، زاران جار، که دوای هه
  و م، باکم دا به باکم دا به

  .و خه  وه ری دوورم بردمییه فه دوای سه
  
  سام، یانی هه به
  ک دراو، ته ست شه ده

  ک دراو، ته پ شه
  ئاو،  ک چۆڕه یه  نان ، نه  ک چنکه یه  نه
  ڕووتکراو، زیندوویی ئاوه  ر به هه
  

  ڕۆ ئاوه  می ئومدم بوو به چه
  .ڕۆ دوو په  م بوو به کاوه ئای شه

  
ڕی  ، دوای شه دا، که کوردی تدایه براوه گرژنه  ترسی و له پ مه  م بارودۆخه دوای ئه به
  و راستییه توان له ده  ئمه  کوردکوژی و کوردستان کاولکردن، ک لهفرینی براکوژی،  نه

م  که زایی و تۆماری یه نگی نارڕه م ده که ی یه ه زایه  نکۆی بکات، که  مژووییه
  . داباوه که وره گه  مه بای خه  کتومت به  ، که شوه وست شیعری په هه
  
دۆز و   ستی پ له و ده  کردووه ا باو نهشوی هیو مۆ په واقعی تای ئه  دیاره  

ندی  سه فتاری ناپه ت و شواو و ره قه باری سه  ل له وه.  شتووه کانی نه ئامانجه
ند بیری  رچه هه!.  ری سوڕماوه ر سه روبه الوژی کوردی بسه ڕه تی گه سیاسه
. ورد پیرۆز بکاتی ک) کوشتن و بین(   ر بارێ که سه  ،ناتوان خۆی بخاته وه کاته لده
  ناتوان خۆی له .  ڕوه چن به خون ده  به  بت که  و وازییانه  مه و گه ڵ به یان تکه  وه

  . وه ڕدا ببینته نگی شه رهه ری فه ژر سیبه
  

زان و کار  و ده  شه ڕی گه ر باوه هشتا هه... شو ش په مانه موو ئه رباری هه سه   
ئاسۆی شیعردا   به  شبینانه گه).  ره هنجاوه  نمایشته(م  کات بۆ کۆتایی هنان به ده
ی  دات و مژده ینی شادی جاڕ ده وای سبه هه.  وه شنته گه ڕی و هیواکانی ده گه ده هه
  وه رییه وه خته کی پ به یه ئاینده  و به ن و خه گه ی داهاتوو راده وه ڕی شۆڕشی نه باوه
  . خزمه) ونی الوان دسۆز بن خه(ردا بۆ شیللهی  که ڵ ووته گه له. بینت ده
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  ر بزارم، زمان و سه  له
   یه ئوه  دیسان چاوم له

  !داری کورد زارۆیانی نه
  .بنووسنن  وه ستۆمه ئه  رکی دی به سه

  ! ناو زاری کورد  نه زمانکی دی بخه
  دنیا  ننه  تا ئوه دایک بن، هه  له

  وردماری ک ڕێ ده ی تناگه خونی تازه
  
کچان و کوڕانی   واز له ، بانگه وه شتره کی زۆر گه نگکی بندتر و هیوایه ده  به... شو په

  و سۆزه ر ئه سه خت له ن و جه نزیکیان داده  کات و خۆی به ی ده که وه ته ینی نه سبه
  .پشتر پی دابوون  کات که ده

  وێ مه من ده
  مک بخۆم تان جه گه له

  من دنیام،
  ، تامی خون و زووخاو نادا وهنانی ئ

  
م  نووسی له زان بوون و چاره ده. کات دنیادا ده  شتوگوزاری خۆی به وجا باسی گه ئه

 ).با شه م ره رده پۆل و لکک داری به ر شه کی سه ه که(  ند بووه به  وه دوو شته  دا به ژینه
  سته رجه کی به داوا و هیوایه موو الیان، هه  بچته  ستنیشانی کردووه ده  ی که مه وده ئه
  :  کات له ده
  
  ی دم و رۆژه ئه

  !ن که  پاسپۆرتک، بۆم ئاماده
  رد ب، سوور ب زه      
      مۆر ب ،شین ب  
  .تران ب ک قه شکی وه یاا ره

  
  ت بووم، سره حه  دا، به م ژینه له
  !نیا رۆژێ ته

  !پناسکی
  .گیرفان ب  زدی خۆمم له
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کی  یه له سه ملکراو، مه کی داگیرکراو و سته یه وه ته یی بۆ نه وه ته ی نه له سه مه  دیاره   
مژووی   له  یه م دیارده ک ئه ر وه هه. دان که وه ته ی نه ره به  ڕ و له ری بیروباوه وهه جه

ی  مینه هکانی دنیاش، ز وره گه  شۆڕشه  زۆر له. وێ که رچاو ده النی دنیادا به گه  زۆر له
الری تکۆشانی دروست شین  و بۆ بیناکردنی ته کی شیاو و پته یه داڕشتنی بناخه

کردن و  رده روه خۆ و په ق و هزی خۆیی بۆ گوڕدانه ی رسکانی ئه مایه  ته ، بوونه کردووه
  یشتن له ی ئاستی هوشیاری و تگه وه رزکردنه و به  وه ته کانی نه کدارکردنی رۆه چه
پناوی   له  وه کان و بیرکردنه یه) مژوویی و ئابووری  و سیاسی(  هۆ و هۆکاره ما و بنه

کان و  کوشنده  رده مار و ده کشانی ده هه  وه گه ڕه رکردن و له سه خۆناسین بۆ چاره
ئاسۆی رزگاری   چاوبینه  به. بات می خه حکه رکی دروست و مه نگه ستنیشاکردنی سه ده

  نیا له بات ته ی خه تاییه ره سه  ره هه  رک و پداویستییه ئه م خۆیی، ئه ربه و سه
رچاو  کز و الوازی به  ، یاخود زۆر به دا نییه بی ئمه ده ی سیاسی و ئه هاوکشه

  .وت که ده
  

موو  هه  ، که ی گرتووه رچاوه سه  ووه ش له وره ی گه ه ، زیان و هه روون و ئاشکرایه    
و  ی ئه واشه تی چه پاشکۆی سیاسه  ته کراونه  وه شیانهکانی نده هه ره  شت به
بینین  ده  بۆیه.  لمندراوه ی و نابووتبوونیان سه پووچه  وه تاقیکردنه  ی به تبازانه سیاسه

دیب و رۆشنبیر  رک و رۆی شاعیر و ئه یی و رزگاریدا ئه وه ته باتی نه ی خه پرۆسه  له
خۆڕاگری و   وانه ک له موو یه هه.  رپرسیاریتییه هب  ساس و پ له و ناسک و حه  وره گه

ر خۆیان  سه  نه ری بکه روه ناتوانن تاجی سه.  یان نییه وه رک و تاقیکردنه و ئه توانای ئه
  میشه ی هه ستره ئه  ببنه. هایی ویژدانییان ئارام بگرت ره  کانیان، تا به مه رهه و به
  . وشاوه دره

  
شوی  ، کات په یه وه ری رۆشنبیره زن و کاریگه هزی مه  به ڕبوونی باوه  ر له هه   

. ر کورد دا دت سه کانی به ساته ترین کاره وره گه  ک له ی یه وه نگاربوونه ره شاعیر بۆ به
بری   له. ڕی گو و تاوانباری براکوژی و کوردکوژی شه  ر به رانبه به  وه ستانه بۆ دژ وه

ران،  ستی داگیرکه ستنژ و دیلی ده ن بۆ ستراتیژی کوردی دهلدا ڕهنان و بالۆره باوه
  : ده  وه بینته دا ده شیعرییه  م ونه خۆی له  که
  
  ردووک وان هه ئه
  !ستن ک مقه می تیژی یه ده
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  ندی دی داخداری کورد بۆ بینی به
  شام  له  تاران، گوچکه  غدا، قوون له به  چاو له

  وماری کورد ان، کهرکر مته ش قه ره نقه ئه  له
  

ی  فه لسه و فه  ڕ ناسنامه مه مان له تکی دیکه قیقه هه  شونکی دیکه  تا له
  :ت کات و ده یان ده بۆ به  وه تمانه سیاسه

 
  شن، کوچک ره
هان ،ب  

  !رفرازی ئای سه  مه ئه
  ، که ده وان کفنت بۆ هه ئه

،هان ب  
  !وتن رکه ری سه وسه که  مه ئه
  .ن که ڵ ده ژاری تشکانی تکهوان  ئه
  
هزک   پویسته(  شو ده تی کوردی په ی سیاسه ندییانه ناوه  م دروشمه بری ئه  له  

، پک بت،  دانراوه  وه رانه ن داگیرکه الیه  له  بۆ تشکاندنی میکانیزمی براکوژی که
  ).؟....!ک ، نه رکی رۆشنبیری کورده ئه  وه ئه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ی دوو ووتاری دوو کۆڕی مامۆستا  که ونه هه  م نووسینه ئه.... کان راوزه رنج و په سه
کۆپنھاگن   دا له 11.12.1997رلین و  شاری به  له 20.9.1997رۆژانی   له  ، که شوه په

  .بۆیان ساز کرد بوو  لیستی کورد ـ سۆکسهرکخراوی خوندکارانی سۆسیا
  
شکراون  دا پشکه و دوو کۆڕه له  که  وه رکردۆته سه ی به مانه رهه و به ها زیاتر ئه روه هه -

کانی دژی براکوژی شاعیری  موو شیعره لی هه سه تروته  نا به ده). براکوژی(ناوی   به
  .خۆی  گرتۆته نه
  
و  قی ئه ده  له  وه وانه دوو که  ته نهخراو  ی شاعیر که و ووتانه ئه -

ڵ  گه له  که 20.12.1997ی رۆژی  ی کاروانی ئواره رنامه به  MED.TVی وتنه چاوپکه
ی گۆڤاری  1997 25و  24  ژماره  کانیش له شیعره. رگیراون وه  شاعیردا کراوه

  .رگیراون وه  وه و دوو کۆڕی ناوبراوه) خویندکاری کورد(
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ی ) بۆ مندان  وانه  دوانزه(کانی  مانک شیعره رده کان سه ئایدۆلۆژییه کرگیراوی به -

  .م ه قه  نگوینی تاڵ دادایه نگی شمشاڵ و هه ژه  یان به شیعرانه  و شاکاره شو، ئه په
  
ی  رۆژنامه  له  که  یه و ووتاره نووسینی کوردیدا  ئه  ڕجاڕی له شمه تی و قه دوا سوکایه -

  که  ه)تجمع(و  تی ئه رکردایه و سه  موو بنکه هه.  وه ته دا بوکراوه) ئازادیئای (ناو  به
هرۆ  نه(ناوی   به  ؟ خۆیان گووشیوه!کات ر خۆیان بزانن ک قوڕمیشیان ده ر هه گه مه
و  ئه.  شتووه تیدا هه شو و کوردایه په  هراوی بوغز و قینیان به ژه  وه ناوکه) ینی هه

تی  سیفه.  رزانفرۆش کراوه ند هه زانرێ چه یدا ده که ناونیشانه  ر به هه  نهسئوال نامه  کاره
رامی گوی سیاسی و مشت  پناوی مه  ، له زیوه ر و به که واشه و تاقمی چه  سته مرۆ و ده

  .نی چــــکنــدا تمه
  

.  وه ته دا بوکراوه 1998ی  26  گۆڤاری خوندکاری کورد ژماره  له  م نووسینه ئه ♦
 . وه ته کانی راستکراوه ه نھا هه و ته  وه ته چاپکراوهدا  لره

کانی مامۆستا  مه رهه م به رجه رسه سه تان ساز بت له ره دا ده ئاینده  هیوادارم له ♦
    .لی بنووسم سه تروته  شو به په
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